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النوع اإلجتماعي، األمن وإصالح 
قطاع األمن يف لبنان

بقلم النا خطاب وهرني مريتنن

ص   ملخَّ
عن  فضاًل  األمنية،  للمؤسسات  ونظرتهم  لللبنانيني،  األمنية  واملفاهيم  التصورات  يف  اإلجتماعي  النوع  دور  الورقة  هذه  تتناول 
التفاعالت الدينامية بني اجلنسني داخل هذه املؤسسات األمنية. ويسمح إستخدام النوع اإلجتماعي كفئة للتحليل بفهم وإدراك 
أعمق للتصورات األمنية على نطاق أوسع، مبا فيها تلك املتصلة بأزمة الالجئني السوريني والعنف األسري. كما تضيء هذه املقاربة 
على مواضيع بحث، منها خماوف الرجل، ومعاجلة العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي، والقلق من الرتدي البيئي. 
غالبيتها  نفوذ  شبكات  من  املكونة  والطائفية  السياسية  السلطة  هياكل  اللبنانية  األمنية  للمؤسسات  الذكورية  النظرة  وتشمل 
احقة من الرجال، وصورة عامة »ذكورية«، تنعكس يف السلوكيات وردود الفعل. وتلعب التفاعالت بني األشخاص على إختالف  السَّ
نوعهم اإلجتماعي دورًا مهمًا يف حتديد أفعال وردود فعل املؤسسات األمنية اللبنانية يف حاالت وظروف أمنية معينة، بل وتؤثر 

ايضًا بشكل مباشر على ظروف العمل ضمن هذه املؤسسات. 

املقدمة

بالإ�ستناد اإىل املراجع التي متَّ تطويرها يف اإطار هذا امل�رشوع والبحث 

الإ�سايف لإمتامه، يتناول هذا التقرير بع�ض الطرق التي توؤدي اإىل 

جندرة امل�سائل الأمنية يف لبنان. وبهدف اإعداد هذا التقرير، عمدنا 

اإىل النظر يف املواد التي متَّ جمعها حول ت�سورات اللبنانيني الأمنية 

خا�ض،  ب�سكل  الأمن  قطاع  مبوؤ�س�سات  املت�سلة  وتلك  عام،  ب�سكل 

جن�ض  كان  ما  اإذا  التحقق  اأي   – الإجتماعي  النوع  على  بالرتكيز 

امل�ساركني يف اإ�ستطالع الراأي وغريه من مكونات الهوية الإجتماعية 

)كالعمر والطبقة الإجتماعية ومكان الإقامة( قد لعب دوراً يف تكوين 

ت�سوراتهم الأمنية، وكيفية حدوث ذلك. وباإ�ستخدام بيانات اإ�سافية 

متَّ جمعها خالل املقابالت ومراجعة املعلومات الثانوية املتوافرة، 

�سننظر اإىل جمموعة م�سائل مرتبطة بالنوع الإجتماعي �سمن اإطار 

موؤ�س�سات قطاع الأمن واآثارها املحتملة املرتتبة على عملية اإ�سالح 

ز يف هذا التقرير ب�سورة خا�سة على قوى  قطاع الأمن. و�سوف نركِّ

الداخلي وحفظ  الأمن  توفري  م�سوؤولية  تتوىل  والتي  الداخلي،  الأمن 

النظام، كما �سنتطرق بدرجة اأقل اإىل املوؤ�س�سات الأمنية الأخرى. 

وكانت اجلهات املانحة واملنفذة تعترب يف املا�سي عمليات اإ�سالح قطاع الأمن عمليات تقنية بحتة، وغري متاأثرة بديناميات 

النوع الإجتماعي. لكن، منذ منت�سف القرن املا�سي، ظهر النوع الجتماعي كعن�رش اأ�سا�سي يف عمليات اإ�سالح قطاع الأمن، 

بغية تعزيز امللكية املحلية، وتقدمي اخلدمات الفعالة والرقابة وامل�ساءلة، وهي جمالت يرغب غالبية اللبنانيني يف حت�سينها 
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. ويكمن التحدي الأكرب يف حتليل عالقة 
1
يف اإطار اإ�سالحات قطاع الأمن، كما هو مذكور وموَثق يف البحث الأو�سع لهذا امل�رشوع

النوع الإجتماعي واإ�سالح قطاع الأمن يف عدم جعل ذلك يقت�رش على �رشورة زيادة عدد العنا�رش الن�سائية يف املوؤ�س�سات 

الأمنية فح�سب، بل تخطي ذلك للنظر يف هويات النوع الإجتماعي للرجل واملراأة على حٍد �سواء، وتاأثريها على احلاجات الأمنية 

وتوفري الأمن ونظرة املجتمع لهذه ملوؤ�س�سات. 

 مهم، اإل اأنه لي�ض كافيًا لإ�سالح �سامل، مبا اأنه ل ي�سمل 
ٌ
وبالرغم من اأن زيادة عدد العنا�رش الن�سائية يف املوؤ�س�سات الأمنية اأمر

قدرة الن�ساء على التقدم يف الرتب، اأو الر�سى الوظيفي، اأو معدلت التوظيف والإ�ستبقاء، اأو اإمكانية اإ�ستبعاد الن�ساء عن مهام 

. ول يتيح الرتكيز على اأعداد ال�سباط الن�ساء حتليل كيفية 
2
حمدَّدة اأو منعهن ب�سفة ر�سمية اأو غري ر�سمية من اإ�ستالم مهام اأخرى

اإ�ستجابة املوؤ�س�سات الأمنية ملختلف اإحتياجات الأفراد واملواطنني الذين حتميهم، من ن�ساء ورجال واأغنياء وفقراء واأقليات 

جن�سية واأطفال ومعوقني و�سباب وكبار ال�سن. 

ومن خالل الرتكيز على الن�ساء دون غريهن، نكون قد اإ�ستبعدنا الرجال الذين ي�سكلون غالبية عنا�رش واأفراد املوؤ�س�سات الأمنية. 

ال�سلوكيات  الذكور يف هذه املوؤ�س�سات منظمة، وغالبًا ما تت�سم هذه  الأفراد  اأفعال و�سلوكيات  ما تكون  ف�ساًل عن ذلك، نادراً 

واأقليات جن�سية( والعدوانية. يف حالت كثرية - خالل مكافحة  ال�سعف )�سد املدنيني من رجال ون�ساء  واإزدراء  بالق�ساوة، 

فات املرت�سخة يف  ال�سغب مثاًل، اأو الإ�ستجابة ل�سحايا العنف الأ�رشي، اأو الأن�سطة املجتمعية بهدف بناء الثقة – ميكن لهذه ال�سِّ

ثقافات موؤ�س�سات قطاع الأمن اأن تعيق فعالية خدمات الأمن.

التصورات األمنية وعالقتها بالنوع اإلجتماعي

تختلف ت�سورات اللبنانيني لالأمان واإنعدام الأمان، وتعتمد على العوامل املكونة لهوياتهم الإجتماعية ومنها الطبقة الإجتماعية، 

يا�سي، ف�ساًل عن النوع الإجتماعي. وتتفاوت اأهمية  والإقامة يف الريف اأو املدينة، واملوقع اجلغرايف، والإنتماء الطائفي وال�سِّ

حتديد العالقة بني النوع الإجتماعي وغريه من العوامل الإجتماعية املكونة للهوية ح�سب الظروف املجتمعية املعينة التي ينوجد 

يا�سية والإجتماعية والإقت�سادية والثقافية مناذَج متعدِّدة  فيها الفرد، اإذ ُتنتج البيئة اللبنانية املعروفة بتنوع مظاهرها ال�سِّ

الت�سورات الأمنية لفتاٍة �سابة غري متزوجة ذات دخٍل حمدود تعي�ض  الرجل واملراأة. فعلى �سبيل املثال، تختلف  للتفاعل بني 

يف الريف يف جنوب لبنان عن تلك لرجل خم�سيني متزوج يعي�ض 

الت�سورات  يف بريوت ويتقا�سي دخاًل متو�سطًا. �سيتم تق�سيم هذه 

الأمنية، واإن كان على م�ستويات خمتلفة، ح�سب الإنتماء الطائفي 

وال�سيا�سي للم�ساركني، وغريها من املتغريات.

ين�ساأ الرجل واملراأة اإجتماعيًا على روؤية الأمن بطرق خمتلفة. يتوقع 

وطبقاتهم  اأعمارهم  اإختالف  ح�سب  والن�ساء،  الرجال  من  املجتمع 

ال�سبان  كٌل من  ما. ومييل  لتهديٍد  اإ�ستجابات خمتلفة  الإجتماعية، 

فات املرتبطة بالأدوار املحددة للرجل واملراأة من قبل املجتمع. فبالن�سبة للمراأة،  وال�سابات، والرجال والن�ساء، اإىل تبني ال�سِّ

غالبًا ما يتوقع املجتمع منها العفة اجلن�سية، وبالتايل حماية »�رشف« عائلتها وجمتمعها. اأما بالن�سبة للرجل، فيتوقع املجتمع 

منه اأن يكون احلامي واملعيل لعائلته وجمتمعه، وبالتايل اأن يكون حري�سًا على »�رشفه« الذاتي. 

اأن تعتمد على  هل على املراأة  ال�سَّ اإختالفهم. فعلى �سبيل املثال، من  وتختلف الإ�ستجابات املتوقعة من الرجال والن�ساء، على 

الآخرين حلمايتها، يف حني من املتوقع اأن يحمي الرجل نف�سه. كما توؤثر الطبقة الجتماعية والعمر على نوع الإ�ستجابة: من 

اإجتماعية منخف�سة الدخل والتعليم ا�ستجابًة مبا�رشة وج�سدية لأي خطر قد يهدد  اإ�ستجابة �ساٍب من طبقة  اأن تكون  املتوقع 

»�رشفه«، يف حني قد ُيظهر �ساٌب من طبقٍة اإجتماعيٍة اأعلى، نوعًا من التحفظ وال�سيطرة على الذات. ومن املرجح اأن يعتمد الرجال 

الأكرب �سنًا والأكرث نفوذاً على رجاٍل اآخرين تابعني ل�سبكة نفوذهم حلمايتهم. 

1     فيما يلي املراحل والأحداث املهمة يف هذا ال�سدد: ميجان با�ستيك وكري�ستني فال�سيك )حمرران( )2008(. �سل�سلة اأدوات النوع الإجتماعي واإ�سالح القطاع الأمني. 

مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة DCAF، منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا )OSCE(/مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق الإن�سان )ODIHR(، ومعهد 

 ،)DAC جلنة امل�ساعدة الإمنائية )OECD( /؛ ومنظمة التعاون الإقت�سادي والتنمية)UN-INSTRAW( الأمم املتحدة للتدريب والبحوث الدولية من اأجل النهو�ض باملراأة

)2008(. دليل حول اإ�سالح النظام الأمني: دعم الأمن والق�ساء. باري�ض: منظمة التعاون والتنمية. مل�سلحة اإدراج النوع الجتماعي، اأنظر كري�ستني فال�سيك )2008(. »اإ�سالح 
القطاع الأمني والنوع الإجتماعي«، با�ستيك وفال�سيك )املحرران(، يف العمل املذكور �سابقًا. للت�سورات اللبنانية، اأنظر: املركز اللبناين للدرا�سات )LCPS( )2013 أ(.  ت�سور 

النا�ض لالأمن يف لبنان: تطوير القدرات الوطنية لالأمن وال�ستقرار. بريوت: املركز اللبناين للدرا�سات.

2     غالبًا ما تكون املهام املختلفة )اأو ال�سمات املرتبطة بها( “م�سفرة” كاأنثوية اأو ذكورية يف جمتمع معني: وبالتايل، قد يتم تعيني الن�ساء يف وحدات توفري الدعم لل�سحايا، 

ال�رشامة  ومنها  “الذكورية”،  اخل�سائ�ض  مع  يتوافق  مبا  ال�سغب،  ملكافحة  الرجال  زمالئهن  تعيني  يتم  قد  اأخرى،  ناحية  من  املراأة.  خ�سائ�ض  من  الرعاية  اإعتبار  على 

والعدائية.

تختلف تصورات اللبنانيني لألمان وإنعدام األمان، وتعتمد 
على العوامل املكونة لهوياتهم اإلجتماعية ومنها 
الطبقة اإلجتماعية، واإلقامة يف الريف أو املدينة، 

ياسي،  واملوقع اجلغرايف، واإلنتماء الطائفي والسِّ
فضاًل عن النوع اإلجتماعي.
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تصورات السالمة واألمن حسب النوع اإلجتماعي 
التي متيِّز  يا�سية/الطائفية  وال�سِّ والإقت�سادية  والإجتماعية  اجلغرافية  الأبعاَد  لالأمن  الأ�سخا�ض  ت�سورات  تعك�ض  قد  يف حني 

جمتمعاتهم وهوياتهم الفردية، ُتظهر بيانات اإجابات امل�ساركني، التي متَّ جمعها يف اأيلول 2013، بع�ض الدللت للتفاعالت 

الدينامية بني الأنواع الإجتماعية. واجلدير بالذكر اأن بع�ض هذه الت�سورات تبدو كنتيجٍة مل�سائل وتوجهات متجذرة، يف حني 

ال�رشوري حتليل هذه  لبنان، من  ال�سائدة يف  اأمنيٍة متغرية كتلك  اأخرى رد فعٍل لأحداث معا�رشة. ويف بيئٍة  ت�سكل ت�سورات 

الت�سورات اأي�سًا يف �سياقها احلايل.

