وسط إنجازات مشرفة . .
معالي الفريق أول/
وزير المكتب الس��لطاني يرعى
حفل ش��رطة عُ مان السلطانية
بيومها السنوي.
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فوز الشرطة . .
تتويج المؤسسات الفائزة بجائزة السلطان قابوس
لإلج��ادة ف��ي الخدم��ات الحكومي��ة اإللكترونية
2012م

ٌ
نعمة ُجلى من نعم اهلل تبارك وتعاىل على
} �إن الأمن واال�ستقرار
الدول وال�شعوب ؛ ففي ظلهما مُيكن للأمة �أن تتفرغ للبناء والتطوير يف
خمتلف جماالت احلياة  ،و�أن توجه كل طاقاتها املعنوية واملادية نحو
توفري �أ�سباب الرفاه والرخاء والتقدم للمجتمع{.
قابو�س بن �سعيد
18نوفمرب 1994م

(يوم  ٠٠له ما بعده  ٠٠وماقبله)
كل عام ت�شرق �أنوار �صباحه �شروق �شمو�س الأعياد يف عيون �ساهرة على حماية �أمن الوطن
وحفظ نظامه� ،أفراح جديدة وعزائم �شديدة ،طاقات وثابة يدفعها ميدان الأكادميية �إىل
ميادين �ش��رطة عمان ال�س��لطانية� ،إنه اخلام�س من يناير ..يوم له ما بعده من اال�ستحقاقات
والطموحات والر�ؤى ،ويحفل ما�ضيه بالإجنازات واملكت�سبات� ،أيام خالدة متثل ذكرى �سعيدة
ومتجددة يف الأذهان ،تتوق النفو�س لتكرارها وا�ستمرار االحتفاء بها ،فال يخلو بيت عماين
من هذا النب�ض الوطني ،كلنا �شرطة يا وطن اخلري ،وكلنا نحتفل ب�إجنازات هذا اجلهاز الأمني.
فقد كان حل�صد �شرطة عمان ال�سلطانية جائزتني �ضمن جوائز ال�سلطان قابو�س للإجادة
يف اخلدم��ات احلكومية الإلكرتونية للعام 2012م �أثر جميل يف نفو�س منت�سبي ال�شرطة ،بل
ويف نفو�س املواطنني واملقيمني الذين بال �شك يدركون �أهمية هذا الإجناز لالرتقاء باخلدمات
املقدم��ة لهم ،كما وا�ستقبلت ال�شرطة العام اجلديد بفخر الفوز بك�أ�س جاللة القائد الأعلى
 حفظه اهلل ورعاه  -يف املهرجان ال�سلطاين ال�سنوي ل�سباق اخليل.فهنيئا لكم �أيها اخلريجون واخلريجات يوم تخرجكم وان�ضمامكم ملن �سبقكم من �إخوانكم
و�أخواتك��م ،وبورك��ت م�ساعيكم رفدا للعط��اء املتوا�صل ،ودامت عم��ان �آمنة مطمئنة يف كنف
القائد املفدى وله التهاين تهدى ،ت�أييدا ووالء لعمان الأبية وجاللته  -حفظه اهلل ورعاه.

رئي�س هيئة التحريـــــــــــــــــــــر

في هذا العدد

الـمرا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت

با�سم مدير العالقات العامة
القيـ ــادة العــامــة لل�شـرطــة
�ص.ب - 302:الرمز الربيدي116:ميناء الفحل

الربي ـ ــد الإلكرتونـ ــي

Info@rop.gov.om
الهواتف2 4 4 0 1 2 6 2 :
فـ ـ ــاك�س2 4 9 4 6 9 4 7 :
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�أخبار ال�سلطنة.
جاللة ال�سلطان ي�شمل برعايته ال�سامية الكرمية املهرجان ال�سلطاين ال�سنوي ل�سباق اخليل .

�أخبار ال�شرطة.
ال�صالحيات اجلديدة لرجل ال�شرطة بعد تعديل عقوبة اجلنحة املتلب�س بها.
دمج اخلربات بني رجال ال�شرطة.
�أخالقيات الوظيفة.
ال�سالب �إىل موجب.
من �أر�شيف البحث اجلنائي الفني خان  . .يخون.
اجلغرافيا ال�سيا�سية اجليوبولتيك.
امل�شاة هكذا حتكي الإح�صاءات املرورية فهل من مدّ كر؟!.
�إجراءات �سلطات ال�ضبط الق�ضائي يف التفتي�ش على اجلرائم الإلكرتونية.
ٌ
عني املعنى  ..يدٌ
واحدة ال ت�صفق .
مفهوم ال�شرطة املجتمعية.
الإعالم الأمني ملكافحة م�شكلة تعاطي و�إدمان املخدرات.
ا�ستخدام منهجية بطاقات االداء املتوازن كو�سيلة ا�سرتاتيجيـة لقيا�س االداء.
بانوراما  ..م�سابقة ال�سـالمه املرورية تفعيل لدور املجتمع يف احلد من حوادث املرور .

ب�صمة احلام�ض النووي و�أهميتها الق�ضائية.
جنون ال�سري .
ماذا تغيرّ يف �سلوكياتنا على الطريق.
الإ�سراف و�سوء ا�ستخدام الإ�ضاءة ال�صناعية.
واحة القراء.
حتى نلتقي  ..الآيزو ( )ISOوعالقتها ب�إدارة اجلودة ال�شاملة؟.

القراء الأعزاء
اال�شرتاكات ال�سنوية:

 للوزارات والـم�ؤ�س�سات 3:رياالت ُعمانية. للأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد 2:ريـ ــال ُعم ــاين.التوزيع:ال ُعمانية للتوزيع والت�سويق.
هاتف24699170 / 24604477:

هـذه دعــوة للـم�شــاركة مـعـنــا
والإدالء بـ�آرائـكم يف القـ�ضايا التي تهـم الـمجتمـع.
كم ـ ـ ــا نرحب بكتــابــاتــكم ،ون�س ـعــى للمزي ـ ــد من
التوا�صــل مـعـكم من خ ـ ـ ـ ــالل �صفحـات الـمـجـلــة.
للتوا�صل معنا عرب الربيد الإلكرتوين

جملة دورية �أمنية ت�صدرها �إدارة العالقات العامة
ب�شرطة عمان ال�سلطانية
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رئي�س هيئة التحرير

العقيـد/عبداهلل بن حممد اجلابري

هيئة التحرير

الـعقيد/مـحمد بن خلفان الـدغي�شـي
الـمقدم/عامر بن �سلطـــان الطـوقـــي
الـمقدم/جمـال بن حبيـب القري�شــي
الرائد/فـهـد بن �ســــيـف الـحـو�ســـنـي

مدير التحرير

النقيب/هـالل بن حممــد الـحرا�صـي

�إدارة التحرير

املالزم/نـبـهـان بن �سلـطان الــحــارثـي
الـرقيب/زكريـا بـن �سالـم الــ�صـبحـي
ال�ضابط املدين/ثريا بنت حمود العي�سرية

حترير مو�ضوعات اللغة االجنليزية
النقيب�/أحمــد بن جعـفـر ال�صارمــي
النقيب/عبداهلل بن �سعيـد الـحارثي
ال�ضابط املدين/ب�شري عبدالدائم ب�شـري

الإخراج والتنفيذ

الوكيل �أول/يو�سف بن بهادر البلو�شــــي

موقع �شرطة ُعمان ال�سلطانية

على ال�شبكة العالـمية للمعلومات }الإنرتنت{
www.rop.gov.om

85

الت�صوير

الرقيب �أول/مـحـمـد بن �صالـح الـقرنـــي
الرقيب/يــا�ســر بن عـلـــي ال�ضـنــكــــــــي
العريف�/ســــالــم بن يعـقــوب الدفاعـــي

أخبار الشرطة
السلطنة
أخبار

مرا�ســـيـــــــــم �ســلـطـانـيـــــــة
مر�سوم �سلطاين رقم ( ) 2013 / 2

ب�إن�شاء كلية الدفاع الوطني و�إ�صدار نظامها
مر�سوم �سلطاين رق��م (  ) 2013 / 2ب�إن�شاء كلية
الدفاع الوطني و�إ�صدار نظامها نحن قابو�س بن �سعيد
�سلطان عمان .بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101وب��ن��اء على
تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنا مبا هو �آت:
املادة الأوىل :تن�ش�أ كلية للدرا�سات اال�سرتاتيجية يف
جمايل الأم��ن والدفاع ت�سمى “ كلية الدفاع الوطني”
تتبع وزارة ال��دف��اع ويكون مقرها مع�سكر بيت الفلج
مبحافظة م�سقط ويعمل يف �ش�أنها بالنظام املرفق.
املادة الثانية:تتمتع كلية الدفاع الوطني بال�شخ�صية
االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري وترتبط �أكادمييا
بجامعة ال�سلطان قابو�س.
امل��ادة الثالثة:ي�صدر ال��وزي��ر امل�����س���ؤول ع��ن �ش�ؤون
الدفاع النظام الداخلي لكلية الدفاع الوطني واللوائح
والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام النظام املرفق
امل���ادة الرابعة:ين�شر ه��ذا امل��ر���س��وم يف اجل��ري��دة
الر�سمية ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صدر يف  25 :من �صفر �سنة  1434هـ
املوافق  8 :من يناير �سنة 2013م

مر�سوم �سلطاين رقم () 2013 / 3

ب�إن�شاء الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف
م���ر����س���وم ���س��ل��ط��اين رق����م () 2013 / 3ب���إن�����ش��اء
ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل���ل���دف���اع امل�������دين والإ�����س����ع����اف
ن����ح����ن ق����اب����و�����س ب�����ن ����س���ع���ي���د ����س���ل���ط���ان ع���م���ان
بعد االط�لاع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر
6
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ب��امل��ر���س��وم ال�سلطاين رق��م  96/ 101وع��ل��ى ق��ان��ون
ال�شرطة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90 / 35
وعلى قانون الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  91/ 76وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 91/ 89
باعتماد الهيكل التنظيمي ل�شرطة عمان ال�سلطانية
وع��ل��ى ن��ظ��ام الهيئات وامل���ؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رق��م  91/ 116وب��ن��اء على ما
تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنا مبا هو �آت:
امل��ادة الأوىل :تن�ش����أ مبوج���ب ه���ذا املر�س���وم هيئ���ة
ت�سمى “الهيئة العام���ة للدفاع املدين والإ�سعاف ” تتمتع
بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري وتتبع
�شرطة عمان ال�سلطانية.
املادة الثاني��ة :يكون مقر الهيئة العامة للدفاع املدين
والإ�سع���اف حمافظ���ة م�سق���ط ويج���وز �إن�شاء ف���روع لها
بال�سلطنة بقرار من رئي�سها.
امل��ادة الثالث��ة :ي�صدر بنظ���ام الهيئة العام���ة للدفاع
املدين والإ�سعاف مر�سوم �سلطاين.
املادة الرابعة :ت����ؤول �إىل الهيئة العامة للدفاع املدين
والإ�سعاف االخت�صا�صات واملخ�ص�صات والأ�صول الثابتة
واملنقول���ة وال�سج�ل�ات واحلق���وق وااللتزام���ات اخلا�صة
ب���الإدارة العامة للدفاع امل���دين ووحدة الإ�سعاف ب�شرطة
عم���ان ال�سلطاني���ة .ويكون �إعمال مقت�ض���ى الأيلولة وفقا
للآلية التي يتم االتف���اق عليها بني رئي�س الهيئة واملفت�ش
العام لل�شرطة واجلمارك.
امل��ادة اخلام�س��ة :ينق���ل �إىل الهيئ���ة العام���ة للدف���اع
امل���دين والإ�سع���اف املوظف���ون ب���الإدارة العام���ة للدفاع
املدين ووحدة الإ�سع���اف ب�شرطة عمان ال�سلطانية بذات
درجاتهم املالية و�أو�ضاعهم الوظيفية.
امل��ادة ال�ساد�سة :يلغى كل م���ا يخالف هذا املر�سوم �أو
يتعار�ض مع �أحكامه.

امل��ادة ال�سابعة :ين�شر ه��ذا املر�سوم يف اجلريدة
الر�سمية ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .

امل��ادة ال�ساد�سة:يرقى العميد عبداهلل بن علي بن
حمد احلارثي �إىل رتبة لواء ويعني رئي�سا للهيئة العامة
للدفاع املدين والإ�سعاف.
امل��ادة ال�سابعة:ين�شر ه��ذا امل��ر���س��وم يف اجل��ري��دة
الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .

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

�صدر يف  25:من �صفر �سنة  1434هـ
املوافق  8:من يناير �سنة  2013م

مر�سوم �سلطاين رقم ( )2013/ 4بتعيينات ع�سكرية
نحن قابو�س بن �سعيد �سلطان عمان .بعد االطالع على
النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين

مر�سوم �سلطاين رقم ()2013/ 5
ب�إجراء بع�ض التنقالت والتعيينات

�صدر يف  25 :من �صفر �سنة 1434هـ
املوافق  8 :من يناير �سنة 2013م

رقم  ،96/ 101وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 90/ 35
ب���إ���ص��دار ق��ان��ون ال�شرطة ،وعلى املر�سوم ال�سلطاين
رق��م  2013/ 2ب�إن�شاء كلية الدفاع الوطني و�إ�صدار
نظامها،وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/ 3ب�إن�شاء
الهيئة العامة للدفاع امل��دين والإ���س��ع��اف ،وب��ن��اء على
ماتقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنا مبا هو �آت:
املادة الأوىل:يعني اللواء الركن �سامل بن م�سلم بن
علي قطن �آمرا لكلية الدفاع الوطني.
املادة الثانية :يرقى العميد الركن مطر بن �سامل
بن را�شد البلو�شي �إىل رتبة ل��واء ويعني قائدا للجي�ش
ال�سلطاين العماين.
امل��ادة الثالثة:يرقــى العـ ـ ــميد الركـ ــن عـامر بن
�سامل بن مبارك العمري قائد قـ ـ ــوة ال�سلطان اخلا�صة
�إىل رتبة لواء.
املادة الرابعة :يرقى العميد �سليمان بن حممد بن
حمد احلارثي �إىل رتبة ل��واء ،ويعني م�ساعدا للمفت�ش
العام لل�شرطة واجلمارك لل�ش�ؤون الإدارية واملالية.
املادة اخلام�سة:يرقى العميد حمد بن �سليمان بن
مبارك احلامتي �إىل رتبة لواء ،ويعني م�ساعدا للمفت�ش
العام لل�شرطة واجلمارك للعمليات.

م��ر���س��وم �سلطاين رق��م ( )2013/ 5ب���إج��راء بع�ض
التنقالت والتعيينات نحن قابو�س بن �سعيد �سلطان
عمان بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،96/ 101وعلى قانون اخلدمة
املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2004/ 120
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رق��م  ،2008/ 32وب��ن��اء على م��ا تقت�ضيه
امل�صلحة العامة.
ر�سمنا مبا هو �آت:
امل��ادة الأوىل:ينق���ل الدكت���ور �سلط���ان ب���ن يعرب بن
قحط���ان البو�سعيدي م���ن �شرطة عم���ان ال�سلطانية �إىل
وزارة ال�صح���ة ب���ذات خم�ص�صات���ه املالي���ة والوظيفية،
ويعني م�ست�شارا لل�ش�ؤون ال�صحية بالدرجة اخلا�صة.
امل��ادة الثانية:ينق���ل جم���ال ب���ن ن�صي���ب ب���ن �سعيد
ال�شنف���ري م���ن �شرط���ة عم���ان ال�سلطاني���ة �إىل وزارة
اخلارجية ب���ذات خم�ص�صاته املالي���ة والوظيفية ومينح
درجة �سفري.
امل��ادة الثالثة:ين�ش���ر ه���ذا املر�س���وم يف اجلري���دة
الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صدر يف  25 :من �صفر �سنة 1434هـ
املوافق  8 :من يناير �سنة 2013م
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أخبار
الشرطة

جاللة السلطان يشمل برعايته السامية الكريمة

بتاري���خ 2012/1/1م تف�ضل ح�ض���رة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظ���م ف�شمل برعايته ال�سامية
الكرمي���ة املهرجان ال�سلطاين ال�سنوي ل�سباق اخليل الذي ينظمه �ش�ؤون البالط ال�سلطاين ممثال يف اخليالة ال�سلطانية
مبدينة العاديات بوالية ال�سيب.
ح�ض���ر املهرج���ان مبعية جاللته عدد م���ن �أ�صحاب ال�سمو ورئي�س���ا جمل�سي الدولة وال�شورى وال���وزراء وامل�ست�شارون
وق���ادة ق���وات ال�سلطان امل�سلحة و�شرطة عم���ان ال�سلطانية واملكرم���ون �أع�ضاء جمل�س الدولة و�أع�ض���اء جمل�س ال�شورى
وال���وكالء ور�ؤ�س���اء البعثات الدبلوما�سية املعتم���دون بال�سلطنة وعدد من �أع�ضاء ال�سلط���ة الق�ضائية وكبار ال�ضباط من
ع�سكريني ومدنيني.
وب���د�أت فق���رات املهرجان ف���ور و�صول جاللة ال�سلط���ان املعظم حيث عزف���ت مو�سيقى احلر����س ال�سلطاين العماين
ال�سالم ال�سلطاين.
8
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وت�ضمن املهرجان � 6أ�شواط خ�ص�صت  5منها للخيول
العربية الأ�صيلة و�شوط للخي���ول املهجنة الأ�صيلة ..ففي
ال�ش���وط الأول امل�سمى حمافظة م�سق���ط للخيول العربية
الأ�صيلة مل�سافة  1100مرت جاء يف املركز الأول احل�صان
“فازمن �س���ان” للخيال���ة ال�سلطانية ميتطي���ه الفار�س
�أن�س بن �سامل ال�سياب���ي وجاء يف املركز الثاين احل�صان
“اث�ي�ر” للخـ ــيال���ة ال�سلطاني���ة ومي ـ ــتطي���ه الفار����س
املعت�صم بن �سعي���د البلو�شي بينما جاء يف املركز الثالث
احل�ص���ان “قدير” م���ن اخليـ ـ ــال���ة ال�سلطانية وميتطيه
الفار�س حمد بن مبارك الوهيبي.
ويف ال�ش���وط الثاين امل�سمى �سب���اق حمافظة م�سندم
للخيول املهجنة الأ�صيلة مل�سافة  1600مرت جاء يف املركز
الأول احل�ص���ان “زين �شماردل” من اخليالة ال�سلطانية
ميتطيه الفار�س ا�سعد ب���ن علي ال�سيابي وجاء يف املركز
الث���اين احل�صان «اتالنتيك بري���ف” للخيالة ال�سلطانية
وميتطي���ه الفار����س يا�سر بن جميل ال�سني���دي بينما جاء
يف املرك���ز الثال���ث احل�صان “ام ــارت����س رود�شو” ملالكه
في�صل بن عبداهلل املزروعي.
�أم���ا ال�شوط الثال���ث امل�سمى �سب���اق حمافظة جنوب
ال�شرقي���ة للخي���ول العربي���ة الأ�صيلة مل�ساف���ة  1600مرت
والذي خ�ص�ص للخيل الأعلى ت�صنيفا يف مو�سم �سباقات
2013 /2012م فق���د فاز باملركز الأول احل�صان “مت�شو
بل���و” ملالكه حمم���د بن �سعود اخلليل���ي وميتطيه الفار�س
حمود بن حمد احلجري وجاء يف املركز الثاين احل�صان
“�شنكتك” ملالكه حمبوب بن حممد ها�شماين وميتطيه
الفار����س عامر بن �س���امل الغنيمي وجاء يف املركز الثالث
احل�ص���ان “كري����س �س���وا” ملالك���ه خالد ب���ن حممد بن
خ�سروزمان وميتطيه الفار�س ماهر بن جمعة البلو�شي.
ويف ال�ش���وط الراب���ع امل�سم���ى �سباق حمافظ���ة ظفار
للخي���ول العربي���ة الأ�صيل���ة مل�ساف���ة  1600م�ت�ر “ك�أ����س
الفيجن�ت�ري للفر�س���ان الهواة من خمتل���ف دول العامل”
ج���اء يف املرك���ز الأول الفر����س “دي جوال” م���ن اخليالة
ال�سلطاني���ة وميتطيه���ا الفار����س را�ؤول ديجا�س وجاء يف
املركز الثاين احل�صان «�سكاري” من اخليالة ال�سلطانية
وميتطي���ه الفار����س جيمي فل�ي�ن وجاء يف املرك���ز الثالث
احل�ص���ان “واث���ق” م���ن اخليال���ة ال�سلطاني���ة وميتطيه
الفار�س احمد بن �سيف احل�ضرمي. .
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�أم���ا يف ال�ش���وط اخلام�س امل�سمى �سباق حمافظة �شمال الباطنة للخيول العربية الأ�صيلة مل�سافة  1100مرت فقد فاز
يف املرك���ز الأول الفر����س “ح�شيمة” للخيالة ال�سلطانية ميتطيها الفار�س فهد ب���ن عمر الرحبي وجاء يف املركز الثاين
احل�ص���ان “الكا�شف” من اخليالة ال�سلطانية ومتتطي���ه الفار�سة ازهار بنت �سيف الوردية بينما جاء يف املركز الثالث
احل�صان “العوام» من اخليالة ال�سلطانية وميتطيه الفار�س حمود بن حمد احل�سني.
ويف ال�ش���وط ال�ساد����س واالخري امل�سمى �سباق ح�صن ال�شموخ للخيول العربي���ة الأ�صيلة مل�سافة  2000مرت على ك�أ�س
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم نال املركز الأول احل�صان “اال�شرم” من �شرطة عمان ال�سلطانية وميتطيه
الفار����س ح�سن���ي بن مبارك احلجري وجاء يف املركز الثاين احل�صان «فيزير دي�س �سيد ري�س” من اخليالة ال�سلطانية
وجاء يف املركز الثالث الفر�س “كريم” من اخليالة ال�سلطانية وميتطيها الفار�س ان�س بن �سامل ال�سيابي.
وتخل���ل �أ�شواط املهرجان العديد من الفقرات املتنوعة التي انتظرها املهتمون بريا�ضات الفرو�سية وكانت من �أبرز
فق���رات املهرج���ان ا�ستعرا�ضات يف جر املدافع ومهارات الفرو�سية وا�ستعرا�ض لع���دد من خيول اجلمال اجلديدة التي
ان�ضمت �إىل اخليالة ال�سلطانية.
و�شارك���ت يف املهرجان فرق عاملية متخ�ص�صة يف ا�ستعرا�ض���ات الفرو�سية منها فرقة (البياف ترايو) الهولندية..
كما �شارك يف املهرجان الفريق الفرن�سي الفائز ببطولة العامل يف وثب اخليل (الفولتنج) با�ستعرا�ضات �شيقة يف وثب
اخليل وا�ستعرا�ض فرو�سية ذوي الإعاقة.
ويف نهاي���ة فعالي���ات املهرجان �شكلت جمي���ع الفرق امل�شاركة اللوح���ة اخلتامية ..بعد ذلك تف�ض���ل ح�ضرة �صاحب
اجلالل���ة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم بت�سليم ك�أ�س جاللته للفار�س ح�سني بن مبارك احلجري من �شرطة عمان
ال�سلطانية الفائز باملركز الأول يف ال�شوط ال�ساد�س وت�سليم الك�ؤو�س للفائزين باملراكز الأوىل يف جميع �أ�شواط ال�سباق
ثم عزف ال�سالم ال�سلطاين معلنا ختام احلفل.
بعد ذلك غادر موكب جاللة عاهل البالد املفدى مدينة العاديات يف حفظ اهلل ورعايته.
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شرطة عمان السلطانية تحقق انجازًا بطوليًا رائعًا في

حقق���ت �شرطة عم���ان ال�سلطانية اجنازا بطولي ًا رائع��� ًا يف املهرجان ال�سلطاين ال�سنوي ل�سب���اق اخليل الذي نظمه
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ممث ًال يف اخليالة ال�سلطانية مبدينة العاديات بوالية ال�سيب حيث ا�ستطاع الفار�س ح�سني بن
مبارك احلجري من وحدة �شرطة اخليالة احل�صول على املركز الأول وا�ستحق بذلك ك�أ�س جاللته.
وقد تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -بت�سليم
الك�ؤو�س للفر�سان الفائزين باملراكز الأويل يف خمتلف ال�سباقات.
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وسط إنجازات مشرفة . .
معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني
يرعى حفل شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي السنوي

بتاريخ 2013/1/5م �شهد ميدان اال�ستعرا�ض الع�سكري ب�أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة احتفال �شرطة
عمان ال�سلطانية بيومها ال�سنوي املجيد يف ا�ستعرا�ض ع�سكري رائع ج�سده طابور اخلريجني املكون من الدفعة التا�سعة
والع�شرين من الدار�سني اجلامعيني  ،والدفعة الثالثني من ال�ضباط التخ�ص�صيني  ،و�أفواج كبرية من ف�صائل ال�شرطة
امل�ستجدين وال�شرطة الن�سائية .
رعى االحتفال معايل الفريق �أول�/سلطان بن حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين بح�ضور عدد من �أ�صحاب
املعايل ال��وزراء وامل�ست�شارين ومعايل الفريق املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك والفريق الركن رئي�س �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة وقادة �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة والأجهزة الأمنية و�سعادة الدكتور ال�شيخ حمافظ الداخلية،
واملكرمني �أع�ضاء جمل�س الدولة و�أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وعدد من ال�ضباط و�ضباط ال�صف ب�شرطة
عمان ال�سلطانية و�شيوخ و�أعيان حمافظة الداخلية ..
بد�أت وقائع االحتفال بعزف مو�سيقى �شرطة عمان ال�سلطانية ال�سالم ال�سلطاين ،ثم ا�ست�أذن قائد الطابور معايل
الفريق �أول/وزي��ر املكتب ال�سلطاين لتفتي�ش ال�صف الأمامي من طابور اال�ستعرا�ض ،وم ّر اخلريجون �أمام املن�صة
الرئي�سية يف ا�ستعرا�ض ع�سكري بنظام امل�سري البطىء ،ثم قام راعي املنا�سبة بت�سليم اجلوائز على �أوائل اخلريجني
واخلريجات من ال�ضباط وف�صائل ال�شرطة امل�ستجدين .
و�ألقى معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين كلمة عبرّ فيها عن خال�ص امتنانه لت�شرفه برعاية احتفالية �شرطة
عمان ال�سلطانية التي حتظى بالرعاية واالهتمام ال�سامي من لدن ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم ،كما تقدم معاليه ب�صادق التهنئة جلميع منت�سبي �شرطة عمان ال�سلطانية قياد ًة و�إدار ًة وت�شكيالت ،كما هن�أ
راعي املنا�سبة اخلريجني من ال�ضباط وف�صائل ال�شرطة امل�ستجدين ..
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و�أكد معايل الفريق �أول وزير املكتب ال�سلطاين يف كلمته على حقيقة �أن ال�سلطنة واحة �أمن
و�أمان بف�ضل من اهلل وال�سيا�سة احلكيمة التي ينتهجها �سلطان البالد املفدى  ،والأدوار التي
ت�ضطلع بها �شرطة عمان ال�سلطانية والأجهزة الأمنية الأخرى حلفظ الأمن والنظام العام .
وخاطب معاليه جموع اخلريجني حاث ًا �إياهم بالتحلي ب�سجايا الإخال�ص والأمانة والتفاين
يف �أداء الواجب  ،و�أن يكونوا القدوة احل�سنة  ،ومتمنيا لهم التوفيق يف م�سريتهم العملية كعيون
�ساهرة وحرا�س �أوفياء ملكت�سبات هذا الوطن املعطاء .
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وعلى وقع معزوفة �سالم العلم قامت الدفعة التا�سعة والع�شرين من الدار�سني اجلامعيني بت�سليم راية �أكادميية
ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة للدفعة ال�ساد�سة والثالثني من طلبة كلية ال�شرطة ،ثم �أن�شد اخلريجون ن�شيد حماة
احلق ورددوا ق�سم الوالء ونداء الت�أييد ،ثم عزفت مو�سيقى ال�شرطة ال�سالم ال�سلطاين �إيذان ًا مبغادرة الطابور مليدان
العر�ض من �أمام املن�صة الرئي�سية بامل�سري العادي تتبعه كوكبة من فر�سان خيالة �شرطة عمان ال�سلطانية �إيذان ًا
بانتهاء مرا�سم التخريج.
من جانب �آخر قام معايل الفريق �أول�/سلطان بن حممد النعماين وزير املكتب ال�سلطاين بتقليد ميدالية اخلدمة
املمتازة لعدد من كبار �ضباط �شرطة عمان ال�سلطانية ،ثم التقطت ال�صور التذكارية  ،و�صافح راعي املنا�سبة الطاقم
التدريبي امل�شرف على الطابور ،وقام معايل الفريق/ح�سن بن حم�سن ال�شريقي املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك
بتقدمي هدية تذكار ّية ملعايل راعي احلفل.
ي�أتي احتفال �شرطة عمان ال�سلطانية بيومها املجيد و�سط �إجنازات م�شرفة توجتها باحل�صول على جائزة �أف�ضل
حمتوى الكرتوين عن نظام (حو�سبة املراكز) وجائزة �أف�ضل خدمة حكومية مقدمة للقطاع اخلا�ص عن نظام (الأحوال
املدنية الإ�صدار الثاين) بالإ�ضافة �إىل جناح �شرطة عمان ال�سلطانية يف توظيف �أعداد كبرية من ال�شباب العماين
الطموح ،و�إن�شاء وتطوير العديد من املن�ش�آت واملرافق واخلدمات بهدف جتويد م�ستوى الأداء يف جهاز ال�شرطة .

