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�إنه �إذا كان احلا�ضر بف�ضل اهلل زاهر ًا مفعم ًا باخلري ف�إن من واجبنا �أال
نن�سى �أن امل�ستقبل هو الذي ينبغي �أن يكون مدار تفكرينا وتخطيطنا؛
ذلك لأن الأهداف كبرية والتحديات كثرية والدرب طويل ،ومن ثم
فالبد لنا من �أن نت�سلح بالعلم والعمل والإرادة ال�صلبة والدعاء �إىل
اهلل بالتوفيق.
قابو�س بن �سعيد 2003

م�سابقة ال�سالمة املرورية
وجه جمل�س الوزراء املوقر
يف �إط��ار اجله��ود التي تبذلها ال�سلطنة للحد من احلوادث املروري��ة َّ
اللجن��ة الوطني��ة لل�سالمة على الطريق بتكليف �أحد بيوت اخل�برة املتخ�ص�صة لدرا�سة اجلوانب
املتعلقة بال�سالمة املرورية يف ال�سلطنة ،وتقدمي احللول الكفيلة باحلد من حوادث الطرق.
وت�سعى �شرطة عمان ال�سلطانية �إىل تعزيز ال�سالمة املرورية من خالل جمموعة من اخلطوات
والإجراءات ،بدء ًا من ن�شر مزيد من الأفراد لفر�ض الرقابة والتوعية املرورية ،وت�شديد �ضوابط
حرك��ة ال�سري ،و�إج��راءات ال�سالمة ،والقوانني ذات ال�صلة ،م��ع اال�ستفادة من اخلربات العاملية يف
جم��ال ال�سالم��ة املرورية ،وتخطيط الط��رق .و�صوال �إىل توف�ير خدمات الإ�سع��اف والإنقاذ على
الطرق للحد من الوفيات.
ونظ��ر ًا ملا ت�سبب��ه احلوادث املرورية من �أ�ض��رار وخ�سائر ب�شرية ومادية كب�يرة ،وباعتبار �أنها
ق�ضي��ة ته��م املجتمع ب�ش��كل عام ،وت�ؤرق جمي��ع �أفراده فقد �أعلن��ت �شرطة عم��ان ال�سلطانية هذا
العام عن �إقامة م�سابقة لل�سالمة املرورية ميكن جلميع الواليات والوحدات احلكومية وامل�ؤ�س�سات
الأهلية والقطاع اخلا�ص والأفراد امل�شاركة فيها.
وق��د مت اعتم��اد ا�ستم��ارات خا�ص��ة بامل�سابق��ة للراغب�ين يف التناف���س على جوائزه��ا لكل من
الوحدات احلكومية وامل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع اخلا�ص والأفراد.
وتهدف امل�سابقة �إىل تفعيل املجتمع مبختلف فئاته للم�ساهمة يف تعزيز �سبل ال�سالمة املرورية
للح��د من حوادث امل��رور ،و�إ�ش��راك امل�ؤ�س�س��ات الأهلية والقطاع اخلا���ص و�أفراد املجتم��ع للتعاون
والعم��ل عل��ى ن�شر الوعي امل��روري ،بالإ�ضاف��ة �إىل حث امل�ؤ�س�س��ات الأهلية والقط��اع اخلا�ص على
تدري��ب وت�أهي��ل م�ستخدمي الطريق ،وتنفيذ م�شروعات تخدم ال�سالم��ة املرورية ،كما تهدف �إىل
�إب��راز اجله��ود املبذولة من قبل امل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع اخلا�ص والأفراد يف احلد من احلوادث
املرورية.
وتعد هذه امل�سابقة من خالل الأهداف املر�سومة لها �أحد �أهم و�سائل التوعية والتي ترمي �إىل
حتقي��ق نتائ��ج ملمو�سة على �أر�ض الواقع ومب��ا يكفل ن�شر الوعي والتثقيف امل��روري لكافة �شرائح
املجتم��ع ،كم��ا �أنها ت�أتي يف �إطار �سعي �شرطة عمان ال�سلطانية لتوطيد وتعزيز وموا�صلة ال�شراكة
مع املجتمع وم�ؤ�س�ساته يف ن�شر ال�سالمة املرورية وتدعيم ثقافة اال�ستخدام الآمن للطرق وو�سائل
النقل.
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هـذه دعــوة للـم�شــاركة مـعـنــا
والإدالء بـ�آرائـكم يف القـ�ضايا التي تهـم الـمجتمـع.
كمـــــــا نرحب بكتــابــاتــكم ،ون�ســعــى للمزيـــــد من
التوا�صــل مـعـكم من خـــــــــالل �صفحـات الـمـجـلــة.
للتوا�صل معنا عرب الربيد الإلكرتوين

جملة دورية �أمنية ت�صدرها �إدارة العالقات العامة
ب�شرطة عمان ال�سلطانية
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أخبار الشرطة

وقعت �شرطة عمان ال�سلطانية بتاريخ 2012/5/6م على اتفاقية تطبيق نظام جديد لإ�صدار الت�أ�شرية الكرتوني ًا
وهو نظام يتمتع بالدقة ويوفر مزايا �أمنية عالية .
وقع االتفاقية من جانب هيئة تقنية املعلومات معايل املهند�س /علي بن م�سعود ال�سنيدي وزير التجارة وال�صناعة
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة ،و من جانب �شرطة عمان ال�سلطانية معايل الفريق /ح�سن بن حم�سن ال�شريقي املفت�ش العام
لل�شرطة واجلمارك ،فيما وقع من جانب �شركة �سيتا الأ�سرتالية املنفذة للم�شروع مديرها العام .
ويهدف امل�شروع �إىل ت�سهيل �إجراءات حركة رجال الأعمال والزوار وال�سائحني من خالل بناء �أنظمة تقنية عالية
اجل��ودة وتوف��ر بيئ��ة �آمنة تتمي��ز باحلداث��ة  ،و تب�سط هذه النظ��م الإجراءات احلالي��ة لإ�صدار الت�أ�ش�يرات و�سمات
الإقامة للأجانب و�إجراءات الدخول واخلروج عرب كافة املنافذ القانونية كما ت�سهل تبادل املعلومات مع كافة اجلهات
ذات ال�صلة .
وت�شتم��ل االتفاقي��ة عل��ى ت�أهيل وتدريب وتنمي��ة مهارات العاملني يف ه��ذا املجال من �أجل حتقي��ق �أعلى م�ستويات
اجلودة يف اخلدمة.
وعقب توقيع الإتفاقية �صرح معايل املهند�س  /رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تقنية املعلومات ب�أن هذه االتفاقية ت�أتي
متا�شي��ا م��ع التوجه نحو احلكومة الإلكرتونية ،و �س��وف تفتح �آفاق ًا �أرحب يف القطاع ال�سياح��ي والتجاري يف ال�سلطنة،
و�أ�شاد باجلهود التي تبذلها �شرطة عمان ال�سلطانية يف جمال تقدمي خدماتها �إلكرتونيا وبالنتائج الطيبة التي حققتها
يف هذا املجال .
من جانبه �أعرب معايل الفريق املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك عن �شكره لهيئة تقنية املعلومات ودعمها امل�ستمر،
ول��كل من �ساهم يف �إجناح هذا امل�ش��روع م�ؤكدا �أن �شرطة عمان ال�سلطانية ت�سعى جاهدة لتقدمي الت�سهيالت للمواطنني
واملقيمني والزوار .
و �أك��د مدي��ر �شرك��ة �سيتا املنفذة للم�ش��روع عن اعت��زازه لتنفيذ هذا امل�شروع م�ش�يرا �إىل �أن ه��ذه االتفاقية تعترب
خطوة متقدمة يف �سبيل ت�سهيل الإجراءات واخلدمات التي �سوف تقدمها �شرطة عمان ال�سلطانية.
ح�ض��ر مرا�س��م توقي��ع االتفاقي��ة الل��واء الركن�/سامل بن م�سل��م قطن م�ساع��د املفت���ش العام لل�شرط��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 �ضباط �شرطة عمان ال�سلطانية و قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية وامل�س�ؤولني
بهيئة تقنية املعلومات و ال�شركة املنفذة.
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معايل الفريق املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك

يرعى الأم�سية املرورية مبعهد ال�سالمة املرورية

رع��ى مع��ايل الفريق  /ح�سن بن حم�س��ن ال�شريقي املفت�ش الع��ام لل�شرطة واجلمارك بتاري��خ 2012/3/12م مبعهد
ال�سالم��ة املروري��ة الأم�سي��ة املروري��ة الت��ي ت�ضمنت عر���ض فيلم مرئي ع��ن جهود �شرط��ة عم��ان ال�سلطانية يف جمال
ال�سالمة املرورية ،و�إلقاء ق�صائد �شعرية بهذه املنا�سبة.
بعد ذلك قام معايل الفريق املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك بتكرمي الوحدات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص امل�ساهمة
يف تدري��ب وت�أهي��ل م�ستخدم��ي الطريق وذلك �إطار يف منا�ش��ط �أ�سبوع مرور جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية لهذا
العام.

معايل الفريق يرعى برنامج العمل لكبار القادة
يف �إط��ار اجله��ود الت��ي تبذله��ا القي��ادة العام��ة لل�شرط��ة
واجلمارك لتطوي��ر قدرات ومهارات العاملني به��ا ،واالرتقاء بها
مبا ميكـّنهم من حت�سني الأداء وتوجيه املوارد لتحقيق الأهداف.
رع��ى معايل الفريق ح�سن بن حم�س��ن ال�شريقي املفت�ش العام
لل�شرط��ة واجلم��ارك بتاري��خ 2012/4/1م مبعه��د ال�ضب��اط ،
برنامج العمل لكبار �ضباط �شرطة ُعمان ال�سلطانية الهادف �إىل
مراجع��ة �سيا�س��ات العمل  ،متهيد ًا لإع��داد ا�سرتاتيجية �شاملة ،
وف��ق �أحدث املعايـري العاملية  ،و�ش��ارك فيه �أكرث من خم�سة ع�شر
من كبار قادة ال�شرطة من خمتلف الت�شكيالت .

ه��ذا وينف��ذ الربنامج ب�إ�شراف خ�براء وخمت�صني ممن �سبق
لهم العمل يف �إعداد اال�سرتاتيجيات واخلطط يف العديد من دول
العامل .

وقد تناول الربنامج العديد من اجلوانب ذات ال�صلة بعملية
التخطي��ط اال�سرتاتيجي واملفاهيم والنماذج الناجحة لعمليات
التخطي��ط  ،وتن��وي القيادة العامة لل�شرط��ة واجلمارك تنفيذ
هذا الربنامج على مراحل .
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أخبار الشرطة

ب��ت��اري��خ 2012/4/11م اح��ت��ف��ل��ت ���ش��رط��ة ع��م��ان
ال�سلطانية بت�سليم ال�شارة الدولية و�شهادة االجتياز
لأع�ضاء الفريق الوطني للبحث والإنقاذ .والبالغ عددهم
( )80ع�ضو ًا ،وذلك بعد ح�صول الفريق الوطني للبحث
والإنقاذ على االعرتاف الدويل ,وذلك حتت رعاية معايل
الفريق /ح�سن بن حم�سن ال�شريقي املفت�ش العام لل�شرطة
واجلمارك ،حيث خ�ضع الفريق للتقييم خالل الفرتة من 24
�إىل  27من �شهر مار�س املا�ضي ،وبح�ضور عدد من املراقبني
من الهيئة اال�ست�شارية الدولية للبحث والإنقاذ مبنظمة
الأمم املتحدة ،وعدد من املدعوين من الهيئات واملنظمات
و�إدارات الدفاع امل��دين ب��دول جمل�س التعاون اخلليجي،
وبع�ض دول العامل.
بد�أ احلفل بعزف ال�سالم ال�سلطاين ثم �ألقى العميد
مهند�س /مبارك بن جمعة الغيالين مدير عام الدفاع املدين
كلمة بهذه املنا�سبة هن�أ من خاللها الفريق الوطني للبحث
والإنقاذ على االعرتاف الدويل ،ونيل ال�شارة الدولية من
مكتب الإغاثة الإن�سانية مبنظمه الأمم املتحدة ،كما �أ�شار
مدير عام الدفاع املدين يف كلمته �إىل الدعم املتوا�صل من
القيادة العامة لل�شرطة اجلمارك ،واالهتمام البالغ على
االرتقاء مب�ستوى ت�شكيالت �شرطة عمان ال�سلطانية ب�صفة
عامة ،والإدارة العامة للدفاع املدين ب�صفة خا�صة ،لتتمكن
من �أداء واجباتها الإن�سانية املتمثلة يف حماية و�إنقاذ
الأرواح والرثوات واملكت�سبات من املخاطر بكافة �أ�شكالها.
و�أو���ض��ح العميد خ�لال كلمته ب���أن الفريق الوطني
للبحث والإنقاذ نال ال�شارة الدولية بعد خ�ضوعه لفرتة
�إع��داد طويلة ،مر خاللها بالعديد من مراحل الت�أهيل
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والتدريب،حتى ظهر الأداء املتميز وامل�ستوى الذي و�صل
�إليه الفريق �أثناء فرتة التقييم.
واختتم العميد مدير عام الدفاع املدين كلمته م�ؤكد ًا
على �أن الفريق الوطني للبحث والإنقاذ ،هو �أحد الفرق
التخ�ص�صية التي ت�أ�س�ست يف ع��ام 2007م ،ومت اختيار
عنا�صره بعناية من العاملني ب�شرطة عمان ال�سلطانية
وق���وات ال�سلطان امل�سلحة م��ن الإط��ف��ائ��ي�ين والأط��ب��اء
وفنيي ات�صاالت ،ممن توافرت فيهم
واملهند�سني وامل�سعفني
ّ
موا�صفات و�شروط الهيئة اال�ست�شارية الدولية للبحث
والإن��ق��اذ ،كما مت جتهيزه باملعدات والأجهزة واملركبات
الالزمة التي متكنه من �أداء مهامه على �أكمل وجه.
بعد ذلك �شاهد راعي احلفل واحل�ضور عر�ض ًا مرئي ًا
عن الفريق الوطني للبحث والإنقاذ ،تناول تاريخ ومراحل
تطور الفريق حتى مرحلة التقييم النهائي ،كما احتوى
العر�ض على ع��دد من عمليات البحث والإن��ق��اذ وكيفية
التعامل معها.
ويف نهاية احلفل �سلم املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك
راعي احلفل ال�شارة الدولية و�شهادات االجتياز لأع�ضاء
الفريق الوطني للبحث والإن��ق��اذ وقلد �أو�سمة املنظمة
الدولية للحماية املدنية لعدد من منت�سبي الدفاع املدين.
ح�ضر احلفل اللواء الركن �سامل بن م�سلم قطن م�ساعد
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك وعدد من �أ�صحاب �أع�ضاء
اللجنة الوطنية للدفاع املدين وكبار �ضباط �شرطة عمان
ال�سلطانية وقوات ال�سلطان امل�سلحة.

معايل الفريق املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك

ي�صدر قرارا ب�إن�شاء الإدارة العامة ملكافحة
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
يف �إط��ار االهتم��ام ال��ذي تقوم به اجلهات املعني��ة مبكافحة �آفة املخ��درات وامل�ؤثرات العقلية ومنه��ا �شرطة عمان
ال�سلطاني��ة� ،أ�ص��در معايل الفريق ح�سن بن حم�س��ن ال�شريقي املفت�ش العام لل�شرطة واجلم��ارك بتاريخ 2012/4/22م
قرار ًا يق�ضي ب�إن�شاء �إدارة عامة ملكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية.
وي�أت��ي �إن�شاء ه��ذه الإدارة العامة يف �ضوء ما تبذله �شرطة عمان ال�سلطانية يف جمال مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات
العقلي��ة  ،بجان��ب جهود اجلهات الأخرى التي �أ�ش��ار �إليها قانون مكافحة املخدرات وامل�ؤث��رات العقلية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم (.)99/17
وم��ن املق��رر �أن ُتعنى هذه الإدارة العام��ة مبتابعة تنفيذ ما يتعلق مبهام �شرطة عم��ان ال�سلطانية الواردة يف �أحكام
القانون واالتفاقيات ذات ال�صلة ،وكذالك اتخاذ الإجراءات القانونية يف جرائم املخدرات وامل�ؤثرات العقلية بالتعاون
مع اجلهات املعنية.
ج��اء ق��رار معايل الفري��ق  /املفت�ش العام لل�شرطة واجلم��ارك ب�إن�شاء الإدارة العامة ملكافح��ة املخدرات وامل�ؤثرات
العقلية ليواكب التنامي احلا�صل يف م�شكلة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية على خمتلف امل�ستويات الدولية والإقليمية .
وذلك �إميانا من القيادة العامة املوقرة ب�ضرورة رفع م�ستوى املواجهة خلطر هذه الآفة التي تفتك بالأمم ومقدرتها،
الأم��ر الذي يحت��م علينا �إعداد ما يلزم للت�صدي لهذه الآفة اخلطرية �سواء كان من حيث الإمكانية املادية �أو الب�شرية
والعمل على توحيد اجلهود يف جمال املكافحة مع اجلهات املعنية ذات العالقة مب�شكلة املخدرات.
كما �ستمار�س الإدارة العامة مهامها من خالل فروع �ستن�ش�أ لها م�ستقب ًال يف بع�ض حمافظات ال�سلطنة.
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�ضيـــــــوف �شرطــــــة

ا�ستقبل معايل الفريق /ح�سن بن حم�سن ال�شريقي املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك بتاريخ 2012/3/7م بالقيادة
العامة لل�شرطة بالقرم معايل /ويالر رايف وزير �ش�ؤون املغرتبني الهنود يف احلكومة الهندية الذي زار ال�سلطنة .
كما ا�ستقبل معايل الفريق املفت�ش العام
لل�شرطة واجلمارك بتاريخ2012/3/10م
بالقيادة العامة لل�شرطة بالقرم رئي�س
ال�شرطة اجلنائية الأملانية االحتادية
والوفد املرافق له الذي زار �شرطة عمان
ال�سلطانية .

وا�ستقب��ل معايل الفريق املفت�ش العام لل�شرطة واجلم��ارك بتاريخ 2012/4/ 2م بالقيادة العامة لل�شرطة بالقرم
العقي��د  /ه��زاع بن مبارك الهاجري الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الأمني��ة بالأمانة العامة لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية الذي زار ال�سلطنة.
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عمان ال�سلطانية

كم��ا ا�ستقب��ل معاليه بتاريخ 2012/4/3م بالقيادة العامة لل�شرط��ة واجلمارك بالقرم الفريق �أول بحري  /فيليب
كوم��ب نائ��ب رئي�س الأركان للعالق��ات الدولية يف رئا�سة �أركان الق��وات امل�سلحة الفرن�سية والوف��د املرافق له الذي زار
ال�سلطنة .

وا�ستقب��ل مع��ايل الفري��ق املفت���ش الع��ام
لل�شرط��ة واجلم��ارك بتاري��خ2012/4/25م
بالقي��ادة العام��ة لل�شرط��ة بالق��رم مع��ايل
الدكت��ورة /ديب��و موت��ي وزي��رة اخلارجي��ة
بجمهورية بنجالدي�ش ال�شعبية.

كما ا�ستقبل بتاريخ 2012/5/27م بالقيادة العامة لل�شرطة بالقرم اللواء  /هانز الجنيرت قائد قوة حفظ النظام
يف مقاطعة هي�سن بجمهورية �أملانيا االحتادية والوفد املرافق له الذي زار ال�سلطنة.
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بتاري��خ 2012/6/6م ا�ستقبل مع��ايل الفريق/ح�سن بن حم�سن ال�شريقي املفت�ش الع��ام لل�شرطة واجلمارك مببنى
القي��ادة العام��ة لل�شرطة بالقرم �سعادة الفريق �سيف عبداهلل ال�شعف��ار وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية
املتحدة ال�شقيقة والوفد املرافق له .
وقد مت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية وا�ستعرا�ض وجهات النظر يف عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك،
ال �سيما الأمنية منها.
ح�ض��ر املقابل��ة م��ن اجلانب الإماراتي الل��واء /نا�صر العو�ض��ي املنهايل الوكي��ل امل�ساعد ل�ش���ؤون اجلن�سية والإقامة
واملناف��ذ ،واللواء/حمي��د حممد الهديدي قائد عام �شرط��ة ال�شارقة ،واللواء/خمي�س مطر ب��ن مزينة نائب قائد عام
�شرطة دبي ،واللواء/خمي�س �سيف بن �سويف مدير عام الأمن اجلنائي ،والعميد/حمد عجالن العميمي مدير مديرية
�شرط��ة الع�ين والعميد/غريب حممد احلو�سني مدير الإدارة العام��ة للمنافذ واملطارات  ،كما ح�ضرها من �شرطة عمان
ال�سلطانية ،اللواء الركن�/سامل بن م�سلم قطن م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك وعدد من كبار �ضباط ال�شرطة.

كم��ا ا�ستقب��ل اللواء الركن � /سامل ب��ن م�سلم قطن م�ساعد املفت�ش العام لل�شرط��ة واجلمارك بتاريخ2012/3/26م
بالقيادة العامة لل�شرطة بالقرم ر�ؤ�ساء الوفود امل�شاركة يف االجتماع التا�سع ع�شر مل�س�ؤويل الأ�سلحة واملتفجرات بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وق��د جرى خالل تل��ك املقابالت ا�ستعرا�ض وجه��ات النظر يف عدد من الأم��ور ذات االهتمام امل�شرتك و�سبل
تعزيز التعاون ال�شرطي ،ح�ضر تلك املقابالت عدد من �ضباط �شرطة عمان ال�سلطانية.
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ال

تنشغل بغير الطريق

Keep your mind on the road
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معايل الفريق املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك
(املرحلة الأوىل)
بتاري��خ 2012/5/22م د�ش��ن مع��ايل الفريق  /ح�سن بن حم�س��ن ال�شريقي املفت�ش العام لل�شرط��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 �أقامت��ه �شرطة عمان
ال�سلطانية مبعهد ال�سالمة املرورية بالإدارة العامة للمرور بال�سيب وح�ضره اللواء الركن � /سامل بن م�سلم َقطن م�ساعد
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك نائب رئي�س اللجنة ،و�أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء اللجنة الوطنية لل�سالمة على الطريق
وعدد من �ضباط �شرطة عمان ال�سلطانية وقوات ال�سلطان امل�سلحة.
بد�أت فعاليات حفل التد�شني بعر�ض فيلم عن احلوادث املرورية ثم �ألقى �سعادة الدكتور  /حممد بن �سيف احلو�سني
وكيل وزارة ال�صحة لل�ش�ؤون ال�صحية كلمة �أ�شار فيها �إىل اجلهود التي توليها �شرطة عمان ال�سلطانية للتحقيق ال�سالمة
على الطريق للحد من احلوادث املرورية يف جماالت التدريب والتوعية وال�ضبط املروري ،و�أكد �أن م�شاريع التو�سعة يف
�أق�س��ام الط��وارئ ما�ضية يف الكثري من امل�ؤ�س�سات ال�صحية و�أن احلد من احلوادث املرورية والطرق �أمر ممكن و لكنة �أمر
معقد ومتعدد اجلوانب وي�ستلزم عزمية وتظافر ُا للجهود املبذولة.
بعدها القى �أحد ال�شعراء ق�صيدة �شعرية هدفت �إىل تكاتف املجتمع للتقليل من حوادث املرور يف �إطار اجلهود التي
تقوم بها �شرطة عمان ال�سلطانية يف هذا اجلانب ،عقب ذلك �ألقى العقيد مهند�س  /حممد بن عو�ض الروا�س مدير عام
امل��رور ب�شرط��ة عمان ال�سلطانية كلمة �أ�شار فيها �إىل �أن اعتماد القي��ادة العامة لل�شرطة خلطة املراقبة املرورية ت�أتي
يف �إط��ار اجله��ود التي تبذلها �شرطة عمان ال�سلطانية لتحقيق ال�سالمة املروري��ة جلميع م�ستخدمي الطريق بعد �أن مت
خ�لال الأ�شهر املا�ضي��ة تكثيف الدوريات املرورية كجزء من هذه اخلطة ،فالواج��ب الوطني والإن�ساين يحتم علينا �أن
ُي�سهم اجلميع يف احلد من حوادث املرور وموا�صلة اجلهود جلعل طرقنا �أكرث �أمان ًا مل�ستخدميها.
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و�أو�ضح مدير عام املرور ب�أن �شرطة عمان ال�سلطانية تبنت العديد من احللول والإجراءات للحد من حوادث املرور
واَثاره��ا ال�سلبي��ة ،ون�ش��ر الوعي املروري لكاف��ة �شرائح املجتم��ع ،وتدريب وت�أهي��ل �سائقي املركبات يف جم��ال ال�سياقة
الوقائي��ة ،و�إدخ��ال نظام الفح���ص الفني للمركبات جلعلها �أك�ثر �أمان ًا مل�ستخدميها ،وتقدمي خدم��ات الإنقاذ والإ�سعاف
للم�صاب�ين يف موق��ع احل��ادث ُلت�سه��م يف �إنق��اذ العديد م��ن الأرواح ،واحلد م��ن الإ�صاب��ات اخلطرة ،ون�ش��ر �أجهزة �ضبط
ال�سرع��ة لر�صد ال�سرعات ،و�ضبط املتهورين يف ال�سياقة ،وم�شروع البحوث العلمية بالتن�سيق مع جمل�س البحث العلمي،
وتبادل املعلومات املرورية مع �شرك�أت الت�أمني� ،إىل غري ذلك من �أجل تعزيز ال�سالمة على الطريق.
ويف خت��ام كلمت��ه �أكد العقيد مهند�س  /مدير عام املرور ب�أن الأمل كب�ير عند اكتمال ن�شر دوريات املرور ،وتواجدها
با�ستمرار على الطرق الرئي�سية ،ب�أن ي�ساعد يف احلد من ال�سلوكيات اخلطرة التي متار�س �أثناء ال�سياقة.
كم��ا �أ�ش��ار ب���أن طاقم ه��ذه الدوريات خ�ض��ع لعدد م��ن ال��دورات ،والتطبيق��ات العملية ل�صق��ل مواهبه��م ومهاراتهم
الوظيفية يف فرتة امتدت �إىل الأربعة �أ�شهر� ،شملت تطبيقات عملية يف ممار�سة �أعمال الدورية على الطرق.
تال ذلك كلمه �أخرى �ألقاها املقدم  /حممد بن نا�صر الكندي مدير عام النقليات بالوكالة ب�شرطة عمان ال�سلطانية
مو�ضح�� ًا �أن توف�ير هذا الع��دد من املركبات ي�أتي من منطلق حر�ص واهتمام القي��ادة العامة لل�شرطة واجلمارك لت�سهيل
مهم��ة رج��ل ال�شرط��ة يف �إجن��از �أعماله امليداني��ة على �أكمل وج��ه ،م�ؤكد ًا ب���أن الإدارة العام��ة للنقلي��ات و�ضعت �ضمن
�أولوياته��ا توف�ير و�سيلة نقل تتوفر بها املوا�صفات الفنية .والهند�سية املعتمدة لنجدات املرور التي متكن رجل املرور من
القيام بواجباته �إن �شاء اهلل.
ويف ختام احلفل قام معايل الفريق املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك راعي احلفل ب�إلقاء نظرة على مركبات املراقبة
املرورية.
وكان مع��ايل الفري��ق املفت���ش العام لل�شرطة واجلمارك قد �أعلن العام املا�ض��ي يف ت�صريح ن�شرته و�سائل الإعالم عن
خط��ة جدي��دة تعتزم �شرطة عم��ان ال�سلطانية تطبيقه��ا للتقليل واحلد من ح��وادث املرور ،حي��ث ت�شتمل اخلطة على
العديد من اجلوانب من �ضمنها م�ضاعفة التوعية املرورية ،وزيادة �أعداد رجال ال�شرطة وتكثيف دوريات املرور ملراقبة
احلركة املرورية ،وتوجيه ال�سائقني وم�ستخدمي الطريق.
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فعاليات ومنا�شط �أ�سبوع املرور الثامن والع�شرين
حتت �شعار (لنعمل مع ًا للحد من احلوادث املرورية)

بتاري��خ2012/3/11م ب��د�أت فعالي��ات ومنا�ش��ط �أ�سب��وع مرور جمل���س التعاون ل��دول اخلليج العربي��ة الثامن
والع�شرين ،حتت �شعار (لنعمل مع ًا للحد من احلوادث املرورية) وذلك بهدف ن�شر الثقافة املرورية لدى م�ستخدمي
الطريق والتقيد بالقواعد والأنظمة ال�صحيحة.
حي��ث رع��ى �سعادة  /علي بن خلفان اجلابري وكيل وزارة الإع�لام افتتاح املعر�ض املروري الذي نظمته الإدارة
العام��ة للمرور مبرك��ز م�سقط �سيتي �سنرت بالتعاون مع بع���ض امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية
واخلا�ص��ة ،وبع��د ق���ص ال�شريط ق��ام راع��ي املنا�سب��ة واحل�ض��ور بجولة يف كاف��ة �أروقة
عما يحتويه املعر�ض.
املعر�ض ،ا�ستمع خاللها �إىل �شرح مف�صل ّ
وق��د �إ�شتمل املعر���ض على جوانب توعوي��ة وتعريفية مرورية،
حي��ث مت تق�سي��م املعر���ض �إىل ثالث��ة �أق�س��ام رئي�سي��ة على هيئة
�أبراج ،كل برج يبينّ جانب ًا من جوانب التوعية املرورية.
وقد �شارك يف املعر���ض بع�ض ت�شكيالت
ال�شرطة ،مثل الإدارة العامة للدفاع املدين
ال��ذي ت�شتم��ل معرو�ضاته عل��ى جمموعة
م��ن التجهي��زات يف
جم��ال التعامل مع
احل��وادث املرورية
م��ن حي��ث قط��ع
املركب��ات وكيفي��ة
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�إنق��اذ امل�صاب�ين واملحتجزي��ن داخل املركب��ات ،و�إطفاء احلري��ق يف حالة ن�شوب��ه باملركبة ،ووح��دة الإ�سعاف التي
ت�شتم��ل معرو�ضاته��ا على جمموع��ة من التجهيزات الت��ي من �ش�أنها التعامل م��ع امل�صابني يف ح��وادث ال�سري ،والنقل
ال�صحي��ح له��م ،كم��ا ت�ش��ارك �إدارات الإدارة العام��ة للم��رور يف املعر�ض وذلك من خ�لال عر�ض املطوي��ات املرورية
التوعوية كمطوية قواعد املرور �ضمان و�أمان ،ومطوية ال�سرعة ،وحقائق و�أرقام ومطويات خا�صة بالأطفال مثل
لّون وتعلّم.
كما �شارك يف املعر�ض رو�ضة الأطفال بالإدارة العامة للمرور والتي تعترب امل�شاركة اخلام�سة لها على التوايل،
ووزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه ،واملديرية العامة للك�شافة واملر�شدات ،وبع�ض احلمالت التوعوية املرورية
كحملة كفى.
بالإ�ضاف��ة �إىل م�شارك��ة �شركة الوهيبي لريا�ض��ة ال�سيارات والتي �أطلقت حملة (ال�سالم��ة �أو ً
ال) خالل افتتاح
املعر�ض ومت تد�شني املوقع الإلكرتوين للحملة ،كما �شهد املعر�ض م�شاركة الدراج خالد ال�شبيبي الذي يقوم بجولة
بدراجت��ه الهوائية ت�شمل جميع حمافظات ال�سلطنة من �أجل التوعية بال�سالمة املرورية ،و�سوف ي�ستعر�ض خالل
امل�شاركة اجلولة التي يقوم بها.
ويف نهاية افتتاح املعر�ض قدم العقيد مهند�س /حممد بن عو�ض الروا�س مدير عام املرور هدية تذكارية لراعي
املنا�سبة ،ح�ضر املنا�سبة عدد من كبار �ضباط �شرطة عمان ال�سلطانية ،و�ضباط قوات ال�سلطان امل�سلحة.
ومن جانب �أخر قامت الوفود اخلليجية امل�شاركة يف فعاليات ومنا�شط �أ�سبوع املرور بزيارة مبنى الإدارة العامة
للم��رور التق��وا خالله��ا بالعقيد مهند�س  /حممد ب��ن عو�ض الروا�س مدير ع��ام املرور ،وقد رحب مدي��ر عام املرور
بالوف��ود امل�شارك��ة متمني�� ًا لهم طيب الإقام��ة يف بلدهم الثاين �سلطنة عم��ان ،ثم قاموا بجول��ة يف �إدارات و�أق�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�شتمل��ت امل�سابق��ة على طرح العديد من الأ�سئلة التوعوية املتعلقة بال�سالمة املرورية  ،وقد ر�صدت الإدارة العامة
للمرور جوائز قيمة للفائزين يف هذه امل�سابقة والتي ا�ستمرت طوال فرتة �أ�سبوع املرور.
و�إىل جان��ب الفعالي��ات الت��ي مت تنظيمها يف مرك��ز م�سقط �سيتي �سن�تر ف�إنه مت توزيع املطوي��ات وعر�ض �أفالم
توعوية يف عدد من املراكز التجارية الأخرى مبحافظة م�سقط منها �سيتي �سنرت القرم وال�سفري والعرميي و�سابكو
ومركز اللولو بالغربة.
وحر�ص�� ًا عل��ى ا�ستفادة �أكرب �شريح��ة من �سائقي املركب��ات وتوعيتهم وزي��ادة ثقافتهم املروري��ة �شاركت جميع
�إدارات املرور بالقيادات اجلغرافية يف منا�شط وفعاليات �أ�سبوع املرور يف جميع حمافظات ال�سلطنة من خالل �إقامة
املعار���ض املرورية و�إلقاء املحا�ضرات وتنفيذ نقاط التوعية املرروية وتوزيع املطويات واملن�شورات وزيارة امل�صابني
من جراء احلوادث املرورية يف امل�ست�شفيات وتقدمي الهدايا لهم.
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�شرطة عمان ال�سلطانية

أخبار الشرطة

حتتفل بتخريج ف�صائل جديدة من ال�شرطة امل�ستجدين

بتاري��خ 2012/3/18م احتفل��ت �شرط��ة عمان ال�سلطانية على مي��دان اال�ستعرا�ض الع�سك��ري ب�أكادميية ال�سلطان
قابو�س لعلوم ال�شرطة بنزوى بتخريج الدفعة ال�ساد�سة والأربعني من ف�صائل ال�شرطة امل�ستجدين.
رع��ى حف��ل التخري��ج �سعادة  /ح�سني ب��ن علي الهاليل املدع��ي العام ،بح�ضور �سع��ادة حمافظ الداخلي��ة وعدد من
املكرم�ين و�أ�صح��اب ال�سع��ادة �أع�ض��اء جمل�س ال�ش��ورى ووالة حمافظ��ة الداخلية وعدد م��ن كبار �ضب��اط �شرطة عمان
ال�سلطانية وقوات ال�سلطان امل�سلحة و�أولياء �أمور اخلريجني.
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وحتتفل بتخريج الدفعة ال�سابعة والأربعني من ف�صائل ال�شرطة امل�ستجدين
وجمندات من �ش�ؤون البالط ال�سلطاين

احتفل��ت �شرطة عم��ان ال�سلطانية بتاريخ 2012/5/15م على ميدان اال�ستعرا�ض الع�سك��ري ب�أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم
ال�شرط��ة بتخري��ج الدفعة ال�سابعة والأربعني من ف�صائل ال�شرطة امل�ستجدي��ن وجمندات من �ش�ؤون البالط ال�سلطاين ،وذلك حتت
رعاية اللواء الركن طيار  /مطر بن علي العبيداين قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين.
ب��د�أت وقائ��ع االحتفال ب�أداء التحية الع�سكرية لراعي املنا�سبة ،ثم تقدم قائد الطاب��ور م�ست�أذنا �إياه بتفتي�ش ال�صف الأمامي
من الطابور  ،ثم م ّر الطابور يف ا�ستعرا�ض ع�سكري بامل�سري البطي.
بعد ذلك �سلم راعي املنا�سبة جوائز الإجادة لأوائل اخلريجني واخلريجات  ,و�ألقى كلمة �أعرب فيها عن �سروره البالغ برعاية
هذا احلفل  ،ثم هن�أ اخلريجني واخلريجات على اجتيازهم مقررات التدريب والت�أهيل  ،م�ؤكد ًا على �أن العمل يف القطاعني الع�سكري
والأمني هما من �أقد�س و�أجل الأعمال كونهما يت�صالن بحماية الأوطان والأرواح والأعرا�ض والقيم  ،وحفظ املكت�سبات واملنجزات.
و�أ�ش��اد قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين بالرعاي��ة ال�سامية الكرمية التي يوليها ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ بالأجهزة الع�سكرية والأمنية ت�أكيد ًا لدورها الريادي الهام يف ا�ستتباب الأمن والأمان يف ربوع هذا
الوطن العزيز وحماية و�صون منجزاته
كم��ا ث ّم��ن راع��ي املنا�سبة اجلهود التي تبذله��ا �أكادميية ال�سلطان قابو�س لعل��وم ال�شرطة ومراكز التدري��ب امل�ساندة لها من �أجل
�إعداد وت�أهيل هذه الأعداد الكبرية من املتدربني .
بع��د ذل��ك �أدى اخلريج��ون ن�شيد �شرط��ة عمان ال�سلطاني��ة ( حماة احلق ) ث��م رددوا ق�سم ال��والء وهتفوا ثالث�� ًا بحياة جاللة
ال�سلط��ان املعظ��م ،وبعد �أداء التحية الع�سكرية لراعي املنا�سبة ا�ست�أذنه قائ��د الطابور ملغادرة الطابور ميدان العر�ض �إيذان ًا بانتهاء
مرا�سم التخريج .
ح�ض��ر حف��ل التخريج اللواء الركن� /س��امل بن م�سلم قطن م�ساعد املفت���ش العام لل�شرطة واجلمارك ،و�سع��ادة ال�شيخ الدكتور/
خليف��ه ب��ن حمد ال�سع��دي حمافظ الداخلية وع��دد من قادة و�ضب��اط الأجهزة الع�سكري��ة والأمنية ومدي��ري امل�صالح احلكومية
وم�شايخ و�أعيان والية نزوى والطاقم الإ�شرايف والتدريبي ومرتب الأكادميية.

