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حول
مؤشــــر الــــــدول الهشـــــة
(مؤشــر الــدول الهشَّ ــة) تقريـ ٌـر يص ـ ُدر عــن صنــدوقِ الســام األمريكــي
ِ
ومجلــة السياســة اخلارجيــة منــذ 2005؛ لتقييــم مــدى ضعــف الــدول
ذات الســيادة ،التــي هــي أعضــاءٌ يف األمم املتحــدة ،ويُص ِّنــف هــذه الــدول
ٍ
ً
عــدد مــن العوامــل
عامــا أساســ ًّيا باإلضافــة إلــى
بالرجــوع إلــى 12
ضعــف االقتصــاد ،وعــدم االســتقرار .إذ تفيــد دراســة
الفرعيــة ،منهــا
ُ
أحــوال الــدول يف الكشــف عــن مشــاكلها ،والعمــل علــى حلِّهــا ،وتعزيــز
الوعــي لــدى مجتمعاتهــا؛ لتفعيــل التنميــة واالرتقــاء بحيــاة اإلنســان أينمــا
كان ،وحتقيــق الســام محل ًّيــا وعامل ًّيــا.
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اهتمــت مؤسســة (صنــدوق الســام) إحــدى أهــ ِّم املؤسســات
َّ
العامليــة العاملــة يف مجــال تشــخيص املشــاكل ودراســتها،
والبحــث عــن األســاليب التــي تســاعد علــى حلِّهــا ،منــذ مطلــع
التســعينيات ،بوضــع معاييـ َـر لتقييــم (الصراعــات) التــي يشــهدها
العالــم .وأصــدرت يف عــام  ،2005باســتخدام ُم َ
عطيــات هــذا
اإلطــار ،مــا سـ َّـمته (مؤشــر الــدول الفاشــلة ،)Failed States Index
الــذي توالــت إصداراتــه ســنو ًّيا.

تفيــد دراســة أحــوال الــدول يف الكشــف عــن مشــاكلها ،والعمــل
علــى ح ِّلهــا ،وتعزيــز الوعــي لــدى مجتمعاتهــا؛ لتفعيــل
التنميــة واالرتقــاء بحيــاة اإلنســان أينمــا كان ،وحتقيــق
الســام محل ًّيــا وعامل ًّيــا.

ِّ
املؤشــر  12مســت ًوى مــن الهشاشــة ،جــاءت  59دولــ ًة
حــدد
ـجل فيهــا
مبقتضاهــا ضمـ َن املســتويات السـ َّتة األولــى التــي يُسـ َّ
أدنــى مســت ًوى للهشاشــة ،وأُدرجــت الــدول املتبقيــة  119دولــ ًة

ِّ
املؤشــر يف عــام ،2019
صــدرت النســخة اخلامســ َة عشــرةَ مــن
و ُغ ِّيــرت فيــه تســمية الــدول (الفاشــلة) إلــى (الهشَّ ــة) ،ليصبــح عنــوان
ِّ
التقرير:
(مؤشــر الدول الهشَّ ــة  .)Fragile States Index: FSIوشــمل
ٍ
التقريــر  178دولــة علــى تفــاوت درجــة الهشاشــة فيهــا.

ـجلت أعلــى درجــات الهشاشــة.
ضمـ َن املســتويات الســتة التــي سـ َّ

ما بني املرونة والهشاشة

نتائج التقييم
ِّ
ِّ
املؤشــر علــى أسـ ِ
املؤشــرات،
ـاس إجمالـ ِّـي الدرجـ ِـة التــي حصلــت عليهــا ك ُّل دولــة بعــد تقييمهــا باســتخدام جميــع
صنِّفــت الــدو ُل يف
ُ
ِّ
املؤشــر ملخت ِلــف الــدول بــن صفــر و ،120وأوضــح التصنيــف ذلــك مــن طريــق توصيــف الــدول علــى النحــو اآلتــي:
وتــراوح قيمــة
ِّ
املؤشر فيها بني  0و.30
الدول (القابلة لالستدامة  :)Sustainableقيمة
ِّ
املؤشر فيها تزيد على  ،30وقد تبلغ .60
(املستقرة  :)Stableقيمة
الدول
َّ
ِّ
املؤشر فيها تزيد على  ،60وقد تبلغ .90
(املهددة  :)Warningقيمة
الدول
َّ
ِّ
املؤشر فيها تزيد على  ،90وقد تبلغ .120
الدول (املستَنفَرة  :)Alertقيمة
الدول القابلة لالستدامة

Sustainable

تقسيمات مؤشر الدول َّ
الهشة
املهددة
الدول املستق َّرة  Stableالدول َّ

Warning

الدول املستَنفَرة

Alert

املؤشر :إجمالي قياس ِّ
حصيلة قياس ِّ
املؤشرات االثني عشر
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قياس مخاطر الهشاشة

