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 ادلمديخ  
في ضوء ىذه المقدمة والتي سوؼ نتطرؽ مف خالليا إلى ىذا البحث الذي يتناوؿ ظاىرة 

حيث ارتبطت ظاىرة العنؼ بصورة عامة بوجود الكياف  ، 2003العنؼ السياسي في العراؽ بعد 
ف ىذه الظاىرة بدأت وفؽ ما جاء الخالؼ والصراع عمى مختمؼ صوره  ،البشري  شكالو  ،وا  وا 
إال أف بعض العنؼ يتناوؿ منو العنؼ السياسي الذي برز في معناه  ،بيف سائر البشر ودرجاتو 

فحيث أف  ،وأف كانت ال تقتصر عميو  ،كوف السياسة ال تقـو دونما عنؼ  ،المجتمعي الشامؿ 
فالعنؼ  ، ،مى مبدأ العنؼ في مسيرتيا ووفؽ ما تتناولو في سمطاتيا في الدولة السياسة تعتمد ع

فالعنؼ يجب أف تسوغو المصمحة العميا لمدولة  ،يجب أف يكوف مدعومًا بالقانوف والقوة واألنظمة 
فأف  ،وىذا ما يضفى عمى الشأف السياسي  ،وىي مرتبطة في تحديدىا وتوفيرىا برجاؿ السمطة 

السياسي تركت في العراؽ آثارًا سمبية والتي منيا التدىور األمني التي جاءت بعد عاـ  ظاىرة العنؼ
ف أسباب ظاىرة العنؼ جاءت وفؽ سببيف   ، 2003 فييا األسباب الداخمية والتي تتضمف  ،وا 

 والقومية والتي جاءت بتزايد في الساحة العراقية بعد دخوؿ االحتالؿ األمريكي إلىالطائفية والحزبية 
عمى  أمريكاالخارجية وىو الدور الذي تمثمو  األسبابوفيما جاءت  ،العراؽ وغير في مجرى التحوؿ 

وأيضًا  ،العراؽ وتمعب العنؼ السياسي ووفؽ استراتيجيات عميقة المدى في تطبيؽ ظاىرة العنؼ 
مف حيث رسمت الكثير مف المتغيرات التي تمثؿ العنؼ منيا الجرائـ والخطؼ والتعذيب وغيرىا مف 

مف  اإلسرائيميةما لعبتو الدولة  وأيضاالمفخخات واألعماؿ اإلرىابية التي أصبحت متالصقة لمعنؼ 
التي شجعتيا  عنؼ وخطط ليذه الظاىرة في العراؽ مف زرع الفتف وغيرىا مف الناحية العسكرية

وأيضًا الدور التركي واإليراني والمتمثالف بكياف قوي  ،إحياء ظاىرة العنؼ وبريطانيا في  أمريكا
وىو الذي يعطي دور في العممية السياسية وكميا  ،وسياسة عظيمة عمى السياؽ الشرؽ األوسط 
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ا في االنقسامات حيث لعبت أمريكا في العراؽ دورى ،ىذه مف األسباب الخارجية لظاىرة العنؼ 
والتعددات الحزبية التي جاءت بيا لزرع الطائفية وسط العراؽ وأحداث حاالت الفقر والبطالة 

 والمجاعة والتشتت األمني والعنؼ األسري وما شابو ذلؾ كمو . 

 

  أهًيخ انجحج 
د تأتي أىمية البحث في معرفة ومعالجة حيوية لتعالج مسألة ظاىرة العنؼ التي باتت في تزاي

ويعود ذلؾ إلى الوجود األمريكي واحتاللو عمى العراؽ  ،عمى الساحة العربية وباألخص عمى العراؽ 
حيث بدأ انييار المجتمع العراقي وقدـو  ،الذي أحدث العنؼ وعدـ االستقرار األمني والسياسي  ،

 ـ االستقرار .وىذا ما أدى إلى حالة مف االنفالت وعد ،الفساد وازدياد وتشتت النظـ االجتماعية 

  يشكهخ انجحج 
في الحقيقة بعد أف تبيف مف أىمية البحث فأف مشكمة البحث ترصد ىذه الظاىرة لوضع عّدة  

تساؤالت لمبحث والتي يجب أف نتوصؿ إلييا مف خالؿ الفرضيات التي سوؼ نأخذىا في مسيرة 
 -البحث وىذه التساؤالت ىي :

 ما ىو العنؼ السياسي لغة واصطالحًا ؟ -
 ؟ والوجود األساسي ليذه الظاىرة ما أسباب ظاىرة العنؼ  -
 ما ىي األىداؼ التي جاءت بيا أمريكا عمى العراؽ ؟ -
 ما ىي النوايا المستقبمية التي تركيا الدور لتزايد مف ظاىرة العنؼ في العراؽ؟ -
 نتائج العنؼ السياسي ؟ أىـما ىي  -

 فزضيخ انجحج  
يفترض في البحث ومما تبيف أف العراؽ وبعد االحتالؿ األمريكي لو ومف ترتب عميو مف  

استخداـ القوة العسكرية األمريكية والبريطانية عمى سائر الشعب العراقي وممارس كافة إشكاؿ 
شاعة الفوضى في صفوؼ الشعب وازدياد الطائفية والبطالة  ،وصور العنؼ  وتدمير في مؤسساتو وا 

ما ىي إال نوعًا مف  ،األمني والذي لـ يشيد ىذه األحداث مف قبؿ كونيا حالة جديدة  والتشتت
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وىو العنؼ بكامؿ إشكالو يجعمنا ندرس ىذه الظاىرة الميمة وتبياف ما تتركو مف  ،العنؼ السياسي 
 نتائج في مختمؼ المستويات عمى أف نخرج منيا باستنتاجات تعالج ىذه الظاىرة .

 

 ينهزيخ انجحج
ي سياؽ ىذا البحث أعتدت الباحثة عمى المنيج التحميمي النظمي في محاولة اإلحاطة بيذه ف
والذي يفيد في المنيج العممي مستقباًل وسعيًا لموصوؿ إلى  ،والتي ىي محؿ دراستنا الظاىرة 

  -نتائػػػػػػػػػػػػػػج البحث تـ تقسيـ البحث إلػػػػػػػػػػػى ثالث مباحث :

أسباب ظاىرة  المبحث الثانيبينما كاف  ،: تأصيؿ مفاىيمي لظاىرة العنؼ السياسي  المبحث األول
يتناوؿ تداعيات ونتائج العنؼ  المبحث الثالثفيما جاء  ،العنؼ والتي منيا أسباب داخمية وخارجية 

 منتييف بخاتمة وأىـ ما جاء بالمصادر . ،السياسي 
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 ادلجحج األول

 ادلطهت األول

 نظبهزح انعنف انسيبسي يتأصيم يفبهيً
وتعددت التعريفات المتعمقة بمفيـو العنؼ السياسي وتخضع لمؤثرات عدة منيا ما  تنوعت

وقد تتناقض بعض األحياف ويخضع لربطيا بطبيعة العوامؿ مع ظواىر  ، ىو أيديولوجي أو سياسي
عمى أساس التعريؼ بيذه الظواىر  المفاىيـ المرتبطة بمسار العمـو االجتماعية يعني عدـ االتفاؽ

(1) . 
فمف الصعب الوقوؼ عمى أنماط وحقائؽ ثابتة تكمف مف  ،إف تبايف مفيـو العنؼ وأسبابو 

أي أف االىتماـ المتزايد لمشكمة العنؼ ليس فقط بيف األوساط   ،وراء ظيور العنؼ وتوسيعو 
لورنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  فقد كتب الفيمسوؼ األمريكي ،السياسية والعسكرية  األوساطبؿ  ،فحسب  األكاديمية

 . (2)أصبح العنؼ مسألػػػػػػػػػػػػػة الموضة في العالـ السياسي 

 ،العنؼ الحكومي عمى مفيوميف األوؿ العنؼ الرسمي والذي ىو إف مفيـو العنؼ السياسي 
ويشمؿ محالت  ،المواطنيف أو ضد الفئات والجماعات منيـ  دوالذي يمارس النظاـ السياسي ض

المرتبطة بقضايا  اإلعداـلتمدد مخمقة أحكاـ وأوامر الشاقة  األشغاؿبالحبس مع  واألحكاـاالعتقاؿ 
 سياسية الػػػخ .

