ﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﻮل
َو ْ
َﺗ ْﻮﻓ ا ﻣﻦ اﶈﻠّﻲ 
اﺘﻤﻌﺎت اﶈﻠ ّﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧ ّﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﻻﺟﺌﲔ ﺳﻮر ّﻳﲔ

التنفيذي
لخص
امل َّ
ُ
ّ

ص٣ .

مقد مة
ّ

ص٤ .

 ٠١إستجابات األمن يف
هجني
نظام
ٍ
ٍ

ص٤ .

السياسات
 ٠٢خيارات ّ
العامة لِتحسني األمن
ّ
نظام
ظل
احمل ّلــي يف ّ
ٍ
هجني

ص٨ .

 ٠٣توصيات

ص١١ .

شكر وتقدير
العامة هذا هو
السياســات
موجز ّ
ّ
منظمة «إنرتناشــونال
من إعداد ّ
ألريت»  ،International Alertوقد
املنظمة لِكتابته إىل
اســتندت
ّ
«د ْعم
تقريـ ٍـر
ٍّ
بحثي وضعه مركز َ
لبنــان»  Lebanon Supportبعنوان
والســيطرة :األمن الهجني
األزمة
ّ
َت
ـمي يف لبنان .وكان ْ
(غري) الرسـ ّ
منظمتا «إنرتناشــونال ألريت»
ّ
و«د ْعــم لبنان» قد تعاونتا على
َ
وتبادل
إطالق مشــروع بحث
ُ
معارف بدعــم من هولندا للبحوث
العلم ّية The Netherlands
Organization for Scientific

منظمتا
تود ّ
 .Researchوبال ّتــايل ّ
«د ْعم لبنان» و«إنرتناشونال
َ
ُعربا عن تقديرهما
أن ت ِ
ألــرت» ْ
للذين شــاركوا يف الطاولة
َ
ناقش ْت
املُ ســتديرة والتي
التّوصيات األساسـ ّية لِموجز
العامة هذا ،وهما
السياســات
ّ
ّ
تخصان ّ
بالشــكر الس ّيد «يزيد
ّ
الصايغ» ألجــل مراجعته املُ تأنّية
ّ
للموجز إ ّياه.

٣-٢

الم َّ
التنفيذي
لخص
ّ
ُ
الدعــوة لِصياغــة سياســات تتنــاول ت َْوفــر
السياســات
ّ
إن الهــدف مــن موجــز ّ
العامــة هــذا هــو ّ
ّ

املؤسســات
َطويــر أنظمــة
األمــن علــى املســتوى احمللّــي وحمايــة الالجئــن ،واقــراح وســائل ِلت ْ
ّ
بشــكل ُيعــزِّ ز حمايــة اجملتمعــات احملل ّيــة اللبنان ّيــة والالجئــن الســور ّيني الذيــن
األمن ّيــة اللبنان ّيــة
ٍ
ُ
ـهر ْي شــباط/فرباير وأ ّيــار/
ـث ميــدا ٍّ
ـاء علــى بحـ ٍ
تســتضيفهم هــذه اجملتمعــات .فبنـ ً
ين أجــري بــن شـ َ

التحديــات لِحمايــة
العامــة هــذا
السياســات
مايــو  2016يف ثالثــة مواقــع حــول لبنــانُ ،يحلِّــل موجــز ّ
ّ
ّ

اجلهــات األمن ّيــة الفاعِ لــة
اجملتمعــات احملل ّيــة والالجئــن يف
نظــام هجــن ،تتعايــش ضمنــه ِ
ٍ
ـأن مقاربــة
الرســم ّية وغــر الرســم ّية ِلتُط ِّبــق مزيجــً مــن التّدابــر األمن ّيــة .كمــا وتُقـ ِّـدم حججــً تثبــت بـ ّ
الســلبي ،تُضخِّ ــم تصـ ّـورات انعــدام األمــن بــن اللبنان ّيــن
التّرهيــب احلال ّيــة ،والتــي تعتمــد علــى الـ ّـردع ّ
وتنتهــك حقــوق الالجئــن وكرامتهــم.

فعالــةٍ  ،يتطلّــب ت َْوفــر األمــن علــى املســتوى
ويف ســبيل احلــؤول دون النّــزاع واإلجــرام بصــورةٍ ّ

احمللّــي تكييفــً ل ُِمقاربــة حفْ ــظ األمــن بغيــة جعلهــا جمتمع ّيــة املنحــى أكــر ،وأكــر إســتباق ّية،
ســتم ّر ّ
ِ
للشــرطة
السياســات
بالدعــم املُ
وســهلة املنــال أكــر .فيوصــي موجــز ّ
العامــة هــذا ّ
ّ
ً
إضافــة إىل
باملؤسســة بــن اجملتمعــات احملل ّيــة،
البلد ّيــة لإلفــادة مــن درجــة ال ّثقــة العاليــة
ّ
إمكان ّيــة وصــول الالجئــن إليهــا حســبما تب ّيــن .وبالتّــايل ،وبغيــة تَكْ ييــف التّدابــر األمن ّيــة لِتســتجيب
أن
للمســتوى
الفعلــي للتّهديــد واخملــاوف القائمــة ،يجــب علــى التّنســيق بــن الــوكاالت األمن ّيــة ْ
ّ
بع ْيــن اإلعتبــار األصــوات التــي تُم ِّثــل اإلحتياجــات األمن ّيــة لــكِ ال املواطنــن اللبنان ّيــن
ُيشــرك ويأخــذ َ
أن تُقيــم حــوارًا علــى املســتو َي ْين احمللّــي
والالجئــن الســور ّيني .ف ُيمكــن للــوكاالت األمن ّيــة مثــ ًا ْ
ومنظمــات حقــوق اإلنســان ،مبــا فيهــا تلــك العامِ لــة يف
املنظمــات اإلنســان ّية
واملناطقــي مــع
ّ
ّ
جمــال ضمــان حقــوق الالجئــن وحمايتهــم ،وكذلــك لِجــان األهــل يف املــدارس احلكوم ّيــة .ويجــدر
اعتبــار ُمراجعــة القوانــن املُ تعلِّقــة باإلقامــة الشــرع ّية لالجئــن الســور ّيني كخطــوة جتــاه ت َْخفيــف

بــأن ُيبلّغــوا عــن
العــبء عــن
للرعايــا الســور ّيني ْ
نظام ْ
َ
ــي األمــن والعدالــة اللبنان ّي ْيــن ،مــا يســمح ّ

اجلرائــم واإلنتهــاكات بــدون اخلــوف مــن اإلعتقــال ،ومــا ُيطم ِئــن اللبنان ّيــن بأ ّنــه يجــوز تعقُّ ــب األجانــب
وحماســبتهم أمــام القانــون.

مقد مة
ّ
السياســي بشــكل حــوادث
منــذ نهايــة احلــرب األهل ّيــة يف لبنــان ،غالبــً مــا جت ّلــى عــدم اإلســتقرار ّ
الصعيــد احمللّــي ،ارتبــط انعــدام
انطبع ْ
ــت بالتوتُّــر املُ تزا ِيــد ،وانعــدام األمــن ،وفــورات عنــف .علــى ّ
َ
التحــوالت
السياســي أو
السياســي يف البــاد لِيعكــس مراحــل اجلمــود
األمــن عمومــً باملنــاخ
ّ
ّ
ّ

يف اإلصطفافــات السياســ ّية .وجــاء تدفُّ ــق الالجئــن الســور ّيني منــذ العــام  2011حتّــى العــام 2014
ــت ع ّينــة مــن اللبنان ّيــن عــن
حتديــً جديــدًا لألمــن .فوفــق دراســة تعــود للعــام َ ١،2014
أبلغ ْ
ِل ُيشــكِّ ل ّ
الدالئــل التــي تُشــر إىل حتد ّيــات أمن ّيــة
تصــو ٍر ّ
بــأن الســور ّيني ُيشــكّ لون تهديــدًا أمن ّيــً ،رغــم قلّــة ّ
ّ
فعل ّيــة ناجمــة عــن وجــود الالجئــن الســور ّيني .وقــد اتّخــذَ ْت احلكومــة اللبنان ّيــة سلســلة مــن

ــت يف آب/أغســطس عــام  ٢،2014كإقامــة
وقع ْ
اإلجــراءات األمن ّيــة عقــب أزمــة عرســال والتــي َ
شــهور ،ويف شــهر كانــون الثــاين/
متــر
كاد ْت
حواجــز
ّ
ٌ
والســماح للجيــش بتنفيــذ ُمداهمــات ،ومــا َ
ّ

ـجلوا
ينايــر عــام  ،2015ح ّتــى
َ
فرضـ ْ
الرعايــا الســور ّيني بـ ْ
ـأن يتسـ ّ
ـت احلكومــة عينهــا قوانــن تُلـ ِـزم جميــع ّ

