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قابو�س بن �سعيد

18نوفمرب 1994م

على  وتعاىل  تبارك  اهلل  نعم  من  ُجلى  نعمٌة  وال�ستقرار  الأمن  اإن   }

الدول وال�سعوب ؛ ففي ظلهما ُيكن للأمة اأن تتفرغ للبناء والتطوير يف 

خمتلف جمالت احلياة ، واأن توجه كل طاقاتها املعنوية واملادية نحو 

توفري اأ�سباب الرفاه والرخاء والتقدم للمجتمع}.



)يوم ٠٠ له ما بعده ٠٠ وماقبله(

كل عام ت�سرق اأنوار �سباحه �سروق �سمو�س الأعياد يف عيون �ساهرة على حماية اأمن الوطن 

وحفظ نظامه، اأفراح جديدة وعزائم �سديدة، طاقات وثابة يدفعها ميدان الأكادميية اإىل 

ميادين �س��رطة عمان ال�س��لطانية، اإنه اخلام�س من يناير.. يوم له ما بعده من ال�ستحقاقات 

والطموحات والروؤى، ويحفل ما�سيه بالإجنازات واملكت�سبات، اأيام خالدة متثل ذكرى �سعيدة 

ومتجددة يف الأذهان، تتوق النفو�س لتكرارها وا�ستمرار الحتفاء بها، فال يخلو بيت عماين 

من هذا النب�س الوطني، كلنا �سرطة يا وطن اخلري، وكلنا نحتفل باإجنازات هذا اجلهاز الأمني.

فقد كان حل�سد �سرطة عمان ال�سلطانية جائزتني �سمن جوائز ال�سلطان قابو�س لالإجادة 

يف اخلدم��ات احلكومية الإلكرتونية للعام 2012م اأثر جميل يف نفو�س منت�سبي ال�سرطة، بل 

ويف نفو�س املواطنني واملقيمني الذين بال �سك يدركون اأهمية هذا الإجناز لالرتقاء باخلدمات 

املقدم��ة لهم، كما وا�ستقبلت ال�سرطة العام اجلديد بفخر الفوز بكاأ�س جاللة القائد الأعلى 

- حفظه اهلل ورعاه - يف املهرجان ال�سلطاين ال�سنوي ل�سباق اخليل.

فهنيئا لكم اأيها اخلريجون واخلريجات يوم تخرجكم وان�سمامكم ملن �سبقكم من اإخوانكم 

واأخواتك��م، وبورك��ت م�ساعيكم رفدا للعط��اء املتوا�سل، ودامت عم��ان اآمنة مطمئنة يف كنف 

القائد املفدى وله التهاين تهدى، تاأييدا وولء لعمان الأبية وجاللته - حفظه اهلل ورعاه.

رئي�س هيئة التحري���������������������ر



اال�سرتاكات ال�سنوية:

- للوزارات والـموؤ�س�سات:3 رياالت ُعمانية.

- للأفــــــــــــــــــــــــــــــــراد:2 ريــــال ُعمـــاين.

التوزيع:الُعمانية للتوزيع والت�سويق.

هاتف:24604477 / 24699170

في هذا العدد

اأخبار ال�سلطنة.6

جاللة ال�سلطان ي�سمل برعايته ال�سامية الكرمية املهرجان ال�سلطاين ال�سنوي ل�سباق اخليل .8

اأخبار ال�سرطة.12

ال�سالحيات اجلديدة لرجل ال�سرطة بعد تعديل عقوبة اجلنحة املتلب�س بها.26

دمج اخلربات بني رجال ال�سرطة.31

اأخالقيات الوظيفة.32

ال�سالب اإىل موجب.35

من اأر�سيف البحث اجلنائي الفني  خان . . يخون.36

اجلغرافيا ال�سيا�سية اجليوبولتيك.42

امل�ساة هكذا حتكي الإح�ساءات املرورية فهل من مّدكر؟!.47

اإجراءات �سلطات ال�سبط الق�سائي يف التفتي�س على اجلرائم الإلكرتونية.48

عني املعنى .. يٌد واحدٌة ل ت�سفق .53

مفهوم ال�سرطة املجتمعية.54

الإعالم الأمني ملكافحة م�سكلة تعاطي واإدمان املخدرات.58

ا�ستخدام منهجية بطاقات الداء املتوازن كو�سيلة ا�سرتاتيجيـة لقيا�س الداء.64

بانوراما .. م�سابقة ال�سـالمه املرورية تفعيل لدور املجتمع يف احلد من حوادث املرور .67

ب�سمة احلام�س النووي واأهميتها الق�سائية.68

جنون ال�سري  .73

ماذا تغرّي يف �سلوكياتنا على الطريق.74

الإ�سراف و�سوء ا�ستخدام الإ�ساءة ال�سناعية.76

واحة القراء.82

حتى نلتقي .. الآيزو )ISO( وعالقتها باإدارة اجلودة ال�ساملة؟.85

الـمرا�ســـــــــــــــــــــلت

با�سم مدير العلقات العامة

القيــــادة العــامــة لل�سـرطــة

�ص.ب:302 - الرمز الربيدي:116ميناء الفحل

الربيـــــد االإلكرتونــــي

I n f o @ r o p . g o v . o m

2 4 4 0 1 2 6 2 الهواتف:

2 4 9 4 6 9 4 7 فــــــاك�ص:

القراء االأعزاء

هـذه دعــوة للـم�ســاركة مـعـنــا

واالإدالء بـاآرائـكم يف القـ�سايا التي تهـم الـمجتمـع.

كمـــــــا نرحب بكتــابــاتــكم، ون�ســعــى للمزيـــــد من

التوا�ســل مـعـكم من خـــــــــلل �سفحـات الـمـجـلــة.

للتوا�سل معنا عرب الربيد االإلكرتوين



موقع �سرطة ُعمان ال�سلطانية

على ال�سبكة العالـمية للمعلومات {االإنرتنت}

w w w . r o p . g o v . o m

رئي�س هيئة التحرير

العقي�د/عبداهلل بن حممد اجلابري

هيئة التحرير

ال�عقيد/م�حمد بن خلفان ال�دغي�س�ي

ال�مقدم/عامر بن �سلط���ان الط�وق���ي

ال�مقدم/جم�ال بن حبي�ب القري�س��ي

الرائد/ف�ه�د بن �س����ي�ف ال�ح�و�س���ن�ي

مدير التحرير

النقيب/ه�الل بن حمم��د ال�حرا�س�ي

اإدارة التحرير

املالزم/ن�ب�ه�ان بن �سل�طان ال��ح��ارث�ي

ال�رقيب/زكري�ا ب�ن �سال�م ال���س�بح�ي

ال�سابط املدين/ثريا بنت حمود العي�سرية

حترير مو�ضوعات اللغة االجنليزية

النقيب/اأحم��د بن جع�ف�ر ال�سارم��ي

النقيب/عبداهلل بن �سعي�د ال�حارثي

ال�سابط املدين/ب�سري عبدالدائم ب�س�ري

االإخراج والتنفيذ

الوكيل اأول/يو�سف بن بهادر البلو�س����ي

الت�ضوير

الرقيب اأول/م�ح�م�د بن �سال�ح ال�قرن���ي

الرقيب/ي��ا�س��ر بن ع�ل���ي ال�س�ن��ك��������ي

العريف/�س����ال��م بن يع�ق��وب الدفاع���ي

هـذه دعــوة للـم�ســاركة مـعـنــا

واالإدالء بـاآرائـكم يف القـ�سايا التي تهـم الـمجتمـع.

كمـــــــا نرحب بكتــابــاتــكم، ون�ســعــى للمزيـــــد من

التوا�ســل مـعـكم من خـــــــــلل �سفحـات الـمـجـلــة.

للتوا�سل معنا عرب الربيد االإلكرتوين

جملة دورية اأمنية ت�سدرها اإدارة العلقات العامة

ب�سرطة عمان ال�سلطانية 6

849
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85
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مر�سوم �سلطاين رقم ) 2 / 2013 ( 

باإن�ساء كلية الدفاع الوطني واإ�سدار نظامها

كلية  باإن�ساء   )  2013  /  2  ( رقــم  �سلطاين  مر�سوم 

�سعيد  واإ�سدار نظامها نحن قابو�ص بن  الوطني  الدفاع 

�سلطان عمان. بعد االطلع على النظام االأ�سا�سي للدولة 

على  96/101وبــنــاء  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 

تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنا مبا هو اآت:

املادة الأوىل: تن�ساأ كلية للدرا�سات اال�سرتاتيجية يف 

الوطني”  الدفاع  “ كلية  ت�سمى  والدفاع  االأمــن  جمايل 

الفلج  بيت  مع�سكر  مقرها  ويكون  الــدفــاع  وزارة  تتبع 

مبحافظة م�سقط ويعمل يف �ساأنها بالنظام املرفق.

املادة الثانية:تتمتع كلية الدفاع الوطني بال�سخ�سية 

االعتبارية واال�ستقلل املايل واالإداري وترتبط اأكادمييا 

بجامعة ال�سلطان قابو�ص.

�سوؤون  عــن  املــ�ــســوؤول  الــوزيــر  الثالثة:ي�سدر  امل��ادة 

واللوائح  الوطني  الدفاع  لكلية  الداخلي  النظام  الدفاع 

والقرارات اللزمة لتنفيذ اأحكام النظام املرفق

اجلــريــدة  يف  املــر�ــســوم  ــذا  ه الرابعة:ين�سر  امل���ادة 

الر�سمية ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سدر يف : 25 من �سفر �سنة 1434 ه�

املوافق : 8 من يناير �سنة 2013م

مر�سوم �سلطاين رقم )3 / 2013 (

باإن�ساء الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف

ــاء  ــس ــ� ــاإن (ب  2013  /  3( رقــــم  ــلــطــاين  �ــس مـــر�ـــســـوم 

الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدفـــاع املـــــــدين واالإ�ــــســــعــــاف 

ـــــن �ـــســـعـــيـــد �ـــســـلـــطـــان عـــمـــان ــــص ب ــــو� ــــاب  نــــحــــن ق

ال�سادر  للدولة  االأ�سا�سي  النظام  على  االطــلع  بعد 

قــانــون  وعــلــى   96/  101 رقــم  ال�سلطاين  بــاملــر�ــســوم 

90  /  35 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر   ال�سرطة 

وعلى قانون الدفاع املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

 91/  89 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى   91/  76 رقم 

ال�سلطانية  عمان  ل�سرطة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد 

ال�سادر  الــعــامــة  واملــوؤ�ــســ�ــســات  الهيئات  نــظــام  وعــلــى 

ما  على  وبــنــاء   91/  116 رقــم  ال�سلطاين  باملر�سوم 

العامة. امل�سلحة  تقت�سيه 

ر�سمنا مبا هو اآت:

امل��ادة الأوىل: تن�ســـاأ مبوجـــب هـــذا املر�ســـوم هيئـــة 

ت�سمى “الهيئة العامـــة للدفاع املدين واالإ�سعاف ” تتمتع 

بال�سخ�سية االعتبارية واال�ستقلل املايل واالإداري وتتبع 

�سرطة عمان ال�سلطانية. 

املادة الثاني��ة: يكون مقر الهيئة العامة للدفاع املدين 

واالإ�سعـــاف حمافظـــة م�سقـــط ويجـــوز اإن�ساء فـــروع لها 

بال�سلطنة بقرار من رئي�سها.

امل��ادة الثالث��ة: ي�سدر بنظـــام الهيئة العامـــة للدفاع 

املدين واالإ�سعاف مر�سوم �سلطاين. 

املادة الرابعة: تـــوؤول اإىل الهيئة العامة للدفاع املدين 

واالإ�سعاف االخت�سا�سات واملخ�س�سات واالأ�سول الثابتة 

واملنقولـــة وال�سجـــلت واحلقـــوق وااللتزامـــات اخلا�سة 

بـــاالإدارة العامة للدفاع املـــدين ووحدة االإ�سعاف ب�سرطة 

عمـــان ال�سلطانيـــة. ويكون اإعمال مقت�ســـى االأيلولة وفقا 

للآلية التي يتم االتفـــاق عليها بني رئي�ص الهيئة واملفت�ص 

العام لل�سرطة واجلمارك. 

امل��ادة اخلام�س��ة: ينقـــل اإىل الهيئـــة العامـــة للدفـــاع 

املـــدين واالإ�سعـــاف املوظفـــون بـــاالإدارة العامـــة للدفاع 

املدين ووحدة االإ�سعـــاف ب�سرطة عمان ال�سلطانية بذات 

درجاتهم املالية واأو�ساعهم الوظيفية.

امل��ادة ال�ساد�سة: يلغى كل مـــا يخالف هذا املر�سوم اأو 

يتعار�ص مع اأحكامه.

مرا�س���ي���������م �س��ل�ط�ان�ي�������ة
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اجلريدة  يف  املر�سوم  هــذا  ين�سر  ال�سابعة:  امل��ادة 

الر�سمية ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سدر يف : 25 من �سفر �سنة 1434ه�

املوافق : 8 من يناير �سنة 2013م

مر�سوم �سلطاين رقم )4 /2013(

بتعيينات ع�سكرية

ع�سكرية  بتعيينات   )2013/  4( رقم  �سلطاين  مر�سوم 

نحن قابو�ص بن �سعيد �سلطان عمان. بعد االطلع على 

النظام االأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين

رقم 101 /96، وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 35 /90 

ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى  ال�سرطة،  قــانــون  بــاإ�ــســدار 

واإ�سدار  الوطني  الدفاع  كلية  باإن�ساء   2013/  2 رقــم 

نظامها،وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 3 /2013باإن�ساء 

على  وبــنــاء  واالإ�ــســعــاف،  املــدين  للدفاع  العامة  الهيئة 

ماتقت�سيه امل�سلحة العامة. 

ر�سمنا مبا هو اآت:

بن  م�سلم  بن  �سامل  الركن  اللواء  الأوىل:يعني  املادة 

علي قطن اآمرا لكلية الدفاع الوطني.

�سامل  بن  مطر  الركن  العميد  :يرقى  الثانية  املادة   

للجي�ص  قائدا  ويعني  لــواء  رتبة  اإىل  البلو�سي  را�سد  بن 

ال�سلطاين العماين. 

بن  عـامر  الركــــن  العــــــميد  الثالثة:يرقــى  امل��ادة 

�سامل بن مبارك العمري قائد قــــــوة ال�سلطان اخلا�سة 

اإىل رتبة لواء.

بن  حممد  بن  �سليمان  العميد  يرقى  الرابعة:  املادة 

للمفت�ص  م�ساعدا  ويعني  لــواء،  رتبة  اإىل  احلارثي  حمد 

العام لل�سرطة واجلمارك لل�سوؤون االإدارية واملالية.

بن  �سليمان  بن  حمد  العميد  اخلام�سة:يرقى  املادة 

مبارك احلامتي اإىل رتبة لواء، ويعني م�ساعدا للمفت�ص 

العام لل�سرطة واجلمارك للعمليات.

بن  علي  بن  عبداهلل  العميد  ال�ساد�سة:يرقى  امل��ادة 

حمد احلارثي اإىل رتبة لواء ويعني رئي�سا للهيئة العامة 

للدفاع املدين واالإ�سعاف.

اجلــريــدة  يف  املــر�ــســوم  هــذا  ال�سابعة:ين�سر  امل��ادة 

الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سدر يف :25 من �سفر �سنة 1434 ه�

املوافق :8 من يناير �سنة 2013 م

مر�سوم �سلطاين رقم )5 /2013(

باإجراء بع�س التنقالت والتعيينات

بع�ص  بــاإجــراء   )2013/  5( رقــم  �سلطاين  مــر�ــســوم 

�سلطان  �سعيد  بن  قابو�ص  نحن  والتعيينات  التنقلت 

عمان بعد االطلع على النظام االأ�سا�سي للدولة ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 101 /96، وعلى قانون اخلدمة 

املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 120 /2004، 

باملر�سوم  ال�سادر  اخلارجية  وزارة  تنظيم  قانون  وعلى 

تقت�سيه  مــا  على  وبــنــاء   ،2008/  32 رقــم  ال�سلطاين 

امل�سلحة العامة.

ر�سمنا مبا هو اآت:

امل��ادة الأوىل:ينقـــل الدكتـــور �سلطـــان بـــن يعرب بن 

قحطـــان البو�سعيدي مـــن �سرطة عمـــان ال�سلطانية اإىل 

وزارة ال�سحـــة بـــذات خم�س�ساتـــه املاليـــة والوظيفية، 

ويعني م�ست�سارا لل�سوؤون ال�سحية بالدرجة اخلا�سة.

امل��ادة الثانية:ينقـــل جمـــال بـــن ن�سيـــب بـــن �سعيد 

وزارة  اإىل  ال�سلطانيـــة  عمـــان  �سرطـــة  مـــن  ال�سنفـــري 

اخلارجية بـــذات خم�س�ساته املاليـــة والوظيفية ومينح 

درجة �سفري.

اجلريـــدة  يف  املر�ســـوم  هـــذا  الثالثة:ين�ســـر  امل��ادة 

الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�سدر يف : 25 من �سفر �سنة 1434ه�

املوافق : 8 من يناير �سنة 2013م



8

ين���اير 2013م - العدد 132

طة
شر

خبار ال
أ

8

طنة
سل

خبار ال
أ

جاللة السلطان يشمل برعايته السامية الكريمة

 بتاريـــخ 2012/1/1م  تف�سل ح�ســـرة �ساحب اجلللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظـــم ف�سمل برعايته ال�سامية 

الكرميـــة املهرجان ال�سلطاين ال�سنوي ل�سباق اخليل الذي ينظمه �سوؤون البلط ال�سلطاين ممثل يف اخليالة ال�سلطانية 

مبدينة العاديات بوالية ال�سيب.

ح�ســـر املهرجـــان مبعية جللته عدد مـــن اأ�سحاب ال�سمو ورئي�ســـا جمل�سي الدولة وال�سورى والـــوزراء وامل�ست�سارون 

وقـــادة قـــوات ال�سلطان امل�سلحة و�سرطة عمـــان ال�سلطانية واملكرمـــون اأع�ساء جمل�ص الدولة واأع�ســـاء جمل�ص ال�سورى 

والـــوكلء وروؤ�ســـاء البعثات الدبلوما�سية املعتمـــدون بال�سلطنة وعدد من اأع�ساء ال�سلطـــة الق�سائية وكبار ال�سباط من 

ع�سكريني ومدنيني.

وبـــداأت فقـــرات املهرجان فـــور و�سول جللة ال�سلطـــان املعظم حيث عزفـــت مو�سيقى احلر�ـــص ال�سلطاين العماين 

ال�سلم ال�سلطاين.
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وت�سمن املهرجان 6 اأ�سواط خ�س�ست 5 منها للخيول 

العربية االأ�سيلة و�سوط للخيـــول املهجنة االأ�سيلة.. ففي 

ال�ســـوط االأول امل�سمى حمافظة م�سقـــط للخيول العربية 

االأ�سيلة مل�سافة 1100 مرت جاء يف املركز االأول احل�سان 

ميتطيـــه الفار�ص  ال�سلطانية  �ســـان” للخيالـــة  “فازمن 
اأن�ص بن �سامل ال�سيابـــي وجاء يف املركز الثاين احل�سان 

الفار�ـــص  وميـــــتطيـــه  ال�سلطانيـــة  للخــــيالـــة  “اثـــري” 
املعت�سم بن �سعيـــد البلو�سي بينما جاء يف املركز الثالث 

احل�ســـان “قدير” مـــن اخليــــــالـــة ال�سلطانية وميتطيه 

الفار�ص حمد بن مبارك الوهيبي.

ويف ال�ســـوط الثاين امل�سمى �سبـــاق حمافظة م�سندم 

للخيول املهجنة االأ�سيلة مل�سافة 1600 مرت جاء يف املركز 

االأول احل�ســـان “زين �سماردل” من اخليالة ال�سلطانية 

ميتطيه الفار�ص ا�سعد بـــن علي ال�سيابي وجاء يف املركز 

الثـــاين احل�سان »اتلنتيك بريـــف” للخيالة ال�سلطانية 

وميتطيـــه الفار�ـــص يا�سر بن جميل ال�سنيـــدي بينما جاء 

يف املركـــز الثالـــث احل�سان “امـــارت�ـــص رود�سو” ملالكه 

في�سل بن عبداهلل املزروعي.

اأمـــا ال�سوط الثالـــث امل�سمى �سبـــاق حمافظة جنوب 

ال�سرقيـــة للخيـــول العربيـــة االأ�سيلة مل�سافـــة 1600 مرت 

والذي خ�س�ص للخيل االأعلى ت�سنيفا يف مو�سم �سباقات 

2012/ 2013م فقـــد فاز باملركز االأول احل�سان “مت�سو 

بلـــو” ملالكه حممـــد بن �سعود اخلليلـــي وميتطيه الفار�ص 

حمود بن حمد احلجري وجاء يف املركز الثاين احل�سان 

“�سنكتك” ملالكه حمبوب بن حممد ها�سماين وميتطيه 
الفار�ـــص عامر بن �ســـامل الغنيمي وجاء يف املركز الثالث 

احل�ســـان “كري�ـــص �ســـوا” ملالكـــه خالد بـــن حممد بن 

خ�سروزمان وميتطيه الفار�ص ماهر بن جمعة البلو�سي.

ويف ال�ســـوط الرابـــع امل�سمـــى �سباق حمافظـــة ظفار 

للخيـــول العربيـــة االأ�سيلـــة مل�سافـــة 1600 مـــرت “كاأ�ـــص 

الفيجنـــرتي للفر�ســـان الهواة من خمتلـــف دول العامل” 

جـــاء يف املركـــز االأول الفر�ـــص “دي جوال” مـــن اخليالة 

ال�سلطانيـــة وميتطيهـــا الفار�ـــص راوؤول ديجا�ص وجاء يف 

املركز الثاين احل�سان »�سكاري” من اخليالة ال�سلطانية 

وميتطيـــه الفار�ـــص جيمي فلـــني وجاء يف املركـــز الثالث 

احل�ســـان “واثـــق” مـــن اخليالـــة ال�سلطانيـــة وميتطيه 

الفار�ص احمد بن �سيف احل�سرمي. .
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اأمـــا يف ال�ســـوط اخلام�ص امل�سمى �سباق حمافظة �سمال الباطنة للخيول العربية االأ�سيلة مل�سافة 1100 مرت فقد فاز 

يف املركـــز االأول الفر�ـــص “ح�سيمة” للخيالة ال�سلطانية ميتطيها الفار�ص فهد بـــن عمر الرحبي وجاء يف املركز الثاين 

احل�ســـان “الكا�سف” من اخليالة ال�سلطانية ومتتطيـــه الفار�سة ازهار بنت �سيف الوردية بينما جاء يف املركز الثالث 

احل�سان “العوام« من اخليالة ال�سلطانية وميتطيه الفار�ص حمود بن حمد احل�سني.

ويف ال�ســـوط ال�ساد�ـــص واالخري امل�سمى �سباق ح�سن ال�سموخ للخيول العربيـــة االأ�سيلة مل�سافة 2000 مرت على كاأ�ص 

ال�سلطانية وميتطيه  ح�سرة �ساحب اجلللة ال�سلطان املعظم نال املركز االأول احل�سان “اال�سرم” من �سرطة عمان 

الفار�ـــص ح�سنـــي بن مبارك احلجري وجاء يف املركز الثاين احل�سان »فيزير دي�ص �سيد ري�ص” من اخليالة ال�سلطانية 

وجاء يف املركز الثالث الفر�ص “كريم” من اخليالة ال�سلطانية وميتطيها الفار�ص ان�ص بن �سامل ال�سيابي. 

وتخلـــل اأ�سواط املهرجان العديد من الفقرات املتنوعة التي انتظرها املهتمون بريا�سات الفرو�سية وكانت من اأبرز 

فقـــرات املهرجـــان ا�ستعرا�سات يف جر املدافع ومهارات الفرو�سية وا�ستعرا�ص لعـــدد من خيول اجلمال اجلديدة التي 

ان�سمت اإىل اخليالة ال�سلطانية.

و�ساركـــت يف املهرجان فرق عاملية متخ�س�سة يف ا�ستعرا�ســـات الفرو�سية منها فرقة )البياف ترايو( الهولندية.. 

كما �سارك يف املهرجان الفريق الفرن�سي الفائز ببطولة العامل يف وثب اخليل )الفولتنج( با�ستعرا�سات �سيقة يف وثب 

اخليل وا�ستعرا�ص فرو�سية ذوي االإعاقة.

ويف نهايـــة فعاليـــات املهرجان �سكلت جميـــع الفرق امل�ساركة اللوحـــة اخلتامية ..بعد ذلك تف�ســـل ح�سرة �ساحب 

اجلللـــة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم بت�سليم كاأ�ص جللته للفار�ص ح�سني بن مبارك احلجري من �سرطة عمان 

ال�سلطانية الفائز باملركز االأول يف ال�سوط ال�ساد�ص وت�سليم الكوؤو�ص للفائزين باملراكز االأوىل يف جميع اأ�سواط ال�سباق 

ثم عزف ال�سلم ال�سلطاين معلنا ختام احلفل.

بعد ذلك غادر موكب جللة عاهل البلد املفدى مدينة العاديات يف حفظ اهلل ورعايته.
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شرطة عمان السلطانية تحقق انجازًا بطوليًا رائعًا في

حققـــت �سرطة عمـــان ال�سلطانية اجنازا بطوليًا رائعـــًا يف املهرجان ال�سلطاين ال�سنوي ل�سبـــاق اخليل الذي نظمه 

�سوؤون البلط ال�سلطاين ممثًل يف اخليالة ال�سلطانية مبدينة العاديات بوالية ال�سيب حيث ا�ستطاع الفار�ص ح�سني بن 

مبارك احلجري من وحدة �سرطة اخليالة احل�سول على املركز االأول وا�ستحق بذلك كاأ�ص جللته.

وقد تف�سل ح�سرة �ساحب اجلللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم القائد االأعلى - حفظه اهلل ورعاه - بت�سليم 

الكوؤو�ص للفر�سان الفائزين باملراكز االأويل يف خمتلف ال�سباقات.
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بتاريخ 2013/1/5م �سهد ميدان اال�ستعرا�ص الع�سكري باأكادميية ال�سلطان قابو�ص لعلوم ال�سرطة احتفال �سرطة 

عمان ال�سلطانية بيومها ال�سنوي املجيد يف ا�ستعرا�ص ع�سكري رائع ج�سده طابور اخلريجني املكون من الدفعة التا�سعة 

والع�سرين من الدار�سني اجلامعيني ، والدفعة الثلثني من ال�سباط التخ�س�سيني ، واأفواج كبرية من ف�سائل ال�سرطة 

امل�ستجدين وال�سرطة الن�سائية .

رعى االحتفال معايل الفريق اأول/�سلطان بن حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين بح�سور عدد من اأ�سحاب 

قوات  اأركان  رئي�ص  الركن  والفريق  واجلمارك  لل�سرطة  العام  املفت�ص  الفريق  ومعايل  وامل�ست�سارين  الــوزراء  املعايل 

ال�سلطان امل�سلحة وقادة اأ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة واالأجهزة االأمنية و�سعادة الدكتور ال�سيخ حمافظ الداخلية، 

واملكرمني اأع�ساء جمل�ص الدولة واأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء جمل�ص ال�سورى وعدد من ال�سباط و�سباط ال�سف ب�سرطة 

عمان ال�سلطانية و�سيوخ واأعيان حمافظة الداخلية ..

بداأت وقائع االحتفال بعزف مو�سيقى �سرطة عمان ال�سلطانية ال�سلم ال�سلطاين، ثم ا�ستاأذن قائد الطابور معايل 

املن�سة  اأمام  ومّر اخلريجون  اال�ستعرا�ص،  االأمامي من طابور  ال�سف  لتفتي�ص  ال�سلطاين  املكتب  اأول/وزيــر  الفريق 

الرئي�سية يف ا�ستعرا�ص ع�سكري بنظام امل�سري البطىء، ثم قام راعي املنا�سبة بت�سليم اجلوائز على اأوائل اخلريجني 

واخلريجات من ال�سباط وف�سائل ال�سرطة امل�ستجدين .

واألقى معايل الفريق اأول وزير املكتب ال�سلطاين كلمة عرّب فيها عن خال�ص امتنانه لت�سرفه برعاية احتفالية �سرطة 

عمان ال�سلطانية التي حتظى بالرعاية واالهتمام ال�سامي من لدن ح�سرة �ساحب اجلللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد 

املعظم، كما تقدم معاليه ب�سادق التهنئة جلميع منت�سبي �سرطة عمان ال�سلطانية قيادًة واإدارًة وت�سكيلت، كما هناأ 

راعي املنا�سبة اخلريجني من ال�سباط وف�سائل ال�سرطة امل�ستجدين ..

وسط إنجازات مشرفة . . 
معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني 

يرعى حفل شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي السنوي
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واأكد معايل الفريق اأول وزير املكتب ال�سلطاين يف كلمته على حقيقة اأن ال�سلطنة واحة اأمن 

واأمان بف�سل من اهلل وال�سيا�سة احلكيمة التي ينتهجها �سلطان البلد املفدى ، واالأدوار التي 

ت�سطلع بها �سرطة عمان ال�سلطانية واالأجهزة االأمنية االأخرى حلفظ االأمن والنظام العام .

وخاطب معاليه جموع اخلريجني حاثًا اإياهم بالتحلي ب�سجايا االإخل�ص واالأمانة والتفاين 

يف اأداء الواجب ، واأن يكونوا القدوة احل�سنة ، ومتمنيا لهم التوفيق يف م�سريتهم العملية كعيون 

�ساهرة وحرا�ص اأوفياء ملكت�سبات هذا الوطن املعطاء . 
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وعلى وقع معزوفة �سلم العلم قامت الدفعة التا�سعة والع�سرين من الدار�سني اجلامعيني بت�سليم راية اأكادميية 

ال�سلطان قابو�ص لعلوم ال�سرطة للدفعة ال�ساد�سة والثلثني من طلبة كلية ال�سرطة، ثم اأن�سد اخلريجون ن�سيد حماة 

احلق ورددوا ق�سم الوالء ونداء التاأييد، ثم عزفت مو�سيقى ال�سرطة ال�سلم ال�سلطاين اإيذانًا مبغادرة الطابور مليدان 

اإيذانًا  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  خيالة  فر�سان  من  كوكبة  تتبعه  العادي  بامل�سري  الرئي�سية  املن�سة  اأمام  من  العر�ص 

بانتهاء مرا�سم التخريج. 

من جانب اآخر قام معايل الفريق اأول/�سلطان بن حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين بتقليد ميدالية اخلدمة 

املمتازة لعدد من كبار �سباط �سرطة عمان ال�سلطانية، ثم التقطت ال�سور التذكارية ، و�سافح راعي املنا�سبة الطاقم 

واجلمارك  لل�سرطة  العام  املفت�ص  ال�سريقي  الفريق/ح�سن بن حم�سن  وقام معايل  الطابور،  امل�سرف على  التدريبي 

بتقدمي هدية تذكارّية ملعايل راعي احلفل.

ياأتي احتفال �سرطة عمان ال�سلطانية بيومها املجيد و�سط اإجنازات م�سرفة توجتها باحل�سول على جائزة اأف�سل 

حمتوى الكرتوين عن نظام )حو�سبة املراكز( وجائزة اأف�سل خدمة حكومية مقدمة للقطاع اخلا�ص عن نظام )االأحوال 

املدنية االإ�سدار الثاين( باالإ�سافة اإىل جناح �سرطة عمان ال�سلطانية يف توظيف اأعداد كبرية من ال�سباب العماين 

الطموح، واإن�ساء وتطوير العديد من املن�ساآت واملرافق واخلدمات بهدف جتويد م�ستوى االأداء يف جهاز ال�سرطة . 

ابتهاجًا مبنا�سبة اخلام�ص من يناير يوم �سرطة عمان ال�سلطانية رعى معايل الفريق/ح�سن بن حم�سن ال�سريقي 

املفت�ص العام لل�سرطة واجلمارك حفل تكرمي عدد من منت�سبي �سرطة عمان ال�سلطانية حيث قام بتكرمي اأوائل ال�سباط 

اخلريجني ، ثم �سّلم ال�سهادات الدرا�سية لل�سباط اخلريجني ، وكّرم ال�سباط واملدربني امل�سرفني على تدريب دفعتي 

ال�سباط والف�سائل املتخرجة .

عمان  �سرطة  �سباط  كبار  من  عدد  بتكرمي  واجلمارك  لل�سرطة  العام  املفت�ص  الفريق  معايل  قام  ذلك  عقب 

ال�سلطانية. 
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بتاريـــخ 2012/12/30م وقع معايل الفريق/ح�سن بن حم�سن ال�سريقي املفت�ـــص العام لل�سرطة واجلمارك مبكتبه 

على اتفاقيــــة املرحلة االأوىل من م�سروع اإن�ساء م�ست�سفى �سرطة ُعمان ال�سلطانية اجلديد مبرتفعات املطار مع  �سركة 

الي�سكـــو للتجـــــارة واملقـــــاوالت التي وقـــع عنها رئي�سها التنفيذي ، وتت�سمن االتفاقية اأعمـــال تهيئة االأر�ص املخ�س�سة 

لهذا امل�ست�سفى.

ياأتـــي امل�سروع يف اإطار االإهتمام  بتطوير اخلدمـــات الطبية يف �سرطة عمان ال�سلطانية ، حيث من املوؤمل اأن ي�سهم 

هـــذا امل�ســـروع الهـــام  ب�سكل فاعل يف تقـــدمي الرعاية ال�سحية ملنت�سبي جهـــاز ال�سرطة مبا يتما�سى مـــع النمو  املطرد 

الأعـــداد العاملـــني يف �سرطـــة عمان ال�سلطانيـــة  ، كما يعد نقلة نوعيـــة ملواكبة التطور الذي ت�سهـــده ال�سلطنة يف جمال 

اخلدمات ال�سحية .

ح�ســـر توقيـــــــع االتفـــــاقية عدد من كبــــــــار �سباط �سرطة عمـــان ال�سلطـــــانية ، كما ح�سرهـــا م�ســــوؤولو ال�سركة 

املنفذة للم�سروع .

املفت���س العام لل�سرطة واجلمارك يوقع اتفاقية املرحلة الأوىل من م�سروع 

اإن�ساء م�ست�سفى ال�سرطة اجلديد

بتاريـــخ 2012/12/29م تراأ�ـــص معـــايل الفريـــق ح�ســـن بن حم�سن 

ال�سريقي املفت�ص العام لل�سرطة واجلمارك رئي�ص جمل�ص اإدارة �سندوق 

 تقاعـــد �سرطـــة عمـــان ال�سلطانيـــة اجتمـــاع جمل�ـــص اإدارة ال�سندوق .

وقـــد نوق�ص خلل االجتماع العديـــد من املو�سوعات املدرجة على جدول 

االأعمال ومنها �سبل تعزيز املوارد املالية لل�سندوق وا�ستثماراته مبا يعود 

بالنفع على املتقاعدين مـــن منت�سبي �سرطة عمان ال�سلطانية باالإ�سافة 

اإىل املوا�سيـــع االأخـــرى املدرجـــة على جـــدول اأعماله واتخـــذ القرارات 

املنا�سبة ب�ساأنها .

ويرتاأ�س اجتماع �سندوق تقاعد ال�سرطة
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بتاريـــخ 2012/12/3م اأعلنت اأ�سمـــاء امل�ساريع الفائزة بجائزة ال�سلطان قابو�ص للإجادة يف اخلدمات احلكومية 

االإلكرتونية 2012 وذلك يف االحتفال الذي نظمته هيئة تقنية املعلومات مبركز جامعة ال�سلطان قابو�ص الثقايف حتت 

رعايـــة معايل حممد بن الزبري م�ست�سار جللة ال�سلطان ل�ســـوؤون التخطيط االقت�سادي ومب�ساركة ال�سري تيم برينرز 

يل موؤ�س�ـــص وخمـــرتع الويـــب )www( وح�سور عدد من اأ�سحاب املعـــايل وال�سعادة والروؤ�ســـاء التنفيذيني ومدراء 

العموم واملدراء باملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.

املوؤ�س�ســـات الفائـــزة وبلـــغ عدد امل�ساريـــع امل�ساركة يف اجلائـــزة هذا العـــام 57 م�سروًعا تقدمت بهـــا 30 موؤ�س�سة 

حكوميـــة وخا�سة، وقد مت اإعـــلن اأ�سماء املوؤ�س�سات الفائزة وتكرميها فعلى م�ستـــوى موؤ�س�سات القطاع احلكومي كان 

ل�سرطة عمان ال�سلطانية �سرف احل�سول على جائزتني يف االإجادة يف اخلدمات احلكومية االإلكرتونية وهما: جائزة 

اأف�ســـل حمتـــوى اإلكرتوين عن نظـــام )حو�سبة املراكز(، وجائـــزة اأف�سل خدمة حكومية مقدمـــة للقطاع اخلا�ص عن 

نظـــام )االأحـــوال املدنية االإ�سدار الثـــاين(. بينما ح�سلت وزارة اخلدمـــة املدنية على جائزة اأف�ســـل خدمة حكومية 

اإلكرتونيـــة مقدمة من موؤ�س�سة حكوميـــة اإىل موؤ�س�سة حكومية عن نظام )مورد(، ونالت وزارة الداخلية جائزة اأف�سل 

 خدمـــة اإلكرتونية حكوميـــة مقدمة للمواطنني عن )النظـــام االنتخابي الأع�ساء جمل�ص ال�ســـورى واملجال�ص البلدية(.

ونـــال نظـــام )تـــداول وحفـــظ الوثائـــق( لـــوزارة التجـــارة وال�سناعـــة جائـــزة اأف�ســـل خدمـــة حكوميـــة اإلكرتونيـــة 

مقدمـــة ملوظفـــي احلكومـــة، يف حـــني فـــاز موقـــع )بوابـــة �سلطنـــة عمـــان التعليميـــة( لـــوزارة الرتبيـــة والتعليـــم 

بجائـــزة اأف�ســـل خدمـــة اإلكرتونيـــة للت�ســـاالت املتنقلـــة .. كمـــا ح�سلـــت املوؤ�س�ســـة العامـــة للمناطـــق ال�سناعيـــة 

وزارة  وح�سلـــت  ال�سناعيـــة(،  املناطـــق  )اإدارة  نظـــام  عـــن  مفـــرد  اإلكـــرتوين  م�ســـروع  اأف�ســـل  جائـــزة  علـــى 

 القـــوى العاملـــة علـــى جائـــزة اجلاهزيـــة االإلكرتونيـــة عـــن )اجلاهزيـــة االإلكرتونيـــة لـــوزارة القـــوى العاملـــة(.

وعلـــى م�ستـــوى القطاع اخلا�ص ذهبت جائزة اأف�سل خدمة اإلكرتونية مقدمـــة من القطاع اخلا�ص للجمهور العام اإىل 

موؤ�س�ســـة اإدارة املوانـــئ عن )دليل دخـــول امل�ستخدم ملوؤ�س�سة خدمات املوانئ(، بينمـــا ح�سل بنك م�سقط على جائزة 

اأف�سل خدمة اإلكرتونية للت�ساالت املتنقلة مقدمة من القطاع اخلا�ص عن نظام )البنك النقال(.

لإلجادة  قابوس  السلطان  مسابقة  في  بجائزتين  تفوز  الشرطة 
في الخدمات الحكومية اإللكترونية 2٠12م.
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بتاريـــخ 2012/12/26م ا�ستقبل معايل الفريق/ 

ح�سن بـــن حم�سن ال�سريقـــي املفت�ص العـــام لل�سرطة 

واجلمـــارك ، بالقيادة العامـــة لل�سرطة بالقرم معايل 

رئي�ص الق�سم اخلا�ص املاليزي.

ومت خـــلل املقابلـــة تبـــادل االآراء ووجهات النظر 

حـــول العديـــد مـــن امل�سائـــل ذات االهتمـــام امل�سرتك 

واالأمـــور التي مـــن �ساأنهـــا االإ�سهـــام يف دعم جماالت 

التعاون بني البلدين. 

