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ملخص
التطرؼ يعٍت الذىاب ابذباه االطراؼ بعيدا عن الوسطية واالعتداؿ وىو منهج فكري وسلوؾ عدواين ديكن لو
أف ينمو ويتفاقم يف أي بقعة من العامل ويصبح ظاىرة ينتج عنها أفعاؿ ارىابية إذا ماتوفرت لو السبل والظروؼ
اؼبناسبة ،ويف ظل ماشهده العامل من أعماؿ إرىابية ابت اإلرىاب ظاىرة هتدد األمن والسلم العاؼبي .وقد عاىن
العراؽ بشكل خاص من مشكلة التطرؼ واإلرىاب اليت منت وترعرعت عقب االحتالؿ االمريكي لو يف
 2003/4/6وما رافقة من عوامل سامهت يف منو التطرؼ ليصبح من اكرب التحدايت اليت يواجهها العراؽ بلدا
وشعبا .بعد اف ذباوز اجرامو ك ل التوقعات وابت العراؽ مركز نشاطو وصبع اؼبقاتلُت من بقاع العامل الجل ربقيق
مشروعو التطريف القائم على القتل واالابدة لكل من خيالفو يف الفكر او العقيدة واسس لنموذج استعباد واسًتقاؽ
البشر ربت عناوين ومسميات دينية وىي يف اغبقيقة السبت لالسالـ بصلة  ،فكاف العراؽ من ربمل مسؤولية
التصدي ؽبذا الفكر والسلوؾ اؼبتطرؼ حبرب كانت التضحيات ظبتها والتدمَت والقتل والتنكيل منهج اؼبتطرفُت
فيها وكاف النصر حليف قواتنا اؼبسلحة واؽبزدية للفصائل اؼبتطرفة االرىابية ويف مشوار الدفاع عن قيم التسامح
واحملبة والعيش اؼبشًتؾ دفع العراؽ تكلفة ابىضة يف اعبوانب االمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ومازاؿ
يعيش ربت وطأة تلك التكلفة .
الكلمات ادلفتاحية :االاثر السلبية ،االاثر االقتصادية ،االاثر االجتماعية.
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Abstract
Extremism means going towards the parties away from moderation and moderation. It is an
intellectual approach and aggressive behavior that can grow and worsen in any part of the
world and become a phenomenon that results in terrorist acts if the means and conditions are
available to it. Global. Iraq has suffered in particular from the problem of extremism and
terrorism, which grew and grew up after the US occupation on 6/4/2003 and the
accompanying factors that contributed to the growth of extremism to become one of the
biggest challenges facing Iraq country and people. After its crimes exceeded all expectations,
Iraq became the center of its activity and gathering fighters from all over the world in order to
achieve its extremist project based on killing and annihilation of all those who violate it in
thought or belief. The responsibility of confronting this extremist ideology and war was a
sacrifice that characterized the destruction, killing, and abuse of the extremists' approach.
Victory was the ally of our armed forces and the defeat of the extremist terrorist factions. In
the security, political, economic and social aspects and still lives under the weight of that
cost.
Key words: Political, economic and social.

: ادلدل
التطرؼ يعٍت الذىاب ابذباه االطراؼ بعيدا عن الوسطية واالعتداؿ وىو منهج فكري وسلوؾ عدواين ديكن لو أف
ينمو ويتفاقم يف أي بقعة من العامل ويصبح ظاىرة ينتج عنها أفعاؿ ارىابية إذا ماتوفرت لو السبل والظروؼ
 وقد عاىن. ويف ظل ماشهده العامل من أعماؿ إرىابية ابت اإلرىاب ظاىرة هتدد األمن والسلم العاؼبي،اؼبناسبة
العراؽ بشكل خاص من مشكلة التطرؼ واإلرىاب اليت منت وترعرعت عقب االحتالؿ االمريكي لو يف
 وما رافقة من عوامل سامهت يف منو التطرؼ ليصبح من اكرب التحدايت اليت يواجهها العراؽ بلدا2003/4/6
 بعد اف ذباوز اجرامو ك ل التوقعات وابت العراؽ مركز نشاطو وصبع اؼبقاتلُت من بقاع العامل الجل ربقيق.وشعبا
مشروعو التطريف القائم على القتل واالابدة لكل من خيالفو يف الفكر او العقيدة واسس لنموذج استعباد واسًتقاؽ
 فكاف العراؽ من ربمل مسؤولية، البشر ربت عناوين ومسميات دينية وىي يف اغبقيقة السبت لالسالـ بصلة
التصدي ؽبذا الفكر والسلوؾ اؼبتطرؼ حبرب كانت التضحيات ظبتها والتدمَت والقتل والتنكيل منهج اؼبتطرفُت
فيها وكاف النصر حليف قواتنا اؼبسلحة واؽبزدية للفصائل اؼبتطرفة االرىابية ويف مشوار الدفاع عن قيم التسامح
واحملبة والعيش اؼبشًتؾ دفع العراؽ تكلفة ابىضة يف اعبوانب االمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ومازاؿ
.يعيش ربت وطأة تلك التكلفة
 ديثل التطرؼ اليوـ ظاىرة خطَتة هتدد األمن والسلم الدويل بشكل عاـ والعراؽ بشكل خاص: إشكالية البحث
ٍ ولو أتثَتات مدمرة على أمن وسيادة ومستقبل العراؽ ومقدرات شعبو وىو
.ربد يتطلب التصدي لو
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فرضية البحث  :دبا اف الفكر اؼبتطرؼ ديكن اف ينمو ويكرب ليصبح مصدر هتديد اذا ماتوفرت لو الظروؼ
اؼبناسبة ،فإف التصدي لو البد أف يكوف من خالؿ التعرؼ على ماىيتو وأسباب ظهوره وتفاقمو مث وضع
اؼبعاعبات اليت ديكن أف ربصن اجملتمع من ـباطره.
فرضية البحث تثَت ؾبموعة من التساؤالت اليت تتطلب االجابة عليها ،مثل ماىو التطرؼ وما االرىاب؟
وماالعالقة اليت تربطهما؟ وىل ىي ظاىرة حديثة أـ ؽبا جذور اترخيية؟ وماىي اسباب نشأهتما واؼبخاطر اؼبًتتبة
عنهما؟ وىل اف ىذه الظاىرة ؿبلية أـ عاؼبية؟ وماىي الظروؼ اليت سامهت يف نشأهتا يف العراؽ وتفاقمها؟ وما
االضرار اليت ترتبت عنها ؟ كل ذلك حياوؿ البحث االجابة عنو ضمن الصفحات القادمة من خالؿ اؼبنهج
الوصفي التحليلي ومن خالؿ ىيكلية علمية تضم مبحثُت يتناوؿ االوؿ اطار نظري للظاىرة ضمن ثالث مطالب
يشمل االوؿ تعريف ؼبفرديت التطرؼ واالرىاب والعالقة بينهما أما الثاين فيتطرؽ اىل نبذة اترخيية عنهما  ،أما
اؼببحث الثاين فيبحث ظاىرة التطرؼ يف العراؽ ضمن ثالث مطالب ايضا يعرج االوؿ على اسباب نشوء الظاىرة
وتفاقمها والثاين يتطرؽ اىل االاثر السياسية واالقتصادية ؽبا والثالث خيتص ابالاثر االجتماعية والنفسية للتطرؼ
واالرىاب مث خاسبة وعرض لبعض اؼبقًتحات كحلوؿ ؼبعاعبة التطرؼ .

ادلبحث األول  :التطرف واالرىاب
بعد اف اتسع ؾباؽبما وما ترتب عنهما من ـباطر جسيمة سبثل هتديدا للوحدة الوطنية يف اجملتمعات كافة
ابالنقساـ والفوضى وهتديد لالمن والسلم احمللي واالقليمي والعاؼبي ،اصبح من الضروري التعرؼ على ظاىريت
التطرؼ واالرىاب ومعرفة حقيقتهما وصوال اىل سبل عالجهما ،يتناوؿ اؼببحث ظاىرة التطرؼ واالرىاب من
خالؿ مطلبُت .

ادلطلب األول  :مفهوم التطرف واالرىاب
 التطرف  :تعد مشكلة التطرؼ من القضااي الرئيسية اليت استقطبت اىتماـ العامل ،بوصفها قضية يومية حياتيةسبتد جذورىا يف التكوين اؽبيكلي لألفكار واؼبثل وااليديولوجية اليت يرتضيها اجملتمع ،فالفكر اؼبتطرؼ شانو شاف أي
نسق معريف ىو ظاىرة أجتماعية تتأثر وتؤثر يف غَتىا من ظواىر مرتبطو اىل حد كبَت ابلظروؼ التارخيية والسياسية
والدينية واالجتماعية واالقتصادية وغَتىا من الظروؼ اليت يتعرض ؽبا اجملتمع ( ،)1ومن ىنا تتضح صعوبة ربديد
مفهوـ التطرؼ أو اطالؽ تعميمات بشأنو ،نظرأ اىل ما يشَت اليو اؼبعٌت اللغوي للتطرؼ من ذباوز غبد االعتداؿ،
وحد االعتداؿ نسيب ،خيتلف من ؾبتمع اىل أخر وفقا لنسق القيم السائد يف كل ؾبتمع ،فما يعده ؾبتمعا من
411

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(01); November 2019
اجملتمعات سلوكا متطرفاً ديكن أف يكوف مألوفا يف ؾبتمع أخر ،فاالعتداؿ والتطرؼ مرىوانف ابؼبتغَتات البيئية
واغبضارية والثقافية والدينية والسياسية اليت دير هبا اجملتمع .

