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 المقدمة .1
 ،)WANA( فریقیاأفي منطقة غرب آسیا وشمال الوقایة من التطرف العنیف /مكافحة ، نُفذت العدید من برامج2014منذ 

ف بین مختل اتنسیق محدودً ال كان حیث .معظم الحاالتوقصیرة األمد في  انعزالیٍةطبیٍعة  انت ذاتكبید أن ھذه البرامج 
لجھات الفاعلة في ھذه البرامج من حیث استراتیجیات الجھات المانحة والحكومات الوطنیة وال الُمنفذة الھیئات والجھات
حدودیة ولم تختلف م. لطبیعتھا االنعزالیة قصیرة األمد نتیجةً  محدوداً  لھذه الجھود تأثیراً  وبالتالي، كان المجتمع المدني.

ً إیجابی اً تغییر التي أحدثت البرامج حتى في التأثیر ً محلی ا لى المجموعة عُمقتصراً أو محدودًا الجغرافي  فقد بقي تأثیرھا، ا
ً إقلیمی ةوالمكثف یةالطاغ ةاألمنیالمقاربة ھذه البرامج إلى قت تطرّ ما ا نادرً  ذلك،المستھدفة لكل مشروع. عالوة على  وتأثیر  ا

 التطرف العنیف.الوقایة من جھود  فيذلك 

ثبت ھذا من خالل البحوث التي توثق ارتباط  فقد .تتطلب الوقایة من التطرف العنیف اتباع نھج شامل وطویل األمد
 إخفاقاتإما ب البنیویةھذه العوامل  ترتبطحیث  1طویلة األمد. البنیویةمحركات التطرف العنیف في المنطقة بالتحدیات 

دام األمن نعحالة ا جاء االنتباه إلى ومن ھنا. األوسع لألمن اإلنسانيالمقاربة على حساب  ةالصلب المقاربة األمنیةالحوكمة و/
اني. برامج األمن اإلنسفي  ضعفمواطن  نما تجسده المحركات البنیویة للتطرف العنیف م تحدیدًا، اإلنساني في المنطقة
 تطرف،الوالعوامل النفسیة في عملیة  اور القوي الذي تلعبھ األیدیولوجیالنظر عن الد ذلك غضیعني ومن جھٍة أخرى، ال 

  في المنطقة.البنیویة العوامل  الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبھ تلكیسلط  ھولكن

الحمایة الكافیة من التھدیدات المعیاریة التي تمثل خطراً على سبل عیش الفرد االقتصادیة یُعّرف األمن اإلنساني بأنھ 
ً  2البیئیة والشخصیة والمجتمعیة والسیاسیة.الصحیة ووالغذائیة و تقریر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام ل وھذا وفقا

، یتفق اختالف تعاریف مفھوم األمن اإلنسانيعلى الرغم من و 3.اإلنسانيھذه الركائز السبع لألمن الذي حدد  1994
 میون والخبراء على خصائصھ الرئیسة الثالث:األكادی

 األساسیة في التحلیل.اعتباره الوحدة األمن اإلنساني برفاھیة الفرد على  یُعنى: أوالً  –
–  ً ركائز األخرى، یؤدي إلى تحسین ال فتحسین أحد تلك الركائز ،بطبیعتھا، تعزز الركائز السبع بعضھا البعض :ثانیا

 والعكس صحیح. 
 مامأمحلَي  صمودٍ إلى بناء  الھادفنھج الیشجع على اتباع  نھإأي ؛ مفھوم األمن اإلنساني ھو مفھوٌم وقائيَ  ثالثا: –

 الكامنة وراء الصراع.والدوافع  الُمسببات

شئ لیة في سیاق التھدید الناعاأمنیة إنسانیة أكثر فنحو مقاربة "للمشروع البحثي  ي والموسعكان الھدف الرئیسلھذا، 
 الھادفةات السیاسو یتفقبما  األمن اإلنسانيم ومفھلإعادة تصور تقدیم ھو  عن التطرف العنیف في األردن ولبنان وتونس"

 وع.المشرنتائج أبرز قة رستعرض ھذه الوت. وستحقیق التوازن بینھاو ھاالتطرف العنیف والمساھمة فی مكافحةإلى 

 :اآلتیة المشروع البحثي العالقة الثالثیةدرس ، تحقیق ذلك من أجل

 .لمحركات التطرف العنیف معالجة برامج األمن اإلنساني –

                                                
 :یمكن االطالع عبر)، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2016تقریر التنمیة البشریة العربیة ( 1
; hdr.org/reports/2016/english/AHDR2016En.pdf-http://www.arab  

 یمكن االطالع عبر:)، 2012ونادین ساكا، االقتصاد السیاسي للثورات العربیة، نشره المعھد األوروبي للبحر األبیض المتوسط (
; https://www.files.ethz.ch/isn/165555/10.%20PapersEuromesco10_Sika.pdf  
 CSIS ، العناصر المكونة للتطرف العنیف المستمر والصراعات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا،Anthony H. Cordesmanو

 یمكن االطالع عبر:  (2019)
public/publication/190506_After_Caliphate_Pt3.pdf-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-https://csis 

 یمكن االطالع عبر:تب تنسیق الشؤون اإلنسانیة األمم المتحدة، وحدة األمن اإلنساني، األمن اإلنساني بین النظریة والتطبیق، مك 2
s/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tohttps://www.unocha.org/site

ols/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf 
 ،33-24)، الصفحات 2015" (نیویورك: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 1994برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، "تقریر التنمیة البشریة لعام  3

 یمكن االطالع عبر:
 http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf 
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 .تأثیر سیاسات األمن الصلب على محركات التطرف العنیف –

 .اإلنسانيفي تحقیق األمن ة عوضع البرامج الناجمن أو تعیق یمكن لسیاسات األمن الصلب أن تعزز كیف  –

 :ما یليتؤكد النتائج 

مود الصتجاوز ذلك من خالل صوالً إلى التطرف العنیف و الوقایة منفي  اإلنسانياألمن یمكن أن تنجح برامج  –
الصراع االجتماعي والصراع االقتصادي  محركاتفي المنطقة. ویشمل ذلك لواسع محركات عدم االستقرار اأمام 

 .لمنطقةا دولاالجتماعي في  العقدإشكالیات وكمة الشامل للجمیع، فضالً عن والتحدیات التي تعرقل تمثیل الح

تخدام المفرط االسف العنیف؛ إلى تعزیز التطرف –اإلجرائي والتشریعي بشقیھا  – قد تؤدي سیاسات األمن الصلب –
من  ز جمیعھاتعز، ة التعبیرالقیود المفروضة على حریطبیق االنتقائي للتدابیر األمنیة، إضافةً إلى للقوة والت

 .احتماالت التطرفمن  یرفعوھذا بدوره  لدى المواطنین،الشعور بالتھمیش والعزلة 

یة جرائالقیود اإل ومن ضمنھا األمن اإلنساني،تنفیذ برامج كما تسلك سیاسات األمن الصلب طرقاً مختلفة إلعاقة  –
 .ى فرص العملالوصول إلإتاحة ، فضالً عن المجتمع المدنيمؤسسات واإلداریة على 

 غیر محلھ؛ فقد ھو في الوقایة من التطرف العنیف ، أصبح من الواضح أن التركیز علىطة البحث المیدانيمع تقدم أنشو
ً قضایا وجود كشفت البیانات عن  لصمود اتأثیر ذلك على  ومدىتتعلق بالدولة وعالقتھا بالمواطنین  بنیویة أكثر اتساعا

ً ة محلیوالجھات الفاعلة الموثوق االجتماعيالعقد ودراسة تحلیل نتائج البحث تُلزم  مواجھة الصراع.والِمنعة في  والعالقة  ا
نحو معالجة  األمن اإلنسانيإعادة توجیھ مفھوم  یجب وعلیھ،المواطنین. والناشئة بین الدولة (الحكومة وقطاع األمن) 