 المفتش العام للشرطة والجمارك 
يستقبل معالي رئيس القسم الخاص الماليزي

الشرطة تناقش مشاكل النقل البري والشاحنات

 متهيـــدا لو�ســـع احللـــول املنا�سبـــة اجتمعـــت بتاريخ 

2012/11/11م  جلنـــة النقـــل بغرفـــة جتـــارة و�سناعة 

عمـــان بح�ســـور الفريق اأول ح�سن بـــن حم�سن ال�سريقي 

املفت�ـــص العام لل�سرطة واجلمـــارك وبح�سور اأع�ساء من 

جلنة النقـــل بغرفة جتارة و�سناعة عمان ومديري عموم 

اجلمارك واملرور والتاأ�سريات واجلوازات ب�سرطة عمان 

ال�سلطانيـــة وذلـــك مبقر القيـــادة العامـــة لل�سرطة. وقد 

اأثرى االجتماع مبناق�سة املعوقات التي تواجه قطاع النقل 

الربي ومن اأهمها املو�سوعات املتعلقة بقانون التاأ�سريات 

ور�سومهـــا واملو�سوعـــات املتعلقـــة باملراكـــز احلدوديـــة 

واخلدمـــات التـــي يجـــب توافرهـــا يف كل منفـــذ حدودي 

بال�سلطنة وبالتن�سيق مـــع اجلهات املعنية، باالإ�سافة اىل 

نقاط التفتي�ـــص على ال�ساحنات االأجنبية داخل ال�سلطنة 

ملراقبتها.كمـــا ناق�ست اللجنـــة مع معـــايل املفت�ص العام 

لل�سرطة واجلمارك ومديري العموم، م�سكلة عدم التزام 

اأ�سحاب ال�ساحنات باملوازين املو�سوعة لل�ساحنات حيث 

يقوم عـــدد من اأ�سحاب ال�ساحنـــات بو�سع حمولة تزيد 

عن احلمولة املقـــررة لل�ساحنة.وكذلك مت مناق�سة عدم 

ملءمة مداخل وخمارج ال�ساحنات وارتفاعها، مما قد 

يوؤثر على ال�سلمة املرورية.
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عقـــدت  بتاريـــخ 2012/11/24م اأعمـــال االجتماع الثالث ع�ســـر ل�سلطات احلدود من الدرجـــة االأوىل مبحافظة 

م�سقـــط بني ال�سلطنة واململكة العربيـــة ال�سعودية الذى ا�ستظافته �سرطة عمـــان ال�سلطانية خلل الفرتة من 27-24 

نوفمرب املا�سي.

وقد تراأ�ص جانب ال�سلطنة يف االجتماع اللواء الركن/�سامل بن م�سلم بن علي قطن م�ساعد املفت�ص العام لل�سرطة 

واجلمـــارك )اآنذاك( فيما تراأ�ـــص جانب اململكة العربية ال�سعودية الفريق الركن/زميم بن جويرب ال�سواط مدير عام 

حر�ص احلدود.

وناق�ـــص االجتماع العديد من املو�سوعات املدرجة على جدول االأعمال مـــن بينها ا�ستعرا�ص اأوجه العمل امل�سرتك 

بني اجلانبني خلل الفرتة املا�سية وتبادل االآراء التي من �ساأنها اأن ت�سهم يف تعزيز االأمن بني البلدين .

وعلى هام�ص االجتماع قام الوفد بزيارة املناطق احلدودية امل�سرتكة بني البلدين ال�سقيقني.

 شرطة عمان السلطانية  .  .
تستضيف االجتماع الثالث عشر لسلطات الحدود من الدرجة األولى بين السلطنة 

والمملكة العربية السعودية .

بتاريخ 2012/11/10م �ساركت �سرطة عمان ال�سلطانية يف االجتماع 

التح�ســـريي الأ�سحـــاب املعـــايل وال�سعـــادة وكلء وزارات الداخلية بدول 

جمل�ـــص التعاون لـــدول اخلليج العربية، مبدينة الريا�ـــص باململكة العربية 

ال�سعودية و ا�ستمر  ملدة يومني، وقد تراأ�ص وفد ال�سلطنة يف هذا االجتماع 

اللواء الركن/�سامل بن م�سلم بن علي قطن م�ساعد املفت�ص العام لل�سرطة 

واجلمارك )اآنذاك(.

اجلديـــر بالذكـــر اأن االجتماع ناق�ص العديد مـــن املو�سوعات املدرجة 

على جدول االأعمال وذلك للتح�سري للجتماع احلادي والثلثني الأ�سحاب 

ال�سمو واملعايل وزراء الداخلية بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.

الشرطة :-
تش��ارك في االجتماع التحضيري ألصحاب المعالي والسعادة وكالء وزارات الداخلية 

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض 
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نظمـــت القيادة العامة ل�سرطة عمان ال�سلطانية مع هيئة الوثائـــق واملحفوظات الوطنية لقاء تعريفي حول منهجية 

العمـــل واآليـــات التك�سيف عـــن الوثائق اخل�سو�سيـــة، وذلك حتت رعاية اللـــواء الركن/�سامل بن م�سلـــم بن علي قطن 

م�ساعـــد املفت�ـــص العام لل�سرطة واجلمارك )اآنذاك( وبح�سور �سعـــادة الدكتور/حمد بن حممد ال�سوياين رئي�ص هيئة 

الوثائـــق واملحفوظات الوطنية، وياأتي ذلك تطبيقًا ملقت�سيات املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/60 املتعلق باإ�سدار قانون 

الوثائق واملحفوظات.

جتدر االإ�سارة باأن هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية تقدم املتابعة والدعم الفني ب�سفة م�ستمرة ملختلف اجلهات 

اخلا�سعـــة لقانـــون الوثائق واملحفوظات من خلل هذه اللقاءات التعريفية التي تقـــوم بها وذلك حر�سًا منها للتعريف 

بنظام اإدارة الوثائق.

شرطة عمان السلطانية .  .
بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تنضمان لقاًء تعريفيًا حول 

نظام إدارة الوثائق .

دورة في التخطيط االستراتيجي للمنظمة الوطنية إلدارة الحاالت الطارئة

بتاريـــخ 2012/12/3م عقدت مبعهد تدريب ال�سباط 

حلقة عمـــل بعنـــوان )التخطي��ط ال�سرتاتيج��ي للمنظمة 

الوطني��ة لإدارة احل��الت الطارئ��ة( التـــي ينظمها املكتب 

التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع املدين

رعـــى االحتفال اللـــواء الركن �سامل بـــن م�سلم بن علي 

قطن م�ساعـــد املفت�ص العام لل�سرطة واجلمارك )اآنذاك( 

نائب رئي�ص اللجنة الوطنية للدفاع املدين مب�ساركة ممثلي 

القطاعات وجمموعات العمل املنبثقة عنها.

وتهـــدف حلقـــة العمـــل باملعـــارف واملهـــارات املتعلقـــة 

بالتخطيـــط واعـــداد اخلطـــط اال�سرتاتيجيـــة لقطاعـــات 

املنظومـــة الوطنيـــة مبختلـــف مكوناتها مبهـــام اال�ستعداد 

واال�ستجابـــة للحاالت الطارئه باال�سافـــة اىل بناء وتعزيز 

القدرات الوطنية يف هذا املجال.

كمى تهدف املنظومة الوطنية الإدارة احلاالت الطارئة 

اىل حمايـــة االرواح والبيئـــة واملمتلكات مـــن خلل اأن�سطة 

خمتلفـــة ترمـــي اىل احلـــد مـــن املخاطـــر وتقليـــل االثـــار 

الناجمة عنها وتعزيز الوعـــي وامل�ساركة املجتمعية وتعزيز 

القدرات واالمكانيـــات الوطنية �سمانا لتحقيق اال�ستجابة 

الفوريـــة والفاعلة وا�ستدامة احلفـــاظ على النظام واالمن 

العـــام والعمل على ا�ستعادة الو�ســـع االعتيادي واخلدمات 

اال�سا�سية فور انتهاء احلاالت الطارئة
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مؤتمر صحفي باإلدارة العامة للمرور

يف اإطار اجلهود التي تبذلها �سرطة عمان ال�سلطانية 

ممثلـــة يف االإدارة العامـــة للمـــرور للحـــد مـــن احلوادث 

املرورية عقد العميد.مهند�ص/ حممد بن عو�ص الروا�ص 

مديـــر عـــام املـــرور ب�سرطـــة عمـــان ال�سلطانيـــة بتاريخ 

بال�سيـــب  املروريـــة  ال�سلمـــة  مبعهـــد  2012/12/31م 

موؤمتـــرًا �سحفيـــًا يك�ســـف من خللـــه تفا�سيـــل املرحلة 

القادمـــة مـــن االإجراءات واجلهـــود التـــي تبذلها �سرطة 

عمـــان ال�سلطانية لتحقيـــق مزيد من ال�سلمـــة املرورية 

ومتطلبات املرحلة القادمة من تعديلت يف قانون املرور 

والئحته التنفيذيـــة ون�سر اأجهزة �سبط ال�سرعة واأجهزة 

مراقبـــة االإ�ســـارات ال�سوئيـــة املرورية والفريـــق املكلف 

بزيـــادة املراقبة املروريـــة و�سبط ال�سرعـــات العالية يف 

خمتلف طـــرق ال�سلطنـــة  ، وكذلك ت�سليـــط ال�سوء على 

موؤ�ســـرات اإح�سائيـــات احلـــوادث املروريـــة ومقارنتهـــا 

باالإح�سائيات الدولية ونظام احت�ساب النقاط ، وغريها 

من املوا�سيع ذات ال�سلة باملرور.

عمـــان  �سرطـــة  احتفلـــت  2012/1/12م  بتاريـــخ 

ال�سلطانيـــة بتد�ســـني االإدارة العامة ملكافحـــة املخدرات 

واملوؤثـــرات العقلية، تنفيذًا لقرار معـــايل الفريق/ح�سن 

بن حم�ســـن ال�سريقي املفت�ص العـــام لل�سرطة واجلمارك 

رقـــم 2012/80م القا�سي باإن�ســـاء اإدارة عامة ملكافحة 

املخدرات واملوؤثرات العقلية واعتماد هيكلها التنظيمي.

رعـــى حفل التد�سني الذي اأقيـــم مببنى كلية احلقوق 

ال�سابـــق بالوطيـــة �سعـــادة الدكتـــور حممـــد بـــن �سيـــف 

احلو�سني وكيـــل وزارة ال�سحة لل�ســـوؤون ال�سحية رئي�ص 

اللجنـــة الوطنيـــة ل�سوؤون املخـــدرات واملوؤثـــرات العقلية، 

وقد مت عر�ص فيلم عن واقع املخدرات بال�سلطنة وجهود 

االإدارة العامة ملكافحة املخـــدرات واملوؤثرات العقلية، ثم 

األقى اأحد ال�سعراء ق�سيدة �سعرية عن املخدرات.

وبعد ذلك قام راعي احلفل واحل�سور باأخذ جولة يف 

املعر�ص التوعوي امل�ساحب للحفل، و�ساهد بعدها عر�ص 

الإجراءات �سبط ق�سية خمدرات من قبل االإدارة العامة 

ملكافحة املخدرات واملوؤثـــرات العقلية وباإ�سناد من فريق 

م�سرح اجلرمية بـــاالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات 

الشرطة . .
تدشن اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

اجلنائيـــة، واختتم احلفل باإقامـــة عر�ص ملداهمة نفذته 

قيـــادة �سرطة املهـــام اخلا�ســـة ووحدة �سرطـــة اخليالة 

)الكلب ال�سرطيـــة( واالإدارة العامة ملكافحة املخدرات 

واملوؤثرات العقلية.
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نظـــم معهد تدريب ال�سباط موؤخرا  حلقة عمل لكبـــار قادة ت�سكيلت �سرطة عمان ال�سلطانية حول التفاو�ص 

اجلنائي واالإرهابي واأهميته يف اإدارة االأزمات والتعامل مع حوادث احتجاز الرهائن.

 وتهـــدف احللقة اإىل تنمية املعـــارف با�سرتاتيجيات التفاو�ص وكيفية اتخاذ القرار يف اإدارة االأزمات وحتديد 

االأولويـــات من خلل ما ت�سمنتـــه احللقة من حماور رئي�سية اأهمها اأ�س�ص ومفاهيـــم ومراحل التفاو�ص اجلنائي، 

وكيـــف ومتـــى يبداأ التفاو�ص واآلياته، وكيفية اتخاذ القـــرار يف اإدارة االأزمات وتفعيل دور التفاو�ص، وقد مت خلل 

احللقة عر�ص مناذج واقعية حلوادث التفاو�ص اجلنائي واالإرهابي.

حلقة عمل لكبار قادة الشرطة
بمعهد تدريب الضباط

�ساركـــت  �سرطـــة عمان ال�سلطانية ممثلـــًة يف االإدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائيـــة يف االجتماع الواحد 

والثمانني للمنظمة الدولية لل�سرطة اجلنائية )االإنرتبول( والذي عقد مبدينة روما باجلمهورية االإيطالية خلل الفرتة 

من 5 اإىل 8 نوفمرب مب�ساركة )190( دولة.

تراأ�ص وفد ال�سلطنة يف هذا االجتماع العميد/عبداهلل بن علي احلارثي مدير عام التحريات والتحقيقات اجلنائية 

ب�سرطة عمان ال�سلطانية )اآنذاك( و املقدم/اأحمد بن بخيت ال�سنفري مدير اإدارة االت�سال لل�سرطة العربية والدولية 

)اإنرتبول م�سقط(.

وقـــد ناق�ص االجتماع العديد مـــن املو�سوعات املدرجة على جدول االأعمال ال �سيمـــا املتعلقة بالتعاون والتن�سيق بني 

الـــدول االأع�ساء يف املنظمة الدولية لل�سرطة اجلنائية، واملظاهر اجلديـــدة للعنف يف الع�سر احلديث، والنهج العاملي 

ل�سبط احلدود الدولية ب�سكل متكامل، ومكافحة اجلرمية املنظمة واالإرهاب الدويل، والت�سدي للجتار بال�سلع الغري 

م�سروعة، باالإ�سافة اإىل تعزيز دور االإنرتبول يف جمال ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة، ومناق�سة مبادرة 

االإنرتبول حلماية الرتاث الثقايف، وم�ستجدات اإن�ساء جممع االإنرتبول العاملي للتكنولوجيا واالبتكار يف �سنغافورة.

شرطة عمان السلطانية تشارك في االجتماع الواحد والثمانين للمنظمة 
الدولية للشرطة الجنائية ) اإلنتربول ( في روما
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�ساركت �سرطة عمان ال�سلطانية يف املوؤمتر ال�ساد�ص والثلثني لقادة ال�سرطة واالمن العرب الذي عقد بالعا�سمة 

اجلزائرية  اجلزائر خلل الفرتة من 9-2012/12/10  وقد ترا�ص االجتماع العميد جمال بن ن�سيب ال�سنفري مدير 

عام العمليات )اآنذاك( واملقدم علي املربوعي مدير عام االحوال املدنية والنقيب �سامل البلو�سي من االدارة العامة 

تو�سيات  مناق�سة  منها  اعمال  املوؤمتر عدة  ناق�ص  ،وقد  العامة  العلقات  ادارة  البادي من  والنقيب حممد  للعميات 

املوؤمتر اخلام�ص والثلثني وا�ستعرا�ص بع�ص التجارب االمنية املتميزة والتعاون بني اجهزة ال�سرطة ومنظمات املجتمع 

املدين ل�سمان حقوق االن�سان، ومرئيات الدول االع�ساء ب�ساأن تطوير اداء االعلم االمني العربي واظهار ال�سورة 

االيجابية لرجـــــل االمـــــن العربي يف و�ســــائل االعلم ، ا�سافة اىل التحديات االمنية التي تواجه اجلاليات العربية 

يف املهجر ... 

الشرطة تشارك في مؤتمر قادة الشرطة العرب

تــدريــب  مبــعــهــد  2012/11/10م  بــتــاريــخ  ــــداأت  ب

ال�سباط دورة التدريب يف جمال القر�سنة البحرية يف 

االأدلــة(  ا�ستغلل  )مبادرة   )EVEXI( م�سروع  اإطــار 

معهد تدريب الضباط
ينظم دورة تدريبية في 

مجال القرصنة البحرية

الفرعية  االإدارة  مــع  بالتعاون  املعهد  نفذها  ـــذي  وال

لتن�سيق �سوؤون املكاتب املركزية الوطنني يف اإقليم ال�سرق 

االأو�سط و�ســـــمال اأفريقيا، وقد �سارك يف الدورة والتي 

�سرطة  �سباط  من  عــدد  اأيــام  خم�سة  ملــدة  ا�ستمــــــرت 

املوؤ�س�سات  مـــــوظفي  مــن  وعـــدد  ال�سلطانية،  عــمــان 

احلكومية االأخرى.

وقد مت خلل اليوم االأول من الدورة مناق�سة وتعريف 

الدولية  القانونية  البحرية، واجلوانب  القر�سنة  جرمية 

يتبعها  التي  والو�سائل  البحرية،  القر�سنة  مكافحة  يف 

االإنرتبول ملكافحة القر�سنة البحرية.

�ــســامــل على  ــب  ــدري ت تــوفــري  اإىل  الـــــدورة  وهــدفــت 

التحقيقات يف جمال القر�سنة البحرية، و�سرح اجلوانب 

وكيفية  اجلــرميــة،  م�سرح  واإدارة  الــدولــيــة،  القانونية 

الإجــراء  التقنيات  واأحــدث  االإنــرتبــول  اأدوات  ا�ستخدام 

ا�ستجواب للمتورطني يف جرائم القر�سنة البحرية حيث 

تعترب �سلطنة عمان �سريكًا رئي�سيًا ملنظمة االإنرتبول يف 

جمال مكافحة القر�سنة البحرية.
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أسبوع النزيل الخليجي الموحد

تحت شعار ) أسرتي بين أيديكم ( . .

بتاريخ 2012/12/9م بداأت  فعاليات اأ�سبوع النزيل اخلليج املوحد الذي ينظم الأول مرة حتت �سعار )اأ�سرتي بني 

اأيديكم(، وقد ا�ستعدت ال�سلطنة ممثلة يف االإدارة العامة لل�سجون ب�سرطة عمان ال�سلطانية مع �سقيقاتها دول جمل�ص 

الفعاليات  العديد من  باإقامة  �سهر دي�سمرب،  الثاين ع�سر من  اأ�ستمرت حتى  والتي  املنا�سبة  بهذه  التعاون للحتفال 

واملنا�سط مب�ساركة عدد من ال�سباط  من دول جمل�ص التعاون اخلليجي من العاملني يف جمال املوؤ�س�سات العقابية 

واالإ�سلحية بهدف تبادل اخلربات بني العاملني يف هذا املجال حيث قام ال�سباط الزائرين مب�ساركة اأخوانهم يف 

ال�سلطنة الربامج والفعاليات التي نظمتها االإدارة العامة لل�سجون ب�سرطة عمان ال�سلطانية. 

رعى املنا�سبة �سعادة الدكتور / يحي بن بدر بن مالك املعويل وكيل وزارة التنمية االجتماعية مبركز القرم )�سيتي 

�سنرت( وذلك بافتتاح معر�ص منتجات نزالء ال�سجن املركزي الذي نظمته االإدارة العامة لل�سجون و�ساركت فيه وزارة 

التنمية االجتماعية وا�ستمل املعر�ص على ركن ملعر�ص املنتجات احلرفية والفنية وامللب�ص وامل�سغوالت الن�سوية وركن 

لدار اإ�سلح االأحداث وما تقدمه االإدارة العامة لل�سجون من خدمات كالتوعية باأ�سرار املخدرات واخلدمات الطبية 

املقدمة للنزالء وركن اال�ست�سارات االأ�سرية التابع لوزارة التنمية االجتماعية.

كما التقى العميد / حميد بن خليفة اخلب�سي مدير عام ال�سجون مببنى القيادة العامة لل�سرطة بالقرم بالوفود 

اخلليجية امل�ساركة يف فعاليات االأ�سبوع، وقد مت خلل اللقاء تقدمي عر�ص مرئي عن االإدارة العامة لل�سجون وا�ستعرا�ص 

فعاليات اأ�سبوع النزيل اخلليجي االأول.

قطاعات  خمتلف  قبل  من  بهم  االهتمام  بهدف  واأ�سرته  النزيل  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  النزيل  اأ�سبوع  ويهدف 

تاأهيل  �سبيل  يف  املجل�ص  بدول  واالإ�سلحية  العقابية  املوؤ�س�سات  بها  تقوم  التي  اجلهود  واإبراز  املجتمع  وموؤ�س�سات 

التي يعاين منها النزالء وتوعية املجتمع ب�سرورة االهتمام  واإ�سلح النزالء وت�سليط ال�سوء على الق�سايا وامل�ساكل 

بالنزيل واأ�سرته واالأخذ بيده بعد االإفراج عنه و ت�سجيع النزيل على امل�ساركة يف االأن�سطة املختلفة داخل ال�سجن  .
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طة
شر

خبار ال
الشرطة تستقبل أ

دفعات جديدة من 

الشرطة المستجدين

ا�ستقبلـــت مراكز التدريـــب ب�سرطة عمـــان ال�سلطانية 

دفعات جديدة من املواطنني امللتحقني بجهاز ال�سرطة 

بعد اأن انهوا كافة االإجراءات وخ�سعوا للتقييم واجتازوا 

جميع املراحل مبا فيها املقابلت والفح�ص الطبي.

اجلديـــر بالذكـــر اأن مناهـــج املتدربـــني ي�ستمـــل علـــى 

والقانـــون  ال�سرطـــة  علـــوم  يف  االأ�سا�سيـــة  املعـــارف 

واالإ�سعافـــات االأولية باالإ�سافـــة اإىل التطبيقات العملية 

وبعد اجتيازهم لفرتة التدريب اال�سا�سي يتم احلاقهم 

بربامج تدريبية على راأ�ص العمل  .  

�ساركت �سرطة عمان ال�سلطانية ممثلة باالإدارة العامة للجمارك يف اأعمال االجتماع الـ 23 للجنة االحتاد اجلمركي 

العربي الذي عقد مبقر االأمانة العامة جلامعة الدول العربية يف القاهرة مب�ساركة ممثلي وزارات االقت�ساد واالأجهزة 

اجلمركية العربية. 

ا�ستكمال متطلبات  مناق�سة  بينها  االعمال من  املدرجة على جدول  املو�سوعات  العديد من  االجتماع  ناق�ص  وقد 

اإطلق االحتاد اجلمركي العربي املقرر عام 2015 وما مت اإجنازه. كما بحث االجتماع اأي�سا مو�سوع القيمة امل�سافة 

اإىل ا�ستعرا�ص تقارير كل من  اإ�سافة  وا�ستكمال مناق�سة درا�سة احل�سيلة اجلمركية التي يجري متابعتها وتعديلها 

جلنة التعريفة اجلمركية املوحدة وجلنة القانون اجلمركي العربي املوحد ، وقد مثل وفد االإدارة العامة للجمارك يف 

هذا االجتماع كل من: املقدم/ �سعيد بن خمي�ص الغيثي وال�سابط مدين/ عبداهلل بن حممد اجلرواين.

كما �ساركت االإدارة العامة للجمارك يف االجتماع الثامن ع�سر للجنة القانون اجلمركي العربي املوحد والذي عقد 

مبقر االأمانة العامة جلامعة الدول العربية.

وقد بحث االجتماع نقطتني اأ�سا�سيتني وهما اجلانب اخلا�ص بالتعريفات اجلمركية املوجودة يف القانون واملتعلقة 

املنا�سبة  العقوبات  او  اأي�سا حتديد املخالفات اجلمركية والغرامات  بالقيمة اجلمركية وكيفية احت�سابها، كما بحث 

لتلك املخالفات، وقد مثل االإدارة العامة للجمارك  يف االجتماع كل من ال�سابط مدين/ علي بن عبدالرحمن القا�سي 

وال�سابط مدين/ بدر بن عبداهلل ال�سيدي.

الشرطة>>..
تشارك في اجتماعي لجنتي االتحاد الجمركي

والقانون الجمركي الموحد بالقاهرة
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ت قانونية
سا

درا

الصالحيات الجديدة لرجل الشرطة
بعد تعديل عقوبة الجنحة المتلبس بها

    تت��وزع قواعد قانون الإج��راءات اجلزائية، يف املرحلة 

ال�سابق��ة عل��ى املحاكمة، بني جهت��ني خمت�ستني بالدعوى 

العمومي��ة هما ماأمورو ال�سب��ط الق�سائي،الذين من بينهم 

رج��ال ال�سرطة، والدعاء الع��ام. وتخت�س اجلهة الأوىل 

بجم��ع ال�ست��دللت )1( ،يف ح��ني تخت���س الثاني��ة، من 

حيث املبداأ، بالتحقيق البتدائي)2(. 

ونتيج��ة لختالف طبيعة عمل كل جه��ة، اختلف اأثر كل 

منهم��ا على حق��وق وحريات الأف��راد، ولذل��ك كانت �سمة 

اإج��راءات ال�ست��دلل ع��دم ت�سمنه��ا اأي م�سا���س بحقوق 

وحريات الأف��راد اإل ا�ستثناء)3(،وهذا خالف اإجراءات 

التحقي��ق)4(، اإذ اأن م��ا يغل��ب عليه��ا ه��و امل�سا���س بتل��ك 

احلقوق.

الدكتور مزهر جعفر عبيد *

اأكادميية ال�سلطان قابو�ص لعلوم ال�سرطة
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اأورده امل�ســـرع، علـــى اإجـــراءات  واال�ستثنـــاء الـــذي 

لتلـــك  يكـــون  اأن  نتيجتـــه  مـــن  كان  اال�ستدالل،والـــذي 

االإجـــراءات اأثرها يف امل�سا�ص بحقـــوق وحريات االأفراد، 

قـــد حـــدده يف حالتـــني؛ االأوىل تتعلـــق بحالـــة مو�سوعية 

يواجههـــا ماأمور ال�سبـــط الق�سائي، وهـــي حالة التلب�ص 

باجلرمية،عنـــد مبا�سرته لتلك االإجـــراءات، وفيها تكون 

�سلحياتـــه م�ستمدة من القانون مبا�سرة. والثانية حالة 

ينتـــدب فيها ماأمـــور ال�سبـــط الق�سائي للقيـــام باإجراء 

حتقيقـــي معـــني اأو اأكرث، ويكون ذلك اإمـــا بناء على حالة 

مو�سوعيـــة فر�ست عليه اال�ستعانة باالدعاء العام للقيام 

باإجراءاته،فيطلـــب منـــه االأذن للقيـــام باإجـــراء اأو اأكرث 

من تلـــك االإجراءات، كالتفتي�ـــص)5( اأو القب�ص)6(، اأو 

اأن القيـــام باأحـــد االإجراءات التحقيقية قـــد جاء امتثااًل 

الأمـــٍر �ســـادر اإليه مـــن االدعـــاء العام ذاتـــه)7(، وذلك 

ب�سبب �سرورات التحقيق، وخا�سة عندما تكون الدعوى 

بني يديـــه، وعندهـــا ي�ستمد  ماأمـــور ال�سبـــط الق�سائي 

�سلحيته من قرار االدعاء العام. 

التلب�ـــص باجلرميـــة  عـــن حالـــة  نتكلـــم  اأننـــا  ومبـــا 

باعتبارهـــا الواقعـــة التـــي ي�ستمـــد منها ماأمـــور ال�سبط 

الق�سائي،و�سرنكـــز حديثنـــا هنـــا علـــى رجـــل ال�سرطة 

ح�سرًا،�سلحياتـــه القانونيـــة الوا�سعـــة، وذلك باتخاذ 

االإجـــراءات اال�ستثنائية،املقـــررة قانونـــًا، والتي ما كان 

لـــه اتخاذهـــا لوالها)8(، فـــاإن كلمنا �سيـــدور، ال حول 

مـــا كان �سائدًا من �سلحيـــات ا�ستثنائية، ميكن و�سفها 

بالتقليديـــة، نتيجـــة ال�ستقـــرار تقييدهـــا بنطـــاق �سيق، 

اأ�سا�ســـه ا�ســـرتاط اأن تكـــون عقوبة اجلنحـــة املتلب�ص بها 

ال�سجـــن مدة تزيد على ثلثة اأ�سهـــر، واإمنا �سيتناول اأثر 

تعديـــل عقوبـــة اجلنحة تلك يف املر�ســـوم ال�سلطاين رقم 

2011/96)9(،على مدى تلك ال�سلحيات.

وقـــد ن�ص املر�ســـوم ال�سلطاين رقـــم 2011/96 على 

جملة مـــن التعديـــلت، كان مـــن بينها عقوبـــة اجلنحة 

املتلب�ـــص بها،حيث جاء فيـــه، فيما يتعلق بتلـــك العقوبة، 

)اأوال: ي�ستبدل بن�سو�ص املواد اأرقام )42، 48، 53، 63( 

مـــن قانون االإجـــراءات اجلزائية امل�ســـار اإليه الن�سو�ص 

االآتيـــة: املادة )42( : ملاأمور ال�سبط الق�سائي يف حاالت 

التلب�ـــص باجلنايـــات واجلنح املعاقب عليهـــا بال�سجن اأن 

ياأمـــر بالقب�ص على املتهم احلا�ســـر اإذا قامت اأدلة قوية 

على ارتكاب اجلرمية، فـــاإذا مل يكن حا�سرا جاز ملاأمور 

ال�سبـــط الق�سائـــي اأن ي�ســـدر اأمرًا ب�سبطـــه واإح�ساره 

ويثبت ذلك يف املح�سر(. ومن هذا الن�ص يظهر اأن حالة 

التلب�ـــص باجلرمية تعد قائمة، ولـــو كانت عقوبة اجلنحة 

املتلب�ص بها ال�سجن الذي ال تزيد مدته على ثلثة اأ�سهر، 

اأي مبجرد اأن تكون عقوبتها ال�سجن)10(.

واإقرار مثل  هذا املقدار من العقوبة للجنحة املتلب�ص 

بها ترتتب عليه نتيجة يف غاية االأهمية، مفادها اأنه يجوز 

حاليـــًا لرجل ال�سرطة، وبـــدون اإذن من االدعـــاء العام، 

اتخـــاذ االإجراءات التـــي مل يكن له اتخاذهـــا �سابقا، اإال 

باإذنـــه، كالتفتي�ص اأو القب�ص اأو ال�سبط واالإح�سار، اأثناء 

جمع اال�ستـــدالالت، ولو اأن اجلنحة متلب�ســـًا بها. وبذلك 

يكون هذا الن�ص املُعدل قد ا�ستحدث �سلحيات جديدة 

لرجل ال�سرطـــة لها من القوة التـــي ي�ستطيع من خللها 

فر�ص احرتام القانون. 

واأهـــم مـــا �سنلقـــي ال�ســـوء عليـــه، يف جمـــال تطبيق 

تلـــك ال�سلحيات اجلديدة، هو مـــا يتعلق باال�ستيقاف، 

وا�ستدعـــاء االأ�سخا�ص، وال�سبـــط واالطلع، لبيان مدى 

جواز ا�ستخدام رجل ال�سرطة، وعمومًا ماأموري ال�سبط 

الق�سائـــي، القوة املتمثلـــة بالتفتي�ص والقب�ـــص وال�سبط 

واالإح�ســـار، وغري ذلـــك من االإجراءات، بـــدون اإذن من 

االدعاء العـــام، يف اأي من تلك الوقائع، لتكون دليل عمل 

يف ما يتخذ من اإجراءات يف الوقائع االأخرى. 

اأول: ا�ستيقاف الأ�سخا�س

اال�ستيقاف، كما درج الفقـــه على تعريفه، هو اإجراء 

يتخـــذه رجل ال�سرطة مبنا�سبة �سعيـــه للحفاظ على اأمن 

وا�ستقرار املجتمع، اإذ يكون له مبوجب ذلك اأن ي�ستوقف 

اأي �سخ�ص و�سع نف�سه مو�ســـع الريبة وال�سك، نتيجة ملا 

�سدر عنه من ت�سرفات، بغية الوقوف على حقيقة اأمره، 

دون اأن يكـــون ذلك مقرونا با�ستخدام القوة )11(، ومن 

هنا ا�ستبعدت �سفة القب�ص عنه. 
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ت قانونية
سا

    واإذا كان املعنـــى ال�سابـــق لل�ستيقـــاف يو�سح اأنه درا

ال يتعلق بجرمية معينـــة ا�ستدعت مبا�سرته، فاإنه يو�سح 

وبذات الوقت اأنه اإجراء م�سروع)12(. ونتيجة حلقيقته 

االأخـــرية كان مـــن اجلائـــز اأن ترتتـــب عليـــه جرميـــة، 

وذلـــك يف احلالـــة التي مل ميتثـــل فيهـــا امل�ستوقف لطلب 

رجـــل ال�سرطة، كاأن يرف�ـــص امل�ستوقف ت�سليـــم ما يثبت 

�سخ�سيتـــه، اأو اأن يغـــادر املـــكان الـــذي يتواجد فيه،غري 

عابئ باأمر رجل ال�سرطـــة بالتوقف. وهنا يثور الت�ساوؤل؛ 

هـــل باإمكان رجل ال�سرطـــة اأن يقب�ص على امل�ستوقف؟ اأو 

اأن يتخذ حياله اأي اإجراء اآخر ما�ص باحلرية؟ 

وقبـــل االإجابـــة على هذا الت�ساوؤل، ال بـــد من بيان اأن 

امل�ستوقـــف يف اأٍي من احلالتني ومـــا ي�سابههما قد ارتكب 

اإحدى اجلرائم املتعلقة باالعتداء على ال�سلطات العامة، 

وبالتحديـــد  جرميـــة مقاومة املوظفني،التـــي ورد الن�ص 

عليهـــا يف املـــادة 1/171 من قانـــون اجلـــزاء، لكونه قد 

اأوقف عمـــًل �سرعيًا، وذلـــك مبقاومته ال�سلبيـــة املتمثلة 

بعـــدم تنفيـــذ ما طلبـــه منـــه رجـــل ال�سرطة، فقـــد جاء 

يف تلـــك املـــادة القول باأنـــه ) كل مقاومة فعليـــًه كانت اأو 

�سلبيـــة توقف عمًل �سرعيًا يقوم به اأحد املوظفني يعاقب 

عليهـــا بال�سجن من ع�سرة اأيام اإىل �سهر وبالغرامة حتى 

ع�سريـــن ريـــااًل( وهـــــذا يعنـــي اأن امل�ستوقف قـــد ارتكب 

جرميـــة من نـــوع اجلنحة معاقبـــا عليهـــا بال�سجن، مما 

يرتتـــب على ذلـــك اأنه يعـــد متلب�سا بارتـــكاب اجلرمية، 

وذلـــك وفقا للتعديـــل االأخري رقـــم 2011/59 للمادة 42 

من قانون االإجراءات اجلزائية

وخل�ســـة  ما تقدم اأنه باإمكان رجل ال�سرطةالقب�ص 

على امل�ستوقف اأو تفتي�سه يف حالة رف�سه االن�سياع الأمره، 

بتنفيـــذ ما طلب منـــه، كما ميكنه  حجـــزه مبوجب املادة 

)50( املعدلـــة من قانـــون االإجـــراءات اجلزائية)13(، 

ولكن وفق ال�سروط التي بينتها تلك املادة. 

ومـــن نافلـــة القـــول بيـــان اأن امل�ستوقـــف يعـــد كذلك 

متلب�ســـًا بارتكاب اجلرمية اإذا كانت مقاومته فعلية، كاأن 

مينع رجـــل ال�سرطة من روؤية اأو تدوين رقـــم �سيارته، اأو 

حماولـــة منعه من التقرب من زملئه، الذين يت�سرفون 

بعدم اتزان، للوقوف على نوعية امل�سروبات اأو امل�سكرات 

التي يتناولونها.

ويعترب  امل�ستوقـــف متلب�سًا بارتكاب اجلرمية مبجرد 

مقاومته ال�سلبية اأو الفعلية لرجل ال�سرطة، ومبعنى اآخر  

اأيـــة مقــاومة لرجل ال�سرطة توقف عمًل �سرعيًا، ويف اأي 

اإجراء من االإجراءات القانونية التي يبا�سرها ، وبالتايل 

يجـــوز لرجــــــل ال�سرطـــة �ساعتهـــا ممار�ســـة االإجراءات 

املا�ســـة باحلريـــة جتــــــاهـــه، كالتفتي�ـــص اأو القب�ـــص اأو 

ال�سبط واالإح�سار. 

ومن اأنواع تلـــك املقاومة ما ورد اأ�سار الن�ص اإليه  يف 

املادتني )44( و 81 من قانون االإجراءات اجلزائية. فقد 

جاء يف املادة 44 القول باأنه ) مع عدم االإخلل باأي ن�ص 

وارد يف قانـــون اآخر، ملن يقوم بتنفيذ القب�ص اأن ي�ستعمل 

القـــوة اللزمـــة لتنفيـــذه والتغلـــب علـــى كل مقاومة من 

جانب املقبو�ص عليه اأو غريه .....(. وكما هو وا�سح فاإن 

الن�ـــص ي�سري اإىل نوع من املقاومة ت�سدر من غري املتهم 

) املقبو�ـــص عليه(، وهذه املقاومة، ال لب�ص يف اإنها توقف 

عمـــًل �سرعيًا، وبذلك يكون )املقـــاوم الغري( قد ارتكب 

اجلــــرميـــة املن�سو�ـــص عليهـــا يف املـــادة 171 من قانون 

اجلـــزاء)14(، مما يجعــــله متلب�ســـًا بارتكاب اجلرمية، 

وهـــذا ين�سئ اجلـــواز باتخـاذ رجل ال�سرطـــة االإجراءات 

التحفظية �سده .

ون�ص يف املادة 81 على القول باأنه ) اإذا رف�ص �ساحب 

امل�سكـــن اأو �ساغله متكـــني ماأمور ال�سبـــط الق�سائي من 

الدخول اأو قاوم دخوله جاز له اأن يتخذ الو�سائل اللزمة 

القتحام امل�سكن وا�ستعمال القوة ح�سبما تقت�سيه ظروف 

احلـــال(. ووفقًا لهذا الن�ص، وبداللـــة املادة 1/171 من 

قانون اجلـــزاء، يكون لرجل ال�سرطـــة �سمن �سلحياته 

ف�سًل عن ا�ستخدام القوة �سد املقاوم اتخاذ االإجراءات 

التحفظيـــة امل�ســـار اإليهـــا اآنفـــًا  جتاهه، علـــى اعتبار اأن 

املقـــاوم كان متلب�ســـًا بارتكاب جرميـــة مقاومة املوظفني 

التي مبناها اأنه اأوقف عمًل �سرعيًا.
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2-ا�ستدعاء الأ�سخا�س

من واجبات رجال ال�سرطـــة اأثناء جمع اال�ستدالالت 

عن اجلرمية اأن ي�سمعوا اأقوال من تكون لديهم معلومات 

عن اجلرمية وفاعلها، واأن ي�ساألوا املتهم بها)15(، وهذا 

بطبيعـــة احلال يتطلـــب منهـــم ا�ستدعاء اأي مـــن اأولئك 

لتثبيـــت اأقواله يف املحا�سر املعـــدة لذلك، وقد يكون من 

�سمن من يتم ا�ستدعـــاوؤه اأحد ال�سهود، اأو املتهم.. فيثار 

حينهـــا الت�ساوؤل عن مدى اإمكانيـــة اإجبار امل�ستدعى على 

احل�سور، يف حالة امتناعه عن تلبية اأمر رجل ال�سرطة؟ 

وقـــد يبدو اأن هذا الت�ساوؤل مـــن الب�ساطة مبكان، الأن 

الـــرد عليـــه ال يحتاج اإىل كثـــري عناء، فمما هـــو ثابت يف 

الذهـــن اأن ميـــزة اإجـــراءات اال�ستدالل، ب�ســـورة عامة، 

هي اأنها ال تنطوي علـــى اأية و�سائل ق�سر اأو اإكراه )16(، 

ولذلك تكون املح�سلة هي اأنه ال يجوز لرجل ال�سرطة اأن 

يجـــرب ال�ساهد اأو غريه على احل�سور اأمامه، اإن مت رف�ص 

اأمـــره باحل�سور. اإال اأنه عند النظر اإىل هذا الرف�ص من 

خـــلل التعديل االأخـــري لعقوبة جرمية اجلنحـــة املتلب�ص 

بهـــا، يظهر اأن لهذا الت�ساوؤل ما يـــربره. اإذ اأن القول باأن 

ال�سخ�ص يعد متلب�ســـًا بارتكاب اجلنحة مبجرد اأن تكون 

عقوبتهـــا ال�سجنبموجـــب التعديل االأخري، يـــوؤدي اإىل اأن 

تكـــون االإجابة اأنـــه با�ستطاعة رجل ال�سرطـــة الذي يبلغ 

�سخ�ســـًا باحل�سور اإىل مركز ال�سرطـــة ل�سماع اأقواله،اأو 

�سوؤاله عـــن اجلرمية املتهـــم بها، ويبدي املبَلـــغ امتناعه 

عـــن احل�سور يف مواجهته، دون عـــذٍر م�سروع اأو مقبول، 

اإجبـــار ذلـــك ال�سخ�ص علـــى احل�سور، لكونـــه بامتناعه 

ي�سبـــح متلب�سا بارتـــكاب اجلرمية املن�سو�ـــص عليها يف 

املـــادة 171 من قانون اجلزاء، وهـــذا التلب�ص، كما بينا، 

يجيز لرجل ال�سرطة القب�ص عليه، ومن ثم اإح�ساره اإىل 

مركز ال�سرطة لتكملة االإجراءات، وذلك وفقًا للمادة 50 

املعدلة من قانون االإجراءات اجلزائية. 

