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 مقدمة
 ھوصعوبًة  األكثر .الموضوع التي تتناول ھذا األدبیاتفي الوقایة من التطرف العنیف و اإلنسانيحول العالقة بین األمن  یَندر النقاش

في ھذا التقریر  یبحثالتطرف العنیف.  الوقایة منعلى  صلبالمن األتتناول تأثیر سیاسات ثائق سیاسات ووالعثور على أوراق بحثیة 
	التركیز الجغرافي على محافظة الطفیلة في األردن.كذلك ، وشغیلالتوعلى التعلیم  ضوعي، مع التركیز الموكال الموضوعین

سیاسات  ؤثرت كیفوالتعلیم ویتناول  التشغیل يف مواطن الضعفحول النقاش التقلیدي  تخطى حواجزت نوعیة آراءً قریر تھذا  یقدم
رتفاع االى  الذي یشیروفي الطفیلة  أصًال  الدقیقالوضع  حدةزیادة ، وبالتالي لوصول إلى فرص العملعلى إمكانیة امحددة أمنیة 

األمن  قربة علىمنظرة یعرض في الطفیلة و المتمثلیتناول التقریر أسئلة حول العقد االجتماعي كما البطالة والتعلیم.  كل من مستویات
	سكان الطفیلة. من منظور اإلنساني

ي األردن فلتطرف العنیف عن ا الناشئ تھدیدالسیاق  في أكثر فعالیة أمنیة إنسانیة قاربةمجزء من مشروع "نحو كھذا التقریر یأتي 
من األوسیاسات  يمن اإلنساناألیحلل المشروع العالقة بین حیث  WANA(.1( غرب آسیا وشمال أفریقیامعھد بقیادة  "،ولبنان وتونس

	.فیھا وتصورات السكان توجھات، بناًء على مجتمع محلي 18التطرف العنیف في الوقایة من و صلبال

ناقش یحیث المفرق. وعجلون والرصیفة وعمان الشرقیة والكرك و: الطفیلة في األردن، وھي ستة مجتمعات محلیة اختار المشروع
عمل لیوم  ورشتي، ووالشأنصحاب المصلحة ألھذا التقریر التصورات في الطفیلة بناًء على النتائج المستخلصة من تسع مقابالت 

 من 37وناث من اإل 43- /ةمشارك 80حیث شارك ما مجموعھ للتحقق.  وحلقة نقاش مركزة واحدة، وحلقة نقاش مركزة واحدة، واحد
	.2018 تشرین الثانيإلى  تموزمن  الممتدة أنشطة البحث في الطفیلة في الفترة في -الذكور

 حركاتمإحدى ركائز األمن اإلنساني أكثر من غیرھا في تسلیط الضوء على كیفیة تفاقم  بسیادة اتمجتمعال من ھذه كلوقد تمیز 
ج األمن في برامالموجودة  أوجھ القصورفضالً عن  )،التدابیر األمنیة التقلیدیة (أو صلبالمن األالتطرف العنیف بسبب سیاسات 

إال ، ماعیةوالعدالة االجتوالمشاركة السیاسیة وتمكین المرأة  شغیلوالتالتعلیم إلى أعمدة النقاش في  التطرقمن رغم وعلى الاإلنساني. 
	.مكثَّفبشكل  یلغتشوالأكد على التعلیم في الطفیلة  أن النقاش

وتؤدي ھذه الحالة  .التعلیممرتفعة من ، مع مستویات أحیانًا بطالة المقنَّعةالمستویات ، أو في الطفیلة مستویات البطالة المرتفعة تتماھى
منظمات ال قبل، أكثر عرضة للتجنید من الطفیلة، الذكور واإلناث شباب إلى جعل لھذه المستویات اإلحباط واالنتظار الالحقینمن 

	االقتصادي واالجتماعي ضئیلة.لنموھم  المستقبلیةاآلفاق أن حیث  المتطرفة العنیفة،

  بنحو ر مؤخًرا(قدمحافظة الطفیلة  من وجود أقل عدد من السكان فيعلى الرغم فیدعم ھذه النتیجة.  النظر في األرقام والحقائق
الجدیر بالذكر أن من . و3)2017في المائة في عام  28.6ن (أعلى معدل بطالة في األردالطفیلة تمتلك إال أن  2نسمة، )600،101

 الذكورن بیمقارنة ھذه النسب  عندبین اإلناث بشكل أوسع البطالة  انتشاروفق النوع االجتماعي تظھر على البطالة  النظرة المقربة
 4.)الترتیبالمائة على  في 19.4و 48.2(

لفوسفات واالسمنت تعدین ااثنین من حقول المدینة  یوجد فيكما ، ال سیما بین اإلناثمستویات تحصیل علمي مرتفعة، تتمتع الطفیلة في 
البیانات  یتفق مع كعاملین رئیسیینالتشغیل ، فإن تحدید التعلیم ووعلیھغنیة بالموارد.  الطفیلة ، وبالتالي تعتبرالرئیسیة في األردن

االھتمام  تستحق المزید من، إلى جانب اإلحساس السائد بأن المحافظة مرتفعةالعالي والبطالة ال التعلیم تظھرالرقمیة للمحافظة التي 
	إلى مواردھا الطبیعیة. نظًرا، والفرص

