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»قانون حقوق الإنسان ملزم مجليع ادلول ووالكهئا، مبن 
فهيم املوظفون امللكفون ابنفاذ القانون«

 معايري حقوق الإنسان وممارسسهتا  املوضوعة يك تسرتشد هبا الرشطة: دليل جيب موّسع للرشطة )صدر عن مفوضية الامم املتحدة السامية حلقوق الإنسان عام ٢٠٠٣(

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add3ar.pdf



مقدمة
ن الهدف الأسايس لوضع هذا الكتّيب هو الإشارة اإىل جتاوزات القانون والأصول املهنية والاحرتاف يف تعامل ضباط قوى الأمن ادلاخيل وعنارصها مع املواطنني  اإ

واملواطنات، خالل تظاهرات احلراك املدين يف بريوت،ومن �أجل حتفزي الإصالح والتطوير والاهامتم حبفاظ مؤسسات ادلوةل عىل كرامات املواطنني. 
لهيا الكتّيب لتحديد التجاوزات ل بّد من توضيح بعض املسائل اجلوهرية: قبل الرشوع يف عرض املراجع القانونية احمللية وادلولية اليت يستند اإ

ن مؤسسة قوى الأمن ادلاخيل يه املؤسسة الأم املعنية حبفظ النظام وحامية املواطنني، ويه واهجة مؤسسات ادلوةل �أمام الناس، وابلتايل فاإن احلفاظ علهيا واملسامهة  ١- اإ
يف تطويرها وحتسني �أداء ضباطها وعنارصها من واجبات املواطنني واملواطنات. 

٢- هذا الكتيب يعرض بعض جتاوزات القانون والأصول املهنية لقوى الأمن ادلاخيل، ول يشمل تقيمي قوة ماكحفة الشغب، ول يعرض اجلوانب الإجيابية والأعامل املهنية اليت 
قام هبا بعض ضباط قوى الامن وعنارصها �أثناء التظاهرات.

٣- سعى البعض �أخريًا اإىل تربير تعامل قوى الأمن مع بعض املواطنني واملواطنات بطريقة همينة تيسء اإىل الكرامة عرب الإشارة اإىل السسباب والاهاانت اليت وهجها بعض 
املتظاهرين واملتظاهرات اإىل ضباط الأمن وعنارصها. هذا التربير )وهو صادر للأسف عن بعض املسؤولني يف ادلوةل وبعض وسائل الإعالم( يسامه يف اإضعاف مؤسسة 
قوى الامن ادلاخيل، لكونه يربر ردات فعل فردية يقوم هبا ضباط قوى الامن وعنارصها ردًا عىل �أفعال فردية قام هبا بعض املتظاهرين واملتظاهرات، بيامن يفرتض احلفاظ 

عىل اجلانب املؤسسايت من خالل عدم السامح بردات فعل فردية. وينبغي �أن حتدد املؤسسة ترصفات ضباط قوى الأمن ادلاخيل وعنارصها. ويقتيض ذكل احرتاف قوة 
ماكحفة الشغب وعدم الرّد ابملثل عىل »مثريي الشغب«.

منا يقترص عىل معاجلة جانب حمدد يمتحور حول حّق املواطنني واملواطنات يف  ٤- ل يتطرق هذا الكتّيب اإىل مس�أةل �أحقية مطالب احلراك واجلوانب السسياسسية املتعلقة به،اإ
احلفاظ عىل الكرامة الإنسانية واحلق ابلتجمع والتظاهر. 

٥- مبا �أن هذا الكتّيب ل يركز عىل الأمور الشخصية، بل يسعى اإىل حتفيذ اصالح املؤسسة وتطويرها، جحبت وجوه ضباط قوى الامن وعنارصها يف الصور، ومل تُذكر 
�أسامؤمه.  



