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تصورات املواطنني للمؤسسات
األمنية يف لبنان
بقلم كارمن جحا

1

َّ
ملخص
يركّ ز هذا التقرير على نتائج استطالع الرأي الذي متّ إجراؤه على املستوى الوطني حول تصورات املواطنني للمؤسسات األمنية
اللبنانية ،وقد شكلت هذه النتائج جزءًا من االستبيان الذي أجرته مؤسسة انرتناشونال الريت واملركز اللبناين للدراسات حول تصورات
التهديدات األمنية واملؤسسات املعنية بتوفري األمن .كشفت هذه الدراسة أن  %92من اللبنانيني يعتقدون أنه من واجب الدولة
توفري األمن وأفاد  %75من املشاركني يف االستطالع أنهم قد يلجأون إىل األجهزة األمنية التابعة للدولة يف حال تعرضوا جلرمية.
وأشار هذا التقرير إىل ان املواطن اللبناين يشعر اليوم بأنه أقل أمانًا مما كان عليه قبل ثالث سنوات ،فض ًال عن التفاوت يف مستويات
الثقة إزاء خمتلف املؤسسات األمنية الذي يعود سببه للفروقات اجلغرافية واجملتمعية .وقد اتضح أيضًا ،استنادًا إىل هذه النتائج،
تصور املواطنني لدور
أن اللجوء إىل املؤسسات األمنية مرتبط إىل حدٍ كبري بطبيعة اجلرم ونوعه .تهدف هذه الورقة إىل حتليل كيفية
ّ
يشكل أحد
وأداء املؤسسات األمنية الرسمية واملؤسسات األخرى غري التابعة للدولة ،وتخلص إىل أن التقاسم املذهبي للسلطة
ّ
العوامل األساسية لنشوء مؤسسات أمنية غري تابعة للدولة ويؤدي بالتايل إىل إضعاف املؤسسات األمنية الرسمية.

مقدمة :اخلدمات األمنية يف سياق دولة ضعيفة
ي�شمل قطاع الأمن يف لبنان جمموعة معقدة من اجلهات الأمنية
الر�سمية وغري الر�سمية الهادفة �إىل حماية الوطن وال�شعب اللبناين
ال�سيما بع�ض قطاعات هذا الوطن و�أطياف هذا ال�شعب .ال تزال الدولة
اللبنانية وم�ؤ�س�ساتها الأمنية ،منذ قيامها ،تواجه فرتات من العنف
الداخلي امل�ست�رش�س والتدخل اخلارجي مبا فيها �أزمة  ،1958واحلرب
الأهلية املمتدة من العام � 1975إىل العام  ،1990وال�رصاعات
املتكررة مع �إ�رسائيل ،والو�صاية ال�سورية ( )2005 -1976واجتياح
القوات اال�رسائيلية ( ،)2000-1978بالإ�ضافة �إىل ال�رصاعات
القائمة بني الدولة والف�صائل الفل�سطينية و�أخرياً تداعيات الأزمة
ال�سورية .وقد �أ ّدت �سنوات العنف ال�ستة ع�رش خالل احلرب الأهلية
اللبنانية �إىل �إ�ضعاف الأجهزة الأمنية يف لبنان وحولّت الأحزاب
ال�سيا�سية �إىل ف�صائل مقاتلة وم�سلّحة .ومل ت�شك ّل نهاية احلرب الأهلية
ن�ص عليه اتفاق
يف لبنان بداية عملية �إ�صالح قطاع الأمن كما ّ
مت ب�شكل
الطائف � .1989أما نزع �سالح وت�رسيح امليلي�شيات فقد ّ
تدريجي و�سمح للقادة ال�سيا�سيني الطائفيني ب�إبقاء �سيطرتهم �إىل ح ٍد
كبري على القوات امل�سلحة التي بقيت يف غالبيتها كقوات احتياط.2
�أ�ستاذ م�ساعد زائر يف كلية العلوم ال�سيا�سية والإدارة العامة يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت و�رشيك وم�ست�شار يف Beyond Reform and Development

1
احلكيم و �إ .ماكغفرن (�شباط  .)2008نحو لبنان �أكرث �أمنا وا�ستقرارا� :آفاق �إ�صالح قطاع الأمن .وا�شنطن العا�صمة :مركز هرني �ستيم�سون.
� 2إ.
ّ

Understanding conflict. Building peace.
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انرتناشونال الريت

