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ة لتنامي ظاهرة اإلرهاب اب اإلقتصاد ا األس ق   1جنوب الصحراء  في إفر
Economic Causes of Terrorism in Africa South of the Sahara 

اجور . د   سمر حسن ال
  االقتصادمدرس 

ة  حوث والدراسات واإلفرق   جامعة القاهرة –معهد ال
  
   
  :قدمةم

لة المد لم ة طو  ىافحة ظاهرة األرهاب والحد من تطورها إلـيتوقف نجاح أ استراتيج
ة واإل اســ اب الس قــي لألســ ة واإلفهــم حق ــة وراء تنــامي تلــك الظــاهرةقتصــاد تنــاول هــذا و  .جتماع

ة التي تدفع األفراد لإل حث الدوافع اإلقتصاد ةمام للجماعات اإلضنال في ظل التغيـرات التـي  رهاب
يب هذه الجماعات في السنوات ان مستقرًا في الدراسـات . األخيرة طرأت على تر س ما  فعلى ع

ة لإل اب االقتصاد طالـة و التي تناولت األس م هـي إ رهاب من أن الفقر وال ات التعلـ نخفـاض مسـتو
ة، وُ  ة إلنتشار الجماعات اإلرهاب ًا ينحـدرون مـن البيئة األساس جد أن أعضاء هذه الجماعات حال

تم م مرتفـعبيئات متوسطة إلى مرتفعة الدخل و مسـتو تعلـ ـًا فـي الـدول . تعون  وهـو مـا ظهـر جل
م ــة فأعضــاء تنظــ ــة والــدول االفرق حمــل  العر شــهادات  مــنهم  ثيــرالقاعــدة علــى ســبيل المثــال 

ــذلك  ــا،  فقــراء أو غيــر متعلمــينفعل فهم  ــن تصــن م وهــو مــا . ثيــر مــن المنضــمين لــداعش ال 
شـأن  ة الاإل مـد تــأثير العوامـلطـرح التسـاؤل  ـةقتصـاد نتشـارها فــي إ و  ظـاهرة االرهـابعلــى  فرد

  .السنوات األخيرة
قتصـاد إلـى تفسـير الجانـب اإل التـي تناولـت هـذا الموضـوع مـؤخراً  اتجهـت الدراسـات وقد

عــرف بإلظـاهرة األرهـاب   Economic Relativeنظرـة الحرمـان اإلقتصــاد ســتنادًا إلـى مـا 
Deprivation Theory  طــة ــة مرت ــة التســاق وهــي نظر . Trickle Down Theoryبنظر

طالــة أو انخفــاض معــدل النمــو االقتصــد فــي الدولــة ال  النظرــة إلــى أن الفقــر وتــذهب هــذه أو ال
الحرمــان اإل ،رهــابافــع لإلو تعــد فــي حــد ذاتهــا د النــاتج عــن  النســبي قتصــادوٕانمــا احســاس الفــرد 

ة أو التوزع العـادل لثمـار ال اب العدالة االجتماع نمـو االقتصـاد هـو مـا يخلـ عنـد الفـرد نـوع غ
ةللجماعات اإل سهلة جعله فرسةأو الكبت و من عدم الرضا     .رهاب

                                                
ث التي تواجه القارة االفريقية والذي انعقد في معهد البحو ةهذه الورقة ضمن فعاليات مؤتمر التحديات االقتصادية والسياسيألقيت  1
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ة لالرهــاب فــي ثــالث عناصــر : ومــن هــذا المنطلــ سســتناول الدراســة الــدوافع االقتصــاد
ـــًا، ـــًا واجرائ عـــه تح تعرـــف االرهـــاب نظر ة لالرهـــاب، يت اب االقتصـــاد ليـــل االطـــار النظـــر لألســـ

ا جنوب الصحراء ة لالرهاب في افرق اسي للدوافع االقتصاد   .ق
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ف االرهاب :أوالً    :تعر
اب اإلسـتلزم دراسـة  ة لإلاألسـ ـة تعرـف قتصـاد نظرـًا  رهـاباإلمصـطلح رهـاب فـي البدا

ــاً  ــاألمر الهــين، فهنــاك العديــد مــن التعرفــات . وٕاجرائ س  قــة إن تحديــد تعرــف االرهــاب لــ والحق
ة أو اإل فيسواء  مصطلحال الفة لهذالمخت ةالتشرعات المحل ة و الدول م ات اإلقل   . تفاق

ـــف محـــدد لهـــذا علـــى الصـــعيد الـــدوليف ـــة وضـــع تعر ـــات الدول ، عـــادة مـــا تجنبـــت االتفاق
ـــاً يـــالمصــطلح واســـتبدال ذلـــك بتعد ـــات جرائمـــًا إرهاب وفـــي هـــذا . د الجـــرائم التـــي تعتبـــر وفقـــًا لالتفاق

ة جنيف لعام  الصدد فقد عرفت ة على أنها 1937اتفاق ـة ترتكـب : "األعمال اإلرهاب أفعـال إجرام
عتهـا نشـر الرعـب فـي نفـوس أشـخاص عينـين  ون الهدف منهـا أو مـن طب ضد دولة من الدول و

