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 . المقدمة1
نوعیة الحیاة فیھا. إذ بلغ عدد سكان  فيیؤثر سكاني  ظمن اكتظا -كم عن العاصمة عمان 20 والتي تبعد- تعاني مدینة الرصیفة

ً كم مربع 84 بینما تبلغ مساحتھا 2014،1 في نسمةً  870,348 دینةالم  نفجوة بییعاني المواطنون ھناك من  ،تبعاً لذلك 2.ا
ولذا فمن الطبیعي أن تستأثر مسألة االكتظاظ السكاني . وتوافرھا على أرض الواقع من الخدمات والبنیة التحتیةھم احتیاجات

لتطرف العنیف لجراءات األمنیة التقلیدیة في التصدي األمن اإلنساني واإلبرامج أھالي الرصیفة للعالقة بین  تناولباالھتمام عند 
 في األردن.

نحو مقاربة أمنیة إنسانیة أكثر " في إطار مشروعمن سكان المحافظة  مشاركةً  43مشاركاً و 37استطلع فریق البحث آراء 
وشاركت ھذه العینة في ورشتي عمل وحلقتي  3".فاعلیة في سیاق التھدید الناشئ للتطرف العنیف في األردن ولبنان وتونس

موظفو البلدیة ومسؤولون أمنیون وعمال وطن وموظفو جمعیات محلیة متعددة منھا  فئاتٍ  مع وتسع مقابالتٍ زتین ركّ مُ  نقاش
بالطبع ال تمثل ھذه العینة . 2018تشرین الثاني  25إلى  2018نیسان  4وأفراٍد من المجتمع المحلي، خالل الفترة من ودولیة 

 ستدل بآرائھم حول االنطباعات السائدة في المحافظة. جمیع ساكني الرصیفة ولكن یُ 

مسحیة  ةدراستبیّن في ودعم الجماعات المسلحة. إذ  اھتمام الدارسین لظاھرة التطرفعلى  الستحواذهتم اختیار لواء الرصیفة 
بقضایا تتعلق بالتطرف كموا ممن حُ  %40أن حوالي  2018الجامعة األردنیة عام ستراتیجیة في أصدرھا مركز الدراسات اال

لكنھم یرفضون  ،بینھم ینلتطرف داعملاللواء أن  نكر سكانوال یُ  4وا من الرصیفة ومحافظة الزرقاء عموماً.ؤأو دعمھ جا
  5القائمة حالیاً حول لواء الرصیفة.الصورة اإلعالمیة السلبیة 

ُ ركّ یُ  جراءات تناول األمن اإلنساني ومحركات التطرف وأثر اإلز الرصیفة عن غیرھا عند میّ ز ھذا التقریر على الجوانب التي ت
ن في الرصیفة والمحافظات األخرى قید البحث إلى البطالة والواسطة وسوء نوعیة و. مثالً تطرق المشاركیھمافاألمنیة التقلیدیة 

ُ  ءالضوسلّط یھذا التقریر  أنّ التعلیم وعزوفھم عن المشاركة السیاسیة. إال  ي الرصیفة میز إفادات المشاركین فعلى الجوانب التي ت
 يفثرھا أل إضافةً مواطني الرصیفة حول العدالة االجتماعیة،  آراء فيمسألة االكتظاظ السكاني وأثرھا  ویتناولعن غیرھم. 

 النواحي األمنیة.جوانب األمن اإلنساني و یرھا منوغنوعیة البیئة التعلیمیة  وفيالتخطیط العمراني 

 والتخطیط العمراني جتماعیّة. العدالة اال2
. لیومیةا محیاتھمن  ةٍ دّ عِ  تأخذ العدالة االجتماعیة بعداً إضافیاً عند حدیث أھالي الرصیفة عن الظلم االجتماعي الحاضر في نواحٍ 

وجود شبكة مواصالت عامة یُعتمد  ملعل أھم أوجھ ھذا الظلم ھو سوء البنیة التحتیة في اللواء وسوء التخطیط العمراني وعدو
 ما إلى ھذا منو ،والعنف المجتمعي بسبب زیادة الضغوطات الیومیة علیھم  مما یؤدي إلى تفاقم المشاكل االجتماعیةعلیھا. 
ُ المشاركون ویربط أمنیة في اللواء. تبعات  فیة اطلعت آراؤھم بین التخطیط العمراني والمساحات واألنشطة الفنیة والثقالذین است