إال أف ذلػػك مل دينػػع ؾبموعػػة مػػن البػػاحثُت مػػن وضػػع تعريفػػات ؼبفهػػوـ التطػػرؼ نػػذكر منهػػا وبقػػدر مايتسػػع لػػو نطػػاؽ

البحث:
التطرؼ يعٍت (ازباذ الفػرد موقفػا متشػدداً يتسػم ابلقطيعػة يف أسػتلاابتو للمواقػف االجتماعيػة الػيت هتمػو واؼبوجػودة يف
بيئتو اليت يعيش فيها ىنا واالف وقد يكوف التطػرؼ ااابيػا يف القبػوؿ التػاـ او سػلبيا يف اذبػاه الػرفض التػاـ  ،ويقػع حػد
االعتػػداؿ يف منتصػػف اؼبسػػافة بينهمػػا ( )2ويعػػرؼ التطػػرؼ ايضػػا (ابنػػو التحػػوؿ مػػن ؾبػػرد فكػػر اىل سػػلوؾ ظػػاىري او
عمػػل سياسػػي يللػػأ عػػادة اىل اسػػتخداـ العنػػف )  (violenceوسػػيلة اىل ربقيػػق اؼببػػادئ الػػيت يػػؤمن هبػػا الفكػػر
اؼبتط ػػرؼ او اللل ػػوء اىل االرى ػػاب النفس ػػي او اؼب ػػادي او الفك ػػري ض ػػد ك ػػل م ػػا يق ػػف عقب ػػة يف طري ػػق تل ػػك اؼبب ػػادئ
واالفكػػار الػػيت ينػػادي هبػػا الفكػػر اؼبتطػػرؼ) ويػرتبد التطػػرؼ ابلعديػػد مػػن اؼبصػػطلحات منهػػا الدوصباطيقيػػة والتعصػػب ،
وعليػػو فػػاف التطػػرؼ وفقػػا للتعريفػػات العلميػػة ي ػرتبد ابلكلمػػة  Dogmatismاي اعبمػػود العقائػػدي واالنغػػالؽ
العقلي  ،والتطرؼ هبذا اؼبعٌت (ىو اسػلوب مغلػق يف التفكػَت يتسػم بعػدـ القػدرة علػى تقبػل ايػة معتقػدات زبتلػف عػن
مايعتقده الشخص او اعبماعة اؼبتطرفة او على التسامح معها) (.)3
،ويعػػد التطػػرؼ والتعصػػب وجهػػاف لعملػػة واحػػدة فأ مػػا يولػػداف العنػػف مػػن منطلػػق اإلحسػػاس ػػم متعصػػبُت دبػػا
يؤمػػوف بػػو ( فعػػامل اؼبتعصػػبُت واحػػد ويتػػداخل مػػع صبيػػع األدايف واإليػػديولوجيات والطموحػػات فالروافػػد الػػيت تغػػذي
مسػػتنقع التعصػػب أتيت مػػن مصػػادر ـبتلفػػة وقػػد يفصػػل بينهمػػا التػػاري والظػػروؼ اؼبناخيػػة واعبػػنس او أشػػكاؿ الظلػػم
واغبرماف اؼبتعددة ولكنها تلتقي يف نفس اؼبصب) (. )4
امــا مفهــوم االرىــاب ،فقػػد تنوعػػت تعريفات ػو وتعػػددت مصػػادره أذ مل تكػػن مفػػردة (  )Terrorisomمتداولػػة
بشػكل واسػع قبػل ثالثػػُت سػنة إال يف نطػاؽ ؿبػدود  ،مث اتسػػع مفهومػو ،بسػبب مايًتتػب عنػػو مػن اضػرار ومػا يسػػببو

من خوؼ ورعب يف نفوس االفراد  ،وظهرت عدة تعاريف ؼبصػطلح االرىػاب حسػب وجهػات نظػر البػاحثُت ومػن
ابرزىا:
 ىػػو لكػػل فعػػل يػػؤدي اىل قتػػل االبػرايء واؼبػػدنيُت بػػدوف وجهػػة حػػق واليعػػرؼ اػبضػػوع لػػدين او نظػػاـ او حػػدود ،ويسػػبب اض ػرار عامػػة س ػواء كانػػت جسػػدية او غَتىػػا واليعػػرؼ مرتكب ػوا االرى ػػاب بػػُت مػػاىو مش ػػروع ومػػاىو غػػَت
مشػػروع ومػػن نتائلػػو الرعػػب والفػػزع ل( ، )5وايضػػا يعػػرؼ نػػو ل ظػػاىرة دوليػػة معقػػدة وجرديػػة خطػػرة ضػػد الشػػعوب
واغبكومػػات ويقػػوض دعػػائم االمػػن واالسػػتقرار ويعطػػل مشػػروعات التنميػػة واالزدىػػار ويسػػبب اضػرار فادحػػة يف كػػل
اؼبستوايتل (.)6
وبشكل اكثر دقة ديكن رصد بعض اجملاالت اليت دخل االرىاب يف مفهومها منها:
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ا -مفهوـ االرىاب من اعبانػب السياسػي  :اف خطػورة االرىػاب تنطلػق مػن كونػو نػوع مػن أنػواع القػوة الداميػة والػيت
هتػدؼ اىل نشػػر اػبػوؼ والفػػزع بػػُت النػاس زايدة علػػى زعػزة االسػػتقرار االمػػٍت يف اجملتمعػات كافػػة بسػبب مػػاينتج عنػػو
م ػػن اض ػرار س ػواء كان ػػت ض ػػحااي بش ػرية أو اض ػرار مادي ػػة ،تس ػػتدعي رفض ػػو والتص ػػدي ل ػػو ،ويف ض ػػوء ذل ػػك ين ػػدرج
االرىاب على نوعُت؛ اما اف يكوف معربا عن نزاع عنيػف يرمػي الفاعػل دبقتضػاه وبواسػطة الرىبػة الناصبػة عػن العنػف
اىل فرض رأية السياسي وربقيػق مرربػو ابلسػيطرة علػى اجملتمػع او الدولػة ،مػن اجػل احملافظػة علػى عالقػات اجتماعيػة
او مػػن اجػػل تغَتىػػا وتػػدمَتىا ( ، )7أو ديكػػن وصػػفو نػػو لعمػػل مػػن أعمػػاؿ العنػػف اؼبسػػلح الػػذي يرتكػػب لتحقيػػق
أىداؼ سياسية او ايدلوجية او دينيةل ( ، )8ومن ىنا ديكن القوؿ ابف االرىاب اييت على شكلُت فمرة يكػوف علػى
شػػكل مػػنهج ن ػزاع عنيػػف اؽبػػدؼ منػػو احػػداث الرعػػب والسػػيطرة لفػػرض ال ػرأي السياسػػي ومػػره اخػػر يكػػوف ،عمػػل
مسػػلح ىدفػػو فػػرض نظػػاـ سياسػػي أو ايػػدلوجي او فلسػػفي  ،ويعػػرؼ ايضػػا نػػول اس ػًتاتيلية عنػػف مػػنظم ومتصػػل
ربدث من خاللو صبلة من اعماؿ القتل واالغتيػاؿ وخطػف الطػائرات أو احتلػاز الرىػائن وزرع اؼبتفلػرات وماشػابو
ذلك ويهدؼ اىل ربقيق اىداؼ سياسية ل ( . )9ب -مفهوـ االرىاب من اعبانب االجتمػاعي  :تعػد االاثر اؼبًتتبػة
عن ظاىرة االرىاب يف جوانبها االجتماعية شديدة اػبطورة وسبس اجملتمعات اغبديثة كافػة  ،مػن حيػث إ ػا تتلػاوز
البع ػػد الشخص ػػي اىل اغب ػػد ال ػػذي جع ػػل منه ػػا حال ػػة اجتماعي ػػة ت ػػؤثر يف اعبماع ػػات اؼبختلف ػػة س ػواء الكب ػػَتة منه ػػا أـ
الصػػغَتة  ،فتعمػػل علػػى نشػػر الفػػزع واػبػػوؼ يف نفػػوس االفػراد وعليػػو ديكػػن تلمسػػها مػػن خػػالؿ مفػػاىيم عػػدة ضػػمن
ى ػػذا اعبان ػػب  ،إذ يع ػػرؼ االرى ػػاب ن ػػو لاس ػػتعماؿ العن ػػف م ػػن اج ػػل اح ػػداث حال ػػة م ػػن اػب ػػوؼ واالذع ػػاف ل ػػد
الضحية هبدؼ ضماف تغيَت او تعديل سلوؾ الضػحية ذاهتػا او اسػتعماؽبا بوصػفها عػربة للغػَتل ( ، )10ويعػرؼ ايضػا
ن ػػو ل ك ػػل تص ػػرؼ او س ػػلوؾ بش ػػري يه ػػدؼ اىل أس ػػتعماؿ ق ػػدر م ػػن الق ػػوة القسػ ػرية دب ػػا يف ذل ػػك االكػ ػراه واالذ
اعبسدي لتحقيق غاايت معينة وىذا السلوؾ البشري القسري الغَت سلمي ،الػذي حيػدث بػُت االفػراد او اعبماعػات
او السلطات بعضها مع البعض االخر داخل ؾبتمع معػُت يولػد اساسػا تقػاطع او تػداخل عناصػر مػن بيئػات تسػهم
يف تكوينول (. )11