ـة لـم تـدخل حيـز التنفيـذ ن. "أو مجموعة من األشخاص أو عامة الجمهور يجـة تإال أن هـذه االتفاق
عــد إال مــن دولــة واحــدة هــي الهنــد عليهــا لعــدم التصــدي الــدولي ائهــا أو المنــاداة بهــا  ، ولــم يــتم اح

ة وٕانشاء منظمة األمم المتحدة في  ة الثان   1945.1انتهاء الحرب العالم
ــــف  1972فـــي عـــام  ـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة بإنشـــاء لجنـــة خاصـــة لتعر قامـــت الجمع

ف بـين الـدول االعضـاء ممـا أد إلـى وقدمت هذه اللجنة عدة تعرفات ظلت محل خـال ،اإلرهاب
مشـروع  1980وفـي عـام  .1977تعطل أعمال اللجنـة حتـى عـام  خرجـت لجنـة االرهـاب الـدولي 

ة  شأن الرقا ة موحدة  ة لإلاتفاق ـهرهـاب الـدوليالقانون أ : رهـاب الـدولي علـى أنـهعرفـت اإل ، وف
ـ مفـ هعمل عنف خطير أو التهديـد  عمـل  ـان  االشـتراك مـع أفـراد صـدر عـن فـرد سـواء  رده أو 

نــة أو أنظمــة النقــل أو المواصــالت أو ضــد  وجــه ضــد األشــخاص أو المنظمــات أو األم اخــرن و
قصـد تهديـد هـؤالء األشـخاص أو التسـبب بجـرح أو مـوت هـؤالء األشـخاص،  أفراد الجمهور العام 

ــات هــذه المنظمــات  ــة، أو التســبب فــي إلحــاق الخســارة أوأو تعطيــل فعال الضــرر أو األذ  الدول
أنظمة النقل والمواصالت به نة أو الممتلكات، أو العبث  ض عالقات الصداقة دبهذه األم ف تقو

ــدول المخ ــين مــواطني ال ــدول، أو ب ــازالت مــن الــدولبــين ال ــزاز تن إال أن مشــروع هــذه ". تلفــة أو ابت
ضاً  ة لم يلقى موافقة من الدول االعضاء أ   2 .االتفاق

عــد محــاوالت عديـــد ـــف موحــد لإلرهــابو ـــة  ة للوصــول إلــى تعر ــة العموم اتخـــذت الجمع
أنــه 11/12/1985بتــارخ  61/40لألمــم المتحــدة قــرار رقــم  : والــذ حــدد مفهــوم إرهــاب الدولــة 

اسي واالجتماعي لدولة أخر ااإلرهاب الذ تم" ض النظام الس ستهدف تقو   3".رسه الدولة والذ 

                                                
  :في) 2003جامعة بسكرة، : الجزائر(، رسالة ماجستير غير منشورة اإلرهاب السياسي والقانون الجنائي 1

http://thesis.univ-biskra.dz/983/3.الفصل%20األول/pdf  
  :، المركز الديموقراطي العربي، فيمفهوم الجريمة اإلرهابية: عادل عامر. د 2

http://democraticac.de/?p=16389  
 .، مرجع سبق ذكره..رهاب السياسياال 3
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ةا أم مة الدول استخدام القوة أو التهديد بها من أجل ": رهاب على أنهفقد عرفت اإل المح
ه لخل حالة من الرعب  اسي؛ أو هو القتل المتعمد والمنظم للمدنين أو تهديدهم  إحداث تغيير س

  1."واإلهانة لألشخاص
ميعلى المستو اإلأما  افحـة اإلرهـابعرفت اإلفقد ، قل ـة لم ـة العر التـي أبرمـت ، تفاق

 ل فعل من أفعـال العنـف أو التهديـد: " مصطلح اإلرهاب على أنه ،1998رل إب القاهرة في في
هـدف إلـى إلقـاء  ه قع تنفيـذا لمشـروع إجرامـي فـرد أو جمـاعي، و انت بواعثه أو أغراضه،  ًا  أ

البيئــة أو  ــاتهم للخطــر، أو إلحــاق الضــرر  عهم بإيــذائهم أو تعــرض ح الرعــب بــين النــاس أو تــرو
الء عليهــا، أو تعــرض أحــد أحــد المرافــ أو  األمــالك العامــة أو الخاصــة أو إختالســها أو اإلســت

ة للخطر    . 2"الموارد الوطن
قي افحة اإلرهاب ،على المستو اإلفر ة حول م ة اإلفرق التي تـم تبنيهـا  ،عرفت اإلتفاق

ة عام  35خالل القمة الـ عمل أو  أ" :اإلرهاب على أنه ،الجزائر 1999لمنظمة الوحدة اإلفرق
ـات عمل مخالف لقـوانين العقو ـة تهديد  والـذ مـن شـأنه أن المعتمـدة فـي الـدول األعضـاء  الجنائ

ــة ــة أو الحر ــاة األفــراد أو الجماعــات، أو الســالمة البدن ة أو عــرض للخطــر ح ، أو إلحــاق إصــا
الممتلكات العامة أو الخاصة أو الموا ضرر  ة أو وفاة أل فرد أو جماعة، أو يتسبب  ع رد الطب

قصـد  ـه  ـار أو ، الهلـع مـن حالـة إثـارة أو ترهيـبالتـراث الثقـافي، وأن يـتم ارتكا  أو إقنـاع أو إج
ومـة أ حمـل ـادرة علـى ، جـزء منـه أو الشـعب عامـة أو مؤسسـة أو أو هيئـة ح أو  عمـل الم

