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ُنةُُدوُ عنُأهميةُاملُ مة:ُمقدِّ

ُنالراحمالالُوقالالال:ُ"سمُاللهُوالحمدُللهُوالصالةُوالسالالالمُرُرسالالولُاللالالهُالالال يُاب
ُ."يرحمهمُالرحمنُارحمواُمنُيفُاألرضُيرحمكمُمنُيفُالسماء

هُلكالالمُنوجالالُّ،ُإلىُأبنائناُيفُالجيشُالوطنيُوالقواتُاملسالاللحةُوالقالالوىُاألمنيالالة
ُعيالالنكمُتُ ونضعُبينُأيديكمُهالال اُاملدونالالةُالتالاليُمالالنُ الال نهاُأْنوالسالم،ُةُالتحيُّ

الُااللتالالزامُمحةُيفُالتعاملُمعُاملالالواطنين،ُوالتالاليُيفُحالالُلُالقيمُالسُّرُتمثُّ
بهاُنعطيُالصورةُاملشرقةُعنُجيشُالوطنُال يُيحميُأبنالالاءُالالالوطنُوحالالدوداُ

كماُفعالاللُنمالالامُُ،والُطائفةُوالُمستبدُ ُحاكٍمُيِشإلىُجلُالُيتحوُّو،ُمهَيوِقُوأمنه
مالالنُالتوفيالالفُالسياسالاليُ،ُاُعبالالرُسمسالالينُعامالالًااألسدُاملجالالرمُيفُجالاليشُسالالوريُّ

ُ.ةوالعبثيُّوالطائفيُواإلغراقُيفُالفسادُوالبطشُ

ُُطاالنضالالباُبمقالالدارتكالالونُقالالوةُجيشالالناُالالالوطنيُُإنُّ ةُوااللتالالزامُب صالالولُاملهنيالالّ
التالاليُُ،مُالثورةُالسوريةقَيِبلُالكاملُةُفضالاُعنُالتمثُّبيُّراتُ واحترامُالتُّ،ُالعسكرية

مبادئهاُيفُالحريالالةُُتُأهمُ وتجلُُّ،والطائفيةنمامُاالستبدادُوالفسادُرُُقامت
والتوزيعُالعادلُللثالالروةُواملالالدسولُُ،سلطةلللُالسلميُداوُ والكرامةُوالعدالةُوالتُّ

سُوطنيةُاحترافيةُبعيالالد ُأ سُ ُمنيةُروبناءُاملؤسسةُالعسكريةُواألُ،وميالق
مالالنُوأ،ُجالاليشُالشالالعبُيكوَنالسياسية،ُِلُالتجاذباتعنُاملحاصصاتُالطائفيةُأوُ

ُقولُالشاعر:ُُُن كْروْلُ،منُالشعبُوإليهُ،الشعب

ُهمُذهبواُُذهبتُأسالقُ ُهمُ ُفإْنُُُُتماُبقيُاألسالقُ ُماُاألممُ إنُّوُُُُُُُُُُُُُُُُُ

كفالالاحكمُُطريالال ُيكتمالالُلُوأْن،ُنسالال لُالسالالالمةُوالحفالالتُلثورتنالالاُووطننالالاُواللالالَه
فُلالالُمالالنُمختُ،ليهُوداعميالالهُوأتباعالالهشالال ِّومُ ُالنمامُاألسالالديُالنصرُربتحقي ُ

ُ.والتنميماتُاملعاديةُلإلنسانيةمُمُ النُ 

ُ

ُإدارةُالتوجيهُاملعنويُيفُالجيشُالوطني

ُ



ُنةُورؤيةُالجيشُالوطنيُوقيمُهدوُ أهدافُاملُ ل:ُاملبحثُاألوُّ
ُ:املدونةُأهدافأوالا:ُ

ُبالالواجبهمُقيالالامهمُأثنالالاءُاألمالالنُوقالالوىُالوطنيُللجيشُلوكالسُُّقواعدُتحديد(1ُ
ُُاملنالالاط ُتحريالالرُيفُالالالوطني ُيفُاالسالالتقرارُوتحقيالال ُ،األمالالنُوحفالالتُ،ةاملحتلالال 
ُ.ُُرةاملحرُ ُاملناط 

ُوضمانُتحقي ُسبيُلُيف،ُاألمنُحفتُةبمهمُُّالقياُمُساللُمييزالتُُّعدُمُضمان(2ُ
ُ.ُُالقانونُلدولةُاألساسيةُوالقيمُاإلنسانُحقوق

