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 مقدمة 1

 نظرة عامة على األمن 1.1
یواجھ لبنان مجموعة من التحدیات األمنیة نتیجة لتداعیات الصراع في سوریا والتي تشمل جزئیًا تزاید األیدیولوجیات 

أرواح  2011م المتطرفة وتصاعد حدة التوترات بین الطوائف المختلفة في البالد. وقد حصدت أحداث عنف عدیدة منذ عا
المدنیین والعسكریین على حد سواء؛ األمر الذي أدى بالدولة اللبنانیة إلى اتخاذ إجراءات أمنیة مشددة ومؤذنة بعھد أمني 

 جدید.

عملیات أمنیة للتخفیف من حدة التھدید المفترض الذي تمثلھ  ووحدات مكافحة اإلرھاب في بادئ األمر الجیش اللبنانينفذ 
وجرى  1التشدد. كما اتُخذت تدابیر أمنیة مشددة عن طریق فرض حالة الطوارئ في جمیع أنحاء البالد، أشكال جدیدة من

ووضعت  وشُددت الرقابة على الحدود تعزیز اإلمكانات اإللكترونیة والعسكریة بمساعدة متخصصین أجانب في مجال األمن
لقد قوبلت بعض ھذه الخطط األمنیة  2اكات متكررة.خطط أمنیة صارمة على مستوى الشارع في المناطق التي تشھد اشتب

بالعنف من جانب الجماعات المسلحة، وتحدیدًا في طرابلس، حیث أسفرت االشتباكات بین الجیش اللبناني والجماعات 
 3المسلحة عن مقتل العدید من كال الجانبین.

 نظرة عامة على األمن اإلنساني 1.2
ي ھذه األثناء وضعًا أكثر إلحاًحا تمثل في تدفق أكثر من ملیون الجئ سوري، والذي لقد واجھت مشاریع األمن اإلنساني ف

بدوره أدى إلى زیادة الضغط على البنیة التحتیة الضعیفة بالفعل في لبنان، وتسبب في استقطاب اقتصادي واجتماعي بین 
أزمة الالجئین وسط غموض في موقف الدولة  المجتمعات اللبنانیة والسوریة. واتُخذت تدابیر أمنیة عالیة المستوى إلدارة

 اللبنانیة إزاء تبني استجابة مستدامة للتعامل مع قضیة الالجئین.

وخالل السنوات األولى من النزاع السوري، نفذت المنظمات الدولیة مشاریع لتقدیم مساعدات فوریة لالجئین من بینھا توفیر 
وخطة االستجابة اإلقلیمیة التي تقودھا مفوضیة شؤون  لألزمة في لبنان الغذاء والمأوى والتعلیم بموجب خطة االستجابة

 4الالجئین التابعة لألمم المتحدة. وشملت ھذه المشاریع في الوقت نفسھ السكان اللبنانیین المھمشین باإلضافة إلى الالجئین.

ي كتدابیر طارئة. لكن وبعد سنوات من ركزت ھذه المشاریع على جوانب األمن اإلنساني مثل الصحة والغذاء واألمن المائ
توطین الالجئین، أطلقت مشاریع جدیدة لتعزیز التماسك المجتمعي وحمایة المجتمع وبناء السالم إلحداث تأثیر إیجابي طویل 

 األجل على حیاة كال المجتمعین.

: إلنساني سبع ركائز أساسیة وھيتندرج العدید من ھذه المشاریع تحت مظلة واسعة لألمن اإلنساني. ویشمل تعریف األمن ا
ومع  5األمن االقتصادي والغذائي والصحي والبیئي واألمن الشخصي البدني واألمن المجتمعي واألمن الشخصي السیاسي.

ذلك، ورغم أن المشاریع المنفذة في لبنان تتعلق بقضایا مثل األمن المجتمعي والرفاه االجتماعي، فإن ھناك جوانب أخرى، 

                                                
1 Alexander	Dziadosz,	"Warily,	Lebanon	Tackles	Violent	Spillover	from	Syria."	Reuters,	13	April	2014,	accessed	via:	
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-syria-crisis-insight/warily-lebanon-tackles-violent-spillover-from-syria-
idUSBREA3C0AX20140413	
2	Randy	Salazar,	“Lebanon	made	good	use	of	U.S.	military	aid,	don’t	stop	now!”	Annahar,	15	December	2017,	accessed	via:	
https://en.annahar.com/article/715467-lebanon-made-good-use-of-us-military-aid-dont-stop-now	
3	Anita	Sorrentini,	"Tripoli,	the	Uncertain	Stability	of	Lebanon."	Mediterranean	Affairs,	30	May	2016,	accessed	via:	
http://mediterraneanaffairs.com/tripoli-the-uncertain-stability-of-lebanon/	
4	Sami	Atallah	and	Dima	Mahdi,	Law	and	Politics	of	“Safe	Zones”	and	Forced	Return	to	Syria:	Refugee	Politics	in	Lebanon.	
(Beirut:	Lebanese	Center	for	Policy	Studies,	2017),	accessed	via:	https://www.lcps-lebanon.org/publications/1515749841-
lcps_report_-_online.pdf	

األمن اإلنساني عبر سبع ركائز أساسیة، وھي: األمن االقتصادي والغذائي  1994ر التنمیة البشریة الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عام عرف تقری5	
  ب "الحریة من الخوف والحریة من العوز." انظر:من اإلنساني مفھوم األ ربطوالصحي والبیئي والشخصي واالجتماعي والسیاسي. حیث 

United	Nations	Development	Program,	“Human	Development	Report	1994”	(New	York:	UNDP,	2015),	pp.	24-33,	accessed	
via:	http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf	
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كمة، لم تحظ بأي أولویة. وبشكل عام، یُعزى عدم وجود مبادرات لألمن اإلنساني شاملة وقابلة ون السیاسي والحمثل التمكی
للتنفیذ إلى وجود ثغرات في النھج الذي تتبعھ الحكومة اللبنانیة في إدارة البالد ووجود حالة من االنفصال بین المنظمات 

 6ة المحلیة فیما یخص تنفیذ المشاریع.غیر الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومی

) بشكل غیر مباشر أركان األمن اإلنساني. ووفقًا لما حددتھ PVEتناولت المشاریع األخیرة للوقایة من التطرف العنیف (
، فقد تبین أن معظم مشاریع الوقایة من التطرف العنیف في "المناطق التي 2016منظمة "إنترناشیونال ألیرت" في عام 

ومع ذلك، ال یزال تأثیر ھذه المشاریع مثار  7ا التوتر" تُعزز من التماسك المجتمعي والحكم الرشید وبناء السالم.یسودھ
 جدل.

تطرف لوقایة من الافقد أظھرت دراسة أجریت حول برامج للوقایة من التطرف العنیف التي تركز على الشباب أن استخدام 
الصمود والتكیف" ال یحسن من مواطن الضعف الرئیسیة التي تؤدي ابتداًء إلى  العنیف كإطار برامجي لتعزیز "القدرة على

. وبالرغم من ذلك، تبین أن عددًا من المشاریع، التي تھدف إلى تحقیق الذات لدى المستفیدین، تُعزز من 8التطرف العنیف
 القدرة على الصمود والتكیف وتُمكن الشباب من مواجھة تظلماتھم.

إطار شمولي لألمن اإلنساني بشكل عام، وال یؤدي تنوع المشاریع، التي یوظفھا المجتمع المدني والحكومة  بالمجمل ال یوجد
بناًء على نظریات تغییر مختلفة، إلى فاعلیة تذكر لبرامج األمن اإلنساني. وباإلضافة إلى ذلك، فإن مفھوم الوقایة من 

فیما بینھا بشكل محكم مما خلق حالة من االلتباس حول ھذا المفھوم  التطرف العنیف یستند إلى مبادرات عدیدة غیر مترابطة
 9والنتائج المرجوة لھذه المشاریع.

 )PVEنظرة عامة على الوقایة من التطرف العنیف ( 1.3
بُذلت جھود على المستوى الوطني للتصدي للمخاوف األمنیة المتصاعدة في لبنان والتخفیف من حدة تھدید التطرف العنیف.  
االستراتیجیة الوطنیة للوقایة من التطرف العنیف والتي  2018تبنت الحكومة اللبنانیة ومكتب رئیس الوزراء في آذار و

أقرتھا جمیع الوزارات. وجاءت ھذه االستراتیجیة، التي صممت في األساس كخطة عمل، استجابة لدعوة األمم المتحدة 
 التطرف األساسیة. للدول األعضاء لتطویر أطر وقائیة للتصدي لقضایا

تضمنت االستراتیجیة اللبنانیة تعریفًا للتطرف العنیف وتسع أفكار رئیسیة تھدف إلى التخفیف من حدة التطرف العنیف 
وتشمل تمكین المرأة وتحسین التعلیم وخلق فرص العمل والتنمیة الحضریة والریفیة. وقد تالقت أھداف الحكومة بشكل 

من اإلنساني عبر االستعانة بمشاریع التنمیة طویلة األجل التي تشمل الحصول على الرعایة أساسي مع أھداف مقاربات األ
ومع ذلك،  10الصحیة األساسیة واإلقرار بالحقوق القانونیة باإلضافة إلى الحصول على فرص العمل والخدمات والتعلیم.

ھا الكبیر في توفیر ھذه الخدمات لمواطنیھا واستثمار اللبنانیةفشل الدولة تفاوتت نظرة المجتمع اللبناني بمختلف أطیافھ إلى 
 في األمن للقضاء على التطرف.

 الغرض والمنھجیة 1.4
یدرس ھذا البحث المواقف والتصورات في ست مناطق في جمیع أنحاء لبنان حول إمكانیة إعادة صیاغة مفھوم األمن 

) على المدى الطویل في لبنان. PVEمن التطرف العنیف (اإلنساني وتنفیذه لیتماشى مع السیاسات الرامیة إلى الوقایة 

                                                
6	J	Nassar	and	N	Stel,	“Lebanon's	Response	to	the	Syrian	Refugee	Crisis	–	Institutional	Ambiguity	as	a	Governance	Strategy,”	
Political	Geography	70,	(2019):	44-54.	
7	Lucy	Holdaway	and	Ruth	Simpson,	"Improving	the	Impact	of	Preventing	Violent	Extremism	Programming."	United	Nations	
Development	Programme	and	International	Alert,	2	May	2018,	accessed	via:	
https://www.undp.org/content/dam/norway/undp-ogc/documents/PVE_ImprovingImpactProgrammingToolkit_2018.pdf	
8	Muzna	Al	Masri	and	Ilina	Slavova,	"More	Resilient,	Still	Vulnerable."	International	Alert,	2018,	accessed	via:	
https://international-alert.org/sites/default/files/Lebanon_PVEProgrammingTripoli_EN_2018.pdf	
9	Peter	Harling,	Alex	Simon,	and	Ben	Schonveld,	"The	West's	War	on	Itself."	Synaps,	5	February	2018,	accessed	via:	
http://www.synaps.network/the-wests-war-on-itself 

)، یمكن االطالع علیھا عبر الرابط: 2018ستراتیجیة الوطنیة لمنع التطرف العنیف (الجمھوریة اللبنانیة، رئاسة مجلس الوزراء، اال 10
http://www.pvelebanon.org/Resources/PVE_English.pdf 
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ویدرس ھذا البحث بشكل خاص الروابط بین األمن اإلنساني وسیاسات الوقایة من التطرف العنیف والتدابیر األمنیة التقلیدیة 
ون قصد وتزید من د وبالتحدید إلى أي مدى یمكن لجھود الوقایة من التطرف العنیف أن تُعرقل تنفیذ برامج األمن اإلنساني

 من تھدید التطرف العنیف. 

