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ــدوِق الســام األمريكــي  ــٌر يصــُدر عــن صن ــة( تقري ــدول الهشَّ )مؤشــر ال
ومجلــِة السياســة اخلارجيــة منــذ 2005؛ لتقييــم مــدى ضعــف الــدول 
ذات الســيادة، التــي هــي أعضــاءٌ يف األمم املتحــدة، ويُصنِّــف هــذه الــدول 
بالرجــوع إلــى 12 عامــًا أساســّيًا باإلضافــة إلــى عــدٍد مــن العوامــل 
الفرعيــة، منهــا ضعــُف االقتصــاد، وعــدم االســتقرار. إذ تفيــد دراســة 
ــز  ــا، وتعزي ــى حلِّه ــل عل ــدول يف الكشــف عــن مشــاكلها، والعم أحــوال ال
الوعــي لــدى مجتمعاتهــا؛ لتفعيــل التنميــة واالرتقــاء بحيــاة اإلنســان أينمــا 

ــا.  ــا وعاملّيً ــق الســام محلّيً كان، وحتقي
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ــت مؤسســة )صنــدوق الســام( إحــدى أهــمِّ املؤسســات  اهتمَّ
ودراســتها،  املشــاكل  تشــخيص  مجــال  يف  العاملــة  العامليــة 
ــع  ــذ مطل ــا، من ــى حلِّه ــي تســاعد عل والبحــث عــن األســاليب الت
التســعينيات، بوضــع معاييــَر لتقييــم )الصراعــات( التــي يشــهدها 
العالــم. وأصــدرت يف عــام 2005، باســتخدام ُمعَطيــات هــذا 
 ،)Failed States Index ته )مؤشــر الــدول الفاشــلة اإلطــار، مــا ســمَّ

الــذي توالــت إصداراتــه ســنوّيًا.    

 ،2019 عــام  ــر يف  املؤشِّ مــن  النســخة اخلامســَة عشــرةَ  صــدرت 
ــة(، ليصبــح عنــوان  وُغيِّــرت فيــه تســمية الــدول )الفاشــلة( إلــى )الهشَّ
ــة Fragile States Index: FSI(. وشــمل  ــر الدول الهشَّ التقرير: )مؤشِّ

التقريــر 178 دولــة علــى تفــاوٍت درجــة الهشاشــة فيهــا. 

دولــًة   59 جــاءت  الهشاشــة،  مــن  مســتًوى   12 ــر  املؤشِّ حــدد 
ل فيهــا  مبقتضاهــا ضمــَن املســتويات الســتَّة األولــى التــي يُســجَّ
أدنــى مســتًوى للهشاشــة، وأُدرجــت الــدول املتبقيــة 119 دولــًة 
لت أعلــى درجــات الهشاشــة. ضمــَن املســتويات الســتة التــي ســجَّ

تفيــد دراســة أحــوال الــدول يف الكشــف عــن مشــاكلها، والعمــل 
لتفعيــل  مجتمعاتهــا؛  لــدى  الوعــي  وتعزيــز  هــا،  حلِّ علــى 
وحتقيــق  كان،  أينمــا  اإلنســان  بحيــاة  واالرتقــاء  التنميــة 

ــا. وعاملّيً ــا  محلّيً الســام 

ما بني املرونة والهشاشة

نتائج التقييم 

ــرات،  ــر علــى أســاِس إجمالــيِّ الدرجــِة التــي حصلــت عليهــا كلُّ دولــة بعــد تقييمهــا باســتخدام جميــع املؤشِّ ُصنِّفــت الــدوُل يف املؤشِّ
ــر ملختِلــف الــدول بــن صفــر و120، وأوضــح التصنيــف ذلــك مــن طريــق توصيــف الــدول علــى النحــو اآلتــي:  وتــراوح قيمــة املؤشِّ

ر فيها بن 0 و30. الدول )القابلة لاستدامة Sustainable(: قيمة املؤشِّ  
ر فيها تزيد على 30، وقد تبلغ 60. ة Stable(: قيمة املؤشِّ الدول )املستقرَّ  
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قياس مخاطر الهشاشة
ا، ليــس يف إظهــار  ــة جــّدً ــة أداًة مهمَّ ــر الــدول الهشَّ يَُعــدُّ مؤشِّ
الضغــوط الطبيعيــة التــي تواجههــا جميــع الــدول فحســب، ولكــن 
ــا  ــًة م ــوط دول ــه هــذه الضغ ــع في ــذي تدف ــت ال ــد الوق يف حتدي