وي�ســـاف اإىل مـــا تقـــدم اأنه باإمـــكان رجـــل ال�سرطة 

اإجبـــار كل مـــن طلـــب الأداء ال�سهادة،علـــى احل�سور،اإذا 

اأبدى امتناعه عن احل�سور اأمامه، وباأعذار غري �سرعية 

اأو غري مقبولة، باعتبـــاره متلب�سًا باجلرمية، التي ن�ست 

عليها املـــادة 188 من قانـــون اجلـــزاء، اإذ اأن اأحد اأنواع 

العقوبـــة التـــي ن�ست عليهـــا هذه املادة هـــي ال�سجن من 

ع�سرة اأيام اإىل ثلثة اأ�سهر)17(،فقد جاء فيها )يعاقب 

بال�سجـــن من ع�سرة اأيـــام اإىل ثلثة اأ�سهـــر اأو بالغرامة 

مـــن ريـــال واحـــد اإىل خم�سني ريـــال كل من طلـــب الأداء 

ال�سهادة اأمام الق�ساء اأو اأمـــام ال�سلطة االإدارية املوجلة 

بالتحقيـــق وتخلـــف عن احل�سور باأعذار غـــري �سرعية اأو 

غـــري مقبولة(. وكما هو وا�سح اأن عقوبة ال�سجن الواردة 

يف هـــذه املـــادة كافيـــة مـــن حيـــث مقدارهـــا جلعـــل من 

يرتكب اجلرميـــة املن�سو�ص عليها فيها، يف ح�سور رجل 

ال�سرطة، خا�سعًا للأحكام التي تقررها حالة التلب�ص. 

ومما يعزز هذا التطبيق هو اأن رجال ال�سرطة هم من 

اأع�ساء ال�سلطة االإدارية التي لها القيام بالتحقيق، الذي 

يق�ســـد به، ال التحقيق االبتدائي، واإمنا التحقيق االأويل، 

الذي يطلق اأحيانا على اإجراءات جمع اال�ستدالل)18(. 

وكل هذا بغ�ص النظـــر عما ن�ست عليه املادة الثانية من 

قانون االدعاء العام)19(. 

3- ال�سبط والطالع

يراد بال�سبط : لزوم ال�سيء وحب�سه، و�سبط ال�سيء 

بَط املتهم:  قب�ص عليه)21(.  حفظه باحلزم)20(. و�سَ

وعلـــى �ســـوء ذلـــك يكـــون �سبط ال�ســـيء من قبـــل رجل 

ال�سرطة، جعله حتت �سيطرته. 

ويق�ســـد باالطـــلع الروؤيـــة وامل�ساهـــد، والتاأكد من 

طبيعة ال�سيء عمومًا. وبهـــذا فاإنه يختلف عن التفتي�ص، 

فاالأخري يراد به البحـــث عن اأدلة جرمية واقعة، اأو دليل 

معـــني بذاته عنها، يف حني اأن االطلع يهدف اإىل التاأكد 

مـــن تطبيق ال�سروط التي يتطلبهـــا القانون، واأن ال يكون 

هنـــاك ما ي�سكل جرمية، لذلك فاأنه ال يتعلق بالبحث عن 

اأدلة معينة عن جرمية مرتكبة. 

وقد جاء الن�ـــص على ال�سبط واالطلع ، ك�سلحية 

قانـــون  مـــن  املـــادة 94  ال�سرطـــة يف  لرجـــل  اعتياديـــة 
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ت قانونية
سا

درا

ال يوؤثر يف هذا التوزيع اإعطاء امل�سرع يف املادة 31 من قانون االإجراءات اجلزائية، اأع�ساء االدعاء العام . 1

العام،  االدعاء  اأع�ساء  دائرة عمل  لتو�سيع  تقرر  املنح قد  لكون هذا  ماأموري �سبط ق�سائي، وذلك  �سفة 

لت�سمل القيام باإجراءات اال�ستدالل ف�سل عن االإجراءات التحقيقية. 

لقد فر�ص القول باخت�سا�ص االدعاء العام بالتحقيق من حيث املبداأ، ولي�ص مطلقا، ما جاء يف املادة )2( . 2

من قانون االدعاء العام، فقد ورد الن�ص فيها)........ تتوىل �سرطة عمان ال�سلطانية الدعوى العمومية 

يف اجلنح(. فهذا الن�ص يت�سمن يف معناه تويل التحقيق باجلنح، والذي �ستكون لنا وقفة معه م�ستقبل. 

لعلوم . 3 قابو�ص  ال�سلطان  اأكادميية  االأول،  اجلزء  العماين،  اجلزائية  االإجراءات  قانون  �سرح  موؤلفنا   نظر 

ال�سرطة، 2088، �ص406.  

انظر  د. حممود جنيب ح�سني، �سرح قانون االإجراءات اجلزائية، دار النه�سة العربية، 1988، �ص391.. 4

انظر  املادة 36 من قانون االإجراءات اجلزائية. 5

نظر  املادة 48 من قانون االإجراءات اجلزائية. 6

انظر  املادة 77 من قانون االإجراءات اجلزائية. 7

اأو . 8 امل�سوؤولية عنها  اأو  القانونية،  باأركانها  باكت�ساف اجلرمية ال  تتعلق  التلب�ص من حيث م�سمونة هو حالة 

عقوبتها،لذلك كانت اآثاره اإجرائية ولي�ست مو�سوعية. انظر د. حممود جنيب ح�سني، املرجع ال�سابق،  �ص 

411، د. اأحمد فتحي �سرور، الو�سيط يف قانون االإجراءات اجلنائية ، الطبعة ال�سابعة ، 1993، �ص 353 ، د 

اأحمد كامل ال�سعيد، �سرح قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، 2005، �ص 368، 

حممد �سعيد منور، اأ�سول االإجراءات اجلزائية، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، 2005، �ص 88  . اإال اأن هذا 

الو�سف للتلب�ص ال يلغي ما له من �سفة مو�سوعية من جانب اآخر، اإذ اأن مبنى املعا�سرة اأو التقارب الزمني 

بني وقوع اجلرمية وحلظة اكت�سافها، هو حدث مادي، فوقوع اجلرمية ومن ثم اكت�سافها باأحد احلوا�ص يف 

زمن معني ال يخرج عن نطاق الوقائع املو�سوعية، واإن مل تكن له �سوى االآثار االإجرائية.

�سدر هذا املر�سوم يف 13 من ذي القعدة �سنة 1432 هـ املوافق 11 من اأكتوبر �سنة 2011م.. 9

ن�ست املادة 39 /2 من قانون اجلزاء على القول باأنه) العقوبات التاأديبية: هي ال�سجن من ع�سرة اأيام اإىل . 10

ثلث �سنوات والغرامة من ع�سرة رياالت عمانية اإىل خم�سمائة، اأو اإحداها فقط(. 

انظر يف تعريف اال�ستيقاف د. حممود جنيب ح�سني، املرجع ال�سابق، �ص 436، د. فوزية عبد ال�ستار، �سرح . 11

قانون االإجراءات اجلنائية،دار النه�سة العربية ، 1986، �ص 274، د. رووؤف عبيد امل�سكلت العملية الهامة 

يف االإجراءات اجلنائية ، اجلزء االأول، الطبعة االأوىل، دار الفكر العربي �ص 241، د. ماأمون حممد �سلمة، 

العربي،1980،  الفكر  ، دار  النق�ص،الطبعة االأوىل  واأحكام  قانون االإجراءات اجلنائية معلقا عليه بالفقه 

�ص، 241، د. عمر ال�سعيد رم�سان، مبادئ قانون االإجراءات اجلنائية، اجلزء االأول، دار النه�سة العربية، 

�ص 307.

انظر د. حممد �سعيد منور،اأ�سول االإجراءات اجلزائية، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، 2005، �ص 121 . . 12

اإذا �سلم . 13 اأو  اإذا قب�ص على املتهم  باأنه )على ماأمور ال�سبط الق�سائي  ن�ست املادة 50 املعدلة على القول 

اإلية مقبو�سا عليه اأن ي�سمع اأقواله فورا، واإذا مل ياأت مبا يربئه يحيله اإىل جهة التحقيق املخت�سة، وذلك 

قانون  املن�سو�ص عليها يف  الدولة واجلرائم  اأمن  الواقعة على  للجرائم  بالن�سبة  يوما  خلل خم�سة ع�سر 

مكافحة االإرهاب، وخلل ثمان واأربعني �ساعة بالن�سبة لغريها من اجلرائم، وال يجوز جتديد هذه املدة اإال 

ملرة واحدة وملدة مماثلة مبوافقة االدعاء العام(. �سدر هذا التعديل يف 29 من جمادي االأوىل �سنة 1432 

هـ املوافق 3 مايو �سنة 2011 م.

مما نود لفت النظر اإليه هو اأن املادة 171 من قانون اجلزاء قد ت�سمنت فقرتني، تتعلق االأوىل باملقاومة . 14

اأي من  بالعنف، ويف  الثانية باملقاومة  العنف، وهي حمور حديثنا، وتتعلق  ا�ستعمال  اإىل حد  التي ال ت�سل 

حالتي املقاومة ال اأثر لطبيعة املقاومة على قيام حالة التلب�ص باجلرمية، اأي �سواء كانت املقاومة بدون عنف 

اأم به، فهي يف احلالتني قائمة،  لكن الفرق بينهما، ف�سل عن العقوبة، هو اأنه مل تكن حالة املقاومة بدون 

ال  فيها  املقررة  ال�سجن  الأن عقوبة  بها،  متلب�ص  تعد جرمية  االأوىل،  الفقرة  الن�ص عليها يف  الوارد  عنف، 

تتجاوز ال�سهر، مما ترتب عليه حينها عدم جواز اتخاذ رجل ال�سرطة اأي من االإجراءات التي ترتتب على 

اأن ت�سل اإىل ثلث �سنوات،  حالة التلب�ص، وهذا خلف الثانية، لكون عقوبة ال�سجن الواردة فيها ممكن 

وهذا يعني اأن التلب�ص وما يبيحه من اإجراءات من�سو�ص عليه ابتداء، لذلك مل يكن من داع التطرق اإليه. 

اأثناء جمع . 15 الق�سائي  ال�سبط  ملاأموري  باأنه )  القول  االإجراءات اجلزائية على  املادة 34 من قانون  ن�ست 

بها  املتهم  ي�ساألوا  واأن  وفاعلها،  اجلرمية  عن  معلومات  لديهم  يكون  من  اأقوال  ي�سمعوا  اأن  اال�ستدالالت 

.).......

اإال يف اأحوال ا�ستثنائية.. 16

عقوبة هذه اجلرمية ال�سجن من ثلثة اأ�سهر اأو الغرامة من ريال واحد اإىل خم�سني ريال.. 17
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اجلزائية وملحقة املذنبني وتنفيذ االأحكام، وغري ذلك من االخت�سا�سات التي يقررها القانون(.
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انظر املعجم الو�سيط، اإبراهيم م�سطفى، اأحمد ح�سن الزيات، حامد عبد القادر، حممد علي النجار، دار . 21

الدعوة، 1989م، �ص 533 .

تنظر املادة 11 من قانون ال�سرطة رقم 1990/35م.. 22

واإذا تعلق االأمر ب�سخ�ص فلرجل ال�سرطة اأن ي�سبط ما يحمله اأو اأن يكتفي باالطلع على ما يحمله.. 23

المراجع : االإجراءات اجلزائية بالقـــول ) ملاأمور ال�سبط الق�سائي 

اأن ياأمـــر احلائـــز ل�ســـيء يـــرى �سبطه اأو االطـــلع عليه 

بتقدميـــه، وي�سري علـــى من يخالف هـــذا االأمر االأحكام 

املقـــررة جلرميـــة االمتناع عن اأداء ال�سهـــادة(. من هذا 

الن�ـــص يتبني اأنه لرجـــل ال�سرطة اأثنـــاء قيامه بواجبات 

حفـــظ النظام واالأمـــن واالآداب العامـــة والعمل على منع 

اجلرائـــم)22(، اأن ياأمـــر اأي حائـــز ل�ســـيء ت�سليمـــه ما 

بحوزته، اأو اأن ياأمره بتمكينه من االطلع عليه. وتطبيقا 

لذلـــك يكون من �سلحية رجل ال�سرطـــة، اإن تعلق االأمر 

مبركبـــة)23(، اأن ياأمر ب�سبطها، وذلـــك باقتيادها اإىل 

مركـــز ال�سرطة، بهدف التاأكد من حقيقة اأمرها ب�سورة 

اأكرث تف�سيـــًل، اأو �سبط ما حتمله، اأو ما يحمله �سائقها 

ذاته،كمـــا اأن له االطلع على مـــا حتمله، اأو على االأوراق 

املتعلقة بها، كم�ستند امللكية، ورخ�سة القيادة وغري ذلك 

من الوثائق. ويف احلالتني ال يعد االأمر تفتي�سًا ال للمركبة 

وال لل�سخ�ـــص، وهو مـــا �سبق بيانه قبل قليـــل، كما ال يعد 

قب�ســـا على من يقـــود املركبة. وبيان ذلـــك اأن االإح�سار 

اإىل مركز ال�سرطة كان موجها للمركبة ال ل�ساحبها من 

حيث االأ�سل، ومبـــا اأن املركبة كانت حتت قيادة �سخ�ص 

كان مـــن الطبيعي اأن يتـــوىل االأخري قيادتهـــا اإىل مركز 

ال�سرطة، من جانب، ولتربير اأو تو�سيح ما يتعلق بها من 

م�سائل لرجل ال�سرطة، وذلك ل�سلته املبا�سرة بها. 

وبنـــاًء علـــى ما تن�ـــص عليـــه املـــادة 94 اإ. ج، يعاقب 

ال�سخ�ـــص الـــذي يخالف اأمـــر رجل ال�سرطـــة، عندما ال 

ميكنـــه مـــن �سبط ما بحوزتـــه اأو االطلع عليـــه، بعقوبة 

جرمية االمتناع عن اأداء ال�سهادة. وعقوبة هذه اجلرمية 

قـــد ورد الن�ـــص عليها يف املادة 188 مـــن قانون اجلزاء، 

وهـــي يف اإحدى اأنواعهـــا، كما �سبق القـــول، ال�سجن من 

ع�ســـرة اأيام اإىل ثلثة اأ�سهـــر، وهذا يعني اأن من يخالف 

اأمـــر رجـــل ال�سرطة ب�سبط ال�ســـيء اأو االطلع عليه يعد 

متلب�سًا باجلرمية، وبالتايل يكون لرجل ال�سرطة مبا�سرة 

االإجراءات التي تبيحها حالة التلب�ص �سالفة الذكر .  

* اأ�ستاذ القانون اجلنائي امل�سارك باأكادميية ال�سلطان قابو�ص لعلوم ال�سرطة



31

ين���اير 2013م - العدد 132

ت�ســـم �ُسرطـــة ُعمـــان ال�ُسلطانية جيل اأكـــد �سدق عزمه 

ومثابرتـــه ون�ساطه وو�سل اإىل اأرقـــى امل�ستويات من اأجل 

البنـــاء والعطـــاء فقد اأ�سبح الـــكادر الب�ســـري  يف جهاز 

ال�سرطـــة حمـــل اإ�سادة اجلميـــع ومنوذجـــًا يحتذى به يف 

االإن�سباط وكفاءة االأداء وجودته.

وقـــد اأ�ستقبلـــت �ُسرطـــة ُعمـــان ال�ُسلطانية خـــلل االآونة 

االأخـــرية اأفواج متتاليـــة واأعداد متزايدة مـــن اأبناء هذه 

االأر�ـــص الطيبـــة ليكملـــوا م�سرية مـــن �سبقوهم يف حمل 

االأمانـــة وحفـــظ اأمـــن هـــذا الوطـــن وحمايـــة منجزاته 

واملحافظة على االأرواح و�سون االأعرا�ص ورعاية االأموال.

وبني هاتني الفئتني فارق من اخلربة الكبرية التي يحتاج 

اإليهـــا رجال ال�سرطة حديثي العهـــد يف العمل ال�سرطي، 

فاالأعمـــال املختلفـــة والواجبـــات املتعددة التـــي ت�سطلع 

بهـــا �ُسرطة ُعمـــان ال�ُسلطانية تتطلـــب ملمار�ستها ُقدرات 

ذهنية ومهـــارات �سخ�سية يف رجـــل ال�سرطة تعينه على 

اأداء مهامـــه وال �سك اأن املمار�سات امليدانية والتطبيقات 

العملية واملواقف العملياتيـــة هي امليدان الرحب واملجال 

اخل�سب التـــي ت�سقل هـــذه املهارات والقـــدرات وتوؤدي 

اإىل اأت�ساع املـــدارك الفكرية وتفتـــح الطريق للتعامل مع 

خمتلف االأحداث واحلوادث .

اإن اجليـــل الواعد الذي اأن�سم لهـــذا العمل املقد�ص على 

اطـــلع بثقافات متعـــددة وايديولوجيات متنوعة وميتلك 

مهـــارات خمتلفـــة يرجتـــي املجتمـــع منهم اآمـــال كبرية 

وحتقيـــق وعودًا كثرية الأداء الر�سالـــة ال�سرطية وبالتايل 

فاإن االأمـــر يتطلب منهـــم مراقبة �سمائرهـــم كما يجب 

اأن يفعـــل وينظر اإليهـــم كقدوة ح�سنة يف �ســـدق االأفعال 

واالأقوال والغرية على كرامة ُعمان و�سمعتها .

لذلـــك فـــاإن االأمر يحتـــم دمـــج اأ�سحاب اخلـــربات من 

رجال ال�سرطة باالأفراد اجلـــدد وهذه م�سوؤولية تقع على 

عاتق الروؤو�ســـاء وباالأخ�ص �سباط املراكز للقيام بتهيئة 

بيئـــة العمل التي ت�سهم يف حتقيـــق انتقال هذه اخلربات 

وتوطيـــد العلقة بني هاتـــني الفئتني واالإ�ستفـــادة باأكرب 

قـــدر ممكن مـــن الكفـــاءات الب�سريـــة لتحقيـــق اجلودة 

ال�ساملـــة ، واإيجـــاد اأف�ســل الطرق لدمـــج هذه اخلربات 

وتدريب رجال ال�سرطة على خمتلف االأعمال والواجبات 

وتاأهيلهم مبختلف اجلوانب املعرفية والقانونية واالإدارية 

وتن�سيـــط االإبداع و�سواًل الأعلى م�ستويات من االإجادة  يف 

العمل ال�سرطي .

دمج الخبرات بين
رجال الشرطة 

مكتب املفت�ص العام لل�سرطة واجلمارك

الرائد/خليفة بن حامد الفرعي*

* ماج�ستري يف القانون



االإدارة الـعامة للـموارد البـ�سرية

املالزم اأول/�سالح بن �سعيد احلو�سني *

أخالقيات الوظيفة

�سواء   ، الإن�سان  حياة  يف  بالغة  اأهمية  لالأخالق  اإن 

وما  �سلوكه  يف  كبري  اأث��ر  من  لها  ملا  غ��ريه  اأو  املوظف 

اأغلب  الإن�سان يف  �سلوك  اأفعال، ولأن  من  ي�سدر عنه 

الأحيان يكون موافق ملا يف نف�سه من �سفات ومعاين، 

حيث اأن الأخالق متثل ركنًا اأ�سا�سيًا يف حياة الإن�سان 

�سائر  يف  عنها  مناط  ل  و���س��رورة  وجماعة،  ف���ردًا 

املجتمعات .

لب  فهي  ج��دًا،  عظيمة  مكانة  الإ�سالم  يف  ولالأخالق 

الإ�سالم  عني  فقد  منها  لبد  التي  ونواته  الإ�سالم 

العمل  باأخالق  عني  اأن��ه  كما  ع��ام،  ب�سكل  بالأخالق 

ب�سكل خا�س. 
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وتعترب اأخلقيات املوظف العام فرعًا م�ستحدثًا من 

فروع علم االإدارة العامة حيث تتناول املبادئ واملفاهيم 

اأداءه  اأثناء  املوظف  ينتهجها  اأن  يتعني  التي  ال�سلوكية 

لواجبات عمله، واأن يحافظ على �سمعة الوظيفة واملرفق 

اأو املنظمة التي يعمل بها واأن يناأى بنف�سه عن اأي �سلوك اأو 

عمل قد يوؤدي اإىل االإ�ساءة للوظيفة اأو املنظمة اأو الدولة 

على نحو مبا�سرًا اأو غري مبا�سر حيث اأن حتلي املوظف 

ب�سلوك نظيف وتعامل اأخلقي راٍق واإخل�سه للأهداف 

على  ي�سهل  اأن  اأجل  من  ال�سروريات  من  اأ�سبح  العامة 

على  وخدماتها  وواجباتها  وظائفها  اأداء  الدولة  مرافق 

اأن  االأهمية  من  اأنــه  كما  واملقيم،  املواطن  ير�سي  نحو 

االأخلقيات عن قناعة ور�سا  يكون حتلي املوظف بهذه 

ولي�ص عن ق�سر وخوف .

مفهوم الأخالق :- 

اخلــاء  ب�سم  وهــو  ــق(  ــُل )ُخ هــي جمع  لغة  االأخـــلق 

واأما  والدين،  واملــروءة   ، والطبع  ال�سجية  وتعني  واللم 

)اخُلُلق( يف ا�سطلح العلماء، فقد عرفه الغزايل باأنه 

ب�سهولة  االأفعال  النف�ص ت�سدر عنها  ) هيئة را�سخة يف 

وي�سر، من غري حاجة اإىل فكر وروية(.

فــرياد  املهنة  اأو  الوظيفة  اأو  العمل  اأخـــلق  ـــا  واأم

حث  التي  الفا�سلة  والقيم  واملثل  املبادئ  بها)جمموعه 

االإ�سلم على متثلها وااللتزام بها يف اأداء العمل اأو اأثناء 

ممار�سته للوظيفة اأو املهنة حيث تطرقت معظم القوانني 

اإىل االأخلقيات الوظيفية اأو املهنية التي يجب اأن يتحلى 

بها املوظف من اأجل اأن يوؤدي العمل املوكل اإليه بال�سكل 

تطوير  يف  اإيجابي  ب�سكل  ي�ساهم  �سوف  والذي  املطلوب 

وازدهار املجتمع .

ومن اأمثلة اأخالق الوظيفة واملهنة :-

املوكلة  ومهامها  وظيفته  واجبات  املوظف  يــوؤدي  اأن 

وباأق�سى  والدقة  والنـزاهة  االأمانة  متوخيًا  بن�ساط  اإليه 

حتقيق  اأجــل  من  ي�سعى  واأن   ، اإمكانيات  من  لديه  ما 

امل�سلحة العامة دون �سواها .

الر�سمي  ــدوام  ال ــات  اأوق بتكري�ص  املوظف  قيام  اإن 

وعدم  اإليه  اأوكلت  التي  وظيفته  وواجبات  مبهام  للقيام 

لهو  الر�سمية  بواجباته  يتعلق  ال  ن�ساط  بـــاأي  القيام 

ومن   ، املهنة  اأو  الوظيفة  اأخــلق  اأ�سا�سيات  �سمن  من 

الواجبات وامل�سوؤوليات التي يجب اأن ي�سعى املوظف اإىل 

القيام بها.

قدراته  وتطوير  اأدائه  لتح�سني  دائمًا  املوظف  ي�سعى 

عمله  جمال  يف  امل�ستجدات  اآخر  على  واالإطــلع  املهنية 

والدائرة اأو القيادة اأو االإدارة التي يعمل بها وامل�ساهمة 

يف اإبداء املقرتحات التي من �ساأنها اأن توؤدي اإىل حت�سني 

اأ�ساليب العمل ورفع م�ستوى االأداء وتوفري البيئة االآمنة 

وال�سحية لهو مطلب اأخلقي مهم ومطلب ال غنى عنه .

اإن عدم االإ�سراب عن العمل اأو حتري�ص الغري عليه، 

واالمتناع عن اأي ت�سرفات اأو ممار�سات اأو اأعمال تنتهك 

االآداب وال�سلوك احل�سن والذي ال ي�ستقيم مع ما تفر�سه 

االأخلق  من  لهو   ، وا�ستقامة  تعفف  من  الوظيفة  عليه 

القومية التي يجب اأن يقوم بها املوظف ويت�سف بها .

�سدر  التي  املهنة  اأو  الوظيفة  اأ�سرار  على  املحافظة 

اأو  التعليمات  مبوجب  اأو  خا�ص  ت�سريع  �سريتها  ب�ساأن 

القرارات والتي يجب اأن تظل مكتومة بطبيعتها ، والتي 

اأو مهنته  اأثناء ممار�سته للوظيفة  اأو اطلع عليها  ح�سل 

اإنتهاء مدة  اأن ال يقوم باإف�سائها للغري ، حتى بعد  يجب 

اخلدمة ممتنعًا اأي�سًا عن االإدالء باأي تعليق اأو ت�سريح 

يتعلق مبوا�سيع ما زالت قيد الدرا�سة اأو املداولة ومل يتم 

االإف�ساح عنها اإال اإذا �سرح له بذلك �سفويًا اأو كتابيًا .

اثناء التعامل مع الروؤ�ساء

تعامل  اأثــنــاء  الوظيفة  بــاأخــلق  يخت�ص  فيما  واأمــا 

بتنفيذ  التقيد  عليه  يجب  فبدايًة  روؤ�سائه  مع  املوظف 

) إنما األمم األخالق ما بقيت، 
فإن هم ذهبت أخالقهم 

ذهبوا (.
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* ماج�ستري يف اإدارة االأعمال

املراجع

الهيئة  )القاهره   9 ط  ال�سحاح،  خمتار  الــرازي،  عبدالقادر  بن  بكر  اأبي  بن  حممد 

العامة ل�سوؤون املطابع االأمريية 1963م(.

اأبو الف�سل جمال الدين بن من�سور االأفريقي امل�سري، ل�سان العرب ، ج 10 ،دار �سادر 

بريوت 1965م .

اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل ، اإحياء علوم الدين، ج3 ، مكتبة حممد علي �سبيح 

واأوالده، القاهرة 1965م.

اململكة االأردنية الها�سمية ، وزارة تطوير القطاع العام، مدونة قواعد ال�سلوك الوظيفي 

واأخلقيات الوظيفة العامه، 2009م . 

االأنظمة  وفق  وتعليماتهم  وتوجيهاتهم  روؤ�سائه  اأوامــر 

املعمول بها والت�سل�سل االإداري، وكذلك اأن يتعامل معهم 

عن  ميتنع  اأو  روؤ�سائه  ي�سلل  اأو  يخادع  ال  واأن  باحرتام 

على  التاأثري  بهدف  بعمله  متعلقة  معلومات  اأيــة  اإخفاء 

القرارات املتخذة اأو بهدف اإعاقة �سري العمل، واأن يبادر 

توؤثر على م�سلحة  التي بحوزته والتي  باإبداء املعلومات 

العمل مبلغًا رئي�سه عن اأية خمالفة قام بها اأو �سعوبات 

يواجهها يف عمله ومطلعًا كذلك رئي�سه املبا�سر اجلديد 

العمل  تخ�ص  التي  املوا�سيع  عن  ومف�سل  كامل  ب�سكل 

مبا يف ذلك اأي اأمور عالقة من اأجل �سمان ا�ستمرارية 

العمل.

اأثناء التعامل مع املروؤو�سني

اأن  فعليه  مروؤو�سيه  مع  املوظف  تعامل  يخ�ص  وفيما 

يقوم  بنقل املعرفة واخلربات التي اكت�سبها اإىل مروؤو�سيه 

املعرفة  وتبادل  ونقل  املعلومات  زيــادة  على  وت�سجيعهم 

من  لهم  حمفزًا  قدراتهم  تنمية   �سبيل  يف  بينهم  فيها 

اأجل حت�سني اأدائهم وقدوة ح�سنة لهم، ملتزمًا بالقوانني 

واالأنظمة والتعليمات النافذة.

ومما ال �سك فيه باأن رف�سه الأي �سغوطات من طرف 

االآخرين التي توؤدي اإىل التعامل مع املروؤو�سني بتفا�سل 

اأو حماباة لهو من اأخلق الوظيفة التي يجب اأن يتحلى 

بها املوظف، حمرتمًا حقوقهم متعاونًا معهم دون متييز.

اأثناء التعامل مع الزمالء

زملئه  مع  املوظف  تعامل  جمال  يخ�ص  فيما  واأمــا 

باحرتام  يعاملهم  اأن  املهنة  اأو  الوظيفة  اأخــلق  فمن 

�سليمة  علقته  على  ويحافظ  معهم  يتعاون  واأن  و�سدق 

خ�سو�سياتهم  احرتام  على  حري�سًا  متييز  دون  وودية 

م�ساركًا لهم باآرائه مقدمًا على م�ساعدتهم حيث اأمكنه 

حلل م�سكلتهم ممتنعًا عن ا�ستغلل اأية معلومات تتعلق 

بحياتهم اخلا�سة بق�سد االإ�ساءة لهم اأو لغريهم .

ويــجــب عــلــيــه اأن يــحــر�ــص عــلــى نــ�ــســر االجتــاهــات 

العمل  بــاأداء  االرتــقــاء  اأجــل  من  زملئه  بني  االإيجابية 

باحرتام  رجــًل  كان  اإن  كذلك  ملتزمًا  بيئته،  وحت�سني 

املراأة كزميلة و�سريكة يف العمل والعك�ص.

اثناء التعامل مع الخرين

يتحلى  اأن  التي يجب  املهنة  اأو  الوظيفة  اأخلق  واأما 

اأن يحرتم  اأثناء التعامل مع االآخرين فعليه  بها املوظف 

يتعامل  واأن   ، ا�ستثناء  دون  االآخــريــن  وم�سالح  حقوق 

ولباقة وكيا�سة وحيادية وجترد و  مع اجلمهور باحرتام 

اأو  اأ�سا�ص الو�سع االجتماعي  مو�سوعية دون متييز على 

العرق اأو املعتقدات الدينية اأو ال�سيا�سية اأو اأي �سكل من 

اأ�سكال التمييز .

باإجناز  يقوم  اأن  الوظيفة  اأخــلق  من  فــاإن  وكذلك 

حــدود  �سمن  والــدقــة  بال�سرعة  املطلوبة،  املــعــامــلت 

اخت�سا�سه متفاديًا تاأخري معاملتهم مبينًا االأ�سباب يف 

حالة عدم املوافقة ، واأن ي�سعى اإىل اكت�ساب ثقتهم من 

خلل نزاهته وجتاوبه و�سلوكه القومي يف كل اأعماله مبا 

يتوافق مع القوانني واالأنظمة والتعليمات املعمول بها .

ومعلوماتهم  وثائقهم  مــع  يتعامل  اأن  عليه  يجب 

ملا  ووفقًا  ذلك  منه  تطلب  متى  تامة  ب�سرية  ال�سخ�سية 

اأو  ال�سخ�سية  مل�ساحله  ي�ستغلها  ال  واأن  القانون  ينظمه 

غايات اأخرى0

لديك  دوالر  املليون  ر�سيد  ا�ستخدام  اإن  واأخـــريًا، 

ت�ستخدم  مل  اإن  اإنــك  حيث  االأ�سياء،  اأهــم  من  قيل  كما 

ابت�سامتك فاإنك يف ذلك ت�سبه ذلك الرجل الذي ميتلك 

اأثرها  لها  فاالبت�سامة  ي�ستخدمه،  اأن  دون  دوالر  املليون 

االإن�سانية، حيث قال ر�سول اهلل )�ص(... العلقات  يف 

)تب�سمك يف وجه اأخيك �سدقة (.

واأختم مو�سوعي بقول ال�ساعر:-

ُه��ُم ذهبت  ف��اإن  )واإمن��ا الأمم الأخ��الق ما بقيت   

اأخالقهم ذهبوا (.
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يقول هاري اإمير�سون فوزديك يف كتابه" القدرة على 

اأن احلياة هانئة م�ستقرة  اتتنا فكرة  اأين  االإجناز" من 

�سعادة  ت�سنع  والــ�ــســدائــد  املتاعب  مــن  خالية  هــادئــة 

فالذين  متاما،  ذلك  عك�ص  هو  اأعرفه  ما  اإن  الرجال؟ 

اإعتادوا الرثاء الأنف�سهم �سيوا�سلون الرثاء الأنف�سهم حتى 

لو ناموا على حرير ومترغوا على الزمرد والتاريخ ي�سهد 

باأن العظمة وال�سعادة اأ�سلمتا قيادتهما لرجال من �ستى 

متيز  التي  ومنها  اخلبيث  ومنها  الطيب  منها  البيئات، 

بني اخلبيث والطيب حني حملوا امل�سوؤولية على كاهلهم 

ومل يلقوا بها خلف ظهورهم.

بني  موزعة  تكون  ما  ودائما  كثرية  احلياة  حمطات 

اال�سد  ن�سيب  ولكن  احلزن  وحلظات  ال�سعادة  حلظات 

يعود للحظات الكيئبة التي حتيل �سفو حياتنا اإىل ماأ�ساة 

نحن من ن�سنعها باأيدينا، فكل �سيء يف احلياة مي�سي 

ن�سدقها  من  ونحن  نختارها  من  نحن  اأختيارات  وفق 

ونوؤمن بها، احلقيقة هي اأننا ن�ستطيع اأن نعي�ص ون�ستمر 

التي  احلياة  تلك  تكون  اأن  نريد  كيف  ولكن  باحلياة، 

�سنحياها؟

طريقنا  يف  امللقاه  احلجارة  من  ن�سنع  اأن  ميكننا 

�سلم للو�سول اإىل غاياتنا ال�سعبة، كما ميكننا اأن نحيل 

السالب إلى موجب

يتوقف  ال  وجنــاح  تنتهي  ال  �سعادة  اىل  البائ�سة  حياتنا 

يف  �سلبي  هــو  مــا  كــل  اأن  على  عقولنا  برجمة  بوا�سطة 

يف  التفائلية  فالنظرة  اإيجابي،  يكون  اأن  ي�سلح  حياتنا 

احلياة ت�سنع لنا عامل غري الذي نعتقده، فكلما اإبت�سمنا 

نتغلب على ذلك  باأننا  �سن�سعر  الذي ميزقنا  االمل  رغم 

اأن  اأ�ستطعنا  ولو  اأنف�سنا.  دواخــل  يف  ي�سكن  الذي  االمل 

نحول رماد احلريق اىل حديقة من الزهور اأ�ستطعنا اأن 

نتغلب على ذلك البوؤ�ص الذي يجتاح عواملنا يف حلظة من 

دمارنا فنحن  و�سط  نبني  اأن  اأ�ستطعنا  وكلما  االأنك�سار، 

قادرين على اأن نعمر قرية ال�سعادة باأكملها. كل ذلك ال 

يحتاج منا اإال نظرة اأكرث تفاوؤلية للحياة وتفكري اإيجابي 

النجاح،  �سي�سادفنا يف طريقنا هي عرثات  ما  كل  باأن 

واخل�سارة لي�ست �سدمة جتعلنا نقف على عتباتها وعلى 

اأن  نعي  اأن  علينا  ولكن  يواجهنا يف هذه احلياة،  ما  كل 

التقدم والنجاح، اىل جانب  اإيجابية نحو  الف�سل خطوة 

اأننا يجب اأن نكون اأكرث اإميانا باأنف�سنا وقدراتنا وطاقاتنا 

واإىل اأننا حني نخ�سر �سيء ما هو لي�ص ق�سور منا، واإمنا 

يجب علينا اأن نكون �سعداء الن خ�سارتنا تلك كانت بعد 

اأن احلياة  نفكر  اأن ال  فبتايل يجب  اأي )بجدارة(  عنى 

اأول عرثة ت�سادف طريق جناحنا، فقانون  تتوقف عند 

احلياة يفر�ص علينا  اأن جنرب كل ما هو متاح لنا كي 

اأحفادنا  مع  التجارب  تلك  ذكريات  نعي�ص  اأن  ن�ستطيع 

بكل فخر واأعتزاز النها كانت جزء ال يتجزء من �ساعات 

�سريط  مبثابة  ذكرياتها  واإعــادة  ق�سيناها  التي  احلياة 

�سنمائي جميل ن�ستمتع مب�ساهدته . 

اآلته  على  يعزف  العاملي  الكمان  عــازف  كــان  فحني 

اأمام املئات اأنقطع وتر فجاأة من اأوتار كمانه وراح يوا�سل 

اأدائــه  على  خماطرها  رغــم  االأوتـــار  باقي  على  العزف 

الرائع. فهكذا ينبغي اأن نخو�ص معارك احلياة دون اأن 

اأخرى،  اأوتــار  من  لدينا  ما  فيكفي  املقطوع  بالوتر  نعباأ 

�سعيدة  حياة  الأنف�سنا  نخلق  اأن  نريد  بالفعل  كنا  فــاأذا 

مليئة بالفرح وال�سرور علينا اأن نحاول جاهدين على اأن 

نحول ال�سالب اإىل موجب.  

�سحفية عمانية
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على  القب�س  ويتم  جنائي  حادث  وقوع  حالة  يف 

ال�سوؤال  يثور   .  . اجلرمية  باإرتكابه  ويعرتف  املتهم 

هل للمخترب اجلنائي بتخ�س�ساته الفنية املختلفة 

املتهم  باإعرتاف  يكتفى  اأم  ؟؟  الق�سية  هذه  يف  دور 

كدليل اإثبات عليه . . !! 

اإذا راجعنا القوانني الو�سعية جند اأن هناك قاعدة 

قانونية يف قوانني العقوبات والإجراءات اجلنائية 

موؤداها اأن الإعرتاف هو �سيد الأدلة . . فاإذا اإعرتف 

املتهم باإرتكابه الفعل الإجرامي فاإن القا�سي يحكم 

علية بالعقوبة املنا�سبة وهو مرتاح ال�سمري م�ستندا 

يف حكمه على اإعرتاف املتهم . .

ال�سابط املدين متقاعد/

بنداري بن اأحمد البنداري*
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وكما نعلم اأن الواقعة اجلنائية متر بثالث مراحل : 

مرحلة جمع اال�ستدالالت وتتوالها اأجهزة ال�سرطة . -

مرحلة التحقيق ويتوالها االدعاء العام . -

مرحلة املحاكمة ويتوالها الق�ساء . -

لقد كفل القانون للمتهم احلق يف اأن يعدل ويرتاجع عن 

اعرتافه يف اأية مرحلة من هذه املراحل واأمام اأية جهة 

من هذه اجلهات الثلث ، فقد يعرتف اأمام ال�سرطة اأو 

اأمام االدعاء ثم يعدل ويرتاجع عن اعرتافه يف املرحلة 

الثالثة اأمام املحكمة .

اأية  اعرتافه يف  العدول عن  للمتهم احلق يف  كان  فــاإذا 

فاإنه  مــادي  دليل  االعــرتاف  ي�ساند  مل  اإذا  فاإنه  مرحلة 

بالدرجة  موؤثر  وغري  �سعيفًا  ي�سبح   » االعــرتاف  اأي   «

بحيث  القا�سي  نف�سية  يف  الطماأنينة  الإدخــال  الكافية 

االأخــذ  اإىل عــدم  يــوؤدي ذلــك  وقــد   ، يت�سكك فيه  يجعله 

اأمــام  ال�سابق  اعرتافه  رغــم  املتهم  بــرباءة  واحلكم  به 

املجتمع  على  �سرر  هذا  ويف  العام،  واالدعــاء  ال�سرطة 

اإذا ُبرئ متهم ي�ستحق العقاب، وعليه اإذا مل يوجد دليل 

مادي ي�ساند هذا االعرتاف فاإنه يكون عدمي الفائدة يف 

حالة عدول املتهم عن اعرتافه يف اأية مرحلة من املراحل 

ال�سابقة، وقد راأينا الكثري من الق�سايا اجلنائية تنتهي 

بالرباءة رغم قناعة ال�سرطة واالدعاء العامن باأن املتهم 

القانون  اأعطى  ولذلك  االإجــرامــي،  الفعل  مرتكب  هو 

للدعاء العام حق التقدم بطلب ا�ستئناف احلكم طبقًا 

ملعايري قانونية حمددة ، ولكن املهم يف هذه الق�سايا ما 

يثار من تل�سن و�سكوك يف حكم املحكمة �سواء كان هذا 

املحكمة.  عدالة  يف  ب�سوء  نية  �سوء  اأو  بح�سن  التل�سن 

واإذا بحثنا يف اأحكام الرباءة جند اأن اأ�سباب غالبيتها هو 

اإحالة الق�سية اىل املحكمة دون اأدلة ثبوتية قاطعة  مما 

يجعل القا�سي يت�سكك يف اعرتاف املتهم الأن القا�سي ال 

يحكم بناء على اأقاويل اأو اإ�ساعات ولكن يحكم بناًء على 

يف  املقدم  املــادي  الدليل  قوة  مبدى  ال�سخ�سية  قناعتة 

الق�سية ولذلك تتحمل ال�سرطة واالدعاء العام م�سوؤولية 

تدعم  اأن  دون  املحكمة  اىل  ق�سية  اإحــالــة  يف  الـــرباءة  

باالأدلة املادية الكافية .

يف  وقائعه  ن�ستعر�ص  ــذي  ال احلــادث  ظــروف  تتلخ�ص 

قيام  مفاده  الهامة  امل�ست�سفيات  اإحــدى  من  بلغ  ورود 

�سخ�ص باقتحام مبنى االإدارة املالية التابعة للم�ست�سفى  

حمتوياتها،  ل�سرقة  احلديدية  اخلزينة  فتح  وحماولةه  

املخت�سة  ال�سرطة  اأجــهــزة  حتركت  البلغ  تلقي  وفــور 

التحريات اجلنائية  ــ  للم�ست�سفى  التابع  )�سابط املركز 

ــ املخترب اجلنائي ( اإىل موقع احلادثة.
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وبعد قيام فريق م�سرح اجلرمية باملعاينة الفنية للمكان  

ات�سح اأن مبنى  االإدارة املالية يوجد يف الطابق االأر�سي 

ب�سكل م�ستقل بحيث ال ي�سمح للمر�سى اأو ذويهم الدخول 

وللمبنى باب من اخل�سب ذو نوعية جيدة ومغلف  اإليه. 