، حیث االعتبارعین أخذ الموقع الجغرافي بویؤكد التقریر على وجوب عمان.  غربكم جنوب  185تقع الطفیلة على بعد حوالي 
دمات الخمستوى  إلى في إشارة ضمنیة یحد من امتیازاتھمن العاصمة ععاد بتخارج عّمان عن شعورھم بأن اال كافة المجتمعات تأعرب

 ؛لةي الطفیف لقد كان لھذا اإلحساس صدًى قویًا، إلخ. ، والبنیة التحتیة المتداعیة، ونقص المساحات العامةالمنخفض التعلیمیة والصحیة
ینة زاد من تفاقم الشعور بأن المد قد -السریع الرئیسي في األردن الطریق -لطریق الصحراوي مباشرة ل عدم مجاورة المدینة فحقیقة

	.وعن المنظار الرسمي للدولة االھتمامبعیدة عن 

																																																													
security-human-effective-more-http://wanainstitute.org/en/project/towards-: االطالع یرجى المشروع حول التفاصیل من لمزید 1

extremism-tviolen-threat-emerging-context-approaches 
: على متاح ،)العربیة باللغة( 2017 لعام السنوي الكتاب العامة، اإلحصاء دائرة 2

http://dosweb.dos.gov.jo/databank/Yearbook2017/YearBook2017.pdf 
 .نفسھ المرجع 3
: على متاح ،)العربیة باللغة( 2017 لعام السنوي الكتاب العامة، اإلحصاء دائرة 4

http://dosweb.dos.gov.jo/databank/Yearbook2017/YearBook2017.pdf 
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 وھما - قویةالمشاعر التھمیش حضور دي القاسي وعلى الرغم من الواقع االجتماعي واالقتصا، للتطرفساخنة  بؤرةال تعتبر الطفیلة 
من فعلى عكس المحافظات األخرى التي تمت دراستھا في سیاق ھذا المشروع. وذلك  5.طرف في األردننموذجیان للتمحركان 

ع لبیانات التي تم جمعھا في أماكن أخرى من البالد مامقارنة لوفر نقطة ت"، حیث المحكممجتمع "ال في موقع الطفیلةتقع ، منظور بحثي
	6.في لبنان وتونستمثل عینة بحثیة محكمة كذلك مجتمعات  المحصلة مننتائج ال

المسؤولین  ویشمل ذلك ،الذین تمت مقابلتھم في الطفیلة والشأن في ھذا التقریر آراء مختلف أصحاب المصلحةالواردة تعكس المناقشة 
بل الجماعات للتجنید من ق تعرضوایإلى جانب األفراد المھمشین الذین قد  ییناألمنالفاعلین والحكومیین والمنظمات المجتمعیة المحلیة 

لى ع قربةملسیاسات والممارسین نظرة لصناع ا یتیح، إال أنھ كعینة شاملة ال یقدم ھذه العینةعلى الرغم من أن ھذا التقریر والمتطرفة. 
ومحركات  األمن الصلبت سیاساو ألمن اإلنسانيبرامج ا فعالیة (أو عدم فاعلیة)بالروابط بین  المتعلقةوالتصورات المحلیة التوجھات 

	.التطرف العنیف المحلیة

 التعلیم والتشغیل 
، تلیھا لى الوصول إلى فرص تعلیمیة الئقةإلى قدرة الفرد ع 7تشغیلالتعلیم وال كل من یشیر نساني،في األمن اإل مساھمكعامل رئیسي 

 الدراساتبعض  تدحدلقد التطرف العنیف. بالوقایة من  وكال العنصرین ذو عالقة وثیقةفرصة توظیف مناسبة لتتویج جھوده التعلیمیة. 
	8.الناتج عن البطالة كعوامل مساھمة في عملیة التطرف إنسداد األفقوالشعور ب التشغیلنقص  عوامل

بین التطلعات  ةالفجو بسببیصیب فئة األشخاص " ذوي اإلنجازات المحبطین" الذي ، الحرمان النسبيبحساس اإلب ما سبق أساًسایتعلق 
في  9.أرض الواقع حیث یتعرض ھؤالء للتطرف خالل بحثھم إلیجاد معنى وسبب في الحیاةاالجتماعیة واالقتصادیة والحقائق على 

لناتج عن ا ، ولكن الشعور "بالظلم االجتماعي"افز المالیة والوظائف في حد ذاتھ إلى تطرف األفراد، ال یؤدي االفتقار إلى الحوالطفیلة
، ناتھموب ما باھًظا لتعلیم أبنائھمالیً  اعبئً ھذا التصور نظًرا لحقیقة أن معظم األسر تتحمل  كما یتضاعف 10.د یؤدي إلى التطرفذلك ق

	11.فرصة عمل مجزیة تتناسب مع تكلفة تعلیمھم الحصول على دونبھم المطاف في كثیر من األحیان  الذین ینتھي

تناولوا االفتقار  ،یما یتعلق بالتطرف العنیف. أوالً ف الواضحة شغیلوالتأشار المشاركون إلى مسألتین أساسیتین تبرزان فجوات التعلیم 
، حیث العتبارأخذ بعد النوع االجتماعي تحدیدًا في انقل تال تطلبیفي الطفیلة، نقل الكافیة لتسھیل التعلیم ثم التوظیف. تإلى خیارات ال

