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المؤّلف

أســامة غريــزي باحــث مســتقّل ومتخّصــص فــي قضايــا الحوكمــة وبنــاء الســام. يشــغل حاليــًا مركــز المستشــار 
األعلــى للبرامــج فــي منطقــة الشــرق األوســط فــي معهــد الواليــات المتحــدة للســام. قبــل ذلــك، كان مديــر 
برامــج منطقــة الشــرق األوســط فــي المعهــد نفســه، حيــث عمــل علــى تصميــم أبحــاث، ومبــادرات التخفيــف 
مــن حــدة النزاعــات، والمصالحــة، وتوجيــه عمليــة تطبيقهــا، فضــًا عــن اضطاعــه بمســؤوليات أخــرى. كمــا إنــه 

زميــل غيــر مقيــم فــي المعهــد العالمــي للسياســات العامــة. 

بمساعدة من كريم صفي الدين، باحث في مؤسسة سمير قصير )تشرين األول 2020 - أيلول 2022(. 

https://www.usip.org/
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عرفان وتقدير  

تــوّد مؤسســة ســمير قصيــر أن تتقــّدم بالشــكر مــن وزارة خارجيــة مملكــة هولنــدا لتوفيــر التمويــل الــذي أتــاح 
إعــداد هــذا التقريــر. ونخــّص بالشــكر ممّثلــي المانحيــن والمنظمــات الدوليــة والوطنيــة الذيــن جــرت مقابلتهــم، 
فضــًا عــن مركــز القانــون والديمقراطيــة، ومؤسســة المعــارف المفتوحــة، والمنتــدى العالمــي لتطوير اإلعام 

لمســاعدتها فــي اإلجابــة عــن طلبــات الحصــول علــى المعلومــات العامــة.
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ملخص تنفيذي

تســعى هــذه الدراســة إلــى معالجــة اّتجــاه واضــح للعيــان، هــو زيــادة انتهــاكات حقــوق اإلنســان والحّريــات 
المدنيــة التــي ترتكبهــا المؤسســات األمنيــة والقضائيــة اللبنانيــة، بالرغــم مــن دعــم الجهــات المانحــة الغربيــة 
لهــذه المؤسســات. وعلــى وجــه التحديــد، تحــاول الدراســة فْهــم أســباب الفجــوة بيــن مســاعدة الجهــات 
المانحــة الغربيــة لهــذه المؤسســات مــن جهــة – وهــي مســاعدة ُتعطــي األولويــة الحتــرام حقــوق اإلنســان 
والحريــات المدنيــة – والزيــادة فــي انتهــاكات مؤسســات العدالــة الجنائيــة اللبنانيــة مــن جهــة أخــرى. لتحقيــق 

هــذا الهــدف، ســعت الدراســة إلــى اإلجابــة عــن األســئلة الشــاملة التاليــة:  

كيف يقّدم المانحون الدوليون المساعدة إلى المؤسسات األمنية والقضائية اللبنانية؟ 	
ما هو تأثير هذه المساعدة على األداء المتعّلق بحقوق اإلنسان والحّريات المدنية؟ 	
مــا هــي التحّديــات التــي تترافــق مــع تقديــم الدعــم الهــادف إلــى تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان والحرّيــات  	

المدنيــة فــي البــاد؟ 

مــن شــأن اإلجابــة عــن هــذه األســئلة أن تســاعد المجتمــع الدولــي والمجتمــع المدنــي اللبنانــي والجهــات 
الفاعلــة الحكوميــة علــى فهــم الحــدود التــي يصطــدم بهــا دعــم المانحيــن. كمــا ســيوّضح ذلــك أيضــًا الخطــوات 
التــي يمكــن اّتخاذهــا لزيــادة فعاليــة المعونــة المقّدمــة مــن المانحيــن، بغيــة تعزيــز حقــوق اإلنســان والحّريــات 

المدنيــة وصونهــا.  

يمكن االّطاع أدناه على النتائج األساسية للدراسة التي ستتوّلى اإلجابة عن هذه األسئلة. 

كيف يقّدم المانحون الدوليون المساعدة إلى المؤسسات األمنية والقضائية اللبنانية؟

حــّددت الدراســة أربــع آليــات تمويــل أساســية تابعــة للواليــات المتحــدة، واالتحــاد األوروبــي، والمملكــة  	
المتحــدة، وكنــدا. تنّظــم هــذه اآلليــات نــوع الدعــم الــذي يقّدمــه هــؤالء المانحــون إلــى المؤسســات 
األمنيــة والقضائيــة بغيــة النهــوض بحقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة وحمايتهــا. تجــدر اإلشــارة إلــى أّن 
ِهبــات المانحيــن األربعــة قــد بلغــت، منــذ العــام 2014، وهــي الســنة األولــى التــي أمكــن فيهــا االّطــاع 
علــى معلومــات متاحــة بهــذا الشــأن، 324 مليــون دوالر تقريبــًا. وقــد وصلــت هــذه المبالــغ عــن طريــق 
اآلليــات األربــع المذكــورة آنفــًا، حيــث يحتــّل تعزيــز حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة وصونهــا أحــد 

األهــداف السياســاتية األساســية، أكان ذلــك بشــكل صريــح أم ضمنــي.
لــم يكــن مــن الواضــح دومــًا كيــف تحّولــت األمــوال المرصــودة مــن خــال هــذه اآلليــات إلــى أنشــطة  	

ومشــاريع علــى األرض. 
حــّددت الدراســة 28 مشروعًا/نشــاطًا يحظــى بدعــم الجهــات المانحــة الغربيــة، ويتضّمــن، مــن خــال  	

المســاعدات التــي يقّدمهــا إلــى المؤسســات األمنيــة والقضائيــة، بنــدًا متعّلقــًا بتعزيــز حقــوق اإلنســان 
والحّريــات المدنيــة وصونهــا. 

يمكن تصنيف أكثرية هذه المشــاريع واألنشــطة الـ28 إما كأنشــطة تدريبية أو برامج تماســك اجتماعي،  	
تــّم التركيــز فيهــا علــى بنــاء عاقــات إيجابيــة بيــن الجهــات الفاعلــة األمنية/القضائيــة والمجتمعــات 
المحليــة، أكثــر مــن التركيــز علــى إصــاح القطــاع األمنــي نفســه. بالنســبة إلــى أنشــطة التدريــب، أبــرزت 
الدراســة أنهــا لــم تتضّمــن آليــات للمســاءلة، والتقييــم، والتطبيــق فــي مرحلــة تصميــم المشــاريع. كمــا 
كان هنــاك غيــاب لبرامــج هادفــة إلــى إصــاح القطــاع األمنــي بشــكل واضــح وصريــح، خاصــًة وأّن معظــم 
ــن  ــن الاجئي ــرات والمشــاكل الناشــئة بي ــى التعامــل مــع التوت مشــاريع التماســك االجتماعــي تســعى إل

الســوريين والمجتمــع اللبنانــي المضيــف.
مــن المقاربــات الرائجــة التــي يمكــن تصنيفهــا فــي إطــار برامــج التماســك االجتماعــي وإصــاح القطــاع  	

األمنــي هــي تلــك المتعّلقــة بمشــاريع الشــرطة المجتمعيــة. تحظــى هــذه المقاربــات بتمويــل ثاثــة 
مانحيــن مختلفيــن هــم االتحــاد األوروبــي، والمملكــة المتحــدة، وكنــدا، وهــي تعــود فــي األصــل إلــى 
مشــروع نموذجــي ُأطلــق فــي العــام 2008 بدعــم مــن الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة. اســتمر 
دعــم برامــج الشــرطة المجتمعيــة، خاصــًة وأّن قــوى األمــن الداخلــي اعتبرتها كأحد أهدافها االســتراتيجية 

المذكــورة فــي خطتهــا االســتراتيجية لفتــرة لفتــرة 2022-2018.
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يتمّثــل المســتفيدون األساســيون مــن المشــاريع واألنشــطة فــي القطــاع األمنــي بقــوى األمــن الداخلــي  	
والجيــش اللبنانــي. وال يحظــى األمــن العــام وأمــن الدولــة بالدرجــة نفســها مــن االهتمــام. 

ما هو تأثير هذه المساعدة على األداء المتعّلق بحقوق اإلنسان والحّريات المدنية؟

ــز واســتراتيجيات  	 ســاهمت المســاعدات التــي قّدمتهــا الجهــات المانحــة الغربيــة فــي وضــع ركائ
وقوانيــن مؤسســاتية أساســية، تشــّجع مؤسســات العدالــة الجنائيــة علــى احتــرام حقــوق اإلنســان 
والحّريــات المدنيــة. باختصــار، لعبــت المســاعدات التــي قّدمهــا المانحــون دورًا أساســيًا فــي تحديــد 
الخصائــص المؤسســية المطلوبــة التــي يمكنهــا التمهيــد لتغييــرات ســلوكية ضمــن الجهــات األمنيــة 
والقضائيــة، وذلــك علــى المــدى الطويــل وشــرط االســتفادة منهــا واحترامهــا جيــدًا. فتشــّكل هــذه 
الخصائــص، كحــّد أدنــى، الركائــز األساســية لتوفيــر األمــن بطريقــة أكثــر فعاليــة، واســتجابة، واحترامــًا، 

ــة »الصارمــة« التــي يشــّدد عليهــا المانحــون.  ــوازن مــع البنــود األمني ــوع مــن الت وتحقيــق ن
ســاهمت المســاعدات التــي قّدمهــا المانحــون الغربيــون فــي إقامــة صلــة وصــل بيــن الجهــات  	

الفاعلــة هــي ضروريــة لترســيخ ثقافــة احتــرام حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة بين المؤسســات 
األمنيــة والقضائيــة. وقــد حاولــت المشــاريع الممّولــة مــن المانحيــن الربــط بين مختلف الجهــات الفاعلة 
ــج  ــق نتائ ــة لتحقي ــة وإشــاعة جــوٍّ مــن التعــاون والتنســيق فــي مــا بينهــا، خاصــًة تلــك المطلوب الحكومي
أفضــل فــي مجاَلــي األمــن والقضــاء. يشــمل ذلــك الربــط بيــن أعضــاء مــن القطــاع نفســه )مثــل المّدعيــن 
العاميــن، والقضــاة، والمحاميــن فــي الســلك القضائــي؛ والجيــش، وقــوى األمــن الداخلــي، واألمــن العــام 
ــات،  ــة والبلدي ــوزارات مثــل وزارة العــدل، ووزارة الداخلي فــي القطــاع األمنــي؛ وممّثليــن عــن مختلــف ال
ووزارة الدفــاع، ومكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة اإلداريــة(، باإلضافــة إلــى األشــخاص القادميــن مــن 

مؤسســات مختلفــة. 
أثمــرت المشــاريع المطّبقــة بمســاعدة المانحيــن مخرجــات ونتائــج ملحوظة، عكســت مدى تحّســن  	

القــدرات المؤسســاتية. فســاعدت المشــاريع المدعومــة مــن ِقبــل المانحيــن، بدرجــات متفاوتــة، فــي 
زيــادة المعــارف وتغييــر المواقــف والســلوكيات المتعّلقــة بدعــم حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة 

واحترامهــا. 

مــا هــي التحّديــات التــي تترافــق مــع تقديــم الدعــم الهــادف إلــى تعزيز احتــرام حقوق اإلنســان والحّريات 
المدنيــة فــي البالد؟ 

ــزت علــى تعزيــز حقــوق  	 ترافقــت المســاعدات التــي قّدمتهــا الجهــات المانحــة الغربيــة والتــي رّك
حدودهــا  مــع  والقضائيــة  األمنيــة  المؤسســات  بيــن  وحمايتهــا  المدنيــة  والحّريــات  اإلنســان 
وتحّدياتهــا الخاصــة. ومنهــا الجوانــب المتعّلقــة بتصميــم المشــاريع وغيــاب اإلرادة السياســية الازمــة 
ين:  لمأسســة التغييــرات المنهجيــة. علــى صعيــد تصميــم المشــاريع، ال بــّد مــن اإلشــارة إلــى حّديــن أساســيَّ
فلــم يكــن الضبــاط المعنيــون أو المؤسســات المســتهَدَفة يشــاركون دومــًا فــي المشــاريع، كمــا أّن آليــات 
الرصــد والتقييــم والتطبيــق لــم تكــن معتمــدة فــي أغلــب األحيــان. أمــا بالنســبة إلــى مشــكلة عــدم توّفــر 
اإلرادة السياســية، فقــد تــّم تحديــد عــدة أســباب لهــا، منهــا أّن أولويــات المؤسســات األمنيــة لــم تكــن 
منصّبــة علــى اإلصــاح، فضــًا عــن القيــود علــى القــدرات والمــوارد التــي تحــّد مــن جهــود اإلصــاح، وعــدم 

وجــود اهتمــام حقيقــي باإلصاحــات بســبب الطبيعــة المسّيســة للمؤسســات األمنيــة والقضائيــة. 
فشــلت المســاعدات التــي قّدمتهــا الجهــات المانحــة فــي لجــم تزايــد انتهــاكات الجهــات الفاعلــة  	

تين: إســاءة اســتخدام األدوات  األمنيــة والقضائيــة. تنــدرج هــذه االنتهــاكات ضمــن فئتيــن أساســيَّ
القانونيــة )إجــراءات العدالــة الجنائيــة والرقابــة( واســتخدام القــوة المفرطــة والقمــع. وفــي الواقــع، 
ســاهمت بيانــات مؤسســة ســمير قصيــر التــي تتتّبــع االنتهــاكات ضــد اإلعــام وحريــة التعبيــر فــي تســليط 
الضــوء علــى اّتجاهــات هــذه االنتهــاكات بمزيــد مــن التفصيــل: فتــّم تحديــد 792 انتهــاكًا باإلجمــال فــي 
فتــرة الرصــد )أي منــذ بدايــة عــام 2017(، اندرجــت %46 منهــا فــي إطــار اســتخدام القــوة المفرطــة، 

ــة.  ــت فــي إطــار الرقاب ــة، و%9 صّب ــة الجنائي و%45 كانتهــاكات إلجــراءات العدال
ُتظهــر البيانــات أّن االنتهــاكات مّيالــة إلــى الحــدوث عندمــا تــزداد المعارضــة ضــد المنظومــة السياســية  	

ــة  ــى توظيــف مجموعــة متنّوعــة مــن إجــراءات العدال ــة إل ــة والقضائي الحاكمــة، فتعمــد الجهــات األمني
الجنائيــة والقــوة المفرطــة للتعامــل مــع األصــوات المعاِرضــة للوضــع القائــم. 
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تقترح الدراسة التوصيات األساسية التالية: 

ــن  	 ــن اللبنانيي ــار، مــن خــالل مســاعداتهم، اســتياء المواطني ينبغــي أن يأخــذ المانحــون فــي االعتب
مــن المنظومــة السياســية الحاكمــة، وقيــام هــذه األخيــرة باســتغالل المؤسســات القضائيــة 
واألمنيــة لمالحقــة األصــوات المعاِرضــة واالنتقــادات المشــروعة. بعبــارة أخــرى، يجــب أن تســتجيب 
هــذه المســاعدات للســياق المتغّيــر الــذي يتــّم فيــه قمــع شــكاوى الشــعب المشــروعة مــن خــال إســاءة 

اســتخدام القوانيــن واللجــوء إلــى القــوة المفرطــة. 
يجــب أن تهــدف هــذه المســاعدات إلــى تقويــة األطــر المؤسســاتية والقانونيــة الداعمــة لتعزيــز  	

حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة وصونهــا. فعلــى المانحيــن الدولييــن االســتمرار فــي دعــم جهــود 
اإلصــاح الموجهــة نحــو ســّد الثغــرات المؤسســاتية والقانونيــة التــي يتــّم اســتغالها مــن ِقبــل الجهــات 
الفاعلــة السياســية واألمنيــة والقضائيــة، والتــي تــؤدي إلــى انتهــاك حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة. 

المعــارف المكتســبة  	 أكبــر علــى تطبيــق  يجــب أن تشــمل مشــاريع تقديــم المســاعدة تركيــزًا 
والقوانيــن النافــذة. فينبغــي أن تتضّمــن مشــاريع تطويــر القــدرات، فــي مرحلــة تصميمها، ميزاٍت تشــّجع 
الجهــات األمنيــة والقضائيــة علــى تطبيــق المعــارف المكتســبة فــي مجــال حقــوق اإلنســان والمواضيــع 
ــع مســار هــذه اإلجــراءات.  ــر لتتّب ــى ضــرورة اعتمــاد معايي ــة ضمــن نطــاق عملهــا، باإلضافــة إل ذات الصل
كمــا ينبغــي أن ترّكــز جهــود المســاعدة علــى تمكيــن الجهــات األمنيــة والقضائيــة مــن تطبيــق القوانيــن 
ــر القــدرات. باختصــار، مــن الضــروري أال  ــم مشــاريع تطوي ــه فــي تصمي النافــذة، وهــو أمــٌر يمكــن تضمين
ــر قــدرات الجهــات األمنيــة والقضائيــة  تقتصــر مشــاريع المســاعدة التــي يطّبقهــا المانحــون علــى تطوي

مــن خــال ورش العمــل التدريبيــة وحدهــا. 
علــى مشــاريع المســاعدة التــي يطّبقهــا المانحون االنتباه إلى الجهــات الفاعلة األمنية والقضائية  	

األكثــر ميــاًل إلــى ارتــكاب االنتهــاكات. ُتظهــر الدراســة أّن مشــاريع مســاعدة القطــاع األمنــي والقضائــي 
الهادفــة إلــى تعزيــز حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة ال تســتهدف بعــض المؤسســات األكثــر ميــًا إلــى 
ــب وجــود عوامــل أخــرى،  ــر ســلوكها يتطّل ــات علــى تغيي ارتــكاب المخالفــات. ومــع أّن حمــل هــذه الكيان
كالتخّلــص مــن النفــوذ السياســي المفــرط، إال أّن التركيــز علــى المؤسســات والجهــات الفاعلــة األكثــر ميًا 
إلــى ارتــكاب المخالفــات سيســاهم، علــى األقــل، فــي غــرس حــّس أكبــر بالمهنيــة واحتــرام الواجبــات فــي 

هــذه المؤسســات، ممــا يمكــن أن يثمــر عــن نتائــج أفضــل فــي المــدى القريــب. 
علــى المانحيــن الدولييــن التركيــز أكثــر علــى معالجــة العوامــل المنهجية التي تســاهم في اســتمرار  	

يتعّيــن عليهــم االســتفادة مــن األدوات  المدنيــة. كمــا  انتهــاكات حقــوق اإلنســان والحّريــات 
الموجــودة فــي تصّرفهــم للتغّلــب علــى المعارضــة الســائدة فــي المنظومــة السياســية الحاكمــة 
تجــاه كافــة جهــود اإلصــالح. فــا يخفــى علــى أحــد أّن المؤسســات األمنيــة والقضائيــة اللبنانيــة هــي 
جــزء مــن منظومــة سياســية أكبــر تخضــع فيهــا مؤسســات الدولــة لتأثيــر الطبقــة السياســية والطائفيــة 
الحاكمــة وســيطرتها. نتيجــًة لذلــك، حتــى وإن ســاهمت مســاعدات المانحيــن الدوليــة فــي ســّد الثغــرات 
القانونيــة القائمــة، وتعزيــز مؤسســات رصــد حقــوق اإلنســان، وتصميــم مشــاريع أفضــل الســتهداف 
الجهــات األكثــر ميــًا إلــى ارتــكاب المخالفــات، فمــن غيــر المرّجــح أن يتــّم إحــراز تقــّدم منهجــي علــى صعيــد 
الحــّد مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان المرتكبــة مــن ِقبــل الجهــات األمنيــة والقضائيــة، ال ســّيما وأّن هــذه 

اإلجــراءات ال تعالــج األســباب الجذريــة لهــذه االنتهــاكات، أي النظــام الطائفــي السياســي نفســه.   
مــا زالــت هــذه الجهــود مطلوبــة علــى وجــه التأكيــد للحــّث على إجــراء المزيد مــن اإلصاحات المســتدامة.  	

لكــن ينبغــي أن تترافــق مــع مســاعدات المانحيــن الدولييــن مــن أجــل تطبيــق اإلصاحــات الجوهريــة التــي 
تحمــي مؤسســات الدولــة مــن التأثيــر الجائــر للزعمــاء السياســيين، أو علــى األقــل التــي تحــاول التغّلــب 
علــى مشــكلة انعــدام اإلرادة السياســية إلجــراء اإلصاحــات. وفــي هــذا الســياق، علــى المانحيــن اللجــوء 
فــي نهايــة األمــر إلــى توظيــف األدوات الموجــودة فــي تصّرفهــم – كتقديــم الدعــم المشــروط، وفــرض 

العقوبــات، وســحب التمويــل، أو زيادتــه – للضغــط باتجــاه إجــراء المزيــد مــن اإلصاحــات. 



