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النوع اإلجتماعي ،األمن وإصالح
قطاع األمن يف لبنان
بقلم النا خطاب وهرني مريتنن

َّ
ملخص
تتناول هذه الورقة دور النوع اإلجتماعي يف التصورات واملفاهيم األمنية لللبنانيني ،ونظرتهم للمؤسسات األمنية ،فض ًال عن
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.
وتشمل النظرة الذكورية للمؤسسات األمنية اللبنانية هياكل السلطة السياسية والطائفية املكونة من شبكات نفوذ غالبيتها
الساحقة من الرجال ،وصورة عامة «ذكورية» ،تنعكس يف السلوكيات وردود الفعل .وتلعب التفاعالت بني األشخاص على إختالف
َّ
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
مت تطويرها يف �إطار هذا امل�رشوع والبحث
بالإ�ستناد �إىل املراجع التي َّ
الإ�ضايف لإمتامه ،يتناول هذا التقرير بع�ض الطرق التي ت�ؤدي �إىل
جندرة امل�سائل الأمنية يف لبنان .وبهدف �إعداد هذا التقرير ،عمدنا
مت جمعها حول ت�صورات اللبنانيني الأمنية
�إىل النظر يف املواد التي َّ
ب�شكل عام ،وتلك املت�صلة مب�ؤ�س�سات قطاع الأمن ب�شكل خا�ص،
بالرتكيز على النوع الإجتماعي – �أي التحقق �إذا ما كان جن�س
امل�شاركني يف �إ�ستطالع الر�أي وغريه من مكونات الهوية الإجتماعية
(كالعمر والطبقة الإجتماعية ومكان الإقامة) قد لعب دوراً يف تكوين
ت�صوراتهم الأمنية ،وكيفية حدوث ذلك .وب�إ�ستخدام بيانات �إ�ضافية
مت جمعها خالل املقابالت ومراجعة املعلومات الثانوية املتوافرة،
َّ
�سننظر �إىل جمموعة م�سائل مرتبطة بالنوع الإجتماعي �ضمن �إطار
م�ؤ�س�سات قطاع الأمن و�آثارها املحتملة املرتتبة على عملية �إ�صالح
قطاع الأمن .و�سوف نركِّز يف هذا التقرير ب�صورة خا�صة على قوى
الأمن الداخلي ،والتي تتوىل م�س�ؤولية توفري الأمن الداخلي وحفظ
النظام ،كما �سنتطرق بدرجة �أقل �إىل امل�ؤ�س�سات الأمنية الأخرى.
وكانت اجلهات املانحة واملنفذة تعترب يف املا�ضي عمليات �إ�صالح قطاع الأمن عمليات تقنية بحتة ،وغري مت�أثرة بديناميات
النوع الإجتماعي .لكن ،منذ منت�صف القرن املا�ضي ،ظهر النوع االجتماعي كعن�رص �أ�سا�سي يف عمليات �إ�صالح قطاع الأمن،
بغية تعزيز امللكية املحلية ،وتقدمي اخلدمات الفعالة والرقابة وامل�ساءلة ،وهي جماالت يرغب غالبية اللبنانيني يف حت�سينها

Understanding conflict. Building peace.

2

انرتناشونال الريت

يف �إطار �إ�صالحات قطاع الأمن ،كما هو مذكور وموثَق يف البحث الأو�سع لهذا امل�رشوع .1ويكمن التحدي الأكرب يف حتليل عالقة
النوع الإجتماعي و�إ�صالح قطاع الأمن يف عدم جعل ذلك يقت�رص على �رضورة زيادة عدد العنا�رص الن�سائية يف امل�ؤ�س�سات
الأمنية فح�سب ،بل تخطي ذلك للنظر يف هويات النوع الإجتماعي للرجل واملر�أة على ح ٍد �سواء ،وت�أثريها على احلاجات الأمنية
وتوفري الأمن ونظرة املجتمع لهذه مل�ؤ�س�سات.
أمر مهم� ،إال �أنه لي�س كافي ًا لإ�صالح �شامل ،مبا �أنه ال ي�شمل
وبالرغم من �أن زيادة عدد العنا�رص الن�سائية يف امل�ؤ�س�سات الأمنية � ٌ
قدرة الن�ساء على التقدم يف الرتب� ،أو الر�ضى الوظيفي� ،أو معدالت التوظيف والإ�ستبقاء� ،أو �إمكانية �إ�ستبعاد الن�ساء عن مهام
حم َّددة �أو منعهن ب�صفة ر�سمية �أو غري ر�سمية من �إ�ستالم مهام �أخرى .2وال يتيح الرتكيز على �أعداد ال�ضباط الن�ساء حتليل كيفية
�إ�ستجابة امل�ؤ�س�سات الأمنية ملختلف �إحتياجات الأفراد واملواطنني الذين حتميهم ،من ن�ساء ورجال و�أغنياء وفقراء و�أقليات
جن�سية و�أطفال ومعوقني و�شباب وكبار ال�سن.
ومن خالل الرتكيز على الن�ساء دون غريهن ،نكون قد �إ�ستبعدنا الرجال الذين ي�شكلون غالبية عنا�رص و�أفراد امل�ؤ�س�سات الأمنية.
ف�ض ًال عن ذلك ،نادراً ما تكون �أفعال و�سلوكيات الأفراد الذكور يف هذه امل�ؤ�س�سات منظمة ،وغالب ًا ما تت�سم هذه ال�سلوكيات
بالق�ساوة ،و�إزدراء ال�ضعف (�ضد املدنيني من رجال ون�ساء و�أقليات جن�سية) والعدوانية .يف حاالت كثرية  -خالل مكافحة
ال�صفات املرت�سخة يف
ال�شغب مثالً� ،أو الإ�ستجابة ل�ضحايا العنف الأ�رسي� ،أو الأن�شطة املجتمعية بهدف بناء الثقة – ميكن لهذه ِّ
ثقافات م�ؤ�س�سات قطاع الأمن �أن تعيق فعالية خدمات الأمن.

التصورات األمنية وعالقتها بالنوع اإلجتماعي
تختلف ت�صورات اللبنانيني للأمان و�إنعدام الأمان ،وتعتمد على العوامل املكونة لهوياتهم الإجتماعية ومنها الطبقة الإجتماعية،
وال�سيا�سي ،ف�ض ًال عن النوع الإجتماعي .وتتفاوت �أهمية
والإقامة يف الريف �أو املدينة ،واملوقع اجلغرايف ،والإنتماء الطائفي ِّ
حتديد العالقة بني النوع الإجتماعي وغريه من العوامل الإجتماعية املكونة للهوية ح�سب الظروف املجتمعية املعينة التي ينوجد
مناذج متع ِّددة
ال�سيا�سية والإجتماعية والإقت�صادية والثقافية
َ
فيها الفرد� ،إذ ُتنتج البيئة اللبنانية املعروفة بتنوع مظاهرها ِّ
دخل حمدود تعي�ش
للتفاعل بني الرجل واملر�أة .فعلى �سبيل املثال ،تختلف الت�صورات الأمنية لفتاةٍ �شابة غري متزوجة ذات ٍ
يف الريف يف جنوب لبنان عن تلك لرجل خم�سيني متزوج يعي�ش
تختلف تصورات اللبنانيني لألمان وإنعدام األمان ،وتعتمد يف بريوت ويتقا�ضي دخ ًال متو�سطاً� .سيتم تق�سيم هذه الت�صورات
الأمنية ،و�إن كان على م�ستويات خمتلفة ،ح�سب الإنتماء الطائفي
على العوامل املكونة لهوياتهم اإلجتماعية ومنها
وال�سيا�سي للم�شاركني ،وغريها من املتغريات.
الطبقة اإلجتماعية ،واإلقامة يف الريف أو املدينة،
والسياسي،
واملوقع اجلغرايف ،واإلنتماء الطائفي
ِّ
ين�ش�أ الرجل واملر�أة �إجتماعي ًا على ر�ؤية الأمن بطرق خمتلفة .يتوقع
فض ًال عن النوع اإلجتماعي.
املجتمع من الرجال والن�ساء ،ح�سب �إختالف �أعمارهم وطبقاتهم
الإجتماعية� ،إ�ستجابات خمتلفة لتهدي ٍد ما .ومييل ك ٌل من ال�شبان
ال�صفات املرتبطة بالأدوار املحددة للرجل واملر�أة من قبل املجتمع .فبالن�سبة للمر�أة،
وال�شابات ،والرجال والن�ساء� ،إىل تبني ِّ
غالب ًا ما يتوقع املجتمع منها العفة اجلن�سية ،وبالتايل حماية «�رشف» عائلتها وجمتمعها� .أما بالن�سبة للرجل ،فيتوقع املجتمع
منه �أن يكون احلامي واملعيل لعائلته وجمتمعه ،وبالتايل �أن يكون حري�ص ًا على «�رشفه» الذاتي.

ال�سهل على املر�أة �أن تعتمد على
وتختلف الإ�ستجابات املتوقعة من الرجال والن�ساء ،على �إختالفهم .فعلى �سبيل املثال ،من َّ
الآخرين حلمايتها ،يف حني من املتوقع �أن يحمي الرجل نف�سه .كما ت�ؤثر الطبقة االجتماعية والعمر على نوع الإ�ستجابة :من
�شاب من طبقة �إجتماعية منخف�ضة الدخل والتعليم ا�ستجاب ًة مبا�رشة وج�سدية لأي خطر قد يهدد
املتوقع �أن تكون �إ�ستجابة ٍ
�شاب من طبقةٍ �إجتماعيةٍ �أعلى ،نوع ًا من التحفظ وال�سيطرة على الذات .ومن املرجح �أن يعتمد الرجال
«�رشفه» ،يف حني قد ُيظهر ٌ
رجال �آخرين تابعني ل�شبكة نفوذهم حلمايتهم.
الأكرب �سن ًا والأكرث نفوذاً على
ٍ
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 2غالب ًا ما تكون املهام املختلفة (�أو ال�سمات املرتبطة بها) “م�شفرة” ك�أنثوية �أو ذكورية يف جمتمع معني :وبالتايل ،قد يتم تعيني الن�ساء يف وحدات توفري الدعم لل�ضحايا،
على �إعتبار الرعاية من خ�صائ�ص املر�أة .من ناحية �أخرى ،قد يتم تعيني زمالئهن الرجال ملكافحة ال�شغب ،مبا يتوافق مع اخل�صائ�ص “الذكورية” ،ومنها ال�رصامة
والعدائية.
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تصورات السالمة واألمن حسب النوع اإلجتماعي