 أكثر فاعلیة في سیاق التھدید الناشئ للتطرف"نحو مقاربة أمنیة  وھذا البحث حول لبنان ھو جزء من مشروع إقلیمي بعنوان
ل االعنیف في األردن ولبنان وتونس"، وأعد بتمویل من المنظمة الھولندیة للبحث العلمي وإشراف معھد غرب آسیا وشم

 11) والعدید من الشركاء المحلیین.WANAأفریقیا (

مقابلة داخل لبنان مع أصحاب المصلحة والشأن وعقد  54ما مجموعھ  )LCPSالمركز اللبناني للدراسات (أجرى فریق 
وشباط  2018ست مناطق في الفترة ما بین تموز  فيحلقات نقاشیة للتحقق  6حلقة نقاش مركزة و 12ورشة عمل و 12

من كبار المسؤولین والخبراء  36مشارًكا. استكمل البحث المیداني بعقد مختبري سیاسات بمشاركة  511بمجموع ، 2019
في الدولة من بینھم مسؤولین كبار في األمن والوكاالت المحلیة والدولیة والجھات الفاعلة في المجتمع المدني من أجل 

 للبنان. مناقشة توفیر األمن اإلنساني في ضوء اإلطار األمني

وقع االختیار على ست مناطق في لبنان تعكس التنوع الطائفي والجغرافي للمجتمعات اللبنانیة وھي: بعلبك وحي السلوم 
وصیدا و طرابلس و زغرتا وكفرنبرخ. ولكل من ھذه المجتمعات عالقة متمایزة مع الدولة اللبنانیة، وبالتالي أنواع متباینة 

  للبنانیة.من العالقات مع قوات األمن ا

 ة الست في لبنان.مناطق الدراس :1 الشكل

 

  

                                                
human-effective-more-http://wanainstitute.org/en/project/towards-لمزید من التفاصیل حول المشروع ، یرجى زیارة الموقع  11

extremism-violent-threat-emerging-context-approaches-security 
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 المجتمعات الخاضعة للدراسة 2

 بعلبك 2.1
تعد بعلبك المركز اإلداري ألكبر محافظة في لبنان وھي بعلبك الھرمل ویقطنھا سكان لبنانیون وفلسطینیون وسوریون. 

ا العشائریة زئیًا بسبب تركیبتھوشھدت المدینة العدید من الصراعات في العقد الماضي بسبب تفشي الفقر، والذي ترسخ ج
وإھمال السلطات المحلیة والوطنیة لھا. وتصاعدت حدة العنف بسبب الحرب الدائرة في سوریا المجاورة، حیث شھدت 

  2013.12من حوادث النزاع منذ عام  1193بعلبك 

نصرة في مقاتلي جبھة التعتبر بعلبك أیًضا مركز دعم لحزب هللا، ولذلك تعرضت للقصف من قبل مسلحي تنظیم داعش و
نفذت الحكومة اللبنانیة في ضوء ھذه التحدیات األمنیة  13مناسبات متعددة بعد انضمام مقاتلي حزب هللا إلى القتال في سوریا.

 2017.14الداخلیة والخارجیة خطتین أمنیتین في المنطقة لترسیخ سیطرتھا على األوضاع في المدینة في آب/أغسطس 

 حي السلوم 2.2
لسلوم ھو أحد أحیاء الضاحیة الجنوبیة لبیروت التي تعد موطنًا لبعض المجتمعات األكثر عرضة للمخاطر في لبنان، حي ا

والتي تضم لبنانیین وسوریین. وھذه المنطقة مكتظة بالسكان ومعروفة بضعف بنیتھا التحتیة من بینھا االنقطاع المستمر 
یعد حي السلوم موطنًا لعشائر  15میاه وسوء إدارة نظام الصرف الصحي.للكھرباء وعدم الحصول على القدر الكافي من ال

عائلیة كبیرة تنخرط بانتظام في نزاعات مسلحة. وتشیر تقاریر إلى أن ھذا الحي یضم عددًا كبیًرا من تجار ومتعاطي 
وھما -حزب هللا وحركة أمل المخدرات. وتُنفذ خطط أمنیة في المنطقة بصورة منتظمة وتساعد فیھا جزئیًا األجنحة األمنیة ل

 الحزبان السیاسیان الرئیسیان في المنطقة.

 صیدا 2.3
تقع صیدا في محافظة الجنوب في لبنان وھي ثالث أكبر مدن البالد، كما أنھا موطن لعدد كبیر من الفلسطینیین الذین یقیمون 

ملیات األمن الداخلي للمخیم من قبل مجلس بشكل أساسي في مخیم عین الحلوة الذي یخضع إلجراءات أمنیة مشددة. تُدار ع
 أمن یضم عدة مجموعات مسلحة، بینما یراقب الجیش اللبناني محیطھ.

وخالل العقد الماضي، أسست مجموعات متطرفة مثل جبھة فتح الشام (المعروفة سابقًا باسم جبھة النصرة) وتنظیم داعش 
وف من تصاعد العنف إلى اتخاذ الحكومة اللبنانیة القرار المثیر وأدت المخا 16وفتح اإلسالم وغیرھا خالیا داخل المخیم.

 .2017للجدل ببناء جدار خرساني مزود بأربعة أبراج مراقبة حول المخیم في عام 

وكانت المدینة موطنًا لرجل الدین السلفي الشیخ أحمد األسیر وأتباعھ، الذین دعوا إلى "الجھاد" ضد النظام في سوریا. بلغت 
من الدولة التي استھدفت األسیر والمیلیشیا التابعة لھ ذروتھا في االشتباكات التي استمرت ثالثة أیام وأسفرت عن عملیات أ

                                                
ھا مركز معرفة المجتمع المدني في دعم لبنان. یھدف المخطط إلى تتبع الصراع من قبل تم االستشھاد بھذا الرقم من خریطة جغرافیة للصراعات التي أجرا 12

https://civilsociety-المحلیات في جمیع أنحاء لبنان. تحدید المواقع الجغرافیة للصراعات في لبنان، دعم لبنان، یمكن االطالع علیھ عبر الرابط : 
centre.org/cap/map#defconflict 

13	“Rockets	Slam	Historic	Lebanese	City	of	Baalbek.	”	France24,	6	June	2013,	accessed	via:	
https://www.france24.com/en/20130606-syria-lebanon-baalbek-rockets-hezbollah-stronghold-historic-ruins	
14	“Fajr	al-Joroud	Operation:	Army	Secures	Swift	Gains	Over	Daesh.”	Lebanese	Republic:	Ministry	of	Information,	21	August	
2017,	accessed	via:	https://www.ministryinfo.gov.lb/en/15654 	
15	R.R.	Habib,	Z.	Mahfoud,	M.	Fawaz,	S.H.	Basma,	and	J.S.	Yeretzian.	"Housing	Quality	and	Ill	Health	in	a	Disadvantaged	
Urban	Community."	Public	Health	123,	no.	2	(2009):	174-81.	doi:10.1016/j.puhe.2008.11.002.	
16	Tensions	at	Ain	El-Helweh	(starting	August	7,	2014)."	Civil	Society	Knowledge	Centre,	no.	date,	accessed	via:	
https://civilsociety-centre.org/timeliness/4928	
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سقوط العدید من الضحایا من الجانبین. واُلقي القبض على األسیر بعد ھروبھ لفترة وجیزة من موقع االشتباكات بین العناصر 
 2015.17في عام  الموالیة لھ والقوات المسلحة اللبنانیة

 طرابلس 2.4
تعد طرابلس ثاني أكبر مدن لبنان، واستقبلت عددًا كبیًرا من الالجئین السوریین الفارین من الحرب في سوریا. عانت المدینة 
من تھمیش الحكومة المركزیة لھا لعقود من الزمن، وال تزال تعاني من نقص في برامج منھجیة كافیة لمنح سكانھا فرًصا 

 تتمثل في توفیر فرص العمل والتعلیم والرعایة الصحیة.  متساویة

وباإلضافة إلى ذلك، كان ھناك تھدیدان أمنیان بارزان شكال تحدیًا في المدینة قبل تنفیذ خطة أمنیة صارمة. تمثل التھدید 
ا حة األخرى، لجؤواألول في العدید من المسلحین الموالین لداعش مع بدایة ظھوره، فضال عن الفصائل اإلسالمیة المسل
لویة تُعرف منطقة عإلى طرابلس وتحصنوا فیھا. أما التھدید الثاني فتمثل في ضرورة تسویة النزاع بین جبل محسن، وھي 

لسنیة أحد أكثر األحیاء ا-النظام وتوجد في قلب طرابلس، ومنطقة باب التبانة  بدعمھا القوي للرئیس السوري بشار األسد
، وغالبًا ما 2015إلى عام  2011المعارك بین ھذین الحیین المتجاورین أمًرا معتادًا من عام  فقراً في طرابلس. كانت

 18تشتعل المعارك ردًا على األحداث في سوریا أو على طول الحدود اللبنانیة السوریة.

 زغرتا 2.5
تل امرأة في بلدة مزیارة على ، أفادت مزاعم بمق2017ایلول/سبتمبر عام  22تقع بلدة زغرتا في محافظة شمال لبنان. في 

ید رجل سوري. وقد أثار ذلك غضبًا في المجتمع، حیث خرجت حشود من الناس إلى الشوارع لالحتجاج على وجود 
في الوقت نفسھ، طردت بلدة مزیارة، إلى جانب العدید من البلدات األخرى في منطقة  19الالجئین السوریین في المنطقة.

 ، مما جعل اآلالف من األسر السوریة عرضة للخطر.زغرتا، الالجئین السوریین

ونتیجة لذلك، أوكلت إلى القوات المسلحة اللبنانیة مھمة التوسط لتسویة النزاع في زغرتا، حیث شن الجیش عدة عملیات 
بغة صاعتقال ومداھمات صغیرة. یشكل المسیحیون المارونیون أغلبیة سكان زغرتا، ولذلك غالبًا ما تطغى على الصراع ال

الطائفیة والطبقیة. وفي الوقت الحالي، یُعد سلیمان فرنجیة، زعیم حزب المردة السیاسي، ھو الزعیم السیاسي المھیمن في 
 المنطقة.