                                                           
 .  121م ، ص  1979، القاىرة ، دار المعارف ،  4الفضل محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، ج  أبو(  (1
 . 44م ، ص  1996والسياسة ، دراسة تحميمية ، مكتبة مدبولي ، الطبعة األولى ،  اإلرىاب(  عبد الناصر حرير ،  (2
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قطاعات وتنظيمات منيـ  والمفيـو الثاني العنؼ غير الرسمي الذي يمارس المواطنيف أو
ياسية ويشمؿ بعض المخاطر واالضطرابات لحد الشغب واالغتياالت ضد بعض الرموز الس

  (1)وأنو يكوف أشكاؿ العنؼ السياسي في النظـ العربية  ،واالنقالبات 

أف العنؼ السياسي بوصفو ظاىرة اجتماعية يشيد حياتيا بحاجة إلى تحديد عممي لمفيومو 
اخذه بشدة  ،وعنفنا وعنافة فالعنؼ المغوي مف عنؼ بو  ،ويمكف أف يدرس جوانب وزوايا متعددة  ،

يقاؿ اعنؼ  ،األمر اخذ بعنؼ وأتاه ولـ يكف لو عمـ بو والشيء كرىو  ،وقوة وألنو اخذ واعنؼ 
الطعاـ أعنؼ فالف المجمس تحولو عنو وحاوؿ بعض الباحثيف إلى تحديد مفيـو العنؼ اجرائيًا 

 بتسمية بعض اتجاىاتو .

بالذات أو  واألذىلحاؽ الضرر  ،: العنؼ االستخداـ الفعمي لمقوة المادية  األولاالتجاه 
لمعنؼ  االتجاه الثانيوتخريب ممتمكاتيـ والتأثير عمى إرادة المستيدؼ ثـ أف  ،اآلخريف  باألشخاص

التعريؼ يوسؼ المفيـو ليشمؿ التيديد القولي  باستخداـىو استخداـ فعمي لمقوة المادية أو التيديد 
 االختالالت: أف العنؼ  بأعتباره مجموعة مف واالتجاه الثالث  ،جانب السموؾ الفعمي  إلى

والتناقضات لكافة اليياكؿ االجتماعية واالقتصادية والسياسية لممجتمع ويطمؽ اسـ العنؼ مجموعة 
 . (2) أشكاؿ

 األمريكيوالذي يمارس قوات االحتالؿ  ،العنؼ  أعماؿالعنؼ المومس الذي يندرج مف 
 سـ إلى :قوين

 نوع موجو إلى الخصـو المواطنيف . –أ 

 نوع موجو إلى الخصـو مف القوة المناوئة بيف المقاوميف العراقييف . –ب 

                                                           
لبنان ،  –( د. حسنين توفيق إبراىيم ، ظاىرة العنف السياسي في النظم العربية ، مركز الدراسات الوحدة العربية ، بيروت  (1

 . 4، ص  1992،  األولىالطبعة 
 . 138، ص  1984لبنان ، دار الحداثة ،  –في عمم االجتماع ، بيروت  األساسيةل أحمد خميل ، المفاىيم ( خمي (2
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 .    د نشاط القوة المناوئة في العراؽوفي نوع موجو إلى الخصـو مف أصحاب المصالح وض

ما يسمى  األمنيةبيا األجيزة  تقوـ الذيالعنؼ  إعماؿأعماؿ العنؼ الذي تقوـ بيا الدولة : يقصد 
 . (1)واألمف بالعنؼ المشروع الذي يحقؽ االستقرار 

   تعزيف انعنف نغخ  أوالا 

فالعنؼ في المغة  ،عدد مف المعاني ليذا المفيـو  واألجنبيةقد تضمنت قواميس المغة العربية 
العربية يتضمف معنى الشدة والقوة ومف يفعؿ ذلؾ يسمى عنيفًا ومنو عنفواف الشيء أولو ويقاؿ 

  .  ( 2)عنفواف شبابو أي في قمة نشاط وقوتو ومنو التعنيؼ أي عدـ المـو والتوبيخ والتقريع 

برز العنؼ في الوقت الحاضر بشكؿ واضع مفيـو العنؼ أصبح شائعًا وقد اتخذ العنؼ  
تجمعت ضمف  وأشكاؿخالؿ مسيرتو التاريخية أشكاؿ عديدة ولتنوع مظاىر العنؼ وجود اإلنساف 

وقد  ،الصراع بيف األفراد مف جية إلى الحرب وبيف القبائؿ والشعوب المختمفة مف جية أخرى 
أجؿ السمطة والنفوذ والثورة مسوغًا آخر لمعنؼ بعد أف أستقر المقاـ بالناس في  أعطى الصراع مف

  .  ( 3)أوطانو 

اإلرىاب السياسة يراد بو سموؾ يقـو عمى أساس االستخداـ المنظـ لمعنؼ أو التمديد بو 
 لدى المستيدفيف مف أجؿ تحقيؽ باألمافبشكؿ مرتب عميو الحاؿ مف الخوؼ والرىبة وعدـ الشعور 

 .  ( 4)أىداؼ السياسة 

                                                           
آب ،  334( خضير عباس عطوان ، مستقبل ظاىرة العنف السياسي في العراق ، مجمة المستقبل العربي ،  بيروت ، العدد  (1

 . 36، ص  2446لسنة 
 . 13132لسان العرب ، مصدر سابق ، ص ( محمد بن مكرم ، ابن منظور ، 2)
 .  34م ، ص  1996،  2لبنان ، ، ط  –دار الطميعة  ، بيروت  ، ( جان بول سارتز ، المقدمة في فرانز معذبو األرض 3)
 48، ص 1992لبنان ،  –(  حنين توفيق ، ظاىرة العنف السياسي في النظم العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية وبيروت 4)
. 
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أف العنؼ بوصفو ظاىرة اجتماعية يتحدد حياتنا بحاجة إلى تحديد عممي لمفيـو العنؼ المغوي مف 
: أخذ بعنؼ وأتاه ولـ  األمرعنؼ بو وعميو عنفًا وعنافة أخذه بشدة وقسوة الحة فيو عنيؼ واعتنؼ 

 ،عنو مف خالؿ المعنى المغوي والشيء كرىو يقاؿ اعتنؼ فالف المجمس تحوؿ  ،يكف لو عمـ بو 
 . ( 1)فالعنؼ ليس إال مجرد صورة مف صور الشدة والتي تخالؼ الراحة والرفؽ والمطؼ 

 حبنيبا   تعزيف انعنف اصطالحبا 

ػػ) أو ل (انالحقيقة مماثمة لػػ)  ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإنكائي قوامو سموؾ إيذ السوسيولوجيالعنؼ بالمفيـو 
تتحقؽ الحياة واالحتراـ ومرتكز استبعاد األخر عف حمبة التغمب الصراع أما يخففو إلى تابع  ، (نحف

أما ينفيو خارج الساحة ) أخراج مف المعبة وأما بتصفية معنوية أو جسديًا وفقًا معنى العنؼ 
 .  ( 2)السياسي وعدـ االعتراؼ باآلخر رفضو تحويؿ إلى شيء مغاير 

  صطالحبا تعزيف انعنف أحبنخبا   

أو ضحاياىا المحيطة أىداؼ  اختياربأنو أعماؿ التمزيؽ والتدمير والضرر يكوف غرضيا 
وانجازىا ذات دالالت سياسية تغير سموؾ اآلخريف في موقؼ تساومي لو آثار عمى النظاـ  ،بيا 

 .   ( 3)االجتماعي أف ما ىاـ في تعريؼ المذكور ىو عنصر تغير سموؾ اآلخريف 

خمفيات  الختالؼتعاريؼ عديدة تعرؼ العنؼ مف ناحية اصطالحية وفقًا  انطمقت
فقد عرفو الباحثيف بأنو ضغط جسدي أو معنوي  ،والتصورات التي ينطمؽ فييا المفكروف والباحثوف 

ذو طابع فردي أو اجتماعي ينزلو اإلنساف باإلنساف كما يعرفو آخر بأنو المجوء إلى القوة يحظرىا 
يعرؼ  ،األحداث تغييرات في وجود أفراد في المجتمع ربما في المجتمعات األخرى القانوف موجيا 

                                                           

( شاكر عبد الكريم ، العنف السياسي في العراق ، رؤية اجتماعية سياسية ، بحوث المركز العالمي االول ، كمية القانون 1)
 . 485، ص  2411،  األولوالعموم السياسية ، جامعة ديالى و العدد 

 .138، ص  1984،  ( خميل إبراىيم أحمد ، المفاىيم األساسية في العمم االجتماع ، بيروت ، دار الحداثة2)
، ص  1991، بغداد ، جامعة بغداد ، كمية العموم السياسية ،  وأبعاده( صادق األسود ، عمم االجتماع السياسي ، أسسو 3)

589-594 . 
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العنؼ أيضًا استخداـ وسائط ضغط مختمفة لتسوية المنازعات بقطع النظر عمى مدى شرعية 
المادية مف  اإلكراهالشخصية . كما يعرفو بأنو االستخداـ غير القانوني أو غير الشرعي لوسائؿ 

لتحقيؽ أىداؼ شخصية أو اجتماعية وتتضح بعض تعاريؼ العنؼ السموؾ شخصية  أغراضأجؿ 
األذى باآلخريف أو  إلحاؽمف أجؿ  باستخداـالفعمي أو قولي يتضمف استخداـ القوة أو التيديد 

بممتمكاتيـ لتحقيؽ أىداؼ معينة و فالعنؼ المعنوي حدوث ضررًا مباشرًا أو غير مباشرًا أي ضرر 
العنؼ المادي يحدث ضررًا مباشر عمى متمقي ىذه العنؼ  إما ،متعمقًا بالشعور المعنوي  سيكولوجياً 