تمكنھم  موثوقة وآمنةوسائل نقل  االعتماد علىالشابات الراغبات في تحدي المعاییر االجتماعیة والعمل خارج المنزل صعوبة في تجد 
أكد ، باتھممناوعملھم و دولبعد أن أصبح المجتمع أكثر تقبالً لجف كمثاٍل رئیسي؛لممرضات ل لقد تمت اإلشارةإلى العمل. لوصول من ا

باإلضافة إلى  12.وسائل نقل بسبب عدم وجودلإلناث لیلیة الوبات انلمخالل ا العملالوصول إلى  صعوبةار استمرالمشاركون على 

																																																													
 ،WANA معھد: عمان( األردن، في الشباب على المؤثرة التطرف محركات: المدمرة الخیارات بین محاصرون أغابي، ولین ویلكنسون، كیم ،بندقجي نفین 5

 : على متوفر ،)2017
-youth-affecting-drivers-radicalisation-destructivechoices-between-anainstitute.org/en/publication/trappedhttp://w
 jordan 
security-human-effective-more-http://wanainstitute.org/en/project/towards-: االطالع یرجى المشروع حول التفاصیل من لمزید 6

extremism-tviolen-threat-emerging-context-approaches 
 كما انياإلنس األمن ركائز أحد بدوره یمثل الذي للفرد االقتصادي األمن ركائز من أنھما إال اإلنساني، األمن ركائز من لیسا والتشغیل التعلیم أن من الرغم على 7

 .الحقًا مناقشتھ سیتم
 :ھنا االطالع یمكن) WANA 2018 معھد( قائما، الیأس زال وما داعش بعد ما بوندوكجي، نیفین والدكتور أوسبورن ألثیا 8
; http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Publication_OngoingVEDrivers_EnglishOnline.pdf 

 :عبر إلیھ الوصول یمكن ،) 2018 حزیران( بروكنغز الدوحة معھد الشامل، األردن نحو: المھمش الشباب إدواردز،-میلتون بفرلي
;Web.pdf-Jordan_English-2018_Beverly-content/uploads/2018/06/June-https://www.brookings.edu/wp 

 ، WANA معھد: عمان( األردن، في الشباب على المؤثرة التطرف محركات: المدمرة الخیارات بین المحاصرون أغابي، ولین ویلكنسون، كیم ،بندقجي نفین
 : على تتوفر ،) 2017

-youth-affecting-drivers-radicalisation-destructivechoices-tweenbe-http://wanainstitute.org/en/publication/trapped
 jordan 
 ، 86-75. ص ،)SAIS 2009، 29 )2 مراجعة الدولیة، الفاعلة الجھة تعریف إلعادة الجذریة األسباب": اإلرھاب" ولیس التطرف، مكافحة تیسبینار، عمر 9

 :ھنا إلیھا الوصول یمكن
content/uploads/2016/06/summer_fall_radicalism_taspinar.pdf-https://www.brookings.edu/wp 

 : ھنا إلیھا الوصول یمكن ،) 4( 3 ،) 2015( السیاسیة المخاطر مجلة الغربیة، الدول في داعش تجنید مواجھة لیجییرو، وكاثرین
fighters/-isis-of-recruitment-western-http://www.jpolrisk.com/countering 

 2018 الثاني تشرین 92 الطفیلة، للتحقق، مركزة نقاش حلقة 10
 :عبر إلیھ الوصول یمكن ،) 2017 ، بروكینغز معھد( العنیف؟ التطرف دعم على والتوظیف التعلیم یؤثر كیف غان، وحافظ بھاتیا كارتیكا 11

extremism.pdf-content/uploads/2017/03/global_20170322_violent-https://www.brookings.edu/wp 
 2018 الثاني تشرین 29 الطفیلة، للتحقق، مركزة نقاش حلقة 12
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یشھم كمجموعة ، مما یضیف طبقة أخرى إلى تھمإلعاقة أو ذوي االحتیاجات الخاصةألشخاص ذوي امھیئة لوسائل نقل  عدم وجود
	13.التعلیم والعملفرص وصولھم إلى إمكانیة ، ویحد من مستضعفة في المجتمع

: "یعاني ًال ببساطة قائالمشاركین ھذه النقطة صاغ أحد  وقدوربطھا بالشعور بالظلم.  ،أو الواسطة، ثانیاً، تم استنكار قضیة المحسوبیة
عن الناتج االجتماعي  إلقصاءإلى جانب الشعور "با 14سیئة"مرتفعة للغایة، وخدمات سیئة، وبنیة تحتیة فقر المجتمع ھنا من نسبة 

مثل غیرھم  ،الطفیلة المواطنین في شتركی 15.بسبب الواسطة والمحسوبیة" ، من األب إلى االبن ...] المناصب [في الحكومة توریث
للمواطنین الوصول إلى  ما یتیح، ھي ن الجدارة أو التعلیمعوضا ع، شعورھم بأن الواسطة يف األردن، اآلخرین فيالمواطنین  من

 فرص العمل.