ـاد علـى العمـل أو ، عنـه التخلـي أو معين موقف عتمادإ  أو عنه متناعاإل أو  . عينـةم أسـاس م
ـة، للمرافـ العـاد السـير إعاقة ة الخـدمات تـوفير أو العموم  وضـع أو خلـ للجمهـور،  األساسـ
الد في عارمة تمرد حالة خلأو . متأزم عام ة لتعرف اإلرهاب أنه .ال ج أوأضافت االتفاق  ترو
ل أو ع أو، تحرض أو، مساعدة أو أوامر إصدار أو تمو  تآمر، أو د،تهدي محاولة، أو أو، تشج
م، أو قاً  المشار إليها األعمال من أ ارتكاب قصد شخص أ تجهيز أو تنظ وقـد اسـتثنت . سـا

ضــًا نضــال الشــعوب مــن أجــل التحــرر واالســتقالل مــن تعرــف اإلرهــاب، حيــث نصــت  ــة أ االتفاق
ـة علـى أنـه  ـام مراعـاة مـع: "المادة الثالثـة مـن االتفاق ـ هـذه مـن )1( المـادة أح  تعتبـر ال ةاالتفاق

قـا المصـير تقرـر أو التحـرر أجـل مـن تخوضه الشـعوب الذ الكفاح حاالت ـاد ط  القـانون  لم

                                                
. ، كربالءمجلة جامعة أهل البيت، "لدولي والداخليدراسة في القانون ا: مفهوم اإلرهاب"كريم مزعل شبي، .د 1

  :في
http://iasj.net?func=fulltext&aId=72662   

  
 .40صالمرجع السابق مباشرة،  2
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طرة والعـدوان واالحـتالل االسـتعمار ضـد المسـلح ذلـك الكفـاح فـي مـا ، الـدولي ـة والسـ  ، األجنب
ة   1".أعماًال إرهاب
ــة صــعيدعلــى  ق العمــل  المثــال، علــى ســبيل التشــرعات النيجيرــة عرفــت، الــدول االفر

قصد منه، أو : اإلرهابي على أنه ة  سبب ضررًا خطيرًا لبلد ما، أو لمنظمة دول العمل الذ رما 
ة بدون وجه حـ علـى ا ومة أو منظمة دول ار ح ار القصد منه إج ل منطقي اعت ش ن  ـام م لق

عمـــ ـــام  ان بدرجـــة خطيـــرة،أو اإلمتنـــاع عـــن الق ـــف الســـ ـــنظم ل مـــا، تخو ة أو  زعزعـــة ال اســـ الس
ة ــنظم  الدســتورة أو اإلقتصــاد ــدمير هــذه ال ــة، أو ت ة لبلــد أو لمنظمــة دول ــة األساســ أو اإلجتماع

ف  ة عن طر التخو ومة أو المنظمة الدول صورة أو أخر على هذه الح ل خطير، التأثير  ش
ســبب وأن أو اإلكــراه،  ــاة شــخص وقــد تســفر عــ: حســب الحالــةشــمل أو  ن أذ هجمــات تهــدد ح

ــة لشــخص مــا، اختطــاف أحــد  بــدني خطيــر أو تفضــي إلــى المــوت، هجمــات تهــدد الســالمة البدن
ة،  اكل األساس ومي أو عام، أو نظام للمواصالت، أو أحد مراف اله األشخاص، تدمير مرف ح

ـــان عـــام أو ممتلكـــات مـــا فـــي ذلـــك نظـــام االتتصـــاالت، أو منصـــة ثابتـــة  ، أو م ـــالجرف القـــار
الء خاصة، مما  ة ضـخمة، اإلسـت سـفر عـن خسـائر إقتصـاد شـرة، أو  ن أن يهـدد األرواح ال م

ضـائع، واسـتخدام وسـيلة النقـل  على طائرة أو سفينة أو وسـيلة أخـر مـن وسـائل النقـل العـام أو ال
ـــة  ورة فـــي الفقــــرة الفرع ، صــــناعة أســـلحة أو متفجــــرات أو "4"هـــذه فـــي أ مــــن األغـــراض المــــذ

ذلك إج حوث فـي مجـالاستخدامها و رهـا دون سـند  راء ال ـة وتطو ائ م ـة أو الك األسـلحة البيولوج
مـــا   ، ة أخـــر ـــة أساســـ ع ـــاه، أو الطاقـــة أو أ مـــوارد طب قـــانوني، إعاقـــة أو تعطيـــل إمـــدادات الم
ضــانات  شــرة، إطــالق مـواد خطــرة، أو إحــداث حرائــ أو انفجــارات أو ف حـدث تهديــدًا لــألرواح ال

ما   ، ة أخر ـة أساس ضـًا، بـث أو نشـر معلومـات أو مـواد إعالم شـرة أ حدث تهديـدًا لـألرواح ال
ة أو ق انت حق قصد التسبب في نشـر الـذعر،  أ صورة أو طرقة سواء  أو إثـارة الـذعر، زائفة 

ومة أو مجموعة من األشخاص أو شخص ما ف ح     2.أ و إثارة العنف، أو تخو
مــه و الحــ وجــود تــداخل وعــدم وضــو  ممــا ســب ــد مفاه غمــوض ح فــي تعرــف اإلرهــاب وتحدي