لبنان،  لبنان، ويف جنوب و�رشق جنوب  لأمنهن يف جبل  التهديدات  اأكرب  اأحد  ال�رشقة  تعترب  الن�ساء  اأن  البيانات  اأظهرت  وقد 

اأعربت الن�ساء عن  اإزاء ال�رشقة، باإ�ستثناء منطقة الكورة، حيث  اأكرث قلقًا  اأما يف ال�سمال، فكان الرجال  باإ�ستثناء مدينة �سور. 

3
خوفهن اإزاء هذا التهديد اجلدي بنظرهن )اأنظر اجلدول 3(.

الرسم 1: خطر السرقة بنظر النساء والرجال يف لبنان حسب املناطق )النسبة(

امل�سدر: LCPS )2013 ب(. مرجع مذكور.

يعي�سون يف  لأمنهم،  التهديدات  اأكرب  اأحد  والإغتيالت  والإنفجارات  والهجمات  الإعتداءات  اإعتربوا  الذي  اللبنانيني  اأن  نالحظ 

اخنة طائفيًا و�سيا�سيًا )التي ي�سودها توتر �سديد وعنف حمتمل(. وكانت  غالبيتهم يف املناطق املحاذية ل�سوريا اأو يف املناطق ال�سَّ

اأكرث  التهديدات  اأن هذه  اأحيانًا  اإعتربن  الن�ساء  اأن  والن�ساء، غري  الرجال  �سبه متماثلة بني  التهديدات  الت�سورات املت�سلة بهذه 

ا اإ�ست�سعر الرجال، ل�سيما يف الكورة والنبطية. ومع ذلك، برزت بع�ض الإ�ستثناءات املهمة، اإذ كان القلق وا�سحًا اأكرث  خطورة ممَّ

 
4
يف �سفوف الرجال يف �سور يف جنوب لبنان، ويف را�سيا على احلدود ال�سورية اللبنانية، ويف عاليه الواقعة يف جبل لبنان.

وت�سري هذه الدرا�سة اإىل اأن التهديدات املت�سلة بالإعتداء اجلن�سي والإغت�ساب قد �سجلت ن�سبًا عالية ب�سكل لفت يف منطقة البقاع 

ا يف جزين والكورة، فقد اأعربت الن�ساء  الغربي املحاذية ل�سوريا مقارنًة مع باقي املناطق، بني الرجال والن�ساء على حٍد �سواء. اأمَّ

عن قلقهن من التعر�ض لالإعتداءات اجلن�سية ب�سكٍل اأكرب مقارنًة بالرجال يف هاتني املنطقتني، يف حني جاءت النتائج معاك�سًة يف 

LCPS      3 )2013 ب(. اأنواع التهديدات التي يواجهها اللبنانيون: من منظور النوع الإجتماعي. بريوت: املركز اللبناين للدرا�سات.

LCPS      4 )2013 ب(. مرجع مذكور.
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. قد ينبع هذا التهديد لي�ض فقط من ديناميات ال�سلطة املحلية الداخلية، بل اأي�سًا من عنا�رش خارجية مثل 
5
منطقتي عاليه و�سور

تهديد املقاتلني الأجانب. ولكن ل تبدو هناك اأي عالقٍة وا�سحة بني النوع الإجتماعي واخلوف من العنف اجلن�سي اأو العنف القائم 

على النوع الإجتماعي، ففي حني يبدو قلق الن�ساء وا�سحًا من العنف اجلن�سي مقارنًة بالرجال يف بع�ض املناطق، يكون العك�ض 

�سحيحًا يف مناطق اأخرى. وتفر�ض هذه الديناميات املختلفة اإجراء درا�سات اأكرث تعمقًا وتف�سياًل يف هذه املناطق بالذات.

وقد اأعرب معظم اللُّبنانيني امل�ساركني يف اإ�ستطالع الراأي الذي اأُجري يف عام 2013 عن �سعورهم بعدم الأمان مقارنًة بالعام 

2010، ل�سيما يف املناطق املحاذية ل�سوريا يف ال�سمال واجلنوب. وقد اأعرب الرجال عن خماوفهم من التنقل لياًل يف زغرتا، وهي 

منطقة حماذية لطرابل�ض. وقد ُيعزى ذلك اإىل الو�سع الأمني امل�سطرب والتعزيزات الع�سكرية يف املنطقة، نتيجة توافد اأعداد كبرية 

من الالجئني ال�سوريني، والتوتر بني املجموعات املوالية لالأ�سد وتلك املعار�سة له، بالإ�سافة اإىل التدخل الع�سكري يف طرابل�ض. 

وقد يكون من ال�رشوري لفهم خ�سو�سية ت�سورات الرجال لالأمن يف زغرتا، اإجراء املزيد من التحقيقات على ال�سعيد املحلي. 

 من املواطنني امل�ساركني يف الإ�ستطالع ي�سعرون بالإ�سطراب وعدم الأمان يف خمتلف اأنحاء 
6
جتدر الإ�سارة اإىل اأن 60 اإىل %80

وُتظهر  الفل�سطينية.  املخيمات  اأو يف  ب�سوريا  م�سلَّحة مرتبطة  اإنت�سار عنا�رش حزبية غري من�سبطة وجمموعات  ب�سبب  البالد، 

اأن املناطق التي ي�سعر 80% اإىل 100% من �سكانها امل�ساركني يف ال�ستطالع باأنهم معر�سون لهذه التهديدات،  هذه الدرا�سة 

. وقد 
7
هي يف الواقع املناطق القريبة من احلدود ال�سورية )النبطية ورا�سيا وزحلة( واملناطق ال�سيا�سية ال�ساخنة )�سيدا وزغرتا(

اأعرب الرجال والن�ساء على حٍد �سواء عن خماوفهم اجلدية اإزاء املخاطر الناجتة عن الو�سع الأمني »ال�سعب« وعن قلقهم الأمني 

املتزايد يوميًا، بالرغم من اأن املخاطر املحتملة قد تكون مرتبطة 

بفرتة زمنية حمدَّدة ومتاأثرة باأحداث فردية، كما قد ذكرنا �سابقًا.  

لإنت�سار  جزئيًا  واملخاوف  الت�سورات  هذه  اأ�سباب  تعود  وقد 

ما  ويتداولونها،  املواطنني  من  الكثري  ي�سمعها  التي  الإ�ساعات 

ذلك  اإىل  اأ�سف   
8
مت�سورة. اأم  كانت  حقيقيًة  باإنت�سارها،  يت�سبب 

 والتي غالبًا ما تكون م�سيَّ�سة ومتكررة. ويف حني 
9
اإ�ستهالك و�سائل العالم املحلية التي تتداول يوميًا هذه التهديدات الأمنية،

ت�سعر الن�ساء يف املناطق الريفية باأنهن اأكرث عر�سة للعنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي مقارنًة بالن�ساء يف 

 مقارنًة 
10

املدن، نالحظ اأن الن�ساء يف املدن ت�ست�سعرن تهديداً اأكرب من مقدمي اخلدمات الأمنية غري الر�سمية )الأحزاب ال�سيا�سية(

بالن�ساء يف باقي املناطق. وقد يعود ذلك لوجود جمموعة وا�سعة من الأحزاب يف املناطق املكتظة واملتنوعة �سكانيًا، كحال 

يا�سي والديني. وت�سعر الن�ساء  ا املناطق الريفية، ل�سيما القرى ال�سغرية، فهي عادًة اأكرث جتان�سًا من حيث الإنتماء ال�سِّ املدن. اأمَّ

يف املناطق الريفية باأنهن اأكرث عر�سٍة للعنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ب�سبب وجودهن يف مناطق نائية اأو 

معزولة، كما ي�سعب اأحيانًا على املوؤ�س�سات الأمنية الو�سول اإليها اأو ي�سعب حتى حتديد مدى جدية وخطورة التهديدات فيها، 

ب�سبب الفجوات والنق�ض يف البيانات والتقارير املتوفرة )اأنظر اأدناه(. 

العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي والتصورات واإلستجابات األمنية 
الأمن  واإنعدام  العنف  اأ�سكال  من  �سكاًل  الأ�رشي  والعنف  الإجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  اجلن�سي  العنف  من  كٌل  ُيعترب 

املرتبط اإرتباطًا وثيقًا بالنوع الإجتماعي. وبالرغم من زيادة الوعي يف هذا الإطار وتعزيز وحت�سني الإ�ستجابات احلكومية وغري 

احلكومية، ل تزال الكثري من التحديات قائمة. وت�سمل هذه التحديات نق�ض البيانات املوثوق بها، واملواقف املتخذة ل�سيما يف 

مات اأو امل�سائل ال�سخ�سية واخلا�سة، بالإ�سافة اإىل نق�ض املوارد و�سعوبة و�سول 
َّ
حالت العنف الأ�رشي، مثل اإعتباره من املحر
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لطات املخت�سة، ومنهم الرجال املعّنفون والأقليات اجلن�سية والالجئون. عدد من ال�سحايا اإىل ال�سُّ

العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي

النوع  القائم على  والعنف  اجلن�سي  العنف  املدين �سعوبًة يف معاجلة حالت  املجتمع  الدولة ومنظمات  اأجهزة  غالبًا ما جتد 

الطائفي دوراً  الإنتماء  يلعب فيه  بلٍد  الأ�رشة«. ويف  اأنه م�سكلٌة »داخل  ر على  ُي�سوَّ الذي  الأ�رشي،  العنف  الإجتماعي، ول�سيما 

5      املرجع ال�سابق.

LCPS      6  )2013ب(. مرجع مذكور.

7      املرجع ال�سابق. ملناق�سة اأعمق حول عالقة النوع الإجتماعي بالتهديدات املت�سورة الناجتة عن تزايد اأعداد الالجئني ال�سوريني، راجع �ض. حرب و ر. حرب )اأيار 2014(. 

 .Save the Children التما�سك الإجتماعي والعالقات بني اجلماعات: الالجئني ال�سوريني واملواطنني اللبنانيني يف البقاع وعكار، تقرير �سادر عن جمعية

8     مركز بريوت لالأبحاث والإبتكار )BRIC( )2014(. اإ�ستطالع راأي حول ت�سورات النا�ض للتهديدات الأمنية الناجتة عن وجود الالجئني ال�سوريني يف لبنان. بريوت.

9     موؤ�س�سة �سمري ق�سري )حزيران 2013(. الإ�ستهالك الإعالمي والت�سورات الأمنية يف لبنان. بريوت

LCPS   10 )2013 ب(. مرجع مذكور.

11     مقابلة، منظمات املجتمع املدين اللبنانية العاملة يف ق�سايا امل�ساواة بني اجلن�سني، 13 اآب 2014.

)SGBV( العنف الجنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي

الذي  النوع اإلجتماعي  ه ضد فرٍد ما بسبب  النوع اإلجتماعي أي عنف موجَّ القائم على  الجنسي والعنف  العنف  يمثّل 
األنواع  بين مختلف  الفروقات  الجنسين والتي تستغل  بين  السلطة  تفاوت في  ناتجاً عن  العنف  إليه، ويكون هذا  ينتمي 
اإلجتماعية. ويشمل العنف القائم على النوع اإلجتماعي العنف الشفهي والنفسي والجسدي، كالضرب واإلغتصاب على 
أشكاله واإلعتداء الجنسي، باإلضافة إلى اإلغتصاب الزوجي وعنف الشريك الحميم )IPV(. وقد تقع جرائم العنف في 
األماكن العامة، كما في األماكن الخاصة. وغالباً ما يُعتبر العنف األسري أحد أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على 

النوع اإلجتماعي.   

قد أعرب الرجال والنساء على حٍد سواء عن خماوفهم 
اجلدية إزاء اخملاطر الناجتة عن الوضع األمني 

»الصعب« وعن قلقهم األمني املتزايد يوميًا



اأ�سا�سيًا يف احلياة العامة، كانت معظم حالت العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي والعنف الأ�رشي حُتال يف 
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 املجل�ض النيابي اللبناين قانونًا وطنيًا �سد العنف الأ�رشي
ّ
 ويف ني�سان 2014، اأقر

12.
املا�سي اإىل املحاكم الدينية ح�رشيًا

اأتاح حتديد تدابري وقائية مهمة للعنف الأ�رشي، مثل اإمكانية التقدم لالإ�ستح�سال على اأمر تقييدي �سد املعتدي، وتوفري اأماكن 

 
14

اإقامة طارئة لل�سحايا، ف�ساًل عن اإ�سالحات لأمور مت�سلة يف ال�رشطة والق�ساء.

 وكحٍل 
15

م الإغت�ساب الزوجي، ب�سب �سغوط املوؤ�س�سات الدينية التي تعترب اجلن�ض واجبًا زوجيًا.
ِّ
مع ذلك، فاإن هذا القانون ل يجر

م اإنتهاك ال�سالمة 
ّ
م القانون اإ�ستخدام الزوج للتهديد اأو العنف للمطالبة »باحلق الزوجي يف اجلماع«، ولكنه ل يجِر

ِّ
و�سطي، يجر

ق هذا القانون يف م�ساألة العنف الأ�رشي دون معاجلة اأ�سكال وق�سايا اأخرى متعلقة بالعنف اجلن�سي   ويتعَمّ
16

اجل�سدية بحد ذاتها.

والعنف القائم على النوع الإجتماعي. وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه متَّ تعديل هذا القانون لي�سمل »كافة اأفراد الأ�رشة ول يقت�رش فقط 

املراأة  تركيزه على  القانون  اإىل فجوات هذا  اأ�سف   
17

الن�ساء«. على 

من الناحية النظرية كما يف امل�سمون، حيث يخلو من اأي اإ�سارة اإىل 

�سحايا العنف من الرجال اأو الأقليات اجلن�سية. 