تحسنً ا
الدول األكثر
ُّ

يُ َعــ ُّد ِّ
مهمــة جــ ًّدا ،ليــس يف إظهــار
مؤشــر الــدول الهشَّ ــة أدا ًة َّ
الضغــوط الطبيعيــة التــي تواجههــا جميــع الــدول فحســب ،ولكــن
يف حتديــد الوقــت الــذي تدفــع فيــه هــذه الضغــوط دولــ ًة مــا
أيضــا.
نحــو حا َفــة الفشــل ً

أظهــر التقريــر أن فنلنــدا ،والنرويــج ،وسويســرا ،والدمنــارك،
وأســتراليا ،وآيســلندا ،وكندا ،ونيوزيلندا ،والســويد ،ولوكسمبورغ،
أكثــر الــدول اســتقرا ًرا علــى الصعيــد العاملــي ،وأوضــح أن
هــي
ُ
فنلنــدا هــي الدولــة األكثــر متان ـ ًة عامل ًّيــا.

وحــدد
شَ ِــم َل تقريــر الــدول الهشَّ ــة لعــام  178 ،2019دولــ ًة،
َّ
مفهــوم الــدول الهشَّ ــة بأنهــا الــدول التــي تُعانــي أزَمـ ٍ
ـات داخليـ ًة
الصعــد ،وتغلغُــل الفســاد السياســي
وخارجيــة علــى جميــع ُّ
واملالــي يف أنظمتهــا ،وتشــترك جمي ًعــا يف ِّ
تفشــي متالزمــة
والبطالــة والفســاد ِ
وفقــدان األمــن ،علــى الرغــم مــن
الفقــر َ
اختــاف الظــروف الداخليــة يف ك ِّل دولــة منهــا.

وأحرزت ٌّ
كل من إثيوبيا ،وكينيا ،وأوزبكســتان ،والنيبال ،وغامبيا،
والعــراق ،واإلكــوادور ،والدومينيــك ،وماليزيــا ،وزمبابــوي ،وتيمــور
حتسـنًا كبي ًرا يف مســتوى املرونة.
الشــرقية ،وأرمينياُّ ،

ِّ
املؤشــر خريطــة هشاشــة الــدول لهــذا العــام ،مــع حتليــل
حــدد
النتائــج واســتنباط ِ
الع َبــر مــن بعــض احلــاالت ،ولــم ي ُفتْــه يف
هــذا الســياق ،وعلــى الرغــم مــن قتامــة بعــض النتائــج ،أن يؤكــد
ضــرورةَ االبتعــاد عــن التشــاؤم والنظــر إلــى اجلانــب املشــرق.

ـض الــدول مزي ـ َد اهتمــام ،بوصفهــا حـ ٍ
ـاالت
وأولــى التقريـ ُـر بعـ َ
خاصـ ًة ينبغــي التوقــف عندهــا ،منهــا فنزويـ َّـا التــي أطلــق عليها
َّ
اســم (رجــل أمريــكا اجلنوبيــة املريــض) ،والنمــوذج البرازيلــي،
ً
مثــال الســتيعاب
وحالــة اليمــن والصومــال الــذي يــرى فيــه
املرونــة ،وصعــود جنــم إثيوبيــا ،وموريشــيوس التــي تُ َعـ ُّد جزيــرةَ
االســتقرار يف إفريقيــا ،والقوقــاز الــذي يفــرض التفــاؤ َل احلـ ِـذر.
جــاءت  59دولــة ضمــن املســتويات الســتَّ ة األولــى التــي ُيسـ َّـجل
ـتوى للهشاشــة ،و ُأدرجــت الــدول املتبقيــة 119
فيهــا أدنــى مسـ ً
دولــة ضمــن املســتويات الســتة التــي سـ َّـجلت أعلــى درجــات
الهشاشــة.
ِّ
املؤشــر املنهــج الــذي اعتمــده صنــدوق الســام يف
وأوضــح
تقييــم درجــات الهشاشــة لــدى الــدول ،وســبيل فهــم ِّ
مؤشــر
ِّ
املؤشــرات مبجاالتهــا األربعــة :التماســك،
الــدول الهشَّ ــة ،وربــط
واالقتصــاد ،والسياســة ،واملجــال االجتماعــي والقضايــا العا َّمــة.