ابتهاج ًا مبنا�سبة اخلام�س من يناير يوم �شرطة عمان ال�سلطانية رعى معايل الفريق/ح�سن بن حم�سن ال�شريقي
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك حفل تكرمي عدد من منت�سبي �شرطة عمان ال�سلطانية حيث قام بتكرمي �أوائل ال�ضباط
اخلريجني  ،ثم �س ّلم ال�شهادات الدرا�سية لل�ضباط اخلريجني  ،وك ّرم ال�ضباط واملدربني امل�شرفني على تدريب دفعتي
ال�ضباط والف�صائل املتخرجة .
عقب ذلك قام معايل الفريق املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك بتكرمي عدد من كبار �ضباط �شرطة عمان
ال�سلطانية.
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املفت���ش العام لل�شرطة واجلمارك يوقع اتفاقية املرحلة الأوىل من م�شروع
�إن�شاء م�ست�شفى ال�شرطة اجلديد

بتاري���خ 2012/12/30م وقع معايل الفريق/ح�سن بن حم�سن ال�شريقي املفت����ش العام لل�شرطة واجلمارك مبكتبه
على اتفاقيـ ــة املرحلة الأوىل من م�شروع �إن�شاء م�ست�شفى �شرطة ُعمان ال�سلطانية اجلديد مبرتفعات املطار مع �شركة
الي�سك���و للتج ـ���ارة واملق ـ ــاوالت التي وق���ع عنها رئي�سها التنفيذي  ،وتت�ضمن االتفاقية �أعم���ال تهيئة الأر�ض املخ�ص�صة
لهذا امل�ست�شفى.
ي�أت���ي امل�شروع يف �إطار الإهتمام بتطوير اخلدم���ات الطبية يف �شرطة عمان ال�سلطانية  ،حيث من امل�ؤمل �أن ي�سهم
ه���ذا امل�ش���روع اله���ام ب�شكل فاعل يف تق���دمي الرعاية ال�صحية ملنت�سبي جه���از ال�شرطة مبا يتما�شى م���ع النمو املطرد
لأع���داد العامل�ي�ن يف �شرط���ة عمان ال�سلطاني���ة  ،كما يعد نقلة نوعي���ة ملواكبة التطور الذي ت�شه���ده ال�سلطنة يف جمال
اخلدمات ال�صحية .
ح�ض���ر توقي ـ ـ���ع االتف ـ ــاقية عدد من كبـ ـ ـ���ار �ضباط �شرطة عم���ان ال�سلط ـ ــانية  ،كما ح�ضره���ا م�س ـ ـ�ؤولو ال�شركة
املنفذة للم�شروع .

ويرت�أ�س اجتماع �صندوق تقاعد ال�شرطة
بتاري���خ 2012/12/29م تر�أ����س مع���ايل الفري���ق ح�س���ن بن حم�سن
ال�شريقي املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق
تقاع���د �شرط���ة عم���ان ال�سلطاني���ة اجتم���اع جمل����س �إدارة ال�صندوق .
وق���د نوق�ش خالل االجتماع العدي���د من املو�ضوعات املدرجة على جدول
الأعمال ومنها �سبل تعزيز املوارد املالية لل�صندوق وا�ستثماراته مبا يعود
بالنفع على املتقاعدين م���ن منت�سبي �شرطة عمان ال�سلطانية بالإ�ضافة
�إىل املوا�ضي���ع الأخ���رى املدرج���ة على ج���دول �أعماله واتخ���ذ القرارات
املنا�سبة ب�ش�أنها .
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الشرطة تفوز بجائزتين في مسابقة السلطان قابوس لإلجادة
في الخدمات الحكومية اإللكترونية 2012م.

بتاري���خ 2012/12/3م �أعلنت �أ�سم���اء امل�شاريع الفائزة بجائزة ال�سلطان قابو�س للإجادة يف اخلدمات احلكومية
الإلكرتونية  2012وذلك يف االحتفال الذي نظمته هيئة تقنية املعلومات مبركز جامعة ال�سلطان قابو�س الثقايف حتت
رعاي���ة معايل حممد بن الزبري م�ست�شار جاللة ال�سلطان ل�ش����ؤون التخطيط االقت�صادي ومب�شاركة ال�سري تيم برينرز
يل م�ؤ�س����س وخم�ت�رع الوي���ب ( )wwwوح�ضور عدد من �أ�صحاب املع���ايل وال�سعادة والر�ؤ�س���اء التنفيذيني ومدراء
العموم واملدراء بامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة.
م�شروعا تقدمت به���ا  30م�ؤ�س�سة
امل�ؤ�س�س���ات الفائ���زة وبل���غ عدد امل�شاري���ع امل�شاركة يف اجلائ���زة هذا الع���ام 57
ً
حكومي���ة وخا�صة ،وقد مت �إع�ل�ان �أ�سماء امل�ؤ�س�سات الفائزة وتكرميها فعلى م�ست���وى م�ؤ�س�سات القطاع احلكومي كان
ل�شرطة عمان ال�سلطانية �شرف احل�صول على جائزتني يف الإجادة يف اخلدمات احلكومية الإلكرتونية وهما :جائزة
�أف�ض���ل حمت���وى �إلكرتوين عن نظ���ام (حو�سبة املراكز) ،وجائ���زة �أف�ضل خدمة حكومية مقدم���ة للقطاع اخلا�ص عن
نظ���ام (الأح���وال املدنية الإ�صدار الث���اين) .بينما ح�صلت وزارة اخلدم���ة املدنية على جائزة �أف�ض���ل خدمة حكومية
�إلكرتوني���ة مقدمة من م�ؤ�س�سة حكومي���ة �إىل م�ؤ�س�سة حكومية عن نظام (مورد) ،ونالت وزارة الداخلية جائزة �أف�ضل
خدم���ة �إلكرتونية حكومي���ة مقدمة للمواطنني عن (النظ���ام االنتخابي لأع�ضاء جمل�س ال�ش���ورى واملجال�س البلدية).
ون���ال نظ���ام (ت���داول وحف���ظ الوثائ���ق) ل���وزارة التج���ارة وال�صناع���ة جائ���زة �أف�ض���ل خدم���ة حكومي���ة �إلكرتوني���ة
مقدم���ة ملوظف���ي احلكوم���ة ،يف ح�ي�ن ف���از موق���ع (بواب���ة �سلطن���ة عم���ان التعليمي���ة) ل���وزارة الرتبي���ة والتعلي���م
بجائ���زة �أف�ض���ل خدم���ة �إلكرتوني���ة لالت�ص���االت املتنقل���ة  ..كم���ا ح�صل���ت امل�ؤ�س�س���ة العام���ة للمناط���ق ال�صناعي���ة
عل���ى جائ���زة �أف�ض���ل م�ش���روع �إلك�ت�روين مف���رد ع���ن نظ���ام (�إدارة املناط���ق ال�صناعي���ة) ،وح�صل���ت وزارة
الق���وى العامل���ة عل���ى جائ���زة اجلاهزي���ة الإلكرتوني���ة ع���ن (اجلاهزي���ة الإلكرتوني���ة ل���وزارة الق���وى العامل���ة).
وعل���ى م�ست���وى القطاع اخلا�ص ذهبت جائزة �أف�ضل خدمة �إلكرتونية مقدم���ة من القطاع اخلا�ص للجمهور العام �إىل
م�ؤ�س�س���ة �إدارة املوان���ئ عن (دليل دخ���ول امل�ستخدم مل�ؤ�س�سة خدمات املوانئ) ،بينم���ا ح�صل بنك م�سقط على جائزة
�أف�ضل خدمة �إلكرتونية لالت�صاالت املتنقلة مقدمة من القطاع اخلا�ص عن نظام (البنك النقال).
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المفتش العام للشرطة والجمارك

يستقبل معالي رئيس القسم الخاص الماليزي
بتاري���خ 2012/12/26م ا�ستقبل معايل الفريق/
ح�سن ب���ن حم�سن ال�شريق���ي املفت�ش الع���ام لل�شرطة
واجلم���ارك  ،بالقيادة العام���ة لل�شرطة بالقرم معايل
رئي�س الق�سم اخلا�ص املاليزي.
ومت خ�ل�ال املقابل���ة تب���ادل الآراء ووجهات النظر
ح���ول العدي���د م���ن امل�سائ���ل ذات االهتم���ام امل�شرتك
والأم���ور التي م���ن �ش�أنه���ا الإ�سه���ام يف دعم جماالت
التعاون بني البلدين.

الشرطة تناقش مشاكل النقل البري والشاحنات
متهي���دا لو�ض���ع احلل���ول املنا�سب���ة اجتمع���ت بتاريخ
2012/11/11م جلن���ة النق���ل بغرف���ة جت���ارة و�صناعة
عم���ان بح�ض���ور الفريق �أول ح�سن ب���ن حم�سن ال�شريقي
املفت����ش العام لل�شرطة واجلم���ارك وبح�ضور �أع�ضاء من
جلنة النق���ل بغرفة جتارة و�صناعة عمان ومديري عموم
اجلمارك واملرور والت�أ�شريات واجلوازات ب�شرطة عمان
ال�سلطاني���ة وذل���ك مبقر القي���ادة العام���ة لل�شرطة .وقد
�أثرى االجتماع مبناق�شة املعوقات التي تواجه قطاع النقل
الربي ومن �أهمها املو�ضوعات املتعلقة بقانون الت�أ�شريات
ور�سومه���ا واملو�ضوع���ات املتعلق���ة باملراك���ز احلدودي���ة
واخلدم���ات الت���ي يج���ب توافره���ا يف كل منف���ذ حدودي
بال�سلطنة وبالتن�سيق م���ع اجلهات املعنية ،بالإ�ضافة اىل
نقاط التفتي����ش على ال�شاحنات الأجنبية داخل ال�سلطنة
ملراقبتها.كم���ا ناق�شت اللجن���ة مع مع���ايل املفت�ش العام
لل�شرطة واجلمارك ومديري العموم ،م�شكلة عدم التزام
�أ�صحاب ال�شاحنات باملوازين املو�ضوعة لل�شاحنات حيث

يقوم ع���دد من �أ�صحاب ال�شاحن���ات بو�ضع حمولة تزيد
عن احلمولة املق���ررة لل�شاحنة.وكذلك مت مناق�شة عدم
مالءمة مداخل وخمارج ال�شاحنات وارتفاعها ،مما قد
ي�ؤثر على ال�سالمة املرورية.
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شرطة عمان السلطانية . .
تستضيف االجتماع الثالث عشر لسلطات الحدود من الدرجة األولى بين السلطنة
والمملكة العربية السعودية .

عق���دت بتاري���خ 2012/11/24م �أعم���ال االجتماع الثالث ع�ش���ر ل�سلطات احلدود من الدرج���ة الأوىل مبحافظة
م�سق���ط بني ال�سلطنة واململكة العربي���ة ال�سعودية الذى ا�ستظافته �شرطة عم���ان ال�سلطانية خالل الفرتة من 27-24
نوفمرب املا�ضي.
وقد تر�أ�س جانب ال�سلطنة يف االجتماع اللواء الركن�/سامل بن م�سلم بن علي قطن م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة
واجلم���ارك (�آنذاك) فيما تر�أ����س جانب اململكة العربية ال�سعودية الفريق الركن/زميم بن جويرب ال�سواط مدير عام
حر�س احلدود.
وناق����ش االجتماع العديد من املو�ضوعات املدرجة على جدول الأعمال م���ن بينها ا�ستعرا�ض �أوجه العمل امل�شرتك
بني اجلانبني خالل الفرتة املا�ضية وتبادل الآراء التي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف تعزيز الأمن بني البلدين .
وعلى هام�ش االجتماع قام الوفد بزيارة املناطق احلدودية امل�شرتكة بني البلدين ال�شقيقني.

الشرطة -:
تش��ارك في االجتماع التحضيري ألصحاب المعالي والسعادة وكالء وزارات الداخلية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض

بتاريخ 2012/11/10م �شاركت �شرطة عمان ال�سلطانية يف االجتماع
التح�ض�ي�ري لأ�صح���اب املع���ايل وال�سع���ادة وكالء وزارات الداخلية بدول
جمل����س التعاون ل���دول اخلليج العربية ،مبدينة الريا����ض باململكة العربية
ال�سعودية و ا�ستمر ملدة يومني ،وقد تر�أ�س وفد ال�سلطنة يف هذا االجتماع
اللواء الركن�/سامل بن م�سلم بن علي قطن م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة
واجلمارك (�آنذاك).
اجلدي���ر بالذك���ر �أن االجتماع ناق�ش العديد م���ن املو�ضوعات املدرجة
على جدول الأعمال وذلك للتح�ضري لالجتماع احلادي والثالثني لأ�صحاب
ال�سمو واملعايل وزراء الداخلية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
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شرطة عمان السلطانية . .
لقاء تعريفيًا حول
بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تنضمان
ً
نظام إدارة الوثائق .

نظم���ت القيادة العامة ل�شرطة عمان ال�سلطانية مع هيئة الوثائ���ق واملحفوظات الوطنية لقاء تعريفي حول منهجية
العم���ل و�آلي���ات التك�شيف ع���ن الوثائق اخل�صو�صي���ة ،وذلك حتت رعاية الل���واء الركن�/سامل بن م�سل���م بن علي قطن
م�ساع���د املفت����ش العام لل�شرطة واجلمارك (�آنذاك) وبح�ضور �سع���ادة الدكتور/حمد بن حممد ال�ضوياين رئي�س هيئة
الوثائ���ق واملحفوظات الوطنية ،وي�أتي ذلك تطبيق ًا ملقت�ضيات املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/60املتعلق ب�إ�صدار قانون
الوثائق واملحفوظات.
جتدر الإ�شارة ب�أن هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية تقدم املتابعة والدعم الفني ب�صفة م�ستمرة ملختلف اجلهات
اخلا�ضع���ة لقان���ون الوثائق واملحفوظات من خالل هذه اللقاءات التعريفية التي تق���وم بها وذلك حر�ص ًا منها للتعريف
بنظام �إدارة الوثائق.
دورة في التخطيط االستراتيجي للمنظمة الوطنية إلدارة الحاالت الطارئة

بتاري���خ 2012/12/3م عقدت مبعهد تدريب ال�ضباط
حلقة عم���ل بعن���وان (التخطي��ط اال�سرتاتيج��ي للمنظمة
الوطني��ة لإدارة احل��االت الطارئ��ة) الت���ي ينظمها املكتب
التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع املدين
رع���ى االحتفال الل���واء الركن �سامل ب���ن م�سلم بن علي
قطن م�ساع���د املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك (�آنذاك)
نائب رئي�س اللجنة الوطنية للدفاع املدين مب�شاركة ممثلي
القطاعات وجمموعات العمل املنبثقة عنها.
وته���دف حلق���ة العم���ل باملع���ارف وامله���ارات املتعلق���ة
بالتخطي���ط واع���داد اخلط���ط اال�سرتاتيجي���ة لقطاع���ات
املنظوم���ة الوطني���ة مبختل���ف مكوناتها مبه���ام اال�ستعداد
واال�ستجاب���ة للحاالت الطارئه باال�ضاف���ة اىل بناء وتعزيز
القدرات الوطنية يف هذا املجال.
كمى تهدف املنظومة الوطنية لإدارة احلاالت الطارئة
اىل حماي���ة االرواح والبيئ���ة واملمتلكات م���ن خالل �أن�شطة

خمتلف���ة ترم���ي اىل احل���د م���ن املخاط���ر وتقلي���ل االث���ار
الناجمة عنها وتعزيز الوع���ي وامل�شاركة املجتمعية وتعزيز
القدرات واالمكاني���ات الوطنية �ضمانا لتحقيق اال�ستجابة
الفوري���ة والفاعلة وا�ستدامة احلف���اظ على النظام واالمن
الع���ام والعمل على ا�ستعادة الو�ض���ع االعتيادي واخلدمات
اال�سا�سية فور انتهاء احلاالت الطارئة
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الشرطة . .
تدشن اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
بتاري���خ 2012/1/12م احتفل���ت �شرط���ة عم���ان
ال�سلطاني���ة بتد�ش�ي�ن الإدارة العامة ملكافح���ة املخدرات
وامل�ؤث���رات العقلية ،تنفيذ ًا لقرار مع���ايل الفريق/ح�سن
بن حم�س���ن ال�شريقي املفت�ش الع���ام لل�شرطة واجلمارك
رق���م 2012/80م القا�ضي ب�إن�ش���اء �إدارة عامة ملكافحة
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية واعتماد هيكلها التنظيمي.

اجلنائي���ة ،واختتم احلفل ب�إقام���ة عر�ض ملداهمة نفذته
قي���ادة �شرطة امله���ام اخلا�ص���ة ووحدة �شرط���ة اخليالة
(الكالب ال�شرطي���ة) والإدارة العامة ملكافحة املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية.

رع���ى حفل التد�شني الذي �أقي���م مببنى كلية احلقوق
ال�ساب���ق بالوطي���ة �سع���ادة الدكت���ور حمم���د ب���ن �سي���ف
احلو�سني وكي���ل وزارة ال�صحة لل�ش����ؤون ال�صحية رئي�س
اللجن���ة الوطني���ة ل�ش�ؤون املخ���درات وامل�ؤث���رات العقلية،
وقد مت عر�ض فيلم عن واقع املخدرات بال�سلطنة وجهود
الإدارة العامة ملكافحة املخ���درات وامل�ؤثرات العقلية ،ثم
�ألقى �أحد ال�شعراء ق�صيدة �شعرية عن املخدرات.
وبعد ذلك قام راعي احلفل واحل�ضور ب�أخذ جولة يف
املعر�ض التوعوي امل�صاحب للحفل ،و�شاهد بعدها عر�ض
لإجراءات �ضبط ق�ضية خمدرات من قبل الإدارة العامة
ملكافحة املخدرات وامل�ؤث���رات العقلية وب�إ�سناد من فريق
م�سرح اجلرمية ب���الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات
مؤتمر صحفي باإلدارة العامة للمرور

يف �إطار اجلهود التي تبذلها �شرطة عمان ال�سلطانية
ممثل���ة يف الإدارة العام���ة للم���رور للح���د م���ن احلوادث
املرورية عقد العميد.مهند�س /حممد بن عو�ض الروا�س
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مدي���ر ع���ام امل���رور ب�شرط���ة عم���ان ال�سلطاني���ة بتاريخ
2012/12/31م مبعه���د ال�سالم���ة املروري���ة بال�سي���ب
م�ؤمت���ر ًا �صحفي��� ًا يك�ش���ف من خالل���ه تفا�صي���ل املرحلة
القادم���ة م���ن الإجراءات واجله���ود الت���ي تبذلها �شرطة
عم���ان ال�سلطانية لتحقي���ق مزيد من ال�سالم���ة املرورية
ومتطلبات املرحلة القادمة من تعديالت يف قانون املرور
والئحته التنفيذي���ة ون�شر �أجهزة �ضبط ال�سرعة و�أجهزة
مراقب���ة الإ�ش���ارات ال�ضوئي���ة املرورية والفري���ق املكلف
بزي���ادة املراقبة املروري���ة و�ضبط ال�سرع���ات العالية يف
خمتلف ط���رق ال�سلطن���ة  ،وكذلك ت�سلي���ط ال�ضوء على
م�ؤ�ش���رات �إح�صائي���ات احل���وادث املروري���ة ومقارنته���ا
بالإح�صائيات الدولية ونظام احت�ساب النقاط  ،وغريها
من املوا�ضيع ذات ال�صلة باملرور.

حلقة عمل لكبار قادة الشرطة
بمعهد تدريب الضباط

نظ���م معهد تدريب ال�ضباط م�ؤخرا حلقة عمل لكب���ار قادة ت�شكيالت �شرطة عمان ال�سلطانية حول التفاو�ض
اجلنائي والإرهابي و�أهميته يف �إدارة الأزمات والتعامل مع حوادث احتجاز الرهائن.
وته���دف احللقة �إىل تنمية املع���ارف با�سرتاتيجيات التفاو�ض وكيفية اتخاذ القرار يف �إدارة الأزمات وحتديد
الأولوي���ات من خالل ما ت�ضمنت���ه احللقة من حماور رئي�سية �أهمها �أ�س�س ومفاهي���م ومراحل التفاو�ض اجلنائي،
وكي���ف ومت���ى يبد�أ التفاو�ض و�آلياته ،وكيفية اتخاذ الق���رار يف �إدارة الأزمات وتفعيل دور التفاو�ض ،وقد مت خالل
احللقة عر�ض مناذج واقعية حلوادث التفاو�ض اجلنائي والإرهابي.
شرطة عمان السلطانية تشارك في االجتماع الواحد والثمانين للمنظمة
الدولية للشرطة الجنائية ( اإلنتربول ) في روما

�شارك���ت �شرط���ة عمان ال�سلطانية ممثل��� ًة يف الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائي���ة يف االجتماع الواحد
والثمانني للمنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول) والذي عقد مبدينة روما باجلمهورية الإيطالية خالل الفرتة
من � 5إىل  8نوفمرب مب�شاركة ( )190دولة.
تر�أ�س وفد ال�سلطنة يف هذا االجتماع العميد/عبداهلل بن علي احلارثي مدير عام التحريات والتحقيقات اجلنائية
ب�شرطة عمان ال�سلطانية (�آنذاك) و املقدم�/أحمد بن بخيت ال�شنفري مدير �إدارة االت�صال لل�شرطة العربية والدولية
(�إنرتبول م�سقط).
وق���د ناق�ش االجتماع العديد م���ن املو�ضوعات املدرجة على جدول الأعمال ال �سيم���ا املتعلقة بالتعاون والتن�سيق بني
ال���دول الأع�ضاء يف املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية ،واملظاهر اجلدي���دة للعنف يف الع�صر احلديث ،والنهج العاملي
ل�ضبط احلدود الدولية ب�شكل متكامل ،ومكافحة اجلرمية املنظمة والإرهاب الدويل ،والت�صدي لالجتار بال�سلع الغري
م�شروعة ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز دور الإنرتبول يف جمال ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة ،ومناق�شة مبادرة
الإنرتبول حلماية الرتاث الثقايف ،وم�ستجدات �إن�شاء جممع الإنرتبول العاملي للتكنولوجيا واالبتكار يف �سنغافورة.
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الشرطة تشارك في مؤتمر قادة الشرطة العرب

�شاركت �شرطة عمان ال�سلطانية يف امل�ؤمتر ال�ساد�س والثالثني لقادة ال�شرطة واالمن العرب الذي عقد بالعا�صمة
اجلزائرية اجلزائر خالل الفرتة من  2012/12/10-9وقد ترا�س االجتماع العميد جمال بن ن�صيب ال�شنفري مدير
عام العمليات (�آنذاك) واملقدم علي املربوعي مدير عام االحوال املدنية والنقيب �سامل البلو�شي من االدارة العامة
للعميات والنقيب حممد البادي من ادارة العالقات العامة ,وقد ناق�ش امل�ؤمتر عدة اعمال منها مناق�شة تو�صيات
امل�ؤمتر اخلام�س والثالثني وا�ستعرا�ض بع�ض التجارب االمنية املتميزة والتعاون بني اجهزة ال�شرطة ومنظمات املجتمع
املدين ل�ضمان حقوق االن�سان ,ومرئيات الدول االع�ضاء ب�ش�أن تطوير اداء االعالم االمني العربي واظهار ال�صورة
االيجابية لرج ـ ــل االم ـ ــن العربي يف و�سـ ــائل االعالم  ,ا�ضافة اىل التحديات االمنية التي تواجه اجلاليات العربية
يف املهجر ...

معهد تدريب الضباط
ينظم دورة تدريبية في
مجال القرصنة البحرية

ب����د�أت ب��ت��اري��خ 2012/11/10م مب��ع��ه��د ت��دري��ب
ال�ضباط دورة التدريب يف جمال القر�صنة البحرية يف
�إط��ار م�شروع ( ( )EVEXIمبادرة ا�ستغالل الأدل��ة)
22
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وال���ذي نفذها املعهد بالتعاون م��ع الإدارة الفرعية
لتن�سيق �ش�ؤون املكاتب املركزية الوطنني يف �إقليم ال�شرق
الأو�سط و�ش ـ ــمال �أفريقيا ،وقد �شارك يف الدورة والتي
ا�ستمـ ـ ــرت مل��دة خم�سة �أي��ام ع��دد من �ضباط �شرطة
ع��م��ان ال�سلطانية ،وع���دد م��ن م ـ ــوظفي امل�ؤ�س�سات
احلكومية الأخرى.
وقد مت خالل اليوم الأول من الدورة مناق�شة وتعريف
جرمية القر�صنة البحرية ،واجلوانب القانونية الدولية
يف مكافحة القر�صنة البحرية ،والو�سائل التي يتبعها
الإنرتبول ملكافحة القر�صنة البحرية.
وه��دف��ت ال�����دورة �إىل ت��وف�ير ت��دري��ب ���ش��ام��ل على
التحقيقات يف جمال القر�صنة البحرية ،و�شرح اجلوانب
القانونية ال��دول��ي��ة ،و�إدارة م�سرح اجل��رمي��ة ،وكيفية
ا�ستخدام �أدوات الإن�ترب��ول و�أح��دث التقنيات لإج��راء
ا�ستجواب للمتورطني يف جرائم القر�صنة البحرية حيث
تعترب �سلطنة عمان �شريك ًا رئي�سي ًا ملنظمة الإنرتبول يف
جمال مكافحة القر�صنة البحرية.