باملعدن املقاوم اىل حد كبري للك�سراأو للحريق، كما يغلق 

املاركات  نوعية جيدة من  بوا�سطة قفل ذي ذو  باحكام 

اأيــة  وجــود  القفل  اأو  الــبــاب  على  يــلحــظ   مل  العاملية، 

حماولة لفتحه بالقوة ) اأفاد املدير املايل اأن لقفل الباب 

وقّدم  اأ�سهر،  �ستة  حواىل  منذ  فقد  اأحدهما  مفتاحني  

فتح  امل�ستخدم مبعرفته يف  الذي بحوزته  الثاين  املفتاح 

وغلق باب االإدارة املالية (،وبعد اأن قام خبري الب�سمات 

بفح�ص الباب لرفع ما انطبع عليه من اآثار مت فك قفل 

الباب لفح�سه فنيًا.

غرف  اىل  مق�سمة  كبرية  �سالة  املبنى  يف  ويــوجــد 

االإدارة  ملوظفي  خم�س�سة  زجاج  من  جوانبها  �سغرية 

املالية، ويف نهاية ال�سالة توجد غرفة املدير املايل حيث 

توجد اخلزينة احلديدية بداخلها والتي تبني اأي�سا اأنها 

مفتاحها  بغري  فتحها  ي�سعب  التي  اجليدة  ــواع  االأن من 

اإذا �ستخدم يف فتحها طرق عنيف قد ي�ستغرق وقتًا  اإال 

طويًل ، واخلزينة مزودة بقفلني اأحدهما يعمل بالنظام 

عدة  وجود  تبني  وقد  البنزات،  بنظام  والثاين  الرقمي 

حماوالت فا�سلة لفتح اخلزينة بالقوة  متثلت يف حماولة 

فتح الباب بن�سر املف�سلة العلوية وحماولة ف�سل املف�سلة 

انطبعت  حديدية  واآالت  مطرقة  باإ�ستخدام  ال�سفلية 

جزء  وجــود  ولوحظ  اخلزينة،  بــاب  معدن  على  اآثــارهــا 

ال�سفلية  املف�سلة  بني  م�ستقر  مك�سور  مفك  مقدمة  من 

وج�سم اخلزينة  باالإ�سافة اإىل وجود عينات من الطلء 

االأخ�سر عالق وملت�سق باالأجزاء احلديدية من اخلزينة 

التي تعر�ست للطرق العنيف .

عليها،  املنطبعة  ــار  االآث وفح�ص  اخلزينة  ومبعاينة 

اإىل فتح  اأن هذه االآثار الت�سري  بحد ذاتها  تبني مبدئيا 

اخلزينة .

وبعد اأن مت ت�سوير االآثار ورفع العينات » بحذر« قام 

يوجد  ما قد  ورفع  اإ�ستك�ساف  الب�سمات مبحاولة  خبري 

على ج�سم اخلزينة من ب�سمات . 

وبعدها، فتح باب اخلزينة مبعرفة املدير املايل عن 

طريق ا�ستخدام الرقم ال�سري حيث لوحظ وجود عبث 

ظاهري مبحتوياتها، اإال اأن املدير املايل اأفاد اأن حمتويات 

كاملة  وال�سيكات  واالأوراق  النقدية  املبالغ  من  اخلزينة 

ومل مت�ص . 

واحلــركــة  للخزينة  الــداخــلــيــة  ــــزاء  االأج وبفح�ص 

امليكانيكية  تبني اأنها �سليمة وتعمل باإنتظام،  كما مل يتم 

ملحظة وجود  اآية اآثار للعنف منطبعة على اأٍي من االأ 

فتح  حماولة  يف  ا�ستخدمت  التي  للآلة  الداخلية  جزاء 

اخلزينة من اخلارج ،ومت  بفك  قفل اخلزينة  » الذي 

يعمل بنظام البنزات » لفح�سه فنيا لبيان فيما اإذا كان 

مفتاحه  خــلف  مفتاح  فتحه  حماولة  يف  ا�ستخدم  قد 

االأ�سلي .

الواقعة  مكان  من  رفعت  التي  والعينات  الآث��ار  وكانت 

عبارة عن:

قفل باب االإدارة املالية واملفتاح امل�ستخدم. -

وباب  - ج�سم  حديد  على  املنطبعة  االآالت  اآثــار  رفع   

اخلزينة الإجراء املقارنات الفنية 

يف  - امل�ستبه  االآالت  مقدمة  من  طبعات  وبــني  بينها 

ا�ستخدامها 

عينات من برادة احلديد الناجتة عن ن�سر املف�سلة  -

العلوية لباب اخلزينة . 

عينات من الطلء االأخ�سر العالق مبوا�سع العنف  -

بباب اخلزينة . 

اخلزينة  -  ( اخلزينة  وباب  ج�سم  طلء  من  عينات 

مطلية بطلء لونه رمادي (

باب اخلزينة  - ما بني  التي عرث عليها  املعدن  قطعة 

وج�سمها التي ت�سكل جزء من مقدمة   

مفك .  -

البنزات (  - قفل باب اخلزينة  )الذي يعمل بنظام 

واملفتاحان اخلا�سان به .

ات�سح  املرفوعة  لالأ�سياء  الفنية  الفحو�س  وباإجراء 

الآتي : 

فح�ص قفل باب االإدارة املالية 

اآثار خارجية  اآية  به  توجد  البنزات ال  بنظام  يعمل  قفل 

الفتح  حركة  اأن  كما  بالعنف،  فتحه  حماولة  على  تدل 

لدى  املــوجــود  املفتاح  با�ستخدام  تامة  بكفاءة  والغلق 

وبفح�ص   ،) �سليمة  امليكانيكية  حركته   ( املايل  املدير 
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االأجزاء الداخلية للقفل يف مناطق اإلتقاء �سنون املفتاح 

مفتاح  ا�ستخدام  اىل  ت�سري  اآثـــار  وجــود  يتبني  مل  بها 

يدل على  للقفل مما  االأ�سلية  املفاتيح  اآخرمقلد خلف 

اأنه  ا�ستخدم يف فتح وغلق الباب اإما املفتاح املوجود لدى 

املدير املايل اأو املفتاح الذي ُفقد .

فح�ص قفل باب اخلزينة 

النتائج  البحث اجلنائي بهذه  اإخطار �سابط  وعليه، مت 

فتحه   ي�ستخدم يف  املالية مل  االإدارة  باب  قفل   ( الفنية 

للقفل  الداخلية  بــاالأجــزاء  ــار  اآث توجد  وال  مقلد  مفتاح 

دائــرة  ي�سيق  جعله   مما   ) االأ�سلي  املفتاح  اآثــار  �سوى 

بحثه وحترياته �سمن نطاق  العاملني يف االإدارة املالية  

اأواملوردين  بامل�ست�سفى  العاملني  من  عليها  املرتددين  اأو 

ممن لهم حقوق مالية.

كبرية  جهود  اجلنائي  البحث  واأفــراد  �سباط  بذل  وقد 

وحامت  التحري،  دائــرة  يف  الفئاآت  هــذه  كل  و�سع  يف 

ممن  بامل�ست�سفى  العاملني  اأحــد  حــول    بقوة  ال�سبهات 

يرتددون على االإدارة املالية الإنهاء بع�ص االأعمال املكلف 

بها من قبل  اإدارة امل�ست�سفى ويدعى  »خان ...   » وبعد 

احل�سول على اإذن كتابي من االدعاء العام  قام �سابط 

البحث والتحري بتفتي�ص منزل  امل�ستبه فيه.

االأدوات  بع�ص  عــلــى  الــعــثــور  مت   املــتــهــم  حــ�ــســور  ويف 

احلديدية) مطرقة و�سلح من�سار حديد ومفكات واأجنة 

بها يف منازلنا  » حيث عــادًة ما نحتفظ  اأخــرى  واأدوات 

اإنهاء بع�ص االأعمال املنزلية الب�سيطة التي ال  من اأجل  

تتطلب خربة فنية يف اإعدادها واإ�سلحها« ( ، كما عرث 

ُا�ستخدم  طبية  قفازات  وعلبة  م�ستعمل  طبي  قفاز  على 

اجلنائي  البحث  فريق  حتفظ   ،) حمتوياتها  من  بع�ص 

على هذه االأ�سياء كٌل على حده ويف هذا فائدة كبرية يف 

وبعد   ، والعينات  االآثار  تختلط  الفنية حتى ال  الفحو�ص 

ذلك اأحالها مبذكرة �سبط اىل املخترب اجلنائي ــ ق�سم 

فحو�ص اآثار االآالت ــ  وطلب اإجراء الفحو�ص الفنية لهذه 

االآالت  لرفع ما قد يكون عالقًا بها من اآثار مادية وبيان 

مدى �سلتها مبكان احلادث .

اجلنائي  البحث  �سابط  يكون  اأن  اأهمية  اىل  ننوه  وهنا 

�سابط  يناق�ص  واأن  اجلرمية  مب�سرح  تامه  درايــة  على 

» هل  احلــــادث   ملــكــان  تقييمهم  وخــــرباءه يف  املــ�ــســرح 

احلادث حقيقي اأم مفتعل »  ؟؟واإذا كان حقيقي فكيف 

وطريقة  ؟؟  احلـــادث   مكان  اإىل  اجلــاين  ودخــل  و�سل 

وا�سلوب اقتحام املكان واالآالت امل�ستخدمة  ؟؟ كما يجب 

اأن  يكون على معرفة باالآثار املرفوعة من امل�سرح حتى 

امل�ستبه  االأ�سخا�ص  تفتي�ص  اأثناء  عنه  يبحث  ما  ليدرك 

فيهم اأو م�ساكنهم اأو اأماكن عملهم  . 

فح�ص االآالت امل�سبوطة مبنزل امل�ستبه به 

كان للتحفظ اجليد ل�سابط البحث اجلنائي على االآالت 

امل�سبوطة مبنزل امل�ستبه فيه دون خلط فائدة كبرية يف 

الفحو�ص الفنية .

1 � فح�س املطرقة 

مبقدمة  - عالقة  الطلء  من  عينات  ا�ستخل�ص  مت 

املطرقة ) دائرية ال�سكل ( تت�سابه يف اللون مع عينة 

من طلء باب اخلزينة . 

تبني اأن قطر مقدمة املطرقة يتنا�سب مع قطر اأثر  -

باب اخلزينة يف موا�سع  املنطبع على معدن  االآلة  

العنف بالباب .

2 � فح�س املن�سار 

من�سار خا�ص بن�سر املعادن لوحظ  ك�سر وفقدان بع�ص 

�سنونه،  وقد مت ا�ستخل�ص  برادة 

معدنية  من �سنونه.

3 � فح�س  » الأجنة والأزميل »

اأعمال  - يف  كرافعة  ت�ستخدم  جديدة  حديد  اأجنة 

حافتيها  اأحــد  امل�سامري،  ونــزع  والنجارة  احلــدادة 

بعر�ص 2 �سم  واحلافة الثانية عري�سة اأي�سًا ،مقو�سة 

كلهما   ق�سمني   اىل  الو�سط  يف  ومنق�سمة  تقريبًا 

مثلثي ال�سكل ، وقد لوحظ اأن االأجنة مطلية بالطلء 

اال�ستخدام،  نتيجة  منه  جانب  انطم�ص  االأخ�سر 

اللون  وتبني وجود جزئياآت طفيفة من الطلء ذي 

الرمادي عالقه مبقدمتها.

احلديد  - من  م�سمار  عن  عبارة  جديد   » اأزمــيــل   «

الثانية  وحافته  مدببة  ،مقدمته  خا�ص  �سكل  ذي 

م�ستديرة تقريبًا للطرق عليها،  ي�ستخدم يف اأعمال 

الب�سيط  ال�سمك  ذي  احلديد  األواح  لثقب  احلدادة 

االأزميل  مقدمة  اأن  لوحظ  وقد  اأخــرى،  اأعمال  ويف 

مطلية بطلء لونه اأخ�سر وعلى قاعدته اآثار لطرق 

حديث .
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ضايا
ق

واملاركات،  الأ�سكال  خمتلفة  املفاتيح  من  جمموعة   �  4

اأن  تبني  وبفح�سه   املفاتيح  اأحد  مقب�س  ن�سر  لوحظ 

لنا  امل�سلم  الأ�سلي  املفتاح  �سنون  مع  تتنا�سب  �سنونه 

ومبقارنة اآثار �سنونه مع الآثار املنطبعة على الأجزاء 

الداخلية للقفل ات�سح التوافق بني الآثار مما يدل على 

ا�ستخدام  هذا املفتاح �سابقًا  يف فتح وغلق قفل الباب .

5 � فح�س املفكات 

جمموعة من املفكات خمتلفة االأطوال واملاركات لوحظ 

وعالق  حافته  من  جــزء  وفــقــدان  باأحدها  ك�سر  وجــود  

مبقدمة وذراع املفك طلء ذي لون رمادي .

6 � فح�س القفاز 

عالق  اأنه  لوحظ  ا�ستخدام،ه  �سبق   7 مقا�ص  طبي  قفاز 

به عينات من برادة معدن،  ولذا مت ا�ستخل�ص عينات  

منها الإجراء الفحو�ص الفنية ، كما مت اأخذ عينة بيلوجية 

من القفاز من الداخل الإجراء الفحو�ص البيولوجية .

الفحو�ص الفنية 

وبــاب . 1 ج�سم  على  املنطبعة  االآالت  اآثـــار  مبقارنة 

اآثــار  من  طبعات  مــع   العنف  موا�سع  يف  اخلزينة  

االآالت امل�سبوطة مبنزل امل�ستبه به، ات�سح التماثل 

املميزة  والعلمات  والقيا�ص  ال�سكل  يف  والتوافق 

ــة احلديد  ـــار كــل مــن املــفــك واالأجــن لــلآثــار مــع اآث

واملطرقة » واالأزميل » احلديد .

برادة . 2 من  عينات  على  املخربية  الفحو�ص  باإجراء 

احلديد املرفوعة من املف�سلة العلوية للخزينة التي 

تعر�ست للن�سر مع عينات من برادة املعدن املرفوعة 

من املن�سار والقفاز الطبي با�ستخدام جهازالتحليل 

الطيفي للمواد )حاليا ي�ستخدم اأجهزة اأكرث حداثة 

وتطورا (، ات�سح اأن مكونات العينات من العنا�سر 

واحدة مما يدل على وحدة م�سدر العينات .

باإجراء الفحو�ص املخربية على عينات من الطلء . 3

االأخ�سر املرفوعة من  موا�سع العنف بج�سم وباب 

  « واالأزمــيــل  االأجــنــة   « وعينات من طــلء  اخلزينة 

ات�سح اأن مكونات العينات من العنا�سر واحدة مما 

يدل على وحدة م�سدر العينات .

باإجراء الفحو�ص املخربية على عينات من الطلء . 4

واالأزميل  واالأجنة   « املطرقة  من  املرفوع  الرمادي 

باب وج�سم  املفكات  مع عينات من طلء  واأحد   «

العنا�سر  العينات من  اأن مكونات  ات�سح  اخلزينة، 

واحدة مما يدل على وحدة م�سدر العينات .

وكان الأبحاث ال D N A دور كبري يف اإثبات اأن . 5

العينات البيولوجية املرفوعة من القفاز من الداخل 

فيه  امل�ستبه  من  اأخــذت  بيولوجية  عينة  مع  تتوافق 

مما يوؤكد �سبق ا�ستخدامه للقفاز منفردا .

وبعد اإجراء املعاينة والفحو�ص الفنية واملخربية للعينات 

واالآثار املرفوعة من مكان احلادث ومن االأدوات واالآالت 

اىل  االآثــار  هذه  ترجمة  اأمكن  املتهم  مبنزل  امل�سبوطة 

اأ�سابع االإتهام �سراحة اىل  اأدلة وقرائن مادية  وجهت 

امل�ستبه فيه .. اإتهام ي�سانده  ويقويه اأدلة مادية علمية  .

الفنية  النتائج  بهذه  اجلنائي  البحث  �سابط  اإعلم  مت 
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فقام  بدوره با�ستدعاء  امل�ستبه فيه، وب�سوؤاله عن ملكيته 

لهذه االأدوات واالآالت امل�سبوطة مبنزله اأكد اأنها تخ�سه 

الب�سيطة  االإ�ــســلحــات  اإجـــراء  يف  ي�ستخدمها  وبــاأنــه  

باملنزل، ثم �ساأله �سابط البحث اجلنائي فيما اإذا كان 

قد �سبق واأعارها اىل اأحد اأ�سدقائه اأو معارفه اأو فقدت 

من منزله  لفرتة زمنية حمددة فنفى ذلك .

ومبواجهته بنتائج الفحو�ص الفنية للمخترب، اأنكر �سلته 

مدافعًا  املخترب  نتائج  يف  يطعن  وبـــداأ  الــواقــعــة   بهذه 

واأ�ست�سهد  الدولة  اأر�ص  دخوله  منذ  الطيبة  �سمعته  عن 

بزملئه وروؤ�سائه يف العمل وجريانه يف ال�سكن ، اإال اأن 

الفنية  االأجهزة  نتائج  يف  اجلنائي  البحث  �سابط  ثقة 

جعلته يفكر  يف خطة اأخرى للمحاورة ا�سفرت بعد عدة 

الفعل  بارتكابه  للمتهم  تف�سيلى  اعــرتاف   عن  جل�سات 

االإجرامي .

الرتدد  عمله  طبيعة  من  اإن   « يف   اعرتافاته  وتتلخ�ص 

على االإدارة املالية ملراجعة بع�ص  فواتري �سراء االأجهزة 

املتخ�س�سة،   ال�سركات  امل�سرتا’ من  واالأدويــة  واملعدات 

من  االأمـــوال  وخــروج  دخــول  حركة  يراقب  كــان  وبينما 

اليه  واأوعــز  نف�سه  له  �سولت  املالية  االإدارة  خزينة  واإىل 

�سيطانه اأن ي�ستويل على حمتويات اخلزينة فاأعد خطته 

حيث قام ب�سرقة مفتاح باب االإدارة املالية يف وقت �سابق 

وقام بتغيري معامله وذلك بن�سر جوانب مقب�سه، ثم قام 

ب�سراء بع�ص املعدات التي ت�ساعده يف فتح اخلزينة ومل 

اأي�سًا من امل�ست�سفى   التي ا�ستوىل عليها  ين�َص القفازات 

حر�سًا منه على  عدم ترك اآية اآثارمن ب�سمات اأ�سابعه 

يف موقع احلادث، وبعدها انتظر ملدة 6 �سهور م�ستطلعًا 

باالأموال خا�سة  ومرتقبًا ومراقبًا حتى  متتلئ اخلزينة 

يف االأيام االأوىل من ال�سهر، ويف اليوم املنا�سب له توجه 

 ، منف�سًل  مبنًى  كونها  منتهزًا  ليًل  املالية  االإدارة  اىل 

فارتدى  القفاز الطبي وفتح باب االإدارة املالية بوا�سطة 

املفتاح الذ �سرقه ثم اجته مبا�سرًة اىل اخلزينة وحاول 

اإال  اأدوات  من  جلبه  ما  با�ستخدام  بابها  فتح  جــاهــدًا 

اأمره خا�سًة  اأن ينك�سف  اأنه ف�سل يف ذلك، وخ�سيًة منه 

عمله  يكمل  اأن  دون  ان�سحب  النهار   �سوء  ظهور   مع 

م�سكنه  اإىل  اجته  االإدارة  باب  اأغلق  وبعدما  االإجرامي، 

ثم اإىل عمله وكاأن �سيئًا مل يحدث.   

اأيام ، ا�ستدعاه �سابط البحث وطلب  وبعد م�سي ثلثة 

تفتي�ص منزله. ويف الوقت الذي كان ينظر فيه اإىل االأمر 

باعتباره اإجراًء �سرطيًا روتنينًا  تفاجاأ  بنتائج الفحو�ص 

الفنية فما كان منه اإال اأن اعرتف تف�سيليا واأعاد متثيل 

كيفية قيامه بارتكاب احلادث حيث �سجل ذلك بال�سوت 

وال�سورة .

ال�سروع يف  ب�ساطة احلادث ) جمرد  الرغم من   وعلى 

ال�سرقة ( اإال اأننا نلحظ االآتي :ـ

        1 ـ مدى اهتمام �سابط البحث اجلنائيا لذي تلقى 

االإدارة  باب  .........قــفــل   « للمخترب  املبدئي  التقرير 

املالية قد مت فتحه مبفتاحه االأ�سلي ومل ي�ستخدم مفتاح 

اآخر مقلد ...« وبداأ خطة بحثه عن جان الذي يجمع بني 

�سفتني منبوذتني ) خيانة االأمانة وال�سرقة ( حتى  كللت 

الفنية  االأجهزة  اإميانه وثقته يف  بالنجاح بف�سل  جهوده 

والقرائن  االأدلــة  اإقامة  يف  فنيا  مل�ساعدته  اأن�ساأت  التي 

املادية التي جتعل القا�سي ي�سدر حكمه على املتهم وهو 

مرتاح ال�سمري مطمئن اىل االأدلة املقدمة يف الق�سية .

اأيــا كانت  ـ  الواقعة  الفنية اىل  االأجــهــزة  تنظر  ـ   2       

لذا  و  اإجرامية،  حالة  باعتبارها  ـ  ونتائجها  اأ�سبابها 

ل�سالح  اأو  والقرائن �سد اجلاين  االأدلة  اإقامة  البد من 

يف  ولذلك   ، براءته  تثبت  حتى  فيه  امل�ستبه  ال�سخ�ص 

حالتنا هذه على الرغم من اأنها جمرد �سروع يف ال�سرقة 

دور  لها  كان  الفنية  االأق�سام  معظم  اأن  نلحظ  اأننا  اإال 

مل�سرح  الفنية  املعاينات  ق�سم  الفنية)  الفحو�ص  يف 

اجلرمية ، ق�سم الب�سمات ، ق�سم فحو�ص اآثار االآالت ، 

ق�سم الفحو�ص الكيمائية ، ق�سم الفحو�ص البيولوجية (، 

اأو�سح باخت�سار �سديد جانبًا من هذه  اأن  وقد ق�سدت 

الفحو�ص  لريى معي القارئ اجلهود الفية الكبرية التي 

ت�سنف  التي  احلــوادث  يف  حتى  الدليل  اإقامة  يف  تبذل 

على  اأنها ب�سيطة . 

 وكان للق�سية اأبعاد اأخرى اإدارية :ـ 

حتقيقًا   ) اأجنبية  اإدارة   ( امل�ست�سفى  اإدارة  اأجرت  فقد 

اإبلغه عن  اأ�سباب عدم  داخليًا مع  املدير املايل  حول 

الفوري  اال�ستبدال  طلب   وعدم  املفتاح  لن�سخة  فقدانه 

اىل  يــرقــى  ج�سيمًا   
ً
خــطــاأ ــك  ذل اعــتــربت  ـــذا  ،ول للقفل 

م�ساعدة اجلاين على ارتكاب اجلرمية ، وعليه، اأ�سدرت 

قرارًا بف�سله فورًا مع توقيع غرامة مادية عليه  تخ�سم 

من م�ستحقاته املالية. 

*اإ�ست�ساري املعاينات والتقييم الفني مل�سارح اجلرائم.
اإ�ست�ساري فحو�ص اآثار االأ�سلحة النارية وفحو�ص اآثار االآالت.
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االإدارة العامة للأحوال املدنية

النقيب/ �سامل بن �سليمان الكندي*

عرفت  مقوله  ال�سيا�سية«  جغرافيتها  ب�سيا�سة  تقوم  دولة  »كل 

عن نابليون بونابرت، وعرفت بريطانيا باأنها »مل تكن ال�سم�س تغيب 

الب�سري  اجلن�س  وثلث  خم�س  بني  ما  اأن  اإىل  ال�سبب  ويعود  عنها«، 

على خم�س الأرا�سي الظاهرة كانت حتت �سلطة بريطانيا العظمى، 

وكانت خالل تلك املرحلة تراقب جميع الطرق البحرية يف العامل. 

وقال راتزل يف كتابه »الأر�س واملجتمع والدولة« »ل بد اأن يعي�س 

�سعب على الأر�س التي اأوجده عليها م�سريه، ول بد اأن ميوت عليها، 

واأن يخ�سع لقوانينها«  وذلك لهتمامه بعلم عالقة الإن�سان بالبئية 

راتزل  قبل   )Rudolf Killwn( كيلن  ردولف  ا�سار  وقد  الطبيعية 

الأر�س،  من  حيزًا  ت�سغل  جغرايف  كائن  الدولة  باأن   1917 عام  يف 

ومنهابداأت مرحلة من مراحل تطور  الإهتمام اجلغرافيا يف مطلع 

الع�سرينيات من القرن الع�سرين وربطها بقيام الدولة.
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و ظهرت بعدها مفاهيم جديدة ارتبطت باجلغرافيا 

عندما   Hettner هترن  اإليه  اأ�سار  ما  منها  ال�سيا�سية 

ربط اجلغرافيا بدرا�سة االختلفات امل�ساحية. وما بني 

  Barrows 1923 بــاروز   اإدعــاء  وهترن،  كيلن  االإثنني 

 Human الب�سرية  االأيكولوجيا  علم  اجلغرافيا  ــاأن  ب

البئية،  مــع  االإنــ�ــســان  بتكيف  يهتم  والـــذي    Ecology
وعـــّرف اأيــ�ــســًا اجلــغــرافــيــا  على اأنــهــا »عــلــم عــلقــات« 

Science of Relationship . لتتلخ�ص كل النظريات 
بني  العلقة  ودرا�ــســة  اجلغرافيا  اأهمية  على  ال�سابقة 

مت  �سواًء  البئية  ومنظماته  ال�سيا�سية  االإن�سان  اأن�سطة 

عر�سها مبا�سرة )املوثرات( ب�سكل عك�سي )التكييف(. 

وجاء كاميل فالو  Camil Vallaux  اجلغرايف الفرن�سي 

بعلقة  ال�سيا�سية  للجغرافيا  االأ�سا�سية  امل�سكلة  لريبط 

واملــيــاه(  والــهــواء  )الــرتبــة  اجلغرافية  العوامل  تقييم 

 )1935( هارت�سهورن  اأما  االإن�سان،  بن�ساط  وعلقتها 

امل�ساحات  ال�سيا�سية هي علم  اأن اجلغرافيا  فقد الحظ 

كخا�سية  للدولة  درا�سة  هي  اأخــر  ومبعنى  ال�سيا�سية، 

اأنه  على   1954 عام  يف  �سياغته  اإعــادة  ليتم  للم�ساحة 

»درا�سة للإختلفات اأو الت�سابهات امل�ساحية من املنظور 

الت�سابهات  اأو  االإختلفات  من  جــزاًء  كونها  ال�سيا�سي 

الكلية للم�ساحة«، وقد ركز على اأن الدولة متثل م�ساحة 

والظروف  البئي  حمتواها  خلل  من  ودرا�ستها  فريدة 

ر  ويرى   .Territorial Conditions للدول  االأر�سية 

�سيا�سي  حمتزى  لها  اجلغرافيا  اأن    Bowman بومان 

للدولة  القومية  احلــدود  تعريف  يف  ت�ساهم  باإعتبارها 

بئية  مــع  الب�سر  مــن  جمموعة  تكيف  مــدى  خــلل  مــن 

  Jackson جاك�سون  ومنهم  معينة.  منطقة  يف  معينة 

على   1964 عام  يف  ال�سيا�سية  اجلغرافيا  عرف  الــذي 

ال�سيا�سية من حمتواها امل�ساحي.  اأنها درا�سة الظاهرة 

على  ال�سيا�سية  اجلغرافيا  اإىل  فا�سار  ويت�سلي  واأمـــا 

الظاهرة  اأ�سا�ص  على  املكانية  للإختلفات  درا�سة  اأنها 

ال�سيا�سية. وا�سبحت اجلغرافيا ال�سيا�سية منهجًا يدر�ص 

بعك�ص  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  املتحدة  الواليات  يف 

اجلغرافيني الربيطانيني الذين اهتموا مبوا�سيع اأخرى 

 Changing Map of الآ�سيا  املتغرية  اخلريطة  مثل 

Asia  و جغرافيا امل�سالح القومية والدولية.

حتولت  حتى  رواجـــًا  ال�سابقة  التعريفات  تلَق  ومل 

اجلغرافيا ال�سيا�سية اإىل علم جديد يعرف باجليوبولتيك 

من  التحول  ب�سبب   Geopolitik or Geopolitics
ال�سيا�سية  اجلغرافيا  وربــط  امل�ساحي  االإطـــار  درا�ــســة 



44

ين���اير 2013م - العدد 132

غرافيا
ج

ال�سيا�سية  والقوة  القوة  اأ�سباب  درا�سة  اإىل  بامل�ساحة 

اإنها  اإال  التعريفات  اخــتــلف  ومــع  والقومية.  الدولية 

ال�سيا�سة  بني  العلقة  هي   اجلغرافيا  اأن  على   اتفقت 

وموقع  ف�ساء  من  اجلغرافية  والعوامل  القوة  وا�ستخدام 

كائن  »الــدولــة  راتـــزل  نظرية  ان�سبت   وقــد  وم�ساحة. 

باأن الدولة  اأ�ساف  حي« يف نف�ص امل�سمون وذلك عندما 

يجب اأن تكون تو�سعية واإال ماتت، وقد تاثر هارتز باأفكار 

االإن�سانية  املجتمعات  بني  الت�سابه  حول  �سبن�سر  هربت 

يف  الــدول  اأن  �سمن   من  ان  حيث  احليوانية  والكائنات 

القرن الع�سرين �ستتبنى �سيا�سة البقاء وا�ستثمار املجال 

احليوي، وكذلك نظرية ماكيندر  Mackinder  اأبرزت 

القوة ال�سيا�سية يف كتابه »حول املحور اجلغرايف للتاريخ« 

ال�سيادة  حتقيق  اأو  للدولة  امل�ساحي  التو�سع  خــلل  من 

اأنها  على  اجليوبولتيكيا  هاو�سهوفر  وّعــرف  الدولية. 

درا�سة امل�ساحة من وجهة نظر الدولة  وقد نادى بتحالف 

اأملانيا مع االأحتاد ال�سوفيتي واليابان �سد القوى االأوربية 

واالآ�سيوية، وكانت هناك درا�سات للكثرين يف هذا املجال 

  Spykman و�سبايكمان    Fairgrive فريغريف  اأمثال 

وفاو�ست Fawcett  وغريهم من اجلغرافيني.ومع نهاية 

القرن التا�سع ع�سر بداأت النظرة اإىل اجلغرافيا تتغيري 

مع تطور و�سائل النقل حيث اأ�سبح ينظر اإليها من منظور 

ا�سرتاتيجي نظرًا الأهميتها يف العلقات الدولية مع ظهور 

علماء مثل رايرت Ritter  وهمبولت Humbolt  وكتابات 

القوة  اأثــر  ومنها  البحرية  القوة  يف     Mahan ماهان 

 The Influence of Sea Power« البحرية يف التاريخ

on History« وكتابات ماكيندر يف القوة الربية.

Alfred Mahan  )1840- ماهان األفريد  ويعترب 

البحري  املــوقــع  باإ�سرتاتيجية  اهتم  مــن  اأول   )1914
والذي كان له االأثر يف اإر�ساد وتوجيه ال�سيا�سة البحرية 

االأمريكية باالإ�سافة اإىل فرن�سا ورو�سيا واليابان وغريها 

االأ�سا�سي  ال�سرط  اأن  راأى  وقــد  البحرية.  الـــدول  مــن 

للقوة العاملية هو التحكم يف البحرحيث اعترباأن املوقع 

تفوقها  ب�سبب  تو�سعها  وراء  كان  لربيطانيا  اجلغرايف 

البحري  االإ�سرتاتيجية  النقاط  يف  وحتكمها  البحري 

كونها جزيرة ولها قواعد بحرية وت�ستطيع الو�سول اإىل 

جيع بقاع العامل عك�ص االإمرباطورية الرو�سية التي يعيقها 

و�سائل  و�سعوبة  م�ساحتها  كرب  ب�سبب  اجلغرايف  املوقع 

النقل فيها.ومن خلل درا�سته للقوه البحرية الربيطانية 

واإعجابه بعظمة قوتها ب�سبب موقها البحري واإىل التاريخ 

اأهمها  البحرية  للقوة  عوامل  حدد  فقد  للعامل  البحري 

موقع الدولة اجلغرايف الذي يزيد القوة البحرية للدول 

لها   يتيح  مما  املفتوحة  البحار  على  انفتاحها  حالة  يف 

التحكم يف الطرق التجارية املهمة عرب القنوات امللحية 

اأو االإ�سراف وال�سيطرة على امل�سائق والقنوات البحرية 

باالإ�سافة اإىل ق�سر احلدود ين�سب يف قوة الدولة حيث 

اأهمية يف  يجعل  للأرا�سي ال�ساحلية املطلة على البحر 

الو�سول واالإت�سال بباقي بقاع العامل. واأما اإن�ساء املواين 

قواعد  بناء  للدولة حيث ميكنها  من  قوة  نقطة  فيعترب 

ع�سكرية قوية �سريطة اأن يتمتع الظهري اخللفي لل�ساحل 

ماهان  وراأى  جيدة.  موا�سلت  و�سبكة  �سكانية  بكثافة 

باأن االأ�ساطيل وال�سفن احلربية اأكرث كفاءة من العربات 

اأكرب وقوة. ولطول ال�سريط ال�ساحلي  الربية ولها طاقة 

اأهمية للدولة ووقوة الدولة تكمن يف قوة دفاعها للواجهات 

البحرية واملوانئ واملرافئ ب�سواحلها. وللكثافة ال�سكانية 

دور يف حتديد قوة الدولة ح�سب ما يراه ماهان يف بناء 

عرب  وامل�ستعمرات  البحرية  والقواعد  االأ�ساطيل  طواقم 

البحار، وارتبط �سرورة القوة البحرية عند وجود اأفراد 

والتجارة  الغذاء  الأغرا�ص  البحر  ا�ستخدام  قابلية  لهم 

االأهتمام  يف  كبري  دور  وللدولة  اخلــارجــي،  العامل  مع 

بالبحر ملا ميثله من م�سدر اأمن ورخاء وا�ستقرار، فقد 

البحرية  لنظريته  كمثال  املتحدة  بالواليات  ا�ست�سهد  

طويلة  �سواحل  ذات  االأمريكية  املتحدة  الواليات  لكون 

وظهريها اخللفي ماأهول بال�سكان والتجمعات ال�سكانية 

حري�سه  اي�سًاً  رو�سيا  والزراعية،وكانت  وال�سناعية 

التا�سع  القرن  يف  املفتوحه  البحار  اإىل  الو�سول  على 

اأفغان�ستان واإيران للو�سول اإىل املحيط  ع�سر من خلل 

لوقف  الوحيد  ال�سبيل  بـــاأن  افــرت�ــص  ولــهــذا  الــهــنــدي، 

التوجه الرو�سي البحري هو من خلل تقوية الدفاعات 

التي  ال��ع��وام��ل  ض��م��ن  وم���ن 
ت��س��ه��م ف���ي ق����وة ال��دول��ة 

الحكومه نفسها..
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ال�شرقية  اأطراف حدودها وهي احلدود  الع�شكرية على 

االحت��اد  �شد  دفاعية  كا�شرتاتيجية  الآ�شيا  واجلنوبية 

ال�شوفيتي، وهكذا كانت بريطانيا العظمى قدميًا حينما 

فر�شت �شيطرتها على بحار العامل، ويف الوقت احلا�شر 

حامالت  �شفن  تواجد  يف  ماهان  درا�شة  اأهمية  تت�شخ 

حامالت  الغوا�شات  وتطور  النووية   وال�شفن  الطائرات 

الروؤو�س النووية التي اأ�شبحت لها القدرة على ا�شتهداف 

الطائرات التي لها الف�شل يف تعزيز القوة البحرية.

 H.( واه���ت���م ه������ارود م���اك���ن���در االإ���ش��ك��وت��ل��ن��دي

وامل�شطحات  االأرا�شي  بجغرافية  اي�شَا   )Mackinder
النظرية  �شاحب  كان  حيث  االأر���س  �شطح  على  املائية 

ب��اأن  فيها  او���ش��ح  اأو���ش��ح  فقد  ال��ري��ة،  بالقوة  املتعلقة 

الن�شر للقوة الرية ولي�س للقوة البحرية، فبعد احلرب 

العاملية الثانية الحظ ماكندر باأن �شطح االأر�س مكون من 

ثالثة اأرباع ماء والربع الباقي ياب�شة وقد ق�شم الربع اإىل 

ثلثني والذي ي�شكل جزيرة والثلث الباقي ي�شكل القارات، 

 World( واعتر مياه املحيطات والبحار حميط العامل

العامل  ج��زي��رة  ال��ق��دمي  ال��ع��امل  ق���ارات  واأن   )Ocean
 Heart« العامل  قلب  اأطلق  )World Island(،كما 

Land« على املنطقة املمتدة من نهر الفوجلا غربًا اىل 
�شيبرييا �شرقًا ومن جبال الهماليا يف اجلنوب اإىل منطقة 

القطب ال�شمايل يف ال�شمال ب�شبب مالحمها اجلغرافية 

لكونها حماطة من  القوي  التح�شني  التي تعطيها ميزة 

اقت�شادية كبرية،  اإمكانيات  ولها  ثالث جهات باجلبال 

ومن اجلهة الرابعة املحيط املتجمد حيث اعترعتر من 

يحكم قلب العامل يحكم العامل كله.وكان ماكيندر يعتقد 

باأن رو�شيا �شت�شتفيد من �شهول و�شط اآ�شيا مبيزة الدفاع 

الكايف  الوقت  ك�شب  خالل  من  ت�شتفيد  بحيث  بالعمق 

حالة  قواتها يف  تنظيم  اإعادة  من  وميكنها  اأثنا احلرب 

اأن من ميتلك  وتتلخ�س نظرية ماكيندر يف  مهاجمتها. 

ميلك  – فاإنه  باأورا�شيا  اأ�شماها  التي   - العامل  جزيرة 

جمال  تدع  ال  بحيث  البحرية  امل�شائق  فيها  مبا  العامل 

للقوة البحرية من مهاجمتها ب�شبب تواجد القوة الرية. 

ف�شوف  العامل  جزيرة  ميلك  من  باأن  ماكيندر  واأ�شاف 

قلب  مبنطقة  املحيطة  )االر���ض  الداخلي  الهالل  ميلك 

االأر�ض وهي  �شواحل اأوربا الغربية و�شبه اجلزيرة العربية 

والهند وجنوب و�شرق اآ�شيا وال�شني( والهالل اخلارجي 

�شري 
ُ
)اجلزر البحرية واأمريكا اجلنوبية وا�شرتاليا(. واأ

اإىل تاثري ال�شاحة االأورا�شية على التفوق ال�شامل الأمريكا 

للرئي�ض  االأمني  امل�شت�شار  برزين�شكي  زبيغنيو  قبل  من 

وخال�شة   .)1977-1981( ك��ارت��ر  جيمي  االأم��ري��ك��ي 

القول اأنه من يريد اأن يحكم العامل فيجب عليه اأن يحكم 

اأوربا  وهي  االأر���ض  قلب  العامل عن طريق حكم  جزيرة 

اإىل ذلك عندما حاولت  اأاملانيا اقرب  ال�شرقية. وكانت 

ال�شيطرة على  اأجل  ال�شوفيتي من  االإحتاد  اأرا�شي  غزو 

الهالل  غزو  ال�شوفيتي  االحت��اد  وحماولة  االأر���ض،  قلب 

العرب  وبحر  الهندي  املحيط  اإىل  والو�شول  الداخلي 

�شبايكمان  نيقوال�ض  ع��ار���ض  وق��د  ال��ع��رب��ي،  واخل��ل��ب��ج 

حيث  ماكيندر  نظرية   )Nicholas J. Spykman(

املنطقة  من  قريبة  لكونها  ميتًا  قلبًا  االر�ض  قلب  اعترب 

القطبية، وراأى باأن الهاللني اأهم من قلب االأر�ض و�شمى 

 )Rim Land( »الهالل الداخلي با�شم« االإطار القاري

الحتوائه على معظم �شكان العامل واملوارد االإقت�شادية.