8

هنــاك حاجــة إلــى تعزيــز الشــفافية وتســهيل الوصــول إلــى معلومــات بشــأن مســاعدات المانحيــن  	
المقّدمــة إلــى المؤسســات القضائيــة واألمنيــة اللبنانيــة. فقــد أظهــرت هــذه الدراســة الحاجــة إلــى 
أن تكــون المعلومــات المتعّلقــة بمســاعدات المانحيــن متاحــة بســهولة أكبــر للجمهــور. صحيــح أّن بعــض 
المعلومــات موجــودة فــي إطــار الملكيــة العامــة، لكــن كان مــن الصعــب العثــور عليهــا في بعــض األحيان. 
زد علــى أّن بعــض المعلومــات المتاحــة للجمهــور لــم تكــن شــاملة بطبيعتهــا، حيــث لــم يتــم اإلفصــاح عــن 
مجمــوع التمويــل فــي الحــاالت كافــة. فضــًا عــن ذلــك، لــم يكــن واضحــًا دومــًا كــم مــن مخصصــات آليــات 
ــر معلومــات  ــد توفي ــق، عن ــى األرض. مــن هــذا المنطل ــى مشــاريع وأنشــطة عل ــل ُترجــم فعــًا إل التموي
شــاملة وســهلة الوصــول للجمهــور، يمكــن مســاعدة منظمــات المجتمــع المدنــي وعامــة المواطنيــن 
ــر الــذي  علــى فهــم مســار دعــم الجهــات المانحــة الدوليــة، وكيــف يتجّســد علــى األرض، ومــا هــو التأثي

يخّلفــه. 
مــن الحاجــات التــي تــّم تحديدهــا، ضــرورة تحســين التنســيق بيــن المانحيــن حــول قضايــا إصــالح  	

القطــاع األمنــي. مــن االنتقــادات التــي طالــت مجتمــع المانحيــن الدولــي هــو أّن التنســيق بيــن المانحيــن 
أنفســهم، وبيــن المانحيــن والشــركاء الوطنييــن حــول قضيــة إصــاح القطــاع األمنــي، ال يرتقــي إلــى 
ــة. وبالرغــم مــن أّن التنســيق  ــر فعالي ــج أكث ــق نتائ ــوب لوضــع برامــج وتحقي ــاري المطل المســتوى المعي
يمكــن أن يحــدث علــى مســتوى رفيــع جــدًا، بشــكل ال يظهــر جليــًا ألصحــاب المصلحــة المحلّييــن أو 
علــى مســتوى المشــاريع، لكــن لــم يكــن مــن الواضــح بالنســبة إلــى الشــركاء الوطنييــن مــا هــو األســاس 
المنطقــي الــذي ترتكــز عليــه اســتراتيجيات المانحيــن، فــي مــا يتعّلــق بدعــم حقــوق اإلنســان والحّريــات 
ــا، مــن شــأن مســاعدة الحكومــة  ــة. مــن هن ــة اللبناني ــة الجنائي ــة وصونهــا فــي مؤسســات العدال المدني
اللبنانيــة علــى وضــع اســتراتيجية متكاملــة إلصــاح قطــاع األمــن أن يســاعد فــي تحســين الجهــود بشــكل 
عــام، ويخّفــف مــن االزدواجيــة والتداخــل، ويعــّزز التماســك بيــن المانحيــن والشــركاء حــول هــذه القضيــة. 
زد علــى ذلــك أّن هــذه االســتراتيجية ســُتضفي المزيــد مــن الشــفافية علــى جهــود اإلصــاح التــي يبذلهــا 

المانحــون والحكومــة. 
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معلومات أساسية

علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة فــي لبنــان، تزايــد التضــارب بيــن الشــواغل األمنيــة ومبــادئ حقــوق 
اإلنســان، بمــا فيهــا حريــة التعبيــر. فقــد ســاهمت األزمــات األمنيــة المتعــّددة، الناجمــة عــن تداعيــات الحــرب 
الســورية والتوتــرات واألزمــات السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة المحليــة، فــي إخضــاع حقــوق اإلنســان 
وحريــة التعبيــر ألحــكام »األولويــات« األمنيــة ومتطلباتهــا. نتيجــًة لذلــك، تصاعــدت انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
وحريــة التعبيــر المرتكبــة مــن ِقبــل الجهــات الفاعلــة الرســمية، ال ســّيما تلــك العاملــة فــي المؤسســات األمنيــة 
والقضائيــة للدولــة. وقــد تراوحــت هــذه االنتهــاكات بيــن حــاالت التوقيــف واالعتقــال التعّســفي للصحافييــن، 
والتاعــب بالقوانيــن النافــذة الســتهداف منتقــدي الطبقــة السياســية التقليديــة الحاكمــة فــي لبنــان، ولجــوء 
القــوى األمنيــة إلــى العنــف بحــّق المتظاهريــن، ومحاكمــة المدنييــن فــي محاكــم عســكرية، واالعتــداءات 

الجســدية علــى الصحافييــن.

ُســّجل هــذا التراجــع بالرغــم مــن أّن مجتمــع المانحيــن الدولييــن قــد دافــع عن ضــرورة احترام الجهــات الحكومية، 
ال ســّيما المؤسســات األمنيــة والقضائيــة، لحقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة، بمــا فيهــا حريــة التعبيــر، وذلــك 
فــي كل مــن المواقــف العامــة الصــادرة، وآليــة المســاعدات التــي قّدمهــا إلــى الحكومــة اللبنانيــة. لكــن بالرغــم 
مــن أّن لبنــان هــو أحــد أبــرز البلــدان المتلّقيــة للمعونــة الدوليــة عبــر العالــم، فــإّن احتــرام الحّريــات المدنيــة 

وحقــوق اإلنســان يســتمر فــي التدهــور فــي البــاد. 

ُيشــّكل هــذا االنفصــال – أي زيــادة انتهــاكات بعــض الجهــات الرســمية لحقــوق اإلنســان بالرغــم مــن مســاعدات 
المانحيــن الدولييــن وتشــديدهم علــى احتــرام حقــوق اإلنســان – نقطــة انطــاق هــذه الدراســة. وهــي تســعى 
ــة،  ــة اللبناني إلــى تســليط الضــوء علــى الروابــط بيــن دعــم المانحيــن الدولييــن للمؤسســات األمنيــة والقضائي
ونتائــج ذلــك علــى حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة فــي لبنــان، بمــا فــي ذلــك حريــة التعبيــر. وبشــكٍل أكثــر 

تحديــدًا، يســعى التقريــر إلــى اإلجابــة عــن األســئلة الشــاملة التاليــة: 

كيف يقّدم المانحون الدوليون المساعدة إلى المؤسسات األمنية والقضائية اللبنانية؟ 	
مــا هــو تأثيــر هــذه المســاعدة علــى األداء المتعّلــق بحقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة وحريــة التعبيــر  	

فــي البــاد؟
مــا هــي التحّديــات التــي تترافــق مــع تقديــم الدعــم الهــادف إلــى تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان والحّريــات  	

المدنيــة وحريــة التعبيــر فــي البــاد؟ 
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المنهجية والمقاربة

لإلجابــة عــن هــذه األســئلة، توّلــت هــذه الدراســة اســتعراض األدبيــات المتعّلقــة بمشــاريع مســاعدات المانحين 
الدولييــن، الســابقة منهــا والحاليــة، مــع التركيــز علــى تلــك الموجهــة نحــو النهــوض بحقــوق اإلنســان وحريــة 
التعبيــر. وقــد اقتصــر نطــاق هــذا االســتعراض علــى الدعــم الــذي قّدمتــه الــدول والكيانــات التاليــة بشــكل 
أساســي: الواليــات المتحــدة، فرنســا، المملكــة المتحــدة، ألمانيــا، هولنــدا، كنــدا، الدانمارك واالتحــاد األوروبي، 
فضــًا عــن الجهــود المتعــّددة األطــراف المبذولــة مــن خــال وكاالت األمــم المتحــدة )برنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي، اليونيســكو، ومفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الاجئيــن(. رّكــز االســتعراض علــى المــواد 
المتاحــة للعمــوم، باإلضافــة إلــى المــواد التــي تــّم الحصــول عليهــا مــن خــال طلبــات المعلومــات العامــة، 
والمقابــات المعّمقــة التــي ُأجريــت مــع 20 ممثــًا عــن مجتمــع المانحيــن الدولييــن، والشــركاء القائميــن 
بالتنفيــذ، وبعــض الخبــراء فــي لبنــان. كمــا رّكــزت هــذه المقابــات أيضــًا علــى فهــم تأثيــر المشــاريع المحــّددة، 
والتحّديــات التــي ترافقــت مــع تقديــم هــذه المســاعدات. جديــر بالذكــر أّن هــذا التقريــر ال يأتــي علــى ذكــر أســماء 

األفــراد والمنظمــات المشــاركين فــي المقابــات. 

لكــن مــن القيــود التــي اصطــدم بهــا هــذا التقريــر عــدم اســتجابة كل الــدول المانحــة لطلبــات المعلومــات 
أو عــدم مشــاركتها فــي المقابــات. فمــن أصــل 10 كيانــات مانحــة تــّم تحديدهــا، وافــق ثاثــة فقــط علــى 
إجــراء مقابلــة لغــرض إعــداد هــذه الدراســة. كمــا لــم توافــق الجهــات األمنيــة علــى المشــاركة فــي المقابــات، 
وبالتالــي فــإّن هــذا التقريــر ال يعــرض وجهــات نظرهــا. فضــًا عــن ذلــك، لــم تكــن المعلومــات العامــة التــي 
وصلتنــا – مــن كنــدا، والمملكــة المتحــدة، وألمانيــا، وفرنســا – شــاملًة أو مفّصلــًة مــن حيــث نــوع المعلومــات 

الموّفــرة. 1 

يتأّلــف هــذا التقريــر مــن أربعــة أقســام رئيســية. يقــّدم القســم األول لمحــًة عــن المؤسســات األمنيــة والقضائية 
اللبنانيــة، وطبيعــة دعــم المانحيــن الدولييــن لهــا منــذ العــام 2006. ويرّكــز القســم الثانــي علــى آليــات التمويــل 
والمشــاريع التــي تطّبقهــا الــدول المانحــة لصالــح الجهــات األمنيــة والقضائيــة، والتــي ترّكــز بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر علــى النهــوض بحقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة فــي البــاد. لكــّن هــذا القســم ليــس شــامًا. 
صحيــح أّن الدراســة تطمــح إلــى أكبــر قــدر مــن الشــمولية، لكــن كانــت هنــاك عــّدة تحّديــات عنــد محاولــة إعــداد 
قائمــة كاملــة مــن المشــاريع الخاصــة بعــّدة دول مانحــة. ومنهــا نقــص المعلومــات المتاحــة للعمــوم والقيــود 
المفروضــة علــى تقديــم الــدول المانحــة للبيانــات. بنــاًء عليــه، ُيقصــد بالمســح الــوارد فــي هــذا القســم أن يكــون 
ذا طبيعــة توضيحيــة أكثــر مــن كونــه صــورًة مكتملــًة لمشــهد المســاعدات الدوليــة. مــع ذلــك، يمكــن القــول 
إنــه شــامل نوعــًا مــا نظــرًا إلــى الكميــة الكبيــرة والمجموعــة المتنّوعــة مــن عاقــات التعــاون التــي تــّم تحديدهــا. 
يهــدف القســم الثالــث مــن التقريــر إلــى فهــم تأثيــر مســاعدات المانحيــن الدولييــن علــى تعزيــز حقــوق اإلنســان 
والحّريــات المدنيــة وصونهــا. لكــّن هــذه الدراســة ال تســعى إلــى تقييــم المشــاريع المحــّددة، بــل تحــاول تســليط 
الضــوء – مــن خــال بعــض المــوارد األساســية والثانويــة – علــى بعــض النتائــج األوليــة المتعّلقــة باألثــر. فيمنــح 
ذلــك المانحيــن الدولييــن، وأهــل الممارســة، والجهــات الفاعلــة الحكوميــة، لمحــًة عــن كيفيــة تحــّول مشــاريع 
المســاعدات إلــى نتائــج ملموســة علــى األرض. تتضّمــن النتائــج األساســية الــواردة فــي هــذا القســم أبــرز 
التحّديــات التــي اصطدمــت بهــا مشــاريع المانحيــن عنــد ســعيها إلــى تعزيــز حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة 

لــدى الجهــات األمنيــة والقضائيــة. 

بعــد ذلــك، ينتقــل القســم إلــى فهــم أســباب عــدم تحــّول مســاعدات المانحيــن الدولييــن إلــى نتائــج أقــوى علــى 
األرض. لــذا، يتمّعــن فــي طبيعــة االنتهــاكات فــي الســياق اللبنانــي – أي كيــف وقعــت هذه االنتهــاكات ولماذا 
– مرّكــزًا علــى فهــم طبيعــة االنتهــاكات ضــد حريــة التعبيــر وحريــة اإلعــام بشــكل محــّدد. وفــي هــذا الصــدد، 
ــن 2017  ــة اإلعــام بي ــر وحري ــة التعبي ــع انتهــاكات حري ــة تتتّب ــات أصلي ــل بيان ــى هــذا القســم عــرض وتحلي يتول

1-  لم تكن المعلومات المطلوبة من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي قد وصلت بعد عند كتابة هذه السطور. 
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و2022، وهــي بيانــات نشــرتها مؤسســة ســمير قصيــر. فمــن خــال فهــم كيفيــة وقــوع االنتهــاكات، وســياق 
االنتهــاكات، يمكــن للمانحيــن الدولييــن وشــركائهم المحّلييــن أن يفهمــوا بشــكل أفضــل حــدود المســاعدات 

الحاليــة وكيــف يمكــن تصميــم مشــاريع المســاعدات بشــكل أفضــل فــي المســتقبل. 
ــات وطبيعــة االنتهــاكات  ــر، فيقــّدم بعــض التوصيــات التــي تهــدف إلــى التعامــل مــع تحّدي أمــا القســم األخي

ــر. وهــي تنــدرج بشــكل عــام ضمــن أربــع فئــات أساســية، هــي: المبّينــة فــي التقري

1. استمرار الدعم لسّد الثغرات المؤسساتية؛
2. تقديــم المزيــد مــن المســاعدات الموّجهــة للمؤسســات األمنيــة والقضائيــة األكثــر ميــًا إلــى ارتــكاب 

االنتهــاكات؛
3. تصميــم المشــاريع بشــكل أفضــل بشــكل ال يقتصــر علــى تطويــر القــدرات فحســب، بــل يشــمل الدعــم فــي 

مجــال التطبيــق والرصــد والتقييــم أيضــًا؛ 
4. دعم اإلصاحات المنهجية التي تعالج العوامل األساسية المؤدية إلى االنتهاكات في نهاية المطاف. 
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المؤسسات األمنية والقضائية اللبنانية واّتجاهات المساعدة: 
لمحة عامة

القطاع األمني

يتأّلــف قطــاع األمــن فــي لبنــان، بشــكل أساســي، مــن القــوات المســلحة اللبنانيــة )الجيــش(، وقــوى األمــن 
الداخلــي، واألمــن العــام، وأمــن الدولــة. ُيعتبــر الجيــش مســؤواًل أمــام مجلــس الــوزراء مباشــرًة عــن طريــق وزارة 
الدفــاع، وهــو يتمّتــع بواليــة واســعة تشــمل أهدافــًا دفاعيــة وأمنيــة وإنمائيــة.2 فتســعى هــذه األهــداف إلــى 
ــة الدســتور، وحفــظ األمــن  ــة، وحماي ــى الســيادة وعلــى ســلطة الدول »الدفــاع عــن الوطــن، والمحافظــة عل
واالســتقرار، والمســاهمة فــي تأميــن االســتقرار االجتماعــي والتنميــة.«3 اســتنادًا إلــى هــذه الواليــة الواســعة، 
يــؤدي الجيــش دورًا أمنيــًا كبيــرًا، فهــو ال يكتفــي بالدفــاع عــن البــاد مــن التهديــدات الخارجيــة، بــل لــه دور 
أساســي كمؤسســة أمنّيــة أيضــًا، حيــث ُيطلــب منــه التصــرف كقــوة حفــاظ علــى األمــن علــى الصعيــد المحلــي. 
أمــا قــوى األمــن الداخلــي، فهــي الجهــاز األمنــي الــذي ُيشــرف علــى الســامة العامــة والنظــام العــام داخــل 
البــاد، ويشــمل ذلــك المســاعدة فــي حفــظ الحقــوق والحّريــات المدنيــة وتعزيزهــا. تتمّتــع وزارة الداخليــة 
والبلديــات بســلطة الوصايــة علــى قــوى األمــن الداخلــي واإلشــراف عليهــا. كمــا للــوزارة عينهــا ســلطة الوصايــة 
علــى األمــن العــام الــذي تتمّثــل مهّمتــه بجمــع االســتخبارات الداخليــة، وتطبيــق القوانيــن المتعّلقــة بالرقابــة 
اإلعاميــة، ومراقبــة نقــاط الدخــول إلــى البــاد. أمــا أمــن الدولــة الــذي ُيعتبــر أصغــر مــن األجهــزة األخــرى، فيرّكــز 
علــى المراقبــة الداخليــة لمكافحــة التهديــدات، ويكــون مســؤواًل أمــام رئاســة مجلــس الــوزراء مباشــرًة، بالرغــم 
مــن تحّولــه، ألســباب سياســية وبشــكل غيــر رســمي، إلــى أن يكــون شــديد االرتبــاط برئيــس الجمهوريــة فــي 

عهــد الرئيــس الســابق ميشــال عــون.

ــة.  ــة والمســاءلة المدني ــات للمراقب ــن آلي ــي رســمي يتضّم ــان علــى إطــار قانون يرتكــز القطــاع األمنــي فــي لبن
مــع ذلــك، تتأثــر المؤسســات األمنيــة بطبيعــة النظــام السياســي الطائفــي فــي لبنــان، ممــا يعنــي أنهــا تخضــع 
للديناميــات نفســها التــي تؤّثــر علــى المؤسســات العامــة األخــرى، أال وهــي: ضــرورة إرســاء التــوازن الطائفــي 
ــاط، وأداء صاحياتهــا المؤسســاتية، باإلضافــة  ــار الضب ــة، وتوظيــف كب ــد تعييــن أصحــاب المناصــب القيادي عن
إلــى التنــازع بيــن القــوى الطائفيــة علــى النفــوذ والســيطرة. فتكــون النتيجــة قطاعــًا أمنيــًا يعكــس واقــع 
النظــام السياســي بشــكل عــام، حيــث يتــّم تعييــن رؤســاء األجهــزة األمنيــة المختلفــة مــن طوائــف معّينــة: 
مثــًا، ُيخّصــص منصــب قائــد الجيــش للطائفــة المارونيــة، والمديــر العــام لقــوى األمــن الداخلــي للطائفــة 

ــر العــام لألمــن العــام للطائفــة الشــيعية.  الســنية، والمدي

تقــّوض هــذه الديناميــات العاقــات المدنيــة - العســكرية وفعاليــة المؤسســات األمنيــة بطريقتيــن. أواًل، 
ُتمســي المؤسســات األمنيــة، عوضــًا عــن التمتــع بدرجــة مــن االســتقالية عــن المنظومــة السياســية الحاكمــة، 
هدفــًا ســهًا للمنــاورات السياســية الطائفيــة وتأثيــر األحــزاب النافــذة. فيتمّتــع الزعماء الطائفيون السياســيون 
ــّم تعيينهــا بقــرار سياســي،  بتأثيــر مفــرط علــى المؤسســات األمنيــة، خاصــًة علــى المناصــب القياديــة التــي يت
ممــا ُيضعــف وظائــف وأدوار المؤسســات العامــة المعنيــة بالرقابــة، كمجلــس النــواب أو وزارَتــي الداخليــة 
والدفــاع. بعبــارة أخــرى، تنتفــي صاحيــات الهيــاكل القياديــة والرقابيــة الرســمية بســبب الحســابات والــوالءات 
الطائفيــة.4 يوحــي هــذا األمــر بــدوره بــأّن المؤسســات األمنيــة إمــا منحــازة تجــاه الطائفــة التــي ينتمــي إليهــا 
قائدهــا، أو لديهــا أجنــدة سياســية خاصــة، أو علــى األقــل مكّبلــة بســبب اعتبــارات سياســية طائفيــة ســتؤدي 

فــي نهايــة األمــر إلــى تقويــض األمــن الوطنــي والســامة العامــة. 

2- https://www.lebarmy.gov.lb/en/content/mission-lebanese-army
3- المرجع نفسه. 

4- Yezid Sayigh. 2009. Fixing Broken Windows: Security Sector Reform in Palestine, Lebanon and Yemen, 
Carnegie Endowment for International Peace; Hijab Shah and Melissa Dalton. 2020. Playing Politics: 
International Security Sector Assistance and the Lebanese Military’s Changing Role, Carnegie Endowment 
for International Peace. between sectarianism and military development; Security assistance in Post-
Interventionalist era; Aram Nerguizian, “Between Sectarianism and Military Development: The Paradox of 
the Lebanese Armed Forces,” in Bassel F. Salloukh et al, The Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon 
(London: Pluto Press, 2015), 120-122.
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ثانيــًا، نتيجــة ميــل النظــام السياســي اللبنانــي إلــى تعزيــز النتائــج السياســية الصفريــة المجمــوع – مثــًا، وجــود 
مؤسســة يقودهــا شــخص مــن طائفــة معّينــة يــؤدي إلــى أن تبســط الفئــات الطائفيــة األخــرى ســيطرتها علــى 
مؤسســات أخــرى – بــات قطــاع األمــن يتأّلــف مــن مؤسســات ذات صاحيــات وأدوار متداخلــة.5 ومــع أّن 
هــذا األمــر يســاهم فــي تبديــد هواجــس أبــرز المجموعــات الطائفيــة فــي لبنــان، إال أنــه ال يبّشــر بالخيــر لجهــة 
ــات  ــة، ب ــات السياســية الطائفي تماســك المؤسســات األمنيــة وفعاليتهــا.6 فضــًا عــن ذلــك، بســبب الدينامي
القطــاع األمنــي يفتقــر إلــى اســتراتيجية أمنيــة وطنيــة نظــرًا إلــى فشــل الزعمــاء السياســيين فــي االتفــاق علــى 
األولويــات األمنيــة. نتيجــًة لذلــك، تعمــل المؤسســات األمنيــة بمعــزل عــن بعضهــا، خاصــًة وأّن كًا منهــا تحــّدد 

أولوياتهــا بشــكل منفصــل عــن األخــرى، أو ِوفقــًا لألولوّيــات المحــّددة لبعــض قادتهــا. 

