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 مقدمة
، یعیش العالم الیوم حقبة أقلَّ سلمیة من أي وقت مضى في السنوات ٢٠١٨وفقاً ألحدث تقریر لمؤشر السالم العالمي لعام 

بالمئة من سكان العالم الذین  ٩٩.٧ غطيی، الذي ٢٠١٨وأشارت نتائج مؤشر السالم العالمي لعام  1العشرة الماضیة.
بالمئة العام الماضي،  ٠.٢٧یعیشون في مئة وثالثٍة وستین دولةً مستقلةً، أّن مستوى السالم العالمي قد انخفض بنسبة 

ً تُعزى ھذه النتائج إلى التوترات والصراعات العالمیة الُمعَلَّقة، وخ 2وذلك االنخفاض ھو للعام الرابع على التوالي.  صوصا
التي شھدت تدھوراً خطیراً في جمیع ركائز السالم اإلیجابي، وفق نفس التقریر.  3في منطقة غرب آسیا وشمال إفریقیا،

 4بین الشباب،وبالتزامن مع ذلك، انغرس ھذا التدھور اإلقلیمي في األذھان مع تصاعد مستویات التشدد والتطرف العنیف 
وللتغلب على المیة في العراق والشام (داعش). في ظھور تنظیم الدولة اإلسالتطرف العنیف  ذاھ تمثلت آخر مظاھروقد 

وإنما یتعین علینا أن نخوض حرباً  ،التشدد والتطرف العنیف، فیجب أن ال نعتمد فقط على اتباع استراتیجیة عسكریة
 فكریة شاملة ضد من یحملون ھذه األفكار.

وبصرف النظر . حول األمن اإلقلیمي في منطقة غرب آسیا وشمال إفریقیاحتمي تساؤل إلى إثارة ھذه اإلستحقاقات ؤدي ت
منظور إلى المسألة األمنیة من خالل تقلیدیاً قد نظرت عن االختالفات السیاقیة الملحوظة بین دول المنطقة، فإنَّ تلك الدول 

قدرة الدولة یعزز من محدد لألمن  مفھویقتضي ھذا المنظور إتباع بشكٍل كبیٍر.  على الدولةالتي تركز  ةاألمنیالسیاسات 
 نفراد بممارسة السلطة على أراضیھا. ، واإلوالدفاع على حمایة سیادتھا الوطنیة، وتعزیز قدرتھا على الردع

دلیالً میة اإلقلیمیة على السالم والتن رغم ذلك، یعدُّ التدھور في األمن اإلقلیمي الذي نشھده الیوم وأثره المتناقض والتبعي
یقدم تقریر التنمیة  األمنیة الحالیة لم تكن فعالةً في تحقیق السالم اإلقلیمي وتوطیده حتى اآلن.المقاربات على أنَّ واضحاً 

ً على ذلك ٢٠١٦البشریة العربیة لعام  إلثبات  ٢٠١١العربیة التي اندلعت عام  نتفاضاتأشار إلى اإلحیث  دلیالً إضافیا
یحقق أن أنَّ "توظیف نھج أمني خالص لالستجابة لمطالب التغییر دون معالجة األسباب الجذریة للسخط یمكن حقیقة 

ً من االستقرار المؤقت ویوقف االحتجاجات، لكنھ ال یقلل  تبرز لذلك:  5".احتماالت اندالعھا مرة أخرى بشكل أكثر عنفا
 بشكٍل واضحٍ. ةجدید ةأمنیتقدیم مقاربة الحاجة إلى 

إلى دراسة العالقة بین السالم واألمن اإلقلیمیین، مع التركیز بشكٍل خاص على الشباب. الورقة البحثیة لیھ، تھدف ھذه وع
تضع الشباب في صمیم اھتمامھا، فإنَّ مواصلة تبني  تبني مقاربات أمنیة إنسانیةعدم في ضوء  ھأنَّ الورقة ھذه  حاججوت

الدولة سیسھم في إثارة الغضب وسیؤدي إلى تعزیز انعدام األمن واالستقرار  علىالمرتكزة قلیدیة التاألمنیة المقاربات 
تطویر تبني والتركیز الصارم على  أنالمؤلفة من خمسة أجزاء كیف  ورقة البحثیةتُْبِرُز ھذه ال على المستوى اإلقلیمي.

في نھایة مما أدى المستدام، اإلنساني حساب األمن قد جاء على فقط التي تركز على الدولة التقلیدیة البرامج األمنیة 
 في المنطقة وتعریض الشباب إلى المخاطر وإمكانیة االستضعاف بشكٍل أكبر. 6اإلقلیمي نعدام السالمإالمطاف إلى تعزیز 

سیاسات األمن التقلیدي للدولة وسیاسات األمن بعض القضایا التعریفیة حول من الورقة سیتناول الجزء األول وبھذا، 
السكانیة الدیموغرافیة " من خالل مناقشة ؟. سیجیب الجزء الثاني على تساؤل "لماذا نركز على الشبابانياإلنس

																																																													
  :الرابط على متاح ،2018 یونیو/حزیران معقد، عالم في السالم مستوى قیاس :العالمي السالم مؤشر والسالم، االقتصاد معھد 1

2.pdf-2018-Index-Peace-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Global 
 .المرجع نفس 2
 إیران إلى باإلضافة عربیة دولة عشر ثمانیة  :التحدید وجھ على وتشمل دولةً، عشرین أفریقیا وشمال آسیا غرب دول تشمل التقریر، وفق 3

   .وإسرائیل
  :الرابط على متاح ،)2017 أكتوبر/األول تشرین( سوفان مركز العائدون، یمثلھ الذي والتھدید أجانب مقاتلین  :الخالفة بعد ما باریت، ریتشارد 4
-and-sFighter-Foreign-Caliphate-the-content/uploads/2017/11/Beyond-http://thesoufancenter.org/wp

v3.pdf-2017-October-Report-TSC-Returnees-of-Threat-the بة الدولة تنظیم وثائق دیردین، ولیزي  أغلب أنَّ  تكشف الُمَسرَّ
  :الرابط على متاح ،)2016 أبریل،/نیسان( البریطانیة اإلندبندت جریدة اإلسالمي، بالقانون أساسیة معرفة ولدیھم ومتعلمون، شباب، ھم المقاتلین

-of-profile-vealsre-leak-documents-east/isis-https://www.independent.co.uk/news/world/middle
a6995111.html-basic-only-with-but-educated-well-young-as-militant-average 

http://www.arab- :الرابط على متاح 2016 لعام العربیة البشریة التنمیة تقریر 5
hdr.org/reports/2016/english/AHDR2016En.pd 

 من علیھ اإلطالع یمكنك ).السالم مستوى لقیاس قیاسات استخدام( السالم مستوى في االنخفاض إلى المصطلح ذلك یشیر السیاق، ھذا وضمن 6
    pdfReport_Web_Final-http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/09/Risk. :الرابط خالل



 إعادة تصور المقاربة األمنیة..لماذا اآلن؟

	
	
3	

األمنیة الحالیة التي تركز  المقارباتالجزء الثالث في قیود بعدھا اإلقلیمیة والعقد االجتماعي اآلخذ في التطور. سیبحث 
بینما  ،الشباب في صمیم إھتمامھاألمن اإلنساني، واضعا  مقارباتعلى الدولة. سیعرض الجزء الرابع بدیالً یتمثل في 

  . االستنتاجاتسیعرض الجزء الخامس 
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 التعریفات . إشكالیة1
تعریف لمصطلحات جدلیة ومستخدمة على نطاق واسع وتقدیم عند محاولة تحدید تنشأ مجموعة من المشاكل بشكٍل حتمي 

مثل األمن والشباب. ویعزى ذلك إلى االستخدام المتكرر والغامض لتلك المصطلحات في أوراق السیاسات، وبین أوساط 
 مجموعة من المفاھیم التقلیدیة للشباب واألمن لتحدياألكادیمیین، وفي وسائل اإلعالم. وعلیھ، فإنَّ ھذا الجزء مخصص 

 . رقةقبل توضیح معانیھا ضمن سیاق ھذه الو

 السیاسات األمنیة التقلیدیة للدولة 1.1
 الدولةمصالح حمایة ب وقد ارتبط األمن التقلیدي ،إلى الحمایة األساسیة من األخطار أو التھدیدات األمنیشیر كالسیكیاً، 
النقاشات الذي یوّجھ  محور تركیز النھج األمنيأي  7"،"محور التركیزمفھوم تم التوصل إلى توافق حول وقد  .وسیادتھا

مقاربات یشیر محور التركیز إلى "الجدلیة األمنیة التي تنشأ بین عناصر . باختصار، المقاربات األمنیة المختلفةحول 
بمعنى أخر، تُعتبر المقاربة  8".كز على اإلنسانتالذي یر من اإلنسانياألبین كز على الدولة وتالذي یراألمن التقلیدي 

ھا بدالً من محور تركیزكالفرد بینما تلك التي تضع ، ا مقاربة أمن تقلیدیةمحور تركیزھالتي تتخذ من الدولة ك ةاألمنی
"التھدیدات" التي طبیعة  بل، ة فقطالمتبع المقاربة األمنیةیحدد نوع محور التركیز ال وعلیھ، الدولة مقاربة أمن إنساني. 

 9أیضاً. وسائل حمایتھ"و"ر محوھذا الھا یواجھ

على حمایة ھذه المقاربة تنطوي  تبین إن كان ةم التفرقتقلَّما تإلى أنھ ھنا تجدر اإلشارة فیما یتعلق باألمن التقلیدي للدولة، 
 10أراضیھا.تغلیب كفة مصالح سیاستھا الخارجیة، أو ضمان انفرادھا في ممارسة السلطة على الدولة من المعتدین، أو 

على استخدام تنطوي على الدولة التقلیدیة التي تركز  ةاألمنیالمقاربة السابقة كیف أنَّ واألدبیات تؤكد األبحاث حیث 
تتماھي السیاسات األمنیة التقلیدیة في جوھرھا مع بعبارة أخرى،  11الوسائل العسكریة لحمایة مصالح الدولة الوطنیة.

 .التقلیدي للدولةاإلطار األمني ھذا بوعلیھ سمي  12،لدولةل یةویستفیلیانالفھم واألُسس ال

إلى أنَّ أخطر األمنیة التقلیدیة  قترح المقاربةلألمن قضیةً إشكالیة على مستویین. أوالً، تالتصور ھ یمكن اعتبار ھذا نَّ أ بید
ھذا ك أدلة كافیة لدعم للیس ھنا ھرغم أنَّ . كالغزو من دولة أخرى الخارجیةبالعوامل ترتبط التھدیدات التي تواجھھا الدول 

على التأثیر عالم الیوم. ومن األمثلة ظل الترابط واإلشتباك بین القضایا والتحدیات األمنیة التي یشھدھا الفي اإلقتراح 
قة المتعل االنتقادات الداخلیةتجاه  ةما أظھرتھ الحكومة القطریة من حساسیة متزایدأیضا ھو  الداخلیةالكبیر للتھدیدات 

حسب لھذا العام مقاطعة بعض دول الخلیج لھا مؤخراً، حیث واجھت دولة قطر "أكبر تدھور في مستوى سلمیة أي دولة ب
إنَّ إضفاء الطابع لذلك، ف 13.حدة الصراعات الداخلیة" نطراً للتدھور الحاصل في مقیاس ٢٠١٨ مؤشر السالم العالمي

 أمٌر مھٌم لتجنب التقلیل من أھمیة العوامل الداخلیة.ھو ھذا التصور للمقاربة األمنیة اإلشكالي على 

																																																													
 الجامعة في الدولیة العالقات دائرة اإلنسان، على یركز الذي األمني والنھج الدولة على یركز الذي األمني النھج بین الناشئة الجدلیة كیر، بولین 7

 .2018 یونیو/حزیران 17 في تصفحھ جرى ،2003 سبتمبر/أیلول األسترالیة، الوطنیة
2.pdf-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/42112/2/03-https://openresearch 

 .المرجع نفس 8
 المرجع. نفس 9

  http://www.stevesachs.com/papers/paper_security.html :الرابط على متاح لألمن، المتغیر التعریف ساكس، ستیفن 10
 والمحیط آسیا مؤتمر في قُِدَمتْ  بحثیة ورقة ،"علیھ ینطوي الذي وما بھ المقصود ما :اإلنساني األمن" بي بوزان راجع المثال، سبیل على11

 .2000 یونیو حزیران 7-3 كوااللمبور، عشر، الرابع الھادئ
 تشرین( ُمفصلَّة مراجعة العالمي، واألمن العالمیة السیاسات الحدیثة، الدولیة للعالقات ویستفیلیان مؤسسة ستروفیك، .بي فالدسالف 12

modern-foundations-https://orientalreview.org/2017/11/25/westphalian- :الرابط على متاح )2017 نوفمبر،/الثاني
security/-global-politics-global-relations-international 

Index-Peace-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Global- ،2018 لعام العالمي السالم مؤشر 13
2.pdf-2018، منظمة الدبلوماسیة، القطیعة حول معلوماتال من لمزید .21 صفحة Insight CRS، الرقم IN10712، والدول قطر 

 :الرابط على متاح ،2017 یونیو/حزیران بالنشارد، .أم وكریستوفر كازمان كینیث تألیف محتملة، وتأثیرات نزاعات :لھا المجاورة
https://fas.org/sgp/crs/mideast/IN10712.pdf 
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ً إلى أنَّ التھدیدات التصور ثانیاً، یشیر ھذا  دوٍل لھا حدودٌ وطنیةٌ جرى  –وبین– تنشأ بشكل حصري عناألمنیة أیضا
ً ، بید أن حقیقة التھدیدات األمنیة الیوم مغایرة ترسیمھا واإللتزام بھا بوضوح االستقرار تأثر حیث . لھذا التصورتماما

 Violent Non-State(اإلقلیمي بشكٍل كبیر باألخطار الناشئة عن الجھات الفاعلة من غیر الدول التي تمارس العنف 
Actors VNSAs ( َّالقائم على دول النظام الدولي الحالي تحدي والتي ال تعترف بالحدود وال تحترمھا. في الواقع، إن

عن طریق إعالن انتماءاتھا في جمیع أرجاء حصراً ما تسعى ھذه الجماعات إلى تحقیقھ  ھوة الحدود وذات سیادة وممرس
وال یقتصر ذلك فقط على دول غرب آسیا وشمال إفریقیا، مثل: العراق، . الطبیعیة وعدم إعترافھا بھذه الحدودالعالم، 

جنوب شرق ب مروراً وإلى أفغانستان  وسوریا، ولیبیا، والیمن، ومصر، بل یتعداه لیصل إلى نیجیریا، وروسیا، وصوالً 
 14آسیا (الفلبین على وجھ الخصوص).