اثلثا :العالقة بني التطرف واالرىاب
التطػػرؼ واالرىػػاب حالتػػاف متصػػلتاف وتربطهمػػا عالقػػة سػػببية سبهػػد اوالمهػػا للثانيػػة ،يف حػػاؿ تػػوفر الظػػروؼ اؼبالئمػػة
لػػذلك  ،اذ اف التطػػرؼ ىػػو النافػػذة الػػيت يػػدخل منهػػا االرىػػاب والتفريػػق بينهمػػا يعػػد مسػػألة شػػائكة ،وذلػػك لشػػيوع
التطرؼ واإلرىاب ؽبدؼ واحد ،حيث ديكػن رسػم معادلػة اإلخػتالؼ بينهمػا مػن خػالؿ أف التطػرؼ يػرتبد ابلفكػر
واإلرىػػاب ي ػرتبد ابلفعػػل  .إذ أف التطػػرؼ ي ػرتبد فكػػار بعيػػدة عمػػا ىػػو معتػػاد ومتعػػارؼ عليػػو سياسػػياً واجتماعي ػاً
ودينياً ،دوف أف تػرتبد تلػك اؼبعتقػدات واألفكػار بسػلوكيات ماديػة عنيفػة يف مواجهػة اجملتمػع أو الدولػة  ،أمػا عنػدما
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يتح ػػوؿ الفك ػػر اؼبتط ػػرؼ إىل أمن ػػاط عنيف ػػة م ػػن الس ػػلوؾ م ػػن اعت ػػداءات عل ػػى اغب ػرايت أو اؼبمتلك ػػات أو األرواح أو
تشػػكيل التنظيمػػات اؼبسػػلحة الػػيت تسػػتخدـ يف مواجهػػة اجملتمػػع والدولػػة فهػػو عندئػػذ يقػػوـ بفعػػل ارىػػا  .كم ػػا أف
التطرؼ ال يعاقب عليو القانوف وال يعد جردية بينما اإلرىاب ىو جردية يعاقب عليها القانوف  ،فػالتطرؼ ىػو حركػة
اذباه القاعػدة القانونيػة ومػن مث يصػعب ذبرديػو ،فتطػرؼ الفكػر ال يعاقػب عليػو القػانوف كػوف القػانوف ال يعاقػب علػى
النوااي واألفكار  ،يف حػُت أف السػلوؾ اإلرىػا وإجرامػو ىػو حركػة عكػس القاعػدة القانونيػة ومػن مث يػتم ذبرديػو ومػن
ىنػػا ديكػػن القػػوؿ ف التطػػرؼ ديكػػن معاعبتػػو عػػن طريػػق اغبػوار واالقنػػاع أمػػا اذا تطػػور ليػػدخل ؾبػػاؿ اعبرديػػة فالبػػد اف
يعامل حبسب مايقتضيو القانوف (. ) 12

ادلطلب الثاين  :نبذه اترخيية عن التطرف واالرىاب
التطرؼ سلوؾ فردي أو صباعي ارتبد دبفاىيم قيمية واجتماعية وعقائدية لذا ديكن القوؿ نػو قػدًن وكػاف سػببا مػن
اسػػباب اغبػػروب والص ػراعات والنزاعػػات احملليػػة  ،يف حػػُت يعػػد اإلرىػػاب ظػػاىرة قدديػػة وقػػد يكػػوف أقػػدـ رفيػػق عرفػػو
البشػػر يف غػػابر العصػػور فمنػػذ أف صػػنع اإلنسػػاف األوؿ بعػػض األسػػلحة للػػدفاع عػػن نفسػػو ،اسػػتعملها أيضػػا إلرىػػاب
غػَته وزبويفػو  .وإذا كػاف البػد مػن ربديػػد زمػن ؽبمػا فػإف ظػواىر اترخييػة ن تسػػليلها وصػنفت علػى ا ػا ضػمن دائػػرة
التطرؼ أو االرىاب ،فمىت كانت أوىل اغباالت اؼبسللة اترخييا :
أوال :اتريــا التطــرف  :تعػػد مشػػكلة التطػػرؼ مػػن أكثػػر القضػػااي أاثرة لللػػدؿ واالىتمػػاـ مػػن قبػػل النخػػب الفكريػػة
فنمو الظاىرة وانتقاؽبا اىل اطوار وأشكاؿ جديدة  ،ردبا مل تكن موجودة من قبػل أمػر مايػدعوان اىل قػراءة اكثػر عمقػاً
 ،أف التش ػػدد او التط ػػرؼ موج ػػود داخ ػػل ك ػػل ؾبتم ػػع وح ػػزب وصباع ػػة فالتعص ػػب للػ ػرأي والقناع ػػات والتعام ػػل م ػػع
االط ػراؼ االخػػر سػػلوب التشػػدد كوحػػدة فكريػػة مسػػتقلة لػػيس ابلػػنهج اعبديػػد والخيػػتص بفػػًتة زمنيػػة دوف أخػػر
والدبلموعػػة بش ػرية معينػػة بػػل ىػػو ظػػاىرة بش ػرية موجػػودة منػػذ وجػػود االنسػػاف  ،وسػػتظل موجػػودة مػػا دامػػت اغبيػػاة
البشػرية طبيعيػػة ومسػػتمرة ( ، )13وحيفػػا التػػاري مػػن ـبتلػػف اجملتمعػػات يف العػػامل أمثلػػة كثػػَتة عػػن التطػػرؼ الفػػردي او
اعبماعي  ،فعلى سبيل اؼبثاؿ التمييز العنصري بُت السود والبيض ىو اسوء مثػاؿ شػهدتو امريكػا وجنػوب افريقيػا يف
العص ػػر اغب ػػديث ( ، )14ويف اح ػػداث الق ػػرف العشػ ػرين ال ػػيت فرض ػػت مث ػػالُت للتط ػػرؼ ويف غاي ػػة الس ػػوء وى ػػي فاش ػػية
ضػػت عقيػدة العػػرؽ االفضػل ابلعنػف والقتػػل  ،اىل جانػب تطػػرؼ
موسػوليٍت يف ايطاليػا وانزيػػة ىتلػر يف اؼبانيػا  ،إذ ف قر د
جوزيف ستالُت يف تطبيقة القاسي لالشًتاكية يف االرباد السوفييت ( سابقا) (. )15

كما وبرزت حركات متطرفة دينياً ديكن وضعها يف خانة التطػرؼ الفكػري وفػرض العقائػد ،ومنهػاعلى سػبيل اؼبثػاؿ،
اغبركات اؽبندوسية والصراع بُت اؽبندوس واؼبسلمُت من أجل فرض العقائد اؽبندوسػية علػى شػبو القػاره اؽبنديػة ،فبػا
يدؿ على اف التطرؼ موجود يف كل اجملتمعػات علػى اخػتالؼ اداي ػا ،وديكػن أف نرصػد هبػذا اجملػاؿ اربػع مراحػل يف
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اتري ػ التطػػرؼ اغبركػػي االرىػػا سػػم االسػػالـ  ،حيػػث ذبلػػت اوؽبػػا يف أفغانسػػتاف بيػػُت اع ػواـ ()1997-1979
وىػو عصػر ظبػي (اعبهػاد اؼبسػلح ) الػػذي نشػأ عػن نظريػة اؼبتشػدد الفلسػػطيٍت عبػد عػزاـ وبتمويػل خليلػي ودعػػم
امريكػي وضبايػػة ابكسػػتنانية نػتج عنػػو النصػػر وانسػحاب جػػيش االربػػاد السػوفييت يف فربايػػر  ، )16( 1989وبعػػد ىػػذا
النصػػر علػػى االربػػاد السػػوفييت عػػاد عػػدد كبػػَت فبػػن كػػانوا يقػػاتلوف يف افغانسػػتاف اىل اوطػػا م اعبزائػػر او مصػػر ودوؿ