وتغريت اآراء  ماكندر االإ�شرتاتيجية تغيريت يف 1943 

بعدما  انتبه اإىل غرب اأوربا وامتداده اىل �شرق الواليات 

املتحدة ب�شبب التكتل ال�شناعي وحقول الفحم والكثافة 

اجلوية  واات�����ش��االت  البحرية  واال���ش��اط��ي��ل  ال�شكنية 

 ،»Midland Basin« واعتربها حو�ض االأر�ض الو�شطى

ال�شيا�شية  للقوة  امل�شاد  التوازن  ار�ض  اأي�شَا  عدها  كما 

العامل  قلب  نظرية  ب��اأن  ال��ع��امل،وي��رىال��غ��رب��ي��ون  لقلب 

 Nuclear( ملاكيندر هيلقاعدة االأ�شا�شية للدرع النووي

القوة الربية  Deterrents(،وبالرغم من نظريته حول 
اإال اأنه اأو�شح باأن البع�ض يحلم بوجود قوة جوية عاملية، 

 Edward( وارنر اإدورد  تنباأ  عندما  الذي حتقق  االأمر 

Warner( باأهمية الطائرات وهي اأ�شا�ض التفوق للقوة 
اجلوية مليزتها يف ال�شرعة واالرتفاع وتدمري كل املن�شاآت 

االأع��م��اق  يف  اأو  البحار  اأو  ال�شواطئ  على  ال�شطحية 

البحرية، وقد تنباأ باأن الواليات املتحدة االأمريكية �شيكون 

لها قوة جوية كبرية، فقد ق�شم القطبني اجلنوبي للعامل 

الغربي وال�شمايل للن�شف ال�شرقي من العامل، كما حدد 

منطقتني االوىل لنفوذ القوى اجلوية الرو�شية واجلنوبية 

اأ�شماها  منطقة  يف  تتقاطع  االأمريكية  اجلوية  للقوى 

واالأمريكية  الرو�شية  ال�شناعات  ت�شمل  امل�شري  منطقة 
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غرافيا
ج

اآ�سياوامريكيا  وافريقياوقارة  العربي  والوطن  ــا  واورب

ال�سمالية.

ارتبط املوقع اجلغرايف للدولة �سمن املوؤثرات املهمة 

على  االإ�سرتاتيجي  املوقع  اأهمية  وتتوقف  الدولة،  لقوة 

واالإقت�سادية  ال�سيا�سية  ظروفها  وتغري  الدولة  م�ساحة 

الدولة  قوة  فيزيد من  ال�سكان  تزايد عدد  واأما  للدولة، 

،ولكن من ال�سعب تقييم دوره كعامل موؤثر يف الدولة الأن 

اأو تتل�سى ب�سبب العوامل االأخرى،  اأهميته قد تت�سخم 

قوة  على  توثر  قد  لل�سكان  النوعية  اخل�سائ�ص  اأن   اإال 

الرتكيب  الكمية من حيث  اأكرث من اخل�سائ�ص  الدولة 

العمري والنوعي يف حتديد القدرة الع�سكرية كامل�ستوى 

التعليمي وال�سحي. وهناك عنا�سر مهمة يف ال�سكان قد 

توثر على قوة الدولة كالرتكيب العرقي واللغوي والديني 

درا�سة  اإىل  باالإ�سافة  بينهم  االأفـــراد  جتان�ص  ومــدى 

ي�سهم   اأن  �ساأنه  مما  واالإقت�سادية  االإجتماعية  االأحوال 

يف حتديد طبيعة ال�سكان وحتديد مدى اأهمية توظيفهم 

يف تقوية الدولة. 

الــدولــة  قــوة  يف  ت�سهم  الــتــي  الــعــوامــل  �سمن  ومــن 

فر�ص  عــلــى  قــــادرة  كــانــت  فكلما  نف�سها،  احلــكــومــه 

اأنحاء الدولة كانت  �سيطرتها وتنفيذ القوانني يف جميع 

مــوارد  على  حتافظ  اأن  يجب  واحلكومة  قوية،  الــدولــة 

قراراتها  وحكيمه يف  �سيا�سيًا  نا�سجه  تكون  واأن  الدولة 

تفاديا الأية حروب قد توثر على قوتها وت�سعف من قوتها 

الع�سكرية واالإقت�سادية.  والقوة االإقت�سادية قوة مكملة 

يعترب  املثال  �سبيل  ،فعلى  وال�سيا�سية  الع�سكرية  للقوة 

االكتفاء الذاتي للدولة عن�سر من عنا�سر القوة للدولة 

وقت احلروب واالأزمات اأو احل�سار، وقد يطال االكتفاء 

لكونه عن�سرًا  املهمة كالبرتول  الطبيعية  املوارد  الذاتي 

مهمًا اثناء احلرب.  والقوة االإقت�سادية مرتبطة بالتقدم 

ال�سناعي الذي يزيد من و�سائل االإنتاج والدخل وحت�سني 

املعي�سة يف الدولة مما ي�سهم ب�سكل فعال يف زيادة قوة 

على  ال�سناعية  القوى  تاأثري  يف  ملحظ  وهذا  الدولة، 

 Johne( خريطة العامل ال�سيا�سية، وقد ا�سار جون كيفر

Kiefer( باأن القدرة ال�سناعية للدولة توثر على الدولة 
الع�سكرية فهي  القوة  واأما  الدولية.  ال�سيا�سية  اللعبة  يف 

قوتها  واإظهار  الدولة  متكني  يف  العنا�سر  اأهم  �سك  بل 

تتمثل يف وجود قوة ع�سكرية ذات معدات متطورة وكفاءة 

وال�سجاعة.و  العالية  واملعنويات  الع�سكريني  لدى  قتالية 

اأ�سيفت ت�سورات ومفاهيم  الثانية  العاملية  بعد احلرب 

د.خليل ح�سني، العالقات الدولية : النظرية والواقع - ال�سخا�س 

والق�سايا، من�سورات احللبي احلقوقية، بريوت، 2011م.

امل�سادر:-

د. حممد اأحمد عقلة املومني، ا�سرتتيجيات �سيا�سة القوة: مقومات 

الدولة يف اجلغرافيا ال�سيا�سية، دار املتنبي للن�سر والتززيع، الردن، 

.2008

اأك�سندر دوفاي، اجلغرافيا ال�سيا�سية: جيوبولتيك، عويدات للطباعة 

والن�سر، بريوت، 2007.

جديدة للجيو�سيا�سية منها ما يتعلق بامل�سميات كت�سمية 

وا�سكتلندا،  اإجنــلــرتا  توحيد  عند  العظمى  بريطانيا 

وهناك اختلف يف ت�سمية بع�ص االأماكن  ،ففي فرن�ساء 

واإختيار  القناة االإجنليزية،  املان�ص وعند االإجنليز  بحر 

اأي  فا�سو   – ببوركينا  العليا  فولتا  عرفت  كما  االأ�سماء 

بر�سوم  مفاهيم  وارتــبــطــت  املــوحــديــن.  الــنــا�ــص  وطــن 

و�سل  عندما  وذلك  والتجزئة  احلدود  ور�سم  اخلرائط 

 191 مــن  اأكــرث  اإىل  املتحدة  االأمم  يف  االأعــ�ــســاء  عــدد 

ع�سوًا بعد تفكيك االأمرباطوريات اال�ستعمارية واالحتاد 

الدول  بع�ص  عند  التق�سيم  مبظاهر  وانتهلى  ال�سوفيتي 

والتو�سع عند البع�ص االآخر على ح�ساب االأخرين.

*ماج�ستري يف درا�سات االأمن الدويل
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الوكيل/اأحمد بن �سعيد الراجحي

االإدارة العامة للمرور

 هكذا تحكي اإلحصاءات 
المرورية فهل من مّدكر

؟!

)وتبقى حوادث الده�س م�سكلة اأخرى �سمن النافذة 

املرورية( .. عبارة هم�س بها يف اأذين زميٌل يل ، هي كذلك 

اإًذا اإن�سان اأقدم على ده�س اآخر بخالف مالب�سات احلادث 

لالأنف��������اق  ال�سلطنة  ���س��وارع  يف  العام  الت�سييد  رغ��م 

وج�سور امل�ساة .

ليتفكر  االإن�سان  اأال من ب�سيـــرٍة لدى   .. ملاذا يحدث ذلك ؟! 

قليل قبل اأن يخطوا اخلطوة االأوىل التي قد تودي بحياته اأو تقعده 

ملا تبقى من عمره األيــــــــ�ص هناك من ا�ستباقيــــــــة يرى من خلله 

ليعبــــــر ال�سفة االأخرى  اآخر  اأم هو حتٍد يراه  اإليه  القادم  اخلطر 

�سريًعا دون اكرتاٍث ملا قد يحدث .

حوادث  اإح�ساءات  تابعة  املقال  هذا  كتابة  يف  اأ�سرع  اأن  قبل 

الده�ص ووجدت اأنها يف ازدياد وما �سدين اأن هذه احلوادث اأوقعت 

جممل  تابعت  ما  بعد  نف�سي  يف  وقع  لها  كان  وم�سابني  وفيــــــــات 

اأ�سخــــــا�ص يف يوم واحد �سّنفت على  حوادث راح �سحيتها ثلثة 

اأنها حوادث ده�ص .

العامة  االإدارة  عــن  الــ�ــســادرة  املــروريــة  االحــ�ــســاءات  ت�سري 

الده�ص  حــوادث  جمموع  اأن  اإىل   2012 دي�سمرب   25 حتى  للمرور 

اأرقاٌم يجب  ا  بلغت )852( حادًثا نتج عنه وفــــــاة )241( �سخ�سً

الوقوف عندها .

م�سوؤولية  املركبة  �سائق  على  اللوم  نلقي  االأحيان  من  كثري  يف 

واملخارج  واملــداخــل  كالتقاطعات  كثرية  مواقع  يف  اإن�سان  ده�ص 

نتيجة عابٍر م�ستهرٍت   ،’ مثااًل ال ح�سًرا   ،’  .. املرور هي  واإ�سارات 

بحياته ، وباأنظمة املرور متحمًل بذلك ال�سائق ذنًبا مل يكن املت�سبب 

فيه ب�سكٍل مبا�سر ، ولكن القدر قاده الأن يكون �سحية مل�ستهرٍت ي�سري 

ولكن   ، امل�ســـــــاة  اأود ه�سم حق  ال   ، اكرتاث  الطريق دومنا  على  

علينا اأن نكون حذرين من االأخطاء التي نرتكبها لكي ال ُنحرم من 

لذة االإح�سا�ص بنعمة وطعم احلياة .

اأ�ساهد امل�ساة  نرى ج�سوًرا قد عّلقت للم�ساة ويف ذات الوقت 

َيْن�ِسُلوَن من اأ�سفله ومنهم من يت�سلق احلاجز احلديدي ، اخت�ساًرا 

يراد به عبوًرا ليلقي نف�سه يف التهلكة ويلتقي اللحم ، والعظم بج�سم 

مكون من معدن وزجاج ، عدم تكافوؤ بني جهتني خمتلفتني املركبة 

من جهة والعابر للطريق من جهة اأخرى ، لقد ذكر امل�ّسرع واأنظمة 

بال�سواخ�ص  امل�ساة هو ما حّدد  لعبور  املخ�س�ص  املكان  اأن  املرور 

وعلمات الطرق .

ن�سهد  مرورية  م�سل�سل حلوادث  من  حلقٌة   .. الده�ص  حوادث 

يجب  ظاهرة  وهي  للفــرا�ص  وطريح  مــّودع  بني  االأليمــــــة  اأيامه 

 تثقيفًيا واإجرائًيا قبل اأن تلحق بركب امل�سببات 
ٍ
التعامل معها بحزم

االأخرى الرئي�سة يف احلوادث والتي ما فتئت اإال ازدادت ِحدتها .

جميلة هي احلياة حتى واإن كان دوامها حمال ، واالأجمل هو 

عن  ون�سمع  نرى  اأن  يحزننا  ولكن  جديد  نــوٌر  فيه  ي�سرق  ثــاٍن  يوم 

حادث ده�ٍص �سببه عبور خاطئ لذلك علينا اأن نعرب من االأماكن 

املخ�س�سة للم�ســــــــاة فهي مل تو�سع عبًثا اأ�سوًة باأنف�سنا ومن اأجل 

احلياة نن�سد ال�سلمة على الطريق.

لعبور  للم�ساة  ال�سماح  يف  رئي�سة  م�سوؤولية  ال�سائق  على 

املرور كما عليه  باأنظمة وقوانني  بااللتزام  ، وذلك  باأمان  الطريق 

عبور  اأماكن  من  بالقرب  مــروره  عند  املحددة  بال�سرعة  االلتزام 

امل�ساة واالأماكن املزدحمة بامل�ساة ، كاالأ�سواق وامل�ساجد واملدار�ص 

م�سوؤولية  املــروريــة  ال�سلمة  كانت  ولطاملا   ، ال�سكنية  واملناطق 

عند  للم�ساعدة  احلاجة  باأم�ص  هم  من  نن�ص  ال  اأن  يجب  اجلميع  

عبور الطريق من كبار ال�سن وذوي االحتياجات اخلا�سة واالأطفال 

، فعلينا م�ساعدتهم من اأجل عبور اآمن .

خل�سة : ،’ اإن حوادث ال�سري التي يذهب �سحيتها امل�ساة ما 

تزال من امل�سكلت االأكرث خطورة ، وال �سك اأن التعاون املتبادل بني 

كل من ال�سائقني وامل�ساة من �ساأنه اأن ي�ساعد على احلد اأو التقليل 

.  ’ من حوادث الده�ص ، وتعزيز فر�ص ال�سلمة على الطريق ،

اأنها  بل  اجلميع  ين�سده  جميًل  معنى   .. املــروريــة  ال�سلمة 

اهلل  اأدعــوا  ختاًما  باملفاجاآت  مليئة  حياة  يف  ُمّلح  مطلٌب  اأ�سبحت 

 ، لكم  الدائم  الرفيق  هي  الطريق  على  ال�سلمة  تكون  اأن  تعاىل 

اأ�ستودعكم اهلل . 

امل�سادر:-
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الرائد/فهد بن �سيف احلو�سني * 

االإدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية

اإج��راءات �سلط��ات ال�سب��ط الق�سائ��ي يف التفتي���س عل��ى اجلرائ��م 

الإلكرتونيةالتفتي���س ) Les perquisitions(  ه��و اإج��راء م��ن اإج��راءات 

التحقيق البتدائي، وهو لي�س من اإجراءات ك�سف اجلرمية قبل وقوعها، 

ول ي�س��ح اإجرائ��ه اأو �س��دور الإذن به اإل ل�سبط جرمي��ة وقعت بالفعل، 

وترجح��ت ن�سبته��ا اإىل مته��م مع��ني، ول ي�سح بالت��ايل اتخ��اذ التفتي�س 

و�سيل��ة ل�سبط جرمية م�ستقبلية، ولو قامت حتريات ودلئل جدية على 

اأنها �ستقع بالفعل. 

ول يكف��ي كذل��ك اأن يوجه اته��ام جدي اإىل �سخ���س معني يف جرمية 

معين��ة لإج��ازة التفتي�س، واإمن��ا يجب اأن تكون هن��اك فائدة حمتملة يف 

احل�س��ول عليه��ا بالتفتي���س، واإل كان التفتي���س حتكميًا، ف��اإذا �سدر اأمر 

التفتي���س لأ�سب��اب ل عالق��ة له��ا باجلرمي��ة الت��ي يج��ري حتقيقها كان 

التفتي�س باطاًل.  

 Les وغاي��ة التفتي�س وثمرته هي �سبط الأ�سي��اء املتعلقة باجلرمية

saisies والت��ي تفي��د يف ك�س��ف احلقيقة، وه��ذه الأ�سياء ق��د ت�ستمد منها 
اأدلة اجلرمية، اإذ قد تكون اأداتها اأو مو�سوعها اأو حم�سالتها.
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من  يعد  االأ�ــســيــاء  �سبط  فـــاإن  اأخــــرى،  جهة  ومــن 

اإجرائه نف�ص  اأن تتوافر عند  اإجراءات التحقيق، ويجب 

لدى  اأو  معني،  مكان  يف  اإال  يجوز  ال  فال�سبط  القواعد، 

�سخ�ص معني ويف جرمية معينة، وهي االأ�سياء التي تفيد 

يف ك�سف اجلرمية. 

�سريطة  اإال يف اجلنايات واجلنح،  التفتي�ص  وال يجوز 

عليها  ومعاقب  احلقيقة،  ظهور  يف  فائدة  له  يكون  اأن 

يكون  اأن  ويجب  اأ�سهر،  ثلثة  على  تزيد  مــدة  بال�سجن 

للتجديد  قابلة  يومًا  ثلثني  على  مدته  تزيد  واأال  م�سبباً، 

التحقيق  م�سلحة  اقت�ست  اإذا  مماثلة  اأخـــرى  مـــددًا 

اإذا  ال�سبط  اأمــر  يف  ذلــك  ا�سرتط  امل�سرع  ولكن  ذلــك. 

�سبط  اأو  عليها  االطلع  اأو  والربقيات  باملرا�سلت  تعلق 

اجلرائد واملطبوعات والطرود اأو ت�سجيل االأحاديث التي 

جترى يف مكان اأو مراقبة الهاتف اأو ت�سجيل املكاملات، وهو 

ما ن�ست عليه املادة 91 من قانون االإجراءات اجلزائية.

اإجـــــراءات  يف  خمــتــلــف  راأي  ــعــمــاين  ال ولــلــمــ�ــســرع 

اجلرائم  على  التفتي�ص  عند  الق�سائي  ال�سبط  �سلطات 

قانون  مــن   )43( ـــادة  امل ــارت  ــس اأ� حيث  االإلــكــرتونــيــة، 

املعاملت االإلكرتونية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

جهة  الأية  يجوز   « ووا�سح   �سريح  بن�ص   )2008/69(

بيانات  يجمع  اأن  ت�سديق  خدمات  مقدم  اأو  حكومية 

�سخ�سية مبا�سرة من ال�سخ�ص الذي جتمع عنه البيانات 

 ، ال�سخ�ص  لهذا  ال�سريحة  املوافقة  بعد  غريه  من  اأو 

اأو املحافظة عليها  اإ�سدار �سهادة  وذلك فقط الأغرا�ص 

معاجلتها  اأو  البيانات  جمع  يجوز  وال   ، ذلك  ت�سهيل  اأو 

ال�سريحة  املوافقة  اآخر دون  ا�ستخدامها الأي غر�ص  اأو 

لل�سخ�ص املجموعة عنه البيانات. وا�ستثناًء من الفقرة 

اأو  ال�سخ�سية  البيانات  على  احل�سول  يكون  ال�سابقة 

يف  م�سروعًا  معاجلتها،  اأو  توفريها  اأو  عنها  االإف�ساح 

احلاالت االآتية:

• اإذا كانت �سرورية لغر�ص منع اأو ك�سف جرمية بناء 	

على طلب ر�سمي من جهات التحقيق.

• اإذا كانت مطلوبة اأو م�سرحا بها مبوجب اأي قانون 	

اأو كان ذلك بقرار من املحكمة.

• اإذا كانت البيانات �سرورية لتقدير اأو حت�سيل اأية 	

�سريبة اأو ر�سوم.

• اإذا كانت املعاجلة �سرورية حلماية م�سلحة حيوية 	

لل�سخ�ص املجموعة عنه البيانات.

• اإجــراءات 	 اأو�سحت  قد  االأوىل  الفقرة  اأن   ونلحظ 

ما  ح�سب  االإلكرتونية  املعاملت  قانون  يف  التفتي�ص 

هو م�سموح به يف احلالتني �سواًء  قبل وقوع اجلرمية 

لغر�ص املنع اأو بعد وقوع اجلرمية بهدف الك�سف عنها.

ــون املــعــامــلت  ــان ــــادة )26( مــن ق كــمــا نــ�ــســت امل

االإجراءات  اتخاذ  املخت�سة  »لل�سلطة  اأي�سًا  االإلكرتونية 

التي تراها منا�سبة للمراقبة واالإ�سراف على مدى التزام 

مقدمي خدمات الت�سديق باأحكام هذا القانون ، ولهذه 

اأو اأي جهاز  ال�سلطة اأن ت�سل اإىل اأي نظام حا�سب اآيل 

النظام،  بذلك  مت�سلة  اأخــرى  مــواد  اأيــة  اأو  بيانات  اأو 

بغر�ص اإجراء التفتي�ص واملراقبة ولها اأن ت�سدر اأمرًا الأي 

�سخ�ص خمت�ص باأن يوفر لها امل�ساعدة الفنية املعقولة 

وعلى   ، �سروريًا  تــراه  ح�سبما  امل�ساعدات  من  وغريها 

ذلك ال�سخ�ص اإن يلتزم بتنفيذ هذا االأمر.

عن  التفتي�س  يف  الق�سائي  ال�سبط  م��اأم��وري  دور 

جرائم التجارة الإلكرتونية:

التفتي�ص لي�ص غاية يف حد ذاته، واإمنا هو و�سيلة لغاية 

تتمثل فيما ميكن الو�سول اإليه من اأدلة مادية ت�سهم يف 

بيان احلقيقة.

ومهمًا  رئي�سًا  دورًا  �سك  اأدنــى  بل  ال�سرطة  وتلعب 

وحيويًا يف القيام بالتفتي�ص، �سواء كان ذلك عن طريق 

الندب من �سلطة التحقيق، اأو عن طريق قيامها بذلك يف 

االأحوال اال�ستثنائية التي جتيزها حالة التلب�ص بارتكاب 

على  تزيد  مدة  باحلب�ص  عليها  معاقب  جنحة  اأو  جناية 

ثلثة اأ�سهر.
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و�سنو�سح فيما يلي دور ماأمور ال�سبط الق�سائي يف 

التفتي�ص الذي يتم مبنا�سبة التجارة االإلكرتونية.

وهنا ن�ساأل، هل ت�سلح قواعد التفتي�ص التقليدية يف 

التفتي�ص على جرائم التجارة االإلكرتونية ؟ يف الواقع ال 

للبحث  للتفتي�ص  قواعد جديدة  تقرير  اإىل  االأمر  يحتاج 

عن اأدلة ارتكاب جرمية من جرائم التجارة االإلكرتونية، 

االأحوال  هذه  ملواجهة  التقليدية  القواعد  لكفاية  وذلك 

اجلرمية،  ارتــكــاب  يف  امل�ستخدمة  الو�سيلة  كانت  اأيـــًا 

الفني  الطابع  عليها  يغلب  كان  اأو  تقليدية،  كانت  �سواء 

التقني، حيث ميكن االلتجاء يف هذه االأخرية اإىل الفنيني 

املتخ�س�سني يف هذا املجال.

اخلا�سة  للبيانات  بالن�سبة  اإنـــه  نــقــول  اأن  وميــكــن 

فاإن  جلرائم  حمًل  تكون  والتي  االإلكرتونية،  بالتجارة 

االأمر يكون �سعبًا بع�ص ال�سيء، ذلك الأن هذه البيانات 

وامللمو�ص،  املـــادي  الكيان  مــن  جمــردة  تكون  املخزنة 

واملح�سو�ص يف املحيط اخلارجي.

هـذه  على  التغلب  يــحــاولــون  الفقهاء  بع�ص  ولكن 

املعلومات وبني  التمييز بني  اإىل حيلة  باللجوء  ال�سعوبة 

اأولها  عن  املادي  الطابع  فينفي  اآليًا،  املعاجلة  البيانات 

ويوؤكد الطابع املادي للثانية على اأ�سا�ص اأنها »نب�سات اأو 

ذبذبات اإلكرتونية واإ�سارات اأو موجات كهرومغناطي�سية 

قيا�سها،  وميكن  معينة  و�سائط  على  تخزن  الأن  قابلة 

البيانات،  لهذه  املعنوي  الطابع  ينفون  فهم  وبالتايل 

موؤكدين اأنها �سيء ميكن مل�سه يف العامل اخلارجي، واأنها 

كيان مادي ال ميكن جحده، م�ستندين يف ذلك اإىل حكم 

حمكمة جنح »بروك�سل« الذي اأكد على كون هذه البيانات 

اإمكانية خ�سوع هذه  اإىل  وانتهوا  اأ�سياء مادية ملمو�سة، 

البيانات لقواعد التفتي�ص التي تقوم بها اأجهزة االأمن يف 

ظل القواعد القانونية التقليدية، وبالتايل اإمكانية �سبط 

اأي جرمية متعلقة بالتجارة االإلكرتونية.

 – ال���راأي  ه��ذا  بوجاهة  ت�سليمنا  وم��ع   – ولكننا 

املع�سلة  لأن  كاماًل،  ت�سليمًا  به  الت�سليم  ن�ستطيع  ل 

الأ�سا�سية يف راأينا لي�ست هي ما اإذا كانت لهذه البيانات 

الأ�سا�سية  املع�سلة  تكمن  واإمنا  معنوي،  اأو  مادي  طابع 

اإعاقة  �ساأنها  من  عديدة  اإجرائية  �سعوبات  وجود  يف 

التفتي�س  ل��ق��واع��د  اآل��ي��ًا  امل��خ��زن��ة  ال��ب��ي��ان��ات  خ�سوع 

التقليدية، والتي ميكن بلورتها فيما يلي: 

وبراجمه  وبياناته  املعلوماتي  النظام  وجــود  حالة 

داخل اإحدى املن�ساآت التي تتعامل بالتجارة االإلكرتونية، 

مكان  يف  االآيل  للحا�سب  الطرفية  النهايات  وجــود  مع 

اآخر، االأمر الذي يعطي اجلاين فر�سة �سانحة للتخل�ص 

ال�سبط  ماأموري  تفتي�ص  ي�ستهدفها  التي  البيانات  من 

ال�سبط  مــاأمــور  منح  يتطلب  الـــذي  االأمـــر  الق�سائي، 

الق�سائي املخول بالتفتي�ص ال�سلطة الكاملة للتو�سل اإىل 

النهاية الطرفية، وت�سجيل ما حتوي من بيانات تعد اأدلة 

على ارتكاب اجلرمية، وذلك دون التقيد باحل�سول على 

اأذن من القا�سي، كما هو مقرر يف الظروف التقليدية.

فيما يتعلق باإذن التفتي�ص تبدو ال�سعوبة يف ا�سرتاط 

اأن يكون هذا االإذن حمددًا فيما يخ�ص حمله واالأ�سياء 

ويقت�سي  التفتي�ص،  خلل  من  �سبطها  اإىل  يهدف  التي 

االأ�سياء  بتحديد  االإذن  م�سدر  يقوم  اأن  ال�سرط  هــذا 

يف  يكون  ال  الــذي  االأمــر  فنية،  بطريقة  �سبطها  املــراد 

مقدور ماأمور ال�سبط الق�سائي العادي، الأن ذلك يتطلب 

معرفة فنية وتكنولوجية قد ال يكون ملمًا بها.

القيام  اآليًا  املخزنة  البيانات  عن  التفتي�ص  يقت�سي 

بيانات  تت�سمن  التي  املعلوماتية  للأنظمة  ولوج  بعملية 

هذه  من  �ساحلًا  يعد  ما  ل�سبط  االإلكرتونية  التجارة 

البيانات كدليل اأو قرينة على ارتكاب جرمية على هـذه 

التجارة االإلكرتونية.

تكن  مل  اإن   – املعرفة  �سلفًا  يقت�سي  االأمـــر  ــذا  وه

تامة – املعقولة من قبل ماأمور ال�سبط الق�سائي، لكي 

بيانات جتارية  يتعامل معها وما حتويه من  اأن  ي�ستطيع 

من ناحية، وفنية وكلمة املرور من ناحية اأخرى.

ويزداد االأمر تعقيدًا اإذا عرفنا اأن بع�ص الت�سريعات 

العقابية واالإجرائية تق�سي باإعفاء املتهم من تقدمي ما 

من �ساأنه اإثبات اإدانته بطريقة مبا�سرة، وبذلك ال يجوز 

اإجبار املتهم على البوح ملاأمور ال�سبط الق�سائي بالرقم 
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الكودي ال�سري للمرور اإىل ملفات البيانات، اأو اأن يك�سف 

البيانات املخزنة بالنظام، وغري  ال�سر، وطبع  عن كلمة 

ذلك من االأمور التي من �ساأنها اأن توؤدي اإىل اإدانته.

عند  الق�سور  هذا  تلفى  قد  العماين  امل�سرع  ولكن 

�سدور قانون املعاملت االإلكرتونية ، حيث ن�ست املادة 

)53( من القانون » يعاقب بال�سجن ملدة ال تتجاوز �سنة 

واحدة وبغرامة ال تتجاوز  1500 األف وخم�سمائة ر.ع اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني، كل �ساحب مفتاح ت�سفري رف�ص 

بعد  املخت�سة  ال�سلطة  حتــدده  الــذي  للموظف  ت�سليمه 

االإف�ساح عن هويته ، وكل مقدم خدمات ت�سديق اأو احد 

العاملني لديه رف�ص تقدمي ت�سهيلت لل�سلطة املخت�سة 

اأو  االإ�ــســراف  اأو  باملراقبة  للقيام  موظفيها  من  يل  اأو 

اأو  بيانات  جهاز  اأو  اآيل  حا�سب  نظام  اأي  على  التفتي�ص 

مقدم  مبقر  االآيل  احلا�سب  بنظام  مت�سلة  اأخرى  مواد 

خدمات الت�سديق« .

اخلا�س  التفتي�س  من  والق�ساء  الفقه  موقف  ثالثًا:   

بجرائم التجارة الإلكرتونية:

جلاأ الفقه والق�ساء يف كثري من الدول اإىل التو�سع يف 

تطبيق ن�سو�ص التفتي�ص التقليدية ومدها للتطبيق على 

جرائم التجارة االإلكرتونية.

واأبرز مثال على ذلك الفقه الكندي عندما و�سع من 

اأمر  تف�سري املادة )487( التي تق�سي باإمكانية »اإ�سدار 

ق�سائي لتفتي�ص و�سبط اأي �سيء... »، تتوافر ب�ساأنه اأ�س�ص 

اأو مربرات معقولة تدعو للعتقاد باأن جرمية قد وقعت 

يف  ال�ستخدامها  نية  هناك  اأن  اأو  وقوعها،  يف  ي�ستبه  اأو 

ارتكاب جرمية، اأو اأنه �سيتيح دليًل على ارتكاب جرمية.

الكندي، ال  الفقه  اإليه  الذي جلاأ  التف�سري  اإن  ونقول 

يوؤدي يف نظرنا اإىل التغلب على ال�سعوبات التي يثريها 

الفائدة  واأن  االإلكرتونية،  التجارة  بيانات  على  التفتي�ص 

عليه  يدلنا  ح�سبما  تكمن  التف�سري  لهذا  الوحيــــــــــدة 

الواقع العمــــــــــلي يف كندا يف �سبط االأوعية املادية التي 

حتويها البيانات مثل اال�ســـــطوانة وال�سرائط املمغنطة، 

التي  البيانات  هــذه  �سبــــط  اإىل  االأمــر  ي�سل  اأن  دون 

حتويها هذه االأوعية.

الت�سريعي  للتدخل  ما�سة  باتت  احلاجة  فــاإن  لذلك 

على  بالتغلب  الكفيلة  القانونية،  ال�سوابط  لتقرير 

ال�سعوبات االإجرائية التي تثار عند اإجراء تفتي�ص بيانات 

التجارة االإلكرتونية بوا�سطة ماأموري ال�سبط الق�سائي.

بع�ص  تقرير  اإىل  الــدول  بع�ص  يف  امل�سرع  جلــاأ  وقــد 

القواعد القانونية بغية التغلب على ال�سعوبات التي قد 

تثار عند تفتي�ص بيانات التجارة االإلكرتونية، وقد �ساركه 

الفقه، وتتجلى تلك القواعد فيما يلي: 

للنظام  الطرفية  النهاية  وجــود  ل�سعوبة  بالن�سبة 

يف  االإلكرتونية  التجارة  بيانات  يحوي  الذي  املعلوماتي 

مكان اآخر غري املحل اأو املن�ساأة، اأجاز القانون الهولندي 

اإىل  امل�سكن  تفتي�ص  امتداد  اإمكانية  منه   25 املــادة  يف 

»تفتي�ص نظام اآيل... موجود يف مكان اآخر، بغية التو�سل 

ك�سف  يف  معقول...  ب�سكل  تفيد  اأن  ميكن  بيانات  اإىل 

احلقيقة، واإذا ما وجدت هذه البيانات يجب ت�سلمها«.

وبالتايل اأجاز امل�سرع ملاأمور ال�سبط الق�سائي القائم 

النهاية  يف  املوجودة  البيانات  ت�سجيل  �سلطة  بالتفتي�ص 

الطرفية التي يت�سل بها النظام املعلوماتي، دون التقيد 

باحل�سول على اأذن م�سبق بذلك من قا�سي التحقيق.

مقيدة  ولكنها  مطلقة،  لي�ست  ال�سلطة  هذه  اأن  ون��رى 

بثالثة قيود هي: 

احلا�سب  بها  املت�سل  الطرفية  النهاية  تكون  اأال 

موجودة يف اإقليم دولة اأخرى، حتى ال يوؤدي االت�سال بها 

اإىل انتهاك �سيادة الدولة اأخرى.

اأن حتوي النهاية الطرفية املت�سل بها احلا�سب على 

بيانات �سرورية ب�سورة معقولة لظهور احلقيقة.

�ساحب  ال�سخ�ص  حمل  التحقيق  قا�سي  يحل  اأن   

املكان الذي ينبغي تفتي�سه ب�سورة موؤقتة.

التفتي�ص،  اإذن  بتحديد  اخلا�سة  لل�سعوبة  بالن�سبة 

وخا�سة فيما يتعلق مبحله واالأ�سياء التي يهدف التفتي�ص 
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ضايا
ق

املراجع:

ال�سدد  هــذا  يف  اال�ستعانة  فيمكن  �سبطها،  اإىل 

االأمنية  االأجهزة  اعتمدته  الذي  التفتي�ص  اإذن  ب�سيغة 

التابعة للإدارة االأمنية ملركز املعلوماتية التابع لل�سرطة.

وتت�سمن هذه ال�سيغة الأمور التالية: 

• احلا�سب 	 كــيــان  اأو  الــربامــج  �سبط  عــن  البحث   

ونظم  التطبيق  برامج  فيها  يدخل  والتي  املنطقي، 

الت�سغيل وما يتفرع عنها من نظم.

• اأو 	 احلا�سب  برنامج  بوا�سطة  امل�ستخدمة  البيانات 

كيانه املنطقي.

• االآلية 	 االأنظمة  ا�ستخدام  تثبت  التي  ال�سجلت 

ملعاجلة البيانات.

• النظام 	 يف  الولوج  عملية  يف  امل�ستخدمة  ال�سجلت 

االآيل ملعاجلة البيانات.

اأنظمة  يف  بالولوج  اخلا�سة  لل�سعوبة  بالن�سبة  اأمــا 

املعلومات وما بها من بيانات خا�سة بالتجارة االإلكرتونية، 

الرتكاب  قرينة  اأو  كدليل  منها  �ساحلًا  يعد  ما  ل�سبط 

جرمية ما، فاإن التغلب عليها يقت�سي القيام باإن�ساء اإدارة 

�سرطية متخ�س�سة ملكافحة جرائم التجارة االإلكرتونية 

من   - متخ�س�سة  تدريبية  دورات  بعمل  االهتمام  مع 

العاملني  الق�سائي  ال�سبط  ملــاأمــوري  املــنــهــاج-  حيث 

فيها، بغر�ص تدريبهم على حتقيق و�سبط كل ما يتعلق 

بالتعامل مع جرائم التجارة االإلكرتونية.

يت�سمن كافة  اأن  املنهج املقرتح يجب  اأن هذا  ونرى 

هذا  يكون  اأن  يقت�سي  وهــذا  االآيل،  احلا�سب  جــرائــم 

وما  التجارة  وقــانــون  االقت�ساد  علوم  بع�ص  به  املنهج 

والتجارة  عامة  ب�سفة  بالتجارة  مرتبطًا  ويكون  اإليها، 

االإلكرتونية ب�سفة خا�سة.

وال�سخ�ص  كال�ساهد  املتهم  غري  اإلــزام  ميكن  كما   

املعلومات  كــافــة  بــتــقــدمي  احلــا�ــســب  بت�سغيل  الــقــائــم 

مع  والتعاون  احلا�سب،  نظام  لولوج  اللزمة  والبيانات 

�سلطة التحقيق يف هذا ال�سدد.

الهولندي  احلا�سب  جرمية  قانون  بذلك  اأخــذ  وقد 

املادة رقم )25( منه والتي جتيز:«توجيه  مبوجب ن�ص 

اأمر اإىل القائم على ت�سغيل النظام املعلوماتي للإف�ساح 

مع  والتعامل  للولوج  اللزمة  والبيانات  املعلومات  عن 

ال�سر  وكلمات  النظام  ت�سغيل  كمفاتيح  وملفاته  براجمه 

م�سلحة  تقت�سي  التي  املعلومات  كانت  واإذا  املــرور،  اأو 

التحقيق احل�سول عليها خمزنة يف �سورة مرمزه داخل 

ذاكرة احلا�سب فاإنه ميكن تكليفه كذلك بتقدمي االأكواد 

واملفاتيح اللزمة لفك ال�سفرة. 

كما ميكن حتقيق ذلك عن طريق ما يعرف بواجب 

اأحــوال  يف  ميكن  حيث  ال�ساهد،  لــدى  املعرفة  تن�سيط 

خا�سة ا�ستخدام �سندات كتابية خلل تاأديته ل�سهادته، 

وذلك من اأجل حتقيق امل�ساركة الفعالة لعملية التحقيق، 

وهو االأمر الذي قرره امل�سرع اليوناين مبوجب املادة 209 

من الت�سريع االإجرائي اليوناين. 

د/ اأحمد فتحي �سرور: الو�سيط يف �سرح قانون االإجراءات اجلنائية، 

الطبعة الثانية، دار النه�سة العربية للن�سر والتوزيع، �سنة 1988م.

د/ عفيفي كامل عفيفي: جرائم الكمبيوتر وحقوق املوؤلف وامل�سنفات 

الفنية، ودور ال�سرطة والقانون، درا�سة مقارنه، القاهرة، بدون دار 

ن�سر، �سنة 2000م.

للجرائم  ــة  ــي االإجــرائ ر�ــســتــم: اجلــوانــب  فــريــد  هــ�ــســام حمــمــد  د/ 

املعلوماتية، مكتبة االآالت احلديثة، اأ�سيوط،  �سنة 1994م.

واجلرائم  الكمبيوتر  جرائم  اإثبات  ح�سن:  اللطيف  عبد  �سعيد  د/ 

تكنولوجيا  جمــال  يف  الــواقــعــة  ــم  اجلــرائ االإنــرتنــت  عــرب  املرتكبة 

الطبعة  والتوزيع،  للن�سر  العربية  النه�سة  دار  القاهرة،  املعلومات، 

االأوىل، �سنة 1999م.

الــدول  يف  العقوبات  قوانني  اأ�ــســول  م�سطفى:  حممود  حممود  د/ 

العربية، الطبعة الثانية، دار النه�سة العربية للن�سر والتوزيع،  �سنة 

1983 م.

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العماين،  اجلزائية  االإجــراءات  قانون 

.99/97

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االإلكرتونية  املعاملت  قانون 

.2008/69

*دكتوراه يف علوم ال�سرطة
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ال�سابط املدين / �سريفة بنت علي التوبية

اإدارة العلقات العامة

يٌد واحدٌة ال تصفق 

،وجهة  العامل  ي�سلح  لن  واحــد  و�سخ�ٌص   ، ت�سفق  واحــدة ال  يد 

واحدة لن ت�ستطيع عمل كل �سيء ، ومع اإمياننا بكل ذلك، اأتعجب من 

حالة التذمر واال�ستياء التي تبدو على لهجة البع�ص وهو يوجه اللوم 

وي�سري باإ�سبع االتهام  اإىل جهة واحدة ، وكاأن االأمر ال يعني اجلميع، 

وكاأن املو�سوع وامل�سكلة �سببها جهة واحدة فقط ،فهناك االآن الكثري 

من الب�سر الذين  ي�سنعون امل�سكلة وبعد ذلك يبحثون عن م�سبب اآخر 

لها ليهربوا من امل�سوؤولية ، يعتقدون اأنهم على �سواب واأن العامل كله 

اأ�سباب  اأنهم  على خطاأ ، واأنهم لوال االآخرون لنجحوا وتفوقوا ون�سوا 

م�ساكل العامل وتعبه وماأ�ساته ، واأن وجود مثل هوؤالء هي بداية امل�سكلة 

يف حياتنا، لن اأذهب بعيدًا رغم اأن هذا االأمر ينطبق على كثرٍي من 

نحمّلها  وال  اأنف�سنا   نلوم  ال  فاإننا  ما  نرتكب خطاأ  ، فحينما  االأ�سياء 

اخلطاأ بل تدور اأعيننا بعيدا عن اأنف�سنا ، وال جنروؤ على مواجهة املراآة 

لنكت�سف املخطئ احلقيقي ، بل نبحث عن �سماعة نعلق عليها اأخطائنا.