ِّ
التحس ـ َن الطفيــف يف ترتيــب إثيوبيــا ،وكينيــا،
املؤشــر
وأوضــح
ُّ
وأوزبكســتان ،وغامبيــا ،والنيبــال ،فبعــد أن جــاءت إثيوبيــا يف
املرتبــة األكثــر تدهــو ًرا يف ِّ
مؤشــر صنــدوق الســام لعــام ،2017
ً
ملحوظــا هــذا العــام ،حيــث جــاءت يف املرتبــة
ـجلت تق ُّد ًمــا
سـ َّ
حتسـنًا ،بعــد تطبيــق عمليــات إصــاح
األولــى بــن أكثــر البلــدان ُّ
طموحــة أدت إلــى مزيــد مــن الوفــاق السياســي واالجتماعــي،
وحتطيــم النظــام ِ
العرقــي الســابق الــذي عانــت البــاد أوزا َره
علــى مــدار عقــود طويلــة.

دول االستقرار في إفريقيا
إن الرؤيــة الســائدة منــذ ســنوات طويلــة هــي وجــود ارتبــاط
قــوي بــن الــدول اإلفريقيــة والهشاشــة ،ال ســ َّيما أن 21
ٍّ
دولــ ًة مــن الــدول الثالثــن األكثــر هشاشــة يف ِّ
مؤشــر الــدول
ـارة اإلفريقيــة ،ومــع ذلــك ،فــإن
الهشَّ ــة لعــام  2019تقــع يف القـ َّ
أيضــا موطـ ٌن لبعــض
موريشــيوس مثــا ٌل واضــح علــى أن إفريقيــا ً
أكثــر دول العالــم اســتقرا ًرا ،وقــد جــاءت يف ِّ
مؤشــر هــذا العــام
يف املرتبــة العشــرين مــن بــن  190دولــة ،قبــل روانــدا التــي
جــاءت يف املرتبــة  ،29ولــم ِ
تفصلهــا إال نقطــ ٌة واحــدة عــن
الواليــات املتحــدة ،يف حــن جــاءت كينيــا يف املركــز  .61هــذا
النجــاح االقتصــادي ملوريشــيوس يدعمــه عنصـ ٌـر حاســم يتجــاوز
االقتصــا َد اليســير إلــى طبيعــة احلكــم الدميقراطــي املســتق ِّر
وســيادة القانــون واألمــن.
وقــد أشــاد التقريــر مبوريشــيوس ،مشــي ًرا إلــى أنهــا األشــ ُّد
متانـ ًة هــذا العــام يف إفريقيــا .وذلــك بعــد تصنيــف موريشــيوس

أوليات إقليمية
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ـتقرة ج ـ ًّدا) ،وهــي بهــذا أول دولــة إفريقيــة
ضمــن الــدول (املسـ َّ
تدخــل ضمــن فئــة (مســتق ٍّر للغايــة).
عامــا علــى
يعمــل صنــدوق الســام منــذ أكثــر مــن ً 60
تطويــر األدوات واملناهــج العمليــة للحـ ِّـد مــن الصراعــات،
َ
البشــري والتنميــة
واالهتمــام اجلــا ِّد بال َعالقــة بــن األمــن
ويســهم يف مســاعدة املجتمعــات علــى حتقيــق
االقتصاديــةُ ،
الســام واالزدهــار ،ومتكــن صانعــي السياســات مــن تشــخيص
املخاطــر ِونقــاط الضعــف ،وتطويــر احللــول.
أيضــا بســنغافورة التــي ارتقــت يف تصنيــف
وأشــاد التقريــر ً
 ،2019لتصبــح أو َل دولــة آســيوية تنتقــل إلــى الفئــة املســتدامة،
ـتمرة .Sustainable
وكانــت أو َل دولــة آســيوية حت ِّقــق املتانـ َة املسـ َّ
ـتقرة؛
وليســت موريشــيوس وح َدهــا التــي التح َقــت بالفئــة املسـ َّ
صنِّفــت معهــا سيشــيل وبوتســوانا اللتــان أظهرتــا اســتقرا ًرا
بــل ُ
حتس ـنًا كبي ـ ًرا يف مســتوى الهشاشــة،
ـجلتا
سياس ـ ًّيا قو ًّيــا ،وسـ َّ
ُّ
علــى مــدار ِ
العقــد املاضــي مــن الســنني.

النجم الصاعد
علــى الرغــم مــن حالــة التدهــور املســتم ِّر التــي عاشــتها إثيوبيــا
حتسـنًا
علــى مــدار ِعقــد ،حتــى عــام  ،2017كانــت البلـ َد األكثــر
ُّ
يف ِّ
مؤشــر الــدول الهشَّ ــة لعــام  ،2019حتــى غــدا أداؤهــا يف هــذا

العــام قص ـ َة جنــاح حقَّقــت فيهــا إصالحـ ٍ
ـات سياســي ًة مبرونــة
بالغــة .فقــد شــهدت إثيوبيــا يف عــام  2018حت ـ ُّو ٍ
الت سياســي ًة
الســلمي
كبيــرة ،لعــل الدوافــ َع الرئيســة وراءهــا االنتقــال
ُّ
ٍ
إصالحــات
للســلطة ،وقيــام رئيــس الــوزراء اجلديــد بتنفيــذ
جريئــة لتعزيــز الشــمولية االقتصاديــة واالجتماعيــة.

