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 :امللخص

قرار املجتمعي بصورة عامة وعلى املجتمع الجامعي بصورة خاصة، تي لها انعكاسات على انعدام االستتعد ظاهرة االرهاب النفس ي من الظواهر ال

ملبالغات عبر بث املعلومات واالتهامات وافاالرهاب النفس ي يعد من االسلحة الفتاكة لها اثارها املدمرة في تحقيق التوازن النفس ي للشباب الجامعي، 

باألمن  واالكاذیب بصورة مستمرة، لغرض فقدان القدرة على التفكیر املنظم وبذلك یتحقق الهدف من االرهاب لخلق عدم االستقرار و انعدام االحساس

في التحليلي لتوضيح ، باألعتماد على منهج الوصو هذا ما يوضحه البحث بالتعرف على اسباب االرهاب و دوافعه و دور الشباب الجامعي في التصدي له

 الظاهرة. 

 .طالب جامعي ؛الشباب ؛اإلرهاب الكلمات املفتاحية:

 :ملقدمةا

بعث الرعب، ال يكاد يمر يوم بدون أن تطالعنا وسائل األعالم املسموعة واملرئية واملقروءة عن قيام فرد أو مجموعة بأحد األعمال اإلرهابية التي ت 

تخدم ماليین الناس في شتي  وتثیر الفزع وتروع اآلمنین، وتقتل األبرياء، وتدمر األموال واملمتلكات العامة والخاصة، وتخل بأمن وسالمة املرافق العامة التي

 أنحاء املعمورة. 

ولقد تعددت وسائل اإلرهاب وطرقه، واثبت اإلرهابيون براعة وذكاء في استخدام كل وسائل العلم الحديث وتطبيقاته في سبيل الوصول إلي 

السفن في عرض البحر  الجوي إلي االستيالء عليأغراضهم وتحقيق أهدافهم. وهكذا اتخذ اإلرهاب صورا وأشكاال عدة من خطف الطائرات في الفضاء 

تدمیر منشئات الطیران املدني، ومن قتل الزعماء ورؤساء وملوك الدول مرورا باالعتداء على رجال السلك السياس ي والشخصيات العامة  ىباإلضافة إل

 أو صحفيین وانتهاء بإهدار حياة األفراد شيوخا كانوا أم رجاال أو أطفاال أو نساء. وناهيك عن خطف األشخاص، واحتجاز الرهائن سواء كانوا سياسيین

وإشعال أو دبلوماسيین وكذلك تدمیر املنشئات واملباني العامة والقطارات والسيارات، ومهاجمة السفارات والقنصليات ومكاتب الطیران والسياحة، 

فها العالم الحرائق، ووضع املتفجرات والعبوات الناسفة في دور السينما ومحطات القطارات والحافالت. وظاهرة اإلرهاب ليست وليدة اليوم وإنما عر 

تطور منذ وقت طويل، ولكن الجديد هو ازدياد حوادثها، واتساع نطاقها، وازدياد أعداد ضحاياها، وظهور أشكال جديدة ومبتكرة لها مأخوذة من ال

 . العلمي والتقني

االخیرة بسبب انتشار  اآلونةي ت خطورته فدوازدا اصبح االرهاب حديث الساعة، واصبح الشغل الشاغل لدى االمم كافة على اختالف مستوياتهم،

والتعايش السلمي بین افراد املجتمع. ويعد االرهاب النفس ي صورة من صور االرهاب الذي  االجتماعييهدد األمن  مظاهر االرهاب في ربوع املجتمع مما

االرهابية التي ترافقه تكون سبب في ممارسات العنف مارسات امليعطل مسیرة املجتمعات وتمنعها من تحقيق اهدافها القريبة و البعيدة، فضال عن ان 

هدفا لعمليات نفسية دولية غايتها قبول الحرب ودعم جهد التغيیر، وبعده بات مجتمعا مالئما  وكان العراق بوضعه املضطرب قبل السقوط .والتطرف

الناحية ، ومع هذا بقيت الغاية االكثر احتماال من الطرافصالح املحدودة لعديد من االنشطتها من جميع االتجاهات، ولعديد من الغايات حسب امل

، ودفع ابنائه تحت ضغط اليأس واالحباط الى قبول واقع له جديد يكون  االستراتيجية بالنسبة الى
ً
دول التاثیر الكبرى، هي انهاك املجتمع العراقي نفسيا

اخرى قوامها التشويه واقالل القيمة واالحباط والفساد واالحتقان الطائفي والعنف فيه العراق مقسما بطريقة ال تبقيه كما هو العراق االن، مع غايات 

 لتصب نتائجها في مسار الغاية االستراتيجية. توجهاتهاواالرهاب، وغیرها التي تتبدل اوجهها و تتغیر 
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 في تنمية وتعزيز مفهوم الشراكة والسلم املجتمعي، بوصفهم قوة مجتمعية 
ً
 فاعال