متيز
وال�سيا�سية/الطائفية التي ِّ
يف حني قد تعك�س ت�صورات الأ�شخا�ص للأمن الأبعا َد اجلغرافية والإجتماعية والإقت�صادية ِّ
مت جمعها يف �أيلول  ،2013بع�ض الدالالت للتفاعالت
جمتمعاتهم وهوياتهم الفرديةُ ،تظهر بيانات �إجابات امل�شاركني ،التي َّ
الدينامية بني الأنواع الإجتماعية .واجلدير بالذكر �أن بع�ض هذه الت�صورات تبدو كنتيجةٍ مل�سائل وتوجهات متجذرة ،يف حني
فعل لأحداث معا�رصة .ويف بيئةٍ �أمنيةٍ متغرية كتلك ال�سائدة يف لبنان ،من ال�رضوري حتليل هذه
ت�شكل ت�صورات �أخرى رد ٍ
الت�صورات �أي�ض ًا يف �سياقها احلايل.
وقد �أظهرت البيانات �أن الن�ساء تعترب ال�رسقة �أحد �أكرب التهديدات لأمنهن يف جبل لبنان ،ويف جنوب و�رشق جنوب لبنان،
ب�إ�ستثناء مدينة �صور� .أما يف ال�شمال ،فكان الرجال �أكرث قلق ًا �إزاء ال�رسقة ،ب�إ�ستثناء منطقة الكورة ،حيث �أعربت الن�ساء عن
3
خوفهن �إزاء هذا التهديد اجلدي بنظرهن (�أنظر اجلدول .)3
الرسم  :1خطر السرقة بنظر النساء والرجال يف لبنان حسب املناطق (النسبة)
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نالحظ �أن اللبنانيني الذي �إعتربوا الإعتداءات والهجمات والإنفجارات والإغتياالت �أحد �أكرب التهديدات لأمنهم ،يعي�شون يف
ال�ساخنة طائفي ًا و�سيا�سي ًا (التي ي�سودها توتر �شديد وعنف حمتمل) .وكانت
غالبيتهم يف املناطق املحاذية ل�سوريا �أو يف املناطق َّ
الت�صورات املت�صلة بهذه التهديدات �شبه متماثلة بني الرجال والن�ساء ،غري �أن الن�ساء �إعتربن �أحيان ًا �أن هذه التهديدات �أكرث
مما �إ�ست�شعر الرجال ،ال�سيما يف الكورة والنبطية .ومع ذلك ،برزت بع�ض الإ�ستثناءات املهمة� ،إذ كان القلق وا�ضح ًا �أكرث
خطورة َّ
4
يف �صفوف الرجال يف �صور يف جنوب لبنان ،ويف را�شيا على احلدود ال�سورية اللبنانية ،ويف عاليه الواقعة يف جبل لبنان.
وت�شري هذه الدرا�سة �إىل �أن التهديدات املت�صلة بالإعتداء اجلن�سي والإغت�صاب قد �سجلت ن�سب ًا عالية ب�شكل الفت يف منطقة البقاع
الغربي املحاذية ل�سوريا مقارن ًة مع باقي املناطق ،بني الرجال والن�ساء على ح ٍد �سواءَّ � .أما يف جزين والكورة ،فقد �أعربت الن�ساء
ب�شكل �أكرب مقارن ًة بالرجال يف هاتني املنطقتني ،يف حني جاءت النتائج معاك�س ًة يف
عن قلقهن من التعر�ض للإعتداءات اجلن�سية
ٍ
3
4
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منطقتي عاليه و�صور .5قد ينبع هذا التهديد لي�س فقط من ديناميات ال�سلطة املحلية الداخلية ،بل �أي�ض ًا من عنا�رص خارجية مثل
تهديد املقاتلني الأجانب .ولكن ال تبدو هناك �أي عالقةٍ وا�ضحة بني النوع الإجتماعي واخلوف من العنف اجلن�سي �أو العنف القائم
على النوع الإجتماعي ،ففي حني يبدو قلق الن�ساء وا�ضح ًا من العنف اجلن�سي مقارن ًة بالرجال يف بع�ض املناطق ،يكون العك�س
�صحيح ًا يف مناطق �أخرى .وتفر�ض هذه الديناميات املختلفة �إجراء درا�سات �أكرث تعمق ًا وتف�صي ًال يف هذه املناطق بالذات.
وقد �أعرب معظم اللُّبنانيني امل�شاركني يف �إ�ستطالع الر�أي الذي �أُجري يف عام  2013عن �شعورهم بعدم الأمان مقارن ًة بالعام
 ،2010ال�سيما يف املناطق املحاذية ل�سوريا يف ال�شمال واجلنوب .وقد �أعرب الرجال عن خماوفهم من التنقل لي ًال يف زغرتا ،وهي
منطقة حماذية لطرابل�س .وقد ُيعزى ذلك �إىل الو�ضع الأمني امل�ضطرب والتعزيزات الع�سكرية يف املنطقة ،نتيجة توافد �أعداد كبرية
من الالجئني ال�سوريني ،والتوتر بني املجموعات املوالية للأ�سد وتلك املعار�ضة له ،بالإ�ضافة �إىل التدخل الع�سكري يف طرابل�س.
وقد يكون من ال�رضوري لفهم خ�صو�صية ت�صورات الرجال للأمن يف زغرتا� ،إجراء املزيد من التحقيقات على ال�صعيد املحلي.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن � 60إىل  6%80من املواطنني امل�شاركني يف الإ�ستطالع ي�شعرون بالإ�ضطراب وعدم الأمان يف خمتلف �أنحاء
البالد ،ب�سبب �إنت�شار عنا�رص حزبية غري من�ضبطة وجمموعات م�سلَّحة مرتبطة ب�سوريا �أو يف املخيمات الفل�سطينية .و ُتظهر
هذه الدرا�سة �أن املناطق التي ي�شعر � %80إىل  %100من �سكانها امل�شاركني يف اال�ستطالع ب�أنهم معر�ضون لهذه التهديدات،
هي يف الواقع املناطق القريبة من احلدود ال�سورية (النبطية ورا�شيا وزحلة) واملناطق ال�سيا�سية ال�ساخنة (�صيدا وزغرتا) .7وقد
�أعرب الرجال والن�ساء على ح ٍد �سواء عن خماوفهم اجلدية �إزاء املخاطر الناجتة عن الو�ضع الأمني «ال�صعب» وعن قلقهم الأمني
املتزايد يومياً ،بالرغم من �أن املخاطر املحتملة قد تكون مرتبطة
قد أعرب الرجال والنساء على حدٍ سواء عن خماوفهم بفرتة زمنية حم َّددة ومت�أثرة ب�أحداث فردية ،كما قد ذكرنا �سابقاً.
اجلدية إزاء اخملاطر الناجتة عن الوضع األمني
وقد تعود �أ�سباب هذه الت�صورات واملخاوف جزئي ًا لإنت�شار
«الصعب» وعن قلقهم األمني املتزايد يوميًا
الإ�شاعات التي ي�سمعها الكثري من املواطنني ويتداولونها ،ما
يت�سبب ب�إنت�شارها ،حقيقي ًة كانت �أم مت�صورة� 8.أ�ضف �إىل ذلك
9
م�سي�سة ومتكررة .ويف حني
�إ�ستهالك و�سائل االعالم املحلية التي تتداول يومي ًا هذه التهديدات الأمنية ،والتي غالب ًا ما تكون َّ
ت�شعر الن�ساء يف املناطق الريفية ب�أنهن �أكرث عر�ضة للعنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي مقارن ًة بالن�ساء يف
املدن ،نالحظ �أن الن�ساء يف املدن ت�ست�شعرن تهديداً �أكرب من مقدمي اخلدمات الأمنية غري الر�سمية (الأحزاب ال�سيا�سية) 10مقارن ًة
بالن�ساء يف باقي املناطق .وقد يعود ذلك لوجود جمموعة وا�سعة من الأحزاب يف املناطق املكتظة واملتنوعة �سكانياً ،كحال
ال�سيا�سي والديني .وت�شعر الن�ساء
املدنَّ � .أما املناطق الريفية ،ال�سيما القرى ال�صغرية ،فهي عاد ًة �أكرث جتان�س ًا من حيث الإنتماء ِّ
يف املناطق الريفية ب�أنهن �أكرث عر�ضةٍ للعنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي ب�سبب وجودهن يف مناطق نائية �أو
معزولة ،كما ي�صعب �أحيان ًا على امل�ؤ�س�سات الأمنية الو�صول �إليها �أو ي�صعب حتى حتديد مدى جدية وخطورة التهديدات فيها،
ب�سبب الفجوات والنق�ص يف البيانات والتقارير املتوفرة (�أنظر �أدناه).
العنف اجلنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي والتصورات واإلستجابات األمنية

ُيعترب ك ٌل من العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي والعنف الأ�رسي �شك ًال من �أ�شكال العنف و�إنعدام الأمن
املرتبط �إرتباط ًا وثيق ًا بالنوع الإجتماعي .وبالرغم من زيادة الوعي يف هذا الإطار وتعزيز وحت�سني الإ�ستجابات احلكومية وغري
احلكومية ،ال تزال الكثري من التحديات قائمة .وت�شمل هذه التحديات نق�ص البيانات املوثوق بها ،واملواقف املتخذة ال�سيما يف
املحرمات �أو امل�سائل ال�شخ�صية واخلا�صة ،بالإ�ضافة �إىل نق�ص املوارد و�صعوبة و�صول
حاالت العنف الأ�رسي ،مثل �إعتباره من
َّ
11
ال�سلطات املخت�صة ،ومنهم الرجال املع ّنفون والأقليات اجلن�سية والالجئون.
عدد من ال�ضحايا �إىل ُّ
العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي
غالب ًا ما جتد �أجهزة الدولة ومنظمات املجتمع املدين �صعوب ًة يف معاجلة حاالت العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع
�صور على �أنه م�شكل ٌة «داخل الأ�رسة» .ويف بل ٍد يلعب فيه الإنتماء الطائفي دوراً
الإجتماعي ،وال�سيما العنف الأ�رسي ،الذي ُي َّ
5
6
7
8
9
10
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املرجع ال�سابق.
2013( LCPSب) .مرجع مذكور.
املرجع ال�سابق .ملناق�شة �أعمق حول عالقة النوع الإجتماعي بالتهديدات املت�صورة الناجتة عن تزايد �أعداد الالجئني ال�سوريني ،راجع �س .حرب و ر .حرب (�أيار .)2014
التما�سك الإجتماعي والعالقات بني اجلماعات :الالجئني ال�سوريني واملواطنني اللبنانيني يف البقاع وعكار ،تقرير �صادر عن جمعية .Save the Children
مركز بريوت للأبحاث والإبتكار (� .)2014( )BRICإ�ستطالع ر�أي حول ت�صورات النا�س للتهديدات الأمنية الناجتة عن وجود الالجئني ال�سوريني يف لبنان .بريوت.
م�ؤ�س�سة �سمري ق�صري (حزيران  .)2013الإ�ستهالك الإعالمي والت�صورات الأمنية يف لبنان .بريوت
 2013( LCPSب) .مرجع مذكور.
مقابلة ،منظمات املجتمع املدين اللبنانية العاملة يف ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني� 13 ،آب .2014

النوع اإلجتماعي ،األمن وإصالح قطاع األمن يف لبنان ورقة مرجع ّية

�أ�سا�سي ًا يف احلياة العامة ،كانت معظم حاالت العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي والعنف الأ�رسي تحُ ال يف
12.
أقر املجل�س النيابي اللبناين قانون ًا وطني ًا �ضد العنف الأ�رسي
املا�ضي �إىل املحاكم الدينية ح�رصي ًا ويف ني�سان ّ � ،2014
�أتاح حتديد تدابري وقائية مهمة للعنف الأ�رسي ،مثل �إمكانية التقدم للإ�ستح�صال على �أمر تقييدي �ضد املعتدي ،وتوفري �أماكن
14
�إقامة طارئة لل�ضحايا ،ف�ض ًال عن �إ�صالحات لأمور مت�صلة يف ال�رشطة والق�ضاء.

13

15
وكحل
يجرم الإغت�صاب الزوجي ،ب�سب �ضغوط امل�ؤ�س�سات الدينية التي تعترب اجلن�س واجب ًا زوجياً.
ٍ
مع ذلك ،ف�إن هذا القانون ال ِّ
يجرم القانون �إ�ستخدام الزوج للتهديد �أو العنف للمطالبة «باحلق الزوجي يف اجلماع» ،ولكنه ال يج ِّرم �إنتهاك ال�سالمة
و�سطيِّ ،
16
ويتعمق هذا القانون يف م�س�ألة العنف الأ�رسي دون معاجلة �أ�شكال وق�ضايا �أخرى متعلقة بالعنف اجلن�سي
اجل�سدية بحد ذاتها.
َّ
مت تعديل هذا القانون لي�شمل «كافة �أفراد الأ�رسة وال يقت�رص فقط
والعنف القائم على النوع الإجتماعي .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه َّ
17
على الن�ساء»� .أ�ضف �إىل فجوات هذا القانون تركيزه على املر�أة
من الناحية النظرية كما يف امل�ضمون ،حيث يخلو من �أي �إ�شارة �إىل
يف ظل الضغوط التي يعيشها الرجل لإلمتثال للقيم
�ضحايا العنف من الرجال �أو الأقليات اجلن�سية.
اإلجتماعية «الذكورية» ،ومنها القدرة على حماية

ِّ

نفسه ،يشكل طلب املساعدة واخملاطرة بإظهار
ويف حني ُي�سمح لقوى الأمن الداخلي بالتحدث مع املعتدي واملعتدى
القضية إىل العلن من خالل التبليغ عن اإلعتداء اجلنسي أو عليه على ح ٍد �سواء� ،إال �أنه قد ال يتم �إعتقال املعتدي �أو متابعة الق�ضية
ً
العنف األسري عقبة كبرية أمام الرجال من ضحايا العنف ق�ضائياً 18.وقد يتعر�ض الناجون من العنف اجلن�سي والعنف القائم
على النوع الإجتماعي ،ال�سيما الن�ساء والفتيات� ،إىل املزيد من العنف
ف�ض ًال عن الو�صمة االجتماعية التي ترافقهن ،يف حال التبليغ عن الزوج 19.ويف حال متابعة الق�ضية ،تواجه الن�ساء حتديات �أخرى
تتمثل يف قوانني الأحوال ال�شخ�صية اللبنانية التي حتكم وتنظِّ م الزواج والطالق واملرياث ،وغريها من الق�ضايا املرتبطة بالطوائف
ال�صعب جداً على املر�أة احل�صول على الطالق �أو ح�ضانة الأطفال وتعر�ضها يف الكثري من الأحيان للمزيد من
اللبنانية ،والتي جتعل من َّ
العالقات العنيفة� 20.أ�ضف �إىل ذلك �أنه غالب ًا ما تفتقر الن�ساء يف هذه الظروف �إىل دخل مايل م�ستقل وغريها من فر�ص التمكني.

