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تصّورات اخملاطر األمنية يف لبنان
بقلم هوفيك وانيس

ص ملخَّ
ُتشكل حاجات األمن البشري وخماوف الناس األمنية الركن األساسي ألي إصالٍح حقيقي للقطاع األمني، يتمحور حول اإلنسان. ويف 
بناين  اللُّ واملركز  الريت  انرتناشونال  مؤسسة  أجرت  لبنان،  يف  األمني  القطاع  إصالح  حول  النقاش  لتعزيز  حماولٍة  ويف  اإلطار،  هذا 
للدراسات إستطالع رأي وطني يف أيار-حزيران 2013 حول تصورات املواطنني للمخاطر األمنية يف لبنان واملؤسسات املسؤولة 
عن توفري األمن. وقد أظهر هذا اإلستطالع أن معظم اللبنانيني يشعرون بأماٍن أقل مقارنًة بالعام 2010، كما يعتربون اخملاطر األمنّية 
على املستوى الوطني عالية اخلطورة، يف حني يقللون من أهميتها على املستوى احمللي. وقد أجمعت غالبية املشاركني يف 
يف  املشاركني  تصورات  إختلفت  وقد  البالد.  أنحاء  كل  يف  تهديدًا  ل  يشكِّ لبنان  يف  السوريني  الالجئني  وجود  أن  على  اإلستطالع 
اإلستطالع للخطر احملتمل للجرائم والتحديات األمنية احمليطة بهم، بحسب إنتماءاتهم املناطقية والطائفية. كما إختلفت اآلراء 

بني سكان املدن واألرياف من جهة، والذكور واإلناث من جهة أخرى.  

املقدمة 

لطاملا خَيّم اإنعدام االإ�ستقرار والنزاع على تاريخ لبنان احلديث. فقد �ساهمت اخلالفات الداخلّية العميقة، والوالءات املختلفة، 

لطاملا  الظروف،  هذه  ويف  واخل�سومات.  للنزاعات  حا�سنة  بيئة  اإيجاد  يف  لالأمن  املزعزعة  اخلارجية  العوامل  من  وغريها 

كان توفري االأمن حتديًا كبرًيا، وهذا ما اأثبته الواقع العام. ومع ذلك، وب�سبب الطبيعة ال�سديدة الت�سيي�س واحل�سا�سّية لالأمن يف 

لبنان، بقي ال�ساأن االأمني حم�سوراً بيد قلة من الباحثني واالأو�ساط 

وبحثها  باإطالع  االأمنية  ال�سوؤون  مناق�سة  يجعل  ما  ال�سيا�سية، 

ب�سفافية اأمراً �سعبًا. 

التنمية  اأجندة  مقدمة  يف  االأمني   القطاع  اإ�سالح  مو�سوع  وظهر 

العاملّية خالل العقدين املا�سيني، يف ظل تزايد االإجماع على كون 

اإنعدام االأمن عقبة �سخمة يف وجه التنمية. وقد اأدخل تقرير »االأمن 

 ،2003 عام  يف  الب�رشي  االأمن  جلنة  عن  ال�سادر  االآن«  الب�رشي 

مفهوًما جديًدا لالأمن ال ينح�رش باالإطار التقليدي لقطاع االأمن يف 

1
الدولة، بل »يرّكز على اأمن االأفراد وحمايتهم ومتكينهم«.

اأن  االأمني  القطاع  الإ�سالح  بّد  ال  االأو�سع،  االأهداف  هذه  ولتحقيق 

والتهديدات  واملخاطر  لالأمن  النا�س  ت�سّورات  على  مبنيًا  يكون 

املحدقة بهم. وتربز اأهمية هذا ب�سكٍل اأخ�س يف بلٍد مثل لبنان، حيث 

الطوائف واملناطق واالإنتماءات  تختلف ت�سورات املواطنني ح�سب 

بت�سورات  يت�سل  ملا  ق  املعَمّ والتحليل  للبحث  وميكن  ال�سيا�سّية. 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/91BAEEDBA :1     جلنة االأمن الب�رشي )2003(؛ الأمن الب�رشي الآن. نيويورك. متوفر على الرابط التايل

 50C6907C1256D19006A9353-chs-security-may03.pdf       
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 مّطلع، من �ساأنه يف املدى الطويل اأن يوؤ�س�س لعملية اإ�سالحية 
ّ
النا�س وخماوفهم وتوقعاتهم اأن ُيهيء االأر�سّية حلوار �سيا�سي

وطنية م�سممٍة خ�سي�سًا ملعاجلة التحديات االأمنّية املتنّوعة التي تواجه الدولة و�سعبها.

تعريفات األمن

»اإ�سالح النظام االأمني« م�سطلٌح اأخر ُي�ستخدم من اأجل و�سف حتّول »النظام االأمني«،  والذي ي�سمل جميع اجلهات الفاعلة التي 

تعمل معًا، واأدوارها وم�سوؤولياتها واإجراءاتها، التي ت�سب يف اإدارة النظام وت�سغيله ب�سكل اأكرث متا�سكًا مع املعايري الدميقراطّية 

واملبادئ ال�سليمة للحوكمة الر�سيدة، ما ي�سهم يف تفعيل اإطار اأمني بال�سكل ال�سليم.

النزاعات  تفادي  امل�ساعدة يف  الإمنائّية:  امل�ساعدة  للجنة  التوجيهية  املبادئ  والتنمية )2001(.  االإقت�سادي  التعاون  منظمة 

العنيفة، �س. 38.

»يف التحليل النهائي، ُيعترب االأمن الب�رشي طفاًل مل ميت، اأو مر�سًا مل يتف�ّس، اأو وظيفًة مل تتوقف، اأو توتراً اإثنيًا مل ينفجر عنًفا، اأو 

�س للقمع. فاالأمن الب�رشي لي�س مهتمًا بال�سالح فح�سب، بل اأي�سًا باحلياة والكرامة االإن�سانية«. 
ّ
معار�سًا مل يتعر

برنامج االأمم املتحدة االإمنائي )1994(. تقرير التنمية الب�رشّية. �س. 22.

»ميكن القول اإّن لالأمن الب�رشي وجهان اأ�سا�سّيان. ويعني االأمن الب�رشي، اأواًل، االأمان من املخاطر املزمنة، مثل اجلوع واالأمرا�س 

اأو  العمل  اأو  �سواء كان ذلك يف املنزل  اليومي،  االإنقطاع املفاجئ واملوؤذي الأمناط احلياة  والقمع. وثانًيا، يعني احلماية من 

املجتمعات املحلية. 

برنامج االأمم املتحدة االإمنائي )1994(.  تقرير التنمية الب�رشّية.  �س. 23.

 

حملة عن الدراسة ومنهجية البحث
حاولت موؤ�س�سة انرتنا�سونال الريت واملركز اللبناين للدرا�سات، من خالل م�رشوعهما الذي اإمتد على 30 �سهراً، اإنتاج بيانات 

قّيمة ُتغذي النقا�س حول االأمن وتوفريه يف لبنان. وبعد االإنتهاء من عملّية حتديد املعايري واالأنظمة التي �ستعتمدها الدرا�سة، 

�سيتّم ن�رش ق�سم كبري من البيانات املجموعة يف �سل�سلة من 6 اأوراق ت�سيء كٌل منها على موا�سيع رئي�سية متعددة تت�سل باالأمن 

واإ�سالح القطاع االأمني يف لبنان. 

و�ستحِلّل ورقتان ت�سورات اللبنانيني حيال التهديدات االأمنّية املحدقة بهم واجلهات املوكلة توفري االأمن. و�سرتّكز ورقٌة اأخرى 

على وجود الالجئني ال�سوريني يف لبنان، والذين يعتربهم معظم امل�ساركون يف اإ�ستطالع الراأي خطراً اأمنيًا. و�ستتناول ورقتان 

اأخريان اإختالف ت�سورات االإناث والذكور لالأمن وتوفريه، ودور املنّظمات غري احلكومية واإ�سالح القطاع االأمني يف هذا االإطار. 