القضاء اللبناني

يتأّلــف النظــام القضائــي اللبنانــي مــن جنــاح مدنــي يــزاول عملــه إلــى جانــب نظــام قضائــي طائفــي مســؤول 
عــن قوانيــن األحــوال الشــخصية )المســائل المتعّلقــة بالــزواج، الطــاق، اإلرث، حضانــة األطفــال إلــخ.(. بالنســبة 
إلــى النظــام المدنــي، تتمّثــل الكيانــات األساســية فــي هــذه المؤسســة بمجلــس القضــاء األعلــى، والمحاكــم 
العاديــة، ومجلــس شــورى الدولــة، والمحاكــم الخاصــة واالســتثنائية، والمجلــس الدســتوري. مبدئيــًا، ُيعتبــر 
مجلــس القضــاء األعلــى مســؤواًل عــن الرقابــة القضائيــة وضمــان اســتقالية القضــاء.7 ويتولــى قانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة تحديــد وظائــف المحاكــم العاديــة. فينــدرج نوعــان 
محــّددان مــن المحاكــم ضمــن هــذه الفئــة: المحاكــم المدنيــة والمحاكــم الجزائيــة. يتولــى مجلــس القضــاء 
األعلــى إصــدار التعيينــات لهــذه المحاكــم بنــاًء علــى مرســوم وزاري.8 إلــى جانــب ذلــك، ُيعنــى مجلــس شــورى 
الدولــة بــكل مــا يتعّلــق بالنزاعــات والقضايــا اإلداريــة، فيمــا يســعى المجلــس الدســتوري إلــى تقييــم القوانيــن 
فــي ضــوء الدســتور، باإلضافــة إلــى النظــر فــي الطعــون المتعّلقــة باالنتخابــات النيابيــة. أخيــرًا، تتمّثــل المحاكــم 
الخاصــة واالســتثنائية بالمجلــس العدلــي والمحاكــم العســكرية؛ وهــي محاكــم مثيــرة للجــدل فــي الحيــاة 
لبنــان، كونهــا ُتعتبــر مسّيســة ومخالفــة لقواعــد حقــوق اإلنســان ومعاييــر  االجتماعيــة - السياســية فــي 
المطبوعــات  مــع محكمــة  القضائــي  الجســم  يكتمــل هيــكل  أخيــرًا،  بشــكل ملحــوظ.9  العادلــة  المحاكمــة 

ــوزراء.  والمجلــس األعلــى لمحاكمــة الرؤســاء وال

ال ُيعتبــر الجســم القضائــي هيئــًة محايــدًة فــي نظــام الحكــم، بــل هــو جــزء ال يتجــزأ مــن النظــام السياســي 
اللبنانــي الخاضــع لمنطــق الطائفيــة السياســية. ففــي حيــن ُتشــّكل المحاكــم الدينيــة والروحيــة – التــي تنظــر 
فــي األحــوال الشــخصية والمســائل ذات الصلــة تحديــدًا – تجســيدًا صريحــًا لهــذا النظــام، تتأّثــر المحاكــم المدنية 
بدورهــا بمنطــق مماثــل مــن حيــث التعيينــات وقــدرة القــوى الوزاريــة والنيابيــة علــى التدخــل فــي األحــكام و/
أو فــي طريقــة تطبيقهــا. علــى ســبيل المثــال، يتأّلــف مجلــس القضــاء األعلــى مــن عشــرة أعضــاء، منهــم ثمانيــة 
ُيعّينهــم مجلــس الــوزراء مباشــرًة بنــاًء علــى أســماء تقّدمهــا وزارة العــدل.10 وبالتالــي، فــإّن اختيــار أعضــاء أرفــع 
ــة  ــات الطائفي ــان غــارق فــي الوحــول نفســها مــن المســاومات السياســية والتعيين ــة فــي لبن ــة قضائي مرجعي

ــر علــى بقيــة المؤسســات العامــة.  التــي تؤّث

5- Aram Nerguizian, “Between Sectarianism and Military Development: The Paradox of the Lebanese 
Armed Forces,” in Bassel F. Salloukh et al, The Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon (London: Pluto 
Press, 2015), 120-122.
6- Yezid Sayigh. 2009. Fixing Broken Windows: Security Sector Reform in Palestine, Lebanon and Yemen, 
Carnegie Endowment for International Peace.

7 - وفقًا للمرسوم االشتراعي رقم 150 بتاريخ 16/9/1983.
8- Joseph Harfouche. 2021. The independence of the Lebanese judiciary: system loopholes and political 
willingness to interfere (Doctoral dissertation, Notre Dame University-Louaize).
9- Maya Mansour and Carlos Daoud. 2009. The Independence and Impartiality of the Judiciary-Lebanon. 
Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN).
10- https://timep.org/commentary/analysis/towards-an-independent-judicial-branch-in-lebanon-part-1-
the-civil-judiciary/
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باإلضافــة إلــى ذلــك، ُتعتبــر مناصــب أساســية أخــرى فــي هــذه المحاكــم علــى درجــة عاليــة مــن التســييس: 
فمنصــب المدعــي العــام لــدى محكمــة التمييــز محفــوظ لشــخص مــن الطائفــة الســنية، فــي حيــن أّن منصــب 
الرئيــس األول لهــذه المحكمــة ورئيــس مجلــس القضــاء األعلــى مخّصــص للطائفــة المارونيــة.11 كذلــك، تتمّتــع 
وزارة العــدل – أو باألحــرى الحــزب الــذي يتحّكــم بهــا – بســلطات استنســابية تخّولهــا نقــل القضــاة، وهــي 
ســلطة ُتســتخدم إلزاحــة القضــاة المثيريــن للمشــاكل بنظــر الطبقــة السياســية.12 فــي نهايــة المطــاف، تضمــن 
هــذه الطائفيــة السياســية خضــوع النظــام القضائــي تجــاه المنظومــة السياســية الحاكمــة، عوضــًا عــن التصــّرف 

كجهــة مســتقّلة تراقــب الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة. 

ــة  ــة التــي ُينظــر إليهــا علــى أنهــا تصــون وتكــّرس القيــم التقليدي ــات المحاكــم الديني ُتضــاف إلــى هــذه التحّدي
واألبويــة المتضاربــة مــع مصالــح الفئــات االجتماعيــة المهّمشــة فــي البــاد، ال ســّيما النســاء )واألمهــات 
تحديــدًا(، وأفــراد مجتمــع الميــم - عيــن، والمواطنيــن غيــر الراغبيــن فــي التعريــف عــن أنفســهم كأعضــاء فــي 
طائفــة دينيــة معّينــة. فخّلــف النفــوذ االجتماعــي - السياســي الضمنــي الممنــوح إلــى قضاة المحاكم الشــرعية 

والروحيــة، فضــًا عــن مختلــف رجــال الديــن، تأثيــرًا ســلبيًا أوســع علــى المجتمــع.13

هدفــت الجهــود الدوليــة لمســاعدة النظــام القضائــي إلــى إضفــاء الطابــع المهني على المؤسســات القضائية، 
وفــي اآلونــة األخيــرة إلــى تحقيــق االســتقالية القضائيــة، اســتنادًا إلــى فكــرة أّن القضــاء يجــب أن يكون ســلطًة 
مســتقّلًة ال يمكــن للقــوى السياســية وللســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية التدّخــل فيهــا. كمــا يســتفيد القضــاء 
مــن جهــود المناصــرة التــي تبذلهــا منظمــات المجتمــع المدنــي الوطنيــة للضغــط باتجــاه اعتمــاد مشــروع 
قانــون يضمــن اســتقالية القضــاء. مــن هنــا، يهــدف هــذا اإلصــاح ال إلــى ترســيخ فكــرة »فصــل الســلطات« 
فحســب، ولكــن أيضــًا إلــى »تحريــر« الســلطة القضائيــة مــن المســاومات الطائفيــة المقترنــة بالســياق اللبنانــي 

عــادًة. بعبــارة أخــرى، ُيعتبــر اإلصــاح مطلبــًا هيكليــًا ســعيًا إلــى تحقيــق التغييــر الجوهــري.14

طبيعة مساعدات المانحين

انســحاب  بعــد  ملحــوظ  بشــكل  اللبنانيــة  والقضائيــة  األمنيــة  للمؤسســات  الخارجيــة  المســاعدات  ازدادت 
القــوات وأجهــزة المخابــرات الســورية مــن لبنــان عــام 2005. وكان انســحاب القــوات الســورية شــّكل بارقــة أمــٍل 
باســتقالية المؤسســات اللبنانيــة بشــكل واضــح، ال ســّيما وأّن ســوريا كانــت تبســط تأثيرهــا وقبضتهــا علــى 
المؤسســات الرســمية والعســكرية واألمنيــة والقضائيــة اللبنانيــة منــذ نهايــة الحــرب األهليــة عــام 1990. ومــع 
تراجــع النفــوذ الســوري، بــدأت المســاعدات الدوليــة للبنــان المرّكــزة علــى بنــاء المؤسســات تتدّفــق بســهولة 
أكبــر. فــي الواقــع، كانــت المســاعدات األمنيــة مرتفعــة جــدًا، ال بــل إنهــا أصبحــت أكثــر إلحاحــًا مــن ذي قبــل، 
نظــرًا إلــى األزمــات األمنيــة التــي ضربــت البــاد بعــد 2005، ومنهــا االغتيــاالت السياســية، وحــرب تمــوز 2006 
بيــن إســرائيل وحــزب اللــه، ومعركــة 2007 ضــد تنظيــم »فتــح اإلســام« المتطــرف فــي مخيــم الاجئيــن فــي 
نهــر البــارد، والحــوادث األمنيــة وتدّفــق الاجئيــن نتيجــة الحــرب فــي ســوريا، ممــا ألقــى بضغــوط شــديدة علــى 

قطــاع األمــن اللبنانــي، واســتدعى دعمــًا مــن المانحيــن. 

أصبــح دعــم المانحيــن الدولييــن للمؤسســات األمنيــة اللبنانيــة أكثــر تنظيمــًا مــن خــال قــراَري مجلــس األمــن 
ــة مــن  ــا بانســحاب القــوات الخارجي ــن طالب ــع لألمــم المتحــدة رقــم 1559 )2005( و1701 )2006( اللذي التاب
لبنــان، وتفكيــك الجماعــات المســّلحة غيــر التابعــة للدولــة، مــع تأكيــد اســتقال لبنــان وســيادته علــى أراضيــه. 
تشــّكل الواليــات المتحــدة المانــح األكبــر للقطــاع األمنــي اللبنانــي، يليهــا االتحــاد األوروبــي. فمنــذ 2006، 

11- المرجع نفسه.
12- https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2018/03/LEBANON-The-Independence-and-
Impartiality-of-the-Judiciary-EN.pdf
13-  Riwa Salameh. 2014. Gender politics in Lebanon and the limits of legal reformism. Civil Society 
Knowledge Center, Lebanon Support.
14- Maya Mansour and Carlos Daoud. 2009. The Independence and Impartiality of the Judiciary-Lebanon. 
Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN).
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منحــت الحكومــة األميركيــة مســاعدات للقطــاع األمنــي بقيمــة 2.5 مليــار دوالر،15 مقابــل 100 مليــون دوالر 
تقريبــًا مــن االتحــاد األوروبــي خــال الفتــرة نفســها.16 وقــد رّكــز قســم كبيــر مــن هــذه المســاعدات علــى تأميــن 
ــي،  ــة لمؤسســات القطــاع األمن ــز القــدرات التشــغيلية واإلداري ــب، بهــدف تعزي المعــّدات العســكرية والتدري
وتمكينهــا مــن التعامــل مــع مجموعــة متنّوعــة مــن التحّديــات الداخليــة، وبالتالــي مســاعدة الدولــة علــى تأكيــد 
ســلطتها والتقليــل إلــى أدنــى حــّد مــن إمكانيــة إقــدام الجماعــات غيــر التابعــة للدولــة علــى مــلء الثغــرات 

األمنيــة.  

فــي مــا خــا المعــّدات العســكرية والتدريــب، أصبحــت مســاعدات المانحيــن للمؤسســات األمنيــة اللبنانيــة 
تتضّمــن جوانــب أكثــر تعّلقــًا بالعنصــر البشــري، وذلــك فــي محــاكاة لاتجــاه العالمــي للمســاعدات المقّدمــة 
القانــون،  ســيادة  ودعــم  اإلنســان،  حقــوق  مبــادئ  حــول  والمشــاريع  كالتدريــب  األمنيــة،  القطاعــات  إلــى 
والتماســك االجتماعــي، ومســاءلة القطــاع األمنــي، وحمايــة الحّريــات المدنيــة. وقــد أدى توســيع نطــاق 
تعريــف المســاعدات إلــى زيــادة عــدد الجهــات الفاعلــة والمؤسســات المشــاركة فــي توفير الدعم والمســاعدة 
األمنيــة، مــع اعتبــار المجتمــع الدولــي أّن المجتمــع المدنــي، والمجتمعــات المحليــة، والمؤسســات القضائيــة، 

هــي شــريك أساســي فــي إنجــاح القطــاع األمنــي ككل. 

تجّســدت هــذه المســاعدات مــن خــال تدريبــات لعناصــر الجيــش علــى قانــون النزاعــات المســّلحة واحتــرام 
حقــوق اإلنســان، بموجــب البرنامــج الدولــي للتعليــم والتدريــب العســكري الــذي تمّولــه الواليــات المتحــدة،17 
وتعزيــز القــدرات التقنيــة حــول مســائل مثــل األدّلــة الجنائيــة مــن تقديــم الحكومتيــن األميركيــة والبريطانيــة، 
الشــرطة  مشــاريع  مثــل  المحليــة،  والمجتمعــات  األمنيــة  الجهــات  بيــن  الفجــوة  ســّدت  التــي  والمشــاريع 

المجتمعيــة التــي حظيــت بتمويــل الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وكنــدا واالتحــاد األوروبــي.

يرّكــز هــذا التقريــر علــى هــذه الفئــة األخيــرة مــن المســاعدات األكثــر اســتهدافًا للعنصــر البشــري. وفــي هــذا 
اإلطــار، يقــّدم القســم التالــي مســحًا للمشــاريع وآليــات المســاعدة الخاصــة بالمانحيــن الدولييــن التــي تهــدف 

إلــى تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة فــي مجــال عمــل المؤسســات األمنيــة والقضائيــة.

15- https://lb.usembassy.gov/us-security-cooperation-lebanon-2021/
16- Hijab Shah and Melissa Dalton. 2020. Playing Politics: International Security Sector Assistance and the 
Lebanese Military’s Changing Role, Carnegie Endowment for International Peace.

17- دّرب البرنامج أكثر من 1200 ضابط لبناني منذ 2006 
https://lb.usembassy.gov/charge-daffaires-white-honors-graduates-imet-program/

https://lb.usembassy.gov/charge-daffaires-white-honors-graduates-imet-program/
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مسح مساعدات المانحين

يســتعرض هــذا القســم نتائــج المســح الهــادف إلــى فهــم الطــرق التــي يعتمدهــا المانحــون الدوليــون لتقديــم 
ــرام حقــوق اإلنســان  ــز احت ــز علــى تعزي المســاعدة إلــى المؤسســات األمنيــة والقضائيــة اللبنانيــة، بشــكل يرّك
والحّريــات المدنيــة وحمايتهــا، بمــا فــي ذلــك حريــة التعبيــر. فــي هــذا اإلطــار، تشــير المعلومــات التــي تــّم جمعها 
مــن خــال الدراســة إلــى وجــود مشــاكل متعّلقــة بالتمويــل، وذلــك علــى مســتويين مختلفيــن. المســتوى 
األول يتعّلــق بآليــة أو أداة التمويــل التــي تحــّدد الهــدف العــام للتمويــل، وتوجــز طــرق إنفــاق الدولــة المانحــة 
لألمــوال. وقــد رّكــزت الدراســة علــى آليــات التمويــل المرتبطــة بالجهــات المانحــة التاليــة: الواليــات المتحــدة، 
ــق بالمشــاريع نفســها. يعكــس  االتحــاد األوروبــي، المملكــة المتحــدة، وكنــدا. أمــا المســتوى الثانــي، فمتعّل
هــذا المســتوى المشــاريع الممّولــة مــن ِقبــل المانحيــن الدولييــن، والهادفــة إلــى النهــوض بحقــوق اإلنســان 
والحّريــات المدنيــة و/أو حمايتهــا، مــن خــال مســاعدة المؤسســات األمنيــة والقضائيــة. وسيتوســع هــذا 

القســم، بالتفصيــل، فــي المعلومــات المتعّلقــة بآليــات التمويــل والتمويــل علــى مســتوى المشــاريع. 

ع بموجبها األموال المرصودة للمؤسســات  يبدأ هذا القســم، أواًل، بمراجعة آلية التمويل األساســية التي ُتوزَّ
األمنيــة والقضائيــة، وبالتحديــد تلــك التــي ترّكــز علــى تعزيــز حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة وصونهــا. بعــد 
ــات التــي حّددتهــا الدراســة علــى مســتوى المشــاريع، والتــي ُتظهــر  ذلــك، يســّلط القســم الضــوء علــى البيان

كيــف ُتترجــم المســاعدة علــى األرض. تلــي ذلــك مناقشــة األفــكار الرئيســية المســتخلصة مــن المســح. 

آليات التمويل وأهداف المانحين

ــي،  ــات المتحــدة، واالتحــاد األوروب ــكّل مــن الوالي ــن، ترتبــط ب ــل أساســية للمانحي ــات تموي ــع آلي ــد أرب ــّم تحدي ت
والمملكــة المتحــدة، وكنــدا. ُتنّظــم هــذه اآلليــات نــوع الدعــم المقــّدم إلــى المؤسســات األمنيــة والقضائيــة 
فــي مــا يتعّلــق بتعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة وصونهــا. وفــي هــذا اإلطار، تناقش األقســام 

التاليــة هــذه اآلليــات بالتفصيــل، مــع ذكــر المحصــات الكليــة للتمويــل وأهــداف المانحيــن فــي كل حالــة. 

الواليات المتحدة

ــم المســاعدات األمنيــة )والقضائيــة( الثنائيــة غيــر العســكرية التــي ُتقّدمهــا الحكومــة األميركيــة – أي  ُتنظَّ
تلــك التــي تتعــّدى نطــاق تدريــب وتجهيــز الجيــوش األجنبيــة – مــن خــال وزارة الخارجيــة األميركيــة، حيــث 
ُيعتبــر المكتــب الدولــي لمراقبــة المخــدرات وإنفــاذ القوانيــن اآلليــة األساســية لتقديــم هــذه المســاعدات. مــن 
أهــداف هــذا المكتــب المســاعدة فــي تعزيــز مؤسســات العدالــة الجنائيــة )أي الشــرطة والمحاكــم وســلطات 
والمرصــودة  المذكــور  للمكتــب  األميركــي  الكونغــرس  مخصصــات  تبلــغ  الواقــع،  وفــي  القانــون(.  إنفــاذ 
لمســاعدة لبنــان حوالــى 10 ماييــن دوالر ســنويًا منــذ العــام 18.2017 تمّثلــت األهــداف األساســية لهــذه 
المســاعدة »بتعزيــز قــدرة الدولــة ونــزع شــرعية المؤسســات غيــر التابعــة للدولــة، مــن خــال تعزيــز وزارَتــي 
الداخليــة والعــدل اللبنانيتيــن، ومجلــس القضــاء األعلــى، وقــوى األمــن الداخلــي، لتحســين مســتوى تقديــم 
الخدمــات إلــى الجمهــور، باإلضافــة إلــى تحســين مســتوى الوقايــة، والتدخــل، والفصــل فــي الجرائــم والحــوادث 
اإلرهابيــة.«19 وقــد شــّكلت قــوى األمــن الداخلــي المؤسســة األساســية التــي رّكــز عليهــا تمويــل المكتــب 
الدولــي لمراقبــة المخــدرات وإنفــاذ القوانيــن، مــن خــال التدريــب، وتقديــم االستشــارات، وتوفيــر المعــّدات 

الازمــة. 

18- تقرير دائرة أبحاث الكونغرس لسنة 2021؛ تضّمن تبرير ميزانية الكونغرس للسنة المالية 2022 مبلغًا أدنى من ذلك بقليل، أي 
8.2 ماليين دوالر 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/05/FY-2022-State_USAID-Congressional-Budget-
Justification.pdf
19- https://www.state.gov/bureau-of-international-narcotics-and-law-enforcement-affairs-work-by-
country/lebanon-summary/

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/05/FY-2022-State_USAID-Congressional-Budget-Justification.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/05/FY-2022-State_USAID-Congressional-Budget-Justification.pdf
https://www.state.gov/bureau-of-international-narcotics-and-law-enforcement-affairs-work-by-country/lebanon-summary/
https://www.state.gov/bureau-of-international-narcotics-and-law-enforcement-affairs-work-by-country/lebanon-summary/
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أمــا اآلليــة الثانيــة التــي يتــّم مــن خالهــا تقديــم المســاعدات األمنيــة الهادفــة إلــى تعزيــز حقــوق اإلنســان، فمن 
خــال البرنامــج الدولــي للتعليــم والتدريــب العســكري. فمنــذ العــام 2014، تــّم توفيــر 20 مليــون دوالر تقريبــًا 
ــة العســكرية، وتحســين التشــغيل المشــترك مــع  ــادة المهني ــى »زي ــذي يهــدف إل مــن خــال هــذا البرنامــج ال
القــوات األميركيــة، وتقديــم التوجيهــات حــول قانــون النزاعــات المســّلحة وحقــوق اإلنســان، وتوفيــر التدريــب 
التقنــي والعملياتــي، وإيجــاد فهــم متعّمــق للواليــات المتحــدة.«20 بنــاًء عليــه، تــّم تدريــب 1200 ضابــط لبنانــي 

منــذ العــام 2006 ضمــن إطــار البرنامــج الدولــي للتعليــم والتدريــب العســكري.21

االتحاد األوروبي

كانــت أداة الجــوار األوروبيــة اآلليــة األساســية التــي اســتخدمها االتحــاد األوروبــي، بيــن 2014 و2020، لتقديم 
المســاعدات غيــر العســكرية مــن أجــل إصــاح القطــاع األمنــي. فبموجــب آليــة المســاعدة الثنائيــة، تــّم تخصيص 
402 مليــون يــورو22 لتحقيــق ثاثــة أهــداف أساســية: تعزيــز النمــو االقتصــادي وإيجــاد فــرص عمــل؛ تحســين 
ــز ســيادة القانــون وتحســين األمــن ومكافحــة  الحوكمــة المحليــة والتنميــة االجتماعيــة - االقتصاديــة؛ وتعزي
اإلرهــاب.23 وقــد صّبــت %25 مــن إجمالــي الميزانيــة )100 مليــون يــورو( علــى الهــدف األخيــر الــذي كان مــن 
المفتــرض أن يتحّقــق مــن خــال »العمــل مــع كافــة الجهــات الفاعلــة المعنيــة بالعدالــة الجنائيــة عــن طريــق 

مجموعــة مــن اإلجــراءات التكامليــة فــي مجــال بنــاء القــدرات وتقديــم الخدمــات.«24 

باإلضافــة إلــى ذلــك، أعطــت أداة الجــوار األوروبيــة األولويــة إلصــاح القضــاء، مــن أجــل قضــاء أكثــر اســتقالية، 
ونظــام قضائــي أكثــر فعاليــة وكفــاءة وامتثــااًل لحقــوق اإلنســان. علــى ســبيل المثــال، مــّول االتحــاد األوروبــي 
بيــن 2011 و2015 برنامجــًا بقيمــة 5 ماييــن يــورو، حمــل عنوانــًا مناســبًا هــو »دعــم اإلصــاح القضائــي«، قــّدم 
ــي، ومجلــس  ــة التفتيــش القضائ ــاء القــدرات لمجلــس القضــاء األعلــى، وهيئ ــًا وآخــر فــي مجــال بن دعمــًا تقني
شــورى الدولــة، ومعهــد الــدروس القضائيــة، باإلضافــة إلــى تســهيله إقامــة نقــاش وطنــي أوســع حــول الحاجــة 

إلــى اســتقالية القضــاء.25 

فــي كانــون األول 2020، أنشــأ االتحــاد األوروبــي والبنــك الدولــي واألمــم المتحــدة إطــار اإلصــاح والتعافــي 
4 آب. ومــع أّن نطــاق هــذا اإلطــار  وإعــادة اإلعمــار )3RF( اســتجابًة لتداعيــات انفجــار مرفــأ بيــروت فــي 
شــمل االســتجابة الحتياجــات المجتمعــات المحليــة واألماكــن المتضــّررة باالنفجــار، إال أنــه ســّلط الضــوء علــى 
ــّد مــن إجرائهــا لنهــوض لبنــان مــن األزمــات المتعــّددة التــي تعصــف بــه،  إصاحــات مؤسســاتية أساســية ال ب
وكثيــٌر منهــا متجــذر ومفتعــل مــن ِقبــل مؤسســاته الحاكمــة. مــن هــذه اإلصاحــات القضايــا المتعّلقــة بالعدالــة 
وحقــوق اإلنســان. علــى وجــه التحديــد، يدعــو إطــار اإلصــاح والتعافــي وإعــادة اإلعمــار المجتمــع الدولــي إلــى 
دعــم الهيئــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان وغيرهــا مــن أجــل تنفيــذ واليتهــا، بمــا فــي ذلــك دعــم دورهــا الرقابــي 
لتحديــد العوامــل المنهجيــة المؤديــة إلــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان؛ واعتمــاد تشــريع يعــّزز اســتقالية القضــاء 
مــن خــال عمليــة شــمولية وشــفافة تقــوم علــى إشــراك المجتمــع المدنــي؛ وتعديــل القوانيــن الحاليــة، مثــل 
قانــون العقوبــات، وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، وقانــون تنظيــم القضــاء العدلــي رقــم 150/1983، 
ــًة  ــرح اإلطــار ميزاني ــك، يقت ــق ذل ــى تحقي ــي.26 ســعيًا إل للحــؤول دون التدخــل السياســي فــي القطــاع القضائ
قدرهــا 3 ماييــن دوالر تقريبــًا دعمــًا لهــذه اإلصاحــات. فــي وقــت كتابــة هــذه الســطور، لــم يكــن مــن الواضــح 

بعــد إن كان أيٌّ مــن المانحيــن قــد ســاهم فــي دعــم جهــود اإلصــاح هــذه. 