اخػر ( ، )17مث بػػدأت اؼبرحلػػة الثانيػػة والػػيت قادىػػا تنظػػيم القاعػدة حيػػث ركػػزت ىػػذه اؼبرحلػػة على(العػػدو البعيػػد) اي
دوؿ الغرب وبلغت ىذه اؼبرحلة ذروهتا يف اعتداءات 11سبتمرب/ايلوؿ  2001علػى الػوالايت اؼبتحػدة االمريكيػة ،
وكانت الفكرة االساسية منها انو من خالؿ ضرب العدو واضهار ضعفة سػيتاح اجملػاؿ امػاـ اؼبسػلمُت لكػي يتخلػوا
عػػن خ ػػوفهم ويتمػػردوا علػػى حكػػامهم  ،غػػَت اف ىػػذه االس ػًتاتيلية القائمػػة عل ػػى اسػػتعراض الق ػػوة وشػػن ىلمػػات
متكررة مل تؤد اىل التأثَت اؼبتوخى كما مل تنلح يف حث اعبماىَت اؼبسلمة على االنتفػاض والتمػرد ( ، )18امػا اؼبرحلػة
الثالثػػة فقػػد بػػدأت ابحػػتالؿ االدارة االمريكيػػة للعػراؽ واسػػقاط نظامػػو عػػاـ  2003ودخػػوؿ العػراؽ زمػػات سياسػػية
وفوضى كانت نتائلها حرب طائفيػة وىػذا يعػد يف حػد ذاتػو تطػرؼ كبػَت فػتح اجملػاؿ أمػاـ القػو االقليميػة والدوليػة
للتدخل يف العراؽ (،)19

اتريا االرىاب  :لقد عرفت البشرية ومنذ القدـ اإلرىاب والعنف ومارستو على اختالؼ أشكالو وأساليبو ،إذ أف
اتري األمم والشعوب ميلء ابلصراعات اؼبستمرة ،بُت أفراد العائلة الواحدة والقبيلة الواحدة وكذلك الشعب
الواحد أستخدـ اإلنساف فيها وسائل شديدة القسوة من أجل التغلب على خصمو وإجباره على اػبضوع إلرادتو،
وعليو فأف أتري فبارسة اإلنساف للعنف واإلرىاب ال ينفصل عن أتري البشر نفسو ،ولقد مر اإلرىاب أثناء
تطوره دبراحل اترخيية متعددة ،فمن إرىاب األفراد اعباكبُت إىل إرىاب اعبماعات اؼبختلفة اليت ازبذت من
اإلرىاب وسيلة من أجل إشاعة اػبوؼ والذعر يف قلوب أعدائها ،والذي أد بدوره إىل ظهور اعبماعات
اإلرىابية اؼبنظمة واػبارجة عن القانوف يف اجملتمع الذي تعيش فيو وازبذت من اإلرىاب وسيلة أو غاية من أجل
الوصوؿ إىل ربقيق أىدافها اؼبتنوعة.
أف كلمة (إرىاب) ،TERRORISMمل تكتسب اؼبعٌت السياسي أو القانوين ومل يتم استخدامها بصورة
واسعة إال بعد قياـ الثورة الفرنسية يف عاـ (1789ـ)  ،فعلى الرغم من وجود بعض األعماؿ اإلرىابية يف القروف

القراصنة (،)20إال أف
اليت سبقتها وبصورة خاصة ما يتعلق عماؿ القرصنة اليت كاف يقوـ دبمارستها بعض
التاري اغبقيقي ؼبصطلح اإلرىاب مل يبدأ إال ببدء الثورة الفرنسية وبعد تسلم اليعاقبة سدة اغبكم فيها يف (28آب
سنة1792ـ) ولغاية (27سبوز سنة1794ـ)(.)21
و يف القرف العشرين ظهرنشاط ارىا يف العديد من دوؿ اورواب ومنو على سبيل اؼبثاؿ(-:)22
 -1تعرضت بريطانيا إىل سلسلة من إعماؿ اإلرىاب والعنف وكثرت فيها اؼبنظمات اإلرىابية ،منها منظمة
اغبركة الربيطانية اليت ن أنشاؤىا يف عاـ (1980ـ) ،فضال عن ؾبموعة العمود ( )88واليت كاف أعضاؤىا
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ابرعُت يف صبع اؼبعلومات السرية اىل جانب استخداـ األسلحة واؼبتفلرات ،ويف ايرلندا تشكل (اعبيش
اعبمهوري االيرلندي) يف عاـ (1924ـ) ،ويعد من أنشد اعبماعات اإلرىابية يف العامل ،على الرغم من أف
أعضاءه يرفضوف تصنيفهم كلماعات إرىابية ،بدعو دفاعهم عن اغبرية ،وقد بلغت حصيلة العمليات اإلرىابية
اليت قاـ هبا (اعبيش اعبمهوري االيرلندي) يف سنة (1969ـ) ؛ ( )5000حادث انفلار قنابل ،و
( )25000حادث أطالؽ انر.
-2أما يف أؼبانيا فقد عاش الشعب االؼباين مرارة اؽبزدية اؼبتتالية يف اغبرب العاؼبية األوىل والثانية وما ضبلتو معها
كلتا اغبربُت من ويالت ،وخضوعهم عبيوش اغبلفاء اؼبنتصرة يف اغبرب العاؼبية الثانية مث تقسم العاصمة برلُت إىل
قسمُت وكل قسم منها خاضع إىل معسكر من اؼبعسكرين الشرقي والغر  ،فضال عن ؿباكمة قادهتم يف ؿباكم
(نورمربج) كملرمي حرب وما خلفتو اغبرب من دمار اقتصادي ونفسي ،كل ذلك أد إىل تفلر مشاعر
الغضب عند الشباب االؼباين فبدأت بذلك اؼبظاىرات تصاحبها مواجهو مع رجاؿ الشرطة واليت ما لبثت أف
أخذت طابع العنف ،وبدا اإلرىاب ابلظهور ومن أىم ىذه اعبماعات ىي (حركة عصبة اعبيش األضبر) اليت
كانت تعرؼ ابسم ابدر -ماينهوؼ ،اليت صنفت ا من أكثر اؼبنظمات اإلرىابية يف أورواب عدوانية وإرىااب
وعنفا ،إذ قامت ىذه اؼبنظمة بعمليات قتل و ب وىلمات ابلقنابل زايدة على خطف أشخاص واختطاؼ
الطائرات.

-3إما يف اسبانيا فقد ظهرت حركة الباسك االنفصالية اؼبسماة (منظمة أيتا)(*) ،واليت طالبت ابستقالؿ إقليم
الباسك ،وذلك نتيلة ما تعرض لو شعب الباسك من قمع وعنف من قبل اغبكومة االسبانية فبا جعلو يتوجو
كبو الكفاح اؼبسلح.
واغبقيقة انو بعد اغبرب العاؼبية الثانية سنة (1945ـ) كانت االعماؿ االرىابية ؿبدودة ومل يشهد العامل نشاط
ارىا كبَت طيلة عقدي اػبمسينيات والستينيات ،يف حُت شهد عقدي السبعينات والثمانينات إرىااب أطلق
عليو (اإلرىاب اليساري) سبثل ابألعماؿ اليت قامت هبا منظمة األلوية اغبمراء يف ايطاليا ومنظمتا اعبيش األضبر
واػبالاي الثورية يف اؼبانيا.
ومع مطلع االلفية الثالثة شهدت دوؿ العامل كلو يف قاراتو اػبمس اعماؿ ارىابية وابتت تعاين من ـباطر
االرىاب ،إذ إف ىلمات  11سبتمرب 2001مل تكن ؾبرد عملية إرىابية عادية ،بل أ ا شكلت نوعية ابلغة
األمهية يف أشكاؿ الصراع وآلياتو ،وأدت اىل إعادة تشكيل السياسة اػبارجية ابلنسبة للدوؿ الكرب  ،وبدت ىذه
اؽبلمات أ قرب إىل ما يعرؼ بػ (اإلرىاب اعبديد) أكثر من كو ا شكال من أشكاؿ اإلرىاب التقليدي

القدًن(.)23
إف اؽبلوـ الذي ن قف دذ على مركز التلارة العاؼبي دبدينة نيويورؾ يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية ،أسفر عن قتل
ثالثة أالؼ شخص ،إىل جانب تسليل أكثر من ( )400شخص يف عداد اؼبفقودين  ،وقد كانوا من
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جنسيات ومعتقدات ودايانت ـبتلفة ،وبلغت اػبسائر اؼبادية مئات االالؼ من الوظائف وكذلك خسائر مالية
قدرت بػ( )20بليوف دوالر ،وقد ن توصيفو على انو النقطة الفاصلة بُت عصرين ،ليس يف الوالايت اؼبتحدة
األمريكية فقد وإمنا يف العامل كلو ( .)24وكانت لو أاثر خطَتة على االقتصاد األمريكي ،فقد تراجع النمو
االقتصادي ،وأتثرت السياحة واالستثمارات األجنبية فضال عن حالة الذعر اليت تسبب هبا للشعب االمريكي