مكافحة تمویل العام لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ھذه القضیة خالل المؤتمر الوزاري حول األمین ناقش  ،مؤخراً 
: "لیس ھناك أي شخصا بیننا محصن من تھدید  ر، حیث ذكاإلرھاب: الحرب األخرى ضد داعش والقاعدة بأنَّ

. اإلرھاب ال فحسب المشكلة لیست متعلقة بدولة فقیرة أو دولة غنیة ولیست مشكلةً أوروبیةً أو إفریقیةً ھذه . إنَّ .اإلرھاب.
 15".یعرف الحدود

 األمن اإلنساني 1.2
، الذي یضع الدولة في صمیم تركیزه، في جعل مناقشة مقاربة األمن التقلیديأسھمت أوجھ القصور المذكورة أعاله في 

ً  األمن اإلنساني أمراً أكثر أھمیةَ مقاربات  صدور تقریر بعد األمن اإلنساني الحدیث عن نشأ وانتشر كمفھوم، . وإلحاحا
إلى أنَّ لحدیث باوذھب حیث قدَّم التقریر المفھوم . بل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمن قِ  ١٩٩٤التنمیة البشریة لعام 

القالئق وذكر بأنَّھ "جرى إغفال  16لفترة طویلة جداً"و بشكل ضیقجرى تفسیره قد  [التقلیدي] مفھوم األمنتصورنا ل"
، القالئقلھذه  واستجابةً  17".إلى التمتع بحیاتھم الیومیة بأمانیسعون المشروعة لألشخاص العادیین الذین [المخاوف] 

بیئي، الصحّي، ووال، والغذائيقتصادي، اال سبع ركائز رئیسیة لألمن:یتضمن شمل وتقدیم تصور أجرى تطویر 
 18.مجتمعيالسیاسي، والشخصي، والو

 
ممارسین  العلماء وأن الحول تعریف محدد لألمن اإلنساني، إالَّ  عدم وجود توافقمع ذلك، من المھم اإلشارة إلى أنَّھ رغم 

 ةاألمنیالمقاربة ، بالمقارنة مع إنَّ وحدة التحلیل ھي األشخاص. أوالً، للمفھومرائدین اتفقوا على خصائص عامة محددة ال
ولكنَّھ أوسع نطاقاً من، األمن اإلنساني،  یشملثانیاً،  19الدولة أو أي مجموعة أو مؤسسة أخرى./على الوطنالتي تركز 

على السلع األساسیة الضروریة الحصول المتصلة في المفھوم تشمل الجوانب األخرى  الحمایة من العنف الجسدي.
األعمدة ، والرعایة الصحیة، والملبس، والمأوى. إنَّ دعم ھذه الجوانب یستند على فھٍم بأنَّ والمیاهللمعیشة، مثل: الغذاء، 

الجوانب تتطور أن الممكن من إنھ إذا تطور أحد الجوانب، ف؛ المختلفة لألمن اإلنساني تعزز بعضھا البعض بشكل متبادل
ً أ رىاألخ  .یضا

 
في التي تھدد حیاة اإلنسان ورفاھھ. وعلیھ، یتعلق األمن اإلنساني بالمستوى الفردي الذي یراعي مجموعة من األخطار 

ً بالقضایا السیاقیة األوسع نطاقاً، وتشمل: عدم االستقرار  منطقة غرب آسیا وشمال إفریقیا، تتعلق ھذه التھدیدات أحیانا

																																																													
 :الرابط على متاح ستریت، وول صحیفة لھا، التابعة والجماعات اإلسالمیة الدولة خوان، وجوفي فرنش وجاسون لیغ كارین 14

affiliates/-its-and-state-http://graphics.wsj.com/islamic، العراق في اإلسالمیة الدولة تنظیم اسم إشھار كالرك، بي وكولین 
brand-isis-the-https://nationalinterest.org/feature/expanding-  :الرابط على متاح ،2018 فبرایر/شباط ،)داعش( والشام

24550 
-response-global-a-requires-it-borders-no-knows-https://medium.com/@OECD/terrorism

157e17ad310ac8 
 :الرابط خالل من تصفحھ جرى 22 ،)1994 أكسفورد، جامعة مطبعة :نیویورك( البشریة التنمیة تقریر اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج16

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf 
 .المرجع نفس 17
 .المرجع نفس 18
 روتلیدج،  :ونیویورك لندن( أوین وتایلر مارتن ماري تحریر اإلنساني، لألمن روتلیدج دلیل في منشور ،"الحوار والدة" سین، أمارتیا 19

2013(، 18.  
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ً  المواطنینبین وعدم المساواة بین الشباب ووقضایا اإلرھاب، اإلقلیمي،  ، والھجرة القسریة المحتملة نتیجة للتغیر عموما
 20المناخي.

 
یُتوقع أن یرتفع مستوى سطح حیث  .حول موضوع الھجرة لوحده على سبیل المثال، تھیمن تحدیات مختلفة على النقاش

من المساحات  ٪١٩إلى  ٪١٥ من عن ذلك فقدان، وسینتج ٢٠٥٠متر في مصر بحلول عام  ١.٤٤إلى  ١.٠١البحر من 
أنَّ السنوات  غفل ذكردون أن یُ  21من إجمالي عدد السكان. ٪١٦إلى  ٪١٤السطحیة القابلة للعیش ویمكن أن تؤثر على 

عشرة مالیین وثالثمائة ألف  نزوح ىأدّت إل في المنطقةواللجوء الخمس الماضیة شھدت أحد أكبر أزمات التشرد القسري 
تقریباً من سوریا، حیث أنَّ ھناك ملیونین وتسعمائة ألف الجئ سوري مسجل لدى مفوضیة األمم المتحدة لشؤون  سوري

ومئتین وواحد  22الالجئین في تركیا، وأكثر من ملیون الجئ سوري في لبنان، وستمئة وستین ألف الجئ في األردن،
 23شرین ألف الجئ سوري في مصر.وأربعین ألف الجئ سوري في كردستان العراق، ومئة واثنان وع

 الشباب 1.3
ف اإلتحاد األوروبي الشباب بأنَّھا  "الشباب"تتباین تعریفات مصطلح  وتفتقر إلى توافق عالمي. على سبیل المثال، یُعَّرِ

استخدمت  24.لغایات قیاس معدل البطالة بین صفوف الشبابفئة عمریة من خمسة عشر عاماً إلى أربعٍة وعشرین عاماً 
رغم ذلك، أشار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في  25األمم المتحدة لمدة طویلة نفس الفئة العمریة لمجموعة الشباب.

والسالم أنَّ الشباب ھم أشخاص تتراوح أعمارھم من ثمانیة عشر عاماً إلى تسعٍة  واألمن حول الشباب ٢٢٥٠قراره رقم 
تم إدراج بعضھا  ،ھیئات تابعة لألمم المتحدة ومنظمات إقلیمیة تعریفات مختلفة للشبابقدمت عدة وقد  26وعشرین عاما.

لمحة موجزة حول بعض ھذه التعریفات كما أشارت إلیھا وأقرت بھا األمانة العامة لألمم لیقدم  ١.١الجدول في 
 27المتحدة.

 
الیوم على المستوى  يشبابالجسد الوتجدر اإلشارة إلى أنَّ ھذه االختالفات أفضت إلى زیادة الزخم حول اإلقرار بتنوع 

ً لذلك،  28العالمي. "ھدف متحرك" غیر متجانس یتسم ھم الشباب لیسوا مجموعة متجانسة، بل یجدر القول بأنَّ تبعا

																																																													
 أفریقیا وشمال آسیا غرب معھد أفریقیا، وشمال آسیا غرب منطقة من تأمالت :حراك حالة في منطقة :تقریر راجع المعلومات، من لمزید 20
  :الرابط على متاح ،)2018 أبریل،/نیسان(

http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/ARegionInMotion_EnglishOnline_HighRes_0.pd
f   

 واالجتماعیة اإلنسانیة للعلوم العلمي للبحث الدولیة المنظمة مجلة القسریة، والھجرة المناخي التغیر جینا، بارامیتا براغانیا الدكتور 21
http://www.iosrjournals.org/iosr- :الرابط على متاح )2018 یونیو،/حزیران(

2/E2306023543.pdf-jhss/papers/Vol.%2023%20Issue6/Version 
 depth/refugees/index.html-www.un.org/en/sections/issues  تاریخ، بدون "الالجئون" المتحدة، األمم 22
روجر سابسفورد، وجیراسیموس تسوراباس، وبامیال أبوت، واندریا تیتي، الفساد، والثقة، والشمول، والتماسك االجتماعي في شمال إفریقیا  23

)، متاح على الرابط: 2017والشرق األوسط، شركة سبرنغر اإلعالمیة (كانون األول/دیسمبر 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11482-017-9578-8.pdf 

ttp://ec.europa.eu/eurostat/statisticsh-  الرابط: على متاح )،2018 (نیسان/أبریل األوروبیة للجماعات اإلحصائي المكتب 24
explained/index.php/Youth_unemployment#Definition_of_unemployment_and_youth_unemployment_

indicators 
 1981 عام ،A/36/215 رقم العامة، الجمعیة إلى المقدم العام األمین تقریر 25
 :الرابط على متاح ،2250 رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرار 26

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2250(2015)&referer=/english/&Lang=E 
sheets/youth-http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact- :الرابط على متاح المتحدة، لألمم وقائع صحیفة 27

definition.pdf 
 من: تصفحھا جرى واألمن، والسالم الشباب بشأن المحرز التقدم حول العالمیة الدراسة راجع المعلومات، من للمزید 28
-https://www.youth4peace.info/system/files/2018
-2018-761_S-72-dy%20on%20Youth%2C%20Peace%20%26%20Security_A03/Progress%20Stu

86_ENGLISH_0.pdf. من تصفحھ یمكن للشباب، العالمیة الجمعیة موقع في الشبابیة االتجاھات حول المختلفة والتحلیالت التقاریر راجع 
 الرابط: من تصفحھا یمكن الشباب، حول الحدیثة األوروبیة واالستراتیجیة ،y/reportshttp://www.way.org.m الرابط:
youth-europes-plan-promising-strategy-youth-https://www.youthforum.org/eu، مارستیلر-نبیرسلو وأصداء - 
 http://arabyouthsurvey.com/index.html الرابط: من تصفحھا یمكن العربي، الشباب لرأي استطالع
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األمر الذي یبرز الحاجة إلى وضع تعریفات مرتبطة بالسیاق  29الجنسین،واسعة بین جندریة  اتفروقوجود  بالتقاطع مع
 للشباب.

