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 تَّسيِيق1. 

نسمة. وذلك إضافة الى  500000لبنان ثاني أكبر مدينة لبنانية إذ يبلغ عدد سكانها تعتبر مدينة طرابلس الواقعة شمال 

العدد الكبير من الالجئين السوريين الفارين من ويالت الحرب الذين استقبلتهم المدينة منذ اندالع األزمة في سوريا، والذين 

ي تعرضت له طرابلس من قبل الحكومة المركزية على الحرمان والتهميش الذ وعالوة   1.ا  الجئ 246،996يقدر عددهم بـ 

متساوية لسكانها،  على امتداد عقود، ترزح المدينة تحت وطء عدم وجود استراتيجية لبرامج األمن اإلنساني التي تتيح فرصا  

 2سواء في سوق العمل أو من حيث التعليم والرعاية الصحية.

، 2019اط شب 28و 2018تموز  23تستند النتائج الواردة في هذا الموجز السياساتي إلى البيانات التي تم جمعها بين 

ديد الناشئ علية في سياق التهانحو مقاربة أمنية إنسانية أكثر ف"وهي جزء من مشروع بحث على مستوى المنطقة بعنوان 

لبنان  ، وينفذه في(WANA) ي يقوده معهد غرب آسيا وشمال أفريقياعن التطرف العنيف في األردن ولبنان وتونس" الذ

ف العنيف في (. يدرس هذا المشروع العالقة بين األمن اإلنساني واألمن الصلب والتطرLCPSالمركز اللبناني للدراسات )

ستجابة للتهديد الءمة لالهذه البلدان، وذلك بهدف تطوير نظرية تغيير متعلقة بوضع برامج األمن اإلنساني على نحو أكثر م

 الناشئ عن التطرف العنيف.

قات النقاش ثالثة أنواع من األنشطة البحثية النوعية: مقابالت أصحاب المصلحة والشأن، وحل عبرلقد ُجمعت البيانات 

 51ن ، انقسموا بيومشاركة   ا  مشارك 94المركزة وورش العمل؛ حيث ضمت هذه األنشطة البحثية مشاركة ما مجموعه 

ب المصلحة . وقد عمل الفريق خالل عقد األنشطة البحثية على التأكد من وجود تمثيل متنوع ألصحامشاركا   43مشاركة و

لجهات إضافة إلى ا والشأن المختلفين في طرابلس، بما في ذلك الجهات الفاعلة / المنفذة الحكومية وغير الحكومية واألمنية،

 لتمثيل.االمدني، مع الحرص الشديد على ضمان المساواة بين الجنسين في هذا الفاعلة الوطنية / الدولية والمجتمع 

وعلى الرغم من قصور األمن اإلنساني في طرابلس، تشتهر المدينة بالمنافسة الشرسة على الزعامة السياسية بين القادة 

ومع  3الشوارع لتوسعة نطاق نفوذهم. ما يشرك هؤالء القادة المجموعات التابعة لهم في معارك السنة المحليين؛ حيث غالبا  

اكتظاظ العديد من أحياء طرابلس بالسكان، ترتفع تكلفة معارك الشوارع هذه على القوات المسلحة اللبنانية ويصعب عليها 

من التحديات التي تواجه األمن التقليدي وجهود إنفاذ  إضافيا   اختراقها أو التوسط من أجل معالجتها، وهذا يشكل مستوى  

 لقانون في المدينة.ا

تمثل  4يوجد في طرابلس بعدان أمنيان رئيسيان يميزانها عن غيرها من المجتمعات اللبنانية المدرجة في هذا المشروع.

البعد األول، مع بدء ظهور داعش، في لجوء العديد من مقاتليها إلى أحياء طرابلس وحصولهم على دعم بعض فصائل 

ية من قبل بعض الشخصيات السياسية(. وقد رأت داعش في مدينة طرابلس مقصدا  مناسبا  المجتمع )فضال  عن منحهم الحما

ن على قدر بالغ من األهمية، وهما: عامل الوجود الشيعي المعروف بدعمه لحزب هللا ونظام األسد، ين محدديلوجود عامل

عالجة. وقد بلغ هذا األمر ذروته بتفجير من المظالم السياسية غير الم إلى جانب عامل الوجود السني الذي عانى طويال  

 وبالتالي، فإن المرور مؤخرا   5وإصابة العشرات. شخصا   47، مما أسفر عن مقتل 2013مسجدي التقوى والسالم في آب 

                                                 
1 UNHCR, Syrian Regional Refugee Response, UNHCR, April 30, 2019, accessed via: 
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71 
2 Khaled Ismail, Claire Wilson and Nathan Cohen-Fournier, Syrian Refugees in Tripoli, Lebanon, (Massachusetts: Tufts 
University, 2017), accessed via: https://fic.tufts.edu/assets/Tripoli-FINAL-5-July.pdf 
3 Carole Kerbage, The Battles for Bab Tabbaneh and Jabal Mohsen, (Amman: ARIJ, 2013), accessed via: 
https://en.arij.net/report/the-battles-for-bab-tabbaneh-and-jabal-mohsen-banter-and-barter-and-bullets 

security-human-effective-more-http://wanainstitute.org/en/project/towards-: لىإلمعرفة المزيد عن تفاصيل المشروع، انظر  4
extremism-tviolen-threat-emerging-context-approaches 