كما �ستكون املخططات البديلة حلفظ االأمن وكيفية بلورتها واإمكانّية اعتمادها يف لبنان، باالإ�سافة اإىل اجلهاز االأمني اللبناين، 

منظار  من  وتقدمها  ال�سابقة  الدرا�سات  يف  املعرو�سة  املعلومات  بتوليف  االأخرية  الورقة  و�ستقوم  اأخريني.  ورقتني  موا�سيع 

اأو�سع. 

اأما ال�سبب وراء درا�سة ت�سّورات اللبنانيني للتحديات االأمنية التي تواجه لبنان، بالًدا و�سعًبا، فيكمن يف اإ�ستطالع االأ�سباب احلقيقية 

النعدام االأمن، والك�سف عن م�سادر اخلطر احلقيقّية والوهمّية، وتقدمي املعلومات الالزمة اإىل موؤ�س�سات القطاع االأمني من اأجل 

�سياغة �سيا�سات اأمنية يكون االإن�سان وحقوقه حموراً لها. وقد اعتمدت موؤ�س�سة انرتنا�سونال الريت هذه املقاربة كاأداة لتعزيز 

اإ�سالحات القطاع االأمني ب�سكل يويل االإهتمام االأكرب للمواطنني، واإىل حٍد ما، لتوفري االأمن ب�سكل اأكرث �سفافيًة واإ�ستجابًة وفعالية.  

ع، باالإ�سافة 
ّ
وقد اأُجري اإ�ستطالٌع للراأي �سمل كافة املناطق اللبنانية بني �سهري اأيار وحزيران 2013، و�سبقه بحث مكتبي مو�َس

اإىل جمموعات تركيز و�سل�سلة اإجتماعات مع ممثلي املوؤ�س�سات االأمنية يف لبنان، بهدف و�سع اأ�س�س اإ�ستطالع الراأي. وقد انق�سم 

اإ�ستطالع الراأي اإىل حمورين اأ�سا�سيني: الت�سّورات للتحديات واملخاطر االأمنّية من جهة، والت�سّورات املتعّلقة باجلهات املوكلة 

توفري االأمن من جهة اأخرى. وترّكز هذه الورقة املرجعية على املحور االأول الإ�ستطالع الراأي، وحتاول تقدمي عر�ٍس �سامل للبيانات 

املجموعة، ف�ساًل عن �رشح بع�س النتائج املثرية لالإهتمام والتي ت�ستحق التوقف عندها. ويقِدّم الق�سم االأول من الدرا�سة نظرًة 

عامة للخلفية ال�سيا�سّية واالأمنية يف لبنان منذ العام 2005. ويعترب هذا امللخ�س �رشوريًا لعر�س نتائج اإ�ستطالع الراأي يف 

2     انرتناشونال الريت



اإطار الدينامية االإقليمّية والظروف املحلية، ما ميكن من فهم اأف�سل لالأمناط الظاهرة. ويعر�س الق�سم الثاين من الورقة نتائج 

اإ�ستطالع الراأي، بالرتكيز على ت�سّورات املخاطر االأمنّية، ويحاول اأن ي�رشح طبيعتها واأ�سبابها. 

خلفّية الوضع السياسي واألمني يف لبنان

يف دولة متعّددة الطوائف واالإثنيات، حيث ال يتوقف نفوذ الدولة املوحدة عن االإنحدار، من الطبيعي اأن ت�سود ال�سكوك وم�ساعر 

تهديداً  ي�سكل  االآخر  املجتمع  اأن  حملي  جمتمع  كل  اإعتقاد  ذلك  عن  وينتج  املختلفة.  املحلية  املجتمعات  بني  االإرتياح  عدم 

لوجوده، واأن اأفراده عليهم حماية اأنف�سهم من هذا االآخر. وكما ت�سري نظرّية املع�سلة االأمنية يف العالقات الدولّية، فاإن رغبة 

بع�س اجلماعات بحماية اأمنها بنف�سها، من �ساأنه اأن يزيد من عدم ثقة املجموعات االأخرى، ما يزيد من م�ستويات االإرتياب 

ة وخدماتها االأمنَيّة مقرتنًة بانعدام الثقة بني املجتمعات  يف املجتمع. ويف هذه الظروف، حيث يكون �سعف احلكومة املركزَيّ

املختلفة، ي�سبح حفظ االأمن حتدًيا. 

واالإرتياب  االأمن  باإنعدام  تنح�رش  ما  غالًبا  الثقة  اإنعدام  جتليات  اأن  غري  الثقة.  اإنعدام  جتليات  اأق�سى  االأهلية  احلرب  وُتعترب 

واملخاوف غري املرّبرة. وينعك�س غياب الثقة بني املجتمعات على املخاوف االأمنّية وعلى البيئة حيث تقِيّم املجتمعات املخاطر 

االأمنية املحدقة بها وت�ستجيب لهذه الت�سورات. وتعترب درا�سة هذه الظاهرة واملخاطر االأمنّية كما يت�سورها النا�س خطوًة مهّمة 

لتكوين فهم حقيقي لت�سورات املجتمعات ب�سكٍل عام، وحجم التناق�س بني املخاطر احلقيقية وتلك الوهمية. كما تبني لنا هذه 

الدرا�سة االأ�سباب املحركة لهذه الت�سورات، واالأهم من ذلك التدابري الالزمة للتخفيف من التوتر وتوفري االأمن واالأمان. 

وعليه، ُيعترب فهم ت�سّورات النا�س للمخاطر جوهريًا من اأجل اإ�سالح القطاع االأمني. ويف معظم احلاالت، تكون هذه الت�سّورات 

خمتلفة عن الواقع. من ال�رشوري حتديد وفهم املخاوف والتجارب الكامنة وراء تلك الت�سّورات من اأجل التعاطي معها. ويف 

احلاالت حيث تقود غياب الثقة بني املجتمعات اإىل خماوف اأمنّية، يوؤّثر ذلك على اأفراد هذه املجتمعات، ما يوؤّدي يف بع�س 

االأحيان اإىل فهم مغلوط اأو تقييم خاطئ للمخاطر االأمنّية القائمة. من هنا، ال بَدّ الأي مبادرة اإ�سالحّية هادفة اإىل توفري اأف�سل 

لالأمن اأن تفهم الوقائع والطرق املنا�سبة ملعاجلتها. فال ميكن اأن يبقى اإ�سالح قطاع االأمن حم�سوًرا فقط بتطوير املوؤ�س�سات 

املوكلة بتوفري االأمن، وحتديثها، وجعلها اأكرث دميقراطية. 

ويهدف اإ�ستطالع الراأي املوكل ملوؤ�س�سة انرتنا�سونال الريت واملركز اللبناين للدرا�سات، والذي نفذته ال�رشكة اللبنانية لالإح�ساء 

)Statistics Lebanon(، اإىل اإ�ستطالع ت�سّورات النا�س للمخاطر االأمنّية. وحتّدد هذه الورقة هذه الت�سّورات وحتّللها بناء على 

تقرير اإ�ستطالع الراأي وتقرير عمل جمموعات الرتكيز التي �سبقته. 

املشهد األمني املتغّير يف لبنان

انتهت احلرب االأهلية اللبنانّية يف العام 1990، بعد 15 عامًا من بدايتها. وكانت مالمح هذه االأحداث قد تك�سفت منذ  نهاية 

ال�ستينات، مع تزايد اأعداد املقاتلني الفل�سطينيني واأن�سطتهم على االأرا�سي اللبنانّية واالإ�ستباكات بينهم وبني بع�س االأطراف 

اللبنانية. وعلى الرغم من اأن احلرب االأهلية، التي بداأت »ر�سميًا« يف العام 1975، اندلعت كنتيجٍة مبا�رشة حلادث جرى بني 

الفل�سطينيني وحزب الكتائب اللبنانية يف بريوت، اإال اأن م�سارها �رشعان ما ت�سعب وتغرَيّ على مدى ال�سنوات اخلم�سة ع�رش التي 

تلت. فباالإ�سافة اإىل اخل�سومة بني الفل�سطينيني وجزء من اللبنانيني، �رشعان ما تطورت احلرب اإىل �رشاع بني الطوائف، واإىل 

فرع من ال�رشاع العربي االإ�رشائيلي، وحتى من املمكن تو�سيفه كاإنفجاٍر للحرب الباردة بني الفريقني. 