أسبوع النزيل الخليجي الموحد

تحت شعار ( أسرتي بين أيديكم ) . .

بتاريخ 2012/12/9م بد�أت فعاليات �أ�سبوع النزيل اخلليج املوحد الذي ينظم لأول مرة حتت �شعار (�أ�سرتي بني
�أيديكم) ،وقد ا�ستعدت ال�سلطنة ممثلة يف الإدارة العامة لل�سجون ب�شرطة عمان ال�سلطانية مع �شقيقاتها دول جمل�س
التعاون لالحتفال بهذه املنا�سبة والتي �أ�ستمرت حتى الثاين ع�شر من �شهر دي�سمرب ،ب�إقامة العديد من الفعاليات
واملنا�شط مب�شاركة عدد من ال�ضباط من دول جمل�س التعاون اخلليجي من العاملني يف جمال امل�ؤ�س�سات العقابية
والإ�صالحية بهدف تبادل اخلربات بني العاملني يف هذا املجال حيث قام ال�ضباط الزائرين مب�شاركة �أخوانهم يف
ال�سلطنة الربامج والفعاليات التي نظمتها الإدارة العامة لل�سجون ب�شرطة 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�ض منتجات نزالء ال�سجن املركزي الذي نظمته الإدارة العامة لل�سجون و�شاركت فيه وزارة
التنمية االجتماعية وا�شتمل املعر�ض على ركن ملعر�ض املنتجات احلرفية والفنية واملالب�س وامل�شغوالت الن�سوية وركن
لدار �إ�صالح الأحداث وما تقدمه الإدارة العامة لل�سجون من خدمات كالتوعية ب�أ�ضرار املخدرات واخلدمات الطبية
املقدمة للنزالء وركن اال�ست�شارات الأ�سرية التابع لوزارة التنمية االجتماعية.
كما التقى العميد  /حميد بن خليفة اخلب�شي مدير عام ال�سجون مببنى القيادة العامة لل�شرطة بالقرم بالوفود
اخلليجية امل�شاركة يف فعاليات الأ�سبوع ،وقد مت خالل اللقاء تقدمي عر�ض مرئي عن الإدارة العامة لل�سجون وا�ستعرا�ض
فعاليات �أ�سبوع النزيل اخلليجي الأول.
ويهدف �أ�سبوع النزيل �إىل ت�سليط ال�ضوء على النزيل و�أ�سرته بهدف االهتمام بهم من قبل خمتلف قطاعات
وم�ؤ�س�سات املجتمع و�إبراز اجلهود التي تقوم بها امل�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية بدول املجل�س يف �سبيل ت�أهيل
و�إ�صالح النزالء وت�سليط ال�ضوء على الق�ضايا وامل�شاكل التي يعاين منها النزالء وتوعية املجتمع ب�ضرورة االهتمام
بالنزيل و�أ�سرته والأخذ بيده بعد الإفراج عنه و ت�شجيع النزيل على امل�شاركة يف الأن�شطة املختلفة داخل ال�سجن .
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الشرطة تستقبل
دفعات جديدة من
الشرطة المستجدين

ا�ستقبل���ت مراكز التدري���ب ب�شرطة عم���ان ال�سلطانية
دفعات جديدة من املواطنني امللتحقني بجهاز ال�شرطة
بعد �أن انهوا كافة الإجراءات وخ�ضعوا للتقييم واجتازوا
جميع املراحل مبا فيها املقابالت والفح�ص الطبي.
اجلدي���ر بالذك���ر �أن مناه���ج املتدرب�ي�ن ي�شتم���ل عل���ى
املع���ارف الأ�سا�سي���ة يف عل���وم ال�شرط���ة والقان���ون
والإ�سعاف���ات الأولية بالإ�ضاف���ة �إىل التطبيقات العملية
وبعد اجتيازهم لفرتة التدريب اال�سا�سي يتم احلاقهم
بربامج تدريبية على ر�أ�س العمل .

الشرطة<<..

تشارك في اجتماعي لجنتي االتحاد الجمركي
والقانون الجمركي الموحد بالقاهرة

�شاركت �شرطة عمان ال�سلطانية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك يف �أعمال االجتماع الـ  23للجنة االحتاد اجلمركي
العربي الذي عقد مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية يف القاهرة مب�شاركة ممثلي وزارات االقت�صاد والأجهزة
اجلمركية العربية.
وقد ناق�ش االجتماع العديد من املو�ضوعات املدرجة على جدول االعمال من بينها مناق�شة ا�ستكمال متطلبات
�إطالق االحتاد اجلمركي العربي املقرر عام  2015وما مت �إجنازه .كما بحث االجتماع �أي�ضا مو�ضوع القيمة امل�ضافة
وا�ستكمال مناق�شة درا�سة احل�صيلة اجلمركية التي يجري متابعتها وتعديلها �إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض تقارير كل من
جلنة التعريفة اجلمركية املوحدة وجلنة القانون اجلمركي العربي املوحد  ,وقد مثل وفد الإدارة العامة للجمارك يف
هذا االجتماع كل من :املقدم� /سعيد بن خمي�س الغيثي وال�ضابط مدين /عبداهلل بن حممد اجلرواين.
كما �شاركت الإدارة العامة للجمارك يف االجتماع الثامن ع�شر للجنة القانون اجلمركي العربي املوحد والذي عقد
مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.
وقد بحث االجتماع نقطتني �أ�سا�سيتني وهما اجلانب اخلا�ص بالتعريفات اجلمركية املوجودة يف القانون واملتعلقة
بالقيمة اجلمركية وكيفية احت�سابها ،كما بحث �أي�ضا حتديد املخالفات اجلمركية والغرامات او العقوبات املنا�سبة
لتلك املخالفات ,وقد مثل الإدارة العامة للجمارك يف االجتماع كل من ال�ضابط مدين /علي بن عبدالرحمن القا�ضي
وال�ضابط مدين /بدر بن عبداهلل ال�شيدي.
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دراسات قانونية

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�ين خمت�صتني بالدعوى
العمومي��ة هما م�أمورو ال�ضب��ط الق�ضائي،الذين من بينهم
رج��ال ال�شرطة ،واالدعاء الع��ام .وتخت�ص اجلهة الأوىل
بجم��ع اال�ست��دالالت (، )1يف ح�ين تخت���ص الثاني��ة ،من
حيث املبد�أ ،بالتحقيق االبتدائي(.)2

الدكتور مزهر جعفر عبيد *
�أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة
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ونتيج��ة الختالف طبيعة عمل كل جه��ة ،اختلف �أثر كل
منهم��ا على حق��وق وحريات الأف��راد ،ولذل��ك كانت �سمة
�إج��راءات اال�ست��دالل ع��دم ت�ضمنه��ا �أي م�سا���س بحقوق
وحريات الأف��راد �إال ا�ستثناء(،)3وهذا خالف �إجراءات
التحقي��ق(� ،)4إذ �أن م��ا يغل��ب عليه��ا ه��و امل�سا���س بتل��ك
احلقوق.

واال�ستثن���اء ال���ذي �أورده امل�ش���رع ،عل���ى �إج���راءات
اال�ستدالل،وال���ذي كان م���ن نتيجت���ه �أن يك���ون لتل���ك
الإج���راءات �أثرها يف امل�سا�س بحق���وق وحريات الأفراد،
ق���د ح���دده يف حالت�ي�ن؛ الأوىل تتعل���ق بحال���ة مو�ضوعية
يواجهه���ا م�أمور ال�ضب���ط الق�ضائي ،وه���ي حالة التلب�س
باجلرمية،عن���د مبا�شرته لتلك الإج���راءات ،وفيها تكون
�صالحيات���ه م�ستمدة من القانون مبا�شرة .والثانية حالة
ينت���دب فيها م�أم���ور ال�ضب���ط الق�ضائي للقي���ام ب�إجراء
حتقيق���ي مع�ي�ن �أو �أكرث ،ويكون ذلك �إم���ا بناء على حالة
مو�ضوعي���ة فر�ضت عليه اال�ستعانة باالدعاء العام للقيام
ب�إجراءاته،فيطل���ب من���ه الأذن للقي���ام ب�إج���راء �أو �أكرث
من تل���ك الإجراءات ،كالتفتي����ش(� )5أو القب�ض(� ،)6أو
�أن القي���ام ب�أح���د الإجراءات التحقيقية ق���د جاء امتثا ًال
لأم ٍ���ر �ص���ادر �إليه م���ن االدع���اء العام ذات���ه( ،)7وذلك
ب�سبب �ضرورات التحقيق ،وخا�صة عندما تكون الدعوى
بني يدي���ه ،وعنده���ا ي�ستمد م�أم���ور ال�ضب���ط الق�ضائي
�صالحيته من قرار االدعاء العام.
ومب���ا �أنن���ا نتكل���م ع���ن حال���ة التلب����س باجلرمي���ة
باعتباره���ا الواقع���ة الت���ي ي�ستم���د منها م�أم���ور ال�ضبط
الق�ضائي،و�سرنك���ز حديثن���ا هن���ا عل���ى رج���ل ال�شرطة
ح�صر ًا�،صالحيات���ه القانوني���ة الوا�سع���ة ،وذلك باتخاذ
الإج���راءات اال�ستثنائية،املق���ررة قانون��� ًا ،والتي ما كان
ل���ه اتخاذه���ا لوالها( ،)8ف����إن كالمنا �سي���دور ،ال حول
م���ا كان �سائد ًا من �صالحي���ات ا�ستثنائية ،ميكن و�صفها
بالتقليدي���ة ،نتيج���ة ال�ستق���رار تقييده���ا بنط���اق �ضيق،
�أ�سا�س���ه ا�ش�ت�راط �أن تك���ون عقوبة اجلنح���ة املتلب�س بها
ال�سج���ن مدة تزيد على ثالثة �أ�شه���ر ،و�إمنا �سيتناول �أثر
تعدي���ل عقوب���ة اجلنحة تلك يف املر�س���وم ال�سلطاين رقم
،)9(2011/96على مدى تلك ال�صالحيات.
وق���د ن�ص املر�س���وم ال�سلطاين رق���م  2011/96على
جملة م���ن التعدي�ل�ات ،كان م���ن بينها عقوب���ة اجلنحة
املتلب����س بها،حيث جاء في���ه ،فيما يتعلق بتل���ك العقوبة،
(�أوال :ي�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام ()63 ،53 ،48 ،42
م���ن قانون الإج���راءات اجلزائية امل�ش���ار �إليه الن�صو�ص

الآتي���ة :املادة ( : )42مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي يف حاالت
التلب����س باجلناي���ات واجلنح املعاقب عليه���ا بال�سجن �أن
ي�أم���ر بالقب�ض على املتهم احلا�ض���ر �إذا قامت �أدلة قوية
على ارتكاب اجلرمية ،ف����إذا مل يكن حا�ضرا جاز مل�أمور
ال�ضب���ط الق�ضائ���ي �أن ي�ص���در �أمر ًا ب�ضبط���ه و�إح�ضاره
ويثبت ذلك يف املح�ضر) .ومن هذا الن�ص يظهر �أن حالة
التلب����س باجلرمية تعد قائمة ،ول���و كانت عقوبة اجلنحة
املتلب�س بها ال�سجن الذي ال تزيد مدته على ثالثة �أ�شهر،
�أي مبجرد �أن تكون عقوبتها ال�سجن(.)10
و�إقرار مثل هذا املقدار من العقوبة للجنحة املتلب�س
بها ترتتب عليه نتيجة يف غاية الأهمية ،مفادها �أنه يجوز
حالي��� ًا لرجل ال�شرطة ،وب���دون �إذن من االدع���اء العام،
اتخ���اذ الإجراءات الت���ي مل يكن له اتخاذه���ا �سابقا� ،إال
ب�إذن���ه ،كالتفتي�ش �أو القب�ض �أو ال�ضبط والإح�ضار� ،أثناء
جمع اال�ست���دالالت ،ولو �أن اجلنحة متلب�س��� ًا بها .وبذلك
يكون هذا الن�ص املُعدل قد ا�ستحدث �صالحيات جديدة
لرجل ال�شرط���ة لها من القوة الت���ي ي�ستطيع من خاللها
فر�ض احرتام القانون.
و�أه���م م���ا �سنلق���ي ال�ض���وء علي���ه ،يف جم���ال تطبيق
تل���ك ال�صالحيات اجلديدة ،هو م���ا يتعلق باال�ستيقاف،
وا�ستدع���اء الأ�شخا�ص ،وال�ضب���ط واالطالع ،لبيان مدى
جواز ا�ستخدام رجل ال�شرطة ،وعموم ًا م�أموري ال�ضبط
الق�ضائ���ي ،القوة املتمثل���ة بالتفتي�ش والقب����ض وال�ضبط
والإح�ض���ار ،وغري ذل���ك من الإجراءات ،ب���دون �إذن من
االدعاء الع���ام ،يف �أي من تلك الوقائع ،لتكون دليل عمل
يف ما يتخذ من �إجراءات يف الوقائع الأخرى.
�أوال :ا�ستيقاف الأ�شخا�ص

اال�ستيقاف ،كما درج الفق���ه على تعريفه ،هو �إجراء
يتخ���ذه رجل ال�شرطة مبنا�سبة �سعي���ه للحفاظ على �أمن
وا�ستقرار املجتمع� ،إذ يكون له مبوجب ذلك �أن ي�ستوقف
�أي �شخ�ص و�ضع نف�سه مو�ض���ع الريبة وال�شك ،نتيجة ملا
�صدر عنه من ت�صرفات ،بغية الوقوف على حقيقة �أمره،
دون �أن يك���ون ذلك مقرونا با�ستخدام القوة ( ،)11ومن
هنا ا�ستبعدت �صفة القب�ض عنه.
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و�إذا كان املعن���ى ال�ساب���ق لال�ستيق���اف يو�ضح �أنه
ال يتعلق بجرمية معين���ة ا�ستدعت مبا�شرته ،ف�إنه يو�ضح
وبذات الوقت �أنه �إجراء م�شروع( .)12ونتيجة حلقيقته
الأخ�ي�رة كان م���ن اجلائ���ز �أن ترتت���ب علي���ه جرمي���ة،
وذل���ك يف احلال���ة التي مل ميتث���ل فيه���ا امل�ستوقف لطلب
رج���ل ال�شرطة ،ك�أن يرف����ض امل�ستوقف ت�سلي���م ما يثبت
�شخ�صيت���ه� ،أو �أن يغ���ادر امل���كان ال���ذي يتواجد فيه،غري
عابئ ب�أمر رجل ال�شرط���ة بالتوقف .وهنا يثور الت�سا�ؤل؛
ه���ل ب�إمكان رجل ال�شرط���ة �أن يقب�ض على امل�ستوقف؟ �أو
�أن يتخذ حياله �أي �إجراء �آخر ما�س باحلرية؟
وقب���ل الإجاب���ة على هذا الت�سا�ؤل ،ال ب���د من بيان �أن
امل�ستوق���ف يف � ٍأي من احلالتني وم���ا ي�شابههما قد ارتكب
�إحدى اجلرائم املتعلقة باالعتداء على ال�سلطات العامة،
وبالتحدي���د جرمي���ة مقاومة املوظفني،الت���ي ورد الن�ص
عليه���ا يف امل���ادة  1/171من قان���ون اجل���زاء ،لكونه قد
�أوقف ً
عم�ل�ا �شرعي ًا ،وذل���ك مبقاومته ال�سلبي���ة املتمثلة
بع���دم تنفي���ذ ما طلب���ه من���ه رج���ل ال�شرطة ،فق���د جاء
يف تل���ك امل���ادة القول ب�أن���ه ( كل مقاومة فعلي��� ًه كانت �أو
�سلبي���ة توقف عم ًال �شرعي ًا يقوم به �أحد املوظفني يعاقب
عليه���ا بال�سجن من ع�شرة �أيام �إىل �شهر وبالغرامة حتى
ع�شري���ن ري���ا ًال) وه ـ���ذا يعن���ي �أن امل�ستوقف ق���د ارتكب
جرمي���ة من ن���وع اجلنحة معاقب���ا عليه���ا بال�سجن ،مما
يرتت���ب على ذل���ك �أنه يع���د متلب�سا بارت���كاب اجلرمية،
وذل���ك وفقا للتعدي���ل الأخري رق���م  2011/59للمادة 42
من قانون الإجراءات اجلزائية
وخال�ص���ة ما تقدم �أنه ب�إمكان رجل ال�شرطةالقب�ض
على امل�ستوقف �أو تفتي�شه يف حالة رف�ضه االن�صياع لأمره،
بتنفي���ذ ما طلب من���ه ،كما ميكنه حج���زه مبوجب املادة
( )50املعدل���ة من قان���ون الإج���راءات اجلزائية(،)13
ولكن وفق ال�شروط التي بينتها تلك املادة.
وم���ن نافل���ة الق���ول بي���ان �أن امل�ستوق���ف يع���د كذلك
متلب�س��� ًا بارتكاب اجلرمية �إذا كانت مقاومته فعلية ،ك�أن
مينع رج���ل ال�شرطة من ر�ؤية �أو تدوين رق���م �سيارته� ،أو
حماول���ة منعه من التقرب من زمالئه ،الذين يت�صرفون
28
ينـــاير 2013م  -العدد 132

بعدم اتزان ،للوقوف على نوعية امل�شروبات �أو امل�سكرات
التي يتناولونها.
ويعترب امل�ستوق���ف متلب�س ًا بارتكاب اجلرمية مبجرد
مقاومته ال�سلبية �أو الفعلية لرجل ال�شرطة ،ومبعنى �آخر
�أي���ة مقــاومة لرجل ال�شرطة توقف عم ًال �شرعي ًا ،ويف �أي
�إجراء من الإجراءات القانونية التي يبا�شرها  ،وبالتايل
يج���وز لرجـ ـ���ل ال�شرط���ة �ساعته���ا ممار�س���ة الإجراءات
املا�س���ة باحلري���ة جتـ ـ ــاه���ه ،كالتفتي����ش �أو القب����ض �أو
ال�ضبط والإح�ضار.
ومن �أنواع تل���ك املقاومة ما ورد �أ�شار الن�ص �إليه يف
املادتني ( )44و  81من قانون الإجراءات اجلزائية .فقد
جاء يف املادة  44القول ب�أنه ( مع عدم الإخالل ب�أي ن�ص
وارد يف قان���ون �آخر ،ملن يقوم بتنفيذ القب�ض �أن ي�ستعمل
الق���وة الالزم���ة لتنفي���ذه والتغل���ب عل���ى كل مقاومة من
جانب املقبو�ض عليه �أو غريه  .).....وكما هو وا�ضح ف�إن
الن����ص ي�شري �إىل نوع من املقاومة ت�صدر من غري املتهم
( املقبو����ض عليه) ،وهذه املقاومة ،ال لب�س يف �إنها توقف
ً
عم�ل�ا �شرعي ًا ،وبذلك يكون (املق���اوم الغري) قد ارتكب
اجلـ ــرمي���ة املن�صو����ص عليه���ا يف امل���ادة  171من قانون
اجل���زاء( ،)14مما يجعـ ــله متلب�س��� ًا بارتكاب اجلرمية،
وه���ذا ين�شئ اجل���واز باتخـاذ رجل ال�شرط���ة الإجراءات
التحفظية �ضده .
ون�ص يف املادة  81على القول ب�أنه ( �إذا رف�ض �صاحب
امل�سك���ن �أو �شاغله متك�ي�ن م�أمور ال�ضب���ط الق�ضائي من
الدخول �أو قاوم دخوله جاز له �أن يتخذ الو�سائل الالزمة
القتحام امل�سكن وا�ستعمال القوة ح�سبما تقت�ضيه ظروف
احل���ال) .ووفق ًا لهذا الن�ص ،وبدالل���ة املادة  1/171من
قانون اجل���زاء ،يكون لرجل ال�شرط���ة �ضمن �صالحياته
ف� ً
ضال عن ا�ستخدام القوة �ضد املقاوم اتخاذ الإجراءات
التحفظي���ة امل�ش���ار �إليه���ا �آنف��� ًا جتاهه ،عل���ى اعتبار �أن
املق���اوم كان متلب�س��� ًا بارتكاب جرمي���ة مقاومة املوظفني
التي مبناها �أنه �أوقف عم ًال �شرعي ًا.

-2ا�ستدعاء الأ�شخا�ص

من واجبات رجال ال�شرط���ة �أثناء جمع اال�ستدالالت
عن اجلرمية �أن ي�سمعوا �أقوال من تكون لديهم معلومات
عن اجلرمية وفاعلها ،و�أن ي�س�ألوا املتهم بها( ،)15وهذا
بطبيع���ة احلال يتطل���ب منه���م ا�ستدعاء �أي م���ن �أولئك
لتثبي���ت �أقواله يف املحا�ضر املع���دة لذلك ،وقد يكون من
�ضمن من يتم ا�ستدع���ا�ؤه �أحد ال�شهود� ،أو املتهم ..فيثار
حينه���ا الت�سا�ؤل عن مدى �إمكاني���ة �إجبار امل�ستدعى على
احل�ضور ،يف حالة امتناعه عن تلبية �أمر رجل ال�شرطة؟
وق���د يبدو �أن هذا الت�سا�ؤل م���ن الب�ساطة مبكان ،لأن
ال���رد علي���ه ال يحتاج �إىل كث�ي�ر عناء ،فمما ه���و ثابت يف
الذه���ن �أن مي���زة �إج���راءات اال�ستدالل ،ب�ص���ورة عامة،
هي �أنها ال تنطوي عل���ى �أية و�سائل ق�سر �أو �إكراه (،)16
ولذلك تكون املح�صلة هي �أنه ال يجوز لرجل ال�شرطة �أن
يج�ب�ر ال�شاهد �أو غريه على احل�ضور �أمامه� ،إن مت رف�ض
�أم���ره باحل�ضور� .إال �أنه عند النظر �إىل هذا الرف�ض من
خ�ل�ال التعديل الأخ�ي�ر لعقوبة جرمية اجلنح���ة املتلب�س
به���ا ،يظهر �أن لهذا الت�سا�ؤل ما ي�ب�رره� .إذ �أن القول ب�أن
ال�شخ�ص يعد متلب�س��� ًا بارتكاب اجلنحة مبجرد �أن تكون
عقوبته���ا ال�سجنبموج���ب التعديل الأخري ،ي����ؤدي �إىل �أن
تك���ون الإجابة �أن���ه با�ستطاعة رجل ال�شرط���ة الذي يبلغ
�شخ�ص��� ًا باحل�ضور �إىل مركز ال�شرط���ة ل�سماع �أقواله�،أو
�س�ؤاله ع���ن اجلرمية املته���م بها ،ويبدي املب َل���غ امتناعه
ع���ن احل�ضور يف مواجهته ،دون ع���ذ ٍر م�شروع �أو مقبول،
�إجب���ار ذل���ك ال�شخ�ص عل���ى احل�ضور ،لكون���ه بامتناعه
ي�صب���ح متلب�سا بارت���كاب اجلرمية املن�صو����ص عليها يف
امل���ادة  171من قانون اجلزاء ،وه���ذا التلب�س ،كما بينا،
يجيز لرجل ال�شرطة القب�ض عليه ،ومن ثم �إح�ضاره �إىل
مركز ال�شرطة لتكملة الإجراءات ،وذلك وفق ًا للمادة 50
املعدلة من قانون الإجراءات اجلزائية.
وي�ض���اف �إىل م���ا تق���دم �أنه ب�إم���كان رج���ل ال�شرطة
�إجب���ار كل م���ن طل���ب لأداء ال�شهادة،عل���ى احل�ضور�،إذا

�أبدى امتناعه عن احل�ضور �أمامه ،وب�أعذار غري �شرعية
�أو غري مقبولة ،باعتب���اره متلب�س ًا باجلرمية ،التي ن�صت
عليها امل���ادة  188من قان���ون اجل���زاء� ،إذ �أن �أحد �أنواع
العقوب���ة الت���ي ن�صت عليه���ا هذه املادة ه���ي ال�سجن من
ع�شرة �أيام �إىل ثالثة �أ�شهر(،)17فقد جاء فيها (يعاقب
بال�سج���ن من ع�شرة �أي���ام �إىل ثالثة �أ�شه���ر �أو بالغرامة
م���ن ري���ال واح���د �إىل خم�سني ري���ال كل من طل���ب لأداء
ال�شهادة �أمام الق�ضاء �أو �أم���ام ال�سلطة الإدارية املوجلة
بالتحقي���ق وتخل���ف عن احل�ضور ب�أعذار غ�ي�ر �شرعية �أو
غ�ي�ر مقبولة) .وكما هو وا�ضح �أن عقوبة ال�سجن الواردة
يف ه���ذه امل���ادة كافي���ة م���ن حي���ث مقداره���ا جلع���ل من
يرتكب اجلرمي���ة املن�صو�ص عليها فيها ،يف ح�ضور رجل
ال�شرطة ،خا�ضع ًا للأحكام التي تقررها حالة التلب�س.
ومما يعزز هذا التطبيق هو �أن رجال ال�شرطة هم من
�أع�ضاء ال�سلطة الإدارية التي لها القيام بالتحقيق ،الذي
يق�ص���د به ،ال التحقيق االبتدائي ،و�إمنا التحقيق الأويل،
الذي يطلق �أحيانا على �إجراءات جمع اال�ستدالل(.)18
وكل هذا بغ�ض النظ���ر عما ن�صت عليه املادة الثانية من
قانون االدعاء العام(.)19
 -3ال�ضبط واالطالع