5 Scores Dead in North Lebanon Twin Blasts,” Aljazeera, August 24, 2013, accessed via: 
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/08/201382311249855388.html and “Car Bombs Kill 47 in Tripoli as 
Obama Calls Developments in Syria ‘Grave Concern’ (Live Blog),” PRI, August 21, 2013, accessed via: 
https://www.pri.org/stories/2013-08-21/car-bombs-kill-47-tripoli-obama-calls-developments-syria-grave-concern-live-blog 

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71
https://fic.tufts.edu/assets/Tripoli-FINAL-5-July.pdf
https://en.arij.net/report/the-battles-for-bab-tabbaneh-and-jabal-mohsen-banter-and-barter-and-bullets
http://wanainstitute.org/en/project/towards-more-effective-human-security-approaches-context-emerging-threat-violent-extremism
http://wanainstitute.org/en/project/towards-more-effective-human-security-approaches-context-emerging-threat-violent-extremism
http://wanainstitute.org/en/project/towards-more-effective-human-security-approaches-context-emerging-threat-violent-extremism
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/08/201382311249855388.html
https://www.pri.org/stories/2013-08-21/car-bombs-kill-47-tripoli-obama-calls-developments-syria-grave-concern-live-blog
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بهذه التجارب في مسائل األمن والتطرف العنيف يفسر مدى وعي المشاركين الواضح بقضايا األمن اإلنساني مقارنة 

 6ألخرى خارج لبنان.بالمجتمعات ا

ن األولى إبينما يتمثل البعد الثاني الذي يميز طرابلس في الصراع المستمر بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة؛ حيث 

عتبر األخيرة أحد هي منطقة علوية تُعرف بدعمها القوي للرئيس السوري بشار األسد، وتنحصر في قلب طرابلس، بينما تُ 

رت المعارك الطائفية في طرابلس حيث تشتد ضراوة المنافسة السياسية السنية فيها. لقد تكر   را  أكثر األحياء السنية فق

، كما اشتد احتدامها مع بلوغ األزمة السورية ذروتها. 2015و 2011والسياسية بين هذين الحيين المتجاورين بين عامي 

كما أعلنت  2014.7ما مع اعتماد القوات المسلحة اللبنانية للخطة األمنية في  لكن في وقت الحق، انخفض العنف إلى حد   

، وبالتالي وضع كافة األجهزة األمنية تحت هنفس منطقة عسكرية" في نوفمبر من العام“الحكومة وضع المدينة بأكملها كـ 

وعلى الرغم من عدم بلوغ الجيش اللبناني إلى للجيش اللبناني مما سمح للقوات اللبنانية باالنتشار. المسلحة القيادة العامة 

من المسلحين السنة  رؤساء الميليشيات الكبرى، إال أنه استولى على مخابئ لألسلحة واعتقل عددا  على لقاء القبض إدرجة 

 8والعلويين.

ومن  9بلس.علية لمواجهة صعود المتطرفين في شوارع طراالقد ُوضعت خطة أمنية منفصلة أدارها الجيش اللبناني بف

فاقها المستقبلية آخالل انعقاد األنشطة البحثية الميدانية، على الرغم من بلوغ  الجدير بالذكر أن المدينة كانت مستقرة نسبيا  

 10% من سكان المحافظة الشمالية في مستوى الفقر(.36االجتماعية واالقتصادية ألدنى المعدالت في البالد )حيث يعيش 

 نيتحديد األمن اإلنسا 2.

 الحاليةللمفهوم مخاوفهم  إدراكهمعكست الفروق الدقيقة في حيث  اإلنساني،لألمن  وشامال   واسعا   ا  فهم لقد أبدى الطرابلسيون

التصور التدريجي في طرابلس على  األنشطة البحثيةن في يز المشاركيركت إلى لكن تجدر اإلشارةو ؛المشتركة تظلماتهمو

تعريفات محلية تعكس على مفهومهم لألمن اإلنساني  اشتملعالوة على ذلك، و. مقارنة باآلخرين في لبنان لألمن اإلنساني

 .التي سيتم استعراضها هنا الحقا  الدينية والبيئية  أبعاد األمن اإلنسانيعلى سبيل المثال، الفورية، احتياجاتهم 

 يجب أن يكفلشمل االستقرار المالي والشخصي والنفسي. كما "من الطفولة وي ، في رأي الطرابلسيينيبدأ األمن اإلنساني

األمن ، باإلضافة إلى أن الرعاية المقدمة للمسنين لىإ ووصوال  التعليم واألمن البيئي  على[ الحصولمن ] ا  بدءجميع الحقوق، 

 11[."ية منهااألخطار ]بما في ذلك البيئ والوقاية منالحماية من العنف  يستوجب اإلنساني

الحقوق المدنية  تطور )تبدأ من الطفولة وتتطور مع المتمثل في رحلةوالتدريجي لألمن اإلنساني  الشاملهذا الفهم إن 

