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 املقدمة 

 

يعد القبض التفتيش والتقييد من مجريات التحقيق االبتدائي التي تهدف إلى كشف حقيقة الجريمة المرتكبة 

ومدى ثبوتها ، وللمدعي العام ) القائم بالتحقيق االبتدائي ( اللجوء إلى التفتيش إما بنفسه وإما بإذن بذلك 

 العدلية من خالل الندب .ألحد مأموري الضابطة 

 

جاء إعداد هذه المادة ليتمكن العاملين في جهاز األمن العام من معرفة اإلجراءات القانونية السليمة للقبض 

والتفتيش والتقييد  ضمن نطاق التحقيق االبتدائي بالجريمة ، وصواًل إلى تحقيق األهداف المرجوة من 

 وبالتالي اكتشاف الجريمة وتوديع الفاعل إلى القضاء العادل .القبض والتفتيش والتقييد في كشف األدلة 

الشك أن عملية القبض والتفتيش والتقييد  عملية مهمة وحساسة وهي بمجملها إجراءات أمنية تتخذ بحق 

األشخاص المشتبه بهم ، ولها مجموعة من القواعد واإلجراءات والمهارات الفنية الخاصة بأصول التفتيش 

ييد اآلمن وفق القانون ، ومن الضروري إكساب المشاركين بالدورة التدريب والمعرفة النظرية والضبط والتق

والعملية التطبيقية ألصول ذلك نظريًا وعمليًا للقيام بالواجبات المطلوبة في كافة الظروف األمنية العادية 

 والتفتيش والتقييد اآلمن  . واالستثنائية تحقيقًا لمبدأ العدالة القانونية إزاء أي جريمة تتطلب القبض
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 اإلطار القانوني والنظري والعملي للقبض والتفتيش

 القبض

 تعريف القبض

هو الحجر على حرية المتهم بتقييد حركته وحرمانه من التجول وهو من اإلجراءات الخطيرة الماسة 
 بإحدى حقوق اإلنسان لما يتضمنه من اعتداء على الحرية الشخصية .

 وهو سلب حرية الشخص  لمده قصيرة وذلك باحتجازه في المكان المخصص قانونا 

القبض : هو اإلمساك بالشخص إمساك مادي و حجز حريته فترة قصيرة من الوقت من قبل السلطات  وهو ايضا 
 (1) . المختصة وهو اجراء ماس بالحرية الشخصية و خاصة حرية التنقل

 اهمية القبض

  -تنبع أهمية القبض كونه تعارض مابين مصلحتين :

مصلحة الفرد  ومصلحة الدولة، فمصلحة الفرد تقتضي أن ال تسلب حريته وال يتم أن يتم االعتداء عليها 
محكمة مختصة  بعد محاكمة عادلة  نالن األصل أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قطعي صادر ع

 أصولية .

سلب حرية الشخص قبل إدانته من اجل الكشف عن حقيقة الجريمة التي أخلت  ومصلحة الدولة تقتضي
بأمن المجتمع واستقراره والتي تسعى الدولة للمحافظة عليه من خطر الجريمة، وان عدم القبض على فاعل 
الجريمة يتناقض مع حماية المجتمع وحق الدولة في إقرار العقاب فنجد أن المشرع قد رجح مصلحة الدولة 

 لعامة على مصلحة الفرد الخاصة ضمن قيود فرضها على السلطة المختصة في التحقيق .ا

 

                                                             
 .  383، ص 1002، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،  شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،  ، كامل ( السعيد 1
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 شروط القبض على األشخاص

 وجود دالئل كافية على االتهام  -1

 حضور المشتكي عليه  -2

 سماع أقوال المقبوض عليهم فورا -3

 تقديم شكوى  -4

أنه فاعل للجرم وتعني ويجب ايضا لصحة القبض على الشخص أن تتوافر قرائن قوية يستدل بها على 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني ، 33/1عبارة القرائن القوية الواردة في نص ) المادة 

الدالئل الكافية واالمارات الجادة التي تدل على أن الشخص المقبوض عليه ضالع في ارتكاب الجريمة ، 

 (2. ) ى نسبة الجريمة الى المقبوض عليهوذلك بأن تكون هذه الدالئل واالمارات مؤدية عقال ال

 القبض حسب  ما ورد في قانون أصول املحاكمات الجزائية األردني

 (.99حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة ) المشتكى عليه في القبض على  أ: 
عليه الحاضر الذي توجد دالئل  ىيأمر بالقبض على المشتك أنموظف من موظفي الضابطة العدلية  ألي

 :اآلتيةاألحوال كافية على اتهامه في 
 في الجنايات. -1
 كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر. إذافي أحوال التلبس بالجنح  -2
 أوعليه موضوعا تحت مراقبة الشرطة  المشتكيكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان  إذا -3

 ومعروف في المملكة. ثابتإقامة له محل  لم يكن
بالعنف  أوفي جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة  -5

 .اآلداب والقيادة للفحش وانتهاك حرمة

                                                             
، دار الثقافة للنشر الجزائية ) شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية (أصول األجراءات ( نمور ، محمد سعيد ،  2

 .228-221، ص ص :  م1002والتوزيع ، االردن ، 
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 113 -111ب : ضمانات القبض حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة من 

 ساعة . 24يسمع فورًا أقوال المشتكى عليه المقبوض عليه خالل يجب على موظف الضابطة العدلية أن  .1
 إذا لم يقتنع موظف الضابطة العدلية بأقوال المشتكى عليه يتم إرساله إلى المدعي العام المختص  .2
 ( ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو إطالق سراحه .24يجب على  المدعي العام أن يستجوبه في ظروف ) .3
 نه بالمحامي . حق المقبوض عليه باالستعا .4

 بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا. إالتحبسه  أو إنسان أييجوز القبض على  ال .5
 إذا إالعليه  المشتكىكانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف مالحقتها على شكوى فال يجوز القبض على  إذا .6

تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال  أن. ويجوز في هذه الحالة تقديمها  يملك صرح بالشكوى من
 (3 ).السلطة العامة

 

 االستيقاف واألمر بعدم التحرك والتكليف بالحضور والعالقة مع القبض

 ووضع نفسه محال للشك والريبة  ههو سؤال الشخص عن هويته ووجهت

 أ. الفرق ما بين القبض واالستيقاف 

يشترط في القبض قيام دالئل قوية وكافية على اتهام المشتبه به بجريمة في حين أن االستيقاف  -1
 يكفي في وجود الشك دون اشتراط وقوع الجريمة. 

 1جواز تفتيش الشخص المقبوض عليه أما االستيقاف فال يجوز فيه التفتيش   -2
 1تيقاف ال يتضمن ذلك يمثل القبض قيدا لحرية اإلنسان بحرمانه من التجول بينما االس -3

ال يمكن مباشرة القبض إال من قبل موظف الضابطة العدلية أما االستيقاف فيمكن مباشرته من قبل جميع 
 (4.)  تتوفر فيهم صفه الضابطة العدلية رجال السلطة العامة حتى وان لم 

                                                             
، 5002، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  حقوق األنسان وحرياتهلدباس ، علي عليان أبو زيد ، ( علي محمد ا 3

 .87ص 

 

 .21، ص: م2993، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1، ط األجراءات الجنائية الوسيط في قانونسرور ، فتحي ، ( 4
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 ب . الفرق  ما بين القبض واألمر بعدم التحرك .

شخص موجود  أييمنع  أنالمحاكمات الجزائية للمدعي العام  أصولمن قانون  31/1نصت المادة  .1
االبتعاد حتى يتم تحرير المحضر  أوالمكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج  أوفي البيت 

 لموظف الضابطة العدلية 

يعتبر القبض من إجراءات التحقيق في حال مباشرته من رجال الضابطة العدلية أما األمر بعدم  .2
 إجراء تنظيمي فقط . التحرك فهو

القبض ال يباشر إال ضد شخص محدد الذي توافرت في شانه دالئل كاملة في االتهام في جريمة ما  .3
أما األمر بعدم التحرك يمكن أن يوجه إلى غير المتهم كالشاهد الن األمر يصدر إلى كافة األشخاص 

 المتواجدين في مكان الجريمة. 

القبض يجيز استخدام القوة مع المتهم وإجباره على الخضوع أما األمر بعدم التحرك  ال يبيح استخدام  .4
 القوة بل يمنع األشخاص الموجودين من مغادرة المكان 

ساعة أما األمر بعدم  44القبض يجيز للضابطة العدلية احتجاز المقبوض عليهم لمدة تصل إلى  .5
 ين في مكان الواقعة هذه المدة. التحرك فال يجوز احتجاز الحاضر 

 ج .الفرق بين القبض والتكليف بالحضور .

  التكليف بالحضور هو دعوة المتهم للظهور أمام المحقق في الموعد الذي يحدده له وذلك
 الستجوابه أو اتخاذ إجراء تحقيق أخر في حقه.

   يجيز القانون القبض على المتهم وإحضاره جبرا إذا اقتضى الحال أمام المدعي العام ويجيز
 عند الضرورة استخدام القوه  أما التكليف فال يتيح ذلك .

  القبض غير جائز إال في بعض الجرائم بينما التكليف بالحضور فيكون على جميع
 الجرائم .
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 د. التمييز ما بين القبض واالستيقاف

أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيار في موقع الشبهة أو الريبة مما يستجوب توجيه  -ستيقاف :اال
السؤال إليه بطلب البيانات الشخصية عن اسمه و شخصيته وال يخول رجل الضابطة العدلية استخدام 

 العنف فيه إال إذا تطور الى قبض.

 ه. شروط االستيقاف 

ر في موضع الشبهة بما يستلزم تدخل رجال الشرطة أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيا
الكشف عن حقيقته .) كان يقوم شخص بتغير مسيره عند رؤية الشرطة ( وقد يتطور 
االستيقاف إلى أن يصبح قبض في جرم مشهود .واالستيقاف ال يبيح اإلمساك بالشخص 

 جود جريمة . واقتياده الى أي مكان حتى المركز األمني إال إذا تبن من السؤال عن و 

 و.التمييز ما بين القبض واالستيقاف

  ساعة أما االستيقاف فهو مجرد  24القبض ينطوي على سلب حرية الشخص لمده
 تعطيل لحركة الشخص الذي وضع نفسه موضع ريبه للتأكد من هذه الشبهات . 

 و األثر المترتب على المقبوض عليه تفتيشه قانونيا وسماع أقواله .أما االستيقاف ه
 مجرد توجيه السؤال للشخص الذي وضع نفسه موضع الشك والريبة عن اسمه ووجهته . 

  ال يكون القبض إال بحق شخص متهم توافرت بحقه دالئل جرمية على ارتكابه جريمة ما
 واالستيقاف يكون لكل من يكون في موقع شبهه .

 لفترة  القبض هو إمساك مادي لشخص بينما االستيقاف فهو تعطيل حركه الشخص
 قصيرة من الوقت

   والقبض يحدده سند قانوني بينما االستيقاف فهو من اإلجراءات التي تساهم في
 االستقصاء عن الجريمة .
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 التفتيش 

   عرف قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني التفتيش بأنه :

"عمل من أعمال التحقيق االبتدائي يتم بقصد البحث عن أدلة الجريمة التي وقعت فيؤدي إلى المساس 
 بحق الشخص في الحفاظ على أسراره عن طريق شخصه أو مكانه الخاص . 

وهو أيضًا احد أعمال التحقيق االبتدائي التي تهدف إلى كشف حقيقة الجريمة المرتكبة ومدى ثبوتها 
اللجوء للتفتيش إما بنفسه وإما أن يأذن بذلك بإحدى مأموري الضابطة العدلية من خالل  وللمدعي العام

الندب ويشمل التفتيش كعمل تحقيقي ) تفتيش األشخاص وتفتيش المنازل( وثمرته ضبط األشياء المتعلقة 
 بالجريمة والتي تفيد في كشف الحقيقة ".

لتوصل إلى أدلة جريمة ارتكبت فعال وذلك بالبحث عن وهو أيضًا إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى ا
هذه األدلة من قبل السلطة المختصة بذلك في مشروع السر بغض النظر عن إرادة الشخص او صاحب 

 المكان  المراد تفتيشه .

وجوهر التفتيش هو البحث في مستودع أسرار الشخص عن اشياء تفيد في كشف الحقيقة التي هي 

، واألصل فيه أنه عمل من أعمال التحقيق تباشره سلطة التحقيق أصال ، واذا خوله الغرض من التفتيش 

القانون لمأموري الضبط القضائي فأن ذلك يكون على سبيل االستثناء وفي حاالت محدودة بينها المشرع 

 فال يجوز الخروج عليها أو التوسع فيها ومن أبرز هذه الحاالت خالة التلبس بالجريمة. 

ومحل التفتيش كأجراء من اجراءات التحقيق اما أن يكون الشخص نفسه الذي يقع عليه التفتيش واما 

مسكن هذا الشخص وعلى ذلك فأن التفتيش من حيث محله قد يقع على األشخاص أو قد ينصب عى 
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لتفتيش المساكن وهو بنوعيه  جائز لرجال الضابطة العدلية في احوال التلبس بالجريمة فأن ترتب على ا

 (5العثور على أدلة تؤيد ادانة المتهم أو براءته كان ضبط هذه األدلة اجراء مشروع .) 

  التفتيش شروط

 أن يكون إجراء التفتيش متعلقًا بجريمة وقعت فعاًل  .1
 أن تكون الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة فقط  .2
وجود قرائن تدل على أنه أن يكون هناك اتهام  موجه إلى الشخص المراد مسكنه أو شخصه أو  .3

 حائز ألشياء تتعلق بالجريمة .
 أن يكون الغرض من التفتيش هو ضبط أشياء تتعلق بالجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة . .4
أن يحضر المشتكي عليه التفتيش إذا كان موقوفًا وأن لم يكن موقوفًا وأبى الحضور أو تعذر عليه  .5

ذلك يجري التفتيش بحضور مختار المنطقة أو من يقوم مقامه بحضور أثنين من أقاربه أو شاهدين 
 يستدعيهما المدعي العام 

 التفتيش حسب ما ورد في قانون اصول املحاكمات الجزائية 

 .تيش وضبط المواد المتعلقة بالجريمةالتف
 41المادة 

 بأنه كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه إذا إالالمنازل وتفتيشها  لدخو  ال يجوز
 .عليه مخف شخصا مشتكى أوحائز أشياء تتعلق بالجرم  أومتدخل فيه  أوشريك  أوفاعل جرم 

 42المادة
التي يحتمل وجود  األمكنةبالتحريات في جميع  السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم األحكاممع مراعاة 

 .اكتشافهم على ظهور الحقيقة أوأشخاص فيها يساعد اكتشافها  أوأشياء 
 43المادة 

 .كان موقوفا إذا يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه -1
                                                             

 . 213-211(محمد نمور ، مرجع سبق ذكره، ص ص :  5
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 أنموقوفا خارج المنطقة التي يجب  انك أوتعذر عليه ذلك  أوفان لم يكن موقوفا وأبى الحضور  -2
بحضور  أومن يقوم مقامه  أوبحضور مختار محلته  كان غائبا يجرى التفتيش أويحصل التفتيش فيها 

 .المدعي العام شاهدين يستدعيهما أواثنين من أقاربه 
 44المادة 

تيش وال ينبغي التفتيش يدعى لحضور التف لم يكن المشتكى عليه موقوفا وكان موجودا في محل إذا
 .به مقدما إعالمه
 45المادة 

 .التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش إجراء وجب إذا -1
 أومقامه  من يقوم أوتعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته  أوفان كان غائبا  -2

 .مدعي العامشاهدين يستدعيهما ال أوأمام اثنين من أقاربه 
 46المادة 

قوية انه يخفي أشياء  أماراتاتضح من  إذايفتش غيره  أنللمدعي العام ان يفتش المشتكى عليه وله  -1
 .تفيد في كشف الحقيقة

 .تنتدب لذلك أنثىالتفتيش بمعرفة  يجب ان يكون  أنثىكان المفتش  وإذا -2
  43المادة 

الحقيقة  إلظهارالتي يراها ضرورية  األشياءيأمر بضبط جميع  أو يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط
 .  35من المادة  األولىالفقرة  ألحكامبحفظها وفقا  ونظم بها محضرا ويعنى

 بال مذكرة للمنازل واألماكن  الدخولرابعًا : 
 93 المادة

 :لتحري فيهبا مكان دو مذكرة وان يقوم أومنزل  أي إلىيدخل  أندرك  أومأمور شرطه  آلييجوز 
ارتكبت فيه منذ أمد  أنها أوالمكان  كان لديه ما يحمله على االعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك إذا -1 

 .قريب
 .الدرك أوبالشرطة  استنجد الساكن في ذلك المكان إذا  -2 
وكان ثمة ما يدعو لالعتقاد بان جرما  استنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك إذا -3 
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 .يرتكب فيه
 .المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان كان يتعقب شخصا فر من إذا -4

 94المادة 
درك مفوض بمذكرة  أوالواردة في المادة السابقة يحظر على اي ضابط او مأمور شرطة  باستثناء الحاالت

بمختار  فتش فيه عن اي شخص أو أي شيء اال اذا كان مصحوبابدونها ان يدخل الى اي مكان وي او
 .المحلة او بشخصين منها

 95المادة 
التي  األشياءسواء بمذكرة تحر او بدونها ان ينظم كشفا بجميع  يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري 

بصم ت أووجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري  التي واألمكنةضبطها 
 .عدم معرفتهم الكتابة ببصماتهم في حالة

 96المادة 
أو الي شخص ينوب عنه ان يحضر التحري ويحصل  يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري 

 .الشهود أومبصومة من الشاهد  أو التي ضبطت موقعة األشياءعلى نسخة من كشف 
 93المادة 

ه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز اشتب إذا عند التحري والتفتيش في مكان -1
 .تفتيشه في الحال

 التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وان يوقع من الشهود باألشياءيجب ان ينظم كشف  -2
 بالصورة المبينة

 .طلب ذلك إذا( ويعطى نسخة 95في المادة )
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 اهمية التفتيش 

الكشف على األدلة المادية بالجريمة، وما لم تتمكن السلطة التفتيش إجراء ضروري ألنه يؤدي إلى 
المختصة بالتحقيق من ضبط هذه األدلة فان المجتمع اليتمكن من إقرار حق العقاب فمصلحة المجتمع في 
الدفاع عن نفسه ضد خطر الجريمة تتطلب إذن إقرار التفتيش كإجراء من إجراءات جمع األدلة في الدعوة 

 القضائية .

 لتفتيشصور ا

 هنالك اربعة صور رئيسية  للتفتيش وهي : 

من في  أوالذي يقوم به بعض الموظفين العموميين  اإلجراء: يقصد به ذلك  اإلداري التفتيش  -ب
بالمعنى المفهوم  اً اليعتبر تفتيش اإلجراءوقائية عامة و هذا  أو إدارية أهدافحكمهم بقصد تحقيق 

بهدف تحقيق حسن سير  اجريمة معينة وانم أدلةعن  اً اليتم بحث ألنهالجنائية  اإلجراءاتفي قانون 
 .معينة وبالتالي ال يشترط صحته  أخطارتفادي  أوالعمل 

الحتمال استعمالها  اً توخي أدوات أو أسلحةالتفتيش الوقائي : هو الذي يتم لتجريد الشخص مما يحمله من 
ولرجال السلطة العامة  لألفرادلتفتيش المرخص به بنفسه و مثاله ا اإلضرارفي  أوفي االعتداء على غيره 

مأمور من مأموري الضابطة اقرب  إلى تسليمهجنحة و  أوالمتهم المتلبس بجناية  بإحضارعند قيامهم 
وهو لمنع وقوع جريمة أو لتأمين حماية مثل تفتيش رجال االمن للشخص عند إجراء القبض  ،العدلية

 (6).عليه

 إلىتحقيقي يهدف  إجراءالتفتيش القضائي : وهو يقع على اثر وقوع جريمة ويعرف كالتالي :  -ت
 فارين   أشخاص أوجنحة وقعت  أو جنايةمادية في  أدلةالبحث عن 

                                                             
  . 215ص ،  2992، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  شرح قانون األجراءات الجنائية( حسني ، محمود نجيب ،  6
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التفتيش برضا صاحب الشأن : وهو التفتيش الذي يقع بعد موافقة صاحب الشأن لسبب ما ضمن  -ث
 القانون في سياق الجناية والجنحة .

  محال التفتيش و السلطات املختصة به و شروطه الشكلية و املوضوعية

  علية  أسبغتكمستودع سر له , و لذلك  اإلنسانيتخذه  أنمحل التفتيش : هو كل ما يمكن
و انتهاكاتهم له و قيدت التفتيش  اآلخرينتمنع  تعرض  ةالجزائية حرم  اإلجرائيةالتشريعات 

 : ال التي تعتبر مستودعا للسر تشملالذي يقع على مايعتبر مستودعا للسر بقيود خاصة , المح

 .للسكن وملحقاتها  المعدةو  المسكونة األماكن أ : 
 المكاتب الخاصة  ب :  

 المركبات ج: 
 .خاصة  إلىعندما  تنقلب  العامة األمكنة د : 
  من قبل السلطة  إالتحقيق فال يجوز ممارسته  إجراءالسلطات المختصة بالتفتيش : التفتيش هو

معينه  أحوالالتفتيش في  إجراءالمختصة بالتحقيق ولكن خول المشرع الضابطة العدلية 
المدعي العام  األردنيالمحاكمات الجزائية  أصولاستثنائية , حيث يختص بالتفتيش في قانون 

في الحاالت  لألشخاص أوبالنسبة لالماكن  أكانتالسلطة المختصة بالتحقيق سواء  باعتباره
 التالية :

 الجرم املشهود :

  الجرائم الواقعة داخل البيت بناء على طلب صاحب البيت : يتولى المدعي العام التفتيش
و يتولى المدعي العام ،جنحة داخل مسكن ولو لم تكن مشهودة  أوفي حال وقوع جناية 

جنحة و لم تكن مشهودة  أوحدثت جناية  إذابالجرائم المشهودة  معينة  ألصولالتحقيق وفقا 
  بشأنه.التحقيق  إجراءداخل بيت و طلب صاحب البيت 
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  كان الشخص الذي  إذا إالاالشتباه بصاحب المنزل :  ال يجوز دخول المنازل و تفتيشها
 أشياءحائزا  أومتدخل  أوشريـــك  أوفاعل جرم  بأنه فيهمشتبها يراد دخول منزله و تفتيشه 

 .) مخفي ( على شخصا مشتكي عليه   رمتست أوتتعلق بالجرم 

  إذايفتش غيره  أنيفتش المشتكي عليه و له  أنتفتيش المشتكي عليه و غيره : للمدعي العام 
 تفيد في كشف الحقيقة . أشياءقوية انه يخفي  إماراتاتضح من 

 عتبارات تفتيش املنازل ا

 ( 7(في حال تفتيش منزل البد من مراعاة مايلي :    

 .رسم مخطط كروكي للمنزل المراد تفتيشه ومعرفة مداخل وخارج المنزل.1

 .استحضار مذكرة تفتيش قانونيه من المدعي العام المختص.2

 .وجوب وجود رجال شرطه باللباس العسكري.3

 للسيطرة على مداخل المنزل ومخارجه وذلك يستوجب وجود قوه كافيه..تقسيم فريق التفتيش 4

 .تطويق المنزل من جميع االتجاهات.5

ن أو أي جهة كانت .وجود قوه احتياطيه للتعامل مع إي تدخل خارجي من األقرباء ، األصدقاء ، الجيرا6
 .إلعاقة التفتيش

وفي حال الرفض استخدام القوه الكافية  .عرض مذكرة التفتيش على أصحاب المنزل للسماح بالتفتيش3
 والالزمة لتنفيذ مذكرة المدعي العام.

                                                             

 من المجلة القضائية . 8/ 802المنشور في الصفحة  18/8/2999عامة ( تاريخ ) هيئة  2999/ 530( تمييز جزاء رقم 1
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.إبالغ أصحاب المنزل بتوجه الفتيات إلى إحدى الغرف وإعطائهم الفرصة المناسبة  الرتداء المالبس مع 4
عدد من المطلوبين  موذالك الستخدا شضرورة تواجد أكثر من عنصر نسائي إلجراء عملية التفتي

 داء اللباس الشرعي من اجل التخفي .بارت

 .تفتيش المنزل من أول غرفه يمين وبالتوالي دون تخبط وعبث غير مبرر.9

 .تجنب استفزاز أصحاب المنزل بالتصرفات الغير قانونيه.11

 .تجنب التفتيش في أماكن غير مبرره قد تمس بكرامة المواطن.11

المدعي العام المناب والمختار والشهود وصاحب .تسطير ضبط تفتيش منزل حسب األصول مع توقيع 12
 المنزل وأعضاء فريق التفتيش.

 .التوجه إلى المركز األمني المختص مع األشخاص المضبوطين والمضبوطات واألوراق التحقيقية.13

.إبالغ المدعي العام األصيل عن نتائج التفتيش في حينه ومن ثم توديع اإلطراف واألوراق ألتحقيقيه 14
 ا للدائرة االدعاء العام. الحق

 . سؤال صاحب المنزل عن أية نواقص أو أضرار خالل عملية التفتيش .15
 

 اعتبارات تفتيش األشخاص 
 

الهدف من تفتيش االشخاص هو التنقيب عن دليل الجريمة في جسمه او مالبسه او ما يحمله او ما يتبعه وهو عمل 
 (8الجريمة فهو عمل استثنائي يمس الحرية الشخصية و حصانة المتهم .) تحقيق تباشره سلطة التحقيق بمناسبة ارتكاب

 في حال تفتيش شخص ضمن القانون وألسباب وجيهة البد من مراعاة مايلي : 

                                                             
، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، األردن ،  شرح األحكام العامة في قانون العقوبات ) دراسة مقارنة (، كامل ،  السعيد( 8

 . 391، ص : 1001
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الخارجية كاملة وبشكل طولي وتفتيش الجيوب وثنايا درزة  الشخصالتفتيش على مالبس  .1
للتأكد من انه ال يخفي أي سالح أو أن يمرر أصابعه في شعره  الشخصالخياطة . وتطلب من 

آية مواد ممنوعة هناك وحسب رأي الضابط الموجود يمكن اللجوء إلى استخدام جهاز كشف 
 المعادن اليدوي لتفتيش الشعر.

وان يطلب منه أن  الشخصالوقوف خلف المعني بالتفتيش عند تنفيذ التفتيش اليدوي يجب على  .2
وعلى  الشخصيرفع ذراعيه إلى األعلى وعندها يقوم المفتش بتمرير أصابع يديه تحت قبة قميص 

ويعود إلى الجزء السفلي من الذراعين حتى الوصول إلى اإلبطين ثم ينزل يديه على  ذراعيه أعلى 
ما  اً ثم على ظهره متفقد صدره حتى حصره بعدها يقوم المفتش بتمرير يديه على   الشخصجانبي 

 . جيوبه تبقى من 

  لألنثى يتم من أنثى فقط التفتيش اليدوي  .3

 من قبل مفتشين ذكور. األنثىال يتم تفتيش  .4

 وجود قوه احتياطيه للتعامل مع إي عمل عدائي قد يصدر عن الشخص المراد تفتيشه . .5

غير المسئولة  وإبالغه سبب  تجنب استفزاز الشخص المراد تفتيشه  بالتصرفات الغير قانونية أو .6
 وأهمية التفتيش .

تجنب التفتيش في أماكن غير مبرره قد تمس بكرامة الشخص إال في الحدود التي يسمح بها   .3
 القانون .

 تسطير ضبط تفتيش حسب األصول . .4

التوجه إلى المركز األمني المختص مع األشخاص المضبوطين والمضبوطات واألوراق  .9
 التحقيقية.
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لمدعي العام األصيل عن نتائج التفتيش في حينه ومن ثم توديع اإلطراف واألوراق التحقيقية الحقا .إبالغ ا
 للدائرة االدعاء العام.

 
 اعتبارات تفتيش املركبات 

 في حال تفتيش المركبات ضمن القانون وألسباب وجيهة البد من مراعاة مايلي : 

 ة إيقاف المركبة في مكان آمن وتحت الحراسة الالزم 

  وجود قوة كافية لغايات التفتيش 

  .إطفاء محرك المركبة 

  أو من يمنع تفتيش المركبة من قبل أفراد األمن إال بوجود صاحب المركبة وأمام عينه
 ينوب عنه أو المعني بسببه التفتيش .

  يتم تفتيش المركبة من قبل عنصر األمن وعنصر آخر مرافق حماية ومراقب لصاحب
  الحيطة والحذر وتحت إشراف الضابط المسئول .المركبة واخذ 

 عدم نثر محتويات المركبة الداخلية 

  )مراعاة تفتيش جميع أجزاء ) الجهات األربعة 

  مراعاة حجم المركبة 

 .عدم التحدث مع السائق أو االبتعاد عنه أثناء التفتيش 
 ق والمركبة في حال ضبط أي شيء يمنع القانون حيازته يتم التحفظ مباشرة على السائ

 وتسليمها ألقرب مركز أمني.
 .يتم إعالن ضابط العمليات بالتوجه للمركز األمني المراد تسليم الشخص إليه 
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  يتم تنظيم ضبط بالواقعة و تسليم الشخص و المركبة والمضبوطات مقابل توقيع مناوب
 القضائية على االستالم باالسم و الرتبة و الرقم.

 سليم يتم إبالغ ضابط العمليات بذلك.حال االنتهاء من عملية الت
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 مهارات االتصال والشرطة املجتمعية

 للعمل في جهاز األمن العام سلوكيات وآداب ينبغي أن يتحلى بها كل من ينتسب إلى هذا الجهاز وهي: 

حسن األداء: ويظهر ذلك من خالل عمليات القبض والتفتيش وتفريق المظاهرات وفض .1
 التجمعات وغيرة.

عدم الظلم:ألن الظلم ظلمات وينجم عنه الكراهية ما بين المواطن ورجل األمن العام ويقطع .2
 أواصل المودة واالحترام والمحبة.

عدم تصغير الخد للناس وعدم التنازل عن العزة والكرامة لمن ال يستحق مقابل هدفه الدنيوي .3
 الزائل.

