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التنفيذّي  ص  الُملخَّ
َتْوفــري  تتنــاول  ِلصياغــة سياســات  الّدعــوة  العاّمــة هــذا هــو  الّسياســات  الهــدف مــن موجــز  إّن 
ــات  ــة املؤّسس ــر أنظم ــائل ِلَتْطوي ــرتاح وس ــني، واق ــة الالجئ ــي وحماي ــتوى احملّل ــى املس ــن عل األم
ز حمايــة اجملتمعــات احمللّيــة اللبنانّيــة والالجئــني الســورّيني الذيــن  األمنّيــة اللبنانّيــة بشــكٍل ُيعــزِّ
تســتضيفهم هــذه اجملتمعــات. فبنــاًء علــى بحــٍث ميــداينٍّ ُأجــري بــني شــهَرْي شــباط/فرباير وأّيــار/
ــل موجــز الّسياســات العاّمــة هــذا التحّديــات ِلحمايــة  مايــو ٢٠١6 يف ثالثــة مواقــع حــول لبنــان، ُيحلِّ
الفاِعلــة  األمنّيــة  اجِلهــات  ضمنــه  تتعايــش  هجــني،  نظــاٍم  يف  والالجئــني  احمللّيــة  اجملتمعــات 
م حججــً تثبــت بــأّن مقاربــة  ــق مزيجــً مــن الّتدابــري األمنّيــة. كمــا وُتقــدِّ الرســمّية وغــري الرســمّية ِلُتطبِّ
ــم تصــّورات انعــدام األمــن بــني اللبنانّيــني  الّترهيــب احلالّيــة، والتــي تعتمــد علــى الــّردع الّســلبي، ُتضخِّ

وتنتهــك حقــوق الالجئــني وكرامتهــم.

ويف ســبيل احلــؤول دون الّنــزاع واإلجــرام بصــورٍة فّعالــٍة، يتطّلــب َتْوفــري األمــن علــى املســتوى 
احملّلــي تكييفــً ِلُمقاربــة حْفــظ األمــن بغيــة جعلهــا جمتمعّيــة املنحــى أكــر، وأكــر إســتباقّية، 
للّشــرطة  امُلســتِمّر  بالّدعــم  هــذا  العاّمــة  الّسياســات  موجــز  فيوصــي  أكــر.  املنــال  وســهلة 
إىل  إضافــًة  احمللّيــة،  اجملتمعــات  بــني  باملؤّسســة  العاليــة  الّثقــة  درجــة  مــن  لإلفــادة  البلدّيــة 
ــبما تبّيــن. وبالّتــايل، وبغيــة َتْكييــف الّتدابــري األمنّيــة ِلتســتجيب  إمكانّيــة وصــول الالجئــني إليهــا حس
للمســتوى الفعلــّي للّتهديــد واخملــاوف القائمــة، يجــب علــى الّتنســيق بــني الــوكاالت األمنّيــة أْن 
ــل اإلحتياجــات األمنّيــة لــِكال املواطنــني اللبنانّيــني  ُيشــرك ويأخــذ بَعْيــن اإلعتبــار األصــوات التــي ُتمثِّ
والالجئــني الســورّيني. فُيمكــن للــوكاالت األمنّيــة مثــاًل أْن ُتقيــم حــوارًا علــى املســتوَيْين احملّلــي 
واملناطقــي مــع املنّظمــات اإلنســانّية ومنّظمــات حقــوق اإلنســان، مبــا فيهــا تلــك العاِملــة يف 
ــة. ويجــدر  ــك ِلجــان األهــل يف املــدارس احلكومّي جمــال ضمــان حقــوق الالجئــني وحمايتهــم، وكذل
ــف  ــاه َتْخفي ــوة جت ــورّيني كخط ــني الس ــرعّية لالجئ ــة الش ــة باإلقام ــني امُلتعلِّق ــة القوان ــار ُمراجع اعتب
ُيبّلغــوا عــن  بــأْن  للّرعايــا الســورّيني  اللبنانّيْيــن، مــا يســمح  العــبء عــن نظاَمــْي األمــن والعدالــة 
ــب األجانــب  اجلرائــم واإلنتهــاكات بــدون اخلــوف مــن اإلعتقــال، ومــا ُيطمِئــن اللبنانّيــني بأّنــه يجــوز تعقُّ

وحماســبتهم أمــام القانــون.  
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مقّدمة
ــى عــدم اإلســتقرار الّسياســي بشــكل حــوادث  ــً مــا جتّل ــان، غالب ــة يف لبن ــة احلــرب األهلّي ــذ نهاي من
ــدام  ــط انع ــي، ارتب ــد احملّل ــى الّصعي ــف. عل ــورات عن ــن، وف ــدام األم ــد، وانع ــر امُلتزاِي ــْت بالتوتُّ انطبَع
التحــّوالت  أو  السياســّي  اجلمــود  مراحــل  ِليعكــس  البــالد  يف  السياســّي  باملنــاخ  عمومــً  األمــن 
ــق الالجئــني الســورّيني منــذ العــام ٢٠١١ حّتــى العــام ٢٠١٤  يف اإلصطفافــات السياســّية. وجــاء تدفُّ
ــن  ــني ع ــن اللبنانّي ــة م ــْت عّين ــام ١،٢٠١٤ أبلَغ ــود للع ــة تع ــق دراس ــن. فوف ــدًا لألم ــً جدي ل حتّدي ــكِّ ِلُيش
تصــّوٍر بــأّن الســورّيني ُيشــّكلون تهديــدًا أمنّيــً، رغــم قّلــة الّدالئــل التــي ُتشــري إىل حتدّيــات أمنّيــة 
مــن  سلســلة  اللبنانّيــة  احلكومــة  اّتخــَذْت  وقــد  الســورّيني.  الالجئــني  وجــود  عــن  ناجمــة  فعلّيــة 
كإقامــة   ٢،٢٠١٤ عــام  آب/أغســطس  يف  وقَعــْت  والتــي  عرســال  أزمــة  عقــب  األمنّيــة  اإلجــراءات 
حواجــز والّســماح للجيــش بتنفيــذ ُمداهمــات، ومــا كاَدْت متــّر شــهوٌر، ويف شــهر كانــون الثــاين/

ينايــر عــام ٢٠١5، حّتــى فرَضــْت احلكومــة عينهــا قوانــني ُتلــِزم جميــع الّرعايــا الســورّيني بــأْن يتســّجلوا 
لــدى مكتــب األمــن العــاّم لقــاء كلفــة باهظــة ووفــق شــروٍط يصعــب إســتيفاؤها.٣

تتــوّلاه جهــات فاِعلــة رســمّية وغــري  »هجــني«  ــر األمــن عــرب نظــاٍم  ُيوفَّ وعلــى الّصعيــد احملّلــي، 
ــً مــن اإلجــراءات.4  ــً إىل جنــب وتتكامــل مــع بعضهــا البعــض فاِرضــًة مزيجــً غريب رســمّية تعمــل جنب
ــش  ــة )أي اجلي ــّلَحة اللبنانّي ــّوات امُلس ــمّية - الق ــة الرس ــوكاالت األمنّي ــلطات ال ــل س ــا تتداخ ــً م فغالب
ــة  ــرطة البلدّي ــكرّية، والّش ــرات العس ــاّم، واخملاب ــن الع ــب األم ــي، ومكت ــن الّداخل ــوى األم ــاين(، وق اللبن
ــن  ــري األم ــمّية بَتْوف ــري الرس ــة غ ــات الفاِعل ــن اجِله ــلة م ــارك سلس ــوكاالت، ُتش ــذه ال ــًة إىل ه - إضاف
علــى الّصعيــد احملّلــي: فشــركات األمــن اخلاّصــة، وجمموعــات املواطنــني، واألجنحــة امليليشــياوّية 
ِلحــّل  الّشــوارع، وجتمــع املعلومــات، وتتدّخــل  لألحــزاب السياســّية غالبــً مــا تقــوم بدورّيــات يف 
الّرســمي  اإلجــراءات، ووفــق اخلطــاب  َحْظــر جتــّول حمّلــي. هــذه  تعميمــات  وتفــرض  اخلالفــات، 

ــواء.5 ــدٍّ س ــى ح ــني عل ــني والالجئ ــة اللبنانّي ــذ ِلحماي ــا ُتّتَخ ــً م ــني، غالب ــن احملّلي دي األم ــزوِّ ِلُم