 الجانب المقابل. في من جانب، وجھود منع التطرف العنیف 

 ھذا البُعد: رئیس وحدة التنمیة في محافظة الزرقاء  حیوضّ 

																																																													
 .2014العامة،  اإلحصاءات، دائرة "الكتاب اإلحصائي السنوي األردني" 1

content/uploads/2018/02/yearbook_2014.pdf-http://dosweb.dos.gov.jo/wp 
 http://moi.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=322"لواء الرصیفة"، موقع وزارة الداخلیة. 	2
security-human-effective-more-http://wanainstitute.org/ar/project/towards- رطالع على تفاصیل المشروع، انظلال	3

extremism-olentvi-threat-emerging-context-approaches 
، االستراتیجیةراسات مركز الد(عمان: وتحلیلیة سوسیولوجیا التطرف واإلرھاب في األردن: دراسة میدانیة محمد أبو رمان وموسى شتیوي،  4

 .78	ص، )2018
، ومقابلة مع مساعد رئیس وحدة 2018تشرین األول  8 – 2018تشرین األول  7"األمن اإلنساني والتطرف العنیف"، الرصیفة، ورشتي العمل  5

 .2018نیسان  3التنمیة في البلدیة، الرصیفة، 
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ستشعر أھمیة موضوع التخطیط الحضري، كم ممكن امتصاص طاقات [سلبیة] داخل الشباب واألطفال إذا أ"بدأت 
فیھا تفریغ طاقات الشباب وتعزیز انتمائھم لمجتمعاتھم خططنا بشكل سلیم لحدائق ومساحات وأماكن عامة یتم 

  6وتماسكھم."

 احات ریاضیة في اللواءسالذي یدعو إلى عمل مشاریع مجتمعیة واالستثمار إلنشاء موشارك ھذا الرأي رئیس جمعیة محلیة یُ 
مین السابقین في مجتمعھم، بغض ن أھم ما یُعیق إعادة دمج المحكوإ إذھم إلى مجتمعاتھم. ئتستثمر في الشباب وتعزز انتما

ومن شأن المساحات العامة والخدمات  7النظر عن الُجرم المرتكب سابقاً، ھو عدم االستثمار في تعزیز انتمائھم االجتماعي.
 ،الجتماعيعن سیاقھ ا اً من انتماء الفرد لمجتمعھ والحد من عزلتھ بعیدعزز تاآلمنة في فضاءات اجتماعیة تشاركیة في اللواء أن 

 تحویلھا إلى حدائق أو ساحات عامة. إال أنھ وبسبب االكتظاظ في اللواء ال تتوفر مساحات عمرانیة ممكن

ً ، یُ ھنفس وفي السیاق ویتساءل  عن محافظة الزرقاء عموماً،الثقافي الفني لمشھد ل التام غیابالحد موظفي المحافظة إلى أ شیر أیضا
 :عم الكافي للقطاع الثقافي والفنيم الدَّ قدَّ لماذا ال یُ 

لذي یمنع تعزیز المھارات والحس ا بداً، الفنان صاحب حس مرھف وال یتطرف. ماأالزرقاء ال یوجد فیھا قطاع فني "
 ً  8القرار یشوفوا القطاع الفني ترف لكنھا حاجة إنسانیة. ھم یعتبروه ترف وال یدركون أھمیتھ."؟ أصحاب الفني محلیا

المحافظ  االطالع الكافي من قبلالخدمات. فمثالً إن عدم  توفیر فيوأوضح بعض المشاركین أیضاً كیف یؤثر االكتظاظ السكاني 
م ة والمحافظة إجماالً على تصمیییحد من قدرة البلد ، برأیھم،قاء وسوء الخدمات فیھاق محافظة الزرمناطعلى أو رئیس البلدیة 