 

 : تعریفات مصطلح "الشباب"١.١الجدول 
 المرجع الفئة العمریة الھیئة

األمانة العامة لألمم المتحدة/منظمة 
األمم المتحدة للتربیة والتعلیم 

 والثقافة/منظمة العمل الدولیة

عاماً  ١٥الشباب: الفئة العمریة من 
ً  ٢٤إلى   عاما

 صكوك ووثائق األمم المتحدة

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
 (صندوق الشباب)البشریة 

عاماً  ١٥الشباب: الفئة العمریة من 
ً  ٣٢إلى   عاما

 جدول أعمال القرن الحادي والعشرین

منظمة األمم المتحدة للطفولة 
 الصحة العالمیة/ /منظمة (الیونیسیف)

 صندوق األمم المتحدة للسكان

 ١٠المراھقین: الفئة العمریة من 
ً  ١٩أعوام إلى   عاما

أعوام  ١٠الشبان: الفئة العمریة من 
ً  ٢٤إلى   عاما

 ١٥مرحلة الشباب: الفئة العمریة من 
ً  ٢٤عاماً إلى   عاما

 صندوق األمم المتحدة للسكان

الشخُص طفالً حتى بلوغھ ثمانیة یبقى  الیونیسیف/اتفاقیة حقوق الطفل
 ً  عشر عاما

 الیونسیف

 ١٥مرحلة الشباب: الفئة العمریة من  میثاق الشباب اإلفریقي
ً  ٣٢عاماً إلى   عاما

 ٢٠٠٦اإلتحاد اإلفریقي، 

 المصدر: صحیفة وقائع لألمم المتحدة، متاح على الرابط:
definition.pdf-sheets/youth-http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact 

  

																																																													
  الرابط: على متاح العالمیة، الشباب تنمیة وتقریر دلیل راجع 29
-http://cmydiprod.uksouth.cloudapp.azure.com/sites/default/files/2016

t%20Index%20and%20Report.pdf10/2016%20Global%20Youth%20Developmen 
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 . لماذا الشباب؟2
أكبر تستند بصورة على اإلنسان والشباب تركز  ةأمنی مقاربةٍ للمنطقة، فإنَّ الحاجة لوالدیموغرافیة نظراً للتركیبة السكانیة 

المنطقة العربیة،  في أنَّ الشباب ھم الشریحة األسرع نمواً  YouthPolicy.orgیقدر مركز أبحاث على أسباب قویة. 
ً من سكان المنطقة العربیة ھم تحت  ٪٦٠مشیراً إلى أنَّ " أكثر المناطق  عمر الخامسة والعشرین، مما یجعلھاتقریبا

 ٢٨عاماً بالمقارنة مع المتوسط العالمي البالغ  ٢٢في العالم من حیث أعداد الشباب، ویبلغ متوسط أعمار سكانھا اكتظاظاً 
 ً ضبط إیقاع ھذا  یتم ألنَّھ إذا لم صدر للقلقكماألرقام رؤیتھم تنظر إلى ھذه وبالنسبة لحكومات المنطقة، فإنَّ  30".عاما

في ھذا  31مرةً أخرى للمطالبة باإلصالح السیاسي واالجتماعي.الحافز [أي لدى الشباب] فسیتكون لدیھم ، يالشبابالجسد 
التي یتمتع والطاقة الكامنة على القوة المحتملة  مقاربة تفاضل األمن اإلنساني بدالً من التقلیديالصدد، تستند الحاجة إلى 

حقیق إسھامات إیجابیة بدالً من اعتبار الشباب كتحدي وتوجیھھا نحو ت الفرصة. ینبغي اغتنام ھذه في المنطقة بھا الشباب
 أمني یجب التعامل معھ. 

السلطویة في الواقع، یتوَق الشباب العرب إلى ممارسة تأثیر أكبر في الفضاء العام. كما یعترض الشباب على الصفقات 
"استبدال الحریات السیاسیة ھذه الصفقات جرى بمقتضى إذ ھا السلطات التي حكمت المنطقة لمدة طویلة، تالتي عقد

مواصلة یبدو جلیا بأنَّ االعتبار، عین تنامي قوة الشباب في في حال وضع ذلك، رغم  32".االقتصادیة-بالحقوق االجتماعیة
نَّ أحیث  .ومفككةمخلة بوظائفھا األساسیة دوالً ستفرز  في المنطقة المقاربة األمنیة التقلیدیة التي ترتكز على الدولةاتباع 

"بالصفقات التوافقیة الذي تتنافس فیھ الوالءات الوطنیة مع الوالءات دون  ةالضعیفة المتسمالحوكمة ھذا النموذج من 
في الواقع بل ال یوفر أي فرصة لتعزیز طاقات الشباب بصورةٍ إیجابیٍة.  33الوطنیة والوالءات العابرة للحدود الوطنیة"

 في زیادة حدة الغضب واإلحباط.  كمة وضعفھایسھم ھذا الخلل في الحووعلى النقیض، 

الشباب العربي. بعد أكثر من عشر سنوات زیادة مشاعر التشاؤم بین صفوف اآلن، أدت النماذج األمنیة الحالیة إلى إلى 
فة إلى باإلضا 34یسیر في االتجاه الخاطئ.الیوم من اندالع االضطرابات اإلقلیمیة، یشعر أغلبیة الشباب أنَّ العالم العربي 

ً ویبرز الحاجة إلى  35ھي األعلى في العالم،العربي ذلك، إنَّ نسب البطالة بین الشباب  مما یجعل الوضع أكثر حرجا
وحراكاتھم ھم اتنشاطأیضا واصل الشباب ییجابي، الجانب اإلاإلنسان. وفي  قوامھا ةشمولیأكثر  ةأمنیمقاربة التحول إلى 
كم یمكن للمقاربات األمنیة التقلیدیة : لیُصبح السؤال إذنتسھم في تقیید قدراتھم. مة والتي ئالقاالبنیویة ھیاكل الالتي تتحدى 

 تقود المنطقة؟سوإلى أین  ،الراھن وضعال ىحفاظھا عل تستمر في محاولة القائمة أن

احیة التاریخیة، من الن 36إن إجراء نظرة سریعة على العقد االجتماعي الناشىء في المنطقة یطلعنا على جزء من اإلجابة.
بعد الحرب العالمیة الثانیة حتى بدایة سبیعنیات وثمانینیات القرن العشرین  تشكَّلالعقد االجتماعي السائد الذي  َضِمن

حول المجتمعات صاحب تطور ھذا العقد تو ،األنظمة السیاسیة القائمة آنذاك قدمتھ ذينموذج من الرفاه االجتماعي ال
یجاد وظیفة آمنة في القطاع العام. إل ضمانةالزراعیة في المنطقة إلى مجتمعات صناعیة. كانت الدرجة الجامعیة 

																																																													
 :الرابط على متاح أفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة في الشباب حول حقائق 30

http://www.youthpolicy.org/mappings/regionalyouthscenes/mena/facts/ 
 ،)یونیو حزیران( سي دي واشنطن العربي المركز  حالة، تقریر :المتغیر األوسط والشرق والدیمقراطیة، اإلنسان، حقوق دیون، دبلیو تشارلز 31

changing-the-and-democracy-rights-http://arabcenterdc.org/policy_analyses/human-  :الرابط على متاح
report/-status-a-east-middle 

 سنتشري ذي مؤسسة جدید، جیوسیاسي دستوري نظام عن البحث األوسط، للشرق جدیدة كبرى صفقة صلوخ، فوزي باسل الدكتور األستاذ 32
middle-bargain-grand-https://tcf.org/content/report/new- :الرابط على متاح ،)2018 فبرایر، شباط(

east/?agreed=1 
 .المرجع نفس 33
 على متاح ،)2018 یونیو/حزیران( عاٍل، بصوتٍ  یتحدثون الرضا بعدم یشعرون الذین العربي الشباب التجاریة، لالستخبارات MEED أداة 34

 out/-speak-youth-arab-https://www.meed.com/dissatisfied   :الرابط
 في تصفحھ جرى ،2015 مایو/أیار 8 آي، إیست میدل موقع المتحدة، األمم :العربي الربیع بعد تتسارع العربیة العقول ھجرة" رینل، جیمس 35

arab-after-accelerates-drain-brain-arab-http://www.middleeasteye.net/news/un- ،2018 یونیو/حزیران
1752815577-spring 

 متاح ،)2017دیسمبر،/األول كانون( أفریقیا وشمال آسیا غرب معھد العربي؟، الشباب بھ یرغب الذي تماعياالج العقد ھو ما محادین، بارق 36
 want-youth-arab-do-contract-social-http://wanainstitute.org/en/blog/what  :الرابط على
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 االتصالوسائل وللمعلومات  ھارااحتكعدا عن  ،االقتصادیة-اعتبرت الحكومات جزءاً من الحل للمشاكل االجتماعیةو
 .آنذاك

ً فقط، وإنما بإمكانھم  ٢٠١١في عام  يعربشباب المختلف. لم یكن ال الوضعقد كان ، ف٢٠١١أما في عام  أكثر تعلیما
األجیال السابقة. فعلى مع العالم الخارجي والتفاعل معھ بدرجة غیر مسبوقة عند مقارنتھم بتصفح اإلنترنت والتواصل 

تجھ كما ی 37.فقط لعشرة الماضیةخالل السنوات ا ٪٢٥٠٠سبیل المثال، زاد عدد مستخدمي اإلنترنت في المنطقة بنسبة 
أشار المنتدى تأكیداً على ذلك، . ھم الخاصة بعیداً عن القطاع العامتأسیس مشاریعنحو شباب المنطقة بشكٍل كبیٍر 

ً األعمال األ يال تحتوي فقط على ریادی المنطقةاالقتصادي العالمي بأنَّ  بمتوسط أعمار بلغ ستة في العالم،  كثر شبابا
 ً ساعة، مقارنة  ١٢.٥وعدد ساعاٍت أعلى من المعدل العالمي لرواد األعمال (بمقدار ولكنَّھم یعملون بجد ، وعشرین عاما

إن ھذه األرقام لیست مجرد إحصائیات، وإنما فرص  38األلفیة.ھذه  من جیلساعات)  ١٠بالمعدل العالمي الذي یقف عند 
 غیر مستغلة. 

الحرمان النسبي الذي  حساسیكمن في تحدیھ إلالعقد االجتماعي أحد أشكال تطور أنَّ على ذات القدر من األھمیة، یبدو 
فیھ  تھماوفي الوقت الذي س، ٢٠١١االنتفاضات العربیة في قبل إندالع ف كثیر من األشخاص في المنطقة. بھ یشعر

مان االجتماعیین التي تتسبب االقتصادیة التي یواجھھا الشباب في تعمیق تجارب عدم المساواة والحر-المظالم االجتماعیة
كانوا سلطة وسائل التواصل االجتماعي واإلنترنت وإتساع بھا الحكومات، إالَّ أنَّ مستوى التعلیم، والحركات المدنیة، 

 ً كان الصدام الذي بالتالي و ،إلى تفاقم شعور الفرد بالحرمان النسبيالمركبة  حیث أدَّت ھذه العوامل 39في تزاید.ایضا
إنَّ إخفاق األنظمة السیاسیة القائمة التي وعلیھ، ف نتیجة طبیعیة.ھو المشھودة الیوم  انعدام االستقرارحالة أفضى إلى 

من  التي لم تتحققالمتطردة الزیادة معالجة الفجوة بین التوقعات جل أالتقلیدیة للدولة من منیة المقاربات األاعتمدت على 
ً على زیادة أدى إلى  ،من جھة أخرىعلى األرض  قسوةً الذي یزداد واقع الو جھة، العنف السیاسي وشكلَّ دلیالً واضحا

 40فشل العقد االجتماعي.

أصبحت . في الواقع، من حكوماتھم لم یعد جیل المواطنین العرب الشباب یطالبون بالتغییر واإلصالحأنَّھ األھم، و
وضع الشباب الق في الدعوة إلى طال مبالغة على اإل . وبذلك،تعتبر جزءاً من المشكلة ولم تعد جزءاً من الحلالحكومات 
نھا الیوم المكاسب التاریخیة التي یقدموالستغالل ذلك ضرورة ملحة أنَّ في  مقاربات األمن اإلنساني، حیثفي صمیم 

 .للعالم العربي

  

																																																													
nutshell-statistics-internet-http://news.arabnet.me/mena- :الرابط على متاح نت، عرب موقع انفوغراف 37

infographic/ 
 العالمي االقتصادي المنتدى إفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة في األلفیة جیل بشأن الحقیقة  .ومتشككین ومبدعین ریادیین سمیر، شایمي 38
to-need-you-https://www.weforum.org/agenda/2017/08/everything-  :الرابط على متاح ،)2017 أغسطس/آب(

millennials/-mena-about-know   
 والعلوم لألعمال الدولیة المجلة النسبي، الحرمان ونظریة العربي الربیع أحمد، منصور والدكتور البخاري وسیقا فاروق، صدف الدكتور 39

 :الرابط على متاح ،)2017 ینایر الثاني كانون( 1 رقم ،8 المجلد االجتماعیة،
https://ijbssnet.com/journals/Vol_8_No_1_January_2017/13.pdf 

 .المرجع نفس 40
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  المنطقةة لدول التقلیدی یةمقاربات األمنال .3
اإلعتراف من الدولة في المنطقة ھو أنَّھا لم تتمكن  المرتكزة علىاألمنیة الحالیة للمقاربات یوجھ  قد یكون أقسى انتقاد

. وبالتالي، ة التھدیدات األمنیة الناشئة التي ال تعترف بالحدود المادیة للدولعیطبلألمن اإلنساني، وال بالمعیاریة  األبعادب
األمن مقاربات توضیح سبب اعتبار  )١عن طریق: ( تقلیدیةالاألمن مقاربات سیستعرض ھذا الجزء أوجھ القصور في 

 ) إبراز عجزھا في التعامل مع التھدیدات التي ال تعترف بالحدود، مثل التھدیدات٢( التي تركز الدولة بأنَّھا غیر شاملة.
 ویُعد التطّرف في السجون أحد األمثلة على ما سبق. الھجرة، أو التغیر المناخي.الناشئة عن التطّرف العنیف، أو 

والتحدیات  وبالتزامن مع ذلك، فإّن انتشار الجھات الفاعلة من غیر الدول التي تمارس العنف، مثل: قراصنة الحاسوب
ً أفضى إلى اعتبار  ،اإللكترونیة األمنیة الزمن  اعلیھعفا قد  مقاربة بأنَّھا سیاسات األمن التي تركز على الدولة حصریا

 في الوقت الحاضر.التي تزداد تعقیداً في التعامل مع التحدیات األمنیة 

 ؟زیادة صالبة المقاربات األمنیة التقلیدیة في اإلقلیم 3.1
مشھورة التي عربیة الالاالنتفاضات أكثر صرامة في ظل موجة التقلیدیة المرتكزة حول الدولة  یةاألمنالمقاربات أصبحت 

ً على مستویات الثقة والتسامح. یعرض نیلز سبیرنجز عدداً من ٢٠١١اندلعت في المنطقة عام  ، والتي أثّرت سلبا
دراسة أجرتھا شبكة البارومیتر العربي ومركز  ٤٠التغییرات عند قیاس تأثیر االحتجاجات عن طریق مزامنة أكثر من 

الجزائر، ومصر، والعراق، واألردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطین، كٍل من وورلد  فالیوز للدراسات االستقصائیة على 
 وتونس، والیمن، قبل وبعد إندالع االحتجاجات.