20- https://lb.usembassy.gov/us-security-cooperation-lebanon-2021/ ; CBJ FY2022
21- https://lb.usembassy.gov/charge-daffaires-white-honors-graduates-imet-program/

22- 1 يورو= 1.02 دوالر أميركي. 
23- https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/european-neighbourhood-policy/countries-region/
lebanon_en

24- الوثيقة: إعداد برنامج حول أداة الجوار األوروبية 2020-2014.
25- وثائق المشروع

m .2020 كانون األول (3RF) 26- إطار لبنان لإلصالح والتعافي وإعادة اإلعمار

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/european-neighbourhood-policy/countries-region/lebanon_en 
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/european-neighbourhood-policy/countries-region/lebanon_en 
https://lb.usembassy.gov/us-security-cooperation-lebanon-2021/
http://argement.ec.e
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/select-language?destination=/node/3439
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المملكة المتحدة

بيــن 2016 و2021، كان صنــدوق الصــراع واالســتقرار واألمــن التابــع للمملكــة المتحــدة يؤّمــن 21 مليــون جنيه 
إســترليني ســنويًا مــن خــال هــذه اآلليــة، أي مــا مجموعــه 109 ماييــن جنيــه إســترليني.27 يرّكــز هــذا الصنــدوق 
ــان هــي: األمــن، واإلصــاح السياســي، واالســتقرار المجتمعــي. علــى  ــات أساســية فــي لبن علــى ثــاث أولوي
صعيــد األمــن، ُترّكــز المســاعدة علــى تحقيــق ثــاث نتائــج أساســية هــي: دعــم الجيــش اللبنانــي فــي إدارة 
حــدوده البريــة مــع ســوريا؛ تحســين قــدرة الجيــش وقــوى األمــن الداخلــي علــى إدارة التهديــدات األمنيــة 
الداخليــة الناجمــة عــن التوتــرات الداخليــة، والتماســك المجتمعــي، ووجــود الاجئيــن فــي بيــروت؛ وتقليــل 
تأثيــر الجماعــات المتطرفــة علــى المجتمعــات المحليــة الضعيفــة إلــى أدنــى حــّد.28 يشــمل ذلــك مجموعــًة 
متنّوعــًة مــن األنشــطة للمســاعدة فــي تحقيــق هــذه األهــداف، منهــا نشــاطان مهّمــان يتعّلقــان بنطــاق هــذه 
الدراســة، همــا: تدريــب وحــدات الجيــش علــى وضــع خطــط وإدارة عمليــات فّعالــة تمتثــل للقانــون اإلنســاني 
ــى  ــروت. تجــدر اإلشــارة إل ــة فــي بي ــون النزاعــات المســّلحة؛ ودعــم نمــوذج للشــرطة المجتمعي ــي وقان الدول
ــى أداء  ــة عل ــى حــّث الجهــات األمني ــدوق الصــراع واالســتقرار واألمــن يعتمــد طريقــة عمــل تســعى إل أّن صن
واجباتهــا بطريقــة ممتثلــة لحقــوق اإلنســان، وتتضّمــن أداة قيــاس لتحديــد مخاطــر انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

وتقييمهــا فــي كّل مــن البرامــج التــي يمّولهــا. 

كندا

منــذ العــام 2016 والحكومــة الكنديــة تنّظــم مســاعداتها األمنيــة غيــر العســكرية مــن خــال اســتراتيجيتها 
كنــدي29  دوالر  مليــارات   4 بقيمــة  التــزام  عــن  عبــارة  وهــي  األوســط،  الشــرق  فــي  للمشــاركة  الشــاملة 
»لاســتجابة لألزمــات فــي العــراق وســوريا، والتعامــل مــع تأثيرهــا علــى لبنــان واألردن والمنطقــة.«30 مــن أصل 
هــذا المبلــغ، تــّم تخصيــص 325 مليــون دوالر كنــدي لبرامــج األمــن واالســتقرار فــي هــذه الــدول.31 فــي هــذا 
اإلطــار، ُتعتبــر وكالــة الشــؤون العالميــة فــي كنــدا – أي وزارة الخارجيــة والتعــاون والتنميــة الدوليــة – الجهــاز 
الحكومــي األساســي الــذي ُيديــر هــذه األمــوال، اســتنادًا إلــى ركائزهــا المتعّلقــة باألمــن وتثبيــت االســتقرار، 
وبشــكل خــاص مــن خــال برنامجهــا الخــاص بعمليــات الســلم واالســتقرار وبرنامــج بنــاء القــدرات علــى مكافحــة 
اإلرهــاب.32 يهــدف البرنامــج األول إلــى »تطبيــق مبــادرات منــع النزاعــات، وتثبيــت االســتقرار، وبنــاء الســام، 
مــن خــال تنفيــذ المشــاريع ونشــرها«، فــي حيــن يرّكــز البرنامــج اآلخــر علــى تعزيــز قــدرات الجهــات األمنيــة 
فــي عــّدة مجــاالت، منهــا إنفــاذ القوانيــن، والجيــش واالســتخبارات، ومكافحــة التطــرف العنيــف، وتمويــل 
ــر  ــا اآلليتيــن فــي ضــرورة اســتهداف البرامــج لمعايي ــن كلت ــن المســاعدات التشــريعية.33 تتمّع اإلرهــاب، وتأمي
ــر  ــل لهــذه المعايي ــات الســلم واالســتقرار( أو تطبيقهــا بشــكل يمتث حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا )برنامــج عملي

)برنامــج بنــاء القــدرات فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب(. 

فــي لبنــان، يهــدف برنامــج عمليــات الســلم واالســتقرار وبرنامــج بنــاء القــدرات فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب 
إلــى دعــم »جهــود لبنــان مــن أجــل تحســين أجهزتــه األمنيــة وجعــل العدالــة بمتنــاول الجميــع«، مــع تعزيــز 
التماســك االجتماعــي بيــن المجتمعــات المحليــة وضمنهــا، خاصــًة بيــن المجتمعــات المحليــة والاجئيــن، ورفــع 

27- 1 جنيه إسترليني= 1.17 دوالر أميركي
28- أوراق االستعراض السنوي لصندوق الصراع واالستقرار واألمن الخاص بلبنان، 2016 -  2021

29- 1 دوالر كندي= 0.77 دوالر أميركي
30- https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/me-
na-moan/strategy-strategie.aspx?lang=eng#a3

31- المرجع نفسه.
32- لوكالة الشؤون العالمية في كندا أربع ركائز هي: المساعدة اإلنسانية، المساعدة التنموية، األمن وتثبيت االستقرار، والمشاركة 

الدبلوماسية.
33- PSOPS Overview, https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_
developpement/response_conflict-reponse_conflits/psop.aspx?lang=eng;
CTCBP Overview, https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_
developpement/peace_security-paix_securite/capacity_building-renforcement_capacites.aspx?lang=eng

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/response_conflict-reponse_conflits/psop.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/response_conflict-reponse_conflits/psop.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/peace_security-paix_securite/capacity_building-renforcement_capacites.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/peace_security-paix_securite/capacity_building-renforcement_capacites.aspx?lang=eng
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قــدرات المؤسســات األمنيــة، خاصــًة الشــرطة والجيــش، لمعالجــة دوافــع الصراعــات وأعمــال التطــرف.34 وقــد 
رّكــز برنامــج بنــاء القــدرات فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب، بشــكل خــاص، علــى تحســين قــدرة الجيــش علــى 

تنظيــم الدوريــات، ورصــد المخاطــر األمنيــة، وإدارتهــا، علــى طــول الحــدود مــع ســوريا. 

بيــن 2016 و2019، تــّم تخصيــص 21 مليــون دوالر كنــدي تقريبــًا لبرنامــج الســلم واألمــن واالســتقرار فــي 
لبنــان35، ومبلغــًا آخــر قــدره 15 مليونــًا لبرنامــج بنــاء القــدرات فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب.36

ــات المتحــدة،  ــن األربعــة – أي الوالي ــه، يمكــن القــول إّن هــؤالء الممّولي ــل كل ــد احتســاب مجمــوع التموي عن
واالتحــاد األوروبــي، والمملكــة المتحــدة، وكنــدا – قــد خّصصــوا، منــذ العــام 2014، 324 مليــون دوالر علــى 
األقــل كمســاعدات إلــى القطاعيــن األمنــي والقضائــي، مــن خــال آليــات التمويــل التــي تّتخــذ مــن تعزيــز حقــوق 

اإلنســان والحّريــات المدنيــة وصونهــا أحــد أهدافهــا السياســاتية األساســية، الضمنيــة منهــا والصريحــة. 

المساعدات على مستوى المشاريع

بعــد تســليط الضــوء علــى بعــٍض مــن أبــرز آليــات التمويــل التــي تعطــي األولويــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان 
والحّريــات المدنيــة وصونهــا، ينظــر هــذا القســم فــي طــرق تجّســد هــذا التمويــل ضمــن مشــاريع وأنشــطة 
األمــن والعدالــة التــي تســعى إلــى تحقيــق الهــدف نفســه. جديــر بالذكــر أّن التقييــم شــمل فتــرة 2011 -  
2022. وقــد تــّم جمــع المعلومــات الــواردة فــي الجــدول أدنــاه مــن خــال وثائــق المشــاريع المتاحــة للعمــوم، 
ــات للحصــول علــى  ــاًء علــى مــا وصلهــا مــن طلب ــدول المانحــة بن والمقابــات، والمعلومــات التــي أرســلتها ال
ــم تكــن متوفــرة بالنســبة إلــى كل المشــاريع واألنشــطة  ــل ل ــغ التموي ــر بالذكــر أّن مبال معلومــات عامــة. جدي
المحــّددة. فضــًا عــن ذلــك، بالنســبة إلــى بعــض المشــاريع واألنشــطة، لــم تتوفــر تفاصيــل عــن المشــروع فــي 

ــد 28 مشــروعًا ونشــاطًا.  ــّم تحدي ــّم االّطــاع عليهــا. فــي اإلجمــال، ت ــق العامــة التــي ت الوثائ

34- استراتيجية كندا الخاصة بلبنان،
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/me-
na-moan/lebanon-liban.aspx?lang=eng؛

العالقات الثنائية بين كندا ولبنان، 
https://www.international.gc.ca/country-pays/lebanon-liban/relations.aspx?lang=eng#a5

35- يشمل ذلك 15 مليون دوالر بموجب صندوق األمن وتثبيت االستقرار التابع لوكالة الشؤون العالمية في كندا، و6 ماليين 
دوالر بموجب برنامج عمليات السلم واالستقرار. 

36- تقييم مساهمة وكالة الشؤون العالمية في كندا الستراتيجية الشرق األوسط، فبراير 2020. 

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/mena-moan/lebanon-liban.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/mena-moan/lebanon-liban.aspx?lang=eng
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الشركاء/المستفيدون المبلغالتواريخوصف المشروع/النشاط/المنحة
اللبنانيون

ورش عمل تدريبية على بناء القدرات من تمويل 
المكتب الدولي لمراقبة المخدرات وإنفاذ القوانين، 

حول كيفية التعامل مع الفساد العام.
قوى األمن الداخلي غير متوفر2021

والقضاء

منحة إلى نقابة المحامين األميركية لتنظيم تدريب 
تقني لـ350 قاضيًا ومدعيًا عامًا حول مجموعة 

من المواضيع، مثل التقنيات الحديثة لرفع األدلة 
الجنائية، واستخدام األدلة الرقمية في المحاكمات، 

وكيفية تتّبع مخططات غسل األموال، وتطّور 
الجرائم السيبرانية، وكيفية ماحقة القضايا التي 

تنطوي على السرية المصرفية واإلثراء غير المشروع، 
ومكافحة الفساد العام، ومفهوم المساومة 

القضائية لتخفيف العقوبة، وبدائل الحبس كطريقة 
للتخفيف من عدد األشخاص المسجونين في لبنان 

على ذمة التحقيق. 

 – 2021
القضاء )القضاة مليون دوالر2022

والمّدعون العامون(

الواليات المتحدة األميركية

الشركاء/المستفيدون المبلغالتواريخوصف المشروع/النشاط/المنحة
اللبنانيون

دعم إصالح القضاء
دعم تقني ودعم في مجال بناء القدرات لمجلس 

القضاء األعلى، وهيئة التفتيش القضائي، ومجلس 
شورى الدولة، ومعهد الدروس القضائية.

 – 2011
2013

5 مايين 
القضاءيورو

دليل تدريبي من االتحاد األوروبي واليونيسف 
حول حماية األطفال 

ُيقصد بهذا الدليل أن تستخدمه أكاديمية قوى 
األمن الداخلي وأن ُيعتمد في التدريبات التي 

ُتنّظمها للشرطة البلدية.

قوى األمن الداخلي غير متوفر2021
والشرطة البلدية

االتحاد األوروبي
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مشروع دعم القدرات التقنية لقوى األمن 
الداخلي

رّكز على 1( تطوير األنظمة التدريبية والقدرات 
الخاصة بقوى األمن الداخلي؛ 2( تحسين وتطوير 

ونشر وتطبيق السياسات واإلجراءات في 
المجاالت األساسية لتقديم خدمات الشرطة، مع 

التركيز على المهارات المتعّلقة بالسياق الحالي، 
مثًا، االستجابة المتعّلقة بالسامة المجتمعية 

والنظام العام؛ 3( تعزيز التدريب المشترك 
بين قوى األمن الداخلي وبقية األجهزة ذات 

المسؤوليات األساسية في المجاالت ذات 
األولوية لتقديم الخدمات في السياق الحالي، 

وبالتحديد الشرطة المجتمعية )السامة 
المجتمعية( والدفاع المدني والجيش اللبناني 

)إدارة مخاطر األزمات واالستجابة للكوارث(. 
يسعى المشروع إلى توفيق قوى األمن الداخلي 

مع المعايير القانونية واألطر والممارسات 
الدولية.

 - 2017
قوى األمن الداخليغير متوفر2019

مشروع تعزيز الشرطة المجتمعية 
يهدف المشروع، على وجه التحديد، إلى تحسين 

تطبيق نموذج الشرطة المجتمعية من خال 
تعزيز دور قوى األمن الداخلي كمحّفز على 

االستقرار والتماسك االجتماعي. 
كما يجري العمل لضمان المساءلة واالمتثال 

لحقوق اإلنسان ضمن قوى األمن الداخلي، مع 
تعزيز تعاونها وارتباطها بالمجتمع المدني وبقية 

أصحاب المصلحة األساسيين. 
يشمل المشروع أيضًا دعم الهيئة الوطنية 

لحقوق اإلنسان.

 -  2021
قوى األمن الداخلي غير متوفرحاليًا

والشرطة البلدية

دعم القدرات في مجال مكافحة اإلرهاب
يهدف المشروع إلى تطوير استراتيجية وطنية 

لمكافحة اإلرهاب، تعكس مبادئ حقوق 
اإلنسان. 

 –  2021
جهات متنّوعةغير متوفرحاليًا

اإلدارة المتكاملة للحدود 
يرتكز البرنامج على نهج تقني لضمان التعاون بين 
األجهزة والتنسيق ضمن الجهاز الواحد، بتسهيل 

من إجراءات العمل الموحدة، وتحديد األدوار 
والمسؤوليات، فضًا عن اآلليات األساسية 

لاتصال وتبادل المعلومات بين األجهزة. 

 - 2012
األمن العام والجيشغير متوفر2018 
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الشركاء/المستفيدون المبلغالتواريخوصف المشروع/النشاط/المنحة
اللبنانيون

البرنامج البريطاني لدعم الشرطة 
يهدف المشروع إلى بناء قدرات قوى األمن 

الداخلي اللبنانية، وتمكينها من توفير األمن، بما 
في ذلك توطيد التعاون مع المؤسسات األمنية 

األخرى.

يدعم المشروع أيضًا تطبيق برنامج اإلصاح 
االستراتيجي لقوى األمن الداخلي لفترة 2019 -  
2022 الذي ُيضفي طابعًا مؤسساتيًا على نموذج 

الشرطة المجتمعية، مع تعزيز آليات المساءلة 
وأداء حقوق اإلنسان، والمساهمة في تحسين 
األمن الداخلي. على هذا الصعيد، ساهم ذلك 

في تعزيز قدرة المفتشية العامة في قوى األمن 
الداخلي على التحقيق في االتهامات المتعّلقة 

باستغال حقوق اإلنسان. شمل ذلك أيضًا تدريبًا 
على تقنيات التواصل عبر اإلنترنت واستخدام 

وسائل التواصل االجتماعي.

 - 2014
 2022

5 مايين جنيه 
إسترليني في 
السنة المالية 

 - 2017
2018

4.7 مايين 
جنيه إسترليني 

في السنة 
المالية 2020 

2021  -

قوى األمن الداخلي 
والشرطة البلدية

برنامج المساعدة األمنية الوطنية للقوات 
المسلحة اللبنانية

يشمل المساعدة في تدريب الجيش على عمليات 
حفظ األمن الداخلي الممتثلة للقانون اإلنساني 

الدولي وقانون النزاعات المسلحة.

- 2017  
2022

8.6 مايين 
جنيه إسترليني 

في السنة 
المالية 2017 

2018  -

7.2 مايين 
جنيه إسترليني 

في السنة 
المالية 2020 

2021  -

الجيش

المملكة المتحدة
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كندا

الشركاء/المستفيدون المبلغالتواريخوصف المشروع/النشاط/المنحة
اللبنانيون

تحسين األمن المجتمعي والوصول إلى العدالة 
في المجتمعات المضيفة اللبنانية

لدى المشروع ثاثة أهداف رئيسية: )1( تعزيز جهاز 
الشرطة البلدية؛ )2( تطوير نظام لإلنذار المبكر 

وآلية استجابة مبكرة لرصد االضطرابات واالستجابة 
لها في المجتمعات المضيفة؛ )3( توفير المساعدة 

القانونية لألشخاص الضعفاء، ال سّيما النساء.
الشرطة المجتمعية مدرجة ضمن الهدف 1، وقد 
تأّمن التمويل الستئناف هذا البرنامج عبر برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي لعام 2022. 

 -  2016
 ،2019

 -  2021
حاليًا

7.8 مليون 
دوالر من 

2017 وحتى 
 2022

قوى األمن الداخلي 
والشرطة البلدية

الشركاء/المستفيدون المبلغالتواريخوصف المشروع/النشاط/المنحة
اللبنانيون

2022 - تحسين المساءلة والوصول إلى العدالة في لبنان
القضاء300 ألف يورو2023

قدّمت وزارة الداخلية أنواعًا مختلفة من خدمات 
الدعم إلى قوى األمن الداخلي. وقد نّفذت 

الشرطة االتحادية األلمانية تدريبًا في مجاالت 
التحقيق في الجرائم والتوثيق على مدار فترة 

2011 - 2022. هدفت كل هذه المساعدات إلى 
تعزيز مبادئ كرامة اإلنسان وسيادة القانون بين 

قوى األمن الداخلي. 

 - 2011
قوى األمن الداخليغير متوفر2022

بناء قدرات أجهزة الشرطة اللبنانية في مجال أمن 
الطيران، وأمن الحدود، والجريمة المنظمة، وإعادة 

التطوير والدعم ضمن إطار اإلغاثة في حاالت 
الطوارئ. 

قوى األمن الداخليمليون يورو2022 - 

مؤسسة كونراد أديناور، تدريب على الوساطة 
لقوى األمن الداخلي

أقيمت خمس جلسات تدريبية ترّكز على المهارات 
واألدوات األساسية للوساطة كإحدى تقنيات 

حّل النزاعات. ُيتيح هذا األمر لقوى األمن الداخلي 
العمل على تحقيق هدف منع النزاعات وحّلها من 

خال التواصل السلمي والحوار البّناء. 

قوى األمن الداخليغير متوفر2015

مشروع السلم واألمن لمؤسسة فريدريش 
إيبرت

ورش عمل تدريبية للجيش حول حقوق اإلنسان 
في أماكن االحتجاز. 

تلّقت مجموعتان من حوالى 30 ضابطًا من الرتب 
المتوسطة تدريبًا، بقيادة مجموعة من القضاة 

وأهل الممارسة المحليين.  