 يؤدي إلى القسوة غلظة القلب.عدم الكبر والغطرسة ألن ذلك .4

 الرحمة بالضعيف وتوصيل صوته وشكواه إذا كان ال يستطيع..5

 عدم الغضب ألنه يوقع باإلنسان في األخطاء ويفقده صوابه..6

 عدم الجهر بالسوء ألنه يغرس العداوة في النفوس..3

 عدم كشف حرمات البيوت وما خفي من العورات..4

 عدم االزدراء بالناس..9

 عدم اليأس والقنوط..11

 ال يكن رجل األمن العام لينًا فيعصر وال صلبًا فيكسر. .11

وما هذا القسم الذي يأخذ كل رجل من رجال األمن العام على نفسه إال عهدًا يقطعه ويشهد هللا 
عليه بأن يكون مخلصًا للوطن والملك وللدستور وأن يقوم بواجبة بشرف وأمانة وإخالص، فما هذا 
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ال شعلة تضيء الطريق أمامه وتوقظ ضميره دائمًا كلما وسوس له الشيطان، أنه ميثاق القسم إ
الشرف الذي يقطعه رجل األمن على نفسه، أنه يعاهد هللا ويشهد هللا أن يؤدي عمله بأمانة وصدق 

 وإخالص.

 

 مهارات تكوين العالقات وكسب تعاون املواطنين

 قواعد عامة للتعامل مع الجمهور

اإلنسان يحكم على أي جهاز أو مؤسسة أو منشأة من خالل تصرفات العاملين فيها ، حيث  الواقع إن
تتكون العالقة بعد ذلك باإليجابية أو السلبية ، وبما أن جهاز الشرطة واحد من هذه األجهزة فإنه يتأثر 

، فرجل  ويؤثر في المواطن ، فإذا أحسن جهاز الشرطة معاملتهم أبدوا كل تعاون معه والعكس صحيح
الشرطة يكون على اتصال يومي بالمواطن وفي كل مكان في الشارع والميناء والمطار وفي األسواق وكثير 
من األماكن األخرى ، ومن هنا يتضح لنا مدى أهمية تكوين عالقة طيبة بين رجل الشرطة والجمهور ألنه 

داقة تساعده في تخفيف أعباء متعايش معهم ومالزمهم ، وهو أقرب األجهزة لهم وبإمكانه أن يكون ص
عمله وتسهل مهامه ، وحتى يمكن بناء رأي عام مؤيد للعمل األمني فإن األمن يتطلب من كل رجل شرطة 

 أن يلتزم بالقواعد التالية :

 المظهر الالئق أثناء العمل : .1

مدعاة يجب على رجل الشرطة أن يهتم بمظهره الالئق أمام الجمهور ، فعنايته بملبسه وهندامه 
لالحترام،واللياقة البدنية والصحة واهتمامه بمقر عمله من ناحية النظام والنظافة ألنه يعطي 
للجمهور صورة صادقة عن ذوق منتسب القوة مما يكسبه التقدير واالحترام ، أيضًا المظهر الالئق 

 خارج العمل.

 لباقة الحديث: .2
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لك يجب أن يتصف بهدوء األعصاب واالتزان إن رجل الشرطة يعد ممثاًل للسلطة التنفيذية ، لذ
والحكمة وأن يراعي آداب الحديث فيتجنب أي شيء يسيء إليه أو إلى عمله أو سمعته من قول أو 

 فعل ، وأن يتحاشى نقد القوانين ألنه أحد القائمين على تنفيذها ، وأن ال يتكلم باأللفاظ السوقية.

 العادات الشخصية:.3

طة بعادات وطباع حسنة تجلب له االحترام ، وأن ال يقوم بأي عادة أو يجب أن يتحلى رجل الشر 
فعل أو طبع يسيء إليه مثل السواقة بشكل طائش ومخالفة القوانين ، أو النوم واألكل في المكاتب 

 والتحدث في التلفون لفترات طويلة أو المزاح والضحك بصوت عال.

 المسلك الشخصي: .4

لجمهور ، فأي سلوك يبدو منه محسوب عليه ، ولذلك يجب أن لرجل الشرطة صفة خاصة بين ا
تكون حياته الخاصة والعامة نموذجيه ،فعليه أن يختار رفاقه وأصدقائه ممن ال يتسرب الشك إليهم 
أو تتناول األلسنة سمعتهم بالسوء ، وأن يبتعد عن مواطن الشبهات مثل لعب الميسر أو تعاطي 

دد على ) الكازينوهات ( والمالهي الليلة تسيء إلى سمعته وتفقده المخدرات وشرب الخمر ، أو التر 
 احترام وثقة الجمهور به.

 كبت العواطف: .5

يجب على رجل الشرطة أن يكون حليمًا وأن ال يظهر غضبه أمام الجمهور أو كراهيته ، بل عليه أن 
توحي باالطمئنان أو الخوف  يبادر باالبتسامات والترحيب واستقبالهم بوجه بشوش ، ألن تعبيرات الوجه

 .اعد رجل الشرطة أو تصعب من مهمتهوهي التي تس

 احترام المواعيد: .6

إن احترام مواعيد العمل في الحضور واالنصراف من أهم األشياء التي يجب أن يحافظ عليها رجل الشرطة 
 الساهرة على أمن المواطن.ألنها تدعم الثقة بينه وبين الجمهور ، ويؤكد مقولة أن الشرطة هي العين 
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 اإلحساس بمشاعر اآلخرين:.3

لذلك ينبغي على رجل الشرطة أن يتصور نفسه في موقف الشاكي وأن هذه القضية قضيته ، ويحس بما 
يصادف من متاعب السترداد حقه وما يكون عليه الشاكي من اضطراب وضجر وآالم فيقوم بتهدئته 

سيساعده في حل مشكلته وأن ال يمل من طول فترة تحدث الشاكي  والتخفيف من روعه ، وأن يطمئنه بأنه
وتشعب قضيته أو عدم مقدرته على الكالم ، فهنا يأتي دور رجل الشرطة بأن يكون صبورًا وأن ال يقاطعه 

 في الحديث دون سبب ، وأن يساعده على استعادة ذاكرته عن طريق بعض األسئلة الذكية المشجعة.

 المواقف:الحسم في  .4

ال يصح أن يبدو رجل الشرطة ضعيفًا مترددًا وخاصة في المواقف التي تتطلب الحسم والشرعة في اتخاذ 
القرار مثل المشاجرات وهروب المجرمين أو المخالفين ، لذلك يجب فض مثل هذه المواقف بسرعة وقوة، 

 ألنها تعزيز من ثقة الجمهور فيه وفي كفاءته والعكس صحيح .

 واألمانة:الصدق .9

وهي من أجمل الصفات التي يتصف بها اإلنسان بشكل عام ، فما بالك بالنسبة لرجل الشرطة الذي يقوم 
على راحة المواطنين ويحفظ أسرارهم وقضاياهم التي يقوم بتوصيلها إلى المسؤولين أو الجهات المختصة ، 

ام الجمهور وثقتهم به ويكون عونا فإن لم يصدق مثال رجل الشرطة عند طلبه للشهادة عندها يفقد احتر 
عليهم لصالح المجرمين ، وأن ال يقبل الرشوة وأن ال يمد يده إلى المال الحرام مهما كانت قيمته ، وهذا ما 

 يحثنا عليه ديننا الحنيف وسنة رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم .

 التزام الحيدة والعدالة:.11

ى أحد األطراف لصداقة أو قرابة أو خوف من مسؤول أو مجاملة يجب على رجل الشرطة أن ال ينحاز إل
لذوي المكانة وأن ال يتدخل لصالح أو تأييد أحد األطراف ، وأنه إذا يستخدم قدرته في ظلم الناس لمسألة 

 شخصية أو أي شيء كان ، عليه أن يتذكر قدرة هللا تعالى عليه .
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 ون:االلتزام باألسلوب اإلنساني في تنفيذ القان.11

ينبغي على رجل الشرطة أن يراعي الروح اإلنسانية في تطبيق القانون ، فمثاًل عند تفتيش المنازل يجب 
على رجل الشرطة أن ال يتلف أو يخرب محتويات المنزل أو عند التعامل مع متهم في إجراء التحقيق ال 

 يشتمه أو يسيء إلى كرامته مثاًل.

 التعاون مع الزمالء:.12

طة في األساس تعاون ، فهو تعاون مع الجمهور من الخارج وتعاون مع الزمالء من الداخل إن عمل الشر 
، فكل رجل شرطة يقوم بعمل معين يكمل به عمل زميله حتى ينتهي العمل مثل التحقيق في قضية 
وإجراءات تسجيل المركبات في إدارة المرور والترخيص وكل أجهزة الشرطة بشكل عام ، لذلك يفضل أن 

 ود روح التعاون والمحبة واأللفة بين الزمالء لنجاح جهاز الشرطة في تحقيق أهداف.تس

 خلق العالقات الحسنة مع الجمهور: 13

إن العالقات الحسنة مع الجمهور والتي تنطوي على االحترام والتقدير والمعاونة مهما كانت حجمها هي 
بكل إخالص وصدق ، ألن المبادرة الطيبة أو أهم أسلوب لكسب الجمهور وجعله يتعاون مع رجال الشرطة 

العمل الطيب ينتج عنه رد هذا العمل بأحسن منه من قبل الجمهور للشرطة وبذلك تتحقق المصلحة العامة 
. 

 القانون ال يخالف القانون:تنفيذ رجل . 14

دى خطورة هذا إن رجل الشرطة المنوط به تنفيذ القانون ال يجوز له مخالفة القانون ألنه يعلم ويدرك م
العمل وأنه ممنوع ، لذلك تكون ردة فعل الجمهور عنيفة عند معرفته بأن أحد رجال الشرطة قد خالف 
القانون ، كيف وهو الذي يجب أن يكون نموذجًا يحتذى به في احترام هذا القانون ، فمثاًل رجل المرور 

، أو أن رجل شرطة يعمل في حرس  يخالف من ال يربط حزام األمان وهو غير ملتزم بربط حزام األمان
 .الحدود والسواحل وهو الذي يقوم بتهريب المتسللين والمخدرات
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 مفهوم الشرطة المجتمعية  :

ــــة   :  مقدمــ

ويعني إشراك    Community Policingإن تعبير الشرطة المجتمعية هو ترجمة للمصطلح باإلنجليزية 
المجتمع في العمل الشرطي لمنع الجريمة في إطار معين وهذا المفهوم ظهر في الثمانينات من القرن 
العشرين ، وتشير الدراسات الى أن الهدف المطلوب وهو عمل الشرطة والمجتمع من خالل إسلوب يختلف 

 عن اإلسلوب التقليدي للعمل الشرطي .

 المصطلحات :

 الشرطة  : 10

ــــاس قــــ ــــى تطبيــــق القــــانون ومــــن مهامهــــا حمايــــة الن ــــى األمــــن والســــهر عل وة نظاميــــة مكلفــــة بالمحافظــــة عل
 والشـــــــــــــرطة بمفهومهــــــــــــــا الحـــــــــــــديث ظهــــــــــــــر وتنظـــــــــــــيم الســــــــــــــير ومالحقـــــــــــــة المجــــــــــــــرمين والممتلكـــــــــــــات 

ــــي عــــام  ــــذاك روبــــرت بيــــل وإعتبــــرت 1429ف ــــل رئــــيس وزرائهــــا آن م عنــــدما أسســــت شــــرطة لنــــدن مــــن قب
ــــال الشــــرطة الســــرية أو التحــــري  جــــزء مــــن قــــوة الشــــرطة ومهامهــــا مكافحــــة الجريمــــة والكشــــف عنهــــا وإعتق

 المجرمين .

 المجتمــع : 12

وهو مجموعة أفراد يلتقي بعضهم بعضًا ويشتركون في صفات موروثة قديمة ومتميزة عن مجموعات أخرى 
، وهنا يتضح مفهوم اإلستمرارية وسعة العالقات اإلجتماعية وتعقيدها ، وفي تعريف آخر فإن المجتمع 

عن غيرها كما جماعة من الناس يعيشون معًا في منطقة معينة وتجمع بينهم ثقافة مشتركة ومختلفة 
 Societyينظرون الى أنفسهم ككيان مميز ، وتعبير المجتمع يعني في اللغة اإلنجليزية مصطلحان هما  

 ،  Community  أما األول فيعني المجتمع المحلي وهذا يدل على ضيق إطاره ، وما يهمنا هو التعبير ،
 الثاني بشموليته .
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 الوقايـــة : 13

Protection   الشخص أو الناس من التهديد مسبق قبل وقوعه كما تعني الوقاية اإلجراءات ويعني حماية
الرامية للحيلولة دون وقوع الخطر على الشخص المحمي ، ووقاية الفرد تعني حفظه وإتخاذ الوسائل التي 

 تقلل تعرضه للخطر أو التهديد المتوقع .

   -التحصين : 14

Fortification   وتعني إضافة الى قوة لوسائل الوقاية وتوفير وسائل دفاعية وهو فن وعلم بناء الدفاعات
ووسائل التقويم والتحصين يتميز عن أساليب الوقاية األخرى حيث يتركز التحصين على الحيلولة دون 

 اإلنحراف .

 بداية الشرطة المجتمعية 

وني عندما أسس الملك ألفريد نظام ميثاق فرانك ظهر مفهوم الشرطة المجتمعية في العهد األنجلو ساكس
في إنجلترا ، وبذلك فإن الشرطة المجتمعية ليست ظاهرة جديدة حيث تعود الى إحدى أقدم التقاليد الشرطية 
ولكن الجديد فيها أن فلسفة شرطة المجتمع إسلوب يستجيب إلحتياجات متطلبات المجتمع ويتضمن إعادة 

 د الشرطة .تصميم أدوار  ووظائف أفرا

م في تقرير اللجنة التي شكلها رئيس جمهورية 1963لقد ظهر مفهوم الشرطة المجتمعية بصفة رسمية عام 
الواليات المتحدة األمريكية الخاصة بمكافحة الجريمة وأوضح التقرير الحاجة الى دور نشط للمواطن وذلك 

 إلجتماعية والبيئية التي تنمو فيها .بتطوير األداء ألجهزة العدالة الجنائية والنظر الى الظروف ا

وتم تطوير مفهوم المشاركة المجتمعية مع الشرطة كأسلوب حديث لعمل الشرطة خالل الثمانينات ليصبح 
ما يعرف اليوم بالشرطة المجتمعية وبالرغم من ذلك فقد ظل تطبيقه محدودًا حيث طبق في دول أوروبا 

 واليابان بشكل خاص .

 الشرطة المجتمعية
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لشرطة المجتمعية تعني تأهيل المواطنين للمشاركة في أعمال الشرطة بحيث تكون مشاركة بين المواطن ا
والشرطة داخل المجتمع و يكون عملها من قبيل المبادرة في التحرك نحو األحداث المتوقعة أمنيًا وليس 

وهناك إتصال دائم  اإلنتظار والتصرف برد الفعل ، بحيث يصبح المواطن شريكًا في المهام الشرطية
 ومستمر بين الشرطة والمواطن وبهذا تكسب الشرطة ثقة المواطن الكاملة .

 المفهوم والفلسفة للشرطة المجتمعية

إن مفهوم مشاركة المواطن في أعمال الشرطة أمتد لإلعتراف بأن نجاح الشرطة يعتمد بدرجة عالية على 
ل وتعدى الى اإلعتقاد بأن بعض نشاطات منع الجريمة المشاركة والتعاون الفعال مع أفراد المجتمع ، ب

يقوم على المواطنين انفسهم بطريقة أفضل مما تقوم به الشرطة مع اإلعتراف بحقيقة أن رسم البرنامج 
 الخاص لذلك والتخطيط له تقوم بوضعه المؤسسة الشرطية .

لفكرة على إدخال المجتمع بأفراده في ويأتي مفهوم الشرطة المجتمعية كأحد الحلول للمشاكل األمنية وتقوم ا
عملية حفظ األمن والشراكة بين الشرطة والمجتمع ويكون العمل من قبيل المبادرة في التحرك نحو األحداث 
المتوقعة وليس اإلنتظار والتصرف برد الفعل كما هي الحال في عمل الشرطة التقليدية ، وتهدف الشرطة 

لخوف من الجريمة واإلستفادة من مصادر المعلومات المتوفرة لدى المجتمعية أيضًا الى التقليل من ا
المواطنين بكسب ثقتهم مما يشجعهم على المشاركة في أداء مهام الشرطة وبذلك ترتفع وتيرة العمل 

في تعريفه للشرطة بأنها سياسة  Friedmanواإلنجاز الشرطي بصورة ملحوظة ، وهذا ما أشار إليه 
حقيق ضبط الجريمة وخفض الخوف منها وتحسين نوعية الحياة وتحسين خدمات إستراتيجية تهدف الى ت

الشرطة وتحسين الشرعية الشرطية بطريقة فاعلة وذات كفاءة من خالل اإلعتماد على إسلوب المبادرة 
وإستخدام مصادر المجتمع المحلي وتغيير الظروف التي تسبب الجريمة وهذا يعني مسؤولية شرطية أكبر 

 جتماعية كبيرة للمواطنين في صنع القرار وإهتمام كبير في حقوقهم وحرياتهم .ومشاركة إ
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إن الشرطة المجتمعية تتوجه نحو سياسة وإستراتيجية تحقيق كفاءة أكثر وفعالية في مكافحة الجريمة وهي 
اعية ليست كالشرطة التقليدية التي تتجه نحو اإلهتمام بالمشاكل الحالية بل تتوجه نحو الحلول اإلجتم

 للمشاكل على مستوى أعم وأكثر من إهتمامها بالمشاكل للحيلولة دون اإلنحراف والجريمة .

إن الشرطة المجتمعية ليست بديلة للشرطة التقليدية ولكنها مكملة لتنفيذ القانون فالمبادرة لإلستجابة 
 يعة للحوادث .للحوادث في الشرطة المجتمعية مكمل لعمل الشرطة التقليدية حيث اإلستجابة السر 

إن التحول نحو الشرطة المجتمعية يعكس التغيير نحو ثقافة شرطية جديدة وهي تتخذ برنامجًا يسعى الى 
 تغيير مجهودات الشرطة المتمثلة بردة الفعل على الحوادث الطارئة الى المبادرة لمنع الجريمة .

 واجبات الشرطة المجتمعية

 

 التالية :تقوم الشرطة المجتمعية بالواجبات 

 

العمل مع المؤسسات الرسمية واألهلية لمساعدة المجتمع المحلي في إيجاد الحلول المناسبة  11
 للمشاكل التي تواجهه سواء في الجانب األمني أو الصحي أو اإلجتماعي أو البيئي .

ص جمع المعلومات عن الظواهر الجرمية وأية آفات إجتماعية في منطقة اإلختصاص وعن األشخا 12
 المعتادين على إرتكاب الجرائم ومخالفة القانون وتمريرها الى الجهات المعنية .

 بناء قاعدة معلومات شاملة عن المجتمع المحلي . 13

التعاون مع المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات لمساعدة الحاالت اإلنسانية  14
 التفكك األسري .للعائالت التي تعاني من الفقر أو المرض أو 
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مشاركة المجتمع المحلي في المناسبات واألعياد الدينية والوطنية ، وإشراك المجتمع المحلي في  15
القيام بمبادرات لخدمة المنطقة مثل تشجيع الطالب والنوادي الرياضية وأصحاب المحالت للقيام بأية 

 برامج لخدمة المنطقة .

حلها بالطرق الودية وبالحدود التي يسمح بها القانون وتحديد  معالجة المشاكل األمنية التي يمكن 16
 ذلك بشكل مكتوب .

 خلق وعي عام لدى المجتمع بدور الشرطة المجتمعية وأهميتها . 13

 فوائد وأهداف الشرطة المجتمعية

 تحقق الشرطة المجتمعية الفوائد التالية :

 مكافحة الجريمة والوقاية منها وخفض معدلها . *

 افظة على األمن والنظام .المح *

 حماية أمن األفراد وممتلكاتهم . *

 دعم تنفيذ القانون وتعزيز اإللتزام بذلك من خالل إشراك أفراد المجتمع . *

 إنشاء الثقة واإلحترام المتبادل والتعاون الصادق مع المواطنين يحسن العالقات معهم . *

 ي عام جاد في مواجهة الجريمة واإلنحراف .زيادة الوعي األمني لدى المواطنين وتكوين رأ *

 تقديم الخدمات األمنية وضمان زيادة رضى المواطنين عن مستوى هذه الخدمات . *

 

افق املعايير الدولية لحقوق اإلنسان مع اإلجراءات التحقيقية  أهمية تو
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 مقدمة ال

راحة وسعادة يومية يلمسها اإلنسان يعتبر الكامل من أهم مقومات الحياة واستقرار الشعوب لما يعكسه من 
وهي من نعم هللا عز وجل عز وجل عن البشرية لقول تعالى )الذين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 

ل تعالى )والذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم لظالم فأولئك لهم األمن وهم مهتدون (وبوجود األمن ا(قريش وق
 باقي عناصر الحياة األخرى وهي البحث والسعي وراء الرزق . وهو أساس الحياة منة ينطلق اإلنسان إلى 

وحقوق اإلنسان موجودة منذ القدم واإلسالم كان أساس وجودها وحيث إن الدين اإلسالمي كرس مقومات 
حقوق اإلنسان على إنها حقيقة ثابتة وراسخة للبشرية وإنها ليس منحة أو منة من الحاكم أو الدولة أو أي 

وإنما هي حقوق فرضتها اإلدارة التي بهمة وهي جزء  ال يتجزءا من نعمة هللا عز وجل على جهة محدودة 
البشرية وهي شاملة إلى كل الحقوق والحريات وغير قابلة لإللغاء أو الوقف المجرد لمجرد رضاء أو 

ها غضب الحاكم أو الدولة على الشعب واإلسالم أسس مبادئ راسخة وأساسيات لحقوق اإلنسان  وأهم
الشورى لقولة تعالى )وشاورهم في األمر( وقول الرسول )ص(:ما ندب من استشار وال خاب من استخار 
.ومبدأ العدل وكان العدل من أهم مقومات الخالفة اإلسالمية ,يكون قياس الحاكم المسلم في مبدءا تطبيقه 

مبدأ الحرية ويعني الحرية في العدل ومقولة عمر بن الخطاب المشهورة عندما استلم الخالفة اإلسالمية و 
التعبير وقول الحق أمام الحاكم أو السلطات ومسؤولية الخليفة التي يقوم بها والمساواة )إنما المؤمنين إخوة 

. ) 

 

وقد رجعت حقوق اإلنسان في الحضارات القديمة بداء من حضارة وراء الرافدين وقبلها حضارة أخرى مثل 
ندية واليابانية وجميع هذة الحضارات كانت األوضاع وأمور الدولة وزمام الحضارة المصرية والصينية واله

الحكم بيد الحاكم من خالل انفراده بالسلطة ولم تكن هناك أي حقوق ما سبق ذكرة في الحضارة اإلسالمية 
وكانت القوة للحاكم فقط وبيده كل شيء وهي تودي إلى االستبداد واالستعباد ومع تطور هذة الحضارات 

بح الحاكم يخضع شيئا فشي إلى سيادة القانون والقضاء حيث إن سيادة القانون تعد من أساسيات أص
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تحقيق العدالة وهي خضوع الحاكم والمحكوم لسيادة القانون وبعد هذة الحضارة ظهرت الحضارة اليونانية 
سابقة في كانت نفس الحيث إن المواطن كان دائم االهتمام الشؤون العام وبعدها الحضارة الرومانية أيضا 

 . االهتمام الشؤون العامة

                                                                                               
اإلنسان في الدولة الغربية في السبق التاريخي لهذة الدولة فان بريطانيا هي أول الدول الغربية في اماحقوق 

( من 39حيث نصت المادة ) 1215حقوق اإلنسان من خالل العهد األعظم التي صدر عام التزامها في 
العهد األعظم على عدم الحبس أو القبض ونالحظ إن هذة هي من أهم ضمانات الحرية الشخصية  وهي 

(من العهد األعظم والتي تنص على تحقيق العدالة 41منصوص عليها في الدستور األردني وأيضا المادة )
 لعدالة أساس الحكم .وا

وتشمل على ممثلين للشعب في البرلمان ذلك إن بريطانيا كانت لها  1624وصدت عريضة الحقوق عام 
 السبق التاريخي في وجود البرلمان والتمثيل الشعب لهذة البرلمان .

 .وتنص على بطالن سلطة الحاكم في حالة تعطيل العمل بالقوانين  1649وصدرت أيضا قائمة الحقوق 

 . 1416.وعدل سنة  1639وصدرت أيضا قانون قانون الحرية الشخصية 

 أو اشتمل على تعداد للحقوق الفردية . 1336أما بالنسبة إلى أمريكيا حيث صدر دستور أو شرعية  

  .1343واشتمل على حقوق الشعب في االستقالل والدستور 1336وصدر أيضا إعالن االستقالل 

 . 1349الن حقوق اإلنسان والمواطن سنة أما بالنسبة إلى فرنسا إع

 وحتى يتم تطبيق حقوق اإلنسان يجب أن يكون ضمانات لتطبيقها :

 رقابة الرأي العام وهي تعتبر الردع الرئيسي للحاكم وإجبارهم على احترام الدستور .-1
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ق األفراد مؤسسات المجتمع الرأي وهي تساهم في دورة كبيرة في ضمان احترام الدستور وحماية حقو -2
 وحرياتهم .

 وسائل اإلعالم تلعب دورا بارز وأساس في احترام حقوق اإلنسان .-3

 األحزاب السياسية ساس تحقيق االتصال للجماهير.-4

 المبادئ الدستورية العامة للحفاظ على حقوق اإلنسان

على القانون بان تخضع  نالحظ أن دول العالم قاطبًة تتنافس في مدى التزامها بالقواعد القانونية وتطبيقها
 سلطاتها الثالثة ) التشريعية، التنفيذية، القضائية ( للقواعد السارية

وحيث أن الدستور هو رأس هذه القواعد الدستورية، ويشتمل الدستور على نظام الحكم في الدولة وينظم 
 . الحقوق والحريات لألفراد وواجباتهم وينظم العالقات بين سلطات الدولة الثالثة

 :بأن سلطات الدولة هي   -: مبدأ الفصل بين السلطات الثالث

وهي تناط في مجلس األمة وجاللة الملك ومجلس األمة يقسم إلى قسمين مجلس األعيان  -: التشريعية
ومجلس النواب. ويتم تعيين مجلس األعيان من قبل جاللة الملك، أما مجلس النواب فيتم انتخابه بناءًا 

 اب.على قانون االنتخ

وهي تناط في جاللة الملك و مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة عن أعماله أمام السلطة  -: التنفيذية
التشريعية ويتم اختيار رئيس الوزراء من قبل جاللة الملك ويتم اختيار الوزراء بناءًا على تنسيب رئيس 

 الوزراء وموافقة جاللة الملك ومن ثم طرح الحكومة للثقة من قبل مجلس النواب.

القضائية: وهي سلطة مستقلة استقالاًل تامًا بناءًا على نصوص الدستور األردني حيث أن الفصل السلطة 
 بين السلطات يرجع إلى الفكرة اإلغريقية وتحديدًا إلى آراء أفالطون و أرسطو.
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 1691وأيضًا بالرجوع إلى الفيلسوف االنجليزي جون لوك في كتابه )الحكومة المدنية( الذي صدر سنة 
من خالل شرح هذا المبدأ وهو  1344يه الفرنسي منتسكو من خالل كتابه الشهير )روح القانون( عام والفق

 الفصل بين السلطات الثالث.

حيث يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أهم ضمانات حقوق اإلنسان حيث ال يتم التغول من قبل سلطة 
الحيادية في العمل والنزاهة في تطبيق  على اختصاص السلطات األخرى ولضمان الحيادية والنزاهة،

القانون. ويترتب على مبدأ الفصل بين السلطات قيام دولة قانونية توزع اختصاصاتها على سلطاتها الثالث 
من خالل تشريع القوانين وتنفيذها والرقابة على تنفيذها ومدى التزامها في التطبيق وعدم مخالفتها على 

لنهائية إلى تحقيق العدالة ومنع تغول أي سلطة على السلطة األخرى، وان النصوص الدستورية والنتيجة ا
نظام الحكم في األردن هو نظام نيابي ملكي وراثي حسب نص المادة األولى في الدستور األردني ويعني 
النظام البرلماني أن يكون هناك نوع من التعاون المتبادل بين السلطات على عكس النظام الرئاسي الذي 

رط الفصل الكامل دون التعاون بين السلطات والنظام المجلس أو حكومة الجمعية والتي تجعل كل يشت
السلطات بيد هيئة واحدة. وخالصة ما سبق أن النظام المعمول به في األردن يقوم على الوسطية 

 .واالعتدال بين النظامين الرئاسي وحكومة الجمعية مع حفاظه على استقاللية كل سلطة على حدة

إن مبدأ سمو الدستور هو من أهم المبادئ القانونية حيث أن الدستور يحتل المكانة  -مبدأ سمو الدستور:
 العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني.

 -وسمو الدستور يقسم إلى قسمين:

ويكون سمو الدستور الموضوعي يرتكز على على موضوعات الدستور وقواعده -سمو موضوعي:
ية حيث أن موضوعات وقواعد الدستور تجعله يسمو على كافة القواعد القانونية األخرى وان الدستور 

يتضمن موضوعات مهمة جدًا وهامة لحياة األفراد ونظام الحكم في الدولة حيث أن الدستور من خالل 
الستناد نصوصه يتناول نظام الحكم في الدولة بصورة واضحة وصريحة تسّهل على القارئ الرجوع إليها وا

القانونية المتعددة وأيضًا يتناول السلطات الثالث في الدولة وينظم العالقة بين  على هذه النصوص في كل
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هذه السلطات من خالل التعاون المتبادل بينها وتوضيح اختصاص كل سلطة من هذه السلطات على حدة 
 ات سلطة أخرى.حتى ال يكون هناك أي مجال ألي سلطة من السلطات بالتغول على اختصاص

وأيضًا ينظم حقوق اإلنسان وحرياتهم وذلك من خالل النص الواضح والصريح على هذه الحقوق والحريات 
في نصوصه بحيث ال يكون هناك أي مجال إلى مخالفتها ألن مخالفتها تعرض النص القانوني المخالف 

لواجبات، وحيث أن سمو الدستور ال إلى عدم الدستورية وتساعد األفراد على االستناد إلى هذه الحقوق وا
 يقتصر على دستور معين بل هو وجود في كل الدساتير.

هو يترتب على طريقة تعديل القواعد الدستورية من خالل إجراءات أو شكليات معينة  -السمو الشكلي:
مكتوب و وجامد أثناء التعديل يترتب آثار قانونية معينة، وان هذا السمو ال يتحقق إال إذا كان الدستور 

ويعني إن اإلجراءات التي تتطلب إلى تعديله تختلف عن إجراءات تعديل القانون العادي حيث أن القواعد 
الدستورية هي أعلى من القواعد القانونية األخرى وهذا يكسب الحقوق والحريات الواردة في الدستور استقرارًا 

 دة دستورية من قبل قاعدة قانونية أخرى.وثباتًا مستمرًا ويعني ذلك انه ال يجوز تعديل قاع

ويترتب على ما سبق التزام السلطات الثالث في أعمالها في القواعد الدستورية وان أي مخالفة لها تعتبر 
 مخالفة لقاعدة دستورية وتكون القاعدة المخالفة غير دستورية.