ً
يمكن لها أن تتفاعل مع املفاهيم الديمقراطية للشباب دورا

 عن امكانية تصديرها إلى املجتمع بوصفها ثقافة عامة يمكن قياس مخرجاتها بشكل واضح من خالل السلوك املجتمعي
ً
 .الحديثة، فضال

وآلجل تحقيق ذلك فقد قسمت مفردات  ،ن موضوع االرهاب النفس ي و دور الشباب الجامعي في التصدي له سيكون املحور األساس ي لهذا البحثا

املبحث االول مشكلة البحث و االهمية و االهداف و املفاهيم العلمية للبحث، اما املبحث الثاني يشمل اسباب و دوافع االرهاب،  :هذا البحث كما يأتي

 ت.استنتاجات و التوصياملبحث الثالث يتضمن دور الشباب الجامعي في التصدي لالرهاب النفس ي، واملبحث الخامس يشمل او 

 :املبحث االول 

 أ
ا
 مشكلة البحث:: وال

تتجلى مشكلة البحث في عرض اهمية التصدي لالرهاب وال سيما االرهاب النفس ي الذي بات ينتشر بشكل كبیر وخطیر بین املواطنین وخاصة  

ن يثیرون الطالب لكونهم شريحة مهمة في بناء الوطن والحفاظ على امنه و سالمة ابنائه ولكون الشباب شريحة يعول عليها في التصدي لالرهابین الذي

في  والتأثیرالرعب والفزع بین ابناء الشعب لجعلهم متاثرين بهذه الظاهرة الخطیرة وبث روح العنف و الشغب في الحرم الجامعي واستغالل عقول الشباب 

 .وطنيتهم ووالئهم وحبهم للوطن . لذلك ال بد من التصدي للظاهرة موضوع الدراسة 

 من عمليات التحول الديمقراطي التي وللشباب دور كبیر في تنمية املجتمعات وخلق حال
ً
ة من الوئام والتواصل، كما انهم كانوا في يوم ما جزءا

 .(2007.) سلطان ،شهدتها بعض البلدان، وساهموا في ترسيخ ثقافة التعايش والسالم بین املجتمعات

 تساؤالت البحث:هم أاما 

 ما اسباب و دوافع اإلرهاب .1

 لالرهاب النفس يما دور الشباب الجامعي في التصدي  .2

 
ا
 :اهمية البحث: ثانيا

 في التصدي له تنبع اهميته في االتي: الجامعيملوضوع االرهاب النفس ي ودور الشباب 

ال سيما لشريحة الشباب الجامعي التي تعد من اهم شرائح املجتمع التي لها التاثیر الكبیر واملباشر في التغیر  بيان أثر اإلرهاب النفس ي على املجتمع .1

 .واحداث التطور والتنمية

 .لفهم اى فكرة تدور في الحرم الجامعي واالبتعاد عن العنفابراز روح الحوار والشفافية والوضوح  .2

 .االساليب التي يمكن ان يتخذها االرهابيون من بث روح الشغب والعنف بین الشباب مواجهة االشاعات و االفكار الطائفية وكل .3

 
ا
 :اهداف البحث: ثالثا

 التعرف على مفهوم االرهاب و اسبابه و اثاره املدمرة على الشباب الجامعي . .1

 رهاب .إل تسليط الضوء على دور الشباب الجامعي في التصدي لظاهرة ا .2

 ن تسهم في الحد من هذه الظاهرة .إمحاولة وضع جملة من الحلول و املقترحات التي من املمكن  .3

 
ا
  :: منهج البحثرابعا

املعلومات الالزمة عن هذه الظاهرة، وتحلیلها جمع و  النفس ي وصف خصائص وابعاد ظاهرة االرهابعبر  املنهج الوصفي التحلیلي الباحث وظف

 .والعوامل املتحكمة فيها، وبالتالي استخالص النتائجللوصول الى اسبابها 

 
ا
 :: املفاهيم العلمية للبحثخامسا

 ( االرهابTerrorism) 

 
ا
 :خافه :االرهاب لغويا

ً
 و َرهبة

ً
، بالتحريك، اي خاف. و َرهَب الش يء َرهبا

ً
، بالضم، و َرَهَبا

ً
 و ُرهبا

ً
. و االسم: مشتق من ) َرِهَب، بالكسرة، َيرَهُب َرهَبة

َهُبوتى ( . َهبوت، و الرَّ هبى، و الرَّ هب، و الرُّ  بال تاريخ(،)ابن منظور  الرُّ

 
ا
أو إرعابه )إحداث الرعب(، و العنف الذي  بالعنف أو استخدامه بغرض ارغام الغیر، او أخافته، االرهاب هو التهديد :مفهوم االرهاب اصطالحا

أو ملمثلي السلطة، إنما  فأعمال القتل واالغتيال التي توجه للقادة السياسيین، يستخدمه االرهاب ليس هو الغاية أو الهدف. ولكنه وسيلة وليس غاية.