الجيش اللبنانيغير متوفر2019

ألمانيا
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الشركاء/المستفيدون المبلغالتواريخوصف المشروع/النشاط/المنحة
اللبنانيون

2018  - بناء قدرات قوى األمن الداخلي
قوى األمن الداخليغير متوفر2022

تدريب أمن الدولة وقوى األمن الداخلي يجريه 
المركز اللبناني لحقوق اإلنسان حول موضوع 
حقوق اإلنسان واألمن. هو تدريب من خمس 

وحدات لضباط أمن الدولة بالشراكة مع المديرية 
العامة ألمن الدولة. يرّكز التدريب على جوانب 

االستجواب القانونية، والنفسية، وتلك المتعّلقة 
بالعلم الجنائي، مع ضباط أمن الدولة بمن فيهم 

المحّققون باعتبارهم المستفيدين األساسيين. 

 -  2021
أمن الدولةغير متوفر2022

هولندا

بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون في لبنان 
حول حقوق اإلنسان

تعاون معهد الدراسات النسائية في العالم 
العربي التابع للجامعة اللبنانية األميركية مع 

مركز ريستارت إلعادة تأهيل ضحايا العنف 
والتعذيب لتنظيم برنامج تدريبي مدته 

سنتان من أجل موظفي إنفاذ القانون في 
لبنان الذين يجرون تحقيقات مع المحتجزين 

والسجناء، فضًا عن المشرفين على السجناء 
في مختلف أنحاء الباد. وقد هدف المشروع 
إلى تدريب موظفي إنفاذ القانون على كيفية 

هج المرتكزة على حقوق اإلنسان  تطبيق النُّ
المعترف بها دوليًا حول طريقة معاملة 

المحتجزين والسجناء، مع التركيز بشكل خاص 
على احتياجات النساء. فضًا عن ذلك، حّضر 

المشروع مجموعًة مختارًة من أنجح المتدّربين 
لكي يصبحوا "مدّربي المدّربين" بهدف تعزيز 

ثقافة حقوق اإلنسان في مختلف وحدات 
قوى األمن الداخلي. 

قوى األمن الداخلي/ غير متوفر2017
القضاء

المعهد الهولندي للتحليل الجنائي ومركز 
الهاي للعدالة االنتقالية، تطوير القدرات حول 

تقنيات تحقيقات األدلة الجنائية. 

غير 
قوى األمن الداخليغير متوفرمتوفر

المساعدة على بناء قدرات الجيش في مجال 
التدريب على تقنيات كشف تزوير الوثائق 

وتحقيقات األدلة الجنائية. 

غير 
الجيش اللبنانيغير متوفرمتوفر

فرنسا
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الشركاء/المستفيدون المبلغالتواريخوصف المشروع/النشاط/المنحة
اللبنانيون

التركيز على تدريب المحاكم الدينية وبناء قدراتها 
المحاكم الدينيةغير متوفر2020لكي تكون أكثر امتثااًل لمعايير حقوق اإلنسان.

الشركاء/المستفيدون المبلغالتواريخوصف المشروع/النشاط/المنحة
اللبنانيون

مشروع األمن المجتمعي والوصول إلى العدالة 
الخاص ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

يسعى المشروع إلى دعم الشرطة المجتمعية في 
مختلف أنحاء الباد لتكون مجهزًة بشكل أفضل 

للمحافظة على األمن الداخلي والقانون والنظام 
ِوفقًا لمبادئ حقوق اإلنسان.  

يشمل ثاثة مشاريع تجريبية للشرطة المجتمعية، 
وتطوير منّصات للمساعدة القانونية على 

المستوى المحلي لزيادة الوصول إلى العدالة. 

 - 2017
2023

4.3 مايين 
دوالر

قوى األمن الداخلي 
والشرطة البلدية

مشروع حرية التعبير وسالمة الصحافيين 
لليونيسكو 

يقّدم هذا المشروع الدعم لقوى األمن الداخلي 
لتطوير استراتيجية خاصة بوسائل التواصل 

االجتماعي، لمساعدة المؤسسة على التحدث 
عن عملها، وبالتالي تحسين ثقة المجتمع المحلي 

بها. باإلضافة إلى ذلك، دّرب المشروع ضباط قوى 
األمن الداخلي في مجال التواصل، خاصًة على 

استخدام اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، 
وبالتالي تحسين أداء أعضاء قوى األمن الداخلي 

في مجال التواصل. 

قوى األمن الداخليغير متوفر2019

مؤتمر اليونيسكو حول حرية التعبير على شبكة 
قوى األمن الداخلي واألمن 2015اإلنترنت في لبنان

العام

متعّدد األطراف

الدانمارك
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الشركاء/المستفيدون المبلغالتواريخوصف المشروع/النشاط/المنحة
اللبنانيون

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق 
اإلنسان، مدّونة قواعد السلوك لقوى األمن 

الداخلي
بدعم من األمم المتحدة، تّم إعداد مدّونة لقواعد 
السلوك خاصة بقوى األمن الداخلي. ُيقصد بهذه 

المدّونة تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحّريات 
العامة، امتثااًل للقوانين الوطنية والموجبات 

الدولية. 

قوى األمن الداخليغير متوفر2011

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق 
اإلنسان، مدّونة قواعد السلوك للجيش اللبناني

ُيقصد بهذه المدّونة تعزيز احترام حقوق اإلنسان 
ضمن الجيش، مما يوّطد العاقة بين الجهات 

األمنية والمجتمعات التي تخدمها. 

الجيش اللبنانيغير متوفر2019

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 
والمنظمة الدولية للهجرة، ورش عمل حول حقوق 

اإلنسان والصكوك والمبادئ الدولية في مجال 
إدارة الحدود. 

تّم تنظيم ورشَتي عمل تدريبيتين بحضور 70 
موظفًا من األمن العام. 

األمن العامغير متوفر2019

متعّدد األطراف
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األفكار الرئيسية المستخلصة من المسح

لــم يكــن مــن الواضــح دومــًا كيــف كانــت أهــداف آليــات التمويــل ومخصصاتهــا ُمترَجمــة ضمــن المشــاريع.  	
فتمّثلــت معلومــات التمويــل المتاحــة للعمــوم بأرقــام إجماليــة، أي المبلــغ اإلجمالــي المرصــود بموجــب 
آليــة التمويــل. أمــا المعلومــات علــى مســتوى المشــاريع، فقــد كان الوصــول إليهــا وتحديدهــا أصعــب، 
ــر علــى مســتوى المشــاريع، وكيــف كان شــكل األنشــطة  بمعنــى كيــف كانــت آليــات التمويــل هــذه ُتقطَّ
علــى هــذا المســتوى فــي مــا يتعّلــق بتعزيــز حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة بيــن المؤسســات األمنيــة 

والقضائيــة؟ 
يمكــن تصنيــف البيانــات علــى مســتوى المشــاريع ضمــن فئتيــن أساســيتين: التدريــب والمســاعدة في بناء  	

القــدرات، وبرامــج التماســك االجتماعــي. جديــر بالماحظــة أنــه، بعــد مراجعــة الوثائــق وإجــراء المقابــات، 
تبّيــن أّن مشــاريع التدريــب والمســاعدة فــي بنــاء القــدرات كانــت إمــا ُتنّظــم لمــرة واحــدة فحســب أو 
ــم  ــارة أخــرى، ل ــب عليهــا. بعب ــّم التدري ــي يت ــم بطريقــة ال تعــّزز أو ترصــد االســتفادة مــن المــواد الت ُتصّم
يكــن هنــاك مــن آليــات مســاءلة ورصــد فــي بعــض المشــاريع التــي تــّم تحديدهــا، للتأّكــد مــن أّن المعــارف 

المكتســبة ُتســتخدم فعــًا. 
األولويــة  	 ُتعطــي  التــي  تلــك  وتحديــدًا  األمنــي،  القطــاع  إصــاح  علــى  المرتكــزة  المســاعدات  كانــت 

لاســتفادة مــن مبــادئ حقــوق اإلنســان واحتــرام الحّريــات المدنيــة، قــد بلغــت حّدهــا األدنــى فــي أفضــل 
األحــوال، ال ســّيما عنــد مقارنــة ذلــك بالمبلــغ اإلجمالــي الــذي رصدتــه أبــرز الــدول المانحــة للمســاعدات 
األمنيــة. فضــًا عــن ذلــك، لــم يبــُد أّن مخصصــات آليــات التمويــل تســتجيب للواقــع علــى األرض، فــي مــا 
يتعّلــق بمعالجــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة. علــى ســبيل المثــال، بقيــت المســاعدات 
الحكوميــة األميركيــة، مــن خــال المكتــب الدولــي لمراقبة المخــدرات وإنفاذ القوانيــن، والبرنامج الدولي 
ــرة 2018 - 2021 بالرغــم مــن االرتفــاع فــي االنتهــاكات  ــًة طيلــة فت للتعليــم والتدريــب العســكري، ثابت

التــي شــهدها لبنــان فــي 37.2019
ُتعتبــر الشــرطة المجتمعيــة مقاربــة رائجــة تمّولهــا ثــاث جهــات مانحــة مختلفــة هــي: االتحــاد األوروبــي  	

والمملكــة المتحــدة وكنــدا. تعــود هــذه البرامــج إلــى 2008، عندمــا كانــت الواليــات المتحــدة وبريطانيــا 
تمــّوالن المشــروع النموذجــي للشــرطة. واســتمّر دعــم برامــج الشــرطة المجتمعيــة، خاصــًة وأّن الخطــة 
االســتراتيجية لقــوى األمــن الداخلــي لفتــرة 2018 - 2022 تجعــل مــن هــذا األمــر هدفــًا اســتراتيجيًا 
للمؤسســة نفســها.38 بنــاًء عليــه، نّظــم المانحــون دعمهــم لقــوى األمــن الداخلــي بطريقــة تســاعدها 

علــى العمــل مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف. 
أبــرز المســتفيدين همــا قــوى األمــن الداخلــي والجيــش اللبنانــي، مــع إيــاء اهتمــام أقــل باألمــن العــام39  	

وأمــن الدولــة. ومــع أّن األمــن العــام لقــَي دعمــًا علــى صعيــد إجــراءات مراقبــة الحــدود، لكــن مــا كان 
ناقصــًا بشــكل ملحــوظ هــو الدعــم المتعّلــق بحريــة التعبيــر: فهــذه المؤسســة تتمّتــع بصاحيــات تخّولهــا 
تطبيــق القوانيــن المتعّلقــة بالرقابــة الثقافيــة والرقابــة علــى وســائل اإلعــام األجنبيــة، وهــي قضيــة 

تــزداد االنتهــاكات فــي مجالهــا كمــا ســيبّينه القســم التالــي.

37- بلغت مخصصات المكتب الدولي لمراقبة المخدرات وإنفاذ القوانين 10 ماليين $ خالل هذه الفترة، والبرنامج الدولي للتعليم 
والتدريب العسكري 3 ماليين $ تقريبًا سنويًا، ِوفقًا لتقرير دائرة أبحاث الكونغرس الخاص بلبنان لفترة نيسان 2021. 

38- الهدف االستراتيجي 2: تفعيل الشراكة مع المجتمع من خالل إرساء خدمة شرطية متماهية مع نهج الشرطة المجتمعية، 
واعتماد خطة تواصل شاملة، وتمتين الشراكات مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز المهنية في العمل.

39- خــارج نطــاق مشــروع اإلدارة المتكاملــة للحــدود الــذي يمّولــه كل مــن المملكــة المتحــدة واالتحــاد األوروبــي والــذي يعمــل مــع 
األمــن العــام. 
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تقييم أثر مساعدات المانحين

مــن الصعــب تقييــم أثــر مســاعدات المانحيــن، خاصــًة وأّن هــذه الدراســة ال تتوّخــى تقييــم اآلليــات والمشــاريع 
التــي تــّم تحديدهــا. مــع ذلــك، مــن خــال الوثائــق التــي تّمــت مراجعتهــا، والمقابــات، وبيانــات رصــد الســياق، 
يمكــن اســتخاص بعــض النتائــج بشــأن األثــر الــذي يخّلفــه هــذا النــوع مــن المســاعدات. كمــا يمكــن االّطــاع 

علــى ذلــك بمزيــد مــن التفاصيــل أدنــاه. 

ســاهمت مســاعدات الــدول المانحــة الغربيــة فــي تحديــد الركائــز المؤسســاتية واالســتراتيجيات والقوانيــن 
األساســية التــي تــرّوج الحتــرام حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة بيــن مؤسســات العدالــة الجنائيــة. وبشــكل 
أكثــر تحديــدًا، ســاهمت هــذه المســاعدات فــي إنشــاء مدّونــات قواعــد الســلوك األساســية لــكّل مــن قــوى 
األمــن الداخلــي والجيــش اللبنانــي بشــكل متجــّذر ضمــن نهــج قائــم علــى حقــوق اإلنســان؛ وأكاديميــة لقــوى 
األمــن الداخلــي لتدريــب أعضائهــا علــى مواضيــع شــّتى مثــل مدونــة قواعــد الســلوك؛ ومكتــب حقوق اإلنســان 
ضمــن قــوى األمــن الداخلــي يكــون مســؤواًل عــن رصــد االنتهــاكات والتعامــل معهــا؛ وخطــة اســتراتيجية أكثــر 
شــمولية للمؤسســة ُتحــّدد األهــداف األساســية المتعّلقــة بحقــوق اإلنســان والعاقــات مــع المجتمعــات 
المحليــة فــي العمــل، وفرقــة عمــل مختصــة بحقــوق اإلنســان تشــمل ممّثليــن عــن قــوى األمــن الداخلــي 
ســلوك  تحســين  أجــل  مــن  والعمــل  للحــوار  منتــدى  توفيــر  المدنــي، هدفهــا  والمجتمــع  الداخليــة  ووزارة 
الشــرطة وتبديــد شــواغل المجتمعــات المحليــة، ولجنــة مشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة اإلرهــاب، هدفهــا 
وضــع اســتراتيجية وطنيــة متجــذرة فــي مبــدأ احتــرام حقــوق اإلنســان لمكافحــة اإلرهــاب.40 باإلضافــة إلــى 
ذلــك، ســاهمت المســاعدات الدوليــة فــي إطــاق مبــادرات مناصــرة أّدت إلــى إصاحــات قانونيــة، كإقــرار 
قانــون تجريــم التعذيــب لســنة 41،2017 واإلصاحــات التشــريعية التــي أجــازت للمحاميــن الدخــول إلــى مراكــز 
االحتجــاز،42 والقانــون الــذي أنشــأ آليــًة وطنيــًة لمنــع التعذيــب مهّمتهــا رصــد كيفيــة تطبيــق القانــون، وهيئــة 

وطنيــة لحقــوق اإلنســان مهّمتهــا رصــد االنتهــاكات فــي البــاد. 

باختصــار، كانــت مســاعدات المانحيــن الدولييــن ضروريــة إلنشــاء الخصائــص المؤسســاتية المطلوبــة التــي 
يمكنهــا، علــى المــدى الطويــل، وشــرط االســتفادة منهــا فعــًا، التمهيــد لحــدوث تغييــر فــي ســلوكيات 
الجهــات األمنيــة والقضائيــة. تشــّكل هــذه الخصائــص، كحــّد أدنــى، الركائــز األساســية مــن أجــل توفيــر األمــن 
بطريقــة أكثــر فعاليــة، واســتجابة، واحترامــًا، وتحقيــق نــوع مــن التــوازن مــع األحــكام األمنيــة »الصارمــة« التــي 

يشــّدد عليهــا المانحــون.

ــة فــي مــا بينهــا  ــة المطلوب ــة المعني ــط الجهــات الفاعل ــة فــي رب ــدول المانحــة الغربي ســاهمت مســاعدات ال
إلرســاء احتــرام حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة بيــن المؤسســات األمنيــة والقضائيــة. فحاولــت المشــاريع 
ــز حــّس  ــة، وتعزي ــن مختلــف الجهــات الرســمية المطلوب ــة وصــل بي ــم صل ــن أن تقي ــل المانحي ــة مــن ِقب الممّول
التعــاون والتنســيق فــي مــا بينهــا لتوفيــر نتائــج أفضــل فــي مجــال األمــن والعدالــة. فشــمل ذلــك ربــط أعضــاء 
مــن القطــاع نفســه )مثــًا، المّدعيــن العاميــن، والقضــاة، والمحاميــن مــن القطــاع القضائــي؛ الجيــش وقــوى 
األمــن الداخلــي واألمــن العــام مــن القطــاع األمنــي، وممثليــن عــن وزارات مختلفــة كــوزارة العــدل ووزارة 
ــى أعضــاء  ــة( باإلضافــة إل ــة اإلداري ــة لشــؤون التنمي ــر الدول ــات، ووزارة الدفــاع، ومكتــب وزي ــة والبلدي الداخلي

مــن مؤسســات مختلفــة. 

40- مقابلة معّمقة مع أحد منّفذي المشاريع، أيلول 2022. 
41- مقابلة معّمقة مع أحد منّفذي المشاريع، حزيران 2022. بشكل محدد، القانون رقم 65 لسنة 2017 الذي يجّرم التعذيب.

42- مقابلة معّمقة مع أحد منّفذي المشاريع، حزيران 2022. بشكل محدد، تعديل للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية.
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القانــون رقــم 65 لســنة 2017 الــذي يســمح للمحاميــن بالدخــول إلــى مراكــز االحتجــاز. بموجــب هــذا المشــروع، 
تــّم إنشــاء آليــة للتعــاون والتنســيق بيــن قــوى األمــن الداخلــي ونقابــة المحاميــن فــي بيــروت، للمســاعدة 
فــي تحســين الثقــة والتنســيق بيــن الجانبيــن بشــأن هــذه القضيــة. نتيجــًة لذلــك، تفيــد التقاريــر أّن هنــاك اليــوم 
انفتاحــًا أكبــر بيــن عناصــر قــوى األمــن الداخلــي علــى العمــل مــع المحاميــن.43 مثــال آخــر هــو فرقــة العمــل 
المعنيــة بحقــوق اإلنســان المذكــورة أعــاه التــي تربــط بيــن أبــرز الجهــات الفاعلــة فــي مجــاالت األمــن والقضــاء 
والمجتمــع المدنــي، وتؤّمــن لهــا منتــدًى وفرصــًة لتوطيــد عاقاتهــا مــن خــال نهــج مشــترك موّجــه نحــو حــل 
المشــكات.44 فضــًا عــن ذلــك، ســاهم مكــّون آخــر فــي هــذا المشــروع نفســه الــذي يمّولــه االتحــاد األوروبــي 
فــي إنشــاء فرقــة عمــل مشــتركة بيــن الــوزارات لمكافحــة اإلرهــاب، هدفهــا ال تحســين التنســيق وبنــاء القــدرات 
ــز علــى  بيــن مختلــف الــوزارات فحســب، بــل أيضــًا بيــن هــذه الــوزارات ومنظمــات المجتمــع المدنــي التــي ترّك
حقــوق اإلنســان، والتــي ُيفتــرض أن ُتدلــي بتعليقاتهــا علــى اســتراتيجية وطنيــة ســتتّم صياغتهــا قريبــًا لمكافحــة 

اإلرهــاب.45

حّققــت المشــاريع المنّفــذة بمســاعدة المانحيــن مخرجــات ونتائــج ملحوظــة تعكــس القــدرات المؤسســاتية 
المحّســنة. فقــد ســاعدت المشــاريع المدعومــة مــن ِقبــل المانحيــن، بدرجــات متفاوتــة، فــي زيــادة المعــارف 
وتغييــر المواقــف والســلوكيات المتعّلقــة بدعــم حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة واحترامهــا. فكمــا قــال 
مشــارك فــي إحــدى المقابــات، مــن منظمــة طّبقــت مشــروعًا لبنــاء قــدرات الجهــات األمنيــة والقضائيــة 
فــي مجــال حقــوق اإلنســان: »مــع أّن انتهــاكات حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة حدثــت بعــد 2019، فمــن 
األرجــح أّن المزيــد مــن االنتهــاكات كانــت لتحــدث مــن دون هــذا النــوع مــن برامــج المســاعدة وغيرهــا.«46 وقــد 
رّدد أشــخاص آخــرون الــكام نفســه فــي مقابــات أخــرى، ال بــل تجّســد فــي نتائــج حّددتهــا الدراســة نفســها. 
علــى ســبيل المثــال، أظهــر تقييــم لمشــروع الشــرطة المجتمعيــة أّن عناصــر الشــرطة البلديــة اســتفادوا مــن 
المســاعدة فــي مجــال بنــاء القــدرات ضمــن إطــار المشــروع، فقــد حّفزهــم ذلــك علــى أن يكونــوا أكثــر مهنيــًة، 
كمــا زاد مــن مجموعــة مهاراتهــم إلدارة الحــاالت بطريقــة أقــل عدائيــة، وتبديــد هواجــس الفئــات الضعيفــة 
بشــكل أكثــر فعاليــة.47 وفــي مشــروع آخــر، لوحــظ أّن تطــّور قــدرات قــوى األمــن الداخلــي لــم يســاعدها 
فقــط فــي إنشــاء مرصــد داخلــي لحقــوق اإلنســان - مكتــب حقــوق اإلنســان التابــع لهــا – بــل أصبحــت أيضــًا 
تّتبــع عمليــًة يقــّدم بموجبهــا هــذا المكتــب استشــارات إلــى مكاتــب أخــرى تابعــة لقــوى األمــن الداخلــي عنــد 
التخطيــط والتحضيــر لعملياتهــا، بمــا فيهــا عمليــات إدارة التظاهــرات واالحتجاجــات.48 باإلضافــة إلــى ذلــك، 
أشــار أحــد األشــخاص الذيــن شــاركوا فــي المقابــات إلــى أّن قــوى األمــن الداخلــي ُتجــري تحقيقــات داخليــة 
فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وأّن هــذه التحقيقــات هــي بمســتوى جيــد، معتبــرًا أّن دعــم المانحيــن قــد أثمــر 

عمليــة داخليــة أكثــر قابليــة للمســاءلة.49 

لكــّن المســاعدة الموجهــة إلــى تطويــر القــدرات وتحســين التنســيق تصطــدم بحــدود. فقــد لوحــظ، تحديــدًا، 
أّن هــذه المســاعدات ال ُتترجــم بســرعة إلــى تغييــرات ملموســة علــى نطــاق واســع، إمــا بســبب الحــدود 
المرتبطــة بتصميــم المشــروع أو نتيجــة انعــدام اإلرادة السياســية لمأسســة التغييــرات المنهجيــة.50 بالنســبة 
إلــى المشــكلة األولــى، ال بــّد مــن اإلشــارة إلــى عنصريــن أساســيين: لــم يكــن الضبــاط أو المكاتــب المطلــوب 
مشــاركتهم يشــاركون دومــًا فــي المشــاريع التدريبيــة، كمــا أّن آليــات الرصــد والتقييــم والتطبيــق كانــت غائبــة 
فــي أغلــب األحيــان. مثــًا، لــم تكــن مكاتــب أساســية مــن الشــرطة القضائيــة فــي قــوى األمــن الداخلــي – مثــل 
مكتــب مكافحــة المخــدرات ومكتــب حمايــة اآلداب – مدرجــة فــي مشــروع الشــرطة المجتمعيــة، بالرغــم مــن 
اّتهامهــا مــرارًا وتكــرارًا بارتــكاب انتهــاكات فــي مجــال حقــوق اإلنســان.51 ينطبــق األمــر نفســه علــى مكتــب 

43- مقابلة معّمقة مع أحد منّفذي المشاريع، حزيران 2022. 
44- مقابلة معّمقة مع بعض منّفذي المشاريع، حزيران وأيلول 2022. 