سكان المناطق  لقد أشار. عدیدةأخرى  أمورٍ ین من ب في االعتبارالتطرف العنیف  وضع تھدیداتالصراع مع  محركات
روفھم ظ تحسینعلى الناجحة  األمن اإلنسانيبرامج  إلى قدرةفي األردن ولبنان وتونس الثمانیة عشر التي تمت دراستھا 

ي وجھ من الصمود فعزز یة (الوسائل المادیة والمالیة) باإلضافة إلى الحریات على نحٍو یقي من النزاعات ویلعابف المادیة
 ً  .محركات انعدام االستقرار محلیا

لعمیقة ایبرز التھمیش كأحد األسباب الجذریة والكامنة األساسیة. عن الدینامیكیات ، كشفت نتائج البحوث ھذا التوجھظل في 
ویغذي  نسانيعن انعدام األمن اإلینتج والتھمیش في المنطقة  4.العنیفخالل أدبیات التطرف موثق جیدًا  ، وھوللصراع

الثقة في الدولة والتحالفات مع الجھات الفاعلة غیر الحكومیة التي تقدم خدمات انعدام عدم االستقرار مثل  دینامیكیات
 .اجتماعیة اقتصادیة و/أو مساحة للتعبیر السیاسي

بین  ن الفروق الدقیقةعلى الرغم مفاألمن اإلنساني وسیاسات األمن الصلب، تتعلق دینامیكیة مھمة أخرى بالعالقة بین 
لتاریخ ا مختلفة من حیثعلى أسس  بناءً  سیاسات األمن الصلب، فقد انتقدت المجتمعات المحلیة األمن اإلنسانيتعریفات 

في احتواء  أھمیة سیاسات األمن الصلب، یتفق معظمھم على ومع ذلكالُمھمشة لكل مجتمع. والموقع والسمات الطائفیة و
، لم یستبعد طویلة المدى لألمن اإلنساني. وعالوة على ذلك ، ولكن یجب دمجھا مع برامجیرالصراع على المدى القص

 .سیاسات األمن الصلبالحاجة إلى  كافة أرجاء الدول الثالثأي مجتمع في 

 إلیھا وصلتیعكس النتائج التي  لسیاسات والجھات الفاعلة المھتمة، فھوھذه النتائج لصالح صانعي ا التقریریشرح ھذا 
ناًء بیُعكف على تطویرھا  التيمع نظریة التغییر  بالتزامنیجب قراءة ھذه الورقة واألردن ولبنان وتونس.  فيالمشروع 

ً  نُشرتلقد . المرجوة على نتائج ھذا المشروع لتوضیح مسارات التغییر ي كل مناقشات تفصیلیة حول أسئلة البحث ف مسبقا

                                                
الخطوط األمامیة، الشباب في الخطوط األمامیة للوقایة من التطرف العنیف )، 2019التقریر العالمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( 4

 ، یمكن االطالع عبر:واالستجابة لمكافحتھ
-https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Youth/FRONTLINES
; WEB.pdf 

Marc Sommers  ،الشباب ومجال مكافحة التطرف العنیف ،US (2019) -Promundo :یمكن االطالع عبر ،
 content/uploads/2019/01/Youth_Violent_Extemism.pdf-https://promundoglobal.org/wp 

Dallin Van Leuven et al ،الشباب والسیاسة الخالفیة في لبنان: محركات التھمیش والتطرف في طرابلس، البحث عن أرضیة مشتركة ،.
 الطالع عبر: ، یمكن ا2019

-and-Youth-Ground-Common-for-content/uploads/2019/06/Search-https://www.sfcg.org/wp
ebanon.pdfL-in-Politics-Contentious 
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ترأس معھد غرب وقد  5.بالتعاون مع شركاء البحث أنتجھا المعھد عامة قاورأ 3وتقاریر سیاسات  10 من خاللمجتمع 
) والمعھد العربي للدراسات Mercy Corps( بالتعاون مع میرسي كور ھذا المشروع) WANAفریقیا (أشمال وآسیا 

كانوا المركز ). شركاء البحث في لبنان وتونس NWOبتمویل من المنظمة الھولندیة للبحث العلمي ( )،ACSISاألمنیة (
 .الترتیب، على )JF( للبحث والتواصل ) ومؤسسة الیاسمینLCPSاللبناني للدراسات (

  

                                                
 التالي: على العنوان WANA تنشر باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة ویمكن االطالع علیھا عبر الموقع اإللكتروني لمعھد 5
 publications?f1=196-http://wanainstitute.org/en/all 
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  المنھجیة .2
لیة في عانحو مقاربة أمنیة إنسانیة أكثر ف"عنوان ثالث سنوات تحت یعرض ھذا التقریر نتائج مشروع إقلیمي امتد ل

اإلنساني  األمنالعالقة بین  ھذا المشروع یستكشف .ولبنان وتونس"سیاق التھدید الناشئ عن التطرف العنیف في األردن 
یدانیة على نتائج البحوث المفي ھذه الورقة تعتمد مناقشة السیاسة . وسیاسات األمن الصلب والوقایة من التطرف العنیف

ضیفة تسوالمجتمعات الملتطرف اً لبؤر جرى فیھا البحثالمناطق التي  وتتضمن مجتمعًا في األردن ولبنان وتونس. 18في 
ة الرصیفوالمفرق وعجلون  دولة. وجاءت ھذه المناطق على النحو اآلتي: في األردن،لالجئین والمناطق المھمشة في كل 

ة (خریطنبرخ  كفروم حي السلُ وصیدا وزغرتا وطرابلس وبعلبك  في لبنان، ؛)1(خریطة وشرق عمان  والكرك والطفیلة
 ).3منزل بورقیبة وجربة (خریطة وشر یھدوار وبن قردن وقرطاج وطبرسق  وفي تونس، ؛)2

 

 
                                                                                                                    
كون ثلث المجتمعات الـ بأن یاالختیار التزم المختارة،  18حول معاییر االختیار لكل مجتمع من المجتمعات الـ  ستفاضةلال

بینما الجئین لة فیستضم اتمجتمععینة بحثیة لللتطرف، وثلثھا اآلخر یمثل ساخنة  عینة بحثیة لبؤر، كحٍد أدنى، تمثل 18
ً افیجغرتنوعاً فقد عكست المجتمعات  ذلك،عالوة على . المختارة عینة بحثیة محكمةمن المجتمعات  ل الثلث األخیرمثّ  بین  ا

تارة. لمجتمعات المخالعرقي واالجتماعي المختلف في االتركیز الطائفي/تنوع ، باإلضافة إلى الشمال والجنوب والوسط
جدر اإلشارة إلى أن حجم السكان في تو. التنوع الحضري/الریفي للمجتمعات المختارةكذلك، راعت العینة البحثیة 

ً في اختیارھم   اجمعھ الممكنتم التركیز على جودة المدخالت المختلفة حیث المجتمعات المذكورة لم یكن عامالً حاسما
 .وتنوعھا

لقد  ).% 48.5امرأة ( 841 من ضمنھم، مشاركة ومشارك 1732آراء ووجھات نظر جمعت أنشطة البحث المیداني 
نشطاء الو ورؤساء العشائر المحلیة ورجال الدینالحكومة المحلیة وضباط األمن  ن منمسؤولی المشاركون في البحثتضمن 

 لخطر التجنید المتطرف.  ضینأولئك المعرّ  ، ومن ضمنھمالمجتمع المدني والسكان المحلیین المستضعفینمن 

مشارك ومشاركة. ھذا  254لقات نقاش مركزة مع وح ؛فردیة مقابلة 163أنشطة البحث المیداني ، شملت في المجموع
 من أصحاب المصلحةشخًصا  912إلى المناقشات  انضم حیث ،لیوم واحد في كل مجتمععمل  اتورش ثالثباإلضافة إلى 