( .)25ومن ىذا اؼبنطلق فإف ىذا اغبدث فتح الباب لالدارة االمريكية اىل التدخل يف اي مكاف تعده مصدر
خطر بوجود من تعدىم ارىابيُت لذلك اقدمت على غزو افغانستاف مث العراؽ بدعو مكافحة االرىاب .
ادلبحث الثاين  :أسباب ظهور التطرف يف العراق والعوام الداعمة لو
شهد العراؽ حالة تطرؼ حاد أثرت بشكل كبَت يف واقعو على صبيع اؼبستوايت ونتج عنها نشاط ارىا تسبب
يف اوضاعا خطَتة مل يشهد العراؽ مثيال ؽبا من قبل  .فما ىي اسباب نشوئها وتفاقمها؟ ومن ىي اعبهات اليت
تقف ورائها؟ وما ىي االاثر اؼبًتتبة عنها ؟
ادلطلب األول :أسباب نشوء ظاىرة التطرف يف العراق
التطرؼ ظاىرة ديكن اف تنمو وتتفاقم يف اي بقعة من العامل وقد ينتج عنها أفعاؿ ارىابية ،ومع إف أغلب
مايثار حوؿ التطرؼ يتخذ صبغة دينية إال أف التطرؼ ليس ابلضرورة أف يتحدد دبلاؿ ديٍت أو قومي أو مناطقي
فلكل حالة منها اسباهبا وربت عناوين ـبتلفة ،ففي حُت ترتكز االحزاب الشعبوية من اليمُت اؼبتطرؼ على
مواضيع التنافس على فرص العمل وأعباء نفقات الضماف االجتماعي الذي ينفق على اؼبهاجرين الوافدين اىل
اورواب كأسباب الزباذ موقف متطرؼ من اؼبهاجرين  ،قبد ف حركات اخر وبدوافع عرقية تظهر سلوكيات
تطرؼ وتتخذ مواقف متطرفة ابذباه االنفصاؿ كأقليم الباسك وكااتلونيا يف اسبانيا وكورسيكا يف فرنسا وكثَت
غَتىا ،ويرفض اؼبتطرفوف ربت غطاء ديٍت كل من خيالفهم ويف اغلب اغباالت يللأوف اىل اساليب عنف يف
تعاملهم مع من يعدونو عدوا ؽبم مثل منظمات الكالف يف الوالايت اؼبتحدة اليت تؤمن ابلتفوؽ األبيض .أما يف
العراؽ فإف بذور التطرؼ نبتت وترعرعت من خالؿ االحداث اليت شهدىا العراؽ بعد االحتالؿ االمريكي
واسقاط النظاـ السابق يف 2003/4/9وما تبعو من فراغ أمٍت بسبب حل االجهزة االمنية واؼبمارسات التعسفية
للليش االمريكي ذباه من يعارض االحتالؿ وسياسة الفوضى اػبالقة ( ، )26فقد اسهمت القوات االمريكية
بصورة مباشرة ابع ماؿ العنف عن طريق االستخداـ اؼبفرط للقوة واغبلز واالعتقاؿ والتعذيب يف السلوف السيما

سلن ابو غريب ) ، (27اىل جانب القتل العشوائي اؼبتعددة ،للمدنيُت نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ ماجر يف
11نيساف  2003عندما قصفت قوات امريكية منزؿ رئيس عشَتة الدليم يف مدينة الرمادي متسببة
ابستشهاد 22من افراد عائلتو حبلة االشتباه ابختباء شخص مطلوب يف بيتو ويف  28نيساف  2003اطلق
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جنود امريكيوف النار على صبهور من احملتلُت يف الفلوجة فقتلوا  13مدين بينهم اطفاؿ( ،)28لقد وفرت حالة
الغلياف يف مناطق متعددة فرصة ذىبية للغرابء عن العراؽ ومن يسموف انفسهم ؾباىدين حملاربة الوالايت اؼبتحدة،
ويف اجواء من العداء للوجود االمريكي والفتاو الدينية للشيوخ يف ؿبافظات عدة فضال عن فتاو انطلقت من
دوؿ عربية رفضت تغيَت النظاـ عن طريق االحتالؿ اىل جانب خشيتها من اف تستنس التلربة نفسها فيها،
انطلقت الدعوات يف الداخل واػبارج ؼبقاومة احملتل ،وىكذا ربت غطاء ديٍت ولدت اوىل عمليات القتل ضد
مدنيُت
اعبيش االمريكي والقوات االمنية العراقية اليت تشكلت بعد  2003راح ضحيتها ايضا اشخاص
( ، )29وتشكلت فصائل من مقاتلُت عراقيُت حصلوا على السالح اؼبوروث عن العهد السابق زايدة على مان
ادخالو اىل العراؽ بسبب ترؾ القوات االمريكية للحدود مفتوحة من غَت اجهزة رقابية واليت ااتحت دخوؿ اعداد
كبَتة من اؼبقاتلُت العرب ايضا من الذين استلابوا للفتاو التكفَتيو وانضموا اىل تلك التشكيالت اىل جانب
انضماـ مقاتلُت من منظمات ارىابية يف افغانستاف واورواب وجنسيات اخر من اؼبتطرفُت االسالميُت الذين
استغلوا مسألة اؼبقاومة ضد اعبيش االمريكي لتحقيق مررب خاصة هبم ووجدوا يف ىذا االمر فرصة ؽبم يف تصفية
حساابهتم مع الوالايت اؼبتحدة االمريكية  ،اىل جانب التوظيف الديٍت ؽبذه اؼبسألة ف االمر جهاد ومن يقتل أو
يقوـ بعملية انتحارية يذىب اىل اعبنة  .ودخل تنظيم القاعدة االرىا اىل العراؽ وسبكن من اااد بعض اغبلفاء لو
وقاـ االردين ابو مصعب الزرقاوي بتاسيس ل القاعدة يف بالد الرافدينل وتبٌت اؼبسؤولية عن بعض من اكثر

التفلَتات وعمليات القتل الوحشي(، )30وتعددت وتوسعت الفتاوي وتطور االمر ليصبح صبيع من يف اغبكومة
ودوائر الدولة مستهدفوف .مث تطور ليتخذ صبغة طائفية متشددة وتكفَت لكل من خيتلف عن فكر تلك
اعبماعات اليت ظبيت ارىابية بسبب ىوؿ مااقًتفتو من اجراـ وتدمَت للبنية التحتية واابدة لكل رمز ديٍت للطوائف
االخر يف العراؽ كاؼبراقد اؼبقدسة واعبوامع والكنائس وحىت االسواؽ واؼبقاىي فضال عن دوائر الدولة واؼبدارس

واعبامعات والوزارات والشواخص التارخيية ( ،)31وكانت الفاتورة اليت دفعها العراقيوف عالية جدا ابحداث دامية
وابشع وسائل القتل والًتىيب وابت العراؽ اكرب ساحة لتفري االرىاب وربولت ساحاتو وشوارعو اىل مسرحاً
للعمليات االرىابية (ابػبطف والقتل والعلالت اؼبفخخة والعبوات واالحزمة الناسفة)(، )32و اليت اخفت كل
معامل اغبياة اعبميلة هبذا البلد وكاف لبعض من دوؿ اؼبنطقة ايضا دورا كبَت يف تفاقم مشكلة االرىاب يف العراؽ من
خالؿ تسهيل دخولو عرب اراضيها فضال عن سبويلو واسناده بفتاو القتل والتكفَت .

ادلطلب الثاين  :العوام اليت ادت اىل تفاقم ظاىرة التطرف واالرىاب يف العراق
إف تسارع وتَتة االحداث وتفاقمها ابلشكل الذي ىدد أمن وسالمة العراؽ وصعوبة السيطرة على نشاط
اعبماعات اؼبتطرفة اليت عبثت يف أمنو ومقدرات شعبو ،يبعث على التساؤؿ حوؿ حقيقة التطرؼ يف العراؽ
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والعوامل اليت أدت اىل اتساع نطاقو وانتشاره واعبهات اؼبسؤولة عن ذلك واليت ديكن أف نعرج على قسم منها دبا
أييت :
أوال -عوام داللية
 -1االستقطاب الطائفي والعرقي الذي ترتب عن تشكيل ؾبلس اغبكم وتقسيم السياسيُت حبسب ىوايهتم
الفرعية بعيدا عن اؽبوية الوطنية  ،انعكس بدوره على اجملتمع العراقي وتسبب حبالة استقطاب طائفي تصدر واجهة
اؼبشهد لتختفي ورائو اؽبوية الوطنية واالنتماء بعناوين فرعية بديال عن الشعور ابالنتماء اىل الوطن الذي يعزز
اؼبواطنة ( ، )33ومن اؼبؤكد إف الشعور ابالنتماء يقو مع احساس الفرد برعاية الدولة لو ويضعف كلما احس
ابالستبعاد والتهميش وعدـ حصولو على حقوقو اؼبنصوص عليها يف الدستور والقرارات االفبية فبا خيلق عند الفرد
حالة من االستياء والسعي لتغيَت الواقع وقد يقع ضحية للتطرؼ.