ــة الفشــل أيًضــا.   نحــو حاَف
د  ــة لعــام 2019، 178 دولــًة، وحــدَّ َشــِمَل تقريــر الــدول الهشَّ
ــة بأنهــا الــدول التــي تُعانــي أَزمــاٍت داخليــًة  مفهــوم الــدول الهشَّ
السياســي  الفســاد  وتغلُغــل  عــد،  الصُّ جميــع  علــى  وخارجيــة 
متازمــة  ــي  تفشِّ يف  جميًعــا  وتشــترك  أنظمتهــا،  يف  واملالــي 
الفقــر والبَطالــة والفســاد وِفقــدان األمــن، علــى الرغــم مــن 

اختــاف الظــروف الداخليــة يف كلِّ دولــة منهــا.

ــر خريطــة هشاشــة الــدول لهــذا العــام، مــع حتليــل  حــدد املؤشِّ
النتائــج واســتنباط الِعبَــر مــن بعــض احلــاالت، ولــم يُفتْــه يف 
هــذا الســياق، وعلــى الرغــم مــن قتامــة بعــض النتائــج، أن يؤكــد 
ضــرورةَ االبتعــاد عــن التشــاؤم والنظــر إلــى اجلانــب املشــرق.

ــَد اهتمــام، بوصفهــا حــاالٍت  ــدول مزي ــُر بعــَض ال ــى التقري وأول
ــًة ينبغــي التوقــف عندهــا، منهــا فنزويــاَّ التــي أطلــق عليها  خاصَّ
ــي،  ــة املريــض(، والنمــوذج البرازيل ــكا اجلنوبي اســم )رجــل أمري
وحالــة اليمــن والصومــال الــذي يــرى فيــه مثــااًل الســتيعاب 
املرونــة، وصعــود جنــم إثيوبيــا، وموريشــيوس التــي تَُعــدُّ جزيــرةَ 
االســتقرار يف إفريقيــا، والقوقــاز الــذي يفــرض التفــاؤَل احلــِذر.

الســام يف  اعتمــده صنــدوق  الــذي  املنهــج  ــر  املؤشِّ وأوضــح 
ــر  تقييــم درجــات الهشاشــة لــدى الــدول، وســبيل فهــم مؤشِّ
ــرات مبجاالتهــا األربعــة: التماســك،  ــة، وربــط املؤشِّ الــدول الهشَّ
ــة. واالقتصــاد، والسياســة، واملجــال االجتماعــي والقضايــا العامَّ

ًنا الدول األكثر تحسُّ
أظهــر التقريــر أن فنلنــدا، والنرويــج، وسويســرا، والدمنــارك، 
وأســتراليا، وآيســلندا، وكندا، ونيوزيلندا، والســويد، ولوكسمبورغ، 
هــي أكثــُر الــدول اســتقراًرا علــى الصعيــد العاملــي، وأوضــح أن 

ــا. فنلنــدا هــي الدولــة األكثــر متانــًة عاملّيً

وأحرزت كلٌّ من إثيوبيا، وكينيا، وأوزبكســتان، والنيبال، وغامبيا، 
والعــراق، واإلكــوادور، والدومينيــك، وماليزيــا، وزمبابــوي، وتيمــور 

ــًنا كبيًرا يف مســتوى املرونة. الشــرقية، وأرمينيا، حتسُّ

ــَن الطفيــف يف ترتيــب إثيوبيــا، وكينيــا،  ــر التحسُّ وأوضــح املؤشِّ
وأوزبكســتان، وغامبيــا، والنيبــال، فبعــد أن جــاءت إثيوبيــا يف 
ــر صنــدوق الســام لعــام 2017،  املرتبــة األكثــر تدهــوًرا يف مؤشِّ
ــة  ــث جــاءت يف املرتب ــام، حي ــا هــذا الع ــا ملحوًظ ًم لت تقدُّ ســجَّ
ــًنا، بعــد تطبيــق عمليــات إصــاح  األولــى بــن أكثــر البلــدان حتسُّ
ــد مــن الوفــاق السياســي واالجتماعــي،  ــى مزي طموحــة أدت إل
وحتطيــم النظــام الِعرقــي الســابق الــذي عانــت البــاد أوزاَره 

علــى مــدار عقــود طويلــة.