 الرقابة على اعمال االدارة

ستقرار في جميع حياتهم ومعامالتهم وان الرقابة هي التي تحمي من حق االفراد الذين يتمتعون في حياة وا
االفرادالتغول على حقوقهم وحرياتهم الوارد النص عليها في الدستور االردني بشكل صريح وواضح والرقابة 

 على اعمال االدارة تمنع الحكومات المتعاقبة من التعسف على حقوق االفراد.

ت في تطبيقها الى القانون ويجب ان يكون خالل تطبيقها الى القانون حيث ان الحكومات تتمتع في امتيازا
ان تخضع الى الرقابة تمنعها من التغول على حقوق االفراد . ويتحقق التزامها هذا في تطبيقها على 
القانون وعدم تجاوز نصوصه ويجب ان تكون الحكومات خاضعة الى مبدأ الشرعية الذي اصبح معيارًا 
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ت المتعاقبة وأساسًا الى قيام الدولة القانونية على اساس ومبدأ الشرعية هو خضوع الحاكم الى كل الحكوما
 والمحكوم للقانون.

 اما بالنسبة الى صور الرقابة على االدارة

مجلس النواب الى  وهي من افضل انواع الرقابة في الدولة وهي تتمثل في رقابة  -: الرقابة البرلمانية
صدر عن الحكومة من انظمة  قرارات تخص الحياة العامة في الدولة وأن هذه الحكومة من خالل ما ي

الرقابة هي اساس العالقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية حيث تم النص عليها في الدستور االردني وهي 
عالقة تبادلية حيث يحق ألي نائب في مجلس النواب سؤال الحكومة عن اي موضوع فيه لبس وال يقتصر 

ى نوع معين من القضايا بل يحق للنائب ان يسأل الحكومة ما يشاء من المواضيع التي تهم الدولة عل
 والمواطن وتحقيق المصلحة العامة.

وسؤال الحكومة مجتمعة مجتمعة عن موضوع معين يخص وزارة او هيئة او مديرية ، ويحق للنائب أيضًا 
انعقاد جلسات المجلس ويجب ان تجيب الحكومة  سؤال وزير معين عن بالتحديد عن موضوع معين اثناء

عن هذا السؤال او يجيب الوزير المختص اذا تعلق السؤال وزارته وتكون االجابة واضحة وشاملة ومقنعة 
للمجلس واذا لم يقتنع النائب في االجابة اجاز القانون له االستجواب وهو من افضل السبل القانونية في 

ث ان االستجواب يكون منن صالحيات مجلس النواب ويحق ألي نائب الرقابة والرد للحكومات حي
استجواب اي وزير في موضوع معين، واالستجواب  اشد قانونًا من السؤال ألنه بعد االستجواب تكون 

 المرحلة االخيرة وهي طرح الثقة بالوزير اذالم يجيب عن االستجواب بصورة واضحة وصريحة .

بقًا الرقابة البرلمانية تكون بالسؤال واالستجواب وطرح الثقة سواًء بالوزير او اذًا من خالل ما تم ذكره سا
 الحكومة من قبل اعضاء المجلس وهذا منصوص عليه في الدستور االردني بصورة واضحة وصريحة.

 

وهي رقابة االدارة على نفسها من خالل اجهزة او هيئات او مؤسسات تتبع لنفس  -: الرقابة االدارية
االدارة تكون موكل لها واجبات الرقابة على ما يصدر من تصرفات واعمال عن السلطة التنفيذية وهذه 
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ة تشكل الرقابة اما تكون من قبل الرئيس وهي رقابة رئاسية او رقابة والئية او رقابة عن طريق لجان اداري
 لغايات الرقابة على اعمال صدرت عن االدارة ونقصد باالدارة السلطة التنفيذية.

وهي الرأي العام ونقصد بها الرقابة من خالل المؤسسات والوائر المستقلة سواء كانت  -: الرقابة الشعبية
جد فيه مصلحة رسمية او غير رسمية وهناك احزاب ايضًا تراقب اعمال الحكومات حتى يتسنى تحقيق ما ت

 الى حزبها وايضًا الجمعيات وغيرها.

وهي اهم الرقابات على وجه االطالق النها تمارس من قبل سلطة مستقلة نص  -: الرقابة القضائية
الدستور على استقاللها وعدم تبعيتها ألي سلطة اخرى وتستمد قوتها من استقالليتها ومدىتطبيقها الى 

كون في عدة انواع اما رقابة امتناع وهو امتناع عن تطبيق القانون المخالف القانون ، والرقابة القضائية ت
للدستور وليس الحياة العامة لالفراد وتكون رقابة االمتناع من خالل تقدم من ذي مصلحةى الى القضاء 
بعدم شرعية قانون اقرار معين منضور امام السلطة القضائية وهي بدورها تقوم بتفحص هذا القانون او 

 لقرار ومدى شرعية العمل به هل هو قانوني ام ال.ا

والرقابة ممكن ان تكون التعويض للطرف المتضرر من الغاء القرار ويعرف في قضائ التعويض بحيث 
 تصرف المحكمة للمجني عليه تويض عادل تنصض عليه في قراراتها.

صريح وواضح عندما منح القانون وهناك رقابة الغاء وهي الغاء القرار االداري اذا خالف القانون وهذا 
 محكمة العدل العليا صالحيات الرقابة على دستورية القوانين ووقف العمل بها والغاء اي قرار نهائيًا.

 حقوق اإلنسان والحريات العامة في المملكة األردنية الهاشمية

جاء منسجما ومتناغما و  1952إن دستور المملكة األردنية الهاشمية اهتم بحقوق اإلنسان منذ صدوره عام 
مع ما ينادي به العالم والمنظمات الدولية اليوم للنهوض بحقوق اإلنسان وقد عزز األردن اهتمامه بحقوق 
اإلنسان من خالل إنشاء المراكز الوطنية لحقوق اإلنسان والذي انشأ بإرادة ملكيه حتى يواكب األردن دول 

والمعمول به حاليا بأحكام  1952تور األردني الصادرعامالعالم في هذا المجال ولقد استرشد واضعو الدس
كانون \11الشريعة اإلسالمية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة  
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ولقد افرد الدستور األردني فصال خاصا ألوضاع المواطنين وحقوقهم وواجباتهم في 1944\األول
قوق اإلنسان وواجباته ،وأحال الى القوانين األخرى كيفية تنظيمها وحماية كل ( تحت بند ح23_5المواد)

الحقوق والواجبات ونظرا ألهميتها جاءت في مقدمة النصوص بل على رأس نصوص الدستور حيث 
))األردنيون أمام القانون سواء((وتعتبر الحريات الشخصية من أهم الحريات التي يجب ان  6نصت الماده

الفرد ألنها متعلقة به كشخص طبيعي والتي سوف نقوم بدراسة هذه الحقوق التي نص عليها يتمتع بها 
 دستور المملكة االردنيه الهاشمية .

 الحقوق والحريات الطبيعية والخاصة  -: أوال

 الحق في األمن والسالمة البدنية

سابقة في حق الفرد باألمن والسالمة اخذ المشرع األردني فيما أوردته الشريعة االسالميه والمواثيق الدولية ال
البدنية وحق اإلنسان بالحياة فواجب السلطات أن تؤمن لألفراد الظروف المالئمة والمناسبة التي تضمن 

نصت ))ال يجوز  4من الدستور ))الحرية الشخصية مصونة(( والماده 3سالمتهم البدنية وقد نصت الماده
من قانون العقوبات والتي تدين الحجز غير  134ما نصت المادهتوقيف احد إال بموجب أحكام القانون(( ك

المشروع لحرية اآلخرين  من قبل الموظف العام تقول))كل موظف أوقف او حبس شخصا في غير 
أشهر إلى سنه(( كما ال يحق الضرب أثناء  3الحاالت التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من

  .د مخالفي أحكام القانون التحقيق ويجب عدم استعمال السالح ض

 حق التنقل والسكن

يعتبر حق التنقل من الحقوق الطبيعية األساسية لإلنسان وهو يعني قدرة اإلنسان على التنقل داخل بلده 
من جهة ،وحقه في مغادرتها من جهة أخرى، ويشمل هذا الحق جميع المواطنون بدون استثناء ما لم يكن 

( من الدستور )انه ال يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة 9د نصت المادة )هناك منعا بموجب القانون ولق
وال يجوز ان يحظر على أردني اإلقامة في جهة ما وال ان يلزم باإلقامة في مكان معين اال في األحوال 

زات من قانون جوا 1\4المبينة بالقانون ولقد ترك الدستور للقوانين األخرى تنظيم الحرية حيث نصت الماده
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))ال يجوز لألردني مغادرة المملكة او العودة إليها إال بجواز سفر قانوني بمقتضى 1969السفر لسنة 
  .أحكام هذا القانون(( وهذا النص ال يشكل قيدا على حرية اإلنسان في التنقل بل جاء لألمن والتنظيم 

 حرمة المنازل والحياة الخاصة 

اإلنسان لحماية نفسه وتوفير الطمأنينة له وال يسمح بدخوله إال بإذن المسكن هو المكان الذي يأوي إليه 
مالكه ويستمد المسكن حرمته من ارتباطه بحياة حائزه أي من طابع الخصوصية التي يعطيها القانون سواء 

( من الدستور)للمساكن حرمه فال يجوز دخولها 11كان مالكا او مستأجرا او منتفعا حيث نصت المادة )
 األحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه( اال في

ويعاقب القانون الموظف الذي يخرق حرمة مسكن احد الناس او مالحقته في غير الحاالت التي ينص 
من قانون العقوبات  1\343حيث نصت الماده  1961عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 

.. عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز .ت مسكنه خالفا إلرادة ذلك اآلخر))من دخل مسكن او ملحقا 1961
 الستة أشهر((

 حرية وسرية المراسالت الشخصية

وهي تعني عدم جواز مصادرة او انتهاك سرية المراسالت بين االفراد لما يتضمنه ذلك من اعتداء على  
حق ملكية الخطابات بين االشخاص المتضمنة لهذه المراسالت كما انها تتصل بحرية الفرد الفكرية و 

  .االقتصادية  

لشخصية مصونه(( كما نهت عن ذالك ( من الدستور )) الحرية ا3وانطالقا من هذه الحرية من المادة )
(( من نضام البريد و الطرود البريدية و قانون  3-5من قانون العقوبات األردني و المواد )) 356المادة 

 .االتصاالت األردنية 
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 الحريات الفكرية  -: ثانيا

 حرية الرأي والتعبير 

طية و يقصد بحرية الرأي قدرة الفرد على تعتبر حرية الرأي و التعبير ركيزة أساسية من ركائز الديمقرا  
التعبير على آرائه  وأفكاره وبحرية تامة بغض النضر عن الوسيلة التي يستخدمها سواء باالتصال المباشر 

  .مع الناس او في الكتابة او اإلذاعة او الصحف 

 حدود القانون (( من الدستور )) تكفل الدولة حرية الرأي  بشرط أن ال يتجاوز  1\15حيث نصت المادة 

 حرية المعتقد الديني 

يقصد بها حق اإلنسان في اختيار المعتقد الديني الذي يريده و ان يكون حرا في ممارسة الشعائر الدينية 
( من الدستور على )) تحمي الدولة حرية القيام بشعائر 14سواء سرا او عالنية حيث نصت المادة )

العام او منافية لآلداب العامة  األديان و العقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام
 (( على مرتكبي الجرائم التي تمس الشعائر الدينية 234\235(( وقد فرض قانون العقوبات في المواد )) 

 ( حرية وحق الصحافة  3

إن حرية اإلعالم ال يمكن فصلها عن حرية الرأي ألنهما تكونان معا أساس حرية التعبير وقد نصت المادة 
ستور على ان الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون وال يجوز تعطيل الصحف (من الد2,3\15)

   .وال إلغاء امتيازها إال وفق أحكام القانون 

 الحريات االجتماعية -: ثالثا

 حق االجتماع وتأليف الجمعيات

آرائهم  حرية التجمع تعني قدرة األفراد على االجتماع فترة من الوقت طالت او قصرت   ليعبروا عن 
( على ان لالردنين حق 16بالمناقشة وبتبادل الرأي او الدفاع عن رأي معين ولقد كفل الدستور في المادة )
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االجتماع ضمن القانون والحق في تأليف الجمعيات  واألحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعه 
تور للقانون مهمة بيان الحدود التي ووسائلها سليمة وذات نظم  ال تخالف أحكام الدستور ولقد ترك الدس

 .يمكن أن يمارس فيها هذا الحق كقانون الجمعيات والهيئات االجتماعية وقانون العقوبات 

 حق إنشاء النقابات واألحزاب السياسية (2

كفل الدستور األردني الحق في إنشاء النقابات واألحزاب السياسية وفق القانون حيث نصت المادة 
لدستور على)تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون( ولقد نظم قانون العمل االردني  الحق د( من ا\2\23)

 1953النقابي  فصدر قانون نقابة العمل سنة 

حيث أعطى القانون للمواطنين  1992كما نظم عمل األحزاب السياسية وفق قانون األحزاب السياسية 
  .ياسية ضمن أحكام القانون االردنين الحق الطوعي في االنتماء إلى األحزاب الس

 ( حق العمل 3

لقد نص الدستور األردني على حرية العمل واعتبره حقا للمواطنين وألزم سلطات الدولة بتوفيره لجميع 
 .1996المواطنين وتقرير حقوق العمل ولقد نظم ذلك بموجب قانون العمل األردني الجديد سنة 

 ( حق الملكية 4

وهو قدرة الفرد على ان يصبح مالكا وان تصان ملكيته من االعتداء عليها  وان يكون له الحق في 
  .التصرف فيها وفيما تنتجه 

( من الدستور ان ال تفرض فروض جبريه وال تصادر اموال منقولة او غير منقولة اال 12نصت الماده )
  .بمقتضى القانون 
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 ( حق الضمان والرعاية الصحية 5

خاطب الدستور السلطات العامة بضرورة توفير كافة الظروف المالئمة لراحة الفرد سواء كان شابا او 
 .معيال او عامال او عاجزا او شيخا 

وبموجبه أنشئت المؤسسة العامة للضمان  1934ولقد صدر أيضا قانون الضمان االجتماعي سنة 
شمل جميع موظفي ومستخدمي الدولة وإفراد والذي  1966االجتماعي وصدر نظام التامين الصحي سنة 

  .أسرتهم لالستفادة من الخدمات التي تقدمها العيادات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة 

 

 المواثيق الدولية

اإلنسان, وهي: "العهدان  األردن إلى ست من اتفاقيات األمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق  انضم
(, 1935والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية") ,الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية

 (, و"اتفاقية القضاء على جميع1934للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" ) و"االتفاقية الدولية
المعاملة القاسية  ب(, و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضرو 1992أشكال التمييز ضد المرأة" )

كما وقعت على "البروتوكولين  .(1991) "(, و"اتفاقية حقوق الطفل1991والالإنسانية والمهينة ")
اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة, وبيع األطفال, واستغالل  االختياريين التفاقية حقوق الطفل" بشأن

 .(2111البغاء وفي المواد اإلباحية ) األطفال في

  -: اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق اإلنسان وهي األردن كذلك إلى سبع منانضم 

( 115( و)29و"االتفاقيتان )(  1964( بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية" )94االتفاقية )" :
المساواة في األجور" ( بشأن 111و"االتفاقية ) ،(على التوالي 1954, 1966بشأن العمل اإلجباري" )

( 134(, و"االتفاقية )1963بشأن منع التمييز في العمل وشغل الوظائف" ) (111(, و"االتفاقية )1966)
 .2111األطفال") ( بشأن أسوأ أشكال عمل142(, و"االتفاقية )1994الحد األدنى لسن االستخدام" ) بشأن
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  "إليها على النحو التاليتحفظ األردن على أحكام االتفاقيات الدولية التي انضم 

التي تتعلق بمنح المرأة حقًا  ,(2ف/ 9اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": المادة رقم )
(, التي تنص على منح الرجل والمرأة 4ف/ 15والمادة رقم ) .مساويًا للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها

حيث  ,بحركة األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهميتعلق بالتشريع المتصل  نفس الحقوق فيما
(, التي تتعلق 1ف/ 16رقم ) جاء التحفظ على أساس أن تقيم الزوجة في نفس محل إقامة زوجها. والمادة

  .مساواة المرأة بالرجل في نفس الحقوق والمسئوليات بأمور الزواج والعالقات العائلية، على أساس

والوجدان والدين والتبني, طالما  ( التي تتعلق بحرية الفكر21و  21و 14المواد )اتفاقية حقوق الطفل": 
 .تعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 المواثيق اإلقليمية

اإلنسان في اإلسالم", الصادر  بالنسبة للمواثيق اإلقليمية, فقد وافق األردن على "إعالن القاهرة لحقوق  أما
اإلسالمية, وهو وثيقة إرشادية ال تحتاج إلى تصديق. كما  جية الدولعن مؤتمر وزراء خار  1991عام 

مايو/ أيار  العربي لحقوق اإلنسان/الُمعًدل" الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في صدق على "الميثاق
2114. 

  -: مؤسسات حقوق اإلنسان

الوطنية إلى اللجان  من المؤسساتفي األردن معظم أنماط المؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان, بدءًا  يتوافر
  .اإلنسان البرلمانية, والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق 

, 2112( لسنة 35القانون رقم ) بموجب -كمؤسسة وطنية-وقد تأسس "المركز الوطني لحقوق اإلنسان" 
الممارسة, المملكة وترسيخ ثقافتها على صعيدي الفكر و  ويهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان في

بين المواطنين. ويتضمن اختصاصه: مراجعة التشريعات, وبحث الشكاوى  ومراعاة عدم التمييز
السلطة التنفيذية أو  المتعلقةبحقوق اإلنسان, والتصدي ألية تجاوزات أو انتهاكات بتسويتها أو إحالتها إلى

المركز تقريرًا سنويًا, وتقارير  آثارها. ويصدر التشريعية أو المرجع القضائي المختص إليقافها وإزالة



44 
 

وحاز المركز  .(www.nchr.org.jo) أسس موقعًا على شبة اإلنترنت متخصصة, ومجلة بحثية, كما
وعلى المستوى البرلماني توجد لجنة للحريات وحقوق المواطن  ة،في لجنة التنسيق الدولي على صفة مراقب

األجهزة  متابعة أوضاع السجناء والمعتقلين لدىالنواب, وتقوم بمبادرات مهمة في مجال  في مجلس
  .األمنية, وكذلك األسرى األردنيين لدى إسرائيل

 
نطاقًا واسعًا من االهتمامات, ويعمل  وتغطي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق اإلنسان

اإلنسان في األردن" والحماية, مثل: "المنظمة العربية لحقوق  بعضها باختصاص عام في مجالي التعزيز
حقوق  (, كما يتخصص بعضها في مجال تعزيز1996و"الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان" ) ,(1943)

و"مركز عمان لدراسات حقوق  ,(1994اإلنسان وحده, مثل: "مركز التدريب العربي لحقوق اإلنسان" )
ة للحرية والنهج الديمقراطي" مثل: "الجمعية الوطني ,(, أو في فرع من فروع الحريات1999اإلنسان" )

(. ويتخصص بعضها في دعم حقوق الفئات األكثر 1999وحرية الصحفيين" ) (, و"مركز حماية1993)
 (1998) "للدعم, كالنساء واألطفال, مثل: "المعهد الدولي لتضامن النساء في األردن حاجة

األردني لمنظمات المجتمع  تحالفتحالفًا بعنوان "ال 2113أسست سبع منظمات لحقوق اإلنسان في العام 
اإلنسان في األردن، ومركز عمان لدراسات حقوق  المدني يضم في عضويته المنظمة العربية لحقوق 

 األردنيين، وجمعية حقوق الطفل األردنية "حق"، والجمعية األردنية لحقوق  اإلنسان، وجمعية الحقوقيين
التحالف عضويته مفتوحة  األردني، وترك مؤسسو اإلنسان، وجمعية النساء العربيات، ومنتدى الشباب

ميثاق شرف يتضمن في مرجعيته الشرعة الدولية لحقوق  لمنظمات المجتمع المدني األردنية. وأقر التحالف
 التحالف نفسه جزءًا ال يتجزأ من المجتمع المدني العربي والدولي، ومن الحركة اإلنسان، كما اعتبر

  .المناهضة للعولمة
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بمبادرة من مركز عمان   الشبكة العربية لمراقبة االنتخابات 2116في عمان في يوليو/تموز تأسست 

 31،  29منظمة ومؤسسة مجتمع مدنيوعقدت مؤتمرها التأسيسي يومي  45لحقوق اإلنسان، وتضم 
وانتخبت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشبكة، وتسعى الشبكة لمراقبة  نوفمبر/تشرين ثان وأقرت نظامها،

االنتخابي" غطت عدة  وفق المعايير الدولية وتصدر نشرة إخبارية شهرية بعنوان "المراقب االنتخابات
 انتخابات جرت في العالم العربي
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 الفكر املتطرف
 : المفهوم والنشأة  الفكر التكفيري 

 المطلب األول: تعريف الكفر، والكافر لغًة واصطالحًا، وتعريف التكفير .

 تعريف الكفر والكافر لغًة واصطالحًا: 

(. وهو: الـذي كفـر درعـه أي غطـاه ولـبس فوقـه وكـل شـيء  غطـى 9الكفر في اللغة: الستر والتغطية) 
 (.10شيئا فقد كفره)

جحـد الربوبيـة وجحـد نبـوة نبـي مـن األنبيـاء صـحت أهل العلـم  بـأن الكفـر : هـو  قال الكفر اصطالحًا:
جحـد شـيئًا ممـا  أتـى بـه الرسـول صـلى هللا  عليـه  وسـلم  ممـا صـح عنـد جاحـده نبوته في القـرآن الكـريم أو 

 (.11بنقل الكافة، أو عمل شيئًا قام البرهان بأن العمل به كفر (( )

 (.12وقال الراغب األصفهاني في مفردات القرآن : ))الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة(( )

ينين بالكفر الُمخِرج من الملة، سواء كـانوا أفـرادًا أو جماعـات أو والتكفير: هو الحكم على أشخاص ُمع  
 (.13أهل بلد أو أتباع مذهب )

 المطلب الثاني: أنواع الكفر: 

 أواًل: الكفر األكبر:

هــو نقــيض اإليمــان، ويخــرج صــاحبه مــن اإلســالم، ويوجــب لــه الخلــود فــي النــار وال تنالــه شــفاعة     
الشافعين، ويكون الكفر بنيـة كفـِر صـاحبه اعتقـادًا، أو قـواًل قصـد صـاحبه فيـه الكفـر، أو فعـاًل قـام بـه فاعلـه 

                                                             

 .151: ص، 5: ج ،معجم مقاييس اللغة /أبو احلسن بن فارس (9)
 .141 :ص ،5 :ج ،لسان العرب (10)
 .353: ص، 3: ج ،ه 454كتاب الفصل يف امللل واألهواء والنحل /أبو حممد بن امحد بن حزم األندلسي املتوىف  (11)
 .443 :كتاب مفردات القرآن للراغب األصفهاين ص(12)
 كتاب معجم الغين أتليف عبد الغين أبو العزم.(13)
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سـالم ( ودوامـه، ويحصـل قطعـه وهو يعلم أنه كفر. قال اإلمام الشربيني: )) وشـرعًا ) قطـع ( اسـتمرار ) اإل
 (.  14بأمور ) بنية ( كفر .. (( )

قال اإلمام النووي في كتاب )تهذيب األسماء واللغات(: ) وقال بعض العلماء: الكفر أربعة أنواع، كفـر 
 إنكار، وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفاق، وهذه األربعة من لقي هللا تعالى بواحد منها لم ُيغفر له (.

 العلماء ذهب إلى أن الكفر خمسة أنواع، بكالم قريب مما قاله اإلمام النووي وهي:وبعض 

كفر التكذيب:  وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السالم، فمـن كـذبهم فيمـا جـاؤوا بـه ظـاهرا أو باطنـا  -1
ِذًبا أ ْو فقد كفر والدليل قوله تعالى:  ل ى َّللاَِّ ك  ْن أ ْظل ُم ِممَِّن اْفت ر ى ع  م  (}و  اِفِرين  ْثًوى ِلْلك  نَّم  م  ه  ُه أ ل ْيس  ِفي ج  اء  قِّ ل ما ج  ذَّب  ِباْلح   (.15) ك 

كفر اإلباء واالستكبار: وذلك بأن يكون عالمًا بصدق الرسول، وأنه جاء بالحق مـن عنـد هللا، لكـن  -2
ِإْذ قُ  ال ينقاد لحكمه وال يذعن ألمره، استكبارًا وعنادًا، والدليل قوله تعـالى:) ُدوا ِإال ِإْبِلـيس  أ ب ـى و  ـج  م  ف س  ـِة اْسـُجُدوا آِلد  الِئك  ْلن ـا ِلْلم 

) اِفِرين  ان  ِمن  اْلك  ك  اْست ْكب ر  و   .(16) و 

كفر الشك: وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل ويقـال لـه كفـر الظـن، وهـو ضـد الجـزم واليقـين.  -3
الِ والدليل قوله تعالى: نَّت ُه و ُهو  ظ  ل  ج  خ  د  بِّي أل)و  ل ِئْن ُرِدْدُت ِإل ى ر  ًة و  ة  ق اِئم  ا أ ُظنُّ الساع  م  ا أ ُظنُّ أ ْن ت ِبيد  ه ِذِه أ ب ًدا و  ل ًبا ٌم ِلن ْفِسِه ق ال  م  ا ُمْنق  ْيًرا ِمْنه  نَّ خ  ِجد 

ل ق ك  ِمْن ُتر اب  ُثمَّ ِمْن  اِوُرُه أ ك ف ْرت  ِبالَِّذي خ  اِحُبُه و ُهو  ُيح  ًدا(ق ال  ل ُه ص  بِّي أ ح  بِّي و ال ُأْشِرُك ِبر  واك  ر ُجاًل ل ِكنا ُهو  َّللاَُّ ر  ة  ُثمَّ س   .(17) ُنْطف 

كفر اإلعراض: والمراد به اإلعراض الكلي عـن الـدين، وصـورته: بـأن يعـرض بسـمعه وقلبـه وعلمـه -4
ف رُ  ( )عما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم، والدليل قوله تعالى:) و الَِّذين  ك   (.18وا ع ما ُأْنِذُروا ُمْعِرُضون 

ــــه  -5 ــــدليل قول كفــــر النفــــاق: والمــــراد بــــه النفــــاق اإلعتقــــادي بــــأن يظهــــر اإليمــــان ويــــبطن الكفــــر، وال
( ) تعالى:) ل ى ُقُلوِبِهْم ف ُهْم ال ي ْفق ُهون  ف ُروا ف ُطِبع  ع   (.19ذ ِلك  ِبأ نَُّهْم آم ُنوا ُثمَّ ك 

                                                             

 .(304، ص: 4ج: مغين احملتاج شرح املنهاج ) (14)
 .41 :آية ،العنكبوتسورة  (15)
 .34 :آية ة،سورة البقر  (16)
 .31 - 35اآلايت  ،الكهفسورة  (17)
 .3 :آية ،(سورة األحقاف18)
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   :ثانيًا: الكفر األصغر

ما ال يناقض أصـل اإليمـان، بـل ينقصـه ويضـعفه، وال يسـلب صـاحبه صـفة اإلسـالم وحصـانته،  وهو 
عز  -وهو المشهور عند العلماء بقولهم: )كفر دون كفر( ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب هللا 

نهـا إذا لم يتب منه، وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي والذنوب على سبيل الزجر والتهديد، أل -وجل 
 من خصال الكفر، وهي ال تصل إلى حد الكفر األكبر، وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوب.

وهو مقتض  الستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلود في النار، وصـاحب هـذا الكفـر ممـن تنـالهم شـفاعة 
 :الشافعين ولهذا النوع من الكفر صور كثيرة، منها

 :كفر النعمة -1

ــا  :قــال تعــالى .إلــى غيــر هللا تعــالى بلســانه دون اعتقــادهوذلــك بنســبتها  ــمَّ ُينِكُرون ه  ــت  َّللّاِ ُث )ي ْعِرُفــون  ِنْعم 
( )  (.20و أ ْكث ُرُهُم اْلك اِفُرون 

 الحلف بغير هللا تعالى:  -2

ـ م هللا الحلف بغير هللا تعالى ليس كفرًا بإطالق، إنما يكون كفرًا إن عظَّم  الحالُف المحلوف  به كمـا يعظِّ
] ، قـال الحـافظ العراقــي: (21) )مــن حلـف بغيـر هللا فقـد كفــر، أو أشـرك( :تعـالى، وهـذا هــو المعنـي بقولـه صــلى هللا عليـه وسـلم

ل ْيـِه. ثُـمَّ  ِلُف ِبغ ْيِر َّللاَِّ، و ه ذ ا أ ْمٌر ُمْجت م ٌع ع  ق ال  اْبُن ع ْبِد اْلب رِّ ِفيِه: أ نَُّه ال  ي ُجوُز اْلح  : أ جْ و  ل ـى  ق ـال  ـاُء ع  ـع  اْلُعل م  م 
ق ـال  ا ـى. و  ـا، ... اْنت ه  ـد  ِبه  ِلـُف أِل ح  ـا ال  ي ُجـوُز اْلح  ْنِهـَي ع ْنه  ْيـِر َّللاَِّ م ْكُروه ـٌة م  ـى أ ْن أ نَّ اْلي ِمين  ِبغ  : أ ْخش  ـاِفِعيُّ لشَّ

م   ر  ق ال  إم اُم اْلح  ال ى م ْعِصي ًة. و  ِلُف ِبغ ْيِر َّللاَِّ ت ع  ِلـذ ا ي ُكون  اْلح  ـر ام  ب ـْل م ْكـُروٌه، و  ْيِن: اْلم ْذه ُب اْلق ْطُع ِبأ نَّـُه ل ـْيس  ِبح 
ُيو اِفُقــُه ت ْبِويــُب التِّ  ــر ام ، و  ل ــْيس  ِبح  اِبن ا م ْكــُروٌه، و  ــْرِح ُمْســِلم : ُهــو  ِعْنــد  أ ْصــح  ِويُّ ِفــي ش  ــال  النَّــو  ر اِهي ــِة ق  ل ْيــِه ك  ْرِمــِذيِّ ع 

ِلِف ِبغ ْيِر َّللاَِّ   (.22 [ )اْلح 

                                                                                                                                                                                                                           

 .3 :آية ،سورة املنافقون (19)
 .13: آية ،سورة النحل (20)
 .حسن إبسنادرواه الرتمذي  (21)
 .77، ص: 4ج: روضة الطالبني لإلمام النووي  وانظر: .355، ص: 7ج:  ،طرح التثريب شرح التقريب للحافظ العراقي (22)
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ــــل،  ــــة، وجبري ــــالمخلوق مكــــروه، كــــالنبي، والكعب ــــف ب ــــي روضــــة الطــــالبين: الحل ــــووي ف قــــال اإلمــــام الن
 والصحابة. وقال األصحاب: فلو اعتقد الحالف في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في هللا تعالى كفر.   