( وتمتع كبار السن بالحصول على رعاية مناسبةسن الشيخوخة ل ه/هاحتى بلوغواندماج الفرد في المجتمع،  خاللوالسياسية 

 12ال والوعي المدني خالل مناقشات ورشة العمل.على األسرة وتقنيات تربية األطف وضح التركيز

                                                 
6  Neven Bondokji, Barik Mhadeen and Lina AlHaj, Determinants of Human Security and Hard Security in Ajloun, (Amman: 
WANA Institute, 2019), accessed via: http://wanainstitute.org/en/publication/determinants-human-security-and-hard-
security-ajloun 
7 “Tripoli’s Security Plan a Success, So Far,” The Daily Star, April 4, 2014, accessed via: 
http://ftp.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Apr-04/252251-tripolis-security-plan-a-success-so-far.ashx and 
male interviewee from Local Government, interviewed by LCPS in Tripoli, 30 July, 2018. 
8 Raphael Lefevre, The Roots of Crisis in Northern Lebanon, (Beirut: Carnegie Middle East Center, 2014), p. 20, accessed via: 
https://carnegieendowment.org/files/crisis_northern_lebanon.pdf 

 نفس المرجع. 9
10 World Bank Group, Jobs for North Lebanon, (Washington: World Bank Group, 2017), p. 15, accessed via: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/800821506102645484/pdf/119940-WP-PUBLIC-sept-27-3am-v2-Leb-Jobs-
for-North-Full-report.pdf   

 .2018تموز  31-30مشارك/ة في ورشة العمل، طرابلس،  11
 نفس المرجع. 12

http://wanainstitute.org/en/publication/determinants-human-security-and-hard-security-ajloun
http://wanainstitute.org/en/publication/determinants-human-security-and-hard-security-ajloun
http://ftp.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Apr-04/252251-tripolis-security-plan-a-success-so-far.ashx
http://documents.worldbank.org/curated/en/800821506102645484/pdf/119940-WP-PUBLIC-sept-27-3am-v2-Leb-Jobs-for-North-Full-report.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/800821506102645484/pdf/119940-WP-PUBLIC-sept-27-3am-v2-Leb-Jobs-for-North-Full-report.pdf
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ي التعريفات المحلية التركيبة السكانية لمختلف المجموعات المشاركة على الفروق الدقيقة ف ترأث  على ما سبق،  عالوة  

 اجتماعيا   من بين أفراد مستضعفين حلقات النقاش المركزةفي  ات/اختيار المشاركين وتمثل ذلك عبر لألمن اإلنساني

: الصحة ، وهمامن االحتياجات اإلنسانية ساسيينأاحتياجين على  نقاشات هؤالء المشاركين/اتركزت لقد . واقتصاديا  

وا مفاهيم المجتمع المحلي والقادة المحليين ومسؤولي األمن طرح من منظماتواألمن االقتصادي. لكن الجهات الفاعلة 

 ي.انقتصادي، مثل األمن الروحمختلفة لألمن اإلنساني تتجاوز الصحة واألمن اال

 الروحاني والديني األمن 2.1 

؛ حيث تعريف األمن اإلنساني ضمن يانروحالعنصر الفي ورش العمل على ضرورة وجود  ات/أصر بعض المشاركين

األمن  تحقيقأن  وذلك يعنيتحقيق األمن اإلنساني في طرابلس. بداية  13بالنسبة لهم، "ةيعتبر "االلتزام / التقوى الديني

لمفاهيم  صدى  قويا   نجد فيما سبق 14الحقوق والخدمات األساسية للجميع. كفليؤكد المساواة وي دينيا   ا  اإلنساني يتطلب خطاب

( لتوضيح مفهوم الشريف النصوص الدينية واألقوال النبوية )الحديث تم استعارةمماثلة لألمن اإلنساني في األردن، حيث 

 15على العدالة والكرامة اإلنسانية. ضل قائمعلى نحو أفاألمن اإلنساني 

وبين دعم  ما سبقالخلط بين  هنا، يجب عدم. ودينيا   محافظين اجتماعيا  بكونهم ن في طرابلس والمشارك اتصف، إضافة  

حرية التعبير عن ل دى الطرابلسييناألمن اإلنساني ل شمولتسليط الضوء على  استخدامه من أجلالجماعات المتطرفة، بل 

 ،لتهميش السياسي في لبنانل في التعرضإلى تاريخ طرابلس الطويل  ا  نظر هذا ليس مفاجئا  و 16راء السياسية والدينية.اآل

الشيعة  تجاه يتأرجح ميوال  على أنه  يُنظر إلى لبنان محليا   بينما ،طرابلس بأغلبية سنية تمتعيضاف إلى ذلك حقيقة كما 

 17.والتعبير عنها قوتهم االجتماعية والسياسيةلى بناء إ الطرابلسيون في هذا السياقويطمح  ،والقوة السياسية الشيعية

 األمن البيئي والصحي 2.2

أن البعد البيئي لألمن بالقول  يمكناألردن وتونس،  عند المقارنة مع النتائج المستخرجة من األنشطة البحثية في كل من

اإلشارة إلى ارتفاع مستويات  عبر التركيزالمشاركون هذا  وضحوقد  18اإلنساني قد حظي باهتمام خاص في طرابلس.