 كفرنبرخ 2.6
كفرنبرخ ھي قریة في منطقة الشوف، وتقع في محافظة جبل لبنان. وكفرنبرخ ھي في األساس مدینة زراعیة في المقام 

 20الجئ سوري. 800مواطن و 8000عھا بین ینبوعین كبیرین، ھما الصفا والباروك، ویقطنھا حوالي األول نظًرا لوقو
یزداد عدد السكان في كفرنبرخ خالل فصل الصیف وتعتمد المدینة اعتمادًا كبیًرا على الزراعة، حیث یستفید منھا حوالي 

من السكان) ویوجد بھا أقلیة من السكان  ٪ 65 وغالبیة سكان القریة من الدروز (یشكلون نحو 21مزارع وأسرھم. 1800
 22من السكان). ٪ 35المسیحیین (یشكلون نحو 

                                                
17	"Al-	Assir	Sentenced	to	Death	for	Clashes	with	Army."	Annahar,	28	September	2017,	accessed	via:	
https://en.annahar.com/article/672409-al-assir-sentenced-to-death-for-clashes-with-army	
18	Raphaël	Lefèvre,	"The	Roots	of	Crisis	in	Northern	Lebanon."	Carnegie	Middle	East,	April	2014,	accessed	via:	
https://carnegieendowment.org/files/crisis_northern_lebanon.pdf	
19 "Woman's	Murder	Prompts	Mass	Eviction	of	Syrians	from	Lebanese	Town."	Reuters,	5	October	2017,	accessed	via:	
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-lebanon-refugees/womans-murder-prompts-mass-eviction-of-syrians-
from-lebanese-town-idUSKBN1CA18S	
20 "KFARNABRAKH:	Enhancing	Emir	Bashir's	Canal."	United	Nations	Lebanon,	31	August	2017,	accessed	
via:http://un.org.lb/english/latest-news/kfarnabrakh-enhancing-emir-bashir-canal	

  .المرجعنفس  21
  المرجع. نفس 22
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، دفعت 1997). وفي عام 1990و 1975شھدت كفرنبرخ حاالت عنف ونزوح شدیدة خالل الحرب األھلیة (بین عامي 
كان ین إلى القریة. یعیش الیوم سالحكومة اللبنانیة تعویضات لضحایا كفرنبرخ وبذلت جھوداً مكثفة لضمان عودة النازح

كفرنبرخ، المسیحیون والدروز، في سالم، والمجلس البلدي للقریة یضم مزیًجا من المسیحیین والدروز، وترأسھ حالیا امرأة 
 تنتمي للحزب الدرزي الرئیسي، وھو الحزب االشتراكي التقدمي.
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 المفھوم المحلي لألمن اإلنساني 3

 االتجاھات الرئیسیة 3.1
أحد األھداف الرئیسیة لھذا المشروع البحثي اإلقلیمي ھو دراسة التعریفات المحلیة لألمن اإلنساني، وكیفیة إعادة صیاغة 
فھمھا كبرنامج استجابة طویل األجل لألخطار الناجمة عن الصراعات والتطرف العنیف في المنطقة. وتحقیقًا لھذه الغایة، 

 ألمن اإلنساني.طُلب من المشاركین في البحث تعریف ا

ورغم أن معظم المشاركین لم یكن لھم معرفة باألمن اإلنساني كمفھوم في العلوم االجتماعیة، فإنھم استطاعوا تحدید الجوانب 
الرئیسیة لبرنامج األمن اإلنساني، السیما تلك الجوانب المتعلقة باالحتیاجات األساسیة. اتفق معظم المشاركین، في جمیع 

یة التي أجریت في المواقع الخاضعة للدراسة، على أھمیة تحقیق األمن اإلنساني في الجھود التي تركز على األنشطة المیدان
 احتواء الصراع وتعزیز صمود المجتمعات.

استندت التعاریف المحلیة لألمن اإلنساني عموًما إلى االحتیاجات العاجلة في كل موقع. ومع ذلك، شھدت مختلف األبحاث 
ستوى الوطني (مختبر السیاسات) والمستویات المحلیة (ورش العمل وحلقات النقاش المركزة والمقابالت) على كل من الم

 بروًزا لموضوعین عامین یتعلقان بكیفیة فھم األمن اإلنساني عبر الثغرات في برامج األمن اإلنساني. 

 .اإلنساني األمن فتعری في اتجاھات:  2الشكل

 

كانت العدالة االجتماعیة ھي الموضوع الرئیسي األول، وكانت مرتبطة بشكل متزاید بالنفعیة في لبنان فضًال عن التھمیش 
 القائم على المحسوبیة في لبنان تفاوتًا وحالة من عدم المساواة في توفیر الفرص وعدم الثقة في مؤسسات الدولة. خلق النظام 

. أفاد المشاركون في حلقات النقاش المركزة، الذین ینتمون إلى المجتمعات المعرضة للخطر، بأن ھناك اعتماد والمخرجات
ة واضحة ألولئك الذین تربطھم عالقة على الزعماء السیاسیین المحلیین في توفیر الفرص والخدمات، وھو ما یعطي میز

 أفضل بالشخصیات السیاسیة أو التابعین للحركات السیاسیة القائمة. 

یرتبط الظلم االجتماعي، المتمثل في قلة الفرص وانعدام العدالة في تقدیم الخدمات، بالشعور بالتھمیش واإلقصاء، مما دفع 
. أفاد المشاركون أن األسالیب النفعیة ھي التي تتحكم في توفیر الشباب الذكور إلى المشاركة في أنشطة غیر مشروعة

الخدمات، مثل الرعایة الصحیة العامة والتعلیم، والتي ینبغي أن تقدمھا الدولة. وعلى سبیل المثال، ذكر أحد المشاركین في 
 23ة عامة.یل أطفالھ في مدرسحلقة النقاش المركزة في زغرتا أنھ اضطر للتوجھ إلى المسؤولین السیاسیین المحلیین لتسج

، إذ عبر بعض المشاركین عن تفضیلھم بعدم الثقة في المؤسسات الحكومیة الشعوریؤدي ھذا الظلم االجتماعي إلى 
وأدى عدم الثقة في المؤسسات  24غیر الرسمیة، بدالً من الخدمات التي تقدمھا الجھات الرسمیة. الجھاتللخدمات التي تقدمھا 

                                                
 .2018تموز  10حلقة نقاش مركزة للذكور، زغرتا،  23
 .2018سبتمبر  25حلقة نقاش مركزة للذكور، حي السلوم،  24



 لبنان في العنیف التطرف من والوقایة الدولة أمن وسیاسات اإلنساني لألمن المحلیة المحركات
 

 
 
9 

بالھویة الوطنیة وتسبب في والء بعض األفراد المعرضین للخطر للمنظمات التي تتجاوز الدولة  إلى إضعاف الشعور
 25الوطنیة، والتي یتبنى بعضھا مبادئ متطرفة.

كانت البطالة ھي الموضوع الرئیسي الثاني الذي تناول المشاركون عن طریقھ األمن اإلنساني. كان من المتوقع أن یركز 
على التوظیف في ظل الظروف االقتصادیة القاسیة التي تشھدھا لبنان وارتفاع معدل البطالة والذي  المشاركون في األبحاث

وارتبطت المخاوف  26عاًما. 25بین الذین تقل أعمارھم عن  ٪37على الصعید الوطني و ٪25حوالي  2018بلغ في عام 
الشعور بالیأس وغیاب الھدف والطموح، خاصة بین  من البطالة بالواسطة (المحسوبیة). وأدى ھذا الشعور بعدم العدالة إلى

مما یجعلھم أھدافًا سھلة المنال للتجنید من قبل الجماعات المتطرفة. ویقول مدیر إحدى المنظمات غیر الحكومیة -الشباب 
ھم تفي طرابلس إن ھؤالء األشخاص غالباً ما یتورطون في ارتكاب جرائم منظمة بسبب ما یمنحھم ذلك من شعور بكینون

  27ووجود ھدف لھم بحسب رؤیتھم.

ورغم أن ھذین الموضوعین كانا عنصًرا مشترًكا في المنطقة التي شملتھا الدراسة، لوحظ وجود اختالفات كبیرة في المفاھیم 
والخلفیات، وبالتالي عدم صیاغة تعریف وطني عام لألمن اإلنساني. وسیُسلط الضوء على ھذه االختالفات في القسم التالي 

 لذي سیعرض تصورات المشاركین حول األمن اإلنساني من كل من المواقع الستة.ا

 االختالفات المحلیة في تحدید األمن اإلنساني 3.2
 .اإلنساني األمن تعریف في المحلیة االختالفات :3 الشكل

 

                                                
 .2019شباط  12حلقة نقاش للتحقق، بعلبك،  25

26	Samar	Kadi,	"Lebanon's	Youth	Bearing	the	Brunt	of	Unemployment,	Regional	Instability."	The	Arab	Weekly,	6	August	
2017,	accessed	via:	https://thearabweekly.com/lebanons-youth-bearing-brunt-unemployment-regional-instability	

 .2019شباط  13ي، أجراھا المركز اللبناني للدراسات في طرابلس، مقابلة مع موظف منظمة مجتمع مدن 27

FREEDOM
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 طرابلس 3.2.1
ألمن اإلنساني عملیة شاملة وتدریجیة. وبالنسبة إلیھم، یمكن تحقیق اعتبر المشاركون في األنشطة البحثیة في طرابلس أن ا

األمن اإلنساني في حیاة الفرد، بدًءا من مرحلة الطفولة مروًرا بمرحلة البلوغ عندما یستطیع الشخص ممارسة حقوقھ المدنیة 
 ة مرات خالل ورشة العمل علىوالسیاسیة بشكل أفضل ویصبح أكثر اندماًجا في المجتمع. ووفقًا لذلك، جرى التأكید عد

 28أھمیة الوعي المدني وعلى دور األسرة وتقنیات التربیة السلیمة لألطفال.

عالوة على ذلك، شدد المشاركون في طرابلس على ضرورة إضافة جانب روحاني لألمن اإلنساني، مشددًین على أھمیة 
في  سكان طرابلس في البعد السیاسي والدیني لألمن اإلنسانيالتعبیر علنًا عن اآلراء السیاسیة والدینیة. وینبغي فھم رغبة 

 سیاق تاریخ طرابلس الطویل من التھمیش السیاسي ووضعھا كمدینة ذات أغلبیة سنیة.

بسبب ارتفاع مستویات التلوث في طرابلس، ومحدودیة خدمات إدارة النفایات،  األمن البیئيكما جرى تسلیط الضوء على 
یمكن أن یرتبط ذلك أیًضا بالمخاوف المتعلقة باألمن  29المطورة مثل الشواطئ، على سبیل المثال. ونقص المساحات العامة

الصحي. تعاني مستشفیات طرابلس العامة من نقص في التمویل، وتطلب الكثیر من المستشفیات من المرضي دفع مبلغ 
ة الصحة تفتح أبوابھا لعدد محدود من الساعات كل مادي قبل تلقي العالج. عالوة على ذلك، فإن العیادات التي تدیرھا وزار

 یوم، مما یعوق الحصول على قدٍر كاٍف من الخدمات الصحیة سواء البدنیة أو النفسیة.

 بعلبك 3.2.2
ألقى المشاركون في البحث في بعلبك الضوء على قضایا تتعلق بالمشاركة السیاسیة، خاصة حریة التعبیر، في التحدث عن 

اإلنساني. صّرح المشاركون في ورش العمل بأن تبني رأي سیاسي أو تبني أیدیولوجیة سیاسیة تتعارض مع رؤیتھم لألمن 
اآلراء التي یتبناھا غالبیة السكان یؤدي إلى اإلقصاء االجتماعي، وھو ما ینتج عنھ حواجز فكریة في المدینة تقوض التنمیة 

 في المنطقة.

ً عن طریق تاریخ المنطقة من الحرمان والتھمیش. یمكن فھم األمن اإلنساني من الناحیة اال جتماعیة واالقتصادیة، أیضا
اعتبر المشاركون في البحث أن األمن اإلنساني ھو مزیج من الحمایة القانونیة والرفاه االقتصادي وتلبیة االحتیاجات الفردیة 

 30األساسیة.

 كفرنبرخ 3.2.3
یة واعتبرت ھذه عناصر أساس التضامن االجتماعي وبناء السالم.فھوم تَرّكز تفسیر األمن اإلنساني في كفرنبرخ على م

بالنظر إلى تاریخ القریة من العنف الطائفي خالل الحرب األھلیة اللبنانیة. عالوةً على ذلك، أكد المشاركون أن مفھومھم 
ظ فع عن قضایا المرأة، حیث الحلألمن اإلنساني ینطوي على تمكین المرأة نظراً للوجود القوي للمنظمات المحلیة التي تدا

 31المشاركون زیادة االستقرار وتحسن الحكم المحلي منذ انتخاب رئیسة للبلدیة.

