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اإنه اإذا كان احلا�شر بف�شل اهلل زاهرًا مفعمًا باخلري فاإن من واجبنا اأال 

نن�شى اأن امل�شتقبل هو الذي ينبغي اأن يكون مدار تفكرينا وتخطيطنا؛ 

ثم  ومن  طويل،  والدرب  كثرية  والتحديات  كبرية  االأهداف  الأن  ذلك 

اإىل  والدعاء  ال�شلبة  واالإرادة  والعمل  بالعلم  نت�شلح  اأن  من  لنا  فالبد 

اهلل بالتوفيق. 

قابو�س بن �شعيد 2003



ه جمل�س الوزراء املوقر  يف اإط��ار اجله��ود التي تبذلها ال�سلطنة للحد من احلوادث املروري��ة وجَّ

اللجن��ة الوطني��ة لل�سالمة على الطريق بتكليف اأحد بيوت اخل��رة املتخ�س�سة لدرا�سة اجلوانب 

املتعلقة بال�سالمة املرورية يف ال�سلطنة، وتقدمي احللول الكفيلة باحلد من حوادث الطرق.

وت�سعى �سرطة عمان ال�سلطانية اإىل تعزيز ال�سالمة املرورية  من خالل جمموعة من اخلطوات 

والإجراءات، بدءًا من ن�سر مزيد من الأفراد لفر�س الرقابة والتوعية املرورية، وت�سديد �سوابط 

حرك��ة ال�سري، واإج��راءات ال�سالمة، والقوانني ذات ال�سلة، م��ع ال�ستفادة من اخلرات العاملية يف 

جم��ال ال�سالم��ة املرورية، وتخطيط الط��رق. و�سول اإىل توف��ري خدمات الإ�سع��اف والإنقاذ على 

الطرق للحد من الوفيات.

ونظ��رًا ملا ت�سبب��ه احلوادث املرورية من اأ�س��رار وخ�سائر ب�سرية ومادية كب��رية، وباعتبار اأنها 

ق�سي��ة ته��م املجتمع ب�س��كل عام، وتوؤرق جمي��ع اأفراده فقد اأعلن��ت �سرطة عم��ان ال�سلطانية هذا 

العام عن اإقامة م�سابقة لل�سالمة املرورية ميكن جلميع الوليات والوحدات احلكومية واملوؤ�س�سات 

الأهلية والقطاع اخلا�س والأفراد امل�ساركة فيها.

وق��د مت اعتم��اد ا�ستم��ارات خا�س��ة بامل�سابق��ة للراغب��ني يف التناف���س على جوائزه��ا لكل من 

الوحدات احلكومية واملوؤ�س�سات الأهلية والقطاع اخلا�س والأفراد.

وتهدف امل�سابقة اإىل تفعيل املجتمع مبختلف فئاته للم�ساهمة يف تعزيز �سبل ال�سالمة املرورية 

للح��د من حوادث امل��رور، واإ�س��راك املوؤ�س�س��ات الأهلية والقطاع اخلا���س واأفراد املجتم��ع للتعاون 

والعم��ل عل��ى ن�سر الوعي امل��روري، بالإ�ساف��ة اإىل حث املوؤ�س�س��ات الأهلية والقط��اع اخلا�س على 

تدري��ب وتاأهي��ل م�ستخدمي الطريق، وتنفيذ م�سروعات تخدم ال�سالم��ة املرورية، كما تهدف اإىل 

اإب��راز اجله��ود املبذولة من قبل املوؤ�س�سات الأهلية والقطاع اخلا�س والأفراد يف احلد من احلوادث 

املرورية.

وتعد هذه امل�سابقة من خالل الأهداف املر�سومة لها اأحد اأهم و�سائل التوعية والتي ترمي اإىل 

حتقي��ق نتائ��ج ملمو�سة على اأر�س الواقع ومب��ا يكفل ن�سر الوعي والتثقيف امل��روري لكافة �سرائح 

املجتم��ع، كم��ا اأنها تاأتي يف اإطار �سعي �سرطة عمان ال�سلطانية لتوطيد وتعزيز وموا�سلة ال�سراكة 

مع املجتمع وموؤ�س�ساته يف ن�سر ال�سالمة املرورية وتدعيم ثقافة ال�ستخدام الآمن للطرق وو�سائل 

النقل.

م�سابقة ال�سالمة املرورية
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أخبار الشرطة

وقعت  �سرطة عمان ال�سلطانية بتاريخ 2012/5/6م على اتفاقية تطبيق نظام جديد لإ�سدار التاأ�سرية الكرتونيًا 

وهو نظام يتمتع بالدقة ويوفر مزايا  اأمنية عالية .

وقع التفاقية من جانب هيئة تقنية املعلومات معايل املهند�س/ علي بن م�سعود ال�سنيدي وزير التجارة وال�سناعة 

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة، و من جانب �سرطة عمان ال�سلطانية معايل الفريق/ ح�سن بن حم�سن ال�سريقي املفت�س العام 

لل�سرطة واجلمارك، فيما وقع من جانب �سركة �سيتا الأ�سرتالية املنفذة للم�سروع مديرها العام .

ويهدف امل�سروع اإىل ت�سهيل اإجراءات حركة رجال الأعمال والزوار وال�سائحني من خالل بناء اأنظمة تقنية عالية 

اجل��ودة وتوف��ر بيئ��ة اآمنة تتمي��ز باحلداث��ة ، و تب�سط هذه النظ��م الإجراءات احلالي��ة لإ�سدار التاأ�س��ريات و�سمات 

الإقامة لالأجانب واإجراءات الدخول واخلروج عر كافة املنافذ القانونية كما ت�سهل تبادل املعلومات مع كافة اجلهات 

ذات ال�سلة .

وت�ستم��ل التفاقي��ة عل��ى تاأهيل وتدريب وتنمي��ة مهارات العاملني يف ه��ذا املجال من اأجل حتقي��ق اأعلى م�ستويات 

اجلودة يف اخلدمة.

وعقب توقيع الإتفاقية �سرح معايل املهند�س / رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تقنية املعلومات باأن هذه التفاقية تاأتي 

متا�سي��ا م��ع التوجه نحو احلكومة الإلكرتونية، و �س��وف تفتح اآفاقًا اأرحب يف القطاع ال�سياح��ي والتجاري يف ال�سلطنة، 

واأ�ساد باجلهود التي تبذلها �سرطة عمان ال�سلطانية يف جمال تقدمي خدماتها اإلكرتونيا وبالنتائج الطيبة التي حققتها 

يف هذا املجال .

من جانبه اأعرب معايل الفريق املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك عن �سكره لهيئة تقنية املعلومات ودعمها امل�ستمر، 

ول��كل من �ساهم يف اإجناح هذا امل�س��روع  موؤكدا اأن �سرطة عمان ال�سلطانية ت�سعى جاهدة لتقدمي الت�سهيالت للمواطنني 

واملقيمني والزوار .

و اأك��د مدي��ر �سرك��ة �سيتا املنفذة للم�س��روع عن اعت��زازه لتنفيذ هذا امل�سروع م�س��ريا اإىل اأن ه��ذه التفاقية تعتر 

خطوة متقدمة يف �سبيل ت�سهيل الإجراءات واخلدمات التي �سوف تقدمها �سرطة عمان ال�سلطانية.

ح�س��ر مرا�س��م توقي��ع التفاقي��ة الل��واء الركن/�سامل بن م�سل��م قطن م�ساع��د املفت���س العام لل�سرط��ة واجلمارك 

و�سعادة/�س��امل ب��ن �سلطان احلب�سي وكيل وزارة املالي��ة والدكتور / �سامل بن �سلطان الرزيق��ي الرئي�س التنفيذي لهيئة 

تقنية املعلومات وعدد من كبار �سباط �سرطة عمان ال�سلطانية و قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية وامل�سوؤولني 

بهيئة تقنية املعلومات و ال�سركة املنفذة.
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رع��ى مع��ايل الفريق / ح�سن بن حم�س��ن ال�سريقي املفت�س الع��ام لل�سرطة واجلمارك بتاري��خ 2012/3/12م مبعهد 

ال�سالم��ة املروري��ة الأم�سي��ة املروري��ة الت��ي ت�سمنت عر���س فيلم مرئي ع��ن جهود �سرط��ة عم��ان ال�سلطانية يف جمال 

ال�سالمة املرورية، واإلقاء ق�سائد �سعرية بهذه املنا�سبة.

بعد ذلك قام معايل الفريق املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك بتكرمي الوحدات وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س امل�ساهمة 

يف تدري��ب وتاأهي��ل م�ستخدم��ي الطريق وذلك اإطار يف منا�س��ط اأ�سبوع مرور جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية لهذا 

العام.

معايل الفريق املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك

يرعى الأم�سية املرورية مبعهد ال�سالمة املرورية

يف اإط��ار اجله��ود الت��ي تبذله��ا القي��ادة  العام��ة لل�سرط��ة 

واجلمارك لتطوي��ر قدرات ومهارات العاملني به��ا، والرتقاء بها 

مبا ميك�ّنهم من حت�سني الأداء وتوجيه املوارد لتحقيق الأهداف.

رع��ى معايل الفريق ح�سن بن حم�س��ن ال�سريقي املفت�س العام 

لل�سرط��ة واجلم��ارك بتاري��خ 2012/4/1م مبعه��د ال�سب��اط ، 

برنامج العمل لكبار �سباط �سرطة ُعمان ال�سلطانية  الهادف اإىل 

مراجع��ة �سيا�س��ات العمل ، متهيدًا لإع��داد ا�سرتاتيجية �ساملة ، 

وف��ق اأحدث املعاي�ري العاملية ، و�س��ارك فيه اأكرث من خم�سة ع�سر 

من كبار قادة ال�سرطة من خمتلف الت�سكيالت .

وقد تناول الرنامج العديد من اجلوانب ذات ال�سلة بعملية 

التخطي��ط ال�سرتاتيجي واملفاهيم والنماذج  الناجحة لعمليات 

التخطي��ط ، وتن��وي القيادة  العامة لل�سرط��ة واجلمارك تنفيذ 

هذا الرنامج على مراحل .

معايل الفريق يرعى برنامج العمل لكبار القادة

ه��ذا وينف��ذ الرنامج باإ�سراف خ��راء وخمت�سني  ممن �سبق 

لهم العمل يف اإعداد ال�سرتاتيجيات واخلطط يف العديد من دول 

العامل .
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ع��م��ان  ���س��رط��ة  اح��ت��ف��ل��ت  2012/4/11م  ب��ت��اري��خ 

الجتياز  و�سهادة  الدولية  ال�سارة  بت�سليم  ال�سلطانية 

لأع�ساء الفريق الوطني للبحث والإنقاذ. والبالغ عددهم 

للبحث  الوطني  الفريق  ح�سول  بعد  وذلك  ع�سوًا،   )80(

والإنقاذ على العرتاف الدويل،  وذلك حتت رعاية معايل 

الفريق/ ح�سن بن حم�سن ال�سريقي املفت�س العام لل�سرطة 

واجلمارك، حيث خ�سع الفريق للتقييم خالل الفرتة من 24 

اإىل 27 من �سهر مار�س املا�سي، وبح�سور عدد من املراقبني 

مبنظمة  والإنقاذ  للبحث  الدولية  ال�ست�سارية  الهيئة  من 

واملنظمات  الهيئات  من  املدعوين  من  وعدد  املتحدة،  الأمم 

اخلليجي،  التعاون  جمل�س  ب��دول  امل��دين  الدفاع  واإدارات 

وبع�س دول العامل.

العميد  األقى  ثم  ال�سلطاين  ال�سالم  بعزف  احلفل  بداأ 

مهند�س/ مبارك بن جمعة الغيالين مدير عام الدفاع املدين 

كلمة بهذه املنا�سبة هناأ من خاللها الفريق الوطني للبحث 

من  الدولية  ال�سارة  ونيل  الدويل،  والإنقاذ على العرتاف 

مكتب الإغاثة الإن�سانية مبنظمه الأمم املتحدة، كما اأ�سار 

مدير عام الدفاع املدين يف كلمته اإىل الدعم املتوا�سل من 

على  البالغ  والهتمام  اجلمارك،  لل�سرطة  العامة  القيادة 

الرتقاء مب�ستوى ت�سكيالت �سرطة عمان ال�سلطانية ب�سفة 

عامة، والإدارة العامة للدفاع املدين ب�سفة خا�سة، لتتمكن 

واإنقاذ  حماية  يف  املتمثلة  الإن�سانية  واجباتها  اأداء  من 

الأرواح والرثوات واملكت�سبات من املخاطر بكافة اأ�سكالها.

الوطني  الفريق  ب��اأن  كلمته  خ��الل  العميد  واأو���س��ح 

لفرتة  خ�سوعه  بعد  الدولية  ال�سارة  نال  والإنقاذ  للبحث 

التاأهيل  مراحل  من  بالعديد  خاللها  مر  طويلة،  اإع��داد 

و�سل  الذي  وامل�ستوى  املتميز  الأداء  ظهر  والتدريب،حتى 

اإليه الفريق اأثناء فرتة التقييم. 

موؤكدًا  كلمته  املدين  الدفاع  عام  مدير  العميد  واختتم 

الفرق  اأحد  هو  والإنقاذ،  للبحث  الوطني  الفريق  اأن  على 

اختيار  ومت  2007م،  ع��ام  يف  تاأ�س�ست  التي  التخ�س�سية 

ال�سلطانية  عمان  ب�سرطة  العاملني  من  بعناية  عنا�سره 

والأط��ب��اء  الإط��ف��ائ��ي��ني  م��ن  امل�سلحة  ال�سلطان  وق���وات 

واملهند�سني وامل�سعفني وفنيّي ات�سالت، ممن توافرت فيهم 

للبحث  الدولية  ال�ست�سارية  الهيئة  و�سروط  موا�سفات 

واملركبات  والأجهزة  باملعدات  جتهيزه  مت  كما  والإن��ق��اذ، 

الالزمة التي متكنه من اأداء مهامه على اأكمل وجه.

مرئيًا  عر�سًا  واحل�سور  احلفل  راعي  �ساهد  ذلك  بعد 

عن الفريق الوطني للبحث والإنقاذ، تناول تاريخ ومراحل 

احتوى  كما  النهائي،  التقييم  مرحلة  حتى  الفريق  تطور 

وكيفية  والإن��ق��اذ  البحث  عمليات  من  ع��دد  على  العر�س 

التعامل معها.

ويف نهاية احلفل �سلم املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك 

لأع�ساء  الجتياز  و�سهادات  الدولية  ال�سارة  احلفل  راعي 

املنظمة  اأو�سمة  وقلد  والإن��ق��اذ  للبحث  الوطني  الفريق 

الدولية للحماية املدنية لعدد من منت�سبي الدفاع املدين.

ح�سر احلفل اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن م�ساعد 

املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك وعدد من اأ�سحاب اأع�ساء 

اللجنة الوطنية للدفاع املدين وكبار �سباط �سرطة عمان 

ال�سلطانية وقوات ال�سلطان امل�سلحة.
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  يف اإط��ار الهتم��ام ال��ذي تقوم به اجلهات املعني��ة مبكافحة اآفة املخ��درات واملوؤثرات العقلية ومنه��ا �سرطة عمان 

ال�سلطاني��ة، اأ�س��در معايل الفريق ح�سن بن حم�س��ن ال�سريقي املفت�س العام لل�سرطة واجلم��ارك بتاريخ 2012/4/22م  

قرارًا يق�سي باإن�ساء اإدارة عامة ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية.

وياأت��ي اإن�ساء ه��ذه الإدارة العامة يف �سوء ما تبذله �سرطة عمان ال�سلطانية يف جمال مكافحة املخدرات واملوؤثرات 

العقلي��ة ، بجان��ب جهود اجلهات الأخرى التي اأ�س��ار اإليها قانون مكافحة املخدرات واملوؤث��رات العقلية ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم )99/17(.

وم��ن املق��رر اأن ُتعنى هذه الإدارة العام��ة مبتابعة تنفيذ ما يتعلق مبهام �سرطة عم��ان ال�سلطانية الواردة يف اأحكام 

القانون والتفاقيات ذات ال�سلة ،وكذالك اتخاذ الإجراءات القانونية يف جرائم املخدرات واملوؤثرات العقلية بالتعاون 

مع اجلهات املعنية.

ج��اء ق��رار معايل الفري��ق / املفت�س العام لل�سرطة واجلم��ارك باإن�ساء الإدارة العامة ملكافح��ة املخدرات واملوؤثرات 

العقلية ليواكب التنامي احلا�سل يف م�سكلة املخدرات واملوؤثرات العقلية على خمتلف امل�ستويات الدولية والإقليمية .

وذلك اإميانا من القيادة العامة املوقرة ب�سرورة رفع م�ستوى املواجهة خلطر هذه الآفة التي تفتك بالأمم ومقدرتها، 

الأم��ر الذي يحت��م علينا اإعداد ما يلزم للت�سدي لهذه الآفة اخلطرية �سواء كان من حيث الإمكانية املادية اأو الب�سرية 

والعمل على توحيد اجلهود يف جمال املكافحة مع اجلهات املعنية ذات العالقة مب�سكلة املخدرات.

كما �ستمار�س الإدارة العامة مهامها من خالل فروع �ستن�ساأ لها م�ستقباًل يف بع�س حمافظات ال�سلطنة.

معايل الفريق املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك

ي�سدر قرارا باإن�ساء الإدارة العامة ملكافحة 

املخدرات واملوؤثرات العقلية
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 وا�ستقب��ل معايل الفريق املفت�س العام لل�سرطة واجلم��ارك  بتاريخ 2 /2012/4م بالقيادة العامة لل�سرطة بالقرم 

العقي��د / ه��زاع بن مبارك الهاجري الأمني العام امل�ساعد لل�سوؤون الأمني��ة بالأمانة العامة لدول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية الذي زار ال�سلطنة.

كما ا�ستقبل معايل الفريق املفت�س العام 

لل�سرطة واجلمارك بتاريخ2012/3/10م 

رئي�س  بالقرم  لل�سرطة  العامة  بالقيادة 

الحتادية  الأملانية  اجلنائية  ال�سرطة 

عمان  �سرطة  زار  الذي  له  املرافق  والوفد 

ال�سلطانية .

 ا�ستقبل معايل الفريق/ ح�سن بن حم�سن ال�سريقي املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك  بتاريخ 2012/3/7م بالقيادة 

العامة لل�سرطة بالقرم معايل/ ويالر رايف وزير �سوؤون املغرتبني الهنود يف احلكومة الهندية الذي زار ال�سلطنة .

�سي�������وف �سرط������ة           عمان ال�سلطانية
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كم��ا ا�ستقب��ل معاليه بتاريخ 2012/4/3م بالقيادة العامة لل�سرط��ة واجلمارك بالقرم الفريق اأول بحري / فيليب 

كوم��ب نائ��ب رئي�س الأركان للعالق��ات الدولية يف رئا�سة اأركان الق��وات امل�سلحة الفرن�سية والوف��د املرافق له الذي زار  

ال�سلطنة .

�سي�������وف �سرط������ة           عمان ال�سلطانية

الع��ام  املفت���س  الفري��ق  مع��ايل  وا�ستقب��ل 

بتاري��خ2012/4/25م  واجلم��ارك   لل�سرط��ة 

مع��ايل  بالق��رم  لل�سرط��ة  العام��ة  بالقي��ادة 

اخلارجي��ة  وزي��رة  موت��ي  ديب��و  الدكت��ورة/ 

بجمهورية بنجالدي�س ال�سعبية.

كما ا�ستقبل بتاريخ 2012/5/27م  بالقيادة العامة لل�سرطة بالقرم اللواء / هانز لجنيرت قائد قوة حفظ النظام 

يف مقاطعة هي�سن بجمهورية اأملانيا الحتادية والوفد املرافق له الذي زار ال�سلطنة.
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وق��د جرى خالل تل��ك املقابالت ا�ستعرا�س وجه��ات النظر يف عدد من الأم��ور ذات الهتمام امل�سرتك و�سبل 

تعزيز التعاون ال�سرطي، ح�سر تلك املقابالت عدد من �سباط �سرطة عمان ال�سلطانية.
ل تنشغل بغير الطريق

كم��ا  ا�ستقب��ل اللواء الركن / �سامل ب��ن م�سلم قطن م�ساعد املفت�س العام لل�سرط��ة واجلمارك بتاريخ2012/3/26م 

بالقيادة العامة لل�سرطة بالقرم روؤ�ساء الوفود امل�ساركة يف الجتماع التا�سع ع�سر مل�سوؤويل الأ�سلحة واملتفجرات بدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

بتاري��خ 2012/6/6م ا�ستقبل مع��ايل الفريق/ح�سن بن حم�سن ال�سريقي  املفت�س الع��ام لل�سرطة واجلمارك مببنى 

القي��ادة العام��ة لل�سرطة بالقرم �سعادة الفريق �سيف عبداهلل ال�سعف��ار وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية 

املتحدة ال�سقيقة والوفد املرافق له .

وقد مت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية وا�ستعرا�س وجهات النظر يف عدد من الأمور ذات الهتمام امل�سرتك، 

ل �سيما الأمنية منها.

ح�س��ر املقابل��ة م��ن اجلانب الإماراتي الل��واء/ نا�سر العو�س��ي املنهايل الوكي��ل امل�ساعد ل�س��وؤون اجلن�سية والإقامة 

واملناف��ذ، واللواء/حمي��د حممد الهديدي قائد عام �سرط��ة ال�سارقة، واللواء/خمي�س مطر ب��ن مزينة نائب قائد عام 

�سرطة دبي، واللواء/خمي�س �سيف بن �سويف مدير عام الأمن اجلنائي، والعميد/حمد عجالن العميمي مدير مديرية 

�سرط��ة الع��ني والعميد/غريب حممد احلو�سني مدير الإدارة العام��ة للمنافذ واملطارات ، كما ح�سرها من �سرطة عمان 

ال�سلطانية، اللواء الركن/�سامل بن م�سلم قطن م�ساعد املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك وعدد من كبار �سباط ال�سرطة.
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Keep  you r  m ind  on  t he  road

ل تنشغل بغير الطريق
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بتاري��خ 2012/5/22م د�س��ن مع��ايل الفريق / ح�سن بن حم�س��ن ال�سريقي املفت�س العام لل�سرط��ة واجلمارك رئي�س 

اللجن��ة الوطني��ة لل�سالم��ة عل��ى الطري��ق خطة املراقب��ة املروري��ة )املرحل��ة الأوىل(  يف حفل اأقامت��ه �سرطة عمان 

ال�سلطانية مبعهد ال�سالمة املرورية بالإدارة العامة للمرور بال�سيب وح�سره اللواء الركن / �سامل بن م�سلم َقطن م�ساعد 

املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك نائب رئي�س اللجنة، واأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء اللجنة الوطنية لل�سالمة على الطريق 

وعدد من �سباط �سرطة عمان ال�سلطانية وقوات ال�سلطان امل�سلحة.

بداأت فعاليات حفل التد�سني بعر�س فيلم عن احلوادث املرورية ثم األقى �سعادة الدكتور / حممد بن �سيف احلو�سني 

وكيل وزارة ال�سحة لل�سوؤون ال�سحية كلمة اأ�سار فيها اإىل اجلهود التي توليها �سرطة عمان ال�سلطانية للتحقيق ال�سالمة 

على الطريق للحد من احلوادث املرورية يف جمالت التدريب والتوعية وال�سبط املروري، واأكد اأن م�ساريع التو�سعة يف 

اأق�س��ام الط��وارئ ما�سية يف الكثري من املوؤ�س�سات ال�سحية واأن احلد  من احلوادث املرورية والطرق اأمر ممكن و لكنة اأمر 

معقد ومتعدد اجلوانب وي�ستلزم عزمية وتظافرُا للجهود املبذولة.

بعدها القى اأحد ال�سعراء ق�سيدة �سعرية هدفت اإىل تكاتف املجتمع للتقليل من حوادث املرور يف اإطار اجلهود التي 

تقوم بها �سرطة عمان ال�سلطانية يف هذا اجلانب، عقب ذلك األقى العقيد مهند�س / حممد بن عو�س الروا�س مدير عام 

امل��رور ب�سرط��ة عمان ال�سلطانية كلمة اأ�سار فيها اإىل اأن اعتماد القي��ادة العامة لل�سرطة خلطة املراقبة املرورية تاأتي 

يف اإط��ار اجله��ود التي تبذلها �سرطة عمان ال�سلطانية لتحقيق ال�سالمة املروري��ة جلميع م�ستخدمي الطريق بعد اأن مت 

خ��الل الأ�سهر املا�سي��ة تكثيف الدوريات املرورية كجزء من هذه اخلطة، فالواج��ب الوطني والإن�ساين يحتم علينا اأن 

ُي�سهم اجلميع يف احلد من حوادث املرور وموا�سلة اجلهود جلعل طرقنا اأكرث اأمانًا مل�ستخدميها.

معايل الفريق املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك

)املرحلة الأوىل(



15

يونيو 2012م - العدد 129

 واأو�سح مدير عام املرور باأن �سرطة عمان ال�سلطانية تبنت العديد من احللول والإجراءات للحد من حوادث املرور 

وَاثاره��ا ال�سلبي��ة، ون�س��ر الوعي املروري لكاف��ة �سرائح املجتم��ع، وتدريب وتاأهي��ل �سائقي املركبات يف جم��ال ال�سياقة 

الوقائي��ة، واإدخ��ال نظام الفح���س الفني للمركبات جلعلها اأك��رث اأمانًا مل�ستخدميها، وتقدمي خدم��ات الإنقاذ والإ�سعاف 

للم�ساب��ني يف موق��ع احل��ادث ُلت�سه��م يف اإنق��اذ العديد م��ن الأرواح، واحلد م��ن الإ�ساب��ات اخلطرة، ون�س��ر اأجهزة �سبط 

ال�سرع��ة لر�سد ال�سرعات، و�سبط املتهورين يف ال�سياقة، وم�سروع البحوث العلمية بالتن�سيق مع جمل�س البحث العلمي، 

وتبادل املعلومات املرورية مع �سركاأت التاأمني، اإىل غري ذلك من اأجل تعزيز ال�سالمة على الطريق.

ويف خت��ام كلمت��ه اأكد العقيد مهند�س / مدير عام املرور باأن الأمل كب��ري عند اكتمال ن�سر دوريات املرور، وتواجدها 

با�ستمرار على الطرق الرئي�سية، باأن ي�ساعد يف احلد من ال�سلوكيات اخلطرة التي متار�س اأثناء ال�سياقة.

كم��ا اأ�س��ار ب��اأن طاقم ه��ذه الدوريات خ�س��ع لعدد م��ن ال��دورات، والتطبيق��ات العملية ل�سق��ل مواهبه��م ومهاراتهم 

الوظيفية يف فرتة امتدت اإىل الأربعة اأ�سهر، �سملت تطبيقات عملية يف ممار�سة اأعمال الدورية على الطرق.

 تال ذلك كلمه اأخرى األقاها املقدم / حممد بن نا�سر الكندي مدير عام النقليات بالوكالة ب�سرطة عمان ال�سلطانية 

مو�سح��ًا اأن توف��ري هذا الع��دد من املركبات ياأتي من منطلق حر�س واهتمام القي��ادة العامة لل�سرطة واجلمارك لت�سهيل 

مهم��ة رج��ل ال�سرط��ة يف اإجن��از اأعماله امليداني��ة على اأكمل وج��ه، موؤكدًا ب��اأن الإدارة العام��ة للنقلي��ات و�سعت �سمن 

اأولوياته��ا توف��ري و�سيلة نقل تتوفر بها املوا�سفات الفنية. والهند�سية املعتمدة لنجدات املرور التي متكن رجل املرور من 

القيام بواجباته اإن �ساء اهلل. 

ويف ختام احلفل قام معايل الفريق املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك راعي احلفل باإلقاء نظرة على مركبات املراقبة 

املرورية.

وكان مع��ايل الفري��ق املفت���س العام لل�سرطة واجلمارك قد اأعلن العام املا�س��ي يف ت�سريح ن�سرته و�سائل الإعالم عن 

خط��ة جدي��دة تعتزم �سرطة عم��ان ال�سلطانية تطبيقه��ا للتقليل واحلد من ح��وادث املرور، حي��ث ت�ستمل اخلطة على 

العديد من اجلوانب من �سمنها م�ساعفة التوعية املرورية، وزيادة اأعداد رجال ال�سرطة وتكثيف دوريات املرور ملراقبة 

احلركة املرورية، وتوجيه ال�سائقني وم�ستخدمي الطريق.
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بتاري��خ2012/3/11م ب��داأت فعالي��ات ومنا�س��ط اأ�سب��وع مرور جمل���س التعاون ل��دول اخلليج العربي��ة الثامن 

والع�سرين،  حتت �سعار )لنعمل معًا للحد من احلوادث املرورية( وذلك  بهدف ن�سر الثقافة املرورية  لدى م�ستخدمي 

الطريق والتقيد بالقواعد والأنظمة ال�سحيحة.

حي��ث رع��ى �سعادة / علي بن خلفان اجلابري وكيل وزارة الإع��الم افتتاح املعر�س املروري الذي نظمته الإدارة 

العام��ة للمرور مبرك��ز م�سقط �سيتي �سنرت بالتعاون مع بع���س املوؤ�س�سات والهيئات احلكومية 

واخلا�س��ة، وبع��د ق���س ال�سريط ق��ام راع��ي املنا�سب��ة واحل�س��ور بجولة يف كاف��ة اأروقة 

املعر�س، ا�ستمع خاللها اإىل �سرح مف�سل عّما يحتويه املعر�س. 

وق��د اإ�ستمل املعر���س على جوانب توعوي��ة وتعريفية مرورية، 

حي��ث مت تق�سي��م املعر���س اإىل ثالث��ة اأق�س��ام رئي�سي��ة على هيئة 

اأبراج، كل برج يبنّي جانبًا من جوانب التوعية املرورية.

وقد �سارك يف املعر���س بع�س ت�سكيالت 

ال�سرطة، مثل الإدارة العامة للدفاع املدين 

ال��ذي ت�ستم��ل معرو�ساته عل��ى جمموعة 

يف  التجهي��زات  م��ن 

مع  التعامل  جم��ال 

احل��وادث املرورية 

قط��ع  حي��ث  م��ن 

املركب��ات وكيفي��ة 

فعاليات ومنا�سط اأ�سبوع املرور الثامن والع�سرين

حتت �سعار )لنعمل معًا للحد من احلوادث املرورية(
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اإنق��اذ امل�ساب��ني واملحتجزي��ن داخل املركب��ات، واإطفاء احلري��ق يف حالة ن�سوب��ه باملركبة، ووح��دة الإ�سعاف التي 

ت�ستم��ل معرو�ساته��ا على جمموع��ة من التجهيزات الت��ي من �ساأنها التعامل م��ع امل�سابني يف ح��وادث ال�سري، والنقل 

ال�سحي��ح له��م، كم��ا ت�س��ارك اإدارات الإدارة العام��ة للم��رور يف املعر�س وذلك من خ��الل عر�س املطوي��ات املرورية 

التوعوية كمطوية قواعد املرور �سمان واأمان، ومطوية ال�سرعة، وحقائق واأرقام ومطويات خا�سة بالأطفال مثل 

ّلون وتعّلم.  

كما �سارك يف املعر�س رو�سة الأطفال بالإدارة العامة للمرور    والتي تعتر امل�ساركة اخلام�سة لها على التوايل، 

ووزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه، واملديرية العامة للك�سافة واملر�سدات، وبع�س احلمالت التوعوية املرورية 

كحملة كفى. 

بالإ�ساف��ة اإىل م�سارك��ة �سركة الوهيبي لريا�س��ة ال�سيارات والتي اأطلقت حملة )ال�سالم��ة اأوًل( خالل افتتاح 

املعر�س ومت تد�سني املوقع الإلكرتوين للحملة، كما �سهد املعر�س م�ساركة الدراج خالد ال�سبيبي الذي يقوم بجولة 

بدراجت��ه الهوائية ت�سمل جميع حمافظات ال�سلطنة من اأجل التوعية بال�سالمة املرورية، و�سوف ي�ستعر�س خالل 

امل�ساركة اجلولة التي يقوم بها.

ويف نهاية افتتاح املعر�س قدم العقيد مهند�س/ حممد بن عو�س الروا�س مدير عام املرور هدية تذكارية لراعي 

املنا�سبة، ح�سر املنا�سبة عدد من كبار �سباط �سرطة عمان ال�سلطانية، و�سباط قوات ال�سلطان امل�سلحة.

ومن جانب اأخر قامت الوفود اخلليجية امل�ساركة يف فعاليات ومنا�سط اأ�سبوع املرور بزيارة مبنى الإدارة العامة 

للم��رور التق��وا خالله��ا بالعقيد مهند�س / حممد ب��ن عو�س الروا�س مدير ع��ام املرور، وقد رحب مدي��ر عام املرور 

بالوف��ود امل�سارك��ة متمني��ًا لهم طيب الإقام��ة يف بلدهم الثاين �سلطنة عم��ان، ثم قاموا بجول��ة يف اإدارات واأق�سام 

الإدارة العامة للمرور.

فيم��ا نظم��ت الإدارة العامة للمرور مبركز م�سقط �سيت��ي �سنرت امل�سابقة املرورية للكب��ار والأطفال وذلك،حيث 

ا�ستمل��ت امل�سابق��ة على طرح العديد من الأ�سئلة التوعوية املتعلقة بال�سالمة املرورية ، وقد ر�سدت الإدارة العامة 

للمرور جوائز قيمة للفائزين يف هذه امل�سابقة والتي ا�ستمرت طوال فرتة اأ�سبوع املرور.

واإىل جان��ب الفعالي��ات الت��ي مت تنظيمها يف مرك��ز م�سقط �سيتي �سن��رت فاإنه مت توزيع املطوي��ات وعر�س اأفالم 

توعوية يف عدد من املراكز التجارية الأخرى مبحافظة م�سقط منها �سيتي �سنرت القرم وال�سفري والعرميي و�سابكو 

ومركز اللولو بالغرة.

وحر�س��ًا عل��ى ا�ستفادة اأكر �سريح��ة من �سائقي املركب��ات وتوعيتهم وزي��ادة ثقافتهم املروري��ة �ساركت جميع 

اإدارات املرور بالقيادات اجلغرافية يف منا�سط وفعاليات اأ�سبوع املرور يف جميع حمافظات ال�سلطنة من خالل اإقامة 

املعار���س املرورية واإلقاء املحا�سرات وتنفيذ نقاط التوعية املرروية وتوزيع املطويات واملن�سورات وزيارة امل�سابني 

من جراء احلوادث املرورية يف امل�ست�سفيات وتقدمي الهدايا لهم.
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بتاري��خ 2012/3/18م احتفل��ت �سرط��ة عمان ال�سلطانية على مي��دان ال�ستعرا�س الع�سك��ري باأكادميية ال�سلطان 

قابو�س لعلوم ال�سرطة بنزوى بتخريج الدفعة ال�ساد�سة والأربعني من ف�سائل ال�سرطة امل�ستجدين.

رع��ى حف��ل التخري��ج �سعادة / ح�سني ب��ن علي الهاليل املدع��ي العام، بح�سور �سع��ادة حمافظ الداخلي��ة وعدد من 

املكرم��ني واأ�سح��اب ال�سع��ادة اأع�س��اء جمل�س ال�س��ورى وولة حمافظ��ة الداخلية وعدد م��ن كبار �سب��اط �سرطة عمان 

ال�سلطانية وقوات ال�سلطان امل�سلحة واأولياء اأمور اخلريجني.

�سرطة عمان ال�سلطانية
حتتفل بتخريج ف�سائل جديدة من ال�سرطة امل�ستجدين
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احتفل��ت �سرطة عم��ان ال�سلطانية بتاريخ 2012/5/15م على  ميدان ال�ستعرا�س الع�سك��ري باأكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم 

ال�سرط��ة بتخري��ج الدفعة ال�سابعة  والأربعني من ف�سائل  ال�سرطة امل�ستجدي��ن وجمندات من �سوؤون البالط ال�سلطاين، وذلك  حتت 

رعاية اللواء الركن طيار / مطر بن علي العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين.

ب��داأت وقائ��ع الحتفال باأداء التحية الع�سكرية لراعي املنا�سبة، ثم تقدم قائد الطاب��ور م�ستاأذنا اإياه  بتفتي�س ال�سف الأمامي 

من الطابور ، ثم مّر الطابور يف ا�ستعرا�س ع�سكري بامل�سري البطي.

بعد ذلك �سلم راعي املنا�سبة جوائز الإجادة لأوائل اخلريجني واخلريجات ، واألقى كلمة اأعرب  فيها عن �سروره البالغ  برعاية 

هذا احلفل ، ثم هناأ اخلريجني واخلريجات على اجتيازهم مقررات التدريب والتاأهيل ، موؤكدًا على اأن العمل يف القطاعني الع�سكري 

والأمني هما من اأقد�س واأجل الأعمال كونهما يت�سالن بحماية الأوطان والأرواح والأعرا�س والقيم ، وحفظ املكت�سبات واملنجزات. 

واأ�س��اد قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين بالرعاي��ة ال�سامية الكرمية التي يوليها ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن 

�سعيد املعظم � حفظه اهلل ورعاه � بالأجهزة الع�سكرية والأمنية تاأكيدًا لدورها الريادي الهام يف ا�ستتباب الأمن والأمان يف ربوع هذا 

الوطن العزيز وحماية و�سون منجزاته 

كم��ا ثّم��ن راع��ي املنا�سبة اجلهود التي تبذله��ا اأكادميية ال�سلطان قابو�س لعل��وم ال�سرطة ومراكز التدري��ب امل�ساندة لها من اأجل 

اإعداد وتاأهيل هذه الأعداد الكبرية من املتدربني .

بع��د ذل��ك اأدى اخلريج��ون ن�سيد �سرط��ة عمان ال�سلطاني��ة ) حماة احلق ( ث��م رددوا ق�سم ال��ولء وهتفوا ثالث��ًا بحياة جاللة 

ال�سلط��ان املعظ��م، وبعد اأداء التحية الع�سكرية لراعي املنا�سبة ا�ستاأذنه قائ��د الطابور ملغادرة الطابور ميدان العر�س اإيذانًا بانتهاء 

مرا�سم التخريج .

ح�س��ر حف��ل التخريج اللواء  الركن/ �س��امل بن م�سلم قطن م�ساعد املفت���س العام لل�سرطة واجلمارك، و�سع��ادة ال�سيخ الدكتور/ 

خليف��ه ب��ن حمد ال�سع��دي حمافظ الداخلية وع��دد من  قادة و�سب��اط  الأجهزة الع�سكري��ة والأمنية  ومدي��ري امل�سالح احلكومية 

وم�سايخ واأعيان ولية نزوى والطاقم الإ�سرايف والتدريبي ومرتب الأكادميية.

وحتتفل بتخريج الدفعة ال�سابعة والأربعني من ف�سائل ال�سرطة امل�ستجدين 

وجمندات من �سوؤون البالط ال�سلطاين
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عقد خالل الفرتة  26- 2012/3/28م بفندق �ساجنرل بر اجل�سة اأعمال الجتماع التا�سع ع�سر مل�سوؤويل الأ�سلحة 

واملتفجرات بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي ا�ست�سافته ال�سلطنة موؤخرًا.

وقد تراأ�س جل�سة اأعمال الجتماع اللواء / عبداهلل بن حممد الفهيد مدير عام الأ�سلحة واملتفجرات رئي�س الوفد 

ال�سعودي.

فيم��ا تراأ�س وفد ال�سلطن��ة العميد / عبداهلل بن علي احلارثي مدير عام التحريات والتحقيقات اجلنائية ب�سرطة 

عمان ال�سلطانية.

 وق��د ناق���س الجتماع العديد م��ن املو�سوعات املطروحة على جدول الأعمال من بينه��ا توحيد موا�سفات املركبات 

واحلاوي��ات الناقل��ة للم��واد املتفج��رة ب��دول جمل���س التع��اون ومناق�س��ة منه��اج عق��د دورات يف كيفية اإبط��ال مفعول 

املتفجرات، بالإ�سافة اإىل مناق�سة بع�س اأوراق العمل املقدمة من اأع�ساء دول جمل�س التعاون، وما ي�ستجد من اأعمال.

