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لم في العالم العائُد االقتصادي إلقرار حالة السِّ

حة؟ كيف تدفع البشريُة تكِلفَة العنف والصراعات المسلَّ

االجتماعية  باألوضاع  ويتأثَّر  وشعوبها،  للدول  ي  املغذِّ العصُب  هو  االقتصاد 
والسياسية واألمنية، وال سيَّما يف حالة االضطراب والعنف؛ واآلثار االقتصادية 
لم  الناجتة عن ذلك، وهو ما عرض له تقرير »العائد االقتصادي إلقرار حالة السِّ
دراسًة  تناول  الذي   ،»)IEP( واالقتصاد  السالم  »معهد  عن  الصادر  العالم«،  يف 
وها من  ن الباحثون الذين أعدُّ لًة عن اآلثار االقتصادية للعنف، وإن لم يتمكَّ مفصَّ
اآلثار  على  الضوء  سلَّطوا  لكنَّهم  العنف،  أنواع  جميع  على  املترتِّبة  اآلثار  قياس 
املباشرة وغير املباشرة للعنف واإلرهاب، يف االقتصاد العاملي عموًما، واقتصادات 

الدول الكبرى، واالقتصادات الناشئة.
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نظرة مجَملة
ط الدخل اليومي للفرد، يف ظلِّ ما  تُعنى الدراسة بقياس متوسِّ
يشَهده العالم من صراعاٍت وحوادَث إرهابية، وترُصد تغيُّر احلال 
رة من أحداث العنف نحو  إلى األفضل كلَّما اجتهت الدول املتضرِّ

لم واالستقرار على الصعيد الداخلي.  إقرار حالٍة من السِّ

الناجت  إجمالي  بني  الكبير  الفرق  إلى  االنتباهَ  الباحثون  ولفت 
ًرا من أحداث العنف  احمللِّي يف كلٍّ من الدول العشر األكثر تضرُّ
عليها:  الواقع  الضرُر  حيُث  من  الترتيب  على  )وهي  العاملية، 
إفريقيا  وجمهورية  السودان،  وجنوب  وأفغانستان،  سوريا، 
والعراق،  وقبرص،  مالية،  الشَّ وكوريا  والصومال،  الوسطى، 
وفنزويال، والسودان(، وإجماليِّ الناجت احمللِّي يف الدول العشر 
ًما بالسالم، )وهي على الترتيب: آيسلندا، ونيوزيالندا،  األكثر تنعُّ
والبرتغال، والنمسا، والدمنارك، وكندا، وسنغافورة، وجمهورية 
نصيب  انخفاُض  لوحَظ  وقد  وسويسرا(.  واليابان،  التشيك، 
كثيًرا،  املنكوبة  الدول  يف  احمللِّي  الناجت  إجمالي  من  الفرد 

وارتفاُع نصيب الفرد ارتفاًعا عاداًل يف الدول األكثر ُحظوة. 

الِت األكثر ارتفاًعا للُكلفة االقتصادية  ل عاُم 2017م املعدَّ وَسجَّ
الشرق  ِمنَطقة  يف  داعش  تنظيم  نفوذ  لزيادة  نظًرا  للعنف؛ 
تدهوِر  بني  الوطيدة  الَعالقة  إلى  الدراسُة  وأشارت  األوسط. 
األحوال االقتصادية عاملّيًا بسبب العنف، وارتفاِع حجم اإلنفاق 
العسكري سنوّيًا يف بعض الدول، وال سيَّما صاحبة االقتصادات 
الكبرى؛ كالهند، والصني، والواليات املتحدة األمريكية. ولفت 
على  املترتِّبة  االقتصادية  اآلثار  قياس  أن  إلى  أيًضا  االنتباه 

العنف يرتبط مباشرًة بحجم إنفاق كلِّ دولة على األمن القومي 
الداخلي، وزيادة حوادث العنف الفردية، وحاالت االنتحار فيها.

اآلثار  الت  معدَّ يف  ملحوًظا  انخفاًضا  الدراسُة  ورصدت 
ما  ة  باملدَّ مقارنًة  2019م،  عام  للعنف يف  السلبية  االقتصادية 
بني عامي 2012 و2017م، وهي خمُس سنوات شهدت اندالَع 
الصراع املسلَّح يف كلٍّ من سوريا وليبيا واليمن ومناطَق أخرى 
عام  يف  العنف  أحداث  انحساُر  ولوحظ  األوسط،  الشرق  يف 
الت اإلرهاب يف كثير من مناطق العالم،  2019م، وتراجُع معدَّ

وأبرُزها الشرق األوسط وجنوبي آسيا.

تُسهم  املسلَّحة  والنزاعات  العنف  ظاهرة  أن  الباحثون  ووجد 
يف  لم  السِّ إقرار  إلى  الرامية  اجلهود  كلِّ  من  احلدِّ  يف  كثيًرا 
كثير من الدول، أو يف تقويضها. ولكن من املتفق عليه أن أيَّ 
لم عموًما يتجلَّى مباشرًة يف  ر حالة السِّ ٍن ملحوظ يف مؤشِّ حتسُّ

األوضاع االقتصادية العاملية. 

لت  سجَّ الدميقراطية  احلكِم  أنظمَة  أن  الدراسُة  دته  أكَّ ومما 
الٍت أقلَّ يف حجم اآلثار االقتصادية السلبية الناجمة عن  معدَّ
شهدت  حني  يف  احمللِّي،  الناجت  إجمالي  إلى  بالنظر  العنف، 
الت؛  املعدَّ تلك  ارتفاًعا واضًحا يف  أنظمُة احلكم االستبدادية 

ط الدخل اليومي للفرد. مما يعني انخفاًضا يف متوسِّ

ة، هي: وُعنَي التقرير بثالثة موضوعات مهمَّ

وسائُل السيطرة على العنف وطرائُق احتوائه.. 1

اآلثاُر املترتِّبة على النزاعات املسلَّحة.. 2

اآلثاُر املترتِّبة على العنف الشخصي، وحوادُث العنف الفردي.. 	

 التكلفة االقتصادية للعنف كنسبة مئوية من الناتجالدولة
المحلي اإلجمالي

 تصنيف مؤشر السالم
العالمي لعام 2020م

59.1155%سوريا

50.3163%أفغانستان

46.3161%جنوب السودان

37.5158%جمهورية أفريقيا الوسطى

35.3156%الصومال

30.6134%كوريا الشمالية

30.657%قبرص

26.3162%العراق

24.1160%فنزويال

23.5152%السودان

ًرا من أحداث العنف العاملية الدول العشر األكثر تضرُّ
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الخبرة في مواجهة العنف
أشار التقرير يف الفصل األول إلى الَعالقة الوثيقة بني حجم 
اجلوانب  يف  م  التحكُّ على  والقدرة  للعنف،  السلبية  اآلثار 
املرتبطة بأحداث العنف نفسها، من حيُث اجلهوُد التي تبذلها 
العنف  القُدرات اإلرهابية، واحلدِّ من أنشطة  لتقويِض  الدول 
املصابني؛ مما  املستهلَكة يف عالج  النفقات  زيادة  إلى  ية  املؤدِّ
يؤثِّر سلًبا يف االقتصاد العاملي، ويُحدث نوًعا من عدم املساواة 

بني األفراد.