45- مقابلة معّمقة مع أحد منّفذي المشاريع، أيلول 2022. 
46- مقابلة معّمقة مع أحد منّفذي المشاريع، أيلول 2022.

47- تقييم برنامج منع األزمات والتعافي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان، 2019؛ تقييم استراتيجية مساهمة وكالة 
الشؤون العالمية في كندا الشرق األوسط، 2020. 

48- مقابلة معّمقة مع أحد منّفذي المشاريع، حزيران 2022.
49- مقابلة معّمقة مع أحد الخبراء، تشرين األول 2022.
50- عدة مقابالت معّمقة، حزيران- تشرين األول 2022.

51- الشرطة المجتمعية في لبنان، معهد الشرق األوسط. 
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مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة وحمايــة الملكيــة الفكريــة الــذي يســتهدف، بحســب النظــرة الســائدة وبشــكل 
مفــرط، األصــوات المنتقــدة للنخبــة السياســية فــي لبنــان علــى شــبكة اإلنترنــت.52 فــي هــذا اإلطــار، أفــاد 
أحــد األشــخاص الذيــن ُأجريــت معهــم مقابلــة بــأّن الشــريك األمنــي هــو الــذي يحــّدد فــي نهايــة المطــاف 
مــن سيشــارك فــي ورش العمــل التدريبيــة واألنشــطة األخــرى، بمعنــى أنــه ال يتــّم دومــًا اختيــار الوحــدات أو 
المكاتــب المعروفــة بانتهاكهــا لحقــوق اإلنســان للمشــاركة فــي ورش العمــل، أو لتكــون جــزءًا مــن المشــروع 

بشــكل عــام.53

مــن القيــود األخــرى الناتجــة عــن طريقــة تصميــم المشــروع مــا يتعّلــق بالرصــد والمســاءلة. فبعــض المشــاريع، 
خاصــًة تلــك التــي ترّكــز فقــط علــى بنــاء القــدرات مــن خــال ورش العمــل التدريبيــة، لــم تعتمــد فــي تصميمهــا 
جوانــب تســاعد المشــاركين علــى تطبيــق أي معــارف جديــدة مكتســبة. وعمــدت إحــدى المبــادرات التــي رّكــزت 
عليهــا هــذه الدراســة إلــى تنظيــم دورات تدريبيــة طوعيــة حــول حقــوق اإلنســان وقضايــا أخــرى لعناصــر الجيــش، 
ممــا حــّد مــن تأثيــر هــذه المســاعدة فــي نهايــة األمــر، خاصــًة فــي ظــل عــدم وجــود آليــة فعليــة للتشــجيع علــى 
المشــاركة.54 بالنســبة إلــى بعــض األشــخاص الذيــن ُأجريــت معهــم المقابــات، هــذا النــوع مــن المقاربــات هــو 

مجــرد ممارســة شــكلية وال يســاهم فعــًا فــي تحقيــق تغييــر ســلوكي ومنهجــي.55

كمــا كانــت التغييــرات الملموســة محــدودة بدورهــا بســبب انعــدام اإلرادة السياســية لتطبيــق اإلصاحــات. 
فقــد أشــار أشــخاص ُأجريــت معهــم المقابــات إلــى أّن إقبــال المؤسســة األمنيــة والقضائيــة علــى تطبيــق 
اإلصاحــات الحقيقيــة كان بســيطًا. بالفعــل، لوحــظ أّن هنــاك الكثيــر مــن القوانيــن النافــذة التــي يمكنهــا، إن 
ُطّبقــت، الدفــع باتجــاه تحقيــق نتائــج أفضــل. يعــود انعــدام اإلرادة السياســية العتمــاد اإلصاحــات وتطبيقهــا 
إلــى عــّدة أســباب، أحدهــا انشــغال الجهــات األمنيــة والقضائيــة بأولويــات أخــرى فــي ظــّل األزمــات المتعــّددة 
التــي تعصــف بالبــاد، كضمــان االســتمرار فــي دفــع الرواتــب واألجــور، والحفــاظ علــى الحــّد األدنــى مــن 
الحضــور لاســتمرار فــي تقديــم الخدمــات القضائيــة واألمنيــة. يعنــي هــذا األمــر أّن قضايــا اإلصــاح ال تحتــّل 
ــات  ــى آلي ــي. ينطبــق هــذا األمــر أيضــًا عل ــة الحال ــى وضــع الدول ــات، نظــرًا إل ــدًا متقّدمــًا علــى ســّلم األولوي بن
المســاءلة الداخليــة الحاليــة. علــى ســبيل المثــال، ال تعتبــر المفتشــية العامــة لــدى قــوى األمــن الداخلــي أّن 
االمتثــال لمعاييــر حقــوق اإلنســان بنــد متصــّدر لجــدول األعمــال، مــع اإلشــارة إلــى أّن دورهــا يغطــي مجموعــًة 
ــّل  ــى أّي مــدى يحت ــّرر إل ــي تب ــي أحــد العوامــل الت ــا المســاءلة.56 كمــا ُيشــّكل الوضــع المال متنّوعــًة مــن قضاي
اإلصــاح األولويــة بالنســبة إلــى المؤسســات األمنيــة. فلمــا كانــت بعــض المؤسســات األمنيــة أكثــر اعتمــادًا 
مــن غيرهــا علــى مســاعدات المانحيــن الدولييــن، فــإّن تلــك التــي تتمّتــع بدرجــة أكبــر مــن االســتقالية الماليــة، 
مثــل األمــن العــام، ال تشــعر بدافــع إلــى المشــاركة فــي المشــاريع الموّجهــة نحــو اإلصــاح التــي يدعمهــا 

ــون.57 المانحــون الدولي

ثانيــًا، ُتشــّكل المؤسســات األمنيــة والقضائيــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن شــبكة المؤسســات المسّيســة والطائفيــة، 
ممــا يعنــي أّن قدرتهــا علــى االمتثــال للقوانيــن والممارســات التــي تعــّزز حقــوق اإلنســان والحُريــات المدنيــة 
ــاًء  ــر الزعمــاء السياســيين والطائفييــن وأجنداتهــم. بن ــة الجنائيــة عرضــًة لتأثي ضعيفــة، كــون مؤسســات العدال
عليــه، باتــت هــذه المؤسســات تحمــي الطبقــة السياســية الحاكمــة، مــع اســتغالها للقوانيــن والمؤسســات 
القائمــة – كمكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة – لماحقــة خصــوم الســلطة ومنتقديهــا، وبالتالــي تقويــض 

حريــة التعبيــر.58 

52- https://english.legal-agenda.com/lebanons-cybercrime-bureau-a-license-to-censor/؛ 
https://advox.globalvoices.org/2015/07/28/hackingteam-leaks-lebanons-cybercrime-bureau-exploited-
angry-birds-to-surveil-citizens-mobile-devices/
https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/Digital-Rights-Awareness-in-Lebanon_EN.pdf

53- مقابلة معّمقة مع أحد منّفذي المشاريع، حزيران 2022.
54- مقابلة معّمقة مع أحد المانحين، حزيران 2022.

55- مقابلة معّمقة مع أحد منّفذي المشاريع، حزيران 2022.

56- مقابلة معّمقة مع أحد منّفذي المشاريع، حزيران 2022.
57- مقابلة معّمقة مع أحد الخبراء، تشرين األول 2022.

لوحظ أّن األمن العام يتمّتع بمصدر ثابت من اإليرادات الناتجة عن جوازات السفر وتأشيرات الدخول، مما يمنح هذه المؤسسة 
استقالليًة أكبر من غيرها، كقوى األمن الداخلي مثاًل التي ال تملك النوع نفسه من مصادر الدخل. 

58- https://www.hrw.org/report/2019/11/15/there-price-pay/criminalization-peaceful-speech-lebanon

https://english.legal-agenda.com/lebanons-cybercrime-bureau-a-license-to-censor/
https://advox.globalvoices.org/2015/07/28/hackingteam-leaks-lebanons-cybercrime-bureau-exploited-angry-birds-to-surveil-citizens-mobile-devices/
https://advox.globalvoices.org/2015/07/28/hackingteam-leaks-lebanons-cybercrime-bureau-exploited-angry-birds-to-surveil-citizens-mobile-devices/
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باإلضافــة إلــى ذلــك، يعنــي التســييس المؤسســاتي أّن التنافــس متفــٍش بيــن مختلــف الجهــات المعنيــة. علــى 
ســبيل المثــال، ذكــر أحــد األشــخاص وجــود منافســة بيــن أكاديميــة قــوى األمــن الداخلــي ومكتــب حقــوق 
اإلنســان حــول صاحيــات كلٍّ منهــا وأحقيــة مشــاركتها فــي مختلــف المبــادرات.59 بالنســبة إلــى البعــض، 
هنــاك أســباب أخــرى تجعــل جهــود اإلصــاح تبــدو غيــر حقيقيــة، أو مجــّرد خطــوات روتينيــة ُتّتخــذ تحــت ضغــط 
ــّل  ــر يحت ــر، ومنهــا تســييس هــذه المؤسســات، وتواجدهــا ضمــن نظــام سياســي أكب المجتمــع الدولــي ال أكث
فيــه نفــوذ الزعمــاء الطائفييــن والسياســيين ســمًة بــارزًة.60 بالفعــل، أظهــرت دراســة أخيــرة أّن النخــب السياســية 
اللبنانيــة لــم تدعــم جهــود إصــاح القطــاع األمنــي إال الســتعادة قدرتهــا علــى التحّكــم بهــذه المؤسســات 
ــرام حقــوق اإلنســان  ــز المؤسســات المســتقّلة أو احت واســتردادها مــن خصومهــم السياســيين، وليــس لتعزي

والحّريــات المدنيــة.61

مــن القضايــا األخــرى التــي تؤّثــر علــى اإلرادة السياســية بإجــراء اإلصاحــات، القيــود المتعّلقــة بالقــدرات. فحتــى 
عندمــا تكــون هنــاك مســاحة وإرادة بتطبيــق اإلصاحــات، قــد ال تكــون القــدرات والدعــم المطلــوب للقيــام 
بذلــك موجــودة. علــى ســبيل المثــال، مــع أّن مكتــب حقــوق اإلنســان تأّســس لرصــد االنتهــاكات الداخليــة مــن 
خــال المهــام المتعّلقــة بالرصــد، إال أنــه، شــأنه شــأن مكاتــب أخــرى فــي قــوى األمــن الداخلــي، ال يملــك مــوارد 

كافيــة، ممــا يمكــن أن يقــّوض مــن فعاليــة واليتــه فــي نهايــة المطــاف.62

اّتجاهات االنتهاكات: التناقض بين المساعدات ونتائجها على األرض

ــة  ــرات جذري ــق تغيي ــن تحقي ــن الدوليي ــر الواقعــي أن ننتظــر مــن أحــد مشــاريع المانحي بطبيعــة الحــال، مــن غي
ــة، خاصــًة إذا كان هــذا المشــروع ذا نطــاق  ــات المدني ــة تعــود بالمنفعــة علــى حقــوق اإلنســان والحّري وفوري
محــدود وجــزءًا مــن نظــام مســّيس وطائفــي. باختصــار، يســتغرق ظهــور التغييــرات واإلصاحــات المؤسســاتية 
وقتــًا، ويكــون مشــروطًا بمتغّيــرات متداخلــة أخــرى، كتطــّور مفهــوم ســيادة القانــون. مــع ذلــك، عنــد التدقيــق 
فــي طبيعــة االنتهــاكات، وتحديــد اّتجاهاتهــا، وكيفيــة ارتباطهــا بأنــواع المســاعدات الموّفــرة علــى مــدى 
ــة، علــى فهــم الثغــرات  ــة الحكومي ــن، والجهــات الفاعل ــن، والمنّفذي ــت، يمكــن مســاعدة المانحي العقــد الفائ
الحاليــة التــي تشــوب المســاعدات، مــع تحديــد كيفيــة تصميــم مشــاريع المســاعدات بشــكل أفضــل للتحفيــز 

علــى تحقيــق نتائــج أفضــل. 

ســيحاول هــذا القســم القيــام بذلــك بطريقتيــن. فهــو، أواًل، يقــّدم لمحــًة عــن طبيعــة االنتهــاكات فــي الســياق 
اللبنانــي. كمــا يتمّعــن، ثانيــًا، فــي قضايــا حريــة التعبيــر وحريــة اإلعــام، محلــًا البيانــات األصليــة التــي جمعهــا 
مركــز الدفــاع عــن الحريــات اإلعاميــة والثقافيــة »ســكايز« فــي مؤسســة ســمير قصيــر لتتّبــع االنتهــاكات خــال 

فتــرة كانــون الثانــي 2017 - أيلــول 2022. 

طبيعة االنتهاكات: استغالل القوانين والقوة المفرطة

ل فــي لبنــان، منــذ 2005، انتهــاكات مســتمرة فــي مجــال حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة علــى يــد  ُتســجَّ
مؤسســات العدالــة الجنائيــة. وُتعتبــر هــذه االنتهــاكات راســخًة فــي مفهــوم جوهــري ُينّظــم العاقــة بيــن 
احتــرام حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة والمنظومــة السياســية الحاكمــة، بمعنــى أّن الفســحة المخصصــة 
لانتقــاد واالحتجــاج ضــد النخبــة الحاكمــة تكــون ضّيقــًة إلــى أبعــد حــدود، ويتــّم فيهــا انتهــاك حقــوق الشــخص 
الــذي ُيعتبــر أنــه يتجــاوز خطــًا أحمــر ال ينفــّك يتغّيــر. يحــدث هــذا األمــر بطريقتيــن أساســيتين: إســاءة اســتخدام 

األدوات القانونيــة، واســتخدام القــوة المفرطــة والقمعيــة. 

59- مقابلة معّمقة مع أحد منّفذي المشاريع، حزيران 2022.

60- مقابلة معّمقة مع أحد منّفذي المشاريع، حزيران 2022.
61- Guillem Farrés-Fernández; Security Sector Reform and the Competition for Power in Lebanon. 
Contemporary Arab Affairs 1 March 2019; 12 (1): 39–54.

62- مقابلة معّمقة مع جهات متعّددة، حزيران 2022.
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بالنســبة إلــى الطريقــة األولــى، يتــّم إمــا اســتغال القوانيــن أو الثغــرات الموجــودة فــي اإلطــار القانونــي 
لماحقــة مجموعــة متنّوعــة مــن المنتقديــن، كالمحاميــن، والناشــطين المدنييــن، والفنانيــن، واألكاديمييــن، 
والصحافييــن، والمواطنيــن العادييــن. ولعــّل إحــدى أبــرز الطــرق التــي يحــدث فيهــا ذلــك هــي مــن خــال التــذّرع 
بأحــكام المــواد المتعلقــة بالقــدح والــذم الحاليــة التــي ترتكــز علــى قانــون عقوبــات قديــم جــدًا، يعــود إلــى 
أربعينيــات القــرن الماضــي.63 فيتــّم تطبيــق هــذه القوانيــن وغيرهــا ضمــن إطــار مســاٍر مضــٍن، يشــمل اســتجواب 
األشــخاص ومصــادرة ممتلكاتهــم الشــخصية، كأجهــزة الكمبيوتــر المحمــول والهواتــف الخليويــة، والحبــس 
االحتياطــي، ومواعيــد جلســات المحاكمــات المتقطعــة، والتهديــد بتوجيــه تهــم جنائيــة )ال مدنيــة(، وفــي 
بعــض الحــاالت تعريــض األشــخاص للمضايقــات والتهديــدات خــارج نطــاق القانــون.64 ومــن جهــات العدالــة 
الجنائيــة التــي ُنســب إليهــا إســاءة اســتخدام األدوات القانونيــة، مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة فــي 
ــل  ــًا مــا ُتحي ــات العامــة التــي غالب ــه، واألمــن العــام، والنياب ــع ل قــوى األمــن الداخلــي وفــرع المعلومــات التاب
بعــض القضايــا المدنيــة، بشــكل غيــر قانونــي، إلــى المدعيــن العاميــن والقضــاة فــي المحاكــم العســكرية. تــؤدي 
هــذه الممارســة فــي نهايــة األمــر إلــى إيجــاد بيئــة تمنــع ممارســة حريــة التعبيــر، وتحمــي المســؤولين الرســميين 

مــن الضغــوط والمســاءلة العامــة. 

فضــًا عــن ذلــك، ُتعتبــر القــوة المفرطــة تكتيــكًا مســتخدمًا إلســكات خصــوم الطبقــة الحاكمــة الحاليــة. فيتــّم 
اســتخدام المؤسســات األمنيــة بشــكل روتينــي لفــّض االحتجاجــات والتظاهــرات وفــرض القــرارات الرســمية، 
وغالبــًا مــا يتــّم ذلــك مــن خــال إجــراءات ترتكــز علــى اســتخدام غيــر متناســب للقــوة. كمــا تتــورط األجهــزة 
األمنيــة فــي االســتخدام غيــر المبــرر للمراقبــة، والمزاعــم المنتشــرة عــن التعذيــب، علــى نحــو ينتهــك قانــون 
ــر لجــوء قــوى األمــن الداخلــي، والجيــش اللبنانــي، وشــرطة  مناهضــة التعذيــب القائــم.65 وقــد ذكــرت التقاري
مجلــس النــواب إلــى اســتخدام القــوة المفرطــة فــي عــّدة تظاهــرات عامــة، خاصــًة تلــك التــي حدثــت منــذ 
تشــرين األول 2019، باإلضافــة إلــى شــهادات عــن تــوّرط مكتــب مكافحــة المخــدرات ومكتــب حمايــة اآلداب 

فــي قــوى األمــن الداخلــي، وأمــن الدولــة، فــي حــاالت مــن التعذيــب أثنــاء احتجــاز الموقوفيــن.66

ــان بطريقــة شــاملة،  ــى القــوة المفرطــة ال يحدث ــن واللجــوء إل ــد أّن إســاءة اســتخدام القواني لكــن مــن المؤّك
بمعنــى أنــه مــا مــن قمــع عنيــف أو رقابــة صارمــة ُتمــارس علــى نطــاق واســع، كمــا هــي الحــال فــي دول 
المنطقــة األكثــر اســتبدادية. بالفعــل، تملــك العديــد مــن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الجنائيــة 
المذكــورة فــي هــذا التقريــر دورًا أساســيًا يمكــن أن تؤديــه، لاضطــاع بالصاحيــات الهامــة المطلوبــة لحمايــة 
البــاد مــن التهديــدات المشــروعة. لكــّن المشــكلة هــي أّن هــذه المؤسســات ُتشــّكل جــزءًا مــن نظــام سياســي 
أكبــر، تحتــّل فيــه المصالــح الطائفيــة والسياســية مكانــًة بالغــة األهميــة، كمــا يتــّم فيــه اســتخدام مؤسســات 
ــدًا  ــر أنهــم يمّثلــون تهدي ــن ُيعتب ــة الجنائيــة بشــكل انتقائــي الســتهداف األفــكار واألفــراد الذي وأجهــزة العدال

للنظــام القائــم.

حرية التعبير: بيانات االنتهاكات من 2017  إلى 2022

والمؤسســات  والصحافييــن،  الفنانيــن،  حقــوق  انتهــاكات  وتصنيــف  رصــد  تتولــى مؤسســة ســمير قصيــر، 
اإلعاميــة فــي دول المشــرق، ال ســيما لبنــان. ولمــا كانــت هــذه االنتهــاكات مرتكبــة فــي القطاعيــن القضائــي 
واألمنــي علــى الســواء، فيمكــن االســتفادة مــن البيانــات لتحســين فهــم طبيعــة هــذه االنتهــاكات، وكيفيــة 

63- https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/Digital-Rights-Awareness-in-Lebanon_
EN.pdf
64- https://smex.org/one-year-after-october-17-uprising-in-lebanon-summons-and-arrests-for-online-
speech-increase/
65- https://www.hrw.org/news/2021/03/30/lebanon-tripoli-detainees-allege-torture-forced-
disappearance
66- https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/09/lebanon-transfer-investigation-into-death-in-
custody-of-syrian-refugee-to-the-civilian-justice-system/; 
https://www.hrw.org/news/2022/06/27/enforce-lebanons-anti-torture-law

https://www.skeyesmedia.org/en/Home
https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/Digital-Rights-Awareness-in-Lebanon_EN.pdf
https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/Digital-Rights-Awareness-in-Lebanon_EN.pdf
https://smex.org/one-year-after-october-17-uprising-in-lebanon-summons-and-arrests-for-online-speech-increase/
https://smex.org/one-year-after-october-17-uprising-in-lebanon-summons-and-arrests-for-online-speech-increase/
https://www.hrw.org/news/2021/03/30/lebanon-tripoli-detainees-allege-torture-forced-disappearance
https://www.hrw.org/news/2021/03/30/lebanon-tripoli-detainees-allege-torture-forced-disappearance
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/09/lebanon-transfer-investigation-into-death-in-custody-of-syrian-refugee-to-the-civilian-justice-system/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/09/lebanon-transfer-investigation-into-death-in-custody-of-syrian-refugee-to-the-civilian-justice-system/
https://www.hrw.org/news/2022/06/27/enforce-lebanons-anti-torture-law
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تبّدلهــا مــع الوقــت، مــع التشــديد علــى كيفيــة تأثير العوامل والتطورات الســياقية على زيــادة هذه االنتهاكات 
أو انخفاضهــا. فــي هــذا اإلطــار، يشــّكل شــهر تشــرين األول 2019 نقطــًة مفصليــًة محــّددة، كونــه الفتــرة التــي 
انطلقــت فيهــا انتفاضــة شــعبية، أقدمــت خالهــا مؤسســات العدالــة الجنائيــة علــى إســاءة اســتغال القوانيــن 

واللجــوء إلــى القــوة المفرطــة. 