املراجع الاساسسية ادلولية واحمللية
١- ادلسستور اللبناين )الصادر يف ٢٣ �أاير ١٩٢٦ ومجيع تعديالته( الباب الأول: �أحاكم �أساسسية، الفقرة “ب”: “لبنان عريب الهوية والانامتء وهو عضو مؤسس وعامل يف جامعة ادلول العربية 
وملزتم مواثيقها، كام هو عضو مؤسس وعامل يف منظمة الأمم املتحدة وملزتم مواثيقها والإعالن العاملي حلقوق الإنسان وجتسد ادلوةل هذه املبادئ يف مجيع احلقوق واجملالت 

دون اسستثناء.“٢

٢- ميثاق الامم املتحدة )٢٦ حزيران ١٩٤٥( الفصل التاسع: يف التعاون ادلويل الإقتصادي والاجامتعي، املادة ٥٥ “رغبة يف هتيئة دواعي الاسستقرار والرفاهية الرضوريني لقيام 
عالقات سلمية ودية بني الأمم املتحدة مؤسسة عىل احرتام املبد�أ اذلي يقيض ابلتسوية يف احلقوق بني الشعوب وب�أن يكون للك مهنا تقرير مصريها، تعمل الأمم املتحدة عىل 

:)…(
)ج( �أن يشسيع يف العامل احرتام حقوق الإنسان واحلرايت الأساسسية للجميع بال متيزي بسبب اجلنس �أو اللغة �أو ادلين، ول تفريق بني الرجال والنساء، ومراعاة تكل احلقوق 

واحلرايت فعاًل.”

نسان للتعذيب ول للعقوابت �أو املعامالت القاسسية �أو الوحشسية �أو  ٣- الاعالن العاملي حلقوق الإنسان، )اعمتدته امجلعية العامة للأمم املتحدة يف ١٠ اكنون الأول ١٩٤٨( املادة اخلامسة: “ليعرض �أي اإ
احلاطة ابلكرامة.”٣

٤- العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسسياسسية٤ )اعمتد وعرض للتوقيع والتصديق والانضامم مبوجب قرار امجلعية العامة لالمم املتحدة رمق ٢٢٠٠ املؤرخ يف ١٦ اكنون الاول ١٩٦٦(: املادة السابعة “ل جيوز اإخضاع �أحد للتعذيب 
نسانية �أو احلاطة ابلكرامة”. ول للمعامةل �أو العقوبة القاسسية �أو الالإ

https://www.lp.gov.lb/CustomPage.aspx?id=26&masterId=1 :٢- لالطالع عىل نّص ادلسستور

/http://www.un.org/ar/documents/udhr :٣- لالطالع عىل نّص الإعالن العاملي حلقوق الإنسان

http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf :٤- لالطالع عىل العهد ادلويل



http://www.isf.gov.lb/arabic/download/law17.pdf :٥- لالطالع عىل القانون ٩٠/١٧

http://www.isf.gov.lb/arabic/download/CoCArabic.pdf :٦- لالطالع عىل املدونة

٥- القانون ١٧ تنظمي قوى الأمن ادلاخيل )الصادر يوم ١٩٩٠/٩/٦( الفصل الثاين: واجبات قوى الأمن ادلاخيل/ املادة ٢٢٥: “عىل رجال قوى الأمن ادلاخيل عندما ميارسون 
كراهية اجتناب لك عنف ل تقتضيه الرضورة”.٥ صالحياهتم الإ

)صادرة عام ٢٠١١ عن املديرية العامة لقوى الأمن ادلاخيل بدمع من  مكتب املفوض السايم حلقوق الإنسان يف الأمم املتحدة(: “يلزتم عنرص قوى الأمن ابملوجبات التالية: )…( 
٧- املدونة قواعد سلوك عنارص قوى الأمن ادلاخيل٦

جراء التحقيقات �أو �أثناء  نسانية �أو املهينة �أو التحريض عليه �أو التغايض عنه �أثناء اإ ۞ ميتنع عن القيام ب�أي معل من �أعامل التعذيب �أو املعامةل القاسسية �أو الالإ  
تنفيذ املهامت املولكة ليه.

۞ يتحىّل ابلأخالق والهتذيب ويترصف بلياقة و�أدب مقرونني ابحلزم دون غطرسة �أثناء ممارسة الوظيفة.  