المؤسسیة انخفض -المؤسسیة اإلقلیمیة. تُظھر الدراسة أّن مستوى الثقة السیاسیة-تتعلق أحد ھذه التغییرات بالثقة السیاسیة
المالحظة الرئیسیة تتمثل  41تي مّرت بعملیة إصالح دیمقراطي أو تغییر نظام الحكم.عقب اندالع االحتجاجات في الدول ال

المؤسسیة یبدو أنَّھ قد ساھم في -مستوى الثقة السیاسیةالذي صاحب طویل األجل الملحوظ و نخفاضاإلفي أنَّ للدراسة 
ً على المكاسب السلوك الدیمقراطي افقر في المقام األول. ومع ذلك، أثرÕ االنتفاضات اندالع  لذي تبع االحتجاجات سلبا
 المؤسسیة.-الثقة السیاسیةمستوى المدة التي كانت قد تحققت على قصیرة 

بُعید اإلطاحة بالرئیس المصري محمد حسني   سلوك غیر دیمقراطي.مارست جرى االستشھاد بمصر كمثال على دولة 
االستبیان العام التي جرى فیھ تنفیذ وھو ، ٢٠٠٨مبارك، كانت مستویات الثقة أعلى بكثیر من مستویات الثقة في عام 

فیھ . وفي الوقت الذي اعتبر ٢٠١٣عام  ومع ذلك، انخفضت مستویات الثقة بحدة بعد تدخل الجیش المصري 42سابق.ال
اص بأنَّ تدخل الجیش المصري في مسار االحتجاجات ھو الحل المناسب بالفعل لمنع اندالع حرب أھلیة بعض األشخ

أنَّ القضایا االجتماعیة واالقتصادیة تفید بحقیقة الإالَّ أنÕ  43عنیفة بعد المظاھرات التي استمرت في الشوارع بدون إنقطاع،
 مزیداً من االستقرار. أو یحقق ضمن یلم وھذا  ،عالقةً كانت ما تزال 

استقرار  المؤسسیة التي تحققت بعد الثورة التونسیة لم یثبت بأنّھا دائمة، رغم-ارتفاع مستویات الثقة السیاسیةإنَّ وبالمثل، 
-. یُعزى انخفاض مستویات الثقة إلى القضایا االجتماعیةورةثفیما بعد ال الدیمقراطي الذي اشتھرت بھ تونس المسار

القة، والتي كانت سبباً أساسیاً ساھم في اندالع الثورة التونسیة. وبالمثل، لم تساعد اإلصالحات تزال عاالقتصادیة التي ما 
ة الحاد بشكٍل طفیف في المغرب واألردن، والتي أسھمت في إیقاف انخفاض الثق مملكتا الدیمقراطیة المحدودة التي نفذتھا

نخفاض أكثر حدة في مستوى الثقة بعد مرور عدة سنوات على تنفیذ تلك إمنع حدوث إال أنَّ توقف اإلنخفاض لم یالبدایة، 
المؤسسیة بعد سنوات من الشروع في اإلصالح عقب اإلنتفاضات العربیة -السیاسیةالثقة إنخفاض مستویات ف اإلصالحات.

شھد الیمن ارتفاعاً طفیفاً في الثقة بعد تنازل الرئیس السابق علي ربات األمنیة التقلیدیة. كذلك، فقد مؤشر على تأثیر المقا
. ولكّن انخفاض مستویات الثقة بعد انھیار الدولة ٢٠١٢عبد هللا صالح عن السلطة وتوقیعھ على خطة انتقالیة في 

																																																													
 والسیاسة العربي، الربیع ثورات تأثیر حول مقارنة نظر وجھة :إفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في والتسامح الثقة سبیرنجز، نیلز 41

 https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/view/750/750 :الرابط على متاح واإلدارة،
 .المرجع نفس 42
 المعقدة لألنظمة انجلند نیو معھد مصر، في الجیش وتدّخل السیاسي االستقرار باریام، ویانیر آلبینو، .كـ ودومینیك فریدمان، كایسي 43
  http://www.necsi.edu/research/social/egypt/egypt.pdf :الرابط على متاح ،)2013 یولیو،/تموز(
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"بطالن إدعاء تعزیز توضح األمثلة ھذه  أنَّ وعلیھ، تُضیف الدراسة،  44ودخولھا في حرب أھلیة یدعم نفس االستنتاج.
 45.إنتفاضات الشارع العربيبعد اندالع مؤقتاً الثقة بإرساء الدیمقراطیة" التي شھدتھا تلك الدول 

ً على مستویات المشارحول  التقلیدیة المرتكزةاألمنیة المقاربات یُوضح ذلك أنَّ أیضاً،  كة والثقة الدولة انعكست سلبا
قد اتّخذت شكل سیاسة أمنیة صارمة تركز على الدولة، مثل تدّخل المقاربات بصرف النظر عّما إذا كانت ھذه  السیاسیة.

في االقتصادیة التي لم تُحل -مثل المظالم االجتماعیة مقاربات وبرامج أمن إنساني ضعیفة الجیش في حالة مصر، أو شكل
لم یتم التي انتھاكات حقوق اإلنسان  ىوصوالً إلاألردن والمغرب، كما في حالة شكلیة إصالحات سیاسیة تقدیم تونس، أو 
القدر من األھمیة، عكس انخفاض مستوى الثقة االجتماعیة في الدول التي شھدت تحول وبذات الیمن. في معالجتھا 

خر دون (أي یتسرب من بلد آل أثر تسربيإلى یشیر المؤسسیة الذي -دیمقراطي، مثل: مصر وتونس نمط الثقة السیاسیة
على فعلیا غیر قادرة على كیفیة أن المقاربات التقلیدیة لألمن، المرتكزة على الدولة، یشھد ذلك  46.إعتراف بالجغرافیا)

 .والمرسومة العابر للحدود الطبیعیة تغیر االجتماعيالب من والھر

 التھمیش 2.3
وصفت كما  47السابقة التھمیش بأنّھ القوة الدافعة النعدام األمن في المنطقة.واألدبیات صفت مجموعة كبیرة من األبحاث و

ي تال فإن المقاربة األمنیة الحالیةالتحّكم"، مقاربة/منھج األوراق البحثیة لمجموعة أوكسفورد لألبحاث التھمیش بـ " ىأحد
استخدام القوة العسكریة أو كبیر على  تعتمد بشكلبحالة "انعدام األمن"  "التحّكممن أجل "أغلب الحكومات  اتعتمدھ

یظھر ھذا التھمیش في  48."تحارب األعراض" بدالً من "معالجة المرض" ، وبالتالي فھي مقاربةاالحتواء العسكري
عدة مستویات: سیاسیاً، واقتصادیاً، واجتماعیاً، وغیرھا، وتسھم جمیع ھذه األشكال في تأجیج أزمات مزمنة عبر المنطقة 

التھمیش إلى البیئة الُمقیدة التي یشعر الفرد بأنَّھ باختصار، یُشیر  49عدم المساواة.حالة م االجتماعي واستمرار تتسم بالظل
والمشاركة السیاسیة، والتمكین االقتصادي، والحریة الدینیة/الطائفیة، وسیادة القانون، موجود بھا، حیث أنَّ فرص العمل، 

االنسحاب من  نحویُعد التھمیش عامالً مھماً حیث أنّھ یدفع الفرد ھذا ووالمشاركة المدنیة الرسمیة، قلیلة أو غیر موجودة. 
 سسات القائمة أیضاً.إحساس الالمباالة، وعدم الثقة بالمؤلدیھ/ا العملیة السیاسیة الرسمیة، ویُنّمي 

استكشف ونیة بعض االتجاھات الكمیة والنوعیة السائدة النعدام المساواة في العالم العربي افي ھذا السیاق، درس آدم ھ
بالدینامیات السیاسیة المعاصرة. تشمل بعض االتجاھات السائدة الرئیسیة التي حددھا: صعوبة الحصول على  عالقتھا

 العادل على قدم المساواة، والتوزیع غیروالدعم الحكومي  ل على الخدمات الحكومیةوظیفة رسمیة، وعدم الحصو

																																																													
 تشرین بوست، الواشنطن صحیفة األسباب، ھي ھذه .الفشل مصیرھا السیاسي لالستقرار الیمن انتقال عملیة كانت ترانسفیلد، ماریكي 44

https://www.washingtonpost.com/news/monkey- :الرابط على متاح ،2015 أكتوبر/األول
-houthi-the-before-even-fail-to-doomed-was-process-ntransitio-cage/wp/2015/10/27/yemens

takeover/?utm_term=.24b62d386484 
 .المرجع نفس 45
 .المرجع نفس 46
 متوفر ،)2011 فبرایر،/شباط( لألبحاث أوكسفورد مجموعة العالمي، والجنوب األمن، انعدام وعوامل األغلبیة، عالم تھمیش بروك، ھانا 47

 :على
https://www.files.ethz.ch/isn/138984/Marginalisation%20and%20Insecurity%20in%20the%20Global%

20South,%202012.pdfالرابط على متاح ،2017  مارس/آذار الشباب، حول بیةاألور السیاسة وموجز: 
http://www.iai.it/sites/default/files/p2y_pb_3.pdf 

 متوفر ،)2011 فبرایر،/شباط( لألبحاث أوكسفورد مجموعة العالمي، والجنوب األمن، انعدام وعوامل األغلبیة، عالم تھمیش بروك، ھانا  48
  :على

lobal%https://www.files.ethz.ch/isn/138984/Marginalisation%20and%20Insecurity%20in%20the%20G
20South,%202012.pdf 

م المثال، سبیل فعلى49 ً  مرغوبة مختلفة بضائغ أو غایات إلى االجتماعیة العدالة واالجتماعیة االقتصادیة للشؤون المتحدة األمم إدارة تُقّسِ  :اجتماعیا
 والضمان الصحیة، والخدمات المعرفة، إلى والوصول العمل، وفرص والموجودات، والدخل، والحقوق، والفرص للبضائع، العادل التوزیع مثل

 االقتصادیة للشؤون المتحدة األمم إدارة منشور اراجع المعلومات، من لمزید .والسیاسیة المدنیة والمشاركة آمنة، بیئة توفیر ودعم االجتماعي،
 في تصفحھ جرى ،16-15 الصفحات ،)2006 المتحدة، األمم :نیویورك( المتحدة األمم دور  :مفتوح عالم في االجتماعیة العدالة :واالجتماعیة

 .http://www.un.org/esa/socdev/documents/ifsd/SocialJustice.pdf ،2018 یونیو،/حزیران
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 50اآلخذة في االتساع في السلطة والثروة داخل دول المنطقة وفیما بینھا. فجوةالنمو االقتصادي، باإلضافة إلى ال لمكاسب
مستویات العنف والنزاع، واالحتالل  یعزو البحث ذاتھ ھذه االتجاھات السائدة إلى عدد من األسباب، تشمل ارتفاع

التقلیدیة المرتكزة على الدولة سیاسات األمن ل مظاھروجمیعھا  51ثلة،مالعسكري، واألنظمة السیاسیة المستبدة وغیر الم
 .  صالبةبشكل أكثر 

التي تضر بجھود بناء السالم في المنطقة. تحت عنوان،  التقلیدیةوعلیھ، فإّن التھمیش المستمر نتج عن سیاسات األمن 
، رسم اآلفاق المستقبلیة إلدماج الشباب في دول البحر األبیض المتوسط العربیة التخّلص من التھمیش الثالثي للشباب؟

من ھذا التھمیش وھذا "الشكل من العنف الطبقي" الذي یُولّده، حیث أنّھ "یُصّور أعداد كبیرة  وةصحمشروع لحذّر تقریر 
تھدیدات محتملة على أمن دولھم وأمن أوروبا (مثل  بأنَّھم یشكلون من الشباب محدودي الدخل أو العاطلین عن العمل

ً حیث أنّ  52".اإلرھابیین، أو المھاجرین، أو الالجئین) بضرورة وضع  ھ مرتبط بالنقطة السابقة المتعلقةیُعد ھذا مھما
ً في ھذا العصر ناتجة عن مظالم اجتماعیة  سیاسات شاملة طویلة األجل. إّن قضایا األمن العالمي األكثر إلحاحا