�أما الأمن يف لبنان ،فهو مرتبط �إىل ح ِد كبري ،على غرار اخلدمات العامة الأخرى ،بالإنتماء الطائفي على م�ستوى الأفراد والأحزاب
ال�سيا�سية التي تتقا�سم ال�سلطة املحلية والوطنية ،ما �أدى �إىل �إ�ضعاف م�ؤ�س�سات الدولة الأمر الذي يعك�س غياب التوافق حول
دور ،وتكوين ،وقيادة وتفاعل الأجهزة الأمنية .ال ميكن التحدث عن امل�ؤ�س�سات الأمنية دون النظر يف ال�سياق ال�سيا�سي امل�سيطر
واجلهات الأمنية غري التابعة للدولة التي ال تزال تلعب دوراً �أ�سا�سي ًا يف توفري الأمن بعد انتهاء احلرب الأهلية.
أثرت ثالثة عقود من الو�صاية ال�سورية على لبنان على قدرة احلكومات اللبنانية املتعاقبة على �إ�صالح قطاع الأمن وتطوير
� ّ
امل�ؤ�س�سات الأمنية الوطنية امل�ستقلة .وفر�ضت هيمنة النظام ال�سوري على م�ؤ�س�سات الدولة ،من العام � 1992إىل العام � ،2005أن
ترتبط التعيينات وعملية التوظيف والتدريب والتمويل بت�أييد ودعم حلفاء �سوريا يف لبنان .ف�ض ًال عن ذلك� ،أتاح النظام ال�سوري
ت�شكيل «ترويكا» م�ؤلفة من رئي�س اجلمهورية ،ورئي�س الوزراء ورئي�س جمل�س النواب ملعاجلة الق�ضايا الأمنية اال�سرتاتيجية
جراء هذا
ما �أدى �إىل تهمي�ش دور الربملان والوزارات املعنيةّ .
يرتبط األمن يف لبنان ،على غرار اخلدمات العامة األخرى ،الو�ضع ال�سيا�سي� ،شهدت الأجهزة الأمنية اللبنانية ُبعيد احلرب
إىل حدِ كبري بالزعامات السياسية واملصالح الطائفية
الأهلية نق�ص ًا يف التمويل ويف القدرات الب�رشية وكانت خا�ضعة
لنفوذ اجلهات ال�سيا�سية املوالية ل�سوريا .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أك�سب
االحتالل اال�رسائيلي جلنوب لبنان واحلرب بني لبنان و�إ�رسائيل عام  ،2006ن�شاطات الف�صائل املعادية لإ�رسائيل املتمركزة
يف اجلنوب وحزب اهلل ب�شكل خا�ص طابع ًا و�صبغة خا�صة� .شكّل �إن�سحاب القوات ال�سورية من لبنان عام  2005فر�صة حمتملة
لإ�صالح القطاع الأمني ،وجنحت امل�ؤ�س�سات الأمنية يف فرتة ما بعد  2005يف تعزيز قدراتها �إال �أن اجلهات الأمنية غري الر�سمية
وا�صلت عملها يف توفري اخلدمات الأمنية.3
تركّ ز هذه الورقة على ت�صورات املواطنني لدور و�أداء امل�ؤ�س�سات الأمنية الر�سمية وغري الر�سمية يف لبنان على ا�سا�س ا�ستطالع
وطني �أجرته انرتنا�شينول �ألريت بني �أيار وحزيران � .2013شمل هذا اال�ستطالع عينة من  2400مواطن لبناين من خمتلف
الأق�ضية اللبنانية با�ستثناء حا�صبيا والهرمل ومرجعيون ،وهو ي�ستند على �أ�سلوب املقابالت املبا�رشة با�ستخدام ا�ستبيان
موجه و�أ�سلوب املعاينة االحتمالية الن�سبية .ومتثل العينة املختارة التكوين الدميوغرايف يف لبنان %50 :من الن�ساء و %50من
الرجال %92.5 ،من املناطق احل�رضية و %7.5من املناطق الريفية %39.2 ،من امل�سيحيني و %8.3من الدروز و %25.8من
ال�شيعة و %26.7من ال�سنة ،موزعة ب�شكل ن�سبي يف خمتلف املحافظات اللبنانية .من خالل ا�ستخدام ا�سلوب املعاينة االحتمالية،
مت جدولة نتائج اال�ستطالع وحتليلها بعد جمعها لت�أكيد وتثبيت الت�صورات املرتبطة بالأمن
بلغ هام�ش اخلط�أ  .%2.45وقد ّ
وموفري الأمن بني خمتلف التجمعات الدميوغرافية يف لبنان .وت�شك ّل هذه البيانات املجدولة �أ�سا�س هذه الورقة.
مب فيها
ت�ضم هذه الورقة ثالثة �أق�سام رئي�سية :الق�سم الأول ي�ستعر�ض التعقيدات وال�صعوبات التي يواجهها قطاع الأمن يف لبنان َ
خمتلف الأجهزة الأمنية الر�سمية ،والآثار املرتتبة على احلكم الطائفي لتوفري الأمن على �صعيد م�ؤ�س�سات الدولة وامل�ؤ�س�سات
غري التابعة للدولة .يقدم الق�سم الثاين حتلي ًال لال�ستطالع الذي �أُجري عام  2013حول الت�صورات الأمنية ويت�ضمن خم�سة نقاط
تتناول العالقة بني املواطن اللبناين وامل�ؤ�س�سات الأمنية� .أما الق�سم الثالث في�سلّط ال�ضوء على �أولويات �أربعة ترتبط بالعدالة
و�إ�صالح النظام الأمني وهي تهدف �إىل تعزيز �سبل توفري الأمن لكافة املواطنني واملقيمني يف لبنان وتر�سيخ العالقة بني الدولة
وال�شعب� .أخرياً ولي�س �آخراً تقدم هذه الورقة خال�صة حول فر�ص الإ�صالح يف �إطار ال�سياق اللبناين.

سياسات قطاع األمن يف لبنان
ر�سميا ،يت�ألف قطاع الأمن يف لبنان من �ستة م�ؤ�س�سات:
 .1القوات امل�سلحة اللبنانية (اجلي�ش اللبناين) – تتوىل مهمة حفظ الأمن اخلارجي وهي حتت �سلطة وزارة الدفاع.
 .2قوى الأمن الداخلي (- )ISFال�سيما جهاز ال�رشطة ،وهي حتت �سلطة وزارة الداخلية والبلديات.
 .3مديرية الأمن العام – وهي حتت �سلطة وزارة الداخلية والبلديات.
 .4مديرية �أمن الدولة – وهي مرتبطة مبكتب رئي�س اجلمهورية ومكتب رئي�س جمل�س الوزراء.
 .5الدفاع املدين – وهو حتت �سلطة وزارة الداخلية والبلديات.
� .6إدارة اجلمارك اللبنانية وهي حتت �سلطة وزارة املالية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن قطاع الأمن هو يف الواقع �أكرث تعقيداً ،وي�شمل لي�س فقط الأجنحة امل�سلحة ملختلف الأحزاب ال�سيا�سية
الطائفية و�إمنا جمموعة وا�سعة من اجلهات �شبه الطائفية العاملة يف املجتمع املدين ومن الأ�رس والع�شائر والقبائل وحتى
القطاع اخلا�ص.
� 3أنظر م .كاميت و �س� .إي�سار (" .)2010حم�سوبية املوجودات .الطائفية ومنطق تخ�صي�ص الرعاية يف لبنان" جملة ورلد بوليتيك�س ،62 ،العدد � 3ص421-381 .
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ي�شري �أحد التقارير التي �صدر م�ؤخراً عن م�ؤ�س�سة انرتنا�شونال �ألريت �أن اجلهاز الأمني اللبناين يت�سم بنظام معقد من ال�سلطات
املتعددة ومن الغمو�ض الد�ستوري الذي يفر�ضه النظام الطائفي يف لبنان ما ي�ؤثر �سلب ًا على �أداء 4هذه الأجهزة .ان هذا الغمو�ض
الد�ستوري ناجت عن تكري�س التمثيل الطائفي يف اتفاق الطائف ما يعيق التعيينات وعملية الإ�رشاف على امل�ؤ�س�سات الأمنية .يف
قلب هذا التحدي امل�ؤ�س�سي تكمن م�صالح القادة ال�سيا�سيني يف النظام الطائفي ،وحت ّد هذه امل�صالح من قدرة قوى الأمن على
العمل بنزاهة واال�ستجابة للتهديدات الأمنية ومتطلبات 5الأمن.
�إن مبد�أ تقا�سم ال�سلطة يف لبنان يفر�ض ان يكون التمثيل وامل�شاركة يف ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات العامة على �أ�سا�س االنتماء
الطائفي .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن التقا�سم املذهبي لل�سلطة الذي ظهر يف الع�رص العثماين ،ومت تكري�سه يف اتفاق الطائف يفر�ض
امل�ساواة بني امل�سيحيني وامل�سلمني يف الربملان وامل�ؤ�س�سات
ويطبق اليوم �أي�ض ًا يف تعيينات موظفي القطاع العام
العامة،
ّ
يعترب أصحاب النفوذ السياسي قادة خارج مؤسسات
ال�سيما امل�ؤ�س�سات الأمنية .تاريخياً ،هذا يعني �أن العالقة القائمة
الدولة قادرة على السيطرة وعلى التأثري بشكل سلبي
بني املواطن اللبناين وم�ؤ�س�سات الدولة ُتبنى على و�ساطة ال�سلطات
ال�سيا�سية امل�ؤثرة ،التي غالب ًا ما حتظى بدعم وت�أييد زعماء على أداء مؤسسات الدولة األمنية
الطوائف .6غالب ًا ما يوفر ه�ؤالء القادة – املعروفني بالزعماء
اخلدمات العامة من خالل �آليات �شبه م�ؤ�س�ستية .يعطي هذا التمثيل الطائفي ال�سلطة لأ�صحاب النفوذ ال�سيا�سي ،الذين غالبا مايتولون تنفيذ الأدوار التي من املفرت�ض �أن ت�ؤديها امل�ؤ�س�سات الأمنية الوطنية ويتحكمون بقدرة املواطنني على حماية �أنف�سهم.
واجلدير بالذكر �أن كل القرارات ال�سيا�سية وال�سيا�سات املعتمدة تتطلب عملية بناء توافق الزعماء الذين يتمتعون بحكم ذاتي على
جمهورهم 7الطائفي .كما و�أدى التقا�سم املذهبي لل�سلطة يف لبنان �إىل تعزيز دور الطائفية وتفاقم املح�سوبية ،ال�سيما من خالل
توفري الأمن املحلي وحتقيق العدالة.
تتناول هذه الورقة فيما يتعلق بامل�ؤ�س�سات الأمنية الر�سمية �أو م�ؤ�س�سات الدولة ،الأدوار واملهام التي ت�ؤديها ك ٌل من قوى الأمن
تقيم �أ�سا�س ًا ت�صورات املواطنني
الداخلي واجلي�ش اللبناين ،حيث �أن البيانات الناجتة عن اال�ستطالع الذي ّ
مت �إجرا�ؤه عام ّ 2013
التطرق يف البحوث امل�ستقبلية �إىل دور امل�ؤ�س�سات الأمنية الأربعة الأخرى التي ُتعنى �أي�ض ًا
لهاتني امل�ؤ�س�ستني .لذا من املهم
ّ
بتوفري خدمات �أمنية للمواطنني وت�شكل جزءاً من اجلهاز الأمني اللبناين.