مباشرة قد يؤدي بحياتو ال يقؿ العنؼ معنوي عف العنؼ المادي في  إصابةفيصاب في بدنو 
 .  ( 1)الضرر الذي يمحؽ باآلخريف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 54، ص  2449لبنان ،  –( ماجد العرباوي ، تحديات العنف ، شركة المعارف لممطبوعات ، بيروت 1)
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 ادلطهت انخبني

 انعنف انسيبسي واإلرهبةأوالا   
لـ يقدـ الفقو تعريفًا دقيقًا لإلرىاب بؿ أف الكتاب يتفقوف عمى أف تعريؼ العمؿ اإلرىابي عمؿ 

لـ ينـ مف تحديد عدة أسس تعد  تعريؼمتعصية عمى  ،محفوؼ بالمظاىر الجرمية لإلرىاب 
 .  ( 1)مكونات العنؼ العمؿ اإلرىابي 

  استخداـ المنظـ العنؼ  -1
  االعتباط العشوائية -2
 العقالنية مع كوف سموؾ غير أخالقي وغير عادؿانعداـ  -3
 انتقالية األىداؼ وعدـ التفرقة بيـ الخواص . -4

القوة لتحقيؽ أىداؼ سياسية دوف  باستخداـإلى التيديد  اإلرىابأما روبرت كوبر ماف فيرجع    
ىاب أف ىذا اليـو باإلر  األمريكيةوعندما وصؼ لقوة الواليات المتحدة  ،استخداـ الكامؿ لمموارد 

المصحوب لمعنؼ أو التيديد لمحصوؿ عمى أىداؼ  االستخداـالتعريؼ األمريكي لإلرىاب يعرؼ 
 .  ( 2)ذات طابع سياسي وديني أو أيدلوجي 

ىناؾ صمة وثيقة بيف اإلرىاب والعنؼ إذ يمكف تعريؼ اإلرىاب ىو استخداـ المعتمد لمعنؼ أو 
أو مف قبؿ جماعات تشبييا أو تساند دوؿ معينة  ،التيديد باستخداـ العنؼ مف قبؿ بعض الدوؿ 

وسياسية مف خالؿ أفعاؿ خارج القانوف تستيدؼ خمؼ حالة مف الذعر  إستراتيجيةلتحقيؽ أىداؼ 
 .  ( 3)الشامؿ في المجتمع غير مقتصر عف ضحايا المدنييف أو عسكرييف 

 حبنيبا   انعنف وانخىرح واالنمالة 
                                                           

 . 496عنف السياسي في العراق ، مصدر سابق ، ص ( شاكر عبد الكريم فاضل ، ال1)
،  1والقرضة باألباطرة قديمًا وحديثًا ، تعريب أحمد عبد الوىاب ، مكتبة الشروق ، ط رىاباإل عوم تشومسكي ، ظر : نن( ي2)

 . 142، ص  2445
 .15- 17، ص  1996جامعة الكويت ،  ( د. عزت سيد إسماعيل ، سيكولوجيا التطرف واإلرىاب حوليات ، كمية اآلداب ،3)
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ىي أساس في وجود  األسبابة ويمكف أف تبدو ىذه مف الواضح أف لمعنؼ أسباب معين
التسيب الدولي ىو الذي يفتح المجاؿ فقد يكوف  ،اإلرىاب وحدوث الثورة التي توصؿ إلى االنقالب 

اإلرىاب الدولي الذي يجمع في صفوفو بيف القتمة والمحترفيف والمرتزقة  إخطبوطواسعا أماـ 
بيـ دينيا أو سياسيا أو عقائديا، وتشجيعو عمى التمادي في احتقار  المأجوريف وغيرىـ مف المغرر

القانوف الدولي، واالعتداء عمى سيادة الدوؿ واإلساءة إلى حقوقيا ومصالحيا المشروعة بوسائؿ 
تدينيا األخالقيات واألعراؼ الدولية بدءًا مف االحتالؿ ووصواًل إلى التيديد والتشيير واالبتزاز والقتؿ 

الرىائف مف المدنييف العزؿ األبرياء. إف ىذا التخاذؿ الدولي في رأي أصحاب ىذا التفسير وتعذيب 
   ( 1)قد ينتيي بكارثة دولية ال حدود ليا. 

 ،بمغادرة العراؽ  انتيتلذلؾ أصبحت الواليات المتحدة األمريكية في حالة مف الحيرة حيف 
فال بدَّ وأف يدافع عف حدوده بقوة جيش  ،وكوف العراؽ ال يزاؿ محاصر مف قبؿ أكثر مف عدو 

 .(2)كبير يحمي أمف الدولة الداخمي السيما انو ال يزاؿ يتصدى لكؿ أنواع اإلرىاب وبشّتى حدوده

ومف بيف المقاومة العراقية ىي المقاومة المسمحة التي تندرج ضمف أعماؿ العنؼ المقاومة ضد 
غير أف حؽ الكفاح المسمح والمقاومة المسمحة التي تتمتع  ،القوات األجنبية المحتمة في العراؽ 

 -والقانونية التي تطالب بعدة شروط وىي:بالمشروعية 

  أو لمصالح الدولة . العسكريةوىي التي تستخدـ ضد األىداؼ  ،حؽ الدفاع المسمح  -1
 المحتمة . األراضييجب أف تقع ىذه األفعاؿ داخؿ  -2
وصواًل لحؽ تقرير  األرضوالتحرير لتمؾ  لالحتالؿ أف يكوف اليدؼ ضمف أعماؿ المقاومة -3

 المصير .
خارج حدود الدولة المحتمة وضد المصالح المادية  األعماؿمف الممكف توقع حدوث ىذه  -4

أو تعرض حياة الحرية المستضعفيف بالحماية الدولية  األبرياء إعماؿبشرط أف ال تمس 
  .  ( 1)لمخطر 

                                                           

منصور، سيد أحمد والشربيني، زكريا أحمد ، سموك اإلنسان بين الجريمة العدوان اإلرىاب. القاىرة: دار الفكر العربي.  ( 1)
2443 ،244 - 245   . 

المي األول ، فمسفة في ( عاصي حسين حمود ، سياسة أمريكا العدائية تجاه الشعوب العراق إنموذجًا ، بحوث المؤتمر الع2)
 .544، ص  2411لسنة 656ون ، العدد الدراسات السياسية ، جامعة تكريت ، كمية القان
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حيث أف اإلرىاب الثوري يقبؿ التصنيؼ الثاني البيولوجي ولتر العنؼ السياسي ىو الحصار 
اليجوـ عمى دولة تمحض  إستراتيجية باعتبارىو الطريؽ الذي يتصور اإلرىاب مف خاللو  اإلرىابي
وأف معنى الثوري يأتي مف خالؿ  ،أكثر تحديدًا ووضوحًا في القرف التاسع عشر  إستراتيجيةبروز 

القومي  إطارىاالقرف المنصـر في ثالثة أنواع مختمفة وفي السياقات االجتماعية والسياسية وفي 
التي تقمع فييا جماعة عرقية أكثر مف جماعة القائـ تحت ظروؼ االستعمار الخارجي والداخمي 

وري ولكف تحقيؽ معايير التغيير الث ،غالبية في أطار وطف واحد عمى األقؿ بمد ال يسيؿ تقسيمو 
وعمى التغيير االقتصادي واالجتماعي أف يظير اإلرىاب الذي  ،الحقيقي ىو التحوؿ االجتماعي 

 اإلرىابويجب أدراؾ النوع مف  ،متماسكة في أواخر القرف التاسع عشر  إستراتيجيةيرمي إلى غاية 
  .(2)بكؿ جديد مف ناحية النوعية

 حبنخبا   انعنف وعدو االستمزار 

ت الكمية التي تناوؿ موضوع العنؼ السياسي عمى خمط بيف مفيـو اتركز بعض الدراس
مؤشرات عدـ  العتبارىافتطرح مؤشرات العنؼ السياسي  ،العنؼ السياسي وعدـ االستقرار السياسي 

وبذلؾ أضحى المفيومات مترادفاف ظاىرة عدـ االستقرار وظاىرة تتميز بمرونة  ،االستقرار السياسي 
البنية وتشير إلى عصر النظاـ بسبب ضعؼ المؤسسات عمى إجراء ما يمـز مف تغييرات بحاجة 
إلى توقعات جماىير وتوجيات مما يؤدي إلى العنؼ المتبادؿ وتوسيع دائرة الصراع وتقويـ نيي 

لذلؾ العنؼ السياسي مفيـو مركزيًا لفيـ حالة عدـ االستقرار فيو المظير  ،تو شرعية النظاـ وفعالي
الشمولية في الدوؿ  فاألنظمة ،االستقرار السياسي  انعداـالرئيس ليذه الحالة بعد قرنية واضحة عمى 

أساليب التطيير  إلىالعالـ الثالث قد تمجأ إلى اعتقاؿ كبار المعارضيف وقد يميؿ البعض اآلخر 
وميما يكف العنؼ  ،واليدؼ فييا تحقيؽ حالة مف االستقرار داخؿ النظاـ  ،لتصفية الجسدية وا

ـو لكنو ليس مرادفًا ألف عدـ االستقرار السياسي مفي االستقرارالسياسي ىو المظير الرئيس لعدـ 
فالعمؿ اإلرىابي عادة يركز عمى التأثير عمى العقؿ وقمب  ،ؿ مف العنؼ السياسي مشواسع وأ

                                                                                                                                                                                                   

 . 49( شاكر عبد الكريم فاضل ، مصدر سابق ، ص 1)
 . 77م ، ص  2414،  1( تشارلز تاونزند ، اإلرىاب المؤقت ىنداوي لمتعميم والثقافة ، القاىرة ، جميورية مصر العربية ، ط2)
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مما يؤدي إلى عدـ  ،وما يشعروف يؤثر بدوره عمى سموكيـ  ،لجماىير أي تركز عمى أفكار الناس ا
     ( 1)االستقرار السياسي . 