19
يونيو 2012م  -العدد 129

أخبار الشرطة

ال�شرطة ت�ست�ضيف االجتماع التا�سع ع�شر مل�س�ؤويل الأ�سلحة واملتفجرات
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

عقد خالل الفرتة 2012/3/28 -26م بفندق �شاجنرال بر اجل�صة �أعمال االجتماع التا�سع ع�شر مل�س�ؤويل الأ�سلحة
واملتفجرات بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي ا�ست�ضافته ال�سلطنة م�ؤخر ًا.
وقد تر�أ�س جل�سة �أعمال االجتماع اللواء  /عبداهلل بن حممد الفهيد مدير عام الأ�سلحة واملتفجرات رئي�س الوفد
ال�سعودي.
فيم��ا تر�أ�س وفد ال�سلطن��ة العميد  /عبداهلل بن علي احلارثي مدير عام التحريات والتحقيقات اجلنائية ب�شرطة
عمان ال�سلطانية.
وق��د ناق���ش االجتماع العديد م��ن املو�ضوعات املطروحة على جدول الأعمال من بينه��ا توحيد موا�صفات املركبات
واحلاوي��ات الناقل��ة للم��واد املتفج��رة ب��دول جمل���س التع��اون ومناق�ش��ة منه��اج عق��د دورات يف كيفية �إبط��ال مفعول
املتفجرات ،بالإ�ضافة �إىل مناق�شة بع�ض �أوراق العمل املقدمة من �أع�ضاء دول جمل�س التعاون ،وما ي�ستجد من �أعمال.

بالتعاون مع م�ؤ�س�سة الغابات الأمريكية

اللجنة الوطنية للدفاع املدين تنظم برناجما تدريبيا حول نظام القيادة
وال�سيطرة يف احلاالت الطارئة
بتاري��خ 2012/6/3م رعى �سع��ادة الدكتور يحيى
بن بدر املعويل وكيل وزارة التنمية االجتماعية رئي�س
قط��اع عمليات الإغاثة والإيواء حفل افتتاح الربنامج
التدريب��ي حول نظ��ام القيادة وال�سيط��رة يف احلاالت
الطارئ��ة وال��ذي ينظم��ه املكت��ب التنفي��ذي للجن��ة
الوطني��ة للدفاع امل��دين بالتعاون م��ع م�ؤ�س�سة الغابات
الأمريكية وذلك بفندق كراون بالزا  ،مب�شاركة �أربعني
متدرب ًا من من�سقي القطاعات واللجان الفرعية للدفاع
امل��دين باملحافظ��ات ،وذل��ك يف �إط��ار تعزي��ز ق��درات
و�إمكانات من�سقي القطاع��ات واللجان الفرعية للدفاع
املدين يف املحافظات.
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تنفيذ ًا لتو�صيات ندوة ال�سالمة املرورية بتفعيل دور
القطاع اخلا�ص يف احلد من حوادث الطرق ..

بالتعاون مع �شركة قلهات للغاز الطبيعي امل�سال
معهد ال�سالمة املرورية يحتفل بتخريج 200معلم ومعلمة �سياقة مركبات
ُ�أقي��م بتاري��خ 2012/3/27م مبعه��د ال�سالم��ة
املرورية حفل تخريج  200معلم 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�ش�ؤون
البلديات الإقليمية.
يف بداي��ة احلف��ل مت عر���ض فيلم مرئ��ي توعوي عن
احل��وادث املروري��ة ،ث��م �ألق��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�ضور ،وتط��رق �إىل اخلدمات
الت��ي تقدمه��ا �شرط��ة عم��ان ال�سلطاني��ة واجله��ود التي
تبذلها للحد من احلوادث املرورية ،و�أهمها �إن�شاء حمطات
للفح�ص الفن��ي ل�ضمان �صالحية املركبات ،وتوعية كافة
�شرائ��ح املجتمع لغر�س وتنمية مفاهيم ال�سالمة املرورية
والوعي بقواعد و�أنظمة املرور با�ستخدام و�سائل متعددة
تتنا�س��ب م��ع الفئ��ات امل�ستهدف��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل توف�ير
خدم��ات الإ�سع��اف لإنق��اذ امل�صابني يف احل��وادث املرورية وتقدمي العناي��ة الطبية الأولية عل��ى الطرق للتقليل من م�ضاعف��ات الإ�صابات،
وكذلك ا�ستخدام �أحدث الو�سائل والتقنيات يف جمال الدفاع املدين للإنقاذ عند ن�شوب حرائق يف املركبات �أو احلوادث املرورية اجل�سيمة،
كما تعمل �شرطة عمان ال�سلطانية على تدريب وت�أهيل م�ستخدمي الطريق من �سائقي املركبات وفق برامج تدريبية متكاملة.
و�أ�ض��اف � :أن تدري��ب هذا الفوج من معلم��ي ومعلمات �سياقة املركبات جاء يف �إطار التعاون مع �شركة قلهات للغاز الطبيعي امل�سال والتي
تقدم��ت مبب��ادرة لت�أهي��ل (� )1000ألف م��ن معلمي �سياقة املركب��ات خالل الأع��وام (2011م ـ 2015م) حيث ن�شهد الي��وم تخريج الدفعة
الأوىل من هذا العدد الإجمايل.
كم��ا توج��ه املقدم  /مدي��ر معهد ال�سالمة املروري��ة بال�شكر ل�شركة قله��ات للغاز الطبيعي امل�س��ال على هذه املبادرة الت��ي ت�أتي تنفيذ ًا
للتو�صي��ة ( )19م��ن تو�صي��ات ندوة ال�سالمة املروري��ة ب�أهمية تفعيل دور م�ؤ�س�س��ات القطاع اخلا�ص بامل�ساهمة الفعلي��ة يف تدريب وت�أهيل
م�ستخدم��ي الطري��ق ،ودعم و�إنتاج برامج التوعية املروري��ة ،كما توجه بال�شكر لفريق التدريب الذي ق��ام بتنفيذ هذا الربنامج لإجادته
تطبيق الأ�س�س واملحاور العلمية ملنهاج الربنامج لتحقيق �أهداف الت�أهيل املطلوبة.
بع��د ذل��ك �ألقى خالد بن عبداهلل امل�سن الرئي�س التنفيذي ل�شركة قلهات للغاز الطبيعي امل�سال كلمة قال فيها �إن الإح�صائيات املتعلقة
بال�سالم��ة املروري��ة والعدد املتزايد يف ح��وادث الطرق والتي ت�شكل م�صدر قلق دائم مل�ستخدمي الطريق كان��ت الدافع الرئي�سي الذي حدا
باجلهات املختلفة للعمل على الت�صدي لهذه الظاهرة ٌ
كل يف جمال اخت�صا�صه ،ومن هنا توافقت ر�ؤى �شركة قلهات للغاز الطبيعي امل�سال مع
معه��د ال�سالم��ة املرورية يف العم��ل جنب ًا �إىل جنب على �إيجاد برام��ج و�أن�شطة من �ش�أنها �أن تعزز ثقافة و�أخالقي��ات ا�ستخدام الطريق مبا
ي�ساهم يف احلد من هذه احلوادث بالتايل احلفاظ على �سالمة الفرد واملجتمع.
و�أ�ش��ار �إىل �أن �أهمي��ة ه��ذا الربنامج ت�أتي من منطلق �أن ت�أهيل �شريحة معلمي ال�سياقة وتدريبه��م على �أ�س�س وقواعد ال�سياقة الآمنة
واال�ستخ��دام الأمث��ل للطري��ق ميث��ل �أ�سا�س ًا لن�ش��ر وتعزيز الوعي امل��روري بني م�ستخدمي الطري��ق من خالل نقل معارفه��م واخلربات التي
اكت�سبوها من خالل هذا الربنامج �إىل 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�ش���ؤون البلديات الإقليمية
بت�سليم ال�شهادات على امل�شاركني يف الربنامج.
اجلدي��ر بالذك��ر �أن هذا الربنامج يعترب من �أهم الربامج التدريبي��ة التي ينفذها معهد ال�سالمة املرورية بالتعاون مع م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص ،حيث يهدف �إىل �إك�ساب معلمي ال�سياقة املهارات والأ�ساليب الالزمة ملمار�سة مهنتهم ب�شكل علمي وفعال ،وتنمية معارفهم وتطوير
قدراتهم ،لتدريب طالبي احل�صول على رخ�ص �سياقة جديدة ب�إتقان.
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احتفل بتاريخ 2012/5/ 1م بتخريج الفوج التا�سع ع�شر من طلبة املرحلة التمهيدية مبدار�س
ال�صحوة ,حتت رعاية �صاحبة ال�سمو ال�سيدة الدكتورة /منى بنت فهد بن حممود �آل �سعيد م�ساعدة
رئي���س جامعة ال�سلطان قابو�س للتع��اون اخلارجي وبح�ضور عدد من �أ�صحاب ال�سمو واملعايل الوزراء
و�أ�صح��اب ال�سع��ادة ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س �أمن��اء مدار�س ال�صحوة ,كما ح�ض��ره الهيئة التدري�سية
ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س �أولياء الأمور وعدد كبري من �أولياء �أمور الطلبة والطالبات اخلريجني.
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ال�شرطة ت�ستقبل دفعات جديدة من
حماة احلق وحرا�س املبادئ
توجهت دفعات جديدة من املواطنني واملواطنات امللتحقني بجهاز ال�شرطة �إىل �أكادميية ال�سلطان
قابو���س لعل��وم ال�شرط��ة بنزوى للتدري��ب الع�سكري بعد �أن �أنه��وا كافة الإج��راءات وخ�ضعوا للتقييم
واجتازوا جميع املراحل مبا فيها املقابالت والفح�ص الطبي.
و�سيخ�ض��ع امللتحقون للمراحل التدريبية املختلفة التي ت�شمل املعارف الأ�سا�سية يف علوم ال�شرطة
والقانون والإ�سعافات الأولية بالإ�ضافة �إىل التطبيقات العملية.
اجلدي��ر بالذك��ر �أن عملية التوظيف ما زالت م�ستمرة يف �شرطة عم��ان ال�سلطانية ،وهناك دفعات
�أخ��رى �سيتم الإعالن عنها عرب ال�صحف املحلية وعرب املوقع الإلكرتوين لل�شرطة يف ال�شبكة الدولية
للمعلومات (االنرتنت) للتقييم و�إنهاء �إجراءات التوظيف.
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ال�شرطة ت�شارك يف اجتماع مديري عموم الدفاع املدين
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

بتاري��خ  24ماي��و 2012م اختتم��ت بالعا�صم��ة
الإماراتي��ة �أب��و ظب��ي �أعمال اجتم��اع املديري��ن العامني
للدفاع املدين بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
مب�شاركة وفد من الدفاع املدين بال�سلطنة برئا�سة العميد
مهند���س  /مب��ارك بن جمعة الغي�لاين مدير عام الدفاع
املدين والذي ا�ستمر على مدار �أربعة �أيام متوا�صل مت من
خالله��ا التطرق �إىل العديد من ورقات العمل املقدمة من
قبل الوفود امل�شاركة .
ا�شتم��ل االجتماع على العديد من اجلل�سات النقا�شية
حيث جاءت اجلل�سة الأوىل على اجتماع جلنة ال�سالمة
والإ�ش��راف الوقائ��ي املخت�صة بتوحيد �ش��روط ال�سالمة
والإ�ش��راف الوقائ��ي �أما اجلل�س��ة الثاني��ة فا�شتملت على
مناق�ش��ة املوا�ضي��ع بالتدريب والت�أهيل يف جم��ال الدفاع
املدين وتبادل اخلربات يف ذلك املجال والتوا�صل امل�ستمر
بني �إدارات الدفاع املدين بدول املجل�س .
ويف خت��ام اجلل�س��ات مت التو�ص��ل �إىل جمموع��ة م��ن
التو�صي��ات �أهمه��ا تعمي��م الدرا�س��ة املقدم��ة م��ن وزارة
الداخلي��ة بدول��ة الإم��ارات ح��ول نظ��ام �إدارة احلوادث
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الكب�يرة وعلى ال��دول موافاة الأمانة العام��ة مبرائياتها
و�شمل��ت التو�صيات املوا�صف��ات الفنية للآليات العاملة يف
جم��ال الإطفاء والإنقاذ كذلك �أو�ص��ى االجتماع توحيد
�ش��روط ال�سالم��ة والإ�ش��راف الوقائ��ي ب��دول جمل���س
التعاون .
�أما يف جمال التدري��ب فقد �أو�صى مديرو العموم على
زيادة ال��دورات التدريبية و�إعداده��ا وتنظيمها وتبادل
اخلربات يف هذا املجال بني الدول الأع�ضاء .
كذل��ك مت الت�أكي��د عل��ى الزي��ارات امليداني��ة ملراك��ز
التدري��ب املخت�ص��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 �أفاد العميد مهند�س/مبارك بن جمعة
الغي�لاين مدير عام الدفاع املدين �أن هذا االجتماع فر�صة
�سانح��ة لتب��ادل اخلربات ووجهات النظ��ر بني دول جمل�س
التع��اون من �أج��ل حتقيق الأه��داف امل�شرتكة الت��ي ت�سعى
�إليها دول املجل�س والتي ت�أتي يف مقدمتها رفع درجة الوعي
ب�إجراءات ال�سالمة الوقائية.

ال�شرطة تعر�ض خدماتها الإلكرتونية يف كومك�س 2012

�شارك��ت �شرط��ة عم��ان ال�سلطانية م�ؤخر ًا ممثل��ة يف عدد من ت�شكيالته��ا املختلفة يف معر���ض (كومك�س2012م)

ال��ذي ُينظ��م يف مرك��ز عمان الدويل للمعار���ض ،وقد عر�ضت �شرطة عم��ان ال�سلطانية يف ركنها اخلدم��ات الإلكرتونية
الت��ي تقدمه��ا للجمهور على موقعها الإلكرتوين يف ال�شبكة العاملية للمعلوم��ات (الإنرتنت) ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض �أفالم
ت�سجيلي��ة ووثقائي��ة تناولت تاري��خ �شرطة عم��ان ال�سلطانية واهم مراحله��ا والإجنازات التي حققته��ا خالل الفرتة
املا�ضي��ة و�أف�لام توعوي��ة تعنى بال�سالم��ة املرورية وال�سالمة العامة كم��ا ت�ضمن املعر�ض �أي�ض ًا على ع��دد من الن�شرات
التوعوي��ة والبو�س�ترات الإر�شادية والتوجيهية  ،وقد قدم القائمون على الركن �شرح�� ًا موجز ًا للزوار عن الإجراءات
التي مت ا�ستحداثها يف ت�شكيالت ال�شرطة املعنية بتقدمي اخلدمات للجمهور.

املخدرات . .

ت�سـوق �إىل اجلنون والدمار واجلحيم
فمكافحة الـمخدرات م�سئ�ؤولية اجلميع

Drugs
..
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م�سابقة ال�سالمة املرورية
نظ��ر ًا ملا ت�سبب��ه احلوادث املرورية م��ن �أ�ضرار وخ�سائ��ر ب�شرية ومادية كب�يرة وباعتبار
�أنها ق�ضية تهم املجتمع ب�شكل عام وت�ؤرق جميع �أفراده فقد �أعلنت �شرطة عمان ال�سلطانية
�إقام��ة م�سابق��ة لل�سالم��ة املرورية ميكن جلميع الوالي��ات والوحدات احلكومي��ة وامل�ؤ�س�سات
الأهلية والقطاع اخلا�ص والأفراد امل�شاركة فيها.
وق��د مت اعتماد ا�ستمارات خا�صة بامل�سابقة للراغب�ين يف التناف�س على جوائزها لكل من
الوح��دات احلكومية وامل�ؤ�س�س��ات الأهلية والقطاع اخلا�ص والأف��راد ،وميكن احل�صول عليها
من الإدارة العامة للمرور ومكاتب قادة ت�شكيالت ال�شرطة يف املحافظات و�إدارات املرور فيها
واملوق��ع الإلكرتوين ل�شرطة عم��ان ال�سلطانية ،وقد حددت �شرطة عم��ان ال�سلطانية تاريخ
 30يوليو 2013م �آخر موعد لتلقي طلبات الرت�شح يف امل�سابقة ،كما تقرر منح اجلوائز يف يوم
ال�سالم��ة املروري��ة يف � 18أكتوبر من نف�س العام وهي عبارة ع��ن جوائز مالية قيمة وعينية
و�شهادات 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.
�إ�ش��راك الوح��دات احلكومي��ة وامل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة
والقط��اع اخلا���ص و�أف��راد املجتمع ،للتع��اون والعمل على
ن�شر الوعي املروري.
حث امل�ؤ�س�س��ات الأهلية والقطاع اخلا�ص على تدريب
وت�أهي��ل م�ستخدمي الطري��ق ،وتنفي��ذ م�شروعات تخدم
ال�سالمة املرورية.
�إبراز اجله��ود املبذولة من قبل الوح��دات احلكومية
وامل�ؤ�س�س��ات الأهلي��ة والقطاع اخلا���ص والأفراد يف احلد
من احلوادث املرورية.
املعايري وال�ضوابط العامة مل�سابقة ال�سالمة املرورية:
تكون الأعمال امل�شاركة وا�ضحة الأهداف.
تك��ون امل�ش��اركات من�سجم��ة م��ع �أه��داف امل�سابق��ة
وجماالتها و�شروطها.
�أن تك��ون الأعم��ال امل�شاركة مت تنفيذه��ا وذات ت�أثري
يف احلد من احلوادث املرورية.
يح��ق للجن��ة الرئي�سي��ة للم�سابق��ة �إ�ستبع��اد �أي��ة
م�شارك��ة – يف �أي��ة مرحل��ة� -إذا كان��ت ال تتواف��ق م��ع
الأهداف واملجاالت �أو غري م�ستوفية ل�شروط امل�سابقة.
يح��ق للجن��ة الرئي�سي��ة حج��ب اجلوائز ع��ن �أي من
املراكز يف كل فئة امل�سابقة.
حتتفظ �شرطة عم��ان ال�سلطانية بحقوق �إعادة ن�شر
امل�ش��اركات ،كم��ا له��ا احلق بالت�ص��رف يف جمي��ع الأعمال
املقدمة للم�سابقة.
جماالت م�سابقة ال�سالمة املرورية:
جماالت امل�سابقة للواليات-:
القي��ام ب�أعم��ال ومنا�ش��ط وفعاليات ته��دف �إىل ن�شر
الوعي املروري يف الوالية للحد من حوادث املرور.
تنفي��ذ امل�شروع��ات الت��ي تخ��دم املجتم��ع وتع��زز
�إجراءات ال�سالمة املرورية يف الوالية.
�إع��داد وتنفي��ذ برام��ج وم��واد للتوعي��ة املرورية يف
الوالية.
معاجل��ة الظواهر ال�سلبية امل�سببة للحوادث املرورية
يف الوالية.
تفعي��ل املجتمع مبختلف فئاته يف الوالية للم�ساهمة
يف احلد من حوادث املرور.
�أية �أعمال �أخرى ت�ساهم يف التقليل من حوادث املرور

ويتم تنفيذها يف �إطار الأهداف العامة للم�سابقة.
جم��االت امل�سابقة للوح��دات احلكومي��ة وامل�ؤ�س�سات
الأهلية والقطاع اخلا�ص-:
�إقام��ة م�شاري��ع تخ��دم املجتمع وت�ساه��م يف احلد من
حوادث املرور.
�إعداد وتنفي��ذ مواد وبرامج لن�ش��ر الوعي والتثقيف
املروري ب�صوره فعالة وم�ؤثرة.
امل�ساهم��ة يف تدري��ب وت�أهيل م�ستخدم��ي الطريق يف
جمال ال�سالمة املرورية.
ن�ش��ر ثقاف��ة ال�سالم��ة املروري��ة وتر�سي��خ متطلباتها
للعامل�ين يف الوح��دة /امل�ؤ�س�س��ة  /املجتم��ع ،للح��د م��ن
حوادث املروروحتقيق نتائج ملمو�سة.
و�ضع �ضواب��ط و�إيجاد الآليات يف الوحدة  /امل�ؤ�س�سة
ت�سهم فعلي ًا يف تعزيز �إجراءات ال�سالمة املرورية.
�أي��ة �أعم��ال �أخرى يت��م تنفيذه��ا يف �إط��ار الأهداف
العامة للم�سابقة.
جماالت امل�سابقة للأفراد-:
القي��ام ب�أعمال لن�شر الوعي املروري للحد من حوادث
املرور لأفراد املجتمع.
�إبت��كار برام��ج وم��واد توعوي��ة �أو تقني��ات يف جم��ال
ال�سالمة املرورية قابلة للتنفيذ على �أر�ض الواقع.
�أي��ة مب��ادرات �أخ��رى ت�ساه��م يف جه��ود احل��د م��ن
احلوادث املرورية مت تنفيذها �أو العمل بها.
�إجراءات الرت�شح للم�سابقة:
يرف��ع ر�ؤ�س��اء جل��ان م�سابق��ة ال�سالم��ة املروري��ة يف
املحافظات �إىل رئي�س اللجنة الرئي�سية مل�سابقة ال�سالمة
املروري��ة الوالي��ة املر�شح��ة يف املحافظ��ة للتناف�س على
جوائز الواليات.
على الوحدات احلكومية وامل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع
اخلا�ص الراغبة يف الرت�شح جلوائز هذه الفئات ا�ستيفاء
اال�ستم��ارة اخلا�ص��ة بالرت�شح ويرفق به��ا تقرير متكامل
ح��ول امل�شاري��ع التي نفذته��ا ،وت�سلم الطلب��ات �إىل مكتب
مدير عام املرور �أو مكاتب قادة ال�شرطة يف املحافظات.
عل��ى الأف��راد الراغب�ين يف الرت�ش��ح للتناف���س عل��ى
جوائ��ز امل�سابقة لهذه الفئة ا�ستيفاء اال�ستمارة اخلا�صة
بالرت�ش��ح م��ع �أرف��اق تقري��ر بامل�ش��روع وت�سلي��م الطل��ب
�إىل مكت��ب مدي��ر عام امل��رور �أو مكاتب ق��ادة ال�شرطة يف
املحافظات.
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تحقيق

معهد تدريب ال�ضباط
حوار :ال�ضابط املدين:
ثريا بنت حمود العي�سرية
�إدارة العالقات العامة

يع��د التدري��ب �أحــــــد �أهم الوظائ��ف الأ�سا�سيـة يف املنظوم��ة اال�سرتاتيجية لإدارة امل��وارد الب�شرية
ب�شرطــ��ة عم��ان ال�سلطانية ،وذلك من خالل التن�سيق والعمل امل�شرتك مع ت�شكيالت ال�شرطــة واجلهات
الأخـــــ��رى املعني��ة بالعملية التدريبية ويتوىل معهد تدريب ال�ضباط دور هام وفعال يف هذه املنظومـة
م��ن خ�لال تدريب وت�أهي��ل ال�ضباط الع�سكري�ين واملدنيني  ،وي�ستن�ير املعهد مبفهوم التدري��ب يف �إطاره
ال��وارد يف �سيا�سة التدري��ب ب�شرطــة عمان ال�سلطانية كونه ن�شاط منظم وخمطط يهـــــدف �إىل تنمية
املع��ارف والقدرات وامله��ارات الفنية وال�سلوكيــــــ��ة ملنت�سبي ال�شرطة مبا يحق��ق جمموعة من الأهداف
الت��ي تتمثل يف �إعـــ��داد منت�سبي ال�شرطــــــة وت�أهيله��م للقيام ب�أدوارهم ووظائفه��م احلاليـة �أو �إعداد
منت�سبي ال�شرطــــــة وت�أهيلهم لتــــويل وظائف و�أدوار م�ستقبلية بالإ�ضافة �إىل تعزيز وحت�سني الكفاءة
والفاعلية ملنت�سبي ال�شرطة .
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ملعرف��ة املزي��د ع��ن معهـــــ��د تدري��ب ال�ضب��اط و�أه��م
اخت�صا�صاته كانت جملة
حا�ضرة لر�صــد كل
م��ا يحـــــــ��دث يف جنبات هذا ال�ص��رح التدريبي ،يف البداية
نرح��ب مبدي��ر املعهد املق��دم جمال بن حبي��ب القري�شي يف
جملــة العني ال�ساهرة.

يف البداية لو حتدثنا عن ن�ش�أة املعهد؟

بداي��ة نرحب بكـــــــم يف معهد تدريب ال�ضباط  ،جاءت
ن�ش���أة املعهــد �إميانا م��ن القيادة املوقرة ب�أهمي��ة اال�ستثمار
يف امل��وارد الب�شرية ملواكبة �سيا�س��ة التطوير امل�ستمـــر التي
ينتهجها جهاز ال�شرطة يف كافة املجاالت فقد كانت وال تزال
القناعة را�سخة ب�أن التدريب هو اخليار اال�سرتاتيجي لأية
م�ؤ�س�ســـ��ة تتطلع �إىل �إعداد وت�أهيل كــــــوادر ب�شرية قادرة
عل��ى تلبي��ة ومواكبــــــ��ة التط��ورات والتغ�يرات ال�سريع��ة
الت��ي حت��دث يف جماالت العم��ل املختلفة ،حي��ث �صدر قرار
معايل الفـــري��ق املفت�ش العام لل�شرطة واجلمــــــــــارك رقم
2003/77م بتاري��خ  30يونيو من ع��ام 2003م باعتمـــــــاد
الهي��كل التنظيم��ي واالخت�صا�ص��ات ملعهــــــــــ��د تدري��ب
ال�ضب��اط ويتب��ع للمفت�ش الع��ام لل�شرطة واجلم��ارك الأمر
ال��ذي ي�ؤكد قناعة ودعم قيادة ال�شرطة ب�أعلى م�ستوياتها
لن�شاط التدريب يف اجلهاز.
وع��ن �أهـــــــ��داف املعه��د
�أ�ض��اف املقـــــــ��دم جم��ال ب���أن
القي��ادة املوقـــــــ��رة �سع��ت
لتحقي��ق ع��دة �أهــ��داف م��ن
�إن�شاء املعهد �أهمها:
ال�ضبــــــــ��اط
ت�أهي��ل
ورفـــــ��ع كفاءته��م يف جم��ال
بن��اء امله��ارات واملعــــــ��ارف
الوظيفيـــــــ��ة ال�شرطي��ة
وفقــــــــ��ا ملتطلب��ات الأداء
الوظيفي .
 �إع��داد منت�سب��ي ال�شرطــــــ��ة م��ن ال�ضب��اط وت�أهيلهمللقيام ب�أدواره��م ووظائفهـــــم احلالي��ة� ،أو ت�أهيلهـم لتويل
وظائف و�أدوار م�ستقبلية.
 تعزي��ز وحت�سني الكفاءة والفاعلية ملنت�سبي ال�شرطةمن ال�ضباط.
 ت�أهيل ال�ضباط يف اجلوانب التخ�ص�صيــــــــة من العملال�شرطي.
 عقد اللقاءات العلمية والندوات املعنية باملو�ضوعاتالأمنية ذات العالقة بت�أهيل ال�ضباط.
�أم��ا ع��ن الإجن��ازات الت��ي حتقق��ت يف املعهــــــــ��د خالل
ال�سنوات املا�ضية� ،أجاب املقدم :احلمـــــــد هلل يرى املتتبع
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لن�شاط التدريب يف املعهد تطــــــورا م�ستمرا يف العديد
من املجاالت والعلـــــــــوم وهنا ن�ستطيع تق�سيمهـــــــــا �إىل
ثالثة جماالت رئي�سية:
�أوال :من حيث الربامج التدريبية املنفذة نالحـــــــظ
النمو امل�ستمر والت�صاعد يف �إعــــداد الفعاليات التدريبية
وبالتايل نالحظ زي���ادة يف الإق��ب��ال للم�شاركة يف هذه
الفعاليات وه��ذه ما تو�ضحــــــه الإح�صائيات ال�سنوية
للمعهـــد معدل �أل��ف �ضابط �سنويا ،وهنا �أود الت�أكيد
على نقطة ذات �أهمية كبرية� ،إننا يف املعهد ال ننظر �إىل
الكـم التدريبي املنفذ بل �إىل الكيف يف حتديد واختيار
وتنفيذ الفعاليات التدريبيـــــة التي تالم�س االحتياجات
الفعلية ل�ضباط ال�شرطـــة ،وذلك من خــــــالل ا�ستقطاب
�أف�ضل اخلرباء واملخت�صني من خمتلف دول العامل لتنفيذ
الفعاليات التدريبية.
�أما جمال التقنية وهـــــو املجال الثاين فقد �شهـد تطورا
ملمو�سا عام بعد عام� ،إذ حظي باهتمام بالــــــــغ وفق  ،ر�ؤية
و�أه��داف وا�ضحة لو�ضعه يف م�صاف �أف�ضل و�أرق��ى مراكز
التدريب يف �أجهزة ال�شرطـــــــه ،حيث مت جتهيز املعهــــــــد
ب�أف�ضل و�أحدث املعينات التدريبية والأجهـــــــــزة امل�ساعدة
الأخ��رى مبا يخدم وي�سهل حتقيق �أه��داف التدريب التي
يتوقعها املعهد.
�أما املجال الثالث الذي �شمله التحديث والتطوير فهو
مبنى املعهد فقـــد تدرج املعهد يف ثالثة مواقع كان املبنى
الأول يحتوي على قاعتني تدريبيتني مع بداية ن�شاط
املعهد ثم انتقل �إىل موقع �آخـــــــر م�ؤقت مت جتهيزه للتدريب
وي�ضم ثالث قاعات � ،أما املبنى احلاىل للمعهـــد فقد مت
ت�صميمــــــه ليكون منوذجا ملعاهد التدريب املتخ�ص�صــة
حيث ي�ضم اث��ن��ى ع�شرة قاعـــــــــة تدريبية ي�تراوح
ا�ستيعاب كال منها ما بني  25 - 18متدرب  ،كما توجـــــــــد
باملعهد قاعة متعددة الأغرا�ض تت�سع لعدد  100متدرب
 ،مت جتهيز كل قاعــــــــات املعهد ب�أف�ضل و�أحدث املعينات
التدريبيــــــة كما ي�ضم املعهد خمترب للحا�سوب واللغات
ومكتبة مرجعية حتوي �أكرث من  5000خم�سة �آالف كتاب .
وعن �أهم ال��دورات التي مت عقدها يف املعهــــــد �ضمن
اخلطة ال�سنوية ل��ع��ام 2011م �أ���ض��اف مدير املعهـــــد
هناك تنوع يف الفعاليات التدريبيــــــــة التي ينفذها
املعهد �ضمن خطتـــــــه التدريبية التي ُتعتمد يف كل عام
بحيث يراعى يف �إعدادها �أن تغطي كل ما مت ر�صـــــــده من
احتياجات تدريبيـة فعلية ل�ضبـــــــاط اجلهاز وتتـــــوزع
ب��ال��ت��ايل على ث�لاث��ة م�ستويات �إداري����ة فهناك دورات
للم�ستوى اال�سرتاتيجي مثل دورات تنميـة مهارات القيادة
والتخطيــــط اال�سرتاتيجي ودورات �أخــــــرى للم�ستوى
الإ�شرايف كدورة القيادة الو�سطى ودورات تنمية املهارات
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الإ�شرافيــة ودورات للم�ستوى التنفيذي مثل مهارات
التعامل مع امل��ر�ؤو���س�ين و�ضغــوط العمل و�إدارة الوقت
وحل امل�شكالت  ،كما يراعى يف �إعداد خطة املعهد التنوع
من حيث ن��وع الفعاليات املنفذة فهناك دورات �شرطية
و�أمنيـة مثل دورات �إدارة مراكز ال�شرطـــة ودورات �ضباط
النوبات وهناك دورات عملياتيــــــــة مثل دورات التفـاو�ض
والعمليات مبراحلهــــــــا الثالث ودورات التعامــــــــل مع
االزمات والكوارث وغريها .
�أم���ا بالن�سبة خلطة ل��ع��ام 2012م فقد �أك���د املقدم
�أن املعهـد ي�سعى دائما �إىل تطوير وحتديث براجمـــــه
وفعالياته املنفذه وي�سرت�شد يف ه��ذا اجلانب بالتقييم
ال��دوري الذي يتبعه املعهــد ك�آلية عمل ثابتة لكل هـذه
الفعاليات كما يتم اال�ستعانة ب ��آراء املتدربني واملدربني
من خالل اال�ستبيانات واملقرتحات التي تقدم للمعهد ،
الأمـــــر الذي يوفر قاعـــدة بيانات تعني يف تقييم الن�شاط
التدريبي نهاية كل عام  ،وخطــة هذا العام ت�شهد تنوعا
يف الفعاليات التدريبية لت�شمل كافــة االحتياجات الفعلية
التي مت ر�صــدها لت�شمل امل�ستويات الإدارية الثالثة وتتنوع
كذلك من حيث �أنواعها فنجد الدورات الأمنية وال�شرطية
و العملياتية بالإ�ضافة �إىل بع�ض الدورات التخ�ص�صية .
يف ختام احلوار �سلط املقدم جمال ال�ضوء على جديد
املعهد من الناحية التقنية وقال:
�إن املعهد دائما يف �سباق مع التقنيــــة �إذ نحر�ص دائما
على توفر �أحدث و�أف�ضل املعينات التدريبية التي يتطلب
توافرها يف القاعات ب�شكل خا�ص �أو يف مرافق املعهد ب�شكل
عام  ،حيث توجد يف املعهـــــد بالإ�ضافة �إىل ما �سبق الإ�شارة

اليه بع�ض القاعات التدريبيـة امل��زودة بكامريات فيديو
خلدمــــــــة املدربني حيث ي�ستطيع املدرب اال�ستفادة من
قاعة العر�ض الأمر الذي ميكنــــــــه من متابعة املتدربني
�أثناء تكليفهم بتمارين معينـــــــــة وت�سجيل هذه التمارين
بل وميكنــه توجيههم عن بعد وفقا لأهداف هذه التمارين ،
كما يتوفر يف املعهد جهاز ترجمـــــة فورية لبع�ض الفعاليات
التي تتطلب توفري �أعمال الرتجمـــــة من اللغة الإجنليزية
�إىل العربية �أو العك�س  ،وحر�صا م��ن املعهد لتحقيق
توا�صل �أك�ثر مع املتدربني فقد مت ا�ستحداث خدمــــــــة
الر�سائل الن�صية الق�صرية ( )SMSبهــــدف �إ�شعار
ال�ضباط املتدربني ممن مت اعتماد �أ�سمائهم للم�شاركـــة يف
الفعاليات التدريبيـــــة املنفذة يف املعهد بت�أكيد م�شاركتهم
بالإ�ضافـــــــة �إىل �إب�لاغ ال�ضباط املحا�ضرين مبواعيد
حما�ضراتهم و�أوق��ات��ه��ا �إ���ض��اف��ة �إىل الت�سويق لبع�ض
الفعاليات الواردة �ضمن خطـــة املعهد ال�سنوية .
وملعرفـــــــة امل��زي��د عن
�أ�ساليب التدريب املتبعـــــة يف
معهد تدريب ال�ضباط دعونا
ن�ست�ضيف ال��رائ��د خالد بن
خلفان الرحبي رئي�س ق�سم
ال�����ش��ؤون الإداري����ة واملالية
وه���و �أح���د امل��ح��ا���ض��ري��ن يف
املعهد ،ال��رائ��د خالد ما هي
�أه��م املناهج التي تدر�س يف
املعهد؟
بالن�سبـــــــة للمناهج التي يتم اعدادها ب�إ�شراف املعهد