تراجعا
الدول األكثر
ً
ـجلت تراج ًعــا كبي ـ ًرا علــى
وثَ َّمــة مجموع ـ ٌة أخــرى مــن الــدول سـ َّ
عشــر
مســتوى الهشاشــة ،كان أكثرهــا تدهــو ًرا يف االثنــي
َ
شــه ًرا املاضيــة :فنزويــا (رجــل أمريــكا اجلنوبيــة املريــض)
التــي عانــت اضطرابـ ٍ
ـات كبيــرةً ،ومعهــا البرازيــل التــي تواجــه
حت ِّد ٍ
يــات داخليــ ًة كبيــرة ،وسياســة مضطربــة.
أيضــا مــن دول أمريــكا الالتينيــة :نيكاراغــوا وهنــدوراس،
تراجــع ً
لتكونــا إلــى جانــب الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،واململكــة املتحــدة،
وبولنــدا ،ودول إفريقيــة مثــل :توغــو ،والكاميــرون ،ومالي ،وتنزانيا،
إضافــة إلــى اليمــن التــي تصـ َّـدرت الــدول األكثــر هشاشــة.
يف حــن ال تــزال دول االحتــاد الســوفيتي ســابقًا تهيمــن علــى
حتســنًا علــى املــدى الطويــل ،إذ جــاءت
قائمــة الــدول األكثــر
ُّ
ٌّ
كل مــن بيالروســيا ،وجورجيــا ،وجمهوريــة قيرغيزســتان،
ومولدوفــا ،وطاجيكســتان ،وتركمانســتان ،وأوزبكســتان ،يف
املرتبــة األولــى بــن أفضــل  20دولــة.
األكثر انحدا ًرا منذ
2009

األكثر حتسنًا منذ
2009

املصدرِّ :
مؤشــــر الــــــدول الهشَّ ـــــة
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Fragile states Index FSI

َّ
ِّ
الهشة
مؤشر الدول
قراءة في

حالة اليمن

ومالــي ،وشــهد يف هــذه املـ َّـدة ،تدهــو ًرا كبيـ ًرا يف مجــاالت عــدة،
منهــا :التدخُّ ــل اخلارجــي ،وحقــوق اإلنســان ،وســيادة القانــون،
واملشــردون يف الداخــل.
والتظلُّــم اجلماعــي ،والالجئــون،
َّ

وأظهــرت النتائــج مــن جهــة أخــرى تــر ِّد َي األوضــاع يف أغلــب
الــدول العربيــة ،وتصنيفهــا ضمــن فئــات الــدول ذات (اإلنــذار
العالــي ج ـ ًّدا) ،ال ســيما تلــك التــي عاشــت يف الســنوات األخيــرة
حرو ًبــا وقالقــل ،جعلتهــا تعانــي عــد َم االســتقرار ِ
وفقــدان األمــن
واألمــان .وقــد جــاء اليمــن يف املرتبة األولى يف الهشاشــة وخطورة
األوضــاع ،ألســباب أبرزهــا تداعيــات األوضــاع الداخليــة،
والكارثــة اإلنســانية التــي جن َمــت عــن احلــرب الطويلــة التــي
أيضــا رابــ َع أكثــر
تعيشــها البــاد منــذ ســنوات ،وكان اليمــن ً
الــدول تقه ُق ـ ًرا علــى مــدار ِ
العقــد املاضــي ،بعــد ليبيــا وســورية

أيضــا أن اليمن ،وســورية ،ومالي ،وليبيا ،وفنزويال،
وأكــد التقريــر ً
وموزمبيــق ،ال تــزال منــذ عشــر ســنوات الــدو َل األكثــر تراج ًعــا ،يف
حــن سـ َّـجلت كوبــا ،ومولدافيــا ،وجورجيــا ،وبوتــان ،وأوزبكســتان،
وزميبابــوي ،يف هــذا ِ
ً
ملحوظــا ،مــن حيــث التماسـ ُ
ـك
حتسـنًا
العقــد ُّ
والقــدرة علــى الصمــود .وجــاءت ليبيــا علــى رأس قائمــة الــدول
ـمالي إفريقيــا يف املركــز املئــة واخلمســن عامل ًّيــا ،يف
الهشَّ ــة يف شـ ِّ
حــن كانــت يف تقريــر  2010يف املرتبــة السـتِّني.

