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رون وآثارهم عىل االستقرار اإلقليمي السكان امُلهجَّ
جو الندري

من الرضوري توفري الفهم األفضل حول هشاشة الدول وأن يصاحب هذا الفهم تحسينات يف السياسة والتمويل 
رين ملنع انتشار مزيد من النِّزاعات اإلقليمية. املتعلقني بالسكان امُلهجَّ

املحاور  والعنف  والنِّزاع  الدول  هشاشة  موضوعات  مثَّلت 
البنك  عن  2011 الصادر  لعام  الدويل  اإلمنايئ  للتقرير  األساسية 
بني  تربط  عالقة  وجود  إقرار  يف  تزايداً  التقرير  وأظهر  الدويل، 
وكذلك،   1 الدويل.  األمن  وبني  الدولة  يف  الداخيل  النِّزاع  منع 
منها  عدة  مبوضوعات  جداً  كبرياً  اهتامماً  األكادمييون  يبدي 
وكيفية  اإلخفاق  شفري  عىل  الواقعة  البلدان  تقوية  كيفية 
استعادة القدرات الوظيفية للدول التي أخفقت بالفعل. وتؤكد 
الجوار  دول  يف  النِّزاعات  أنَّ  حقيقة  عىل  التجريبية  الدراسات 
متاماً  َيفهم  مل  الذي  األمر  لكنَّ  الخارج،  إىل  االنتشار  إىل  متيل 
وأنَّ  الدول  وهشاشة  القرسية  الهجرة  بني  عالقة  هناك  أنَّ  هو 

الواحدة منهام تعتمد عىل األخرى.

غالبية  ظهور  يف  سبب  واملخفقة  الهشة  الدول  أنَّ  والحقيقة 
فهؤالء  العامل،  يف  داخلياً  والنَّازحني  اللجوء  وطالبي  الالجئني 
وغالباً  أجمع  العامل  يف  للخطر  تعرضاً  األشخاص  أكر  من  هم 
ُتنتهك حقوقهم  ما  وغالباً  تطاق  ال  معيشية  يعيشون ظروفاً  ما 
هنا،  ومن  املستقبيل.  رفاههم  عىل  املجهول  ويخيِّم  اإلنسانية 
وتبعاتها  الدول  هشاشة  أسباب  من  لكل  األفضل  الفهم  ميثل 
بها.  املرغوب  غري  املخرجات  تلك  مثل  منع  يف  الرئييس  العنرص 
التي  والبحوث  الهشاشة  ناحية  من  الدول  ترتيب  فمؤرشات 
عىل  يجب  أدوات  كلها  األهلية  الحرب  أسباب  عىل  أجريت 
أنَّ  منطلق  من  ويستخدمونها  يعززونها  أن  السياسات  صانعي 
هشاشة الدول وإخفاق الدول مفهومان مفيدان يف إثراء قرارات 

السياسات اإليجابية والوقائية واسرتاتيجيات التدخل املبكر.

التي ال يكون فيها الوصول إىل املصالحة السياسية أمراً وارداً مع 
بعض  أثر  كان  مثاُل(  الصومال  جنوب  يف  (كام  العنف  استمرار 
التدخالت محدوداً كام شهد التقدم املحرز إىل نكسات متعددة 

نظراً الستئناف العنف واإلخفاق يف حل أوضاع التَّهجري.

بديل  يوجد  ال  الهشة  الدول  يف  أنَّه  الواضحة  الخالصات  ومن 
الجهود  ذلك، ورغم  والقوي. ومع  املستمر  امليداين  الحضور  عن 
البيئات  يف  امليدانية  الكوادر  توظيف  املبذولة الحتواء مشكالت 
املعادية، هناك توجه مقلق بني بعض املانحني يف زيادة التمويل 
الذي يصاحبه تخفيض يف عدد الكوادر الدامئة العاملة عىل أرض 
السياق، عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إىل  الواقع. ويف هذا 
حد ما ضد هذا التوجه، لكنَّ بناء الثقة وإثبات االلتزام بعيد األمد 
ال يجب أن يكون رهني »تخفيض النفقات« يف البلدان التي يكون 

تعريف الهشاشة بالضبط من خالل العالقات االنتقالية. 

