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أمثرت جهود اإلصالح يف قوى األمن الداخيل اللبنانية ،املدعومة من جهات مانحة دولية ،عن
نتائج ج ّيدة يف إحدى مناطق بريوت .عىل الرغم من أ َّن هذه النتائج كانت غري كاملة ومحدودة
طي عادل وف َّعال
جغراف ًياَّ ،إل أنَّها ُمش ِّجعة أل َّن العقبات التي تحول دون تقديم عمل ُش ّ
يف لبنان ال ت ُ َع ّد وال ت ُحىص .تتمثّل إحدى هذه العقبات يف العالقة املضطربة بني املواطنني
والدولة ،واملنافسة من املجموعات غري التابعة للدولة من ناحية توفري األمن .لك َّن فرصة التغيري
خاصة .ومن
موجودة ،والتعاون الدويل جا ٍر يف هذا الصدد ،وإ ْن كانت تعرتضه ً
أيضا تحدّياتٌ ّ
املُش ِّجع أ َّن استطالعات الرأي ت ُِّبي أ َّن التو ُّجه نحو فلسفة الرشطة املجتمعية قد زا َد من شعور
مم يجب القيام
السكّان باألمن واألمان ،كام ع َّز َز ثقتهم بالرشطة .ويف حني ما ز َال هناك الكثري َّ
به ،وبينام يجب أن يشكّل إصالح القطاع األمني جز ًءا من جهود إصالحية متكاملةّ ،إل أ َّن هذه
أيضا من
ُعتب هذه النتائج ُمش ِّجعة ً
النتائج تؤكّد عىل خيار التعاون مع قوى األمن الداخيل .وت َ
مؤسسة قوى األمن الداخيل والتي ستؤيت مثارها يف
ناحية التغيريات الجارية عىل ٍ
قدم وساق يف َّ
السنوات الثالث القادمة.
طي العادل والف ّعال يف لبنان
تحدّ يان َي ِقفان يف وجه العمل ُ
الش ّ
ُ
طي عادل وف َّعال يف لبنان ،لكن ت ُربز يف هذا
تكث التح ّديات التي تحول دون تقديم عمل ُش ّ
اإلطار مسألتان أساسيتان ،تتمثّل إحداهام يف العالقة املتباينة بني املواطنني واألجهزة األمنية
للدولة ،مبا يف ذلك قوى األمن الداخيل واألمن العام .سم َحت استطالعات الرأي حول األجهزة
األمنية باكتسا صورة دقيقة عن آراء الناس ،لكن بصورة عا َّمة ميك ُن القول إ ّن انعدام الثقة
باألجهزة األمنية يرتبط بانخفاض مع َّدالت اإلبالغ وقلّة التعاون يف مكافحة الجرائم.
ترتبط بهذه العالقة غري املستق َّرة الشكوى بأ َّن األجهزة األمنية تتأث َّر ،مثل العديد من أجهزة
الدولة ،بظاهرة الطائفية واملحسوبيات التي يعاين منها لبنان بشكلٍ عام .يشكّل هذا الوضع
القائم تح ّديًا أمام نزاهة الرشطة،كام أنَّه قد يؤث ّر عىل الوضوح االسرتاتيجي ،أل َّن القيادات ال
تستطيع ببساطة تجا ُهل ثِقل املوروثات التاريخية التي توازن بني مصالح مختلف الطوائف يف
قوى األمن .
الداخيل.
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دوافع التغيري
يف املقابل ،هناك زخ ٌم واضح بات ّجاه التغيري .فاالستطالعات ت ُشري إىل أنَّه يف حني يطلب  25يف املئة من
الناس مساعدة الجهات غري التابعة للدولة لتلبية احتياجاتهم األمنية إذا وقعوا ضح ّية جرمية مع ّينةَّ ،إل
أ َّن  92يف املئة يريدون أن يكون ألجهزة الدولة الدور الرئييس يف توفري األمن .من ناحية أخرى ،التز َمت
الخطّة اإلسرتاتيجية لقوى األمن الداخيل  2022-2018بنقل ٍة شاملة نحو تعزيز املحاسبة وحامية حقوق
اإلنسان .بالطبع ،إ ّن تحقيق هذه الطموحات سوف يستغرق بعض الوقت ولن يخلو متا ًما من العرثات.