 19التلوث في طرابلس ومحدودية جمع القمامة وضعف تنمية األماكن العامة )مثل الشواطئ(.

الكثير  طلبت كماالمستشفيات العامة في طرابلس من نقص التمويل،  تعاني، األمن الصحيهو والبعد اآلخر أما من حيث 

إلى  . إضافة  وصولهم وقبل تلقيهم للعالجفواتير عند ال لدفع قيمة من هذه المستشفيات من المرضى إيداع مبالغ تأمينية مقدما  

ذكر عدم  كما 20لعدة أيام في الشهر. تقدم خدماتهاساعات محدودة وال لوزارة الصحة  افتتحتهاالعيادات التي تعمل ذلك، 

                                                 
 نفس المرجع. 13
 نفس المرجع. 14

15 Neven Bondokji, Barik Mhadeen and Lina AlHaj, Determinants of Human Security and Hard Security in Ajloun, (Amman: 
WANA Institute, 2019), accessed via: http://wanainstitute.org/en/publication/determinants-human-security-and-hard-
security-ajloun Barik Mhadeen and Neven Bondokji, Human Security in Tafileh: Trends and Perceptions, (Amman: WANA 
Institute, 2019), accessed via: http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Publication_Tafileh_English_0.pdf 
and Neven Bondokji and Lina AlHaj, Determinants of Human Security and State-Centric Security in Karak, (Amman: WANA 
Institute, 2019), accessed via: http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Publication_HSKarak_English.pdf 

 .2018تموز  31-30مشارك/ة في ورشة العمل، طرابلس،  16
17 Fakhoury Tamirace, “Debating Lebanon’s Power Sharing Model: An Opportunity or An Impasse for Democratization 
Studies in The Middle East,” The Arab Studies Journal, Vol. 22, 2014, accessed via: 
https://www.jstor.org/stable/24877905?seq=1#page_scan_tab_contents and Vloebeghs Ward, “Dynastic Dynamics in 
Lebanon: The Familial Transmission of Political Power,” Presses de Sciences Po, 2016, accessed via: https://www.cairn-
int.info/article-E_CRII_073_0071--dynastic-dynamics-in-lebanon-the.htm 
18 Barik Mhadeen and Neven Bondokji, Human Security in Tafileh: Trends and Perceptions, (Amman: WANA Institute, 
2019), accessed via: http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Publication_Tafileh_English_0.pdf and 
findings from field research in Ben Guerdene and Dowar Hicher in Tunisia to be published later in 2019.  

 .2018تموز  31-30مشارك/ة في ورشة العمل، طرابلس،  19
 نفس المرجع. 20

http://wanainstitute.org/en/publication/determinants-human-security-and-hard-security-ajloun
http://wanainstitute.org/en/publication/determinants-human-security-and-hard-security-ajloun
http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Publication_Tafileh_English_0.pdf
http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Publication_HSKarak_English.pdf
https://www.jstor.org/stable/24877905?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.cairn-int.info/article-E_CRII_073_0071--dynastic-dynamics-in-lebanon-the.htm
https://www.cairn-int.info/article-E_CRII_073_0071--dynastic-dynamics-in-lebanon-the.htm
http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Publication_Tafileh_English_0.pdf
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  علىتحديدا  في طرابلس، مع التركيز  خالل حلقات النقاش المركزةالرعاية الصحية الجيدة ل إلى خدمات والوصتاحة إ

 21لمستشفيات.على ا الُمحكمةمراقبة الآليات  غياب

أكد سكان طرابلس على رغبتهم في تحسين خدمات إذ  22.ةالنفسي الراحةإلى  االحتياج ليشمل األمني البعدكما يتسع هذا 

بالعديد من حلقات  تعرضهم لتجربة المرورالصحة العقلية للمساهمة في بناء السالم على المدى الطويل في المنطقة بعد 

 23.فالعن

 فرص العمل 2.3

، إضافة إلى ألمن اإلنسانيامن عناصر  العنصر األكثر إلحاحا   رأيهم حول ن/ات في حلقات النقاش المركزةوأبدى المشارك

العديد كان المشاركات من ربات البيوت و غالبيةكانت  حيث 24،الوصول إلى فرص العملوهو  عنصر الرعاية الصحية،

على البطالة إلى جانب  -المالئم تماما  -التركيز القوي  جاءفي هذا السياق، ومن المشاركين غير قادرين على إعالة أسرهم. 

 كافة الفئات العمرية. السياسية )أي الواسطة( ودورها في تأمين الوظائف لألشخاص من  العالقات التذمر من شبكات

 25خالل المناقشات. ، وهو الموضوع الُمجمع عليهالعدالة االجتماعيةلتحقيق  أساسيا   شرطا  خلق فرص العمل  لقد اعتبر

، بين الجهات السياسية الفاعلة الداخليالتنافس نخفض للمشاركين/ات، سي ، وفقا  العدالة االجتماعية وفي حال ُكفل وجود

  26مثل البطالة والمحسوبية. القائمةالمظالم  وستُعالج

 المجتمع المدني: عامل فاعل ومؤثر 2.4

الحكومة اللبنانية في  خفاقإ مقابلالخدمة، تقديم نحو  موجهة جدا  بناء  على المقابالت، يفتخر المجتمع المدني المحلي بعقلية 

لبرامج األمن  ُمقدما  الجهات الفاعلة في المجتمع المدني  أصبحت وضمن هذا السياق، 27تقديم الخدمات األساسية لمواطنيها.