الرجال ،الأقليات اجلن�سية والالجئون
يف حني يكت�سب العنف اجلن�سي والعنف الأ�رسي �ضد املر�أة �إهتمام ًا متزايداً باعتباره م�س�أل ًة �أمنية خطرية ،ال تزال النظرة �إىل الرجال
الناجني من العنف خمتلفةً .ويف جمتمع يغلب عليه الطابع الذكوري ،تتم َّثل القيم الثقافية للرجولة ب�سمات و�سلوكيات معينة،
والتميز بالق�ساوة والقوة ،ف�ض ًال عن حماية �أفراد العائلة 21،وهي �صفات �إكت�سبها وبلورها
ومنها �إعالة العائلة و�إتخاذ القرارات
ُّ
املجتمع والأفراد .ويواجه الرجال الناجون من العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي والعنف الأ�رسي جمموع ًة من
التداعيات الإجتماعية والنف�سية .ففي ظل ال�ضغوط التي يعي�شها الرجل للإمتثال للقيم الإجتماعية «الذكورية» ،ومنها القدرة على
حماية نف�سه ،ي�شكِّل طلب امل�ساعدة واملخاطرة ب�إظهار الق�ضية �إىل العلن من خالل التبليغ عن الإعتداء اجلن�سي �أو العنف الأ�رسي
عقب ًة كبرية �أمام الرجال من �ضحايا العنف .22حتى الآن ،تبقى درا�سة �آليات الإحالة والدعم للرجال الناجني هام�شية.
� 12شبكة الأنباء الإن�سانية (�أيرين) (« .)2009لبنان :مبادرة جديدة لإبعاد ق�ضايا العنف اال�رسي عن املحاكم الروحية والدينية»� 23 ،أيلول  .2009متوافر على الرابط
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http://www.irinnews.org/report/86247/lebanon-move-to-take-domestic-violence-cases-out-of-religious-courts
كفى (“ .)2014تعليقات التحالف الوطني لت�رشيع حماية الن�ساء من العنف الأ�رسي” .متوفر على الرابط -http://www.kafa.org.lb/FOAPDF/FAO
PDF-10-635104472735253782.pdf

� 14إ .براملي ( )2014ملاذا ف�شل م�رشوع القانون اللبناين املتعلق بالعنف املنزيل يف معاجلة الإغت�صاب الزوجي؟ ،جملة الغارديان 9 ،ني�سان  .2014متوفر على الرابط
http://www.theguardian.com/global-development/2014/apr/09/lebanese-bill-domestic-violence-marital-rape

 15املرجع املذكور �أعاله.
 16هيومن رايت�س ووت�ش ( .)2014لبنان :قانون العنف الأ�رسي جيد ولكنه غري مكتمل .جملة نيويورك .متوفر على الرابط
http://www.hrw.org/news/2014/04/03/lebanon-domestic-violence-law-good-incomplete
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22

كفى ( .)2014امل�صدر ال�سابق.
مقابلة هاتفية ،منظمات املجتمع املدين اللبنانية العاملة يف جمال ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني� ،آب .2014
بالإ�ستناد �إىل مناق�شات مع منظمات املجتمع املدين اللبنانية العاملة يف جمال العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع االجتماعي ،قد ُيعترب الإبالغ عن حاالت العنف
لل�رشطة كو�صمة عار للأ�رسة �أو حتى املجتمع املحلي الأو�سع .كما هو احلال يف العديد من البلدان الأخرى ،قد ُيتهم �ضحايا العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع
متنعهن من التوجه �إىل مراكز ال�رشطة من دون
أنهن �ضحية القيود الإجتماعية والثقافية التي
ّ
االجتماعي ب�أنهم ال�سبب وراء هذا العنف .ويف �أحيان كثرية ،ت�شعر الن�ساء ب� ّ
رجل من العائلة ،الأمر الذي يعقد عملية التبليغ.
هيومن رايت�س ووت�ش ( .)2014مرجع مذكور.
�س .حامية وج� .أ�سطا (� .)2011آثار التن�شئة الإجتماعية على التمييز على �أ�سا�س النوع الإجتماعي والعنف :درا�سة حالة من لبنان .بريوت :منظمة �أوك�سفام� .ص.13 .
متوفر على الرابط http://www.kafa.org.lb/StudiesPublicationPDF/PRpdf46.pdf
ملزيد من املعلومات حول ال�صفات الذكورية يف لبنان وال�رشق الأو�سط ،املرجع ال�سابق� :س� .أغا�سي (“ .)2004ال�صفات الذكورية اللبنانية” ،الرائدة ،املجلد � .11ص.
 .105-104متوفر على الرابط http://inhouse.lau.edu.lb/iwsaw/raida104-105/EN/p002-009.pdf؛ وب� .أمر ( “ .)2011درا�سات حول الطابع الذكوري يف
ال�رشق الأو�سط :خطابات “رجال يف �أزمة”� ،صناعات النوع الإجتماعي يف ثورة” ،جملة درا�سات املر�أة يف ال�رشق الأو�سط� .)3( 7 ،ص .71 - 36 .متوفر على الرابط
http://mesa.ucdavis.edu/files/documents/link-documents/Amar-Middle%20East%20Masculinity%20Studies.pdf
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انرتناشونال الريت

عقبات �إ�ضافية �إذا ما حاولوا التبليغ
ويواجه ك ٌل من املثليني ومزدوجي اجلن�س واملغايرين جندري ًا واملتحولني جن�سي ًا ()LGBTI
ٍ
عنف قائم على النوع الإجتماعي �أو عنف �أ�رسي �أو عنف من قبل �رشيك حميم .ويف حني ال ُتعترب
لعنف جن�سي �أو ٍ
عن تعر�ضهم ٍ
تن�ص على �أن «كل جمامعة على خالف الطبيعة
املثلية اجلن�سية حمظور ًة �رصاحةً� ،إال �أن املادة  534من قانون العقوبات اللبناين ُ
ُيعاقب عليها باحلب�س حتى �سنة واحدة» .لي�ست املثلية اجلن�سية �إذن ق�ضي ًة ُيعاقب عليها القانون ،بل هي الأعمال اجلن�سية التي
تعرب عنها ،وقد �إ�س ُتخدمت هذه املادة يف بع�ض الأحيان �ضد املثليني يف لبنان 23.يف ظل هذه الظروف ،يعر�ض التبليغ عن �أي
عنف �أ�رسي الأقليات اجلن�سية لإحتمال املالحقة الق�ضائية.
عنف قائم على النوع الإجتماعي �أو ٍ
عنف جن�سي �أو ٍ
ٍ
أ�شكال خمتلفة ،ما يجعل التبليغ
ويعاين الالجئون الفل�سطنيون والعراقيون وال�سوريون يف لبنان من ت�أرجح و�ضعهم القانوين ب� ٍ
عن �أي عنف جن�سي �أو �أ�رسي ملقدمي اخلدمات الأمنية �شبه م�ستحيل بالن�سبة �إليهم ،بالرغم من �أن هذه احلاالت ت�شكل م�صدر
قلقٍ �أ�سا�سي لبع�ض جمموعات الالجئني 24.وت�شكِّل وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق الأدنى
ال�صحية لالجئني الفل�سطينيني وللأعداد املتزايدة من الالجئني الفل�سطينيني
(الأونروا) امل�صدر الرئي�سي للإغاثة ولتوفري اخلدمات ِّ
مت �إن�شاء نظام لإحالة حاالت العنف القائم على النوع الإجتماعي يف
النازحني من �سوريا ( )PRSم�ؤخراً 25.وبالرغم من �أنه قد َّ
لبنان ،يخ�شى الالجئون الفل�سطينيون الإت�صال ب�أي من ال�سلطات الر�سمية ،ومنها امل�ست�شفيات ومراكز ال�رشطة ،لتجنب ترحيلهم.
من ناحيةٍ �أخرى ،يتلقى الالجئون ال�سوريون والعراقيون م�ساعدات من املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
( )UNHCRومن الوكاالت املحلية والدولية ،بالإ�ضافة �إىل املنظمات غري احلكومية ،وبالرغم من ذلك تبقى القدرات الب�رشية
واملادية لهذه اجلهات حمدود ًة وال تلبي حاجات اجلميع 26.ويف حني قد يعترب التمييز �ضد جمموعات الالجئني عائق ًا �أ�سا�سي ًا
ال�سبب الرئي�سي لغياب الإ�ستجابة من قبل مقدمي اخلدمات الأمنية 27.وي�ساهم يف
لعملية الإ�ستجابة ،ت�شكِّل امل�سائل اللوج�ستية َّ
يعر�ضون �أنف�سهم �أو ال�شخ�ص املعتدي للرتحيل �إىل بالدهم يف حال جلوئهم �إىل ال�سلطات اللبنانية،
هذا التعقيد كون الالجئني ِّ
خ�صو�ص ًا يف حاالت العنف الأ�رسي.
اإلستجابات للعنف اجلنسي ،والعنف القائم على النوع اإلجتماعي ،والعنف األسري

بناء على املقابالت التي �أجريناها وامل�صادر الثانوية املتوفرة 28يواجه الناجون يف لبنان الذين يبلِّغون عن تعر�ضهم لأحد
ً
عقبات عديدة ت�شمل ال�ضغط الذي ميار�سه الأهل واملحيط
�أ�شكال العنف اجلن�سي �أو الأ�رسي �أو القائم على النوع الإجتماعي،
ٍ
لإقناع ال�ضحية بعدم التبليغ ،والثمن الإجتماعي والإقت�صادي
الذي قد تتكبده ال�ضحية يف حال التبليغ� ،صعوبة الو�صول �إىل
ُيشري البحث إىل أن الرجال والنساء على حدٍ سواء قد
ال�سلطات الأمنية املعنية يف املناطق النائية 29.وتكمن العقبة
خمصصة
يشعرون بأمان أكرب يف حال وجود وحدة
َّ
الكربى يف طريقة معاجلة امل�ؤ�س�سات الأمنية لهذه احلاالت ،والتي
للنساء يف مراكز قوى األمن الداخلي.
قد ال ت�أخذ على حممل اجلد الإدعاءات التي يتقدم بها ال�ضحايا،
معترب ًة حالة العنف م�س�أل ًة «�شخ�صية» تتخطى �صالحياتها� .أ�ضف
تعر�ض الناجني للمزيد من الإذالل �أو االعتداء ال�شفهي �أو حتى اجل�سديَّ � .أما يف البلدان الأخرى ،فنلحظ عائق ًا
�إىل ذلك �إحتمال ُّ
ن�ساء ورجاالً ،وهو الهيمنة الذكورية على قوى ال�رشطة،
�إ�ضافي ًا ل�ضحايا العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعيً ،
حيث ترت�سخ ثقافة م�ؤ�س�ساتية «ذكورية» حتول دون التبليغ عن حاالت العنف.
و ُي�شكِّل �إقرتان املح�سوبيات ال�سيا�سية بامل�ؤ�س�سات الأمنية عائق ًا �إ�ضافياً .ويفرت�ض الكثري من الن�ساء والرجال �أنه من ال�رضوري
بناء على مقابالت �أجريت (يف بريوت ،من �آب �إىل �أيلول) ،يت�ضح �أن اال�شخا�ص الذين يبدون غري ممتثلني للتن�شئة الإجتماعية ال�سائدة يف حياتهم اجلن�سية وال ميلكون
23
ً
نفوذاً �إجتماعي ًا �أو �إقت�صادياً ،هم �أكرث عر�ضة للتحر�ش �أو الإ�ضطهاد من قبل الأفراد امل�س�ؤولني عن �إنفاذ القانون.
 24للمزيد من املعلومات ،راجع ر .امل�رصي� ،س .هاريف ور .غاروود (“ .)2013رمال متحركة :تغيري �أدوار النوع االجتماعي بني الالَّجئني يف لبنان” .م�رشوع بحثي م�شرتك
بني منظمة �أوك�سفام ومركز املوارد للم�ساواة بني اجلن�سني “�أبعاد” .متوفر على
https://oxfam.qc.ca/sites/oxfam.qc.ca/files/rr-shifting-sands-lebanon-syria-refugees-gender-030913-en_0.pdf

25
26
27
28
29

ج� .أناين (“ .)2013الأزمة ال�سورية� :أبعاد العنف القائم على النوع الإجتماعي املمار�س �ضد الالَّجئني ال�سوريني يف لبنان” ،ن�رشة الهجرة الق�رسية ،العدد  .44متوفر على
الرابط � http://www.fmreview.org/en/detention/anani.pdfأنريا ( .)2013الالجئني الفل�سطينيني النازحني من �سوريا �إىل لبنان :تقييم لالحتياجات .متوفر على
الرابط http://www.anera.org/wp-content/uploads/2013/04/PalRefugeesfromSyria2.pdf
االونروا ( “ .)2014الالجئون الفل�سطينيون النازحون من �سوريا” .الأرا�ضي الفل�سطينية :وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق الأدنى.
متوفر على الرابط http://www.unrwa.org/prs-lebanon
املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني (“ .)2014 ,UNHCRالعمليات القطرية التي ت�ضعها املفو�ضية – لبنان .جنيف :وكالة الأمم املتحدة لالجئني.
متوافر على الرابط http://www.unhcr.org/pages/49e486676.html
مقابلة هاتفية ،منظمات املجتمع املدين اللبنانية العاملة يف جمال ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني� ،آب .2014
ل .وثرييدج وج� .أ�سطا ( .)2012مراجعة بحث حول العنف القائم على النوع الإجتماعي يف لبنان .لبنان� :صندوق الأمم املتحدة لل�سكان �ص.84 ،68 ،32-31 ،18 .
متوفر على الرابط http://www.unfpa.org.lb/Documents/4-Review-of-GBV-Research-in-Lebanon.aspx
مقابلة هاتفية ،منظمات املجتمع املدين اللبنانية العاملة يف جمال ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني� ،آب .2014