فهي تتنوع بني مناهج دورات الت�أهيل وتطوير املهارات
ل�شاغلي الدرجات املدنية والتي ينفذها املعهد بالتن�سيق
مع املعنيني ب��الإدارة العامة للموارد الب�شريــــة وت�شمل
القوانني واللوائح املعمول بها يف �شرطة عمان ال�سلطانيـــة
�أو تلك ذات العالقة بالأعمال واخلدمات التي تقدمها
ال�شرطة  ،ام��ا فيما يتعلق باملحتوى التدريبي للدورات
والفعاليات الأخرى التي ينفذها املعهـد فهي متنوعة� ,إال
�أنه من املهم الإ�شارة �إىل �أن املعهــد يحر�ص دائما �إىل درا�سة
هذا املحتوى ومراجعته وتطويره مبا يتنا�سب ور�ؤية اجلهاز
ومبا ي�سهم يف تطوير وحت�سني الأداء باجلهاز.
�أما بالن�سبة لكيفيـــــة اعداد املحا�ضرين وت�أهيلهم يف
املعهد ا�ضاف الرائد خالد ب�أنه يتم �إعـــــداد املحا�ضرين
من �ضباط اجلهاز ممن لديهم اخلربات العملية وامل�ؤهالت
العلمية يف بع�ض املجاالت املتخ�ص�صة من �أعمال جهــاز
ال�شرطة وذلك وفق خطة تدريبية يتم �إعدادهـــــا بحيث
يح�صل ال�ضابط على جمموعـــــــه مت�سل�سلة من الدورات
التدريبية ت�ؤهله للقيام بدور املدرب يتلقى خاللهـــا املعارف
وامل��ه��ارات التي متكنــــــه م��ن تقدمي امل��ع��ارف واخل�برات
املوجـــــــودة لديـــة وتو�صيلها بال�شكل املنا�سب وبالتايل
يح�صل على رخ�صة معتمدة يف التدريب ت�ؤهله لإلقاء
وتقدمي �أي م�ساق �أو برنامج تدريبي .
و�أ���ض��اف �أن ال���دورات التي تعقد يف املعهــد يتخللها
رحالت ميدانية وا�ستطالعيــــــة ويحر�ص املعهد دائما
على �أن يغلب اجلانب العملي على اجلانب النظري يف كل
فعالياته التدريبية وتختلف تبعا لذلك اجلوانب العملية
فبالن�سبـــة للدورات الإداري��ة وبع�ض ال��دورات ال�شرطية
والعملياتية يتم التدريب العملي من خالل ا�ستخدام بع�ض
قاعات املعهد املخ�ص�صة لهذا الغر�ض وتق�سيم املتدربني
�إىل جمموعــــات � ،إال �أن بع�ض الدورات ذات طابع ميداين
وبالتايل تتطلب تنفيذ متارينها يف مواقع خا�صة مثل
دورات قراءة اخلارطـــــــة والبو�صلة والت�أ�شري عليها وبع�ض
ال��دورات التخ�ص�صيـة التي ت�شمل زي��ارات ميدانيــــــــــة
مل��راك��ز ال�شرطة وور���ش النقليات ومركـــــــز العمليات
واملخترب اجلنائي وغريهـــــــا من املواقع الأخرى.
�أم��ا فيما يتعلق باملحا�ضرين �أو اخل�براء الذين يتم
اال�ستعانـة بهم من خارج ال�سلطنة ف�إن املعهـــــد واحلمد
هلل على مدى ال�سنوات املا�ضيـــــة اكت�سب ُخربات مكنّته
من التعاون والتوا�صل مــع خرباء من خمتلف دول العامل
ويف خمتلف املجاالت وبالتايل نحـــر�ص دائم ًا عند اختيار
اخل�براء لتنفيذ �أي��ة فعالية تدريبية �أن تتواجد لديه
امل�ؤهالت العلميـــــــة واخلربات العملية التي متكنـه من
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نقل ُخرباته ومعارفـــه �إىل ال�ضباط املتدربني باملعهد
وذلك لتحقيق �أكرب عائد تدريبي والو�صول �إىل الأهداف
املر�سومة لكل فعالية .
وع��ن مكتبـــــة املعهد وم��ا ت�ضمة م��ن كتب ومراجع
وجتهيزاتها �أو�ضح الرائد خالد �أن املكتبة �صممت لتكــــــون
مكتبـــــة مرجعيـــــــة جلميع �ضباط اجلهـــــــــــاز  ،حيث
زودت ب�أحدث برامـــــــج �إدارة املكتبات وت�ضم �أكثــــــــر
من ( )5000خم�ســــــة �آالف كتاب من املراجـع والكتب
والدوريات  ،كما زودت املكتبــــــــة بق�سم للبحث الإلكرتوين
ي�ستعني من خالله الباحثني يف �أعداد بحوثهم ور�سائلهم
العلمية �أو التح�ضري لأي��ة �أعمال �أو مهام تتطلب ذلك،
كما مت ت��زوي��د برنامج املكتبــــــة بنظام م��ارك العاملي
( )MARC21والذي ي�ستطيع من خالله مرتادي املكتبـــــة
ا�سترياد بيانات الكتب من الإنرتنت وي�ساعـــــــــد يف ذلك
ا�شرتاك مكتبة املعهد يف الفهـــــــر�س العربي املوحـــــــــد
والذي يتيح لأع�ضائـه اال�ستفادة من فهار�س جميع املكتبات
الأع�ضاء يف الفهر�س العربي املوحد وتكون مكتبة املعهـــــد
وفقا لهذه الإ�ضافة مفهر�ســـة وفقا للمعايري العاملية املعمول
بها يف املكتبات .
وع����������ن الأن�����������ش�����ط�����ة
والفعاليات التدريبية التي
ينفذها املعهــــد يف ت�شكيالت
جهاز ُ
ال�شرطــــــة املختلفة
التقينا ب��امل�لازم �أول عدنان
بن �سيف الكلباين وهو �أي�ضا
�أح��د املحا�ضرين يف املعهد،
حيث �أو�ضــح �أن هناك دورات
ي��ت��م ال��ت��ن�����س��ي��ق لتنفيذها
خ���ارج املعهد وذل���ك حر�صا
م��ن املعهد لتحقيق توا�صل
�أكرب مع ت�شكيالت اجلهاز املختلفــــــة  ،حيث يتم تنفيذ
الفعاليات التدريبية يف بع�ض ت�شكيالت اجلهاز لتحقيق
�أكرب عائد تدريبي للت�شكيل بحيث يتم التدريب لعـــدد
�أكرب من �ضباط ذلك الت�شكيل والت�شكيالت القريبـة منه يف
مقر عملهم وبالتايل حتقيق �أكرث من هدف �أهمها تواجد
جميع ال�ضباط يف مقر عملهم وح�صـــــــولهم على جرعات
تدريبية بناء على احتياجاتهـــــــم هذا ف�ضال عن �إمكانية
تطبيق بع�ض التمارين يف الواقع العملي مبا�شرة .
وعن �س�ؤالنا لوجود حما�ضرات من الكادر الن�سائي
يف املعهد � ،أ�ضاف امل�لازم عدنان بالت�أكيد يوجد باجلهاز
من الكادر الن�سائي �ضابطات م�ؤهالت ي�شاركن يف تنفيذ
بع�ض الفعاليات التدريبية باملعهد �سواء لبعـــ�ض الفعاليات
اخلا�صــــة بالكادر الن�سائي �أو يف الفعاليات الأخـــــــرى
املنفذة باملعهد كما يوجـــــــد بع�ض اخل�برات الن�سائية
التي يتم اال�ستعانة بها من بع�ض ال��دول لتنفيذ دورات
متخ�ص�صة.
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كما ك��ان��ت لنا وق��ف��ة مع
املالزم �أول جمعــــــة العزري
وهو كذلك احد املحا�ضرين
يف املعهد وذلك للحـــــديث عن
�شروط االلتحاق بالدورات
يف امل��ع��ه��د ,ح��ي��ث ق���ال ب����أن
املعهـــــــد ينفذ الدورات لفئة
ال�ضباط وب��ال��ت��ايل يراعى
دائ��م��ا يف ���ش��روط امل�شاركة
تنا�سب حم��اور و�أه���داف كل
دورة م���ع رت���ب امل�����ش��ارك�ين
ووظائفهم احلالية �أو امل�ستقبليــة  ،و�أ�ضاف �أن كل فعالية
لها �شروط خا�صة من حيث رت��ب امل�شاركني ووظائفهم
�أو ا�شرتاط ح�ضـــــور دورات �سابقة يف نف�س املجال  ،هنا
�أكد املالزم على نقطــــة مهمة وهي �أن املعـهد ومن خالل
تن�سيقه املبا�شر مع ر�ؤ�ساء �أق�سام التدريب يف الت�شكيالت
ي�سعى لإتاحـــــة الفر�صــــــة لأكرب عدد ممكن من ال�ضباط
وبالتايل جتنب الرتكيز �أو تكرار ح�ضــــــور �أِ�شخا�ص
معينني يف دورات متتالية .
وعن الفعاليات التدريبية املنفذة يف املعهد �أو�ضـــــــح
املالزم �أول جمعـــة �أن املعهد يحـــــــــر�ص دائما على تقييم
الفعاليات قبل تنفيذها من خالل درا�سة املحتوى التدريبي
للفعالية الذي ن�شرتط �إر�ساله للمعهـــد لدرا�سته ومراجعته
مبا يخدم الأهداف املتوقعة  ،كما يتم تقييم املدرب من خالل
ال�سرية الذاتية وخرباته ال�سابقة والت�أكد منها بالإ�ضافة
�إىل التقييم اليومي لكل الفعاليات املنفذة  ،و�أ�ضاف �أن �آلية
العمل باملعهد تنظم هذا اجلانب حيث تت�ضمن برنامــــــج
يومي لزيارة القاعات التدريبيـــــة يتم من خاللها متابعة
م�سار الفعالية وتقييم مدى حتقيقها لأهدافهـــا وي�شمل
التقييم املدربني واملتدربني  ،كما يتم االلتقاء باملتدربني
و�أخذ التغذية العك�سيــــــة منهم ب�ش�أن م�سار الدورة �إ�ضافة
لذلك تقييم وحتليل ا�ستبيان امل�شاركني يف ختام كل دورة .

دورات لكبــار القــــادة

اجلدير بالذكــــر ان املعهد عقد م�ؤخرا دورات لكبار
القادة ,حيث نفذ حلقة عمل يف التخطيط اال�سرتاتيجي
ودورة يف امل��دون��ة ال��دول��ي��ة لأم���ن ال�سفن واملرافـــــــق
املينائية و�أخــــــــرى يف التفوي�ض ومتكني ال�صالحيات،
وق���د ُن��ف��ذت بالتن�سيق مع
ب��ي��وت ُخ�ب�ره عامليـة مت من
خاللها اال�ستعانة بخرباء
م��ن �أك�ثر م��ن دول��ة لتنفيــذ
هذه الفعاليات  ،جملة العني
ال�ساهــــــرة ا�ستثمرت فر�صة
ت��واج��ده��م لتجـري بع�ض
ال��ل��ق��اءات ،وك��ان��ت البدايـة
م��ع اخل��ب�يرة االداري����ة كرين
دي��ل��ن وال���ت���ي ت��ع��ت�بر �أح���د

املتخ�ص�صني يف جمال تطوير �أجهـــــزة ال�شرطة يف جمال
التخطيط اال�سرتاتيجي ،حيث �أكــــــــدت اخلبرية الإدارية
على �أهمية عقد مثل ه��ذه ال���دورات لأنها تهــــدف �إىل
تنمية ق��درات امل�شاركني ح��ول الإدارة اال�سرتاتيجية
وذلك لتطوير العمل بكفاءة عالية  ،كما �أعربت «كريين»
على اهتمام معاليه بعقد مثل هذه الدورات و�أكــدت على
�أن مبادرة معاليه تتبنى �أ�سلـــــــــوب التعليم امل�ستمر
ون�شر ثقافـــــــة التح�سني امل�ستمر لالرتقاء بالأداء املهني
والتميز ال�شرطي  ،و�أ�ضافت �أن معاليه يحر�ص ب�أن يكـــــون
التخطيط اال�سرتاتيجي مببادرة جماعية وبجهد جماعي
من قبل قادة الت�شكيالت وذلك ي�سهـــم يف تو�صيل الر�سالة
ال�شرطية و�أهدافها ب�شكل منظم وخمطط.
م��ن ناحية �أخ���رى �أب���دت اخل��ب�يرة �إعجابها مبرافق
املعهد وم�ستـوى التقنية فيه  ،وكذلك التنظيم الإداري يف
املعهد والذي �ساعد املدربني على حتقيق الأهداف العملية
والتدريبية املخطط لها.
ب��ع��ده��ا ان��ت��ق��ل��ن��ا �إىل
ال���دك���ت���ور ح��م��د ال�����ص��ق��ر
وال��ذي ب��دوره ق��ام بتنفيـذ
دورة يف التمكني وتفويــ�ض
ال�صالحيات  ،حيث �أب��دى
املحا�ضر �إعجابه باختيار
املعهـــــــد مو�ضوع التفوي�ض
والتمكني وذلك لأهمية هذا
املو�ضــــــوع كونه يعترب �أحد
املداخل احلديثة لتح�سني
التعامــــــــل بكفاءة وفعالية،
و�أكــــــد الدكتور حمد على �ضرورة تطبيق م�س�ألـــــــة
التمكني والتفوي�ض يف امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
وذلك ب�إعطاء العاملني ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات ومنحهـــم
احلرية لأداء العمل بطريقتهـــــم ،دون تدخـل مبا�شر من
الإدارة كذلك ت�أهيلهم فني ًا و�سلوكي ًا لأداء العمل ،و�أكد
على �أن الإدارة الناجحة البد �أن تعطي فر�صــــة للعاملني
للعمل و االبتكار وتبتعد عن الت�سلـــط وحتجري العقول،
وذل��ك حتى تخلق بيئة عمل �صحية ت�ستطيع �أن حتول
الأفكار االبتكارية من قبل العاملني �إىل خطط وبرامج
عملية تنفيذية.
ولأم���ن امل��وان��ئ ن�صيب يف
هذه الدورات مع الدكتـــــــــور
ح��م��دي ح�����س��ان ح��ي��ث نفــذ
دورة «املدونة الدوليــــة لأمن
ال�سفن وامل��راف��ق املينائيه»
والتي هدفت �إىل ن�شر مفهوم
ال��وع��ي الأم���ن���ي ال����دويل يف
املرافق الأمنيــــــة ،و�أكد �أن
�سلطنــــــة عمان باعتبارها

�إحـــــــد ال��دول التي وقعت على امل��دون��ة ف�إنها بالتايل
ت�سعى �إىل حتقيق وتوافــــــر جميع اال�شرتاطات الواردة
يف بنـــــــود هذه املدونة ومتابعة حتديثها امل�ستمر وهو ما
نالحظه مببادرة من املعهد حيث نفذ الدورة االوىل يف عام
2004م وبالتايل مت مراعاة �أن هذه املدونة حتـــــــدث كل
خم�س �سنوات ومت تنفيذ ال��دورة الثانية يف بداية عام
2012م وذلك بهــــدف تعزيز ال�سالمة البحريــــــــــة والأمن
البحري  ,وهذا دليل على اهتمام ال�سلطنة بال�سالمــــة
البحريـــــــــة  ،وقد تخلل الدورة زيارة ميدانيـــــــة مليناء
ال�سلطان قابو�س ،وذلك للتدريب العملي وكذلك للت�أكد من
مطابقة ا�شرتاطات ال�سالمة البحرية للمدونة الدولية
لأمن ال�سفن واملوانئ .
كما �أع���رب الدكتور ع��ن �إعجابه باهتمام املعهــــد
ومببادرته مب�شاركة اجلهات ذات العالقة ب�أمن ال�سفن
واملرافق املينائيـــــــة  ,حيث الحظ م�شاركة بع�ض ال�ضباط
من الأجهزة الع�سكريـة والأمنية ووحدات اجلهاز الإداري
للدولة ذات العالقة بهذا املو�ضوع  ,كما �أ�شاد باخلطط
التدريبية التي ينفذها املعهد طوال العام.

ال�ضبـاط امل�شاركيــن

ال��ت��ق��ت ال��ع�ين ال�ساهرة
ب��ال��رائ��د �أح���م���د ال�شجبي
م�ساعد مدير عمليات الدفــاع
امل���دين وه��و �أح���د ال�ضباط
امل�شاركني يف �إحدى الدورات
يف امل��ع��ه��د وال�����ذي ع�ب�ر عن
امتنانه بالــدور الكبري الذي
ي��ق��وم ب��ه امل��ع��ه��د يف ت��زوي��د
ال�ضباط باملعارف الأمنية
وم��ا يواكبها من تطــــــورات
م�شيدا بكفاءة املحا�ضرين
الذين بذلوا كل جهـــد لنقل املعلومة وتو�صيل الر�سالــــــة
و�أ�ضاف �أن هذه الدورات لها دور كبري يف تطوير �أداء العمل
وتزويد ال�ضباط باملهارات الإدارية والفنية.
ك��م��ا ال��ت��ق��ت بال�ضابط
امل�����دين حم��م��ـ��ـ��ـ��د احل�����س��ن��ي
والذي بدوره �أ�شاد بالدورات
التي يقدمها املعهد و�أ�ضاف
�أن هـــذه الدورات تهدف �إىل
تنمية امل��ع��ارف القانونية
وال�����ش��رط��ي��ـ��ـ��ة واك�������س���اب
امل�شاركني املهارات الالزمــــــة
التي متكنهم من �أداء الأدوار
املنوطة �إليهم بكفاءة عالية.
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دراسلت قانونية

الدكتور/مزهر جعفر عبيد *

�أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة

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�ض��ع القان��وين يف �سلطنة عم��ان� ،أن
�إ�ص��دار قان��ون يتعل��ق بالق�ض��اء الع�سكري ما ه��و �إال تعبري
ع��ن حاج��ة قانوني��ة فر�ضته��ا �ض��رورات واقعي��ة� .إذ �أن��ه
عل��ى الرغم من وجود �ضوابط معينة تنظم �ش�ؤون الق�ضاء
الع�سك��ري (�،)1إال �أنه��ا ،م��ع ذل��ك ،مل تك��ن بالدرجة التي
تلب��ي كل متطلباته،الأم��ر الذي ا�ست�شع��ره امل�شرع العماين
فب��ادر �إىل �إ�ص��دار قانون خا���ص بذل��ك الق�ضاء،هو قانون
الق�ض��اء الع�سك��ري رق��م  ،2011 /110مبين��ا في��ه كل م��ا
يتعلق بذلك الق�ضاء ،ومن �ضمن ما ت�ضمنه ،بطبيعة احلال،
الن���ص على �إن�شاء املحاكم الع�سكري��ة ،مما جعل و�ضع هذه
املحاك��م وا�ضحة املعامل ب�إطار قانوين منظم،حالها يف ذلك
حال املحاكم الع�سكرية املن�صو�ص عليها يف قانون ال�شرطة
رقم  1990/35املعدل ،ولكن بخ�صو�صية متميزة.
وق��د ج��اء قان��ون الق�ضاء الع�سك��ري موزع�� ًا على 136
م��ادة ( ،)2كان من بينها املادتان  17 ،14وهما مقت�صرتان،
على وج��ه اخل�صو�ص ،على تنظي��م االخت�صا�ص ال�شخ�صي
للمحاكم الع�سكرية( ،)3الذي �سيكون حمور حديثنا.
ومن �أجل الإحاطة بذلك االخت�صا�ص �سنبني ماهيته،
وم��ن ث��م نح��دد الفئ��ات اخلا�ضع��ة ل��ه ،و�أخ�يرا نتكلم عن
امت��داده �إىل خارج النطاق الإقليمي ل�سلطنة عمان ،وذلك
يف ثالثة مطالب.

المطلب األول
ماهية االختصاص الشخصي
يقت�ض��ي فه��م ماهي��ة االخت�صا���ص ال�شخ�ص��ي ،حتديد
معن��ى االخت�صا���ص ابت��داء ،لأن��ه م��ن خ�لال الرب��ط بني
معن��اه ،وال�صف��ة ال�شخ�صية حلدوده ،نتو�ص��ل �إىل املق�صود
م��ن االخت�صا���ص ال�شخ�ص��ي ،وم��ن ث��م �إىل االخت�صا���ص
ال�شخ�صي للمحاكم الع�سكرية.
أوال :المراد باالختصاص:
يراد باالخت�صا�ص عموما (� )4سلطة الق�ضاء يف الف�صل
يف دعاوى من ن��وع معني حدده القانون( .)5ولذلك فمعناه
يتعلق بتحدي��د الق�ضايا التي يك��ون للمحكمة الف�صل فيها
م��ن بني جمموعة ق�ضايا خمتلفة( .)6ف���إذا كانت للقا�ضي
والي��ة الق�ض��اء ،ف���إن مبا�ش��رة �صالحي��ات تل��ك الوالي��ة
حمددة بقواع��د االخت�صا�ص التي للمحكم��ة �أن ت�ؤدي من
خالله��ا وظيفتها الق�ضائية على الوقائ��ع املعرو�ضة عليها،

باعتبارها املخت�صة ــ دون غريها من حماكم �أخرى لها ذات
الوالي��ة ـ��ـ بح�سم تل��ك الق�ضايا .ويفهم من ذل��ك �أن والية
الق�ض��اء ت�ضف��ي عل��ى القا�ض��ي �صالحي��ة جم��ردة ملبا�شرة
وظيف��ة الق�ضاء ،يف ح�ين �أن االخت�صا�ص يحدد نطاق تلك
ال�صالحية( .)7ولذلك كان االخت�صا�ص �صالحية مبا�شرة
الوالية يف حدود ر�سمها القانون(.)8
م�ؤدى ما تقدم �أنه �إذا كان للمحكمة والية الق�ضاء� ،إال
�أنها غري خمت�صة بنظر الدعوى وفق ًا لقواعد االخت�صا�ص،
وم��ع ذلك ت�ص��دت لها ،ف���إن ما ي�ص��در عنها م��ن حكم يكون
باط ًال بطالن ًا مطلق ًا(.)9
وعلي��ه ال يكف��ي للق��ول ب�صح��ة احلك��م اجلزائ��ي �أن
تك��ون املحكم��ة الت��ي �أ�صدرته م�شكل��ة وفق ًا للقان��ون ،ولها
والي��ة الق�ضاء ،و�إمنا ي�شرتط ف��وق ذلك �أن تكون خمت�صة
ب�إ�ص��داره ،كم��ا ذكرن��ا .وتك��ون املحكم��ة كذل��ك �إذا توافر
فيه��ا االخت�صا���ص من حي��ث �شخ���ص املته��م (االخت�صا�ص
ال�شخ�ص��ي) ،وم��ن حي��ث ن��وع اجلرمي��ة (االخت�صا���ص
النوع��ي) ،ومن حيث مكان ارت��كاب اجلرمية (االخت�صا�ص
امل��كاين)( .)10وه��ذا يعن��ي �أن تخل��ف �أي ن��وع م��ن �أن��واع
االخت�صا�ص ي�ؤدي �إىل جعل املحكمة غري خمت�صة .ومبا �أن
مو�ض��وع حديثنا هو االخت�صا�ص ال�شخ�صي لذلك �سيقت�صر
م�ضمونه عليه حتديدا.

ثانيا :المقصود باالختصاص الشخصي
الأ�ص��ل يف �إج��راءات التقا�ض��ي اخت�صا���ص املحكم��ة
اجلزائي��ة بنظر �أية دعوى نا�شئة عن �أية جرمية ،و�أن لها
الف�ص��ل يف كافة اجلرائم ،ما دام �أنها داخلة يف اخت�صا�صها
النوعي واملكاين ،وذلك دون النظر �إىل �أ�شخا�ص مرتكبيها،
غ�ير �أن ه��ذا الأ�ص��ل ،مل يك��ن مطلق�� ًا �إذ قرر امل�ش��رع عليه
ا�ستثناء ،وذلك ب�أن جعل فئة من الأ�شخا�ص ب�صفة معينة،
�أو وف��ق ظ��روف �أو �س��ن معين��ة ،خا�ضع��ة ملحاك��م غري تلك
الت��ي يخ�ضع لها غريها م��ن الفئات ،لتتوىل �أم��ر الف�صل يف
الدع��اوى املرتتب��ة عل��ى جرائمه��ا .ف�أن�ش�أ عل��ى �ضوء ذلك
حماكم��ا خا�صة ،كاملحاك��م الع�سكرية اخلا�ص��ة بال�شرطة
واملحاك��م اخلا�صة بالأحداث ،وم��ن ثم املحاكم الع�سكرية
اخلا�ص��ة بالفئ��ات املح��ددة يف قان��ون الق�ض��اء الع�سكري،
ليك��ون جم��ال ق�ض��اء كل منها حم�ص��ور ًا يف نط��اق اجلرائم
الت��ي يرتكبها� ،إما رج��ال ال�شرطة� ،أو الأح��داث (� ،)11أو
الفئ��ات املح��ددة يف قانون الق�ض��اء الع�سك��ري ،وذلك وفق
�شروط معينة.
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وعل��ى ه��ذا ف���إن االخت�صا���ص ال�شخ�ص��ي ه��و ن��وع م��ن
االخت�صا���ص مقرر لبع�ض املحاكم ،يتح��دد مداه ب�أ�شخا�ص
معين�ين قانونا� ،إما ب�سبب �صفة وظيفية� ،أو عمر حمدد� ،أو
حالة ظرفية(.)12
وما كانت علة �إن�ش��اء تلك املحاكم� ،إال اعتبارات تتعلق
بامل�صلح��ة العام��ة ،وعلي��ه كان وج��وب اعتب��ار القواع��د
املتعلقة باخت�صا�ص تلك املحاكم من النظام العام(.)13
وجمم��ل القول �أنه ال يجوز للمحاكم( ،اخلا�صة ببع�ض
الأ�شخا���ص) ،نظر دع��اوى �أخرى ،يك��ون �أ�شخا�ص املتهمني
فيها قد جتاوزوا ال�سن املحددة قانون ًا للأ�شخا�ص املخت�صة
بنظ��ر دعواهم� ،أو مل يت�صفوا ب�صفة خا�صة بهم تخ�ضعهم
ل�سلطانه��ا .كم��ا ال يجوز ،ومبفهوم املخالف��ة ،ملحاكم �أخرى
�أن تنظ��ر الدع��وى التي ق�ص��ر امل�شرع �أمر نظره��ا والف�صل
فيها من قبل املحاكم اخلا�صة �أولئك الأ�شخا�ص.

واملادة  1/54من ذات القانون .فقد جاء يف املادة  34القول
ب�أنه ( يخت�ص االدعاء الع�سكري ب�إقامة الدعوى الداخلة
يف اخت�صا���ص الق�ض��اء الع�سك��ري .).......وورد يف امل��ادة
 1/54الن���ص على (يتوىل االدع��اء الع�سكري التحقيق يف
اجلرائ��م الداخل��ة يف اخت�صا���ص الق�ضاء الع�سك��ري التي
حتال �إليه) (.)16
وقد ن�صت املادة  14على بيان الفئات اخلا�ضعة لأحكام
ه��ذا القان��ون� ،أي عل��ى اخت�صا���ص املحاك��م الع�سكرية من
حي��ث الأ�شخا���ص ،بالق��ول (تخ�ض��ع الفئ��ات التالي��ة

لأح��كام هذا القانون ،ولو خرجوا من اخلدمة ،متى
كان��ت اجلرائم وقت وقوعه��ا تدخل يف اخت�صا�صه،
�أو كان��ت مت�صل��ة ب�أ�س��رار الوظيف��ة ،م��ا مل تكن قد
انق�ضت مبرور الزمن:
1 .1منت�سبو القوات امل�سلحة وقوات الأمن من ال�ضباط
والرتب الأخرى واملدنيني وطلبة الكليات واملعاهد
ومراكز التدريب الع�سكرية.

وتفريعا على ما ذكر تكون املحاكم الع�سكرية ال�صادرة
مبوج��ب قان��ون الق�ضاء الع�سك��ري رق��م  ،2011/110هي
املحاك��م املخت�ص��ة ،دون غريه��ا ،بنظ��ر م��ا ترتكب��ه فئ��ات
الأ�شخا���ص املحددة بذلك القانون م��ن جرائم معينة ،كان
القانون ال�صادر ب�إن�شائها ذاته قد حددها(.)14

2 .2املتقاعدون من ال�ضباط والرتب الأخرى واملدنيني
وق��وة االحتي��اط مبج��رد ا�ستدعائه��م للخدم��ة
الع�سكرية.

المطلب الثاني

3 .3املتطوعون للخدمة الع�سكرية.

الفئات الخاضعة للمحاكم العسكرية
ج��زء م��ن الق�ض��اء
ب��دء تع��د املحاك��م الع�سكري��ة
ً
ً
الع�سك��ري� ،إذ �أن معنى الق�ضاء الأخ�ير ي�شمل ،ف�ضال عنها،
االدع��اء الع�سك��ري ،فقد ن�ص��ت املادة  6من قان��ون الق�ضاء
الع�سك��ري عل��ى الق��ول ب�أنه ( تن�ش���أ مبوجب ه��ذا القانون
هيئ��ة ق�ضائية م�ستقل��ة ت�سمى (الق�ض��اء الع�سكري) تتبع
مكت��ب القائد الأعلى للقوات امل�سلح��ة ،وتتكون من حماكم
ع�سكرية وادعاء ع�سكري).
ومبا �أننا نتناول هنا املحاك��م الع�سكرية بال�شرح فقط،
لذل��ك �سيقت�ص��ر حديثن��ا عنه��ا ،دون االدع��اء الع�سكري،
وم��ن حي��ث اخت�صا�صه��ا ال�شخ�ص��ي حتديدا .ه��ذا مع لفت
النظ��ر �إىل �أن م��ا يع��د م��ن اخت�صا���ص املحاك��م الع�سكرية
عموم��ا ،يعد بذات الوقت من اخت�صا�ص االدعاء الع�سكري
حتقيق��ا ،ويفهم ذلك من ن���ص املادة  14من قان��ون الق�ضاء
الع�سك��ري ،فه��و عندم��ا بينّ اخت�صا���ص الق�ض��اء الع�سكري
ق�ص��د ب��ه اخت�صا�ص كل م��ن املحاكم الع�سكري��ة واالدعاء
الع�سك��ري( .)15كم��ا ميك��ن ا�ستنت��اج ذل��ك م��ن امل��ادة 34
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�4 .4أ�سرى احلرب.
�5 .5أف��راد الق��وات ال�صديق��ة �أو احلليف��ة �أو املعارون
�أو املبتعث��ون للتدري���س �أو املتعاق��دون يف ح��ال
تواجده��م عل��ى �أرا�ض��ي ال�سلطن��ة ،م��ا مل يرد يف
اتفاقية �أبرمتها ال�سلطنة خالف ذلك).
وم��ن ن���ص امل��ادة �أع�لاه يتب�ين �أن اخت�صا���ص املحاك��م
الع�سكري��ة من حي��ث الأ�شخا�ص ،ي�شمل فئ��ات خمتلفة من
الأ�شخا���ص� ،إذ �أن��ه مل يقت�ص��ر على فئة معين��ة ذات �صفة
وظيفية واحدة وطابع موح��د ،كمنت�سبي القوات امل�سلحة
�أو قوات الأمن،و�إمنا ي�شمل ،ف�ضال عن منت�سبي تلك القوات،
العدي��د من الأ�شخا�ص الآخري��ن ،كاملدنيني و�أ�سرى احلرب
،وغريهم ممن ورد ذكرهم �أعاله.
وق��د يب��دو �أن �إ�ضاف��ة مث��ل ه���ؤالء الأ�شخا���ص ال
يتالءم م��ع الطبيعة اخلا�صة للمحاك��م الع�سكرية� ،إال �أنه
عن��د التمع��ن يف وظائفه��م و ظروفه��م يتب�ين �أن له��ا �صلة
بالعم��ل الع�سكري،فاملدني��ون يعمل��ون كموظف�ين يف جهات
ع�سكرية،والأ�س��رى وقع��وا يف الأ�س��ر يف ظ��روف ذي طابع

ع�سك��ري (احل��رب) .وه��ذا ي���ؤدي يف احلالت�ين �إىل �إ�سباغ
ال�صف��ة الع�سكرية عل��ى �أ�شخا�صه��م(،)17ال حقيقة و�إمنا
حكما ،خا�ص��ة بالن�سبة للأ�سرى املدنيني ،وهو الأمر الذي،
كم��ا ن��رى ،دف��ع امل�ش��رع ،دون االلتف��ات �إىل �أي �أم��ر يحول
دون ذل��ك ،جلع��ل �أ�شخا�صهم خا�ضع�ين �إىل �سلطان املحاكم
الع�سكري��ة ،لك��ون عم��ل كل منه��م ل��ه انعكا�سات��ه امل�ؤثرة
ب�ش��كل �أو ب�آخ��ر على �أداء القوات امل�سلح��ة �أو قوات الأمن،
�س��واء م��ن الناحي��ة املادي��ة �أو الناحي��ة املعنوي��ة ،وه��ذا
بطبيع��ة احل��ال له نتائجه غري احلمي��دة �أو اخلطرية على
�أمن وا�ستقرار البلد عموما.

وم��ن �أجل �إلق��اء ال�ضوء عل��ى �أ�شخا���ص الفئات
الذي��ن تخت���ص املحاك��م الع�سكري��ة مبحاكمته��م،
�سنتوىل التطرق �إليه��م تباعا وب�شكل موجز ،وعلى
ال�شكل الآتي:
أ-منتسبو القوات المسلحة:

الق��وات امل�سلحة ،بح�سب امل��ادة  4/1من قانون الق�ضاء
الع�سك��ري ي��راد به��ا ( وزارة الدف��اع ،احلر���س ال�سلط��اين
العم��اين ،ق��وة ال�سلط��ان اخلا�ص��ة) .ووفقا للم��ادة  14من
قانون الق�ضاء الع�سكري،ي�شمل ذلك ال�ضباط( )18والرتب
الأخ��رى( .)19و�إخ�ض��اع ه��ذه الفئ��ة م��ن الأ�شخا�ص �إىل
قانون الق�ضاء الع�سك��ري وبالتايل �إىل املحاكم الع�سكرية،
يعد تطبيقا طبيعيا لذلك القانون ،باعتباره قانونا خا�صا،
وتطبيقا خال�صا الخت�صا�ص املحاكم الع�سكرية.
وم��ن التحديد ال�ساب��ق ملنت�سبي الق��وات امل�سلحة تكون
كل الق��وات �سواء كانت بري��ة �أم بحرية �أم جوية خا�ضعة
لأحكام قانون الق�ضاء الع�سكري.
وم��ن نافل��ة الق��ول بي��ان �أن جم��رد تواف��ر ال�صف��ة
الع�سكري��ة يف �أي ف��رد م��ن �أف��راد تل��ك الفئة يك��ون كافيا
كي يخ�ض��ع �إىل املحاك��م الع�سكرية ،عن��د ارتكابه لأي من
اجلرائم التي حددها قانون الق�ضاء الع�سكري .ويظل ذلك
الف��رد خا�ضع��ا لتلك املحاكم ولو �أحي��ل �إىل التقاعد()20
�أو �أن �صفت��ه الع�سكرية قد زالت عنه لأي �سبب كان(،)21
ولكن وفق �ش��روط معينة ،كما �سرنى بعد قليل ،وذلك عند
احلديث عن املتقاعدين.
ب-قوات األمن:

بينت املادة  5/1من قانون الق�ضاء الع�سكري ب�أن معنى
قوات الأمن ين�صرف �إىل ( املكتب ال�سلطاين� ،شرطة عمان

ال�سلطاني��ة ،الع�سكري��ون ب�ش���ؤون الب�لاط ال�سلطاين ومن
يف حكمه��م ،جه��از الأم��ن الداخل��ي) .ويت�ضمن ذل��ك ،وفقا
للم��ادة  14من قانون الق�ضاء الع�سك��ري ،ال�ضباط والرتب
الأخ��رى .وكم��ا يظهر م��ن تعريف ق��وات الأم��ن �أنها ت�ضم
م��ن تنطبق عل��ى �أ�شخا�صه��م ال�صف��ة الع�سكري��ة البحتة،
كالع�سكريني ب�ش�ؤون البالط ال�سلطاين� ،إ�ضافة �إىل �آخرين
مل تك��ن له��م تلك ال�صف��ة ب��ذات الدرجة ،ك�شرط��ة عمان
ال�سلطاني��ة( .)22ه��ذا ف�ضال عما ذك��ره القانون �صراحة
من عد بع���ض الأ�شخا�ص ،يف حكم من ت�سري عليهم قواعد
قان��ون الق�ض��اء الع�سكري� .إال �أن ه��ذا ال يعد خروجا على
االخت�صا�ص اخلا�ص للمحاكم الع�سكرية ،لأنه عند التمعن
يف �صف��ات �أو وظائ��ف م��ن ذك��روا يالح��ظ �أن كال منه��ا ال
تخلو من طابع ذات م�سحة ع�سكرية ،وهذا كاف بحد ذاته
لتربير خ�ضوع �أ�شخا�صها لتلك املحاكم.
ومثلم��ا �سبق القول عن كيفية خ�ض��وع منت�سبي القوات
امل�سلح��ة �إىل قان��ون الق�ض��اء الع�سكري�،س��واء كان��وا على
ر�أ�س وظائفهم�،أو عند تقاعدهم ،يكون خ�ضوع �أفراد قوات
الأمن �إىل القانون الأخري.
ج-المدنيون:

ي��راد باملدني�ين ،وفق��ا للم��ادة  17/1م��ن قان��ون
الق�ض��اء الع�سك��ري( ،جمي��ع املوظف�ين املدني�ين يف القوات
امل�سلحة وقوات الأمن مبختلف درجاتهم املناظرة لل�ضباط
والرت��ب الأخرى وم��ا دون ذلك) .وعلي��ه يخ�ضع للمحاكم
الع�سكري��ة كل موظ��ف م��دين ،يف القوات امل�سلح��ة وقوات
الأم��ن ،و بغ���ض النظر عن درجت��ه الوظيفية�،س��واء كانت
درجت��ه مناظ��رة لدرج��ة �ضاب��ط �أو لرتبة �أخ��رى �أو دون
ذل��ك ،ما دام �أن العالقة الوظيفية،بينه وبني تلك القوات،
ق��د حددتها �ضواب��ط قانوني��ة �أو �أنظمة متعلق��ة بكيفية
ممار�سة الوظيفة املدنية يف �أي من تلك القوات( .)23كما
يع��د خا�ضعا لتلك املحاك��م ،عند ارتكاب��ه جلرميته ،يف �أي
وقت من �أوق��ات ممار�سته لوظيفته� ،إذ مل ي�شرتط القانون
زمن معني لذلك.
ومب��ا �أن قان��ون الق�ض��اء الع�سك��ري ق��د ق�ص��ر �سري��ان
�أحكام��ه على املوظفني املدني�ين يف القوات امل�سلحة و قوات
الأمن ،ف�إن من نتيجة ذلك ،كما نرى ،عدم خ�ضوع غريهم من
املدني�ين الذين ي�ؤدون ،عن طريق التعاقد ،عمال ما ل�صالح
تلك القوات ،كاملتعهدين الذي��ن يتولون توريد الأطعمة �أو
القيام ب�أعمال التنظيف ،لفرتات زمنية معينة� ،أو املقاولني
الذين يقومون ب�إجناز م�شروع ما.
37
يونيو 2012م  -العدد 129

دراسلت قانونية

وم��رد �إخ�ض��اع املوظف�ين املدني�ين يف الق��وات امل�سلح��ة
وق��وات الأم��ن �إىل قانون الق�ض��اء الع�سكري،كم��ا بينا ،هو
خط��ورة الوظائف الت��ي ميار�سونها ،التي تت�أت��ى من �صلتها
ب�أعمال تلك القوات.
ويظ��ل املدين خا�ضعا لأحكام قانون الق�ضاء الع�سكري،
حت��ى ولو �أحي��ل �إىل التقاعد،وف��ق ال�ش��روط التي ت�سري
على املتقاعدين من منت�سبي القوات امل�سلحة وقوات الأمن.
وق��د �أ�شرنا �سابقا �إىل �أنه من املمكن �أن ميتد اخت�صا�ص
املحاك��م الع�سكري��ة �إىل الأ�شخا���ص املدني�ين م��ن غ�ير
اخلا�ضع�ين لأح��كام قانون الق�ض��اء الع�سك��ري ،وذلك عند
�إع�لان حالة الط��وارئ �أو التعبئة العام��ة( )24ويف بع�ض
اجلرائم التي حددها قانون الق�ضاء الع�سكري ذاته(.)25
د-طلب��ة الكليات والمعاه��د ومراكز التدريب
العسكرية.