احلوادث املرورية، هذه احلرب الطاحنة التي نعي�ص احداثها  كل 

يوم ونعاين ويلتها بكل اأمل �سمتا اأو حديثًا ، م�سكلة جمتمعنا التي 

نبحث لها  عن حل ، ومل نعرث عليه ، �سحايا كثريون ذهبوا نتيجة 

احلوادث املرورية ، �سباب فقدناهم وهم يف عمر الزهور ، اأمهات 

بكاملها...  اأغلقت  بيوت  بل   ، عائلها  فقدت  واأ�سر   ، اأبنائها  ثكلت 

ماذا بعد ؟!!! هل هناك من رجل �سجاع بيننا ي�ستطيع اأن يقول اأنا 

ال�سبب وراء كل ذلك ، بكل اأ�سف .. ال يوجد ! فاإىل متى �سنظل نخبىء 

روؤو�سنا كالنعامة يف الرمال خوفًا من املواجهة وال نطري ، حلق يا اأخي 

كطائر �سجاع  قادر على التفكري بحرية ومنطق وعقلنية ، فاإىل متى 

اأفراد ال�سرطة هم  يكون �سبب احلادث هو ال�سارع واإىل متى يكون 

املق�سرون؟، اإىل متى نلقى اللوم على من يحاولون حمايتنا وحفظ 

اأرواحنا ، اإىل متى نظل نعلق االأ�سباب على من ي�سهرون على راحتنا 

الف�سيحة  ف�سوارعنا  ال�سبب،  هو  ال�سارع  يكن  مل   ، بــاأمــان؟!  لننام 

بحاراتها الوا�سعة واملمتدة واحلديثة واملزودة باأجهزة �سبط ال�سرعة  

لي�ست �سببًا ملا يحدث الأنها �سوارع مهياأة للقيادة االآمنة ، وال�سرطي 

الواقف منذ ال�سباح ليتابع حركة املرور لي�ص هو ال�سبب ، وكل هذه 

االإر�سادات والتعليمات والقوانني اأمل تكن كافية ،اإن احلوادث املرورية 

اأ�سبابها وا�سحة جدًا ولي�ست بحاجة اإىل بحث عن اأ�سباب خرافية اأو 

جديدة ، فال�سرعة الزائدة �سبب ، وعدم ربط حزام االأمان  �سبب، 

واالن�سغال اأثناء القيادة �سبب ، وعدم �سيانة املركبة ب�سكل دوري �سبب 

اآخر ، واالن�سغال بالهاتف النقال اأكرب االأ�سباب يف حدوث احلوادث 

االآن .... واأخرى كثرية ومما ال �سك فيه اأن كل �سائق يعي ويدرك كل 

هذه االأ�سباب وغريها اإدراكًا كامًل، فنحن نعلم  جميعًا باأن  رخ�سة 

القيادة ال متنح  ملن هو اأقل من ) 18 ( �سنة اأي يجب اأن يكون بالغًا 

وعاقًل و مكتمل االإدراك والوعي ، وبعد كل ذلك، تقول اأن اجلهات 

يفعل  اأ�سبه مبن  اإن ذلك  اأكمل وجهز  بواجبها على  تقوم  ال  املعنية 

اخلطاأ وكلما متادى فيه يقول ) هذا ما جناه اأبي علي (، وما ذنب 

اأبيك بعد ما اأدركت ال�سواب من اخلطاأ؟  ، هذا ما يحدث متامًا يف 

مو�سوع احلوادث، فاإذا كنا جادين حقًا يف التقليل من ن�سبة احلوادث 

فاإن ذلك لن ياأتي اإال من اأنف�سنا حيث يجب اأن نكون مقتنعني متامًا 

اأن  قادر على  املدرك  املوؤمن  فاالإن�سان   ، نعمل الأجله  الذي  بالهدف 

يحب نف�سه ويحميها ، فل اأعتقد اأنك بحاجة الأن يكون هناك �سخ�ص 

يعلمك كيف حتب نف�سك ، فاإذا التزمت فذلك يعني اأنك حتب نف�سك 

�سائق  كل  مع  يكون  اأن  املمكن  من  اأنــه  اأعتقد  وال  عليها،  وحري�سًا 

رجل �سرطة لرياقبه ، الأنك حمتاج الأن تراقب نف�سك، فاأنت رقيب 

تتبذل  التي  الر�سمية  الكثري من اجلهود  فهناك   ، نف�سك ال غريك 

ولكن تبقى اجلهود االأهلية وجهد ال�سائق نف�سه يف تطبيق التعليمات 

وااللتزام بقواعد املرور هي االأهم  ، فاإذا التزمت اأنت  ف�سيكون غريك 

اأو اخلطوة االأوىل يف  جمربًا على االلتزام ، فقط ما نريده البداية 

الطريق ال�سحيح ، ولو حر�ست كل اأ�سرة على تربية اأبنائها تربية 

مرورية �سحيحة، لع�سنا  يف اأمان ، فلي�ست الرتبية االجتماعية هي 

فقط املطلوبة الأن اجلانب املروري اأ�سبح مهمًا ، وال ياأتي من فراغ اأو 

بعد جتاوز �سن ) 18 ( عام ، بل من البداية ، وهناك املدر�سة اأي�سا 

وهاتان اجلهتان هما االأهم يف جمال الرتبية والتوعية املرورية خللق 

جيٍل واٍع قادٍر على مواجهة التحديات وحتمل  امل�سوؤولية عند وقوع 

اخلطاأ باالإ�سافة اإىل  التعامل ب�سكل ايجابي مع امل�سكلت، �سّلم اهلل 

اجلميع من كل �سر ووقاكم �سر احلوادث وويلتها التي ال ي�سعر بها اإال 

من عا�ص التجربة واكتوى بنار الفقد واملعاناة  .



ن
أم

تعترب  املجتمعية  لل�سرطة  اجلديدة  الفل�سفة  اإن 

التقليدي  املفهوم  ع��ن  ك��ب��ريًا   تغيريًا  ذات��ه��ا  بحد 

يف  الهيكلة  حيث  م��ن  ���س��واء  ال�سرطية  ل��الأع��م��ال 

امل�ستفيدين   مع  العالقة  اأو  ال�سرطية  املوؤ�س�سات 

اإىل  وو�سوًل  العمل  ذلك  خمرجات  بقيا�س  م��رورًا 

التقنيات وا�ستخدام التكنولوجيا .. الخ من اجلوانب 

من  التحول  هي  التغريات  هذه  اأبرز  اإن   ، ال�سرطية 

والتخطيط  ال��ق��رارات  �سنع  يف  البحته  املركزية 

اتخاذ  حيث  من  املقننة  الالمركزية  اإىل  لالأعمال  

م�سلحة  �ساأنه  من  ما  وتطوير  املنا�سبة  الإج��راءات 

العمل .

املقدم / عبداهلل بن ح�سني �سيف *

االإدارة العامة للموا رد الب�سرية

الشرطة المجتمعية
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من  فــاإنــه  املجتمع  مــع  العلقات  خلق  جانب  مــن  واأمـــا 

املجتمع  باهتمامات  واالأخــذ  اال�ستماع  جــدًا  ال�سروري 

املحور  تعترب  التي  االأ�سا�سية  املتطلبات  فهم  وحماولة 

للجمهور  املــقــدمــة  اخلــدمــة  م�ستوى  مــن  للرفع  املــهــم 

والذي بدوره – اجلمهور – �سوف يقوم بتاأدية واجباته 

يتلقاه . واجلدير بالذكر  نحو خدمة االأمن كرد فعل ملا 

جهاز  يتنازل  اأن  يعني  ال  املجتمعية  ال�سرطة  مفهوم  اأن 

وتنفيذ  االأمـــور،  بع�ص  يف  وحزمه  هيبته  عن  ال�سرطة 

القانون ون�سر قيمه ، كما ال يطالب هذا املفهوم بتحويل 

اأجهزة ال�سرطة اإىل موؤ�س�سات اإجتماعيه ، واإمنا ي�سجع 

وال�سعي  املجتمع  خدمة  نحو  التحرك  من  املزيد  على 

ليكون دور ال�سرطة اأكرث وقائية ملواجهة امل�سكلت التي 

مت�ص اأمن و�سلمة املجتمع بدل اأن يكون جهاز يتعامل مع 

اجلرمية كرد فعل لها .

الدور فهناك متطلبات  بهذا  ال�سرطة  يقوم جهاز  ولكي 

رئي�سية البد من االأخذ بها ، ومن اأهمها املرونة الداخلية 

املجتمع  ومــع  اأفـــراده  مــع  التعامل  يف  ال�سرطة  جلهاز 

تعمل  كانت  التقليدية  ال�سرطة  اأجهزة  اأن  وخ�سو�سًا 

يف  املطلقة  الع�سكرية  الناحية  اإىل  وامليل  احلزم  مببداأ 

تعاملتها ، كما اأن االنفتاح وامل�ساركة الفاعلة من جميع 

اأهم املتطلبات  امل�ستويات االإدارية يف اجلهاز تعترب من 

التدريب  عمليات  يف  النظر  اإعـــادة  اإىل  يحتاج  وهــذا 

ت�سجيع  اإىل  باالإ�سافة  واملــيــداين  االأكــادميــي  والتاأهيل 

العمل اجلماعي وخلق تقنيات تقييم حديثة تتما�سى مع 

اأنظمة التحفيز .

اإن اأي تغيري يطراأ اأو يح�سل يف اأي موؤ�س�سة يعتمد جناحه 

واالإميان  به  االقتناع  االأول على مدى  املقام  ف�سله يف  اأو 

بايجابية النتائج املرتتبة على تطبيقه .

ويكمن هذا بطبيعة احلال يف امل�ستويات االإدارية الثلثة 

باأية  النهو�ص  جمتمعًة  عاتقها  على  يقع  التي  املعروفة 

اإىل  االإداريــــة  امل�ستويات  هــذه  فتنظر  ــذا  ول  ، موؤ�س�سة 

ح�سب  خمتلفة  زوايـــا  مــن  املجتمعات  �سرطة  مفهوم 

اال�سرتاتيجي  امل�ستوى  ينظر  حيث  االإداري  م�ستواها 

اأن  يف  تخوفه  ويكمن  مطمئنة  وغــري  اآمنة  بنظرة  اإليه 

�سيا�ساته  و�سع  املجتمع يف  م�ساركة  ي�سجع  املفهوم  هذا 

مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  بطريقة  �سواء  وا�سرتاتيجياته 

�سوف  باأنه  املفهوم  لهذا  االإ�سرايف  امل�ستوى  ينظر  بينما 
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الدائمة  للم�ساءلة  معر�سًا  ويجعله  �سلحياته  من  يحد 

من  وحتى  بل  فح�سب  العمل  يف  روؤ�سائه  قبل  من  لي�ص 

قبل اجلمهور. واأما امل�ستوى التنفيذي ف�سوف ي�سعر باأنه 

ح�سب  ال�سرطية  غري  االإعمال  من  الكثري  بعمل  مطالب 

اعتقاده ، ولكن هذه املخاوف ما هي اإال جمرد اأحا�سي�ص 

ت�سبح  عليها  وبالتعود   ، جديد  عمل  اأي  بداية  يف  تكون 

اأمورًا اعتيادية تخدم ال�سالح العام ، ولذا تقع امل�سوؤولية 

الكربى على عاتق امل�ستوى اال�سرتاتيجي ) القادة ( يف 

جناح تطبيق هذا املفهوم، كما يعتمد النجاح على مدى 

قوة تبني هذا املفهوم ، ويعتمد كذلك على م�ستوى الدعم 

وعدم  تطبيقه  يف  ــة  االإداري امل�ستويات  لبقية  والت�سجيع 

التخوف منه باالإ�سافة اإىل �سرورة ك�سب و�سائل االإعلم 

يف ت�سويق وتعريف املجتمع بحقيقة التوجه اجلديد .

مقايي�ص النجاح يف مفهوم �سرطة املجتمعات :

يختلف مقيا�ص النجاح من منظور الآخر ، فاإذا اأرادت اأية 

موؤ�س�سة جناحها فعليها اأواًل اأن حتدد �سعارها  وهدفها، 

هي  ومــا   ، وكيف   ، متى   ... اإليه  ت�سل  اأن  تريد  ومــاذا 

اأردنا  لو  فمثًل،   ، لنف�سها  و�سعتها  التي  معايري اجلودة 

اأن نقي�ص امل�سافة التي قطعها �سخ�ٌص ما يف م�سوار معني 

والوقت الذي ا�ستغرقه ، فعلينا اأواًل اأن نحدد نقطة بداية 

ونهاية ذلك امل�سوار والوقت املفرت�ص للجناز، كما يجب 

حتديد ال�سوابط ومعايري التنفيذ مع االأخذ يف االعتبار 

اإمكانية  يف حتقيق ذلك ، عندها ي�سبح قيا�ص النجاح 

وا�سحًا ودقيقًا .

وكذلك هو احلال هنا ، فاإذا كنا نق�سد بالنجاح الوقاية 

من اجلرمية ومكافحتها وك�سب ر�ساء اجلمهور وتعاونه 

اأجل حفظ االأمن والنظام ..الخ ، فان  مع ال�سرطة من 

مقيا�ص النجاح يعتمد على معايري اجلودة التي و�سعت 

م�سبقًا لهذا الغر�ص .. وعليه �سوف نعرف اإذا ما كانت 

متقبل  وهل اجلمهور   ، ال  اأم  اإزديــاد  ن�سبة اجلرمية يف 

للخدمة بر�سى ومتعاون اأم غري ذلك .

ــة  ــه �ــســرطــة مــديــنــة مــد�ــســن يف والي وهـــذا مــا قــامــت ب

جناح  مناذج  اإحــدى  تعترب  التي  االأمريكية  وي�سكون�سن 

اأهــم  لتحقيق  �سعت  حيث  املجتمعات  �سرطة  مفهوم 

النقاط التي ينادي بها املفهوم على النحو كالتايل:-

• تقليل م�ستوى وقوع اجلرائم .	

• تخفي�ص االأ�سرار املادية املرتتبة على وقوع اجلرائم .	

• من 	 وفــائــدة  دقــة  اأكـــرث  معلومات  على  احلــ�ــســول 

اجلمهور .

• على 	 فقط  لي�ص  وقائية  اأكرث  ال�سرطي  العمل  جعل 

م�ستوى املوؤ�سرات اجلرمية ولكن اأي�سا على م�ستوى 

م�سببات هذه اجلرائم .

• الكيف 	 حيث  من  املقدمة  اخلدمة  معايري  قيا�ص 

ولي�ص الكم .

• الو�سول اإىل تعاون اأكرث اإيجابية مع املوؤ�س�سات ذات 	

العلقة يف مكافحة اجلرمية .

• داخليني 	 كزبائن  املوؤ�س�سة  داخل  املوظفني  معاملة 

الإنعكا�ص ذلك على معاملة الزبائن اخلارجيني .

معايري  قيا�ص  يف  املقارنة  اأوجــه  التايل  اجلــدول  ويبني 

االأداء بني ال�سرطة التقليدية و�سرطة املجتمعات .
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�سرطة املجتمعاتالعمل ال�سرطي التنفيذياملجال

تقنيات واأدوار اأولية
مكافحة اجلرمية *

تقنيات رد الفعل )حتركها احلاجة( *

حفظ ال�سالم *

تقنيات حلل امل�ساكل *

تت�سم بروح املبادرة *

كيفية ،مرتبطة بالإنتاج *كمية، مقايي�س داخلية *الإنتاجية والكفاءة

ال�سلطة
م�ستمدة من القانون ،اإحدى موؤ�س�سات العدالة اجلنائية *

موزعة ح�سب الرتب ،والرتقيات بالدرجات والأقدمية *

م�ستمدة من املجتمع ،ممنوحة من خالل القانون،اأحد موؤ�س�سات  *

احلكومة املحلية واملجتمع

الرتبة لي�س مقيا�س لل�سلطة والرتقية مبنية على جودة الأداء  *

وقيمة العمل

اأ�سكال امل�ساركة يف اإتخاذ القرار يلعب فيها املجتمع دور ال�سريك *ال�سرطة هم اخلرباء واملجتمع يلعب دورا م�ساعدا *دور املجتمع يف العمل ال�سرطي

العالقة مع الأجهزة الأخرى

اإ�ستثنائية وحمدودة عموما على الأعمال ال�سرطية الأخرى  *

واجلهات التنظيمية

يجب مراجعة �سلوك ال�سرطة داخليا *

�ساملة وتت�سمن اإت�سالت وو�سائل متعددة اجلهات *

ال�سرطة م�سئولة مبا�سرة اإىل حد ما للمجتمعات التي تقدم لها اخلدمة *

العالقة مع و�سائل الإعالم
ت�ستفاد  * زائدة  و�سالحيات  موارد  على  للح�سول  كو�سيلة  ت�ستخدم 

منها يف مواجهة اجلرمية

ت�ستخدم كو�سيلة تعليمية وت�سجيعية لإبالغ املجتمع عن طبيعة  *

جرائم حمددة ،و�سيلة خللق عالقات اأف�سل على م�ستوى املجتمع

معايري اأداء مهنية

لتوجد بو�سوح *

يعتمد على الإجتهادات الفردية *

املجتمع غري متاأكد من هذه املعايري ول ي�ستطيع قيا�سها *

معايري حمدودة وداخلية *

معايري خارجية دقيقة ووا�سحة لل�سرطة وللم�ستفيدين من اخلدمات *

مرنه يف حدود معينه *

املجتمع مطلع عليها وي�ستطيع قيا�س نوع اخلدمة املقدمة *

مدى الرتابط بني هوية املوؤ�س�سة والتحديات التي تربطها داخليا وخارجيا

�سعار املوؤ�س�سة

هي الروح اأو الهوية اخلا�سة باملوؤ�س�سة التي يعمل اجلميع 

من خاللها لتكون ال�سمة املميزة خلدمات املوؤ�س�سة

اأه���������داف

النتيجة

تطبيق ناجح ملفهوم �سرطة املجتمعات

�س��يا�س��ات

معاي�ي�������ر

اإ�سرتاتيجيات

م�ق�����اي��ي����س

الوقاية من اجلرمية

جودة اخلدمة

ر�ساء املجتمع

مكافحة اجلرمية

حفظ النظام

الت�ساور واإظهار ال�سور الإيجابية

*ماج�ستري يف العلوم تخ�س�ص اإدارة املوارد الب�سرية
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االدارة العامة ملكافحة املخدرات 

واملوؤثرات العقلية

النقيب/�سليمان بن �سيف التمتمي

يقوم الإعالم الأمني بدور مهم يف التوعية باأ�سرار 

التي  الأخ���رى  الأدوار  اإىل  بالإ�سافة  امل��خ��درات 

يلعبها يف جمال  مواجهة اجلرمية، ونظرًا لنت�سار 

حيث   ، عاملية  م�سكلة  اأ�سبحت  فقد  الظاهرة  هذه 

حدود  تعدت  املجتمعات  على  ال�سلبية  اآثارها  اإن 

واقت�سادية  �سيا�سية  اآثار  اإىل  الجتماعي،  ال�سق 

عامة  ب�سفة  الب�سرية  م�ستقبل  تهدد  واأخالقية 

والوطن ب�سفة خا�سة. 

لمكافحة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات
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فمثًل، الر�سالة املوجهة للمنحرفني يجب اأن تختلف عن 

الر�سائل املوجهة اإىل املدمنني والر�سائل املوجهة اإىل من 

دخلوا يف دائرة اخلطر )االإدمان( يجب اأن تختلف عن 

تلك الر�سائل املوجهة ملن هم على حافة هذه الدائرة و 

مل يدخلوها بعد.

-    حتديد اجلمهور امل�ستهدف يعترب عن�سرًا اأ�سا�سيًا يف 

التي يت�سل بها  حتديد قنوات الت�سال لأن الطريقة 

النا�س تتاأثر بعدة عوامل منها:

امل�ستوى الثقايف. -

اللغة. -

م�ستوى املعي�سة. -

العلقات االجتماعية والتفاعلية. -

وميكن تق�سيم اجلمهور امل�ستهدف اإىل ثالث جمموعات 

على النحو الآتي:

املعر�سون  - او  املــدمــنــون  وهــم  امل�سكلة  اأ�ــســحــاب 

للإدمان.

مبا�سرة   - بطريقة  امل�سكلة  اأ�سحاب  على  املوؤثرون 

ومنهم االأ�سدقاء واأفراد العائلة واجلريان.

اأ�سحاب التاأثري غري املبا�سر على اأ�سحاب امل�سكلة  -

واالأطباء،  الدين،  ورجــال  ال�سرطة،  رجال  ومنهم 

واالإعلميون الريا�سيون…….. الخ

و�سوف يتم احلديث عن فئات اجلماهري امل�ستهدفة من 

منها  والوقاية  املخدرات  ملكافحة  الإعالمية  احلمالت 

والتي ميكن ح�سرها يف اربع فئات هي:

املتعاطون واملدمنون للمخدرات.. 1

املهربون وجتار املخدرات.. 2

اأجهزة مكافحة املخدرات.. 3

كافة اجلماهري. 4

اأطــراف  كــاأحــد  للمخدرات  واملــدمــنــون  املتعاطون   -1

اخلطة االعلمية مل�سكلة املخدرات :

تن�ساأ  مزمنة  دورية  ت�سمم  حالة  املخدرات  اإدمان  يعترب 

من تكرار تعاطي عقار طبيعي اأو م�سنوع، مما ينتج عنه 

غلبة قهرية لل�ستمرار يف تعاطي العقار، مع ميل اإىل 

زيادة اجلرعة املتعاطة العتماد متزايد نف�سي وج�سماين 

على اأثر هذا العقار

اخلطة  عنا�سر  اأحــد  ميثل  اأن  يجب  االأمــنــي  فــاالإعــلم 

اإدمــان  خطر  لــردع  اإطاراجلهود  يف  تو�سع  التي  العامة 

اأفراد املجتمع للمخدرات.

االأمني يف حتجيم هذه  االإعــلم  برامج  ول�سمان جناح 

امل�سكلة، البد من و�سع خطة مدرو�سة تقوم على خطوات 

علمية تتمثل فيما يلى :

اأوًل : حتديد اأهداف اخلطة الإعالمية مل�سكلة تعاطي 

واإدمان املخدرات.

مل�سكلة  الإع��الم��ي��ة  اخلطة  اأط���راف  حتديد   : ثانيًا 

تعاطي واإدمان املخدرات.

ثالثًا : و�سائل الت�سال واأ�سكالها يف اخلطة الإعالمية 

مل�سكلة تعاطي واإدمان املخدرات.

نحو  على  العنا�سر  هذه  من  عن�سر  كل  نتناول  و�سوف 

تف�سيلي.

تعاطي  مل�سكلة  العالمية  اخلطة  اأهداف  حتديد  اأوًل 

واإدمان املخدرات :

تف�سيليًا،  االأهـــداف  بتحديد  االإعلمية  اخلطة  تبداأ 

فمن  املــخــدرات   مكافحة  هو  العام  الهدف  كــان  ــاإذا  ف

لكل طرف  اأكرث حتديدًا  اأهداف  ا�ستخل�ص  ال�سروري 

من اأطراف امل�سكلة، وعلى �سوء هذه االأهداف الدقيقة 

تدبري  مع  االأن�سب  االإعلمية  الو�سيلة  ا�ستخدام  ميكن 

التنفيذ.  مو�سع  اخلطة  لو�سع  الــلزمــة  االإمــكــانــيــات 

االأطراف  متنوعة  اجلوانب  متعددة  املخدرات  فم�سكلة 

طــرف.  لكل  املخاطبة  اأ�ــســلــوب  تو�سيح  يتطلب  ممــا 

الر�سالة  عن  تختلف  املدمن  اإىل  توجه  التي  فالر�سالة 

عن  اأي�سًا  تختلف  كما  والتاجر،  املهرب  اإىل  توجه  التي 

يدخل  مل  الــذي  العادي  للمواطن  توجه  التي  الر�سالة 

دائرة اخلطر، ولكنه معر�ص له ومهدد به.

ثانيًا حتديد جماهري اخلطة الإعالمية مل�سكلة تعاطي 

واإدمان املخدرات :

اإن حتديد اجلمهور امل�ستهدف الذي توجه اإليه احلملة 

اخلطة  لنجاح  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  يعترب  الإع��الم��ي��ة 

الإعالمية لالأ�سباب التالية:

الر�سائل  - اإعــداد  يف  ي�ساعد  اجلمهور  ت�سنيف  اإن 

املنا�سبة التي توجه اإليهم ويجب اأن تختلف الر�سائل 

االإعلمية باختلف م�ستقبليها ..
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الوقت  يف  املــخــدرات  متعاطي  و  املدمنني  جمهور  اإن 

اأو  املجتمع  مــن  الدنيا  الطبقات  ميثلون  ال  احلا�سر 

املحرومني من التعليم ،او ذوي الظروف العائلية ال�سيئة 

قطاعاته  و  املجتمع  فــئــات  خمتلف  ميثلون  بــل  فــقــط، 

يتميزون  املتعاطني  و  املدمنني  جمهور  اأن  وهكذاجند 

بالفوارق اجلديدة من التكوين النف�سي وامل�ستوى اخللقي 

والثقايف والطبقة االجتماعية واإن كانت جتمعهم الرغبة 

اإمكان  وعــدم  وا�ستخدامه  املــخــدر  على  احل�سول  يف 

التوقف عنه

و جتدر اال�سارة اإىل اأن االإعلم الذي يوجه  اإىل جمهور 

على  حثهم  اإىل  اأ�سا�سًا  يهدف  املتعاطني  و  املدمنني 

االإقلع عن االإدمان، وال يتم ذلك بالعبارات احلما�سية 

االإدمــان  اإ�سباع  اإىل  الدافع  الأن  االأخلقية،  والدعوات 

على  بالرتكيز  االإعــلم  يكون  واإمنــا  الكلمات  من  اأقــوى 

وتذلل  االإقـــلع  على  تعاونهم  التي  العملية  اخلــطــوات 

اخلطوات  هذه  ومن  تعرت�سهم.  التي  ال�سعاب  اأمامهم 

العنا�سر  تت�سمن  كما  العلج.  اإمكانية  على  الرتكيز 

االإعلمية بيان �سلمة موقف من يطلب العلج من ناحية 

القانون وعدم االإ�سرار به يف وظيفته وعمله. واالأهم من 

ذلك التاأكيد على اأن االإقلع عن االإدمان ممكن ويحدث 

بالفعل للعديد ممن واجهوا امل�سكلة نف�سها.

اإن اخلطاأ االإعلمى االأكرب الذي تقع فيه االأجهزة امل�سوؤولة 

العلج  ا�ستحالة  على  الرتكيز  هو  االأمــنــي  االإعـــلم  عن 

الأنواع معينة من املخدرات كالهريوين ولي�ص من �سك يف 

تخويف  يف  املبالغة  هو  ذلك  وراء  من  االإعــلم  هدف  اأن 

اجلماهري حتى ال يحاولوا التجربة، ولكن هذا الهدف على 

او  ا�ستبعاد فكرة العلج  اإىل  اجلانب االآخر يدفع املدمن 

االإقلع ويدفعه الياأ�ص املطلق اإىل اإمكانية ال�سفاء.

اخلطة  اأطـــراف  كاأحد  املــخــدرات  وجتــار  املهربون   -2

االعلمية مل�سكلة تعاطي واإدمان املخدرات :

واحد  فــرد  به  يقوم  ال  بها  واالجتـــار  املــخــدرات  تهريب 

التنظيم  جيدة  ع�سابات  بها  تنه�ص  عمليات  ولكنها 

على نحو نادر، يعمل حل�سابها العديد من ذوى اخلربات 

الفنية  واخلدمات  القانونية  اال�ست�سارات  جمــاالت  يف 

مركز  الع�سابات  لهذه  يكون  ما  وعــادة  والتكنولوجية 

العبور  دول  يف  فرعية  ومراكز  االإنتاج  دولــة  يف  رئي�سى 

واال�ستهلك،و لذا ت�سم بني اأع�سائها اأفرادًا ينتمون اإىل 

جن�سيات دول االإنتاج والعبور واال�ستهلك

وب�سكل عام، تت�سم ع�سابات تهريب املخدرات واالجتار 

باالنف�سال  اأفرادها  ت�سمح الأحد  بال�سرا�سة فهى ال  بها 

اأ�سرته  وباأفراد  به  التنكيل  فاإن  ذلك  حدث  واإذا  عنها، 

على  �سطوتها  الع�سابات  هذه  تفر�ص  كما  حتمي،  اأمر 

املناطق التي تعمل فيها وكثريًاَ ما يكون املوت جزاًء ملن 

ت�ست�سلم  ال  اأنها  كما  اأفــرادهــا  اأحــد  عن  باالإبلغ  يبادر 

فتكًا،  واأكــرثهــا  االأ�سلحة  بــاأقــوى  مــزودة  فهى  ب�سهولة 

كثري  خ�سر  فقد  واالتــ�ــســال،  االنتقال  و�سائل  واأحـــدث 

مراقبةهم  اأثناء  حياتهم  املخدرات  مكافحة  رجال  من 

وتعتمد  الع�سابات،  هــذه  �سبطهم  اأو  مطاردةهم  اأو 

اأمــوال  من  لديها  ما  على  املــخــدرات  تهريب  ع�سابات 

عملياتها  ت�سهيل  يف  وت�ستخدمها  جتارتها  من  جتنيها 

االإجرامية.

اإىل املهربني  وعلى �سوء ذلك، فاإن االإعلم الذي يوجه 

والتجار يجب اأن ال يتطرق  يف م�سمون ر�سالته االإعلمية 

الدين  اأو  والوطنية  واالأخــلق  ال�سرف  عن  احلديث  اإىل 

اأو يذكرهم ب�سحاياهم من ال�سباب واالأطفال فكل ذلك 

جهد ال طائل من ورائه فقد ماتت �سمائرهم، واإمنا يجب 

اأن يركز على العقوبة التي تنتظرهم ويج�سدها لهم،

يتم  التي  الق�سايا  عامة  ب�سفة  ين�سر  ان   عليه  كما 

من  الرغم  على  واالجتـــار  التهريب  جمــال  يف  �سبطها 

واالجتار من حماوالت  التهريب  تبذله ع�سابات  ما  كل 

الت�سرت والتمويه ، ليوؤكد االإعلن من خلل هذا الن�سر 

اأن اجلرمية ال تفيد، واأن اجلرمية الكاملة ن�سٌج من خيال 

املجرم وحده ، وبذلك يحقق االإعلم نوعًا من الردع قد 

يدفعهم اإىل التوقف اأو الرتدد يف موا�سلة جتارتهم.

اخلطة  اطــراف  كاأحد  املــخــدرات  مكافحة  اأجــهــزة   -3

االعلمية) مل�سكلة تعاطي واإدمان املخدرات( :

واالأمــن،  ال�سرطة  قوات  على  املخدرات  مكافحة  تعتمد 

مكافحة  جمــال  يف  االإعــلمــيــة  اخلطط  اأن  واملــلحــظ 

العن�سر  هذا  وتغفل  كافة  االأفــراد  اإىل  تتجه  املخدرات 

اأن  معتقدة  املخدرات  مكافحة  عليه  تقوم  الــذي  الهام 

هذا هو واجبه الذي يوؤجر عليه ويحا�سب على االإهمال 

فيه وتعترب هذه النظرية قا�سرة حيث تتجاهل اعتبارات 

عدة منها على �سبيل املثال :

اإن واجبات املكافحة لي�ست حمددة، فهي ال تقت�سر  -

تلقى  اأو  مــثــًل  الـــدوريـــات  يف  اخلـــروج  على  فقط 

املطلوب  بال�سكل  ــوؤدي  ت اأن  يجب  ولكن  البلغات 
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عناصر  أحد  يمثل  أن  يجب  األمني  فاإلعالم 
الخطة العامة التي توضع في إطارالجهود 
لردع خطر إدمان أفراد المجتمع للمخدرات.

الذي يحقق االأهداف املطلوبة منها ب�سورة قاطعة.

فيها  - واملتاجرين  املــخــدرات  مهربي  مواجهة  اإن 

تكلف  كثرية  اأحيان   ويف  والق�سوة،  بالعنف  تت�سم 

اإجنازات   اإبــراز   فاإن  حياته.وعليه   املكافحة  رجل 

رجال املكافحه وما يقدمونه من ت�سحيات جليلة يف 

�سبيل اأمن و�سلمة الوطن ومنجزاته �سوف يكون له 

اأدائهم وعطائهم يف جمال مكافحة  اأثر كبري على 

املخدرات

4- اجلماهري كاأحد اأطراف اخلطة االإعلمية) مل�سكلة 

تعاطي واإدمان املخدرات( :

تعترب اجلماهري الطرف االأكرث اأهمية يف جمال االإعلم 

املواطنون  باجلماهري  ويق�سد  املخدرات،  مكافحة  عن 

واملــواطــنــات مــن خمتلف الــفــئــات واالأعـــمـــار الــذيــن ال 

هم  فــل  ال�سابقة  الثلثة  االأطـــراف  �سمن  يندرجون 

اأجهزة  اأي�سًا من  اأو جتار، ولي�سوا  اأو مهربني   مبدمنني 

براثن  يف  للوقوع  معر�سة  اجلماهري  وهــذه   ، املكافحة 

البع�ص منهم �سمن  االإدمــان ف�سًل عن احتمال دخول 

فئة املهربني والتجار حتت اإغراء الك�سب ال�سريع، ول�سد 

حاجتهم امللحة من املخدر اإذا ما وقعوا فري�سة االإدمان.

وتب�سريها  اإليها  امل�سار  توعية اجلماهري  اأهمية  وتتمثل 

يف اأنهم االأغلبية املطلقة بالقيا�ص اإىل االأطراف الثلثة 

ال�سابقة، فمهما كانت اأعداد املدمنني اأو املهربني  يف بلد 

ما، فهى حمدودة بالقيا�ص اإىل التعداد العام لل�سكان.

اجلمهور  اأفراد  توعية  يف  االإعلم  و�سائل  ا�ستخدام  اإن 

باأبعاد م�سكلة املخدرات واالأ�سرار الناجمة عنها، يعترب 

على  ت�ساعد  التي  االجتماعي  الطابع  ذات  التدابري  من 

منع دخــول اأفـــراد جــدد يف دائـــرة االإقــبــال على املــواد 

املخدرة.

باجلرمية  تت�سل  اأمنية  م�سكلة  جمرد  لي�ست  املخدرات 

واملجرم ولكنها بالدرجة االأوىل م�سكلة اجتماعية.

توعية اجلماهري  اإىل   االإعـــلم  يــهــدف   عــام،  وبــوجــه 

الفرد  على  باأخطارها  وتذكريهم  االآفــة  هــذه  باأخطار 

املهربون  يتبعها  التي  بالو�سائل  وتب�سريهم  واملجتمع 

والتجار، وكذلك بيان اخلطوات التي يبداأ بها املدمنون 

العون  تقدمي  على  حثهم  بهدف  االإدمــان  نحو  طريقهم 

يف  واملــعــاونــة  باملعلومات  االإدالء  يف  املكافحة  الأجــهــزة 

االأمنية  االأجهزة  مع  والتعاون  والتجار،  املهربني  �سبط 

مل�سلحة الوطن.

وحتى يتحقق للإعلم االأمني دوره املطلوب يف التوعية 

باأ�سرار املخدرات، البد من اتباع ثلث مراحل متتالية :

املرحلة الأوىل )ن�سر املعرفة( :

مل�ستقبل  اخلاطئة   املعلومات  ت�سحيح   بها  ويق�سد 

اأم  قارئًا  اأم  م�ساهدًا  اأكــان  �سواء  االإعلمية  الر�سالة 

من  العديد  عند  جمهولة  معلومات  فهناك  م�ستمعًا، 

املواطنني، ومن ذلك ما يعتقده البع�ص من اأن املخدرات 

غري حمرمة �سرعًا واأن تعاطيها يزيد من املتعة اجلن�سية 

اإىل غري ذلك مما يردده البع�ص  ، كما يجب التنويه اإىل 

اأن االفرتا�ص القائل:  اإن املعرفة كفيلة مبنع ال�سباب من 

جتربة املخدرات »هو افرتا�ص خاطئ فهناك تقرير من 

بلوغ  يف  رئي�سيًا  دورًا  للمعلومات  اأن  اإىل  ي�سري  ا�سرتاليا 

اأمناط التوعية يف جمال املخدرات غري اأنها ال تكفي يف 

حد ذاتها لتغيري املواقف واأمناط ال�سلوك« .

املرحلة الثانية : )تغيري الجتاهات ( :

امل�ستحبة  غــري  واملــواقــف  االجتــاهــات  تغيري  يف  تتمثل 

جلمهور الر�سالة االإعلمية وتقوية االجتاهات امل�ستحبة 

منها من خلل برامج التوعية الدينية والتوعية الطبية 
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ضايا
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التي تو�سح تاأثري هذه ال�سموم باالإ�سافة اإىل عر�ص برامج 

خا�سة حلاالت مت علجها و�سفائها لعر�ص جتاربها على 

اجلمهور ومناق�سة اآرائهم  حول هذه احلاالت. ومن هذا 

املنطلق فاإن مهمة و�سائل االإعلم املختلفة هى نقل اجتاه 

ال�سموم،  تلك  الإدمان  التام  الرف�ص  منطقة  اإىل  الفرد، 

االجتاه  لتاأكيد  اإيجابيًا  دورًا  االإعــلم  و�سائل  توؤدي  كما 

واملوقف الفكري الراف�ص للإدمان من قبل اجلمهور.

املرحلة الثالثة )تغيري ال�سلوك( :

�سلوك  تغيري  وت�ستهدف  واالأخــرية،  الثالثة  املرحلة  هى 

اجلمهور من مدمنني و متعاطني للمخدرات اإىل اأ�سوياء 

بقدر االإمكان.

تغيري  اأن  اأى  تتابع،  يف  الثلثة  املتغريات  هذه  وحتــدث 

اأواًل ثم  للفرد  املعلومات اخلاطئة  ال�سلوك يتطلب تغيري 

تغيري االجتاهات غري امل�ستحبة ثانيا، ويلحظ اأن تغيري 

االجتاه  كان  اإذا  يحدث  ما  غالبًا  واالأفــكــار  االجتاهات 

تكون  اأن  ويجب  والقيم،   العقيدة  على  م�ستندًا  اجلديد 

فر�سة  اأى  تــرتك  ال  حتى  وا�سحة  االإعلمية  الر�سائل 

للجمهور يف اأن ي�ستنتج معنى اآخر غري املق�سود منها.

االإعلمية  اخلطة  يف  واأ�سكالها  االت�سال  و�سائل  ثالثا: 

مل�سكلة تعاطي واإدمان املخدرات :

اإع��الم��ي��ة ف��اإن  ون��ظ��رًا لخ��ت��الف ق���درات ك��ل و�سيلة 

اعتبارهم  يف  ي�سعوا  اأن  يجب  الإعالميني  املخططني 

الإعالمية  والأ�سكال  الو�سائل  لختيار  نقاط  ع��دة 

املنا�سبة، وهى :

الو�سيلة و درجة انت�سارها. -

واجلمهور  - الو�سيلة  بني  واجلاذبية  ال�سدق  درجــة 

امل�ستهدف.

تنا�سب الو�سيلة االإعلمية مع : معدل االأمية، اللغة،  -

ال�سن، نوعية اجلمهور امل�ستهدف.

اإمكانية و�سول الو�سيلة االإعلمية للجمهور، فمثًل  -

الر�سائل االإعلمية امل�سجلة على �سرائط فيديو لن 

تكون يف متناول اأيدي الكثريين كما اأن االأمية حتول 

دون اال�ستفادة من الو�سائل املطبوعة.

حمدد  جمهور  اإىل  الو�سول  هو  الهدف  يكون  وعندما 

االت�سال  و�سائل  من  و�سيلة  اأيــة  فــاإن  معينة  مبعلومات 

اجلماهريي اأو ال�سخ�سي قد تكون كافية، ولكن يف ق�سية 

ا�ستخدام  اإىل  فاإن احلاجة ما�سة  اإدمان املخدرات  مثل 

كل و�سائل االت�سال واأ�سكاله نظرًا لتنوع املعلومات وتعدد 

فئات اجلمهور واختلف ظروفها.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه عند ت�سميم الر�سائل االإعلمية 

يجب اأن يتذكر م�سمم الر�سائل النقاط التالية :

اإن الر�سائل االإعلمية قطعية وجازمة حتى ال ترتك  -

فر�سة للجمهور امل�ستهدف يف اأن ي�ستنتج اأو يحاول 

اأن ي�ستنتج معنًى غري مق�سود.

اأن  - يجب  لذا  مو�سوع ح�سا�ص  املخدرات  اإدمــان  اإن 

احلر�ص  كل  االإعلمية  الر�سائل  م�سممو  يحر�ص 

على تفادي احتمال وقوع  اأي خطاأ يف فهم الر�سالة 

فمثًل  م�ساد،  تاأثري  عنه  ينتج  قد  مما  االإعلمية 

االإدمان  مو�سوع  تعالج  التي  االأفلم  اأحد  اإعلنات 

يف  الــدخــول  على  ال�سباب  ي�سجع  اإغـــراء  تكون  قد 

جمال املخدرات.

اأو  - منفرة  االإعــلمــيــة  الر�سالة  تكون  ال  اأن  يجب 

متنوعة،  فنية  اأ�ساليب  ا�ستخدام  يجب  بل  جامدة 

يف  املطلوب  االأثـــر  تــرتك  بحيث  وم�سوقة  وجــذابــة 

املتلقي وتوؤثر فيه.