ال�سرطة ت�ست�سيف الجتماع التا�سع ع�سر مل�سوؤويل الأ�سلحة واملتفجرات

بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

بتاري��خ 2012/6/3م  رعى �سع��ادة الدكتور يحيى 

بن بدر املعويل وكيل وزارة التنمية الجتماعية رئي�س 

قط��اع عمليات الإغاثة والإيواء حفل افتتاح الرنامج 

التدريب��ي حول نظ��ام القيادة وال�سيط��رة يف احلالت 

للجن��ة  التنفي��ذي  املكت��ب  ينظم��ه  وال��ذي  الطارئ��ة 

الوطني��ة للدفاع امل��دين بالتعاون م��ع موؤ�س�سة الغابات 

الأمريكية وذلك بفندق كراون بالزا ، مب�ساركة اأربعني 

متدربًا من من�سقي القطاعات واللجان الفرعية للدفاع 

اإط��ار تعزي��ز ق��درات  امل��دين باملحافظ��ات، وذل��ك يف 

واإمكانات من�سقي القطاع��ات واللجان الفرعية للدفاع 

املدين يف املحافظات.

بالتعاون مع موؤ�س�سة الغابات الأمريكية
اللجنة الوطنية للدفاع املدين تنظم برناجما تدريبيا حول نظام القيادة

 وال�سيطرة يف احلالت الطارئة
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تنفيذًا لتو�سيات ندوة ال�سالمة املرورية بتفعيل دور

القطاع اخلا�س يف احلد من حوادث الطرق ..

بالتعاون مع �سركة قلهات للغاز الطبيعي امل�سال

معهد ال�سالمة املرورية يحتفل بتخريج200 معلم ومعلمة �سياقة مركبات

ال�سالم��ة  مبعه��د  2012/3/27م  بتاري��خ   اأُقي��م 

املرورية حفل تخريج 200 معلم ومعلمة �سياقة مركبات، 

وذل��ك حت��ت رعاي��ة �سعادة/حمد ب��ن �سليم��ان الغريبي 

وكي��ل وزارة البلدي��ات الإقليمي��ة وم��وارد املي��اه ل�سوؤون 

البلديات الإقليمية.

يف بداي��ة احلف��ل مت عر���س فيلم مرئ��ي توعوي عن 

احل��وادث املروري��ة، ث��م األق��ى املق��دم / �سعيد ب��ن حمود 

الرواح��ي مدي��ر معه��د ال�سالم��ة املرورية كلم��ة رحب يف 

بدايتها براع��ي احلفل واحل�سور، وتط��رق اإىل اخلدمات 

الت��ي تقدمه��ا �سرط��ة عم��ان ال�سلطاني��ة واجله��ود التي 

تبذلها للحد من احلوادث املرورية، واأهمها اإن�ساء حمطات 

للفح�س الفن��ي ل�سمان �سالحية املركبات، وتوعية كافة 

�سرائ��ح املجتمع لغر�س وتنمية مفاهيم ال�سالمة املرورية 

والوعي بقواعد واأنظمة املرور با�ستخدام و�سائل متعددة 

تتنا�س��ب م��ع الفئ��ات امل�ستهدف��ة، بالإ�ساف��ة اإىل توف��ري 

خدم��ات الإ�سع��اف لإنق��اذ امل�سابني يف احل��وادث املرورية وتقدمي العناي��ة الطبية الأولية عل��ى الطرق للتقليل من م�ساعف��ات الإ�سابات، 

وكذلك ا�ستخدام اأحدث الو�سائل والتقنيات يف جمال الدفاع املدين لالإنقاذ عند ن�سوب حرائق يف املركبات اأو احلوادث  املرورية اجل�سيمة، 

كما تعمل �سرطة عمان ال�سلطانية على تدريب وتاأهيل م�ستخدمي الطريق  من �سائقي املركبات وفق برامج تدريبية متكاملة.

واأ�س��اف : اأن تدري��ب هذا الفوج من معلم��ي ومعلمات �سياقة املركبات جاء يف اإطار التعاون مع �سركة قلهات للغاز الطبيعي امل�سال والتي 

تقدم��ت مبب��ادرة لتاأهي��ل )1000( األف م��ن معلمي �سياقة املركب��ات خالل الأع��وام )2011م � 2015م( حيث ن�سهد الي��وم تخريج الدفعة 

الأوىل من هذا العدد الإجمايل.

كم��ا توج��ه املقدم / مدي��ر معهد ال�سالمة املروري��ة بال�سكر ل�سركة قله��ات للغاز الطبيعي امل�س��ال على هذه املبادرة الت��ي تاأتي تنفيذًا 

للتو�سي��ة )19( م��ن تو�سي��ات ندوة ال�سالمة املروري��ة باأهمية تفعيل دور موؤ�س�س��ات القطاع اخلا�س بامل�ساهمة الفعلي��ة يف تدريب وتاأهيل 

م�ستخدم��ي الطري��ق، ودعم واإنتاج برامج التوعية املروري��ة، كما توجه بال�سكر لفريق التدريب الذي ق��ام بتنفيذ هذا الرنامج لإجادته 

تطبيق الأ�س�س واملحاور العلمية ملنهاج الرنامج لتحقيق اأهداف التاأهيل املطلوبة.

بع��د ذل��ك األقى خالد بن عبداهلل امل�سن الرئي�س التنفيذي ل�سركة قلهات للغاز الطبيعي امل�سال كلمة قال فيها اإن الإح�سائيات املتعلقة 

بال�سالم��ة املروري��ة والعدد املتزايد يف ح��وادث الطرق والتي ت�سكل م�سدر قلق دائم مل�ستخدمي الطريق كان��ت الدافع الرئي�سي الذي حدا 

باجلهات املختلفة للعمل على الت�سدي لهذه الظاهرة كٌل يف جمال اخت�سا�سه، ومن هنا توافقت روؤى �سركة قلهات للغاز الطبيعي امل�سال مع 

معه��د ال�سالم��ة املرورية يف العم��ل جنبًا اإىل جنب على اإيجاد برام��ج واأن�سطة من �ساأنها اأن تعزز ثقافة واأخالقي��ات ا�ستخدام الطريق مبا 

ي�ساهم يف احلد من هذه احلوادث بالتايل احلفاظ على �سالمة الفرد واملجتمع.

واأ�س��ار اإىل اأن اأهمي��ة ه��ذا الرنامج تاأتي من منطلق اأن تاأهيل �سريحة معلمي ال�سياقة وتدريبه��م على اأ�س�س وقواعد ال�سياقة الآمنة 

وال�ستخ��دام الأمث��ل للطري��ق ميث��ل اأ�سا�سًا لن�س��ر وتعزيز الوعي امل��روري بني م�ستخدمي الطري��ق من خالل نقل معارفه��م واخلرات التي 

اكت�سبوها من خالل هذا الرنامج اإىل ال�سائقني اجلدد.

ويف نهاي��ة احلف��ل ق��ام �سعادة / حمد ب��ن �سليمان الغريبي وكي��ل وزارة البلديات الإقليمي��ة وموارد املياه ل�س��وؤون البلديات الإقليمية 

بت�سليم ال�سهادات على امل�ساركني يف الرنامج.

اجلدي��ر بالذك��ر اأن هذا الرنامج يعتر من اأهم الرامج التدريبي��ة التي ينفذها معهد ال�سالمة املرورية بالتعاون مع موؤ�س�سات القطاع 

اخلا�س، حيث يهدف اإىل اإك�ساب معلمي ال�سياقة املهارات والأ�ساليب الالزمة ملمار�سة مهنتهم ب�سكل علمي وفعال، وتنمية معارفهم وتطوير 

قدراتهم، لتدريب طالبي احل�سول على رخ�س �سياقة جديدة باإتقان.
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أخبار الشرطة

 احتفل  بتاريخ 1 /2012/5م بتخريج الفوج التا�سع ع�سر من طلبة املرحلة التمهيدية  مبدار�س 

ال�سحوة،  حتت رعاية �ساحبة ال�سمو ال�سيدة الدكتورة/ منى بنت  فهد بن حممود اآل �سعيد م�ساعدة 

رئي���س جامعة ال�سلطان قابو�س للتع��اون اخلارجي وبح�سور عدد من اأ�سحاب ال�سمو واملعايل الوزراء 

واأ�سح��اب ال�سع��ادة ورئي�س واأع�ساء جمل�س اأمن��اء مدار�س ال�سحوة، كما ح�س��ره الهيئة التدري�سية 

ورئي�س واأع�ساء جمل�س اأولياء الأمور وعدد كبري من اأولياء اأمور الطلبة والطالبات اخلريجني. 



23

يونيو 2012م - العدد 129

ال�سرطة ت�ستقبل دفعات جديدة من

حماة احلق وحرا�س املبادئ

توجهت دفعات جديدة من املواطنني  واملواطنات امللتحقني بجهاز ال�سرطة اإىل اأكادميية ال�سلطان 

قابو���س لعل��وم ال�سرط��ة بنزوى للتدري��ب الع�سكري بعد اأن اأنه��وا كافة الإج��راءات وخ�سعوا للتقييم 

واجتازوا جميع املراحل مبا فيها املقابالت والفح�س الطبي.

و�سيخ�س��ع امللتحقون للمراحل التدريبية املختلفة التي ت�سمل املعارف الأ�سا�سية يف علوم ال�سرطة 

والقانون والإ�سعافات الأولية بالإ�سافة اإىل التطبيقات العملية.  

اجلدي��ر بالذك��ر اأن عملية التوظيف ما زالت م�ستمرة يف �سرطة عم��ان ال�سلطانية، وهناك دفعات 

اأخ��رى �سيتم الإعالن عنها عر ال�سحف املحلية وعر املوقع الإلكرتوين لل�سرطة يف ال�سبكة الدولية 

للمعلومات )النرتنت( للتقييم واإنهاء اإجراءات التوظيف.
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أخبار الشرطة

بالعا�سم��ة  اختتم��ت  2012م  ماي��و   24 بتاري��خ 

الإماراتي��ة اأب��و ظب��ي اأعمال اجتم��اع املديري��ن العامني 

للدفاع املدين بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

مب�ساركة وفد من الدفاع املدين بال�سلطنة برئا�سة العميد 

مهند���س / مب��ارك بن جمعة الغي��الين  مدير عام الدفاع 

املدين والذي ا�ستمر على مدار اأربعة اأيام متوا�سل مت من 

خالله��ا التطرق اإىل العديد من ورقات العمل املقدمة من 

قبل الوفود امل�ساركة .  

ا�ستم��ل الجتماع على العديد من اجلل�سات النقا�سية 

حيث جاءت اجلل�سة الأوىل على  اجتماع جلنة ال�سالمة 

والإ�س��راف الوقائ��ي املخت�سة بتوحيد �س��روط ال�سالمة 

والإ�س��راف الوقائ��ي اأما اجلل�س��ة الثاني��ة فا�ستملت على 

مناق�س��ة املوا�سي��ع بالتدريب والتاأهيل يف جم��ال الدفاع 

املدين وتبادل اخلرات يف ذلك املجال والتوا�سل امل�ستمر 

بني اإدارات الدفاع املدين بدول املجل�س .

ويف خت��ام اجلل�س��ات مت التو�س��ل اإىل جمموع��ة م��ن 

التو�سي��ات اأهمه��ا تعمي��م الدرا�س��ة املقدم��ة م��ن وزارة 

الداخلي��ة بدول��ة الإم��ارات ح��ول نظ��ام اإدارة احلوادث 

ال�سرطة ت�سارك يف اجتماع مديري عموم الدفاع املدين

بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

الكب��رية وعلى ال��دول موافاة الأمانة العام��ة مبرائياتها  

و�سمل��ت التو�سيات املوا�سف��ات الفنية لالآليات العاملة يف 

جم��ال الإطفاء والإنقاذ كذلك اأو�س��ى الجتماع توحيد 

جمل���س  ب��دول  الوقائ��ي  والإ�س��راف  ال�سالم��ة  �س��روط 

التعاون .

اأما يف جمال التدري��ب فقد اأو�سى مديرو العموم على 

زيادة ال��دورات التدريبية واإعداده��ا وتنظيمها وتبادل 

اخلرات يف هذا املجال بني الدول الأع�ساء .

كذل��ك مت التاأكي��د عل��ى الزي��ارات امليداني��ة ملراك��ز 

التدري��ب املخت�س��ة يف جم��ال الدف��اع امل��دين والإطف��اء 

لال�ستف��ادة منه��ا يف عق��د ال��دورات التدريبي��ة لرج��ال 

الدفاع املدين .

ويف ه��ذا الإطار اأفاد العميد مهند�س/مبارك بن جمعة 

الغي��الين  مدير عام الدفاع املدين اأن هذا الجتماع فر�سة 

�سانح��ة لتب��ادل اخلرات ووجهات النظ��ر بني دول جمل�س 

التع��اون من اأج��ل حتقيق الأه��داف امل�سرتكة الت��ي ت�سعى 

اإليها دول املجل�س والتي تاأتي يف مقدمتها رفع درجة الوعي 

باإجراءات ال�سالمة الوقائية.
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املخدرات . .
ت�س�وق اإىل اجلنون والدمار واجلحيم

فمكافحة ال�مخدرات م�سئوؤولية اجلميع

 Drugs . .

 lead to insanity, destruction and hell…Combatting Drug addiction is everyone’s responsibility.

�سارك��ت �سرط��ة عم��ان ال�سلطانية موؤخرًا ممثل��ة يف عدد من ت�سكيالته��ا املختلفة يف معر���س )كومك�س2012م( 

ال��ذي ُينظ��م يف مرك��ز عمان الدويل للمعار���س، وقد عر�ست �سرطة عم��ان ال�سلطانية يف ركنها اخلدم��ات الإلكرتونية 

الت��ي تقدمه��ا للجمهور على موقعها الإلكرتوين يف ال�سبكة العاملية للمعلوم��ات )الإنرتنت(، بالإ�سافة اإىل عر�س اأفالم 

ت�سجيلي��ة ووثقائي��ة تناولت تاري��خ �سرطة عم��ان ال�سلطانية واهم مراحله��ا والإجنازات التي حققته��ا خالل الفرتة 

املا�سي��ة واأف��الم توعوي��ة تعنى بال�سالم��ة املرورية وال�سالمة العامة كم��ا ت�سمن املعر�س اأي�سًا على ع��دد من الن�سرات 

التوعوي��ة والبو�س��رتات الإر�سادية والتوجيهية ، وقد قدم القائمون على الركن �سرح��ًا موجزًا للزوار عن الإجراءات 

التي مت ا�ستحداثها يف ت�سكيالت ال�سرطة املعنية بتقدمي اخلدمات للجمهور.

ال�سرطة تعر�س خدماتها الإلكرتونية يف كومك�س 2012
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م�سابقة ال�سالمة املروريةأخبار الشرطة

نظ��رًا ملا ت�سبب��ه احلوادث املرورية م��ن اأ�سرار وخ�سائ��ر ب�سرية ومادية كب��رية وباعتبار 

اأنها ق�سية تهم املجتمع ب�سكل عام وتوؤرق جميع اأفراده فقد اأعلنت �سرطة عمان ال�سلطانية 

اإقام��ة م�سابق��ة لل�سالم��ة املرورية ميكن جلميع الولي��ات والوحدات احلكومي��ة واملوؤ�س�سات 

الأهلية والقطاع اخلا�س والأفراد امل�ساركة فيها.

وق��د مت اعتماد ا�ستمارات خا�سة بامل�سابقة للراغب��ني يف التناف�س على جوائزها لكل من 

الوح��دات احلكومية واملوؤ�س�س��ات الأهلية والقطاع اخلا�س والأف��راد، وميكن احل�سول عليها 

من الإدارة العامة للمرور ومكاتب قادة ت�سكيالت ال�سرطة يف املحافظات واإدارات املرور فيها 

واملوق��ع الإلكرتوين ل�سرطة عم��ان ال�سلطانية، وقد حددت �سرطة عم��ان ال�سلطانية تاريخ 

30 يوليو 2013م اآخر موعد لتلقي طلبات الرت�سح يف امل�سابقة، كما تقرر منح اجلوائز يف يوم 

ال�سالم��ة املروري��ة يف 18 اأكتوبر من نف�س العام وهي عبارة ع��ن جوائز مالية قيمة وعينية 

و�سهادات تقدير للمراكز الفائزة. 
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 الأهداف العامة للم�سابقة:

تفعيل املجتم��ع مبختلف فئات��ه للم�ساهمة يف تعزيز 

�سبل ال�سالمة املرورية للحد من حوادث املرور.

اإ�س��راك الوح��دات احلكومي��ة واملوؤ�س�س��ات الأهلي��ة 

والقط��اع اخلا���س واأف��راد املجتمع، للتع��اون والعمل على 

ن�سر الوعي املروري.

حث املوؤ�س�س��ات الأهلية والقطاع اخلا�س على تدريب 

وتاأهي��ل م�ستخدمي الطري��ق، وتنفي��ذ م�سروعات تخدم 

ال�سالمة املرورية.

اإبراز اجله��ود املبذولة من قبل الوح��دات احلكومية 

واملوؤ�س�س��ات الأهلي��ة والقطاع اخلا���س والأفراد يف احلد 

من احلوادث املرورية.

املعايري وال�سوابط العامة مل�سابقة ال�سالمة املرورية:

تكون الأعمال امل�ساركة وا�سحة الأهداف.

امل�سابق��ة  اأه��داف  م��ع  من�سجم��ة  امل�س��اركات  تك��ون 

وجمالتها و�سروطها.

اأن تك��ون الأعم��ال امل�ساركة مت تنفيذه��ا وذات تاأثري 

يف احلد من احلوادث املرورية.

اأي��ة  اإ�ستبع��اد  للم�سابق��ة  الرئي�سي��ة  للجن��ة  يح��ق 

اأي��ة مرحل��ة- اإذا كان��ت ل تتواف��ق م��ع  – يف  م�سارك��ة 

الأهداف واملجالت اأو غري م�ستوفية ل�سروط امل�سابقة.

يح��ق للجن��ة الرئي�سي��ة حج��ب اجلوائز ع��ن اأي من 

املراكز يف كل فئة امل�سابقة.

حتتفظ �سرطة عم��ان ال�سلطانية بحقوق اإعادة ن�سر 

امل�س��اركات، كم��ا له��ا احلق بالت�س��رف يف جمي��ع الأعمال 

املقدمة للم�سابقة.

جمالت م�سابقة ال�سالمة املرورية:

جمالت امل�سابقة للوليات:- 

القي��ام باأعم��ال ومنا�س��ط وفعاليات ته��دف اإىل ن�سر 

الوعي املروري يف الولية للحد من حوادث املرور.

وتع��زز  املجتم��ع  تخ��دم  الت��ي  امل�سروع��ات  تنفي��ذ 

اإجراءات ال�سالمة املرورية يف الولية.

اإع��داد وتنفي��ذ برام��ج وم��واد للتوعي��ة املرورية يف 

الولية.

معاجل��ة الظواهر ال�سلبية امل�سببة للحوادث املرورية 

يف الولية.

تفعي��ل املجتمع مبختلف فئاته يف الولية للم�ساهمة 

يف احلد من حوادث املرور.

اأية اأعمال اأخرى ت�ساهم يف التقليل من حوادث املرور 

ويتم تنفيذها يف اإطار الأهداف العامة للم�سابقة.

 جم��الت امل�سابقة للوح��دات احلكومي��ة واملوؤ�س�سات 

الأهلية والقطاع اخلا�س:-

اإقام��ة م�ساري��ع تخ��دم املجتمع وت�ساه��م يف احلد من 

حوادث املرور.

اإعداد وتنفي��ذ مواد وبرامج لن�س��ر الوعي والتثقيف 

املروري ب�سوره فعالة وموؤثرة.

امل�ساهم��ة يف تدري��ب وتاأهيل م�ستخدم��ي الطريق يف 

جمال ال�سالمة املرورية.

ن�س��ر ثقاف��ة ال�سالم��ة املروري��ة وتر�سي��خ متطلباتها 

للعامل��ني يف الوح��دة/ املوؤ�س�س��ة / املجتم��ع، للح��د م��ن 

حوادث املروروحتقيق نتائج ملمو�سة.

و�سع �سواب��ط واإيجاد الآليات يف الوحدة / املوؤ�س�سة 

ت�سهم فعليًا يف تعزيز اإجراءات ال�سالمة املرورية.

اأي��ة اأعم��ال اأخرى يت��م تنفيذه��ا يف اإط��ار الأهداف 

العامة للم�سابقة.

جمالت امل�سابقة لالأفراد:-

القي��ام باأعمال لن�سر الوعي املروري للحد من حوادث 

املرور لأفراد املجتمع.

اإبت��كار برام��ج وم��واد توعوي��ة اأو تقني��ات يف جم��ال 

ال�سالمة املرورية قابلة للتنفيذ على اأر�س الواقع.

اأخ��رى ت�ساه��م يف جه��ود احل��د م��ن  اأي��ة مب��ادرات 

احلوادث املرورية مت تنفيذها اأو العمل بها.

اإجراءات الرت�سح للم�سابقة:

يرف��ع روؤ�س��اء جل��ان م�سابق��ة ال�سالم��ة املروري��ة يف 

املحافظات اإىل رئي�س اللجنة الرئي�سية مل�سابقة ال�سالمة 

املروري��ة الولي��ة املر�سح��ة يف املحافظ��ة للتناف�س على 

جوائز الوليات.

على الوحدات احلكومية واملوؤ�س�سات الأهلية والقطاع 

اخلا�س الراغبة يف الرت�سح جلوائز هذه الفئات ا�ستيفاء 

ال�ستم��ارة اخلا�س��ة بالرت�سح ويرفق به��ا تقرير متكامل 

ح��ول امل�ساري��ع التي نفذته��ا، وت�سلم الطلب��ات اإىل مكتب 

مدير عام املرور اأو مكاتب قادة ال�سرطة يف املحافظات.

عل��ى الأف��راد الراغب��ني يف الرت�س��ح للتناف���س عل��ى 

جوائ��ز امل�سابقة لهذه الفئة ا�ستيفاء ال�ستمارة اخلا�سة 

بالرت�س��ح م��ع اأرف��اق تقري��ر بامل�س��روع وت�سلي��م الطل��ب 

اإىل مكت��ب مدي��ر عام امل��رور اأو مكاتب ق��ادة ال�سرطة يف 

املحافظات.
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ق
معهد تدريب ال�سباطتحقي

اإدارة العالقات العامة

ثريا بنت حمود العي�سرية

حوار: ال�سابط املدين:

 يع��د التدري��ب اأح������د اأهم الوظائ��ف الأ�سا�سي�ة يف املنظوم��ة ال�سرتاتيجية لإدارة امل��وارد الب�سرية 

ب�سرط����ة عم��ان ال�سلطانية، وذلك من خالل التن�سيق والعمل امل�سرتك مع ت�سكيالت ال�سرط��ة واجلهات 

الأخ�������رى املعني��ة بالعملية التدريبية ويتوىل معهد تدريب ال�سباط دور هام وفعال يف هذه املنظوم�ة 

م��ن خ��الل تدريب وتاأهي��ل ال�سباط الع�سكري��ني واملدنيني ، وي�ستن��ري املعهد مبفهوم التدري��ب يف اإطاره 

ال��وارد يف �سيا�سة التدري��ب ب�سرط��ة عمان ال�سلطانية كونه ن�ساط منظم وخمطط يه�����دف اإىل تنمية 

املع��ارف والقدرات وامله��ارات الفنية وال�سلوكي��������ة ملنت�سبي ال�سرطة مبا يحق��ق جمموعة من الأهداف 

الت��ي تتمثل يف اإع�����داد منت�سبي ال�سرط������ة وتاأهيله��م للقيام باأدوارهم ووظائفه��م احلالي�ة اأو اإعداد 

منت�سبي ال�سرط������ة وتاأهيلهم لت����ويل وظائف واأدوار م�ستقبلية بالإ�سافة اإىل تعزيز وحت�سني الكفاءة 

والفاعلية ملنت�سبي ال�سرطة . 
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واأه��م  ال�سب��اط  معه�������د تدري��ب  املزي��د ع��ن  ملعرف��ة 

اخت�سا�ساته كانت جملة                         حا�سرة لر�س��د كل 

م��ا يح���������دث يف جنبات هذا ال�س��رح التدريبي، يف البداية 

نرح��ب مبدي��ر املعهد املق��دم جمال بن حبي��ب القري�سي  يف 

جمل��ة العني ال�ساهرة. 

 يف البداية لو حتدثنا عن ن�ساأة املعهد؟

بداي��ة نرحب بك�������م يف معهد تدريب ال�سباط ، جاءت 

ن�س��اأة املعه��د اإميانا م��ن القيادة املوقرة باأهمي��ة ال�ستثمار 

يف امل��وارد الب�سرية ملواكبة �سيا�س��ة التطوير امل�ستم���ر التي 

ينتهجها جهاز ال�سرطة يف كافة املجالت فقد كانت ول تزال 

القناعة را�سخة باأن التدريب هو اخليار ال�سرتاتيجي لأية 

موؤ�س�س�����ة تتطلع اإىل اإعداد وتاأهيل ك������وادر ب�سرية قادرة 

عل��ى تلبي��ة ومواكب��������ة التط��ورات والتغ��ريات ال�سريع��ة 

الت��ي حت��دث يف جمالت العم��ل املختلفة، حي��ث �سدر قرار 

معايل الف���ري��ق املفت�س العام لل�سرطة واجلم����������ارك  رقم 

2003/77م بتاري��خ 30 يونيو من ع��ام 2003م باعتم�������اد 

تدري��ب  ملعه������������د  والخت�سا�س��ات  التنظيم��ي  الهي��كل 

ال�سب��اط ويتب��ع للمفت�س الع��ام لل�سرطة واجلم��ارك الأمر 

ال��ذي يوؤكد قناعة ودعم قيادة ال�سرطة باأعلى م�ستوياتها 

لن�ساط التدريب يف اجلهاز.

املعه��د  اأه���������داف  وع��ن 

اأ�س��اف املق���������دم جم��ال ب��اأن 

�سع��ت   املوق���������رة  القي��ادة 

م��ن  اأه����داف  ع��دة  لتحقي��ق 

اإن�ساء املعهد اأهمها:

ال�سب����������اط  تاأهي��ل 

جم��ال  يف  كفاءته��م  ورف�������ع 

واملع��������ارف  امله��ارات  بن��اء 

ال�سرطي��ة  الوظيفي���������ة 

الأداء  ملتطلب��ات  وفق����������ا 

الوظيفي .

- اإع��داد منت�سب��ي ال�سرط��������ة م��ن ال�سب��اط وتاأهيلهم 

للقيام باأدواره��م ووظائفه�����م احلالي��ة، اأو تاأهيله�م لتويل 

وظائف واأدوار م�ستقبلية.

- تعزي��ز وحت�سني الكفاءة والفاعلية ملنت�سبي ال�سرطة 

من ال�سباط. 

- تاأهيل ال�سباط يف اجلوانب التخ�س�سي��������ة من العمل 

ال�سرطي.

- عقد اللقاءات العلمية والندوات املعنية باملو�سوعات 

الأمنية ذات العالقة بتاأهيل ال�سباط. 

اأم��ا ع��ن الإجن��ازات الت��ي حتقق��ت يف املعه����������د خالل 

ال�سنوات املا�سية، اأجاب املقدم: احلم�������د هلل يرى املتتبع 
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لن�ساط التدريب يف املعهد تط������ورا م�ستمرا يف العديد 

اإىل  تق�سيمه���������ا  ن�ستطيع  وهنا  والعل���������وم  املجالت  من 

ثالثة جمالت رئي�سية:

نالح�������ظ  املنفذة  التدريبية  الرامج  حيث  من  اأول: 

التدريبية  الفعاليات  اإع����داد  والت�ساعد يف  امل�ستمر  النمو 

هذه  يف  للم�ساركة  الإق��ب��ال  يف  زي���ادة  نالحظ  وبالتايل 

ال�سنوية  الإح�سائيات  تو�سح������ه  ما  وه��ذه  الفعاليات 

التاأكيد  اأود  وهنا  �سنويا،  �سابط  األ��ف  معدل  للمعه���د 

اإىل  ننظر  ل  املعهد  يف  اإننا  كبرية،  اأهمية  ذات  نقطة  على 

واختيار  حتديد  يف  الكيف  اإىل  بل  املنفذ  التدريبي  الك�م 

الحتياجات  تالم�س  التي  التدريبي�����ة  الفعاليات  وتنفيذ 

ا�ستقطاب  خ������الل  من  وذلك  ال�سرط���ة،  ل�سباط  الفعلية 

لتنفيذ  العامل  واملخت�سني من خمتلف دول  اأف�سل اخلراء 

الفعاليات التدريبية.

اأما جمال التقنية وه�����و املجال الثاين فقد �سه�د تطورا 

ملمو�سا عام بعد عام، اإذ حظي باهتمام بال��������غ وفق ، روؤية 

مراكز  واأرق��ى  اأف�سل  م�ساف  يف  لو�سعه  وا�سحة  واأه��داف 

التدريب يف اأجهزة ال�سرط�������ه، حيث مت جتهيز املعه��������د 

باأف�سل واأحدث املعينات التدريبية والأجه���������زة امل�ساعدة 

التي  التدريب  اأه��داف  حتقيق  وي�سهل  يخدم  مبا  الأخ��رى 

يتوقعها املعهد.

التحديث والتطوير فهو  الثالث الذي �سمله  اأما املجال 

املبنى  املعهد يف ثالثة مواقع كان  فق���د تدرج  املعهد  مبنى 

ن�ساط  بداية  مع  تدريبيتني  قاعتني  على  يحتوي  الأول 

املعهد ثم انتقل اإىل موقع اآخ�������ر موؤقت مت جتهيزه للتدريب 

مت  فقد  للمعه���د  احلاىل  املبنى  اأما   ، قاعات  ثالث  وي�سم 

املتخ�س�س��ة  التدريب  ملعاهد  منوذجا  ليكون  ت�سميم������ه 

ي��رتاوح  تدريبية  قاع���������ة  ع�سرة  اث��ن��ى  ي�سم  حيث 

ا�ستيعاب كال منها ما بني 18 - 25 متدرب ، كما توج���������د 

متدرب   100 لعدد  تت�سع  الأغرا�س  متعددة  قاعة  باملعهد 

املعينات  واأحدث  باأف�سل  املعهد  قاع��������ات  كل  جتهيز  مت   ،

واللغات  للحا�سوب  خمتر  املعهد  ي�سم  كما  التدريبي������ة 

ومكتبة مرجعية حتوي اأكرث من 5000 خم�سة اآلف كتاب .

�سمن  املعه������د  يف  عقدها  مت  التي  ال��دورات  اأهم  وعن 

املعه�����د  مدير  اأ���س��اف  2011م  ل��ع��ام   ال�سنوية  اخلطة 

ينفذها  التي  التدريبي��������ة  الفعاليات  يف   تنوع  هناك 

عام  كل  يف  ُتعتمد  التي  التدريبية  خطت�������ه  �سمن  املعهد 

بحيث يراعى يف اإعدادها اأن تغطي كل ما مت ر�س�������ده من 

وتت�����وزع  اجلهاز  ل�سب�������اط  فعلية  تدريبي�ة  احتياجات 

دورات  فهناك  اإداري����ة  م�ستويات  ث��الث��ة  على  ب��ال��ت��ايل 

للم�ستوى ال�سرتاتيجي مثل دورات تنمي�ة مهارات القيادة 

للم�ستوى  اأخ������رى  ودورات  ال�سرتاتيجي  والتخطي����ط 

املهارات  تنمية  ودورات  الو�سطى  القيادة  كدورة  الإ�سرايف 

مهارات  مثل  التنفيذي  للم�ستوى  ودورات  الإ�سرافي��ة 

الوقت  واإدارة  العمل  و�سغ��وط  امل��روؤو���س��ني  مع  التعامل 

التنوع  املعهد  اإعداد خطة  يراعى يف  كما   ، امل�سكالت  وحل 

�سرطية  دورات  فهناك  املنفذة  الفعاليات  ن��وع  حيث  من 

واأمني�ة مثل دورات اإدارة مراكز ال�سرط���ة ودورات �سباط 

النوبات وهناك دورات عملياتي��������ة مثل دورات التف�او�س 

مع  التعام��������ل  ودورات  الثالث  مبراحله��������ا  والعمليات 

الزمات والكوارث وغريها .

املقدم  اأك���د  فقد  2012م  ل��ع��ام  خلطة  بالن�سبة  اأم���ا 

براجم�����ه  وحتديث  تطوير  اإىل  دائما  ي�سعى  املعه�د  اأن 

بالتقييم  اجلانب  ه��ذا  يف  وي�سرت�سد  املنفذه  وفعالياته 

ه�ذه  لكل  ثابتة  عمل  كاآلية  املعه��د  يتبعه  الذي  ال��دوري 

واملدربني  املتدربني  ب��اآراء  ال�ستعانة  يتم  كما  الفعاليات 

 ، للمعهد  تقدم  التي  واملقرتحات  ال�ستبيانات  خالل  من 

الأم�����ر الذي يوفر قاع���دة بيانات تعني يف تقييم الن�ساط 

تنوعا  ت�سهد  العام  هذا  وخط��ة   ، عام  كل  نهاية  التدريبي 

يف الفعاليات التدريبية لت�سمل كاف��ة الحتياجات الفعلية 

التي مت ر�س��دها لت�سمل امل�ستويات الإدارية الثالثة وتتنوع 

كذلك من حيث اأنواعها فنجد الدورات الأمنية وال�سرطية 

و العملياتية بالإ�سافة اإىل بع�س الدورات التخ�س�سية .

ال�سوء على جديد  املقدم جمال  �سلط  يف ختام احلوار 

املعهد من الناحية التقنية وقال:

اإن املعهد دائما يف �سباق مع التقني����ة اإذ نحر�س دائما 

يتطلب  التي  التدريبية  املعينات  واأف�سل  اأحدث  توفر  على 

توافرها يف القاعات ب�سكل خا�س اأو يف مرافق املعهد ب�سكل 

عام ، حيث توجد يف املعه�����د بالإ�سافة اإىل ما �سبق الإ�سارة 
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فيديو  بكامريات  امل��زودة  التدريبي�ة  القاعات  بع�س  اليه 

من  ال�ستفادة  املدرب  ي�ستطيع  حيث  املدربني  خلدم��������ة 

املتدربني  متابعة  من  ميكن��������ه  الذي  الأمر  العر�س  قاعة 

اأثناء تكليفهم بتمارين معين���������ة وت�سجيل هذه التمارين 

بل وميكن��ه توجيههم عن بعد وفقا لأهداف هذه التمارين ، 

كما يتوفر يف املعهد جهاز ترجم�����ة فورية لبع�س الفعاليات 

التي تتطلب توفري اأعمال الرتجم�����ة من اللغة الإجنليزية 

لتحقيق  املعهد  م��ن  وحر�سا   ، العك�س  اأو  العربية  اإىل 

خدم��������ة  ا�ستحداث  مت  فقد  املتدربني  مع  اأك��رث  توا�سل 

اإ�سعار  به����دف   )SMS( الق�سرية  الن�سية  الر�سائل 

اأ�سمائهم للم�سارك���ة يف  ال�سباط املتدربني ممن مت اعتماد 

الفعاليات التدريبي�����ة املنفذة يف املعهد بتاأكيد م�ساركتهم 

مبواعيد  املحا�سرين  ال�سباط  اإب��الغ  اإىل  بالإ�ساف�������ة 

لبع�س  الت�سويق  اإىل  اإ���س��اف��ة  واأوق��ات��ه��ا  حما�سراتهم 

الفعاليات الواردة �سمن خط���ة املعهد ال�سنوية .

عن  امل��زي��د  وملعرف�������ة 

اأ�ساليب التدريب املتبع�����ة يف 

دعونا  ال�سباط  تدريب  معهد 

بن  خالد  ال��رائ��د  ن�ست�سيف 

ق�سم  رئي�س  الرحبي  خلفان 

واملالية  الإداري����ة  ال�����س��وؤون 

وه���و اأح���د امل��ح��ا���س��ري��ن  يف 

هي  ما  خالد  ال��رائ��د  املعهد، 

يف  تدر�س  التي  املناهج  اأه��م 

املعهد؟

بالن�سب�������ة للمناهج التي يتم اعدادها باإ�سراف  املعهد  

املهارات  وتطوير  التاأهيل  دورات  مناهج  بني  تتنوع  فهي  

بالتن�سيق  املعهد  ينفذها  والتي  املدنية  الدرجات  ل�ساغلي 

وت�سمل  الب�سري����ة  للموارد  العامة  ب��الإدارة  املعنيني  مع 

القوانني واللوائح املعمول بها يف �سرطة عمان ال�سلطاني���ة 

تقدمها  التي  واخلدمات  بالأعمال  العالقة  ذات  تلك  اأو 

للدورات  التدريبي  باملحتوى  يتعلق  فيما  ام��ا   ، ال�سرطة 

اإل  متنوعة،  فهي  املعه�د  ينفذها  التي  الأخرى  والفعاليات 

اأنه من املهم الإ�سارة اإىل اأن املعه��د يحر�س دائما اإىل درا�سة 

هذا املحتوى ومراجعته وتطويره مبا يتنا�سب وروؤية اجلهاز 

ومبا ي�سهم يف تطوير وحت�سني الأداء باجلهاز.

يف  وتاأهيلهم  املحا�سرين  اعداد  لكيفي�����ة  بالن�سبة  اأما 

املحا�سرين  اإع�����داد  يتم  باأنه  خالد  الرائد  ا�ساف  املعهد 

العملية واملوؤهالت  من �سباط اجلهاز ممن لديهم اخلرات 

جه��از  اأعمال  من  املتخ�س�سة   املجالت  بع�س  يف  العلمية 

ال�سرطة وذلك وفق خطة تدريبية يتم اإعداده�����ا بحيث 

الدورات  من  مت�سل�سلة  جمموع�������ه  على  ال�سابط  يح�سل 

التدريبية توؤهله للقيام بدور املدرب يتلقى خالله���ا املعارف 

واخل��رات  امل��ع��ارف  تقدمي  م��ن  متكن������ه  التي  وامل��ه��ارات 

وبالتايل  املنا�سب   بال�سكل  وتو�سيلها  لدي���ة  املوج�������ودة 

لإلقاء  توؤهله  التدريب  يف  معتمدة  رخ�سة  على  يح�سل 

وتقدمي اأي م�ساق اأو برنامج تدريبي .

يتخللها  املعه��د  يف  تعقد  التي  ال���دورات  اأن  واأ���س��اف 

دائما  املعهد  ويحر�س  وا�ستطالعي������ة   ميدانية  رحالت 

كل  يف  النظري  اجلانب  على  العملي  اجلانب  يغلب  اأن  على 

فعالياته التدريبية وتختلف تبعا لذلك اجلوانب العملية 

ال�سرطية  ال��دورات  وبع�س  الإداري��ة  للدورات  فبالن�سب���ة 

والعملياتية يتم التدريب العملي من خالل ا�ستخدام بع�س 

املتدربني  وتق�سيم  الغر�س  لهذا  املخ�س�سة  املعهد  قاعات 

اإىل جمموع����ات ، اإل اأن بع�س الدورات ذات طابع ميداين 

مثل  خا�سة  مواقع  يف  متارينها  تنفيذ  تتطلب  وبالتايل 

دورات قراءة اخلارط�������ة والبو�سلة والتاأ�سري عليها وبع�س 

ميداني����������ة  زي��ارات  ت�سمل  التي  التخ�س�سي�ة  ال��دورات 

العمليات  ومرك�������ز  النقليات  وور���س  ال�سرطة  مل��راك��ز  

واملختر اجلنائي وغريه�������ا من املواقع الأخرى.

يتم  الذين  اخل��راء  اأو  باملحا�سرين  يتعلق  فيما  اأم��ا 

واحلمد  املعه�����د  فاإن  ال�سلطنة  خارج  من  بهم  ال�ستعان�ة 

مكّنته  ُخرات  اكت�سب  املا�سي�����ة  ال�سنوات  مدى  على  هلل 

العامل  دول  خمتلف  من  خراء  م��ع  والتوا�سل  التعاون  من 

ويف خمتلف املجالت وبالتايل نح���ر�س دائمًا عند اختيار 

لديه  تتواجد  اأن  تدريبية  فعالية  اأي��ة  لتنفيذ  اخل��راء 

املوؤهالت العلمي�������ة واخلرات العملية التي متكن�ه من 
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باملعهد  املتدربني  ال�سباط  اإىل  ومعارف���ه  ُخراته  نقل 

اأكر عائد تدريبي والو�سول اإىل الأهداف  وذلك لتحقيق 

املر�سومة لكل فعالية .