تصورات املؤسسات األمنية
مت �إجرا�ؤه عام  2013حول الت�صورات الأمنية.
مت ا�ستنتاجها من اال�ستطالع الذي ّ
يقدم الق�سم التايل خم�سة درو�س مهمة ّ
 .1ان الثقة يف مؤسسات الدولة األمنية ترتبط بطبيعة اجلرمية ،وتعترب قوى األمن الداخلي املؤسسة األقل ثقة بني
املؤسسات األمنية

يت�سم بها املجتمع وال�سيا�سة اللبنانية منذ قيام اتفاق الطائف ،تفرت�ض نتائج اال�ستبيان
بالرغم من االنق�سامات الطائفية التي ّ
�أن غالبية املواطنني اللبنانيني يثقون مب�ؤ�س�سات الدولة الأمنية ما يكفي لطلب م�ساعدتها يف حال تعر�ضوا جلرمية ما� .أعلن
 %74.6من الأفراد امل�شاركني يف هذا اال�ستطالع �أنهم يلج�أون �أو ًال �إىل م�ؤ�س�سات الدولة الأمنية (الر�سم  ،)1على الرغم من �أن
الن�سبة تبدو �أقل بكثري يف ما يتعلق باال�ستجابة �إىل العنف اجل�سدي وال�سيا�سي واجلن�سي �أو الأ�رسي .وت�شري النتائج �إىل �أن %86
من امل�شاركني قد يلج�أون �إىل قوى الأمن الداخلي ،يف حني يلج�أ  %80منهم �إىل اجلي�ش اللبناين و� %65إىل مديرية �أمن الدولة،
و� %60إىل مديرية الأمن العام.
تعترب هذه الن�سب الأعلى مقارن ًة ب�أي جمموعة طائفية �أو عينة بحثية ،وقد �أثبتت �أن ك ٌل من امل�ؤ�س�سات الأربعة حتظى بن�سبة من
�سجل �أي اختالفات مهمة يف الإجابات بالرغم من تعدد الطوائف
الدعم والت�أييد الذي يتخطى االنق�سامات الطائفية .يف الواقع ،مل ُت َ
با�ستثناء زيادة م�ستوى الثقة لدى امل�سيحيني باجلي�ش اللبناين مقارنة بثقتهم بقوى الأمن الداخلي وانخفا�ض م�ستويات الثقة بني
وال�س ّنة مبديرية �أمن الدولة ومديرية الأمن العام .وبالرغم من بع�ض التباين الإقليمي ،حتى يف املحافظة التي �أظهرت �أدنى
ال�شيعة ُ
م�ستويات الثقة (جنوب لبنان) ،تبني �أن ثلثي امل�شاركني يف اال�ستطالع قد يلج�أون �إىل م�ؤ�س�سات الدولة الأمنية لطلب امل�ساعدة.
4
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6
7
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انرتناشونال الريت

الرسم  :1إىل من يلجأ املشاركون يف االستطالع يف حال تعرضهم جلرمية ()%؟
٪74.6

املؤسسات األمنية الرسمية

٪2.7

٪9.5

٪8.1

٪5.0

أفراد عائلتك أو عشريتك

لن اجلأ ألحد

أحد األحزاب/التيارات السياسية

شباب منطقتك

جتدر الإ�شارة �إىل �أن فر�ضية اللجوء �إىل م�ؤ�س�سات الدولة الأمنية ملعاجلة اجلرمية ال يعني الوثوق بها� .إذ ُتعترب قوى الأمن
الداخلي من امل�ؤ�س�سات الأمنية التي حتظى ب�أدنى م�ستوى من الثقة� ،أي بت�أييد �أقل من ن�صف امل�شاركني يف اال�ستطالع (الر�سم
 ،)2يف حني يحظى �أمن الدولة بثقة �أكرث من ن�صف امل�شاركني والأمن العام بثقة  %60من امل�شاركني واجلي�ش اللبناين بثقة
تتجاوز  .%80ومرة �أخرى ،تبينّ �أن م�ستويات الثقة بامل�ؤ�س�سات الأمنية مل تختلف كثرياً بني خمتلف الطوائف با�ستثناء تدين هذا
امل�ستوى لدى ال�س ّنة �إزاء �أمن الدولة ولدى ال�شيعة �إزاء قوى الأمن الداخلي.
الرسم  :2نسبة اجمليبني الذين يق ّيمون بشكل إيجابي سلوك مؤسسات الدولة األمنية ،حسب الطوائف
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املساواة بني اجلنسني