دوًرا ون یؤد، وحقیقة أنھم ال مع المجتمع المحلي البرلمانیینانعدام تفاعل ، أعرب المشاركون أیًضا عن استیائھم إزاء الصددا في ھذو
ً أھل الطفیلة.  یوجھھاتحدیات البطالة التي  في معالجةمھًما  ھم ر، یُنظر إلیھم على أنھم یستخدمون نفوذھم السیاسي وتأثین ذلكع عوضا

تالي ، وبالمكاتب في الطفیلة ممثلیھم النوابل ال یوجدوفقًا للمشاركین،  16.مة المجتمع ككل، بدالً من خدمل ألقاربھمفي تأمین فرص الع
أیًضا عدم  یفسرو بلى دور الواسطة في تأمین فرصة عمل، علؤكد فقط ھذا ال یومخاوفھم. عن احتیاجاتھم و عبیرلتلال یوجد منبر لھم 

	17.في العمومالبرلمان مؤسسة والثقة في البرلمانیین 

یمكن ما كفي المقابل إلى الحرمان النسبي ، مما یؤدي فالوصول إلى الوظائ إمكانیة على مباشرةتؤثر ھذه العوامل الھیكلیة والثقافیة 
اسة دور المھم درمن  ،ة والبرلمانیین والدولة. ومع ذلكالحكوم تجاهإلحباط ا كمتنفس للتعبیر عن المتطرفةأن یؤدي إلى دعم األفكار 

	.بالتعلیم والتوظیف المتعلقةلتوضیح دائرة اإلحباط الكاملة  سیاسات أمن الدولة

  صلبالمن األتأثیر سیاسات 
: اإلجرائي والتشریعي. تشیر السیاسات اإلجرائیة ، وھماالصلبمن األفي مكونین من سیاسات  البحث، یتم ا المشروع البحثيفي ھذ

م تنفیذ سیاسات القوانین التي تحك أما الشق القانوني فیقصد بھن. والسجالترتیبات داخل و والمداھماتل االعتقاالت إلى التدابیر األمنیة مث
 ،المدنیین أمام المحاكم العسكریة ومحاكمات قانون مكافحة اإلرھاب وقانون الجرائم اإللكترونیة علیھا:األمن اإلجرائیة. ومن األمثلة 

	إلخ.

ً  تأثیراتخلق  قدعلى أن سیاسات أمن الدولة التي تمارس في الطفیلة  عموًما اتفق المشاركونلقد  ، سانيعلى برامج األمن اإلن عكسیا
قة بین العال لشرحمناقشة ثالثة عوامل  أدناه تتمس، ھذه العالقةلتوضیح والتطرف العنیف.  الوقایة منوبالتالي على الجھود الرامیة إلى 

	.الجانب اآلخرسیاسات أمن الدولة من ، والتعلیم والتوظیف من جانب

ألحد  التالیة ، تحد المضایقات األمنیة من فرص العمل لألفراد الذین یعبرون عن آرائھم السیاسیة. توضح القصة الشخصیةأوالً 
	:األمر المشاركین ھذا

سیاسیة] وُحِرموا البسبب آرائھ تعرضت أخواتي وزوجتي للمضایقة [فقد ھنا في الطفیلة.  كافة تدابیر األمن الصلب لقد طُبقت"
التطرف. وحتى أولئك الذین ال یخضعون  من عتقاالت. وقد عززت ھذه التدابیراال الكثیر من ھناك من فرص العمل، وكان

ي قلق ، یعیشون فة. وأولئك الذین یرفضون االمتثالأي لحظب یمكن أن ینفجروا[السلطات]  ألنھم یتفقون معلھذه التدابیر 
	18".وخوف

قوانین ال، موضحة أن "خوفنا من االنضمام إلى حزب سیاسي یزداد كل یوم ألن عقلیة المخاوفرددت إحدى المشاركات نفس كما 
	19ال تزال قائمة." واألحكام العرفیة

ھم عدد من لقد تملك الخوف، الحقیقةعلى فرص العمل. في  من خاللھ ھذه المضایقات الذي تؤثر التكرار حجملم یحدد المشاركون 
	تأثیرھا.و اھایوضح مد وھذا ما، مناقشة حول ھذه المسألةالمجرد ببشكل واضح 

																																																													
 .2018 تموز 17 الطفیلة، المركزة، النقاش حلقة في مشارك 13
 .2018 تموز 16-15 الطفیلة، العمل، ورشة في مشارك 14
 .2018 تموز 16-15 الطفیلة، العمل، ورشة في مشارك 15
 .والمقابالت المركزة النقاش حلقات في المشاركین من وعدد ، 2018 تموز 16-15 الطفیلة، العمل، ورشة في مشارك 16
: ھنا علیھ االطالع یمكن ،)2018 عمان،( ولماذا؟ مؤسساتنا في الثقة مستوى ھو ما: األردن في االجتماعي المال رأس االستراتیجي، األردن منتدى تقریر 17

http://jsf.org/sites/default/files/EN%20Social%20Capital%20in%20Jordan.pdf 
 .2018 تموز، 18 في الطفیلة، في AWAN معھد قابلھ الطفیلة، محافظة مجلس من رجل مع مقابلة 18
 .2018 تموز 16-15 الطفیلة، العمل، ورشة في مشارك 19
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 ً وزارة  عنتصدر ھذه الشھادة عادةً  20." للمدانین السابقینعدم المحكومیة، ناقش المشاركون المخاوف المتعلقة بإصدار شھادات "ثانیا
مكن وظیفة لمرشح محتمل. قد ال یتاللمعظم أصحاب العمل قبل تقدیم مطلب أساسي  وھي األمنیة المناسبة، بعد مرورھا بالموافقةالعدل 