في مختبرات السیاسة الثالثة.  مختصینمن صانعي السیاسات واألكادیمیین والشخًصا  137شارك والشأن المحلیین، كما 
 ).1للتحقق (الجدول مشاركاً ومشاركة لحلقات النقاش المركزة  266باإلضافة إلى انضمام 

 

 

 

 

 . تونس): خریطة ٣الشكل ( . لبنان): خریطة ٢الشكل ( ): خریطة األردن. ١الشكل (
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 .: توزیع المشاركین في األنشطة البحثیة وفق النوع االجتماعي)١الجدول (

النشاط 
 البحثي

 المقابالت
 الفردیة

حلقات النقاش 
 المركزة

مختبرات  ورش العمل
 السیاسات

حلقات النقاش 
 للتحققالمركزة 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر الجنس

 61 39 17 23 161 155 45 46 25 29 األردن

 38 41 20 19 171 124 43 40 19 35 لبنان

 30 57 23 35 133 168 47 33 8 47 تونس

 المجموع

111 52 119 135 447 465 77 60 137 129 

163 254 912 137 266 

1732 
 

. أوالً، تشترك الدول الثالث في تعداد متقارب اعتمد اختیار أسئلة البحث في األردن ولبنان وتونس على ثالثة عوامللقد 
من السكان، ویمكن مقارنتھا نسبیاً من حیث الحجم. ثانیاً، تأثرت الدول الثالث بعدم االستقرار اإلقلیمي وموجات الالجئین 

یمقراطیة دذات تونس وتوضیحاً لما تقدم، ولة من ھذه الدول شكالً مختلفاً من الھشاشة. من سوریا ولیبیا. وثالثاً، تمثل كل د
على الرغم  دن،األر؛ بینما عانى ة لالنقسامات الطائفیة والسیاسیةعانى لبنان لفترة طویلة من الحكم الھش نتیجوقد  ؛ناشئة
الضغوط االقتصادیة واالجتماعیة واألمنیة. عالوة على  من تداعیات الحروب اإلقلیمیة مع تزاید المستقر، الحكم الملكيمن 

ا الذین یتمثل السبب في أعداد المواطنین الكبیرة نسب، سواء تتعلق بالتطرف العنیفالثالثة تحدیات أمنیة  لدولواجھت ا ذلك،
تھدافھا بسبب اسخارج ، أو من ال)المقاتلین العائدینمسألة  وحالیاً تثیرفي الخارج ( التطرف العنیفانضموا إلى حركات 

 من قبل عدد من ھجمات التطرف العنیف.

صیل اأدناه تف . یقدم الجدول)2(الجدول  جمیع أنحاء األردن ولبنان وتونس في ابحثیً  انشاطً  238 عقد، تم في المجموع
 األنشطة المذكورة:

 

 .: المجموع الكلي لألنشطة البحثیة)٢(الجدول 

حلقات النقاش  ورش العمل البلد
 المركزة

مختبرات  المقابالت
 السیاسات

 1 55 13 12 تونس

 1 54 11 12 لبنان

 1 54 12 12 األردن

 المجموع
36 36 163 3 

238 
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 إعادة تصور األمن اإلنساني .3
یھدف  ،وسیاسات األمن الصلب ومكافحة التطرف العنیف األمن اإلنسانيمقاربات العالقات بین تناقش أدلة على  اعتمادً ا

قق التوازن یساھم في، ویح ،بما یتفق مع انساني وتنفیذھاألمن اإلمقاربة إعادة تصور كیفیة ھذا المشروع البحثي إلى دراسة 
  .في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیاالسیاسات الھادفة إلى مكافحة تھدیدات التطرف العنیف العابرة للحدود و

 . نسانياألمن اإل صورنتائج من النقاش مع المشاركین في األبحاث حول إعادة ت تم التوصل إلى أربع

(ب)  ة،األساسی: (أ) الخدمات التي تلبي احتیاجاتھم اإلنسانیة على نحوین نسانيتفھم المجتمعات المحلیة األمن اإل أوالً،
ً االثنین بین تصور ال وتمت إعادة. األفكار المجردة التي تلبي القیم اإلنسانیة األساسیة ، ستجیبینعض المبالنسبة لبو. تبادلیا

ستجیبون معبر ومن جھٍة أخرى، الخدمات في قطاعات مثل اإلسكان والتعلیم والبنیة التحتیة والصحة.  یقابل األمن اإلنساني
ِّلةالحوكمة  ذلكشمل یتمثل في توفیر الحریات والحقوق. ویي ألمن اإلنسانلعن فھم مختلف  آخرون من  ، والتحررالُممث

والحقوق السیاسیة  6)نسانيعنصر رئیسي في تعریف األمن اإلبأن ذلك المشاركین  عدم معرفةالخوف (على الرغم من 
األمن اإلنساني من خالل المكاسب المجردة التي ستؤدي في النھایة إلى الشعور باألمن  المستجیبونوما شابھ ذلك. حدد 

 ، على سبیل المثال.كركائز أساسیة لتعریفھم األمن اإلنساني واألمن الروحيوا إلى أمن الھویة والحمایة. وأشار

 ً المناطق عموًما إلى مظاھر انعدام األمن  سكان كافةیشیر  ؛ حیثعبر غیابھالمشاركون األمن اإلنساني عّرف  ،ثانیا
دم یعكس ع يمن اإلنساناأل. إن عدم القدرة على التعبیر عن ماھیة نسانياألمن اإلمقومات اإلنساني بدالً من تحدید ماھیة 

یشیر  آخر، صعیدٍ على و 7.تداول العامة لھلتحسین  أدوات تبسیطھ االفتقار إلى، وبالتالي تصور ثابت لھذا المفھوم وجود
یاقیة) المظالم المحیطة (السفیھ  طغىإلى المدى الذي ت، تعریفھ أو تصورهعندما یُطلب  نسانيإلى انعدام األمن اإلالتوجھ ھذا 

شرح  المستجیبین إلىتركیز  8(في تعریف ماسلو) المتوفرةة غیر نسانی. توجھ مختلف االحتیاجات اإلعلى حیاة المواطنین
 إلى عدم القدرة على التعبیر عن ما سبق ترجمیُ  ومن ھذا المنطلق،إحباطاتھم بدالً من التعبیر عن أفضل السیناریوھات. 

ً . ةة ذات صلسیاساتیأو توصیات عالة فحلول  كفاءة  كمستقبلین عاجزین أمام عدمأنفسھم  یرواأن المشاركین  لقد بدا واضحا
 .ذاتھاالصنع والتطویر  ، دون تأثیر یذكر على عملیةالطرف المتلقي آللیة صنع السیاسةفي  قفون، ویالدولة

 ً ففي . شغیلیةتسیاساتیة كأداة  يمن اإلنساناألیفتقر لرؤیة وتوظیف مقاربة ما زال التفكیر االستراتیجي للحكومات  ،ثالثا
ین على نحٍو یربط ب األمن اإلنسانيتفعیل مقاربة ذلك ولكنھم غیر قادرین على ، یدرك صانعو السیاسة بعض الحاالت

 شخًصا 137التي جمعت ، في مختبرات السیاسات . ولغایات التوضیحنسانيمؤشرات محّسنة لألمن اإلتصمیم سیاساتھم و
ً ، والشأن من أصحاب المصلحة وھذا  9مفھوم.معرفةً باألمن اإلنساني من حیث الأن صانعي السیاسة ھم األقل  بدا جلیا

المفھوم  عرفةم بینما بدتالذین تمت مقابلتھم محلیًا. وموظفیھا المحلیین  على الصعید الوطنيینطبق على مسؤولي الحكومة 
ات للربط بین تصمیم السیاس أعلى اواستعداد، وأبدوا أوسعواألوساط األكادیمیة في المجتمع المدني الجھات الفاعلة  في