بواقع على المستوى المحلي عدم معرفة المسؤولین  ھذا ویعمق 9قم الوضع المعیشي في المحافظة.تحد من تفا وخدماتٍ  سیاساتٍ 
مان، مما في البرل للواءمستوى تمثیل النواب  تدنيھم أیضاً یشكون ون شعور المواطنین بأن ال صوت وال نصیر لھم. عالحال 

 10تناسب االكتظاظ السكاني فیھا. عیق من تقدیم خدماتٍ یزید من تھمیش اللواء ویُ 

الصحیة،  اتیتعلق بالخدمفیما ، أوجھ أخرى للظلم االجتماعي في لواء الرصیفة. مثالً  فيبطبیعة الحال یؤثر االكتظاظ السكاني 
ھناك نقص في األدویة باإلضافة إلى عدم تقید األطباء بالمواعید المخصصة لھم. ویزداد األمر سوءاً في كون البنى التحتیة 

علیھ، ال یستطیع المواطن الحصول على واحد من أھم حقوقھ وھو الحق في العالج، مما یخلق  وبناءً  11نھارة.للمستشفیات مُ 
 مراقبة ومحاسبة الفساد.الیاب غسوء الخدمات ووسكانھا والشعور بانعدام العدالة بسبب شعوراً بالتھمیش للمدینة 

فرص لى إلوصول على اضعف شبكة المواصالت العامة في الرصیفة والتي تحد من قدرة مواطنیھا بیرتبط سوء الخدمات أیضاً 
إذ تتحدث النساء فیھما عن صعوبة  12ھذا الجانب.النساء. وتتشارك الرصیفة مع الطفیلة في لدى  ةً عمل خارج اللواء، وخاصّ 

یضاً أ نقدرتھ مدبعداً آخر وھو ع فنالرصیفة یِض  الوصول لفرص العمل في ضوء غیاب وسائل مواصالت. لكن النساء في
 جخرى أو االستفادة من أنشطة وخدمات تقدمھا الجمعیات المحلیة والوطنیة خاراألمناطق الخبرات في العلى االستفادة من 

 13اللواء بسبب قصور شبكة المواصالت العامة.

تمیز ھذه الجوانب مواطني الرصیفة في حدیثھم عن العدالة االجتماعیة مقارنة بغیرھم من المواطنین في مناطق األردن 
 بأن ھواجسھم جمیعھابشكل عام المستطلعة في ھذا المشروع وھي: الكرك والطفیلة والمفرق وعجلون وشرق عمان. ویُالحظ 

 االحتیاجات األساسیة لإلنسان . وبالتالي فإن القصور في تغذيمكانیة الحصول على خدمات یة تتعلق بالحیاة الیومیة وبإاتخدم
ستمر الوضع إذا ما ا سلبیةشین للتعبیرعن حاجاتھم بطرق ھمّ ز من الشعور بالتھمیش والظلم االجتماعي وقد یدفع المُ عزّ تقدیمھا یُ 

 على حالھ.
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 والتشغیل. التعلیم 4
 لیم حاجةً التعوال یُعدّ نوعیة التعلیم. في وفي إطار ھذا الحدیث عن الخدمات، تطرق أھالي الرصیفة إلى أثر االكتظاظ السكاني 

في مفھوم األمن  انھمّ م نوھما عامال ،لتحقیق األمن االقتصادي واألمن المجتمعي ةً لإلنسان فقط، وإنما ركیزة أساسیّ  ةً أساسیّ 
ة عالمیإ كثافةً األمر الذي شھد  -إصالح مناھج التدریس بفي األردن تنامى االھتمام وبینما  الحقاً.سیتم إیضاحھ اإلنساني كما 

 نجد أن مواطني الرصیفة تطرقوا لنوعیة التعلیم والبیئة الصفیة في ظل اكتظاظ المدارس. -2017و 2016في  ملحوظة

ً طالب 50في الرصیفة، بمعدل  حكومیةً  مدرسةً  83على جمعیة محلیة أن ھناك ما یقارب یقول أحد القائمین  في الصف الدراسي  ا
د لھذا یغیب دور المرش ھ في الشرح. إضافةً حقّ من التعلیم وال یأخد الطالب  دةٍ جیّ  ةٍ ع المدرس تقدیم نوعیّ یالواحد، فال یستط