ويف حني ُي�سمح لقوى الأمن الداخلي بالتحدث مع املعتدي واملعتدى 

عليه على حٍد �سواء، اإل اأنه قد ل يتم اإعتقال املعتدي اأو متابعة الق�سية 

 وقد يتعر�ض الناجون من العنف اجلن�سي والعنف القائم 
18

ق�سائيًا.

على النوع الإجتماعي، ل�سيما الن�ساء والفتيات، اإىل املزيد من العنف 

 ويف حال متابعة الق�سية، تواجه الن�ساء حتديات اأخرى 
19

ف�ساًل عن الو�سمة الجتماعية التي ترافقهن، يف حال التبليغ عن الزوج.

م الزواج والطالق واملرياث، وغريها من الق�سايا املرتبطة بالطوائف  تتمثل يف قوانني الأحوال ال�سخ�سية اللبنانية التي حتكم وتنظِّ

عب جداً على املراأة احل�سول على الطالق اأو ح�سانة الأطفال وتعر�سها يف الكثري من الأحيان للمزيد من  اللبنانية، والتي جتعل من ال�سَّ

 اأ�سف اإىل ذلك اأنه غالبًا ما تفتقر الن�ساء يف هذه الظروف اإىل دخل مايل م�ستقل وغريها من فر�ض التمكني. 
20

العالقات العنيفة.

الرجال، الأقليات اجلن�سية والالجئون

يف حني يكت�سب العنف اجلن�سي والعنف الأ�رشي �سد املراأة اإهتمامًا متزايداً باعتباره م�ساألًة اأمنية خطرية، ل تزال النظرة اإىل الرجال 

الناجني من العنف خمتلفًة. ويف جمتمع يغلب عليه الطابع الذكوري، تتمثَّل القيم الثقافية للرجولة ب�سمات و�سلوكيات معينة، 

 وهي �سفات اإكت�سبها وبلورها 
21

ز بالق�ساوة والقوة، ف�ساًل عن حماية اأفراد العائلة، ومنها اإعالة العائلة واإتخاذ القرارات والتميُّ

املجتمع والأفراد. ويواجه الرجال الناجون من العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي والعنف الأ�رشي جمموعًة من 

التداعيات الإجتماعية والنف�سية. ففي ظل ال�سغوط التي يعي�سها الرجل لالإمتثال للقيم الإجتماعية »الذكورية«، ومنها القدرة على 

ل طلب امل�ساعدة واملخاطرة باإظهار الق�سية اإىل العلن من خالل التبليغ عن الإعتداء اجلن�سي اأو العنف الأ�رشي  حماية نف�سه، ي�سكِّ

 حتى الآن، تبقى درا�سة اآليات الإحالة والدعم للرجال الناجني هام�سية.  
.22

عقبًة كبرية اأمام الرجال من �سحايا العنف
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يف ظل الضغوط التي يعيشها الرجل لإلمتثال للقيم 
اإلجتماعية »الذكورية«، ومنها القدرة على حماية 

ل طلب املساعدة واخملاطرة بإظهار  نفسه، يشكِّ
القضية إىل العلن من خالل التبليغ عن اإلعتداء اجلنسي أو 

العنف األسري عقبًة كبرية أمام الرجال من ضحايا العنف

النوع اإلجتماعي، األمن وإصالح قطاع األمن يف لبنان    ورقة مرجعّية     5



6     انرتناشونال الريت

ويواجه كٌل من املثليني ومزدوجي اجلن�ض واملغايرين جندريًا واملتحولني جن�سيًا )LGBTI( عقباٍت اإ�سافية اإذا ما حاولوا التبليغ 

عن تعر�سهم لعنٍف جن�سي اأو عنٍف قائم على النوع الإجتماعي اأو عنف اأ�رشي اأو عنف من قبل �رشيك حميم. ويف حني ل ُتعترب 

املثلية اجلن�سية حمظورًة �رشاحًة، اإل اأن املادة 534 من قانون العقوبات اللبناين تن�ُض على اأن »كل جمامعة على خالف الطبيعة 

ُيعاقب عليها باحلب�ض حتى �سنة واحدة«. لي�ست املثلية اجلن�سية اإذن ق�سيًة ُيعاقب عليها القانون، بل هي الأعمال اجلن�سية التي 

 يف ظل هذه الظروف، يعر�ض التبليغ عن اأي 
23

تعرب عنها، وقد اإ�سُتخدمت هذه املادة يف بع�ض الأحيان �سد املثليني يف لبنان.

عنٍف جن�سي اأو عنٍف قائم على النوع الإجتماعي اأو عنٍف اأ�رشي الأقليات اجلن�سية لإحتمال املالحقة الق�سائية. 

ويعاين الالجئون الفل�سطنيون والعراقيون وال�سوريون يف لبنان من تاأرجح و�سعهم القانوين باأ�سكاٍل خمتلفة، ما يجعل التبليغ 

عن اأي عنف جن�سي اأو اأ�رشي ملقدمي اخلدمات الأمنية �سبه م�ستحيل بالن�سبة اإليهم، بالرغم من اأن هذه احلالت ت�سكل م�سدر 

ل وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق الأدنى   وت�سكِّ
24

قلٍق اأ�سا�سي لبع�ض جمموعات الالجئني.

حية لالجئني الفل�سطينيني ولالأعداد املتزايدة من الالجئني الفل�سطينيني  )الأونروا( امل�سدر الرئي�سي لالإغاثة ولتوفري اخلدمات ال�سِّ

 وبالرغم من اأنه قد متَّ اإن�ساء نظام لإحالة حالت العنف القائم على النوع الإجتماعي يف 
25

النازحني من �سوريا )PRS( موؤخراً.

لبنان، يخ�سى الالجئون الفل�سطينيون الإت�سال باأي من ال�سلطات الر�سمية، ومنها امل�ست�سفيات ومراكز ال�رشطة، لتجنب ترحيلهم. 

الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية  املفو�سية  من  م�ساعدات  والعراقيون  ال�سوريون  الالجئون  يتلقى  اأخرى،  ناحيٍة  من 

)UNHCR( ومن الوكالت املحلية والدولية، بالإ�سافة اإىل املنظمات غري احلكومية، وبالرغم من ذلك تبقى القدرات الب�رشية 

 ويف حني قد يعترب التمييز �سد جمموعات الالجئني عائقًا اأ�سا�سيًا 
26

واملادية لهذه اجلهات حمدودًة ول تلبي حاجات اجلميع.

 وي�ساهم يف 
27

بب الرئي�سي لغياب الإ�ستجابة من قبل مقدمي اخلدمات الأمنية. ل امل�سائل اللوج�ستية ال�سَّ لعملية الإ�ستجابة، ت�سكِّ

�سون اأنف�سهم اأو ال�سخ�ض املعتدي للرتحيل اإىل بالدهم يف حال جلوئهم اإىل ال�سلطات اللبنانية، 
ِّ
هذا التعقيد كون الالجئني يعر

خ�سو�سًا يف حالت العنف الأ�رشي. 

اإلستجابات للعنف اجلنسي، والعنف القائم على النوع اإلجتماعي، والعنف األسري 
 يواجه الناجون يف لبنان الذين يبلِّغون عن تعر�سهم لأحد 

28
بناًء على املقابالت التي اأجريناها وامل�سادر الثانوية املتوفرة

النوع الإجتماعي، عقباٍت عديدة ت�سمل ال�سغط الذي ميار�سه الأهل واملحيط  القائم على  اأو  اأو الأ�رشي  اأ�سكال العنف اجلن�سي 

والإقت�سادي  الإجتماعي  والثمن  التبليغ،  بعدم  ال�سحية  لإقناع 

اإىل  الو�سول  �سعوبة  التبليغ،  حال  يف  ال�سحية  تتكبده  قد  الذي 

العقبة  وتكمن   
29

النائية. املناطق  يف  املعنية  الأمنية  ال�سلطات 

الكربى يف طريقة معاجلة املوؤ�س�سات الأمنية لهذه احلالت، والتي 

ال�سحايا،  بها  يتقدم  التي  الإدعاءات  اجلد  تاأخذ على حممل  ل  قد 

معتربًة حالة العنف م�ساألًة »�سخ�سية« تتخطى �سالحياتها. اأ�سف 

ا يف البلدان الأخرى، فنلحظ عائقًا  �ض الناجني للمزيد من الإذلل اأو العتداء ال�سفهي اأو حتى اجل�سدي. اأمَّ
ُّ
اإىل ذلك اإحتمال تعر

اإ�سافيًا ل�سحايا العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي، ن�ساًء ورجاًل، وهو الهيمنة الذكورية على قوى ال�رشطة، 

حيث ترت�سخ ثقافة موؤ�س�ساتية »ذكورية« حتول دون التبليغ عن حالت العنف. 

ل اإقرتان املح�سوبيات ال�سيا�سية باملوؤ�س�سات الأمنية عائقًا اإ�سافيًا. ويفرت�ض الكثري من الن�ساء والرجال اأنه من ال�رشوري  وُي�سكِّ

23     بناًء على مقابالت اأجريت )يف بريوت، من اآب اإىل اأيلول(، يت�سح اأن ال�سخا�ض الذين يبدون غري ممتثلني للتن�سئة الإجتماعية ال�سائدة يف حياتهم اجلن�سية ول ميلكون 

          نفوذاً اإجتماعيًا اأو اإقت�ساديًا، هم اأكرث عر�سة للتحر�ض اأو الإ�سطهاد من قبل الأفراد امل�سوؤولني عن اإنفاذ القانون.

24     للمزيد من املعلومات، راجع ر. امل�رشي، �ض. هاريف ور. غاروود )2013(. “رمال متحركة: تغيري اأدوار النوع الجتماعي بني الالَّجئني يف لبنان”. م�رشوع بحثي م�سرتك 

          بني منظمة اأوك�سفام ومركز املوارد للم�ساواة بني اجلن�سني “اأبعاد”. متوفر على 

https://oxfam.qc.ca/sites/oxfam.qc.ca/files/rr-shifting-sands-lebanon-syria-refugees-gender-030913-en_0.pdf         

          ج. اأناين )2013(. “الأزمة ال�سورية: اأبعاد العنف القائم على النوع الإجتماعي املمار�ض �سد الالَّجئني ال�سوريني يف لبنان”، ن�رشة الهجرة الق�رشية، العدد 44. متوفر على   

          الرابط http://www.fmreview.org/en/detention/anani.pdf اأنريا )2013(. الالجئني الفل�سطينيني النازحني من �سوريا اإىل لبنان: تقييم لالحتياجات. متوفر على 

  http://www.anera.org/wp-content/uploads/2013/04/PalRefugeesfromSyria2.pdf الرابط          

25     الونروا )2014(. “ الالجئون الفل�سطينيون النازحون من �سوريا”. الأرا�سي الفل�سطينية: وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق الأدنى. 

http://www.unrwa.org/prs-lebanon متوفر على الرابط          

26     املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني )UNHCR، 2014(. “العمليات القطرية التي ت�سعها املفو�سية – لبنان. جنيف: وكالة الأمم املتحدة لالجئني. 

http://www.unhcr.org/pages/49e486676.html متوافر على الرابط          

27     مقابلة هاتفية، منظمات املجتمع املدين اللبنانية العاملة يف جمال ق�سايا امل�ساواة بني اجلن�سني، اآب 2014.

28     ل. وثرييدج وج. اأ�سطا )2012(. مراجعة بحث حول العنف القائم على النوع الإجتماعي يف لبنان. لبنان: �سندوق الأمم املتحدة لل�سكان �ض. 18، 32-31، 68، 84. 

http://www.unfpa.org.lb/Documents/4-Review-of-GBV-Research-in-Lebanon.aspx متوفر على الرابط          

29     مقابلة هاتفية، منظمات املجتمع املدين اللبنانية العاملة يف جمال ق�سايا امل�ساواة بني اجلن�سني، اآب 2014.

ُيشري البحث إىل أن الرجال والنساء على حٍد سواء قد 
صة  يشعرون بأمان أكرب يف حال وجود وحدة خمصَّ

للنساء يف مراكز قوى األمن الداخلي.



 وغالبًا 
30

اأن يكون للفرد معارف لها نفوٌذ �سيا�سي لكي ُيعامل باحرتام يف مراكز ال�رشطة وي�سمن متابعة ق�سيته ومعاجلتها.

ما يكون »الدعم« الذي يتلقاه الفرد على ح�ساب الآخرين. على �سبيل املثال، اإذا كان رجٌل يعنِّف زوجته، ولكنه مدعوم �سيا�سيًا 

 يف بع�ض الأحيان، يكون �سباط ال�رشطة 
31

عب على قوى الأمن الداخلي التدخل. اأو ينتمي اإىل عائلة ذات نفوذ، �سيكون من ال�سَّ

 وغالبًا ما تخ�سى الن�ساء اأن يت�سبب تقدمهن 
32

مرتبطني اإجتماعيًا وب�سكل غري ر�سمي باجلناة، فيتلكاأون عن فتح ق�سية �سدهم.

�سد اأزواجهن باملزيد من التاأنيب والتعنيف، فيكون م�سريهن املزيد من التاأنيب والتعنيف. واجلدير بالذكر اأن هذه العوائق التي 

تواجه �سحايا العنف قد تطال حتى عنا�رش واأفراد املوؤ�س�سات الأمنية الذين قد يواجهون �سغوطًا كبرية للتوقف عن متابعة 

  .
33

ق�سايا العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي والعنف الأ�رشي

�سة للن�ساء يف مراكز قوى  وُي�سري البحث اإىل اأن الرجال والن�ساء على حٍد �سواء قد ي�سعرون باأمان اأكرب يف حال وجود وحدة خم�سَّ

 ويف حني قد تزور اأقل من ن�سف الن�ساء مركزاً تقليديًا لل�رشطة يف حال وقوع جرمية ما، وقد ي�سمح اأقل من 
34

الأمن الداخلي.