ل يف حال الرضوروة بشلك يتناسب مع الوضع وبعد استنفاد الوسائل غري العنفية املتاحة ومضن احلدود الالزمة لأداء الواجب ۞ ميتنع عن اسستخدام القوة اإ  



معايري وممارسة حقوق الإنسان املوضوعة اليت جيب �أن تسرتشد هبا الرشطة:
دليل جيب موّسع للرشطة٧

اسستخدام القوة والأسلحة النارية، معايري حقوق الإنسان:
نسانية �أو املهينة ۞“للك فرد احلق يف احلياة، واحلق يف الأمان عىل خشصه واحلق يف التحّرر من التعذيب واملعامةل �أو العقوبة القاسسية �أو الالإ

۞ يُلج�أ اإىل اسستخدام الوسائل غري العنيفة �أوًل

ذا اكن ذكل رضوراًي متامًا ل اإ ۞ ل تسستخدم القوة اإ

نفاذ القانون طار اإ ۞ تسستخدم القوة حرصًا لتحقيق �أغراض مرشوعة يف اإ

۞ ل يسمح بتقدمي اسستثناءات �أو �أعذار لتربير اسستخدام القوة عىل حنو غريمرشوع

۞ يكون اسستخدام القوة متناسسبًا دومًا مع �أعداف مرشوعة

۞ جيب ضبط النفس عند اسستخدام القّوة

۞ يراعى تقليل الأرضار والإصاابت اإىل احلّد الأدىن

۞ تُتاح طائفة من الوسائل لسستخدام القوة عىل حنو متفاوت

۞ يُدّرب مجيع الضباط عىل اسستعامل خمتلف وسائل اسستخدام القوة اسستخدامًا متفاواًت

۞ يُدّرب مجيع الضباط عىل اسستخدام وسائل غري عنيفة” )الصفحتني ٢٦ و٢٧(

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add3ar.pdf :٧- صدر عن مفوضية الامم املتحدة السامية حلقوق الإنسان عام ٢٠٠٣-،لطالع عىل ادلليل



الاضطراابت املدنية وحالت الطوارئ والرصاعات املسلحة، الاضطراابت املدنية، 

معايري حقوق الإنسان:

عادة النظام ۞ حُترتم حقوق الإنسان يف مجيع تدابري اإ

عادة النظام بدون متيزي ۞ تتحقق اإ

۞  ل يُفرض �أي قيود عىل ممارسة حقوق الإنسان سوى تكل اليت يقرها القانون

ل لغرض ضامن احرتام حقوق الآخرين وحّرايهتم، وتلبية املتطلبات املنصفة املتعلقة مباكرم  جراء بش�أن حقوق الإنسان ول تُفرض �أي قيود عىل ممارسسهتا اإ ۞ ل يُتخذ �أي اإ

الأخالق والنظام والرفاه العامني

ل مبا يتفق ومتطلبات �أي جممتع دميقراطي جراء بش�أن حقوق الإنسان ول تُفرض �أي قيود عىل ممارسسهتا اإ ۞ ل يُتخذ �أي اإ

۞ ل يُسمح ب�أي اسستثناءات فامي يتعلق مبامرسة احلق يف احلياة، �أو احلق يف التحّرر من التعذيب، �أو حظر الرّق، �أو منع السجن لعدم الوفاء ابلزتام تعاقدي، �أو   

۞ حظر القوانني ذات الأثر الرجعي، �أو الاعرتاف للك فرد ابلشخصية القانونية، �أو احلق يف حرية الفكر والضمري وادلين

۞ يُلج�أ اإىل اسستخدام الوسائل غري العنيفة قبل اسستخدام القوة

ل عند رضورهتا متامًا ۞ ل تُسستخدم القوة اإ

نفاذ القانون طار اإ ل لتحقيق �أغراض مرشوعة يف اإ ۞ ل تُسستخدم القوة اإ

نفاذ القانون ۞ تكون القوة املسستخدمة متناسسبة مع الأهداف املرشوعة لإ



۞ تبذل لك اجلهود للحد من الأرضار والاصاابت

۞ تتاح طائفة من وسائل اسستخدام القوة اسستخدامًا متفاواًت

۞ ل تُفرض قيود ل داعي لها عىل احلق يف حرية الالكم �أو احلق يف التجمع �أو احلق يف تشكيل امجلعيات �أو احلراكت