 ھو أمر مھم كرامتھملألفراد تحفظ عالجة ھذه المظالم بطریقة منظمة سیاسیة حقیقیة، حیث أنَّ م-اقتصادیة/اجتماعیة
 .حالیاللفئات المھمشة  /المھدرةتغالل عوائد السالم التي تُقدّمھا االمكانیات المكبوحةالس

 ٢٢٥٠والتي دعى إلیھا قرار مجلس األمن ، األمن والسالملشباب وابالمتعلقة ومن ھذا المنطلق، تصل الدراسة المرحلیة 
التي  54"البنیویةالالمساواة واإلقصاء ھذه بالعوامل "إلى حد وصف سیاسات  53،لمستقبشكل  ھاوإعدادتم تنفیذھا ولكن 

من الحكومات في  اً كبیر اً بأنَّ عدد تُساھم في فقر الشباب وعجزھم. وتوثّق الدراسة باإلضافة إلى ذلك أدلة تظھر
التي تمیل وة حینما تعزز االستجابات والمقاربات الحكومیة قغفل تباینات الالمجتمعات ذات األعداد الكبیرة من الشباب ت

ومع ذلك، فإّن مثل تلك المحاوالت الھادفة إلى معالجة ھذه القضایا  55.اتخاذ إجراءات أكثر قمعیة تجاه الشباب نحو
الھیكلیة باستخدام إجراءات قمعیة استباقیة، خارج اإلطار األمني اإلنساني األكثر شموالً، ال تقلل من حدة مخاطر الصراع 

تحدید تھدیداتھم وأولویاتھم  إمكانیة أنَّ لألفراد  یتیحتأثیراتھا سطحیة فقط، ألّن ھذا النھج  كما أنَّ  وانعدام االستقرار.
 .، فھذه المقاربة ال تتعلق فقط بالقلق المحیط بطفرات الشباب والمسائل الدیمغرافیة فحسباألمنیة

ساھم كذلك في خلق  المرتكزة على الدولة التقلیدیة األمنمقاربات وما یفوق ذلك خطراً أّن الھوس األمني الناشئ عن 
الشباب بأنَّھم جھات فاعلة سلبیة، وضحایا للنزاعات المسلحة، و"تھدیدات أمنیة"، و"عبئاً"  انیعتبرسردیة وصورة نمطیة 

تھیمن علیھ الشواغل األمنیة وفكما ورد في الدراسة المرحلیة آنفة الذكر: "وفي عالم یزاد ترابطا یجب التعامل معھ. 
ً أ على سبیل المثالو 56تكون القوالب النمطیة التي تربط الشباب بالعنف واسعة االنتشار وُمعدیة." ،المستشریة إّن ف، یضا

عن حالة الذعر تخبرنا الكثیر  ٢٢٥٠المتحدة رقم  وجھات النظر المتعلقة بطریقة تبنّي قرار مجلس األمن التابع لألمم
																																																													

 الدولي والمجلس الیونسكو منظمة ،2016 االجتماعیة للعلوم العالمي التقریر في منشورة مقالة العربیة، المنطقة في الالمساواة أوجھ ھنیة، آدم 50
 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002459/245947e.pdf  :على متوفر ،)2016( االجتماعیة للعلوم

 .المرجع نفس 51
 المستقبلیة اآلفاق رسم للشباب؟ الثالثي التھمیش على القضاء میلیال، ومارتا الین، وصوفیا لیفورت، وبرونو أونودیرا، وھنري مایتشي، كریم 52

 :الرابط على للتحمیل متاح )2017 ینایر،/الثاني كانون( صحوة مشروع سیاسة تقریر العربیة، المتوسط األبیض البحر دول في الشباب إلدماج
http://sahwa.eu/content/download/1538/11517/file/SAHWA_Policy_Report_FYRN_Future_Prospects_

FinalVersion.pdf 
ً  سمبسون جرایمي السید 2016 أغسطس/آب في المتحدة لألمم العام األمین عیّن 53 ً  مؤلفا  عیّن كما المرحلیة، الدراسة لتطویر مستقالً  رئیسیا

ً  21 یشمل ،الخبراء من استشاري فریق ً  عالما  بناء دعم ومكتب للسكان المتحدة األمم صندوق من كل شارك .الشباب قادة من وقائداً  وممارسا
 توجیھیة لجنة الدراسة إعداد على أشرف .بالشباب المعني المبعوث مكتب مع وثیق بتعاون الدراسة، إلعداد األمانة وظائف تقدیم في السالم
ً  وثالثین أربعة من مكّونة  الدولیة، الحكومیة والمنظمات الحكومیة، غیر والمنظمات المدني والمجتمع المتحدة، األمم منظومة من شریكا

 في الشباب یؤدیھ الذي اإلیجابي دور توّضح مستقلة دراسة ولكنھا وشركائھا، المتحدة األمم منظومة من بدعم الدراسة أُجریت .الخ والمؤسسات،
  .جدیدة بطرق الشباب مع للعمل واألمن بالسالم المعنیة مجتمعاتلل محددة توصیات واقتراح السالم إدامة

https://www.youth4peace.info/system/files/2018- الرابط: خالل من تصفحھا یُمكن مرحلیة، دراسة 54
-2018-761_S-72-03/Progress%20Study%20on%20Youth%2C%20Peace%20%26%20Security_A

86_ENGLISH_0.pdf 
 ،"الدولة تُمارسھ الذي والقمع الشبابي التضخم :الشباب حاربوا" :دافنبورت وكریستیان نورداس راجنھیلد مقالة من اقتباس المرجع، نفس 55

 .940 إلى 926 من الصفحات ،)2013 أكتوبر،/األول تشرین( ،4 العدد ،57 رقم المجلد السیاسیة، للعلوم األمریكیة المجلة
https://www.youth4peace.info/system/files/2018- دراسة مرحلیة، یُمكن تصفحھا من خالل الرابط: 56
-2018-761_S-72-03/Progress%20Study%20on%20Youth%2C%20Peace%20%26%20Security_A

86_ENGLISH_0.pdf 
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ً في الوصول إلى  إطار  تطویرذلك یشمل . ةیشبابجندة السیاسات داعمة للحوار المتعلّق باألالسیاساتي الطامح نظریا
المجلس بأّن مسألة الشباب ھي مسألة متعلقة بحفظ السالم واألمن  وإقناعسیاسة عامة لمساھمات الشباب اإلیجابیة، 

 57ض بشأن القضایا التعریفیة، واللغة، واآللیات المقترحة للمتابعة.العالمیین في المقام األول، والحاجة إلى التفاو
مساھماتھم ب یعترفیؤدّي إلى تھمیش الشباب وغیرھم من الفئات االجتماعیة بشكل أكبر، ألنّھ الھذا فإّن وبالمقابل، 

تنمیة أھداف التحقیق  أو مساھمتھم في 58مجال ریادة األعمال،بإقتحامھم عالم اإلیجابیة، سواء كان ذلك فیما یتعلّق 
مقاربات أمنیة ال ینبغي أن یكون وضع  60.في المنطقة بناء السالمنحو  ھم المضنیة والرامیةأو في جھود 59مستدامة،ال

 بل أمراً مسلّماً بھ. ؛ العامة أمراً اختیاریاً للدول األعضاءللسیاسات شمولیة إنسانیة 

 التطرف في السجون 3.3
في الترتیبات اإلقلیمیة داخل السجون و/أو المتعلقة  ات األمنیة التقلیدیةسیاسخالل جزئیة ال منظھر ھذا التصور نفسھ یُ 

في التقلیدي فعالیة سیاسات األمن مدى الفقرات التالیة ستناقش في السجن. ما التشریعات التي یُمكن أن تُلقي بشخص 
بیئة السجن أرضاً خصبة جعل التعامل مع السجناء المتطرفین في السجون، وضمان عدم مساھمة ھذه السیاسات في 

 للتطرف، وإن كان بشكٍل غیر مقصود.

دور رئیسي في الجھود المبذولة لمحاربة التطرف وإعادة  تأدیةبینما تمتلك السجون وأنظمة المراقبة القضائیة امكانیة 
مع السجناء المتطرفین كیفیة تعاملھا و التقلیدیةحول السیاسات األمنیة نقاش ھنالك حاجة ملّحة إلى إجراء  نَّ أ إالالتأھیل، 

بینما یتعلق الشكل التشریعي بالقوانین  اجرائي.وأخر تتخذ ھذه السیاسات شكلین: شكل تشریعي  داخل السجون.
یتعلق الشكل االجرائي بالترتیبات داخل السجون  ى سبیل المثال،العقوبات ومبررات االتھام عل تنظم فتراتواألنظمة التي 

 .و الحكم علیھأتوقیف الفرد بعد أن یتم 

فإّن "قانون العقوبات  ،المتعلّق باإلرھاب ٢٠١٦لعام القُطري تقدم الجزائر مثاالً جیداً على الشكل األول. وفقا للتقریر 
أي شخص یخطب في المساجد  المفروضة على المالیة وعقوبة السجن،الغرامات في ذلك العقوبات، بما  حوضَّ  الجزائري

ً من الحكومة.  ً ُمعیّنا ً لوقوع أي جرائم متصلة باألمن وتمنع وما لم یكن إماما تُراقب الحكومة الجزائریة المساجد تحسبا
 تُفھم ھذه التدابیر أنَّ ھنا إلى اإلشارة وتجدر  61".أوقات الصالة العادیة خارجاستخدام المساجد كأماكن اجتماع عامة 

سنوات  ١٠الذي عانت فیھ الجزائر من حرٍب أھلیة استمرت  62سیاق "العقد األسود"وضعھا في بشكل أفضل من خالل 
حیث خاضت الحكومة معركة شرسة ضد عدد من المتمردین  ،قتیالً من المدنیین ٢٠٠،٠٠وخلّفت ما یُقارب الـ 

یمكن لتجربتھا أن االقتراحات إلى التجربة الجزائریة على أنّھا درٌس مستفاد محتمل، و بینما تُشیر بعضواإلسالمیین. 

																																																													
 على متاح )2015 دیسمبر،/األول كانون( المتحدة لألمم التابع األمن مجلس بھ یقوم الذي العمل عن أفكار ،Blue in What's منظمة 57

 security.php-and-peace-youth-on-resolution-of-https://www.whatsinblue.org/2015/12/adoption :الرابط
 فوربس مجلة النجاة، حبل اللتقاط الناشئة الشركات إلى العربي الشباب یتجھ ،%30 تصل بطالة بمعدل منكوبون دكونھا، دات سوبرانا 58
drive-startups-https://www.forbes.com/sites/suparnadutt/2017/05/11/can- :الرابط على متاح ،)2017 مایو،/أیار(

30/#229b5d2b34f4-is-rate-unemployment-youth-where-region-mena-the-in-wthgro-job-new 
 على: متاح )،2017 الثاني/نوفمبر، (تشرین ،2030 لعام المستدامة التنمیة خطة إلى المقدّمة اإلسالمیة التمویالت مساھمات أحمد، حبیب 59
-agenda/wp-2030-and-ffd-on-conference-level-http://www.un.org/esa/ffd/high

Finance.pdf-Paper_Islamic-content/uploads/sites/4/2017/11/Background 
 كولومبیا جامعة عن الصادرة الدولیة الشؤون مجلة إفریقیا، وشمال األوسط للشرق جدیدة خطة :واألمن والسالم الشباب، یلیامز،و مارجریت 60
agenda-new-security-peace-https://jia.sipa.columbia.edu/youth- :الرابط على متاح ،)2016 یونیو،/حزیران(

africa-north-east-middle یلقى العراقي للشباب السالم بناء حول واقعي برنامج دوالن، وثیو  ً  السالم معھد العربیة، المنطقة في رواجا
https://www.usip.org/publications/2013/09/peacebuilding-  :الرابط على متاح ،)2013 سبتمبر،/أیلول( األمریكي
appeal-arab-pan-gains-youth-iraqi-show-reality   

 )، متاح على الرابط:2016(تموز/یولیو  2016تقاریر قطریة حول االرھاب وزارة الخارجیة األمریكیة،  61
https://www.state.gov/documents/organization/272488.pdf,  174. صفحة 

 منشور ،2005 الدولي، البنك منشورات أفریقیا، :األھلیة الحرب فھم في األھلیة، الحرب تحلیل :2002 إلى1992 من الجزائر لوي، میریام 62
ً  متاح   :الرابط على مجانا

https://books.google.jo/books?id=OnGQQVuIBjgC&pg=PA221&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepag
e&q&f=false 
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ترى أّن الندوب التي التي فإّن ھنالك عدد كبیر من الدراسات والتحلیالت  63حل محتمل لألزمة الجاریة في سوریا،تُقدم 
 64بعد.تندمل من العنف لم  األسود خلّفھا ھذا العقد

أّن الحدیث عن بقلٍق متزاید  تغذَّ  لإلرھاب، ت واسعةتبقى الحقائق ثابتة: وھي أّن الدولة تبنت تعریفافي كلتا الحالتین، 
. كما أنھا تبنت السلمیة، بعیداً عن اإلرھاب ھذه التعریفات یُمكن أن تشتمل على أعمال نابعة عن المعارضة السیاسیة