ن�سف الرجال لأقربائهم من الن�ساء بالتوجه اإىل مركز تقليدي لل�رشطة، نلحظ اأن 60% من الن�ساء والرجال قد يتوجهون اإىل مركز 

 وجتدر الإ�سارة اإىل اأن عنا�رش قوى الأمن الداخلي الإناث ميتلكن مهارات 
35

�رشطة يف حال توفر وحدة خم�س�سة للن�ساء هناك.

توا�سل تفوق اأقرانهن الرجال، وقد ي�ساعد تواجدهن يف مراكز ال�رشطة على ك�رش حاجز اخلوف الإجتماعي والثقايف الذي يرافق 

الن�ساء، وحتى  الن�ساء ت�سجيع املزيد من  ال�رشطة من  اأفراد  الذكور. ومن �ساأن زيادة عدد  املراأة عند دخول بيئة يهيمن عليها 

الرجال، على التبليغ عن حوادث العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. ويف حني اأ�سارت الفر�سيات النظرية اإىل 

اأن الرجال والن�ساء على حٍد �سواء مييلون اإىل زيارة مراكز ال�رشطة يف حال توفر وحدات خم�س�سة للن�ساء فيها، مل ينتج توظيف 

ن�ساء يف قوى الأمن حتى الآن عن زيادة يف م�ستويات ثقة املواطنني بهذه املوؤ�س�سة؛ ويعود ذلك اأ�سا�سًا اإىل التفاعل املبا�رش 

 
36

املحدود بني العنا�رش الن�سائية يف قوى الأمن الداخلي واملواطنني.

 بالتعاون مع املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يف عام 2013 بزيادة 
37

وقد جنحت حملة التوعية التي اأطلقتها جمعية كفى،

ت جمعية 
َّ
الوعي بني املواطنني حول �رشورة تبليغ قوى الأمن الداخلي عن حالت العنف املنزيل. ويف اإطار هذا امل�رشوع، طور

ال�رشطة يف  اأكادميية  اإعتمدتهما  احلالت  التوا�سل يف هذه  ودلياًل حول مهارات  الأ�رشي  العنف  تدريبيًا حول  برناجمًا  كفى 

الوروار. وقد متَّ اإحالة حوادث العنف الأ�رشي اإىل املرافق الق�سائية، لإبعادها عن مراكز ال�رشطة وزيادة ثقة النا�ض عند التبليغ. 

الداخلي يف حالت  الأمن  اإىل قوى  اللُّجوء  الوعي لدى املواطنني ب�رشورة  الوطنية يف زيادة  وبالرغم من جناح هذه احلملة 

 
38

العنف الأ�رشي، اإل اأنها مل تتطرق اإىل كيفية متابعة عنا�رش قوى الأمن حلالت العنف.

النظرة ملؤسسات القطاع األمني حسب النوع اإلجتماعي

اأظهرت نظرة امل�ساركني يف اإ�ستطالع الراأي ملوؤ�س�سات القطاع الأمني، ل�سيما قوى الأمن الداخلي واإىل حٍد ما اجلي�ض اللبناين ومزودي 

اخلدمات الأمنية غري الر�سميني، العديد من اأوجه الت�سابه بني الرجال والن�ساء على اإختالف ظروفهم الإجتماعية ومناطق اإقامتهم. 

مع ذلك، برزت العديد من الفروقات ح�سب النوع الإجتماعي وغريها من الديناميات الإجتماعية عند معاجلة بع�ض امل�سائل.  

اللجوء ملن؟ الطموح مقابل الواقع
لدى �سوؤالهم عن طريقة ت�رشفهم يف حال وقوعهم �سحية هجوم اأو جرمية ما، اأو تعر�سهم لإعتداء ج�سدي، اأ�سار 75% من امل�ساركني 

يف الإ�ستطالع، ن�ساًء ورجاًل، اأنهم �سيلجاأون للموؤ�س�سات الأمنية، يف حني مالت الن�ساء اأكرث من الرجال اإىل النظر اإيجابيًا اإىل القوى 

الأمنية. وتتناق�ض هذه الن�سبة العالية ن�سبيًا من الأ�سخا�ض الذين ينوون الإ�ستفادة من اخلدمات الأمنية الر�سمية مع املمار�سة 

39
الفعلية ب�سكٍل حاد. وتظهر الإح�ساءات اأن 47% من الن�ساء جلاأن بالفعل اإىل املوؤ�س�سات الأمنية مقابل 38% من الرجال.

30     ع. �سيد علي )2014(. بناء ال�رشاكات املجتمعية يف قطاع ال�رشطة: التحديات والفر�ض املحتملة لتطوير الربامج. �ض. 24- 26.

31     املرجع ال�سابق. �ض. 26-.27.

32     مقابلة هاتفية، منظمات املجتمع املدين اللبنانية العاملة يف جمال ق�سايا امل�ساواة بني اجلن�سني، اآب 2014.

33     املرجع ال�سابق.

LCPS     34 )2013 اأ(. املرجع ال�سابق.

35     املرجع ال�سابق.

36     نيكو )2014(. “اإ�ستطالع راأي لقوى الأمن الداخلي للعام 2013: ملخ�ض تنفيذي”.

37     مّت تاأ�سي�ض جمعية “كفى” عام 2005 على يد جمموعة من املهنيني املتعددي الإخت�سا�سات ون�سطاء حقوق الإن�سان، باعتبارها منظمة لبنانية غري ربحية وغري 

          �سيا�سية وغري طائفية. وت�سعى هذه املنظمة اإىل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني من خالل الدعوة لإ�سالح القوانني، والتاأثري يف الراأي العام، واإجراء البحوث والدورات 

          التدريبية، وتقدمي الدعم الإجتماعي والقانوين والنف�سي للن�ساء والأطفال من �سحايا العنف.

38     مقابلة مع نا�سط يف جمال حقوق الإن�سان والنوع الإجتماعي، بريوت، اآب 2014.

LCPS     39 )2013 ج(. اإىل من يلجاأ النا�ض وما مدى مهنية الأجهزة الأمنية؟ من منظار النوع الإجتماعي. بريوت: املركز اللبناين.
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8     انرتناشونال الريت

اأما بالن�سبة للمواطنني الذين مل يلجاأوا اإىل املوؤ�س�سات الأمنية، فتختلف النتائج على اأ�سا�ض النوع الجتماعي. ففي حني تلجاأ 

الدينامية  هذه  تف�سري  ميكن   
40

اأحد. من  امل�ساعدة  يطلبون  ول  لأحد  الرجال  ثلث  يلجاأ  ل  عائالتهن،  اإىل   )%24( الن�ساء  معظم 

عة، ف�ساًل عن املفاهيم  املجتمعية باملعايري ال�سائدة بني الرجل واملراأة، اإذ تعتمد الن�ساء على �سبكات دعم اأكرب داخل الأ�رشة املو�سَّ

الإجتماعية التي تتوقع من الذكور حماية الن�ساء يف عائالتهن وغالبًا ما تنظر اإىل املراأة على اأنها �سحية. وقد ُيف�رشَّ اإمتناع 

الرجال عن طلب امل�ساعدة على الأرجح برغبتهم بالإمتثال للمثل الإجتماعية الذكورية التي تفر�ض على الرجل التحلي بالقوة 

خرية والإ�ستياء من قبل حميطهم. واملثري  والقدرة على الدفاع عن النف�ض. وقد يتعر�ض الرجال الذين يطلبون امل�ساعدة اإىل ال�سُّ

 
41

لالإهتمام، اأن 4% من الن�ساء اأفدن اأنهن قد يلجاأن لالأحزاب ال�سيا�سية للتبليغ عن اإعتداء، مقابل �سفر باملئة على اأر�ض الواقع،

 وت�سري هذه الأرقام 
42

يف حني اأفاد 6% من الرجال باأنهم قد يلجاأون اإىل الأحزاب ال�سيا�سية لطلب امل�ساعدة مقابل 22% يف الواقع.

اإىل اإختالل التوازن بني اجلن�سني، من حيث اللجوء اإىل مقدمي اخلدمات الأمنية غري الر�سمية، والذي يبدو اأكرث �سهولة للرجال. 

تلحظ  مل  اإذ  الن�ساء،  على  منه  الرجال  على  اأكرب  ومعي�سي  اإقت�سادي   
ٌ
اأثر لها  واجلرائم  الإعتداء  حوادث  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

 وغالبًا ما يكون الرجل رب 
43

63% من الن�ساء اأي اأثر اقت�سادي ومعي�سي عند التعر�ض لإعتداٍء ما، مقابل 43،2% من الرجال.

الرجل بال�سغط لالإعتماد على  �سعور  اإن  اإقت�ساديًا وعاطفيًا.  اأن يعتمد على نف�سه  لذا من املتوقع  الأ�سا�سي،  العائلة ومعيلها 

نف�سه وتوفري معي�سة عائلته قد ي�سلِّط ال�سوء على �سعفه، يف حال ف�سل يف الإرتقاء اإىل م�ستوى املعايري التي يفر�سها املجتمع 

على كٍل من اجلن�سني. وعلى الرغم من الو�سمة الإجتماعية التي قد 

املراأة على  اأن تعتمد  اإجتماعيًا وثقافيًا  الأ�سهل  ترافقها، يبدو من 

اأحد اأقربائها الذكور اأو نظام دعٍم اأ�رشي. وبالتايل، توؤدي مفاهيم 

واإحباطه  الرجل  اإ�سعاف  اإىل  عمليًا  املجتمع  ال�سائدة يف  الرجولة 

ممار�سة  اأو  املخدرات  كتعاطي  �سلبية،  �سلوكيات  اإىل  تدفعه  وقد 

العنف الأ�رشي. 

النظرة إىل قوى األمن الداخلي حسب النوع اإلجتماعي: الثقافة املؤسساتية والصورة العامة
توؤثر عوامل خمتلفة يف ت�سورات املواطنني لقوى الأمن الداخلي ح�سب نوعهم الإجتماعي، يف حني تاأتي بع�ض هذه الت�سورات 

ز والنفوذ احلزبي والف�ساد  م�سرتكًة بني املراأة الرجل. وقد اأثار امل�ساركون يف اإ�ستطالع الراأي، ن�ساًء ورجاًل، م�ساألة اإنت�سار التحيُّ
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واملح�سوبيات يف موؤ�س�سة قوى الأمن الداخلي، والتي من �ساأنها تقوي�ض ثقة املواطنني يف املوؤ�س�سات الأمنية.

واإ�ستناداً اإىل اإ�ستطالع الراأي الذي اأجريناه للوقوف عند الت�سورات الأمنية للمواطنني، اأ�سار العديد من امل�ساركني اإىل جلوئهم 

اإىل »معارف« اأو اإىل الوا�سطة عند مواجهتهم م�ساكل مع قوى الأمن الداخلي اأو غريها من املوؤ�س�سات الأمنية، ومثال على ذلك 

الإت�سال باأحد الأ�سدقاء اأو الأقرباء على عالقة ب�سخ�سية نافذة مل�ساعدتهم على اخلروج من ماأزق ما من خالل اإ�ستغالل �سلطة 

 ويبدو الرجال والن�ساء على حٍد �سواء يتقبلون فر�سية دفع ر�سوة لتفادي عقوبة ما، يف حال مل يكن 
45

اأو موقع هذه ال�سخ�سية.

الأمن  عنا�رش  اإىل  املواطنني  نظرة  اإىل  الفر�سيتني  كلتا هاتني  وت�ستند   
46

والنفوذ. املح�سوبية  �سبكات  اإىل  اللجوء  لهم  متاحًا 

املتواجدين يف ال�سارع على اأنهم ينتمون اإىل طبقات اإجتماعية متوا�سعة ويتقا�سون اأجوراً متدنية. 

اإىل املوارد املادية والب�رشية الالزمة لتغطية جميع املناطق التي تقع �سمن م�سوؤوليتها ولتوفري  وتفتقر قوى الأمن الداخلي 

بع�ض  ويف  الإجتماعي.  النوع  على  القائم  والعنف  اجلن�سي  العنف  اأ�سكال  ملختلف  لالإ�ستجابة  ال�رشوري  والتدريب  الآليات 

الأحيان، يعمد ال�سباط اإىل اإ�ساءة اإ�ستعمال موقعهم و�سلطتهم، فيت�رشفون ب�سيٍء من الفوقية، اأو ت�سدر اإعتداءات �سفهية اأو حتى 

العمل يف املوؤ�س�سة  ال�سيئة بني املواطنني وعنا�رش الأمن ب�سوء ظروف  العالقات  الواقع، تقرتن   يف 
47

ج�سدية �سد املواطنني.

40     املرجع ال�سابق. 

41     املرجع ال�سابق.

42     املرجع ال�سابق.

43     املرجع  ال�سابق.

44     ع. �سيد علي )2013(. ال�سما�رشة ال�سيا�سيون، توفري الأمن وت�سوية النزاعات املحالة: تقرير حول النتائج الكمية للبحث. �ض. 1. “بدًل من اإعتبار موؤ�س�سات الدولة كموؤ�س�سات 

          يف خدمتهم، يرى املواطنون اللبنانيون اأن الأحزاب ال�سيا�سية ت�ستاأثر بهذه املوؤ�س�سات، من دون اإذعان �سيا�سي. كما يرى امل�ساركون يف جمموعات النقا�ض اأن اجلهاز 

          الأمني اللبناين ل يتدخل خالل احلوادث الأمنية حلمايتهم. 