تغطــي البيانــات الُمعتَمــدة فــي هــذه الدراســة الفتــرة الممتــدة مــن كانــون الثانــي 2017 وحتــى أيلــول 2022، 
ويمكــن تصنيفهــا إلــى ثــاث فئــات أساســية: إجــراءات العدالــة الجنائيــة، والرقابــة، والقــوة المفرطــة. فــي هــذا 

اإلطــار، يشــرح القســم التالــي هــذه الفئــات األساســية والفئــات الفرعيــة التابعــة لهــا بمزيــد مــن التفاصيــل. 
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      الرقابة

5111423338الرقابة الثقافية

حجب المحتوى 
001352424اإللكتروني

الرقابة على وسائل 
01202611اإلعام

      القوة المفرطة

مداهمات المكاتب 
1012239اإلعامية

االعتداءات على 
18795954719281الصحافيين

التهديدات 
63279161576والمضايقات

768424219312374792المجموع

نتائج البيانات األساسية 

تــّم تحديــد 792 انتهــاكًا باإلجمــال فــي الفتــرة المشــمولة بالدراســة، منهــا 46% مصّنــف ضمــن إطــار اســتخدام 
ــّم  ــات التــي ت ــة. وقــد أظهــرت البيان ــة الجنائيــة، و9% كأعمــال رقاب القــوة المفرطــة، و45% كإجــراءات العدال
جمعهــا تســجيل انتهــاكات مســتمرة بحــّق اإلعــام والصحافييــن ُقبيــل 2019، مــع عــدم تخّطــي مجمــوع 
االنتهــاكات المئــة ســنويًا، وتســجيل ارتفــاع حــاّد فــي أعقــاب التظاهــرات التــي اندلعــت فــي 17 تشــرين األول 
2019. لتوضيــح ذلــك أكثــر، يمكــن القــول إّن 9% )147( مــن مجمــوع االنتهــاكات الـــ244 التــي ُســّجلت فــي 
2019 قــد وقعــت فــي أشــهر تشــرين األول وتشــرين الثانــي وكانــون األول مــن تلــك الســنة، أي عندمــا كانــت 

التظاهــرات واالحتجاجــات ضــّد الطبقــة الحاكمــة فــي أوجهــا. 

الرسم رقم 1: عدد االنتهاكات سنويًا (1 كانون الثاني 2017 - 30 أيلول 2022(
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بالفعــل، شــّكل تشــرين األول 2019 نقطــًة مفصليــة فــي تاريــخ العاقــات بيــن الدولــة والمجتمــع، فقد كســرت 
االحتجاجــات الجماهيريــة حاجــز الخــوف مــن انتقــاد الســلطة السياســية التقليديــة والنظــام الطائفــي الفاســد 
الداعــم لهــذه الســلطة. وتزايــدت هــذه االنتقــادات مــع عجــز النخبــة السياســية فــي البــاد عــن االســتجابة 
ألزمــات الحوكمــة واالقتصــاد المتســارعة فــي البــاد، باإلضافــة إلــى اإلهمــال والفســاد وســائر العوامــل التــي 
أفضــت إلــى انفجــار مرفــأ بيــروت فــي 4 آب 2020 الــذي فتــك بأكثــر مــن مئتــي شــخص، ُموقعــًا آالف الجرحــى 
ومدّمــرًا مســاحات شاســعة مــن المدينــة. وليــس عجيبــًا أن ُتقاَبــل هــذه المعارضــة غيــر المســبوقة مــن الشــعب 
تجــاه الطبقــة الحاكمــة بــرّد فعــل ســلبي مــن ِقبــل الســلطة السياســية ومناصريهــا. فســعى هــؤالء جاهديــن 
ــة،  ــة مــن الدول ــة الممّول ــة المتجــذرة فــي ثقافــة المحســوبيات والزبائني إلــى الدفــاع عــن ســلطتهم التقليدي
ــدة خــارج نطــاق ســيطرة الطبقــة  ــة جدي ــن فــي وســائل إعامي ــن، خاصــًة العاملي وقمــع اإلعــام والصحافيي

السياســية التقليديــة. 

الرسم رقم ٢: نوع االنتهاكات المرتَكبة (١ كانون الثاني ٢٠١٧ - ٣٠ أيلول ٢٠٢٢(

واالســتدعاءات   ،)%35.5( الصحافييــن  علــى  االعتــداءات  أّن  يتبّيــن  االنتهــاكات،  طبيعــة  تحليــل  عنــد 
واالســتجوابات )19.2%(، والدعــاوى القانونيــة )17.7%( كانــت أكثــر ثاثــة أنــواع مــن االنتهــاكات شــيوعًا 

الدراســة.  شــملتها  التــي  الفتــرة  خــال 

بالنســبة إلــى االعتــداءات علــى الصحافييــن، يعــود ازديــاد الحــاالت فــي 2020، 2021 و2022 إلــى االحتجاجــات 
والتظاهــرات المســتمرة ضــّد المنظومــة السياســية، فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة وفــي عّدة مناطــق من الباد، 
بمــا فيهــا االحتجاجــات التــي اندلعــت فــي كانــون الثانــي، وشــباط، وحزيــران 2020، وبعــد انفجــار مرفــأ بيــروت 
فــي آب 2020. فــي هــذه الحالــة، لــم ُترتكــب االنتهــاكات مــن ِقبــل الجهــات األمنيــة فحســب، بــل أيضــًا علــى يــد 
أنصــار زعمــاء األحــزاب السياســية، مــع امتنــاع القــوات األمنيــة عــن التدّخــل فــي حــاالت متكــررة لحمايــة ضحايــا 
ــداءات. وقــد كان جهــاز شــرطة مجلــس النــواب – وهــي وحــدة أمنيــة مســتقّلة مســؤولة أمــام رئيــس  االعت
ــن  ــر المتناســب للقــوة ضــّد المتظاهري مجلــس النــواب مباشــرًة – متورطــًا بشــكل خــاص فــي االســتخدام غي
والعامليــن فــي المجــال اإلعامــي.67 كمــا ُســّجلت اعتــداءات علــى صحافييــن خــال فتــرة االنتخابــات فــي أيــار 

 .2022

67- https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/lebanon-parliament-police-take-part-in-vicious-
attack-on-families-of-beirut-blast-victims-and-journalists/; 
https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/SKF2020_ANNUAL_REPORT_EN.pdf

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/lebanon-parliament-police-take-part-in-vicious-attack-on-families-of-beirut-blast-victims-and-journalists/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/lebanon-parliament-police-take-part-in-vicious-attack-on-families-of-beirut-blast-victims-and-journalists/
https://www.skeyesmedia.org/documents/bo_filemanager/SKF2020_ANNUAL_REPORT_EN.pdf
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عنــد التعّمــق أكثــر فــي الدعــاوى القانونيــة، يتجّلــى مكــّون أساســي متعّلــق باالنتخابــات وحريــة التعبيــر: فالكثير 
مــن حــاالت الدعــاوى القانونيــة المســجلة فــي 2021 و2022 كانــت تســتهدف وســائل اإلعــام العاملــة علــى 
تغطيــة االنتخابــات النيابيــة فــي أيــار 2022 وإعــداد التقاريــر بشــأنها. فــي الواقــع، فــي آب 2022، أحالــت 
هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات 592 شــكوى بحــق مؤسســات إعاميــة إلــى محكمــة المطبوعــات النتهاكهــا 
أحــكام التغطيــة اإلعاميــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون االنتخابــات. ليــس هــذا التوّجــه جديــدًا، خاصــًة وأّن 
المرّشــحين والمســؤولين فــي الشــأن العــام لطالمــا اســتغّلوا المــواد المتعلقــة بالقــدح والــذّم الُمقــّرة منــذ 
عقــود لماحقــة االنتقــادات المشــروعة والمعارضيــن السياســيين الذيــن يظهــرون فــي الوســائل اإلعاميــة. 
ُتفيــد هــذه النصــوص، بشــكل أساســي، بــأّن انتقــاد مســؤولي القطــاع العــام ومؤسســات معّينــة، كرئاســة 
ــون. ثــم  ــا محــّددة متعّلقــة بالديــن، مخالــف للقان ــة والقــوات المســّلحة اللبنانيــة، فضــًا عــن قضاي الجمهوري
جــاءت المــادة 74 مــن قانــون االنتخابــات لتشــّدد علــى هــذا المنــع، فنّصــت علــى حمايــة المرّشــحين مــن القــدح 

والــذّم والتشــهير.68

ُتظهــر البيانــات، فــي مجملهــا، أّن االنتهــاكات تميــل إلــى الوقــوع عندمــا ترتفــع األصــوات المعارضــة للمنظومــة 
السياســية، فتســتخدم الجهــات األمنيــة والقضائيــة مجموعــًة متنّوعــًة مــن إجــراءات العدالــة الجنائيــة والقــوة 

المفرطــة للــرّد علــى المعارضيــن. 

68- https://smex.org/challenges-to-freedom-of-expression-in-lebanons-upcoming-elections/

https://smex.org/challenges-to-freedom-of-expression-in-lebanons-upcoming-elections/
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التوصيات

ــًة جديــدة. فقبــل  ــر، دخــل دعــم المانحيــن للمؤسســات األمنيــة والقضائيــة اليــوم مرحل كمــا أفــاد هــذا التقري
2019، كانــت المســاعدات األمنيــة والقضائيــة غيــر العســكرية ُترّكــز علــى تعزيــز مهنيــة المؤسســات وقدرتهــا 
علــى أداء واجباتهــا، كمــا كانــت المبــادرات اإلصاحيــة محصــورًة بشــكل كبيــر ضمــن حــدود النظــام ككل. فضــًا 
عــن ذلــك، كانــت حقــوق اإلنســان وحمايــة الحّريــات المدنيــة مدرجــة، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، فــي هــذه 
المبــادرات. كمــا أّن الكثيــر مــن محــاوالت إصــاح القطــاع األمنــي هدفــت إلــى التعامــل مــع اآلثــار الناتجــة عــن 
الحــرب الســورية، وتنظيــم العاقــة بيــن المجتمــع اللبنانــي المضيــف والاجئيــن الســوريين.69 اليــوم، يجــب أن 
ــن مــن المنظومــة السياســية، ولجــوء هــذه  ــار مــدى اســتياء المواطني ــادرات المســاعدة فــي االعتب تأخــذ مب
ــارة أخــرى، علــى هــذه  ــن. بعب ــن والمنتقدي ــة لماحقــة المعارضي ــة واألمني ــى المؤسســات القضائي ــرة إل األخي
المســاعدات االســتجابة للســياق المتبــّدل حيــث يتــّم قمــع الشــكاوى المشــروعة مــن عامــة النــاس مــن خــال 
إســاءة اســتخدام القوانيــن واللجــوء إلــى القــوة المفرطــة. مــن هــذا المنطلــق، تهــدف التوصيــات التاليــة إلــى 
مســاعدة المانحيــن الدولييــن والشــركاء الوطنييــن علــى إعــادة النظــر فــي شــكل الدعــم الــذي يقّدمونــه إلــى 
المؤسســات األمنيــة والقضائيــة اللبنانيــة التــي ترّكــز علــى تعزيــز حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة وصونهــا. 

يجــب أن تهــدف المســاعدات إلــى تعزيــز اإلطــار المؤسســاتي والقانونــي الداعــم لتعزيز حقوق اإلنســان 
والحّريــات المدنيــة وصونهــا. فينبغــي علــى المانحيــن الدولييــن االســتمرار في دعم جهــود اإلصاح الموجهة 
نحــو ســّد الثغــرات المؤسســاتية والقانونيــة التــي تســتغّلها الجهــات السياســية واألمنيــة والقضائيــة، والتــي 
تــؤدي إلــى انتهــاك حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة. مــن المجــاالت التــي تحظــى باالهتمــام فــي الوقــت 
ــرة بعــد  ــة ومــوارد أوســع لمؤسســتين أساســيتين، تأّسســتا فــي الســنوات األخي ــي، عــدم وجــود ميزاني الحال
ضغــوط كبيــرة مــن المانحيــن والمجتمــع المدنــي، وتهتمــان باحتــرام لبنــان لموجباتــه الدوليــة فــي مجــال حقــوق 
ــة  ــة الوطني ــب. الهيئ ــة مــن التعذي ــة للوقاي ــة الوطني ــة لحقــوق اإلنســان واآللي ــة الوطني اإلنســان، همــا الهيئ
ــز علــى مراجعــة القوانيــن والسياســات  لحقــوق اإلنســان هــي آليــة وطنيــة لرصــد واقــع حقــوق اإلنســان، ترّك
اإلنســان  لمعاييــر حقــوق  امتثالهــا  لضمــان  العــام،  بالقطــاع  المتعّلقــة  القــرارات  مــن  والمراســيم وغيرهــا 
ــع بســلطة التحقيــق فــي االنتهــاكات المحــّددة وإصــدار تقاريــر عامــة  والقانــون اإلنســاني الدولــي. كمــا تتمّت
بشــأن اســتنتاجاتها. أمــا اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب التــي تشــّكل جــزءًا مــن الهيئــة الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان، فمســؤولة عــن اإلشــراف علــى تطبيــق قانــون تجريــم التعذيــب الــذي تــّم اعتمــاده فــي 2017. 

مــع أّن هاتيــن الهيئتيــن تأّسســتا بموجــب قوانيــن أقــّرت عــام 2016، لكــّن التقــدم مــا زال بطيئــًا علــى مســار 
تســيير عملهمــا، وتمكينهمــا مــن أداء دور فّعــال فــي تعزيــز حمايــة حقــوق اإلنســان والحّريات المدنيــة وصونها. 
علــى ســبيل المثــال، تطّلــب اختيــار أعضــاء الهيئتيــن ثــاث ســنوات، ومــا زالــت كلتــا المؤسســتين تفتقــران إلــى 
الميزانيــة والمــوارد المطلوبــة ألداء مهامهمــا.70 وقــد شــّددت علــى هــذا األمــر لجنــة األمــم المتحــدة الفرعيــة 
لمنــع التعذيــب التــي زارت بعثتهــا لبنــان فــي أيــار 2022، بهــدف قيــاس مــدى تقــّدم لبنــان فــي تنفيــذ موجباتــه 
المنصــوص عليهــا فــي البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة التــي صــادق عليهــا لبنــان عــام 2008.  واختتمــت البعثــة رحلتهــا 
بالقــول: “إّن إنشــاء آليــة وقايــة وطنيــة مســتقّلة، ومــزّودة بالمــوارد الكافيــة، وتعمــل بشــكل مناســب، أساســي 
لمنــع التعذيــب وســوء المعاملــة. ومــا زال علــى لبنــان اّتخــاذ إجــراءات قويــة وملّحــة فــي هــذا المنظــور لامتثال 
للبروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

الاإنســانية أو المهينــة”.71

69-Establishing the Primacy of Human Rights in Security Sector Reform in Lebanon, Alef.
 https://alefliban.org/publications/establishing-primacy-human-rights-security-sector-reform-lebanon/
70- IDI Multiple Implementors, June and September 2022; see also 
https://www.hrw.org/news/2019/03/22/lebanon-anti-torture-body-named.
71- https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/un-torture-prevention-body-visit-lebanon

https://alefliban.org/publications/establishing-primacy-human-rights-security-sector-reform-lebanon/
https://www.hrw.org/news/2019/03/22/lebanon-anti-torture-body-named
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/un-torture-prevention-body-visit-lebanon
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تتلّقــى هاتــان المؤسســتان بعضــًا مــن المســاعدات الدوليــة مــن خــال مشــروع يمّولــه االتحــاد األوروبــي تــّم 
تحديــده مــن خــال تمريــن المســح. وقــد كانــت النتيجــة هنــا، صياغــة ونشــر كتّيبيــن72 مــن أجــل نشــر التوعيــة 
والفهــم بيــن الجهــات المعنيــة فــي الحكومــة، والقطاعيــن األمنــي والقضائــي، والمجتمــع المدنــي، بشــأن دور 
ومســؤولية الهيئــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان واآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب. كمــا ســاعد مشــروع 
االتحــاد األوروبــي الهيئــَة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان علــى إعــداد تقريرهــا الســنوي األول ونشــره، ســاعيًا إلــى 
إشــراكها فــي المبــادرة الممّولــة مــن االتحــاد األوروبــي المتعّلقــة بوضــع اســتراتيجية لمكافحــة اإلرهــاب 
والشــرطة المجتمعيــة، وكا األمريــن يرتكــزان علــى تعزيــز معاييــر ونتائــج حقــوق اإلنســان.73 لكــن مــن الواضــح 
أّن الحاجــة تدعــو إلــى تقديــم المزيــد مــن المســاعدات الدوليــة إلــى هاتيــن المؤسســتين الناشــئتين، خاصــًة فــي 

ظــل غيــاب الميزانيــة الوطنيــة المطلوبــة. 

مــن المؤسســات والمجــاالت األخــرى التــي تحتــاج إلــى مســاعدة المانحيــن الدولييــن، مكتــب حقــوق اإلنســان 
ــة  ــن الحالي ــم المســاعدة المســتمرة إلصــاح القواني فــي قــوى األمــن الداخلــي، باإلضافــة إلــى ضــرورة تقدي
التــي تقّيــد حريــة التعبيــر والحريــة اإلعاميــة. فــي هــذا الصــدد، علــى مســاعدات المانحيــن الدولييــن ومبــادرات 
المناصــرة أن تهــدف إلــى نــزع الطابــع الجنائــي عــن حــاالت القــدح والــذّم والتشــهير، ممــا ســيؤدي إلــى تجريــد 
مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة وحمايــة الملكيــة الفكريــة مــن دوره الحالــي، وبالتالــي التخفيــف مــن 
انتهاكاتــه، ويســاهم فــي إقــرار قانــون جديــد لإلعــام يضمــن حمايــة حريــة الصحافــة مــن التهديــد بالماحقــة 
الجنائيــة. كمــا تدعــو الحاجــة إلــى بــذل جهــود لتعديــل المــادة74 مــن قانــون االنتخابــات، نظــرًا إلــى االســتغال 
اإلعاميــة  التغطيــة  جــّراء  الصحافييــن  علــى  عقوبــات  فــرض  أجــل  مــن  والتشــهير  والــذّم  للقــدح  الواضــح 

المشــروعة. 

يجــب أن تتضّمــن مشــاريع المســاعدة محــور تركيــز أكبــر علــى تطبيــق المعــارف المكتســبة والقوانيــن 
ــر، تفتقــر بعــض مشــاريع المســاعدة التــي يمّولهــا المانحــون، خاصــًة تلــك  النافــذة. فكمــا يوضــح هــذا التقري
التــي ترتكــز علــى بنــاء القــدرات فقــط، إلــى جوانــب متعّلقــة بالمســاءلة والرصــد والتقييــم. بعبــارة أخــرى، ال يتــّم 
تتّبــع الكثيــر مــن المعلومــات، باســتثناء األرقــام المتعّلقــة بالمخرجــات، مثــل عــدد الجهــات القضائيــة واألمنيــة 
التــي تــّم تدريبهــا. باختصــار، يجــب أن تتضّمــن مشــاريع تطويــر القــدرات، فــي مرحلــة تصميمهــا، ميــزات تســمح 
وتشــّجع علــى تطبيــق المعــارف المكتســبة فــي مجــال حقــوق اإلنســان والمواضيــع ذات الصلــة بعمــل الجهات 
األمنيــة والقضائيــة، مــع ضــرورة أن تشــمل مؤشــرات لتتّبــع هــذه اإلجــراءات. بطبيعــة الحــال، نظــرًا إلــى نقطــة 
التركيــز الحساســة للمســاعدات، قــد ال يكــون مــن الســهل دومــًا وضــع مؤشــرات فّعالــة لتتّبــع مــدى التقــّدم. 
ــى هــذا الهــدف، بغــّض النظــر عــن  ــذل الجهــود الازمــة للوصــول إل ــك دون ب ــك، ينبغــي أال يحــول ذل مــع ذل
مــدى ضعــف النتيجــة المنتظــرة. مثــًا، وضــع أحــد المشــاريع المذكــورة فــي هــذه الدراســة مؤشــرات داخليــة 
لتتّبــع عــدد االنتهــاكات التــي اســتدعت تحــّرك قــوى األمــن الداخلــي.74 ومــع أّن هــذه األرقــام تعتمــد فقــط 
علــى البيانــات الداخليــة لقــوى األمــن الداخلــي، وهــو أمــر قــد ال يكــون موثوقــًا تمامــًا، يمكــن االســتفادة مــن 
البيانــات ومقارنتهــا ببيانــات رصــد خارجيــة حــول االنتهــاكات لتكويــن صــورة أكثــر شــفافية عــن مــدى التقــّدم، 
أو عدمــه. وبــدوره، يمكــن لهــذا األمــر أن ُيثــري الجهــود الداعمــة التــي يبذلهــا المانحــون ومنّفــذو المشــاريع.  

فــي مــا يتعّلــق بالتوصيــة الســابقة، يجــب أن ترّكــز جهــود المســاعدة بدورهــا علــى إقنــاع الجهــات األمنيــة 
ــم  ــة تصمي ــة اإلجــراء، وهــي نقطــة يمكــن إدراجهــا ضمــن مرحل ــن المرعّي ــق القواني ــة بتطبي ــة الفاعل والقضائي
مشــاريع تطويــر القــدرات. علــى ســبيل المثــال، يجــب أن تترافــق مســاعدات بنــاء قــدرات الجهــات المعنيــة، 
فــي مجــال تطبيــق قانــون تجريــم التعذيــب، مــع جهــود أخــرى، كاعتمــاد آليــة للتنســيق بيــن المجتمــع المدنــي 
والجهــات المعنيــة بالعدالــة الجنائيــة بهــدف مراجعــة مــدى التقــّدم المحــرز فــي التطبيــق. باختصــار، مــن 
الضــروري أال تقتصــر مشــاريع المســاعدة التــي يطّبقهــا المانحــون علــى تطويــر قــدرات الجهــات األمنيــة 

والقضائيــة مــن خــال ورش العمــل التدريبيــة وحدهــا.