شــروط يصعــب إســتيفاؤها.
العــام لقــاء كلفــة باهظــة ووفــق
لــدى مكتــب األمــن
ٍ
ّ
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نظــام «هجــن» تتــولّاه جهــات فاعِ لــة رســم ّية وغــر
الصعيــد احمللّــيُ ،يوفَّ ــر األمــن عــر
ٍ
وعلــى ّ
4
رســم ّية تعمــل جنبــً إىل جنــب وتتكامــل مــع بعضهــا البعــض فا ِرضـ ًـة مزيجــً غريبــً مــن اإلجــراءات.
فغالبــً مــا تتداخــل ســلطات الــوكاالت األمن ّيــة الرســم ّية  -القـ ّـوات املُ س ـل َّحة اللبنان ّيــة (أي اجليــش
ّ
والشــرطة البلد ّيــة
ـام ،واخملابــرات العســكر ّية،
اللبنــاين) ،وقــوى األمــن ّ
الداخلــي ،ومكتــب األمــن العـ ّ

اجلهــات الفاعِ لــة غــر الرســم ّية بت َْوفــر األمــن
 إضافـ ًـة إىل هــذه الــوكاالت ،تُشــارك سلســلة مــن ِاخلاصــة ،وجمموعــات املواطنــن ،واألجنحــة امليليشــياو ّية
الصعيــد احمل ّلــي :فشــركات األمــن
ّ
علــى ّ
لألحــزاب السياســ ّية غالبــً مــا تقــوم بدور ّيــات يف ّ
ِحــل
الشــوارع ،وجتمــع املعلومــات ،وتتدخّ ــل ل ّ

الرســمي
اخلالفــات ،وتفــرض تعميمــات َح ْظــر
ّ
جتــول حملّــي .هــذه اإلجــراءات ،ووفــق اخلطــاب ّ

حــد ســواء.
ــزودي األمــن احمللّيــن ،غالبــً مــا ُتت َّخــذ لِحمايــة اللبنان ّيــن والالجئــن علــى ٍّ
ل ُِم ِّ
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الدعــوة إىل صياغــة سياســات تتنــاول ت َْوفــر
السياســات
ّ
إن الهــدف مــن موجــز ّ
العامــة هــذا هــو ّ
ّ

العامــة حتديــدًا
السياســات
األمــن علــى املســتوى احمللّــي وحمايــة الالجئــن .و ُيناقــش موجــز ّ
ّ
الســامة واحلمايــة
وســائل ِلتَطويــر أنظمــة
املؤسســات األمن ّيــة اللبنان ّيــة والتــي تهــدف إىل ت َْوفــر ّ
ّ

للمجتمعــات احمللّيــة اللبنان ّيــة والالجئــن الســور ّيني الذيــن هــم باســتضافة تلــك اجملتمعــات.
ـهر ْي شــباط/فرباير وأ ّيار/مايــو  2016يف قريــة
ـث ميــدا ٍّ
ويســتند املوجــز إىل بحـ ٍ
ين ُأجـ ِـري مــا بــن شـ َ

عربيــن يف شــمال لبنــان ،ويف قريــة شــبعا يف جنــوب لبنــان ،ويف بلــدة عاليــه يف جبــل لبنــان.
ـي املُ ختلــف ،كمــا لِخصائصهــا اإلجتماع ّيــة-
ـر ْت هــذه املناطــق نظــرًا لِتاريخهــا السياسـ ّ
وقــد اختـ َ

اإلقتصاد ّيــة والدميوغراف ّيــة.

6

التحديــات الرئيسـ ّية التــي
األول
السياســات
ويتأ ّلــف موجــز ّ
ّ
ّ
العامــة مــن ثالثــة أجــزاء .ف ُيناقــش اجلــزء ّ
هجــن .ويســتعرض اجلــزء ال ّثــاين خيــارات
نظــام
تواجــه ت َْوفــر األمــن علــى املســتوى احمللّــي يف
ٍ
ٍ

عامــة تُركِّ ــز علــى تَوفــر خدمــات أمن ّيــة غــر متح ّيــزة ومهن ّيــة للمواطنــن
ّ
حمــددة لِسياســات ّ

ســتقرين يف اجملتمعــات املُ ضيفــة .ويرســم اجلــزء الثالــث
اللبنان ّيــن ولالجئــن الســور ّيني املُ
ّ
للمؤسســات األمن ّيــة واحلكومــة والقــادة السياسـ ّيني،
ـت
خطوطــً عريضــة لِتوصيــات ُمحـ َّـددة ُو ِّج َهـ ْ
ّ
واملنظمــات غــر احلكوم ّيــة .و ُيرافــق موجــز
فضــ ًا عــن الــوكاالت املانِحــة ووكاالت األمم املتّحــدة
ّ
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الصــادرة عــن البحــث الــذي أجــراه
السياســات
ـي ُيناقــش بالتّفصيــل النّتائــج ّ
العامــة هــذا تقريـ ٌـر بحثـ ّ
ّ
ّ

مركــز «دعــم لبنــان» يف املواقــع الثالثــة يف شــمال لبنــان وجنــوب لبنــان وجبــل لبنــان.

5-4

هجني
نظام
إســتجابات األمن يف
ٍ
ٍ
نحلّــة وشــاقّ ة بالنّســبة للبنان ّيــن أنفســهم ،وبالنّســبة
ّ
الدولــة اللبنان ّيــة هــي دولــة ُم َ
«إن ّ

ثــان  ...جميعنــا نســمع هــذه العبــارة أكــر فأكــر يف معــرض حديثنــا عــن
للســور ّيني يف
مقــام ٍ
ٍ
ّ
القشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر
ـد مــن القـ ّـوة؛ هــو
الالجئــن :ففــي ّ
كل مــكان ،ال ّنــزوح هــو جتريـ ٌ
ســوري ،عاليــه
َــت موجــودة أصــ ًا» .الجــئ
أي قض ّيــة إجتماع ّيــة كان ْ
ّ
يف ّ
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«الوقايــة» من خالل ّ
الترهيب
وضعتْهــا احلكومــة
الصعيــد احمللّــي يف إطــار سياســة شــاملة
تُط َّبــق اإلجــراءات األمن ّيــة علــى ّ
َ
جتــاه الالجئــن الســور ّيني يف لبنــان ،وهــي تعتمــد مقاربــة التّرهيــب  -أي إســتخدام الـ َّـر ْدع والتّخويــف

صــف هــذه املقاربــة بصــورةٍ غــر دقيقــة مــن
ـم َو ْ
الســلوك اإلجرامـ ّ
ل َِم ْنــع ّ
ـي أو القتــايلّ .وغالبــً مــا يتـ ّ

الســلطات احملل ّيــة والوطن ّيــة علــى أنّهــا «وقايــة مــن ال ّنــزاع» و«وقايــة مــن اجلرميــة» - ٩وهمــا
قِ َبــل ّ
تعبــران ُيلمحــان عـ ً
ـادة إىل تدخّ ــات مــن قِ َبــل عـ ّـدة قطاعــات تســتهدف األســباب الضمن ّيــة لل ّنــزاع
واإلجــرام.
الســور ّيني مــن املتطلّبــات
وتــراوح جملــة اإلجــراءات القانون ّيــة واألمن ّيــة املَ فْ روضــة علــى الالجئــن ّ
التــي يصعــب إســتيفاؤها للحصــول علــى تصاريــح اإلقامــة ،إىل ُمداهمــات اجليــش ،واإلعتقــاالت

التجــول احمللّــي ،واملُ راقبــة مــن قِ َبــل جمموعــات املواطنــن.
القصــرة األمــد ،وتعميمــات َح ْظــر
ّ
وقــد اتُّخِ ــذَ ْت هــذه اإلجــراءات لِحمايــة اجملتمــع احمللّــي مــن التّهديــدات اخلارج ّيــة ،واملُ تم ِّثلــة
«متطرفــن» ويتس ـ ّببوا بحالــة عــدم أمــن
أن ُيصبحــوا
الســلطات ْ
بالالجئــن الســور ّيني الذيــن تخشــى ّ
ّ

يف املســاحة «املُ ضيفــة» ،بــدون دليــل وجيــه علــى احلاجــة الفعل ّيــة أو التّأثــر املُ رت ِّتــب علــى هــذه
اإلجــراءات.
القــوات املُ ســل َّحة اللبنان ّيــة أي اجليــش اللبنــاين عــدد احلواجــز ،وكِ ال اجليــش
منــذ عــام  ،2014زادت
ّ

اللبنــاين وقــوى األمــن الداخلــي عــزّ زا وجودهمــا علــى األرض يف املناطــق ذات األهم ّيــة اإلســراتيج ّية
والطــرق الرئيس ـ ّية .وقــد نُقِ ــل العديــد مــن املســاكن غــر الرســم ّية
والتــي تقــع يف جــوار احلــدود
ّ

أن
ســتأجرة
أراض ُم
حيــث يعيــش الالجئــون الســور ّيون يف اخلِ َيــم علــى
ٍ
بالقــوة علــى أســاس ّ
َ
ّ
ـت
الطرقــات الرئيس ـ ّية التــي يســتخدمها اجليــش .وأكــر مــا طا َلـ ْ
موقعهــا يتواجــد علــى مقربــة مــن ّ
١٠
أدى عـ ً
ـادة إىل اعتقــال ســور ّيني ذكــور بســبب
املداهمــات هــي مســاكن غــر رســم ّية مماثلــة ،مِ ّمــا ّ

ـت غــر شــرع ّية،
ليسـ ْ
فقدانهــم ألوراقهــم الثبوت ّيــة أو انتهــاء صالح ّيتهــا .ويف حــن ّ
أن املُ داهمــات َ
ومصــادرة ممتلــكات متّ ــت بــدون أمــر تفتيــش
إلّا ّ
أن البعــض منهــا ترافــق بت َْوقيفــات غــر شــرع ّية ُ
إن
ــد ٍع
عــام ويف غيــاب اخملتــار ،حســبما ُأبلِغنــا .وقــد قيــل لنــا يف مناطــق بحثنــا ّ
صــادِ ر عــن ُم ّ
ّ

ـم َي ْت
اخملابــرات العســكر ّية تقــوم مبداهمــات منتظمــة لِبيــوت الالجئــن الســور ّيني يف شــبعا ُ
(سـ ِّ
فة علــى وجــه اخلصــوص ّ
بـــ ِ «أ ّيــام أمن ّيــة»)ُ ،مســتهدِ ً
الشــبان املُ شــت َبه بانتمائهــم لِمجموعــات

ُمقاتِلــة ِ
ناشــطة عــر احلــدود يف ســوريا.