دول االستقرار في إفريقيا 
إن الرؤيــة الســائدة منــذ ســنوات طويلــة هــي وجــود ارتبــاط 
 21 أن  ســيَّما  ال  والهشاشــة،  اإلفريقيــة  الــدول  بــن  قــويٍّ 
ــر الــدول  دولــًة مــن الــدول الثاثــن األكثــر هشاشــة يف مؤشِّ
ة اإلفريقيــة، ومــع ذلــك، فــإن  ــة لعــام 2019 تقــع يف القــارَّ الهشَّ
موريشــيوس مثــاٌل واضــح علــى أن إفريقيــا أيًضــا موطــٌن لبعــض 
ــر هــذا العــام  أكثــر دول العالــم اســتقراًرا، وقــد جــاءت يف مؤشِّ
يف املرتبــة العشــرين مــن بــن 190 دولــة، قبــل روانــدا التــي 
ولــم تفِصلهــا إال نقطــٌة واحــدة عــن   ،29 املرتبــة  جــاءت يف 
الواليــات املتحــدة، يف حــن جــاءت كينيــا يف املركــز 61. هــذا 
النجــاح االقتصــادي ملوريشــيوس يدعمــه عنصــٌر حاســم يتجــاوز 
االقتصــاَد اليســير إلــى طبيعــة احلكــم الدميقراطــي املســتقرِّ 

وســيادة القانــون واألمــن.

وقــد أشــاد التقريــر مبوريشــيوس، مشــيًرا إلــى أنهــا األشــدُّ 
متانــًة هــذا العــام يف إفريقيــا. وذلــك بعــد تصنيــف موريشــيوس 

ل  ة األولــى التــي ُيســجَّ جــاءت 59 دولــة ضمــن املســتويات الســتَّ
فيهــا أدنــى مســتًوى للهشاشــة، وُأدرجــت الــدول املتبقيــة 119 
درجــات  أعلــى  لت  التــي ســجَّ الســتة  املســتويات  دولــة ضمــن 

الهشاشــة.

أوليات إقليمية
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ا(، وهــي بهــذا أول دولــة إفريقيــة  ة جــّدً ضمــن الــدول )املســتقرَّ
تدخــل ضمــن فئــة )مســتقرٍّ للغايــة(.

وأشــاد التقريــر أيًضــا بســنغافورة التــي ارتقــت يف تصنيــف 
2019، لتصبــح أوَل دولــة آســيوية تنتقــل إلــى الفئــة املســتدامة، 
 .Sustainable ة ــق املتانــَة املســتمرَّ وكانــت أوَل دولــة آســيوية حتقِّ

ة؛  ــة املســتقرَّ ــت بالفئ ــي التحَق وليســت موريشــيوس وحَدهــا الت
بــل ُصنِّفــت معهــا سيشــيل وبوتســوانا اللتــان أظهرتــا اســتقراًرا 
ــًرا يف مســتوى الهشاشــة،  ــًنا كبي لتا حتسُّ ــا، وســجَّ سياســّيًا قوّيً

علــى مــدار الِعقــد املاضــي مــن الســنن.

النجم الصاعد
علــى الرغــم مــن حالــة التدهــور املســتمرِّ التــي عاشــتها إثيوبيــا 
ــًنا  علــى مــدار ِعقــد، حتــى عــام 2017، كانــت البلــَد األكثــر حتسُّ
ــة لعــام 2019، حتــى غــدا أداؤهــا يف هــذا  ــر الــدول الهشَّ يف مؤشِّ

ــة  ــا إصاحــاٍت سياســيًة مبرون قــت فيه ــام قصــَة جنــاح حقَّ الع
ــا يف عــام 2018 حتــوُّالٍت سياســيًة  ــة. فقــد شــهدت إثيوبي بالغ
الســلميُّ  االنتقــال  وراءهــا  الرئيســة  الدوافــَع  لعــل  كبيــرة، 
للســلطة، وقيــام رئيــس الــوزراء اجلديــد بتنفيــذ إصاحــاٍت 

جريئــة لتعزيــز الشــمولية االقتصاديــة واالجتماعيــة. 