ور ّتــب املؤشــر دول اليمــن والصومــال وجنــوب الســودان وســورية والكونغــو الدميقراطيــة يف أعلــى قائمــة الــدول الهشَّ ــة ،ضمــن فئــة
الــدول التــي يســتدعي ســوء األوضــاع فيهــا (أعلــى درجــات التحذيــر).

اليمن

الصومال

جنوب السودان

1

2

3

سورية

4

113.5

112.3

112.2

111.5

الكونغو

الديمقراطية

5

110.2

أعلى درجات التحذير

استيعاب المرونة

حقَّقــت اجلهــود العامليــة املبذولــة للح ـ ِّد مــن الفقــر عبــر دعـ ِـم
ِ
جناحــا عامل ًّيــا ســاحقًا ،إذ
وبنــاء املؤسســات
البنيــة التحتيــة
ً
انخفضــت معـ َّـدالت الفقــر بدرجــة كبيــرة يف ِ
العق َديــن املاضيني.

ومــع ذلــك ،هنــاك اســتثناءٌ واضــح يف بعــض الــدول الهشَّ ــة،
التــي تعانــي آثــا َر أزَمـ ٍ
ـات طويلــة أو متكــررة ،فلــم تُفلــح اجلهــود

ـتمر فيهــا
اإلمنائيــة َّ
الدوليــة واملتعــددة األطــراف معهــا؛ بــل اسـ َّ
وممــا زاد
الفقــر ،وتفاقمــت األزَمــات ،وازدادت األحــوال ســو ًءاَّ .

األمــو َر تعقيـ ًدا وتأ ُّز ًمــا ،نــدرة امليــاه ،وتتابــع الكــوارث الطبيعيــة،

التــي أدت إلــى حصــول هجــرة قَســرية واســعة ،ال ســ َّيما يف

مناط ـ َق محـ َّـددة مثــل الشــرق األوســط والقــرن اإلفريقــي.
واســتجاب ًة لهــذه التح ِّديــات ،تقــوم املؤسســات املاليــة للتنميــة
املتعــددة األطــراف والــوكاالت اإلنســانية واإلمنائيــة بتطويــر
ٍ
سياســات وإرشــادات ،وتســهيل متويــات جديــدة ملواجهــة
حت ِّديــات التنميــة يف حــاالت الهشاشــة .وبــرزت الصومــال يف
هــذا الســياق ،بقــدرة شــعبها علــى الصمــود منــذ  13عا ًمــا ،بــن
الــدول الثــاث األكثــر هشاشــة ،علــى الرغــم مــن أعمــال العنــف
التــي متارســها حركــة الشــباب اإلرهابيــة فيهــا دون هــوادة،
ومواســم اجلفــاف املتكــررة واملد ِّمــرة ،والتشــريد اجلماعــي،
وهــو أمــر يدعــو للفخــر.

فبراير 2020
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الدولة
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الجمهورية اليمنية

الترتيب
عالميا
ً
1

جمهورية الصومال الفيدرالية

2

جمهورية السودان

8

جمهورية تشاد

7

جمهورية أفغانستان اإلسالمية

9

جمهورية نيجيريا االتحادية

14

جمهورية غينيا بيساو

19

جمهورية مالي

21

جمهورية غينيا

جمهورية النيجر

جمهورية أوغندا

جمهورية ساحل العاج

28

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

31

جمهورية بنغالديش الشعبية

36

جمهورية سيراليون

39

جمهورية جيبوتي

34
38
43

ِّ
المؤشر
منهج
ِّ
واضحــا اســتقاه مــن
منهجــا
(مؤشــر الــدول الهشَّ ــة)
يعتمــد
ً
ً
مصــادر املعلومــات الغزيــرة املتنوعــة واملوثوقــة ،ويهــدف إلــى
تضمنــت
بيــان أســباب هشاشــة الــدول عبــر (أربعــة) محــاو َر
َّ
(ِّ 12
مؤشـ ًرا) مختل ًفــا تُســتخ َدم لتحديــد مــدى ضعــف احلــاالت،
وتشــمل هــذه األســباب :حقــو َق اإلنســانِ ،
واخل ْدمــات العا َّمــة،
واملشــردين داخل ًّيــا،
والضغــوط الدميوغرافيــة ،والالجئــن،
َّ
واألمــن واالســتقرار.
ِّ
«مؤشــر الــدول َّ
واضحــا ُمســتقً ى مــن
منهجــا
الهشــة»
يعتمــد
ً
ً
مصــادر املعلومــات املوثوقــة ،ويهــدف إلــى بيــان أســباب هشاشــة
تضمنــت ِّ 12
مؤشـ ًـرا لتحديــد احلــاالت،
الــدول عبــر  4محــاو َر
َّ
العامــة ،والضغــوط
واخل ْدمــات
وتشــمل :حقــوقَ اإلنســان،
ِ
َّ
الدميوغرافيــة ،والالجئــن ،واملشـ َّـردين داخل ًّيــا ،واألمــن
واالســتقرار.
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الجمهورية التركية