بیعیة. الط والعودة للحیاة، مما یمنعھم من الحصول على وظیفة الشھادة لسنوات بعد قضاء عقوبتھمالمدانون السابقون من إصدار ھذه 
بقین. المدانین السا اندماج" یمثل عقبة حقیقیة تحول دون عدم المحكومیةأن إصدار شھادات " حولشكوك في الطفیلة أیة لم تكن ھناك 

تجدر  21.، حتى خارج الطفیلةص التوظیف لجزء مستضعف من السكانویُنظر إلیھا أیًضا على أنھا سیاسة أمنیة واضحة تحد من فر
من أن وجود مثل ھذه السیاسة ، محذرین أظھروا مخاوف مشابھةفي األردن قد  والشأنإلى أن الخبراء وأصحاب المصلحة ھنا اإلشارة 

	22، ألن تأثیره یمتد إلى عائالت وأطفال المعنیین.ریمة ویعرض المجتمع بأكملھ للخطریزید فعلیًا من خطر العودة إلى الج

 ً وھو  ،یمكن أن یتخذه المسؤول اإلداري (الحاكم اإلداري) كعقبة تحد من الوصول إلى الوظائف محدد، أشار المشاركون إلى تدبیر ثالثا
 الحاكم اإلداريھو (المتصرف) و، على مستوى المحافظةاإلداري  الحاكمھو (المحافظ) یعتبر ، من حیث التسمیةالتوقیف اإلداري. 

 الحاكمأعرب المشاركون عن أسفھم لقدرة حیث  23القضاء.على مستوى الحاكم اإلداري ھو (مدیر القضاء) و، اإلقلیمعلى مستوى 
بالقدرة  ھم یتمتعونفم القانونیة وإغالقھا في المحاكم، على احتجاز األفراد حتى بعد معالجة قضایاھعلى اختالف مستویاتھ،  ،اإلداري

تم انتقاد ھذا التدبیر بسبب تأثیره العدائي على لقد أو احتجاز األفراد دون مراعاة األصول القانونیة.  24على "إعادتھم إلى السجن"
االعتراض راء بھذا اإلج المتأثرین ال یستطیع ، حیث"بشكل انتقائي" یُطبقالتمییز االجتماعیین حیث یُرى أنھ إحساس الناس بالظلم و

 25.علیھ او المحافظة على االستقرار في عملھم أو تعلیمھم

 واطنینمالیمكن أن تحد من حصول  الُمتخذة الصارمة صلبالمن األ، تشیر العوامل الثالثة المذكورة أعاله إلى أن سیاسات في النھایة
" أو االحتجاز عدم المحكومیةالعمل. ومن األمثلة على ذلك المضایقات األمنیة أو التأخر في إصدار شھادة "والتعلیم فرص على 

	.فیما سبقإلى الحدود الھیكلیة والثقافیة التي نوقشت  العوامل تضاف ھذهكما داري. اإل المسؤول"االنتقائي" من قبل 

  الجھة الفاعلة الموثوقة
ي ف اإلنسانيوقدرة على معالجة ھذه الفجوات وضمان األمن  من ھي الجھة الفاعلة األكثر موثوقیةسؤاًال مھًما:  یتبادر في ھذا الشأن
: الحكومة وھي ،بین ثالث جھات فاعلة رئیسیة في الطفیلة في التوازن تبرز اإلجابة اختالالً بشكل مثیر لإلھتمام، المجتمعات المحلیة؟ 

	والجھات المانحة الدولیة. ومنظمات المجتمع المحلي

ترة ، فإن العقد االجتماعي الذي یحكم منذ فغیر الحكومیة. لذلك منظماتالأو  طویلة مع المانحین الدولیینالخبرة التفتقر الطفیلة إلى 
لعقد ال یبدو أن ھذا اكما المعادلة.  وسطي دوما ف لحكومةاطویلة مسائل التنمیة االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة المحلیة قد وضع 

وقع الكثیر تالحكومة باإلضافة إلى  تجاهالغضب الشدید  حیث یُفسر ھذا األمر من خالل ،في الطفیلة خالل السنوات الماضیةقد تطور 
	.في آن منھا

 الجھة الفاعلة التي من ااعتبارھعلى  ایُستشھد بھ غالبًا ما، إال أنھ الطفیلةفي حكومة التقادات الموجھة ضد على الرغم من كل االنو
سیاسات لعلى تخفیف التأثیر السلبي  ةالقادر الجھة الفاعلة الوحیدةالمتوقع أن تعزز برامج األمن اإلنساني أكثر من غیرھا. كما أنھا 

 ،ا الخلل ألنھ عزز مركزیة الحكومةم في ھذ، فإن عدم وجود قطاع خاص حقیقي قوي في الطفیلة قد ساھوللسبب نفسھ. األمن الصلب
 ارقاتومن المف. ھاوتوفیر التعلیم والتوظیف برامج صمیملخطوات واسعة تخاذ ا تواجھ صعوبة في مما جعل الجھات الفاعلة األخرى

شاركون لم یناقش المو. تلبیتھاالتي یجب علیھا التوقعات ومع ذلك یوجد الكثیر من ، موثوقیًةكأقل الجھات الحكومة  ھو قدوم ھناالھامة 
	.ات الحكومةقدر

الثقة  انخفاض. یعزى ذات قدرة متوسطةأیًضا  اعتبرت، بل فحسب متوسطالمحلیة موثوقة بشكل  لم تكن منظمات المجتمع المحليو
، من الحكومة موثوقیة ینظر إلى الجھات المانحة الدولیة على أنھا أقلكما ھنا إلى عدم وجود برامج قویة وشاملة لألمن اإلنساني. 