ووضع الباحثون تعريًفا لآلثار االقتصادية الناجمة عن العنف 
اإلرهاب  عواقب  مواجهة  يف  املبذولة  ية  املادِّ »النفقاُت  بأنها: 
وأحداث العنف، ومنعها أو احلدِّ منها«. وتشمل تدهوَر األوضاع 
وانخفاَض مستوى  الفوضى،  وانتشاَر  واإلنسانية،  االقتصادية 
معيشة الفرد؛ فكلُّ ذلك نتيجٌة حتميٌة النخفاض مستوى اإلنتاج 
ة،  العامَّ التحتية  البُنى  يف  ا  تاّمً انهياًرا  يعني  مما  وتراجعه؛ 
ة، وال سيَّما يف حال بلوغ  واملرافق احلكومية، واملمتلكات اخلاصَّ
رة سنواٍت  العنف حدَّ اشتعال فتيل احلرب؛ إذ تدوم اآلثاُر املدمِّ

طويلًة، وتخلِّف جروًحا من الصعب أن تلتئم.

العنف  أنواع  كلَّ  تشمل  لم  الدراسة  نتائَج  أن  الباحثون  د  وأكَّ
دة من  املعروفة؛ إذ ُعنيت بقياِس اآلثار الناجمة عن أنواع محدَّ
رات املرتبطة بكلٍّ  العنف؛ كحوادث القتل الفردية، ورصِد املؤشِّ
منها، ولو أن الدراسَة َشِملَت آثار أنواع العنف كلِّها يف العالم، 

لبلَغت النتائُج الصادرة عنها أضعاًفا مضاعفة.

ة التي أشارت إليها الدراسُة: رصُد اآلثار  ومن العناصر املهمَّ
عة وليس الفعلية  االقتصادية الناجمة عن حاالت العنف املتوقَّ
فحسب، فإذا كانت دولٌة ما على َشفا التورُّط يف أحداث عنٍف 
االقتصادية،  حساباتها  تُراجع  سوف  شكٍّ  دون  فإنها  مثاًل، 
ية نحو  ه جزًءا أكبَر من إمكاناتها املادِّ وعلى األرجح سوف توجِّ
اإلنفاق العسكري. وإن اخلوف من العنف احملتَمل يف املستقبل 
واالجتماعية،  االقتصادية،  النواحي  على  سلًبا  بِظالله  يُلقي 
والنفسية، والبُنى التحتية جميعها، وال سيَّما الصحيِة منها يف 

دولٍة ما. 

د الشعور بخطٍر قادم يُحدُث حالًة من فقد التوازن  أي إن مجرَّ
األمُر  يرتبط  وهنا  الدولة.  مؤسسات  جميع  يف  واالرتباك 
ظاهرة  مع  التعامل  يف  والشعوب  للدول  املتراكمة  باخلبرة 
العنف؛ فكلَّما زادت اخلبرةُ االجتماعية والسياسية واألمنية يف 
التعامل مع العنف، جَرت السيطرةُ على اآلثار النفسية، وعلى 

البنية التحتية املجتمعية للعنف.

اآلثار االقتصادية للعنف
، هو: ما الثمُن الذي يدفُعه االقتصاد  وها هنا سؤال مهمٌّ وُملحٌّ

العاملي بسبب وقوع أحداث العنف؟

انتهت  التي  النتائج  بحَسب  الثاني  الفصل  يف  التقريُر  يبنيِّ 
إليها الدراسُة، أن حجم اآلثار االقتصادية للعنف عاملّيًا يف عام 
القوى  تعاُدل  َوفًقا ملقياس  تريليون دوالر   14.4 بـ  ر  ُقدِّ  2019
م القوة الشرائية للُعمالت املختلفة يف دول  رائية، الذي يقوِّ الشِّ
نات السلَّة الغذائية يف كلٍّ منها. وهذا  العالم، بالنظر إلى مكوِّ
ْقم يساوي 10.5% من إجماليِّ الناجت احمللِّي العاملي، بواقع  الرَّ

1,895 دوالًرا لكلِّ فرد. 

سنتني  آخر  يف  النسبة  هذه  يف  انخفاًضا  الباحثون  ورصد 
من   %0.4 أو  دوالر،  مليار   64 بواقع  الدراسة،  سنوات  من 
إجماليِّ الناجت احمللِّي العاملي. والسبُب الرئيس وراء ذلك هو 
الت النزاع املسلَّح يف العالم، وال سيَّما يف ِمنَطقة  انخفاُض معدَّ

الشرق األوسط. 

ية،  املادِّ اخلسائر  أو  االقتصادية،  اآلثار  الدراسُة  َمت  وقسَّ
الناجمة عن العنف إلى أقسام ثالثة:

اآلثار والعواقب املباِشرة. ��

اآلثار والعواقب غير املباِشرة. ��

اآلثار والعواقب املضاَعفة. ��

ويشمل القسُم األول العواقَب املباشرة التي تُلقي بآثارها آنّيًا 
على كلٍّ من الضحايا واجُلناة، وعلى بعض الِقطاعات؛ كالِقطاع 
ي والقضائي واألمن العام. ويشمل القسُم الثاني العواقَب  الصحِّ
غير املباشرة التي حتُدث على املدى البعيد؛ كانخفاض اإلنتاج، 
األمنية.  احلالة  وتدهور  رة،  املدمِّ واملجتمعية  النفسية  واآلثار 
ويشمل القسُم الثالث اآلثاَر واملنافَع االقتصادية التي ستعود 
النفقاُت  )وهي  الغارقة  النفقات  حتويل  عند  املجتمع  على 
املدفوعة التي ال ميكن استرداُدها ثانية( إلى مصدٍر للعائدات 

ة. املالية؛ مما يعمل على حتسني األحوال االقتصادية عامَّ

العنف املسلَّح إلى خمسة  الباحثون اآلثار املترتِّبة على  م  وقسَّ
ِقطاعات رئيسة، هي:

حصيلة الَوَفيات داخَل البالد وخارَجها. ��

ة يف إجمالي الناجت احمللِّي. �� اخلسائر اجلمَّ

جهود الدولة يف إعادة اإلعمار. ��

ِملفُّ الالجئني خارج احلدود، والنازحني على الصعيد الداخلي. ��

حصيلة الَوَفيات واملصابني بسبب العمليات اإلرهابية. ��
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ُمغفلني عنصَر الوقت الذي يؤدِّي إلى ارتفاع تكاليف الفرص 
االقتصادي  النموِّ  بوقِت  مرتبطٌة  تكاليُف  وهي  له،  البديلة 
املفقود؛ بسبب اجتاهات العنف، إذ يُعدُّ ذلك فاقًدا اقتصادّيًا 
مستقاّلً بذاته، وغيَر ُمدَمج يف العناصر اخلمسة املذكورة. ومع 
أن قياسه مرتبٌط باالحتماالت ال باألرقام املؤَكّدة، لكنه يبقى 
جزًءا من أيِّ محاكاة اقتصادية شاملة لفارق النموِّ على املدى 

ط واملدى البعيد. املتوسِّ

ة عند قياس حجم  رات املهمَّ نت الدراسُة عدًدا من املؤشِّ وتضمَّ
العسكري،  كاإلنفاق  العنف؛  على  املترتِّبة  االقتصادية  اآلثار 
َوفًقا  ن  تُضمَّ لم  أخرى  مؤشراٍت  ة  ثمَّ لكنَّ  الَوَفيات،  وحصيلة 
ة؛  رات مهمَّ م احلقيقي املعني بقياس ثالثة مؤشِّ التقدُّ ملقياس 
العسكرة  مستويات  وثانيها:  الداخلي،  والسالم  األمن  لها:  أوَّ
وثالثها:  الدولة،  داخل  املقاتلة(  املسلَّحة  اجلماعات  )وحشد 

راع املستمر. الصِّ

عن  الناجمة  اآلثار  ل  معدَّ أن  تبنيَّ  اإلقليمي  الصعيد  وعلى 
ًنا ملحوًظا يف عام 2019م يف أربع مناطَق  العنف قد شهد حتسُّ
ل األعلى  املعدَّ ل  الذي سجَّ الشرق األوسط،  العالم، وهي:  يف 
من  العراُق  )وكان   %6.9 بواقع   2018 عام  منذ  ن  التحسُّ يف 
أكثر الدول تسجياًل لذلك االنخفاض(، وجنوبي آسيا، وجنوب 
يف  الكبير  التفاوَت  الباحثون  ل  وسجَّ وروسيا.  آسيا،  شرقي 
وأخرى،  ِمنَطقة  بني  العنف  بأحداث  املرتبط  السياق  طبيعة 
فمثاًل: يف ِمنَطقة الشرق األوسط وجدوا أن التأثير األكبَر كان 
ا بحوادِث  للنزاعات املسلَّحة، يف حني تأثَّرت مناطُق أخرى جّدً

النفسي،  اإليذاء  د  تعمُّ من  كاّلً  تشمل  التي  الفردي  العنف 
وأمريكا  الوسطى،  أمريكا  كدول  واجلنسي،  البدني  والعنف 

اجلنوبية، ومنطقة الكاريبي.

شهَدت  2020م،  عام  يف   GPI الفعلي  م  التقدُّ ملقياس  وَوفًقا 
كلٌّ من أمريكا الوسطى، وأمريكا اجلنوبية والكاريبي ارتفاًعا 
لم العام؛ نظًرا الرتفاع  ملحوًظا يف حجم التدهور يف حالة السِّ
حصيلة الَوَفيات بسبب أحداث العنف، بحَسب التقرير السنوي 
الباحثون  والحظ  السياسي.  اإلرهاب  مقياس  عن  الصادر 
التشابَه الكبير يف طبيعة السياقات املرتبطة بأحداث العنف يف 
كال امِلنَطقتني، مؤكِّدين أن حوادث العنف الفردي وجرائم القتل 
رات التدهور على  رت املشهد، ومن ثَمَّ فإن ارتفاع مؤشِّ قد تصدَّ
األسباب  إلى  يُعزى  واالجتماعي  االقتصادي  الصعيَدين  كال 

نفِسها يف املنطقتني.

والكاريبي؛  اجلنوبية  أمريكا  مبنطقة  هنا  الدراسُة  وُعنيت 
ألنها موطٌن لثماني دول من عشٍر هي األعلى تكبًُّدا للخسائر 
الت جرائم القتل، بالنظر  االقتصادية املترتِّبة على ارتفاع معدَّ
باملوادِّ  ار  االجتِّ مات  منظَّ النتشار  احمللِّي؛  الناجت  إجمالي  إلى 
رة هناك. وبحَسب التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة  املخدِّ
القانون  ر  مبؤشِّ يتعلَّق  فيما  األمريكية   »Gallup »غالوب 
والنظام العاملي، تبنيَّ أن مواطني هذه الدول هم األقلُّ شعوًرا 
وأنظمتهم  حكوماتهم  قدرة  يف  للثقة  افتقاًدا  واألكثر  باألمن، 
األمنية، على توفير األمن لهم. وهذه الدوُل بالترتيب )بحَسب 
احمللِّي،  الناجت  إجمالي  َري  مؤشِّ يف  ارتفاًعا  األكثر  الدولة 
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وفنزويال،  وجامايكا،  السلفادور،  هي:  للفرد(  القومي  والناجت 
وكولومبيا،  وجواتيماال،  والبرازيل،  وتوباغو،  وهندوراس، 

واملكسيك، وغويانا.

الرغم  فعلى  إفريقيا،  وشمالي  األوسط  الشرق  ِمنَطقة  أما 
ًما يف القدرة على خفِض التكِلفة االقتصادية  من إحرازها تقدُّ
م الفعلي GPI هي  ر التقدُّ ألحداث العنف، فإنها ال تزال َوفًقا ملؤشِّ
األقلَّ متتًُّعا باألمن والسالم؛ لوجود ستِّ دول من خمَس عشرةَ 
ًرا من آثار العنف،  دولة يف العالم ُصنِّفت على أنها األكثر تضرُّ
واألراضي  وليبيا،  والسودان،  واليمن،  والعراق،  سوريا،  وهي: 
الفلسطينية احملتلَّة. وتأتي سوريا على رأس القائمة؛ الستمرار 
النزاعات املسلَّحة فيها، وارتفاِع حصيلة كلٍّ من القتلى واجلرحى 
دين، وال سيَّما فيما بني عامي 2011 و2017م.  والالجئني واملشرَّ
وَوفًقا للمقياس نفسه فقد تبنيَّ أن هناك عدًدا من الدول تَُعدُّ 
األكثَر متتًُّعا باألمن واالستقرار يف ِمنَطقة الشرق األوسط، وهي: 
الكويت، وقطر، واإلمارات العربية املتحدة. وهنا ال بدَّ من اإلشارة 
إلى أن هناك دواًل عديدة متتَّعت باألمن واالستقرار يف الشرق 
الهاشمية،  األردنية  واململكة  ُعمان،  سلطنة  ومنها:  األوسط، 
إرهابية  ل أي حوادث  لم تسجِّ التي  السعودية  العربية  واململكة 
بطائرات  احلوثية  الهجمات  باستثناء  السابقة،  األعوام  طيلة 

الدرونز والصوايخ البالستية.