ــري  ــاول َتْوف ــات تتن ــة سياس ــوة إىل صياغ ــو الّدع ــذا ه ــة ه ــات العاّم ــز الّسياس ــن موج ــدف م إّن اله
األمــن علــى املســتوى احملّلــي وحمايــة الالجئــني. وُيناقــش موجــز الّسياســات العاّمــة حتديــدًا 
وســائل ِلَتطويــر أنظمــة املؤّسســات األمنّيــة اللبنانّيــة والتــي تهــدف إىل َتْوفــري الّســالمة واحلمايــة 
تلــك اجملتمعــات.  باســتضافة  الذيــن هــم  الســورّيني  والالجئــني  اللبنانّيــة  للمجتمعــات احملّليــة 
ــة  ــو ٢٠١6 يف قري ــباط/فرباير وأّيار/ماي ــهَرْي ش ــني ش ــا ب ــِري م ــداينٍّ ُأج ــٍث مي ــز إىل بح ــتند املوج ويس
عربيــن يف شــمال لبنــان، ويف قريــة شــبعا يف جنــوب لبنــان، ويف بلــدة عاليــه يف جبــل لبنــان. 
وقــد اختــرَيْت هــذه املناطــق نظــرًا ِلتاريخهــا السياســّي امُلختلــف، كمــا ِلخصائصهــا اإلجتماعّيــة-

ــة.6 ــة والدميوغرافّي اإلقتصادّي

ويتأّلــف موجــز الّسياســات العاّمــة مــن ثالثــة أجــزاء. فُيناقــش اجلــزء األّول التحّديــات الرئيســّية التــي 
ــارات  ــاين خي ــزء الّث ــتعرض اجل ــنٍي. ويس ــاٍم هج ــي يف نظ ــتوى احملّل ــى املس ــن عل ــري األم ــه َتْوف تواج
للمواطنــني  أمنّيــة غــري متحّيــزة ومهنّيــة  َتوفــري خدمــات  ــز علــى  ُتركِّ حمــّددة ِلسياســات عاّمــة 
الثالــث  اجلــزء  ويرســم  امُلضيفــة.  اجملتمعــات  يف  امُلســتقّرين  الســورّيني  ولالجئــني  اللبنانّيــني 
َهــْت للمؤّسســات األمنّيــة واحلكومــة والقــادة السياســّيني،  دة ُوجِّ خطوطــً عريضــة ِلتوصيــات ُمحــدَّ
ــز  ــق موج ــة. وُيراف ــري احلكومّي ــات غ ــدة واملنّظم ــة ووكاالت األمم املّتح ــوكاالت املاِنح ــن ال ــاًل ع فض
الّسياســات العاّمــة هــذا تقريــٌر بحثــّي7 ُيناقــش بالّتفصيــل الّنتائــج الّصــادرة عــن البحــث الــذي أجــراه 

ــان. ــل لبن ــان وجب ــوب لبن ــان وجن ــمال لبن ــة يف ش ــع الثالث ــان« يف املواق ــم لبن ــز »دع مرك



إســتجابات األمن يف نظاٍم هجنٍي 
»إّن الّدولــة اللبنانّيــة هــي دولــة ُمنَحّلــة وشــاّقة بالّنســبة للبنانّيــني أنفســهم، وبالّنســبة 
للســورّيني يف مقــاٍم ثــاٍن ... جميعنــا نســمع هــذه العبــارة أكــر فأكــر يف معــرض حديثنــا عــن 
ــري  ــر البع ــت ظه ــي قصم ــة الت ــو القّش ــّوة؛ ه ــن الق ــٌد م ــو جتري ــزوح ه ــكان، الّن ــي كّل م ــني: فف الالجئ

يف أّي قضّيــة إجتماعّيــة كاَنــْت موجــودة أصــاًل«. الجــئ ســورّي، عاليــه8

»الوقايــة« من خالل الّترهيب
ــق اإلجــراءات األمنّيــة علــى الّصعيــد احملّلــي يف إطــار سياســة شــاملة وضَعْتهــا احلكومــة  ُتطبَّ
ْدع والّتخويــف  جتــاه الالجئــني الســورّيني يف لبنــان، وهــي تعتمــد مقاربــة الّترهيــب - أي إســتخدام الــرَّ
ِلَمْنــع الّســلوك اإلجرامــّي أو القتــايّل. وغالبــً مــا يتــّم َوْصــف هــذه املقاربــة بصــورٍة غــري دقيقــة مــن 
ِقَبــل الّســلطات احمللّيــة والوطنّيــة علــى أّنهــا »وقايــة مــن الّنــزاع« و»وقايــة مــن اجلرميــة«٩ - وهمــا 
ــزاع  ــة للّن ــل عــّدة قطاعــات تســتهدف األســباب الضمنّي تعبــريان ُيلمحــان عــادًة إىل تدّخــالت مــن ِقَب

واإلجــرام.

وتــرتاوح جملــة اإلجــراءات القانونّيــة واألمنّيــة امَلْفروضــة علــى الالجئــني الّســورّيني مــن املتطّلبــات 
التــي يصعــب إســتيفاؤها للحصــول علــى تصاريــح اإلقامــة، إىل ُمداهمــات اجليــش، واإلعتقــاالت 
ــني.  ــات املواطن ــل جمموع ــن ِقَب ــة م ــي، وامُلراقب ــّول احملّل ــر التج ــات َحْظ ــد، وتعميم ــرية األم القص
لــة  وقــد اتُِّخــَذْت هــذه اإلجــراءات ِلحمايــة اجملتمــع احملّلــي مــن الّتهديــدات اخلارجّيــة، وامُلتمثِّ
بالالجئــني الســورّيني الذيــن تخشــى الّســلطات أْن ُيصبحــوا »متطّرفــني« ويتســّببوا بحالــة عــدم أمــن 
ــب علــى هــذه  يف املســاحة »امُلضيفــة«، بــدون دليــل وجيــه علــى احلاجــة الفعلّيــة أو الّتأثــري امُلرتتِّ

اإلجــراءات.

منــذ عــام ٢٠١٤، زادت القــّوات امُلســّلَحة اللبنانّيــة أي اجليــش اللبنــاين عــدد احلواجــز، وِكال اجليــش 
اللبنــاين وقــوى األمــن الداخلــي عــّززا وجودهمــا علــى األرض يف املناطــق ذات األهمّيــة اإلســرتاتيجّية 
والتــي تقــع يف جــوار احلــدود والّطــرق الرئيســّية. وقــد ُنِقــل العديــد مــن املســاكن غــري الرســمّية 
أّن  أســاس  علــى  بالقــّوة  ُمســتأَجرة  أراٍض  علــى  اخِلَيــم  يف  الســورّيون  الالجئــون  يعيــش  حيــث 
موقعهــا يتواجــد علــى مقربــة مــن الّطرقــات الرئيســّية التــي يســتخدمها اجليــش. وأكــر مــا طاَلــْت 
املداهمــات١٠ هــي مســاكن غــري رســمّية مماثلــة، ِمّمــا أّدى عــادًة إىل اعتقــال ســورّيني ذكــور بســبب 
فقدانهــم ألوراقهــم الثبوتّيــة أو انتهــاء صالحّيتهــا. ويف حــني أّن امُلداهمــات ليَســْت غــري شــرعّية، 
ــش  ــر تفتي ــدون أم ــت ب ــكات مّت ــادرة ممتل ــرعّية وُمص ــري ش ــات غ ــق بَتْوقيف ــا تراف ــض منه إّلا أّن البع
ُأبِلغنــا. وقــد قيــل لنــا يف مناطــق بحثنــا إّن  صــاِدر عــن ُمــّدٍع عــاّم ويف غيــاب اخملتــار، حســبما 
َيْت  ــمِّ ــبعا )ُس ــورّيني يف ش ــني الس ــوت الالجئ ــة ِلبي ــات منتظم ــوم مبداهم ــكرّية تق ــرات العس اخملاب
ِلمجموعــات  بانتمائهــم  امُلشــتَبه  الّشــبان  أمنّيــة«(، ُمســتهِدفًة علــى وجــه اخلصــوص  »أّيــام  بـــِ 

ــوريا.١١ ــدود يف س ــرب احل ــطة ع ــة ناِش ُمقاِتل

ر إنعــدام األمــن بــني املواطنــني اللبنانّيــني١٢  ز تصــوُّ ومــا ُيثــري الّســخرية هــو أّن مقاربــة الّترهيــب ُتعــزِّ
بالّتــايل  ض  ُيقــوِّ الســورّيني، مــا  اللبنانّيــني احمللّيــني والالجئــني  الســّكان  بــني  الّشــرخ مــا  ــق  وُتعمِّ
ــة إذ تســتهدف  ــة متييزّي ــً مــا تكــون اإلجــراءات األمنّي اإلســتقرار اإلجتماعــي. ويف الوقــت عينــه، غالب