يراد بال�ضبط  :لزوم ال�شيء وحب�سه ،و�ضبط ال�شيء
و�ض َ
حفظه باحلزم(َ .)20
بط املتهم :قب�ض عليه(.)21
وعل���ى �ض���وء ذل���ك يك���ون �ضبط ال�ش���يء من قب���ل رجل
ال�شرطة ،جعله حتت �سيطرته.
ويق�ص���د باالط�ل�اع الر�ؤي���ة وامل�شاه���د ،والت�أكد من
طبيعة ال�شيء عموم ًا .وبه���ذا ف�إنه يختلف عن التفتي�ش،
فالأخري يراد به البح���ث عن �أدلة جرمية واقعة� ،أو دليل
مع�ي�ن بذاته عنها ،يف حني �أن االطالع يهدف �إىل الت�أكد
م���ن تطبيق ال�شروط التي يتطلبه���ا القانون ،و�أن ال يكون
هن���اك ما ي�شكل جرمية ،لذلك ف�أنه ال يتعلق بالبحث عن
�أدلة معينة عن جرمية مرتكبة.
وقد جاء الن����ص على ال�ضبط واالطالع  ،ك�صالحية
اعتيادي���ة لرج���ل ال�شرط���ة يف امل���ادة  94م���ن قان���ون
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الإجراءات اجلزائية بالق���ول ( مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي
�أن ي�أم���ر احلائ���ز ل�ش���يء ي���رى �ضبطه �أو االط�ل�اع عليه
بتقدمي���ه ،وي�سري عل���ى من يخالف ه���ذا الأمر الأحكام
املق���ررة جلرمي���ة االمتناع عن �أداء ال�شه���ادة) .من هذا
الن����ص يتبني �أنه لرج���ل ال�شرطة �أثن���اء قيامه بواجبات
حف���ظ النظام والأم���ن والآداب العام���ة والعمل على منع
اجلرائ���م(� ،)22أن ي�أم���ر �أي حائ���ز ل�ش���يء ت�سليم���ه ما
بحوزته� ،أو �أن ي�أمره بتمكينه من االطالع عليه .وتطبيقا
لذل���ك يكون من �صالحية رجل ال�شرط���ة� ،إن تعلق الأمر
مبركب���ة(� ،)23أن ي�أمر ب�ضبطها ،وذل���ك باقتيادها �إىل
مرك���ز ال�شرطة ،بهدف الت�أكد من حقيقة �أمرها ب�صورة
ً
تف�صي�ل�ا� ،أو �ضبط ما حتمله� ،أو ما يحمله �سائقها
�أكرث
ذاته،كم���ا �أن له االطالع على م���ا حتمله� ،أو على الأوراق
املتعلقة بها ،كم�ستند امللكية ،ورخ�صة القيادة وغري ذلك
من الوثائق .ويف احلالتني ال يعد الأمر تفتي�ش ًا ال للمركبة
وال لل�شخ����ص ،وهو م���ا �سبق بيانه قبل قلي���ل ،كما ال يعد
قب�ض���ا على من يق���ود املركبة .وبيان ذل���ك �أن الإح�ضار
�إىل مركز ال�شرطة كان موجها للمركبة ال ل�صاحبها من
حيث الأ�صل ،ومب���ا �أن املركبة كانت حتت قيادة �شخ�ص
كان م���ن الطبيعي �أن يت���وىل الأخري قيادته���ا �إىل مركز
ال�شرطة ،من جانب ،ولتربير �أو تو�ضيح ما يتعلق بها من
م�سائل لرجل ال�شرطة ،وذلك ل�صلته املبا�شرة بها.
وبن���ا ًء عل���ى ما تن����ص علي���ه امل���ادة � 94إ .ج ،يعاقب
ال�شخ����ص ال���ذي يخالف �أم���ر رجل ال�شرط���ة ،عندما ال
ميكن���ه م���ن �ضبط ما بحوزت���ه �أو االطالع علي���ه ،بعقوبة
جرمية االمتناع عن �أداء ال�شهادة .وعقوبة هذه اجلرمية
ق���د ورد الن����ص عليها يف املادة  188م���ن قانون اجلزاء،
وه���ي يف �إحدى �أنواعه���ا ،كما �سبق الق���ول ،ال�سجن من
ع�ش���رة �أيام �إىل ثالثة �أ�شه���ر ،وهذا يعني �أن من يخالف
�أم���ر رج���ل ال�شرطة ب�ضبط ال�ش���يء �أو االطالع عليه يعد
متلب�س ًا باجلرمية ،وبالتايل يكون لرجل ال�شرطة مبا�شرة
الإجراءات التي تبيحها حالة التلب�س �سالفة الذكر .
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دمج الخبرات بين

رجال الشرطة

الرائد/خليفة بن حامد الفرعي*
مكتب املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك

ال�سلطانية جيل �أك���د �صدق عزمه
ت�ض���م ُ�شرط���ة ُعم���ان ُ
ومثابرت���ه ون�شاطه وو�صل �إىل �أرق���ى امل�ستويات من �أجل
البن���اء والعط���اء فقد �أ�صبح ال���كادر الب�ش���ري يف جهاز
ال�شرط���ة حم���ل �إ�شادة اجلمي���ع ومنوذج��� ًا يحتذى به يف
الإن�ضباط وكفاءة الأداء وجودته.
ال�سلطانية خ�ل�ال الآونة
وق���د �أ�ستقبل���ت ُ�شرط���ة ُعم���ان ُ
الأخ�ي�رة �أفواج متتالي���ة و�أعداد متزايدة م���ن �أبناء هذه
الأر����ض الطيب���ة ليكمل���وا م�سرية م���ن �سبقوهم يف حمل
الأمان���ة وحف���ظ �أم���ن ه���ذا الوط���ن وحماي���ة منجزاته
واملحافظة على الأرواح و�صون الأعرا�ض ورعاية الأموال.

وبني هاتني الفئتني فارق من اخلربة الكبرية التي يحتاج
�إليه���ا رجال ال�شرطة حديثي العه���د يف العمل ال�شرطي،
فالأعم���ال املختلف���ة والواجب���ات املتعددة الت���ي ت�ضطلع
ال�سلطانية تتطل���ب ملمار�ستها ُقدرات
به���ا ُ�شرطة ُعم���ان ُ
ذهنية ومه���ارات �شخ�صية يف رج���ل ال�شرطة تعينه على
�أداء مهام���ه وال �شك �أن املمار�سات امليدانية والتطبيقات
العملية واملواقف العملياتي���ة هي امليدان الرحب واملجال
اخل�صب الت���ي ت�صقل ه���ذه املهارات والق���درات وت�ؤدي
�إىل �أت�ساع امل���دارك الفكرية وتفت���ح الطريق للتعامل مع
خمتلف الأحداث واحلوادث .
�إن اجلي���ل الواعد الذي �أن�ضم له���ذا العمل املقد�س على
اط�ل�اع بثقافات متع���ددة وايديولوجيات متنوعة وميتلك
مه���ارات خمتلف���ة يرجت���ي املجتم���ع منهم �آم���ال كبرية
وحتقي���ق وعود ًا كثرية لأداء الر�سال���ة ال�شرطية وبالتايل
ف�إن الأم���ر يتطلب منه���م مراقبة �ضمائره���م كما يجب
�أن يفع���ل وينظر �إليه���م كقدوة ح�سنة يف �ص���دق الأفعال
والأقوال والغرية على كرامة ُعمان و�سمعتها .
لذل���ك ف����إن الأمر يحت���م دم���ج �أ�صحاب اخل�ب�رات من
رجال ال�شرطة بالأفراد اجل���دد وهذه م�س�ؤولية تقع على
عاتق الر�ؤو�س���اء وبالأخ�ص �ضباط املراكز للقيام بتهيئة
بيئ���ة العمل التي ت�سهم يف حتقي���ق انتقال هذه اخلربات
وتوطي���د العالقة بني هات�ي�ن الفئتني والإ�ستف���ادة ب�أكرب
ق���در ممكن م���ن الكف���اءات الب�شري���ة لتحقي���ق اجلودة
ال�شامل���ة  ،و�إيج���اد �أف�ضــل الطرق لدم���ج هذه اخلربات
وتدريب رجال ال�شرطة على خمتلف الأعمال والواجبات
وت�أهيلهم مبختلف اجلوانب املعرفية والقانونية والإدارية
وتن�شي���ط الإبداع و�صو ًال لأعلى م�ستويات من الإجادة يف
العمل ال�شرطي .
* ماج�ستري يف القانون
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مقال

أخالقيات الوظيفة
�إن للأخالق �أهمية بالغة يف حياة الإن�سان � ،سواء
املوظف �أو غ�يره ملا لها من �أث��ر كبري يف �سلوكه وما
ي�صدر عنه من �أفعال ،ولأن �سلوك الإن�سان يف �أغلب
الأحيان يكون موافق ملا يف نف�سه من �صفات ومعاين،
حيث �أن الأخالق متثل ركن ًا �أ�سا�سي ًا يف حياة الإن�سان
ف���رد ًا وجماعة ،و���ض��رورة ال مناط عنها يف �سائر
املجتمعات .
وللأخالق يف الإ�سالم مكانة عظيمة ج��د ًا ،فهي لب
الإ�سالم ونواته التي البد منها فقد عني الإ�سالم
بالأخالق ب�شكل ع��ام ،كما �أن��ه عني ب�أخالق العمل
ب�شكل خا�ص.
املالزم �أول�/صالح بن �سعيد احلو�سني *
الإدارة الـعامة للـموارد البـ�شرية
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وتعترب �أخالقيات املوظف العام فرع ًا م�ستحدث ًا من
فروع علم الإدارة العامة حيث تتناول املبادئ واملفاهيم
ال�سلوكية التي يتعني �أن ينتهجها املوظف �أثناء �أداءه
لواجبات عمله ،و�أن يحافظ على �سمعة الوظيفة واملرفق
�أو املنظمة التي يعمل بها و�أن ين�أى بنف�سه عن �أي �سلوك �أو
عمل قد ي�ؤدي �إىل الإ�ساءة للوظيفة �أو املنظمة �أو الدولة
على نحو مبا�شر ًا �أو غري مبا�شر حيث �أن حتلي املوظف
ب�سلوك نظيف وتعامل �أخالقي راقٍ و�إخال�صه للأهداف
العامة �أ�صبح من ال�ضروريات من �أجل �أن ي�سهل على
مرافق الدولة �أداء وظائفها وواجباتها وخدماتها على
نحو ير�ضي املواطن واملقيم ،كما �أن��ه من الأهمية �أن
يكون حتلي املوظف بهذه الأخالقيات عن قناعة ور�ضا
ولي�س عن ق�سر وخوف .
مفهوم الأخالق -:

الأخ�ل�اق لغة ه��ي جمع ُ
(خ�� ُل��ق) وه��و ب�ضم اخل��اء
والالم وتعني ال�سجية والطبع  ،وامل��روءة والدين ،و�أما
(ا ُ
خل ُلق) يف ا�صطالح العلماء ،فقد عرفه الغزايل ب�أنه
( هيئة را�سخة يف النف�س ت�صدر عنها الأفعال ب�سهولة
وي�سر ،من غري حاجة �إىل فكر وروية).
و�أم���ا �أخ�ل�اق العمل �أو الوظيفة �أو املهنة ف�يراد
بها(جمموعه املبادئ واملثل والقيم الفا�ضلة التي حث
الإ�سالم على متثلها وااللتزام بها يف �أداء العمل �أو �أثناء
ممار�سته للوظيفة �أو املهنة حيث تطرقت معظم القوانني
�إىل الأخالقيات الوظيفية �أو املهنية التي يجب �أن يتحلى

( إنما األمم األخالق ما بقيت،
فإن هم ذهبت أخالقهم
ذهبوا ).

بها املوظف من �أجل �أن ي�ؤدي العمل املوكل �إليه بال�شكل
املطلوب والذي �سوف ي�ساهم ب�شكل �إيجابي يف تطوير
وازدهار املجتمع .
ومن �أمثلة �أخالق الوظيفة واملهنة -:

�أن ي���ؤدي املوظف واجبات وظيفته ومهامها املوكلة
�إليه بن�شاط متوخي ًا الأمانة والنـزاهة والدقة وب�أق�صى
ما لديه من �إمكانيات  ،و�أن ي�سعى من �أج��ل حتقيق
امل�صلحة العامة دون �سواها .
�إن قيام املوظف بتكري�س �أوق��ات ال��دوام الر�سمي
للقيام مبهام وواجبات وظيفته التي �أوكلت �إليه وعدم
القيام ب����أي ن�شاط ال يتعلق بواجباته الر�سمية لهو
من �ضمن �أ�سا�سيات �أخ�لاق الوظيفة �أو املهنة  ،ومن
الواجبات وامل�س�ؤوليات التي يجب �أن ي�سعى املوظف �إىل
القيام بها.
ي�سعى املوظف دائم ًا لتح�سني �أدائه وتطوير قدراته
املهنية والإط�لاع على �آخر امل�ستجدات يف جمال عمله
والدائرة �أو القيادة �أو الإدارة التي يعمل بها وامل�ساهمة
يف �إبداء املقرتحات التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل حت�سني
�أ�ساليب العمل ورفع م�ستوى الأداء وتوفري البيئة الآمنة
وال�صحية لهو مطلب �أخالقي مهم ومطلب ال غنى عنه .
�إن عدم الإ�ضراب عن العمل �أو حتري�ض الغري عليه،
واالمتناع عن �أي ت�صرفات �أو ممار�سات �أو �أعمال تنتهك
الآداب وال�سلوك احل�سن والذي ال ي�ستقيم مع ما تفر�ضه
عليه الوظيفة من تعفف وا�ستقامة  ،لهو من الأخالق
القومية التي يجب �أن يقوم بها املوظف ويت�صف بها .
املحافظة على �أ�سرار الوظيفة �أو املهنة التي �صدر
ب�ش�أن �سريتها ت�شريع خا�ص �أو مبوجب التعليمات �أو
القرارات والتي يجب �أن تظل مكتومة بطبيعتها  ،والتي
ح�صل �أو اطلع عليها �أثناء ممار�سته للوظيفة �أو مهنته
يجب �أن ال يقوم ب�إف�شائها للغري  ،حتى بعد �إنتهاء مدة
اخلدمة ممتنع ًا �أي�ض ًا عن الإدالء ب�أي تعليق �أو ت�صريح
يتعلق مبوا�ضيع ما زالت قيد الدرا�سة �أو املداولة ومل يتم
الإف�صاح عنها �إال �إذا �صرح له بذلك �شفوي ًا �أو كتابي ًا .
اثناء التعامل مع الر�ؤ�ساء

و�أم��ا فيما يخت�ص ب���أخ�لاق الوظيفة �أث��ن��اء تعامل
املوظف مع ر�ؤ�سائه فبداي ًة يجب عليه التقيد بتنفيذ
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الشرطة
أخبارمقال

�أوام��ر ر�ؤ�سائه وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق الأنظمة
املعمول بها والت�سل�سل الإداري ،وكذلك �أن يتعامل معهم
باحرتام و�أن ال يخادع �أو ي�ضلل ر�ؤ�سائه �أو ميتنع عن
�إخفاء �أي��ة معلومات متعلقة بعمله بهدف الت�أثري على
القرارات املتخذة �أو بهدف �إعاقة �سري العمل ،و�أن يبادر
ب�إبداء املعلومات التي بحوزته والتي ت�ؤثر على م�صلحة
العمل مبلغ ًا رئي�سه عن �أية خمالفة قام بها �أو �صعوبات
يواجهها يف عمله ومطلع ًا كذلك رئي�سه املبا�شر اجلديد
ب�شكل كامل ومف�صل عن املوا�ضيع التي تخ�ص العمل
مبا يف ذلك �أي �أمور عالقة من �أجل �ضمان ا�ستمرارية
العمل.
�أثناء التعامل مع املر�ؤو�سني

وفيما يخ�ص تعامل املوظف مع مر�ؤو�سيه فعليه �أن
يقوم بنقل املعرفة واخلربات التي اكت�سبها �إىل مر�ؤو�سيه
وت�شجيعهم على زي��ادة املعلومات ونقل وتبادل املعرفة
فيها بينهم يف �سبيل تنمية قدراتهم حمفز ًا لهم من
�أجل حت�سني �أدائهم وقدوة ح�سنة لهم ،ملتزم ًا بالقوانني
والأنظمة والتعليمات النافذة.
ومما ال �شك فيه ب�أن رف�ضه لأي �ضغوطات من طرف
الآخرين التي ت�ؤدي �إىل التعامل مع املر�ؤو�سني بتفا�ضل
�أو حماباة لهو من �أخالق الوظيفة التي يجب �أن يتحلى
بها املوظف ،حمرتم ًا حقوقهم متعاون ًا معهم دون متييز.
�أثناء التعامل مع الزمالء

و�أم��ا فيما يخ�ص جمال تعامل املوظف مع زمالئه
فمن �أخ�لاق الوظيفة �أو املهنة �أن يعاملهم باحرتام
و�صدق و�أن يتعاون معهم ويحافظ على عالقته �سليمة
وودية دون متييز حري�ص ًا على احرتام خ�صو�صياتهم
م�شارك ًا لهم ب�آرائه مقدم ًا على م�ساعدتهم حيث �أمكنه
حلل م�شكلتهم ممتنع ًا عن ا�ستغالل �أية معلومات تتعلق
بحياتهم اخلا�صة بق�صد الإ�ساءة لهم �أو لغريهم .
وي��ج��ب ع��ل��ي��ه �أن ي��ح��ر���ص ع��ل��ى ن�����ش��ر االجت��اه��ات
الإيجابية بني زمالئه من �أج��ل االرت��ق��اء ب���أداء العمل
وحت�سني بيئته ،ملتزم ًا كذلك �إن كان رج ً
�لا باحرتام
املر�أة كزميلة و�شريكة يف العمل والعك�س.
اثناء التعامل مع االخرين

و�أما �أخالق الوظيفة �أو املهنة التي يجب �أن يتحلى
بها املوظف �أثناء التعامل مع الآخرين فعليه �أن يحرتم
حقوق وم�صالح الآخ��ري��ن دون ا�ستثناء  ،و�أن يتعامل
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مع اجلمهور باحرتام ولباقة وكيا�سة وحيادية وجترد و
مو�ضوعية دون متييز على �أ�سا�س الو�ضع االجتماعي �أو
العرق �أو املعتقدات الدينية �أو ال�سيا�سية �أو �أي �شكل من
�أ�شكال التمييز .
وكذلك ف���إن من �أخ�لاق الوظيفة �أن يقوم ب�إجناز
امل��ع��ام�لات املطلوبة ،بال�سرعة وال��دق��ة �ضمن ح��دود
اخت�صا�صه متفادي ًا ت�أخري معامالتهم مبين ًا الأ�سباب يف
حالة عدم املوافقة  ،و�أن ي�سعى �إىل اكت�ساب ثقتهم من
خالل نزاهته وجتاوبه و�سلوكه القومي يف كل �أعماله مبا
يتوافق مع القوانني والأنظمة والتعليمات املعمول بها .
يجب عليه �أن يتعامل م��ع وثائقهم ومعلوماتهم
ال�شخ�صية ب�سرية تامة متى تطلب منه ذلك ووفق ًا ملا
ينظمه القانون و�أن ال ي�ستغلها مل�صاحله ال�شخ�صية �أو
غايات �أخرى0
و�أخ�ي�ر ًا� ،إن ا�ستخدام ر�صيد املليون دوالر لديك
كما قيل من �أه��م الأ�شياء ،حيث �إن��ك �إن مل ت�ستخدم
ابت�سامتك ف�إنك يف ذلك ت�شبه ذلك الرجل الذي ميتلك
املليون دوالر دون �أن ي�ستخدمه ،فاالبت�سامة لها �أثرها
يف العالقات الإن�سانية ،حيث قال ر�سول اهلل (�ص)...
(تب�سمك يف وجه �أخيك �صدقة ).
و�أختم مو�ضوعي بقول ال�شاعر-:
(و�إمن��ا الأمم الأخ�لاق ما بقيت ف ��إن هُ � ُ�م ذهبت
�أخالقهم ذهبوا ).
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السالب إلى موجب

مدرين املكتومية

�صحفية عمانية
يقول هاري �إمير�سون فوزديك يف كتابه" القدرة على
الإجناز" من �أين اتتنا فكرة �أن احلياة هانئة م�ستقرة
ه��ادئ��ة خالية م��ن املتاعب وال�����ش��دائ��د ت�صنع �سعادة
الرجال؟ �إن ما �أعرفه هو عك�س ذلك متاما ،فالذين
�إعتادوا الرثاء لأنف�سهم �سيوا�صلون الرثاء لأنف�سهم حتى
لو ناموا على حرير ومترغوا على الزمرد والتاريخ ي�شهد
ب�أن العظمة وال�سعادة �أ�سلمتا قيادتهما لرجال من �شتى
البيئات ،منها الطيب ومنها اخلبيث ومنها التي متيز
بني اخلبيث والطيب حني حملوا امل�س�ؤولية على كاهلهم
ومل يلقوا بها خلف ظهورهم.
حمطات احلياة كثرية ودائما ما تكون موزعة بني
حلظات ال�سعادة وحلظات احلزن ولكن ن�صيب اال�سد
يعود للحظات الكيئبة التي حتيل �صفو حياتنا �إىل م�أ�ساة
نحن من ن�صنعها ب�أيدينا ،فكل �شيء يف احلياة مي�ضي
وفق �أختيارات نحن من نختارها ونحن من ن�صدقها
ون�ؤمن بها ،احلقيقة هي �أننا ن�ستطيع �أن نعي�ش ون�ستمر
باحلياة ،ولكن كيف نريد �أن تكون تلك احلياة التي
�سنحياها؟
ميكننا �أن ن�صنع من احلجارة امللقاه يف طريقنا
�سلم للو�صول �إىل غاياتنا ال�صعبة ،كما ميكننا �أن نحيل

حياتنا البائ�سة اىل �سعادة ال تنتهي وجن��اح ال يتوقف
بوا�سطة برجمة عقولنا على �أن ك��ل م��ا ه��و �سلبي يف
حياتنا ي�صلح �أن يكون �إيجابي ،فالنظرة التفائلية يف
احلياة ت�صنع لنا عامل غري الذي نعتقده ،فكلما �إبت�سمنا
رغم االمل الذي ميزقنا �سن�شعر ب�أننا نتغلب على ذلك
االمل الذي ي�سكن يف دواخ��ل �أنف�سنا .ولو �أ�ستطعنا �أن
نحول رماد احلريق اىل حديقة من الزهور �أ�ستطعنا �أن
نتغلب على ذلك الب�ؤ�س الذي يجتاح عواملنا يف حلظة من
الأنك�سار ،وكلما �أ�ستطعنا �أن نبني و�سط دمارنا فنحن
قادرين على �أن نعمر قرية ال�سعادة ب�أكملها .كل ذلك ال
يحتاج منا �إال نظرة �أكرث تفا�ؤلية للحياة وتفكري �إيجابي
ب�أن كل ما �سي�صادفنا يف طريقنا هي عرثات النجاح،
واخل�سارة لي�ست �صدمة جتعلنا نقف على عتباتها وعلى
كل ما يواجهنا يف هذه احلياة ،ولكن علينا �أن نعي �أن
الف�شل خطوة �إيجابية نحو التقدم والنجاح ،اىل جانب
�أننا يجب �أن نكون �أكرث �إميانا ب�أنف�سنا وقدراتنا وطاقاتنا
و�إىل �أننا حني نخ�سر �شيء ما هو لي�س ق�صور منا ،و�إمنا
يجب علينا �أن نكون �سعداء الن خ�سارتنا تلك كانت بعد
عنى �أي (بجدارة) فبتايل يجب �أن ال نفكر �أن احلياة
تتوقف عند �أول عرثة ت�صادف طريق جناحنا ،فقانون
احلياة يفر�ض علينا �أن جنرب كل ما هو متاح لنا كي
ن�ستطيع �أن نعي�ش ذكريات تلك التجارب مع �أحفادنا
بكل فخر و�أعتزاز النها كانت جزء ال يتجزء من �ساعات
احلياة التي ق�ضيناها و�إع��ادة ذكرياتها مبثابة �شريط
�سنمائي جميل ن�ستمتع مب�شاهدته .
فحني ك��ان ع��ازف الكمان العاملي يعزف على �آلته
�أمام املئات �أنقطع وتر فج�أة من �أوتار كمانه وراح يوا�صل
العزف على باقي الأوت���ار رغ��م خماطرها على �أدائ��ه
الرائع .فهكذا ينبغي �أن نخو�ض معارك احلياة دون �أن
نعب�أ بالوتر املقطوع فيكفي ما لدينا من �أوت��ار �أخرى،
ف���أذا كنا بالفعل نريد �أن نخلق لأنف�سنا حياة �سعيدة
مليئة بالفرح وال�سرور علينا �أن نحاول جاهدين على �أن
نحول ال�سالب �إىل موجب.
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قضايا

يف حالة وقوع حادث جنائي ويتم القب�ض على
املتهم ويعرتف ب�إرتكابه اجلرمية  . .يثور ال�س�ؤال
هل للمخترب اجلنائي بتخ�ص�صاته الفنية املختلفة
دور يف هذه الق�ضية ؟؟ �أم يكتفى ب�إعرتاف املتهم
كدليل �إثبات عليه !! . .

ال�ضابط املدين متقاعد/
البنداري
بنداري بن �أحمد
*
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�إذا راجعنا القوانني الو�ضعية جند �أن هناك قاعدة
قانونية يف قوانني العقوبات والإجراءات اجلنائية
م�ؤداها �أن الإعرتاف هو �سيد الأدلة  . .ف�إذا �إعرتف
املتهم ب�إرتكابه الفعل الإجرامي ف�إن القا�ضي يحكم
علية بالعقوبة املنا�سبة وهو مرتاح ال�ضمري م�ستندا
يف حكمه على �إعرتاف املتهم . .