الدول األكثر تراجًعا
لت تراجًعــا كبيــًرا علــى  ــة مجموعــٌة أخــرى مــن الــدول ســجَّ وثَمَّ
عشــَر  االثنــي  يف  تدهــوًرا  أكثرهــا  كان  الهشاشــة،  مســتوى 
شــهًرا املاضيــة: فنزويــا )رجــل أمريــكا اجلنوبيــة املريــض( 
ــي تواجــه  ــل الت ــا البرازي ــرًة، ومعه ــاٍت كبي ــت اضطراب ــي عان الت

يــاٍت داخليــًة كبيــرة، وسياســة مضطربــة.  حتدِّ

تراجــع أيًضــا مــن دول أمريــكا الاتينيــة: نيكاراغــوا وهنــدوراس، 
لتكونــا إلــى جانــب الواليــات املتحــدة األمريكيــة، واململكــة املتحــدة، 
وبولنــدا، ودول إفريقيــة مثــل: توغــو، والكاميــرون، ومالي، وتنزانيا، 

رت الــدول األكثــر هشاشــة. إضافــة إلــى اليمــن التــي تصــدَّ

ــى  ــزال دول االحتــاد الســوفيتي ســابًقا تهيمــن عل يف حــن ال ت
ــًنا علــى املــدى الطويــل، إذ جــاءت  قائمــة الــدول األكثــر حتسُّ
قيرغيزســتان،  وجمهوريــة  وجورجيــا،  بياروســيا،  مــن  كلٌّ 
يف  وأوزبكســتان،  وتركمانســتان،  وطاجيكســتان،  ومولدوفــا، 

املرتبــة األولــى بــن أفضــل 20 دولــة.

علــى  عاًمــا   60 مــن  أكثــر  منــذ  الســام  صنــدوق  يعمــل 
الصراعــات،  مــن  للحــدِّ  العمليــة  واملناهــج  األدوات  تطويــر 
والتنميــة  البَشــري  األمــن  بــني  بالَعاقــة  اجلــادِّ  واالهتمــام 
االقتصاديــة، وُيســهم يف مســاعدة املجتمعــات علــى حتقيــق 
الســام واالزدهــار، ومتكــني صانعــي السياســات مــن تشــخيص 

احللــول. وتطويــر  الضعــف،  وِنقــاط  املخاطــر 

األكثر انحداًرا منذ
2009

األكثر حتسًنا منذ
2009

Fragile states Index FSI ـــــة ــــر الــــــدول الهشَّ املصدر: مؤشِّ
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حالة اليمن 
َي األوضــاع يف أغلــب  وأظهــرت النتائــج مــن جهــة أخــرى تــردِّ
الــدول العربيــة، وتصنيفهــا ضمــن فئــات الــدول ذات )اإلنــذار 
ا(، ال ســيما تلــك التــي عاشــت يف الســنوات األخيــرة  العالــي جــّدً
ــا وقاقــل، جعلتهــا تعانــي عــدَم االســتقرار وِفقــدان األمــن  حروًب
واألمــان. وقــد جــاء اليمــن يف املرتبة األولى يف الهشاشــة وخطورة 
الداخليــة،  األوضــاع  تداعيــات  أبرزهــا  ألســباب  األوضــاع، 
والكارثــة اإلنســانية التــي جنَمــت عــن احلــرب الطويلــة التــي 
تعيشــها البــاد منــذ ســنوات، وكان اليمــن أيًضــا رابــَع أكثــر 
الــدول تقهُقــًرا علــى مــدار الِعقــد املاضــي، بعــد ليبيــا وســورية 

ة، تدهــوًرا كبيــًرا يف مجــاالت عــدة،  ومالــي، وشــهد يف هــذه املــدَّ
ــل اخلارجــي، وحقــوق اإلنســان، وســيادة القانــون،  منهــا: التدخُّ

دون يف الداخــل. ـم اجلماعــي، والاجئــون، واملشــرَّ والتظلُـّ

وأكــد التقريــر أيًضــا أن اليمن، وســورية، ومالي، وليبيا، وفنزويا، 
وموزمبيــق، ال تــزال منــذ عشــر ســنوات الــدوَل األكثــر تراجًعــا، يف 
لت كوبــا، ومولدافيــا، وجورجيــا، وبوتــان، وأوزبكســتان،  حــن ســجَّ
ــًنا ملحوًظــا، مــن حيــث التماســُك  وزميبابــوي، يف هــذا الِعقــد حتسُّ
ــى رأس قائمــة الــدول  ــا عل ــى الصمــود. وجــاءت ليبي والقــدرة عل
ــة يف شــماليِّ إفريقيــا يف املركــز املئــة واخلمســن عاملّيًــا، يف  الهشَّ

حــن كانــت يف تقريــر 2010 يف املرتبــة الســتِّن.