ُالالال يُ،القالالانونُوسيادةُحكمُمفهوُمُتعكسُالوطنيُالجيشُمهامُ ُأنُ ُالت كيدُ(3
وفقالالًاُللشالالرائعُالسالالماويةُُومبادئالالهُلقيمالالهُعالالًاَبَتُاإلنسالالانُحقالالوقُويعالالززُيحمالالي

ُ.ليةْوواملواثي ُالدُّ

ُ.العاُمُنماُموالُُّاألمنُسسُ أُ ُبينُمنُهُوُاإلنسانُحقوقُاحتراُمُأنُُّالت كيد(4ُ

ُالالالوطنيُالجالاليشُعالقالالةُةمشالالروعيُُّلت كيالالدُةهامُُّوسيلةاُالسلوكُمدونةُعدُ تُ (5ُ
ُ.ُُالشعبيةُبحاضنته

ُلقضالاليتناُكبيالالر ُدعمالالًاُاملدونالالةُهالالارْتأطُ ُالتالاليُبالقواعالالدُالجالالادُ ُااللتزاُمُعطيي(6ُ
ُ.ليالدْوُواملجتمعُالحليفةُالدولُمنالحّرُأمُُ عبناُمنُسواءاُالعادلة،

ُ

ُ:رؤيتنا:ُثانيًا
،ُوالطائفيالالةُاالسالالتبدادّيةمالالنُاألنممالالةُتحريالالرُجميالالعُاألراضالاليُالسالالوريةُ (1

 واإلرهابُبكافةُأ كاله.ُُُواالنفصالية،ةُوالتنميماتُالتكفيريُّ
 .ناتهكوِّتفري ُبينُمُ ُوالحفاظُرُأمنهُوسالمته،ُدونُأيُّحمايةُ عبناُ (2
 ُ.ُُانتهاكُيُّبوجهُأُعنهاُفاعوالدُّ،ُوالحرياتُاإلنسانُحقوقُوتعزيزُاحتراُم (3
ُ.التمييزُوعدُمُحياديةوالُوالشفافيةُزاهةالنُّ (4
ُ.ملحاسبةواُآلياتُالرقابةُعزيزتوُ،يفُاالنضباطُالحسنُثالمِلا (5



ُ:نامُ قَي:ُِثالثًا
ُ.لنزاهةا(1ُ

ُ.العدالة(2ُ

ُ.ةهنيُّامِل(3ُ

ُُ.القدوةُ(4

ُ.االنضباطُ(5

ُ

ُعملُالجيشُالوطنيلسلوكُوالثاني:ُالقواعدُالحاكمةُاملبحثُ
التيُتحكمُعملُُ،تضبطُه اُالفقراتُااللتزاماتُاألسالقيةُواإلنسانيةُوالقانونية

،ُوتسعىُإلىُاحترامُحقوقُاإلنسالالانُ،عناصرُالجيشُالوطنيُأثناءُأداءُواجباتهم
ُبمهامه.الوطنيُُوحمايةُالحرياتُالعامةُأثناءُقيامُالجيش

ُ:أوالا:ُيفُالسلوكُوالواجبُاملهنيُلعناصرُالجيشُالوطني
ُبالتالي:ُُُالوطنيُيلتزمُعناصرُالجيشُ

دونُُمالالنوُةوفعاليالالُالعملُرُتوفيرُاألمنُوالسالمةُالعامةُللجميالالعُبسالالرعةُُ(1
ضالالينُللخطالالرُيفُجميالالعُعرُ زمالالةُلخ الالخا ُاملُ رُتقديمُاملساعدةُالالُّ،ُوتمييز

ُ لك.لالمروفُكلماُلزمُاألمرُ

ُأثناءُممارسةُالوفيفة.ُبدونُتعاٍلوةُيُّصرفُباحترامُوجدُّ(ُالت2ُُّ

ُوالوفيفيُواالجتماعيُُّواملهنيُُّسلكيُّامَلُاالنضباطب رُمستوياتُُااللتزاُم(3ُ
لقاةُرُعالالاتقهمُبكفالالاءةُمنُتنفي ُاملهامُوالواجباتُاملُ ُنُ مكُّبماُيُ ،ُواألسالقيُّ

ُحقوقُاإلنسان.ُُُومهنيةُيفُإطارُيحترمُويحمي



ُناقبيفُإطالالارُامَلُااللتالالزاُم(4ُ ةُالعسالالكرية،ُب فضالاللُالعالقالالاتُمالالعُاملالالدنيينُيالالّ
لتعزيزُالثقةُوالتعاونُمعهالالمُب يالالةُأداءُالواجبالالاتُ؛ُساتُاملجتمعُاملدنيومؤس