ا جرائم إرھاب، وفقا على التحقیق في الجرائم الموصوفة بأنّھالقیود المفروضة تخفیض أحكام اجراءات جنائیة أدّت إلى 
من قانون العقوبات الجزائري أنّھ یجب مكرر  ٨٧تنص المادة ھذا و 65عن مكتبة الكونغرس القانونیة.لتقریر صادر 

إلى عشر  خمسمن معاقبة أي شخص یُشید أو یُشّجع أو یُمّول األعمال اإلرھابیة بأي من الوسائل بالسجن مدة تتراوح 
دینار  ٥٠٠،٠٠٠دوالر أمریكي) و ٨٤٠دینار جزائري (أي  ١٠،٠٠٠سنوات سنوات وغرامة مالیة تتراوح بین 

 66.)دوالر أمریكي ٢٠٠،٤جزائري (أي 

مسارا مشابھ. مؤخراً، أُجریت تعدیالت قانونیة صدرت في دولة االمارات یعكس أمثلة إقلیمیة أخرى التمحیص في 
الدینیة "غیر المصّرح بھا" والتي تشمل تجمعات تالوة وحفظ القران،  تنظیم االجتماعاتالعربیة المتحدة تقضي بتجریم 

في  67دوالر أمریكي. ١٣٦٠غ مبل موتغریمھالمخالفین على األفراد السجن لمدة ثالث سنوات عقوبة  إیقاعیتم ویُمكن أن 
عدّة تدابیر قانونیة  جرت المصادقة على ،٢٠٠٣وبعد وقوع تفجیرات الدار البیضاء االنتحاریة في أیار/مایو  المغرب،

ُحكم على بعضھم الحقاً باإلعدام تم ال. ٢٠١٧و ٢٠٠٣بین عامي شخصاً  ٣٠٠٠مثیرة للجدل سھلت اعتقال والحكم على 
الذین یُقاتلون افة أحكام أخرى متعلقة بالمغاربة تم إض ٢٠١٤من الجدیر بالذكر أنّھ في عام  68لفترات طویلة. أو سجنھم

 .والمتوقع عودتھم للمغرب لصالح الجماعات المتطرفة في الخارج

األفراد المعتقلین والمتھمین بأنشطة ذات صلة باإلرھاب  زیادة أعدادبالنسبة للجانب االجرائي، یقول حامد السید أّن "ا أمّ 
االرھابیة، وتحویل مراكز االحتجاز إلى لألنشطة أدى الى زیادة القلق حول إمكانیة تحویل السجون الى میادین للتجنید 

السجناء  یصف أحدحیث  وتقدم تونس مثاالً حول ھذه النقطة. 69لجھاد."جامعات ل"مؤسسات لتعلیم اإلرھاب" أو الى "
في كل مكان، في األروقة، ھنا ون موجودون د"المجنّ  بتھمة السرقة في سجن الرابطة في تونس الوضع قائالً:المحكومین 

العیش بسالم فمن األفضل لي أن إذا أردت قالوا لي أنھ  وحاولوا التحدّث معي عشرات المرات. .والممرات والزانزین
. ففي فحسب ومن المھم ذكره أّن ھذه مسألة إقلیمیة ال تقتصر على تونس 70یھ.اتبع الطریق الذي كانوا سیرشدوني إل

																																																													
 ،)2017 ینایر/الثاني كانون( مونتر إیست میدل موقع الجزائریة؟، األھلیة الحرب تجربة ضوء في لسوریا حل ھناك ھل علوشي، یاسمینا 63

found-be-to-syria-for-solution-a-there-is-https://www.middleeastmonitor.com/20170114-:الرابط على متاح
war/-civil-algerian-the-in كانون( الخارجیة السیاسة صحیفة الجزائر، في "األسود العقد" من مستفادة دروس ویلیس، جي ومایكل 
 decade/-dark-algerias-from-https://foreignpolicy.com/2014/01/31/lessons:الرابط على متاح ،)2014 ینایر/الثاني

 :الرابط على متاح ،)2017 سبتمبر/أیلول( الخلیج أخبار موقع األسود، العقد ندوب من بعد تشفى لم الجزائر تشیاللي، طارق 64
1.2093062-scars-decade-black-from-heal-to-yet-https://gulfnews.com/news/mena/algeria/algeria 

  :الرابط على متاح ،)2015 نوفمبر/الثاني تشرین( الجزیرة قناة الجزائر، على بظاللھ یلقي زال ما "األسود العقد" خطاب، ألود دجامیال
-algeria-heavily-weighs-decade-https://www.aljazeera.com/news/2015/11/black

151102100541203.html. العامة الوطنیة اإلذاعة محطة الجزائر، على بظاللھ یلقي زال ما الجزائري األسود العقد بیردسلي، إلیانور 
still-decade-black-https://www.npr.org/2011/04/25/135376589/algerias- :الرابط على متاح ،)2011 أبریل/نیسان(

heavily-weighs 
 :الرابط على متاح ،2015 سبتمبر/القانونیة،أیلول الكونغرس مكتبة 65

terrorism.pdf-to-http://www.loc.gov/law/help/counterterrorism/response 
 باللغة( الرابط على مكرر 87 المادة مع الجزائري العقوبات لقانون الكامل النص تصفح یمكن المرجع، نفس 66

 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/dz/dz020ar.pdf):العربیة
 متاح )2017 دیسمبر/االول كانون( األسبوعیة العرب التطرف، لمحاربة جدیدة إجراءات تتخذ المتحدة العربیة االمارات الخریجي، محمد 67

 radicalisation-fight-measures-new-takes-https://thearabweekly.com/uae :الرابط على
 مایو/أیار( براندیس جامعة األوسط، الشرق لدراسات كراون مركز شامل، بشكل العنیف التطرف لمواجھة المغرب تجربة قیود محمد، مصباح 68

 https://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB118.pdf :الرابط على ،متاح)2018
 متاح ،2017 عام ، Mediterranean -IEMED لـ السنوي الكتاب  العربي، والعالم أوروبا في تجارب :التطرف محاربة السید، حامد 69

danalisi/arxius-bservatori/areeshttp://www.iemed.org/o- :الرابط على
adjunts/anuari/med.2017/IEMed_MedYearbook2017_deradicalization_europe_arab_ElSaid.pdf 

  :الرابط على متاح ،)2018نیسان،( الجدید العرب وتونس، فرنسا في السجون زنازین في التطرف فیلكوسكي، جیرمي 70
-and-France-in-cells-prisons-in-https://www.alaraby.co.uk/english/Comment/2018/4/16/Radicalisation

Tunisia 
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جماعات المتطّرفة العنیفة مثل داعش والقاعدة كانوا قد بالأبرز الشخصیات المرتبطة  نَّ ال یمكن إنكار حقیقة أالنھایة، 
في مصر، وناصر أثناء سجنھ من بینھم أیمن الظواھري و السجون العربیة؛داخل  وعززوھاالمتطرفة  ھمأفكار اعتنقوا

 71الوحیشي في الیمن، وأبو مصعب الزرقاوي في األردن، وأبو بكر البغدادي في العراق.

التشریعي واإلجرائي، تغذي الكراھیة شقیھا ، في المرتكزة على الدولةاألمنیة التقلیدیة المقاربات وبالتالي، یُمكن القول أن 
ویُمكنھا أن تزرع أیدولوجیات متطرفة، سواء عن طریق تقیید بعض الحریات وتعزیز مشاعر التھمیش بین الموجودة 

األخطار التي تُثیرھا مثل ھذه  من خاللأو  72الدولة ومواطنیھا، بما في ذلك الشباب والفئات المجتمعیة األخرى،
 "المراقبة" أو "العقاب" القاسیة، والتي یُمكن القول أنھا تؤدي إلى نتائج عكسیة.   منھجیات السیاسات من خالل 

 للحدود العابرةالتھدیدات  3.4
نتقادات االلحدود ھو أحد عابرة لفي التعامل مع التھدیدات ال نجاعة المقاربة األمنیة التقلیدیة المرتكزة على الدولةعدم  نَّ إ

: األمنیة التي تشمل مثاالً ولیس حصراً  یستند ھذا االنتقاد على الطبیعة المتغیرة للتھدیدات .المقاربةلھذه الموجھة اإلضافیة 
 . فعلى سبیل المثال،اإللكترونيوتحدیات األمن التطرف العنیف، والجرائم المنظمة، والتغیر المناخي، والھجرة الجماعیة 

القطاع مثل  س إلى االبتعاد عن السبل التقلیدیة لكسب معیشتھم،یتوقع أن یؤدي خطر التدھور البیئي، الذي یدفع النا
أن تؤثر تلك التحدیات على المؤكد استقرار المنطقة، ومن على إلى فرض  تحدیات متزایدة  73في العراق،الزراعي 

 .یةالعراقللحدود  عابر أخرى بشكل مناطق

عالوة على ذلك، توصل باحثون في معھد ماكس بالنك األلماني للكیمیاء الحیویة ومعھد قبرص في نیقوسیا بأنَّ "منطقة 
كما یتوقع  74"السكان.أن تھدد معیشة من شأنھا الشرق األوسط وشمال أفریقیا یمكن أن تشھد درجات حراراة مرتفعة 

یتوقع البعض وصولھا  75،زیادة حادة في المستقبل[الجئي المناخ] مناخي أن تشھد أعداد الالجئین بسبب التغیر ال الباحثون
ً من  ٢٠٥٠إلى عشرات المالیین بحلول عام   .ارتفاع مستوى البحار أو بسبب زحف الجفاف إلى حقولھموذلك ھربا

ً شدید الحرارة  ً وبحلول منتصف القرن الحالي، من المتوقع أن نشھد ثمانین یوما ً بدالً من ستة سنویا كما ھو عشر یوما
ف المعیشة بشكٍل وستؤدي إلى تدھور في ظر ، مما یؤدي الى موجات حر مطولة وعواصف غباریة تُرابیةنالحال اآل

 76وفق الباحث المتخصص في علوم الغالف الجوي یوھانز لیلفیلد. ، وذلكفي المنطقة كبیرٍ 

ً من المتوقع  إن لم تشتد حدتھ.  ھطول أمطار متفرقة وفیضانات، أن یستمر ارتفاع درجات الحرارة الذي أدى إلىأیضا
الكبرى التي حدثت في المملكة العربیة السعودیة ضانات للفیحول العدد المتزاید  كتبت الكشیني میندیز على سبیل المثال،

تسبب الفیضان المفاجئ الذي حدث في مدینة جدة عام  77البیانات الدولیة للكوارث، ھ وفقاً لقاعدة، مشیرة الى أنَّ ٢٠٠٩منذ 
الكاتبة وبالمثل، تضیف  78ملیون دوالر أمریكي أو أكثر. ٩٠٠حالة وفاة وأضرار مادیة قدرت بـ  ١٠٠أكثر من ب ٢٠٠٩

																																																													
  :الرابط على ،متاح)2015 یونیو/حزیران( األوسط الدیني،الشرق للتطرف بؤراً  السجون تصبح عندما حنوش، رنیم 71
-https://aawsat.com/home/article/383836/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
-%D8%AA%D8%BA%D8%AF%D9%88-%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9
-%D8%A8%D8%A4%D8%B1%D9%8B%D8%A7
-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A )العربیة باللغة( 
 على متاح ،)2017 أكتوبر/االول تشرین( تایمز نیویورك كالغرباء، السنة یبقى العراق، من داعش فیھ تخرج الذي الوقت في زوشینو، دافید 72

   sunni.html-isis-https://www.nytimes.com/2017/10/26/world/middleeast/iraq :الرابط
  الرابط: على متاح )،2018 (أیار/مایو بؤساً، أكثر العربي العالم یجعل المناخي التغیر إیكونومیست، ذي مجلة 73
-arab-the-making-is-change-africa/2018/05/31/climate-and-east-om/middlehttps://www.economist.c

miserable-more-world 
 على متاح ،)2016 مایو/أیار( المناخ، بسبب أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في جماعیة ھجرة حدوث المتوقع من بالنك، ماكس جمعیة 74

 africa.html-north-east-middle-exodus-climate-05-https://phys.org/news/2016 :الرابط
 .المرجع نفس 75
 على متاح ،)2016 مایو/أیار( المناخ، بسبب أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في جماعیة ھجرة حدوث المتوقع من بالنك، ماكس جمعیة 76

 africa.html-north-east-middle-exodus-climate-05-https://phys.org/news/2016 :الرابط
 /https://www.emdat.be :الرابط خالل من الدولیة الكوارث بیانات قاعدة الى الدخول یمكن 77
 :الرابط على متاح ،)2017دیسمبر/االول كانون( للطبیعة األوسط الشرق منصة تتفاقم، أن المتوقعة المیاه ندرة میندس، الكشیني 78

https://www.natureasia.com/en/nmiddleeast/article/10.1038/nmiddleeast.2017.172 
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كان الجفاف الذي ضرب سوریا  على سبیل المثال،ویزید تكرار وشدة الجفاف.  "ھطول األمطار بشكٍل غیر مستقر بأنَّ 
سنة وتسبب بخسائر اقتصادیة كبیرة ونزوح أكثر من ملیون  ١،١٠٠األعنف منذ  ٢٠١٠حتى  ٢٠٠٧خالل الفترة من 

 79"شخص.