 حصص الریاضة والفن والتيفي ھتمام اال غیابعلى  لمدرسة الواحدة. عالوةً العدد الكثیف للطالب في ا ااالجتماعي في ظل ھذ
 ً ُ  س فیھا الطلبة موادَّ درَّ ما یُ  غالبا ات ولذا تجد الجمعیّ  14المدارس. منغ الطاقات تماماً فرَّ بداعیة وتُ مساحات اإلالخرى، فتغیب أ

 رص في المدارس. بتقدیم خدمات تعلیمیة وأنشطة ال منھجیة لتعوض عن غیاب ھذه الفُ  طالبةً نفسھا مُ 

ضروري للحد من دائرة العنف والظلم التي یشعر بھا سكان إذ إن ھذا الدور ز البرامج المدرسیة االنتماء الوطني، كما ال تعزّ 
 ]ـلمرحلة التطرف. [لماذا ال تقوم المدارس ب في المجتمع كل شيء یساعدك للوصولوفي الشارع والرصیفة. "في المدارس 

االستثمار في أنشطة مسرحیة  عن طریقأو  صباحیة...الكلمة الطابور الصباح و عن طریقتعزیز الھویة الوطنیة واالنتماء 
 15وفنیة تعزز ھذه القیم بین الطالب."

رعن بالغربة واالنفصال عن المجتمع ثم الرغبة بالتعبیانتمائھ لدولتھ مما قد یخلق شعوراً في یؤثر شعور الفرد بالظلم والفقر 
 الغضب، فیكون االنضمام للتنظیمات المتطرفة خیاراً وارداً.

 م جمیع حمالت التشجیع على التعلیم المھني.ن عن مظلمة اجتماعیة تِص ور المشاركأما فیما یخص البطالة والتعلیم المھني، عبّ 
 یقول أحدھم: 

عّمان] ما بیعلموھم تدریب مھني، یعني التدریب المھني بس للفقراء، یعني سیاسات الدولة "لیش أوالد صویفیة [في 
  16توجھھا أن تكون الطبقة الفقیرة ھي العاملة والطبقة الغنیة ھي التي تدرس المنح وتكون ذات قیمة اجتماعیة".

كان ناء اللواء وھو شعور یتشارك فیھ معھم سأبتتعلق بشعور عمیق بالتھمیش بین لمساحة مختلفة الباحثین ذ ھذه المالحظة تأخ
م ھذا الشعور شرحاً ربما قدّ اً. ویُ صَ رَ فھناك إحساس بأن سكان عمان الغربیة أكثر حظاً وفُ  17،المحافظات في أكثر من منطقة

لى رى تضاف إفھي بنظر البعض وصمة اجتماعیة أخعت علیھا الدولة. جّ لما شَ المھني التي طالعزوف عن برامج التعلیم الھذا 
 ین من أبناء األردن.شغیرھا عند المھم

ل في الرصیفة ،في بناء الفرد واالستثمار في طاقتھ ةً أساسیّ  التعلیم ركیزةً رغم كون  اظ المدرسي بحكم االكتظ- بدا أنّھ قد تحوَّ
النتیجة ھي اتجاه ھذا  .الدولةویدفعھ عن غیر قصد نحو االنعزال عن ال بل یحد من بناء قدرات الفرد  إلى عاملٍ  -والتھمیش

																																																													
 .2018نیسان  3الرصیفة، مقابلة مع رئیس جمعیة أثر، 	14
 .2018نیسان  3مقابلة مع رئیس جمعیة أثر، الرصیفة، 	15
 .2018تشرین األول  8 – 2018تشرین األول  7ورشتي العمل "األمن اإلنساني والتطرف العنیف"، الرصیفة، 	16
الحاج أحمد، محددات األمن اإلنساني واألمن الصلب في الكرك  لھذا المشروع. نفین بندقجي ولیناالكرك والطفیلة تقریري  انظر مثالً 	17

 ).2019، آذار أفریقیا(عمان، معھد غرب آسیا وشمال 
 karak-security-centric-state-and-security-human-http://wanainstitute.org/en/publication/determinants 