النوع اإلجتماعي ،األمن وإصالح قطاع األمن يف لبنان ورقة مرجع ّية

�أن يكون للفرد معارف لها نفو ٌذ �سيا�سي لكي ُيعامل باحرتام يف مراكز ال�رشطة وي�ضمن متابعة ق�ضيته ومعاجلتها 30.وغالب ًا
ما يكون «الدعم» الذي يتلقاه الفرد على ح�ساب الآخرين .على �سبيل املثال� ،إذا كان رج ٌل يع ِّنف زوجته ،ولكنه مدعوم �سيا�سي ًا
ال�صعب على قوى الأمن الداخلي التدخل 31.يف بع�ض الأحيان ،يكون �ضباط ال�رشطة
�أو ينتمي �إىل عائلة ذات نفوذ� ،سيكون من َّ
32
مرتبطني �إجتماعي ًا وب�شكل غري ر�سمي باجلناة ،فيتلك�أون عن فتح ق�ضية �ضدهم .وغالب ًا ما تخ�شى الن�ساء �أن يت�سبب تقدمهن
�ضد �أزواجهن باملزيد من الت�أنيب والتعنيف ،فيكون م�صريهن املزيد من الت�أنيب والتعنيف .واجلدير بالذكر �أن هذه العوائق التي
تواجه �ضحايا العنف قد تطال حتى عنا�رص و�أفراد امل�ؤ�س�سات الأمنية الذين قد يواجهون �ضغوط ًا كبرية للتوقف عن متابعة
ق�ضايا العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي والعنف الأ�رسي.33
خم�ص�صة للن�ساء يف مراكز قوى
و ُي�شري البحث �إىل �أن الرجال والن�ساء على ح ٍد �سواء قد ي�شعرون ب�أمان �أكرب يف حال وجود وحدة َّ
الأمن الداخلي 34.ويف حني قد تزور �أقل من ن�صف الن�ساء مركزاً تقليدي ًا لل�رشطة يف حال وقوع جرمية ما ،وقد ي�سمح �أقل من
ن�صف الرجال لأقربائهم من الن�ساء بالتوجه �إىل مركز تقليدي لل�رشطة ،نلحظ �أن  %60من الن�ساء والرجال قد يتوجهون �إىل مركز
�رشطة يف حال توفر وحدة خم�ص�صة للن�ساء هناك 35.وجتدر الإ�شارة �إىل �أن عنا�رص قوى الأمن الداخلي الإناث ميتلكن مهارات
توا�صل تفوق �أقرانهن الرجال ،وقد ي�ساعد تواجدهن يف مراكز ال�رشطة على ك�رس حاجز اخلوف الإجتماعي والثقايف الذي يرافق
املر�أة عند دخول بيئة يهيمن عليها الذكور .ومن �ش�أن زيادة عدد �أفراد ال�رشطة من الن�ساء ت�شجيع املزيد من الن�ساء ،وحتى
الرجال ،على التبليغ عن حوادث العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي .ويف حني �أ�شارت الفر�ضيات النظرية �إىل
�أن الرجال والن�ساء على ح ٍد �سواء مييلون �إىل زيارة مراكز ال�رشطة يف حال توفر وحدات خم�ص�صة للن�ساء فيها ،مل ينتج توظيف
ن�ساء يف قوى الأمن حتى الآن عن زيادة يف م�ستويات ثقة املواطنني بهذه امل�ؤ�س�سة؛ ويعود ذلك �أ�سا�س ًا �إىل التفاعل املبا�رش
36
املحدود بني العنا�رص الن�سائية يف قوى الأمن الداخلي واملواطنني.
وقد جنحت حملة التوعية التي �أطلقتها جمعية كفى 37،بالتعاون مع املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ،يف عام  2013بزيادة
طورت جمعية
الوعي بني املواطنني حول �رضورة تبليغ قوى الأمن الداخلي عن حاالت العنف املنزيل .ويف �إطار هذا امل�رشوعَّ ،
كفى برناجم ًا تدريبي ًا حول العنف الأ�رسي ودلي ًال حول مهارات التوا�صل يف هذه احلاالت �إعتمدتهما �أكادميية ال�رشطة يف
مت �إحالة حوادث العنف الأ�رسي �إىل املرافق الق�ضائية ،لإبعادها عن مراكز ال�رشطة وزيادة ثقة النا�س عند التبليغ.
الوروار .وقد َّ
وبالرغم من جناح هذه احلملة الوطنية يف زيادة الوعي لدى املواطنني ب�رضورة اللُّجوء �إىل قوى الأمن الداخلي يف حاالت
38
العنف الأ�رسي� ،إال �أنها مل تتطرق �إىل كيفية متابعة عنا�رص قوى الأمن حلاالت العنف.

النظرة ملؤسسات القطاع األمني حسب النوع اإلجتماعي
�أظهرت نظرة امل�شاركني يف �إ�ستطالع الر�أي مل�ؤ�س�سات القطاع الأمني ،ال�سيما قوى الأمن الداخلي و�إىل ح ٍد ما اجلي�ش اللبناين ومزودي
اخلدمات الأمنية غري الر�سميني ،العديد من �أوجه الت�شابه بني الرجال والن�ساء على �إختالف ظروفهم الإجتماعية ومناطق �إقامتهم.
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 �س�ؤالهم عن طريقة ت�رصفهم يف حال وقوعهم �ضحية هجوم �أو جرمية ما� ،أو تعر�ضهم لإعتداء ج�سدي� ،أ�شار  %75من امل�شاركني
ن�ساء ورجاالً� ،أنهم �سيلج�أون للم�ؤ�س�سات الأمنية ،يف حني مالت الن�ساء �أكرث من الرجال �إىل النظر �إيجابي ًا �إىل القوى
يف الإ�ستطالعً ،
الأمنية .وتتناق�ض هذه الن�سبة العالية ن�سبي ًا من الأ�شخا�ص الذين ينوون الإ�ستفادة من اخلدمات الأمنية الر�سمية مع املمار�سة
39
ب�شكل حاد .وتظهر الإح�صاءات �أن  %47من الن�ساء جل�أن بالفعل �إىل امل�ؤ�س�سات الأمنية مقابل  %38من الرجال.
الفعلية
ٍ
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ع� .سيد علي ( .)2014بناء ال�رشاكات املجتمعية يف قطاع ال�رشطة :التحديات والفر�ص املحتملة لتطوير الربامج� .ص.26 -24 .
املرجع ال�سابق� .ص.27.-26 .
مقابلة هاتفية ،منظمات املجتمع املدين اللبنانية العاملة يف جمال ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني� ،آب .2014
املرجع ال�سابق.
� 2013( LCPSأ) .املرجع ال�سابق.
املرجع ال�سابق.
نيكو (�“ .)2014إ�ستطالع ر�أي لقوى الأمن الداخلي للعام  :2013ملخ�ص تنفيذي”.
مت ت�أ�سي�س جمعية “كفى” عام  2005على يد جمموعة من املهنيني املتعددي الإخت�صا�صات ون�شطاء حقوق الإن�سان ،باعتبارها منظمة لبنانية غري ربحية وغري
ّ
�سيا�سية وغري طائفية .وت�سعى هذه املنظمة �إىل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني من خالل الدعوة لإ�صالح القوانني ،والت�أثري يف الر�أي العام ،و�إجراء البحوث والدورات
التدريبية ،وتقدمي الدعم الإجتماعي والقانوين والنف�سي للن�ساء والأطفال من �ضحايا العنف.
مقابلة مع نا�شط يف جمال حقوق الإن�سان والنوع الإجتماعي ،بريوت� ،آب .2014
 2013( LCPSج)� .إىل من يلج�أ النا�س وما مدى مهنية الأجهزة الأمنية؟ من منظار النوع الإجتماعي .بريوت :املركز اللبناين.
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انرتناشونال الريت

�أما بالن�سبة للمواطنني الذين مل يلج�أوا �إىل امل�ؤ�س�سات الأمنية ،فتختلف النتائج على �أ�سا�س النوع االجتماعي .ففي حني تلج�أ
معظم الن�ساء (� )%24إىل عائالتهن ،ال يلج�أ ثلث الرجال لأحد وال يطلبون امل�ساعدة من �أحد 40.ميكن تف�سري هذه الدينامية
املو�سعة ،ف�ض ًال عن املفاهيم
املجتمعية باملعايري ال�سائدة بني الرجل واملر�أة� ،إذ تعتمد الن�ساء على �شبكات دعم �أكرب داخل الأ�رسة
َّ
الإجتماعية التي تتوقع من الذكور حماية الن�ساء يف عائالتهن وغالب ًا ما تنظر �إىل املر�أة على �أنها �ضحية .وقد ُيف�سرَّ �إمتناع
الرجال عن طلب امل�ساعدة على الأرجح برغبتهم بالإمتثال للمثل الإجتماعية الذكورية التي تفر�ض على الرجل التحلي بالقوة
ال�سخرية والإ�ستياء من قبل حميطهم .واملثري
والقدرة على الدفاع عن النف�س .وقد يتعر�ض الرجال الذين يطلبون امل�ساعدة �إىل ُّ
41
للإهتمام� ،أن  %4من الن�ساء �أفدن �أنهن قد يلج�أن للأحزاب ال�سيا�سية للتبليغ عن �إعتداء ،مقابل �صفر باملئة على �أر�ض الواقع،
يف حني �أفاد  %6من الرجال ب�أنهم قد يلج�أون �إىل الأحزاب ال�سيا�سية لطلب امل�ساعدة مقابل  %22يف الواقع 42.وت�شري هذه الأرقام
�إىل �إختالل التوازن بني اجلن�سني ،من حيث اللجوء �إىل مقدمي اخلدمات الأمنية غري الر�سمية ،والذي يبدو �أكرث �سهولة للرجال.
أثر �إقت�صادي ومعي�شي �أكرب على الرجال منه على الن�ساء� ،إذ مل تلحظ
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن حوادث الإعتداء واجلرائم لها � ٌ
43
 %63من الن�ساء �أي �أثر اقت�صادي ومعي�شي عند التعر�ض لإعتدا ٍء ما ،مقابل  %43,2من الرجال .وغالب ًا ما يكون الرجل رب
العائلة ومعيلها الأ�سا�سي ،لذا من املتوقع �أن يعتمد على نف�سه �إقت�صادي ًا وعاطفياً� .إن �شعور الرجل بال�ضغط للإعتماد على
نف�سه وتوفري معي�شة عائلته قد ي�سلِّط ال�ضوء على �ضعفه ،يف حال ف�شل يف الإرتقاء �إىل م�ستوى املعايري التي يفر�ضها املجتمع
كل من اجلن�سني .وعلى الرغم من الو�صمة الإجتماعية التي قد
على ٍ
نساء ورجا ًال ،مسألة ترافقها ،يبدو من الأ�سهل �إجتماعي ًا وثقافي ًا �أن تعتمد املر�أة على
أثار املشاركون يف إستطالع الرأي،
ً
دعم �أ�رسي .وبالتايل ،ت�ؤدي مفاهيم
إنتشار التح ُّيز والنفوذ احلزبي والفساد واحملسوبيات يف �أحد �أقربائها الذكور �أو نظام ٍ
مؤسسة قوى األمن الداخلي ،والتي من شأنها تقويض الرجولة ال�سائدة يف املجتمع عملي ًا �إىل �إ�ضعاف الرجل و�إحباطه
وقد تدفعه �إىل �سلوكيات �سلبية ،كتعاطي املخدرات �أو ممار�سة
ثقة املواطنني يف املؤسسات األمنية
العنف الأ�رسي.
النظرة إىل قوى األمن الداخلي حسب النوع اإلجتماعي :الثقافة املؤسساتية والصورة العامة

ت�ؤثر عوامل خمتلفة يف ت�صورات املواطنني لقوى الأمن الداخلي ح�سب نوعهم الإجتماعي ،يف حني ت�أتي بع�ض هذه الت�صورات
التحيز والنفوذ احلزبي والف�ساد
ن�ساء ورجاالً ،م�س�ألة �إنت�شار
ُّ
م�شرتك ًة بني املر�أة الرجل .وقد �أثار امل�شاركون يف �إ�ستطالع الر�أيً ،
44
واملح�سوبيات يف م�ؤ�س�سة قوى الأمن الداخلي ،والتي من �ش�أنها تقوي�ض ثقة املواطنني يف امل�ؤ�س�سات الأمنية.
و�إ�ستناداً �إىل �إ�ستطالع الر�أي الذي �أجريناه للوقوف عند الت�صورات الأمنية للمواطنني� ،أ�شار العديد من امل�شاركني �إىل جلوئهم
�إىل «معارف» �أو �إىل الوا�سطة عند مواجهتهم م�شاكل مع قوى الأمن الداخلي �أو غريها من امل�ؤ�س�سات الأمنية ،ومثال على ذلك
الإت�صال ب�أحد الأ�صدقاء �أو الأقرباء على عالقة ب�شخ�صية نافذة مل�ساعدتهم على اخلروج من م�أزق ما من خالل �إ�ستغالل �سلطة
�أو موقع هذه ال�شخ�صية 45.ويبدو الرجال والن�ساء على ح ٍد �سواء يتقبلون فر�ضية دفع ر�شوة لتفادي عقوبة ما ،يف حال مل يكن
متاح ًا لهم اللجوء �إىل �شبكات املح�سوبية والنفوذ 46.وت�ستند كلتا هاتني الفر�ضيتني �إىل نظرة املواطنني �إىل عنا�رص الأمن
املتواجدين يف ال�شارع على �أنهم ينتمون �إىل طبقات �إجتماعية متوا�ضعة ويتقا�ضون �أجوراً متدنية.
وتفتقر قوى الأمن الداخلي �إىل املوارد املادية والب�رشية الالزمة لتغطية جميع املناطق التي تقع �ضمن م�س�ؤوليتها ولتوفري
الآليات والتدريب ال�رضوري للإ�ستجابة ملختلف �أ�شكال العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي .ويف بع�ض
الأحيان ،يعمد ال�ضباط �إىل �إ�ساءة �إ�ستعمال موقعهم و�سلطتهم ،فيت�رصفون ب�شي ٍء من الفوقية� ،أو ت�صدر �إعتداءات �شفهية �أو حتى
ج�سدية �ضد املواطنني 47.يف الواقع ،تقرتن العالقات ال�سيئة بني املواطنني وعنا�رص الأمن ب�سوء ظروف العمل يف امل�ؤ�س�سة
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املرجع ال�سابق.
املرجع ال�سابق.
املرجع ال�سابق.
املرجع ال�سابق.
ع� .سيد علي ( .)2013ال�سما�رسة ال�سيا�سيون ،توفري الأمن وت�سوية النزاعات املحالة :تقرير حول النتائج الكمية للبحث� .ص“ .1 .بد ًال من �إعتبار م�ؤ�س�سات الدولة كم�ؤ�س�سات
يف خدمتهم ،يرى املواطنون اللبنانيون �أن الأحزاب ال�سيا�سية ت�ست�أثر بهذه امل�ؤ�س�سات ،من دون �إذعان �سيا�سي .كما يرى امل�شاركون يف جمموعات النقا�ش �أن اجلهاز
الأمني اللبناين ال يتدخل خالل احلوادث الأمنية حلمايتهم.
ع� .سيد علي ( .)2014امل�صدر ال�سابق� .ص.26 .
عمر ن�شابة (� .)2009إ�صالح القطاع الأمني يف لبنان :قوى الأمن الداخلي والأمن العام ،مبادرة الإ�صالح العربية .متوفر على الرابط التايل
http://www.arab-reform.net/sites/default/files/PDF_SECURITY_SECTOR_Lebanon.pdf

�إن اللجوء �إىل املعارف �أو الر�شوات يغذي ت�صورات الف�ساد يف قوى الأمن الداخلي .و�إ�ستناداً �إىل �إ�ستبيان �أجرته نيكو ،تعترب قوى الأمن الداخلي من بني امل�ؤ�س�سات العامة
الأكرث ف�ساداً� ،إذ نفى  %4فقط من امل�شاركني وجود ف�ساد داخل امل�ؤ�س�سة” .نيكو ( .)2014امل�صدر ال�سابق.
� )2014( LCPS 47إ�صالح القطاع الأمني :تقرير حول نتائج جمموعات الرتكيز .بريوت :املركز اللبناين للدرا�سات.