(، وقولــه صــلى هللا 23) (( ، وقتالــه كفــر)) ســباب المســلم فســوق  :قتــال المســلم: لقولــه صــلى هللا عليــه وســلم -3 
 (.24) )) ال ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ((عليه وسلم: 

 

فهــذا النــوع مــن الكفــر غيــر مخــرج مــن الملــة باتفــاق األئمــة، ألنهــم لــم يفقــدوا صــفات اإليمــان لقــول هللا 
ت اِن ِمن  اْلُمْؤِمِنين  اْقت ت ُلوا ) :تعالى اِئف  ِإن ط  ا (و   .(25) ف أ ْصِلُحوا ب ْين ُهم 

  الطعن في النسب، والنياحة على الميت:-4 

ِب  ا ِبِهْم ُكْفٌر الطَّْعُن ِفي النَّس  يِِّت ((ورد في بعض الروايات أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : )) اْثن ت اِن ِفي النَّاِس ُهم  ل ى اْلم  ُة ع   .(26) و النِّي اح 

أو النفــاق أو  -أي الكفــر األصــغر  -دت فــي بعــض الروايــات أنهــا مــن الكفــر وهنــاك أمــور عديــدة ور 
الفسق لم تصل إلى حد الكفر الحقيقي والشرك باهلل تعالى، وقد بين العلماء ذلك في كتـب التفاسـير وشـروح 

 الحديث مثل فتح الباري البن حجر وشرح مسلم لإلمام النووي.

 الفرق بين الكفر األكبر واألصغر:

الكفر األكبر يخرج من الملة.. ويحبط األعمال.. وصاحبه مخلد في النـار.... وال يجـوز للمـؤمن  -1 
 محبته ومواالته.

ـــر األصـــغر ال يخـــرج مـــن الملـــة.. وال يحـــبط األعمـــال.. لكـــن ينقصـــها بحســـبه.. ويعـــرِّض   -2  الكف
 وب هللا عليه فال يدخله صاحبها للوعيد.. وال يخلد صاحبه في النار فيعذب ثم يخرج منها.. وقد يت

                                                             

 .البخاري ابب اإلميان (23)
 .البخاري ابب اخلطبة أايم مىن (24)
 .(7احلجرات آية )سورة  (25)
 .(47صحيح مسلم ) (26)
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 المطلب الثالث: معنى الخوارج:

والخوارج الذين بصدد الحديث عنهم هم فرقة كبيرة من الفرق االعتقادية، تمثل حركة عنيفة شرسة فـي 
التاريخ اإلسالمي شغلت الدولة اإلسالمية بما تمتلكه من أفكار ومعتقـدات شـاذة فتـرة طويلـة مـن الـزمن، بـل 

 جودهم القوي والمؤثر إلى يومنا هذا، وال يزال لهم و 

 قال األشعري: هم من خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي هللا عنه.

قـال الشهرسـتاني: ) كــل مـن خـرج علــى اإلمـام الحـق الــذي اتفقـت الجماعـة عليــه يسـمى خارجيـًا ســواء 
لهـم بإحسـان واألئمـة فـي  كان الخروج في أيام الصحابة على األئمة الراشدين، أو كان بعـدهم علـى التـابعين

 (.27كل زمان ومكان ( )

(، ويغلـــب علـــيهم 28وســموا بـــذلك لخـــروجهم علـــى والة األمـــر بالســـيف والحكــم علـــيهم بـــالكفر والـــردة )
 االنفعال والتطرف في السلوك، والتشدد في الدين والتحجر في الفكر.   

 ومما جاء في وصفهم على لسان النبي صلى هللا عليه وسلم:  

فــي صــحيحه تحــت بــاب:  قتــل الخــوارج والملحــدين بعــد إقامــة   –رحمــه هللا –ه اإلمــام البخــاري مـا ذكــر 
ـدِ  ـلَّم  ح  س  ل ْيـِه و  ـلَّى هللُا ع  ُسـوِل َّللاَِّ ص  ـْن ر  ْثُتُكْم ع  ـدَّ ْنـُه، ِإذ ا ح  ِضـي  َّللاَُّ ع  ِلـَي ر  َّللاَِّ أل  ْن الحجة عليهم ق ال  ع  يًثا، ف ـا 

ـم اءِ  ـٌة، أ ِخرَّ ِمـن  السَّ ـْرب  ِخْدع  ب ْيـن ُكْم، ف ـِإنَّ الح  ـا ب ْيِنـي و  ْثُتُكْم ِفيم  ـدَّ ل ْيـِه، و ِإذ ا ح  ـبُّ ِإل ـيَّ ِمـْن أ ْن أ ْكـِذب  ع  و ِإنِّـي ، أ ح 
ــوُل:  ــلَّم  ي ُق س  ل ْيــِه و  ــلَّى هللُا ع  ُســول  َّللاَِّ ص  ــِمْعُت ر  اُث األ ْســ»س  ــاِن، أ ْحــد  م  ــي آِخــِر الزَّ ــْوٌم ِف ــي ْخُرُج ق  اُء س  ن اِن، ُســف ه 

يِن،  ن اِجر ُهْم، ي ْمُرُقون  ِمن  الـدِّ اِوُز ِإيم اُنُهْم ح  ْيِر ق ْوِل الب ِريَِّة، ال  ُيج  ـْهُم ِمـن  األ ْحال ِم، ي ُقوُلون  ِمْن خ  ـا ي ْمـُرُق السَّ م  ك 

                                                             

 .114، ص: 1، ج: امللل والنحل للشهرستاين (27)
 .وأخطار عمر بن عبد احلميدكتاب كشف األسرار عما يف تنظيم القاعدة من أفكار  (28)
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ــْتِلِهْم أ ْجــ ــِإنَّ ِفــي ق  ــاْقُتُلوُهْم، ف  ــا ل ِقيُتُمــوُهْم ف  ِميَّــِة، ف أ ْين م  ــة (، وكــان ابــن عمــر رضــي هللا الرَّ ــت ل ُهْم ي ــْوم  الِقي ام  ــْن ق  ًرا ِلم 
 (.29عنهما يقول:  إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين( )

ل ْيــهِ  ــلَّى هللُا ع  ــِمْعت  النَِّبــيَّ ص  ــْل س  ، ه  ــْهل  ْبــن  ُحن ْيــف  ــأ ْلُت س  : س  ــال  و، ق  ــْيِر ْبــِن ع ْمــر  ــْن ُيس  ــْذُكُر  وع  ــلَّم  ي  س  و 
ْشـِرِق  ار  ِبي ـِدِه ن ْحـو  اْلم  ِمْعُتُه و أ ش  : س  ، ف ق ال  و اِرج  ق ـْوٌم ي ْقـر ُءون  اْلُقـْرآن  ِبأ ْلِسـن ِتِهْم ال ي ْعـُدو ت ـر اِقي ُهْم ي ْمُرُقـون  ِمـن  »اْلخ 

ِميَّةِ  ْهُم ِمن  الرَّ م ا ي ْمُرُق السَّ يِن، ك   (.30«)الدِّ

 شأة الفكر التكفيري قديمًا وحديثًا: المطلب الرابع: ن

يتضح للقارىء والمتتبع لسيرة النبي صلى هللا عليه وسلم بأن بدايات الفكر التكفيري تعود بأصلها إلـى عهـد 
ـِعيد   النبي صلى هللا عليه وسلم حيث أشعل فتيلها ذو الخويصرة الذي ورد ذكره في الصحيحين، فعن أبي س 

ِضــي  َّللاَُّ  ــو  ي ْقِســُم ِقْســًما، أ ت ــاُه ُذو  الُخــْدِريَّ ر  ــلَّم  و ُه س  ــِه و  ل ْي ــلَّى هللُا ع  ُســوِل َّللاَِّ ص  ــد  ر  ــا ن ْحــُن ِعْن : ب ْين م  ــال  ــُه، ق  ْن ع 
ـْن ي ْعـِدُل إِ  م  ، و  ْيل ـك  : )و  ـال  ِ اْعـِدْل، ف ق  ُسـول  َّللاَّ : ي ـا ر  ـال  ْيِصر ِة، و ُهو  ر ُجٌل ِمـْن ب ِنـي ت ِمـيم ، ف ق  ل ـْم أ ْعـِدْل، ق ـْد ذ ا الُخو 

ِسْرت  ِإْن ل ْم أ ُكْن أ ْعِدلُ  : «. ِخْبت  و خ  ُسول  َّللاَِّ، اْئذ ْن ِلي ِفيِه ف أ ْضِرب  ُعُنق ُه؟ ف ق ال  ْعـُه، ف ـِإنَّ »ف ق ال  ُعم ُر: ي ا ر  د 
ــع  ِصــي امِ  ِصــي ام ُه م  ــال ِتِهْم، و  ــع  ص  ــال ت ُه م  ــُدُكْم ص  ــُر أ ح  اًبا ي ْحِق ــُه أ ْصــح  ــاِوُز ت ــر اِقي ُهْم، ل  ــْرآن  ال  ُيج  ــر ُءون  الُق ِهْم، ي ْق

ـْيٌء، ثُـمَّ  ـُد ِفيـِه ش  ِميَِّة، ُيْنظ ُر ِإل ى ن ْصِلِه ف ـال  ُيوج  ْهُم ِمن  الرَّ م ا ي ْمُرُق السَّ يِن ك  ـاِفِه ي ْمُرُقون  ِمن  الدِّ  ُيْنظ ـُر ِإل ـى ِرص 
ــُر ِإل ــ ـْيٌء، ثُــمَّ ُيْنظ  ــُد ِفيــِه ش  ـا ُيوج  ــْيٌء، ثُــمَّ ُيْنظ ـُر ِإل ــى ُقــذ ِذِه ف ــال  -و ُهــو  ِقْدُحــُه  -ى ن ِضـيِِّه، ف م  ـُد ِفيــِه ش  ، ف ــال  ُيوج 

ـْرأ ِة، ْيِه ِمْثـُل ث ـْدِي الم  ى ع ُضـد  ُد، ِإْحـد  ُجـٌل أ ْسـو  م ، آي ُتُهْم ر  ب ق  الف ْرث  و الدَّ ْيٌء، ق ْد س  ُد ِفيِه ش  ِة  ُيوج  أ ْو ِمْثـُل الب ْضـع 
ْرد   ـِديث  ِمـْن ر  ت د  ِمْعُت ه ذ ا الح  ُد أ نِّي س  : ف أ ْشه  ِعيد  ل ى ِحيِن ُفْرق ة  ِمن  النَّاِس( ق ال  أ ُبو س  ي ْخُرُجون  ع  ُسـوِل َّللاَِّ ُر، و 

ـُه، ف ـأ م ر  ِبـذ   ِليَّ ْبـن  أ ِبـي ط اِلـب  ق ـات ل ُهْم و أ ن ـا م ع  ُد أ نَّ ع  لَّم ، و أ ْشه  س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ُجـِل ف ـاْلُتِمس  ف ـُأِتي  ِبـِه، ص  ِلك  الرَّ
ت ُه) لَّم  الَِّذي ن ع  س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ل ى ن ْعِت النَِّبيِّ ص  تَّى ن ظ ْرُت ِإل ْيِه ع   (.31ح 

                                                             

 .14: ص ،7: ج ،البخاري ابب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم (29)
 .750:ص ،3: ج ،ابب اخلوارج شر اخللق ،مسلم (30)
 .300:ص ،4: ج ،ابب عالمات النبوة يف االسالم ،البخاري (31)
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وجاء كذلك في الصحيحين قوله صلى هللا عليه وسلم: ) أال تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يـأتيني 
ساء(، قال: فقـام رجـل غـائر العينـين، مشـرف الـوجنتين، ناشـز الجبهـة، كـث اللحيـة، خبر السماء صباحا وم

محلــوق الــرأس، مشــمر اإلزار، فقــال: يــا رســول هللا اتــق هللا، قــال:  ) ويلــك، أولســت أحــق أهــل األرض أن 
، لعلـه أن يتقي هللا (. قال: ثم ولى الرجل: قال خالد بن الوليد: يا رسول هللا، أال أضرب عنقه ؟ قـال: )) ال

يكون يصلي ((. فقال خالد رضي هللا عنه:  وكم من مصل  يقول بلسانه ما لـيس فـي قلبـه،  قـال رسـول هللا 
صلى هللا عليـه وسـلم : )) إنـي لـم أومـر أن أنقِّـب عـن قلـوب النـاس وال أشـق بطـونهم ((. قـال ثـم نظـر إليـه 

، فقـال: )) إنـه يخـرج مـن ضئضـئي هـذا قـوم يتلـون كتـا ب هللا رطبـًا، ال يجـاوز حنـاجرهم، يمرقـون وهو ُمْقف 
ين كما يمـرق السـهم مـن الرميـة  (، فكـان هـذا 32لـئن أدركـتهم ألقتلـنهم قتـل ثمـود(( ) –وأظنـه قـال  –من الدِّ

 أول خروج باللسان. 

وذو الخويصرة هذا هو الذي أشعل فتيل الفتنة بخروجه على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واتهامه له 
ل والتمييز في األعطيات، فكان بذلك قد أعطى الشرارة األولى لمن بعده بالخروج على طاعة ولي بعدم العد

األمر، وذلك بعد مقتل عثمان بن عفان رضي هللا عنه، واستالم الخالفة علي بن أبي طالب الذي أراد 
تل عثمان لم بدوره درء الفتنة وتوحيد الصف وحقن الدماء التي استشرت بين المسلمين، خصوصا أن قا

يكن معروفا آنذاك، فكيف لعلي رضي هللا عنه أن يقيم حد القتل على قاتل غير معروف. األمر الذي لم 
واتهموه بعدم تطبيق حكم هللا في القصاص  –أتباع ذو الخويصرة  -يرق ألصحاب الفكر الخارجي 

يره. غير أن عليا رضي هللا عنه وتعطيله، وحكموا عليه بالكفر حالل الدم، فخرجوا عليه بغية استبداله بغ
لم يقابل تكفيرهم له بتكفيره إياهم، بل قال عنهم عندما سئل عنهم: إخواننا بغوا علينا. وأرسل إليهم عبدهللا 
بن عباس رضي هللا عنه فناقشهم وناظرهم بالعلم والحجة فرجع منهم أربعة آالف رجل إلى الحق وأهله، 

الخارجي ليكونوا وعلى مر العصور ثلمة دموية في عضد األمة وبقي منهم من بقي على هذا الفكر 
اإلسالمية تنزف أرواحا ودماءا مسلمة حرة بغير وجه حق؛ إنما بذنوب  ال يعتبر مرتكبها كافرا حالل الدم 

 وفق مذاهب أهل السنة والجماعة.

                                                             

 .(1044(، ومسلم )4351رواه البخاري ) (32)
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عري وعمرو بن ثم لما اتفق معاوية بن أبي سفيان مع علي بن أبي طالب على تحكيم أبي موسى األش
العاص بينهما، وآل التحكيم إلى تنحية علي بن أبي طالب عن الخالفة وتسليمها لمعاوية بن أبي سفيان، 
حكم الخوارج على معاوية بالكفر أيضا مع حكمهم المسبق على علي بالكفر، ليصبح علي ومعاوية كافرين 

[ ورضيا بحكم الحكمين من دون 53ِإالَّ هللَِّ{ ]األنعام: حالال الدم لمجرد أنهما خالفا قوله تعالى: }ِإِن اْلُحْكُم 
هللا سبحانه، حيث قال لهما الخوارج: قبلتم حكم الرجال وال حكم إال هلل. فقال سيدنا علي رضي هللا عنه: ) 

 كلمة حق أريد بها باطل (.

عـنهم، إال أن  وبناءا على ذلك أرسل الخـوارج ثالثـة رجـال مـنهم لقتـل علـي ومعاويـة وعمـرو رضـي هللا
ــذي ُقتــل علــى يــد عبــدالرحمن بــن ملجــم، أمــا معاويــة فكــان ســمينًا غــاب  ــا رضــي هللا عنــه هــو وحــده ال علي

 الخنجر في الشحم فلم ُيقتل، وعمرو بن العاص هرب قبل أن يصلُه القاتل فنجا بنفسه.

علــى دمــاء وبعــدها اســتلم الخالفــة الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي هللا عنــه، إال أنــه وحفاظــا 
المسلمين وتوحيد للصف، تنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان ليصبح معاوية الخلفية على المسلمين ليسـمى 

 هذا العام بعام الجماعة.

 المطلب الخامس: أدلة الخوارج والرد عليها

ير وأما أهم ما استدل به الخوارج على معتقداتهم وبناء أفكارهم، آيات وأحاديث نبوية فسروها على غ
: إنهم انطلقوا إلى آيات -كما قال عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما  –وجهتها وفق أهواءهم ورغباتهم أو 

 نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. رواه البخاري.

( ومن أهم هذه اآليات التي حملوها على غير ما أنزلت عليه، آيات سورة المائدة الثالث، قال 1)
بَّانِ تعالى: } ِإنَّا أ   ا النَِّبيُّون  الَِّذين  أ ْسل ُموا ِللَِّذين  ه اُدوا و الرَّ ُنوٌر ي ْحُكُم ِبه  ا ُهًدى و  ْلن ا التَّْور اة  ِفيه  ا ْنز  يُّون  و اأْل ْحب اُر ِبم 

ْوِن و   ُوا النَّاس  و اْخش  اء  ف ال  ت ْخش  د  ل ْيِه ُشه  اُنوا ع  ك  م ْن ل ْم اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكت اِب َّللاَِّ و  ِلياًل و  ال  ت ْشت ُروا ِبآ ي اِتي ث م ًنا ق 
{ المائدة:  ل  َّللاَُّ ف ُأول ِئك  ُهُم اْلك اِفُرون  ا أ نَّ النَّْفس  ِبالنَّْفِس 44ي ْحُكْم ِبم ا أ ْنز  ل ْيِهْم ِفيه  ت ْبن ا ع  ك  . وقوله تعالى: } و 

ْيِن و اأْل ْنف  ِباأْل ْنِف و   ْين  ِباْلع  فَّار ٌة ل ُه و اْلع  ق  ِبِه ف ُهو  ك  دَّ اٌص ف م ْن ت ص  نِّ و اْلُجُروح  ِقص  نَّ ِبالسِّ اأْلُُذن  ِباأْلُُذِن و السِّ
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ل  َّللاَُّ ف ُأول ِئك  ُهُم الظَّاِلُمون  { المائدة:  ا أ ْنز  م ْن ل ْم ي ْحُكْم ِبم  ْنِجيِل ِبم ا 45و  ْلي ْحُكْم أ ْهُل اإْلِ . وقوله تعالى: } و 
{ المائدة: أ   م ْن ل ْم ي ْحُكْم ِبم ا أ ْنز ل  َّللاَُّ ف ُأول ِئك  ُهُم اْلف اِسُقون  ل  َّللاَُّ ِفيِه و  . ووجهوا هذه اآليات بأنها تؤخذ 43ْنز 

على ظاهرها إذ من الممتنع أن يسمي هللا الحاكم بغير ما أنزل هللا كافرًا وال يكون كافرًا. وبناءا على ذلك 
نا علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قديما لعدم أخذه القصاص من قتلة عثمان بن عفان كفر الخوارج سيد

حكام الدول اإلسالمية لعدم تطبيقهم الشريعة  -أو ما يسموا بداعش  -رضي هللا عنه، واليوم كفر الخوارج 
 اإلسالمية كلها أو بعضها، ودون النظر إلى األمور المقاصدية من عدم التطبيق.

لضروري القول ابتداء أنه ال ينبغي ألحد أن يقلل من شأن تطبيق حكم هللا في األرض، فهو وهنا من ا
واجب التطبيق، وإال ما الحكمة والفائدة منه إذا!!، ولكنه في حال وجد من يعطل أو يوقف العمل به أو 

ه بالكفر ببعض أحكامه، فال بد عندها من النظر إلى مقصده وغايته من عدم التطبيق قبل الحكم علي
والخروج من الملة، فإن كان القصد منه الرفض مع تفضيله القانون الوضعي على القانون اإللهي وظهر 

فهذا منه كفر ال شك فيه، أما إن كان الحاكم معتقدا أفضلية حكم هللا سبحانه على  الملىءذلك منه على 
سبب كان عنده فيه من هللا برهان،  القانون الوضعي وأنه واجب التطبيق إال أنه ومع ذلك لم يطبقه ألي

فهذا ال يكفر كفرا مخرجا من الملة يستوجب الخلود في نار جهنم، وإن كان على قدر عظيم من الخطأ. 
على النجاشي رغم عدم تطبيقه حكم هللا على  -الجنازة  -فصالة النبي صلى هللا عليه وسلم صالة الغائب 

لما بعدم التطبيق لما صلى عليه رسول هللا، ثم إن الذي أخبرنا شعبه دليل على أنه مسلم، فلو لم يكن مس
بوفاة النجاشي وأن أسالمه كان بالسر هو النبي صلى هللا عليه وسلم عن طريق جبريل، ولو أن النجاشي 
أعلن إسالمه أمام شعبه لثار عليه شعبه ووصل الخبر إلينا، ولو أنه طبق اإلسالم على شعبه المسيحي 

لينا أيضا، ولكنه لما لم يصل إلينا الخبر عن كل ذلك إال من رسول هللا الذي صلى عليه لوصل الخبر إ
صالة الجنازة، لزم أن نقول أن عدم تطبيقه لإلسالم خوفا من شعبه كان معتبرا عند هللا بدليل أن النبي 

و حفظ صلى عليه صالة الغائب. وكذلك عدم تطبيق عمر بن الخطاب حد السرقة كان لمقصد عظيم وه
النفس، وعدم تطبيق علي بن أبي طالب حد القصاص في قتلة عثمان كان لمقصد وهو رأب الصدع في 
صف المسلمين وعدم إشعال فتيل فتنة هوجاء هذا مع عدم معرفة علي رضي هللا عنه بالقاتل آنذاك. 
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ر إليهما قبل إطالق فاألمور بمقاصدها. فهذه األمور تبين لنا أن النية والمقصد معتبران ال بد من النظ
األحكام، لقول النبي صلى هللا عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب: )إنما األعمال بالنيات( رواه 

 البخاري ومسلم.

أما القول الصحيح في توجيه هذه اآليات أنها نزلت كلها في اليهود والنصارى كما قال عبدهللا بن 
ولكن إذا أردنا إسقاطها على المسلمين أيضا تماشيا مع  عباس والبراء بن عازب وغيرهم رضي هللا عنهم،

الفكر الخارجي، نقول ساعتها: أن هذه اآليات لم تأت بلفظ الكفر فقط دون غيره، إنما جاءت مرة بالكفر 
من ضعف  في التكرار وثانية بالظلم وثالثة بالفسق، ولما كان القرآن الكريم ال يوجد فيه تكرار أبدا لما في

كالم ربنا سبحانه وتعالى، ناسب أن نقول: بأن الكفر غير الظلم والظلم غير الفسق والفسق  يترفع عنه
، والذي يؤكد ذلك  غير الكفر؛ وإال فما فائدة إتيانها بثالثة ألفاظ مختلفة!!!، فهي ثالث كلمات بثالثة معان 

بالكفر ومرة بالفسق، قال  أن هللا سبحانه عندما أمر إبليس بالسجود آلدم فأبى واستكبر، حكم عليه مرة
ُدوا ِإالَّ  ج  م  ف س  ان  ِمن  الك اِفِرين  { البقرة:  أ ب ى و اْست ْكب ر   ِإْبِليس   تعالى: } و ِإْذ ُقْلن ا ِلْلم الِئك ِة اْسُجُدوا آِلد  ك  . 34و 

ه { الكهف: ففسق عن أمر رب الجن من كان وقال أيضا: } وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس
. ففي األولى عندما كان الكالم مقرونا باإلباء واالستكبار من إبليس بعد األمر بالسجود كان الحكم 51

بالكفر، وفي الثانية عندما كان الكالم بمعزل عن اإلباء واالستكبار بعد األمر بالسجود، جاء الحكم 
حكم هللا أفضل من حكم هللا كانت النتيجة  بالفسق، وكأن األمر لما اقترن بالقلب وهو الرفض واعتبار غير

الكفر، ولكن لما كان األمر مقترن بالفعل فقط دون القلب، كانت النتيجة الفسق. وإذا أردنا دمج اآليتين معا 
لكونهما متعلقتين بإبليس نقول عندها أن الفسق عند إبليس كان عقديا مخرجا من الملة لوجود قرينة في آية 

أمر هللا له بالسجود آلدم مع  -أبى  -االستكبار، ليصبح المعنى أن إبليس رفض أخرى وهي اإلباء و 
من أمر هللا له بالسجود آلدم، فكان  -استكبر  -اعتقاد إبليس أن أمره لنفسه بعدم السجود آلدم أفضل 

ق حكم إبليس من الكافرين الخالدين في نار جهنم ألن األمور بمقاصدها. وعندها يقال أن أي حاكم ال يطب
هللا سبحانه ال بد من وجود قرينة تبين لنا بما ال يدع مجاال للشك سبب عدم تطبيقه لحكم هللا كاإلباء 

 واالستكبار لنحكم بكفره، ولكن مع عدم الوجود يجب التوقف عن التكفير.
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 فكيف للخوارج أو لداعش أن يحكموا بكفر حاكم مسلم لمجرد أنه لم يحكم بما أنزل هللا بناءا على
 عنده ؟؟!!!.او الجحود الظاهر دون وجود قرينتي الرفض واالستكبار 

[ حيث 41( ومن اآليات أيضا التي استدل بها الخوارج قوله تعالى: }ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ هللَِّ{ ]يوسف: 2)
استدل بها الخوارج على تكفير علي ومعاوية رضي هللا عنهما لمجرد أنهما رضيا بتحكيم  أبي موسى 
األشعري وعمرو بن العاص، واستداللهم على هذا بهذه اآلية بعيد جدا، فاآلية عامة ال تخصيص فيها 
للحكم على علي ومعاوية بالكفر، فهما لم يجعال حكم الحكمين بمصاف حكم هللا، أو أنه مقدم على حكم، 

نه أمر بالرجوع إلى الحكمين فغايتهم أن يتشاورا في درء الفتنة وحقن دماء المسلمين، ثم إذا كان هللا سبحا
في حال النزاع بين الزوج وزوجه لحل الخالف بينهما، أفال يكون األمر أولى فيما يخص الخالف بين 

 األمة كلها.

ر  ب ْين ُهْم ُثمَّ ال  ي ِجُدوا ِفي أ ْنُفِسهِ 3) ج  كُِّموك  ِفيم ا ش  تَّى ُيح  بِّك  ال  ُيْؤِمُنون  ح  ر  ْم ح ر ًجا ( قوله تعالى: }ف ال  و 
لُِّموا ت ْسِليًما{ ]النساء:  ُيس  ْيت  و   [65ِممَّا ق ض 

ومثل هذه اآليات التي استدل بها الخوارج على فكرهم تفسيرهم آليات عامة وتخصيصها على أهل 
يِّئ ةً  م نْ  المعاصي وتخليدهم بالنار، قال تعالى: } ب ل ى ب  س  ِطيئ ُتُه ف ُأْول ئِ  ك س  اط ْت ِبِه خ  اُب النَّاِر و أ ح  ك  أ ْصح 

اِلُدون  { البقرة: ا خ  ل ُه 41ُهْم ِفيه  ا و  اِلًدا ِفيه  ُه ُيْدِخْلُه ن اًرا خ  دَّ ُحُدود  ي ت ع  ُسول ُه و  م ْن ي ْعِص َّللاَّ  و ر  .  وقوله: } و 
يث جبير . وكذا اعتمادهم على أدلة تنفي دخول أهل المعاصي الجنة، نحو: حد235ع ذ اٌب مُِّهيٌن { البقرة: 

بن مطعم عند الشيخين واللفظ لمسلم، أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: 
لَّم : ) ال  قاطعُ  الجنة   يدخلُ  )ال س  ل ْيِه و  لَّى َّللاَُّ ع  ُسوُل َّللاَِّ ص  : ق ال  ر  رحم  (. وحديث أبي هريرة عند مسلم، ق ال 

اُرُه ب و   نَّة  م ْن ال ي ْأم ُن ج  اِئق ُه (. وكذا اعتمادهم على أدلة ظاهرها تكفير أهل الكبائر، نحو حديث: ي ْدُخُل اْلج 
تَّى ي ْرِجع   جرير بن عبدهللا عند مسلم، قال: قال رسول هللا عليه وسلم: ) أ يُّم ا ع ْبد  أ ب ق   ف ر  ح  ِمْن م و اِليِه ف ق ْد ك 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ) مْن ِإل ْيِهْم (. وحديث عبدهللا بن عمر عند الترمذي وحسنه، قال: 
حلف  ِبغيِر هللا فقْد كفر  أو أشرك (. وكذا اعتمادهم على أدلة ظاهرها ينفي اإليمان عن مرتكب الكبيرة، 
نحو حديث: أبي هريرة عند الشيخين واللفظ للبخاري، قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم: ) ال  ي ْزِني 
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ُب و ُهو  ُمْؤِمٌن، و ال  ي ْسِرُق ِحين  ي ْسِرُق و ُهو  ُمْؤِمٌن، الزَّاِني ِحين  ي زْ  ْمر  ِحين  ي ْشر  ُب اْلخ  ِني و ُهو  ُمْؤِمٌن، و ال  ي ْشر 
ا و ُهو  ُمْؤِمن(. وحديث أبي شريح ار ُهْم ِحين  ي ْنت ِهُبه  ا أ ْبص  لبخاري، عند ا و ال  ي ْنت ِهُب ُنْهب ًة ي ْرف ُع النَّاُس ِإل ْيِه ِفيه 

َّللاَِّ ال   وأبي هريرة عند الشيخين، واللفظ ألبي شريح، قال: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: ) و 
ارُ  : الَِّذي ال  ي ْأم ُن ج  ُسول  َّللاَِّ ؟ ق ال  م ْن ي ا ر  : و  َّللاَِّ ال  ُيْؤِمُن. ِقيل  َّللاَِّ ال  ُيْؤِمُن و   ُه ب و اِيق ُه(.ُيْؤِمُن و 

حظ على استداللهم بهذه األدلة أنه مبني على أن هذه النصوص كلها عامة ال تخصيص فيها، والمال
أما أهل السنة والجماعة فاستدلوا على مذهبهم بآيات وأحاديث خاصة، والخاص كما هو معلوم في علم 

ا الَِّذين  آم ُنواْ  ل ْيُكمُ  األصول مقدم على العام. قال تعالى: } ي ا أ يُّه  اُص  ُكِتب  ع  اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ  اْلق ْتل ى ِفي اْلِقص 
اء ِإل   ْيٌء ف اتِّب اٌع ِباْلم ْعُروِف و أ د  ْبِد و األُنث ى ِباأُلنث ى ف م ْن ُعِفي  ل ُه ِمْن أ ِخيِه ش  ْبُد ِباْلع  ان  { البقرة: و اْلع  ْيِه ِبِإْحس 

 ى عنه األخوة اإليمانية. . حيث سمى هللا القاتل أخًا في الدين، ولو كان كافرا لنف34

ل ى ا اُهم ا ع  أْلُْخر ٰى وقوله سبحانه: } و ِإن ط اِئف ت اِن ِمن  اْلُمْؤِمِنين  اْقت ت ُلوا ف أ ْصِلُحوا ب ْين ُهم ا ف ِإن ب غ ْت ِإْحد 
ْت ف أ ْصِلُحوا  تَّٰى ت ِفيء  ِإل ٰى أ ْمِر َّللاَِّ ف ِإن ف اء  ْدِل و أ ْقِسُطوا ِإنَّ َّللاَّ  ُيِحبُّ ف ق اِتُلوا الَِّتي ت ْبِغي ح  ب ْين ُهم ا ِباْلع 

مُ  (9اْلُمْقِسِطين  ) لَُّكْم ُتْرح  ْيُكْم و اتَُّقوا َّللاَّ  ل ع  و  . وهنا 11و 9{ الحجرات  ون  ِإنَّم ا اْلُمْؤِمُنون  ِإْخو ٌة ف أ ْصِلُحوا ب ْين  أ خ 
 أثبت هللا اإليمان لكال المتقاتلين بالرغم من وصف أحدهما بالبغي في دماء المؤمنين.