من الوا�ض��ح �أن املق�صود بهذه الفئ��ة �أولئك الأ�شخا�ص
الذي��ن يلتحق��ون للدرا�سة �أو للتدري��ب يف الكليات واملعاهد
ومراك��ز التدري��ب الع�سكرية،وفق��ا لل�ش��روط املق��ررة لأي
م��ن تل��ك امل�ؤ�س�س��ات الع�سكري��ة .ويفهم م��ن اعتبارهم من
امل�شمولني ب�أحكام قانون الق�ضاء الع�سكري� ،أنهم ذوو �صفة
ع�سكرية،وه��و الأم��ر الذي ميك��ن تب ّينه ابت��داء من خالل
�ش��روط تعيينه��م والتحاقه��م بالدرا�س��ة �أو التدري��ب م��ن
جان��ب وم��ن طبيعة تل��ك امل�ؤ�س�س��ات التي يلتحق��ون بها من
جانب �آخر.
وقد جرى نقا�ش فقهي بخ�صو�ص مدى �صحة �إخ�ضاعهم
لأح��كام قان��ون الق�ض��اء الع�سك��ري ،كان��ت ح�صيلت��ه �أن
انق�س��م ال��ر�أي بني راف���ض وم�ؤيد لذلك الإخ�ض��اع ،وكل له
حجج��ه( .)26وم��ن جانبن��ا ن��رى �أن ال��ر�أي ال��ذي يذهب
�إىل �إخ�ضاعه��م لأح��كام قان��ون الق�ض��اء الع�سك��ري ه��و
الأك�ثر �صواب��ا� ،إذ �أن��ه ف�ض�لا ع��ن �أن امل�شرع ذات��ه قد قرر
ذل��ك ،وبالت��ايل ال اجته��اد يف مو�ض��ع الن���ص( ،)27ف���إن
التحاقه��م بتل��ك امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة والتدريبي��ة ،يع��د
جزءا من ممار�سة خدمتهم الفعلية ،و�إن كان ذلك بطريقة
له��ا طابعه��ا اخلا���ص ،والدليل ال��ذي ميك��ن اال�سرت�شاد 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 �أن قانون
اخلدم��ة املدني��ة رق��م  2004/120ين���ص عل��ى احت�س��اب
م��دد ذل��ك االلتح��اق ،بالن�سب��ة للموظف املدين،م��ن �ضمن
خدمت��ه الفعلية ،وا�ستحق��اق العالوة والرتقية .فقد جاء
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يف امل��ادة  95م��ن قان��ون اخلدم��ة املدنية رق��م 200/120
القول ب�أنه ( يج��وز عند ال�ضرورة �شغل وظيفة املوظف يف
حالة �إيفاده يف بعثة �أو منحة درا�سية �أو للتدريب بطريق
الندب ب�شرط �أال تقل مدة الإيفاد عن �سنة .وحت�سب مدة
الإيف��اد �ضم��ن م��دة اخلدمة الفعلي��ة وا�ستحق��اق العالوة
الدورية والرتقية)(.)28
ويخ�ضع �أ�شخا�ص هذه الفئة �إىل �أحكام قانون الق�ضاء
الع�سك��ري بغ�ض النظر عن مدة الدرا�سة� ،أو فيما �إذا كانت
امل��واد الدرا�سية كلها مواد ع�سكري��ة� ،أو �أنها تت�ضمن ،بع�ضا
من املواد غري ع�سكرية� ،أو �أنها مقت�صرة فقط على التدريب
الع�سك��ري وما يرتبط به م��ن علوم درا�سية ع�سكرية وغري
ع�سكرية.
وهن��اك م��ن ر�أى ،عن��د تطرق��ه �إىل العقوب��ات الت��ي
تفر���ض على تلك الفئة� ،أن تك��ون عقوبات خمففة ،وذلك
ب�سب��ب حداثة �أ�شخا�صها باخلدم��ة الع�سكرية( .)29ومع
م��ا لهذا الر�أي من ني��ة ح�سنة� ،إال �أنه ،كم��ا نرى ،غري كايف
�إىل تربي��ر م��ا ذهب �إلي��ه� ،إذ �أن��ه لي�س كل م��ن ينتمي �إىل
الكليات واملعاه��د ومراكز التدريب الع�سكرية حديث عهد
باخلدم��ة الع�سكرية ،فمن املمكن �أن يكون الطالب ،امللتحق
يف تل��ك امل�ؤ�س�سات الع�سكرية ،هو من حيث الأ�صل ع�سكريا،
ونتيج��ة حل�صول��ه على م�ؤه��ل علمي مع�ين مت قبوله فيها،
ه��ذا من جان��ب ،ومن جانب �آخ��ر �أن اجلرائ��م التي يخ�ضع
له��ا املخاطبون ب�أحكام قانون الق�ض��اء الع�سكري لي�ست من
اجلرائم الب�سيطة� ،أو التي ال ميكن تبني خطورتها�،إال بعد
خ�برة ع�سكرية معينة ،فهي يف �إطاره��ا العام �أ�شد ج�سامة
م��ن اجلرائم الت��ي يت�ضمنها قان��ون اجلزاء،وم��ع ذلك ف�إن
امل�س�ؤولي��ة تقام ،وفقا للقانون الأخ�ير ،على من يرتكب �أيا
م��ن اجلرائم الواردة فيه،دون ا�ش�تراط �أن تكون له خربة
اجتماعي��ة �أو غريه��ا ،وقد يك��ون �أحد �أف��راد الطلبة قبل
التحاقه ب�إحدى تلك امل�ؤ�س�سات الع�سكرية.

وبن��اء عل��ى م��ا تق��دم ف���إن (ع��ذر احلداث��ة
باخلدم��ة الع�سكري��ة)� ،إن �ص��ح ،ال يخف��ي و�ض��وح
درج��ة تلك اجلرائ��م .و�أخريا �إذا م��ا �أريد �أن يكون
للر�أي ال�ساب��ق حمل ف�إن جماله ،كما نرى ،قد يكون
يف �إطار اجلرائم الت�أديبية فقط.
هـ-المتقاعدون وقوة االحتياط:

املق�ص��ود باملتقاعد كل �شخ���ص كان منت�سبا �إىل القوات
امل�سلحة �أو قوات الأمن( )30من ال�ضباط والرتب الأخرى،

وكل �شخ���ص كان موظف��ا مدني��ا يف الق��وات امل�سلح��ة وقوات
الأم��ن وق��وة االحتي��اط ،وانته��ت خدمت��ه ،وف��ق ال�ش��روط
املقررة يف تلك القوات النتهاء اخلدمة بالتقاعد.
وي�س��ري قان��ون الق�ض��اء الع�سك��ري على ه��ذه الفئة من
الأ�شخا���ص يف حاالت ث�لاث :الأوىل؛ عن��د ا�ستدعائهم �إىل
اخلدم��ة الع�سكري��ة .والثاني��ة؛ �إذا كان��ت جرائمه��م وق��ت
وقوعه��ا تخ�ضع لأحكام��ه ،كما لو �أنهم ارتكبوها يف ظله قبل
�إحالته��م �إىل التقاع��د ،ومل يحاكم��وا عنه��ا ،لأن الع�برة يف
ذلك هي بوجودهم يف املركز القانوين الذي يخ�ضعهم لقانون
الق�ض��اء الع�سكري وق��ت ارتكاب اجلرمي��ة( .)31والثالثة؛
�إذا ارتكب��وا ،بع��د �إحالته��م �إىل التقاع��د ،جرائم��ا تتعل��ق
ب�أ�س��رار الوظيفة ،ما مل تكن تلك اجلرائم قد انق�ضت مبرور
الزمن.
وي��راد ب�أ�س��رار الوظيف��ة ،يف ه��ذه احلال��ة ،ال �أ�س��رار
الوظيف��ة الت��ي كان ميار�سها املوظف املدين فعلي��ا فقط ،لأن
امل�ش��رع مل يحدده��ا بذلك النط��اق ح�صرا ،و�إمنا �أي��ة �أ�سرار
�أخ��رى تك��ون متعلقة بعموم الوظيفة الت��ي يعد عمله جزءا
منها ،وه��ذا ينح�سب على الأ�سرار املتعلق��ة بالقوات امل�سلحة
�أو قوات الأمن ،التي كان لوظيفته �صلة بها �أو علم بها بحكم
وظيفته.
واحلكم��ة م��ن عق��اب ه���ؤالء الأ�شخا���ص يف احلالت�ين
الأخريت�ين تكم��ن يف املحافظ��ة على هيب��ة ومكان��ة و�أ�سرار
العمل الع�سكري ،وذل��ك لل�صلة الوثيقة بني العمل الع�سكري
و�أم��ن البالد وم�صاحله الأ�سا�سية .وم��ن الوا�ضح �أن هذا يعد
م�بررا كافي��ا بحد ذات��ه �إىل ع��دم التغا�ضي ع��ن معاقبة من
يرتك��ب �إح��دى اجلرائ��م املا�سة بذل��ك العمل ،ول��و �أن �صلته
بعمل��ه� ،أو اخلدم��ة الت��ي ي�ؤديه��ا ق��د انقطعت .كم��ا �أن لهذا
العق��اب ما يربره من جان��ب �آخر� ،إذ �أنه -1 :يجعل من يفكر،
وه��و الزال ي���ؤدي عمله �أو خدمت��ه الع�سكري��ة ،بارتكاب �أي
م��ن اجلرائ��م اخلا�ضعة لأحكام ذلك القان��ون  ،على ب ّينة من
�أن��ه لن يفلت م��ن العقاب� ،إذا ما �أحي��ل �إىل التقاعد،لذلك ال
ي�ستطيع �أن يتخذ من التقاعد و�سيلة للن�أي بنف�سه بعيدا عن
امل�ؤاخذة اجلزائية،بعد ارتكابه جلرميته ،وقد يكون يف هذا
الأم��ر م��ا مينعه من ارت��كاب �أي من تلك اجلرائ��م -2 .ي�شعر
م��ن كان متقاع��دا� ،أنه ال زال على �صل��ة ب�أحد جوانب ما كان
ي�ؤديه �سابقا من عمل �أو خدمة ،و�أن املعلومات التي لديه عن
�أ�س��رار الوظيفة الزالت له��ا خطورتها ،لذلك عليه املحافظة
عليها ،و�إال ف�أنه ،عند انتهاكها� ،سيكون مالحقا ب�أحكام قانون
الق�ضاء الع�سكري،وهذا قد يكون رادعا له عن �إف�شائها.

ويخ�ض��ع املتقاعدون عموم��ا� ،إىل املحاكم العادية فيما
يرتت��ب عل��ى ت�صرفاته��م م��ن جرائ��م� ،إال �أنه��م ي�صبحون
خا�ضع�ين لأح��كام قان��ون الق�ض��اء الع�سك��ري ،وبالت��ايل
�إىل املحاك��م الع�سكري��ة ،مبج��رد ا�ستدعائه��م للخدم��ة
الع�سكرية ،ولأي �سبب كان.
ومم��ا يالح��ظ �أن امل�شرع ق��د ن�ص ،وهو يتحدث عن
املتقاعدين ،على فئة �أطلق عليها م�سمى ( قوة االحتياط)
دون �أن يورد لها يف القانون تعريفا حمددا ،ولذلك قد يراد
بهم املدنيون الذين يهيئون ،بعد تدريب ع�سكري متوال على
ف�ترات زمنية ،كق��وة ع�سكرية احتياطي��ة ي�ستفاد منها يف
ظ��روف معينة� ،أو يق�صد بهم فئة ع�سكرية مدربة�،إال �أنها
متار���س �أعماال مدنية ،مع االحتف��اظ ب�صفتهم الع�سكرية،
وت�ستدعى عند احلاجة� ،أو �أنهم غري هذا وذاك.
وق��د تط��رق قان��ون الق�ض��اء الع�سك��ري �إىل خ�ضوعهم
لأحكامه وذلك عند ا�ستدعائهم بعد �إحالتهم �إىل التقاعد
 ،دون �أن يبني ابتداء خ�ضوعهم للقانون قبل تلك الإحالة،
كم��ا فع��ل ذلك بالن�سب��ة ملنت�سب��ي القوات امل�سلح��ة وقوات
الأمن من ال�ضباط والرت��ب الأخرى واملدنيني ،لذلك ميكن
الق��ول �أنهم يخ�ضعون لأحكام قانون الق�ضاء الع�سكري ،من
حلظة اعتبارهم قوة احتياط ،ب�سبب كون القانون الأخري
ق��د �أخ�ضعهم لأحكامه عن��د �إحالتهم للتقاع��د ،لأنه لي�س
م��ن املنط��ق �أن ال يكون��وا خا�ضع�ين لذلك القان��ون �إال عند
�إحالته��م �إىل التقاع��د ،دون احلال��ة التي يكون��ون فيها يف
اخلدمة.
ينبن��ي عل��ى ما �سب��ق �أن ق��وة االحتياط ه��م فئة ذات
�صف��ة ع�سكري��ة ،لأن القول بخ�ضوعهم ،بع��د �إحالتهم �إىل
التقاعد� ،إىل قانون الق�ضاء الع�سكري ،يعني �أنهم من حيث
الأ�صل� ،أي قبل �إحالتهم �إىل التقاعد ،كانوا قوة ذات �صفة
ع�سكرية.
و-المتطوعون للخدمة العسكرية

مل يب�ّي�نّ قان��ون الق�ض��اء الع�سك��ري ،كم��ا ه��و احل��ال
بالن�سبة �إىل قوة االحتياط ،املق�صود باملتطوعني للخدمة
الع�سكرية،وزم��ن تطوعهم،لذلك قد يق�صد بهم الأ�شخا�ص
املدني��ون الذي��ن يتطوع��ون بتق��دمي جهده��م ،ومبح���ض
�إرادته��م� ،إىل اجله��ات الع�سكري��ة يف ظرف م��ا .وعليه فال
يراد بهم الأ�شخا�ص الذين يتقدمون للعمل ب�شكل دائم يف
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دراسلت قانونية

اجله��ات الع�سكرية ،ويقبلون به��ا ،لأنهم لو كانوا كذلك
لأ�صبحوا جزءا من اجلهة الع�سكرية التي قبلوا بها.
وعليه يعد املتطوعون خا�ضعني لأحكام قانون الق�ضاء
الع�سكري��ة م��دة تطوعه��م� ،س��واء كان تطوعه��م يف جمال
الأعم��ال املدني��ة �أو الإداري��ة� ،أو غريها م��ن الأعمال غري
الع�سكري��ة الت��ي ت�ستدعيه��ا الأن�شطة الع�سكري��ة� ،أو 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 ب�أحوال خ�ضوعهم لقانون الق�ضاء الع�سكري،
وه��ذا ال باعتباره��م متقاعدي��ن ،لأنه��م لن يكون��وا كذلك،
ولك��ن نتيجة مل��ا لتطوعهم من �صلة بالعم��ل الع�سكري ،وهو
ما يفهم من مقدمة املادة  14من قانون الق�ضاء الع�سكري.
ز-أسرى الحرب:

يراد ب�أ�سرى احلرب ،من حيث الأ�صل ،من يقع يف قب�ضة
اخل�صم �أثناء نزاع م�سلح دويل� ،أو يف قب�ضة الدولة املعادية
بالتحدي��د ،ولي�س يف �أيدي الأفراد �أو الوحدات الع�سكرية
الت��ي �أ�سرت��ه( .)32ووفقا التفاقية جني��ف الثالثة لعام
 1949ميكن �إيجاز من ي�شمله و�صف الأ�سري بالآتي(:)33
�-1أف��راد القوات امل�سلحة لأحد �أط��راف النزاع وامللي�شيات
والوح��دات املتطوع��ة التي ت�شكل جزءا من ه��ذه القوات.
�-2أفراد امللي�شيات الأخ��رى والوحدات املتطوعة الأخرى
مب��ن فيه��م �أع�ض��اء ح��ركات املقاوم��ة املنظم��ة�-3 .أف��راد
القوات امل�سلحة النظامي��ة الذين يعلنون والءهم حلكومة
�أو �سلط��ة ال تع�ترف به��ا الدولة احلاج��زة -4.الأ�شخا�ص
الذي��ن يرافقون القوات امل�سلح��ة دون �أن يكونوا يف الواقع
ج��زءا منها� -5 .أف��راد الأطقم املالحية مب��ن فيهم القادة
واملالح��ون وم�ساعدوه��م يف ال�سف��ن التجاري��ة و�أطق��م
الطائ��رات املدني��ة التابع��ة لأط��راف الن��زاع�-6 .س��كان
الأرا�ض��ي غ�ير املحتل��ة الذي��ن يحمل��ون ال�سالح م��ن تلقاء
�أنف�سهم عند اقرتاب العدو ملقاومة القوات الغازية.
وجت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن املادة  84م��ن اتفاقية جنيف
الثالثة قد ن�صت على �أن حماكمة �أ�سري احلرب من اخت�صا�ص
املحاك��م الع�سكرية وحدها ،مامل ت�سم��ح ت�شريعات الدولة
احلاج��زة �صراحة للمحاكم املدنية مبحاكمة �أي من �أفراد
ق��وات الدول��ة احلاجزة ع��ن املخالفة نف�سه��ا التي يالحق
�أ�سري احلرب ق�ضائيا ب�سببها.
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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.

�إن �أ�شخا�صه��م ه���ؤالء م��ن الو�ض��وح مب��كان ،لذل��ك ال
ي�ستدعي الأمر بيانهم .وحكمهم هو �أنهم يخ�ضعون ل�سلطان
املحاكم الع�سكرية ،وذلك عند ارتكابهم،يف حال تواجدهم
عل��ى �أر�ض ال�سلطن��ة� ،أي من اجلرائم الت��ي حددها قانون
الق�ض��اء الع�سكري ،ما مل يرد يف اتفاقية �أبرمتها ال�سلطنة
خالف ذلك.

المطلب الثالث
امت��داد االخت�صا���ص ال�شخ�ص��ي �إىل خ��ارج النط��اق
الإقليم��ي ي��راد بامت��داد االخت�صا���ص ال�شخ�ص��ي �إىل
خ��ارج النط��اق الإقليم��ي� ،سري��ان قواع��د قان��ون الق�ضاء
الع�سك��ري على اجلرائم من نوع اجلنايات واجلنح املرتكبة
خ��ارج احلدود الإقليمي��ة ل�سلطنة عمان م��ن قبل الأفراد
اخلا�ضع�ين لأحكام��ه .فق��د ج��اء يف امل��ادة  17م��ن قان��ون
الق�ض��اء الع�سكري القول ب�أنه ( يعاقب وفقا لهذا القانون،
كل ف��رد خا�ض��ع لأحكامه اقرتف خ��ارج �أرا�ض��ي ال�سلطنة
جناي��ة �أو جنحة،داخلة يف اخت�صا���ص الق�ضاء الع�سكري،
�إال �إذا كان ق��د حوك��م عنها يف اخلارج ونف��ذت العقوبة� ،أو
�إذا انق�ضت الدعوى �أو العقوبة بعفو عام �أو خا�ص �أو مبرور
الزمن).
ويراد بالفرد ،كل منت�سب للقوات امل�سلحة وقوات الأمن
م��ن ال�ضباط والرتب الأخرى واملدني�ين ( املادة  14/1من
قانون الق�ضاء الع�سكري).
وقب��ل التط��رق �إىل بيان امتداد �أح��كام قانون الق�ضاء
الع�سك��ري �إىل خ��ارج النطاق الإقليم��ي  ،ال بد من الوقوف
عن��د �صياغ��ة الن���ص الذي يق��رر ذل��ك االمت��داد� ،إذ �أنها ،
كم��ا ن��رى ،حمل نظر،فهي من جانب ق��د �أوردت كلمة الفرد
وقرنته��ا بعب��ارة اخلا�ض��ع لأحكام��ه� ،أي �أح��كام قان��ون
الق�ض��اء الع�سك��ري ،م��ع �أن املعن��ى القان��وين ال ي�ستدع��ي
ذل��ك ،لأن الف��رد ،من حي��ث الأ�صل ،خا�ضع لأح��كام قانون
الق�ض��اء الع�سك��ري  ،وذل��ك مبوج��ب الفق��رة الأوىل م��ن
امل��ادة  14بدال امل��ادة  14/1من قان��ون الق�ضاء الع�سكري،
مم��ا يعن��ي �أن االكتفاء بذك��ره فقط يف الن���ص يعد حمققا
لل�ش��روط التي يتطلبه��ا الن�ص من �أجل �سريان��ه عليه ،لذا

تكون عبارة (خا�ضع لأحكامه) نوعا من التزايد ال موجب
ل��ه .كم��ا �أن �إيرادها ،م��ن جانب �آخر ،يوح��ي ،عند �أخذها
بع�ين االعتب��ار� ،أن كل الفئ��ات الأخ��رى ،ع��دا الأف��راد،
غ�ير خا�ضع�ين �إىل �أحكام قان��ون الق�ض��اء الع�سكري ،عند
ارتكابه��م لأي م��ن اجلرائ��م الواردة فيه يف اخل��ارج ،وعلى
وج��ه اخل�صو�ص ما يتعلق بطلب��ة الكليات واملعاهد ومراكز
التدري��ب الع�سكري��ة( ،)34وم��ا ورد يف الفقرت�ين( 2و )3
م��ن امل��ادة  ،14وه��ذا �أم��ر ال ميك��ن تربي��ره قانون��ا .لذلك
�أرى ،جت��اوزا ل��كل ما ذك��ر بخ�صو�ص ه��ذه امل��ادة� ،أن ي�صار
�إىل ا�ستب��دال كلم��ة (ف��رد) بكلم��ة (�شخ���ص) ،فتك��ون
امل��ادة عل��ى ال�شكل الآتي ( :يعاقب وفق��ا لهذا القانون ،كل
�شخ���ص خا�ض��ع لأحكام��ه ،).......ه��ذا يف احلال��ة الت��ي
تك��ون فيها رغبة امل�ش��رع من�صرف��ة �إىل املعاقبة مبثل هذه
ال�ص��ورة� .أم��ا �إذا كانت رغبته غري ذلك ،ب���أن كانت متجهة
�إىل معاقبة الأف��راد فقط ،وح�سب التعريف الوارد لهم يف
قانون الق�ضاء الع�سكري ،و�إن كنت �أرى �أنها لن تكون كذلك،
فيتوجب �أن ترفع عبارة ( خا�ضع لأحكامه).
وعل��ة امتداد االخت�صا���ص لقانون الق�ض��اء الع�سكري،
�إىل خ��ارج النط��اق الإقليمي،وم��ن ثم اخت�صا���ص املحاكم
الع�سكري��ة ،تكم��ن يف �أمرين ؛ الأول ه��و �أن �أغلب اجلرائم
املن�صو���ص عليها يف قانون الق�ض��اء الع�سكري ذات خطورة
�شدي��دة عل��ى �أم��ن وا�ستق��رار واقت�ص��اد البل��د ووحدت��ه
الوطني��ة ،كم��ا �أن البع���ض منها من اجلرائ��م املرتكبة �ضد
الإن�سانية ،لذلك كان �إخ�ضاعها ل�سلطان املحاكم الع�سكرية
�ض��رورة فر�ضته��ا دواع وطني��ة و�إن�ساني��ة ب��ذات الوق��ت.
والث��اين ه��و �أن على الفرد �أن ينظ��م �سلوكه وهو يف اخلارج
بطريق��ة ال ت�س��يء �إىل �سمع��ة بل��ده ،و�إمن��ا علي��ه �إعطاء
فكرة ح�سنة عنها.
ومم��ا جتدر الإ�ش��ارة �إليه هو �أن امت��داد تطبيق قانون
الق�ض��اء الع�سك��ري عل��ى م��ا يرتك��ب م��ن جرائ��م خ��ارج
ال�سلطن��ة� ،أو بكلم��ة �أك�ثر �شمولي��ة ،امت��داد االخت�صا�ص
القانوين خ��ارج ال�سلطنة حالة لي�ست غريبة عن القوانني
العماني��ة� ،إذ ن�ص عليها يف قانون اجلزاء العماين،فقد قرر
ه��ذا الأخري ،وه��و ينظم �سري��ان قواعده من حي��ث املكان،
نوع��ا من ال�صالحي��ة ت�سمى بال�صالحي��ة ال�شخ�صية()35
ومبوجبه��ا يت��م تطبي��ق قواع��ده عل��ى كل عم��اين يرتكب
جناي��ة �أو جنح��ة يف اخل��ارج ،وف��ق �شروط معين��ة(.)36
لذل��ك ف���إن كال م��ن القانون�ين يق��رر ذات املب��د�أ ،ولك��ن م��ا
مييزهم��ا ع��ن بع���ض ،يف ه��ذا املج��ال ،ه��و �أن ال�صالحي��ة

املقررة يف قانون اجلزاء �أو�سع نطاقا مما هي عليه يف قانون
الق�ض��اء الع�سك��ري� ،إذ وفقا لها ،يخ�ض��ع �إىل �سلطان قانون
اجل��زاء ،كل عماين يرتكب �أي جرمية م��ن نوع اجلناية �أو
اجلنحة،و�أحيانا القباح��ة (املخالفة) كذلك ،يف حني �أنه
مبوج��ب ال�صالحية الثانية يقت�صر �سري��ان قانون الق�ضاء
الع�سكري على الأفراد اخلا�ضعني لأحكامه فقط.

ومن �أج��ل تطبيق ال�صالحي��ة ال�شخ�صية،
مبفهومها اخلارجي ،ي�شرتط الآتي:

�-1أن يك��ون مرتكب اجلرمية �أح��د الأفراد اخلا�ضعني
لأحكام قانون الق�ضاء الع�سكري.
� -2أن تك��ون اجلرمي��ة جناي��ة �أو جنح��ة( ،)37وم��ن
اجلرائ��م الداخلة يف اخت�صا���ص الق�ضاء الع�سكري .ويراد
بذل��ك اجلرائ��م الت��ي ورد الن�ص عليه��ا يف قان��ون الق�ضاء
الع�سك��ري (امل��واد م��ن � 82إىل � ،)111أو ما تع��د عموما من
اجلرائم التي تخت�ص بها املحاكم الع�سكرية( املادة  15من
قانون الق�ضاء الع�سكري).
ومم��ا يالح��ظ �أن امل�ش��رع العم��اين  ،وه��و يق��رر عقاب
م��ن يرتك��ب جرمي��ة اجلناي��ة �أو اجلنح��ة يف اخل��ارج،
وفق��ا لأحكام قان��ون الق�ض��اء الع�سكري ،مل يب�ّي نّ موقفه،
فيم��ا �إذا كان ي�ش�ترط �أن تك��ون اجلرمي��ة معاقب��ا عليه��ا
يف كال القانون�ين العم��اين والأجنب��ي� ،أي �أن تك��ون هن��اك
ازدواجي��ة يف التج��رمي� ،أم ال ي�ش�ترط ذل��ك .لذلك نرى،
وعل��ى الرغم م��ن عدم وجود الن�ص الذي يب�ّيننّ هذا الأمر،
�أن��ه ال ي�ش�ترط �أن تك��ون هن��اك ازدواجي��ة يف التج��رمي
م��ن �أج��ل �سري��ان قواع��د قان��ون الق�ض��اء الع�سك��ري على
اجلرائم التي ترتكب من قبل الأفراد اخلا�ضعني لأحكامه
يف اخل��ارج� ،إذ �أن مث��ل ه��ذه االزدواجي��ة ميك��ن �أن تثار� ،أو
يبح��ث �أمر تطلب وجودها ،عندما تكون اجلرمية املرتكبة
م��ن اجلرائم املن�صو���ص عليها يف قانون اجل��زاء ،ومن �أجل
تطبيق �أحكامه .ومرد هذه التفرقة ،بني القانونني يف هذا
النطاق،كما نرى ،تعود �إىل �أن اجلرائم الوارد الن�ص عليها
يف قان��ون الق�ض��اء الع�سك��ري� ،أك�ثر خط��ورة وج�سامة من
تلك التي ن�ص عليها يف قانون اجلزاء ،فهي يف �إطارها العام
تتعل��ق بامل�صلحة الوطنية ،لذلك ف�إن قواعده ت�سري ،على
من يرتكب يف اخلارج  ،من الأفراد اخلا�ضعني لأحكامه� ،أيا
من اجلرائم الواردة فيه ،حماية لتلك امل�صلحة ،وذلك دون
النظ��ر �إىل القانون ال��ذي ارتكبت فيه اجلرمي��ة ،فيما �إذا
كان يعاقب على تلك اجلرمية �أم مل يكن ،والقول بغري ذلك
41
يونيو 2012م  -العدد 129

دراسلت قانونية

معن��اه توق��ف تل��ك احلماي��ة عل��ى موق��ف القان��ون
الأجنب��ي من اجلرمية املرتكبة ،الت��ي مت�س �إحدى امل�صالح
الأ�سا�سية للبلد ،وهذا ما ال ميكن الت�سليم به.
ومما ي�ؤيد ما قلنا به هو �أن امل�شرع العماين قد عاقب
يف قان��ون اجل��زاء ،ووفق��ا لل�صالحي��ة الذاتي��ة ،يف امل��ادة
الثامن��ة ،عل��ى اجلرائم املرتكبة يف اخل��ارج ،التي ت�ضر �إما
ب�أم��ن �أو اقت�صاد الدول��ة �أو كرامة املواط��ن العماين ،وهي
م��ن اجلرائم التي ترتق��ي �إىل م�ستوى اجلرائ��م اجل�سيمة
املن�صو���ص عليه��ا يف قانون الق�ض��اء الع�سك��ري،دون النظر
فيم��ا �إذا كان قانون البلد الذي وقعت فيه اجلرمية يعاقب
عليها من عدمه(.)38
�-3أن ال يك��ون هن��اك �أمر قانوين يح��ول دون مالحقة
اجلاين.
ال يكف��ي حتق��ق ال�شرط�ين ال�سابق�ين من �أج��ل تطبيق
ال�صالحي��ة ال�شخ�صية على الفرد اخلا�ض��ع لأحكام قانون
الق�ضاء الع�سكري ،ال��ذي يرتكب جرمية يف اخلارج داخلة
يف اخت�صا���ص الق�ض��اء الع�سك��ري ،و�إمن��ا ي�ش�ترط ف�ض�لا
ع��ن ذل��ك� ،أن ال يوج��د ما مينع م��ن معاقبت��ه قانونا داخل
ال�سلطنة .وقد بينّ امل�شرع هذا املانع بالآتي:
أ� -أن ال يك��ون اجل��اين ق��د حوكم عن جرميت��ه اخلا�ضعة
لقان��ون الق�ض��اء الع�سك��ري يف اخل��ارج ونف��ذت العقوب��ة
قائمة
املراجع:لو حوكم يف اخلارج ونفذت
عليه(� .)39إذ �أنه
املحك��وم بها
العقوبة عليه تكون الدع��وى اجلزائية بحقه قد انق�ضت،
وبالت��ايل ال يجوز �إع��ادة حماكمته جم��ددا ،وهذا تطبيق
للم��ادة  1/32من قان��ون اجلزاء ،حيث ج��اء فيها( ال تتم
املالحق��ة ب�ش���أن الفع��ل الواح��د �إال م��رة واح��دة) .ومم��ا
يالح��ظ بهذا ال�ش���أن �أن امل�شرع مل ي�ش�ترط ،كما هو احلال
يف امت��داد قان��ون اجل��زاء وفق��ا لل�صالحي��ة الذاتي��ة (
امل��ادة  8من قان��ون اجلزاء)� ،أن تكون الأح��كام قد �صدرت
عل��ى الفاعل بناء عل��ى طلب �أو �إخبار ر�سم��ي من ال�سلطات
العمانية.
�أم��ا يف احلال��ة الت��ي مل يحاكم فيه��ا الفاع��ل� ،أو حكم
علي��ه ،ولكنه هرب قبل تنفيذ احلك��م عليه ،ف�إنه �سيحاكم
وفقا لقان��ون الق�ض��اء الع�سكري ،عند عودت��ه �إىل �سلطنة
عمان.
ب� -أن ال تك��ون الدع��وى قد انق�ض��ت �أو العقوبة بعفو
ع��ام �أو خا���ص �أو مبرور الزم��ن� .إذ �أن انق�ض��اء الدعوى �أو
42
يونيو 2012م  -العدد 129

العقوب��ة لأي م��ن الأ�سباب �أع�لاه بحق املته��م ،يحول دون
�سريان قواعد قانون الق�ضاء الع�سكري حينها.
وواق��ع الأم��ر �إن انق�ض��اء الدع��وى العمومي��ة
بالعف��و(�،)40أو مب�ض��ي امل��دة ،يع��د تطبيقا مل��ا ن�صت عليه
امل��ادة  15من قانون الإج��راءات اجلزائية ،كما �أن انق�ضاء
العقوب��ة ب��ذات الأ�سباب ،يعد تطبيقا مل��ا ن�صت عليه املادة
 62من قانون اجلزاء(.)41
وجت��در الإ�شارة �إىل �أن املادة الثالثة من قانون الق�ضاء
الع�سك��ري ق��د ق��ررت ع��دم انق�ض��اء الدع��اوى العمومي��ة
املتعلق��ة ببع���ض اجلرائ��م مب�ض��ي امل��دة ،وع��دم �سق��وط
الأح��كام ال�صادرة ب�ش���أن تلك اجلرائم مب��رور الزمن ،فقد
ج��اء فيه��ا ( ال ت�س��ري �أح��كام انق�ضاء الدع��وى العمومية
مب�ض��ي امل��دة عل��ى جرائ��م التج�س���س وجرائ��م التم��رد
والع�صي��ان والفتنة وجرائم الإب��ادة اجلماعية واجلرائم
�ض��د الإن�ساني��ة وجرائ��م احل��رب املن�صو�ص عليه��ا يف هذا
القانون ،وال ت�سق��ط الأحكام ال�صادرة ب�ش�أن هذه اجلرائم
مبرور الزمن).
قائمة املراجع:
( )1كان يوج��د �إىل جانب املحكمة الع�سكري��ة لل�شرطة،حماكم �أخرى يخ�ضع
له��ا �أف��راد ق��وات ال�سلط��ان امل�سلح��ة ن�ص عليه��ا م��ع الإج��راءات الواجب��ة الإتباع
مل�ساءلته��م يف تنظي��م خا���ص ي�سمى (النظ��م ال�سلطانية لع��ام  .)1977حيث جاء يف
امل��ادة  3م��ن الف�ص��ل الثالث م��ن الق�سم الأول من تل��ك النظم ،خ�ضوع جمي��ع الأفراد
الع�سكريني العاملني بالق��وات امل�سلحة مبن فيهم الن�ساء والفتيان واملدنيني املجندين
لقانون ال�ضبط والربط الع�سكري املن�صو�ص عنه يف هذه النظم..
( )2وزع قان��ون الق�ض��اء الع�سكري قواعده على ف�صل متهي��دي و�أربعة �أق�سام،
وف�ص��ل م�ضامينها ب�أن جعل الف�صل التمهيدي يف التعريفات والأحكام العامة،و�ضمنه
ّ
امل��واد م��ن (� 1إىل  ،)5وخ�ص�ص الق�سم الأول للق�ض��اء الع�سكري و�ضمنه املواد من ( 6
�إىل  ،)44وق�ص��ر الق�س��م الث��اين على الإج��راءات اجلزائية و�ضمنه امل��واد من ( 45
�إىل  ،) 79و�ص��رف الق�س��م الثال��ث �إىل اجلرائ��م والعقوب��ات و�ضمنه امل��واد من ( 80
�إىل  ،)111و�ص�ّي رّ الق�سم الرابع يف التظلم��ات الإدارية و�ضمنه املواد من ( � 112إىل
.)136
( )3عل��ى الرغم من �أن اخت�صا�ص املحاك��م الع�سكرية حمددا ب�صفة �أ�شخا�ص
معين�ين� ،إال �أن��ه ميكن �أن يك��ون اخت�صا�صا �شامال  ،يخ�ضع ل��ه جميع الأ�شخا�ص بغ�ض
النظ��ر ع��ن �صفاتهم ،وذلك عند �إعالن حالة الط��وارئ �أو التعبئة العامة (املادة 16
م��ن قانون الق�ض��اء الع�سكري) .كما ميكن �أن ميتد لي�شمل جرائما من نوع معني ،وذلك
دون االلتفات �إىل �أ�شخا�ص مرتكبيها� ،أي يكون (اخت�صا�صا نوعيا) تنظر على �سبيل
املث��ال( امل��واد  93 ،91 ،89م��ن قان��ون الق�ض��اء الع�سك��ري)� .إذ كان��ت الن�صو�ص التي
تعاق��ب على تلك اجلرائم تبد�أ بالقول (يعاقب مرتكب��و الأفعال الواردة ، )....كما
هو احلال يف املادتني  ،90و� ،91أو ( يعاقب  ...........كل من ارتكب فعال،).....كما
ه��و احلال يف املادة  93م��ن ذات القانون ،ولي�س القول يعاق��ب كل فرد (،يراد بالفرد
هن��ا ال�شخ���ص ذي ال�صفة الع�سكري��ة حقيقة �أو حكم��ا ،كما �سريد بيان��ه الحقا)� ،أو
الق��ول كل م��ن كان خا�ضعا لأحكام ه��ذا القانون ،وهذا يعني خ�ض��وع من كان غري ذي
�صفة ع�سكرية�،أو بكلمة �أ�شمل ،من كان غري خماطب ب�أحكام قانون الق�ضاء الع�سكري
�أ�صال� ،إىل املحاكم الع�سكرية مبجرد ارتكابه للجرمية التي حددها القانون الأخري.
و�ستكون لنا وقفة مع هذا الأمر يف مقال �آخر.
( )4تطرق امل�شرع العماين �إىل مو�ضوع االخت�صا�ص يف الف�صل الأول من الباب
الثال��ث م��ن قانون الإجراءات اجلزائية ،يف املواد م��ن � 137إىل  .144وقد مت تعديل
امل��ادة  141م��ن ذات القانون التي كانت تن�ص على ( يتحدد االخت�صا�ص باملكان الذي
وقع��ت في��ه اجلرمية �أو الذي يقيم فيه املته��م �أو الذي يقب�ض عليه فيه) ،لتكون بعد