أو التهديـد أو الخـوف وغيرهـا مـن التعبيـرات العامـة مثل مصـطلح العنـف . وعموميتها مصطلحاته
اسها على نحو قاطع ن ق م   .التي ال 

  
قــي،أمــا  ــن ف علــى الجانــب التطب م  ســتخدامها للتعبيــر عــن حجــمإهنــاك عــدة مؤشــرات 

ا أو هــا عــدد الحــوادث ظــاهرة اإلرهــاب فــي الدولــة من ــة أو عــدد الضــحا نتيجــة تلــك  القتلــىاالرهاب

                                                
. عض األبعاد السياسيةقراءة في ب: إفريقيا والحرب على اإلرهاب، دراسات إفريقية: دمحم عاشور مهدي. د 1

  .30-29.ص
  .35، ص المرجع السابق مباشرة 2
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  )1(جدول رقم 
الوزن النسبي لمؤشرا ت 

 حساب مؤشر اإلرهاب العالمي

ات حـدث ؤ ، إال أن هذه المؤشرات يالعمل قي للظاهرة، فقـد  خذ عليها عدم تعبيرها عن الحجم الحق
حدث تأثيرًا جزراً  اسي أو االقتصاد أكثـر ممـا  في في دولة ما حادث ارهابي واحد  نظامها الس

صرف النظر عن عـدد  ةقد تحدثه أحداث إرهاب امتعددة و أحـداث سـبتمبر علـى سـبيل   هضـحا
ات المتحـدة فقـ ولفتـرة  المثال س على الوال اسي العالمي ول وما خلفته من تأثير على النظام الس

ة ممتدة     . زمن
ــاس ظــاهرة اإلرهــاب هــو مــن أبــرز الو  مؤشــر اإلرهــاب العــالمي مؤشــرات التــي تســتخدم مــؤخرًا لق

Global Terrorism Index ـــذ أعـــده معهـــد اإل  Institute ofقتصـــاد والســـالم ال
Economics & Peace التهديـد أو االسـتخدام الفعلـي : اسـتنادًا إل تعرـف االرهـاب علـى أنـه

ة  ة، دين ة، اقتصاد اس ات س ة بواسطة األفراد أو الجماعات لتحقي غا للعنف والقوة غير الشرع
ة  ف عن طر االكراهأو اجتماع اسـتخدام أرعـة مؤشـرات  .1أو التخو ـتم حسـاب هـذا المؤشـر  و

ــة ــة: هــي فرع ــات الناجمــة عــن تلــك الحــوادث،فــي الســنة عــدد الحــوادث اإلرهاب عــدد  ، عــدد الوف
مـة ات الناجمة عن تلك الحـوادث، الق ـة اإلصا ـة التقرب حيـث يـتم اعطـاء . المقـدرة للخسـائر الماد

لكـل خمـس سـنوات  األرعـة وحسـاب متوسـ مـرجح للمؤشـرات وزن نسبي لكل من هذه المؤشـرات
     :التالي وتكون األوزان المرجحة على النحو .للداللة على التأثير الممتد لتلك الحوادث

  
  
  
  

  الوزن النسبي  المؤشر
ة   1  عدد الحوادث االرهاب

ات   3  عدد الوف
ات   0.5  عدد االصا

ة  مة االضرار الماد   2  )خسائر الممتلكات(ق
  
  
 
 

                                                
1 Institute of Economics & Peace (IEP): Global terrorism Index 2012: Capturing 
the Impact of Terrorism for the Last Decade (). P6 

Source: Institute of Economics & Peace (IEP): Global terrorism Index 2012: 
Capturing the Impact of Terrorism for the Last Decade (). P6 



~ 7 ~ 
 

اً  ة لإلرهابالدوافع اإل: ثان   :نظر إطار : قتصاد
ة التي استحدثت لتفسير العالقة بـين ة  من أبرز النظرات االقتصاد المؤشـرات االقتصـاد

ة الحرمـان االقتصـادواالرهاب هـي  التـي  Relative Deprivation Theory النسـبي نظر
عـد عـامًال محفـزًا لالرهـاب والعنـف والتـي تـر أن النمـو االقت .1968عام  Gurrوضعها  صـاد 

قــات األكثــر فقــرًا أو حرمانــاً  ل عــادل إلــى الط شــ دافع معنــى أن الــ .إذا لــم تصــل ثمــاره أو تــوزع 
ـــه االفـــراد نتيجـــة النمـــو االقتصـــاد ومـــا  طمـــح إل قـــي للعنـــف واالرهـــاب هـــو الفـــرق بـــين مـــا  الحق

الفعل ه  زن يؤد إلى زادة التفـاوت فـي توزـع الـدخل فالنمو االقتصاد غير المتوا .حصلوا عل
ــد الفقــر ز ــار المتطرفــة وانجــذاب االفــراد إليهــا و ة النتشــار االف  محساســهإل ممــا يخلــ بيئــة خصــ

غيرهم سـاعد علـى الحـد مـن االرهـاب والعنـف إذا . الحرمان مقارنة  س فـالنمو االقتصـاد  الع و
 Trickle-downذلك الفقر من خالل أثر التساق ما أد إلى تقليل التفاوت في توزع الدخل و

effect.  
ـها اإلمأ طلـ عل ة لالرهـاب فهـو مـا  نظرـة  تجـاه االخـر فـي دراسـة المحـددات االقتصـاد