 (2012فهمي،لص من بعض االشخاص.)أكثر من التختهدف إلى إنشاء حالة من الرعب 
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اداة او وسيلة لتحقيق اهداف سياسية، سواء كانت املواجهة داخلية بین السلطة السياسية وجماعات معارضة لها، او كانت  اإلرهاب عد  يُ 

القرار السياس ي و ذلك  اإلرهابية هدف العملياتالسياس ي، اذ تست هو نمط من انماط استخدام القوة في الصراع فاإلرهاباملواجهة خارجية بین الدول، 

عمليات رغام دولة او جماعة سياسية على اتخاذ قرار او تعديله او تحريره مما يؤثر في حرية القرار السياس ي لدى الخصوم . باختصار عبارة عن الإب

 (2004، هواري ال). املادية او املعنوية التي تحوي نوعا من القهر لالخرين بغية تحقيق غاية معينة

انه ال يوجد إجماع دولي ومجتمعي على تعريف محدد وواضح لإلرهاب وهذا يعود دون شك إلى العامل السياس ي  اإلرهابيتضح من تعدد تعاريف 

تهدد االستقرار السياس ي  اإلرهابمن املنظور العالمي ورغم تباينها إال أنها تشیر إلى أن أعمال  اإلرهابواأليديولوجي، وظهرت تعاريف متعددة حددت 

في قاموس العلوم االجتماعية  اإلرهابفقد ورد مفهوم  .واملجتمعي عن طريق استخدام العنف على وجه غيـر مشروع لتحقيق مكاسب وأهداف مرسومة

 تجاه أهدافـه املقص
ً
 بمسـألة الضـحايا، وهو يوجه ضرباته التي ال تأخذ غطاء محددا

ً
 ."ـودة بهـدف خلـق جـو مـن الرعـب والخوفبأنه" فعل ال يعیر اهتماما

بأنه" عبارة عن الطريقة التي تحـاول بهـا جماعة أو حزب أن يحقق أهدافه عن طريق اإلرهاب بينما يعرف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية 

 (2011)محمد،."استخدام العنف

والفزع بین افراد املجتمع سواء عن طريق التفجیر او الخطف او اثارة  هو استعمال العنف والتهديد واثارة الخوفالتعريف االجرائي لإلرهاب،

 الخوف و الرعب النفس ي .

 إلرهاب النفس ي اPsychological terror)) 

، مع القصد من وجود تأثیر سلبي للناس ذهنيةالحالة الالذي يستهدف في املقام األول النفسية و  اإلرهابشكال من أشكال  النفس ياإلرهاب  عد  يُ 

اضطرابات نفسية أخرى. ويمكن استخدامه  واحداثعلى هؤالء الناس. هذا يمكن أن تأخذ عدة أشكال مختلفة، وتؤثر سلبا على العديد من القضايا 

 احداثعادة مثل أي نوع من العمل أو الجهد املبذول بهدف واضح أو غیر مباشر من اإلرهاب  يعتبر. و مباشرة وهادف تسعى إلى إثارة الرعب لدى الناس

، والنتيجة النهائية لجميع هذه األشكال عادة ما يكون اإلرهابالخوف والرعب في أشخاص آخرين نتيجة لتلك اإلجراءات. هناك عدة أشكال مختلفة من 

الذي ال يسفك فيه الدماء اال انه يعد من اإلرهاب النفس ي نوع من اإلرهاب  ى الرغم من انعل (Borum, 2004)اآلخرينعلى  العنف و العدوانإيقاع 

ينتشر  اإلرهابالغرض منه فرض رأي معین وافكار او عقيدة وبالتالي مصادرة الرأي االخر ونشر املثل الوهمية، ونجد هذا النوع من  اإلرهاباخطر انواع 

  (Rababa, 2012 .)لخوف و الفزع بین الناسااملجتمع من نشر بین الشباب مما يترك اثار مدمرة على 

 ( الشبابyouth ) 

ويضع التصنيف الخاص هذه الفئة العمرية بین مرحلتین  ،يتفق املختصون في العلوم االجتماعية بعدم وجود تعريف شامل ملفهوم الشباب

 باختالففالشباب مفهوم حديث ارتبط بالثورة الصناعية وظهور املجتمعات الحديثة وبناء على ذلك فأن مفهوم الشباب يختلف  ،الطفولة والبلوغ