5-4



يــً علــى كرامــة الّرعايــا الســورّيني وقيمتهــم  أفــرادًا علــى أســاس جنســّيتهم، وهــي ُتعتَبــر تعدِّ
الذاتّيــة. وقــد تدفــع إجــراءات مماثلــة ببعــض األفــراد إىل اإلنضمــام ِلمجموعــات تّدعــي بأّنهــا حتمــي 
الالجئــني، وُتقنعهــم بالعــودة إىل ســوريا يف رحلــة َمْحفوفــة باخملاطــر أو بالّســفر إىل أوروبــا يف 

ــم.  ــم وهالكه ــّبب بغرقه ــد تتس ــرعّية وق ــري ش ــة غ رحل

َضْبط األمن الرسمّي وغير الرسمّي أو الهجين
ــى قــوى  ــة مســؤولّية َضْبــط األمــن يف لبنــان. فتتوّل تتشــارك قــوى األمــن الّداخلــي والّشــرطة البلدّي
األمــن الّداخلــي مســؤولّية حْفــظ الّنظــام وَدْعــم األمــن، وَتْوفــري الّســالم اجملتمعــّي، وَصــْون احلرّيــات 
الــّذراع  وكونهــا   - البلدّيــة  الّشــرطة  أّمــا  العاّمــة١٣.  املمتلــكات  وحمايــة  القانــون،  إطــار  ضمــن 
ــن،  ــة العاّمَتْي ــالمة والصّح ــاّم، والّس ــاه الع ــة الّرف ــن »حماي ــؤولة ع ــي مس ــات - فه ــة للبلدّي التنفيذّي
الّشــرطة  تتمّتــع  األمــن املركزّيــة«١4. ويف حــني  تتضــارب مهامهــا مــع مهــام وكاالت  أّلا  شــرط 
البلدّيــة بحــّق الّتحقيــق بجرميــة مــا قبــل وصــول قــوى األمــن الّداخلــي، يبقــى اخملتــار وكونــه رئيــس 
الّشــرطة البلدّيــة هــو املســؤول عــن مناشــدة َدْعــم قــوى األمــن الّداخلــي حــني ُترتَكــب جرميــة 
ــربز احلاجــة إىل َتْســليم أّي َمْوقوفــني إىل قــوى األمــن  ــون ١977/١١٨(١5، وحــني ت )املــاّدة 7٤ مــن القان
ــدة،  ــؤولّيات جدي ــة مس ــرطة البلدّي ــاط الّش ــى ُضّب ــورّيني، توّل ــني الس ــول الالجئ ــع وص ــي. وم الّداخل
خمّيمــات  مواقــع  إىل  املنّظمــات  وُمرافقــة  اإلعانــات  َتْوزيــع  علــى  واملســاعدة  »الّتنســيق  مثــل 

الالجئــني الســورّيني أو مواقــع ]أخــرى[ إذا مــا تواجــَدْت ضمــن البلدّيــة«١6.

إّن الّشــرطة البلدّيــة هــي غــري ُمســّلحة وتتفــاوت قدراتهــا تفاوتــً كبــريًا حســب املواقــع؛ ففــي 
البلــدات حيــث يتســاوى عــدد امُلقيمــني اللبنانّيــني بعــدد الالجئــني الســورّيني، قــد تتوّلــى األمــن قــّوة 
مــن الّشــرطة خمتلفــة متامــ١7ً. حّتــى ويف مواقــع حيــث ُتعتَبــر قــّوة الّشــرطة البلدّيــة صغــرية مــن 
ــراد  ــني أف ــة ب ــن الثق ــة م ــتويات عالي ــدة مبس ــع البل ــن، تتمّت ــال يف عربي ــي احل ــا ه ــدد، كم ــث الع حي
نتائــج  فوفــق  البلدّيــة:  الّشــرطة  أيضــً  هــم  يقصــدون  الســورّيون  الالجئــون  احملّلــي.  اجملتمــع 
املفوضّيــة  لــدى  لون  ُمســجَّ الغالــب  يف  هــم  والذيــن  وعاليــه،  عربيــن  يف  الالجئــني  إّن  البحــث١8، 
الّســامية ِلشــؤون الالجئــني الّتابعــة لــألمم املّتحــدة، مييلــون إىل الّرجــوع إىل الّشــرطة البلدّيــة. وواحــٌد 
مــن األســباب الرئيســّية الكاِمنــة وراء الســلوكّيات اإليجابّيــة جتــاه املؤّسســة هــو الّتْوظيــف احملّلــي 
ــي.  ــن الّداخل ــوى األم ــل ق ــن ِقَب ــد م ــر امُلعتَم ــاوب العناص ــالف تن ــى خ ــة، عل ــرطة البلدّي ــاط الّش ِلُضّب
ــة - كونهــا مؤّسســة حتتــّل  جتــدر اإلشــارة هنــا إىل أّن جهــودًا ُتبــَذل ِلزيــادة عناصــر الّشــرطة البلدّي

ــود. ــذه اجله ــتكمال ه ــن اس ــّد م ــني - وال ُب ــة الالجئ ــّم أزم ــدارة يف خض ــة الّص مرتب

وتنخــرط اجِلهــات الفاِعلــة غــري الرســمّية أيضــً يف »َضْبــط األمــن«: فُتشــري نتائــج البحــث الــذي ُأجــِرَي 
ــة مــن املواطنــني أو أفــرادًا مــن عائــالت ناِفــذة يقومــون  يف عربيــن وشــبعا إىل أّن جمموعــات حملّي
التجــّول  َحْظــر  تعميمــات  وُيراقبــون  اخِلالفــات،  ِلحــّل  ويتدّخلــون  الّشــوارع،  يف  دورّيــات  بَتْنظيــم 
ــال،  ــى احل ــق ُمقتض ــتجيبون وف ــمّيني يس ــري الرس ــن غ دي األم ــزوِّ ــري أّن ُم ــا١٩. غ ــي ويفرضونه احملّل
وبصــورٍة غــري شــرعّية أحيانــً، رغــم اصطفافهــم غالبــً إىل جانــب سياســات الّدولــة وخاّصــًة تلــك 
ــل قــوى األمــن الّداخلــي  ــا، يجــب ُمراقبــة أفعالهــم مــن ِقَب امُلتعلِّقــة بالالجئــني الســورّيني. ومــن هن

ــة. ــاٍل جرمّي ــة أّي أفع ــّم حماكم ــي أْن تت وينبغ



ــق اإلجــراءات األمنّيــة، كَفــْرض تعميمــات َحْظــر التجــّول البلدّيــة، ضمــن نظــام أمــٍن هجــنٍي: فيتــّم  ُتطبَّ
ــة أي اجليــش  ــُه والقــّوات امُلســلَّحة اللبنانّي ــة التــي فرَضْت الّتنســيق بشــأن َحْظــر التجــّول بــني البلدّي
ــّية  ــزاب السياس ــة األح ــني مبعون ــن املواطن ــات م ــل جمموع ــن ِقَب ــذه م ــّم تنفي ــا يت ــً م ــاين، وغالب اللبن
احمللّيــة. ورغــم أّن شــرعّية تعميمــات َحْظــر التجــّول نفســها هــي حمــّط جــدل٢٠، فمــن الواضــح أّن 
تطبيقهــا مــن ِقَبــل اجلهــات الفاِعلــة غــري الرســمّية هــو غــري قانــوين. إّن اســتخدام أســلوب الّتهديــد 
ُيَعــّد جرميــة، وإّن َتْســليم ُحــّراٍس حملّيــني للســورّيني إىل الّشــرطة البلدّيــة٢١ هــو غــري  واإلعتــداء 
ــق  ــذا الّتطبي ــإّن ه ــايل، ف ــايّن. وبالّت ــون اللبن ــه القان ــب علي ــّوٍل ال ُيعاق ــر جت ــاك َحْظ ــا أّن انته ــرعي مب ش
الهجــني ِلتعميمــات َحْظــر التجــّول يشــرح إىل حــدٍّ كبــرٍي الّنقــص يف املعلومــات الواضحــة حــول مــدى 
صّحتهــا وَتطبيقهــا بــني الســّكان. ففــي حالــة عربيــن مثــاًل، »ُيثبــت ِكال الالجئــني والســّكان احمللّيــني 
ــق، ويف أّي وقــت  بأّنهــم ليســوا علــى علــٍم متامــً إْن كانــت تعميمــات َحْظــر التجــّول مــا زاَلــْت ُتطبَّ
مــن اليــوم تأخــذ إجــراءات مماثلــة جمراهــا، وإذا مــا كانــت إجــراءات مماثلــة مؤّسســاتّية أو غــري 
شــرعّية، وإْن كان َمــْن ُيطبِّقهــا أساســً هــو اجليــش أو قــوى األمــن الّداخلــي أو األحــزاب السياســّية 