، 19631م اعـ Olson  والتي وضعها Immiserizing Modernization Theory االفقار
ــر فيهــا أن النمــو االقتصــاد  معــدالت و ــان   ســرعاً  يخلــ تغييــراً  أو مفاجئــة ةســرعخاصــة إذا 

عـض  ـة سـلوك الجشـع لـد  اسـب بـين الجماعـات ممـا يـؤد إلـى تغذ في توزع المصـالح أو الم
ـة جعل الجماعات المتضررة فرسـة سـهلة للجماعـات االرهاب ، ممـا يـؤد إلـى حالـة المجموعات و

اسـي والمجتمعـي و االقتصـاد السـرع او فـالنم  .ظـاهرة االرهـابوتنـامي  مـن عـدم االسـتقرار الس
ة في الدولة ة واالقتصاد اكل االجتماع ل  المفاجيء يرت عادة بتغيرات جذرة في اله شـ تؤد 

اخر إلى تغير  حدث مـن خـالل  قنـاتين Olsonوقد أشار  توزع الدخلاو  : إلى أن هذا التغيير 
معـدالت أكبـر مـن زـادة الـدخل ـة. ارتفاع األسعار  ـل الطلـب علـى العمالـة ليزـد تغيـر ه: والثان

ـــل االقتصـــاد ع معــين مـــن العمالـــةالطلــب علـــى نـــو  حــول  نتيجـــة لتغيــر اله خـــر إلـــى أنـــواع أو
ح نــواة لعــد ــة تصــ طل اســي والمجتمعــي مجماعــات مت ــذلك حــين . االســتقرار الس ــ  وهــو مــا ينطب

عينه ة  عينها أو في جماعات إثن ة  ة في مناط جغراف ز النمو والتنم ون النمو  .ايتر التالي  و
فــي  Debraj Rayوقــد أضــاف  .االقتصــاد نمــو غيــر متــوازن فــي األجــل القصــير علــى األقــل

ـــ نفـــس التـــأثير إذا مـــا أدت 2010دراســـته عـــام  ة فـــي خل اســـات االقتصـــاد ذلك إلـــى ـــ دور الس
ة ة واالجتماع   2.االختالالت االقتصاد

                                                
1 M. Olson, “Rapid Growth as a Destabilizing Force”, The Journal of Economic 
History, vol.23, no.4. 1963. At: 
http://www.jstor.org.sci-hub.io/stable/2116214?seq=1#page_scan_tab_contents  
2 Debraj Ray, Uneven Growth: A Framework for Research in Development 
Economics, Journal of Economic Perspectives, vol24, No.3, 2010. at: 
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الحــ أنهمــا غيــر م الن معــًا إن المتأمـل لتلــك النظــرتين  شــ الضــرورة وٕانمــا  تعارضــتان 
اب األدوافع أو الــ ة لتنــامي اإلاإلســ اســيقتصــاد  Raul(وفــي دراســة . رهــاب وتزايــد العنــف الس

Caruso & Friedrich Schneider (ــة ــأن نظر  Immiserizingفــرق بــين النظــرتين 
Modernization Theory ة إلـى متوسـطة  حيث تعبر عـن التغيـرات قصـيرة تعد نظرة دينام

اسـي بينمـا نظرـة  .االجل التي تطرأ علـى اقتصـاد الـدول وتـؤد إلـى تنـامي االرهـاب والعنـف الس
والتي قد  في نقطة معينةلدولة لالحرمان االقتصاد هي نظرة ساكنة تصف الوضع االقتصاد 

ة   .تؤد إلى االرهاب والعنف ونالنظرتين  فإنإال أن في النها ا معًا في  هما يرطان بين تشتر
اسي واإل ة والعنف الس اب العدالة االقتصاد ه غ ا انـت أسـ ـًا  ة أ اب العدالة االقتصـاد رهاب، فغ

ة للعنف واإلرهاب   1.يخل بيئة خص
  

ة لالرهاب في : ثالثاً  االدوافع االقتصاد ق اسي :جنوب الصحراء إفر   :تحليل ق
اسي تحليلاليتناول هذا الجزء من الدراسة  ة واالرهـاب ل الق لعالقـة بـين العوامـل االقتصـاد

ا جنوب الصحراء في  الحرمان اإلقتصاد النسـبي تيتفسير نظر، بهدف التحق من صحة إفرق
   .رهاب في الدولةلتنامي اإلاإلفقار ونظرة 

قة) أ   :الدراسات السا
ة  تعددت الدراسات اس ة ل دوافعالالتي تناولت  الق وتنوعـت بـين  الرهـابظاهرة ااالقتصاد

انــات مجمعــة ــة وغيرهــا علــى ب ــة وأخــر علــى سالســل زمن انــات قطاع ، دراسـات اعتمــدت علــى ب
ة األكثـر تـأثيرًا علـى االرهـاب  وقد خلصت هذه الدراسات إلى نتائج مختلفـة عـن الـدوافع االقتصـاد