كانت ظاىرة عدـ االستقرار ىي العدواف غالبًا ما يستعمؿ العنؼ والعدواف عمى أنيما 
كـ ىذه إلى جماعات مختمفة يحفراد ينتموف ويعد العنؼ صورة نوعية مف العدواف بيف األ ،مترادفاف 

العدواف أشكاؿ التنافس والصراع العديدة بيف الجماعات يربطيا مفيوـ العنؼ بالعدواف الجماعي في 
العدواف بأنو نشاط  أفالعالقة بأساليب التخاطب الجماىيري التي تؤدي الدور األكبر في نشأة 

  .  ( 2)األذى بالشخص اآلخر  إلحاؽ تخريبي يقـو بو الفرد

إف االضطياد والظمـ بسبب رئيسي لمعنؼ فعندما يشعر البعض أنيـ دوف مستوى البشر 
أنيـ ميمشيف وأف إنسانيتيـ قد استمبت منيـ يكوف أفراد أف المتغيرات الدولية مف أسباب عدـ 

ت االستقرار السياسي والمتغيرات الدولية التي شيدت البيئة الدولية بعد الحرب الباردة أدت إلى تحوال
الكتمة  انيياركثيرة جعؿ المجتمع الدولي يدخؿ مرحمة جديدة مختصرة باألحداث كاف أبرز 

جيا السياسي واالقتصادي والثقافي 1االشتراكية وتفرد الواليات المتحدة بزعامة العالـ وفرض نمو
ت الوالياالتي أدت إلى أتساع في التحوالت وتعمؽ نزوع  2001عمى الدوؿ ثـ جاءت أحداث أيموؿ 

مؿ في واألمر الذي أدى إلى خ ،إلى استخداـ القوة بصورة مفرطة دوف ضوابط قانونية المتحدة 
 .  ( 3)كـ البيئة الدولية طوؿ الفترة التوازف الدولي الذي كاف يح

تعد ظاىرة العناد مف أسباب عدـ االستقرار السياسي التي بدت تيدد أغمب دوؿ العالـ أف 
وديمومتيا تعيؽ فقداف الدولة لمقوانيف والضوابط مشكمة الفساد تتفاقـ في بمد ما وشيوع ىذه المشكمة  

                                                           

(   حسنين  توفيق ، ظاىرة العنف في مصر ، وكذلك د. عمي الدين اليالل ، محرر النظام السياسي ، المصري ، العير 1)
 . 925، ص  1988واالستقرار ، م. البحوث والدراسات السياسية ، 

 . 89، ص  1989( معتز سيد عبد اهلل ، االتجاىات التعصبية ، سمسمة عالم المعرفة ، الكويت ، 2)
( نعوم تشومسكي ، وآخرون ، العولمة واإلرىاب  حرب أمريكا عمى اإلرىاب ، ترجمة : حمزة المنزيني ، القاىرة ، مكتبة 3)

 . 15و ص  2443مدبولي ، 
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 تياكاتاناآلليات يؤدي إلى تفاقـ الفساد وما حصؿ عميو الدوؿ التي تعرضت  انعداـالرادعة في 
عسكري وما حصؿ في العراؽ وىناؾ الدوؿ التي تخمو مف  واحتالؿالحروب المدمرة والحصار 

 .  ( 1)الفساد ولكف القضية اليـو التي تشغؿ تفكير كثير مف الشعوب وخاصة العراؽ 

 ادلجحج انخبني
 أسجبة ظبهزح انعنف

 ادلطهت األول
 خاألسجبة انداخهي

 انعزاليخأوالا   انرتكيجخ اجملتًعيخ 
إف التأكيد القومي ال بدَّ مف تأكيد حقيقتو أنو ال يخمو مف الوحدة السياسية وحدات عالمنا 

الجغرافي وتعد جزء مف التركيبة  إقميميافي  األغمبيةالمعاصر وجود أقميات قومية مختمفة تشارؾ 
لو األثر الميـ في عممية االندماج  األقمياتوالبعض مف ىذه  ،المجتمعية لممجتمع المتواجد فيو 

في  نسيجيا االجتماعي والسياسي والثقافي المتواجد في  واالنسجاـالقومية والتعايش معيا  باألغمبية
فضاًل عف  واجتماعيةومذىبية  وأثينيةويتكوف مف عدة جماعات عرقية قومية  ،المجتمع العراقي 

ه االختالفات العزلة الطبيعية التي تعيش فييا والذي زاد مف ىذ ،الجماعات الحضرية والريفية 
بعض الجماعات الحضرية والريفية الذي زاد مف ىذه االختالفات العزلة الطبيعية التي تعيش بعض 

 .  ( 2)الجماعات عف اآلخر 

                                                           

، مجمة السياسة الدولية ، كمية العموم السياسية ،  2443( أم د. ناظم نواف إبراىيم ، ظاىرة العنف في العراق بعد عام 1)
 . 137و ص  2411ة المستنصرية ، الجامع

معيد الدراسات االستراتيجية لمفرات لمنشر والتوزيع ، ’ (ىشام داود ، المجتمع والسمطة في العراق من كتاب المجتمع العراقي 2)
 . 165، ص  2446بغداد ، 
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 ،وكذلؾ عدـ اىتماـ الحكومة المتعاقبة بمعالجة موضوع األقميات معالجة جذرية وسميمة 
ساـ أدى إلى المجتمع العرقي عمى أنو عبارة عف كتؿ منقسمة إلى السنة في ويعتقد أف ىذا االنق

 .  ( 1)وسط العراؽ وغربو والشيعة في جنوبو واألكراد في شمػػػػػػػػػػػالو 

أما القيـ الجديدة فمـ تحظ باالستقرار وحؿ مفيـو الوطف مؤسساتو محؿ مفيوـ العشيرة أو 
موضوع الوالء وليس العرؼ العشائري مثاًل سيطرة العشيرة  المحمة أصبح مفيـو الحكومة بقوانينيا

   ( 2)ضمف سياؽ التقاليد عف العالقات االجتماعية بوصفيا التنشئة االجتماعية الرئيسة 

  حبنيبا   انطبئفيخ 

امتداد  ينقسـ المجتمع العراقي مف الناحية الدينية إلى العديد مف الطوائؼ منيا مايمثؿ
األدياف عالميًا كاإلسالـ والمسيحية والييودية ومنيا ما يمثؿ طوائؼ قميمة العدد ابرز التكوينات 

% مف 95والمسمموف يرلؼ في العراؽ تصؿ أكثر مف  ،الييود  –الصابئة  –باآلتي المسمموف 
مذىبيف سنة وينقسـ المسمموف مف حيث عددىـ ونسبتيـ في التركيب الديني إلى  ،أجمالي السكاف 

وشيعة كمتا الطائفتيف في أوؿ األمر يتكوف حزبًا واحدًا ففي عيد الدولة األموية كانت الشيعة والسنة 
 .  ( 3)يؤلفوف حزب الثورة 

ولقد ورد في مختار الصحاح في  ،ثـ تعد الصابئة مف ابرز الطوائؼ التي تستوطف جنوب العراؽ 
والذي يعود إلى ويديف الصابئيوف بديف القديـ  ،باب فعؿ الثالثي صبا يعني الخروج عف ديف آخر 
بييمة بيانة ويمارسوف طقوسيـ الدينية مف  باسـعيود النبي يحيى يوضا المعرفة لدى الصابئة 

 .  ( 4)الجارية  المياهفي  االغتياؿخالؿ 

                                                           

 . 15، ص  2446ألولى ، ( ميثم الجنابي ، العراق ورىان المستقبل ، دار اليدى لمثقافة والنشر ، دمشق ، الطبعة ا1)
 . 23، ص  1954( عمي الوردي ، وعاظ السالطين ، بحث في طبيعة اإلنسان ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 2)
 .34، ص  1984( عادل غفوري خميل ، أحزاب المعارضة العمنية في العراق ، بغداد ، مطبعة االنتصار ، 3)
وطنية في العراق المعاصر ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، المعيد العالي والوحدة ال األقميات( سياد عادل حمد محمود ، 4)

 . 114، ص  2445جامعة المستنصرية ، اللمدراسات السياسية والدولية ، 
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فقد شيدت بغداد في العصر العباسي  ،كاف الصراع الطائفي موجود منذ صدر اإلسالـ 
معارؾ مذىبية حرمات المراقد المقدسة وبمغ الصراع ذروتو في فترة الحروب المتقطعة بيف دولتيف 

وتشير األرقاـ  المتاحة تسمى  ،الفارسة والعثمانية والسيطرة عمى العراؽ حتى الوقت الحاضر 
مميوف نسبة( يمثؿ ستة أضعاؼ مف قتموا في الحروب العربية  1،2االثنية تسبب مقتؿ )  النزاعة

سالح ذو حديف لكونيما تمارس تأثير اتجاىيف بالعالقة مع قيـ  االثنيةوتعد القضية  ، اإلسرائيمية
التحضر وقد تكوف عامؿ تفسيرات لمنظمات المجتمع الحديثة ونجاحو في مرحمة التحضر أو 

 ( 1)االنتقالية لرفضيا بالعالقة مع األفكار والقيـ المتعصبة واألفكار والقيـ السياسية الحديثة  المرحمة

.  