أعلى درجات التحذير

الكونغو سوريةجنوب السودانالصومالاليمن
الديمقراطية

113.5112.3112.2111.5110.2

1234
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استيعاب المرونة
ــة للحــدِّ مــن الفقــر عبــر دعــِم  قــت اجلهــود العامليــة املبذول حقَّ
البنيــة التحتيــة وبنــاِء املؤسســات جناًحــا عاملّيًــا ســاحًقا، إذ 
الت الفقــر بدرجــة كبيــرة يف الِعقَديــن املاضين.  انخفضــت معــدَّ
ــة،  ومــع ذلــك، هنــاك اســتثناءٌ واضــح يف بعــض الــدول الهشَّ
التــي تعانــي آثــاَر أَزمــاٍت طويلــة أو متكــررة، فلــم تُفلــح اجلهــود 
وليــة واملتعــددة األطــراف معهــا؛ بــل اســتمرَّ فيهــا  اإلمنائيــة الدَّ
ــا زاد  الفقــر، وتفاقمــت األَزمــات، وازدادت األحــوال ســوًءا. وممَّ
ًمــا، نــدرة امليــاه، وتتابــع الكــوارث الطبيعيــة،  األمــوَر تعقيــًدا وتأزُّ
التــي أدت إلــى حصــول هجــرة َقســرية واســعة، ال ســيَّما يف 

ــل الشــرق األوســط والقــرن اإلفريقــي.  دة مث مناطــَق محــدَّ

يــات، تقــوم املؤسســات املاليــة للتنميــة  واســتجابًة لهــذه التحدِّ
املتعــددة األطــراف والــوكاالت اإلنســانية واإلمنائيــة بتطويــر 
ملواجهــة  جديــدة  متويــات  وتســهيل  وإرشــادات،  سياســاٍت 
ــال يف  ــرزت الصوم ــة يف حــاالت الهشاشــة. وب ــات التنمي ي حتدِّ
هــذا الســياق، بقــدرة شــعبها علــى الصمــود منــذ 13 عاًمــا، بــن 
الــدول الثــاث األكثــر هشاشــة، علــى الرغــم مــن أعمــال العنــف 
التــي متارســها حركــة الشــباب اإلرهابيــة فيهــا دون هــوادة، 
ــرة، والتشــريد اجلماعــي،  ومواســم اجلفــاف املتكــررة واملدمِّ

وهــو أمــر يدعــو للفخــر.

ــة، ضمــن فئــة  ورّتــب املؤشــر دول اليمــن والصومــال وجنــوب الســودان وســورية والكونغــو الدميقراطيــة يف أعلــى قائمــة الــدول الهشَّ
الــدول التــي يســتدعي ســوء األوضــاع فيهــا )أعلــى درجــات التحذيــر(.
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ــة« منهًجــا واضًحــا ُمســتًقى مــن  ــر الــدول الهشَّ يعتمــد »مؤشِّ
مصــادر املعلومــات املوثوقــة، ويهــدف إلــى بيــان أســباب هشاشــة 
ــًرا لتحديــد احلــاالت،  نــت 12 مؤشِّ الــدول عبــر 4 محــاوَر تضمَّ
والضغــوط  ــة،  العامَّ واخِلْدمــات  اإلنســان،  حقــوَق  وتشــمل: 
واألمــن  ــا،  داخلّيً دين  واملشــرَّ والاجئــني،  الدميوغرافيــة، 

واالســتقرار.

الترتيب الدولة
المؤشرعالمًيا

1113.5الجمهورية اليمنية
2112.3جمهورية الصومال الفيدرالية

7108.5جمهورية تشاد
8108.0جمهورية السودان

9105.0جمهورية أفغانستان اإلسالمية
1199.4جمهورية غينيا

1498.5جمهورية نيجيريا االتحادية
1896.2جمهورية النيجر

1995.5جمهورية غينيا بيساو
2095.3جمهورية أوغندا
2194.5جمهورية مالي

2394.2جمهورية باكستان اإلسالمية 
2892.2دولة ليبيا

2992.1جمهورية ساحل العاج
3190.1الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

3488.4جمهورية مصر العربية
3687.7جمهورية بنغالديش الشعبية

3887.4جمهورية توغو
3986.8جمهورية سيراليون

4385.1جمهورية جيبوتي
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الترتيب الدولة
المؤشرعالمًيا