التعدي��ل عل��ى النحو الآتي(يتحدد االخت�صا�ص باملكان ال��ذي وقعت فيه اجلرمية �أو الذي
يقي��م في��ه املتهم �أو ال��ذي يقب�ض عليه فيه .ويج��وز بقرار من وزير الع��دل لأ�سباب يقدرها
وبناء على طلب رئي�س املحكمة املخت�صة �أو املدعي العام �إحالة الدعوى العمومية �إىل �أية
حمكمة �أخرى خمت�صة نوعيا بالدعوى).
( )5انظ��ر د ،حمم��ود جنيب ح�سني� ،ش��رح قانون الإجراءات اجلنائي��ة ،دار النه�ضة
العربية� ،1988،ص .723
( )6انظ��ر م�ؤلفن��ا �ش��رح قانون الإج��راءات اجلزائي��ة العماين ،اجل��زء الثاين ،دار
الثقافة للن�شر والتوزيع� ،2011 ،ص. 66
( )7انظ��ر د� .أحم��د فتحي �س��رور ،الو�سيط يف قان��ون الإج��راءات اجلنائية ،املجلد
الأول ،اجلزءان الأول والثاين ،الطبعة الرابعة� ،ص .675
( )8انظ��ر د ،م�أمون حممد �سالمة،الإجراءات اجلنائي��ة يف الت�شريع امل�صري ،اجلزء
الثاين،دار النه�ضة العربية� ،1996 ،ص .54
(� )9أم��ا �إذا متت خمالفة قواعد الوالية ،ف�إن احلكم �أو الإجراء املتخذ يعد منعدم ًا.
انظ��ر د .م�أم��ون حممد �سالمة ،املرج��ع ال�سابق� ،ص .54ذل��ك �أن االخت�صا�ص �شرط ل�صحة
احلك��م ال لوج��وده القانوين .نق�ض م�ص��ري 4 ،مار�س �سنة ،1981جمموع��ة �أحكام النق�ض،
�س ،32رقم � ،34ص.214
( )10ه��ذا ف�ض ًال عن االخت�صا�ص الوظيفي ال��ذي يتحدد بناء على املرحلة التي متر
به��ا اخل�صوم��ة اجلزائية� ،إذ �أن ل��كل منها ن�شاط ًا معين�� ًا فهناك التحقيق وم��ن ثم املحاكمة
وبعد ذلك تنفيذ الأحكام .انظر د� .أحمد فتحي �سرور ،املرجع ال�سابق� ،ص .677
( )11للزي��ادة يف التفا�صيل انظر م�ؤلفنا �شرح قانون الإجراءات اجلزائية العماين،
اجلزء الثاين ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع�، 2011 ،ص. 69- 67
( )12نق�ص��د باحلال��ة الظرفي��ة ،الوق��ت الذي يكت�سب في��ه ال�شخ�ص �صف��ة معينة،
�أو يتواج��د في��ه ،ك�صف��ة الأ�س�ير ،وذلك يف زم��ن احلرب ( امل��ادة  4/14من قان��ون الق�ضاء
الع�سكري)� ،أو التواجد على �أر�ض ال�سلطنة ،وكان ممن ن�صت عليهم الفقرة  5من املادة  1من
قان��ون الق�ضاء الع�سكري ،حيث يتم بن��اء على تلك احلالة الظرفية خ�ضوعه �إىل املحاكم
الع�سكرية املن�صو�ص عليها يف قانون الق�ضاء الع�سكري .
( )13انظ��ر د.ح�سن �ص��ادق املر�صفاوي ،املر�صفاوي يف قان��ون الإجراءات اجلنائية،
من�ش���أة املع��ارف بالإ�سكندري��ة��� ،1996 ،ص .526د .م�أم��ون حممد �سالمة ،املرج��ع ال�سابق،
���ص  .67د .ر�ؤوف عبيد ،مبادئ الإج��راءات اجلنائية يف القانون امل�صري ،الطبعة ال�سابعة
ع�ش��رة ،دار اجلي��ل للطباع��ة��� ،1989 ،ص .580د .عم��ر ال�سعي��د رم�ض��ان ،مب��ادئ قان��ون
الإج��راءات اجلنائي��ة ،اجلزء الثاين ،دار النه�ضة العربي��ة� ،1989،ص  .29د .فوزية عبد
ال�ستار� ،شرح قانون الإجراءات اجلنائية ،دار النه�ضة العربية� ،1986،ص.442
( )14بين��ت امل��ادة  15من قان��ون الق�ضاء الع�سك��ري نطاق اجلرائم الت��ي تخت�ص بها
املحاك��م الع�سكري��ة  ،فذك��رت �أن االخت�صا���ص ي�شم��ل اجلرائ��م املن�صو���ص عليه��ا يف قانون
الق�ض��اء الع�سك��ري ،واجلرائم املن�صو���ص عليها يف قانون اجل��زاء �أو �أي قان��ون �آخر متى ما
ارتكبه��ا اخلا�ضع��ون لأح��كام قانون الق�ض��اء الع�سك��ري يف املع�سكرات �أو غريه��ا من املناطق
الع�سكرية �أو الأمنية واجلرائم التي ترتكب ب�سبب ت�أدية الواجب الوظيفي.
واجلرائ��م املن�صو���ص عليه��ا يف قانون الق�ض��اء الع�سكري هي تلك الت��ي ورد ذكرها يف
املواد من (� 82إىل .)111
( )15ويفهم ذلك من عدم الن�ص على اخت�صا�ص املحاكم الع�سكرية ح�صرا.
( )16ه��ذا م��ع الإ�ش��ارة �إىل �أن اخت�صا�ص االدع��اء الع�سكري من املمك��ن �أن ميتد �إىل
غ�ير الأ�شخا�ص اخلا�ضعني �إىل �أحكام الق�ضاء الع�سك��ر.ي وذلك حال ا�شرتاكهم يف جرائم
تدخل يف اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري (املادة  2/54من قانون الق�ضاء الع�سكري).
(� )17إن ال�صفات التي على �ضوئها يخ�ضع ال�شخ�ص لقانون الق�ضاء الع�سكري ،تدخل،
عن��د املناق�شات الفقهية ،يف ب��اب املعايري التي حتدد بناء عليه��ا اجلرمية الع�سكرية .،ومن
�أج��ل الوق��وف عل��ى تلك املعاي�ير انظر،د .ع��زت م�صطفى الد�سوق��ي� ،شرح قان��ون الأحكام
الع�سكري��ة ،الكت��اب الأول ،الطبع��ة الأوىل ،مكتب��ة النه�ض��ة امل�صري��ة��� ،1991 ،ص ،44د.
�إبراهيم �أحمد عبد الرحيم ال�شرقاوي ،املرجع ال�سابق� ،ص.123
( )18عرف��ت الفق��رة  15من املادة  1من قانون الق�ض��اء الع�سكري ال�ضابط ب�أنه ( كل
من منح الرباءة ال�سلطانية).
( )19عرف��ت الفق��رة  16م��ن امل��ادة  1من قان��ون الق�ض��اء الع�سكري الرت��ب الأخرى
ب�أنهم( كل جمند رتبته دون رتبة �ضابط).
( )20انظر مقدمة املادة  14من قانون الق�ضاء الع�سكري.
( )2انظ��ر القا�ض��ي د� .سمي��ح عب��د الق��ادر املج��ايل ،القا�ض��ي الع�سك��ري علي حممد
املبي�ضني� ،شرح قان��ون العقوبات الع�سكري ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع1429 ،هـ 2008-م،
�ص.55

( )22من املمكن �أن تكون ل�شرطة عمان ال�سلطانية تلك ال�صفة� ،أي ال�صفة الع�سكرية،
�أو لأي وح��دة م��ن وحداته��ا وذل��ك عندم��ا تدم��ج ،ب�أمر من جالل��ة ال�سلط��ان ،يف احلاالت
اال�ستثنائية  ،يف قوات ال�سلطان امل�سلحة ،فقد جاء يف املادة الثامنة من قانون ال�شرطة رقم
 1990/35املعدل القول ب�أنه ( يجوز يف احلاالت اال�ستثنائية دمج �شرطة عمان ال�سلطانية
�أو �أي وحدة من وحداتها يف قوات ال�سلطان امل�سلحة ويكون ذلك ب�أمر من جاللة ال�سلطان.
وتخ�ضع �شرطة عمان ال�سلطانية �أو الوحدة التي مت دجمها يف هذه احلاالت لقيادة القوات
امل�سلح��ة وجلميع الواجب��ات املقررة لها �أثناء هذه الفرتة الت��ي يحددها جاللة ال�سلطان).
للزي��ادة يف التفا�صي��ل انظ��ر العقي��د الدكتور �سامل ب��ن را�ش��د العلوي،ال�سلط��ات الت�أديبية
لأع�ضاء ال�شرطة يف عمان ،الطبعة الأوىل ،دار الفكر العربي 1420 ،هـ  2004 -م � ،ص. 86
( )23انظر د .عزت م�صطفى الد�سوقي ،املرجع ال�سابق� ،ص.37
( )24ن�ص��ت امل��ادة  16من قانون الق�ضاء الع�سكري على �أنه ( للقائد العام عند �إعالن
حال��ة الطوارئ �أو التعبئة العام��ة �إحالة مرتكب �أي جرمية للق�ضاء الع�سكري ،ولو كان من
غري اخلا�ضعني لأحكام هذا القانون)
( )25فعل��ى �سبيل املثال ن�صت املادة  90على عقاب مرتكبي الأفعال الواردة يف املادة
 89دون �أن ت�ش�ترط �أن يكون��وا من اخلا�ضعني لأحكام قان��ون الق�ضاء الع�سكري ،وهو الأمر
الذي تكرر يف املادتني  92و ،93وغريهما من املواد.
( )26انظر يف تف�صيل ذلك النقا�ش د� .إبراهيم �أحمد عبد الرحيم
ال�شرقاوي ،النظرية العامة للجرمية الع�سكرية � ،2007 ،ص.392
( )27انظر د� .إبراهيم �أحمد عبد الرحيم ال�شرقاوي ،املرجع ال�سابق� ،ص.393
( )28تنظ��ر كذل��ك املادت�ين  55و  58م��ن ذات القان��ون .وجت��در الإ�ش��ارة �إىل �أنن��ا
ا�ستندن��ا �إىل قان��ون اخلدم��ة املدني��ة  ،للتدليل عل��ى ما نق��ول،ال �إىل النظ��م ال�سلطانية �أو
غريه��ا من النظ��م والقواعد التي تنظم العالق��ة الوظيفية بني املدني�ين والقوات امل�سلحة
�أو ق��وات الأم��ن ،وذل��ك نتيجة لع��دم ن�شرها كاملة ،مما ح��ال دون االطالع عليه��ا ،ومن ثم
اال�ستناد �إليها.
( )29انظ��ر القا�ض��ي د� .سمي��ح عبد القادر املج��ايل والقا�ضي الع�سك��ري علي حممد
املبي�ضني ،املرجع ال�سابق� ،ص.61
( )30ويفهم هذا املعنى لأ�شخا�ص املتقاعدين من ن�ص الفقرتني  2 ،1من املادة  14من
قانون الق�ضاء الع�سكري.
( )31انظ��ر ل��واء جمال الدين �س��امل حجازي ،عميد حلمي عبد اجل��واد الدقدوقي،
مو�سوعة الق�ضاء اجلزائي ،اجلزء الأول،الطبعة الثانية� ،1986 ،ص.82
( )32انظ��ر امل�ست�ش��ار �شري��ف عتل��م القان��ون ال��دويل �ألإن�ساني��ي ،دلي��ل للأو�ساط
الأكادميية بدون �سنة طبع ومطبعة� ،ص 36من الكتاب الثالث.
( )33انظ��ر تفا�صيل اتفاقية جنيف الثالثة �شبك��ة املعلومات الدولية ( الأنرتنت)
على املوقع التايلhtml.umn.edu/humanrts/arab/b092.www1 .:
( )34م��ن املمك��ن �أن يق��ال �أن طلب��ة الكلي��ات واملعاهد ومراك��ز التدري��ب الع�سكرية
ي�ضمه��م معنى منت�سبو الق��وات امل�سلحة وقوات الأم��ن ،لذلك خال التعريف ال��وارد للأفراد
م��ن ذكره��م� ،إال �أن��ه يف احلالة التي ينظ��ر �إىل �أولئك الطلبة من خالل م��ا جاء يف الفقرة
 1م��ن امل��ادة  14من ذات القان��ون ،التي حددت من يخ�ضع لأحكام قان��ون الق�ضاء الع�سكري
يالح��ظ �أنها قد ذكرت منت�سبي القوات امل�سلحة وقوات الأمن من ال�ضباط والرتب الأخرى
واملدنيني،وكذل��ك الطلب��ة ،مم��ا قد يفه��م منه �أنه��م لي�سوا من تل��ك الق��وات ،و�إن كانت لهم
ال�صف��ة الع�سكري��ة ،وه��ذا ق��د ي���ؤدي �إىل القول بع��دم �شمولهم بن���ص املادة  17م��ن قانون
الق�ضاء الع�سكري.
(� )35إىل جان��ب ال�صالحي��ة ال�شخ�صي��ة توج��د هن��اك ال�صالحي��ة الذاتية ،انظر
املادة الثامنة من قانون اجلزاء ،وال�صالحية ال�شاملة ،انظر املادة  12من قانون اجلزاء.
( )36للزي��ادة يف التفا�صي��ل انظ��ر د .ع��ادل العاين�،ش��رح قانون اجل��زاء العماين،
الطبعة الأوىل� ،2008،ص. 1131-121
( )37مما يعني ا�ستثناء القباحة من نطاق ال�صالحية.
( )38انظر املادة  9من قانون اجلزاء.
( )39ه��ذا بطبيع��ة احل��ال عندم��ا تك��ون اجلرمي��ة معاقب��ا عليه��ا يف قان��ون البلد
الأجنبي.
( )40انظ��ر يف تف�صي��ل ذل��ك م�ؤلفنا �ش��رح قانون الإج��راءات اجلزائي��ة العمانية،
اجلزء الأول ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع� ،2009 ،ص .209
( )41تنق�ضي العقوبة بالعفو �سواء كان عفوا عاما �أو عفوا خا�صا ،ح�سب ن�ص املادة
 62من قانون اجلزاء العماين.
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مقال
�إعداد/طالل بــن عبداللـه املعمري

م�شرف �أمن ديوان عام وزارة ال�سياحة

من��ذ ق��دم التاريخ عرف الإن�سان ب�شغفه للرتحال من مكان اىل �آخر وذل��ك لأداء مهمة �أو زيارة مكان
م��ا وم��ع مرورالزمن تطور هذا املفهوم تط��ورا جذريا متا�شيا مع تنوع �أهداف الرتح��ال وهو ما ن�سميه يف
زمنن��ا املعا�ص��ر بال�سياحة .وتعرف ال�سياحة ب�أنها الن�شاط الذي يقوم به الفرد �أو جمموعة من الأفراد
بال�سف��ر �إىل وجه��ة ما لفرتة حمددة ينتج عنه االطالع على احل�ض��ارات و الثقافات لتلك الوجهة�,إال �أن
تكتف مبجال الرتفيه والتجوال فقط بل اقتحمت جميع جماالت احلياة لذلك خرجت من
ال�سياحة مل
ِ
النطاق املحدد لها و�أخذت بالتنوع على ح�سب املجال الذي تت�أثر به وت�ؤثر عليه.
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لقد توقع البع�ض منذ �سنوات �أن تقل حركة القطاع
ال�سياحي مع تطور الإع�ل�ام وظهور �شبكة املعلومات
الدولية التي تعج باملعلومات وال�صور والبيانات ولكن
على عك�س ذلك متاما �أ�صبحت من �أهم م�صادر الدخل
القومي لكثري من بلدان العامل �ش�أنها �ش�أن م�صادر الدخل
الأخرى هذا ما �أكدته املعار�ض
وامل������ؤمت�����رات ع��ل��ى �أن
ال�سياحة راف��د م�ستقر
وم��ت��ن��ام��ي ل���ذا ك���ان من
الأه��م��ي��ة �أن ي��ت��م عمل
اخل����ط����ط وال����ت����داب��ي�ر
الأم��ن��ي��ة للحفاظ عليه
وه���ذا م��ا نتج عنه مفهوم
(الأمن ال�سياحي).
يعرف الأم���ن ال�سياحي
ب��������أن�������ه جم�����م�����وع�����ة م���ن
الإج���������������راءات واخل���ط���ط
واخل��ط��وات والأن��ظ��م��ة التي
تتخذها الدولة لت�أمني املواقع
ال�سياحية وحماية ال�سائحني
الداخلني واخلارجني من �أية خماطر مادية �أو معنوية
مبا يف ذلك �أعمال اال�ستغالل واخلداع والتزوير �سواء
�صدرت عن ال�سائحني �أنف�سهم �أو اجلهات املعنية بتوفري
وتطوير ال�سياحة يف البلد املعني.
يعترب الأم��ن ال�سياحي ج��زء ًا من منظومة الأم��ن
ال�شامل ويتكون من عن�صران �أ�سا�سيان وهما ال�سياحة
و الأمن ,وبالرغم �أن ال�سياحة تعتمد على العديد من
املقومات �إال �أن الأمن يعترب الأهم من بينها �إذ �أنه ميكنها
اال�ستغناء عن �أي عن�صر من العنا�صر الأخرى �إال الأمن
فال�سياحة ال تزدهر وال تنتع�ش وال يقبل النا�س على
ال�سفر �إىل بلد ينعدم فيه الأمن والأمان.

مع �أن التقدم التقني يف جمال ت�أمني ال�سائحني
واملواقع ال�سياحية جعلت مهام الأمن ال�سياحي
�سهلة ولكن يبقى ال��ك��ادر الب�شري هو املتحكم
بت�سخري تلك التقنية لإجناز املهام املوكلة �إليه
وبالرغم من تعدد مهام الأمن ال�سياحي التي قد
تختلف من بلد لآخر �إال �أن عدد من املهام تعترب
�أ�سا�سية حلقيق الأهداف املرجوة ونذكر منها :
•و�ضع اخلطط واال�سرتاتيجيات لت�أمني العنا�صر
الأ�سا�سية (�أماكن� ,أ�شخا�ص� ,أ�شياء) .

•مواكبة التقدم التقني ل�ل�آالت و معدات وو�سائل
الأمن احلديثة.
•و�ضع اخلطط الأمنية الوقائية الالزمة ملواجهة
الأخطار التي ت�ؤثر على قطاع ال�سياحة.
•مراقبة الن�شاطات ال�سياحية بكافة براجمها
لتوفري الأمن .
•التن�سيق م��ع اجل��ه��ات احلكومية واخل��ا���ص��ة ذات
العالقة.
•�إعداد مناذج اللوحات الإر�شادية الأمنية.
•ح��ل ومتابعة الق�ضايا وامل�شكالت الأمنية التي
قد يتعر�ض لها ال�سائح �أو القائمني على الربامج
والفعاليات ال�سياحية.
•�إعداد التعليمات والتوجيهات الأمنية لل�سياح.
•�إعداد التقارير ال�شاملة ب�صفة دورية.
�إن مهمة الأمن ال�سياحي يف معظم دول العامل ال�سياحية
غالبا ما يتم توكيل مهامها مبا�شرة لأجهزة ال�شرطة
بحيث تكون جزء منها وذلك لأن �أجهزة ال�شرطة هي
امل�س�ؤول املبا�شرة عن �أم��ن و�سالمة ال��دول داخليا �أما
بالن�سبة لأمن امل�ؤ�س�سات اخلا�صة داخليا فيقع على عاتق
اجلهة نف�سها على �أن تكون حتت �إ�شراف الأمن ال�سياحي
مبا�شرة.

�إن اجل��ه��ة امل�����س��ؤول��ة ع��ن الأم���ن ال�سياحي
ترتبط ارتباطا وثيقا باجلهة املعنية بال�سياحة
بوجه خا�ص وبامل�ؤ�س�سات احلكومية �أو اخلا�صة
الأخرى على وجه العموم وذلك للتمكن من عمل
قاعدة بيانن �شاملة ونذكر بع�ض �أهم اجلهات ذات
العالقة:
•اجلهات املعنية بالأمن.
•اجلهات املعنية بالإعالم.
•اجلهات املعنية بال�صحة.
•اجلهات املعنية بالبيئة.
•اجلهات املعنية بالدفاع املدين والإ�سعافات والطوارئ.
•اجلهات املعنية بالآثار.
•اجلهات املعنية باملوانئ اجلوية والربية والبحرية.
•اجلهات املعنية باملتاحف.
•اجلهات املعنية بامل�ؤمترات واملعار�ض.
•مكاتب ال�سفارات.
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•اجلهات املعنية بالنقل.
•اجلهات املعنية باالت�صاالت.
•اجلهة املعنية بالأر�صاد اجلوية.

ولكل جزء من البلد ال�سياحي يجب ت�أمينه
عموما والكن هنالك �أماكن ذات جذب �سياحي هام
يجب �أن ت�صب معظم اجلهود لت�أمينها وهي:
•�أم����اك����ن الإق����ام����ة:ف����ن����ادق��� ,ش��ق��ق ف��ن��دق��ي��ة,
ا�سرتاحات,منتجعات ,خميمات ...
•�أم��اك��ن الآث�����ار :ق�ل�اع ,ح�����ص��ون ,م��ت��اح��ف,م��واق��ع
تاريخية ,مواقع دينية ...
•�أم��اك��ن الرتفيه واال�ستجمام:حدائق� ,شواطئ,
منتجعات �صحية ,العيون املائية ,ال�سدود ...
•�أماكن ت�سوق�:أ�سواق عامة� ,أ�سواق �شعبية ,جممعات
جتارية ,مناطق �صناعية...
•�أم��اك��ن غ��ذاء:م��ق��اه��ي ,مطاعم ع��امل��ي��ة ,مطاعم
�شعبية...
•�أم���اك���ن ال���ف���ع���ال���ي���ات:م����ؤمت���رات ,م��ه��رج��ان��ات,
معار�ض,ندوات ,ور�ش عمل ...
•�أم��اك��ن ال��ن��ق��ل:حم��ط��ات وو���س��ائ��ل التنقل ب�شتى
�أنواعها...

يعد قطاع ال�سياحة بتنوع ن�شاطاته قطاعا
عايل املخاطر ذلك ما يرتتب عليه وجود تنا�سب
طردي بينه وبني الأمن ومن هذه املخاطر:
•�إخالل ال�شركات ال�سياحية بالتزاماتها .
•تعر�ض من�ش�آت الإقامة ملخاطر احلريق �أو احلوادث
العار�ضة يف مكان الإق��ام��ة  ,ب�سبب ع��دم ح�صول
املن�ش�أة على الرتاخي�ص التي ت�ضمن حيازة املن�ش�أة
ل�شروط الأمن ال�سالمة.
•تعر�ض �أن�شطة زي��ارة املواقع ال�سياحية ملخاطر
�أمنية مثل ال�سرقة واالعتداء .
•عدم ح�صول املر�شدين ال�سياحيني على الرتاخي�ص
التي تتوفر فيها ال�شروط القانونية وما قد يقع من
املر�شد نف�سه من جرائم �ضد ال�سياح .
•ارتكاب ال�سائح نف�سه جرمية بحق ال�سياح الآخرين
�أو القائمني على ال�سياحة �أو الأماكن ال�سياحية.
•عدم احرتام العادات والتقاليد .
•�أعمال الت�سول والغ�ش واالحتيال واال�ستغالل.
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�إن اجل��ه��ات امل�سئولة ع��ن الأم���ن ال�سياحي
والعاملني بها هم مفتاح الأمان الذي يربط بني
ال�سائح والقائمني على القطاع ال�سياحي لذا كان
البد من االهتمام ب�صفات و�سلوكيات ومهارات
يتحلى بها موظفوالأمن ال�سياحي ونذكر منها:
•اللباقة وح�سن التعامل .الأمانة.
•الإملام ب�أ�سا�سيات الإ�سعاف الأويل.
•اللياقة البدنية.
•�ضبط النف�س .
•املعرفة .
•التعاون .
•الإملام بامل�صطلحات الأ�سا�سية لعدد من لغات العامل
لت�سهيل التوا�صل مع ال�سياح عند احلاجة .

نظرا لأهمية الأم���ن ال�سياحي فقد �شكلت
العديد من املنظمات و�أقيمت العديد من امل�ؤمترات
وال��ن��دوات على امل�ستوى ال��دويل والتي ال تخلو
�أجندتها عن ذكر هذا املجال ونذكر منها:
•منظمة ال�سياحة العربية.
•منظمة ال�سياحة العاملية.
•منظمة ال�سياحة الأفريقية.
•منظمة ال�سياحة العاملية لل�شرق الأو�سط.
•امل�ؤمترات العربي مل�سئويل الأمن ال�سياحي.
•امل�ؤمترات العاملي لل�سياحة اجليولوجية.
المراجع:
•�شبكة املعلومات الدولية.
•الأمن ال�سياحي(:علي فايز اجلنحي).
•الأم��ن ال�سياحي املفهوم والتطبيق(:حممد �أحمد
العمري)
•�صناعة ال�سياحة والأم���ن ال�سياحي(:م�صطفى
يو�سف كايف)
•�إج�������راءات ال��وق��اي��ة م���ن اجل���رمي���ة ال�سياحية
والأثرية (:خالد علي زايد)
•الأم��ن ال�سياحي والت�شريعات ال�سياحية(:بركات

املهريات)

الزمن ال يقا�س بعدد ال�ساعات
 لتكن حتيتي لكم يف هذا احلديث مفتوحة ح�سب وقت قراءتكم ملا كتبت� ،صباحكم خري وم�سا�ؤكمخري ولكني �أ�سابق الزمن لأ�صل بفكرتي ال�صغرية �إليكم  ،حتى ال ت�أخذ من وقتكم الكثري و�أنتم تقر�ؤون
حديثي عن الوقت ،فحكايتنا الطويلة مع الوقت تق�صر مع عدد �ساعات الزمن املهدورة يف الال�شيء ومن
�أجل الال�شيء ،وبعد ذلك ومع مرور عقارب ال�ساعة ومرور الأيام املت�سارعة ي�صبح الزمن ق�صريا جدا
على حجم الإجناز الذي كان يجب �أن ننجزه .
 الأعمار ال تقا�س بعدد ال�سنني ولكنها تقا�س بحجم الإجنازات  ،فكم كبريا يف العمر ما زال بعمرطفل يف �إجنازه وكم �صغريا ً بعمر م�سن يف �إجنازه ،ولكننا نخطئ يف ح�ساب العمر ونخطئ يف االحتفال
بعيد ميالدنا ملجرد �أن  360يوما قد انق�ضت من �أعمارنا وقربتنا من النهاية ،ت�ضيع ال�ساعات هدرا
و�إ�سرافا يف حلظة ا�سرتخاء طويلة ال جتر وراءها �سوى ا�سرتخاء م�ضاعف ،وحلم بزمن �سوف يتال�شى
�سريعا �إن مل نحياه كما يجب .

ال�ضابط املدين/
�شريفة بنت علي التوبية
�إدارة العالقات العامة

 مما يحا�سب عليه الإن�سان عمره فيما �أفناه ووقته كيف ا�ستفاد منه ،وماذا فعل فيه؟ فما ر�أيكمنحا�سب  ،ولو نتعلم كيف ندير الوقت يف �أعمارنا وكيف نر�سم لأنف�سنا �أهداف ًا
لو نحا�سِ ب �أنف�سنا قبل �أن
َ
نبيلة من �أجل �أن نحقق مك�سبا معين ًا لي�س �شرط ًا �أن يكون مك�سب ًا مادي ًا ولكن النجاح يف حتقيق الأهداف
هو مك�سب يف حد ذاته مهما بدت هذه الأهداف ب�سيطة لدى البع�ض .
 كل �شيء مير �سريعا ،وبذلك تكون حياتنا �سريعة جدا ً مع قيا�س ال�سرعة الذي منر بها الآن ،ولكنم�شكلتنا ال نح�سب الزمن ب�شكله ال�صحيح لذلك كثري منا يخ�سرون جد ًا ويجدون �أنف�سهم حلظة النهاية
والوقت قد انتهى فلي�س هناك وقت للعودة و�أعتقد �أن البع�ض لو �أعطي الفر�صة مرة �أخرى لعاد �إىل
�سابق عهده ول�سرقته ال�ساعات والأيام من نف�سه و�أهدافه  ،ويف ذلك �أ�شبه مبن ن�سي الهدف من خلقه
وحياته وان�شغل ب�أمور الدنيا ولهوها وكان كفة امليزان ثقيلة مبغريات احلياة والكفة الأخرى ال �شيء
فيها� ،أي ال عمل �صالح لآخرته وحينما �أتت حلظة املوت تذكر �أنه مل ُي ِّ
�صل ومل ي�صم ومل ي�ؤدي �شيئا
من �أركان الإ�سالم املطلوبة في�صرخ حلظتها ليتني �أعود لأ�صلي ،ليتني �أعود لأعبد اهلل ،ولكن الوقت قد
�أزلف ،واللحظة الأخرية قد �أتت ،ومل ي�ستغل �ساعات عمره يف عمل �صالح يقربه من اهلل.
 حلظات احلياة التي نحياها لي�س لها مقيا�س واحد مهما ت�شابهت عدد ال�ساعات التي ت�ستغرقهاولكنها بحجم مدى الت�أثري الذي ت�ؤثره على حياتنا ومدى ما ت�ستطيع �أن تفعله من تغيري يف حياتنا وما
حتدثه من ت�أثري على اللحظات الأخرى القادمة يف حياتنا ،قد تكون حياة البع�ض معتمدة على حلظة
واحدة �أحدثت كل ذلك التغيري يف حياتهم وه�ؤالء هم من �أجادوا ا�ستغالل الفر�ص جيد ًا وعرفوا قيمة
اللحظة التي يعي�شونها .
 هل جربت يوم ًا �أن تلعب لعبة الوقت ؟ هل حاولت �أن تك�سب على ح�ساب الوقت وهل م�شيت�سريع ًا لت�سابق الزمن وت�صل؟ لعبة الوقت لعبة رائعة ولكن ال يجيد الكثريون لعبها ،لأنهم حينما
ير�سمون �أهدافهم وي�ضعون �أمنياتهم ين�سون �أن الزمن هو الأ�سا�س يف جناح اللعبة  ،ف�أهدافنا النبيلة
مرتبطة بالزمن الذي ن�ستغرقه يف حتقيقها ،فلي�س مهم ًا �أن نر�سم جمموعة من الأهداف لنحققها وفق
فرتة زمنية مفتوحة ال ندرك مداها ،فالوقت لعبة الأذكياء فقط والناجحون ،لأن الف�شل مرتبط بعد
النجاح يف لعبة الوقت  ،فلي�س هناك زمن مفتوح لأن للزمن ح�ساب ال يت�أخر وال يتقدم لل�ساعة دقائق
وللدقائق ثواين وللثواين عمر �آدمي حم�سوب مبا ينجزه من �إجناز .
 لو الزمن يعود ،لو �سنوات الطفولة تعود  ،ولو ال�شباب يعود ،الأغنية امل�ستحيلة التي يتغنى بهااجلميع يف حماولة الإيحاء منهم للم�ستمع �أن الأم�س كان �أجمل ،عذرا فهذه �أغنية الفا�شلني الذين
يعلقون �أ�سباب ف�شلهم على حبال الزمن ،فمن امل�ستحيل �أن يعود الزمن ولو �أرجع الإن�سان ليعي�ش زمنه
الذي م�ضى فلن ي�أتي ب�أكرث مما �أتى به يف الأم�س ،وما احلياة �إال هذه اللحظة التي نحياها الآن ولكي
تنجح حقا ال تربط اللحظة باللحظة التي قبلها ،فقط احيا اللحظة وامنحها حقها من احلياة ،لأنك
ل�ست مت�أكد ًا �أنك �ستبقى �إىل اللحظة القادمة .
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في تنمية الوالء التنظيمي
لرجال الشرطة العاملين بالمركز

الرائد/خليفة بن حامد الفرعي

مكتب املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك
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مركز ال�شرطة هو اخللية �أو النواة الأ�سا�سية التي ت�سهم يف
املحافظة على الأمن واال�ستقرار وحماية الأرواح والأعرا�ض
والأم��وال  ،كما يع��د رافد ًا يف دعم التنمي��ة وحماية مقدرات
الوط��ن ومكت�سباته  ،ويعمل على تعزي��ز اجلهود الرامية �إىل
بل��وغ الأهداف الوطني��ة وال يتحقق ذل��ك � ،إال بوجود رجال
�شرطة ذو كفاءة عالية ت�سمو يف حمياهم وتنمو يف �سرائرهم
الأخالق الفا�ضلة واملب��ادئ الرا�سخة ،وحب العمل واالنتماء
ل��ه  ،وهنا ي�أتي الدور الإ�شرايف املهم ل�ضابط املركز يف حت�سني
الأداء وحتقيق �أهداف الر�سالة الأمنية جلهاز ال�شرطة التي
ت�سع��ى القيادة املوق��رة �إىل حتقيقها من خ�لال �إيجاد خطط
عمل وممار�سات تواكب الت�شريعات والأنظمة الوظيفية

�أهمية الوالء التنظيمي يف مراكز ال�شرطة:

نادت العديد من الدرا�سات والبحوث ب�أهمية الوالء التنظيمي
يف حي��اة املنظم��ات على اختالفه��ا ،و�أثره الوا�ضح عل��ى �سري العمل
فيه��ا وحتقيق �أهدافها ب�شكل فاعل و�ص��و ًال ملعدالت �أف�ضل وازدادت
احلاج��ة �إىل ال��والء التنظيم��ي يف امل�ؤ�س�س��ات ال�شرطي��ة احلديثة
وخا�ص��ة يف ظ��ل املتغ�يرات املت�سارع��ة الت��ي ي�شهده��ا ه��ذا الع�صر
وامل�ستج��دات الت��ي يعي�شه��ا والتقني��ات والتكنولوجي��ا احلديث��ة
وظ��روف و�إيديولوجي��ات املجتمعات واملتغ�يرات احلا�صلة يف القيم
واملب��ادئ والثقاف��ة ف�أول��ت امل�ؤ�س�س��ات ال�شرطي��ة اهتمام�� ًا كب�ير ًا
بال��والء التنظيمي يف كافة قطاعاتها وخا�ص��ة يف مراكز ال�شرطة
لتعزي��ز ال��والء والإخال���ص وتف��اين منت�سب��ي ال�شرط��ة للقي��ام
مب�س�ؤولياته��م الأمنية واخلدمية بكفاي��ة وفاعلية ،حيث �أنه كلما
ارتفعت مع��دالت ال��والء والإخال�ص لدى العامل�ين باملراكز حتقق
الأم��ن والأم��ان واالطمئنان ل��دى املجتمع وزاد ر�ض��اء اجلمهور عن
ال�شرطة.
ويع��رف ال��والء التنظيم��ي �أن��ه ان�صه��ار الف��رد بكيان��ه وفكره
واندماج��ه يف م�ؤ�س�سته بحب و�إخال�ص وتف��اين يف �أداء الواجبات
الوظيفية .

تنمية الوالء التنظيمي بني العاملني باملركز :

تعت�بر �إدارة العن�ص��ر الب�شري راف��د ًا مهم ًا لنج��اح �أي م�ؤ�س�سة
الأم��ر الذي ي�ستلزم تنمية العالقات الإن�سانية بني رجال ال�شرطة
واالهتم��ام ب�أن�شطته��م وحتقي��ق رغباته��م وحاجاته��م املمكن��ة
ومراع��اة اجلوانب النف�سي��ة ،ودرا�سة م�شكالته��م ،وم�ساعدتهم يف
التغل��ب عليه��ا والتجاوز عن الهف��وات الب�سيطة الت��ي تقع منهم مع
�ض��رورة تو�ضيحه��ا ،و�إح�سا�سهم بامل�س�ؤولي��ة وزرع الثقة يف نفو�سهم
و�إ�شعارهم ب�أهميتهم .
ال�سلطانية يف تعزيز
ول�ضاب��ط املركز دور مهم يف ُ�شرطة عُ مان ُ
ال��والء الوظيفي  ،فهو امل�سئول ع��ن تنفيذ ال�سيا�سات والربامج على
م�ست��وى قطاع الأمن الع��ام يف مراكز ال�شرط��ة ،وترجمة الأهداف
الأمني��ة واخلدمي��ة �إىل واق��ع ملمو���س ،ل��ذا ال ب��د �أن يك��ون عل��ى
م�ست��وى عال من الكف��اءة املهنية والإ�شرافية وال��والء والإخال�ص
حتى ي�ستطي��ع القيام بدوره يف تعزيز م�ستوي��ات الوالء التنظيمي
ب�ين مر�ؤو�سي��ه وامل�ساهم��ة يف �إيج��اد ك��وادر تتحل��ى بقي��م مهني��ة
�إيجابية وقدرات ومهارات متميزة.

املح��اور الت��ي ميكن ل�ضاب��ط املركز الرتكيز عليه��ا لتعزيز
الوالء الوظيفي منها:
•تعزيز جوانب الإ�شراف وامل�ساءلة.
•مبد�أ غلبة امل�صالح العامة على امل�صالح ال�شخ�صية.

•مب��د�أ نك��ران الذات وت�سخ�ير الوقت واجله��د لرفع �ش���أن املركز
وحت�سني �سمعته .
•ت�شجيع العاملني على تطوير الذات ومراجعة �آليات العمل .
•الت�أكيد على توافق �أهداف املركز مع العاملني املهنية.
•ممار�سة مهارات القيادة بالقدوة وك�سب احرتام الآخرين.
•حتفيز العاملني لأداء واجباتهم الوظيفية .

دور الت�شريع��ات ال�شرطية يف تعزي��ز دور �ضابط املركز يف
تنمية الوالء التنظيمي :
كفلت الت�شريع��ات ال�شرطية حقوق وواجبات رجال ال�شرطة،
فقد �صدرت عدد م��ن القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة التي
تنظ��م هذا اجلان��ب منه��ا قان��ون ال�شرط��ة ،والئحت��ه التنفيذية،
وقان��ون معا�ش��ات ومكاف���آت م��ا بع��د اخلدم��ة ملنت�سب��ي ال�شرط��ة،
والئح��ة التحقي��ق وحماكم��ات رج��ال ال�شرط��ة والئح��ة الع�لاج
باخل��ارج والئح��ة الرتقي��ات والئح��ة تنظي��م اجلوان��ب املتعلق��ة
بالتدريب والت�أهيل .
فقد بينت هذه الت�شريعات كل ما يتعلق ب�أعمال رجال ال�شرطة
مب��ا فيه��ا الروات��ب والع�لاوات والب��دالت واملكاف���آت والإج��ازات
مبختل��ف �أنواعها ،والرتقيات والبعثات واملنح الدرا�سية والتدريب،
وال�ش��كاوى والتظلم��ات ،والتقاع��د وال �ش��ك �أن ه��ذه الن�صو���ص
القانوني��ة ت�ضم��ن اال�ستق��رار الوظيف��ي لرج��ل ال�شرط��ة و ت�ؤث��ر
�إيجاب��ا عل��ى ال��والء التنظيم��ي لدي��ه ول�ضاب��ط املرك��ز دور مهم��ا
وحي��وي يف تطبيق اجلوانب التحفيزية ال��واردة يف هذه الن�صو�ص
القانونية مبا ي�ساهم يف رفع معنويات مر�ؤو�سيه وحتفيزهم لتنمية
الوالء للوطن والقائد الأعلى وجلهاز ال�شرطة.
املراجع:

•احلج��ري� ،سامل حمم��د ( )2002واقع الوالء التنظيمي ل��دى القيادات الو�سطى
يف وزارة الرتبي��ة والتعليم ل�سلطنة عمان وعالقته ببع�ض اخل�صائ�ص ال�شخ�صية
والعوام��ل التنظيمي��ة :ر�سالة مقدم��ه ال�ستكمال متطلبات احل�ص��ول على درجة
املاج�ستري يف الإدارة الرتبوية  .عمان :كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س.
•عط��اري و�آخ��رون ( )2006ال��والء التنظيم��ي للهيئ��ة الإداري��ة والتدري�سي��ة
مبدار���س الرتبي��ة والتعلي��م ب�سلطن��ة عمان ،جمل��ة �أم الق��رى للعل��وم الرتبوية
.82-13 ،)2(12
•عمليم��ان� ،صال��ح نا�ص��ر ( )2007العملي��ات الإداري��ة يف امل�ؤ�س�س��ات الرتبوي��ة .
عمان :دار ال�شروق للن�شر والتوزيع.
•العتيب��ي� ،سعود ،ال�سواط ،طلق ( )1997ال��والء التنظيمي ملن�سوبي جامعة امللك
عب��د العزي��ز والعوامل امل�ؤثرة فيه :جملة الإداري ،معه��د الإدارة العامة ،العدد
� 70سبتمرب� :ص� 67-13سلطنة عمان.
•املع��اين امي��ن ( )1999ال��والء التنظيمي ل��دى املديري��ة يف ال��وزارات الأردنية،
جمل��ة الإداري ،معه��د الإدارة العام��ة ،الع��دد � ،78سبتم�بر ���ص� 73-39سلطن��ة
عمان.
•
ماج�ستري يف القانون.
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م��ع اليقني الت��ام ب���أن التف�سري ال�شام��ل جلرمية
م��ا ال ميك��ن �أن ت�ستوعب��ه �صفحات مع��دودة كهذه،
وال يتحقق ذلك دون بيان��ات �إح�صائية وم�سوحات
خمتلف��ة تتن��وع بتنوع احل��دث� ،إال �أن��ه ال ب�أ�س من
�إعط��اء فكرة نظرية عاب��رة ملحاولة �إنارة الطريق
الكرام بغية اال�ستفادة
لقراء جملة
�إن �أمكنهم ذلك.

بلغ أعداد
جرائم السرقات
في السلطنة
لعام 2011م
 11163جريمة.