 حبنخب   احلزثيخ 

ليا الواليات المتحدة  أعدتأف سبب التعددية الحزبية أدت إلى الحرب الخميج الثانية التي  
مكانيات لتظير بأنيا القوة الوحيدة المييمنة في العالـ ما بعد الحرب الباردة  وأف  ،عمى جيود وا 

صداـ حسيف بغزوة الكويت ىو أتاح الفرصة الواليات المتحدة لتجسيد رؤيتيا النظاـ العالمي الجديد 
ركائز التي دعمت النظاـ العالمي وكاف الغزو العراقي ونتائجو ىو أحدى  ،عمى ارض الواقع 

 .  ( 2)الجديد والسيما تراجع دور األمـ المتحدة لحساب الييمنة األمريكية 

 

 راثعبا   انمىييخ

بيف الفئات وشرائح  ازدواجيةمما أكد عميو عالـ االجتماع العراقي عمي الوردي بوجود 
الشخص بيف الماضي والحاضر وكذلؾ بيف األفكار الدينية كما توجد داخؿ  ،المجتمع المختمفة 

                                                           

،  2446،  1لبنان ، ط –اطي في العراق ، مركز الدراسات الوحدة العربية ، بيروت ر ( عبد الوىاب حميد رشيد ، التحول الديمق1)
 . 225ص 

حميد شياب أحمد ، العراق دراسة نقدية في ظل المتغيرات الحالية ،. المركز الدولي ، الدراسات المستقبمية استراتيجية  (2)
 . 9، ص  2447القاىرة ، سمسمة قضايا ابريل 
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بسبب حضاري أف الفرد  ،وقد أكد عمي الوردي ثالث مظاىر قومية  ،والتقميدية المرتبطة بالعالـ 
تسود فيو قيـ الشجاعة العراقي يعيش عمى ىامش نظامي لمقيـ أحدىا بدوي يؤمف بالقوة والبسالة و 

 األجياؿدور العائمة مف خالؿ تباعد  اىتزازب اجتماعي عمى ومف صفات القوة سب ،والكبرياء 
 انقساـوىناؾ ظاىرة يمكف نطمؽ عمييا التجزء  ، األسرةقيمي أسري يربط كؿ األفراد  اإلطاروغياب 

 .  ( 1)في أسموب الحياة بيف عالـ الرجؿ والمرأة 

أختمط قسـ كبيرة مف القوميات في شماؿ العراؽ بالسكاف العرب خاصة في العيد العثماني 
بميجات عدة  ويتحدثوفشيعية  وأقميةسنة  أغمبيةحتى ليقـو عنيـ التركماف ينقسموف مذىبيًا إلى 

  ( 2)ي وأتوف كوبر  اربيؿالقبمية المتعددة ومنيا ليجة أىالي كركوؾ وداقوؽ وليجة أىالي  انتماءنتيجة 
. 

  خبيسبا   احلصبر االلتصبدي 

االقتصادية  األوضاعاالقتصادية والمعيشية وبيف العنؼ إذ أف تردي  األوضاعأف تردي 
وىذه االحباطات التي يتعرض إليو  ، واإلحباطوالمعيشة مف المدخالت التي تولد الشعور بالحرماف 

العنؼ موجية ضد النظاـ االجتماعي وبخاصة النظاـ السياسي .  إعماؿوالجماعات قد تولد  اإلفراد
(3 )   

 ،حيث بمغت نسبة عالية   ،كاف الحصار االقتصادي يسبب ارتفاع نسبة البطالة في القوة والعمؿ 
% مف مجموعة القادريف عمى العمؿ أما  50فبعض الوكاالت الدولية تقدر عدد العاطميف بنحو 

  ( 4)شخص مسجؿ مف مجموعة قادريف عمى عمؿ  225بياناتيا ىناؾ مميوف و الوزارة العراقية أعمنت
                                                           

 . 23، ص  1954، مطبعة المعارف ، بغداد ، سنة ( عمي الوردي ، وعاظ السالطين 1)
التكامل القومي في العراق ، المشكمة الكردية ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة القاىرة ، كمية ( قاسم جميل قاسم ، 2)

 . 186، ص  1977االقتصاد و العموم السياسية ، 
 . 594، ص  1991(د. صادر االسود عمم االجتماع السياسية ، بغداد ، جامعة بغداد ، كمية العموم السياسية ، 3)
عبد المنعم ، ود. ىيثم كريم سممان ، العنف وأثره عمى الواقع التنموي في العراق ، مجمة قضايا سياسية ،  ( د. وسن أحسان4)

 . 154، ص  2449لسنة  17جامعة النيرين ، العدد ’ كمية العموم السياسية 
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 األمـ 1284كما كاف الحصار زاد مف الطمب العالمي عمى النفط منذ تدنت ىيئة المتحدة القرار  ،
كما كاف رئيس األمارات  حيث أعطت البند الحؽ لألمـ المتحدة بأسـ ،المتحدة تحقؽ البند السابع 

فقد كاف النظاـ حساس جدا نحو تغير الظمـ  ،صداـ  إزاحةالعربية سمو الشيخ زايد آؿ نيياف فيي 
يراففي فترة الحصار إال أف نشبت الحرب بيف العراؽ   .  ( 1) وا 

 ادلطهت انخبني

 األسجبة اخلبرريخ

 أوالا   االحتالل األيزيكي نهعزاق 

تميزت السياسات األمريكية تجاه العراؽ في مرحمة ما بعد أخراج القوات العراقية مف الكويت 
ثالثة عشر عامًا مف الحصار زىاء  امتدتالضغط السياسي والعسكري واالقتصادي والتي  باستمرار
واستمرار التصعيد في ىذا النظاـ السابؽ في مختمؼ المجاالت ومنيا صدور قرارات  ، العنيؼ

 واإلذالؿطابع العنؼ  واتخذت ،مس األمف بموجب الفصؿ السابع تحت المسوغات المختمفة مج
ييدؼ إلى تقميص قدرات العراؽ في ظؿ حصار دولي محكـ متعدد الجوانب محاصرة النظاـ 

قميمياالتشكيؾ في أي محاولة عراقية لمدفاع عربيًا راقي سياسيًا ودبموماسيًا وتعميؽ بالع وقطع  وا 
وما رافقتيا مف تغير  2001سبتمبر أيموؿ  11 إحداثواستغالؿ  األزماتمحاولة لتسوية  الطرؽ أي

صمة أو عالقة بيف النظاـ  إليجادالجو النفسي األمريكي والعالمي إلى الحدود ألقصى الحدود 
عالفالعراؽ  الحتالؿالعالمي التخطيط  واإلرىاب األسبؽالعراقي  خطة وضعت في صورة )  وا 

                                                           

، ص  2414،  2العربية ، ط( د. عبد الرزاق محمد جعفر ، الحصار االقتصادي في العراق ، دار الكتب الجامعية ، االمارات 1)
242 . 
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بأكثر مف عاـ  األمريكيما بعد الحرب في العراؽ ( وسبقت الغزو  أمريكيةمبادئ ىادية لسياسة 
 .  ( 1) األمريكيةجاءت سنوات االحتالؿ لكشؼ زيؼ الخطط 

الذي سمي  2001كما جاء في تقرير الرئاسي الذي قدمو إلى الرئيس بوش في يناير 
يرافعمى تشجيع التغير في كؿ مف العراؽ  في المياه مضطربة اإلبحار  . ( 2)الوسيمة  الختالؼ وا 

منالحرب ضد 2002بتاريخ العاشرة مف تشريف االوؿ األمريكيالكونغرس  أعتمدهوالذي 
مع العراؽ وجاءت توقيت االعتماد بعد أحداث الحادي عشر مف أيموؿ  األزمةوتصاعد  اإلرىاب
وقبؿ صدور قرار مجمس  ،ومي التي تعتمد منيج الحرب االستباقية قال األمفوثيقة  واعتماد 2001
استخداـ الحصوؿ عمى التفويض  األمريكيةالذي حاولت الواليات المتحدة  2002في العاـ  األمف