ولذا ميكن القول: اإن االجتاهات الرئي�سية للإعلم  -

ملكافحة املخدرات تنح�سر - ب�سفة عامة - يف : 

الجتاه الديني :-

عنها  نهت  التي  املحرمات  من  املــخــدرات  اأن  باعتبار 

االأديان ال�سماوية،

والجتاه ال�سحى:-

 ملا ت�سببه من اأ�سرار بالغة على متعاطيها 

والجتاه العقابى:-

ملا  نظرًا  والتعاطي  االجتار  بعقوبات  التوعية  خلل  من 

متثله هذه الظاهرة من تهديد الأمن وا�ستقرار املجتمع.
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ت�سوق اإىل اجلنون والدمار واجلحيمالمخدرات

فمكافحة املخدرات م�سوؤولية اجلميع

Drugs lead to insanity, destruction and hell . . Drug 
confront is everyone`s responsibility.

مع حتيات
�سرطة عمان ال�سلطانية
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إدارة

املقدم/خالد بن �سامل احلمداين * 

استخدام منهجية بطاقات االداء المتوازن
كوسيلة استراتيجيـة لقياس االداء

لأول  املتوازن  الأداء  بطاقات  منهجية  ظهرت 

الذي  العمل  خالل  من  الت�سعينيات  بداية  يف  مرة 

يف  ن��ورت��ون  وديفيد  كبالن  روب���رت  م��ن  ك��ل  قدمه 

املتحدة  بالوليات  الأعمال  لإدارة  هارفارد   كلية 

هذه  ا�ستخدام  �ساع  احلني  ذلك  ومنذ  الأمريكية،  

الأداء  قيا�س  جمال  يف  متعددة  وباإ�سكال  املنهجية 

اجهزة  ويف  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  املوؤ�س�سي 

ال�سرطة.

االدارة العامة للموارد الب�سرية
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وغري  املالية  املقايي�ص  دمــج  على  املنهجية  هــذه  وتقوم 

القرار  متخذي  اإعطاء  بهدف  واحــد  تقرير  يف  املالية 

التي  االأن�سطة  عن  وملئمة  وا�سعة  معلومات  واملــدراء 

املالية  باإدارتها بداًل من الرتكيز على املقايي�ص  يقومون 

على  املــتــوازن  االداء  بــطــاقــات  منهج  ويــرتــكــز  فــقــط، 

اجلوانب التالية:

 (Matrix) :امل�سفوفة

تطويره”،  ميكن  ال   .......... قيا�سه  ميكن  ال  “ما 
اأولويات  اأ�سا�ص  على  ما   م�سفوفٍة  ت�سميم  يتم  ولذلك 

النقاط احلاكمة  بها  يتحدد  التي  اال�سرتاتيجية  اخلطة 

يركز  ان  يجب  التي  القيا�سية  واملعايري  العمل  لنجاح 

عليها متخذو القرار و املدراء. ثم يتم بعد ذلك ت�سميم 

ال�سلة  ذات  املعلومات  جمع  ت�سهل  بطريقة  االإجــراءات 

الوثيقة بهذه امل�سفوفة، وتكون هذه املعلومات على �سكل 

اأرقام ي�سهل تخزينها وعر�سها وحتليلها. ويقوم �سانعو 

ومتابعة  املختلفة  القيا�سات  نتائج  بفح�ص  الــقــرارات 

وفائدة   ، عليها  بــنــاًءً  املنظمة  وقــيــادة  لتوجيه  النتائج 

واقعي  اأ�سا�ص  توفري  على  قدرتها  يف  تكمن  امل�سفوفة 

لتحديد ما يلي:

ل�سانعي  - اأبعاد  عدة  من  للمنظمة  احلــايل  الو�سع 

القرار.

اجتاهات االداء يف كل وقت كما تظهرها امل�سفوفة. -

التطوير  - لتوجيه  االإجــراءات  عن  عك�سية  معلومات 

امل�ستمر.

باالأ�ساليب  - التنبوؤ  ميكن  حتى  الكمية  املــدخــلت 

والنماذج التي تدعم القرار.

(Management by facts): الإدارة باحلقائق

اإن الهدف من اإجراء القيا�ص هو اإتاحة الفر�سة ملتخذي 

القرار و املدراء لروؤية منظمتهم بو�سوح تام ومن عدة 

اأبعاد خمتلفة بحيث ميكن اتخاذ قرارات حكيمة طويلة 

املدى. فاالأعمال احلديثة تعتمد على قيا�ص وحتليل االأداء 

والقيا�سات التي ت�ستخدم، يجب اأن ت�ستق من ا�سرتاتيجية 

توفر معلومات ذات اهمية عن االجراءات  واأن  املنظمة 

واملعلومات  والبيانات.  والنتائج  املدخلت  و  والعمليات 

املطلوبة لقيا�ص االأداء وتطويره يجب ان تغطي جماالت 

م�ستوى  اخلدمة،  من  امل�ستفيد  )اجلمهور  مثل  متعددة 

 ، الب�سرية  املـــوارد   ، والعمليات  االجـــراءات   ، اخلدمة 

التكلفة والنواحي املالية(، ثم يتم حتليل هذه املعلومات 

لتدعيم كل عمليات املنظمة مثل )التخطيط ، مراجعة 

ومقارنة  والعمليات،  االجــراءات  تطوير   ، الفعلي  االداء 

لااداء مبنظمة نظرية متفوقة ....Benchmarking الخ(.

هو  االداء  تطوير  عند  االعــتــبــار  يف  يــوؤخــذ  مــا  واأهـــم 

قيا�ص  يتم  من خللها  موؤ�سرات  اأو  قيا�سات  ا�ستخدام 

املنظمة.  تتخذها  التي  واالإجــــراءات  واخلــدمــة  املنتج 

لكي  بعناية  املوؤ�سرات  او  القيا�سات  هذه  اختبار  ويجب 

تظهر بدقة العنا�سر التي تقود اإىل تطوير االأداء املايل 

والت�سغيلي ور�ساء اجلمهور،و لذلك يجب الرتكيز على 

االأبعاد التالية :

بعد التعلم والنمو:

واالجتـــاهـــات  الــعــامــلــني  ــب  ــدري ت الــبــعــد  هـــذا  يت�سمن 

الثقافية ال�سائدة واملرتبطة بالتطوير الذاتي للفرد. ويف 

م�ستودع  هم  العاملون  يعترب   اليوم  احلديثة  املنظمات 

املناخ  ويف   ، باملنظمة  لها  الرئي�سي  وامل�سدر  املعرفة 

فانه  ال�سريع  التكنولوجي  بالتغيري  يت�سم  الذي  احلايل 

التعلم  اأ�سلوب  يتبعوا  اأن  للعاملني  ال�سروري  ي�سبح من 

م�سفوفة  يف  البعد  هذا  اإدراج  اأهمية  وتظهر  امل�ستمر، 

التدريب  على  للرتكيز  املــدراء  توجيه  يف  االأداء  قيا�ص 

وتوفري االعتمادات اللزمة، و لذلك فالتعلم والنمو هما 

ادائها وخدماتها  تطوير  اأية منظمة يف  لنجاح  االأ�سا�ص 

وعلقتها باملجتمع الداخلي واخلارجي .

بعد اإجراءات العمل:

الت�سغيلية  واالإجـــراءات  العمليات  اىل  البعد  هذا  ي�سري 

يف  البعد  هــذا  اإدراج  اأهمية  وتظهر  املنظمة،  داخـــل 

مبعرفة  للمدراء  ت�سمح  اأنها  يف  االأداء  قيا�ص  م�سفوفة 

املنتج  اأاو  اخلدمة  كانت  اإذا  وعما  ــور  االأم �سري  كيفية 

تطابق احتياجات اجلمهور وذلك ما يعد اأمرًا مهمًا يف 

ترجمة الر�سالة اال�سرتاتيجية للمنظمة.

بعد اجلمهور امل�ستفيد من اخلدمة:

على  الرتكيز  اأاهمية  احلديثة  االداريــة  الفل�سفة  تظهر 

اجلمهور ومدى ر�سائه عن اأية خدمة تقدمها املنظمة ، 

ويعترب هذا البعد موؤ�سرًا مهمًا الأن عدم ر�سا اجلمهور 

نشر ثقافة التعلم من 
االخطاء ودور التغذية 

العكسية كوسيلة فاعلة 
للتصحيح والتوجيه.
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إدارة

How to Implement a New Strategy without Disrupting 

Your Organization Kaplan RS and Norton DP, Harvard 

Business Review, Vol. 84(3) March 2006 pp. 100 

-109, 15.

Reading the Right Signals: How to Strategically 

Manage with Scorecards Pieper, Shannon K, 

Healthcare Executive, Vol. 20(3) May/June 2005 pp. 

9 -14.

المراجع :

* دكتوراه يف اإدارة االإ�سرتاتيجية للموارد الب�سرية  / اململكة املتحدة.

قد يدفعه اىل التذمر اأو البحث عن جهات اأخرى ميكنها 

ا�سباع احتياجاته ، وعند و�سع م�سفوفة ر�سا اجلمهور 

واحتياجاتهم  الأنــواعــهــم  وفــقــًا  اجلمهور  حتليل  يجب 

التي  اخلــدمــات  عليها  تقوم  التي  االجـــراءات  وطبيعة 

تقدمها املنظمة.

البعد املايل:

بالن�سبة  واأولويته  املايل  البعد  اأهمية  من  الرغم  وعلى 

يوؤدي الرتكيز عليها فقط  ، قد  القرار واملدراء  ملتخذي 

اىل موقف يت�سم بعدم التوازن مع باقي االأبعاد االأخرى،و 

رقمية  زاويــة  من  املالية  البيانات  حتليل  يجب  ال  لذلك 

وحتليل  املخاطر  تقييم  مبفاهيم  ذلــك  ربــط  بل  فقط 

التكلفة/ العائد  .

ولكي يتم تطبيق منهجية بطاقات االأداء املتوازن، يجب 

   (feedback)العك�سية للتغذية  نظام  هناك  يكون  اأن 

حول  النظر  ووجــهــات  االآراء  لتقدمي  و�سيلة  يوفر  لكي 

خمتلف اجلوانب وو�سعها يف اإطار ميكن من مناق�ستها 

ال�سلبيات  معاجلة  كيفية  على  واالتــفــاق  وا�ستعرا�سها 

وتعزيز االيجابيات ومعاجلة  امل�سكلت التي تعيق االأداء 

فورًا. وميكن تلخي�ص فر�سية ارتباط اال�سباب بالنتائج 

وفقًا لبطاقات االأداء املتوازن على النحو التايل:

النتائج املالية : �سعور اجلمهور بالر�سا والوالء يوؤدي اىل 

زيادة العائد

تطوير  اىل  يـــوؤدي  االجــــراءات  اجلمهور:تطوير  ر�سا 

املنتجات واخلدمات:املقدمة للجمهور

االجــراءات  تطوير  يف  ي�ساهمون  االجراءات:العاملون 

ب�سكل م�ستمر 

التعلم والنمو:التعلم والنمو هما اأ�سا�ص تطوير االداء

املتوازن  االأداء  بطاقات  منهجية  ا�ستخدام  اإن  وختامًا، 

ذات  معلومات  يوفر  اأن  �ساأنه  من  ال�سرطة  اأجهزة  يف 

وبالتايل دعم  ال�سرطي،   االأداء  م�سداقية وجودة حول 

م�سار التحول اىل االإدارة بالنتائج والتي من  �ساأنها اأن 

توؤدي اإى  التغيري اال�سرتاتيجي من خلل الرتكيز على :

والفجوة  - احلــايل  االداء  بني  التطابق  مــدى  حتليل 

بينه وبني االأداء املرغوب به.

حتليل مدى االلتزام باخلطة اال�سرتاتيجية. -

ن�سر ثقافة امل�ساءلة واالأداء . -

التغذية  - ودور  االأخــطــاء  مــن  التعلم  ثقافة  ن�سر 

العك�سية كو�سيلة فاعلة للت�سحيح والتوجيه.
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ل�سك  باأن جهود احلد من حوادث املرور وتعزيز ال�سالمه املرورية يف اأي جمتمع لتتاأتي  اإل من خالل تبني املوؤ�س�سات 

املعنية مبو�سوع ال�سالمه املرورية لطرق عديدة ومبتكره وقد تكون يف بع�س الأحيان غري تقليدية لإي�سال الر�سالة 

التوعوية اإىل املجتمع و�سوًل اإىل تغيري ال�سلوكيات والقناعات اجتاه تبني جوانب ال�سالمة املرورية.

ولعل من اأهم الطرق والو�سائل التي تبنتها �سرطه عمان ال�سلطانيه للحد من حوادث املرور ون�سر الوعي املروري هي 

م�سابقه ال�سالمة املرورية والتي اأقرت يف تو�سيات ندوة ال�سالمة املرورية يف اأكتوبر من العام 2010م .

ولعل �سمولية الفئات التي تتناف�س لنيل جوائز امل�سابقه من وليات ووحدات حكوميه وموؤ�س�سات اأهليه وقطاع خا�س 

واأفراد يعك�س مبا ليدع  جماًل لل�سك رغبة �سرطه عمان ال�سلطانيه يف ا�سراك جميع مكونات املجتمع للعمل معًا جنبًا اىل 

جنب للت�سدي واحلد من حوادث املرور وما ينتج عنها من خ�سائر ب�سريه ومادية وانعكا�سات اقت�ساديه وماآ�ٍس اجتماعية 

و�سحية ونف�سية على الفرد واملجتمع . 

اأهم الأهداف اجلليلة والتي ت�سعى امل�سابقة لتحقيقها هو تفعيل دور املجتمع يف هذا املجال، وغر�س قيم  ولعل من 

اإطار تعزيز ال�سالمة  اأو جهود منفذة ت�سب يف  اأو فعالية  اأو ن�ساط  ومعاين ال�سالمة املرورية لدى املجتمع . فكل عمل 

املرورية واحلد من حوادث املرور هو مرحب به وميكن التقدم به والتناف�س لنيل جوائز امل�سابقة، لذلك فاإن امل�سابقة مل 

حت�سر امل�ساركة فيها باأي عمل اأو ن�ساط معني يف هذا املجال.

كما مت ا�سراك العديد من اجلهات احلكومية وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س ذات العالقة كاأع�ساء ممثلني لهذه اجلهات يف 

جلان امل�سابقة املختلفة .  وللتعريف بامل�سابقة وباأهدافها و�سوابطها وجمالتها عقدت عدة لقاءات تو�سيحية ل�سحاب 

ال�سعادة املحافظني روؤ�ساء جلان امل�سابقة يف املحافظات، وا�سحاب ال�سعادة وكالء الوزرات ، وامل�سئولني بالقطاع اخلا�س. 

ول�سك باأن تفعيل هذه امل�سابقة  وجناحها وتطورها مرهون بدور املجتمع من وليات و موؤ�س�سات حكومية وقطاع 

والتي  والفعاليات  والربامج  الأن�سطة  بتنظيم  امل�سابقة  يف  الفاعلة  امل�ساركة  خالل  من  اأهلية  وجمعيات  واأفراد  خا�س 

ت�سب يف مو�سوع ال�سالمة املرورية. 

واملتتبع لو�سائل الإعالم املختلفة يرى بالفعل باأن هناك حراكًا جيدًا يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة لإقامة فعاليات 

متنوعة ومتعددة مثل تنظيم املعار�س والندوات وور�س العمل وابتكار و�سائل وطرق عديدة لتعزيز ال�سالمة املرورية 

ون�سر الوعي املروري لدى �سرائح وفئات املجتمع .

ما
ورا

بان

االإدارة العامة للمرور

الرائد/خمي�س بن علي البطا�سي

مسابقة السـالمه المرورية
تفعيل لدور المجتمع في الحد من 

حوادث المرور .
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ب
ط

بصمة الحامض النووي 
وأهميتها القضائية

الدكتور/جورج بركات ن�سيف

الدا رة العامة للخدمات الطبية

اأخ�سائي الطب ال�سرعي

يتكون ج�سم الإن�سان من مليارات اخلاليا املرتا�سة فوق 

بع�س، اأو جنبًا اإىل جنب.

 ، يحميها  ال��ذى  ال�سللوزي  الغ�ساء  م��ن  اخللية  وتتكون 

وال�سيتوبالزم ال�سابح داخل اخللية، والفجوات الع�سارية 

وغريها. ويوجد داخل اخللية النواة، وهي مملوءة ب� 46 

ويتكون  جينات،  من  الكرومو�سوم  يتكون  و   كرومو�سومًا.  

اجلني الواحد من عدة اأحما�س نووية، كل حام�س نووي له 

دور يف ال�سفرة الوراثية لهذا اجلني.ولكل جني دور معني. 

وثالٌث  ال�سعر،  للون  واآخر  العني،  للون  جني  هناك  فمثاًل، 

للب�سمة الوراثية وهكذا. ويتكون الإن�سان من 60 اإىل 80 

األف جني، تتحكم يف حياة الإن�سان، ويف اأ�سا�س وجوده. 

ويظهر اأي خلل يف الربامج املوجودة على جزىء احلام�س 

النووي DNA، نتيجة تعر�س الأب اأو الأم اأو الثنني معًا 

على  كيميائية  مواد  ح�سرية،اأو  مبيدات  م�سعة،اأو  ملادة 

نتاجهما اأو ذريتهما-الأطفال- يف �سورة اأمرا�س وراثية، 

وت�سوهات خلقية. 
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والآن ياأتي ال�سوؤال املهم:

ما هو احلام�س النووي  DNA؟

العلمي  لل�سم  اخت�سار   DNA النووي  احلام�ص 

�سمي  وقــد   ،Deoxyribo Nucleic Acid للحام�ص 

الدائمني  ومتــركــزه  لــوجــوده  نــظــرًا  الــنــووي  باحلام�ص 

بالبكرتيا  ابتداًء  احلية  الكائنات  جميع  خليا  اأنوية  يف 

والفطريات والنباتات واحليوانات وانتهاًء باالإن�سان- ما 

عدا كريات الدم احلمراء للإن�سان  حيث لي�ص لها نواة.

واحلام�ص النووي موجود يف اأنوية اخلليا يف �سورة 

االأ�سا�سية  البناء  وحــدة  ي�سكل  اأنــه  كرومو�سومات،اأي 

ال�سفات  الوراثية،اأو  املعلومات  وتوجد  للكرومو�سومات. 

جزىء  على  م�ستقرة  حي،  كائن  بكل  اخلا�سة  الوراثية 

متكونة   Code �سفرة  هيئة   على  النووي  احلام�ص  من 

ومربجمة منذ بداية تكوين كل كائن حي.

على   ال�سوء  ن�سلط  دعونا  ذلك،  كل  �سرحنا  وبعدما 

االأهمية الفنية اجلنائية لهذه الب�سمة..

الأهمية الفنية اجلنائية لب�سمة احلم�س النووي

ثورة   DNA النووى   احلم�ص  اإكت�ساف  �سجل  لقد 

علمية فى كل املجاالت، فى الطب، والزراعة، والتمري�ص، 

وكل ما تتخيله من جماالت الهند�سة الوراثية، واالأمرا�ص 

الوراثية.

حلد  االكت�ساف  حقق  فقد  باالإن�سان  يتعلق  وفيما 

�سابقًا  كان  املثال   �سبيل  فعلى  هائلة،  منجزات  اليوم 

خلل  مــن  َاخـــر  �سخ�ص  عــن  ــا   م �سخ�صٍ  متييز  يتم 

ملحمه، ولونه، وِعرقه، وفيما �سيكون الولد ا�سلعًا مثل 

ابيه او جده ، ، لقد كانت عبارة عن ت�ساوؤالت لي�ص لها 

كل  تعلم  اأن  ت�ستطيع  فانت  اليوم  واأما  موؤكدة.  اإجابات  

DNA. و يعترب جمال  �سيء عن االإن�سان عن طريق الـ 

اأهم  من  اجلنائي  والبحث  والتحقيق  ال�سرعي  الطب 

DNA ذلك الأن  الـ  املجاالت التي ي�ستخدم فيها حتليل 

هذا احلام�ص هو عبارة عن ب�سمة  تختلف من �سخ�ص 

الآخر، ولذلك ُي�ستغُل هذا التفرد يف الب�سمة الوراثية لكل 

اإن�سان  يف حتديد ال�سخ�ص امل�ستبه فيه يف جرائم القتل 

واالغت�ساب وال�سرقة من خلل َاَثاره التي قد يرتكها يف 

م�سرح اجلرمية مثل الدم،اأو ال�سعر،اأو املني،اأو اللعاب، 

املــذكــور  احلم�ص  –طبعًا-حتليل  مت  اإذا   - وغــريهــا 

بطريقة �سليمة. 

وتطبق هذه الب�سمة حاليًا يف جميع دول العامل يف 

كدليل  الأهميتها  نظرًا  اجلنائية  املعامل/  املختربات/ 

الق�سايا اجلنائية.وكذلك يف ق�سايا  اإثبات يف  اأو  نفي 

الف�سل يف البنوة املتنازع عليها.

املختربات  ِعرَب  اليوم  الق�سائية  لل�سلطات  وميكن 

اأو املعامل اجلنائيةا�ستخدام احلام�ص النووي املوجود 

يف  اأو  اللعاب  يف  اأو  اجللد  يف  اأو  املني  يف  اأو  الــدم  يف 

ال�سعر التي يعرث  عليها يف م�سرح جرميٍة ما  لتحديد 

خــلل  مــن  عــلــيــه   املــجــنــي  ــــه،اأو  ب امل�ستبه  �سخ�سية 

م�سطلح   باالإجنليزية  يقابلها  حيث  الوراثية  الب�سمة 

احل�سول  تعني:  Genetic Fingerprinting،والتي 
املذكور من  الوراثية ل�ساحب احلام�ص  الب�سمة  على 

الرتميز الوراثي Genetic Code الذي ال يتطابق مع 

اأي ترميز َاخر.

وُي�ستخدم الرتميز الوراثي اأي�سًا يف حل النزاعات 

اأي�سًا على  املتعلقة بالن�سب االأبوي، بل وميكن تطبيقه 

الكائنات االأخرى يف درا�سة توزعها يف بيئاتها املختلفة

يف  الق�سائية  ال�سلطات  من  العديد  على   ويتوجب 

احلام�ص  من  عينة  تقدمي  العامل  بلدان  من  العديد 

النووي للمدانني يف اأنواع معينة من اجلرائم الإدراجها  

ت�ساعد   وبــذلــك  كومبيوترية،  بيانات  قــاعــدة  �سمن 

املعلومات املحفوظة املفت�سني والباحثني اجلنائيني على 
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حل ق�سايا تتعلق مبتهم اأو مقرتف جلرمية غري معروف 

املــاأخــوذة  الــنــووي  احلام�ص  عينة  مقارنة  عرب  لديهم 

اأكرث  اإحــدى  هي  الطريقة  وهــذه  اجلرمية.  م�سرح  من 

التقنيات التي ُيّعول عليها للتعرف على �سخ�سية املجرم، 

اإال اأنه يجب ااالنتباه اإىل  اأن هذه الطريقة لي�ست دائمًا 

فيها  تكرث  التي  احلاالت  يف  اجلنائيني  للباحثني  مفيدة 

عينات االأحما�ص النووية يف م�سرح احلادث.

:DNA مميزات ب�سمة احلام�س النووي

1- تعترب دليل نفي واإثبات قاطع بن�سبة 100 % اإذا 

الأن  �سليمة،وذلك  بطريقة  النووي  احلام�ص  حتليل  مت 

احتمال الت�سابه بني الب�سر يف الـ DNA غري وارد- كما 

نفي  و�سيلة  تعترب  التي  الدم،  ف�سائل  بعك�ص  اأو�سحنا، 

فقط الأحتمال الت�سابه بني الب�سر يف هذه الف�سائل.

اأي  من   DNA الـ  ب�سمة  على   2- ميكن احل�سول 

اأن�سجة  اأو  لعاب(  مني،  دم،   ( �سائلة  َادمية  خملفات 

عدم  حالة  يف  هامة  ميزة  �سعر(.وهذه  ،عظم،  حلم   (

العثور على ب�سمات اأ�سابع املجرم.

ـــقـــاوم عــوامــل  ي الــــنــــووي املــــذكــــور  3- احلــمــ�ــص 

من  املختلفة  اجلوية  العوامل  والتعفن،وكذلك  التحلل 

حرارة،ورطوبة،وجفاف،لفرتات طويلة، ولذا ميكن عمل 

الب�سمة من االآثار احلديثة والقدمية جدًا.

4- تظهر ب�سمة احلم�ص النووي على هيئة خطوط  

عر�سية ي�سهل قراءتها وحفظها وتخزينها يف الكومبيوتر 

اإىل حني طلبها  للمقارنة، بعك�ص ب�سمات االأ�سابع التي 

بع�ص  �سرعت  وعليه،   الكومبيوتر.  يف  حفظها  ميكن  ال 

الدول يف تاأ�سي�ص بنك لقاعدة بيانات احلام�ص النووي 

قواعد  اأخــرى  دول  اأن�ساأت  حني  يف  مواطنيها،  لكافة 

بيانات    امل�ستبه فيهم فقط حتى  يكون لديها دليل يف 

حالتي اال�ستباه و االختفاء.

DNA �جمالت  واأهمية ا�ستخدام ال

 DNA ل    ومتنوعة  كثرية  ا�ستخدامات  هناك 

اأبرزها خدمة العدالة.

الوراثية   الب�سمة  تقنية  ا�ستخدام  اأن  تّبني  لقد 

�سربة  �سكل  قد   DNA Genetic ingerprinting
خلل  ومــن  اجلنائية،  الق�سايا  يف  للت�سكيك  قا�سية 

نتائجها  اعتمدت  اجلنائية،  املعامل  يف  ا�ستخداماتها 

بن�سبة عالية جدًا من الدقة ت�سل اإىل %100 .

ولنعِط مثااًل من الواقع العملى:يف املا�سي كان ال�سائد  

االأيدي  ب�سمة  اعتماد  واملختربات اجلنائية  املعامل  فى 

كدليل قاطع على عدم الت�سابه يف الب�سمة بني �سخ�ص 

واآخر، بينما ثبَت اإنها غري مفيدة يف ق�سايا كثرية، ومنها 

ملدة  القتل- خا�سة يف حالة وجود جثة مفقودة  جرائم 

مدفونة  حمرتقة،اأو  العثورعليها  يتم  حيث   الزمن  من 

حتت االأر�ص، وقد حتللت، ومل يبَق منها �سوى القليل من 

اللحم والعظام .فاأين �ستجد تلك الب�سمات ؟..

واأما اليوم،فان التعامل مع مثل هذه الق�سايا اأ�سبح 

 .DNA ـــ  ال ب�سمة  با�ستخدام  تــاأكــيــدًا  واأكـــرث  اأ�سهل 

و�سي�سبح الو�سول للحقية اأ�سهل بكثري لو توافر اأر�سيف 

ي�سم ب�سمات كافة املواطنني يف البلد بحث توؤخذ منذ 

الوالدة،وحتفظ يف الكومبيوتر للرجوع اإليها عند احلاجة.

عينة  اأخذ  الهوية ميكن  جثٍة جمهولة  على  العثور  وعند 

احلام�ص النووي منها- من اخلليا املوجودة بالعظام، 

مثل، وا�ستخل�ص وحتليل هذه اخلليا با�ستخدام هذه 

التقنية، واحل�سول على نتائج الب�سمة الوراثية،ومن ثم 

مقارنتها بالدليل املوجود يف الكومبيوتر،و�سنعرف هوية 

ال�سخ�ص �ساحب اجلثة،وكذلك اجلاين. 

لب�سمة  اأر�سيف  اإعداد  م�ساألة  تكون  بلداننا،قد  ويف 

وقتًا  ت�ستغرق  قد  حيث  �سعبًا  الــوالدة  حديثي  املواليد 



طويًل قبل  البدء يف تطبيق هذا املنهج على م�ستوى الدولة. لكنها ت�ستطيع اال�ستفادة من الطريقة مبا�سرة حتى يف 

الن�سب/  وحتديد  واالغت�ساب،  القتل،  كثرية،ومنها  ق�سايا  باملواطنني.ففي  اخلا�سة  امللفات  تلك  اإعداد  عدم  حالة 

البنوة/ تكون ب�سمة الـ DNA دليل تاأكيد اأو نفي قاطع.

DNA �تطبيقات �سهرية لب�سمة ال

وي�سوق الدكتور اإبراهيم اجلندي يف موؤلفه القيم الأمثلة التالية:

املتحدة  الواليات  يف  اجلرائم  يف  للف�سل   1987 عام  املحاكم  يف   DNAالنووي للحام�ص  تطبيق  اأول  1-كــان 

�سخ�ص   1000 حوايل  بتجميع  ال�سرطة  جمهواًل.فقامت  الفاعل  وقتل،وكان  اإغت�ساب  جرمية  وقعت  االأمريكية.فقد 

م�ستبه فيهم، وبعدما  اأخذت عينة دماء منهم لعمل ب�سمة احلام�ص النووي DNA وقارنتها بب�سمة احلم�ص النووي 

التو�سل اىل اجلاين،وبعدما  وبذلك مت  اإحداها.  فتطابقت  عليها،  املجني  مهبلية من  م�سحة  خذت من 
ُ
منويةاأ لعينة 

اأعتقل، اعرتف بجرميته.

اأمام  اأكرب  االأفق  يعترب  النووي.وحاليًا  احلم�ص  با�ستحدام  الق�سايا  من  العديد  يف  املحاكم  ف�سلت  ذلك،  وبعد 

مراكز البحث اجلنائي يف ك�سف معامل اجلرمية والتعرف على املجرمني بوا�سطة هذه الب�سمة.

2- قّدم رئي�ص حترير اإحدى ال�سحف اىل رجال املباحث خطاب تهديد بالقتل، ويف املعمل اجلنائي مت اأخذ م�سحة 

من املكان الل�سق يف اخلطاب، وُعزلت خليا اللعاب،التي مت ل�سق اخلطاب بها. وبتحليل احلم�ص النووي لنويات 

اخلليا املوجودة باللعاب، ومقارنته بب�سمة احلم�ص النووي لل�سخ�ص امل�ستبه فيه الذي اأ�سار اإليه رئي�ص التحرير، 

تبني تطابقهما، ووجهت اإليه تهمة التهديد بالقتل.

3- عرَث اأحد �سباط ال�سرطة يف والية اأمريكية على 3 اأ�سنان على االأر�ص اأثناء تفتي�ص منزل اأحد جتار املخدرات، 

وتوقع ان تكون هذه االأ�سنان قد حتطمت اأثناء �سجار حدث بني التاجر واأحد االأ�سخا�ص امل�ستبه فيهم. وبتحليل احلم�ص 

النووي من نخاع االأ�سنان املذكورة، والرجوع اىل اأبوين اأبلغا عن اختفاء طفلتهما  مت معرفة املجني عليه.كما اعرتف 

التاجر بارتكابه جرمية القتل ودل رجال ال�سرطة على املكان الذي دفن فيه اجلثة.

4- وهناك حالة اأخرى م�سجلة حدثت يف الواليات املتحدة االأمريكية اأي�سًا حيث اأن والدّي اإحدى ال�سيدات اأبلغا 

وكانت  �سهر،  حــوايل  منذ  ابنتهما  اختفاء  عن  ال�سرطة 

خللفاتها  نظرًا  اختفائها  ظــروف  حول  �سكوك  لديهما 

مع زوجها.وبالتحقيق مع الزوج، زعَم اأنها غادرت املنزل 

بعد خلفات عادية وباأنه كان ينتظر عودتها يف اأي وقت 

حيث تكرر ذلك من قبل.وبفح�ص املكان مل يعرث املحقق 

ان  الــزوج.اإال  لتوقيف  واحد  دليل  اأو  اجلنائي على اجلثة 

َاثار دماء قدمية ن�سبيًا، وبتطبيق ب�سمة احلم�ص النووي 

الإجــراء  املختفية  الــزوجــة  والـــدي  اىل  والــرجــوع  عليها، 
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•	 Medicolegal investigation of death, spitz and fisherُ 
s.Ed.3.Charles C Thomas

•	 Forensic pathology, Bernard knight, Ed.1 London, 
Edward Arnold

•	 Handbook of forensic pathology, Abdullah Fattah

•	 Simpson,k.: forensic medicine. Ed.6. London, 
Edward Arnold

هذه  اأن  من  التاأكد  لهما،اأمكن  النووي  احلم�ص  ب�سمة 

الدماء تعود اىل ابنتهما  حيث وجد اأن ن�سفها من االأب 

ومت  بقتلها،  الــزوج  االأم.فــاعــرتف  االآخــر من  والن�سف 

العثور على اجلثة،وبذلك نال املجرم جزائه من املحكمة.

عن  الك�سف  بطل«   « كان  َاخ��رًا  حادثًا  ون�سوق 

:DNA �القاتل َاثار عجالت �سيارة وفح�س اإل

املقاطعات  اإحــدى  يف  مقتولة  فتاة  جثة  على  ُعــرَث    

قبل  من  القتيلة  الفتاة  على  الك�سف  وعند  االأمريكية. 

قتلت  وبعدها  اغت�سبت،  اأنها  تبني  ال�سرعي،  الطبيب 

من قبل جمهول. .واأثناء معاينة  م�سرح اجلرمية لوحظ 

معمرة  �سجرة  من  بالقرب  �سيارة  عجلت  ــاأر  َاث وجــود 

وحدة  خبري  وبح�سور  ا  بجانبها.  ملقاة  اجلثة  كانت 

االآثار، مت رفع اآثار عجلت ال�سيارة التي تركت ب�سماتها 

نظرًا  كثيفة  اأ�سجار  من  غابة  يف  بو�سوح  االأر�ــص  على 

االأربعة  االإطــارات  َاثــاأر  رفعت  هناك..  الرتبة  خل�سوبة 

)نوع  املــوالج  من  قالب  ب�سناعة  وذلك  ت�سويرها،  بعد 

من اجلب�ص(. وهنا جاء دور اخلبري يف الك�سف على نوع 

النوعية،  نف�ص  حتمل  ال�سيارات،التي  واأنواع  االإطــارات، 

اأو  والعامل الزمني ل�سلحية االإطارات، وبلد الت�سنيع 

اأن هذا  اإىل  واالختبار  الك�سف  اجراءت  انتهت  املن�ساأ.. 

النوع من العجلت يعود اإىل �سيارات ذات دفع رباعي لها 

�سندوق خلفي طرازGMC.. كما الحظ اخلبري اأن اأحد 

عليه  املنقو�سة  االأحرف  منه  م�سحت  قد  االإطار  جوانب 

نتيجة عيب مكانيكى يف دوران العجلة.. اأعطيت االإ�سارة 

اىل رجال ال�سرطة للبحث عن موا�سفات ت�سبه ما جاء 

يف تقرير اخلبري لنوع ال�سيارة املطلوبة يف حدود املنطقة 

التي حدثت بها اجلرمية. و بعد انق�ساء اأ�سبوع اأو اأكرث 

مت ا�ستيقاف 8 �سيارات حتمل نف�ص املوا�سفات املطلوبة.

وجهز اخلبري قاعة كبرية خا�سة بالك�سف عن ب�سمة اأثار 

ال�سيارات، حيث مت  طلء االأر�سية مبادة �سوداء اللون 

املراد  ال�سيارات  عجلت  عليها  لتمر  القار(  من  )نوع 

اإحدى  اأن  الك�سف عليها، وبهذه الطريقة الحظ اخلبري 

ال�سيارات امل�سبوطة حتمل نف�ص احلروف املنقو�سة على 

االإطار، وبت�سويرها ومقارنتها ب�سور االأثر املوجود على 

تبني  الذي مت رفعه من مكان احلادث  القالب اجلب�سي 

عليها  للك�سف  ال�سيارة   فاأعيدت  املطلوبة  لل�سيارة  انها 

واأثناء   البيولوجية.  االآثــار  يف  خبري  بح�سور  اأخرى  مرة 

ال�سندوق  يف  �سجر  ــة  ورق على  اخلبري  عــرث  الك�سف، 

اخللفي لل�سيارة. 

الورقة،  هذه  اختبار  الواجب  من  اأنــه  اخلبري  وراأى 

الوراثية، عن طريق  اجلينات  بوا�سطة  عليها  وبالك�سف 

الورقة تخ�ص  اأن  تبني   DNA النووي  اختبار احلام�ص 

ال�سجرة االأم التي وجدت عندها جثة ال�سحية،ا�سُتجوَب 

باالأدلة  وجوبه  الق�سية  هذه  يف  املتهم  ال�سيارة  �ساحب 

وبداأ  باجلرمية  اعــرتف   اأن  اإال  منه  كان  فما  القاطعة، 

يروى الق�سة كاملة.

واأخريًا، ي�ستطيع العلماء من خلل ا�ستخدام ب�سمة 

اإىل  لل�سخ�ص دون احلاجة  كلية  ر�سم �سورة   DNA الـ 

معرفة تفا�سيل والديه.وباالإ�سافة اإىل دورها الكبري يف 

قريبًا  االأطباء  يتمكن  اأن  املوؤمل  فمن  اجلنائي،  البحث 

من ا�ستخدام احلام�ص النووي DNA  يف علج  العجز 

واالمرا�ص امل�ستع�سية ، وبالفعل  �سرع العلم يف ت�سحيح 

عيب  اإ�سلح  عن  �سمعتم   ولعلكم  العيوب.  من  الكثري 

اجلني امل�سوؤول عن انتاج مادة االن�سولني بالن�سبة ملر�سى 

ال�سكري. ومع تقدم العلم، �سياأتي اليوم الذي ُيعالج فيه 

داء ال�سكري متامًا. 
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ماذا تغّير في سلوكياتنا على الطريق

الآن وبعد نحو 4 �سنوات وحتديدًا يف 18 اأكتوبر 

عام 2009م من تف�سل مولنا ح�سرة �ساحب اجلاللة 

اهلل  حفظه   - املعظم  �سعيد  ب��ن  قابو�س  ال�سلطان 

ورعاه – بحديث اأبوي لأبناء �سعبه تناول فيه ال�ساأن 

املروري ب�سفافية مطلقة نابعة من القلب ، وهذا لي�س 

مب�ستغرب من لدن جاللته، فما زال  ل�سان العامل يلهج 

بال�سكر والعرفان لدور جاللته الريادي على ال�سعيد 

على  الطرق  على  ال�سالمة  ق�سية  و�سع  يف  ال��دويل 

مما  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأولويات  جدول 

نحو  وتكاتفه  العاملي  احل��راك  تنامي  عنها  متخ�س 

مواجهة ماآ�سي حوادث املرور على الطرق.

الرائد/مال اهلل بن �سالح ال�سادري

االإدارة الـعـامــة للـمــــرور



�سلوكياتنا  يف  تغرّي  مــاذا  الطرح،  هذا  وبعد  واالآن، 

يف تعاملنا مع املركبة والطريق؟ واجلواب على ما يبدو 

بعد خماطر  نــدرك  فنحن  مل  �سيء،  ال  االأ�سى  مبــرارة 

فال�سلوكيات  و�سلمتنا،  اأمــنــنــا  تــهــدد  الــتــي  الق�سية 

اخلاطئة واالأخطاء التافهة  التي ترتكب اأثناء ا�ستخدام 

املركبة على الطريق قد توؤدي اإىل عواقب وخيمة ال حتمد 

عقباها حيث جتاوزت حوادث ال�سري  يف �سهر دي�سمرب، 

2012م اإجمايل عدد احلوادث يف العام الفائت 2011م 

مــن حيث الــعــدد والــوفــيــات واالإ�ــســابــات، ويف ظــل هذا 

الت�ساعد يف املوؤ�سرات االإح�سائية، ويف �سبيل احلر�ص 

بحاجة  منا  الفرد  فاإن  االآخرين  و�سلمة  �سلمتنا  على 

والتوجيه  الوعي  من  اأكــرب  بقدر  �سلوكياته  تغيري  اإىل 

وال�سلوك امل�سوؤول املن�سبط للنظم والقوانني واالإجراءات 

التي حتد من احلرية املطلقة يف �سلوكيات الفرد منا على 

الطريق، منها ما يتعلق بتح�سني ال�سلوك يف القيادة من 

احلزم  ومنها  واأ�سكالها،  اأنواعها  بكافة  التوعية  خلل 

املطلوب يف تطبيق النظم والقوانني.

اأي�سًا اإىل ت�سخي�ص  واإىل جانب ذلك، فاإننا بحاجة 

واالإجتماعية  النف�سية  اخل�سائ�ص  بتحليل  ُيعنى  علمي 

التعامل معها،  وكيفية  املركبات  بقيادة  املتعلقة  وغريها 

وحماولة تف�سري ظاهرة الن�سب العالية ملعدالت احلوادث 

قيادة  �سلوك  اأن  منطلق  مــن  املـــروريـــة،  واملــخــالــفــات 

للإن�سان،  العام  ال�سلوك  من  يتجزاأ  ال  جزء  املركبات 

ل�سخ�سية  االأ�سا�سية  باخل�سائ�ص  يتاأثر  بــدوره  الــذي 

ال�سائدة  والثقافية  االإجتماعية  والعادات  وبالقيم  الفرد 

يف املجتمع ومبرحلة التطور احل�ساري الذي مير به، مبا 

فالنمط  واالقت�سادية،  االجتماعية  التغريات  ذلك  يف 

ال�سلوكي لقيادة املركبات ميكن ح�سره يف عاملني هما 

و�سلوكيات  قليلة،  كانت  واإن  واآمــنــة  مقبولة  �سلوكيات 

هذا  ويتاأثر  �سيوعًا،  االأكــرث  وهي  القيادة  يف  املخاطرة 

النمط ال�سلوكي بعوامل فردية تتعلق باالإدراك واملعرفة 

وعوامل  ال�سخ�سية،  وخ�سائ�ص  واالإجتاهات  والدوافع 

االإجتماعية  والعادات  واملعتقدات  القيم  وهي  اإجتماعية 

التي حتدد ال�سلوك،وعوامل ح�سارية ويق�سد بها ثقافة 

ال�سخ�ص وتعلمه وعمله الوظيفي.