 -2كاف للسلوف اليت يستخدمها اعبيش االمريكي يف العراؽ ويزج هبا اؼبعًتضُت عليو دور كبَت يف غسل ادمغة
الكثَت من الشباب كما حصل يف سلن بوكا على سبيل اؼبثاؿ فالكثَت منهم مل يكن متفقها يف الدين وكاف متلقيا
جيدا لكل ما يلقيو عليو بعض اؼبتطرفُت ومن قادة االرىاب من الذين ن القبض عليهم من التابعُت لشبكة
القاعدة وفصائل مسلحة ارىابية اخر  ،وبعد تسرحيهم من السلن أصبح ىؤالء الشباب ربت سيطرة اؼبتطرفُت.
 -3اؼبرحلة اليت دير هبا العراؽ ىي مرحلة انتقالية  ،انتقل فيها من نظاـ اىل اخر خيتلف عنو يف شكلو السياسي
وقواعده ومنهج حكمو  ،وىي حاؿ كل اؼبراحل االنتقالية ربكمها حالة االزمات الكرب  ،اذ تتسم دائما بربوز
حركة افكار جديدة وانطالقها ابذباه تكوين صيغة جديدة يف توجيو تلك اؼبرحلة ،يف وقت رباوؿ فيو القو
القددية استعادة مكانتها اليت خسرهتا بكل السبل ،بغض النظر عما تتسبب بو من اضرار يف ؿباوالت العودة
تلك اؼبصحوبة بوسائل عنف يف اكثر االحياف ،واليت قد ال ربقق مبتغاىا بسبب ماعاانه اجملتمع خالؿ اغبقب
اؼباضية ،وما تتسبب بو حركتها من اجل استعادة السلطة من معاانة حالية ( ، )34واف عملية التحوؿ حيكمها
زايدة على الظرفية الزمانية واؼبكانية؛ العناصر االجتماعية احملركة للوضع السياسي ابذباه التغيَت ،ويوصفوف م
الفاعلوف االساسيوف الذين يقع على عاتقهم ازاحة نظاـ قائم واحالؿ آخر ؿبلو .يف الوقت الذي ديثل ذلك
النظاـ القدًن بنياان ىيكليا لديو امتدادات اجتماعية انفذة يف كل ؾباالت النشاط االداري والبنيوي للدولة،
ومصاحل سوؼ يسعى بشكل حثيث للدفاع عنها ،انو جزء اليتلزأ من جسد اجملتمع ،السلطة واالدارة واالقتصاد،
يف حُت تفتقر اجملموعة اعبديدة اىل خربة وقوة سابقتها (. )35
 -4الفهم اػباطئ لطبيعة النظاـ السياس ي الدديقراطي التوافقي الذي ن تطبيقو يف العراؽ وما نتج عنو من
صراعات سياسية بُت االحزاب الفاعلة واعبهات السياسية اؼبتنفذة وعدـ االتفاؽ على صيغة حكم مالئمة ديكن
اف تنتج اغلبية برؼبانية داعمة لرئيس الوزراء يف القرارات اليت يتخذىا ،فنر الكثَت من السياسيُت مشارؾ يف
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اغبكومة ومعارض ؽبا يف اف واحد ،اىل جانب تقدًن مصلحة االحزاب على اؼبصاحل الوطنية العليا والتعكز على
اؽبوايت الطائفية والعرقية وضبايتهم للشخصيات اليت يثبت عليها شبهات فساد ،فضال عن االمتيازات اليت
منحها الربؼباف للمناصب يف السلطتُت التشريعية والتنفيذية وتبديد االمواؿ اؼبرصودة للمشاريع التنموية  ،كل ذلك
اد اىل اضعاؼ ىيبة الدولة وساىم يف استمرار التطرؼ واالرىاب.
 -5استشراء الفساد اؼبايل واإلداري واختفاء الرؤية القادرة على ربفيز اجملتمع على البناء والتنمية اؼبستدامة،
وانتشار البطالة وعدـ تكافؤ الفرص وقبوؿ العيش قل من اغبد األدىن ابإلضافة إىل فقداف فئة الشباب القدرة
على بناء اؼبستقبل بغياب الرؤ والتخطيد السليم ابستثمار الطاقات جعلت ىؤالء الشباب صيد سهل
للمتطرفُت (. )36

اثنيا -عوام لارجية
 -1ادت العوؼبة اىل انتشار االفكار اؼبتطرفة بشكل سريع وبدوف عوائق يف الدوؿ العربية فضال عن دوؿ العامل
االخر  ،فبا جعل من التطرؼ ظاىرة عاؼبية متعدية للحدود ،يف حُت شكلت احداث  11ايلوؿ  2001نقطة
ربوؿ يف طبيعة الفعل اؼبًتتب عن التطرؼ وجذبت االنتباه اىل ماديثلو من خطورة على السلم واالمن الدوليُت
واعطى اغبلة لللانب االمريكي لشن اغبروب وزعزعة أمن الدوؿ ،إذ اعلن الرئيس االمركي جوج بوش االبن إف
القضاء على االرىاب الدويل أصبح أولوية أمريكية متقدمة على ماسواىا (.)37
 - -2التدخالت اػبارجية يف الشأف السياسي الداخلي وؿباوالت التأثَت يف القرار العراقي ابلشكل الذي أد
اىل توجيو بوصلة الس ياسية ابذباه ماخيدـ مصاحل تلك الدوؿ وإحدث حالة من اؼبواجهة بُت القو السياسية
انعكست على صبهورىا وخلقت حالة من التنافر واالنشقاؽ داخل اجملتمع والتمًتس ضمن اؽبوايت الفرعية،
فضال عن تنامي دور قو فاعلة ،ربمل اجندات خارجية سواء كانت دوال أو صباعات ،يف تعزيز التطرؼ،
ورصد اؼبوارد اؼبادية والبشرية لتأجيج العنف يف اجملتمعات العربية هبدؼ خدمة مصاغبها من انحية ،وإضعاؼ
ْ
األقطار العربية ،وسبزيق أواصرىا ،وعرقلة انطالؽ مسَتة التق ّدـ هبا.
 -3انتشار اجملاميع اؼبتطرفة يف اغلب مناطق العامل وحىت يف اكثر الدوؿ دديقراطية وربضرا وقيامها ابعماؿ اجرامية
ربت حلج ومسميات ـبتلفة وبعناوين دينية مايدلل على وجود قو دولية داعمة ؽبا لتنفيذ اجندات اسًتاتيلية
خاصة هبا كما حصل عندما استغلت بعض اعبهات اػبارجية عمليات هتريب النفد من اؼبناطق اليت سيطر عليها
تنظيم داعش يف العراؽ لتحقيق مكاسب اقتصادية واغبصوؿ على مصادر طاقة ابشباف زىيدة  .يف حُت سعت
دوؿ اخر لضرب اقتصاد العراؽ وتدمَت بنيتو التحتية وتقليص صادراتو النفطية كي يكوف سوقا ؼبنتلاهتا أو
الخراجو من التنافس على سقف الصادرات النفطية ؼبنظمة اوبك ولتزيد حصتها منها  .وإف وجود صباعات
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متطرفة يف دوؿ ؾباورة السيما يف سوراي فتح الباب للقو اؼبوجودة داخل العراؽ لطلب العوف والسالح والتنسيق
بينها على اساس طائفي الحداث افدح االضرار يف الدولتُت.
 -4تسببت حالة التطرؼ وما تبعها من إرىاب وتدمَت يف العراؽ بعد  2003يف توجيو أصابع االهتاـ
للتلربة الدديقراطية ا أسست لنظاـ سياسي ضعيف واىل عدـ كفاءة االجهزة األمنية ووجود قوات
ؿبتلة  ،وإف التنوع العرقي والديٍت واؼبذىيب للشعب العراقي  ،ىو السبب يف ابتالئو ابالرىاب ،بدال من
أف تكوف ىذه التعددية والتنوع مصدر إثراء لو ،إال أنو بعد اندالع ماظبي بثورات الربيع العر وإعادة
تشكيل األنظمة السياسيّة برزت ظاىرة التطرؼ وتفشي التنظيمات اؼبتطرفة فيها وحىت يف اكثر أنظمة

حق اإلنسانية ،فضال
اؼبنطقة صرامة وقوة كسوراي ومصر ،وارتكاب تلك التنظيمات أبشع اؼبمارسات يف ّ
عن تصاعد خطاب التطرؼ والكراىية دينيّاً ،ومذىبياً ،وسياسياً ،وما ترتب عنو من دخوؿ بعض الدوؿ
ٍ
حروب أىلية ،ونزاعات طائفية ،ودينية ،وعرقية (.)38
يف
ادلطلب الثالث  :آاثر التطرف واالرىاب يف العراق
أوال -أالاثر السياسية واالمنية