جتدر الإ�شارة �إىل �أن م�ستويات الثقة ت�سجل تفاوت ًا ملحوظ ًا ب�سبب اختالف الأق�ضية واملحافظات ولي�س االختالف الطائفي،
فعلى �سبيل املثال ،ت�شري نتائج اال�ستطالع �إىل �أن م�ستوى الثقة لدى املواطنني بقوى الأمن ينخف�ض من  %90يف را�شيا �إىل
 %10يف �صور .وحتظى قوى الأمن الداخلي ب�أدنى م�ستوى من الثقة يف اجلنوب وب�أعلى م�ستوى يف مناطق اجلنوب الأو�سط .يف
املقابل ،يبدو �أن اجلي�ش اللبناين يحظى بثقة �شبه مطلقة يف مناطق اجلنوب الأو�سط ،وبثقة  %98يف �صور (الر�سم  ،)3با�ستثناء
منطقة ال�شمال (طرابل�س ،املنية ال�ضنية وعكار) حيث تتدنى هذه الن�سبة �إىل  %70نتيجة اختالف اقليمي ولي�س طائفي .وي�صل
ال�س ّنة يف �صيدا والبقاع الغربي �إىل .%95
م�ستوى الثقة باجلي�ش اللبناين لدى املواطنني ُ
تعترب م�ؤ�س�سات الدولة الأمنية ،يف نظر املواطنني� ،رضورة وحاجة ال غنى عنها .ومع ذلك ،يبدو �أن هناك بع�ض ال�شكوك حول
مدى امكانية اعتمادهم على نوعية اخلدمات الأمنية التي توفرها امل�ؤ�س�سات الر�سمية .وي�ؤكد غالبية املواطنني �أن قوى الأمن
الداخلي متواجدة يف خمتلف املناطق ،حيث يعلن  %70من املجيبني عن وجود مقر لقوى الأمن يف بلداتهم .و�أظهرت ت�صورات
امل�شاركني يف اال�ستطالع �أن املواطنني اللبنانيني ي�ؤمنون بامل�ؤ�س�سات الأمنية ولكنهم غري را�ضني عن �أدائها وخدماتها.
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الرسم  :3نسبة اجمليبني الذين يثقون باجليش اللبناين ،حسب املناطق
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 .2عدم الرضى عن أداء مؤسسات الدولة األمنية والتوافق حول كيفية حتسينها

ك�شفت هذه الدرا�سة عن �أولويات املواطنني يف حر�صهم على �إ�صالح قطاع الأمن ،يف �إ�شارة �إىل اعتقادهم ب�إمكانية حت�سني
وتطوير الأجهزة الأمنية التابعة للدولة .ويف ما يتعلق بكيفية زيادة م�ستويات الثقة مب�ؤ�س�سات الدولة الأمنية ،اتفقت الأغلبية
ال�ساحقة من امل�شاركني على �أن مواجهة الإرهاب ،وحماربة الف�ساد ،واحرتام املواطنني واعتقال املجرمني ،واحلفاظ على
ال�سلم الأهلي (وبن�سبة �أقل) زيادة دوريات ال�رشطة والقوى الأمنية ،تدابري �أ�سا�سية من �ش�أنها تعزيز ثقة ال�شعب باجلهاز الأمني
اللبناين.
وعندما �سئل امل�شاركون عن كيفية تعزيز فعالية م�ؤ�س�سات الدولة الأمنية ،اتفقت الغالبية ال�ساحقة مرة �أخرى (�أكرث من %70
منهم) على �أن التعيينات يف جميع هذه امل�ؤ�س�سات يجب �أن تكون مبنية على �أ�سا�س اجلدارة ،وعلى �رضورة توفري متطلبات
التدريب واملعدات ،وعلى تطبيق العقوبات يف حاالت �سوء ال�سلوك ،وعلى احلر�ص على احلد من التدخل ال�سيا�سي ،وعلى �رضورة
االن�ضباط ،واعطاء هذه امل�ؤ�س�سات املزيد من ال�سلطة وزيادة رواتب العاملني فيها (الر�سم .)4
ت�شري نتائج اال�ستطالع �إىل �أن الغالبية ال�ساحقة من املواطنني ترى جماال لإ�صالح اجلهاز الأمني اللبناين وحت�سينه بغ�ض النظر
عن تقييمهم ل�سلوك تلك امل�ؤ�س�سات ،فعلى �سبيل املثال ،على الرغم من �أن �سلوك اجلي�ش اللبناين قد حظي بتقدير �إيجابي بن�سبة
 %80بني املواطنني اللبنانيني مقابل  %45لقوى الأمن الداخلي� ،أظهر املجيبون ب�شكل عام دعمهم ملختلف احللول وال�سبل التي
من �ش�أنها حت�سني فعالية هذه امل�ؤ�س�سات .وحتى بالن�سبة للجي�ش اللبناين� ،أك ّد �أكرث من  %90من امل�شاركني يف هذه الدرا�سة على
�رضورة احلد من النفوذ ال�سيا�سي الطاغي ،وزيادة فر�ض عقوبات على املوظفني املخالفني ،وحت�سني عملية التوظيف لتكون
على �أ�سا�س اجلدارة ،وحت�سني املعدات املتوافرة وعملية التدريب (الر�سم  .)4و ُتبينّ هذه النتائج بع�ض االختالفات الب�سيطة ،ويدل
حر�ص املواطنني على تعزيز قوة اجلي�ش اللبناين و�سلطته وزيادة الرواتب والأجور ،بالإ�ضافة �إىل حر�صهم ال�شديد على حت�سني
االن�ضباط بني �صفوف عنا�رص قوى الأمن الداخلي ،على �أن اجلي�ش اللبناين يحظى باحرتام وا�سع.

 8عثمان و�س .ق�سي�س ( )2014مرجع مذكور� .ص58 .
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الرسم  :4ما الذي يساعد على تعزيز فعالية مؤسسات الدولة األمنية بنظر للمجيبني
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 .3حتظى األحزاب السياسية اللبنانية بثقة عدد من املشاركني باعتبارها جهات تعنى بتوفري األمن ،غري أن هذه الثقة
تختلف باختالف اجملتمع واملنطقة والقضية