4485.0الجمهورية اللبنانية
4783.9جمهورية بوركينا فاسو

4783.9جمهورية جامبيا اإلسالمية
5681.7جمهورية القمر المتحدة

5980.3الجمهورية التركية
6677.2جمهورية السنغال

6975.9المملكة األردنية الهاشمية
7573.6جمهورية بنين

7873.0المملكة المغربية
9270.5جمهورية الجابون

9370.4المملكة العربية السعودية
9570.1الجمهورية التونسية
9669.8جمهورية المالديف

11363.8مملكة البحرين
11960.5ماليزيا

12457.5بروناي دار السالم
13053.2دولة الكويت
13350.0سلطنة عمان

14145.4دولة قطر
14940.1 اإلمارات العربية المتحدة

ر  منهج المؤشِّ
ــة( منهًجــا واضًحــا اســتقاه مــن  ــر الــدول الهشَّ يعتمــد )مؤشِّ
مصــادر املعلومــات الغزيــرة املتنوعــة واملوثوقــة، ويهــدف إلــى 
نــت  بيــان أســباب هشاشــة الــدول عبــر )أربعــة( محــاوَر تضمَّ
ــًرا( مختلًفــا تُســتخَدم لتحديــد مــدى ضعــف احلــاالت،  )12 مؤشِّ
ــة،  ــوَق اإلنســان، واخِلْدمــات العامَّ وتشــمل هــذه األســباب: حق
داخلّيًــا،  دين  واملشــرَّ والاجئــن،  الدميوغرافيــة،  والضغــوط 

واألمــن واالســتقرار. 

 48( بوســاطة  املعتَمــدة  احملــاِور  ــرات  مؤشِّ التقييــم  يُعــرِّف 
لــكلٍّ منهــا فــروع تُوضــح أســباَب الهشاشــة التــي  عنصــًرا(، 
ــر، ومنهــج تقييمهــا،  ــه لهــا، ويُبــرز عناصــر كلِّ مؤشِّ ينبغــي التنبُّ
ــر يف  ــرات، وحتديــد حصيلــة املؤشِّ وصــواًل إلــى تقييــم املؤشِّ

إطــار مقيــاس شــامل.

ــر يعنــي  وإن ارتفــاع مرتبــة أي دولــة يف قائمــة تصنيــف املؤشِّ
ضعَفهــا وهشاشــتها، فكلَّمــا ارتفعــت املرتبــة كانــت الدولــة أكثــَر 

ُعرضــًة للخطــر.

علــى  وعمــل  الــدول،  عــن  ضخمــًة  بيانــاٍت  التقييــم  وَشــِمَل 
معاجلتهــا مبجموعــة مــن املهــامِّ الرئيســة، متثَّلــت فيمــا يأتــي:

حتليل املضمون   
التعامل مع البيانات الكميَّة  

املراجعة النوعية   
ر إنتاج املؤشِّ  
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ر دالالت المؤشِّ
ــرات، وكثــرة املراجــع املســتخَدمة  بســبب تشــعُّب عناصــر املؤشِّ
م  يف حتديدهــا، والبيانــات املســتخَدمة يف تقييمهــا، لــم يقــدِّ
ــر يف تقريرهــم، نظــرًة شــاملة عميقــة  القائمــون علــى هــذا املؤشِّ
ــرات؛ بــل اكتَفــوا بعــرض تســاؤالت  نــات جميــع عناصــر املؤشِّ ملكوِّ

ــرات:  عــن مفهومهــا. وفــق احملــاور األربعــة للمؤشِّ

رات حالة التماسك 1( مؤشِّ

رات رئيسة:  ن هذا احملور ثاثة مؤشِّ يتضمَّ

ويشــمل:   ،Security Apparatus األمنيــة  األجهــزة   
شــؤون احتــكار القــوة، والَعاقــة بــن األمــن واملواطــن، 

ة، وتواُفــر الســاح.  واســتخدام القــوَّ

فئــات النَُّخــب Factionalized Elites، ويشــمل: شــؤون   
القيــادة، وقضايــا الُهويــة، وتوزيــع مصــادر الدولــة بــن 

فئــات املجتمــع، واملســاواة بــن النــاس يف احلقــوق. 