النوع اإلجتماعي ،األمن وإصالح قطاع األمن يف لبنان ورقة مرجع ّية

أما األزياء العسكرية واألحذية القتالية والتس ُّلح ببنادق
هجومية من نوع  M-16و ،AK-47فتوحي 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.

الأمنية� ،إذ ال يوجد مراكز �أمنية جمهزة ب�أعداد كافية من املركبات
�أو العنا�رص الب�رشية ملعاجلة كافة الق�ضايا التي تدخل �ضمن
�إخت�صا�صها .وت�ؤثر ظروف العمل هذه على �أداء عنا�رص قوى الأمن،
ب�سبب �إفتقار املراكز الأمنية �إىل التجهيزات الالزمة و�إكتظاظها.

ويبدو �أن الأمور الب�سيطة كالزي الع�سكري والعتاد ال ت�ؤثر فقط على
ظروف عمل هذه امل�ؤ�س�سات ،بل �أي�ض ًا على �صورتها العامة� :إن الزي
الثقيل يزيد من �صعوبة العمل يف مكاتب �ضيقة ،ال �سيما يف ف�صل ال�صيف ،حني تفتقر املكاتب �إىل نظام تكييف� 48.أما الأزياء
الع�سكرية والأحذية القتالية والت�سلُّح ببنادق هجومية من نوع  M-16و ،AK-47فتوحي بتواجد قوة ع�سكرية ولي�س قوة مدنية من
�أولوياتها احلر�ص على الأمن «ال�صعب» (�أي �أمن الدولة �أو الأمن الع�سكري) ،ولي�س معاجلة املهام اليومية كحفظ �أمن الإن�سان.
قوى األمن الداخلي والفئات املستضعفة

ال�سائد ب�أن الأحزاب ال�سيا�سية هي التي ت�سيطر ب�شكل فعال على «جماعاتها اخلا�صة» ،بد ًال من امل�ؤ�س�سات الأمنية
نظراً للإعتقاد َّ
الر�سمية ،مييل اللُّبنانيون �إىل الإعتقاد ب�أنه يتحتم عليهم احل�صول على «دعم» حزب �سيا�سي معينَّ �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال
ال�سيا�سية ،ي�ضعون نف�سهم يف
النفوذ لتوفري �أمنهم .وهناك �إجماع �أن الأفراد الذين يختارون عدم الإ�ستفادة من نظام املح�سوبية ِّ
خطر ،لأنه ال يعود ب�إمكانهم الإعتماد على القوى احلزبية حلماية �أنف�سهم ،كما قد يواجهون �صعوبات يف التو�صل �إىل ت�سويات
49
عادلة يف حاالت فيها يكونون فيها �ضحية للظلم.
�صعوبات �إ�ضافية ،وت�شمل الالجئني واملهاجرين غري ال�رشعيني والأقليات اجلن�سية وعمال
وغالب ًا ما جتد اجلماعات امل�ست�ضعفة
ٍ
اجلن�س 50.بالن�سبة لهذه املجموعات ،قد يت�سبب توا�صلهم مع جهات �أمنية ر�سمية �أو مقدمي خدمات �أمنية غري ر�سمية �إىل املزيد
من �إنعدام الأمن� .أما بالن�سبة للمجمتعات اللبنانية الأخرى ،يتقاطع �شعور املواطن بال�ضعف مع ديناميات النوع الإجتماعي
وو�ضع الفرد الإقت�صادي والإجتماعي.
وكما ذكرنا �سابقاً ،ف�إن العالقات اجلن�سية املثلية وعالقات املتحولني جن�سي ًا �أو املغايرين جندري ًا ومزدوجي اجلن�س لي�ست
حمظورة �رصاح ًة يف القانون اللبناين ،غري �أن املادة  534من قانون العقوبات اللبناين تربز كحجةٍ بني القوى االمنية عند
�إعتقال �أي فرد ب�سبب مظهره �أو �سلوكه العام ومن دون ثبوت �أي دليل لأي فعل جن�سي ،ما يعك�س الأحكام امل�سبقة ورهاب املثلية
لدى بع�ض العنا�رص الأمنية 51.وبح�سب مقابلة �أجريناه مع �أحد النا�شطني يف هذا املجال ،تنظر الأقليات اجلن�سية �إىل قطاع
الأمن «بخوف (من الإ�ضطهاد) �أو بال مباالة (من حيث توفري اخلدمات الأمنية)» .وي�شري هذا �إىل �أن فئ ًة كبري ًة من املواطنني ال
52
تثق بقدرة امل�ؤ�س�سات الأمنية على توفري �أمنهم.
وبهدف التحقق من امل�شتبه مبمار�ستهم عالقات مثلية ،تعتمد قوى الأمن �أ�سلوب ًا واحداً يكمن يف �إجراء فحو�ص �رشجية من قبل
بناء على �أوامر املدعي العام 53.ويف عام � ،2012أطلقت «املفكرة القانونية» ،وهي جمعية لبنانية غري حكومية،
طبيب �رشعي ً
حمل ًة تهدف �إىل و�ضع ح ٍد للفحو�صات ال�رشجية ،م�شري ًة �إىل �أن هذه املمار�سة غري �سليمة طبي ًا وال تدل علمي ًا على حدوث جن�س
أمر عن نقابة الأطباء يف لبنان يحظِّ ر على الأطباء
�رشجي بالرتا�ضي ،كما �أنها �شك ٌل من �أ�شكال التعذيب .ويف �آب � ،2012صدر � ٌ
54
�إجراء هذا الفح�ص.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن االجراءات التي تعتمدها عنا�رص قوى الأمن الداخلي لإعتقال من ت�شك ب�إنتمائه �إىل �أقليات جن�سية هي
فعلي ًا تنتهك قوانني الإجراءات اجلنائية اللبنانية ،وت�شمل معاقبة وقائية لفرتات طويلة من الإحتجاز امل�ؤقت .ونادراً ما يواجه
الأفراد الذين ينتمون لعائلة مي�سورة ومرموقة �أو لهم عالقات مع �أ�صحاب نفوذ �أي م�شاكل يف هذا املجال ،يف حني يكون الأفراد
48
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انرتناشونال الريت

الذين ال معارف نافذة لهم عر�ض ًة للأذى ال�شفهي واجل�سدي ولفرتات طويلة من الإحتجاز داخل مراكز ال�رشطة.
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ويعود اﻟﻘﺎﻧون اللبناين اﻟذي ﻧظِّ م العمل يف جمال اجلن�س �إىل العام  ،1931وهو ين�ص على معايري حم َّددة تنظم الرتاخي�ص.
ومنذ العام  ،1960توقفت الدولة اللُّبنانية عن �إ�صدار �أي ترخي�ص ،ما يجعل غالبية الأعمال اجلن�سية غري مرخ�صة وغري قانونية
57
نظرياً 56.وتعاقب املادة  523من قانون العقوبات «كل من تعاطى الدعارة ال�رسية �أو �س َّهلها» باحلب�س من �شه ٍر �إىل �سنة.
تكن م�سجالت،
وتتغا�ضى النوادي الليلية التي تقدم خدمات جن�سية عن هذا القانون ،يف حني توظف عامالت جن�س ُي�شرتط �أن َّ
عذريتهن ،و�أن تتجاوزن عمر � 21سنة .ويوظِّ ف هذا القطاع �شبه املنظم حوايل
يكن قد فقدن
َّ
و�أن تخ�ضعن لفحو�صات طبية ،و�أن َّ
 2500امر�أة معظمهن من �أوروبا ال�رشقية وحتملن ت�أ�شريات دخول خا�صة بالـ«فنانات» لفرتة �ستة �أ�شهر .ومن املفرت�ض �أن
تتبع �إقامتهن قواعد �صارمة مرتبطة بتنقل و�صحة عامالت اجلن�س� ،إذ ال يحق لهن �سوى الإقامة يف فنادق معينة يح ِّددها الأمن
التغيب عن العمل �إال
العام ،كما ال يحق لهن مغادرة هذه الفنادق بني ال�ساعة اخلام�سة فجراً والواحدة من بعد الظهر ،وال
ّ
ميكنهن ُّ
58
أنهن غري قادرات على العمل.
بعد
معاينتهن من قبل طبيب معتمد من الأمن العام وت�رصيحه ب� ّ
ّ
وغالب ًا ما تكون عامالت اجلن�س من اللبنانيات الفقريات ،والالجئات من خمتلف الدول العربية ،ال�سيما �سوريا والعراق والدول
الآ�سيوية والأفريقية 59.وينطبق هذا الو�ضع القانوين �أي�ض ًا على عمال اجلن�س من الذكور واملتحولني جندرياً .وغالب ًا ما يكون
عمال اجلن�س يف لبنان عر�ض ًة للأذى اجل�سدي واجلن�سي ولإنتهاكات فا�ضحة حلقوق العمل 60،كما هم عر�ضة لإنتهاكات حقوقية
من قبل العنا�رص الأمنية� .أ�ضف �إىل ذلك خطر الرتحيل يف حال اللجوء �إىل ال�سلطات الأمنية ،نتيجة فقرهم ال�شديد وطبيعة غري
القانونية لعملهم.

النوع اإلجتماعي ضمن مؤسسات قطاع االمن
يتبع اجلهاز الأمني اللبناين نظام ًا معقداً ي�ضم �سلطات متعددة وي�شكو من غمو�ض د�ستوري يف ما يت�صل باملهام والوظائف.
ومتثل القيود التي يفر�ضها النظام الطائفي يف لبنان عقب ًة �إ�ضافية يف وجه القطاع الأمني ،ما ي�ؤثر ب�شكل �أ�سا�سي على التعيينات
وتوزيع املهام وال�صالحيات ،وكذلك الت�صورات العامة للم�ؤ�س�سات الأمنية .وللنزاع املذهبي وال�سيا�سي الهادف لل�سيطرة على
أثري كبري على كيفية �إدارة امل�ؤ�س�سات الأمنية .وتن�ص املادة  95من الد�ستور اللبناين على الق�ضاء على النظام
القطاع الأمني ت� ٌ
الطائفي يف لبنان ،خالل «فرتة �إنتقالية» يتم فيها �إ�ستبدال نظام املحا�ص�صة الطائفية بنظام متثيل يف الوظائف العامة يقوم
62
على اجلدارة واخلربة والكفاءة يف الوظائف العامة وامل�ؤ�س�سات الق�ضائية والع�سكرية والأمنية ب�إ�ستثناء وظائف الفئة الأوىل.