 حي السلوم 3.2.4
أدرك المشاركون في البحث في حي السلوم أن األمن اإلنساني ھو منھج شامل لتعزیز مجتمع یسوده السالم عبر تلبیة 

تفسیر ھذا التركیز على الحاجات األساسیة بسبب أن ھذه المنطقة تستضیف التجمعات . وممكن االحتیاجات األساسیة لألفراد

                                                
 .2018تموز  31-30المشاركین ورشة العمل، طرابلس  28

29	"Tripoli's	El	Mina	Struggles	with	Pollution,	Works	on	Sewer	Network	Too	Slow."	Lebanese	National	News	Agency,	27	
January	2017,	accessed	via:	http://nna-leb.gov.lb/en/show-report/944/nna-leb.gov.lb/en	

 .2018تموز  21-19المشاركین ورشة العمل، طرابلس  30
 .2019شباط  23و 2018تشرین أول  16كفرنبرخ،  المشاركین ورشات العمل، 31
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وتعاني المنطقة من البنى التحتیة المتداعیة والفقر وضعف  32السكانیة العشوائیة للمجتمعات المحلیة األكثر عرضة للخطر.
 33الخدمات الصحیة.

 زغرتا 3.2.5
أكد و األمن القومي وحقوق اإلنسان والتنمیة المستدامة.ھو نقطة التقاء بین یرى المشاركون في زغرتا أن األمن اإلنساني 

المشاركون على أھمیة األمن الشخصي والمجتمعي فیما یتعلق بالحمایة من التعرض لألذى، وبأن األمن اإلنساني ھو العقد 
اإلنساني بأنھ مزیج من حقوق االجتماعي الذي یضمن السالمة واالستقرار. وعّرف المشاركون في ورشة العمل األمن 

كان لدى المشاركین في  34اإلنسان (التي تختلف أكادیمیًا عن األمن اإلنساني)، والقضاء على الفقر والتماسك المجتمعي.
حلقة النقاش المركزة، الذین ینتمون إلى الفئات المحرومة، فھم مختلف لألمن اإلنساني، اتضح عن طریق تأكیدھم على 

  35حتیاجات األساسیة، مثل الصحة والتعلیم واألمن الوظیفي.أھمیة توفیر اال

 صیدا 3.2.6
 ان.عبر تعزیز حریة التعبیر وحقوق اإلنسأشارت األنشطة البحثیة التي أجریت في صیدا أن األمن اإلنساني یمكن تحقیقھ 

إلنساني وشددوا على أھمیة موازنة اعتبر المشاركون أن حریة التعبیر عن الدین والمعتقدات أمر بدیھي في برامج األمن ا
 القوة بین الجماعات الدینیة المختلفة.

لھذا المجتمع لكونھم یعیشون في مدینة تضم مجتمعًا  الحقوق المدنیة واالقتصادیةكما شدد المشاركون على أھمیة ضمان 
 36في منطقتھم.فلسطینیًا كبیًرا، واعتبروا ذلك جزًءا ال یتجزأ من أي برنامج ناجح لألمن اإلنساني 

تبرز ھذه االختالفات المحلیة الدقیقة في تعریفات األمن اإلنساني التحدي المتمثل في التوصل إلى تعریف لبناني لألمن 
اإلنساني. وتؤدّي االختالفات التاریخیة واالختالفات في التركیبة السكانیة على المستوى المحلي إلى وجود أولویات مختلفة 

نساني. ومع ذلك، كانت العدالة االجتماعیة واإلنصاف والمساواة في الحصول على فرص العمل إزاء برامج األمن اإل
  الموضوعان الرئیسیان فیما یخص األمن اإلنساني في لبنان.

  

                                                
  elsellom/-https://amel.org/centers/hay:، یمكن الوصول إلیھا عبر2017تشرین أول  16". جمعیة أمل الدولیة، "حي السلوم 32

33	R.R.	Habib,	Z.	Mahfoud,	M.	Fawaz,	S.H.	Basma,	and	J.S.	Yeretzian.	"Housing	Quality	and	Ill	Health	in	a	Disadvantaged	
Urban	Community."	Public	Health	123,	no.	2	(2009):	174-81.	doi:10.1016/j.puhe.2008.11.002.	

 .2018تموز  9-8المشاركون في ورشة العمل، زغرتا،  34
 .2018آب  10حلقة نقاش مركزة لإلناث، زغرتا،  35
 .2018 أیلول 13-12 صیدا، العمل، ورشة في المشاركون 36
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 الجھات الفاعلة الموثوقة لتنظیم برامج األمن اإلنساني 4
نساني في كافة مناطق البحث في لبنان اتجاًھا عاًما أظھرالنقاش حول الجھات الفاعلة الموثوق بھا لتنفیذ برامج األمن اإل

ھي الجھات الفاعلة الرئیسیة لتعزیز األمن المؤسسات الحكومیة، من بینھا قوات األمن، واحدًا . إذ اعتبر المشاركون أن 
 اإلنساني، وطالبوا الدولة اللبنانیة بالقیام بھذا الدور وضمان تقدیم الخدمات حسب الحاجة.

لم یثق المشاركون في جمیع أنحاء المناطق في استعداد الدولة  ة لیست دائًما الجھة الفاعلة األكثر موثوقیة.الدوللكن 
والمنظور العام بفساد وفشل  37لتحقیق ھذا الھدف بفاعلیة، استنادًا إلى شعور واسع النطاق بانعدام الثقة في اإلدارات العامة،

 38النظام اإلداري للدولة.

أظھر البحث أن الناس في مواقع مختلفة یمیلون إلى اللجوء إلى جھات فاعلة مختلفة، معظمھا شبھ حكومیة،  وبناء على ذلك،
لضمان توفیر الحد األدنى من متطلبات العیش الكریم. وتكون ھذه الجھات الفاعلة عادةً أحزابًا سیاسیة تنشط محلیًا داخل 

 وحركة أمل في بعلبك وحي السلوم، حیث یشكل الشیعة غالبیة مجتمعاتھا الطائفیة. على سبیل المثال، ینشط حزب هللا
 39السكان. ویعد الحزب االشتراكي التقدمي األكثر نشاًطا في كفرنبرخ، نظًرا ألن غالبیة سكانھا من الدروز.

في  جتمعھمتعمل ھذه األحزاب كوسیط بین المواطنین والحكومة المركزیة، ولذا یُنظر إلیھا على أنھا الضمان الرئیسي لم
 40نظام المحسوبیة الذي یطغى على السیاسة في لبنان.

تبرز االختالفات المحلیة أیًضا، بصرف النظر عن ھذا االتجاه العام، نظام المحسوبیة الذي یتحكم في توفیر الخدمات المحلیة 
 .برامج األمن اإلنساني في لبنان وكیفیة تأثیره في منظور السكان للجھة الفاعلة القادرة واألكثر موثوقیة لتقدیم

 .اإلنساني األمن برامج لتقدیم محلیًا الموثوقة الفاعلة الجھات :4 الشكل
 الجھات الفاعلة الرئیسیة الموثوق بھا المنطقة

 الجھات شبھ الحكومیة بعلبك
 البلدیة كفرنبرخ

 حزب هللا حي السلوم
 الحكومة اللبنانیة زغرتا
 الجھات الفاعلة في الدولة صیدا

 منظمات المجتمع المدني طرابلس
 

الجھات الفاعلة عًُرفت  41، كما ذكر المشاركون في ورشة العمل،بعلبكبالنظر إلى التاریخ الطویل لإلھمال والتھمیش في 
مثل األحزاب السیاسیة البارزة وجماعات المجتمع المدني بأنھا المنفذ الفعلي لبرامج األمن اإلنساني. ومع  شبھ الحكومیة

، أشار المشاركون إلى أن منھج ھذه الجھات في تنفیذ برامج األمن اإلنساني غیر فعال، وأثیرت شكوك حول نزاھة ذلك
 مبادراتھا وتأثیرھا وفاعلیتھا الحقیقیة. 

بالنظر في أحد التفاصیل الدقیقة البارزة بشأن أوجھ الترابط بین منظمات المجتمع المحلي والحكومات المحلیة، اعتبر 
بأنھا الجھة الفاعلة األكثر قدرة على ضمان األمن اإلنساني، وینظرون إلى الحزب المحلي  البلدیة كفرنبرخكون في المشار

(الحزب التقدمي االشتراكي) أیًضا على أنھ یلعب دوًرا مھًما في ھذا الشأن. ویرأس بلدیة كفرنبرخ امرأة كانت ترأست من 

                                                
37	"Are	the	Lebanese	Corrupt?"	Sakker	El	Dekkene,	January	2015,	accessed	via:	
https://www.sakkera.com/console/admin/assets/uploads/files/cdf78-survey-report-jan-29en.pdf	
38	Helga	Kalm,	"Lebanon	–	A	Failed	State?"	International	Centre	for	Defence	and	Security,	20	February	2015,	accessed	via:	
https://icds.ee/lebanon-a-failed-state/ 

 .الثالثة المواقع من كل في وحلقات النقاش المركزة العمل اتورش لمشاركون فيه اذكر وفقا لما 39
40 "Clientelism	as	the	Link	between	Voters	and	Political	Parties."	Lebanese	Center	for	Policy	Studies,	1	May	2015,	accessed	
via:	https://www.lcps-lebanon.org/agendaArticle.php?id=48 

 .2018تموز  21-19في ورشة العمل، بعلبك،  ونمشاركال 41
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لخدمات في القریة. وتشتھر رئیسة البلدیة بعالقتھا الوثیقة بالحزب التقدمي قبل منظمة غیر حكومیة محلیة تھتم بتقدیم ا
وفیما یخص الدولة ذاتھا، اتفق المشاركون في  42االشتراكي، وھي العالقة التي تساعد أیًضا على إرضاء سكان كفرنبرخ.

 لتدخل لصالح الشعب.كفرنبرخ مع آراء جمیع المشاركین اآلخرین فیما یتعلق بعجز الدولة وعدم رغبتھا في ا

، وبدرجة أقل حركة أمل، أكثر الجھات الفاعلة الموثوق بھا بالنظر إلى غیاب دور الدولة. حزب هللا، یعد حي السلومفي 
وعلى الجانب اآلخر، لو لم تعاني المنطقة من اإلھمال والتھمیش على مدار عقود، لكانت الدولة ھي الجھة الفاعلة األكثر 

 43قدرة.

 وحركة أمل عن طریق نظام شامل لتقدیم الخدمات قائم على أساس المحسوبیة والتزام قوي بحمایة المجتمع نجح حزب هللا
المحلي في أن یصبحا أكثر الجھات الفاعلة الموثوق بھا في المنطقة، على الرغم من أن معظم المشاركین في األبحاث 

لوفة. ونالت منظمات المجتمع المدني التي تعمل في حي السلوم بعض اعترفوا بأن ھذا النھج یتنافى مع التقالید والقواعد المأ
 الثناء، ومع ذلك، لم یُنظر إلى المبادرات التي أطلقتھا ھذه المنظمات على أنھا تلبي احتیاجات المجتمع المحلي.