72- تّم إطالق الكتّيبين في حزيران 2022، بعنوان »الدليل المرجعي للهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان ولجنة منع التعذيب« و«دليل 
التعامل مع الشكاوى«. 

73- مقابلة معّمقة مع جهات إنفاذ متعددة، أيلول 2022.
74- مقابلة معّمقة مع أحد منّفذي المشاريع، أيلول 2022.
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يجــب أن تشــمل مشــاريع المســاعدة التــي ُيطّبقهــا المانحــون الدوليــون الجهــات األمنيــة والقضائيــة 
األكثــر ميــاًل إلــى ارتــكاب االنتهــاكات. فكمــا أشــارت إليــه هــذه الدراســة، ال تســتهدف مشــاريع مســاعدة 
القطاَعيــن األمنــي والقضائــي الموّجهــة نحــو تعزيــز حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة عــددًا مــن المؤسســات 
األكثــر ميــًا إلــى ارتــكاب االنتهــاكات. مــع أّن حمــل هــذه الكيانــات علــى تغييــر ســلوكها يتطّلــب تجّســد عوامــل 
أخــرى، كالتخّلــص مــن النفــوذ السياســي المفــرط، إال أّن التركيــز علــى المؤسســات والجهــات الفاعلــة األكثــر 
ميــًا إلــى ارتــكاب المخالفــات سيســاهم، علــى األقــل، فــي غــرس حــّس أكبــر بالمهنيــة واحتــرام الواجبــات فــي 
هــذه المؤسســات، ممــا يمكــن أن ُيثمــر نتائــج أفضــل فــي المــدى القريــب. جديــر بالذكــر أّن حمــل هــذه الجهــات 
ــًا، إمــا ألّن مشــروع المســاعدة  ــة علــى التعــاون، ضمــن إطــار أي مشــروع للمســاعدة، قــد يكــون صعب الفاعل
ال ُيرّكــز بطريقــة واضحــة علــى مجالهــا الوظيفــي المباشــر، وإمــا بســبب عــدم اســتعدادها للمشــاركة، أو ألّن 
رؤســاء هــذه الجهــات لــم يرّشــحوها لتكــون جــزءًا مــن المشــروع. بهــدف التغّلــب علــى هــذه المشــاكل، يمكــن 
للمانحيــن الدولييــن إعطــاء األولويــة لمشــاريع المســاعدة المتعّلقــة بحقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة، 
المصّممــة خصيصــًا لهــذه الجهــات الفاعلــة، باإلضافــة إلــى منــح أنــواع أخــرى مــن المســاعدة إلــى المؤسســات 
األمنيــة والقضائيــة شــرط مشــاركتها فــي المشــاريع التــي يدعمهــا المانحــون. مــن شــأن هذه الجهــود مجتمعًة 
أن تمّكــن المانحيــن مــن تخصيــص مواردهــم للجهــات األمنيــة والقضائيــة األكثــر حاجــًة إلــى االمتثــال لمعاييــر 

حقــوق اإلنســان. 

علــى المانحيــن الدولييــن التركيــز أكثــر علــى معالجــة العوامــل المنهجيــة التــي تســاهم فــي اســتمرار 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة، واســتخدام األدوات الموجــودة بتصّرفهــم للضغــط علــى 
معارضــي إجــراء المزيــد مــن اإلصالحــات فــي المنظومــة السياســية الحاكمــة. فمــن االنتقــادات الشــائعة 
التــي تطــال مشــاريع المســاعدة الخاصــة بالمانحيــن الدولييــن فــي لبنــان هــو ضغطهــا إلجــراء اإلصاحــات ضمــن 
حــدود نظــام سياســي طائفــي قائــم ُيســفر عــن حوكمــة ســيئة، عوضــًا عــن بــذل جهــود لتحقيــق تغييــرات 
هيكليــة وجذريــة. مثــًا، تجاهــل المانحــون الدوليــون الجهــود المبذولــة لنــزع الطابــع الطائفــي والسياســي عــن 
المؤسســات الحاكمــة فــي لبنــان، مــع العلــم أنهــا تّتســم تكوينيــًا بعــّدة صفــات تــؤدي بهــا إلــى إنتــاج حوكمــة 
ســيئة، منهــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة. وخيــر دليــل علــى ذلــك هــو قّلــة عــدد المســاعدات، 
إن لــم نقــل انعدامهــا، التــي اســتهدفت تطبيــق المادتيــن 22 و95 مــن الدســتور، واللتيــن تنّصــان علــى إنشــاء 
مجلــس نــواب منتخــب خــارج القيــد الطائفــي وإنشــاء مجلــس شــيوخ، وصياغــة وتطبيــق خطــة وطنيــة لتخّطــي 

الطبيعــة الطائفيــة للنظــام السياســي. 

كمــا تكــّرر ذكــره فــي أقســام مختلفــة مــن هــذا التقريــر، ُتشــّكل المؤسســات األمنيــة والقضائيــة اللبنانيــة جــزءًا 
مــن منظومــة سياســية أكبــر، تخضــع فيهــا مؤسســات الدولــة لنفــوذ الطبقــة السياســية والطائفيــة الحاكمــة 
وســيطرتها. نتيجــًة لذلــك، حتــى وإن كانــت مســاعدات المانحيــن الدولييــن تســاهم فــي ســّد الثغــرات القانونيــة 
القائمــة، وتعزيــز مؤسســات رصــد حقــوق اإلنســان األساســية، وتصميــم مشــاريع أفضــل تســتهدف األكثــر ميًا 
إلــى ارتــكاب المخالفــات، فمــن غيــر المرّجــح إحــراز تقــّدم منهجــي علــى صعيــد تقليــص انتهاكات حقوق اإلنســان 
التــي ترتكبهــا الجهــات األمنيــة والقضائيــة، خاصــًة فــي ظــل عــدم معالجــة األســباب الجذريــة لهــذه المخالفــات، 
أي النظــام الطائفــي السياســي نفســه. ولعــّل أحــد األمثلــة علــى ذلــك االنتقــادات األخيــرة لمشــاريع الشــرطة 
المجتمعيــة فــي لبنــان التــي رّكــزت علــى أّن هــذه المبــادرات لــن تحــرز ســوى نتائــج محــدودة، كونهــا ال تعالــج 
األبعــاد والعوامــل السياســية لتوفيــر األمــن، وال تقــوم علــى إشــراك الجهــات المدنيــة والتعــاون معهــا بشــكل 

مائم.75

75- Francisco Mazzola. 2018. Community Policing in Lebanon. Middle East Institute  
https://www.mei.edu/publications/community-policing-lebanon; Alex Walsh. 2019. Security Sector 
Reform and the Internal Security Forces in Lebanon. Middle East Institute.  
https://www.mei.edu/publications/security-sector-reform-and-internal-security-forces-lebanon; 
Establishing the Primacy of Human Rights in Security Sector Reform in Lebanon, Alef. 
https://alefliban.org/publications/establishing-primacy-human-rights-security-sector-reform-lebanon/. 
For general critique of security sector reform projects and how they reinforce the status quo in Lebanon, 
see Ruth Aantini and Simone Tholens. 2018. “Security Assistance in a Post-Interventionist Era: The Impact 
of Limited Statehood in Lebanon and Tunisia,” in Small Wars and Insurgencies.
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األكيــد هــو أّن هــذه الجهــود مــا زالــت مطلوبــة ويمكــن أن تســاعد فــي توليــد الزخــم الــازم إلجــراء المزيــد مــن 
ــي تســاعد فــي  ــن الت ــن الدوليي اإلصاحــات المســتدامة. لكــن يجــب أن تترافــق مــع مســاعدات المانحي
ــر الضــاّر للزعمــاء السياســيين، أو  ــة مــن التأثي إطــالق اإلصالحــات الهيكليــة، لحمايــة مؤسســات الدول
علــى األقــل الجهــود التــي تســاهم فــي التغّلــب علــى تحــّدي انعــدام اإلرادة السياســية لإلصــالح. يمّثــل 
ــه قّلمــا جــرى التشــكيك فــي  ــان وشــركائه. ومــع أن ــة ألصدقــاء لبن ــارات واقعي ــوم خي ــن الي ــن الخياري كا هذي
شــرعية النظــام الطائفــي والنخبــة السياســية فــي الماضــي، خاصــًة فــي العقديــن األّوليــن بعــد الحــرب األهليــة، 
ــًة للســلم األهلــي، لكــن هنــاك اســتياء عــام واســع النطــاق  ال ســّيما وأّن النظــام التوافقــي كان ُيعتبــر ضمان
اليــوم تجــاه هــذا النظــام ونخبتــه السياســية. بالفعــل، مــن الماحــظ أّن هنــاك شــبكة مســتقّلة متزايــدة مــن 
الجهــات السياســية والمدنيــة واإلعاميــة التــي تضغــط مــن أجــل المزيــد مــن اإلصاحــات الهيكليــة للنظــام. 
ولعــّل أحــد هــذه اإلصاحــات هــو تحقيــق اســتقالية القضــاء التــي ستشــّكل تطــّورًا بالــغ األهميــة إذا كان ال بــّد 

مــن حمايــة الحّريــات المدنيــة بطريقــة منهجيــة، وليســت انتقائيــة. 

فــي الوقــت نفســه، باتــت النخبــة فــي البــاد بحاجــة ماّســة إلــى المســاعدة االقتصاديــة الدوليــة نتيجــة األزمــة 
الماليــة التــي ألّمــت بالبلــد، وهــو أمــر رفــض المانحــون الغربيــون توفيــره مــا لــم يتــّم تطبيــق اإلصاحــات 
االقتصاديــة األساســية. لكــن علــى المانحيــن أن يمضــوا بهــذا القــرار لخطــوة إضافيــة بعــد، مــن خــال جعــل 
المســاعدات االقتصاديــة والعســكرية مشــروطًة بإجــراء إصالحــات هيكليــة، وإحــراز تقــّدم فــي ضــوء 
المؤشــرات والمقاييــس الراســخة المتعّلقــة باحتــرام الجهــات األمنيــة والعســكرية لحقــوق اإلنســان والحّريــات 
المدنيــة. وفــي الواقــع، لقــد جّربــت الواليــات المتحــدة اعتمــاد هــذا الخيــار مــع مصــر، فجّمــدت%10 )130 
مليــون دوالر( مــن المســاعدات العســكرية واالقتصاديــة الســنوية التــي تقّدمهــا إلــى مصــر، والبالغــة قيمتهــا 
1.3 مليــار دوالر، بســبب انتهــاك مصــر لحقــوق اإلنســان.76 ومــع أّن هــذه الخطــوة قــد تكــون مثيــرًة للجــدل 
فــي بعــض العواصــم الغربيــة، وتجــازف بزعزعــة اســتقرار المؤسســات األمنيــة المتأرجحــة، إال أّن مجــّرد اإلشــارة 
إلــى إمكانيــة تجميــد المســاعدة العســكرية واالقتصاديــة بانتظــار تحقيــق تقــّدم فــي مجــال حقــوق اإلنســان 

والحّريــات المدنيــة قــد يكــون كافيــًا للتحفيــز علــى تطبيــق اإلصاحــات. 

فضــًا عــن ذلــك، يمكــن تطبيــق مبــدأ مشــروطية المعونــة إلقــرار قوانيــن تفــي بالمعاييــر الدوليــة، 
كمشــروع القانــون الــذي تجــري مناقشــته حاليــًا فــي مجلــس النــواب بشــأن اســتقالية القضــاء. ومــع أّن 
المجتمــع الدولــي دعــم جهــود المناصــرة إلقــرار مشــروع القانــون الــذي دافعــت عنــه شــبكة مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي،77 فمــن الواضــح أّن النــواب المرتبطيــن بالطبقــة السياســية التقليديــة قــد ســعوا إلــى تمييــع 
مشــروع القانــون هــذا، تمامــًا كمــا فعلــوا مــع قوانيــن أخــرى كانــت تهــدف إلــى تعزيــز والمســاءلة والمراقبــة 
والشــفافية. غيــر أّن تقديــم المســاعدات المقبلــة – خاصــًة إذا كانــت مســاعدات ماديــة ستســتفيد منهــا 
المؤسســات األمنيــة – مقابــل شــروط معّينــة، كإقــرار مشــروع قانــون لقضــاء مســتقّل ومتيــن، سُيشــّكل 

شــرارة إلطــاق جهــود اإلصاحــات الهيكليــة. 

مــن الخطــوات األخــرى التــي يمكــن أن يّتخذهــا المجتمــع الدولــي فــي هــذا اإلطــار هــي فــرض عقوبــات علــى 
ــال، أفــادت إحــدى الجهــات المانحــة الغربيــة  وحــدات محــّددة، أو ســحب التمويــل منهــا. علــى ســبيل المث
أنهــا خّفضــت مســاعداتها الممنوحــة إلــى مكتــب مكافحــة المخــدرات فــي قــوى األمــن الداخلــي نظــرًا إلــى 
ســجله الســّيئ فــي مجــال حقــوق اإلنســان.78 فضــًا عــن ذلــك، يمكــن فــرض عقوبــات على شــخصيات سياســية 
بعينهــا، معروفــة بتأثيرهــا المفــرط علــى المؤسســات األمنيــة والقضائيــة التــي ترتكــب االنتهــاكات، كمــا فعلت 
الواليــات المتحــدة بشــكل محــدود مــن خــال قانــون ماغنيتســكي العالمــي للمســاءلة حــول حقــوق اإلنســان، 
ــر أنهــم ســاهموا فــي الفســاد وفــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان. فمــن  ــن ُيعتب ــة األفــراد الذي وهدفــه معاقب
شــأن تطبيــق إجــراءات أكثــر صرامــة علــى السياســيين الذيــن يوّجهــون الجهــات األمنيــة والقضائيــة إلــى ارتــكاب 
االنتهــاكات أن يرســل رســالًة واضحــًة، مفادهــا أّن تقليــص المســاحة الديمقراطيــة لــن يكــون مقبــواًل لمجــّرد أّن 

الدولــة تواجــه عــّدة أزمــات. 
76- https://www.reuters.com/world/us-withhold-130-mln-military-aid-egypt-over-human-rights-
official-2022-09-14/
77- https://english.legal-agenda.com/independence-of-the-judiciary-coalition-the-administration-and-
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ــى إحــداث  ــزًا أساســيًا عل ــة محّف ــة والقضائي ــن للمؤسســات األمني ــل المانحي ــادة تموي ــار زي كذلــك يمكــن اعتب
التغييــرات اإليجابيــة، خاصــًة فــي ضــوء الصعوبــات االقتصاديــة التــي تواجــه مؤسســات الدولــة. فمســاهمة 
المانحيــن الغربييــن، ودعمهــم لتحقيــق نتائــج تدريجيــة وثابتــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة 
علــى مــّر الســنوات، يســّلطان الضــوء علــى حجــم األثــر الــذي يمكــن أن ُتحدثــه مســاعداتهم. بنــاًء عليــه، يمكــن 
ــى المــدى  ــة عل ــرات العملي ــوا التغيي ــي، أن ُيحدث ــادة دعمهــم إلصــاح القطــاع األمن ــن، مــن خــال زي للمانحي
القصيــر، فضــًا عــن تغييــرات أكثــر منهجيــة علــى المــدى الطويــل. لكــن للوصــول إلــى ذلــك، علــى الجهــات 
المانحــة الدوليــة االســتفادة مــن اعتمــاد بعــض مؤسســات العدالــة الجنائيــة األساســية، اعتمــادًا أساســيًا، 
علــى دعمهــم مــن أجــل العمــل، وذلــك بغيــة إتاحــة التغييــرات واإلصاحــات العمليــة علــى األقــل. بعبــارة أخــرى، 
علــى المانحيــن الغربييــن الضغــط أكثــر لتطبيــق بعــض اإلصاحــات، خاصــًة تلــك التــي تكــون قريبــة المنــال، مــع 
التحفيــز بزيــادة حجــم التمويــل فــي حــال تحّققــت اإلصاحــات. علــى ســبيل المثــال، بالرغــم مــن المســتوى 
ــة المقّدمــة إلــى قــوى األمــن الداخلــي، وبالرغــم مــن إجــراء تحقيقــات  ــة والنقدي العالــي للمســاعدات التقني
داخليــة حــول انتهــاكات حقــوق اإلنســان المرتكبــة، فقــد لوحــظ أّن نتائــج هــذه التحقيقــات ال ُتنشــر علــى العلــن. 
نتيجــًة لذلــك، وبســبب انعــدام المعلومــات العامــة حــول كيفيــة إجــراء هــذه التحقيقــات، ومــا الــذي ُتفضــي 

إليــه، تتقــّوض ثقــة الجمهــور فــي تلــك المؤسســة.79 

باختصــار، علــى المانحيــن االســتفادة مــن األدوات الموجــودة فــي تصّرفهــم – أي ربــط المعونــة بشــروط 
معّينــة، وفــرض العقوبــات، وســحب التمويــل، أو زيادتــه – للضغــط باّتجــاه المزيــد مــن اإلصالحــات. 
لكــّن اســتعداد المانحيــن الدولييــن إلــى االســتفادة مــن هــذه األدوات أمــر مشــكوك فيــه. بالفعــل، لــم يعتقــد 
العديــد مــن األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم المقابــات أّن المانحيــن الدولييــن جّديــون بشــأن مســاءلة الجهــات 
األمنيــة والقضائيــة علــى االنتهــاكات، مشــيرين إلــى عــدم قيامهــم بربــط مســاعداتهم بآليــات مســاءلة معّينــة. 
فمــن دون هــذه اآلليــات، ســيبقى المخالفــون يشــعرون بالحصانــة مــن العقــاب. فضــًا عــن ذلــك، ســاد شــعور 
ــر اهتمامــًا بضمــان اســتمرارية ســير  ــأّن المانحيــن أكث عــام لــدى األشــخاص الذيــن ُأجريــت معهــم المقابــات ب
العمــل فــي المؤسســات األمنيــة، فــي خضــم األزمــة االقتصاديــة الشــديدة، عوضــًا عــن إعطــاء األولويــة 
إلصــاح القطــاع األمنــي، وهــو أمــر أّكــدت عليــه االنتقــادات األخيــرة لمشــاريع المســاعدات الخاصــة بالمانحيــن 

الدولييــن.80 

تدعــو الحاجــة إلــى تعزيــز الشــفافية وتيســير الوصــول إلــى المعلومــات بشــأن مســاعدات المانحيــن 
المقّدمــة إلــى المؤسســات األمنيــة والقضائيــة اللبنانيــة. ســعت هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء 
علــى ضــرورة جعــل المعلومــات المتعّلقــة بمســاعدات المانحيــن متاحــة للجمهــور بســهولة أكبــر. فمــع أّن 
بعــض المعلومــات تقــع فــي إطــار الملكيــة العامــة، كان مــن الصعــب العثــور عليهــا. كذلــك، لــم تكــن بعــض 
المعلومــات المتاحــة شــاملة بطبيعتهــا، حيــث لــم يتــّم اإلفصــاح عــن مجمــوع التمويــل وتفاصيلــه فــي الحــاالت 
كافــة. وكمــا ُذكــر فــي هــذا التقريــر ســابقًا، لــم يكــن مــن الواضــح كيــف ُترجمــت مخصصــات آليــة التمويــل إلــى 
أنشــطة ومشــاريع علــى األرض. إّن وضــع معلومــات أكثــر شــمولية، ويســهل الوصــول إليهــا، بمتنــاول الجمهــور 
يمكــن أن يســاعد المجتمــع المدنــي وآخريــن علــى فهــم أيــن يصــّب دعــم المانحيــن الدولييــن، وكيــف يتجســد، 

ومــا هــو التأثيــر الــذي يخّلفــه.

ــا إصــالح القطــاع  مــن الحاجــات التــي تــّم تحديدهــا، ضــرورة تحســين التنســيق بيــن المانحيــن حــول قضاي
األمنــي. مــن االنتقــادات التــي طالــت المانحيــن الدولييــن هــو أّن التنســيق بيــن المانحيــن أنفســهم، وبيــن 
المانحيــن والشــركاء الوطنييــن حــول قضيــة إصــاح القطــاع األمنــي، ال يرتقــي إلــى مســتوى المعيــار المطلــوب 
لوضــع برامــج وتحقيــق نتائــج أكثــر فعاليــة. وبالرغــم مــن أّن التنســيق يمكــن أن يحــدث علــى مســتوى رفيــع جدًا، 
بشــكل ال يظهــر جليــًا ألصحــاب المصلحــة المحلّييــن أو علــى مســتوى المشــاريع، لــم يكــن مــن الواضــح بالنســبة 
إلــى الشــركاء الوطنييــن مــا هــو األســاس المنطقــي الــذي ترتكــز عليــه اســتراتيجيات المانحيــن، فــي مــا يتعّلــق 
بدعــم حقــوق اإلنســان والحّريــات المدنيــة وصونهــا فــي مؤسســات العدالــة الجنائيــة. مــن هنــا، مــن شــأن 

79- مقابلة معّمقة مع أحد الخبراء، تشرين األول 2022.
80- Dina Arakji. 2022. Lebanon: New Challenges to the Delivery of Security Assistance. ISPI. 
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/lebanon-new-challenges-delivery-security-assistance-35928
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مســاعدة الحكومــة اللبنانيــة علــى وضــع اســتراتيجية إلصــاح متكامــل لقطــاع األمــن أن يســاعد فــي تحســين 
الجهــود بشــكل عــام، ويخّفــف مــن االزدواجيــة والتداخــل، ويعــّزز التماســك بيــن المانحيــن والشــركاء حــول هــذه 
القضيــة. زد علــى ذلــك أّن هــذه االســتراتيجية ســُتضفي المزيــد مــن الشــفافية علــى جهــود اإلصــاح التــي 

يبذلهــا المانحــون والحكومــة.
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يمكــن مشــاركة هــذا العمــل ونســخه وتوزيعــه شــرط نســبه إلــى المؤّلــف ومؤسســة ســيمر قصيــر ولكــن دون 
اإليحــاء بــأي شــكل مــن األشــكال أن المؤّلــف ومؤسســة ســمير قصيــر مســؤوالن عــن اســتخدام هــذا العمــل 

مــن قبــل أي طــرف ثالــث. ال يجــوز اســتخدام هــذا العمــل ألغــراض تجاريــة.

إن محتــوى هــذا العمــل يعّبــر حصــرًا عــن رأي المؤّلــف ومؤسســة ســمير قصيــر، وهــو ال يعكــس بالضــرورة 
وجهــة نظــر وزارة الخارجيــة الهولنديــة.
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