وقد جاء اإتفاق الطائف يف العام 1989 لي�سع حًدا للحرب اللبنانّية وُير�سي قواعد جهاز دولة معَدّلة بناء على تقا�سم ال�سلطة 

بني الطوائف. وقد اأعطى اإتفاق الطائف كاًل من الطوائف الكربى يف لبنان نفوذاً كبرياً يف النظام اللبناين وحَقّ نق�س القرارات 

املف�سلية يف البالد. وقد عرف لبنان ما بعد الطائف حالًة من االإ�ستقرار االأمني يف ظل الوجود الع�سكري ال�سوري حتى العام 

2005. غري اأّن اغتيال رئي�س الوزراء ال�سابق رفيق احلريري يف �سباط )فرباير( 2005 قلب الو�سع القائم، اإذ نتج عنه اإن�سحاب 

القوات ال�سورّية من لبنان، ما ترك البالد تواجه �سل�سلة م�ساكل اأمنية و�سيا�سية منذ ذلك احلني. فقد كان احلريري اأحد الالعبني 

اإىل حتّول كبري جداً يف  اإغتياله  اأّدى  ال�سنّية. وقد  اأهّم املمثلني للطائفة  االأ�سا�سيني يف لبنان واملنطقة، كما واأحد  ال�سيا�سيني 
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ال�سيا�سات االإقليمّية، وحمل البع�س اإىل االإ�سارة باإ�سبع االتهام اإىل النظام ال�سوري الذي يرتاأ�سه الرئي�س ب�ّسار االأ�سد، اأحد اأفراد 

�ساهمت  لبنان واملنطقة. وقد  �سيعي يف  �سيا�سي وع�سكري  اأكرب حزب  اهلل،  واإىل حزب  ال�سيعة،  العلوّية وهي فرع من  الطائفة 

االإتهامات الطائفية املتبادلة يف هذه الق�سية يف تاأجيج التوّتر الطائفي اإىل حّد مل يعرف له لبنان واملنطقة مثياًل. 

ويف متوز من العام 2006، �سّنت اإ�رشائيل حرًبا على لبنان دامت 34 يوًما. فبعد اأن كمن مقاتلو حزب اهلل جلنديني اإ�رشائيليني 

رت احلكومة اال�رشائيلّية �سن حرٍب على لبنان بهدف معلن هو تدمري قدرات حزب اهلل وقوته الع�سكرّية. وبعد 
ّ
واختطفوهما، قر

�رشبات جوّية واأر�سّية مكثفة على لبنان، وح�سار بحري وجّوي، وافقت االأمم املتحدة على اعتماد القرار 1701، والذي حظي 

مبوافقة احلكومتني اللبنانّية واالإ�رشائيلّية. وبالرغم من الدمار الكبري الذي خلفته احلرب يف البنية التحتّية اللبنانّية، اإال اأنها مل 

تتمكن من النيل من حزب اهلل اأو �رشب قوته الع�سكرية. 

ويف اأيار 2007، وبعد حادث اأمني يف �سمال لبنان بني قوات االأمن الداخلي اللبناين واجلي�س اللبناين من جهة، وجماعة  فتح 

االإ�سالم امل�سلحة من جهة اأخرى، طلبت ال�سلطات ال�سيا�سية من اجلي�س اللبناين الق�ساء على هذه اجلماعة والق�ساء على اأفرادها. 

وكان مقاتلو فتح االإ�سالم يختبئون يف خمّيم نهر البارد للالجئني الفل�سطينيني املعروف بكثافته ال�سكانّية. وقد جنح هجوم 

ا  اجلي�س اللبناين الذي دام لفرتة ثالثة اأ�سهر يف تفكيك فتح االإ�سالم وقتل وتوقيف املئات من اأفراده. اإال اأّن النزاع ت�سّبب اأي�سً

ب�سقوط �سحايا من املدنيني ومقتل اأكرث من 150 جندًيا ووقوع اأ�رشار مادّية ج�سيمة يف خمّيم نهر البارد. 

وبعد عام على اندالع حرب البارد، كان لبنان على موعد جديد مع املواجهات الدامية يف ظل الفراغ الرئا�سي والتعطيل احلكومي 

اآنذاك، متثلت هذه املرة باإ�ستباكات مبا�رشة بني القوى ال�سيا�سية الكربى – اأي فريقي 8 و14 اآذار – كادت اأن تاأخذ البالد اإىل 

ل قرار احلكومة اللبنانية بعد اإن�سحاب حوايل ثلث وزراءها بت�رشيح رئي�س اأمن املطار يف  حرب اأهلية يف اأيار 2008. فقد �سَكّ

بريوت، وتفكيك �سبكة االت�ساالت ال�سلكية التابعة حلزب اهلل، �رشارة اإنطالق هذه االإ�ستباكات. ويف اليوم التايل، هاجم مقاتلو 

حزب اهلل واالأحزاب احلليفة مناطق عديدة من بريوت وجبل لبنان و�سيطروا على عدد من املقرات احلزبية واملوؤ�س�سات االإعالمية 

التابعة لالأحزاب املوالية. غري اأن االإقتتال �رشعان ما توقف، وتوج باتفاق الدوحة الذي جمع االأطراف املتنازعة برعاية دولية 

واإقليمية يف 21 اأيار 2008. 

املشهد السياسي يف لبنان

اآذار االأحزاب ال�سيا�سّية  اآذار. وت�سم قوى 8  اآذار وقوى 14  تنق�سم ال�ساحة اللبنانّية ب�سكل عام اإىل كتلتني �سيا�سيتني: قوى 8 

اإ�سم هذا الفريق  املوالية للنظام ال�سوري احلايل، وعلى راأ�سها حزب اهلل وحركة اأمل والتّيار الوطني احلر وتيار املردة. ويعود 

اإىل تاريخ 8 اآذار2005، حني دعت هذه االأحزاب موؤيديها للنزول اإىل ال�سارع يف بريوت ل�سكر �سوريا على م�ساعدتها لبنان، يف 

حماولة الإ�ستعرا�س قاعدتها ال�سعبية كرٍد على تظاهرات ما يعرف بثورة االأرز املناه�سة للوجود ال�سوري. ويحمل حتالف 14 

اآذار ا�سمه من تاريخ »ثورة االأرز« التي انطلقت بعد اغتيال رئي�س الوزراء ال�سابق رفيق حريري، والتي دعت اجلي�س ال�سوري اإىل 

االن�سحاب من لبنان. وي�سمل هذا التحالف تيار امل�ستقبل والقوات اللبنانّية والكتائب اللبنانّية. 

وقد كان لالإ�ستباكات امل�سّلحة يف العام 2008 اأثر �سديد القّوة على طرابل�س يف ال�سمال، وهي ثاين اأكرب مدينة يف لبنان.* وقد 

جاءت انعكا�سات االأزمة ال�سورية يف لبنان لتزيد من التوّتر يف اأنحاء البالد، يف ظل بروز ظاهرة اأحمد االأ�سري ومهاجمته حزب 

اهلل والدولة اللبنانية الإنتهاكهما حقوق الطائفة ال�سنية على حد تعبريه. وقد انتهت هذه الظاهرة با�ستباكات دامية بني منا�رشي 

االأ�سري واجلي�س اللبناين، اأ�سفرت اإىل هربه واعتقال عدد من منا�رشيه، ف�ساًل عن خ�سائر من الطرفني يف حزيران 2013. 

وقد عززت احلرب يف �سوريا الفتنة ال�سنية ال�سيعية يف املنطقة ب�سكل عام، ويف لبنان ب�سكل خا�س، ال �سيما مع تدخل حزب اهلل 

ع�سكريًا يف احلرب يف �سوريا اإىل جانب اجلي�س ال�سوري. اأ�سف اإىل ذلك �سل�سلة التفجريات االإنتحارية التي قادتها جمموعات 

اإ�سالمية موالية للمعار�سة ال�سورية منذ متوز 2013، يف مناطق يف بريوت والبقاع واجلنوب موالية حلزب اهلل اأو اإ�ستهدفت من 

خاللها اجلي�س اللبناين. 