عات  توقُّ عنصر  إدخال  إلى  احلاجُة  تظهر  اجلزء  هذا  ويف 
ق االستثمارات األجنبية املباِشرة؛ ملعرفة مقدار  املستثمرين، وتدفُّ
نها؛ فاألثر يف ِمنَطقة الشرق  تدهور األوضاع االقتصادية أو حتسُّ
امِلنَطقة،  يف  السياسية  األخطار  بحجم  مرتبًطا  كان  األوسط 
عات املتشائمة بسبب سياسات حاَفة الهاوية لكلٍّ من إدارة  والتوقُّ

الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب وقادة ِطهران.

ُر النموِّ الفعلي مؤشِّ
ر  ونستعرض فيما يأتي أحوال أهمِّ مناطق العالم، بحَسب مؤشِّ

النموِّ الفعلي GPI لعام 2020م. 

جنوبي آسيا
املرتبة  يف  تأتي  آسيا  جنوبي  ِمنَطقة  أن  الدراسُة  أوضحت 
الثانية بعد الشرق األوسط من حيُث الدوُل األكثر افتقاًرا إلى 
صدارة  حتتلُّ  أفغانستان  زالت  وما  واألمن.  االستقرار  حالة 
إذ  اآلن؛  إلى  عاملّيًا  واالستقرار  باألمن  متتًُّعا  األقلِّ  الدول 
الٍت مرتفعًة يف ُكلفة اخلسائر االقتصادية الناجمة  لت معدَّ سجَّ

عن العنف منذ عام 2007م.

ارتفاع  إلى  آسيا  جنوبي  يف  للعنف  االقتصادي  األثُر  ويُعزى 
يف  الداخلي،  األمن  على  اإلنفاق  وُكلفة  العسكري،  اإلنفاق 
وحوادث  املسلَّحة  النزاعات  من  متفرقة  أحداٍث  اشتعال  ظلِّ 
األثر  قيمة  من  األسد  بنصيب  الهنُد  وحتظى  اإلرهاب. 
االقتصادي للعنف يف جنوبي آسيا؛ لكونها من القوى العسكرية 
التغيُّراِت  أن  يعني  ما  وهذا  امِلنَطقة،  الكبرى يف  واالقتصادية 
بقيمة  أساًسا  ترتبط  القيمة  هذه  على  تطرأ  التي  اإلقليميَة 
األثر االقتصادي للعنف يف الهند الذي بلغ 991.2 مليار دوالر 
يف عام 2019م؛ إذ وجد الباحثون أن 75% من قيمة هذا األثر 
متعلِّقة باإلنفاق العسكري، ونفقات توفير األمن الداخلي. وهنا 
ا هي عليه يف ِمنَطقة الشرق  تختلف طبيعُة أسباب العنف عمَّ
األوسط؛ لكون الهند متتاز باكتظاٍظ سكاني شديد، يحتاج إلى 
ظلِّ  يف  سيَّما  وال  الداخلي،  األمن  على  وضخم  واسع  إنفاٍق 

التفاوت االجتماعي الكبير بني فئات املجتمع.

إفريقيا جنوب الصحراء
بأنها  الكبرى  الصحراء  جنوب  الواقعُة  امِلنَطقة  هذه  ُصنِّفت 
السادسة عاملّيًا من تسع مناطَق من حيُث االستقراُر واألمن؛ 
لت 15 دولة إفريقية من دول ِمنَطقة جنوب الصحراء  فقد سجَّ
دولة   29 لت  سجَّ 2007م، يف حني  عام  منذ  ملحوًظا  ًنا  حتسُّ

ة نفسها.  أخرى تراجًعا واضًحا يف املدَّ

ولوحظ تبايٌن واضح بني السياقات املرتبطة باألثر االقتصادي 
هذه  دول  بني  الواضحة  لالختالفات  نظًرا  للعنف؛  اإلقليمي 
بعُض  لت  سجَّ وقد  العنف.  إلى  ية  املؤدِّ األسباب  يف  امِلنَطقة 
وحوادث  الفردي  العنف  جرائم  من  مرتفعًة  الٍت  معدَّ الدول 
بسبب  مرتفعًة  الٍت  معدَّ أخرى  دوٌل  لت  سجَّ حني  يف  القتل، 
االقتصادي  األثر  أن  الباحثون  والحظ  املسلَّحة.   النزاعات 
جنوب  إفريقيا  ِمنَطقة  دول  يف  اٍت  مرَّ ة  عدَّ تضاعف  للعنف 

الصحراء، وال سيَّما يف دولة النيجر منذ عام 2007م.

آسيا واحمليط الهادئ
ًرا من  ُصنِّفت هذه امِلنَطقة َوفًقا للدراسة بوصفها األكثر تضرُّ
اآلثار االقتصادية للعنف من املناطق التسع عاملّيًا، بواقع 4.	 
املرتبة  احتلَّت  لم  والسِّ األمن  حالُة  حيُث  ومن  دوالر،  تريليون 
اجلنوبية  وكوريا  واليابان  الصني  من  كلٌّ  وحظيت  الثالثة. 
لت  وسجَّ للعنف.  االقتصادي  األثر  هذا  من  األكبر  بالنصيب 
لم  الت التدهور يف حالة السِّ نيوزيالندا ارتفاًعا ملحوًظا يف معدَّ
يف  كرايستشيرش  يف  مسجَدين  على  الهجوم  حادث  إثر  يف 
مارس 2019م، الذي أسفَر عن مقتل 51 من املصلِّني املسلمني.
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الت  معدَّ أعلى  والفلبِّني  ميامنار  من  كلٌّ  لت  سجَّ نفِسه  العام  ويف 
الُكلفة  نظًرا النخفاض  امِلنَطقة؛  لم يف  السِّ حالة  إقراُر  حيُث  من 
الناجمة عن الصراعات املسلَّحة، وال سيَّما يف الفلبِّني التي شهدت 
الت األثر االقتصادي للعنف فيما بني عامي 2016  ارتفاًعا يف معدَّ
واألنشطة  رة،  املخدِّ باملوادِّ  ار  االجتِّ جماعات  النتشار  و2018م؛ 

اإلرهابية املنسوبة إلى جماعاٍت تابعة لتنظيم داعش اإلرهابي. 