 ةمنیالمقاربة األیمكن معالجتھا أو التخفیف من حدتھا من خالل اتباع بالكاد بأنَّ المخاطر األمنیة غیر التقلیدیة إذن یتضح 
، أو مجموعة من المتمردین أو ةش منظمودول أخرى، أو جیبمخاطر مصدرھا لیس وھذه  على الدولة.المرتكزة  ةتقلیدیال

التركیز بشكٍل أكبر على جھود األمن االنساني بمقابل األمن التقلیدي تستدعي  ةوجودی ةطبیعی اتتھدیدھي المتطرفین. بل 
بارعة في التعامل مع التھدیدات على الدولة  كزةالتقلیدیة المرتسیاسات األمن إنَّ وتجدر اإلشارة إلى على الدولة. مرتكز ال

فإنَّ معظم التحدیات األمنیة العالمیة التي  مع ذلك، وكما تبین في بعض األمثلة المذكورة أعاله،لكن  المكانیة المحدودة.
األمن حوكمة ومنظومة بأنَّ "البعض یُجادل وفي ھذا السیاق،  لیست محدودة أو مكانیة.الحاضر في الوقت یواجھھا العالم 

وتحاول ربط الفاعلین المختلفین على مستویات حوكمة مختلفة ھي  80تحدث في الشبكات الضیقة والسریةالتي الحدیثة 
غیر التقلیدیة التي تتجاوز حدود الشبكات.  األمر الذي یقید من قدرتھا المكانیة على التعامل مع ھذه المخاطر 81"سطحیة،

، ن بمفھومھ األشملعلى الدولة تؤدي إلى تضییق نطاق إدارة األم المرتكزةاألمن التقلیدیة اربات مقفإنَّ وبعبارة أخرى، 
 .وھي دوائر شدیدة المركزیة، والبیروقراطیة، وعادةً ما تكون سریة ،لصانعي القرار تحدث في الدوائر الصغیرةحیث 

في عین االعتبار.  اإللكترونياألمنیة الناتجة عن الفضاء والقالئق الشواغل أخذ وبتخطي الحدود الجغرافیة، فانھ یجب 
على النطاق العسكري فقط، لتشمل أمن سابقاً توسعت نظریة الردع التقلیدیة اآلن، والتي كانت تقتصر على سبیل المثال، 

ً أ اإللكترونيالفضاء  وفقاً  .لكترونياإلتفید التقاریر أن الخلیج العربي ھي منطقة نزاع نشطة في الفضاء ھذا و 82.یضا
إنَّ المملكة العربیة السعودیة واالمارات العربیة المتحدة ھما أكثر دولتین من ف 83لمخاطر أمن االنترنت، لتقریر سیمانتك

ً لھجمات  ون الملفات اإللكترونیحیث یسرق المجرمون  الفدیة،تطالب بدول منطقة غرب اسیا وشمال افریقیا تعرضا
ً كفدیة عام  .معینة دفع فدیةمن أجل ویقومون بتشفیرھا  ً لذلك، ارتفع متوسط ما یُدفع عالمیا  ٢٦٦بنسبة  ٢٠١٦وتبعا

دوالر  ٢٩٤مع  دوالر أمریكي للضحیة الواحدة بالمتوسط مقارنةً  ١،٠٧٧ون اإللكترونیبالمئة، حیث طلب المجرمون 
بعداً جدیداً وكامالً لدینامیات النزاع تضیف ھذه المخاطر الناشئة ومما ال یقبل الشك، فإنَّ  84أمریكي في السنة الماضیة.

وتتطلب معرفة تقنیة ال یمتلكھا بالضرورة معظم واضعي سیاسات األمن التقلیدیة بدون مساعدة القطاع الخاص وباقي 
ومقدمي خدمات أمن الفضاء  األبحاث، ومنظمات المجتمع المدني،الفكر ومراكز  مثل: أصحاب المصلحة،

 مفھوم األمن ھو أساس ھذا الجھد.ومقاربة صیاغة تصور وعادة إإنَّ بذلك، فو اإللكتروني...الخ.

  

																																																													
 .المرجع نفس 79
 ولي حمیري شاھر تألیف "الدولة تحول وسیاسات التقلیدي غیر األمن:بالحدود تعترف ال التي األخطار إدارة" رینارد مارك بقلم كتاب مراجعة 80

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/padm.12245 :الرابط عبر إیجاده یمكن ،)2016 فبرایر/شباط( جونز
 .المرجع نفس 81
 ،"اإلنترنت قرن في الردع نظریة" میتزجر، توبیاس و بندیك انجریت :التالیة المادة في النقاش ھذا حول المعلومات من المزید ایجاد یمكن 82

https://www.swp- :التالي الرابط عبر 2018 یونیو/حزیران في تصفحھھا جرى ،2015 أیار واألمنیة، الدولیة للشؤون األلماني المعھد
Cyberdeterrence.pdf-Metzger_WP-berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/Bendiek 

 یمكن اإلطالع على تقریر مخاطر أمن اإلنترنت الذي أعدتھ شركة سیمانتك عبر الرابط التالي:  83
https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr-22-2017-en.pdf 

االلكتروني، موقع العربي الجدید  عمار دویكار، الشركات التجاریة في دول مجلس التعاون الخلیجي تواجھ عجزا كبیراً في أمن الفضاء 84
-https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2017/6/12/gcc)، متاح على الرابط التالي: 2017(حزیران/یونیو  

businesses-are-facing-a-major-cybersecurity-deficit 
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 ألمنامفھوم إعادة تصور . 4
الشباب وتضع  مقاربة أمنیة بدیلة ترتكز على اإلنسان (الفرد)ألمن، سیستعرض ھذا الجزء إعادة تصور مفھوم ابھدف 

حتى اآلن. ھذا الجھد  اجرت مناقشتھوالتي  المرتكزة على الدولةبخالف المقاربة األمنیة التقلیدیة ، افي صمیم اھتمامھ
أوالً، لم تنجح السیاسات األمنیة التقلیدیة في تحقیق سالم إقلیمي ُمستدام. ثانیاً، تفرض  مستوحى من ثالثة استنتاجات.

السكانیة  للمنطقة وضع فئة األمنیة الحالیة. ثالثاً، تستدعي التركیبة للمقاربات تحدیات  التھدیدات األمنیة الناشئة
تملك ترف یجب اإلشارة إلى أّن المنطقة ال  واألھم من ذلك، الشباب في صمیم عملیة وضع السیاسات وتطویر البرامج.

التعامل مع ھذه االستنتاجات ھو شرط أساسي لكي ینعم الجمیع حیث إّن  ،االستنتاجات المذكورة أعالهصرف النظر عن 
مقاربات األمن اإلنساني بدالً من مقاربات األمن التقلیدي حیث  على المنطقة تبني، لتحقیق ذلكو بمستقبل سلمي وشامل.

، وتتعامل مع التحدیات للحدود العابرةأكثر شمولیة، تضمن المكاسب واآلفاق االنمائیة، وتراعي طبیعة التھدیدات أنّھا 
 .األمنیة بشكٍل شاملٍ 

 الشمولیة 4.1
ً في  الشمولیة.إّن بدیل التھمیش ھو  على  اویُمكن فھمھ المقاربات األمنیة اإلنسانیةتعتبر الشمولیة عنصراً أساسیا

تخصص مساحة أكبر للتحاور مع الناس والتواصل معھم عن طریق وضع المقاربة الشاملة بشكل رئیسي،  .مستویین
بشكل أكثر فعالیة  معالجة المظالم السیاقیة من خالل ذلك، یمكن البرامج والسیاسات. األفراد ولیس الدولة في صمیم اھتمام

 طاقات الشباب في معالجة مخاوفھم.ووتجدد اإلحساس بالملكیة الوطنیة من عّزز تشمل األ المقاربة األمنیة اإلنسانیةألّن 

دلعت التي اناإلنتفاضات العربیة دفعت حیث ومن المھم اإلشارة إلى أّن ھنالك أرض خصبة موجودة أصالً لھذا التحول. 
ً من الشباب، إلى  ٢٠١١عام  واألجندات  المناقشات حول السیاسة العامة قائمةشریحةً واسعةً من العرب، وخصوصا

على اإلستجابة لحاجاتھم اإلنسانیة الفردیة، حتى ولو بشكل مؤقت لذي أجبر معظم حكومات المنطقة ، األمر االوطنیة
 وتبني مقاربات أمنیة تقلیدیةھما دولتان عربیتان معروفتان بتطبیق  87وسوریا 86إّن العراق 85إلیقاف االحتجاجات.

تحفزُّ  ةغیر تمثیلی حوكمةعن المقاربات كیف أنّھ یُمكن أن تُسفر مثل تلك على مثاالً  وكالھما یقدّمبشكل كبیر، وصلبة 
 واسعاً بالظلم، مما یؤدّي إلى صراعات مفتوحة وعنیفة. شعوراً 

تضمن . باختصار، )Institutional Functionality( الكفاءة الوظیفیة للمؤسسات بالنقاش حولالثاني یتعلّق المستوى 
وبشكل ضامن  الشمولیة عمل المؤسسات بطریقة تستوعب وتلبّي الحاجات والحقوق األساسیة لألفراد في المجتمع

نفاذ القانون على قدم المساواة، ویشكل یشمل ھذا وصول جمیع أفراد المجتمع إلى العدالة وإ .للكفاءة المؤسساتیة العالیة
 كالھما عامالً محدداً لألمن الشخصي والمجتمعي.

، الذي یتجلى )Institutional Dysfunctionality( باإلضافة إلى ذلك، شّكل االختالل الوظیفي المؤسسي في المنطقة
 ساھم في حالةفي تصاعد مستویات الفساد والبیروقراطیة غیر الكفؤة، مصدراً ھاماً للغضب وعدم الرضا اإلقلیمي وبذلك 

توضح آراء مئة وخمسة خبراء من جمیع الدول  ٢٠١٦أظھرت دراسة أجریت عام في ھذا الصدد،  88انعدام االستقرار.
حدیات السیاسیة المحلّیة، مثل االستبداد، والفساد، وغیاب المساءلة، تُعطى األولویة العربیة تقریباً، بشكل واضح أنَّ الت

																																																													
 یونیو/ حزیران( سي دي واشنطن العربي المركز  حالة، تقریر :المتغیر األوسط والشرق والدیمقراطیة، اإلنسان، حقوق دیون، دبلیو تشارلز 85

the-and-democracy-rights-http://arabcenterdc.org/policy_analyses/human- :الرابط على متاح ،)2018
report/-status-a-east-middle-changing 

 :على متوفر )2014 یونیو/حزیران( الخارجیة السیاسة العراق، المالكي دّمر كیف العلي، زید 86
iraq/-ruined-maliki-https://foreignpolicy.com/2014/06/19/how 

 :الرابط على متاح ،)2018 مارس/آذار( Deeply Syria موقع السوریة، الحرب تفسیر في المساعدة للطائفیة یُمكن كیف عصیران، ھاشم 87
-syrian-the-explain-help-can-sectarianism-https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2018/03/06/how

war 
اس، وبامیال أبوت، واندریا تیتي، الفساد، والثقة، والشمول، والتماسك االجتماعي في شمال إفریقیا روجر سابسفورد، وجیراسیموس تسوراب 88

)، متاح على الرابط: 2017والشرق األوسط، شركة سبرنغر اإلعالمیة (كانون األول/دیسمبر 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11482-017-9578-8.pdf 
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العسكریة مثل النزاعات اإلقلیمیة، والصراعات الطائفیة، والتدخالت الخارجیة على حساب التحدیات الجیوسیاسیة 
العربیة اإلنتفاضات اإلنسانیة خالل فَْت صرخات المتظاھرین ذائعة الصیت التي نادت بإحقاق الكرامة َھدَ  89الخارجیة.