وتعد مرحلة الشباب من مراحل عمر االنسان تتحدد بمقياس زمني في ضوء خصائص   (UNDP, National Human,2009)الزمان واملكان والبلدان

البيولوجي املمیز لتلك املرحلة، او بمقياس سوسيولوجي تعتمد عليه طبيعة االوضاع التي يمر بها املجتمع، او مقياس سيكولوجي و  متماثلة يمثلها املعيار

ا فترة سلوكي باعتباره مرحلة تشكل مجموعة من االتجاهات السلوكية ذات الطابع الخاص. اما الشباب الجامعي فهناك من ينظر اليهم على انهم اتمو 

 (2011،جابر، مهديهم الثانوي و التحقوا بالكليات و املعاهد العليا، وهم ال ينفصلون باية حال من االحوال عن عامة الشباب.)تعليم

 :
ا
 :خطورة السلوك االرهابي على املجتمعسادسا

،
ً
 وأمنيا

ً
 واجتماعيا

ً
 من الفقراء وااليتام واملشردين و  اثر العنف الطائفي في العراق تبعات وتداعيات على الفرد واملجتمع العراقي ثقافيا

ً
اصبح بلدا

 لفئات كثیرة من الشعب، ذلك ألن النظام الطائفي يقوم على التميیز بین املواطن
ً
ین مما يثیر والجياع و املهجرين والُعز ل، بل اصبح ال يصلح مالذا

 التعصب والتناقض الالموضوعي.

العنف واإلرهاب يبقي على حالة الخوف واالنطواء لدى الغالبية الساحقة من العراقيین، إن ما يحدث في العراق من ممارسة مفرطة ملظاهر 

 أبنائهم يقتلون و بيوتهم تتفجر ومدنهم
ً
يسودها الخراب، إن التأثیر الجبار لعمليات  ويجعلهم يعيشون في حالة انتظار وألم مكتوم وهم يشاهدون يوميا

 ا، بل األشنع من كل هذا هو تخريب النفوس وقتل األمل وشل إمكانيات العمل واإلنتاج .العنف و اإلرهاب، ليس تخريب الحياة وحده

ه بات من إن ظاهرة العنف واإلرهاب النفس ي في املجتمع العراقي ال بد أن تكون لها تبعات سلبية مدمرة على املجتمع وحقوق اإلنسان العراقي، وعلي

 وعميق
ً
 دقيقا

ً
، وتسليط الضوء على تداعياتها السلبية على بنية املجتمع العراقي. ويقترن اإلرهاب بالعنف أو التهديد املطلوب فهم هذه الظاهرة فهما

ً
ا

وخلق  باستخدامه بشكل قسري وغیر مشروع من قبل الفرد او مجموعة او دولة ضد فرد او مجتمع او دولة، و يهدف الى خلق حالة من الرعب و الفزع ،

 (2014.)جبر،قيق الهدف من اإلرهاب تفسیر نفس ي محدد يساعد في تح

اة للشر و إن خطورة اإلرهاب على الفرد يبدأ بتغیر أبسط القيم واملباديء اإلنسانية التي تعلمها من اسرته فيتخلي عن إنسانيته وكرامته ويصبح أد

دم كافة الوسائل والطرق من أجل تهديد وبث للعبث في أمن وسالمة الغیر كما يتحول إلى شخص حاقد على املجتمع والعالم الذي يعيش فيه ويستخ

ينعكس خطر اإلهاب على املجتمع عبر القيام باألعمال التخريبية والتدمیرية مثل التفجیرات واألعمال القتالية التي تستهدف  الرعب في نفوس األخرين.
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خطورة كبیرة على املجتمع من الناحية  بأكملها، ويمثل اإلرهاباملراكز واملنشأت الحيوية ودور العبادة وفي بعض األحيان يصل إلى تدمیر دول وأوطان 

 .بكافة جوانبها اإلقتصادية و االجتماعية و السياسية فهو يستنزف موارد وثروات الدولة كما يؤخر من دفع وتحريك عجلة التنمية 

افع االرهاب :املبحث الثاني  اسباب و دو

 : اجتماعيةاسباب نفسية و  .1

أو ال شك أن للدوافع النفسية أهمية كبرى االسباب املؤدية إلى اإلرهاب، فنجد اإلحباط بسبب اإلخفاق في الحياة إما بسبب فشل في الدراسة 

فيها، أو الخروج على النظام واآلداب العامة والعادات والتقاليد، بحيث يشعر الشخص بعدها  واالندماجلعدم التكيف  االجتماعيةالوظيفة، أو الحياة 

ويه ليجد فيها بخيبة أمل في الحصول على حقوقه كغیره من أبناء املجتمع وخشيته الضياع في زحمة الحياة فينقاد إلى العصبة اإلرهابية التي تحتضنه وتأ

 عضاءها املدافعین عن أهدافها ونوياها . املالذ اآلمن الذي يجعله من بین أ

يعرف أيها يسلك  والفراغ النفس ي والعقلي يعززان قبول األفكار  والفراغ الذي يعتبر أحد روافد اإلرهاب فهو يجعل الشخص بین مفترق طرق ال 

غل أوقات الفراغ للجميع عامة والشباب الهدامة التي تتغلغل في تفكیر الشخص، فالفراغ مرض يفتك بالعقل ومهلك للنفس، فيجب محاربته بش

 (2008بونة،) بخاصة فتستثمر طاقاتهم وتسخر مواهبهم لرقي ورفعة املجتمع الذي هو في أشد الحاجة إلى خدماتهم.