۞ ل تُفرض قيود عىل حرية الر�أي

۞ حيافظ عىل اسستقاللية السلطة القضائية يف �أداهئا وظائفها

۞ تقدم الرعاية فورًا مجليع املصابني واملصدومني” )الصفحات ٣٣و٣٤و٣٥(

۞ “اي قادة ومرشيف الرشطة )…( �أصدروا تعلاميت للموظفني بش�أن التسامح مع التجمعات غري القانونية، ولكن السلمية اليت ل تشلّك هتديدًا، يك ل يصعدوا الوضع دون 

داع، والأهداف اليت تعلو عىل ما عداها واليت جيب �أن تتذكروها دلى وضعمك اسرتاتيجيات للسسيطرة عىل امجلاهري يه احلفاظ عىل الأمن والسالمة وحامية حقوق الإنسان، 

نفاذ النوايح الفنية القانونية املتعلقة ابحلصول عىل تصارحي �أو سلوك امجلاهري اذلي يكون غري قانوين ولكنه ل يشلك خطرًا” )الصفحة ٣٧( وليس اإ

نسانية ومع احرتام كرامة الإنسان الأصلية” )الصفحة ٢٠( ۞ “يُعامل مجيع اجملردين من حريهتم معامةل اإ

نسانية �أو املهينة، �أو لأي شلك من �أشاكل العنف �أو الهتديد” )الصفحة ٢٠( ۞  “ل خيضع �أي حمتجز للتعذيب �أو غريه من رضوب املعامةل القاسسية �أو الالإ



مشاهدات ومالحظات �أّولية

٢٠١٥/٩/١٦ ساحة الشهداء يف وسط بريوت )الصورة ملروان طحطح(

۞ عنارص ماكحفة الشغب هيامجون متظاهرين مدنيني ل يبدو، يف الصورة، �أهنم 
يف وضع جهويم، ول يبدو �أهنم يتعّرضون لرجال قوى الأمن ادلاخيل ب�أي �أذى.

۞ املواطنون املسسهتدفون عّزل- ل حيمل �أيٌّ مهنم يف الصورة �أي �أدوات ميكن 
بواسطهتا تعريض �آخرين للخطر، ول توجد حىت ايفطات �أو صور �أو شعارات. 

۞ املتظاهرون ليسوا جمهزين ب�أي وسائل حامية بيامن يرتدي عنارص الأمن اخلوذة 
وسرتة امحلاية.

۞ عنارص ماكحفة الشغب يرفعون الهراوات اإىل الأعىل يف حركة تدّل عىل نية 
رضب املدنيني عىل رؤوسهم ووجوههم.

۞ عنارص ماكحفة الشغب يف الصورة ل يسستخدمون ادلروع ادلفاعية ول 
حيملوهنا، بل يقترص اعامتدمه عىل الهراوات. يدّل ذكل عىل وضعية جهومية لقوى 

الأمن.



٢٠١٥/٩/١٦ ساحة الشهداء يف وسط بريوت )الصورة ملروان طحطح(

۞ �أحد عناصر مكافحة الشغب يسستخدم الهراوة لضرب مواطن متظاهر على وجهه، 

ما تسبب، كما تدّل الصورة، بكسر نظارتيه.

۞ المواطن المسستهدف ابلضرب ل يحمل �أي جسم صلب يمكن �أن يعرض بواسطته 

�أحدًا للأذى، وهو ل يقاوم اعتداء رجل الأمن عليه.

۞ المواطن المسستهدف ابلضرب ل يبدو في وضع هجومي، ول يبدو في الصورة �أن 

نما يبدو في الصورة �أن قوة مكافحة الشغب  المتظاهرين الآخرين تدخلوا لمساعدته. اإ

تسستخدم القوة المفرطة غير المتناسسبة مع متطلبات مهمات حفظ النظام.