*     للمزيد من املعلومات حول هذا املو�سوع، مراجعة ر. لوفيفر )2014(. اأ�سباب االأزمة يف �سمال لبنان. بريوت: مركز كارجني ال�رشق االأو�سط. متوفر على: 

http://carnegie-mec.org/2014/04/15/roots-of-crisis-in-northern-lebanon/h86r      

4     انرتناشونال الريت



أبرز النتائج حول تصورات اللبنانيني للمخاطر األمنّية

يف ظل هذا امل�سهد ال�سيا�سي واالأمني، �سعت موؤ�س�سة انرتنا�سونال الريت واملركز اللبناين للدرا�سات اإىل تقييم املخاطر االأمنّية 

التي ي�ست�سعرها اللبنانّيون. ومتحور �سوؤال البحث االأ�سا�سي حول االأمور التي يعتربها اللبنانيون خطراً على اأمنهم. كما ُطرحت 

اأ�سئلة اأخرى للتوقف عند خمتلف اأنواع التحدّيات االأمنّية وخطر اجلرائم، وامل�ستويات املختلفة لل�سعور باالأمن، واالأ�سباب التي 

يعزو البنانيون لها انعدام االأمن واجلرائم. نعر�س يف ما يلي اأبرز نتائج البحث.

يشعر الناس أّن الوضع األمني أسوأ اآلن مما كان عليه منذ ثالث سنوات
اقرتبت اآثار امل�ساكل االأمنّية الناجتة عن االأزمة ال�سورّية من العا�سمة بريوت مع تفجري اإ�سالميني مت�سّددين �سيارات مفّخخة 

يف مناطق عديدة من بريوت منذ متوز 2013 حتى كانون االأول 2014، ما اأدى اإىل مقتل االأبرياء وجرح املئات. وقد مَتّ تنفيذ 

اإ�ستطالع الراأي بني �سهري اأيار وحزيران 2013، اأي  مبا�رشًة قبل موجة التفجريات االإنتحارّية التي طاولت ال�ساحية اجلنوبّية 

لبريوت، يف ظل اال�ستقرار الن�سبي يف لبنان،  واالأزمة االإن�سانّية االإ�سافّية املتمّثلة بتوافد مئات اآالف الالجئني ال�سوريني اإىل 

لبنان. 

اأماًنا اليوم منه منذ ثالث �سنوات. وترتفع  اأقّل  اأّن لبنان  اأن ي�سعر 74% من امل�ستجيبني  الواقع، مل يكن مفاجًئا  ويف ظل هذا 

ن�سب هذا ال�سعور ب�سكل عام يف جبل لبنان وال�سمال مقارنًة بباقي املناطق، ولدى ال�سّنة من امل�ستجيبني مقارنًة بالطوائف 

 اأما امل�سح الذي اأجرته �رشكة )Northern Ireland Co-Operation Overseas )NI-CO بعد �سهرين من م�سح موؤ�س�سة 
2
االأخرى.

انرتنا�سونال الريت واملركز اللبناين للدرا�سات، فقد عّزز هذه الت�سّورات اأكرث، حيث قال 62% من امل�ستجيبني اأنهم ال ي�سعرون 

ال�سنّية   الطائفة  الكبري لدى  اأن نعزو امليل   وميكن 
3
االأرجح ال«. بـ»على  ال�سوؤال  واأجاب 22% على هذا  لبنان،  باالأمان يف  اأبداً 

لل�سعور بالتهديد باالإح�سا�س املت�سور باال�سطهاد الذي يتمّلك هذه الطائفة منذ اغتيال رفيق احلريري، وبروز القوة الع�سكرّية 

حلزب اهلل خالل م�ساركته يف احلرب ال�سورية. وينتمي 66% من امل�ستجيبني الذين يرون اأّن لبنان اأقّل اأمًنا اليوم منه منذ ثالث 

4
�سنوات اإىل االأ�رش ذات مدخول اأقّل من 2.500 دوالر اأمريكي يف ال�سهر.

انعدام اإلستقرار السياسي واألمن اجلسدي واحلرب يف سوريا هي التحديات الثالثة األبرز على مستوى األمن 
القومي

ولدى الطلب من امل�ستجيبني حتديد التحديات االأمنّية على امل�ستوى الوطني، راأى 95% اأن انعدام االإ�ستقرار ال�سيا�سي هو ال�سبب 

الرئي�سي لتزعزع االأمن يف البالد. وجاءت املعدالت املعرّبة عن املخاوف االأمنية االأ�سا�سّية االأخرى على ال�سكل التايل: اإنعدام 

 NI-CO االأمن  اجل�سدي )96%(، واحلرب يف �سوريا )95%( وخطر الالجئني ال�سوريني )91%( واإ�رشائيل )88%(. كما اأبرز م�سح

حتديات اإ�سافّية لالأمن وال�سالمة وهي: غياب االأمن، واالأعمال االرهابّية، وحاجات العي�س االأ�سا�سّية، والبطالة، وخماطر احلرب 

 ومع ذلك، انخف�ست هذه املعدالت ب�سكل ملحوظ عندما طرحنا على العّينة امل�ساركة يف اإ�ستطالع الراأي ال�سوؤال نف�سه، 
5
االأهلّية.

اأنه م�سدر لتزعزع  ال�سيا�سي على  االإ�ستقرار  اإنعدام  لكن على م�ستوى منطقتهم املحلّية. فقد اعترب 40% فقط من امل�ستجيبني 

االأمن، يف حني انخف�س معّدل القلق من االإعتداءات اجل�سدّية اإىل 44%، واخلوف من اإ�رشائيل اإىل 50%، ومن احلرب يف �سوريا اإىل 

65% )راجع الر�سم 1(. اأما معدل التخّوف من وجود الالجئني ال�سوريني فبقي عاليًا، ولو كان اأدنى ن�سبيًا )75%(، ما يعني اأّن 

 
6
الغالبّية العظمى من اللبنانيني ي�سعرون باأنهم مهددون من وجود الالجئني ال�سوريني.

2     ك. املفتي )2014(. معلومات اإ�سافية لتحليل امل�سح Additional insight to survey analysis، تقرير طلبته منظمة االإ�سعار الدولّية. �س. 6

NI-CO     3 )2013(. تقرير حول الثقة باالأمن الداخلي. �س. 13

4     املفتي )2014(. التقرير ال�سابق الذكر، �س.6

NI-CO     5 )2013(، املرجع املذكور اآنًفا. �س 13

6     ك املفتي )2014(. املرجع املذكور اآنًفا �س. 11-10

تصّورات اخملاطر األمنية يف لبنان    ورقة مرجعّية     5



   
الرسم 1: تصورات املستجيبني ملدى جدية التحديات األمنية التي تواجه مناطق إقامتهم )%(

امل�سدر: اأ. غوردون )2014( ت�سورات االأمن وانعدام االأمان يف لبنان.  بريوت: منظمة االإ�سعار الدولية- لبنان. �س. 16

ب�سكٍل عام، عرَبّ معظم امل�ستجيبني عن خماوف مماثلة بن�سب �سبيهة ببع�سها البع�س يف خمتلف املناطق التي �سملها اإ�ستطالع 

الراأي. ومن غري املفاجئ اأّن اإ�ستطالع الراأي اأظهر بع�س الفوارق بني املجتمعات املحلية املختلفة، جلهة جدية التحديات التي 

يف  االأكرب،  اخلطر  ال�سوريني  الالجئني  وجود  لبنان  وجبل  بريوت  �سّكان  اعترب  فقد  �سكنهم.  مناطق  يف  امل�ستجيبون  يواجهها 

حني اعترب �سكان البقاع وجنوب لبنان اإ�رشائيل التحدي االأخطر. اأما يف ال�سمال، فقد اعترب ال�سكان اأن التحديات االإجتماعية 

واالإقت�سادية هي االأخطر، بينما اعترب �سكان النبطية اأن احلرب يف �سوريا  ت�سكل اخلطر االأكرث تهديداً. وي�ست�سعر �سّكان املدن 

بع�س هذه املخاطر اأكرث من غريهم، ال �سيما من الن�ساء ومن االأ�سخا�س الذين وقعوا �سحّية جرمية ما يف ال�سابق، وب�سكل خا�س 

 ومن املمكن فهم الفروقات يف ت�سورات امل�ستجيبني الأنواع االأخطار املحدقة 
7
يف حال تواجد املجموعات امل�سّلحة يف جوارهم.

