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اإن الأداء احلكومي اجليد يف خمتلف القطاعات وخدمة الوطن واملواطنني بكل 

اأمانة واإخال�ص وو�شع امل�شلحة العامة فوق كل اعتبار من الأركان ال�شرورية 

لكل تنمية يراد لها الدوام وال�شتقرار. 

قابو�ص بن �شعيد 

11 نوفمرب 2008م



ت�س��طلع �س��رطة عمان ال�س��لطانية مبهام البحث والتحري يف اجلرائم ل�س��بط كل من ت�سول له 

نف�سه العبث باأمن الآخرين اأو التعدي على �سالمتهم اأو ممتلكاتهم.

ونظ��رًا للتغيري ال��ذي طراأ على اأوجه احلي��اة املختلفة وما تبع ذلك من ظهور بع�ض املمار�س��ات 

ال�س��لبية نتيجة الإنفتاح على العامل يف �س��تى املجالت، ت�س��عى �س��رطة عمان ال�س��لطانية جاهدة 

لتقليل ن�سب�ة اجلرائم الناجمة عن هذه امل�ستجدات واحلفاظ على الأمن و�سمان ا�ستتبابه.

واإميان��ًا باأهمي��ة دور املواط��ن يف املحافظ��ة على اأمنه وجمتمع��ه واأن م�س��وؤولية حماية الوطن 

ل تق��ع على اأجهزة الأمن وحدها فاإن ال�س��رطة ت�س��عى جاهدة اإىل ن�س��ر مفه��وم الوعي بني اأفراد 

املجتمع من اأجل تطبيق �سعار »كلنا �سرطة« .

وتب��ذل �سرطة عمان ال�سلطاني��ة جهودًا كبرية للت�سدي مل�سكلة املخ��درات و�سبط كل من يقوم 

بتهريبها اأو ترويجها اأو تعاطيها، وحماولة تقليل ما ت�سببه من اأ�سرار ب�سرية ومادية يف املجتمع. 

وتطب��ق �سرط��ة عم��ان ال�سلطانية اإجراءات حازم��ة و�سارمة ملنع دخول املخ��درات اإىل البالد 

ومالحق��ة مروجيه��ا ومتعاطيها نظ��رًا ملا جتره املخدرات م��ن ماآ�ٍض وم�س��اكل اجتماعية ل تقت�سر 

فقط على متعاطيها؛ بل ت�سمل املجتمع باأ�سره، الأمر الذي ي�ستدعي مواجهة هذه الآفة بكل حزم 

والق�س��اء عليه��ا ب�ستى الو�سائ��ل، فاملخدرات ل تعرتف بح��دود الزمان واملكان، اإنه��ا م�سكلة عاملية 

تهدد حياة الإن�سان اجتماعيًا واقت�ساديًا و�سحيًا واأمنيًا.

 ولق��د حقق��ت �سرطة عم��ان ال�سلطانية ممثل��ًة يف اإدارة الت�سال لل�سرط��ة العربية والدولية 

)انرتب��ول م�سقط( بالإدارة العام��ة للتحريات والتحقيقات اجلنائية املركز ال�ساد�ض �سمن اأف�سل 

ع�سرة مكاتب وطنية على م�ستوى العامل يف جمال التدقيق يف قاعدة بيانات وثائق ال�سفر املفقودة 

وامل�سروق��ة، والتحق��ق منها بالإ�ساف��ة اإىل بحث وثائ��ق املتهمني الهاربني م��ن العدالة واملطلوبني 

دوليًا.

 وقد جاء الت�سنيف بناًء على تقرير املنظمة الدولية لل�سرطة اجلنائية )الإنرتبول( اخلا�ض 

بت�سنيف وترتيب الدول الأع�ساء البالغ عددها )188( دولة.

تقليل ن�سبة اجلرائم 
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القراء الأعزاء

ه�ذه دع��وة لل�م�س��اركة م�ع�ن��ا

والإدلء ب�اآرائ�كم يف الق��سايا التي ته�م ال�مجتم�ع.

كم�������ا نرحب بكت��اب��ات��كم، ون�س��ع��ى للمزي�����د من

التوا�س��ل م�ع�كم من خ���������الل �سفح�ات ال�م�ج�ل��ة.

للتوا�سل معنا عرب الربيد الإلكرتوين
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وق��ع معايل الفري��ق/ ح�سن بن حم�سن ال�سريقي املفت�ض العام لل�سرطة واجلم��ارك بتاريخ 2012/7/28م بالقيادة 

العام��ة لل�سرط��ة بالق��رم عقد اإن�ساء م�سروع املرحل��ة الأوىل من جممع �سرطة املهام اخلا�س��ة بولية �سحار مبحافظة 

�سمال الباطنة.

ويت�سم��ن امل�سروع اإن�س��اء مباٍن لالإدارة والإ�سكان، ومي��دان التدريب، ومن�ساآت ريا�سية وغريه��ا من املرافق اخلدمية 

امل�ساحبة.

ح�سر توقيع الإتفاقية عدد من كبار �سباط �سرطة عمان ال�سلطانية، وم�سوؤولون بال�سركة املنفذة للم�سروع. 

�سرطة عمان ال�سلطانية

توقع عقد اإن�ساء م�سروع جممع املهام اخلا�سة ب�سحار
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وتوقع اتفاقيتني لتوريد اأجهزة متطورة ل�سبط ال�سرعة

  وق��ع مع��ايل الفريق/ ح�سن بن حم�س��ن ال�سريقي املفت�ض العام لل�سرطة واجلم��ارك بتاريخ 2012/8/5م بالقيادة 

العامة لل�سرطة بالقرم اتفاقيتني لتوريد اأجهزة �سبط ال�سرعة، الأوىل لأجهزة �سبط �سرعة متنقلة والثانية لأجهزة 

�سبط �سرعة ثابتة ومراقبة الإ�سارات ال�سوئية.

وتتميز اأجهزة �سبط ال�سرعة التي مت توريدها باجلودة يف الت�سوير ال�سوئي واملرئي، وقدرتها على حتديد �سرعة 

املركب��ات م��ن على بعد، و�س��وف يتم توزيع الن��وع الأول على طواقم الدوري��ات املرورية الع�سكري��ة واملدنية العاملة يف 

خمتلف حمافظات ال�سلطنة.

ح�سر توقيع الإتفاقيتني عدد من كبار �سباط �سرطة عمان ال�سلطانية، وم�سوؤولون من ال�سركات املوردة. 

اجلدير بالذكر اأن �سرطة عمان ال�سلطانية قد د�سنت يف وقت �سابق من هذا العام خطة املراقبة املرورية )املرحلة 

الأوىل( وذل��ك يف اإط��ار اجلهود التي تبذلها لتحقيق ال�سالمة املرورية جلميع م�ستخدمي الطريق وقد مت خالل الأ�سهر 

املا�سية تكثيف الدوريات املرورية كجزء من هذه اخلطة.
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كم��ا ا�ستقب��ل مع��ايل الفريق املفت���ض الع��ام لل�سرطة 

واجلم��ارك بالقي��ادة العام��ة لل�سرط��ة بالق��رم بتاري��خ 

2012/9/26م �سعادة/ط��ارق احل�سي�س��ن �سف��ري اململكة 

املغربية املعتمد لدى ال�سلطنة.

�سيوف �سرطة عمان ال�سلطانية

كم��ا ا�ستقب��ل معالي��ه بتاري��خ 2012/9/17م مبق��ر 

القي��ادة العامة لل�سرطة بالقرم روؤ�س��اء الوفود امل�ساركة 

العام��ني  للمديري��ن  والع�سري��ن  ال�ساب��ع  الجتم��اع  يف 

للجوازات بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية.

ا�ستقب��ل مع��ايل الفري��ق ح�سن ب��ن حم�س��ن ال�سريقي 

املفت�ض العام لل�سرطة واجلمارك بتاريخ 2012/9/16م 

بالقيادة العامة لل�سرطة واجلمارك بالقرم اأوليفر بليك، 

رئي�ض اجلمعية العمانية الربيطانية والوفد املرافق له .

وا�ستقبل معاليه بتاريخ 2012/9/26م مبقر القيادة 

العام��ة لل�سرط��ة بالق��رم �سع��ادة الدكت��ور / بورنت�س��اي 

دانفيفاتانا، �سفري مملكة تايلند املعتمد لدى ال�سلطنة.

وق��د جرى خ��الل املقابالت بح��ث اأوجه التع��اون يف املج��الت ذات الإهتمام 

امل�سرتك ، ح�سر املقابالت عدد من كبار �سباط �سرطة ُعمان ال�سلطانية.
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رع��ى مع��ايل الفريق جن��اب ال�سيد / منذر بن ماجد اآل �سعي��د رئي�ض جهاز الإت�سالت والتن�سي��ق باملكتب ال�سلطاين 

بتاري��خ 7/18/ 2012م احتف��ال �سرطة عمان ال�سلطانية بتخريج الدفعة التا�سع��ة والع�سرين من ال�سباط اجلامعيني 

التخ�س�سيني وجمموعة من ال�سباط املر�سحني والدفعة الثامنة والأربعني من ف�سائل ال�سرطة امل�ستجدين، وذلك على 

مي��دان الإ�ستعرا���ض الع�سك��ري باأكادميية ال�سلط��ان قابو�ض لعلوم ال�سرط��ة، بح�سور مع��ايل الفريق/ح�سن بن حم�سن 

ال�سريق��ي املفت���ض الع��ام لل�سرط��ة واجلمارك، وع��دد من قادة الأجه��زة الأمني��ة والع�سكرية، ومديري عم��وم امل�سالح 

احلكومية والأعيان بولية نزوى واأهايل اخلريجني واأولياء اأمورهم والطاقم الإ�سرايف والتدريبي بالأكادميية.

ب��داأت وقائع الإحتفال باأداء التحية الع�سكري��ة )�سالم قف( ملعايل جناب ال�سيد الفريق راعي املنا�سبة ، ثم تقدم 

قائ��د الطاب��ور م�ستاأذنا اإياه بتفتي�ض ال�سف الأمامي م��ن الطابور، ثم مّر طابور اخلريجني من اأمام املن�سة الرئي�سية يف 

ا�ستعرا�ض ع�سكري بامل�سري البطئ، ثم قام راعي احلفل بت�سليم جوائز الإجادة لأوائل اخلريجني.

بع��د ذل��ك اأدى اخلريجون ن�سيد �سرطة عمان ال�سلطانية )حماة احلق ( ثم رددوا ق�سم الولء وهتفوا ثالثًا بحياة 

جالل��ة ال�سلط��ان املعظ��م، وبعد اأداء التحي��ة الع�سكرية لراع��ي املنا�سبة ا�ستاأذن��ه قائد الطابور ملغ��ادرة طابور ميدان 

العر�ض اإيذانًا باإنتهاء مرا�سم التخريج .

تخريج الدفعة التا�سعة والع�سرين من ال�سباط اجلامعيني التخ�س�سيني 

ودورة ال�سباط املر�سحني والدفعة الثامنة والأربعني 

من ف�سائل ال�سرطة امل�ستجدين 
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رع��ى الل��واء الرك��ن / �س��امل ب��ن م�سلم قط��ن م�ساعد أ

املفت�ض العام لل�سرطة واجلمارك بتاريخ 7/14/ 2012م 

حف��ل خت��ام م�سابقة �سرط��ة عم��ان ال�سلطاني��ة للم�ساة  

لع��ام 2012 م ، وذلك  على  ميدان الإ�ستعرا�ض الع�سكري 

باأكادميية ال�سلطان قابو�ض لعلوم ال�سرطة ، بح�سور عدد 

م��ن كبار ق��ادة الأجه��زة الع�سكري��ة والأمني��ة  و�سرطة 

عمان ال�سلطانية .. 

ب��داأ احلفل ب��اأداء حتية القادة لراع��ي املنا�سبة ، ثم 

ق��ام  املق��دم / عبداهلل ب��ن حممد املح��رزي مدير جممع 

� رئي���ض جلن��ة حتكي��م امل�سابق��ة  البح��وث والدرا�س��ات 

 ، الأوىل  الثالث��ة  باملراك��ز  الفائ��زة  الف��رق  باإع��الن   �

بالإ�سافة اإىل الفائزين باألقاب اأف�سل قائد فئة ، واأف�سل 

مدرب يف امل�سابقة ، حيث ح�سل فريق اأكادميية ال�سلطان 

قابو���ض لعل��وم ال�سرط��ة على املرك��ز الأول وح��ّل  فريق 

قي��ادة �سرط��ة من�ساآت النف��ط والغاز و�سيف��ًا ، فيما جاء 

فريق قيادة �سرطة املهام اخلا�سة يف املركز الثالث.

 وح�س��ل امل��الزم اأول /في�س��ل ب��ن �سعي��د الفار�سي من 

فريق قيادة �سرطة من�ساآت النفط والغاز على لقب اأف�سل 

قائ��د فئ��ة ، و ج��اء ثانيًا امل��الزم اأول / بدر ب��ن عبداهلل 

الربخ��ي م��ن فري��ق اأكادميي��ة ال�سلط��ان قابو���ض لعل��وم 

ال�سرط��ة ، وح�س��ل املالزم / �سالح ب��ن عزيز العامري من 

فريق قيادة �سرطة املهام اخلا�سة على املركز الثالث.

ويف املناف�سة على لقب اأف�سل مدرب فئة جاء الرقيب 

اأول / زي��اد ب��ن را�س��د احلو�سن��ي م��ن فري��ق اأكادميي��ة 

ال�سلط��ان قابو�ض لعلوم ال�سرط��ة اأوًل ، والوكيل متقاعد 

/ خمي���ض ب��ن جمع��ه احل�سني م��ن  فريق قي��ادة �سرطة 

من�س��اآت النفط والغ��از ثانيًا والرقي��ب / جمعه بن �سامل 

الذياب��ي  من فريق قيادة �سرطة املهام ثالثًا ، وكان راعي 

املنا�سب��ة واملدعوي��ن ق��د �ساه��دوا عر�س��ًا مرئي��ًا لنظام 

امل�سابقة واأهدافها على هام�ض حفل اخلتام  .

بع��د ذل��ك قدم��ت الف��رق الفائ��زة باملراك��ز الثالثة 

الأوىل فق��رات متنوع��ة يف امل�ساة واحل��ركات الع�سكرية 

م�ساعد املفت�ض العام لل�سرطة واجلمارك 
يرعى حفل ختام م�سابقة �سرطة عمان ال�سلطانية للم�ساة 

دلل��ت م��ن خالله��ا عل��ى كفاءته��ا وجدارته��ا يف التفوق 

واإح��راز املراك��ز املتقدم��ة ، ث��م ق��ام الل��واء الرك��ن / 

�س��امل ب��ن م�سلم قط��ن م�ساع��د املفت���ض الع��ام لل�سرطة 

واجلم��ارك بت�سليم كاأ�ض البطول��ة واجلوائز للفائزين ، 

ويف خت��ام امل�سابقة قدم العقيد / را�سد بن �سامل البادي 

قائ��د اأكادميية ال�سلطان قابو�ض لعل��وم ال�سرطة هدية 

تذكارية لراعي املنا�سبة .

اجلدي��ر بالذكر اأن هذه امل�سابقة تقام للمرة الأوىل 

باأكادميي��ة ال�سلط��ان قابو���ض لعل��وم ال�سرط��ة بنظ��ام 

احت�س��اب الدرج��ات املق��ررة لعنا�س��ر التقيي��م للقيافة 

با�ستخ��دام  الع�سكري��ة  واحل��ركات  وامل�س��اة  والهن��دام 

ال�سالح وبدونه .

 و�س��ارك يف امل�سابق��ة �ست��ة وع�سرون فريق��ًا ميثلون 

خمتلف ت�سكيالت �سرطة عمان ال�سلطانية ، وقد �سهدت 

امل�سابق��ة تناف�س��ًا �سريف��ًا ب��ني الف��رق امل�سارك��ة وذل��ك 

لتاأكي��د جدارته��ا يف احلف��اظ عل��ى م�ست��وى الكفاءة يف 

العنا�س��ر املق��ررة  الت��ي تع��د م��ن الأركان الرا�سخ��ة يف 

مبادئ الإن�سباط واجلاهزية الع�سكرية .
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تدريبات خا�سة و�ساقة ملجابهة املواقف ال�سعبة

Special, hard training to prepare for difficult tasks
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تراأ���ض الل��واء الرك��ن / �سامل ب��ن م�سلم قطن م�ساع��د املفت�ض الع��ام لل�سرطة واجلم��ارك رئي�ض اللجن��ة الرئي�سية 

مل�سابقة ال�سالمة املرورية بتاريخ2012/7/1م بالقيادة العامة لل�سرطة بالقرم الإجتماع الرابع للجنة امل�سكلة بقرار 

معايل الفريق املفت�ض العام لل�سرطة واجلمارك تنفيذًا لتو�سيات ندوة ال�سالمة املرورية.

وق��د ت�سم��ن الإجتماع مناق�سة العدي��د من املحاور الرئي�سية لأبعاد امل�سابقة التي ته��دف اإىل تعزيز �سبل ال�سالمة 

املرورية للحد من حوادث املرور، واإ�سراك اأفراد املجتمع للتعاون والعمل على ن�سر الوعي املروري، وكذلك حث املوؤ�س�سات 

الأهلي��ة والقط��اع اخلا���ض عل��ى تدريب وتاأهي��ل م�ستخدم��ي الطريق والعم��ل على تنفي��ذ م�سروعات تخ��دم ال�سالمة 

املروري��ة، بالإ�ساف��ة اإىل فت��ح املجال للبح��وث والدرا�سات يف جمال ال�سالم��ة املرورية وكذلك تكثي��ف برامج التوعية 

للحد من حوادث املرور.

اللجنة الرئي�سية مل�سابقة ال�سالمة املرورية 

تعقد اجتماعها الرابع

اللجنة الرئي�سية مل�سابقة ال�سالمة املرورية
تعقد اجتماعها اخلام�س 

كم��ا تراأ���ض الل��واء الرك��ن / �سامل ب��ن م�سلم بن عل��ي قط��ن  بتاري��خ2012/9/11م مبعهد 

ال�س������الم��ة املروري��ة الإجت��ماع اخلام���ض للجن��������ة الرئي�سية مل�سابق��ة ال�سالمة املرورية 

لعام 2012م. 

وقد ناق�ض الإجتماع الآراء املطروحة يف اللقاء التو�سيحي لأ�سحاب ال�سعادة وكالء الوزارات 

وزي��ادة ع��دد اجله��ات احلكومي��ة واخلا�س��ة يف ف��رق التقييم للفئ��ات املر�سح��ة، كم��ا مت مناق�سة 

م��ا تو�س��ل اإليه فريق العمل املكلف مبتابع��ة ا�ستمارة تقييم الوح��دات احلكومية واملوؤ�س�سات واجلمعي��ات الأهلية والقطاع 

اخلا���ض والأفراد والولي��ات ، وكذلك ا�ستمارة تر�سح الوليات بالإ�سافة اإىل مناق�سة م��ا تو�سل اإليه فريق العمل اخلا�ض 

بالتغطية الإعالمية للم�سابقة.  
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وق��ع الل��واء الركن / �سامل بن م�سل��م بن علي قطن م�ساعد املفت�ض العام لل�سرط��ة واجلمارك بتاريخ 2012/9/16م 

بالقي��ادة العام��ة لل�سرط��ة بالق��رم على اتفاقي��ة درا�س��ة وتقييم عوام��ل ال�سالمة املروري��ة على الطري��ق مع املخترب 

الربيطاين للنقل.

وياأتي توقيع هذه الإتفاقية لالإ�ستفادة من اخلربات العاملية للمخترب الربيطاين للنقل يف جمال ال�سالمة املرورية 

يف اإطار اجلهود املبذولة لتوفري ال�سالمة املرورية واحلد من احلوادث.

ح�سر توقيع الإتفاقية عدد من كبار �سباط �سرطة عمان ال�سلطانية. 

�سرطة عمان ال�سلطانية توقع اتفاقية

 لدرا�سة تقييم عوامل ال�سالمة املرورية

عق��د بتاري��خ  2012/9/17م بفندق ق�س��ر الب�ستان 

اأعم��ال الجتم��اع ال�ساب��ع والع�سرين للمديري��ن العامني 

للج��وازات ب��دول جمل�ض التع��اون لدول اخللي��ج العربية 

ال��ذي ا�ست�سافته �سرطة عم��ان ال�سلطانية خالل الفرتة 

من 17 -19 �سبتمرب خالل العام احلايل. 

ويف اجلل�س��ة الفتتاحية رح��ب  اللواء الركن / �سامل 

ب��ن م�سلم ب��ن علي قط��ن م�ساع��د املفت�ض الع��ام لل�سرطة 

له��م  امل�سارك��ة متمني��ًا  واجلم��ارك بالوف��ود اخلليجي��ة 

التوفيق وحتقيق الأهداف املرجوة من الجتماع.

الج��راءات  الجتم��اع  خ��الل  ا�سُتعر���ض  وق��د 

والع�سري��ن  ال�ساد���ض  الجتم��اع  لق��رارات  التنفيذي��ة 

لأ�سح��اب ال�سم��و وزراء الداخلية ب��دول جمل�ض التعاون 

ل��دول اخلليج العربي��ة وعدد من املو�سوع��ات املطروحة 

عل��ى جدول الأعمال وم��ن بينها  الإج��راءات التي ُتعنى 

�سرطة عمان ال�سلطانية ت�ست�سيف الجتماع ال�سابع والع�سرين

للمديرين العامني للجوازات بدول جمل�ض التعاون

بتنق��ل املواطنني واملقيمني ب��ني دول املجل�ض والت�سهيالت 

املقدم��ة له��م بالإ�ساف��ة اإىل مناق�سة جم��الت التدريب 

وتب��ادل املعلومات املتعلقة باجل��وازات والإقامة بني دول 

جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية.
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افتتح يف تاريخ 2012/7/18م ممثلة يف قيادة �سرطة 

حمافظ��ة �سمال ال�سرقي��ة بافتتاح املبن��ى اجلديد ملركز 

�سرط��ة ولية بدية، وذلك حتت رعاي��ة �سعادة ال�سيخ / 

يحيى بن حمود املعمري حمافظ �سمال ال�سرقية.

ب��داأ احلفل بت��الوة اآيات من الذكر احلكي��م، ثم األقى 

العقي��د / �سامل بن را�س��د العلوي قائ��د �سرطة حمافظة 

�سم��ال ال�سرقي��ة كلم��ة بهذه املنا�سب��ة اأ�سار فيه��ا اإىل اأن 

اإن�س��اء املبن��ى اجلدي��د ملرك��ز �سرطة بدية ج��اء يف اإطار 

حر���ض القيادة العام��ة لل�سرطة على الرق��ي باخلدمات 

الت��ي تقدمه��ا �سرط��ة عم��ان ال�سلطاني��ة جلمي��ع �سرائح 

املجتمع، وتقدمي اأف�سل اخلدمات الأمنية.

واأ�س��اف ب��اأن املبن��ى اأن�س��ئ عل��ى م�ساحة م��ن الأر�ض 

تبل��غ �سبع��ة اآلف وخم�سمائ��ة  )7500( م��رتًا مربع��ًا، 

وي�سم��ل عل��ى مرك��ز لل�سرط��ة، ومرك��ز للدف��اع امل��دين، 

ومرك��ز لالإ�سعاف، وخمزن للدفاع امل��دين، و�سكن لالأفراد، 

وا�سرتاحة لل�سباط، وكذلك مهبط للطائرات العمودية، 

و�ساح��ة حلجز املركبات،  وقد روع��ي يف ت�سميمه اجلمع 

بني الطابع املعم��اري احلديث، والطراز العماين الأ�سيل، 

وهو م��زود باأحدث املركبات واملع��دات والأجهزة لتقدمي 

خدمات��ه للمواطن��ني واملقيم��ني يف جمالت الأم��ن العام، 

�سرطة عمان ال�سلطانية 

 حتتفل بافتتاح املبنى اجلديد ملركز �سرطة بدية

والدفاع امل��دين، والإ�سعاف متا�سيًا م��ع التقدم العمراين، 

والتطور الكمي والنوعي يف املرافق ال�سياحية واخلدمية 

الذي ت�سهده حمافظة �سمال ال�سرقية.

واأو�س��ح قائد �سرط��ة حمافظة �سم��ال ال�سرقية باأن 

املرك��ز له اأهمية بالغة لكونه يخدم وليتي بدية ووادي 

بن��ي خال��د، ويق��ع عل��ى الطريق الع��ام ال��ذي يربط بني 

حمافظت��ي �سم��ال ال�سرقية، وجن��وب ال�سرقي��ة، ويقدم 

خدماته ل�سريحة كبرية من املواطنني واملقيمني.

       وبع��د ذلك اأُلقيت ق�سي��دة �سعرية بهذه املنا�سبة، 

ثم قام راعي احلفل بق�ض ال�سريط اإيذانًا بافتتاح املركز، 

والتجول يف مرافق املبنى.

ح�س��ر احلف��ل الل��واء الركن / �س��امل ب��ن م�سلم قطن 

م�ساع��د املفت���ض الع��ام لل�سرط��ة واجلم��ارك، وع��دٌد من 

ال�سع��ادة  واأ�سح��اب  الدول��ة  جمل���ض  اأع�س��اء  املكرم��ني 

اأع�س��اء جمل���ض ال�س��ورى، وولة و�سيوخ واأعي��ان وليات 

حمافظ��ة �سم��ال ال�سرقي��ة، ومدي��رو عم��وم املوؤ�س�س��ات 

احلكومي��ة باملحافظة، وعدد من ق��ادة ت�سكيالت �سرطة 

عمان ال�سلطانية.



توجه��ت دفع��ات جدي��دة من املواطن��ني امللتحقني بجه��از ال�سرط��ة اإىل اأكادميية ال�سلط��ان قابو�ض لعل��وم ال�سرطة 

بنزوى للتدريب الع�سكري للحاق باإخوانهم الذين حظوا ب�سرف الإنت�ساب ل�سرطة عمان ال�سلطانية، بعد اأن اأنهوا كافة 

الإجراءات وخ�سعوا للتقييم واجتازوا جميع املراحل مبا فيها املقابالت والفح�ض الطبي.

و�سيخ�س��ع امللتحق��ون للمراح��ل التدريبي��ة املختلف��ة الت��ي ت�سم��ل املع��ارف الأ�سا�سية يف عل��وم ال�سرط��ة والقانون 

والإ�سعافات الأولية بالإ�سافة اإىل التطبيقات العملية.  

اجلدي��ر بالذك��ر اأن عملي��ة التوظي��ف ل تزال م�ستم��رة يف �سرطة عم��ان ال�سلطاني��ة، وهناك دفع��ات اأخرى �سيتم 

الإع��الن عنها ع��رب ال�سحف املحلية وعرب املوقع الإلك��رتوين ل�سرطة عمان ال�سلطانية يف ال�سبك��ة الدولية للمعلومات 

)الأنرتنت( للتقييم واإنهاء اإجراءات التوظيف.

وتوؤك��د �سرط��ة عم��ان ال�سلطاني��ة باأنه��ا م�ستم��رة يف التن�سيق مع الهيئ��ة العامة ل�سج��ل القوى العامل��ة حول كافة 

اجلوانب املتعلقة بالتوظيف وعلى خمتلف الفئات من حملة الدبلوم العام والدبلوم العايل وكذلك حملة البكالوريو�ض 

يف التخ�س�سات التي حتتاجها �سرطة عمان ال�سلطانية.

ال�سرطة ت�ستقبل دفعات جديدة من حماة احلق وحرا�ض املبادئ

معهد ال�سباط ينفذ دورة طرق اآلية الدفع الإلكرتوين 

والبطاقات الئتمانية ومهام تطوير اخلدمات امل�سرفية

دورة  2012/6/2م  بتاري��خ  ال�سب��اط  معه��د  نف��ذ 

تدريبي��ة بعن��وان نظ��م الدف��ع الإلك��رتوين والبطاق��ات 

الإئتماني��ة ومه��ام تطوي��ر اخلدم��ات امل�سرفي��ة، حي��ث 

هدف��ت ال��دورة اإىل اإك�س��اب امل�سارك��ني املع��ارف واملهارات 

بنظ��ام الدف��ع الإلك��رتوين ومزاي��ا ا�ستخ��دام البطاقات 

الإئتماني��ة واحل��والت امل�سرفي��ة وغريه��ا م��ن اأ�سالي��ب 

الدفع والتي متكنهم من اإجناز املعامالت امل�سرفية.

كم��ا ت�سمن��ت ال��دورة ع��دة حم��اور اأ�سا�سي��ة اأهمه��ا 

مفهوم البطاق��ة الئتمانية ومزايا ا�ستخ��دام البطاقات 

الئتماني��ة واأنواعه��ا واحل��والت امل�سرفي��ة وال�سي��كات  

يف  وامل�سروف��ات  الإي��رادات  وكذل��ك  اأنواعه��ا  بكاف��ة 

البطاقات الإئتمانية.
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يف اإطار حر�ض �سرطة عمان ال�سلطانية على ت�سجيع موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض للم�ساهمة يف تعزيز ال�سالمة  املرورية 

من خالل  ن�سر الوعي والتثقيف املروري، مت بتاريخ 2012/9/10م مبعهد ال�سالمة املرورية التوقيع على مذكرة تعاون 

ب��ني �سرط��ة عمان ال�سلطانية و �سركة �س��ل للتنمية -عمان تقوم مبوجبها �سركة �سل للتنمي��ة  باإ�سافة قاعات درا�سية 

للمدر�سة  املرورية لالأطفال من اأجل رفع م�ستوى اخلدمات والربامج التوعوية املقدمة لزوار املدر�سة املرورية.

وق��ع نياب��ة عن �سرطة عمان ال�سلطانية العميد مهند�ض/حمم��د بن عو�ض الروا�ض مدير عام املرور ووقع نيابة عن 

�سرك��ة �س��ل للتنمية - عمان الفا�سل/هالل بن يحيى املعويل مدير عام ال�س��وؤون اخلارجية، وقال العميد مهند�ض مدير 

ع��ام امل��رور عق��ب مرا�سم التوقيع  اأن توقي��ع هذه املذكرة ياأتي يف اإط��ار تفعيل دور موؤ�س�سات القط��اع اخلا�ض يف تعزيز 

ال�سالم��ة  املروري��ة ،  ون�س��ر الوعي امل��روري وخا�سة لدى اأبنائنا الط��الب وذلك من اأجل خلق جيل م��روري واٍع باأهمية 

التقيد بقواعد واأنظمة املرور .  

ومن جانبه قال الفا�سل/هالل بن يحيى املعويل مدير عام ال�سوؤون اخلارجية ل�سركة �سل لتنمية - عمان اأن �سركة 

�س��ل حتر���ض �سم��ن مبادراتها الإجتماعية عل��ى امل�ساهمة يف كل م��ا من �ساأن��ه امل�ساهمة يف احلد من احل��وادث املرورية 

وتعزيز ال�سالمة على الطرق ، وذلك من خالل عدة برامج ومبادرات تقام ب�سكل دوري كما هو احلال يف هذا امل�سروع مع 

�سرط��ة عمان ال�سلطانية اإميانا منه��ا باأهميتها لتوعية الأجيال القادمة وتر�سيخ مبداأ ال�سالمة على الطرق يف اأذهانهم 

وذلك من خالل اأن�سطة وبرامج املدر�سة املرورية التي تقدمها �سرطة عمان ال�سلطانية لفئة مهمة يف املجتمع والتي من 

�ساأنها امل�ساهمة يف اإحداث تغيري يف املمار�سات احلالية اخلاطئة يف ال�سياقة " . 

 �سرطة عمان ال�سلطانية و�سركة �سل للتنمية - عمان
 توقعان على مذكرة التعاون لإ�سافة قاعات درا�سية

للمدر�سة املرورية لالأطفال 
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بتاري��خ 21 يوني��و 2012م نف��ذت الدفعة ال�ساد�سة والثالثون م��ن طلبة كلية ال�سرطة باأكادميي��ة ال�سلطان قابو�ض 

لعلوم ال�سرطة مهمة تدريبية باجلبل الأخ�سر ا�ستمرت ملدة اأربعة اأيام، حيث تاأتي هذه املهمة �سمن الربنامج التدريبي 

لطلب��ة الكلي��ة به��دف �سقل مهاراته��م التدريبي��ة يف خمتلف الظروف م��ن خالل التخطي��ط ال�سلي��م واإك�سابهم اخلربة 

امليداني��ة يف تنفي��ذ امله��ام الأمنية برهنت هذه املهمة على م��دى اجلاهزية والكفاءة العالية وم�ست��وى اللياقة البدنية 

ملنت�سبي هذه الدورة.  

ب��داأ التمري��ن عرب �سع��ود اجلبل الأخ�سر حيث كان��ت نقطة الإنطالق م��ن وادي املعيدن بنيابة برك��ة املوز وانتهاًء 

مبع�سكر التدريب القتايل باجلبل الأخ�سر التابع للجي�ض ال�سلطاين العماين �سريًا على الأقدام بكامل املعدات والأ�سلحة 

والتجهي��زات الفردي��ة اخلا�س��ة وذل��ك مبعية قائ��د الأكادميية وعدد م��ن ال�سب��اط والأفراد، حي��ث روعيت يف خطة 

ال�سع��ود الت��ي مت و�سعه��ا من قب��ل املعنيني باإدارة التدري��ب الع�سكري والفري��ق امل�سرف على املهم��ة ال�سمولية يف تنفيذ 

مراحل ال�سعود وو�سع احللول البديلة للتنفيذ واجتياز املوانع الطبيعية بكل جدارة وكفاءة ع�سكرية.

اجلدي��ر بالذك��ر ب��اأن الربنامج التدريب��ي للمهمة �سيتوا�سل م��ن خالل املع�سك��ر التدريبي الذي �سيق��ام بالتعاون مع 

اجلي�ض ال�سلطاين العماين ممثاًل يف مركز التدريب القتايل باجلبل الأخ�سر حيث �سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات يف 

املناطق اجلبلية والأودية والتي منها الرماية بالذخرية احلية. 

طلبة كلية ال�سرطة باأكادميية ال�سلطان قابو�ض لعلوم ال�سرطة

 ينفذون مهمة تدريبية باجلبل الأخ�سر



اختتم��ت بتاري��خ  1 يولي��و 2012م بقي��ادة �سرطة امله��ام اخلا�س��ة دورة الغو�ض املتقدم��ة والتي ا�ستم��ر برناجمها 

التدريب��ي مل��دة اأ�سبوعني ومت تنفيذه��ا بالتن�سيق مع اإحدى املوؤ�س�س��ات التدريبية ذات ال�سلة به��ذا املجال حتت رعاية 

العقيد / مبارك بن عبداهلل الفالحي قائد �سرطة املهام اخلا�سة بح�سور عدد من مديري الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام.

وت�سم��ن الربنام��ج التدريبي على حما�س��رات نظرية يتعرف امل�سارك من خاللها على معلوم��ات مهمة ت�ساعده اأثناء 

الغو�ض حتت املياه كح�ساب تدرج الأعماق وكيفية الت�سرف يف املواقف الطارئة.

كما هدفت الدورة اإىل �سقل مهارات امل�ساركني وتزويدهم باملهارات والتطبيقات العملية واملعارف العلمية اجلديدة. 

اختتام دورة الغو�ض املتقدمة

بقيادة �سرطة املهام اخلا�سة

بتاري��خ  امل��دين  للدف��اع  العام��ة  الإدارة  نف��ذت 

2012/7/14م مببن��ى اإدارة التدري��ب مبرتفع��ات املطار 

بولي��ة ال�سيب دورة �سياق��ة املركبات الع�سكرية الثقيلة 

لعدد من اأفرادها. 

دورة �سياقة املركبات الع�سكرية الثقيلة لأفراد الدفاع املدين

وق��د هدفت ال��دورة اإىل غر���ض املفاهي��م ال�سحيحة 

لفن��ون ال�سياق��ة ال�سليم��ة واإك�س��اب امل�سارك��ني امله��ارات 

الفني��ة وتعريفه��م بكيفية التعامل م��ع املركبات الثقيلة 

واملعدات والأجهزة التي توجد بها وكيفية �سيانتها.

وق��د ا�ستمل برنام��ج الدورة عل��ى اإلق��اء املحا�سرات 

الوقائي��ة  ال�سياق��ة  مفاهي��م  يف  املتمثل��ة  النظري��ة 

والحتياط��ات ال��الزم توافره��ا يف املركب��ة، كم��ا ا�ستمل 

الربنامج على تنفيذ متارين عملية.

اجلدي��ر بالذكر باأن هذه الدورة تاأتي �سمن الربنامج 

التدريب��ي ال�سنوي ل��الإدارة العامة للدف��اع املدين لتاأهيل 

الكوادر الب�سرية يف خمتلف جمالت العمل بالإدارة.
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�سارك��ت �سرط��ة عم��ان ال�سلطانية يف اجتم��اع اللجنة املعني��ة بدرا�سة م�س��روع اتفاقية اأمنية بني ال��دول العربية 

بالإ�س���اف��ة اإىل اإجتم��اع اللجن��ة املعن�����ي��ة لدرا�سة م�س��روع ت�سكيل جلن��ة اأمن���ية عربية اللذين عق��دا بتون�ض خالل 

الفرتة من 10 -  13 / 9 / 2012م.

وقد مثل وفد ال�سرطة لالجتماعني العميد/ حمد بن �سليمان احلامتي رئي�ض الق�سم اخلا�ض وع�سوية املقدم �سعيد 

بن حمد البلو�سي مدير ال�سوؤون القانونية. 

وق��د ناق�ض الجتماع��ان املو�سوعات الأمنية املدرجة على جدول الأعمال وكذلك �سب��ل تعزيز التعاون بني الدول 

الأع�ساء يف اجلامعة العربية يف املجالت الأمنية املختلفة. 