ومراجع  كتب  م��ن  ت�سمة  وم��ا  املعهد  مكتب�����ة  وع��ن 

وجتهيزاتها اأو�سح الرائد خالد اأن املكتبة �سممت لتك������ون 

حيث   ، اجله�����������از  �سباط  جلميع  مرجعي�������ة  مكتب�����ة 

اأكث��������ر  وت�سم  املكتبات  اإدارة  برام�������ج  باأحدث  زودت 

والكتب  املراج�ع  من  كتاب  اآلف   خم�س������ة   )5000( من 

والدوريات ، كما زودت املكتب��������ة بق�سم للبحث الإلكرتوين 

ور�سائلهم  بحوثهم  اأعداد  يف  الباحثني  خالله  من  ي�ستعني 

ذلك،  تتطلب  مهام  اأو  اأعمال  لأي��ة  التح�سري  اأو  العلمية 

العاملي  م��ارك  بنظام  املكتب������ة  برنامج  ت��زوي��د   مت  كما 

)MARC21( والذي ي�ستطيع من خالله مرتادي املكتب�����ة 

ذلك  يف  وي�ساع���������د  الإنرتنت  من  الكتب  بيانات  ا�سترياد 

املوح���������د  العربي  الفه�������ر�س  يف  املعهد  مكتبة  ا�سرتاك 

والذي يتيح لأع�سائ�ه ال�ستفادة من فهار�س جميع املكتبات 

الأع�ساء يف الفهر�س العربي املوحد وتكون مكتبة املعه�����د 

وفقا لهذه الإ�سافة مفهر�س���ة وفقا للمعايري العاملية املعمول 

بها يف املكتبات .

وع����������ن الأن�����������س�����ط�����ة 

التي  التدريبية  والفعاليات 

ت�سكيالت  يف  املعه����د  ينفذها 

املختلفة  ال�ُسرط������ة  جهاز 

عدنان  اأول  ب��امل��الزم  التقينا 

اأي�سا  وهو  الكلباين  �سيف  بن 

املعهد،  يف  املحا�سرين  اأح��د 

حيث اأو�س��ح اأن  هناك دورات 

لتنفيذها   ال��ت��ن�����س��ي��ق  ي��ت��م 

حر�سا  وذل���ك  املعهد  خ���ارج 

توا�سل  لتحقيق  املعهد  م��ن  

تنفيذ  يتم  حيث   ، املختلف������ة  اجلهاز  ت�سكيالت  مع  اأكر 

لتحقيق  اجلهاز  ت�سكيالت  بع�س   يف  التدريبية  الفعاليات 

لع���دد  التدريب  يتم  بحيث  للت�سكيل  تدريبي  عائد  اأكر 

اأكر من �سباط ذلك الت�سكيل والت�سكيالت القريب�ة منه يف 

اأهمها  تواجد  اأكرث من هدف  مقر عملهم وبالتايل حتقيق 

ال�سباط يف مقر عملهم وح�س�������ولهم على جرعات  جميع 

تدريبية بناء على احتياجاته�������م هذا ف�سال عن اإمكانية 

تطبيق بع�س التمارين يف الواقع العملي مبا�سرة .

الن�سائي  الكادر  من  حما�سرات  لوجود   �سوؤالنا   وعن 

باجلهاز  يوجد  بالتاأكيد  عدنان  امل��الزم  اأ�ساف    ، املعهد  يف 

تنفيذ  يف  ي�ساركن  موؤهالت  �سابطات  الن�سائي  الكادر  من 

بع�س الفعاليات التدريبية باملعهد �سواء لبع����س الفعاليات 

الأخ�������رى  الفعاليات  يف  اأو  الن�سائي  بالكادر  اخلا�س����ة 

الن�سائية  اخل��رات  بع�س  يوج�������د  كما  باملعهد  املنفذة 

دورات  لتنفيذ  ال��دول  بع�س  من  بها  ال�ستعانة  يتم  التي 

متخ�س�سة. 

مع  وق��ف��ة  لنا  ك��ان��ت  كما 

العزري  جمع������ة  اأول  املالزم 

املحا�سرين  احد  كذلك  وهو 

يف املعهد وذلك للح�����ديث عن 

بالدورات  اللتحاق  �سروط 

يف امل��ع��ه��د، ح��ي��ث ق���ال ب���اأن 

املعه�������د ينفذ الدورات لفئة 

يراعى  وب��ال��ت��ايل  ال�سباط 

امل�ساركة  ���س��روط  يف  دائ��م��ا 

كل  واأه���داف  حم��اور  تنا�سب 

امل�����س��ارك��ني  رت���ب  م���ع   دورة 

اأن كل فعالية  واأ�ساف   ، امل�ستقبلي��ة  اأو  ووظائفهم احلالية 

ووظائفهم  امل�ساركني  رت��ب  حيث  من  خا�سة  �سروط  لها 

هنا   ، املجال  نف�س  يف  �سابقة  دورات  ح�س�����ور  ا�سرتاط  اأو 

املع�هد ومن خالل  اأن  نقط����ة مهمة وهي   املالزم  على  اأكد 

الت�سكيالت  يف  التدريب  اأق�سام  روؤ�ساء  مع  املبا�سر  تن�سيقه 

ي�سعى لإتاح�����ة الفر�س������ة لأكر عدد ممكن من ال�سباط 

اأِ�سخا�س  ح�س������ور  تكرار  اأو   الرتكيز  جتنب  وبالتايل 

معينني يف دورات متتالية . 

اأو�س�������ح  املعهد  يف  املنفذة   التدريبية  الفعاليات  وعن 

املالزم اأول جمع���ة اأن املعهد يح���������ر�س دائما على تقييم 

الفعاليات قبل تنفيذها من خالل درا�سة املحتوى التدريبي 

للفعالية الذي ن�سرتط اإر�ساله للمعه���د لدرا�سته ومراجعته 

مبا يخدم الأهداف املتوقعة ، كما يتم تقييم املدرب من خالل 

ال�سرية الذاتية وخراته ال�سابقة والتاأكد منها بالإ�سافة 

اإىل التقييم اليومي لكل الفعاليات املنفذة ، واأ�ساف اأن اآلية 

برنام������ج  تت�سمن  حيث  اجلانب  هذا  تنظم  باملعهد  العمل 

يومي لزيارة القاعات التدريبي�����ة يتم من خاللها متابعة 

وي�سمل  لأهدافه���ا  حتقيقها  مدى  وتقييم  الفعالية  م�سار 

باملتدربني  اللتقاء  يتم  كما   ، واملتدربني  املدربني  التقييم 

واأخذ التغذية العك�سي������ة منهم ب�ساأن م�سار الدورة اإ�سافة 

لذلك تقييم وحتليل ا�ستبيان امل�ساركني يف ختام كل دورة .

دورات لكب��ار الق����ادة
لكبار  دورات  موؤخرا  عقد  املعهد  ان  بالذك����ر  اجلدير 

التخطيط ال�سرتاتيجي  القادة، حيث نفذ حلقة عمل يف 

واملراف�������ق  ال�سفن  لأم���ن  ال��دول��ي��ة  امل��دون��ة  يف  ودورة 

ال�سالحيات،  ومتكني  التفوي�س  يف  واأخ��������رى  املينائية 

مع  بالتن�سيق  ُن��ف��ذت  وق���د 

من  مت  عاملي�ة  ُخ���ره  ب��ي��وت 

بخراء  ال�ستعانة  خاللها 

لتنفي��ذ  دول��ة  م��ن  اأك��رث  م��ن 

العني  جملة   ، الفعاليات  هذه 

فر�سة  ا�ستثمرت  ال�ساه������رة 

بع�س  لتج�ري  ت��واج��ده��م  

البداي�ة  وك��ان��ت  ال��ل��ق��اءات، 

م��ع اخل��ب��رية الداري����ة كرين 

دي��ل��ن وال���ت���ي ت��ع��ت��ر  اأح���د 
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بالتايل  فاإنها  امل��دون��ة  على  وقعت  التي  ال��دول  اإح�������د 

الواردة  ال�سرتاطات  جميع  وتواف������ر  حتقيق  اإىل  ت�سعى 

ما  امل�ستمر وهو  ومتابعة حتديثها  املدونة  بن�������ود هذه  يف 

نالحظه مببادرة من املعهد حيث نفذ الدورة الوىل يف عام 

2004م وبالتايل مت مراعاة اأن هذه املدونة حت�������دث كل 

عام  بداية  يف  الثانية  ال��دورة  تنفيذ  ومت  �سنوات  خم�س 

2012م  وذلك به����دف  تعزيز ال�سالمة البحري����������ة والأمن 

بال�سالم����ة  ال�سلطنة  اهتمام  على  دليل  وهذا   ، البحري 

مليناء  ميداني�������ة  زيارة  الدورة  تخلل  وقد   ، البحري���������ة 

ال�سلطان قابو�س، وذلك للتدريب العملي وكذلك للتاأكد من 

الدولية  للمدونة  البحرية  ال�سالمة  ا�سرتاطات  مطابقة 

لأمن ال�سفن واملوانئ . 

املعه����د  باهتمام  اإعجابه  ع��ن  الدكتور  اأع���رب  كما 

ال�سفن  باأمن  العالقة  ذات  اجلهات  مب�ساركة  ومببادرته 

واملرافق املينائي�������ة ، حيث لحظ م�ساركة بع�س ال�سباط 

من الأجهزة الع�سكري�ة والأمنية ووحدات اجلهاز الإداري 

باخلطط  اأ�ساد  كما   ، املو�سوع   بهذا  العالقة  ذات  للدولة 

التدريبية التي ينفذها املعهد طوال العام. 

ال�سب�اط امل�ساركي��ن

ال�ساهرة  ال��ع��ني  ال��ت��ق��ت 

ال�سجبي  اأح���م���د  ب��ال��رائ��د 

م�ساعد مدير عمليات الدف��اع 

ال�سباط  اأح���د  وه��و  امل���دين 

الدورات  اإحدى  يف  امل�ساركني 

امل��ع��ه��د وال�����ذي ع���ر عن  يف 

الذي  الكبري  بال��دور  امتنانه 

ي��ق��وم ب��ه امل��ع��ه��د يف ت��زوي��د 

الأمنية  باملعارف  ال�سباط 

تط������ورات  من  يواكبها  وم��ا 

املحا�سرين  بكفاءة  م�سيدا 

الر�سال������ة  املعلومة وتو�سيل  الذين بذلوا كل جه���د لنقل 

واأ�ساف اأن هذه الدورات لها دور كبري يف تطوير اأداء العمل 

وتزويد ال�سباط باملهارات الإدارية والفنية.    

بال�سابط  ال��ت��ق��ت  ك��م��ا 

امل�����دين حم��م�����������د احل�����س��ن��ي 

بالدورات  اأ�ساد  بدوره  والذي 

واأ�ساف  املعهد  يقدمها  التي 

اإىل  الدورات تهدف  ه���ذه  اأن 

القانونية  امل��ع��ارف  تنمية 

وال�����س��رط��ي��������ة واك�������س���اب 

الالزم������ة  املهارات  امل�ساركني 

اأداء الأدوار  التي متكنهم من 

املنوطة  اإليهم بكفاءة عالية.    

جمال  يف  ال�سرطة  اأجه�����زة  تطوير  جمال  يف  املتخ�س�سني 

التخطيط ال�سرتاتيجي، حيث اأك��������دت اخلبرية الإدارية 

اإىل  ته����دف  لأنها  ال���دورات  ه��ذه  مثل  عقد  اأهمية  على 

ال�سرتاتيجية  الإدارة  ح��ول  امل�ساركني  ق��درات   تنمية  

اأعربت »كريين«  ، كما  العمل بكفاءة عالية  وذلك لتطوير 

على  واأك��دت  الدورات  هذه  مثل  بعقد  معاليه  اهتمام  على 

امل�ستمر  التعليم  اأ�سل���������وب  تتبنى   معاليه  مبادرة  اأن  

املهني  بالأداء  لالرتقاء  امل�ستمر  التح�سني  ثقاف�������ة  ون�سر 

والتميز ال�سرطي ، واأ�سافت اأن معاليه يحر�س باأن يك�����ون 

التخطيط ال�سرتاتيجي مببادرة  جماعية وبجهد جماعي 

من قبل قادة الت�سكيالت وذلك ي�سه���م يف تو�سيل الر�سالة 

ال�سرطية واأهدافها ب�سكل منظم وخمطط.

مبرافق  اإعجابها  اخل��ب��رية  اأب���دت  اأخ���رى  ناحية  م��ن 

املعهد وم�ست�وى التقنية فيه ، وكذلك التنظيم الإداري يف 

املعهد والذي �ساعد املدربني على حتقيق الأهداف العملية 

والتدريبية املخطط لها.

اإىل  ان��ت��ق��ل��ن��ا  ب��ع��ده��ا 

ال���دك���ت���ور ح��م��د ال�����س��ق��ر 

بتنفي�ذ  ق��ام  ب��دوره  وال��ذي 

وتفوي���س  التمكني  يف  دورة 

اأب��دى  حيث   ، ال�سالحيات 

باختيار  اإعجابه  املحا�سر 

التفوي�س  مو�سوع  املعه�������د 

والتمكني وذلك لأهمية هذا 

اأحد  املو�س������وع كونه يعتر 

لتح�سني  احلديثة  املداخل 

التعام��������ل بكفاءة وفعالية، 

م�ساأل�������ة  تطبيق  �سرورة  على  حمد  الدكتور  واأك������د 

واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  والتفوي�س  التمكني 

وذلك باإعطاء العاملني ال�سالحيات وامل�سوؤوليات ومنحه���م 

احلرية لأداء العمل بطريقته�����م، دون تدخ�ل مبا�سر من 

واأكد  العمل،  لأداء  و�سلوكيًا  فنيًا  تاأهيلهم  كذلك  الإدارة 

على اأن الإدارة الناجحة لبد اأن تعطي فر�س����ة للعاملني 

العقول،  وحتجري  الت�سل���ط  عن  وتبتعد  البتكار  و  للعمل 

حتول  اأن  ت�ستطيع  �سحية  عمل  بيئة  تخلق  حتى  وذل��ك 

وبرامج  خطط  اإىل  العاملني  قبل  من  البتكارية  الأفكار 

عملية تنفيذية.

يف  ن�سيب  امل��وان��ئ  ولأم���ن 

هذه الدورات مع الدكت���������ور 

نف��ذ  ح��ي��ث  ح�����س��ان  ح��م��دي 

دورة »املدونة الدولي����ة لأمن 

املينائيه«  وامل��راف��ق  ال�سفن 

ن�سر مفهوم  اإىل  والتي هدفت 

ال��وع��ي الأم���ن���ي ال����دويل يف 

اأن  واأكد  الأمني������ة،  املرافق 

باعتبارها  عمان  �سلطن������ة 
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ت قانونية
دراسل

اأكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�سرطة

الدكتور/مزهر جعفر عبيد *

نظرة في 
االختصاص الشخصي للمحاكم العسكرية

المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري 
رقم 2011/110 
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تمهيد وتقسيم:
ي��درك املتتب��ع للو�س��ع القان��وين يف �سلطنة عم��ان، اأن 

اإ�س��دار قان��ون يتعل��ق بالق�س��اء الع�سكري ما ه��و اإل تعبري 

ع��ن حاج��ة قانوني��ة فر�سته��ا �س��رورات واقعي��ة. اإذ اأن��ه 

عل��ى الرغم من وجود �سوابط معينة تنظم �سوؤون الق�ساء 

الع�سك��ري )1(،اإل اأنه��ا، م��ع ذل��ك، مل تك��ن بالدرجة التي  

تلب��ي كل متطلباته،الأم��ر الذي ا�ست�سع��ره امل�سرع العماين 

فب��ادر اإىل اإ�س��دار قانون خا���س بذل��ك الق�ساء،هو قانون 

الق�س��اء الع�سك��ري رق��م 110/ 2011، مبين��ا في��ه كل م��ا 

يتعلق بذلك الق�ساء، ومن �سمن ما ت�سمنه، بطبيعة احلال، 

الن���س على اإن�ساء املحاكم الع�سكري��ة، مما جعل و�سع هذه 

املحاك��م وا�سحة املعامل باإطار قانوين منظم،حالها يف ذلك 

حال املحاكم الع�سكرية املن�سو�س عليها يف قانون ال�سرطة 

رقم 1990/35 املعدل، ولكن بخ�سو�سية متميزة. 

وق��د ج��اء قان��ون الق�ساء الع�سك��ري موزع��ًا على 136 

م��ادة )2(، كان من بينها املادتان 14، 17 وهما مقت�سرتان، 

على وج��ه اخل�سو�س، على تنظي��م الخت�سا�س ال�سخ�سي 

للمحاكم الع�سكرية)3(، الذي �سيكون حمور حديثنا. 

 ومن اأجل الإحاطة  بذلك الخت�سا�س �سنبني ماهيته، 

وم��ن ث��م نح��دد الفئ��ات اخلا�سع��ة ل��ه، واأخ��ريا نتكلم عن 

امت��داده اإىل خارج النطاق الإقليمي ل�سلطنة عمان، وذلك 

يف ثالثة مطالب. 

المطلب األول
ماهية االختصاص الشخصي

يقت�س��ي فه��م ماهي��ة الخت�سا���س ال�سخ�س��ي، حتديد 

معن��ى الخت�سا���س ابت��داء، لأن��ه م��ن خ��الل الرب��ط بني 

معن��اه، وال�سف��ة ال�سخ�سية حلدوده، نتو�س��ل اإىل املق�سود 

م��ن الخت�سا���س ال�سخ�س��ي، وم��ن ث��م اإىل الخت�سا���س 

ال�سخ�سي للمحاكم الع�سكرية.

أوال: المراد باالختصاص:
يراد بالخت�سا�س عموما )4( �سلطة الق�ساء يف الف�سل 

يف دعاوى من ن��وع معني حدده القانون)5(. ولذلك فمعناه 

يتعلق بتحدي��د الق�سايا التي يك��ون للمحكمة الف�سل فيها 

م��ن بني جمموعة ق�سايا خمتلفة)6(. ف��اإذا كانت للقا�سي 

ولي��ة الق�س��اء، ف��اإن مبا�س��رة �سالحي��ات تل��ك الولي��ة 

حمددة بقواع��د الخت�سا�س التي للمحكم��ة اأن توؤدي من 

خالله��ا وظيفتها الق�سائية على الوقائ��ع املعرو�سة عليها، 

باعتبارها املخت�سة �� دون غريها من حماكم اأخرى لها ذات 

الولي��ة ���� بح�سم تل��ك الق�سايا. ويفهم من ذل��ك اأن ولية 

الق�س��اء ت�سف��ي عل��ى القا�س��ي �سالحي��ة جم��ردة ملبا�سرة 

وظيف��ة الق�ساء، يف ح��ني اأن الخت�سا�س يحدد نطاق تلك 

ال�سالحية)7(. ولذلك كان الخت�سا�س �سالحية مبا�سرة 

الولية يف حدود ر�سمها القانون)8(. 

موؤدى ما تقدم اأنه اإذا كان للمحكمة ولية الق�ساء، اإل 

اأنها غري خمت�سة بنظر الدعوى وفقًا لقواعد الخت�سا�س، 

وم��ع ذلك ت�س��دت لها، ف��اإن ما ي�س��در عنها م��ن حكم يكون 

باطاًل بطالنًا مطلقًا)9(.

وعلي��ه ل يكف��ي للق��ول ب�سح��ة احلك��م اجلزائ��ي اأن 

تك��ون املحكم��ة الت��ي اأ�سدرته م�سكل��ة وفقًا للقان��ون، ولها 

ولي��ة الق�ساء، واإمنا ي�سرتط ف��وق ذلك اأن تكون خمت�سة 

باإ�س��داره، كم��ا ذكرن��ا. وتك��ون املحكم��ة كذل��ك اإذا توافر 

فيه��ا الخت�سا���س من حي��ث �سخ���س املته��م )الخت�سا�س 

)الخت�سا���س  اجلرمي��ة  ن��وع  حي��ث  وم��ن  ال�سخ�س��ي(، 

النوع��ي(، ومن حيث مكان ارت��كاب اجلرمية )الخت�سا�س 

امل��كاين()10(. وه��ذا يعن��ي اأن تخل��ف اأي ن��وع م��ن اأن��واع 

الخت�سا�س يوؤدي اإىل جعل املحكمة غري خمت�سة. ومبا اأن 

مو�س��وع حديثنا هو الخت�سا�س ال�سخ�سي لذلك �سيقت�سر 

م�سمونه عليه حتديدا. 

ثانيا: المقصود باالختصاص الشخصي
املحكم��ة  اخت�سا���س  التقا�س��ي  اإج��راءات  يف  الأ�س��ل 

اجلزائي��ة بنظر اأية دعوى نا�سئة عن اأية جرمية، واأن لها 

الف�س��ل يف كافة اجلرائم، ما دام اأنها داخلة يف اخت�سا�سها 

النوعي واملكاين، وذلك دون النظر اإىل اأ�سخا�س مرتكبيها، 

غ��ري اأن ه��ذا الأ�س��ل، مل يك��ن مطلق��ًا اإذ قرر امل�س��رع عليه 

ا�ستثناء، وذلك باأن جعل فئة من الأ�سخا�س ب�سفة معينة، 

اأو وف��ق ظ��روف اأو �س��ن معين��ة، خا�سع��ة ملحاك��م غري تلك 

الت��ي يخ�سع لها غريها م��ن الفئات، لتتوىل اأم��ر الف�سل يف 

الدع��اوى املرتتب��ة عل��ى جرائمه��ا. فاأن�ساأ عل��ى �سوء ذلك 

حماكم��ا خا�سة، كاملحاك��م الع�سكرية اخلا�س��ة بال�سرطة 

واملحاك��م  اخلا�سة بالأحداث، وم��ن ثم املحاكم الع�سكرية 

اخلا�س��ة بالفئ��ات املح��ددة يف قان��ون الق�س��اء الع�سكري، 

ليك��ون جم��ال ق�س��اء كل منها حم�س��ورًا يف نط��اق اجلرائم 

الت��ي يرتكبها، اإما رج��ال ال�سرطة، اأو الأح��داث )11(، اأو 

الفئ��ات املح��ددة يف قانون الق�س��اء الع�سك��ري، وذلك وفق 

�سروط معينة.
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ت قانونية
وعل��ى ه��ذا ف��اإن الخت�سا���س ال�سخ�س��ي ه��و ن��وع م��ن دراسل

الخت�سا���س مقرر لبع�س املحاكم، يتح��دد مداه باأ�سخا�س 

معين��ني قانونا، اإما ب�سبب �سفة وظيفية، اأو عمر حمدد، اأو 

حالة ظرفية)12(.

وما كانت علة اإن�س��اء تلك املحاكم، اإل اعتبارات تتعلق 

بامل�سلح��ة العام��ة، وعلي��ه كان وج��وب اعتب��ار القواع��د 

املتعلقة باخت�سا�س تلك املحاكم من النظام العام)13(.

وجمم��ل القول اأنه ل يجوز للمحاكم، )اخلا�سة ببع�س 

الأ�سخا���س(، نظر دع��اوى اأخرى، يك��ون اأ�سخا�س املتهمني 

فيها قد جتاوزوا ال�سن املحددة قانونًا لالأ�سخا�س املخت�سة 

بنظ��ر دعواهم، اأو مل يت�سفوا ب�سفة خا�سة بهم تخ�سعهم 

ل�سلطانه��ا. كم��ا ل يجوز، ومبفهوم املخالف��ة، ملحاكم اأخرى 

اأن تنظ��ر الدع��وى التي ق�س��ر امل�سرع اأمر نظره��ا والف�سل 

فيها من قبل املحاكم اخلا�سة اأولئك الأ�سخا�س. 

وتفريعا على ما ذكر تكون املحاكم الع�سكرية ال�سادرة 

مبوج��ب قان��ون الق�ساء الع�سك��ري رق��م 2011/110، هي 

املحاك��م املخت�س��ة، دون غريه��ا، بنظ��ر م��ا ترتكب��ه فئ��ات 

الأ�سخا���س املحددة بذلك القانون م��ن جرائم معينة، كان 

القانون ال�سادر باإن�سائها ذاته قد حددها)14(. 

المطلب الثاني 
الفئات الخاضعة للمحاكم العسكرية 

الق�س��اء  م��ن  ج��زًء  الع�سكري��ة  املحاك��م  تع��د  ب��دًء 

الع�سك��ري، اإذ اأن معنى الق�ساء الأخ��ري ي�سمل، ف�سال عنها، 

الدع��اء الع�سك��ري، فقد ن�س��ت املادة 6 من قان��ون الق�ساء 

الع�سك��ري عل��ى الق��ول باأنه ) تن�س��اأ مبوجب ه��ذا القانون 

هيئ��ة ق�سائية م�ستقل��ة ت�سمى )الق�س��اء الع�سكري( تتبع 

مكت��ب القائد الأعلى للقوات امل�سلح��ة، وتتكون من حماكم 

ع�سكرية وادعاء ع�سكري(.

ومبا اأننا نتناول هنا املحاك��م الع�سكرية بال�سرح فقط، 

لذل��ك �سيقت�س��ر حديثن��ا عنه��ا، دون الدع��اء الع�سكري،  

وم��ن حي��ث اخت�سا�سه��ا ال�سخ�س��ي حتديدا. ه��ذا مع لفت 

النظ��ر اإىل اأن م��ا يع��د م��ن اخت�سا���س املحاك��م الع�سكرية 

عموم��ا، يعد بذات الوقت من اخت�سا�س الدعاء الع�سكري 

حتقيق��ا، ويفهم ذلك من ن���س املادة 14 من قان��ون الق�ساء 

الع�سك��ري، فه��و عندم��ا بنّي اخت�سا���س الق�س��اء الع�سكري 

ق�س��د ب��ه اخت�سا�س كل م��ن املحاكم الع�سكري��ة والدعاء 

الع�سك��ري)15(. كم��ا ميك��ن ا�ستنت��اج ذل��ك م��ن امل��ادة 34 

واملادة 1/54 من ذات القانون. فقد جاء يف املادة 34 القول 

باأنه ) يخت�س الدعاء الع�سكري باإقامة الدعوى الداخلة 

يف اخت�سا���س الق�س��اء الع�سك��ري.......(. وورد يف امل��ادة 

1/54 الن���س على )يتوىل الدع��اء الع�سكري التحقيق يف 

اجلرائ��م الداخل��ة يف اخت�سا���س الق�ساء الع�سك��ري التي 

حتال اإليه( )16(.

وقد ن�ست املادة 14 على بيان الفئات اخلا�سعة لأحكام 

ه��ذا القان��ون، اأي عل��ى اخت�سا���س املحاك��م الع�سكرية من 

حي��ث الأ�سخا���س، بالق��ول )تخ�س��ع الفئ��ات التالي��ة 

لأح��كام هذا القانون، ولو خرجوا من اخلدمة، متى 

كان��ت اجلرائم وقت وقوعه��ا تدخل يف اخت�سا�سه، 

اأو كان��ت مت�سل��ة باأ�س��رار الوظيف��ة، م��ا مل تكن قد 

انق�ست مبرور الزمن: 

منت�سبو القوات امل�سلحة وقوات الأمن من ال�سباط . 1

والرتب الأخرى واملدنيني وطلبة الكليات واملعاهد 

ومراكز التدريب الع�سكرية.

املتقاعدون من ال�سباط والرتب الأخرى واملدنيني . 2

وق��وة الحتي��اط مبج��رد ا�ستدعائه��م  للخدم��ة 

الع�سكرية. 

املتطوعون للخدمة الع�سكرية.. 3

اأ�سرى احلرب.. 4

اأف��راد الق��وات ال�سديق��ة اأو احلليف��ة اأو املعارون . 5

ح��ال  يف  املتعاق��دون  اأو  للتدري���س  املبتعث��ون  اأو 

تواجده��م عل��ى اأرا�س��ي ال�سلطن��ة، م��ا مل يرد يف 

اتفاقية اأبرمتها ال�سلطنة خالف ذلك(. 

وم��ن ن���س امل��ادة اأع��اله يتب��ني اأن اخت�سا���س املحاك��م 

الع�سكري��ة من حي��ث الأ�سخا�س، ي�سمل فئ��ات خمتلفة من 

الأ�سخا���س، اإذ اأن��ه مل يقت�س��ر على فئة معين��ة ذات �سفة 

وظيفية واحدة وطابع موح��د، كمنت�سبي القوات امل�سلحة 

اأو قوات الأمن،واإمنا ي�سمل، ف�سال عن منت�سبي تلك القوات، 

العدي��د من الأ�سخا�س الآخري��ن، كاملدنيني واأ�سرى احلرب 

،وغريهم ممن ورد ذكرهم اأعاله. 

ل  الأ�سخا���س  ه��وؤلء  مث��ل  اإ�ساف��ة  اأن  يب��دو  وق��د   

يتالءم م��ع الطبيعة اخلا�سة للمحاك��م الع�سكرية، اإل اأنه 

عن��د التمع��ن يف وظائفه��م و ظروفه��م يتب��ني اأن له��ا �سلة 

بالعم��ل الع�سكري،فاملدني��ون يعمل��ون كموظف��ني يف جهات 

ع�سكرية،والأ�س��رى وقع��وا يف الأ�س��ر يف ظ��روف ذي طابع 
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ع�سك��ري )احل��رب(. وه��ذا ي��وؤدي يف احلالت��ني اإىل اإ�سباغ 

ال�سف��ة الع�سكرية عل��ى اأ�سخا�سه��م)17(،ل حقيقة واإمنا 

حكما، خا�س��ة بالن�سبة لالأ�سرى املدنيني، وهو الأمر الذي، 

كم��ا ن��رى، دف��ع امل�س��رع، دون اللتف��ات اإىل اأي اأم��ر يحول 

دون ذل��ك، جلع��ل اأ�سخا�سهم خا�سع��ني اإىل �سلطان املحاكم 

الع�سكري��ة، لك��ون عم��ل كل منه��م  ل��ه انعكا�سات��ه املوؤثرة 

ب�س��كل اأو باآخ��ر على اأداء القوات امل�سلح��ة اأو قوات الأمن، 

�س��واء م��ن الناحي��ة املادي��ة اأو الناحي��ة املعنوي��ة، وه��ذا 

بطبيع��ة احل��ال له نتائجه غري احلمي��دة اأو اخلطرية على 

اأمن وا�ستقرار البلد عموما. 

وم��ن اأجل اإلق��اء ال�سوء عل��ى اأ�سخا���س الفئات 

الذي��ن تخت���س املحاك��م الع�سكري��ة مبحاكمته��م، 

�سنتوىل التطرق اإليه��م تباعا وب�سكل موجز، وعلى 

ال�سكل الآتي:

أ-منتسبو القوات المسلحة: 
الق��وات امل�سلحة، بح�سب امل��ادة 4/1 من قانون الق�ساء 

الع�سك��ري ي��راد به��ا ) وزارة الدف��اع، احلر���س ال�سلط��اين 

العم��اين، ق��وة ال�سلط��ان اخلا�س��ة(. ووفقا للم��ادة 14 من 

قانون الق�ساء الع�سكري،ي�سمل ذلك ال�سباط)18( والرتب 

الأخ��رى)19(. واإخ�س��اع ه��ذه الفئ��ة م��ن الأ�سخا�س اإىل 

قانون الق�ساء الع�سك��ري وبالتايل اإىل املحاكم الع�سكرية، 

يعد تطبيقا طبيعيا لذلك القانون، باعتباره قانونا خا�سا، 

وتطبيقا خال�سا لخت�سا�س املحاكم الع�سكرية.

وم��ن التحديد ال�ساب��ق ملنت�سبي الق��وات امل�سلحة تكون 

كل الق��وات �سواء كانت بري��ة اأم بحرية اأم جوية خا�سعة 

لأحكام قانون الق�ساء الع�سكري.

ال�سف��ة  تواف��ر  جم��رد  اأن  بي��ان  الق��ول  نافل��ة  وم��ن 

الع�سكري��ة يف اأي ف��رد م��ن اأف��راد تل��ك الفئة يك��ون كافيا 

كي يخ�س��ع اإىل املحاك��م الع�سكرية، عن��د ارتكابه لأي من 

اجلرائم التي حددها قانون الق�ساء الع�سكري. ويظل ذلك 

الف��رد خا�سع��ا لتلك املحاكم ولو اأحي��ل اإىل التقاعد)20(  

اأو اأن �سفت��ه الع�سكرية قد زالت عنه لأي �سبب كان)21(، 

ولكن وفق �س��روط معينة، كما �سرنى بعد قليل، وذلك عند 

احلديث عن املتقاعدين.

ب-قوات األمن:
بينت املادة 5/1 من قانون الق�ساء الع�سكري باأن معنى 

قوات الأمن ين�سرف اإىل ) املكتب ال�سلطاين، �سرطة عمان 

ال�سلطاني��ة، الع�سكري��ون ب�س��وؤون الب��الط ال�سلطاين ومن 

يف حكمه��م، جه��از الأم��ن الداخل��ي(. ويت�سمن ذل��ك، وفقا 

للم��ادة 14 من قانون الق�ساء الع�سك��ري، ال�سباط والرتب 

الأخ��رى. وكم��ا يظهر م��ن تعريف ق��وات الأم��ن اأنها ت�سم 

م��ن تنطبق عل��ى اأ�سخا�سه��م ال�سف��ة الع�سكري��ة البحتة، 

كالع�سكريني ب�سوؤون البالط ال�سلطاين، اإ�سافة اإىل اآخرين 

مل تك��ن له��م تلك ال�سف��ة ب��ذات الدرجة، ك�سرط��ة عمان 

ال�سلطاني��ة)22(.  ه��ذا ف�سال عما ذك��ره القانون �سراحة 

من عد بع���س الأ�سخا�س، يف حكم من ت�سري عليهم قواعد 

قان��ون الق�س��اء الع�سكري. اإل اأن ه��ذا ل يعد خروجا على 

الخت�سا�س اخلا�س للمحاكم الع�سكرية، لأنه عند التمعن 

يف �سف��ات اأو وظائ��ف م��ن ذك��روا يالح��ظ اأن كال منه��ا ل 

تخلو من طابع ذات م�سحة ع�سكرية، وهذا كاف بحد ذاته 

لترير خ�سوع اأ�سخا�سها لتلك املحاكم.

ومثلم��ا �سبق القول عن كيفية خ�س��وع منت�سبي القوات 

امل�سلح��ة اإىل قان��ون الق�س��اء الع�سكري،�س��واء كان��وا على 

راأ�س وظائفهم،اأو عند تقاعدهم، يكون خ�سوع اأفراد قوات 

الأمن اإىل القانون الأخري. 

ج-المدنيون:
           ي��راد باملدني��ني، وفق��ا للم��ادة 17/1 م��ن قان��ون 

الق�س��اء الع�سك��ري، )جمي��ع املوظف��ني املدني��ني يف القوات 

امل�سلحة وقوات الأمن مبختلف درجاتهم املناظرة لل�سباط 

والرت��ب الأخرى وم��ا دون ذلك(. وعلي��ه يخ�سع للمحاكم 

الع�سكري��ة كل موظ��ف م��دين، يف القوات امل�سلح��ة وقوات 

الأم��ن، و بغ���س النظر عن درجت��ه الوظيفية،�س��واء كانت 

درجت��ه مناظ��رة لدرج��ة �ساب��ط اأو لرتبة اأخ��رى اأو دون 

ذل��ك، ما دام اأن العالقة الوظيفية،بينه وبني تلك القوات، 

ق��د حددتها �سواب��ط قانوني��ة اأو اأنظمة متعلق��ة بكيفية 

ممار�سة الوظيفة املدنية يف اأي من تلك القوات)23(. كما 

يع��د خا�سعا لتلك املحاك��م، عند ارتكاب��ه جلرميته، يف اأي 

وقت من اأوق��ات ممار�سته لوظيفته، اإذ مل ي�سرتط القانون 

زمن معني لذلك.

ومب��ا اأن قان��ون الق�س��اء الع�سك��ري ق��د ق�س��ر �سري��ان 

اأحكام��ه على املوظفني املدني��ني يف القوات امل�سلحة و قوات 

الأمن، فاإن من نتيجة ذلك، كما نرى، عدم خ�سوع غريهم من 

املدني��ني  الذين يوؤدون، عن طريق التعاقد، عمال ما ل�سالح 

تلك القوات، كاملتعهدين الذي��ن يتولون توريد الأطعمة اأو 

القيام باأعمال التنظيف، لفرتات زمنية معينة، اأو املقاولني 

الذين يقومون باإجناز م�سروع ما. 
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ت قانونية
وم��رد اإخ�س��اع املوظف��ني املدني��ني يف الق��وات امل�سلح��ة دراسل

وق��وات الأم��ن اإىل قانون الق�س��اء الع�سكري،كم��ا بينا، هو 

خط��ورة الوظائف الت��ي ميار�سونها، التي تتاأت��ى من �سلتها 

باأعمال تلك القوات.  

ويظ��ل املدين خا�سعا لأحكام قانون الق�ساء الع�سكري، 

حت��ى ولو اأحي��ل اإىل التقاعد،وف��ق ال�س��روط التي ت�سري 

على املتقاعدين من منت�سبي القوات امل�سلحة وقوات الأمن. 

وق��د اأ�سرنا �سابقا اإىل اأنه من املمكن اأن ميتد اخت�سا�س 

غ��ري  م��ن  املدني��ني  الأ�سخا���س  اإىل  الع�سكري��ة  املحاك��م 

اخلا�سع��ني لأح��كام قانون الق�س��اء الع�سك��ري، وذلك عند 

اإع��الن حالة الط��وارئ اأو التعبئة العام��ة)24( ويف بع�س 

اجلرائم التي حددها قانون الق�ساء الع�سكري ذاته)25(.  

د-طلب��ة الكليات والمعاه��د ومراكز التدريب 
العسكرية. 

من الوا�س��ح اأن املق�سود بهذه الفئ��ة اأولئك الأ�سخا�س 

الذي��ن يلتحق��ون للدرا�سة اأو للتدري��ب يف الكليات واملعاهد 

ومراك��ز التدري��ب الع�سكرية،وفق��ا لل�س��روط املق��ررة لأي 

م��ن تل��ك املوؤ�س�س��ات الع�سكري��ة.  ويفهم م��ن اعتبارهم من 

امل�سمولني باأحكام قانون الق�ساء الع�سكري، اأنهم ذوو �سفة 

ع�سكرية،وه��و الأم��ر الذي ميك��ن تبّينه ابت��داء من خالل 

�س��روط تعيينه��م والتحاقه��م بالدرا�س��ة اأو التدري��ب م��ن 

جان��ب وم��ن طبيعة تل��ك املوؤ�س�س��ات التي يلتحق��ون بها من 

جانب اآخر.

وقد جرى نقا�س فقهي بخ�سو�س مدى �سحة اإخ�ساعهم 

اأن  ح�سيلت��ه  كان��ت  الع�سك��ري،  الق�س��اء  قان��ون  لأح��كام 

انق�س��م ال��راأي بني راف���س وموؤيد لذلك الإخ�س��اع، وكل له 

حجج��ه)26(. وم��ن جانبن��ا ن��رى اأن ال��راأي ال��ذي يذهب 

ه��و  الع�سك��ري  الق�س��اء  قان��ون  لأح��كام  اإخ�ساعه��م  اإىل 

الأك��رث �سواب��ا، اإذ اأن��ه ف�س��ال ع��ن اأن امل�سرع ذات��ه قد قرر 

ذل��ك، وبالت��ايل ل اجته��اد يف مو�س��ع الن���س)27(،  ف��اإن 

التحاقه��م بتل��ك املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة والتدريبي��ة، يع��د 

جزءا من ممار�سة خدمتهم الفعلية، واإن كان ذلك بطريقة 

له��ا طابعه��ا اخلا���س، والدليل ال��ذي ميك��ن ال�سرت�ساد به 

عل��ى اعتب��ار التحاقه��م بتل��ك الكلي��ات واملعاه��د واملراكز 

التدريبي��ة الع�سكري��ة ج��زءا م��ن خدمتهم، ه��و اأن قانون 

اخلدم��ة املدني��ة رق��م 2004/120 ين���س عل��ى احت�س��اب 

م��دد ذل��ك اللتح��اق، بالن�سب��ة للموظف املدين،م��ن �سمن 

خدمت��ه الفعلية، وا�ستحق��اق  العالوة والرتقية. فقد جاء 

يف امل��ادة 95 م��ن قان��ون اخلدم��ة املدنية رق��م 200/120 

القول باأنه ) يج��وز عند ال�سرورة �سغل وظيفة املوظف يف 

حالة اإيفاده يف بعثة اأو منحة درا�سية اأو للتدريب بطريق 

الندب ب�سرط األ تقل مدة الإيفاد عن �سنة. وحت�سب مدة 

الإيف��اد �سم��ن م��دة اخلدمة الفعلي��ة وا�ستحق��اق العالوة 

الدورية والرتقية()28(.