وال �ش��ك ب�أن��ه ال يخلو �أي جمتمع م��ن اجلرمية مهما كانت درج��ة بدائيته �أو حداثته،
كم��ا ال توج��د نظرية واحدة قادرة على تف�سري اجلرمي��ة يف �أي جمتمع كان؛ نظر ًا لتحكم
العوامل واملتغريات املختلفة يف وقوع اجلرمية.
ولأجل ذلك تنوعت اهتمام��ات علماء اجلرمية عند درا�ستهم وحماولتهم الو�صول �إىل
العوامل امل�ؤثرة يف وقوع احلدث اجلرمي وكيفية الوقاية منه.
بي��د �أن جرائم الأم��وال مل تكن معروفة �ساب ًقا وحمددة حتديد ًا دقيق ًا مثلما هي عليه
الآن� ،إال بعدما ن�شبت الثورة الفرن�سية ،وظهر مبد�أ ال�شرعية يف عام 1789م ،والذي ق�ضى
بع��دم جواز توقي��ع العقوبة �إال بن�ص قان��وين ،حيث بد�أت احلرك��ة الت�شريعية والفقهية
تتجه نحو حتديد جرائم الأموال ،وظهرت التعاريف لكل جرمية من هذه اجلرائم.
ويج��د املتتبع لإح�صائي��ات �أعداد اجلرائم �أنها يف تزايد م�ستم��ر يف �أغلب دول العامل،
ويف املجتم��ع العم��اين ت�صدَّ رت ظاهرة ال�سرقة �أعداد اجلرائ��م املكت�شف ،حيث بلغ عددها
11163جرمي��ة ت�ضمنه��ا الكت��اب الإح�صائ��ي ال�سن��وي لع��ام 2011م ال�ص��ادر م��ن وزارة
االقت�صاد الوطني.
وال ريب �أن الإن�سان يف �أخذه وعطائه يف املجتمع ،قد يدفعه ج�شعه وطمعه �إىل التعدي
عل��ى ثروات الغري ،وبذلك تكون املكا�سب املادية واملعنوي��ة التي يجنيها ال�شخ�ص املنحرف
يف �أحي��ان كث�يرة واح��دة م��ن العوام��ل الدافع��ة �إىل جرمية ال�سرق��ة ،وقب��ل املحاولة يف
تف�سريه��ا ال ب��د من تعريفها لغوي ًا ،فه��ي ت�أتي من َ�س َر َق منه م��ا ًال �أي� :أخذ ماله ُخفية فهو
راقة :ما ُ�س ِرق ،ويقال هذه ُ�س ُ
وال�س ُ
وال�سرقة يف ال�شرع� :أخذ
راقة فالن :ملا َ�س َر َقهُ .
ِ
�س��ا ِر ٌقُّ ،
ٌ
خفية .
مثله يف
مال معني املقدار ،غري مملوك للآخذ ،من ِحر ٍز ِ
وق��د َعرف الإن�سان ال�سرقة من��ذ القدم ،وهي اعتداء مبا�شر عل��ى امللكية ،وتقع ب�أخذ
مال الغري املنقول دون ر�ضاه بنية التملك .وت ِّعرف املادة ( )278من قانون اجلزاء العماين
ال�سرقة ب�أنها� »:أخذ مال الغري املنقول ب�صورة غري �شرعية.

وال تقوم جرمية ال�سرقة� ،إال بتوافر ثالثة �أركان هي:

•الركن ال�شرعي :ويتمثل يف الن�ص القانوين املجرم للفعل.
�صاحبه.
•الركن املادي :ويتمثل بفعل �أخذ مال الغري املنقول دون علم ور�ضاء
ِ
•الرك��ن املعن��وي :وهو الق�ص��د اجلرمي املتمثل ب���إرادة ارتكاب الفع��ل بنية التملك
دون ر�ضاء املالك .
وفيم��ا يل��ي نناق�ش منظ��ور االختي��ار العقالين وه��و واحد م��ن �أهم نظري��ات الفر�صة
 Opportunity Theoryالت��ي ي��رى �أ�صحابه��ا �أمث��ال ك��وك( ،)coock,1986وكوه��ن
وفيل�س��ون(� )Cohen&Felson,1979أن ح��دوث اجلرمي��ة امل��كاين والزم��اين ي�ستل��زم توافر
ظ��روف معينة مثل توافر الهدف ،وال�شخ�ص املدفوع للجرمية ،وغياب الرقابة �أو احلماية
الالزم��ة �ض��د اجلرمية؛ كعدم وجود �أف��راد ال�شرطة �أو �ضبط اجتماع��ي �أو رقابة داخلية
عند الفرد.
وتعود ج��ذور منظور االختيار العق�لاين� The Rational Choice Perspectiveإىل العاملني
كورن���ش ( ،)Cornish,1986وكالرك ( )Clark,1978وهن��اك العديد من علماء اجلرمية ممن
اعتنقوا على الأقل جزء ًا من هذا املدخل الوا�سع االنت�شار ومنهم هري�شي (،)Hirschi,1986
و حي��ث ينطلق م��ن جمموعة افرتا�ضات� ،أهمه��ا :عقالنية ال�شخ�ص املج��رم ،والرتكز على
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نق��اط الت�شابه ،ولي�س االختالف بني املجرمني وغريهم.
ويركز ب�شكل �أ�سا�سي عل��ى احلدث �أو اجلرمية ،والعوامل
املوقفي��ة �أثناء حدوثها ،وينادي ب�ض��رورة وجود حتليل
حمدد للجرمي��ة الواحدة ،بد ًال م��ن الرتكيز على �صفات
املج��رم وخ�صائ�صه النف�سية واالجتماعي��ة ،و�أن الدافع
الرت��كاب اجلرمي��ة ه��و حماول��ة لإ�شب��اع االحتياج��ات
امل�ألوف��ة .كم��ا �أن العقالني��ة لي�س��ت مطلق��ة ب��ل ن�سبية،
وه��ي عملي��ة اتخ��اذ الق��رار لتحدي��د فر�ص �إ�شب��اع هذه
االحتياج��ات� ،أم��ا التكلف��ة املحتمل��ة له��ذا ال�سلوك فهي
الأمل والعقاب ،بينما العائد املتوقع فهو اللذة ،وال�شخ�ص
هن��ا ي��وازن ب�ين الل��ذة والأمل�(،أي التكلف��ة والعائ��د).
ويق�س��م هذا املنظور اتخاذ الق��رار العقالين �إىل جمالني
خمتلفني:
الأول :ق��رار االنغما���س يف اجلرمي��ة :حي��ث يخت��ار
ال�شخ���ص م��ا ب�ين االنخ��راط يف ارت��كاب اجلرمي��ة� ،أو
التوقف عنها.
الثاين :قرار احلدث :وهنا يتم حتديد �أ�سلوب �أو �آليات
ارت��كاب اجلرمي��ة ،ف�إن كان��ت �سهلة ومي�سرة ،ف���إن اتخاذ
الق��رار من املحتمل �أن يحقق الفوائد املرجوة من ارتكاب
اجلرمي��ة� ،أم��ا �إذا كان��ت الأ�ساليب �صعب��ة ومعقدة ،فمن
املحتمل �أال يتحقق العائد املرجو منها.
وكلما كانت عوائد ارتكاب اجلرمية �أكرب من تكلفتها،
كان قرار االنخراط فيه��ا حمتم ًال� .أما �إذا كانت التكلفة
م��ن ارتكابه��ا �أكرب م��ن عوائده��ا ،كان ق��رار االمتناع هو
املحتم��ل ،وه��ذا املنظ��ور ينطبق عل��ى جرائ��م ال�سرقات
املنت�ش��رة حالي��ا يف املجتم��ع يف ظ��ل انع��دام ال�ضم�ير
والأخ�لاق وعج��ز اجله��ات الأمني��ة م��ن ردع املجرم�ين
املكرري��ن للجرمي��ة ،وكما يقال( :م��ن �أمن العق��اب �أ�ساء
الأدب).

مناذج  Richardsonريت�شارد�سون للحد من اجلرائم

وم��ن �أجلِ احلد من اجلرمي��ة وفق ًا ملنطلقات االختيار
واحد �أو �أكرث من النماذج التي
العق�لاين ،ميكن ا�ستخدام
ٍ
�أوردها ريت�شارد�سون ( ،)Richardsonوهي كالتايل:
•من��وذج العدالة اجلنائي��ة :Criminal Justiceويركز
عل��ى تفعي��ل دور الأم��ن يف القب���ض عل��ى املجرم�ين
وتوقيفهم ودور املحاكم يف معاقبتهم.
•منوذج احلماي��ة االجتماعية :ويركز على احلماية
الذاتي��ة لتف��ادي ارت��كاب اجلرمي��ة والقب���ض على
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املجرمني.
•من��وذج تقني��ات احلماي��ة :Fortressويرك��ز عل��ى
ا�ستخدام التقني��ة احلديثة كالأجهزة الإلكرتونية
امل�ساعدة على اكت�شاف ومكافحة اجلرمية.
•من��وذج االبتعاد:ويركز على االنتق��ال لل�سكن بعيد ًا
ع��ن املناط��ق امل�شه��ورة باجلرمي��ة ،كو�س��ط املدين��ة
والع�شوائيات ،والأحياء الفقرية
وعل��ى �سبيل املثال �إذا �أردنا تطبي��ق هذا املنظور على
ال�سرقات الواقعة �ضد الأموال داخل ال�سيارات املوقوفة
خارج املنازل بعد ك�سر نوافذها الزجاجية وفتح �أبوابها،
ف���إن 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 ت�ؤمن للجاين �صعوب��ة اكت�شاف
اجلرمي��ة و�إثباته��ا يف حينه��ا ،وحت��ى يف حال��ة اكت�شاف
اجلرمي��ة ،فل��دى اجلاين قناع��ة ب�أنها �س��وف ت�سجل �ضد
جمه��ول ب�سب��ب قدرته عل��ى �إخف��اء اجلرمي��ة بحيث ال
تتمكن اجلهات املعنية من احل�صول على الأدلة اجلنائية
يف خ�ض��م تزاح��م البالغات عن اجلرائ��م والتي �أعجزت
اجله��ات امل�سئولة من الت�صدي له��ا .وهنا يربز دافع اللذة
مقابل الأمل فيحتمل وقوع اجلرمية خا�صة �إذا كان موقع
احلدث بعي��د ًا عن احلرا�س��ة الآمنة وخل��و ال�سيارات من
�أنظمة احلماية الإلكرتونية ك�أجهزة الإنذار وغريها.
ومم��ا �سب��ق تظه��ر احلاجة ما�س��ة للأخ��ذ مبنطلقات
منظ��ور االختي��ار العقالين عن��د التخطي��ط للوقاية من
جرائ��م ال�سرق��ات ب�أنواعه��ا املختلف��ة م��ع الوع��ي العام
باخللفيات االجتماعية للمجتم��ع ،واخللفية العقائدية
والديني��ة وم��دى �سالم��ة بنيانه��ا ،والواق��ع االقت�صادي
لأفراد املجتمع ،و�إعداد العنا�صر الأكفاء للحد من فر�ص
ارت��كاب اجلرمية ،والرتكيز على ن�شر ق��وات ال�شرطة يف
املحافظ��ات والأقاليم العام��ة ،ويف ذات الوق��ت �أن تكون
هناك رقابة ذاتية من الأفراد على ممتلكاتهم اخلا�صة.
فق��د �أظه��رت العديد م��ن الدرا�س��ات امليداني��ة ت�أثر
مع��دالت اجلرائ��م مبع��دالت كثاف��ة وق��وة ال�شرط��ة،
و�أن هن��اك قوان�ين ب�ين التوزي��ع امل��كاين لق��وة ال�شرطة
مبعدالته��ا امل�ساحي��ة واملع��دالت امل�ساحي��ة للجرائ��م؛
مم��ا يدعم املقولة ب���أن العالقة ب�ين ال�شرطة واجلرمية
عالقة حتديد فر�ص ولي�س عالقة مواجهة مبا�شرة.

ال تن ِه حياتهم
!! . . بحادث
Don`t end thier
lives in an accident

توعية
الرائد�/سعيد بن محمد البداعي
�إدارة العالقات العامة

الطريق هو ال�سبيل الذي ي�سلكه ويرتاده الجميع �سواء كان �سائقا� ،أو ما�شيا� ،أو راكبا في مركبة �أو على
ظهر دابة ،و�سواء كان �صحيح ًا يجمع حوا�سه� ،أو فقد �إحداها �أو بع�ضها .فهناك �أ�شخا�ص فقدوا نعمة
الب�صر وعو�ضهم اهلل بالب�صيرة ،وهذه الفئة يطلق عليها المكفوفين ،فالكفيف ال ي�ستطيع م�شاهدة
بيئة الطريق بالنظر ،ولكنه يدركها بالحوا�س الأخرى.
في ال�سابق ا�ستخدم المكفوفون عدة و�سائل للو�صول �إلى مبتغاهم ،وذلك من خالل الأ�شخا�ص
المب�صرين �أو الحيوانات (الكالب) وبع�ض الأدوات الب�سيطة كالع�صي و الحبال و �أماكن وجود معالم
البيئة المحيطة من �أ�شجار و �صخور وبيوت وغيرها ،مما يتيح للكفيف قيا�س الم�سافات بالخطوات التي
تدله على م�ساره ،ومكان االنحراف �أو االنعطاف �أو التوقف �أو العودة.
ويتعر�ض المكفوفون للكثير من الم�صاعب في ا�ستخدامهم للطريق ،ولكن هناك �أربعة و�سائل �أ�سا�سية
لم�ساعدتهم على االنتقال ب�سالم
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•ال�سير مع المب�صر وفق الكيفية المريحة للكفيف،
وبم�سك يد �أوذراع المب�صر و�إبالغه عن �أية عوائق
�أو مرتفع �أو منخف�ض �أمامه.
•ال�سير با�ستخدام الكالب الإر�شادية المدربة ووفق
تعليمات الكفيف نف�سه.
•االنتقال با�ستخدام الأجهزة الإلكترونية
الم�ساعدة.
•ا�ستخدام الو�سائل الب�صرية وم�صححات الر�ؤية
كالنظارات.
•ال�سير با�ستخدام �أنواع مختلفة من الع�صي التي
تعتبر من �أكثر الو�سائل ا�ستعما ًال بين المكفوفين و
�أكثر الطرق مالءمة له� ،شريطة �أن يتوافق �أدا�ؤها
مع حاجته ،وذلك بتوفر الإمكانات التدريبية مما
يولد �إح�سا�س ًا لدى الكفيف بكامل م�سئوليته عن
نف�سه و�ضرورة ا�ستقالليته عن الآخرين.
ولقد تزايدت �إمكانية انتقال الكفيف وترحاله
با�ستقالل و�أمان منذ الأربعينات ،عندما ا�ستحدث نظام
االنتقال با�ستخدام الع�صا ك�أ�سا�س لتعليم فن الحركة
و�إدراك االتجاهات في غياب حا�سة الب�صر.
عصا الكفيف

تعتبر الع�صا على الم�ستوى العالمي �أداة تعريف
بالكفيف ،لذلك ف�إنها تعطي م�ستخدمي الطريق،
خ�صو�ص ًا �سائقي ال�سيارات �إ�شارة لالنتباه والتيقظ عند
ر�ؤيتهم �شخ�ص ًا يحملها ،وتظهر �أهمية ذلك عند عبور
المكفوفين لل�شوارع من �أماكن العبور المخ�ص�صة للم�شاة
�أو غيرها.
و للع�صا �أنواع عديدة منها الع�صا ذات القطعة الواحدة،
والع�صا المنطوية ،و الع�صا ذات الو�صالت المتداخلة،
التي ت�صنع من �سبيكة الألمنيوم �أو الألياف الزجاجية
�أو الخ�شب ال�صلب ح�سب نوعية الع�صا .وتهدف جميعها
�إلى تغطية الحاجات ومالءمة المتطلبات للأنماط
المختلفة من المعاقين ب�صري ًا.فالع�صا تمكن الكفيف
من التحرك واالنتقال با�ستقالل وحرية في بيئته ،كما
�أنها توفر له الحماية والأمان.
وتتميز الع�صا بطول عر�ضها ورخ�ص ثمنها وال ي�صيبها
التلف �أو الأعطال ب�سهوله ،و يمكن االعتماد عليها ،كما
ال تتطلب ال�صيانة ما عدا تغيير طرف الع�صا ال�سفلي
الم�صنوع من البال�ستيك الذي ال يبلى قبل م�ضي فترة
طويلة من اال�ستخدام الم�ستمر.
بينما هناك بع�ض ال�سلبيات لع�صا الكفيف حيث ال توفر
الحماية المنا�سبة للر�أ�س والجزء العلوي من الجذع،

ال �سيما عند وجود اللوائح المختلفة على الأر�صفة
المخ�ص�صة للم�شاة ،وعلى مداخل عبور الم�شاة .كما
�أنها ال ت�صلح ك�أداة ال�ست�شعار البيئة ،و�إدراك الف�ضاء
المحيط بال�شخ�ص �إال في حدود طول الع�صا المحدود،
وهي �أداة ا�ستك�شاف للعقبات التي تعتر�ض الطريق �أكثر
منها �أداة ال�ست�شعار البيئة و�إدراك العالقات المكانية
بين الأ�شياء المنت�شرة في الف�ضاء خا�صة للوائح التي
تكون على ارتفاع منخف�ض مما يعني عدم حماية الجزء
العلوي من الج�سم.
وبما �أن الكفيف ال يرى حجم ال�سيارة عند ركوبه
فيها �أو النزول منها لذا يجب �إبالغه بما يحيط به
لي�ستخدم مهارة الدخول �إلى ال�سيارة والخروج منها
ب�سالمة وكفاءة وا�ستقاللية.
لذا من المف�ضل عدم فتح باب المركبة للكفيف بينما
ال ُير�شد �إ ّال على مقب�ض الباب ،ليفتحه بنف�سه لعرف
حدود الدخول �إلى المركبة.
حاسة البصر

تلعب حا�سة الب�صر دور ًا بالغ الأهمية في حياة الإن�سان
فهي تعتبر �أ�سرع و�سيلة للح�صول على المعلومات عن
البيئة ،فهناك ما ي�سمى بالبقايا الب�صرية التي ت�ساعد
على تدريب المعاق ب�صري ًا ،واال�ستفادة من تلك البقايا
بثالثة م�ستويات:
•�أو ًال� :إثارة الر�ؤية.
•ثاني ًا :زيادة فاعلية الر�ؤية.
•ثالث ًا :التدريب على ا�ستخدام الر�ؤية.
حا�سة اللم�س.
حا�سة ال�سمع.
حا�سة ال�شم.
�أ�س�س التعرف على البيئة.

كما أن هناك أربعة مظاهر للرؤية لدى البشر
وهي:

•الإب�صار الطبيعي :وهو الحالة التي نرى فيها كل
�شيء بو�ضوح تام،
•الكف الجزئي :وفيه ال يرى الإن�سان �سوى �أ�شكال
كبيرة (خياالت) دون تمييزها.
•تمييز م�صدر ال�ضوء :وفيه ال ي�ستطيع الإن�سان �أن
يرى �أي �شيء ،ولكنه ي�ستطيع ب�صعوبة �أن يميز
اتجاه ال�ضوء �أي م�صدر ال�ضوء والظالم ،وهنا ال
يرى ال�ضوء ولكنه ي�شعر بوجوده ،ويمكن �أن تفهم
ذلك بمثال قريب �إذا �أغم�ضت عينيك و�أ�ض�أت ك�شاف ًا
�أمامها ف�إنك �سوف ت�شعر ب�ضوء ولكن لن تراه.
•الكف الكلي :وهو الحالة التي ال يرى فيها الإن�سان
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توعية

�أي �شيء ،ال �ضوء وال م�صدر له وال خياالت ،وتكون
فيها الر�ؤية �سوداء تمام ًا ،حتى ولو كان ال�ضوء
م�سلط ًا على العين ،وتعتبر تلك الحالة هي �أكثر
الحاالت حدة في كف الب�صر.

حاسة السمع لدى الكفيف

وهو الوعي بالأ�صوات و�إدراكها:بمعنى �أن يدرك
الأ�صوات التي تحيط به ،ويتعرف على ما هيتها بحيث
توفر له معلومات ي�ستفيد منها كعالمات تر�شده �إلى
هدف يريد الو�صول �إليه.وحتى يتدرب على تمييز
الأ�صوات ،عليه �أن يحاول �أن يلتقط �صوت ًا متحرك ًا معين ًا
من بين مجموعة من الأ�صوات الأخرى التي ال تحمل
قيمة بالن�سبة له ،وهناك عوائق تعتر�ض الكفيف �أثناء
�سيره على الطريق م�ستخدم ًا الع�صا مع وجود �أعمدة
الإ�ضاءة في و�سط طريق الم�شاة ،و�أحوا�ض الأ�شجار
والمزروعات� ،إ�ضافة �إلى الحواجز الحديدية وال�سلم
عند بع�ض مداخل البيوت ،مما يقلل من �إمكانية ال�سير
على الر�صيف ،وي�شكل عائقا �أمام حركة الكفيف ،وكذلك
حنفيات االطفاء للدفاع المدني� ،أو و�ضع حاويات
القمامة ب�شكل خاطئ واللوحات المرورية المو�ضوعة
بارتفاع منخف�ض.
وهناك بع�ض العوائق النف�سية للكفيف مثل ا�ستخدام
البوق و�إ�صدار �صوت الفرامل ب�شكل مفاجئ بالقرب من
عبور الم�شاة ،التي ت�شكل ردة فعل ،مما قد يعر�ضه
لحادث نتيجة لعدم معرفة مكان �صدور ال�صوت ومكان
تحا�شيه �أو الهروب منه.
كيفية تعامل رجل المرور مع المكفوفين

•يحتك رجال ال�شرطة مع جميع �شرائح المجتمع
ويتعامل مع كل فئاته ونوجز هنا كيف يمكن لرجل
ال�شرطة التعامل مع الكفيف �أثناء وجوده على
الطريق.
• ���س ��ؤال الكفيف عما �إذا ك��ان ي��ري��د الم�ساعده
علىعبورال�شارع.
•�إيقاف ال�سيارات خ�صو�صا في المناطق التي ال يوجد
بها �إ�شارات مرورية ،كي ت�سنح الفر�صة للكفيف
العبور بلطف وهدوء.
•م�ساعدة الكفيف على عبور ال�شارع ال يتم من خالل
م�سك ذراع الكفيف و�إنما بطرق عدة و�أكثرها �شيوع ًا
م�سك الكفيف ليد �أو ذراع الم�ساعد �أو المر�شد.
•�إر�شاد الكفيف �إلى االتجاه الذي يرغب التوجه
�إليه و�إبالغه بالعوائق الموجودة بالطريق.
•عدم جر الكفيف و�سحبة ب�شدة بل التعامل معه
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بلطف و�إعطائه البيانات الالزمة عن ما يهمه.
•قد يكون ال�شخ�ص المعاق عاجز ًا عن الر�ؤية �أو
ال�سمع �أو الحركة ولكنه غير عاجز عن القيام ب�أية
�أدوار.
•يجب �أن يتم ال�س�ؤال والحوار ب�أ�سلوب مهذب وهادئ
بعيد عن ال�صراخ.

كيف تسهم في سالمة الكفيف؟
وهنا ندرج بعض التوصيات للتعامل المروري
األمثل مع المكفوفين

•وجود مواد قانونية �صريحة في �أنظمة المرور
المتبعة تحدد الواجبات وال�شروط والإجراءات
الواجب اتباعها تجاه الأ�شخا�ص المكفوفين.
•تثقيف ال�سائقين ورجال ال�شرطة والمرور
بالواجبات تجاه المكفوفين عند عبور الم�شاة .
•�إيجاد �أجهزة �صوتية عند الإ�شارات ال�ضوئية
الإعالم وتنبيه المكفوفين عند عبورهم للطريق.
•يجب �أن ت�شمل الإح�صائيات المرورية على البيانات
الخا�صة بالمعاقين من خالل و�ضع خانة في ملف
الحادث �أو ورقة المخالفة تحدد �إعاقة ال�سائق �أو
الراكب .
•الأخذ في االعتبار عدم و�ضع اللوائح الإعالنات
و�أعمدة الإنارة والكهرباء على ر�صيف الم�شاة.
•و�ضع براميل القمامة بعيد ًا عن �أر�صفة عبور الم�شاة
والطرق التي ي�سلكها المارة وخا�صة المكفوفين.
•االلتزام بال�شروط وموا�صفات �أر�صفة الم�شاة
خ�صو�ص ًا المعاقين من حيث ال�سعة والمنحدرات
والم�سار الذي يمكن الكفيف معرفة اتجاهه.
•و�ضع الإ�شارات المرورية الدالة على ا�ستخدام
المعاقين للطريق وعند التقاطعات والمحالت
والمتاجر الكبيرة ومواقف ال�سيارات العامة.
• مراعاة ال�شروط والموا�صفات وطرق التعامل مع
الأ�شخا�ص المعاقين بعامة والمكفوفين بخا�صة من
قبل جميع حاملي رخ�ص ال�سياقة.
• التعامل مع المكفوفين والمعاقين في المناهج
التعليمي و�إدخال معلومات جديدة حول المكفوفين
وخ�صائ�صهم وطرق و�أ�ساليب التعامل معهم
واحتياجات ال�سالمة في مدار�س تعليم القيادة.
•�إلزام مركبات الأجرة من و�ضع رقم المركبة
ورقم هاتف �سائقها على مقب�ض �أو مكان فتح الباب
وعلى الواجهة الداخلية للمركبة بطريقة بارزة

تكريم..

(باللم�س) ليتمكن الكفيف من معرفة رقم المركبة
ورقم االت�صال بال�سائق عند حدوث �شيء ما.

الرائد �سعيد بن حممد البداعي

�ضمن رواد العمل االجتماعي اخلليجيني

توصيات مرورية

•�ضرورة مراعاة رجال المرور حاجات الأ�شخا�ص
المكفوفين وذلك عن طريق تنظيم دورات خا�صة
تعرف رجال المرور بما يتطلبه الأ�شخا�ص
المكفوفين من عناية واهتمام .
•االهتمام بالثقافة المرورية على م�ستوى المجتمع،
واال�ستفادة من االحتفاالت الر�سمية المحلية
والعالمية بن�شر الوعي المروري لخدمة الأ�شخا�ص
المعاقين و�أ�ساليب التعامل معهم.
•�إجراء تعديل على نظام منح رخ�ص القيادة بحيث
ت�شمل تعدي ًال على �شروط اختبار طالب الرخ�صة
على النحو التالي:
•� إ�ضافة معلومات عامة عن المكفوفين وو�ضع �أ�سئلة
حول هذه المعلومات �ضمن االمتحان التحرري �أو
النظري.
• تعر�ض على ال�سائق خالل االختبار العملي �إلى
مواقف خا�صة لمعرفة مدى �إلتزامه بطرق و�أ�ساليب
معاملة المكفوفين الم�شاة.
• تنطبق هذه ال�شروط على طالبي الرخ�ص خ�صو�ص ًا
فيما يتعلق بالم�شاة والإ�شارات المرورية و�أولويات
المرور.

التوصيات العامة

•و�ضع �أجهزة تعمل بال�صوت عند �أماكن عبور الم�شاة
تتنا�سب مع توقيت العبور .
•و�ضع عيون القط على الخط الأ�صفر الفا�صل بين
الر�صيف.
•تثقيف الأ�شخا�ص الكفيفين بكيفية ا�ستخدام
الطريق.
•ت�سوير الأ�شجار على الر�صيف �أو عند المنازل
والمحال التجارية.
•تكثيف التوعيةلم�ستخدمي الطريق الآخرين
بمراعاة فئة المكفوفين .
• وقوف المركبات خا�صة �سيارات الأجرة في
المواقف الآمنة للكفيف ،وعدم وقوفها في �أماكن
تعر�ضهم للخطر.
•طبيعة الكفيف عند نزوله من المركبة اال�ستر�سال
في الحركة مبا�شرة فال بد من �أن ينبه ال�سائق
الكفيف على مكان الوقوف �أو وجود ر�صيف.

يف �إط��ار االهتمام الذي يوليه جمل���س وزراء ال�ش�ؤون
و التنمي��ة االجتماعي��ة و العم��ل بدول جمل���س التعاون
ل��دول اخللي��ج العربي��ة بالعم��ل االجتماع��ي وقيادات��ه
امل�ؤث��رة ذات الإ�سه��ام التطوع��ي النوع��ي يف جمتمعاتنا،
ج��اء تك��رمي الرائد �سعيد ب��ن حممد البداعي م��ن �إدارة
العالقات العامة ب�شرطة عمان ال�سلطانية من �ضمن رواد
العم��ل االجتماع��ي يف املهرج��ان اخلليجي الثال��ث للعمل
االجتماع��ي والذي حمل �شعار ( العم��ل الأهلي  ..جودة
وري��ادة) واحت�ضن��ت فعاليات��ه دول��ة الكوي��ت ال�شقيقة
ممثلة بوزارة ال�ش���ؤون االجتماعية والعمل .كونه خبري ًا
بلغة الإ�شارة وق�ضايا ال�صم يف ال�سلطنة.
وتنب��ع �أهمي��ة التك��رمي يف �أنه��ا ت��رد اجلمي��ل �إىل
�شخ�صي��ات �ضح��ت بجهودها ووقته��ا يف خدمة جمتمعهم
و�ساهموا بخرباتهم يف فت��ح جماالت �أو�سع و�أرحب للعمل
االجتماع��ي مقدم�ين للأجيال الالحقة جت��ارب هامة يف
العمل االجتماعي ميكن البناء عليها.
ويع��د الرائ��د �سعي��د ب��ن حمم��د البداع��ي م��ن �أوائل
اخل�براء بلغة الإ�شارة وق�ضايا ال�صم ب�سلطنة عمان وهو
�أول مرتج��م يف تلفزي��ون �سلطن��ة عم��ان و�شرط��ة عمان
ال�سلطاني��ة وهو الأول على م�ست��وى الوطن العربي يقدم
ويرتج��م الربام��ج التلفزيونية ،كما �أن ل��ه �إ�سهامات عدة
يف ت�أهي��ل وتدريب ع��دد من املرتجم�ين و �إعداد وتقدمي
الدورات التدريبية يف الكليات واجلامعات ومعلمي مدار�س
الدم��ج ومدر�س��ة الأم��ل لل�صم كما ق��ام بتدري��ب وت�أهيل
ع��دد كبري من رجال ال�شرطة للتعامل مع الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ال�سمعية.
وق��د �ش��ارك يف العدي��د م��ن امل�ؤمت��رات وامللتقي��ات
واالجتماعات املحلية والإقليمية واخلا�صة بلغة الإ�شارة
وق�ضاي��ا ال�صم ،وهو ع�ضو يف اجلمعية العمانية للمعوقني
وع�ض��و اجلمعي��ة اخلليجي��ة للإعاق��ة وع�ض��و اللجن��ة
الإعالمية لذوي االعاقة بوازرة التنمية االجتماعية.
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الأفــــالج يف �ســــــــــــــــــــــــ
ي�سع��دين ب���أن �أجع��ل ب�ين ي��دي ق��راء جمل��ة الع�ين
ال�ساه��رة الكرام نب��ذة خمت�صرة عن الأف�لاج يف �سلطنة
عمان الأبية � ..آم ًال ب�أن �أكون قد وفقت يف ذلك وتتم من
خاللها الفائدة املرجوة.
حي��ث كان للعماني�ين الأوائل ال�سب��ق والف�ضل من بني
�شع��وب الع��امل يف ابتكا ر و�إيج��اد و�سيلة مل�ص��ادر املياه يف
�سلطنة عمان بوا�سطة الأفالج.

ال�ضابط المدني متقاعد

�سعيد بن �سلطان الفالحي
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ــــــــــــــــــــــــلـطـنــة ُعـمــــان
ً
م�صداقا
كان املاء وال يزال عمود احلياة لكل كائن حي
لقول��ه �سبحان��ه وتع��اىل }وجعلن��ا من امل��اء كل �شيء
ح��ي{ ,ومن املعروف �أن الظ��روف البيئة القا�سية فر�ضت
نف�سه��ا على �س��كان �سلطنة عم��ان ب�شحها يف م�ص��ادر املياه,
ومل تك��ن هن��اك م�ص��ادر للمي��اه �س��وى الآب��ار �أو الأف�لاج,
واعت�بروا مي��اه الأف�لاج مبثابة كل �ش��يء يف حياتهم فهم
ي�شرب��ون منها وي�أكل��ون وي�ستظلون بالأ�شج��ار التي تروى
منه��ا ,وي�سقون ما�شيتهم وي�ستخدمونه��ا يف بناء م�ساكنهم,
فالأف�لاج بالن�سب��ة له��م �أ�سا�س احلي��اة وبدونه��ا ال قيمة
له��م� ,إن الأفالج لي�ست جمرد م��اء يجري يف باطن الأر�ض
م��ن النبع حت��ى املزارع ,و�إمن��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 �آالت احلفر واال�ستك�شافات
احلديثة �آن ذاك.
وتعترب الأف�لاج �شاهد ًا على ح�ض��ارة العماين القدمي
ع�لاوة عل��ى �أنها تقوم بتوف�ير املياه للمجتمع��ات الريفية
ل�سد احتياجاتها املائية للزراعة واال�ستخدامات املنزلية
الري
 ,وتعتم��د الأرا�ض��ي الزراعية يف �سلطنة عم��ان على ّ
بالأف�لاج بن�سب��ة  %60-50م��ن �إجم��ايل امل��وارد املائي��ة
املتوف��رة  ,وت�تراوح تدف��ق �أغلبية مياه الأف�لاج بني -15
 60لرت/الثاني��ة للفل��ج الواحد وهذه الكمي��ة كافية ل�سد
االحتياج��ات الزراعي��ة واملنزلي��ة حل��وايل 1500-500
مواطن.
والفل��ج ه��و قن��اة حمف��ورة يف باط��ن الأر���ض �أوعل��ى
�سطحه��ا �س��واء كان��ت مغط��اة �أو مك�شوف��ة لتجمي��ع املي��اه
اجلوفي��ة �أو مي��اه العي��ون بحيث يت��م انتقاله��ا طبيعيا يف
اجتاه ال�شريعة.
�أم الفل��ج � :آخ��ر فر�ض��ة �أعلى الفل��ج يف عك�س اجتاه
�سري��ان مياهه يبد�أ عنده��ا دخول املياه �إىل قناته ويجب
ان يك��ون من�س��وب املي��اه �أعلى م��ن ال�شريعة حت��ى ي�ستمر
الفلج يف اجلريان.
ال�ساع��د :ف��رع م��ن الف��روع ل��ه نف���س �صف��ات الفل��ج
ال��ذي ي�ساعد عل��ى زيادة كمية املي��اه الداخلة �إىل القناة
الرئي�سي��ة املعروفة بالفر�ضة وهو عب��ارة عن فتحة على
هيئة ثقب ر�أ�سي ي�صل بني قناة الفلج املغطاة حتت الأر�ض

وب�ين �سط��ح الأر���ض ويت��م م��ن خالله��ا عملي��ة التنظيف
و�إزال��ة الأتربة ويتف��اوت عمق الأفالج من فل��ج �إىل �آخر
حيث يبلغ عمق بع�ض الأفالج  17مرت.

ال�شريع��ة :ه��ي �أول م��كان لظه��ور املي��اه عل��ى �سطح
الأر�ض �أو بالقرب منه بالن�سبة للفلج الدا�ؤودي.
وم��ن �أب��رز الأف�لاج فل��ج دار���س بوالي��ة ن��زوى  ,وفلج
اخلطم�ين بنياب��ة بركة امل��وز بوالية ن��زوى ,وفل��ج امللكي
بوالي��ة �إزكي  ,وفلج املي�سر بوالية الر�ستاق  ,وفلج اجليلة
بوالي��ة �ص��ور  ,وكل هذه الأف�لاج اخلم�س��ة م�سجلة �ضمن
الئح��ة ال�تراث العامل��ي ( اليوني�سكو) وذلك ع��ام 2006م
 ،فبالرغ��م م��ن �صعوب��ة الت�ضاري���س  ,وات�س��اع م�ساح��ة
ال�سلطن��ة � ,إال �أنه��ا �شكل��ت  -من��ذ �أقدم ال�صع��ور – �شبكة
للري  ,حيث تنقل املياه م��ن قمم اجلبال وبطون
متكامل��ة ّ
الودي��ان �إىل م�ساف��ات طويل��ة لي�ستخدمه��ا العماني��ون يف
ال��ري  ,ويف خمتل��ف اال�ستخدامات الأخ��رى  ,وقد وجدت
ّ
الأف�لاج يف ُعمان منذ ما قبل الإ�س�لام ,وهو نظام هند�سي
لل��ري تتوارث��ه الأجي��ال  ,فبع���ض �أف�لاج مدينت��ي ( منح
ّ
و�سمائل)  -على �سبيل املثال – مت بنا�ؤها منذ ما يزيد على
 1500ع��ام ,بينما توجد �أفالج يف املنطقة ال�شرقية ُبنيت
يف بداي��ة القرن الع�شرين وتتجل��ى عبقرية ال ُعماين على
م��ر الع�صور يف ط��رق حفر وبن��اء الأفالج  ,الت��ي �أعماقها
ع�ش��رات الأمت��ار للح�ص��ول عل��ى املياه اجلوفي��ة من باطن
الأر���ض عن طري��ق القنوات  ,مما ُيعد �إعج��ا ًزا هند�س ًيا يف
وق��ت مل تتوافر في��ه الآالت امليكانيكي��ة املعروفة حال ًيا ,
وي�صل عدد الأفالج يف عمان �إىل ( )4112فلج موزعة على
فلج��ا ح ًيا,
خمتل��ف حمافظ��ات ال�سلطنة ,منه��ا (ً )3017
وتوف��ر احلكوم��ة الر�شيدة الدع��م ال�لازم والتكنولوجيا
احلديث��ة ل�صيانته��ا و�ضم��ان جتددها ,باعتباره��ا من �أهم
ال��ري بال�سلطن��ة  ,ويتفاوت عدد
امل�ص��ادر الرئي�سي��ة ملياه ّ
الأف�لاج يف الوالي��ات فعل��ى �سبي��ل املثال يوج��د يف والية
فلجا ,وتنق�س��م الأفالج يف �سلطنة عمان �إىل
�صح��ار (ً )70
ثالثة �أنواع-:
-1الفل��ج الدا�ؤودي:ه��و عب��ارة ع��ن قن��اة طويل��ة
حمفورة متت��د عدة كيلومرتات حتت الأر���ض ,بعمق ي�صل
�إىل ع�شرات الأمتار ,وميتاز الفلج الدا�ؤودي بتوا�صل
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جريان��ه بدون انقطاع ,وتبلغ ن�سبة الأفالج الدا�ؤودية
حوايل  %45من عدد الأفالج يف ال�سلطنة.
-2الفلج العيني:الذي ي�ستمد مياهه من �إحدى العيون
 ,ومنه��ا عيون مي��اه �ساخنة كفلج احلم��ام بوالية بو�شر يف
حمافظة م�سقط وعدد هذه الأفالج حمدود.
-3الفل��ج الغيلي:الذي ي�ستمد مياهه من املياه اجلارية
ال�سطحي��ة و�شب��ه ال�سطحي��ة ,ب�أعم��اق التزي��د على 4-3
�أمت��ار ,ويزي��د من�س��وب املي��اه يف ه��ذا الن��وع م��ن الأف�لاج
مبا�ش��رة بع��د هط��ول الأمط��ار ,وق��د يج��ف بعد ف�ترة من
انقط��اع الأمطار ملدة طويلة ,وتبلغ ن�سب��ة الأفالج الغيلية
يف ال�سلطنة .%55
ومن مي��زة هذه الأفالج عندما ت�ص��ل مياهها �إىل مركز
التجم��ع العمراين ,وي�أخذ 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 �إ�شراف �شخ�ص
ُمنتخ��ب من قب��ل �أهايل القري��ة ُي�سمى وكي��ل الفلج ُيعرف
(بالعري��ف)  ,وق��د يخ�ص�ص ج��زء من مياه الفل��ج لل�صرف
عل��ى �صيان��ة القن��وات وال�سواق��ي وذل��ك باتف��اق الأهايل
و�إ�ش��راف وكي��ل الفل��ج ,ويتف��اوت تق�سيم مي��اه الأفالج من
حمافظ��ة �إىل �أخ��رى ,فف��ي بع���ض الواليات ي�ص��ل تق�سيم
املي��اه �إىل ( )15بادة  ,والبادة ه��ي ( )8ربوع ليل ونهار �أي
� 24ساع��ة والرب��ع هو � 3ساع��ات ويعرف الرب��ع ب�ست �آثار,
حيث ي�صل دوران بع�ض الأفالج �إىل  18يوم  ,وقد خ�ص�صت
يف بع�ض الأفالج يوم��ي الأثنني واجلمعة  ,حيث تباع املياه
يف هذين اليومني باملزاد العلني مل�صلحة الفلج.
وكان يف الزم��ن ال�سابق تق�سم مي��اه الأفالج ففي النهار
تق�س��م بوا�سط��ة الظل ,حي��ث ين�ص��ب عم��ود م�ستطيل من
اخل�شب �أو احلديد ي�سمى اخل�شبة يثبت على جوانبها حجر
�أي يف م�س��ار الظ��ل وت�ترك م�سافة بني احلج��رة والأخرى
تع��رف بالآث��ر� ,أما بالن�سب��ة لليل فكانت املي��اه تق�سم على
مطال��ع بع���ض النج��وم ,وهن��اك �أ�شخا���ص متخ�ص�ص�ين يف
معرف��ة ه��ذه النج��وم� ,أم��ا يف الوق��ت احلا�ض��ر فق��د اتفق
�أهايل الأف�لاج ب�أن تق�سم ح�ص�ص مياه الفلج بال�ساعات �أي
كل ربع � 3ساعات �سواء يف الليل �أو يف النهار.
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ت�صنيف حالة الفلج -:
1 .1فل��ج ح��ي � :أي ت�ص��ل مياه��ه �إىل ال�شريع��ة وي��روي
زراع��ات قائم��ة تعتم��د علي��ه كل ًي��ا ي�شم��ل � ً
أي�ضا تلك
الأفالج التي تنقطع فج�أة عن اجلريان.
2 .2فلج ميت  :فلج جاف متا ًما من �أم الفلج وحتى ال�شريعة
وه��و منقطع عن اجلريان منذ ف�ترة طويلة والتوجد
زراعات قائمة تعتمد عليه.
وكم��ا �أ�ش��رت �ساب ًقا ب���أن هن��اك قواعد ونظ��م للأفالج
تختل��ف من والي��ة �إىل �أخ��رى  ,ولكل والية له��ا قواعدها
ونظمها يف هذا املجال.
جه��ود وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه للحفاظ
على الأفالج و�صيانتها -:
•زيارة الأفالج ب�صفة دورية.
•عمل �صيانة للأفالج بكافة �أنواعها.
•حف��ر �آب��ار م�ساع��دة للأف�لاج املت�أث��رة باجلف��اف
(باملحل).
•تق��دمي حما�ضرات للمجتمع وطلبة وطالبات املدار�س
عن الأفالج.