ة المستخدمةنتيجة الختالف  وٕان  ـاسأو اخـتالف النمـوذج المسـتخدم فـي الق المؤشرات االقتصاد
ة على االرهـاب التـي  Gurr(2(وتعـد دراسـة . ان اتف أغلبها على وجود تأثير للعوامل االقتصاد

ة لالرهـاب 1970اجراها عام  اب االقتصـاد وذهبـت هـذه . مـن اوائـل الدراسـات التـي تناولـت األسـ
اسي هي أهم محددات اال وفي . رهابالدراسة إلى أن الفقر والتفاوت في توزع الدخل والعنف الس

                                                                                                                                       
http://www.econ.nyu.edu/user/debraj/Papers/Uneven.pdf  
1 Raul Caruso & Friedrich Schneider, The Socio-Economic Determinants of Terrorism 
and Political Violence in Western Europe (1994-2007), European Journal of 
Political Economy, vol27, December 2011. At: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176268011000243 

وقد أعيد نشره أكثر مرة أخرها عام  Why Men Rebel :  بعنوان  نشرت هذه الدراسة ألول مرة في كتاب 2
  .مع مقدمة جديد السقاطه على الثورات التي حدثت مؤخراً في العديد من الدول العربية 2015
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ـات  Gurrنموذج  Seligson(1(طور  1987عام  ـازات وملك ضـا التوزـع المتفـاوت للح ضم أ ل
    1993.2ثم مرة أخر عام   االراضي

ة لالرهـــاب دراســـة  والتـــي حاولـــت ( ) ومـــن الدراســـات التـــي تناولـــت المحـــددات االقتصـــاد
ة لظاهرة االرهاب مثل مستو الدخل  اب االقتصاد ار األس       و التفاوت في توزع الدخلاخت

ضًا دراسة  ة لالرهـاب حيـث ) Blomberg etal(هناك أ اب االقتصاد التي تناولت األس
ة بــين متوســ نصــيب الفــرد مــن الــدخل القــومي والحــوادث  ســ ــاحثين أن هنــاك عالقــة ع وجــد ال

ة والمتقدمة التطبي على مجموعة من الدول النام ة    . االرهاب
احـــث بـــين االراب ومجموعـــة مـــن المؤشـــرات  Jose Tavares(3( فـــي دراســـة  ـــ ال ر

ة هـي ة وغيـر االقتصـاد مسـتو الـدخل، ومعـدل نمـو نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي : االقتصاد
ة مـن اجمـالي الصـادرات نسـ ـة  ة، الصـادرات مـن السـلع االول اس ، االجمالي، مؤشر الحقوق الس

ة والغ ة واالثن ة الدين ان أقـل مـن مؤشر التعدد ة السـ ـة، نسـ ان فـي لمنـاط الرف ة السـ ة، نسـ و
اب 14 ة بين الش ـة أو مرتفعـة الـدخل . سنة، معدل األم وقـد خلصـت الدراسـة إلـى أن الـدول الغن

ة هـي األكثـر  ة أو اإلثن ة وليت الدين ة اللغو ما أن التعدد ة  هي األكثر عرضة للحوادث االرهاب
الحوادث االرهاب اطًا    .ةارت

ضـًا دراسـة  ـة ) London & Robenson(هنـاك أ التـي وجـدت أن االسـتثمارات األجنب
ات تؤد إلى زادة التفاوت في توزع الدخل ومن ثم  ات متعددة الجنس اشرة واستثمارات الشر الم

اسي واالرهاب في تلك الدول   4.تؤد إلى تداعي العنف الس
ة فقـد  1996فـي عـام ) Li & Shock(أما دراسة  احثـان العوامـل االقنصـاد دمـج فيهـا ال

اب لالرهاب محددات أو أس ة  اس ة بين التفاوت . والس احث إلى وجود عالقة طرد وقد خلص ال
اسي واالرهاب   5.في توزع الدخل وتزايد العنف الس

احـث ) Schaub(وفي دراسة  عض المؤشرات التجارـة علـى االرهـاب وجـد ال عن تأثير 
اســـي أن درجـــة االنفتـــا ـــالعنف الس ـــًا  اشـــر يـــرت طرد ح التجـــار وحجـــم االســـتثمار األجنبـــي الم

                                                
1  

2 Muhammad Shahbaz & Shahbaz Muhammad Shabbir: Is Hike in Inflation 
Responsible for Rise in Terrorism in Pakistan? MPRA Paper No. 31236, 2011. at: 
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/31236/1/MPRA_paper_31236.pdf  
3 Jose Tavares: The Open Society Assesses its Enemies: Shocks, Disasters and 
Terrorist Attacks, Conference on Public Policy on Macroeconomics of Terrorism, 
November 21-22, 2003. At: 
http://www.carnegie-rochester.rochester.edu/Nov03-pdfs/TavaresPaper.pdf  

4  
5 Quan Li & Drew Schaub, “Economic Globalization and Transnational Terrorism: A 
Pooled Time Series Analysis”, Journal of Conflict Resolution, 48(2). At: 
http://people.tamu.edu/~quanli/papers/JCR_2004_terrorism.pdf  
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ــة ) Bravo and Dias(أمــا دراســة . 1واالرهــاب فقــد أرجــع العنــف إلــى إلــى تــدني مؤشــر التنم
شرة   2.ال