بهم. وُيف�رش القرب من اإ�رشائيل واالأعباء املبا�رشة وغري املبا�رشة الناجتة عن وجود الالجئني ال�سوريني املخاوف التي ي�سعر 

بها امل�ستجيبون جلهة الالجئني ال�سوريني واالإعتداءات االإ�رشائيلّية املحتملة. ُي�ساف اإىل ذلك الهويات الطائفّية لغالبّية ال�سّكان 

يف بع�س املناطق، وارتباطها ببع�س اجلهات امل�سرتكة يف احلرب ال�سورية من جهة، ولكون �سمال لبنان وعكار من املناطق 

االأكرث تهمي�سًا يف لبنان. 

واملثري لالإهتمام هو اأّن الطائفة ال�سنّية اأكرث من اأخذ املخاطر االأمنية على حممل اجلد، اإىل جانب اأهايل البقاع. كما اأّن منا�رشي 

االأحزاب ال�سيا�سّية كانوا اأكرث مياًل العتبار النزاع ال�سوري خطراً على لبنان، ومل يعريوا اإهتمامًا كبرياً للم�ساكل املتعّلقة بتوفري 

 وهذا قد يعني اأّن منا�رشي االأحزاب قد 
8
اخلدمات وامل�ساكل يف البنى التحتّية )مثل النقل والكهرباء واالإت�ساالت واالإنرتنت(.

يكونون اأكرث حظوة من غريهم جلهة احل�سول اإىل اخلدمات، اأو اأنهم بكل ب�ساطة اأكرث تركيزاً على التحديات ال�سيا�سّية االأمنية. ومل 

يكن للفوارق املت�سلة بالنوع االجتماعي اأو ال�سن اأو التح�سيل العلمي اأو ال�سكن يف االأرياف اأو املدن اأي اإنعكا�س على ت�سورات 

امل�ستجيبني ملدى  جدية املخاطر االأمنية املحدقة مبناطق �سكنهم. 

اأما املثري لالإهتمام فهو الفارق الكبري يف اإ�ست�سعار املخاطر االأمنية على امل�ستوى الوطني مقابل امل�ستوى املحلي. فا�ست�سعار 

م�ستويات اخلطر على م�ستوى البالد برمتها لي�س مبنًيا ب�سكل اأ�سا�سي على تقييم الفرد لبيئته املبا�رشة، اإذ عرّب امل�ستجيبون عن 

م�ستويات متو�سطة للمخاطر االأمنّية يف مناطقهم املحلّية، مقارنًة مب�ستويات اأعلى واأكرث جدية من املخاطر على امل�ستوى الوطني. 

اآخر يف�رش املعدالت االأعلى للمخاوف  ل �سعور معظم اللبنانيني اأن املناطق االأخرى اأقل اأمانًا من مناطق �سكنهم موؤ�رشاً  وي�سِكّ

على امل�ستوى الوطني، منها على امل�ستويات املحلية. فعلى �سبيل املثال، قال 13% من امل�ستجيبني فقط اإنهم ي�سعرون باالأمان 

قال 21% من  نف�سه،  الوقت  العك�س. يف  ي�سعرون  الذين  امل�ستجيبني  بـ64% من  البالد، مقارنًة  م�سافات طويلة يف  عند عبور 

امل�ستجيبني باأنهم ي�سعرون بالقلق اأثناء توجههم من املنزل اإىل العمل، يف حني قال 81% من امل�ستجيبني اإّن منطقتهم »اآمنة« 

ا ُيظهر اأّن غالبّية ال�سّكان يعرتيهم �سعور مبالغ به باأّن املناطق االأخرى اأقّل اأماًنا من منطقة �سكنهم.   مَمّ
9
اأو »اآمنة نوًعا ما«،

خطرية

حمايد

غري خطرية

ال أعرف/ال جواب

التنافس السياسي يف منطقتك

انعدام األمان

العدوان اإلسرائيلي

البنى التحتية

الصراع السوري املستمر

جودة اخلدمات ونوعيتها

الوضع االجتماعي واالقتصادي

الالجئون السوريون

7     اإ. غوردن )2014( املرجع املذكور اآنًفا، �س. 17-16

8     اإ. غوردن )2014( املرجع املذكور اآنًفا، �س. 18

9     ك. املفتي )2014( املرجع املذكور اآنًفا. �س. 12
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وعلى الرغم من عدم اإمكانية اجلزم باالأ�سباب الكامنة وراء هذا امليل، اإال اأّن ال�سعور املتزايد باخلطر على امل�ستوى الوطني قد 

يعزى جزئًيا اإىل م�سادر املعلومات واأدوات التوا�سل املتوّفرة. ويف حني تركز و�سائل االإعالم املختلفة على االأحداث االأمنّية 

ن املواطن العادي فكرًة غري دقيقة عن واقع التحديات االأمنّية نتيجًة  واالإ�ستباكات العنيفة لكونها اأخباراً اآنية ومهمة، قد ُيكِوّ

للتقارير االإخبارّية التي ترّكز على االأمن. فقد �رّشح 82% من امل�ستجيبني اأنهم ي�ستقون معلوماتهم من قنوات التلفزة املحلّية، 

و44% منهم اأّنهم ي�ستخدمون االإنرتنت للبحث عن االأخبار. وي�سري هذا اإىل اأن معظم امل�ستجيبني قد بنوا �سعوراً بانعدام االأمن ال 

يتما�سى مع واقع ن�سب اإنت�سار اجلرمية يف لبنان، خ�سو�سًا اأن ن�سبة 13% من امل�ستجيبني فقط قالوا اأنهم وقعوا �سحية جرمية 

 كما اأّن هذه الت�سورات ال تتما�سى مع ن�سبة الـ14% الذين زاروا مراكز االأمن الداخلي ون�سب الذين اختربوا حوادث عنف 
10

ما.

11
كما هو وارد يف اجلدول رقم 1. 

اجلدول 1: تعرض املستجيبني أو أحد املقربني منهم مباشرة للعنف بني 2005 و2012

إىل حّد »كبري« أو »كبري جًدا« )%(ال شيء ابًدا )%(نوع العنف

78.54.9التهديد والتحرش اللفظي

61.718.3إضطرابات يف الشارع

86.83.2حواجز غري رسمّية

89.73.3خطف

84.68.5قصف

71.88.9إشتباكات مسّلحة 

امل�سدر: املفتي )2014(. املرجع املذكور اآنًفا. �س. 13

اإن هذه الت�سّورات املبالغ بها للتهديدات االأمنّية باملقارنة مع امل�ستوى »الفعلي« لهذه التهديدات هو ظاهرة حتتاج اإىل درا�سة 

معّمقة، ولها تبعاتها املهّمة على مبادرات اإ�سالح القطاع االأمني و�سيا�ساته. واإذا ما نظرت املوؤ�س�سات االأمنّية بعمق اإىل اخلدمات 

االأمنية ونظرة النا�س اإليها، فاإن ذلك قد ي�ساعدها على مراجعة ا�سرتاتيجياتها. ويف الوقت نف�سه، ميكن الرتكيز ب�سكل اأكرب على 

دور و�سائل االإعالم واأخبارها املتعّلقة بالتهديدات االأمنية، على �سوء ت�سورات املواطنني الناجتة عنها كما ورد اأعاله. 

يعترب الناس اخملاطر األمنية خطريًة على املستوى الوطني ولكن أقل خطرًا على املستوى احمللي
ويف ما يتعَلّق باأنواع اجلرائم، متّكنت غالبّية امل�ستجيبني من حتديد االأنواع املختلفة للجرائم )اجلرائم املرتبطة باملمتلكات، 

حوادث العنف، اجلرائم ال�سيا�سّية، والعنف اجلن�سي واملبني على النوع االإجتماعي لل�سحية(، واعتبارها خماوف جدية يف لبنان 

12
ب�سكٍل عام، ولكن على نطاق اأ�سيق يف املناطق التي يعي�سون فيها.