يسوقون مركباتهم وهم معصوبو األعين ()2-2

يف العدد ال�سابق تطرقت �إىل خطورة �سياقة املركبة حتت ت�أثري اخلمر،
وكيف �أن ال�سائق املخمور تكون درجة يق�ضته �ضعيفة نتيجة عدم قدرته
على التن�سيق مع مكونات ج�سمه التي يحتاجها �سائق املركبة ل�سياقة �آمنة.
و�س�أحتدث يف هذا العدد عن امل�شكلة من واقع الإح�صاءات التي ت�صدرها
�شرطة عمان ال�سلطانية ممثلة يف الإدارة العامة للمرور وامل�ساءلة القانونية
ملرتكب هذا الفعل .
الرائد/
خمي�س بن علي البطا�شي
الإدارة العامة للمرور

فبالن�سبة للإح�صائيات املرورية فقد وقع خالل عام 2011م ()167
ال�سكر ،وميثل هذا الرقم ن�سبة  %2من جممل احلوادث
حادث ًا مروري ًا ب�سبب ُ
املرورية التي وقعت يف ذلك العام ،وت�سببت هذه احل��وادث يف وفاة ()15
�شخ�ص ًا و�إ�صابة (� )99شخ�ص ًا ،ومن خالل هذه الإح�صائية يتبني لنا ب�أن
ال�سكر وما ينتج عنها من وفيات و�إ�صابات
احلوادث املرورية التي تقع ب�سبب ُ
ن�سبة ال ي�ستهان بها .
�أما بالن�سبة للم�ساءلة القانونية ل�سياقة املركبة حتت ت�أثري اخلمر
ف�إنها تعترب من اجلرائم املرورية اجل�سيمة حيث �شدد قانون املرور على هذا
الفعل والذي يعترب الأكرث ج�سامة ،وبالتايل ف�إن عقوبته �أ�شد.
حيث تكيف هذه اجلرمية كفعل جمرد مل ينتج عنه حادث ًا �أدى اىل
�إ�صابة �أو وفاة �أو �أ�ضرار مادية بالغري مبوجب املادة ( )50من قانون املرور
على �أنها جنحة بعقوبة ال تزيد عن �سنة وبغرامة ال تزيد عن( )500ريال
مروري نتج عنه وفاة �أو
حادث
عماين ،ويف حالة �أدى هذا الفعل �إىل ارتكاب
ٍ
ٍ
�إ�صابة ج�سيمة لزم على �أثرها امل�صاب باحلادث الفرا�ش يف امل�ست�شفى �أكرث
من (� )10أيام تكيف على �أنها جناية ت�صل عقوبتها من �سنة �إىل � 5سنوات .
واجلدير بالذكر �أن اجلرائم املرورية تعترب �أفعا ًال جزائية تنطبق عليها
املبادئ العامة للقانون مبا فيها قانون الإجراءات اجلزائية الذي ن�صت مواده
على �أن يف حالة عود اجلاين لفعل مماثل �أو �أ�شد تطبق العقوبة الأق�صى
املن�صو�ص عليها يف القانون ،وهذا ما ينطبق على جرمية قيادة املركبة حتت
ت�أثري اخلمر.
ومتتد امل�س�ؤولية على جرمية قيادة املركبة يف حالة ُ�سكر حتى ولو كان
احل��ادث يف ظاهره نتيجة خط�أ الآخ��ر ذلك لكون قائد املركبة الأول قد
يربك ب�سياقته م�ستخدمي الطريق كما �أنه يفقد ال�سيطرة على املركبة يف
درء اخلطر الناجت من الآخر مما قد يت�سبب يف تفاقم احلادث املروري
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كعادته��ا �شرط��ة عم��ان ال�سلطاني��ة كان��ت رائدة
و�سباق��ة للم�ض��ي قدم ًا واتخاذ اخلط��وات الإيجابية
والهام��ة ل��كل ما ه��و مفي��د وفع��ال خ�صو�ص�� ًا �إذا كان
املو�ضوع ذو �إجناز و�أهمي��ة وي�صيب فم�صلحة املواطن
واملقي��م عل��ى �أر���ض عم��ان الطيب��ة ،فم��ا زال النجاح
يتوا�ص��ل من��ذ االنطالق��ة الأوىل مل�ش��روع امل�ست�شف��ى
املتنق��ل ال��ذي احلق يف ع��ام 2008م ب��الإدارة العامة
للخدم��ات الطبية ليتم ا�ستخدام��ه يف تغطية جميع
احل��االت الطارئ��ة والغ�ير االعتيادي��ة والفعالي��ات
الوطني��ة وجمي��ع املنا�سب��ات واملواق��ع ،ويدي��ر ه��ذا
امل�ست�شف��ى طاقم طبي وفني م�ؤهل ومدرب للتعامل مع
احلاالت الطارئة اخلطرة.
حي��ث يتك��ون امل�ست�شف��ى املتنق��ل م��ن ع��دد ()8
مقط��ورات و�آليات ومولدات كهربائي��ة متنقلة ثقيلة
به��ا وحدات طبية مثل وحدة العناية املركزة()ICU
ووحدة جمه��زة للعملي��ات اجلراحي��ة وخمترب طبي
ووح��دات متري���ض عدد �أرب��ع عربات للتن��ومي ب�سعة
�إجمالي��ة ( )80مري�ض�� ًا ،وق��د �أثبتت ه��ذه الأجهزة
واملع��دات الطبي��ة والوح��دات فعالياته��ا يف احل��ك
الظ��روف واملواق��ف مثال املناخي��ة الت��ي تعر�ضت لها
ال�سلطنة وغريها .ومن �أخطر احلاالت التي ا�ستقبلت
من قبل امل�ست�شفى املتنقل هيه حالة والدة حدثت يف
اع�صار فيت .
وال ميكنن��ا التح��دث عن النجاح��ات التي حققت
يف هذا الإطار دون التطرق �إىل ذكر الإرادة الفكرية
للقي��ادة وا�سرتاتيجيتن��ا التطويري��ة يف اخلدم��ة
املجتمعي��ة و�إىل ال��كادر الب�ش��ري الذي يدي��ر وينفذ
ه��ذا الإجن��از الهام ال��ذي �أولت��ه القي��ادة كل اهتمام
وتعهدته بالتدريب وال�صقل وزودته ب�أ�سباب الأقدام
والكف��اءة لت�ستم��ر امل�سرية ويتوا�ص��ل العطاء تدفعه
الني��ة ال�صادق��ة والطم��وح والهم��م العالي��ة خلدمة
ابناء الوطن.
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حديث الذكريات

املقدم متقاعد �شباب بن ها�شل الرزيقي
يبوح بذكرياته
ال�ضابط املدين/نا�صر بن م�سهر العلوي
�أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة
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ال تخل��و ذاك��رة �أي��ة م�ؤ�س�سة عام��ة كانت
�أم خا�ص��ة م��ن ذكري��ات جميل��ة وعذب��ة
يحل��و للنف���س �أن ت�ستعيده��ا ب�ين الفين��ة
والأخ��رى  ..و�أكادميي��ة ال�سلط��ان قابو�س
لعلوم ال�شرطة ذاكرتها خ�صبة بالذكريات
الدال��ة عل��ى عراقة ه��ذا ال�ص��رح وغزارة
الإنتاج و�سمو الهدف واالخت�صا�ص .
 ..وه��ي ت�س�بر �أغ��وار الزم��ن
لإماط��ة اللثام ع��ن �صناع ه��ذه الذكريات
التي كتبوها بعطائهم و�إخال�صهم وتفانيهم
 ..ف�أ�سهم��وا م�ساهم��ة فاعل��ة يف �صياغ��ة
ملحم��ة التط��ور له��ذا ال�ص��رح التعليم��ي
ال�شام��خ  ..تلتق��ي املق��دم متقاع��د� /شباب
ب��ن ها�ش��ل الرزيق��ي �أح��د رواد العملي��ة
التدريبي��ة ب�شرط��ة عم��ان ال�سلطاني��ة
لتبحر يف ذاكرته الغنية بالذكريات ..

..

نب��د�أ مع بداي��ة امل�شوار لنتع��رف على كيفية
ميالد فكرة االنت�ساب �إىل �شرطة عمان ال�سلطانية
متى وكيف كان ذلك ؟

ا�ستجاب��ة للدع��وة الكرمي��ة الت��ي وجهها موالن��ا ح�ضرة
�صاح��ب اجلالل��ة ال�سلط��ان قابو�س ب��ن �سعي��د املعظم –
القائ��د الأعلى – حفظه اهلل �إبان تقلده احلكم يف عمان
جلمي��ع العمانيني يف اخلارج للعودة �إىل الوطن للم�شاركة
يف بن��اءه وتقدم��ه  ..فك�أمن��ا ول��دت عمان م��ن جديد ..
حي��ث كن��ا يف تلك الفرتة نعم��ل يف دولة الكوي��ت  ،وكنت
�أن��ا منت�سب�� ًا جلوالة ن��ادي القاد�سية الكويت��ي ومنذ تلك

الفرتة بد�أ تعلقي ال�شديد باحلياة الع�سكرية  ،فاجلوالة
تق��وم ب���أدوار حماكية لبع���ض املهام التي يق��وم بها رجال
ال�شرطة .
ومل��ا ع��دت �إىل �أر�ض الوطن على ظه��ر �سفينة �أبحرت بنا
م��ن الكوي��ت �إىل (فر�ض��ة ) م�سق��ط بج��وار ق�ص��ر العلم
العام��ر حالي�� ًا  ،ويف ح�ين انت�ش��ر زمالئي يف �س��وق مطرح
ل�ش��راء هداي��ا لأ�سرهم  ..وجدت نف�س��ي �أبحث عن مكان
ت�سجيل الراغب�ين يف االلتحاق بجه��از ال�شرطة فدلوين
عليه (مركز �شرطة مطرح حاليا) فتم قيد ا�سمي بتاريخ
 24يولي��و 1973م ويف ذات الي��وم �أنهي��ت كافة �إجراءات
التوظي��ف ومت �إر�س��ايل �إىل مدر�س��ة التدري��ب يف الوادي
الكب�ير  ،وكان �آمره��ا املقدم � /سامل ب��ن حكيم اخل�صيبي
وم�ساع��ده النقي��ب � /سعيد بن را�شد الكلب��اين الذي �صار
بعد ذلك مفت�ش ًا عام ًا لل�شرطة واجلمارك .

..

ل��كل مرحل��ة يف حياة الإن�س��ان بداية ونهاية
فه��ل لك��م �أن تتحدث��وا ع��ن خطوتك��م الأوىل يف
م�ضم��ار التدري��ب الع�سك��ري وكي��ف مت اختياركم
لهذه املهمة  ،ومن هو �صاحب الف�ضل يف ذلك  ،ومتى
بد�أمت مهام التدريب والإ�شراف بالأكادميية ،و�إىل
�أي زمن امتد ارتباطكم بالعملية التدريبية ؟
اخت�صرت خربتي يف اجلوالة الكويتية مرحلة التدريب
املقررة �إىل �شهرين فقط حيث مت حتويلي من ف�صيل رقم
(� )14إىل ف�صي��ل ( )13الذي كان عل��ى م�شارف التخرج،
وبع��د تخرج��ي مت تعيين��ي يف مرك��ز �شرطة مط��رح ،ثم
مرك��ز �شرط��ة �ص��ور متزامن�� ًا م��ع ي��وم افتتاح��ه يف عام
1974م  ،ومل �أمكث يف مركز �شرطة �صور �سوى �شهر واحد
 ..فقد �صدرت تعليمات من م�ساعد املفت�ش العام (�آنذاك)
تق�ض��ي بنقل��ي �إىل مدر�سة التدريب مبنطق��ة القرم التي
انتقل��ت ه��ي الأخ��رى من منطقة ال��وادي الكب�ير يف �شهر
يولي��و1974م وا�ستم��رت عالقت��ي بالتدري��ب الع�سك��ري
يف املدر�س��ة حت��ى �سبتم�بر 1979م  ،حي��ث مت نق��ل مهام
التدري��ب �إىل �أكادميية ال�شرط��ة لنوا�صل امل�سرية يف هذا
ال�صرح ال�شامخ حتى عام 2003م.
ورغ��م انتقايل م��ن الأكادميي��ة �إال �أن العالقة بالتدريب
ظلت قائمة من خالل ح�ضوري خمتلف فعاليات التخريج
وطوابري اال�ستعرا�ض.
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حديث الذكريات

..

عاي�شت��م حقب�� ًا خمتلف��ة  ،و�شه��دمت متغ�يرات
يف �أمن��اط وو�سائل التدريب الع�سك��ري  ،وارتبطتم
بعالق��ة طويل��ة امل��دى م��ع امليادي��ن واخلن��ادق
التدريبي��ة �أكان ذل��ك يف مدر�سة تدري��ب ال�شرطة
مبنطق��ة القرم يف حمافظة م�سق��ط � ،أو ب�أكادميية
ال�شرطة �آن��ذاك ــ �أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم
ال�شرط��ة حالي ًا  ..فه��ل لكم �أن ت�سلطوا ال�ضوء على
تلك احلقب وما حفلت به من ذكريات ومواقف ؟
كثرية هي املواقف التي فر�ضت ذاتها وحتولت �إىل ذكريات
را�سخ��ة يف القل��ب والوج��دان ومنها �أنني بعدم��ا عدت �إىل
�أر���ض الوطن يف ع��ام 1973م مل �أتوجه �إىل �أهلي يف والية
وادي بني خالد باملنطقة ال�شرقية رغم طول فرتة الغربة
بدولة الكويت فقد ف�ضلت �أن �أنهي فرتة التدريب يف مدر�سة
تدريب ال�شرطة بالوادي الكبري  ،وبعد تخرجي ذهبت �إىل
�أهلي مرتدي ًا البذلة الع�سكرية ،وكانت مفاج�أة لهم ولأهل
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البل��د ر�ؤي��ة رجل بتل��ك الهيئة فل��م ي�سبق له��م ر�ؤية رجل
�شرط��ة من قب��ل  ،مما جعله��م يت�ساءلون بعفوي��ة عن هذا
الإن�س��ان (املدرو���ش) عل��ى ح�سب تعبريه��م � ...أي من هذا
الإن�سان الذي يرتدي هذا اللبا�س !!
ويف موقف �آخر �أوقعت ذات مرة عقوبة على �أحد املتدربني
لأكت�شف فيما بعد �أن ذلك املتدرب نفذها رغم �إ�صابة باطن
يدي��ه بالتهابات حادة ب�سبب جه��د وم�شقة التدريب  ،دون
�أن يب��دي ذلك املتدرب �أي اعرتا�ض �أو رف�ض  ..الأمر الذي
ت��رك يف نف�سي �شعور بالذن��ب وعلمني ذلك املوقف در�س ًا ال
ين�سى يف وجوب تفهم م�شاعر املتدربني الذين كانوا يخفون
�أمرا�ضه��م ومعاناته��م وال يتذم��رون م��ن �ش��دة التدريب �أو
ع��دم ح�صوله��م عل��ى �إج��ازة  ،ناهيكم ع��ن �ضع��ف الراتب
ال�شه��ري � ،إذ ال يتج��اوز الرات��ب حينذاك ع��ن ( )12ريال
عم��اين يف ال�شهر الواح��د  ،ناهيكم عن التغذية املتوا�ضعة
يف ذل��ك الوقت  ،مما ي�ؤكد ب�أن جي��ل الأم�س كان ال يكرتث

كث�ير ًا باملكاف�أت والإج��ازات  ،وكان �صبور ًا وقنوع ًا وير�ضى
بالقليل.

..

كث�ير ًا م��ا يتاح لك��م فر�ص��ة ح�ض��ور الفعاليات
التدريبي��ة ومرا�س��م اال�ستعرا�ض��ات الع�سكري��ة،
كيف تنظرون �إىل واقع التدريب الع�سكري املعا�صر
وم��دى تناغم��ه م��ع مف��ردات التدري��ب يف مراحله
املتعاقبة ؟
ب��د�أ التدريب يف معظم الدول العربية ومنها عمان ب�أ�سلوب
يغل��ب علي��ه الطاب��ع الإنكلي��زي �إال �أن العماني�ين �أ�ضاف��وا
عليه الكثري من ال�سمات اجلميلة وحولوه �إىل منط عماين
فري��د  ،واملت�أم��ل لفعالي��ات اال�ستعرا�ض الع�سك��ري املقامة
يف الأعي��اد الوطني��ة ومنا�سبات التخريج يلم���س اللم�سات
العماني��ة الت��ي �أ�ضفاها العماني��ون على �أ�سالي��ب التدريب
الع�سك��ري الت��ي نال��ت على �إعج��اب وا�ستح�س��ان الكثري من
الوف��ود العربية والأجنبي��ة التي �شاه��دت اال�ستعرا�ضات

الع�سكري��ة املقام��ة يف ميادين هذا الوط��ن العزيز  ،و�سوف
تظل �أمناط التدريب متناغمة بني املا�ضي واحلا�ضر ب�سبب
تعاقب اخلربات التدريبية.

..

ع��رف عن الإن�سان العم��اين �شغفه بالع�سكرية
وت�شرب��ه مببادئه��ا و�أنظمته��ا ف�س��رت يف عروق��ه
م�سرى ال��دم يف �شرايني اجل�سد  ..كيف ت�ست�شعرون
ه��ذه العالقة احلميمة بعدما حالت �سنن الوظيفة
بينكم وبينها ؟

ال ي��زال ح��ب الع�سكري��ة ب�صف��ة عام��ة والتدري��ب عل��ى
وج��ه اخل�صو���ص ي�أ�سرانن��ي وال زل��ت �شغوف�� ًا مبعاي�ش��ة
وقائ��ع الفعاليات واال�ستعرا�ض��ات الع�سكرية التي تنظمها
الأجه��زة الع�سكري��ة والأمني��ة � ..أكان ذل��ك باحل�ض��ور
�أو امل�شاه��دة ع�بر التلف��از  ،و�س��وف �أ�ستمر على ه��ذا النهج
مب�شيئة اهلل .

..

مع ت�س��ارع خمرجات �شرطة عم��ان ال�سلطانية
م��ن �أفواج ال�شرط��ة امل�ستجدين خا�ص��ة بعد �صدور
الأوام��ر الكرمية حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س ابن �سعيد املعظم ـــ القائد الأعلى ـــ بزيادة
فر�ص العمل  ..فماذا تود �أن تقول للكادر الإ�شرايف
والتدريب��ي �أو ًال وللخرج�ين ثاني�� ًا بو�صفك��م �أح��د
رواد العملية التدريبي��ة ب�شرطة عمان ال�سلطانية
لتكون خامتة احلديث ؟

�إن الأوط��ان ال تبنى �إال ب�سواع��د �أبنائها وعلينا جميع ًا �أن
نك��ون على م�ستوى امل�سئولي��ة امللقاة على عاتقنا قبل املادة
والرتب��ة والإج��ازة  ،وعل��ى ال��كادر الإ�ش��رايف والتدريبي
�أن يك��ون ق��دوة ح�سن��ة للمتدرب�ين  ،و�أن ال يبخ��ل عليه��م
بالتوجي��ه والإر�ش��اد  ،م��ع ال�سعي اجل��اد للتدري��ب الذاتي
با�ستثم��ار تراكم اخلربة امليدانية  ،وتنوع ثقافات وقدرات
املتدرب�ين  ،وامل��درب الناجح هو من ي�ستطي��ع فهم اجلوانب
النف�سي��ة والق��درات العقلي��ة واجل�سمي��ة للمتدربني حتت
�أمرت��ه  ،وتطويعه��ا لإجن��اح العملية التدريبي��ة  ،الهادفة
�إىل �إعداد وت�أهيل منت�سبني �أكفياء يفخر بهم الوطن .
وعل��ى ه�ؤالء اخلريج�ين م�ضاعفة اجل��د واالجتهاد و�أداء
املهام املوكلة لهم ب�إخال�ص و�أمانة ومعاملة النا�س بالأخالق
الفا�ضل��ة  ،واالرتق��اء مب�ستواه��م العلم��ي واملهن��ي ليكونوا
على م�ستوى الق�سم الذي ق�سموه على �أنف�سهم كحماة للحق
وحرا�س ًا للمبادئ  ،واهلل يوفق اجلميع ملا يحبه وير�ضاه .
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مقال

اإلطارات
في عين ناظريها

الوكيل�/أحمد بن �سعيد الراجحي
الإدارة العامة للمرور
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«

أيام خل��تْ و�أنا �أُ�شاه��د �إطار مركبت��ي الأي�سر
ُمن��ذ � ٍ
يتناق���ص حجم اله��واء الذي بداخله �شي ًئ��ا ف�شي ًئا ف�أظل
متكاب��را يف �إع��ادة تعبئت��ه ب�ين الفين��ة والأخ��رى لأن
ً
�سيارت��ي مل تكم��ل العامني (هك��ذا �أراها ويراه��ا البع�ض
مركبتي جديدة لذلك ال داعي للقلق)  ..ويف هذا ال�صيف
�ساف��رت �إىل دول��ة جماورة ورجع��ت والإط��ار على حاله
�إىل �أن ت��ر ّدت حالته فذهبت �إىل ور�شة �إ�صالح الإطارات
وت�أك��د املخت���ص ليج��د �أن م�سم��ا ًرا قد ارت�س��ى بكامله يف
الإط��ار و�أبلغن��ي �أن عليك تغيريه فذهب��ت �إىل الأوىل �أن
مركبتي مل تكمل العامني � ...أ  .هـ

»

�إن م��ا �أمليت��ه عليكم ه��و اعتمادي على عم��ر املركبة
دون االعتم��اد الكل��ي عل��ى عم��ر الإط��ار مل��ا يت�ضمنه من
جزء مهم وه��ام باملركبة وفح�صه با�ستمرار هي القاعدة
ال�سليم��ة الت��ي تقيني من �شر الطريق كم��ا �إن ا�شرتاطات
الفح���ص ال��دوري للمركب��ة ل��ه م��ن الأهمي��ة البالغ��ة
ونظ��را لدرجة احلرارة العالية
لتحقي��ق �شروط املتانة ،
ً
الت��ي ت�شهده��ا املعم��ورة  ،والتي جتع��ل من ه��واء الإطار
يتم��دد ب�شكل تلقائي مما يجعل��ه �أكرث عر�ضة لالنفجـــار
ناهيك عن ال�سرعة العالية التي تزيد من معدل احتكاك
ً
حمدقا ب�سائق
الإط��ار ب�سطح الطريق مما ت�شكل خط��را
أمر قد ال يحمد عقباه .
املركبة وممن حوله حلدوث � ٍ

ثقافتنا يف مواجهة �أي طارئ :

�إن انفج��ار الإط��ار يفق��د ال�سيط��رة حينم��ا تكون يف
�سرع��ة عالي��ة مم��ا يجع��ل املركب��ة عر�ض��ة للتده��ور �أو
اال�صطدام املفاجئ و�أ ًيا كان الإطار املنفجـــر يجب علينا
الرجل عن دوا�سة الوقود
عدم االرتباك مع مراعاة رفع ِ
وموا�صلة �إم�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�ضغ��ط عل��ى الفرام��ل ف���إن ذلك ي���ؤدي �إىل
ان��زالق املركبة وفق��دان ال�سيطرة عليه��ا  ،و�إذا ا�ستدعى
الأم��ر فيج��ب علين��ا الت�ص��رف به��دوء واح��ذر انح��راف
املركب��ة عن م�سارها � ،إننا ن�ؤمن ب�أن الأحداث تقع بق�ضاء

وق��در  ،ولك��ن باملقابل يج��ب �أن ال جنعلها تل��ك الظروف
الطارئة للم�صادفة وب�أن ال نلقي �أنف�سنا يف التهلكة .

كي��ف لن��ا �أن نتعل��م ومنتل��ك ثقاف��ة التعام��ل م��ع
احلدث؟

�ألي���س حر ًيا بنا �أن ن�أخذ بقواع��د ال�سالمة يف حممل
َ
لنب��ق بعيدين عن
اجل��د و�أن نثق��ف �أنف�سن��ا وم��ن حولن��ا
احل��وادث ون�ستطي��ع التعام��ل ب�شكل �صحيح م��ع الظروف
الطارئ��ة �إن وقع��ت ال ق��در اهلل ؟ لمِ َ ال نع��ي اهتمام��ا
وا�س ًع��ا عند اختيارنا للإطار بحيث يتنا�سب مع موا�صفات
املركبة �سرعتها حجمها ووزنها  ،ويف جميع الأحوال يجب
�أن تك��ون �إط��ارات املركب��ة من نف���س الن��وع واحلجم لأن
اختالفها يت�سبب يف �سرعة ت�آكلها وي�ؤدي �إىل عدم توازن
املركبة عند ال�سري  ،ولنتذكر دائما �أن اختيارنا للإطارات
ذات اجلودة العالية تقينا من حوادث انفجارها .
ت�شري الإح�صاءات ال�صادرة من الإدارة العامة للمرور
ع�بر موقعه��ا الإلك�تروين �إىل وقوع ( )19ح��ادث خالل
الف�ترة م��ن  1مايـــو و�إىل  31مايـــــــــ��و 2011م نتج عنها
وف��اة ( )2و�إ�صاب��ة (� )28آخري��ن كان �سببه��ا الإطارات
لذل��ك علين��ا �أن نفح���ص الإط��ارات وب�ش��كل م�ستم��ر م��ع
البحث عن ال�شقوق �أو ال�شروخ �أو االنتفاخات �أو الأج�سام
العالق��ة �إن وج��دت  ،م��ع حر�ص��ك الت��ام عل��ى االختي��ار
ال�سلي��م للإط��ار وخا�ص��ة ال�سرع��ة واحلمول��ة ودرج��ة
احل��رارة � ..إن ا�ستخدام املركب��ة ب�سرعة ورعونة وتهور
و�إ�ص��دار �أ�ص��وات م��ن �إطاراتها ي�ؤدي �إىل تل��ف الإطارات
و�إق�لاق الراحة العام��ة  ،و�سلوك ح�ض��اري مرفو�ض كما
ً
خمالفة مرورية يعاقب عليها القانون .
�أنه ُيعد
كم��ا يجب علينا �أن نتبع التعليمات و�أن نلتزم ب�أنظمة
وقوان�ين امل��رور وب�أن ن�ض��ع ن�ص��ب �أعيننا كاف��ة التدابري
وب���أن ال جنعله��ا تعليم��ات ال تتج��اوز ال�شكلي��ات فكم من
�شخ���ص مل يت��دارك املوق��ف وراح �ضحي��ة نتيج��ة لع��دم
ٍ
اكرتاث��ه لتل��ك ال�ضواب��ط والتعليم��ات  ...حفظكم اهلل
م��ن �أي مكروه ولنتذكر دائ ًما �أن احلوادث بكل �صنوفها ال
يجب �أن ترتك للم�صادفة .
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قيادة �شرطة املهام اخلا�صة
تتوج بط ًال لألعاب القوى لعام2012م
اختتم��ت بتاري��خ 2012/3/26م مهرج��ان �شرط��ة عم��ان ال�سلطانية اخلام���س والثالثني لألعاب الق��وى وذلك حتت
رعاي��ة معايل الفري��ق ح�سن بن حم�سن ال�شريقي املفت�ش الع��ام لل�شرطة واجلمارك على ملعب ا�ست��اد ال�شرطة بالوطية
وال��ذي نظمه احتاد ال�شرط��ة الريا�ضي مب�شاركة ( )880مت�سابق ًا ومت�سابقة ميثل��ون ( )28فريق ًا من خمتلف ت�شكيالت
ال�شرط��ة وذل��ك بح�ض��ور عدد من امل�س�ؤول�ين بوزارة ال�ش���ؤون الريا�ضية وال�ضب��اط و�ضباط ال�صف بت�شكي�لات ال�شرطة
واجلهات الع�سكرية املختلفة ،حيث توجت قيادة �شرطة املهام اخلا�صة بلقب املهرجان لهذا العام .
وج��اءت قي��ادة �شرط��ة حمافظة م�سق��ط يف املركز الث��اين والدفاع امل��دين يف املرك��ز الثالث كما ح�ص��ل فريق املهام
اخلا�ص��ة للفتي��ات على ك�أ���س املركز الأول وح�صل خالد بن زايد الزعابي على جائ��زة �أح�سن ريا�ضي وخال�صة بنت زايد
اجلابرية من املهام اخلا�صة على �أح�سن ريا�ضية يف الوقت الذي ح�صل خالد الزعابي من املهام اخلا�صة على ك�أ�س فردي
املاراث��ون للرج��ال و�سليم��ة بنت �سيف الناعبية م��ن االدارة العامة لل�سج��ون على ك�أ�س فردي ماراث��ون الفتيات وح�صل
فريق املهام اخلا�صة على جوائز ك�أ�س فريق املاراثون رجال وك�أ�س �شد احلبل والتتابع  100×4للرجال والفتيات وك�أ�س
التتابع  400×4مرت رجال.
فيم��ا ح�ص��ل مدرب امله��ام اخلا�صة ومدرب قي��ادة حمافظة م�سقط وم��درب الإدارة العامة للدفاع امل��دين على �أح�سن
مدربي هذا العام ومت تكرمي جمموعة من الريا�ضيني القدامى .وجاءت نتائج امل�سابقات على النحو التايل:
يف م�سابق��ة  800م�تر ج��ري رجال ح�صل عل��ى املركز الأول �سامل بن �سعي��د العلوي من قيادة �شرط��ة املهام اخلا�صة،
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وج��اء يف املرك��ز الثاين علي بن �سعي��د العامري من قيادة
�شرط��ة املهام اخلا�ص��ة ،ويف املركز الثالث فوزي بن حديد
الغداين من وحدة �شرطة اخليالة.
�أم��ا يف م�سابق��ة  200مرت ع��دو رجال حق��ق عبداهلل
ب��ن �سعيد ال�صويل من قي��ادة �شرطة املهام اخلا�صة املركز
الأول ،وعبدالعزي��ز ب��ن عب��داهلل الأب��روي م��ن قي��ادة
�شرط��ة امله��ام اخلا�صة املركز الث��اين ،وعبداهلل بن خلف
ال�سناين من قيادة �شرطة حمافظة م�سقط املركز الثالث.
ويف م�سابقة  110حواجز رجال ح�صل جالل بن �سامل
الغاب�ش��ي م��ن قي��ادة �شرطة خف��ر ال�سواحل عل��ى املركز
الأول ،وجم��ال بن مط��ر الرحبي من قي��ادة �شرطة املهام
اخلا�صة على املركز الثاين ،وحامد بن �سامل ال�سنيدي من
قيادة �شرطة املهام اخلا�صة على املركز الثالث.
ويف م�سابق��ة الوث��ب العايل رج��ال فاز باملرك��ز الأول
عمار بن طالب العام��ري من قيادة �شرطة املهام اخلا�صة،
وح��ل يف املرك��ز الثاين �سلي��م بن يا�سر املقب��ايل من قيادة
�شرط��ة املهام اخلا�صة ،وجاء عبداهلل ب��ن خلف ال�سناين
من قيادة �شرطة حمافظة م�سقط يف املركز الثالث.
ويف م�سابق��ة الوثب الثالثي رج��ال ح�صل على املركز
الأول �شبي��ب بن م��رزوق احل�سني من قي��ادة �شرطة املهام
اخلا�ص��ة ،وح�ص��ل عل��ى املرك��ز الث��اين �سم�ير ب��ن �سعي��د
ال�صبح��ي من الإدارة العام��ة للمرور ،وحل �سامل بن �صالح
اليعربي من وحدة �شرطة اخليالة يف املركز الثالث.
�أم��ا يف م�سابق��ة دف��ع اجلل��ة رج��ال فقد حق��ق املركز
الأول مب��ارك ب��ن عب��داهلل امل�شايخ��ي من قي��ادة �شرطة
امله��ام اخلا�صة ،وجاء جهاد ب��ن معتوق البلو�شي من قيادة
�شرط��ة امله��ام اخلا�ص��ة يف املركز الث��اين ،وها�شل بن علي
املخلدي من الإدارة العامة للدفاع املدين يف املركز الثالث.
ويف م�سابقة رمي الرمح رجال فاز باملركز الأول �أحمد
ب��ن �سليم��ان الهطايل من قي��ادة �شرطة جن��وب الباطنة،
وف��از باملركز الث��اين ب�شري بن مبارك احلج��ري من قيادة
�شرط��ة امله��ام اخلا�صة ،وج��اء يف املركز الثال��ث خالد بن
عب��داهلل العل��وي م��ن �أكادميي��ة ال�سلط��ان قابو���س لعلوم
ال�شرطة.
�أم��ا يف م�سابق��ة رمي القر���ص رجال فق��د حقق املركز
الأول مب��ارك ب��ن عب��داهلل امل�شايخ��ي من قي��ادة �شرطة
امله��ام اخلا�صة ،وج��اء �سعيد بن حم��د احلارثي من قيادة
�شرطة املهام اخلا�صة ثاني ًا ،وحممد بن مرهون العلوي من
الإدارة العامة للمرور ثالث ًا.
ويف م�سابقة الوثب الطويل رجال جاء يف املركز الأول
ها�ش��م ب��ن عو�ض بيت �سوي��د من وحدة �شرط��ة اخليالة،
و�صال��ح ب��ن يو�س��ف الفار�س��ي م��ن قي��ادة �شرط��ة امله��ام

اخلا�صة يف املركز الثاين ،ورا�ضي بن خمي�س اجلابري من
قيادة �شرطة خفر ال�سواحل يف املركز الثالث.
�أم��ا يف م�سابق��ة  100مرت حواجز فتي��ات فقد ح�صلت
عل��ى املرك��ز الأول خال�ص��ة بن��ت �س��امل اجلابري��ة م��ن
قي��ادة �شرطة املهام اخلا�صة ،وح�صل��ت �سليمة بنت �سيف
الناعبي��ة من الإدارة العام��ة لل�سجون على املركز الثاين،
وحل��ت �شم�سه بنت خمي�س ال�صواعي��ة من الإدارة العامة
لل�سجون يف املركز الثالث.
ويف م�سابق��ة  400م�تر ع��دو فتي��ات حقق��ت املرك��ز
الأول هني��ة بن��ت نا�ص��ر اخل�ضوري��ة م��ن قي��ادة �شرط��ة
امله��ام اخلا�صة ،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 �شرط��ة امله��ام اخلا�صة يف
املركز الثالث.
ويف م�سابق��ة دف��ع اجلل��ة فتيات ف��ازت باملرك��ز الأول
م��روة بنت �صال��ح املخينية م��ن �إدارة مو�سيق��ى ال�شرطة،
وج��اءت رحمة بنت خمي���س البلو�شية م��ن قيادة �شرطة
امله��ام اخلا�ص��ة يف املرك��ز الث��اين ،وبهي��ة بن��ت مو�س��ى
البو�سعيدية من الإدارة العامة لل�سجون يف املركز الثالث.
�أما يف م�سابقة رمي الرمح فتيات حققت منى بنت را�شد
الرا�سبية م��ن قيادة �شرطة املهام اخلا�ص��ة املركز الأول،
وحل��ت ن��ورة بن��ت خلف��ان احلارثي��ة م��ن �إدارة مو�سيق��ى
ال�شرطة ثاني ًا ،ومنرية بنت حمود املعمرية ثالث ًا.
ويف م�سابق��ة رم��ي القر���ص فتي��ات ف��ازت باملرك��ز
الأول رحم��ة بن��ت خمي���س البلو�شي��ة من قي��ادة �شرطة
امله��ام اخلا�ص��ة ،وفازت باملرك��ز الثاين م��روة بنت عي�سى
البطا�شي��ة من قيادة �شرط��ة املهام اخلا�ص��ة ،بينما حلت
يف املرك��ز الثال��ث مروة بنت عب��داهلل الهادي��ة من قيادة
�شرطة جنوب الباطنة.
ويف م�سابق��ة الوثب الطويل فتيات جاءت خال�صة بن
�س��امل اجلابرية من قيادة �شرطة املهام اخلا�صة يف املركز
الأول ،وهني��ة بنت نا�صر اخل�ضورية قي��ادة �شرطة املهام
اخلا�ص��ة يف املركز الثاين ،وهيفاء بنت �سعيد ال�شملية من
الإدارة العامة للمرور يف املركز الثالث.
ويف م�سابق��ة  100×4م�تر تتابع فتي��ات ح�صل فريق
قي��ادة �شرط��ة امله��ام اخلا�صة 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 �شد احلبل ف��از باملركز الأول فريق املهام
اخلا�ص��ة بع��د تغلبه على فري��ق قيادة حمافظ��ة م�سقط
الذي حل يف املركز الثاين ،بينما حل فريق قيادة �شرطة
الباطنة يف املركز الثالث.
71
يونيو 2012م  -العدد 129