 القوة ضد العراؽ .  باستخداـ

 األحداثممحوظ تسارعت  واندفاعكانت الحرب األمريكية عمى العراؽ تثير بوتيرة عالية 
تساقط الصواريخ والقنابؿ والطائرات عمى أىداؼ منتقاة في بغداد عشية يـو الخميس  وأخذت

لتؤذف بداية حرب عمى العراؽ بينما عرؼ ) استراتيجية الصدمة  2003العشريف مف آذار مارس 
والترويع ( ضمف عممية تحرير العراؽ ولتنتيي بعممية دخوؿ القوات األمريكية إلى بغداد في التاسع 

 واألىداؼوسط حالة مف العنؼ والدىشة لمجميع مف أجؿ مقاربة المعطيات  2003ياف مف نس
التي  األسبابفال بد مف استعراض ومعرفة  ، 2007 – 2003لتداعيات الحرب ليذه المرحمة 

وخالؿ الحقبة  األمريكيةولقد وضعت الواليات المتحدة  ،قادت اإلدارة األمريكية ليذه الحرب 
تي امتدت إلى أثني عشر سنة كؿ إمكانيات السياسة والدبموماسية ضمف الحصار العنيؼ ال

                                                           

دار  –براىيم ، العنف السياسي في العراق المعاصر ، مؤسسة المعارف لمتنمية والثقافة االعالمية ، بيروت إ( ناظم نواف 1)
 . 214-249، ص  2414،  1الرافدين ، ط

 38جًا ، السياسة الدولية ، القاىرة ، مجمد 1( عصام عبد الكافي ، دور في السياسة الخارجية األمريكية ، االزمة العراقية أنمو2)
 ، 134، ص  2443، حزيران ،  153، العدد 



22 
 

باستخداـ أسمحة الخداع والتظميؿ عمى العراؽ بامتالكو ويطور تمؾ  ،الحمالت اإلعالمية الكبرى 
 .  ( 1)األسمحة المحظورة وأسمحة الدمار الشامؿ 

 حبنيبا   اندور اإلسزائيهي 
مف دوف شؾ أف السياسة الخارجية إي دولة كثير ما كانت أنماطًا نابعة مف مسالؾ ذات 
مغزى وأىداؼ معينة إال أف ىذه المسالؾ ال يمكف أف تكوف أال بعد تفاعؿ مف المتغيرات والثوابت 
المختمفة باختالؼ كؿ دولة وما تربوا إليو مف متغيرات وثوابت بعض النظر عمى الطبيعة المتجددة 
في ظؿ المتغيرات الحديثة نجد أف ثوابتيا تنطوي عمى ما يفيد بتأثير الدائـ أف ثوابت السياسة 
الخارجية كانت الرفض المستمر لوجود كياف صييوني ومناىضة يعد كياف صييوني مف أبرز 

 .  ( 2)الكوابح التاريخية لحركة الدوؿ المعادية 

 حبنخبا   اندور اإليزاني 
يرا   يف تقميديًا عمى إعاقة النظاـ اإلقميمي لمنطقة الخميج ف محوريف متنافسكاف العراؽ وا 

األقوى في ىذه أوصميما كدولتيف  تخدرالعربي بحكـ كونيما الدولتيف األقوى في ىذه المنطقة عف 
 االنسحابفقد تأثرت العالقات بيف الدولتيف وما بعد مرحمة  ،المنطقة ولكؿ منيما حضارة متميزة 

فكونا بالسعي إلى التنمية اإلقميمية فيما كانت السعودية األقوى  1971الخميج العربي  البريطاني مف
الثالثة  في اإلقميـ تكتفي بالقياـ بدور القوة الموازنة أف كانت حربيا لمقياـ بالدور المسيطر عمى 

 التي أصبحت تثير في األخرىمستوى النظاـ الغربي في الخميج أي عمى مستوى الدوؿ الخمسة 
وقد كشفت  ،مجمس التعاوف الدوؿ الخميج العربية في كؿ قطر عماف البحريف األمارات والكويت 

يراف العراؽحرب الثمانيف بيف سنوات  جرؼ بحرب الخميج األولى عمى  1988 – 1980المدة  وا 
 .  ( 3)الطابع العراقي الذي يختمؼ عالقتيا الثنائية مف ثالثة 

                                                           

واالقتصادية مجموعة نخبة مؤلفين العراق ، مركز الدراسات  السياسية، نكبة العراق ، اآلثار  إدريس( محمد السعيد ، 1)
 . 16، ص  2443، القاىرة و  واإلستراتيجيةالسياسية 

لسنة  17رمضاني ، األمن القومي في التسعينات الشفرات التحديات ، مجمة آفاق عربية ، بغداد ، العدد  ( مازن إسماعيل2)
 . 24، ص  1992

 .25، ص  2444ات الوحدة العربية و ، النظام اإلقميمي لمخميج العربي ، بيروت ، مركز الدراس دريسإ( محمد السعيد ، 3)
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 راثعبا   دور اخلهيذ
والحكومة التركية لـ تأؿ جيدًا بأعداد المزيد مف الخطط  1991منذ حرب الخميج الثانية 

الحرب لجني مكاسب إقميمية وأداء دور ميـ في الشرؽ األوسط بعد  انتياءبعد  ،حوؿ العراؽ 
النتائج الحربية إذ قامت طائرات قاذفة مقاتمة في الخامس مف آب التوازنات الجديدة التي أفرزت 

الذيف زعـ  واألتراؾطمعة فوؽ شماؿ العراؽ لقصؼ المستمريف في األفراد  92ب 1991 أغسطس
أنيـ ينتموف إلى الحزب العماؿ الكردستاني ويكافحوف مع بعض أكراد العراؽ مف أجؿ قياـ وطف 

منطقة عازلة دائمة خمس كيمو مترات في شماؿ  بإقامةكردي متنقؿ قامت تركيا في الوقت نفسو 
 .  ( 1)لمنع مقاتميف األكراد مف التسمؿ إلى أراضييا  العراؽ

  خبيسبا   اندور انرتكي 
وتمتاز بقدرتيا العسكرية الكبرى  ،الكبرى في الشرؽ األوسط  اإلقميميةتعد تركيا مف الدوؿ 
مكانية الصناعية والتجارية  العراؽ  ليا في تركيا عمى أنيا مف دوؿ الجوار لماوينظر العراؽ إلى  ،وا 

منطقة الموصؿ الموجو لمعراؽ أوليا تركيا أف  تاريخ مشترؾ كما يفيـ الخطاب السياسي التركي
وكركوؾ واقعة ضمف حدود الجميورية العراقية كانت فريضة تركيا التي أفرض البرلماف التركي في 

خالؿ  عرؼ  الميثاؽ الوطني مف في اسطنبوؿ ما 1920كانوف الثاني  8جمستو السرية بتاريخ 
التخمي عف الموصؿ  األتراؾ واضطرار 1923مناقشة البرلماف التي جرت عشية معاىدة لوزاف 

الثالثي بيف العراؽ  1926وكركوؾ لصالح العراؽ بعد ضغوط بريطانية في معاىدة حزيراف يونيو 
 .    ( 2)وتركيا وبريطانية 

 

 

 
                                                           

موعة الباحثين ، احتالل العراق وتداعياتو ، مركز الدراسات الوحدة العربية وبيروت ، (   حسين سيمونز ، نتائج وتداعيات مج1)
 . 448-445. ص  2444،  1ط
( قيس محمد نوري ، العرب ودول الجوار الجغرافي في االبعاد القومية الدولية لمعوان عمى العراق ، دار الشؤون الثقافية ، 2)

 . 241، ص  1993 –بغداد  –العراق 
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 ادلجحج انخبنج

 ونتبئذ انعنف انسيبسيتداعيبد 

  انمسبو سيبسي نهكتم ،أوالا   ادلستىي انسيبسي طبئفيخ حزثيخ سيبسيخ 

الطائفية والتي عززت  – االثنيةالسياسة تعتمد السمات  ت سمفة التحالؼ المؤقت بيفأوجد
ىذه االتجاىات باستخداـ تصنيفات بدائية لميوية الجماعية عرب كرد سنة شيعة بينيـ السمفية 

المبني عمى النظاـ  2003السياسية حوؿ خطوة أثنية طائفية المثؿ الواضح مجمس الحكـ انتقالي 
واقع أي نتيجتيف أو ىما المحاصصة التوزيع النسبي لممواقع بالقياس أي حجـ المكونات تترتب ال

تقديـ الوالءات الفرعية الطائفية االثنية والقبمية عمى حساب اليوية الوطنية لموالء لموطف وثانييما 
توليد اإلحساس أو طوائؼ وجماعات معينة المجتمع العراقي بأنيا أصبحت ميمشة وبالتالي إشاعة 