١١

أن مقاربــة التّرهيــب تُعــزِّ ز تصـ ُّـور إنعــدام األمــن بــن املواطنــن اللبنان ّيــن
الســخرية هــو ّ
ومــا ُيثــر ّ
ُعمــق ّ
قــوض بالتّــايل
الشــرخ مــا بــن الســكّ ان اللبنان ّيــن احملل ّيــن والالجئــن الســور ّيني ،مــا ُي ِّ
وت ِّ
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اإلســتقرار اإلجتماعــي .ويف الوقــت عينــه ،غالبــً مــا تكــون اإلجــراءات األمن ّيــة متييز ّيــة إذ تســتهدف

الرعايــا الســور ّيني وقيمتهــم
أفــرادًا علــى أســاس جنســ ّيتهم ،وهــي تُعت َبــر ِّ
تعديــً علــى كرامــة ّ

تدعــي بأنّهــا حتمــي
الذات ّيــة .وقــد تدفــع إجــراءات مماثلــة ببعــض األفــراد إىل اإلنضمــام لِمجموعــات ّ
بالســفر إىل أوروبــا يف
الالجئــن ،وتُقنعهــم بالعــودة إىل ســوريا يف رحلــة َم ْحفوفــة باخملاطــر أو
ّ
رحلــة غــر شــرع ّية وقــد تتســ ّبب بغرقهــم وهالكهــم.

َ
الرسمي أو الهجين
الرسمي وغير
ض ْبط األمن
ّ
ّ
ّ
والشــرطة البلد ّيــة مســؤول ّية َض ْبــط األمــن يف لبنــان .فتتو ّلــى قــوى
الداخلــي
تتشــارك قــوى األمــن ّ
وصـ ْـون احلر ّيــات
ـيَ ،
الســام اجملتمعـ ّ
ود ْعــم األمــن ،وت َْوفــر ّ
األمــن ّ
الداخلــي مســؤول ّية حفْ ــظ النّظــام َ
١٣
أمــا ّ
الشــرطة البلد ّيــة  -وكونهــا الــذّ راع
ضمــن إطــار القانــون ،وحمايــة املمتلــكات
العامــة ّ .
ّ

العام َت ْيــن،
والصحــة
والســامة
العــام،
الرفــاه
ّ
ّ
ّ
ّ
التنفيذ ّيــة للبلد ّيــات  -فهــي مســؤولة عــن «حمايــة ّ
١٤
شــرط ألّا تتضــارب مهامهــا مــع مهــام وكاالت األمــن املركز ّيــة»  .ويف حــن تتمتّــع ّ
الشــرطة
الداخلــي ،يبقــى اخملتــار وكونــه رئيــس
البلد ّيــة بحـ ّ
ـق التّحقيــق بجرميــة مــا قبــل وصــول قــوى األمــن ّ
ّ
الداخلــي حــن تُرتكَ ــب جرميــة
الشــرطة البلد ّيــة هــو املســؤول عــن مناشــدة َد ْعــم قــوى األمــن ّ

١٥
أي َم ْوقوفــن إىل قــوى األمــن
َســليم ّ
ـادة  74مــن القانــون  ، )1977/118وحــن تــرز احلاجــة إىل ت ْ
(املـ ّ
الداخلــي .ومــع وصــول الالجئــن الســور ّيني ،تولّــى ُض ّبــاط ّ
الشــرطة البلد ّيــة مســؤول ّيات جديــدة،
ّ

املنظمــات إىل مواقــع خم ّيمــات
ومرافقــة
ّ
مثــل «التّنســيق واملســاعدة علــى ت َْوزيــع اإلعانــات ُ
١٦
تواجــد ْت ضمــن البلد ّيــة» .
الالجئــن الســور ّيني أو مواقــع [أخــرى] إذا مــا
َ
إن ّ
الشــرطة البلد ّيــة هــي غــر ُمســلّحة وتتفــاوت قدراتهــا تفاوتــً كبــرًا حســب املواقــع؛ ففــي
ّ

البلــدات حيــث يتســاوى عــدد املُ قيمــن اللبنان ّيــن بعــدد الالجئــن الســور ّيني ،قــد تتو ّلــى األمــن قـ ّـوة
الشــرطة خمتلفــة متامــً .١٧ح ّتــى ويف مواقــع حيــث تُعت َبــر قـ ّـوة ّ
مــن ّ
الشــرطة البلد ّيــة صغــرة مــن
حيــث العــدد ،كمــا هــي احلــال يف عربيــن ،تتمتّــع البلــدة مبســتويات عاليــة مــن الثقــة بــن أفــراد
اجملتمــع احمللّــي .الالجئــون الســور ّيون يقصــدون هــم أيضــً ّ
الشــرطة البلد ّيــة :فوفــق نتائــج

ســجلون لــدى املفوض ّيــة
إن الالجئــن يف عربيــن وعاليــه ،والذيــن هــم يف الغالــب ُم
البحــثّ ،١٨
َّ
الرجــوع إىل ّ
ـد
الشــرطة البلد ّيــة .وواحـ ٌ
ّ
الســامية لِشــؤون الالجئــن التّابعــة لــأمم املتّحــدة ،مييلــون إىل ّ

املؤسســة هــو الت ّْوظيــف احمل ّلــي
مــن األســباب الرئيسـ ّية الكامِ نــة وراء الســلوك ّيات اإليجاب ّيــة جتــاه
ّ
ِض ّبــاط ّ
الداخلــي.
ل ُ
عتمــد مــن قِ َبــل قــوى األمــن ّ
الشــرطة البلد ّيــة ،علــى خــاف تنــاوب العناصــر املُ َ

أن جهــودًا تُبــذَ ل لِزيــادة عناصــر ّ
ـل
الشــرطة البلد ّيــة  -كونهــا
مؤسســة حتتـ ّ
جتــدر اإلشــارة هنــا إىل ّ
ّ

ـم أزمــة الالجئــن  -وال ُبـ ّـد مــن اســتكمال هــذه اجلهــود.
مرتبــة ّ
الصــدارة يف خضـ ّ
«ض ْبــط األمــن» :فتُشــر نتائــج البحــث الــذي ُأجـ ِـر َي
اجلهــات الفاعِ لــة غــر الرســم ّية أيضــً يف َ
وتنخــرط ِ
أن جمموعــات حمل ّيــة مــن املواطنــن أو أفــرادًا مــن عائــات نافِ ــذة يقومــون
يف عربيــن وشــبعا إىل ّ
ب َتنْظيــم دور ّيــات يف ّ
التجــول
ِحــل اخلِ الفــات ،و ُيراقبــون تعميمــات َح ْظــر
الشــوارع ،ويتدخّ لــون ل ّ
ّ

ــزودي األمــن غــر الرســم ّيني يســتجيبون وفــق ُمقتضــى احلــال،
احمللّــي ويفرضونهــا .١٩غــر ّ
أن ُم ِّ
وخاص ً
ــة تلــك
الدولــة
ّ
وبصــورةٍ غــر شــرع ّية أحيانــً ،رغــم اصطفافهــم غالبــً إىل جانــب سياســات ّ
الداخلــي
املُ تعلِّقــة بالالجئــن الســور ّيني .ومــن هنــا ،يجــب ُمراقبــة أفعالهــم مــن قِ َبــل قــوى األمــن ّ

أفعــال جرم ّيــة.
أي
ٍ
وينبغــي ْ
تتــم حماكمــة ّ
أن ّ

٧-٦

ـم
تُط َّبــق اإلجــراءات األمن ّيــة ،كفَ ـ ْـرض تعميمــات َح ْظــر التجـ ّـول البلد ّيــة ،ضمــن نظــام أمـ ٍ
ـن هجـ ٍ
ـن :فيتـ ّ
فرض ْتـ ُـه والقـ ّـوات املُ س ـلَّحة اللبنان ّيــة أي اجليــش
التّنســيق بشــأن َح ْظــر التجـ ّـول بــن البلد ّيــة التــي
َ

ـم تنفيــذه مــن قِ َبــل جمموعــات مــن املواطنــن مبعونــة األحــزاب السياس ـ ّية
اللبنــاين ،وغالبــً مــا يتـ ّ