ُمنُالفاعلية.ُُاملطلوبةُب رُمستوىا

وُغيالالرُالقاسالاليةُأُعملُمنُأعمالُالتعالال يبُأوُاملعاملالالةُ(ُاالمتناعُعنُالقيامُب ي5ُّ
ُالت اضيُعنها.ُُ،ُأوحريضُعليها،ُأوُالتماُ ابهوُأُةهينأوُاملُ سانيةُاإلن

بموجالالبُالقالالوانينُالوطنيالالةُُ،عطيتُلهمالسلطةُالتيُأُ ُ(ُاالمتناعُعنُتجاوزُحد6ُّ
ُالناف ةُذاتُالصلة.

أوُُ،فعلُمالالنُأفعالالالُالفسالالادُارتكابُأيُُّوأُ،ةر وةُأوُهديُُّولُأيُّب(ُاالمتناعُعنَُق7
ُالتسترُعليهُساللُقيامهمُبواجبهم.ُُ

نفوذُأوُمكتسباتُ خصية،ُبالاللُُأجلُأيُّ(ُعدمُاست اللُمناصبهمُأوُدورهمُمن8ُ
ُمعُجميعُاملواطنين.ُُُةُبشكلُمتساٍوعيُّرالخضوعُللقوانينُامَل

ُلالفيديوهات،ُأثناءُاملهامُالعسكرية،ُإالُمنُِقو(ُعدمُالتقاطُالصور9ُ الجهالالاتُُبالالَ
ُُ؛املختصالالة ّرّيةُاُيترتالالبُرُذلالالكُمالالنُإسالالاللُبقواعالالدُملالالِ وسالالالمةُالعمالاللُالسالالّ
ُالعسكري.ُُ

مالالنُالتالالزامهمُالقالالانونيُُفُللقالالانونُانطالقالالًاخالالاِلعالاللُمُ ُف يُّبالالُلرؤسالالاءُ(ُإفادةُا10
ُوالوفيفي.ُُ

عتبالالرُ(ُيحمرُرُالرؤساءُإعطاءُأوامرُغيالالرُمشالالروعةُأوُمخالفالالةُللقالالانون،ُوالُتُ 11
ُسؤولية.ُُعنُاملُه اُاألوامرُمانعةا

ُرؤوسين.لُالقادةُقدوةُللَممثُّ(ُيُ 12

 



ُ:األساسيةُالستخدامُالقوةُواألسلحةُالناريةُاملبادئثانيًا:ُ
الجيشُالوطنيُالسالالتخدامُالسالالال ُُا،ُاضطرُ دُال يُتعانيهُسوريُّأمامُالواقعُاملعقُ 

ذلالالكُالُيعنالاليُالتفالالريطُباسالالتخدامُالقالالوة،ُُالملمُواإلرهاب،ُإالُأنُّرُيفُحربهُ
ُماُاالمتثالُللقواعدُالتالية:وإنُّ

،ُليالالةواألسالاللحةُالناريالالةُبالالالتواف ُمالالعُالقالالوانينُالدْوالضرورة:ُتسالالتخدمُالقالالوةُ(1ُ
َُرول اياتُإنفاذُالقانونُيفُالحاالتُالتيُتصبحُفيهاُجميعُالوسالالائلُاألسالالرىُغيالالُ

عتبالالرُاسالالتعمالُويُ .ُ ُالنتائجُاملرجوة،ُوفقطُيفُالحدودُالالزمةولنُتحقُّ،ُالةفعُّ
ةُستعمالُالقوُّجهدُممكنُلتاليفُاُأقصىُينب يُب لُكلُُّاألسلحةُالناريةُتدبير 

ُواألسلحةُالنارية.ُُ

(ُالتناسب:ُيجبُأنُيكونُاستخدامُالقوةُواألسلحةُالناريةُمتناسبةُمعُالهالالدف2ُ
ُر.املشروعُاملطلوبُتحقيقهُومعُالخط

مالالعُُمتوافقالالًاُ(ُاملشروعية:ُيجالالبُأنُيكالالونُاسالالتخدامُالقالالوةُواألسالاللحةُالناريالالة3
ُليةُذاتُالصلة.ُُالقوانينُالوطنيةُوالقوانينُالدْو