 ).2019 ، نیسان،أفریقیابارق محادین ونفین بندقجي، األمن اإلنساني في الطفیلة: توجھات وتصورات (عمان: معھد غرب آسیا وشمال 
 perceptions-and-trends-tafileh-security-http://wanainstitute.org/ar/publication/human	
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لتطویق  ةٍ یّ واستدراك ةٍ وقائیّ  جراءاتٍ إغیاب ظل د في المدرسة وتنتقل بعدھا إلى الشارع. وفي دائرة عنف مجتمعي تتولّ نحو الفرد 
 أن یكون حصناً ضده.من نحو التطرف بدالً دافعٍ یتحول واقع التعلیم إلى ھذا األثر المعكوس، 

 . المشاركة السیاسیة5
یتحدث  ،تحدیداً  یاسي واألشخاص. فیما یخص النوابلنواب والحكومات بسبب تكرار المشھد السال یثق مواطنو الرصیفة با

 .ھم ودفع بھم نحو القبةنتخبمن انھم رّكزوا على مصلحتھم متناسین مصلحة إالمشاركون عن ھجرة النواب إلى عّمان حیث 
یرى بینما . وغیاب اإلنجاز في إشارة إلى غیاب الثقة 18یحققوھا فعالً"ن غیر أن تقول معلمة: "الجمیع یعدون بأشیاء معینة م

"انظر إلى آلیات االنتخابات البلدیة والتالعب في نتائج االنتخابات"  :بقولھأیضاً العملیة االنتخابیة غیر عادلة إفرازات آخر أّن 
  19الناس.عدم إعجابھ بأداء مجلس النواب وتشریعاتھ المنفصلة عن ُمبدیاً 

نھا جعلتھم فوق القانون في حال اختراقھ، ولكن ھذا الرأي غیر دقیق، فمن إیتعجب آخر من الحصانة الممنوحة للنواب حیث 
إال أن ھذه اآلراء تعكس عمق أزمة الثقة لیس مع  20ر المجلس ذلك.قرّ الممكن إزالة الحصانة الدبلوماسیة عن النائب عندما یُ 

  مثل الشعب.الحكومة فحسب، بل مع مجلس النواب أیضاً الذي من المفترض أن یُ 

أكبر للجمعیات باعتبارھا تحد من  ثقةً وأعطوا . المحلیة الجمعیات ، قارن المشاركون بینھا وبینعند الحدیث عن الحكومة
 21،فمن تصنع التطرھي ووصف المشاركون الحكومات بأنھا  .مة وتضییقھا على المواطنینالتطرف الناتج عن سیاسات الحكو

تحقیق األمن اإلنساني والوقایة من التطرف والحد منھ. وبالرغم من على برامج ومشاریع تساعد برأیھم تقدم الجمعیات  بینما
 22.ساعد المواطنینتقف ضد من یُ  الحكومةالشعور بأن تقوم بالتضییق علیھا مما ینتج عنھ  أّن الحكوماتنتائج عملھا إّال 

ت واألنظمة مة بسبب عدم كفاءة الوزارانقسِ "فالناس مُ  یؤدي بالنھایة إلى دعم الجماعات المتطرفة. عدم الثقة بالحكومةإن 
لیس محبة في سلوكھا ولكن تعویضاً عن النقص بین الناس بسبب تقصیر الحكومة. الحركات  - فةرّ تطَ المُ  وتتعاطف مع الجماعات

إلى یدفع الناس   اوھذ 23المتطرفة ممكن تصور للناس أنھا توجھ أفضل من الوضع القائم أو الوضع المشین الحالي للشعوب".
ً إلیھا حتمالیة االنضمام فكرة الجماعات المتطرفة وتقبلھم ا تقبّل  وقیادیة. مشاركة فاعلةلتحقیق لتحقیق احتیاجاتھم أو  الحقا

 . تمكین المرأة6
ركز على ضعیفة وقصیرة المدى وال ت التمكین برامجفدوراً في الرصیفة، ولكن ال یعول علیھا كثیراً.  المرأة تمكینتلعب برامج 