																																																													
 .2018 الثاني تشرین 29 الطفیلة، للتحقق، مركزة نقاش حلقة 20
 .والمقابالت المركزة النقاش حلقات في المشاركین من وعدد ، 2018 تموز 16-15 الطفیلة، العمل، ورشة في مشارك 21
 :عبر إلیھا الوصول یمكن ،2017 األول تشرین العربیة، باللغة الغد، جریدة بیبرس، سماح 22
-https://alghad.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
 %D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%82/ 

 :عبر االطالع یمكن ،2013 ،آب)العربیة باللغة(  خبرني في الشبول وضرار
 https://www.khaberni.com/news/106453 

 :اإلداریین للمسؤولین المحددة والمسؤولیات األدوار حول المعلومات من لمزید الداخلیة وزارة موقع راجع 23
http://moi.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=181 

 .2018 تموز، 18 في الطفیلة، في WANA معھد قابلھ الطفیلة، محافظة مجلس من عضو مع مقابلة 24
 .2018 تموز 17 الطفیلة، المركزة، النقاش حلقة في مشارك 25
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 الثقة في منظمات النخفاضامتداد ك الموثوقیةعدم  من جزءویأتي ھذا الالجھات الفاعلة األكثر قدرة.  فھي ولكن في الوقت نفسھ
	التي یعمل المانحون الدولیون معھا عادة في الطفیلة. المجتمع المحلي

  مفھوم األمن اإلنساني من منظور سكان الطفیلة
، یصبح السؤال األكثر أھمیة ھو كیف یعّرف سكان الطفیلة األمن اإلنساني وكیف ینظرون إلى العالقة بین النقاش أعالهبناًء على 

 نسانيإلكیفیة االستثمار في األمن ا على یُطلع الجھات الفاعلة الرئیسیةأن لھذا السؤال . یمكن صلبالمن األوسیاسات  يمن اإلنساناأل
	التطرف العنیف في المجتمعات المحلیة. الوقایة منباعتباره المظلة األكبر للجھود الرامیة إلى 

بع یحدد سوھو لتنمیة البشریة، ل األمم المتحدة تقریر حیث صدربقبول واسع النطاق.  إلنساني، حظي مفھوم األمن ا1994في عام 
أوالً  26.شخصیةالالسیاسیة الصحیة والبیئیة والجسدیة الشخصیة والمجتمعیة و: االقتصادیة والغذائیة واإلنسانيركائز أساسیة لألمن 

 اً بدء؛ لعالما كافة أرجاءات الصراع واألمن المتغیرة في كی، جاء مفھوم األمن اإلنساني كاستجابة أكثر فعالیة لدینامیوفوق أي اعتبار
اني ، یتجاوز األمن اإلنسومن ھذا المنطلق. العابرة للحدود العنیفإلى تھدیدات التطرف  ووصوالً لمناخ تغیر ا حولمن المخاوف الملحة 
یسیة رئالتحلیل الكوحدة ، القومیة أو أي مجموعة أخرى -لدولة ل كنظیر ،من خالل وضع الفرد لألمن الصلباالستجابة التقلیدیة 

	.واألھم

ن لم تكوفھوم األمن اإلنساني على النحو المحدد أعاله. م تعي، ال خالل ھذه الدراسة أثبت من، كما المجتمعات المحلیة في األردنإن 
ردیة ، بدا أن المشاركین یتطرقون إلى العناصر الف. بدالً من ذلكنسانيتعریف واضح وشامل لألمن اإل یُقدملم  لذلك، أي الطفیلة استثناءً 

ا شاملة للبیانات إلى أن األمن اإلنساني كان مفھومً الءة قراال، تشیر ھذه األفكار الفردیة تُجمع، عندما . ومع ذلكنسانيالمختلفة لألمن اإل
	عملي.الو المفاھیميفي الطفیلة على مستویین: 

وحریة  27، بما في ذلك التحرر من الخوفحقوق اإلنسان والحریاتالمتعلق بالمجرد  على النحوتم فھم األمن اإلنساني  نظریًا،
، وخاصة على اآلیة القرآنیة ینیة/اإلسالمیة لمصطلح "األمن"اعتمد المشاركون جزئیًا على المفاھیم الد 29.والحریات السیاسیة 28التعبیر

	30".خوفمن  وآمنھمجوع من ، الذي أطعمھم رب ھذا البیت فلیعبدوا"

 توفرربما  31.األردنتمت اإلشارة إلى ھذه اآلیة مراًرا وتكراًرا عبر األنشطة البحثیة المختلفة في الطفیلة وفي أماكن أخرى في 
 32،اجةحیة لضمان التحرر من الخوف واللألمم المتحدة المركز نسانيمع فرضیة األمن اإل فقالتي تتو، اإلشارة المتكررة إلى ھذه اآلیة