ويخ�سع اأ�سخا�س هذه الفئة اإىل اأحكام قانون الق�ساء 

الع�سك��ري بغ�س النظر عن مدة الدرا�سة، اأو فيما اإذا كانت 

امل��واد الدرا�سية كلها مواد ع�سكري��ة، اأو اأنها تت�سمن، بع�سا 

من املواد غري ع�سكرية، اأو اأنها مقت�سرة فقط على التدريب 

الع�سك��ري وما يرتبط به م��ن علوم درا�سية ع�سكرية وغري 

ع�سكرية.

وهن��اك م��ن راأى، عن��د تطرق��ه اإىل العقوب��ات الت��ي 

تفر���س على تلك الفئة، اأن تك��ون عقوبات خمففة، وذلك 

ب�سب��ب حداثة اأ�سخا�سها باخلدم��ة الع�سكرية)29(. ومع 

م��ا لهذا الراأي من ني��ة ح�سنة، اإل اأنه، كم��ا نرى، غري كايف 

اإىل تري��ر م��ا ذهب اإلي��ه، اإذ اأن��ه لي�س كل م��ن ينتمي اإىل 

الكليات واملعاه��د ومراكز التدريب الع�سكرية  حديث عهد 

باخلدم��ة الع�سكرية، فمن املمكن اأن يكون الطالب، امللتحق 

يف تل��ك املوؤ�س�سات الع�سكرية، هو من حيث الأ�سل ع�سكريا، 

ونتيج��ة حل�سول��ه على موؤه��ل علمي مع��ني مت قبوله فيها، 

ه��ذا من جان��ب، ومن جانب اآخ��ر اأن اجلرائ��م التي يخ�سع 

له��ا املخاطبون باأحكام قانون الق�س��اء الع�سكري لي�ست من 

اجلرائم الب�سيطة، اأو التي ل ميكن تبني خطورتها،اإل بعد 

خ��رة ع�سكرية معينة، فهي يف اإطاره��ا العام اأ�سد ج�سامة 

م��ن اجلرائم الت��ي يت�سمنها قان��ون اجلزاء،وم��ع ذلك فاإن 

امل�سوؤولي��ة تقام، وفقا للقانون الأخ��ري، على من يرتكب اأيا 

م��ن اجلرائم الواردة فيه،دون ا�س��رتاط اأن تكون له خرة 

اجتماعي��ة اأو غريه��ا، وقد يك��ون اأحد اأف��راد الطلبة قبل 

التحاقه باإحدى تلك املوؤ�س�سات الع�سكرية. 

احلداث��ة  )ع��ذر  ف��اإن  تق��دم  م��ا  عل��ى  وبن��اء 

باخلدم��ة الع�سكري��ة(، اإن �س��ح، ل يخف��ي و�س��وح 

درج��ة تلك اجلرائ��م. واأخريا اإذا م��ا اأريد اأن يكون 

للراأي ال�ساب��ق حمل فاإن جماله، كما نرى، قد يكون 

يف  اإطار اجلرائم التاأديبية فقط. 

ه�-المتقاعدون وقوة االحتياط:
املق�س��ود باملتقاعد كل �سخ���س كان منت�سبا اإىل القوات 

امل�سلحة اأو قوات الأمن)30( من ال�سباط والرتب الأخرى، 
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وكل �سخ���س كان موظف��ا مدني��ا يف الق��وات امل�سلح��ة وقوات 

الأم��ن وق��وة الحتي��اط، وانته��ت خدمت��ه، وف��ق ال�س��روط 

املقررة يف تلك القوات لنتهاء اخلدمة بالتقاعد.

وي�س��ري قان��ون الق�س��اء الع�سك��ري على ه��ذه الفئة من 

الأ�سخا���س يف حالت ث��الث: الأوىل؛ عن��د ا�ستدعائهم اإىل 

اخلدم��ة الع�سكري��ة. والثاني��ة؛ اإذا كان��ت جرائمه��م وق��ت 

وقوعه��ا تخ�سع لأحكام��ه، كما لو اأنهم ارتكبوها يف ظله قبل 

اإحالته��م اإىل التقاع��د، ومل يحاكم��وا عنه��ا، لأن الع��رة يف 

ذلك هي بوجودهم يف املركز القانوين الذي يخ�سعهم لقانون 

الق�س��اء الع�سكري وق��ت ارتكاب اجلرمي��ة)31(.  والثالثة؛ 

اإذا ارتكب��وا، بع��د اإحالته��م اإىل التقاع��د، جرائم��ا تتعل��ق 

باأ�س��رار الوظيفة، ما مل تكن تلك اجلرائم قد انق�ست مبرور 

الزمن. 

اأ�س��رار  ل  احلال��ة،  ه��ذه  يف  الوظيف��ة،  باأ�س��رار  وي��راد 

الوظيف��ة الت��ي كان ميار�سها املوظف املدين فعلي��ا فقط، لأن 

امل�س��رع مل يحدده��ا بذلك النط��اق ح�سرا، واإمنا اأي��ة اأ�سرار 

اأخ��رى تك��ون متعلقة بعموم الوظيفة الت��ي يعد عمله جزءا 

منها، وه��ذا ينح�سب على الأ�سرار املتعلق��ة بالقوات امل�سلحة 

اأو قوات الأمن، التي كان لوظيفته �سلة بها اأو علم بها بحكم 

وظيفته. 

احلالت��ني  يف  الأ�سخا���س  ه��وؤلء  عق��اب  م��ن  واحلكم��ة 

الأخريت��ني تكم��ن يف املحافظ��ة على هيب��ة ومكان��ة واأ�سرار 

العمل الع�سكري، وذل��ك لل�سلة الوثيقة بني العمل الع�سكري 

واأم��ن البالد وم�ساحله الأ�سا�سية. وم��ن الوا�سح اأن هذا يعد 

م��ررا كافي��ا بحد ذات��ه اإىل ع��دم التغا�سي ع��ن معاقبة من 

يرتك��ب اإح��دى اجلرائ��م املا�سة بذل��ك العمل، ول��و اأن �سلته 

بعمل��ه، اأو اخلدم��ة الت��ي يوؤديه��ا ق��د انقطعت. كم��ا اأن لهذا 

العق��اب ما يرره من جان��ب اآخر، اإذ اأنه: 1- يجعل من يفكر، 

وه��و لزال ي��وؤدي عمله اأو خدمت��ه الع�سكري��ة، بارتكاب اأي 

م��ن اجلرائ��م اخلا�سعة لأحكام ذلك القان��ون ، على بّينة من 

اأن��ه لن يفلت م��ن العقاب، اإذا ما اأحي��ل اإىل التقاعد،لذلك ل 

ي�ستطيع اأن يتخذ من التقاعد و�سيلة للناأي بنف�سه بعيدا عن 

املوؤاخذة اجلزائية،بعد ارتكابه جلرميته،  وقد يكون يف هذا 

الأم��ر م��ا مينعه من ارت��كاب اأي من تلك اجلرائ��م. 2- ي�سعر 

م��ن كان متقاع��دا، اأنه ل زال على �سل��ة باأحد جوانب ما كان 

يوؤديه �سابقا من عمل اأو خدمة، واأن املعلومات التي لديه عن 

اأ�س��رار الوظيفة لزالت له��ا خطورتها، لذلك عليه املحافظة 

عليها، واإل فاأنه، عند انتهاكها، �سيكون مالحقا باأحكام قانون 

الق�ساء الع�سكري،وهذا قد يكون رادعا له عن اإف�سائها.  

ويخ�س��ع املتقاعدون عموم��ا، اإىل املحاكم العادية فيما 

يرتت��ب عل��ى ت�سرفاته��م م��ن جرائ��م، اإل اأنه��م ي�سبحون 

الع�سك��ري، وبالت��ايل  الق�س��اء  خا�سع��ني لأح��كام قان��ون 

للخدم��ة  ا�ستدعائه��م  مبج��رد  الع�سكري��ة،  املحاك��م  اإىل 

الع�سكرية، ولأي �سبب كان.

        ومم��ا يالح��ظ اأن امل�سرع ق��د ن�س، وهو يتحدث عن 

املتقاعدين، على فئة اأطلق عليها م�سمى ) قوة الحتياط( 

دون اأن يورد لها  يف القانون تعريفا حمددا، ولذلك قد يراد 

بهم املدنيون الذين يهيئون، بعد تدريب ع�سكري متوال على 

ف��رتات زمنية، كق��وة ع�سكرية احتياطي��ة ي�ستفاد منها يف 

ظ��روف معينة، اأو يق�سد بهم  فئة ع�سكرية مدربة،اإل اأنها 

متار���س اأعمال مدنية، مع الحتف��اظ ب�سفتهم الع�سكرية، 

وت�ستدعى عند احلاجة، اأو اأنهم غري هذا وذاك. 

وق��د تط��رق قان��ون الق�س��اء الع�سك��ري اإىل خ�سوعهم 

لأحكامه وذلك عند ا�ستدعائهم بعد اإحالتهم اإىل التقاعد 

، دون اأن يبني ابتداء خ�سوعهم للقانون قبل تلك الإحالة، 

كم��ا فع��ل ذلك بالن�سب��ة ملنت�سب��ي القوات امل�سلح��ة وقوات 

الأمن من ال�سباط والرت��ب الأخرى واملدنيني، لذلك ميكن 

الق��ول اأنهم يخ�سعون لأحكام قانون الق�ساء الع�سكري، من 

حلظة اعتبارهم قوة احتياط، ب�سبب كون القانون الأخري 

ق��د اأخ�سعهم لأحكامه عن��د اإحالتهم للتقاع��د، لأنه لي�س 

م��ن املنط��ق اأن ل يكون��وا خا�سع��ني لذلك القان��ون اإل عند 

اإحالته��م اإىل التقاع��د، دون احلال��ة التي يكون��ون فيها يف 

اخلدمة.  

ينبن��ي عل��ى ما �سب��ق اأن ق��وة الحتياط ه��م فئة ذات 

�سف��ة ع�سكري��ة، لأن القول بخ�سوعهم، بع��د اإحالتهم اإىل 

التقاعد، اإىل قانون الق�ساء الع�سكري، يعني اأنهم من حيث 

الأ�سل، اأي قبل اإحالتهم اإىل التقاعد، كانوا قوة ذات �سفة 

ع�سكرية.

و-المتطوعون للخدمة العسكرية
مل يب��نّي قان��ون الق�س��اء الع�سك��ري، كم��ا ه��و احل��ال 

بالن�سبة اإىل قوة الحتياط، املق�سود باملتطوعني للخدمة 

الع�سكرية،وزم��ن تطوعهم،لذلك قد يق�سد بهم الأ�سخا�س 

الذي��ن يتطوع��ون بتق��دمي جهده��م، ومبح���س  املدني��ون 

اإرادته��م، اإىل اجله��ات الع�سكري��ة يف ظرف م��ا. وعليه فال 

يراد بهم الأ�سخا�س الذين يتقدمون للعمل ب�سكل دائم يف 
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ت قانونية
اجله��ات الع�سكرية، ويقبلون به��ا، لأنهم لو كانوا كذلك دراسل

لأ�سبحوا جزءا من اجلهة الع�سكرية التي قبلوا بها. 

وعليه يعد املتطوعون خا�سعني لأحكام قانون الق�ساء 

الع�سكري��ة م��دة تطوعه��م، �س��واء كان تطوعه��م يف جمال 

الأعم��ال املدني��ة اأو الإداري��ة، اأو غريها م��ن الأعمال غري 

الع�سكري��ة الت��ي ت�ستدعيه��ا الأن�سطة الع�سكري��ة، اأو كان 

تطوعه��م يف الأعم��ال الع�سكري��ة البحت��ة.  كم��ا ي�س��ري 

عليه��م، بعد انتهاء فرتة تطوعه��م، وخروجهم من اخلدمة 

الع�سكري��ة التي تطوعوا لها، ما ي�سري على املتقاعدين من 

قواعد تتعلق باأحوال خ�سوعهم لقانون الق�ساء الع�سكري، 

وه��ذا ل باعتباره��م متقاعدي��ن، لأنه��م لن يكون��وا كذلك، 

ولك��ن نتيجة مل��ا لتطوعهم من �سلة بالعم��ل الع�سكري، وهو 

ما يفهم من مقدمة املادة 14 من قانون الق�ساء الع�سكري.  

ز-أسرى الحرب:
يراد باأ�سرى احلرب، من حيث الأ�سل، من يقع يف قب�سة 

اخل�سم اأثناء نزاع م�سلح دويل، اأو يف قب�سة الدولة املعادية 

بالتحدي��د، ولي�س يف اأيدي الأفراد اأو الوحدات الع�سكرية 

الت��ي اأ�سرت��ه)32(.  ووفقا لتفاقية جني��ف الثالثة لعام 

1949 ميكن  اإيجاز  من ي�سمله و�سف الأ�سري بالآتي)33(: 

1-اأف��راد القوات امل�سلحة لأحد اأط��راف النزاع وامللي�سيات 

والوح��دات املتطوع��ة التي ت�سكل جزءا من ه��ذه القوات. 

2-اأفراد امللي�سيات الأخ��رى والوحدات املتطوعة الأخرى 

مب��ن فيه��م اأع�س��اء ح��ركات املقاوم��ة املنظم��ة. 3-اأف��راد 

القوات امل�سلحة النظامي��ة الذين يعلنون ولءهم حلكومة 

اأو �سلط��ة ل تع��رتف به��ا الدولة احلاج��زة.4- الأ�سخا�س 

الذي��ن يرافقون القوات امل�سلح��ة دون اأن يكونوا يف الواقع 

ج��زءا منها. 5- اأف��راد الأطقم املالحية مب��ن فيهم القادة 

واأطق��م  التجاري��ة   ال�سف��ن  يف  وم�ساعدوه��م  واملالح��ون 

الن��زاع. 6-�س��كان  التابع��ة لأط��راف  املدني��ة  الطائ��رات 

الأرا�س��ي غ��ري املحتل��ة الذي��ن يحمل��ون ال�سالح م��ن تلقاء 

اأنف�سهم عند اقرتاب العدو ملقاومة القوات الغازية.

وجت��در الإ�س��ارة اإىل اأن املادة 84 م��ن اتفاقية جنيف 

الثالثة قد ن�ست على اأن حماكمة اأ�سري احلرب من اخت�سا�س 

املحاك��م الع�سكرية وحدها، مامل ت�سم��ح ت�سريعات الدولة 

احلاج��زة �سراحة للمحاكم املدنية مبحاكمة اأي من اأفراد 

ق��وات الدول��ة احلاجزة ع��ن املخالفة نف�سه��ا التي يالحق 

اأ�سري احلرب ق�سائيا ب�سببها.

ح- أفراد الق��وات الصديق��ة أو الحليفة أو 
المعارون أو المبتعث��ون للتدريب أو المتعاقدون 
في حال تواجدهم على أراضي السلطنة، ما لم 

يرد في اتفاقية أبرمتها السلطنة خالف ذلك. 
اإن اأ�سخا�سه��م ه��وؤلء م��ن الو�س��وح مب��كان، لذل��ك ل 

ي�ستدعي الأمر بيانهم. وحكمهم هو اأنهم يخ�سعون ل�سلطان 

املحاكم الع�سكرية، وذلك عند ارتكابهم،يف حال تواجدهم 

عل��ى اأر�س ال�سلطن��ة، اأي من اجلرائم الت��ي حددها قانون 

الق�س��اء الع�سكري، ما مل يرد يف اتفاقية اأبرمتها ال�سلطنة 

خالف ذلك.

المطلب الثالث
النط��اق  خ��ارج  اإىل  ال�سخ�س��ي  الخت�سا���س  امت��داد 

اإىل  ال�سخ�س��ي  الخت�سا���س  بامت��داد  ي��راد  الإقليم��ي 

خ��ارج النط��اق الإقليم��ي، �سري��ان قواع��د قان��ون الق�ساء 

الع�سك��ري على اجلرائم من نوع اجلنايات واجلنح املرتكبة 

خ��ارج احلدود الإقليمي��ة ل�سلطنة عمان م��ن قبل الأفراد 

اخلا�سع��ني لأحكام��ه. فق��د ج��اء يف امل��ادة 17 م��ن قان��ون 

الق�س��اء الع�سكري القول باأنه )  يعاقب وفقا لهذا القانون، 

كل ف��رد خا�س��ع لأحكامه اقرتف خ��ارج اأرا�س��ي ال�سلطنة 

جناي��ة اأو جنحة،داخلة يف اخت�سا���س الق�ساء الع�سكري، 

اإل اإذا كان ق��د حوك��م عنها يف اخلارج ونف��ذت العقوبة، اأو 

اإذا انق�ست الدعوى اأو العقوبة بعفو عام اأو خا�س اأو مبرور 

الزمن(.

ويراد بالفرد، كل منت�سب للقوات امل�سلحة وقوات الأمن 

م��ن ال�سباط والرتب الأخرى واملدني��ني ) املادة 14/1 من 

قانون الق�ساء الع�سكري(.

وقب��ل التط��رق اإىل بيان امتداد اأح��كام قانون الق�ساء 

الع�سك��ري اإىل خ��ارج النطاق الإقليم��ي ، ل بد من الوقوف 

عن��د �سياغ��ة الن���س الذي يق��رر ذل��ك المت��داد، اإذ اأنها ، 

كم��ا ن��رى، حمل نظر،فهي من جانب ق��د اأوردت كلمة الفرد 

قان��ون  اأح��كام  اأي  لأحكام��ه،  اخلا�س��ع  بعب��ارة  وقرنته��ا 

الق�س��اء الع�سك��ري، م��ع اأن املعن��ى القان��وين ل ي�ستدع��ي 

ذل��ك، لأن الف��رد، من حي��ث الأ�سل، خا�سع لأح��كام قانون 

الق�س��اء الع�سك��ري ، وذل��ك مبوج��ب الفق��رة الأوىل م��ن 

امل��ادة  14 بدل امل��ادة 14/1 من قان��ون الق�ساء الع�سكري، 

مم��ا يعن��ي اأن الكتفاء بذك��ره فقط يف الن���س يعد حمققا 

لل�س��روط التي يتطلبه��ا الن�س من اأجل �سريان��ه عليه، لذا 
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تكون عبارة )خا�سع لأحكامه( نوعا من التزايد ل موجب 

ل��ه. كم��ا اأن اإيرادها، م��ن جانب اآخر، يوح��ي، عند اأخذها 

بع��ني العتب��ار، اأن كل الفئ��ات الأخ��رى، ع��دا الأف��راد، 

غ��ري خا�سع��ني اإىل اأحكام قان��ون الق�س��اء الع�سكري، عند 

ارتكابه��م لأي م��ن اجلرائ��م الواردة فيه يف اخل��ارج، وعلى 

وج��ه اخل�سو�س ما يتعلق بطلب��ة الكليات واملعاهد ومراكز 

التدري��ب الع�سكري��ة)34(، وم��ا ورد يف الفقرت��ني)2 و 3( 

م��ن امل��ادة 14، وه��ذا اأم��ر ل ميك��ن تري��ره قانون��ا. لذلك 

اأرى، جت��اوزا ل��كل ما ذك��ر بخ�سو�س ه��ذه امل��ادة، اأن ي�سار 

فتك��ون  )�سخ���س(،  بكلم��ة  )ف��رد(  كلم��ة  ا�ستب��دال  اإىل 

امل��ادة عل��ى ال�سكل الآتي: ) يعاقب وفق��ا لهذا القانون، كل 

�سخ���س خا�س��ع لأحكام��ه.......(، ه��ذا يف احلال��ة الت��ي 

تك��ون فيها رغبة امل�س��رع من�سرف��ة اإىل املعاقبة مبثل هذه 

ال�س��ورة. اأم��ا اإذا كانت رغبته غري ذلك، ب��اأن كانت متجهة 

اإىل معاقبة الأف��راد فقط، وح�سب التعريف الوارد لهم يف 

قانون الق�ساء الع�سكري، واإن كنت اأرى اأنها لن تكون كذلك، 

فيتوجب اأن ترفع عبارة ) خا�سع لأحكامه(.  

وعل��ة امتداد الخت�سا���س لقانون الق�س��اء الع�سكري، 

اإىل خ��ارج  النط��اق الإقليمي،وم��ن ثم اخت�سا���س املحاكم 

الع�سكري��ة، تكم��ن يف اأمرين ؛ الأول ه��و اأن اأغلب اجلرائم 

املن�سو���س عليها يف قانون الق�س��اء الع�سكري ذات  خطورة 

�سدي��دة عل��ى اأم��ن وا�ستق��رار واقت�س��اد البل��د ووحدت��ه 

الوطني��ة، كم��ا اأن البع���س منها من اجلرائ��م املرتكبة �سد 

الإن�سانية، لذلك كان اإخ�ساعها ل�سلطان املحاكم الع�سكرية 

�س��رورة فر�سته��ا دواع وطني��ة واإن�ساني��ة ب��ذات الوق��ت. 

والث��اين ه��و اأن على الفرد اأن ينظ��م �سلوكه وهو يف اخلارج 

بطريق��ة ل ت�س��يء اإىل �سمع��ة بل��ده، واإمن��ا علي��ه اإعطاء 

فكرة ح�سنة عنها.

ومم��ا جتدر الإ�س��ارة اإليه هو اأن امت��داد تطبيق قانون 

الق�س��اء الع�سك��ري عل��ى م��ا يرتك��ب م��ن جرائ��م خ��ارج 

ال�سلطن��ة، اأو بكلم��ة اأك��رث �سمولي��ة، امت��داد الخت�سا�س 

القانوين خ��ارج ال�سلطنة حالة لي�ست غريبة عن القوانني 

العماني��ة، اإذ ن�س عليها يف قانون اجلزاء العماين،فقد قرر 

ه��ذا الأخري، وه��و ينظم �سري��ان قواعده من حي��ث املكان، 

نوع��ا من ال�سالحي��ة ت�سمى بال�سالحي��ة ال�سخ�سية)35(  

ومبوجبه��ا يت��م تطبي��ق قواع��ده عل��ى كل عم��اين يرتكب 

جناي��ة اأو جنح��ة يف اخل��ارج، وف��ق �سروط معين��ة)36(. 

لذل��ك ف��اإن كال م��ن القانون��ني يق��رر ذات املب��داأ، ولك��ن م��ا 

مييزهم��ا ع��ن بع���س، يف ه��ذا املج��ال، ه��و اأن ال�سالحي��ة 

املقررة يف قانون اجلزاء اأو�سع نطاقا مما هي عليه يف قانون 

الق�س��اء الع�سك��ري، اإذ وفقا لها، يخ�س��ع اإىل �سلطان قانون 

اجل��زاء، كل عماين يرتكب اأي جرمية م��ن نوع اجلناية اأو 

اجلنحة،واأحيانا القباح��ة )املخالفة( كذلك، يف حني اأنه 

مبوج��ب ال�سالحية الثانية يقت�سر �سري��ان قانون الق�ساء 

الع�سكري على الأفراد اخلا�سعني  لأحكامه فقط.

ومن اأج��ل تطبيق ال�سالحي��ة ال�سخ�سية، 

مبفهومها اخلارجي، ي�سرتط الآتي:

1-اأن يك��ون مرتكب اجلرمية اأح��د الأفراد اخلا�سعني 

لأحكام قانون الق�ساء الع�سكري.

2- اأن تك��ون اجلرمي��ة جناي��ة اأو جنح��ة)37(، وم��ن 

اجلرائ��م الداخلة يف اخت�سا���س الق�ساء الع�سكري. ويراد 

بذل��ك اجلرائ��م الت��ي ورد الن�س عليه��ا يف قان��ون الق�ساء 

الع�سك��ري )امل��واد م��ن 82 اإىل 111(، اأو ما تع��د عموما من 

اجلرائم التي تخت�س بها املحاكم الع�سكرية) املادة 15 من 

قانون الق�ساء الع�سكري(. 

ومم��ا يالح��ظ اأن امل�س��رع العم��اين ، وه��و يق��رر عقاب 

اخل��ارج،  يف  اجلنح��ة  اأو  اجلناي��ة  جرمي��ة   يرتك��ب  م��ن 

وفق��ا لأحكام قان��ون الق�س��اء الع�سكري، مل يب��نّي موقفه، 

فيم��ا اإذا كان ي�س��رتط اأن تك��ون اجلرمي��ة معاقب��ا عليه��ا 

يف كال القانون��ني العم��اين والأجنب��ي، اأي اأن تك��ون هن��اك 

ازدواجي��ة يف التج��رمي، اأم ل ي�س��رتط ذل��ك.  لذلك نرى، 

وعل��ى الرغم م��ن عدم وجود الن�س الذي يب��نّي هذا الأمر، 

اأن��ه ل ي�س��رتط اأن تك��ون هن��اك ازدواجي��ة يف التج��رمي 

م��ن اأج��ل �سري��ان قواع��د قان��ون الق�س��اء الع�سك��ري على 

اجلرائم التي ترتكب من قبل الأفراد اخلا�سعني لأحكامه 

يف اخل��ارج، اإذ اأن مث��ل ه��ذه الزدواجي��ة ميك��ن اأن تثار، اأو 

يبح��ث اأمر تطلب وجودها، عندما تكون اجلرمية املرتكبة 

م��ن اجلرائم املن�سو���س عليها يف قانون اجل��زاء، ومن اأجل 

تطبيق اأحكامه. ومرد هذه التفرقة، بني القانونني يف هذا 

النطاق،كما نرى، تعود اإىل اأن اجلرائم الوارد الن�س عليها 

يف قان��ون الق�س��اء الع�سك��ري، اأك��رث خط��ورة وج�سامة من 

تلك التي ن�س عليها يف قانون اجلزاء، فهي يف اإطارها العام 

تتعل��ق بامل�سلحة الوطنية، لذلك فاإن قواعده ت�سري، على 

من يرتكب يف اخلارج ، من الأفراد اخلا�سعني لأحكامه، اأيا 

من اجلرائم الواردة فيه، حماية لتلك امل�سلحة، وذلك دون 

النظ��ر اإىل القانون ال��ذي ارتكبت فيه اجلرمي��ة، فيما اإذا 

كان يعاقب على تلك اجلرمية اأم مل يكن، والقول بغري ذلك 
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ت قانونية
القان��ون دراسل موق��ف  عل��ى  احلماي��ة  تل��ك  توق��ف  معن��اه 

الأجنب��ي من اجلرمية املرتكبة، الت��ي مت�س اإحدى امل�سالح 

الأ�سا�سية للبلد، وهذا ما ل ميكن الت�سليم به. 

   ومما يوؤيد ما قلنا به هو اأن امل�سرع العماين  قد عاقب 

يف قان��ون اجل��زاء، ووفق��ا لل�سالحي��ة الذاتي��ة، يف امل��ادة 

الثامن��ة، عل��ى اجلرائم املرتكبة يف اخل��ارج، التي ت�سر اإما 

باأم��ن اأو اقت�ساد الدول��ة اأو كرامة املواط��ن العماين، وهي 

م��ن اجلرائم التي ترتق��ي اإىل م�ستوى اجلرائ��م اجل�سيمة 

املن�سو���س عليه��ا يف قانون الق�س��اء الع�سك��ري،دون النظر 

فيم��ا اإذا كان قانون البلد الذي وقعت فيه اجلرمية يعاقب 

عليها من عدمه)38(. 

3-اأن ل يك��ون هن��اك اأمر قانوين يح��ول دون مالحقة 

اجلاين.

ل يكف��ي حتق��ق ال�سرط��ني ال�سابق��ني من اأج��ل تطبيق 

ال�سالحي��ة ال�سخ�سية على الفرد اخلا�س��ع لأحكام قانون 

الق�ساء الع�سكري، ال��ذي يرتكب جرمية يف اخلارج داخلة 

يف اخت�سا���س الق�س��اء الع�سك��ري، واإمن��ا ي�س��رتط ف�س��ال 

ع��ن ذل��ك، اأن ل يوج��د ما مينع م��ن معاقبت��ه قانونا داخل 

ال�سلطنة. وقد بنّي امل�سرع هذا املانع بالآتي:

أ- اأن ل يك��ون اجل��اين ق��د حوكم عن جرميت��ه اخلا�سعة 
الع�سك��ري يف اخل��ارج ونف��ذت العقوب��ة  لقان��ون الق�س��اء 

املحك��وم بها عليه)39(. اإذ اأنه لو حوكم يف اخلارج ونفذت 

العقوبة عليه تكون الدع��وى اجلزائية بحقه قد انق�ست، 

وبالت��ايل ل يجوز اإع��ادة حماكمته جم��ددا، وهذا تطبيق 

للم��ادة 1/32 من قان��ون اجلزاء، حيث ج��اء فيها) ل تتم 

املالحق��ة ب�س��اأن الفع��ل الواح��د اإل م��رة واح��دة(. ومم��ا 

يالح��ظ بهذا ال�س��اأن اأن امل�سرع مل ي�س��رتط، كما هو احلال 

الذاتي��ة )  لل�سالحي��ة  امت��داد قان��ون اجل��زاء وفق��ا  يف 

امل��ادة 8 من قان��ون اجلزاء(، اأن تكون الأح��كام قد �سدرت 

عل��ى الفاعل بناء عل��ى طلب اأو اإخبار ر�سم��ي من ال�سلطات 

العمانية.

اأم��ا يف احلال��ة الت��ي مل يحاكم فيه��ا الفاع��ل، اأو حكم 

علي��ه، ولكنه هرب قبل تنفيذ احلك��م عليه، فاإنه �سيحاكم 

وفقا لقان��ون الق�س��اء الع�سكري، عند عودت��ه اإىل �سلطنة 

عمان.

ب- اأن ل تك��ون الدع��وى قد انق�س��ت اأو العقوبة بعفو 
ع��ام اأو خا���س اأو مبرور الزم��ن. اإذ اأن انق�س��اء الدعوى اأو 

العقوب��ة لأي م��ن الأ�سباب اأع��اله بحق املته��م، يحول دون 

�سريان قواعد قانون الق�ساء الع�سكري حينها. 

العمومي��ة  الدع��وى  انق�س��اء  اإن  الأم��ر  وواق��ع 

بالعف��و)40(،اأو مب�س��ي امل��دة، يع��د تطبيقا مل��ا ن�ست عليه 

امل��ادة 15 من قانون الإج��راءات اجلزائية، كما اأن انق�ساء 

العقوب��ة ب��ذات الأ�سباب، يعد تطبيقا مل��ا ن�ست عليه املادة 

62 من قانون اجلزاء)41(.

وجت��در الإ�سارة اإىل اأن املادة الثالثة من قانون الق�ساء 

الع�سك��ري ق��د ق��ررت ع��دم انق�س��اء الدع��اوى العمومي��ة 

�سق��وط  امل��دة، وع��دم  املتعلق��ة ببع���س اجلرائ��م مب�س��ي 

الأح��كام ال�سادرة ب�س��اأن تلك اجلرائم مب��رور الزمن، فقد 

ج��اء فيه��ا ) ل ت�س��ري اأح��كام انق�ساء الدع��وى العمومية 

التم��رد  وجرائ��م  التج�س���س  جرائ��م  عل��ى  امل��دة  مب�س��ي 

والع�سي��ان والفتنة وجرائم الإب��ادة اجلماعية واجلرائم 

�س��د الإن�ساني��ة وجرائ��م احل��رب املن�سو�س عليه��ا يف هذا 

القانون، ول ت�سق��ط الأحكام ال�سادرة ب�ساأن هذه اجلرائم 

مبرور الزمن(. 

)1( كان يوج��د اإىل جانب املحكمة الع�سكري��ة لل�سرطة،حماكم اأخرى يخ�سع 

له��ا اأف��راد ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة ن�س عليه��ا م��ع  الإج��راءات الواجب��ة الإتباع 

مل�ساءلته��م يف تنظي��م خا���س ي�سمى )النظ��م ال�سلطانية لع��ام 1977(. حيث جاء يف 

امل��ادة 3 م��ن الف�س��ل الثالث م��ن الق�سم الأول من تل��ك النظم، خ�سوع جمي��ع الأفراد 

الع�سكريني العاملني بالق��وات امل�سلحة مبن فيهم الن�ساء والفتيان واملدنيني املجندين 

لقانون ال�سبط والربط الع�سكري املن�سو�س عنه يف هذه النظم..

)2(  وزع قان��ون الق�س��اء الع�سكري قواعده على ف�سل متهي��دي واأربعة اأق�سام،  

��ل م�سامينها باأن جعل الف�سل التمهيدي يف التعريفات والأحكام العامة،و�سمنه  وف�سّ

امل��واد م��ن )1 اإىل 5(، وخ�س�س الق�سم الأول للق�س��اء الع�سكري و�سمنه املواد من ) 6 

اإىل 44(، وق�س��ر الق�س��م الث��اين على الإج��راءات اجلزائية و�سمنه امل��واد من ) 45 

اإىل 79 (، و�س��رف الق�س��م الثال��ث اإىل اجلرائ��م والعقوب��ات و�سمنه امل��واد  من ) 80 

اإىل 111(، و�س��رّي الق�سم الرابع يف التظلم��ات الإدارية و�سمنه املواد  من ) 112 اإىل 

 .)136

)3(  عل��ى الرغم من اأن اخت�سا�س املحاك��م الع�سكرية حمددا ب�سفة اأ�سخا�س 

معين��ني، اإل اأن��ه ميكن اأن يك��ون اخت�سا�سا �سامال ، يخ�سع ل��ه جميع الأ�سخا�س بغ�س 

النظ��ر ع��ن �سفاتهم، وذلك عند اإعالن  حالة الط��وارئ اأو التعبئة العامة )املادة 16 

م��ن قانون الق�س��اء الع�سكري(. كما ميكن اأن ميتد لي�سمل جرائما من نوع معني، وذلك 

دون اللتفات اإىل اأ�سخا�س مرتكبيها، اأي يكون  )اخت�سا�سا نوعيا( تنظر على �سبيل 

املث��ال) امل��واد 89، 91، 93 م��ن قان��ون الق�س��اء الع�سك��ري(. اإذ كان��ت الن�سو�س التي 

تعاق��ب على تلك اجلرائم تبداأ بالقول )يعاقب مرتكب��و الأفعال الواردة....( ، كما 

هو احلال يف املادتني 90، و91، اأو ) يعاقب ........... كل من ارتكب فعال.....(،كما 

ه��و احلال يف املادة 93 م��ن ذات القانون، ولي�س القول يعاق��ب كل فرد،) يراد بالفرد 

هن��ا ال�سخ���س ذي ال�سفة الع�سكري��ة حقيقة اأو حكم��ا، كما �سريد بيان��ه لحقا(، اأو 

الق��ول كل م��ن كان خا�سعا لأحكام ه��ذا القانون، وهذا يعني خ�س��وع من كان غري ذي 

�سفة ع�سكرية،اأو بكلمة اأ�سمل، من كان غري خماطب باأحكام قانون الق�ساء الع�سكري 

اأ�سال، اإىل املحاكم الع�سكرية مبجرد ارتكابه للجرمية التي حددها القانون الأخري.  

و�ستكون لنا وقفة مع هذا الأمر يف مقال اآخر. 

 )4(  تطرق امل�سرع العماين اإىل مو�سوع الخت�سا�س يف الف�سل الأول من الباب 

الثال��ث م��ن قانون الإجراءات اجلزائية، يف املواد م��ن 137 اإىل 144. وقد مت تعديل 

امل��ادة 141 م��ن ذات القانون التي كانت تن�س على ) يتحدد الخت�سا�س باملكان الذي 

وقع��ت في��ه اجلرمية اأو الذي يقيم فيه املته��م اأو الذي يقب�س عليه فيه(، لتكون بعد 

قائمة املراجع: 

قائمة املراجع: 
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التعدي��ل عل��ى النحو الآتي)يتحدد الخت�سا�س باملكان ال��ذي وقعت فيه اجلرمية اأو الذي 

يقي��م في��ه املتهم اأو ال��ذي يقب�س عليه فيه. ويج��وز بقرار من وزير الع��دل لأ�سباب يقدرها 

وبناء على طلب  رئي�س املحكمة املخت�سة اأو املدعي العام اإحالة الدعوى العمومية اإىل اأية 

حمكمة اأخرى خمت�سة نوعيا بالدعوى(.

)5( انظ��ر د، حمم��ود جنيب ح�سني، �س��رح قانون الإجراءات اجلنائي��ة، دار النه�سة 

العربية،1988، �س 723.

)6(  انظ��ر موؤلفن��ا �س��رح قانون الإج��راءات اجلزائي��ة العماين، اجل��زء الثاين، دار 

الثقافة للن�سر والتوزيع، 2011، �س66  .

)7( انظ��ر د. اأحم��د فتحي �س��رور، الو�سيط يف  قان��ون الإج��راءات اجلنائية، املجلد 

الأول، اجلزءان الأول والثاين ،الطبعة الرابعة، �س 675.

)8( انظ��ر د، ماأمون حممد �سالمة،الإجراءات اجلنائي��ة يف الت�سريع امل�سري، اجلزء 

الثاين،دار النه�سة العربية، 1996، �س 54.

)9( اأم��ا اإذا متت خمالفة قواعد الولية، فاإن احلكم اأو الإجراء املتخذ يعد منعدمًا. 

انظ��ر د. ماأم��ون حممد �سالمة، املرج��ع ال�سابق، �س54. ذل��ك اأن الخت�سا�س �سرط ل�سحة 

احلك��م ل لوج��وده القانوين. نق�س م�س��ري، 4 مار�س �سنة1981، جمموع��ة اأحكام النق�س، 

�س32، رقم 34، �س214.

)10( ه��ذا ف�ساًل عن الخت�سا�س الوظيفي ال��ذي يتحدد بناء على املرحلة التي متر 

به��ا اخل�سوم��ة اجلزائية، اإذ اأن ل��كل منها ن�ساطًا معين��ًا فهناك التحقيق وم��ن ثم املحاكمة 

وبعد ذلك تنفيذ الأحكام. انظر د. اأحمد فتحي �سرور، املرجع ال�سابق، �س 677.

)11(  للزي��ادة يف التفا�سيل انظر موؤلفنا �سرح قانون الإجراءات اجلزائية العماين، 

اجلزء الثاين، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، 2011 ،�س67 -69 .

)12(  نق�س��د باحلال��ة الظرفي��ة، الوق��ت الذي يكت�سب في��ه ال�سخ�س �سف��ة معينة، 

اأو يتواج��د في��ه، ك�سف��ة الأ�س��ري،  وذلك  يف زم��ن احلرب ) امل��ادة 4/14 من قان��ون الق�ساء 

الع�سكري(، اأو التواجد على اأر�س ال�سلطنة، وكان ممن ن�ست عليهم الفقرة 5 من املادة 1 من 

قان��ون الق�ساء الع�سكري، حيث  يتم بن��اء على تلك احلالة الظرفية  خ�سوعه اإىل املحاكم 

الع�سكرية املن�سو�س عليها يف  قانون الق�ساء الع�سكري .

)13( انظ��ر د.ح�سن �س��ادق املر�سفاوي، املر�سفاوي يف قان��ون الإجراءات اجلنائية، 

من�س��اأة املع��ارف بالإ�سكندري��ة، 1996، ���س526. د. ماأم��ون حممد �سالمة، املرج��ع ال�سابق، 

���س 67. د. روؤوف عبيد، مبادئ الإج��راءات اجلنائية يف القانون امل�سري، الطبعة ال�سابعة 

ع�س��رة، دار اجلي��ل للطباع��ة، 1989، ���س580. د. عم��ر ال�سعي��د رم�س��ان، مب��ادئ قان��ون 

الإج��راءات اجلنائي��ة، اجلزء الثاين، دار النه�سة العربي��ة،1989، �س 29. د. فوزية عبد 

ال�ستار، �سرح قانون الإجراءات اجلنائية، دار النه�سة العربية،1986، �س442.