 واحتواء النزاع. نسانيمج األمن اإلاوبر

                                                
 یمكن االطالع عبر:األمم المتحدة، -وحدة األمن اإلنساني، األمن اإلنساني بین النظریة والتطبیق، مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة  6

https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20To
ols/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf 

اإلنساني ومقارباتھ للوقایة من ظاھرة التطّرف العنیف ومكافحتھا في نحو تطویر مفھوم األمن  ،ماھر الزغالمي والباحث المساعد حلمي التومي 7
 على العنوان التالي:  WANAلمعھد تونس،

lications/Final_%20TCR_English_25_July.pdfhttp://wanainstitute.org/sites/default/files/pub 
8 Saul McLeodتسلسل الھرمي لالحتیاجات في ،Maslow  بر:)، یمكن االطالع ع2018( المبسط، علم النفس 

https://www.simplypsychology.org/maslow.html 
 ، متاح عبر: 2018تموز،  12 ،في األردن، "إعادة تصور األمن اإلنساني في األردن" اتالسیاستقریر مختبر  9

les/NWO_PolicyLab_ReconceptualisingHumanSecurityInJohttp://wanainstitute.org/sites/default/files/fi
,rdan.pdf 

، یمكن االطالع عبر: 2019شباط  26كانون الثاني و 10 ،"دة تصور األمن اإلنساني في لبنانتقریر مختبر السیاسات في لبنان، "إعا
http://wanainstitute.org/sites/default/files/files/Reconceptualising%20Human%20Security%20in%20L:

 ebanon.pdf 
 :، متاح على2019آذار  7 ،"نحو سبل أكثر فعالیة لمقاربات األمن اإلنساني في تونس"وتقریر مختبر السیاسات في تونس (باللغة العربیة)، 

http://bit.ly/36ToxOX  
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لى المدى ع مع سیاسات األمن الصلب بالتوازي األمدطویلة  نسانيالتركیز على برامج األمن اإل المستجیبونیفضل  رابعاً،
صیرة ق األمن الصلبسیاسات تبني والرغبة في  إلى ر السكان المحلیون عن الحاجة، عبّ المجتمعاتوفي معظم  القصیر.
 رورةضیتفق معظم المجیبین على  الطویل،فوریة. ولكن على المدى التھدیدات الاحتواء  فيبالكفاءة  التي تتسماألجل 

على المدى الطویل  نيمن اإلنسااأللبرامج  %70و 80بنسبة تتراوح بین  األمدطویلة  نسانيالتركیز على برامج األمن اإل
المستجیبون عن الفترات الوحیدة التي عبر فیھا  لقد تمثلت. %30-20بنسبة  بتدابیر سیاسات األمن الصلب ممزوجةً 

 ،باشرةمحاضرة والتھدیدات كانت فیھا في أوقات على حساب األمن اإلنساني  األمن الصلبلسیاسات تفضیلھم الواضح 
 في طرابلس والكرك. ھو الحال كما

 األمن الصلبالتركیز الحالي على سیاسات ومن الجدیر بالذكر، إعراب المشاركین عن بعض المخاوف من عدم فاعلیة 
یمكن  ،التعبیروالقیود المختلفة على حریة  مداھماتمثل االعتقاالت وال التدابیر،على المدى الطویل. وأوضحوا أن بعض 

مختلفة من االنتقام العنیف من جانب السكان المحلیین الذین یشعرون ببساطة باالستیاء من األسالیب  أن تؤدي إلى أشكال
تجدر وعبیر. التجمع و/أو الت الشعب فيعلى حریة التي توضع أو القیود المختلفة الفاعلون األمنیون الخشنة التي یستخدمھا 

 10نمائي عن التطرف العنیف في أفریقیا إلى استنتاج مماثل.تقریر برنامج األمم المتحدة اإلتطرق اإلشارة ھنا إلى 

ً مّ ھمر ھذا المزیج المقترح سؤاًال یثی ؟ نينساالجدیدة لألمن اإل إعادة التصور ھل یجب إدراج سیاسات األمن الصلب ضمن: ا
 ؟على نحٍو أفضل وما ھي شروط ذلك اإلدراجكیف یتم توضیح ذلك اإلجابة بنعم،  وفي حال

ختلف ت األمن الصلبافترض في ھذا المشروع أن سیاسات  الناحیة األولى،من ف. التساؤل على ھذا اً المستجیبون ردلم یقدم 
 ً دعم إلدراج ال حجم إلى قیاس یةنشطة البحثكافة األأسئلة  تتطرقلم  لذلك،. نسانيعن برامج األمن اإل مفاھیمیاً وتشغیلیا

ن م مستویات مختلفةلمستجیبون ، أبدى اومن ناحیة أخرى. نسانياألمن اإل / تصورالصلب في تعریف ألمنسیاسات ا
اقشة تشجیع المواطنین على من تستوجب عدمبثقافات القمع التي  الحذر عند تناول سیاسات األمن الصلب، ویرتبط ذلك

طاع ن المعلومات العامة حول ق. ولكن نظًرا ألفقط مما سبقلبنان  ، ویستثنىاوتدابیرھ اوسیاساتھ اھجھونَ  یةاألمنالمقاربة 
درة على مناقشة التدابیر األمنیة ھذا الخوف أو عدم القفھذا األمر.  لمستجیبون في لبنانلم یوضح ا أیًضا،األمن محدودة 

التصور للسیاسات األمنیة في المقام إعادة مدى ضرورة أو  سیاسات األمن الصلبیعیق أي نقاش جدي حول كیفیة توجیھ 
 .نسانيألمن اإلالجة إدراجھا في التعریف الجدید لمع التمكن من ، قبلاألول

ي ف یتضحكما  نسانيیشیر مفھوم األمن اإل. نسانيدور الدولة في التعریف الجدید لألمن اإلیدور ھنا سؤال آخر حول 
ف اً الفرد على اعتباره الوحدة األساسیة في التحلیل. ولكن نظراألدبیات إلى  وا ألن معظم المشاركین في البلدان الثالثة عرَّ

ر مسألة ھذا یثیف، المفترض تقدیمھا من الدولةمن خالل الخدمات األساسیة الضعیفة أو غیر الموجودة  نسانيانعدام األمن اإل
. رھاان توافوضموتعمیمھا  دور الدولة المركزي في تقدیم برامج األمن اإلنساني نسانياألمن اإل أن یعكس تصور ضرورة

ً ، خالل المناقشات األمن  شعورالمسؤولیة عن انعدام  والمحلیة،الوطنیة  الحكومات،أن السكان المحلیین یحملون  بدا واضحا
  .سانينفي تنفیذ برامج األمن اإل موثوقیة فاعلیة وأقلھا الجھات أكثرالحكومة  اعتبرت، وفي كثیر من الحاالتلدیھم. 