لك ّن الجهات املانحة الدولية قد تب َّنت هذه التطويرات مبثابة فُرصة ،عىل اعتبار أ َّن إصالح األجهزة األمنية
الس ُبل لتعزيز استقرار لبنان.
يف الدولة هو أحد ُ
تحدّ يات إصالح القطاع األمني يف لبنان املدعوم من الجهات املانحة
دف َع ذلك عد ًدا من الدول املانحة إىل إنشاء رشاك ٍة مع قوى األمن الداخيل إلصالح القطاع األمني ،ومن
بينها اململكة املتّحدة واالت ّحاد األورويب وفرنسا والواليات املتّحدة ،طار ًحا أما َمها يف الوقت نفسه سلسلة
املؤسيس ومحدودية التأثري االسرتاتيجي غالبًا ،حتّى عندما تسعى إىل
من التح ّديات .فهي تواجه الجمود ّ
أن تتب ّنى األطراف اللبنانية بنفسها مشاري َع التطوير والتحديث .باإلضافة إىل ذلك ،تُضط ّر الجهات املانحة
والرشكاء املنفّذون إىل العمل ضمن السياق السيايس املعقّد للدولة اللبنانية بشكلٍ عام ،وضمن البيئة
الطائفية للقطاع األمني .
النتائج اإليجابية
بالرغم من ذلك ،ويف مواجهة هذه التعقيدات ،فإ َّن الجهود اإلصالحية يف قوى األمن الداخيل تؤيت مثارها،
يتجل فيه التعاون بني قوى األمن الداخيل
وخصوصا يف رأس بريوت .فهذه املنطقة هي أكرثُ موقعٍ ّ
ً
انطلق هذا املرشوع املدعوم
والرشيك التنفيذي ،أي فريق املرشوع الربيطاين لدعم قوى األمن الداخيل.
َ
من جهات دولية يف رأس بريوت عام  ،2014وهو جزء من مرشوع أوسع إلصالح القطاع األمني ،ت ّم تعزيزه
عام  2016من ناحية زيادة التمويل وتوسيع نطاق العمل.
يندرج هذا التعاون ضمن تو ُّجه الخطّة االسرتاتيجية لقوى األمن الداخيل نحو اعتامد نهج الرشطة
منوذج قائم عىل الحقوق يش ّجع مشاركة املواطنني أو املجتمع يف عمل الرشطة وسياستها،
املجتمعية ،وهو
ٌ
كام يش ّجع تعزيز ظهور الرشطة وقُربها من املواطن .ويف حني أ ّن العمل املُنفَّذ يف رأس بريوت كان األكرث
أقل ظهو ًرا ت ُنفَّذ عىل صعيد رشطة بريوت (التي تشمل رأس بريوت) ،ومعهد
بروزًا ،لكن هناك جهود ها ّمة ّ
قوى األمن الداخيل ،والقوى الس ّيارة ،واملفتشية العامة ،ووحدة هيئة األركان .يهدف هذا العمل من وراء
مؤسسة قوى األمن الداخيل من
الكواليس إىل ترسيخ ِقيَم الرشطة املجتمعية يف مختلف وحدات وقطعات ّ
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خالل :تعزيز التدريب ،وأساليب حفظ األمن والنظام ،وآليات املساءلة واملحاسبة ،وقدرات
التخطيط االسرتاتيجي.
يتمثّل أحد األهداف الرئيسية للرشطة املجتمعية يف تحسني الثقة بني املواطنني والرشطة ،من
أجل زيادة التعاون ،والتص ّدي للجرمية ،وتعزيز األمن .وقد أظه َر استطالع اآلراء حول الرشطة
تحسن ثقة السكّان
نجاح اإلجراءات املتّخذة حتّى اآلن،
ً
خصوصا من ناحية ُّ
يف رأس بريوت َ
بفصيلة رأس بريوت .فبني عا َمي  2013و ،2017ارتفعت نسبة املستجيبني الذين لديهم ثقة
كاملة بالفصيلة من  21يف املئة إىل  46يف املئة .