ن الحتراف في  ذ اإ ۞ اسستخدام قوة مكافحة الشغب للدروع يبدو غير مناسب، اإ

اسستخدام هذه الدروع هو من خالل دفع المتظاهرين بواسطتها. وتقتضي المهنية 

اسستخدام الدروع بشكل جماعي منّظم.

۞ عدد عناصر مكافحة الشغب يفوق عدد المتظاهرين، في الصورة، وابلتالي يرّجح 

لى  مكان قوة مكافحة الشغب السسيطرة على الموضع من دون اإضطرارها اإ �أنه كان في اإ

اسستخدام العنف.

۞ يبدو واضحًا في الصورة �أنه كان متاحًا لعناصر مكافحة الشغب التعرض للمواطن 

عبر ضربه على �أسفل جسده لو اقتضت الضرورة، لكنها اختارت الضرب على الوجه



٢٠١٥/٩/١٦ جانب فندق لو غراي )الصورة بالل جاويش(

۞ قوة مكافحة الشغب تهاجم المتظاهرين والمتظاهرات ابلهروات.

۞ يبدو واضحًا في الصورة �أن المتظاهرين والمتظاهرات ل يسستخدمون �أجسامًا 

صلبًة، وليسوا مجهزين بخوذات �أو بلباس خاص للحماية، كما هي حال القوة 

المهاجمة.

۞ عناصر مكافحة الشغب يسستخدمون الهروات للضرب على رقبة �أحد 

لى نية لضربها على  المتظاهرين، بينما يرفع زميلهالهروة بوجه سسيدة في حركة تشير اإ

ر�أسها �أو وجهها.

۞ يبدو في الصورة �أن قوى مكافحة الشغب ل تسستخدم دروع الحماية، بل 

تسستعيض عنها ابسستخدام الهراوات، بينما كان يمكن �أن يسستخدموا الدروع لدفع 

يذاء �أحد ومن دون المّس بكرامات الناس. المتظاهرين من دون اإ

۞ في الصورة يظهر عنصران من قوى الأمن الداخلي يعمالن على “مكافحة 

ن عدم اسستخدام عناصر قوى الأمن الخوذة  الشغب” من دون �أن يرتداي الخوذة. اإ

وسترة الحماية والدرع مخالٌف المعايير المهنية.



٢٠١٥/٩/١٦ حميط ساحة الشهداء يف وسط بريوت )الصورة ملروان طحطح(

۞ في هذه الصورة مواطن )ابلقميص الأبيض( يتعّرض للضرب على ر�أسه من جانب 

عنصر من مكافحة الشغب بواسطة هراوة.

۞ الجميع في الصورة عسكريون، ابسستثناء المواطن ابلقميص الأبيض والذي يتعّرض 

للضرب، وابلتالي ل يتناسب العنف المسستخدم مع متطلبات الوضع وهو عنف ل 

تقتضيه الضرورة.

۞ نلحظ الضرب على الر�أس، بينما كان في المكان اسستخدام الضرب على اسفل 

ذا اسستدعت الحاجة. الجسد اإ

۞ عدد من عناصر مكافحة الشغب في الصورة ليسوا مجهزين بسترة الحماية �أو 

الخوذة، بينما يبدو �أنهم يشاركون  في مواجهة المتظاهرين بعنف.

۞ المواطن ابلقميص الأبيض ل يبدو، في الصورة، �أنه يحمل �أداة �أو سالحًا �أو ما 

يمكن �أن يتسبّب ب�أذية.



٢٠١٥/٩/١٦ ساحة الشهداء يف وسط بريوت )الصور ملروان طحطح(

۞ في الصورتين ضابط في قوى الأمن الداخلي يمسك بمواطن من قميصه 

ويتعامل معه بشدة.

شارة تدل على �أن المواطن مصدر خطر، بل اقتصر رده على الإمساك بيد  ۞ ل اإ

الضابط لمنعه من التمادي ابلضرب.

۞ تبدو عالمات النفعال واضحة على وجه الضابط وهو يهاجم بعنف من دون �أن 

يسستخدم الخوذة وسترة الحماية والدرع الواقية.