األكثر  الدولَة  هي  الفلبِّني  تزال  ال  الفعلي  النموِّ  ر  ملؤشِّ وَوفًقا 
االقتصادية  اآلثار  بسبب  األخرى؛  العشر  الدول  من  معاناًة 
أنها  على  مالية  الشَّ كوريا  وُصنِّفت  آسيا.  جنوبي  يف  للعنف 
للعنف؛ الستمرارها  االقتصادية  اآلثار  لتكاليف  اًل  األكثُر حتمُّ
وإقرار  العسكري  باإلنفاق  ة  اخلاصَّ ميزانيتها  مضاعفة  يف 

األمن داخلّيًا فيما بني عامي 2007 و2019م.

مالية أمريكا الشَّ
تضمُّ هذه امِلنَطقة دولتني فقط هما: الواليات املتحدة األمريكية، 
اآلثار  من حجم   %97 على  املتحدة  الوالياُت  وتسيطر  وكندا. 
االقتصادية للعنف إقليمّيًا. وحتتلُّ امِلنَطقة املرتبَة الثانية عاملّيًا 
لم، على الرغم من تسجيل تراُجع طفيٍف  من حيُث إقرار حالة السِّ
كندا  احتلَّت  إذ  الفعلي؛  م  التقدُّ ر  الصادر عن مؤشِّ التقرير  يف 
املرتبَة السادسة عاملّيًا، وجاءت الوالياُت املتحدة يف املرتبة 121. 

وال يزال اإلنفاُق العسكري للواليات املتحدة هو األعلى عاملّيًا 
ة  اخلاصَّ امليزانية  محاوالت خفِض  من  الرغم  على  اآلن،  إلى 
بلغت  إذ  2007م؛  عام  منذ  األمريكي  العسكري  باإلنفاق 
الُت اآلثار االقتصادية املترتِّبة على ارتفاع َحصيلة القتلى  معدَّ
بسبب العنف 97.8%. ويرتبط االنخفاُض يف األثر االقتصادي 
مناطَق  من  اتها  قوَّ الدولة  بسحب  املتحدة  الواليات  للعنف يف 

السنوات  يف  وأفغانستان  كالعراق  العالم؛  أرجاء  يف  مختلفة 
القليلة املاضية.

ر ربُط أسباب اإلنفاق العسكري للواليات  ونالحظ هنا أنه يتعذَّ
العاملي  باألثر  بل  الدولة،  يف  الداخلية  باالضطرابات  املتحدة 
املتحدة  الوالياُت  حاولت  وقد  املتحدة.  الواليات  جليوش 
استيعاَب املضاعفات االقتصادية لألزمة االقتصادية العاملية؛ 
وذلك بتخفيض اإلنفاق العسكري يف واليتني متعاقبتني للرئيس 
باراك أوباما، لكنَّ إدارة الرئيس دونالد ترامب أعادت تعويَض 
بعمليات  املرتبطة  املناقصات  وزيادة  التسلُّح،  بُخطط  ذلك 

اجليش األمريكي يف أنحاء العالم.

أوروبا
ل اآلثار االقتصادية للعنف يف أوروبا 2.4 تريليون دوالر  بلغ معدَّ
ة أوروبا املرتبَة الثالثة بعد كلٍّ من  يف عام 2019م؛ إذ احتلَّت قارَّ
مالية. واحتلَّت املرتبَة األولى  آسيا واحمليط الهادئ، وأمريكا الشَّ
لم؛ فجاءت آيسلندا يف املرتبة  عاملّيًا من حيُث حالُة األمن والسِّ

ًما باالستقرار يف العالم. األولى بوصفها الدولَة األكثر تنعُّ

الدولَة  بوصفها  ُصنِّفت  إذ  األخير؛  الترتيب  يف  تركيا  وجاءت 
تراُجًعا ملحوًظا  بعد تسجيلها  وأمًنا  استقراًرا  األقلَّ  األوروبية 
ل األثر االقتصادي للنزاعات  م الفعلي؛ إذ بلغ معدَّ ر التقدُّ يف مؤشِّ
ا كان عليه يف  املسلَّحة منذ عام 2019م نحَو خمسة أضعاٍف عمَّ
عام 2007م؛ بسبب تورُّط تركيا يف كثير من األحداث على مدار 
االنفصالية  واحملاوالت  السوري،  راع  كالصِّ املاضية؛  السنوات 
لألكراد، إضافة إلى األزمة التركية اليونانية الناشئة عن رفض 
َي حلركة نزوح الالجئني إلى أوروبا عبر  اجلانب التركي التصدِّ
احلدود التركية؛ مما دفع تركيا إلى زيادة اإلنفاق على الصعيدين 

التغير يف األثر االقتصادي، 2007-2019، عدد البلدان

األثر االقتصادي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

تكوين األثر اإلقليمي

القتل
األمن الداخلي

اإلنفاق العسكري
النزاع

األمن اخلاص
جرائم العنف

االنتحار
أخرى

حتسن
تدهور



9

لم في العالم العائُد االقتصادي إلقرار حالة السِّ

الت اآلثار  لت قبرص أعلى معدَّ العسكري واألمني. يف حني سجَّ
االقتصادية للعنف، بالنظر إلى إجمالي الناجت احمللِّي بسبب نزوح 

أعداٍد كبيرة من املواطنني.
يف  العسكريَة  ميزانيَّاتها  األوروبية  الدول  بعُض  َضت  خفَّ وقد 
املتحدة، وفرنسا، وأملانيا، واحتلَّت  اململكة  2019م؛ منها:  عام 
اإلنفاق  خفُض  حيُث  من  األوروبية  الدول  صدارةَ  مقدونيا 
بزيادة  نفِسه  العام  يف  دول  ثالُث  قامت  حني  يف  العسكري. 
والبوسنة  التفيا،  وهي:  ملحوظة،  زيادًة  العسكري  اإلنفاق 

والهرسك، وبلغاريا. 