ــة«٢٢.                ــرطة البلدّي أو الّش
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خيارات الّسياســات العاّمة ِلتحسني األمن 
احملّلــي يف ظّل نظاٍم هجني

لني يف البلدّيــة... إذ ميكننــا ]حينئــذ[ أن  »ال أمانــع وجــود ســورّيني يف الليــل إذا كانــوا جميعــً ُمســجَّ
نعــرف َمــْن هــم ومــا إذا كانــوا يرتبطــون مبجموعــات مســّلحة يف ســوريا«. مواطــن لبنــاين مــن ســّكان 

عاليــه٢٣

اللبنانيــة  احمللّيــة  اجملتمعــات  أمــن  ِلتقويــة  العاّمــة  الّسياســات  خيــارات  القســم  هــذا  يتنــاول 
والالجئــني الســوريني علــى الصعيــد احمللــي. ويســتند الّتحليــل إىل إدراك بــأّن اإلحتياجــات األمنّيــة 
ــر علــى نحــو حمــرتف وغــري منحــاز مــن أجــل حمايــة املواطنــني اللبنانّيــني والنازحــني  يجــب أن ُتوفَّ

اإلجتماعــي. اإلســتقرار  وَتْعزيــز  فّعــال،  بشــكل  )وحقوقهــم(  الســورّيني 

َتْكييــف مقاربة َضْبط األمن
كمــا ناقشــنا يف القســم الســابق، للّشــرطة البلدّيــة إمكانّيــة اإلضطــالع بــدوٍر مركــزيٍّ أكــرب يف 
اجملتمعــات احمللّيــة، وتأمــني احلمايــة اليومّيــة، والّتنســيق عــن كثــب مــع قــوى األمــن الداخلــي 
ــة أي اجليــش اللبنــاين، والّتواصــل مــع امُلحاِوريــن احمللّيــني )مَبــْن فيهــم  والقــوات املســّلحة اللبنانّي
دًة غــري رســمّية لألمــن(. وإذ  األحــزاب السياســّية وجمموعــات املواطنــني التــي تعمــل بصفتهــا مــزوِّ
ــة  ــم نقط ــا باعتباره ــني ِلعناصره ــل الالجئ ــي وتقبُّ ــع احملّل ــة اجملتم ــن ثق ــة م ــرطة البلدّي ــد الّش تفي
ــزًة  اإلّتصــال األساســّية يف مــا يتعّلــق بالشــؤون األمنّيــة، ينبغــي أن تكــون هــذه الشــرطة ُمجهَّ
ــق  ــني أّن الّتواف ــي. ويف ح ــي أو التقارب ــن اجملتمع ــط األم ــادئ َضْب ــتخدام مب ــّكان باس ــال بالس لإلّتص
علــى تعريــٍف ِلَضْبــط األمــن اجملتمعــي غائــب، تتضّمــن املبــادئ الرئيســة كاًل مــن الّشــراكة، وتوافــق 
املشــاكل،  وحــّل  اإلســتباقّية،  واملبــادرة  اخلدماتــي،  والتوّجــه  واملســاءلة،  احملّلــي،  اجملتمــع 
ــل اســتخداُمه يف فرنســا، ويشــتمل  والوصــول٢4. أّمــا »َضْبــط األمــن التقاربــي« فهــو مصطلــح ُيفضَّ
ــري يف  ــى الّتغي ــتمل عل ــا يش ــر ِمّم ــة أك ــات احمللّي ــرطة يف اجملتمع ــي للّش ــد العمليات ــى التواج عل

ثقافــة َضْبــط األمــن٢5.

يجــب علــى َضْبــط األمــن اجملتمعــي أو الّتقاربــي يف ُقــرى مثــل عربيــن أو شــبعا - مبــا يشــمله مــن 
دورّيــات راِجلــة والّتواصــل امُلنتِظــم مــع الســّكان احمللّيــني والالجئــني - أْن يهــدف إىل احِلفــاظ علــى 
الّتواصــل، واإلســتجابة للمخــاوف والّشــكاوى احمللّيــة، والّرجــوع إىل املؤّسســات املعنّيــة حــني ال 
ترتبــط الّشــكاوى باجلرميــة واألمــن، والوســاطة ِلحــّل اخِلالفــات احمللّيــة، وَجْمــع املعلومــات ذات 
الّصلــة. ويف ســبيل الّتواصــل مــع اجملتمــع احملّلــي يف هــذا اإلطــار، ســوف يلــزم الّشــرطة البلدّيــة 
ــة  ــن وتلبي ــة األم ــري خدم ــٌد لَتْوف ــٌم جدي ــً فه ــل أيض ــب، ب ــارات فحس ــن امله ــة م ــة إضافّي ال جمموع
ــة  ــى نزاه ــي عل ــب املهن ــز الّتدري ــوف ُيركِّ ــاًل، س ــال. مث ــاء والّرج ــة للّنس ــة اخملتلف ــات األمنّي اإلحتياج
ــم هــذه احلقــوق. كمــا  املؤّسســة، وعملهــا الالسياســي، والتزامهــا باحــرتام حقــوق اإلنســان وَدْع
ــاط الّشــرطة حــول العمــل مــع اجملموعــات واألفــراد امُلســتضَعفني،  يجــب َنْشــر الّتوعيــة بــني ُضّب
مَبــْن فيهــم الالجئــون والّناجــون مــن العنــف اجلنســّي والعنــف القائــم علــى اجلنــس وآخــرون. وُيمكــن 

ــة. ــة ُمحرِتف ــكيل شــرطة بلدّي ــً َتْش ــم أيض ــة أن ْتدع ِلقواعــد الّســلوك املهنّي



ر نقلــة ُمماثلــة: إذ ُيمكــن ِلَضْبــط األمــن اجملتمعي  إّن منافــع َضْبــط األمــن اجملتمعــي أو التقاربــي ُتــربِّ
ــي، ويبنــي الّثقــة باملؤّسســات الرســمّية، ويســلِّط  ــة علــى املســتوى احملّل ز شــرعّية الّدول أْن ُيعــزِّ
احملّلــي  اجملتمــع  توّعــي  كــي  للّشــرطة  الفرصــة  وُيتيــح  احملّلــي،  اجملتمــع  آراء  علــى  الضــوء 
وتثّقفــه بشــأن اخملاطــر امُلحِدقــة٢6. وُيمكــن للمقاربــة اجلديــدة يف اجملتمعــات احمللّيــة التــي 
ُتضيــف الالجئــني الســورّيني، أْن ينتــج عنهــا تواُصــل املؤّسســات املُنتِظــم مــع الالجئــني واحلصــول 
أْن  َتْوفــري احلمايــة لهــم وُمعاجلــة خماوفهــم قبــل  الوقــت عينــه  علــى املعلومــات منهــم، ويف 
الّشــرطة  ِلتقويــة  القائمــة  السياســّية  اإلرادة  إّن  ــر.  للتوتُّ األخــرية وُتصبــح مصــدرًا  تتفاقــم هــذه 
ــالن  ــة٢7، ُتمثِّ ــان واملنطق ــي يف لبن ــن اجملتمع ــط األم ــة َضْب ــن جترب ــرة ع ــة امُلتواِف ــة، واألمثل البلدّي
اجملتمعــات  يف  والتقاربــي  اجملتمعــي  األمــن  َضْبــط  مقاربــات  إختبــار  وُيمكــن  ك.  للتحــرُّ فرصــة 

ــدان.         ــن املي ــل م ــى الّدالئ ــز عل ــّي يرتك ــايّن حمل ــوذج لبن ــة من ــايل صياغ ــة، وبالّت ــة اخملتلف احمللّي