تمييالالزُبشالالكلُغيالالرُمشالالروعُرُُاملهامُبالالدونُأيُُُّت نف  (ُعدمُالتمييز:ُيجبُأْن4
أساسُالعرق،ُأوُالجالالنسُأوُالالالدينُأوُالل الالةُأوُاللالالونُأوُالالالرأيُالسياسالاليُواألصالاللُ

ُوأيُتمييزُمنُنوعُآسر.ُ،الوطني

بهالالدفُُ؛ةُالتالالدابيرُالالزمالالةُللتالالدرخُباسالالتخدامُالقالالوة(ُاالحتياطات:ُاتخالالاذُكافالال5ُُّ
 فين.ستهَدتقليلُالضررُالناتجُعنُاستخدامهاُوعدمُالتسببُبالضررُل يرُاملُ 

  



ُ:املبادئُاألساسيةُيفُمعاملةُأسرىُالحربُ:ثالثا
قيادةُوعناصرُالجيشُالوطنيُبمعاملةُأسرىُالحرب،ُوف ُمبادئُالشالالريعةُُتلتزُم

ورُ،ُلي،ُواالتفاقياتُذاتُالصالاللةووف ُمبادئُالقانونُالدْوُ،اإلسالميةُالسمحة
ُم،ُوعليهُيلتزمُالجيشُالوطنيُبماُيلي:1949الثالثةُلعامُرأسهاُاتفاقيةُجنيفُ

ُالُالالال ينُاملوقالالوفينُتجالالااُالعنفُستخداُماالوطنيُُالجيشُعناصرُرُيحمر(1ُ
ُ.قاومةمُأيُُّبدونيُ 

ُديالالنهم،ُ،ُوجنسالاليتهمُأصالالولهمُبسببُوساصةُ،األسرىُبينُالتمييزُعدُم(ُيجب2ُ
ُ.ُُأسرىُاعتباراتُأليُُّأوُ،الفكريةُأوُ،السياسيةُواتجاهاتهمُ،أفكارهمو

ُويحمالالرُ،القالالوةُباسالالتعمالُاألمالالرُيتعلالال ُعنالالدماُساصالالةُالتناسبُمبادئُ ُراعيتُ ُ(3
ُاالسالالتجوابُأثنالالاءُأكثالالرُةفعاليالالُُّرُللحصالالولُالسالالعيُيفُالتعنيفُإلىُاللجوء
ُوضالالمنُالحالالدودُيفُإالُالقالالوةُاسالالتعمالُعالالدُمُنيتعيُُّالحاالتُجميعُويفُ.لياألوُ 

ُ.ذلكُإلىُاللجوءُتستلزُمُالتيُالحاالت

ُأيُُّارتكالالابُويحمالالر.ُاألوقالالاتُجميالالعُيفُإنسالالانيةُمعاملةُالحربُأسرىُمعاملةُ(4
ُجسالاليمًاُانتهاكااُعتبرويُ ُهدته،عُ ُيفُأسيرُموتُسبِّبيُ ُمشروعُغيرُإهمالُأوُفعُل
ُ(.13ُ:املادةُالثالثة،ُجنيفُاتفاقّية)

ُويجالالب.ُاألحالالوالُجميالالعُيفُو رفهمُأ خاصهمُاحتراُمُيفُح ُ ُالحربُألسرىُ(5
ُأنُحالالالُأيُُّرُويجب.ُلجنسهنُُّالواجبُاالعتبارُبكُلُاألسيراتُالنساءُعامُلتُ ُأن
ُ.الرجالُهاالقُّتيُالتيُاملعاملةُعنُالءمةمُ ُتقلُُّالُمعاملةَُنْيَقْلَي

ُ(14ُ:ادةفُالثالثة،ُاملجنيُاتفاقّية)

ُحالالالتهمُهالالابتتطلُُّالتالاليُالطبيالالةُالرعايالالةُوبتقالالديمُ،األسالالرىُبإعا الالةُُلكفُ َتيُ (6ُ
ُ(15ُُُ:ةادفُالثالثة،ُاملجنيُاتفاقية)ُانًامجُُّالصحية

ُ؛الحالالربُأسالالرىُرُإكالالرااُأيُُّأوُ،معنالالويُأوُبالالدنيُتعالال يبُأيُُّممارسةُيجوزُالُ(7
ُالالال ينُالحالالربُأسالالرىُتهديالالدُيجالالوزُوال.ُنالالوعُأيُُّمالالنُمنهمُاملعلوماتُالستخال 



فُجنيالالُُاتفاقيالالة.ُ)إجحالالافُأوُإزعالالاخُأليُتعريضالالهمُأوُهمسالالبُ ُأو،ُاإلجابةُيرفضون
ُ(.17ُادةالثالثة،ُامل