وأما األحاديث، فمنها: حديث عبادة بن الصامت عند الشيخين واللفظ للبخاري، أن رسول هللا صلى 
ل ى ْيًئا، و ال  ت ْسِرُقوا، و ال   هللا عليه وسلم، قال وحوله عصابة من أصحابه: ) ب اِيُعوِني ع  أ ْن ال  ُتْشِرُكوا ِباهللَِّ ش 

ُكْم، و ال  ت ْأُتوا ِبُبْهت ان  ت ْفت ُرون ُه ب ْين  أ ْيِديُكْم و أ ْرُجِلُكْم، و ال  ت   د  ف ى ت ْزُنوا، و ال  ت ْقُتُلوا أ ْوال  ، ف م ْن و  ْعُصوا ِفي م ْعُروف 
ل ى َّللاَِّ  ْيًئا ِمْنُكْم ف أ ْجُرُه ع  اب  ِمْن ذ ِلك  ش  م ْن أ ص  فَّار ٌة ل ُه، و  ْني ا ف ُهو  ك  ْيًئا ف ُعوِقب  ِفي الدُّ اب  ِمْن ذ ِلك  ش  م ْن أ ص  ، و 

ل ى ذ ِلك ( اء  ع اق ب ُه. ف ب اي ْعن اُه ع  ْنُه و ِإْن ش  اء  ع ف ا ع  ِ ِإْن ش  ت ر ُه َّللاَُّ ف ُهو  ِإل ى َّللاَّ أن السراق وهذا صريح ب. ُثمَّ س 
والزناة والقتلة من أصحاب الكبائر إن أقيم عليهم الحد في الدنيا يكون كفارة لهم عما ارتكبوه، وإن لم يقم 
عليهم الحد فهم تحت المشيئة الربانية إن شاء عاقبهم وإن شاء عفا عنهم. وهذا دليل على عدم كفرهم ألن 

حديث أبي ذر الغفاري عند الشيخين واللفظ مصير الكفار معروف وهو النار. وهذا ما يؤكده صراحة 
ل ْيِه ث ْوٌب أ ْبي ُض، و ُهو  ن اِئٌم، ُثمَّ أ   لَّم  و ع  س  ل ْيِه و  لَّى َّللاَُّ ع  ق ِد اْست ْيق ظ ، للبخاري، ق ال  : ) أ ت ْيُت النَِّبيَّ ص  ت ْيُتُه و 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura49-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura49-aya10.html
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: م ا ِمْن ع ْبد  ق ال  ال  ِإل ه  ِإالَّ َّللاَُّ، ُثمَّ  : "  ف ق ال  ، ق ال  ر ق  ن ى و ِإْن س  نَّة . ُقْلُت: و ِإْن ز  ل  اْلج  خ  ، ِإالَّ د  ل ى ذ ِلك  م ات  ع 
ن ى  ر ق  "، ُقْلُت: و ِإْن ز  ن ى و ِإْن س  : " و ِإْن ز  ، ق ال  ر ق  ن ى و ِإْن س  "، ُقْلُت: و ِإْن ز  ر ق  ن ى و ِإْن س  ، و ِإْن ز  ر ق  و ِإْن س 

ن ى و   : " و ِإْن ز  : و ِإْن ر ِغم  أ ْنُف أ ِبي ق ال  ذ ا، ق ال  ث  ِبه  دَّ ان  أ ُبو ذ رّ  ِإذ ا ح  ك  . و  ل ى ر ْغِم أ ْنِف أ ِبي ذ رّ  ، ع  ر ق  ِإْن س 
: ال  ِإل ه  ِإالَّ َّللاَُّ  ق ال  ن ِدم ، و  ، ق ال  أ ُبو ع ْبد َّللاَِّ: ه ذ ا ِعْند  اْلم ْوِت أ ْو ق ْبل ُه، ِإذ ا ت اب  و   ر  ل ُه(. ُغفِ ذ رّ 

: أ ت ْدُرون  م ا اْلُمْفِلُس  لَّم ، ق ال  س  ل ْيِه و  لَّى َّللاَُّ ع  ؟  وكذا حديث أبي هريرة عند مسلم، قال: أ ّن ر ُسول  َّللاَِّ ص 
: ) ِإنَّ  ِصي ام ، اْلُمْفِلس  ِمْن ُأمَِّتي ي ْأِتي ي   ق اُلوا: اْلُمْفِلُس ِفين ا م ْن ال  ِدْره م  ل ُه و ال  م ت اع ، ف ق ال  ة ، و  ال  ْوم  اْلِقي ام ِة ِبص 

ر ب  ه ذ ا، ف ُيْعط ى  ض  م  ه ذ ا، و  ف ك  د  س  ق ذ ف  ه ذ ا، و أ ك ل  م ال  ه ذ ا، و  ت م  ه ذ ا، و  ي ْأِتي ق ْد ش  ك اة ، و  ز  ه ذ ا ِمْن و 
ن اُتُه ق ْبل  أ ْن  س  ن اِتِه، ف ِإْن ف ِني ْت ح  س  ن اِتِه، و ه ذ ا ِمْن ح  س  ل ْيِه ُثمَّ ح  ْت ع  ط اي اُهْم، ف ُطِرح  ل ْيِه ُأِخذ  ِمْن خ  ى م ا ع  ُيْقض 

ُطِرح  ِفي النَّار (. وهذا بيان من النبي صلى هللا عليه وسلم أن القاتل والقاذف قد تكون له حسنات خاضعة 
طل كل لالقتصاص ألصحاب الحقوق، فلو كان كافرا لما كان عنده حسنات؛ ألن الكافر عندما يموت يب

اُنوا ي ْعم ُلون  { األنعام:  ِبط  ع ْنُهْم م ا ك  ُكوا ل ح  ل ْو أ ْشر  ، 44عمله وتذهب حسناته أدراج الرياح، قال تعالى: } و 
ولكنه لما كان صاحب حسنات بعد موته هي موضع اقتصاص، دّل على أنه مسلم غير كافر رغم ارتكابه 

هللا عليه وسلم من أحاديث تفيد مغفرة هللا سبحانه وتعالى الكبائر. إلى غير ذلك مما ورد عن النبي صلى 
 ذنوب أهل الكبائر دون الشرك من غير تعذيب فضال منه سبحانه ورحمة.

وبذلك يتبين خطأ الخوارج الفادح في توجيههم األدلة الشرعية التي بنوا عليها مذهبهم وأفكارهم، األمر الذي 
لهم بغير وجه حق. وال يخفى على كل عاقل ما جّر هذا الفكر أدى إلى استحاللهم دماء المسلمين وأموا

العقيم على األمة اإلسالمية من فتن دموية وآثار مدمرة منذ نشأته زمن سيدنا علي رضي هللا عنه إلى 
يومنا هذا، على اختالف مسمياتهم وأماكن تواجدهم، فقديما كان اسمهم الخوارج والحرورية واليوم عرفوا 

  فرق بين هؤالء وأولئك، إال من جهة االسم.باسم داعش، وال

وإنما اعتبرنا داعش من الخوارج لما أسقطناه عليهم من صفات ذكرها النبي صلى هللا عليه وسلم للخوارج، 
فتشابهت أفكارهم ومعتقداتهم ولباسهم وأتباعهم مع ما ُوصف به الخوارج، هذا إن لم يكن أشنع وأقسى. ففي 

ِ حديث علي بن أبي طالب  َّللاَّ ِديًثا، ف ا  لَّم  ح  س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ُسوِل َّللاَِّ ص  ْثُتُكْم ع ْن ر  دَّ عند البخاري، قال: ِإذ ا ح 
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ب ْين ُكمْ  ْثُتُكْم ِفيم ا ب ْيِني و  دَّ ل ْيِه، و ِإذ ا ح  م اِء، أ ح بُّ ِإل يَّ ِمْن أ ْن أ ْكِذب  ع  ْرب  أل  ْن أ ِخرَّ ِمن  السَّ ِخْدع ٌة،  ، ف ِإنَّ الح 
لَّم  ي ُقوُل:  س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ُسول  َّللاَِّ ص  ِمْعُت ر  اُء »و ِإنِّي س  اُث األ ْسن اِن، ُسف ه  م اِن، أ ْحد  ي ْخُرُج ق ْوٌم ِفي آِخِر الزَّ س 

ن اِجر ُهمْ  اِوُز ِإيم اُنُهْم ح  ْيِر ق ْوِل الب ِريَِّة، ال  ُيج  ْهُم ِمن  األ ْحال ِم، ي ُقوُلون  ِمْن خ  م ا ي ْمُرُق السَّ يِن، ك  ، ي ْمُرُقون  ِمن  الدِّ
ا ل ِقيُتُموُهْم ف اْقُتُلوُهْم، ف ِإنَّ ِفي ق ْتِلِهْم أ ْجًرا ِلم ْن ق ت ل ُهْم ي ْوم  الِقي ام ة ( ِميَِّة، ف أ ْين م  . وحديث أبي سعيد الخدري الرَّ

ل   لَّى َّللاَُّ ع  ي ْقر ُءون  اْلُقْرآن  ال  عند البخاري، ع ِن النَِّبيِّ ص  : ) ي ْخُرُج ن اٌس ِمْن ِقب ِل اْلم ْشِرِق و  لَّم ، ق ال  س  ْيِه و 
تَّ  ِميَِّة، ُثمَّ ال  ي ُعوُدون  ِفيِه ح  ْهُم ِمن  الرَّ م ا ي ْمُرُق السَّ يِن ك  اِوُز ت ر اِقي ُهْم ي ْمُرُقون  ِمن  الدِّ ْهُم ِإل ى ُفوِقِه ُيج  ى ي ُعود  السَّ

: ِسيم اُهُم التَّْحِليُق، أ ْو ق ال  التَّْسِبيُد. وكذا حديثه عند مسلم، قال: قال رسول هللا قِ  يل  م ا ِسيم اُهْم ؟، ق ال 
ن اِجر ُهْم، -ذو الخويصرة  –صلى هللا عليه وسلم: ِإنَّ ِمْن ِضْئِضِئ ه ذ ا  اِوُز ح  ، ق ْوًما ي ْقر ُءون  اْلُقْرآن  ال  ُيج 

ِميَِّة، ي ْقُتُلون  أ   ْهُم ِمن  الرَّ م ا ي ْمُرُق السَّ ِم ك  ْسال  ُعون  أ ْهل  اأْل ْوث اِن، ي ْمُرُقون  ِمن  اإْلِ ي د  ِم و  ْسال  ْكُتُهْم ْهل  اإْلِ ل ِئْن أ ْدر 
 أل  ْقُتل نَُّهْم ق ْتل  ع اد  (.

 وحرقاً  وقنصاً  وهذا مشاهد مالحظ في أن داعش يرسلون أسلحتهم على الغالب في أهل اإلسالم ذبحاً 
دون أهل األوثان، فجّل من يقتلون هم من المسلمين، بحجة أنهم سكتوا عن كفر الحكام ورضوا به ولم 
يخرجوا عليهم، فكانوا واقفين عن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوجب قتلهم، أو أنهم ارتكبوا كبائر 

الفوضى وبث الرعب في قلوب الناس  فأرد بذلك خوارج العصر إيجاد أصبحت ألجلها دماءهم حالالً 
 .واإلساءة إلى ديننا الحنيف

والنبيُّ صلى هللا عليه وسلم يقول في حديث عبدهللا بن مسعود عند الشيخين، واللفظ للبخاري، قال: )  
: الثَّْيُب الزَّاِني، و النَّْفُس ِبالنَّفْ  ث  ى ث ال  ُم اْمِرئ  ُمْسِلم  ِإالَّ ِبِإْحد  م اع ِة (. ال  ي ِحلُّ د  ُق ِلْلج  ِس، و التَّاِرُك ِلِديِنِه الُمف ار 

وحديث عبدهللا بن عمر عند البخاري، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ) ل ْن ي ز ال  اْلُمْؤِمُن ِفي 
ر اًما (. وفي حديث عبدهللا بن عمر عند البخاري، قا ًما ح  ة  ِمْن ِديِنِه، م ا ل ْم ُيِصْب د  م ل  ُفْسح  ل: ) م ْن ح 

ل ْيس  ِمنَّا (. وعند النسائي من حديث عبدهللا بن عمر، عن النبي صلى هللا عليه وسلم، قال:  ال ح  ف  ل ْين ا السِّ ع 
)لزوال الدنيا أهون عند هللا من قتل رجل مسلم (. وغيرها من األحاديث التي تجعل ما تصنعه داعش في 

 عما دعا إليه ديننا الحنيف.دائرة الغلو والبعد عن جادة الممشى و 
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ألجل ذلك كله ولما عرفناه من ديننا اإلسالمي الحنيف، دين الصفح والعفو عن المذنب، دين الوسطية 
واالعتدال وعدم التشدد حتى في العبادة، ال تمثل داعش وما تحمله من غلو وتطرف في األفكاِر اإلسالم  

ة على ضرورة المسامحة وعدم األخذ بالذنب، قال تعالى: } وأهله. ألن اإلسالم تظافرت وتواترت فيه األدل
تَّى ي ْأِتي  هللُا ِبأ ْمِرِه {البقرة:  ف اْعُفوا و اْصف ُحوا ْلي ْصف ُحوا أ ال  ُتِحبُّون  أ ْن ي ْغِفر  119ح  ْلي ْعُفوا و   . وقال سبحانه: } و 

َّللاَُّ غ ُفوٌر ر ِحيٌم { النور:  ي ْعُفو . وقال أ22َّللاَُّ ل ُكْم و  ب ْت أ ْيِديُكْم و  س  اب ُكْم ِمْن ُمِصيب ة  ف ِبم ا ك  م ا أ ص  يضا: } و 
ل ْيِه 31ك ِثير  { الشورى:  ع نْ  لَّى َّللاَُّ ع  ُسوُل َّللاَِّ ص  : ق ال  ر  . وعن أبي هريرة رضي هللا عنه عند مسلم، ق ال 

ْت  لَّم : ) م ا ن ق ص  س  م ا ز اد  َّللاَُّ  و  ق ٌة ِمْن م ال  و  د  م اص  ْفو  ِإالَّ ِعزَوا، و  ف ع ُه َّللاَُّ (. وعن   ع ْبًدا ِبع  ٌد هللَِّ ِإالَّ ر  ع  أ ح  ت و اض 
ُموا، اْغِفُروا  ُموا ُتْرح  ِ ي ُقوُل: ) اْرح  ِمع  ر ُسول  َّللاَّ عبدهللا بن عمرو بن العاص كما عند أحمد في المسند، أ نَُّه س 

ْيٌل أل   ُلوا و ُهْم ي ْعل ُمون  (. حتى أن ي ْغِفِر َّللاَُّ ل ُكْم، و  ل ى م ا ف ع  ون  ع  ْيٌل ِلْلُمِصرِّين  الَِّذين  ُيِصرُّ اِع اْلق ْوِل، و  ْقم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثيرا ما منع عمر بن الخطاب من إقدامه على قتل البعض بذنوب 

عنه عندما أرسل برسالة إلى  ارتكبوها، وال أدل على ذلك من قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي هللا
يعلمهم فيها بأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والقصة من حديث علي بن أبي  -قريش  –المشركين 

ب يْ  لَّم  أ ن ا و الزُّ س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ُسوُل َّللاَِّ ص  ث ِني ر  ، طالب رضي هللا عنه عند الشيخين واللفظ للبخاري، قال: ب ع  ر 
ا ِكت اٌب ف ُخُذو و الِمقْ  ه  م ع  ا ظ ِعين ًة، و  ، ف ِإنَّ ِبه  اخ  ة  خ  ْوض  تَّى ت ْأُتوا ر  : )اْنط ِلُقوا ح  ِد، ق ال  اد  ْبن  األ ْسو  ا( د  ُه ِمْنه 

ِة، ف ِإذ ا ن ْحُن ِبالظَِّعين ِة، ف ُقْلن ا ْوض  ْين ا ِإل ى الرَّ تَّى اْنت ه  ْيُلن ا ح  ى ِبن ا خ  ا  ف اْنط ل ْقن ا ت ع اد  ، ف ق ال ْت: م  أ ْخِرِجي الِكت اب 
ا ف أ ت يْ  ْتُه ِمْن ِعق اِصه  ، ف أ ْخر ج  ، ف ُقْلن ا: ل ُتْخِرِجنَّ الِكت اب  أ ْو ل ُنْلِقي نَّ الثِّي اب  لَّى م ِعي ِمْن ِكت اب  ُسول  َّللاَِّ ص  ن ا ِبِه ر 

اِطِب ْبِن أ بِ  لَّم ، ف ِإذ ا ِفيِه ِمْن ح  س  ل ْيِه و  ة  ِإل ى ُأن اس  ِمن  الُمْشِرِكين  ِمْن أ ْهِل م كَّة  ُيْخِبُرُهْم ِبب ْعِض هللُا ع  ي ب ْلت ع 
لَّم :  س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ُسوُل َّللاَِّ ص  لَّم ، ف ق ال  ر  س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ُسوِل َّللاَِّ ص  اِطُب م ا ه ذ ا؟»أ ْمِر ر  : ي ا «ي ا ح  ، ق ال 

ُسول  َّللاَِّ، ال   ان  م ْن م ع ك  ِمن  ر  ك  ا، و  ل ْم أ ُكْن ِمْن أ ْنُفِسه  ، و  ْيش  ًقا ِفي ُقر  ل يَّ ِإنِّي ُكْنُت اْمر ًأ ُمْلص  ْل ع   ت ْعج 
ا أ ْهِليِهْم و أ ْمو ال ُهْم، ف أ ْحب ْبُت ِإْذ ف ات ِني ذ ِلك  ِمن   اِجِرين  ل ُهْم ق ر اب اٌت ِبم كَّة  ي ْحُمون  ِبه  ِب ِفيِهْم، أ ْن أ تَِّخذ   النَّس  الُمه 

اًدا، و ال  ِرًضا ِبالُكْفِر ب ْعد  اإِلْسال   ْلُت ُكْفًرا و ال  اْرِتد  م ا ف ع  ا ق ر اب ِتي، و  ُهْم ي ًدا ي ْحُمون  ِبه  ِ ِعْند  ُسوُل َّللاَّ ِم، ف ق ال  ر 
لَّم :  س  ل ْيِه و  لَّى هللُا ع  ق ُكمْ »ص  د  ْد ، ق ال  ُعم ُر: ي ا ر  «ل ق ْد ص  : ِإنَُّه ق  ْعِني أ ْضِرْب ُعُنق  ه ذ ا الُمن اِفِق، ق ال  ُسول  َّللاَِّ د 

: اْعم ُلوا م ا ِشْئُتمْ  ل ى أ ْهِل ب ْدر  ف ق ال  لَّ َّللاَّ  أ ْن ي ُكون  ق ِد اطَّل ع  ع  م ا ُيْدِريك  ل ع  ِهد  ب ْدًرا، و   ف ق ْد غ ف ْرُت ل ُكْم (. ش 
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ل ُه النَّاُس، ف ق ال  ل ُهُم وحديث أبي هريرة رضي هللا ع نه عند البخاري، قال: ق ام  أ ْعر اِبَي ف ب ال  ِفي اْلم ْسِجِد ف ت ن او 
، ْجاًل ِمْن م اء  أ ْو ذ ُنوًبا ِمْن م اء  ل ى ب ْوِلِه س  ُعوُه و ه ِريُقوا ع  لَّم :)د  س  ل ْيِه و  لَّى َّللاَُّ ع  ِرين  ف ِإنَّم ا ُبِعْثُتْم ُمي سِّ  النَِّبيُّ ص 

.) ِرين  ُثوا ُمع سِّ ل ْم ُتْبع   و 

وكذا تظافرت األدلة في عدم التشدد في الدين مع التحذير والتنفير منه حتى في العبادة على 
الخصوص، بل أمرت بالقسط واالعتدال وعدم تكليف النفس ما ال تستطيع، قال تعالى: } ال ُيك لُِّف َّللاَُّ 

ا م   ا ل ه  ل ْين  ن ْفسًا ِإالَّ ُوْسع ه  بَّن ا و ال ت ْحِمْل ع  بَّن ا ال ُتؤ اِخْذن ا ِإْن ن ِسين ا أ ْو أ ْخط ْأن ا ر  ب ْت ر  ا م ا اْكت س  ل ْيه  ب ْت و ع  س  ا ا ك 
ْلن ا م ا ال ط اق ة  ل ن ا ِبِه و اْعُف ع نَّا و   مِّ بَّن ا و ال ُتح  ل ى الَِّذين  ِمْن ق ْبِلن ا ر  ْلت ُه ع  م  م ا ح  ْمن ا أ ْنت  ا ِإْصرًا ك  ْغِفْر ل ن ا و اْرح 

ل ى اْلق ْوِم اْلك اِفِرين  { البقرة:  . وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كما عند البخاري 246م ْوالن ا ف اْنُصْرن ا ع 
ل ب هُ  ٌد ِإالَّ غ  ين  أ ح  ادَّ الدِّ ل ْن ُيش  ين  ُيْسٌر، و  ق اِرُبوا من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه: ) ِإنَّ الدِّ ُدوا و  دِّ ، ف س 

ِة (. وقصة الثالثة الذين تقالوا عبادة النبي صل ْلج  ْيء  ِمن  الدُّ ش  ِة و  ْوح  ى هللا و أ ْبِشُروا و اْست ِعيُنوا ِباْلغ ْدو ِة و الرَّ
عليه وسلم، دليل واضح بين في عدم التشدد بالعبادة ونبذ الغلو فيها، فعن أنس بن مالك رضي هللا عنه 

لَّم  كما  س  ل ْيِه و  لَّى َّللاَُّ ع  ث ُة ر ْهط  ِإل ى ُبُيوِت أ ْزو اِج النَِّبيِّ ص  اء  ث ال   عند الشيخين واللفظ للبخاري، قال: ) ج 
أ نَُّهْم ت ق الُّوه ا، ف ق الُ  ل مَّا ُأْخِبُروا ك  لَّم ، ف  س  ل ْيِه و  لَّى َّللاَُّ ع  ِة النَِّبيِّ ص  لَّى  وا:ي ْسأ ُلون  ع ْن ِعب اد  و أ ْين  ن ْحُن ِمن  النَِّبيِّ ص 

ُدُهْم: أ مَّا أ ن ا، ف إِ  ؟ ق ال  أ ح  ر  ا ت أ خَّ م  م  ِمْن ذ ْنِبِه و  لَّم  ق ْد ُغِفر  ل ُه م ا ت ق دَّ س  ل ْيِه و  ق ال  َّللاَُّ ع  لِّي اللَّْيل  أ ب ًدا، و  نِّي ُأص 
ق   ْهر  و ال  ُأْفِطُر، و  ُر: أ ن ا أ ُصوُم الدَّ لَّى َّللاَُّ آخ  ُسوُل َّللاَِّ ص  اء  ر  وَُّج أ ب ًدا، ف ج  اء  ف ال  أ ت ز  ُر: أ ن ا أ ْعت ِزُل النِّس  ال  آخ 

اُكْم هللَِّ  ِ ِإنِّي أل  ْخش  َّللاَّ ذ ا، أ م ا و  ك  ذ ا و  : أ ْنُتُم الَِّذين  ُقْلُتْم ك  لَّم  ِإل ْيِهْم، ف ق ال  س  ل ْيِه و  نِّي أ ُصوُم و ُأْفِطُر،  و أ ْتق اُكْم ل ُه ل كِ ع 
ل ْيس  ِمنِّي (. اء ، ف م ْن ر ِغب  ع ْن ُسنَِّتي ف  وَُّج النِّس  لِّي و أ ْرُقُد، و أ ت ز   و ُأص 

بينمــا النــاظر إلــى داعــش اليــوم يجــد أنهــم خــالفوا ذلــك كلــه ورمــوه وراء ظهــورهم، وألبســوا أنفســهم لبــاس 
فشــقوا علــى أنفســهم وشــقوا علــى النــاس بصــعوبة التعامــل  الغلــو والتشــدد والتطــرف بــدل االعتــدال والتوســط،

 معهم وإثقال كواهلهم وإلزامهم بأمور فيها أخذ ورد، وكأنهم رغبوا عن سنة النبي صلى هللا عليه وسلم.
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 تشكيل فريق التفتيش 

 الشروط الشكلية و املوضوعية للتفتيش 

 اإلجراءالتحقيق ويترتب على هذا  إجراءاتالتفتيش من  إجراءالشروط الشكلية و الموضوعية للتفتيش : يعتبر أ : 
 أنو انتهاك حرمة مساكنهم و بالتالي يجب  األشخاصالمساس بحرية 

 التفتيش مطابقا للقانون غير مخالف له  يأتي 

  المذكرة مستوفية لجميع الشروط من حيث  هذهتكون  أنالحصول على مذكرة قانونية من المدعي العام  و
 .مكان عمله  أوتحديد المكان والشخص المراد تفتيش منزله 

 تكون المذكرة موقعه من مصدرها و مؤرخة  أن. 

 السليم و قواعد التفتيش  أصول ةالتفتيش مراعاعملية  يجب أثناء 

 الشروط الشكلية للتفتيش : ب : 
تعذر  أوالحضور  أبىكان موقوفا , فان لم يكن موقوفا و إذا يه لالمشتكي عالحضور : يجري التفتيش بحضور  -

كان غائبا يجري  أويحصل التفتيش فيها  ه أنكان موقوفا خارج  المنطقة التي كان يجب علي أوعليه ذلك 
عي شاهدين يستدعيهما المد أو أقاربهبحضور اثنين من  أومن يقوم مقامه  منطقته أوالتفتيش بحضور مختار 

 العام .

وجوبي و ضروري حتى تكتمل  أمريكتب و ينظم محضر بواقع التفتيش و هو  أنتنظيم محضر يجب  -
  .التفتيش التي تقوم بها سلطة التحقيق  أعمالصحة 

غير  أوموقوفا كان ه في المواد السابقة بحضور المشتكي علي المبينةتجري معامالت التفتيش  .ب
 موقوف .

شاهدين  أومختار محلته  أوبحضور وكيله  إماحضوره تجري العملية تعذر  أورفض الحضور  إذا .ت
 . أقاربهبحضور اثنين من  أواثنين 
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من ينوبه للمصادقة و التوقيع عليها وان امتنع  أوالمضبوطة على المشتكي علية  األشياءتعرض  .ث
 .صرح بذلك في المحضر 

شاهدين  أومختار محلته  أوبحضور وكيله  إماتعذر حضوره تجري العملية  أورفض الحضور  إذا .ج
 . أقاربهبحضور اثنين من  أواثنين 

من ينوبه للمصادقة و التوقيع عليها وان امتنع  أوالمضبوطة على المشتكي علية  األشياءتعرض  .ح
 .صرح بذلك في المحضر 

تيش بمعرفة يكون التف أنيجب  أنثىكان المفتش  إذا:  أنثىمن بمعرفة  إال األنثىال يتم تفتيش   .خ
 تنتدب لذلك أنثى
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 أهمية الضبط واملحافظة على الدليل البيولوجي وااللكتروني في مسرح الجريمة

مسرح الجريمة:هو المكان الذي ارتكبت به الجريمة بمـا فـي ذلـك األمـاكن المجـاورة التـي دخـل منهـا الجـاني 
 دليل قد يفيد المحقق في عمله. أو اتخذها طريقًا للهرب والتي يمكن العثور فيها على أي

 الهدف من التحقيق في مسرح الجريمة:

مساعدة المحقق والرسميين اآلخرين في استرجاع الصورة الحقيقية عن كيفية ارتكاب الجريمة، فمـن  
واجب رجل الشرطة الذي يصـل إلـى مسـرح الجريمـة أن يحـافظ علـى كـل شـيء بوضـعه األصـلي حتـى يـتم 

 الجريمة يتم بثالثة طرق وهي:تسجيله، وتسجيل مسرح 

 التصوير. .1

 التخطيط )الرسم التخطيط(. .2

 الضبط والمعاينة. .3

بهـــــذه الطـــــرق الثالثـــــة يمكـــــن أن يعطـــــي المحقـــــق للمحكمـــــة صـــــورة واضـــــحة عـــــن كيفيـــــة ارتكـــــاب  
ة، الجريمـة،ويكون وثــائق ثبوتيــة بــين يــدي المحقــق، وتفيــد فـي مراحــل التحقيــق والتحــري وتعتبــر فائــدة تعليميــ

حيث عن طريق الرجوع إلى الوثائق والسجالت القديمـة وعنـد اإلطـالع عليهـا هنالـك فائـدة تعليميـة وتدريبيـة 
 أيضًا وهذه الطرق مهمة جدًا للرجوع إليها في الوقت المناسب.

 اإلجراءات األساسية التي يجب أن يقوم بها المحقق للمحافظة على مسرح الجريمة:

 الحادث. سرعة اإلنتقال إلى مكان .1

 اصطحاب الخبراء واألدوات والمعدات الالزمة للتحقيق. .2

 مباشرة بعض اإلجراءات الفورية وهي: .3

 تسجيل وقت الوصول للمكان. أ.