61

على �أر�ض الواقع ،يتمتع ال�ضباط الرفيعو امل�ستوى يف القطاع الأمني بامتيازات لأ�سباب طائفية و�/أو �سيا�سية 63.وعلى الرغم
إجماع ب�أن الرتقيات و�أعلى املنا�صب تكون دائم ًا من
من �أن التعيينات الطائفية تنح�رص بر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات ،غري �أن هناك �
ٌ
64
ح�صة الأفراد ممن لهم عالقات ب�شخ�صيات نافذة طائفي ًا و�سيا�سي ًا بدل �أن توزع ح�سب اجلدارة .ي�شكل الرتابط ما بني الأحزاب
ال�سيا�سة ،التي ال تلج�أ �إليها الن�ساء عاد ًة ،وم�ؤ�س�سات قطاع الأمن حتدي ًا حالي ًا بالن�سبة لل�ضباط من الن�ساء واملجندات يف
م�ؤ�س�سات قطاع الأمن .وتعالج الأق�سام التالية ال�سيا�سات املعتمدة جلهة النوع الإجتماعي يف امل�ؤ�س�سات الأمنية الثالث الأهم
يف لبنان ،ومنها قوى الأمن الداخلي ،على �أن يليها درا�سة حول ديناميات النوع الإجتماعي يف امل�ؤ�س�سات الأمنية.
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مت الإفراج عن املحتجزين اللبنانيني ممن توا�صلوا مع �شخ�صيات نافذة يف
يف �آب  ،2014وبعد مداهمة �أحد احلمامات يف بريوت امل�شتبه ب�إرتياد �أ�شخا�ص مثليني لهاّ ،
غ�ضون �ساعات ،يف حني بقي العمال ال�سوريون حمتجزين لأكرث من ثالثة �أ�سابيع (مقابلة مع نا�شط يف جمال حقوق االن�سان ،بريوت� ،أيلول .)2014
املرجع ال�سابق.
املرجع ال�سابق.
املرجع ال�سابق� .ص14-13 .؛ وزارة اخلارجية الأمريكية (« .)2014تقرير الإجتار بالأ�شخا�ص  – 2014لبنان»  20حزيران  .2014متوفر على الرابط
http://www.refworld.org/docid/53aab9da14.html

 59املرجع ال�سابق .ع� .صالح (« .)2014الفتيات ال�سوريات الالجئات ت�ستغل من قبل �شبكات دعارة» املونيتور� 14 ،آذار  .2014متوفر على الرابط
#http://www.al-monitor.com/pulse/ar/culture/2014/03/syria-refugees-minors-sold-prostitution-exploitation.html
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كما يف حالة ال�سوريني املحتجزين يف مداهمة احلمام ،ذٌكرت يف احلا�شية رقم .54
للمزيد من املعلومات حول القطاع الأمني اللبناين و�إ�صالحاته راجع :ز .عثمان و�س .ق�سي�س (« .)2014نظرة عامة �إىل قطاع الأمن :تقرير نهائي يعطي نظرة عامة عن
القطاع الأمني يف لبنان» ،م�ؤ�س�سة انرتنا�شونال الريت 15 ،حزيران/يونيو  2014وع .ن�شابة ( .)2009مرجع مذكور.
تت�ألف اخلدمة املدنية يف لبنان من  5فئات ،تعترب الفئة الأوىل الأعلى بينها .وتتق�سم هذه الفئات �إىل درجات :يح�صل كل موظف تلقائي ًا على درجة �إ�ضافية كل �سنتني،
ما يرفع من راتبه .امل�صدر� :شعبة الإدارة العامة و�إدارة التطوير ،ق�سم ال�ش�ؤون الإقت�صادية والإجتماعية والأمم املتحدة ( .)2004اجلمهورية اللبنانية :موجز قطري عن
الإدارة العامة �ص 12 .متوفر على الرابط http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan023179.pdf
عمر ن�شابة ( .)2009مرجع مذكور.
ز .عثمان و�س .ق�سي�س ( )2014مرجع مذكور� .ص.18-17 .

النوع اإلجتماعي ،األمن وإصالح قطاع األمن يف لبنان ورقة مرجع ّية

ويف حني يبقى توظيف املزيد من الن�ساء يف م�ؤ�س�سات قطاع الأمن �أمراً مهم ًا �سينعك�س �إيجابي ًا على التمثيل الإجتماعي
وفعالية هذه امل�ؤ�س�سات وم�ستوى العدالة بني الأنواع الإجتماعية وجتاوبها حلاجاتهم املختلفة� ،إال �أن احلاجة الإمنائية يف هذه
امل�ؤ�س�سات ال تقت�رص على الأرقام 65.ولدى النظر �إىل الن�ساء العامالت يف امل�ؤ�س�سات الأمنية الر�سمية ،يجب التمعن يف امل�سائل
املت�صلة بن�سب الإ�ستبقاء والرتقيات والعناية بالأطفال و�سيا�سات احلماية من التحر�ش اجلن�سي ووجود «غيتوهات» ح�سب
النوع الإجتماعي 66.ومن املهم �أي�ض ًا تقييم الأثر الذي قد تنتجه الثقافة الذكورية لهذه امل�ؤ�س�سات على �أجواء العمل وفعاليته،
كما من املهم الت�أكد من �أن ال�سيا�سات الداخلية املت�صلة برعاية الأطفال والتحر�ش اجلن�سي ت�أخذ الرجال يف عني الإعتبار على
ح ٍد �سواء� .أما يف ما يتعلق بالعنا�رص الأمنية الذين قد ينتمون لأقليات جن�سية ،فال وجود لأرقام حت�صيهم يف ظل املبادئ
التوجيهية التي تلزمهم بعدم الإف�صاح عن توجهاتهم اجلن�سية ،خوف ًا من خ�سارة عملهم.

مديرية األمن العام واجليش اللبناين ومديرية قوى األمن الداخلي – اخللفية واجلهود
املبذولة لضم عناصر من النساء حتى اآلن
مديرية الأمن العام
ُيعترب الأمن العام �أقدم م�ؤ�س�سة �أمنية يف لبنان ،وتختلف عن امل�ؤ�س�سات الأخرى بت�أديتها دوراً بريوقراطي ًا و�أمني ًا يف الوقت
عينه .وت�أ�س�س الأمن العام �سنة  ،1959وتت�ضمن وظائفه جمموع ًة وا�سعة من املهام ومنها :الرقابة على الإعالم ،والتعامل مع
الأجانب ،وامل�سائل التقنية املتعلقة بال�سفر كت�أمني جوازات ال�سفر للمواطنني و�إ�صدار ت�أ�شريات الدخول للأجانب .وعلى الرغم
�أنها املديرية الأمنية الأوىل يف لبنان التي قامت بتوظيف ن�ساء يف العام  ،1974فقد توقف توظيف الن�ساء فيها بني احلرب
الأهلية والعام  .2006ويف الفرتة املمتدة بني العامني  1974و ،2006قامت املديرية برتقية عدد من الن�ساء و�أ�صبح بع�ضهن
67
برتبة «جرنال» ،وهو املن�صب الأعلى للن�ساء يف ال�رشق الأو�سط.
ال�سبب الأ�سا�سي وراء توظيف الأمن العام للن�ساء قبل �أي مديرية �أمنية �أخرى �إىل الطبيعة الإدارية لعملها .ومنذ العام
ويكمن َّ
 ،2006بد�أ تدريب الن�ساء للم�شاركة يف معارك م�سلَّحة ،ولكن دون �إنخراطهن يف الظروف ال�شديدة اخلطر كم�شاركتهن يف تنفيذ
هجمات .وعلى الرغم من �أن مديرية الأمن العام ت�ضم �أكرب عدد من الن�ساء مقارن ًة بباقي امل�ؤ�س�سات الأمنية الر�سمية يف لبنان،
�إال �أن طاقمها ال يتلقى �أي تدريب مت�صل مبراعاة ح�سا�سيات ديناميات النوع الإجتماعي� .أ�ضف �إىل ذلك �إقت�صار عمل العنا�رص
الأمنية من الن�ساء على الوظائف الإدارية ،يف حني ال تتوىل الن�ساء �أدواراً تتطلب مراعا ًة حل�سا�سيات النوع الإجتماعي ،كالأق�سام
التي تتعامل مع العامالت الأجنبيات �أو عامالت اجلن�س اللواتي يدخلن لبنان بجواز �سفر خا�ص بالـ«فنانات» .ويف العام
68
مت توظيف ن�ساء من الأمن العام يف ال�شبابيك املخ�ص�صة للمهاجرين يف املطار ،وهي خطوة لقيت ترحيب ًا عاماً.
َّ ،2009
اجلي�ش اللبناين
ت�سمح �صالحيات اجلي�ش اللبناين له بالدفاع عن احلدود �ضد �أي تهديد خارجي ،ويعطيه حق العمل كقوة حلفظ الأمن الداخلي
يف احلاالت الق�صوى .ويف ظل الظروف الأمنية احلالية ،قام اجلي�ش اللبناين م�ؤخراً بالتدخل ع�سكري ًا يف عر�سال وطرابل�س ،يف
مهمة هدفت �إىل «احلفاظ على الأمن واال�ستقرار» وحماربة الإرهاب داخل حدود لبنان .وعلى الرغم من �أن هذه املهمة الداخلية
للجي�ش قد �أ َّدت �أحيان ًا �إىل توتر مع امل�ؤ�س�سات الأمنية الأخرى ،بخا�صة قوى الأمن الداخلي ،ف�إن اجلي�ش اللبناين ال يزال يحظى
69
ب�إحرتام وا�سع لأن عنا�رصه متعددة الطوائف ويعترب رمزاً للوحدة الوطنية.
وقد بد�أت عملية تطويع الن�ساء الع�سكريات يف العام  ،1989غري �أن اجلي�ش اللبناين مل يعلن عن وجودهن حتى العام .1991
خموالت بالإ�شرتاك يف تقدمي خدمات مماثلة ،ويقت�رص
وعلى الرغم من تلقي الن�ساء تدريبات يف القتال الع�سكري� ،إال �أنهن غري َّ
عملهن على الأق�سام الإدارية .ويف حني ال ين�رش اجلي�ش اللبناين �أرقام ًا ر�سمية ،ف�إن عدد اجلنود الن�ساء يف �صفوفه ُيق َّدر بحوايل
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حول الت�أثريات الإيجابية لتزايد عدد الن�ساء ،راجع مثالً :ك .فاال�سيك ( )2008مرجع مذكور.
«غيتوهات ح�سب النوع الإجتماعي» م�صطلح يدل على �أق�سام امل�ؤ�س�سات التي ي�سيطر عليها �إما الن�ساء �أو الرجال ،والتي غالب ًا ما يوظَّ ف فيها �أحد اجلن�سني ب�شكل �أ�سا�سي.
مث ًال تنح�رص الوظائف الإدارية وتلك التي تت�صل بتقدمي الدعم ل�ضحايا العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي �ضد الن�ساء ومكافحة الإرهاب وال�شغب
بالن�ساء ،يف حني غالب ًا ما يتم تعيني الرجال يف وظائف ُتعترب «ن�سائية» ك�شكلٍ من �أ�شكال العقاب .من جهة �أخرى ،حتظى الوحدات «املخ�ص�صة للرجال» بفر�ص �أكرب
للتمويل ما يتيح �أي�ض ًا فر�ص �أكرب للتقدم املهني.
ز .عثمان و�س .ق�سي�س ( )2014مرجع مذكور� .ص13 -12 .
املرجع ال�سابق.
املرجع ال�سابق� .ص.9-8 .
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انرتناشونال الريت

مت ترقية  32منهن لرتبة عقيد يف العام .2010
 2000جندية من �أ�صل  70.53.900ويف العام َّ ،2008

71

قوى الأمن الداخلي
ت�ضم مهام قوى الأمن الداخلي حفظ الأمن الإداري والق�ضائي ،بالإ�ضافة �إىل حماية امل�ؤ�س�سات العامة والبعثات الدبلوما�سية،
وكذلك ال�سجون عند احلاجة.
وكانت قوى الأمن الداخلي �آخر م�ؤ�س�سة �أمنية ر�سمية يف �ضم ن�سا ٍء
َّ
لعل عدم احلاجة إىل حتديد جنس املتقدمني إىل التطويع �إىل عنا�رصها الأمنية .ويف العام � ،2001إن�ضمت �إمر�أتان �إىل
ليس إال دلي ًال على النظرة الذكورية إىل األمن على إعتبارها قوى الأمن «عن طريق اخلط�أً»� ،إذ مل يح ِّدد �إعالن التطويع �أن على
حكرًا على الرجال
املتقدمني �أن يكونوا ح�رصاً من الذكور .ولع َّل عدم احلاجة �إىل حتديد
جن�س املتقدمني �إىل التطويع لي�س �إال دلي ًال على النظرة الذكورية
�إىل الأمن على �إعتبارها حكراً على الرجال ،وبخا�صة قوى الأمن الداخلي .وقد فتح باب التطوع �أمام الن�ساء ر�سمي ًا يف العام
72
 ،2011وتعمل حالي ًا  900امر�أة ك�رشطية يف قوة الأمن الداخلي.
ويف �إطار ال�سيا�سة اجلديدة لقوى الأمن الداخلي منذ العام  ،2010يتوجب على العنا�رص الأمنية امل�شاركة يف تدريب حول النوع
الإجتماعي ي�ضم �أق�سام ًا خا�صة بدور الن�ساء يف ب�سط القانون واحلفاظ على النظام .وبالتعاون مع جمعية «كفى» و�صندوق الأمم
املتحدة لل�سكان ،نظمت قوى الأمن الداخلي جمموع ًة من الدورات التدريبية لعنا�رصها لتمكينهم من التعامل مع حاالت العنف
73
اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي .وقد �أ�صدرت قوى الأمن الداخلي كتيب ًا ُيعنى بالتعاطي مع العنف الأ�رسي.
ديناميات النوع اإلجتماعي يف مؤسسات قطاع األمن