الدول، والسیاسات الطائفیة. یجب وعدم ضمانھا من ِقبل حقوق ال تغاللإلى إنھاء جمیع أشكال التھمیش، والفساد، وإس
من  ستحرر المنطقةوالتي  ،مقاربات أمنیة إنسانیة، متمركزة على األفراد وضمان كرامتھم اإلنسانیةترجمة ذلك إلى 

 راكھا.، بدالً من الوقوع في شِ والظلم وغیاب العدالةالفرص الضائعة مركبة من  شبكة

 ضمان التنمیة 4.2
 .نسانیة"الحارس الخلفي للتنمیة اإل ھواعتبر المجلّد الخامس في سلسلة تقاریر التنمیة البشریة العربیة أنَّ األمن اإلنساني 

وفرص األفراد، ویُرّكز األمن اإلنساني على تمكین الناس من احتواء أو تُعنى بتطویر قدرات اإلنسانیة حیث أنَّ التنمیة 
ً في  90"درء األخطار التي تھدد حیاتھم، ومعیشتھم، وكرامتھم اإلنسانیة. یؤدي إطار دمج األمن مع التنمیة دوراً أساسیا

 ئة في التنمیة بجمیع أنواعھا. الناشمع الفراغات ضمان االستقرار اإلقلیمي، ألّن عدم اإلستقرار یرتبط بعالقة سببیة 

كما یّؤكد تقریر صدر مؤخراً عن مركز الدراسات االستراتیجیة والدولیة یُناقش مجموعة العوامل المؤثرة على االستقرار 
جة. یُشیر التقریر إلى إرث التنمیة والنمو االقتصادي غیر الكافي كأسباب رئیسیة مسؤولة في العالم العربي على نفس الحُ 

جرى التطرق لتحدي التنمیة بشكل أكبر في تقریر الحق  91حالة انعدام االستقرار اإلقلیمي.وقد أفضت إلى الدول  عنھا
: "إّن العدید من الدول العربیة متخلّفة بشكل كبیر في مجال التنمیة االقتصادیة ، حیث ورد فیھأصدره المركز نفسھ

اني خطیر، وتواجھ حالة "تضّخم" شبابي كبیرة، ومشاكل في الوقت من ضغط سكّ  وتعاني في نفس ةواإلدارة الفعّال
كما یُشیر  92لة والتوزان لتلبیة احتیاجات شعوبھم."نماط توزیع الدخل المتسمة بالعداخلق ألم تتمكن من التوظیف، كما 

التقریر إلى أّن الدول لم تستثمر بشكل كافي في خدمات البنیة التحتیة، والصحة، والتعلیم، وعلیھ، فیجب أن تتحمل الدولة 
 93.الناتج عن ضعف/غیاب ھذه الخدمات مسؤولیة انعدام األمن اإلنساني واحتمال انعدام االستقرار

سكري في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا. یُشیر معھد ستوكھولم یأتي ذلك في الوقت الذي یرتفع فیھ اإلنفاق الع
وما یفوق ذلك  ٢٠١٧.94بالمئة في عام  ٦.٢الدولي ألبحاث السالم إلى زیادة في اإلنفاق العسكري في المنطقة بنسبة 

اإلجمالي (ما یُعرف بـِ ، كان اإلنفاق العسكري بالنسبة للناتج المحلي ٢٠١٧أنّھ "في عام أیضا بمعھد أفاد الخطراً أّن 
َر نسبتھ بـ مقارنةً بباقي العالم األعلى في منطقة الشرق األوسطھو "العبء العسكري")  ِّ بالمئة من الناتج  ٥.٢، وقُد

بالمئة من ناتجھا المحلي اإلجمالي  ١.٨لم تُخصص أي منطقة أخرى في العالم أكثر من بینما . للمنطقة المحلي اإلجمالي
 يالدولة بشكل صارم ھالتي تتمركز حول  ة التقلیدیةاألمنیالمقاربة تشھد ھذه األرقام بأنَّ بالتالي،  95ي.لإلنفاق العسكر

مقاربة أمنیة إنسانیة تنفیذ تبني وعلى حساب التوّجھ إلى  ، ویأتي ھذاعلى المشھد في المنطقة ةالمھیمنالمقاربة األمنیة 
تطویر برامج ووضع سیاسات فعّالة فیما یتعلّق بالركائز السبعة المكّونة الالحق التوّجھ ھذا . یضمن تتمركز حول الفرد

																																																													
 متوفر ،)2016 فبرایر/شباط( الدولي للسالم كارنیغي مؤسسة األوسط، الشرق تحدیات حول العربیة األصوات المعشر، ومروان كاماك بیري 89

 http://carnegieendowment.org/files/ArabExperts_Survey_English_final.pdf :على
)، متوفر 2016مؤسسة كارنیغي للسالم الدولي (شباط/فبرایر بیري كاماك ومروان المعشر، األصوات العربیة حول تحدیات الشرق األوسط،  90

 http://carnegieendowment.org/files/ArabExperts_Survey_English_final.pdfعلى: 
 مركز المستقبل، في االستقرار تشكل التي القوى مجموعة :إفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في االستقرار كوردسمان، .ھـ أنتوني 91

prod.s3.amazonaws.com/s3fs-https://csis- :الرابط على متاح ،)2018 مارس/آذار( والدولیة االستراتیجیة الدراسات
public/publication/180403_Stability_in_MENA_Region_slides.pdf?rZU5QTupJNjeGE6GU7uv0WTAw

mmDs.KD 
 :الرابط على متاح ،)2018 مایو،/أیار( والدولیة االستراتیجیة الدراسات مركز العربي، العالم في االستقرار تعزیز كوردسمان، .ھـ أنتوني 92
-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-https://csis

df?XsBivrGCCqcDxkkrhco2DLgMiRWyxpublic/publication/180514_Improving_Stability_Arab_World.p
hlX 

 .المرجع نفس 93
 متاح ،)2018 مایو/أیار( دوالر تریلیون 1.7 بـ یُقدّر بما مرتفعا العالمي العسكري اإلنفاق زال ما السالم، ألبحاث الدولي ستوكھولم معھد 94

high-remains-spending-military-release/2018/global-https://www.sipri.org/media/press-17- :الرابط على
trillion 

 .المرجع نفس 95
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ً في التقریر اقتصادیة، وغذائیة، وصحیة، وبیئیة، وشخصیة،  ، وشملت ركائزلألمن اإلنساني التي تم ذكرھا سابقا
 96وسیاسیة، ومجتمعیة.

القول، إّن وجود تدابیر أمنیة إنسانیة أكثر  وخالصة وضح.أ ةإنسانی ةأمنیمقاربة تتطلب مواجھة تحدیات التنمیة وجود 
یُعنى األمن اإلنساني باألسباب الجذریة  97قوة ھو عامل أساسي في إنجاز أھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر.

مع  تتعامل مقاربات األمن اإلنسانيال إضافةً، الركائز السبعة لألمن اإلنساني. الموضح في للتھدیدات المختلفة على النحو 
ً نھجتتّبع كل مشكلة على حده، بل  ً شمولی ا التھدیدات األمنیة التقلیدیة/المادیة والمشاكل االجتماعیة في معالجتھ بین یجمع  ا

االقتصادیة الھیكلیة األوسع نطاقاً. یمكن لھذا النھج أن یشجع على تنفیذ استجابات تنمویة مستھدفة وسیاقیة للتخلص من 
جدیر  في المقابل، یسھم ذلك في بناء وتعزیز القدرة على الصمود على المستوى المحلي.ومن. انعدام األودوافع مسببات 

بالذكر أّن المجتمعات التي تتمتع بالقدرة على الصمود تؤدي دوراً محوریاً في الحفاظ على السالم لیس فقط على مستوى 
 تقرار المنطقة في نھایة المطاف. القواعد الشعبیة بل على المستوى القومي أیضاً، األمر الذي یعزز اس

أّن األفراد الذین جرى تمكینھم، والنضال من أجل تحقیق تنمیة عالمیة مستدامة،  یةفي كیفھنا ویتمثل الفارق اإلضافي 
. وبالمثل، فإّن عدم التمكین، تعزز بضعھا البعض مقاربات األمن اإلنسانيوالھیاكل الوظیفیة المؤسسیة الناتجة عن 

إتباع مقاربات في حال أیضا البعض  مؤسسات تعزز بعضھافشل الكفاءة الوظیفیة للنمیة غیر المتكافئة، والتحضور و
القدرة على تلبیة  یملك، وھو خیار اتخاذ خیار وجوديأمام المنطقة  تقف. وبالتالي، أمنیة تقلیدیة ترتكز على الدولة

  حاجاتھا اإلنمائیة.في المنطقة، إضافةً إلى  وتحدیاتھ البنیویةاحتیاجات األمن 

																																																													
 نفس المرجع. 96
 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs :الرابط على متاح ،2018 المستدامة التنمیة أھداف تحقیق دلیل المتحدة، األمم 97
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 استنتاجات .5
مع  مفاِضلَةً بین المقاربة الصلبة لألمن وتلك اإلنسانیة، في العالقة بین السالم واألمن اإلقلیمیین،الورقة بحثت ھذه 

أن تغلیب المقاربة إلى اثبات كیف ھذه الورقة سعت  خالل أربعة أجزاء رئیسة، التركیز بشكٍل خاص على فئة الشباب.
في نھایة ھذا أدى قد ، ومقاربات األمن اإلنساني األكثر إستدامة وشمولیةعلى حساب جاء  األمنیة التقلیدیة الصلبة قد

في المنطقة وتعریض الشباب إلى المخاطر وإمكانیة االستضعاف بشكٍل واالستقرار انعدام السالم حالة المطاف إلى تعزیز 
 أكبر.

لمفھوم األمن بناًء على  قراءةجرى وضع حیث  التعریفیة المتعلّقة بالشباب واألمن.القضایا ، تم توضیح في الجزء األول
الدولة من خالل استخدامھ للوسائل العسكریة لحمایة  جرى تعریف األمن الذي یركز علىو "."محور التركیز مفھوم

المقبولة عموماً، بما اإلصطالحیة  ھراز عدد من خصائص، جرى إباإلنسانيالمصالح الوطنیة للدولة. أّما بالنسبة لألمن 
َف ذلك الجزء األمن على الدولةفي ذلك الخصائص التي تعتبر الفرد بأنّھ وحدة التحلیل الرئیسیة، بدالً من  . وبالتالي، عرَّ

فئة الشباب ال تُشّكل  المستوى الفردي بطریقة تراعي الحاجات والحقوق اإلنسانیة. في الجزء الذي تاله، جرى اإلقرار بأنّ 
ً یتسم ً متحركا واضحة بین الجنسین، األمر الذي  ات جندریةفروقوجود بالتقاطع مع  مجموعة متجانسة، بل تعتبر ھدفا

ً بالسیاق ایُبرز الحاجة إلى وضع تعریفات أكثر ا وتعكس التغیرات الطارئة على العقد االجتماعي في  يلشبابرتباطا
ً المنطقة  .بأنھ في مرحلة إعادة تشكل ، والذي یبدو جلیا

، ٢٠١١العربیة التي اندلعت عام اإلنتفاضات اإلقلیم. في أعقاب في  یة التقلیدیةاألمنالمقاربات وقشت في الجزء الثالث، نُ 
على الدولة، األمر الذي كان لھ آثار عكسیة على السالم اإلقلیمي ومقاربة ترتكز بشكل أكبر جرى تبني سیاسات أمنیة 

للتعامل مع القضایا اإلقلیمیة ھو أمٌر ال یُبّشر  المقاربات األمنیة التقلیدیةإّن تعزیز اتباع فلتنمیة. باإلضافة إلى ذلك، وآفاق ا
التھمیش ھذه المقاربات تُعّزز الطویل في المنطقة. في الواقع، تبیّن أّن المتوسط أو األمن واالستقرار على المدى  بتحقیق
الظلم حالة الشعور بویغذي كال األمرین في نھایة المطاف األزمة الُمزمنة المتمثّلة في  واإلقصاء المؤسسي، المنظم

من خالل مناقشة التطّرف في  جرى التأكید على ھذه الحّجة بشكٍل إضافي .بشكل متكرراإلجتماعي وانعدام المساواة 
المنطقة، مثل الجھات الفاعلة من غیر الدول  تواجھھاالسجون وبعض التھدیدات التي ال تعترف بالحدود الناشئة والتي 

  .اإللكترونيالفضاء تحدیات التي تمارس العنف، والتغیر المناخي، والتدھور البیئي، و

ً باستنتاج ثالثي  .تركز على الشباب ُحّجةً نحو تبني مقاربة أمنیة إنسانیةاستعرض الجزء الرابع  أّن مفاده مدفوعا
وجود تھدیدات أمنیة ناشئة تُشّكل تحدیاً لنماذج األمن ، ولم تنجح في تحقیق سالم إقلیمي ُمستدامالسیاسات األمنیة التقلیدیة 

 وتبني مقاربة أمنیة إنسانیةالجزء على أّن تطویر  شدد ھذا ؛غیر مسبوقةودیموغرافیة التقلیدیة الحالیة، وتركیبة سكانیة 
 األمن الحالیة التي تركزمقاربات ة تحّمل عواقب مواصلة تبني ببساطة، ال تستطیع المنطق ھو ضرورة ملّحة، ولیس ترفاً.

على المستویین الفردي والمؤسسي. باإلضافة  ياألمن اإلنسانمقاربات وقشت شمولیة ، نُ وحول ھذه النقطة على الدولة.
العمل بشكل عن طریق المستدامة التنمیة تحقیق تضمن مقاربات األمن اإلنساني  إلى ذلك، ناقش ذلك الجزء كیف أنَّ 

، وتقلیل بدالً من العوارض سباب الجذریةفي تبنیھا معالجة لألشامل، على النقیض من التعامل مع كل قضیة على حده، و
 أمام تحقیق التنمیة المستدامة والنمو االقتصادي.، بتبنیھا للمقاربة األمنیة التقلیدیة، من العوائق التي تضعھا الدول

وتدعوا إلى  للمنطقة المتمثلة بدیموغرافیتھا الشابة،إلى إدراك الفوائد التاریخیة والسكانیة  ةرقبشكٍل عاٍم، تسعى ھذه الو
. على الدولة مقاربة األمنیة التقلیدیة المرتكزةبدالً من ال تبني مقاربة أمنیة جدیدة ترتكز على اإلنسان، وتحدیداً فئة الشباب،

 فرصة، وإن كانت فرصة ضائعة حتى اآلن، ولیس تھدیداً.كالشباب تنظر إلى اإلنسانیة لألمن المقاربة أن  إذ
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