65 
 

 منع األشخاص من الدخول والخروج من وإلى مكان الحادث. ب.

 حجز األشخاص من الدخول والخروج في مكان الحادث ألخذ أقوالهم. ج.

 ض على المتهم إن كان موجودًا.إلقاء القب د.

 منع إتصال الجاني مع الشهود أو الشهود مع بعشهم. هـ.

 تحري اآلثار التي تركها الجاني. و.

 الكشف على مكان الحادث. ز.

 أهمية مسرح الجريمة

 يكشف مسرح الجريمة وقوع الفعل الجرمي ماديًا من عدم وقوعه أو أن الفعل جنائي من عدمه. .1

الضوء على األماكن التي يجب تفتيشها واالشياء الالزم البحث عنها وضـبطها ونوعيـة الخبـراء يلقي  .2
 لها.

يوضح ظروف الجريمة ومدى عالقة المتهم بها وبواعـث ارتكابهـا وتـاريخ وقوعهـا والوصـف القـانوني  .3
 الصحيح لها.

دوات المسـتخدم فـي ارتكابهـا يحدد كيفيـة ارتكـاب الجريمـة واألسـلوب الجرمـي المسـتخدم واآلالت واأل .4
 وطريقة دخول وخروج الجناة من موقعهم من المجني عليه.

يوضح الى حد بعيـد عـدد الجنـاة ودور كـل مـنهم ومعـرفتهم لمكـان الجريمـة وعالقـة الجـاني بـالمجني  .5
 عليه من عدمه ومعرفة عادات الجاني وصفاته أحيانًا.

العثور على اآلثار التي تعتبر ادلة مادية في اسناد التهم الى يمكن من خالل معاينة مسرح الجريمة  .6
 الفاعل كآثار البصمات وبقع الدم.
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معاينة مسرح الجريمة يبقي للقضية حيويتها مهما مر عليها من الزمن دون كشف غموضها او عنـد  .3
 تغيير فريق التحقيق أو المحقق.

 ة ارتكابها لقاضي التحقيق.تنقل هذه المعاينة صورة عن مسرح الجريمة وكيفي .4

 معاينة مسرح الجريمة:

 المقصود بالمعاينة:

هــي إجــراء بمقتضــاه ينتقــل المحقــق إلــى مكــان وقــوع الجريمــة ليشــاهد بنفســه وليجمــع اآلثــار المتعقلــة  -
 بالجريمة وكيفية وقوعها وكذلك جمع األشاء األخرى التي تفيد في كشف الحقيقة.

شاهدة، إذ هي عبارة عن وصف شامل دقيق لمحل الحادث واألشياء التي المعاينة هي المناظرة والم -
وقعــت عليهــا الجريمــة إلثبــات حالتــه بالشــكل الــذي تركــه الجــاني والمعاينــة عصــب التحقيــق ودعامتــه، فلهــا 

ة المرتبة األولى بالنسبة لسائر إجراءات التحقيق األخرى ألنها تعبر عن الواقع تعبيـرًا أمينـًا كمـا يعتبـر دراسـ
 وافية ومتكاملة ألبعاد الجريمة.

 أهداف إجراء المعاينة:

جمع األدلة التي تخلفت عن الجريمة كرفع البصمات وتقصي األثر وتحليل الـدماء، إلـخ...... وكـل  أواًل:
 ما يفيد في كشف الحقيقة سواء ألنه استخدم في إحداث الجريمة أو تخلف عنها.

ح الجريمـة بنفسـه حتـى يـتمكن مـن تمحـيص األقـوال التـي أبـديت إعطاء المحقـق فرصـة لمعاينـة مسـر  ثانيا:
 حول كيفية وقوع الجريمة وتقدير المسافات ومدى الرؤية وغيرها.

ويجب على المحقق عند إجراء إثبات حالة المكان ووصفه تفصيليًا وبيان مدى إمكان وقوع الجريمة  
ات حالة األشخاص واألشياء الموجودة بمكان بالشكل الذي ورد على لسان المجني عليه والشهود وكذلك إثب

 الجريمة ورفع اآلثار المتعلقة بها.
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ــدليل المنقــاد منها،وكــذلك إذا مــا   ويجــب اإلســراع فــي اإلنتقــال للمعاينــة حتــى ال يتطــرق الشــك إلــى ال
ة التـي انقضت فترة ما بين وقوع الجريمة وإجراء المعاينة تسمح بأن يتمكن الجاني من إزالة العناصر الماديـ

 تفيد في كشف الحقيقة.

 شروط إجراء المعاينة:

 سرعة اإلنتقال إلى مكان الحادث: أواًل:

يجـــب علـــى المحقـــق أن يبـــادر باإلنتقـــال إلـــى مكـــان وقـــوع الجريمـــة علـــى جنـــاح الســـرعة والقاعـــدة العمليـــة 
لمحقق الوصـول الصحيحة تقضي بأن تكون المعاينة هي اإلجراء األول الذي يقوم به المحقق وال يستطيع ا

 إلى نتائج هامة إال إذا بادر وأسرع باإلنتقال لمكان الحادث.

إذ أنــه مــن المعــروف لــدينا إنــه عنــدما تقــع جريمــة مــا تهــرع النــاس مــن كــل مكــان متطلعــين ومتســائلين عــن 
الفاعــل ومــنهم مــن يــدخل البيــت ويعبــث بمحتوياتــه ويمســكها بيــده فتخــتلط بصــمات األصــابع وآثــار األقــدام 

ها وقد يقع في أيدي الناس السالح المستعمل في ارتكاب الحادث والذي يكـون قـد ألقـاه الجـاني وهـرب، بغير 
وحيث يقتضي األمر على المحقق أن يكون أسـرع مـن هـؤالء جميعـًا فـي الوصـول إلـى مكـان الحـادث حتـى 

 يكون أول من يضع يده على تلك األشياء،فيصونها من العبث والضياع.

 الدقة: ثانيا:

ب على المحقق مراعاة الدقة التامة أثناء إجراء المعاينة، فينظر إلى كل شيء نظرة الفاحص المـدقق وال يج
يدع أمرًا يهمه أو يقع عليه نظرة مهما صغر شأنه دون أن يقف أمامة طوياًل بـالتمحيص والتأمـل والتسـاؤل 

بهــا وال يقــيم لهــا وزنــًا رغــم أهميتهــا واإلســتنتاج الســليم، فقــد يســتهين المحقــق بــأمور وأشــياء ضــئيلة وال يعبــأ 
ومغزاهــا، ومــن هــذا القبيــل قطعــة قمــاش صــغيرة فــي يــد المقتــول، فقــد يضــبط المــتهم أو يشــاهد تمــزق فــي 
مالبسة إذ ربمـا تكـون قطعـة القمـاش التـي وجـدت فـي يـد القتيـل مـن نفـس مالبـس المـتهم ومـن نفـس الحجـم 

أي شــيء قبــل أن يصــف هــذا الشــيء ويحــدد مكانــه والشــكل كمــا توجــب الدقــة علــى المحقــق أن ال يمســك 
وحدوده والوضع الذي كان عليـه ومـا يوجـد حـول هـذا الشـيء مـن آثـار مـثال سـكينًا قبـل اإلمسـاك بـه يصـفه 
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وهــل شــاهد دمــاء علــى الســكين وأيــن كانــت الســكين بالنســبة للمكــان الــذي وجــدت فيــه الجثــة، كمــا يصــف 
ل والحالة التـي وجـدت عليهـا محتويـات الغرفـة كـل هـذا مـن قبـل المحقق الغرفة التي وجدت فيها جثة المقتو 
 أن يمسك أحد بشيء من تلك المحتويات.

 الترتيب: ثالثًا:

يتبــع المحقــق الترتيــب فــي إجــراء المعاينــة فيصــف حالــة المكــان والمالبــس الــذي يرتــديها المجنــي علــيهم أو 
المنـزل مـن الـداخل يبـدأ مـن البـاب الخـارجي المتهم ومواقـع اإلصـابات وصـفًا مرتبـًا منتظمـًا، فعنـدما يصـف 

ــاء وأنــه يفــتح مــثاًل علــى الجهــة الجنوبيــة حيــث يوجــد شــارع أو يصــف البــاب بأنــه  ويصــف موقعــه مــن البن
مصنوع من الخشب ومن دفة واحده أو دفتين ويغلق بواسطة قفل أو مفتـاح وفيمـا إذا وجـدت القفـل مكسـورًا 

مل أو لـم يسـتعمل العنـف فـي فـتح البـاب وهكـذا، ويصـف المكـان أو سليمًا حيث يـدل علـى أن الفاعـل اسـتع
المجــاور للبــاب مباشــرة وقــد تكــون غرفــة علــى يمــين الــداخل إليهــا، فيصــف الغرفــة ومســاحتها ونوافــذها كمــا 
يصــف النوافــذ وهــل توجــد لهــا قضــبان حديديــة بالنوافــذ أم ال، وآثــار النشــر أو الكســر إن وجــدت، ثــم يصــف 

فـــة بالتفصـــيل ومـــا يشـــاهده فيهـــا مـــن جســـم الكســـر إن وجـــدت، ثـــم يصـــف المحقـــق المحقـــق محتويـــات الغر 
محتويــات الغرفــة بالتفصــيل ومــا يشــاهده فيهــا مــن جســم الجريمــة )جســم القتيــل ومكانــه( ثــم آثــار الــدماء أو 
مقذوفات ألعيرة نارية أو أثرها على الجدران ثم يعـاين الغرفـة المالصـقة، ثـم ينتقـل بعـدها إلـى المكـان الـذي 
يليها مراعيًا ذات الترتيب، ثم يراعي المحقق الطريقة المذكورة في وصف اإلصابات التـي يشـاهدها المحقـق 
فــي جســم المجنــي عليــه أو المــتهم فيبــدأ بالكشــف علــى الــرأس ويثبــت اإلصــابات والجــروح التــي بــالرأس ثــم 

الجسـم حتـى القـدمين، والغـرض بالجبهة، ثم الوجه والرقبة، فأعلى مقدم الجسم عند الكتفين ثم بقية أعضـاء 
من مراعاة هذا الترتيب هو إثبات كل صغيرة وكبيرة فال يفوت على المحقق شيء من تلـك اآلثـار إذا راعـى 

 الترتيب في المعاينة.

 الرسم التخطيطي رابعًا:
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ــد إجــراء المعاينــة يضــع المحقــق رســمًا تخطيطــًا لمكــان الجريمــة، يوضــح فيــه المكــان الــذي وقعــت فيــه  عن
ريمـــة واألمـــاكن األخـــرى التـــي تحـــيط بـــه، فـــإذا وقعـــت الجريمـــة فـــي الطريـــق فيرســـم هـــذا الطريـــق رســـمًا الج

تخطيطيـًا، الطـرق المتفرعـة منـه، ومـا يقـع علـى جانبيــة مـن مـزارع ومسـاكن وغيـر ذلـك، ويشـير إلـى المكــان 
ميـة اسـتعملت فـي الذي وجدت فيه الجثة ويحدد المكان الذي يعثر فيـه علـى أي دليـل مـادي أو أيـة أداة جر 

الحــادث، كمــا يشــير الرســم إلــى مواضــع آثــار األقــدام وإتجاههــا أيضــًا أو بصــمات األصــابع كــذلك مــثاًل فــي 
جريمــة الســرقة، يبــين فــي الرســم المكــان الــذي دخــل منــه الجــاني مــن بــاب او فجــوة أحــدثها الفاعــل بجــدار 

 المنزل الخارجي، من النافذة أو من سطح منزل مجاور وهكذا.

إذا ارتكبت الجريمة داخـل بنـاء فيرسـم المحقـق الموقـع ومـا يحـيط بـه مـن الخـارج ثـم يحـدد المكـان الـذي أما 
كان مسرحًا للجريمة، فيرسم المكان الذي وجدت فيه الجثة وموضعها فوق سرير أو بجوار الخزانة أو ملقاة 

 في بئر ماء.

دقــة والوضــوح وبــادر المحقــق إلــى إجرائهــا وال يغيــب عــن المحقــق أهميــة هــذا كلــه فكلمــا اتســمت المعاينــة بال
وتخطيطها كلهـا وصـل بـالتحقيق إلـى نتـائج طيبـة فـي سـبيل ظهـور الحقيقـة، وسـنتناول هـذا الموضـوع أكثـر 

 تفصياًل في مبحث مستقل في الفصل الثاني من هذا البحث نظرًا ألهميته.

 التصويرخامسًا:

يمــة، فــإن التصــوير ينقــل صــورة حيــة وواقعيــة عــن إذا كــان تخطــيط مكــان الحــادث ينقــل صــورة تقريبيــة للجر 
الجريمة التي وقعت فيه، لذلك فإن التصوير ضروري ال سيما إذا شمل جميع األماكن المحيطة، ثم يصور 
المكــان مــن الــداخل ويصــور كــذلك جثــة القتيــل بالوضــعية التــي وجــدت فيهــا، وكمــا تركهــا الجــاني، ثــم يعــود 

لتي وجدت عليها، ويصور أي شيء لـه عالقـة بالحـادث، وسـوف نغطـي ألدوات الجريمة والوضعية أيضًا ا
                                                                      هذا الموضوع في مبحث مستقل في الفصل الثاني من هذا البحث.                                                                      
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 اآلثار البيولوجية :

سوائل الجسم هي مجموعه اآلثار التى يكون مصدرها )حي( كاإلنسان ، النبات ، الحيوان ، وتقسم االثار 
 البيولوجية إلى :

 .   الدم وسوائل الجسم )اللعاب ، السوائل المنوية ، العرق، ...(1

 .   الشعر والخيوط النسيجية .2

 

 عينات الدم : -1

) اسرنج ( أو ماصة وتوضع داخل أنبوب زجاجي  سائل: يتم رفعها بواسطة إبرة طبيةعينات الدم ال -
 مانع للتجلط .

 

 أن تجف مرطبه بالماء المقطر ويتم وضع القطنه بعد عينات الدم الرطب : يتم رفعها بواسطة قطنه  -
 بتركها بالهواء الطلق وبمكان مظلل داخل مغلف ورقي مثقب.

 عينات الدم الجاف :  -

يتم رفعها إذا كانت على سطح متحرك عن طريق قص ذلك السطح إذا كان ممكنًا مثل: ورق  -1     
 الجدران أو الرقائق الخشبية الملطخة ببقع الدم ويتم وضع هذه العينات في مغلفات ورقيه خاصة.

ونظيفة أما عينات الدم الجاف على سطح ثابت فيتم كشطها أو حفها باستخدام شفرة  جديدة  -2     
لتجنب تلوث العينه ، ويتم وضعها في مغلف خاص، و يمكن كذلك ترطيب قطنه بماء مقطر 

 ومسح عينة الدم  .
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عينات السوائل المنوية: تظهر أهميتها خاصة في قضايا االعتداءات الجنسية سواء االغتصاب أو  -1
المالبس او هتك العرض حيث يجب اثبات وجود الحيوانات المنوية على جسم الضحية او 

 األغطيه .
 

 طريقة تحريز عينات السوائل المنويه)قطعة مالبس عليها سائل منوي(

اذا كانت البقع ال تزال رطبه يجب تركها حتى تجف قبل تغليفها وإذا كانت عمليه التجفيف غير      
بيض بين طرفي ممكنه فان االشياء الصغيره مثل المالبس الداخلية  او المحارم يتم تحريزها بوضع ورق ا

( امام وخلف "الكلسون" لمنع تلوث 2المالبس مثاًل الغيار الداخلي"كلسون" يتم وضع طبق ورقي عدد )
المنطقة االمامية عن الخلفية لتحديد موقع السائل المنوي و ارسالها الى المختبر الجنائي بأقصى سرعه ، 

ف بداخل اكياس بالستيكيه او حيث يتم وضع كل عينه بشكل منفصل وعلى حده وبشكل مرتب ومغل
ورقيه او صناديق كرتونية مع مراعاة كتابة جميع المعلومات الخاصة بالعينة ومكان التقاطها بالضبط على 

 الصندوق الكرتوني .

 

ــر : -3  عينات الشعـــ

 التقاط عينات الشعر القياسية   

 .   من المجني عليه او المتهم .1

مختلفه من الراس من جهة االمام والخلف والجوانب مع مراعاة ان تكون .   اخذ عينات شعر من مواقع 2
 عينة الشعر تحتوي على الجذور ) البصيالت ( عند نزعها .

 .   توضع كل عينه لوحدها في كيس منفصل . 3

 .   ان ال يقل عدد الشعرات عن عشرين شعره .4
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 شعر و حسب طبيعة كل قضيه و يتبع نفس العمليه مع باقي اجزاء الجسم التي يوجد عليها 

 

 عينات اللعاب :    -4

تظهر اهميه فحص اللعاب خاصه في قضايا االعتداءات الجنسيه والسرقات وقضايا االنتحار التي      
يترك بها رسائل مغلفه  و وقضايا التهديد بواسطة ارسال مغلفات الرسائل حيث يتم تحريز العينات التي 

 تحتوي على اللعاب كمغلفات الرسائل واعقاب السجائر لفحص الخاليا الطالئية .

 

 موضوع المعاينة:

 وتشمل المعاينة ما يلي:

 معاينة مكان الجريمة. أوال:

 معاينة جسم ومالبس المجني عليه والمتهم. ثانيا:

 معاينة مكان الجريمة: أواًل:

 معاينة مسرح الجريمة داخل بناء: أ.

قــد تقــع الجريمــة داخــل بنــاء منــزل، مدرســة، خيمــة، فنــدق، مصــنع فــإذا وقعــت الجريمــة داخــل هــذه األمــاكن 
مــثاًل، يبــدأ المحقــق عملــه مــن الخــارج ويوضــح فــي المعاينــة موقــع المنــزل والطــرق والشــوارع المؤديــة إليــه، 

، وهـل يجـاور المنـزل وأسماء هذه الطرق وهل توجد مساكن أخرى مالصقة للمنزل الذي وقعت فيه الجريمة
ـــار  ـــار تســـلق أو أيـــة آث ـــزل مـــن الخـــارج وهـــل بهـــا آث ـــاهي،ويقوم بمعاينـــة حديقـــة المن محـــالت تجاريـــة أو مق
لمقــذوفات ناريــة، آثــار هــدم، ثــم يصــف المحقــق بــاب المنــزل الرئيســي وصــفًا دقيقــًا فيــذكر أنــه مصــنوع مــن 

ع المحقق أن يحقـق الطريـق التـي سـلكها الخشب أو الحديد، ثم يصف بعد ذلك نوافذ المنزل، وكذلك يستطي
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الجاني من الخارج وحتى داخل المنزل، وكذلك يعـاين المحقـق األمـاكن التـي تحـيط بـالمنزل مـن الخـارج، إذ 
ربما يجد فيها آثار أقدام أو بعض المسروقات أو آثار دماء وغيرها، بعد ذلك يقـوم المحقـق بمعاينـة المكـان 

ذكرناها بعد ذلك ويثبت كل مـا يشـاهده فـي الكشـف، فيبـدأ مراعيـًا اول غرفـة  من الداخل، فيتبع القواعد التي
تكــون علــى يمينــه عنــدما يــدخل إلــى المنــزل ويعــاين تلــك الغرفــة ويــدون المالحظــات الهامــة عــن أي شــيء 
يالحظه، ثم ينتقل إلى الغرفة المجاورة، وهكذا حتى يعاين جميع غرف المنـزل بمـا فيهـا الصـالون وملحقـات 

زل، ويجــب مالحظــة التــدقيق أكثــر بمعاينــة الغرفــة التــي وجــدت فيهــا جثــة القتيــل مــثاًل، بعــد أن يصــف المنــ
الغرفـة وصــفًا دقيقـًا وشــاماًل، يحــدد مكـان الجثــة بالضــبط، فهـل وجــدت فــوق السـرير أم ملقــاة علــى األرض، 

دقيقًا،ويــذكر  وهــل كانــت الجثــة عاريــة مــن المالبــس أم عليهــا بعــض المالبــس ، ثــم يصــف المالبــس وصــفاً 
بالكشف جميع اآلثار على يشاهدها، ويفتش الجيوب ما بداخلها، ثم يصف جثة المقتول فهل هي لرجـل أو 
لطفل أو لسيدة، ومـا أوصـاف هـذه الجثـة؟ثم يصـف المحقـق اإلصـابات الناريـة الظـاهرة فـي الجسـم وعـددها 

 يب الشرعي.وحاالتها بدون التطرق إلى األمور الفنية التي هي من إختصاص الطب

 معاينة مسرح الجريمة: ب.

عنــدما تقــع الجريمــة فــي الخــالء، أرض زراعيــة، فــي صــحراء أو جبــل، فــال بــد فــي هــذه الحالــة مــن معاينــة 
المكان ووصف ما يحيط به من األماكن، وبعـد هـذا المكـان عـن المسـاكن أو الطريـق العـام، ثـم وصـف أيـة 

أو آثـار إطـارات السـيارات، ثـم الصـورة التـي وجـدت عليهـا  آثار تشاهد حول المكـان سـواء كانـت آثـار أقـدام
الجثة، هل كانت مكشوفة أو مغطاة بشيء وهل توجـد آثـار للـدماء حـول الجثـة أو بـالقرب منهـا، كمـا يجـب 

 وصف األدوات الجرمية إن وجدت أي شيء له عالقة بالحادث.

 معاينة مالبس وجسم المتهم والمجني عليه: ثانيًا:

فــوق كــل مــا تقــدم معاينــة مالبــس المجنــي عليــه والمــتهم، فيثبــت المحقــق أوصــاف المالبــس  تشــمل المعاينــة
مراعيًا بالوصف الدقة والترتيب مبتدئًا من الرأس حتى القـدمين ويوضـح فـي المعاينـة حالـة المالبـس، حديثـة 

بس آثـــار أم قديمـــة، وهـــل يوجـــد بهـــا آثـــار تمـــزق وموضـــعه، وبقـــع الـــدم والبقـــع األخـــرى وربمـــا يوجـــد بـــالمال
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المقذوفات ألعيرة نارية أو آثـار تـدل علـى المسـافة التـي كانـت بينـه وبـين الجـاني ووقـت إطـالق النـار، فـإذا 
أطلــق العيــار مــن مســافة قريبــة جــدًا شــوهدت عالمــات قــرب إطــالق النــار مثــل اســوداد مــدخل الطلقــة فــي 

جسـم المجنـي عليـه والمـتهم فسـواء  المالبس، ثم يفيد التحقيق، وكـذلك ينلغـي علـى المحقـق أن يقـوم بمعاينـة
 كان المجني عليه حيًا أم ميتًا.

ثم يعاين المحقق جسم المتهم فإذا كان قد ألقي القبض عليه، فيجب فحص جسمه فحصًا دقيقـًا مبتـدئًا مـن 
أعلــى الــرأس حتــى القـــدمين وإثبــات كــل مــا يشـــاهده خــالل ذلــك مــن إصـــابات أو كــدمات أو أيــة آثــار مـــن 

ــيم أظــافر المــتهم رضــوض أو جــروح و  ــًا ضــرورة لتقل يحــدد مواضــع اإلصــابات، كمــا قــد يجــد المحقــق أحيان
ووضعها في مغلف وإرسالها للتحليل الكيميائي، كما هو الحال في جرائم القتل بالسم واإلنتحـار حيـث توجـد 

أظـافر في الغالب آثار السـم عالقـة بأظـافر الجـاني، أو ربمـا توجـد آثـار دمـاء أو قطـع لحميـة صـغيرة تحـت 
 المجني عليه نفسه، ال سيما إذا حصلت مقاومة من قبله ضد الجاني.

 -أخطاء التي تحدث أثناء معاينة مسرح الجريمة :

 عدم المحافظة والسيطرة على مسرح الجريمة. أ.

 ضبط المعاينة. –التخطيط  –أخطاء المعاينة / التصوير  ب.

 آلثار واألدوات الجرمية

يخلفة الجاني من آثار بعد مغادرته مكان الجريمة التـي اقترفهـا مثـل آثـار األقـدام، األثر الجرمي:هو كل ما 
 والبصمات، والمالبس والشعر، والدم......الخ.

ــــل المســــدس، والخنجــــر والعصــــا  ــــي ارتكــــاب الجريمــــة مث ــــة:هي كــــل أداة اســــتعملها الجــــاني ف األداة الجرمي
 والحجارة........إلخ.

آثار مادية أو معنويـة واآلثـار واألدلـة المعنويـة هـي شـعور يحصـل فـي  واألثار الجرمية أما أن تكون  
النفص نتيجة لمشاهدة عمل ما، ويبقى هـذا الشـعور فـي الـذاكرة كـأثر معنـوي مثـل سـماع صـراخ أو صـوت 
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إطــالق عيــار نــاري أو رؤيــة شــخص يقفــز مــن نافــذة، ويســتطيع المحقــق جمــع اآلثــار المعنويــة عــن طريــق 
الحادث مباشرة ألنها قابلة للزوال بسرعة أما اآلثار المادية فهي كـل مـا يتركـه الجـاني اإلستجواب بعد وقوع 

من آثار أو عالمات تفيد في التعرف على شخصـيته أو تـدل علـى كيفيـة وقـوع الجريمـة وهـي أمـا أن تكـون 
العمليــة ظــاهرة للعــين المجــردة مثــل المالبــس أو خفيــة عــن العــين كــالمالبس حيــث يــتم اللجــوء إلــى الوســائل 

إلظهارها وتحصل اآلثار المادية في معظم األحيان من تماس أو احتكاك جسمين ببعضـهما، حيـث أنـه إذا 
احتك جسمان بعضهما ببعض فال بد أن يترك أحـدهما أثـرًا لشـكلة أو مادتـه علـى اآلخـر مـثاًل الجسـم يتـرك 

تـرك كـل منهمـا أثـره علـى اآلخـر، أثرة أو شكله على الجسم الصلب وبالعكس، والجسـمان الصـلبان اللينـان ي
ــًا بشــكل ذرات دقيقــة ال تــرى  ــًا بــل يمكــن أن يكــون خفي وليســت مــن الضــروري أن يكــون األثــر الماديــة مرئي
بالعين المجردة وقد يتمكن الجاني من القيام بعمله بعيدًا عن األنظـار، إال إنـه ال يسـتطيع غالبـًا أن يسـيطر 

و إحتكــاك جسـمة باألشــياء التـي حولــه ومجـرد تفكيــره وخوفـه مــن علـى كافــة تحركاتـه فيحــول دون مالمسـة أ
افتضاح أمره يجعله عاجزًا عن التحكم في تصرفاته، فأثار األقدام والبصمات والـدماء وغيرهـا تحـدث بشـكل 
ــد فــي التعــرف علــى شخصــية الجــاني، كمــا يمكــن العثــور فــي مســرح الجريمــة علــى  عفــوي ال شــعوري وتفي

ت ظـروف فارغـة،وأمالح ويمكـن العثـور علـى بصـمات علـى السـالح ويمكـن أن السالح نفسه ورؤوس طلقـا
نجد على السالح آثار دم أو شعر أو خيوط نسيجية ويمكـن أن نجـد رؤوس طلقـات مبعثـرة فـي الجثـة وهـذا 
يفيــدنا عــن مكــان وجــود الجــاني أثنــاء إطلــق النــار عــن طريــق مــدخل الطلقــة ووضــع الجثــة، وتتوقــف درجــة 

ثـار الماديــة علــى أنـواع وظــروف الجريمــة ففـي كثيــر مـن األحيــان ال يعثــر علـى أثــر ماديــة اإلسـتفادة مــن اآل
 للجاني يفيد في الداللة على شخصه فيلجأ المحققون إلى وسائل أخرى إلدانته.

وتختلــف مــدى قــوة االثبــات لآلثــار الماديــة، فبصــمة اإلصــبع تعتبــر دلــياًل قاطعــًا إلدانتــه ويعتبــر أثــر  
اين قوتهــا حســب ظــروف الحــادث، إذ أن كثيــرًا مــن النــاس ذو فئــات واحــدة مــن الــدم، ولكــي الــدم قرينــة تتبــ

يحصـل المحقــق علــى أقصــى مــا يمكــن مــن الفائــدة مــن اآلثــار فإنــه يجــب عليــه أن يعــرف كيــف يجمــع هــذه 
 اآلثار المادية وكيف يحافظ عليها ثم تستخلص منها المعلومات ثم كيف تفسر هذه المعلومات.
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 ثار المادية ومدى فائدتهاأنواع اآل

 األثار المادية أنواع كثيرة يصعب تعدادها ومنها:

بصمات األصابع، آثار األسنان، والكف، واألقدام، آثار عجـالت السـيارات، والـدراجات وآثـار أدوات  
خلــع، وكســر األقفــال، البقــع الدمويــة، وخصــل الشــعر، قطــع المالبــس، المــواد العالقــة تحــت األظــافر، آثــار 
ـــاب الســـجائر، قطـــع الزجـــاج، ظـــروف ومقـــاذيف األســـلحة، الغبـــار،  ـــار الزيـــوت، أعق ـــدهان، األمـــالح، آث ال
الوثائق، آثار كيماوية كالسموم والمخدرات وغير ذلك كل ذلك يدل على أن شخصًا معينـًا كـان موجـودًا فـي 

دة أو خـرج مـن البـاب وأثـار مكان الجريمة أو أنه أمسك باألداة الجرمية كالسالح مثاًل أو أنه دخل مـن النافـ
الدماء قد تدلنا على الطريق الذي سلكه أو على مكان وقوع الجريمة أو على المكان الذي دفنـت فيـه الجثـة 
ــدهان تفيــدنا فــي تمييــز الســيارة الداهســة عــن غيرهــا  والبقــع تشــير إلــى وقــوع حــادث أعتــداء جنســي وقطــع ال

 كانت موجودة في المكان.والسجائر الملونة بالحمرة تدلنا على أن أمراة 

 األدلة الرقمية في مسرح الجريمة ومسرح جريمة الحاسوب

 أنواع جرائم الحاسوب :

 .  جرائم واقعه على الحاسوب نفسه .1

 .  جرائم واقعه على البيانات .2

 .  جرائم واقعه على الخصوصية الشخصيه .3

 -.  جرائم واقعه على االموال مثل :4

 أ.   عمليات التزوير والتزييف .     

 ب.  االعتداء على حقوق الملكيه الفكريه مثل قرصنة البرامج واالعتداء على العالمات التجاريه .    

 ج .  جرائم غسيل األموال باستخدام اإلنترنت .    
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 د .   سرقة أرقام بطاقات االئتمان .    

 هـ .   جرائم مخله باآلداب .   

 -جرائم موجهة ضد السلطات وتشمل :  و.      

 .  نشر معلومات سريه عن المعلومات العسكريه .1           

 .  اإلرهاب اإللكتروني وغيرها .2           

 االجراءات المتبعة في التعامل مع قضايا االدلة الرقمية :

الة التي هو عليها ، . عند وجود جهاز حاسوب داخل مسرح الجريمه يجب عدم العبث به وتدوين الح1
 مثاًل هل كان جهاز الحاسوب في حالة تشغيل ، مطفأ ، موصول بالكهرباء أو في الطابعه.