�سرطة عمان ال�سلطانية ت�سارك يف اجتماعني بتون�ض 

كم��ا �سارك��ت �سرطة عمان ال�سلطانية ممثلة يف الإدارة العامة للج��وازات والإقامة يف املوؤمتر العربي اخلام�ض ع�سر 

لروؤ�س��اء اأجه��زة الهجرة واجلوازات واجلن�سية الذي انعقد يف تون�ض خالل الفرتة من 29 - 30 اأغ�سط�ض من هذا العام،  

وقد مثل وفد �سرطة عمان ال�سلطانية يف املوؤمتر املقدم / علي بن حمد ال�سليماين م�ساعد مدير عام اجلوازات والإقامة، 

والنقي��ب اأحم��د بن �سعيد الغاف��ري �سابط بق�سم ال�س��وؤون القانونية ب��الإدارة وقد ناق�ض املوؤمتر ع��دد من املو�سوعات 

املدرجة على جدول الأعمال من بينها نتائج تطبيق تو�سيات املوؤمتر العربي الرابع ع�سر وعدد من املو�سوعات الأخرى 

املتعلق��ة بتطوي��ر اأ�س�ض التع��اون والتن�سيق بني الدول العربية فيم��ا يتعلق بالهجرة واجل��وازات والتاأ�سريات وتوظيف 

التقنيات احلديثة يف هذا املجال.

�سرطة عمان ال�سلطانية ت�سارك يف املوؤمتر العربي اخلام�ض ع�سر

 لروؤ�ساء اأجهزة الهجرة واجلوازات واجلن�سية بتون�ض



اختتم��ت بتاري��خ 2012/8/8م  بوحدة �سرطة اخليالة دورة الفرو�سي��ة التاأ�سي�سية التي نظمتها الوحدة لعدد من 

الأفراد اجلدد الذين مت توزيعهم موؤخرا على الوحدة وذلك حتت رعاية اآمر وحدة �سرطة اخليالة.

وق��د ا�ستم��رت الدورة ملدة �ستة ع�س��ر اأ�سبوعًا تلقى خالله��ا املتدربون القواع��د الأ�سا�سية للفرو�سي��ة كما ت�سمنت 

الدورة على برنامج للياقة البدنية والرماية وعدد من املحا�سرات التثقيفية املتعلقة باأعمال الوحدة واأعمال ال�سرطة 

ب�سكل عام.

وحدة �سرطة اخليالة
تختتم دورة الفرو�سية التاأ�سي�سية

�سارك��ت �سرطة عمان ال�سلطانية يف اجتماع اللجنة العلمية لتطوير التدريب ال�سرطي 

يف ال��دول العربي��ة ال��ذي عق��د يف مق��ر الأمانة العام��ة ملنظم��ة الإنرتب��ول بفرن�سا يومي 

احلادي ع�سر والثاين ع�سر من �سهر �سبتمرب لعام 2012. 

وق��د تراأ���ض وف��د ال�سلطنة امل�سارك يف ه��ذا الإجتماع العميد / را�سد ب��ن �سامل البادي 

قائد اأكادميية ال�سلطان قابو�ض لعلوم ال�سرطة. 

وكان اله��دف م��ن الجتماع اإلتقاء الدول العربية الأع�س��اء باملنظمة الدولية ملناق�سة 

املب��ادرات امل�ستقبلية من اأجل تطوي��ر التدريب ال�سرطي بالإ�ساف��ة اإىل تعزيز التعاون يف 

هذا املجال ودعم اأن�سطة منظمة الإنرتبول التدريبية.

ال�سرطة ت�سارك يف اجتماع اللجنة العلمية

 لتطوير التدريب ال�سرطي مبنظمة الإنرتبول بفرن�سا
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الفريق الوطني للبحث والإنقاذ
ينفذ مترينًا عمليًا مبحافظة ظفار

نف��ذ  فريق الوطني للبح��ث والإنقاذ  بالإدارة 

العام��ة للدفاع املدين  مترين��ًا عمليًا خالل الفرتة 

م��ن 8 - 10 /9/ 2012م مبحافظ��ة ظف��ار. وق��د 

ت�سم��ن التمري��ن ع��دة �سيناريوه��ات يف البح��ث 

والإنقاذ واإخراج امل�سابني من حتت الإنقا�ض.

واأ�سار م�سدر م�سوؤول ب�سرطة عمان ال�سلطانية 

اإىل اأن ه��ذا التمري��ن ق��د مك��ن اأع�س��اء الفري��ق 

م��ن العم��ل يف بيئ��ات وظ��روف مناخي��ة خمتلفة 

بالإ�سافه اإىل التعامل مع �سيناريوهات خمتلفة.

جت��در الإ�س��ارة اإىل اأن الفري��ق الوطن��ي ق��د 

ح�س��ل على الإع��رتاف الدويل م��ن الأمم املتحدة 

يف العام احلايل. 

عق��د مببن��ى الإدارة العام��ة للمرور بال�سيب بتاري��خ 2012/9/9 م الجتم��اع الثالث  للجنة الفني��ة لل�سالمة على 

الطري��ق له��ذا الع��ام برئا�سة العمي�����د مهند�ض / حمم��د بن عو�ض الروا���ض مدير عام امل��رور رئي�ض اللجن��ة وبح�سور 

الأع�س��اء املمثل��ني للجهات املعني��ة بتنفيذ الطرق ، وق��د ناق�ض الجتماع املوا�سي��ع املتعلقة بال�ساأن امل��روري ومن بينها 

اأولوية معاجلة املواقع التي تكرث فيها احلوادث املرورية والفرتة الزمنية لبدء العم������ل .

وتدار���ض احل�س�����ور مقت���رح و�س����ع لوائح حت��دد ال�سرعة الدني���ا اإىل جانب ال�سرع��ة الق�سوى، واآلي��ة و�سع لوائح 

من��ع جتاوز ال�ساحنات وكذل��ك اجلوانب التخطيطية املتعلق��ة بتوفي����ر مواقف املركبات وال�ساحن��ات و�سط الأحي���اء 

ال�سكني��ة والتجارّية ، كما ناق�ض اأع�ساء اللجنة امل�ساريع الهادفة اإىل حتقيق ال�سالمة املرورية املنفذة وقيد التنفي����ذ 

كج�سور عبور امل�ساة وغي�رها .

ف��ور النته��اء من الجتماع قام الأع�ساء بزيارة ميدانّية لبع�ض املواق��ع يف حمافظة م�سقط لالطالع على اجلوان�ب 

املتعلقة بال�سالمة املرورية .

اجتماع اللجنة الفنية لل�سالمة على الطريق
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وا�س��ل معه��د ال�سالم��ة املرورية تنفي��ذ براجمه التدريبي��ة وذلك ا�ستم��رارًا للربام��ج  التي يعقدها املعه��د للجهات 

احلكومية واخلا�سة من اأجل الو�سول اإىل �سياقة اآمنة على الطرقات. 

حيث نفذ املعهد موؤخرًا برناجمني  تدريبيني ملعلمي ومعلمات ال�سياقة، حيث ا�ستمل الربنامج على حما�سرات نظرية 

وتطبيق��ات عملي��ة يف جم��ال املعرف��ة واملهارة يف ال�سياق��ة والتجاوز الآم��ن وتغيري امل�س��ارات وبيئة الطري��ق وعالقتها 

بال�سياق��ة وكذل��ك ال�سف��ات وال�س��روط الواج��ب توافرها ل��دى معلم��ي ال�سياقة وكيفي��ة التخطي��ط يف التدريب على 

ال�سياقة وغريها من املو�سوعات التي توؤهلهم لأداء هذه املهنة التي تقدم دورًا ملمو�سا يف خدمة املجتمع.

كم��ا وا�س��ل املعهد تنفيذ براجمه التدريبية الأخرى مث��ل برنامج الدراجات الناري��ة التاأ�سي�سية لرجال املرور ملدة 

اأربع اأ�سابيع على التوايل بالإ�سافة اإىل املجموعة الأخرية ملوظفي �سوؤون البالط ال�سلطاين فيما يتعلق مبجال ال�سياقة 

الوقائية للمركبات الثقيلة .

معهد ال�سالمة املرورية
 ينفذ برنامج تاأهيل معلمي ال�سياقة التاأ�سي�سي
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خفر ال�سواحل ودور حيوي يف تاأمني ال�سواحل العمانية

C o a s t g u a r d  i s  v i t a l  f o r  s e c u r i t y  a l o n g  t h e  c o a s t
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الرقيب/زكريا بن �سامل ال�سبحي

اإدارة العالقات العامة

اأجرى التحقيق:

النفط والغاز الطبيعي من اأهم املوارد الطبيعية وموارد الطاقة بالن�سبة لالقت�ساد املحلي 

والقت�ساد العاملي.

وت�سطل��ع �سرط��ة عم��ان ال�سلطاني��ة ممثل��ة يف قي��ادة �سرطة اأم��ن من�ساآت النف��ط والغاز 

ب��دوٍر مهم يف تاأم��ني احلماية الأمنية لهذه املن�ساآت، فهي اجلهة امل�سوؤولة، عن حمايتها من اأي 

خط��ر يهددها، وهي بذلك تتخذ الحتياط��ات الالزمة لوقايتها من املخاطر وتقوم بتفقدها 

وتفتي�سها وت�سع لها الإجراءات الأمنية املحكمة، وحول هذا املو�سوع )                       ( اأجرت 

هذا التحقيق لت�سليط ال�سوء على دور قيادة �سرطة اأمن من�ساآت النفط والغاز. 

حمايٌة اأمنية ح�سينة ملواردنا الطبيعية
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بداي��ة التقين��ا بالعقيد 

�سري��د  ب��ن  جمي��ل  طي��ار/ 

�سرط��ة  قائ��د  احل�سن��ي 

اأم��ن من�س��اآت النف��ط والغاز  

ليحدثن��ا عن قي��ادة �سرطة 

اأمن من�س��اآت النف��ط والغاز، 

وتطوره��ا والأعم��ال واملهام 

التي ت�سطلع بها حيث قال:

  تعود فكرة اإيجاد وحدة 

من �سرط��ة عمان ال�سلطانية لأمن من�س��اآت النفط والغاز 

لع��ام  1964م عن��د ت�سدي��ر اأول �سحن��ة نفط م��ن ميناء 

الفح��ل، فلذلك كان م��ن ال�سروري اإيجاد ق��وة ع�سكرية 

اأو �سب��ه ع�سكرية من اأج��ل توفري الأم��ن واحلماية لهذه 

املن�ساآت.

ويف ع��ام 1967م مت ت�سكي��ل ه��ذه الق��وة مب�سم��ى) 

�سرط��ة من�س��اآت النف��ط ( حتت اإ�س��راف ق��وات ال�سلطان 

امل�سلح��ة وتتك��ون م��ن )6 �سب��اط و 36 ف��رد (، وبتاري��خ 

1975/1/1م مت اإحل��اق قوة حرا�سة من�ساآت النفط اإىل 

�سرط��ة عم��ان ال�سلطانية حت��ت م�سمى )وح��دة من�ساآت 

النف��ط( حي��ث بل��غ ع��دد املراك��ز واملخاف��ر التابع��ة لها 

)14( اأربعة ع�سر مركزًا.

ويف ع��ام 1991م �س��در ق��رار املفت�ض الع��ام لل�سرطة 

واجلم��ارك بتعدي��ل الهي��كل التنظيم��ي ل�سرط��ة عم��ان 

ال�سلطاني��ة ون�ض الق��رار يف املادة )12( من��ه على اإلغاء 

وح��دة �سرطة من�س��اآت النف��ط واإ�سن��اد امله��ام والتبعات 

الإدارية للمراكز اإىل القي��ادات اجلغرافية باملحافظات 

واملناطق.

ويف 29 مار���ض 2004م �س��در ق��رار مع��ايل الفري��ق/  

املفت���ض الع��ام لل�سرط��ة واجلم��ارك رق��م : 2004/30م 

باإن�ساء قيادة �سرط��ة امن من�ساآت النفط والغاز وتكليف 

العقي��د/ �سعيد بن �سيف الريامي  بت�سيري اأعمال القيادة 

املذك��ورة وذل��ك لزيادة الرقعة اجلغرافي��ة لهذه املواقع 

نظرًا للتو�سع��ة امل�ستمرة والكت�سافات املتزايدة للحقول 

النفطي��ة ، فكان لزام��ا التو�سع يف مد الطوق الأمني لهذه 

املن�ساآت ملا لها م��ن اأهمية يف حتريك العجلة التنموية يف 

ال�سلطن��ة ناهي��ك عن الأح��داث املتتابعة الت��ي ت�سهدها 

دول الع��امل ، وطلب ال�س��ركات العاملية واملحلية النفطية 

بتكثيف التغطي��ة الأمنية على من�ساآته��ا وعدم تعر�سها 

للمخاطر ول�سمان اأمنها وا�ستقرارها.
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واأ�ساف العقيد طيار اإن الأعمال واملهام التي تقوم بها 

قيادة �سرطة اأمن من�ساآت النفط والغاز هي:-

1.   توف��ري احلماي��ة الأمني��ة ملن�س��اآت النف��ط والغاز 

من خ��الل تعيني احلرا�س��ات وت�سيري الدوري��ات مبختلف 

اأنواعه��ا والعمل على تهيئة املن��اخ املالئم لعمليات البناء 

والإنتاج والتنمية.

2-   رف��ع م�ست��وى الأداء الأمني باملراك��ز التابعة لها 

مب��ا يتنا�سب واأهمية من�ساآت النف��ط والغاز  ل�سمان اأمنها 

و�سالمتها وعدم تعر�سها للمخاطر.

3-   توف��ري ك��وادر موؤهل��ة ومدربة تدريب��ًا تخ�س�سيًا 

حلرا�سة من�ساآت النفط والغاز والتعامل مع املخاطر التي 

قد تهددها.

م��ن  واحل��د  واحل��وادث  اجلرائ��م  مكافح��ة     -4

انت�ساره��ا والق�ساء على الظواهر اجلرمية وتوفري الأمن 

وال�ستق��رار للعامل��ني مبن�س��اآت النف��ط والغ��از من خالل 

مراكز ال�سرط��ة التابعة لها واملنت�س��رة يف مواقع من�ساآت 

النفط والغاز.

وحول التطور والتحديث الذي جرى يف قيادة �سرطة 

اأمن من�ساآت النفط والغاز قال العقيد:

العدي��د  والغ��از   النف��ط  من�س��اآت  قي��ادة  �سه��دت 

تل��ك  وم��ن  اجلوان��ب  خمتل��ف  �سمل��ت  التحديث��ات  م��ن 

التحديثات:-
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افتتاح املباين اجلديدة ملركز �سرطة املنارة وخميزنة. -

زيادة  الق��وة الب�سرية يف املراكز التابعة لها والبالغة  -

)15( مركزا .

زي��ادة  املركب��ات والآلي��ات مب��ا يتواك��ب ويت��الءم مع  -

توفري احلماية ملن�ساآت النفط والغاز .

اإ�سراف هذه القيادة على املوانئ احلديثة يف ال�سلطنة  -

مثل مينائي �سحار والدقم .

قي��ام هذه القي��ادة بتدري��ب وتخري��ج )1300( رجل  -

جه��از  ت�سكي��الت  خمتل��ف  يف  توزيعه��م  مت  �سرط��ة، 

ال�سرط��ة وذلك بن��اء على الأوام��ر ال�سامية بتوظيف 

)50( األف مواطن.

الداخلي��ة  - املط��ارات  عل��ى  القي�������ادة  ه��ذه  اإ�س��راف 

مبناط��ق المتي��از النف��ط��ي يف كل م��ن )فه��ود وق��رن 

العلم ومرمول(.  

  ويف جان��ب التاأهيل والتدري��ب الذي يتلقاه العاملون 

مبن�س��اآت النفط والغ��از حدثنا قائد اأم��ن من�ساآت النفط 

والغاز قائاًل: 

اإن قي��ادة �سرط��ة اأم��ن من�س��اآت النفط والغ��از تعترب 

اإح��دى قي��ادات �سرط��ة عم��ان ال�سلطاني��ة اإل اأن عمله��ا 

يختل��ف ع��ن بقي��ة القي��ادات كونه��ا قي��ادة تخ�س�سي��ة 

معنية بتوف��ري احلماية الأمنية ملن�ساآت النفط والغاز من 

خ��الل ت�سيري الدوري��ات وتوفري احلرا�سات عل��ى املن�ساآت 

والعمل عل��ى تهيئة املناخ املالئم لعمليات البناء والإنتاج 

والتنمية.

ونتيج��ة لذلك  ال��دور املناط بها، فاإنه��ا متتلك كوادر 

موؤهلة ومدربة تدريبا تخ�س�سيا حلرا�سة من�ساآت النفط 

والغ��از، والتعامل مع املخاطر التي قد تهددها ، حيث يتم 

اإحل��اق منت�سبي هذه القيادة بدورات تاأ�سي�سية ومتقدمة 

يف جم��ال تاأم��ني املن�ساآت �س��واء كانت داخ��ل ال�سلطنة اأو 

خارجها،وقد قام معهد تدري��ب ال�سباط موؤخرًا باإدخال 

برنام��ج املدون��ة الدولي��ة لأم��ن ال�سف��ن واملوان��ئ خ��الل 

خطت��ه ال�سنوي��ة، ويت��م اإحل��اق اأك��رب ع��دد م��ن �سب��اط 

هذه القي��ادة يف ذلك الربنامج لكون ه��ذه القيادة معنية 

بتوف��ري احلماي��ة الأمني��ة للموان��ئ النفطي��ة املوج��ودة 

بال�سلطن��ة مثل )مين��اء �سحار -  مين��اء الفحل  -  ميناء  

قله��ات  ومين��اء الدق��م (، واأوؤك��د يف هذا ال�س��دد و�سمن 

خط��ة التو�س��ع امل�ستقبلي��ة لقي��ادة �سرط��ة اأم��ن من�ساآت 

النف��ط والغاز اأن��ه �سيتم اإن�ساء مرك��ز تدريبي متخ�س�ض 

له��ذه القيادة و�سيق��وم بتدريب مرتب ه��ذه القيادة على 

كيفية حماية املن�ساآت النفطية مع وجود اإدارات واأق�سام 

لذل��ك املركز مبا يتما�س��ى والعملية التدريبية يف حماية 

املن�ساآت النفطية .

وع��ن مدى التع��اون والتن�سيق بني قي��ادة �سرطة اأمن 

من�س��اآت النفط والغ��از وال�س��ركات واملوؤ�س�س��ات النفطية 

يقول:

هن��اك تن�سي��ق قائ��م بينن��ا وب��ني مدي��ري العم��وم 

لتدار���ض  النفطي��ة  لل�س��ركات  التنفيذي��ني   والروؤ�س��اء 

وتناق���ض كل م��ا يعرت���ض �س��ري العملي��ة الإنتاجي��ة  يف 

احلق��ول النفطية من عقب��ات وم�س��اكل ، واإيجاد احللول 

ال�سريع��ة له��ا، اأي�سا هن��اك اجتماعات دوري��ة بني مدير 

العمليات ومديري الأمن بتلك ال�سركات.

ونتيج��ة جلهود العاملني به��ذه القيادة فقد مت تنفيذ 

اأهم م�س��روع وطني له��ذه القيادة وه��و الت�سنيف الأمني 

للمن�س��اآت النفطية، والذي يعترب مبثاب��ة حجر الأ�سا�ض 

يف كيفية توفري احلماية الأمنية ملن�ساآت النفط والغاز.

وحول الآلي��ات واملعدات امل�ستخدمة حديثا يف قيادة 

اأمن من�ساآت النفط والغاز فقد اأو�سح العقيد قائاًل:

هن��اك جمموع��ة م��ن الآلي��ات واملع��دات والتقني��ات 

احلديث��ة الت��ي �سوف يت��م ا�ستخدامها يف من�س��اآت النفط 

والغ��از يف امل�ستقب��ل القريب بع��د اأن مت اعتماد املنظومة 

الأمني��ة الت��ي  حتت��وي عل��ى جمموع��ة من الإج��راءات 

والتداب��ري الأمنية ومن ه��ذه الإجراءات التي يجب على  

املن�س��اآت النفطية العم��ل بها والتي مت ب��دء العمل بها يف 

بع���ض املن�س��اآت احليوي��ة كا�ستخ��دام الكام��ريات  �س��واء 

عل��ى ال�سياج املحيط باملن�س��اأة اأو على بع�ض املواقع املهمة 

احليوية.

البواب��ات  يف  الإلكرتوني��ة  التقني��ة  اإدخ��ال  كذل��ك 

الرئي�سية للمن�ساأة مبنع دخول غري امل�سرح لهم، والعديد 

م��ن التقني��ات احلديث��ة  الت��ي �س��وف يت��م اإدخاله��ا على 
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املن�س��اآت لت�سفي عليها اجل��و الأمني املنا�س��ب وال�سيطرة 

على املخاطر التي قد تهددها.

واختتم العقيد طيار/ جميل بن �سريد احل�سني قائد 

�سرطة اأمن من�ساآت النفط والغاز حديثه قائالأ: 

هناك جمموعة من اخلط��ط امل�ستقبلية والتي تهدف 

اإىل تطوي��ر العم��ل وحتديثه يف جميع املن�س��اآت النفطية 

والتي  ت�سمل اإن�ساء مركز تدريب يف منطقة نهيدة  لتاأهيل 

الكوادر املتخ�س�سة  وتطوير اجلوانب الأمنية يف املن�ساآت 

النفطية، كما اأن زيادة القوة الب�سرية واملادية  يف مراكز 

المتي��از النفط��ي من اخلط��ط امل�ستقبلي��ة ال�سرورية يف 

ظل املخاطر املهددة لهذا القطاع احليوي الهام.

باملق��دم/  التقين��ا  كم��ا 

جمع��ة ب��ن حمم��د ال�سعدي 

�سابط مركز قي��ادة �سرطة 

اأم��ن من�س��اآت النف��ط والغاز 

ال�سناع��ي  �سح��ار  مبين��اء 

ليحدثن��ا ع��ن موق��ع مين��اء 

�سحار ودوره احليوي واملهام 

املناط��ة له لتوف��ري احلماية 

الأمنية حيث قال:

ال�سناعي  �سح��ار  مين��اء 

تبل��غ م�ساحته )21( ك��م، وطوله )7( ك��م وبعر�ض )3( 

ك��م  يف ولية �سح��ار، ويحتوي هذا املين��اء على عدد من 

ال�س��ركات الهام��ة واحليوي��ة لذلك فهو يحظ��ى  باأهمية 

اأمني��ة خا�سة  ومن هذه ال�سركات  �سركة الأوربك والتي 

ت�ستم��ل  عل��ى م�سف��اة �سحار وكذل��ك �سرك��ة العطريات 

و�سرك��ة عم��ان ب��ويل بروبل��ني ، وحي��ث اأن جمي��ع ه��ذه 

ال�سركات تقوم على النفط وم�ستقاته .

- كم��ا اأن��ه يوج��د خزانات للنف��ط باأنواع��ه ) اخلام – 

النفط امل�سفى (، اإ�سافة اإىل خزانات الغاز الطبيعي.

-  كم��ا ي�س��م مين��اء �سح��ار ال�سناع��ي عل��ى �س��ركات 

الكهرباء.

اإ�ساف��ة اإىل  اأن جمي��ع ال�سركات تقع يف نطاق ال�سياج 

الأمن��ي للمين��اء لأن ت�سغيله��ا ه��ذه  ال�س��ركات يعتم��د 

بالدرج��ة الأوىل عل��ى النف��ط والغ��از، وعلي��ه ف��اإن  اأي 

عبث اأو اإخ��الل بالأمن يف هذا املوقع من �ساأنه اأن يت�سبب 

باأ�سرار كبريه على الإن�سان والبيئة يف هذه املنطقة ومن 

هنا تاأتي الأهمية الأمنية لهذا املوقع .

واأ�ساف املقدم باأن: واجب رجال ال�سرطة املتواجدين 

يف هذا املوقع هو احلماية واحلفاظ على اأمن هذه املن�ساآت 

الهام��ة واحليوية وع��دم ال�سماح لتعري�سه��ا لأي عبث اأو 

تخريب حماية للمجتم��ع املحيط و�ساكنيه قبل اأن يكون 

حماية لهذه ال�سركات،  لأن اآثار اأي اأ�سرار قد تلحق بهذه 

ال�سركات اإمنا �سيكون املت�س��رر الأول هو املجتمع املحيط، 

وبالت��ايل فاإن حفاظنا على اأمن هذه ال�سركات هو حفاظا 

على �سالمة ال�سكان من اأي اأ�سرار قد تلحق بهم.

وختم املقدم حديثه باأن  هذا املوقع يعترب اأحد روافد 

القت�س��اد العم��اين  املط��ل على بح��ر عم��ان الأمر الذي 

ج��ذب العدي��د م��ن �س��ركات ووكالت املالح��ة  البحرية 

لتفري��غ وحتمي��ل ب�سائعها متجنبه امل��رور مب�سيق هرمز 

الذي حتوم حوله العقبات ال�سيا�سية .

اأي�س��ًا باملقدم/  والتقينا 

عبداهلل بن را�س��د الرا�سبي 

العملي��ات  مدي��ر  م�ساع��د 

بفه��ود ليحدثن��ا ع��ن امله��ام 

احلماي��ة  لتوف��ري  املناط��ة  

النف��ط  ملن�س��اآت  الأمني��ة 

والغاز بفهود حيث قال؟ 

يقوم مركز �سرطة فهود 

الأمني��ة  احلماي��ة  بتوف��ري 

ملن�ساآت النفط والغاز من خالل  تعيني احلرا�سات وت�سيري 

الدوري��ات والعم��ل عل��ى تهيئ��ة املن��اخ املالئ��م لعملي��ات 

البن��اء والإنت��اج والتنمي��ة والتنقيب عن النف��ط والغاز 

... اإل��خ م��ن امله��ام  ال�سرطي��ة الأخ��رى، ورف��ع م�ست��وى 

الأداء  الأمن��ي باملراك��ز التابع��ة  له��ذه القي��ادة  مب��ا 

يتنا�س��ب واأهمي��ة املن�ساآت ل�سمان اأمنه��ا و�سالمتها  وعدم 

تعر�سه��ا  لأي��ة خماط��ر وذل��ك م��ن خ��الل توف��ري كوادر 

النف��ط  من�س��اآت  حلرا�س��ة  تخ�س�سي��ا  ومدرب��ة  موؤهل��ة 

والغ��از والتعامل مع املخاطر التي ق��د تهددها بالتن�سيق 

والع�سكري��ة  الأمني��ة  الأجه��زة  م��ع  وامل�ستم��ر  الدائ��م 

م��ن  واحل��د  واحل��وادث  اجلرائ��م  ومكافح��ة  الأخ��رى، 

وتوف��ري  الظواه��ر اجلرمي��ة  عل��ى  والق�س��اء  انت�ساره��ا 

الأم��ن وال�ستق��رار للعامل��ني مبن�س��اآت النف��ط والغاز من 

خ��الل مراكز ال�سرط��ة التابعة لهذه القي��ادة واملنت�سرة 

يف مواق��ع من�س��اآت النفط والغ��از ، والعمل عل��ى ت�سنيف 

املن�س��اآت النفطي��ة والغاز به��دف و�سع احلرا�س��ات عليها 

ل�سم��ان تاأمينه��ا بالتن�سي��ق م��ع املعني��ني الأمني��ني بتلك 
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ال�س��ركات من خالل منظومة اأمني��ة لتاأمينها تاأمينا رفيع 

امل�ست��وى ، والإ�س��راف على تاأمني املط��ارات  الداخلية  يف 

كٍل م��ن مط��اري فهود وق��رن العلم والتي يت��م عربها نقل 

امل�سافرين العاملني يف قط��اع النفط والغاز اأثناء ذهابهم 

وعودته��م  لالإج��ازات العتيادي��ة وامله��ام الأخ��رى م��ن 

خالل تفتي�ض ال��ركاب املغادرين واأمتعتهم حيث يوج�����د 

اأف��راد موؤهلون وخم�س�سون للعم��ل به����ذه املطارات وذلك 

بالتن�سيق مع الإدارة العامة لأمن املطارات يف الن����واحي 

التقني��ة بالإ�سافة اإىل اإج��راء التمارين الوهمية والتي 

ي�س����رتك فيه��ا العاملون املعنيون بتلك املطارات والإدارة 

العام��ة لأم�����ن املط��ارات  والعاملني به��ذه القيادة بهدف 

ملواجه��ة  وال�ست��ع��داد  باملط��ارات  الأداء  م�ست��وى  رف��ع 

اأي��ة اأحداث ق��د تقع ل قدر اهلل ف�سال ع��ن الجتماعات 

ب��ني العاملني بهذه املط��ارات والطريان العم��اين و�سرطة 

عم��ان ال�سلطاني��ة ممثلة يف قي����ادة �سرطة اأم��ن من�ساآت 

النفط والغ��از والإدارة العامة لأم�ن املطارات وامل�سوؤولني 

الأمنيني ب�سركات النفط والغاز . 

وعن مدى التن�سيق بني مركز �سرطة فهود وال�سركات 

العامل��ة يف احلق��ول النفطي��ة للت�س��دي لكل م��ا قد ي�سر 

باأمن وم�سالح ال�سركات النفطية حدثنا قائاًل: 

 ب��ال �سك التن�سي��ق قائم  من خ��الل التوا�سل امل�ستمر 

فهناك ممثلون اأمنيون لتلك ال�سركات يتم  التوا�سل معهم 

ب�س��كل م�ستمر ودائ��م  بالإ�ساف��ة اإىل الجتماعات التي 

تعقد معهم ب�سكل دوري  وذلك لتدار�ض كل ما من �ساأنه اأن 

يخدم الأمن يف جمال النف��ط والغاز واتخاذ الإجراءات 

واملعلوم��ات  الآراء والقرتاح��ات  وتب��ادل  الحرتازي��ة 

واخلروج ب�سي��غ م�سرتكة تخدم املج��ال الأمني للت�سدي 

ال�س��ركات  مب�سال��ح  وت�س��ر  حت��دث  ق��د  جت��اوزات  لأي 

النفطية.

وح��ول توف��ر الك��وادر وتاأهيله��ا يف جم��ال احلماي��ة 

الأمنية لهذه املن�ساآت يقول: 

ت�سعى قيادة اأمن من�ساآت النفط والغاز ممثلة يف ق�سم 

التدري��ب التاب��ع لها بب��ذل اجلهود وم�ساعفته��ا يف �سبيل 

تدري��ب العنا�س��ر الب�سرية من خالل عق��د الدورات ذات 

العالق��ة يف ه��ذا املج��ال كذلك يت��م ال�ستعان��ة بخرباء 

م��ن دول اأخرى وعقد دورات اأخرى اأك��رث �سمولية ل�سقل 

مه��ارات العامل��ني م��ن رج��ال ال�سرطة يف حماي��ة من�ساآت 

النف��ط والغاز  واملجال التدريب��ي يحتاج اإىل وقت طويل 

حت��ى اأن يكون الفرد جمهزا جتهي��زا كافيا حيث يتطلب 

دخول��ه ل��دورات عدي��دة لك��ي ي�ستطيع اأن يعم��ل يف هذا  

املج��ال وذلك حتى ي�ستطيع اأن يقوم بواجبه بكل جدارة 

واقت��دار  ه��ذا فيم��ا يتعل��ق مبج��ال التاأهي��ل ، اأم��ا ال�سق 

الثاين من ال�سوؤال عما اإذا توجد لدينا كوادر كافية ففي 

احلقيق��ة  ول يخف��ى عل��ى اجلميع ب��اأن مواق��ع المتياز 

النفطي تق��ع مبواقع مرتامي��ة الأطراف وعل��ى م�سافات 

متباع��دة والتو�س��ع في��ه ي�س��ري بوترية �سريع��ة واجلميع 

ي��درك الظروف املحيطة يف الدول الأخرى ل�سيما  التي 

ت�سه��د ع��دم ال�ستقرار كل هذه العوام��ل حتتاج اإىل قوة 

ب�سري��ة كب��رية لك��ي ت�ستطي��ع اأن تواك��ب كل ذل��ك ولكي 

تكون اإجابتنا �سفاف��ة و�سريحة بالو�سع احلايل مقارنة 

مبا هو منوط بنا من م�سوؤوليات فالقوة الب�سرية ل تكفي 

وه��ذا له ما ي��ربره مع اأ�سحاب القرار ولك��ن هذه القيادة 

ومن��ذ اإن�سائها قطعت �سوط��ا كبريا يف ذلك حول رفع هذه 

الق��وة وناأم��ل اأن يكون ذلك يف القري��ب العاجل ولكن بال 

�سك اأن هذا يحتاج اإىل بع�ض  الوقت هذا جانب واجلانب 

الأخ��ر اأي�س��ا بع���ض املراك��ز عمره��ا الفرتا�س��ي انتهى 

والبع���ض الأخ��ر ل ي�ستوع��ب ق��وة ب�سري��ة كب��رية وهي 

الآخرى بحاج��ة اإىل اإعادة النظر فيها وهذا اأخذ به يف 

احل�سبان والتن�سيق م�ستمر يف هذا اجلانب.

باملق��دم/  التقين��ا  كم��ا 

احلنين��ي   نا�س��ر  ب��ن  حم��د 

م�ساعد مدير العمليات بنمر 

الإج��راءات  ع��ن  ليحدثن��ا 

ه��ذه  حلماي��ة  الإمني��ة 

املن�ساآت حيث قال:  

مت ت�سكي��ل فري��ق عم��ل 

من قيادة �سرطة اأمن من�ساآت 

النفط والغاز ووزارة النفط 

والغ��از ووزارة املالية لرفع كفاءة اإجراءات اأمن وحماية 

من�س��اآت النفط والغاز ولقد خرج فري��ق العمل بتو�سيات 

ومن اأهمها اعتماد اأ�س�ض ومعايري ت�سنيف من�ساآت  النفط 

والغ��از ح�س��ب اأهميته��ا واخل�سائ��ر  املرتتبة  م��ن تعر�ض 

اأي��ة من�ساأة من تلك املن�ساآت للخطر ونوع التاأمني املطلوب 

توف��ريه �س��واء كان من خ��الل الدوري��ات اأو احلرا�سات اأو 

الأم��ن الذات��ي والإلكرتوين لأي��ة من�س��اأة، ومت مراجعة 

الإج��راءات املتبع��ة وكيفية تطويره��ا والعمل على رفع 

م�ست��وى الأداء للعامل��ني باإحلاقه��م ب��دورات متخ�س�سة 
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داخلية وخارجي��ة والتو�سع يف مراكز ال�سرطة ليتنا�سب 

طردي��ا م��ع التو�سع يف مناط��ق  المتياز و�س��ركات النفط 

وخط��وط الإمداد ومنافذ التوزي��ع ، ونظرا لكون مناطق 

اخت�سا�ض هذه القيادة ي�سمل كل ربوع ال�سلطنة البحرية 

والربي��ة كان م��ن املهم اأن يك��ون هن��اك اإدارة ملراكز هذه 

القيادة تاأخذ طابعني املركزية والالمركزية  معا ، حيث 

مت تق�سيم هذه القيادة اإىل عدة اإدارات متخ�س�سة ومنها 

اإدارة العملي��ات الت��ي انبث��ق منه��ا فرع��ان اأ�سا�سي��ان هما 

عملي��ات منر وعملي��ات فهود لإدارة املراك��ز ال�سحراوية 

بالإ�ساف��ة اإىل  املراك��ز الأخرى الت��ي ت�سرف على موانئ 

العملي��ات  اإدارة  تق��وم  والت��ي  والغ��از   النف��ط  ت�سدي��ر 

باإدارتها ب�سكل مبا�سر  حيث تقوم عمليات منر بالإ�سراف 

عل��ى مراك��ز ال�سرط��ة الواقع��ة �سم��ن اخت�سا�سه��ا وهي 

مراك��ز )منر – مرم��ول – رمياء – حب��ارى – خميزنة – 

بهج��ة – ال�سحم��ة ( ومن خ��الل تلك املراك��ز يتم تنفيذ 

الإج��راءات الكفيل��ة بحماي��ة اأم��ن املن�س��اآت  الواقع��ة 

�سم��ن اخت�سا�سها، والقيام بالواجبات الأمنية واملرورية 

الأخ��رى وكذل��ك اإج��راءات التحري وجم��ع ال�ستدلل 

و�سب��ط ما يق��ع من جرائم واأحداث واتخ��اذ الإجراءات 

القانونية لتق��دمي الفاعلني اإىل الدع��اء العام وتكثيف 

الدوري��ات ونق��اط التفتي���ض واأعمال املرافق��ات لأجهزة 

احلف��ر واملعدات الثقيلة ملن��ع تعر�سعها للخطر اأو ب�سببها 

تعر�ض حياة الأخرين لذلك.

وح��ول التن�سي��ق م��ع ال�س��ركات العامل��ة يف احلق��ول 

النفطية للت�سدي لكل ما قد ي�سر باأمن وم�سالح ال�سركات 

النفطية قال:

يتم التن�سيق بيننا وبني ال�سركات العاملة يف احلقول 

النفطية على اأكرث من م�ستوى وذلك :

اأول : من خ��الل الجتماعات امل�سرتك��ة بني امل�ستوى 

الأول يف قي��ادة �سرطة اأمن من�ساآت النف��ط والغاز املمثل 

بقائ��د هذه القي��ادة وم�ساع��ده ومدي��ري الإدارات وبني 

كب��ار م�سئ��ويل �س��ركات النف��ط املوجودي��ن يف حمافظة  

م�سقط كون جميع �سركات  النفط والغاز  تتواجد مقارها 

الرئي�سية هناك ويف اأماكن قريبة من مقر قيادة �سرطة 

اأم��ن من�س��اآت النفط والغ��از والذي مبوجب��ه مت اختياره 

ليكون يف حمافظة م�سقط .

ثاني��ا: م��ن خ��الل  م�ساعدي مدي��ر العملي��ات يف منر 

وفه��ود وم�سئ��ويل العملي��ات يف �س��ركات النف��ط والغ��از 

حي��ث يتم عق��د اجتماع��ات مبا�س��رة وزي��ارات ميدانية 

اإىل مواق��ع الإنتاج واللتق��اء باملعنيني يف تلك ال�سركات 

لتذلي��ل ال�سعوب��ات يف العمل لديهم واتخ��اذ الإجراءات 

ال�سريع��ة واملبا�سرة للت�سدي لكل  م��ا ي�سر مب�سالح واأمن 

ال�س��ركات النفطي��ة وتاأم��ني مناط��ق الإنت��اج وخط��وط 

الإنت��اج من خ��الل الدوري��ات واحلرا�سات لتل��ك املن�ساآت 

وتقدمي تقارير وتو�سيات مبا�سرة لتلك ال�سركات كما اأن 

هناك تعاون مبا�سر لتحقي��ق م�ستوى اأمني ينا�سب حجم 

التهديدات املحتملة .