وبرزت فروق وا�سحة جًدا بني امل�ستجيبني مع اإختالف مناطقهم، جلهة مدى خطورة اأنواع اجلرائم املختلفة. ففي ال�سمال، الذي عانى 

من جوالت عنف دامية بني مقاتلني من باب التبانة واآخرين من جبل حم�سن يف طرابل�س خالل فرتة اإجراء امل�سح، مل يوِل امل�ستجيبون 

اأهميًة ُتذكر لل�رشقات وغريها من اجلرائم املت�سلة باملمتلكات، يف حني اإعترب امل�ستجيبون يف املناطق االأخرى هذه اجلرائم االأخطر 

يف مناطقهم. وقد اإعترب معظم امل�ستجيبني من ال�سمال اجلرائم ال�سيا�سّية، مثل االإغتياالت والتفجريات، على اأنها اجلرائم االأخطر.

وقد اختلفت الت�سّورات بني امل�ستجيبني مع اإختالف طوائفهم، فربزت الطائفة ال�سنّية بني الطوائف كّلها يف ميلها اإىل النظر 

بجديٍة اأكرب للمخاطر االأمنية، مثل التفجريات واالإغتياالت واالإ�ستباكات يف ال�سوارع وقطع الطرقات وحرق االإطارات واخلطف 

نة التفجريات واالإغتياالت مبثابة خماطر جدية، يف حني 
ّ
وخطر االإعتداءات والهجمات. فعلى �سبيل املثال، اإعترب 57% من ال�ُس

اإعترب 46% منهم االإعتداءات والهجمات تهديًدا مهًما، مقارنة بـ35% و22% من ال�سيعة، بالن�سبة لهذه االأنواع من اجلرائم على 

14
نية كما ذكرنا �سابقًا.

ّ
 وي�سري هذا امليل اإىل اخلطاب و�سعور ال�سحية الذي عّم املجتمعات ال�ُس

13
التوايل.

10   ك. املفتي )2014(، املرجع املذكور اآنًفا، �س. 13

11   املرجع نف�سه

12   اأ.غوردون. املرجع املذكور اآنًفا. �س. 23

13   اأ. غوردون )2014( املرجع املذكور اآنًفا. �س. 25

14   للمزيد\ يف هذا املو�سوع، راجع:: جمموعة االأزمات الدولية )2010(: ال�سيا�سة اللبنانية: الطائفة ال�سنية وتيار امل�ستقبل، تقرير ال�رشق االأو�سط رقم 96 املتوفر على:

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Lebanon/96%201Leban-

ons%20Politics%20-%20The%20Sunni%20Community%20and%20Hariris%20Future%20Current.ashx
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الرسم 2: مدى جدّية اخملاطر التي تواجه لبنان بشكل عام مقابل تلك يف مناطق إقامة املستجيبني 

امل�سدر: اأ. غوردون )2014(. ت�سّورات االأمن وانعدام االأمن يف لبنان. بريوت: منظمة االإ�سعار الدولّية. �س. 24

 

كذلك،  لي�سوا  ومن  للخطر  ال�سيا�سّية  االأحزاب  اأع�ساء  من  امل�ستجيبني  ت�سّورات  بني  لالإهتمام  مثرية  فوارق  اأي�سًا  ظهرت  وقد 

اإقامتهم، يف  مناطق  كبرياً يف  تهديداً  باملمتلكات  املرتبطة  االأخرى  واجلرائم  والنهب  ال�رشقة  اعتبار  اإىل  املحازبون  اإذ مييل 

 قد ي�سري ذلك اإىل اأّن اأع�ساء االأحزاب ال�سيا�سّية 
15

حني اإ�ستحوذت تهديدات اأخرى على اإهتمام غري املحازبني من امل�ستجيبني.

اأكرث  اأنهم قد يكونون  �سّيما  اأقل خطورًة، ال  ال�سيا�سّية  االإعتداءات والعنف اجلن�سي واملخاوف  اعتبار  اإىل  اأقّل مياًل  قد يكونون 

يا�سي واالأمني. ويف حال كان هذا التحليل �سائبًا، فاإن هذا يعني اأن احل�سول على 
ّ
اإطالعًا ب�ساأن م�ستوى اجلرائم والو�سعني ال�ِس

املعلومات ب�سكل دقيق من �ساأنه اأن ُينتج ت�سورات اأقل مبالغة للتهديدات االأمنية.

تتدّنى خماوف املستجيبني األمنية يف حال كان بجانب مسكنهم مركز لألمن الداخلي
اأظهر امل�ستجيبون املتواجدون يف جوار مركٍز لالأمن الداخلي مياًل اأقل لت�سنيف املخاطر االأمنّية على اأنها عالية اخلطورة، يف 

حني اعترب اآخرون مّمن ال ي�سكنون يف جوار مركز لالأمن الداخلي العنف اجلن�سي يف منطقتهم تهديًدا جدًيا )70% من امل�ستجيبني 

 ويجب النظر اأكرث 
16

غري املتواجدين بالقرب من مركز اأمن داخلي، مقابل 30% من اأولئك املوجودين قرب مركز اأمن داخلي(.

يف م�ساألة تواجد مراكز لالأمن الداخلي واإ�ستطالع وجهات النظر املختلفة. فال ميكن لهذه الدرا�سة اإال اأن تعر�س وجهات نظر 

يف  والنق�س  املوؤ�س�ساتية  والتحديات  لبنان،  يف  الداخلي  االأمن  ملراكز  احلقيقي  التوزع  تتناول  ال  وهي  فح�سب،  امل�ستجيبني 

املوارد الذي تعاين منه هذه املوؤ�س�سة.

َتعترب نسبة أعلى من سّكان املدن منها يف الريف السرقة واجلرائم املرتبطة باملمتلكات على أنها خطرية 
حدوث  املدن  �سّكان  يعترب  اإذ  واملدن،  الريفية  املناطق  بني  باجلرائم  املت�سلة  املخاطر  ت�سّورات  يف  اأي�سًا  فوارق  برزت  وقد 

ال�رشقات واجلرائم االأخرى املت�سلة باملمتلكات اأكرث اإحتمااًل يف مناطقهم، مقارنًة مبا عرَبّ عنه �سكان االأرياف. على عك�س ذلك، 

اإ�ستحوذت املخاطر االأمنية االأخرى )االإعتداءات والعنف ال�سيا�سي والعنف اجلن�سي( على اإهتمام �سكان االأرياف ب�سكٍل اأكرب. فعلى 

�سبيل املثال، اعترب 50% من �سكان املدن اأن خطر اجلرائم املرتبطة باملمتلكات جدّي يف مناطقهم، يف حني وافق 42% فقط 

من �سكان االأرياف على هذا االأمر. مع ذلك، اعترب 42% من �سكان 

املناطق الريفّية العنف اجلن�سي على اأنه م�سكلة خطرية يف منطقتهم، 

 وتتما�سى هذه الن�سب مع املعتقد 
17

مقارنًة بــ29% من �سكان املدن.

العام باأّن النا�س يف املجتمعات ال�سّيقة، مثل املجتمعات الريفّية، 

قّلما يقلقون ب�ساأن اجلرائم »اللينة« )مثل ال�رشقة والنهب(، الأن »الكّل 

يعرف الكّل«، يف حني يفرت�س النا�س اأن هذا النوع من اجلرائم ينت�رش يف املدن ب�سبب كثافتها ال�سكانية وم�ساحاتها الوا�سعة. 

ومن املمكن اأن يعترب �سكان الريف العنف اجلن�سي اأخطر، الأن هذا النوع من اجلرائم غالًبا ما ُيك�سف وُيتابع قانونيًا يف املدن، 

حيث تن�سط املنظمات واجلهات املعنية مبكافحة العنف اجلن�سي والعنف املبني على النوع االجتماعي.