أن
أن شــرع ّية تعميمــات َح ْظــر التجـ ّـول نفســها هــي حمـ ّ
ـط جــدل ،٢٠فمــن الواضــح ّ
احملل ّيــة .ورغــم ّ
إن اســتخدام أســلوب التّهديــد
تطبيقهــا مــن قِ َبــل اجلهــات الفاعِ لــة غــر الرســم ّية هــو غــر قانــوينّ .
٢١
اس حمل ّيــن للســور ّيني إىل ّ
الشــرطة البلد ّيــة هــو غــر
ــر ٍ
ــد جرميــةّ ،
وإن ت ْ
واإلعتــداء ُي َع ّ
َســليم ُح ّ
فــإن هــذا التّطبيــق
جتــو ٍل ال ُيعاقــب عليــه القانــون اللبنــاينّ .وبالتّــايل،
أن انتهــاك َح ْظــر
ّ
شــرعي مبــا ّ
ّ

ر النّقــص يف املعلومــات الواضحــة حــول مــدى
الهجــن لِتعميمــات َح ْظــر التجـ ّـول يشــرح إىل حـ ٍّـد كبـ ٍ
صحتهــا وتَطبيقهــا بــن الســكّ ان .ففــي حالــة عربيــن مث ـ ًاُ « ،يثبــت كِ ال الالجئــن والســكّ ان احملل ّيــن
ّ
أي وقــت
إن كانــت تعميمــات َح ْظــر
بأنّهــم ليســوا علــى
التجــول مــا زال ْ
ٍ
علــم متامــً ْ
َــت تُط َّبــق ،ويف ّ
ّ

مؤسســات ّية أو غــر
مــن اليــوم تأخــذ إجــراءات مماثلــة جمراهــا ،وإذا مــا كانــت إجــراءات مماثلــة
ّ
الداخلــي أو األحــزاب السياسـ ّية
وإن كان َمـ ْ
شــرع ّيةْ ،
ـن ُيط ِّبقهــا أساســً هــو اجليــش أو قــوى األمــن ّ
أو ّ
الشــرطة البلد ّيــة».٢٢

العامة لِتحسني األمن
السياســات
خيارات ّ
ّ
نظام هجني
ظل
احمل ّلــي يف ّ
ٍ
ســجلني يف البلد ّيــة ...إذ ميكننــا [حينئــذ] أن
«ال أمانــع وجــود ســور ّيني يف الليــل إذا كانــوا جميعــً ُم
َّ

ـن هــم ومــا إذا كانــوا يرتبطــون مبجموعــات مسـلّحة يف ســوريا» .مواطــن لبنــاين مــن ســكّ ان
نعــرف َمـ ْ

عاليــه

٢٣

العامــة لِتقويــة أمــن اجملتمعــات احملل ّيــة اللبنانيــة
السياســات
يتنــاول هــذا القســم خيــارات ّ
ّ
بــأن اإلحتياجــات األمن ّيــة
والالجئــن الســوريني علــى الصعيــد احمللــي .ويســتند التّحليــل إىل إدراك ّ
يجــب أن تُوفَّ ــر علــى نحــو حمــرف وغــر منحــاز مــن أجــل حمايــة املواطنــن اللبنان ّيــن والنازحــن
فعــال ،وت َْعزيــز اإلســتقرار اإلجتماعــي.
الســور ّيني (وحقوقهــم) بشــكل ّ

َت ْكييــف مقاربة َ
ض ْبط األمن
كمــا ناقشــنا يف القســم الســابقّ ،
مركــزي أكــر يف
للشــرطة البلد ّيــة إمكان ّيــة اإلضطــاع بــدو ٍر
ٍّ
اجملتمعــات احملل ّيــة ،وتأمــن احلمايــة اليوم ّيــة ،والتّنســيق عــن كثــب مــع قــوى األمــن الداخلــي
ـن فيهــم
والقــوات املس ـلّحة اللبنان ّيــة أي اجليــش اللبنــاين ،والتّواصــل مــع املُ ِ
(مبـ ْ
حاوريــن احملل ّيــن َ
ـزو ً
دة غــر رســم ّية لألمــن) .وإذ
األحــزاب السياسـ ّية وجمموعــات املواطنــن التــي تعمــل بصفتهــا مـ ِّ

تفيــد ّ
الشــرطة البلد ّيــة مــن ثقــة اجملتمــع احمل ّلــي وتق ُّبــل الالجئــن لِعناصرهــا باعتبارهــم نقطــة
جه ً
ــزة
اإلتّصــال األساســ ّية يف مــا يتعلّــق بالشــؤون األمن ّيــة ،ينبغــي أن تكــون هــذه الشــرطة ُم َّ

أن التّوافــق
لإلتّصــال بالســكّ ان باســتخدام مبــادئ َض ْبــط األمــن اجملتمعــي أو التقاربــي .ويف حــن ّ
تتضمــن املبــادئ الرئيســة ك ًال مــن ّ
الشــراكة ،وتوافــق
ِض ْبــط األمــن اجملتمعــي غائــب،
علــى تعريـ ٍ
ـف ل َ
ّ

وحــل املشــاكل،
والتوجــه اخلدماتــي ،واملبــادرة اإلســتباق ّية،
اجملتمــع احمللّــي ،واملســاءلة،
ّ
ّ
٢٤
ـتخدامه يف فرنســا ،ويشــتمل
فضــل اسـ
«ض ْبــط األمــن التقاربــي» فهــو مصطلــح ُي َّ
أمــا َ
والوصــول ّ .
ُ
علــى التواجــد العملياتــي ّ
للشــرطة يف اجملتمعــات احملل ّيــة أكــر مِ ّمــا يشــتمل علــى التّغيــر يف
ثقافــة َض ْبــط األمــن.٢٥

يجــب علــى َض ْبــط األمــن اجملتمعــي أو التّقاربــي يف قُ ــرى مثــل عربيــن أو شــبعا  -مبــا يشــمله مــن
راجلــة والتّواصــل املُ ِ
أن يهــدف إىل احلِ فــاظ علــى
دور ّيــات ِ
نتظــم مــع الســكّ ان احملل ّيــن والالجئــن ْ -
ّ
املؤسســات املعن ّيــة حــن ال
والرجــوع إىل
التّواصــل ،واإلســتجابة للمخــاوف
ّ
والشــكاوى احملل ّيــةّ ،

ترتبــط ّ
وج ْمــع املعلومــات ذات
الشــكاوى باجلرميــة واألمــن ،والوســاطة ل ّ
ِحــل اخلِ الفــات احملل ّيــةَ ،
الصلــة .ويف ســبيل التّواصــل مــع اجملتمــع احمل ّلــي يف هــذا اإلطــار ،ســوف يلــزم ّ
الشــرطة البلد ّيــة
ّ
جديــد لت َْوفــر خدمــة األمــن وتلبيــة
فهــم
ال جمموعــة إضاف ّيــة مــن املهــارات فحســب ،بــل أيضــً
ٌ
ٌ
والرجــال .مثــ ًا ،ســوف ُيركِّ ــز التّدريــب املهنــي علــى نزاهــة
اإلحتياجــات األمن ّيــة اخملتلفــة للنّســاء ّ

ود ْعــم هــذه احلقــوق .كمــا
ّ
املؤسســة ،وعملهــا الالسياســي ،والتزامهــا باحــرام حقــوق اإلنســان َ
ّ
ْ
ـتضعفني،
ـ
س
ـراد
ـ
واألف
ـات
ـ
اجملموع
ـع
ـ
م
ـل
ـ
العم
ـول
ـ
ح
ـرطة
ـ
الش
ـاط
ـ
ب
ض
ـن
ـ
ب
ـة
ـ
ّوعي
ت
ال
ـر
ـ
َش
ن
يجــب
املُ
ُ ّ
َ
ـي والعنــف القائــم علــى اجلنــس وآخــرون .و ُيمكــن
مبـ ْ
ـن فيهــم الالجئــون والنّاجــون مــن العنــف اجلنسـ ّ
َ
الســلوك املهن ّيــة أن تدعــم أيضــً ت ْ
رتفــة.
َشــكيل شــرطة بلد ّيــة ُمح ِ
لِقواعــد ّ
ْ

٩-٨

ِض ْبــط األمــن اجملتمعي
رر نقلــة ُمماثلــة :إذ ُيمكــن ل َ
ّ
إن منافــع َض ْبــط األمــن اجملتمعــي أو التقاربــي ُتـ ِّ
باملؤسســات الرســم ّية ،ويس ـلِّط
الدولــة علــى املســتوى احمل ّلــي ،ويبنــي ال ّثقــة
ْ
ّ
أن ُيعــزِّ ز شــرع ّية ّ
الضــوء علــى آراء اجملتمــع احمللّــي ،و ُيتيــح الفرصــة ّ
توعــي اجملتمــع احمللّــي
للشــرطة كــي ّ