املو�س��وع  ه��ذا  وح��ول 

التقين��ا بالفا�س��ل / ع�س��ام 

الزدج��ايل  �سع��ود  ب��ن 

رئي���ض ومدي��ر ع��ام �سرك��ة 

اأوك�سيدنت��ال ُعمان فحدثنا 

قائاًل:

ل�سرطة عمان ال�سلطانية 

متمثلًة يف قيادة �سرطة اأمن 

من�س��اآت النفط والغاز دور كب��ري وملمو�ض يف حماية اأحد 

اأه��م امل��وارد القت�سادي��ة لهذا الوط��ن األ وه��و النفط، 

وذل��ك م��ن خالل خل��ق بيئ��ة عم��ل خالية م��ن احلوادث 

الأمنية التي قد تت�سبب يف تعطيل �سري العمل.

لقد قامت �سرك��ة اأوك�سيدنتال عم��ان خالل الأعوام 

املن�سرم��ة باإن�س��اء دائ��رة حماي��ة املمتل��كات )الأم��ن( 
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وتوظي��ف اأ�سخا�ض عمانيني ذوي كف��اءة وخربات اأمنية 

�سابق��ة حي��ث كان م��ن �سم��ن الأه��داف املر�سوم��ة له��ذه 

الدائ��رة التن�سي��ق املبا�سر م��ع �سرطة عم��ان ال�سلطانية 

بكاف��ة فروعها وخا�سه قيادة �سرطة اأمن من�ساآت النفط 

والغ��از واملراكز التابع��ة لها يف حقول امتي��از ال�سركة يف 

�سم��ال وجنوب عمان، وتذليل كافة العقبات وال�سعاب يف 

كاف��ة اجلوانب الأمني��ة بالتعاون مع ال�سرط��ة لالرتقاء 

امل��ردود  مب�ست��وى املنظوم��ة الأمني��ة، وق��د كان لذل��ك 

الطيب يف خلق تع��اون حلماية الأفراد والبيئة واملن�ساآت 

والإنتاج، وخلق ثقافة وح�ض اأمني لدى املوظفني العاملني 

يف ال�سرك��ة واملتعاقدي��ن معه��ا. كما تقوم قي��ادة �سرطة 

اأم��ن من�س��اآت النف��ط والغ��از م�سك��ورة بتوف��ري املرافقات 

واحلماية للمعدات واحلف��ارات الثقيلة املتنقلة من مكان 

اإىل اآخ��ر، وامل�ساهم��ة يف تنظي��م املرور متى م��ا ا�ستدعت 

احلاجة لذلك، واإقامة نقاط تفتي�ض من وقت لآخر على 

خمتلف الطرق املوؤدية ملناطق المتياز حلفظ الأمن.

وم��ن منطلق اإميان �سرك��ة اأوك�سيدنتال عمان باأهمية 

الأم��ن، قام��ت ال�سرك��ة بالتعاق��د م��ع موؤ�س�س��ة خدم��ات 

الأم��ن وال�سالمة لتوفري دوري��ات اأمنية واأف��راد حرا�سة 

عل��ى م��دار اأرب��ع وع�سري��ن �ساع��ة مل�سان��دة مه��ام �سرطة 

اأم��ن من�س��اآت النف��ط والغ��از يف حف��ظ الأم��ن والنظ��ام 

الع��ام يف مناط��ق امتي��از ال�سرك��ة. اإن جه��ود �سرطة اأمن 

من�ساآت النف��ط والغاز مع وجود دائ��رة متخ�س�سة لالأمن 

يف ال�سرك��ة �ساه��م ب�س��كل مبا�س��ر وفع��ال يف التقلي��ل من 

خمتلف احل��وادث و�سرعة اإجناز املعام��الت والإجراءات 

ذات ال�سلة. 

وح��ول تاأهي��ل وتدري��ب العاملني بال�سرك��ة يف جمال 

ال�سالمة قال: 

تلت��زم �سرك��ة اأوك�سيدنت��ال عم��ان بتوف��ري الربام��ج 

الف��رع  يف  �س��واء  به��ا  العامل��ني  للموظف��ني  التدريبي��ة 

الرئي�سي مبحافظة م�سقط اأو يف مناطق المتياز التابعة 

لل�سرك��ة وذل��ك حتت اإ�س��راف مبا�سر م��ن الإدراة واملدير 

الع��ام، وه��ذا ما توؤكده وثيق��ة �سيا�سة ال�سرك��ة حيث اأن 

تدريب املوظفني لديها من الأولويات الرئي�سية واأهدافها 

الهام��ة. فمنذ اليوم الأول من التح��اق املوظف بال�سركة 

ُيخ�س���ض ل��ه برنام��ج تدريب��ي م��ن قب��ل ق�س��م ال�سح��ة 

وال�سالمة والبيئة وذلك على ح�سب التخ�س�ض الوظيفي 

ونوعي��ة الن�ساطات التي يقوم به��ا املوظف اأثناء �ساعات 

العم��ل. وب�سكل عام، تهتم ه��ذه الربامج التدريبية بعدة 

جمالت، ومنها على �سبيل املثال – ل احل�سر:

العم��ل  م��كان  ونظاف��ة  واملهني��ة  العام��ة  ال�سح��ة 

وال�سالم��ة يف تنفي��ذ الأعم��ال يف ميادي��ن العم��ل البيئة 

واحلف��اظ عل��ى النظافة العامة واحلرائ��ق وطرق فهمها 

لتطبيق الطريقة الآمنة يف عمليات الإطفاء وتطبيقات 

تقييم املخاطر وكيفية اإدارتها للحد من نتائجها وكيفية 

التعام��ل م��ع احل��وادث بطريق��ة اآمن��ة مت��ى م��ا حدثت، 

ويتكون التدريب يف هذا املجال من املراحل التالية:

التدريب النظري: ويكون على �سكل اإلقاء حما�سرات 

فورية عن طريق موقع التدري��ب يف ال�سبكة العنكبوتية 

)الإنرتن��ت( الداخلي��ة. ول��كل موظف ح�س��اب خا�ض يف 

ه��ذا املوقع وعليه ب��اأن يتاب��ع ن�ساطه التدريب��ي واإكمال 

ال��دورات املق��ررة ل��ه يف الف��رتة املح��ددة قب��ل اأن ياأتيه 

تنبي��ه م��ن امل�سوؤولني اإذا ما تخلف ع��ن اإكمال ما هو مقرر 

له. 

التدري��ب العملي: ويكون على �س��كل دورات يح�سرها 

املوظ��ف يف قاع��ات التدري��ب بال�سرك��ة ويجت��از اختبار 

الكف��اءة للح�س��ول عل��ى الت�سري��ح ملزاولة مهم��ة العمل 

امل��راد تنفيذه��ا. وم��ن اأمثل��ة التدري��ب العمل��ي: قيا���ض 

م�ستوى الغازات اخلط��رة وال�سارة قبل ال�سروع يف تنفيذ 

الأعم��ال ال�ساخنة، ودخول الأماك��ن املحظورة واملغلقة، 

وكذلك دورة يف الإ�سعافات الأولية، وغريها.

التدري��ب املي��داين: وتاأتي هذه املرحل��ة بعد اجتياز 

التدريب النظري بنج��اح لإثبات قدرة وكفاءة املوظف. 

وتاأت��ي دورة القي��ادة على الط��رق ال�سحراوي��ة واإطفاء 

31

اأكتوب�ر 2012م - العدد 130



فئات وهي الفئة )اأ( للمرافق الأكرث ح�سا�سية كمحطات 

الغاز وتوليد الطاقة، وتعقبها الفئتان )ب( ثم )ج(. ويف 

عام 2010م اعتمد كال الطرفني ال�سرتاتيجية الأمنية 

املتعلقة بالفئات الث��الث، ون�ست على اأن تتوىل ال�سرطة 

توف��ري احلماي��ة عل��ى الأر���ض جلمي��ع املوج��ودات �سمن 

الفئ��ة )اأ(، على اأن تقوم ال�سركة باإقامة اأ�سوار وتركيب 

كامريات مراقبة حول تلك املرافق. وتعقد قيادة �سرطة 

اأم��ن من�س��اآت النف��ط والغاز اجتماع��ًا �سنوي��ًا منتظمًا مع 

مدي��ر عام ال�سرك��ة ملناق�سة الق�سايا الأمني��ة وامل�ساريع 

امل�ستقبلي��ة لل�سرك��ة للتن�سي��ق ب�س��اأن توف��ري املتطلب��ات 

الأمنية. 

كيفي��ة  ع��ن  �س��وؤال  ويف 

اإخ�س��اع العامل��ني بال�سرك��ة 

لربنام��ج التاأهي��ل والتدريب 

يف جم��ال ال�سالم��ة، حدثن��ا 

خليف��ني  حم��د  الفا�س��ل 

ب�سرك��ة تنمي��ة نف��ط عمان 

حيث قال: 

م��ع  ال�سرك��ة  تتعام��ل 

اأكي��د، ب��ل  ال�سالم��ة بح��زم 

ه��ي من اأه��م اأولوياتها. ولذلك يتعني عل��ى اأي موظف اأن 

يح�س��ر يف اأول �سهر من التحاق��ه بال�سركة دورة مبدئية 

للتع��رف على اأ�سا�سيات ال�سحة وال�سالمة والبيئة، وعلى 

املوظف��ني الذي��ن يطلب منه��م �سياق��ة مركب��ات ال�سركة 

ح�س��ور برنامج تدريبي عل��ى ال�سياق��ة الوقائية، ومينح 

من يجتازه رخ�سة �سياقة خا�سة بال�سركة، وهي رخ�سة 

اأخرى بالإ�سافة اإىل الرخ�سة ال�سادرة من �سرطة عمان 

ال�سلطانية.

احلرائ��ق كمث��ال عل��ى ذل��ك، حيُث عل��ى املوظ��ف اإكمال 

واجتياز الختبارات النظرية ومن ثم التطبيق بالقيادة 

احلرائ��ق  اإطف��اء  اأو  املمه��دة  غ��ري  الط��رق  يف  العملي��ة 

با�ستخ��دام الطفاي��ات او اأنابي��ب الإطف��اء اخلا�س��ة يف 

�ساح��ة التدري��ب املخ�س�س��ة وذل��ك حتت اإ�س��راف طاقم 

تدريبي موؤهل ويف بيئة افرتا�سية اآمنة. 

كم��ا اأن هناك فريق��ًا متخ�س�سًا ملتابع��ة اأداء املوظف 

للم�سوؤول��ني  الأداء  ع��ن  التقاري��ر  واإر�س��ال  التدريب��ي 

للمتابع��ة وخ�سو�س��ا يف حال��ة ع��دم القدرة عل��ى اإكمال 

الربنام��ج التدريب��ي لأي �سب��ب م��ن الأ�سب��اب وبالت��ايل 

اتخ��اذ الإجراء املنا�سب حي��ال ذلك من اإعادة تدريب اأو 

غريه.

باأح��د  التقين��ا  كم��ا 

تنمي��ة  ب�سرك��ة  املخت�س��ني 

فالتقين��ا  عم��ان،  نف��ط 

بالفا�سل �س��امل اأمبو�سعيدي 

مدير دائرة ال�سوؤون الأمنية 

ومواجه��ة الط��وارئ ب�سركة 

تنمية نف��ط عم��ان و�ساألناه 

ع��ن مدى التعاون القائم بني 

�سرك��ة تنمي��ة نف��ط عم��ان 

وقيادة اأمن من�ساآت النفط والغاز حيث قال: 

ب��ني  العالق��ة  ح�س��ن  عل��ى  احلف��اظ  اأن  يف  �س��ك  ل 

الت�سكي��الت الأمني��ة يف منطق��ة امتياز ال�سرك��ة هو اأمر 

بال��غ الأهمي��ة، خ�سو�سًا م��ع �سرطة اأمن من�س��اآت النفط 

والغ��از الت��ي تت��وىل م�سوؤولي��ة ال�س��وؤون الأمني��ة لقطاع 

النفط والغاز يف ال�سلطنة.

واأ�س��اف: اأنه يف �سبيل تعزيز امل�ست��وى الأمني ملرافق 

ال�سرك��ة مت ت�سكي��ل فري��ق م�س��رتك ع��ام 2009م ب��ني 

الدائ��رة الأمني��ة بال�سركة و�سرطة اأم��ن من�ساآت النفط 

والغ��از، وذل��ك لت�سني��ف موج��ودات ال�سرك��ة اإىل ثالث 

ق
قي

ح
ت
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اإدارة املوارد الب�سريةإ

التحول للدور الإ�سرتاتيجي

�سكلت احلقب الزمني��ة املن�سرمة مراحل انتقالية 

ومنعطف��ات خ�سب��ة لتاأ�سي���ض فك��ر اإداري مبن��ي على 

مناهج وروؤى  تع��دت املفاهيم والنظريات املجردة اإىل 

هياكل وظيفية وبنيوية �سخ��رت لتاأطري ال�سالحيات 

والأدوار على م�ستوى منظمات الأعمال والإنتاج  .... 

ولقد واكب ذلك امل�سهد تغريات  اقت�سادية واجتماعية 

وثقافي��ة و�سيا�سي��ة وتقني��ة نت��ج عنه��ا جمموعة من 

التحولت  الهامة التي من �سمنها:

• التحول من النظم املركزية اإىل النظم الالمركزية.	

• اإىل 	 واملح��دودة  الب�سيط��ة  التكنولوجي��ا  م��ن  التح��ول 

التكنولوجيا عالية التطور.

• التحول م��ن اهتمامات املدى الق�سري اإىل اهتمامات املدى 	

البعيد.

•  التحول اإىل اخل�سخ�سة واقت�ساد ال�سوق احلر.	

• الطل��ب عل��ى الوظائ��ف يف ظ��ل متغ��ريات دميوغرافي��ة 	

وتنموية �ساغطة.

املقدم/ خالد بن �سامل احلمداين 

الإدارة العامة للموارد الب�سرية 

*
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ونظمها  ال�سرطية  الإدارة  على  وموؤثر  وا�سح  انعكا�ض  التحولت  لهذه  كان   وقد 

الأثر  اأن  اإل  وتطويرها،  تنميتها  طرق  و  وتقييمها  عليها  احلكم  ومعايري  واأ�ساليبها 

الأكرب لها يدور حول الإن�سان �سواء الفرد اأو اجلماعة، مما �ساهم يف تاأ�سي�ض وتاأ�سيل 

علم وممار�سة اإدارة املوارد الب�سرية كاأحد اأهم الإ�سهامات الإدارية للربط بني اأ�س�ض 

واملوؤ�س�سات  للدول  املتجدد  الأ�سل  تعترب  التي  الب�سرية  وامل��وارد  اإداري��ة  وممار�سات 

كعامل فاعل وموؤثر يف حت�سني الأداء والإنتاج... وقد واكبت ال�سلطنة هذا الهتمام 

وتنميتها، وذلك من خالل تركيز  الب�سرية  املوارد  اإدارة  والإقليمي مبوا�سيع  العاملي 

يف  اجلانب  هذا  اإب��راز  على  ورع��اه-  اهلل  – حفظه  املفدى  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب 

خطاباته وتوجيهاته ال�سامية يف خمتلف املنا�سبات واللقاءات كمحور مف�سلي هام يف 

حتقيق التنمية الب�سرية والفكرية والقت�سادية.... وقد �سكل هذا الهتمام روؤية 

القطاعات  لكافة  ال�سرتاتيجية  اخلطط  كافة  عليها  تبنى  اأن  يفرت�ض  م�ستقبلية 

الإنتاجية يف ال�سلطنة )يف القطاعني العام واخلا�ض(.

ولعل املطلوب خالل املرحلة املقبلة ال�ستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تقدمها 

منهجية اإدارة املوارد الب�سرية يف حتقيق منوذج ا�سرتاتيجي ملجالت واأن�سطة املوارد 

م�ستوى  على  ال�سرتاتيجية  اخلطط  اإدارة  على  يركز  ال�سرطة  جهاز  يف  الب�سرية 

قادة  مع  بالت�سامن  وتنفيذها   )macro( باجلهاز  الب�سرية  للموارد  املركزية  الإدارة 

.)micro( الت�سكيالت

�سرطة  يف  املختلفة  الب�سرية  املوارد  ملمار�سات  متطور  منوذج  لإيجاد  احلاجة  اإن 

املرحلية  والطموحات  التطور  ملعطيات  وفقا  اإدارت��ه��ا  ثم  وم��ن  ال�سلطانية  عمان 

وامل�ستقبلية �سي�ساعد على حتقيق الأهداف املتعلقة باملمار�سة ال�سرتاتيجية وحت�سني 

وال�سرتاتيجي  ال�سحيح  ب�سكلها  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  ممار�سة  خالل  من  الإداء 

وبتطبيق خمتلف متاما عن النماذج الب�سيطة القدمية الروتينية لإدارة الأفراد اأو 

�سوؤون املوظفني. 

وهذا لن يتاأتى بدون اإحداث  حتول م�ساحب يف الفكر من حمدودية املجال النظري 

التي  املمار�سات  اأكرث رحابة وات�ساعا متمثلة يف تطبيق لأف�سل  اإىل جمالت  ال�سيق 

تقدمها مناذج اإدارة املوارد الب�سرية املتطورة.... ومثل هذا التحول يف توجهات الفكر 

ي�ستلزم بال�سرورة متطلبات اأ�سا�سية ورئي�سة ميكن اأن نوجزها يف العنا�سر التالية:

ال�سرطة   الب�سرية على م�ستوى جهاز  املوارد  اإدارة  اأداء  ال�سامل يف  اأوًل:التفكري 

ومندجمة  مرتابطة  ممار�سات  يت�سمن  الب�سرية  املوارد  اإدارة  نظام  اإيجاد  خالل  من 

مع  التكامل  والثاين  بينها  فيما  املمار�سات  تكامل  م�ستوى  على  الأول  م�ستويني،  على 

اإ�سرتاتيجية املوؤ�س�سة. 

ثانيًا:ال�ستفادة من فكر اإدارة املوارد الب�سرية يف اإيجاد حلول لق�سايا التوظيف 

على  الرتكيز  خالل  من  الإداري  والإح��الل  الوظيفي  والتقدم  والرتقيات  والتوطني 

مناهج التخطيط والإحالل  بحيث ت�سبح العالقة القطاعات املعنية باملوارد الب�سرية 

عالقة تعاون و�سراكة لتحقيق التكامل يف النظم  و ال�سيا�سات و اخلطط . 

ثالثًا: تطوير القدرات ال�ست�سارية والبحثية يف جهاز ال�سرطة لت�ساهم يف تقدمي 

اإدارة املوارد الب�سرية وكذلك لتوفري خربات ا�ست�سارية  درا�سات وبحوث يف جمالت 

تدعم التطبيق املتطور يف هذا املجال.

 : ل��تخ��ط�ي�������ط ا

ال�سي�ا�س�������ات  ر�س������م  اأي 

وو�س������ع اال�سرتاتيجي����ات 

البعيدة  االأه��داف  وحتديد 

اخلط��ط  والقريبة،وو�س��ع 

املو�سلة اإليها.

واالإ�سراف:  املتابعة 

وت����ع����ود ال���ك���ث���ر م��ن 

اال���س��ت��م��راري��ة وال��ن��ج��اح 

عل���ى  االأعم�����ال  ف���������ي 

التي  مهم���ة املتاب�ع�����ة 

يق���وم به���ا ال�مدي�����������ر 

اأو بالو�سائط  مبا�س����������رة 

للمه�����ام واخلط�ط، كما 

تع�����د املتابعة امل�ستمرة 

و�سيل��ة للثواب والعق�����اب 

واأداة لالإ�س�������الح والتقومي 

والتطوير.
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�ستفر�ض  ال�سابقة  التحولت  اأن  بالذكر  واجلدير 

التي  العقلية  ويف  التفكري  طريقة  يف  جوهرية  تغيريات 

اإدارة امل���وارد  على  القائمني  اأمن��اط  و  �سلوكيات  حتكم 

الب�سرية، ويف الأدوار التي ينبغي اأن يقوم بها املتخ�س�سون 

يف جمال اإدارة املوارد الب�سرية )اأكادمييون وم�ستغلون( 

بحيث ي�ساهم كل منهم يف جتويد املمار�سة والدفع قدما 

للبحث عن ا�سرتاتيجيات حت�سني و تطوير الأداء وبدعم 

ومباركة من قبل قيادة اجلهاز التي تبنت خطة طموحة 

للتخطيط ال�سرتاتيجي و�ستكون اإدارة املوارد الب�سرية 

اأحد حماورها، و�سيلقي ذلك بظالله على  الكيفية التي 

خلدماتها  الب�سرية  امل���وارد  اإدارات   خاللها  من  تقدم 

واأدوارها.

ولي�ض  املثال  �سبيل  )على  اجلوانب  لهذه  التطرق  اإن 

نحو  التغيري  لإدارة  مهمة  خطوة  ميثل  اإمن��ا  احل�سر( 

امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  لتطبيق  ج��دي��دة  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 

الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  و�سيا�سات  لنظم  والتطبيقات 

املديرين  م�ساعدة  اإىل  و�سول   .... ال�سرطة  جهاز  يف 

املعنيني خا�سة يف الإدارة الو�سطى والعليا على التحول 

)التفكري  عقلية  اإىل  ال��ي��وم��ي(  ال��روت��ني  )عقلية  م��ن 

ال�سرتاتيجي( وبالتايل امل�ساهمة يف حتقيق موقع اأف�سل 

اإدارة املوارد الب�سرية على �سعيد اتخاذ القرار   ملمار�سة 

والأهمية.

وهناك مراحل لبد اأن متر بها هي

• توفري الكفاءات الب�سرية.	

• تنميتها.	

• توجيهها .	

املهام  م��ن  طويلة  �سل�سلة  ال�سابقة  امل��راح��ل  ويتبع 

املرتبطة بها، فتوفري الكفاءات الب�سرية يتطلب درا�سة 

درا�سة  عملية  تاأتي  ثم  للعاملني  املوؤ�س�سة  احتياج  مدى 

التي  الوظيفة  مع  تنا�سبها  وم��دى  والأج���ور  ال��روات��ب 

ثم  ومن  المتحان  عملية  تاأتي  ثم  العامل  اإىل  �ست�سند 

املنا�سب  ال�سخ�ض  و�سع  يتم  اأن  مبعنى  والنتقاء،  الفرز 

مبا  ي�سبق  مل  ما  ذلك  يتم  ول   ... املنا�سبة  الوظيفة  يف 

الوظيفة  عن  بالإعالن  ذلك  ويكون  ال�ستقطاب  ي�سمى 

من  ذلك  وغري  العمل  و�ساعات  واأجورها  مزاياها  و�سرح 

كبريًا  املتقدمني  عدد  جتعل  اأن  �ساأنها  من  التي  املغريات 

وبعد مرحلة النتقاء والتوظيف تاأتي مرحلة التنمية 

والعملية  النظرية  الدورات  اإقامة  خالل  من  والتدريب 

وتاأتي  وكفاءتها،  مقدراتها  على  العنا�سر  حتافظ  كي 

العمل  واق��ع  درا���س��ة  بعد  تتم  التي  التوجيه،  مرحلة 

الأداء  تقييم  لنقل  بل  املرجوة  الغايات  حتقيق  ومدى 

املطلوب،  والأداء  الفعلي  الأداء  بني  الفارق  لتحديد 

التدريب  اإىل  بالعودة  ال�سلبية  لت�سحيح اجلوانب  وذلك 

وتدعيم اجلوانب الإيجابية باحلوافز واملكافاآت .

الب�سرية  امل���وارد  اإدارة  ال��ق��ول:اإن  ميكن  وبهذا 

املنظمة  اإدارة  بني  القائمة  للعالقة  تنظيم  عملية  هي 

وذلك  واأهدافهم،  اأهدافها  اإىل حتقيق  وموظفيها، ترمي 

يف  امل�ستندة  والأن�سطة  الربامج  من  جمموعة  خالل  من 

اإعدادها اإىل نظم وقوانني قابلة للتغيري بح�سب الو�سع 

الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  ف��اإن  املنطلق  هذا  ومن  الراهن، 

ل�ستثمار  )الوظيفي(  الب�سري  العن�سر  م��ع  تتعامل 

جناح  بني  ارتباط  عالقة  �سك  دومن��ا  وهناك  طاقاته 

وخطط  برامج  بح�سب  فيها  الأف���راد  وجن��اح  املنظمة 

املنظمة مع العلم اأن القيا�ض الفوري لأي عمل ول �سيما 

يف املنظمات الإنتاجية اأمر �سعب ويبقى التكهن والتنبوؤ 

يف حدود الإمكانيات املتاحة، اأما الربح فهو لي�ض مقيا�سًا 

�سحيحًا لنجاح املنظمة، اإذ اأن هناك عوامل كثرية تتدخل 

لتقلب املوازين.. ويكمن �سر جناح اأي منظمة يف العالقة 

وال�سيا�سة  والعاملني..  الإدارة  وجمل�ض  املدير  بني  ما 

للعمل،  امل�ستقطبني  العاملني  مع  التعامل  يف  الوا�سحة 

الدنيا لتتمكن  اإعطاء ال�سالحيات لالإدارات  اإ�سافة اىل 

�سحيحة  ق��رارات  تقرتح  اأو  �سائبة  ق��رارات  اتخاذ  من 

للجهات الأعلى .وعلى املدير الهتمام باملوظفني كونهم 

مورده الأ�سا�سي... واإيجاد الفر�ض للتدريب املهني ور�سد 

مبا  ال��روات��ب  ورف��ع  لها..  الكافية  املالية  العتمادات 

يتنا�سب مع الواقع الجتماعي للفرد اإ�سافة اإىل اإعطاء 

وم�ساواة  عدالة  هناك  تكون  واأن  الت�سجيعية  احلوافز 

فهما جتذبان الأفراد اإىل املنظمة فال يفكر اأحد برتكها 

للعمل يف غريها. امل�ساواة والعدالة حتققان نتائج �سليمة 

يف اأغلب الأحيان.
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اإن اإدارة الأفراد ل تاأتي بالتن�سيب اأو العتبارات اخلا�سة، ول تاأتي باملال اأي�سًا، 

بل هي قدرات خا�سة ومواهب يعتمد عليها املدير وت�سفي عليها التجارب وقوة التفكري 

و�سعة الأفق ورحابة ال�سدر، مهارات رائعة جتعله مي�سك بزمام الأمور بثقة واقتدار. 

بل ل بد واأن يتوىل املدير مهامًا اأ�سا�سية يف املوؤ�س�سة التي يديرها حتى ي�سلح اأن يكون يف 

هذا املقام، وتق�سم مهام القائد يف الغالب اإىل ق�سمني: اأحدهما:مهام ر�سمية تنظيمية. 

واأخرى: �سلوكية اأخالقية.وتتلخ�ض املهام الر�سمية يف مراعاة تنفيذ مبادئ التنظيم 

الإداري يف املوؤ�س�سة لكي ت�سري الأمور بان�سباط وجدية واأبرز هذه املهام :

التخطيط: اأي ر�سم ال�سيا�سات وو�سع ال�سرتاتيجيات وحتديد الأهداف البعيدة 

والقريبة،وو�سع اخلطط املو�سلة اإليها.

وتوزيع  الأفراد  بني  والوظائف  امل�سوؤوليات  وتوزيع  العمل  تق�سيم  اأي  التنظيم: 

املدير  يكون  والطموحات.ول  والقدرات  واخل��ربات  الكفاءات  ح�سب  عليها  العاملني 

ناجحًا اإل اإذا و�سع ال�سخ�ض املنا�سب يف مكانه املنا�سب، وهذا ما يفر�ض عليه اأن يراعي 

اخلربة والتخ�س�ض والقدرة والفاعلية يف الأفراد.

التن�سيق: وهذا ما يتطلب منه الت�سال الدائم مع العاملني و�سرح اأهداف املوؤ�س�سة 

لهم وتذكريهم بها با�ستمرار ل�سحذ هممهم وحتفيزهم للتعاون، وعلى املدير اأن يخلق 

روح التعاون واملحبة بني العاملني وي�سعرهم باأنهم اأ�سرة واحدة واأنهم  الفريق املتكامل 

واملتعامل املتحد الأهداف والطموحات.

على  الأعمال  يف  والنجاح  ال�ستمرارية  من  الكثري  وتعود  والإ�سراف:  املتابعة 

تعد  كما  واخلطط،  للمهام  بالو�سائط  اأو  مبا�سرة  املدير  بها  يقوم  التي  املتابعة  مهمة 

املتابعة امل�ستمرة و�سيلة للثواب والعقاب واأداة لالإ�سالح والتقومي والتطوير.

اإن عمل اإدارة املوارد الب�سرية ما هو اإل جمموعة من النظريات الجتهادية التي 

يجب األ تخ�سع لقوانني وقواعد ثابتة ، بل ل ميكن اأن تنجح الإدارة عندما تخ�سع 

نف�سها ملجموعة من القوالب اجلامدة ، اأو عندما تعترب اأن الأوامر الإدارية والتعاميم 

والتعليمات والقرارات �سرورات حتمية يجب تنفيذها بحذافريها دومنا تردد اأو تذمر 

... بل هي اأكرث جناحًا عندما تطلب تنفيذ ما ي�سدر من اأنظمة وقوانني ناظمة ولكن 

�سمن حدود الإمكانيات املتاحة اآخذة بعني العتبار العوامل النف�سية والجتماعية 

واختالف  واملناخي  البيئي  التنوع  ومالحظة   ... العاملني  بني  اجل�سدية  والفروقات 

ظروف العمل من مكان لآخر ... ومن هنا ميكن القول اإن هناك مهام غري ر�سمية للمدير 

ولجندها مندرجة يف القرارات والتعليمات الناظمة ... واإمنا هي مهام �سلوكية تتعلق 

لنقل  اأو   ... ال�سخ�سية  العاملني  و�سوؤون  لق�سايا  واإدراك��ه  تفهمه  ومدى  ب�سخ�سيته 

تعتمد ب�سكل كبري على �سخ�سيته واآفاقه واأ�سلوبه ال�سخ�سي يف التعامل مع الآخرين، 

دعوين اأطرح مثاًل : اإن تقدمي واجب العزاء لأحد العاملني لي�ض مفرو�سًا على املدير 

اإىل نتائج جيدة على  اأن قيامه بهذا العمل غري الر�سمي يوؤدي  اإل  كمهمة ر�سمية... 

�سعيد العمل.

ما  وهذا  التن�سي���ق: 

يتطلب من��������ه االت�س����ال 

و�سرح  العاملني  مع  الدائم 

لهم  امل��وؤ���س�����س��ة  اأه�����داف 

وتذكرهم به����ا با�ستمرار 

ل�سحذ هممهم وحتفيزه��م 

للتع�����اون، وعلى املدير اأن 

يخلق روح التع����اون واملحبة 

بني العاملي�����ن وي�سعرهم 

واأنهم  واح��دة  اأ�سرة  باأنهم 

ال��ف��ري��������ق امل��ت��ك��ام��ل 

وامل���ت���ع���ام���ل امل��ت��ح��������د 

االأهداف والطموحات.
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مبروؤو�سيه  الهتمام  املدير  على  يتوجب  وهنا 

واإقامة عالقات جيدة معهم، بهدف القرتاب 

واأفكارهم  م�سكالتهم  على  والتعرف  منهم 

من الداخل لتذليل ال�سعوبات وحتقيق ما 

ميكن حتقيقه مبا ل ي�سر مب�سالح املوؤ�س�سة 

بل ي�سب يف خدمتها ، اإن الت�سال مع اجلماعات 

الطابع  بني  احلاجز  يك�سر  املوؤ�س�سة،  يف  املختلفة 

الذي  الر�سمي  وغري  العمل،  يفر�سه  ال��ذي  الر�سمي 

تفر�سه الأعراف والتقاليد والأخالق ... �سحيح 

يفعل  عندما  بالأنانية  يتهم  قد  املدير  اأن 

حقق  ما  اإذا  فهو   ... ليفعله  ذلك  مع  اخلري 

جناحًا �سوف يجد  اأ�سدقاء مزيفني اأو �سيجد 

حتقيق  اإىل  لي�سعى  يكن  مهما  ولكن   ... له  اأعداء 

يكون  ما  وغالبًا   ، اأع���داوؤه  كرث  مهما  النجاح 

عر�سة  النزيه  ال�سريح  ال�سادق  املدير 

النفو�ض  ذوي  بع�ض  م��ن  ل��الن��ت��ق��اد 

هذا  النتقاد  اأن  اإل  ال�سعيفة، 

يجب اأن يزيده ت�سميمًا على 

والنزاهة  دائمًا  الكذب  نبذ 

اأبدًا .

اإن تطبيق نظريات اإدارة املوارد 

العوامل  م��ن  جلملة  يخ�سع  الب�سرية 

اإىل  ظمة  من  من  التطبيق  ويتفاوت 

قد  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  بح�سب  اأخ���رى 

تكون �سببًا يف النجاح اأو الظروف التي 

تكون �سببًا يف الف�سل ... 

*دكتوراه يف اإدارة الإ�سرتاتيجية للموارد الب�سرية
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Carrying out dut duties efficiently and sincerely



ضايا
ق

اإن�ساء بيئة موؤاتية ملكافحة اجلرمية
يف القرن ال� 21

املج��������الت  اأح������د  ه��ي  الإلكرتوني��ة  اجلرمي������ة  اإن 

الأ�س����������رع من��وًا يف املحيط اجلرم��ي. وي�ستغل املجرمون ما 

تقدم��ه التقنيات احلديثة من �سرعة وت�سهيالت وما تتيحه 

من اإمكانيات لإخفاء الهوية للظلوع يف جمموعة متنوعة من 

الأن�سط��ة الإجرامية، مثل انتحال ال�سخ�سية وتعميم �سور 

العت��داءات اجلن�سي��ة على الأطف��ال، ومهاجم��ة البيانات 

العلني��ة  ال�م��زادات  جم��ال  يف  والحتي��ال  احلا�سوبي��ة، 

عل��ى الإنرتن��ت ف�س��ال ع��ن ن�س��ر الفريو�س��ات، 

وبرجمي��ات )البوتن��ت( اخلبيث��ة، وخمتل��ف 

الر�سائل الإلكرتونية الحتيالية مثل ر�سائل 

الت�سّي��د. ويل��زم التهديد الإرهاب��ي ال�سلطات 

املخت�سة ملعاجلة مواطن ال�سعف يف اأمن البنى 

التحتي��ة لتكنولوجيا املعلوم��ات مثل حمطات 

الكهربائي��ة،  وال�سب��كات  الطاق��ة،  تولي��د 

ونظ��م املعلومات، والنظ��م احلا�سوبية للهيئات 

احلكومية وال�سركات الكربى.

املقدم/اأحمد بن بخيت ال�سنفري

الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية

*
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الطبيعة املتغرية لالإجرام الإلكرتوين:

يف املا�سي، كانت اجلرائم الإلكرتونية ُترتكب من قبل 

اأفراد اأو جماعات �سغرية من الأفراد. اإل اأننا ن�سهد اليوم 

توجهًا جديدًا يتمثل يف قيام ع�سابات اجلرمية املنظمة 

وفنيي التكنولوجيا من ذوي النزعة الإجرامية بالعمل 

العاملي��ة  للطبيعة  ونظرًا  واخلربات،  املوارد  وح�سد  معًا 

لالنرتنت فاإنها تتي���ح للمجرمني ارتكاب اجلرائم يف اأي 

وحتديًا  تهديدًا  ي�سكل  الذي  الأم��ر   ، العامل  من  مك���ان 

هذه  مثل  ومكافحة  مواجهة  اآل��ي��ات  تطوير  يف  للدول 

اجلرمية املعقدة .

ال�سرطة  ملنظمة  ال��دول��ي��ة  الإح�����س��اءات  وح�سب 

مليون  من  اأك��رث  ف��اإن  )الإن��رتب��ول(  الدوليه  اجلنائية 

يف  الإلكرتونية  اجلرمية  �سحية  يوميًا  يقعون  �سخ�ض 

جميع اأنحاء العامل .

وف�������ي ع���ام 

2011م ب�ل�غ�����ت 

ال����ت����ك����ال����ي����ف 

ملكافحة  املادية 

اجل���������رمي���������ة 

الإل���ك���رتون���ي���ة 

م��ل��ي�����������ار   144

اأمري��كي،  دولر 

وي�����س��ت��ن��د ه���ذا 

اإىل  ال������رق������م 

وردت  ب��ي��ان��������ات 

دول�����������ة   24 م���ن 

ح�����س��ب ت��ق��دي��ر 

عن  نورتن  �سركة 

مكافحة اجلرمية 

لعام  الإلكرتونية 

2012م.

اجلهود الدولية:

اإذ  متزايدة  حتديات  اليوم  ال�سرطي  العمل  يواجه 

بروز  اإىل  البتكارية  والو�سائل  التكنولوجيا  تف�سي 

تكن  ومل  وتعقيدًا  عدوانية  اأك��رث  اإج��رام��ي��ة  ظ��واه��ر 

معروفة من قبل.

وعليه تعمل العديد من الدول على تقييم التهديدات 

الإلكرتونية وذلك من خالل اإن�ساء وحدات متخ�س�سة يف 

به  قامت  ما  ذلك  ومثال  الإلكرتونية  اجلرمية  مكافحة 

الهند من اإن�ساء مركز للبحوث والإبتكار ب�ساأن اجلرمية 

الإلكرتونية ويف ال�سني كذلك لأن اجلرمية الإلكرتونية 

حتتل املرتبة الرابعة يف لئحة اجلرائم الع�سر الأكرث 

انت�سارا على ال�سعيد الداخلي.

