
 رد قوى األمن الداخلي اللبناني على هيومن رايتس ووتش كما ورد

 

حق مقدّس ومبدأ طبيعي من مبادئ حقوق التي هي حرية التعبير تحترم العامة لقوى األمن الداخلي المديرية اّن 

 .المواثيق الدولية والقوانين المحليةفي اإلنسان المنصوص عليها 

، تقوم برلمانيةديمقراطية لبنان جمهورية من مقدمته على ان "  -ج -الدستور اللبناني نص في الفقرة وحيث ان 

على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة االجتماعية والمساواة في الحقوق 

 "والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

وال يمكن أن يقبض على أحد أو  وفي حمى القانونالحرية الشخصية مصونة كما نص في المادة الثامنة على ان " 

 ." يحبس أو يوقف إال وفاقاً ألحكام القانون وال يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إال بمقتضى القانون

حرية ابداء الرأي قوال وكتابة وحرية الطباعة وحرية االجتماع وحرية تأليف على ان "  – 13 -المادة  وجاء في

 ." القانونكلها مكفولة ضمن دائرة الجمعيات 

لذلك فان المواطن او المقيم وكل من تواجد على االرض اللبنانية عندما يقوم بعمل مخالف للقانون او غير مرخص 

 به يصبح عرضة للتوقيف والمالحقة القانونية.

ممارسة كما ان الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور اللبناني هي كلها وفقاً الحكام القانون وبالتالي فان 

 يعرض فاعله للمالحقة. الً غير شرعياي من هذه الحقوق يجب ان يتم من خالل القوانين الناظمة لها واال اصبح عم

 .2006آذار  29تاريخ  /1024/وحق التظاهر على سبيل المثال قد نظمه القانون بموجب القرار رقم 

 العقوبات ويالحق مرتكبوها وفقاً الحكامه.اما اعمال الشغب فهي تندرج ضمن المواد التي ينص عليها قانون 

" على أنها  المتعلق بتنظيم المؤسسة، 17/90األولـى من القانون  لمادةفقد نصت اما خص قوى االمن الداخلي وفي

قوى عامة مسلحة تشمل صالحياتها جميع األراضي اللبنانية والمياه واألجواء اإلقليمية التابعة لها. أما مهامها فتحدد بما 

 يلي:

 في مجال الضابطة اإلدارية : -1

 .حفظ النظام وتوطيد األمن -أ

 .تأمين الراحة العامة -ب

 .حماية األشخاص والممتلكات -ج

 .حماية الحريات في إطار القانون -د

 .السهر على تطبيق القوانين واألنظمة المنوطة بها -ه

 في مجال الضابطة العدلية -2

... 

 في المجاالت األخرى: -3



... 

 .الدبلوماسية في لبنانحراسة البعثات  -ج 

قدم فان مؤسسة قوى االمن الداخلي تقوم بالمهام المكلفة بها وفقاً للدستور والقانون وتتخذ االجراءات تبناءً على كل ما 

، فهي ليست اداة قمعية ولم تخرج حفظ االمنوحماية الحريات في القانونية التي تدخل من ضمن صالحيتها المناطة بها و

وبالتالي فهي ليست موضع شك ، هذه المهام ومنحها هذه الصالحياتارادة الشعب مصدر السلطات الذي فوضها ب نع

السيما انها من اكثر المؤسسات التي تلتزم مبادئ الشفافية والثواب والعقاب، ويتجلى ذلك بانها و، لة او اتهاممساءو

ي وضعت مدونة لقواعد السلوك اطلقتها من السراي الحكومي المؤسسة االمنية االولى في لبنان، والشرق االوسط، الت

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء تعبيراً عن الجدية وااللتزام، ونشرتها باللغات الثالث على موقعها االلكتروني كي 

ي تعزيزاً يطلع عليها من يشاء ويعتمدها كمرجع له في تعامله معها، اضافة الى ذلك انشأت حسابات التواصل االجتماع

للتفاعل مع المواطنين وتسهيالً لتلقيها المالحظات قبل الثناء، وفي هذا السياق تجدر االشارة الى نظام الشكاوى بحق 

قبل الجميع، علماً انه غالباً، وبالرغم من عدم جود شكاوى، تبادر عناصر قوى االمن الداخلي الذي اصبح معلوماً من 

وتعمم هذه  جراءات المناسبة بحق عناصرها عند تحققها من ارتكابهم اية مخالفات،قوى االمن الداخلي الى اتخاذ اال

 االجراءات على وسائل االعالم.