)14( بين��ت امل��ادة 15 من قان��ون الق�ساء الع�سك��ري نطاق اجلرائم الت��ي تخت�س بها 

املحاك��م الع�سكري��ة ، فذك��رت اأن الخت�سا���س ي�سم��ل اجلرائ��م املن�سو���س عليه��ا يف قانون 

الق�س��اء الع�سك��ري، واجلرائم املن�سو���س عليها يف قانون اجل��زاء اأو اأي قان��ون اآخر متى ما 

ارتكبه��ا اخلا�سع��ون لأح��كام قانون الق�س��اء الع�سك��ري يف املع�سكرات اأو غريه��ا من املناطق 

الع�سكرية اأو الأمنية واجلرائم التي ترتكب ب�سبب تاأدية الواجب الوظيفي.

واجلرائ��م املن�سو���س عليه��ا يف قانون الق�س��اء الع�سكري هي تلك الت��ي ورد ذكرها يف 

املواد من )82 اإىل 111(.  

)15(  ويفهم ذلك من عدم الن�س على  اخت�سا�س املحاكم الع�سكرية ح�سرا.

)16( ه��ذا م��ع الإ�س��ارة اإىل اأن اخت�سا�س الدع��اء الع�سكري من املمك��ن اأن ميتد اإىل 

غ��ري الأ�سخا�س اخلا�سعني اإىل اأحكام الق�ساء الع�سك��ر.ي  وذلك حال ا�سرتاكهم يف جرائم 

تدخل يف اخت�سا�س الق�ساء الع�سكري )املادة 2/54 من قانون الق�ساء الع�سكري(.

)17( اإن ال�سفات التي على �سوئها يخ�سع ال�سخ�س لقانون الق�ساء الع�سكري، تدخل، 

عن��د املناق�سات الفقهية، يف ب��اب املعايري التي حتدد بناء عليه��ا اجلرمية الع�سكرية،. ومن 

اأج��ل الوق��وف عل��ى تلك املعاي��ري انظر،د. ع��زت م�سطفى الد�سوق��ي، �سرح قان��ون الأحكام 

الع�سكري��ة، الكت��اب الأول، الطبع��ة الأوىل، مكتب��ة النه�س��ة امل�سري��ة، 1991، ���س44، د. 

اإبراهيم اأحمد عبد الرحيم ال�سرقاوي، املرجع ال�سابق، �س123.

)18( عرف��ت الفق��رة 15 من املادة 1 من قانون الق�س��اء الع�سكري ال�سابط باأنه ) كل 

من منح الراءة ال�سلطانية(.

)19( عرف��ت الفق��رة 16 م��ن امل��ادة 1 من قان��ون الق�س��اء الع�سكري الرت��ب الأخرى 

باأنهم) كل جمند رتبته دون رتبة �سابط(.

)20( انظر مقدمة املادة 14 من قانون الق�ساء الع�سكري.

)2( انظ��ر القا�س��ي د. �سمي��ح عب��د الق��ادر املج��ايل، القا�س��ي الع�سك��ري علي حممد 

املبي�سني، �سرح قان��ون العقوبات الع�سكري، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، 1429ه� -2008م، 

�س55.

)22( من املمكن اأن تكون ل�سرطة عمان ال�سلطانية تلك ال�سفة، اأي ال�سفة الع�سكرية، 

اأو لأي وح��دة م��ن وحداته��ا  وذل��ك  عندم��ا تدم��ج، باأمر من جالل��ة ال�سلط��ان، يف احلالت 

ال�ستثنائية ، يف قوات ال�سلطان امل�سلحة، فقد جاء يف املادة الثامنة من قانون ال�سرطة رقم 

1990/35 املعدل القول باأنه ) يجوز يف احلالت ال�ستثنائية دمج �سرطة عمان ال�سلطانية 

اأو اأي وحدة من وحداتها يف قوات ال�سلطان امل�سلحة  ويكون ذلك باأمر من جاللة ال�سلطان. 

وتخ�سع �سرطة عمان ال�سلطانية اأو الوحدة التي مت دجمها يف هذه احلالت لقيادة القوات 

امل�سلح��ة وجلميع الواجب��ات املقررة لها اأثناء هذه الفرتة الت��ي يحددها جاللة ال�سلطان(. 

للزي��ادة يف التفا�سي��ل انظ��ر العقي��د الدكتور �سامل ب��ن را�س��د العلوي،ال�سلط��ات التاأديبية 

لأع�ساء ال�سرطة يف عمان، الطبعة الأوىل، دار الفكر العربي، 1420 ه� - 2004 م ، �س86 .

)23( انظر د. عزت م�سطفى الد�سوقي، املرجع ال�سابق، �س37.

)24( ن�س��ت امل��ادة 16 من قانون الق�ساء الع�سكري على اأنه ) للقائد العام عند اإعالن 

حال��ة الطوارئ اأو التعبئة العام��ة اإحالة مرتكب اأي جرمية للق�ساء الع�سكري، ولو كان من 

غري اخلا�سعني لأحكام هذا القانون(

)25(  فعل��ى �سبيل املثال ن�ست املادة  90 على عقاب مرتكبي الأفعال الواردة يف املادة 

89  دون اأن ت�س��رتط اأن يكون��وا من اخلا�سعني لأحكام قان��ون الق�ساء الع�سكري، وهو الأمر 

الذي تكرر يف املادتني  92 و93، وغريهما من املواد.

)26( انظر يف تف�سيل ذلك النقا�س د. اإبراهيم اأحمد عبد الرحيم 

ال�سرقاوي، النظرية العامة للجرمية الع�سكرية ، 2007، �س392.

)27( انظر د. اإبراهيم اأحمد عبد الرحيم ال�سرقاوي، املرجع ال�سابق، �س393.

)28( تنظ��ر كذل��ك املادت��ني 55 و 58 م��ن ذات القان��ون. وجت��در الإ�س��ارة اإىل اأنن��ا 

ا�ستندن��ا اإىل قان��ون اخلدم��ة املدني��ة ، للتدليل عل��ى ما نق��ول،ل اإىل النظ��م ال�سلطانية اأو 

غريه��ا من النظ��م والقواعد التي تنظم العالق��ة الوظيفية بني املدني��ني والقوات امل�سلحة 

اأو ق��وات الأم��ن، وذل��ك نتيجة  لع��دم ن�سرها كاملة، مما ح��ال دون الطالع عليه��ا، ومن ثم 

ال�ستناد اإليها.

)29(  انظ��ر القا�س��ي د. �سمي��ح عبد القادر املج��ايل والقا�سي الع�سك��ري علي حممد 

املبي�سني، املرجع ال�سابق، �س61.

)30( ويفهم هذا املعنى لأ�سخا�س املتقاعدين من ن�س الفقرتني 1، 2 من املادة 14 من 

قانون الق�ساء الع�سكري.

)31( انظ��ر ل��واء جمال الدين �س��امل حجازي، عميد حلمي عبد اجل��واد الدقدوقي، 

مو�سوعة الق�ساء اجلزائي، اجلزء الأول،الطبعة الثانية، 1986، �س82.

)32(  انظ��ر امل�ست�س��ار  �سري��ف عتل��م  القان��ون ال��دويل األإن�ساني��ي، دلي��ل لالأو�ساط 

الأكادميية  بدون �سنة طبع ومطبعة، �س36 من الكتاب الثالث.  

)33(  انظ��ر تفا�سيل اتفاقية جنيف الثالثة  �سبك��ة املعلومات الدولية ) الأنرتنت( 

 html.umn.edu/humanrts/arab/b092.www1  .:على املوقع  التايل

)34(  م��ن املمك��ن اأن يق��ال اأن طلب��ة الكلي��ات واملعاهد ومراك��ز التدري��ب الع�سكرية 

ي�سمه��م معنى منت�سبو الق��وات امل�سلحة وقوات الأم��ن، لذلك خال التعريف ال��وارد لالأفراد 

م��ن ذكره��م، اإل اأن��ه يف احلالة التي ينظ��ر اإىل اأولئك الطلبة  من خالل م��ا جاء يف الفقرة 

1 م��ن امل��ادة 14 من ذات القان��ون، التي حددت  من يخ�سع لأحكام قان��ون الق�ساء الع�سكري 

يالح��ظ اأنها قد ذكرت منت�سبي القوات امل�سلحة وقوات الأمن من ال�سباط والرتب الأخرى 

واملدنيني،وكذل��ك الطلب��ة، مم��ا قد يفه��م منه اأنه��م لي�سوا من تل��ك الق��وات، واإن كانت لهم 

ال�سف��ة الع�سكري��ة، وه��ذا ق��د ي��وؤدي اإىل القول بع��دم �سمولهم بن���س املادة 17 م��ن قانون 

الق�ساء الع�سكري. 

)35(   اإىل جان��ب ال�سالحي��ة ال�سخ�سي��ة توج��د هن��اك ال�سالحي��ة الذاتية، انظر 

املادة الثامنة من قانون اجلزاء،  وال�سالحية ال�ساملة، انظر املادة 12 من قانون اجلزاء. 

)36(    للزي��ادة يف التفا�سي��ل انظ��ر د. ع��ادل العاين،�س��رح قانون اجل��زاء العماين، 

الطبعة الأوىل،2008، �س1131-121 .

)37(   مما يعني ا�ستثناء القباحة من نطاق ال�سالحية. 

)38(   انظر املادة  9 من قانون اجلزاء. 

)39(   ه��ذا بطبيع��ة احل��ال عندم��ا تك��ون اجلرمي��ة معاقب��ا عليه��ا يف قان��ون البلد 

الأجنبي. 

)40(   انظ��ر يف تف�سي��ل ذل��ك موؤلفنا �س��رح قانون الإج��راءات اجلزائي��ة العمانية، 

اجلزء الأول، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، 2009، �س 209. 

)41(   تنق�سي العقوبة بالعفو �سواء كان عفوا عاما اأو عفوا خا�سا، ح�سب ن�س املادة 

62 من قانون اجلزاء العماين.
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مقال

م�سرف اأمن ديوان عام وزارة ال�سياحة

اإعداد/طالل ب��ن عبدالل�ه املعمري

من��ذ ق��دم التاريخ عرف الإن�سان ب�سغفه للرتحال من مكان اىل اآخر وذل��ك لأداء مهمة اأو زيارة مكان 

م��ا وم��ع  مرورالزمن تطور هذا املفهوم تط��ورا جذريا متا�سيا مع تنوع اأهداف الرتح��ال وهو ما ن�سميه يف 

زمنن��ا املعا�س��ر بال�سياحة. وتعرف ال�سياحة باأنها الن�ساط الذي يقوم  به الفرد اأو جمموعة من الأفراد 

بال�سف��ر اإىل وجه��ة ما لفرتة حمددة ينتج عنه الطالع على احل�س��ارات و الثقافات لتلك الوجهة،اإل اأن 

ال�سياحة مل تكتِف مبجال الرتفيه والتجوال فقط بل اقتحمت جميع جمالت احلياة لذلك خرجت من 

النطاق املحدد لها واأخذت بالتنوع على ح�سب املجال الذي تتاأثر به وتوؤثر عليه.
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لقد توقع البع�س منذ �سنوات اأن تقل حركة القطاع  

املعلومات  �سبكة  وظهور  الإع���الم  تطور  مع  ال�سياحي 

ولكن  والبيانات  وال�سور  باملعلومات  تعج  التي  الدولية 

الدخل  م�سادر  اأهم  من  اأ�سبحت  متاما  ذلك  عك�س  على 

القومي لكثري من بلدان العامل �ساأنها �ساأن م�سادر الدخل 

الأخرى هذا ما اأكدته املعار�س 

اأن  ع��ل��ى  وامل�����وؤمت�����رات 

م�ستقر  راف��د  ال�سياحة 

وم��ت��ن��ام��ي  ل���ذا ك���ان من 

عمل  ي��ت��م  اأن  الأه��م��ي��ة 

اخل����ط����ط وال����ت����داب����ري 

عليه  للحفاظ  الأم��ن��ي��ة 

مفهوم  عنه  نتج  م��ا  وه���ذا 

)الأمن ال�سياحي(.

ال�سياحي  الأم���ن  يعرف 

ب�������اأن�������ه جم�����م�����وع�����ة م���ن 

الإج���������������راءات واخل���ط���ط 

التي  والأن��ظ��م��ة  واخل��ط��وات 

املواقع  لتاأمني  الدولة  تتخذها 

ال�سائحني  وحماية  ال�سياحية 

اأو معنوية  اأية خماطر مادية  الداخلني واخلارجني من 

�سواء  والتزوير  واخلداع  ال�ستغالل  اأعمال  ذلك  يف  مبا 

اأو اجلهات املعنية بتوفري  اأنف�سهم  ال�سائحني  �سدرت عن 

وتطوير ال�سياحة يف البلد املعني.

الأم��ن  منظومة  من  ج��زءًا  ال�سياحي  الأم��ن  يعتر 

ال�سياحة  وهما  اأ�سا�سيان  عن�سران  من  ويتكون  ال�سامل 

من  العديد  على  تعتمد  ال�سياحة  اأن  وبالرغم  الأمن،  و 

املقومات اإل اأن الأمن يعتر الأهم من بينها اإذ اأنه ميكنها 

ال�ستغناء عن اأي عن�سر من العنا�سر الأخرى اإل الأمن 

على  النا�س  يقبل  ول  تنتع�س  ول  تزدهر  ل  فال�سياحة 

ال�سفر اإىل بلد ينعدم فيه الأمن والأمان.

مع اأن التقدم التقني يف جمال تاأمني ال�سائحني 

ال�سياحي  الأمن  مهام  جعلت  ال�سياحية  واملواقع 

املتحكم  هو  الب�سري  ال��ك��ادر  يبقى  ولكن  �سهلة 

اإليه  املوكلة  املهام  لإجناز  التقنية  تلك  بت�سخري 

وبالرغم من تعدد مهام الأمن ال�سياحي التي قد 

تختلف من بلد لآخر اإل اأن عدد من املهام تعتر 

اأ�سا�سية حلقيق الأهداف املرجوة ونذكر منها : 

• العنا�سر 	 لتاأمني  وال�سرتاتيجيات  اخلطط  و�سع 

الأ�سا�سية )اأماكن، اأ�سخا�س، اأ�سياء( .

• وو�سائل 	 معدات  و  ل��الآلت  التقني  التقدم  مواكبة 

الأمن احلديثة.

• ملواجهة 	 الالزمة  الوقائية  الأمنية  اخلطط  و�سع 

الأخطار التي توؤثر على قطاع ال�سياحة.

• براجمها 	 بكافة  ال�سياحية  الن�ساطات  مراقبة 

لتوفري الأمن .

• ذات 	 واخل��ا���س��ة  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�سيق 

العالقة.

• اإعداد مناذج اللوحات الإر�سادية الأمنية.	

• التي 	 الأمنية  وامل�سكالت  الق�سايا  ومتابعة  ح��ل 

الرامج  على  القائمني  اأو  ال�سائح  لها  يتعر�س  قد 

والفعاليات ال�سياحية.

• اإعداد التعليمات والتوجيهات الأمنية لل�سياح. 	

• اإعداد التقارير ال�ساملة ب�سفة دورية.	

اإن مهمة الأمن ال�سياحي يف معظم دول العامل ال�سياحية 

ال�سرطة  لأجهزة  مبا�سرة  مهامها  توكيل  يتم  ما  غالبا 

هي  ال�سرطة  اأجهزة  لأن  وذلك  منها  جزء  تكون  بحيث 

اأما  داخليا  ال��دول  و�سالمة  اأم��ن  عن  املبا�سرة  امل�سوؤول 

بالن�سبة لأمن املوؤ�س�سات اخلا�سة داخليا فيقع على عاتق 

اجلهة  نف�سها على اأن تكون حتت اإ�سراف الأمن ال�سياحي 

مبا�سرة.

ال�سياحي  الأم���ن  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  اجل��ه��ة  اإن 

ترتبط ارتباطا وثيقا باجلهة املعنية بال�سياحة 

اخلا�سة  اأو  احلكومية  وباملوؤ�س�سات  خا�س  بوجه 

الأخرى على وجه العموم وذلك للتمكن من عمل 

قاعدة بيانن �ساملة ونذكر بع�س اأهم اجلهات ذات 

العالقة:

• اجلهات املعنية بالأمن.	

• اجلهات املعنية بالإعالم.	

• اجلهات املعنية بال�سحة.	

• اجلهات املعنية بالبيئة.	

• اجلهات املعنية بالدفاع املدين والإ�سعافات والطوارئ.	

• اجلهات املعنية بالآثار.	

• اجلهات املعنية باملوانئ اجلوية والرية والبحرية.	

• اجلهات املعنية باملتاحف.	

• اجلهات املعنية باملوؤمترات واملعار�س.	

• مكاتب ال�سفارات.	
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مقال

• اجلهات املعنية بالنقل.	

• اجلهات املعنية بالت�سالت.	

• اجلهة املعنية بالأر�ساد اجلوية.	

تاأمينه  يجب  ال�سياحي  البلد  من  جزء  ولكل 

عموما ولكن هنالك اأماكن ذات جذب �سياحي هام 

يجب اأن ت�سب معظم اجلهود لتاأمينها وهي:

• اأم����اك����ن الإق����ام����ة:ف����ن����ادق، ���س��ق��ق ف��ن��دق��ي��ة، 	

ا�سرتاحات،منتجعات ،خميمات ...

• اأم��اك��ن الآث�����ار: ق���الع، ح�����س��ون، م��ت��اح��ف،م��واق��ع 	

تاريخية، مواقع دينية ...

• �سواطئ، 	 وال�ستجمام:حدائق،  الرتفيه  اأم��اك��ن 

منتجعات �سحية، العيون املائية، ال�سدود ...

• اأماكن ت�سوق:اأ�سواق عامة، اأ�سواق �سعبية، جممعات 	

جتارية، مناطق �سناعية...

• مطاعم 	 ع��امل��ي��ة،  مطاعم  غ��ذاء:م��ق��اه��ي،  اأم��اك��ن 

�سعبية...

• اأم���اك���ن ال���ف���ع���ال���ي���ات:م���وؤمت���رات، م��ه��رج��ان��ات، 	

معار�س،ندوات، ور�س عمل ...

• ب�ستى 	 التنقل  وو���س��ائ��ل  ال��ن��ق��ل:حم��ط��ات  اأم��اك��ن 

اأنواعها...

قطاعا  ن�ساطاته  بتنوع  ال�سياحة  قطاع  يعد 

عايل املخاطر ذلك ما يرتتب عليه وجود تنا�سب 

طردي بينه وبني الأمن ومن هذه املخاطر: 

• اإخالل ال�سركات ال�سياحية بالتزاماتها .	

• تعر�س من�ساآت الإقامة ملخاطر احلريق اأو احلوادث 	

ح�سول  ع��دم  ب�سبب   ، الإق��ام��ة  مكان  يف  العار�سة 

املن�ساأة  حيازة  ت�سمن  التي  الرتاخي�س  على  املن�ساأة 

ل�سروط الأمن ال�سالمة. 

• ملخاطر 	 ال�سياحية  املواقع  زي��ارة  اأن�سطة  تعر�س 

اأمنية مثل ال�سرقة والعتداء .

• عدم ح�سول املر�سدين ال�سياحيني على الرتاخي�س 	

التي تتوفر فيها ال�سروط القانونية وما قد يقع من 

املر�سد نف�سه من جرائم �سد ال�سياح . 

• ارتكاب ال�سائح نف�سه جرمية بحق ال�سياح الآخرين  	

اأو القائمني على ال�سياحة اأو الأماكن ال�سياحية.

• عدم احرتام العادات والتقاليد .	

• اأعمال الت�سول والغ�س والحتيال وال�ستغالل. 	

ال�سياحي  الأم���ن  ع��ن  امل�سئولة  اجل��ه��ات  اإن 

بني  يربط  الذي  الأمان  مفتاح  هم  بها  والعاملني 

ال�سائح والقائمني على القطاع ال�سياحي لذا كان 

ومهارات  و�سلوكيات  ب�سفات  الهتمام  من  لبد 

يتحلى بها موظفوالأمن ال�سياحي ونذكر منها:

• اللباقة وح�سن التعامل .الأمانة.	

• الإملام باأ�سا�سيات الإ�سعاف الأويل.	

• اللياقة البدنية.	

• �سبط النف�س .	

• املعرفة .	

• التعاون .	

• الإملام بامل�سطلحات الأ�سا�سية لعدد من لغات العامل 	

لت�سهيل التوا�سل مع ال�سياح عند احلاجة .

�سكلت  فقد  ال�سياحي  الأم���ن  لأهمية  نظرا 

العديد من املنظمات واأقيمت العديد من املوؤمترات 

تخلو  ل  والتي  ال��دويل  امل�ستوى  على  وال��ن��دوات 

اأجندتها عن ذكر هذا املجال  ونذكر منها:

• منظمة ال�سياحة العربية.	

• منظمة ال�سياحة العاملية.	

• منظمة ال�سياحة الأفريقية.	

• منظمة ال�سياحة العاملية لل�سرق الأو�سط.	

• املوؤمترات العربي مل�سئويل الأمن ال�سياحي.	

• املوؤمترات العاملي  لل�سياحة اجليولوجية.	

المراجع:

• �سبكة املعلومات الدولية.	

• الأمن ال�سياحي:)علي فايز اجلنحي(.	

• اأحمد 	 والتطبيق:)حممد  املفهوم  ال�سياحي  الأم��ن 

العمري(

• ال�سياحي:)م�سطفى 	 والأم���ن  ال�سياحة  �سناعة 

يو�سف كايف(

• ال�سياحية 	 اجل���رمي���ة  م���ن  ال��وق��اي��ة  اإج�������راءات 

والأثرية:) خالد علي زايد(

• ال�سياحية:)بركات 	 والت�سريعات  ال�سياحي  الأم��ن 

املهريات(



47

يونيو 2012م - العدد 129

- لتكن حتيتي لكم يف هذا احلديث مفتوحة ح�سب وقت قراءتكم ملا كتبت، �سباحكم خري وم�ساوؤكم 

خري ولكني اأ�سابق الزمن لأ�سل بفكرتي ال�سغرية اإليكم ، حتى ل تاأخذ من وقتكم الكثري واأنتم تقروؤون 

حديثي عن الوقت، فحكايتنا الطويلة مع الوقت تق�سر مع عدد �ساعات الزمن املهدورة يف الال�سيء ومن 

اأجل الال�سيء، وبعد ذلك ومع مرور عقارب ال�ساعة ومرور الأيام املت�سارعة ي�سبح الزمن ق�سريا جدا 

على حجم الإجناز الذي كان يجب اأن ننجزه .

- الأعمار ل تقا�س بعدد ال�سنني ولكنها تقا�س بحجم الإجنازات ، فكم كبريا يف العمر ما زال بعمر 

طفل يف اإجنازه وكم  �سغريا ً بعمر م�سن يف اإجنازه، ولكننا نخطئ يف ح�ساب العمر ونخطئ يف الحتفال 

هدرا  ال�ساعات  ت�سيع  النهاية،  من  وقربتنا  اأعمارنا  من  انق�ست  قد  يوما   360 اأن  ملجرد  ميالدنا  بعيد 

واإ�سرافا يف حلظة ا�سرتخاء طويلة ل جتر وراءها �سوى ا�سرتخاء م�ساعف، وحلم بزمن �سوف يتال�سى 

�سريعا اإن مل نحياه كما يجب .

- مما يحا�سب عليه الإن�سان عمره فيما اأفناه ووقته كيف ا�ستفاد منه، وماذا فعل فيه؟ فما راأيكم 

لو نحا�ِسب اأنف�سنا قبل اأن نحا�َسب ، ولو نتعلم كيف ندير الوقت يف اأعمارنا وكيف نر�سم لأنف�سنا اأهدافًا 

نبيلة من اأجل اأن نحقق مك�سبا معينًا لي�س �سرطًا اأن يكون مك�سبًا ماديًا ولكن النجاح يف حتقيق الأهداف 

هو مك�سب يف حد ذاته مهما بدت هذه الأهداف ب�سيطة لدى البع�س .

- كل �سيء مير �سريعا، وبذلك تكون حياتنا �سريعة جدا ً مع قيا�س ال�سرعة الذي منر بها الآن، ولكن 

م�سكلتنا ل نح�سب الزمن ب�سكله ال�سحيح لذلك كثري منا يخ�سرون جدًا ويجدون اأنف�سهم حلظة النهاية 

والوقت قد انتهى فلي�س هناك وقت للعودة واأعتقد اأن البع�س لو اأعطي الفر�سة مرة اأخرى لعاد اإىل 

�سابق عهده ول�سرقته ال�ساعات والأيام من نف�سه واأهدافه ، ويف ذلك اأ�سبه مبن ن�سي الهدف من خلقه 

وحياته وان�سغل باأمور الدنيا ولهوها وكان كفة امليزان ثقيلة مبغريات احلياة والكفة الأخرى ل �سيء 

فيها، اأي ل عمل �سالح لآخرته وحينما اأتت حلظة املوت تذكر اأنه مل ُي�سلِّ ومل ي�سم ومل يوؤدي �سيئا 

من اأركان الإ�سالم املطلوبة في�سرخ حلظتها ليتني اأعود لأ�سلي، ليتني اأعود لأعبد اهلل، ولكن الوقت قد 

اأزلف، واللحظة الأخرية قد اأتت، ومل ي�ستغل �ساعات عمره يف عمل �سالح يقربه من اهلل.

- حلظات احلياة التي نحياها لي�س لها مقيا�س واحد مهما ت�سابهت عدد ال�ساعات التي ت�ستغرقها 

ولكنها بحجم مدى التاأثري الذي توؤثره على حياتنا ومدى ما ت�ستطيع اأن تفعله من تغيري يف حياتنا وما 

حتدثه من تاأثري على اللحظات الأخرى القادمة يف حياتنا، قد تكون حياة البع�س معتمدة على حلظة 

واحدة اأحدثت كل ذلك التغيري يف حياتهم وهوؤلء هم من اأجادوا ا�ستغالل الفر�س جيدًا وعرفوا قيمة 

اللحظة التي يعي�سونها  .

م�سيت  وهل  الوقت   ح�ساب  على  تك�سب  اأن  حاولت  هل  ؟  الوقت  لعبة  تلعب  اأن  يومًا  جربت  هل   -

حينما  لأنهم  لعبها،  الكثريون  يجيد  ل  ولكن  رائعة  لعبة  الوقت  لعبة  وت�سل؟  الزمن  لت�سابق  �سريعًا 

، فاأهدافنا النبيلة  اأن الزمن هو الأ�سا�س يف جناح اللعبة  اأمنياتهم ين�سون  اأهدافهم وي�سعون  ير�سمون 

مرتبطة بالزمن الذي ن�ستغرقه يف حتقيقها، فلي�س مهمًا اأن نر�سم جمموعة من الأهداف لنحققها وفق 

فرتة زمنية مفتوحة ل ندرك مداها، فالوقت لعبة الأذكياء فقط والناجحون، لأن الف�سل مرتبط بعد 

النجاح يف لعبة الوقت ، فلي�س هناك زمن مفتوح لأن للزمن ح�ساب ل يتاأخر ول يتقدم لل�ساعة دقائق 

وللدقائق ثواين وللثواين عمر اآدمي حم�سوب مبا ينجزه من اإجناز .

- لو الزمن يعود، لو �سنوات الطفولة تعود ، ولو ال�سباب يعود، الأغنية امل�ستحيلة التي يتغنى بها 

الذين  الفا�سلني  اأغنية  فهذه  عذرا  اأجمل،  كان  الأم�س  اأن  للم�ستمع  منهم  الإيحاء  حماولة  يف  اجلميع 

يعلقون اأ�سباب ف�سلهم على حبال الزمن، فمن امل�ستحيل اأن يعود الزمن ولو اأرجع الإن�سان ليعي�س زمنه 

الذي م�سى فلن ياأتي باأكرث مما اأتى به يف الأم�س، وما احلياة اإل هذه اللحظة التي نحياها الآن ولكي 

تنجح حقا ل تربط اللحظة باللحظة التي قبلها، فقط احيا اللحظة وامنحها حقها من احلياة، لأنك 

ل�ست متاأكدًا اأنك �ستبقى اإىل اللحظة القادمة .

الزمن ل يقا�س بعدد ال�ساعات

ال�سابط املدين/

�سريفة بنت علي التوبية

اإدارة العالقات العامة
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أمن

مكتب املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك

الرائد/خليفة بن حامد الفرعي 

مركز ال�سرطة هو اخللية اأو النواة الأ�سا�سية التي ت�سهم يف 

املحافظة على الأمن وال�ستقرار وحماية الأرواح والأعرا�س 

والأم��وال ، كما يع��د رافدًا يف دعم التنمي��ة وحماية مقدرات 

الوط��ن ومكت�سباته ، ويعمل على تعزي��ز اجلهود الرامية اإىل 

بل��وغ الأهداف الوطني��ة ول يتحقق ذل��ك ،  اإل بوجود رجال 

�سرطة ذو كفاءة عالية ت�سمو يف حمياهم وتنمو يف �سرائرهم 

الأخالق الفا�سلة واملب��ادئ الرا�سخة، وحب العمل والنتماء 

ل��ه ، وهنا ياأتي الدور الإ�سرايف املهم ل�سابط املركز يف حت�سني 

الأداء وحتقيق اأهداف الر�سالة الأمنية جلهاز ال�سرطة التي 

ت�سع��ى القيادة املوق��رة اإىل حتقيقها من خ��الل اإيجاد خطط 

عمل وممار�سات تواكب  الت�سريعات والأنظمة الوظيفية

في تنمية الوالء التنظيمي
لرجال الشرطة العاملين بالمركز



       

49

يونيو 2012م - العدد 129

اأهمية الولء التنظيمي يف مراكز ال�سرطة: 
نادت العديد من الدرا�سات والبحوث باأهمية الولء التنظيمي 

يف حي��اة املنظم��ات على اختالفه��ا، واأثره الوا�سح عل��ى �سري العمل 

فيه��ا وحتقيق اأهدافها ب�سكل فاعل و�س��وًل ملعدلت اأف�سل وازدادت 

احلاج��ة اإىل ال��ولء التنظيم��ي يف املوؤ�س�س��ات ال�سرطي��ة احلديثة 

وخا�س��ة يف ظ��ل املتغ��ريات املت�سارع��ة الت��ي ي�سهده��ا ه��ذا الع�سر 

والتكنولوجي��ا احلديث��ة  والتقني��ات  يعي�سه��ا  الت��ي  وامل�ستج��دات 

وظ��روف واإيديولوجي��ات املجتمعات واملتغ��ريات احلا�سلة يف القيم 

واملب��ادئ والثقاف��ة فاأول��ت املوؤ�س�س��ات ال�سرطي��ة اهتمام��ًا كب��ريًا 

بال��ولء التنظيمي يف كافة قطاعاتها وخا�س��ة يف مراكز ال�سرطة  

للقي��ام  ال�سرط��ة  منت�سب��ي  وتف��اين  والإخال���س  ال��ولء  لتعزي��ز 

مب�سوؤولياته��م الأمنية واخلدمية بكفاي��ة وفاعلية، حيث اأنه كلما 

ارتفعت مع��دلت ال��ولء والإخال�س لدى العامل��ني باملراكز حتقق 

الأم��ن والأم��ان والطمئنان ل��دى املجتمع وزاد ر�س��اء اجلمهور عن 

ال�سرطة.

ويع��رف ال��ولء التنظيم��ي اأن��ه ان�سه��ار الف��رد بكيان��ه وفكره 

واندماج��ه يف موؤ�س�سته بحب واإخال�س وتف��اين  يف اأداء الواجبات 

الوظيفية .

تنمية الولء التنظيمي بني العاملني باملركز :
تعت��ر اإدارة العن�س��ر الب�سري راف��دًا مهمًا لنج��اح اأي موؤ�س�سة 

الأم��ر الذي ي�ستلزم تنمية العالقات الإن�سانية بني رجال ال�سرطة 

املمكن��ة  وحاجاته��م  رغباته��م  وحتقي��ق  باأن�سطته��م  والهتم��ام 

ومراع��اة اجلوانب النف�سي��ة، ودرا�سة م�سكالته��م، وم�ساعدتهم يف 

التغل��ب عليه��ا والتجاوز عن الهف��وات الب�سيطة الت��ي تقع منهم مع 

�س��رورة تو�سيحه��ا، واإح�سا�سهم بامل�سوؤولي��ة وزرع الثقة يف نفو�سهم 

واإ�سعارهم باأهميتهم .

ول�ساب��ط املركز دور مهم يف �ُسرطة  ُعمان ال�ُسلطانية يف تعزيز 

ال��ولء الوظيفي ، فهو امل�سئول ع��ن تنفيذ ال�سيا�سات والرامج على 

م�ست��وى قطاع الأمن الع��ام يف مراكز ال�سرط��ة، وترجمة الأهداف 

الأمني��ة واخلدمي��ة اإىل واق��ع ملمو���س، ل��ذا ل ب��د اأن يك��ون عل��ى 

م�ست��وى عال من الكف��اءة املهنية والإ�سرافية وال��ولء والإخال�س 

حتى ي�ستطي��ع القيام بدوره يف تعزيز م�ستوي��ات الولء التنظيمي 

ب��ني مروؤو�سي��ه وامل�ساهم��ة يف اإيج��اد ك��وادر تتحل��ى بقي��م مهني��ة 

اإيجابية وقدرات ومهارات متميزة.

املح��اور الت��ي ميكن  ل�ساب��ط املركز الرتكيز عليه��ا لتعزيز 

الولء الوظيفي منها:
• تعزيز جوانب الإ�سراف وامل�ساءلة.	

• مبداأ غلبة امل�سالح العامة على امل�سالح ال�سخ�سية.	

• مب��داأ نك��ران الذات وت�سخ��ري الوقت واجله��د لرفع �س��اأن املركز 	

وحت�سني �سمعته .

• ت�سجيع العاملني على  تطوير الذات ومراجعة اآليات العمل .	

• التاأكيد على توافق اأهداف املركز مع العاملني املهنية.	

• ممار�سة مهارات القيادة بالقدوة وك�سب احرتام الآخرين.	

• حتفيز العاملني لأداء واجباتهم الوظيفية .	

دور الت�سريع��ات ال�سرطية يف تعزي��ز دور �سابط املركز يف 

تنمية الولء التنظيمي :

 كفلت الت�سريع��ات ال�سرطية حقوق وواجبات رجال ال�سرطة، 

فقد �سدرت عدد م��ن القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�سلة التي 

تنظ��م هذا اجلان��ب منه��ا قان��ون ال�سرط��ة، ولئحت��ه التنفيذية، 

وقان��ون معا�س��ات ومكاف��اآت م��ا بع��د اخلدم��ة ملنت�سب��ي ال�سرط��ة، 

ولئح��ة التحقي��ق وحماكم��ات رج��ال ال�سرط��ة ولئح��ة الع��الج 

باخل��ارج ولئح��ة الرتقي��ات ولئح��ة تنظي��م اجلوان��ب املتعلق��ة 

بالتدريب والتاأهيل .

فقد بينت هذه الت�سريعات كل ما يتعلق باأعمال رجال ال�سرطة 

مب��ا فيه��ا الروات��ب والع��الوات والب��دلت واملكاف��اآت والإج��ازات 

مبختل��ف اأنواعها ،والرتقيات والبعثات واملنح الدرا�سية والتدريب، 

الن�سو���س  ه��ذه  اأن  �س��ك  ول  والتقاع��د  والتظلم��ات،  وال�س��كاوى 

القانوني��ة ت�سم��ن ال�ستق��رار الوظيف��ي لرج��ل ال�سرط��ة و توؤث��ر 

اإيجاب��ا عل��ى ال��ولء التنظيم��ي لدي��ه ول�ساب��ط املرك��ز دور مهم��ا 

وحي��وي يف تطبيق اجلوانب التحفيزية ال��واردة يف هذه الن�سو�س 

القانونية مبا ي�ساهم يف رفع معنويات مروؤو�سيه وحتفيزهم لتنمية 

الولء للوطن والقائد الأعلى وجلهاز ال�سرطة.

املراجع: 
• احلج��ري، �سامل حمم��د )2002( واقع الولء التنظيمي ل��دى القيادات الو�سطى 	

يف وزارة الرتبي��ة والتعليم ل�سلطنة عمان وعالقته ببع�س اخل�سائ�س ال�سخ�سية 

والعوام��ل التنظيمي��ة: ر�سالة مقدم��ه ل�ستكمال متطلبات احل�س��ول على درجة 

املاج�ستري يف الإدارة الرتبوية . عمان: كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س.

• عط��اري واآخ��رون )2006( ال��ولء التنظيم��ي للهيئ��ة الإداري��ة والتدري�سي��ة 	

مبدار���س الرتبي��ة والتعلي��م ب�سلطن��ة عمان، جمل��ة اأم الق��رى للعل��وم الرتبوية 

 .82-13 ،)2(12

• عمليم��ان، �سال��ح نا�س��ر )2007( العملي��ات الإداري��ة يف املوؤ�س�س��ات الرتبوي��ة . 	

عمان: دار ال�سروق للن�سر والتوزيع.

• العتيب��ي، �سعود، ال�سواط، طلق )1997( ال��ولء التنظيمي ملن�سوبي جامعة امللك 	

عب��د العزي��ز والعوامل املوؤثرة فيه: جملة الإداري، معه��د الإدارة العامة، العدد 

70 �سبتمر: �س13-67 �سلطنة عمان.

• املع��اين امي��ن )1999( ال��ولء التنظيمي ل��دى املديري��ة يف ال��وزارات الأردنية، 	

جمل��ة الإداري، معه��د الإدارة العام��ة، الع��دد 78، �سبتم��ر ���س39-73 �سلطن��ة 

عمان.

• 	
  ماج�ستري يف القانون.
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وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية

الدكتور/حميد بن نا�سر احلجري*

م��ع اليقني الت��ام ب��اأن التف�سري ال�سام��ل جلرمية 

م��ا ل ميك��ن اأن ت�ستوعب��ه �سفحات مع��دودة كهذه، 

ول يتحقق ذلك دون بيان��ات اإح�سائية وم�سوحات 

خمتلف��ة تتن��وع بتنوع احل��دث، اإل اأن��ه ل باأ�س من 

اإعط��اء فكرة نظرية عاب��رة ملحاولة اإنارة الطريق 

لقراء جملة                            الكرام بغية ال�ستفادة 

اإن اأمكنهم ذلك.
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ول �س��ك باأن��ه ل يخلو اأي جمتمع م��ن اجلرمية مهما كانت درج��ة بدائيته اأو حداثته، 

كم��ا ل توج��د نظرية واحدة قادرة على تف�سري اجلرمي��ة يف اأي جمتمع كان؛ نظرًا لتحكم 

العوامل واملتغريات املختلفة يف وقوع اجلرمية.

ولأجل ذلك تنوعت اهتمام��ات علماء اجلرمية عند درا�ستهم وحماولتهم الو�سول اإىل 

العوامل املوؤثرة يف وقوع احلدث اجلرمي وكيفية الوقاية منه.

بي��د اأن جرائم الأم��وال مل تكن معروفة �سابًقا وحمددة حتديدًا دقيقًا مثلما هي عليه 

الآن، اإل بعدما ن�سبت الثورة الفرن�سية، وظهر مبداأ ال�سرعية يف عام 1789م، والذي ق�سى 

بع��دم جواز توقي��ع العقوبة اإل بن�س قان��وين، حيث بداأت احلرك��ة الت�سريعية والفقهية 

تتجه نحو حتديد جرائم الأموال، وظهرت التعاريف لكل جرمية من هذه اجلرائم.

ويج��د املتتبع لإح�سائي��ات اأعداد اجلرائم اأنها يف تزايد م�ستم��ر يف اأغلب دول العامل، 

رت ظاهرة ال�سرقة اأعداد اجلرائ��م املكت�سف، حيث بلغ عددها  ويف املجتم��ع العم��اين ت�سدَّ

11163جرمي��ة ت�سمنه��ا الكت��اب الإح�سائ��ي ال�سن��وي لع��ام 2011م ال�س��ادر م��ن وزارة 

القت�ساد الوطني. 