منظمات المجتمع ل"حلقات النقاش المركزة في  ات/المشاركين وراء دعوةوهذا ما يفسر السبب  ؛اإلنساني بدال  من الدولة

وهذا يعني أن المجتمع المدني  28عندما سئلوا عما يجب القيام به لتعزيز برامج األمن اإلنساني. بوعودهم" لوفاءل المدني

 مما يشير إلى غياب الحكومة في طرابلس. 29،المقدم الوحيد للخدمات على أرض الواقعهو 

تشير النتائج إلى تقلص دور الدولة كموفر لبرامج حيث  في طرابلس حالة فريدة من نوعها؛الوضع  ال يعتبر هذاومع ذلك، 

لهذا المشروع في لبنان واألردن وتونس، مما يؤدي  تمت دراستهااألمن اإلنساني، عبر المجتمعات الثمانية عشر التي 

 30.بالتهميش إلى شعور المواطنين

                                                 
 .2018تموز  23نقاش مركزة لإلناث، طرابلس، حلقة  21
 .2018تموز  31-30مشارك/ة في ورشة العمل، طرابلس،  22
تموز  31، مقابلة مع موظف من الحكومة المحلية أجراها المركز اللبناني للبحوث في طرابلس، 2018تموز  31-30مشارك/ة في ورشة العمل، طرابلس،  23

2018. 
 .2018تموز  23؛ وحلقة نقاش مركزة للذكور، طرابلس، 2018تموز  23طرابلس، حلقة نقاش مركزة لإلناث،  24
 .2018تموز  31-30حلقة نقاش مركزة للتحقق، طرابلس،  25
 .2018تموز  31-30مشارك/ة في ورشة العمل، طرابلس،  26
تمع محلي، أجراها ؛ مقابلة مع موظف من منظمة مج2018تموز  31مقابلة مع موظف من الحكومة المحلية، أجراها المركز اللبناني للبحوث في طرابلس،  27

آب  8حوث في طرابلس، ؛ مقابلة مع مسؤولة من منظمة غير حكومية دولية، أجراها المركز اللبناني للب2018تموز  31المركز اللبناني للبحوث في طرابلس، 

2018. 
 .2018تموز  23حلقة نقاش مركزة لإلناث، طرابلس،   28
 .2018تموز  23؛ وحلقة نقاش مركزة لإلناث، طرابلس، 2018تموز  23ركزة للذكور، طرابلس، حلقة نقاش م  29
شاركين/ات في ورشة العمل، م؛ 2018آب  16-15؛ مشاركين/ات في ورشة العمل، عجلون، 1820أيلول،  18-16مشاركين/ات في ورشة العمل، الكرك،   30

 .2018لثاني تشرين ا 16-15لعمل، بن قردان، رشة او؛ مشاركين/ات في 2018تموز  16-15الطفيلة 
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برامج األمن اإلنساني تأتي يلة األجل، ومساعدات اإلغاثة إلى التنمية طوتقديم من  في لبنان يتحول مشهد المجتمع المدني

المجتمع المدني مثل منظمات المجتمع  تعمل مختلف الجهات الفاعلة في ليس من الضرورة أن 31في صميم هذه المشاريع.

التطرف العنيف، ولكنها تدرك أهمية معالجة الخدمات الصحية والصحة العقلية  الوقاية منالمحلي بالضرورة ضمن إطار 

إلى جانب الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، يبدو أن المنظمات غير الحكومية الدولية ولتعزيز األمن المجتمعي.  والبطالة

هذا النهج التطلعي السليم القدرة على تعزيز األمن اإلنساني بنجاح في  ؛ حيث يمتلكتعمل على تشكيل هذا المشهد الجديد

 طرابلس.

وكاالت  كبير على لى حدإما زالت تعتمد في تمويلها برامج، إال أنها ال تدير ا  ابلس أيضبلدية طر كما يجدر اإلشارة إلى أن

األحزاب السياسية  االعتماد على يعتبرلهذه األسباب، و ؛لتوفير فرص العمل األمدرؤية طويلة بذلك األمم المتحدة وال تقدم 

قائم  ر زبائنيفي إطافي طرابلس، مما يعزز العالقات طويلة األمد  شائعا جدا   ا  األمن اإلنساني أمر الوصول إلى من أجل

 على تبادل المنافع. 