هم يحصل ونالحظ إن تعلم السلوك العنفي ومعايیره من خالل مشاهداتهم للمجتمعات التي تحبذ املعايیر العنفية ومنطق القوة وحتى في تنشئت

العقوبة والعنف  ابناء هذا املجتمع على العقوبة الردعية والزجرية والعقابية الجسدية اذا خالفوا تعليمات ابويهم، مما يولد لديهم اكتساب معيارا يعزز 

لسلوك العنفي للشباب واالطفال وال ننس ى إن لوسائل االتصال املختلفة دور في توليد دوافع للعنف والعدوان فاألفالم واملسلسالت تشجع او الصرامة. 

ند مشاهديها وال سيما افالم الكارتون التي تعرض القصص البطولية والسلوكية العنيفة فيتأثرون بها ويتعلمون اساليب منها وهناك افالم عنيفة تعمل ع

 ( 1998،عمر )حالة تنفيسيه عن النوازع و امليول العدوانية اكثر من تشجيعهم على ادائها وممارستها .
افع سياسية:  .2  اسباب و دو

ء تدني املشاركة السياسية والسيما للشباب ومن مختلف الطبقات في اتخاذ القرارات التي تمس حياة املواطن بما في ذلك الحياة اليومية سوا عد  يُ  

عامة او اجتماعية، والتي تعوده على تقبل الراي لألسرة او املدرسة او الحي السكني او العمل، فشباب اليوم بعيد عن املمارسة السياسية حول مسائل 

ؤدي الى حرمان االخر بعد تحليله ونقده و التنازل عن رأيه اذا اقتنع بغیره، ان عدم وجود التعددية السياسية و االفتقار الى قدر من حرية التعبیر، ي

االقليات وقمع الجماعات املعارضة، وهذا ما يولد تهيئة التربية املناسبة والى تجاهل مطالب عية من التعبیر السياس ي الشرعي القوى السياسية واالجتما

 (2004،الهواري  )للعنف واالرهاب .
افع و  .3  سباب اقتصادية:أدو

اوت أسباب ظواهر العنف ومن بينها االرهـاب واعتـداء النـاس أحدهم على البعض اآلخر إلى إخفاقات التنميـة والتفـ لقد عزا علماء االجتماع إلى أن

 من الحقائق التي تساهم في بروز ظاهرة االرهاب ارخ فـي مســتويات املعيشــة والبطالـة املتفشــية وتــدني مســتويات الحياة والعيش الكريم، وتعدصال

 أو مستفيدا مما يوفر 
ً
مستلزمات بروز هذه فالتدهور االقتصادي يقود إلى تصدعات اجتماعية خطیرة تعتمد أساس فـي اتخـاذ االنسـان مستغال

فالفئـات املهمشة والتي تعيش في ضنك الحياة على كافة  ،تتحول حاالت االستغالل االقتصادي إلى قنبلة قابلة لالنفجار الظاهرة .... وليس ببعيد أن

مستقرة هادئة ويكون الفرد هنا و ال سيما  األصـعدة هـي فئـات قابلـة لالنفجار فهي بؤر يحتمل تنطلق منها االضطرابات والفوض ى ألنها تحيا حياة طبيعيـة

فالفقر ال يقود إلى االستقرار والبطالة ال تؤدي إلى األمن  .األفكار واآليدولوجيات ألنها لغة تخاطب املحرومین األطفال واألحداث واملراهـقيـن يتقبلون كل

 (2016) الخفاجي . بل إنها األرضـية املهيئـة لبـروز حاالت التمرد واالرهاب

 التشدد و التطرف و الغلو في الدين: .4

ا التكفیريون أنَّ الفهم الخاطئ للشريعة اإلسالمية يكون سبًبا رئيسًيا في استغالل البسطاء في تنفيذ ما يصبون إليه، حيث أنَّ الرؤية التي يتبناه 

 أنفسهم فهم وحدهم القابضون على الحقيقة. وإنَّ هذه ال
َّ
رؤية تختزن إمكانية هائلة ملمارسة النبذ واإلقصاء واإلرهاب إزاء والتي ال يرون من خاللها إال