ُسالالارخُتقالالعُمعسالالكراتُإلىُأسرهمُبعدُممكنُوقتُوب سرعُالحربُأسرىُنقُليُ ُ(8
ُي ْجُأنُويجالالب.ُالقتالالالُمنالالاط  الثالثالالة،ُُجنيالالفُاتفاقيالالة)ُإنسالالانيةُبطريقالالةُاْولالالَ

ُ(.20و19ُُ:ادتانامل

ُرُللحفاظُوتنو عًا،ًُاُونوعًاكمُُّكافيةاُاألساسيةُاليوميةُالطعاُمُحصُصُتكونُ(9
.ُالت  يةُنقُصُبحاالتُاإلصابةُأوُ،الوزنُفقدانُدونُوالحيلولةُ،الحربُأسرىُصحة

ُ(.26ُ:ملادةالثالثة،ُاُجنيفُاتفاقية)

ُوممارسالالةُ،الدينيةُ عائرهمُممارسةُيفُالكاملةُةبالحريُُّالحربُأسرىُعيتمتُُّ(10
ُ(.38-34ُفُالثالثة،ُاملواد:جنيُاتفاقية)ُال هنيةُوالنشاطاتُ،الرياضيةُاألنشطة

ُوجنسالالهم،ُهم،سالالنُ ي راعالالىُُللعمالالل،ُالالئقالالينُالحالالربُأسالالرىُتش يُلُحاليفُُ(11
بُإرادةُمالالعُتجنالالُُّعسالالكريةُليسالالتُوألغالالراضُالبدنيالالة،ُقالالدرتهمُوك لك،ُورتبتهم

ُ.االنتقامُأوُاإلذالل

ُُ:ةُودورُالعبادةاملمتلكاتُالعامةُواملعالمُاألثريُُّالتعاملُمعرابعا:ُيفُ
ُ،واألثريالالةُالتاريخيالالةُاملعالالالمُرُبالحفالالاظالالالوطنيُُالجالاليشُعناصرُيلتزُم (1

ُيفُوردُبمالالاُوااللتالالزاُمُالعسالالكرية،ُالعمليالالاتُأثنالالاءُالثقافيالالةُواملمتلكالالات
ُذاتُاألسالالرىُباالتفاقيالالاتُدالتقيالالُُّوُذلالالك،ُحولُُم1954ُلعاُم"ُالهاي"ُاتفاقية
 .الصلة

ُواملؤسسالالاتُالعامةُاملمتلكاتُرُبالحفاظُالوطنيُالجيشُعناصرُيلتزُم (2
 .ُُللشعبُملكًاُباعتبارهاُالطبيعية،ُالبلدُومواردُالخدمية،

ُاألديان،ُفمختَلُمنُالعبادةُدورُوحمايةُبحفتُالوطنيُالجيشُعناصرُيلتزُم (3
ُ.بينهاُتمييزُأوُتفري ُأيُُّدون



ُىوالقالُُِعناصالرُعمالللساللوكُواملبحثُالثالث:ُالقواعدُالحاكمالةُ
ُةاألمنيُّ

واملعالالاييرُالقانونيالالةُُ،تهدفُه اُالقواعدُإلىُتحديدُواجباتُعنصالالرُقالالوىُاألمالالن
مُعالقاتالالهُمالالعُنمُّواألسالقيةُالتيُعليهُااللتزامُبهالالاُأثنالالاءُأداءُواجباتالاله،ُكمالالاُتالال ُ

ُ،وتسعىُإلىُضمانُاحترامُحقوقُاإلنسالالانُ،األفرادُواملجموعاتُوكافةُالسلطات
ليالالة.ُلالال لكُيلتالالزمُملبادئنالالاُالثوريالالةُواملعالالاييرُالدْوُوحمايةُالحرياتُالعامةُوفقًا

ُجباتُالتالية:واعنصرُقوىُاألمنُبال

ُ:وىُاألمنيةأوال:ُاملبادئُاألساسيةُلعملُالِق
ُالقالالوانينُتطبيالال ُرُويسالالهرُ،العامةُالحرياتُويحميُ،والنماُمُاألمنُيحفت(1ُ