 األمن الصلب والوقاية من التطرف العنيف. 3

 عن طريقوذلك  32"،"الدولة ضد الشعب على أنه أحد ما تسببت بهينظر المشاركون في طرابلس إلى التطرف العنيف 

ضحايا هياكل  نظرهم، إلىمن وجهة  ،حولت سياسات الدولة المواطنينلقد  33والتهميش. رإلى الفساد والفق المؤديةسياسات ال

الوصم الطائفي كذلك عدم المساواة وانتشار و 34صالح في السجوناإل إن انعدام. هممن تهميش تعززالسلطة القمعية التي 

الذي يمكن وهذه السياسات،  كرد علىيلجأ الناس إلى التطرف العنيف وبالتالي  35.من شعور الضحية لدى المواطنينيعزز 

 37"."المعارك على أساس طائفي والدخول في 36["المتطرفةاألحزاب والجماعات ] في نخراطمختلفة مثل "اال أن يتخذ أشكاال  

 مون األسلحة وطرق التمويل إلىفهم يقد ،القادة السياسيين المحليين هم اإلرهابيون الحقيقيونأن أحد المشاركين " وقد حاجج

الدقة الواقعية لهذا  وعالوة على 38."التي عادة ما ينتمي أعضاؤها إلى المجموعات المهمشة لجماعات المتطرفة العنيفةا

سياسات الدولة، وخاصة السياسات وهو أن التصميم/ التنفيذ الرديء ل: يستوجب قراءة االنعكاس الضمني لما سبق، لتصريحا

بعض المشاركين  لقد صرح، حقيقةعن دفع األفراد إلى التطرف.  تتساوى والمظالم السياقية في تحمل المسؤوليةاألمنية، 

 39بأن المظالم السياقية هي نتيجة مباشرة لسياسات الدولة في المقام األول.

سبيل المثال،  الدولة. علىباإلضافة إلى مسؤولية  ،األدبيات المتعلقة بعملية التطرف نفسها الطرابلسيينآراء كما تُثري 

الفرص  ندرةال حصر لها و عدم مساواة أساسيةإلى التطرف كمالذ أخير عندما يواجه الفرد  لطرابلسيونكيف ينظر ا وضحوا

 ل معنى  ظاهرة ال تحم وهوعنيف التطرف الإلى ، في نظر المشاركين، بعدم األمان. يؤدي انعدام األمن ه/هايشعر مما

ظاهرة وجود هذه ال من المرجحالقدر من األهمية،  وعلى ذات. وتنبع منها المظالم السياقيةبألنها مدفوعة  خطيرا   أيديولوجيا  

 (.المال والسالح عن طريق غالبا  الوسائل ) لها بدعم من بعض الجهات السياسية الفاعلة التي تتيح

 :قائال   الجيشمن يشرح جنرال متقاعد 

                                                 
31 LCPS and Oxfam, Making Aid Work in Lebanon: Promoting Aid Effectiveness and Respect for Rights in Middle-Income 
Countries Affected by Mass Displacement, (Beirut: LCPS and Oxfam, 2018), accessed via: 
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-making-aid-work-lebanon-050418-en.pdf  

 .2018تموز  23حلقة نقاش مركزة للذكور، طرابلس،   32
 نفس المرجع.  33
 .2018تموز  31-30مشارك/ة في ورشة العمل، طرابلس،   34
 نفس المرجع.  35
 .2018آب  8مقابلة مع مسؤولة من منظمة غير حكومية دولية، أجراها المركز اللبناني للبحوث في طرابلس،   36
 .2019اط شب 12بناني للبحوث في طرابلس، مقابلة مع مسؤولة من منظمة غير حكومية دولية، أجراها المركز الل  37
 نفس المرجع.  38
تموز  31ناني للبحوث في طرابلس، ب؛ مقابلة مع موظف من الحكومة المحلية، أجراها المركز الل2018تموز  31-30مشارك/ة في ورشة العمل، طرابلس،   39

 .2019شباط  12ناني للبحوث في طرابلس، ؛ مقابلة مع مسؤولة من منظمة غير حكومية دولية، أجراها المركز اللب2018

https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-making-aid-work-lebanon-050418-en.pdf
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التطرف[. ]حتى دمغتهم[ وإتاحة الفرصة لهم للحصول على المال، سيفعلون أي شيء / غسل أ حشدهمالناس ] "عند استفزاز

بعد قطع الذخيرة، ولكن  وتوفرها؛الذخيرة واألسلحة   بسبب كثرةالمعارك بين جبل محسن وباب التبانة مطوال استمرت، مثال  

 40" [.المعتادةعاد الهدوء إلى الشوارع وعاد األفراد ]المتطرفون[ إلى أعمالهم ]

حياء مثل أمن الواضح أن ف ؛في طرابلس الضوء على أزمة الهوية الوطنية األنشطة البحثيةعلى نطاق أوسع، سلطت عينة و

أي هياكل مع  ا أبدا  يتعاملوبعيدة عن الرادار إلى درجة أن بعض السكان لم المنسية والوغيرها من المناطق  وادي النحلة

 أما فيسياسي، االجتماعي وال المواطنين ارتباط تفككفي أحسن األحوال، إلى  ،اإلهماليؤدي هذا وبالتالي رسمية للدولة. 