وكما نعلم �أن الواقعة اجلنائية متر بثالث مراحل :

 -مرحلة جمع اال�ستدالالت وتتوالها �أجهزة ال�شرطة . -مرحلة التحقيق ويتوالها االدعاء العام . -مرحلة املحاكمة ويتوالها الق�ضاء .لقد كفل القانون للمتهم احلق يف �أن يعدل ويرتاجع عن
اعرتافه يف �أية مرحلة من هذه املراحل و�أمام �أية جهة
من هذه اجلهات الثالث  ،فقد يعرتف �أمام ال�شرطة �أو
�أمام االدعاء ثم يعدل ويرتاجع عن اعرتافه يف املرحلة
الثالثة �أمام املحكمة .
ف���إذا كان للمتهم احلق يف العدول عن اعرتافه يف �أية
مرحلة ف�إنه �إذا مل ي�ساند االع�تراف دليل م��ادي ف�إنه
« �أي االع�تراف » ي�صبح �ضعيف ًا وغري م�ؤثر بالدرجة
الكافية لإدخ��ال الطم�أنينة يف نف�سية القا�ضي بحيث
يجعله يت�شكك فيه  ،وق��د ي���ؤدي ذل��ك �إىل ع��دم الأخ��ذ
به واحلكم ب�براءة املتهم رغ��م اعرتافه ال�سابق �أم��ام
ال�شرطة واالدع��اء العام ،ويف هذا �ضرر على املجتمع
�إذا ُبرئ متهم ي�ستحق العقاب ،وعليه �إذا مل يوجد دليل
مادي ي�ساند هذا االعرتاف ف�إنه يكون عدمي الفائدة يف
حالة عدول املتهم عن اعرتافه يف �أية مرحلة من املراحل
ال�سابقة ،وقد ر�أينا الكثري من الق�ضايا اجلنائية تنتهي

بالرباءة رغم قناعة ال�شرطة واالدعاء العامن ب�أن املتهم
هو مرتكب الفعل الإج��رام��ي ،ولذلك �أعطى القانون
لالدعاء العام حق التقدم بطلب ا�ستئناف احلكم طبق ًا
ملعايري قانونية حمددة  ،ولكن املهم يف هذه الق�ضايا ما
يثار من تال�سن و�شكوك يف حكم املحكمة �سواء كان هذا
التال�سن بح�سن �أو �سوء نية ب�سوء يف عدالة املحكمة.
و�إذا بحثنا يف �أحكام الرباءة جند �أن �أ�سباب غالبيتها هو
�إحالة الق�ضية اىل املحكمة دون �أدلة ثبوتية قاطعة مما
يجعل القا�ضي يت�شكك يف اعرتاف املتهم لأن القا�ضي ال
يحكم بناء على �أقاويل �أو �إ�شاعات ولكن يحكم بنا ًء على
قناعتة ال�شخ�صية مبدى قوة الدليل امل��ادي املقدم يف
الق�ضية ولذلك تتحمل ال�شرطة واالدعاء العام م�س�ؤولية
ال�ب�راءة يف �إح��ال��ة ق�ضية اىل املحكمة دون �أن تدعم
بالأدلة املادية الكافية .
تتلخ�ص ظ��روف احل��ادث ال��ذي ن�ستعر�ض وقائعه يف
ورود بالغ من �إح��دى امل�ست�شفيات الهامة مفاده قيام
�شخ�ص باقتحام مبنى الإدارة املالية التابعة للم�ست�شفى
وحماولةه فتح اخلزينة احلديدية ل�سرقة حمتوياتها،
وف��ور تلقي البالغ حتركت �أج��ه��زة ال�شرطة املخت�صة
(�ضابط املركز التابع للم�ست�شفى ـ التحريات اجلنائية
ـ املخترب اجلنائي ) �إىل موقع احلادثة.
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وبعد قيام فريق م�سرح اجلرمية باملعاينة الفنية للمكان
ات�ضح �أن مبنى الإدارة املالية يوجد يف الطابق الأر�ضي
ب�شكل م�ستقل بحيث ال ي�سمح للمر�ضى �أو ذويهم الدخول
�إليه .وللمبنى باب من اخل�شب ذو نوعية جيدة ومغلف
باملعدن املقاوم اىل حد كبري للك�سر�أو للحريق ،كما يغلق
باحكام بوا�سطة قفل ذي ذو نوعية جيدة من املاركات
العاملية ،مل ي�لاح��ظ على ال��ب��اب �أو القفل وج��ود �أي��ة
حماولة لفتحه بالقوة ( �أفاد املدير املايل �أن لقفل الباب
مفتاحني �أحدهما فقد منذ حواىل �ستة �أ�شهر ،وق ّدم
املفتاح الثاين الذي بحوزته امل�ستخدم مبعرفته يف فتح
وغلق باب الإدارة املالية )،وبعد �أن قام خبري الب�صمات
بفح�ص الباب لرفع ما انطبع عليه من �آثار مت فك قفل
الباب لفح�صه فني ًا.
وي��وج��د يف املبنى �صالة كبرية مق�سمة اىل غرف
�صغرية جوانبها من زجاج خم�ص�صة ملوظفي الإدارة
املالية ،ويف نهاية ال�صالة توجد غرفة املدير املايل حيث
توجد اخلزينة احلديدية بداخلها والتي تبني �أي�ضا �أنها
من الأن��واع اجليدة التي ي�صعب فتحها بغري مفتاحها
�إال �إذا �ستخدم يف فتحها طرق عنيف قد ي�ستغرق وقت ًا
طوي ًال  ،واخلزينة مزودة بقفلني �أحدهما يعمل بالنظام
الرقمي والثاين بنظام البنزات ،وقد تبني وجود عدة
حماوالت فا�شلة لفتح اخلزينة بالقوة متثلت يف حماولة
فتح الباب بن�شر املف�صلة العلوية وحماولة ف�صل املف�صلة
ال�سفلية ب�إ�ستخدام مطرقة و�آالت حديدية انطبعت
�آث��اره��ا على معدن ب��اب اخلزينة ،ولوحظ وج��ود جزء
من مقدمة مفك مك�سور م�ستقر بني املف�صلة ال�سفلية
وج�سم اخلزينة بالإ�ضافة �إىل وجود عينات من الطالء
الأخ�ضر عالق وملت�صق بالأجزاء احلديدية من اخلزينة
التي تعر�ضت للطرق العنيف .
ومبعاينة اخلزينة وفح�ص الآث��ار املنطبعة عليها،
تبني مبدئيا �أن هذه الآثار الت�شري بحد ذاتها �إىل فتح
اخلزينة .
وبعد �أن مت ت�صوير الآثار ورفع العينات « بحذر» قام
خبري الب�صمات مبحاولة �إ�ستك�شاف ورفع ما قد يوجد
على ج�سم اخلزينة من ب�صمات .
وبعدها ،فتح باب اخلزينة مبعرفة املدير املايل عن
طريق ا�ستخدام الرقم ال�سري حيث لوحظ وجود عبث
ظاهري مبحتوياتها� ،إال �أن املدير املايل �أفاد �أن حمتويات
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اخلزينة من املبالغ النقدية والأوراق وال�شيكات كاملة
ومل مت�س .
وبفح�ص الأج����زاء ال��داخ��ل��ي��ة للخزينة واحل��رك��ة
امليكانيكية تبني �أنها �سليمة وتعمل ب�إنتظام ،كما مل يتم
مالحظة وجود �آية �آثار للعنف منطبعة على � ٍأي من الأ
جزاء الداخلية للآلة التي ا�ستخدمت يف حماولة فتح
اخلزينة من اخلارج ،ومت بفك قفل اخلزينة « الذي
يعمل بنظام البنزات « لفح�صه فنيا لبيان فيما �إذا كان
قد ا�ستخدم يف حماولة فتحه مفتاح خ�لاف مفتاحه
الأ�صلي .
وكانت الآث��ار والعينات التي رفعت من مكان الواقعة
عبارة عن:

-

قفل باب الإدارة املالية واملفتاح امل�ستخدم. رفع �آث��ار الآالت املنطبعة على حديد ج�سم وباباخلزينة لإجراء املقارنات الفنية
بينها وب�ين طبعات من مقدمة الآالت امل�شتبه يفا�ستخدامها
عينات من برادة احلديد الناجتة عن ن�شر املف�صلةالعلوية لباب اخلزينة .
عينات من الطالء الأخ�ضر العالق مبوا�ضع العنفبباب اخلزينة .
عينات من طالء ج�سم وباب اخلزينة ( اخلزينةمطلية بطالء لونه رمادي )
قطعة املعدن التي عرث عليها ما بني باب اخلزينةوج�سمها التي ت�شكل جزء من مقدمة
مفك .قفل باب اخلزينة (الذي يعمل بنظام البنزات )واملفتاحان اخلا�صان به .

وب�إجراء الفحو�ص الفنية للأ�شياء املرفوعة ات�ضح
الآتي :

فح�ص قفل باب الإدارة املالية
قفل يعمل بنظام البنزات ال توجد به �آية �آثار خارجية
تدل على حماولة فتحه بالعنف ،كما �أن حركة الفتح
والغلق بكفاءة تامة با�ستخدام املفتاح امل��وج��ود لدى
املدير املايل ( حركته امليكانيكية �سليمة ) ،وبفح�ص

الأجزاء الداخلية للقفل يف مناطق �إلتقاء �سنون املفتاح
بها مل يتبني وج��ود �آث���ار ت�شري اىل ا�ستخدام مفتاح
�آخرمقلد خالف املفاتيح الأ�صلية للقفل مما يدل على
�أنه ا�ستخدم يف فتح وغلق الباب �إما املفتاح املوجود لدى
املدير املايل �أو املفتاح الذي ُفقد .
فح�ص قفل باب اخلزينة
وعليه ،مت �إخطار �ضابط البحث اجلنائي بهذه النتائج
الفنية ( قفل باب الإدارة املالية مل ي�ستخدم يف فتحه
مفتاح مقلد وال توجد �آث��ار ب��الأج��زاء الداخلية للقفل
�سوى �آث��ار املفتاح الأ�صلي ) مما جعله ي�ضيق دائ��رة
بحثه وحترياته �ضمن نطاق العاملني يف الإدارة املالية
�أو املرتددين عليها من العاملني بامل�ست�شفى �أواملوردين
ممن لهم حقوق مالية.
وقد بذل �ضباط و�أف��راد البحث اجلنائي جهود كبرية
يف و�ضع كل ه��ذه الفئ�آت يف دائ��رة التحري ،وحامت
ال�شبهات بقوة ح��ول �أح��د العاملني بامل�ست�شفى ممن
يرتددون على الإدارة املالية لإنهاء بع�ض الأعمال املكلف
بها من قبل �إدارة امل�ست�شفى ويدعى «خان  « ...وبعد
احل�صول على �إذن كتابي من االدعاء العام قام �ضابط
البحث والتحري بتفتي�ش منزل امل�شتبه فيه.
ويف ح�����ض��ور امل��ت��ه��م مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى بع�ض الأدوات
احلديدية( مطرقة و�سالح من�شار حديد ومفكات و�أجنة
و�أدوات �أخ��رى « حيث ع��اد ًة ما نحتفظ بها يف منازلنا
من �أجل �إنهاء بع�ض الأعمال املنزلية الب�سيطة التي ال
تتطلب خربة فنية يف �إعدادها و�إ�صالحها» )  ،كما عرث
على قفاز طبي م�ستعمل وعلبة قفازات طبية ُا�ستخدم
بع�ض من حمتوياتها ) ،حتفظ فريق البحث اجلنائي
على هذه الأ�شياء ك ٌل على حده ويف هذا فائدة كبرية يف
الفحو�ص الفنية حتى ال تختلط الآثار والعينات  ،وبعد
ذلك �أحالها مبذكرة �ضبط اىل املخترب اجلنائي ـ ق�سم
فحو�ص �آثار الآالت ـ وطلب �إجراء الفحو�ص الفنية لهذه
الآالت لرفع ما قد يكون عالق ًا بها من �آثار مادية وبيان
مدى �صلتها مبكان احلادث .
وهنا ننوه اىل �أهمية �أن يكون �ضابط البحث اجلنائي
على دراي��ة تامه مب�سرح اجلرمية و�أن يناق�ش �ضابط
امل�����س��رح وخ��ب�راءه يف تقييمهم مل��ك��ان احل����ادث « هل
احلادث حقيقي �أم مفتعل « ؟؟و�إذا كان حقيقي فكيف
و�صل ودخ��ل اجل��اين �إىل مكان احل���ادث ؟؟ وطريقة

وا�سلوب اقتحام املكان والآالت امل�ستخدمة ؟؟ كما يجب
�أن يكون على معرفة بالآثار املرفوعة من امل�سرح حتى
ليدرك ما يبحث عنه �أثناء تفتي�ش الأ�شخا�ص امل�شتبه
فيهم �أو م�ساكنهم �أو �أماكن عملهم .
فح�ص الآالت امل�ضبوطة مبنزل امل�شتبه به
كان للتحفظ اجليد ل�ضابط البحث اجلنائي على الآالت
امل�ضبوطة مبنزل امل�شتبه فيه دون خلط فائدة كبرية يف
الفحو�ص الفنية .
 1ـ فح�ص املطرقة

 -مت ا�ستخال�ص عينات من الطالء عالقة مبقدمةاملطرقة ( دائرية ال�شكل ) تت�شابه يف اللون مع عينة
من طالء باب اخلزينة .
 -تبني �أن قطر مقدمة املطرقة يتنا�سب مع قطر �أثرالآلة املنطبع على معدن باب اخلزينة يف موا�ضع
العنف بالباب .
 2ـ فح�ص املن�شار

من�شار خا�ص بن�شر املعادن لوحظ ك�سر وفقدان بع�ض
�سنونه ،وقد مت ا�ستخال�ص برادة
معدنية من �سنونه.
 3ـ فح�ص « الأجنة والأزميل «

 �-أجنة حديد جديدة ت�ستخدم كرافعة يف �أعمالاحل��دادة والنجارة ون��زع امل�سامري� ،أح��د حافتيها
بعر�ض � 2سم واحلافة الثانية عري�ضة �أي�ض ًا ،مقو�سة
تقريب ًا ومنق�سمة يف الو�سط اىل ق�سمني كالهما
مثلثي ال�شكل  ،وقد لوحظ �أن الأجنة مطلية بالطالء
الأخ�ضر انطم�س جانب منه نتيجة اال�ستخدام،
وتبني وجود جزئي�آت طفيفة من الطالء ذي اللون
الرمادي عالقه مبقدمتها.
 � «-أزم��ي��ل » جديد عبارة عن م�سمار من احلديدذي �شكل خا�ص ،مقدمته مدببة وحافته الثانية
م�ستديرة تقريب ًا للطرق عليها ،ي�ستخدم يف �أعمال
احلدادة لثقب �ألواح احلديد ذي ال�سمك الب�سيط
ويف �أعمال �أخ��رى ،وقد لوحظ �أن مقدمة الأزميل
مطلية بطالء لونه �أخ�ضر وعلى قاعدته �آثار لطرق
حديث .
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 4ـ جمموعة من املفاتيح خمتلفة الأ�شكال واملاركات،
لوحظ ن�شر مقب�ض �أحد املفاتيح وبفح�صه تبني �أن
�سنونه تتنا�سب مع �سنون املفتاح الأ�صلي امل�سلم لنا
ومبقارنة �آثار �سنونه مع الآثار املنطبعة على الأجزاء
الداخلية للقفل ات�ضح التوافق بني الآثار مما يدل على
ا�ستخدام هذا املفتاح �سابق ًا يف فتح وغلق قفل الباب .
 5ـ فح�ص املفكات

جمموعة من املفكات خمتلفة الأطوال واملاركات لوحظ
وج��ود ك�سر ب�أحدها وف��ق��دان ج��زء من حافته وعالق
مبقدمة وذراع املفك طالء ذي لون رمادي .
 6ـ فح�ص القفاز

قفاز طبي مقا�س � 7سبق ا�ستخدام،ه لوحظ �أنه عالق

به عينات من برادة معدن ،ولذا مت ا�ستخال�ص عينات
منها لإجراء الفحو�ص الفنية  ،كما مت �أخذ عينة بيلوجية
من القفاز من الداخل لإجراء الفحو�ص البيولوجية .
الفحو�ص الفنية
1 .1مبقارنة �آث���ار الآالت املنطبعة على ج�سم وب��اب
اخلزينة يف موا�ضع العنف م��ع طبعات من �آث��ار
الآالت امل�ضبوطة مبنزل امل�شتبه به ،ات�ضح التماثل
والتوافق يف ال�شكل والقيا�س والعالمات املميزة
ل�ل�آث��ار م��ع �آث���ار ك��ل م��ن امل��ف��ك والأج��ن��ة احلديد
واملطرقة « والأزميل « احلديد .
2 .2ب�إجراء الفحو�ص املخربية على عينات من برادة
احلديد املرفوعة من املف�صلة العلوية للخزينة التي
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تعر�ضت للن�شر مع عينات من برادة املعدن املرفوعة
من املن�شار والقفاز الطبي با�ستخدام جهازالتحليل
الطيفي للمواد (حاليا ي�ستخدم �أجهزة �أكرث حداثة
وتطورا ) ،ات�ضح �أن مكونات العينات من العنا�صر
واحدة مما يدل على وحدة م�صدر العينات .
3 .3ب�إجراء الفحو�ص املخربية على عينات من الطالء
الأخ�ضر املرفوعة من موا�ضع العنف بج�سم وباب
اخلزينة وعينات من ط�لاء « الأج��ن��ة والأزم��ي��ل «
ات�ضح �أن مكونات العينات من العنا�صر واحدة مما
يدل على وحدة م�صدر العينات .
4 .4ب�إجراء الفحو�ص املخربية على عينات من الطالء
الرمادي املرفوع من املطرقة « والأجنة والأزميل
« و�أحد املفكات مع عينات من طالء باب وج�سم

اخلزينة ،ات�ضح �أن مكونات العينات من العنا�صر
واحدة مما يدل على وحدة م�صدر العينات .
5 .5وكان لأبحاث ال  D N Aدور كبري يف �إثبات �أن
العينات البيولوجية املرفوعة من القفاز من الداخل
تتوافق مع عينة بيولوجية �أخ��ذت من امل�شتبه فيه
مما ي�ؤكد �سبق ا�ستخدامه للقفاز منفردا .
وبعد �إجراء املعاينة والفحو�ص الفنية واملخربية للعينات
والآثار املرفوعة من مكان احلادث ومن الأدوات والآالت
امل�ضبوطة مبنزل املتهم �أمكن ترجمة هذه الآث��ار اىل
�أدلة وقرائن مادية وجهت �أ�صابع الإتهام �صراحة اىل
امل�شتبه فيه � ..إتهام ي�سانده ويقويه �أدلة مادية علمية .
مت �إعالم �ضابط البحث اجلنائي بهذه النتائج الفنية

فقام بدوره با�ستدعاء امل�شتبه فيه ،وب�س�ؤاله عن ملكيته
لهذه الأدوات والآالت امل�ضبوطة مبنزله �أكد �أنها تخ�صه
وب���أن��ه ي�ستخدمها يف �إج���راء الإ���ص�لاح��ات الب�سيطة
باملنزل ،ثم �س�أله �ضابط البحث اجلنائي فيما �إذا كان
قد �سبق و�أعارها اىل �أحد �أ�صدقائه �أو معارفه �أو فقدت
من منزله لفرتة زمنية حمددة فنفى ذلك .
ومبواجهته بنتائج الفحو�ص الفنية للمخترب� ،أنكر �صلته
بهذه ال��واق��ع��ة وب���د�أ يطعن يف نتائج املخترب مدافع ًا
عن �سمعته الطيبة منذ دخوله �أر�ض الدولة و�أ�ست�شهد
بزمالئه ور�ؤ�سائه يف العمل وجريانه يف ال�سكن � ،إال �أن
ثقة �ضابط البحث اجلنائي يف نتائج الأجهزة الفنية
جعلته يفكر يف خطة �أخرى للمحاورة ا�سفرت بعد عدة
جل�سات عن اع�تراف تف�صيلى للمتهم بارتكابه الفعل
الإجرامي .
وتتلخ�ص اعرتافاته يف « �إن من طبيعة عمله الرتدد
على الإدارة املالية ملراجعة بع�ض فواتري �شراء الأجهزة
واملعدات والأدوي��ة امل�شرتا’ من ال�شركات املتخ�ص�صة،
وبينما ك��ان يراقب حركة دخ��ول وخ��روج الأم���وال من
و�إىل خزينة الإدارة املالية �سولت له نف�سه و�أوع��ز اليه
�شيطانه �أن ي�ستويل على حمتويات اخلزينة ف�أعد خطته
حيث قام ب�سرقة مفتاح باب الإدارة املالية يف وقت �سابق
وقام بتغيري معامله وذلك بن�شر جوانب مقب�ضه ،ثم قام
ب�شراء بع�ض املعدات التي ت�ساعده يف فتح اخلزينة ومل
ين�س القفازات التي ا�ستوىل عليها �أي�ض ًا من امل�ست�شفى
َ
حر�ص ًا منه على عدم ترك �آية �آثارمن ب�صمات �أ�صابعه
يف موقع احلادث ،وبعدها انتظر ملدة � 6شهور م�ستطلع ًا
ومرتقب ًا ومراقب ًا حتى متتلئ اخلزينة بالأموال خا�صة
يف الأيام الأوىل من ال�شهر ،ويف اليوم املنا�سب له توجه
مبنى منف� ً
صال ،
اىل الإدارة املالية لي ًال منتهز ًا كونها ً
فارتدى القفاز الطبي وفتح باب الإدارة املالية بوا�سطة
املفتاح الذ �سرقه ثم اجته مبا�شر ًة اىل اخلزينة وحاول
ج��اه��د ًا فتح بابها با�ستخدام ما جلبه من �أدوات �إال
�أنه ف�شل يف ذلك ،وخ�شي ًة منه �أن ينك�شف �أمره خا�ص ًة
مع ظهور �ضوء النهار ان�سحب دون �أن يكمل عمله
الإجرامي ،وبعدما �أغلق باب الإدارة اجته �إىل م�سكنه
ثم �إىل عمله وك�أن �شيئ ًا مل يحدث.
وبعد م�ضي ثالثة �أيام  ،ا�ستدعاه �ضابط البحث وطلب
تفتي�ش منزله .ويف الوقت الذي كان ينظر فيه �إىل الأمر
باعتباره �إجرا ًء �شرطي ًا روتنين ًا تفاج�أ بنتائج الفحو�ص

الفنية فما كان منه �إال �أن اعرتف تف�صيليا و�أعاد متثيل
كيفية قيامه بارتكاب احلادث حيث �سجل ذلك بال�صوت
وال�صورة .
وعلى الرغم من ب�ساطة احلادث ( جمرد ال�شروع يف
ال�سرقة ) �إال �أننا نالحظ الآتي :ـ
 1ـ مدى اهتمام �ضابط البحث اجلنائيا لذي تلقى
التقرير املبدئي للمخترب « .........ق��ف��ل باب الإدارة
املالية قد مت فتحه مبفتاحه الأ�صلي ومل ي�ستخدم مفتاح
�آخر مقلد  »...وبد�أ خطة بحثه عن جان الذي يجمع بني
�صفتني منبوذتني ( خيانة الأمانة وال�سرقة ) حتى كللت
جهوده بالنجاح بف�ضل �إميانه وثقته يف الأجهزة الفنية
التي �أن�ش�أت مل�ساعدته فنيا يف �إقامة الأدل��ة والقرائن
املادية التي جتعل القا�ضي ي�صدر حكمه على املتهم وهو
مرتاح ال�ضمري مطمئن اىل الأدلة املقدمة يف الق�ضية .
 2ـ تنظر الأج��ه��زة الفنية اىل الواقعة ـ �أي��ا كانت
�أ�سبابها ونتائجها ـ باعتبارها حالة �إجرامية ،و لذا
البد من �إقامة الأدلة والقرائن �ضد اجلاين �أو ل�صالح
ال�شخ�ص امل�شتبه فيه حتى تثبت براءته  ،ولذلك يف
حالتنا هذه على الرغم من �أنها جمرد �شروع يف ال�سرقة
�إال �أننا نالحظ �أن معظم الأق�سام الفنية كان لها دور
يف الفحو�ص الفنية( ق�سم املعاينات الفنية مل�سرح
اجلرمية  ،ق�سم الب�صمات  ،ق�سم فحو�ص �آثار الآالت ،
ق�سم الفحو�ص الكيمائية  ،ق�سم الفحو�ص البيولوجية )،
وقد ق�صدت �أن �أو�ضح باخت�صار �شديد جانب ًا من هذه
الفحو�ص لريى معي القارئ اجلهود الفية الكبرية التي
تبذل يف �إقامة الدليل حتى يف احل��وادث التي ت�صنف
على �أنها ب�سيطة .
وكان للق�ضية �أبعاد �أخرى �إدارية :ـ
فقد �أجرت �إدارة امل�ست�شفى ( �إدارة �أجنبية ) حتقيق ًا
داخلي ًا مع املدير املايل حول �أ�سباب عدم �إبالغه عن
فقدانه لن�سخة املفتاح وعدم طلب اال�ستبدال الفوري
للقفل ،ول���ذا اع��ت�برت ذل��ك خ��ط���أً ج�سيم ًا ي��رق��ى اىل
م�ساعدة اجلاين على ارتكاب اجلرمية  ،وعليه� ،أ�صدرت
قرار ًا بف�صله فور ًا مع توقيع غرامة مادية عليه تخ�صم
من م�ستحقاته املالية.
*�إ�ست�شاري املعاينات والتقييم الفني مل�سارح اجلرائم.
�إ�ست�شاري فحو�ص �آثار الأ�سلحة النارية وفحو�ص �آثار الآالت.
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النقيب� /سامل بن �سليمان الكندي*
الإدارة العامة للأحوال املدنية