45     ع. �سيد علي )2014(. امل�سدر ال�سابق. �ض. 26.

46     عمر ن�سابة )2009(. اإ�سالح القطاع الأمني يف لبنان: قوى الأمن الداخلي والأمن العام، مبادرة الإ�سالح العربية. متوفر على الرابط التايل

http://www.arab-reform.net/sites/default/files/PDF_SECURITY_SECTOR_Lebanon.pdf         

          اإن اللجوء اإىل املعارف اأو الر�سوات يغذي ت�سورات الف�ساد يف قوى الأمن الداخلي. واإ�ستناداً اإىل اإ�ستبيان اأجرته نيكو، تعترب قوى الأمن الداخلي من بني املوؤ�س�سات العامة 

          الأكرث ف�ساداً، اإذ نفى 4% فقط من امل�ساركني وجود ف�ساد داخل املوؤ�س�سة”. نيكو )2014(. امل�سدر ال�سابق.

LCPS     47 )2014( اإ�سالح القطاع الأمني: تقرير حول نتائج جمموعات الرتكيز. بريوت: املركز اللبناين للدرا�سات.

أثار املشاركون يف إستطالع الرأي، نساًء ورجااًل، مسألة 
ز والنفوذ احلزبي والفساد واحملسوبيات يف  إنتشار التحيُّ

مؤسسة قوى األمن الداخلي، والتي من شأنها تقويض 
ثقة املواطنني يف املؤسسات األمنية



الأمنية، اإذ ل يوجد مراكز اأمنية جمهزة باأعداد كافية من املركبات 

�سمن  تدخل  التي  الق�سايا  كافة  ملعاجلة  الب�رشية  العنا�رش  اأو 

اإخت�سا�سها. وتوؤثر ظروف العمل هذه على اأداء عنا�رش قوى الأمن، 

ب�سبب اإفتقار املراكز الأمنية اإىل التجهيزات الالزمة واإكتظاظها.  

ويبدو اأن الأمور الب�سيطة كالزي الع�سكري والعتاد ل توؤثر فقط على 

ظروف عمل هذه املوؤ�س�سات، بل اأي�سًا على �سورتها العامة: اإن الزي 

 اأما الأزياء 
48

الثقيل يزيد من �سعوبة العمل يف مكاتب �سيقة، ل �سيما يف ف�سل ال�سيف، حني تفتقر املكاتب اإىل نظام تكييف.

الع�سكرية والأحذية القتالية والت�سلُّح ببنادق هجومية من نوع M-16 وAK-47، فتوحي بتواجد قوة ع�سكرية ولي�ض قوة مدنية من 

اأولوياتها احلر�ض على الأمن »ال�سعب« )اأي اأمن الدولة اأو الأمن الع�سكري(، ولي�ض معاجلة املهام اليومية كحفظ اأمن الإن�سان. 

قوى األمن الداخلي والفئات املستضعفة
ائد باأن الأحزاب ال�سيا�سية هي التي ت�سيطر ب�سكل فعال على »جماعاتها اخلا�سة«، بدًل من املوؤ�س�سات الأمنية  نظراً لالإعتقاد ال�سَّ

الر�سمية، مييل اللُّبنانيون اإىل الإعتقاد باأنه يتحتم عليهم احل�سول على »دعم« حزب �سيا�سي معنيَّ اأو اأي �سكل اآخر من اأ�سكال 

يا�سية، ي�سعون نف�سهم يف  النفوذ لتوفري اأمنهم. وهناك اإجماع اأن الأفراد الذين يختارون عدم الإ�ستفادة من نظام املح�سوبية ال�سِّ

خطر، لأنه ل يعود باإمكانهم الإعتماد على القوى احلزبية حلماية اأنف�سهم، كما قد يواجهون �سعوبات يف التو�سل اإىل ت�سويات 

 
49

عادلة يف حالت فيها يكونون فيها �سحية للظلم.

وغالبًا ما جتد اجلماعات امل�ست�سعفة �سعوباٍت اإ�سافية، وت�سمل الالجئني واملهاجرين غري ال�رشعيني والأقليات اجلن�سية وعمال 

 بالن�سبة لهذه املجموعات، قد يت�سبب توا�سلهم مع جهات اأمنية ر�سمية اأو مقدمي خدمات اأمنية غري ر�سمية اإىل املزيد 
50

اجلن�ض.

من اإنعدام الأمن. اأما بالن�سبة للمجمتعات اللبنانية الأخرى، يتقاطع �سعور املواطن بال�سعف مع ديناميات النوع الإجتماعي 

وو�سع الفرد الإقت�سادي والإجتماعي. 

وكما ذكرنا �سابقًا، فاإن العالقات اجلن�سية املثلية وعالقات املتحولني جن�سيًا اأو املغايرين جندريًا ومزدوجي اجلن�ض لي�ست 

القوى المنية عند  اللبناين تربز كحجٍة بني  العقوبات  اأن املادة 534 من قانون  اللبناين، غري  القانون  حمظورة �رشاحًة يف 

اإعتقال اأي فرد ب�سبب مظهره اأو �سلوكه العام ومن دون ثبوت اأي دليل لأي فعل جن�سي، ما يعك�ض الأحكام امل�سبقة ورهاب املثلية 

 وبح�سب مقابلة اأجريناه مع اأحد النا�سطني يف هذا املجال، تنظر الأقليات اجلن�سية اإىل قطاع 
51

لدى بع�ض العنا�رش الأمنية.

الأمن »بخوف )من الإ�سطهاد( اأو بال مبالة )من حيث توفري اخلدمات الأمنية(«. وي�سري هذا اإىل اأن فئًة كبريًة من املواطنني ل 

 
52

تثق بقدرة املوؤ�س�سات الأمنية على توفري اأمنهم.

وبهدف التحقق من امل�ستبه مبمار�ستهم عالقات مثلية، تعتمد قوى الأمن اأ�سلوبًا واحداً يكمن يف اإجراء فحو�ض �رشجية من قبل 

 ويف عام 2012، اأطلقت »املفكرة القانونية«، وهي جمعية لبنانية غري حكومية، 
53

طبيب �رشعي بناًء على اأوامر املدعي العام.

حملًة تهدف اإىل و�سع حٍد للفحو�سات ال�رشجية، م�سريًة اإىل اأن هذه املمار�سة غري �سليمة طبيًا ول تدل علميًا على حدوث جن�ض 

ر على الأطباء   عن نقابة الأطباء يف لبنان يحظِّ
ٌ
�رشجي بالرتا�سي، كما اأنها �سكٌل من اأ�سكال التعذيب. ويف اآب 2012، �سدر اأمر

 
54

اإجراء هذا الفح�ض.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الجراءات التي تعتمدها عنا�رش قوى الأمن الداخلي لإعتقال من ت�سك باإنتمائه اإىل اأقليات جن�سية هي 

فعليًا تنتهك قوانني الإجراءات اجلنائية اللبنانية، وت�سمل معاقبة وقائية لفرتات طويلة من الإحتجاز املوؤقت. ونادراً ما يواجه 

الأفراد الذين ينتمون لعائلة مي�سورة ومرموقة اأو لهم عالقات مع اأ�سحاب نفوذ اأي م�ساكل يف هذا املجال، يف حني يكون الأفراد 

48     ع �سيد علي )2014(. مرجع مذكور.

49    ع. �سيد علي )2013(. املرجع ال�سابق. �ض. 15-14.

50     يعترب تقييم الإحتياجات الأمنية للمهاجرين ونقاط �سعفهم على اأ�سا�ض النوع الإجتماعي، ومنهم املهاجرون من جنوب ال�سحراء الإفريقية من جنوب وجنوب �رشق اآ�سيا، 

          خارج نطاق هذا البحث ولكنه يفر�ض اإجراء بحوث اإ�سافية. 

51     هيومن رايت�ض ووت�ض )2013(. “جزء من وظيفة”: اإ�ساءة معاملة وتعذيب الفئات امل�ست�سعفة يف خمافر ال�رشطة اللبنانية. نيويورك. متوفر على الرابط

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/lebanon0613_forUpload_1.pdf          

52     مقابلة، بريوت، اأيلول 2014.

53     املرجع ال�سابق. �ض. 5-34.

Independent، 16 متوز 2014.  54     اأ. ويثنول )2014(. “منع الفحو�سات ال�رشجية “الأقرب اإىل التعذيب” والتي ل تزال ُت�ستخدم يف لبنان لتحدي املثلية اجلن�سية”. جريدة 

-http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/banned-anal-exam-akin-to-torture-still-being-used-by-police متوفر على الرابط          

in-lebanon-to-determine-if-people-are-gay-9610309.html         

ح ببنادق  أما األزياء العسكرية واألحذية القتالية والتسلُّ
هجومية من نوع M-16 وAK-47، فتوحي بتواجد قوة 

عسكرية وليس قوة مدنية من أولوياتها احلرص على 
األمن »الصعب« )أي أمن الدولة أو األمن العسكري(، 
وليس معاجلة املهام اليومية كحفظ أمن اإلنسان.

النوع اإلجتماعي، األمن وإصالح قطاع األمن يف لبنان    ورقة مرجعّية     9



10     انرتناشونال الريت
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الذين ل معارف نافذة لهم عر�سًة لالأذى ال�سفهي واجل�سدي ولفرتات طويلة من الإحتجاز داخل مراكز ال�رشطة.

م العمل يف جمال اجلن�ض اإىل العام 1931، وهو ين�ض على معايري حمدَّدة تنظم الرتاخي�ض.  ويعود القانون اللبناين الذي نظِّ

ومنذ العام 1960، توقفت الدولة اللُّبنانية عن اإ�سدار اأي ترخي�ض، ما يجعل غالبية الأعمال اجلن�سية غري مرخ�سة وغري قانونية 
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اإىل �سنة. لها« باحلب�ض من �سهٍر  اأو �سهَّ ال�رشية  الدعارة  العقوبات »كل من تعاطى   وتعاقب املادة 523 من قانون 
56

نظريًا.

وتتغا�سى النوادي الليلية التي تقدم خدمات جن�سية عن هذا القانون، يف حني توظف عامالت جن�ض ُي�سرتط اأن تكنَّ م�سجالت، 

ف هذا القطاع �سبه املنظم حوايل  ، واأن تتجاوزن عمر 21 �سنة. ويوظِّ واأن تخ�سعن لفحو�سات طبية، واأن يكنَّ قد فقدن عذريتهنَّ

اأ�سهر. ومن املفرت�ض اأن  اأوروبا ال�رشقية وحتملن تاأ�سريات دخول خا�سة بالـ»فنانات« لفرتة �ستة  2500 امراأة معظمهن من 

تتبع اإقامتهن قواعد �سارمة مرتبطة بتنقل و�سحة عامالت اجلن�ض، اإذ ل يحق لهن �سوى الإقامة يف فنادق معينة يحدِّدها الأمن 

العام، كما ل يحق لهن مغادرة هذه الفنادق بني ال�ساعة اخلام�سة فجراً والواحدة من بعد الظهر، ول ميكنهّن التغيُّب عن العمل اإل 

58
بعد معاينتهّن من قبل طبيب معتمد من الأمن العام وت�رشيحه باأنهّن غري قادرات على العمل.

وغالبًا ما تكون عامالت اجلن�ض من اللبنانيات الفقريات، والالجئات من خمتلف الدول العربية، ل�سيما �سوريا والعراق والدول 

 وينطبق هذا الو�سع القانوين اأي�سًا على عمال اجلن�ض من الذكور واملتحولني جندريًا. وغالبًا ما يكون 
59

الآ�سيوية والأفريقية.

 كما هم عر�سة لإنتهاكات حقوقية 
60

عمال اجلن�ض يف لبنان عر�سًة لالأذى اجل�سدي واجلن�سي ولإنتهاكات فا�سحة حلقوق العمل،

من قبل العنا�رش الأمنية. اأ�سف اإىل ذلك خطر الرتحيل يف حال اللجوء اإىل ال�سلطات الأمنية، نتيجة فقرهم ال�سديد وطبيعة غري 

القانونية لعملهم. 

النوع اإلجتماعي ضمن مؤسسات قطاع االمن
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يتبع اجلهاز الأمني اللبناين نظامًا معقداً ي�سم �سلطات متعددة وي�سكو من غمو�ض د�ستوري يف ما يت�سل باملهام والوظائف.

ومتثل القيود التي يفر�سها النظام الطائفي يف لبنان عقبًة اإ�سافية يف وجه القطاع الأمني، ما يوؤثر ب�سكل اأ�سا�سي على التعيينات 

وتوزيع املهام وال�سالحيات، وكذلك الت�سورات العامة للموؤ�س�سات الأمنية. وللنزاع املذهبي وال�سيا�سي الهادف لل�سيطرة على 

القطاع الأمني تاأثرٌي كبري على كيفية اإدارة املوؤ�س�سات الأمنية. وتن�ض املادة 95 من الد�ستور اللبناين على الق�ساء على النظام 

الطائفي يف لبنان، خالل »فرتة اإنتقالية« يتم فيها اإ�ستبدال نظام املحا�س�سة الطائفية بنظام متثيل يف الوظائف العامة يقوم 

62
على اجلدارة واخلربة والكفاءة يف الوظائف العامة واملوؤ�س�سات الق�سائية والع�سكرية والأمنية باإ�ستثناء وظائف الفئة الأوىل.

 وعلى الرغم 
63

على اأر�ض الواقع، يتمتع ال�سباط الرفيعو امل�ستوى يف القطاع الأمني بامتيازات لأ�سباب طائفية و/اأو �سيا�سية.