ال��دويل  ال�سرطي  العمل  تطور  ا�ستمرار  ول�سمان 

من  املتنامي  النوع  ه��ذا  وملكافحة  الطليعة  يف  وبقائه 

اجلرمية بطريقة اأكرث فاعلية ، قررت املنظمة الدولية 

لل�سرطة اجلنائية )الإنرتبول( اإن�ساء مركز عاملي خا�ض 

ملكافحة اجلرمية الإلكرتونية يف جممع الإنرتبول العاملي 

�سبكة  اإقامة  اإىل  يهدف  وال��ذي  �سنغافورة  يف  لالبتكار 

عاملية ت�سم حمققني يف اجلرائم الإلكرتونية من جميع 

اجلنائية  الأدل���ة  وتد�سني  جلمع  وذل��ك  العامل  اأن��ح��اء 

الرقمية للتو�سل اإىل اإدانة املتهمني.

العاملية  اجلهود  تن�سيق  على  العاملي  املركز  و�سيعمل 

احتياجات  الإلكرتوين،وتلبية  الأمن  لتعزيز  املبذولة 

القدرات  وبناء  التدريب  �سعيد  على  ال�سرطة  اأف��راد 

الإبتكارية.والبحث  والو�سائل  التكنولوجيا  با�ستخدام 

الأدل���ة  ع��ل��وم  جم��ال  يف  ال��ق��درات  لتعزيز  وال��ت��ط��وي��ر 

اجلنائية وقواعد البيانات. 

العاملي لالبتكار باملجمع  املعنية  العمل  افرقة  تقارير   -1

2- املوقع اللكرتوين للمنظمة الدولية لل�سرطة اجلنائية

 2012/2011 لعام  لالبتكار  العاملي  املجمع  ن�سرات   -3

h t t p : i 2 4 7 i p الل�����������ك�����������رتوين: امل����وق����ع   -4

املراجع:

* ماج�ستري يف القانون
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اإعداد ال�سابط املدين الدكتورة/

 فريدة بنت طالب احلارثية

الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية

احذروا هذه النبتة الجميلة 

منها  الأل���وان  زاهية  جميلة  اأزه���ارا  حتمل  نبتة  اإنها 

البي�ساء وال�سفراء والربتقالية واحلمراء والبنف�سجية، 

تبهج روؤيتها النف�ض، لكنها رغم كل ذلك اجلمال الظاهر، 

توؤتي ثمرة خطرية لها اآثار مدمرة، اإنها نبتة اخل�سخا�ض 

مادة  على  حتتوي  كب�سولة  ثمرتها  من  ت�ستخرج  التي 

الأفيون املخدرة. 

*
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بت�سريطها،  اخل�سخا�ض  ثمار  من  الأفيون  ي�ستخرج 

اإىل  مييل  اأبي�ض  لون  ذات  �سمغية  ع�سارة  منها  فتخرج 

لأ�سعة  وتعر�سها  للهواء  مالم�ستها  بعد  تتحول  الأ�سفر، 

ال�سم�ض اإىل مادة �سلبة ذات لون بني داكن ي�سبه الع�سل 

وهي  ال��وق��ت،  مب��رور  و�سالبة  جفافا  ت���زداد  الأ���س��ود، 

)الأفيون( برائحته النفاذة املميزة. 

املثلث  الباردة مثل  يزرع نبات اخل�سخا�ض يف املناطق 

الذهبي  وال��ه��الل  وب��ورم��ا(  ولو����ض  )تايالند  الذهبي 

)باك�ستان واأفغان�ستان واإيران( واملمر الذهبي )دول اآ�سيا 

الو�سطى(، واملك�سيك والهند وكولومبيا ولبنان، ويرتاوح 

ارتفاع النبتة بني 40 و 150 �سنتمرتا.

 Papaver( ه��و  اخل�سخا�ض  لنبات  العلمي  ال���س��م 

Somnifrum(، ويطلق عليه ا�سم )اأبو النوم( لأن متعاطيه 

ي�سعر بالنعا�ض والرغبة يف النوم ويحتوي الأفيون على 

مواد قلوية عديدة منها )املورفني( وهي املكون الرئي�سي 

الكوديني  مثل  اأخ��رى  م�ستقات  وكذلك  الأفيون،  ملخدر 

والنو�سكابني والبابافرين والثيبايني وهي املواد الفعالة 

اإىل  تردنا  حني  الأفيون.  خمدر  يف  املوجودة  الرئي�سية 

املخترب اجلنائي مادة ي�ستبه يف كونها خمدر الأفيون يتم 

 )GC/MS( حقنها بعد ا�ستخال�سها يف جهاز الف�سل الغازي

يتاأكد  و  الأفيون،  يف  الرئي�سية  الفعالة  املواد  عن  بحثا 

القلويات  تلك  عن  التحليل  يك�سف  حني  الأفيون  وجود 

اخلم�سة على �سكل منحيات واأيونات مميزة لكل مادة. 

اإن املورفني ي�ستخدم يف الطب لت�سكني الآلم احلادة 

كربى،  جراحية  عملية  بعد  املري�ض  بها  ي�سعر  التي 

ب�سبب  اأن��ه  اإل  ال�سرطان  مر�سى  ل��دى  الأمل  ولت�سكني 

اإ�ساءة ا�ستخدامه فقد و�سع حتت الرقابة الدولية حتت 

اجلدول رقم )1( للمواد املحظورة ح�سب اتفاقية الأمم 

املتحدة.

)الهريوين(  هو  �سناعي  خمدر  املورفني  من  ي�ستخرج 

حام�ض  باإ�سافة   )Acetylation( ت�سمى  عملية  خالل  من 

اخلليك )CH3COOH(، ويعترب الهريوين اأكرث الأفيونات 

خطورة، واأقواها تاأثريا من حيث الإدمان عليها و ترتاوح 

قوته بني اأربعة اأمثال وع�سرة اأمثال قوة املورفني. 

املورفني  حتويل  فيها  يتم  قانونية  غري  معامل  هناك 

هذه  وتعرف  والتعاطي  الجت��ار  بغر�ض  الهريوين  اإىل 

  )Clandestine Laboratories(ال�سرية باملختربات  املعامل 

قد تكون ثابتة يف اأماكن منعزلة، اأو يف مكان يخ�س�ض لها 

يف البيت )كاحلمام اأو املطبخ(، اأو متنقلة داخل مركبة اأو 

�ساحنة. ويتوفر يف هذه املعامل ال�سرية احلرارة واملاء. 

حام�ض  وج��ود  الهريوين  اإىل  املورفني  حتويل  ويتطلب 

اخلليك )CH3 COOH(، وهذا احلام�ض ل يخ�سع اإىل اأية 

رقابة، بالإ�سافة اإىل معدات واأدوات زجاجية ب�سيطة. 

وتتكون من خالل الت�سنيع مادة �سلبة جافة يطلق عليها 

)قاعدة الهريوين( وميكن حتويلها ب�سهولة اإىل م�سحوق، 

الغامق  والرمادي  الفاحت  الرمادي  بني  ما  لونه  ويتفاوت 

اأو البني الغامق ويطلق عليه الهريوين رقم )2(. وهناك 

ذات  حبيبات  �سكل  على  يكون  الذي   )3( رقم  الهريوين 

النقي رقم )1(  الهريوين  لون بني فاحت وغامق، ويتميز 

بلونه الأبي�ض. 

 يف اأغلب ق�سايا الهريوين التي ترد اإىل املخترب اجلنائي 

رماديًا  واأحيانًا  غامقًا،  اأو  فاحتًا  بنيا  امل�سحوق  يكون 

اأو رقم )3( ويكون  فهو غالبًا رقم )2(  اأو غامقًا  فاحتًا 

والديازيبام  الكافني  مثل  اأخرى  اإ�سافية  مبواد  ممزوجًا 

مثل  ويف  والربا�سيتامول.  وامليثورفان  والفينوباربيتال 

يفقد  وق��د  قليلة  الهريوين  ن�سبة  تكون  الق�سايا  ه��ذه 

�سيئًا من خا�سيته كمخدر، ولكن اإذا كانت املواد امل�سافة 

اأكرث  اخلطورة  ن�سبة  فتكون  ال�سامة  اخلطرة  املواد  من 

بالإ�سافة اإىل خطورة املخدر نف�سه. 
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املورفني  ا�سيتيل  ثنائي  اأو  الهريوين  خم��در  يعترب 

لالإدمان  امل�سببة  املخدرات  اأكرث  من   )Diacetylmorphine(

ج�سم  يف  الهريوين  ويتحول  النف�سية،  وال�سطرابات 

املتعاطي اإىل خمدر املورفني، لذا يتم الك�سف عن خمدر 

املورفني يف عينة البول.

يف  بالإبرة  احلقن  طريق  عن  الهريوين  تعاطي  يتم 

الوريد. اإن فرتة ن�سف احلياة لهذا املخدر ق�سرية ترتاوح 

اإىل  الهريوين  مدمنو  يعمد  لذلك  �ساعات،   3-2 بني  ما 

جتديد احلقنة كل )2-3( �ساعات. يتم حتويل الهريوين 

اأحادي  هو  و�سيط  مركب  اإىل  دقائق   )8  -2( بعد  اأوًل 

ا�ستيل املورفني )monoacetylmorphine(  ثم اإىل املورفني. 

يتم  التي  البول  عينات  اأن  الق�سايا  بع�ض  يف  ويالحظ 

فح�سها حتتوي على اأحادي ا�سيتيل املورفني واملوفني معًا.

الدم  عينة  حتليل  يتم  فاإنه  الوفاة  ح��الت  يف  اأم��ا 

�سبب  ومعرفة  امل��ورف��ني  خم��در  تركيز  ن�سبة  لتحديد 

الوفاة، هناك بع�ض احلالت التي يتعاطى فيها ال�سخ�ض 

خمدر الهريوين عن طريق احلقنة ويتوفى مبا�سرة بعد 

احلقن فيظهر مركب اأحادي ا�سيتيل املورفني اأو الهريوين 

قبل حتولها وخا�سة يف حالت اجلرعة الزائدة. 

الآون��ة  يف  امل��خ��درات  انت�سار  م�سكلة  تفاقمت  لقد 

امل��خ��درات  ت��ع��اط��ي  ق�سايا  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث  الأخ����رية 

الأفيونية 311  ق�سية عام 2010م منها 15 ق�سية وفاة 

و359 ق�سية عام 2011م منها 21 ق�سية وفاة واأ�سبحت 

اأن  ل�سيما  جمتمعنا،  يف  عظيمة  اإن�سانية  كارثة  ت�سكل 

ي�ستوجب  ال��ذي  الأم��ر  ال�سباب،  فئة  من  هم  �سحاياها 

مكافحة هذه الآفة ب�ستى اأنواع الطرق والو�سائل. 

يجب توعية كافة �سرائح املجتمع مبخاطر املخدرات 

عن  الناجتة  الأ�سرار  تبني  اإعالمية  حمالت  خالل  من 

تعاطي املخدرات، و اإجراء مقابالت مع املدمنني ال�سابقني 

الذين يرغبون يف التحدث عن جتاربهم مع املخدرات يف 

امل�سرعني  يتعني على  ال�سمعية. كما  اأو  املرئية  الأجهزة 

جتار  بردع  الكفيلة  التدابري  و�سع  الأمنية  الأجهزة  و 

ال�سادرة  الق�سائية  الأحكام  ن�سر  ذلك  يف  مبا  املخدرات 

بتجرميهم وتنفيذ اأحكام الإعدام بحقهم.

بع�ض الن�سائح لالآباء والأمهات:

اإذا كانوا يف  اأولدكم بني حني واآخر، خا�سة  راقبوا 

�سن البلوغ واأعمارهم ترتاوح ما بني 14- 18 �سنة.

احلب  وامنحوهم  يومي،  ب�سكل  اأولدكم  مع  حتاوروا 

واق�سوا  �سيء  ك��ل  ات��رك��وا  ال��ك��ايف.  وال��وق��ت  واحل��ن��ان 

اأمور خمتلفة وليكن مو�سوع  بع�ض الوقت معهم ملناق�سة 

املخدرات من تلك الأمور.

الطيبة،  ال�سحبة  لأولدك���م  تختاروا  اأن  ح��اول��وا 

اأولدك��م  ا�ساألوا  امل�سكلة  اأ�سا�ض  هي  ال�سيئة  فال�سحبة 

عن اأ�سدقائهم لتعرفوا مع من يتعاملون. كن اأنت �سديق 

ابنك، وكوين اأنت �سديقة لولدك ولبنتك. 

كن قدوة لولدك. ل تفعل ما ل يليق بك )مثل �سرب 

يقلدك  فقد  الكل  يقلدك  مل  ف��اإذا  والتدخني(،  اخلمر 

البع�ض. ل تتوقع من اأولدك اأن يفعلوا ما تاأمرهم به و 

ينتهوا عما تنهاهم عنه واأنت على نقي�ض ذلك.

وغيابهم  ح�سورهم  يف  لأولدك��م  الدعاء  من  اأكرثوا 

من  الكثري  ياأخذ  لن  ال��دع��اء  اإن  �سعب.  زم��ن  يف  فنحن 

وقتكم، فقد اأمرنا اهلل �سبحانه وتعاىل بالدعاء يف اأكرث 

من مو�سع يف كتابه العزيز، منها :

اهلل  {وا�ساألوا  لكم}،  اأ�ستجب  اأدعوين   }

اإذا دعاه  امل�سطر  {اأمن يجيب  و  من ف�سله} 

ويك�سف ال�سوء} �سدق اهلل العظيم. 

   بع�ض الن�سائح لالأولد:

 ل تقلدوا تقليدا اأعمى، �سواء من الأهل اأو الأ�سدقاء 

واعملوا على اختيار ال�سحبة الطيبة دائما.

كانت  اإذا  ولكن  ج��ي��دة،  �سفة  املعرفة  ع��ن  البحث 

امل�ساألة تتعلق باملخدرات فهي مواد معروفة ال�سرر، ومن 

اخلطر حماولة ا�ستك�سافها عن طريق التعاطي ومثل هذه 

التجربة قد تدمرك، انظر حولك جتد املئات بل الآلف 

من �سحايا اإدمان املخدرات وخا�سة خمدر الهريوين.

لتعاطي  الرئي�سي  ال�سبب  ف��ه��و  ال��ت��دخ��ني  اح���ذر 

املخدرات فاأنت قد تبداأ مدخنا عاديا، وبعد الإدمان على 

التدخني ي�سهل اندفاعك لتفعل �سيئا خمتلفا وهنا جتد  

» �سديقا « يقرتح عليك و�سع احل�سي�ض اأو الهريوين داخل 

ال�سيجارة، وبعد هذه املرحلة من الإدمان تنتقل اإىل ما 

وهكذا  احلقنة،  ا�ستخدام  اإىل  وتلجاأ  خطورة،  اأكرث  هو 

ت�سبح مدمن خمدرات جتد نف�سك قد حتولت من اإن�سان 

�سيطرته،  من  التحرر  متلك  ل  للمخدر،  اأ�سري  اإىل  حر 

فيقودك اإىل عامل البوؤ�ض والدمار، حيث عدوى اأمرا�ض 

املعدية  الأمرا�ض  من  وغريه  )الإي��دز(  كمر�ض  خطرية 

بالإن�سان  وت��وؤدي  امللوثة،  الإبر  طريق  عن  تنتقل  التي 

اإىل الهالك. 
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بالآخرين. قد  تتاأثر  موؤثرة، ول تكن �سعيفًا  �سخ�سية قوية  نف�سك  اجعل من 

يحاول رفاق ال�سوء حتديك لكي جتاريهم وقد ي�سفونك باخلوف اأو اجلنب، تذكر اأن 

ال�سجاعة و التحدي احلقيقي اأن تتم�سك مببادئك وقيمك الأخالقية واأن ال�سعف 

واجلنب يكمنان يف تنازلك عن موقفك واأخالقياتك !

مت�سك بحبك هلل، فمن كان مع اهلل كان اهلل معه ، لقد منحك اهلل � عز وجل � نعمًا 

كثرية فخ�س�ض جزءًا من وقتك للتاأمل يف نعمه، ل ترتك �سلواتك، فهي قناة ات�سالك 

بربك، وهي طريق الوقاية من ال�سوء، ادفع اأي فكرة بكل خطوة نحو عامل املخدرات 

ول تتبع خطوات ال�سيطان. تذكر اهلل �سبحانه وتعاىل الذي خلقك يف اأح�سن تقومي 

واأراد لك ال�سالح، فمن العيب اأن تف�سد ما بذره يف نف�سك من نوازع اخلري ، لقد منحنا 

ل  لنعمرها  الأر���ض  يف  خلفاء  وجعلنا  وال�سواب،  اخلطاأ  بني  به  لنميز  العقل  اهلل 

لندمر اأنف�سنا. اإن لأهلك عليك حقًا، ولوطنك عليك حقًا فكر باأهلك الذين �سهروا 

على تربيتك لتكون ذخرا لهم يف الكرب، وفكر يف وطنك الذي ينتظر منك اأن ت�سبح 

مواطنًا �ساحلا ًمنتجا ًيف اأي جمال ت�ستطيع اأن تعمر بلدك من خالله وقل »ب�سوٍت 

عال ٍ: ل للمخدرات، ل للنبتة جميلة ال�سكل قبيحة الفعل املدمرة للج�سم والعقل«.

املراجع:

F. P. Smith and J. A. Siegel “Hand Book of 
Forensic Drugs Analysis” p303 California، USA 
2005.

* دكتوراه يف الكيمياء وف�سل املواد النرتوكربونية
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*الدكتور/ حميد بن نا�سر احلجري
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بالف�ساد  البي�ساء  الياقات  ذوي  ج��رائ��م  وُت��ع��رف 

با�ستخدام  وذل��ك  الأم����وال،  �سد  توجه  عندما  امل��ايل 

لتحقيق  كو�سيلة  الوظيفي  بالو�سف  مرتبطة  �سلطة 

عرب  العامة  امل�سلحة  ح�ساب  على  ال�سخ�سية  املنفعة 

الفعل  يكون  ثم  وم��ن  الأخ��الق��ي،  ال�سلوك  اأو  القانون 

الفا�سد مبثابة ال�سلوك العادي، �سواء اأكان ر�سمًيا اأو غري 

ر�سمي)�ستا،2004(. وهذا ال�سلوك يوؤدي اإىل هدر املوارد 

املالية وبالتايل �سعف النمو القت�سادي، وانهيار النظام 

الحتاد  انهيار  اأ�سباب  اأهم  من  ولعل  للدولة،  ال�سيا�سي 

وهو  احلكومية،  موؤ�س�ساته  يف  الف�ساد  تف�سي  ال�سوفيتي 

اإل  بعينه،  جمتمع  اأو  اأخ��رى  دون  دولة  على  يقت�سر  ل 

اأن هناك حمطات متثل مرتع الف�ساد يف اأكرث جمتمعات 

اليوم األ وهو اجلهاز احلكومي، كما اأن الف�ساد ل يعرتف 

املا�سي  يف  وج��د  حيث  وامل��ك��ان��ي��ة،  الزمنية  ب��احل��دود 

امل�ستقبل)اآل  يف  يوجد  وق��د  احلا�سر،  يف  يوجد  كما 

وقوانني  اأنظمة  هنالك  تكن  مل  ما   .)5 ال�سيخ،2007: 

وبرامج ع�سرية منا�سبة ملكافحته.

منظمات  يف  التقني  ال��ت��غ��ري  ���س��رع��ة  خلقت  فلقد 

الالزمة  واملهارات  املتاحة  املهارات  بني  تفاوًتا  الأعمال، 

للتغري  املهارات  هذه  حلاجة  نظًرا  وذل��ك  ال��دور؛  ل�سغل 

ب�سرعة تعادل ال�سرعة الرقمية لإمكان حتقيق الأداء 

اجليد الذي تعتمد عليه ترقية املوظف، و�سرف املكافاآت 

واحل�سول على املنا�سب واملراكز القيادية يف العمل، وملَّا 

فاإن  املطلوبة،  بال�سرعة  تتغري  ل  الأف��راد  مهارة  كانت 

الدور،  توقعات  ح�سب  الأداء  يف  قدرتهم  على  اأثر  ذلك 

بالتفاوت  لل�سعور  نتيجة  املراكز  قلق  تفاقم  ثم  وم��ن 

ال�سخ�سي والجتماعي، وال�سعور بعدم ال�ستقرار نتيجة 

املطالب اجلديدة التي يتطلبها كل تغيري �سواء بالن�سبة 

لنوع املهارة اأو درجتها املطلوبة اأو �سرورة تكيفهم ح�سب 

يف  الآل��ي��ة  واأدخ��ل��ت  اجل��دي��دة،  العمل  عالقات  ظ��روف 

حياتهم ظروفًا جديدة فنية واجتماعية ونف�سية، وكان 

مما   ،)75:1986 معها)ال�سنواين،  يتكيفوا  اأن  عليهم 

امل�سروعة،  غري  بالو�سائل  ال�ستعانة  اإىل  ببع�سهم  دفع 

لتجاوز حالة القلق، وحتقيق تطلعاٍت ل متكنهم مهاراتهم 

هي  الإلكرتونية  الإدارة  اأن  كما  حتقيقًها.  من  احلالية 

ال  الأخرى اأ�سبح �ساأنها كالآلة من ذي قبل، اإذ ف�سلت العمَّ

ال�سالح  عن ناجت عملهم، مما يجعلهم ل ي�سعرون بفكرة 

املنحرف  ال�سلوك  اإىل  ال�سراع  ه��ذا  ويدفعهم  ال��ع��ام، 

لتحقيق  حديثة  اإجرامية  واأمن���اٍط  اأ�ساليَب  وابتكار 

يف  باأحقيتهم  نف�سًيا  ذلك  وتربير  ال�سخ�سية،  امل�سلحة 

اأ�سحاب  باعتبارهم  بعملهم  يرتبط  الذي  الإنتاج  هذا 

احلق يف ناجت عملهم دون غريهم)�ستا، 1999(.

وق�������دمًي�������ا ق��������ال ال���ف���ي���ل�������س���وف ال����ي����ون����اين 

الأ�سياء تكون  )اإن كل  )اأفالطون(،)427-347( ق. م: 

اأوفر مقداًرا واأجود نوًعا واأ�سهل اإنتاًجا اإذا التزم العامل 

مبا مييل اإليه طبعه من الأعمال واأمته يف وقته اخلا�ض، 

يف:)الكبي�سي،  موثق  �سواه(  ما  يف  عنه  مت�ساغل  غري 

.)15 :1998

اأدوي���ن  يعد ع��امل الج��ت��م��اع الأم��ري��ك��ي 

اإىل  اأ�سار  من  اأول  هو   Sutheland �سيذرلند 

 White Colar البي�ساء  الياقات  ذوي  جرائم 

�سلوك  هي:)كل  اجلرمية  اأن  معتربا   Crimes
من  و�ّسع  قد  باأنه  وبالتايل  باملجتمع(  �سار 

املوظفني  جرائم  لي�سمل  اجلرمية  علم  نطاق 

يف  اأو  العتباريني  اأ�سخا�سها  اأو  الدولة  يف 

اإذ يتميز �سلوكهم الإجرامي  القطاع اخلا�ض؛ 

غالبا  - للح�سول  والت�سرت  والدهاء  باخلداع 

W - على املال اأو املنفعة اأو املركز الوظيفي، 
ال�سخ�سية  ال�م�سلحة  حتقيق  اأجل  من  لي�ض 

فح�سب، بل ل�سالح جهة العمل اأحيانًا، ويكون 

بناًء  املقدمة  اخلدمات  من  امل�ستفيدين  �سد 

بهدف  ذاتها  الإدارة  من  ودوافع  �سغوط  على 

املناف�سة وزيادة الأرباح، وهو ما يحدث غالًبا 

القطاع  يف  الربحية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  يف 

Sutheland،1949(، ول تنح�سر جرائم  اخلا�ض)

اأمن��اط  تتنوع  واإمن��ا  معني  منط  يف  املوظفني 

الفر�ض  وت��وف��ر  ال��ظ��روف  بتنوع  جرائمهم 

غري امل�سروعة يف البناء الجتماعي، فت�سمل 

ال�سرقة والختال�ض واإ�ساءة الأمانة والر�سوة 

والحتيال والتزوير والوا�سطة اأو املح�سوبية 

يف  املكت�سفة  اجلرائم  عدد  بلغ  حيث  ..اإل��خ، 

ال�سلطنة خالل العام 2010م )219( جرمية 

وفق اآخر اإح�سائية يف هذا املجال؛ بينما بلغ 

الذكور  من   )334(  Convicts املتهمني  ع��دد 

اأبرزها  البالغني و)15( من الن�ساء؛ وقد كان 

عددها)190( البالغ   Fraudالتزوير جرمية 

جرمية )وزارة القت�ساد الوطني،2011(.
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الدونية  النظرة  البريوقراطية  الهرمية  اأبرزت  كما 

لبع�ض املروؤو�سني يف امل�ستويات التنظيمية جتاه روؤ�سائهم 

قمة  على  يرتبعون  الذين  الكربى  ال�سلطات  اأ�سحاب 

الهرم الوظيفي ويقومون بتوزيع ال�سلطة على امل�ستويات 

املنا�سب  ارتفعت  فكلما  املختلفة؛  واملنا�سب  الإداري���ة 

زادت ال�سالحيات والأجور. بينما اخلا�سعون     ل�سلطة 

لها، و�سلطاتهم  املتلقون لالأوامر واملنفذون  الروؤ�ساء فهم 

حمدودة واأجورهم اأقل مقارنة باأجور روؤ�سائهم يف اأغلب 

الأحيان. مما يوؤدى اإىل  انحراف بع�ض املروؤو�سني يف ظل 

اأو  املال  من  اأكرب قدر  لتحقيق  التناف�ض  اإىل  نظام يدعو 

املكانة الجتماعية، وتدفعهم هذه الظروف اإىل ممار�سة 

مظاهر النحراف، اأو ت�سكيل تنظيمات غري ر�سمية للقيام 

بجرائم منظمة �سد اأموال الإدارة والأ�سخا�ض، فبدون 

بالقيم  املرتبطة  م�ساحلهم  حتقيق  ي�ستطيعوا  لن  ذلك 

الفردية التي توؤكد عليها ثقافة املجتمع الراأ�سمايل.

بيئة  يف  للمروؤو�سني  الدونية  النظرة  اإىل  واإ�سافة 

العمل، فكذا الناجحون �سواء كانوا روؤ�ساء اأو مروؤو�سني مل 

ي�سلموا اأي�سا من �سغوط �سلطة اأ�سحاب القرار املتنفذين 

املوظفني،  من  للمجتهدين  الإبداعية  امل�سرية  لعرقلة 

العليا؛ ويوؤكد  املوؤهالت  واأ�سحاب  املثقفني منهم  وخا�سة 

الدكتور اأحمد زويل باأن: »الغرب لي�سوا عباقرة. ونحن 

ينجح،  حتى  الفا�سل  يدعمون  فقط  هم  اأغبياء  ل�سنا 

املرير  الواقع  وهذا  يف�سل«  حتى  الناجح  نحارب  ونحن 

منت�سر يف الإدارات العربية وبكرثة؛ خا�سة عندما تكون 

خربة املروؤو�ض العملية اأطول من خربة الرئي�ض ويكون 

العمانيني  الإعالميني  اأح��د  ويوؤيد  تاأهيال؛  منه  اأعلى 

البارزين الروؤية ال�سابقة، بقوله: اأن الت�سلط وحماربة 

باحلقد  مغلفة  ج��دي��دة  مو�سة  اأ�سبحت  الناجحني 

ف�سله  املجتهد  ليعلن  ال�سلطنة  يف  للناجحني  والكراهية 

التي تواجهه  وال�سيكولوجية  النف�سية  ال�سغوطات  اأمام 

يف بيئة العمل. خا�سة من الروؤ�ساء املت�سلطني بقراراتهم 

املحبطة لالآمال واجلهود. 

�سغار  فئة  على  يقت�سر  ل  النحراف  فاإن  ذلك  ومع 

كبار  ج��رائ��م  م��ن  ال��واح��دة  اإن  ب��ل  فح�سب؛  املوظفني 

املوظفني؛  �سغار  جرائم  من  الع�سرات  تفوق  امل�سوؤولني 

غري  ب�سكل  تتوزع  التي   Power القوة  ميلكون  ولكنهم 

ت�سريعات  �سكل  على  تطبيقها  من  ميكنهم  مبا  مت�ساٍوِ 

وم�ساحلهم،  قيمهم  مع  تعار�ست  ما  اإذا  خا�سة  وقوانني؛ 

ويف الوقت نف�سه لديهم من القوة ما مينعهم من جترمي 

قيم  مع  تعار�ست  لو  حتى  للقانون،  اخلارقة  اأفعالهم 

اأو  للقوة  يفتقرون  الذين  واأولئك  الآخرين،  املوظفني 

ال�سعاف يف بيئة العمل. وهنا جند العالقة عك�سية فكلما 

�سعفت  وكلما  جرائمهم،  قلت  ما   جمموعة  قوة  زادت 

جمموعة زادت جرائمها)الوريكات،2008(. 

وكل ذلك قد ي�ساهم يف حتفيز اجلرمية بتطويرها، 

بغ�ض  البع�ض،  لدى  نوازعها  واإيقاظ  اأمناطها،  وتنويع 

عن  ف�ساًل  الوظيفية،  ومواقعهم  �سفاتهم  عن  النظر 

ال�سلوك  ارتكاب  الرقمية يف  التقنيات  ا�ستخدام  �سهولة 

الإجرامي واإخفاءه.

وع��ن��د حم��اول��ت��ن��ا مل��ع��رف��ة اأث����ر ���س��غ��وط ال��ب��ن��اء 

تربز  البي�ساء،  الياقات  ذوي  عمل  بيئة  يف  الجتماعي 

اأهم  من  ك��واح��دة   Conflict Theory ال�سراع  نظرية 

النظريات املف�سرة جلرائمهم، وهي التي متثلت جذورها 

املتعددة  الأملانية  الجتماعية  النظريات  يف  الفكرية 

على  وا�ستندت  وفيرب(  وزم��ل،  ومارك�ض،  اأمثال)هيجل، 

الجتماعي،  �سياقها  عن  اأما  ظهورها،  يف  الو�سم  نظرية 

فريجع اإىل فرتة ال�سطرابات والقلق والتوتر يف املجتمع 

وحتى  ال�ستينيات  منت�سف  من  الفرتة  خالل  الأمريكي، 

ووترجيت“  ف�سيحة“  واأث��ارت  ال�سبعينيات،  منت�سف 

الأمريكي  ال�سعب  ل��دى  وال�سخرية  ال�سك  ال�سيا�سية 

احلكومية  الإدارة  حت��ك��م  ال��ت��ي  الأخ��الق��ي��ات  ع��ل��ى 

الأمريكية)ال�سمري، 2009: 227-226(.

اأن��واع  جميع  ال�سراع  نظرية  اأ�سحاب  بع�ض  ويعزو 

املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  البي�ساء  الياقات  ذوي  جرائم 

للنظام الراأ�سمايل الذي يقوم عليه القت�ساد الأمريكي، 

اأن  على  ويوؤكد  الت�سورات،  هذه  ينتقد  من  هناك  اأن  اإل 

الراأ�سمالية،  املجتمعات  على  حكًرا  لي�ست  انحرافاتهم 

 :1999 الأخرى)اخلليفة،  الأنظمة  يف  ا  اأي�سً توجد  بل 

.)151

من  الكثري  ل��دى  ق��ب��وًل  امل��در���س��ة  ه��ذه  لقيت  وق��د 

هولندا  ويف  واأملانيا؛  وفرن�سا  بلجيكا  يف  اجلرمية  علماء 

النظرية   )Bonger()بوجنر( الجتماع  ع��امل  طبق 

)الإج����رام  ك��ت��اِب��ِه  يف  اجل��رمي��ة  لتف�سري  امل��ارك�����س��ي��ة 

فيه  وك�سف  1916م،  ع��ام  القت�سادية(  والأو����س���اع 

مثالب النظام الراأ�سمايل، وحتدث عن املناف�سة والأجور 

على  ذلك  واأث��ر  العاملة،  الطبقة  وا�ستغالل  والأ�سعار 

يطور  الراأ�سمايل  النظام  اأن  وراأى  اجل��رمي��ة،  ظاهرة 

الإذلل  اأن  وراأى  الإيثار،  من  بدًل  والأنانية  الفردية 

تف�سري  يف  مهم  الأف��راد  على  الراأ�سمالية  متار�سه  الذي 
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عالقات  وجد  كما   .)170  :2008 اجلرمية)الوريكات، 

اجلرمية،  وظ��اه��رة  القت�سادية  ال��ظ��روف  بني  قوية 

جمال  يف  تطور  ي�سحبُه  القت�سادي  التطور  اإن  وقال: 

ل من القت�ساد الزراعي اإىل القت�ساد  اجلرمية، فالتحوِّ

بتحول  م�سحوًبا  كان  ع�سر  التا�سع  القرن  يف  ال�سناعي 

يف  اجلرمية  طابع  اأن  اإل  اجلرمية،  ظاهرة  يف  ملحوظ 

والدهاء)ال�سمري،  املكر  فاأ�سبح  العنف،  كان  ال�سابق 

.)257 :2009

ال�سلوك  بني  الوثيق  الرتباط  )بوجنر(  ف�سر  وقد 

الإجرامي والنظام الراأ�سمايل بقوله: )اإن الإن�سان منذ 

�سادف  فاإذا  غريية،  اجتماعية  غرائز  يكت�سب  طفولته 

عرب �سنوات حياته ظروفًا مالئمة ازدادت هذه الغرائز 

اأما  الفردية،  الغرائز  لديه  و�سعفت  نف�سه  يف  ر�سوخًا 

مالئمة  غري  ظروف  ذلك  من  العك�ض  على  اعرت�سته  اإذا 

اهتزت لديه الغرائز الجتماعية، وازدادت قوة غرائز 

)بوجنر( ويقرر  اجلرمية،  اإىل  به  تدفع  التي  الأنانية 

املالئمة  غري  الظروف  تخلق  التي  العوامل  اأه��م  من  اأن 

النظام الراأ�سمايل وما يوجده من فوارق اجتماعية تولِّد 

الأحقاد لدى الطبقة العاملة نحو طبقة اأ�سحاب روؤو�ض 

الأموال، مما يدفع بع�ض اأفرادها اإىل ارتكاب اجلرمية(

)عبدال�ستار، 1985: 58(.

النظام  اأن  فريى  بونز(  )وليم  الهولندي  العامل  اأما 

حد  على  اإج��رام��ي  نظام  ب��ل  فا�سد  نظام  ال��راأ���س��م��ايل 

ي�ساحبُه  مبا  النظام  هذا  اأن  اإثبات  حاول  وقد  تعبريه، 

وفقر  طبقي  و�سراع  متكافاأة  غري  فردية  مناف�سة  من 

على  العتداء  جرائم  عن  م�سوؤولة  جميعها  وا�ستغالل، 

الأخرى  اجلرائم  عن  م�سوؤول  اأنه  كما  واملمتلكات،  املال 

غري املادية مبا يثريه ويخلقه يف نفو�ض النا�ض من �سعور 

من  كله  وهذا  والطبقية،  واحلقد  الأنانية  مبداأه  خلقي 

�ساأنه اأن يدفع اإىل ال�سلوك الإجرامي يف �سوره واأ�سكاله 

املختلفة. موثق يف )هارون، 2009: 147(.

)1859، Marx( وت�سري  نظرية ال�سراع عند مارك�ض

املجتمعات  يف  ال  العمَّ ا�ستغالل  اإىل  جوانبها  بع�ض  يف 

اإىل  ي��وؤدي  وبوؤ�ض،  فقر  من  ي�ساحبه  وما  الراأ�سمالية 

النحراف والف�ساد  كرد فعل لهذه الظروف، بينما تركز 

الجتماعية  العدالة  نظم  اأن  على  الأخرى  جوانبها  يف 

املاّلك  م�سالح  حلماية  ُموجه  الراأ�سمالية  املجتمعات  يف 

فاملجتمع   .)50  :1999 الأموال)�ستا،  روؤو�ض  واأ�سحاب 

ي�سبع  ول  يحمي  ل  الراأ�سمايل  النحو  على  املتناف�ض 

حاجات النا�ض اإل ملن ميلك املال، وبقدر ما ميلك من مال 

الإ�سباع  ميلك  بل  وال�سلطة،  الجتماعية  املكانة  ميلك 

جرائم  جميعها  امل�سروع  غري  الك�سب  فجرائم  والأم��ن. 

ت�ساحب املجتمعات ذات الأنظمة املتناف�سة التي ل تقوم 

)ر���س��وان،2010:  الفر�ض  وتكافوؤ  العدالة  مبادئ  على 

.)64

التنظيمات  ع��ل��ى  ال�����س��اب��ق��ة  ال���روؤي���ة  وت��ن��ط��ب��ق 

اإىل  وت�سري  احلكومية،  ال��وح��دات  يف  البريوقراطية 

التنظيمية،  هياكلها  يف  الطبقي  املجتمع  يف  مايحدث 

والتي تتكون من املديريات والدوائر والأق�سام املختلفة 

لت�سّكل تنظيمًا اإداريًا هرميًا، ينق�سم اإىل ثالثة م�ستويات 

اإدارية، وهي: الإدارة العليا، والإدارة الو�سطى، والإدارة 

التنفيذية، وتتدرج ال�سلطة فيها من الأعلى اإىل الأ�سفل، 

بحيث ي�سرف كل م�ستوى اإداري على عدد من امل�ستويات 

الأدنى)القريوتي،2000(.