لى جانبه مصّور صحافي،  ۞ يبدو المواطن ابللباس الأبيض وحيدًا، والرجل اإ

لى  بينما كان يمكن لعناصر مكافحة الشغب السسيطرة عليه من دون الضطرار اإ

اسستخدام العنف.

ن تدخل الضابط شخصيًا للتعامل مع متظاهر بينما عناصره يتفرجون عليه هو  ۞ اإ

ذ  �أمر مسستغرب قد يدّل على عدم سسيطرته على انفعاله وتصّرفه بشكل شخصي،اإ

يُفترض �أن يكون سلوكه مهنيًا وجماعيًا.



    

٢٠١٥/٨/٢٥ ساحة رايض الصلح )الصورة لهيمث املوسوي(

۞ في هذه الصور عناصر قوى الأمن الداخلي يتعاملون مع شاب )ابلقميص الأحمر( 

بعد توقيفه.

۞ الشاب راكع على الأرض ووضع قميصه على وجهه يمنعه من الرؤية وهو محاط 

بعناصر الأمن.

۞ يظهر في الصورة عنصر من الشرطة )يرتدي قبعة حمراء( يسستخدم عصى للضغط 

على ر�أس الشاب ورقبته.

۞ الشاب الموقوف ل يقاوم عناصر الأمن الذين سسيطروا على حركته ابلكامل، 

وابلتالي ل مبّرر للتعامل معه بهذه الطريقة المهينة.  

۞ العنصر الذي يرتدي قبعة حمراء ل يسستخدم �أاًي من تجهيزات قوة مكافحة الشغب، 

ويبدو �أنه يتبع لفوج الطوارئ وليس لقوة مكافحة الشغب المتخصصة في التعامل مع 

هكذا حالت.



٢٠١٥/٩/١٦ ساحة الشهداء يف وسط بريوت )الصورة لبالل جاويش(

۞ عنصر من قوة مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي يمسك بشعر �أحد 

المواطنين بينما يمسك يد �أحدالضباط )نقيب(.

۞ يظهر خلف المواطن الذي يشّد شعره مواطٌن �آخر ور�أسه ينزف، مواطنان 

قيد التوقيف خلف الحاجز الحديدي، وابلتالي ان قوى المن من خالل سسبعة 

عناصر وضابط تسسيطر على الوضع وعلى المواطنين في الصورة خصوصًا. ما يعني 

�أن العنف الظاهر في الصورة هو عنف ل تقتضيه الضرورة.

۞ �أما في ش�أن نوع التعنيف، �أي شّد الشعر، ففيه تجاوز للكرامة الإنسانية،وقد 

تكون دوافعه الأذى المعنوي والسستهزاء.

۞ لاشارات تدل على مقاومة الرجلين عناصر قوى الأمن الداخلي.

۞ على الرغم من وجود الموقوفين خلف الحاجز الحديد لم تقدم السعافات 

الأولية فورًا للشاب الذي ينزف ر�أسه.



٢٠١٥/٩/١٦ ساحة الشهداء يف وسط بريوت )الصورة لبالل جاويش(

۞ عناصر من قوة مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي يوقفون شااًب وينقلونه 

بطريقة مهينة.

۞ الشاب الموقوف وحده وهو ليس مجهزًا ب�أي �أدوات يمكن �أن يسستخدمها في 

الهجوم �أو الدفاع عن نفسه، بينما يتولى خمسة رجال �أمن مجهزين بستر الحماية 

والهروات والدروع التعامل معه.

۞ عناصر مكافحة الشغب يمسكون بيدي الشاب ويسسيطرون عليه وهو ل يبدي 

�أي مقاومة. وابلتالي فان مسكه من شعره يُعّد اسستخدامًا مفرطًا للقوة وعنفًا ل تقتضيه 

الضرورة، بل يبدو محاولة لهانة المواطن وتحقيره.