59

108.0
105.0

18

29

جمهورية توغو

108.5

جمهورية جامبيا اإلسالمية

47

112.3

96.2

جمهورية باكستان اإلسالمية

جمهورية مصر العربية

113.5

الجمهورية اللبنانية

11

23

دولة ليبيا

المؤشر

99.4

20

الدولة

الترتيب
عالميا
ً

98.5
95.5
95.3
94.5
94.2
92.2
92.1
90.1
88.4
87.7
87.4
86.8
85.1

جمهورية بوركينا فاسو

جمهورية القمر المتحدة
جمهورية السنغال

44
47
56
66

المملكة األردنية الهاشمية

69

المملكة المغربية

78

المملكة العربية السعودية

93

جمهورية المالديف

96

جمهورية بنين

جمهورية الجابون

الجمهورية التونسية

75
92
95

المؤشر
85.0
83.9
83.9
81.7
80.3
77.2
75.9
73.6
73.0
70.5
70.4
70.1
69.8

113

63.8

بروناي دار السالم

124

57.5

سلطنة عمان

133

اإلمارات العربية المتحدة

149

مملكة البحرين
ماليزيا

دولة الكويت
دولة قطر

119
130
141

60.5
53.2
50.0
45.4
40.1

ِّ
مؤشــرات احملــاوِ ر املعت َمــدة بوســاطة (48
يُعــ ِّرف التقييــم
ٍّ
أســباب الهشاشــة التــي
لــكل منهــا فــروع تُوضــح
عنصــ ًرا)،
َ
التنبــه لهــا ،ويُبــرز عناصــر ك ِّل ِّ
مؤشــر ،ومنهــج تقييمهــا،
ينبغــي
ُّ
ً
ِّ
ِّ
املؤشــر يف
املؤشــرات ،وحتديــد حصيلــة
وصــول إلــى تقييــم
إطــار مقيــاس شــامل.

ِّ
املؤشــر يعنــي
وإن ارتفــاع مرتبــة أي دولــة يف قائمــة تصنيــف
ضعفَهــا وهشاشــتها ،فكلَّمــا ارتفعــت املرتبــة كانــت الدولــة أكثـ َـر
ُعرض ـ ًة للخطــر.
ٍ
بيانــات ضخمــ ًة عــن الــدول ،وعمــل علــى
وشَ ِــم َل التقييــم
معاجلتهــا مبجموعــة مــن املهــا ِّم الرئيســة ،مت َّثلــت فيمــا يأتــي:
حتليل املضمون
التعامل مع البيانات الكم َّية

املراجعة النوعية
ِّ
املؤشر
إنتاج

َّ
ِّ
الهشة
مؤشر الدول
قراءة في

محاور تقييم هشاشة الدول ومؤشراتها الرئيسة

1

التماسك Cohesion

األجهزة األمنية .Security Apparatus

فئات النُّخَ ب .Factionalized Elites
شكوى الفئات .Group Grievance

3

السياسة Politics

الدولة .State Legitimacy
شرعية َّ
ِ
اخل ْدمات العا َّمة .Public Services

وسير القانون
حقوق اإلنسان َ

.Human Rights & Rule of Law

ِّ
المؤشر
دالالت
ِّ
املؤشــرات ،وكثــرة املراجــع املســتخ َدمة
بســبب تش ـ ُّعب عناصــر

يف حتديدهــا ،والبيانــات املســتخ َدمة يف تقييمهــا ،لــم يقــ ِّدم
ِّ
املؤشــر يف تقريرهــم ،نظــر ًة شــاملة عميقــة
القائمــون علــى هــذا

ِّ
املؤشــرات؛ بــل اكت َفــوا بعــرض تســاؤالت
ملك ِّونــات جميــع عناصــر
ِّ
للمؤشــرات:
عــن مفهومهــا .وفــق احملــاور األربعــة
ِّ
مؤشرات حالة التماسك
)1
مؤشرات رئيسة:
يتضمن هذا احملور ثالثة ِّ
َّ
األجهــزة األمنيــة  ،Security Apparatusويشــمل:

شــؤون احتــكار القــوة ،وال َعالقــة بــن األمــن واملواطــن،

واســتخدام القــ َّوة ،وتوافُــر الســاح.