ه الكثري من القادة الإداريني املتميزين لهذا  ولقد تنبَّ

الرئي�ض   )Jack Welch( ويل�ض«  »ج��اك  ومنهم  الأم��ر، 

التنفيذي ال�سابق ل�سركة )جرنال اإلكرتيك( )GE( عند 

حماولته رفع م�ستوى ال�سركة من عمالق مرتهل من طراز 

القت�ساد القدمي اإىل �سركة جديدة ديناميكية م�سهورة 

يف الوليات املتحدة الأمريكية، بف�سل فل�سفِتِه القيادية 

اإىل  ي�سعون  الذين  املديرين  مكافاأة  على  تقوم  التي 

والتعلُّم  والتفاهم  بال�سفافية  يت�سم  اجتماعي  جٍو  خلق 

وتطبيق ما يتعلمونه.. لذا َحريٌّ بالوحدات واملوؤ�س�سات 

احلكومية اأن تتبع ن�سيحة )ويل�ض( حول كيفية تعزيز 

عن  التعبري  على  املوظفني  ت�سجع  منفتحة  عمل  بيئة 

 ،Slater(اآرائهم، مما يزيل احلواجز بينهم وبني مديرهم

. )32: 2005

وال�سركات  املوؤ�س�سات  من  الكثري  هناك  الواقع  ويف 

املوظفني  جعل  يف  ت�ساهم  التي  احلكومية،  واجل��ه��ات 

ونحو  والتزوير  وال�سرقة  الر�سوة  جرائم  يف  يفكرون 

الدوائر  تلك  يف  واملكافاآت  الأج��ور  لنخفا�ض  اإما  ذلك. 

فت�سكل �سغوط مالية على العاملني، اأو لت�سيب يف اأموالها 

فتتيح الفر�سة ويطمع الطامعون، اأو ملحاباة من مديري 

هذه الدوائر ملوظفني بعينهم دون اآخرين، فيولد اأحقاد 

وكراهية، اأو ملثل هذه الأ�سباب جمتمعة. 

الروؤية  هذه  �سوء  يف  اجلرمية  من  الوقاية  وتعتمد 

ج��داول  تنظيم  ب��اإع��ادة  الوظيفي  الغ��رتاب  نفي  على 

الرواتب واأجور املوظفني، مبا يتنا�سب مع اجلهد البدين 
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م
جرائ

مع  ويتفق  املطلوب  العمل  لأداء  ال���الزم  والذهني 

ومبا  والإب��داع؛  العمل  واإتقان  كالقيادة  النبيلة  القيم 

الذات  واح��رتام  وامل�ساواة  بالعدالة  ال�سعور  لهم  يحقق 

ملواجهة  وذلك  اجلميع،  على  العمل  قوانني  تطبيق  عرب 

ح�ساب  على  الفردي  الإك��ث��ار  وميول  الأنانية،  نزعات 

القت�سادي  النظام  ظل  يف  وترقياتهم،  املوظفني  جهد 

ال��راأ���س��م��ايل، وع��الق��ات الإن��ت��اج ال��ت��ي تعني الأو���س��اع 

الطبقية يف املجتمع.

ويرى )�ستا،1999: 94( اأنُه بالرغم من م�ساعدة هذه 

البحث  حمل  الظاهرة  جوانب  بع�ض  تف�سري  يف  الروؤية 

وعواملها، اإل اأنَّها ل تكفي مطلًقا لتف�سري كافة جوانبها، 

بالتغري  وظيفية  عالقة  على  املوظفني  جرائم  اأن  اإذ 

التفاوت  من  عديدة  ل�سور  نتيجة  وه��ي  الجتماعي، 

والرف�ض  للنقد  عر�سه  ي�سبح  الذي  النظام  يف  واخللل 

الف�ساد  مظاهر  من  يتخذون  الذين  املوظفني  بع�ض  من 

املتف�سية فيه �سندًا وتربيرًا لهم يف رف�سه، بعد ما اأ�سبح 

النظام غري قادر على الق�ساء على �سور الف�ساد، ومن ثم 

ينهار النظام باأكمله ليحل حملُه بديل اآخر يرف�ض قيم 

لقيم  الأولوية  ويعطي  الربجوازية،  وم�سالح  احلرية 

العدالة الجتماعية وم�سلحة الطبقة العاملة، يف حني 

على  للحفاظ  ي�سارعون  قد  القائم  النظام  موؤيدي  اأن 

ال�سراع،  حلل  املو�سوعي  بالت�سرف  وا�ستمراره  وج��وده 

واإنهاء حالت التوتر التي يعاين منها النظام، م�ستعينني 

والتي  والقانونية،  الر�سمية  الإجراءات  ببع�ض  ذلك  يف 

قد  الو�سائل  هذه  اأن  اإل  ال�سراع،  هذا  وقف  على  تعمل 

تف�سل يف ح�سم ال�سراع يف بع�ض املجالت، ومن ثم ي�ستمر 

لالإ�سالح  امل�ستحدثة  الو�سائل  كانت  اإذا  خا�سة  الف�ساد 

م�سكوك يف اأخالقياتها.

على  للبريوقراطية  »م��ارك�����ض«  روؤي���ة  ذل��ك  وي��وؤك��د 

احلاكمة  الطبقة  ا�ستغالل  لتنفيذ  الدولة  و�سيلة  اأنها 

اأداة  اأنها  اأي  البولوتاريا،  امل�سحوقة وخ�سو�سًا  للطبقات 

 ،)267  :2009 الطبقي)ال�سمري،  ال�سراع  لمت�سا�ض 

قمة  اأنها  يرى  ال��ذي  »هيجل«  بفل�سفة  ذلك  يف  متاأثًرا 

العقالنية و�سرورية ل�ستمرارية املجتمع الطبقي. بينما 

الطبقة  اأيدلوجية وعقالنية  اأنها متثل  »مارك�ض«:  يرى 

والالعقالين  املخل  التق�سيم  اإىل  وت���وؤدي  احل��اك��م��ة، 

للعمل، فتعزل الإن�سان وتف�سله عن عمله، برتكيزها على 

وامل�سوؤولية  لل�سلطة  الهرمي  والتوزيع  التخ�س�ض  نظام 

ومقاومتها  الر�سمية  الت�سال  قنوات  على  باعتمادها 

ا�ستمرار  املرونة، وهي بذلك ت�ساعد على  للتغيري وعدم 

• اأمناطه، 	 الإداري:  الف�ساد  عبدالرحمن)2007(،  بن  خالد  ال�سيخ،  اآل 

واأ�سبابه، و�سبل مكافحته)نحو بناء منوذج تنظيمي(، اأطروحة دكتوراه 

غري من�سورة، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الريا�ض، ال�سعودية.

• واجل��رائ��م 	 الجتماعي  البناء  ح�����س��ني)1999(،  ع��ب��داهلل  اخلليفة، 

الريا�ض،  الأمنية،  للعلوم  العربية  نايف  اأكادميية  ط1،  امل�ستحدثة، 

ال�سعودية.

• يف 	 درا�سة  الجتماعية:  امل�سكالت  عبداحلميد)2010(،  ح�سني  ر�سوان، 

علم الجتماع التطبيقي، ط1، �سل�سلة كتب علم الجتماع)74(، املكتب 

اجلامعي احلديث، الإ�سكندرية، م�سر.

• �ستا، ال�سيد علي)1999(.الف�ساد الإداري وجمتمع امل�ستقبل، ط1، مكتبة 	

ومطبعة الإ�سعاع الفنية، الإ�سكندرية، م�سر.

• املكتبة 	 ط1،  ال��ع��ام،  امل��ال  م��ن  املختل�سون  ع��ل��ي)2004(،  ال�سيد  �ستا، 

امل�سرية، ال�سكندرية، م�سر.

• ال�سناعية، 	 التكنولوجية والإدارة  التطورات  ال�سنواين، �سالح)1986(، 

موؤ�س�سة �سباب اجلامعة، الإ�سكندرية، م�سر.
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املراجع :

النظام الراأ�سمايل. وهو ما اأكده عامل الجتماع )ماك�ض 

البريوقراطية،  لعيوب  تعر�سه  عند   Weber فيرب( 

واإخفاء  ية  وال�سرِّ اإن�سانيته  من  الإن�سان  جتريد  ومنها 

اإ�سرتاتيجية  املعلومات وو�سع اجلمهور يف الظالم، �سمن 

مما  املجتمع،  يف  الجتماعية  الرقابة  اأجهزة  مواجهة 

املمنوحة  لل�سلطات  الإ�ساءة  من  البريوقراطيني  ن  ميكِّ

اأجل  من  وظفوا  التي  الر�سمية  الأهداف  وا�ستبدال  لهم 

مي�سيلز( )روب��رت  اأم��ا  بهم.  خا�سة  باأهداف  حتقيقها، 

التنظيمات  م��ن  ك��ث��رًيا  ب��اأن  فيبنيِّ   Robert Michels
ت�سبح  اأن  تلبث  ما  اأع�سائها،  خدمة  اأج��ل  من  القائمة 

�سالًحا بيد الإدارات القائمة على قمتها لتحقيق امل�سالح 

اخلا�سة بها، والتي ل عالقة لها بالأهداف التي اأن�سئت 

من اأجلها)القريوتي، 2000: 324(.

ويف اخلتام، نوؤكد باأن نظرية ال�سراع ل تف�سر �سوى 

اأو جوانب حمدودة من اجلوانب املتعددة جلرائم  جانبا 

ذوي الياقات البي�ساء.

* دكتوراه يف علم اجلرمية 
    وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية
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كلن��ا عل��ى عل��م مب��ا ينت��ج ع��ن احل��وادث 

املروري��ة من وفي��ات واإ�سابات وم��ا تخلفه من 

اآث��اٍر اإقت�سادي��ٍة واإجتماعي��ٍة و�سحيٍة كبرية 

على الف��رد واملجتم��ع، ولعل ليخل��و عدد من 

اعداد ال�سحف اليومية اأو و�سيلة اإعالمية اإل 

وتتط��رق ب�سكل اأو باآخر له��ذه امل�سكلة، �سواء 

كان يف �س��كل اإح�ساءات لأعداد تلك احلوادث 

املرورية وماينتج عنها من وفيات واإ�سابات، اأو 

خرب حلادث مروري ج�سيم، اأو مقال اأو حتقيق 

�سحف��ي يتط��رق ملو�س��وع احل��وادث املرورية، 

اأو درام��ا اإذاعي��ة اأو تلفزيوني��ة تناق�ض هذه 

ب��اأن  نق��ول  اأن  بالت��ايل  فن�ستطي��ع  امل�سكل��ة، 

احل��وادث املرورية هي مو�س��وع ال�ساعة الذي 

يتداوله اجلميع.

ولع��ل يف راأي��ي اأن م��ا خل��ق ه��ذا الن��وع م��ن 

ك��رثة تداول ملو�س��وع احل��وادث املرورية هو تلك 

ال�سفافي��ة التي تتبناها �سرطة عمان ال�سلطانية 

يف الإع��الن عن عدد احل��وادث املرورية وعدد ما 

ينت��ج عنه��ا من وفي��ات واإ�سابات، وو�س��ع املواطن 

واملقي��م يف و�سع ال�سورة احلقيقي��ة لهذه امل�سكلة 

حتى ي�ساهم اجلميع يف اإيجاد الآليات ال�سحيحة 

للح��د من ح��وادث امل��رور، يف حني ن��رى اأن هناك 

لتل��ك  احلقيقي��ة  الأع��داد  ع��ن  لتف�س��ح  دوًل 

احلوادث واأعداد الوفيات والإ�سابات لإعتبارات 

كثرية.

لعل من اأهمها مايتعل��ق بتجميل �سورة تلك البلد 

ل��دى ال��راأي الع��ام املحل��ي والعامل��ي ول��دى املوؤ�س�سات 

املحلية والعاملي��ة املعنية مبو�سوع ال�سالمة املرورية، 

ولع��ل م��ن اأه��م املعاي��ري الت��ي ت�سع��ى بع���ض ال��دول 

لتخفي�سه��ا اأو اإعط��اء �س��ورة غري حقيقي��ة عنها هو 

طريق��ة اإحت�ساب الوفي��ات التي تنتج ع��ن احلوادث 

املروري��ة، فهناك بلدان حتت�سب الوف��اة باأنها ناجتة 

ع��ن حادث م��روري اإذا تويف ال�سخ���ض اأثناء احلادث 

مبا�س��رة، بينم��ا هناك بلدان اأخ��رى حتت�سبها كوفاة 

ح��ادث م��روري اإذا ت��ويف ال�سخ�ض بع��د 24 �ساعة اأو 

اأ�سب��وع اأو �سه��ر، اأم��ا هن��ا يف ال�سلطن��ة فلي���ض هناك 

حد اأق�سى للفرتة الزمني��ة لإحت�ساب الوفاة نتيجة 

ح��ادث م��روري ، ف��اإذا ت��ويف ال�سخ���ض بع��د احلادث 

بغ���ض النظر عن املدة التي ق�ساها يف امل�ست�سفى طاملا 

اأن الوف��اة ب�سب��ب م�ساعف��ات الإ�سابة فاأن��ه ي�سنف 

اإح�سائيًا كوفاة ب�سبب حادث مروري.

وعلى هذا الأ�سا�ض نبعت واقعية املعاجلة مل�سكلة 

احل��وادث املروري��ة، حي��ث بذل��ت ال�سلطن��ة جه��ودًا 

كبرية يف جم��ال تعزيز ال�سالم��ة املرورية واحلد من 

ح��وادث امل��رور واأعت��رب مو�س��وع ال�سالم��ة املروري��ة 

ق�سي��ة وهم��ًا وطنيًا يتوج��ب علينا جميع��ًا معاجلته 

ك��ون اأن ه��ذه امل�سكل��ة مت���ض اأغلى مكون م��ن مكونات 

املجتمع األ وهو الإن�سان.

ولع��ل حدي��ث مولن��ا ح�س��رة �ساح��ب اجلالل��ة 

ال�سلط��ان قابو���ض بن �سعي��د املعظم � القائ��د الأعلى 

� حفظ��ه اهلل ورع��اه ع��ن احل��وادث املروري��ة يف عام 

2009م ب�سي��ح امل��كارم يف ولية �سح��ار يبني لنا مدى 

اإهتمام حكومتنا الر�سيدة لعالج هذه املع�سلة وجعلها 

يف �سلم اأولوياتها واإهتمامها.

تب��ذل اجله��ات احلكومية املعنية جه��ودًا حثيثة 

لتعزي��ز ال�سالم��ة املروري��ة مث��ل تكثي��ف الرقاب��ة 

وال�سبط املروري، ون�سر الوعي املروري جلميع �سرائح 

وفئات املجتم��ع، واإن�ساء اأنظمة لفح�ض املركبات اآليًا 

للتاأكد م��ن �سالمته��ا ومتانتها كون اأن عي��وب املركبة 

اأح��د م�سبب��ات احل��وادث املروري��ة، ون�س��ر خدم��ات 

الإ�سعاف لأغلب حمافظات ال�سلطنة، وتبنى م�ساريع 

لطرق عدي��دة مبوا�سفات ومعاي��ري عالية، وتدري�ض 

مف��ردات ال�سالمة املروري��ة لأبنائنا طلب��ة املدار�ض 

خلل��ق جي��ل م��روري واٍع باأهمي��ة التقي��د باأنظم��ة 

وقواع��د امل��رور، وغريه��ا م��ن اجله��ود الت��ي ليت�سع 

املج��ال هن��ا لذكره��ا، كم��ا لنن�س��ى دور املجتم��ع يف 

الت�س��دي لهذه امل�سكلة من خالل تبن��ي بع�ض اأفراده 

حلم��الت توعوية �ساهمت اإىل ح��ٍد كبري يف احلد من 

حوادث املرور.

الرائد/خمي�ض بن علي البطا�سي 

الإدارة العامة للمرور 

احلوادث املرورية  ..  شفافية الطرح وواقعية المعالجة
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ضايا
) من اأر�سيف البحث اجلنائي الفني (ق

القاتل نّفذ يف نف�سه الق�سا�ض

نداء ورجاء لالآباء ولالأمهات  .... اإنتبهوا وحافظوا 

عل��ى اأولدك��م م��ن الذئ��اب الب�سري��ة الت��ي اإنعدم��ت 

�سمائرها وخا�سة من بع���ض العمالة الوافدة البعيدة 

ع��ن اأ�سرهم فرتات طويلة متتد اأقلها لعامني واأ�سبحت 

ه��ذه العمالة �سر م�ستطار ملن ل يحافظ ويرعى اأبناءه 

وبنات��ه.. يف بع�ض الق�ساي��ا اجلنائية قد توجد بينها 

�سل��ة مما تثار حولها ال�سكوك ول��ذا يكون على �سابط 

البحث اجلنائ��ي بالإ�سافة اىل حترياته وحتقيقه اأن 

ي�ستع��ني باخل��ربة الفنية لإثب��ات اأو نفي ه��ذه ال�سلة 

حت��ى يبن��ى التحقيق من��ذ البداية عل��ى اأ�س�ض علمية 

�سليم��ة توف��ر اجله��ود ال�سرطي��ة والق�سائي��ة يف مثل 

هذه احلالت...... نعر���ض باإخت�سار لنموذج من هذه 

الق�ساي��ا ل��رنى معا كي��ف اأمكن م��ن املعاين��ة والتقييم 

الفن��ي مل�س��رح اجلرمية من اإظهار احلقيق��ة ... اإخطار 

بالعث��ور عل��ى جثة فت��اة يف حظ��رية ما�سي��ة، واإنتقلنا 

لإجراء املعاينة الفنية وقد تبني اأن اجلثة ترقد على 

الظهر باأر���ض مبنى ي�ستخدم كحظ��رية لإواء وتربية 

املا�سي��ة اإل اأنه��ا خالية م��ن املا�سي��ة واأر�سيتها نظيفة 

وعل��ى مقربة من اجلثة بع�ض ال�سم��وع واأعواد البخور 

واأعق��اب �سجائر ولوحظ اإنطباع اآثار لأقدام حمتزية 

تتجه اىل احلظرية )مو�سع اجلثة( ومنها للخارج اىل 

طري��ق فرع��ي ب��ني امل�ساكن ث��م تال�س��ت واإنطم�ست مع 

تردد البع�ض على املكان، هذا وقد لوحظ وجود �سكني 

متو�س��ط احلجم ن�سله منغر�ض باأر���ض احلظرية ويعلو 

املقب�ض تلوثات دموية .

*اإ�ست�ساري/بنداري بن اأحمد البنداري 
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وبعد ت�سوير مكان احلادث واجلثة مبو�سعها وبحالتها ورفع الآثاراملادية والعينات 

م��ن م��كان احل��ادث ب�سفة عام��ة وحول اجلث��ة ب�سفة خا�سة بع��د ما اإج��راء ما �سبق 

بداأن��ا مبعاين��ة اجلثة �� ) يف حالت معاينة م�سرح جرمية وفاه اأيا كان �سببها واأ�سلوب 

تنفيذه��ا، اإذا تاأك��د ل�ساب��ط امل�سرح وفاة املجن��ي عليه/عليها  فعلي��ه اأن يو�سع دائرة 

معاينت��ه خارجيا وداخلي��ا ويرجئ معاينة اجلثة اىل ما بعد اإج��راء معاينته الفنية 

مل��كان احل��ادث ورف��ع الآث��ار والعين��ات حت��ى ل تنطم�ض الآث��ار بفع��ل املرتددين على 

م�س��رح اجلرمي��ة اأو بفعل العوامل اجلوي��ة ( �� مبعاينة اجلثة تب��ني اأنها لفتاة �سغرية 

يف املرحل��ة الثاني��ة من العمر ترتدي ف�ست��ان وبنطلون وملتف باإح��كام حول الرقبة  

)اإ�س��ارب( وبالرقبة من الأم��ام ذبح عميق وتن�ساب الدماء بغزارة وبتجلط من مو�سع 

الذبح اىل اجلانب الأمين من الرقبة والوجه ومل نالحظ وجود اآية مظاهر للمقاومة 

�س��واء بيدي املجني عليه��ا اأو مبالب�سها، وقد قام الطبيب ال�سرعي بالفح�ض الظاهري 

للجثة وطلب نقلها ايل اإدارة الطب ال�سرعي لإ�ستكمال الفحو�ض الطبية ال�سرعية . 

اأثن��اء املعاين��ة الفني��ة اأخطرن��ا �سابط البحث اجلنائ��ي اأن التحري��ات ال�سريعة 

تو�سل��ت اىل معرف��ة �سخ�سية الفت��اة القتيلة وم��كان �سكنها واأ�سرتها وذك��ر اأن بع�ض 

ال�سهود اأفادوا اأنهم �سبق م�ساهدتها اأكرث من مرة تتحدث مع )املدعو/�ض( الذي يعمل 

�سائ��ق لدى اإحدى الأ�سر املقيمة مبنزل بالقرب من �سكن املجني عليها، واأ�ساف �سابط 

البحث اجلنائي اأنه اإجته اىل �سكن العامل ملناق�سته عما لديه من معلومات عن الفتاة 

القتيل��ة وقام بطرق باب �سكنة )املنف�سل جزئي��ا عن بقية منزل خمدومه( فلم يتلق 

اأي رد !! ول��ذا ت�س��اوره ال�سكوك يف تغيبه خا�سة بعد �سوؤال خمدومه الذي اأكد له اأنه 

مل ي�ساهده منذ اليوم ال�سابق وذلك على غري عادته .

وق��د طلب �سابط املباحث اجلنائية الإنتقال اىل �سكن العامل ملعاينتة فنيا وذلك 

بعد ح�سوله على اإذن من النيابة العامة .

بع��د الإنتهاء م��ن معاينة م�سرح جرمية قت��ل الفتاة ورفع الآث��ار املادية املتخلفة 

مبكان احلادث توجهنا اىل �سكن العامل املتغيب وباإجراء املعاينة الفنية اإت�سح الآتي: 

املنزل م�سيد من طابق واحد يحده باجلانب ال�سمايل واجلنوبي وال�سرقي �سور من 

الطابوق باإرتفاع مرتين ويفتح باجلانب ال�سرقي من ال�سور باب من احلديد يوؤدي اىل 

حديق��ة ثم اىل الباب الرئي�سي للمنزل واملك��ون من اخل�سب ومل نالحظ على الأ�سوار 

والأب��واب واحلديق��ة اأي اآث��ار مادي��ة تفي��د الفحو�ض الفني��ة يف الق�سي��ة، باجلانب 

الغرب��ي م��ن املنزل يوج��د �سكن العام��ل املختفي ب��اب ال�سكن من اخل�س��ب يحكم غلقه 

م��ن اخل��ارج مب��زلج )تربا�ض( معدين عر�س��ي يثبت به قفل مل  جن��ده  مبو�سعه ومل 

نالحظ علي الباب من اخلارج اأي مظاهر للعنف .  

ار�سدن��ا �ساحب املنزل اىل اجلانب اخللف��ي ل�سكن العامل واملقتطع اأ�سال من خمزن 

املن��زل وذلك بحاجز خ�سبي غري كامل لل�سق��ف، مبعاينتة من اخلارج مل نالحظ عليه 

اأي مظاهر للت�سلق اأو للعنف وقد مت ت�سويره ثم معاينته مبعرفة خبري الب�سمات لرفع 

ما قد يوجد منطبع علية من ب�سمات وبال�سعود اىل احلافة العلوية للحاجز اخل�سبي 

)باإ�ستخ��دام �سلم معدين( وباإ�ستطالع �سكن العامل من الداخل لحظت اأن باب ال�سكن 

مغل��ق م��ن الداخل مب��زلج )تربا�ض( معدين عر�س��ي كما لحظنا وج��ود جثة لرجل 

معلق��ة م��ن الرقبة بحب��ل مثبت طرفه بحلق��ة حديد مثبتة ب�سق��ف احلجرة خا�سة 
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ضايا
ق

مبروح��ة ال�سق��ف ومل نالح��ظ ا�سف��ل اجلث��ة اأى اأ�سياء 

مرتفع��ة )مقع��د .. طاول��ة خ�سبي��ة .. �سل��م مع��دين اأو 

خ�سب��ي .. .( يكون قد اإ�ستخدمها �ساحب اجلثة للو�سول 

اىل احللق��ة احلدي��د لتثبيت احلب��ل،) مت ت�سوير اجلثة 

بحالته��ا والباب من الداخل وجوانب م��ن احلجرة وذلك 

من خ��ارج احلاج��ز اخل�سبي  قب��ل الدخ��ول اىل ال�سكن( 

وهن��ا ثارت ال�سك��وك يف وفاة العامل بعد وج��وده متوفيا 

) معلقا من رقبت��ه بحبل ( وثبوت عالقته باملجني عليها 

..... ه��ل يوج��د اإرتباط ب��ني جرمية قت��ل الفتاة وبني 

وف��اة العام��ل؟؟ وكي��ف اأمكن للعام��ل اأن ي�س��ل اىل �سقف 

احلج��رة ليثبت احلبل بحلقة مروحة ال�سقف ؟ وخا�سة 

اأنن��ا مل نالحظ وجود اأي��ة اأ�سياء مرتفع��ة ا�سفل اجلثة 

للو�س��ول اىل حلق��ة ال�سق��ف ..ه��ل الوف��اة اإنتقامية من 

اأهلية املجني عليها اأو من اأهل املنطقة وخا�سة اأنه غريب 

عن الدولة....؟ اأم اأن الوفاة جمرد حالة اإنتحار ؟ ولكن 

كي��ف و�سل اىل �سق��ف احلجرة لتثبيت احلب��ل ...؟ نرى 

هنا �سبه��ة الإرتباط بني الق�سيتني ) قتل الفتاة �� ووفاة 

العامل( وخا�سة بعد اأن اأثبتت التحريات بوجود عالقة 

ب��ني الفت��اة القتيلة والعام��ل املتوفى، وهنا تاأت��ي اأهمية 

املعاينة الفنية والتقيي��م الفني للحادث ملعرفة حقيقتة 

من خالل فح�ض الآثار املتخلفة عنه .

متكنا من الدخ��ول اىل �سكن العامل من خالل اإحداث 

مو�س��ع جانب��ي باحلاجزاخل�سب��ي م��ع التحف��ظ واإتخاذ 

الإحتياطات الكاملة لعدم  تغيري اأوطم�ض اأي اأثار مادية 

قد تفيد يف املعاينة الفنية والتحقيق .

باإجراء املعاينة الفنية ل�سكن العامل تبني اأنه يتكون 

م��ن حج��رة ن��وم ملح��ق بها حم��ام داخل��ي، ولل�سك��ن باب 

خ�سبي يحكم غلقه من الداخل مبزلج )تربا�ض( معدين 

وج��د يف حالة غلق ومل نالحظ علي��ه اأي مظاهر للعنف، 

وبج��وار الب��اب م��ن الداخ��ل نع��ال )�سب�س��ب م��ن الربر( 

البال�ست��ك ولوح��ظ بثناي��اه م��ن ا�سف��ل تلوث��ات دموية 

طفيف��ة وم��ن اأع��ال )طرط�س��ة دموي��ة طفيف��ة( وعل��ى 

�سراح��ة بالقرب من اجلثة املعلقة من رقبتها تبني وجود 

)األبوم( لل�سور يحت��وي على عديد من ال�سور لوحظ اأنه 

مفت��وح عل��ى �سورة جتم��ع ما بني املجن��ي عليه��ا والعامل 

املعل��ق من رقبته وعلى مقربة من )الألبوم( علبة �سغرية 

م��ن البال�ستك  حتتوي على فيل��م �سبق حتمي�سه ولوحظ 

اأن مقدم��ة اجلثة تتجة ناحية مراآة ال�سراحة )واألبوم( 

ال�س��ور مفت��وح عل��ى �سورة جتمع م��ا بني الفت��اة املقتولة 

والعامل املتوفى وكاأنه يودع نف�سه واإياها الوداع الأخري .

البال�ست��ك  م��ن  اإن��اء  وج��ود  تب��ني  ال�سك��ن  بحم��ام 

يحت��وي عل��ى مي��اة م��ذاب به��ا �ساب��ون غ�سي��ل ومنغم�ض 

به��ا مالب���ض تب��ني اأنه��ا عب��ارة ع��ن قمي�ض )ت��ي �سريت( 

داخلي��ة  وفانل��ة  اأزرق  )جي�ن��ز(  وبنطل��ون  الل��ون  اأزرق 

وه��اف، وق��د لوح��ظ وج��ود بع�ض بق��ع وتلوث��ات داكنة 

وباهت��ة عالق��ة بالقمي���ض والبنطل��ون م��ن الأم��ام )مت 

التحفظ على املالب�ض وعينة من املياة لإجراء الفحو�ض 

البيولوجي��ة.....(، املت��ويف نحي��ف اجل�س��م طول��ه 170 

�س��م وامل�ساف��ة م��ا بني القدم��ني واأر���ض احلج��رة 20 �سم 

وامل�ساف��ة بني حلق��ة املروحة املثبت به��ا احلبل املعلق به 

املتوف��ى واأر���ض احلج��رة 330 �س��م وط��ول احلب��ل املعلق 

ب��ه اجلث��ة 130 �س��م )امل�ساف��ة ما ب��ني العق��دة بالرقبة 

والطرف املثبت بحلقة ال�سقف 130 �سم( يرتدي املتوفى 

قمي���ض اأ�سفر)تي �سريت( وبنطلون بني وعاري القدمني 

ومل نالح��ظ على املالب���ض اآية مظاهر للتم��زق اأو لل�سدة 

والعن��ف، وتبني اأنه ملتف حول الرقبة حبل من الألياف 

ال�سناعي��ة ذو لون اأ�سفر وعق��دة احلبل باجلانب الأمين 

اخللف��ي للرقبة والطرف الآخر م��ن احلبل مثبت بحلقة 

معدنية خا�سة مبروحة ال�سقف .

مل نالح��ظ باحلج��رة ب�سف��ة عام��ة وخا�س��ة ا�سفل 

قدمي املتوفى اأي اأ�سياء متنقلة مرتفعة )مقعد .. �سلم.. 

طاول��ة خ�سبية ....( ميك��ن اأن يكون العام��ل املتوفى قد 

اإ�ستخدمه��ا للو�س��ول اىل حلق��ة ال�سق��ف لتثبي��ت ط��رف 

احلبل كاملعتاد يف جرائم الإنتحار بالتعليق .

ول��ذا ثارت ال�سكوك يف وفاة ه��ذا العامل وخا�سة  مع 

الظ��روف املحاط��ة بقت��ل الفت��اة والعالقة ب��ني القتيلة 

والعام��ل املتوفى ودوافع الإنتقام من القاتل )خا�سة بعد 

العث��ور على املالب���ض املنغم�سة باملياه والنع��ال العالق به 

تلو�سات وبقع دموية طفيف��ة( هنا تظهر اأهمية املعاينة 

الفني��ة املتاأني��ة املبني��ة عل��ى اخل��ربة الطويل��ة لإظهار 

حقيقة احل��ادث والذي على ا�سا�ض ه��ذا التقييم �سيكون 

الت�س��رف يف الق�سية اإم��ا الإ�ستم��رار يف التحقيق ملعرفة 

من قتل العامل املته��م وبالتايل اإتخاذ اإجراءات �سرطية 

وق�سائي��ة م��ن ال�سب��ط والتفتي���ض واحلج��ز لأ�سخا���ض 

م�ستبه فيهم ، اأو اأن الق�سية حالة اإنتحار ويف هذه احلالة 

يج��ب اإثب��ات عنا�سره��ا وطريق��ة تنفيذه��ا )والداف��ع 

على اإذه��اق الروح( ومن ثم توجي��ه الإتهام �سد املنتحر 

وحفظ الق�سية لوفاته .

وكان ال�س��وؤال امله��م كي��ف مت تثبي��ت ط��رف احلب��ل 
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بحلق��ة ال�سق��ف رغ��م ع��دم وج��ود اأي ا�سي��اء مرتفع��ة 

متنقل��ة )�سلم .. مقعد ..طاولة خ�سبية اأو معدنية ....( 

ميكن اإ�ستخدامها للتو�سل  لتثبيت احلبل بحلقة املروحة 

ب�سقف احلجرة.

باملعاين��ة الفنية الدقيق��ة للحاجز اخل�سبي بجهتيه 

)اجلهة اخلا�سة بحجرة النوم واجلهة الأخرى اخلا�سة 

باحلم��ام امللح��ق باحلج��رة( لحظن��ا اآث��ار لإحت��كاكات 

طفيفة جدا بحواف العوار�ض اخل�سبية املدعمة للحاجز 

وذلك باجلهة املواجهة للحمام وتنتهي هذه الإحتكاكات 

الطفيف��ة اىل حاف��ة احلاج��ز الواقع��ة تقريب��ا اأ�سف��ل 

حلق��ة ال�سق��ف مبعنى اأن الذي ق��ام بتثبيت طرف احلبل 

بحلقة ال�سقف ق��د اإ�ستخدم العوار�ض اخل�سبية للحاجز 

ك�سل��م للو�سول ايل حلقة ال�سقف وقد لوحظ اأن احلاجز 

وعوار�س��ه من الأخ�ساب الرديئ��ة واأنه م�ستخدم كمجرد 

�سات��ر )اأج��رى خبري الب�سم��ات فح�ض احلاج��ز اخل�سبي 

ومروح��ة ال�سق��ف لرف��ع م��ا ق��د يوج��د عليه��م م��ن اآثار 

ب�سمات(.

بفح���ض قدمي املتوفى لوحظ وجود اآثار لإحتكاكات 

طفيفة مبقدمة اأ�سابع القدمني وعالق بالإبهامني اأتربة 

واألياف دقيقة  من اخل�سب .

هن��ا تقريب��ا مت تكوي��ن راي فني عن طريق��ة تثبيت 

احلبل، وهذا من املمكن اأن يقوم به اأي �سخ�ض غري املتوفى 

ثم يق��وم بتعليق املتوفى من رقبت��ه مب�ساعدة اآخرين !!!  

وه��ذا وارد وق��د راأينا ذل��ك يف حالت كثرية �س��ورت اأنها 

اإنتحار ثم اثبتت املعاينة الفنية خالف ذلك . 

واإذا كان العام��ل هو ال��ذي اأحكم تثبيت طرف احلبل 

باحللق��ة املعدني��ة فكي��ف اأ�سق��ط نف�س��ه من عل��و بعد اأن 

اأحك��م ربط طرف احلبل حول رقبته ؟ .... وخا�سة كما 

ذكرن��ا �سابق��ا اأنه ليوجد اأ�سف��ل اجلث��ة اأو بالقرب منها 

اأ�سياء متنقلة مرتفعة ميكن اإ�ستخدامها يف تثبيت احلبل 

باحللقة املعدنية ومل تكن بالقرب من اجلثة اإل ال�سراحة 

)التي وجدنا عليها األبوم ال�سور والفيلم( والتي تبني اأنها 

تتكون م��ن جزئني مت�سلني اجلزء العل��وي مراآة وال�سفلي 

اأدراج خ�سبي��ة )وترتف��ع حاف��ة ه��ذا اجل��زء ع��ن اأر�ض 

احلجرة مب�سافة 80 �سم( وقد لحظنا على حافة خ�سب 

ال�سراح��ة يف منت�س��ف اجل��زء ال��ذي يعل��و الأدراج اث��ار 

مرتب��ة طفيفة ج��دا تبني بعد فح�سها جي��دا اأنها اأجزاء 

لطبع��ة مقدمة اأ�سابع قدم عاري )فح�ست مبعرفة خبري 

الب�سمات وقد مت رفعها  بالت�سوير املبا�سر(.

وي�س��ري اإنطب��اع اأثار ا�ساب��ع القدم اىل اأن��ه من املمكن 

اأن يك��ون ال�سخ���ض بع��د اأن لف طرف احلب��ل حول عنقه 

باإح��كام قد �سعد على حافة ال�سراح��ة ثم ا�سقط نف�سه 

فجاأة .

بعد اإجراء املعاينة الفنية ملكان احلادث وبعد اإجراء 

الفحو���ض الفنية والإطالع عل��ى تقارير الأق�سام الفنية 

لالأدلة واملخترب اجلنائي وتقرير الطبيب ال�سرعي  اأمكن 

تكوي��ن راي فن��ي اأن��ه ل يوج��د �سبه��ه جنائي��ة يف وف��اة 

العامل واأن كل الدلئل ت�سري اىل اأنه ل يوجد ما مينع اأن 

يكون اإنتحارا، ويوؤيد ذلك التي : 

ل يوج��د اآثار مادية ت�س��ري اىل قيام �سخ�ض ما بغلق . 1

باب �سكن العامل من الداخل ثم مغادرة املكان بت�سلق 

اجلداراخل�سب��ي الفا�سل للخ��روج اىل اجلزء الآخر 

من املنزل .

ل يوج��د اأي مظاه��ر عن��ف عل��ى ج�س��م ومالب���ض . 2

املتوفى .

ل يوج��د مظاه��ر للعب��ث اأو للعنف مبحتوي��ات �سكن . 3

املتوفى . 

وج��ود اآث��ار اإحت��كاكات عل��ى العوار���ض اخل�سبي��ة . 4

للج��دار اخل�سب��ي م��ن جه��ة احلم��ام اىل قمتهت�س��ري 

اىل اإمكاني��ة اإ�ستخدام��ه ك�سلم للو�س��ول اىل حلقة 

التثبيت بال�سق��ف، وكما ذكرنا اأن احلاجزوعوار�سه 

اخل�سبي��ة م��ن الن��وع الردي��ئ بحي��ث يتحم��ل ت�سلق 

�سخ�ض نحيف اجل�سم ) مثل العامل املتوفى(

وج��ود اآث��ار اأتربة واألي��اف خ�سبية طفيف��ة عالقة . 5

مبقدمة اأ�سابع قدمى املتوفى. 

وجود ال�سراح��ة على مقربة من اجلثة وعلى حافة . 6

اجل��زء العلوي ل��الأدراج اآثار طفيف��ة لطبعة مقدمة 

اأ�سابع قدم عاري ت�سري اىل اإمكانية اأن يكون املتوفى 

ق��د اإ�ستخدمه��ا لالإنزلق املفاجئ بع��د تثبيت طرف 

احلبل حول رقبته.

مل نالحظ حول رقب��ة املتوفى )بعد تنزيل اجلثة( . 7

اأي مظاهر خارجي��ة للعنف فيما عدا مو�سع اإلتفاف 

احلب��ل ومو�س��ع العق��دة باجلان��ب اخللف��ي الأمي��ن 

.V للرقبة متخذا �سكل حرف

• ورد بتقري��ر الطبي��ب ال�سرع��ي بع��د ت�سري��ح جث��ة 	

الفتاه اأن �سبب الوفاة اإ�سفك�سيا اخلنق الناجت عن لف 
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ضايا
ق

)الإي�سارب( حول الرقب��ة والذبح العميق بالرقبة 

ومل يثبت من الت�سريح وجود اأي مظاهر للمقاومة.