ُ.والخاصةُالعامةُاملمتلكاتُرُويحافتُ،العامةُالراحةُوت مينُواألنممة

ُُُ.اإلنسانُحقوقُويصونُ،اإلنسانيةُالكرامةُيحترُم(2ُ

ُقدوةُيكونُبحيثُبالقوانينُدويتقيُّ،ُالسلطةُاست اللُعنُيمتنع(3ُ

ُُُ.لآلسرين

ُ.ُواندفاعُةجديُُّبكُلُإليهُةَلوَكاملُ ُاملهاُمُ ُ فُّين(4ُ

ُيفصالالحُوالُ،وفيفتالالهُبحكالالمُعليهالالاُيطلالالعُالتيُاملعلوماتُةيُّسرُُّرُيحافت(5ُ
ُ.الصالحيةُصاحبةُلسلطاتلُإالُعنها

مصالالدرُُإكرامياتُأوُهداياُأوُإعاناتُلهُأوُملرؤوسيهُمالالنُأيُُّبولُأيُّ(ُيمتنعُعنَُق6
ُكان.ُ

ُنصافُمعُالجميعُأثناءُتنفي ُالقانون.إتعاملُبعدلُو(ُي7

وُاملنالالاطقيُأ(ُيحمرُعليهُممارسةُالتمييزُالعنصالالريُأوُالعرقالاليُأوُالطالالائفيُأو8ُ
أسالالاسُُأوُأيُُّ،أوُالجنسُأوُالسنُأوُالوضعُاالجتماعيُ،رُأساسُاألصلُالقومي

ُآسر.



وُغيالالرُأُ،أوُاملعاملالالةُالقاسالالية،ُعملُمنُأعمالُالتعالال يبُ(ُيمتنعُعنُالقيامُب ي9ُّ
ُ،أوُالت اضيُعنهُأثناءُإجراءُالتحقيقات،ُأوُالتحريضُعليهُ،هينةأوُاملُ ُ،نسانيةاإل

ُةُإليه.َُُلوَكأوُأثناءُتنفي ُاملهامُاملُ 

بالالالحزمُدونُُِنيمقالالروَنوأدب،ُُبلباقالالةويتصالالرفُُ،بالالاألسالقُوالتهالال يبُيتحلى(10ُ
ُال طرسةُأثناءُممارسةُالوفيفة.

ُ،إلىُسالالمعتهُءبشكلُالُيسيُ-ُالخاصةُأُمةُهنيُّيفُحياتهُامِلُسواءاُ-ُ(ُيتصرف11
ُ.سةُالتيُينتميُإليهاؤسُ وسمعةُاملُ 

يُنداءاتُاالست اثةُوطلباتُالنجدةُبسرعةُوفعالية.ُويعملُرُتالال مينُ(ُيلب13ُّ
ُاإلسعافاتُاألوليةُلجرحىُالحوادثُالطارئة.ُُ

ُفُللقوانينُواألنممة.فعلُمخاِلُعنُأيُُّغُاألجهزةُاملختصةُفور (ُيبل14ُّ

يفُُمثالالالُملرؤوسالاليهيكونالالواُالقالالدوةُوامِلُ(ُيجبُرُقادةُاألجهزةُاألمنيةُأْن15
ُتها.دُببنودُاملدونةُوالعملُبروحيُّالتقيُّ

دابيرُالتالالُُّخالالاذواتُُّ،(ُيجبُرُقالالادةُاألجهالالزةُاألمنيالالة،ُتنميالالةُقالالدرةُعناصالالرهم16ُ
ُاملخالفين،ُوالتعاملُمعُمرؤوسيهمُباحترامُوتقدير.ُاملناسبةُبح ُّ

ُ:يفُاالنضباطُدثانيًا:ُقواع
ُرُأثناءُالقيامُبها.ُوالُيت مُُّ، ُبالخدمة(ُيطيعُرؤساءاُيفُكلُماُيتعل1ُّ

ُ(ُيحافتُرُاملمهرُالعسكريُالالئ .2ُُ

ُ(ُيحمرُعليه:3ُُ

النمرُعالالنُُ،ُب ضُّةيُّأوُالكشفُعنُمعلوماتُسرُُّ،ةُالعملُاألمنيُّيُّالتفريطُبسرُُُّ-
ُتها.ُُيُّمدىُسرُّ

ُ.ةاألمنيُُّوأثناءُاملهامُُّ،رةُأثناءُالعمُلالتقاطُالصورُواملقاطعُاملصوُ ُ-

 ُمالالنُسالالَباإلعالالالمُقبالاللُالحصالالولُرُإذنُمُ ُبالتصالالريحاتُإلالالىُوسالالائُلاإلدالءُُ-
ُاملرجعُاملختص.