وتثقّ فــه بشــأن اخملاطــر املُ حدِ قــة .٢٦و ُيمكــن للمقاربــة اجلديــدة يف اجملتمعــات احملل ّيــة التــي
املؤسســات املن ِ
ُتظــم مــع الالجئــن واحلصــول
تواصــل
أن ينتــج عنهــا
تُضيــف الالجئــن الســور ّينيْ ،
ُ
ّ
أن
ومعاجلــة خماوفهــم قبــل ْ
علــى املعلومــات منهــم ،ويف الوقــت عينــه ت َْوفــر احلمايــة لهــم ُ
إن اإلرادة السياســ ّية القائمــة لِتقويــة ّ
الشــرطة
تتفاقــم هــذه األخــرة وتُصبــح مصــدرًا للتوتُّــرّ .
٢٧
البلد ّيــة ،واألمثلــة املُ توافِ ــرة عــن جتربــة َض ْبــط األمــن اجملتمعــي يف لبنــان واملنطقــة  ،تُم ِّثــان
للتحــرك .و ُيمكــن إختبــار مقاربــات َض ْبــط األمــن اجملتمعــي والتقاربــي يف اجملتمعــات
فرصــة
ُّ
الدالئــل مــن امليــدان.
ين
احملل ّيــة اخملتلفــة ،وبالتّــايل صياغــة منــوذج لبنــا ّ
ّ
حملــي يرتكــز علــى ّ

ّ
للشــرطة البلد ّية
َدعْ م قوى األمن الداخلي
يتحـ ّـدث الســكان احملل ّيــون يف أماكــن عـ ّـدة ،وال سـ ّيما يف املناطــق الصغــرة مثــل عربيــن وشــبعا،
عــن غيــاب قــوى األمــن الداخلــي أو تواجــدٍ حمــدودٍ جــدًا لهــا .فمــع أرجح ّيــة وجــود شــرطة بلد ّيــة
ظــل
كل جمتمــع حملّــي .ويف
ّ
الداخلــي إىل التواجــد بكثافــة يف ّ
أقــوى ،قــد ال تضطــر قــوى األمــن ّ
ينصــب الرتكيــز علــى رفــع جهوز ّيــة قــوى األمــن الداخلــي لالســتجابة
وجــود شــرطة بلد ّيــة أقــوى،
ّ
لإلشــارات التــي تبعثهــا الشــرطة البلد ّيــة يف حــال حصــول نشــاط جرمــي أو اضطــراب مــدين.
متــدن ،ينبغــي علــى قــوى األمــن الداخلــي أن تضــع يف صلــب
ويف املناطــق حيــث اخلطــر األمنــي
ّ
أولو ّياتهــا التنســيق مــع الشــرطة البلد ّيــة وغريهــا مــن اجلهــات األمنيــة الفاعلــة ،والتــزام ســلوك
مبــن فيهــم غــر املواطنــن .أمــا يف املناطــق
حمــرف ،واحــرام حقــوق اإلنســان جلميــع األشــخاصَ ،
حيــث اخلطــر األمنــي أعلــى ،فيجــب أن تشــكّ ل قــوى األمــن الداخلــي جــزءًا مــن اســراتيج ّيات أمن ّيــة
والســلطات
املؤسســات األمن ّيــة
وضعهــا وتطبيقُ هــا باالشــراك مــع
نســقة أشــمل ،يجــري
ّ
ّ
ُم َّ
ُ
املدن ّيــة األخــرى.

التوســط
الرســمي للجهــات األمن ّيــة الرســم ّية الفاعِ لــة ،مثــل
كذلــك ينبغــي اإلقــرار
ّ
ّ
بالــدور غــر ّ

الــدور .فالواقــع أن التدخّ ــات غــر
غــر الرســمي ل ُ
ِض ّبــاط الشــرطة يف النزاعــات ،وتقديــر هــذا ّ
وفعالـ ًـة مــن حيــث التكلفــة ،وإذا
الرســمية لِض ّبــاط الشــرطة ت َُعـ ّـد مؤاتيـ ًـة ،ومراعيـ ًـة لســياق النــزاعّ ،

جــرى القيــام بهــا مــن دون حت ّيــز ،فيمكــن أن تؤ ّثــر إيجابــً علــى تصـ ّـورات املدنيــن حــول املؤسســة

األمن ّيــة .ويف حــن أن التدخّ ــات غــر الرســم ّية ُعـ ْـرف ُم ّت َبــع يف العديــد مــن البلــدانُ ،ي َعـ ّـد اعتمادهــا

ـل غــر الرســمي للخالفــات هــو املعيــار املُ ّت َبــع
مالئِمــً أكــر حتــى يف نظــام هجــن ،حيــث يكــون احلـ ّ

ـل
املؤسســات األمن ّيــة تطويــر مهــارات
علــى األرجــح .لــذا يجــب أن تدعــم
موظفيهــا يف جمــال حـ ّ
ّ
ّ
اخلِ الفــات ،وتناقــش صراحـ ًـة أدوارهــم الرســم ّية وغــر الرســم ّية ،وتضــع تدابــر إحرتاز ّيـ ًـة ضـ ّـد حــاالت
حتملــة يف األطــر غــر الرســم ّية.
إســاءة إســتعمال ّ
الســلطة املُ َ

ّ
ّ
ظل نظام هجين
المؤسســاتيان في
والتنســيق
الوعي
ّ
ـم جهــات رســم ّية متعـ ّـددة .وكمــا تشــر اخلل ّية
ُي َعـ ّـد التنســيق أساسـ ّيًا يف األنظمــة األمن ّيــة التــي تضـ ّ
تضــم مم ّثلــن عــن تســعة كيانــات ،ميكــن أن تكــون آل ّيــات
األمن ّيــة يف حمافظــة النبط ّيــة ،٢٨والتــي
ّ

الصعيــد
السياســة
التّنســيق «املرجـ َ
العامــة األساس ـ ّية املُ رتبطــة بالالجئــن الســوريني علــى ّ
ـع يف ّ
ّ
احمل ّلــي» .٢٩وميكــن آلل ّيــات التّنســيق هــذه املُ ط َّبقــة علــى املســتوى املناطقــي ،أن تؤ ّثــر مباشــرة
السياســات إىل
السياســات
العامــة األمن ّيــة احملل ّيــة ،وينبغــي بالتــايل أن تضمــن وصــول هــذه ّ
يف ّ
ّ
الصلــة .وتســتطيع اجلهــات األمن ّيــة الفاعِ لــة غــر الرســمية،
املعلومــات مــن املصــادر كافـ ًـة ذات ّ
أن
ســر النافــذةْ ،
علــى غــرار األحــزاب السياســ ّية ،أو جمموعــات املواطنــن احملل ّيــة ،أو أربــاب ا ُأل َ
املنظمــات اإلنســان ّية
التحديــات األمن ّيــة احملل ّيــة .فضـ ًا عــن ذلــك ،ت َُعـ ّـد
تقـ ّـدم معلومــات ق ّيمــة حــول
ّ
ّ
ـع يتيــح لهــا تقــدمي
ّ
ومنظمــات حقــوق اإلنســان ،مبــا فيهــا تلــك املعن ّيــة بحمايــة الالجئــن ،يف موقـ ٍ
املعلومــات ومناقشــة اإلحتياجــات األمن ّيــة للمجتمعــات احملل ّيــة التــي تخدمهــا.
الرســمي أيضــً علــى املســتوى البلــدي ،مــا بــن ّ
الشــرطة البلد ّيــة وقــوى
يجــري التّنســيق غــر ّ

األمــن الداخلــي واجلهــات األمنيــة الفاعلــة غــر الرســم ّية ،مثــل جمموعــات املواطنــن التــي تتو ّلــى
الشــوارع .ومــن املفيــد ّ
القيــام بدوريــات يف ّ
للشــرطة البلد ّيــة أن جتهــد مــن أجــل إدراج النازحــن
الســوريني يف هــذا التّنســيق ،وذلــك بغيــة احلــرص علــى معاجلــة خماوفهــم األمن ّيــة والتّهديــدات
الفعل ّيــة .أمــا إحــدى نقــاط اإلنطــاق اجل ّيــدة لِمثــل هــذا التّنســيق ،فيمكــن أن تكــون آل ّيــات احلمايــة

املســتندة إىل اجملتمــع احمللّــي ،والتــي وضعتهــا اجلهــات اإلنســان ّية الفاعِ لــة يف اجملتمعــات
احملل ّيــة يف أرجــاء لبنــان كافّ ـ ًـة ،علــى غــرار جمموعــات اجملتمــع احمل ّلــي ومراكــز َتنْســيق شــؤون
املؤسســات
احلمايــة .كمــا ميكــن دعــوة لِجــان األهــل يف املــدارس احلكوم ّيــة احملل ّيــة  -مبــا أنّهــا
ّ
ـمع  -إللقــاء
الوحيــدة حيــث يحظــى الالجئــون الســور ّيون بتمثيـ ٍ
ـل رسـ ٍّ
ـمي ،وحيــث أصــوات النّســاء تُسـ َ
الضــوء علــى وجهــات نظــر اجملتمعــات احملل ّيــة الســور ّية واللبنان ّيــة .هــذا ومــن شــأن حــوارات
ّ

مؤسســات أمن ّيــة وإدار ّيــة إىل جانــب اجملتمعــات احملل ّيــة املُ ضيفــة
ـم
ّ
اجملتمــع احمل ّلــي ،التــي تضـ ّ

ـرك للمخــاوف األمن ّيــة احملل ّيــة
ـم مشـ ٍ
متهــد الطريــق أمــام فهـ ٍ
وجمتمعــات الالجئــن احملل ّيــة ،أن ّ
والتّدابــر األمن ّيــة املطلوبــة.