َدْعم قوى األمن الداخلي للّشــرطة البلدّية
يتحــّدث الســكان احمللّيــون يف أماكــن عــّدة، وال ســّيما يف املناطــق الصغــرية مثــل عربيــن وشــبعا، 
عــن غيــاب قــوى األمــن الداخلــي أو تواجــٍد حمــدوٍد جــدًا لهــا. فمــع أرجحّيــة وجــود شــرطة بلدّيــة 
أقــوى، قــد ال تضطــر قــوى األمــن الّداخلــي إىل التواجــد بكثافــة يف كّل جمتمــع حمّلــي. ويف ظــّل 
وجــود شــرطة بلدّيــة أقــوى، ينصــّب الرتكيــز علــى رفــع جهوزّيــة قــوى األمــن الداخلــي لالســتجابة 
أو اضطــراب مــدين.  البلدّيــة يف حــال حصــول نشــاط جرمــي  الشــرطة  تبعثهــا  التــي  لإلشــارات 
ــب  ــع يف صل ــي أن تض ــن الداخل ــوى األم ــى ق ــي عل ــدّن، ينبغ ــي مت ــر األمن ــث اخلط ــق حي ويف املناط
ــلوك  ــزام س ــة، والت ــة الفاعل ــات األمني ــن اجله ــا م ــة وغريه ــرطة البلدّي ــع الش ــيق م ــا التنس أولوّياته
حمــرتف، واحــرتام حقــوق اإلنســان جلميــع األشــخاص، مَبــن فيهــم غــري املواطنــني. أمــا يف املناطــق 
ــة  حيــث اخلطــر األمنــي أعلــى، فيجــب أن تشــّكل قــوى األمــن الداخلــي جــزءًا مــن اســرتاتيجّيات أمنّي
والّســلطات  األمنّيــة  املؤّسســات  مــع  باالشــرتاك  وتطبيُقهــا  وضُعهــا  يجــري  أشــمل،  ــقة  ُمنسَّ

ــرى. ــة األخ املدنّي

كذلــك ينبغــي اإلقــرار بالــّدور غــري الّرســمي للجهــات األمنّيــة الرســمّية الفاِعلــة، مثــل التوّســط 
غــري  التدّخــالت  أن  فالواقــع  الــّدور.  وتقديــر هــذا  النزاعــات،  الشــرطة يف  ِلُضّبــاط  الرســمي  غــري 
الرســمية ِلضّبــاط الشــرطة ُتَعــّد مؤاتيــًة، ومراعيــًة لســياق النــزاع، وفّعالــًة مــن حيــث التكلفــة، وإذا 
ــً علــى تصــّورات املدنيــني حــول املؤسســة  ــر إيجاب ــز، فيمكــن أن تؤّث جــرى القيــام بهــا مــن دون حتّي
األمنّيــة. ويف حــني أن التدّخــالت غــري الرســمّية ُعــْرف ُمّتَبــع يف العديــد مــن البلــدان، ُيَعــّد اعتمادهــا 
مالِئمــً أكــر حتــى يف نظــام هجــني، حيــث يكــون احلــّل غــري الرســمي للخالفــات هــو املعيــار امُلّتَبــع 
ــّل  ــال ح ــا يف جم ــارات موّظفيه ــر مه ــة تطوي ــات األمنّي ــم املؤّسس ــب أن تدع ــذا يج ــح. ل ــى األرج عل
اخِلالفــات، وتناقــش صراحــًة أدوارهــم الرســمّية وغــري الرســمّية، وتضــع تدابــري إحرتازّيــًة ضــّد حــاالت 

ــمّية. ــري الرس ــر غ ــة يف األط ــلطة امُلحتَمل ــتعمال الّس ــاءة إس إس

الوعي والّتنســيق المؤّسســاتيان في ظّل نظام هجين 
ُيَعــّد التنســيق أساســّيً يف األنظمــة األمنّيــة التــي تضــّم جهــات رســمّية متعــّددة. وكمــا تشــري اخللّية 
ــات  ــون آلّي ــن أن تك ــات، ميك ــعة كيان ــن تس ــني ع ــّم ممّثل ــي تض ــة٢8، والت ــة النبطّي ــة يف حمافظ األمنّي

٩-8



الّتنســيق »املرجــَع يف الّسياســة العاّمــة األساســّية امُلرتبطــة بالالجئــني الســوريني علــى الّصعيــد 
قــة علــى املســتوى املناطقــي، أن تؤّثــر مباشــرة  احملّلــي«٢٩. وميكــن آللّيــات الّتنســيق هــذه امُلطبَّ
يف الّسياســات العاّمــة األمنّيــة احمللّيــة، وينبغــي بالتــايل أن تضمــن وصــول هــذه الّسياســات إىل 
ــمية،  ــري الرس ــة غ ــة الفاِعل ــات األمنّي ــتطيع اجله ــة. وتس ــًة ذات الّصل ــادر كاف ــن املص ــات م املعلوم
علــى غــرار األحــزاب السياســّية، أو جمموعــات املواطنــني احمللّيــة، أو أربــاب اأُلَســر النافــذة، أْن 
تقــّدم معلومــات قّيمــة حــول التحّديــات األمنّيــة احمللّيــة. فضــاًل عــن ذلــك، ُتَعــّد املنّظمــات اإلنســانّية 
ومنّظمــات حقــوق اإلنســان، مبــا فيهــا تلــك املعنّيــة بحمايــة الالجئــني، يف موقــٍع يتيــح لهــا تقــدمي 

ــا. ــي تخدمه ــة الت ــات احمللّي ــة للمجتمع ــات األمنّي ــة اإلحتياج ــات ومناقش املعلوم

البلدّيــة وقــوى  الّشــرطة  بــني  البلــدي، مــا  أيضــً علــى املســتوى  الّرســمي  الّتنســيق غــري  يجــري 
األمــن الداخلــي واجلهــات األمنيــة الفاعلــة غــري الرســمّية، مثــل جمموعــات املواطنــني التــي تتوّلــى 
ــة أن جتهــد مــن أجــل إدراج النازحــني  ــد للّشــرطة البلدّي ــن املفي ــات يف الّشــوارع. وم ــام بدوري القي
ــدات  ــة والّتهدي ــم األمنّي ــة خماوفه ــى معاجل ــرص عل ــة احل ــك بغي ــيق، وذل ــذا الّتنس ــوريني يف ه الس
ــة  ــات احلماي ــدة ِلمثــل هــذا الّتنســيق، فيمكــن أن تكــون آلّي ــة. أمــا إحــدى نقــاط اإلنطــالق اجلّي الفعلّي
املســتندة إىل اجملتمــع احملّلــي، والتــي وضعتهــا اجلهــات اإلنســانّية الفاِعلــة يف اجملتمعــات 
ــؤون  ــيق ش ــز َتْنس ــي ومراك ــع احملّل ــات اجملتم ــرار جمموع ــى غ ــًة، عل ــان كاّف ــاء لبن ــة يف أرج احمللّي
احلمايــة. كمــا ميكــن دعــوة ِلجــان األهــل يف املــدارس احلكومّيــة احمللّيــة - مبــا أّنهــا املؤّسســات 
، وحيــث أصــوات الّنســاء ُتســَمع - إللقــاء  الوحيــدة حيــث يحظــى الالجئــون الســورّيون بتمثيــٍل رســميٍّ
الّضــوء علــى وجهــات نظــر اجملتمعــات احمللّيــة الســورّية واللبنانّيــة. هــذا ومــن شــأن حــوارات 
اجملتمــع احملّلــي، التــي تضــّم مؤّسســات أمنّيــة وإدارّيــة إىل جانــب اجملتمعــات احمللّيــة امُلضيفــة 
ــة  ــة احمللّي ــق أمــام فهــٍم مشــرتٍك للمخــاوف األمنّي ــة، أن متّهــد الطري وجمتمعــات الالجئــني احمللّي

ــة. ــة املطلوب ــري األمنّي والّتداب

إْنهاء َتْجريم الّنزوح
تتطّلــب احلمايــة الفّعالــة للّنازحــني الســورّيني تنظيمــً إلقامتهــم يف البــالد. هــذا الّتدبــري ُيَطمِئــن 
األمنّيــة  الالجئــني  أزمــة  تداعيــات  معاجلــة  علــى  قــادرٌة  الّدولــة  بــأّن  امُلضيفــني  الســّكان  أيضــً 
واإلنســانّية علــى الّســواء. مــن جهــة، يزيــل اعتمــاُد وضــٍع مؤّقــٍت لالجئــني عــبءًا عــن كاهــل نظاَمــي 
ــه  ــرعّيني«، وتوجي ــري الش ــوريني »غ ــال الس ــً إىل اعتق ــدان حالي ــن يعم ــن، اللذي ْي ــة اللبنانيَّ ــن والعدال األم
ــك  ــان(، وذل ــب األحي ــاٍت يف أغل ــجن وغرام ــكاٍم بالّس ــم )بأح ــم ومعاقبته ــم ومقاضاته ــات له اإلّتهام
لغيــاب وثائــق عادّيــة. مــن جهــة أخــرى، ُيشــّجع هــذا اإلجــراء الّنســاء والّرجــال الســوريني علــى العمــل 
فّعــال  بشــكل  يحمــي  الــذي  األمــر  أكــرب،  بطوعيــٍة  وَتْبليغهــا  اللبنانّيــة  األمنّيــة  املؤّسســات  مــع 
وَتْوثيقهــم  الســورّيني  الالجئــني  َتْنظيــم  عملّيــة  مراجعــة  أّن  كمــا  اللبنانّيــة.  احمللّيــة  اجملتمعــات 
الّرعايــا  أّن  اللبنانيــني  ارتكــب الجــئ جرميــة مــا، وُتَطمِئــن  الّســلطات يف حــال  ُتســّهل إســتجابة 

األجانــب ميكــن مالحقتهــم ومســاءلتهم أمــام القانــون.