التي تقود  املغاير واملختلف معهم سواء كان هذا فرًدا أو جماعة، فالجماعات هذه تحمل رؤية احادية ضعيفة لسياسة املجتمع وإدارة الحياة وإنها هي

ين. وخالصة القول أنَّ الرؤية الدينية املتعصبة و املتطرف لذاتها وقناعاتها والتي تنفي ما هذه الجماعات عبر متواليات نفسية ملمارسة اإلرهاب إزاء اآلخر 

ري هو بذاته عداها هي رؤية تحتقر اإلنسان فهي حاضنة لخيار النبذ واإلرهاب فالتطرف الناتج عن قراءة خاطئة للدين مع الجمود الثقافي والفراغ الفك

 (2013حب،نهج اإلرهاب. )الخفاجي ، عبد الصا
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 رهاب النفس يدور الشباب الجامعي في التصدي لل : املبحث الثالث

 
ُ
 مرحلة الشباب من اهم املراحل العمرية التي يمر بها االنسان إذ يتزايد فيها نموه بشكل سريع و ملحوظ لينتقل بعدها الى مرحلة الرجولة عد  ت

حلة التكيف ة مر واملشاركة االيجابية في بيئته ومجتمعه، وتتمیز هذه املرحلة بالنشاط والقوة وما يتوفر لديه من قدرة على التعلم واالكتساب، وهي بداي

ال للتطور وتحمل املسؤولية. و تتضح اهمية الشباب في التصدي لظاهرة االرهاب من كونه له دور واضح وحيوي في احداث التغیر أذ هم اكثر الفئات تقب

 و التغیر، كما يمثلون الفئة الواعية و املتعلمة و هم االقدر على دفع عملية التقدم و النمو و االزدهار.

، مما تدفعه احيانا الى االعتماد على ن مرحلة الشباب تتسم بخصائص انمائية على املستوى الجسمي والعقلي والنفس ي واالجتماعيو من هنا فا

ة التربي بأصول عدا التربية الخاطئة التي مارستها االسرة و التي تجهل القوة في تسیر اموره الخاصة، و ال سيما اذا ما توافرت و تهيأت له االسباب لذلك 

 (2012السعدي،)الصحيحة. 

هويته وذاته، وان االحباطات التي يعيش فيها تجعله عاجزا عن تحقيق طموحاته بسبب  إلثباتإذ تدفع الشباب الى استخدام العنف كوسيلة 

تصرفاته وسلوكياته مما يتم تفريغ وال بد ان ينعكس سوء التكيف مع املجتمع على  وسائل التربية املتسلطة من االسرة واملدرسة وصوال الى الجامعة.

هذا االنفعاالت من خالل العنف فيصبحون بال هدف او مستقبل واضح ،مما يولد لديهم حالة من الفراغ النفس ي وعدم الشعور باالمان االجتماعي و 

 (2012السعدي،). يجعلهم ينتهجون السلوك العنيف للخروج من هذه االزمة

و مما ال شك فيه ان اإلرهاب يستهدف عقل وروح ونفسية ومشاعر الشباب، وبل يضرب في صميم بنية املجتمع ولحمته ونسيجه مقدمة لتفتيته 

باها. والحاقا لهزيمته، واالرهاب النفس ي هو أخطر واوجع مكامن اإلرهاب واكثرها خسائر واضرارا وله اثار نفسية واجتماعية وامنية ال تحمد عق

 ( 2014لقاض ي، )ا

إلى مقتل العديد من التدريسین وفي مختلف  2003وال يخفى ان الجامعات العراقية بمنأى من الهجمات اإلرهابية والتي أدت منذ نيسان 

لشباب وال االختصاصات العلمية الدقيقة والذين يحملون أعلى الشهادات والدرجات العلمية، فضال عن انتشار اإلرهاب بكل اشكاله واساليبه بین ا

ية األمر سيما الشباب الجامعي. وفي ضوء التكرار املستمر للجرائم املروعة والتي طالت جميع أعضاء الهيئة التدريسية وفي مختلف الجامعات العراق

الحضارة العاملية  الذي يستلزم بالضرورة التأمل مليا في هذه الظاهرة السلبية ومحاولة البحث عن طريق للخالص من هذا الوباء الذي بات يهدد

لعراق ومحاولة املعاصرة. إن الذين يستهدفون قتل العلماء واملفكرين في الجامعات العراقية إنما يريدون تدمیر الصورة الحضارية املمیزة التي بلغها ا

 ( بال تاريخجاسم،).عقديین من الزمنالحيلولة دون إعادة مقدرته على مواكبة التطور العلمي للحضارة العاملية خصوصا بعد حصارا شامال دام زهاء 