 .  ( 1)العنؼ السياسي  أجواء مف اإلحباط الذي يشكؿ بيئة مالئمة لتوليده ظاىرة

 ،لمعراؽ لقد خمؽ التدخؿ األمريكي العسكري في العراؽ منعطفًا خطيرًا في التطور السياسي   
المحاصصة الطائفية والعرقية ابتداء مف مجمس الحكـ االنتقالي المؤقت  أسسوىو بناء النظاـ عمى 

إلى يومنا ىذا في كافة مؤسسات الدوؿ التشريعية والتنفيذية والقضائية فراغ القوة الذي عاشتو البالد 
األمنية إال  واألجيزةبوؿ بريمر بحؿ الجيش العراقي السابؽ أثر قرارات سمفة الحكـ المدني األمريكي 

و الذي شجع عمى البحث عف بدائؿ محمية لقوة الدولية تقـو عمى أساس الطائفية الدينية أو عرقية ى
   .( 2)أو قبمية 

 

 
                                                           

 . 494د. شاكر عبد الكريم فاضل ، العنف السياسي في العراق ،  مصدر سابق ، ص ( 1)
( ىاني فارس ، اآلثار السياسية  االجتماعي لمحرب ضد العراق و قضايا أعادة أألعمار االقتصادي واالجتماعي ، بيروت ، 2)

 . 114-113، ص  2444،  1مركز الدراسات العربية ، ط
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  حبنيبا   ادلستىي األيني 

عالءيمثؿ التحدي الرئيس الذي يواجو بناء النظاـ السياسي  األمنيظؿ الوضع  األعمار  وا 
في العراؽ منذ الغزو األمريكي وسقوط النظاـ السابؽ بعد التدىور األمني في العراؽ مشكمة سياسية 

النظاـ السياسي والطريؽ إلى أدارتيا األمريكيوف العراؽ والشيور  انييارفي المقاـ األوؿ ترتب عمييا 
مف مخاوؼ فئات ميمة  األولى التي تمت سقوط نظاـ صداـ حسيف كانت مف العوامؿ التي عمدت

مف العراقييف بشأف مصير في العراؽ تحت وطأة االحتالؿ باإلضافة إلى المشاعر الطبيعية 
 .  ( 1)األجنبي التي أدخؿ البالد في الحرب الطائفية الواسعة  الحتالؿالمعادية 

 المفخخات : –أ 

اتضح اف  2006حتى أكتوبر  2003أف أثر المفخخات زيادة عدد القتمى العراقييف منذ أوؿ مايو 
يوميًا كاف العنؼ  20كاف متوسط عدد القتمى  2004مارس  19حتى  2003المدة اوؿ مف مايو 

الموجو إلى الخصوـ مف المواطنيف الجماعات المسمحة مف أحزاب وكتؿ العنؼ الموجو مف قبؿ 
وحد أف اإلعداد القتمى تـ استطالع بالتعاوف بيف جامعة ف الرافضيف غمى القوة واالحتالؿ السياسيي

 .  ( 2)جوف ىويكنز األمريكية كمية الضباط الجامعة المستنصرية 

 الخطف : –ب 

ىو سموؾ تمارسو أغمب النظـ العربية في ظؿ حالة الطوارئ يتـ القبض عمى البعض مف 
المواطنيف والتحفظ عمييـ تنفيذ األوامر دوف صدور أحكاـ قضائية سابقة ضدىـ وتزداد عممية 
الخطؼ في أعقاب أحداث العنؼ السياسي غير الرسمي التي تندرج ضد النظـ القائمة كالمغامرات 

ب والتمرد فيتـ اعتقاؿ أعداد الذيف شاركوا في أحداث ويتـ اعتقاؿ المحتجز واشتباه وأحداث الشغ
حساسيا األمف أجيزة بأف ىناؾ عناصر معينة تشكؿ خطر في المستقبؿ يتخذ اعتقاؿ ىذه الحالة  وا 

                                                           

 . 352العدد  ، 2415 ، 1ط ،دار الرافدين  ،بيروت  ،العنف السياسي في العراق المعاصر  ،( د. ناظم نواف إبراىيم 1)
 مصدر سابق . ،نواف إبراىيم  ناظم(د. 2)
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 ،المعنى التحفظ مف ىذه العناصر والوقاية مف خطرىا يطمؽ عمييا االعتقاؿ التحفظي أو الوقائي 
 . ( 1)تطوؿ أو تقتصر عػػػػػػػػػػػػػػػدد اعتقاالت طبقًا لتقدير السمطة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تصدر أوامر االعتقاؿ وقد 

وقعت أكثر عممية اختطاؼ وقتؿ الدبموماسية كاف أىميا اختطاؼ وقتؿ السفير أيياب 
وما تاله مف اختطاؼ وقتؿ  2005الشريؼ رئيس البعثة الدبموماسية المصرية في بغداد في ليوليو 

السفير  الغتياؿواختطاؼ وقتؿ الموظفيف في سفارة المغرب ومحاولة فاشمة  الجزائرييفالدبموماسي 
دبموماسي سفارة دولة اإلمارات المتحدة في بغداد استمر العثور بشكؿ شبو أحد  واختطاؼيني البحر 

وقد وجو تعزيز  ،يومي عمى عشرات الجثث معصوبة األعيف وموثوقة األيدي عمييا آثار تعذيب 
وكذلؾ المميشيات الطائفية وعناصر ترتدي  زي  ،األمـ المتحدة أصابع االتياـ أي تنظيـ القاعدة 

   .  ( 2)شرطة 

  حبنخبا   ادلستىي االستخًبري 

  الفقر :

يعد الفقر مفيومًا معقد يتضمف أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأنو حالة مف الحرماف 
 ،تعميـ متدنية  وانجازات ،تنعكس في استيالؾ أقؿ مف المواد الغذائية والحالة الصحية المتدنية 

وظروؼ مكاف البيئة ونقص في األحواؿ المالية والرأسمالية والمدخرات وكؿ العوامؿ تجعؿ الفرد أو 
وأف الفقر ظاىرة متعددة األبعاد بطبيعتو  ،األسرة شديدة التحسس لممتغيرات والصدمات الخارجية 

ف وطأة أتساع نطاؽ إستراتيجيتيا ومجموعة السياسات المستخدمة بكامميا بالفقر والتخفيؼ م
أف الفقر نقص في الدخؿ االستيالكي أي االفتقار في الدخؿ  ،المشقات التي يتكبدىا الفقراء 

والقدرات االستيالكية الالزمة لتمبية االحتياجات األساسية الحالية وبموغ الحد األدنى مف مستوى 
 .  ( 3)المعيشة 

                                                           

دار الجامعية  ،مركز دراسات الوحدة العربية و بيروت  ،ظاىرة العنف السياسي في التنظيم العربية  ،( د. حنين توفيق إبراىيم 1)
 . 379ص  ، 1992 ،كانون الثاني  ،األولى 

 . 352ص  ،مصدر سابق  ،العنف السياسي في العراق المعاصر  ،(ناظم نواف إبراىيم 2)
 العدد الثالث . ، 2411مجمة العراقية لمعموم االقتصادية لسنة  ،ظاىرة الفقر في العراق  ،( عبد الرحمن نجم 3)
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 :  البطالة

فبعض الوكاالت  ،حيث بمغت  بنسبة عالية  ،لقد ارتفعت نسبة البطالة في قوة العمؿ 
مف مجموعة القادريف عمى العمؿ تقشي ظاىرة الفساد اإلداري  50الدولية تقدر عدد العامميف نحو 

فمقد جاء ترتيب العراؽ في سمـ الفساد العاـ  ،نسبة البطالة والمالي بشكؿ خطير مف أسباب ارتفاع 
مف  2007في عاـ  مركز المزيد مف التدىور ليحتؿ ر إلى وأنحد 2008( مف عاـ 18في المركز )

الفساد العاـ بعد الصوماؿ والدنيماد بدوره يؤدي إلى مشاعر اإلحباط المولدة العنؼ مف أسباب 
وفقداف خطط التنمية الشاممة أغمب األحزاب المشاركة فقداف أيدلوجيتيا الحزبية وتكوف  ،البطالة 

    ( 1)توترات والصراعات الطائفية الحزبية . برامجيا السياسية عبارة عف أجواء ال

  الفساد :

أف الفساد اإلداري والمالي أحد األسباب الرئيسة في تفاقـ حدة عدـ االستقرار السياسي كونو 
يؤدي أي تعطيؿ وحرماف فئات اجتماعية عدة مف العمؿ إال أنو في ذات الوقت يعد أحد مخرجات 

 عمى المدخالت مرة أخرى ليعمؿ عمى تنشيط دور انعكاسعدـ االستقرار السياسي الذي ترتده آثار 
عدـ االستقرار السياسي ىو تأثير متبادؿ والفساد اإلداري ارتبط معانيو ىو الفساد وتأثير الفساد 

استغالؿ المنصب العاـ لتحقيؽ مصالح ومكاسب شخصية وتتضمف قائمة الفساد وىي الرشوة 
سابؽ إال واالبتزاز والنفوذ المحسوبية واالحتياؿ ظاىرة الفساد في العراؽ تعود إلى الحقبة لمنظاـ ال