ال�سائدة يف امل�ؤ�س�سات الأمنية دوراً �أ�سا�سي ًا يف حتديد وتعريف كيفية
تلعب ديناميات النوع الإجتماعي والثقافة اجلندرية َّ
ب�شكل عام ،وكيفية تفاعلها مع الأو�ضاع الأمنية املت�صلة بعملها .و ُتعترب درا�سة هذه
ت�رصف م�ؤ�س�سات القطاع الأمني ككيان
ٍ
الديناميات والثقافة اجلندرية ال�سائدة داخل هذه امل�ؤ�س�سات ويف البيئة املحيطة بها �رشط ًا �أ�سا�سي ًا لإ�صالح قطاع الأمن وجعله
�أكرث عد ًال وجتاوب ًا جتاه الأنواع الإجتماعية على �إختالفها ،وبالتايل �أكرث قدر ًة على �إجناز املهام الوا�سعة النطاق مل�ؤ�س�ساته
جلهة ت�أمني الأمن ل�سكان لبنان جميعاً .ومبا �أن درا�ستنا مل ت�شمل �أبحاث ًا مبا�رشة داخل م�ؤ�س�سات قطاع الأمن يف لبنان ،ف�إن
النتائج التالية مبنية على ن�صو�ص ثانوية ومقابالت مع باحثني على �إطالع وا�سع بهذه امل�ؤ�س�سات والأبحاث املقارنة حول
م�ؤ�س�سات قطاع الأمن ب�شكل عام .ويهدف هذا الق�سم �إىل ت�سليط ال�ضوء على امل�شاكل ال�شائعة املت�صلة بالنوع الإجتماعي يف
م�ؤ�س�سات قطاع الأمن ،والتي ميكن التغلب عليها من خالل العمليات الإ�صالحية لقطاع الأمن يف امل�ستقبل والهادفة �إىل توفري
اخلدمات والديناميات الداخلية احلا�ضنة داخل امل�ؤ�س�سات الأمنية الر�سمية.
الأنوثة والذكورة داخل م�ؤ�س�سات قطاع الأمن
بالتما�شي مع الثقافات امل�ؤ�س�ساتية ال�سائدة يف م�ؤ�س�سات قطاع الأمن ،يتم الرتكيز على بع�ض �أ�شكال الذكورة والأنوثة وترويجها
ب�شكل عام ،تعمل الن�ساء داخل م�ؤ�س�سات قطاع الأمن يف وظائف �إدارية .وعلى الرغم من خ�ضوعهن لتدريب على
وتعزيزها.
ٍ
القتال ،بخا�صة يف اجلي�ش اللبناين وقوى الأمن الداخلي ،ال ُتكلَّف العنا�رص الن�سائية مبهام تتطلب مواجهات بدنية حية .و ُتعترب
مهام ذكورية ح�رصاً لتطلبها قوة
م�ؤ�س�سات قطاع الأمن يف لبنان �أن حفظ الأمن ،وبخا�صة القتال واملواجهات املبا�رشة،
ٌ
بدنية .ومبا �أن قطاع الأمن الر�سمي يف لبنان يرى �أن الن�ساء غري
قادرات على تلبية هذه املتطلبات بح�سب �أعراف النوع الإجتماعي
تلعب ديناميات النوع اإلجتماعي والثقافة اجلندرية
والنظرة لقدراتهن البدنية ،غالب ًا ما تنح�رص م�ساهماتهن يف هذه
السائدة يف املؤسسات األمنية دورًا أساسيًا يف
َّ
حتديد وتعريف كيفية تصرف مؤسسات القطاع األمني امل�ؤ�س�سات باملنا�صب الإدارية .وي�سود �إعتقاد عام يف م�ؤ�س�سات
قطاع الأمن ب�أن على الن�ساء العمل يف منا�صب «تنا�سبهن» ،وت�شمل
بشكل عام ،وكيفية تفاعلها مع األوضاع األمنية
ككيان
ٍ
هذه املنا�صب الوظائف املكتبية ،وتويل الإ�ستقبال وغريها من
املتصلة بعملها.
املهام الإدارية ،ف�ض ًال عن التعامل مع الن�ساء.
70
71
72
73

�أ .نارغيزيان ( )2209اجلي�ش اللبناين :التحديات والفر�ص يف لبنان ما بعد الإن�سحاب ال�سوري .مركز الأبحاث الإ�سرتاتيجية والدولية يف وا�شنطن  .تتوفر امل�سودات
الأوىل على الرابط http://csis.org/files/media/csis/pubs/090210_lafsecurity.pdf
املرجع ال�سابق.
املرجع ال�سابق� .ص.11 .
املرجع ال�سابق� .ص.11 .
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وتطمح املبادرات الأخرية لرفع ن�سبة العنا�رص الأمنية الن�سائية �إىل تعزيز ثقة ال�شعب اللبناين بامل�ؤ�س�سات الأمنية .ومع
�إزدياد عدد الن�ساء يف قوى الأمنُ ،يتوقع �أن تتح�سن تلقائي ًا م�ستويات �إحرتام حقوق الإن�سان التي تت�أثر �أ�ص ًال بديناميات
النوع الإجتماعي ،متا�شي ًا مع الإعتقاد ال�سائد ب�أن الن�ساء بطبعهن �أكرث م�سامل ًة وتفهم ًا من الرجال .ويف درا�سةٍ حديثة �أجراها
مركز التعاون يف املهجر يف �شمال �إيرلندا حول م�ستويات الثقة يف قوى الأمن الداخلي 74،تبينَّ �أن اللبنانيني عام ًة يتوقعون
من ال�ضباط الن�ساء يف قوى الأمن الداخلي �أال يقبلن الر�شوات ،و�أن يعاملن النا�س باحرتام ،و�أن يطبقن القانون بعدل على كل
املواطنني .ولكن لت�صبح هذه املعتقدات حقيقةً ،على م�ؤ�س�سة قوى الأمن الداخلي �أن تتيح لل�ضباط الن�ساء العمل يف اخلطوط
الأمامية والتوا�صل مبا�رش ًة ويومي ًا مع املواطنني .والالفت �أن هذه التوقعات تتناق�ض مع نظرة النا�س لطبيعة عمل العنا�رص
الأمنية من الن�ساء� ،إذ يعتقد  %13فقط من امل�شاركني يف �إ�ستطالع الر�أي �أن الن�ساء قادرات على القيام بنف�س الأعمال التي
يتوالها الرجال ،يف حني يعتقد �أكرث من ن�صف الرجال والن�ساء �أن ال�ضباط الن�ساء �أجدر بتويل املهام الإدارية.
وقد بد�أت قوى الأمن الداخلي بتنويع الأدوار التي تتوالها الن�ساء .فكانت الن�ساء مث ًال جزءاً �أ�سا�سي ًا من دوريات الدراجات الهوائية
التي تتواجد ب�شكل دوري يف احلمرا وو�سط بريوت لتحرير خمالفات ال�سري ،على �إعتبارهن ال�شخ�صيات الأهم يف م�رشوع حفظ
النظام املجتمعي م�ؤخراً .كما وت� َّأ�س�ست �أول وحدة �رشطة للن�ساء ،وترتافق معها حماوالت جعل وجود الن�ساء يف معظم �أق�سام قوى
الأمن الداخلي �أمراً عادياً 75.وتت�ضمن الأدوار املختلفة التي ميكن �أن ت�ؤديها املر�أة التفتي�ش يف املطار �أو ال�سجون .وقد �شكَّل النق�ص
يف عدد الن�ساء يف ال�سابق عائق ًا �أمنياً ،لأنه من غري امل�سموح للرجال مل�س الن�ساء ،وبالتايل يتعذر عليهن القيام بعمليات تفتي�ش.
وغالب ًا ما يكون التح�صيل العلمي لل�ضباط الذكور �أدنى من التح�صيل العلمي للعنا�رص الن�سائية 76.وقد يدل هذا الأمر على
اجلهود الإ�ضافية التي تبذلها الن�ساء لتبو�ؤ نف�س املنا�صب التي ي�شغلها رجال ،ولكن من امللفت �أي�ض ًا التفكري بديناميات النوع
الإجتماعي داخل م�ؤ�س�سة قوى الأمن الداخلي .وعلى �أي حال ،مييل ك ٌل من الن�ساء والرجال �إىل قبول ال�سيطرة الذكورية والثقافة
اجلندرية ال�سائدة داخل م�ؤ�س�سات قطاع الأمن.
خماطر العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع الإجتماعي والتحر�ش اجلن�سي
ب�سبب طغيان الطابع الذكوري على م�ؤ�س�سات قطاع الأمن ب�شكل عام ،قد تتعر�ض ال�ضباط من الإناث لتحر�ش �شفهي �أو ج�سدي
من قبل زمالئهن الرجال .ويف حني مل جند �أي درا�سةٍ تتناول هذا املو�ضوع ب�شكل مبا�رش يف لبنان ،نلحظ ظواهر مقلقة يف لبنان
قد تزيد من �إحتمال التحر�ش داخل امل�ؤ�س�سات الأمنية الر�سمية .وت�شمل هذه الظواهر املقلقة غياب الت�سهيالت الالزمة يف مراكز
ال�رشطة املحلية ،مبا فيها مكاتب وحمامات وغرف نوم خا�صة بالن�ساء ،مع العلم �أنه يتم حالي ًا �إ�ستحداث هذه الت�سهيالت يف
77
مراكز ال�رشطة.
واجلدير بالذكر �أن التحر�شات اجلن�سية يف م�ؤ�س�سات قطاع الأمن قد ت�شمل �أي�ض ًا الذكور الذي ال ميتثلون لل�صورة املجتمعية النمطية
للرجولة 78.ويف حني مل جند �أي درا�سة تتناول هذا املو�ضوع يف م�ؤ�س�سات قطاع الأمن يف لبنان ،ي�صعب حتديد حجم هذه الظاهرة.
وقد ت�شمل �أمثلة التحر�ش اجلن�سي ال�شائعة �ضد الرجال و�ضع �أغرا�ض ذات �إيحاءات جن�سية يف الأماكن اخلا�صة به�ؤالء الأ�شخا�ص،
مثل غرفهم �أو حمامهم اخلا�ص .كما يتم �أحيان ًا �إختبار القدرة البدنية �أو «رجولة» بع�ض العنا�رص الأمنية من الذكور� ،إما من خالل
حركات ج�سدية �أو من خالل ال�ضغط عليهم بالقيام �أو اخل�ضوع لأفعال جن�سية مهينة لإثبات هويتهم اجلن�سية غري املثلية.
وغالب ًا ما يكون من ال�صعب على ال�ضحايا الرجال التبليغ عن التحر�شات اجلن�سية اجل�سدية �أو ال�شفهية التي يتعر�ضون لها ،لأن
79
ب�شكل عام ،يعترب اخلوف من التبليغ عن
ذلك يعزز من �إتهامات املعتدين عليهم ب�أنه �ضعفاء �أو «خمنثون» �أو فع ًال مثليون.
ٍ
تع ٍد من قبل زميل �أو م�رشف يف الق�سم حتدي ًا كبرياً داخل امل�ؤ�س�سات الأمنية الر�سمية ب�سبب الرتاتبية املوجودة وبنية ال�سلطة،
بالإ�ضافة �إىل اخلوف من خ�سارة العمل 80.وعلى الرغم من �أننا ال منلك دالئل ت�ؤكد وجود حتر�ش داخل م�ؤ�س�سات قطاع الأمن يف
معمقة حول هذه امل�سائل لأنها ت�شكل ثغر ًة يف الأبحاث احلالية.
لبنان ،يتوجب القيام بتحقيقات َّ
 74مركز التعاون يف املهجر يف �شمال �إيرلندا (ني�سان�/أبريل « )2014تقرير حول م�ستويات الثقة بقوى الأمن الداخلي � »2013ص .26-25
 75ز .عثمان و�س .ق�سي�س ( )2014مرجع مذكور� .ص 13 -12 .و�س� .سماحة (� )2013إ�صالح القطاع الأمني يف لبنان :الن�ساء يف قوى الأمن الداخلي� .أطروحة 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
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77
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80

مرا�سالت عرب الربيد الإلكرتوين مع خبري يف القطاع الأمني� 18 ،أب�/أغ�سط�س  2014و و�س� .سماحة ( )2013مرجع مذكور.
املرجع ال�سابق� .ص.11 .
�س .وات�سون ( )2014جتنب العنف اجلن�سي واملنزيل �ضد الرجال والتعاطي معه :كتيب �إر�شادي مل�ؤ�س�سات قطاع الأمن .جينيف :مركز املراقبة الدميوقراطية للقوات
امل�سلحة� .ص.38 .
املرجع ال�سابق.
املرجع ال�سابق.
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انرتناشونال الريت

املعاملة ال�سيئة يف مراكز ال�رشطة و�آليات التبليغ غري املالئمة يف قوى الأمن الداخلي
بح�سب تقرير هيومن رايت�س ووت�ش للعام  ،2013تنت�رش املمار�سات ال�سيئة وطرق التعذيب يف مراكز ال�رشطة يف لبنان .و ُتعترب
املجموعات الأكرث �ضعفاً ،كاملتهمني بالإجتار باملخدرات �أو الدعارة �أو املثلية اجلن�سية� ،أكرث عر�ض ًة للتهديدات والتحقري
والتعذيب .وال ُي�ستخدم العنف اجل�سدي يف هذه امل�ؤ�س�سات لل�ضغط على املتهمني بالإعرتاف فح�سب ،بل �أي�ض ًا ك�أحد �أ�شكال
العقاب والت�أديب وت�صحيح ال�سلوك .وت�شمل �أبرز �أ�شكال التعذيب ال�رضب على خمتلف �أع�ضاء اجل�سم ،واحلرمان من الطعام واملاء
والأدوية� .أما �أ�شكال العنف النف�سي فت�شمل �إجبار املعتقلني على �سماع �رصاخ املحتجزين الآخرين عند �رضبهم بهدف ال�ضغط
82
عليهم للإعرتاف والتعاون.
81