معدل خطورة 
التهديدات التي 

يواجهها لبنان ككل

معدل خطورة 
التهديدات يف 
مناطق إقامة 

املشاركني يف 
االستطالع
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1
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15   املرجع نف�سه

16   اأ. غوردون )2014(. املرجع املذكور اآنًفا. �س. 26

17   املرجع نف�سه

اعترب 42% من سكان املناطق الريفّية العنف اجلنسي 
على أنه مشكلة خطرية يف منطقتهم، مقارنًة بــ%29 

من سكان املدن.
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جلدّية

ستوى ا
مدى م



 بشكل عام، تعترب النساء اجلرائم أكرث خطورة مما يتصورها الرجال
واإذا نظرنا اإىل الفروقات بني الذكور والن�ساء، وجدنا اأن الن�ساء يف غالبّية االأماكن يف لبنان َيرين خطر العنف اأكرث جديًة من 

الرجال. ومع ذلك، مل يكن هذا امليل وا�سحًا اإال يف قلٍة من املناطق، مثل الكورة حيث اعتربت ن�سبة 77 % من الن�ساء مقارنة 

بـ57% من الرجال خطر االإعتداءات واجلرائم العنيفة االأخرى اأعلى يف منطقتهم. وقد خالفت بع�س املناطق هذا االإجتاه، فاعترب 

الرجال خطر العنف اأكرث جدّيًة مما راأته الن�ساء. ففي طرابل�س على �سبيل املثال، اعترب 41% من الرجال مقابل 24% من الن�ساء 

)اأي ما يقارب �سعف ن�سبة الن�ساء( خطر اجلرائم املرتبطة باملمتلكات، مثل ال�رشقة، على اأنه جدي. ب�سكٍل عام، عرّبت الن�ساء 

اأكرث من الرجال عن قلقهّن من االإعتداءات اجلن�سّية، كاالإغت�ساب واجلرائم االأخرى املرتبطة بالنوع االجتماعي، يف االأماكن التي 

ت�سهد اأحداث عنف كما يف البقاع الغربي وعكار واملنيـه وال�سنّية و�سيدا. ومن غري املفاجئ اأن ت�سعر الن�ساء اأكرث من الرجال 

 خ�سو�سًا يف ظل  احلواجز اجل�سدّية واالجتماعّية والثقافّية التي تعيق و�سولهّن اإىل احلماية واالأمان. ومن 
18

بهذه املخاطر،

املفيد النظر يف االأ�سباب الكامنة وراء قلق الن�ساء املرتفع يف بع�س املناطق، للك�سف عن ال�سمات التي متّيز تلك املناطق عن 

غريها. كما من املثري لالإهتمام اإ�ستطالع املناطق التي عرّب فيها الرجال عن خماطر اأمنّية اأكرث من الن�ساء، علمًا اأن هذا قد يعود 

اإىل كون الرجال اأكرث اإطالعًا من الن�ساء على ما يجري يف حميطهم، اأو قد يعود ذلك اإىل اأّن الرجال يرون اأن بع�س التهديدات مثل 

العنف واالإقتتال والتفجريات تطالهم اأكرث من الن�ساء. 

بشكل عام، أبلَغ 13% من املستجيبني بأّنهم وقعوا ضحّية جرمية ما 
على الرغم من اأن معظم امل�ستجيبني ي�سعرون بالتهديد من خطر اجلرائم املرتبطة بامللكّية واجلرائم العنيفة وال�سيا�سّية والعنف 

اجلن�سي واملبني على النوع االجتماعي يف مناطقهم، اإال اأن 13% فقط من امل�ستجيبني قالوا باأنهم وقعوا فعاًل �سحّية اأحد اأنواع 

هذه اجلرائم. وكانت اجلرائم الواقعة االأكرث �سيوعًا تلك املرتبطة بامللكّية، كما كانت ن�سبة الرجال االأكرب من بني من �سحّية 

حوادث عنف )20% مقابل 9%(، يف حني  كانت الن�ساء اأكرث عر�سًة من الرجال للعنف اجلن�سي اأو املبني على النوع االجتماعي 

 
19

)9% مقابل %4(.

فب�سكل عام، قال  �سبق ووقعوا �سحية جرمية ما.  الذين  امل�ستجيبني  ن�سب  لناحية  �سا�سعة بني املحافظات  الفروقات  وكانت 

21% من امل�ستجيبني يف بريوت اأنهم كانوا �سحّية جرمية ما، مقابل 2% من امل�ستجيبني يف البقاع، و4% من امل�ستجيبني يف 

النبطّية. ويعني هذا االأمر اأّن اخلوف من اجلرمية بني النا�س لي�س بال�رشورة مرتبطًا باملعدالت احلقيقية الإنت�سار اجلرمية، اإذ 

راأى 50% اإىل 60% من امل�ستجيبني يف البقاع اجلرائم املختلفة كخطٍر جدي يرتب�س مبناطق اإقامتهم. ويف �سمال لبنان وجبل 

 ويف حني ال ُتعترب ن�سبة 13% »ن�سبة قليلة«، 
20

لبنان واجلنوب، قال قرابًة 17% من امل�ستجيبني اأنهم كانوا �سحّية جرمية ما.

 على معلومات 
ّ
اإال اأّن الن�سب املعربة عن ت�سورات النا�س للمخاوف يف املحافظات املختلفة ُتبني اأّن اخلوف من اجلرائم مبني

مبالغ بها وم�ستقاة من م�سادر غري ر�سمية. 

يعيش القسم األكرب من اللبنانيني يف مناطق تكون فيها طائفتهم هي الغالبة
ال يزال اأثر احلرب اللبنانّية وا�سحًا يف ت�سورات اللبنانيني ل�سعورهم باالأمن واملخاطر املحدقة بهم. وعلى الرغم من اأّن 23 �سنة 

كاملة قد انق�ست منذ نهاية احلرب، ال يزال الن�سيج االإجتماعي يف لبنان متاأّثًرا مبخّلفاتها. فقد اأظهرت نتائج اإ�ستطالع الراأي 

اأّن 89% من امل�ستجيبني يعي�سون حالًيا يف مناطق ت�سّكل طائفتهم فيها االأغلبّية. ويف الوقت نف�سه، ال تزال قّلة الثقة قائمة بني 

 ال بّد اأن تكون الظروف االأمنية ال�سعبة قد �ساهمت فيه اأي�سًا. وعلى الرغم من اأّن ق�سمًا كبرياً 
ٌ
اأفرقاء املجتمع اللبناين، وهو اأمر

من امل�ستجيبني قد عرّبوا عن ثقتهم )على م�ستويات خمتلفة( باأفراد الطوائف االأخرى، اإال اأّن بع�س االإجتاهات التي ظهرت يف 

اإ�ستطالع الراأي ت�سري اإىل التفكك على م�ستوى العالقات االإجتماعية بني الطوائف املختلفة. ولدى �سوؤال امل�ستجيبني عن املكان 

اأبناء ثقافتهم، مقابل 29% فقط ف�سلوا  التي يكرث فيها  باأنهم يف�سلون املناطق  اأجاب %59  الذي قد ي�سرتون فيه ممتلكات، 

 مع العلم اأن 13% ف�سلوا عدم االإجابة عن هذا ال�سوؤال )راجع الر�سم 3(. 
21

املناطق االأخرى،

 

18   املرجع نف�سه. 

19   املرجع نف�سه. �س. 27

20   املرجع نف�سه، �س. 28

21   ك. املفتي )2014(. املرجع املذكور اآنًفا، �س. 10
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الرسم 3: مستوى ثقة املستجيبني باجملموعات اخملتلفة )%(

امل�سدر: غوردون )2014(. املرجع املذكور اآنًفا، �س. 23

أظهر املستجيبون مستويات منخفضة من الثقة باجملموعات الفلسطينّية والسورية والعّمال األجانب العاملني يف لبنان
لي�س �سعور اإنعدام الثقة بني املجتمعات املحلية املختلفة يف لبنان حم�سوًرا بالطوائف اللبنانّية فح�سب. وقد اأظهر اإ�ستطالع 

الراأي تدين ثقة فئات وا�سعة من املجتمع اللبناين بالفل�سطينيني وال�سوريني والعمال االأجانب يف لبنان )راجع الر�سم 4(. وقد 

كانت هذه امل�ساعر م�سرتكة بني خمتلف الطوائف اللبنانية، مع معدالت اأعلى ن�سبيًا جلهة اإنعدام ثقة امل�سيحيني بالفل�سطينيني 

22
وال�سوريني.