ول ريب اأن الإن�سان يف اأخذه وعطائه يف املجتمع، قد يدفعه ج�سعه وطمعه اإىل التعدي 

عل��ى ثروات الغري، وبذلك تكون املكا�سب املادية واملعنوي��ة التي يجنيها ال�سخ�س املنحرف 

يف اأحي��ان كث��رية واح��دة م��ن العوام��ل الدافع��ة اإىل جرمية ال�سرق��ة، وقب��ل املحاولة يف 

تف�سريه��ا ل ب��د من تعريفها لغويًا، فه��ي تاأتي من �َسَرَق منه م��اًل اأي: اأخذ ماله ُخفية فهو 

راقُة: ما �ُسِرق، ويقال هذه �ُسراقُة فالن: ملا �َسَرَقُه. وال�سِرقة يف ال�سرع: اأخذ  �س��اِرٌق، وال�سُّ

مال معني املقدار، غري مملوك لالآخذ، من ِحرٍز مثلِه يف خفيٌة .

وق��د َعرف الإن�سان ال�سرقة من��ذ القدم، وهي اعتداء مبا�سر عل��ى امللكية، وتقع باأخذ 

رف املادة )278( من قانون اجلزاء العماين  مال الغري املنقول دون ر�ساه بنية التملك. وتعِّ

ال�سرقة باأنها:« اأخذ مال الغري املنقول ب�سورة غري �سرعية.

ول تقوم جرمية ال�سرقة، اإل بتوافر ثالثة اأركان هي:

• الركن ال�سرعي: ويتمثل يف الن�س القانوين املجرم للفعل.	

• الركن املادي: ويتمثل بفعل اأخذ مال الغري املنقول دون علم ور�ساء �ساحبِه.	

• الرك��ن املعن��وي: وهو الق�س��د اجلرمي املتمثل ب��اإرادة ارتكاب الفع��ل بنية التملك 	

دون ر�ساء املالك .

وفيم��ا يل��ي نناق�س منظ��ور الختي��ار العقالين وه��و واحد م��ن اأهم نظري��ات الفر�سة

وكوه��ن   ،)coock،1986(ك��وك اأمث��ال  اأ�سحابه��ا  ي��رى  الت��ي   Opportunity Theory

وفيل�س��ون)Cohen&Felson،1979( اأن ح��دوث اجلرمي��ة امل��كاين والزم��اين ي�ستل��زم توافر 

ظ��روف معينة مثل توافر الهدف، وال�سخ�س املدفوع للجرمية، وغياب الرقابة اأو احلماية 

الالزم��ة �س��د اجلرمية؛ كعدم وجود اأف��راد ال�سرطة اأو �سبط اجتماع��ي اأو رقابة داخلية 

عند الفرد.

وتعود ج��ذور منظور الختيار العق��الينThe Rational Choice Perspective اإىل العاملني 

كورن���س )Cornish،1986(، وكالرك )Clark،1978( وهن��اك العديد من علماء اجلرمية ممن 

 ،)Hirschi،1986( اعتنقوا على الأقل جزءًا من هذا املدخل الوا�سع النت�سار ومنهم هري�سي

و حي��ث ينطلق م��ن جمموعة افرتا�سات، اأهمه��ا: عقالنية ال�سخ�س املج��رم، والرتكز على 

بلغ أعداد 
جرائم السرقات 

في السلطنة 
لعام 2011م 

11163 جريمة.
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نق��اط الت�سابه، ولي�س الختالف بني املجرمني وغريهم. 

ويركز ب�سكل اأ�سا�سي عل��ى احلدث اأو اجلرمية، والعوامل 

املوقفي��ة اأثناء حدوثها، وينادي ب�س��رورة وجود حتليل 

حمدد للجرمي��ة الواحدة، بدًل م��ن الرتكيز على �سفات 

املج��رم وخ�سائ�سه النف�سية والجتماعي��ة، واأن الدافع 

لرت��كاب اجلرمي��ة ه��و حماول��ة لإ�سب��اع الحتياج��ات 

املاألوف��ة. كم��ا اأن العقالني��ة لي�س��ت مطلق��ة ب��ل ن�سبية، 

وه��ي عملي��ة اتخ��اذ الق��رار لتحدي��د فر�س اإ�سب��اع هذه 

الحتياج��ات، اأم��ا التكلف��ة املحتمل��ة له��ذا ال�سلوك فهي 

الأمل والعقاب، بينما العائد املتوقع فهو اللذة، وال�سخ�س 

هن��ا ي��وازن ب��ني الل��ذة والأمل،)اأي التكلف��ة والعائ��د(. 

ويق�س��م هذا املنظور اتخاذ الق��رار العقالين اإىل جمالني 

خمتلفني:

يخت��ار  حي��ث  اجلرمي��ة:  يف  النغما���س  ق��رار  الأول: 

ال�سخ���س م��ا ب��ني النخ��راط يف ارت��كاب اجلرمي��ة، اأو 

التوقف عنها.

الثاين: قرار احلدث: وهنا يتم حتديد اأ�سلوب اأو اآليات 

ارت��كاب اجلرمي��ة، فاإن كان��ت �سهلة ومي�سرة، ف��اإن اتخاذ 

الق��رار من املحتمل اأن يحقق الفوائد املرجوة من ارتكاب 

اجلرمي��ة، اأم��ا اإذا كان��ت الأ�ساليب �سعب��ة ومعقدة، فمن 

املحتمل األ يتحقق العائد املرجو منها.

وكلما كانت عوائد ارتكاب اجلرمية اأكر من تكلفتها، 

كان قرار النخراط فيه��ا حمتماًل. اأما اإذا كانت التكلفة 

م��ن ارتكابه��ا اأكر م��ن عوائده��ا، كان ق��رار المتناع هو 

املحتم��ل، وه��ذا املنظ��ور ينطبق عل��ى جرائ��م ال�سرقات 

ال�سم��ري  انع��دام  ظ��ل  يف  املجتم��ع  يف  حالي��ا  املنت�س��رة 

والأخ��الق وعج��ز اجله��ات الأمني��ة م��ن ردع املجرم��ني 

املكرري��ن للجرمي��ة، وكما يقال: )م��ن اأمن العق��اب اأ�ساء 

الأدب(.

مناذج Richardson ريت�سارد�سون للحد من اجلرائم

وم��ن اأجِل احلد من اجلرمي��ة وفقًا ملنطلقات الختيار 

العق��الين، ميكن ا�ستخدام واحٍد اأو اأكرث من النماذج التي 

اأوردها ريت�سارد�سون )Richardson(، وهي كالتايل:

• من��وذج العدالة اجلنائي��ة Criminal Justice:ويركز 	

عل��ى تفعي��ل دور الأم��ن يف القب���س عل��ى املجرم��ني 

وتوقيفهم ودور املحاكم يف معاقبتهم.

• منوذج احلماي��ة الجتماعية: ويركز على احلماية 	

الذاتي��ة لتف��ادي ارت��كاب اجلرمي��ة والقب���س على 

املجرمني.

• عل��ى 	 Fortress:ويرك��ز  احلماي��ة  تقني��ات  من��وذج 

ا�ستخدام التقني��ة احلديثة كالأجهزة الإلكرتونية 

امل�ساعدة على اكت�ساف ومكافحة اجلرمية.

• من��وذج البتعاد:ويركز على النتق��ال لل�سكن بعيدًا 	

ع��ن املناط��ق امل�سه��ورة باجلرمي��ة، كو�س��ط املدين��ة 

والع�سوائيات، والأحياء الفقرية

وعل��ى �سبيل املثال اإذا اأردنا تطبي��ق هذا املنظور على 

ال�سرقات الواقعة �سد الأموال داخل ال�سيارات املوقوفة 

خارج املنازل بعد ك�سر نوافذها الزجاجية وفتح اأبوابها، 

ف��اإن اتخاذ الق��رار العقالين يتحق��ق عندما يعلم اجلاين 

بوج��ود حمتوي��ات ثمين��ة داخ��ل ال�سيارة تزي��د قيمتها 

ع��ن العقوبة املقررة لهذه اجلرمي��ة يف القانون اجلنائي، 

م��ع توف��ر و�سائل مي�س��رة توؤمن للجاين �سعوب��ة اكت�ساف 

اجلرمي��ة واإثباته��ا يف حينه��ا، وحت��ى يف حال��ة اكت�ساف 

اجلرمي��ة، فل��دى اجلاين قناع��ة باأنها �س��وف ت�سجل �سد 

جمه��ول ب�سب��ب قدرته عل��ى اإخف��اء اجلرمي��ة بحيث ل 

تتمكن اجلهات املعنية من احل�سول على الأدلة اجلنائية 

يف خ�س��م تزاح��م البالغات عن اجلرائ��م والتي اأعجزت 

اجله��ات امل�سئولة من الت�سدي له��ا. وهنا يرز دافع اللذة 

مقابل الأمل فيحتمل وقوع اجلرمية خا�سة اإذا كان موقع 

احلدث بعي��دًا عن احلرا�س��ة الآمنة وخل��و ال�سيارات من 

اأنظمة احلماية الإلكرتونية كاأجهزة الإنذار وغريها.

ومم��ا �سب��ق تظه��ر احلاجة ما�س��ة لالأخ��ذ مبنطلقات 

منظ��ور الختي��ار العقالين عن��د التخطي��ط للوقاية من 

جرائ��م ال�سرق��ات باأنواعه��ا املختلف��ة م��ع الوع��ي العام 

باخللفيات الجتماعية للمجتم��ع، واخللفية العقائدية 

والديني��ة وم��دى �سالم��ة بنيانه��ا، والواق��ع القت�سادي 

لأفراد املجتمع، واإعداد العنا�سر الأكفاء للحد من فر�س 

ارت��كاب اجلرمية، والرتكيز على ن�سر ق��وات ال�سرطة يف 

املحافظ��ات والأقاليم العام��ة، ويف ذات الوق��ت اأن تكون 

هناك رقابة ذاتية من الأفراد على ممتلكاتهم اخلا�سة.   

فق��د اأظه��رت العديد م��ن الدرا�س��ات امليداني��ة تاأثر 

ال�سرط��ة،  وق��وة  كثاف��ة  مبع��دلت  اجلرائ��م  مع��دلت 

واأن هن��اك قوان��ني ب��ني التوزي��ع امل��كاين لق��وة ال�سرطة 

للجرائ��م؛  امل�ساحي��ة  واملع��دلت  امل�ساحي��ة  مبعدلته��ا 

مم��ا يدعم املقولة ب��اأن العالقة ب��ني ال�سرطة واجلرمية 

عالقة حتديد فر�س ولي�س عالقة مواجهة مبا�سرة. 



Don`t end thier
lives in an accident

ال تنِه حياتهم 
بحادث . . !!
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توعية

الطريق هو ال�سبيل الذي ي�سلكه ويرتاده الجميع �سواء كان �سائقا، اأو ما�سيا، اأو راكبا في مركبة اأو على 

ظهر دابة، و�سواء كان �سحيحًا يجمع حوا�سه، اأو فقد اإحداها اأو بع�سها. فهناك اأ�سخا�س فقدوا نعمة 

م�ساهدة  ي�ستطيع  ل  فالكفيف  المكفوفين،  عليها  يطلق  الفئة  وهذه  بالب�سيرة،  اهلل  وعو�سهم  الب�سر 

بيئة الطريق بالنظر، ولكنه يدركها بالحوا�س الأخرى. 

الأ�سخا�س  خالل  من  وذلك  مبتغاهم،  اإلى  للو�سول  و�سائل  عدة  المكفوفون  ا�ستخدم  ال�سابق  في 

اأماكن وجود معالم  و  الب�سيطة كالع�سي و الحبال  اأو الحيوانات )الكالب( وبع�س الأدوات  المب�سرين 

البيئة المحيطة من اأ�سجار و �سخور وبيوت وغيرها، مما يتيح للكفيف قيا�س الم�سافات بالخطوات التي 

تدله على م�ساره، ومكان النحراف اأو النعطاف اأو التوقف اأو العودة.

ويتعر�س المكفوفون للكثير من الم�ساعب في ا�ستخدامهم للطريق، ولكن هناك اأربعة و�سائل اأ�سا�سية 

لم�ساعدتهم على النتقال ب�سالم  

الرائد/�سعيد بن محمد البداعي

اإدارة العالقات العامة



الأر�سفة  على  المختلفة  اللوائح  وجود  عند  �سيما  ل 

كما  الم�ساة.  عبور  مداخل  وعلى  للم�ساة،  المخ�س�سة 

الف�ساء  واإدراك  البيئة،  ل�ست�سعار  كاأداة  ت�سلح  ل  اأنها 

المحيط بال�سخ�س اإل في حدود طول الع�سا المحدود، 

وهي اأداة ا�ستك�ساف للعقبات التي تعتر�س الطريق اأكثر 

المكانية  العالقات  واإدراك  البيئة  ل�ست�سعار  اأداة  منها 

التي  للوائح  خا�سة  الف�ساء  في  المنت�سرة  الأ�سياء  بين 

تكون على ارتفاع منخف�س مما يعني عدم حماية الجزء 

العلوي من الج�سم.

ركوبه  عند  ال�سيارة  حجم  يرى  ل  الكفيف  اأن  وبما 

به  يحيط  بما  اإبالغه  يجب  لذا  منها  النزول  اأو  فيها 

منها  والخروج  ال�سيارة  اإلى  الدخول  مهارة  لي�ستخدم 

ب�سالمة وكفاءة وا�ستقاللية.

بينما  للكفيف  المركبة  باب  فتح  عدم  المف�سل  من  لذا 

لعرف  بنف�سه  ليفتحه  الباب،  مقب�س  على  اإّل  ُير�سد  ل 

حدود الدخول اإلى المركبة.

حاسة البصر
تلعب حا�سة الب�سر دورًا بالغ الأهمية في حياة الإن�سان 

عن  المعلومات  على  للح�سول  و�سيلة  اأ�سرع  تعتبر  فهي 

البيئة، فهناك ما ي�سمى بالبقايا الب�سرية التي ت�ساعد 

على تدريب المعاق ب�سريًا، وال�ستفادة من تلك البقايا 

بثالثة م�ستويات:

• اأوًل: اإثارة الروؤية.	

• ثانيًا: زيادة فاعلية الروؤية.	

• ثالثًا: التدريب على ا�ستخدام الروؤية. 	

حا�سة اللم�س.

حا�سة ال�سمع. 

حا�سة ال�سم.

اأ�س�س التعرف على البيئة. 

كما أن هناك أربعة مظاهر للرؤية لدى البشر 
وهي:

• كل 	 فيها  نرى  التي  الحالة  وهو  الطبيعي:  الإب�سار 

�سيء بو�سوح تام، 

• اأ�سكال 	 �سوى  الإن�سان  يرى  ل  وفيه  الجزئي:  الكف 

كبيرة )خيالت( دون تمييزها.

• اأن 	 ال�سوء: وفيه ل ي�ستطيع الإن�سان  تمييز م�سدر 

يميز  اأن  ب�سعوبة  ي�ستطيع  ولكنه  �سيء،  اأي  يرى 

ل  وهنا  والظالم،  ال�سوء  م�سدر  اأي  ال�سوء  اتجاه 

تفهم  اأن  ويمكن  ي�سعر بوجوده،  ولكنه  ال�سوء  يرى 

ذلك بمثال قريب اإذا اأغم�ست عينيك واأ�ساأت ك�سافًا 

اأمامها فاإنك �سوف ت�سعر ب�سوء ولكن لن تراه.

• الكف الكلي: وهو الحالة التي ل يرى فيها الإن�سان 	
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• للكفيف، 	 المريحة  الكيفية  المب�سر وفق  ال�سير مع 

وبم�سك يد اأوذراع المب�سر واإبالغه عن اأية عوائق 

اأو مرتفع اأو منخف�س اأمامه.

• ال�سير با�ستخدام الكالب الإر�سادية المدربة ووفق 	

تعليمات الكفيف نف�سه.

• الإلكترونية 	 الأجهزة  با�ستخدام  النتقال 

الم�ساعدة.

• الروؤية 	 وم�سححات  الب�سرية  الو�سائل  ا�ستخدام 

كالنظارات.

• التي  	 الع�سي  من  مختلفة  اأنواع  با�ستخدام  ال�سير 

تعتبر من اأكثر الو�سائل ا�ستعماًل بين المكفوفين و 

اأكثر الطرق مالءمة له، �سريطة اأن يتوافق اأداوؤها 

مما  التدريبية  الإمكانات  بتوفر  وذلك  حاجته،  مع 

عن  م�سئوليته  بكامل  الكفيف  لدى  اإح�سا�سًا  يولد 

نف�سه و�سرورة ا�ستقالليته عن الآخرين.

وترحاله  الكفيف  انتقال  اإمكانية  تزايدت  ولقد 

با�ستقالل واأمان منذ الأربعينات، عندما ا�ستحدث نظام 

الحركة  فن  لتعليم  كاأ�سا�س  الع�سا  با�ستخدام  النتقال 

واإدراك التجاهات في غياب حا�سة الب�سر. 

عصا الكفيف
تعريف  اأداة  العالمي  الم�ستوى  على  الع�سا  تعتبر 

الطريق،  م�ستخدمي  تعطي  فاإنها  لذلك  بالكفيف، 

اإ�سارة لالنتباه والتيقظ عند  خ�سو�سًا �سائقي ال�سيارات 

عبور  عند  ذلك  اأهمية  وتظهر  يحملها،  �سخ�سًا  روؤيتهم 

المكفوفين لل�سوارع من اأماكن العبور المخ�س�سة للم�ساة 

اأو غيرها.

و للع�سا اأنواع عديدة منها الع�سا ذات القطعة الواحدة، 

المتداخلة،  الو�سالت  ذات  الع�سا  و  المنطوية،  والع�سا 

اأو الألياف الزجاجية  التي ت�سنع من �سبيكة الألمنيوم 

اأو الخ�سب ال�سلب ح�سب نوعية الع�سا. وتهدف جميعها 

لالأنماط  المتطلبات  ومالءمة  الحاجات  تغطية  اإلى 

الكفيف  تمكن  ب�سريًا.فالع�سا  المعاقين  من  المختلفة 

من التحرك والنتقال با�ستقالل وحرية في بيئته، كما 

اأنها توفر له الحماية والأمان.

الع�سا بطول عر�سها ورخ�س ثمنها ول ي�سيبها  وتتميز 

التلف اأو الأعطال ب�سهوله، و يمكن العتماد عليها، كما 

ال�سفلي  الع�سا  طرف  تغيير  عدا  ما  ال�سيانة  تتطلب  ل 

فترة  م�سي  قبل  يبلى  ل  الذي  البال�ستيك  من  الم�سنوع 

طويلة من ال�ستخدام الم�ستمر. 

بينما هناك بع�س ال�سلبيات لع�سا الكفيف حيث ل توفر 

الجذع،  من  العلوي  والجزء  للراأ�س  المنا�سبة  الحماية 
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اأي �سيء، ل �سوء ول م�سدر له ول خيالت، وتكون توعية

ال�سوء  كان  ولو  حتى  تمامًا،  �سوداء  الروؤية  فيها 

اأكثر  هي  الحالة  تلك  وتعتبر  العين،  على  م�سلطًا 

الحالت حدة في كف الب�سر.

حاسة السمع لدى الكفيف
يدرك  اأن  واإدراكها:بمعنى  بالأ�سوات  الوعي  وهو 

التي تحيط به، ويتعرف على ما هيتها بحيث  الأ�سوات 

اإلى  تر�سده  كعالمات  منها  ي�ستفيد  معلومات  له  توفر 

تمييز  على  يتدرب  اإليه.وحتى  الو�سول  يريد  هدف 

الأ�سوات، عليه اأن يحاول اأن يلتقط �سوتًا متحركًا معينًا 

تحمل  ل  التي  الأخرى  الأ�سوات  من  مجموعة  بين  من 

قيمة بالن�سبة له، وهناك عوائق تعتر�س الكفيف اأثناء 

اأعمدة  وجود  مع  الع�سا  م�ستخدمًا  الطريق  على  �سيره 

الأ�سجار  واأحوا�س  الم�ساة،  طريق  و�سط  في  الإ�ساءة 

وال�سلم  الحديدية  الحواجز  اإلى  اإ�سافة  والمزروعات، 

ال�سير  اإمكانية  البيوت، مما يقلل من  عند بع�س مداخل 

على الر�سيف، وي�سكل عائقا اأمام حركة الكفيف، وكذلك 

حاويات  و�سع  اأو  المدني،  للدفاع  الطفاء  حنفيات 

المو�سوعة  المرورية  واللوحات  خاطئ  ب�سكل  القمامة 

بارتفاع منخف�س. 

ا�ستخدام  مثل  للكفيف  النف�سية  العوائق  بع�س  وهناك 

البوق واإ�سدار �سوت الفرامل ب�سكل مفاجئ بالقرب من 

يعر�سه  قد  مما  فعل،  ردة  ت�سكل  التي  الم�ساة،  عبور 

ومكان  ال�سوت  �سدور  مكان  معرفة  لعدم  نتيجة  لحادث 

تحا�سيه اأو الهروب منه. 

كيفية تعامل رجل المرور مع المكفوفين
• المجتمع 	 �سرائح  جميع  مع  ال�سرطة  رجال  يحتك 

ويتعامل مع كل فئاته ونوجز هنا كيف يمكن لرجل 

على  وجوده  اأثناء  الكفيف  مع  التعامل  ال�سرطة 

الطريق.

• الم�ساعده 	 ي��ري��د  ك��ان  اإذا  عما  الكفيف  ���س��وؤال   

علىعبورال�سارع. 

• اإيقاف ال�سيارات خ�سو�سا في المناطق التي ل يوجد 	

للكفيف  الفر�سة  ت�سنح  كي  مرورية،  اإ�سارات  بها 

العبور بلطف وهدوء.

• م�ساعدة الكفيف على عبور ال�سارع ل يتم من خالل 	

م�سك ذراع الكفيف واإنما بطرق عدة واأكثرها �سيوعًا 

م�سك الكفيف ليد اأو ذراع الم�ساعد اأو المر�سد.

• التوجه 	 يرغب  الذي  التجاه  اإلى  الكفيف  اإر�ساد 

اإليه واإبالغه بالعوائق الموجودة بالطريق.

• معه 	 التعامل  بل  ب�سدة  و�سحبة  الكفيف  جر  عدم 

بلطف واإعطائه البيانات الالزمة عن ما يهمه.

• اأو 	 الروؤية  عن  عاجزًا  المعاق  ال�سخ�س  يكون  قد 

ال�سمع اأو الحركة ولكنه غير عاجز عن القيام باأية 

اأدوار. 

• يجب اأن يتم ال�سوؤال والحوار باأ�سلوب مهذب وهادئ 	

بعيد عن ال�سراخ.

كيف تسهم في سالمة الكفيف؟
المروري  للتعامل  التوصيات  بعض  ندرج  وهنا 

األمثل  مع المكفوفين 
• المرور 	 اأنظمة  في  �سريحة  قانونية   مواد  وجود 

والإجراءات  وال�سروط  الواجبات  تحدد  المتبعة 

الواجب اتباعها تجاه الأ�سخا�س المكفوفين. 

• والمرور 	 ال�سرطة  ورجال  ال�سائقين  تثقيف 

بالواجبات تجاه المكفوفين عند عبور الم�ساة .

• ال�سوئية 	 الإ�سارات  عند  �سوتية  اأجهزة  اإيجاد 

الإعالم وتنبيه المكفوفين عند عبورهم للطريق.

• يجب اأن ت�سمل الإح�سائيات المرورية على البيانات 	

ملف  في  خانة  و�سع  خالل  من  بالمعاقين  الخا�سة 

الحادث اأو ورقة المخالفة تحدد اإعاقة ال�سائق اأو 

الراكب .

• الإعالنات 	 اللوائح  و�سع  عدم  العتبار  في  الأخذ 

واأعمدة الإنارة والكهرباء على ر�سيف الم�ساة.

• و�سع براميل القمامة بعيدًا عن اأر�سفة عبور الم�ساة 	

والطرق التي ي�سلكها المارة وخا�سة المكفوفين. 

• الم�ساة 	 اأر�سفة  وموا�سفات  بال�سروط  اللتزام 

والمنحدرات  ال�سعة  حيث  من  المعاقين  خ�سو�سًا 

والم�سار الذي يمكن الكفيف معرفة اتجاهه. 

• ا�ستخدام 	 على  الدالة  المرورية  الإ�سارات  و�سع 

والمحالت  التقاطعات  وعند  للطريق  المعاقين 

والمتاجر الكبيرة ومواقف ال�سيارات العامة.

• مع 	 التعامل  والموا�سفات وطرق  ال�سروط    مراعاة 

الأ�سخا�س المعاقين بعامة والمكفوفين بخا�سة من 

قبل جميع حاملي رخ�س ال�سياقة.

• المناهج 	 في  والمعاقين  المكفوفين  مع  التعامل   

التعليمي واإدخال معلومات جديدة حول المكفوفين 

معهم  التعامل  واأ�ساليب  وطرق  وخ�سائ�سهم 

واحتياجات ال�سالمة في مدار�س تعليم القيادة.

• المركبة 	 رقم  و�سع  من  الأجرة  مركبات  اإلزام 

ورقم هاتف �سائقها على مقب�س اأو مكان فتح الباب 

بارزة  بطريقة  للمركبة  الداخلية  الواجهة  وعلى 
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)باللم�س( ليتمكن الكفيف من معرفة رقم المركبة 

ورقم الت�سال بال�سائق عند حدوث �سيء ما. 

توصيات مرورية
• الأ�سخا�س 	 حاجات  المرور  رجال  مراعاة  �سرورة 

خا�سة  دورات  تنظيم  طريق  عن  وذلك  المكفوفين 

الأ�سخا�س  يتطلبه  بما  المرور  رجال  تعرف 

المكفوفين من عناية واهتمام .

• الهتمام  بالثقافة المرورية على م�ستوى المجتمع، 	

المحلية  الر�سمية  الحتفالت  من  وال�ستفادة 

والعالمية بن�سر الوعي المروري لخدمة الأ�سخا�س 

المعاقين  واأ�ساليب التعامل معهم.

• اإجراء تعديل على نظام منح رخ�س القيادة بحيث 	

الرخ�سة  طالب  اختبار  �سروط  على  تعدياًل  ت�سمل 

على النحو التالي:

•  اإ�سافة معلومات عامة عن المكفوفين وو�سع اأ�سئلة 	

اأو  التحرري  المتحان  �سمن  المعلومات  هذه  حول 

النظري.

• اإلى 	 العملي  الختبار  خالل  ال�سائق  على   تعر�س 

مواقف خا�سة لمعرفة مدى اإلتزامه بطرق واأ�ساليب 

معاملة المكفوفين الم�ساة.

•  تنطبق هذه ال�سروط على طالبي الرخ�س خ�سو�سًا  	

فيما يتعلق بالم�ساة والإ�سارات المرورية واأولويات 

المرور. 

التوصيات العامة
• و�سع اأجهزة تعمل بال�سوت عند اأماكن عبور الم�ساة 	

تتنا�سب مع توقيت العبور .

• بين 	 الفا�سل  الأ�سفر  الخط  القط على  و�سع عيون 

الر�سيف.

• ا�ستخدام 	 بكيفية  الكفيفين  الأ�سخا�س  تثقيف 

الطريق.

• المنازل 	 عند  اأو  الر�سيف  على  الأ�سجار  ت�سوير 

والمحال التجارية.

• الآخرين 	 الطريق  التوعيةلم�ستخدمي  تكثيف 

بمراعاة فئة المكفوفين .

• في 	 الأجرة  �سيارات  خا�سة  المركبات  وقوف   

اأماكن  في  وقوفها  وعدم  للكفيف،  الآمنة  المواقف 

تعر�سهم للخطر.

• طبيعة الكفيف عند نزوله من المركبة ال�ستر�سال 	

ال�سائق  ينبه  اأن  من  بد  فال  مبا�سرة  الحركة  في 

الكفيف على مكان الوقوف اأو وجود ر�سيف.

تكريم..
الرائد �سعيد بن حممد البداعي

�سمن رواد العمل الجتماعي اخلليجيني

يف اإط��ار الهتمام الذي يوليه جمل���س وزراء ال�سوؤون 

و التنمي��ة الجتماعي��ة و العم��ل بدول جمل���س التعاون 

ل��دول اخللي��ج العربي��ة بالعم��ل الجتماع��ي وقيادات��ه 

املوؤث��رة ذات الإ�سه��ام التطوع��ي النوع��ي يف جمتمعاتنا، 

ج��اء تك��رمي الرائد �سعيد ب��ن حممد البداعي م��ن اإدارة 

العالقات العامة ب�سرطة عمان ال�سلطانية من �سمن رواد 

العم��ل الجتماع��ي يف املهرج��ان اخلليجي الثال��ث للعمل 

الجتماع��ي والذي حمل �سعار ) العم��ل الأهلي .. جودة 

وري��ادة( واحت�سن��ت فعاليات��ه دول��ة الكوي��ت ال�سقيقة 

ممثلة بوزارة ال�س��وؤون الجتماعية والعمل. كونه خبريًا 

بلغة الإ�سارة وق�سايا ال�سم يف ال�سلطنة.

اإىل  ت��رد اجلمي��ل  اأنه��ا  التك��رمي يف  اأهمي��ة  وتنب��ع 

�سخ�سي��ات �سح��ت بجهودها ووقته��ا يف خدمة جمتمعهم 

و�ساهموا بخراتهم يف فت��ح جمالت اأو�سع واأرحب للعمل 

الجتماع��ي مقدم��ني لالأجيال الالحقة جت��ارب هامة يف 

العمل الجتماعي ميكن البناء عليها.

ويع��د الرائ��د �سعي��د ب��ن حمم��د البداع��ي م��ن اأوائل 

اخل��راء بلغة الإ�سارة وق�سايا ال�سم ب�سلطنة عمان وهو 

اأول مرتج��م يف تلفزي��ون �سلطن��ة عم��ان و�سرط��ة عمان 

ال�سلطاني��ة وهو الأول على م�ست��وى الوطن العربي يقدم 

ويرتج��م الرام��ج التلفزيونية، كما اأن ل��ه اإ�سهامات عدة 

يف تاأهي��ل وتدريب ع��دد من املرتجم��ني و اإعداد وتقدمي 

الدورات التدريبية يف الكليات واجلامعات ومعلمي مدار�س 

الدم��ج ومدر�س��ة الأم��ل لل�سم كما ق��ام بتدري��ب وتاأهيل 

ع��دد كبري من رجال ال�سرطة للتعامل مع الأ�سخا�س ذوي 

الإعاقة ال�سمعية.

وامللتقي��ات  املوؤمت��رات  م��ن  العدي��د  يف  �س��ارك  وق��د 

والجتماعات املحلية والإقليمية واخلا�سة بلغة الإ�سارة 

وق�ساي��ا ال�سم، وهو ع�سو يف اجلمعية العمانية للمعوقني 

وع�س��و اجلمعي��ة اخلليجي��ة لالإعاق��ة وع�س��و اللجن��ة 

الإعالمية لذوي العاقة بوازرة التنمية الجتماعية.
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طالع
است

الأف����الج يف �س������������������������ل�ط�ن��ة ُع�م����ان

ي�سع��دين ب��اأن اأجع��ل ب��ني ي��دي ق��راء جمل��ة الع��ني 

ال�ساه��رة الكرام نب��ذة خمت�سرة عن الأف��الج يف �سلطنة 

عمان الأبية .. اآماًل باأن اأكون قد وفقت يف ذلك وتتم من 

خاللها الفائدة املرجوة.

حي��ث كان للعماني��ني الأوائل ال�سب��ق والف�سل من بني 

�سع��وب الع��امل يف ابتكا ر واإيج��اد و�سيلة مل�س��ادر املياه يف 

�سلطنة عمان بوا�سطة الأفالج.

�سعيد بن �سلطان الفالحي

ال�سابط المدني متقاعد
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كان املاء ول يزال عمود احلياة لكل كائن حي م�سداًقا 

لقول��ه �سبحان��ه وتع��اىل {وجعلن��ا من امل��اء كل �سيء 

ح��ي}، ومن املعروف اأن الظ��روف البيئة القا�سية فر�ست 

نف�سه��ا على �س��كان �سلطنة عم��ان ب�سحها يف م�س��ادر املياه، 

ومل تك��ن هن��اك م�س��ادر للمي��اه �س��وى الآب��ار اأو الأف��الج، 

واعت��روا مي��اه الأف��الج مبثابة كل �س��يء يف حياتهم فهم 

ي�سرب��ون منها وياأكل��ون وي�ستظلون بالأ�سج��ار التي تروى 

منه��ا، وي�سقون ما�سيتهم وي�ستخدمونه��ا يف بناء م�ساكنهم، 

فالأف��الج بالن�سب��ة له��م اأ�سا�س احلي��اة وبدونه��ا ل قيمة 

له��م، اإن الأفالج لي�ست جمرد م��اء يجري يف باطن الأر�س 

م��ن النبع حت��ى املزارع، واإمن��ا هو عمل هند�س��ي رائع يدل 

عل��ى ال��ذوق الرفي��ع للعم��اين الق��دمي، وي��دل كذلك على 

اجلهد الكبري املبذول يف غياب اآلت احلفر وال�ستك�سافات 

احلديثة  اآن ذاك.

وتعتر الأف��الج �ساهدًا على ح�س��ارة العماين القدمي 

ع��الوة عل��ى اأنها تقوم بتوف��ري املياه للمجتمع��ات الريفية 

ل�سد احتياجاتها املائية للزراعة وال�ستخدامات املنزلية 

، وتعتم��د الأرا�س��ي الزراعية يف �سلطنة عم��ان على الّري 

بالأف��الج بن�سب��ة 50-60% م��ن اإجم��ايل امل��وارد املائي��ة 

املتوف��رة ، وت��رتاوح تدف��ق اأغلبية مياه الأف��الج بني 15-

60 لرت/الثاني��ة للفل��ج الواحد وهذه الكمي��ة كافية ل�سد 

الحتياج��ات الزراعي��ة واملنزلي��ة حل��وايل 1500-500 

مواطن.

والفل��ج ه��و قن��اة حمف��ورة يف باط��ن الأر���س اأوعل��ى 

�سطحه��ا �س��واء كان��ت مغط��اة اأو مك�سوف��ة لتجمي��ع املي��اه 

اجلوفي��ة اأو مي��اه العي��ون بحيث يت��م انتقاله��ا طبيعيا يف        

اجتاه ال�سريعة.

اأم الفل��ج : اآخ��ر فر�س��ة اأعلى الفل��ج يف عك�س اجتاه 

�سري��ان مياهه يبداأ عنده��ا دخول املياه اإىل قناته ويجب 

ان يك��ون من�س��وب املي��اه اأعلى م��ن ال�سريعة حت��ى ي�ستمر 

الفلج يف اجلريان.

ال�ساع��د: ف��رع م��ن الف��روع ل��ه نف���س �سف��ات الفل��ج 

ال��ذي ي�ساعد عل��ى زيادة كمية املي��اه الداخلة اإىل القناة 

الرئي�سي��ة املعروفة بالفر�سة وهو عب��ارة عن فتحة على 

هيئة ثقب راأ�سي ي�سل بني قناة الفلج املغطاة حتت الأر�س 

الأف����الج يف �س������������������������ل�ط�ن��ة ُع�م����ان
وب��ني �سط��ح الأر���س ويت��م م��ن خالله��ا عملي��ة التنظيف 

واإزال��ة الأتربة ويتف��اوت عمق الأفالج من فل��ج اإىل اآخر 

حيث يبلغ عمق بع�س الأفالج 17 مرت.

ال�سريع��ة: ه��ي اأول م��كان لظه��ور املي��اه عل��ى �سطح 

الأر�س اأو بالقرب منه بالن�سبة للفلج الداوؤودي.

وم��ن اأب��رز الأف��الج فل��ج دار���س بولي��ة ن��زوى ، وفلج 

اخلطم��ني بنياب��ة بركة امل��وز بولية ن��زوى، وفل��ج امللكي 

بولي��ة اإزكي ، وفلج املي�سر بولية الر�ستاق ، وفلج اجليلة 

بولي��ة �س��ور ، وكل هذه الأف��الج اخلم�س��ة م�سجلة �سمن 

لئح��ة ال��رتاث العامل��ي ) اليوني�سكو( وذلك ع��ام 2006م 

وات�س��اع م�ساح��ة   ، الت�ساري���س  م��ن �سعوب��ة  ، فبالرغ��م 

ال�سلطن��ة ، اإل اأنه��ا �سكل��ت - من��ذ اأقدم ال�سع��ور – �سبكة 

متكامل��ة للّري ، حيث تنقل املياه م��ن قمم اجلبال وبطون 

الودي��ان اإىل م�ساف��ات طويل��ة لي�ستخدمه��ا العماني��ون يف 

ال��ّري ، ويف خمتل��ف ال�ستخدامات الأخ��رى ، وقد وجدت  

الأف��الج يف ُعمان منذ ما قبل الإ�س��الم، وهو نظام هند�سي 

لل��ّري تتوارث��ه الأجي��ال ، فبع���س اأف��الج مدينت��ي ) منح 

و�سمائل( - على �سبيل املثال – مت بناوؤها منذ ما يزيد على 

1500 ع��ام، بينما توجد اأفالج يف املنطقة ال�سرقية ُبنيت 

يف بداي��ة القرن الع�سرين وتتجل��ى عبقرية الُعماين على 

م��ر الع�سور يف ط��رق حفر وبن��اء الأفالج ، الت��ي اأعماقها 

ع�س��رات الأمت��ار للح�س��ول عل��ى املياه اجلوفي��ة من باطن 

الأر���س عن طري��ق القنوات ، مما ُيعد اإعج��اًزا هند�سًيا يف 

وق��ت مل تتوافر في��ه الآلت امليكانيكي��ة املعروفة حالًيا ، 

وي�سل عدد الأفالج يف عمان اإىل )4112( فلج موزعة على 

خمتل��ف حمافظ��ات ال�سلطنة، منه��ا )3017( فلًج��ا حًيا، 

وتوف��ر احلكوم��ة الر�سيدة الدع��م ال��الزم والتكنولوجيا 

احلديث��ة ل�سيانته��ا و�سم��ان جتددها، باعتباره��ا من اأهم 

امل�س��ادر الرئي�سي��ة ملياه ال��ّري بال�سلطن��ة ، ويتفاوت عدد 

الأف��الج يف الولي��ات فعل��ى �سبي��ل املثال يوج��د يف ولية 

�سح��ار )70( فلًجا، وتنق�س��م الأفالج يف �سلطنة عمان اإىل 

ثالثة اأنواع:-

طويل��ة  قن��اة  ع��ن  عب��ارة  الداوؤودي:ه��و  1-الفل��ج 

حمفورة متت��د عدة كيلومرتات حتت الأر���س، بعمق ي�سل 

اإىل ع�سرات الأمتار، وميتاز الفلج الداوؤودي بتوا�سل 
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طالع
جريان��ه بدون انقطاع، وتبلغ ن�سبة الأفالج الداوؤودية است

حوايل 45% من عدد الأفالج يف ال�سلطنة.

2-الفلج العيني:الذي ي�ستمد مياهه من اإحدى العيون 

، ومنه��ا عيون مي��اه �ساخنة كفلج احلم��ام بولية بو�سر يف 

حمافظة م�سقط وعدد هذه الأفالج حمدود.

3-الفل��ج الغيلي:الذي ي�ستمد مياهه من املياه اجلارية 

ال�سطحي��ة و�سب��ه ال�سطحي��ة، باأعم��اق لتزي��د على 4-3 

اأمت��ار، ويزي��د من�س��وب املي��اه يف ه��ذا الن��وع م��ن الأف��الج 

مبا�س��رة بع��د هط��ول الأمط��ار، وق��د يج��ف بعد ف��رتة من 

انقط��اع الأمطار ملدة طويلة، وتبلغ ن�سب��ة الأفالج الغيلية 

يف ال�سلطنة %55.

ومن مي��زة هذه الأفالج عندما ت�س��ل مياهها اإىل مركز 

التجم��ع العمراين، وياأخذ ال�سكان حاجته��م من املاء ويتم 

توزي��ع املياه على احليازات الزراعي��ة املختلفة ، وفق نظام 

دقيق يعتمد عل��ى التق�سيم الزمني ، وحتت اإ�سراف �سخ�س 

ُمنتخ��ب من قب��ل اأهايل القري��ة ُي�سمى وكي��ل الفلج ُيعرف 

)بالعري��ف( ، وق��د يخ�س�س ج��زء من مياه الفل��ج لل�سرف 

عل��ى �سيان��ة القن��وات وال�سواق��ي وذل��ك باتف��اق الأهايل 

واإ�س��راف وكي��ل الفل��ج، ويتف��اوت تق�سيم مي��اه الأفالج من 

حمافظ��ة اإىل اأخ��رى، فف��ي بع���س الوليات ي�س��ل تق�سيم 

املي��اه اإىل )15( بادة ، والبادة ه��ي )8( ربوع ليل ونهار اأي 

24 �ساع��ة والرب��ع هو 3 �ساع��ات ويعرف الرب��ع ب�ست اآثار، 

حيث ي�سل دوران بع�س الأفالج اإىل 18 يوم ، وقد خ�س�ست 

يف بع�س الأفالج يوم��ي الأثنني واجلمعة ، حيث تباع املياه 

يف هذين اليومني باملزاد العلني مل�سلحة الفلج.