اما بالنسبة لالعتصام قرب سفارة الواليات المتحدة االمريكية في عوكر رفضاً لقرار الرئيس ترامب، 

ان التحضير المسبق لبعض فقد كان هناك تعاون بين عناصر قوى االمن ومنظمي االعتصام، غير 

المتظاهرين للقيام باعمال شغب، يتجلى بما اعلنه احد المنظمين عبر مكبرات الصوت لجهة استغرابه 

(، مولوتوفوشجبه لوجود ملثمين في صفوف المتظاهرين، وتبين بحوزتهم وجود عبوات حارقة )

دخانية والمسيلة للدموع في حال وتوزيعهم البصل فيما بينهم وعلى الصحافيين للوقاية من القنابل ال

 استخدامها. 

عناصر المؤسسة اظهروا  نوضح بانالذي يأخذ شكل استجواب، فاننا  ،ومع تحفظنا على اسلوب طرح اسئلتكم

ً انضباط الذين اشعلوا النيران  اعتداءات المشاغبين من المتظاهرينلعدة ساعات  اً حيث تحملواوصبراً كبير جأش  ورباطة  ا

في مستوعبات النفايات طالت كابالت الكهرباء مما هدد بوقوع عدد كبير من الضحايا من المتظاهرين لوال تدخل رجال 

راً بجروح نتيجة رشقهم بالمولوتوف صعن 24ر الكهربائي، وبعد ان اصيب قوى االمن الذين تمكنوا من قطع التيا

يخالف منطوق المادة االولى  مما ضرار،نا باالضافة الى الممتلكات العامة والخاصة الوالحجارة، وتعرض عتادنا وآليات

، كان هناك خطر كبير على " حماية االشخاص الممتلكات"  -1االنف الذكر والذي ذُكر فيه حرفياً:  17/90من القانون 

ات كانت واضحة امام الرأي العام المواطنين في المحلة وعلى عناصر قوى االمن الداخلي، واالعتداء على الممتلك

حماية الحريات  "-2وبخاصة بعد اعتراض بلدية المحلة علناً على التعرض لالمالك العامة والخاصة في وسائل االعالم؛ 

قوى االمن الداخلي التزمت بحماية الحريات وبخاصة  حرية التظاهر ولكن لم يلتزم البعض منهم  ،"في اطار القانون

 .يقومون باعمال شغب واضحة تدل على مخالفتهم القانونوالذين شوهدوا 

اضطرت عناصر مكافحة الشغب الى تفريق مفتعلي الشغب الذين لجأوا الى اماكن تواجد الصحافيين  على اثر ذلك،

 الذين اصبحوا في وسط المواجهة خالل عمليات الكر والفر، فطلبنا منهم االبتعاد عن مكان الحدث حفاظاً على سالمتهم.

العسكري عشرة مشاغبين اخلي سبيل اربعة منهم بموجب سندات اقامة يوم االثنين واحيل ستة منهم الى القضاء  فتم توقيف

  استناداً الى صور واعترافات توثق مخالفاتهم.  بناًء الشارته، 



ان قوى االمن الداخلي، اذ تؤكد احترامها لحقوق المواطنين والصحافة في التعبير عن الرأي، فهي لن تتوانى في 

وتقديمهم امام القضاء  المشاغبين اعمال الشغب وتوقيف وقفممارسة حقها بالدفاع عن النفس، وصالحياتها القانونية في 

 وصبر  وحسن تصرف.انضباط  و احتراف   من هاظهروالمختص، كما انها تنوه باعمال عناصرها لما 

وبعد ان حصلنا على صور  ومشاهد اية شكوى بحق عناصر قوى االمن الداخلي، اال اننا ومن جهة اخرى، لم تُقدم 

اصابع الذين لم يتجاوز عددهم  ،القانون من عناصرنا خالفبحق من  تخذ االجراءات الالزمةسنمن وسائل االعالم، فاننا 

مئات من المشاركين بالمهمة والذين تحلوا باقصى درجات ضبط  ضمن -هي تصرفات محدودة جداً وفردية و -اليد، 

 .حقوق االنسانمبادئ النظام التي تراعي والنفس واحترام قواعد عمليات حفظ االمن 