عبرت فقد في المنطقة.  يمن اإلنساناأل رامجفي بمة ھملجھات الفاعلة الموثوقة وجھات نظر تعطي ھذه المسألة حول ا
في توفیر برامج األمن  الذي حاز على أعلى موثوقیة /الجھةحول الكیان متشعبةالمجتمعات المحلیة عن وجھات نظر 

والمنظمات الدولیة غیر  )،ان / األردن. وشمل ذلك المنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمع المحلي (شرق عمنسانياإل
وفي مناطق  .أصحاب النفوذالقائمة على  زبائنیةشبكات الالأو  المحلیة،واألحزاب السیاسیة  )،الحكومیة (بن قردان / تونس

ذه الجھات ھفیھا وھذا یعكس الثقة القائمة على التجارب الفعلیة التي قدمت  ؛موثوقاعتبر الجیش الوطني كممثل  ،قلیلة
 ةیوضح ھذا االختالف في الجھات الفاعلة الموثوقوللسكان المحلیین.  نسانياألمن اإل عملت على تحسینالفاعلة خدمات 

ظھرت عدة جھات فاعلة كما وبین مقدم الخدمة والمواطنین. بین الحكومة  ردمھاالفجوة التي فشلت الحكومة في حجم 
 .نتیجةً لذلك المحلیة االةالمودورھا واكتسبت استحوذت على أخرى 

                                                
  )، یمكن االطالع عبر:2017برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، رحلة التطرف في أفریقیا ( 10
-2017-report-JourneyToExtremism-extremism.undp.org/content/downloads/UNDP-to-http://journey

english.pdf 
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مدى ضرورة أن تستند إعادة تصور األمن ھو و ،نسانيالسؤال الثالث الذي تثیره ھذه المناقشة حول األمن اإلھنا یظھر و
ضرورة وجود دور مركزي أعاله إلى  أشیر المثال،. على سبیل الموجودةعلى الجھات الفاعلة الموثوقة أم  اإلنساني

لكن السؤال المطروح ھنا ھو و. كونھا جھةً فاعلة غیر موثوقة، على الرغم من نساني المعرف حدیثًافي األمن اإللدولة ل
. ةولیس بالضرورة الجھات الموثوق الحالیة،" على أساس العناصر الفاعلة نيمن اإلنسااأل" مدى الحاجة إلى إعادة تصور

 المنظمات غیر الحكومیة الدولیة ھي األكثر قدرة على تقدیمأن إلى السكان المحلیون في طرابلس تطرق ، فعلى سبیل المثال
 ،ناصر الحزبیة في لبنان. وبالتاليعلى الع وینطبق ذات األمربالضرورة. لیست موثوقةً ، لكنھا نسانيبرامج األمن اإل

" يانمن اإلنساألن "" مفھوًما یتعلق بالجھات الفاعلة التي تعمل على تحسیيمن اإلنساناألما إذا كان " ھنا، یصبح السؤال
 بذلك.المتوقع منھا القیام الجھات الموثوقة ب یرتبط لألفراد أو

نا ھفي المنطقة وغیرھا. ولكن تجدر اإلشارة  يمن اإلنساناألالبحوث المستقبلیة حول  القدرة على إرشاد األسئلة تمتلك ھذه
مجتمعًا بمختلف الخصائص الدیموغرافیة والجغرافیة واالجتماعیة  18الذي تم إجراؤه في  البحثي،إلى أن ھذا المشروع 

 في ھذه االتجاھات. يمن اإلنساناألالبحوث المستقبلیة حول  یمكن االسترشاد بھ في واالقتصادیة،

م تعریف األمن ، یتونتائج البحث مستجیبینوبناًء على مدخالت ال أعاله،واألسئلة التي تمت مناقشتھا  التحفظاتفي ضوء و
 على النحو التالي: نسانياإل

من خالل واألساسیة ألفراد االحتیاجات بوجود بیئٍة ملبیٍة األمن اإلنساني ھو حالة من السالم الفردي والجماعي یتحقق 
رسخ دولة وتمؤسسات الز الثقة في یتعزالتي تعمل على دولة وال كافة المواطنین وواجباتھم.حقوق ل الكافلةِ التشریعات 

 11المواطنة واالنتماء.

  

                                                
  2018تموز،  12إعادة تصور األمن اإلنساني في األردن،" في األردن، " اتتقریر مختبر السیاس 11

ingHumanSecurityInJohttp://wanainstitute.org/sites/default/files/files/NWO_PolicyLab_Reconceptualis
, rdan.pdf 

، یمكن االطالع عبر: 2019شباط  26كانون الثاني و 10تقریر مختبر السیاسات في لبنان، "إعادة تصور األمن اإلنساني في لبنان،" 
http://wanainstitute.org/sites/default/files/files/Reconceptualising%20Human%20Security%20in%20Le 

 banon.pdf  
 :، متاح عبر2019آذار  7 "لیة لمقاربات األمن اإلنساني في تونس،عانحو سبل أكثر ف"وتقریر مختبر السیاسات في تونس (باللغة العربیة)، 

http://bit.ly/36ToxOX  
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 التھمیش .4
 ردن ولبنانفي األ تمت دراستھاجمیع المجتمعات الثمانیة عشر التي تم رصده في ھناك شعور حاد بالتھمیش یوجد 

ى الرغم من اختالف علو. ةالدیموغرافی ةختالف المؤشرات االجتماعیة واالقتصادیة والتركیبوتونس على الرغم من ا
 ةٌ مثیرةٌ وھذه مسأل قتھم في حكوماتھم أمر ال مفر منھ؛السكان المحلیین وانعدام ثعزوف  فيتأثیره  بقي، مستوى التھمیش

 12لتطرف العنیف وغیره من أشكال االضطرابات االجتماعیة والسیاسیة.كمحرك ل دورهأثبت قد للقلق ألن التھمیش 

 ھذا الشعور العمیق بالتھمیش: تفسیرطریقتان ل یوجد

 نأمام السكان المحلیی الدولة تبدو، حیث برامج األمن اإلنساني الضعیفة بسببشعور بغیاب الدولة ھناك  أوالً، –
أو االفتقار  )،مثل عدم كفایة المواصالت العامة في الطفیلة (األردن ،ن المظالم. كما أدوجغیر مو كمزود خدمةٍ 

في دوار ھیشر  المواد المخدرة (المخدرات)أو سوء إدارة تعاطي  )،إلى فرص عمل قانونیة في بعلبك (لبنان
اني ، األمن اإلنستصور السكانفي و. ة للسكاناألساسی الحتیاجاتلتعكس مباشرةً مدى إھمال الحكومات (تونس) 

ارك في شبلدیة مسؤول  أشار، طریقة كریمة. ضمن ھذا السیاقتیاجات األساسیة بھو حالة یتم فیھا تلبیة ھذه االح
 اعدةمن المساستھجاناً لنساء المستضعفات ھو أمر أكثر بأن الدعم المالي المقدم لاألنشطة البحثیة في األردن، 

 13بسبب الطریقة المھینة التي تقدم بھا الوزارة المعنیة ھذه المساعدة. ذاتھا

ن إلى التدابیر األمنیة االنتقائیة والمفرطة في المجتمعات المحلیة كشكل من أشكال ینظر السكان المحلیو ثانیاً، –
منیة یُعتقد أن العملیة األ طرابلس،. في بعض مناطق االنقسام الطائفي مثل الوجود السیئ أو غیر الواضح للدولة

التدابیر مقارنة ب تحدیداً تستھدف السنة في لبنان منفذة على نحو انتقائي وھي عملیات  2019وعام  2016في عام 
ینظر السكان المحلیون إلى استخدام القوة  وبالمثل، 14بالطوائف األخرى. تعلق األمریعندما األمنیة المطبقة 

نة ي وقت تھمل فیھ الدولة المدیف المنطقة،قطاع السیاحة الناشئ في كمتسبب في الضرر لالمفرطة في عجلون 
ما عند موجودةأن الدولة لقناعة التي ترى تؤدي ھذه الطرق إلى اوفي المحصلة، الخدمات.  باقي تقدیم من حیث

 عندما یتعلق األمر بخدمة الناس أو تقدیم حقوقھم.األشخاص، ولكنھا تغیب ترید تأدیب 

ان ، اشتكى السكتمت دراستھالمناطق التي اضعف الحكم المحلي والالمركزي. في كافة  عالوة على ذلك، یعكس التھمیش
العواصم بغض النظر عن االختالفات الموضوعیة في مستویات  بینھم وبینالمسافة  بسببالمحلیون من تھمیشھم 

 . ذو محرٍك جغرافيتھمیش : أخرىأي بعبارة . التھمیش

لكل من  یةودوار ھیشر عن تھمیشھم على الرغم من اختالف المسافة الفعلقردان أعرب سكان في بن  المثال،على سبیل ف
لجدل اكل من الكرك والطفیلة من التھمیش رغم أن المشاركون في اشتكى كما . التونسیة، تونس عن العاصمة المدینتین
ھمیش ونقص تالتعبیر عن ال، كان وفي لبنان. بالطفیلةنسبیةً خدمة أفضل مقارنةً مستوى على تحصل الكرك یفید بأن 