وكان يف الزم��ن ال�سابق تق�سم مي��اه الأفالج ففي النهار 

تق�س��م بوا�سط��ة الظل، حي��ث ين�س��ب عم��ود م�ستطيل من 

اخل�سب اأو احلديد ي�سمى اخل�سبة يثبت على جوانبها حجر 

اأي يف م�س��ار الظ��ل وت��رتك م�سافة بني احلج��رة والأخرى 

تع��رف بالآث��ر، اأما بالن�سب��ة لليل فكانت املي��اه تق�سم على 

مطال��ع بع���س النج��وم، وهن��اك اأ�سخا���س متخ�س�س��ني يف 

معرف��ة ه��ذه النج��وم، اأم��ا يف الوق��ت احلا�س��ر فق��د اتفق 

اأهايل الأف��الج باأن تق�سم ح�س�س مياه الفلج بال�ساعات اأي 

كل ربع 3 �ساعات �سواء يف الليل اأو يف النهار.

ت�سنيف حالة الفلج :-

فل��ج ح��ي : اأي ت�س��ل مياه��ه اإىل ال�سريع��ة وي��روي . 1

ا تلك  زراع��ات قائم��ة تعتم��د علي��ه كلًي��ا ي�سم��ل اأي�سً

الأفالج التي تنقطع فجاأة عن اجلريان.

فلج ميت : فلج جاف متاًما من اأم الفلج وحتى ال�سريعة . 2

وه��و منقطع عن اجلريان منذ ف��رتة طويلة ولتوجد 

زراعات قائمة تعتمد عليه.

وكم��ا اأ�س��رت �سابًقا ب��اأن هن��اك قواعد ونظ��م لالأفالج 

تختل��ف من ولي��ة اإىل اأخ��رى ، ولكل ولية له��ا قواعدها 

ونظمها يف هذا املجال.

جه��ود وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه للحفاظ 

على الأفالج و�سيانتها :-

• زيارة الأفالج ب�سفة دورية.	

• عمل �سيانة لالأفالج بكافة اأنواعها.	

• باجلف��اف 	 املتاأث��رة  لالأف��الج  م�ساع��دة  اآب��ار  حف��ر 

)باملحل(.

• تق��دمي حما�سرات للمجتمع وطلبة وطالبات املدار�س 	

عن الأفالج.
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الرائد/

خمي�س بن علي البطا�سي

الإدارة العامة للمرور

يف العدد ال�سابق تطرقت اإىل خطورة �سياقة املركبة حتت تاأثري اخلمر، 

وكيف اأن ال�سائق املخمور تكون درجة يق�سته �سعيفة  نتيجة عدم قدرته 

على التن�سيق مع مكونات ج�سمه التي يحتاجها �سائق املركبة ل�سياقة اآمنة. 

ت�سدرها  التي  الإح�ساءات  واقع  من  امل�سكلة  عن  العدد  هذا  يف  و�ساأحتدث 

�سرطة عمان ال�سلطانية ممثلة يف الإدارة العامة للمرور وامل�ساءلة القانونية 

ملرتكب هذا الفعل .

 )167( 2011م  عام  خالل  وقع  فقد  املرورية  لالإح�سائيات  فبالن�سبة 

حادثًا مروريًا ب�سبب ال�ُسكر، وميثل هذا الرقم ن�سبة 2% من جممل احلوادث 

 )15( وفاة  يف  احل��وادث  هذه  وت�سببت  العام،  ذلك  يف  وقعت  التي  املرورية 

باأن  لنا  يتبني  الإح�سائية  هذه  خالل  ومن  �سخ�سًا،   )99( واإ�سابة  �سخ�سًا 

احلوادث املرورية التي تقع ب�سبب ال�ُسكر وما ينتج عنها من وفيات واإ�سابات 

ن�سبة ل ي�ستهان بها .

اخلمر  تاأثري  حتت  املركبة  ل�سياقة  القانونية  للم�ساءلة  بالن�سبة  اأما 

فاإنها تعتر من اجلرائم املرورية اجل�سيمة حيث �سدد  قانون املرور على هذا 

الفعل والذي يعتر الأكرث ج�سامة، وبالتايل فاإن عقوبته اأ�سد. 

اىل  اأدى  حادثًا  عنه  ينتج  مل  جمرد  كفعل  اجلرمية  هذه  تكيف  حيث 

اإ�سابة اأو وفاة اأو اأ�سرار مادية بالغري مبوجب املادة )50( من قانون املرور 

على اأنها جنحة بعقوبة ل تزيد عن �سنة وبغرامة ل تزيد عن)500( ريال 

عماين، ويف حالة اأدى هذا الفعل اإىل ارتكاب حادٍث مرورٍي نتج عنه وفاة اأو 

اإ�سابة ج�سيمة لزم على اأثرها امل�ساب باحلادث الفرا�س يف امل�ست�سفى اأكرث 

من )10( اأيام تكيف  على اأنها جناية ت�سل عقوبتها من �سنة اإىل 5 �سنوات .

واجلدير بالذكر اأن اجلرائم املرورية تعتر اأفعاًل جزائية تنطبق عليها 

املبادئ العامة للقانون مبا فيها قانون الإجراءات اجلزائية الذي ن�ست مواده 

العقوبة الأق�سى  اأ�سد تطبق  اأو  اأن يف حالة عود اجلاين لفعل مماثل  على 

املن�سو�س عليها يف القانون، وهذا ما ينطبق على جرمية قيادة املركبة حتت 

تاأثري اخلمر. 

ومتتد امل�سوؤولية على جرمية قيادة  املركبة يف حالة �ُسكر حتى ولو كان 

قد  الأول  املركبة  قائد  لكون  ذلك  الآخ��ر  خطاأ  نتيجة  ظاهره  يف  احل��ادث 

يربك ب�سياقته م�ستخدمي الطريق كما اأنه يفقد ال�سيطرة على املركبة يف 

درء اخلطر الناجت من الآخر مما قد يت�سبب يف تفاقم احلادث املروري 

يسوقون مركباتهم وهم معصوبو األعين )2-2(
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ت
متابعا

امل�ست�سفى املتنقل

اإدارة العالقات العامة

اأ�سيلة بنت مرهون العامرية

متابعات/
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كعادته��ا �سرط��ة عم��ان ال�سلطاني��ة كان��ت رائدة 

و�سباق��ة للم�س��ي قدمًا واتخاذ اخلط��وات الإيجابية 

والهام��ة ل��كل ما ه��و مفي��د وفع��ال خ�سو�س��ًا اإذا كان 

املو�سوع ذو اإجناز واأهمي��ة وي�سيب فم�سلحة املواطن 

واملقي��م عل��ى اأر���س عم��ان الطيب��ة، فم��ا زال النجاح 

يتوا�س��ل من��ذ النطالق��ة الأوىل مل�س��روع امل�ست�سف��ى 

املتنق��ل ال��ذي احلق يف ع��ام 2008م ب��الإدارة العامة 

للخدم��ات الطبية ليتم ا�ستخدام��ه يف تغطية جميع 

احل��الت الطارئ��ة والغ��ري العتيادي��ة والفعالي��ات 

الوطني��ة وجمي��ع املنا�سب��ات واملواق��ع، ويدي��ر ه��ذا 

امل�ست�سف��ى طاقم طبي وفني موؤهل ومدرب للتعامل مع 

احلالت الطارئة اخلطرة.

حي��ث يتك��ون امل�ست�سف��ى املتنق��ل م��ن ع��دد )8( 

مقط��ورات واآليات ومولدات كهربائي��ة متنقلة ثقيلة 

 )ICU(به��ا وحدات طبية مثل وحدة العناية املركزة

ووحدة جمه��زة للعملي��ات اجلراحي��ة وخمتر طبي 

ووح��دات متري���س عدد اأرب��ع عربات للتن��ومي ب�سعة 

اإجمالي��ة )80( مري�س��ًا، وق��د اأثبتت ه��ذه الأجهزة  

احل��ك  فعالياته��ا يف  والوح��دات  الطبي��ة  واملع��دات 

الظ��روف واملواق��ف مثال املناخي��ة الت��ي تعر�ست لها 

ال�سلطنة وغريها. ومن اأخطر احلالت التي ا�ستقبلت 

من قبل امل�ست�سفى املتنقل هيه حالة ولدة حدثت يف 

اع�سار فيت .

ول ميكنن��ا التح��دث عن النجاح��ات التي حققت 

يف هذا الإطار دون التطرق اإىل ذكر الإرادة الفكرية 

اخلدم��ة  يف  التطويري��ة  وا�سرتاتيجيتن��ا  للقي��ادة 

املجتمعي��ة واإىل ال��كادر الب�س��ري الذي يدي��ر وينفذ 

ه��ذا الإجن��از الهام ال��ذي اأولت��ه القي��ادة كل اهتمام 

وتعهدته بالتدريب وال�سقل وزودته باأ�سباب الأقدام 

والكف��اءة لت�ستم��ر امل�سرية  ويتوا�س��ل العطاء تدفعه 

الني��ة ال�سادق��ة والطم��وح والهم��م العالي��ة خلدمة 

ابناء الوطن.
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حدي

املقدم متقاعد �شباب بن ها�شل الرزيقي 

يبوح بذكرياته 

اأكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�سرطة

ال�سابط املدين/نا�سر بن م�سهر العلوي
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.. نب��داأ مع بداي��ة امل�سوار  لنتع��رف على كيفية 
ميالد فكرة النت�ساب اإىل �سرطة عمان ال�سلطانية 

متى وكيف  كان ذلك ؟

ا�ستجاب��ة للدع��وة الكرمي��ة الت��ي وجهها مولن��ا ح�سرة 

�ساح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان قابو�س ب��ن �سعي��د املعظم – 

القائ��د الأعلى – حفظه اهلل اإبان تقلده احلكم يف عمان 

جلمي��ع العمانيني يف اخلارج للعودة اإىل الوطن للم�ساركة 

يف بن��اءه وتقدم��ه ..  فكاأمن��ا ول��دت عمان م��ن جديد ..  

حي��ث كن��ا يف تلك الفرتة نعم��ل يف دولة الكوي��ت ، وكنت 

اأن��ا منت�سب��ًا جلوالة ن��ادي القاد�سية الكويت��ي ومنذ تلك 

الفرتة بداأ تعلقي ال�سديد باحلياة الع�سكرية ، فاجلوالة 

تق��وم ب��اأدوار حماكية لبع���س املهام التي يق��وم بها رجال 

ال�سرطة .

ومل��ا ع��دت اإىل اأر�س الوطن على ظه��ر �سفينة اأبحرت بنا 

م��ن الكوي��ت اإىل )فر�س��ة ( م�سق��ط بج��وار ق�س��ر العلم 

العام��ر حالي��ًا ، ويف ح��ني انت�س��ر زمالئي يف �س��وق مطرح 

ل�س��راء هداي��ا لأ�سرهم .. وجدت نف�س��ي اأبحث عن مكان 

ت�سجيل الراغب��ني يف اللتحاق بجه��از ال�سرطة فدلوين 

عليه )مركز �سرطة مطرح حاليا( فتم قيد ا�سمي بتاريخ 

24 يولي��و 1973م ويف ذات الي��وم اأنهي��ت كافة اإجراءات 

التوظي��ف ومت اإر�س��ايل اإىل مدر�س��ة التدري��ب يف الوادي 

الكب��ري ، وكان اآمره��ا املقدم / �سامل ب��ن حكيم اخل�سيبي 

وم�ساع��ده النقي��ب / �سعيد بن را�سد الكلب��اين الذي �سار 

بعد ذلك مفت�سًا عامًا لل�سرطة واجلمارك .   

.. ل��كل مرحل��ة يف حياة الإن�س��ان بداية ونهاية 
فه��ل لك��م اأن تتحدث��وا ع��ن خطوتك��م الأوىل يف 

م�سم��ار التدري��ب الع�سك��ري وكي��ف مت اختياركم 

لهذه املهمة ، ومن هو �ساحب الف�سل يف ذلك ، ومتى 

بداأمت مهام التدريب والإ�سراف بالأكادميية، واإىل 

اأي زمن امتد ارتباطكم بالعملية التدريبية ؟

 اخت�سرت خرتي يف اجلوالة الكويتية مرحلة التدريب 

املقررة اإىل �سهرين فقط حيث مت حتويلي من ف�سيل رقم 

)14( اإىل ف�سي��ل )13( الذي كان عل��ى م�سارف التخرج، 

وبع��د تخرج��ي مت تعيين��ي يف مرك��ز �سرطة مط��رح، ثم 

مرك��ز �سرط��ة �س��ور متزامن��ًا م��ع ي��وم افتتاح��ه يف عام 

1974م ، ومل اأمكث يف مركز �سرطة �سور �سوى �سهر واحد 

.. فقد �سدرت تعليمات من م�ساعد املفت�س العام )اآنذاك( 

تق�س��ي بنقل��ي اإىل مدر�سة التدريب مبنطق��ة القرم التي 

انتقل��ت ه��ي الأخ��رى من منطقة ال��وادي الكب��ري يف �سهر 

يولي��و1974م وا�ستم��رت عالقت��ي بالتدري��ب الع�سك��ري 

يف املدر�س��ة حت��ى �سبتم��ر 1979م ، حي��ث مت نق��ل مهام 

التدري��ب اإىل اأكادميية ال�سرط��ة لنوا�سل امل�سرية يف هذا 

ال�سرح ال�سامخ حتى عام 2003م.

ورغ��م انتقايل م��ن الأكادميي��ة اإل اأن العالقة بالتدريب 

ظلت قائمة من خالل ح�سوري خمتلف فعاليات التخريج 

وطوابري ال�ستعرا�س.

ل تخل��و ذاك��رة اأي��ة موؤ�س�سة عام��ة كانت 

م��ن ذكري��ات جميل��ة وعذب��ة  اأم خا�س��ة 

يحل��و للنف���س اأن ت�ستعيده��ا ب��ني الفين��ة 

والأخ��رى .. واأكادميي��ة ال�سلط��ان قابو�س 

لعلوم ال�سرطة ذاكرتها خ�سبة بالذكريات 

الدال��ة عل��ى عراقة ه��ذا ال�س��رح وغزارة 

الإنتاج و�سمو الهدف والخت�سا�س .

                             .. وه��ي ت�س��ر اأغ��وار الزم��ن 

لإماط��ة اللثام ع��ن �سناع ه��ذه  الذكريات 

التي كتبوها بعطائهم واإخال�سهم وتفانيهم 

فاأ�سهم��وا م�ساهم��ة فاعل��ة يف �سياغ��ة   ..

التعليم��ي  ال�س��رح  له��ذا  التط��ور  ملحم��ة 

ال�سام��خ .. تلتق��ي املق��دم متقاع��د/ �سباب 

العملي��ة  رواد  اأح��د  الرزيق��ي  ها�س��ل  ب��ن 

ال�سلطاني��ة  عم��ان  ب�سرط��ة  التدريبي��ة 

لتبحر يف ذاكرته الغنية بالذكريات ..
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.. عاي�ست��م حقب��ًا خمتلف��ة ، و�سه��دمت متغ��ريات حدي
يف اأمن��اط وو�سائل التدريب الع�سك��ري ، وارتبطتم 

واخلن��ادق  امليادي��ن  م��ع  امل��دى  طويل��ة  بعالق��ة 

التدريبي��ة اأكان ذل��ك يف مدر�سة تدري��ب ال�سرطة 

مبنطق��ة القرم يف حمافظة م�سق��ط ، اأو باأكادميية 

ال�سرطة اآن��ذاك �� اأكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم 

ال�سرط��ة حاليًا .. فه��ل لكم اأن ت�سلطوا ال�سوء على 

تلك احلقب وما حفلت به من ذكريات ومواقف ؟

كثرية هي املواقف التي فر�ست ذاتها وحتولت اإىل ذكريات 

را�سخ��ة يف القل��ب والوج��دان ومنها اأنني بعدم��ا عدت اإىل 

اأر���س الوطن يف ع��ام 1973م مل اأتوجه اإىل اأهلي يف ولية 

وادي بني خالد باملنطقة ال�سرقية رغم طول فرتة الغربة 

بدولة الكويت فقد ف�سلت اأن اأنهي فرتة التدريب يف مدر�سة 

تدريب ال�سرطة بالوادي الكبري ، وبعد تخرجي ذهبت اإىل 

اأهلي مرتديًا البذلة الع�سكرية، وكانت مفاجاأة لهم ولأهل 

البل��د روؤي��ة رجل بتل��ك الهيئة فل��م ي�سبق له��م روؤية رجل 

�سرط��ة من قب��ل ، مما جعله��م يت�ساءلون بعفوي��ة عن هذا 

الإن�س��ان )املدرو���س( عل��ى ح�سب تعبريه��م ... اأي من هذا 

الإن�سان الذي يرتدي هذا اللبا�س !!

ويف موقف اآخر اأوقعت ذات مرة عقوبة على اأحد املتدربني 

لأكت�سف فيما بعد اأن ذلك املتدرب نفذها رغم اإ�سابة باطن 

يدي��ه بالتهابات حادة ب�سبب جه��د وم�سقة التدريب ، دون 

اأن يب��دي ذلك املتدرب اأي اعرتا�س اأو رف�س .. الأمر الذي 

ت��رك يف نف�سي �سعور بالذن��ب وعلمني ذلك املوقف در�سًا ل 

ين�سى يف وجوب تفهم م�ساعر املتدربني الذين كانوا يخفون 

اأمرا�سه��م ومعاناته��م ول يتذم��رون م��ن �س��دة التدريب اأو 

ع��دم ح�سوله��م عل��ى اإج��ازة ، ناهيكم ع��ن �سع��ف الراتب 

ال�سه��ري ، اإذ ل يتج��اوز الرات��ب حينذاك ع��ن )12( ريال 

عم��اين  يف ال�سهر الواح��د ، ناهيكم عن التغذية املتوا�سعة 

يف ذل��ك الوقت ، مما  يوؤكد باأن جي��ل الأم�س كان ل يكرتث 
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كث��ريًا باملكافاأت والإج��ازات ، وكان �سبورًا وقنوعًا وير�سى 

بالقليل.

.. كث��ريًا م��ا يتاح لك��م فر�س��ة ح�س��ور الفعاليات 
الع�سكري��ة،  ال�ستعرا�س��ات  ومرا�س��م  التدريبي��ة 

كيف تنظرون اإىل واقع التدريب الع�سكري املعا�سر 

وم��دى تناغم��ه م��ع مف��ردات التدري��ب يف مراحله 

املتعاقبة ؟

ب��داأ التدريب يف معظم الدول العربية ومنها عمان باأ�سلوب 

يغل��ب علي��ه الطاب��ع الإنكلي��زي اإل اأن العماني��ني اأ�ساف��وا 

عليه الكثري من ال�سمات اجلميلة  وحولوه اإىل منط عماين 

فري��د ، واملتاأم��ل لفعالي��ات ال�ستعرا�س الع�سك��ري املقامة 

يف الأعي��اد الوطني��ة ومنا�سبات التخريج يلم���س اللم�سات 

العماني��ة الت��ي اأ�سفاها العماني��ون على اأ�سالي��ب التدريب 

الع�سك��ري الت��ي نال��ت على اإعج��اب وا�ستح�س��ان الكثري من 

الوف��ود العربية والأجنبي��ة التي �ساه��دت ال�ستعرا�سات 

الع�سكري��ة املقام��ة يف ميادين هذا الوط��ن العزيز ، و�سوف 

تظل اأمناط التدريب متناغمة بني املا�سي واحلا�سر ب�سبب 

تعاقب اخلرات التدريبية. 

.. ع��رف عن الإن�سان العم��اين �سغفه بالع�سكرية 
عروق��ه  يف  ف�س��رت  واأنظمته��ا  مببادئه��ا  وت�سرب��ه 

م�سرى ال��دم يف �سرايني اجل�سد .. كيف ت�ست�سعرون 

ه��ذه العالقة احلميمة  بعدما حالت �سنن الوظيفة 

بينكم وبينها ؟

ل ي��زال ح��ب الع�سكري��ة  ب�سف��ة عام��ة والتدري��ب عل��ى 

مبعاي�س��ة  �سغوف��ًا  زل��ت  ول  ياأ�سرانن��ي  اخل�سو���س  وج��ه 

وقائ��ع الفعاليات وال�ستعرا�س��ات الع�سكرية التي تنظمها 

باحل�س��ور  ذل��ك  اأكان   .. والأمني��ة  الع�سكري��ة  الأجه��زة 

اأو امل�ساه��دة ع��ر التلف��از ، و�س��وف اأ�ستمر على ه��ذا النهج 

مب�سيئة اهلل  .

.. مع ت�س��ارع خمرجات �سرطة عم��ان ال�سلطانية 
م��ن اأفواج ال�سرط��ة امل�ستجدين خا�س��ة بعد �سدور 

الأوام��ر الكرمية حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان 

قابو�س ابن �سعيد املعظم ��� القائد الأعلى ���  بزيادة 

فر�س العمل  .. فماذا تود اأن تقول للكادر الإ�سرايف 

والتدريب��ي اأوًل وللخرج��ني ثاني��ًا  بو�سفك��م اأح��د 

رواد العملية التدريبي��ة ب�سرطة عمان ال�سلطانية 

لتكون خامتة احلديث ؟

اإن الأوط��ان ل تبنى اإل ب�سواع��د اأبنائها وعلينا جميعًا اأن 

نك��ون على م�ستوى امل�سئولي��ة امللقاة على عاتقنا قبل املادة 

والرتب��ة والإج��ازة ، وعل��ى  ال��كادر الإ�س��رايف والتدريبي 

اأن يك��ون ق��دوة ح�سن��ة للمتدرب��ني ، واأن ل يبخ��ل عليه��م 

بالتوجي��ه والإر�س��اد ، م��ع ال�سعي اجل��اد للتدري��ب الذاتي 

با�ستثم��ار تراكم اخلرة امليدانية ، وتنوع ثقافات وقدرات 

املتدرب��ني ، وامل��درب الناجح هو من ي�ستطي��ع فهم اجلوانب 

النف�سي��ة والق��درات العقلي��ة واجل�سمي��ة للمتدربني حتت 

اأمرت��ه ، وتطويعه��ا لإجن��اح العملية التدريبي��ة ، الهادفة 

اإىل اإعداد وتاأهيل منت�سبني اأكفياء يفخر بهم الوطن .

وعل��ى هوؤلء اخلريج��ني م�ساعفة اجل��د والجتهاد واأداء 

املهام املوكلة لهم باإخال�س واأمانة ومعاملة النا�س بالأخالق 

الفا�سل��ة ، والرتق��اء مب�ستواه��م العلم��ي واملهن��ي ليكونوا 

على م�ستوى الق�سم الذي ق�سموه على اأنف�سهم كحماة للحق 

وحرا�سًا للمبادئ ، واهلل يوفق اجلميع ملا يحبه وير�ساه .  
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مقال

الإدارة العامة للمرور

الوكيل/اأحمد بن �سعيد الراجحي

اإلطارات
في عين ناظريها
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» ُمن��ذ اأياٍم خل��ْت واأنا اأُ�ساه��د اإطار مركبت��ي الأي�سر 
يتناق���س حجم اله��واء الذي بداخله �سيًئ��ا ف�سيًئا فاأظل 

متكاب��ًرا يف اإع��ادة تعبئت��ه ب��ني الفين��ة والأخ��رى لأن 

�سيارت��ي مل تكم��ل العامني )هك��ذا اأراها ويراه��ا البع�س 

مركبتي جديدة لذلك ل داعي للقلق( .. ويف هذا ال�سيف 

�ساف��رت اإىل دول��ة جماورة ورجع��ت والإط��ار على حاله 

اإىل اأن ت��رّدت حالته فذهبت اإىل ور�سة اإ�سالح الإطارات 

وتاأك��د املخت���س ليج��د اأن م�سم��اًرا قد ارت�س��ى بكامله يف 

الإط��ار واأبلغن��ي اأن عليك تغيريه فذهب��ت اإىل الأوىل اأن 

مركبتي مل تكمل العامني ... اأ . ه� «

اإن م��ا اأمليت��ه عليكم ه��و اعتمادي على عم��ر املركبة 

دون العتم��اد الكل��ي عل��ى عم��ر الإط��ار مل��ا يت�سمنه من 

جزء مهم وه��ام باملركبة وفح�سه با�ستمرار هي القاعدة 

ال�سليم��ة الت��ي تقيني من �سر الطريق كم��ا اإن ا�سرتاطات 

ل��ه م��ن الأهمي��ة البالغ��ة  ال��دوري للمركب��ة  الفح���س 

لتحقي��ق �سروط املتانة ، ونظ��ًرا لدرجة احلرارة العالية 

الت��ي ت�سهده��ا املعم��ورة ، والتي جتع��ل من ه��واء الإطار 

يتم��دد ب�سكل تلقائي مما يجعل��ه اأكرث عر�سة لالنفج���ار 

ناهيك عن ال�سرعة العالية التي تزيد من معدل احتكاك 

الإط��ار ب�سطح الطريق مما ت�سكل خط��را حمدًقا ب�سائق 

املركبة وممن حوله حلدوث اأمٍر قد ل يحمد عقباه .

ثقافتنا يف مواجهة اأي طارئ :

اإن انفج��ار الإط��ار يفق��د ال�سيط��رة حينم��ا تكون يف 

�سرع��ة عالي��ة مم��ا يجع��ل املركب��ة عر�س��ة للتده��ور اأو 

ال�سطدام املفاجئ واأًيا كان الإطار املنفج���ر يجب علينا 

عدم الرتباك مع مراعاة رفع الِرجل عن دوا�سة الوقود 

وموا�سلة اإم�ساك املقود بكلتي اليدين فال�سيطرة اجليدة 

عل��ى عجلة ال�سياقة متكنك م��ن احلفاظ على املركبة يف 

م�سار م�ستقيم .

جتن��ب ال�سغ��ط عل��ى الفرام��ل ف��اإن ذلك ي��وؤدي اإىل 

ان��زلق املركبة وفق��دان ال�سيطرة عليه��ا ، واإذا ا�ستدعى 

الأم��ر فيج��ب علين��ا الت�س��رف به��دوء واح��ذر انح��راف 

املركب��ة عن م�سارها ، اإننا نوؤمن باأن الأحداث تقع بق�ساء 

وق��در ، ولك��ن باملقابل يج��ب اأن ل جنعلها تل��ك الظروف 

الطارئة للم�سادفة وباأن ل نلقي اأنف�سنا يف التهلكة .

كي��ف لن��ا اأن نتعل��م ومنتل��ك ثقاف��ة التعام��ل م��ع 

احلدث؟ 

األي���س حرًيا بنا اأن ناأخذ بقواع��د ال�سالمة يف حممل 

اجل��د واأن نثق��ف اأنف�سن��ا وم��ن حولن��ا لنب��َق بعيدين عن 

احل��وادث ون�ستطي��ع التعام��ل ب�سكل �سحيح م��ع الظروف 

نع��ي اهتمام��ا  مِلَ ل  ؟  ق��در اهلل  اإن وقع��ت ل  الطارئ��ة 

وا�سًع��ا عند اختيارنا لالإطار بحيث يتنا�سب مع موا�سفات 

املركبة �سرعتها حجمها ووزنها ، ويف جميع الأحوال يجب 

اأن تك��ون اإط��ارات املركب��ة من نف���س الن��وع واحلجم لأن 

اختالفها يت�سبب يف �سرعة تاآكلها ويوؤدي اإىل عدم توازن 

املركبة عند ال�سري ، ولنتذكر دائما اأن اختيارنا لالإطارات 

ذات اجلودة العالية تقينا من حوادث انفجارها .

ت�سري الإح�ساءات ال�سادرة من الإدارة العامة للمرور 

ع��ر موقعه��ا الإلك��رتوين اإىل وقوع )19( ح��ادث خالل 

الف��رتة م��ن 1 ماي���و واإىل 31  ماي�����������و 2011م نتج عنها 

وف��اة )2( واإ�ساب��ة )28( اآخري��ن كان �سببه��ا الإطارات 

لذل��ك علين��ا اأن نفح���س الإط��ارات وب�س��كل م�ستم��ر م��ع 

البحث عن ال�سقوق اأو ال�سروخ اأو النتفاخات اأو الأج�سام 

العالق��ة اإن وج��دت ، م��ع حر�س��ك الت��ام عل��ى الختي��ار 

ال�سلي��م لالإط��ار وخا�س��ة ال�سرع��ة واحلمول��ة ودرج��ة 

احل��رارة .. اإن ا�ستخدام املركب��ة ب�سرعة ورعونة وتهور 

واإ�س��دار اأ�س��وات م��ن اإطاراتها يوؤدي اإىل تل��ف الإطارات 

واإق��الق الراحة العام��ة ، و�سلوك ح�س��اري مرفو�س كما 

اأنه ُيعد خمالفًة مرورية يعاقب عليها القانون . 

كم��ا يجب علينا اأن نتبع التعليمات واأن نلتزم باأنظمة 

وقوان��ني امل��رور وباأن ن�س��ع ن�س��ب اأعيننا كاف��ة التدابري 

وب��اأن ل جنعله��ا تعليم��ات ل تتج��اوز ال�سكلي��ات فكم من 

�سخ���سٍ مل يت��دارك املوق��ف وراح �سحي��ة نتيج��ة لع��دم 

اكرتاث��ه لتل��ك ال�سواب��ط والتعليم��ات ... حفظكم اهلل 

م��ن اأي مكروه ولنتذكر دائًما اأن احلوادث بكل �سنوفها ل 

يجب اأن ترتك للم�سادفة .
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ريا

قيادة �سرطة املهام اخلا�سة

تتوج بطاًل لألعاب القوى لعام2012م

اختتم��ت بتاري��خ 2012/3/26م مهرج��ان �سرط��ة عم��ان ال�سلطانية اخلام���س والثالثني لألعاب الق��وى وذلك حتت 

رعاي��ة معايل الفري��ق ح�سن بن حم�سن ال�سريقي املفت�س الع��ام لل�سرطة واجلمارك على ملعب ا�ست��اد ال�سرطة بالوطية 

وال��ذي نظمه احتاد ال�سرط��ة الريا�سي مب�ساركة )880( مت�سابقًا ومت�سابقة ميثل��ون )28( فريقًا من خمتلف ت�سكيالت 

ال�سرط��ة وذل��ك بح�س��ور عدد من امل�سوؤول��ني بوزارة ال�س��وؤون الريا�سية وال�سب��اط و�سباط ال�سف بت�سكي��الت ال�سرطة 

واجلهات الع�سكرية املختلفة، حيث توجت قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بلقب املهرجان لهذا العام .

 وج��اءت قي��ادة �سرط��ة حمافظة م�سق��ط يف املركز الث��اين والدفاع امل��دين يف املرك��ز الثالث كما ح�س��ل فريق املهام 

اخلا�س��ة للفتي��ات على كاأ���س املركز الأول وح�سل خالد بن زايد الزعابي على جائ��زة اأح�سن ريا�سي وخال�سة بنت زايد 

اجلابرية من املهام اخلا�سة على اأح�سن ريا�سية يف الوقت الذي ح�سل خالد الزعابي من املهام اخلا�سة على كاأ�س فردي 

املاراث��ون للرج��ال و�سليم��ة بنت �سيف الناعبية م��ن الدارة العامة لل�سج��ون على كاأ�س فردي ماراث��ون الفتيات وح�سل 

فريق املهام اخلا�سة على جوائز كاأ�س فريق املاراثون رجال وكاأ�س �سد احلبل والتتابع 4×100 للرجال والفتيات وكاأ�س 

التتابع 4×400 مرت رجال.

فيم��ا ح�س��ل مدرب امله��ام اخلا�سة ومدرب قي��ادة حمافظة م�سقط وم��درب الإدارة العامة للدفاع امل��دين على اأح�سن 

مدربي هذا العام ومت تكرمي جمموعة من الريا�سيني القدامى. وجاءت نتائج امل�سابقات على النحو التايل:

يف م�سابق��ة 800 م��رت ج��ري رجال ح�سل عل��ى املركز الأول �سامل بن �سعي��د العلوي من قيادة �سرط��ة املهام اخلا�سة، 
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وج��اء يف املرك��ز الثاين علي بن �سعي��د العامري من قيادة 

�سرط��ة املهام اخلا�س��ة، ويف املركز الثالث فوزي بن حديد 

الغداين من وحدة �سرطة اخليالة.

اأم��ا يف م�سابق��ة 200 مرت ع��دو رجال حق��ق عبداهلل 

ب��ن �سعيد ال�سويل من قي��ادة �سرطة املهام اخلا�سة املركز 

الأول، وعبدالعزي��ز ب��ن عب��داهلل الأب��روي م��ن قي��ادة 

�سرط��ة امله��ام اخلا�سة املركز الث��اين، وعبداهلل بن خلف 

ال�سناين من قيادة �سرطة حمافظة م�سقط املركز الثالث.

ويف م�سابقة 110 حواجز رجال ح�سل جالل بن �سامل 

الغاب�س��ي م��ن قي��ادة �سرطة خف��ر ال�سواحل عل��ى املركز 

الأول، وجم��ال بن مط��ر الرحبي من قي��ادة �سرطة املهام 

اخلا�سة على املركز الثاين، وحامد بن �سامل ال�سنيدي من 

قيادة �سرطة املهام اخلا�سة على املركز الثالث. 

ويف م�سابق��ة الوث��ب العايل رج��ال فاز باملرك��ز الأول 

عمار بن طالب العام��ري من قيادة �سرطة املهام اخلا�سة، 

وح��ل يف املرك��ز الثاين �سلي��م بن يا�سر املقب��ايل من قيادة 

�سرط��ة املهام اخلا�سة، وجاء عبداهلل ب��ن خلف ال�سناين 

من قيادة �سرطة حمافظة م�سقط يف املركز الثالث.

ويف م�سابق��ة الوثب الثالثي رج��ال ح�سل على املركز 

الأول �سبي��ب بن م��رزوق احل�سني من قي��ادة �سرطة املهام 

اخلا�س��ة، وح�س��ل عل��ى املرك��ز الث��اين �سم��ري ب��ن �سعي��د 

ال�سبح��ي من الإدارة العام��ة للمرور، وحل �سامل بن �سالح 

اليعربي من وحدة �سرطة اخليالة يف املركز الثالث.

اأم��ا يف م�سابق��ة دف��ع اجلل��ة رج��ال فقد حق��ق املركز 

الأول مب��ارك ب��ن عب��داهلل امل�سايخ��ي من قي��ادة �سرطة 

امله��ام اخلا�سة، وجاء جهاد ب��ن معتوق البلو�سي من قيادة 

�سرط��ة امله��ام اخلا�س��ة يف املركز الث��اين، وها�سل بن علي 

املخلدي من الإدارة العامة للدفاع املدين يف املركز الثالث.

ويف م�سابقة رمي الرمح رجال فاز باملركز الأول اأحمد 

ب��ن �سليم��ان الهطايل من قي��ادة �سرطة جن��وب الباطنة، 

وف��از باملركز الث��اين ب�سري بن مبارك احلج��ري من قيادة 

�سرط��ة امله��ام اخلا�سة، وج��اء يف املركز الثال��ث خالد بن 

عب��داهلل العل��وي م��ن اأكادميي��ة ال�سلط��ان قابو���س لعلوم 

ال�سرطة.

اأم��ا يف م�سابق��ة رمي القر���س رجال فق��د حقق املركز 

الأول مب��ارك ب��ن عب��داهلل امل�سايخ��ي من قي��ادة �سرطة 

امله��ام اخلا�سة، وج��اء �سعيد بن حم��د احلارثي من قيادة 

�سرطة املهام اخلا�سة ثانيًا، وحممد بن مرهون العلوي من 

الإدارة العامة للمرور ثالثًا.

ويف م�سابقة الوثب الطويل رجال جاء يف املركز الأول 

ها�س��م ب��ن عو�س بيت �سوي��د من وحدة �سرط��ة اخليالة، 

و�سال��ح ب��ن يو�س��ف الفار�س��ي م��ن قي��ادة �سرط��ة امله��ام 

اخلا�سة يف املركز الثاين، ورا�سي بن خمي�س اجلابري من 

قيادة �سرطة خفر ال�سواحل يف املركز الثالث.

اأم��ا يف م�سابق��ة 100 مرت حواجز فتي��ات فقد ح�سلت 

عل��ى املرك��ز الأول خال�س��ة بن��ت �س��امل اجلابري��ة م��ن 

قي��ادة �سرطة املهام اخلا�سة، وح�سل��ت �سليمة بنت �سيف 

الناعبي��ة من الإدارة العام��ة لل�سجون على املركز الثاين، 

وحل��ت �سم�سه بنت خمي�س ال�سواعي��ة من الإدارة العامة 

لل�سجون يف املركز الثالث.

ويف م�سابق��ة 400 م��رت ع��دو فتي��ات حقق��ت املرك��ز 

الأول هني��ة بن��ت نا�س��ر اخل�سوري��ة م��ن قي��ادة �سرط��ة 

امله��ام اخلا�سة، وف��ازت باملركز الثاين نعيم��ة بنت جمعة 

اجلابرية م��ن الإدارة العامة لل�سج��ون، وحلت زمزم بنت 

حمم��د احلديدي��ة م��ن قي��ادة �سرط��ة امله��ام اخلا�سة يف 

املركز الثالث.

ويف م�سابق��ة دف��ع اجلل��ة فتيات ف��ازت باملرك��ز الأول 

م��روة بنت �سال��ح املخينية م��ن اإدارة مو�سيق��ى ال�سرطة، 

وج��اءت رحمة بنت خمي���س البلو�سية م��ن قيادة �سرطة 

بن��ت مو�س��ى  وبهي��ة  الث��اين،  املرك��ز  امله��ام اخلا�س��ة يف 

البو�سعيدية من الإدارة العامة لل�سجون يف املركز الثالث.

اأما يف م�سابقة رمي الرمح فتيات حققت منى بنت را�سد 

الرا�سبية م��ن قيادة �سرطة املهام اخلا�س��ة املركز الأول، 

وحل��ت ن��ورة بن��ت خلف��ان احلارثي��ة م��ن اإدارة مو�سيق��ى 

ال�سرطة ثانيًا، ومنرية بنت حمود املعمرية ثالثًا.

باملرك��ز  ف��ازت  فتي��ات  القر���س  رم��ي  م�سابق��ة  ويف 

الأول رحم��ة بن��ت خمي���س البلو�سي��ة من قي��ادة �سرطة 

امله��ام اخلا�س��ة، وفازت باملرك��ز الثاين م��روة بنت عي�سى 

البطا�سي��ة من قيادة �سرط��ة املهام اخلا�س��ة، بينما حلت 

يف املرك��ز الثال��ث مروة بنت عب��داهلل الهادي��ة من قيادة 

�سرطة جنوب الباطنة.

ويف م�سابق��ة الوثب الطويل فتيات جاءت خال�سة بن 

�س��امل اجلابرية من قيادة �سرطة املهام اخلا�سة يف املركز 

الأول، وهني��ة بنت نا�سر اخل�سورية قي��ادة �سرطة املهام 

اخلا�س��ة يف املركز الثاين، وهيفاء بنت �سعيد ال�سملية من 

الإدارة العامة للمرور يف املركز الثالث.

ويف م�سابق��ة 4×100 م��رت تتابع فتي��ات ح�سل فريق 

قي��ادة �سرط��ة امله��ام اخلا�سة عل��ى املرك��ز الأول، وجاء 

فري��ق الإدارة العام��ة لل�سج��ون يف املركز الث��اين، وفريق 

الإدارة العامة للمرور يف املركز الثالث.

ويف م�سابق��ة �سد احلبل ف��از باملركز الأول فريق املهام 

اخلا�س��ة بع��د تغلبه على فري��ق قيادة حمافظ��ة م�سقط 

الذي حل يف املركز الثاين، بينما حل فريق قيادة �سرطة 

الباطنة يف املركز الثالث.
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ويف م�سابق��ة 200مرت ع��دو فتيات ح�سل��ت ناديا بنت ريا

خلف��ان الفالحي��ة من امله��ام اخلا�س��ة على املرك��ز الأول 

والثاني��ة ثري��اء بنت �سعي��د القريني��ة من وح��دة املرور 

والثالثة هيفاء بنت �سعيد ال�سملية من املرور اي�سا.