مع أف التطرؼ ظاىرة عامة إال اف ماشهده العراؽ يعد حالة خاصة وذلك يعود اىل حلم اؼبخاطر اليت تعرض
ؽبا بسبب التطرؼ وماتبعو من ارىاب ،السيما بعد سيطرة القو اؼبتطرفة على ؿبافظات مهمة ،وما تسبب بو
ذلك من دمار ؽبا بشكل خاص وللعراؽ بشكل عاـ .كما أف ـباطره التزاؿ قائمة حىت بعد عودة تلك اؼبناطق
اىل سلطة الدولة ،فالتطرؼ ينشأ من واقع اجملتمع وقد ينمو ويستفحل خطره إذ مل يعاجل ابلشكل اؼبناسب .
وديكن بياف تلك اؼبخاطر اباليت:
 -1ادت العمليات االرىابية اىل إضعاؼ سلطة الدولة وإاثرة حالة من القلق والًتقب وعدـ الثقة واضطرت
اغبكومة اىل نشر قوات عسكرية واقامة سيطرات لضبد مداخل وـبارج اؼبناطق السكنية فضال عن مداخل اؼبدف
وـبارجها ،وتشكيل قيادات العمليات عاـ  ،2007للمسامهة يف السيطرة على األوضاع األمنية (، )39فبا اثر
سلبا على حركة اؼبرور ،فضال عن انشغاؿ اعبيش بضبد األمن داخل اؼبدف بدؿ من وظيفتو ابغبفاظ على أمن
وسالمة اغبدود.
 -2وجود ـباطر أمنية يف العراؽ اثرت على ظبعتة الدولية وتسببت يف عزلو عن ؿبيطو الدويل  ،فباتت
االجتماعات واؼبؤسبرات السياسية اليت زبصو تقاـ يف دوؿ اعبوار أو يف دوؿ عربية واقليمية بدال من اقامتها يف
بغداد أو يف احملافظات االخر ابستثناء اقليم كردستاف الذي حافا على حالة االستقرار االمٍت داخلو ،واثر ذلك
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ابذباه مزيد من التدخالت اػبارجية يف الشأف السياسي العراقي واصبحت تلك الدوؿ وكأ ا وصية على العراؽ
الربًتـ سيادتو وتسعى للتدخل يف مسألة اختيار الرائسات والكابينة الوزارية دبا يتوافق ومصاغبها.
 -3إف فقداف سيطرة القوات العسكرية العراقية اد اىل سيطرة اجملاميع االرىابية على ؿبافظات عدة والتهديد
ابسقاط اغبكومة والعملية السياسية.فبا تسبب يف فقداف األمن فيها وسبكنت تلك اجملاميع االرىابية من تشكيل
كياف اطلق على نفسو الدولة االسالمية يف العراؽ والشاـ (داعش) والغى ىيكلية الدولة يف بعض احملافظات وأقاـ
نظاـ تعسفي متخلف حكمها ونفذ من خاللو ابشع اعبرائم حبق اؼبواطنُت  .فتح سقوط احملافظات بيد التنظيمات
االرىابية الباب أماـ تدخالت إقليمية ودولية حبلة ؿباربتها ،ففي شهر سبوز  /يوليو من عاـ  ، 2014أعلن
الرئيس االمريكي ابراؾ أوابما  ،ف الوالايت اؼبتحدة ستكثف من قواهتا اؼبسلحة يف اؼبنطقة فتم استقداـ 800
جندي امريكي اىل مقر سفارة الوالايت اؼبتحدة يف العراؽ وقنصليتها العامة يف اربيل ،ويف  7آب/أغسطس
 ،2014أعلن عن بدأ الضرابت اعبوية العسكرية األمريكية من خالؿ خطاب تلفازي أعلن فيو الرئيس ابراؾ
أوابما البدء يف حرب ضد تنظيم داعش .ويف  8أغسطس ،بدأت القوات األمريكية أوؿ ضرابهتا يف العراؽ حبلة
ضباية مسؤوليها يف أربيل(. )40
اثنيا -االاثر االقتصادية
بشكل عاـ يتسبب التطرؼ وما يتبعو من االرىاب ابضرار ابلغة على اعبوانب االقتصادية يف اجملاؿ الذي ينشد
فيو فضال عن انعكاس ذلك على ماحييد بو من مناطق السيما تلك اليت تقع ضمن الدولة نفسها ،فيكوف أتثَته
مباشر على االفراد واجملتمعات ويلقي بضاللو على مقدرات الشعوب واقتصاداهتا ابذباه انتشار الفقر والبطالة
واجملاعات وا يار البنية التحتية وعرقلة تقدمها وتطورىا .وىكذا ىي اغباؿ مع ماشهده العراؽ من جرائم االرىاب
واليت القت بظالؽبا على ؾبمل اغبياة االقتصادية ،وكاف يف صدارة دوؿ اؼبنطقة اليت عانت خالؿ السنوات اؼباضية
من األزمات األقتصادية والسياسية ،السيما بعد سيطرة داعش على ؿبافظات عدة .و ق
لس دعة ومشوؿ تلك االضرار
الديكن اغبديث عنها بشكل مفصل بل سنحاوؿ القاء الضوء بشكل عاـ على بعض اؼبفاصل االقتصادية اليت
تضررت بفعل االرىاب :
 -1ضرب وتدمَت للبنية التحتية
يعد تدمَت البنية الت حتية أحد العوامل االساسية يف تدمَت االقتصاد فمع كل عملية ارىابية ربدث خسائر وتدمَت
يف اؼبباين والطرؽ واعبسور واؼبؤسسات اػبدمية كاؼبستشفيات واؼبدارس واؼبباين اغبكومية واؼبعامل واؼبنشرت
الصناعية ومراكز التسوؽ والبضائع وؿبطات الكهرابء واؼباء انىيك عن اؼبنشرت النفطية واالانبيب الناقلة للنفد
واالجهزة اليت تعود ملكيتها اىل الدولة واؼبواطنُت  ،ىذا التخريب للبنية التحتية يتطلب أمواالً ابىظة إلعادة بنائها
وتعمَتىا وىذا كلو على حساب االستثمارات التنموية .وقد عمل االرىاب على تدمَت فبنهج السيما مايتعلق
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ابلصناعة النفطية كوف النفد يشكل شرايف االقتصاد األىم يف العراؽ والذي تعتمد عليو الدولة بوصفو القطاع
االساسي لرفد خزينتها ابالمواؿ اليت ربتاجها ،وديكن االشارة اىل جانب من تكلفة تلك االضرار اليت غبقت
ابلبنية التحتية يف اؼبناطق اليت سيطر عليها داعش ،ففي ظل اؼبساعي العادة اعمار تلك اؼبناطق جاءت
التقديرات من قبل اػبرباء االقتصاديُت ف لحلم الدمار بشكل عاـ كبَت ،وحيتاج العراؽ إىل  10سنوات على
األقل إلعادة االعمار اؼبتوقع ذباوز قيمتو  100مليار دوالر ،يف حُت أف الدمار الذي غبق ابلبنية التحتية ،يقدر
بنحو  40تريليوف دينار ( 34.2مليار دوالر)  .وأف حلم الضرر والدمار متباين ينب منطقة وأخر  ،ففي مدينة
الرمادي مثالً ،وصل حلمو إىل  80يف اؼبئة ،واغباؿ ذاهتا يف اؼبوصل .يف حُت مل تتلاوز األضرار يف مناطق

أخر  15يف اؼبئة ،ولكن مل تنج أي ؿبافظة من األعماؿ اإلرىابية ،سواء كاف من خالؿ االحتالؿ اؼبباشر أو من
خالؿ التفلَتات ابلسيارات اؼبفخخة والعبوات الناسفة واالنتحاريُت (.)41
 -2التنمية االقتصادية
وقف عملية التنمية وربويل مسارىا بشكل معكوس فبدال من االنفاؽ على تنمية وتطوير االقتصاد يتحوؿ
االنفاؽ اىل ترميم واعادة بناء البناايت واالماكن اليت تعرضت اىل التدمَت بفعل العمليات االرىابية ويعد
االستقرار واألمن االجتماعي والسياسي من أىم مقومات التنمية االقتصادية ،فبدوف األمن ال تكوف ىناؾ تنمية
وبدوف ذلك تنهار الدوؿ ،وىو مايلقي بظاللو على التنمية االقتصادية وعلى االستثمار والتمويل للمشروعات
كوف اؼبشاريع االستثمارية تتطلب مناخ استثماري آمن ومستقر.

 -3اختالالت اقتصادية
تسبب االرىاب يف العراؽ خبسائر بشرية ىائلة أثرت بشكل مباشر على الواقع االقتصادي ونشَت هبذا الصدد اىل
ماأوردتو إحصاءات وزارة حقوؽ االنساف يف العراؽ حوؿ أعداد الضحااي من الشهداء واليت بلغت 51675
شهيد وأعداد الضحااي من اعبرحى  147195للمدة  ،)42( 2008-2004فبا يعٍت خروج ىذه االعداد من
قوة العمل وفقداف ذويها مصدرا مهما للدخل من جانب ومن جانب آخر زايدة االنفاؽ اغبكومي ؼبواجهة
تعويضات ىؤالء الضحااي وابلتايل فقداف فرص النمو والتنمية  .كما أف زايدة العمليات االرىابية يف العراؽ أدت
إىل توجيو االنفاؽ اغبكومي إىل إدامة اجملهود اغبر وزبفيضو على اعبوانب االستثمارية اؼبهمة ػبلق واستدامة
النمو فقد بلغت زبصيصات وزارة الدفاع  22تريليوف دينار عراقي يف موازنة  2016مايعٍت ضمنا زبفيض
االنفاؽ على القطاعات االخر وتعميق االختالالت اؽبيكلية يف االقتصاد العراقي ( ، )43ومع اكبسار فرص
التنمية سيطرت على االقتصاد حالة من الركود نتج عنها ارتفاع يف معدالت البطالة اد إىل اختالؿ اقتصادي
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واجتماعي تتلاوز خطورتو النطاؽ احمللي إىل النطاؽ اإلقليمي والدويل ،اذ تعد البطالة أحد أىم أسباب منو
التطرؼ واالرىاب وذباوزه اغبدود الوطنية فضال عن صبلة من االمراض االجتماعية اليت تنذر بعواقب وخيمة .