كال وطنية في مما يضعف إحساس الناس باالنتماء والهوية ال، إلى عداء عميق ضد الدولة هذا اإلهمال يؤدي ،أسوأ األحوال

 .التصورين

 سياسات األمن الصلب 3.1

 ترافقت على نحو مبسط،. واضحة الدولة وسياساتها األمنيةو الطرابلسيالمجتمع  نبي لقد كانت العالقة المعقدة عموما  

لقد بدا  42ونقاط التفتيش ]العسكرية[." والمداهماتوظهور / استخدام األسلحة  41"الخطط األمنية مع الصلبسياسات األمن 

دون  في حال تطبيقهاتؤدي إلى نتائج عكسية  قد لألمن الصلبعام بين المشاركين على أن أي سياسة الجماع اإل واضحا  

علية هذه السياسات في المساعدة في الحفاظ على السالم اانقسمت اآلراء حول مدى فكما  43شعور بالظلم.التولد قد أو  عدل

 المجتمعي أو احتواء خطر التطرف العنيف.

على االشتباكات الفورية. ومع  هذه السياسات لى القدر الذي تسيطر فيهإرحب الناس في البداية بهذه السياسات،  من جهة

إلى هذا أدى وقد  44.بذلك"الخطة األمنية" مع "خطة التنمية"، لكن الحكومة لم تِف  تتزامنالرسمي أن  التعهدكان ذلك، 

، ال عجب أن يشعر النسقعلى هذا و 45.األمن الصلبفي كل من الحكومة وسياسات  عامة عدم الثقةمن خلق شعور 

 46إلى وقت الستعادة الثقة في مؤسسات الدولة. الحاجةالمشاركون في طرابلس بالقمع و

المشاركين في  أبدى أحدكما  طريقة تنفيذها،بسبب  اُستقبلت سياسات األمن الصلب على نحو سلبيأخرى،  جهةمن و

، خاصة في المناطق ذات الكثافة اتهوحرم المنازل "عندما ال تحترم ]هذه السياسات[ خصوصية :المقابالت مالحظته قائال  

في مجتمع الرصيفة في  تقريبا وردت هانفسومن الجدير بالذكر أن المالحظة  47".ا  معاكس ا  تأثير ستولدالسكانية الكبيرة، 

 48األردن.

التحفظات األخرى عدم التوافق بين خطط التنمية بعد الصراع والتدابير األمنية الشرسة خالل الصراع نفسه.  كما تضمنت

لقصف واألسلحة النارية، سواء من قِبل الجماعات التي تقاتل نتيجة لالمباني التي تأثرت بشدة مازالت على سبيل المثال، 

حتى  المتروكةاألضرار المادية  ال تبث 49حتى اليوم. ُمرممةغير اني، الجيش اللبنأو من قبل  في جبل محسن وباب التبانة

                                                 
 .2018تموز  31مقابلة مع مسؤول أمني، أجراها المركز اللبناني للبحوث في طرابلس،   40

41 In brief, security plans refer to periods of increased presence of military personnel in residential areas to quell unrest and 
achieve certain security objectives such as the eradication of a violent extremist threat. For more, see: Barik Mhadeen and 
LCPS, Human Security: Localised Insights from Baalbek, (Amman: WANA Institute, 2019), accessed via: 
http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/WANA%20Balbaak%20english.pdf 

 .2018تموز  31مقابلة مع مسؤول أمني، أجراها المركز اللبناني للبحوث في طرابلس،  42
 .2018آب  8مقابلة مع مسؤولة من منظمة غير حكومية دولية، أجراها المركز اللبناني للبحوث في طرابلس،  43
 .2018تموز  31مقابلة مع مسؤول أمني، أجراها المركز اللبناني للبحوث في طرابلس،  44
 نفس المرجع. 45
 .2018تموز  23لقة نقاش مركزة لإلناث، طرابلس، ح؛ و2018تموز  31-30مشارك/ة في ورشة العمل، طرابلس،  46
 .2018آب  8مقابلة مع مسؤول من منظمة غير حكومية دولية، أجراها المركز اللبناني للبحوث في طرابلس،   47

48 Neven Bondokji and Lina AlHaj, A Read of Human and Population Security: Russeifa as a Case Study, (Amman: WANA 
Institute, 2019), accessed via: http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Publication_Russeifa_English.pdf 

 .2018آب  8مقابلة مع مسؤول من منظمة غير حكومية دولية، أجراها المركز اللبناني للبحوث في طرابلس،  49

http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/WANA%20Balbaak%20english.pdf
http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Publication_Russeifa_English.pdf
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نها ال تزيد من تقبُل الشارع الطرابلسي أكما في مدينة طرابلس،  المستقبلية يومنا هذا رسالة إيجابية فيما يتعلق بآفاق التنمية

 "خطط األمنية".للـ 

التي تعالج األسباب الجذرية للفقر وعدم  ة األمداإلنساني طويلبرامج األمن بشدة أهل طرابلس  يؤيدلهذه األسباب، و

يُنظر إلى "الخطط األمنية" المنفذة في طرابلس على أنها جزء من كما . االستقرار وانعدام األمن االقتصادي والصحي

 منهذا التصور  تأتىيالتطرف. و الوقاية منبرامج سياسية أكبر ال تفعل سوى القليل لتحقيق األمن على المدى الطويل أو 

محاربة  ال تطلبأحد المشاركين: " يراهاوكما  50االفتقار إلى الشفافية المحيطة بأهداف هذه التدابير األمنية في المقام األول.