رامج في تعزیز ب یةالحكومة اللبنان، على عكس األماكن األخرى، كان ھناك ثقة نسبیة في الدور الذي تقوم بھ زغرتافي 
األمن اإلنساني رغم أن المشاركین أشاروا إلى وجود ثغرات في النھج الذي تتبعھ الدولة. یأتي ھذا الرضا النسبي في زغرتا 
بعد سنوات من االضطرابات االجتماعیة، والتي نشأت عن تاریخ من النزاعات العنیفة بین العائالت. وعندما ابتعدت زغرتا 

 ف وتخلت عنھ، احتضن قادتھا المحلیون سلطة الدولة وأكدوا والئھم مجددًا لمؤسساتھا األمنیة والقضائیة.عن ماضیھا العنی

مثل األحزاب السیاسیة البارزة، والفصائل الفلسطینیة، ومجموعات  الجھات الفاعلة شبھ الحكومیة، عُرفت صیدافي 
في غیاب الدولة. وعلى غرار بعلبك، عبّر المشاركون في األبحاث  المجتمع المدني بأنھا المنفذ الفعلي لبرامج األمن اإلنساني

 عن شكوكھم إزاء حیادیة ونزاھة وفاعلیة المبادرات التي تقودھا ھذه الجھات.

لتي ا بعض منظمات المجتمع المدني، لم یتمكن المشاركون في البحث من تحدید جھة فاعلة موثوقة باستثناء طرابلسفي 
ومع ذلك،  44أنھا "تبذل قصارى جھدھا لتخفیف الظروف القاسیة التي یتعرض لھا سكان المدینة".كان یُنظر إلیھا على 

اعتبر األشخاص أصحاب المصلحة والشأن، الذین أُجریت معھم مقابالت في طرابلس، أن تدخالت ھذه الجھات الفاعلة لم 
 نساني في المدینة.تكن كافیة، وأن ھناك حاجة ماّسة لتدّخل الدولة من أجل تحسین األمن اإل

  

                                                
 .2018 تشرین أول 16 خ،بركفرن في مقابلة مع موظفة في الحكومة المحلیة، أجراھا المركز اللبناني للدراسات 42
 .2018 تشرین أول 20-19 السلوم، حي العمل، ورشة في المشاركون 43
 .2018 تموز 31-30 طرابلس، العمل، ورشة في المشاركون 44
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 األمن اإلنساني والوقایة من التطرف العنیف 5

 محركات التطرف العنیف 5.1
یتمثّل أحد األھداف البحثیة لھذا المشروع في دراسة إذا كانت المجتمعات المحلیة في البلدان الثالثة تربط الفجوات في 

لبرامج األمن اإلنساني التي تستند إلى المعرفة أن تحقق  برامج األمن اإلنساني بظھور التطرف العنیف، وما إذا كان یمكن
أھداف الوقایة من التطرف العنیف من خالل مبادئ توجیھیة للسیاسة وضعت على المستوى المحلي. وقد تأكدت ھذه الصلة 

د وفي وجوفي كل من تونس واألردن ولبنان، وإن كان ذلك عبر مجاالت ذات أولویات مختلفة في برامج األمن اإلنساني 
 فوارق محلیة دقیقة ومداخل مختلفة.

سعى المشروع إلى الحصول على إسھامات تتعلق بالمشاركة السیاسیة وتمكین المرأة والتوظیف والتعلیم والعدالة االجتماعیة 
 وإلى حد ما في -كمجاالت رئیسیة لبرامج األمن اإلنساني في المنطقة. أظھرت نتائج األبحاث في لبنان 

 ن المجتمعات المحلیة تعطي األولویة لمجاالت رئیسیة مختلفة.أ 45-تونس

وتناول البحث مالحظتین ھامتین، األولى ھي التصور بأن التھمیش الھیكلي یؤدي إلى التطرف العنیف، وأحیانًا عبر 
تبارھا حي باعالتعرض ألزمات شخصیة ناتجة عن ھذا التھمیش. والثاني ھو إعطاء األولویة للتوظیف والتعلیم واألمن الص

 مجاالت رئیسیة للنھوض باألمن اإلنساني في البالد.

 محركات التطرف العنیف كثغرات في برامج األمن اإلنساني 5.2
اعتقد المشاركون في المناطق الست الخاضعة للدراسة في لبنان أن التطرف العنیف ھو استجابة للتھمیش والحرمان على 

 46ن الرأي السائد في جمیع المناطق ھو أن الفقر أساس جمیع أنواع التشدد والتطرف.المستویین الفردي والمجتمعي، إذ كا
وقد لّخص المشاركون على ما یبدو مظالمھم الھیكلیة بكلمة "الفقر" الناجم عن البطالة والظلم االجتماعي في دخول سوق 

 عور الناس باإلحباط من الدولة. العمل. ویفاقم اقتران الفقر بمحدودیة الحصول على االحتیاجات األساسیة من ش

لكن الردود لم تركز فقط على العوامل الھیكلیة، إذ إنھ نوقشت قضایا الھویة ذات الصلة، والسیما صورة الشخص لذاتھ 
وإحساسھ بالمظلومیة كعوامل مھمة في تفسیر التطرف العنیف. لفھم ذلك، یتعین على المرء أن یضع في اعتباره التركیبة 

الطائفیة في لبنان، حیث إن الطوائف عبارة عن مجموعات منفصلة تتنافس للحصول على نصیبھا من الفائض السكانیة و
 47االجتماعي وتخوض معاركھا في الساحتین االجتماعیة والسیاسیة.

 اعاتلذلك، یرى كل مجتمع نفسھ مستھدفًا ومحروًما أكثر من اآلخرین. وھذا بدوره یؤدي إلى مزید من االعتماد على الجم
الطائفیة للحصول على الحقوق والمكاسب السیاسیة واالقتصادیة، وینتج عن ذلك تعزیز نظام المحسوبیة للحصول على 

فھذا یعني أن الطوائف ھي الخدمات، والذي جرت مناقشتھ في وقت سابق. وفیما یتعلق بوضع برامج األمن اإلنساني، 
 المجتمعات المحلیة.  الضامن األول لتوفیر األمن اإلنساني لألفراد في

ویترتب على ذلك بطبیعة الحال أنھ عندما تُستھدف جماعة (سواء طائفة أو عائلة أو قبیلة)، یشعر المرء بالتھدید الشخصي 
ویواجھ أزمة شخصیة، ویجب أن یمنح انتماء الشخص ألي جماعة إحساًسا بالفخر وتحقیق الذات، وعندما تتوقف الجماعة 

ا الشخص عن تقدیم ذلك، یسعى األفراد إلى تحدید ھویة بدیلة للجماعة، مما قد یؤدي إلى االنضمام إلى التي ینتمي إلیھا ھذ
  48الجماعات المتطرفة.

                                                
 بواسطة معھد غرب اسیا وشمال افریقیا ومؤسسة الیاسمین. 2019سیتم نشر النتائج من تونس الحقًا في عام  45
 الدراسة في لبنان. حلقة نقاش مركزة في جمیع المناطق محل 12ورشة عمل و 11وفقا لما أعرب عنھ المشاركین في  46

47	Fawwaz	Traboulsi,	"Social	Classes	and	Political	Power	in	Lebanon."	Heinrich	Boell	Stiftung	Middle	East,	4	May	2014,	
accessed	via:	https://lb.boell.org/sites/default/files/fawaz_english_draft.pdf	
48	Leen	Aghabi,	Kim	Wilkinson,	Neven	Bondokji,	and	Alethea	Osborne,	"Social	Identity	and	Radicalisation:	A	Review	of	Key	
Concepts."	(Amman:	West	Asia,	North	Africa,	2018),	accessed	via:	http://wanainstitute.org/en/publication/social-identity-
and-radicalisation-review-key-concepts	
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لم یطرح المشاركون ھذا التفسیر االجتماعي والنفسي، لكن وجھات نظرھم ربما تقود المحللین إلى ھذا االستنتاج. على 
اركون في البحث أن التطرف العنیف یمثل مالذًا أخیًرا عند مواجھة التفاوتات الھیكلیة سبیل المثال، في طرابلس، اعتبر المش

التي ال حصر لھا وقلة الفرص التي تجعلھم یشعرون بعدم األمان. ویرى ھؤالء أن انعدام األمن والتھمیش یؤدي إلى 
 49التطرف العنیف كرد على شعورھم الذاتي بالمظلومیة.

المشاركون في البحث أن الظلم والضعف یشّوھان نظرة الشخص لنفسھ. یلجأ األفراد للتغلب على  ، أّكدصیدا وبالمثل، في
ویتماشى ھذا مع نتائج األبحاث األخرى المتعلقة بالھویة  50الشعور بالنقص إلى التطرف العنیف لتعزیز تقدیر الذات.

وبدالً من ذلك، اعتبر المشاركون في صیدا  ، لكن المشاركین لم یوضحوا المراحل التفصیلیة لھذا التحول.51والتطرف
من قبل رجال الدین یمكن أن یؤدي إلى التطرف العنیف، رداً على والتفسیر الخاطئ للدین وكفرنبرخ وزغرتا أن التعصب 

 52ھذه األزمة الشخصیة.

، إن أي لتطرف العنیفوقال المشاركون في زغرتا، لدى سؤالھم عن سبل معالجة المحركات النفسیة والھیكلیة التي تؤدي ل
جھد یبذل للوقایة من التطرف العنیف یجب أن یأخذ في االعتبار األمن اإلنساني كشرط أساسي في جمیع أنحاء لبنان. لكن 

 ھذا التصور الشمولي یعتمد في رؤیتھ على احتیاجات زغرتا األساسیة.

األمنیة  المشاكل العنیف، فإن المشاركین ذكروا أن لم یشعروا بالتھدید المباشر من التطرف زغرتاوعلى الرغم من أن سكان 
محور . وتعد طرابلس الفي طرابلس كان لھا تأثیر سلبي على أمنھم االقتصادي بسبب القرب الجغرافي بین المدینتین

ذي لاالقتصادي لمحافظة الشمال، إال أن سكان زغرتا توقفوا عن زیارة طرابلس والعمل فیھا بسبب الوضع األمني فیھا، وا
كان لھ تأثیر على المدینتین، حیث فقدت طرابلس الكثیر من المتسوقین، في حین خسرت زغرتا فوائد التسوق في أحد 

 أرخص المواقع في لبنان.

لكن األمر المثیر لالھتمام ھو أن المشاركین في حي السلوم اعتبروا أن برامج األمن اإلنساني یجب أن تكون االستراتیجیة 
یة من التطرف العنیف. ویرى ھؤالء المشاركون أن األمن اإلنساني یمكنھ أن یحقق االكتفاء الذاتي المادي األساسیة للوقا

والرضا الشخصي، وھما أمران أساسیان في تعزیز قدرة األفراد على مواجھة التطرف العنیف وعامالن رئیسیان الستقرار 
 53المجتمعات.

 ة من التطرف العنیف أولویات برنامج األمن اإلنساني والوقای 5.3
شدد المشاركون في المناطق اللبنانیة الست التي شملتھا الدراسة على ضرورة االھتمام بثالثة مجاالت رئیسیة من أجل 
وضع استراتیجیة شاملة لبرامج األمن اإلنساني في لبنان بحیث تكون قادرة على التصدي لمحركات التطرف العنیف ھناك. 

ي التعلیم والتوظیف والرعایة الصحیة. یرتبط التعلیم والتوظیف بشكل مباشر بجھود الوقایة من وھذه المجاالت الثالث ھ
 54التطرف العنیف، وفقًا لما أظھرتھ الدراسات المختلفة.