كذلك ،أظه َر االستطالع أ َّن املواطنني باتوا يشعرون أ ّن الرشطة أكرث توا ُج ًدا يف رأس بريوت
باملقارنة مع املناطق األخرى املحيطة ،كام س َّجلَت فصيلة رأس بريوت مع َّدالت أعىل من
ناحية الظهور والوجود نها ًرا وليالً ،واملهنية والقدرة عىل التد ّخل لحامية سيادة القانون.
عالو ًة عىل ذلك ،أحرزَت فصيلة رأس بريوت مع ّدالت أعىل يف جميع الجوانب املتعلّقة
بسهولة الوصول والتواصل/التعاون ،ما عدا جان َبني فقط ،باملقارنة مع الفصائل األخرى
املُحيطة بها.
الحاجة إىل استمرار بذل الجهود
تغية قد ح َّققَت حتى اآلن األهداف النهائية
ال يوجد دليل واضح يؤكّد أ َّن هذه العالقة امل ُ ِّ
تحسن التعاون بني املواطنني وقوى األمن الداخيل يف مجال
ملفهوم الرشطة املجتمعية  -أي ُّ
أيضا
التص ّدي للجرمية .لك ّنها عىل ّ
األقل عالمة ج ّيدة بالنسبة إىل اآلفاق املستقبلية .يُشار ً
إىل أ َّن ازدياد ثقة املواطنني بقوى األمن الداخيل يجعلها أكرث قدر ًة عىل منافسة الجهات غري
التابعة للدولة من ناحية توفري األمن لسكَّان لبنان.
عىل الرغم من هذه التغيريات ،ال ّ
شك يف أ َّن األجهزة األمنية اللبنانية ما زالت تنتهك حقوق
فبعض العنارص يتجاهلون حقوق املوقوفني ،من خالل ارتكاب
اإلنسان يف بعض األحيانُ .
أنواع مختلفة من سوء املعاملة .ومن املؤكّد أ ّن هذه املشاكل املستم ّرة ّ
تدل عىل الحاجة
املُلِ َّحة ٍ
ملزيد من التغيري يف األجهزة األمنية اللبنانية.
إفعل شي ًئا أو ال تفعل شي ًئا
ومع ذلك ،فإ ّن بعض االنتقادات التي ت ُعارض جهود إصالح القطاع األمني يف لبنان تُشري إىل
هذه املشاكل الخطرية كدليلٍ يحثّ عىل وقف التعاون الدويل مع قوى األمن الداخيل .ويف
ما يتعلّق برأس بريوت تحدي ًدا ،يُقال إ َّن التح ُّول الذي شَ ِه َدتْ ُه الفصيلة واملدعوم من الفريق
مؤسسة قوى األمن الداخيل،
الربيطاين مل يطَ ْل القطعتَني اللتني تنتميان إىل وحد ٍة أخرى يف ّ
واللتني تعمالن يف نفس املبنى ،وهام مكتب مكافحة املخ ّدرات ومكتب االتجار بالبرش
واآلداب .يُع َرف عن هذين املكت َبني أنَّهام ينتهكان حقوق اإلنسان ،وهي مامرسات تعارض
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متا ًما مع مبدأ الرشطة املجتمعية .بالتايل ،تعترب هذه اآلراء الناقدة أ َّن هذه املامرسات الخاطئة هي دليل
عىل فشل التغيريات التي حصلَت يف فصيلة رأس بريوت ،وحتّى عىل فشل الرشطة املجتمعية كطريقة
أيضا إىل وجود مكتب آخر ،هو مكتب مكافحة القامر،
عمل( .باملناسبة ولتو ّخي الدقّة ،ال ب ّد من اإلشارة ً
أيضا من نفس املبنى(.