عبر تفعيل و تمكین الشباب النفس ي  اإلرهابوال سيما القضاء على  اإلرهابهناك محاوالت عديدة لوضع الحلول و املعالجات ملواجهة و مكافحة 

 الى اشاعة العنف و الفزع إل تحقيقها للتصدي ل ئل واالدوات التي يمكنساالجامعي في استخدام الو 
ً
رهاب بجميع اشكاله وغاياته التي تسعى دائما

 النفس ي من خالل ما يلي:لإلرهاب ويمكن ان يساهم الشباب الجامعي في التصدي واالفكار املتطرفة بین الشباب 

يجابية من العوامل التي تحول دون تطرف الشباب الجامعي وممارسة اإلرهاب، وان الفراغ أوقات الفراغ بطريقة أان الثقافة الدينية وشغل  .1

الفكري الذي يعيشه الشباب بصفة عامة والشباب الجامعي بصفة خاصة يؤدي بهم للوقوع فريسة لالفكار والسلوك العنيف، لذلك فهم 

 غهم بما هو خیر وصالح املجتمع.وقات فراأ بشغلبحاجة إلى منظمات دينية واجتماعية وثقافية تهتم 

ثیرها وال أساليب مستندة على قواعد معينة مدروسة تستهدف مواجهة فاعلة للشائعة والحد من تإان امتناع الشباب عن ترويج الشائعات ب .2

 زمات والحروب، وبذلك يكون لهم دور حيوي في التصدي الشاعة اإلرهاب النفس ي بین صفوف الشباب.أل سيما وقت ا

ساتذة الجامعات من شانه ان يقلل الشائعات واالتجاهات أيمان والتفاؤل بین الشباب والتوضيح الكافي للمعلومات من قبل أل لثقة واغرس ا .3

 السلبية وتعزيز ثقافة الحوار املتبادل بین الطلبة واالساتذة.

ختلفة، يكون فعاال في ازالة الغموض وااللتباس لدى الشباب، ي العام فعندما يكون االعالم قويا بوسائله املأدور في تنوير الر  اإلعالميةجهزة لأل  .4

 عالم الجامعي دور في دفع الشباب للتصدي لإلرهاب النفس ي.إل لذلك ل

بمخاطر العنف في الجامعات وما يسببه من إفراغ ملحتوى وجوهر التعليم  التثقيف والوعيفي محيطهم ب لشباب الجامعياملساهمة الفاعلة ل .5

وذلك من خالل إقامة العديد من املؤتمرات والندوات العلمية والدورات ونشر الوعي بمخاطر االرهاب على استقرار املجتمع وتنميته الجامعي 

  التثقيفية بهذا الشأن .

دف معالجاتها ومنظمات املجتمع املدني باتجاه تشخيص وتحجيم ظاهرة اإلرهاب في الجامعات به الجامعيالتعاون الحيوي والفعال بین الشباب  .6

 والقضاء عليها جذريا .

الصياغة الحسنة والتوضيحية لالفكار املتطرفة والغلو في الدين ولجميع وسائل  في دقةذات قيام الشباب بعمل نشرات ورسوم بيانية وكتيبات  .7

 فعالة للتحذير من خطر اإلرهاب.التي يستخدمها االرهابيون في بث العنف والعدوان وتغیر االفكار واملعتقدات، وهذا يعد من األدوات ال
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إن التصدي لظاهرة االغتياالت في الجامعات العراقية يجب ان يكون ضمن رؤيا متكاملة أو استراتيجية شاملة للتصدي لظاهرة اإلرهاب الن  .8

 .ذلك سوف يساهم حتما في تحقيق نجاح حقيقي في استئصال األسباب املغذية لهذه الظاهرة

 الشباب الجامعي من اي انحراف فكري و تحذير الشباب من خطورة االنجراف وراء الجماعات املتطرفة.ان تحصین عقول و فكر  .9

رهاب النفس ي، و محاربة الشائعات و القضاء عليها، يجعل املجتمع يعيش اإل للشباب دور في فلسفة التقدم ملستقبل مشرق، هو مواجهة مشكلة  .10

 ال يضعف وال يهتز، و يتحقق 
ً
 قويا

ً
ذلك بتربية النفوس على الخوف من هللا و التثبت في االمور، فالشاب ينبغي ان يتحقق و يتبین، متماسكا

   شكاله .إب اإلرهابويطلب الشواهد و البراهین الواقعية و املوضوعية، بذلك يسد الطريق امام 

طلبة خالل زيادة التفاعل والتعاون الرسمي بین من الضروري جدا مراجعة السياسات العربية املشتركة في التصدي لظاهرة اإلرهاب وذلك من  .11