، عیةوبغض النظر عن المؤشرات الموضو، بالتاليبعلبك.  في صدىنعكاًسا لذات الفي طرابلس االكافیة وة منھجالبرامج الم
 جاربتحول إخفاق خاوف المیثیر ھذا بالضرورة . وفي العاصمة یعیشواإن لم  ن أنفسھم مھمشینوالسكان المحلی یعتبر

 .على قدم المساواةالتنمیة مقدرات توزیع ب التكفلاألخیرة في ھذه البلدان وقدرة الدولة على  الالمركزیة

مقاربة د في اعتما لقصوراكیف یؤثر بین صانعي السیاسات و نسانيالمعرفة حول األمن اإل نقصھذا یسلط الضوء على و
ً  نسانياألمن اإل ھ وتقدیر وتفعیل األمن اإلنساني . إن عدم قدرة صانعي السیاسة على فھماستراتیجیاً على المواطنین عملیا

                                                
12 Hannah Brock ، ،متاح عبر:2011تھمیش عالم األغلبیة، ودوافع انعدام األمن والجنوب العالمي، مجموعة أكسفورد لألبحاث (فبرایر ،( 

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

 :، متاح على2017وموجز السیاسة األوروبیة حول الشباب، آذار 
http://www.iai.it/sites/default/files/p2y_pb_3.pdf 

 :)، متاح عبرWANA ،2019الرصیفة نموذجا. (عمان: معھد  د. نفین بندقجي، ولینا الحاج، قراءة بین األمنین اإلنساني والسكاني، 13
http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Publication_Russeifa_English.pdf 

  LCPS)، استنادًا إلى البحث المیداني والنتائج الموجزة لفریق 1920بارق محادین، نحو أمن إنساني شامل في طرابلس، (عمان: معھد  14
متاح عبر: 

glish%20Final%20Report.pdfhttp://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Tripoli%20En: 
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فعال والحكم غیر ال الضعیفة اإلنساني برامج األمن عبر، تنعكس محركات الصراعلمعالجة  األمدكأداة شاملة طویلة  أھمیتھ
لتعبیر ا ویمكن رؤیةالسكان المحلیین وخاصة في المناطق البعیدة عن العاصمة.  على نحو كامل معلدولة ارتباط او/أو عدم 

ترجم ألن التھمیش ی المعنیة،ن األطراف في البلدان الثالثة لصادر عحوظ افي السخط المل بوضوح عن مظاھر ھذا التأثیر
االجتماعیة في ھذه البلدان منذ والحراكات التحوالت في شروط الخالف السیاسي دراسة كما أن مباشرة إلى غضب. 

 تدعم ھذا المسار. 2011العربیة في  الثورات

في  جھات فاعلة محلیة موثوقة؟ ظھور فيما ھو تأثیر غیاب الدولة : ینمّ ھم، تثیر ھذه المخاوف سؤالین عند اجتماعھا
كیانات ل في تتمث بعلبك،في كل مجتمع. في  المختلفةمجموعة متنوعة من الجھات الفاعلة الموثوقة  ذلك على، ینعكس لبنان

تجھ یمنظمات المجتمع المدني. تتمثل في ، وفي طرابلس تتمثل في الجھات غیر الحكومیة، وفي صیدا ،موازیة للدولة
. الً عنھابد إلى كل من یستطیع توفیرھا اإلنساني،في تقدیم برامج األمن المخفقة ن الدولة السكان إلى تحویل والئھم ع

وھذا یزید من ابتعاد الدولة  فراغ اجتماعي واقتصادي وتنموي واضح تملؤه جھات فاعلة غیر حكومیة.نھ تم رصد إأي 
 .عن مواطنیھا

دور أن تتولى الدولة  جبی المثالیة،من الناحیة  ھو الشكل المطلوب لوجود الدولة؟إلى سؤال حاسم آخر: ما  قودھذا یو
 ذلك، الحكومات الوطنیة الضعیفة تحقیقتستطیع ال  ذلك،. ومع نساني، إن لم یكن تنفیذ برامج األمن اإلالمراقبة واإلشراف

 15.والحكم المحلي الة من الحكمنماذج الالمركزیة أشكاالً فعّ التجارب الحدیثة في عن بعد ولم ینتج 

ى ، علیدیر الجیش األردن،. في الطفیلة في جنوب خدمةللیحل قطاع األمن محل الحكومة كمزود  المجتمعات،في بعض 
 المدنیة محاطةلدولة اونتیجة لذلك، أصبحت المستشفى الوحید ویوفر بعض مشاریع البنیة التحتیة الرئیسیة. سبیل المثال، 

 لدینامیكیاتاإلى أن ھنا تجدر اإلشارة والخط الفاصل بین الدور المدني للحكومة والدور العسكري للجیش.  لغي، مما یبالجیش
البحثي  ن التحقیقالمزید مبالتالي وتتطلب  المكثف والمعمقللبحث تفتقر العسكریة في ھذه البلدان -المعقدة للعالقات المدنیة

 16.مستقبال

  

                                                
  )، متاح عبر: 2017للحكومة المفتوحة حول األردن ( (OECD) انظر على سبیل المثال، مراجعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 15
, 2017.pdf-Highlights-ernance/Jordanhttps://www.oecd.org/mena/gov 

)، یمكن االطالع 2018سارة یركس ومروان المعشر، الالمركزیة في تونس: تمكین المدن وإشراك األشخاص، مؤسسة كارنجي للسالم الدولي (
 عبر:

-engaging-towns-empowering-tunisia-in-https://carnegieendowment.org/2018/05/17/decentralization:
 76376-pub-people 

 : "عام الالمركزیة" في لبنان؟ متاح عبر:2019)، 2019وقراطیة (موجز تقاریر الدیم
lebanon/-for-decentralisation-of-year-the-reporting.org/2019-https://democracy 

لشرق األوسط ھذه المسألة من خالل برنامجھم حول العالقات المدنیة العسكریة في الدول العربیة، یمكن االطالع یستكشف مركز كارنیغي ل 16
 :على المزید من المعلومات حول ھذا البرنامج عبر الرابط التالي

mec.org/specialprojects/ArabCivilMilitaryRelations/?lang=en-https://carnegie  
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 األمن الُمتعثر .5
حمایة الدولة وحدودھا من حیث وظیفة تقلیدیة لسیاسات الھذه تؤدي . سیاسات األمن الصلبدرس ھذا المشروع دور ی

دابیر . یتعلق الجزء اإلجرائي بالتتنقسم ھذه السیاسات إلى قسمین: اإلجرائي والتشریعيوالجوانب العسكریة واألمنیة. 
یتعامل الجزء التشریعي  أخرى،من ناحیة وداخل السجون.  جراءاتواالعتقاالت واستخدام القوة واإل لمداھماتاألمنیة مثل ا

مثل قوانین مكافحة اإلرھاب  17،مع القوانین والتشریعات التي تنظم البیئة الحاكمة من أجل تنفیذ سیاسات األمن اإلجرائیة
 .أو قوانین األمن السیبراني

لعنیف وعلى برامج األمن التطرف ا الوقایة من على جھود سیاسات األمن الصلب ثرلقد سعى المشروع إلى تقییم أ
 الشاملة،وعرقلة برامج األمن اإلنساني الناجحة  تضمن إمكانیةت الصلب مع االفتراض األساسي بأن تدابیر األمن اإلنساني،

قیمة المضافة لھذا البحث ونتائجھ في مفرطة. تكمن العندما تكون القوة انتقائیة أو  ویمكن أن تعزز التطرف العنیف
زیادة الفجوات  فيباإلضافة إلى دراسة تأثیرھا  العنیف،التطرف  جھود الوقایة منعلى  تدابیر األمن الصلباستكشاف تأثیر 

وجود  حسمب المشاركونأكد  البحثیة،في جمیع األنشطة  على كال المسارین في التأثیر؛تأكید التم وقد . يمن اإلنساناألفي 
 .األمن اإلنساني ومواطن الضعف في برامجالتطرف العنیف  محركاتصلة مباشرة بین 

 ،ةالمجتمعي والمشاركة السیاسیالتماسك ب المتعلقةإلى الحد من تنفیذ برامج األمن اإلنساني  سیاسات األمن الصلبأدت 
ة في تشمل السیاسات األمنی على كلیھما؛ حیث الطفیلة في األردن أدلةمشاركون من المفرق والقدم وقد على سبیل المثال. 