ً تأثیرھا ضعیفیبقى ولھذا احتیاجات النساء  تشرح إحدى  ،رأة مع الوقتمر مفھوم تمكین البتغیّ  الواقعویرتبط ھذا . رٍ مباشِ  وغیرَ  ا
 العامالت في مؤسسة دولیة قائلة: 

لطالما عملت المرأة من قبل [في] رعایة الماشیة والزراعة، ولكن كان یصعب أن تنمو خارج ھذه األدوار التقلیدیة المخصصة "
لى تغییر أدوارھا والخروج من اإلطار التقلیدي. لعبت التكنولوجیا لھا. وبالتالي أصبح التمكین بالنسبة لھا [الیوم] ھو القدرة ع

[یساعد] زخم وجود المنظمات المحلیة والمنظمات الدولیة  المجال للناس للتعبیر عن مواھبھم وكذلك أفسحتإذ مھماً أیضاً  دوراً 
  24".سیع مدارك النساء وتنمیة قدراتھمحكومیة على توالغیر 

																																																													
 .2018أیلول  25مقابلة مع معلمة، الرصیفة،  18
 .2018أیلول  25مة دولیة، الرصیفة، مقابلة مع ممثلة عن منظ	19
 .2018تشرین األول  8 – 2018تشرین األول  7ورشتي العمل "األمن اإلنساني والتطرف العنیف"، الرصیفة، 	20
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 .2018نیسان  3رئیس وحدة التنمیة في البلدیة، الرصیفة، مقابلة مع 	23
 .2018أیلول  25ممثلة عن منظمة دولیة، الرصیفة، مع  مقابلة	24
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ً بدورھا التقلیدي في تنشئة األبناءمجتمعیاً، ھناك بعض  ن العالقة أ ، دون إدراك حقیقةالدعم لتمكین المرأة لكنھ یبقى منوطا
 مباشرة وصریحة بین ضمان حقوق وِعلم المرأة وانعكاسھ على األوالد.

ساء المتزوجات خصوصاً النبالتھمیش قانونیاً وسیاسیاً  -مثل غیرھن في األردن–في الرصیفة  ساءر، تشعر بعض النغایِ وبشكٍل مُ 
لمي "قال لي سكرتیر في الداخلیة مرة: ال تح :مثل الرجل األردني. تقول سیدة الجنسیة ألبنائھنمنح یستطعن ال  فھن أجنبي.من 

كونھا إحساس المرأة بوأبرزھا الشعور بالظلم وغیاب العدالة  عدیدةٌ ثاٌر آ ذالھو 25بیوم من األیام إنھ بناتك یوخذوا الجنسیة"
 للمرأة تضمن مھانةً تیصال المعلومة وتطبیقھا كثیراً ما إكما أن طریقة  .انتمائھاھویتھا و في مما یؤثر ةثانیالدرجة من المواطناً 

ل یشاھدون مدى اإلذال المعونة الوطنیة ومعھا طفل أو اثنین وأطفالھا. فعلى صعید المعونة الوطنیة مثالً، تذھب األم لصندوق
ً لمجموعة یمكن لھا أن یصعب التخلص منھا و نفسیةً  ھذه المشاھد في الطفولة تولد رواسبَ الذي تتعرض لھ.  تُضاف الحقا

 26.داالضغوط الحیاتیة األخرى لھؤالء األفر

 . عالقة األمن اإلنساني واألمن الصلب بمنع التطرف العنیف في الرصیفة7
 ،ركائز أساسیة سبع عبراألمن اإلنساني  1994البشریة الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عام تقریر التنمیة  عّرف
ھوماً عتبر مفھوم األمن اإلنساني مف. حیث یُ : األمن االقتصادي والغذائي والصحي والبیئي والشخصي واالجتماعي والسیاسيوھي

 د مفھوم األمن اإلنسانيحدّ المفھوم عن المفھوم التقلیدي ألمن الدول. إذ یُ  الفرد اآلمن في بلده. ویختلف ھذا الحتیاجاتشامالً 
ً ركّ الفرد كمحط االھتمام األساسي في ھذا المفھوم. ویُ   27.ز المفھوم أیضاً على تمكین الفرد وحمایتھ في مجتمعھ ومن دولتھ أیضا