اإجماٌع باأن الرتقيات واأعلى املنا�سب تكون دائمًا من  اأن هناك  الطائفية تنح�رش بروؤ�ساء املوؤ�س�سات، غري  التعيينات  اأن  من 

 ي�سكل الرتابط ما بني الأحزاب 
64

ح�سة الأفراد ممن لهم عالقات ب�سخ�سيات نافذة طائفيًا و�سيا�سيًا بدل اأن توزع ح�سب اجلدارة.

يف  واملجندات  الن�ساء  من  لل�سباط  بالن�سبة  حاليًا  حتديًا  الأمن  قطاع  وموؤ�س�سات  عادًة،  الن�ساء  اإليها  تلجاأ  ل  التي  ال�سيا�سة، 

موؤ�س�سات قطاع الأمن. وتعالج الأق�سام التالية ال�سيا�سات املعتمدة جلهة النوع الإجتماعي يف املوؤ�س�سات الأمنية الثالث الأهم 

يف لبنان، ومنها قوى الأمن الداخلي، على اأن يليها درا�سة حول ديناميات النوع الإجتماعي يف املوؤ�س�سات الأمنية. 

55     يف اآب 2014، وبعد مداهمة اأحد احلمامات  يف بريوت امل�ستبه باإرتياد اأ�سخا�ض مثليني لها، مّت الإفراج عن املحتجزين اللبنانيني ممن توا�سلوا مع �سخ�سيات نافذة يف 

          غ�سون �ساعات، يف حني بقي العمال ال�سوريون حمتجزين لأكرث من ثالثة اأ�سابيع )مقابلة مع نا�سط يف جمال حقوق الن�سان، بريوت، اأيلول 2014(.

56     املرجع ال�سابق. 

57     املرجع ال�سابق. 

58     املرجع ال�سابق. �ض. 13-14؛ وزارة اخلارجية الأمريكية )2014(. »تقرير الإجتار بالأ�سخا�ض 2014 – لبنان« 20 حزيران 2014. متوفر على الرابط

http://www.refworld.org/docid/53aab9da14.html         

59     املرجع ال�سابق. ع. �سالح )2014(. »الفتيات ال�سوريات الالجئات ت�ستغل من قبل �سبكات دعارة« املونيتور، 14 اآذار 2014. متوفر على الرابط

#http://www.al-monitor.com/pulse/ar/culture/2014/03/syria-refugees-minors-sold-prostitution-exploitation.html           

60     كما يف حالة ال�سوريني املحتجزين يف مداهمة احلمام، ٌذكرت يف احلا�سية رقم 54. 

61     للمزيد من املعلومات حول القطاع الأمني اللبناين واإ�سالحاته راجع: ز. عثمان و�ض. ق�سي�ض )2014(. »نظرة عامة اإىل قطاع الأمن: تقرير نهائي يعطي نظرة عامة عن 

          القطاع الأمني يف لبنان«، موؤ�س�سة انرتنا�سونال الريت، 15 حزيران/يونيو 2014 وع. ن�سابة )2009(. مرجع مذكور.

62     تتاألف اخلدمة املدنية يف لبنان من 5 فئات، تعترب الفئة الأوىل الأعلى بينها. وتتق�سم هذه الفئات اإىل درجات: يح�سل كل موظف تلقائيًا على درجة اإ�سافية كل �سنتني،  

           ما يرفع من راتبه. امل�سدر: �سعبة الإدارة العامة واإدارة التطوير، ق�سم ال�سوؤون الإقت�سادية والإجتماعية والأمم املتحدة )2004(. اجلمهورية اللبنانية: موجز قطري عن 

  http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan023179.pdf الإدارة العامة �ض. 12 متوفر على الرابط           

63     عمر ن�سابة )2009(. مرجع مذكور.

64     ز. عثمان و�ض. ق�سي�ض )2014( مرجع مذكور. �ض. 18-17. 



الإجتماعي  التمثيل  على  اإيجابيًا  �سينعك�ض  مهمًا  اأمراً  الأمن  قطاع  موؤ�س�سات  يف  الن�ساء  من  املزيد  توظيف  يبقى  حني  ويف 

وفعالية هذه املوؤ�س�سات وم�ستوى العدالة بني الأنواع الإجتماعية وجتاوبها حلاجاتهم املختلفة، اإل اأن احلاجة الإمنائية يف هذه 

 ولدى النظر اإىل الن�ساء العامالت يف املوؤ�س�سات الأمنية الر�سمية، يجب التمعن يف امل�سائل 
65

املوؤ�س�سات ل تقت�رش على الأرقام.

ح�سب  »غيتوهات«  ووجود  اجلن�سي  التحر�ض  من  احلماية  و�سيا�سات  بالأطفال  والعناية  والرتقيات  الإ�ستبقاء  بن�سب  املت�سلة 

 ومن املهم اأي�سًا تقييم الأثر الذي قد تنتجه الثقافة الذكورية لهذه املوؤ�س�سات على اأجواء العمل وفعاليته، 
66

النوع الإجتماعي.

كما من املهم التاأكد من اأن ال�سيا�سات الداخلية املت�سلة برعاية الأطفال والتحر�ض اجلن�سي تاأخذ الرجال يف عني الإعتبار على 

الذين قد ينتمون لأقليات جن�سية، فال وجود لأرقام حت�سيهم يف ظل املبادئ  اأما يف ما يتعلق بالعنا�رش الأمنية  حٍد �سواء. 

التوجيهية التي تلزمهم بعدم الإف�ساح عن توجهاتهم اجلن�سية، خوفًا من خ�سارة عملهم.

واجلهود  اخللفية   – الداخلي  األمن  قوى  ومديرية  اللبناين  واجليش  العام  األمن  مديرية 
املبذولة لضم عناصر من النساء حتى اآلن

مديرية الأمن العام

ُيعترب الأمن العام اأقدم موؤ�س�سة اأمنية يف لبنان، وتختلف عن املوؤ�س�سات الأخرى بتاأديتها دوراً بريوقراطيًا واأمنيًا يف الوقت 

عينه. وتاأ�س�ض الأمن العام �سنة 1959، وتت�سمن وظائفه جمموعًة وا�سعة من املهام ومنها: الرقابة على الإعالم، والتعامل مع 

الأجانب، وامل�سائل التقنية املتعلقة بال�سفر كتاأمني جوازات ال�سفر للمواطنني واإ�سدار تاأ�سريات الدخول لالأجانب. وعلى الرغم 

اأنها املديرية الأمنية الأوىل يف لبنان التي قامت بتوظيف ن�ساء يف العام 1974، فقد توقف توظيف الن�ساء فيها بني احلرب 

الأهلية والعام 2006. ويف الفرتة املمتدة بني العامني 1974 و2006، قامت املديرية برتقية عدد من الن�ساء واأ�سبح بع�سهن 

67
برتبة »جرنال«، وهو املن�سب الأعلى للن�ساء يف ال�رشق الأو�سط.

بب الأ�سا�سي وراء توظيف الأمن العام للن�ساء قبل اأي مديرية اأمنية اأخرى اإىل الطبيعة الإدارية لعملها. ومنذ العام  ويكمن ال�سَّ

2006، بداأ تدريب الن�ساء للم�ساركة يف معارك م�سلَّحة، ولكن دون اإنخراطهن يف الظروف ال�سديدة اخلطر كم�ساركتهن يف تنفيذ 

هجمات. وعلى الرغم من اأن مديرية الأمن العام ت�سم اأكرب عدد من الن�ساء مقارنًة بباقي املوؤ�س�سات الأمنية الر�سمية يف لبنان، 

اإل اأن طاقمها ل يتلقى اأي تدريب مت�سل مبراعاة ح�سا�سيات ديناميات النوع الإجتماعي. اأ�سف اإىل ذلك اإقت�سار عمل العنا�رش 

الأمنية من الن�ساء على الوظائف الإدارية، يف حني ل تتوىل الن�ساء اأدواراً تتطلب مراعاًة حل�سا�سيات النوع الإجتماعي، كالأق�سام 

العام  ويف  بالـ»فنانات«.  خا�ض  �سفر  بجواز  لبنان  يدخلن  اللواتي  اجلن�ض  عامالت  اأو  الأجنبيات  العامالت  مع  تتعامل  التي 

68
2009، متَّ توظيف ن�ساء من الأمن العام يف ال�سبابيك املخ�س�سة للمهاجرين يف املطار، وهي خطوة لقيت ترحيبًا عامًا.

اجلي�ض اللبناين

ت�سمح �سالحيات اجلي�ض اللبناين له بالدفاع عن احلدود �سد اأي تهديد خارجي، ويعطيه حق العمل كقوة حلفظ الأمن الداخلي 

يف احلالت الق�سوى. ويف ظل الظروف الأمنية احلالية، قام اجلي�ض اللبناين موؤخراً بالتدخل ع�سكريًا يف عر�سال وطرابل�ض، يف 

مهمة هدفت اإىل »احلفاظ على الأمن وال�ستقرار« وحماربة الإرهاب داخل حدود لبنان. وعلى الرغم من اأن هذه املهمة الداخلية 

ت اأحيانًا اإىل توتر مع املوؤ�س�سات الأمنية الأخرى، بخا�سة قوى الأمن الداخلي، فاإن اجلي�ض اللبناين ل يزال يحظى  للجي�ض قد اأدَّ

69
باإحرتام وا�سع لأن عنا�رشه متعددة الطوائف ويعترب رمزاً للوحدة الوطنية.

وقد بداأت عملية تطويع الن�ساء الع�سكريات يف العام 1989، غري اأن اجلي�ض اللبناين مل يعلن عن وجودهن حتى العام 1991. 

وعلى الرغم من تلقي الن�ساء تدريبات يف القتال الع�سكري، اإل اأنهن  غري خموَّلت بالإ�سرتاك يف تقدمي خدمات مماثلة، ويقت�رش 

عملهن على الأق�سام الإدارية. ويف حني ل ين�رش اجلي�ض اللبناين اأرقامًا ر�سمية، فاإن عدد اجلنود الن�ساء يف �سفوفه ُيقدَّر بحوايل 

65     حول التاأثريات الإيجابية لتزايد عدد الن�ساء، راجع مثاًل: ك. فال�سيك )2008( مرجع مذكور.

ف فيها اأحد اجلن�سني ب�سكل اأ�سا�سي.  66     »غيتوهات ح�سب النوع الإجتماعي« م�سطلح يدل على اأق�سام املوؤ�س�سات التي ي�سيطر عليها اإما الن�ساء اأو الرجال، والتي غالبًا ما يوظَّ

           مثاًل تنح�رش الوظائف الإدارية وتلك التي تت�سل بتقدمي الدعم ل�سحايا العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي �سد الن�ساء ومكافحة الإرهاب وال�سغب 

           بالن�ساء، يف حني غالبًا ما يتم تعيني الرجال يف وظائف ُتعترب »ن�سائية« ك�سكٍل من اأ�سكال العقاب. من جهة اأخرى، حتظى الوحدات »املخ�س�سة للرجال« بفر�ض اأكرب 

           للتمويل ما يتيح اأي�سًا فر�ض اأكرب للتقدم املهني. 

67     ز. عثمان و�ض. ق�سي�ض )2014( مرجع مذكور. �ض. 12- 13

68     املرجع ال�سابق. 

69     املرجع ال�سابق. �ض. 9-8.
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71
 ويف العام 2008، متَّ ترقية 32 منهن لرتبة عقيد يف العام 2010.

70
2000 جندية من اأ�سل 53.900.

قوى الأمن الداخلي

ت�سم مهام قوى الأمن الداخلي حفظ الأمن الإداري والق�سائي، بالإ�سافة اإىل حماية املوؤ�س�سات العامة والبعثات الدبلوما�سية، 

وكذلك ال�سجون عند احلاجة.

وكانت قوى الأمن الداخلي اآخر موؤ�س�سة اأمنية ر�سمية يف �سم ن�ساٍء 

اإىل  اإمراأتان  اإن�سمت   ،2001 العام  ويف  الأمنية.  عنا�رشها  اإىل 

قوى الأمن »عن طريق اخلطاأً«، اإذ مل يحدِّد اإعالن التطويع اأن على 

املتقدمني اأن يكونوا ح�رشاً من الذكور. ولعلَّ عدم احلاجة اإىل حتديد 

الذكورية  النظرة  اإل دلياًل على  لي�ض  التطويع  اإىل  جن�ض املتقدمني 

اإىل الأمن على اإعتبارها حكراً على الرجال، وبخا�سة قوى الأمن الداخلي. وقد فتح باب التطوع اأمام الن�ساء ر�سميًا يف العام 

72
2011، وتعمل حاليًا 900 امراأة ك�رشطية يف قوة الأمن الداخلي.

ويف اإطار ال�سيا�سة اجلديدة لقوى الأمن الداخلي منذ العام 2010، يتوجب على العنا�رش الأمنية امل�ساركة يف تدريب حول النوع 

الإجتماعي ي�سم اأق�سامًا خا�سة بدور الن�ساء يف ب�سط القانون واحلفاظ على النظام. وبالتعاون مع جمعية »كفى« و�سندوق الأمم 

املتحدة لل�سكان، نظمت قوى الأمن الداخلي جمموعًة من الدورات التدريبية لعنا�رشها لتمكينهم من التعامل مع حالت العنف 

73
اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي. وقد اأ�سدرت قوى الأمن الداخلي كتيبًا ُيعنى بالتعاطي مع العنف الأ�رشي.