«كل دولة تقوم ب�سيا�سة جغرافيتها ال�سيا�سية» مقوله عرفت
عن نابليون بونابرت ،وعرفت بريطانيا ب�أنها «مل تكن ال�شم�س تغيب
عنها» ،ويعود ال�سبب �إىل �أن ما بني خم�س وثلث اجلن�س الب�شري
على خم�س الأرا�ضي الظاهرة كانت حتت �سلطة بريطانيا العظمى،
وكانت خالل تلك املرحلة تراقب جميع الطرق البحرية يف العامل.
وقال راتزل يف كتابه «الأر�ض واملجتمع والدولة» «ال بد �أن يعي�ش
�شعب على الأر�ض التي �أوجده عليها م�صريه ،وال بد �أن ميوت عليها،
و�أن يخ�ضع لقوانينها» وذلك الهتمامه بعلم عالقة الإن�سان بالبئية
الطبيعية وقد ا�شار ردولف كيلن ( )Rudolf Killwnقبل راتزل
يف عام  1917ب�أن الدولة كائن جغرايف ت�شغل حيز ًا من الأر�ض،
ومنهابد�أت مرحلة من مراحل تطور الإهتمام اجلغرافيا يف مطلع
الع�شرينيات من القرن الع�شرين وربطها بقيام الدولة.
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و ظهرت بعدها مفاهيم جديدة ارتبطت باجلغرافيا
ال�سيا�سية منها ما �أ�شار �إليه هترن  Hettnerعندما
ربط اجلغرافيا بدرا�سة االختالفات امل�ساحية .وما بني
الإثنني كيلن وهترن� ،إدع��اء ب��اروز Barrows 1923
ب���أن اجلغرافيا علم الأيكولوجيا الب�شرية Human
 Ecologyوال���ذي يهتم بتكيف الإن�����س��ان م��ع البئية،
وع��� ّرف �أي�����ض�� ًا اجل��غ��راف��ي��ا على �أن��ه��ا «ع��ل��م ع�لاق��ات»
 . Science of Relationshipلتتلخ�ص كل النظريات
ال�سابقة على �أهمية اجلغرافيا ودرا���س��ة العالقة بني
�أن�شطة الإن�سان ال�سيا�سية ومنظماته البئية �سوا ًء مت
عر�ضها مبا�شرة (املوثرات) ب�شكل عك�سي (التكييف).
وجاء كاميل فالو  Camil Vallauxاجلغرايف الفرن�سي
لريبط امل�شكلة الأ�سا�سية للجغرافيا ال�سيا�سية بعالقة
تقييم العوامل اجلغرافية (ال�ترب��ة وال��ه��واء وامل��ي��اه)
وعالقتها بن�شاط الإن�سان� ،أما هارت�سهورن ()1935
فقد الحظ �أن اجلغرافيا ال�سيا�سية هي علم امل�ساحات
ال�سيا�سية ،ومبعنى �أخ��ر هي درا�سة للدولة كخا�صية
للم�ساحة ليتم �إع��ادة �صياغته يف عام  1954على �أنه
«درا�سة للإختالفات �أو الت�شابهات امل�ساحية من املنظور
ال�سيا�سي كونها ج��زا ًء من الإختالفات �أو الت�شابهات
الكلية للم�ساحة» ،وقد ركز على �أن الدولة متثل م�ساحة
فريدة ودرا�ستها من خالل حمتواها البئي والظروف
الأر�ضية للدول  .Territorial Conditionsويرى ر
بومان � Bowmanأن اجلغرافيا لها حمتزى �سيا�سي
ب�إعتبارها ت�ساهم يف تعريف احل��دود القومية للدولة
م��ن خ�لال م��دى تكيف جمموعة م��ن الب�شر م��ع بئية
معينة يف منطقة معينة .ومنهم جاك�سون Jackson
ال��ذي عرف اجلغرافيا ال�سيا�سية يف عام  1964على
�أنها درا�سة الظاهرة ال�سيا�سية من حمتواها امل�ساحي.
و�أم���ا ويت�سلي فا�شار �إىل اجلغرافيا ال�سيا�سية على
�أنها درا�سة للإختالفات املكانية على �أ�سا�س الظاهرة
ال�سيا�سية .وا�صبحت اجلغرافيا ال�سيا�سية منهج ًا يدر�س
يف الواليات املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية بعك�س
اجلغرافيني الربيطانيني الذين اهتموا مبوا�ضيع �أخرى
مثل اخلريطة املتغرية لآ�سيا Changing Map of
 Asiaو جغرافيا امل�صالح القومية والدولية.
ومل تلقَ التعريفات ال�سابقة رواج��� ًا حتى حتولت
اجلغرافيا ال�سيا�سية �إىل علم جديد يعرف باجليوبولتيك
 Geopolitik or Geopoliticsب�سبب التحول من
درا���س��ة الإط���ار امل�ساحي ورب��ط اجلغرافيا ال�سيا�سية
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وم���ن ض��م��ن ال��ع��وام��ل التي
ت��س��ه��م ف���ي ق����وة ال��دول��ة
الحكومه نفسها..
بامل�ساحة �إىل درا�سة �أ�سباب القوة والقوة ال�سيا�سية
الدولية والقومية .وم��ع اخ��ت�لاف التعريفات �إال �إنها
اتفقت على �أن اجلغرافيا هي العالقة بني ال�سيا�سة
وا�ستخدام القوة والعوامل اجلغرافية من ف�ضاء وموقع
وم�ساحة .وق��د ان�صبت نظرية رات���زل «ال��دول��ة كائن
حي» يف نف�س امل�ضمون وذلك عندما �أ�ضاف ب�أن الدولة
يجب �أن تكون تو�سعية و�إال ماتت ،وقد تاثر هارتز ب�أفكار
هربت �سبن�سر حول الت�شابه بني املجتمعات الإن�سانية
والكائنات احليوانية حيث ان من �ضمن �أن ال��دول يف
القرن الع�شرين �ستتبنى �سيا�سة البقاء وا�ستثمار املجال
احليوي ،وكذلك نظرية ماكيندر � Mackinderأبرزت
القوة ال�سيا�سية يف كتابه «حول املحور اجلغرايف للتاريخ»
من خ�لال التو�سع امل�ساحي للدولة �أو حتقيق ال�سيادة
وع��رف هاو�سهوفر اجليوبولتيكيا على �أنها
الدوليةّ .
درا�سة امل�ساحة من وجهة نظر الدولة وقد نادى بتحالف
�أملانيا مع الأحتاد ال�سوفيتي واليابان �ضد القوى الأوربية
والآ�سيوية ،وكانت هناك درا�سات للكثرين يف هذا املجال
�أمثال فريغريف  Fairgriveو�سبايكمان Spykman
وفاو�ست  Fawcettوغريهم من اجلغرافيني.ومع نهاية
القرن التا�سع ع�شر بد�أت النظرة �إىل اجلغرافيا تتغيري
مع تطور و�سائل النقل حيث �أ�صبح ينظر �إليها من منظور
ا�سرتاتيجي نظر ًا لأهميتها يف العالقات الدولية مع ظهور
علماء مثل رايرت  Ritterوهمبولت  Humboltوكتابات
ماهان  Mahanيف القوة البحرية ومنها �أث��ر القوة
البحرية يف التاريخ «The Influence of Sea Power
 »on Historyوكتابات ماكيندر يف القوة الربية.
ويعترب �ألفريد ماهان Alfred Mahan (1840-
� )1914أول م��ن اهتم ب�إ�سرتاتيجية امل��وق��ع البحري
والذي كان له الأثر يف �إر�شاد وتوجيه ال�سيا�سة البحرية
الأمريكية بالإ�ضافة �إىل فرن�سا ورو�سيا واليابان وغريها
م��ن ال���دول البحرية .وق��د ر�أى �أن ال�شرط الأ�سا�سي
للقوة العاملية هو التحكم يف البحرحيث اعترب�أن املوقع
اجلغرايف لربيطانيا كان وراء تو�سعها ب�سبب تفوقها
البحري وحتكمها يف النقاط الإ�سرتاتيجية البحري
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كونها جزيرة ولها قواعد بحرية وت�ستطيع الو�صول �إىل
جيع بقاع العامل عك�س الإمرباطورية الرو�سية التي يعيقها
املوقع اجلغرايف ب�سبب كرب م�ساحتها و�صعوبة و�سائل
النقل فيها.ومن خالل درا�سته للقوه البحرية الربيطانية
و�إعجابه بعظمة قوتها ب�سبب موقها البحري و�إىل التاريخ
البحري للعامل فقد حدد عوامل للقوة البحرية �أهمها
موقع الدولة اجلغرايف الذي يزيد القوة البحرية للدول
يف حالة انفتاحها على البحار املفتوحة مما يتيح لها
التحكم يف الطرق التجارية املهمة عرب القنوات املالحية
�أو الإ�شراف وال�سيطرة على امل�ضائق والقنوات البحرية
بالإ�ضافة �إىل ق�صر احلدود ين�صب يف قوة الدولة حيث
يجعل للأرا�ضي ال�ساحلية املطلة على البحر �أهمية يف
الو�صول والإت�صال بباقي بقاع العامل .و�أما �إن�شاء املواين
فيعترب نقطة قوة للدولة حيث ميكنها من بناء قواعد
ع�سكرية قوية �شريطة �أن يتمتع الظهري اخللفي لل�ساحل
بكثافة �سكانية و�شبكة موا�صالت جيدة .ور�أى ماهان
ب�أن الأ�ساطيل وال�سفن احلربية �أكرث كفاءة من العربات
الربية ولها طاقة �أكرب وقوة .ولطول ال�شريط ال�ساحلي
�أهمية 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
طواقم الأ�ساطيل والقواعد البحرية وامل�ستعمرات عرب
البحار ،وارتبط �ضرورة القوة البحرية عند وجود �أفراد
لهم قابلية ا�ستخدام البحر لأغرا�ض الغذاء والتجارة
مع العامل اخل��ارج��ي ،وللدولة دور كبري يف الأهتمام
بالبحر ملا ميثله من م�صدر �أمن ورخاء وا�ستقرار ،فقد
ا�ست�شهد بالواليات املتحدة كمثال لنظريته البحرية
لكون الواليات املتحدة الأمريكية ذات �سواحل طويلة
وظهريها اخللفي م�أهول بال�سكان والتجمعات ال�سكانية
وال�صناعية والزراعية،وكانت رو�سيا اي�ض ًا حري�صه
على الو�صول �إىل البحار املفتوحه يف القرن التا�سع
ع�شر من خالل �أفغان�ستان و�إيران للو�صول �إىل املحيط
ال��ه��ن��دي ،ول��ه��ذا اف�تر���ض ب����أن ال�سبيل الوحيد لوقف
التوجه الرو�سي البحري هو من خالل تقوية الدفاعات

الع�سكرية على �أطراف حدودها وهي احلدود ال�شرقية
واجلنوبية لآ�سيا كا�سرتاتيجية دفاعية �ضد االحت��اد
ال�سوفيتي ،وهكذا كانت بريطانيا العظمى قدمي ًا حينما
فر�ضت �سيطرتها على بحار العامل ،ويف الوقت احلا�ضر
تت�ضخ �أهمية درا�سة ماهان يف تواجد �سفن حامالت
الطائرات وال�سفن النووية وتطور الغوا�صات حامالت
الر�ؤو�س النووية التي �أ�صبحت لها القدرة على ا�ستهداف
الطائرات التي لها الف�ضل يف تعزيز القوة البحرية.
واه� �ت ��م ه� � ��ارود م��اك �ن��در الإ� �س �ك��وت �ل �ن��دي (H.
 )Mackinderاي�ض َا بجغرافية الأرا�ضي وامل�سطحات
املائية على �سطح الأر���ض حيث كان �صاحب النظرية
املتعلقة بالقوة ال�بري��ة ،فقد �أو��ض��ح او��ض��ح فيها ب��أن
الن�صر للقوة الربية ولي�س للقوة البحرية ،فبعد احلرب
العاملية الثانية الحظ ماكندر ب�أن �سطح الأر�ض مكون من
ثالثة �أرباع ماء والربع الباقي ياب�سة وقد ق�سم الربع �إىل
ثلثني والذي ي�شكل جزيرة والثلث الباقي ي�شكل القارات،
واعترب مياه املحيطات والبحار حميط العامل (World
 )Oceanو�أن ق ��ارات ال�ع��امل ال�ق��دمي ج��زي��رة العامل
(،)World Islandكما �أطلق قلب العامل «Heart
 »Landعلى املنطقة املمتدة من نهر الفوجلا غرب ًا اىل
�سيبرييا �شرق ًا ومن جبال الهماليا يف اجلنوب �إىل منطقة
القطب ال�شمايل يف ال�شمال ب�سبب مالحمها اجلغرافية
التي تعطيها ميزة التح�صني القوي لكونها حماطة من
ثالث جهات باجلبال ولها �إمكانيات اقت�صادية كبرية،
ومن اجلهة الرابعة املحيط املتجمد حيث اعتربعترب من
يحكم قلب العامل يحكم العامل كله.وكان ماكيندر يعتقد
ب�أن رو�سيا �ست�ستفيد من �سهول و�سط �آ�سيا مبيزة الدفاع
بالعمق بحيث ت�ستفيد من خالل ك�سب الوقت الكايف
�أثنا احلرب وميكنها من �إعادة تنظيم قواتها يف حالة
مهاجمتها .وتتلخ�ص نظرية ماكيندر يف �أن من ميتلك
جزيرة العامل  -التي �أ�سماها ب�أورا�سيا – ف�إنه ميلك
العامل مبا فيها امل�ضائق البحرية بحيث ال تدع جمال
للقوة البحرية من مهاجمتها ب�سبب تواجد القوة الربية.
و�أ�ضاف ماكيندر ب�أن من ميلك جزيرة العامل ف�سوف

ميلك الهالل الداخلي (االر���ض املحيطة مبنطقة قلب
الأر�ض وهي �سواحل �أوربا الغربية و�شبه اجلزيرة العربية
والهند وجنوب و�شرق �آ�سيا وال�صني) والهالل اخلارجي
(اجلزر البحرية و�أمريكا اجلنوبية وا�سرتاليا) .و�أُ�شري
�إىل تاثري ال�ساحة الأورا�سية على التفوق ال�شامل لأمريكا
من قبل زبيغنيو برزين�سكي امل�ست�شار الأمني للرئي�س
الأم��ري�ك��ي جيمي ك��ارت��ر ( .)1977-1981وخال�صة
القول �أنه من يريد �أن يحكم العامل فيجب عليه �أن يحكم
جزيرة العامل عن طريق حكم قلب الأر���ض وهي �أوربا
ال�شرقية .وكانت �أاملانيا اقرب �إىل ذلك عندما حاولت
غزو �أرا�ضي الإحتاد ال�سوفيتي من �أجل ال�سيطرة على
قلب الأر���ض ،وحماولة االحت��اد ال�سوفيتي غزو الهالل
الداخلي والو�صول �إىل املحيط الهندي وبحر العرب
واخل�ل�ب��ج ال�ع��رب��ي ،وق��د ع��ار���ض نيقوال�س �سبايكمان
( )Nicholas J. Spykmanنظرية ماكيندر حيث
اعترب قلب االر�ض قلب ًا ميت ًا لكونها قريبة من املنطقة
القطبية ،ور�أى ب�أن الهاللني �أهم من قلب الأر�ض و�سمى
الهالل الداخلي با�سم» الإطار القاري» ()Rim Land
الحتوائه على معظم �سكان العامل واملوارد الإقت�صادية.
وتغريت �آراء ماكندر الإ�سرتاتيجية تغيريت يف 1943
بعدما انتبه �إىل غرب �أوربا وامتداده اىل �شرق الواليات
املتحدة ب�سبب التكتل ال�صناعي وحقول الفحم والكثافة
ال�سكنية واال��س��اط�ي��ل البحرية واات �� �ص��االت اجلوية
واعتربها حو�ض الأر�ض الو�سطى «،»Midland Basin
كما عدها �أي�ض َا ار�ض التوازن امل�ضاد للقوة ال�سيا�سية
لقلب ال�ع��امل،وي��رىال�غ��رب�ي��ون ب ��أن نظرية قلب العامل
ملاكيندر هيلقاعدة الأ�سا�سية للدرع النووي (Nuclear
،)Deterrentsوبالرغم من نظريته حول القوة الربية
�إال �أنه �أو�ضح ب�أن البع�ض يحلم بوجود قوة جوية عاملية،
الأمر الذي حتقق عندما تنب�أ �إدورد وارنر (Edward
 )Warnerب�أهمية الطائرات وهي �أ�سا�س التفوق للقوة
اجلوية مليزتها يف ال�سرعة واالرتفاع وتدمري كل املن�ش�آت
ال�سطحية على ال�شواطئ �أو البحار �أو يف الأع�م��اق
البحرية ،وقد تنب�أ ب�أن الواليات املتحدة الأمريكية �سيكون
لها قوة جوية كبرية ،فقد ق�سم القطبني اجلنوبي للعامل
الغربي وال�شمايل للن�صف ال�شرقي من العامل ،كما حدد
منطقتني االوىل لنفوذ القوى اجلوية الرو�سية واجلنوبية
للقوى اجلوية الأمريكية تتقاطع يف منطقة �أ�سماها
منطقة امل�صري ت�شمل ال�صناعات الرو�سية والأمريكية
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جغرافيا

واورب��ا والوطن العربي وافريقياوقارة �آ�سياوامريكيا
ال�شمالية.
ارتبط املوقع اجلغرايف للدولة �ضمن امل�ؤثرات املهمة
لقوة الدولة ،وتتوقف �أهمية املوقع الإ�سرتاتيجي على
م�ساحة الدولة وتغري ظروفها ال�سيا�سية والإقت�صادية
للدولة ،و�أما تزايد عدد ال�سكان فيزيد من قوة الدولة
،ولكن من ال�صعب تقييم دوره كعامل م�ؤثر يف الدولة لأن
�أهميته قد تت�ضخم �أو تتال�شى ب�سبب العوامل الأخرى،
�إال �أن اخل�صائ�ص النوعية لل�سكان قد توثر على قوة
الدولة �أكرث من اخل�صائ�ص الكمية من حيث الرتكيب
العمري والنوعي يف حتديد القدرة الع�سكرية كامل�ستوى
التعليمي وال�صحي .وهناك عنا�صر مهمة يف ال�سكان قد
توثر على قوة الدولة كالرتكيب العرقي واللغوي والديني
وم��دى جتان�س الأف���راد بينهم بالإ�ضافة �إىل درا�سة
الأحوال الإجتماعية والإقت�صادية مما �ش�أنه �أن ي�سهم
يف حتديد طبيعة ال�سكان وحتديد مدى �أهمية توظيفهم
يف تقوية الدولة.
وم��ن �ضمن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت�سهم يف ق��وة ال��دول��ة
احل��ك��وم��ه نف�سها ،فكلما ك��ان��ت ق����ادرة ع��ل��ى فر�ض
�سيطرتها وتنفيذ القوانني يف جميع �أنحاء الدولة كانت
ال��دول��ة قوية ،واحلكومة يجب �أن حتافظ على م��وارد
الدولة و�أن تكون نا�ضجه �سيا�سي ًا وحكيمه يف قراراتها
تفاديا لأية حروب قد توثر على قوتها وت�ضعف من قوتها
الع�سكرية والإقت�صادية .والقوة الإقت�صادية قوة مكملة
للقوة الع�سكرية وال�سيا�سية ،فعلى �سبيل املثال يعترب
االكتفاء الذاتي للدولة عن�صر من عنا�صر القوة للدولة
وقت احلروب والأزمات �أو احل�صار ،وقد يطال االكتفاء
الذاتي املوارد الطبيعية املهمة كالبرتول لكونه عن�صر ًا
مهم ًا اثناء احلرب .والقوة الإقت�صادية مرتبطة بالتقدم
ال�صناعي الذي يزيد من و�سائل الإنتاج والدخل وحت�سني
املعي�شة يف الدولة مما ي�سهم ب�شكل فعال يف زيادة قوة
الدولة ،وهذا مالحظ يف ت�أثري القوى ال�صناعية على
خريطة العامل ال�سيا�سية ،وقد ا�شار جون كيفر (Johne
 )Kieferب�أن القدرة ال�صناعية للدولة توثر على الدولة
يف اللعبة ال�سيا�سية الدولية .و�أما القوة الع�سكرية فهي
بال �شك �أهم العنا�صر يف متكني الدولة و�إظهار قوتها
تتمثل يف وجود قوة ع�سكرية ذات معدات متطورة وكفاءة
قتالية لدى الع�سكريني واملعنويات العالية وال�شجاعة.و
بعد احلرب العاملية الثانية �أ�ضيفت ت�صورات ومفاهيم
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جديدة للجيو�سيا�سية منها ما يتعلق بامل�سميات كت�سمية
بريطانيا العظمى عند توحيد �إجن��ل�ترا وا�سكتلندا،
وهناك اختالف يف ت�سمية بع�ض الأماكن ،ففي فرن�ساء
بحر املان�ش وعند الإجنليز القناة الإجنليزية ،و�إختيار
الأ�سماء كما عرفت فولتا العليا ببوركينا – فا�سو �أي
وط��ن ال��ن��ا���س امل��وح��دي��ن .وارت��ب��ط��ت مفاهيم بر�سوم
اخلرائط ور�سم احلدود والتجزئة وذلك عندما و�صل
ع��دد الأع�����ض��اء يف الأمم املتحدة �إىل �أك�ثر م��ن 191
ع�ضو ًا بعد تفكيك الأمرباطوريات اال�ستعمارية واالحتاد
ال�سوفيتي وانتهلى مبظاهر التق�سيم عند بع�ض الدول
والتو�سع عند البع�ض الآخر على ح�ساب الأخرين.
*ماج�ستري يف درا�سات الأمن الدويل

امل�صادر-:
د.خليل ح�سني ،العالقات الدولية  :النظرية والواقع  -اال�شخا�ص
والق�ضايا ،من�شورات احللبي احلقوقية ،بريوت2011 ،م.

د .حممد �أحمد عقلة املومني ،ا�سرتتيجيات �سيا�سة القوة :مقومات
الدولة يف اجلغرافيا ال�سيا�سية ،دار املتنبي للن�شر والتززيع ،االردن،
.2008

�أك�سندر دوفاي ،اجلغرافيا ال�سيا�سية :جيوبولتيك ،عويدات للطباعة
والن�شر ،بريوت.2007 ،

هكذا تحكي اإلحصاءات
مدكر
المرورية فهل من ّ

؟!

الوكيل�/أحمدبن�سعيدالراجحي

الإدارة العامة للمرور
(وتبقى حوادث الده�س م�شكلة �أخرى �ضمن النافذة
املرورية)  ..عبارة هم�س بها يف �أذين ٌ
زميل يل  ،هي كذلك
�إ ًذا �إن�سان �أقدم على ده�س �آخر بخالف مالب�سات احلادث
رغ��م الت�شييد العام يف ���ش��وارع ال�سلطنة للأنفــــــــاق
وج�سور امل�شاة .
ملاذا يحدث ذلك ؟! � ..أال من ب�صي ــر ٍة لدى الإن�سان ليتفكر
قليال قبل �أن يخطوا اخلطوة الأوىل التي قد تودي بحياته �أو تقعده
ملا تبقى من عمره �أليـ ـ ـ ــ�س هناك من ا�ستباقيـ ـ ـ ــة يرى من خالله
اخلطر القادم �إليه �أم هو حتدٍ يراه �آخر ليعبـ ـ ــر ال�ضفة الأخرى
اكرتاث ملا قد يحدث .
�سري ًعا دون
ٍ
قبل �أن �أ�شرع يف كتابة هذا املقال تابعة �إح�صاءات حوادث
الده�س ووجدت �أنها يف ازدياد وما �شدين �أن هذه احلوادث �أوقعت
وفيـ ـ ـ ــات وم�صابني كان لها وقع يف نف�سي بعد ما تابعت جممل
حوادث راح �ضحيتها ثالثة �أ�شخـ ـ ــا�ص يف يوم واحد �ص ّنفت على
�أنها حوادث ده�س .
ت�شري االح�����ص��اءات امل��روري��ة ال�����ص��ادرة ع��ن الإدارة العامة
للمرور حتى  25دي�سمرب � 2012إىل �أن جمموع ح��وادث الده�س
�شخ�صا �أرقا ٌم يجب
بلغت ( )852حاد ًثا نتج عنه وفـ ـ ــاة ()241
ً
الوقوف عندها .
يف كثري من الأحيان نلقي اللوم على �سائق املركبة م�س�ؤولية
ده�س �إن�سان يف مواقع كثرية كالتقاطعات وامل��داخ��ل واملخارج
عابر م�سته ٍرت
و�إ�شارات املرور هي  ،’ ..مثا ًال ال ح�ص ًرا ’ ،نتيجة ٍ
بحياته  ،وب�أنظمة املرور متحم ًال بذلك ال�سائق ذن ًبا مل يكن املت�سبب
ب�شكل مبا�شر  ،ولكن القدر قاده لأن يكون �ضحية مل�سته ٍرت ي�سري
فيه ٍ
على الطريق دومنا اكرتاث  ،ال �أود ه�ضم حق امل�ش ـ ـ ــاة  ،ولكن
علينا �أن نكون حذرين من الأخطاء التي نرتكبها لكي ال ُنحرم من
لذة الإح�سا�س بنعمة وطعم احلياة .
نرى ج�سو ًرا قد ع ّلقت للم�شاة ويف ذات الوقت �أ�شاهد امل�شاة
َي ْن ِ�س ُلونَ من �أ�سفله ومنهم من يت�سلق احلاجز احلديدي  ،اخت�صا ًرا

يراد به عبو ًرا ليلقي نف�سه يف التهلكة ويلتقي اللحم  ،والعظم بج�سم
مكون من معدن وزجاج  ،عدم تكاف�ؤ بني جهتني خمتلفتني املركبة
من جهة والعابر للطريق من جهة �أخرى  ،لقد ذكر ّ
امل�شرع و�أنظمة
املرور �أن املكان املخ�ص�ص لعبور امل�شاة هو ما حدّد بال�شواخ�ص
وعالمات الطرق .
حوادث الده�س  ..حلق ٌة من م�سل�سل حلوادث مرورية ن�شهد
�أيامه الأليمـ ـ ــة بني م�� ّودع وطريح للفــرا�ش وهي ظاهرة يجب
بحزم تثقيف ًيا و�إجرائ ًيا قبل �أن تلحق بركب امل�سببات
التعامل معها ٍ
الأخرى الرئي�سة يف احلوادث والتي ما فتئت �إال ازدادت ِحدتها .
جميلة هي احلياة حتى و�إن كان دوامها حمال  ،والأجمل هو
يوم ث��انٍ ي�شرق فيه ن��و ٌر جديد ولكن يحزننا �أن نرى ون�سمع عن
ده�س �سببه عبور خاطئ لذلك علينا �أن نعرب من الأماكن
حادث ٍ
ً
املخ�ص�صة للم�شـ ـ ـ ــاة فهي مل تو�ضع عبثا �أ�سو ًة ب�أنف�سنا ومن �أجل
احلياة نن�شد ال�سالمة على الطريق.
على ال�سائق م�س�ؤولية رئي�سة يف ال�سماح للم�شاة لعبور
الطريق ب�أمان  ،وذلك بااللتزام ب�أنظمة وقوانني املرور كما عليه
االلتزام بال�سرعة املحددة عند م��روره بالقرب من �أماكن عبور
امل�شاة والأماكن املزدحمة بامل�شاة  ,كالأ�سواق وامل�ساجد واملدار�س
واملناطق ال�سكنية  ،ولطاملا كانت ال�سالمة امل��روري��ة م�س�ؤولية
اجلميع يجب �أن ال نن�س من هم ب�أم�س احلاجة للم�ساعدة عند
عبور الطريق من كبار ال�سن وذوي االحتياجات اخلا�صة والأطفال
 ,فعلينا م�ساعدتهم من �أجل عبور �آمن .
خال�صة � ’, :إن حوادث ال�سري التي يذهب �ضحيتها امل�شاة ما
تزال من امل�شكالت الأكرث خطورة  ,وال �شك �أن التعاون املتبادل بني
كل من ال�سائقني وامل�شاة من �ش�أنه �أن ي�ساعد على احلد �أو التقليل
من حوادث الده�س  ،وتعزيز فر�ص ال�سالمة على الطريق . ’,
اً
جميل ين�شده اجلميع بل �أنها
ال�سالمة امل��روري��ة  ..معنى
ختاما �أدع��وا اهلل
آت
�
باملفاج
مليئة
مطلب ُم ّلح يف حياة
�أ�صبحت
ً
ٌ
تعاىل �أن تكون ال�سالمة على الطريق هي الرفيق الدائم لكم ،
�أ�ستودعكم اهلل .
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قضايا

�إج��راءات �سلط��ات ال�ضب��ط الق�ضائ��ي يف التفتي���ش عل��ى اجلرائ��م
الإلكرتونيةالتفتي���ش (  )Les perquisitionsه��و �إج��راء م��ن �إج��راءات
التحقيق االبتدائي ،وهو لي�س من �إجراءات ك�شف اجلرمية قبل وقوعها،
وال ي�ص��ح �إجرائ��ه �أو �ص��دور الإذن به �إال ل�ضبط جرمي��ة وقعت بالفعل،
وترجح��ت ن�سبته��ا �إىل مته��م مع�ين ،وال ي�صح بالت��ايل اتخ��اذ التفتي�ش
و�سيل��ة ل�ضبط جرمية م�ستقبلية ،ولو قامت حتريات ودالئل جدية على
�أنها �ستقع بالفعل.
وال يكف��ي كذل��ك �أن يوجه اته��ام جدي �إىل �شخ���ص معني يف جرمية
معين��ة لإج��ازة التفتي�ش ،و�إمن��ا يجب �أن تكون هن��اك فائدة حمتملة يف
احل�ص��ول عليه��ا بالتفتي���ش ،و�إال كان التفتي���ش حتكمي ًا ،ف���إذا �صدر �أمر
التفتي���ش لأ�سب��اب ال عالق��ة له��ا باجلرمي��ة الت��ي يج��ري حتقيقها كان
التفتي�ش باط ًال.
وغاي��ة التفتي�ش وثمرته هي �ضبط الأ�شي��اء املتعلقة باجلرمية Les
 saisiesوالت��ي تفي��د يف ك�ش��ف احلقيقة ،وه��ذه الأ�شياء ق��د ت�ستمد منها
�أدلة اجلرمية� ،إذ قد تكون �أداتها �أو مو�ضوعها �أو حم�صالتها.
الرائد/فهد بن �سيف احلو�سني *

الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية
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وم��ن جهة �أخ����رى ،ف����إن �ضبط الأ���ش��ي��اء يعد من
�إجراءات التحقيق ،ويجب �أن تتوافر عند �إجرائه نف�س
القواعد ،فال�ضبط ال يجوز �إال يف مكان معني� ،أو لدى
�شخ�ص معني ويف جرمية معينة ،وهي الأ�شياء التي تفيد
يف ك�شف اجلرمية.
وال يجوز التفتي�ش �إال يف اجلنايات واجلنح� ،شريطة
�أن يكون له فائدة يف ظهور احلقيقة ،ومعاقب عليها
بال�سجن م��دة تزيد على ثالثة �أ�شهر ،ويجب �أن يكون
م�سببا ً ،و�أال تزيد مدته على ثالثني يوم ًا قابلة للتجديد
م���دد ًا �أخ���رى مماثلة �إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق
ذل��ك .ولكن امل�شرع ا�شرتط ذل��ك يف �أم��ر ال�ضبط �إذا
تعلق باملرا�سالت والربقيات �أو االطالع عليها �أو �ضبط
اجلرائد واملطبوعات والطرود �أو ت�سجيل الأحاديث التي
جترى يف مكان �أو مراقبة الهاتف �أو ت�سجيل املكاملات ،وهو
ما ن�صت عليه املادة  91من قانون الإجراءات اجلزائية.
ول��ل��م�����ش��رع ال��ع��م��اين ر�أي خم��ت��ل��ف يف �إج�����راءات
�سلطات ال�ضبط الق�ضائي عند التفتي�ش على اجلرائم
الإل��ك�ترون��ي��ة ،حيث �أ���ش��ارت امل���ادة ( )43م��ن قانون
املعامالت الإلكرتونية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم
( )2008/69بن�ص �صريح ووا�ضح « يجوز لأية جهة
حكومية �أو مقدم خدمات ت�صديق �أن يجمع بيانات
�شخ�صية مبا�شرة من ال�شخ�ص الذي جتمع عنه البيانات
�أو من غريه بعد املوافقة ال�صريحة لهذا ال�شخ�ص ،
وذلك فقط لأغرا�ض �إ�صدار �شهادة �أو املحافظة عليها
�أو ت�سهيل ذلك  ،وال يجوز جمع البيانات �أو معاجلتها
�أو ا�ستخدامها لأي غر�ض �آخر دون املوافقة ال�صريحة
لل�شخ�ص املجموعة عنه البيانات .وا�ستثنا ًء من الفقرة
ال�سابقة يكون احل�صول على البيانات ال�شخ�صية �أو
الإف�صاح عنها �أو توفريها �أو معاجلتها ،م�شروع ًا يف
احلاالت الآتية:
•�إذا كانت �ضرورية لغر�ض منع �أو ك�شف جرمية بناء
على طلب ر�سمي من جهات التحقيق.