عریف مواطني أن تیتضح  والمشاركة السیاسیة وتمكین المرأة،والتشغیل  الة االجتماعیة والتعلیمدعلى النقاش أعاله حول الع بناءً 
ھو  بة لھمبالنسن األمن اإلنساني إجرائیة خدمیة، حیث إفونھ من ناحیة عرّ ستغرباً. فھم یُ مُ لیس الرصیفة لمفھوم األمن اإلنساني 

 شاركون مركزیة األمن االقتصادينتج عن تحقیق األمن الغذائي والصحي واالقتصادي. ویُوّضح المت تيحالة من االستقرار ال
وركز المشاركون على ربط األمن اإلنساني بتوفیر  28في ھذا التعریف، "فالحاجة االقتصادیة تعیق استتباب األمن اإلنساني".

 لتحقیق العدالة االجتماعیة ومن ثم األمن اإلنساني كمفھوم شامل. حاجات األساسیة للفرد بشكٍل عادل كأساٍس ال

وبینما استأثرت النواحي الخدمیة وأولویاتھا على النقاش مع المشاركین في الرصیفة، إال أن نقاشاً مستفیضاً دار حول السیاسات 
نیف منع التطرف العوفي برامج األمن اإلنساني المقدمة في الرصیفة من جھة في األمنیة التقلیدیة المتبعة ھناك وحول أثرھا 

ُ  بین أبنائھا من جھة أخرى. شیر مفھوم األمن إلى فیُ  29تقوم بحمایة مصلحة الوطن.جراءات األمنیة الصلبة على أنھا عرف اإلت
 30الحمایة من التھدیدات واألخطار المحیطة بالدولة ولذلك یرتبط األمن بحمایة الدولة وسیادتھا.

ذلك بالرقابة المفروضة على كافة خدمات جراءات األمنیة على تقدیم برامج األمن اإلنساني، حدد المشاركون ثر اإلومن حیث أ
  31الجمعیات وعلى المحتوى الذي یقدمونھ في برامجھم التوعویة والتدریبیة، مما قد یعیق سھولة إقامة ھذه البرامج.

رت معظم اآلراء عن أھمیة القبضة األمنیة للحد من التطرف جراءات على جھود منع التطرف عبّ أما من حیث أثر ھذه اإل
 ،جرائیة. مثالً أشار المشاركون إلى أن بعض المداھمات ال تحترم حرمة البیوتلكن معظم اآلراء انتقدت األسالیب اإلالعنیف 

مر سوءاً عند ویزداد األ 32.السكاني فیرى جمیع الجیران أسلوب المداھمة وفظاظتھا برأیھموتعزز من الخوف بسبب االكتظاظ 

																																																													
 .2018أیلول  25مقابلة مع ناشطة، الرصیفة، 	25
 .2018نیسان  3في البلدیة، الرصیفة،  ةیوحدة التنم رئیس مساعدمقابلة مع  26

27 United Nations Development Program. 1994. “Human Development Report 1994”, pp. 24-33, accessed 
via: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf 

 .2018أیلول  25مقابلة مع عامل وطن، الرصیفة،  28
 .2018تشرین األول  8 – 2018تشرین األول  7ورشتي العمل "األمن اإلنساني والتطرف العنیف"، الرصیفة،  29
 .2018أفریقیا، بارق محادین، "إعادة تصور المقاربة األمنیة.. لماذا اآلن؟"، معھد غرب آسیا وشمال  30

http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Publication_YouthAndSecurity_Arabic.pdf 
 .2018نیسان  18زة، الرصیفة، مشارك/ـة في المجموعة المركّ  31
 .2018نیسان  18في المجموعة المرّكزة، الرصیفة،  عدة مشاركین 32
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ار منھم، ویستنكر أحد المشاركین ذلك قائالً، "شو بده یسّوي االعتذار؟ ال ینتج عنھ إال ض األبریاء لالحتجاز ومن ثم االعتذتعرُّ 
ً  إّن التعامل العنیف 33حقد زائد وكره نحو الجھات األمنیة". یؤدي إلى اتخاذ الناس ردة فعل عنیفة،  من قبل الجھات األمنیة أحیانا