ديناميات النوع اإلجتماعي يف مؤسسات قطاع األمن
وتعريف كيفية  اأ�سا�سيًا يف حتديد  دوراً  الأمنية  املوؤ�س�سات  ائدة يف  ال�سَّ اجلندرية  والثقافة  الإجتماعي  النوع  ديناميات  تلعب 

ت�رشف موؤ�س�سات القطاع الأمني ككيان ب�سكٍل عام، وكيفية تفاعلها مع الأو�ساع الأمنية املت�سلة بعملها.  وُتعترب درا�سة هذه 

الديناميات والثقافة اجلندرية ال�سائدة داخل هذه املوؤ�س�سات ويف البيئة املحيطة بها �رشطًا اأ�سا�سيًا لإ�سالح قطاع الأمن وجعله 

اأكرث عدًل وجتاوبًا جتاه الأنواع الإجتماعية على اإختالفها، وبالتايل اأكرث قدرًة على اإجناز املهام الوا�سعة النطاق ملوؤ�س�ساته 

جلهة تاأمني الأمن ل�سكان لبنان جميعًا. ومبا اأن درا�ستنا مل ت�سمل اأبحاثًا مبا�رشة داخل موؤ�س�سات قطاع الأمن يف لبنان، فاإن 

النتائج التالية مبنية على ن�سو�ض ثانوية ومقابالت مع باحثني على اإطالع وا�سع بهذه املوؤ�س�سات والأبحاث املقارنة حول 

موؤ�س�سات قطاع الأمن ب�سكل عام. ويهدف هذا الق�سم اإىل ت�سليط ال�سوء على امل�ساكل ال�سائعة املت�سلة بالنوع الإجتماعي يف 

موؤ�س�سات قطاع الأمن، والتي ميكن التغلب عليها من خالل العمليات الإ�سالحية لقطاع الأمن يف امل�ستقبل والهادفة اإىل توفري 

اخلدمات والديناميات الداخلية احلا�سنة داخل املوؤ�س�سات الأمنية الر�سمية. 

الأنوثة والذكورة داخل موؤ�س�سات قطاع الأمن

بالتما�سي مع الثقافات املوؤ�س�ساتية ال�سائدة يف موؤ�س�سات قطاع الأمن، يتم الرتكيز على بع�ض اأ�سكال الذكورة والأنوثة وترويجها 

اإدارية. وعلى الرغم من خ�سوعهن لتدريب على  الن�ساء داخل موؤ�س�سات قطاع الأمن يف وظائف  وتعزيزها. ب�سكٍل عام، تعمل 

القتال، بخا�سة يف اجلي�ض اللبناين وقوى الأمن الداخلي، ل ُتكلَّف العنا�رش الن�سائية مبهام تتطلب مواجهات بدنية حية. وُتعترب 

قوة  لتطلبها  ح�رشاً  ذكورية  مهاٌم  املبا�رشة،  واملواجهات  القتال  وبخا�سة  الأمن،  حفظ  اأن  لبنان  يف  الأمن  قطاع  موؤ�س�سات 

بدنية. ومبا اأن قطاع الأمن الر�سمي يف لبنان يرى اأن الن�ساء غري 

قادرات على تلبية هذه املتطلبات بح�سب اأعراف النوع الإجتماعي 

والنظرة لقدراتهن البدنية، غالبًا ما تنح�رش م�ساهماتهن يف هذه 

موؤ�س�سات  يف  عام  اإعتقاد  وي�سود  الإدارية.  باملنا�سب  املوؤ�س�سات 

قطاع الأمن باأن على الن�ساء العمل يف منا�سب »تنا�سبهن«، وت�سمل 

من  وغريها  الإ�ستقبال  وتويل  املكتبية،  الوظائف  املنا�سب  هذه 

املهام الإدارية، ف�ساًل عن التعامل مع الن�ساء. 

70     اأ. نارغيزيان )2209( اجلي�ض اللبناين: التحديات والفر�ض يف لبنان ما بعد الإن�سحاب ال�سوري. مركز الأبحاث الإ�سرتاتيجية والدولية يف وا�سنطن . تتوفر امل�سودات 

 http://csis.org/files/media/csis/pubs/090210_lafsecurity.pdf الأوىل على الرابط          

71     املرجع ال�سابق.

72     املرجع ال�سابق. �ض. 11.

73     املرجع ال�سابق. �ض. 11.

لعلَّ عدم احلاجة إىل حتديد جنس املتقدمني إىل التطويع 
ليس إال دلياًل على النظرة الذكورية إىل األمن على إعتبارها 

حكرًا على الرجال

تلعب ديناميات النوع اإلجتماعي والثقافة اجلندرية 
ائدة يف املؤسسات األمنية دورًا أساسيًا يف  السَّ

حتديد وتعريف كيفية تصرف مؤسسات القطاع األمني 
ككيان بشكٍل عام، وكيفية تفاعلها مع األوضاع األمنية 

املتصلة بعملها. 
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ومع  الأمنية.   باملوؤ�س�سات  اللبناين  ال�سعب  ثقة  تعزيز  اإىل  الن�سائية  الأمنية  العنا�رش  ن�سبة  لرفع  الأخرية  املبادرات  وتطمح 

بديناميات  اأ�ساًل  تتاأثر  التي  الإن�سان  حقوق  اإحرتام  م�ستويات  تلقائيًا  تتح�سن  اأن  ُيتوقع  الأمن،  قوى  يف  الن�ساء  عدد  اإزدياد 

النوع الإجتماعي، متا�سيًا مع الإعتقاد ال�سائد باأن الن�ساء بطبعهن اأكرث م�ساملًة وتفهمًا من الرجال. ويف درا�سٍة حديثة اأجراها 

 تبنيَّ اأن اللبنانيني عامًة يتوقعون 
74

مركز التعاون يف املهجر يف �سمال اإيرلندا حول م�ستويات الثقة يف قوى الأمن الداخلي،

من ال�سباط الن�ساء يف قوى الأمن الداخلي األ يقبلن الر�سوات، واأن يعاملن النا�ض باحرتام، واأن يطبقن القانون بعدل على كل 

املواطنني. ولكن لت�سبح هذه املعتقدات حقيقًة، على موؤ�س�سة قوى الأمن الداخلي اأن تتيح لل�سباط الن�ساء العمل يف اخلطوط 

الأمامية والتوا�سل مبا�رشًة ويوميًا مع املواطنني.  والالفت اأن هذه التوقعات تتناق�ض مع نظرة النا�ض لطبيعة عمل العنا�رش 

التي  القيام بنف�ض الأعمال  الن�ساء قادرات على  اأن  الراأي  اإ�ستطالع  اإذ يعتقد 13% فقط من امل�ساركني يف  الن�ساء،  الأمنية من 

يتولها الرجال، يف حني يعتقد اأكرث من ن�سف الرجال والن�ساء اأن ال�سباط الن�ساء اأجدر بتويل املهام الإدارية.

وقد بداأت قوى الأمن الداخلي بتنويع الأدوار التي تتولها الن�ساء. فكانت الن�ساء مثاًل جزءاً اأ�سا�سيًا من دوريات الدراجات الهوائية 

التي تتواجد ب�سكل دوري يف احلمرا وو�سط بريوت لتحرير خمالفات ال�سري، على اإعتبارهن ال�سخ�سيات الأهم يف م�رشوع حفظ 

�ست اأول وحدة �رشطة للن�ساء، وترتافق معها حماولت جعل وجود الن�ساء يف معظم اأق�سام قوى  النظام املجتمعي موؤخراً. كما وتاأ�سَّ

ل النق�ض   وتت�سمن الأدوار املختلفة التي ميكن اأن توؤديها املراأة التفتي�ض يف املطار اأو ال�سجون. وقد �سكَّ
75

الأمن الداخلي اأمراً عاديًا.

يف عدد الن�ساء يف ال�سابق عائقًا اأمنيًا، لأنه من غري امل�سموح للرجال مل�ض الن�ساء، وبالتايل يتعذر عليهن القيام بعمليات تفتي�ض.

على  الأمر  هذا  يدل  وقد   
76

الن�سائية. للعنا�رش  العلمي  التح�سيل  من  اأدنى  الذكور  لل�سباط  العلمي  التح�سيل  يكون  ما  وغالبًا 

اجلهود الإ�سافية التي تبذلها الن�ساء لتبووؤ نف�ض املنا�سب التي ي�سغلها رجال، ولكن من امللفت اأي�سًا التفكري بديناميات النوع 

الإجتماعي داخل موؤ�س�سة قوى الأمن الداخلي. وعلى اأي حال، مييل كٌل من الن�ساء والرجال اإىل قبول ال�سيطرة الذكورية والثقافة 

اجلندرية ال�سائدة داخل موؤ�س�سات قطاع الأمن. 

خماطر العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي والتحر�ض اجلن�سي

ب�سبب طغيان الطابع الذكوري على موؤ�س�سات قطاع الأمن ب�سكل عام، قد تتعر�ض ال�سباط من الإناث لتحر�ض �سفهي اأو ج�سدي 

من قبل زمالئهن الرجال. ويف حني مل جند اأي درا�سٍة تتناول هذا املو�سوع ب�سكل مبا�رش يف لبنان، نلحظ ظواهر مقلقة يف لبنان 

قد تزيد من اإحتمال التحر�ض داخل املوؤ�س�سات الأمنية الر�سمية. وت�سمل هذه الظواهر املقلقة غياب الت�سهيالت الالزمة يف مراكز 

ال�رشطة املحلية، مبا فيها مكاتب وحمامات وغرف نوم خا�سة بالن�ساء، مع العلم اأنه يتم حاليًا اإ�ستحداث هذه الت�سهيالت يف 

77
مراكز ال�رشطة.

واجلدير بالذكر اأن التحر�سات اجلن�سية يف موؤ�س�سات قطاع الأمن قد ت�سمل اأي�سًا الذكور الذي ل ميتثلون لل�سورة املجتمعية النمطية 

 ويف حني مل جند اأي درا�سة تتناول هذا املو�سوع يف موؤ�س�سات قطاع الأمن يف لبنان، ي�سعب حتديد حجم هذه الظاهرة. 
78

للرجولة.

وقد ت�سمل اأمثلة التحر�ض اجلن�سي ال�سائعة �سد الرجال و�سع اأغرا�ض ذات اإيحاءات جن�سية يف الأماكن اخلا�سة بهوؤلء الأ�سخا�ض، 

مثل غرفهم اأو حمامهم اخلا�ض. كما يتم اأحيانًا اإختبار القدرة البدنية اأو »رجولة« بع�ض العنا�رش الأمنية من الذكور، اإما من خالل 

حركات ج�سدية اأو من خالل ال�سغط عليهم بالقيام اأو اخل�سوع لأفعال جن�سية مهينة لإثبات هويتهم اجلن�سية غري املثلية. 

وغالبًا ما يكون من ال�سعب على ال�سحايا الرجال التبليغ عن التحر�سات اجلن�سية اجل�سدية اأو ال�سفهية التي يتعر�سون لها، لأن 

 ب�سكٍل عام، يعترب اخلوف من التبليغ عن 
79

ذلك يعزز من اإتهامات املعتدين عليهم باأنه �سعفاء اأو »خمنثون« اأو فعاًل مثليون.

تعٍد من قبل زميل اأو م�رشف يف الق�سم حتديًا كبرياً داخل املوؤ�س�سات الأمنية الر�سمية ب�سبب الرتاتبية املوجودة وبنية ال�سلطة، 

 وعلى الرغم من اأننا ل منلك دلئل توؤكد وجود حتر�ض داخل موؤ�س�سات قطاع الأمن يف 
80

بالإ�سافة اإىل اخلوف من خ�سارة العمل.

قة حول هذه امل�سائل لأنها ت�سكل ثغرًة يف الأبحاث احلالية. لبنان، يتوجب القيام بتحقيقات معمَّ

74     مركز التعاون يف املهجر يف �سمال اإيرلندا )ني�سان/اأبريل 2014( »تقرير حول م�ستويات الثقة بقوى الأمن الداخلي 2013« �ض 26-25.

75     ز. عثمان و�ض. ق�سي�ض )2014( مرجع مذكور. �ض. 12- 13 و�ض. �سماحة )2013( اإ�سالح القطاع الأمني يف لبنان: الن�ساء يف قوى الأمن الداخلي. اأطروحة ماج�ستري. 

          بريوت: اجلامعة اللبنانية الأمريكية. متوفرة على موقع:

https://ecommons.lau.edu.lb:8443/xmlui/bitstream/handle/10725/1618/Christelle_Samaha_Thesis.pdf?sequence=1         

76     مرا�سالت عرب الربيد الإلكرتوين مع خبري يف القطاع الأمني، 18 اأب/اأغ�سط�ض 2014 و و�ض. �سماحة )2013( مرجع مذكور.
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78     �ض. وات�سون )2014( جتنب العنف اجلن�سي واملنزيل �سد الرجال والتعاطي معه: كتيب اإر�سادي ملوؤ�س�سات قطاع الأمن. جينيف: مركز املراقبة الدميوقراطية للقوات 

          امل�سلحة. �ض. 38. 

79     املرجع ال�سابق.

80     املرجع ال�سابق.
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املعاملة ال�سيئة يف مراكز ال�رشطة واآليات التبليغ غري املالئمة يف قوى الأمن الداخلي

 وُتعترب 
81

بح�سب تقرير هيومن رايت�ض ووت�ض للعام 2013، تنت�رش املمار�سات ال�سيئة وطرق التعذيب يف مراكز ال�رشطة يف لبنان.

والتحقري  للتهديدات  عر�سًة  اأكرث  اجلن�سية،  املثلية  اأو  الدعارة  اأو  باملخدرات  بالإجتار  كاملتهمني  �سعفًا،  الأكرث  املجموعات 

اأ�سكال  كاأحد  اأي�سًا  بل  بالإعرتاف فح�سب،  املتهمني  لل�سغط على  املوؤ�س�سات  اجل�سدي يف هذه  العنف  ُي�ستخدم  ول  والتعذيب. 