تعترب غالبّية املستجيبني أّن الفقر هو السبب األساسي إلنعدام األمان
اإليها امل�ستجيبون �سعورهم بانعدام  التي عزى  االأ�سباب  النظر يف  اإىل نتائج مثرية لالإهتمام عند  الراأي هذا  اإ�ستطالع  ل  تو�سّ

االأمان. ققد األقت االأغلبية )66%( الَلّوم على الفقر، يف حني اعترب قرابة ن�سف امل�ستجيبني )46%( البطالة عاماًل اأ�سا�سّيًا يف هذا 

االإطار. وي�سّلط هذا االأمر ال�سوء على التفاعل بني العنا�رش االإجتماعية واالإقت�سادية من جهة، واإنت�سار اجلرمية من جهة اأخرى، 

اأو على االأقل ت�سّورات النا�س لهذه الروابط. كما ت�سري حتليالت امل�ستجيبني اإىل التحديات االإجتماعية واالإقت�سادية العامة التي 

يواجهها النا�س يف لبنان ومعظم املناطق. وقد �سملت تف�سريات امل�ستجيبني االأخرى الإنت�سار اجلرائم: اإنعدام فعالية املوؤ�س�سات 

االأمنّية )22%(، والتمييز الطائفي )21%(، ووفرة املخدرات )21%(، و�سهولة احل�سول على االأ�سلحة اخلفيفة )20%(، والنزاعات 

23
ال�سيا�سّية )%17(.

إمتالك األسلحة اخلفيفة سبب من أسباب إنعدام األمان
�سات 

ّ
لطاملا كان االإنت�سار الوا�سع لالأ�سلحة ال�سغرية واإمتالكها من قبل العامة عاماًل خماًل باالأمن وم�سببًا حل�رش دور املوؤ�س

االأمنّية. وعلى الرغم من اأن غالبّية )78%( من امل�ستجيبني قالوا اإنهم ال ميلكون اأ�سلحة نارّية، ال يثق الكثري من املطلعني يف هذا 

املجال بهذه النتائج، والتي تتما�سى مع الواقع املعلوم للجميع باإنت�سار االأ�سلحة اخلفيفة بيد املواطنني. 

وقد قال 17% فقط من امل�ستجيبني اإنهم ميتلكون �سالحًا، يف حني قال 21% منهم اأنهم �سهدوا على وجود اأ�سلحة يف منطقتهم 

يبد مواطنني عاديني »يف بع�س االأحيان«، وقال 12% اأنهم راأوا اأ�سلحة »ب�سكل عام«. واأ�سار ن�سف اأولئك الذين �سهدوا بانتظام 

 وفيما قد تبدو هذه الن�سب املئوّية متوا�سعة 
24

وجود م�سّلحني من غري االأمنيني يف مناطقهم اأن هوؤالء اأع�ساء يف اأحزاب �سيا�سّية.

وغري اأكيدة، فهي ت�سري دون اأي �سك اإىل تهديد اأمني وا�سح يتمّثل يف اإنت�سار االأ�سلحة اخلفيفة بني النا�س، كما وت�سّلط ال�سوء على 

الظروف ال�سعبة التي تعمل فيها املوؤ�س�سات االأمنّية. 
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22   اأ. غوردون )2014(. املرجع املذكور اآنًفا، �س. 22

23   املرجع نف�سه، �س. 29       

24   ك. املفتي )2014(. املرجع املذكور اآنًفاأ �س. 12
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خامتة

حاول اإ�ستطالع الراأي هذا التعمق يف املخاوف االأمنّية لل�سعب اللبناين وعر�س مداخل ممكنة الإ�سالح القطاع االأمني يف لبنان. 

وبامكان املوؤ�س�سات اإختيار هذه املداخل، اأو باإمكان ال�سلطات املعنية املختلفة فعل ذلك، بهدف تعزيز توفري االأمن املتمحور 

حول االإن�سان يف لبنان. ومع ذلك، بدت عوائق هذا امل�سار وا�سحًة خالل عملية جمع البيانات وحتليلها. وال بّد من الت�سديد هنا 

االآنية.  النا�س للخطر ذاتّية بطبيعتها، وغالًبا ما تتاأثر بامل�ساكل الطويلة االأمد، واالأحداث  اأن ت�سّورات  القيود وهي  اأحد  على 

لذلك، ويف ظروف دينامّية �سبيهة بامل�سهد االأمني اللبناين، يتوجب النظر اإىل ت�سورات النا�س يف �سياق الزمان واملكان التي 

اإ�ستطالع الراأي باإطار زمني،  اإرتباط نتائج  يتواجدون فيهما. وتفر�س هذه العملية حتديني: التحدي االأول يكمن يف �رشورة 

اأما التحدي الثاين فيتمثل يف �رشورة در�س النتائج والبيانات الواردة يف االإ�ستطالع بحذر، واعتبارها مبثابة اإ�سارات مليول 

وظروف حمَدّدة اأكرث من متثيلها للو�سع احلقيقي. 

ومع ذلك، ي�سيء حتليل نتائج اإ�ستطالع الراأي على االأ�سباب والعوامل املختلفة وراء اإنعدام االأمن والتي من املفيد اأخذها باالإعتبار. 

كافة  الم�ست  بحيث  الراأي،  اإ�ستطالع  اإجراء  منذ  ال�سوريني  الالجئني  لوجود  امل�ساحبة  التحديات  اإزدادت  املثال،  �سبيل  فعلى 

لتداعيات  االإ�ستجابة  اأّما  اللبنانية.  املناطق  خمتلف  يف  االأ�سعدة 

االأزمة ال�سورية واحللول التي ُطرحت حتى تاريخه، فقد ت�ستفيد من 

ل على امل�ستوى اجلغرايف وغريه من الفوارق. م�سٍح مف�سّ

اجلن�سني  بني  والفوارق  والطائفّية  اجلغرافّية  االإختالفات  وتقدم 

يف ت�سّورات النا�س للتحديات واملخاطر االأمنّية اإ�سافًة مهمة، وال 

�سّيما يف اإطار �سياغة �سيا�سات اأمنّية واالإ�ستجابة اإىل املخاطر املحدقة بالبالد. باالإ�سافة اإىل ذلك، ي�ساعدنا الفرق يف تقييم 

جدّية اجلرائم بح�سب املناطق على فهم العوامل التي ت�ساهم يف تكوين هذه الت�سّورات. كما وقد اأظهر اإ�ستطالع الراأي اأّن وجود 

مركز اأمني قريب غالبًا مايخفف من �سعور املواطنني باخلطر. 

ويعترب اإ�ستطالع االأ�سباب االآيلة اإىل هذه الت�سورات عن�رشاً مهّمًا يف حتليل التحديات االأمنّية التي يت�سّورها النا�س. فاالأحداث 

مواقف  تكوين  ت�ساهم يف  كُلها  العنا�رش  من  واجلغرافيا، وغريها  االإعالم،  وو�سائل  وال�سيا�سّية،  الطائفّية  والهوّيات  ال�سابقة، 

النا�س من حتٍدّ معنّي يتعّلق باأمن بلدهم ومنطقتهم. اإن غياب الرتابط املنطقي بني املخاطر االأمنّية التي يتخوف منها النا�س 

 ي�سري اأكرث فاأكرث اإىل اأهمّية الو�سول اإىل معلومات 
ٌ
على امل�ستوى الوطني، وتلك التي يتخّوفون منها على امل�ستوى املحلي، اأمر

اأكرث دقة وتوازنًا، من اأجل احل�سول على �سورة واقعّية للتحديات االأمنية التي تواجه لبنان. 

إزدادت التحديات املصاحبة لوجود الالجئني السوريني 
منذ إجراء إستطالع الرأي، بحيث المست كافة األصعدة 

يف خمتلف املناطق اللبنانية.
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باالشرتاك مع:

بتمويل من:

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

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

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

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

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

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

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

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

ال�سايغ،  ويزيد  املفتي،  وكرمي  غوردون،  اإليونور  من  كل  قّدمها  التي  القّيمة  للم�ساهمات 

وموؤ�س�سة �سمري ق�سري يف جمع هذه االأوراق. 

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

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

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

االإيرلندية. 

الواردة يف هذه الورقة م�سوؤولية موؤ�س�سة انرتنا�سونال الريت فقط، وال تعك�س  تعرب االآراء 

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