٢٠١٥/٨/٢٥ ساحة رايض الصلح )الصورة لبالل جاويش(

لى جانبها )يسار  آلية للنقل المباشر اتبعة لإحدى وسائل الإعالم، واإ ۞ في الصورة �

الآلية( يقوم عنصران من قوى الأمن الداخلي بضرب مواطنين على الأرض.

۞ العنصران )�أحدهما يرتدي قبعة حمراء والثاني يرتدي خوذة واقية( يسستخدمان 

الهراوات لضرب �أشخاص محتجزين لدى قوى الأمن.

۞ في الصورة يبدو �أن عناصر قوى الأمن الداخلي مسسيطرين على الوضع، 

عالميون، بينما الكثرية من رجال الأمن. وغالبّية المدنيين في المكان اإ

لى مواجهات بين  شارة في الصورة تدل على مقاومة قوى الأمن �أو اإ ۞ ل اإ

لى هجوم للمتظاهرين في اتجاه السرااي  المتظاهرين وقوة مكافحة الشغب �أو اإ

الحكومية.     

۞ بما �أن رجال الأمن مسسيطرين على الوضع، وبما �أن الشخصين المحتجزين على 

قدامهما على التهجم على �آخرين �أو على رجال الأمن،  شارة تدل على اإ الأرض ول اإ

فاإن ضربهما يُعّد عنفًا مفرطًا ل لزوم له.



٢٠١٥/٩/١٦ ساحة الشهداء يف وسط بريوت )الصور ملروان طحطح(

۞ في هذه الصورة نشاهد �أكثر من عشرة عناصر من قوة مكافحة الشغب يحيطون 

مواطنًا على الأرض ويسستخدمون الهراوات والجزمات في ضربه ولبطه.

۞ ل يبدو �أن الشخص المدني المسستهدف ابلضرب يشكل �أي خطر على رجال 

ن الواضح في الصورة هو السسيطرة الكاملة لقوى الأمن على الوضع. الأمن،  بل اإ

۞ من بين المدنيين الآخرين في الصورة لم يتحرك �أحد لالعتراض على توقيف 

الشخص الموجود على الأرض، ول مواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن.

۞ بما �أن قوى الأمن تسسيطر على الوضع، وبما �أن الشخص المسستهدف ابلضرب ل 

يبدو �أنه يشكل خطرًا �أو يتسبّب ب�أذى بحق الأخرين، فاإن اسستخدام العنف بحقه غير 

مناسب وغير قانوني ويُعّد عنفًا ل تقتضيه الضرورة.

۞ �أما طريقة الضرب )على الأرض بواسطة الجزمات العسكرية والهروات( فه�ي مهينة 

وحاّطة للكرامة الإنسانية.



٢٠١٥/٨/٢٣ ساحة رايض الصلح )الصورة ملروان طحطح(



۞ في الصورة الولى نشاهد عنصرًا في قوى الأمن الداخلي يرمي حجارة في 

اتجاه المتظاهرين والمتظاهرات. ويُرّجح �أن يكون ذلك ردًا على رمي المتظاهرين 

والمتظاهرات حجارة في اتجاه قوى الأمن. لكن تعامل قوى الأمن مع المواطنين ابلمثل 

يُخرج قوى الأمن عن عملها المؤسساتي وتُصبح مجموعة ميليشسيوية تسمح بردات 

فعل عناصرها العفوية العنيفة. 

ذ ل  ۞ العنصر المقصود في الصورة الأولى ل يبدو من عناصر مكافحة الشغب، اإ

يرتدي خوذة ول سترة واقية ودفاعات الركب والكوع، ول يحمل درع الحماية. وابلتالي 

فاإن اإشراكه في عملية مكافحة الشغب مخالف للأصول المهنية. �أما في الصورة الثانية 

فالعنصر الذي يرمي حجارة يبدو من عناصر مكافحة الشغب.

۞ العنصر المقصود في الصورة الأولى مسلّح برشاش حرب�ي )نوع �أم ١٦( وهو يحمله 

بيد ويرشق الحجر ابلأخرى. وهذا الأمر مخالٌف لالصول المهنية، لأن وجود اسلحة 

لى اسستخدامها في بعض الحالت. حربية بيد عناصر مكافحة الشغب قد يدفعهم اإ

۞ العنصر المقصود في الصورة الأولى يعّرض نفسه لخطر الإصابة ابلحجارة التي كان 

بعض المتظاهرين يرمونها في اتجاه السرااي الحكومية.