 . إذا وجد جهاز واحد او عدة اجهزه فانه يتم ترقيمها حسب التسلسل كل جهاز برمز ورقم متسلسل .2

يمها وتدوين الحالة ( يجب ترقCD DVD. في حالة العثور على دسكات ) فلوبي ( أو اسطوانات )3
 والمكان الذي وجدت فيه  .

. بعد االنتهاء من عملية الترقيم يقوم المصور الجنائي بتصوير جميع األجهزه وملحقاتها ,وفي الحالة 4
 التي هي عليها .

 (.  تحريز االقراص والدسكات واالسطوانات داخل اكياس خاصة)ورقيه أو بالستيكيه5

 عن جهاز الحاسوب. .  تحريز اية اوراق مطبوعه6

. اذا كان الجهاز في حالة تشغيل فاننا نقوم بوضوع  ورق داخل الطابعه واعادة الطباعه ومن ثم تحريز 3
 الورق الذي تمت طباعته.
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 دات :نتآثار الوثائق والمس

 

يتم تصوير هذه الوثائق وإرسال النسخ االصليه للمختبر عن طريق وضعها في مغلفات او أكياس 
بالستيكيه ويجب محاولة عدم ثني العينه او وضع الدبابيس .يجب عدم لمس عينات الوثائق والمستندات 

من المهم في قضايا التزييف هو جمع العينات  وارتداء القفازات في حالة اذا اريد التحري عن اي  بصمات
  تخدمة في التزييف .مثل األحبار ، الصبغات ، الورق ، األوراق النقدية ، األدوات واآلالت المس
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 اإلجراءات واالعتبارات للتعامل مع األشخاص  الخطيرين واملطلوبين

أ : المطلوب : هو كل شخص يوجد بحقه طلب تعميم على جهاز السيطرة أو مرتبط بقضية تحقيقيه قيد 
 النظر لدى السلطات المختصة . 

تحريك الدعوى الجنائية وهو اإلجراء الذي يصدر بشكل ب : الطلب : هو قيد من القيود الواردة على 
 مكتوب من إحدى هيئات الدولة .

 شروط صحة الطلب

 .وجوب إن يكون الطلب بشكل كتابي من الجهة المختصة التي خولها القانون سلطة إصداره.1

ال فان .يلزم إن يتضمن الطلب التعبير بشكل واضح عن إرادة الجهة في تحريك الدعوى الجنائية وإ2
 الطلب قد يفقد قيمته القانونية.

.ينبغي أن يباشر الطلب بمعرفه الشخص الذي عينه القانون لتحقيق هذه الهدف وال يجوز مباشرته من 3
قبل شخص أخر ال يسمح له القانون بذلك وإال فان األمر ال يتعدى أن يكون مجرد بالغ ال يترتب عليه 

 أي اثر إجرائي.

االتهام بوقائع معينه وال يشترط فيه إن يتضمن وصف هذه الوقائع وصفا  .يجب إن يتضمن الطلب4
 قانونيا دقيقا الن تكييف القانوني للواقعة هو من اختصاص النيابة ألعامه ومحكمة الموضوع.

 د. األسباب الموجبة للبحث عن المطلوبين 

.حماية األرواح واألعراض والممتلكات وإشاعة  األمن وفرض النظام.1  
رض هيبة الدولة .ف2  
.إرجاع الحقوق ألصحابها.3  
.وسيلة رادعه لآلخرين.4  
. توفير بيئة صحية للمجتمع.5  
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. تحقيق العدالة االجتماعية والقانونية.6  
. منع الجريمة من االستمرار والتطور واالنتشار.3  
. توديع المطلوبين للجهات المختصة إلجراء المقتضى القانوني.4  
أحكام القانون وتأكيد سيادته.. ضمان احترام 9  

. تحقيق الطمأنينة واالستقرار في المجتمع.11  

 هـ :  العوامل التي تؤخذ بعين االعتبار لدراسة حالة المطلوب  

 درجة خطورة المطلوب ) من حيث عدد القيود الجريمة ونوعية الجرائم المرتكبة ( .1
 البنية الجسدية للشخص المطلوب  .2
 نوع القضية ) الطلب (  .3
 طبيعة مكان سكن أو إقامة الشخص المطلوب  .4
 طبيعة مجتمع الشخص المطلوب ومحيط األقرباء واألصدقاء  .5
 عدد األشخاص المطلوبين معه لنفس الطلب وطبيعتهم  .6
 درجة ذكاء المطلوب . .3
 اإلمكانيات والمعدات المتاحة )مركبات ، أسلحة ، نقود ، أجهزة االتصاالت (  .4
 أهميتها ودرجة تأثيرها .حساسية القضية ) الطلب ( و  .9
 دور ودرجة أهمية  المصادر اإلستخباريه المتوفرة إزاء الشخص المطلوب  .11
 طبيعة مكان إلقاء القبض على المطلوب ) منزل ، المركبة ، الشارع العام ، ....الخ (   .11

 
 :و : اإلجراءات الواجب إجراءها قبل تنفيذ إلقاء القبض على المطلوبين )اإلجراءات الشرطية(

أ :  فتح إضبارة خاصة وتتضمن اسم المطلوب وتفصيالته الشخصية وعنوانه وأماكن تنقالته  ، قيوده ، 
طلباته ، الصورة الشخصية ، المركبات المستخدمة ، أرقام الهواتف ، التدقيق على جهاز السيطرة لمعرفة 
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اءه وأبناءه وأصدقاءه وسحب صورة من سيطرة األحوال ومعرفة  أسماء أشقطلباته وقيوده الجريمة 
 .المقربين

 ب : عمل مخطط كروكي للمنزل أو المكان الذي يتواجد فيه المطلوب

 ج:  مراعاة مكان تواجده وأين من الممكن إلقاء القبض 

 هذه اإلجراءات تفيد فريق متابعة المطلوبين في :

 .تنفيذ خطة أمنية  على أكمل وجه.1

.توفير قاعدة بيانات عن األشخاص المطلوبين مما يودي إلى سهولة العمل والسرعة والكفاءة كونه في 2
 اغلب األحيان يتكرر الطلب على نفس األشخاص 

 .توفير المعلومات السابقة تساعد المحققين في عملهم اإلستخباري وفي اإلستدالل . 3

 الفاعلين باالستدالل على المعلومات السابقة. .قد تؤدي إلى الكشف عن قضايا مجهولة بربطها ب4

.تفيد المعلومات السابقة في سهولة تحديد عدد القوى المشاركة ودرجة تسليحها وعدد اآلليات  الواجب 5
 استخدامها في عملية القبض.

.التعرف على هوية المطلوب تمنع التخبط في اإلجراء من حيث إلقاء القبض على شخص أخر أو وجود 6
 لوب أمام الفريق وعدم معرفته.المط

. حفظ جميع المعلومات فيها وعدم ضياع المعلومات حيث انه يتم إضافة إي معلومة جديدة مهما قلت 3
 أهميتها في االضباره من جميع المرتبات كقاعدة بيانات  .

كان تواجده .وجود بعض المعلومات الفنية مثل أرقام الهواتف تفيد في معرفة أماكن تنقالت المطلوب وم4
 وسكنه واألشخاص الذي تربطهم عالقة فيه بل قد تفيد أيضا بربطه بالقضايا المجهولة.

 ز. فريق المتابعة والقبض على المطلوبين
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 يتكون فريق القبض من : 

 *قائد الفريق .
 *فريق القبض.

 *فريق السيطرة على المكان والمراقبة .
 *فريق اإلخالء.

 .م*فريق اإلسناد والدع
 *مسئول االتصاالت.

 *اآلليات.
 *االسلحه المستخدمة.

 ح. حاالت إلقاء القبض على المطلوب .

 إلقاء القبض على المطلوب يختلف من مكان آلخر وحسب ما هو مبين تاليًا :

 أ: في حال محاولة إلقاء القبض على شخص إثناء وجوده في  الشارع العام فال بد مراعاة ما يلي:

 بطريقه غير ملفته للنظر سواء رقابه آلية  أو راجلة..إن يتم مراقبته 1

 .إخفاء إي أسلحه أو قيود أو أجهزه أو إي مظاهر تدل على رقابة رجال الشرطة.2

 .إن يتم إغالق مداخل ومخارج المنطقة المحيطة للشخص المطلوب.3    

في حال تسلح المطلوب .مراعاة تواجد المواطنين في الشارع وعدم تعريضهم للخطر أو إطالق النار و 4
 استدراجه أو متابعته إلى منطقه خالية من السكان .

.مراعاة عدم تنفيذ إلقاء القبض في المناطق التي يوجد أقارب أو أصدقاء أو مناصرين للمطلوب دون 5
 اخذ االحتياطات الالزمة.
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 .سرعه تنفيذ عملية إلقاء القبض وعدم التأخر واالنشغال بأي أمور أخرى.6

ب وجود فريق للتعامل مع المطلوب وفريق يقوم بحماية فريق إلقاء قبض من إي تدخل خارجي .وجو 3
 وان تكون المركبة العسكرية في الموقع عند إلقاء القبض لسرعة اإلخالء.

 .إن يتم تفتيش المطلوب حسب األصول وتجريده من إي أسلحه بحوزته وتقيده للخلف للسيطرة عليه.4

الكرسي الخلفي للمركبة برفقه الحرس الالزم مع تامين إغالق أبواب المركبة .وضع المطلوب في 9
 والخروج من المنطقة بالسرعة الممكنة إلى اقرب مركز امني.

 إال بوجود أمر من غرفة العمليات. ةالمطارد.في حال تواجد المطلوب في المركبة يتم مراعاة عدم 11

 داخل مركبة عن طريق عدة طرق: .يفضل أن يتم القبض على المطلوب الموجود11

 أ.افتعال أزمات مرورية من اجل تقييد حركة مركبة المطلوب.

 ب.االستفادة من اإلشارات المرورية للقبض على المطلوب.

 ج.عمل نقاط غلق محكمة حسب األصول.

 د.عند إيقاف المركبة ال بد من إيقاف المركبة عن الدوران بإطفائها واخذ المفتاح.

ن المطلوب بوضع يديه على مقود المركبة ليتسنى لفريق القبض من تفتيشه والسيطرة عليه هـ.الطلب م
وال بد من اخذ عدة اعتبارات وهي إخراج المطلوب من المركبة و إن يتم توجيه المطلوب إلى إمام 
 المركبة بزاوية منفرجة ورفع المطلوب ليديه إلى األعلى ووضعهم إلى أعلى المركبة وفتح المطلوب

لقدميه بشكل متباعد ومن ثم تقييد المطلوب إلى الخلف والسيطرة عليه وتفتيشه جسديا من األعلى إلى 
 األسفل.

 ب: في حال محاولة إلقاء القبض على شخص إثناء وجوده في  المنزل فال بد مراعاة ما يلي:

 .إن يتم مراقبة المنزل  بطريقة غير ملفته للنظر سواء رقابه آلية  أو راجلة.0
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 .إخفاء إي أسلحه أو قيود أو أجهزه أو إي مظاهر تدل على رقابة رجال الشرطة حول المنزل .2

 .إن يتم إغالق مداخل ومخارج المنطقة المحيطة للشخص المطلوب.3

 .عمل مخطط كروكي لمداخل ومخارج المنزل  .4

 .ضرورة معرفة الجيران من حيث مداخلهم ومخارجهم .5

 ف المطلوب لتحديد أقرب مكان لوجودهتوفير معيدات بث لهات 6

.وجوب وجود فريق للتعامل مع المطلوب داخل المنزل وفريق آخر يقوم بحماية فريق إلقاء قبض من 3
 إي تدخل خارجي وان تكون المركبة العسكرية في الموقع عند إلقاء القبض لسرعة اإلخالء.

 بحوزته وتقيده للخلف للسيطرة عليه. .إن يتم تفتيش المطلوب حسب األصول وتجريده من إي أسلحه4

 الفوضى والهلع لقاطنيه  ة.مراعاة عدم العبث بمحتويات المنزل والبدء بإثار 9

. القدرة على التحمل والصبر ومواجهة أي تطور طارئ خارج عن الخطة الموضوعة كالمقاومة 11
 والصراخ وطلب النجدة من الجيران مثاًل .

 القبض وعدم التأخر واالنشغال بأي أمور أخرى.. سرعة تنفيذ عملية إلقاء 11

 ط :األمور التي يجب مراعاتها  لفريق القبض قبل الخروج إلى الواجب:

 . رسم خطه محكمة ومراعاة السرية والكتمان  في العمل.0

 .الجدية واالنضباطية والتقيد بالتعليمات .2

صاص وأجهزة االتصاالت وجميع المعدات .التأكد من توفر األسلحة والقيود وعلب الغاز وواقيات الر 3
 والتأكد من سالمتها وقد تتوفر لبعض فرق القبض األسلحة المطاطية والكهربائية.

 .التأكد من جاهزية المركبات من ناحية الصيانة وامتالء خزانات الوقود4
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 .معرفة كل فرد لدوره في العملية تجنبًا للتخبط واالزدواجية  5

 كبه حتى يضمن تواجد جميع أعضاء الفريق قبل وبعد عملية إلقاء القبض..تعيين مسئول لكل مر 6

.التأكد بان جميع أجهزة االتصاالت الالسلكية والجوالة فعاله من ناحية الشحن والربط مع غرفة 3
 العمليات المخصصة .

 األمور التي يجب مراعاتها  لفريق القبض بعد االنتهاء من الواجبي: 

 الفريق وتواجد جميع طاقمه..التأكد من سالمة 1

 .التأكد من المعدات من حيث العدد وسالمتها.2

 .التأكد من خلو جميع األسلحة من إي عتاد حسب األصول.3

.تسليم المطلوب للمركز المختص بموجب ضبط ومحضر إلقاء قبض حسب األصول مع اخذ نسخه تفيد باستالم 4
 لمستلم.األشخاص والمضبوطات باسم ورتبة ورقم وتوقيع ا

 .البحث في النقاط االيجابية وتعزيزها والنقاط السلبية وتالفيها في المستقبل.5

 األخطاء الشائعة التي تحدث إثناء التعامل مع المطلوبين:ك: 

 .عدم إعداد الخطه الالزمة من قبل فريق المداهمة.0

 .عدم اخذ موافقة المدعي العام المختص.2

 المختص ..عدم إبالغ المركز األمني 3

 .عدم إعداد القوه الكافية خصوصا األشخاص الخطيرين والمسلحين.4

 .عدم إفهام القوى المشاركة طبيعة الواجب قبل التنفيذ.5

 .عدم المحافظة على سرية ودقة المعلومات.6

 .عدم التقيد بالتعليمات الواردة في أصول المحاكمات الجزائية في حاالت استخدام السالح.3
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 ومحاضر إلقاء القبض وضبوطات تفتيش المنازل. ترفة الكافية لتنظيم الضبوطا.عدم المع4

عدم اتخاذ اإلجراءات الكافية عند تحديد خطة المداهمة من حيث طبيعة الشخص المطلوب ومكان .9
 التواجد والتضاريس وعدد المطلوبين والتسلح والكثافة السكانية.

 إثناء التعامل مع اآلخرين..التسرع وعدم ضبط األعصاب واالنفعالية 11

 عليها. ء.ترك آليات ألعسكريه من دون الحرس الالزم مما يجعلها عرضة للسرقة واالعتدا11

 .وضع طلقه في بيت النار في السالح وعدم تامين السالح خالل الواجبات .12

ح مما يشكل خطرًا .حمل األسلحة االتوماتيكية إلفراد حديثي الخدمة أو قليلي الخبرة في استخدام السال13
 على نفسه وعلى اآلخرين .
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 اإليقاف والتقييد اآلمن

  نقطة غلقااليقاف ااّلمن / 

 .ضابط تعيين 2.ضابط تعيين 1

 . ضابط مسح4 . ضابط مسح3

 .ضابط إيقاف.6. ضابط إيقاف5

 . ضابط إيقاف مساند 4. ضابط إيقاف مساند 3

 . ضابط تدخل 11. ضابط تدخل 9

  مركبة بوضعية االسناد / حماية .. 11

 
  .ضابط تعيين1  

 التفتيش  نقطة من تقترب التي المشبوهة المركبات لتحديد .ضابط تعيين :2
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 . ضابط مسح3

 التوقف    منطقة من اقترابهم أثناء والمشاة السائق و المركبة نشاط لمراقبة. ضابط مسح: 4

 . ضابط إيقاف5

إذا اعتبرت مشبوهة , توجيه السيارة إلى  ، والتحدث لفترة وجيزة مع السائقينلاليقاف .ضابط إيقاف: 6
                   ضابط اإليقاف المساند                  

 . ضابط إيقاف مساند3

 . ضابط إيقاف مساند :  للقيام بعمليات التفتيش المناسبة. 4

 . ضابط تشاركي 9

 .محلي بنشاط الشرطةإبالغ المجتمع ال . ضابط تشاركي: 11

  . مركبة االسناد : يتم وضع السيارة لحماية منطقة التوقف .11

 تعريف التقييد

والسيطرة عليه في المحتفظ به  شخصهو إجراء يقوم من خالله رجل األمن المختص بضبط ال
 . حسب األصول باستخدام معدات التقيد اً الحاالت التي تقتضي تقيده تقييدًا آمنا و مثالي

 اهداف التقييد

 م والممتلكات .المحافظة على سالمة رجل األمن العا-1

 وضبطه والحد من حركته: المحتفظ به /بهم السيطرة على -2

 المحتفظ به /بهم من أي إعتداء فيما بينهم  المحافظة على سالمة -3

 األشخاص المحتفظ به /بهم  .هروب محاولة منع -4
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 من والى مراكز الطلبتنفيذ وتطبيق تعليمات السوق  - 5

 معدات التقييد املستخدمة لغايات السوق االمن

)أ(   القيد: هو عبارة عن أداة معدنية فوالذية توضع في أيدي المحتفظ به /بهم  للحد من الحركة والسيطرة  
 )وهو متوفر بعدة أشكال وحسب الشركات الصانعة(. 

 

 
 

 )ب( الصندوق األسود 

عبارة عن قطعة من البالستيك المقوى مصممه من اجل تثبيت القيد وإخفاء  ( هوcmcتعرف باالختصار)و
 مقر المفتاح واألمنية.

  ويتكون من: 

 جسم الصندوق.-1

 قفل الصندوق.-2
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 . مقر تركيب السلسلة الحديدية 3

 

 )ج( السلسلة الحديدية 

المحتفظ به وهي عبارة عن حلقات معدنية متصلة على شكل ما يسمى)الجنزير( مصممة لتثبيت أيدي 
 بجسمه عن طريق الصندوق األسود وذلك للحد من حركته .  /بهم 

 

 )د( القفازات 

وهي عبارة عن حافظة لليدين مصنوعة من النايلون المقوى على شكل أكياس اسطوانية توضع أيدي 

 فيها لمنعه من القيام بأعمال غير مشروعة. بهم المحتفظ به /

 وتتكون من:

 الجسم الرئيسي للقفازة.-1

 الحلقات المعدنية.-5
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 المربط الالصق.-3

 

 

 

 ه. قيد األرجل 

 للحد من حركته.  المحتفظ به هو عبارة عن أداة معدنية فوالذية مصممة لوضعها في أرجل 

 

 و. مفتاح القيد 

قطعة معدنية صممت ليتم استخدامها لفك القيد وتأمينه.ويحفظ في قاصة خاصة  وهو عبارة عن أداة أو
  بذلك مع وجوده أثناء الواجب في عهدة المسؤول فقط.
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 ح. غطاء الرأس 

 وهي نوعان : 

من القيام الشخص النوع األول:وهي عبارة عن قناع مخرم يسمح بالنظر من خالله ويستعمل لمنع -1
 د المعدنية التي قد توجد في فمه مثل الشفرات.بالبصق أو نفخ الموا

النوع الثاني:غطاء اسود اللون يتم ثنيه على منطقة العيون لحجب الرؤيا ويسمح بدخول الهواء ،ويجب -2
المصنفين بدرجة  األشخاص إعاقة التنفس .ويستعمل في حاالت نقل  إلىعدم وضعه كاماًل حتى ال يؤدي 

 .المحتفظ به خطير جدًا أو حسب رأي قائد القوة التي تسوق  أوخطير  أوخاص 

 ط. المعدات األمنية المطلوبة عند سوق المحتفظ بهم : 

 . 2مسدس عدد  .أ
 . 2غالف مسدس عدد  .ب
 ذخيرة كافية . .ج
 قيود يدوية ومفاتيحها . .د

 قيود أقدام )مجموعتين( . .ه
 . 2سترة واقية من الرصاص عدد  .و
 سالسل خصر. .ز
 عصا بالستيكية . .ح
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 ك. حاالت استخدام معدات التقييد        

 .حسب األمر الرسمي  من موقع آلخرالمحتفظ به /بهم لنقل  .أ
 خشية أن يقوم بإيذاء نفسه الشخص على تعليمات من الكادر الطبي تفيد بضرورة تقييد  اً بناء .ب

 .خالل فترة العالج مثالً 
إذا كان سلوكه السابق أو الحالي يشير إلى وجود احتمالية أن يقوم الشخص للحد من حركة  .ج

 .بـ
 ( بإيذاء نفسه أو بالتسبب بإيذاء جسدي لشخص آخر .1)

 (تخريب ممتلكات .2)

 او من موقع التفتيش أو مكان إلقاء القبض . ( محاولة الهروب من المركز3)

 ( طبيعة الظرف األمني4)             
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 كتابة التقارير والضبوطاتكيفية 

 أواًل:التقارير

هــو عبـــارة عـــن معلومـــات مــن مـــرؤوس إلـــى رئيســـية، وهـــذه المعلومــات تتعلـــق بواقعـــة أو حادثـــة مـــا  التقرير:
شاهدها المرؤوس بنفسه أو أن معلومات عن هذه الحادثة وصلت إليه عن طريق أشخاص آخـرين، 

المعلومـات فـي التقريـر ويـنظم ويوقـع مـن قبــل وهـذا التقريـر يعطـي صـورة واضـحة عنهـا وتـدون هــذه 
 كاتبة.

 الشروط الواجب توفرها في كتابة التقارير:

ذكر جميع المعلومات التي تتعلق بالموضـوع وذكـر األشـياء الهامـة وعـدم نسـيان أو تـرك أي  -الدقة .1
 التقرير.منها حتى تتحق الفائدة من التقرير بإعطاء الصورة الواضحة والكاملة للواقعة موضوع 

أي أن تكــون الفكــرة الكاملــة عــن الموضــوع فــي ذهنــك قبــل نقلهــا إليــه وبكتابــة  -الموضــوع والوضــوح .2
 التقرير حتى يسهل عليك وبالتالي إثباتها، ويجب أن تكون على 

 شكل فقرات متسلسلة وحرفية وأن تكون كتابتك واضحة وبعيدة عن الغموض والتعقيد.

اإلستغناء عـن العبـارات غيـر الضـرورية وعـن تكـرار المعلومـات فـي  يقصد باإلختصار -اإلختصار .3
التقرير وال يعني اإلستغناء عن بعض التفاصـيل التـي قـد تكـون هامـة، وبمعنـى أخـر يجـب أن يكـون 

 هنالك توافق بين الدقة واإلختصار أي ال يكون اإلختصار على حساب الدقة.

 كيفية كتابة التقارير:

 قة نظيفة.يكتب التقرير على ور  .1

 يكتب التقرير على أكثر من نسخة لتوزيعها حسب الحاجة. .2
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 ترك هامش على يمين الورق. .3

 أن يكون الخط جميل وواضح ومقروء. .4

 اإلبتعاد عن الحك والشطب. .5

 يذكر في منتصف رأس الورقة كلمة )تقرير(. .6

 )رئيس قسم العلوم الشرطية(.يذكر تحت كلمة تقرير إسم الشخص المعنون إليه التقرير مثال  .3

 يذكر الموضوع أسفل إسم الشخص المعنون إليه التقرير. .4

 كتابة التقرير على شكل فقرات ليسهل فهمه وقراءته. .9

إبدأ الفقرة األولى بذكر الوقت والتاريخ والمكان مثل بالساعة:........................من مسـاء يـوم  .11
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق:.................وفي :........................ 

 شارع:...................................بالزرقاء:...........

يــذكر فــي التقريــر مصــدر علمــك بالحادثــة فهــل شــاهدتها بنفســك أم أن المعلومــات وصــلت إليــه عــن  .11
 طريق شخص أو أشخاص آخرين وفي هذه الحالة يذكر أسمائهم وهوياتهم وعناوينهم كاملة.

إذا تعلق التقرير بـالعثور علـى أشـياء ماديـة فيجـب ذكـر هـذه األشـياء وبيـان أوصـافها واألمكنـة التـي  .12
 وجدت فيها.

عنــد اإلنتهــاء مــن كتابــة التقريــر يوقــع مــنظم التقريــر علــى الجهــة اليســرى الســلفى مــن الورقــة ويــذكر  .13
 اسمه ورقمة ورتبته.
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 الضبط ثانيا:

ن معلومــات مــن أكثــر مــن شــخص بواقعــة أو حادثــة شــاهدوها بأنفســهم الضــبط: هــو عبــارة عــن ســرد وتــدوي
 وأثناء وظيفتهم الرسمية ويكتب على عدة نسخ ال تقل عن أربعة نسخ لتوزيعه حسب الحاجة.

 الشروط الواجب توفرها في كتابة الضبوطات:

وط باإلضافة إلى شروط كتابة التقـارير وهـي الدقة/الموضوع/والوضوح/اإلختصـار هنالـك شـر   
يجب توافرها فـي ورقـة الضـبط لكـي يكـون لـه قـوة اثباتيـة لـدى الجهـات القضـائية وغيـر قابـل للطعـن 

 في صحته فيجب عند كتابة ضبط مراعاة ما يلي:

 أن يكون موقعي الضبط قد شهدوا الواقعة بأنفسهم وخالل وظيفتهم الرسمية. .1

 أن يكون خالي من الحك والشطب. .2

 قبل جميع من شهدوا الواقعة حسب األصول.أن يكون موقعًا من  .3

 ذكر األشياء المضبوطة وتمييزها خشية التالعب بها وإستبدالها، وذكر األمكنة التي ضبطت بها. .4

 كيفية كتابة الضبوطات:

 يكتب الضبط على ورقة نظيفة. .1

 يكتب على عدة نسخ ال تقل عن أربعة لتوزيعها حسب الحاجة. .2

 ن الورقة.ترك هامش على يمي .3

 أن يكون الخط واضح ومقروءًا وصحيحًا من حيث الشكل. .4

 اإلبتعاد عن الحك والشطب. .5

 يذكر في أعلى ومنتصف الورقة كلمة )ضبط(. .6
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 ال يوجه و أو ال يعنون الضبط إلى جهة معنية. .3

 ال يذكر الموضوع في أعلى ومنتصف الورقة. .4

ـــــــــــــدء بـــــــــــــذكر الوقـــــــــــــت والتـــــــــــــاريخ والمكـــــــــــــان .9 مـــــــــــــن الســـــــــــــاعة:................من صـــــــــــــباح  الب
ــــي شــــارع...................وأثناء  ــــق:................... وف يــــوم:.......................... المواف

 قيامنا نحن موقعي هذا الضبط بأدناه بالوظيفة الرسمية.

 ال يكتب الضبط على شكل فقرات حتى ال يكون هنالك مجال للتحشية بين سطوره. .11

ذكر األشياء المضبوطة إن وجدت ووضع أرقامها بجانبها مع بيان أعدادها وذكر العالمـات المميـزة  .11
 لها مع ذكر األماكن التي وجدت بها هذه األشياء.

عنــد اإلنتهــاء مــن كتابــة الضــبط يجــب علــى منظمــي الضــبط التوقيــع عليــه مــع ذكــر اإلســم والــرقم  .12
 والرتبة.

 الفرق بين التقرير والضبط:

 يذكر في أعلى ومنتصف الورقة كلمة تقرير أو ضبط. .1

 يذكر إسم الشخص المعنون إليه في التقرير أما في الضبط فال يعنون ألحد. .2

 يذكر الموضوع في أعلى ومنتصف الورقة في التقرير أما في الضبط فال يكتب. .3

بط فيشـــترط أن تكـــون يـــذكر مصـــدر المعلومـــات إن لـــم تشـــاهدها بنفســـك فـــي التقريـــر أمـــا فـــي الضـــ .4
 شاهدتها بنفسك.

 ال يشترط أن يكون التقرير خالل الوظيفة الرسمية أما الضبط فيشترط ذلك. .5

 ينظم التقرير من شخص واحد أما الضبط فينظم من شخصين فأكثر. .6
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 ينظم التقرير على شكل فقرات أما الضبط فال ينظم على شكل فقرات. .3
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 االشتباكقواعد 

اسند بحكم القانون لقوة االمن العام العديد من الواجبات كان من ابرازها المحافظه على االرواح  (أ
المواطنين واعراضهم واموالهم وقد يطلب القيام بذلك في بعض االحيان استخدام قوه كافيه لكي 

العين الساهره على  يتسنى لرجال االمن العام تنفيذ تلك الواجبات بكاءه واقتدار لكي يكونوا بحق
 امن الوطن والمواطن .

لو حظ في االونه االخيره وجود ضعف عام في االداء من قبل المرتبات اثناء التعامل مع بعض  (ب
المواقف والحاالت الطارئه مثل ) التعرض لالعتداء من خالل اطالق النار على اطقم المحطات 
االمنية ودوريات النجده ونقاط الضبط والسيطره وعدم االمتثال لنقاط الغلق باالضافه الى ضعف 

ه والمعمم عليها او المطلوبتردد في مواجهة وصد االعتداءات واثناء التعامل مع المركبات و 
المشبوهه التى التحمل لوحات ارقام وبناء علية كان البد من وضع تعليمات خاصه الستخدام 
السالح ليصبح دليال واضحا تنسجم مع الصالحيات التى منحتها القوانين والتشريعات وتوضيح الية 

 فية التعامل مع المواقف المختلفة . وكي
  -السند القانوني:

تطرقت مجموعه من القوانين والتشريعات االردنية لصالحيات استخدام من قبل رجال االمن العام 
وكما هو مبين تاليا بهدف الوصول الى حفظ االمن والنظام العام وحماية االرواح واالعراض 

 -بقوة الشرطه : واالموال كاحد اهم الواجبات المنوطه
 -( من قانون االمن العام :9المادة ) (أ

حيث نصت على ان االفراد االمن العام اللجوء الى استعمال القوه وبالقدر الالزم الداء واجباتهم 
 -بشرط ان يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك ويقتصر استعمالها على االحوال التالية :

بعقوبة جناية او جنحة او الحبس مدة تزيد على ثالث اشهر القبض على كل محكوم علية  .1
 اذا قاوم او حاول الهرب .
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القبض على كل متهم بجناية او متلبس بجنحة التقل عن ستة اشهر اذا قاوم او حاول  .2
 الهرب .