ك�شف هذا اال�ستطالع عن م�ستويات من الثقة املتبقية يف الأحزاب ال�سيا�سية باعتبارها و�سيلة لتوفري الأمن ،فحواىل  ٪16من
امل�شاركني قد يلج�أون �إىل حزب �سيا�سي يف حال وقعوا �ضحية جرمية ،يف حني  %5منهم فقط يعتربون االحزاب ال�سيا�سية
مالذهم الأول قبل �أي م�ؤ�س�سة �أمنية �أخرى .وذلك يختلف ب�شكل كبري من طائفة �إىل �أخرى ،فحواىل  ٪30من ال�شيعة قد يلج�أون
�إىل حزب �سيا�سي للح�صول على امل�ساعدة �أي ما يقارب ثالثة �أ�ضعاف معدل الطوائف الأخرى .ومع ذلك ،ال يزال ال�شيعة يلج�أون
بن�سبة � %89إىل قوى الأمن الداخلي ولي�س �إىل الأحزاب ال�سيا�سية يف حني �أنهم يلج�أون بن�سب �أقل من غريهم من املجموعات
الطائفية �إىل اجلي�ش اللبناين� ،أو الأمن العام �أو �أمن الدولة �أو حتى املحاكم ( %50لكافة امل�ؤ�س�سات).
ويتجلى �إلتزام الطائفة ال�شيعية وتعلّقها بالأحزاب ال�سيا�سية كجهات فاعلة لتوفري الأمن بت�سجيل م�ستويات ثقة تتخطى
 ٪90بحزب اهلل وحركة �أمل ال�شيعية (الر�سم � .)5أما الطائفتني ال�سنية والدرزية ،فهي ت�أمتن ،بغالبية �ضئيلة ،احلزب التقدمي
اال�شرتاكي ( )PSPوقوات امل�ستقبل على �أمنها ،يف حني يعتمد � 38إىل  %44من امل�سيحيني على خمتلف الأحزاب املارونية
املب�سطة التي ن�ش�أت خالل
لتوفري الأمن لهم .وبالرغم من ذلك ،يبدو الو�ضع الراهن �أكرث تعقيداً مما توحيه االنتماءات الطائفية
ّ
احلرب الأهلية .فمن جهة ،تعرب �أغلبية كبرية من ال�شيعة ( )٪69- ٪63عن ثقتها بالتيار الوطني احلر( )FPMوبحزب املردة،
مقابل  %50للحزب ال�سوري القومي االجتماعي (( )SSNPالعلويني) وحلزب الطا�شناق (الأرمن) .ومن جهة �أخرى ،يظهر �أن %30
من امل�سيحيني و %30من الدروز يثقون بحزب اهلل .ويبدو �أن عالقات الثقة هذه ُتن�سب �إىل التحالفات ال�سيا�سية التي ن�ش�أت عقب
 2005ولي�ست فقط نتيجة الوالء الطائفي.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الثقة بالأحزاب ال�سيا�سية كجهات �أمنية تختلف باختالف املناطق اللبنانيةُ .تظهر نتائج اال�ستطالع
�أن ن�سبة الت�أييد حلزب اهلل الذي يكاد يكون �ساحق ًا يف بعلبك والنبطية و�صور (�أكرث من  ،)٪95تنخف�ض لتبلغ بالكاد ٪20
يف بريوت وتنعدم تقريب ًا (�أقل من  )٪10يف �أق�صى ال�شمال .ومع ذلك ،يرتافق هذا الت�أييد حلزب اهلل مع ثقة كبرية يف اجلي�ش
اللبناين ،ف�أكرث من  ٪97من امل�شاركني يف اال�ستبيان من منطقتي النبطية و�صور ،و�أكرث من  ٪80من منطقة بعلبك ،يعربون عن
ثقتهم باجلي�ش اللبناين الذي يحظى بدعم �أقل يف �أق�صى ال�شمال (عكار ،املنية ال�ضنية -طرابل�س) (انظر الر�سم � .)3أما عالقة
 9عثمان و�س .ق�سي�س ( )2014مرجع مذكور� .ص53 .
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الرسم  :5إىل أي مدى يثق املواطنون باألحزاب السياسية لتوفري أمنهم ،وفقًا للمجموعات الطائفية
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الثقة بني املواطن وقوى الأمن الداخلي فهي �أكرث تعقيداً وتفاوتاً .ففي حني يظهر �سكان النبطية ثقة عالية بالأمن الداخلي،
ي�سجل �سكان �صور �أدنى ن�سبة من الت�أييد والثقة ( )٪10لهذا اجلهاز الأمني بني خمتلف املناطق .قد جند يف لبنان بلدات
ومناطق يحظى فيها حزب �سيا�سي بثقة �أكرب من �أي م�ؤ�س�سة �أمنية فردية ،ولكن تعترب هذه احلاالت وهذه البلدات ا�ستثنائية.
ف�ض ًال عن ذلك ،لي�س هناك من بلدة لبنانية ي�ستحوذ فيها حزب واحد دون �سواه على كل الثقة م�ستثني ًا بذلك م�ؤ�س�سات الدولة
الأمنية ،على الرغم من �أن م�ستوى الثقة بقوى الأمن الداخلي ال �سيما باجلي�ش اللبناين هو الأ�ضعف يف عكار وطرابل�س.
الرسم  :6نسبة املشاركني الذين يق ّيمون بشكل إيجابي جوانب عمل قوى األمن الداخلي ،حسب احملافظات
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مالحظة :املحافظة تن�سب للتق�سيمات الإدارية يف لبنان.

املتابعة

االستجابة
يف الوقت
املناسب

النتيجة

 10عثمان و�س .ق�سي�س ( )2014مرجع مذكور� .ص58 .
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انرتناشونال الريت

بعبارة �أخرى ،على الرغم من �أن كل جمتمع طائفي يف لبنان ي�ضع ثقته يف �أحد الأحزاب ال�سيا�سية التابعة له بهدف توفري الأمن،
ال تتخطى هذه الثقة ،يف �أي منطقة من املناطق اللبنانية مهما عال �ش�أنها ،ثقة �سكانها مب�ؤ�س�سات الدولة الأمنية .ف�ض ًال عن ذلك،
ال يتجاوز �أي حزب على ال�صعيد الوطني الثقة املو�ضوعة يف �أي من امل�ؤ�س�سات الأمنية الرئي�سية الأربعة .يف حني ُيعترب حزب
اهلل امل�ؤ�س�سة االقرب على امل�ستوى الوطني ملناف�سة م�ؤ�س�سات الدولة ،ويحظى بثقة ا�ستثنائية ومميزة بني ال�شيعة اللبنانيني،
ال بد من الإ�شارة �إىل �أن حمافظتي البقاع والنبطية ذات الأغلبية ال�شيعية ،والتي غالب ًا ما تعترب معق ًال للحزب� ،سجلت �أعلى
م�ستويات الثقة والت�أييد لقوى الأمن الداخلي التي يراها البع�ض كم�ؤ�س�سة ذات هيمنة �سنية.
من املتوقع �أن تكون الأحزاب ال�سيا�سية �أكرث ا�ستقطاب ًا للر�أي من م�ؤ�س�سات الدولة .وبالرغم من حجم الت�أييد الذي يك�سبه حزب
اهلل يف بع�ض الأو�ساط واملجتمعات – ت�شري الإح�صاءات �إىل �أن  %42.3من الرجال و %37.1من الن�ساء يعتقدون ب�إمكانية
و�سهولة احل�صول على م�ساعدة حزب اهلل يف حني �أفاد  %47من امل�شاركني ،وهي ن�سبة �أعلى� ،أنهم �شعروا باخلطر ب�سبب حزب اهلل
(الر�سم  .)7هذه الت�صورات ذاتها املتمثلة باخلطر والتهديد ُ�سجلت بن�سب مماثلة يف غريها من الأو�ساط اللبنانية ب�سبب الأحزاب
الأخرى املرتبطة بالعلويني وامل�سيحيني والدروز وال�شيعة والأحزاب ال�سنية.
الرسم  :7نسبة املشاركني الذين يشعرون بأنهم مهددون من قبل األحزاب السياسية
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احلزب التقدمي اإلشرتاكي