كم��ا ورد بتقري��ر منف�س��ل للط��ب ال�سرع��ي اأن وف��اة 

العامل �سببها اإ�سفك�سيا اخلنق الناجت عن لف احلبل حول 

الرقب��ة وال�سقوط املفاجئ من علو ول يوجد باجلثة اأي 

مظاهر للعنف داخليا اأو خارجيا .

• عين��ات 	 خل��و  الكيميائي��ة  الفحو���ض  بتقري��ر  ورد 

الدم��اء والب��ول للعام��ل املتوف��ى م��ن اأي اآث��ار مل��واد 

كحولي��ة اأو مواد خمدرة اأو �سامة )تكون قد اعاقته 

عن املقاومة(.

• 	 )D N A ���ورد بتقري��ر الفحو���ض البيولوجي��ة )اأبح��اث ال

بثناي��ا  العالق��ة  الطفيف��ة  الدموي��ة  التلوث��ات  اأن 

النع��ال م��ن ا�سف��ل واأعال )املعث��ور عليه بج��وار باب 

ال�سك��ن م��ن الداخ��ل( والتلوث��ات الدموي��ة لل�سكني 

ومقب�سها)املعث��ور عليها منغر�س��ة باأر�ض احلظرية(، 

لدماء ب�سرية تنتمي اىل نف�ض دماء املجني عليها . 

• ورد بتقري��ر فحو���ض اآث��ار الآلت اأن اآث��ار الأق��دام 	

املحتزي��ة املرفوع��ة م��ن م��كان ح��ادث قت��ل الفت��اة 

تتوافق مع طبعات من النعال املعثورعليه بجوار باب 

�سكن العامل املتويف من الداخل . 

• ورد بتقرير خبري الب�سمات اأن اآثار الب�سمات املدممة 	

املرفوع��ة م��ن مقب���ض ال�سك��ني )رفع��ت بالت�سوي��ر 

املبا�س��ر( واملعث��ور عليه��ا منغر�س��ة باأر���ض احلظرية 

بالق��رب م��ن جث��ة الفت��اه، والآث��ار املرفوع��ة م��ن 

احلاجز اخل�سبي وري�ض املروحة تتطابق مع ب�سمات 

اأ�سابع ي��دي املتوفى، كم��ا اأن الب�سمات املرفوعة من 

حاف��ة خ�سب ال�سراح��ة تتوافق مع ب�سم��ات ا�سابع 

القدم اليمنى  للمتوفى . 

مت اإب��الغ �ساب��ط البح��ث اجلنائ��ي بنتيج��ة املعاينة 

والتقييم الفني مل�سرحي اجلرمية وبالراأي الفني امل�ستند 

واملدعم بنتائج الفحو���ض والتحاليل املخربية وفحو�ض 

الط��ب ال�سرع��ي وه��ي اأن وف��اة العام��ل حال��ة اإنتحارية 

ول يوج��د اأي �سبهة جنائية خارجي��ة يف وفاته، وبذلك  

مت توف��ري اجله��ود والوق��ت يف �سب��ط وتفتي���ض وحج��ز 

لأ�سخا�ض ي�ستبه اأن يكون لهم �سلة باحلادث .

وق��د اإت�س��ح م��ن التحقيق��ات والتحري��ات واملذكرات 

الت��ي دونته��ا القتيلة  بكرا�س��ة مدر�سته��ا )والتي وجدت 

الدرا�سي��ة بحجرته��ا مبن��زل  �سم��ن كتبه��ا وكرا�ساته��ا 

ا�سرته��ا(اأن بط��ل ه��ذه الق�سي��ة املاأ�سوي��ة ه��ذا العام��ل 

العا�س��ق الولهان الذي اإ�ستغ��ل طفولة وبراءة هذه الفتاه 

واملاأ�ساة الإ�سرية الت��ي حتياها باإنف�سال والدها عن اأمها 

)بالط��الق( وترك الأم تقوم وحده��ا برعاية جمموعة 

م��ن الأطفال اأكربه��م ال�سحي��ة ذات الثالث ع�س��ر ربيعا 

والتلمي��ذة باملرحل��ة الإعدادي��ة ،اإ�ستغ��ل العام��ل ه��ذا 

التف��كك الأ�س��ري وغي��اب الرقاب��ة الأ�سري��ة واملرحل��ة 

ال�سني��ة الت��ي متر به��ا الفتاة )ف��رتة املراهق��ة( وتقرب 

اليها اأثناء مرورها على املنزل الذي يعمل به وذلك اأثناء 

ذهابها واإيابها اىل ومن املدر�سة القريبة ، ون�ساأت عالقة 

ود واإ�ستلط��اف بينهما �سرعان ما تطورت اىل عالقة حب 

من ناحيتها وعالقة اآثمة من �سيطانه اىل ان وقع بينهما 

اخلالف عل��ى اإ�ستمرار ه��ذه العالقة الآثم��ة وحماولتها 

التخل���ض من ه��ذه العالق��ة وت�سميم��ه عل��ى الإ�ستمرار 

به��ا وتهديدها ب�س��ور اإلتقطها دون ان تدري اثناء اإحدى 

الن��زوات ال�سيطانية، )تبني بعد طب��ع الفيلم الذي وجد 

عل��ى ال�سراح��ة اأن��ه يحت��وي عل��ى لقطات جتم��ع ما بني 

املجني عليها وجوانب من العامل املتوفى  وذلك يف اأو�ساع 

خمل��ة ( وعندما هددته باإبالغ اأهله��ا فما كان منه ال اأن 

دعاه��ا اىل وكره الآثم ملناق�سة هذه العالقة ثم غدر بها 

وخنقه��ا ثم اأكمل فعلته ال�سنعاء بذبحها  واأ�سحت الفتاه 

�سحية للتفكك الأ�سري و�سحية هذا الذئب الب�سري . 

يف هذه الق�سية عظة لكل الأ�سر...  اإنتبهوا وحافظوا 

على اأولدك��م )ذكورا اأواإناثا ( من الذئاب الب�سرية التي 

اإنعدم��ت �سمائره��ا وخا�سة م��ن بع�ض العمال��ة الوافدة 

البعي��دة ع��ن اأ�سره��م ف��رتات طويلة متت��د اأقله��ا لعامني 

واأ�سبح��ت ه��ذه العمالة �س��ر م�ستطار مل��ن ل يحافظ على 

اأبناءه ويرعاهم .

ويف نف���ض الوقت ن��داء ورجاء اىل ا�سح��اب الأعمال 

اأن ي�سمح��وا للعامل��ني لديه��م )رج��ال ون�س��اءا( مم��ن ل 

ت�سمح رواتبهم وو�سعهم الوظيفي يف اإ�سطحاب زوجاتهم 

واأزواجه��ن اأن مينحوه��م اأج��ازة �سنوي��ة باأج��ر لل�سف��ر 

والإلتق��اء باأ�سره��م حت��ى ول��و كان قان��ون العم��ل مين��ح 

العام��ل اأج��ازة كل عام��ني فق��ط  فالقان��ون الإلهي ارحم 

للعامل ولأ�سرته وملجتمعاتنا العربية والإ�سالمية. 

.... و�سيغن��ي اهلل اأ�سح��اب الأعم��ال م��ن ف�سل��ه اإذا 

اأتقوا اهلل يف العاملني لديهم .... 

* اإ�ست�ساري املعاينات والتقييم الفني مل�سارح اجلرائم ملعرفة احلقيقة 
اإ�ست�ساري فحو�ض اآثار الأ�سلحة النارية وفحو�ض اآثار الآلت 
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كث��ري من امل�ساه��د ت�ستوقف��ك اأمامها لتت�س��اءل ملاذا ؟ 

وم��ا الذي يجعل البع�ض لأن ميار�ض مثل هذه الت�سرفات؟ 

وم��ع احلديث ع��ن احل��وادث املروري��ة وارتف��اع ن�سبة من 

ذهب��وا �سحايا نتيجة لها ، يبقى ال�سوؤال لكل من مل يتعظ 

بع��د ومل ي�ستفد ، ول��كل من يت�سبب  بح��ادث مروري ،ملاذا 

ن�ستم��ر يف الإتيان مبثل هذه ال�سلوكي��ات ، اأمل ياأن الأوان 

لأن نتوق��ف جميعًا  لنق��ول بل�سان رجل واحد ) نعم للحد 

م��ن احل��وادث املرورية ( ،  رمب��ا من املج��دي اأن ن�ستعر�ض 

اأخطائن��ا واأن ن�ستعر���ض اأخطاوؤن��ا لنعل��م اأي ج��رم نح��ن 

نرتكب��ه ، ولنحم��ل اأنف�سن��ا امل�سوؤولي��ة جت��اه م��ا يحدث ؟ 

ولنتاأك��د باأنه فعاًل باإمكاننا احلد م��ن احلوادث املرورية ، 

فكل �سيء باأيدينا ، فم�سهد املراأة التي كانت تقود �سيارتها  

بجانب��ي  وطفله��ا الر�سي��ع بني يديه��ا ، كان منظ��رًا ملفتًا 

وه��ي حتاول تهدئته وهو يبكي ، بينم��ا هي تقود ال�سيارة  

مت�س��ك املق��ود بيد ومت�س��ك طفلها باليد الأخ��رى، حتاول 

تهدئت��ه ت��ارة وحت��اول الرتكي��ز يف ال�س��ارع ت��ارة اخ��رى 

وطفله��ا كم��ا يب��دو يرف���ض الهدوء وبع���ض الن�س��اء ت�سع 

طفله��ا يف حجره��ا بينما هي تق��ود ال�سيارة ، ب��ل البع�ض 

منه��ن يرتكن اأطفالهن ليم�سكى املق��ود معهن وكاأن القيادة 

لعب��ة يلهو بها الطفل ، وبع�ض الن�ساء  ما اأن تهم باخلروج 

م��ن البيت ل�سراء بع�ض الحتياجات املنزلية اإل وجتدها 

ق��د اأخ��ذت اأطفاله��ا معه��ا لريافقونه��ا يف ال�سي��ارة بغ���ض 

النظ��ر ع��ن عدده��م اأو اأعماره��م ، ولي�ض �س��ريًا اأن تاأخذ 

معهم اأبناء عمتهم اأو خالتهم اأي�سا لتتحول ال�سيارة فجاة 

اإىل حافل��ة �سغرية لل�سغار ، والذي ل مينعهم طبعًا وجود 

اأمه��م من اإث��ارة الفو�سى فتجد اأن هناك م��ن يخرج راأ�سه 

من النافذة وهناك م��ن يتعارك وهناك من يرمي الأوراق 

اأو العل��ب الفارغ��ة من ناف��ذة ال�سيارة وهن��اك من يحاول 

اأن يغ��ري حمط��ة الإذاع��ة اأو ادخال ال� �س��ي دي لال�ستماع 

اإىل اأغني��ة جدي��دة، لتبق��ى الأم يف و�س��ع ل حت�سد عليه 

بني اأمومته��ا  الغامرة واعتقادها اأنه��ا حينما تاأخذهم يف 

تل��ك اجلول��ة ال�سريعة معه��ا فاأنها بذل��ك ت�سعدهم ،  كما 

اأن بع���ض الأمهات قد تتخذ ال�سيارة و�سيلة لتهدئة طفلها 

الغا�س��ب او الباكي بع��د اأن  اأعيتها كافة ال�سبل  لتهدئته، 

ف��ال جت��د اأمامه��ا اإل ال�سي��ارة كو�سيل��ة وحي��دة لإ�سكاته 

اعتق��ادا منه��ا باأن منظر ال�س��ارع  اأو ال�سي��ارات منظ��رًا ملفتًا له ،  

وقد يتكرر ذلك الفعل اأكرث من املراأة العاملة على وجه اخل�سو�ض 

لأنه��ا  معظ��م الوقت تكون بعيدة ع��ن اأطفالها فتعتق��د اأنها بتلك 

الطريق��ة تعو�سه��م �ساع��ات البع��د فم��ا اأن تفك��ر باخل��روج لأي 

م�س��وار ب�سيط حتى تاأخذ اأطفالها معه��ا  فتن�سى اأن ال�سيارة لي�ض 

امل��كان املنا�س��ب لتكون اإىل جانبهم ، وتغفل تل��ك الأم احلنونة اأن 

م��ا تفعله خماطرة بل مغامرة غري حم�سوب��ة النتائج واأنها بذلك 

تعر���ض فل��ذات كبدها للخطر، وب��كل اأ�سف  كثريًا م��ا ن�ساهد مثل 

هذه املناظ��ر التي تنبئك مبا �سوف يحدث، فاأي حنان واأي امومة 

حت��اول ه��ذه الأم اأن ترتجمهما من خالل ه��ذا ال�سلوك؟ وكم من 

الن�س��اء اللوات��ي ت�سب��نب يف وقوع ح��وادث نتيجة له��ذا ال�سلوك، 

األي���ض م��ن الأجدى اأن يك��ون هناك مقع��د للطف��ل يف ال�سيارة من 

اأج��ل �سالمته ، واأن تتخذ هذه الأم كافة و�سائل ال�سالمة والأمان 

حلماية طفلها حتى يف حالة حدوث حادث ل قدر اهلل ،  فالأمومة 

اإح�سا�ض قوي من املمكن اأن ت�ست�سعر اخلطر على اأطفالها وحتاول 

اأن حتميه��م وترتكه��م يف امل��كان الآم��ن ، فكي��ف به��ذه الأموم��ة 

القاتل��ة  وكي��ف بهذه الأم تغفل كل املخاط��ر التي حتيط بطفلها 

يف تل��ك اللحظة، وكيف بهذا ال�سعور املدمر واحلنان القاتل الذي 

يجعل��ك ل ت�سعرين مبدى ب�ساعة اجلرمية التي تركبينها يف حق 

فل��ذة كب��دك ، األي�ض موؤمل��ا و�سع��ورًا تعي�سا ً اأن تتخيل��ي فقط اأنك 

م��ع حماولة تهدئت��ه باأنك رمبا ت�سكيتنه لالأب��د وحترمني احلياة 

من �سوت��ه ، وحترمني نف�سك من وجوده معك ، ورمبا تذهبني اأنت 

�سحية اأي�سًا ، اأو تت�سببني يف اإعاقة دائمة له ، �ستظلني تذكرينها 

كلم��ا تاأمل اأمامك، وت��اأمل اأمام عجزه عن ممار�س��ة احلياة ب�سكلها 

الطبيع��ي ، ونظل ن�سال اأنف�سنا اإىل متى نظل بعيدين عن الثقافة 

املروري��ة واإىل مت��ى �سنبق��ى نعي�ض ج��و املغامرة حتى م��ع فلذات 

اأكبادن��ا واأغل��ى �سيء يف حياتن��ا ، اإىل متى �سيتك��رر امل�سهد نف�سه 

) اأم وطفله��ا على مقود ال�سيارة (،وه��ل ال�سيارة مكان منا�سب لأن 

متار���ض ه��ذه الأم  اأمومته��ا وحمبته��ا لطفله��ا، اأن ما يح��دث لي�ض 

حب��ا ولي�ض دليل  لعاطف��ة اأمومة فيا�سة ل ت�ستحم��ل التاأجيل ، 

اأنه��ا نية اإجرامية بق�سد ارتكاب جرمية  يف حق الأحب والأغلى 

حلياتنا وفعل كهذا ي�ستحق العقاب عليه مبجرد ال�سروع فيه .

وحينم��ا تتك��رر الأخط��اء ونظ��ل منار���ض نف���ض ال�سلوكي��ات 

اخلاطئ��ة يتح��ول اخلط��ا اإىل ع��ادة ، وهك��ذا هن��اك الكث��ري م��ن 

الع��ادات اخلاطئ��ة  الت��ي منار�سها ب�س��كل يوم��ي دون اأن ن�سعر ولو 

حلظ��ة اأنه��ا خط��ا ، فمثال بحك��م العالق��ة ب��ني الأم واأبنائها ومن 

منطلق املحبة والإح�سا�ض الأمومي والعاطفة املتميزة التي نتمتع 

به��ا نحن الن�ساء ، فاأن اأمومتن��ا جتدها حا�سرة اإىل درجة اأن هذه 

العاطف��ة قد ت�سع ع�ساب��ة �سوداء على اأعيننا ع��ن روؤية اخلطر،  

واأنها قد تكون الأبعد منهم اإىل الأبد بدل من حلظة القرب التي 

حتل��م بها ، فك��م من احل��وادث الت��ي راح �سحيتها الأطف��ال كانت 

بهذه الطريقة حتى ولو كان املكان قريبًا ، لأن وجود الأطفال يف 

ال�سي��ارة يف غري اأوقات ال�س��رورة خماطرة كبرية وقد يوؤدي ذلك 

اإىل الكثري من احلوادث املرورية القاتلة ، فال�سيارة لي�ست و�سيلة 

ترفي��ه ، فال اأعتقد اأن��ه من ال�سرورة اأن يك��ون الأطفال مرافقني 

لأبائه��م واأمهاته��م يف بع�ض امل�ساوير ال�سغ��رية وكما يقال ) جنة 

الأطفال منازلهم ( ، كما علينا اأن نغر�ض القيم املرورية يف نفو�ض 

اأبنائنا لت�سبح تلك عادة جميلة يتبعونها يف حياتهم امل�ستقبلية، 

لأن حياتن��ا مرهون��ة بالعادة الت��ي نتعودها والثقاف��ة التي نن�ساأ 

عليها ، وكم من العادات اخلاطئة التي اآن الأوان لأن نتخلى عنها، 

وك��م م��ن الع��ادات اجلميل��ة واحل�سنة الت��ي يجب علين��ا اأن نعود 

عليه��ا اأبنائن��ا لتكون منهجًا اأمنا حلياته��م ، وكل ذلك يعتمد على 

الأم املتيقظ��ه املحب��ة لأبنائه��ا واحلري�سة على �سالمته��م ، فاإذا 

كان القان��ون يجرم ذل��ك فليكن �سعورالأموم��ة يف داخلنا الأ�سبق 

يف جترمي مثل هذه ال�سلوكيات والت�سرفات ، �سلم اهلل اجلميع من 

كل مكروه .

ال�سابط املدين/�سريفة بنت علي التوبية

اإدارة العالقات العامة

اأموم��ة قاتلة



ور
وقفة:مر

تدبر وتفكر وتاأمل واعتبار 

حوادث الطرقات اأ�سباب وم�سببات

حمد بن هالل العلوي

وزارة الرتبية والتعليم

طفح��ت الأخب��ار املتناقل��ة بني النا���ض حول احلوادث املروري��ة من ت�سادم وده���ض وتدهور مع دم��اء �سائلة واأرواح 

مزهوقة يف الطرقات؛  حتى �سارت هاج�سا قلقا يف اأو�ساط جمتمعنا العماين.

وحول هذا املو�سوع معنا وقفة تفكر حول الأ�سباب املتداولة  التي تقف وراء كل هذه احلوادث من وجهات خمتلفة 

ب��ني فئ��ات املجتمع.حيث تعد ال�سرعة الزائدة وعدم النتب��اه والن�سغال والعبث  اأثناء قيادة املركبة من اأ�سباب وقوع 

احلوادث بكافة اأنواعها )التدهور، الت�سادم بني املركبات، النحراف عن امل�سار، ال�سطدام بج�سم ثابت، الده�ض(.

بل تكاد تكون ال�سرعة الزائدة �سببا رئي�سا لوقوع احلادث.

وم��ن العج��اب اأن كثريا مما يرتدد ون�سمعه: اأن �سعف مهارة ال�سائق ت�س��كل ال�سبب احلقيقي يف وقوع احلادث، بحيث 

ينفي قائل هذه العبارة اأو يتجاهل بقية الأ�سباب كال�سرعة والن�سغال وعدم الرتكيز والنتباه اأثناء القيادة.

ف��ريى يف نف�س��ه قدرة التحكم باملركبة مع �سرعت��ه الزائدة، اأو ان�سغاله بكتابة ر�سالة ن�سي��ة، اأو وفتح قناة توا�سل 

اجتماعي يف هاتفه اأثناء القيادة.

كم من قائل لهذه العبارة اأ�سبح يف عداد املوتى، اأو من ذوي الإعاقات.
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ن   ِلَرُج��ٍل مِّ
ُ َّ
��ا َجَع��َل اهلل يق��ول �سبحان��ه وتع��اىل: » مَّ

َقْلَبنْيِ يِف َجْوِفِه ..... الأحزاب:4

فه��ل �ستجع��ل قلب��ك منتبه��ا للقي��ادة، اأم �ست�سغل��ه يف 

كتابة ر�سالة ن�سية؟

قَّ َوُهَو َيْهِدي   َيُقوُل احْلَ
ُ َّ
 »َذِلُك��ْم َقْوُلُكم ِباأَْفَواِهُكْم َواهلل

ِبيَل«  الأحزاب:4. ال�سَّ

ويجع��ل البع���ض الآخر ال�سوارع �سبب��ا رئي�سا يف وقوع 

احل��وادث حيث يرى اأن ال�سارع غري جي��د للقيادة ولذلك 

تك��ون احل��وادث واقع��ة، ف��كاأن هذا ن�س��ي اأن ال��ذي يقود 

املركب��ة هو ال�سائ��ق ولي�ض ال�سارع، فمن ال��ذي يتحكم يف 

قيادة املركبة من حيث ال�سري على ال�سارع؟

     بينما يرى البع�ض اأن �سبب احلوادث �سعف التوعية 

املروري��ة وقلة دوريات ال�سرطة، فه��ل ن�سيت يا اأخي اأنك 

تقود املركبة بكامل قواك العقلية ول�ست بحاجة اإىل من 

يوج��ه قيادتك، بل اأنت املتحكم يف قيادة مركبتك كيفما 

ت�ساء.

حينم��ا جند البع�ض الآخر ين�س��ب ذلك للقدر بحجة 

اأن م��ا �س��اء اهلل كان وم��ا مل ي�ساأ مل يكن، ول��ن ي�سيبنا اإل 

ما كتب اهلل لنا.

ل ي�سح لنا اأن نلقي ب�سوء ت�سرفاتنا على القدر، فاأنت 

م�س��وؤول ع��ن ت�سرفات��ك، نه��اك اهلل تع��اىل ع��ن القدوم 

يف املهال��ك، وحذرك م��ن عاقبة اأمرك، واأم��رك باحلذر، 

فال��ذي خلق��ك – �سبحان��ه وتع��اىل – و�س��ح ل��ك طري��ق 

ال�س��الح وال�سعادة وبني ل��ك اأ�سبابه، واأمرك بال�سري فيه، 

وحذرك من ال�سري يف طريق الف�ساد وال�سقاوة بعد اأن بني 

لك اأ�سبابه.

اأخي ال�سائق:

الإمي��ان بق�س��اء اهلل وق��دره ركن م��ن اأركان الإميان ، 

واهلل �سبحان��ه وتعاىل اأعلم مب��ا ي�سلحك اأكرث من علمك 

ب�سالح نق�س��ك حيث  اأر�سدك اإىل مقومات املحافظة على 

ج�س��دك ونه��اك عن كل م��ا ي��وؤدي اإىل تلف اأو ه��الك اأو 

اإحلاق الأذى باجل�سد.

َب��اِت َم��ا َرَزْقَناُكْم  َه��ا الَِّذي��َن اآَمُن��وا ُكُل��وْا ِمن َطيِّ ”َي��ا اأَيُّ
اُه َتْعُبُدون“  البقرة: 172 ِ اإِن ُكنُتم اإِيَّ

ّ
َوا�ْسُكُروْا هلِل

َباِئ��َث«  اخْلَ َعَلْيِه��ُم  ُم  َوُيَح��رِّ َب��اِت  يِّ الطَّ َلُه��ُم  »َوُيِح��لُّ 

الأعراف:157

»َوُكُل��وا َوا�ْسَرُب��وا َوَل ُت�ْسِرُفوا اإِنَُّه َل ُيِح��بُّ امْلُ�ْسِرِفنَي« 

الأعراف: 31

َرِحيم��ًا«  ِبُك��م  َكاَن   
َ َّ
اٱهلل َنّ  اإِ اأَنُف�َسُك��م  َتقُتُل��وْا  »َوَل 

الن�ساء:29

 
َ ّ
ْهُلَك��ِة َواأَْح�ِسُن��َوْا اإِنَّ اهلل ْيِديُك��ْم اإِىَل التَّ »َوَل ُتْلُق��وْا ِباأَ

ُيِحبُّ امْلُْح�ِسِننَي« البقرة:195

اأخي ال�سائق:

هال تاأملت معي تلك الن�سو�ض ال�سريفة:

األي���ض تناول الطعام وال�س��راب الطيب املغذي واملفيد 

للج�سد اأف�س��ل واأنقى من تناول الطعام وال�سراب اخلبيث 

املتلف للج�سد؟

األي���ض الغذاء بقدر اأنفع للج�سد م��ن الإ�سراف املوؤدي 

اإىل التخمة واملر�ض؟

األي���ض قت��ل النف�ض يتناف��ى مع رحم��ة اهلل عز وجل 

بخلقه؟

األي�ست املخاطرة يف الهالك تتنافى مع الإح�سان؟

اأخي ال�سائق:

الت��وكل عل��ى اهلل تع��اىل م��ع الأخ��ذ باأ�سب��اب احلذر 

جن��اة لنف�سك م��ن املهال��ك ب��اإذن اهلل تع��اىل ، واللتزام 

بالقواعد املروري��ة والإر�سادات التي �سممت وو�سعت من 

قبل املخت�سني طريق للنجاة باإذن اهلل تعاىل.

فك��م من ملت��زم بتل��ك القواع��د يفاجاأ مبته��ور يكون 

�سببا يف وقوع حادث عليه

وك��م من م�سرع ندم على �سرعت��ه بعد ان ا�سبح مقعدا 

عاجزا عن احلركة

وك��م م��ن خمط��ئ يف جت��اوزه اإما ب�سع��ف تقدي��ره اأو 

ب�سب��ب جت��اوزه مبكان ممن��وع �سار نادما عل��ى ما اقرتفت 

يداه.

اأخي ال�سائق:

    لعلك ت�سمع وترى ما يقع من حوادث على الطرقات، 

فه��ال اعت��ربت واأ�سفقت عل��ى نف�سك، وه��ال األزمت نف�سك 

النتباه وترك ما ي�سغلك اأثناء قيادتك للمركبة؟

ف��اهلل اهلل يف نف�سك ويف اأهل��ك ويف الآخرين، والروح 

حينم��ا تف��ارق اجل�س��د فاإنه��ا ل تع��ود، واإن كان��ت نف�سك 

عليك رخي�س��ة فهي غالية علينا جميعا )الوطن والقائد 

واملجتمع(.

اأخي ال�سائق:

اأنت تعلم ان:

 ال�سرع��ة املتهورة والعجلة املفرطة اأوقعت الكثري من 

احلوادث. فهال اعتربت؟

العبث والن�سغال وقلة النتباه اأثناء القيادة اأوقعت 

الكثري من الوفيات.فهال اعتربت؟

ال�سك��ر وال�سهر وقلة الن��وم ت�سببت يف عدم ال�سيطرة 

على املركبة فكانت العاقبة �سيئة. فهال اعتربت؟

اأخي ال�سائق:

كي��ف �ستطي��ب لك احلي��اة حينما تك��ون �سببا يف يتم 

طفل، اأو فقدان عائل لأ�سرة، اأو عجز �سخ�ضꜝ

كيف �سيهناأ لك عي�ض واأنت عاجز عن احلركة بعد ان 

كنت تدير اأمورك بنف�سكꜝ 

م��اذا �سيك��ون جوابك اأمام اهلل تع��اىل حينما ي�ستكي 

منك �سخ�ض، اأنك كنت ال�سبب يف موته؟

ومن مل ينفعه قليل احلكمة �سره كثريها. 



ضايا
ق

مراقبة و�سائل الت�سال
واأثرهما يف الإثبات اجلنائي

الرائد/ فهد بن �سيف  احلو�سني 

الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية

كفل��ت الأدي��ان ال�سماوي��ة حرم��ات وحريات وحق��وق لالإن�س��ان، قب��ل اأن تكفلها 

الد�سات��ري والقوان��ني الو�سعية، ول تختلف احلرمات ول احلريات من بلد اإىل اأخر، 

وبالتايل ل تختلف م�سادر حمايتها واإذا اختلفت يف �سيء، فاإمنا تختلف يف الو�سائل، 

ولكنه��ا ل تكاد تختل��ف يف م�سمونها واأ�سا�سه��ا ولالإن�سان خ�سو�سي��ات التي يجب اأن 

ينفرد معها اإىل نف�سه، وهو مطمئن اإىل خلوته، مطمئن اإىل اأن اأحدًا لن يقطع عليه 

تلك اخللوة، اأو يقتحم عليه خ�سو�سياته .

وم��ن هنا فاإن ا�سرتاق ال�سمع والت�سنت عل��ى الأحاديث اخلا�سة وت�سجيلها يعترب 

اعتداًء �سارخًا على احلياة اخلا�سة.

*
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واإذا كان��ت القوان��ني قد كفلت حماية تلك احلرمات، فاأغلب تلك القوانني حمت تلك 

احلرم��ات يف وق��ت مل يك��ن العلم قد ك�س��ف لنا عن و�سائ��ل واأجهزة علمي��ة تقتحم على 

الإن�سان خلوته، وتك�سف ال�ستار عما يدور يف تلك اخللوات من هم�ض ومناجاة .

ولك��ي يكون الدليل مقب��وًل يف الإثبات اجلنائي يجب اأن تكون و�سيلة احل�سول عليه 

م�سروع��ة، ومبعن��ى اأخر يجب اأن تك��ون الإجراءات الت��ي اإتبعت للح�س��ول على الدليل 

مطابقة لالأح��كام والقواعد ووفقًا لالإجراءات ال��واردة يف قانون الإجراءات اجلزائية 

ال�س��ادر باملر�سوم ال�سلطاين 99/97م معدًل باملر�س��وم ال�سلطاين رقم 2001/73م، فاإذا 

كان الدلي��ل ق��د و�سل اإلين��ا بو�سيلة غري م�سروعة اأنه��ار واأ�سبح ل قيمة ل��ه، ولقد كفل 

امل�س��رع العم��اين احلماي��ة اجلنائية حلرم��ة احلي��اة اخلا�سة ب��دءًا بالنظ��ام الأ�سا�سي 

للدول��ة ال�س��ادر باملر�س��وم ال�سلطاين رق��م)96/101(، حي��ث ن�ست امل��ادة )30(على اإن 

)حرية املرا�سالت الربيدية والربقية واملخاطبات الهاتفية وغريها من و�سائل الت�سال 

م�سون��ة، و�سريتها مكفولة، فال يجوز مراقبته��ا اأو تفتي�سها اأو اإف�ساء �سريتها اأو تاأخريها 

اأو م�سادرتها اإل يف احلالت التي يبينها القانون وبالإجراءات املن�سو�ض عليها فيه(

كم��ا اأن قانون الإجراءات اجلزائية يف امل��ادة )91(  خول ل�سلطات التحقيق حقوقًا 

اإ�ستثنائيه يف �سبط املرا�سالت والربقيات اأو الإطالع عليها اأو �سبط اجلرائد واملطبوعات 

والطرود اأو ت�سجيل الأحاديث التي جتري يف مكان خا�ض اأو مراقبة الهاتف اأو ت�سجيل 

املكامل��ات،  مت��ى كان  لذل��ك فائدة يف ظه��ور احلقيق��ة يف جناية اأو جنح��ة معاقب عليها  

بال�سجن مدة تزيد على ثالثة اأ�سهر، ويجب اأن يكون م�سببًا واأل تزيد مدته على ثالثني 

يومًا قابلة للتجديد مددًا اأخرى مماثلة اإذا اقت�ست م�سلحة التحقيق ذلك.

وعلة التجرمي اأ�سرتاق ال�سمع اأو ت�سجيل املكاملات ونقلها اأو التقاط �سورة ل�سخ�ض ما 

يف مكان خا�ض بجهاز من الأجهزة، علة التجرمي اأي�سًا اإذاعة اأو ا�ستعمال ولو يف عالنية 

ت�سجياًل اأو م�ستندًا متح�ساًل عليه باإحدى الطرق املبينة يف القانون، هي حماية حق كل 

�سخ���ض يف اأن يحيا حياته اخلا�سة مع �سمان��ات تكفل له حرمتها فال ينفذ اإليها �سخ�ض 

اإل بر�س��اء �ساح��ب هذه احلي��اة، غري اأنه ملا كان��ت م�سلحة التحقي��ق تقت�سي اللجوء يف 

بع���ض الأحي��ان اإىل مراقبة الأحادي��ث اخلا�س��ة وت�سجيلها، فقد اأج��از امل�سرع العماين 

بذل��ك ا�ستثن��اء م��ن القاع��دة الإ�سليه وب�س��روط خا�سة، وق��د حددت امل��ادة )90( من 

قان��ون الإجراءات اجلزائية على اأنه )ل يج��وز �سبط املرا�سالت والربقيات اأو الطالع 

عليها اأو �سبط اجلرائد واملطبوعات والطرود اأو ت�سجيل الأحاديث التي جتري يف مكان 

خا�ض اأو مراقبة الهاتف اأو ت�سجيل املكاملات بغري اإذن من الدعاء العام(.

وكم��ا نعلم اأن املكاملات الهاتفية تت�سمن اأدق تفا�سي��ل اأ�سرار النا�ض وخبايا نفو�سهم، 

ففيه��ا يطمئ��ن ال�سخ�ض اإىل �ساحبه خ��الل الأ�سالك فيبثه اأ�س��راره دون حرج اأو خوف 

من ت�سمع الغري، معتقدًا اأنه يف ماأمن ف�سول اأ�سرتاق ال�سمع، والأ�سل العام هواحرتام حق 

الإن�سان يف اخل�سو�سية وم�سروعية املراقبة هي ا�ستثناء يرد على الأ�سل العام.

فجوازيه مراقبة املكاملات الهاتفية ل يكون حقًا لالدعاء العام اإل:

• اإذا كانت هناك جرمية قد وقعت بالفعل .	

• واأن تكون هذه الإجراءات ال�ستثنائية، تفيد يف ك�سف احلقيقة .	

• واأن تك��ون اجلرمي��ة، جناي��ة اأي��ا كان��ت، اأو جنح��ة ب�س��رط اأن يكون معاقب��ًا عليها 	

بال�سجن ملدة تزيد على ثالثة اأ�سهر.

• ويهمنا يف هذا اأن نوؤكد اأن املراقبة هي اإجراء من اإجراءات التحقيق ل ال�ستدلل.	

املرا�س����الت  حرية 

ال��ري��دي��ة وال��رق��ي��ة 

الهاتفي��ة  واملخاطبات 

وغ���ره���ا م���ن و���س��ائ��ل 

االت�����س��ال م�����س��ون��ة�، 

و�س���ريتها مكف�ول���ة، 

فال يج������وز مراقبته��ا 

اأو تفتي�سه����ا اأو اإف�س��اء 

�سريته����ا اأو تاأخره�����ا 

اأو م�سادرته�����ا اإال ف��ي 

يبينه�����ا  التي  احلاالت 

ال��ق��ان��ون وب���االإج���راءات 

املن�سو�ص عليها فيه
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ضايا
ق

ماهية املراقبة الهاتفية:

يق�سد بها الت�سنت على املكاملات من ناحية، ومن ناحية 

اأخ��رى ت�سجي��ل املكامل��ات .ويكف��ي مبا�س��رة اإح��دى هاتني 

العمليتني )الت�سنت اأو الت�سجيل( لقيام املراقبة فقد تتم 

مبج��رد الت�سنت، وقد يكتفي بالت�سجي��ل الذي ي�سمع بعد 

ذلك ثم يفرغ م�سمونه يف املح�سر املعد لذلك.

ول يه��م الأداة امل�ستخدمة يف الت�سجيل طاملا اأنها نقلت 

اإلينا م�سمون هذه املكاملة وذلك لأن اخلط الهاتفي اخلا�ض 

ل��كل م�سرتك يجب اأن يكون حم��اًل حلماية خا�سة حفاظًا 

على ح��ق الإن�سان يف ال�سرية ول يج��وز اخلروج على هذه 

احلماية اإل باأمر من الإدعاء العام.

خطورة مراقبة املكاملات الهاتفية و�سرورتها:

تع��د مراقب��ة املكامل��ات  اأخط��ر م��ن الو�سائ��ل الأخرى 

الت��ي تق��ررت اإ�ستثناءًا عل��ى حق الإن�س��ان يف اخل�سو�سية 

كتفتي���ض املنازل اأو املركبات اأو املكاتب اأو �سبط املرا�سالت 

والإط��الع عليه��ا، لأن مراقبة املكامل��ات الهاتفية تتم دون 

عل��م الإن�س��ان ،وبالتايل تتيح �سم��اع وت�سجي��ل اأدق اأ�سرار 

حيات��ه اخلا�س��ة حي��ث يف�س��ي بتلقائي��ة اإىل اأ�سدقائ��ه 

اأو اأقارب��ه ب��اأدق اأ�س��راره اخلا�س��ة عل��ى نح��و ل ي�ستطيع 

التفتي�ض اأو الإطالع على الر�سائل اأن ي�سل اإليها. فخطورة 

مراقبة املكاملات الهاتفية اأنه��ا تك�سف اأدق اأ�سرار الإن�سان 

دون علم��ه ول تف��رق ب��ني مكاملة له��ا عالق��ة ب�سبب و�سع 

الهات��ف حت��ت املراقب��ة وغريه��ا م��ن املكامل��ات ف�س��اًل عن 

امتدادها لأ�س��رار اأ�سخا�ض اآخرين اأبرياء ملجرد ات�سالهم 

عن طريق الهاتف بال�سخ�ض املو�سوع حتت املراقبة.