إ ْنهاء َت ْجريم ّ
النزوح
الفعالــة للنّازحــن الســور ّيني تنظيمــً إلقامتهــم يف البــاد .هــذا التّدبــر ُي َطمئِــن
تتطلّــب احلمايــة
ّ

الدولــة قــادرةٌ علــى معاجلــة تداعيــات أزمــة الالجئــن األمن ّيــة
أيضــً الســكّ ان املُ ضيفــن ّ
بــأن ّ
نظامــي
ـت لالجئــن عــبءًا عــن كاهــل
ـع مؤقّ ـ ٍ
ـاد وضـ ٍ
واإلنســان ّية علــى ّ
الســواء .مــن جهــة ،يزيــل اعتمـ ُ
َ

األمــن والعدالــة اللبنان َّي ْيــن ،اللذيــن يعمــدان حاليــً إىل اعتقــال الســوريني «غــر الشــرع ّيني» ،وتوجيــه
ـات يف أغلــب األحيــان) ،وذلــك
بالســجن وغرامـ ٍ
اإلتّهامــات لهــم ومقاضاتهــم ومعاقبتهــم (بأحـ ٍ
ـكام ّ

والرجــال الســوريني علــى العمــل
لغيــاب وثائــق عاد ّيــة .مــن جهــة أخــرىُ ،يشـ ّ
ـجع هــذا اإلجــراء النّســاء ّ

فعــال
مــع
ّ
املؤسســات األمن ّيــة اللبنان ّيــة و َت ْبليغهــا بطوعيــةٍ أكــر ،األمــر الــذي يحمــي بشــكل ّ

أن مراجعــة عمل ّيــة َتنْظيــم الالجئــن الســور ّيني وت َْوثيقهــم
اجملتمعــات احملل ّيــة اللبنان ّيــة .كمــا ّ
الرعايــا
ت
الســلطات يف حــال ارتكــب الجــئ جرميــة مــا ،وت َُطمئِــن اللبنانيــن ّ
ّ
ُســهل إســتجابة ّ
أن ّ

األجانــب ميكــن مالحقتهــم ومســاءلتهم أمــام القانــون.

١١-١٠

توصيات
ِــكل مــن اجملتمعــات احملل ّيــة اللبنان ّيــة والالجئــن
الســامة واحلمايــة ل ٍّ
يتطلّــب تأمــن ّ
ـم للتّهديــدات التــي يطرحهــا الالجئــون علــى
الذيــن يعيشــون ضمــن هــذه اجملتمعــات ،إعــادة تقييـ ٍ
والســامة ،وتَكْ ييــف املقاربــات األمن ّيــة .فيمكــن مثـ ًا إلغــاء التّدابــر األمن ّيــة احملل ّيــة ،علــى غرار
األمــن
ّ

الدوريــات يف ّ
ـاء تدريج ّيــً واســتبدالها
الشــوارع أو مصــادرة الوثائــق الشــخص ّية ،إلغـ ً
َح ْظــر التجـ ّـول أو ّ
جمه ً
ــزة للتّواصــل بشــكل فاعــل مــع
بقــوة شــرطة حمل ّيــة (بلد ّيــة) حمرتفــة غــر منحــازة ،تكــون
ّ
ّ
إن ت َْوفــر احلمايــة املالئمــة
وحـ ّ
ـل مشــاكلهم واحلَ ْيلولــة دون حصــول إنتهــاكاتّ .
الســكّ ان والالجئــنَ ،

لالجئــن  -مــع األخــذ يف عــن اإلعتبــار خمتلــف إحتياجــات النّســاء والرجــال ومكامــن ضعفهــم -

وذلــك عــن طريــق التّشــريع املؤقّ ــت إلقامتهــم واعتمــاد َض ْبــط األمــن اجملتمعــي أو التقاربــي ،مــن
أن يضمــن األمــن للمجتمعــات احملل ّيــة اللبنان ّيــة.
شــأنه ْ
جــر ْت مناقشــتها ،تســتهدف التّوصيــات التّاليــة
السياســات
إســتنادًا إىل خيــارات ّ
ّ
العامــة التــي َ
املؤسســات األمن ّيــة احلكوم ّيــة ،واحلكومــة اللبنان ّيــة ،والقــادة السياس ـ ّيني ،إضافـ ًـة إىل وكاالت األمم
ّ
واملنظمــات غــر احلكوم ّيــة.
املتحــدة
ّ

للدولة:
المؤسســات
توصيات إلى
األمنية ال ّتابعة ّ
ّ
ّ
والقــوات املُ ســلَّحة اللبنان ّيــة أي اجليــش اللبنــاين ومكتــب األمــن
الداخلــي
ينبغــي علــى قــوى األمــن ّ
ّ

أن ينخرطــوا بشــكل فاعــل يف حــوارات منتظمــة حــول أمــن اجملتمعــات احملل ّيــة ،وذلــك
العــام ْ
املؤسســات األمن ّيــة املَ ْعن ّيــة كافّ ً
والســلطات احملل ّيــة ،واجملتمــع املــدين،
ــة،
مبشــاركةٍ مــن
ّ
ّ

واألحــزاب السياســ ّية ،ومم ّثلــن عــن اجملتمــع احمللّــي والالجئــن الســوريني .مــن شــأن هــذه
ـرك لإلحتياجــات
املؤسســات واجملتمعــات احملل ّيــة يف
أن تســاعد
ـم مشـ ٍ
التوصــل إىل تقييـ ٍ
احلــوارات ْ
ّ
ّ
وتشــارك املســؤول ّية يف ت َْوفــر األمــن.
األمن ّيــة،
ُ
يتع ّيــن علــى وزارة الداخل ّيــة وقــوى األمــن الداخلــي اإلســتثمار يف إضفــاء صفــة اإلحــراف علــى قـ ّـوة
ً
ـتفيدة مــن الثقــة القائمــة ضمــن اجملتمعــات احملل ّيــة .كمــا ال بـ ّـد مــن َد ْمــج
الشــرطة البلد ّيــة ،مسـ
مبــادئ َض ْبــط األمــن اجملتمعــي أو التقاربــي (الشــراكة ،واملبــادرة اإلســتباق ّية ،وإمكان ّيــة الوصــول،
واملســاءلة) يف اختصــاص ّ
املوظفــن علــى التّواصــل مــع
الشــرطة البلد ّيــة ،وبنــاء قــدرات
ّ

ـل مشــاكلهم.
والرجــال وحـ ّ
اجملتمعــات احملل ّيــة والالجئــن مــن خــال اإلصغــاء إىل خمــاوف النّســاء ّ
الداخلــي َد ْعــم ت َْدريــب ض ّبــاط ّ
الشــرطة علــى الوســاطة،
ينبغــي علــى وزارة الداخل ّيــة وقــوى األمــن ّ
َطويــر مهــارات العاملــن مــع الفئــات
ومراعــاة إعتبــارات النّــزاع ،وت ْ
والتّحكيــم ،وحقــوق اإلنســانُ ،

تتضمــن قواعــد
ـن فيهــم النازحــون مــن النّســاء والرجــال .كمــا ال بـ ّـد مــن احلــرص علــى أن
مبـ ْ
الضعيفــةَ ،
ّ
اخلاصــة ّ
ـم
الســلوك املهن ّيــة
بالشــرطة البلد ّيــة ،والتــي تعمــل وزارة الداخل ّيــة علــى ت ْ
َطويرهــا حاليــً بدعـ ٍ
ّ
مــن الــوكاالت األخــرى ،إلتزامــً بتأديــة املهــام بنزاهــةٍ مــع احــرام حقــوق اإلنســان لِجميــع األشــخاص.
أن تكــون اخلدمــات األمن ّيــة متاحـ ًـة للجميــع ،مبــا
يجــب أن حتــرص
املؤسســات األمن ّيــة كافّ ـ ًـة علــى ْ
ّ
موظفيهــا إىل
حتظــر جلــوء
ّ
أن ّ
والرعايــا األجانــب واألقل ّيــات اجلندر ّيــة .كمــا يجــب ْ
يف ذلــك النّســاء ّ

رب َر ْيــن ،أو التّوقيفــات اإلعتباط ّيــة ،أو َرفْ ــض اخلدمــات علــى أســاس
التّهديــد والتّرهيــب غــر امل ّ
اجلنســ ّية أو الوضــع اإلجتماعــي أو اجلنــدرة ،أو غــر ذلــك مــن عالمــات الهو ّيــة.