و مواضیع الدورات التدریبیة أوعدد المشاركین المواقع، على سبیل المثال ال الحصر: القیود المفروضة على  ،ھذا الصدد
إلغاء  أو ،تقیید احتماالت توظیف أفراد أسرة المشتبھ فیھو ،التي یمكن للمنظمات المحلیة العمل بھا القدراتبرامج بناء 

 بشكل مباشر. خدمة أو برنامج

من خطر  رفعبدوره یمكن أن ی وھذا، معاداة القطاع األمنيیؤدي التھمیش المقترن بالسیاسات األمنیة القمعیة إلى 
ونة في اآل ،العدید من المظاھر كما ھو الحال في مباریات كرة القدم أو الجنازات أو تتمثل ھذه العداوة في. التطرف العنیف

یساھم استخدام القوة االنتقائیة و 18بالطغاة،في أشكال التعبیر الدیني التي تصف الجھات األمنیة تمثلت  ،األخیرة في تونس
خدام ذلك، في حین أن االستھذا الخطر. تؤكد األدلة من الرصیفة في األردن ومنزل بورقیبة في تونس زیادة واإلفراط في 

 .نمن السكان المحلییاحتواء التطرف العنیف ھو أمر مرحب بھ الصلب من أجل األمن لسیاسات المتوازن 

ة على المدى القصیر لمواجھ األمن الصلبتجمع بین سیاسات  وجود صیغة لألمنتفضل المجتمعات المحلیة  الواقع،في 
أو  رك،والكالمجتمعات التي تواجھ تھدیدات مثل بعلبك تبدي . طویلة األجل نسانيبرامج األمن اإل معالتھدیدات الفوریة 

ومن  في احتواء التھدیدات. األمن الصلبلسیاسات ، تقدیرھا تجاه التأثیر الفوري قردانتلك الحدودیة مثل المفرق وبن 
 المضایقاتن مقطاع األمن یقلل وحضور  وجودألن لصلب أن النساء في لبنان یفضلن سیاسات األمن ا أیًضا،المثیر لالھتمام 

السیاسات، لكن الواضح لتأثیر ھذه  لجندريالتطرق إلى البعد ا كان وھنا، 19أمنھن الشخصي. رفعوبالتالي  ،والتحرش
 في األبحاث المستقبلیة.  على نحو أوسع یجب استكشافھ

لب معالجة تتطوفقط ألنھ محدود التأثیر.  األمن الصلب كإجراء قصیر األمدسیاسات بتفضیل  لمستجیبینجمیع ا صرح
 .الصراع المحلیة محركاتمعالجة مختلف  للتمكن مناألسباب الجذریة للنزاع نھجا شامال وطویل األجل لألمن اإلنساني 

 ،وبالتالي  ویتوقف عند ھذا الحد. األمن الصلبإجراءات  وظفی خفق قطاع األمن في رؤیة ھذه العالقة، فھوغالبًا ما ی
 یعجز قطف إجراء فوريسیاسات األمن الصلب كن والسكان المحلی یرىفي حین وھذا والغایة. سیلة ینظر إلیھا على أنھا الو
ً عن احتواء التھدیدات  فھًما لھذه العالقة والدور المركزي الذي یجب أن  الفاعلون األمنیونأظھر  لبنان،فقط في . ذاتیا

                                                
عبر: متاح ) WANA 2019معھد  -نفین بندقجي، بارق محادین ولینا الحاج، محددات األمن اإلنساني واألمن الصلب في عجلون (عمان  د. 17

ajloun-hardsecurity-and-security-human-http://wanainstitute.org/en/publication/determinants 
 :، متاح على2019آذار  7 "أكثر فعالیة لمقاربات األمن اإلنساني في تونس، نحو سبل"وتقریر مختبر السیاسات في تونس (باللغة العربیة)،  18

25_July.pdfhttp://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Final_%20TCR_English_ 
فین بندقجي، السیاسات الطائفیة واألمن اإلنساني وجھود منع التطرف العنیف في لبنان، معھد د. نزینة الحلو، سامي زغیب، مي تمیم، و 19

WANA 2019 ،(عبر:  متاح 
6.pdf-%20English%20Report_%2030-http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Lebanon 
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ھم على ھذا الف یوجد ما یدلل، لم األردن وتونس أما في. سیاسات األمن الصلبالستكمال  يمن اإلنساناألتقوم بھ برامج 
 .الشامل

یف وكوسیاسات األمن الصلب  نسانيتوضح بعض الفروق األساسیة الكامنة الترابط بین سیاسات األمن اإل –
 .سیاسات األمن الصلبلیة عاعلى ف ين اإلنساناألمبرامج یمكن أن یؤثر الضعف في 

ني ضعیفًا ویلقى اللوم في من اإلنسااألعندما یكون  .وقطاع األمن تشمل الحكومةن أن الدولة والمستجیب یرى –
مما یزید  أیًضا،عن ذلك إلى قطاع األمن  ةالناتج المعاداةیتم توجیھ جزء من ھذا اللوم و الحكومة،على ذلك 
 .للثقة في الحكومة والموسعبسبب االفتقار المبدئي المساھمة التبعیة من 

مما یحد من قدرة القطاع األمني  األمن،إلى قطاع  حد معین بلوغ في الحكومة بعد انعدام الثقة یمتد وبالمثل، –
 .على تنفیذ السیاسات األمنیة

حول األسلحة والذخائر لتنظیم استخدام األسلحة مشروع قانون  تقدیمنحو كان ھنالك توجھ  المثال،في األردن على سبیل 
وزیر إال أن  ؛رسمیًاتقدیر واضح لعدد األسلحة المتداولة في البلد  ال یوجد وفي حین أنھبین المواطنین.  الصغیرة ورقابتھا

بیان آخر ھذا ینفي قبل أن  األردن،مالیین قطعة من األسلحة غیر المرخصة في  10إلى تداول حوالي أشار الداخلیة 
ي ھذه تشمل أسباب عدم الثقة فوفي الحكومة.  متعاون بسبب عدم ثقتھفي ال ورغبةً  ااستعدادً  العامة بدِ مع ذلك، لم یُ  20الرقم.