لك��ن رغ��م خط��ورة مراقب��ة املكامل��ات الهاتفي��ة عل��ى 

حرمة احلياة اخلا�سة فاإن الفقه مل ينكر دورها واأهميتها 

لالأجه��زة الأمني��ة ،حي��ث متكنه��ا م��ن اإجها���ض العدي��د 

م��ن امل�سروع��ات الإجرامي��ة وك�س��ف غمو���ض العدي��د من 

اجلرائ��م و�سبط مرتكبيها فلي�ض من املقبول اأو املعقول اأن 

جنع��ل ا�ستغالل مزاي��ا املخرتعات والتكنولوجي��ا العلمية 

احلديثة حكرًا على املجرمني وحدهم ونحرم منها �سلطات 

الأمن.

حماية حق الإن�سان يف احلياة اخلا�سة:

اإن التق��دم العلم��ي والتقن��ي املذه��ل كان ل��ه جانب��ه 

ال�سلبي على حياة الإن�سان مثلما كان له من جانب اإيجابي 

يف ت�سهي��ل معي�سته واأه��م ما يف اجلانب ال�سلبي هو اأخرتاق 

احلاج��ب وتهدي��د حيات��ه اخلا�س��ة مم��ا اأدى اإىل تعرية 

الإن�س��ان معنوي��ًا وفكريًاٍ وج�سديًا لك�س��ف اأ�سراره وتهديد 

اإىل  املتط��ورة  الأجه��زة احلديث��ة  اأدت  .ولق��د  حريات��ه 

اأخرتاق  حياته اخلا�سة ولكن:

ال�سريع��ة  فقه��اء  الإ�سالمية:اأجتم��ع  ال�سريع��ة 

الإ�سالمي��ة يف الراأي على حرمة احلي��اة اخلا�سة فحرمة 

امل�سك��ن و�سري��ة احلدي��ث ت�سونهم��ا ال�سريع��ة الإ�سالمية 

باآيات قراآنية واأحاديث نبوية غاية يف الو�سوح والدللة 

ق��ال اهلل تع��اىل يف حمك��م التنزي��ل {ي��ا اأيه��ا الذين 

اآمن��وا ل تدخل��وا بيوت��ًا غ��ري بيوتك��م حت��ى 

ت�ستاأن�سوا وت�سلموا على اأهلها} �سدق اهلل العظيم 

– الآي��ة )26(من �س��ورة النور-، ويق��ول اهلل تعاىل اأي�سًا 
اأيها الذين اآمنوا اجتنب��وا كثريًا من الظن....“ �سدق  ”ي��ا 
اهلل العظي��م – الآي��ة )12( من �سورة احلجرات -، ويقول 

امل�سطف��ى علي��ه ال�س��الة وال�سالم )م��ن اإطل��ع يف بيت قوم 

بغ��ري اإذنه��م فقد حل له��م اأن يفقئوا عين��ة ،ففقئوا عينة 

ف��ال دية له ول ق�سا�ض( ، ويق��ول )�ض( )فمن اأ�ستمع اإىل 

حدي��ث قوم �سب يف اأذنه الآنك(  وه��و الر�سا�ض اخلال�ض 

املذاب اأي كناية من العقاب ال�سديد يف الآخرة.

النظ��ام الأ�سا�س��ي للدول��ة : حر���ض امل�س��رع العم��اين 

عل��ى جممل من احلقوق واحلري��ات العامة، كحرية الراأي 

الواردة يف املادة 29 وحرية املرا�سالت الربيدية والربقية 

واملخاطبات الهاتفية املن�سو�ض عليها يف املادة 30 وحرية 

ال�سحاف��ة والطباعة والن�سر املن�سو�ض عليها يف املادة31، 

وح��ق الجتماع املكفول مبقت�سي امل��ادة 32.... الخ. كافة 

ه��ذه احلق��وق واحلريات املنظم��ة بقوانني قرره��ا النظام 

الأ�سا�س��ي واأكد عليها، غري اأنه لدواعي ال�سالح العام ترك 

للت�سريعات والقوانني املكملة اأمر تنظيمها. 

فمن وجهة نظري  اإن املرا�سالت التي يتبادلها الإن�سان 

م��ع غ��ريه �س��واًء اأكان��ت مرا�س��الت بريدي��ة اأو بال��ربق اأو 

خماطب��ات هاتفي��ة، هي �س��ر من اأ�س��رار الإن�س��ان وحرمه 

م��ن حرماته و�سيء ل�سيق بذاته، وم��ن هنا يلزم اأحاطتها 

بالرعاي��ة وعدم انتهاكها والإطالع عليها بغري علمه، حتى 

ول��و كان هو نف�سه مق�سرًا يف احلف��اظ عليها، ولي�ض املنهي 

عنه جم��رد الإطالع عليها بغري علم �ساحبه��ا، واإمنا اأي�سا 

منه��ي ع��ن م�سادرته��ا اأو اإعدامها اأو اإخفائه��ا عن �ساحبها 

اأو اأي��ة و�سيلة اأخرى متثل اعت��داًء على حق الإن�سان فيما 

يتعلق باملرا�سالت واملخاطبات التي تخ�سه.

وق��د حر�ض النظ��ام الأ�سا�سي على تقري��ر هذا احلق، 

بالن���ض الآت��ي للم��ادة 30 )حري��ة املرا�س��الت الربيدية 
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والربقي��ة واملخاطبات الهاتفي��ة وغريها من و�سائل الت�سال م�سون��ة، و�سريتها مكفولة، 

ف��ال يجوز مراقبتها اأو تفتي�سه��ا اأو اإف�ساء �سريتها اأو تاأخريها اأو م�سادرتها اإل يف احلالت 

الت��ي يبينها القان��ون وبالإجراءات املن�سو���ض عليها فيه(.ويالحظ على ه��ذا الن�ض اأنه 

اأول ا�ستخ��دم عب��ارة )وغريها من و�سائ��ل الت�سال م�سونة(، مما ي�ستف��اد منه اأن �سيانة 

حرم��ة املرا�س��الت واملخاطبات ل تقت�سر على م��ا ورد منها بالن�ض وه��ي املتعلقة بالربيد 

وال��ربق والهاتف، واإمنا متت��د اإىل غريها من و�سائل الت�سال الأخرى احلالة منها اأو التي 

�سوف ي�ستحدثها العلم م�ستقباًل.والأمر الثاين اأن هذه احلرمة لي�ست مطلقة كي ل ينجم 

ع��ن ا�ستغاللها وقوع ال�سرر بال�سالح العام للدولة وخا�س��ة فيما يتعلق باأمنها الداخلي اأو 

اخلارج��ي اأو باقت�ساده��ا القومي اأو امل�سا�ض بحريات الغري، ول��ذا حر�ض النظام الأ�سا�سي 

على اأن يكون التمتع بهذا احلق حمكوما مبا ي�سعه امل�سرع من تنظيم.

الن�سو���ض القانونية:نظم قانون الإجراءات اجلزائي��ة يف مواده من )90 – 93(، 

الإج��راءات القانوني��ة الواجب اإتباعها ملراقب��ة املكاملات الهاتفي��ة اأو ت�سجيلها اأو �سبط 

املرا�س��الت والربقي��ات اأو الإط��الع عليه��ا اأو �سب��ط اجلرائ��د واملطبوعات والط��رود دون 

الأ�سرار مب�سالح اخلا�سة اأو العامة. 

املواثيق واملعاهدات الدولية:ن�ست املواثيق واملعاهدات على حماية حق الإن�سان 

يف حرم��ة حياته اخلا�سة، وهو ما اأكدته امل��ادة)12( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 

ال�س��ادر ع��ن اجلمعية العامة ل��الأمم املتحدة �سن��ة 1948م ، واملادة )17( م��ن التفاقية 

الدولية حلق��وق الإن�سان املدنية وال�سيا�سية ال�سادرة عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

يف �سنة 1966م ، واملادة )8( من التفاقية الأوربية حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية 

التي مت التوقيع عليها يف روما �سنة 1950م.

 املراقبة اإجراء من اإجراءات التحقيق ل ال�ستدلل:

اأن ماأموري ال�سبط الق�سائي ل يجوز لهم الت�سنت  على املكاملات الهاتفية اأو ت�سجيلها 

قبل اأو بعد بدء التحقيق الإبتدائي دون احل�سول على اإذن من الإدعاء العام ، ولهذا يكاد 

الإجم��اع اأن ينعقد يف الفقه والق�ساء على اإدان��ة مراقبة املكاملات الهاتفية قبل فتح باب 

التحقي��ق البتدائ��ي، ويجب احلكم ببط��الن املح�سر الذي اأعدة بن��اء على هذه املراقبة 

غري القانونية .

حظ��ر الت�سن��ت على املكامل��ات الهاتفية الدائ��رة بني املحامي واملته��م واأ�سا�سها 

القانوين:

احلظر هنا يرتد اإىل اأ�سل عام هو احرتام �سر املهنة وهو �سر عام ومطلق ويتفرع عنه 

اح��رتام �سرية املرا�س��الت بني املحامي وعميلة ،واحرتام �سري��ة املكاملات الهاتفية بينهما 

ول ي�س��رتط حلماية �سرية املرا�س��الت اأو املكاملات بني املحامي وموكلة اأن تكون املرا�سالت 

اأو املكامل��ات لحق��ه لالتف��اق النهائ��ي بينهما عل��ى توىل املحام��ي الدفاع عن��ه، بل ت�سمل 

احلماي��ة املرحل��ة التمهيدية هذا الأتفاق، وينتهي احلق يف ال�سرية اإذا خرج املحامي عن 

دوره ور�سالت��ه يف الدف��اع ع��ن موكلة واأ�سحى فاعاًل مع��ه اأو �سريكًا ل��ه يف اجلرمية ، ففي 

هذه احلالة ل ميكنه اأن يتح�سن خلف �سر املهنة اأو حظر الت�سنت على حمادثة مع موكلة 

وت�سب��ح مراقبة مكاملات��ه الهاتفية اأمرًا م�سروع��ًا، ويتفرع عن هذا املب��داأ الدفع ببطالن 

الإج��راءات الت��ي بنيت على مراقبة غ��ري م�سروعة للمكاملات الهاتفي��ة ملخالفة املراقبة 

ملبداأ احلق يف الدفاع ومبداأ �سر مهنة املحاماة.

املراجع:

• النظام الأ�سا�سي للدولة.	

• قانون الإجراءات اجلزائية .	

د.اأبو العال عقيدة.

• موؤلف ل�سمري الأمني املحامي.	

الآية )26( من �سورة النور.. 1

�س��ورة . 2 م��ن   )12( الآي��ة 

احلجرات.

ال يج����وز �سب���ط 

املرا�س��الت والرقيات اأو 

االطالع عليه�ا اأو �سبط 

اجلرائ��د واملطبوع����ات 

اأو ت�س�جي���ل  والط���رود 

االأحاديث الت���ي جت���ري 

اأو  خ�����ا���ص  م��ك��ان  يف 

اأو  ال��ه��ات��ف  م��راق��ب�����ة 

ت�سجيل املكاملات بغر 

اإذن من االدعاء العام.

* دكتوراه يف علوم ال�سرطة 
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عن ال�حب��������ض الإح�ت�ي��اط����������ي 

املالزم اأول / اإ�سحاق بن �سامل التوبي*

اإدارة ال�سوؤون القانونية

التعوي�ض
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يح��ق���ق  وال 

ال�س��خ���ص  ات�ه�����ام 

اجلرمي��ة  باإرت��كاب 

اأو  اأقوال���ه  و�س��ماع 

االأمر  دون  ا�س��تجوابه 

احتياطي��ًا  بحب�س��ه 

التع��ر���ص  معن����ى 

للمطالب���ة  املح�ق��ق 

بالتعوي�ص عن احلب�ص 

.
)3(

االحتياطي  ومل ي��رتك امل�سرع م��دة احلب�ض الحتياطي التي ق�ساها املته��م واإمنا اأجاز خ�سمها 

من مدة العقوبة املحكوم بها عليه اأو خ�سمها مبقدار الغرامة املقررة �سده.

بي��د اإن امل�سكل��ة تث��ور عن��د ع��دم ثبوت ارت��كاب املته��م للجرمي��ة املن�سوب��ة اإليه،  

ك�س��دور ق��رار حفظ التحقيق حفظًا نهائي��ًا لعدم ثبوت التهمة �س��د املتهم،  اأو تق�سي 

حمكم��ة املو�سوع برباءة املته��م، ول يكون الأخري قد ارتكب اأي��ة جرمية اأو حتقق اأي 

م��ن الفرو���ض التي قررتها قاع��دة خ�سم مدة احلب���ض الحتياطي من م��دة العقوبة،  

فه��ل يكف��ي الإفراج عن املتهم فقط؟ اأم يكون له احل��ق يف املطالبة بالتعوي�ض عن مدة 

احلب���ض الإحتياط��ي الت��ي ق�ساها من اأجل تل��ك اجلرمية؟ وما هي اجله��ة التي تلتزم 

بالتعوي�ض؟ هل هي ال�سلطة الآمرة باحلب�ض الحتياطي اأم الدولة ب�سفة عامة ؟

ل �س��ك يف اأن تقدي��ر �سلطة التحقي��ق البتدائي اأو النهائي ب�س��رورة حب�ض املتهم 

ل�س��رورات تقت�سيه��ا م�سلح��ة التحقي��ق ق��د يعرتي��ه اخلط��اأ،  اإذ هو مبني عل��ى ال�سك 

والتقدي��ر ل اجل��زم واليق��ني،  ول ميك��ن القول باإعفائها م��ن م�سوؤولي��ة الأ�سرار التي 

ترتب��ت عل��ى املته��م،  اإذ العربة مبا يت��م تقريره م��ن م�سوؤولية جزائي��ة ل اإىل ما يتم 

افرتا�سه اأو توقعه،  واإل كان ذلك ع�سفًا باحلريات واحلقوق الفردية.

والتعوي���ض ع��ن احلب���ض الحتياط��ي يل��زم اأن تك��ون اأحكام��ه مبين��ة يف قان��ون 

الإج��راءات اجلزائية بح�سبان اأن احلب���ض الحتياطي اإجراء من اإجراءات التحقيق 

البتدائي الذي يتخذ يف كافة مراحل الدعوى العمومية،  اإل انه وبا�ستقراء ن�سو�ض 

قان��ون الإج��راءات اجلزائية يتب��ني لنا عدم تن��اول ن�سو�سه اأحكام ذل��ك التعوي�ض،  

مم��ا يدعونا بداية اأن نعر�ض لل�سروط الالزم توافره��ا للمطالبة بالتعوي�ض، ثم نبني 

م��دى م�سوؤولية الدولة عن ذلك التعوي�ض، واأخريًا نبني الو�سع القانوين للتعوي�ض عن 

احلب�ض الحتياطي يف الت�سريع العماين .

املطلب الأول

�سروط املطالبة بالتعوي�ض

1- التعر�ض للحب�ض الإحتياطي : 

ي�سرتط  للمطالبة بالتعوي�ض عن احلب�ض الإحتياطي ثبوت تعر�ض املتهم للحب�ض 

الإحتياط��ي، ويتحق��ق ذل��ك ب�سدور قرار م��ن �سلطة التحقي��ق البتدائ��ي اأو النهائي 

بحب�س��ه احتياطي��ًا، مم��ا يرتت��ب على ذلك حتق��ق �سرره امل��ادي واملعنوي ج��راء ذلك 

احلب�ض)1(.

ول يحق��ق اته��ام ال�سخ���ض باإرت��كاب اجلرمي��ة و�سم��اع اأقوال��ه اأو ا�ستجوابه دون 

الأم��ر بحب�س��ه احتياطي��ًا معن��ى التعر�ض املحق��ق للمطالب��ة بالتعوي�ض ع��ن احلب�ض 

الحتياطي)2(.

ل ريب يف اأن �سلطة الأمر باحلب�ض الحتياطي تتخذ قرار 

حب�ض املتهم احتياطيًا بناًء على الدلئل املتوفرة لديها، وقد 

يرتت��ب عل��ى ذل��ك التقدير رغ��م م�سروعيته �س��رر املحبو�ض 

احتياطي��ًا �س��ررًا اجتماعيًا ونف�سيا واقت�سادي��ا، ويبدو ذلك 

ال�سرر اأكرث حتققًا عند عدم ثبوت ما ن�سب اإىل املتهم.
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2- �سدور ق��رار حفظ التحقي��ق البتدائي اأو �سدور 

حكم نهائي بالرباءة:

اأن��ه اإذا ا�س��در الدع��اء الع��ام ق��رارًا بحف��ظ  بي��د 

الدع��وى نهائيًا اأو �سدر حكم نهائي برباءة املتهم فعندئذ 

يجوز للمتهم املطالبة بالتعوي�ض عن احلب�ض الحتياطي 

لثبوت عدم م�سوؤوليته عن الفعل املن�سوب اإليه)3(.

3- حتقق �سرر طالب التعوي�ض :

ويتمث��ل ال�س��رر امل��ادي للمحبو���ض احتياطي��ًا يف فقدانه 

وظيفت��ه و�سياع م�ساحله خالل فرتة حب�سه ، كما اأنه قد 

يوؤثر على تعامالته املالية مع اآخرين)4(.

اأم��ا ال�سرر املعن��وي فيتحقق باإ�س��اءة �سمعته يف جمتمعه 

وب��ني اأف��راد اأ�سرته ويف حمي��ط وظيفته وفق��دان الثقة 

بالتعامل معه)5(.

املطلب الثاين 

مدى م�سوؤولية الدولة عن التعوي�ض 

ق��د تنته��ي دع��وى املخا�سمة بع��دم ثب��وت التعوي�ض 

للمحبو���ض احتياطي��ًا،  وق��د يح��دث اأحيان��ًا يف حال��ة 

ثبوته��ا عدم ق��درة من تقرر م�سوؤوليت��ه عن ذلك احلب�ض 

الحتياط��ي و�س��در �سده حك��م التعوي�ض الوف��اء بذلك 

التعوي�ض كاأن يكون مع�سرًا ، ويف حالة ثالثة قد ل ت�سند 

امل�سوؤولية ل�سخ�ض معني،  فهل يجوز ملن يطالب بالتعوي�ض 

مطالب��ة الدول��ة عن الأ�سرار التي حلق��ت به جراء ذلك 

اأن الآم��ر باحلب���ض  احلب���ض الحتياط��ي )6( باإعتب��ار 

الحتياطي موظفًا اأخذًا بقاعدة ” م�سوؤولية الدولة عن 

اأعمال موظفيها“؟

القاع��دة العامة يف الت�سريع العم��اين عدم م�سوؤولية 

الدول��ة عن اأعمال ال�سلط��ة الق�سائية،  وا�ستثناًء تقرير 

تل��ك امل�سوؤولي��ة يف ح��الت حم��ددة ع��ن طري��ق دع��وى 

املخا�سمة.

املطلب الثالث 

التعوي�ض يف قانون الإجراءات اجلزائية

بين��ا م�سبقا اأن ن�سو�ض قانون الإج��راءات اجلزائية 

ق��د خلت م��ن الن�ض على ح��ق املتهم املحبو���ض احتياطيًا 

يف التعوي���ض عم��ا اأ�سابه من اأ�س��رار مادية اأو معنوية يف 

حال��ة حف��ظ التحقيق نهائيا اأو �س��دور حكم براءته من 

املحكمة املخت�سة.

ويث��ور الت�س��اوؤل يف ظ��ل ع��دم وج��ود تل��ك الن�سو�ض 

عن كيفية مطالب��ة املتهم املحبو�ض احتياطيًا عند ثبوت 

براءته اأو حفظ التحقيق نهائيًا ؟

املته��م  اأن  عل��ى  الت�سريع��ات  اأغل��ب  تتف��ق 

املحبو���ض احتياطي��ًا يف مث��ل تل��ك احلالت 

احلق يف املطالبة بالتعوي�ض عن ما حلقه من 

اأ�سرار مادي��ة ومعنوية اتباع اأحد طريقني،  

الأول ه��و اللجوء بالتعوي�ض على م�سدر اأمر 

حب�س��ه احتياطي��ًا ب�سفت��ه ال�سخ�سي��ة عن 

طريق دع��وى املخا�سم��ة، والطري��ق الثاين 

هو التما���ض اإعادة النظ��ر يف احلكم ال�سادر 

باإدانته متى توافرت �سروطه.

اأوًل : خما�سم��ة الق�س��اة واأع�س��اء الدعاء 

العام :

اأح��د  يق�س��د باملخا�سم��ة دع��وى ترف��ع بطل��ب م��ن 

اخل�س��وم على القا�س��ي اأو ع�سو الإدع��اء العام ل�سبب من 

الأ�سب��اب املبينة يف القانون ل�سمان عدم اتخاذ مقا�ساته 

و�سيلة للت�سهري به )7(.

وقد بينا م�سبقًا اأن �سلطة الأمر باحلب�ض الحتياطي 

حم�سورة يف �سلطة التحقيق البتدائي ممثلة يف الإدعاء 

الع��ام اأو املحكمة املخت�سة بنظر الدع��وى، وبالتايل فاإن 

دع��وى املخا�سم��ة تقام عل��ى اإحداهما يف حال��ة مطالبة 

املتهم بالتعوي�ض عن حب�سه اإحتياطيًا.

ويتف��ق الفق��ه)8( اأن مطالب��ة املته��م بالتعوي�ض عن 

طريق نظام خما�سمة الق�ساة تكتنفه ال�سعوبة ولي�ض من 

ال�سه��ل احل�سول على التعوي�ض ع��ن احلب�ض الإحتياطي، 

اأو  لإحاط��ة الق�س��اة ب�سمان��ات حت��ول دون م�ساءلته��م 

اتخاذ مقا�ساتهم للت�سهري بهم)9(.

وق��د عمد امل�س��رع العم��اين اإىل الت�سييق من احلالت 

اجلائز فيها اإقامة دعوى املخا�سمة،  اإذ تبنى معيار اخلطاأ 

اجل�سي��م حت��ى يحف��ظ لالدع��اء الع��ام والق�س��اء هيبته 

)10(،  اإذ تن���ض امل��ادة )329( م��ن قان��ون الإج��راءات 
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الجراءات اجلزائية الحتادي- دار النه�سة العربية2008م - �ض355.

د. اأم��ني حمم��د م�سطف��ى – املرج��ع ال�ساب��ق- ���ض116 ، على حمم��د احلو�سن��ي – املرج��ع ال�سابق- . 8

�ض362.

د. حممد عبد اللطيف فرج – املرجع ال�سابق-�ض258.. 9

د. ع��ادل يحي��ى – ال�سوابط امل�ستحدثة للحب�ض الحتياط��ي ط1 – دار النه�سة العربية 2007م - . 10

���ض129، وق��د جاء يف قرار حمكمة النق���ض امل�سرية ” القا�سي ل ي�ساأل ع��ن اأي خطاأ يرتكبه واإمنا 

ي�ساأل اإذا اخل اإخالًل ج�سيمًا وقد ن�ض امل�سرع على الأحوال التي ت�سلح �سببًا ملخا�سمة الق�ساة وهذه 

الأح��وال وردت عل��ى �سبي��ل احل�سر بحي��ث ل يجوز باأي حال م��ن الأحوال رفع دع��وى املخا�سمة يف 

غريه��ا وم��ن باب اأوىل ل يجوز اي�سًا اأن ترفع على القا�سي اأو ع�سو النيابة العامة دعوى مب�سوؤوليته 

ع��ن اأي عم��ل ق��ام به بحك��م وظيفت��ه واإل كان��ت الدعوى غ��ري مقبولة“ نق���ض 29 مار���ض 1962 – 

جمموعة اأحكام النق�ض �ض 13 �ض 360.

املراجع: 

* ماج�ستري يف القانون.

املدني��ة والتجاري��ة عل��ى اأنه :“ يج��وز خما�سمة الق�س��اة واأع�ساء الدع��اء العام يف 

الأح��وال الآتي��ة: اأ- اإذا وق��ع من القا�س��ي اأو ع�سو الدعاء الع��ام يف عملهما غ�ض اأو 

تدلي���ض اأو خط��اأ مهن��ي ج�سي��م . ب- يف الأح��وال الأخرى الت��ي يق�سي فيه��ا القانون 

مب�سوؤولية القا�سي واحلكم عليه بالتعوي�ض“.

ثانيًا : طلب اإعادة النظر :

تفرت���ض ه��ذه احلال��ة �سدور حكم ب��ات على املته��م املحبو�ض احتياطي��ًا وبدء يف 

تنفي��ذ العقوبة – عدا العدام-  ثم تق��دم بطلب التما�ض اإعادة النظر، وقد حددت 

امل��ادة )268( م��ن قانون الإجراءات اجلزائية احل��الت التي يجوز فيها تقدمي طلب 

اإعادة النظر .  

واإذا قب��ل طل��ب اإع��ادة النظر وق�سي ب��رباءة املتهم فال يك��ون يف مكنة الأخري اإل 

احل�س��ول على التعوي���ض املعنوي عن ما حلقه م��ن اأ�سرار مادية ومعنوي��ة،  واملتمثلة 

يف ن�س��ر حكم براءت��ه يف اجلريدة الر�سمي��ة وجرائد الن�سر، اإذ تن���ض املادة )277( 

م��ن قانون الإجراءات اجلزائية على ان��ه :“ كل حكم �سادر بالرباءة بناًء على طلب 

اإعادة النظر يجب ن�سره على نفقة الدولة يف اجلريدة الر�سمية ويف اإحدى اجلرائد 

املحلية يختارها �ساحب ال�ساأن“. 
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كالب ال�سرطة ذراٌع اأمنيةت

متابعات: 

النقيب/حممد بن نا�سر احلنظلي

وحدة �سرطة اخليالة

الرقيب/اأ�سيلة بنت مرهون العامرية 

اإدارة العالقات العامة 
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املقر الرئي�سي احلايل مبنطقة العذيبة )املطار(:

ي�سم املق��ر الرئي�سي مدر�سة التدريب بكل التخ�س�سات 

املوجودة بالق�سم لتدريب كالب احلرا�سة ، والعرو�ض وف�ض 

ال�سغب ، واقتفاء الأثر، والك�سف عن املخدرات والبحث عن 

املتفجرات ، وكالب البحث عن اجلثث والأ�سخا�ض املفقودين 

.

 كم��ا يتم عقد دورة تاأ�سي�سية لالأفراد امللتحقني حديثا 

بالق�س��م يف جمال معاملة كالب ال�سرطة  لتمارين الإطاعة  

وذل��ك ملدة )3( اأ�سهر حتت اإ�س��راف مدربني اأكفاء �سواء من 

�سرطة عمان ال�سلطانية وبع�ض من املدربني األأجانب ، واأي�سا 

يتم عقد دورات تدريبي��ة داخلية مبدر�سة كالب ال�سرطة 

مبختلف التخ�س�سات ، ويتم اإر�سال اأفراد لدورات خارجية 

بالتن�سيق مع ق�سم التدريب بالوحدة ، واأحيانا يتم التعاقد 

مع خرباء ومدربني من خارج ال�سلطنة لال�ستفادة من اأحدث 

اخلربات التدريبية.

 وي�سم الق�سم اأي�سا فريق البح��ث والإنقاذ بالإ�سرتاك 

م��ع الإدارة العام��ة للدف��اع امل��دين للقيام بعملي��ات البحث 

عن اجلثث والأ�سخا�ض املفقودي��ن يف الأودية ويف انهيارات 

املب��اين ، ويقوم ق�سم كالب ال�سرط��ة بالتغطية الأمنية يف 

مه��ام احلرا�سة والدوريات وف�ض ال�سغب واجلرائم والبحث 

عن املتفجرات وعمليات امل�سح الأمني عند اإنعقاد املوؤمترات 

املهمة ، ويقوم الق�سم مب�ساندة قيادة �سرطة املهام اخلا�سة 

) اإدارة املتفج��رات( بامل�س��ح الأمن��ي ملواق��ع الحتف��الت 

الر�سمي��ة املختلف��ة والفنادق التي يتم فيها عق��د الندوات 

واملوؤمت��رات ، وامل�سح الأمني للم�س��ارات اأثناء حترك املوكب 

ال�سام��ي ، كما يقوم مب�ساندة فري��ق الإدارة العامة ملكافحة 

املخ��درات واملوؤث��رات العقلي��ة يف مداهم��ة اأوكار مهرب��ي 

ومروجي املخدرات والتفتي�ض يف املن��ازل والأماكن الأخرى 

عند الطلب . وتقوم كالب ال�سرطة بتقدمي العرو�ض امل�سلية 

يف الحتفالت الر�سمية واملنا�سب��ات العامة ويف اجلامعات 

واملدار�ض احلكومية واخلا�سة لتعريف املجتمع بالدور الذي 

يق��وم به الق�س��م ، وخللق رابط��ة قوية بني اأف��راد املجتمع 

وق�س��م كالب ال�سرطة وتعريفهم عن الدور الإيجابي الذي 

تق��وم به ه��ذه الكالب ، وي�س��م ق�س��م كالب ال�سرطة ق�سمًا 

لتوليد املحلي للكالب من �ساللت م�ستوردة لتتالءم مع طق�ض 

ال�سلطن��ة  وحر�س��ا على عن�سر الذكاء ل��دى الكالب ل يتم 

العتم��اد على التولي��د املحلي فقط بل ي�ستم��ر ال�سترياد 

من اأجل تقوية ال�سالل��ة واملحافظة على حدة الذكاء لدى 

الكالب املولودة حمليًا .

 فرع كالب ال�سرطة مبطار م�سقط الدويل: 

اأن�سئ هذا الفرع يف عام 1984 �سمن الإدارة العامة لأمن 

املط��ارات وي�سم جمموعة م��ن كالب البحث عن املتفجرات 

واملخدرات ويقوم بتغطية العمل يف منطقة ال�سحن ال�سادر 

وتفتي���ض بع�ض الرح��الت امل�ستبه به��ا . ويعمل عل��ى مدار 

ال�ساع��ة يف �سالتي الركاب املغادرين والقادمني ويف عمليات 

الط��وارئ بالإ�س��رتاك م��ع قي��ادة �سرط��ة امله��ام اخلا�س��ة 

اإدارة املتفج��رات وفري��ق الإدارة العامة ملكافحة املخدرات 

واملوؤثرات العقلية .

وعندما يكتمل التو�سع يف مطار م�سقط الدويل واملتوقع 

افتتاحه يف عام 2014م  �سيتو�سع و�سوف تكون هناك اأعداد 

اأخرى من هذا الق�سم اأي�سًا يف القوة الب�سرية التي من املتوقع 

اأن ت�سل اإىل نحو 92 فردا  ويف القوة احليوانية كذلك.

فرع كالب ال�سرطة فرع الوطية مبحافظة م�سقط: 

يعم��ل هذا الف��رع الذي مت اإن�ساوؤه ع��ام 1989 للتغطية 

الأمنية يف حدود حمافظة م�سقط من ولية ال�سيب وحتى 

لوح��دة  التاب��ع  ال�سرط��ة  كالب  ق�س��م  يع��د 

�سم��ن  املهم��ة  الأق�س��ام  اأح��د  اخليال��ة  �سرط��ة 

املنظوم��ة ال�سرطي��ة التي تقوم مبه��ام عديدة من 

بينها:- تعقب اآثار املجرمني واملتورطني يف ق�سايا 

املخ��درات وال�سرق��ة وال�سطو والقت��ل وغريها من 

اجلرائ��م التي تكون يف كثري م��ن الأحيان غام�سة 

، ول��كالب ال�سرطة كذل��ك ح�سور وا�س��ح واأهمية 

بالغ��ة فلطامل��ا كان��ت اأح��د اأذرع رج��ل ال�سرط��ة 

يف اأداء ر�سالت��ه ، بالإ�ساف��ة اإىل قيامه��ا  اأدوارا 

ا�ستعرا�سي��ة �سيق��ة يف املنا�سب��ات والحتف��الت 

املختلف��ة. اأن�سئ هذا الق�س��م يف عام 1976م وكان 

مقره الرئي�سي يف الإدارة العامة لل�سجون باملنومة 

�سابق��ا ومت نقل��ة اإىل منطق��ة العذيب��ة ) املط��ار 

( يف نهاي��ة ع��ام 2006م ، ويعمل جنب��ا اإىل جنب 

مع القي��ادات والت�سكيالت الأمني��ة يف املحافظات 

اجلغرافي��ة به��دف مكافح��ة الق�ساي��ا واجلرائ��م 

املختلفة ، وي�سم الق�سم الفروع التالية:-
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ولية قريات ، للتحرك يف البالغات اجلرمية املختلفة على 

مدار ال�ساعة وعند الطلب وامل�سح الأمني ملواقع الحتفالت 

الر�سمي��ة املختلف��ة والفنادق التي يتم فيها عق��د الندوات 

واملوؤمت��رات ، وامل�س��ح الأمني مل�س��ارات اأثناء حت��رك املوكب 

ال�سامي ، كما يقوم الق�سم مب�ساندة فريق مكافحة املخدرات 

يف مداهم��ة اأوكار مهربي وجتار املخ��درات وتفتي�ض املنازل 

والأماكن الأخرى ، كما يوؤدي اأعمال احلرا�سات الأمنية على 

املن�ساآت الهامة يف حدود حمافظة م�سقط ، التم�سيط الأمني 

يف ميناء ال�سلطان قابو�ض.

فرع كالب ال�سرطة مبنفذ الوجاجه الربي: 

 اأن�سئ هذا الفرع يف عام 1983م مبنفذ الوجاجه الربي 

�سمن قيادة حمافظة �سمال الباطنة والذي يقع بني حدود 

ال�سلطنة ودول��ة الإمارات العربية املتح��دة ، ويوؤدي عمله 

للتغطي��ة الأمني��ة يف �ساحة اجلم��ارك ويعم��ل يف تفتي�ض 

املركب��ات القادمة واملغ��ادرة املحمل��ة بالأمتع��ة والب�سائع 

ويف حال��ة ال�ستب��اه ، ويقوم بالتغطي��ة الأمنية للبالغات 

اجلرمي��ة املختلفة على مدار ال�ساعة وعن��د الطلب بدايًة 

م��ن الوجاجه وحتى ولي��ة اخلابورة ، كم��ا يقوم بتفتي�ض 

املركبات امل�ستبه بها واملن��ازل وغريها عند الطلب يف حدود 

حمافظة �سمال الباطنة .

فرع كالب ال�سرطة مبنفذ حفيت الربي:

اأن�سى هذا الفرع يف عام 1983 مبنفذ حفيت الربي �سمن 

قي��ادة حمافظة الربمي��ي ، والذي يقع بني حدود ال�سلطنة 

ودولة الإمارات العربية املتحدة ، ويوؤدي عمله يف التغطية 

الأمني��ة يف �ساح��ة اجلمارك وتفتي���ض املركب��ات القادمة 

واملغادرة املحملة بالأمتعة والب�سائ��ع ويف حالة ال�ستباه ، 

كما يق��وم بالتغطية الأمنية للبالغ��ات اجلرمية املختلفة 

على مدار ال�ساعة وعند الطلب يف حدود واخت�سا�ض قيادة 

املحافظة . 

فرع كالب ال�سرطة بقيادة �سرطة حمافظة ظفار:

يعم��ل هذا الف��رع منذ اإن�سائ��ه ع��ام 1977 �سمن قيادة 

�سرط��ة حمافظة ظف��ار ويغطي عمليات اأم��ن مطار �ساللة 

املدين لتفتي���ض اأمتعة املغادرين على م��دار ال�ساعة ومبنى 

ال�سح��ن عن��د الطلب . وتبع��ًا لتو�سعة مط��ار �ساللة املدين  

والذي  �سيفتتح يف الأعوام املقبلة، مت اعتماد القوة الب�سرية 

ملطار �ساللة املدين مبا يقارب ثالثني فردا.

ويق��وم هذا الف��رع اأي�سًا باأعم��ال احلرا�سات على بع�ض 

املن�س��اآت الهامة يف املحافظة وبالتغطية الأمنية على مدار 

ال�ساع��ة للبالغات اجلرمية املختلف��ة والق�سايا اجلنائية 

وق�سايا املخدرات وامل�سح الأمني للمتفجرات

فرع كالب ال�سرطة بالإدارة العامة لل�سجون ب�سمائل :

افتت��ح ه��ذا الف��رع ع��ام 2006 م ويعمل �سم��ن الإدارة 

العامة لل�سجون .

ويقوم بالتغطية الأمنية واحلرا�سات يف ال�سجن املركزي 

وي�س��م كالبًا لف�ض ال�سغب واملظاه��رات التي قد حتدث من 

قبل نزلء ال�سجن .

الأدوار الت��ي توؤديه��ا الكالب يف 

ك�س��ف اجلرائم والتع��رف على 

املجرمني: 

ع��دة  ال�سرط��ة  كالب  تلع��ب 

اأدوار منه��ا يف ق�ساي��ا ال�سرق��ات 

اكت�س��اف  اأنواع��ه  ،مت  مبختل��ف 

عدة �سرقات منها �سرقة الكابالت 

الكهربائي��ة و�سرق��ة خزن��ة  م��ن 

دائرة حكومية وغريها من الق�سايا 

 . الأث��ر  تقف��ي  كالب  طري��ق  ع��ن 

وللكالب دوٌر فع��ال يف جرائم القتل 

وق��د مت عن طري��ق الكالب التو�سل 

اإىل اجل��اين يف ع��دة جرائ��م قت��ل، 
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وهناك دور اآخر للكالب يف عمليات الإنقاذ عند انهيار مبنى 

واكت�س��اف اجلثث حت��ت الإنقا���ض، وت�ساعد ال��كالب اأي�سًا 

يف البح��ث عن مفقودي��ن  والعالقني يف الأودي��ة .  وللكالب 

دور ممي��ز يف البحث ع��ن املخدرات مبختلف اأنواعه��ا    .من 

خالل ) تفتي�ض املنازل واملزارع واملطارات واأمتعة امل�سافرين 

والط��رود الربيدية  واملوان��ئ البحرية وال�سفن وال�سواطئ 

واملناف��ذ الربي��ة –وتفتي���ض املركب��ات القادمة م��ن الدول 

املج��اورة  واملحمل��ة بالب�سائع وتفتي�ض املركب��ات ال�سغرية 

امل�ستب��ه به��ا عند الطل��ب. وع��ن طريق التفتي���ض بالكالب 

مت اكت�س��اف كميات كب��رية من امل��واد املخ��درة (، ويف جمال 

البحث عن املتفجرات ت�ساعد الكالب فريق املهام اخلا�سة يف 

عمليات امل�سح الأمني للم�سارات التي مير منها املوكب ال�سامي 

واملخيمات ال�سلطانية ويف اجلولت ال�سامية ،  واأثناء و�سول 

ومغادرة ال�سيوف لل�سلطنة والحتفالت الر�سمية وافتتاح 

املن�س��اآت الهام��ة يف ال�سلطنة وتفتي�ض ال�سف��ارات املوجودة 

بال�سلطن��ة عند الطلب ، وتفتي�ض الفن��ادق التي يقيم فيها 

كب��ار ال�سخ�سي��ات واحلدائ��ق العام��ة الت��ي يرتادها عامة 

النا���ض، ولل��كالب دور يف حرا�سة املن�س��اآت الهامة والفنادق 

التي يقيم فيها كبار ال�سخ�سيات . وتتم ال�ستعانة بالكالب 

اأثن��اء املباري��ات الر�سمي��ة للمنتخ��ب  حت�سب��ًا لأي �سغ��ب 

ق��د يح��دث يف املالع��ب ، ويف تفريق املتظاهري��ن ومطاردة 

املجرمني الذين يحاولون الهرب من العدالة، وتقوم الكالب 

اأي�س��ًا بتق��دمي عرو�ض  �سيق��ة يف املنا�سب��ات والحتفالت 

الر�سمية وعند افتتاح مراكز ال�سرطة احلديثة ، كما تقدم 

عر�س��اً يف اجلامعات واملدار�ض احلكومية واملدار�ض اخلا�سة 

واحلدائ��ق العام��ة خللق رابط��ة قوية م��ع اأف��راد املجتمع 

وتعريفهم بالدور الإيجابي ال��ذي تقوم به الكالب املدربة 

وال�سديقة لالإن�سان .