جون بينيت Jon.Bennett@dsl.pipex.com قائد فريق سابق 
ومؤلف أصيل لتقريرين ُنرشا مؤخراً وهام:

»تقييم دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ للبلدان املتأثرة 
 بالنِّزاع يف سياق عمليات األمم املتحدة للسالم« 

 (Evaluation of UNDP Support to Conflict-Affected Countries
 in the Context of United Nations Peace Operations)

(مكتب التقييم لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، سبتمرب/
 أيلول 2012)

http://web.undp.org/evaluation/thematic/conflict-2013.shtml

»مساعدة السالم: تقييم متعدد املانحني للمساعدات املقدمة 
لنشاطات منع النِّزاع وبناء السالم يف جنوب السودان -2005

 2010) (Aiding the Peace: a multi-donor evaluation
 of support to conflict prevention and peacebuilding

 activities in southern Sudan 2005-2010) 
 (إيتاد، ديسمرب/كانون األول 2010) 

http://tinyurl.com/OECD-southsudan
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املستضيفة  البلدان  عىل  أثر  أيضاً  رة  امُلهجَّ السكانية  وللفئات 
حيث تكون إقامتهم رغاًم عنهم (وعادة ما تكون دول الجوار( 
وهناك قد يصبحون عبئاً عىل املوارد الشحيحة أصاًل ما يؤدي 
إىل التوتر والنِّزاع. وقد تبني أنَّ أحد العنارص الرئيسية ملخاطر 
نزاع  تحت  الجوار  بلد  رزوح  يف  يتمثل  األهلية  الحرب  اندالع 
السيايس  التزعزع  حول  العمل  فريق  أنَّ  ذلك  ومثال  مدين. 
أربعة  يف  االستقرار  بزعزعة  للتنبؤ  العاملي  منوذجه  حدد  قد 
الوفيات بني  الحكم و2( معدالت  نوع منط   )1 متغريات هي: 
التي  الجوار  الدولة و4( دول  التمييز الذي تقوده  الرَّضع و3( 
إليها مبصطلح متغري “الجريان السيئون”(.2  (يشار  تعيش نزاعاً 
أكر  أو  دول  ألربع  املجاورة  الدولة  أنَّ  إىل  نتائجهم  وتوصلت 
النِّزاع  يف  للوقوع  أكر  نزاع معرضة  تعيش يف  التي  الدول  من 
املسمى  املذكور  العمل  فريق  معيار  أن  حني  ويف  الداخيل. 
مع  بسهولة  يتغري  ال  بنيوي  متغري  هو  السيئون”  “الجريان 
مرور الوقت فقد أوضحت بحوث أخرى أنَّ التدفقات الكبرية 
أثر سلبي عىل  لها  يكون  أن  رين ميكن  امُلهجِّ للسكان  املفاجئة 
عام  يف  إضايف  الجئي  آالف  عرشة  فاستضافة  الدول.  استقرار 
معني سيكون له عىل األرجح أثر كبري عىل فرص اندالع النِّزاع.

وميثل تزايد استنزاف موارد الدولة واحدة من اآلليات املسببة 
لهذه الظاهرة، ومثال ذلك يف سوريا حيث ُسجل يف عام 2007 
كل  أسعار  ارتفاع  إىل  أدى  ما  عراقي  الجئ  مليون   1.2 قرابة 
بيوت  أجرة  إىل  الغذائية  باملواد  بدءاً  هائلة  درجات  إىل  يشء 
والكهرباء  املياه  استهالك  معدالت  تضخمت  وكذلك  السكن، 
وتضاعفت أعداد العاطلني عن العمل واملدارس املكتظة وعدم 
الخدمات  برامج  وتدهور  للمرىض  املستشفيات  استيعاب 
االجتامعية الرئيسية، وكل ذلك كان من أعراض تدفق الالجئني. 
وباملقابل، انترشت حالة من السخط يف كل من البلد املضيف 
التوتر  تزايد حاالت  الالجئني وصوالً إىل  السكانية من  والفئات 
السورية  الحكومة  عىل  الضغوط  تزايدت  ثمَّ  العنف.  وظهور 
للقضاء عىل مختلف األزمات لكنَّها مل تتوافر إال عىل قليل من 
الرئيسية.  الخدمات  الطلب عىل  ارتفاع حاد يف  يقابلها  املوارد 
لها  فرضية  وضع  ميكن  السابقة،  العوامل  بتلك  وبالتفكري 
مسوغاتها القوية يف أنَّ السخط واالستياء الذين جاء بهام هذا 
الوضع ساهم يف تفجر األوضاع واندالع العنف الحقاً يف سوريا 

يف عام 2012. 