ضًا دراسة  ـة ) Carsuso & Schneider(هناك أ ة واالجتماع اب االقتصـاد عـن االسـ
ا،  ما يتضمنه من ذهلالرهاب في غرب أورو احثان إلى أن مسار النمو االقتصاد الحالي  ب ال

ـة  زادة في التفاوت في توزع الدخل يؤد إلى زادة عدد االفراد المنخـرطين فـي االعمـال االرهاب
ــة بــين معــدل نمــو نصــيب الفــرد مــن النــاتج  فــي المســتقبل ــس فــي وجــود عالقــة طرد وهــو مــا انع

قي وعدالمحلي االجمالي  ة د االفراد المنخرطين في االعمالالحق   3.االرهاب
ـاق نظرـة ) Clare Richardson(أمـا دراسـة  اختـار مـد انط احثـة  فقـد قامـت فيهـا ال

ــًال  2008إلــى  1980دولــة فــي الفتــرة مــن  56الحرمــان النســبي علــى  احثــة  حيــث اســتخدمت ال
ة لال محـددات اقتصـاد ان  طالة وعدد الس م العالي وال احثـة إلـى . رهـابمن التعل وقـد خلصـت ال

م العـالي وجود أثر معنو لتلك العوامل أو المحددات ـة  استثناء التعل علـى عـدد الحـوادث االرهاب
  4.في تلك الفترة

الشـرق دول عـن محـددات االرهـاب فـي ) Isaiah Corbin & Bret Billet(وفـي دراسـة 
ــا احثــا2005-2000فــي الفتــرة مــن  األوســ وٕافرق ن بتقــدير العالقــة بــين عــدد الحــوادث ، قــام ال

ـــة، وقـــد خلصـــت الدراســـة إلـــى أن أهـــم العوامـــل  ة واالجتماع عـــض العوامـــل االقتصـــاد ـــة و اإلرهاب
انــت  ة، بينمــا  اسـ اشــرة  الحقــوق الس شــرة ومؤشـر م ـة ال انــت مؤشــر التنم المـؤثرة فــي التحليـل 

ــة لكــل مــن متوســ نصــيب الفــرد مــن النــاتج  م الجغرافــي، حجــم القــوميالعالقــة غيــر معنو ، االقلــ
ان   5.الس

 
انات الدراسة) ج   :منهج التحليل و

                                                
1 Kurt Schock: A Conjunctural Model of Political Conflict: The Impact of 
Political Opportunities on the Relationship Between Economic Inequality and 
Violent Political Conflict , 2014. At: 
http://ernie.itpir.wm.edu/pdf/Articles/Marxist/174449.pdf  
2Bravo etal, “An Empirical Analysis of Terrorism: Deprivation, Islamism and 
Geopolitical Factors”, Defence and Peace Economics, August 2006. At: 
http://www.tandfonline.com.sci-hub.io/doi/abs/10.1080/10242690500526509   
3Raul Caruso & Friedrich Schneider, op cit. 
4 Clare Richardson: Relative Deprivation Theory in Terrorism: A Study of Higher 
Education and Unemployment as Predictors of Terrorism, New York University, 
Politics Department, 2011. At: 
http://politics.as.nyu.edu/docs/IO/4600/Clare_Richardson_terrorism.pdf  
5     Isaiah Corbin & Bert Billet: An Empirical Analysis of Terrorism in Middle East and Africa, at: 
http://public.wartburg.edu/mpsurc/images/Corbin.pdf  
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ة لالرهاب في إطار نظر الحرمـان االقتصـاد النسـبي  تيلتحديد العوامل أو المحددات االقتصاد
قة، التـــي ســب اإلشـــارة إليهـــا، اإلفقـــار و نظرــة ــة الســـا ق ـــار  وفــي ضـــوء الدراســـات التطب تـــم اخت

ةالمتغيرات ا   :لتال
ــي االجمــالينصــيب المعــدل النمــو الســنو ل )1 قــي فــرد مــن النــاتج المحل مؤشــر عــن : الحق

 .المستو االقتصاد للدولة
  .مؤشر جيني للداللة على مستو العدالة في توزع الدخل )2
طالة )3  .مؤشرن عاكسين لنظرة الحرمان االقتصاد النسبي: معدل التضخم و معدل ال
مؤشـر علـى مـد انفتـاح الدولـة مؤشر االنفتاح التجار  )4 اشـرة  ـة الم  واالستثمارات األجنب

 .إلى االقتصاد الدولي
ة الصــــادرات إلــــى النــــاتج المحلــــي االجمــــالي للــــدالة علــــى مــــد اعتمــــاد الدولــــة فــــي  )5 نســــ

ة محل الدراسة(اقتصادها على الصادرات  ة في حالة الدول االفرق  ).وهي صادرات أول
 . GTI ل في مؤشر االرهاب العالميفتمث عالتا أما المتغير )6

  
ـــالتطبي علـــى  انــات عـــام دولـــ) 35(وذلــك  ـــة وفقـــًا لب انـــات  تبـــين مـــن تحليـــلو . 2014ة إفرق ب

ة( ) هذهالمتغيرات والواردة في الجدول رقم    :المالحظات التال
م مؤشـر االرهـابهناك  )1 بير في قـ اين  مـة  بـين الـدول محـل الدراسـة، ت ـالرغم مـن أن ق ف