اأنواع الكالب البولي�سية ومميزاتها: 

هن��اك ع��دة اأنواع لل��كالب البولي�سي��ة منها  الل��ربادور 

وه��ي تقوم بتقفي الأثر والبحث عن املخدرات والبحث عن 

املتفج��رات والبحث ع��ن اجلثث املفقودة حي��ث متتاز بقوة 

حا�سة ال�سم والذكاء وخفة احلركة اأثناء القيام بالتفتي�ض 

يف املواق��ع املطلوبة ، كم��ا اأنها هادئة الطب��ع وغري �سر�سة ، 

ال�سربينجل �سبانيل  تقوم بالبحث عن املخدرات والبحث عن 

املتفجرات حيث متتاز بقوة حا�س��ة ال�سم والذكاء و�سرعة 

احلرك��ة اثناء التفتي���ض ، وميكن ال�ستعانة به��ا يف مواقع 

التفتي�ض ال�سيقة ل�سغر حجمها وهدوء طبعها ، الل�سي�سن 

تق��وم باحلرا�سة وتقف��ي الأثر ومتت��از بق��وة حا�سة ال�سم  

وال��ذكاء وال�سرا�سة وبنية اجل�س��م وت�ستخدم للمظاهرات 

وحرا�سات املالعب الريا�سية  وتعطي هيبة اأثناء التواجد 

يف مهم��ة العمل ببنيته��ا اجل�سمانية ومتيزه��ا بال�سرا�سة ، 

البلجم اآل �سي�سن  ت�ستخدم يف احلرا�سات ومتتاز بال�سرا�سة 

وطول القامة ، الفيزلء تقفي الأثر والبحث عن املخدرات 

والبح��ث ع��ن املتفج��رات حيث ميتاز بق��وة ال�س��م والذكاء 

وحتمله��ا للمتابعة ل�ساعات طويلة وم�ساف��ات طويلة نظرا 

خلف��ة وزنها ،  دي�ض �سيرب ت�ستخ��دم للحرا�سات فقط  متتاز 

بال�سرا�سة وطول القامة ، بلجم منول  ت�ستخدم للحرا�سات 

فقط  ، متتاز بال�سرا�سة والبنية اجل�سمانية. 

اأ�سولها: 

ف�سيل��ة اللربادور ) بريطاني��ة الأ�سل ومنها اأمريكية . 1

ومنها بولندية(

ف�سيلة ال�سربينجل �سبانيل  ) بريطانية الأ�سل ( . 2

ف�سيلة الآل�سي�سن ) اأملانية الأ�سل ( . 3

البلجم اآل �سي�سن ) هولندية الأ�سل ( . 4

الفيزلء ) هنجارية الأ�سل ( . 5

الفيزلء ) هنجارية الأ�سل ( . 6

دي�ض �سيرب  ) هولندية الأ�سل ( . 7

بلجم منول ) هولندية الأ�سل (. 8

يت��م ا�ست��رياد ال��كالب م��ن اأملاني��ا وهولن��دا وهنجاري��ا 

وبريطانيا وامريكا ، وهناك من خطة م�ستقبلية لال�سترياد 

م��ن بولندا وم��ن دول اأخ��رى لنتق��اء ال�س��اللت اجلديدة 

ال�ساحلة للتدريب يف العمل ال�سرطي. 

الرعاية البيطرية:

توف��ر لل��كالب رعاي��ة بيطري��ة خا�س��ة حي��ث  يق��وم 

بالإ�س��راف عليه��ا طبي��ب بيط��ري بدرج��ة �ساب��ط مدين 

وم�ساعدي��ن بيطري��ني اثن��ني متخ�س�س��ني يف ه��ذا املج��ال  

لتق��دمي العالج والتح�سين��ات والأدوية لها �س��د الأمرا�ض 

املعدية ومراقبتها �سحيًا والإ�سراف على نظافتها وتغذيتها 

ويكون ذلك على مدار ال�ساعة.

تاأهيل مدربي الكالب:

عند  التحاق  اأفراد جدد بالق�سم  بعد اأن يتم اإخ�ساع كل 

منهم لدورة تاأ�سي�سية يف جمال معاملة كالب ال�سرطة ملدة 3 

اأ�سه��ر ، بعدها  يتم اإحلاقهم وتاأهيلهم يف دورات تخ�س�سية  

وهذا ي�ستغرق عدة �سنوات في�سبحوا موؤهلني كمدربني كٍل يف 

جمال تخ�س�سه وتعقد هذه الدورات تعقد يف املقر الرئي�سي 

بالق�سم واأحيانا تتم ال�ستعانة بخرباء اأجانب لعقد دورات 

تخ�س�سي��ة واإر�س��ال البع���ض يف دورات خارجي��ة لتعزي��ز 

قدراتهم مبا هو جديد يف هذا املجال . 
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بع��د مناف�سات مث��رية �سهدها ميدان الرماي��ة باأكادميية ال�سلط��ان قابو�ض لعلوم 

ال�سرط��ة، فق��د ا�س��دل ال�ستار على بطول��ة �سرطة عم��ان ال�سلطاني��ة للرماية لعام 

2012م وذل��ك مب�سارك��ة �سبعمائة وخم�سة و�ستني م�س��اركًا، ميثلون ت�سعًة وع�سرين 

فريق��ًا من خمتل��ف ت�سكيالت �سرط��ة عم��ان ال�سلطانية ، بزي��ادة ملحوظة يف عدد 

الرماة والفرق امل�ساركة عن البطولت ال�سابقة.

فريق �سرطة املهام اخلا�سة

يتوج بدرع

بطولة �سرطة عمان ال�سلطانية للرماية لعام 2012م
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وقد رعى حفل ختام البطولة الذي اأقيم على 

ميدان الرماية باأكادميية ال�سلطان قابو�ض لعلوم 

ال�سرطة بتاري��خ 2012/9/18م معايل الفريق/

ح�سن بن حم�سن ال�سريق��ي املفت�ض العام لل�سرطة 

واجلم��ارك، بح�س��ور عدد من ق��ادة اأ�سلحة قوات 

ال�سلطاني��ة  عم��ان  و�سرط��ة  امل�سلح��ة  ال�سلط��ان 

والأجه��زة الأمني��ة وع��دد م��ن اأ�سح��اب ال�سعادة 

ومديري امل�سالح احلكومية مبحافظة الداخلية. 

بداأ احلفل بو�سول معايل الفريق املفت�ض العام 

لل�سرط��ة واجلم��ارك حي��ث ا�ستم��ع احل�س��ور اإىل 

اإيج��از عن منا�سط واإجنازات احتاد ال�سرطة لعام 

2012م، ثم �ساهد فعاليات اليوم اخلتامي للبطولة 

الت��ي ا�ستم��ل عل��ى الت�سفي��ات النهائي��ة لتحديد 

م�سابق��ات  يف  الأوىل  باملراك��ز  الفائ��زة  الف��رق 

اإ�سقاط ال�سفائح لفرق ال�سباط والرتب الأخرى 

وال�سرط��ة الن�سائي��ة، وق��د �سه��د الي��وم اخلتامي 

للبطول��ة مناف�سة قوية بني الف��رق املتاأهلة لدور 

الأربع��ة يف م�سابقات اإ�سق��اط ال�سفائح.  وجاءت 

نتائج البطولة النهائية على النحو التايل :

م�سابقة رماية البندقية لفرق الرتب الأخرى:

بر�سي��د  اخلا�س��ة  امله��ام  �سرط��ة  الأول:قي��ادة  املرك��ز 

)1256( نقطة.

املرك��ز الثاين:اأكادميية ال�سلطان قابو�ض لعلوم ال�سرطة 

بر�سيد)1208( نقطة.

والل��وازم  للتجهي��زات  العام��ة  الثال��ث:الإدارة  املرك��ز 

بر�سيد )1164( نقطة.

م�سابقة رماية امل�سد�ض لفرق ال�سباط:

بر�سي��د  اخلا�س��ة  امله��ام  �سرط��ة  الأول:قي��ادة  املرك��ز 

)415( نقطة.

املرك��ز الثاين:اأكادميية ال�سلطان قابو�ض لعلوم ال�سرطة 

بر�سيد)383(.

املرك��ز الثالث:قي��ادة �سرط��ة حمافظة م�سق��ط بر�سيد 

.)349(

م�سابقة رماية امل�سد�ض لفرق الرتب الأخرى:

ر�سي��د  املط��ارات  لأم��ن  العام��ة  الأول:الإدارة  املرك��ز 

 .)615(

املرك��ز الثاين:قي��ادة �سرط��ة امله��ام اخلا�س��ة بر�سي��د 

)609( نقطة.
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والل��وازم  للتجهي��زات  العام��ة  الثال��ث:الإدارة  املرك��ز 

بر�سيد )601(نقطة .

م�سابقة رماية امل�سد�ض لفرق ال�سرطة الن�سائية:

بر�سي��د  اخلا�س��ة  امله��ام  �سرط��ة  الأول:قي��ادة  املرك��ز 

)389( نقطة .

املرك��ز الثاين:اأكادميية ال�سلطان قابو�ض لعلوم ال�سرطة 

بر�سيد )373( نقطة.

املرك��ز الثالث:الإدارة العامة لل�سج��ون بر�سيد ) 326 ( 

نقطة .

م�سابقة اإ�سقاط ال�سفائح لفرق ال�سباط:

املرك��ز الأول اأكادميية ال�سلطان قابو���ض لعلوم ال�سرطة 

بزمن قدره )21.36( ثانية .

املركز الث��اين الإدارة العامة للتجهي��زات واللوازم بزمن 

)21.50( ثانية.

بزم��ن  اخلا�س��ة  امله��ام  �سرط��ة  قي��ادة  الثال��ث  املرك��ز 

)21.86( ثانية .

م�سابقة اإ�سقاط ال�سفائح لفرق الرتب الأخرى :

بزم��ن  اخلا�س��ة  امله��ام  �سرط��ة  الأول:قي��ادة  املرك��ز 

)17.31( ثانية .

املركز الثاين:الإدارة العام��ة للتجهيزات واللوازم بزمن 

)18.44( ثانية .

املرك��ز الثالث:قي��ادة �سرط��ة حمافظ��ة الربمي��ي بزمن 

)20.46( ثانية.

ال�سرط��ة  لف��رق  ال�سفائ��ح  اإ�سق��اط  م�سابق��ة 

الن�سائية :

املرك��ز الأول اأكادميية ال�سلطان قابو���ض لعلوم ال�سرطة 

بزمن قدره )7.83( ثانية .

املركز الثاين:قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بزمن )8.26( 

ثانية.

املرك��ز الثالث:قي��ادة �سرط��ة حمافظة الظاه��رة  بزمن 

)10.31( ثانية .

اأح�س��ن الرم��اة يف م�سابق��ة رماي��ة امل�سد�ض لفرق 

ال�سباط: 

املرك��ز الأول:املالزم/عل��ي بن �س��امل الري�سي م��ن قيادة 

�سرطة املهام اخلا�سة بر�سيد )213 ( نقطة. 

املركز الأول مكرر:النقيب/�سلطان بن �سالح بني عرابة 

من قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بر�سيد ) 213 ( نقطة .

املرك��ز الثالث:امل��الزم اأول:�س��امل ب��ن حم��د الهنائي من 

قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بر�سيد ) 212 ( نقطة .

املرك��ز الثال��ث مكرر:املالزم/ج��الل ب��ن �سال��ح ال�سكيلي 

م��ن اأكادميي��ة ال�سلطان قابو���ض لعلوم ال�سرط��ة بر�سيد 

)212( نقطة. 

اأح�س��ن الرم��اة يف م�سابق��ة رماي��ة امل�سد�ض لفرق 

الرتب الأخرى : 

املرك��ز الأول:امل��الزم اأول/حم��د بن �س��امل احلجري من 

الإدارة العامة لأمن املطارات بر�سيد ) 216 ( نقطة. 

املرك��ز الثاين:الرقيب/ح��ارب ب��ن تعي��ب البلو�س��ي م��ن 

قيادة �سرطة حمافظة م�سقط بر�سيد ) 215 ( نقطة.

عب��داهلل  ب��ن  مكرر:ال�سرطي/�سليم��ان  الث��اين  املرك��ز 

الرحب��ي من الإدارة العامة للتجهي��زات واللوازم بر�سيد 

) 215 ( نقطة.

اأح�س��ن الرم��اة يف م�سابق��ة رماي��ة امل�سد�ض لفرق 

ال�سرطة الن�سائية : 

املرك��ز الأول:الرقيب/�سارة بنت حمم��د احلرا�سية من 

قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بر�سيد ) 209 ( نقطة. 
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املركز الثاين:طالب��ة الكلية/اأحالم بنت نا�سر العزرية 

م��ن اأكادميي��ة ال�سلطان قابو���ض لعلوم ال�سرط��ة بر�سيد 

)201( نقطة. 

املرك��ز الثالث:الرقيب/عالي��ة بنت الروي���ض العامرية 

من قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بر�سيد )200( نقطة. 

اأح�سن الرم��اة يف م�سابقة رماية البندقية للرتب 

الأخرى. 

املركز الأول:الرقي��ب اأول/خلفان بن نا�سر اله�سامي من 

قيادة �سرطة املهام اخلا�سة بر�سيد )201( نقطة . 

م��ن  ال�سمل��ي  را�س��د  ب��ن  الثاين:الرقيب/ط��الل  املرك��ز 

الإدارة العامة لل�سجون بر�سيد )190( نقطة. 

الرا�س��دي  �سع��ود  ب��ن  الثالث:الوكيل/عب��داهلل  املرك��ز 

م��ن اأكادميي��ة ال�سلطان قابو���ض لعلوم ال�سرط��ة بر�سيد 

)188( نقطة. 

ويف اخلتام قام العميد الركن/عامر بن �سامل العمري 

قائ��د قوة ال�سلط��ان اخلا�سة بتوزي��ع جوائز اجلولة 

الأوىل، ث��م قام الل��واء الركن/�سامل ب��ن م�سلم قطن 

م�ساع��د املفت���ض الع��ام لل�سرط��ة واجلم��ارك بتوزيع 

جوائ��ز اجلول��ة الثاني��ة، فيم��ا ق��ام الل��واء الرك��ن 

بحري/ عبداهلل بن خمي�ض الرئي�سي قائد البحرية 

ال�سلطاني��ة العمانية بتوزيع جوائ��ز اجلولة الثالثة 

عق��ب ذل��ك ق��ام مع��ايل الفريق/ح�س��ن ب��ن حم�س��ن 

ال�سريق��ي املفت���ض العام لل�سرطة واجلم��ارك بت�سليم 

الكوؤو�ض للفرق احلا�سلة على املراكز الثالثة الأوىل، 

ثم ت��ّوج فريق �سرط��ة املهام اخلا�سة ب��درع البطولة 

ال��ذي ح�س��ل على املرك��ز الأول على الرتتي��ب العام، 

يلي��ه فري��ق الإدارة العامة للتجهي��زات واللوازم، ثم 

فريق اأكادميية ال�سلطان قابو�ض لعلوم ال�سرطة. 

وقد اأجمع اأع�ساء جلنة التحكيم على ارتفاع امل�ستوى 

الفني للبطولة والتناف�ض بني الفرق امل�ساركة كدللة 

عل��ى جديتها واهتمامها بريا�سة الرماية التي تعترب 

اإح��دى الأركان الرئي�س��ة يف العم��ل الع�سك��ري، كم��ا 

�ساهم��ت اجلهود التي بذلت من جانب احتاد ال�سرطة 

الريا�سي واأكادميية ال�سلطان قابو�ض لعلوم ال�سرطة 

يف اإجناح البطولة وحتقيق النتائج املرجوة منها . 

ويف اخلت��ام ع��رب روؤ�س��اء الف��رق والرم��اة الفائ��زون 

بالألق��اب الفردي��ة يف ه��ذه البطول��ة ع��ن �سعادتهم 

الكب��رية بهذه الإجن��ازات مثمن��ني الدع��م وامل�ساندة 

التي جتدها بطولة الرماية امل�سرتكة ب�سرطة عمان 

ال�سلطانية من القيادة العامة لل�سرطة .
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اختتم��ت بتاري��خ 2012/8/13م مبعهد ال�سالمة 

املروري��ة بال�سي��ب، امل�سابق��ة الثقافي��ة الرم�سانية التي 

نظمه��ا اإحتاد ال�سرط��ة الريا�سي على م�ست��وى ت�سكيالت 

�سرط��ة عم��ان ال�سلطاني��ة، حت��ت رعاية الل��واء الركن/ 

�س��امل ب��ن م�سل��م قط��ن م�ساع��د املفت���ض الع��ام لل�سرط��ة 

واجلمارك.

للم�ساري��ع  العام��ة  الإدارة  فري��ق  متك��ن  حي��ث 

وال�سيانة م��ن الفور باملركز الأول بعد تغلبه يف امل�سابقة 

اخلتامي��ة عل��ى فري��ق الإدارة العام��ة للعملي��ات، وح��ل 

فريق اأكادميية ال�سلطان لعلوم ال�سرطة يف املركز الثالث 

بع��د فوزه على فريق الإدارة العام��ة للم�ساريع وال�سيانة 

الذي جاء يف املركز الرابع.

ويف امل�سابق��ة الأدبي��ة يف ال�سعر الف�سيح ت�سدرت 

املرك��ز الأول ق�سي��دة الوكيل/ اأحمد ب��ن �سعيد الريامي 

م��ن قيادة �سرطة امله��ام اخلا�سة بعن��وان )قافلة املجد(  

وج��اءت ق�سيدة ) يوم ال�سرطة ( للرقيب اأول/ �سليم بن 

حم��د الها�سمي من قي��ادة �سرطة املهام اخلا�سة يف املركز 

الثاين وق�سيدة )هب الن�سيم( للرائد/ حممد بن عي�سى 

اجلاب��ري م��ن الإدارة العامة للم��وارد الب�سرية يف املركز 

الثالث.

�سرطة عمان ال�سلطانية

تختتم م�سابقاتها الرم�سانية لعام 1433 ه� 

بفوز فريق الإدارة العامة للم�ساريع وال�سيانة باملركز الأول
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كما اختتمت بتاريخ 2012/8/12م امل�سابقات الثقافية 

الرم�ساني��ة بت�سكي��الت ال�سرط��ة يف ع��دد م��ن حمافظ��ات 

ال�سلطن��ة، ففي حمافظة الربميي رعى العميد/ عبداهلل بن 

حمم��د احلو�سني قائد �سرطة حمافظة الربميي حفل ختام 

امل�سابقات الثقافية والريا�سي��ة التي نظمتها القيادة خالل 

�سه��ر رم�س��ان املبارك، حيث متكن فريق قي��ادة �سرطة املهام 

اخلا�س��ة من احل�سول على املركز الأول بعد فوزه على فريق 

قي��ادة �سرطة حمافظة الربمي��ي، ويف مناف�سات بطولة كرة 

الطائ��رة ح�سل على املركز الأول فري��ق منفذ وادي اجلزي 

فيم��ا ح�س��ل فري��ق قي��ادة �سرط��ة حمافظة الربمي��ي على 

املرك��ز الثاين. ويف نهاية احلفل ق��ام قائد �سرطة حمافظة 

الربمي��ي بتوزي��ع اجلوائز على الفرق الفائ��زة يف امل�سابقات 

الثقافي��ة والريا�سي��ة.  وق��د تخل��ل احلف��ل ط��رح اأ�سئل��ة 

للجمهور وتقدمي اجلوائز لهم. 

ورع��ى العقي��د / حم�سن بن اأحمد الع��ربي قائد �سرطة 

الثقافي��ة  امل�سابق��ة  خت��ام  الباطن��ة  جن��وب  حمافظ��ة 

الرم�سانية حيث متكن فري��ق اإدارة مرور الر�ستاق من الفوز 

عل��ى فريق مرك��ز �سرط��ة الر�ست��اق يف اللق��اء النهائي، ويف 

خت��ام احلفل ق��ام قائ��د �سرط��ة حمافظة جن��وب الباطنة 

بتوزيع اجلوائز على الفرق الفائزة.

كم��ا احتفلت قي��ادة �سرطة حمافظ��ة الداخلية بختام 

امل�سابق��ة الثقافي��ة الرم�ساني��ة له��ذا العام 1433ه��� والتي 

ا�ستم��رت ملدة ثالثة اأ�سابيع، وقد ق��ام املقدم / عبداهلل بن 

عل��ي املحروق��ي م�ساع��د قائد �سرط��ة حمافظ��ة الداخلية 

بتوزي��ع اجلوائ��ز عل��ى الف��رق الفائ��زة، حيث ح�س��ل مركز 

�سرطة بدب��د على املركز الأول، وحل فري��ق اإدارة حتريات 

نزوى والق�سم اخلا�ض يف املركز الثاين، ومركز �سرطة بهالء 

يف املركز الثالث.

وياأت��ي تنظي��م ه��ذه امل�سابق��ات يف اإط��ار اجله��ود الت��ي 

تبذله��ا �سرطة عمان ال�سلطانية لتثقي��ف منت�سبيها وتنميه 

الفكر واملعرفة لديهم، وزيادة قدراتهم الذهنية والبدنية.

ف��از  فق��د  ال�سعب��ي  ال�سع��ر  م�سابق��ة  يف  اأم��ا 

العري��ف/ نبي��ل بن حمم��د املزيني من قي��ادة �سرطة 

ق�سي��دة  ع��ن  الأول  باملرك��ز  الظاه��رة  حمافظ��ة 

)الو�ساي��ا الأربع��ني( فيم��ا احتلت ق�سي��دة )حوادث 

ال�س��ري ( للرقي��ب/ �س��امل ب��ن حم��د الفار�س��ي املرك��ز 

الث��اين من قي��ادة �سرطة حمافظ��ة �سم��ال ال�سرقية 

وق�سي��دة   )اله��م واح��د( يف املركز الثال��ث للمقدم/ 

�سي��ف بن �سعي��د املكتومي من قي��ادة �سرطة حمافظة 

�سمال ال�سرقية.

ويف م�سابق��ة الق�س��ة الق�س��رية ف��ازت ق�س��ة 

)ق�سبان امل��وت( للمالزم حممد ب��ن عبداهلل الطوقي 

م��ن اأكادميية ال�سلطان قابو�ض لعلوم ال�سرطة باملركز 

الأول وق�س��ة ) بائع��ة البخ��ور ( للرائ��د عبداهلل بن 

�سعي��د املقب��ايل من قي��ادة �سرطة حمافظ��ة الربميي 

باملرك��ز الثاين فيما جاءت ق�سة الرقيب اأول/عي�سى 

بن عبا�ض �ساجواين من قيادة �سرطة حمافظة �سمال 

الباطن��ة يف املركز الثالث عن ق�سته بعنوان )و�ساءت 

الأقدار (  

وق��د تخل��ل امل�سابق��ات ط��رح اأ�سئل��ة للجمهور 

واإلق��اء الق�سائ��د الفائ��زة يف امل�سابق��ة الأدبية التي 

اأقامها الإحتاد هذا العام.

ويف ختام اأم�سي��ة امل�سابقة قام اللواء الركن/ 

�س��امل بن م�سل��م قطن م�ساع��د املفت�ض الع��ام لل�سرطة 

واجلم��ارك بتوزيع اجلوائز على الفرق احلا�سلة على 

املراك��ز الأوىل وامل�سابق��ة الأدبي��ة، وم�سابقة اأ�سئلة 

اجلمهور وتكرمي اللجنة املنظمة. 

اجلدي��ر بالذك��ر اأن ت�سفي��ات ه��ذه امل�سابق��ة 

الرم�ساني��ة كان��ت ق��د انطلق��ت يف التا�س��ع م��ن �سه��ر 

رم�سان املب��ارك لعام 1433 ه� مب�سارك��ة )38( فريقًا 

م��ن خمتل��ف ت�سكيالت �سرط��ة عم��ان ال�سلطانية، مت 

تق�سيمه��ا اإىل )6( جمموع��ات لعب��ت بنظ��ام خ��روج 

الإ�سالمي��ات  ب��ني  الأ�سئل��ة  تنوع��ت  وق��د  املغل��وب، 

والقانوني��ة  ال�سرطي��ة  والعل��وم  العام��ة  واملعلوم��ات 

واللغ��ة والأدب والريا�س��ة واملحلي��ات، كم��ا مت خالل 

امل�سابقة ط��رح م�سابقة للجمهور والتي �سهدة ح�سورًا 

جماهريًا كبريًا من منت�سبي �سرطة عمان ال�سلطانية.

77

اأكتوب�ر 2012م - العدد 130



78

اأكتوب�ر 2012م - العدد 130

ة
ط

شر
خبار ال

أ
ة

ح
وا

ال

رك�����ب ج���ح���ا يف اإح��������دى امل��������رات ح����م����اره وم�����س��ى 

 اب����ن����ه خ���ل���ف���ه وم������ر اأم���������ام ج���م���اع���ة ف���ق���ال���وا:

انظروا اإىل هذا الرجل الذي خال قلبه من ال�سفقة ركب 

هو احلمار ويرتك ابنه مي�سي.

ف����ن����زل ج���ح���ا وم�������س���ى واأرك����������ب اب����ن����ه احل���م���ار 

 و����س���ارا ب��ع�����ض ال��ط��ري��ق ف���م���را ب��ج��م��اع��ة ف��ق��ال��وا:

يركب  فهو  الأخ��الق  من  املجرد  الغالم  هذا  اإىل  انظروا 

احلمار بينما يرتك اأباه الكبري يف ال�سن ي�سري خلفه.

ف������رك������ب ه�������و واب�������ن�������ه احل�������م�������ار و���������س��������ارا يف 

 ال�����ط�����ري�����ق ف���ق���اب���ل���ت���ه���م���ا ج����م����اع����ة ق�����ال�����وا:

هو  احلمار  يركب  فاإنه  القا�سي  الرجل  هذا  اإىل  انظروا 

وابنه ولي�ض عند اأيهما �سفقة باحلمار امل�سكني. 

فمرا  خلفه  وم�سيا  احل��م��ار  و�ساقا  واب��ن��ه  جحا  فنزل 

بجماعة قالوا:

واأمامهما  امل�سي  من  يتعبان  املغفلني  هذين  اإىل  انظروا 

احلمار ل يركبانه.

يحملهما  اأن  من  بدًل  احلمار  يحمالن  وابنه  جحا  فقام 

فقابال جماعة فقالوا:

اأن  من  ب��دًل  احلمار  يحمالن  املجنونني  هذين  ان��ظ��روا 

يحملهما و�سخروا منهما.

وحينئذ اأنزل احلمار وقال جحا لبنه:

يا بني اإنك ل ت�ستطيع اأن تر�سي النا�ض جميعًا.

اأبيات من ال�سعر �سارت اأمثال و حكمًااإر�ساء النا�ض

معلومات ريا�سية  

من عجائب العامل.. �سدق اأو ل ت�سدق

• لخري يف وعد اإذا كان كاذبا *** و ل خري يف قول اإذا 	

)ال�سابوري( مل يكن فعل .   

• اإذا مل تخ�َض عاقبة الليايل *** و مل ت�ستِح فا�سنع 	

)اأبو متام( ما ت�ساء.  

• من 	 وجه  ففي   *** كلها  املحا�سن  تلقى  اأن  �سئت  اإذا 

)اأبو العالء املعري( تهوى جميع املحا�سن.  

• اأيها ال�ساكي و ما بك داء *** كيف تغدو اأذا غدوت 	

)اإي�ليا اأبو ما�سي(  عليال.   

• وتعظم يف عني ال�سغري �سغارها *** وت�سغر يف عني 	

)املتنبي( العظيم العظائم.  

• الألعاب 	 يف  ال�سباحة  لأح��وا���ض  الر�سمي  الطول 

الأوملبية 50 مرتًا.

• �سباحة 	 الأربع هي:الكرول،  ال�سباحة  اأو�ساع طرق 

الظهر، �سباحة ال�سدر، �سباحة الفرا�سة.

• تبديل 	 وميكن  لعبني   7 من  املاء  كرة  لعبة  تتكون 

اأمتار   3 ال�سبكة  عر�ض  التوقف  عند  لعبني   4

وارتفاعه 90 �سم.

• 	 7  ،26 وزنها  جلة  بدفع  الالعب  اجللة:يقوم  دفع 

كجم.

• املطرقة : يقوم الالعب برمي مطرقة وزنها 26، 7 	

كجم.

• اللحظة هي وحدة قيا�ض الزمن الفعلية لكل واحد 	

على مائة من الثانية.

• يف 	 حمراء  كرية  مليون   15 تتجدد  ثانية  كل  يف 

ج�سم الإن�سان.

• ينب�ض قلب القنفذ 300 مرة بالدقيقة.	

• ل ميكن طي ورقة مربعة ال�سكل اأكرث من �سبع مرات.	

• عظم الإن�سان اأكرث قوة و�سالبة من ال�سمنت.	

• نقدية 	 قطعة  وزن  م��ن  اأق��ل  الطنان  الطائر  وزن 

�سغرية.
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اإدارة العالقات العامة

زكريا بن �سامل ال�سبحي

�س�ؤاال الم�سابقة: 

ت�سحب اجلن�سية العمانية من حاملها..... 1

اإجابتا الم�سابقة رقم )29( للعدد رقم 129 هما:

طارق بن زياد . 1

6 �سنوات. 2

الفائزان في م�سابقة العدد الما�سي هما:

خالد بن عبداهلل اللمكي . 1

�سعيد بن �سالح الفرعي. 2

�سروط الم�سابقة: 

1.ل ي�ق��ل ع�م�ر المت��س������������ابق عن 15 �س����ن��ة.

2.ل تقبل اإل الق�س�����ائم الأ�سلي����ة للم�سابق����ة. 

3.يمكن للم�سترك اأن ي�سترك باأكثر من ق�سيمة. 

4.تبعث الق�سائم اإلى بريد المجلة اأو يتم ت�سليمها باليد 

اإلى اإدارة تحرير مجلة العين ال�ساهرة باإدارة العالقات 

ال�ع��ام�ة - القي���ادة الع��ام�ة لل�س�رط��ة بال�ق���رم. 

) يرجى من الفائزين الح�سور اإلى مكتب مجلة العين ال�ساهرة 

باإدارة العالقات العامة/ القيادة العامة لل�سرطة بالقرم - ل�ستالم جوائزهم (

الإجابات :......................................................................................................................

ال�س��������م :......................................................................................................................

العن�����وان :......................................................................................................................

اله������اتف :......................................................................................................................

اأ- بقرار من وزير الداخلية  

ب - بقرار من المفت�ض العام

ج - بمر�سوم �سلطاني .

رخ�سة القيادة اخلفيفة جتيز للمرخ�ض له قيادة . 2

مركبة ....

اأ  - ل يزيد وزنها عن )3( اأطنان 

ب- ل يزيد وزنها عن )10( اأطنان 

ج - ل يزيد وزنها عن )6( اأطنان 

اإعداد الرقيب/

ق�سيمة الإ�سرتاك يف امل�سابقة رقم 30 العدد 130

يقولون )نفذ الوقود من ال�سيارة(

ال�سواب )نفد الوقود من ال�سيارة(

• نِفَد ال�سيُء َيْنَفُد َنَفدًا وَنفادًا: َفِنَي وذهب.	

• هذا 	 يقال،  م�سى.  وَنفاذًا:  ُنُفوذًا  َيْنُفُذ  الأم��ُر  َنَفَذ 

اإىل  فيه  باملاّر  ي�سل  كذا:  مكان  اإىل  ينُفُذ  الطريق 

مكان كذا.

يف  وف�سل  الزوجية،  حياتها  يف  ف�سلت  )ف�سل،  يقولون 

درا�سته(

ال�سواب )اأخفق يف كذا(

• تنازعوا 	 ت��ع��اىل:{ول  ق��ال  ال�سعف،  ه��و  الف�سل 

فتف�سلوا وتذهب ريحكم}  �سورة الأنفال:46

يقولون )اأ�سيب فالن بدوخة(

ال�سواب )اأ�سيب فالن بدوار(

• معاين داخ: ذل وخ�سع ، وداخ البالد: قهره	

ثالث بثالثاخطاء �سائعة بيننا

• ي�سلم، 	 ل  ال�سوء  �ساحب  ي�ساحب  من 

ال�سوء، يتهم، ومن  ومن يدخل مدخل 

لميلك ل�سانه، ينعدم .

• احفظ ل�سانك ل تبح بثالثة: �سن 	

ومال ما ا�ستطعت ومذهب.

• وقال بع�ض احلكماء:احذروا من 	

�سحبة ثالثة اأ�سناف من النا�ض: 

• ال��ل��ئ��ي��م:ف��اإن��ه مب��ن��زل��ة الأر����ض 	

ال�سبخة التي ل ينفع فيها العمل. 

• �سنعت 	 ما  اأن  يرى  الفاح�ض:فاإنه 

اإليه اإمنا هو من خمافة فح�سه.

• ما 	 مقدار  يعرف  ل  فاإنه  الأح��م��ق: 

اأح�سنت .

• يحفظ 	 حتى  �سديقَا  ال�سديق  يكن  ل 

ال�سداقة يف ثالثة: يف النكبة والغيبة والوفاة.

الم�سابقة رقم )30( العدد 130
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* ماج�ستري يف اإدارة اجلودة ال�ساملةاأكتوب�ر 2012م - العدد 130

فاجاأتني الإح�سائية املهولة حينما كنت اأت�سفح مقاًل قيد الن�سر  لأحد الكتاب املجيدين 

وقم��ت حينه��ا بالرجوع اإىل الإح�ساءات املوثوقة للوقوف عل��ى تفا�سيل تلك الأرقام بغية  

الإتع��اظ اأوًل وحت��ى ميكنن��ي امل�ساهمة يف اإبراز اجله��ود املبذولة، وتركي��ز الأ�سواء عليها 

كواجب مهني، يف �سبيل احلد من حوادث املرور .

واأخذتن��ي الذك��رى اإىل احلديث الأبوي الذي باح به �سلطان الب��الد اأيده اهلل قبل اأكرث 

م��ن عام��ني وما حث ب��ه اجله��ات امل�سوؤولة م��ن ا�ستنف��ار كافة قواه��ا حلقن فوه��ات الدماء، 

والن��زف الدامي، والوح�سية ال�سنع��اء التي مُيار�سها العديد من مرتادي الطرق، وم�ستخدمي 

املركبات.. األ يكفي باملوت واعظا اأيها القراء الأعزاء.

اإن تظاف��ر اجلهود للحد من فظاعة هذه احلوادث، والتوعية الهادفة املركزة على تقليل 

الأرقام احلالية وفق خطط واقعية مدرو�سة ا�ستجابًة حلديث جاللة ال�سلطان حفظه اهلل 

باأن تكون حديث املجال�ض لي�ض املق�سود منها الرتحم واحل�سرة بل ق�سد بها ال�ستماع لكافة 

وجه��ات النظر، وال�ستف��ادة احلقيقية من جتارب الدول املطبقة لأنظم��ة املرور الناجحة، 

فالوقف��ة ال�سحيح��ة، والتكات��ف امللمو���ض، والأطروح��ات اجل��ادة، والدرا�س��ات الناجح��ة 

والتج��ارب ال�سادق��ة الت��ي ُيقدمه��ا ال�سرفاء من اأبن��اء الوط��ن، ودعم املب��ادرات احلقيقية 

القابلة للتنفيذ على اأر�ض الواقع، فكفى نزفًا، وكفى وح�سية.. 

اإنني اأحلم كغريي من املاليني اأن ن�ساهد مبادرة حقيقية وا�سحة،من كافة اأفراد املجتمع 

ترتج��م عل��ى اأر���ض الواق��ع، ي�سعر به��ا القا�س��ي وال��داين، وتوؤت��ي ثمارها يف حينه��ا، حيث 

ا�ستب�سرن��ا خ��ريًا مببادرة القي��ادة العامة ل�سرطة بتوقي��ع اتفاقية درا�س��ة وتقييم عوامل 

ال�سالمةاملروري��ة عل��ى الطريق مع املعهد الربيط��اين للنقل، وذلك لال�ستف��ادة من اخلربات 

العاملي��ة يف جمال ال�سالمةاملروريةعلىالطريق، فرنجو اهلل اأن يكلل تلك امل�ساعي بالتوفيق 

والنجاح ودمتم يف حفظ اهلل .

وت�ستمر الفاجعة..

مدير التحرير

النقيب/هالل بن حممد احلرا�سي*