آسيا الوسطى
امِلنَطقة  أوراسيا(  ودول  )روسيا  الوسطى  آسيا  ِمنَطقة  تَُعدُّ 
لم، إال  الٍت أعلى من األمن والسِّ الثانية من حيُث حتقيُق معدَّ
أنها ما زالت تُصنَّف ضمن املناطق الثالث األقلِّ استقراًرا يف 
العالم. وقد جنحت امِلنَطقُة يف خفض اآلثار االقتصادية للعنف 
الناجم عن الصراعات املسلَّحة وحوادث القتل؛ إال أن الباحثني 
الت  الحظوا أن هذه امِلنَطقة هي األعلى عاملّيًا يف ارتفاع معدَّ

اآلثار االقتصادية املترتِّبة على حوادث االنتحار.
نحو  على  امِلنَطقة  يف  الكبرى  القوةَ  بوصفها  روسيا  وتسيطر 
الزيادة  بسبب  للعنف؛  االقتصادي  األثر  إجماليِّ  من   %74.4
ل عدٌد من  صات األمنية والعسكرية. وسجَّ ة يف املخصَّ املستمرَّ
عام  منذ  أيًضا  العسكري  اإلنفاق  يف  ملحوًظا  ارتفاًعا  الدول 
رت أوزبكستان القائمة، يليها كلٌّ من أرمينيا  2007م؛ إذ تصدَّ
ومولدوفا  كازاخستان  من  كلٌّ  لت  سجَّ حني  يف  وتركمانستان. 
الت اجلرمية وحوادث  نتيجًة النخفاض معدَّ ًنا ملحوًظا؛  حتسُّ
ل  القتل منذ عام 2007م؛ مما كان له أثٌر إيجابي واضح يف معدَّ

األثر االقتصادي للعنف.

اتجاهاٌت وآراء 
رئيسة،  موضوعات  ثالثَة  الثالث  الفصل  يف  التقريُر  ناقش 

تتعلَّق باآلثار االقتصادية للعنف، وهي:
وسائل مواجهة العنف.. 1
الصراعات املسلَّحة.. 2
العنف الفردي.. 	

رصدها  ا  مهّمً ًرا  مؤشِّ  18 على  الثالثة  املوضوعاُت  اشتملت 
ة الدراسة، ما بني عام 2007 و2019م، وتبنيَّ  الباحثون يف مدَّ
اآلثار  الت  معدَّ دفع  ا؛ مما  حّقً ن  قد حتسَّ رات  املؤشِّ بعض  أن 
االقتصادية للعنف نحو االنخفاض؛ كالنزاعات املسلَّحة، وانتشار 
وتدهورت  العسكري.  اإلنفاق  وخفض  اإلرهابية،  األنشطة 
والتهجير  الالجئني،  بأزمة  املتعلِّقُة  تلك  راٌت أخرى، وهي  مؤشِّ

ان بعض مناطق الصراع امللتهبة يف العالم. الَقْسري لسكَّ

آثار العنف الفردي
والكاريبي،  الوسطى،  أمريكا  من  كلٌّ  لت  سجَّ 2019م  عام  يف 
اآلثار  من  عاملّيًا  ارتفاًعا  أكثَر  الٍت  معدَّ اجلنوبية  وأمريكا 
االعتداء  أنواع  كلَّ  يشمل  الذي  الفردي  للعنف  االقتصادية 
االنتحار  ووقائع  القتل،  وجرائم  واجلنسي،  والنفسي  البدني 
من   %1.6 نحو  يبلغ  دوالر، مما  تريليون   2.25 بواقع  أيًضا، 
إجمالي الناجت احمللِّي، أي 296 دوالًرا لكلِّ فرد فقط. وسيطرت 
جرائُم القتل على النسبة الكبرى من اآلثار االقتصادية للعنف 
روةَ يف عام 2010م، بواقع 	1.2 تريليون دوالر.  التي بلغت الذِّ
وتبنيَّ أن دولة السلفادور هي األعلى تسجياًل جلرائم القتل يف 

العالم، يليها على التوالي كلٌّ من فنزويال وجامايكا.

آثار االنتحار وخوف اجلرمية
بلغت اآلثار االقتصادية لكلٍّ من االنتحار وجرائم العنف واخلوف 
من العنف ِذروتَها يف عام 2011م، بواقع 1.26 تريليون دوالر، 
ل يف عام 2019م إلى 1.19 تريليون دوالر.  وانخفض هذا املعدَّ
الِت  املعدَّ والهند  والصني،  املتحدة،  الواليات  من  كلٌّ  لت  وسجَّ
الُعليا حلوادث االنتحار عاملّيًا. إال أن اآلثار االقتصادية لوقائع 
لت ارتفاًعا يف دول أخرى مثل: روسيا  االنتحار نفَسها قد سجَّ
من  دول  ثمانَي  أن  الباحثون  والحظ  وكازاخستان.  وأوكرانيا 
إلى فئة  تنتمي  عشر ترتفُع فيها اآلثار االقتصادية لالنتحار، 
ل االنتحار السنوي 10.5  طة؛ إذ بلغ معدَّ الدول الغنية أو املتوسِّ

لكلِّ مئة ألف شخص يف عام 2016م. 
العنف  جرائم  من  ًرا  تضرُّ األكثر  الدولَة  املتحدة  اململكة  وتَُعدُّ 
بعُض  وأوضَحت  2007م.  عام  منذ  اجلنسية  واالعتداءات 
أن  اجلرمية  بدراسة  املعنية  اجلهات  عن  الصادرة  التقارير 
الغالبية الُعظمى من ضحايا العنف يرفضون اإلدالء بأقوالهم 
تقدير  الصعب  من  يجعُل  مما  الرسمية؛  واجلهات  للشرطة 
حجم اآلثار املترتِّبة على جرائم العنف واالعتداءات اجلنسية. 
ة التي تناولها  واخلوُف من العنف أيًضا أحُد املوضوعات املهمَّ
سلًبا يف  تؤثِّر  التي  املباشرة  غير  العوامل  من  لكونه  التقرير؛ 
والرهبة  العنف،  من  اخلوف  فانتشاُر  االقتصادية.  األوضاع 
القرارات  يف  يؤثِّران  إرهابية،  جلرمية  ضحيًة  السقوط  من 
الشرائية، وما يرتبط بها من أمناط استهالكية. وُصنِّفت كلٌّ 
ضمن  والبرازيل  إفريقيا،  وجنوب  وفنزويال،  أفغانستان،  من: 
االقتصادية  اآلثار  من  عاملّيًا  الُعليا  الت  املعدَّ صاحبة  الدول 

املترتِّبة على اخلوف من العنف.