 ل، جعلھ أقرب إلى المجتمع المحلي من خالوتفعیلھ في األردن. وبعبارة أخرىإلى أرضیة محتملة یمكن استخدامھا لتوطین المفھوم 
 األمن اإلنساني.ویتفھمھ الجمیع مصطلح ثابت ومفھوم بین رسم رابط 

النقل  اشمل ھذیو ،ت والخدمات األساسیة الملموسةمن حیث االحتیاجا ویفھمونھ من اإلنسانيینظر السكان إلى أل، من الناحیة العملیة
عملیًا من األمن اإلنساني  ینظرون إلىأولئك الذین  تمكنعدم وعلى الرغم من  33.وغیرھاالمدرسي والماء والكھرباء والغذاء والتعلیم 

 نعدامابوضوح عن كانوا قادرین على التعبیر ، إال أنھم األمن اإلنساني كمفھومإلى تعریف  من التوصلالحتیاجات والخدمات ا حیث
إلى ما  ، وكان ینظربھ والنقل غیر الموثوقرعایة الصحیة الفقر والبطالة ومحدودیة الوصول إلى ال ذلكشمل ی. ولدیھم من اإلنسانيألا

 عن كالاألمن اإلنساني  إلى غیاب ویجدر ھنا اإلشارةلوصول إلى حالة فعالة من األمن اإلنساني. أمر ضار إلمكانیة ا على أنھ قسب
	.المستویین

 وإن - يمن اإلنسانألل مماثل ليمفاھیمي/عم كان ھناك محافظة على تقسیم، یف المحافظات األخرىعند مقارنة تعریف الطفیلة بتعر
ج النض إدراجشمل ، ح مفھوما على مستوى مفاھیمي أكثر، على سبیل المثال، كان المصطلبدرجات متفاوتة. في الكرككان ذلك 

																																																													
 :خالل من إلیھ الوصول یمكن ،33-24 الصفحات ،”1994 البشریة التنمیة تقریر. "1994. اإلنمائي المتحدة األمم برنامج 26

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf  
 .2018 تموز 16-15 الطفیلة، العمل، ورشة في مشارك 27
 .2018 تموز، 17 الطفیلة، في مقابلتھم تمت الالمركزیة،/  المحلي الطفیلة مجلس في مقابلتھا جرت امرأة 28
 .2018 تموز، 18 الطفیلة، في مقابلتھم تمت الالمركزیة،/  المحلي الطفیلة مجلس في مقابلتھ جرت رجل 29
 .)4-3 اآلیتین( 106 رقم قریش سورة الكریم، القرآن 30
 .عمان وشرق والكرك المفرق 31
: ھنا االطالع یمكن ،)2012( بموضوعیة التفكیر ،2015 عام بعد ما خطة في اإلنسان حقوق: والعوز الخوف من التحرر نحو اإلنسان، حقوق مفوضیة 32

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Think%20Pieces/9_human_rights.pdf 
 في مقابلتھما تمت الالمركزیة،/  المحلي الطفیلة مجلس في مقابلتھما جرت وامرأة ورجل ،2018 تموز 16-15 الطفیلة، العمل، ورشة في مشارك 33

 .المركزة النقاش حلقة في المشاركین الى باإلضافة ،2018 تموز، 18 -17الطفیلة،
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لم یتم التركیز إال أنھ  35،في الكرك أیًضاألساسیة االحتیاجات ا وبینما ذُكرت 34ھناك. السیاسي والكرامة اإلنسانیة في تصور المصطلح
	، كما كان الحال في الطفیلة.نسانيساسیة شرًطا أساسیًا لألمن اإلاالحتیاجات األ أن وجودعلى 

ً یشتركتعریف الطفیلة للمصطلح  نجد أن، نسانيحول األمن اإل ذات النطاق األوسعاألدبیات ب ومقارنة التعریف  ، معصراحةً و ، ضمنیا
، على نحو یمسكما أنھ ؛ المواطن الفرد في مركز االھتمام من الواضح أنھ یضعف 36.أساسیةثالثة عناصر ب األساسي المتفق علیھ

مفھوم  یعززكذلك ؛ ومن األكبر التي یتوق إلیھا الفردویرى أنھا جزء من حالة األ األركان الرئیسیة السبعة لألمن اإلنسانيبسیط، 
العنصر الثالث یتجلى بشكل أفضل من خالل اإلشارة المتكررة لألشخاص  حمایة األفراد المھمشین كجزء ال یتجزأ من األمن اإلنساني.