ُ:قاطُالتفتيشوإقامةُحواجزُوِنُ،:ُقواعدُيفُتسييرُدورياتثالثًا
ةُأثناءُقيامهمُبواجبالالاتهم،ُاحتالالرامُالكرامالالةُوىُاألمنيُّيجبُرُعناصرُالِق (1

رو ُالثورة،ُواملحافمةُمبادئُالشريعةُوُبماُينسجمُمعُ،اإلنسانيةُوصونها
ُلية.ُُةُبموجبُالقوانينُالدْوحميُّرُحقوقُاإلنسانُامَل

ُ،تمييالالزُنُرُحالالواجزُالتفتالاليشُبالالاحترامُدونُأيُّّروعامالاللُاأل الالخا ُاملالالايُ  (2
أوُُ،وبطريقةُتحفتُكرامتهمُعندُتوقيفهمُللتفتالاليشُ،وبشكلُالئ ُوحازُم

ُأوُمنُاملستنداتُالقانونيةُللمركباتُالتيُيقودونها.ُ،دُمنُهويتهمللت كُ 
أوُُ،شُبالعالالابرينحرُّاالبتعالالادُعالالنُالتصالالرفاتُاملسالالياةُرُأنواعهالالاُكالالالتُّ (3

ُأوُإهانتهم.،ُضربهم
ُةُاملطلوبة.ُُملهمُّةُمعُالعابرينُتتجاوزُحدودُاعدمُإثارةُأحاديثُجانبيُّ (4
ةُباستعمالُالقالالوُُّفوقُ يُ عندُعدمُامتثالُأحدُاأل خا ُألوامرُعناصرُالحاجزُ (5

ُرورة.ُُوف ُماُتقتضيهُالضُُّ،فأوُتعسُ ُإفراطدونُُ،املتناسبةُمعُالوضع
ُبالرغم(ُباتجاههمُالحاجزُاجتياز)ُحواجزهمُىتتخطُُّالتيُاملركباتُلتوقيف (6

ُ.اإلطارُجااباتُُّالنارُطل ُ تُ ،ُاإلن اراتُمن
ُدت.ِجراعيُعناصرُالحاجزُالحاالتُاإلنسانيةُمتىُوُ يُ  (7
ُ،فقالالطُاإلنالالاِثُالبالالوليسُمالالنُقبالالُليكونُذلكُُ،ساءتفتيشُالنُّلُعندُالحاجةُ (8

ُويفُمكانُمناسب.

ُاسالتخدامُويفُ،املحتجالزينُمالعُوالتعاماللُ،التوقيالفُيفُقواعالد:ُرابعًا
ُ:ةالناريُُّةالقوُّ
ُيفُإالُإدانتالاله،ُأوُ،مالحقتهُأوُ،اعتقالهُأوُ، خُصُأيُُّرُالقبُضُإلقاءُيجوزُال(1ُ

ُُُ.القانونُعليهاُينصُُّالتيُلإلجراءاتُوطبقًاُالحاالت

ُُبحالالالةُإالُغيابه،ُيفُأوُرضاا،ُدونُ خُصُمسكنُإلىُسولبالدُُّسمحيُ ُال(2ُ ُرُمالجالال 
ُبالالينُوذلك(ُ خُصُتوقيفُش،يتفتُإجراء)ُقضائيةُالستنابةُاستناد ُأوُ،املشهود
ُ.ليالاُوالثامنةُصباحًاُسادسةالُالساعة



ُالُالالال ينُاملوقالالوفينُتجالالااُالعنالالفُاسالالتخداُمُاألمنيةُوىالِقُعناصرُرُيحمر(3ُ
ُ.ُمقاومةُأيُُّبدونيُ 

ُالرقابالالةُتحالالتُالعمالالل،ُبصالالاحبُأوُعائلتالالهُأفرادُب حدُاالتصالُللموقوفُسمحيُ (4ُ
ُ.ُُةاألمنيُّ

ُحقالالوقُقالالانونُومبالالادئُلقواعالالدُوفقالالًاُاملعاملالالةُيفُبالالالح ُُّاملوقالالوفُعيتمتُّ(5ُ
ُ.ُُاإلنسان

ُ.ُهحقُُّيفُباإلدانةُحكمُيصدرُأْنُإلىُ،ًابرياُ خُصُكلُ ُعتبريُ (6ُ

ُ.ةالقوُُّباستعمالُاألمرُ يتعلُُّعندماُساصةُالتناسبُمبادئىُراعتُ (6ُ

ُ،هينالالةاملُ ُأوُالقاسالاليةُاملعاملالالةُأوُالعنالالفُأ كالُمنُ كُلُأيُُّاستعمالُمنعيُ (7ُ
يحمالالرُاسالالتخدامُاألسالاللحةُغيالالرُو،ُلالالياألوُُّاالسالالتجوابُأثنالالاءُعنيفالتُُّإلىُواللجوء