اآلثار االقتصادية للصراع املسلَّح
جنوب  وإفريقيا  األوسط،  الشرق  ِمنَطقة  من:  كلٌّ  لت  سجَّ
الِت العليا عاملّيًا لآلثار االقتصادية املترتِّبة على  الصحراء املعدَّ



10

العنف، بالنظر إلى إجمالي الناجت احمللِّي. ويشمل هذا املجاُل: 
والتكاليف  اإلرهابية،  اجلماعات  ألنشطة  االقتصادية  اآلثار 
وإعادة  السالم،  حفظ  بجهود  املعنية  اجلهاُت  تتكبَّدها  التي 

إعمار البالد.
ة ما بني عامي 2012 و2017م ارتفاًعا ملحوًظا يف  وشهدت املدَّ
الت اآلثار االقتصادية للعنف املسلَّح، وال سيَّما مع اشتعال  معدَّ
من  متفرقة  وأجزاٍء  واليمن،  وليبيا  سوريا  من  كلٍّ  احلرب يف 
ت كلٌّ من سوريا،  ِمنَطقة الشرق األوسط. ويف عام 2019م ُعدَّ
األكثر  الدوَل  هي  الوسطي  وإفريقيا  السودان،  جنوب  ودولة 

ًرا من العنف املسلَّح يف العالم. تضرُّ
دوالر  مليار   10.1 املسلَّح  للعنف  االقتصادي  األثر  ل  معدَّ وبلغ 
و2014م   2007 عامي  بني  ما  العالُم  وشهد  2019م،  عام  يف 
زيادًة غير مسبوقة يف أعداد ضحايا املعارك املسلَّحة خارجّيًا 
تلك  قتيل يف  ألف  مئة  الَوَفيات  إذ جتاوزت َحصيلة  وداخلّيًا؛ 
ة التي بلغت ِذروةَ األحداث. وتربعت أفغانستاُن على عرش  املدَّ
الدول األكثر ارتفاًعا يف حصيلة قتلى العنف املسلَّح. ويف الوقت 
املساعدات  على  حصواًل  الدول  أكثَر  أفغانستان  ت  ُعدَّ نفسه 

وجهود اإلعمار فيما بني عامي 2007 و2019م.
املسلَّح  العنف  بني  وثيقة  َعالقًة  هناك  أن  الباحثون  والحظ 
ًضا للهَجمات اإلرهابية،  والهَجمات اإلرهابية، فالدوُل األكثر تعرُّ
وال سيَّما الهَجماِت التي تستهِدُف اجليش والشرطة، هي نفُسها 
الُت أحداث العنف املسلَّح، يف  تلك الدول التي ترتفع فيها معدَّ
تستهدف يف  التي  اإلرهابية  الهَجمات  الت  معدَّ تنخفض  حني 
الغالب السياحة، والشركات، واملؤسسات اإلعالمية يف الدول 

ًضا ألحداث العنف.  األخرى، التي هي أقلُّ تعرُّ
الِت العليا عاملّيًا  لت ِمنَطقة إفريقيا جنوب الصحراء املعدَّ وسجَّ
ِمنَطقتا  فيه  ت  ُعدَّ الذي  الوقت  2019م، يف  عام  اإلرهاب  يف 

يف  الُعليا  هي  اجلنوبية  وأمريكا  والكاريبي،  الوسطى  أمريكا 
الت اآلثار االقتصادية لإلرهاب. الزيادة السنوية يف معدَّ

الالجئون والنازحون 
الالجئني  أعداد  زيادة  عن  الناجم  االقتصادي  األثُر  ر  ُقدِّ
والنازحني بسبب أحداث العنف بـ 2.7		 مليار دوالر يف عام 
االقتصادية يف  احلركة  السلبي يف  التأثيُر  حيُث  من  2019م؛ 
بتقدمي  املعنيَّة  الهيئاُت  تتكبَّدها  التي  والنفقاُت  ة،  عامَّ البالد 
املساعدات واإلغاثة. وقد أدَّت الصراعاُت يف كلٍّ من: ِمنَطقة 
آسيا،  وجنوبي  الصحراء،  جنوب  وإفريقيا  األوسط،  الشرق 
داخل  والنزوح  اخلارجي،  اللجوء  الت  معدَّ ارتفاع  حدوث  إلى 
املدن على نحٍو غير مسبوق يف العالم منذ نهاية احلرب العاملية 
الثانية. ويف العام نفسه ُرصد ُقرابة مليون الجئ من عشر دوٍل 
وتقع  الدول.  هذه  مة  مقدِّ يف  سوريا  وتأتي  العالم،  أنحاء  يف 
الدول  أكثر  للُّجوء على دول اجلوار، ومن  االقتصادية  األعباءُ 

اًل لتلك األعباء تركيا، وباكستان، وكولومبيا. حتمُّ

مواجهة العنف
يستحوذ هذا املجاُل على القسم األكبر من اآلثار االقتصادية 
الِت  املعدَّ األوسط  الشرق  ِمنَطقة  لت  سجَّ وقد  ة،  عامَّ للعنف 
العنف،  مواجهة  جهود  عن  الناجمة  االقتصادية  لآلثار  العليا 
التي بلغت 11.64 تريليون دوالر يف عام 2019م، ويشمل ذلك 
من  األكبر  القسم  على  يستحوذ  الذي  العسكري،  اإلنفاَق 
األمني،  اإلنفاق  وكذلك  املجال،  هذا  يف  املالية  صات  املخصَّ

جون.  واإلنفاق على السُّ
ط اإلنفاق العسكري يف أنظمة احلكم االستبدادية  ويتفوَّق متوسِّ
على غيرها من األنظمة الدميقراطية، مع أن الواليات املتحدة 
إذ  العسكري؛  اإلنفاُق  حيُث  من  عاملّيًا  األولى  املرتبة  حتتلُّ 
ص النسبَة الكبرى من موازناتها املالية لهذا املجال، ثم  تخصِّ
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لم في العالم العائُد االقتصادي إلقرار حالة السِّ

تليها الصني. أما كلٌّ من السعودية واإلمارات العربية املتحدة 
إلى  بالنظر  العسكري  اإلنفاق  من  أعلى  الٍت  معدَّ الن  فتسجِّ
الباحثون  والحظ  احمللِّي.  الناجت  إجماليِّ  من  الفرد  نصيب 
وجود َعالقة عكسية بني درجة االستقرار داخل الدولة وحجم 
هي  والسالم  باألمن  متتًُّعا  األقلُّ  فالدوُل  العسكري،  اإلنفاق 

األعلى إنفاًقا يف املجال العسكري. 
الغنيَّتني  اخلليجيَّتني  الدولتني  مثال  أن  هنا  املالَحظ  ومن 
باملوارد )السعودية واإلمارات(، واملتمتِّعتني باستقرار واضح يف 
ِمنَطقة مضطربة، يُناقض ما ذهب إليه البحُث بشأن )الَعالقة 
إنفاق  إن  العنف.  وزيادة  األمن  على  اإلنفاق  بني  العكسية( 
النفط من هَجمات  منابع  بحماية  يرتبُط  املذكورتني  الدولتني 
بذلك  وهما  للدولتني.  اإلقليمي  اإلسهاُم  هو  كما  محتَملة، 
املتحدة  الواليات  العسكري يف  ارتفاع اإلنفاق  يشبهان أسباَب 
يات الداخلية من الدولة إال  األمريكية الذي ال يرتبط بالتحدِّ

بنسبٍة هامشية.