توصيات
ــني  ــة والالجئ ــة اللبنانّي ــات احمللّي ــن اجملتمع ــكلٍّ م ــة ِل ــالمة واحلماي ــني الّس ــب تأم يتطّل
الذيــن يعيشــون ضمــن هــذه اجملتمعــات، إعــادة تقييــٍم للّتهديــدات التــي يطرحهــا الالجئــون علــى 
األمــن والّســالمة، وَتْكييــف املقاربــات األمنّيــة. فيمكــن مثــاًل إلغــاء الّتدابــري األمنّيــة احمللّيــة، علــى غرار 
َحْظــر التجــّول أو الّدوريــات يف الّشــوارع أو مصــادرة الوثائــق الشــخصّية، إلغــاًء تدريجّيــً واســتبدالها 
ــع  ــل م ــكل فاع ــل بش ــزًة للّتواص ــون جمّه ــازة، تك ــري منح ــة غ ــة( حمرتف ــة )بلدّي ــرطة حملّي ــّوة ش بق
الســّكان والالجئــني، وَحــّل مشــاكلهم واحَلْيلولــة دون حصــول إنتهــاكات. إّن َتْوفــري احلمايــة املالئمــة 
لالجئــني - مــع األخــذ يف عــني اإلعتبــار خمتلــف إحتياجــات الّنســاء والرجــال ومكامــن ضعفهــم - 
وذلــك عــن طريــق الّتشــريع املؤّقــت إلقامتهــم واعتمــاد َضْبــط األمــن اجملتمعــي أو التقاربــي، مــن 

ــة. ــة اللبنانّي شــأنه أْن يضمــن األمــن للمجتمعــات احمللّي

الّتاليــة  الّتوصيــات  تســتهدف  مناقشــتها،  جــَرْت  التــي  العاّمــة  الّسياســات  خيــارات  إىل  إســتنادًا 
املؤّسســات األمنّيــة احلكومّيــة، واحلكومــة اللبنانّيــة، والقــادة السياســّيني، إضافــًة إىل وكاالت األمم 

املتحــدة واملنّظمــات غــري احلكومّيــة.

توصيات إلى المؤّسســات األمنّية الّتابعة للّدولة:
ــن  ــب األم ــاين ومكت ــش اللبن ــة أي اجلي ــلَّحة اللبنانّي ــّوات امُلس ــي والق ــن الّداخل ــوى األم ــى ق ــي عل ينبغ
العــام أْن ينخرطــوا بشــكل فاعــل يف حــوارات منتظمــة حــول أمــن اجملتمعــات احمللّيــة، وذلــك 
املــدين،  واجملتمــع  احمللّيــة،  والّســلطات  كاّفــًة،  امَلْعنّيــة  األمنّيــة  املؤّسســات  مــن  مبشــاركٍة 
واألحــزاب السياســّية، وممّثلــني عــن اجملتمــع احملّلــي والالجئــني الســوريني. مــن شــأن هــذه 
احلــوارات أْن تســاعد املؤّسســات واجملتمعــات احمللّيــة يف التوّصــل إىل تقييــٍم مشــرتٍك لإلحتياجــات 

األمنّيــة، وتشــاُرك املســؤولّية يف َتْوفــري األمــن.

يتعّيــن علــى وزارة الداخلّيــة وقــوى األمــن الداخلــي اإلســتثمار يف إضفــاء صفــة اإلحــرتاف علــى قــّوة 
الشــرطة البلدّيــة، مســتفيدًة مــن الثقــة القائمــة ضمــن اجملتمعــات احمللّيــة. كمــا ال بــّد مــن َدْمــج 
ــة الوصــول،  ــادرة اإلســتباقّية، وإمكانّي ــي )الشــراكة، واملب ــط األمــن اجملتمعــي أو التقارب ــادئ َضْب مب
مــع  الّتواصــل  علــى  املوّظفــني  قــدرات  وبنــاء  البلدّيــة،  الّشــرطة  اختصــاص  يف  واملســاءلة( 
ــة والالجئــني مــن خــالل اإلصغــاء إىل خمــاوف الّنســاء والّرجــال وحــّل مشــاكلهم. اجملتمعــات احمللّي

ينبغــي علــى وزارة الداخلّيــة وقــوى األمــن الّداخلــي َدْعــم َتْدريــب ضّبــاط الّشــرطة علــى الوســاطة، 
الفئــات  مــع  العاملــني  مهــارات  وَتْطويــر  الّنــزاع،  إعتبــارات  وُمراعــاة  اإلنســان،  وحقــوق  والّتحكيــم، 
الضعيفــة، مَبــْن فيهــم النازحــون مــن الّنســاء والرجــال. كمــا ال بــّد مــن احلــرص علــى أن تتضّمــن قواعــد 
الســلوك املهنّيــة اخلاّصــة بالّشــرطة البلدّيــة، والتــي تعمــل وزارة الداخلّيــة علــى َتْطويرهــا حاليــً بدعــٍم 
ــة املهــام بنزاهــٍة مــع احــرتام حقــوق اإلنســان ِلجميــع األشــخاص. ــوكاالت األخــرى، إلتزامــً بتأدي مــن ال

ــع، مبــا  ــة متاحــًة للجمي ــًة علــى أْن تكــون اخلدمــات األمنّي ــة كاّف يجــب أن حتــرص املؤّسســات األمنّي
يف ذلــك الّنســاء والّرعايــا األجانــب واألقلّيــات اجلندرّيــة. كمــا يجــب أْن حتّظــر جلــوء موّظفيهــا إىل 
َرْفــض اخلدمــات علــى أســاس  أو  اإلعتباطّيــة،  الّتوقيفــات  أو  الّتهديــد والّترهيــب غــري املرّبَرْيــن، 

اجلنســّية أو الوضــع اإلجتماعــي أو اجلنــدرة، أو غــري ذلــك مــن عالمــات الهوّيــة.
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ينبغــي علــى املؤّسســات األمنّيــة أْن ُتِقــّر بــدور مــزّودي األمــن غــري الرســمّيني، مثــل جمموعــات 
ــّل  ــة وح ــات احمللّي ــة للمجتمع ــة الذاتّي ــاعدة يف احلماي ــى املس ــم عل ــة، وبقدرته ــني احمللّي املدنّي
دي  اخلالفــات علــى املســتوى احملّلــي. ال بــّد أيضــً مــن احملافظــة علــى عالقــات متينــة مــع مــزوِّ
األمــن غــري الرســمّيني بغيــة احلــرص علــى أن ُتحــال اجلرائــم واإلنتهــاكات إىل الّســلطة احلكومّيــة 
امَلْعنّيــة وفــق األصــول. كمــا يتعّيــن علــى هــذه املؤّسســات، عنــد الضــرورة، أن تثنــي بشــكٍل فاعــٍل 
عــن الّتدابــري األمنّيــة غــري الشــرعّية التــي تطلقهــا اجِلهــات الفاعلــة غــري الرســمّية، ومتــى اقتضــى 

ــا.  ــب عليه ــا وأْن ُتعاِق ــى إنهائه ــل عل ــر، أْن تعم األم

توصيــات إلى الحكومة اللبنانّية والقادة السياســّيين:
ــع  ــح وض ــري ِلَمْن ــاذ الّتداب ــورّيني، واّتخ ــني الس ــرعّية لالجئ ــة الش ــة باإلقام ــني املتعّلق ــة القوان مراجع
قانــوين مؤّقــت لــكّل َمــن نزحــوا بســبب العنــف، إىل أن يتمّكنــوا مــن العــودة إىل ســوريا أو يســتقّروا 

ــالمة. ــروط الّس ــي ش ــر يراع ــد آخ ــّددًا يف بل جم

َتْعزيــز الّتعــاون بشــكل فاعــل مــا بــني املؤّسســات األمنّيــة نفســها، ومــا بــني املؤّسســات األمنّيــة 
اجملتمعــي  األمــن  َضْبــط  مبــادئ  إعتمــاد  َتْشــجيع  احمللّيــة.  واجملتمعــات  احمللّيــة  والّســلطات 
أو التقاربــي مــن جانــب الّشــرطة البلدّيــة، وَدْعــم املشــاريع التجريبّيــة يف البلدّيــات حيــث يتواجــد 

الالجئــون الســورّيون بأعــداد كبــرية. 