متــه تتجــاوز الـــ ،مــن الــدول %50فــي  1.45أقــل مــن ؤشـر الم مــن % 10فــي  6إال أن ق
مته أقصاها في نيجيرا حيث بلغ . هذه الدول بلغ ق   .8.58و

اللـة معـدل نمـو  )2 ة للـدول محـل الدراسـة  ات االقتصـاد ذلك فـي المسـتو بير  اين  هناك ت
ان معــدل نمــو ســالب قــدر نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي االجمــالي، فبينمــا ســجلت دولتــ

ــا و % 2.5-حــوالي  ــا الوســطى% 0.96-فــي غين إلــى معــدل النمــو  وصــل، فــي افرق
ــا% 7.5أكثــر مــن  مــة معامــل االخــتالف الــذ بلــغ  . فــي اثيو ــس فــي ارتفــاع ق وقــد انع

  .مدلًال على التفاوت الكبير في معدل النمو في الدول محل الدراسة
م معامل )3 بير في ق مة له  جيني هناك تفاوت  فـي ، تبلـغ أعلـى  15.2فبينما تبلغ أدنى ق

مـه  م األعلـى حيـث نجــد أن . فـي   63.2ق ـز فـي القــ م هـذا المتغيــر تتر إال أن توزــع قـ
مه في   .42.8من الدول محل الدراسة تتجاوز % 50ق

ة مـن النـاتج المحلـي  )4 نسـ بير في مـد اعتمـاد الـدول علـى صـادراتها  اين  ذلك ت هناك 
ة الصادرات الى الناتج المحلي االجمالي أدناها فـي   .مالياالج بينمـا %) 6.1(فتبلغ نس

مة لها في     ).%73(تبلغ أقصى ق
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الحــ أن  )5 ارتفــاع نســبي فــي معــدل االنفتــاح التجــار حيــث  ــة  تتســم معظــم الــدول االفرق
مــة هــذا المعــدل تتجــاوز  متــه مــن الــدول محــل الدراســة، بينمــا تتــاوز ق% 50فــي  0.68ق

ح في   .منها% 10الواحد الصح
  

لتقــدير عالقــة انحــدار مؤشــر  Generalized Least Square Method1 طرقــة اســتخدام
  :على النحو التالياالرهاب العالمي على متغيرات الدراسة جاءت نتائج التقدير 

  

 
  

اسنتائج ال وقد جاءت  :على النحو التالي ق
  فسر اكثر من ل   .تعيرات التي تطرأ على مؤشر االرهابمن ال% 64النموذج 
  انـت معـدل االنفتـاح التجـار واالسـتثمار األنبـي ة في النموذج  المتغيرات ذات المعنو

ة من الناتج المحلي االجمالي نس اشر والصادرات   .الم
   ـة االفقـار أكثـر ة لالرهـاب وفقـًا لنظر تميل نتائج التحليل إلى تفسير الـدوافع القتصـاد

  .ن النسبيمن الحرما
  
  

                                                
تم استخدام هذه الطريقة بدالً من طريقة المربعات الصغرى العادية للتغلب على مشكلة عدم ثبات التباين  1

Hetroscedasticity طعية والتي عادة ما ترتبط باستخدام البيانات المقCross sectional data. 
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  :والنتائج خاتمةال
ـا وغيرهـا مـن االرهـاب وتناميهـظـاهرة راسات إلـى ارجـاع ن ميول العديد من الدالرغم م ا فـي افرق

ـــــة اب ألـــــى إ الــــدول النام طالـــــة إال أنإقســـــ ة مثـــــل الفقـــــر وال قـــــي للـــــدوافع  تصـــــاد التحليـــــل التطب
ــا اظهــر غيــر ذلــك حيــث اوضــحت  ــي افرق ة لالرهــاب ف الدراســة ان تراجــع تــأثير هــذه االقتصــاد

ة ةخاصة مع تحول اإل ؛العوامل االقتصاد ـة عابرة للحدود رهاب إلى ظاهرة دول  .أكثـر منهـا محل
اسـيقد اوضحت او  ا علـى العـالم الخـارجي اثـر  لتحليل الق ـة اقتصـاد إلـى ان انفتـاح الـدول االفرق

ل او  ه بنظرة  وهو األمر .خر على ظاهرة االرهاب في تلك الدولآش ما اصطلح عل المرت 
اكلهـــا  عـــه تغيـــر فـــي خصـــائص ه ـــة ت ـــة فـــي االقتصـــادات العالم ـــدول الفرق ـــانخرا ال االفقـــار، ف
ة واختالف توزع ثمار النمو االقتصاد على الجماعات المختلفة في تلك  ة واالجتماع االقتصاد

ــ بيئــة مــن عــدم الرضــا أو الــدول ــة إلــى خل ــؤد فــي النها الســخ مــن الجماعــات غيــر  مماقــد ي
التالي تنامي العنف واالرهاب في تلك الدول   .المنتفعة و

انـــت  عـــاد متداخلـــة وان  ـــة يجـــب االشـــارة إلـــى أن ظـــاهرة االرهـــاب هـــي ظـــاهرة ذات أ وفـــي النها
معـزل عـن الـدوافع األخـر  ة إال أن هذه الدوافع ال تؤثر  زت على دوافعها االقتصاد الدرسة قد ر

ةالتي تتداخ ة واإلجتماع اس ة والس    .ل معها مثل الدوافع النفس
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