فئــات النُّخَ ــب  ،Factionalized Elitesويشــمل :شــؤون

القيــادة ،وقضايــا ال ُهويــة ،وتوزيــع مصــادر الدولــة بــن
فئــات املجتمــع ،واملســاواة بــن النــاس يف احلقــوق.

شــكوى الفئــات  ،Group Grievanceويشــمل:
االســتجابة لإلصــاح بعــد الصراعــات ،واملســاواة يف

توزيــع املصــادر ،وشــؤون التقســيم الفئــوي والعنــف

الفئــوي.

2

االقتصاد Econmic

االنحدار االقتصادي .Economic Decline
التنمية املتفاوتة .Uneven Development
هجرة العقول .Human Flight & Brain Drain

4

المجتمع والقضايا العامة
Socil & Cross-Cutting

الضغوط الدميوغرافية .Demographic Pressures

الالجئون والنازحون من الداخل
.Refugees & IDPS
التدخُّ ل اخلارجي .External Intervention
ِّ
مؤشرات الحالة االقتصادية
)2
مؤشرات رئيسة:
يتضمن ثالثة ِّ
َّ

االنحــدار االقتصــادي  ،Economic Declineويشــمل:
شــؤون املــال العــا ِّم ،والظــروف االقتصاديــة القائمــة،
واملنــاخ االقتصــادي الســائد ،والتعدديــة االقتصاديــة.
التنميــة املتفاوتــة  :Uneven Developmentويشــمل:
املســاواة االقتصاديــة ،والفــرص االقتصاديــة املتاحــة،
واملنــاخ االقتصــادي الســائد ،والنشــاطات االقتصاديــة
واالجتماعيــة.
هجــرة العقــول ،Human Flight & Brain Drain
ويشــمل :احملافظــة علــى رأس املــال البشــري التقنــي
والفكــري ،والعامــل االقتصــادي للعقــول املهاجــرة،
واملنــاخ االقتصــادي الســائد ،وحالــة الشَّ ــتات وأثرهــا
االقتصــادي.
ِّ
مؤشرات الحالة السياسية
)3
مؤشرات رئيسة:
يتضمن ثالثة ِّ
َّ
الدولــة  ،State Legitimacyويشــمل :ثقــة
شــرعية َّ
النــاس يف النظــام السياســي ،واملعارضــة السياســية،
ســاحا ضــد الفســاد ،وانفتــاح
والشــفافية بوصفهــا
ً
اإلجــراءات السياســية وعدالتهــا ،والعنــف السياســي.
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ِ
اخل ْدمــات العا َّمــة  ،Public Servicesويشــمل :تقــدمي
ِ
اخل ْدمــات العا َّمــة للجميــع ،والشــؤون الصحيــة ،وإتاحة
التعليــم ،وتوفيــر الســكن ،والبنيــة التحتيــة.
وســير القانــون
حقــوق اإلنســان َ
 ،Rule of Lawويشــمل :احلقــوق املدنيــة والسياســية،
وانتهــاك احلقــوق ،ومــدى االنفتــاح وحريــة اإلعــام،
والعدالــة ومرجعيتهــا القانونيــة ،واملســاواة علــى
املســتوى السياســي.

& Human Rights

التنبــؤ باألســباب املؤ ِّديــة إلــى هشاشــة الــدول ،فهــي
ال ميكــن
ُّ
معقَّ ــدة ومتشــابكة ،وال حتديــد املشــاكل التــي قــد تطفــو علــى
الدولــي
الســطح يف وقـ ٍـت مــا ،لكـ َّـن مــن املهــم أن يفه ـ َم املجتمــع َّ
مينحهــا االهتمــام الــكا َ
يف
الظــروف التــي ُتســهم يف الهشاشــة ،وأن
َ
ـتعدا للتعامــل معهــا ،واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة
ليكــون مسـ ًّ
حدتهــا وآثارهــا.
للتخفيــف مــن َّ
ِّ
والعامة
مؤشرات الحالة االجتماعية
)4
َّ
الضغــوط
والصحــة العا َّمــة ،وتوافــر
ويشــمل :القضايــا السـ َّكانية،
َّ
الغــذاء ،وشــؤون البيئــة الطبيعيــة احمليطــة ،ومــدى
توافــر املصــادر.

والنازحــن
التنقُّــات،

والنازحـــــون مــن الداخــل
ويشــمل :وضــع الالجئــن مــن اخلــارج
داخل ًّيــا ،ومــدى االســتجابة الحتياجــات
وتقــدمي املســاعدات.

Refugees

التدخُّ ــل اخلارجــي  ،External Interventionويشــمل:
التدخُّ ــل السياســي ،واالقتصــادي ،والتدخل باســتخدام
القـ َّوة املاديــة.