اإلقــرار بــأّن َتْجييــش خمــاوف اجملتمــع احملّلــي، عــرب اّتخــاذ الالجئــني الســورّيني كبــش حمرقــة علــى 
ر، ويوّلــد التوّتــرات مــا بــني الســّكان احمللّيــني والالجئــني.  نحــو مســتمّر، يقــّوي انعــدام األمــن امُلتصــوَّ
ــق منهــا  َتْطويــر قــدرة قطــاع األمــن علــى َجْمــع البيانــات حــول احلــوادث والّتهديــدات األمنّيــة، والتحقُّ
ــدة يف البالغــات العاّمــة، والّتمييــز بوضــوح مــا بــني امُلقاتلــني  وَنْشــرها. إســتخدام البيانــات املؤكَّ

والســّكان املدنّيــني.

توصيــات إلى الــوكاالت المانحة، ووكاالت األمم المّتحدة، 
والمنّظمات غيــر الحكومّية المحلّية والدولّية:

املنــاداة بصــوٍت أعلــى مــع احلكومــة اللبنانّيــة مبراجعــة القوانــني املرتبطــة باإلقامــة الشــرعّية 
لالجئــني الســورّيني وَتْأمــني احلمايــة. 

األفــراد  َرْبــط  عــرب  مثــاًل  الالجئــني،  ِلحمايــة  املؤّقتــة  احللــول  َتْســهيل  القصــري،  املــدى  علــى 
ُتبــدي  التــي  الرســمّية،  وغــري  الرســمّية  الفاعلــة  احمللّيــة  األمنّيــة  باجلهــات  امُلســتضَعفني 
ِلَدْعــم احللــول املرجتلــة مــن أجــل تفــادي اإلعتقــال، أو َتْســهيل إطــالق الّســراح يف  اســتعدادًا 
ــة  ــة إىل َتْقوي ــود اآليل ــة اجله ــة. مواصل ــري صاحل ــودة أو غ ــون مفق ــجيل تك ــق الّتس ــث وثائ ــاالت حي احل
متــارس  التــي  األمنّيــة  املؤّسســات  علــى  والّضْغــط  احملّلــي،  اجملتمــع  إىل  املســتندة  احلمايــة 

الالجئــني. ضــّد  واضــح  بشــكل  الّتمييــز 

ــة  ــّورات األمنّي ــني التص ــا ب ــرق م ــليٍم للف ــٍم س ــتندة إىل فه ــات املس ــني اخلدم ــج وَتْأم ــم الربام َتْصمي
والّتهديــدات األمنّيــة الفعلّيــة. جمابهــة التصــّورات غــري الّدقيقــة للّتهديــدات األمنّيــة مــن خــالل 
ــة، ونقاشــات  ــاًل احلــوارات املتعّلقــة بأمــن اجملتمعــات احمللّي التدّخــالت املالئمــة، التــي تشــمل مث



اإلعــالم.  وانخــراط وســائل  الهادفــة،  والّتوعيــة  ر،  وامُلتصــوَّ الفعلــي  األمــن  انعــدام  اخلــرباء حــول 
بــني  للتوّتــرات مــا  كــة  العوامــل امُلحرِّ أْن تســتهدف برامــج اإلســتقرار اإلجتماعــي  احلــرص علــى 
اجملتمعــات امُلضيفــة وجمتمعــات الالجئــني، مبــا يف ذلــك التصــّورات غــري املســتندة إىل أّي أســاس 

واملتعلِّقــة بانعــدام األمــن والّتهديــدات.

َدْعــم املؤّسســات األمنّيــة مــن أجــل َتْطويــر قــّوة أمنّيــة ُمراعيــة لإلعتبــارات اجلندرّيــة حتمــي اجلميــع. 
احلــرص علــى أْن تســتجيب برامــج احلمايــة املســتندة إىل اجملتمــع احملّلــي ِلمختلــف إحتياجــات 

ــة للّرجــال والفتيــان، كمــا للّنســاء والفتيــات. احلماي
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رات  ١  |  مركــز بــريوت للبحث واإلبداع، تصوُّ
املواطنني حــول الّتهديدات األمنّية الّناِجمة 

عن وجود الالجئني الســورّيني يف لبنان، 
دراســة خلفّية، لندن: إنرتناشونال ألريت، 

شباط/فرباير ٢٠١5

٢  |  يف عرســال، إشــتبك اجليش اللبناين 
وقوى األمــن الّداخلي مع املقاِتلني يف 

املناطــق احلدودّيــة، ومّت اختطاف أكر من ٢٠ 
»جندّيــً«. راِجْع اجلــدول الّزمني ِلَدْعم لبنان 

بشــأن نزاع عرسال: نزاع عرسال )والذي 
بدأ يف ٢ آب/أغســطس ٢٠١٤(، َدْعم لبنان، 

ومركز املعرفــة الّتاِبع للمجتمع املدين، 
http://cskc.daleel-madani.org/

timelines/27778، مّتــت زيارة املوقع يف 
١٣ حزيران/يونيو ٢٠١6 

٣ |  إّن الّرســم الســنوي ِلَتْجديد أوراق 
اإلقامة هو ٢٠٠ دوالٍر أمريكيٍّ للّشــخص 

الواحد، باإلضافة إىل رســوم كاتب العدل 
واخملتار. وتشــمل املستندات امَلْطلوبة 

لني لدى املفوضّية  من الســورّيني امُلسجَّ
الّسامية ِلشــؤون الالجئني الّتابعة لألمم 
عً من  املّتحدة عقَد إيجار مســكن ُموقَّ

ِقَبــل ماِلٍك وَمْختومً من ِقَبل خمتار، وُنَســخً 
َقــة عن هوّيــة املاِلك اللبناين وعن إّتفاق  ُمصدَّ

اإليجار أو صّك العقار، وشــهادة تسجيل 
من املفوضّية الّســامية ِلشؤون الالجئني 
ْخل  الّتابعــة لــألمم املّتحدة، وإثباتً على الدَّ

دًا بعدم العمل.  أو اإلمكانّيــات املادّيــة، وتعهُّ
ِلمزيــٍد مــن الّتفاصيل، راِجْع َدْعم لبنان، 

الشكلّية الرســمّية، آلّيات الوساطة، وعدم 
الشــرعّية: أثر سياســات الّدولة اللبنانّية على 
احليــاة اليومّية للســورّيني، بريوت: َدْعم لبنان، 

مّتوز/يوليــو ٢٠١6 )يصدر قريبً(

4  |  ِلمناقشــة نظرّية حول الّتهجني، 
راِجــْع ف.بويجي، أ.براون، ك.كليمنتس 

ة الهجينة  وأ.نوالن، حول األنظمة السياســيّ
َول الّناشــئة: َتْشكيل دولة يف سياق  والدُّ
»الهشاشــة«، برلني: مركز بحوث برغوف 

http://www. ،إلدارة الّنــزاع البّناء، ٢٠٠٠
berghof-foundation.org/fileadmin/
redaktion/Publications/Handbook/

Articles/boege etal handbook.pdf؛ 
ِلمناقشــة حول الّتهجني يف َتْوفري األمن يف 

لبنان، راِجْع َدْعم لبنان، األزمة والّســيطرة: 
األمن الهجني )غري( الّرســمي يف لبنان، 

بريوت، َدْعــم لبنان، مّتوز/يوليو ٢٠١6 )يصدر 
قريبً(

دي  5  |  ينطوي »اخلطاب الّرســمي« ِلُمزوِّ
األمــن احملّليــني على حماية الالجئني. راِجْع 
َدْعم لبنان، األزمة والّســيطرة، ٢٠١6، مرجع 