ُبُالوفاة.املميتةُبشكلُقدُيسبُّ

ُالحالالاالتُوضمن،ُالحدودُيفُإالُالقوةُاستعمالُعدُمُنيتعيُُّالحاالتُجميعُويف(8ُ
ُ.ذلكُإلىُجوءاللُُّتستلزُمُالتي

ُطين.أ خا ُغيرُمتورُّزمةُلعدمُإصابةُدابيرُالالُّةُالتُّكافُّت ت خ  ُ(9ُ

:ُالوسالالائلُاألسالالرىُوفالال ُالتالالاليُدبعدُاسالالتنفاًُاخُاستعمالُالقوةُتصاعديُّتدرَُّي(10ُ
أعقالالابُالبنالالادقُُ–األسلحةُغيرُاملميتةُُ-الخفيفةُُتراواالِهُ–الخراطيمُُ–األيديُ)

ضُط(ُوذلالالكُعنالالدُتعالالرُّالسال ُاملتوسُُّ–ال ُالخفيفُالسُُّ– بُوعتادُمكافحةُالشُّ
ُ.للسال ُمينَهتُ املُ ُامتالكحياةُالجنودُللخطرُنتيجةُ

رُأمرُمالالنُآمالالُُِجوءُإلىُفتحُالنارُباألسلحةُالخفيفة،ُينف ُالرميُبناءايفُحالُاللُّ(11ُ
الوحدةُستسالالتعملُُيفُالهواءُبعدُاإلن ارُأنُُّتح يريُُّخُالتالي:ُ)رميٌُدرُ ىُبالتُُّوالِق

دةُ»حملالالةُحالالدُ رُأهالالدافُمُ ًُارميُصائبُمنُقبلُقناصةُمعينينُسلفُ–السال ُ
يجالالبُرُآمالالرُالقالالوىُتحديالالدُعالالددُُ–سال «ُورُمكانُيفُالجسمُغيرُمميتُ

ُ.العشوائي(ُبُالرمِيوتجنُ ،ُاةوسَُّتهاُللوصولُإلىُالنتيجةُاملُ رميُ ُقاتُالواجِبالطْل



ُالخاتمةُوالتوصيات:
ُمبادئنالالاُمالالعُانسالالجاُمُمالالنُتحملالالهُملاُ؛بال ةُةيُّأهمُُّذاُالقواعدُبه اُااللتزاُمُعدُ يُ 

ُاإلسالالالميةُالشالالريعةُبالالهُجالالاءتممالالاُُالالالوطني،ُجيشالالناُمَيقالالُُِمعُوتواف ُالثورية،
ُاتواالتفاقيالالُُّكوكوالصُُّالدولي،ُالقانونُعليهُنصُُّوماُاألسرى،ُالسماويةُوالشرائع

ُ.ُُلةالصُُّذاتُليةالدْو

ُالعادلة،ُتنالقضيُُّكبير ُدعمًاُنةدوُّاملُ ُهارْتأطُُّالتيُبالقواعدُالجادُ ُااللتزاُمُعطيويُ 
ُ.الدوليُواملجتمعُالحليفةُالدولُمنُأُمُالحرُُّ عبناُمنُسواءا

ُ:األمنيةىُُوالِقُوعناصرُالوطني،ُالجيشُعناصرُفعلى؛ُل لكُووفقًا

ُمخالفالالةُأيُُّوقالالوعُومنالالعُ،ببنودهالالاُوااللتالالزاُمُ،هالال اُالسالاللوكُمدونالالةُاحتالالراُم(1ُ
ُ.ملضمونها

ُ.وقوعهاُعندُاملخالفاتُقمع(2ُ

ُو الاليكةُمخالفالالاتُوقالالوعُاحتمالُأوُوقوعُعندُةاملعنيُُّوالجهاتُالرؤساءُإبالغ(3ُ
ُ.املدونةُله ا

ُ

ُوالقيالالاُم،ُاملدونالالةُلهالال اُاملخالفالالاتُةكافالالُُّيفُفالالوريُُّتحقيالال ُحُ فَتسيُ ُحينُيف
 .ةاملختصُُّالجهاتُُلَبِقُمنُزمةالالُُّواملحاسبةُباملساءلة