	37.ذوي اإلعاقة أو إلى ذوي االحتیاجات الخاصة

 توصیاتال
قدم معظم الذین تمت مقابلتھم توصیات حیث  كان صعبًا على المشاركین، صیاغة توصیات محددة وواضحة ملحوظة لقد لوحظ أن
ن م، لم تعالج أي التعلیم والتوظیف. عالوة على ذلك، وال تقتصر على الفجوات في موجھة إلى جھات فاعلة محددة عامة لم تكن

. لباألمن الصثقافة التخویف التي تحكم الحوار حول سیاسات  لعل ھذا یعكسو، المطروحة صلبالمن األمحددة مخاوف التوصیات ال
	المشاركون.مھا قدفیما یلي توصیات السیاسة الرئیسیة التي 

بناء المزید من الشراكات بین القطاعین العام والخاص لتشجیع االستثمار و"تخفیف العبء الحكومي كخطوة أولى نحو إعادة  •
المستوى الوطني، وأن  ھذا على، بل یجب أن یحدث وحدھا القیام بذلك الحكومةیجب على ال  38".ھیكلة المؤسسات [العامة]
	39.خلق المزید من الوظائف على المستوى المحليل تُعطى األولویة القصوى

، التي تمثل فجوة واضحة في التعلیم التعلیم مع احتیاجات السوقمخرجات مطابقة دون  تحقیق ھذا األمر، ال یمكن ومع ذلك •
إنشاء منصة إلكترونیة (موقع إلكتروني أو تطبیق محمول)  . ویعتبر االقتراح الُمقدم حولفي جمیع أنحاء األردن شغیلوالت

 نحواحتیاجات السوق إلى جانب الموضوعات المقدمة یعد خطوة أولى جیدة  حولالوضوح ومن اإلرشادات لتوفیر المزید 
	ھذا التطابق.ل الوصول

یجب أن یكون مفتاح ھذه  40.الثقافیة الوعي بالقیم رفعالتعلیم المھني و نماذجتشمل عدیل المناھج والتشریعات التعلیمیة ل •
ھم  الھدف الُمقترح ، حیث كانھذه التوصیة إلى وزارة التعلیم لقد ُوجھتالوحدات ھو بناء ثقافة المواطنة النشطة واالنتماء. 

مزید من وسائل اإلعالم والقنوات دوًرا داعًما. وینبغي أن تركز ال كما اقتُرح أن تؤديالمدارس الثانویة / الجامعة.  طالب
كان اإلطار الزمني المقترح و. واإلعالن عنھا 41مجاالت الدراسة المشبعة (التخصصات الجامعیة) اختبارالدراسات على 
	سنوات. 3-1لھذه التوصیة 

مدة عقوبتھم  من قضوا یجب عدم حرمان، . على سبیل المثالشھادات عدم المحكومیةإصالح اإلجراءات القانونیة إلصدار  •
ھذه التوصیة إلى البرلمان األردني  وقد ُوجھت 42.بأي جرائم أخرى بعد ذلك من ھذه الشھادة یُدانوامنذ سنوات عدیدة ولم 

للمساعدة في إعادة دمج المدانین السابقین في  داعمال ، إلى جانب دور مركز الشرطة المجتمعیةمدیریة األمن العامو
	43.المجتمع

ن [عملیة سن القوانیالتي تنظم عمل المرأة ومشاركتھا من خالل "إشراك المرأة في جلسات التشریع" تحسین التشریعات  •
لتشریعات المتعلقة بعمالة المرأة، والمساواة في األجور، ومن خالل عمل اللجان البرلمانیة المختلفة على تعدیل االجدیدة] 

نسب  واحدة من أقل ،في المائة 14 البالغة ،تصادیة للمرأة في األردنالمشاركة االق نسبة تعدو 44.وبیئات العمل اآلمنة للمرأة
دور الدعوة للجھات الفاعلة توكیل ، مع ھذه التوصیة إلى الحكومة والبرلمان األردنیینووجھت  45.في العالم اتمشاركال

	46.غیر الحكومیة والمجتمع المدني

																																																													
 .2018 آب 18-16 الكرك، العمل، ورشة في المشاركین 34
 .2018 أیلول 17 الكرك، المركزة، النقاش حلقة في مشارك 35
 :خالل من إلیھ الوصول یمكن ،33-24 الصفحات ،”1994 البشریة التنمیة تقریر. "1994. اإلنمائي المتحدة األمم برنامج 36

_en_complete_nostats.pdfhttp://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994 
 .2018 تموز 17 الطفیلة، المركزة، النقاش حلقة في مشارك 37
 .2018 تموز 16-15 الطفیلة، العمل، ورشة في مشارك 38
 .2018 الثاني تشرین 29 الطفیلة، للتحقق، مركزة نقاش حلقة 39
 .نفسھ المرجع 40
 .نفسھ المرجع 41
 .2018 الثاني تشرین 29 الطفیلة، للتحقق، مركزة نقاش حلقة 42
 .2018 الثاني تشرین 29 الطفیلة، للتحقق، مركزة نقاش حلقة 43
 .2018 تموز 16-15 الطفیلة، العمل، ورشة في مشارك 44
  https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?year_high_desc=false: الدولي البنك بیانات 45
 .2018 الثاني تشرین 29 الطفیلة، للتحقق، مركزة نقاش حلقة 46
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راد المقیمین مع األف شغیلعلى العمل في برامج التعلیم والت أكبربشكل المانحین  یفید بوجوب انفتاحاقتراح أخیر  كما قُدم •
أفضل األمر اعتبر ھذا حیث  47ثباتًا.، وغالبًا ما یكون ذلك مع المنظمات األكثر فقطمع المنظمات  من العملأیًضا، بدالً 

	وسیلة لتحقیق الشمولیة.

																																																													
 .2018 تموز، 17 الطفیلة، في مقابلتھم تمت الالمركزیة،/  المحلي الطفیلة مجلس في مقابلتھا جرت امرأة 47
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