العقاب والتاأديب وت�سحيح ال�سلوك. وت�سمل اأبرز اأ�سكال التعذيب ال�رشب على خمتلف اأع�ساء اجل�سم، واحلرمان من الطعام واملاء 

والأدوية. اأما اأ�سكال العنف النف�سي فت�سمل اإجبار املعتقلني على �سماع �رشاخ املحتجزين الآخرين عند �رشبهم بهدف ال�سغط 

82
عليهم لالإعرتاف والتعاون.

وتتعر�ض الن�ساء ال�سجينات، وبخا�سة عامالت اجلن�ض، اإىل اأ�سكال من العنف اجلن�سي ومنها الإعتداءات اجلن�سية اأو احل�سول على 

»اإمتيازات« مقابل اجلن�ض كظروف اأف�سل يف الزنزانات اأو �سجائر اأو طعام. ومن بني كل 25 امراأة قابلتها هيومن رايت�ض ووت�ض، 

 وعلى الرغم من اأن وزارة الداخلية 
83

قالت 21 اإمراأة اأنها تعر�ست لنوع من اأنواع العنف اجلن�سي قهراً من قبل عنا�رش ال�رشطة.

ومديرية قوى الأمن اإتخذت بع�ض الإجراءات للتقليل من التعديات خالل الإعتقالت، من خالل ت�سكيل وحدة حلقوق الإن�سان 

وهيئة ملراقبة التعذيب، ف�ساًل عن اإعتماد مدونة �سلوك لعنا�رش قوى الأمن، ل يزال نتاج ديناميكيات النوع الإجتماعي ال�سائدة 

84
طاغيًا يف مراكز ال�رشطة و�سببًا رئي�سًا لهذه الظواهر املقلقة.

 وتتبع قوى الأمن الداخلي حاليًا نظام لل�سكاوى 
85

وتبقى اآليات التبليغ والتقدم ب�سكاوى داخلية وخارجية يف قوى الأمن معطلة.

 كما تقدم قوى الأمن 
86

العامة يعتمد على اإ�ستمارات �سكاوى رقمية على الإنرتنت )e-complaint(، بالإ�سافة اإىل خٍط �ساخن.

 غري اأن اإ�ستمارة ال�سكوى ل تتوفر �سوى 
87

الداخلي معلوماٍت مف�سلَّة على موقعها الإلكرتوين ت�رشح فيها كيفية تقدمي �سكوى.

88
باللغة العربية، كما من امل�ستحيل تقدمي �سكوى من قبل �سخ�ض دون الإف�ساح عن هويته.

ويف حني ي�سهل التقدم ب�سكوى �سد اأحد عنا�رش قوى الأمن، اإما �سخ�سيًا اأو عرب الهاتف يف مكتب مدٍع عام اأو عرب و�سيط مبا اأن 

 اإذ ما من مكتٍب مركزي يتم 
89

ال�سكاوى باإ�سٍم جمهول ل ُتقبل، ي�سعب يف الواقع على الأفراد متابعة ال�سكاوى التي قد تقدموا بها،

فيه التعامل مع هذه ال�سكاوى، كما لي�ض هناك نظام �سكاوى ميكن من خالله تعقبها. وب�سبب غياب هذا النظام اأو �سارة حتمل اإ�سم اأو 

90
عب توثيق عدد املخالفات والتعرف بدقة اإىل هوية املعتدين من داخل املوؤ�س�سة الأمنية. رمز العنا�رش الأمنية، ي�سبح من ال�سَّ

ولعلَّ الأ�سباب الرئي�سية التي متنع النا�ض من التقدم ب�سكاوى �سد العنا�رش الأمنية تكمن يف تعر�سهم لتهديد مبا�رش من قبل هذه 

 
91

العنا�رش، وعدم معرفتهم بكيفية التقدم ب�سكوى، بالإ�سافة اإىل خطر ك�سف هويتهم وردود الفعل املحتملة من قبل املعتدين.

املتخذة  والإجراءات  ال�سكاوى  »كافة  ت�سم  بيانات  قاعدة  تطوير  على  حاليًا  الداخلية  وزارة  يف  الإن�سان  حقوق  ق�سم  ويعمل 

الر�سمي املت�سل بحقوق  الر�سمي وغري  التفاعل  ونتائجها، و�ست�سبح متوافرة كمرجع عند احلاجة«، كما �سرتكز على »توثيق 

 ول تتوفر اأي معلومات عن اآليات التبليغ الداخلية، ما ي�سري اإىل �رشورة اإجراء بحث اإ�سايف يف هذا ال�سياق. 
92

الإن�سان«.
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خامتة

ُيعترب النوع الجتماعي عاماًل مهمًا يف تقييم ت�سورات املواطنني لالأمن، وقدرة موؤ�س�سات قطاع الأمن على توفري الأمن والقيام 

باإ�سالحات، غري اأنه يتحتم النظر اإىل هذا اجلانب مع الأخذ بالإعتبار جمموعة العوامل الأخرى املحيطة بالأمن يف لبنان. وكما  

ورد يف الق�سم الأول من هذه الورقة، تختلف ت�سورات املواطنني لالأمن ح�سب مناطق اإقامتهم واملوا�سيع املتناولة. وعلى الرغم 

من اأن الق�سم الأكرب من ت�سورات املواطنني للتهديدات تتاأثر باإنتمائهم الطائفي وموقعهم اجلغرايف، اأ�ساءت هذه الورقة على 

بع�ض القوا�سم امل�سرتكة والإختالفات املتاأثرة بعامل النوع الإجتماعي، ما قد ي�ساعد على فهم الت�سورات الأمنية ب�سكل اأ�سمل 

على اأر�ض الواقع، وهي ترتبط بتهديدات اأمنية عامة، وم�ساألة وجود الالجئني ال�سوريني، وال�سعف والعنف الأ�رشي. كما تك�سف 

بيانات اإ�ستطالع الراأي بع�ض امل�ساكل التي تتطلب مزيداً من البحث، ومنها: �سعور الن�ساء بتهديد العنف اجلن�سي والعنف القائم 

على النوع الإجتماعي ب�سكل اأكرب يف بع�ض املناطق والعك�ض يف مناطق اأخرى، تخوف الن�ساء من التدهور الأخالقي يف بع�ض 

املناطق، وتخوف الرجال من التنقل يف الليل يف بع�ض املناطق.

ويف حني تواجه الن�ساء معوقاٍت وحتدياٍت هائلة يف احل�سول على حقهن بالعدالة والأمن، يجد هذا التقرير اأن الرجال، وبخا�سة 

الأفراد والالجئني من الأقليات اجلن�سية، يواجهون يف الكثري من الأحيان حتدياٍت واإنتهاكات اأق�سى. ويح�سل هذا اأحيانًا عن 

غري ق�سد عندما تت�سبب التوقعات املجتمعية من الرجال باإبراز �سعفهم، كما يح�سل اأحيانًا ب�سبب غياب القبول الإجتماعي 

اأوال�سيا�سي لهذه الفئات، متامًا كما هي احلال بالن�سبة لالأقليات اجلن�سية والالجئني.

وقد اأ�ساءت هذه الورقة اأي�سًا على م�ساألة اإ�سالح قطاع الأمن يف لبنان، من خالل درا�سة الت�سورات املتاأثرة بالنوع الإجتماعي 

البنية  الذكورية على  ال�سلطة  �سيطرة  تكمن يف  الإ�سالح  املعوقات يف وجه هذا  اأن  املواطنون  ويرى  الأمن.  ملوؤ�س�سات قطاع 

العنف اجلن�سي والعنف  التعامل مع ق�سايا  اأدائها يف  الأمنية جلهة  للموؤ�س�سات  ال�سيئة  القائمة، والنظرة  الطائفية وال�سيا�سية 

القائم على النوع الإجتماعي والعنف الأ�رشي، وكذلك فيما يتعلق 

اأن  ثبت  حال،  اأي  وعلى  فعلهم.  وردود  لعنا�رشها  العام  بال�سلوك 

اإ�سالحات  واإدخال  للموؤ�س�سات،  الذكورية  الثقافة  مع  التعامل 

اجلن�سي  العنف  مع  وتتعامل  الإجتماعي  النوع  تراعي  �سيا�ساتية 

والعنف القائم على النوع الإجتماعي داخل وخارج هذه املوؤ�س�سات، 

باأن جميعها جمالت اإ�سالحية من �ساأنها اأن تنجح ب�سكٍل اأ�رشع من 

اإ�سالحاٍت اأخرى. ويف حني ي�سكك النظر يف اآليات ال�سلطة القائمة 

على املحا�س�سة الطائفية بكل النظام ال�سيا�سي يف لبنان ما بعد احلرب، تربز احلاجة اإىل تعزيز املواطنة ب�سكل اأف�سل واإعتماد 

اأ�ساليب اأقل تخويفًا لب�سط الأمن، وكذلك التاأكد من توفر املوارد الالزمة للموؤ�س�سات الأمنية الر�سمية لأداء واجبها. ومن �ساأن هذه 

املقاربة اأن تكون اأكرث فعالية جلهة تعزيز ثقة املواطنني باملوؤ�س�سات الأمنية يف لبنان على املدى الطويل. 

وكنقطة اأخرية، اإن�سبَّ الرتكيز الأ�سا�سي لهذه الدرا�سة على مديرية قوى الأمن الداخلي اأكرث منه على اجلي�ض اللبناين ومديرية 

هًا اإىل مديرية قوى الأمن الداخلي، ما قد يعطي اإنطباعًا خاطئًا اأن على هذه  الأمن العام. ولهذا ال�سبب، يظهر معظم النقد موجَّ

املوؤ�س�سة ال�رشوع يف اإ�سالحات اأكرث من غريها. وهنا من املهم الإ�سارة اإىل اأن هذه املوؤ�س�سة، كغريها من املوؤ�س�سات، وليدة 

يا�سية. ومن املهم اأكرث الإ�سارة اإىل اأن مديرية قوى الأمن الداخلي واجلي�ض ومديرية الأمن العام لي�ست  بيئتها الإجتماعية وال�سِّ

اإ�سافية للنظر  اأبحاث  اإجراء  املوؤ�س�سات الأمنية الوحيدة املنوطة بتوفري الأمن. لذا، نغتنم هذه الفر�سة للت�سديد على �رشورة 

وال�سجون، و�سبط  الق�سائي،  النظام  ت�سمل  والتي  الأخرى،  املعنية  بالقطاعات واجلهات  املت�سلة  اجلندرية  الأبعاد  اإىل  بعمق 

الر�سمية.  الأمن غري  الإعالم و�رشكات  الأمن، ف�ساًل عن  الربملانية ملوؤ�س�سات قطاع  والهجرة، واملخابرات، واملقاربة  احلدود 

و�سي�ساعد هذا الإ�سالح ال�سامل على التاأكد من اأن القطاع الأمني يف لبنان قادر على �سمان الأمن لكل الأ�سخا�ض املوجودين 

على اأر�سه.

ويف حني تواجه النساء معوقاٍت وحتدياٍت هائلة يف 
احلصول على حقهن بالعدالة واألمن، يجد هذا التقرير 

أن الرجال، وبخاصة األفراد والالجئني من األقليات 
اجلنسية، يواجهون يف الكثري من األحيان حتدياٍت 

وإنتهاكات أقسى.
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باالشرتاك مع:

بتمويل من:

عن »مؤسسة انرتناشونال الريت«
ت�ساعد »اإنرتنا�سونال الريت« النا�ض على اإيجاد حلول �سلمية لل�رشاعات. نحن من منظمات 

بناء ال�سالم الرائدة يف العامل، مع خربة تناهز الـ30 عامًا يف جمال اإر�ساء اأ�س�ض ال�سالم. 

للحكومات  ونقّدم  ال�سالم،  بناء  على  مل�ساعدتهم  العامل  حول  املحليني  ال�سكان  مع  نعمل 

واملنظمات وال�رشكات الن�سح حول كيفية دعم ال�سالم.

شكر
الأوروبي  بال�سكر لالإحتاد  للدرا�سات  اللبناين  الريت واملركز  انرتنا�سونال  ه موؤ�س�سة  تتوَجّ

العام 2012.  )يونيو( من  لبنان منذ حزيران  الأمني يف  القطاع  اإ�سالح  لتمويله م�رشوع 

وُتعترب هذه ال�سل�سلة من الأوراق املرجعّية ثمرة املعلومات واخلربات التي مّت جمعها من 

اإمتناننا ب�سكٍل خا�ض  ال�سنتني املا�سيتني. كما نعرب عن  العمل امل�ستمر على مدى  خالل 

للم�ساهمات القّيمة التي قّدمها كل من اإليونور غوردون، ويزيد ال�سايغ، وعمر ن�سابة، وعلي 

ال�سيد علي، وتامريا�ض فاخوري، ومركز بريوت لالأبحاث والإبتكار وجميع من قابلناهم. 

مانحيها  لدعم  اإمتنانها  عن  لتعرب  الفر�سة  هذه  الريت  انرتنا�سونال  موؤ�س�سة  تغتنم  كما 

الإ�سرتاتيجيني، نذكر منهم: الدائرة الربيطانية لالإمناء الدويل UKAID، والوكالة ال�سويدية 

والتجارة  اخلارجية  ووزارة  هولندا،  خارجية  ووزارة  التنمية،  جمال  يف  الدويل  للتعاون 

الإيرلندية. 

الواردة يف هذه الورقة م�سوؤولية موؤ�س�سة انرتنا�سونال الريت فقط، ول تعك�ض  تعرب الآراء 

بال�رشورة اآراء اجلهات املانحة اأو �سيا�ساتها. 
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