وهناك آلية أخرى قد تتسبب يف زيادة هشاشة الدولة نتيجة 
الخفيفة  لألسلحة  الكبري  االنتشار  يف  وتتمثل  املجاور  النِّزاع 
وغريها من األسلحة بالتزامن املحتمل مع انتشار األيدولوجيات 
املتطرفة. ومثال ذلك ما حدث مؤخراً يف نزاع مايل عام 2012 
الذي يقول البعض إنَّه حدث نتيجة تدخل قوات حلف شامل 

فيهم  مبن  للثوار  األسلحة  توفري  أتاحت  التي  ليبيا  يف  األطليس 
بعيدة  اآلثار  لتحديد  مبكراً  الوقت  زال  ما  أنَّه  مع  الطوارق، 
مايل.  االقتصادي واالجتامعي يف  اإلمناء  األزمة عىل  لهذه  األمد 
 200000 عىل  يزيد  ما  هناك  كان  املقالة،  هذه  كتابة  ووقت 
املجاورة  البلدان  يف  الالجئني  من  نفسه  والعدد  مايل  يف  نازح 
علاًم أنَّ هذه األرقام ال تضم األشخاص غري املسجلني الذين ال 
أكرب  فهم  توافر  لو  لذلك،  دقيقة.  تقديرات  أي  بشأنهم  تتوافر 
حول الوضع الهش يف مايل وأثر النِّزاع يف جارتها ليبيا لرمبا متكن 
ثورة  أي  ملنع  عملية  خيارات  تحديد  من  السياسات  صانعوا 

الحقة ومن ثمَّ حامية السكان يف املناطق الشاملية يف مايل.

البلد  من  لكل  السياسات  مضمونات  األمثلة  هذه  توضح 
ومنظامت  اإلنسانيني  للامنحني  الدويل  واملجتمع  املضيف 
املساعدات اإلنسانية. وبالنسبة للبلد املضيف، ال بد من تقديم 
الدعم لالجئني الوافدين، وال بد من معالجة مطالبهم برسعة وال 
العثور عىل وظيفة مجزية ومكان  بد من تقديم املساعدة يف 
دائم للعيش فيه. أما بالنسبة للمنظامت غري الحكومية، فيعد 
ذلك،  ومع  للغاية.  مهاًم  أمراً  اإليجابية  املخرجات  هذه  متويل 
إال من خالل  رين  امُلهجَّ للسكان  املستدامة  الحلول  تتحقق  لن 
والقامئة  الذكية  القرارات  واتخاذ  السياسية  اإلرادة  مامرسة 
عىل األدلة، فبغري ذلك سوف نستمر يف رؤية ما ميكن تشبيهه 
املنترشة  الهشة  الدول  املدنية يف  للنزاعات  التفاعالت  بسلسلة 

إىل دول الجوار.

زيادة  تقتي  الدولة  هشاشة  زيادة  أنَّ  هي  األعم  والرسالة 
التنبؤ  من  تتمكن  ليك  السلطات  تحتاجها  التي  املساعدة 
اإلصالحات  من  كل  خالل  من  لها  واالستجابة  األحداث  بهذه 
بد  ال  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الكلية.  واالقتصادية  السياسية 
املبكر  لإلنذار  واملحلية  واإلقليمية  العاملية  للمنظومات 
إطار  يف  املعلومات  هذه  ُتدخل  أن  لها  واالستجابة  بالنِّزاعات 
عمل مؤرشاتها. فوحده بناء فهم أكر حساسية لهشاشة الدول 
املؤدية  األحداث  منع  قادر عىل تحسني  بالتَّهجري  ذلك  وعالقة 
تتسبب يف  التي  األحداث  تلك  ومنها  لها  واالستجابة  للنزاعات 

تهجري ماليني األشخاص يف عامل اليوم.

جو الندري joseph.landry@carleton.ca طالب يف مرحلة 
الدكتوراه يف كلية نورمان باتريسون للعالقات الدولية يف جامعة 
كارليتون، كندا، وهو محرر مساعد يف املجلة الكندية للسياسة 
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