ويشــمل:   ،Group Grievance الفئــات  شــكوى   
ــد الصراعــات، واملســاواة يف  االســتجابة لإلصــاح بع
والعنــف  الفئــوي  التقســيم  املصــادر، وشــؤون  توزيــع 

الفئــوي. 

رات الحالة االقتصادية 2( مؤشِّ
رات رئيسة: ن ثاثة مؤشِّ يتضمَّ

االنحــدار االقتصــادي Economic Decline، ويشــمل:   
، والظــروف االقتصاديــة القائمــة،  شــؤون املــال العــامِّ
واملنــاخ االقتصــادي الســائد، والتعدديــة االقتصاديــة. 
التنميــة املتفاوتــة Uneven Development: ويشــمل:   
ــة، والفــرص االقتصاديــة املتاحــة،  املســاواة االقتصادي
واملنــاخ االقتصــادي الســائد، والنشــاطات االقتصاديــة 

واالجتماعيــة. 
 ،Human Flight & Brain Drain العقــول  هجــرة   
ــي  ــال البشــري التقن ــى رأس امل ويشــمل: احملافظــة عل
املهاجــرة،  للعقــول  االقتصــادي  والعامــل  والفكــري، 
ــتات وأثرهــا  ــة الشَّ ــاخ االقتصــادي الســائد، وحال واملن

االقتصــادي. 

رات الحالة السياسية 3( مؤشِّ
رات رئيسة: ن ثاثة مؤشِّ يتضمَّ

ثقــة  ويشــمل:   ،State Legitimacy ولــة  الدَّ شــرعية   
النــاس يف النظــام السياســي، واملعارضــة السياســية، 
والشــفافية بوصفهــا ســاًحا ضــد الفســاد، وانفتــاح 
السياســي.  والعنــف  وعدالتهــا،  السياســية  اإلجــراءات 
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ــة Public Services، ويشــمل: تقــدمي  اخِلْدمــات العامَّ  
ــة للجميــع، والشــؤون الصحيــة، وإتاحة  اخِلْدمــات العامَّ

التعليــم، وتوفيــر الســكن، والبنيــة التحتيــة. 

 Human Rights & حقــوق اإلنســان وَســير القانــون  
Rule of Law، ويشــمل: احلقــوق املدنيــة والسياســية، 

وانتهــاك احلقــوق، ومــدى االنفتــاح وحريــة اإلعــام، 
علــى  واملســاواة  القانونيــة،  ومرجعيتهــا  والعدالــة 

السياســي.  املســتوى 

ة رات الحالة االجتماعية والعامَّ 4( مؤشِّ

رات رئيسة: ن ثاثة مؤشِّ  يتضمَّ

 ،Demographic Pressures الضغــوط الدميوغرافيــة  
ــة، وتوافــر  ــة العامَّ انية، والصحَّ ويشــمل: القضايــا الســكَّ
ومــدى  الطبيعيــة احمليطــة،  البيئــة  الغــذاء، وشــؤون 

ــر املصــادر.  تواف

 Refugees الداخــل  مــن  والنازحـــــون  الاجئــــون   
اخلــارج  مــن  الاجئــن  وضــع  ويشــمل:   ،& IDPS

الحتياجــات  االســتجابة  ومــدى  داخلّيًــا،  والنازحــن 
املســاعدات.  وتقــدمي  ــات،  التنقُّ

ــل اخلارجــي External Intervention، ويشــمل:  التدخُّ  
ــل السياســي، واالقتصــادي، والتدخل باســتخدام  التدخُّ

ة املاديــة.  القــوَّ

ر ة المؤشِّ أهميَّ

انتشــرت منــذ نهايــة احلــرب البــاردة ظاهــرةُ العنــف اجلماعــيِّ 
الناجــم عــن صراعــات داخليــة يف كثيــر مــن الــدول. وإن بعــض 
ل إلــى  األزمــات نتَجــت عــن اضطرابــات ِعرقيــة، وبعضهــا حتــوَّ
حــروب أهليــة، يف حــن أخــذت أخــرى شــكَل ثــورات انتهــت بحــاالت 

تتعــرَّض  التــي  ــة  الهشَّ الــدول  أن  إال  ــدة.  معقَّ إنســانية  طــوارئ 
اخلطــرةَ  التداعيــاِت  مبفردهــا  ــل  تتحمَّ ال  أَزمــات  أو  لضغــوط 
اهــا إلــى دول اجلــوار  الناجتــَة عــن تلــك األَزمــات؛ بــل قــد تتعدَّ
ــم.  ــع أنحــاء العال القريــب أيًضــا وإلــى غيرهــا مــن الــدول يف جمي