ً  "فیكفرون"  باتجاه التطرف، حسب عدة آراء. بالمنظومة األمنیة وھذا التغیّر یكون غالبا

  :رفالتطحاربة مُ  علىساعد األمن الصلب ال تُ وتشریعات سیاسات  قد أنّ تتشرح إحدى الواعظات ھذه الدائرة من العنف، إذ تع

اإلقامة الجبریة. یدفع ھذا بصف طویل عند المركز األمني بانتظار أن یدخلوا من أجل ختم ھناك الكثیر ممن أراھم "
 ، إذا بده یوقف ساعات طویلة من یومھ بس مشان یدخل ویسجل، متى بده یشتغل؟إلى أن یفكر ملیاً في حیاتھالمجرم 

 الشخصذا ھ بلكي. ..،أن حیاتھ في السجن كانت أرحم. یجب أن تكون ھناك خیارات أخرىقناعة مفادھا  یصل إلىوس
 34جراءات]؟"، لیھ بدي أخلیھ یضل یفكر بالموضوع [من خالل ھذه اإلعر بالندماش

وھي  35لتزامھ بحكم القاضي، والتوقیف الظالم في بعض األحیان.ان ممارسات الحاكم اإلداري عند عدم وكما تناول المشارك
 ةبالمجمل تشیر مالحظات المشاركین في الرصیفة إلى رفض طریق 36ناحیة تناولھا تقریر عن محافظة الطفیلة بالتفصیل أیضاً.

جراءات األمن الصلب ودور األجھزة األمنیة في حمایة المواطنین من الجرائم إلكنھم مؤمنون بأھمیة  ،جراءات األمنیةتنفیذ اإل
 والمتطرفین.

 . التوصیات8
مھم لفت عدم تقدیمن جوانب النقاش في الرصیفة، كان من المُ  على الرغم من استحواذ موضوع االكتظاظ السكاني على كثیرٍ 

جانب. فعند سؤالھم عن توصیات ومقترحات لجؤوا إلى المقترحات التقلیدیة حول البطالة. تتعلق بھذا ال دةٍ حدّ مُ  توصیاتٍ ل
 ،ھنا یُالحظ من أنشطة البحث في كافة المناطق المدروسة ضعف قدرة المواطنین على صوغ توصیات واضحة. ،وبالمجمل

 على توصیتین تقدم بھا مواطنو الرصیفة:یسلط الضوء 

 لدراسةا ھذه تعد حیث. القرار صناع إلى وتقدیمھا الرصیفة مجتمع یحتاجھا التي الخدمات لتحدید دراسة وعرض إعداد −
 ورؤوس العمل وأصحاب المحلیة والمؤسسات الشبابیة والتجمعات المدني المجتمع بین تشاركي جھد طریق عن

 ةساھمالمُ  ھدفب ،المدني المجتمع من لجنة عبر الدراسة توصیات تنفیذ على ةقابیّ الرّ  الجھة وتكون. الرصیفة في األموال
 وتتراوح .والتطرف التھمیش من أفراده وحمایة وتطویره تنمیتھعلى  تعمل التي الحقیقیة المجتمع حاجات تحدید في
 .سنوات ثالث إلى سنةٍ  من الدراسة ھذه توصیات تنفیذ ةدّ مُ 

 یقل حتى ةالرصیف لواء في مدارسال من أكبر عددٍ  بناءل المملكة في التعلیم لقطاع مقدّ المُ  الدولي التمویل من االستفادة −
ً  یساعد مما الواحد، الدراسي الصف في الطلبة اكتظاظ  تفادةاالس یمكن كما. المعلمین من أكبر عددٍ  توظیف على أیضا

 ي،المدرس المسرح دعم مثل المدارس في الالمنھجیة األنشطة في لالستثمار التعلیم لقطاع مقدّ المُ  الدولي الدعم من
 یعمل نأ ویمكن. والوطني الخدمي حسھم وتنمي لمجتمعھم الطلبة انتماء من تعزز التي والتطوعیة الثقافیة واألنشطة

 . متدرجة خطة وفق ذلك لتحقیق تشاركي بجھدٍ  والدولي المحلي تمعالمج ومنظمات الحكومة من كلٌّ 
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