ويف م�سابق��ة 100 م��رت ع��دو رج��ال ح�س��ل عب��داهلل 

اب��ن �سعيد ال�س��ويل من امله��ام اخلا�سة عل��ى املركز الأول 

والث��اين عبدالعزي��ز ب��ن عب��داهلل الأب��روي م��ن امله��ام 

اخلا�س��ة والثال��ث عبداهلل بن احم��د العزيزي من وحدة 

اآمن املطارات.

ويف م�سابق��ة 100 مرت عدو فتي��ات ح�سلت هنية بنت 

نا�س��ر اخل�سورية من املهام اخلا�س��ة املركز الأول والثاين 

خال�س��ة بنت �ساللم اجلابرية من امله��ام اخلا�سة والثالث 

�سليمة بنت �سيف الناعبية من وحدة ال�سجون.

ويف م�سابق��ة 1500 م��رت رجال ح�سل �س��امل بن �سعيد 

اجللبوب��ي م��ن امله��ام اخلا�سة عل��ى املرك��ز الأول والثاين 

ع��ادل بن �سامل املالكي من املهام اخلا�سة والثالث �سمري بن 

�سهيل البطا�سية من التجهيزات واللوازم.

يف م�سابق��ة 400 مرت ع��دو رجال املركز الأول علي بن 

�سعيد العامري من املهام اخلا�سة والثاين عي�سى بن �سعيد 

اجلدي��دي من امله��ام اخلا�س��ة والثالث �سلط��ان بن حممد 

اجللبوبي من قيادة حمافظة م�سقط.

ويف م�سابق��ة 4×100م��رت تتاب��ع رج��ال املركز الول 

امله��ام اخلا�س��ة والث��اين الإدارة العام��ة لآم��ن املط��ارات 

والثالث ادارة مو�سيقى ال�سرطة.

ويف م�سابق��ة 4×400 م��رت تتاب��ع رج��ال املركز الأول 

قي��ادة امله��ام اخلا�س��ة والث��اين وح��دة �سرط��ة اخليالة 

والثالث ادارة مو�سيقى ال�سرطة.

ويف م�سابق��ة املاراث��ون رجال جاء املرك��ز الأول خالد 

ب��ن زاي��د الزعابي والث��اين اإ�سماعي��ل بن را�س��د العريني 

وحمود بن حممد احل�سرمي من املهام اخلا�سة.

ويف م�سابق��ة املاراث��ون فتي��ات ج��اءت املرك��ز الأول 

�سليم��ة بنت �سيف الناعبية من وح��دة ال�سجون والثانية 

زم��زم بنت حمم��د احلديدية من املهام اخلا�س��ة والثالثة 

هيفاء بنت �سعيد ال�سملية من وحدة املرور.

ويف م�سابق��ة 500 مرت رجال جاء املرك��ز الأول خالد 

ب��ن زاي��د الزعابي م��ن املهام اخلا�س��ة والث��اين حمود بن 

حمم��د احل�سرمي من املهام اخلا�س��ة والثالث م�سطفى بن 

را�سد اجل�سا�سي من وحدة اخليالة.

ويف م�سابقة 3000مرت موانع رجال  جاء املركز الأول 

خالد بن زايد الزعابي من املهام اخلا�سة وعادل بن �سامل 

املالكي من املهام اخلا�سة وم�سطفى بن را�سد اجل�سا�سي من 

وحدة اخليالة.

ومن جانٍب اأخ��ر مت تكرمي الريا�سيني القدامي وهم: 

الرائد متقاعد �سليمان بن حمد ال�سكري والرائد متقاعد 

حمف��وظ ب��ن خمي�س العل��وي والرائ��د متقاع��د ثاين بن 

ن�سي��ب العل��وي وامل��الزم اأول متقاع��د �سليمان ب��ن �سلطان 

الفالح��ي والوكي��ل اأول متقاع��د عبدالرحم��ن بن يحيى 

الرئي�س��ي والوكي��ل متقاع��د �سليم��ان ب��ن عل��ي اخلاطري 

والوكي��ل اأول متقاعد حممد بن خمي�س ال�سكري والوكيل 

اأول متقاعد �سامل بن �سعيد العوي�سي.

وقد �سارك يف توزيع اجلوائز يف اجلولة الأوىل اللواء 

الرك��ن �سامل بن م�سلم بن علي قط��ن م�ساعد املفت�س العام 

لل�سرطة واجلمارك.

ويف اجلول��ة الثاني��ة الل��واء الرك��ن مط��ر ب��ن عل��ي 

العبيداين قائد �س��الح اجلو ال�سلطاين العماين. واجلولة 

الثالث��ة معايل الفريق: عبداهلل بن را�سد الكلباين رئي�س 

جهاز الأمن الداخلي



73

يونيو 2012م - العدد 129

رع��ى مع��ايل الفري��ق /ح�س��ن ب��ن حم�س��ن ال�سريق��ي 

املفت���س الع��ام لل�سرطة واجلم��ارك بقي��ادة �سرطة املهام 

اخلا�س��ة حف��ل تكرمي فري��ق �سرط��ة عم��ان ال�سلطانية 

للرماي��ة حل�سول��ه عل��ى درع م�سابق��ة ق��وات ال�سلط��ان 

امل�سلحة ال�سابعة والع�سرين للرماية بالأ�سلحة اخلفيفة 

لعام 2012م .

لل�سرط��ة  الع��ام  الفريق/املفت���س  مع��ايل  وهن��اأ   

واجلمارك كاف��ة منت�سبي �سرطة عم��ان ال�سلطانية على 

هذا الإجناز الرائع، واأب��دى تقديره لأفراد الفريق على 

جهودهم الطيبة، موؤكدًا اأن هذه النتائج هي ثمرة اجلهد 

الذي بذلوه للو�سول اإىل هذا امل�ستوى امل�سرف.

 ث��م ق��ام معالي��ه بتك��رمي اأع�س��اء الفري��ق تقدي��رًا 

م��ن القيادة العام��ة لل�سرط��ة واجلم��ارك للمجيدين من 

منت�سبيه��ا، وحافزًا له��ذا الفريق لتحقي��ق الإجنازات يف 

البطولت القادمة. 

م��ن جانبه��م ثّمن الرم��اة الذين نالوا �س��رف التكرمي 

اللفت��ة الكرمية م��ن القيادة العام��ة لل�سرطة واجلمارك 

موؤكدي��ن حر�سه��م عل��ى امل�س��ي قدم��ًا يف املحافظ��ة على 

م�ستويات الأداء والرتقاء بها.

وبهذه املنا�سبة قال العميد/�سامل بن حممد امل�سلحي 

رئي�س احت��اد ال�سرطة الريا�سي اأن ه��ذا التكرمي يعك�س 

اهتم��ام القي��ادة العام��ة لل�سرط��ة واجلم��ارك  بالفريق 

ومتابعته��ا الدائمة ل��ه، كما اأنه يعد حاف��زًا اأكر جلميع 

الرماة لتحقيق نتائج اأف�سل يف امل�سابقات املختلفة.

املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك

 يكرم  فريق ال�سرطة للرماية

 وكان فري��ق الرماي��ة ب�سرط��ة عم��ان ال�سلطانية قد 

حق��ق اإجن��ازًا بطوليًا بح�سول��ه عل��ى درع م�سابقة قوات 

ال�سلطان امل�سلحة ال�سابعة والع�سرين للرماية بالأ�سلحة 

اخلفيف��ة له��ذا الع��ام، حي��ث ح�س��ل عل��ى املرك��ز الأول 

يف الرماي��ة بامل�سد���س عل��ى م�ست��وى ال�سب��اط، واملرك��ز 

الأول يف رماي��ة التق��دم بالبندقي��ة، وعل��ى املركز الأول 

يف اإ�سق��اط ال�سفائ��ح لل�سب��اط، وعل��ى املرك��ز الأول يف 

اإ�سق��اط ال�سفائ��ح على م�ست��وى الفتيات، واملرك��ز الأول 

يف م�سابق��ة امل�سد���س للفتيات، واملرك��ز الأول لأح�سن راٍم 

ف��ردي بامل�سد���س لل�سب��اط، واملرك��ز الأول يف م�سابق��ة 

رماي��ة البندقي��ة فردي تراج��ع، واملرك��ز الأول لأح�سن 

رامي��ة فردي��ة بامل�سد���س، وعل��ى املركز الث��اين يف رماية 

الرتاج��ع بالبندقية، واملركز الث��اين يف رماية البندقية 

ف��ردي تراجع، وعل��ى املركز الث��اين يف م�سابقة ال�سلطان 

قابو���س لأح�س��ن راٍم، واملركز الثال��ث يف رماية البندقية 

فردي تقدم، وح�سل على املركز الثالث يف رماية امل�سد�س 

لالأفراد، كما ح�سل على املركز الرابع يف م�سابقة اإ�سقاط 

ال�سفائ��ح لالأفراد، واملركز اخلام���س يف م�سابقة ميدالية 

ال�سلطان قابو�س لرماية البندقية.  

ح�سر املنا�سبة الل��واء الركن/�سامل بن م�سلم بن علي 

قط��ن م�ساعد املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك وعدد من 

قادة ت�سكيالت �سرطة عمان ال�سلطانية.
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برعاية املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك

تتويج فريق املهام اخلا�سة بطال

لبطولة �سرطة عمان ال�سلطانية

 يف كرة القدم

ت��وج فري��ق املهام اخلا�س��ة بطال لبطولة �سرط��ة عم��ان ال�سلطانية لكرة 

الق��دم لعام 2012 وحل فريق ادارة مو�سيق��ى ال�سرطة و�سيفا للبطولة ونال 

فري��ق قيادة �سرطة حمافظة جنوب ال�سرقية املرك��ز الثالث وذلك يف ختام 

البطولة والتي اقيمت على ملعب ا�ستاد ال�سرطة بالوطية حتت رعاية معايل 

الفري��ق ح�سن بن حم�سن ال�سريقي املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك بح�سور 

مع��ايل ال�سيخ �سعد بن حممد املر�سوف وزير ال�سوؤون الريا�سية وح�سور عدد 

م��ن ا�سح��اب ال�سع��ادة وكالء ال��وزارات وامل�ست�ساري��ن واجه��زة �سرطة عمان 

ال�سلطاني��ة وق��د �سه��دت املب��اراة النهائي��ة والت��ي جمع��ت بني فريق��ي املهام 

اخلا�س��ة واملو�سيق��ى اث��ارة وندية وحما�سا م��ن الطرفني ولك��ن كانت الكلمة 

الخرية لفريق املهام اخلا�سة الذي خرج فائزا بنتيجة 1/2 .
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بداية مثرية

ب��داأت املباراة يف �سوطها الول بداية �سريعة وخا�سة 

م��ن جانب فريق املو�سيقى الذي فاجاأ فريق املهام اخلا�سة 

بهجم��ات متوالي��ة عل��ى مرم��ى املخ�سرم حم��ود احل�سني 

حار���س املهام اخلا�س��ة وتنوعت هجمات فري��ق املو�سيقى 

والتي ج��اءت معظمها م��ن خالل الخرتاق��ات يف الو�سط 

عن طريق عام��ر الفليتي وبا�سم الوهيبي و�سكلت هجمات 

املو�سيق��ى خطورة وا�سحة لينجح الفريق يف احراز هدف 

التق��دم وحتقيق مب��داأ اف�سليت��ه للع�س��ر الدقائق الوىل 

وج��اء اله��دف الول مبك��را يف الدقيقة 10 بع��د مل�سة يد 

م��ن دربكة امام املرم��ى حيث لم�ست الك��رة احد مدافعي 

فريق املهام اخلا�سة ليت�سدى لتنفيذ ال�سربة هيثم عامر 

الفليتي الذي �سدد الكرة يف ال�سباك مانحا فريقه احقية 

التق��دم بعد اله��دف اح�س فريق امله��ام اخلا�سة بخطورة 

املوق��ف وب��داأ يدخل اج��واء املب��اراة تدريجي��ا وو�سحت 

حتركات لعبي الو�سط دروي�س الهدابي وخالد احلو�سني 

ويف الهجوم ادم الفليتي وعي�سى احليدي وجنح الفريق يف 

ادراك ه��دف التعادل �سريعا وبالتحدي��د يف الدقيقة 15 

من ك��رة عر�سية و�سلت اىل عي�س��ى احليدي الذي بدوره 

ا�سك��ن الك��رة يف ال�سب��اك هذا اله��دف اعطى فري��ق املهام 

اخلا�س��ة الثق��ة بالنف�س وب��داأت هجمات الفري��ق ت�سكل 

خط��ورة على فريق املو�سيقى ال��ذي تراجع للخلف للدفاع 

عن مرماه دون اأي مرر وهذا اعطى الفر�سة لفريق املهام 

لن ميار�س �سغطا قويا على حار�س مرمى املو�سيقى وجنح 

فري��ق املهام يف ا�ساف��ة الهدف الث��اين يف الدقيقة 27 من 

�سربة ركنية لعبها �سامل ال�سلطي اخذت طريقها مبا�سرة 

اىل ال�سباك معلنة تقدم فريق املهام اخلا�سة .

حماولت لتعديل النتيجة

بعد الهدف حاول فريق املو�سيقى ان ينظم �سفوفه من 

جديد بعد ان كان متقدما وجد نف�سه متخلفا يف النتيجة 

وح��اول الفريق مرارا الو�س��ول اىل مرمى حمود احل�سني 

لك��ن الفري��ق وجد خط دفاع��ي قوي يق��وده كل من مهند 

الغم��اري والظهري �س��امل ال�سلطي ونوع فري��ق املو�سيقى يف 

هجماته معتمدا على حت��ركات زكريا الن�ساري وخمي�س 

البلو�س��ي وطال��ب امل�س��ريف وخلف��ان الريام��ي ولك��ن عاب 

الفري��ق الرعون��ة وال�ستعج��ال يف اجلان��ب الخ��ر ظلت 

هجم��ات فري��ق املهام اخلا�س��ة ت�سكل خط��ورة على فريق 

املو�سيق��ى لينته��ي ه��ذا ال�س��وط بتق��دم امله��ام اخلا�س��ة 

بنتيجة 1/2 .

�سوط الفر�س ال�سائعة

جاءت اح��داث ال�سوط الثاين مغاي��رة لل�سوط الول 

ودخ��ل الفريق��ان بلغ��ة الف��وز والتتوي��ج بلق��ب البطولة 

فج��اءت طموحات فريق املو�سيقى لج��ل العودة للمباراة 

وحماول��ة ادراك ه��دف التع��ادل فيم��ا دخل فري��ق املهام 

لتاأكي��د احقيت��ه بنتيج��ة التتوي��ج باللق��ب وح��اول كال 

الفريق��ني فاعتمد املو�سيقى على حت��ركات طالب امل�سريف 

وزكري��ا الن�س��اري واج��رى م��درب الفري��ق العدي��د م��ن 

التغي��ريات يف ه��ذا ال�س��وط يف حماول��ة من��ه لتن�سي��ط 

اخل��ط الهجومي وو�س��ل الفريق اكرث من م��رة لكنه عجز 

ع��ن زي��ارة �سباك فريق امله��ام اخلا�س��ة يف اجلانب الخر 

وا�س��ل فري��ق املهام اخلا�س��ة اف�سليته و�سكل��ت انطالقات 

خال��د احلو�سن��ي ومه��ارة عي�س��ى احليدي خط��ورة كبرية 

عل��ى مرمى فري��ق املو�سيقى وا�س��اع فريق امله��ام اخلا�سة 

فر�س��ا باجلمل��ة وعمل كل �س��يء يف املب��اراة و�سال وجال 

ولكنه عج��ز عن ترجمة هذه الف�سلي��ة اىل زيادة غلته 

يف اله��داف لتنهي ال�سافرة جمري��ات املباراة بفوز فريق 

املهام اخلا�سة بنتيجة 1/2 . 

تكرمي الفرق الفائزة

بع��د نهاية املباراة ق��ام معايل الفريق راع��ي املنا�سبة 

بالن��زول اىل ار�سي��ة امللع��ب حي��ث ق��ام بت�سلي��م كاأ���س 

البطول��ة اىل فريق امله��ام اخلا�سة وامليدالي��ات الذهبية 

ث��م �سل��م امليدالي��ات الف�سي��ة لفري��ق املو�سيقى كم��ا �سلم 

امليدالي��ات الرونزية اىل فري��ق �سرطة حمافظة جنوب 

ال�سرقية كم��ا مت تكرمي بع�س املجيدين يف هذه البطولة 

حي��ث ف��از بجائ��زة اح�سن حار���س يف البطول��ة احمد بن 

خمي���س القلهاتي م��ن فريق خفر ال�سواح��ل وفاز بجائزة 

ه��داف البطول��ة ادم بن حم��ود الفليت��ي من فري��ق املهام 

اخلا�س��ة وف��از بجائ��زة اح�سن لع��ب يف البطول��ة خالد 

بن عب��داهلل احلو�سني من فريق املهام اخلا�سة كما ح�سل 

عل��ى جائ��زة اف�سل اداري الرائد علي ب��ن ح�سن الها�سمي 

من �سرط��ة النفط والغاز وفاز بجائزة م��درب �سليمان بن 

نا�سر الوهيبي من فريق املو�سيقى .

34 فريقا يف البطولة

اجلدي��ر بالذك��ر ان بطول��ة ال�سرط��ة لك��رة الق��دم 

توقف��ت لك��رث م��ن ت�سع��ة اع��وام متتالي��ة وج��اءت هذا 

الع��ام لتعل��ن ع��ن ا�ستمراريتها حي��ث ب��داأت املناف�سات يف 

�سه��ر ابريل مب�ساركة 34 فريقا ميثل��ون ت�سكيالت �سرطة 

عم��ان ال�سلطانية ومت تق�سيم الفرق اىل ثمان جمموعات 

وق��د اقيمت جمي��ع املباريات عل��ى ملعب ا�ست��اد ال�سرطة 

بالوطية
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�ساحب الرحلة التوعوية حول عمان

بالتعاون مع �سرطة عمان ال�سلطانية
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تتن��وع الأعم��ال التطوعية من �سخ�س لآخ��ر وتختلف القدرات وتتمايز ب��ني الأفراد كل 

لة النهائية  ح�س��ب قدراته اجل�سماني��ة والعقلية وظروفه املعي�سية واملادية ، ولك��ن يف املح�سّ

تتم��ازج وتتواف��ق كل الق��وى واجله��ود وال��روؤى وت�س��ب يف بوتقة واح��دة وهدف �س��اٍم واحد 

خلدم��ة املجتمع ككل ، فهن��اك من يقّدم العمل التطوعي على �سكل جهد اأو مال اأو وقت اأو علم 

وا�ست�سارة ومبا يتالءم مع كل فرد من املجموعة مبقدرته ورغبته وميوله ..

م��ن هن��ا جاءت فكرة الدراج خالد الش��بيبي......ليقف جنبا اإىل جنب  م��ع �سرطة عمان 

ال�سلطاني��ة  للم�ساهم��ة يف خدمة املجتمع  يف ن�سر ال�سالمة املرورية وذلك عن  طريق دراجته 

الهوائي��ة، حي��ث اأكد ال��دراج خال��د ال�سبيبي باأن ه��ذه الرحلة التوعوية ح��ول عمان جاءت 

ترجم��ة فعلية للتوجيهات ال�سامية ملولي ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد 

املعظ��م -حفظ��ه اهلل ورع��اه- يف الندوة املرورية الت��ي األقاها يف اأكتوب��ر 2009 والتي تطرق 

فيه��ا اأن��ه ل بد م��ن املجتمع اأن ي�ساهم يف ن�س��ر التوعية املرورية  وذلك لوق��ف نزيف ال�سوارع 

، م��ن ه��ذا املنطلق ق��ام ال�سبيبي  به��ذه الرحلة والتي �س��وف ت�ستغرق عامًا كام��اًل - باأذن اهلل 

تعاىل -، والتي من خاللها �سيطوف معظم حمافظات ووليات ال�سلطنة لتوعية اأفراد املجتمع 

بخط��ورة احل��وادث املروري��ة وتب�سريهم باأهمي��ة الأخذ بجوان��ب ال�سالمة املروري��ة، وياأتي 

انط��الق هذه الرحل��ة باإ�سراف من �سرطة عم��ان ال�سلطانية ممثل��ة يف الإدارة العامة للمرور 

لت�سجي��ع ودعم جميع املب��ادرات التي تقوم بها جميع �سرائح وفئ��ات املجتمع �سواء الأفراد اأو 

املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة يف جمال ن�سر الوعي املروري.

 حي��ث كان��ت النطالقة الر�سمية من مبن��ي معهد ال�سالمة املروري��ة التابع ل�سرطة عمان 

ال�سلطاني��ة ي��وم الأربع��اء بتاري��خ 4/ �سعب��ان 1432ه��� املواف��ق 2011/7/6م  وذل��ك حت��ت 

رعاي��ة العقي��د مهند���س / حممد بن عو���س الروا�س مدير ع��ام املرور و�س��وف تنتهي الرحلة 

يف  2012/7/12م، وق��د اأع��رب ال�سبيب��ي عن �سك��ره اجلزيل ل�سرطة عم��ان ال�سلطانية التي  

�ساندت��ه  من��ذ بداي��ة رحلت��ه وتابعت  م�س��اره ب�س��كل مبا�سر كم��ا قامت  بتزوي��ده مبجموعة 

م��ن املطويات والأف��الم التوعوية التي اأ�سدرته��ا �سرطة عمان ال�سلطاني��ة و كذلك جمموعة 

م��ن الكتيب��ات الإح�سائية عن واقع احل��وادث املرورية يف ال�سلطنة وما ينت��ج عنها من وفيات 

واإ�سابات  وذلك لتوزيعها يف املحافظات واملناطق التي �سيطوف عليها اأثناء رحلته....

يف اخلتام اأكد الدراج خالد الشبيبي اأنه  لبد من اجلميع اأن يعي اأن م�ساألة ال�سالمة املرورية 

ق�سي��ة وطنية تتجند لها جميع الأطراف للتوعية بوجوب اللتزام بقواعد املرور، ولبد من 

معا�سدة اجلهود الوطنية يف جت�سيد برامج الوقاية من حوادث الطرقات .
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الرقيب/سعيد الهاشمي

اإحتاد ال�سرطة الريا�سي

يا�سر بن حبيب امل�سافر

اأجرى احلوار ..
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نبارك لك حصول���ك على الميدالية الذهبية في دورة 
األلع���اب العربي���ة بالدوحة، ما هو ش���عورك لتحقيق هذا 

االنجاز ؟

اأوًل اأ�سكرك��م جزي��ل ال�سك��ر على هذا احل��وار، حول 

حتقي��ق هذا الإجناز يف البداية اأ�سع��ر بالفخر حل�سويل 

املرك��ز الأول بامليدالي��ة الذهبي��ة يف م�سابق��ة الرماي��ة 

بامل�سد���س ال�سري��ع ) 25 م��رت( يف دورة الألع��اب العربية 

بالدوح��ة 2011م ه��و �سعور بالفخ��ر والعتزاز وفرحة 

غام��رة لك��وين حقق��ت بع��ون اهلل ه��ذا الإجن��از بجه��د 

ومثاب��رة وتدري��ب مكث��ف لك��ي اأرف��ع عل��م بل��دي عم��ان 

واحلمد هلل وبتوفيقه ح�سلت على ما اأطمح عليه يف هذه 

الدورة وا�ستطعت اأن اأح�سل على هذه امليدالية.

ه���ل تعتقد أن جهاز الش���رطة له دور في تنمية هذه 
الرياضة ؟

اإن اإدارة احت��اد ال�سرطة لهي اإح��دى الإدارات بجهاز 

�سرطة عم��ان ال�سلطانية، والتي تخت���س بت�سجيع ون�سر 

الريا�س��ة ب��ني العامل��ني يف اأجه��زة ال�سرط��ه، كم��ا تقوم 

بتنظيم الدورات وامل�سابقات بني فرق ال�سرطة يف خمتلف 

املج��الت الريا�سي��ة، بالإ�ساف��ة امل�سارك��ة يف ال�سباقات 

واملباري��ات الدولية والتعاون م��ع الهيئات العاملة يف هذا 

املج��ال، من هن��ا كان دور الحتاد كبريًا من قبل امل�سئولني 

الرماي��ة  جم��ال   يف  مهارات��ي  تنمي��ة  يف  والإداري��ني 

وت�سجيعي امل�ستمر لال�ستمرار يف العطاء والإجناز .

ك���م عدد الميداليات التي حصلت عليها س���واء على 
المستوى المحلي أو الدولي في مسابقات الرماية ؟

سلسلة من الميداليات
هلل احلمد ح�سلت على 13 ميدالية حملية يف بطولت 

ال�سلط��ان  ق��وات  وبط��ولت  ال�سلطاني��ة  عم��ان  �سرط��ة 

امل�سلح��ة، وكذلك ح�سلت عل��ى 14 ميدالية دولية خالل 

م�ساركت��ي يف البطول��ة العربي��ة ال�سابع��ة بالقاهرة عام 

2006م على امليدالية الرونزي��ة وبطولة الأمري بدولة 

قط��ر ع��ام 2008م على امليدالية الف�سي��ة فردي وكذلك 

عل��ى امليدالية الرونزية على م�ستوى الفرق وفى بطولة 

اخلليجي��ة رقم )11( بدولة قط��ر اأحرزت املركز الثالث 

ولذل��ك  ال�سن��ة  نف���س  يف  الرونزي��ة  امليدالي��ة  ف��ردي 

ح�سل��ت عل��ى امليدالي��ة الرونزي��ة يف م�سابق��ة م�سد�س 

كب��ري عيار يف بطول��ة ال�سداقة باإيران ع��ام 2008م ويف 

بطول��ة العربية عام 2010م بدولة الكويت ح�سلت على 

امليدالية الف�سية يف الرماية امل�سد�س، وعند م�ساركتي يف 

بطول��ة كاأ�س الع��امل بدولة بلجراد �سربي��ا عام 2010م 

مب�سد���س �سريع فقد اأحرزت رقم��ًا عربيًا خليجيًا جديدًا 

559 وحتى الآن مل ي�سل اأحد اإىل هذا الرقم .

واأثن��اء م�ساركت��ي يف بطولة كاأ���س الع��ام باأملانيا كان 

عندي رقم جديد يف م�سد�س كبري عيار 570 عام 2011م  

ويف الرازي��ل بطول��ة �سي��ز ع�سكري �سري��ع م�سد�س كبري 

عيار 25 مرت حطمت الرقم اجلديد العربي برقم 579 .

م���ا ه���و دور اتح���اد الش���رطة الرياضي ف���ي تطوير 
مستواك ؟

اأعتقد اأن احتاد ال�سرط��ة الريا�سي ي�سري يف الجتاه 

ال�سحي��ح واأن النتائ��ج الت��ي حققها الحت��اد يف ال�سنوات 

الأخرية خري دليل على ذلك ولكننا نطمح لتقدمي املزيد، 

لذا فطموحاتي ل حدود لها لن تتوقف كما اأن م�ساركاتي 

يف البط��ولت القادم��ة �سوف يك��ون لها املزيد م��ن الأداء 

والتطوير املثمر باإذن اهلل .

كلمة أخيرة تود أن تضيفها في نهاية هذا الحوار ؟
املق��ام  اإىل  الذهبي��ة  بامليدالي��ة  ف��وزي  اأه��دي  اأوًل 

ال�سام��ي مولي ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س 

ب��ن �سعيد املعظم وكل ع��ام ومولنا باألف خري ، كما اأهدي 

هذا الفوز اإىل كل من �ساندين و�سجعني لنيل هذا الإجناز 

وال�سك��ر مو�س��ول اإىل قادتنا  ولكم جزي��ل ال�سكر، واهلل 

ويل التوفيق.

جن��ح منتخبنا الوطن��ي للرماية يف 

خط��ف امليدالي��ة الذهبي��ة للرماي��ة 

يف دورة الألع��اب العربي��ة عق��دت يف 

الدوحة موؤخرا ،حيث ا�ستطاع الرامي 

عل��ى  احل�س��ول  م��ن  الها�سم��ي  �سعي��د 

الذهبي��ة و�س��ط  مناف�س��ة  امليدالي��ة 

قوي��ة  �سهدته��ا ه��ذه امل�سابق��ة والتي 

جمي��ع  م��ن  كب��رية   م�سارك��ة  �سه��دت 

الدول العربي��ة للتعرف اأكرث عن هذه 

امل�سابق��ة وع��ن اأه��م امليدالي��ات الت��ي 

ر�سدت فيها كانت جملة العني ال�ساهرة 

حا�سرة لتغطيه هذا احلوار..  
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الواحة

حمل جحا وزة م�سوية اإىل الأمري، وغلبه اجلوع ورائحة 

ال�سواء يف الطريق، فاأكل اإحدى 

عن الرجل  ف�ساأله  الأمري،  يدي  بني  و�سعها  ثم  رجليها، 

الناق�سة اأين ذهبت؟

برجل  كله  الأوز  واإمنا  مكان،  اإىل  تذهب  مل  قال:) 

واحدة يف هذا البلد (

اإىل �سرب من  واأ�سار  الق�سر  نافدة  اإىل  ثم تقدم الأمري 

الأوز قائم على قدم واحدة كعادته يف وقت الراحة، فدعا 

الأوز  على �سرب  ي�سد  اأن  واأمره  حر�سه  من  بجندي  الأمري 

وهناك  هنا  يعدو  الأوز  اأ�سرع  حتى  يفعل  كاد  وما  بع�ساه، 

على قدميه.

خلق  اأي�سا  البلد  هذا  اأوز  اإن  ؟  :)اأراأيت  الأمري  قال 

بقدمني مل يخلق بقدم واحدة(

قال جحا:)مهال ( اأيها الأمري ... لو �سد اأحد على اإن�سان 

بهذه الع�سا جلرى على اأربع.

الع�سا حتمل الأرجل 

حكم واأمثال من ال�سعر.. 

- خل الذنوب �سغي���رها وكبريها فهو التق��ى

وا�سنع كما�س ف���وق اأر�س ال�سوك يحذر ما يرى

ل حتق��رن �سغي���رة اإن اجلبال من احل�س�ى

- تزود من الّدنيا فاإّنك راحل و�سارع للخريات فيمن ي�سارع

فما املال والأهلون اإّل وديعة ول بّد يومًا اأن ُترّد الودائع

املوت بحر موجه طافح يغرق فيه الّرجل ال�ّسابح

الح ما ينفع الإن�سان يف قره اإّل التقى والعمل ال�سّ

هل تعلم عن التمر..  

• هل تعلم باأن متر الرين يعد اأك�سريا لل�سباب وفيه �سر 	

عظيم باأنه ين�سط الغدد ويقوي الأع�ساب.

• اأعظم غذاء يناله املقاتل يف احلرب هو 	 هل تعلم باأن 

التمر لأنه ميده بال�سعرات احلرارية ويقويه وين�سط 

ل  �سجاعا  مقداما  يجعله  مما  الكظرية  الغدة  لديه 

يهاب املوت.

• للج�سم 	 منظف  اأف�سل  النخيل  ليف  باأن  تعلم  هل 

الب�سري ويحميه من الأمرا�س اجللدية. 

• هل ت�سدق باأن متر املدينة املنورة اأكرث من �ستني �سنفًا 	

وهو اأف�سل متر يف العامل.

• هل تعلم اأن التمر لو غلي و�سرب كال�ساي يفرح القلب 	

احلزين. 

ما قيل على األ�سن احلكماء.. 

واأ�سل  ال�سالمة،  وثمرته  التثبيت  ال�سافعي:»العلم  قال 

احلزم،  ال�سر  واأ�سل  الراحة،  القناعة، وثمرته  الورع 

النُّجح،  وثمرته  التوفيق  العمل  واأ�سل  الظفر،  ثمرته 

وغاية كل اأمر ال�سدق.«

عليك من  اأهون  اخلطيئة  ترك  اآدم  احل�سن:»ابن  قال 

اأغلق  كبرية  اأ�سبحت  تكون  اأن  يوؤمنك  ما  التوبة،  معاجلة 

دونها باب التوبة فاأنت يف غري معمل.»

قال ابن م�سعود: »ار�س مبا ق�سم اهلل تكن من اأغنى النا�س، 

واجتنب املحارم تكن من اأروع النا�س، واأّد ما افرت�س عليك 

تكن من اأعبد النا�س.

قال حممد بن الف�سل: ذهاب الإ�سالم من اأربعة: ل يعملون 

ل  ما  يتعلمون  ول  يعلمون،  ل  مبا  ويعملون  يعلمون،  مبا 

يعلمون، ومينعون النا�س من العلم.

• وخم�س يوؤدين اإىل خم�س	

• اإىل 	 والقناعة  الندم،  اإىل  والطمع  الزنا،  اإىل  العني 

الر�سا، وكرثة ال�سفر اإىل املعرفة، واجلدل اإىل اخل�سام!

• وخم�س يكرن خم�س	

• بعدم 	 واجلفاء  الظن،  ب�سوء  وال�سك  باله�سيم،  النار 

بعدم  والقطيعة  ال�سفح،  بعدم  واخل�سام  الإح�سان، 

ال�سوؤال!

خما�سيات ..
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اإدارة العالقات العامة

زكريا بن �سامل ال�سبحي

الم�سابقة رقم )29( العدد 129

سؤاال المسابقة: 
من القائل )العدو اأمامكم والبحر خلفكم فاأين املفر(؟.. 1

اإجابتا الم�سابقة رقم )28( للعدد رقم 128 هما:

ال�سلطنة . 1 اإقامته في  ال�سيا�سي طيلة فترة  الن�ساط 

)ب(.

معاوية بن اأبي �سفيان )ج(.. 2

الفائزان في م�سابقة العدد الما�سي هما:

خلود بنت عبداهلل التوبية. . 1

مرمي بنت البخ�س البلو�سية.. 2

شروط المسابقة : 
1.ل ي�ق��ل ع�م�ر المت��س������������ابق عن 15 �س����ن��ة.

2.ل تقبل اإل الق�س�����ائم الأ�سلي����ة للم�سابق����ة. 

3.يمكن للم�سترك اأن ي�سترك باأكثر من ق�سيمة. 

4.تبعث الق�سائم اإلى بريد المجلة اأو يتم ت�سليمها باليد 

اإلى اإدارة تحرير مجلة العين ال�ساهرة باإدارة العالقات 

ال�ع��ام�ة - القي���ادة الع��ام�ة لل�س�رط��ة بال�ق���رم. 

) يرجى من الفائزين الح�سور اإلى مكتب مجلة العين ال�ساهرة 

باإدارة العالقات العامة/ القيادة العامة لل�سرطة بالقرم - ل�ستالم جوائزهم (

الإجابات :......................................................................................................................

ال�س��������م :......................................................................................................................

العن�����وان :......................................................................................................................

اله������اتف :......................................................................................................................

مو�سى بن ن�سري .أ. 

طارق بن زياد.ب. 

خالد بن الوليد.ج. 

حني . 2 و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  عمرالر�سول  كان  كم 

توفت اأمة؟

�سنتني. أ. 

5 �سنوات. ب. 

6 �سنوات.ج. 

مدى الأعمار عند احليوانات ..

• الفاأر: )3( ثالثة اأعوام.	

• ال�سلحفاة: )150( مائة وخم�سني عامًا.	

• النعامة: )26( �سته وع�سرون عامًا.	

• احلمار: )30( ثالثون عامًا.	

• النمر: )16( �سته ع�سر عامًا. 	

اإعداد الرقيب/

ق�سيمة الإ�سرتاك يف امل�سابقة رقم 29 العدد 129

د على العمل اخلطاأ: تعوَّ

د ( يتعدى  د العمل- ال�سبب : الفعل ) تعوَّ  -ال�سواب:تعوَّ

ولكن  مبكرًا،  العمل  دت  تقول:تعوَّ كاأن  )على(،  دون 

كثريين يعدونه بعلى ، فيقولون : تعود فالن على العمل، 

وهذا غري �سحيح، ومنه قول اأبي متام:  

مل  لقب�ِس  اأنه *** ثناه�ا  لو  حتى  الكف  ب�س��ط  د  تعوَّ

ُتِطعه اأنامل�ه

اخلطاأ:الِبعثة )بك�سر الباء(

 -ال�سواب :الَبعثة ) بفتح الباء ( - ال�سبب : الهيئة التي 

املعجم  يف  كما   ،) الَبعثة   (  : هي  موؤقت  عمل  يف  تر�سل 

الو�سيط ، ولكن الكثري ينطقونها ) الِبعثة ( بالك�سر ، وهو 

خطاأ �سائع.  

اأخطاأ �سائعة.. 





كثريًا ماتطالعنا ال�سحف اليومية، والإح�ساءات املهولة، عن حجم املاأ�ساة التي تعي�سها طرقاتنا، والتي باتت 

تق�س م�ساجعنا، وتثقل كاهلنا، من كرث ماخلفتها من حوادث مميتة، �سببها ال�سائق املتحذلق.

قلما مير علينا يوم دون م�ساهدة �سائق �سيارة ينطلق كلمح الب�سر، وبكل فخر وكرياء، منتفخ الأوداج، ويخيل 

اإلي��ه اأن��ه ملك ال�سارع، وفري��د ع�سره والفلتة يف التحكم مبفاجاآت الطريق ، �سارب��ا عر�س احلائط باآداب ال�سارع 

وقيم��ه، وحق��وق الآخرين وم�ستخدمي��ه ، وكاأن ال�س��وارع ميادين اأوجدت م��ن اأجل ا�ستخفاف��ه بالب�سرية وغالبا 

مايكون م�ستخدمو الطريق الآخرون مغلوبني على اأمرهم اآنذاك.

اأي��ن احل���س باأهمية احلي��اة، واملحافظة على �سالم��ة الأرواح، والرهبة م��ن اإراقة الدم��اء الريئة؟! فكم من 

اأرواح اأزهق��ت عل��ى اأروق��ة طرقاتن��ا، وكم من جثث تناث��رت وجني قطافها وه��ي يف اأوج عطائها، وقم��ة ن�ساطها، 

واإبداعه��ا، وكم من اأطفال واأ�سر تيتمت واأ�سبح��ت رهينة الأ�سى ولوعة احلرمان، و�ساحبنا املغوار ي�سول ويجول 

بكل وح�سية وكرياء ويفاخر اأقرانه اأمام منازل قد اأو�سدت اأبوابها بطي�سه وحماقاته، حيث لب�س قبعة الغرور 

وجتاهل غ�سب الرب ورمبا اأمن العقاب الدنيوي بفعلته ال�سنعاء.

فمابالك��م ت�سوق��ون �سياراتك��م واأنتم م�سغولو الفكر معدوم��و الإح�سا�س مبن حولكم، اأم��ا تعلمون باأن للطريق 

اآداب و لل�سرع��ة م�سم��ار ف��ال يحدها �سارع و�سع لال�ستخ��دام اليومي الطبيعي، حيث ي�ستخدم��ه الطاعن يف ال�سن، 

وامل��راأة واأ�سح��اب الأعمال، وكلهم من اأجل ق�ساء حوائجه��م، اأو احل�سول على كرمي العي�س وال�سعي من اأجل طلب 

العلم؛ فرفقًا بك وبهم عزيزي ال�سائق.

األ تتفق��ون مع��ي اأن موؤ�سر احلوادث املرورية ب��ات يف تنامي وازدياد م�ستمر، فهل نظ��ل منار�س اأ�سلوب ال�سمت 

والتجاهل!!! اأما اآن الأوان اأن نقف وقفة رجل واحد من اأجل الت�سدي لهذه الظاهرة ب�ستى الو�سائل والطرق.

ختاما اأعزائي القراء دعوين اأ�سع ن�سب اأعينكم موجزًا من اإح�سائيات الإدارة العامة للمرور منذ مطلع العام 

احلايل اإىل نهاية �سهر مايو 2012م.

مدير التحرير

النقيب/هالل بن حممد احلرا�سي*

عدد احلوادثالإ�ساباتوفياتال�سهر

70956638يناير

80843503فراير

971274749مار�س

103973817اأبريل

881089798مايو

43851353505املجموع

* ماج�ستري يف اإدارة اجلودة ال�ساملة