                                                
 .2018تموز  31-30المشاركون في ورشة العمل، طرابلس،  49
 .2018تشرین أول  12أجراھا المركز اللبناني للدراسات في صیدا،  مقابلة مع أحد أفراد األمن، 50

51	Seth	J.	Schwartz,	Curtis	S.	Dunkel,	and	Alan	S.	Waterman,	"Terrorism:	An	Identity	Theory	Perspective."	Studies	in	Conflict	
&	Terrorism	32,	no.	6	(2009):	537-59.	doi:10.1080/10576100902888453. 

؛ 2018تشرین أول،  13-12؛ المشاركون في ورشة العمل، صیدا، 2019شباط  23و 2018تشرین أول  16المشاركون في ورشة العمل، كفرنبرخ،  52
 .2018آب،  9-8والمشاركون في ورشة العمل، زغرتا، 

 .2018تشرین أول  20-19المشاركون في ورشة العمل، حي السلوم،  53
54	"Preventing	Violent	Extremism	through	Education."	United	Nations	Educational,	Scientific,	and	Cultural	Organization,	
2017,	accessed	via:	
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000247764&file=/in/rest/annotatio
nSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_03351462-7788-4631-ba6d-
e3bd278a8449?_=247764eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000247764/PDF/247764eng.pdf#559_17_P
roventing%20violent_E_int-final.indd:.5067:145	and	Samantha	De	Silva,	"Role	of	Education	in	the	Prevention	of	Violent	
Extremism."	The	World	Bank,	November	2017,	accessed	via:	
http://documents.worldbank.org/curated/en/448221510079762554/pdf/120997-WP-revised-PUBLIC-Role-of-Education-
in-Prevention-of-Violence-Extremism-Final.pdf	
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تؤدي البطالة والبطالة المقنعة إلى شعوٍر عمیق بعدم القدرة على اإلنجاز والتھمیش والحرمان النسبي. یتغلب األفراد على 
العوامل عن طریق االنضمام إلى الجماعات المتطرفة التي توفر لھم المكانة والشعور باإلنجاز المادي والنفسي. ال ھذه 

یؤدي الفقر في حد ذاتھ إلى التطرف، على عكس النظرة العامة التي یجري عادةً طرحھا في جمیع أنحاء المنطقة وكما ھو 
بنان، لكن العواقب غیر المباشرة للفقر مثل تدني احترام الذات والیأس، موضح سابقًا من جانب المشاركین في البحث في ل

 وأزمات الھویة المتعلقة بأھداف الفرد وغرضھ في الحیاة ھي التي تقود إلى التطرف.

لذلك، یمكن للتعلیم الجید أن یحسن فرص الحصول على الوظائف ویمكن أن یزید من فرص العمل أو على األقل توفیر 
 ریادة اجتماعیة ومالیة بدیلة مجزیة للتغلب على الفقر والحرمان النسبي. فرص لتحقیق

لیم محدودة بسبب زیادة تكلفة التعلكن المشاركین في البحث أشاروا إلى أن الشباب، وخاصة الذكور، لدیھم فرص تعلیم 
الخاص إذ إن نوعیة التعلیم في المدارس الحكومیة تتدھور بشكل كبیر. ویؤدي غیاب التعلیم الجید إلى عدم اكتساب األفراد 
مھارات كافیة، وبالتالي إلى فرص عمل محدودة. وینطبق ھذا بشكل خاص على العاملین محدودي المھارة، الذین یصبحون 

 قلب سوق التوظیف ومنافسة العمالة األجنبیة، ومن ثم إمكانیة تجنیدھم من قبل الجماعات المتطرفة.عرضة لت

تتعلق ھذه المظالم بشكل عام بالعدالة االجتماعیة والحصول على الفرص، سواء كانت وظیفیة أو تعلیمیة. لكن أوجھ القصور 
 ذات األھمیة الكبیرة لألمن اإلنساني، مثل األمن الصحي. في العدالة االجتماعیة تمتد لتشمل مجاالت الخدمات األخرى

شدد المشاركون في لبنان على ضرورة توافر األمن الصحي مقارنة بالمشاركین في األردن وتونس. لم یقدم المشاركون 
یھ أشاروا إل رابًطا مباشًرا أو غیر مباشر إلیضاح العالقة بین انعدام األمن الصحي ومحركات التطرف على الرغم من أنھم

أثناء مناقشة جھود الوقایة من التطرف العنیف. بدالً من ذلك، أظھرت وجھات نظرھم أن انعدام األمن الصحي یزید من 
شعورھم بالتھمیش والضعف. وینبغي أن یؤخذ ذلك في االعتبار بالنظر إلى أن أكثر من نصف السكان اللبنانیین لیس لدیھم 

من العائالت لیس لدیھا أي  ٪75تزید ھذه النسبة في مواقع مثل طرابلس، حیث إن  55ي.أي شكل من أشكال التأمین الصح
  56شكل من أشكال التأمین الصحي.

یؤدي انعدام األمن الصحي إلى انعدام األمن اإلنساني بشكٍل العام في لبنان، إذ إن جمیع أركان األمن اإلنساني تتشابك مع 
 57بعضھا البعض.

جاالت الثالثة ذات األولویة الرئیسیة في برامج األمن اإلنساني، جرى التأكید على بعض األولویات وباإلضافة إلى ھذه الم
ر، حیث على حریة التعبی بعلبكالمحلیة المتعلقة بالخصائص المحددة لكل مجتمع. على سبیل المثال، أكد المشاركون في 

ً مجتمعًا متعدد الطوائف والجماعات. لكن وفقًا لبعض المشاركین فإن ھذه المدینة "بدأت تفقد حالیًا  تُعتبر بعلبك تاریخیا
 58تنوعھا السیاسي نتیجة ھیمنة حزب هللا علیھا".

وأشار المشاركون إلى أن اآلراء تُفرض على السكان وأن المعارضین للخطاب السیاسي السائد یتعرضون للترھیب وأحیانًا 
ي برامج األمن اإلنساني في إنشاء ثقافة قبول الرأي األخر وضمان لذلك، تتمثل أحد المجاالت ذات األولویة ف 59للقمع.

العدالة االجتماعیة وسیادة القانون والحفاظ على حریة التعبیر والحقوق الشخصیة. وربما كانت ھذه المفردات طریقتھم 
 للتعبیر عن األمن المجتمعي واألمن الشخصي.

                                                
 http://www.cdr.gov.lb/Plan/Health/Arabicمجلس التنمیة والتعمیر. الخطة الصحیة، یمكن الوصول إلیھا عبر: الجمھوریة اللبنانیة.  55

Report.htm  
56	Adib	Nehmeh,	"We	Work	and	Raise	Our	Voice	for	Tripoli	We	Work	and	Raise	Our	Voice	for	Tripoli."	United	Nations	
Development	Programme,	March	2015,	accessed	via:	
https://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/CrisisPreventionRecovery/Publications/Tripoli	Eng	approved	for	
web.pdf	
57	United	Nations	Trust	Fund	for	Human	Security,	Human	Security	Handbook	(New	York:	UNTFHS,	2016),	accessed	via:	
https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2017/10/h2.pdf	

 .2019شباط  12حلقة نقاش مركزة للتحقیق، بعلبك،  58
 .2018تموز،  21- 19المشاركون في ورشة العمل، بعلبك، 59
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خطة تنمویة شاملة لمعالجة أزمة البیئة الملحة في المدینة، إضافة إلى  ، أّكد المشاركون على الحاجة إلى تنفیذطرابلسفي 
مشكالت أخرى، حیث یؤثر مكب النفایات الساحلي تأثیراً سلبیاً في جودة الھواء ویؤدي إلى مخاطر بیئیة أخرى مثل تلوث 

 غذائي والصحي.المیاه. ویمكن أن تؤدي معالجة األزمة البیئیة في طرابلس إلى تحسین األمن البیئي وال

، حظي األمن االقتصادي بمزید من االھتمام، ویرجع ذلك على األرجح إلى أن المدینة تعاني من ارتفاع معدالت زغرتافي 
البطالة وسوء التخطیط. یمكن أن یؤدي تعزیز األمن االقتصادي إلى تحسین النمو االقتصادي في المنطقة وخلق الفرص 

 للشباب.

األولویة للخطاب الدیني المتعلق بالتطرف العنیف وتعزیز نھج معتدل للمعتقدات من أجل  اصیدأعطى المشاركون في 
تعزیز األمن المجتمعي. باإلضافة إلى ذلك، دعا المشاركون في البحث إلى توفیر تسویة مستدامة تُمنح فیھا الحقوق 

یدا نبع ھذان المطلبان المحددان من حقیقة أن صاالجتماعیة واالقتصادیة والمدنیة لالجئین الفلسطینیین في عین الحلوة. وی
شھدت في السنوات األخیرة صعود المتطرفین الذین ترّسخ وجودھم مع ظھور الشیخ أحمد األسیر، إذ إن جماعتھ أطلقت 

ویلعب القرب الجغرافي من مخیم  60اشتباكات في المدینة مما استلزم في النھایة تدخل عسكري من قبل الجیش اللبناني.
ن الحلوة أیًضا دوًرا في ذلك، حیث یُعرف ھذا المخیم بوجود عدٍد من المنظمات المتطرفة التي انخرطت في السابق في عی

 61معارك/ أعمال عسكریة ضد الجیش اللبناني.

وبغض النظر عن ھذه االختالفات المحلیة، نالحظ أن تمكین المرأة یبدو األقل بروًزا في جمیع مقاربات األمن اإلنساني 
التي تناولھا المشاركون في لبنان، حیث ال ترتبط أي من األولویات المحددة سابقًا بشكل مباشر بالقضایا المتعلقة بالمرأة 
والمساواة بین الجنسین، ونادًرا ما أشیر إلى وجود عالقة مباشرة بین التطرف العنیف وتمكین المرأة. ویعتبر المشاركون 

رجل، وتقتصر مسؤولیة النساء في مسألة التطرف، وفقًا للمشاركین، على دورھن أن التطرف العنیف قضیة تتعلق بال
 التعلیمي والتربوي.

  

                                                
60 "Al-	Assir	Sentenced	to	Death	for	Clashes	with	Army."	Annahar,	28	September	2017,	accessed	via:	
https://en.annahar.com/article/672409-al-assir-sentenced-to-death-for-clashes-with-army	
61	"Negotiating	Jihad	in	Ain	Al-Hilweh."	Carnegie	Middle	East	Center,	25	May	2016,	accessed	via:	https://carnegie-
mec.org/sada/63670 
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 سیاسات األمن الصلب واألمن اإلنساني والوقایة من التطرف العنیف  6
لعنیف. ایشیر ھذا المشروع إلى تأثیر سیاسات األمن الصلب في العالقة بین برامج األمن اإلنساني واجراءات منع التطرف 

 Referentیشیر مصطلح السیاسات األمنیة إلى السیاسات واإلجراءات التي تعتبر الدولة ولیس الفرد "المرجع المادي 
Object   .الرئیسي الذي تسعى إلى حمایتھ والدفاع عنھ " 

ذلك. تعطي ھذه  ویحدد ھذا المرجع المادي طبیعة "التھدیدات" األمنیة الواجب التصدي لھا وكذلك "الوسائل" لتحقیق
 62السیاسات األولویة ألمن الدولة بغض النظر عن التأثیر الذي قد تحدثھ في عناصر مرجعیة أخرى لألمان مثل الفرد.