حزب اهلل

احلزب القومي السوري االجتماعي

حزب القوات اللبنانية

تيار املستقبل

حركة أمل

حزب الكتائب اللبنانية

تيار املردة

التيار الوطني احلر

حزب الطشناق

ومن النتائج الأخرى املثرية لالهتمام هي �أنواع الق�ضايا الأمنية التي �أحالها ال�ضحايا اللبنانيون �إىل الأحزاب ال�سيا�سية .يف ما
متت احالتها لأحزاب
يتعلق بجرائم املمتلكات مثل ال�رسقة (وهي متثل  ٪70من جمموع احلوادث) %2.3 ،فقط من هذه احلاالت ّ
�سيا�سية� .أما ،يف ما يتعلّق باالعتداءات اجل�سدية مثل االعتداء �أو اخلطف %15.6 ،من ال�ضحايا يلج�أون �إىل اجلهات الفاعلة
املرجح �أن يلج�أ �ضحايا العنف ال�سيا�سي جراء التفجريات واالغتياالت (حماوالت االغتيال) �أو ا�شتباكات
ال�سيا�سية .يف حني من
ّ
ال�شوارع بن�سبة � %10.5إىل اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة وم�ؤ�س�سات الدولة الأمنية على حد �سواء ،على الرغم من �أن �أكرث من %70
منهم ال يطلبون �أي م�ساعدة .يف ما يتعلق ب�ضحايا اجلرائم ،يتبينّ �أن املنتمني �إىل الأحزاب ال�سيا�سية هم �أكرث ا�ستعداداً للجوء
�إىل الأحزاب ال�سيا�سية من غريهم .واملثري لالهتمام �أن �ضحايا اجلرائم يفيدون ب�أنهم �أكرث ا�ستعداداً (يف امل�ستقبل) للجوء �إىل
الأحزاب ال�سيا�سية من االفراد الذين مل يقعوا يوم ًا �ضحية .كما و�أظهرت النتائج �أن امل�شاركني الذين لديهم �أقارب يعملون يف
م�ؤ�س�سات الدولة الأمنية يف�ضلون ( )٪81عدم الإبالغ عن حاالت العنف ال�سيا�سي مل�ؤ�س�سات الدولة و�أبدوا ثقة �أكرب يف فعالية
و�سلوك الأحزاب ال�سيا�سية التي توفر الأمن.
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 .4إن األحزاب السياسية ليست اجلهات األمنية الوحيدة غري التابعة للدولة التي يلجأ إليها اللبنانيون ،وهي ليست
بالضرورة اجلهات األكرث ثقة أو التي يسهل الوصول إليها.

ال يعترب لبنان ا�ستثنائي ًا متام ًا يف الدور الذي ت�ؤديه اجلهات ال�سيا�سية الهادفة �إىل حتقيق الأمن والعدالة ،والأحزاب
ال�سيا�سية لي�ست اجلهات الوحيدة غري التابعة للدولة التي يلج�أ �إليها املواطنون ملعاجلة الق�ضايا الأمنية .وت�شمل امل�ؤ�س�سات
غري التابعة للدولة الو�سطاء ،ومنظمات حقوق الإن�سان ومنظمات حقوق املر�أة ،واملنظمات الدينية واجلماعات املدنية كما
وت�شمل اجلهات الأمنية الأقل ر�سمية كالأ�رس �أو القبائل والأ�صدقاء واجلريان وجمموعات ال�شباب املحلية («�شباب احلي»).
الرسم  :8من بني مزودي األمن إىل من يلجأ املشاركون يف حال تعرضهم جلرمية ،حسب الطوائف
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احملكمة

الوسيط اجملتمعي

حزب سياسي

منظمات حقوق اإلنسان

منظمات حقوق املرأة

املنظمات الدينية

منظمات اجملتمع احمللي

�أفاد املجيبون ب�أكرثيتهم �أنهم قد يلج�أون �إىل و�سيط مدين بدال من الأحزاب ال�سيا�سية يف حال تعر�ضهم جلرمية (الر�سم .)8
و�أظهرت النتائج �أن وحدهم ال�شيعة مييلون �إىل طلب م�ساعدة الأحزاب ال�سيا�سية و�أن اللبنانيني ب�شكل عام نادراً ما يلج�أون
�إىل طلب م�ساعدة �أو حماية منظمات املجتمع املدين ،ونادراً ما يبدو الفرق وا�ضح ًا بني منظمات املجتمع املدين والأحزاب �أو
امل�صالح الطائفية الأخرى يف لبنان .واجلدير بالذكر �أن بع�ض املنظمات غري احلكومية يف لبنان ( )NGOتنتمي �إىل جماعات �أو
�أ�رس زعماء الطوائف الدينية وتلعب دورا حا�سما يف تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية مثل التعليم والرعاية ال�صحية.11
يف االجمال� ،أفاد  %9.5ممن �شملهم اال�ستطالع انهم قد يلج�أون �إىل الأ�رسة ،الع�شرية �أو القبيلة (انظر الر�سم  .)1ويف حاالت
العنف اجلن�سي والأ�رسي ،ترتفع هذه الن�سبة �إىل  ٪50يف خمتلف املناطق اللبنانية ،وهي ن�سبة �أعلى بكثري من ن�سبة االفراد
الذين ات�صلوا مب�ؤ�س�سات الدولة الأمنية التي تبلغ  ،%35وهذا ي�شري �إىل انعدام الثقة مب�ؤ�س�سات الدولة الأمنية واملحاكم من حيث
قدرتها على معاجلة مثل هذه احلاالت بجدية ،على الرغم من ان الن�ساء امل�شاركات يف اال�ستبيان (وخا�صة تلك اللواتي كن
�ضحايا جرائم) ي�ضعن ثقتهن �أكرث من الرجال بقوى الأمن الداخلي� .أما يف البقاع ،فتبينّ �أن نحو  ٪18من ال�سكان يعتمدون
على الأ�رسة �أو القبيلة حلمايتهم ،وهي الن�سبة الأعلى يف البالد .وقد يرتبط هذا بوجود وانت�شار �ضئيل للأجهزة الأمنية يف هذه
املحافظة التي يطغى عليها الطابع الريفي بالإ�ضافة �إىل قلق متزايد �إزاء العنف اجلن�سي يف البقاع.
يف لبنان ،ال تنح�رص اجلهات امل�سلحة ب�أجهزة وعنا�رص الدولة والأحزاب ال�سيا�سية فح�سب .ويفيد اللبنانيون الذين ر�أوا جهات
غري حكومية (حوايل ثلثي املواطنني) حتمل ال�سالح يف قراهم وبلداتهم �أن فقط ن�صف ه�ؤالء الأفراد امل�سلحني هم م�سجلون
ويكمل ه�ؤالء
ككوادر يف الأحزاب ،يف حني ي�شمل الن�صف الآخر احلرا�س ال�شخ�صيني ،وال�صيادين ،وحرا�س الأمن واملجرمني.
ّ
الأفراد جمموعة اجلهات الأمنية املحتملة يف لبنان.
11
21-1
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 .5ثقة ضعيفة يف النظام القضائي اللبناين أكرث مما هي عليه يف املؤسسات األمنية