يــة إلــى هشاشــة الــدول،  وال ميكــن غالًبــا التنبُّــؤ باألســباب املؤدِّ
ــي قــد تطفــو  ــد املشــاكل الت فهــي معقــدة ومتشــابكة، وال حتدي
علــى الســطح يف وقــٍت مــا، لكــنَّ مــن املهــم أن يفهــَم املجتمــع 
مينَحهــا  وأن  الهشاشــة،  يف  تُســهم  التــي  الظــروف  ولــي  الدَّ
واتخــاذ  معهــا،  للتعامــل  ا  مســتعّدً ليكــون  الــكايَف  االهتمــام 

تهــا وآثارهــا.  اإلجــراءات الازمــة للتخفيــف مــن حدَّ

ويحتــاج صانعــو القــرار، لتطبيــق سياســات مؤثــرة، إلــى فهــم 
مــدروس  ونهــج  لألوضــاع،  ســريع  وتقــومي  للظــروف،  عميــق 
يــة،  لتحديــد أمنــاط العــاج، يدمــج البيانــاِت النوعيــَة والكمِّ
والتحليــات الرصينــة. مــن هنــا، تنبــع األهميــة التــي يكتســبها 
ــة الضــوَء علــى قيــاس مخاطــر  ــر الــدول الهشَّ تســليط مؤشِّ
الهشاشــة ودراســة مواطــن الضعــف التــي تؤدِّي إليهــا، والقضايا 
ذات الصلــة يف الــدول الضعيفــة القابلــة للتأثــر، واالســتعانة 
ــا، إذ  ــة والسياســية يف حتليله ــة واالقتصادي ــوم االجتماعي بالعل
ــن مــن تقييــم املخاطــر السياســية التــي قــد تنجــم عنهــا،  ميكِّ
ــة، وتطبيــق  واإلنــذار املبكــر لصانعــي السياســات واجلمهــور عامَّ

البرامــج الكفيلــة بإصــاح األوضــاع.

ويعمــل صنــدوق الســام منــذ أكثــر من 60 عاًما علــى تطوير األدوات 
واملناهــج العمليــة للحــدِّ مــن الصراعــات، واالهتمــام اجلــادِّ بالَعاقــة 
الصنــدوق  ويُســهم  االقتصاديــة،  والتنميــة  البشــري  األمــن  بــن 
ذكاء، يف مســاعدة  أكثــر  ومنهجيــات  بوســاطة هندســة شــراكات 
صانعــي  ومتكــن  واالزدهــار،  الســام  حتقيــق  علــى  املجتمعــات 
الضعــف،  وِنقــاط  املخاطــر  تشــخيص  مــن  واملعنيــن  السياســات 

ــره مــن بيانــات. وتطويــر احللــول باحلــوار اجلماعــي، مبــا يوفِّ

ــى  ــدول عل ــل هشاشــة ال ــد عوام ــاُم بتحدي ــم يقتصــر االهتم ول
ــك  ــر، وإمنــا هنال ــذي أصــدر هــذا املؤشِّ ــدوق الســام( ال )صن
منظمــاٌت أخــرى تهتــم بهــذه القضيــة، فقــد أصــدرت )املنظمــة 
)نــادي  بـــ  املعروفــة  والتنميــة(  االقتصــادي  للتعــاون  وليــة  الدَّ
 States of ــة ــدول الهشَّ ــَر عــن )ال ــة( خمســَة تقاري ــدول الغني ال
Fragility(، صــدر أولهــا يف عــام 2013، وآخرهــا عــام 2018. 

فهــي  الــدول،  هشاشــة  إلــى  يــة  املؤدِّ باألســباب  ــؤ  التنبُّ ميكــن  ال 
علــى  قــد تطفــو  التــي  املشــاكل  ومتشــابكة، وال حتديــد  ــدة  معقَّ
ولــي  الســطح يف وقــٍت مــا، لكــنَّ مــن املهــم أن يفهــَم املجتمــع الدَّ
الظــروف التــي ُتســهم يف الهشاشــة، وأن مينَحهــا االهتمــام الــكايَف 
الازمــة  اإلجــراءات  واتخــاذ  معهــا،  للتعامــل  ا  مســتعّدً ليكــون 

وآثارهــا. تهــا  مــن حدَّ للتخفيــف 
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