  . اإلرهابفي مكافحة  والعراقية الجامعات العربية

 :االستنتاجات

في املقام األول بالوقوف على األسباب والدوافع الكامنة  مرتبطإن القضاء على ظاهرة اإلرهاب بمختلف أشكالها وصورها وأساليبها املتنوعة، أمر 

 لدفع الدول واملنظمات الدولية
ً
 كبیرا

ً
واإلقليمية إلى العمل  ورائه، إلى جانب تحديد أهم وأبرز اآلثار املترتبة على ظاهرة اإلرهاب، األمر الذي ُيعد دافعا

و االقتصادية و النفسية و السياسية  االسباب و الدوافع، وقد استعرض البحث الحالي بكل ما أوتيت من قدرات وإمكانات ملحاربة هذا املرض اللعین

املترتبة على ظاهرة اإلرهاب، وكيف أنها تؤثر وبشكل مباشر على األمن والسلم الدوليین، وقد خلص هذا البحث إلى مجموعة من  االجتماعية

  الهامة وهي: االستنتاجات

عد الشائعات وترويج األفكار .1
ُ
املتطرفة في الجامعات العراقية من أهم أساليب ووسائل املنظمات اإلرهابية، لذا فإن انتشار ظاهرة اإلرهاب من  ت

خالل تلك الوسائل يتسبب في حدوث فوض ى عارمة تؤثر على األوضاع األمنية داخل الدولة، ومن ثم تهديد حياة وممتلكات الحكومات واألفراد 

.
ً
 معا

إلرهاب يعود في املقام األول إلى مدى انتشار ظاهرة اإلرهاب، وأثرها، ومن أهم تلك األنواع التي أشار إليها البحث هو اإلرهاب ن تنوع وتعدد أنواع اا .2

 النفس ي ملا له من اثار مدمرة على امن وحماية افراد املجتمع.

ة واالنتماء للوطن، وخلق جو مشحون بالعنف بین يثیر اإلرهاب النفس ي والفكري لدى الشباب الجامعي أفكار ومعتقدات تشكك بروح املواطن .3

ى واإلرباك الشباب مما يؤدي إلى اشعال نار الفتنة والطائفية ويزعزع األمن مما يصبح املناخ مالئما الرتكاب األعمال اإلرهابية ويبث حاالت الفوض 

 في الحرم الجامعي.

ما نشر ثقافة التسامح والوسطية واالعتدال واملسؤولية أثیر على الشباب ويمكن من خاللها أجيا االتصال لها تللثورة املعلوماتية وتكنولو  .4

 . اإلرهابرهاب النفس ي، وفي الوقت ذاته له دور في بث روح الشغب والعنف و التطرف و إل االجتماعية واالمنية في التصدي ل

  :التوصيات

 يوص ي الباحث في االتي:

 .الذي يقبل بمنطق الحوار وتعدد وجهات النظر واحترام الرأي األخر، دئ اإلسالمية وتقبل اآلخرتشجيع الحوار القائم على املبا .1

خرين، و ذلك عبر نوص ي ان يتجه الواقع التربوي والتعليمي في املدارس والجامعات نحو تعزيز املواطنة وان يعبر عن رأيه بحرية، ويحترم رأي األ  .2

 . ، بالتعاون مع وزارة التربية و وزارة التعليم العالي والبحث العلميوالحوار املبني على التحليل و االستنباطخلق ملكة التفكیر الخالق والنقدي 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية كال  القراراتخلق روح املشاركة السياسية للشباب من مختلف الطبقات والقوميات والطوائف، في اتخاذ  .3

 املواطن .من اختصاصه والتي تمس حياة 

النفس ي وكشف خطر الفكر االرهابي وثقافة العنف والنزعة الدموية، وطرح البدائل الفكرية والثقافية  اإلرهابناء منظومة فكرية ملواجهة ب .4

 القائمة على احترام الحياة و العيش املشترك واشاعة ثقافة التسامح والحوار واحترام االخر ضمن الخطط والبرامج  املناسبة . 

النفس ي كونه يعد من اخطر انواع  اإلرهاباد الدراسات والبحوث في الجامعات ومراكز البحوث العلمية وعقد املؤتمرات والندوات حول اعد .5

 ، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وذات تاثیر مباشر على الشباب  اإلرهاب
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Abstract: The phenomenon of psychological terrorism is a phenomenon that has repercussions on societal 
instability in general and on university society in particular. Psychological terrorism is a deadly weapon with 
devastating effects in achieving the psychological balance of university youth by spreading information, 
accusations, exaggerations and lies continuously for the purpose of loss of capacity On the organized thinking and 
thus achieve the goal of terrorism to create instability and lack of sense of security. This is illustrated by the 
research to identify the causes of terrorism and its motives and the role of university youth in addressing it, based 
on an analytical descriptive approach to clarify the phenomenon. 

Keywords: Terrorism; Youth; University student. 
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