ك�شفت نتائج اال�ستطالع �أن ت�صورات املواطن اللبناين لدور و�أداء النظام الق�ضائي تبدو �سلبية .و�أفاد غالبية املواطنني امل�شاركني
�أنهم يعتمدون على الأجهزة الأمنية ويثقون بها ،يف حني �أن �أكرث من ن�صف ه�ؤالء يرون �أنه من ال�صعب الو�صول �إىل املحاكم،
ف�ض ًال عن �أنها غري عادلة ،وغري فعالة .و�أكرث من  %60من املجيبني ال يعتربون املحاكم م�ستقلة .لذا ف�إن النظرة ال�سلبية لنظام
املحاكم قد يو�ضح َ
مل يعتقد املواطن اللبناين �أن الإبالغ عن اجلرائم لدى قوى الأمن الداخلي �أو غريها من الأجهزة الأمنية
اللبنانية قد ال ُت�ؤخذ على حممل اجلد .ومن املثري لالهتمام �أن �أع�ضاء الأحزاب يعتربون املحاكم م�ستقلة يف حني يحمل �ضحايا
اجلرائم نظرة �أكرث �سلبية يف تقديرهم للنظام الق�ضائي من الأفراد الذين مل يتعر�ضوا للمحاكم.
على �ضوء نتائج اال�ستطالع ،يت�ضح �أن ت�صورات النظام الق�ضائي خمتلفة وحتى متناق�ضة بني منطقة و�أخرى .ب�شكل عام� ،أعرب
�سكان حمافظتي النبطية واجلنوب عن تقديرهم الإيجابي للمحاكم ،يف حني �أبدى �سكان ال�شمال ر�أي ًا �سلبياً� :إذ ال يرى �سوى
ربع ال�سكان �أن املحاكم فعالة �أو م�ستقلة .غالب ًا ما يعرب �سكان النبطية عن وجهات نظر �إيجابية جداً حول عنا�رص �أخرى من
النظام الأمني والق�ضائي اللبناين ويبدو امل�شهد مثرياً لالهتمام يف
يرى املواطنون أن احملاكم اللبنانية تفتقر إىل االستقاللية ال�شمال حيث يظهر ال�سكان م�ستويات عالية من الثقة بقوى الأمن
الداخلي .وهذا ي�شري �إىل خلل يف نظام الأمن والعدالة بني ال�رشطة
وأن قوى األمن الداخلي ال تعالج اجلرائم بجدية
واملحاكم ،الأمر الذي يقو�ض الثقة يف الدولة ب�شكل عام.

القطاعات ذات األولوية يف عملية إصالح النظام األمني
تعتقد الغالبية ال�ساحقة من امل�شاركني يف اال�ستطالع �أن على الدولة توفري الأمن وحماية املواطن وهم يلج�أون �إىل م�ؤ�س�سات
الدولة الأمنية يف حال تعر�ضهم للجرائم� ،إال �أنهم يعتقدون �أي�ض ًا ب�إمكانية تعزيز وحت�سني �أداء هذه امل�ؤ�س�سات الأمنية ،وخا�صة
قوى الأمن الداخلي و�سلوكها من خالل اتخاذ �سل�سلة من التدابري واحللول .وبذلك ،ميكن تعزيز الأمن واال�ستقرار واحلد من
م�ستويات انعدام الأمن املتف�شي يف مناطق كثرية يف لبنان.12
مت جمعها من ا�ستطالع الر�أي الذي �أجري
وعلى �ضوء الأدلة التي ّ
يرى  %92من املشاركني يف االستطالع أنه من واجب
مت حتديد وت�سليط
لبنان،
يف
أمنية
ل
ا
الت�صورات
عام  2013حول
ّ
الدولة توفري األمن للمواطن
ال�ضوء على �أربع جماالت رئي�سية لتح�سني وتعزيز م�ؤ�س�سات الدولة
الأمنية والق�ضائية على النحو التايل.
1 .1الو�صول �إىل امل�ؤ�س�سات الأمنية :اعتمد امل�شاركون يف

اال�ستبيان يف تقييمهم للخدمات الأمنية على وجود �أو غياب ان وجود مراكز قوى األمن الداخلي يف املناطق يساهم
مراكز لل�رشطة بالقرب من مكان اقامتهم .ويو�ضح التقرير يف تعزيز شعور املواطن باألمان

مراراً وتكراراً �أن جمرد وجود مركز لل�رشطة قد ي�شكل رادع ًا
للجرمية ،وهذا خري دليل على �أن الو�سيلة الأوىل لتح�سني اخلدمات الأمنية تكمن يف تواجد ر�سمي لقوى الأمن الداخلي يف
جميع املحليات واملناطق .يف هذا ال�صدد� ،أعرب  %74.6من الأفراد امل�شاركة ب�أنهم قد يلج�أون �إىل امل�ؤ�س�سات الأمنية يف
حال وقوع جرمية (انظر الر�سم  .)1هذا يعزز الفر�ضية القائلة ب�أن الوجود الفعلي للأجهزة الأمنية قد يزيد �أعداد املواطنني
الذين يعتمدون على هذه امل�ؤ�س�سات .وتعترب منطقة البقاع حيث يتواجد قوى الأمن الداخلي ب�أعداد ون�سب منخف�ضة و�ضيلة
جداً خري دليل على �أن غياب الأجهزة الأمنية الر�سمية ي�شجع املواطن على اللجوء �إىل اجلهات الأمنية غري الر�سمية املتمثلة
يف املقام الأول بالأ�رس قبل الأحزاب ال�سيا�سية.
2 .2توفري الأمن والعدالة :هناك و�سيلة �أخرى لتقييم الأجهزة

الأمنية بالت�أكد من حق املواطنني يف احل�صول على احلماية يشعر املواطن أنه على الرغم من جلوئه إىل قوى األمن
الأمنية ك�ضحايا للجرائم �أو ا�ستجابة للنزاعات االجتماعية �أو الداخلي إال أنه قد ال يتلقى املساعدة او احلماية التي
االقت�صادية �أو ال�سيا�سية .واجلدير بالذكر �أن �ضحايا اجلرائم يحتاجها

�أقل ت�أييداً لقوى الأمن الداخلي واملحاكم� ،إذ وفق ًا للم�شاركني
ي�ستغرق الأمر وقت ًا طوي ًال لتوفري احلماية �أو معاجلة الق�ضايا اجلنائية .وهذا يدل على �أن اجلهات الأمنية غري التابعة للدولة
تتمتع بهام�ش من احلرية يخولها التدخل وتقدمي احلماية املبا�رشة �أمام التهديدات الأمنية املرتب�صة باملواطن ،ما يقو�ض
ثقة هذا الأخري بامل�ؤ�س�سات الأمنية الر�سمية .هنا� ،أ�شارت ن�سبة عالية من امل�شاركني �إىل �أنهم وقعوا �ضحية جرم ما ولكنهم

� 12إ .غوردون (يناير  .)2014تثورات الأمن وغياب الأمن يف لبنان .بريوت .انرتنا�شونال الريت واملركز اللبناين للدرا�سات ال�سيا�سية� .ص13 .
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مل يبلغوا عن احلادثة �أمام الأجهزة الأمنية .هذا هو احلال بالن�سبة للجرائم ال�سيا�سية �أو جرائم العنف اجلن�سي ،حيث ال ي�سعى
ال�ضحايا بغالبيتهم �إىل احل�صول على تعوي�ض من الدولة .وهذا يدعم الفكرة القائلة ب�أنه ميكن تعزيز ت�صورات املواطن
مل�ؤ�س�سات الدولة الأمنية من خالل حت�سني �سمعة هذه الأجهزة ،مبا يف ذلك قدرتها على الت�رصف �إمنا �أي�ضا ا�ستقالليتها
ال�سيا�سية �أو رغبتها يف التحرك.
3 .3معاجلة �أزمة الالجئني ال�سوريني :ا�ستناداً �إىل بيانات اال�ستبيان