سابق

6  |  مّت إجراء ثالثني مقابلة عميقة شــبه 
منّظمــة يف الثالثة مواقع مع ُســّكان حملّيني 

ذكورًا وإناثً، ومع الجئني ســورّيني وُعّمال 
ُمهاجريــن على املدى الّطويل، وخماتري 
مســؤولني رسمّيً عن الّشؤون اإلدارّية 

احمللّية، وبلدّيات، والّشــرطة البلدّية، وفروع 
ة، ومنّظمات غري  حملّية ألحزاب سياســيّ

حكومّيــة حملّيــة ودولّية تعمل يف املناطق. 
وكان العائــق الــذي انتصب أمام البحث هو أّن 

املواقــع الثالثة أثبَتــْت بأّنها آِمنة متامً – رغم 
أّنهــا َمْطبوعــة بجوٍّ عامٍّ من اخلوف وعدم 

ل  الثقة والّترهيب اإلجتماعي – وال ُتســجِّ
الّنتائــج التحّديات التــي تواجهها مناطق تعاين 

من انعدام أمٍن ظاهٍر أكر. كما يســتقي 
املوجز أيضً من طاولة ُمســتديرة ناقَشــْت 
نتائج البحث األولّية وُعِقَدْت يف شــهر أّيار/

مايو ٢٠١6

7 |  َدْعم لبنان، األزمة والّســيطرة، ٢٠١6، 
مرجع سابق

8  |  الجئ ســوري، مقابلة، عاليه، مّت 
اإلستشــهاد بَقْوله يف َدْعم لبنان، األزمة 

والّســيطرة، ٢٠١6، مرجع سابق

٩  |  َدْعم لبنان، األزمة والّســيطرة، ٢٠١6، 
مرجع سابق

١٠  |  راِجْع الّرســم البياين للمعلومات: 
القائمون بامُلداهمــات والّتمييز اإلجتماعي، 

َدْعــم لبنان، مركز املعرفــة الّتاِبع للمجتمع 
http://cskc.daleel-madani. ،املدين

org/content/actors-and-raids-con-
flicts-social-discrimination-0، مّتت 

زيــارة املوقع يف ١٣ حزيران/يونيو ٢٠١6 

١١  |  َدْعم لبنان، األزمة والّســيطرة، ٢٠١6، 
مرجع سابق

١٢  |  راِجــْع مركــز بريوت للبحث واإلبداع، ٢٠١5، 
مرجع ســابق؛ وس.الشراباتي وج.مّنور، 

رات الالجئني السورّيني  إســتطالع حول تصوُّ
يف لبنــان، بريوت: معهد العلوم السياســّية 
http:// ،٢٠١5 ،يف جامعة القّديس يوســف

data.unhcr.org/syrianrefugees/
download.php?id=9335

١٣  |  القانــون ١7، قــوى األمن الّداخلي، 
http://www.isf.gov.lb/en/arti-

cle/193/Law-17، مّتــت زيارة املوقع يف 
٢٠ حزيران/يونيو ٢٠١6

١4  |  الّشــرطة البلدّية وَتْوفري األمن، تقرير 
حــول نتائج البحث النوعّي، لندن: إنرتناشــونال 

ألريت، شــباط/فرباير ٢٠١5 )مل ُينَشر(

١5  |  املرجع نفســه 

١6  |  املرجع نفســه 

١7  |  على ســبيل املثال، وجد البحث الذي 
أجَرْته إنرتناشــونال ألريت عام ٢٠١5 أّن بلدة 

املــرج يف البقاع الغربــي تتمّتع بثالثة ضّباط 
شــرطة فقط ُيغّطون ســكّانً يصل عددهم 
إىل ٢٠٠٠٠ مواطن حملّي و١٠٠٠٠ الجئ ســوري، 

فيمــا تتمّتــع مدينــة جبيل يف جبل لبنان بـِ ٤٢ 
ضابط شــرطة و٣٠ حرســً بلدّيً ِلسّكاٍن يصل 
عددهــم إىل ٤٠٠٠٠ مواطٍن حمليٍّ و5٠٠٠ الجئ. 

راِجْع الّشــرطة البلدّية وَتْوفري األمن، ٢٠١5، 
مرجع سابق

١8  |  َدْعم لبنان، األزمة والّســيطرة، ٢٠١6، 
مرجع سابق

١٩  |  راِجــْع، مثــاًل، إ.فارس، العنصرّية 
ل مسقط  ب والفوضى: كيف ُيشــكِّ والتعصُّ

رأســي بيئة حاِضنة  ِلداعش، حالة ذهنّية 
منفصلة، ١9 تشــرين األّول/أكتوبر ٢٠١٤، 
https://stateofmind13.com/tag/

/ebrine

٢٠  |  تــدور احلّجــة حول واقع أّن َتْعميمات 

ل ممكــن أْن ُتطّبقها القيادة  حظــر التجوُّ
العســكرّية الُعليــا وحدها، وال ينّص القانون 

البلــدي على أّن البلدّيــات تتمّتع بصالحّية 
َفــْرض َتْعميمات َحْظر جتّول. راِجْع 

ي.الســعدي، بحــٌث يف َتْعميمات َحْظر التجّول 
ضّد الســورّيني يف لبنان، مركز املعرفة 

الّتاِبــع للمجتمــع املدين، بريوت: َدْعم لبنان، 
http://cskc.daleel-madani. ،٢٠١٤

org/content/examining-cur-
fews-against-syrians-lebanon-0

٢١  |  َتْوفري األمن الهجني لالجئني الســورّيني: 
ــم مــن البحث والّتجربة، َعْرض على  التعلُّ

طاولــة مســتديرة نّظمها الُكّتاب ِلَحْصد ُردود 
الفعــل حول الّنتائــج األولّية للبحث امليدايّن، ١٢ 

أّيار/مايو ٢٠١6، بريوت

٢٢  |  َدْعم لبنان، الشــكلّية الرســمّية، آلّيات 
الوســاطة، وعدم الشرعّية، ٢٠١6، مرجع 

سابق 

٢٣  |  مواطــن لبنــاين، مقابلة، عاليه، مّت 
اإلستشــهاد بَقْوله يف َدْعم لبنان، األزمة 

والّســيطرة، ٢٠١6، مرجع سابق

٢4  |  راِجــْع، مثــاًل، ل.ديني وس.جنكينز، َتْأمني 
اجملتمعــات: مــا هو َضْبط األمن اجملتمعي 

وكيــف ُيطبَّق، دراســة خلفّية، لندن: معهد 
https:// ،الّتنميــة ما وراء البحار، ٢٠١٣
www.odi.org/sites/odi.org.uk/

files/odi-assets/publications-opin-
ion-files/8491.pdf

٢5  |  املرجع نفســه 

٢6  |  س.راو، َضْبــط األمــن اجملتمعي يف 
َول الهّشــة التي طالها الّنزاع، تقرير  الدُّ

بحثي ِلمكتب املســاعدة، برمينغهام: 
احلوكمة ومركز مــوارد الّتنمية اإلجتماعّية، 

http://www.gsdrc.org/docs/ ،٢٠١٣
open/hdg997.pdf

 Siren ٢7  |  مثاًل، عمل ســايرين آسوشــيتس
Associates مع مركز الّشــرطة يف رأس 

بــريوت )قوى األمن الّداخلي( يف بريوت ومع 
مديرّية شــؤون الالجئني السورّيني يف األردن 

يف خمّيَمــيْ الالجئني الّزعرتي واألزرق يف 
األردن. راِجْع: الّشــرطة البلدّية وَتْوفري األمن، 

٢٠١5، مرجع سابق

٢8  |  تتأّلــف اخللّيــة األمنّيــة يف النبطّية من 
ُضّباط شــرطة يأتون من خمس مؤّسسات 

أمنّيــة وثالث وزارات، إضافًة إىل ممثِّل واحد 
عــن اجملتمع املديّن. راِجْع م.املصري، 

سياق اإلســتقرار اإلجتماعّي يف قضاَءْي 
النبطّيــة وبنت جبيــل، تقرير حول َتْحليل 

الّنــزاع، برنامج األمم املّتحدة اإلمنائّي، آذار/
https://data. ،مــارس 6٢٠١، صفحة ٨

unhcr.org/syrianrefugees/download.
php?id=10748

٢٩  |  املرجع نفســه، صفحة 9  