•�إذا كانت مطلوبة �أو م�صرحا بها مبوجب �أي قانون
�أو كان ذلك بقرار من املحكمة.
•�إذا كانت البيانات �ضرورية لتقدير �أو حت�صيل �أية
�ضريبة �أو ر�سوم.
•�إذا كانت املعاجلة �ضرورية حلماية م�صلحة حيوية
لل�شخ�ص املجموعة عنه البيانات.
•ونالحظ �أن الفقرة الأوىل قد �أو�ضحت �إج��راءات
التفتي�ش يف قانون املعامالت الإلكرتونية ح�سب ما
هو م�سموح به يف احلالتني �سوا ًء قبل وقوع اجلرمية
لغر�ض املنع �أو بعد وقوع اجلرمية بهدف الك�شف عنها.
ك��م��ا ن�����ص��ت امل����ادة ( )26م��ن ق��ان��ون امل��ع��ام�لات
الإلكرتونية �أي�ض ًا «لل�سلطة املخت�صة اتخاذ الإجراءات
التي تراها منا�سبة للمراقبة والإ�شراف على مدى التزام
مقدمي خدمات الت�صديق ب�أحكام هذا القانون  ،ولهذه
ال�سلطة �أن ت�صل �إىل �أي نظام حا�سب �آيل �أو �أي جهاز
�أو بيانات �أو �أي��ة م��واد �أخ��رى مت�صلة بذلك النظام،
بغر�ض �إجراء التفتي�ش واملراقبة ولها �أن ت�صدر �أمر ًا لأي
�شخ�ص خمت�ص ب�أن يوفر لها امل�ساعدة الفنية املعقولة
وغريها من امل�ساعدات ح�سبما ت��راه �ضروري ًا  ،وعلى
ذلك ال�شخ�ص �إن يلتزم بتنفيذ هذا الأمر.
دور م��أم��وري ال�ضبط الق�ضائي يف التفتي�ش عن
جرائم التجارة الإلكرتونية:

التفتي�ش لي�س غاية يف حد ذاته ،و�إمنا هو و�سيلة لغاية
تتمثل فيما ميكن الو�صول �إليه من �أدلة مادية ت�سهم يف
بيان احلقيقة.
وتلعب ال�شرطة بال �أدن��ى �شك دور ًا رئي�س ًا ومهم ًا
وحيوي ًا يف القيام بالتفتي�ش� ،سواء كان ذلك عن طريق
الندب من �سلطة التحقيق� ،أو عن طريق قيامها بذلك يف
الأحوال اال�ستثنائية التي جتيزها حالة التلب�س بارتكاب
جناية �أو جنحة معاقب عليها باحلب�س مدة تزيد على
ثالثة �أ�شهر.
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ولكننا – وم��ع ت�سليمنا بوجاهة ه��ذا ال���ر�أي –
ال ن�ستطيع الت�سليم به ت�سليم ًا كام ًال ،لأن املع�ضلة
الأ�سا�سية يف ر�أينا لي�ست هي ما �إذا كانت لهذه البيانات
طابع مادي �أو معنوي ،و�إمنا تكمن املع�ضلة الأ�سا�سية
يف وجود �صعوبات �إجرائية عديدة من �ش�أنها �إعاقة
خ�ضوع ال��ب��ي��ان��ات امل��خ��زن��ة �آل��ي � ًا ل��ق��واع��د التفتي�ش
التقليدية ،والتي ميكن بلورتها فيما يلي:

حالة وج��ود النظام املعلوماتي وبياناته وبراجمه
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داخل �إحدى املن�ش�آت التي تتعامل بالتجارة الإلكرتونية،
مع وج��ود النهايات الطرفية للحا�سب الآيل يف مكان
�آخر ،الأمر الذي يعطي اجلاين فر�صة �سانحة للتخل�ص
من البيانات التي ي�ستهدفها تفتي�ش م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي ،الأم���ر ال���ذي يتطلب منح م���أم��ور ال�ضبط
الق�ضائي املخول بالتفتي�ش ال�سلطة الكاملة للتو�صل �إىل
النهاية الطرفية ،وت�سجيل ما حتوي من بيانات تعد �أدلة
على ارتكاب اجلرمية ،وذلك دون التقيد باحل�صول على
�أذن من القا�ضي ،كما هو مقرر يف الظروف التقليدية.
فيما يتعلق ب�إذن التفتي�ش تبدو ال�صعوبة يف ا�شرتاط
�أن يكون هذا الإذن حمدد ًا فيما يخ�ص حمله والأ�شياء
التي يهدف �إىل �ضبطها من خالل التفتي�ش ،ويقت�ضي
ه��ذا ال�شرط �أن يقوم م�صدر الإذن بتحديد الأ�شياء
امل��راد �ضبطها بطريقة فنية ،الأم��ر ال��ذي ال يكون يف
مقدور م�أمور ال�ضبط الق�ضائي العادي ،لأن ذلك يتطلب
معرفة فنية وتكنولوجية قد ال يكون ملم ًا بها.
يقت�ضي التفتي�ش عن البيانات املخزنة �آلي ًا القيام
بعملية ولوج للأنظمة املعلوماتية التي تت�ضمن بيانات
التجارة الإلكرتونية ل�ضبط ما يعد �صاحل ًا من هذه
البيانات كدليل �أو قرينة على ارتكاب جرمية على هـذه
التجارة الإلكرتونية.
وه��ذا الأم���ر يقت�ضي �سلف ًا املعرفة – �إن مل تكن
تامة – املعقولة من قبل م�أمور ال�ضبط الق�ضائي ،لكي
ي�ستطيع �أن يتعامل معها وما حتويه من بيانات جتارية
من ناحية ،وفنية وكلمة املرور من ناحية �أخرى.
ويزداد الأمر تعقيد ًا �إذا عرفنا �أن بع�ض الت�شريعات
العقابية والإجرائية تق�ضي ب�إعفاء املتهم من تقدمي ما
من �ش�أنه �إثبات �إدانته بطريقة مبا�شرة ،وبذلك ال يجوز
�إجبار املتهم على البوح مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي بالرقم
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قضايا

و�سنو�ضح فيما يلي دور م�أمور ال�ضبط الق�ضائي يف
التفتي�ش الذي يتم مبنا�سبة التجارة الإلكرتونية.
وهنا ن�س�أل ،هل ت�صلح قواعد التفتي�ش التقليدية يف
التفتي�ش على جرائم التجارة الإلكرتونية ؟ يف الواقع ال
يحتاج الأمر �إىل تقرير قواعد جديدة للتفتي�ش للبحث
عن �أدلة ارتكاب جرمية من جرائم التجارة الإلكرتونية،
وذلك لكفاية القواعد التقليدية ملواجهة هذه الأحوال
�أي��� ًا كانت الو�سيلة امل�ستخدمة يف ارت��ك��اب اجلرمية،
�سواء كانت تقليدية� ،أو كان يغلب عليها الطابع الفني
التقني ،حيث ميكن االلتجاء يف هذه الأخرية �إىل الفنيني
املتخ�ص�صني يف هذا املجال.
ومي��ك��ن �أن ن��ق��ول �إن���ه بالن�سبة للبيانات اخلا�صة
بالتجارة الإلكرتونية ،والتي تكون حم ًال جلرائم ف�إن
الأمر يكون �صعب ًا بع�ض ال�شيء ،ذلك لأن هذه البيانات
املخزنة تكون جم��ردة م��ن الكيان امل���ادي وامللمو�س،
واملح�سو�س يف املحيط اخلارجي.
ولكن بع�ض الفقهاء ي��ح��اول��ون التغلب على هـذه
ال�صعوبة باللجوء �إىل حيلة التمييز بني املعلومات وبني
البيانات املعاجلة �آلي ًا ،فينفي الطابع املادي عن �أولها
وي�ؤكد الطابع املادي للثانية على �أ�سا�س �أنها «نب�ضات �أو
ذبذبات �إلكرتونية و�إ�شارات �أو موجات كهرومغناطي�سية
قابلة لأن تخزن على و�سائط معينة وميكن قيا�سها،
وبالتايل فهم ينفون الطابع املعنوي لهذه البيانات،
م�ؤكدين �أنها �شيء ميكن مل�سه يف العامل اخلارجي ،و�أنها
كيان مادي ال ميكن جحده ،م�ستندين يف ذلك �إىل حكم
حمكمة جنح «بروك�سل» الذي �أكد على كون هذه البيانات
�أ�شياء مادية ملمو�سة ،وانتهوا �إىل �إمكانية خ�ضوع هذه
البيانات لقواعد التفتي�ش التي تقوم بها �أجهزة الأمن يف
ظل القواعد القانونية التقليدية ،وبالتايل �إمكانية �ضبط
�أي جرمية متعلقة بالتجارة الإلكرتونية.
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الكودي ال�سري للمرور �إىل ملفات البيانات� ،أو �أن يك�شف
عن كلمة ال�سر ،وطبع البيانات املخزنة بالنظام ،وغري
ذلك من الأمور التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل �إدانته.
ولكن امل�شرع العماين قد تالفى هذا الق�صور عند
�صدور قانون املعامالت الإلكرتونية  ،حيث ن�صت املادة
( )53من القانون « يعاقب بال�سجن ملدة ال تتجاوز �سنة
واحدة وبغرامة ال تتجاوز � 1500ألف وخم�سمائة ر.ع �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل �صاحب مفتاح ت�شفري رف�ض
ت�سليمه للموظف ال��ذي حت��دده ال�سلطة املخت�صة بعد
الإف�صاح عن هويته  ،وكل مقدم خدمات ت�صديق �أو احد
العاملني لديه رف�ض تقدمي ت�سهيالت لل�سلطة املخت�صة
�أو يل من موظفيها للقيام باملراقبة �أو الإ���ش��راف �أو
التفتي�ش على �أي نظام حا�سب �آيل �أو جهاز بيانات �أو
مواد �أخرى مت�صلة بنظام احلا�سب الآيل مبقر مقدم
خدمات الت�صديق» .
ثالث ًا :موقف الفقه والق�ضاء من التفتي�ش اخلا�ص
بجرائم التجارة الإلكرتونية:

جل�أ الفقه والق�ضاء يف كثري من الدول �إىل التو�سع يف
تطبيق ن�صو�ص التفتي�ش التقليدية ومدها للتطبيق على
جرائم التجارة الإلكرتونية.
و�أبرز مثال على ذلك الفقه الكندي عندما و�سع من
تف�سري املادة ( )487التي تق�ضي ب�إمكانية «�إ�صدار �أمر
ق�ضائي لتفتي�ش و�ضبط �أي �شيء ،« ...تتوافر ب�ش�أنه �أ�س�س
�أو مربرات معقولة تدعو لالعتقاد ب�أن جرمية قد وقعت
�أو ي�شتبه يف وقوعها� ،أو �أن هناك نية ال�ستخدامها يف
ارتكاب جرمية� ،أو �أنه �سيتيح دلي ًال على ارتكاب جرمية.
ونقول �إن التف�سري الذي جل�أ �إليه الفقه الكندي ،ال
ي�ؤدي يف نظرنا �إىل التغلب على ال�صعوبات التي يثريها

التفتي�ش على بيانات التجارة الإلكرتونية ،و�أن الفائدة
الوحيـ ـ ـ ـ ــدة لهذا التف�سري تكمن ح�سبما يدلنا عليه
الواقع العمـ ـ ـ ـ ــلي يف كندا يف �ضبط الأوعية املادية التي
حتويها البيانات مثل اال�س ـ ــطوانة وال�شرائط املمغنطة،
دون �أن ي�صل الأم��ر �إىل �ضبـ ــط ه��ذه البيانات التي
حتويها هذه الأوعية.
لذلك ف���إن احلاجة باتت ما�سة للتدخل الت�شريعي
لتقرير ال�ضوابط القانونية ،الكفيلة بالتغلب على
ال�صعوبات الإجرائية التي تثار عند �إجراء تفتي�ش بيانات
التجارة الإلكرتونية بوا�سطة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.
وق��د جل���أ امل�شرع يف بع�ض ال��دول �إىل تقرير بع�ض
القواعد القانونية بغية التغلب على ال�صعوبات التي قد
تثار عند تفتي�ش بيانات التجارة الإلكرتونية ،وقد �شاركه
الفقه ،وتتجلى تلك القواعد فيما يلي:
بالن�سبة ل�صعوبة وج��ود النهاية الطرفية للنظام
املعلوماتي الذي يحوي بيانات التجارة الإلكرتونية يف
مكان �آخر غري املحل �أو املن�ش�أة� ،أجاز القانون الهولندي
يف امل��ادة  25منه �إمكانية امتداد تفتي�ش امل�سكن �إىل
«تفتي�ش نظام �آيل ...موجود يف مكان �آخر ،بغية التو�صل
�إىل بيانات ميكن �أن تفيد ب�شكل معقول ...يف ك�شف
احلقيقة ،و�إذا ما وجدت هذه البيانات يجب ت�سلمها».
وبالتايل �أجاز امل�شرع مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي القائم
بالتفتي�ش �سلطة ت�سجيل البيانات املوجودة يف النهاية
الطرفية التي يت�صل بها النظام املعلوماتي ،دون التقيد
باحل�صول على �أذن م�سبق بذلك من قا�ضي التحقيق.
ون��رى �أن هذه ال�سلطة لي�ست مطلقة ،ولكنها مقيدة
بثالثة قيود هي:

�أال تكون النهاية الطرفية املت�صل بها احلا�سب
موجودة يف �إقليم دولة �أخرى ،حتى ال ي�ؤدي االت�صال بها
�إىل انتهاك �سيادة الدولة �أخرى.
�أن حتوي النهاية الطرفية املت�صل بها احلا�سب على
بيانات �ضرورية ب�صورة معقولة لظهور احلقيقة.
�أن يحل قا�ضي التحقيق حمل ال�شخ�ص �صاحب
املكان الذي ينبغي تفتي�شه ب�صورة م�ؤقتة.
بالن�سبة لل�صعوبة اخلا�صة بتحديد �إذن التفتي�ش،
وخا�صة فيما يتعلق مبحله والأ�شياء التي يهدف التفتي�ش
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قضايا

�إىل �ضبطها ،فيمكن اال�ستعانة يف ه��ذا ال�صدد
ب�صيغة �إذن التفتي�ش الذي اعتمدته الأجهزة الأمنية
التابعة للإدارة الأمنية ملركز املعلوماتية التابع لل�شرطة.
وتت�ضمن هذه ال�صيغة الأمور التالية:

• البحث ع��ن �ضبط ال�برام��ج �أو ك��ي��ان احلا�سب
املنطقي ،والتي يدخل فيها برامج التطبيق ونظم
الت�شغيل وما يتفرع عنها من نظم.
•البيانات امل�ستخدمة بوا�سطة برنامج احلا�سب �أو
كيانه املنطقي.
•ال�سجالت التي تثبت ا�ستخدام الأنظمة الآلية
ملعاجلة البيانات.
•ال�سجالت امل�ستخدمة يف عملية الولوج يف النظام
الآيل ملعاجلة البيانات.
�أم��ا بالن�سبة لل�صعوبة اخلا�صة بالولوج يف �أنظمة
املعلومات وما بها من بيانات خا�صة بالتجارة الإلكرتونية،
ل�ضبط ما يعد �صاحل ًا منها كدليل �أو قرينة الرتكاب
جرمية ما ،ف�إن التغلب عليها يقت�ضي القيام ب�إن�شاء �إدارة
�شرطية متخ�ص�صة ملكافحة جرائم التجارة الإلكرتونية
مع االهتمام بعمل دورات تدريبية متخ�ص�صة  -من
حيث امل��ن��ه��اج -مل���أم��وري ال�ضبط الق�ضائي العاملني
فيها ،بغر�ض تدريبهم على حتقيق و�ضبط كل ما يتعلق
بالتعامل مع جرائم التجارة الإلكرتونية.
ونرى �أن هذا املنهج املقرتح يجب �أن يت�ضمن كافة
ج��رائ��م احلا�سب الآيل ،وه��ذا يقت�ضي �أن يكون هذا
املنهج به بع�ض علوم االقت�صاد وق��ان��ون التجارة وما
�إليها ،ويكون مرتبط ًا بالتجارة ب�صفة عامة والتجارة
الإلكرتونية ب�صفة خا�صة.
كما ميكن �إل��زام غري املتهم كال�شاهد وال�شخ�ص
ال��ق��ائ��م بت�شغيل احل��ا���س��ب ب��ت��ق��دمي ك��اف��ة املعلومات
والبيانات الالزمة لولوج نظام احلا�سب ،والتعاون مع
�سلطة التحقيق يف هذا ال�صدد.
وقد �أخ��ذ بذلك قانون جرمية احلا�سب الهولندي
مبوجب ن�ص املادة رقم ( )25منه والتي جتيز»:توجيه
�أمر �إىل القائم على ت�شغيل النظام املعلوماتي للإف�صاح
عن املعلومات والبيانات الالزمة للولوج والتعامل مع
براجمه وملفاته كمفاتيح ت�شغيل النظام وكلمات ال�سر
�أو امل��رور ،و�إذا كانت املعلومات التي تقت�ضي م�صلحة
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التحقيق احل�صول عليها خمزنة يف �صورة مرمزه داخل
ذاكرة احلا�سب ف�إنه ميكن تكليفه كذلك بتقدمي الأكواد
واملفاتيح الالزمة لفك ال�شفرة.
كما ميكن حتقيق ذلك عن طريق ما يعرف بواجب
تن�شيط املعرفة ل��دى ال�شاهد ،حيث ميكن يف �أح��وال
خا�صة ا�ستخدام �سندات كتابية خالل ت�أديته ل�شهادته،
وذلك من �أجل حتقيق امل�شاركة الفعالة لعملية التحقيق،
وهو الأمر الذي قرره امل�شرع اليوناين مبوجب املادة 209
من الت�شريع الإجرائي اليوناين.
*دكتوراه يف علوم ال�شرطة
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عين المعنى

ٌ
واحدة ال تصفق
يد
ٌ

ال�ضابط املدين � /شريفة بنت علي التوبية

�إدارة العالقات العامة
و�شخ�ص واح��د لن ي�صلح العامل ،وجهة
يد واح��دة ال ت�صفق ،
ٌ
واحدة لن ت�ستطيع عمل كل �شيء  ،ومع �إمياننا بكل ذلك� ،أتعجب من
حالة التذمر واال�ستياء التي تبدو على لهجة البع�ض وهو يوجه اللوم
وي�شري ب�إ�صبع االتهام �إىل جهة واحدة  ،وك�أن الأمر ال يعني اجلميع،
وك�أن املو�ضوع وامل�شكلة �سببها جهة واحدة فقط ،فهناك الآن الكثري
من الب�شر الذين ي�صنعون امل�شكلة وبعد ذلك يبحثون عن م�سبب �آخر
لها ليهربوا من امل�س�ؤولية  ،يعتقدون �أنهم على �صواب و�أن العامل كله
على خط�أ  ،و�أنهم لوال الآخرون لنجحوا وتفوقوا ون�سوا �أنهم �أ�سباب
م�شاكل العامل وتعبه وم�أ�ساته  ،و�أن وجود مثل ه�ؤالء هي بداية امل�شكلة
يف حياتنا ،لن �أذهب بعيد ًا رغم �أن هذا الأمر ينطبق على كث ٍري من
الأ�شياء  ،فحينما نرتكب خط�أ ما ف�إننا ال نلوم �أنف�سنا وال نحم ّلها
اخلط�أ بل تدور �أعيننا بعيدا عن �أنف�سنا  ،وال جنر�ؤ على مواجهة املر�آة
لنكت�شف املخطئ احلقيقي  ،بل نبحث عن �شماعة نعلق عليها �أخطائنا.
احلوادث املرورية ،هذه احلرب الطاحنة التي نعي�ش احداثها كل
يوم ونعاين ويالتها بكل �أمل �صمتا �أو حديث ًا  ،م�شكلة جمتمعنا التي
نبحث لها عن حل  ،ومل نعرث عليه � ،ضحايا كثريون ذهبوا نتيجة
احلوادث املرورية � ،شباب فقدناهم وهم يف عمر الزهور � ،أمهات
ثكلت �أبنائها  ،و�أ�سر فقدت عائلها  ،بل بيوت �أغلقت بكاملها...
ماذا بعد ؟!!! هل هناك من رجل �شجاع بيننا ي�ستطيع �أن يقول �أنا
ال�سبب وراء كل ذلك  ،بكل �أ�سف  ..ال يوجد ! ف�إىل متى �سنظل نخبىء
ر�ؤو�سنا كالنعامة يف الرمال خوف ًا من املواجهة وال نطري  ،حلق يا �أخي
كطائر �شجاع قادر على التفكري بحرية ومنطق وعقالنية  ،ف�إىل متى
يكون �سبب احلادث هو ال�شارع و�إىل متى يكون �أفراد ال�شرطة هم
املق�صرون؟� ،إىل متى نلقى اللوم على من يحاولون حمايتنا وحفظ

�أرواحنا � ،إىل متى نظل نعلق الأ�سباب على من ي�سهرون على راحتنا
لننام ب���أم��ان؟!  ،مل يكن ال�شارع هو ال�سبب ،ف�شوارعنا الف�سيحة
بحاراتها الوا�سعة واملمتدة واحلديثة واملزودة ب�أجهزة �ضبط ال�سرعة
لي�ست �سبب ًا ملا يحدث لأنها �شوارع مهي�أة للقيادة الآمنة  ،وال�شرطي
الواقف منذ ال�صباح ليتابع حركة املرور لي�س هو ال�سبب  ،وكل هذه
الإر�شادات والتعليمات والقوانني �أمل تكن كافية �،إن احلوادث املرورية
�أ�سبابها وا�ضحة جد ًا ولي�ست بحاجة �إىل بحث عن �أ�سباب خرافية �أو
جديدة  ،فال�سرعة الزائدة �سبب  ،وعدم ربط حزام الأمان �سبب،
واالن�شغال �أثناء القيادة �سبب  ،وعدم �صيانة املركبة ب�شكل دوري �سبب
�آخر  ،واالن�شغال بالهاتف النقال �أكرب الأ�سباب يف حدوث احلوادث
الآن  ....و�أخرى كثرية ومما ال �شك فيه �أن كل �سائق يعي ويدرك كل
هذه الأ�سباب وغريها �إدراك ًا كام ًال ،فنحن نعلم جميع ًا ب�أن رخ�صة
القيادة ال متنح ملن هو �أقل من ( � ) 18سنة �أي يجب �أن يكون بالغ ًا
وعاق ًال و مكتمل الإدراك والوعي  ،وبعد كل ذلك ،تقول �أن اجلهات
املعنية ال تقوم بواجبها على �أكمل وجهز �إن ذلك �أ�شبه مبن يفعل
اخلط أ� وكلما متادى فيه يقول ( هذا ما جناه �أبي علي ) ،وما ذنب
�أبيك بعد ما �أدركت ال�صواب من اخلط�أ؟  ،هذا ما يحدث متام ًا يف
مو�ضوع احلوادث ،ف�إذا كنا جادين حق ًا يف التقليل من ن�سبة احلوادث
ف�إن ذلك لن ي�أتي �إال من �أنف�سنا حيث يجب �أن نكون مقتنعني متام ًا
بالهدف الذي نعمل لأجله  ،فالإن�سان امل�ؤمن املدرك قادر على �أن
يحب نف�سه ويحميها  ،فال �أعتقد �أنك بحاجة لأن يكون هناك �شخ�ص
يعلمك كيف حتب نف�سك  ،ف�إذا التزمت فذلك يعني �أنك حتب نف�سك
وحري�ص ًا عليها ،وال �أعتقد �أن��ه من املمكن �أن يكون مع كل �سائق
رجل �شرطة لرياقبه  ،لأنك حمتاج لأن تراقب نف�سك ،ف�أنت رقيب
نف�سك ال غريك  ،فهناك الكثري من اجلهود الر�سمية التي تتبذل
ولكن تبقى اجلهود الأهلية وجهد ال�سائق نف�سه يف تطبيق التعليمات
وااللتزام بقواعد املرور هي الأهم  ،ف�إذا التزمت �أنت ف�سيكون غريك
جمرب ًا على االلتزام  ،فقط ما نريده البداية �أو اخلطوة الأوىل يف
الطريق ال�صحيح  ،ولو حر�صت كل �أ�سرة على تربية �أبنائها تربية
مرورية �صحيحة ،لع�شنا يف �أمان  ،فلي�ست الرتبية االجتماعية هي
فقط املطلوبة لأن اجلانب املروري �أ�صبح مهم ًا  ،وال ي�أتي من فراغ �أو
بعد جتاوز �سن (  ) 18عام  ،بل من البداية  ،وهناك املدر�سة �أي�ضا
وهاتان اجلهتان هما الأهم يف جمال الرتبية والتوعية املرورية خللق
واع قاد ٍر على مواجهة التحديات وحتمل امل�س�ؤولية عند وقوع
ٍ
جيل ٍ
ّ
اخلط�أ بالإ�ضافة �إىل التعامل ب�شكل ايجابي مع امل�شكالت� ،سلم اهلل
اجلميع من كل �شر ووقاكم �شر احلوادث وويالتها التي ال ي�شعر بها �إال
من عا�ش التجربة واكتوى بنار الفقد واملعاناة .
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الشرطة المجتمعية

املقدم  /عبداهلل بن ح�سني �سيف *

الإدارة العامة للموا رد الب�شرية
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�إن الفل�سفة اجلديدة لل�شرطة املجتمعية تعترب
بحد ذات��ه��ا تغيري ًا ك��ب�ير ًا ع��ن املفهوم التقليدي
ل�ل�أع��م��ال ال�شرطية ���س��واء م��ن حيث الهيكلة يف
امل�ؤ�س�سات ال�شرطية �أو العالقة مع امل�ستفيدين
م��رور ًا بقيا�س خمرجات ذلك العمل وو�صو ًال �إىل
التقنيات وا�ستخدام التكنولوجيا  ..الخ من اجلوانب
ال�شرطية � ،إن �أبرز هذه التغريات هي التحول من
املركزية البحته يف �صنع ال��ق��رارات والتخطيط
للأعمال �إىل الالمركزية املقننة من حيث اتخاذ
الإج��راءات املنا�سبة وتطوير ما من �ش�أنه م�صلحة
العمل .