مــزودي األمــن غــر الرســم ّيني ،مثــل جمموعــات
ــر بــدور
ينبغــي علــى
املؤسســات األمن ّيــة ْ
ّ
ّ
أن تُقِ ّ

وحــل
املدن ّيــن احملل ّيــة ،وبقدرتهــم علــى املســاعدة يف احلمايــة الذات ّيــة للمجتمعــات احملل ّيــة
ّ
مــزودي
بــد أيضــً مــن احملافظــة علــى عالقــات متينــة مــع
اخلالفــات علــى املســتوى احمللّــي .ال ّ
ِّ

الســلطة احلكوم ّيــة
األمــن غــر الرســم ّيني بغيــة احلــرص علــى أن تُحــال اجلرائــم واإلنتهــاكات إىل ّ
ـل
املَ ْعن ّيــة وفــق األصــول .كمــا يتع ّيــن علــى هــذه
ـكل فاعـ ٍ
املؤسســات ،عنــد الضــرورة ،أن تثنــي بشـ ٍ
ّ

اجلهــات الفاعلــة غــر الرســم ّية ،ومتــى اقتضــى
عــن التّدابــر األمن ّيــة غــر الشــرع ّية التــي تطلقهــا ِ
وأن تُعاقِ ــب عليهــا.
أن تعمــل علــى إنهائهــا ْ
األمــرْ ،

ـيين:
توصيــات إلى الحكومة
اللبنانية والقادة السياسـ ّ
ّ
مراجعــة القوانــن املتعلّقــة باإلقامــة الشــرع ّية لالجئــن الســور ّيني ،واتّخــاذ التّدابــر ل َِمنْــح وضــع

يســتقروا
لــكل َمــن نزحــوا بســبب العنــف ،إىل أن يتمكّ نــوا مــن العــودة إىل ســوريا أو
قانــوين مؤقّ ــت
ّ
ّ
الســامة.
جمــددًا يف بلــد آخــر يراعــي شــروط ّ
ّ

املؤسســات األمن ّيــة
املؤسســات األمن ّيــة نفســها ،ومــا بــن
ت َْعزيــز التّعــاون بشــكل فاعــل مــا بــن
ّ
ّ
والســلطات احملل ّيــة واجملتمعــات احملل ّيــة .ت ْ
َشــجيع إعتمــاد مبــادئ َض ْبــط األمــن اجملتمعــي
ّ

أو التقاربــي مــن جانــب ّ
ود ْعــم املشــاريع التجريب ّيــة يف البلد ّيــات حيــث يتواجــد
الشــرطة البلد ّيــةَ ،
الالجئــون الســور ّيون بأعــداد كبــرة.
ـأن ت َْجييــش خمــاوف اجملتمــع احمل ّلــي ،عــر اتّخــاذ الالجئــن الســور ّيني كبــش حمرقــة علــى
اإلقــرار بـ ّ
ـتمر ،يقـ ّـوي انعــدام األمــن املُ تصـ َّـور ،ويو ّلــد التو ّتــرات مــا بــن الســكّ ان احملل ّيــن والالجئــن.
نحــو مسـ ّ

َطويــر قــدرة قطــاع األمــن علــى َج ْمــع البيانــات حــول احلــوادث والتّهديــدات األمن ّيــة ،والتحقُّ ــق منهــا
ت ْ
ون ْ
العامــة ،والتّمييــز بوضــوح مــا بــن املُ قاتلــن
َشــرها .إســتخدام البيانــات املؤكَّ ــدة يف البالغــات
ّ
والســكّ ان املدن ّيــن.

توصيــات إلى الــوكاالت المانحة ،ووكاالت األمم الم ّتحدة،
ّ
والدولية:
المحلية
الحكومية
والمنظمات غيــر
ّ
ّ
ّ
بصــوت أعلــى مــع احلكومــة اللبنان ّيــة مبراجعــة القوانــن املرتبطــة باإلقامــة الشــرع ّية
املنــاداة
ٍ
لالجئــن الســور ّيني و َت ْأمــن احلمايــة.
َســهيل احللــول املؤقّ تــة لِحمايــة الالجئــن ،مثــ ًا عــر َر ْبــط األفــراد
علــى املــدى القصــر ،ت ْ
ســتضعفني باجلهــات األمن ّيــة احملل ّيــة الفاعلــة الرســم ّية وغــر الرســم ّية ،التــي تُبــدي
املُ
َ
الســراح يف
َســهيل إطــاق ّ
اســتعدادًا ل َِد ْعــم احللــول املرجتلــة مــن أجــل تفــادي اإلعتقــال ،أو ت ْ
احلــاالت حيــث وثائــق التّســجيل تكــون مفقــودة أو غــر صاحلــة .مواصلــة اجلهــود اآليلــة إىل تَقْ ويــة
املؤسســات األمن ّيــة التــي متــارس
والضغْ ــط علــى
احلمايــة املســتندة إىل اجملتمــع احمللّــي،
ّ
ّ
ضــد الالجئــن.
التّمييــز بشــكل واضــح
ّ
التصــورات األمن ّيــة
ســليم للفــرق مــا بــن
فهــم
َصميــم الربامــج و َت ْأمــن اخلدمــات املســتندة إىل
ٍ
ٍ
ت ْ
ّ

الدقيقــة للتّهديــدات األمن ّيــة مــن خــال
والتّهديــدات األمن ّيــة الفعل ّيــة .جمابهــة
التصــورات غــر ّ
ّ
التدخّ ــات املالئمــة ،التــي تشــمل مث ـ ًا احلــوارات املتعلّقــة بأمــن اجملتمعــات احملل ّيــة ،ونقاشــات

١٣-١٢

تصــور ،والتّوعيــة الهادفــة ،وانخــراط وســائل اإلعــام.
اخلــراء حــول انعــدام األمــن الفعلــي واملُ
َّ

حركــة للتوتّــرات مــا بــن
احلــرص علــى ْ
أن تســتهدف برامــج اإلســتقرار اإلجتماعــي العوامــل املُ ِّ

أي أســاس
اجملتمعــات املُ ضيفــة وجمتمعــات الالجئــن ،مبــا يف ذلــك التصـ ّـورات غــر املســتندة إىل ّ

واملتعلِّقــة بانعــدام األمــن والتّهديــدات.

َطويــر قـ ّـوة أمن ّيــة ُمراعيــة لإلعتبــارات اجلندر ّيــة حتمــي اجلميــع.
َد ْعــم
املؤسســات األمن ّيــة مــن أجــل ت ْ
ّ

أن تســتجيب برامــج احلمايــة املســتندة إىل اجملتمــع احمللّــي لِمختلــف إحتياجــات
احلــرص علــى ْ
للرجــال والفتيــان ،كمــا للنّســاء والفتيــات.
احلمايــة ّ

تصورات
 | ١مركــز بــروت للبحث واإلبداع،
ُّ
املواطنني حــول التّهديدات األمن ّية النّاجِ مة
عن وجود الالجئني الســور ّيني يف لبنان،
دراســة خلف ّية ،لندن :إنرتناشونال ألريت،
شباط/فرباير 2015
 | ٢يف عرســال ،إشــتبك اجليش اللبناين
الداخلي مع املقاتِلني يف
وقوى األمــن ّ
املناطــق احلدود ّيــة ،ومتّ اختطاف أكرث من 20
«جند ّيــً» .راجِ ْع اجلــدول الزّ مني ل َِد ْعم لبنان
بشــأن نزاع عرسال :نزاع عرسال (والذي
بدأ يف  2آب/أغســطس َ ،)2014د ْعم لبنان،
ومركز املعرفــة التّابِع للمجتمع املدين،
http://cskc.daleel-madani.org/
 ،timelines/27778متّ ــت زيارة املوقع يف
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الرســم الســنوي ِلت َْجديد أوراق
ّ |٣
إن ّ
أمريكي ّ
للشــخص
اإلقامة هو  200دوال ٍر
ٍّ
الواحد ،باإلضافة إىل رســوم كاتب العدل
واخملتار .وتشــمل املستندات املَ ْطلوبة
سجلني لدى املفوض ّية
من الســور ّيني املُ َّ
السامية لِشــؤون الالجئني التّابعة لألمم
ّ
عقد إيجار مســكن ُموقَّ عًا من
املتّحدة
َ
ُســخًا
ومخْ تومًا من قِ َبل خمتار ،ون َ
قِ َبــل مال ٍِك َ
صدقَ ــة عن هو ّيــة املالِك اللبناين وعن إتّفاق
ُم َّ
صك العقار ،وشــهادة تسجيل
اإليجار أو ّ
الســامية لِشؤون الالجئني
من املفوض ّية ّ
الدخْ ل
التّابعــة لــأمم املتّحدة ،وإثباتًا على َّ
وتعهدًا بعدم العمل.
أو اإلمكان ّيــات املاد ّيــة،
ُّ
لِمزيــدٍ مــن التّفاصيل ،راجِ ْع َد ْعم لبنان،
الشكل ّية الرســم ّية ،آل ّيات الوساطة ،وعدم
الدولة اللبنان ّية على
الشــرع ّية :أثر سياســات ّ
احليــاة اليوم ّية للســور ّيني ،بريوتَ :د ْعم لبنان،
متّ وز/يوليــو ( 2016يصدر قريبًا)
 | ٤لِمناقشــة نظر ّية حول التّهجني،
ـع ف.بويجي ،أ.براون ،ك.كليمنتس
راجِ ـ ْ
وأ.نوالن ،حول األنظمة السياسّــية الهجينة
والد َول النّاشــئة :ت ْ
َشكيل دولة يف سياق
ُّ
«الهشاشــة» ،برلني :مركز بحوث برغوف
إلدارة ال ّنــزاع البنّاءhttp://www. ،2000 ،
berghof-foundation.org/fileadmin/
redaktion/Publications/Handbook/
Articles/boege etal handbook.pdf؛
لِمناقشــة حول التّهجني يف ت َْوفري األمن يف
والســيطرة:
لبنان ،راجِ ْع َد ْعم لبنان ،األزمة
ّ
الرســمي يف لبنان،
األمن الهجني (غري) ّ
بريوتَ ،د ْعــم لبنان ،متّ وز/يوليو ( 2016يصدر
قريبًا)
زودي
الرســمي» ل ُِم ِّ
 | ٥ينطوي «اخلطاب ّ
األمــن احمللّيــن على حماية الالجئني .راجِ ْع
والســيطرة ،2016 ،مرجع
َد ْعم لبنان ،األزمة
ّ
سابق
 | ٦متّ إجراء ثالثني مقابلة عميقة شــبه
ســكّ ان حمل ّيني
ّ
منظمــة يف الثالثة مواقع مع ُ
وع ّمال
ذكورًا وإناثًا ،ومع الجئني ســور ّيني ُ
الطويل ،وخماتري
ُمهاجريــن على املدى ّ
مســؤولني رسم ّيًا عن ّ
الشؤون اإلدار ّية
ّ
والشــرطة البلد ّية ،وفروع
احملل ّية ،وبلد ّيات،
ومنظمات غري
حمل ّية ألحزاب سياسّــية،
ّ
حكوم ّيــة حمل ّيــة ودول ّية تعمل يف املناطق.
أن
وكان العائــق الــذي انتصب أمام البحث هو ّ
ـت بأنّها آمِ نة متامًا – رغم
املواقــع الثالثة أثب َتـ ْ
عام من اخلوف وعدم
بجو ٍّ
أنّهــا َم ْطبوعــة ٍّ