أو أنھ یمثل خطوة الحتواء قوة  معین،نحو تنفیذ تدبیر سیاسي أولى ھذا اإلجراء خطوة  كونالمخاوف من  تحدیداً الحالة 
دور ى واضح عل یأتي ما سبق كمثال ،التشكیكالنظر عن األسباب الدقیقة وراء ھذا  وبغض. الدولةفي  يعشائرالالمكون 
ھذا یعوق تنفیذ و قطاع األمن؛إلى  انعدام الثقةامتداد  في –نسانيلبرامج األمن اإل كمقدم–الثقة في الحكومة انعدام 

 .حقّةأو  ضروریةالتي یمكن أن تكون السیاسات األمنیة 

لى ذلك. مثال عكه المثال أعال ، ویأتيلمحركات سیاسیةالتدابیر األمنیة حول خضوع یتعلق انعدام الثقة أیًضا بالمخاوف 
دت أ ة ھي أداة سیاسیة الستھداف السنة، وقدالسكان المحلیین في صیدا وعین الحلوة بأن التدابیر األمنی وكمثال آخر: قناعة

 االنقسامات الطائفیة مثل لبنان أو العراق على سبیل المثال. الدول ذاتفادحة في  إنسانیة خسائرإلى المخاوف  ھذه

 ما ستنخفضكتحسین االستجابة لسیاسات األمن الصلب. إلى  وتعزیزھا تحسین برامج األمن اإلنساني یؤدي في المحصلة،
آلیات للمشاركة السیاسیة والحوار المدني العسكري  في حال وجودالسیاسیة وراء التدابیر األمنیة  المحركاتالمخاوف من 

): تستجیب ٤من التأثیر (الشكل بدورة  وسیاسات األمن الصلب نساني، تمر العالقة بین األمن اإلفي العموموحریة التعبیر. 
 اتھم،إحباطتحّسن من شعورھم باألمان الشخصي وتقلل من وبالتالي  األساسیة،الحتیاجات الناس  يمن اإلنساناألبرامج 

 .لبالصاستجابة الناس لسیاسات األمن  رفع منھذا یو ثقتھم في الدولة، ، وبالتاليمما یعزز ثقتھم في الحكومة

ند فع. كما نوقش أعاله في القسم الخاص بالتھمیش وھكذا یصبح من الواضح أن غیاب الدولة قد أدى إلى ھذا التعقید
عدم رب لیس من المستغوأفضل.  الصلب على نحووسیاسات األمن ویتلقى العامة التھمیش  یتقلصالدولة  ارتفاع فاعلیة

الدولة ، مفبالنسبة لھ المحلیین في ظروف معینة؛ السكان على التمییز بین فشل الحكومة كمقدم للخدمة وقطاع األمن قدرة
 .وانتھى األمر . نقطةغیر موثوقة

 

 

 

 

                                                
، 2019وجدل سیاسي عشائري حول توجھات الحكومة لسحبھا (باللغة العربیة)، الجزیرة  مالیین قطعة سالح باألردن.. 10ھدیل الروابدة،  20

  http://bit.ly/2Qj0oM3  یمكن االطالع علیھا عبر:
  http://bit.ly/2q153Hq ، متاح عبر:21وھذا المقال باللغة العربیة على عربي 
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تلبي برامج األمن 
اإلنساني االحتیاجات 

اإلنسانیة

تحسین األمن الشخصي 
والمجتمعي

انخفاض اإلحباط 
بناء الثقة بالدولةوالمعاداة تجاه الدولة

تقبل سیاسات األمن 
الصلب وااللتزام بھا

	.تحسین األمن اإلنساني یؤدي إلى نجاح سیاسات األمن الصلب): ٤الشكل (
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 سیاساتیةمالحظات  .6
 

ن األمن العالقة بی فيوالدور المھم الذي یلعبھ التھمیش في التأثیر  اإلنساني،تناولت المناقشة أعاله إعادة تصور األمن 
. الصلب وسیاسات األمن نسانيوالعالقة المعقدة بین األمن اإل وسیاسات األمن الصلبالتطرف العنیف  الوقایة منو نسانياإل

 .تياآثارھا السیاسإلى نظًرا ج البحوث في األردن ولبنان وتونس تستحق االھتمام ثالث مالحظات حول نتائیوجد ھناك 

ت سیاساعموًما  نوالمستجیب یرى المواطنین،القطاعات األمنیة لبناء عالقة مع على الرغم من الجھود المبذولة من  أوالً،
دم مھمة سد فجوة عفي األردن وإیكالھا ب دور الشرطة المجتمعیة. وتشمل ھذه الجھود تفعیل سلبي على نحوٍ  الصلب األمن

" في تونس كجزء من جھودھا إلصالح شرطة الجواروإطالق مبادرة " 21والمواطنین،الثقة والتواصل بین قوات الشرطة 
، أو ما إذا كان التأثیر السلبي عن مدى كفاءة إنجاز ھذه الجھود المطروح إلى السؤال وھنا یتجھ االنتباه 22األمني.القطاع 

ً حول ذاتھ محلیصیاغتھ جراءات األمنیة الیومیة یتجاوز/یقلل من االنطباع اإلیجابي الذي یحاول القطاع األمني لإل  یتطلب. ا
 وتأطیرھا.ولھا حللتفكیر في تنفیذ السیاسات األمنیة والتواصل  نھجاً جدیداً انتقاد التدابیر األمنیة  المستجیبین إلى توجھ

ند " في سیاقات أخرى أو استيمن اإلنساناأللم یشر أي خبیر أو ممثل محلي أو ممارس إلى " البحث،في جمیع أنشطة  ثانیاً،
من األمع االشتباك ھذا یعكس مستوى عدم و ما أو تقدیم حجة؛ شرح نقطةغایات ل بلدانھمإلى مقارنات مع دول أخرى غیر 

ما زالت ھناك ضرورة . عالمي والتنموي محلیًاو/أو غیابھ عن الخطاب اإل السیاقتفعیل وأشكال  كمفھوم، ياإلنسان
ً وجذب االنتباه إلى تنفیذه اإلنساني تسویق مفھوم األمن من الجھود في المزید لبذل  حتمیة تفادة وجمع الدروس المس محلیا

ً  السیاسات صانعيعلى مستوى ذلك  ینفذیجب أن ومختلفة. القلیمیة اإلسیاقات المن  نس حیث في األردن وتو ، خاصةً أیضا
 23لمفھوم وتطبیقاتھ المحلیة.الواضح با اإللمامعدم  اتأظھرت مختبرات السیاس

 اغةالصیجیدة سیاساتیة لم یتمكن المشاركون من تقدیم توصیات  نشاطاً، 238األنشطة البحثیة البالغ عددھا كافة في  ثالثًا،
/أو تقدیم نقاط عمل محددة. التوصیة وار زمني لتنفیذ إطكذلك ، ومحددین وشأن موجھة بوضوح إلى أصحاب مصلحةو

وبالنظر إلى ارتفاع عدد المشاركین  آخر، صعیدعلى والمنھجیة في اختیار عینة البحث.  قصریشیر ھذا إلى  وربما
 وفي حال امتلكت. المواطن في صنع السیاساتإشراك أیًضا إلى ضعف مستوى  ھذا یشیر تجاربھم، واختالف) 1732(

ً  الدول ِّلة الحوكمة من  الثالث إرثا ات اسقدرة المستجیبین على توضیح توصیات السی رتفعتال قویة،وثقافة دیمقراطیة الُممث
 إلضافي.ا التحققفریق البحث ویستحق بعض من افتراض ذلك محض قد یكون  ذلك،. ومع وتقدیمھا بشكل مفصل ودقیق

                                                
  http://eupolcopps.eu/ar/node/5454انظر المثال:  21

 وتجد المزید حول نشاط الشرطة المجتمعیة في األردن على صفحتھم الخاصة على الفیس بوك:
https://www.facebook.com/JordanianCommunityPolicing/ 

 عبر: بسمة بركات ""شرطة الجوار"... مبادرة تونسیة لتحسین العالقة مع المواطنین" (باللغة العربیة)، متاح 22
http://bit.ly/33PmRE0  

 ، متاح عبر:2018تموز،  12في األردن، "إعادة تصور األمن اإلنساني في األردن"،  اتتقریر مختبر السیاس 23
http://wanainstitute.org/sites/default/files/files/NWO_PolicyLab_ReconceptualisingHumanSecurityInJo

, rdan.pdf 
 ، متاح عبر:2019شباط  26كانون الثاني و 10تقریر مختبر السیاسات في لبنان، "إعادة تصور األمن اإلنساني في لبنان،" 

http://wanainstitute.org/sites/default/files/files/Reconceptualising%20Human%20Security%20in%20Le
banon.pdf 
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