ِّ
المؤشر
أهمية
َّ
اجلماعــي
انتشــرت منــذ نهايــة احلــرب البــاردة ظاهــرةُ العنــف
ِّ
الناجــم عــن صراعــات داخليــة يف كثيــر مــن الــدول .وإن بعــض
نتجــت عــن اضطرابــات ِعرقيــة ،وبعضهــا حتــ َّول إلــى
األزمــات َ
حــروب أهليــة ،يف حــن أخــذت أخــرى شــك َل ثــورات انتهــت بحــاالت

8

تقارير خاصة | 10

ويحتــاج صانعــو القــرار ،لتطبيــق سياســات مؤثــرة ،إلــى فهــم

عميــق للظــروف ،وتقــومي ســريع لألوضــاع ،ونهــج مــدروس
ِ
البيانــات النوعيــ َة والك ِّميــة،
لتحديــد أمنــاط العــاج ،يدمــج

والتحليــات الرصينــة .مــن هنــا ،تنبــع األهميــة التــي يكتســبها
تســليط ِّ
الضــوء علــى قيــاس مخاطــر
مؤشــر الــدول الهشَّ ــة
َ

ذات الصلــة يف الــدول الضعيفــة القابلــة للتأثــر ،واالســتعانة

الدميوغرافيــة ،Demographic Pressures

،& IDPS

التنبــؤ باألســباب املؤ ِّديــة إلــى هشاشــة الــدول،
وال ميكــن غال ًبــا
ُّ
فهــي معقــدة ومتشــابكة ،وال حتديــد املشــاكل التــي قــد تطفــو
علــى الســطح يف ٍ
لكــن مــن املهــم أن يفهــ َم املجتمــع
وقــت مــاَّ ،
مينحهــا
الدولــي الظــروف التــي تُســهم يف الهشاشــة ،وأن
َّ
َ
االهتمــام الــكا َ
يف ليكــون مســتع ًّدا للتعامــل معهــا ،واتخــاذ
حدتهــا وآثارهــا.
اإلجــراءات الالزمــة للتخفيــف مــن َّ

الهشاشــة ودراســة مواطــن الضعــف التــي تؤ ِّدي إليهــا ،والقضايا

مؤشرات رئيسة:
يتضمن ثالثة ِّ
َّ

الالجئــــون

تتعــرض
طــوارئ إنســانية معقَّــدة .إال أن الــدول الهشَّ ــة التــي
َّ
ِ
تتحمــل مبفردهــا
لضغــوط أو أزَمــات ال
التداعيــات اخلطــرةَ
َّ
تتعداهــا إلــى دول اجلــوار
الناجتــ َة عــن تلــك األزَمــات؛ بــل قــد َّ
أيضــا وإلــى غيرهــا مــن الــدول يف جميــع أنحــاء العالــم.
القريــب ً

بالعلــوم االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية يف حتليلهــا ،إذ
مي ِّكــن مــن تقييــم املخاطــر السياســية التــي قــد تنجــم عنهــا،

واإلنــذار املبكــر لصانعــي السياســات واجلمهــور عا َّمــة ،وتطبيــق

البرامــج الكفيلــة بإصــاح األوضــاع.

ويعمــل صنــدوق الســام منــذ أكثــر من  60عا ًما علــى تطوير األدوات

واملناهــج العمليــة للحـ ِّد مــن الصراعــات ،واالهتمــام اجلــا ِّد بال َعالقــة

بــن األمــن البشــري والتنميــة االقتصاديــة ،ويُســهم الصنــدوق
بوســاطة هندســة شــراكات ومنهجيــات أكثــر ذكاء ،يف مســاعدة
املجتمعــات علــى حتقيــق الســام واالزدهــار ،ومتكــن صانعــي
السياســات واملعنيــن مــن تشــخيص املخاطــر و ِنقــاط الضعــف،

وتطويــر احللــول باحلــوار اجلماعــي ،مبــا يوفِّــره مــن بيانــات.

االهتمــام بتحديــد عوامــل هشاشــة الــدول علــى
ولــم يقتصــر
ُ
ِّ
املؤشــر ،وإمنــا هنالــك
(صنــدوق الســام) الــذي أصــدر هــذا

ـات أخــرى تهتــم بهــذه القضيــة ،فقــد أصــدرت (املنظمــة
منظمـ ٌ

الدوليــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة) املعروفــة بـــ (نــادي
َّ
ـر عــن (الــدول الهشَّ ــة States of
الــدول الغنيــة) خمس ـ َة تقاريـ َ

 ،)Fragilityصــدر أولهــا يف عــام  ،2013وآخرهــا عــام .2018

َّ
ِّ
الهشة
مؤشر الدول
قراءة في
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