ُســجل
الثقة والتّرهيب اإلجتماعي – وال ت ِّ
التحديات التــي تواجهها مناطق تعاين
النّتائــج
ّ
ظاهر أكرث .كما يســتقي
أمن
من انعدام ٍ
ٍ
َ
ـت
املوجز أيضًا من طاولة ُمســتديرة
ناقشـ ْ
وعقِ َد ْت يف شــهر أ ّيار/
نتائج البحث األول ّية ُ
مايو 2016
والســيطرة،2016 ،
َ | ٧د ْعم لبنان ،األزمة
ّ
مرجع سابق
 | ٨الجئ ســوري ،مقابلة ،عاليه ،متّ
اإلستشــهاد بقَ ْوله يف َد ْعم لبنان ،األزمة
والســيطرة ،2016 ،مرجع سابق
ّ
والســيطرة،2016 ،
َ | ٩د ْعم لبنان ،األزمة
ّ
مرجع سابق
الرســم البياين للمعلومات:
 | ١٠راجِ ْع ّ
القائمون باملُ داهمــات والتّمييز اإلجتماعي،
َد ْعــم لبنان ،مركز املعرفــة التّابِع للمجتمع
املدينhttp://cskc.daleel-madani. ،
org/content/actors-and-raids-con ،flicts-social-discrimination-0متّ ت
زيــارة املوقع يف  13حزيران/يونيو 2016
والســيطرة،2016 ،
َ | ١١د ْعم لبنان ،األزمة
ّ
مرجع سابق
ـع مركــز بريوت للبحث واإلبداع،2015 ،
 | ١٢راجِ ـ ْ
مرجع ســابق؛ وس.الشراباتي وج.منّ ور،
تصورات الالجئني السور ّيني
إســتطالع حول
ُّ
يف لبنــان ،بريوت :معهد العلوم السياسـ ّية
القديس يوســفhttp:// ،2015 ،
يف جامعة ّ
data.unhcr.org/syrianrefugees/
download.php?id=9335
الداخلي،
 | ١٣القانــون  ،17قــوى األمن ّ
http://www.isf.gov.lb/en/arti ،cle/193/Law-17متّ ــت زيارة املوقع يف
 20حزيران/يونيو 2016
ّ | ١٤
الشــرطة البلد ّية وت َْوفري األمن ،تقرير
النوعي ،لندن :إنرتناشــونال
حــول نتائج البحث
ّ
ألريت ،شــباط/فرباير ( 2015مل ُي َ
نشر)
 | ١٥املرجع نفســه
 | ١٦املرجع نفســه
 | ١٧على ســبيل املثال ،وجد البحث الذي
أن بلدة
أجرتْه إنرتناشــونال ألريت عام ّ 2015
َ
املــرج يف البقاع الغربــي تتمتّع بثالثة ض ّباط
غطون ســكاّنًا يصل عددهم
شــرطة فقط ُي ّ
حملي و 10000الجئ ســوري،
إىل  20000مواطن
ّ
فيمــا تتم ّتــع مدينــة جبيل يف جبل لبنان بـ ِ42
ان يصل
ضابط شــرطة و 30حرســً بلد ّيًا لِسكّ ٍ
حملي و 5000الجئ.
مواطن
عددهــم إىل 40000
ٍ
ٍّ
راجِ ْع ّ
الشــرطة البلد ّية وت َْوفري األمن،2015 ،
مرجع سابق
والســيطرة،2016 ،
َ | ١٨د ْعم لبنان ،األزمة
ّ
مرجع سابق
ـع ،مثـ ًا ،إ.فارس ،العنصر ّية
 | ١٩راجِ ـ ْ
والتعصب والفوضى :كيف ُيشــكِّ ل مسقط
ُّ
رأســي بيئة ِ
حاضنة لِداعش ،حالة ذهن ّية
األول/أكتوبر ،2014
منفصلة 19 ،تشــرين ّ
https://stateofmind13.com/tag/
/ebrine
أن ت َْعميمات
 | ٢٠تــدور
احلجــة حول واقع ّ
ّ

أن تُط ّبقها القيادة
حظــر
التجول ممكــن ْ
ُّ
ينص القانون
العليــا وحدها ،وال ّ
العســكر ّية ُ
أن البلد ّيــات تتمتّع بصالح ّية
البلــدي على ّ
جتول .راجِ ْع
فَ ـ ْـرض ت َْعميمات َح ْظر ّ
ي.الســعدي ،بحـ ٌ
التجول
ـث يف ت َْعميمات َح ْظر
ّ
ضد الســور ّيني يف لبنان ،مركز املعرفة
ّ
التّا ِبــع للمجتمــع املدين ،بريوتَ :د ْعم لبنان،
http://cskc.daleel-madani. ،2014
org/content/examining-curfews-against-syrians-lebanon-0
 | ٢١ت َْوفري األمن الهجني لالجئني الســور ّيني:
التع ُّلــم مــن البحث والتّجربةَ ،ع ْرض على
صد ُردود
طاولــة مســتديرة ّ
نظمها الكُ تّاب ل َِح ْ
الفعــل حول النّتائــج األول ّية للبحث امليداينّ12 ،
أ ّيار/مايو  ،2016بريوت
َ | ٢٢د ْعم لبنان ،الشــكل ّية الرســم ّية ،آل ّيات
الوســاطة ،وعدم الشرع ّية ،2016 ،مرجع
سابق
 | ٢٣مواطــن لبنــاين ،مقابلة ،عاليه ،متّ
اإلستشــهاد بقَ ْوله يف َد ْعم لبنان ،األزمة
والســيطرة ،2016 ،مرجع سابق
ّ
ـع ،مثـ ًا ،ل.ديني وس.جنكينزَ ،ت ْأمني
 | ٢٤راجِ ـ ْ
اجملتمعــات :مــا هو َض ْبط األمن اجملتمعي
وكيــف ُيط َّبق ،دراســة خلف ّية ،لندن :معهد
التّنميــة ما وراء البحارhttps:// ،2013 ،
www.odi.org/sites/odi.org.uk/
files/odi-assets/publications-opinion-files/8491.pdf
 | ٢٥املرجع نفســه
 | ٢٦س.راوَ ،ض ْبــط األمــن اجملتمعي يف
ّ
الهشــة التي طالها النّزاع ،تقرير
الد َول
ُّ
بحثي لِمكتب املســاعدة ،برمينغهام:
احلوكمة ومركز مــوارد التّنمية اإلجتماع ّية،
http://www.gsdrc.org/docs/ ،2013
open/hdg997.pdf
 | ٢٧مث ًال ،عمل ســايرين آسوشــيتس Siren
 Associatesمع مركز ّ
الشــرطة يف رأس
الداخلي) يف بريوت ومع
بــروت (قوى األمن ّ
مدير ّية شــؤون الالجئني السور ّيني يف األردن
يف خم ّي َْمــي الالجئني الزّ عرتي واألزرق يف
األردن .راجِ ْعّ :
الشــرطة البلد ّية وت َْوفري األمن،
 ،2015مرجع سابق
 | ٢٨تتأ ّلــف اخلل ّيــة األمن ّيــة يف النبط ّية من
مؤسسات
ض ّباط شــرطة يأتون من خمس
ُ
ّ
أمن ّيــة وثالث وزارات ،إضافةً إىل مم ِّثل واحد
عــن اجملتمع املدينّ .راجِ ْع م.املصري،
قضاء ْي
اإلجتماعي يف
سياق اإلســتقرار
ّ
َ
النبط ّيــة وبنت جبيــل ،تقرير حول ت َْحليل
اإلمنائي ،آذار/
ال ّنــزاع ،برنامج األمم املتّحدة
ّ
مــارس  ،6201صفحة https://data. ،8
unhcr.org/syrianrefugees/download.
php?id=10748
 | ٢٩املرجع نفســه ،صفحة 9