( التي حكمت العراؽ لمدة تزيد عف  cpaقت ) ؤ الم ائتالفيةتفشت بشكؿ كبير والسيما سمفة  أنيا 
عمى حد رأي ستيورات بويف المفتش الخاص بعممية أعادة أعمار العاـ وتورطت في نشاطات الفساد 

 .  ( 2)العراؽ 

 رابعًا : المستوى الحيائي  

  ظواىر القتل  –أ 
                                                           

 . 499ص  ،مصدر سابق  ،العنف السياسي في العراق  ،( شاكر عبد الكريم فاضل 1)
التوزيع االستراطائي لمسمطات وأثرىا في استقرار السياسي في العراق و بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي  ،(عماد مؤيد جاسم 2)

 . 243ص  ، 2411لسنة  656 ،جامعة ديالى  ،األول لكمية القانون والعموم السياسية 
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الذي قمع  العنؼ خطر عمى العراؽ ىو التفجير اإلرىابي وزيادة عدد القتؿأكثر أعماؿ 
الذي تولدت عنو أعماؿ العنؼ  2006خريجيف مف أئمة الشيعة مف مدينة سامراء شماؿ العراؽ 

 أسفرتمف جانب الشيعة ضد السنة إذا تعرضت المساجد السنية إلى اليجمات العديدة  انتقامية
 إعالفمحادث عف مصرع أكثر مف مئة وثالثيف عراقيًا ما دفع الحكومة خالؿ اليوميف التالييف ل

حالة التأىب في صفوؼ قوات الجيش والشرطة وحضر التجوؿ وفي رصد اإلعداد القتمى وأوضح 
 3731إلى   2006المسؤوؿ الدولي أف عدد القتمى في بغداد ارتفع خالؿ شيري نوفمبر مف عاـ 

أضعاؼ ما أعمتنو تقديرات الحكومة العراقية  3المتحدة لتشكؿ األمـ  إحصاءاتقتياًل وقد جاءت 
يتضح العنؼ متجيًا إلى االنخفاض إال أنو في الشيور األخيرة خاصة عقب استيداؼ المقاميف في 

 .  ( 1)سامراء وما تالىا تبادؿ العنؼ الطائفي سب الفعؿ ورد فعؿ اتجاه العنؼ وازدياده 

   : التفكيك األسري –ب 

أف ظاىرة العنؼ والتفكيؾ األسري ىو توظيؼ سياسي سمبي وغير صحي بما يخالؼ حرية 
اإلنساف وحقوقو المشروعة وتضامنو مع أبناء الشعب الواحد في ظؿ التعايش السممي والوطني معنا 

السياسييف ، فيشير ىوية المحروميف مف الثقافة والوافديف تحت تأثير بعض الرجاؿ  سيكولوجياوىي 
يصيب الروابط التي تربط الجماعة  انحالؿالتفكؾ األسري إلى الوصؼ سواء تكثيؼ وتوافؽ أو 

األسرية مع بعض وال يقتصر وصؼ ىذه الروابط عمى ما قد يصيب العالقة بيف الرجؿ والمرأة 
وجيف عف طريؽ األسرة تحت تثير الرحيؿ اإلرادي ألحد الز  وانحالؿوعالقة الولديف تفكيؾ أسري 

الكثير  االنشغاؿأو الطالؽ أو اليجرة في بعض األحياف يستخدـ أحد الزوجيف حجة  االنفصاؿ
  ( 2)بالعمؿ ليبقى بعيدًا عف المنزؿ ما تنحؿ الرابطة الزوجية ، ويحدث تفكؾ أسري . 

 

                                                           

 . 352ص  ،مصدر سابق  ،العنف السياسي في العرق  ،( د. ناظم نواف إبراىيم 1)
 األردن ،عمان  ،كمية الشريعة  ، األردنيةالجامعة  ،وأثره عمى الفرد والمجتمع  األسريقضاة التفكك  ،( أ. د محمد أحمد حسن 2)
 . 23/  5/  2415السبت  ،
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 خ  ــــاخلبمت

بؿ أنو أداة تستخدـ  ،في ختاـ ىذا البحث تبيف أف العنؼ ليس حالة شاذة وفريدة مف نوعيا 
القائمة دفاعًا عف غاية أو ىدؼ يرتبط بوجود مف يمارسو مف  األوضاعمف قبؿ القوى المستفيدة مف 

حيث يكتسب العنؼ حالة الدمار الذي  ،مف العنصرية واألطماع  اسمىأجؿ الوصوؿ إلى حياة 
شو العراؽ اليوـ وييدد وضعو األمني ويسبب الشمؿ في مقوماتو المجتمعية واالقتصادية يعي

في ظؿ نواياىا البعيدة لزرع الفتنة والطائفية والتقسيـ الحزبي  أمريكاوىو ما تقوده  ،والسياسية 
ىو  األزمةوألجؿ الخروج مف ىذه  ،لتجري المخاطر في كؿ آف  ،والقومي والمذىبي حتى 

وترسيخ مبدأ  ،ؽ إلى مبدأ المواطنة بكونيا تمثؿ جوىر الوطنية واإليماف بعقيدة الوطف االنطال
وىو غاية كؿ  ،في صالح األمة والشعب  مستقبميةالصمح ونبذ الطائفية والتوسع في رؤى وآفاؽ 

 مواطف .

 وأف مف التوصيات التي ينبغي أف نصؿ إلييا ىو ما يمي :

 العودة ليا كونيا تمثؿ الوجو البشع والعنؼ المدمر لموطف .االبتعاد عف الطائفية وعدـ  -
 وزرع المحبة بيف المواطنيف وعدـ التفكؾ األسري . ،عدـ السكوت عف المطالبة بالحقوؽ  -
ويجب أف ننبذ ىذه الظاىرة  ،سياسية عنصرية  أفكارأف ظاىرة العنؼ ظاىرة نابعة مف  -

 ىذه الظواىر . أسبابلتجنب حدوث المزيد مف  واألفعاؿ األفكاربشتى 
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 بدر  ــــادلص
 أوالا   انمــزآٌ انكزيى

 حبنيبا   انكتت
، القاىرة ، دار المعارؼ ،  4ابو الفضؿ محمد بف مكـر بف منظور ، لساف العرب ، ج  -1

 .ـ  1979
، اإلرىاب المؤقت ىنداوي لمتعميـ والثقافة ، القاىرة ، جميورية مصر  تشارلز تاونزند -2

 . ـ  2014،  1العربية ، ط
لبناف ، ،  –دار الطميعة  ، بيروت  ، جاف بوؿ سارتز ، المقدمة في فرانز معذبو األرض   -3

  . ـ  1996،  2ط 



31 
 

حسنيف  توفيؽ ، ظاىرة العنؼ في مصر ، وكذلؾ د. عمي الديف اليالؿ ، محرر النظاـ  -4
 .  1988السياسي ، المصري ، العير واالستقرار ، ـ. البحوث والدراسات السياسية ، 

حسيف سيمونز ، نتائج وتداعيات مجموعة الباحثيف ، احتالؿ العراؽ وتداعياتو ، مركز    -5
 .  2004،  1وبيروت ، ط الدراسات الوحدة العربية

حميد شياب أحمد ، العراؽ دراسة نقدية في ظؿ المتغيرات الحالية ،. المركز الدولي ،  -6
 .  2007القاىرة ، سمسمة قضايا ابريؿ  إستراتيجيةالدراسات المستقبمية 

حنيف توفيؽ ، ظاىرة العنؼ السياسي في النظـ العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية   -7
 .  1992لبناف ،  –وبيروت 

لبناف ، دار الحداثة ،  –في عمـ االجتماع ، بيروت  األساسيةخميؿ أحمد خميؿ ، المفاىيـ  -8
1984 . 

مركز الدراسات الوحدة  حسنيف توفيؽ إبراىيـ ، ظاىرة العنؼ السياسي في النظـ العربية ،  -9
 .  1992،  األولىلبناف ، الطبعة  –العربية ، بيروت 

حنيف توفيؽ إبراىيـ ، ظاىرة العنؼ السياسي في التنظيـ العربية ، مركز دراسات الوحدة   -10
 .  1992العربية و بيروت ، دار الجامعية األولى ، كانوف الثاني ، 

اد ، جامعة بغداد ، كمية العمـو السياسية عمـ االجتماع السياسية ، بغد األسودصادر  -11
 ،1991. 
عبد الرزاؽ محمد جعفر ، الحصار االقتصادي في العراؽ ، دار الكتب الجامعية ،   -12

 . 2010،  2العربية ، ط اإلمارات
عزت سيد إسماعيؿ ، سيكولوجيا التطرؼ واإلرىاب حوليات ، كمية اآلداب ، جامعة  -13

 . 1996الكويت ، 
بعادهصادؽ األسود ، عمـ االجتماع السياسي ، أسسو  -14 ، بغداد ، جامعة بغداد ، كمية  وا 

 .  1991العمـو السياسية ، 
عادؿ غفوري خميؿ ، أحزاب المعارضة العمنية في العراؽ ، بغداد ، مطبعة االنتصار ،  -15

1984. 
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