الذي يعمل ً
علم بسمعة هذَين املكتبَني .ولكن ،وكام
يف الواقع ،كانت الجِهات املُنفِّذة الربيطانية واألمريكية عىل ٍ
ذكرنا ،ال تتمتّع الجهات الدولية املُنفِّذة بقدر ٍة تا ّمة عىل الوصول. ،
وال تستطيع ببساطة فرض خياراتها عىل
قوى األمن الداخيل .هنا ،مل تتمكَّن من إقناع قوى األمن الداخيل بتبسيط مه ّمة إنشاء منوذج الرشطة
املجتمعية يف رأس بريوت عن طريق نقل هذه املكاتب التي تحمل اإلشكاليات ،كام مل تتمكَّن من تعديل
التخل
التفويض الرسمي من الجهات املانحة للعمل مع هذه املكاتب .بالتايل ،أصبحوا أمام خيا َرين :إ ّما ّ
عن املرشوع أو االستمرار مع بقاء املكاتب يف املبنى؛ والنقد الذي يُشري إىل وجود هذه املكاتب يف املبنى
أي يشء.
نفسه ال يذكر الهشاشة التي ينطوي عليها خيار عدم فعل ّ
أي مكان  -مسألة ما إذا كان
هذا هو الخيار الصعب الذي يك ُمن يف صميم جهود إصالح القطاع األمني يف ّ
يجب القيام بيشء أو ال يشء عىل اإلطالق ،مع العلم أ َّن القيام بيش ٍء ما لن يؤ ّدي إىل نتائج مثالية ولن
يثمر ّإل عىل املدى الطويل .فالعمل الجاري يف رأس بريوت ،والجهود املبذولة وراء الكواليس يف املعهد،
مؤسسة قوى األمن الداخيل بني ليل ٍة وضحاها إىل جهاز
واملفتّشية العامة ،والقوى الس ّيارة ،لن يُح ِّول ّ
طي ال نظري له .لك َّنها سوف تدعم التغيريات الهيكلية والسلوكية التي من شأنها دحض هذه املوروثات
ُش ّ
عىل املدى البعيد.
املؤسسات
تغيري األنظمة ،وليس فقط ّ
الرشطي العادل والف ّعال من خالل تطوير
ختا ًما ،من غري الواقعي أن نتأ ّمل بحصول تحسينات نحو العمل
ّ
مؤسسات الرشطة فقط .فاملسائل التي تطال قوى األمن الداخيل  -مثل الفساد أو سوء معاملة املوقوفني
ّ
 هي جزء من قضايا أوسع يعاين منها لبنان بصورة عا ّمة .ملعالجة هذه املسائل ،من الرضوري أن نفهمككل يف لبنان .عىل سبيل املثال ،يرتبط االكتظاظ يف
املؤسسات واملجتمع ّ
كيفية تأثريها كأنظمة عىل ّ
السجون ارتباطًا وثيقًا بالعراقيل القضائية والسياسات اإلشكالية تجاه الالجئني ،يف حني أ ّن فساد الرشطة
هو جزء من البيئة الفاسدة الراسخة ،وبعضه مدفو ٌع بعدم كفاية السياق القانوين.
إنّها قضايا معقّدة و ُمربِكة يف كثري من األحيان بالنسبة إىل الجِهات التي تُحاول تحسني األمن يف لبنان.
لكن ،ما هو واضح هو أ َّن جهود إصالح القطاع األمني قد حقّقت بعض النتائج .يف الوقت الحايل ،تُجرى
تح ّوالت واسعة النطاق يف فصائل قوى األمن الداخيل يف األرشفية والروشة والرملة البيضاء ،باالستناد إىل
النجاحات والدروس املستخلصة من تجربة رأس بريوت .وهذه التح ّوالت الظاهرة هي جزء من تغيري ٍ
ات
تغي
أوسع يف قوى األمن الداخيل .ومع استمرار هذه التغيريات ،سوف تظهر ّ
مؤشات أكرث إيجابية حول ُّ
أداء قوى األمن الداخيل وتب ُّدل عالقتها مع املواطنني خالل السنتَني أو الثالث سنوات القادمة .
4