الرفاهية االقتصادية والسالم
أثبتت الدراسُة يف الفصل الرابع وجود َعالقة طردية بني كلٍّ من 
ن يف أحد املجالني يؤدِّي  العنف واالقتصاد، فالتدهوُر أو التحسُّ
ن يف اآلخر. والدليُل على ذلك  تلقائّيًا إلى التدهور أو التحسُّ
الٍت مرتفعًة من  لت معدَّ هو أن عدًدا كبيًرا من الدول التي سجَّ
اآلثار االقتصادية للعنف، هي من الدول األشدِّ فقًرا يف العالم. 
االقتصادية  اآلثار  خفض  من  نت  متكَّ التي  الدول  أن  ولوحظ 
الناجت  إجماليِّ  من  الفرد  نصيب  ط  متوسِّ فيها  ارتفَع  للعنف، 
م، والعكس  الُت البطالة والتضخُّ احمللِّي، وانخفضت فيها معدَّ

م الفعلي. ر التقدُّ صحيح، َوفًقا للتقرير الصادر عن مؤشِّ
أحُد  وهو  اإليجابي(،  )السالم  مفهوم  إلى  الدراسُة  وأشارت 
املفاهيم التحوُّلية الذي يُعنى بوسائل غرس املبادئ األساسية، 
وإرساء الدعائم املطلوبة من أجل مجتمع ِسلمي، مبعنى كيفية 
تسليط الضوء على كلِّ ما هو إيجابي، ونبذ اجلوانب السلبية؛ 
واألمان  السالم  حتقيُق  وهو  األسمى،  الهدف  إلى  وصواًل 

واالرتقاء باملجتمعات.
السالم  حتقيق  مقوِّمات  أهمِّ  من  االقتصاد  استقراُر  ويَُعدُّ 
االستغالل  على  ذلك  دلَّ  االقتصاد  انتعش  فكلَّما  اإليجابي، 
األمثل لإلمكانات البشرية، ومن ثَمَّ حتقيق حياة ِسلمية مثالية. 
وهذا املفهوُم يتكامل مع مفهوم )السالم السلبي( الذي يشير 
العنف  مظاهر  من  التامِّ  التخلُّص  على  املجتمع  قدرة  إلى 

واخلوف من العنف.
ويقوم مفهوُم )السالم اإليجابي( على ثمانية مبادَئ أساسية، 
هي: َجودة األداء احلكومي، وتوفير بيئة صاحلة لتشجيع ِقطاع 

األعمال، واحترام حقوق اآلخرين، والَعالقات الطيِّبة مع دول 
ق املعلومات، واالرتقاء بالقُدرات واملهارات  اجلوار، وحرية تدفُّ

الفردية، وانخفاض مستوى الفساد، والعدالة االجتماعية.

خاتمة التقرير
املوضوعات  من  واحًدا  تناولت  لدراسة  التقرير  هذا  عرض 
ُعد  الصُّ جميع  على  كبيرة  عنايًة  تولى  أن  يجب  التي  ة  املهمَّ
على  تقتصُر  ال  للعنف  االقتصادية  فاآلثاُر  ولية؛  والدَّ احمللِّية 
تقدير أعداد القتلى واملصابني، والنفقات املطلوبة إلعادة إقرار 
لم فحسب؛ بل متتدُّ لتشمَل تقدمي تصوُّر استشرايف  حالة السِّ
ملستقبل البشرية، فما يزرُعه العنف احلالي يف حاضرنا جتنيه 
من  األخيرة  العشَر  السنواِت  أن  لوحظ  وقد  املستقبل.  أجياُل 
رات يف التاريخ،  لت أسوأ املؤشِّ القرن احلادي والعشرين قد سجَّ
اشتعال  بعد  العنف  آلثار  االقتصادية  الُكلفة  ارتفاُع  حيُث  من 
األوسط،  الشرق  ِمنَطقة  يف  العربية  الدول  بعض  يف  الثورات 
وزيادة أعداد القتلى بسبب العنف املسلَّح، واألنشطة اإلرهابية يف 
مناطَق متفرقٍة يف أرجاء العالم؛ كأمريكا اجلنوبية، ودول إفريقيا 

جنوب الصحراء وغيرها.
اآلثار  رات  مؤشِّ يف  امللحوظ  االرتفاع  أن  الباحثون  ويؤكِّد 
يَُعدُّ حدًثا غير مسبوق منذ نهاية احلرب  االقتصادية للعنف، 
التاريخ؛  لها  سجَّ إنسانية  كارثٍة  أكبَر  بوصفها  الثانية،  العاملية 
اجلماعات  أداء  وتطوُّر  املسلَّح،  العنف  الت  معدَّ الرتفاع 
نهاية  منذ  العالم  يف  نفوذها  بسط  نطاق  واتساع  اإلرهابية، 

القرن املنصرم، ومطلع القرن احلالي.
وعلى الرغم من أن الدراسة قد أوَصت بضرورة استمرار جهود 
مكافحة العنف َدولّيًا؛ للحدِّ من اآلثار االقتصادية للعنف؛ أماًل 
لم واالستقرار، فإنها لم تُوِل  مة بالسِّ يف أن حتيا البشريُة حياةً منعَّ
االهتماَم البحثي الالزم لإلحاطة بأسباب ودوافع العنف، التي 
دة تتصل باحلوكمة، والشفافية، والعدالة،  تعود إلى عوامل معقَّ
البُنى  بطبيعة  وترتبط  والثروة،  االقتصادية  العوائد  وتوزيع 
االقتصادية املتحوِّلة، وممانعة القوى االجتماعية التقليدية من 
الَقبول بدفع ثمن حترير االقتصاد؛ لكونها جتد أن مجموعاِت 
املصالح هي املستفيُد األساسي من منافع التحرير االقتصادي 
ر العنف يف بعض بلدان  الداخلية. وال ميكن فهم أسباب تفجُّ
الشرق األوسط، بالتناقضات السياسية فقط؛ بل بعدالة التوزيع 
َشت الكثير من الفئات االجتماعية، وقتلت  االقتصادي التي همَّ
التي  للدولة  النابذةَ  القوى  إن  االجتماعي.  باالرتقاء  أحالَمها 
كانت َوقوَد االضطراب االجتماعي هي َدوًما ضحيُة اإلقصاء 

االجتماعي، وِفقدان األفق.



لم في العالم العائُد االقتصادي إلقرار حالة السِّ
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