 51".بناء المواطنة ]دولة لمواطنيها[ ... أي حالة من الجدارة وليس من الواسطة تستلزمأمنية، بل  التطرف ال يتطلب خططا  

 صياتالتو. 4

تعلق بمجاالت لقد قدم المشاركون في األنشطة البحثية التوصيات التالية لتطوير برامج األمن اإلنساني في مجتمعهم، وت

 :، ولكن هذه التوصيات ذات طبيعة عامةاألمن اإلنساني ذات األولوية المستعرضة سابقا  

بطرابلس، والتي تمتلك القدرة على وضع خطط اقتصادية واضحة لتمكين الشباب في األسواق المرتبطة  –

خلق فرص عمل. وبناء  على ذلك، التأكد من اعتماد التوظيف على المهارات وليس على الصالت، وهذا 

إضافة إلى ذلك، وضع آليات  52في العقلية في طرابلس. جذريا   يتطلب، كما أقر المشارك المعني، تغييرا  

 53المجتمع المحلي المحلية الفاعلة في المدينة. لمراقبة مشاريع التنمية التي تنفذها منظمات

تنفيذ البرامج التي تدرس الواجب المدني للطالب والمعلمين على حد سواء، كي يمتلكوا القدرة على  –

في بعض  ، لمعالجة العنف ضد األطفال الذي يمارس أحيانا  العمل باحترام في المجتمع؛ وتحديدا  

من دعوة ذات نطاق أوسع للتعليم اإللزامي ودعم المدارس  المدارس. لقد جاءت هذه التوصية كجزء

 54الحكومية )العامة(، وخاصة في المناطق النائية.

اإلشراف على إعادة إدماج السجناء والمدانين في المجتمع. لقد أكد المشاركون على وجوب تنفيذ ذلك  –

لدولة بعد عودتهم. ويستند ذلك ألساليب صارمة من شأنها أن تمنع االنتقام العدائي ضد ا ا  قبحرفية ووف

 55إلى االقتناع بأن "السجن ]وحده، دون إعادة تأهيل مناسب[ سيزيد من التطرف."

معالجة الفساد في سوق التجارة الطبية والصيدالنية؛ حيث سيؤدي هذا، على نحو مثالي، إلى وجود  –

 56إلى االحتكار الذي ينظم هذا السوق(. بدائل أكثر بأسعار معقولة وأدوية أقل تكلفة )نظرا  

إطالق حمالت تدعو إلى تقديم الدعم النفسي وتخفيف التوتر وزيادة الوعي بين الشباب حول مخاطر  –

االنضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة. كما يجب أن توفر هذه الحمالت بدائل لتعبئة وقت الفراغ 

 57لدى الشباب والتقليل من جاذبية التطرف.

إشراك البلدية في مشاريع األمن اإلنساني لضمان المشاركة المحلية؛ فكما أوضح المشاركون، تعمل  –

اعتماد كبير على التمويل المقدم من األمم المتحدة وغيرها  البلدية على التدريب المهني ولكن يوجد حاليا  

ية احتياجات هذه الوكاالت وتنفيذ لى تلبإمن المنظمات غير الحكومية الدولية. ونتيجة لذلك، تنتهي البلدية 

رؤيتها وليس بالضرورة تلبية احتياجات المدينة. وبالمثل، يوجد هناك حاجة ماسة إلى زيادة التنسيق 

 58بين الجهات الفاعلة غير الحكومية المحلية والدولية.

                                                 
 .2018آب  12طرابلس، مقابلة مع مسؤولة من منظمات غير حكومية، أجراها المركز اللبناني للبحوث في  50
 .2018تموز  31مقابلة مع مسؤول أمني، أجراها المركز اللبناني للبحوث في طرابلس،  51
 .2018تموز  31-30مشارك/ة في ورشة العمل، طرابلس،  52
 .2019شباط  28حلقة نقاش مركزة للتحقق، طرابلس،  53
 نفس المرجع. 54
 .2018آب  8أجراها المركز اللبناني للبحوث في طرابلس، مقابلة مع مسؤول من منظمة غير حكومية دولية،  55
 .2018تموز  31-30مشارك/ة في ورشة العمل، طرابلس،  56
 نفس المرجع.  57
 .2018تموز  23حلقة نقاش مركزة للذكور، طرابلس،   58



 امل في طرابلسنحو أمن إنساني ش
 

 

 9 

ية في السلطة السن-دار الفتوى عن طريقتنظيم المساجد والخطب وأي أنشطة تنطوي على خطاب ديني  –

لبنان؛ وذلك للحد من الخطاب العنيف وأي أيديولوجيات متطرفة يمكن أن يتعرض الشباب لها. وكما 

وضح أحد المشاركين: "يوجد هناك مسؤولية على عاتق رجال الدين / المؤثرين؛ حيث يخطب الكثير 

 59ممن يعتلون منابر عدد من المساجد ضد روح اإلسالم وتعاليمه."
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