رياضة

ويف م�سابق��ة 200مرت ع��دو فتيات ح�صل��ت ناديا بنت
خلف��ان الفالحي��ة من امله��ام اخلا�ص��ة على املرك��ز الأول
والثاني��ة ثري��اء بنت �سعي��د القريني��ة من وح��دة املرور
والثالثة هيفاء بنت �سعيد ال�شملية من املرور اي�ضا.
ويف م�سابق��ة  100م�تر ع��دو رج��ال ح�ص��ل عب��داهلل
اب��ن �سعيد ال�ص��ويل من امله��ام اخلا�صة عل��ى املركز الأول
والث��اين عبدالعزي��ز ب��ن عب��داهلل الأب��روي م��ن امله��ام
اخلا�ص��ة والثال��ث عبداهلل بن احم��د العزيزي من وحدة
�آمن املطارات.
ويف م�سابق��ة  100مرت عدو فتي��ات ح�صلت هنية بنت
نا�ص��ر اخل�ضورية من املهام اخلا�ص��ة املركز الأول والثاين
خال�ص��ة بنت �ساللم اجلابرية من امله��ام اخلا�صة والثالث
�سليمة بنت �سيف الناعبية من وحدة ال�سجون.
ويف م�سابق��ة  1500م�تر رجال ح�صل �س��امل بن �سعيد
اجللبوب��ي م��ن امله��ام اخلا�صة عل��ى املرك��ز الأول والثاين
ع��ادل بن �سامل املالكي من املهام اخلا�صة والثالث �سمري بن
�سهيل البطا�شية من التجهيزات واللوازم.
يف م�سابق��ة  400مرت ع��دو رجال املركز الأول علي بن
�سعيد العامري من املهام اخلا�صة والثاين عي�سى بن �سعيد
اجلدي��دي من امله��ام اخلا�ص��ة والثالث �سلط��ان بن حممد
اجللبوبي من قيادة حمافظة م�سقط.
ويف م�سابق��ة 100×4م�تر تتاب��ع رج��ال املركز االول
امله��ام اخلا�ص��ة والث��اين الإدارة العام��ة لآم��ن املط��ارات
والثالث ادارة مو�سيقى ال�شرطة.
ويف م�سابق��ة  400×4م�تر تتاب��ع رج��ال املركز الأول
قي��ادة امله��ام اخلا�ص��ة والث��اين وح��دة �شرط��ة اخليالة
والثالث ادارة مو�سيقى ال�شرطة.
ويف م�سابق��ة املاراث��ون رجال جاء املرك��ز الأول خالد
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ب��ن زاي��د الزعابي والث��اين �إ�سماعي��ل بن را�ش��د العريني
وحمود بن حممد احل�ضرمي من املهام اخلا�صة.
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�ص��ة والثالثة
هيفاء بنت �سعيد ال�شملية من وحدة املرور.
ويف م�سابق��ة  500مرت رجال جاء املرك��ز الأول خالد
ب��ن زاي��د الزعابي م��ن املهام اخلا�ص��ة والث��اين حمود بن
حمم��د احل�ضرمي من املهام اخلا�ص��ة والثالث م�صطفى بن
را�شد اجل�سا�سي من وحدة اخليالة.
ويف م�سابقة 3000مرت موانع رجال جاء املركز الأول
خالد بن زايد الزعابي من املهام اخلا�صة وعادل بن �سامل
املالكي من املهام اخلا�صة وم�صطفى بن را�شد اجل�سا�سي من
وحدة اخليالة.
جانب �أخ��ر مت تكرمي الريا�ضيني القدامي وهم:
ومن
ٍ
الرائد متقاعد �سليمان بن حمد ال�شكري والرائد متقاعد
حمف��وظ ب��ن خمي�س العل��وي والرائ��د متقاع��د ثاين بن
ن�صي��ب العل��وي وامل�لازم �أول متقاع��د �سليمان ب��ن �سلطان
الفالح��ي والوكي��ل �أول متقاع��د عبدالرحم��ن بن يحيى
الرئي�س��ي والوكي��ل متقاع��د �سليم��ان ب��ن عل��ي اخلاطري
والوكي��ل �أول متقاعد حممد بن خمي�س ال�شكري والوكيل
�أول متقاعد �سامل بن �سعيد العوي�سي.
وقد �شارك يف توزيع اجلوائز يف اجلولة الأوىل اللواء
الرك��ن �سامل بن م�سلم بن علي قط��ن م�ساعد املفت�ش العام
لل�شرطة واجلمارك.
ويف اجلول��ة الثاني��ة الل��واء الرك��ن مط��ر ب��ن عل��ي
العبيداين قائد �س�لاح اجلو ال�سلطاين العماين .واجلولة
الثالث��ة معايل الفريق :عبداهلل بن را�شد الكلباين رئي�س
جهاز الأمن الداخلي

املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك

يكرم فريق ال�شرطة للرماية

رع��ى مع��ايل الفري��ق /ح�س��ن ب��ن حم�س��ن ال�شريق��ي
املفت���ش الع��ام لل�شرطة واجلم��ارك بقي��ادة �شرطة املهام
اخلا�ص��ة حف��ل تكرمي فري��ق �شرط��ة عم��ان ال�سلطانية
للرماي��ة حل�صول��ه عل��ى درع م�سابق��ة ق��وات ال�سلط��ان
امل�سلحة ال�سابعة والع�شرين للرماية بالأ�سلحة اخلفيفة
لعام 2012م .
ﻭهن���أ مع��ايل الفريق/املفت���ش الع��ام لل�شرط��ة
واجلمارك كاف��ة منت�سبي �شرطة عم��ان ال�سلطانية على
هذا الإجناز الرائع ،و�أب��دى تقديره لأفراد الفريق على
جهودهم الطيبة ،م�ؤكد ًا �أن هذه النتائج هي ثمرة اجلهد
الذي بذلوه للو�صول �إىل هذا امل�ستوى امل�شرف.
ث��م ق��ام معالي��ه بتك��رمي �أع�ض��اء الفري��ق تقدي��ر ًا
م��ن القيادة العام��ة لل�شرط��ة واجلم��ارك للمجيدين من
منت�سبيه��ا ،وحافز ًا له��ذا الفريق لتحقي��ق الإجنازات يف
البطوالت القادمة.
م��ن جانبه��م ث ّمن الرم��اة الذين نالوا �ش��رف التكرمي
اللفت��ة الكرمية م��ن القيادة العام��ة لل�شرطة واجلمارك
م�ؤكدي��ن حر�صه��م عل��ى امل�ض��ي قدم�� ًا يف املحافظ��ة على
م�ستويات الأداء واالرتقاء بها.
وبهذه املنا�سبة قال العميد�/سامل بن حممد امل�صلحي
رئي�س احت��اد ال�شرطة الريا�ضي �أن ه��ذا التكرمي يعك�س
اهتم��ام القي��ادة العام��ة لل�شرط��ة واجلم��ارك بالفريق
ومتابعته��ا الدائمة ل��ه ،كما �أنه يعد حاف��ز ًا �أكرب جلميع
الرماة لتحقيق نتائج �أف�ضل يف امل�سابقات املختلفة.

وكان فري��ق الرماي��ة ب�شرط��ة عم��ان ال�سلطانية قد
حق��ق �إجن��از ًا بطولي ًا بح�صول��ه عل��ى درع م�سابقة قوات
ال�سلطان امل�سلحة ال�سابعة والع�شرين للرماية بالأ�سلحة
اخلفيف��ة له��ذا الع��ام ،حي��ث ح�ص��ل عل��ى املرك��ز الأول
يف الرماي��ة بامل�سد���س عل��ى م�ست��وى ال�ضب��اط ،واملرك��ز
الأول يف رماي��ة التق��دم بالبندقي��ة ،وعل��ى املركز الأول
يف �إ�سق��اط ال�صفائ��ح لل�ضب��اط ،وعل��ى املرك��ز الأول يف
�إ�سق��اط ال�صفائ��ح على م�ست��وى الفتيات ،واملرك��ز الأول
رام
يف م�سابق��ة امل�سد���س للفتيات ،واملرك��ز الأول لأح�سن ٍ
ف��ردي بامل�سد���س لل�ضب��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
رام ،واملركز الثال��ث يف رماية البندقية
قابو���س لأح�س��ن ٍ
فردي تقدم ،وح�صل على املركز الثالث يف رماية امل�سد�س
للأفراد ،كما ح�صل على املركز الرابع يف م�سابقة �إ�سقاط
ال�صفائ��ح للأفراد ،واملركز اخلام���س يف م�سابقة ميدالية
ال�سلطان قابو�س لرماية البندقية.
ح�ضر املنا�سبة الل��واء الركن�/سامل بن م�سلم بن علي
قط��ن م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك وعدد من
قادة ت�شكيالت �شرطة عمان ال�سلطانية.
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رياضة

تتويج فريق املهام اخلا�صة بطال
لبطولة �شرطة عمان ال�سلطانية
يف كرة القدم

ت��وج فري��ق املهام اخلا�ص��ة بطال لبطولة �شرط��ة عم��ان ال�سلطانية لكرة
الق��دم لعام  2012وحل فريق ادارة مو�سيق��ى ال�شرطة و�صيفا للبطولة ونال
فري��ق قيادة �شرطة حمافظة جنوب ال�شرقية املرك��ز الثالث وذلك يف ختام
البطولة والتي اقيمت على ملعب ا�ستاد ال�شرطة بالوطية حتت رعاية معايل
الفري��ق ح�سن بن حم�سن ال�شريقي املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك بح�ضور
مع��ايل ال�شيخ �سعد بن حممد املر�ضوف وزير ال�ش�ؤون الريا�ضية وح�ضور عدد
م��ن ا�صح��اب ال�سع��ادة وكالء ال��وزارات وامل�ست�شاري��ن واجه��زة �شرطة عمان
ال�سلطاني��ة وق��د �شه��دت املب��اراة النهائي��ة والت��ي جمع��ت بني فريق��ي املهام
اخلا�ص��ة واملو�سيق��ى اث��ارة وندية وحما�سا م��ن الطرفني ولك��ن كانت الكلمة
االخرية لفريق املهام اخلا�صة الذي خرج فائزا بنتيجة . 1/2
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بداية مثرية

ب��د�أت املباراة يف �شوطها االول بداية �سريعة وخا�صة
م��ن جانب فريق املو�سيقى الذي فاج�أ فريق املهام اخلا�صة
بهجم��ات متوالي��ة عل��ى مرم��ى املخ�ضرم حم��ود احل�سني
حار���س املهام اخلا�ص��ة وتنوعت هجمات فري��ق املو�سيقى
والتي ج��اءت معظمها م��ن خالل االخرتاق��ات يف الو�سط
عن طريق عام��ر الفليتي وبا�سم الوهيبي و�شكلت هجمات
املو�سيق��ى خطورة وا�ضحة لينجح الفريق يف احراز هدف
التق��دم وحتقيق مب��د�أ اف�ضليت��ه للع�ش��ر الدقائق االوىل
وج��اء اله��دف االول مبك��را يف الدقيقة  10بع��د مل�سة يد
م��ن دربكة امام املرم��ى حيث الم�ست الك��رة احد مدافعي
فريق املهام اخلا�صة ليت�صدى لتنفيذ ال�ضربة هيثم عامر
الفليتي الذي �سدد الكرة يف ال�شباك مانحا فريقه احقية
التق��دم بعد اله��دف اح�س فريق امله��ام اخلا�صة بخطورة
املوق��ف وب��د�أ يدخل اج��واء املب��اراة تدريجي��ا وو�ضحت
حتركات العبي الو�سط دروي�ش 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�ضية و�صلت اىل عي�س��ى احليدي الذي بدوره
ا�سك��ن الك��رة يف ال�شب��اك هذا اله��دف اعطى فري��ق املهام
اخلا�ص��ة الثق��ة بالنف�س وب��د�أت هجمات الفري��ق ت�شكل
خط��ورة على فريق املو�سيقى ال��ذي تراجع للخلف للدفاع
عن مرماه دون �أي مربر وهذا اعطى الفر�صة لفريق املهام
الن ميار�س �ضغطا قويا على حار�س مرمى املو�سيقى وجنح
فري��ق املهام يف ا�ضاف��ة الهدف الث��اين يف الدقيقة  27من
�ضربة ركنية لعبها �سامل ال�سلطي اخذت طريقها مبا�شرة
اىل ال�شباك معلنة تقدم فريق املهام اخلا�صة .

حماوالت لتعديل النتيجة

بعد الهدف حاول فريق املو�سيقى ان ينظم �صفوفه من
جديد بعد ان كان متقدما وجد نف�سه متخلفا يف النتيجة
وح��اول الفريق مرارا الو�ص��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 االن�صاري وخمي�س
البلو�ش��ي وطال��ب امل�ش��ريف وخلف��ان الريام��ي ولك��ن عاب
الفري��ق الرعون��ة واال�ستعج��ال يف اجلان��ب االخ��ر ظلت
هجم��ات فري��ق املهام اخلا�ص��ة ت�شكل خط��ورة على فريق
املو�سيق��ى لينته��ي ه��ذا ال�ش��وط بتق��دم امله��ام اخلا�ص��ة
بنتيجة . 1/2

�شوط الفر�ص ال�ضائعة

جاءت اح��داث ال�شوط الثاين مغاي��رة لل�شوط االول
ودخ��ل الفريق��ان بلغ��ة الف��وز والتتوي��ج بلق��ب البطولة
فج��اءت طموحات فريق املو�سيقى الج��ل العودة للمباراة
وحماول��ة ادراك ه��دف التع��ادل فيم��ا دخل فري��ق املهام

لت�أكي��د احقيت��ه بنتيج��ة التتوي��ج باللق��ب وح��اول كال
الفريق�ين فاعتمد املو�سيقى على حت��ركات طالب امل�شريف
وزكري��ا االن�ص��اري واج��رى م��درب الفري��ق العدي��د م��ن
التغي�يرات يف ه��ذا ال�ش��وط يف حماول��ة من��ه لتن�شي��ط
اخل��ط الهجومي وو�ص��ل الفريق اكرث من م��رة لكنه عجز
ع��ن زي��ارة �شباك فريق امله��ام اخلا�ص��ة يف اجلانب االخر
وا�ص��ل فري��ق املهام اخلا�ص��ة اف�ضليته و�شكل��ت انطالقات
خال��د احلو�سن��ي ومه��ارة عي�س��ى احليدي خط��ورة كبرية
عل��ى مرمى فري��ق املو�سيقى وا�ض��اع فريق امله��ام اخلا�صة
فر�ص��ا باجلمل��ة وعمل كل �ش��يء يف املب��اراة و�صال وجال
ولكنه عج��ز عن ترجمة هذه االف�ضلي��ة اىل زيادة غلته
يف االه��داف لتنهي ال�صافرة جمري��ات املباراة بفوز فريق
املهام اخلا�صة بنتيجة . 1/2

تكرمي الفرق الفائزة

بع��د نهاية املباراة ق��ام معايل الفريق راع��ي املنا�سبة
بالن��زول اىل ار�ضي��ة امللع��ب حي��ث ق��ام بت�سلي��م ك�أ���س
البطول��ة اىل فريق امله��ام اخلا�صة وامليدالي��ات الذهبية
ث��م �سل��م امليدالي��ات الف�ضي��ة لفري��ق املو�سيقى كم��ا �سلم
امليدالي��ات الربونزية اىل فري��ق �شرطة حمافظة جنوب
ال�شرقية كم��ا مت تكرمي بع�ض 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�ص��ة وف��از بجائ��زة اح�سن الع��ب يف البطول��ة خالد
بن عب��داهلل احلو�سني من فريق املهام اخلا�صة كما ح�صل
عل��ى جائ��زة اف�ضل اداري الرائد علي ب��ن ح�سن الها�شمي
من �شرط��ة النفط والغاز وفاز بجائزة م��درب �سليمان بن
نا�صر الوهيبي من فريق املو�سيقى .

 34فريقا يف البطولة

اجلدي��ر بالذك��ر ان بطول��ة ال�شرط��ة لك��رة الق��دم
توقف��ت الك�ثر م��ن ت�سع��ة اع��وام متتالي��ة وج��اءت هذا
الع��ام لتعل��ن ع��ن ا�ستمراريتها حي��ث ب��د�أت املناف�سات يف
�شه��ر ابريل مب�شاركة  34فريقا ميثل��ون ت�شكيالت �شرطة
عم��ان ال�سلطانية ومت تق�سيم الفرق اىل ثمان جمموعات
وق��د اقيمت جمي��ع املباريات عل��ى ملعب ا�ست��اد ال�شرطة
بالوطية
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�صاحب الرحلة التوعوية حول عمان
بالتعاون مع �شرطة عمان ال�سلطانية
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تتن��وع الأعم��ال التطوعية من �شخ�ص لآخ��ر وتختلف القدرات وتتمايز ب�ين الأفراد كل
املح�صلة النهائية
ح�س��ب قدراته اجل�سماني��ة والعقلية وظروفه املعي�شية واملادية  ،ولك��ن يف
ّ
�س��ام واحد
تتم��ازج وتتواف��ق كل الق��وى واجله��ود وال��ر�ؤى وت�ص��ب يف بوتقة واح��دة وهدف ٍ
خلدم��ة املجتمع ككل  ،فهن��اك من يقدّ م العمل التطوعي على �شكل جهد �أو مال �أو وقت �أو علم
وا�ست�شارة ومبا يتالءم مع كل فرد من املجموعة مبقدرته ورغبته وميوله ..
م��ن هن��ا جاءت فكرة الدراج خالد الش��بيبي......ليقف جنبا �إىل جنب م��ع �شرطة عمان
ال�سلطاني��ة للم�ساهم��ة يف خدمة املجتمع يف ن�شر ال�سالمة املرورية وذلك عن طريق دراجته
الهوائي��ة ،حي��ث �أكد ال��دراج خال��د ال�شبيبي ب�أن ه��ذه الرحلة التوعوية ح��ول عمان جاءت
ترجم��ة فعلية للتوجيهات ال�سامية ملوالي ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظ��م -حفظ��ه اهلل ورع��اه -يف الندوة املرورية الت��ي �ألقاها يف �أكتوب��ر  2009والتي تطرق
فيه��ا �أن��ه ال بد م��ن املجتمع �أن ي�ساهم يف ن�ش��ر التوعية املرورية وذلك لوق��ف نزيف ال�شوارع
 ,م��ن ه��ذا املنطلق ق��ام ال�شبيبي به��ذه الرحلة والتي �س��وف ت�ستغرق عام ًا كام� ً
لا  -ب�أذن اهلل
تعاىل  ،-والتي من خاللها �سيطوف معظم حمافظات وواليات ال�سلطنة لتوعية �أفراد املجتمع
بخط��ورة احل��وادث املروري��ة وتب�صريهم ب�أهمي��ة الأخذ بجوان��ب ال�سالمة املروري��ة ،وي�أتي
انط�لاق هذه الرحل��ة ب�إ�شراف من �شرطة عم��ان ال�سلطانية ممثل��ة يف الإدارة العامة للمرور
لت�شجي��ع ودعم جميع املب��ادرات التي تقوم بها جميع �شرائح وفئ��ات املجتمع �سواء الأفراد �أو
امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة يف جمال ن�شر الوعي املروري.
حي��ث كان��ت االنطالقة الر�سمية من مبن��ي معهد ال�سالمة املروري��ة التابع ل�شرطة عمان
ال�سلطاني��ة ي��وم الأربع��اء بتاري��خ � /4شعب��ان 1432ه��ـ املواف��ق 2011/7/6م وذل��ك حت��ت
رعاي��ة العقي��د مهند���س  /حممد بن عو���ض الروا�س مدير ع��ام املرور و�س��وف تنتهي الرحلة
يف 2012/7/12م ،وق��د �أع��رب ال�شبيب��ي عن �شك��ره اجلزيل ل�شرطة عم��ان ال�سلطانية التي
�ساندت��ه من��ذ بداي��ة رحلت��ه وتابعت م�س��اره ب�ش��كل مبا�شر كم��ا قامت بتزوي��ده مبجموعة
م��ن املطويات والأف�لام التوعوية التي �أ�صدرته��ا �شرطة عمان ال�سلطاني��ة و كذلك جمموعة
م��ن الكتيب��ات الإح�صائية عن واقع احل��وادث املرورية يف ال�سلطنة وما ينت��ج عنها من وفيات
و�إ�صابات وذلك لتوزيعها يف املحافظات واملناطق التي �سيطوف عليها �أثناء رحلته....
يف اخلتام �أكد الدراج خالد الشبيبي �أنه البد من اجلميع �أن يعي �أن م�س�ألة ال�سالمة املرورية
ق�ضي��ة وطنية تتجند لها جميع الأطراف للتوعية بوجوب االلتزام بقواعد املرور ،والبد من
معا�ضدة اجلهود الوطنية يف جت�سيد برامج الوقاية من حوادث الطرقات .
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الرقيب/سعيد الهاشمي

�أجرى احلوار ..
يا�سر بن حبيب امل�سافر
�إحتاد ال�شرطة الريا�ضي
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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 م�ؤخرا ,حيث ا�ستطاع الرامي
�سعي��د الها�شم��ي م��ن احل�ص��ول عل��ى
امليدالي��ة الذهبي��ة و�س��ط مناف�س��ة
قوي��ة �شهدته��ا ه��ذه امل�سابق��ة والتي
�شه��دت م�شارك��ة كب�يرة م��ن جمي��ع
الدول العربي��ة للتعرف �أكرث عن هذه
امل�سابق��ة وع��ن �أه��م امليدالي��ات الت��ي
ر�صدت فيها كانت جملة العني ال�ساهرة
حا�ضرة لتغطيه هذا احلوار..
نبارك لك حصول���ك على الميدالية الذهبية في دورة
األلع���اب العربي���ة بالدوحة ،ما هو ش���عورك لتحقيق هذا
االنجاز ؟

�أو ًال �أ�شكرك��م جزي��ل ال�شك��ر على هذا احل��وار ,حول
حتقي��ق هذا الإجناز يف البداية �أ�شع��ر بالفخر حل�صويل
املرك��ز الأول بامليدالي��ة الذهبي��ة يف م�سابق��ة الرماي��ة
بامل�سد���س ال�سري��ع (  25م�تر) يف دورة الألع��اب العربية
بالدوح��ة 2011م ه��و �شعور بالفخ��ر واالعتزاز وفرحة
غام��رة لك��وين حقق��ت بع��ون اهلل ه��ذا الإجن��از بجه��د
ومثاب��رة وتدري��ب مكث��ف لك��ي �أرف��ع عل��م بل��دي عم��ان
واحلمد هلل وبتوفيقه ح�صلت على ما �أطمح عليه يف هذه
الدورة وا�ستطعت �أن �أح�صل على هذه امليدالية.
ه���ل تعتقد أن جهاز الش���رطة له دور في تنمية هذه
الرياضة ؟

�إن �إدارة احت��اد ال�شرطة لهي �إح��دى الإدارات بجهاز
�شرطة عم��ان ال�سلطانية ،والتي تخت���ص بت�شجيع ون�شر
الريا�ض��ة ب�ين العامل�ين يف �أجه��زة ال�شرط��ه ،كم��ا تقوم
بتنظيم الدورات وامل�سابقات بني فرق ال�شرطة يف خمتلف
املج��االت الريا�ضي��ة ،بالإ�ضاف��ة امل�شارك��ة يف ال�سباقات
واملباري��ات الدولية والتعاون م��ع الهيئات العاملة يف هذا
املج��ال ،من هن��ا كان دور االحتاد كبري ًا من قبل امل�سئولني
والإداري�ين يف تنمي��ة مهارات��ي يف جم��ال الرماي��ة
وت�شجيعي 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�صلت على  13ميدالية حملية يف بطوالت
�شرط��ة عم��ان ال�سلطاني��ة وبط��والت ق��وات ال�سلط��ان
امل�سلح��ة ،وكذلك ح�صلت عل��ى  14ميدالية دولية خالل
م�شاركت��ي يف البطول��ة العربي��ة ال�سابع��ة بالقاهرة عام
2006م على امليدالية الربونزي��ة وبطولة الأمري بدولة
قط��ر ع��ام 2008م على امليدالية الف�ضي��ة فردي وكذلك
عل��ى امليدالية الربونزية على م�ستوى الفرق وفى بطولة
اخلليجي��ة رقم ( )11بدولة قط��ر �أحرزت املركز الثالث
ف��ردي امليدالي��ة الربونزي��ة يف نف���س ال�سن��ة ولذل��ك
ح�صل��ت عل��ى امليدالي��ة الربونزي��ة يف م�سابق��ة م�سد�س
كب�ير عيار يف بطول��ة ال�صداقة ب�إيران ع��ام 2008م ويف
بطول��ة العربية عام 2010م بدولة الكويت ح�صلت على
امليدالية الف�ضية يف الرماية امل�سد�س ،وعند م�شاركتي يف
بطول��ة ك�أ�س الع��امل بدولة بلجراد �صربي��ا عام 2010م
مب�سد���س �سريع فقد �أحرزت رقم�� ًا عربي ًا خليجي ًا جديد ًا
 559وحتى الآن مل ي�صل �أحد �إىل هذا الرقم .
و�أثن��اء م�شاركت��ي يف بطولة ك�أ���س الع��ام ب�أملانيا كان
عندي رقم جديد يف م�سد�س كبري عيار  570عام 2011م
ويف الربازي��ل بطول��ة �سي��ز ع�سكري �سري��ع م�سد�س كبري
عيار  25مرت حطمت الرقم اجلديد العربي برقم . 579
م���ا ه���و دور اتح���اد الش���رطة الرياضي ف���ي تطوير
مستواك ؟

�أعتقد �أن احتاد ال�شرط��ة الريا�ضي ي�سري يف االجتاه
ال�صحي��ح و�أن النتائ��ج الت��ي حققها االحت��اد يف ال�سنوات
الأخرية خري دليل على ذلك ولكننا نطمح لتقدمي املزيد،
لذا فطموحاتي ال حدود لها لن تتوقف كما �أن م�شاركاتي
يف البط��والت القادم��ة �سوف يك��ون لها املزيد م��ن الأداء
والتطوير املثمر ب�إذن اهلل .
كلمة أخيرة تود أن تضيفها في نهاية هذا الحوار ؟

�أو ًال �أه��دي ف��وزي بامليدالي��ة الذهبي��ة �إىل املق��ام
ال�سام��ي موالي ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
ب��ن �سعيد املعظم وكل ع��ام وموالنا ب�ألف خري  ،كما �أهدي
هذا الفوز �إىل كل من �ساندين و�شجعني لنيل هذا الإجناز
وال�شك��ر مو�ص��ول �إىل قادتنا ولكم جزي��ل ال�شكر ,واهلل
ويل التوفيق.
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الواحة

الع�صا حتمل الأرجل

حمل جحا وزة م�شوية �إىل الأمري ،وغلبه اجلوع ورائحة
ال�شواء يف الطريق ،ف�أكل �إحدى
رجليها ،ثم و�ضعها بني يدي الأمري ،ف�س�أله عن الرجل
الناق�صة �أين ذهبت؟
قال (:مل تذهب �إىل مكان ،و�إمنا الأوز كله برجل
واحدة يف هذا البلد )
ثم تقدم الأمري �إىل نافدة الق�صر و�أ�شار �إىل �سرب من
الأوز قائم على قدم واحدة كعادته يف وقت الراحة ،فدعا
الأمري بجندي من حر�سه و�أمره �أن ي�شد على �سرب الأوز
بع�صاه ،وما كاد يفعل حتى �أ�سرع الأوز يعدو هنا وهناك
على قدميه.
قال الأمري �(:أر�أيت ؟ �إن �أوز هذا البلد �أي�ضا خلق
بقدمني مل يخلق بقدم واحدة)
قال جحا(:مهال ) �أيها الأمري  ...لو �شد �أحد على �إن�سان
بهذه الع�صا جلرى على �أربع.

حكم و�أمثال من ال�شعر..
 خل الذنوب �صغيـــرها وكبريها فهو التقــىوا�صنع كما�ش فـــوق �أر�ض ال�شوك يحذر ما يرى
ال حتقــرن �صغيـــرة �إن اجلبال من احل�صـى
 تزود من الدّ نيا ف�إنّك راحل و�سارع للخريات فيمن ي�سارعفما املال والأهلون �إ ّال وديعة وال بدّ يوم ًا �أن ُتر ّد الودائع
ال�سابح
الرجل ّ
املوت بحر موجه طافح يغرق فيه ّ
ال�صالح
ما ينفع الإن�سان يف قربه �إ ّال التقى والعمل ّ
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هل تعلم عن التمر..
•هل تعلم ب�أن متر الربين يعد �أك�سريا لل�شباب وفيه �سر
عظيم ب�أنه ين�شط الغدد ويقوي الأع�صاب.
•هل تعلم ب�أن �أعظم غذاء يناله املقاتل يف احلرب هو
التمر لأنه ميده بال�سعرات احلرارية ويقويه وين�شط
لديه الغدة الكظرية مما يجعله مقداما �شجاعا ال
يهاب املوت.
•هل تعلم ب�أن ليف النخيل �أف�ضل منظف للج�سم
الب�شري ويحميه من الأمرا�ض اجللدية.
•هل ت�صدق ب�أن متر املدينة املنورة �أكرث من �ستني �صنف ًا
وهو �أف�ضل متر يف العامل.
•هل تعلم �أن التمر لو غلي و�شرب كال�شاي يفرح القلب
احلزين.

ما قيل على �أل�سن احلكماء..
قال ال�شافعي«:العلم التثبيت وثمرته ال�سالمة ،و�أ�صل
الورع القناعة ،وثمرته الراحة ،و�أ�صل ال�صرب احلزم،
ثمرته الظفر ،و�أ�صل العمل التوفيق وثمرته النُّجح،
وغاية كل �أمر ال�صدق«.
قال احل�سن«:ابن �آدم ترك اخلطيئة �أهون عليك من
معاجلة التوبة ،ما ي�ؤمنك �أن تكون �أ�صبحت كبرية �أغلق
دونها باب التوبة ف�أنت يف غري معمل».
قال ابن م�سعود« :ار�ض مبا ق�سم اهلل تكن من �أغنى النا�س،
واجتنب املحارم تكن من �أروع النا�س ،و�أ ّد ما افرت�ض عليك
تكن من �أعبد النا�س.
قال حممد بن الف�ضل :ذهاب الإ�سالم من �أربعة :ال يعملون
مبا يعلمون ،ويعملون مبا ال يعلمون ،وال يتعلمون ما ال
يعلمون ،ومينعون النا�س من العلم.

خما�سيات ..
•وخم�س ي�ؤدين �إىل خم�س
•العني �إىل الزنا ،والطمع �إىل الندم ،والقناعة �إىل
الر�ضا ،وكرثة ال�سفر �إىل املعرفة ،واجلدل �إىل اخل�صام!
•وخم�س يكربن خم�س
•النار باله�شيم ،وال�شك ب�سوء الظن ،واجلفاء بعدم
الإح�سان ،واخل�صام بعدم ال�صفح ،والقطيعة بعدم
ال�س�ؤال!

�إعداد الرقيب/

زكريا بن �سامل ال�صبحي
�إدارة العالقات العامة

مدى الأعمار عند احليوانات ..
•الف�أر )3( :ثالثة �أعوام.
•ال�سلحفاة )150( :مائة وخم�سني عام ًا.

•النعامة� )26( :سته وع�شرون عام ًا.
•احلمار )30( :ثالثون عام ًا.
•النمر� )16( :سته ع�شر عام ًا.

�أخط�أ �شائعة..
اخلط�أ :تع َّود على العمل
ال�صواب:تع َّود العمل -ال�سبب  :الفعل ( تع َّود ) يتعدىدون (على) ،ك�أن تقول:تع َّودت العمل مبكر ًا ،ولكن
كثريين يعدونه بعلى  ،فيقولون  :تعود فالن على العمل،
وهذا غري �صحيح ،ومنه قول �أبي متام:
لقب�ض مل
تع َّود ب�ســط الكف حتى لو �أنه *** ثناهـا
ِ
ُت ِطعه �أناملـه
اخلط�أ:ال ِبعثة (بك�سر الباء)
ال�صواب :ال َبعثة ( بفتح الباء )  -ال�سبب  :الهيئة التيتر�سل يف عمل م�ؤقت هي  ( :ال َبعثة ) ،كما يف املعجم
الو�سيط  ،ولكن الكثري ينطقونها ( ال ِبعثة ) بالك�سر  ،وهو
خط�أ �شائع.

الم�سابقة رقم ( )29العدد 129
شروط المسابقة :

.1ال يـقــل عـمـر المتـ�ســــــــــــابق عن � 15ســــنــة.
.2ال تقبل �إال الق�ســـــائم الأ�صليــــة للم�سابقــــة.
.3يمكن للم�شترك �أن ي�شترك ب�أكثر من ق�سيمة.
.4تبعث الق�سائم �إلى بريد المجلة �أو يتم ت�سليمها باليد
�إلى �إدارة تحرير مجلة العين ال�ساهرة ب�إدارة العالقات
الـعــامـة  -القيـــادة العــامـة لل�شـرطــة بالـقـــرم.
سؤاال المسابقة:

1 .1من القائل (العدو �أمامكم والبحر خلفكم ف�أين املفر)؟.
 .أمو�سى بن ن�صري .
 .بطارق بن زياد.
 .جخالد بن الوليد.

2 .2كم كان عمرالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم حني
توفت �أمة؟
 .أ�سنتني.
 .ب� 5سنوات.
 .ج� 6سنوات.

�إجابتا الم�سابقة رقم ( )28للعدد رقم  128هما:
1 .1الن�شاط ال�سيا�سي طيلة فترة �إقامته في ال�سلطنة
(ب).
2 .2معاوية بن �أبي �سفيان (ج).
الفائزان في م�سابقة العدد الما�ضي هما:

1 .1خلود بنت عبداهلل التوبية.
2 .2مرمي بنت البخ�ش البلو�شية.

ق�سيمة الإ�شرتاك يف امل�سابقة رقم  29العدد 129
الإجابات :
اال�ســــــــم ......................................................................................................................:
العنـــــوان ......................................................................................................................:
الهــــــاتف ......................................................................................................................:
......................................................................................................................

( يرجى من الفائزين الح�ضور �إلى مكتب مجلة العين ال�ساهرة
ب�إدارة العالقات العامة /القيادة العامة لل�شرطة بالقرم  -ال�ستالم جوائزهم )
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النقيب/هالل بن حممد احلرا�صي*
مدير التحرير

كثري ًا ماتطالعنا ال�صحف اليومية ،والإح�صاءات املهولة ،عن حجم امل�أ�ساة التي تعي�شها طرقاتنا ،والتي باتت
تق�ض م�ضاجعنا ،وتثقل كاهلنا ،من كرث ماخلفتها من حوادث مميتة� ،سببها ال�سائق املتحذلق.
قلما مير علينا يوم دون م�شاهدة �سائق �سيارة ينطلق كلمح الب�صر ،وبكل فخر وكربياء ،منتفخ الأوداج ،ويخيل
�إلي��ه �أن��ه ملك ال�شارع ،وفري��د ع�صره والفلتة يف التحكم مبفاج�آت الطريق � ،ضارب��ا عر�ض احلائط ب�آداب ال�شارع
وقيم��ه ،وحق��وق الآخرين وم�ستخدمي��ه  ،وك�أن ال�ش��وارع ميادين �أوجدت م��ن �أجل ا�ستخفاف��ه بالب�شرية وغالبا
مايكون م�ستخدمو الطريق الآخرون مغلوبني على �أمرهم �آنذاك.
�أي��ن احل���س ب�أهمية احلي��اة ،واملحافظة على �سالم��ة الأرواح ،والرهبة م��ن �إراقة الدم��اء الربيئة؟! فكم من
�أرواح �أزهق��ت عل��ى �أروق��ة طرقاتن��ا ،وكم من جثث تناث��رت وجني قطافها وه��ي يف �أوج عطائها ،وقم��ة ن�شاطها،
و�إبداعه��ا ،وكم من �أطفال و�أ�سر تيتمت و�أ�صبح��ت رهينة الأ�سى ولوعة احلرمان ،و�صاحبنا املغوار ي�صول ويجول
بكل وح�شية وكربياء ويفاخر �أقرانه �أمام منازل قد �أو�صدت �أبوابها بطي�شه وحماقاته ،حيث لب�س قبعة الغرور
وجتاهل غ�ضب الرب ورمبا �أمن العقاب الدنيوي بفعلته ال�شنعاء.
فمابالك��م ت�سوق��ون �سياراتك��م و�أنتم م�شغولو الفكر معدوم��و الإح�سا�س مبن حولكم� ،أم��ا تعلمون ب�أن للطريق
�آداب و لل�سرع��ة م�ضم��ار ف�لا يحدها �شارع و�ضع لال�ستخ��دام اليومي الطبيعي ،حيث ي�ستخدم��ه الطاعن يف ال�سن،
وامل��ر�أة و�أ�صح��اب الأعمال ،وكلهم من �أجل ق�ضاء حوائجه��م� ،أو احل�صول على كرمي العي�ش وال�سعي من �أجل طلب
العلم؛ فرفق ًا بك وبهم عزيزي ال�سائق.
�أال تتفق��ون مع��ي �أن م�ؤ�شر احلوادث املرورية ب��ات يف تنامي وازدياد م�ستمر ،فهل نظ��ل منار�س �أ�سلوب ال�صمت
والتجاهل!!! �أما �آن الأوان �أن نقف وقفة رجل واحد من �أجل الت�صدي لهذه الظاهرة ب�شتى الو�سائل والطرق.
ختاما �أعزائي القراء دعوين �أ�ضع ن�صب �أعينكم موجز ًا من �إح�صائيات الإدارة العامة للمرور منذ مطلع العام
احلايل �إىل نهاية �شهر مايو 2012م.
ال�شهر
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* ماج�ستري يف �إدارة اجلودة ال�شاملة