استخدم مصطلح "الخطط األمنیة" في ھذا التقریر بسبب أھمیتھ المحلیة في كیفیة تشكیل الحوار اللبناني المتعلق بھذه 
األمنیة" إلى فترات الوجود المتزاید لألفراد العسكریین في المناطق السكنیة الحتواء  السیاسات. یُشیر مصطلح "الخطط

 االضطرابات وتحقیق أھداف أمنیة معینة مثل القضاء على تھدیدات التطرف العنیف.

 الخطط األمنیة في حاالت التھدیدات المباشرة 6.1

ا مجرد حمایة من تھدیدات التطرف العنیف فحسب، وإنما أیًضا ال یتم تفسیر التدابیر األمنیة في لبنان بشكل عام على أنھ
كأداة لوضع ضوابط للنظام االجتماعي والسیاسي. تستخدم التدابیر األمنیة في بعض الحاالت للحد من الحراك والتظاھر 

یشعر اللبنانیون  63والسیطرة على "اآلخرین"، وھو ما یعني في كثیر من األحیان استھداف الالجئین والمھمشین اللبنانیین.
بشكل مؤقت، حتى في المناطق التي لھا تاریخ من الصراع  ةباألمان عندما یتم تطبیق التدابیر األمنیة الصلب بشكل عام

إذ تفضل المجتمعات في ھذه المناطق استخدام خطط أمنیة قصیرة األجل بدًال من تحویل  64العنیف مع الجیش اللبناني.
 ة طویلة.مناطقھم إلى بؤر أمنیة لمد

تختلف مدة التدابیر األمنیة عادةً حسب طبیعة ومدى التھدید األمني. نظًرا ألن مشاكل التطرف العنیف تقع عادة في أماكن 
ذات تاریخ طویل من المواجھات األمنیة، فإن المشاركین ینظرون إلى تطبیق الخطط األمنیة على أنھا غیر عادلة وتتفاوت 

نیة والقومیات والطبقات االجتماعیة في أماكن تطبیقھا، مما یعزز من شعور السكان بالتھمیش. في شدتھا بحسب الطوائف الدی
على سبیل المثال، عبّر المشاركون في طرابلس بالضجر من الخطط األمنیة طویلة األجل بسبب الدالالت السیاسیة والوصمة 

 65لتي شھدت اشتباكات لقوى األمن مع جماعات محلیة.السلبیة الناتجة عن وجود القوات المسلحة اللبنانیة في المناطق ا

وأعرب المشاركون عن أن فرض  66، شعر المشاركون أنھم مستھدفون ألنھم من السنة.في صیدا وعین الحلوةوبالمثل 
ق . لذلك، یُعتبر تطبیخطط أمنیة عادة ما یكون لھ محركات سیاسیة ولیس بالضرورة أن تكون مدفوعة باعتبارات أمنیة

 ط األمنیة انتقائیًا ویُنظر إلى األفراد الذین لھم صالت سیاسیة على أنھم غیر خاضعین لھا.الخط

التي توفر لھم -سواء أكانت حكومیة أم غیر تابعة للدولة -ومع ذلك، فقد أعرب المدنیون عن اعتمادھم على قوات األمن 
ل احتمالیة مستمرة باندالع أعمال العنف. على االستقرار المؤقت وتسمح لھم بمواصلة حیاتھم رغم أنھم یعیشون في ظ

النساء وجود قوات األمن إلخماد االضطرابات االجتماعیة وكذلك الجنوح والخروج عن  المستوى االجتماعي، فّضلت
فن العنف ضد المرأة بأنھ تطرف القانون . ویتعلق ذلك بالمخاوف المتعلقة بحمایة المرأة، خاّصةً وأن بعض النساء عرَّ

                                                
، متوفر على: 5-4)، ص 2018وشمال افریقیا،  بارق محادین، إعادة تصور المقاربة األمنیة: لماذا اآلن؟ (عمان: معھد غرب آسیاللنقاش حول ھذا، انظر 62	

now-why-security-http://wanainstitute.org/en/publication/reconceptualising 
63	Sima	Ghaddar,	"Lebanon	Treats	Refugees	as	a	Security	Problem-and	It	Doesn't	Work."	The	Century	Foundation,	4	April	
2017,	accessed	via:	https://tcf.org/content/commentary/lebanon-treats-refugees-security-problem-doesnt-
work/?session=1	

ورات ید حول التصتم التعبیر عن ھذه النقطة في كافة المناطق خالل حلقات النقاش المركزة اإلحدى عشر مع تفاوت في درجة ومدة تنفیذ ھذه االجراءات. للمز 64
 المحلیة حول األمن، انظر: 

David	Chuter,	"Perceptions	and	Prescriptions:	How	Lebanese	People	View	Their	Security."	International	Alert,	February	
2015,	accessed	via:	https://www.international-alert.org/sites/default/files/Lebanon_SSRSynthesis_EN_2015.pdf 

 .2018تموز  13مقابلة مع أحد موظفي الحكومة المحلیة، أجراھا المركز اللبناني للبحوث في طرابلس،  65
 .2018تشرین أول،  13-12المشاركون في ورشة العمل، صیدا،  66
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بشكل عام، شعرت عینة األشخاص التي أجري علیھم البحث بأن الخطط األمنیة كانت ناجحة، ولكنھا غیر كافیة  67.عنیف
 لضمان سالم طویل األجل.

، التي تقطنھا أغلبیة مسیحیة، فقد تعالت أصوات الناس للمطالبة بالحمایة، ویرجع ذلك جزئیًا الستمرار السرد زغرتاأما في 
األقلیات بحاجة إلى الحمایة، السیما بالنظر إلى موقع زغرتا في محافظة سنیة. باإلضافة إلى ذلك، الذي یروج لفكرة أن 

 68یطالب سكان زغرتا بتمدید الخطط األمنیة للسیطرة على حركة الالجئین السوریین ووصولھم إلى األماكن العامة.

 سوري فتاة لبنانیة من قریة مزیارة في قضاء ویتعلق ذلك بشكل أساسي بالحادثة التي وقعت مؤخراً حین اغتصب مواطن
زغرتا وقتلھا. تسبب ھذا الحادث في موجة من المشاعر المعادیة لالجئین السوریین وأسفرت عن حملة إلجالء الالجئین 

ووصف وجود القوات المسلحة اللبنانیة عموًما بشكل إیجابي بدون  69السوریین من المناطق المأھولة بالسكان في زغرتا،
 بداء استیاء كبیر.إ

 تدابیر أمنیة للحفاظ على النظام العام 6.2

یشجع المواطنون اللبنانیون التدابیر األمنیة إلدارة الفوضى واالضطرابات االجتماعیة. في المناطق التي تكون فیھا سلطة 
على  والتي تعمل على الحفاظ الدولة أقل انتشاًرا، تملؤ األحزاب السیاسیة المحلیة الفراغ وتفرض خططھا األمنیة الخاصة،

 النظام بدالً من الحمایة من تھدیدات التطرف العنیف.

أعرب الناس في مناطق مثل حي السلوم وبعلبك عن رضاھم عن السیاسات األمنیة ألنھم اعتبروا أنھا خطوات إیجابیة نحو 
تحرش. وطالب العدید من المشاركین بزیادة معالجة القضایا االجتماعیة مثل انتشار المخدرات، واالتجار غیر المشروع، وال

 70ھذه التدابیر األمنیة وتعزیزھا لمواجھة الجنوح والجرائم البسیطة.

ذكرت كل من النساء السوریات واللبنانیات في المناطق التي تستضیف مجتمعات كبیرة من الالجئین، مثل طرابلس وحي 
في ظل تزاید مضایقات الرجال اللبنانیین  وات األمن في الشوارعالسلوم وصیدا أنّھن یشعرن باألمان أكثر مع انتشار ق

والسوریین لھن. لكن انتشار التواجد األمني لم یخلق الشعور باألمان نفسھ لدى السوریین الذكور، وكثیر منھم من العمال، 
 الذین یشعرون أن وجود قوات األمن یقید تحركاتھم.

یحكمھا حزب هللا (وبدرجة أقل حركة أمل) ویفرض سیطرتھ علیھا، مثل حي  بینما یُنَظر إلى األمن في المناطق التي
 السلوم، على أنھ مھم، باإلضافة إلى الجھات الحكومیة التي تحافظ على النظام االجتماعي.

 التنفیذ االنتقائي للتدابیر األمنیة 6.3

من نیین مثل صیدا وطرابلس خطوة أولیة جیدة ضتعد الخطط األمنیة في المناطق التي یقطُنھا عدد كبیر من السكان الفلسطی
لتي اجھود الوقایة من التطرف العنیف بین اللبنانیین، ولكن لیس بین الفلسطینیین والجماعات اللبنانیة الضعیفة األخرى 

تعتبر نفسھا ضحیة لعنف الدولة. بشكل عام، ھناك اختالفات كبیرة حول سیاسات الدولة األمنیة بین اللبنانیین 
استھدفت السیاسات األمنیة ھذه المدن بطریقة محددة، وبالتالي ال یُنظر إلیھا على أنھا خطط أمنیة تؤثر  71لفلسطینیین.وا

 في جمیع السكان.

یختلف الوضع داخل المخیمات الفلسطینیة ألن ھذه السیاسات جزء من الحیاة الیومیة للسكان. ورغم أن معظم اللبنانیین 
طط األمنیة، أعرب الفلسطینیون وبعض الفئات الضعیفة في المدینة عن استیائھم من ھذه الخطط. أبدوا عموًما دعمھم للخ

 ذا المشروع في لبنان.حلقات النقاش المركزة مع اإلناث في جمیع المناطق الستة محل الدراسة في ھ 67
 .2018آب  10حلقة نقاش مركزة لإلناث، زغرتا،  68

69	Nabih	Bulos,	"In	Lebanon,	a	Rape	and	Murder	Galvanize	Anti-Syrian	Fervor."	Los	Angeles	Times,	13	October	2017,	
accessed	via:	https://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-lebanon-syria-slaying-2017-story.html	

 .العمل ورش في والمشاركین المركزة حلقة النقاش في المحددة المرئیة األمنیة التدابیر على المستمر الطلب على ما حد إلى إجماع ھناك كان 70
مع أحد رجال  ومقابلة ؛2018 تشرین أول 13-12 صیدا، العمل، ورشة في المشاركون ؛2018 سبتمبر 7 صیدا، لقات النقاش المركزة مع الذكور ومع اإلناث،ح 71

 .2018 تشرین أول 12 صیدا، في أجراھا المركز اللبناني للدراسات األمن،
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وآخر -یجب أن تُفھم ھذه النتائج في سیاق السیاسات األمنیة التي امتدت لعقود من الزمن والتي تؤثر في مخیم عین الحلوة 
 72ة على الحركة وتنظیمھا.ھذه التطورات ھي بناء أبراج المراقبة والمداخل اآلمنة للسیطر

 سیاسات أمن الدولة وبرامج األمن اإلنساني 6.4

فضلت جمیع المجتمعات الست التي كانت محل الدراسة ضمن ھذا المشروع في لبنان اتخاذ تدابیر أمنیة معتدلة تتكامل مع 
اع بنان. وخالل فترات الصربرامج األمن اإلنساني المنفذة على المدى الطویل في ضوء المناخ السیاسي المضطرب في ل

 المباشر، كان ھناك تفضیل قوي للخطط األمنیة من أجل الحد من العنف.