وتتعر�ض الن�ساء ال�سجينات ،وبخا�صة عامالت اجلن�س� ،إىل �أ�شكال من العنف اجلن�سي ومنها الإعتداءات اجلن�سية �أو احل�صول على
«�إمتيازات» مقابل اجلن�س كظروف �أف�ضل يف الزنزانات �أو �سجائر �أو طعام .ومن بني كل  25امر�أة قابلتها هيومن رايت�س ووت�ش،
قالت � 21إمر�أة �أنها تعر�ضت لنوع من �أنواع العنف اجلن�سي قهراً من قبل عنا�رص ال�رشطة 83.وعلى الرغم من �أن وزارة الداخلية
ومديرية قوى الأمن �إتخذت بع�ض الإجراءات للتقليل من التعديات خالل الإعتقاالت ،من خالل ت�شكيل وحدة حلقوق الإن�سان
وهيئة ملراقبة التعذيب ،ف�ض ًال عن �إعتماد مدونة �سلوك لعنا�رص قوى الأمن ،ال يزال نتاج ديناميكيات النوع الإجتماعي ال�سائدة
84
طاغي ًا يف مراكز ال�رشطة و�سبب ًا رئي�س ًا لهذه الظواهر املقلقة.
وتبقى �آليات التبليغ والتقدم ب�شكاوى داخلية وخارجية يف قوى الأمن معطلة 85.وتتبع قوى الأمن الداخلي حالي ًا نظام لل�شكاوى
العامة يعتمد على �إ�ستمارات �شكاوى رقمية على الإنرتنت ( ،)e-complaintبالإ�ضافة �إىل خطٍ �ساخن 86.كما تقدم قوى الأمن
معلومات مف�صلَّة على موقعها الإلكرتوين ت�رشح فيها كيفية تقدمي �شكوى 87.غري �أن �إ�ستمارة ال�شكوى ال تتوفر �سوى
الداخلي
ٍ
88
باللغة العربية ،كما من امل�ستحيل تقدمي �شكوى من قبل �شخ�ص دون الإف�صاح عن هويته.
مدع عام �أو عرب و�سيط مبا �أن
ويف حني ي�سهل التقدم ب�شكوى �ضد �أحد عنا�رص قوى الأمن� ،إما �شخ�صي ًا �أو عرب الهاتف يف مكتب ٍ
مكتب مركزي يتم
إ�سم جمهول ال ُتقبل ،ي�صعب يف الواقع على الأفراد متابعة ال�شكاوى التي قد تقدموا بها� 89،إذ ما من
ٍ
ال�شكاوى ب� ٍ
فيه التعامل مع هذه ال�شكاوى ،كما لي�س هناك نظام �شكاوى ميكن من خالله تعقبها .وب�سبب غياب هذا النظام �أو �شارة حتمل �إ�سم �أو
90
ال�صعب توثيق عدد املخالفات والتعرف بدقة �إىل هوية املعتدين من داخل امل�ؤ�س�سة الأمنية.
رمز العنا�رص الأمنية ،ي�صبح من َّ
ولع َّل الأ�سباب الرئي�سية التي متنع النا�س من التقدم ب�شكاوى �ضد العنا�رص الأمنية تكمن يف تعر�ضهم لتهديد مبا�رش من قبل هذه
العنا�رص ،وعدم معرفتهم بكيفية التقدم ب�شكوى ،بالإ�ضافة �إىل خطر ك�شف هويتهم وردود الفعل املحتملة من قبل املعتدين.
ويعمل ق�سم حقوق الإن�سان يف وزارة الداخلية حالي ًا على تطوير قاعدة بيانات ت�ضم «كافة ال�شكاوى والإجراءات املتخذة
ونتائجها ،و�ست�صبح متوافرة كمرجع عند احلاجة» ،كما �سرتكز على «توثيق التفاعل الر�سمي وغري الر�سمي املت�صل بحقوق
الإن�سان» 92.وال تتوفر �أي معلومات عن �آليات التبليغ الداخلية ،ما ي�شري �إىل �رضورة �إجراء بحث �إ�ضايف يف هذا ال�سياق.
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هيومن رايت�س ووت�ش ( .)2013مرجع مذكور.
املرجع ال�سابق.
املرجع ال�سابق.
املرجع ال�سابق.
املرجع ال�سابق� .ص.50-48
ز .عثمان و�س .ق�سي�س ( )2014مرجع مذكور� .ص.8.
قوى الأمن الداخلي (« )2014نظام ال�شكاوى يف قوى الأمن الداخلي» .متوفر على موقع http://www.isf.gov.lb/en/article/1018/ISF-Complaint-System
ليتمكن املرء من ملء �إ�ستمارة �شكوى ،يتم توجيهه �إىل املوقع الإلكرتوين مللئها رقمياً .وتت�ضمن اخلانات الإلزامية الإ�سم وال�شهرة وتاريخ امليالد واجلن�س والربيد
الإلكرتوين ورقم الهاتف والعنوان .الإ�ستمارة متوفرة على املوقع http://ecomplaint.isf.gov.lb/signup.php
هيومن رايت�س ووت�ش ( )2013مرجع مذكور� .ص.60 .
املرجع ال�سابق� .ص.49 .
املرجع ال�سابق.
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خامتة
ُيعترب النوع االجتماعي عام ًال مهم ًا يف تقييم ت�صورات املواطنني للأمن ،وقدرة م�ؤ�س�سات قطاع الأمن على توفري الأمن والقيام
ب�إ�صالحات ،غري �أنه يتحتم النظر �إىل هذا اجلانب مع الأخذ بالإعتبار جمموعة العوامل الأخرى املحيطة بالأمن يف لبنان .وكما
ورد يف الق�سم الأول من هذه الورقة ،تختلف ت�صورات املواطنني للأمن ح�سب مناطق �إقامتهم واملوا�ضيع املتناولة .وعلى الرغم
من �أن الق�سم الأكرب من ت�صورات املواطنني للتهديدات تت�أثر ب�إنتمائهم الطائفي وموقعهم اجلغرايف� ،أ�ضاءت هذه الورقة على
بع�ض القوا�سم امل�شرتكة والإختالفات املت�أثرة بعامل النوع الإجتماعي ،ما قد ي�ساعد على فهم الت�صورات الأمنية ب�شكل �أ�شمل
على �أر�ض الواقع ،وهي ترتبط بتهديدات �أمنية عامة ،وم�س�ألة وجود الالجئني ال�سوريني ،وال�ضعف والعنف الأ�رسي .كما تك�شف
بيانات �إ�ستطالع الر�أي بع�ض امل�شاكل التي تتطلب مزيداً من البحث ،ومنها� :شعور الن�ساء بتهديد العنف اجلن�سي والعنف القائم
على النوع الإجتماعي ب�شكل �أكرب يف بع�ض املناطق والعك�س يف مناطق �أخرى ،تخوف الن�ساء من التدهور الأخالقي يف بع�ض
املناطق ،وتخوف الرجال من التنقل يف الليل يف بع�ض املناطق.
وحتديات هائلة يف احل�صول على حقهن بالعدالة والأمن ،يجد هذا التقرير �أن الرجال ،وبخا�صة
معوقات
ويف حني تواجه الن�ساء
ٍ
ٍ
حتديات و�إنتهاكات �أق�سى .ويح�صل هذا �أحيان ًا عن
الأفراد والالجئني من الأقليات اجلن�سية ،يواجهون يف الكثري من الأحيان
ٍ
غري ق�صد عندما تت�سبب التوقعات املجتمعية من الرجال ب�إبراز �ضعفهم ،كما يح�صل �أحيان ًا ب�سبب غياب القبول الإجتماعي
�أوال�سيا�سي لهذه الفئات ،متام ًا كما هي احلال بالن�سبة للأقليات اجلن�سية والالجئني.
وقد �أ�ضاءت هذه الورقة �أي�ض ًا على م�س�ألة �إ�صالح قطاع الأمن يف لبنان ،من خالل درا�سة الت�صورات املت�أثرة بالنوع الإجتماعي
مل�ؤ�س�سات قطاع الأمن .ويرى املواطنون �أن املعوقات يف وجه هذا الإ�صالح تكمن يف �سيطرة ال�سلطة الذكورية على البنية
الطائفية وال�سيا�سية القائمة ،والنظرة ال�سيئة للم�ؤ�س�سات الأمنية جلهة �أدائها يف التعامل مع ق�ضايا العنف اجلن�سي والعنف
القائم على النوع الإجتماعي والعنف الأ�رسي ،وكذلك فيما يتعلق
وحتديات هائلة يف
معوقات
ويف حني تواجه النساء
ٍ
ٍ
بال�سلوك العام لعنا�رصها وردود فعلهم .وعلى �أي حال ،ثبت �أن
احلصول على حقهن بالعدالة واألمن ،يجد هذا التقرير التعامل مع الثقافة الذكورية للم�ؤ�س�سات ،و�إدخال �إ�صالحات
أن الرجال ،وبخاصة األفراد والالجئني من األقليات
�سيا�ساتية تراعي النوع الإجتماعي وتتعامل مع العنف اجلن�سي
حتديات
اجلنسية ،يواجهون يف الكثري من األحيان
ٍ
والعنف القائم على النوع الإجتماعي داخل وخارج هذه امل�ؤ�س�سات،
وإنتهاكات أقسى.
ب�شكل �أ�رسع من
ب�أن جميعها جماالت �إ�صالحية من �ش�أنها �أن تنجح
ٍ
إ�صالحات �أخرى .ويف حني ي�شكك النظر يف �آليات ال�سلطة القائمة
�
ٍ
على املحا�ص�صة الطائفية بكل النظام ال�سيا�سي يف لبنان ما بعد احلرب ،تربز احلاجة �إىل تعزيز املواطنة ب�شكل �أف�ضل و�إعتماد
�أ�ساليب �أقل تخويف ًا لب�سط الأمن ،وكذلك الت�أكد من توفر املوارد الالزمة للم�ؤ�س�سات الأمنية الر�سمية لأداء واجبها .ومن �ش�أن هذه
املقاربة �أن تكون �أكرث فعالية جلهة تعزيز ثقة املواطنني بامل�ؤ�س�سات الأمنية يف لبنان على املدى الطويل.
إن�صب الرتكيز الأ�سا�سي لهذه الدرا�سة على مديرية قوى الأمن الداخلي �أكرث منه على اجلي�ش اللبناين ومديرية
وكنقطة �أخريةَّ � ،
موجه ًا �إىل مديرية قوى الأمن الداخلي ،ما قد يعطي �إنطباع ًا خاطئ ًا �أن على هذه
الأمن العام .ولهذا ال�سبب ،يظهر معظم النقد َّ
امل�ؤ�س�سة ال�رشوع يف �إ�صالحات �أكرث من غريها .وهنا من املهم الإ�شارة �إىل �أن هذه امل�ؤ�س�سة ،كغريها من امل�ؤ�س�سات ،وليدة
وال�سيا�سية .ومن املهم �أكرث الإ�شارة �إىل �أن مديرية قوى الأمن الداخلي واجلي�ش ومديرية الأمن العام لي�ست
بيئتها الإجتماعية ِّ
امل�ؤ�س�سات الأمنية الوحيدة املنوطة بتوفري الأمن .لذا ،نغتنم هذه الفر�صة للت�شديد على �رضورة �إجراء �أبحاث �إ�ضافية للنظر
بعمق �إىل الأبعاد اجلندرية املت�صلة بالقطاعات واجلهات املعنية الأخرى ،والتي ت�شمل النظام الق�ضائي ،وال�سجون ،و�ضبط
احلدود والهجرة ،واملخابرات ،واملقاربة الربملانية مل�ؤ�س�سات قطاع الأمن ،ف�ض ًال عن الإعالم و�رشكات الأمن غري الر�سمية.
و�سي�ساعد هذا الإ�صالح ال�شامل على الت�أكد من �أن القطاع الأمني يف لبنان قادر على �ضمان الأمن لكل الأ�شخا�ص املوجودين
على �أر�ضه.
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عن «مؤسسة انرتناشونال الريت»

ت�ساعد «�إنرتنا�شونال الريت» النا�س على �إيجاد حلول �سلمية لل�رصاعات .نحن من منظمات
بناء ال�سالم الرائدة يف العامل ،مع خربة تناهز الـ 30عام ًا يف جمال �إر�ساء �أ�س�س ال�سالم.
نعمل مع ال�سكان املحليني حول العامل مل�ساعدتهم على بناء ال�سالم ،ونق ّدم للحكومات
واملنظمات وال�رشكات الن�صح حول كيفية دعم ال�سالم.

باالشرتاك مع:

بتمويل من:

شكر

تتوجه م�ؤ�س�سة انرتنا�شونال الريت واملركز اللبناين للدرا�سات بال�شكر للإحتاد الأوروبي
َّ
لتمويله م�رشوع �إ�صالح القطاع الأمني يف لبنان منذ حزيران (يونيو) من العام .2012
مت جمعها من
و ُتعترب هذه ال�سل�سلة من الأوراق
املرجعية ثمرة املعلومات واخلربات التي ّ
ّ
ب�شكل خا�ص
خالل العمل امل�ستمر على مدى ال�سنتني املا�ضيتني .كما نعرب عن �إمتناننا
ٍ
القيمة التي ق ّدمها كل من �إليونور غوردون ،ويزيد ال�صايغ ،وعمر ن�شابة ،وعلي
للم�ساهمات ّ
ال�سيد علي ،وتامريا�س فاخوري ،ومركز بريوت للأبحاث والإبتكار وجميع من قابلناهم.
كما تغتنم م�ؤ�س�سة انرتنا�شونال الريت هذه الفر�صة لتعرب عن �إمتنانها لدعم مانحيها
الإ�سرتاتيجيني ،نذكر منهم :الدائرة الربيطانية للإمناء الدويل  ،UKAIDوالوكالة ال�سويدية
للتعاون الدويل يف جمال التنمية ،ووزارة خارجية هولندا ،ووزارة اخلارجية والتجارة
الإيرلندية.
تعرب الآراء الواردة يف هذه الورقة م�س�ؤولية م�ؤ�س�سة انرتنا�شونال الريت فقط ،وال تعك�س
بال�رضورة �آراء اجلهات املانحة �أو �سيا�ساتها.
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