اثلثا -األاثر االجتماعية والنفسية
أثر التطرؼ واالرىاب على جوانب اجملتمع العراقي بشكل سليب من خالؿ حالة االستقطاب والتنافر على أساس
عرقي وطائفي وأضعف الوشائج االجتماعية اليت طاؼبا اتسم هبا اجملتمع العراقي ،السيما يف العاـ  2006وماتاله
من فًتة اضطراابت شهدهتا العاصمة بغداد اليت تقطعت اوصاؽبا وابتت اؽبوية الطائفية ىي اغباكمة يف اؼبناطق
السكنية واضطرت العوائل اليت شعرت ابلتهديد اىل ترؾ اماكن سكنها واالنتقاؿ اىل مناطق اخر يكوف ساكنيها
من نفس اؽبوية الدينية أو اؼبذىبية لتلك العوائل وكانت العوائل االكثر تضررا ىي اليت يكوف فيها الزوجاف من
طائفتُت ـبتلفتُت ،وىو ماتسبب يف اضرار نفسية واجتماعية شكلت فلوة يف ؾبتمع اعتاد على العيش اؼبشًتؾ
والتصاىر بعيدا عن مثل ىذه االفكار كل ذلك اد اىل هتديد مبدأ التعايش السلمي ،وتشظي اؽبوية االجتماعية
الوطنية وفقداف االمن اجملتمعي يف ؾبتمع يعرؼ بتنوعو القائم على األسس الطائفية والقومية والدينية ،فبدال من اف
يكوف التنوع مصدر اثراء فكري وحضاري ،أصبح يشكل هتديداً صارخاً للحالة اغبضارية اليت يعيشها العراقيوف،
إذ أف صعود اؽبوايت االثنية والطائفية والللوء اىل العنف وتزايد صراعات اؽبوايت بُت االعراؽ والطوائف
واالثنيات ديثل خطرا حقيقيا بوصفو صراع رأسي يقسم اجملتمع كلو من راسو اىل اطبص قدميو عرب الطبقات
والشرائح االجتماعية (، )44
لقد عاىن اجملتمع من قسوة االرىاب السيما من كانوا ضحااي داعش من اللوايت اجربف على الزواج القسري من
اؼبنتمُت للتنظيم وابت يتحكم هبن كيفما يشاء بعد اسرىن وقتل الرجاؿ وحىت االبناء الصغار مل يسلموا ،اف ازدايد
حالة العنف واستمرارىا يف العراؽ اد اىل توسع دائرة العنف السيما مع انتشار السالح وىو ماتسبب يف زايدة
نسب اعبردية ومع ضعف دور الدولة يف ردع ومعاقبة اػبارجُت عن القانوف ظهرت سلطة العشائر اليت عبأ اليها
ابنائها للحصوؿ على اغبماية فتشتت اجملتمع وذبزأ وظهرت صور من االستغالؿ وتعرض اؼبواطنوف اىل نوع جديد
من انواع االبتزاز من خالؿ قوانُت (الدكة العشائرية والفصل العشائري) واستقواء بعض ضعاؼ النفوس ابلعشَتة
إل رىاب االخرين والتكسب لتزداد اغبواجز االجتماعية وتغيب روح االخاء والتعاوف اليت يعيشها اؼبواطن ضمن
اجملتمع الواحد.
لقد تسبب فقداف االمن يف ىلرة كبَتة للعراقيُت على مد السنوات منذ  2003ولغاية الوقت اغباضر .
وتذكر التقارير الرظبية الدولية إف ىلرة العراقيُت شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ الغزو األمَتكي للعراؽ عاـ ،2003
والبعض منهم غادر اىل العيش يف دوؿ اعبوار السيما بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة اؼبوصل يف يونيو/
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حزيراف  . 2014وابلرغم من صعوبة اغبصوؿ على احصاءات دقيقة عن اعداد الذين تركوا العراؽ إال أف تقديرات
تشَت اىل وجود أكثر من  4ماليُت الجئ عراقي يف صبيع أكباء العامل  ،دبا يف ذلك  2مليوف يف دوؿ الشرؽ
األوسد اجملاورة  ،و حوايل  000،000،2يف دوؿ اػبارج  ،إذ تشَت تقارير االمم اؼبتحدة اىل اف حالة النزوح
العراقية اغبالية ىي األكرب يف منطقة الشرؽ األوسد منذ حالة النزوح الفلسطينية عاـ . )45( 1948
ومن ىنا تكوف اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا اجملتمعات اليت تنتشر فيها االفكار والطروحات اؼبتشددة ،حيث تتضرر
مصاغبو وتطوره واستقراره مع غياب االمن واالستقرار وفقداف الطمأنية فيو (. )46
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اخلامتة
بعد أف اجتاز العراؽ عقبة ماحدث من ارىاب القاعدة مث داعش وانتصر عسكراي على تنظيم يعد من أعىت
التنظيمات االرىابية العاؼبية وحيمل افكار وطروحات شديدة اػبطورة والقسوة والتأثَت ،ومن ىنا فإف القضاء على
ىذا التنظيم اؼبتطرؼ وغَته فبا ديكن أف يظهر مستقبال يف حاؿ عودة اؼبسببات لظهوره فضال عن وجود افراد
داخل اجملتمع يؤمنوف ابفكاره ويؤيدونو ورغم قلتهم إال أف ماعانتو االغلبية من مواطٍت اؼبناطق اليت احتلها وتسببو
يف اضرار فادحة على صبيع اؼبستوايت تتطلب توجيو كافة اعبهود ابذباه حبث واستقصاء أسبابو وسبل التصدي
لو ،ليس فقد ابساليب عسكرية بل دبعاعبة مسبباتو ايضا ومن اخطر ماديثلو على اجملتمع ىو توجهو كبو السيطرة
على عقوؿ الشباب واؼبراىقُت الذين ديثلوف جيل اؼبستقبل والذين سيكونوا عماد البلد يف حفا امنو وسالمة
اراضيو ورصانة بنيانو االجتماعي ويف تنمية وتطوير قطاعاتو الداخلية فضال عن صورة العراؽ وعالقاتو الدولية
لذلك البد من نشر التوعية بُت افراد اجملتمع واظهار زيف ماكاف ىؤالء اؼبتطرفوف يسوقونو لكسب التاييد والنقمة
على الدولة وابناء الشعب من اؼبكوانت االخر فالبد من اظهار حقيقة وبشاعة جرائمهم والثمن الذي دفعو
العراؽ من دماء ابنائو ومن بنيانو االجتماعي واالقتصادي واغبضاري والدعوة اىل عدـ العودة اىل اؼباضي وامنا
العمل واؼبثابرة لبناء مستقبل أفضل للليل اغباضر واالجياؿ القادمة .
ومن ىنا ديكن اف نقًتح صبلة من اؼبعاعبات لظاىرة التطرؼ حىت التتحوؿ اىل ارىاب منها:
-1

نشر الوعي الثقايف لد افراد اجملتمع السيما فئة الشباب .ليس فقد يف اجملاؿ الديٍت الذي يطغي

-2

على غَته من انواع التطرؼ ،بل ايضا التطرؼ السياسي واالجتماعي والعمل على ذلك من خالؿ
أطر وبرامج ترتقي ابغبالة الفكرية ؽبذه الشرحية االجتماعية كي تتمكن من سبييز ماديثلو التطرؼ
واالرىاب من نتائج مدمرة .
نشر الوعي الثقايف لد افراد اجملتمع السيما فئة الشباب .ليس فقد يف اجملاؿ الديٍت الذي يطغي
على غَته من انواع التطرؼ ،بل ايضا التطرؼ السياسي واالجتماعي والعمل على ذلك من خالؿ
أطر وبرامج ترتقي ابغبالة الفكرية ؽبذه الشرحية االجتماعية كي تتمكن من سبييز ماديثلو التطرؼ
واالرىاب من نتائج مدمرة .

-3
-4
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وضع ضوابد قانونية رادعة ؼبعاقبة اصحاب النفوس الضعيفة الذين يعتاشوف على القتل والدمار
البعادىم وحفا أمن وسالمة اجملتمع بتطهَته من اؼبنحرفُت واؼبسيئُت ألمن الدولة واجملتمع.
العمل على اظهار الروح السمحة للدين االسالمي والتأكيد على اؼبواقف االنسانية لنيب الرضبة دمحم
(ص) وتوضيح النصوص القرانية اؼبباركة والسنة النبوية اؼبطهرة اليت تدعو اىل اعبهاد واسباب نزوؽبا
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واالىداؼ النبيلة ؼببدأ اعبهاد يف سبيل يف اغبفاظ على حياة واعراض وفبتلكات الناس واراضي
الدولة .والتوعية دبخاطر االنسياؽ وراء الفهم اػباطئ ؽبذه اؼبفاىيم .
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