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 *الشرطة* 

اصميا المغوي من كممة شرطة او لقد وردت عدة تفسيرات في اصل كممة الشرطة ومدلوالتيا فقد جاء  
ات زييم ومعممون بعالمات خاصة. وربما تخص تمك العالم شرطي والجمع ُشرط. وسمو بذلك النيم معدون

المميز واالعالم التي كانوا ينصبونيا عمى مقاعدىم. وتعني احيانًا اوائل الشيء, وتنطبق ىذه المدلوالت عمى 
 واول كتائبة المحاربة .شرطة الحرب النيم يمثمون مقدمة الجيش 

والشرطة تعد مؤسسة قضائية شبو عسكرية وىم الرجال الذين يؤلفون الحرس الخاص ثم استخدم  
 المفظ بمعنى رجل االمن الموكل اليو حفظ االمن والنظام وىي الميمة الرئيسة لمشرطة حتى يومنا ىذا .

يو وسمم( في المدينة النواة االولى ويمكن اعتبار نظام العسس الذي اعتمده الرسول )صمى اهلل عم 
لنظام الشرطة في الدولة العربية االسالمية فقد اتخذ بعضًا من صحابتو يعسون بالمدينة ويحرسون الناس لياًل 

 ويالحقون اىل الرشوة والفساد .

وسار الخميفة ابو بكر )رضي اهلل عنو( عمى نيجو. اما الخميفة عمر )رضي اهلل عنو( فيعد واضع  
طوط الرئيسة االولى لميام الشرطة فقد شدد عمى اىل الريب والتيم واقام الحدود بحد السوط والسيف الخ

 ومارس العس بنفسو .

وفي عيد الخميفة عثمان )رضي اهلل عنو( جعمت السجون تحت اشراف متولى الشرطة بينما بقيت  
راشدي حدث بعيد االمام عمي بن ابي الميام التنفيذية تابعة لوظيفة القضاء والتطور االخر في العصر ال

طالب )رضي اهلل عنو( فقد اوجد ىيئة حراسة لممدينة سميت بالشرطة ولقب صاحبيا بـ)صاحب الشرطة( 
لمواجية الوضع الطارئ بعد مقتل الخميفة عثمان )رضي اهلل عنو( وعين شرطة الكوفة قيس بن سعد 

 االنصاري .

ير الذي طرأ عمى المؤسسات االدارية واتساع رقعة الدولة وفي العصر االموي ونظرًا لمتطور الكب 
وقيام بعض الحركات المناوئة لمحكم فقد صار نظام الشرطة اكثر وضوحًا واشد قوة واحكامًا واكثر عددًا فقد 
بمغ عدد افراده في البصرة وحدىا اربعة االف شخص في والية زياد بن ابيو وانيطت بيم مالحقة المصوص 



ومقارعة الخوارج وكان صاحب الشرطة ال يقتصر عمى تتبع المجرمين والخارجين عمى النظام والمتمردين 
 وانما يفرض عقوبات رادعة عمى االشخاص المشتبو بيم قبل حدوث الجرائم دفعًا لوقوعيا .

وىناك وظيفة اخرى استحدثت في العصر االموي ىي وظيفة االحداث الى جانب جياز الشرطة  
يفة يسمى )صاحب االحداث( او والي االحداث وميمتو المحافظة عمى االمن خارج وصاحب ىذه الوظ

 العواصم وىي خطوة بين الشرطة والجيش ويغمب عمى صاحب االحداث الطابع العسكري الصارم .

وفي العصر العباسي اصبح نظام الشرطة من النظم االدارية الميمة وكان صاحبيا يختار من عميو  
جاه والقوة واصبح منصبة ال يقل عن منصب االمير او الوالي. ويعتمد الخميفة عميو الحفظ القوم ومن اىل ال

 النظام والقبض عمى الجناة والمفسدين ويزود الخالفة بأخبار البمد والوالة .

وكانت الدولة العباسية تتخذ في كل مدينة جماعة من الجند تخضع لرئيس منيم ينوب عن صاحب  
ن حاضرة الدولة او الوالية مقرًا لو يسمى )صاحب المعونة( او )والي المعونة(. الشرطة الذي يتخذ م

واستحداث وظيفة صاحب المعونة ال يعني الغاء وظيفة )االحداث( الن ىذه الوظيفة استمرت بأداء مياميا 
في المدن الكبرى مع اصحاب الشرطة او الى والي االحداث فيقال صاحب الشرطة والمعاون او والي 

 الحداث والمعاون . ا

ولما استشرت الزندقة في العصر العباسي اطمق عمى صاحب الشرطة اسم اخر ىو )صاحب  
الزنادقة( الن مطاردة الزنادقة كانت من اكبر ميامو في ذلك الوقت باإلضافة الى مالحقة الفجار او اصحاب 

 الفحش . 

طة اىمية كبيرة في ادارة الدولة نظرًا وبعد تسمط البويييين عمى مقدرات الدولة اصبح لصاحب الشر  
الضطراب الحياة السياسية وكثيرًا ما كان البويييون يعتمدون عمى اصحاب االخبار وبث العيون وليذا احكم 

 عضد الدولة نظام االستخبارات السرية في الداخل والخارج . 