تنص على  2114( لسنة 9( من قانون مراكز االصالح والتاهيل رقم )6)ب( المادة )
 -مايلي:

ء الى استعمال القوه ضد النزيل اال عند الضرورة وبالقدر الالزم الستعمالها . اليتم اللجو 1
 وبعد استنفاذ الوسائل العادية .

 . الجوز الي فرد من افراد الشرطه استعمال السالح الناري ضد النزالء 2
 -اال في الحاالت التالية :

 )أ( الفرار او محاولة الفرار 
 اقتحام او تحطيم ابواب المركز )ب( االشتراك في هياج او محاولة 

 )ج( استعمال العنف ضد اي شخص في المركز .
 -. يشترط الستعمال افراد الشرطه للسالح مايلي :3

 )أ( انذار النزيل بان الشرطه على وشك استعمال السالح ضده .
 )ب( صدورامر من مدير المركز حال وجوده او من اعلى رتبة في المركز .

 نزيل بقدر االمكان .)ج( اعاقة حركة ال
 

ج. قانون العقوبات : وجاء به العديد من المواد التى يجيز لرجل االمن العام استخدام 
 -السالح وكما يلي :

)أ( اذا تجمهر سبعة اشخاص فاكثر بقصد ارتكاب جرم او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق 
غايه مشتركة فيما بينهم وتصرفوا تصرفا من شأنه وان يحمل من ذلك الجوار يتوقعوا ضمن 

تجمهرهم هذا سيستفزون بدور ضروره او  ا واندائلرة المعقول وانهم سيخلون باالمن العام 
ين لالحالل باالمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهر غير مشروع سبب معقول اشخاص اخر 

. 
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)ب( اذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها 
 لالخالل باالمن العام بصورة مرعبه لالهالي اطلق على هذا التجمهر الشغب .

وانذرهم بالتفرق احد  164بينة بالمادة ( أ اذا تجمهر الناس على الصورة الم163. المادة )2
ممثلي السلطة االدارية قائد الشرطة قائد المنطقة او اي ضابط من ضباط الشرطة والدرك 
ونفقه بالبوق او الصفارة او باي وسيلة اخرى من هذا النوع او باطالق مسدس تبعث منه 

 اشارة ضوئية.
ب بعد اشعارهم بالوسائط المذكورة ب اذا استمر المتجمهرون بالتجمهر بقصد احداث الشغ

بالنقطة أ  او بعد صدور االمر اليهم بالتفرقة بمدة معقولة ولم يستجيبوا لالمر جاز الي من 
 ضباط الشرطة المذكورين بالنقطة 

أ ان يتخذوا كل ما يلزم من تدابير التفريق ما تبقى من المتجمهرين على النحو المذكور او 
بدى اي منهم مقاومة جاز استعمال القوة الضرورية ضمن الحد القبض على اي منهم وان ا

 المعقول للتغلب على المقاوم.
ال يعاقب الفاعل على دفاع مشروع الذي يدافع به عن نفسه او عن غيره او  49المادة  3

 عن ملكه مالم يتسبب هو قصد شرط ان يكون الفعل مناسب والخطا.
الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اسائة استعماله تنص هذه المادة على ان  59المادة  4

 ال يعد جريمة .

 د قانون اصول المحاكمات الجزائية .

من لم يمتثل لمذكرة االحضار او يحاول التهرب ساق جبرًا واذا اقتضى االمريستعين  119المادة  .1
 المكلف بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في اقرب مكان .

الحالة التي فيها تنفيذ مذكرة توقيف يقوم الموظف باصطحاب القوة المسلحة  في 121المادة  .2
 الكافية النفاذها .

 هـ . قانون االجتماعات العامة .
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ان للحاكم االداري فض االجتماع او تفريق المسيرة بالقوة اذا خرج االجتماع او المسيرة  3تنص المادة 
 عن الغاية المحددة الي منهما 

لــى . فــي حــال وجــود متســللين إلــى وحـدات األمــن العــام أو المواقــع المحروســة مــن قبــل األمــن القاعـدة األو 
العام )سفارات , وزارات حكومية ، فنادق ، ... إلخ ( تقوم المكلفون بواجب الحراسة من مرتبات الوحـدات 

 المعنية باإلجراءات األمنية التالية: 

 هدة ومراقبة المتسلل. إتخاذ الوضعية المناسبة والتي تسمح بمشا (  1)

 منع المتسلل بالطريقة المناسبة اذا كان قريبًا منه ويسمح الوضع بذلك .  (2)

طلب المساعدة من قبل عمليات الوحدة الرئيسية من خالل وسيلة اإلتصال المتـوفرة  (3) 
 . 

 المناداة على الشخص المتسلل وتحذيره بأنه سيتم إطالق النار عليه .  (  4)

 

 إمتثل المتسلل لألمر تتخذ اإلجراءات التالية :  اذا (  5)

اإلحتــراس عليــه وإعطــاءه األمــر بــالوقوف والــدوران إلــى الخلــف ورفــع األيــدي  )أ(
 لألعلى. 

 التأكيد على طلب المساعدة الفورية بعد تحرير الموقف العام .  )ب( 

إلقـاء القـبض علـى الشــخص بعـد وصـول المسـاعدة وبعــد تفتيشـه بدقـة وجــرد  )ج(
 المضبوطات التي بحوزته وتحريزها . 

 اذا لم يمتثل المتسلل لألمر :  (  6)

 تحذيره للمره األخيرة بالوقوف وعدم الحركة .  )أ( 
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إذا إســتمر بالــدخول يــتم اطــالق طلقــات تحذيريــة وفــي حــال اســتمر بالــدخول  )ج(
 ق عيار ناري او اكثر على أطرافه السفلية لتعطيله . يتم اطال

إذا لم تـتم إصـابته او تعطيلـه يـتم انتظـار المسـاعدة خـارج المكـان المحـروس  )د( 
 لحين وصول الدعم والمساعدة ليتم تفتيش الموقع والقاء القبض عليه .

ــتم أخــذ وضــعية رمايــة مناســبة بعــد التســتر و  )هـ( الــرد إذا قــام المتســلل بالرمايــة ي
 بالمثل . 

إذا اصيب المتسلل يتم طلب سيارة إسعاف إلخالئه وتحت الحراسة المشددة  )و( 
 ليتم التحقيق معه . 

 التأكد من خلو المنطقة وعدم وجود متسللين آخرين. )ز(

القاعــدة الثانيــة . أنــيط واجــب التعامــل مــع الحــاالت األمنيــة حــول او فــي مراكــز اإلصــالح  هـ.
والتأهيـــل الـــى مرتبـــات مراكـــز االصـــالح والتأهيـــل وادارة امـــن وحراســـة مراكـــز االصـــالح والتأهيـــل 

 وادارات ووحدات االمن العام الميدانية المعنية )حسب تطور الموقف( ويقوموا بالواجبات التالية: 

في حالة التسلل والدخول الى السـجن يـتم التعامـل مـع المتسـلل كمـا ورد فـي القاعـدة  (  1)
األولــى مــع مراعــاة أن ال يــتم اســتعمال الســالح اال إذا كــان لــدى الخفيــر أو مــأمور المركــز 

 . جين بأي وجه آخر غير إطالق النارسبب معقول بأنه ال يستطيع الحيلولة دون فرار الس

في حالـة اإلشـتراك فـي هيـاج عـام داخـل المهـاجع ووجـود محـاوالت لتحطـيم وإقتحـام  (  2)
 المهاجع واألبواب واألسوار الخارجية للمركز تتخذ اإلجراءات التالية : 

ـــذين يقومـــون بالمشـــاركة  )أ(  ـــزالء ال ـــوة المناســـبة اعتمـــادًا علـــى عـــدد الن ـــب الق طل
 بالهياج. 

وفــة مثـل البـوق او مكبــرات الصـوت بــالتوقف يـتم إنـذار النــزالء بـالطرق المعر  )ب( 
 واإلمتناع عن فعل ذلك . 
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ــم يتوقفــوا يــتم إطــالق عــدة طلقــات تحذيريــة بعــد أخــذ األمــر مــن الرتبــة  )جـ( إذا ل
 األقدم في المركز . 

محاولــة الســيطرة علــى الهيــاج بطــرق اخــرى غيــر اســتخدام الســالح اذا ســمح  )د(
 ل للدموع والعصي.الموقف بذلك مثل استخدام الغاز المسي

إطالق النار على األشخاص الـذين يقـودون الهيـاج بصـدد تعطـيلهم ال قـتلهم  )هـ( 
 وباألمر وذلك للسيطرة على الهياج . 

 في حالة اإلستمرار بالهياج بتم اإلطالق على نزالء آخرين وتعطيلهم .  )و( 

والـذي شـأنه  لدى إستعمال العنف ازاء أي مأمور داخل المركز أو أي شـخص أخـر (3)
 تعرض حياتهم للخطر يتم إتخاذ اإلجراءات التالية : 

 طلب القوة المناسبة إعتمادًا على عدد النزالء الذين يقومون بالعنف .  )أ(

 إنذارهم بالتوقف إذا سمح الموقف بذلك .  )ب( 

محاولة إيقافهم بالطرق األخرى غير إستخدام السالح أذا سمح الموقف بذلك  )ج(
 ز المسيل للدموع او العصي . مثل الغا

إطـــالق النـــار علـــى األجـــزاء الســـفلية لجســـم النزيـــل إذا كـــان الخطـــر ســـريع  )د(
 ومباشر وال يمكن درءه إال بالسالح . 

فــي حالــة فــرار نزيــل او محاولتــه الفــرار مــن مركــز االصــالح او الــي مكــان مــتحفظ  (4)
 عليه فيه يتم اتخاذ االجراءات التالية: 

 بالوقوف وعدم الحركة.تحذيره  )أ(
اذا اســتمر بمحاولـــة الفـــرار يـــتم اطـــالق طلقــات تحذيريـــة واذا لـــم يتوقـــف يـــتم  )ب(

 اطالق عيار ناري او اكثر على اطرافه السفلى لتعطيله.
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اذا تــــم اصــــابته او تعطيلــــه يــــتم اســــعافه فــــورًا الــــى اقــــرب مركــــز صــــحي او  )جـ(
 مستشفى واالستمرار بحراسته 

م استعمال السالح اال اذا كـان لـدى حـارس النزيـل او الخفيـر مراعاة ان ال يت )د(
سبب معقول بأنه ال يستطيع الحيلولة دون فرار النزيـل بـأي وجـه آخـر غيـر اطـالق 

 النار.   
لــدى تعــرض الزنــازن التــي تقــل النــزالء والقــوة المرافقــة لحــدث امنــي طــارئ )اعتــداء  (5)

 راءات االمنية التالية : ،خرق امني، مطاردة او اطالق نار(  تتخذ االج
 في حالة المسير على الطرقات : )أ(

( عـــدم الســــماح للســــيارات المشــــتبه فيهـــا الــــدخول بــــين الزنزانــــة واالليــــات 1)
 المرافقة المخصصة للحراسة.

 ( ابالغ غرفة العمليات عن الخطر المحتمل وطلب التعزيز.2)
ين االليـات والزنزانـة ( في حال االشتباه بأن السيارة التي تحاول الـدخول بـ3)

 تشكل خطرًا يتم انذاره باالبتعاد بالطرق المتاحة.
 ( في حال االصرار على ذلك يتم اطالق النار على عجالت السيارة.4)
( اذا اســتمرت المطــاردة وبــدأ االشــخاص بإشــهار االســلحة او اســتخدامها 5)

 .ضد القوة المكلفة بالحراسة يتم اطالق النار عليهم بقصد تعطيلهم
( عـــدم الوقـــوف نهائيـــًا مـــن قبـــل ســـائق الزنزانـــة واالليـــات المرافقـــة اثنــــاء 6)

 الهجوم واللجوء الى اقرب موقع امني لتأمين الحماية.
 ( تقديم المساعدة للمصابين للحفاظ على حياتهم. 3)

ـــاء وجـــوده داخـــل اروقـــة المحـــاكم  )ب( اذا تعـــرض النزيـــل للخطـــر او الهجـــوم اثن
 والمستشفيات :

 طوق حول النزيل من قبل قوة الحراسة المرافقة. ( عمل1)
 ( ابالغ غرفة العمليات بالخطر وطلب المساعدة اذا تطلب االمر.2)
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( قيـــام القـــوة المرافقـــة وحســـب الخطـــة المعـــدة مســـبقًا لهـــذا الغايـــة بحمايـــة 3)
النزيــل واخالئــه مــن المكــان الــى اقــرب مكــان آمــن وتصــدي بــاقي افــراد القــوة 

 حسب تطورات الموقف.للهجوم او الخطر 
ـــدين وبالتنســـيق مـــع قـــوة 4) ـــال المعت ـــتم اعتق ـــى الموقـــف ي ( بعـــد الســـيطرة عل

 االسناد الموجوة في الموقع.
 

ـــوم بهـــذا  و. ـــة لهـــا ويق ـــاطق المحاذي القاعـــدة الثالثـــة . اإلشـــتباك داخـــل المراكـــز الحدوديـــة والمن
الواجب مرتبات ادارة االقامة والحدود والوحدات واالدارات الميدانية المعنية )حسب تطور الموقف( 
وبقصـــد منـــع حـــاالت التســـلل عبـــر المراكـــز الحدوديـــة مـــن أجـــل الـــدخول غيـــر المشـــروع للـــبالد او 

 روج منها او إدخال واخراج مواد ممنوعه ومهربات  وكما يلي : الخ

 إذا كان المتسلل يسير مشيًا على األقدام تتخذ اإلجراءات التالية :  (1)

المنــــاداة علــــى الشــــخص وإعطائــــه األمــــر بــــالتوقف وعــــدم الحركــــة بعــــد أخــــذ  )أ(
 الوضعية المناسبة التي تسمح بإطالق النار . 

تنبيــه األفــراد اآلخــرين بوجــود متســلل بحــاول الــدخول أو الخــروج مــن مركــز  )ب(
  الحدود . 

إذا كـان هنـاك أشـخاص مـدنيين أخـرين فــي الموقـع يـتم إعطـائهم األمـر بأخــذ  )ج(
األرض واإلنبطاح حتى يكون الشخص المتسلل ظاهر ، وحتى ال يتأثر األشـخاص 

 إذا حصلت رماية وإشتباك  .

 لى الشخص أذا لم يمتثل من أجل تعطيله ال قتله . إطالق النار ع )د(

إذا إمتثــل الشــخص لألمــر يــتم التقــدم عليــه مــن قبــل فــردين أو أكثــر وبحــذر  )هـ(
 شديد وإعطائه األمر باإلنبطاح . 
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إلقاء القبض على الشخص بعـد تفتيشـه وتقييـده للخلـف وأخـذ أقوالـه وتحويلـه  )و( 
 إلى مديرية الشرطة المختصة .

 قام المتسلل بالدخول بسيارة تتخذ اإلجراءات التالية :  إذا (2)

تنبيــــه األفــــراد األخــــرين وإغــــالق أبــــواب المركــــز إذا اســــتطاعوا ذلــــك ووضــــع  )أ(
 الحواجز الشوكية ان امكن الغالق الطريق امام السيارة .

 إطالق النار على اطارات السيارة لتعطيلها وإيقافها .  )ب(

لحــــاق بالســــيارة ومطارتهــــا والرمايــــة علــــى إطاراتهــــا قيــــام أحــــد المســــلحات بال )ج(
 لتعطيلها . 

تمريــر المعلومــة إلــى غرفــة عمليــات مديريــة الشــرطة المختصــة عــن الحــادث  )د(
 وعن السيارة وأوصافها حتى يتم فتح نقاط الغلق والقبض على من فيها . 

القاعدة الرابعة . حاالت المداهمة وتفتيش المنازل وإلقاء القبض ويقوم بهـذا الواجـب  ز. 
مرتبات قيادات امن االقاليم وادارة البحث الجنائي وادارة مكافحـة المخـدرات واالمـن الوقـائي 
والوحــدات واالدارات الميدانيــة المعنيــة )حســب تطــور الموقــف( وبقصــد حمايــة أفــراد األمــن 

عــرض حيــاتهم للخطــر وتفويــت الفرصــة علــى األشــخاص مــن أربــاب الســوابق العــام وعــدم ت
ــاء تــأديتهم لواجبــاتهم فــي عمليــات تفتــيش المنــازل  وغيــرهم مــن إيــذاء رجــال األمــن العــام أثن

 وإلقاء القبض وتتخذ االجراءات التالية : 

مــع قبـل القيــام بالمداهمـة وتفتــيش المنـازل وإلقــاء القــبض يـتم الكشــف عـن الموقــع وج (1)
ـــه ، المنـــازل المحيطـــة ، ...إلـــخ( وكـــذلك عـــدد األشـــخاص  المعلومـــات عـــن الموقـــع )مداخل
ـــذ  القـــاطنين والمشـــتبه بهـــم ودرجـــة الخطـــورة المحتملـــة واعـــداد الخطـــط االمنيـــة الالزمـــة لتفي

 الخ( .  1111الواجب والحصول على الوثائق القانونية )اذن تفتيش،امر القاء قبض 
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ة للســيطرة علــى المطلــوبين والموقــع المــراد تفتيشــه ومداهمتــه إصــطحاب القــوة الكافيــ (  2)
 وارتداء جميع االلبسة والمهمات واصطحاب االليات المناسبة للواجب . 

تطويـــق المكـــان المـــراد مداهمتـــه وإغـــالق جميـــع المنافـــذ والتـــي قـــد تســـمح للمطلـــوبين  (3)
 بالفرار . 

ات الحيطة والحذر وتحت غطاء محاولة الدخول بالطرق العادية وإتخاذ أقصى درج (  4)
 من مجموعة من األفراد المسلحين لتدارك أي موقف طارئ . 

إذا قام المشتبه به برفض فتح الباب لرجال الشرطة يتم إنذاره بأنه سيتم كسر البـاب  (  5)
 للدخول ما لم يكن عنصر المفاجاة متطلب رئيسي وضروري لتنفيذ الواجب . 

مشتبه بهم سيقومون بإطالق النار أو إستخدام العنـف ضـد إذا كان هناك شك بأن ال (6)
 رجال األمن تتخذ اإلجراءات التالية : 

 تحذير جميع األفراد وإخبارهم بخطورة الموقف .  )أ(

 إبالغ العمليات وأخذ الموافقة بالمداهمة .  )ب(

محاولة تحديد مكـان تواجـد األشـخاص الخطيـرين داخـل المنـزل ومـا هـو نـوع  )ج( 
 ليح لديهم . التس

 عمل طوق امني داخلي وخارجي. )د(

 إلقاء قنبلة صوتية قبل االقتحام .  )د( 

الــدخول بعـــد كســـر البــاب والقـــاء القـــبض علـــى المشــتبه بهـــم اوإطـــالق النـــار  )هـ(
 لتعطيلهم إذا تطلب الموقف ذلك . 
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تطهيــر المكــان إبتــداًء مــن الغرفــة اليمــين وكــذلك الطوابــق إن وجــدت وضــمن  )و( 
 جراءات السابقة . اإل

تقييد جميع الموجودين وتفتيشهم حتى لـو كـان مـنهم أبريـاء والتثبـت مـن ذلـك  )ز( 
 فيما بعد .

إذا كــــان المشــــتبه بـــــه يحمــــل ســـــالح بشــــكل يهـــــدد حيــــاة فريـــــق المداهمــــة او حيـــــاة  (3)
المتواجــدين فــي المنــزل او كــان يحتجــز رهــائن وقــام بــإطالق النــار مــن داخــل المنــزل تتخــذ 

 اإلجراءات التالية : 
 جمع المعلومات حول الرهائن والمشتبه بهم. )أ(

 يسلم نفسه.يتم التنبيه بأنه سيتم استخدام السالح ان لم  )ب(
 استدعاء فريق التفاوض اذا كان ممكنًا. )جـ(
في حال عدم االسـتجابة يـتم اطـالق النـار ضـمن حالـة تؤكـد اصـابة المشـتبه  )د(

 به وبما يكفل زوال التهديد.
 مداهمة المشتبه به وتحرير الرهائن. )هـ(

 في حالة تفتيش المشتبه بهم تتخذ اإلجراءات التالية :  (4)
 مشتبه بهم بإتجاه الحائط وتحت السيطرة . إيقاف ال )أ(

 تفتيشهم بدقه وتقيدهم .  )ب(
 القيام بعملية تفتيش المكان وضبط الممنوعات .  )ج( 

القاعدة الخامسة . حاالت مكافحة الشغب ويقوم بهذا الواجـب مرتبـات قيـادات امـن االقـاليم  ح. 
وحــدات واالدارات الميدانيـة المعنيــة )حســب وادارة البحـث الجنــائي وادارة الســير واالمـن الوقــائي وال

تطــور الموقـــف( وبقصـــد الســيطرة علـــى المتظـــاهرين ومــنعهم مـــن القيـــام بأعمــال الشـــغب وتـــدمير 
 الممتلكات او تعريض أرواح المواطنين للخطر وتتخذ االجراءات التالية : 

شــــتباك مراقبـــة المشـــاركين بالفعاليـــات االحتجاجيـــة والمتظـــاهرين عـــن بعـــد دون اإل  (1)
معهـــم أذا إلتزمـــوا بالتعليمـــات وذلـــك فـــي حالـــة المســـيرات الحاصـــلة علـــى موافقـــة الســـلطات 

 المختصة . 
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في حال قيـام مظـاهرة غيـر مشـروعة أو خـرج المتظـاهرين الشـرعيين عـن التعليمـات  (2)
 تتخذ اإلجراءات التالية : 

ـــــل الجهـــــه )أ(  ـــــاوض معهـــــم ويكـــــون التفـــــاوض مـــــن قب ـــــذار المتظـــــاهرين والتف  إن
 المختصة.

إذا لم تنجح محاوالت التفاوض وأستمر المتظاهرين بالشغب يـتم التـدخل مـن  )ب(
 قبل القوة المتوفرة بعد أخذ الموافقة من قائد الموقع .

نشر القوة والقيام بـبعض الحركـات االستعراضـية بقصـد ردع المتظـاهرين أذا  )ج( 
 سمح الوقت بذلك . 

 اغالق المنافذ والشوارع التي تؤدي إلى مواقع حساسة ومحمية .  )د(
 ترك بعض المنافذ التي يمكن تشتييت المظاهرة من خاللها .  )هـ( 
إســتخدام قنابــل الغــاز ســواء مــن خــالل القــواذف او القنابــل اليدويــة وخــراطيم  )و( 

 المياه واطالق االعيرة الصوتية او المطاطية. 
 إذا لم يفترق المتظاهرين يتم إختراق المظاهرة بإستخدام العصي .  )ز(
إذا تزايدت أعمال الشغب يتم إطالق بعض األعيرة النارية بالهواء بما يسـمح  )ح(

 عدم اصابة أي شخص. 
إذا تبــين وجــود مســـلحين أو كانــت هنــاك ســـيطرة مــن قبــل حلقـــة القيــادة فـــي  )ط( 

طيـــل األشـــخاص الخطـــرين إضـــافة إلســـتخدام المظـــاهرة يـــتم اســـتخدام القناصـــين لتع
 جماعات القبض . 

القاعــدة السادســة . نقــاط الغلــق والتفتــيش ويقــوم بهــذا الواجــب مرتبــات قيــادات امــن االقــاليم  ط. 
وباالشـتراك مـع ادارة البحـث الجنـائي وادارة مكافحـة المخـدرات واالمـن الوقـائي وادارة السـير وادارة 

القامة والحدود بقصد إلقاء القبض على األشـخاص المطلـوبين وضـبط الدوريات الخارجية وادارة ا
السيارات المطلوبة وما تحمله من مواد ممنوعة دون إلحاق األذى بأفراد الدورية وتتخذ االجراءات 

 التالية : 

إذا تعرضت نقطة الغلـق لمقاومـة مـن قبـل شـخص /أشـخاص خـالل التفتـيش علـيهم  (1)
 تتخذ اإلجراءات التالية : 
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 محاولة السيطرة على الشخص /األشخاص بالطرق العادية )األيدي( . )أ(

منــــع األشــــخاص اآلخــــرين أن وجــــدوا مــــن الخــــروج مــــن الســــيارة واإلحتــــراس  )ب(
 عليهم.

 إستخدام القوة بالقدر الالزم ضد الشخص المقاوم اذا ما تطلب األمر ذلك .  )ج(

شخاص خالل التفتيش عليهم تتخذ إذا تعرضت نقطة الغلق إلطالق نار من قبل األ (  2)
 اإلجراءات التالية  : 

 اإلحتراس والتستر في مكان آمن ويؤمن التخفية .  )أ(

 إطالق النار على الشخص/األشخاص الذين يطلقون النار بهدف التعطيل  )ب(

 إطالق النار من قبل أحد أفراد الدورية على إطارات السيارة لتعطيلها .  )ج(

 األشخاص واإلحتراس عليهم وطلب اإلسعاف للمصابين .  السيطرة على )د( 

 تمرير المعلومات لغرف العمليات وطلب التعزيز . )هـ(

إذا تعرضــــت نقطــــة الغلــــق إلطــــالق نــــار مــــن أحــــد الســــيارات أثنــــاء مســــيرها تتخــــذ  (  3)
 اإلجراءات التالية : 

 اإلحتراس والتستر في مكان امن ويؤمن التخفية .  )أ(

 إطالق النار على الشخص/األشخاص الذين يطلقون النار بهدف التعطيل  )ب(

 إطالق النار من قبل أحد أفراد الدورية على إيطارات السيارة لتعطيلها .  )ج(

 تمرير المعلومات لغرفة العمليات وطلب التعزيز . )د(

 عدم ترك مكان الواجب اال باالمر. )هـ(
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ين الحمايــة والحراســة والمرافقــة االمنيــة للشخصــيات ويقــوم بهــذا القاعــدة الســابعة . أثنــاء تــأم و.  
الواجــب مرتبــات االمـــن الوقــائي مســـندة بوحــدات الميــدان ووحـــدات االســناد )وحســـب مــا يقتضـــيه 

 الموقف( بقصد حماية الشخصيات المحروسة إضافة إلى الحفاظ على أفراد القوة  . 

نــــاء المســــير بالســــيارات تتخــــذ إذا تعــــرض موكــــب الشخصــــية للخطــــر أو الهجــــوم أث (1)
 اإلجراءات التالية : 

 عدم السماح للسيارات التي تقل األفراد الخطرين بإختراق الموكب .  )أ(

 إطالق النار على عجالت السيارة لتعطيلها .  )ب(

 تسجيل المعلومات عن السيارة وتمريرها للعمليات وطلب المساعدة .  )ج( 

إذا إستمرت المطاردة من قبل األشخاص الخطرين وإزداد الخطر يتم إطالق  )د( 
 النار على السائق وتعطيل سيارتهم بأية طريقة . 

 -هـ(  القاعدة الثامنه :

التعامل مع الحوادث االرهابية ويقوم بهذا الواجب مرتبات قيادات امن االقاليم باالشتراك مـع ادارة 
رات واالدالة الجريمية وادارة مكافحـة المخـدرات واالمـن الوقـائي وادارة البحث الجنائي وادارة المختب

 أيالســير والــدوريات الخارجيــة والوحــدات واالدارات الميدانيــة المعنيــة ويكــون القصــد التعامــل مــع 
عمــل ارهــابي وحمايــة االرواح والممتكــات والقــبض علــى االرهــابيين او مــنعهم مــن تحقيــق أهــدافهم 

يقتضـية الموقـف وفـي جميـع القواعـد السـابقه اذا صـرح المعتـدي ان بحوزتــه بـاي وسـيلة وحسـب ما
ــيقن الضــابط او الفــرد مــن وجــود  متفجــرات او حــزام ناســف او كــان بــه مــايعزز تصــريحه او اذا ت
المتفجــرات او الحــزام الناســف يــتم التعامــل مــع الموقــف بالطلــب منــه عــدم الحركــة نهائيــا والتوقــف 

 ستدعاء الفريق المختص ومراقبتة باستمرار بحذر .تماما عن تحريك اطرافه وا
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 قائمة املراجع

 القوانين اوال : 

 م وتعديالته . 0960( لسنة 9قانون اصول المحاكمات الجزائية األردني رقم ) .0

 م وتعديالته .  0950( لسنة 85رقم ) قانون العقوبات األردني. 2

  الكتب العربية :ثانيا : 

 م. 2110، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،  شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيةكامل ، .السعيد ، 0

، الثقافة للنشر والتوزيعع ، األردن، دار  شرح األحكام العامة في قانون العقوبات ) دراسة مقارنة (، كامل ،  السعيد. 2

 م.2112

، دار الثقافعة للنشعر لقوانون أصوول المحاكموات الجزائيوة (أصوول األجوراتات الجزائيوة ) شورح نمور ، محمعد سععيد ،  .3

 م. 2115والتوزيع ، االردن ، 

 م. 5002، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  حقوق األنسان وحرياتهلدباس ، علي عليان أبو زيد ، علي محمد ا. 4

 .  م0993، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 7، ط الوسيط في قانون األجراتات الجنائيةسرور ، فتحي ، . 5

 م . 0995، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  شرح قانون األجراتات الجنائيةحسني ، محمود نجيب ،  .6

 قرارات محكمة التمييز األردنية  :ثالثا : 

 من المجلة القضائية 8/ 816المنشور في الصفحة  28/8/0999) هيئة عامة ( تاريخ  0999/ 431تمييز جزاء رقم .0

 مادة الفكر  التكفيري :رابعا : 
 أ.القران الكريم : 

 .41 :آية ،العنكبوتسورة ا.
 .34 :آية ة،سورة البقر . 3
 .31 - 35اآلايت  ،الكهفسورة . 3
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 .3 :آية ،سورة األحقاف. 4

 .3 :آية ،سورة املنافقون. 5
 .13: آية ،سورة النحل. 4

 ب. االحاديث النبوية الشريفة: 
 .151: ص، 5: ج ،معجم مقاييس اللغة /أبو احلسن بن فارس. 1
 .141 :ص ،5 :ج ،لسان العرب. 3
 .353: ص، 3: ج ،ه 454كتاب الفصل يف امللل واألهواء والنحل /أبو حممد بن امحد بن حزم األندلسي املتوىف . 3
 .443 :كتاب مفردات القرآن للراغب األصفهاين ص. 4
 كتاب معجم الغين أتليف عبد الغين أبو العزم..5

 .(304، ص: 4ج: مغين احملتاج شرح املنهاج ).4
 .114، ص: 1، ج: امللل والنحل للشهرستاين. 7
 .كتاب كشف األسرار عما يف تنظيم القاعدة من أفكار وأخطار عمر بن عبد احلميد. 1