٢٠١٥/٨/٢٣ ساحة رايض الصلح )الصورة لبالل جاويش(



٢٠١٥/٨/٢٥ ساحة رايض الصلح )الصورة ملروان طحطح(

۞ يظهر في الصورة مواطن )ابللباس الأحمر( غير مسلح ب�أي �أداة يمكن �أن 

لى �أحد عناصر قوة مكافحة الشغب  يعرض فيها قوى الأمن للخطر. وهو يتحدث اإ

الذي يقابله بحركة واضحة تدل على نية ضربه.

۞ المواطن ل يحمل سالحًا �أو �أداة يمكن �أن يعتدي بها على قوى الأمن. وهو ل 

يشكل خطرًا على النظام العام ويتعامل بهدوء مع الوضع. 

۞ المواطن ل يرتدي خوذة �أو �أي لباس يمكن �أن يحميه من الضرب، بينما قوة 

مكافحة الشغب مجهزة تجهيزًا كاماًل.

۞ يبدو في الصورة �أن عديد قوة مكافحة الشغب يفوق٣٠ عنصرًا مجهزين 

ابلهراوات والدروع، وهم في وضع هجومي.



٢٠١٥/٩/١٦ ساحة رايض الصلح )الصورة لبالل جاويش(



٢٠١٥/٩/١٦ حميط ساحة الشهداء يف وسط بريوت )الصورة ملروان طحطح(

۞ في الصورة نشاهد خمسة عناصر �أمنيين ابللباس المدني، يقوم ثالثة منهم 

بتوقيف �أحد المتظاهرين، بينما يراقب الآخرون المكان.

۞ �أحد العناصر يقود دراجة انرية �أميرية ويتبعه زميله الذي يحمل مسدسًا على 

يمين خصره.

ن اسستخدام عناصر ابللباس المدني للقيام بمهمات توقيف مواطنين ل يتناسب  ۞ اإ

ن مذكرات الخدمة في قوى الأمن الداخليتقتضي  ذاإ مع الشروط القانونية، اإ

اسستخدام سترة يدون عليها اسم الوحدة التي يتبع لها )مثاًل: الشرطة القضائية( 

يمكن ارتداؤها فوق اللباس المدني عند تنفيذ المهمات.

ن مظهر العناصر المسلحين ابللباس المدني يُولّد طابعًا ميليشسيواًي يشّوه  ۞ اإ

سمعة الدولة، وربّما يذكّرابلحرب الهلية. �أما من الناحية المهنية فقد يؤدي عمل 

لى  لى سوء نفاهم مع الأجهزة الأمنية الأخرى قد يتطور اإ الشرطة ابللباس المدني اإ

صدام مسلّح. 



توصيات �أّولية:

١- احرتام كرامات الناس يف لّك الاوقات والظروف دون �أي اسستثناء �أو تربير �أو مواربة

٢- تنظمي صفوف قوة ماكحفة الشغب والارشاف عىل عنارصها من قبل املفتشسية العامة لقوى الامن ادلاخيل

٣- الت�أكد من ان التجهزيات اخلاصة مباكحفة الشغب )سرت واقية، خوذات، دروع، وهروات مطاطية( متوفرة مجليع العنارص، مبا يف ذكل العنارص النسائية، واهنا حبال جيدة 

ومطابقة للمواصفات

٤- الت�أكد من ان العنارص جييدون اسستخدام التجهزيات اخلاصة مباكحفة الشغب و�أهنم قادرون عىل احلفاظ عىل هدوء الاعصاب وعدم الانفعال ومقاومة الاسستفزازات عىل 

�أنواعها

٥- عدم الرّد ابملثل عىل املتظاهرين واملتظاهرات

٦- عدم اسستخدام عنارص ابللباس املدين للتعامل مع املتظاهرين واملتظاهرات
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