ل محل وظيفة صاحب وعندما تسمط السالجقة عمى مقدرات الدولة استحدثت وظيفة )الشحنة( لتح 
الشرطة ويتمتع صاحبيا بصالحيات ادارية وامنية واسعة وليذا كانوا يختارون من االمراء الذين يصفون 

 بالشجاعة والمقدرة العسكرية واالدارية.

وكان لصاحب الشرطة ديوان يسمى بديوان الشرطة باإلضافة الى مجمس خاص كان يجمس بو خارج  
لقمقة في بغداد وكان الخميفة يعمد الى توليو رئيسين لمشرطة احدىما عمى جانب ديوانو. وفي بعض الفترات ا



اكثر من مساعد داد الشرقي واالخر عمى الجانب الغربي وفي الحاالت العامة كان لصاحب الشرطة في بغ
 يعمل كل منيما في قسم من اقسام بغداد .

صرىا في العصر الراشدي ولما وفي مصر انشئت الشرطة في بداية االمر في الفسطاط بعد تم 
تأسست مدينة العسكر انشئت فييا دار اخرى لمشرطة اطمق عمييا دار الشرطة العميا بينما اطمق عمى دار 

 الشرطة في الفسطاط دار الشرطة السفمى .

وفي االندلس انشئت الشرطة من قبل عبدالرحمن الداخل ثم قسمت والية الشرطة الى قسمين والية  
برى ووالية الشرطة الصغرى. فقد كانت الشرطة الكبرى تختص بالحكم عمى اىل الراتب السمطانية الشرطة الك

والضرب عمى ايدييم في الظالمات وعمى ايدي اقاربيم من ذوي الجاه في حين اختصت الشرطة الصغرى 
 بالعامة .

ت عمى ما يظير واستحدث عبدالرحمن الناصر نوعًا ثالثًا لمشرطة ىي الشرطة الوسطى التي اختص 
بالنظر بجرائم الطبقة الوسطى من اعيان التجار واصحاب المصانع وارباب المين الراقية كاألطباء واالساتذة 

 . 

وفي العصور العباسية المتأخرة ظيرت جماعة منظمة في المدن تقوم لحماية االسواق واصحاب  
ظام وحفظ االمن وليم لباس خاص وقائد الحرف والتجار ويسمون )الفتوة( بمساعدة الشرطة في تطبيق الن

 ونقيب وعريف وكانوا يتصفون بالشجاعة. 

 *صالحيات صاحب الشرطة* 

كان صاحب الشرطة يساعد السمطة عمى تنفيذ احكام القضاة وحماية االمن. وكان لو صالحيات  
عمال خارج واسعة بمغت في بعض االحيان تنفيذ حكم االعدام دون الرجوع الى الخميفة. كما كمف بأ

 اختصاصاتو منيا بعض االعمال االدارية والدبموماسية والعسكرية والعمرانية الى جانب عممو الرئيس .

وكان منصب صاحب الشرطة من اعمى واىم المناصب في الدولة وليذا كان اختياره ومراقبتو  
بتوليتو يحدد معظم ميامو ومحاسبتو تتم من قبل الخميفة او الوالي احيانًا وكان يصدر بموجب منشور خاص 

 وواجباتو .

 وكان يتقاضى رواتب عالية ويتمتع بمنزلة خاصة لدى الخمفاء والوالة والقضاة ونال احترام الناس . 

 *صفات صاحب الشرطة* 



"اريد رجاًل دائم وصاحب الشرطة كان يختار ضمن مواصفات معينة. فالحجاج الثقفي قال :  
 االمانة, وعجف الخيانة في الحق" .العبوس, طويل الجلوس, وسمين 

ومن صفاتو ان يختار صاحب الشرطة من عمية القوم ومن اصحاب القوة والنفوذ والمقدرة والحزم  
وشدة اليقظة, والكفاءة واالمانة والورع والحمم وقمة الغضب, وان يكون مشفقًا عمى الناس حافظًا ألسرارىم 

 طويل الفكر بعيد الغور دائم الصمت عفيفًا عن الشيوات . 
 

 المستخدمةالمصادر والمراجع 
 الماوردي , االحكام السمطانية -1
 ابن يعمى االحكام السمطانية -2
 ابن ابي الدم , ادب القضاء -3
 الطقطقي , االداب السمطانية -4
 الماوردي , نصيحة المموك  -5
 الطبري , تاريخ الرسل والمموك -6
 ابن االثير , الكامل في التاريخ -7
 المسعودي , مروج الذىب -8
 مسكويو , تجارب االمم -9

 ز الدوري , النظم االسالميةعبد العزي -11
 فاروق عمر فوزي , النظم االسالمية -11
 حسن ابراىيم حسن , تاريخ االسالم -12
 صبحي الصالح , النظم االسالمية -13
 شحاذه الناطور , النظم االسالمية -14

 
     

 
 