وحركات  وت�سرفات  اأفعال  من  احلركي  ف�سلوكنا 

يجب  املركبات  قيادة  اأثناء  وتعبريية  ولفظية  خمتلفة 

اأن يكون نابعًا  من ديننا احلنيف الذي ننتمي اإليه وهو 

الذي  املهذب  ال�سلوك  باإتباع  ومبادئنا  ثقافتنا  عماد 

باأن  االإعتبار  يف  ن�سع  واأن  االآخرين،  يوؤذي  اأو  يوؤذينا  ال 

قيادة املركبات لي�ست عملية ميكانيكية كما هو احلال يف 

تقنية خطرة  ا�ستعمال و�سيلة  اإنها  بل  ال�سناعية  االآالت 

تنقل الب�سر وتتنقل بينهم وتقتل وت�سيبهم باأ�سرار اإذا 

ما اأ�سيء اأ�ستعمالها،وباأن ال تكون علقتنا بهذه الو�سيلة 

اأو ن�ستخدمها بطي�ص  علقة جفاء فل نعتني ب�سيانتها 

ورعونة واأاإ�ستخفاف باأرواحنا واأرواح االآخرين، فال�سلف 

وترحالهم  و�سيلة حّلهم  التي هي  بدوابهم  يعتنون  كانوا 

القيم  على  تقوم  �سلوكية  علقة  بها  علقتهم  فكانت 

واملــبــاديء، وحــني يــرد ذكــر االأنــعــام يف الــقــراآن الكرمي 

و�سائل  فكل  مكانتها،  وتعلو  �ساأنها  بذلك  يرتفع  فاإمنا 

نافعة  لتكون  جعلها  تــعــاىل  اهلل  �سخرها  الــتــي  النقل 

فاإنه  ولهذا  احل�سارة،  اأ�سباب  ببع�ص  ومتــده  للإن�سان 

اأخلقي وح�ساري،  ب�سلوك  املركبة  نتعامل مع  اأن  يجب 

فامل�ساة ب�سر ولهم حق احلياة والتمتع مبباهجها وال بد 

من املحافظة على حياتهم باالإحرتام واإيلئهم احلق يف 

العبور االآمن للطريق، وعلينا ك�سائقني اأن تكون علقتنا 

اأ�س�ص مبنية  قائمة على  ال�سائقني علقة  مع غرينا من 

الطريق،ولي�ست  على  والتعاون  املتبادل  االإحــرتام  على 

الكرامة  من  وامل�ص  بالعناد  تت�سم  عدوانية  اأ�س�ص  على 

حركيًا ولفظيًا والتعدي على اأحقية املرور للغري واأولويته، 

م�ستخدمي  جتــاه  وتوتر  بانفعال  الع�سبية  فا�ستنفار 

اأمنــاط  على  يــدل  وم�ساة  وركــاب  �سائقني  من  الطريق 

نف�سية مري�سة وغري م�ستقرة يف ال�سلوك ناجتة عن عدة 

عوامل عديدة ت�سمل العديد من امل�ساكل التي توؤثر على 

القدرة يف �سبط ال�سلوك منها تعاطي الكحول و املوؤثرات 

والقائمني على  القانون  ال�سائق جتاه  العقلية وح�سا�سية 

تنفيذه،فالقوانني املرورية مل تو�سع عبثًا اأو خلدمة رجل 

املرور اأو �سد �سريحة دون االأخرى، بل اإنها و�سعت من 

اأجل احلفاظ على التنظيم وخدمة الوطن وكل من يعي�ص 

على ترابه، واأما الطريق فهو �سبيل متاح للجميع، فلنعطه 

حقه  نعريه  اأن  جميعًا  وعلينا  وكبري،  جليل  وهــو  حقه 

والعمل  املرور  واآداب  وقواعد  باأنظمة  والتقيد  بااللتزام 

ومــراعــاة  التهور  وعــدم  وال�سلوك  النف�ص  �سبط  على 

ينعك�ص  الطريقمما  على  �سرينا  اأثناء  املــرور  اأولــويــات 

م�ستخدمي  جلميع  املرورية  ال�سلمة  حتقيق  على  ذلك 

الطريق.
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درا

باحث وكاتب �سحفي

بقلم / ح�سني عبد احلافظ

اإلسراف وسوء استخدام اإلضاءة الصناعية. .
آفــة الـبـيـئــة الـحـضـريـّـة

يف الت�صنيف العــالـمي، لأكثـر املُلّوثـات خطـورة على البيئــة، 

ُمتقّدمة، وكان تربير ذلك  الب�صـــري يف مرتبــة  التلـــّوث  ورد 

اأنه ل يوؤثـّـر على �صحة الإن�صان وكفى،بل اأن تداعياته ُمتدة 

هذا  على  العي�ش  تـُ�صاطرنا  التي  احلية،  الكائنات  كافــة  اإىل 

الكوكب، حتى اأن بع�صها انقر�ش بالفعــل، نتيجـــة تف�ّصي هذا 

النوع من املُلّوثات، الذي هـــو �صناعــة ب�صرية بامتياز، ويف جــل 

الأحيان ُيار�ش بــال وعي ول دراية مبخاطرة ..

واأّول مظاهره، واأخطرها على الإطـــالق، الإ�صــراف و�صـــوء 

ا�صــتخدام الإ�صاءة ال�صناعية، خا�صة يف املناطق احل�صريـّة، 

املُــدن واحلوا�صر يف  ُت�صــَدل �صتائر الليل، حتى تغــرق  اإن  فما 

بحر من الأ�صواء ال�صناعية ال�صاخبة . 
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يف هذه الدرا�ســـة، نـُـلقي ال�ســوء على مـدي خطـورة 

 .  . ال�سناعية  االإ�ســاءة  ا�ستخدام  و�ســـوء  االإ�ســـراف 

وكيف نحمي البيئــة احل�سريــة من هــذه االآفــة، املُ�سّنفــة 

دوليــًـا، �سمن اأخطــر اآفــات البيئة املُعا�سرة؟؟.

ال�سوء يف  اأن  اإىل  بــدء،  بــادئ ذي  االإ�ــســارة،  جتــدر 

تى من علوم وتقنيات 
ُ
اأ طبيعته، ما زال االإن�سان بُكل ما 

ُمذهلـة ،يقف عاجًزا اأمام ك�سف اأ�سراره، وكل ما نعرفه 

العامرة  ُجعبته  حتتويه  ممــا  الق�سور  يتجاوز  ال  عنه 

العلماء  جل  عليه  اتفق  تعريف  اآخــر  .!ولــعــل  باخلفايا 

 ،Energy الطاقــة  اأ�سـكال  مـن  �ســكل   « اأنـه  لل�سوء، 

ذات االأطـوال املوجّيـة الق�سرية .. وهو اجُلزء املرئي من 

يبلغ  حيث  ثابتة،  انت�ساره  و�سرعة  املغناطي�سي،  املجال 

نوعان من  وثمة   .. األف كيلو مرت/ثانية«  مقدارها 300 

ال�سوء، اأو االإ�ساءة :

اإ�سـاءة طبيعيـة: “وهى ما كانت م�سادرهـا طبيعيـة، 

�سـوء  اأمثلتها  ومـن  وجــودهـــــا،  يف  للإن�سان  دخـل  وال 

“..وهذه  ليًل  والنجوم  القمر  و�سوء  نــهــاًرا،  ال�سم�ص 

اأو  النهارية  �ــســواء  الطبيعية،  ــاءة  االإ�ــس مــن  االأ�ــســكــال 

الليليـة، ذات اأهّمية بالغة يف تنظيم دورة حياة الكائنات 

قاطبة، و�سبط ال�ساعة البيولوجية لكافة االأنواع احلية، 

التي تنت�سر يف جميع بقاع املعمورة.

مـ�سـادر  ذات  االأ�سـل  يف  “وهى  �سناعيــة:  اإ�سـاءة 

تطـويعهـا  يف  جنـح  الب�ســري،  العقـل  اأن  اإال  طبيعيـة، 

وا�ستخدامها وفق احتياجاته .. فامل�سابيح الكهربائية، 

التي اخرتعها االإن�سان، و�سارت �سمة من �سمات املدنّية 

دون  من  وظائفها،  وتــوؤدي  تعمل  اأن  مُيكن  ال  املُعا�سرة، 

وجود م�سدر طاقة، ذو اأ�سول طبيعية، كالنفط والطاقــة 

الكهرومائية ونحوها “.

نع�م��ة . . ون�ق�م�����ة

واإذا كانت االإ�ساءة الطبيعية نعمة ُكبـرى، وُعن�سًرا 

الكوكب،  هـذا  الإدارة  الربانيـة  املنظومـة  يف  رئي�ســًـا 

ما  اإذ  نعمة،  تكون  اأن  مُيكن  ال�سناعية،  االإ�ساءة  فـاإن 

اأن  اأي�ســًـا  ومُيكن  �سحيح،  ب�سكل  االإن�سان  ا�ستخدمها 

تكون نقمة، اإذ ما اأ�سرف واأ�ساء ا�ستخدامها، ولن�سرب 

االأمثال ففيها الدليل والربهان:

�سـاهمت  �سـك  فبل  نعمـة،  كونها  حيث  ـــن  اأّواًل/م  

مُبعّدل  كبيـرة  زيـادة  حتقيق  يف  ال�سناعيـة،  االإ�سـاءة 
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امل�سائية، درا الــفــرتات  يف  ـــدوام  ال ولــعــل  العمل،  �ساعات 

االأدلـّة  »،اأحـد  الليليـة  الورديـات   « بـ  ُيعـرف  والقيام مبا 

الدامغة على اأهمّية االإ�ساءة ال�سناعية . . وكذا اأي�ســًـا 

كافـة  املناطـق  بني  والتوا�سل  العمـران  مـد  يف  �سـاهمت 

حتى  امل�ساء،  يحل  اإن  ما  فقدميــًـا  ال�ساعة،  مــدار  على 

تنعزل التجّمعات  ال�سـكنية عـن بع�سهـا البع�ص، اإىل اأن 

وبح�سب  ذلك،  جانب  اإىل  التايل..  ال�سباح  اأنوار  تبزغ 

غري درا�سة اأكادميية حديثة، فاإن لها دور فاعل يف حفظ 

االأمن واحلد من اجلرائم .

يف  ذلــك  ويتمثـّـل  نقمـة،  كونها  حيث  من   / ثـانـيـًـا 

يف  الع�سـوائيـة  اأن  تبنّي  ..لقد  با�ستخدامهـا  االإفـــــراط 

وت�سدر  لــيــًل،  ُت�ساء  التي  االإعــلنــيــة  اللوحات  تــوزيــع 

مُتثـّـل  الطيف،  األـــوان  وبكافة  وُمتقطعة،  ثابتة  ـــواًرا  اأن

اأحـد االأ�سـباب التي ُتزيـد مـن تفاقم حـوادث الـُطـرق.. 

وتلك امل�سابيـح التي ُترتك ُم�سـاءة بل ُمبـرر على مـدار 

ال�ساعة، ُتعد هدًرا اقت�ساديــًـا، وُمعادة �سريحة ملبداأ » 

العامل  فاإن  االإح�ساءات  »،وبح�سب  املُ�ستدامة  التنمية 

ال�سلوك  الطاقــة نحو 7% �سنويـًـا، ب�سبب هذا  يفقد من 

اخلاطئ .

ــاءة  اإىل جــانــب ذلـــك، فـــاإن �ــســوء ا�ــســتــخــدام االإ�ــس

ويف  عديدة،  ونف�سـية  �سحيـة  تــاأثــريات  له  ال�سناعية، 

جامعة  يف  باحثون  اأعــّدهــا  درا�ــســة  ُت�سري  ال�سـاأن  هـذا 

ال�سنتني،  دون  االأطفال  »اأن  اإىل  االأمريكية،  بان�سيلفانيا 

الذين ينامـون على ال�سوء ال�سناعي االآتي من ال�سـوارع، 

النظر،  ِق�سر  مبر�ص  للإ�سابــة  ُعر�سة  اأكــرث  يكونوا 

د.جورج  »..ويقول  واملُراهقة  الطفولة  مرحلتي  خــلل 

برانيارد، اأ�ستاذ اأمرا�ص اجلهاز الع�سبي واملُخ، مبعهد 

يوؤثـّـر  الباهر،  لل�سوء  التعّر�ص  الطبي،«اإن  جيفر�سـون 

على الكثري من وظائف اجل�سم الفيزيولوجية »،وُي�سيف 

يف  االأمــرا�ــص  على  ال�سيطرة  مركز  هان،من  ــرت  د.روب

وا�سنطن، »اإن التعّر�ص املُ�ستمر للإ�ساءة ال�سديدة، مبا 

اأنها  اإال  �ساآلتها،  رغم  واإ�سعاعات،  اأيونات  مـن  حتمله 

ا�سطراب  حـدوث  اإىل  وتــوؤدي  اجل�سـم،  داخـل  ترتاكم 

Melatonin”،ويقـول  مـادة  اإفـــــرازات  يف  حقيقي 

د.رو�سيل فو�ستمو، مـن املعهـد امللكي للـعلـوم بلنـدن، “اإن 

�سوء  م�سدر  وجــود  يف  طويلة  �ساعات  يق�سون  الـذيـن 

واحلرمان  بــاالأرق  للإ�سابـة  ُعر�سة  اأكرث  هم  �سناعي، 

املُزمـن من النـوم”.

كما ثبت اأي�سـًـا اأن االإ�سراف و�سوء ا�ستخدام االإ�ساءة 

ُيعانـون  مـن  ن�سـبة  بارتفاع  وثيقة  علقة  له  ال�سناعية، 

من الع�سبية الزائدة وا�سطراب احلالة املزاجية.

الإقامـة  ًل  ُمف�سّ مقّرا  واحلوا�سـر،  ــدن  املُ تعد  ومل 

بالعمى  اأجهزتهـا  �سيبت 
ُ
اأ حيث  الفلكيـة،  املــرا�ــســد 

الب�سري يف ظـل االنت�ســار الكثيف للإ�سـاءة ال�سناعيـة، 

مما ا�سطـر القائمون عليهـا لنقــل اأن�سـطتهم اإىل خـارج 

املُـدن واحلوا�سر، فاملر�سد الفلكي الربيطاين، ُنقل اأكرث 

من مرة خلل ع�سـر �ســنوات فقط ، ال�سيء نف�ســه حـدث 

العقد  خــلل  مــرات  خم�ص  ُنقل  الــذي  ويل�سون،  ملر�سد 

الفائت فقط، نتيجة االأ�سواء العاليـة التي ُتغطي �ســماء 

بالومـار  بالن�سـبة ملر�سد  اأجنلو�ص، وكذلك احلـال  لو�ص 

وُمعـداتـه  اأجهزتـه  تتمكـن  مل  الـــــذي  كاليفورنيـا،  يف 

ودنّوه  االأخرية،  ُمذّنب هايل  الب�سرية من متابعة رحلة 

مــن االأر�ص، وهى رحلـة ال تتكرر اإال ُكل 76 �ســنة تقريبـًـا.

هذا  على  العي�ص  ُت�ساطرنـا  التي  احليــة،  ولــلأنــواع 

الــتــداعــيــات؛ حيث  هـــذه  مــن  كــبــري  الــكــوكــب، ن�سيب 

اإىل  اأدت  املــدن،  �سماء  يف  ال�ساطعة  االأ�ــســواء  اأن  تبنّي 

االأ�سليـة، مما  مواطنها  احلية عن  االأنــواع  مئات  رحيل 

املُهاجـرة مـن هـذه  الطيور  وُتعاين  ت�ســبب يف هلكها.. 

نـوع  اأمامهـا، وحُتدث لها  ُت�سـّكل عائقــًـا  االأ�ســواء، التي 

متييز  وعدم  البيولوجية،  �ساعاتها  يف  اال�سطراب  مـن 

النجوم، “وبالنجم هم يهتدون” )1(.

ُي�سّمى  مــا  على  املُــ�ــســرف  مــيــزور،  مايكل  وبح�سب 

وا�سـنطن،  يف  املُميت«  ال�سوء  مـن  التحذير  »برنامج 

االأ�سواء  نتيجة  تهلك  التي  املُهاجرة،  الطيور  عــدد  فاإن 

ومن  �سنويـّـا..  طائر  مليون   100 الـ  ُيقارب  اخلادعة، 

الطيور  مـن  وهـو  احلــنــاء«،  ــو  »اأب اأن  ُيذكـر  مـا  طريف 

ــغــّرد يف  ُي ــو  وه ـــدن،  امل ــراف  ـــ اأط �ســوهـد يف  ـــغـــّردة،  املُ

ُمنت�سف الليل، الأنه فقد التمييز بني االأ�سواء ال�سناعية 
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ال�سـالفـة  اأجيالـه  اعتاد  الذي  الفجـر  و�سـوء  ال�سـاطعة، 

على التغريد عند طلوعه.

تداعيـات  مـن  ن�سيب  اأي�ســًـا  البحـر  لكائنـات  وكان 

�سـوهدت  حيث  ال�سناعيـة،  االإ�سـاءة  ا�سـتخدام  �سـوء 

فلوريدا  �سواطئ  على  مواطنها،  تهجر  وهى  ال�سلحف 

غابـة  ال�سـواطئ  هـذه  بطول  ُزرعــت  اأن  بعد  االأمريكية، 

وهى  الدببة  �سوهدت  األ�سكا،  ويف  ــارة..  االإن اأعمدة  من 

ُمنزعجة مـن االأ�سـواء ال�سناعيـة، التي غـزت موطنهـا، 

وُي�سقطها  االإنارة،  اأعمدة  لُيهاجم  منها،  الكثري  واندفع 

واحًدا تلو االآخر.

املُ�لّوثات  م��ن  خالية  ح�سرّي�ة  بيئ�ة  نحو 

ال�سوئية

املعرفـة  مـن  يبداأ  ُم�سكلة،  اأي  حل  اإىل  الطريق  اإن 

ُمتباينـة..  تداعيات  من  به  ُتلقي  ما  الأ�سبابها،  الدقيقـة 

اأحـد  مُتثـّـل  �سارت  ال�سناعيـة،  االإ�سـاءة  كانت  واإذا  

ُملّوثـات البيئـة، فاالأمـر باالأ�سا�ص يعود اإىل ُم�ستخدميها، 

فاإن  ثم  ومن  ا�ستخدامها،  واأ�ساءوا  اأ�سرفوا  الذين  فهم 

املُلّوثـات  مـن  خالية  ح�سرية،  بيئة  اإقامة  نحو  االجتــاه 

ُي�سارك  اإطار خطة قومية،  ُينّفذ يف  اأن  ال�سوئيـة، يجب 

يف و�سعها واالإ�سراف على تنفيذها، اأهـل االخت�سا�ص، 

على اأن يكون مـن بني مـا تت�سمنه، العنا�سر االآتية:

م�سابيح  ا�ــســتــبــدال  نحو  االجتـــاه  ت�سجيع   / اأّواًل 

باأنها  تت�سـم  التي  االأحـدث،  باالأنـواع  التقليديـة،  االإنـارة 

مـن  ولعـل  النظر،  ب�سـلمة  راأفــة  واأكــرث  توّهجــًـا،  اأقــل 

اأثبتت جناعتها يف هـذا ال�ســاأن، جتـربــة  التجارب التي 

مدينـة �ســان ديغـو، التي ُعمم فيها ا�سـتخدام م�سابيـح 

منها  ينبعث  والتي  ال�سغط،  املُنخف�سـة  ال�سوديـوم، 

لقد  املغناطي�سي،  الطيف  من  فقط  حزمتني  يف  ال�سوء 

كان من نتائج هذه التجربة، يف العــام االأّول مـن التطبيق، 

الت�سالـح اإىل حد كبري مع كافة ُمكّونات البيئـة، و�سّرح 

)1( �سورة النحل ــ من االآية 16.

الـمــراجــــــــــــــع

)1( عبد احلافظ، ح�سني )كاتب املقالة( : 

ــ التلّوث الب�سري واملدينة العربية )درا�سة حتت الن�سر(

ــ التلّوث ال�سوئي ظاهرة ُتعاين منها الُطرق العربية ــ جملـة 

النقل واملوا�سلت ــ العـدد 59 اأغ�سط�ص  2003م.

لدى  البيولوجية  ال�ساعة  وا�ــســطــراب  ال�سوئي  التلّوث  ــــ 

الكائنات احلية ــ جملة اخلفجي ــ ربيع االآخــر 1427هـ .

للعمارة  الب�سري  التلّوث  حممد:  اإبراهيم  م.  )2(عبيد، 

ـ ينايـر  2006م. ـ ف�سليةـ  ـ العدد 5ـ  ـ جملة التقنيةـ  والعمرانـ 

جنـوم  ُنطفئ  كيف  ال�سوئي..  التلوث  اأمــني:  )3(جنــيــب، 

ــ  ــ املُجّلد 52  ــ العـدد 4  �سـمائنا باأيدينـا؟؟!ــ جملة القافلـة 

�سبتمرب / اأكتوبر 2003م.

ــ  واآثــاره  اأبعاده  الب�سري..  التلّوث  �سميحة:  )4(اإبراهيم، 

االآخـرة 1421هـــ /  ــ جمادى  ــ 203  العـدد  ــ  الكويت  جملة 

�سبتمرب 2000م.

بعنوان  ــ  2007م  لعام  العاملية  ال�سحة  ُمنّظمة  )5(تقرير 

»�سحة البيئة« .

املراجع:

اأنهم  املدينـة،  مـن  القريب  الفلكي،  باملر�سد  العاملـون 

االأجهـزة  »اأن  حيث  الر�سد،  على  ُقـدرة  اأكــرث  �سـاروا 

وُمعـدات الر�سـد تعمل بكفاءة يف تر�سيح ال�سوء«.

ثـانـيـًا / احلر�ص على ن�سـر الوعي بني املواطنني، مـن 

وتلفاز  مـن �سحافـة  واالت�سال،  االإعلم  و�سـائط  خلل 

وندوات وحُما�سرات ودرو�ص علم.. الخ، على اأن يت�سّمن 

هـذا الُعن�سر من اخلطة، اإبراز اأ�ســباب املُ�سكلة، ومدى 

ُي�سـاهم يف حّلها..  اأن  للمواطن  خطورتها، وكيف مُيكن 

يكون حُمافظـًـا على  لكي  له،  واالإر�سـاد  الُن�سح  وتقدمي 

هذه النعمة، ولي�ص ُم�سرفـًـا اأو ُم�سيئـا يف ا�ستخدامها.

ــواد  امل ا�سـتخدام  نحو  االجتـــاه  ت�سجيع   / ثـالثــًـا 

العمائـر،  واجهات  ت�سميم  عند  ب�سريــًـا،  املُتجان�ســة 

وحتى مداخل ُغرف ال�سـُـقق ال�سكنية واملكاتب االإدارية.

رابـعــًـا / دائمـًـا يجب اأن توّجـه االإ�ساءة املُنبعثة مـن 

االإجـراء، على ب�ساطته،  االأ�سـفل، فهذا  امل�سابيح، نحـو 

ثبت اأهّميته يف املُتابعة اجلّيدة للأر�ساد الفلكية، وهجرة 

الطيور..
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بكل جدارة وا�ستحقاق متكنت وحدة �سرطة اخليالة 

الكربى  اجلائزة  م�سابقة  يف  االأول  املركز  انتزاع  من 

اللتقاط االوتاد وذلك على ميدان مزرعة الرحبة بوالية 

بركاء من خلل خم�سة ا�سواط لنظام الفرق وهي �سوط 

لل�سيف و�سوط للرمح و�سوط زوجي �سيف ورمح والتتابع 

اأو ما ي�سمى الطابور الهندي وذلك حتت رعاية �سعادة 

اأحمد بن �سليمان بن �سالح امليمني وكيل وزارة التجارة 

املناطق  و�سوؤون  واملالية  االدارية  لل�سوؤون  وال�سناعة 

بح�سور �سعادة املهند�ص خلفان بن �سالح الناعبي رئي�ص 

العماين  االحتاد  �سوؤون  باإدارة  املكلفة  املوؤقتة  اللجنة 

للفرو�سية، حيث �سهدت امل�سابقة مناف�سة قوية وممتعة 

بني الفرق امل�ساركة ، وتاأتي هذه امل�سابقة برعاية رئي�سية 

لكلية اخلليج.

النتائج
بكل  االول  املركز  انتزاع  من  اخليالة  وحدة  متكنت 

جدارة وا�ستحقاق بعد اأن ح�سدت 86 نقطة ومثل فريقها 

كل من الفار�ص بدر بن حمد اخلاطري والفار�ص حممد 

بن �سعود العربي والفار�ص ابراهيم بن عبداهلل البلو�سي 

والفار�ص خلف بن �سعيد البادي وجاءت يف املركز الثاين 

من  كل  ومثلها  نقطة   82 بح�سدها  ال�سلطانية  اخليالة 

خليل  والفار�ص  الدغي�سي  حممد  بن  حمود  الفار�ص 

الريامي  نا�سر  بن  حمد  والفار�ص  البلو�سي  اأحمد  بن 

الثالث  املركز  اما  الرواحي  والفار�ص خلفان بن خمي�ص 

كان من ن�سيب خيالة مدرعات �سلطان عمان بح�سدها 

را�سد  بن  يو�سف  الفار�ص  من  كل  ومثلها  نقطة   80،5

املعمري والفار�ص هلل بن ح�سن البلو�سي والفار�ص علي 

بن خمي�ص البلو�سي والفار�ص نا�سر بن را�سد ال�سيابي.

الختام
اأحمد بن �سليمان بن  امل�سابقة قام �سعادة  يف نهاية 

لل�سوؤون  وال�سناعة  التجارة  وزارة  وكيل  امليمني  �سالح 

الفر�سان  بتتويج  املناطق  و�سوؤون  واملالية  االدارية 

كما   ، الفائزين  وتكرمي  االوىل  املراكز  على  احلا�سلني 

رئي�ص  الناعبي  �سالح  بن  خلفان  املهند�ص  �سعادة  قدم 

العماين  االحتاد  �سوؤون  باإدارة  املكلفة  املوؤقتة  اللجنة 

للفرو�سية هدية تذكارية لراعي احلفل.

خيالة الشرطة تتوج بالجائزة الكبرى
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بتاريخ2012/12/23م  حقق فريق قيادة �سرطة املهام اخلا�سة لقب بطولة �سرطة عمان ال�سلطانية لكرة اليد 

لهذا العام بعد متكنه من الفوز على فريق وحدة �سرطة اخليالة بنتيجة  ) 36/37(،  يف املباراة التي جمعت بينهما 

مبجمع ال�سلطان قابو�ص الريا�سي ببو�سر.  

واحتل فريق قيادة �سرطة امن من�ساآت النفط والغاز املركز الثالث بعد تغلبه على فريق االدارة العامة للدفاع املدين 

بنتجية )22/24( .

ويف نهاية املباراة قام العميد/عبداهلل بن علي احلارثي مدير عام التحريات والتحقيقات اجلنائية  ب�سرطة عمان 

البطولة ثم �سلم العبي فريق قيادة �سرطة امن  الهدايا وامليداليات ، حيث كرم حكام  بتوزيع  ال�سلطانية )انذاك( 

من�ساآت النفط والغاز الفائز باملركز الثالث امليداليات الربونزية ، وقلد اأفراد فريق وحدة �سرطة اخليالة احلائز على 

املركز الثاين بامليداليات الف�سية ، فيما �سلم امليداليات الذهبية وكاأ�ص البطولة لفريق قيادة �سرطة املهام اخلا�سة 

احلائز على املركز االأول .

اأدار املباراة النهائية  احلكمان عياد بن خمي�ص املع�سري ووليد بن خلفان ال�سلمي، وح�سرها عدد من �سباط 

�سرطة عمان ال�سلطانية وجمع من جماهري الفريقني وع�ساق كرة اليد.

فريق قيادة شرطة المهام الخاصة 
يتوج بلقب بطولة شرطة عمان السلطانية لكرة اليد .
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4ـ ول�ست اأرى ال�سعادة جمع مال 

ولكن التقي هو ال�سعيد    

) احلطيئة (     

5ـ يا �سلم كم من جبان قد �سربت به 

حتت ال�سيوف و لوال اأنت ما �سربا   

)الفرزدق(     

خما�سيات 

1� م�سادر بيت امل�سلمني خم�سة : 

الزكاة ، و ال�سدقة ، و اجلزية ، و اخلراج ، و الع�سور 

2� الحكام ال�سرعية خم�سة :

الوجوب ، االإ�ستجابة ، احلرمة ، الكراهية ، االباحة 

3� موجبات الغ�سل خم�سة : 

اجلنابة ، احلي�ص ، النفا�ص ، املوت ، اال�سلم . 

4� قرى لوط خم�سة : 

�سدوم ، عمروة ، اأدامة ، �سيبومي ، �سيجور . 

اأوائل  

اأول من اأن�ساأ �سرطة عربية : اأبو بكر ال�سديق . 1

اأول من قال » ال�سلم عليكم » اآدم عليه ال�سلم . 2

اما كفاه حملة 

ذهب جحا يوما اإىل ال�سوق ومعه حماره، ثم ا�سرتى 

بع�ص اخل�سار و و�سعها يف كي�ص، و لكنة مل ي�سعه فوق 

احلمار،  راكب  هو  و  كتفه  على  حمله  بل  احلمار  ظهر 

ت�سع  ال  ملاذا  ف�ساأله:  الطريق،  يف  ا�سحابه  احد  فلقيه 

الكي�ص على ظهر احلمار فتخفف عن نف�سك حمله ؟ 

اركب  ان  يكفي  اال   .. رجل  يا  اهلل  اتق  جحا:  فقال 

هذا احلمار امل�سكني؟ اأفرتيد اأي�سا اأن اأحمل عليه الكي�ص 

فاأزيده تعبا على تعبه .

قال حكيم 

ال�سدق يوجب الثقة، واالأمانة توجب الطماأنينة، واملتعة 

توجب املحبة و االألفة، و امل�سرة توجب البغ�ص والعداوة، 

و العدل يوجب اجتماع القلوب، و اجلور يوجب الفرقة و 

التنافر، وح�سن اخللق يوجب املودة، و �سوء اخللق يوجب 

واالنقبا�ص  املوؤان�سة،  حب  يوجب  واالنب�ساط  املباعدة، 

يوجب الوح�سة، والكرب يوجب املقت.

اأقوال و �سعر 

1ـ يعطيك من طرف الل�سان حلوة 

و يروغ منك كما يروغ الثعلب   

)علي بن اأبي طالب(    

2ـ تبدو كواكبة و ال�سم�ص طالعة

ال النور و ال االإظلم اإظلم    

)النابغة الذبياين (    

3ـ العلم ينه�ص باخل�سي�ص اىل العل

واجلهل يقعد بالفتى املن�سوب    

)دعبل اخلزاعي(    

واحة القراء
اعداد الرقيب :

زكريا بن �سامل ال�سبحي 

اإدارة العلقات العامة
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جنيب . 3 هو  االأدب  يف  نوبل  بجائزة  يفوز  عزي  اأول 

حمفوظ 

الدين . 4 �سلطان يف م�سر �سلح  لقب  اأول من حمل 

االيوبي .

م�سطلحات 

حمل . 1 عادة  املو�سيقى  فيها  حتل  متثيلية  الوبرا: 

الكلم. 

جمموعة . 2 من  موؤلفة  مو�سيقية  فرقة  الورك�سرتا: 

كبرية من العازفني . 

الف�سيف�ساء: فن زخرفة اجلدران و ال�سطوح بقطع . 3

�سغرية ملونة . 

من . 4 اأغلى  ب�سعر  تباع  التي  ال�سلعة  احلرة:  ال�سوق 

ال�سعر القانوين الذي حددته احلكومة .  

املومياء: حياة الفراعنة و تعنى اجلثث املحطة .. 5

الفوائد 

الباذجنان:يخف�ص م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم . 1

اما اأوراقه �سامة و يجب ا�ستخدامها للخارج فقط. 

امل�سابقة رقم )32( العدد 132

�سوؤال امل�سابقة: 

�سروط امل�سابقة : 
1.ال يـقــل عـمـر املتـ�ضــــــــــــابق عن 15 �ضــــنــة.

2.ال تقبل اإال الق�ضـــــائم االأ�ضليــــة للم�ضابقــــة. 

3.ميكن للم�ضرتك اأن ي�ضرتك باأكرث من ق�ضيمة. 

اإدارة  اإىل  باليد  ت�ضليمها  يتم  اأو  املجلة  بريد  اإىل  الق�ضائم  4.تبعث 

القيـــادة   - الـعــامـة  العالقات  بـــاإدارة  ال�ضاهرة  العني  جملة  حترير 

العــامـة لل�ضـرطــة بالـقـــرم. 

1-ال يجوز تنفيذ االإذن بالتفتي�س بعد م�ضي؟

اأ -)10( اأيام من تاريخ �ضدوره ما مل ي�ضدر اإذن جديد .

ب -)8( اأيام من تاريخ �ضدوره ما مل ي�ضدر اإذن جديد .

ج -)7( اأيام من تاريخ �ضدوره ما مل ي�ضدر اأذن جديد.

2- يجب تاأمني جميع املركبات؟

اأ - تاأمني �ضامل.

ب - تاأمني ل�ضالح الغري.

) يرجى من الفائزين احل�سور اإىل مكتب جملة العني ال�ساهرة ج - تاأمني جزئي.

باإدارة العالقات العامة/ القيادة العامة لل�سرطة بالقرم - ل�ستالم جوائزهم (

الإجابات :......................................................................................................................

ال�س��������م :......................................................................................................................

العن�����وان :......................................................................................................................

اله������اتف :......................................................................................................................

ق�سيمة الإ�سرتاك يف امل�سابقة رقم 32 العدد 132

اإجابتا امل�سابقة رقم )31( للعدد رقم 131 هما:

املر�س لفرتة ت�ضل اإىل �ضتة اأ�ضهر.. 1

18 �ضهراً. 2

الفائزان يف م�سابقة العدد املا�سي هما:

مل يتو�ضل اأحد اإىل االإجابة ال�ضحيحة.

اجلرجري: يعالج احلروق و ال�سعر املت�ساقط و ينقي . 2

الدم. 

و . 3 م�سكن  و  للفريو�سات  و  للت�سنج  م�ساد  القرفة: 

يخف�ص �سغط الدم و احلمى. 

اوجاع . 4 و  الغثيان  مينع  و  الغازات  يطرد  النعناع: 

املعدة واملغ�ص.

اخل�س: يعالج االم�ساك املزمن و لتخفيف الوزن . . 5

من طرائف العرب

القراءة،  يف  يطيل  اإمام  خلف  ي�سلي  االأمراء  اأحد  كان 

الركعة  تقراأ يف  ال  له،  وقال  النا�ص،  اأمام  االأمري  فنهره 

الواحدة اإال باآية واحدة .

قوله  قراأ  الفاحتة  قراأ  اأن  وبعد  املغرب،  بهم  ف�سلى 

ُلّوَنا  �سَ اءَنا َفاأَ ا اأََطْعَنا �َساَدَتَنا َوُكرَبَ َنا اإَِنّ تعاىل:{َوَقاُلوا َرَبّ

الركعة  يف  الفاحتة  قراأ  اأن  وبعد  ِبياَل}االأحزاب67،  ال�َسّ

اْلَعَذاِب  ِمَن  ْعَفنْيِ  اآِتِهْم �سِ َنا  :{َرَبّ الثانية قراأ قوله تعاىل 

َواْلَعْنُهْم َلْعنًا َكِبريًا}االأحزاب 68، فقال له االأمري يا هذا: 

طول ما �سئت واقراأ ما �سئت، غري هاتني االآيتي
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اإىل  دائمـــا  وي�سعـــى  طمـــوح  بطبيعتـــه  االإن�ســـان  اإن 

االأف�ســـل، كما اأنه م�ستعد لبذل اجلهد املطلوب للح�سول 

علـــى املكانة املتميزة والرقي والتطـــور، وهو اأي�سا ي�سعى 

اإىل تطـــــويـــر وحت�ســـني كل مـــا يتعلق به؛ مثـــل عائلتـــــــه 

وعمله. وتزداد اأهمية الرغبة يف الطموح والتطور خا�سة 

اإذا مـــا اقتـــــــــرن مبكا�ســـــــــــب ماديـــــــــة علـــى امل�ستوى 

ال�سخ�سي واملوؤ�س�سي.

وممـــا ال يخفـــي علـــى اأحـــد طبيعـــة الو�ســـع احلايل 

واملناف�سة ال�سديدة التي ي�سهدها قطاع االإنتاج واخلدمات 

العامة، وتنـــوع االأ�ساليب والتقنيـــات امل�ستخدمة، واأي�سا 

ت�ســـارع حركة التغيـــري ب�سورة غري م�سبوقـــة مما يجعل 

املوؤ�س�ســـات يف حالة بحث و�سعي دائم لت�سمن لها ح�سة 

اأو مكانة يف ال�سوق وجمال عملها، وهذه ال�سفة اأ�سبحت 

مرافقة لـــكل اأنواع اخلدمات والقطاعات واأي�سا على كل 

م�ستوياتها �سواء كانت من�ساآت كبرية ومتو�سطة و�سغري.

ونتيجة لذلك فقد ظهرت عدة مفاهيم مرافقة لهذه 

االأجـــواء املناف�سة، وهذه املفاهيم ت�ســـكل و�سيلة للدخول 

واال�ستمراريـــة يف عـــامل املناف�سة بقـــوة ومتّكن، وهي يف 

حـــال تطبيقهـــا واتخاذهـــا كاأ�س�ـــص را�سخـــة يف التعامل 

ت�سمن للموؤ�س�سات الثبات والتقدم.

ومـــن املفاهيـــم الواجـــب علـــى املوؤ�س�ســـات احلر�ص 

عليهـــا مفهـــوم اجلـــودة ال�ساملة والتـــي تقا�ـــص ب�سهادة 

االآيزو، وتر�سيـــد اال�ستهلك، وح�ســـن ا�ستغلل املوارد، 

واال�سرتاتيجيات حت�سني االأداء .

وقبـــل االآيـــزو ISO  وموا�سفاتهـــا العامليـــة يف �ستى 

املجـــاالت وجـــدت بع�ـــص املوا�سفـــات لبع�ـــص االأغرا�ص 

يف الـــدول املتقدمـــة والهادفة اإىل توكيـــد وقيا�ص اجلودة 

كاملوا�سفـــات الع�سكريـــة يف بع�ـــص الدول الكـــربى مثـل 

املوا�سفـات الع�سكرية االأمريكيـة، واملوا�سفـات الع�سكريـة 

حللـــف �سمـال االأطلنطي، وجميع هـــذه املوا�سفات كانت 

حتدد �سروطًا الأنظمة اجلودة للم�سانع التي تتعامل معها 

كموردين ملنتجـــات �سناعية تدخل يف ال�سناعة احلربية 

النهائية لتلك الدول.

وقـــد حظي مفهـــوم اجلودة باهتمام كبـــري �سواء من 

قبـــل االأفراد اأو موؤ�س�سات تقدمي اخلدمة ويف كافة اأنحاء 

العامل املتقدم والنامي منها على ال�سواء، بعد اأن انتبهت 

هـــذه املوؤ�س�ســـات اإىل اأهميـــة تطويـــر وحت�ســـني اجلودة 

كمدخل اأ�سا�سي ملواجهة التحديات الداخلية واخلارجية 

التـــي بـــداأت يف مواجهتها خا�ســـة بعد ظهـــور التكتلت 

االقت�سادية ف�سل عن التطورات التكنولوجية املتلحقة، 

واالجتاه نحو العوملة، واالهتمام بق�سايا البيئة، والتغيري 

احلا�ســـل يف �سلوك امل�ستهلـــك اأو متلقي اخلدمة، والذي 

بـــداأ ينظر اإىل اجلودة كمعيار اأ�سا�سي لتقييم واختيار ما 

ي�سبع حاجاتـــه ورغباته من �سلع وخدمـــات بغ�ص النظر 

عن م�سدرها.

لقـــد اأ�سبح مفهـــوم اجلودة يف عاملنـــا املعا�سر اليوم 

ينظر اإليها نظـــرة ا�سمل واأعمق من كونها جمرد تفتي�ص 

على املنتج اأو اخلدمة اأو وظيفة من وظائف اإدارة االإنتاج 

بحيـــث اأ�سبحـــت اجلـــودة اليـــوم ا�سرتاتيجيـــة تناف�سية 

واأ�سا�ص لفل�سفة اإدارية �ساملة. 

النقيب/هالل بن حممد احلرا�سي*

مدير التحرير

)ISO( اآليزو
وعالقتها بإدارة 

الجودة الشاملة
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* ماج�ستري يف اإدارة اجلودة ال�ساملة