المدى الطویل، كان ھناك تفضیل لوضع برنامج شامل لألمن اإلنساني في إطار نھج أمني فعال وغیر  ومع ذلك، وعلى
زیز القدرة على التكیف والصمود على المدى وھذا من شأنھ أن یلبي احتیاجات منع التطرف العنیف، وأیضا تعتمییزي، 

 الطویل ألن األمن اإلنساني یعالج التھمیش االجتماعي واالقتصادي، وغیرھا من أشكال انعدام األمن اإلنساني.

لكن لدى السكان في المواقع التي لھا تاریخ من االشتباكات مع الدولة اللبنانیة مثل طرابلس وصیدا (في صیدا وعین الحلوة 
ى وجھ التحدید) آراء متباینة في ھذا الصدد، حیث اعتبر البعض أن األمن اإلنساني ھو نقطة الدخول الرئیسیة للوقایة عل

بینما أصر آخرون على أنھ ال یمكن ضمان األمن أبدًا دون فرض تدابیر أمنیة مشددة. وبینما اعترفت  من التطرف العنیف،
ت األمن اإلنساني، إال أن المشاركین أجمعوا على أنھ ال غنى عن التدابیر األمنیة المجتمعات المحلیة بفاعلیة برامج ومقاربا

 الصارمة في ھذا المسعى.

أما في المناطق التي تعاني من قلة االلتزام بالقانون مثل بعلبك، أشار المشاركون إلى أن مشاریع األمن اإلنساني والتدابیر 
ومع ذلك، ذكر بعض المشاركین  73اع نھج شامل للوقایة من التطرف العنیف.األمنیة الصارمة یجب فرضھا معًا لضمان اتب

أنھ یجب إعطاء أولویة لتنفیذ السیاسات األمنیة على المدى القصیر لضمان وجود أرض مناسبة لتنفیذ برامج األمن اإلنساني 
 طویلة األجل، بحیث ال یتم إیقافھا بمجرد تحقیق درجة من االستقرار النسبي.

رغم من ھذه النظرة، إال أن سكان المناطق المھمشة من قبل الدولة، كما ھو الحال في طرابلس، ینظرون إلى فرض وعلى ال
 74تدابیر أمنیة صارمة طویلة األجل على أنھ جزء من العنف المؤسسي ضدھم.

تنفیذ  وھو ما یتطلب أسالیب خالصة القول، ال توجد وجھة نظر موحدة إزاء التدابیر األمنیة الصلبة في المجتمعات اللبنانیة،
مختلفة وفقًا لتاریخ صراع كل منطقة مع الدولة وقوات األمن التابعة لھا. ورغم أن وجود قوات األمن قلل بوجھ عام من 
التھدیدات المباشرة التي تواجھ الشعب اللبناني، فإن ذلك كان لھ نتائج غیر مرغوب فیھا للبنانیین والفلسطینیین المھمشین 

عانوا من تحول مناطق معیشتھم إلى بؤر أمنیة. ومع ذلك، وبسبب تھدیدات مثل التطرف، تقول المجتمعات المحلیة الذین 
إنھا تحتاج الوجود المؤقت لقوات األمن ولیس تطبیق سیاسات أمنیة طویلة األجل. بینما یُنظر إلى برامج األمن اإلنساني 

 ضروریّة لمقاومة الصراع والتطرف على المدى الطویل. في جمیع األماكن، على أنھا ُمكّملة لألمن، وھي

  

                                                
72	Mohammed	Zaatari,	"Construction	of	Wall	around	Ain	Al-Hilweh	in	Full	Swing."	Daily	Star,	21	November	2016,	accessed	
via:	http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2016/Nov-21/382203-construction-of-wall-around-ain-al-hilweh-
in-full-swing.ashx 

 .2018 تموز 21-19 بعلبك، العمل، ورشة في المشاركون 73
 .2018 تموز 31-30 طرابلس، العمل، ورشة في المشاركون 74
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 التوصیات  7
اقترح أفراد المجتمعات محل البحث اعتماد تدابیر عملیة متعددة لتعزیز برنامج األمن اإلنساني بطریقة تساھم في منع 

لستة المختلفة. في المجتمعات االتطرف العنیف. تستند التوصیات التالیة المتعلقة بالسیاسات إلى اقتراحات قدمھا المشاركون 
وتلیھا توصیات عامة تعكس التدابیر االستراتیجیة التي یمكن أن تعالج الثغرات البرامجیة واإلجرائیة التي نوقشت في 

 المجتمعات الستة. 

 تعزیز األمن االقتصادي عن طریق دعم ومساعدة القطاعات اإلنتاجیة، وخاصة الزراعة والصناعة الزراعیة. واعتبر -
ھذا خطوة حاسمة لحل فجوة البطالة عن طریق توفیر المزید من فرص العمل وزیادة دخل األسر، وخاصة في المناطق 
الریفیة. أظھر المشاركون في األبحاث في بعلبك الفوائد المحتملة إلضفاء الشرعیة على الحشیش (القنب الھندي) حیث 

قاع الزراعیة. یعتمد ھذا الجھد على تعاون وزارتي الزراعة یمكن لصناعتھ أن تحفز موجات التنمیة عبر مناطق الب
 والصناعة والقطاع الخاص، بینما یعمل البرلمان على إصدار قانون لتقنین زراعة الحشیش.

تحسین التعلیم العام، والسیما على مستوى التعلیم االبتدائي والتعلیم العالي، عن طریق: (أ) سن تدابیر التعلیم اإللزامي،  -
صالح نوعیة التعلیم في المدارس العامة، (ج) إطالق حمالت وطنیة لمطابقة المھارات المكتسبة مع احتیاجات (ب) إ

سوق العمل. وسیتم ذلك عن طریق بذل جھوٍد مشتركة من قبل وزارة التعلیم ووكاالت الرقابة الحكومیة، فضالً عن 
 ج التعلیمیة.المنظمات غیر الحكومیة المحلیة والدولیة العاملة في البرام

الدعوة إلى األمن المجتمعي عبر تنظیم الخطاب الدیني بالنظر إلى حقیقة أن بعض المساجد والخطب ھي خطابات  -
ومنشورات غیر رسمیة. یجب بذل ھذا الجھد من قبل المؤسسات الدینیة الرسمیة إلى جانب وزارة الداخلیة والبلدیات، 

 غیر الرسمیة. عن طریق زیادة اإلشراف على إنشاء المساجد
تمكین دور الھیئات الرقابیة لكبح القنوات النفعیة الموجودة داخل مؤسسات الدولة. یجب اتخاذ ھذا اإلجراء من قبل  -

رئاسة مجلس الوزراء عن طریق بناء قدرات ھیئات الرقابة الحكومیة، وھذا من شأنھ أن یضمن الحیاد في تقدیم 
 لنفعیة في الوصول إلى الخدمة المدنیة.الخدمات العامة وكذلك التخفیف من دور ا

إیجاد حل مستدام للمخاوف األمنیة في مخیم عین الحلوة. تختلف التوصیات المقترحة اختالفًا كبیًرا في ھذا الصدد.  -
طالب الفلسطینیون بتطبیق برنامج أمن إنساني أفضل في شكل حقوق مدنیة واجتماعیة اقتصادیة، أي الحق في العمل 

ملكیة. دعا بعض اللبنانیین إلى تطبیق تدابیر أمنیة مشددة. یتطلب إیجاد حل مستدام لھذه المخاوف جھدًا والحق في ال
تقوده وزارة الدفاع الوطني وأجھزة أمن الدولة باإلضافة إلى اإلدارة الفلسطینیة والفصائل داخل المخیم، ومنظمات 

 المجتمع المحلي العاملة في المخیم.
من الدولة للسماح بالتطبیق العادل للقانون لضمان محاكمة المجرمین بغض النظر عن غطائھم إصالح استراتیجیات أ -

السیاسي. یجب أن یستند ھذا المسعى إلى حوار سیاسي یضمن استقاللیة األجھزة األمنیة التي ال ینبغي أن تقتصر 
 واجباتھا على التدخل السیاسي.

مع بطرق تمنعھم من إعادة االضطالع بأنشطة غیر قانونیة. یستلزم اإلشراف على دمج السجناء والمدانین في المجت -
ذلك تحدیث السجون اللبنانیة للتخفیف من اآلثار النفسیة السلبیة على السجناء، فضالً عن إنشاء برامج مصممة خصیًصا 

الجھود وزارة  هلدمج السجناء السابقین في المجتمع بشكل رئیسي عن طریق توفیر فرص عمل لھم. وینبغي أن تقود ھذ
 الداخلیة والبلدیات وكذلك المنظمات المجتمعیة المحلیة.

 التوصیات االستراتیجیة لألمن اإلنساني وبرنامج الوقایة من التطرف العنیف  7.1
یمثل طرح تعریف واضح للتطرف العنیف، ونشره على نطاق واسع عنصًرا رئیسیًا لنجاح مواءمة برامج األمن  -

ات الوقایة من التطرف العنیف. على الرغم من أن االستراتیجیة الوطنیة للوقایة من التطرف اإلنساني مع احتیاج
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إال أن التعریف غالبًا ما یتم رفضھ ألنھ تعریف شامل وعام. تقدم الجھات الفاعلة  76عرفت المصطلح، 75العنیف
ف یاجات الوقایة من التطرف العنیاألخرى، بما في ذلك قطاع األمن، تعریفات متباینة ومتناقضة. تتطلب معالجة احت

خالل برنامج األمن اإلنساني تحدیدًا ثابتًا للمصطلح من أجل تحدید مجموعات مستھدفة محددة لجھود الوقایة من 
 التطرف العنیف وبرنامج األمن اإلنساني.

ق ص أمًرا ضروریًا إلطالتُعتبر آلیة التنسیق الوطنیة بین الدولة والمنظمات الدولیة والمجتمع المدني والقطاع الخا -
برنامج فعّال لألمن اإلنساني. وفقًا للمشاركین في األبحاث، یمكن أن تقدم المنظمات غیر الحكومیة الدولیة المساعدة 
الفنیة والتمویل واإلشراف على التنفیذ. یجب على الدولة مراقبة البرامج عن كثب وقیادة آلیة التنسیق ھذه. یجب على 

ظمات المجتمع المحلي تنفیذ المشروعات واستخالص المعرفة من المیدان. ومع ذلك، یجب أن القطاع الخاص ومن
 یكون إنشاء آلیة التنسیق ھذه جزًءا من برنامج وطني لتنسیق األمن اإلنساني.

 یتطلّب نجاح برامج األمن اإلنساني على المدى الطویل من جمیع الجھات الفاعلة االستثمار في الوجود المستمر في -
المجتمعات المحلیة والتشارك معھا، مما یتیح لھم فھًما أعمق لألولویات المحلیة لبرامج األمن اإلنساني ویسمح بتصمیم 

 سیاسات فعّالة وتنفیذھا. یجب أن تستثمر آلیة التنسیق المذكورة أعاله في الوجود والتشارك المحلي المستمر.

 

 

                                                
75	Lebanese	Republic,	Presidency	of	the	Council	of	Ministers.	National	Strategy	for	Preventing	Violent	Extremism.	2018,	
accessed	via:	http://www.pvelebanon.org/Resources/PVE_English.pdf	

. انتشار الكراھیة 1تیجیة تعریفا للتطرف العنیف یشمل النقاط الثالث التالیة: "تعریف التطرف العنیف" یختلف وفقًا للنھج المعتمد. لذلك، سوف تتبنى االسترا 76
. السلوك الذي یھدد القیم التي 3. رفض التنوع وعدم قبول اآلخرین، واستخدام العنف كوسیلة للتعبیر والتأثیر. 2الفردیة والجماعیة التي قد تؤدي إلى عنف ھیكلي. 
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