الذي �أجري عام � ،2013شكلّت احلرب القائمة يف �سوريا وتدفق يتع ّين على مؤسسات الدولة األمنية اتخاذ تدابري
الالجئني ال�سوريني �إىل لبنان م�صدر قلق لكل امل�شاركني تقريباً ،رسمية وملموسة ملعاجلة تدفق الالجئني السوريني

وق�ضية �أمنية ديناميكية كبرية للبنان� .أظهرت العينة م�ستويات
عالية من عدم الثقة مبجموعات الالجئني ،والفل�سطينيني والعمال الأجانب .ويعترب التحدي املتمثل يف ا�ستيعاب �أكرث من
مليون الجئ �سوري ق�ضية �أمنية ف�شلت الأجهزة الأمنية حتى الآن يف مواجهتها والت�صدي لها .وقد حاول الأفراد واجلماعات
غري التابعة للدولة معاجلة الق�ضايا املطروحة ب�أنف�سهم والإم�ساك بزمام االمور .بالرغم من �أن هذه اخلطوة ال تعترب يف حد
ذاتها من مهام الأجهزة الأمنية� ،إال �أن معاجلة الأزمات (االجتماعية واالقت�صادية والأمنية) ومواكبة الأزمة ال�سورية من
�ش�أنها حت�سني نظرة ور�أي املواطن بالأجهزة الأمنية و�إثبات قدرتها على التعامل مع التحديات الإن�سانية وال�سيا�سية.
4 .4حماية الن�ساء :يف حني ال ي�ؤثر النوع االجتماعي ب�شكل

ملحوظ على التحديات التي يواجهها قطاع الأمن اللبناين ،من املفرتض أن تشعر النساء أكرث من الرجال بعجز
ت�شك ّل قدرة الأجهزة الأمنية لك�سب ثقة الن�ساء على وجه املؤسسات األمنية على توفري األمن املطلق ّ
لهن

اخل�صو�ص مو�ضوع ت�سا�ؤل .وتعرب الن�ساء عن خماوفها �أكرث
من الرجال من ال�سفر والتنقل مل�سافات طويلة وتفيد ب�أن ن�سبة كبرية منهن تعر�ضن للعنف اجلن�سي والعنف القائم على
النوع االجتماعي واجلرائم ذات ال�صلة ( %9.2من الن�ساء مقابل  %3.8من الرجال) .كما ويبدو �أن ن�سبة الن�ساء اللواتي
ق�صدن مركزاً �أمني ًا �أقل من ن�سبة الرجال ،ما يدل على �أن امل�ؤ�س�سات الأمنية «ال تنا�سب» الن�ساء مقارن ًة بالرجال ،بالرغم
من �أن الن�ساء عر�ضة للخطر كالرجال �إن مل يكن �أكرث من الرجال .هذا يدعم فكرة �أن العالقات بني املر�أة وم�ؤ�س�سات الدولة
الأمنية ميكن حت�سينها من �أجل زيادة م�ستويات الر�ضا لدى الن�ساء والرجال على حد �سواء �إزاء الأجهزة الأمنية.
قد ي�ساهم العمل يف تنفيذ هذه الأولويات الأربعة يف حت�سني نظرة املواطن لإدارة امل�ؤ�س�سات الأمنية والطريقة التي من خاللها
يقيم اخلدمات التي توفرها الدولة .ان ا�ستمرار االعتقاد ب�أن م�ؤ�س�سات الدولة الأمنية تتقاع�س يف ت�صديها لهذه الأولويات
ّ
الأربعة يعطي املواطن مربراً للجوء �إىل اجلهات الأمنية غري احلكومية� ،سواء الأحزاب ال�سيا�سية �أو الأ�رس �أو اجلهات اخلا�صة.

اخلالصة :أولويات اإلصالح
مت اي�ضاحها �أعاله ،يبدو �أن تاريخ الدولة اللبنانية امل�ضطرب قد حدد �شكل امل�ؤ�س�سات الأمنية يف البالد.
على �ضوء التفا�صيل التي ّ
أثر النظام الطائفي الذي يقوم عليه عمل م�ؤ�س�سات الدولة اللبنانية ،على املهام والوظائف التي ي�ضطلع بها قطاع الأمن .هذا
وقد � ّ
العامل ،بالإ�ضافة �إىل عوامل �أخرى مثل التحديات الهيكلية واالقت�صادية وحجم وا�ستمرارية امل�شاكل الأمنية التي تواجه لبنان ،قد
�شكلّت حتديات كبرية للجهات اللبنانية املعنية بتوفري الأمن و�ساهمت يف ت�شكيل ت�صور معني للتهديدات الأمنية وملزودي االمن.
كما و�أظهرت هذه الدرا�سة ،ما �سعيت هذه الورقة �إىل �إي�ضاحه و�إثباته� ،أنه على الرغم من كل العقبات احلقيقية واملت�صورة
التي تعيق عمل قطاع الأمن وتقدمه ،ال تزال م�ستويات الثقة مب�ؤ�س�سات الدولة الأمنية تفوق بكثري الثقة التي يظهرها املواطن
باجلهات غري احلكومية .ومع ذلك� ،أعربت ن�سبة كبرية من امل�شاركني يف اال�ستطالع عن عدم ر�ضاهم عن �أداء م�ؤ�س�سات الدولة
الأمنية ويرون �رضورة �إ�صالح هذا القطاع.
وقد �ساهمت الت�صورات الأمنية ،وهي �أبعد ما تكون عن كونها فعالة لتقدمي اخلدمات الأمنية ،يف �إتاحة الفر�صة �أمام اجلهات
غري احلكومية لت�أدية خمتلف الأدوار الأمنية .ي�ساهم هذا االجتاه يف تقدمي م�ستوى �أعلى من الأمان لل�سكان ،كما وي�ؤدي �إىل
تقوي�ض �سلطة امل�ؤ�س�سات الأمنية الر�سمية ودورها.
ت�ؤكد هذه النتائج على �رضورة �إ�صالح قطاع الأمن بهدف متكني وحت�سني �أداء م�ؤ�س�سات الدولة الأمنية التي يقع على عاتقها
وفق ًا لن�سبة ت�صل �إىل  %92من امل�شاركني ،مهمة خدمة املواطن اللبناين� .إن ت�صور املواطنني �أن الأجهزة الأمنية ي�صعب الو�صول
�إليها ،و�أنها ال ت�ستجيب �أو ال ميكن االعتماد عليها ي�سهم يف تزايد عدم الثقة لدى املواطنني بالدولة كجهاز قادر على توفري
الأمن .ومن املهم �إدراك احلاجة �إىل الأجهزة الأمنية التي ت�سعى �إىل �إر�ساء اال�ستقرار ال�رضوري لإعادة بناء الثقة.
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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 ،ريت�شارد ريف ،زينا عثمان� ،ساري
للم�ساهمات ّ
ق�سي�س وكرمي املفتي.
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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