و�أم���ا م��ن جانب خلق العالقات م��ع املجتمع ف���إن��ه من
ال�ضروري ج��د ًا اال�ستماع والأخ��ذ باهتمامات املجتمع
وحماولة فهم املتطلبات الأ�سا�سية التي تعترب املحور
امل��ه��م للرفع م��ن م�ستوى اخل��دم��ة امل��ق��دم��ة للجمهور
والذي بدوره – اجلمهور – �سوف يقوم بت�أدية واجباته
نحو خدمة الأمن كرد فعل ملا يتلقاه  .واجلدير بالذكر
�أن مفهوم ال�شرطة املجتمعية ال يعني �أن يتنازل جهاز
ال�شرطة عن هيبته وحزمه يف بع�ض الأم���ور ،وتنفيذ
القانون ون�شر قيمه  ،كما ال يطالب هذا املفهوم بتحويل
�أجهزة ال�شرطة �إىل م�ؤ�س�سات �إجتماعيه  ،و�إمنا ي�شجع
على املزيد من التحرك نحو خدمة املجتمع وال�سعي
ليكون دور ال�شرطة �أكرث وقائية ملواجهة امل�شكالت التي
مت�س �أمن و�سالمة املجتمع بدل �أن يكون جهاز يتعامل مع
اجلرمية كرد فعل لها .
ولكي يقوم جهاز ال�شرطة بهذا الدور فهناك متطلبات
رئي�سية البد من الأخذ بها  ،ومن �أهمها املرونة الداخلية
جلهاز ال�شرطة يف التعامل م��ع �أف���راده وم��ع املجتمع
وخ�صو�ص ًا �أن �أجهزة ال�شرطة التقليدية كانت تعمل
مببد�أ احلزم وامليل �إىل الناحية الع�سكرية املطلقة يف

تعامالتها  ،كما �أن االنفتاح وامل�شاركة الفاعلة من جميع
امل�ستويات الإدارية يف اجلهاز تعترب من �أهم املتطلبات
وه��ذا يحتاج �إىل �إع���ادة النظر يف عمليات التدريب
والت�أهيل الأك��ادمي��ي وامل��ي��داين بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع
العمل اجلماعي وخلق تقنيات تقييم حديثة تتما�شى مع
�أنظمة التحفيز .
�إن �أي تغيري يطر�أ �أو يح�صل يف �أي م�ؤ�س�سة يعتمد جناحه
�أو ف�شله يف املقام الأول على مدى االقتناع به والإميان
بايجابية النتائج املرتتبة على تطبيقه .
ويكمن هذا بطبيعة احلال يف امل�ستويات الإدارية الثالثة
املعروفة التي يقع على عاتقها جمتمع ًة النهو�ض ب�أية
م�ؤ�س�سة  ،ول��ذا فتنظر ه��ذه امل�ستويات الإداري����ة �إىل
مفهوم �شرطة املجتمعات م��ن زواي���ا خمتلفة ح�سب
م�ستواها الإداري حيث ينظر امل�ستوى اال�سرتاتيجي
�إليه بنظرة �آمنة وغ�ير مطمئنة ويكمن تخوفه يف �أن
هذا املفهوم ي�شجع م�شاركة املجتمع يف و�ضع �سيا�ساته
وا�سرتاتيجياته �سواء بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
بينما ينظر امل�ستوى الإ�شرايف لهذا املفهوم ب�أنه �سوف
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يحد من �صالحياته ويجعله معر�ض ًا للم�ساءلة الدائمة
لي�س من قبل ر�ؤ�سائه يف العمل فح�سب بل وحتى من
قبل اجلمهور .و�أما امل�ستوى التنفيذي ف�سوف ي�شعر ب�أنه
مطالب بعمل الكثري من الإعمال غري ال�شرطية ح�سب
اعتقاده  ،ولكن هذه املخاوف ما هي �إال جمرد �أحا�سي�س
تكون يف بداية �أي عمل جديد  ،وبالتعود عليها ت�صبح
�أمور ًا اعتيادية تخدم ال�صالح العام  ،ولذا تقع امل�س�ؤولية
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
والت�شجيع لبقية امل�ستويات الإداري��ة يف تطبيقه وعدم
التخوف منه بالإ�ضافة �إىل �ضرورة ك�سب و�سائل الإعالم
يف ت�سويق وتعريف املجتمع بحقيقة التوجه اجلديد .
مقايي�س النجاح يف مفهوم �شرطة املجتمعات :

مقيا�س النجاح يعتمد على معايري اجلودة التي و�ضعت
م�سبق ًا لهذا الغر�ض  ..وعليه �سوف نعرف �إذا ما كانت
ن�سبة اجلرمية يف �إزدي��اد �أم ال  ،وهل اجلمهور متقبل
للخدمة بر�ضى ومتعاون �أم غري ذلك .
وه���ذا م��ا ق��ام��ت ب��ه ���ش��رط��ة م��دي��ن��ة م��د���س��ن يف والي��ة
وي�سكون�سن الأمريكية التي تعترب �إح��دى مناذج جناح
مفهوم �شرطة املجتمعات حيث �سعت لتحقيق �أه��م
النقاط التي ينادي بها املفهوم على النحو كالتايل-:
•تقليل م�ستوى وقوع اجلرائم .
•تخفي�ض الأ�ضرار املادية املرتتبة على وقوع اجلرائم .
•احل�����ص��ول على معلومات �أك�ث�ر دق��ة وف��ائ��دة من
اجلمهور .
•جعل العمل ال�شرطي �أكرث وقائية لي�س فقط على
م�ستوى امل�ؤ�شرات اجلرمية ولكن �أي�ضا على م�ستوى
م�سببات هذه اجلرائم .

يختلف مقيا�س النجاح من منظور لآخر  ،ف�إذا �أرادت �أية
م�ؤ�س�سة جناحها فعليها �أو ًال �أن حتدد �شعارها وهدفها,
وم��اذا تريد �أن ت�صل �إليه  ...متى  ،وكيف  ،وم��ا هي
معايري اجلودة التي و�ضعتها لنف�سها  ،فمث ًال ،لو �أردنا
�شخ�ص ما يف م�شوار معني
�أن نقي�س امل�سافة التي قطعها
ٌ
ً
والوقت الذي ا�ستغرقه  ،فعلينا �أوال �أن نحدد نقطة بداية
ونهاية ذلك امل�شوار والوقت املفرت�ض لالجناز ،كما يجب
حتديد ال�ضوابط ومعايري التنفيذ مع الأخذ يف االعتبار
�إمكانية يف حتقيق ذلك  ،عندها ي�صبح قيا�س النجاح
وا�ضح ًا ودقيق ًا .

•معاملة املوظفني داخل امل�ؤ�س�سة كزبائن داخليني
لإنعكا�س ذلك على معاملة الزبائن اخلارجيني .

وكذلك هو احلال هنا  ،ف�إذا كنا نق�صد بالنجاح الوقاية
من اجلرمية ومكافحتها وك�سب ر�ضاء اجلمهور وتعاونه
مع ال�شرطة من �أجل حفظ الأمن والنظام ..الخ  ،فان

ويبني اجل��دول التايل �أوج��ه املقارنة يف قيا�س معايري
الأداء بني ال�شرطة التقليدية و�شرطة املجتمعات .
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•قيا�س معايري اخلدمة املقدمة من حيث الكيف
ولي�س الكم .
•الو�صول �إىل تعاون �أكرث �إيجابية مع امل�ؤ�س�سات ذات
العالقة يف مكافحة اجلرمية .

املجال
تقنيات و�أدوار �أولية

الإنتاجية والكفاءة

العمل ال�شرطي التنفيذي
*
*

*

*

ال�سلطة

*

دور املجتمع يف العمل ال�شرطي

*

*

العالقة مع الأجهزة الأخرى
*

العالقة مع و�سائل الإعالم

*

*

معايري �أداء مهنية

*
*
*

�شرطة املجتمعات
*

*مكافحة اجلرمية
*تقنيات رد الفعل (حتركها احلاجة)

*
*

*كمية ،مقايي�س داخلية

*

*م�ستمدة من القانون �،إحدى م�ؤ�س�سات العدالة اجلنائية
*موزعة ح�سب الرتب ،والرتقيات بالدرجات والأقدمية

*ال�شرطة هم اخلرباء واملجتمع يلعب دورا م�ساعدا
*�إ�ستثنائية وحمدودة عموما على الأعمال ال�شرطية الأخرى
واجلهات التنظيمية
*يجب مراجعة �سلوك ال�شرطة داخليا
*ت�ستخدم كو�سيلة للح�صول على موارد و�صالحيات زائدة ت�ستفاد
منها يف مواجهة اجلرمية
*التوجد بو�ضوح
*يعتمد على الإجتهادات الفردية
*املجتمع غري مت�أكد من هذه املعايري وال ي�ستطيع قيا�سها
*معايري حمدودة وداخلية

*

*

*

*
*

*

*
*
*

*حفظ ال�سالم
*تقنيات حلل امل�شاكل
*تت�سم بروح املبادرة
*كيفية ،مرتبطة بالإنتاج
*م�ستمدة من املجتمع ،ممنوحة من خالل القانون�،أحد م�ؤ�س�سات
احلكومة املحلية واملجتمع
*الرتبة لي�س مقيا�س لل�سلطة والرتقية مبنية على جودة الأداء
وقيمة العمل
*�أ�شكال امل�شاركة يف �إتخاذ القرار يلعب فيها املجتمع دور ال�شريك
*�شاملة وتت�ضمن �إت�صاالت وو�سائل متعددة اجلهات
*ال�شرطة م�سئولة مبا�شرة �إىل حد ما للمجتمعات التي تقدم لها اخلدمة
*ت�ستخدم كو�سيلة تعليمية وت�شجيعية لإبالغ املجتمع عن طبيعة
جرائم حمددة ،و�سيلة خللق عالقات �أف�ضل على م�ستوى املجتمع
*معايري خارجية دقيقة ووا�ضحة لل�شرطة وللم�ستفيدين من اخلدمات
*مرنه يف حدود معينه
*املجتمع مطلع عليها وي�ستطيع قيا�س نوع اخلدمة املقدمة

مدى الرتابط بني هوية امل�ؤ�س�سة والتحديات التي تربطها داخليا وخارجيا
�شعار امل�ؤ�س�سة

هي الروح �أو الهوية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة التي يعمل اجلميع
من خاللها لتكون ال�سمة املميزة خلدمات امل�ؤ�س�سة

الوقاية من اجلرمية

�أهـــــــــداف
�ســيا�ســات

�إ�سرتاتيجيات

جودة اخلدمة

مكافحة اجلرمية

معايـيـــــــر

مـقـــــايــيـــ�س

ر�ضاء املجتمع

حفظ النظام

الت�شاور و�إظهار ال�صور الإيجابية

النتيجة
تطبيق ناجح ملفهوم �شرطة املجتمعات
*ماج�ستري يف العلوم تخ�ص�ص �إدارة املوارد الب�شرية
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قضايا

لمكافحة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات

النقيب�/سليمان بن �سيف التمتمي

االدارة العامة ملكافحة املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية

58
ينـــاير 2013م  -العدد 132

يقوم الإعالم الأمني بدور مهم يف التوعية ب�أ�ضرار
امل��خ��درات بالإ�ضافة �إىل الأدوار الأخ���رى التي
يلعبها يف جمال مواجهة اجلرمية ،ونظر ًا النت�شار
هذه الظاهرة فقد �أ�صبحت م�شكلة عاملية  ،حيث
�إن �آثارها ال�سلبية على املجتمعات تعدت حدود
ال�شق االجتماعي� ،إىل �آثار �سيا�سية واقت�صادية
و�أخالقية تهدد م�ستقبل الب�شرية ب�صفة عامة
والوطن ب�صفة خا�صة.

ف��الإع�لام الأم��ن��ي يجب �أن ميثل �أح��د عنا�صر اخلطة
العامة التي تو�ضع يف �إطاراجلهود ل��ردع خطر �إدم��ان
�أفراد املجتمع للمخدرات.
ول�ضمان جناح برامج الإع�لام الأمني يف حتجيم هذه
امل�شكلة ،البد من و�ضع خطة مدرو�سة تقوم على خطوات
علمية تتمثل فيما يلى :
�أو ًال  :حتديد �أهداف اخلطة الإعالمية مل�شكلة تعاطي
و�إدمان املخدرات.
ثاني ًا  :حتديد �أط���راف اخلطة الإع�لام��ي��ة مل�شكلة
تعاطي و�إدمان املخدرات.
ثالث ًا  :و�سائل االت�صال و�أ�شكالها يف اخلطة الإعالمية
مل�شكلة تعاطي و�إدمان املخدرات.
و�سوف نتناول كل عن�صر من هذه العنا�صر على نحو
تف�صيلي.
�أو ًال حتديد �أهداف اخلطة االعالمية مل�شكلة تعاطي
و�إدمان املخدرات :

تبد�أ اخلطة الإعالمية بتحديد الأه���داف تف�صيلي ًا،
ف���إذا ك��ان الهدف العام هو مكافحة امل��خ��درات فمن
ال�ضروري ا�ستخال�ص �أهداف �أكرث حتديد ًا لكل طرف
من �أطراف امل�شكلة ،وعلى �ضوء هذه الأهداف الدقيقة
ميكن ا�ستخدام الو�سيلة الإعالمية الأن�سب مع تدبري
الإم��ك��ان��ي��ات ال�لازم��ة لو�ضع اخلطة مو�ضع التنفيذ.
فم�شكلة املخدرات متعددة اجلوانب متنوعة الأطراف
مم��ا يتطلب تو�ضيح �أ���س��ل��وب املخاطبة لكل ط��رف.
فالر�سالة التي توجه �إىل املدمن تختلف عن الر�سالة
التي توجه �إىل املهرب والتاجر ،كما تختلف �أي�ض ًا عن
الر�سالة التي توجه للمواطن العادي ال��ذي مل يدخل
دائرة اخلطر ،ولكنه معر�ض له ومهدد به.
ثاني ًا حتديد جماهري اخلطة الإعالمية مل�شكلة تعاطي
و�إدمان املخدرات :
�إن حتديد اجلمهور امل�ستهدف الذي توجه �إليه احلملة
الإع�لام��ي��ة يعترب عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا لنجاح اخلطة
الإعالمية للأ�سباب التالية:

 �-إن ت�صنيف اجلمهور ي�ساعد يف �إع��داد الر�سائلاملنا�سبة التي توجه �إليهم ويجب �أن تختلف الر�سائل
الإعالمية باختالف م�ستقبليها ..

فمث ًال ،الر�سالة املوجهة للمنحرفني يجب �أن تختلف عن
الر�سائل املوجهة �إىل املدمنني والر�سائل املوجهة �إىل من
دخلوا يف دائرة اخلطر (الإدمان) يجب �أن تختلف عن
تلك الر�سائل املوجهة ملن هم على حافة هذه الدائرة و
مل يدخلوها بعد.
    حتديد اجلمهور امل�ستهدف يعترب عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يفحتديد قنوات االت�صال لأن الطريقة التي يت�صل بها
النا�س تت�أثر بعدة عوامل منها:

-

امل�ستوى الثقايف.اللغة.م�ستوى املعي�شة.-العالقات االجتماعية والتفاعلية.

وميكن تق�سيم اجلمهور امل�ستهدف �إىل ثالث جمموعات
على النحو الآتي:

 �-أ���ص��ح��اب امل�شكلة وه��م امل��دم��ن��ون او املعر�ضونللإدمان.
 -امل�ؤثرون على �أ�صحاب امل�شكلة بطريقة مبا�شرةومنهم الأ�صدقاء و�أفراد العائلة واجلريان.
 �-أ�صحاب الت�أثري غري املبا�شر على �أ�صحاب امل�شكلةومنهم رجال ال�شرطة ،ورج��ال الدين ،والأطباء،
والإعالميون الريا�ضيون…… ..الخ

و�سوف يتم احلديث عن فئات اجلماهري امل�ستهدفة من
احلمالت الإعالمية ملكافحة املخدرات والوقاية منها
والتي ميكن ح�صرها يف اربع فئات هي:

1 .1املتعاطون واملدمنون للمخدرات.
2 .2املهربون وجتار املخدرات.
�3 .3أجهزة مكافحة املخدرات.
4 .4كافة اجلماهري
 -1املتعاطون وامل��دم��ن��ون للمخدرات ك���أح��د �أط��راف
اخلطة االعالمية مل�شكلة املخدرات :
يعترب �إدمان املخدرات حالة ت�سمم دورية مزمنة تن�ش�أ
من تكرار تعاطي عقار طبيعي �أو م�صنوع ،مما ينتج عنه
غالبة قهرية لال�ستمرار يف تعاطي العقار ،مع ميل �إىل
زيادة اجلرعة املتعاطة العتماد متزايد نف�سي وج�سماين
على �أثر هذا العقار
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قضايا

�إن جمهور املدمنني و متعاطي امل��خ��درات يف الوقت
احلا�ضر ال ميثلون الطبقات الدنيا م��ن املجتمع �أو
املحرومني من التعليم ،او ذوي الظروف العائلية ال�سيئة
ف��ق��ط ،ب��ل ميثلون خمتلف ف��ئ��ات املجتمع و قطاعاته
وهكذاجند �أن جمهور املدمنني و املتعاطني يتميزون
بالفوارق اجلديدة من التكوين النف�سي وامل�ستوى اخللقي
والثقايف والطبقة االجتماعية و�إن كانت جتمعهم الرغبة
يف احل�صول على امل��خ��در وا�ستخدامه وع��دم �إمكان
التوقف عنه
و جتدر اال�شارة �إىل �أن الإعالم الذي يوجه �إىل جمهور
املدمنني و املتعاطني يهدف �أ�سا�س ًا �إىل حثهم على
الإقالع عن الإدمان ،وال يتم ذلك بالعبارات احلما�سية
والدعوات الأخالقية ،لأن الدافع �إىل �إ�شباع الإدم��ان
�أق��وى من الكلمات و�إمن��ا يكون الإع�لام بالرتكيز على
اخل��ط��وات العملية التي تعاونهم على الإق�ل�اع وتذلل
�أمامهم ال�صعاب التي تعرت�ضهم .ومن هذه اخلطوات
الرتكيز على �إمكانية العالج .كما تت�ضمن العنا�صر
الإعالمية بيان �سالمة موقف من يطلب العالج من ناحية
القانون وعدم الإ�ضرار به يف وظيفته وعمله .والأهم من
ذلك الت�أكيد على �أن الإقالع عن الإدمان ممكن ويحدث
بالفعل للعديد ممن واجهوا امل�شكلة نف�سها.
�إن اخلط�أ الإعالمى الأكرب الذي تقع فيه الأجهزة امل�س�ؤولة
عن الإع�ل�ام الأم��ن��ي هو الرتكيز على ا�ستحالة العالج
لأنواع معينة من املخدرات كالهريوين ولي�س من �شك يف
�أن هدف الإع�لام من وراء ذلك هو املبالغة يف تخويف
اجلماهري حتى ال يحاولوا التجربة ،ولكن هذا الهدف على
اجلانب الآخر يدفع املدمن �إىل ا�ستبعاد فكرة العالج او
الإقالع ويدفعه الي�أ�س املطلق �إىل �إمكانية ال�شفاء.
 -2املهربون وجت��ار امل��خ��درات ك�أحد �أط���راف اخلطة
االعالمية مل�شكلة تعاطي و�إدمان املخدرات :
تهريب امل��خ��درات واالجت���ار بها ال يقوم به ف��رد واحد
ولكنها عمليات تنه�ض بها ع�صابات جيدة التنظيم
على نحو نادر ،يعمل حل�سابها العديد من ذوى اخلربات
يف جم��االت اال�ست�شارات القانونية واخلدمات الفنية
والتكنولوجية وع��ادة ما يكون لهذه الع�صابات مركز
رئي�سى يف دول��ة الإنتاج ومراكز فرعية يف دول العبور
واال�ستهالك،و لذا ت�ضم بني �أع�ضائها �أفراد ًا ينتمون �إىل
جن�سيات دول الإنتاج والعبور واال�ستهالك
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وب�شكل عام ،تت�سم ع�صابات تهريب املخدرات واالجتار
بها بال�شرا�سة فهى ال ت�سمح لأحد �أفرادها باالنف�صال
عنها ،و�إذا حدث ذلك ف�إن التنكيل به وب�أفراد �أ�سرته
�أمر حتمي ،كما تفر�ض هذه الع�صابات �سطوتها على
املناطق التي تعمل فيها وكثري ًَا ما يكون املوت جزا ًء ملن
يبادر بالإبالغ عن �أح��د �أف��راده��ا كما �أنها ال ت�ست�سلم
ب�سهولة فهى م��زودة ب���أق��وى الأ�سلحة و�أك�ثره��ا فتك ًا،
و�أح���دث و�سائل االنتقال واالت�����ص��ال ،فقد خ�سر كثري
من رجال مكافحة املخدرات حياتهم �أثناء مراقبةهم
�أو مطاردةهم �أو �ضبطهم ه��ذه الع�صابات ،وتعتمد
ع�صابات تهريب امل��خ��درات على ما لديها من �أم��وال
جتنيها من جتارتها وت�ستخدمها يف ت�سهيل عملياتها
الإجرامية.
وعلى �ضوء ذلك ،ف�إن الإعالم الذي يوجه �إىل املهربني
والتجار يجب �أن ال يتطرق يف م�ضمون ر�سالته الإعالمية
�إىل احلديث عن ال�شرف والأخ�لاق والوطنية �أو الدين
�أو يذكرهم ب�ضحاياهم من ال�شباب والأطفال فكل ذلك
جهد ال طائل من ورائه فقد ماتت �ضمائرهم ،و�إمنا يجب
�أن يركز على العقوبة التي تنتظرهم ويج�سدها لهم،
كما عليه ان ين�شر ب�صفة عامة الق�ضايا التي يتم
�ضبطها يف جم��ال التهريب واالجت���ار على الرغم من
كل ما تبذله ع�صابات التهريب واالجتار من حماوالت
الت�سرت والتمويه  ،لي�ؤكد الإعالن من خالل هذا الن�شر
�أن اجلرمية ال تفيد ،و�أن اجلرمية الكاملة ن�س ٌج من خيال
املجرم وحده  ،وبذلك يحقق الإعالم نوع ًا من الردع قد
يدفعهم �إىل التوقف �أو الرتدد يف موا�صلة جتارتهم.
� -3أج��ه��زة مكافحة امل��خ��درات ك�أحد اط��راف اخلطة
االعالمية( مل�شكلة تعاطي و�إدمان املخدرات) :
تعتمد مكافحة املخدرات على قوات ال�شرطة والأم��ن،
وامل�لاح��ظ �أن اخلطط الإع�لام��ي��ة يف جم��ال مكافحة
املخدرات تتجه �إىل الأف��راد كافة وتغفل هذا العن�صر
الهام ال��ذي تقوم عليه مكافحة املخدرات معتقدة �أن
هذا هو واجبه الذي ي�ؤجر عليه ويحا�سب على الإهمال
فيه وتعترب هذه النظرية قا�صرة حيث تتجاهل اعتبارات
عدة منها على �سبيل املثال :
 �-إن واجبات املكافحة لي�ست حمددة ،فهي ال تقت�صرفقط على اخل���روج يف ال���دوري���ات م��ث ً
�لا �أو تلقى
البالغات ولكن يجب �أن ت���ؤدي بال�شكل املطلوب

فاإلعالم األمني يجب أن يمثل أحد عناصر
الخطة العامة التي توضع في إطارالجهود
لردع خطر إدمان أفراد المجتمع للمخدرات.

الذي يحقق الأهداف املطلوبة منها ب�صورة قاطعة.
 �-إن مواجهة مهربي امل��خ��درات واملتاجرين فيهاتت�سم بالعنف والق�سوة ،ويف �أحيان كثرية تكلف
رجل املكافحة حياته.وعليه ف�إن �إب��راز �إجنازات
رجال املكافحه وما يقدمونه من ت�ضحيات جليلة يف
�سبيل �أمن و�سالمة الوطن ومنجزاته �سوف يكون له
�أثر كبري على �أدائهم وعطائهم يف جمال مكافحة
املخدرات
 -4اجلماهري ك�أحد �أطراف اخلطة الإعالمية( مل�شكلة
تعاطي و�إدمان املخدرات) :
تعترب اجلماهري الطرف الأكرث �أهمية يف جمال الإعالم
عن مكافحة املخدرات ،ويق�صد باجلماهري املواطنون
وامل��واط��ن��ات م��ن خمتلف ال��ف��ئ��ات والأع���م���ار ال��ذي��ن ال
يندرجون �ضمن الأط���راف الثالثة ال�سابقة ف�لا هم
مبدمنني �أو مهربني �أو جتار ،ولي�سوا �أي�ض ًا من �أجهزة
املكافحة  ،وه��ذه اجلماهري معر�ضة للوقوع يف براثن
الإدم��ان ف� ً
ضال عن احتمال دخول البع�ض منهم �ضمن
فئة املهربني والتجار حتت �إغراء الك�سب ال�سريع ،ول�سد
حاجتهم امللحة من املخدر �إذا ما وقعوا فري�سة الإدمان.
وتتمثل �أهمية توعية اجلماهري امل�شار �إليها وتب�صريها
يف �أنهم الأغلبية املطلقة بالقيا�س �إىل الأطراف الثالثة
ال�سابقة ،فمهما كانت �أعداد املدمنني �أو املهربني يف بلد
ما ،فهى حمدودة بالقيا�س �إىل التعداد العام لل�سكان.
�إن ا�ستخدام و�سائل الإعالم يف توعية �أفراد اجلمهور
ب�أبعاد م�شكلة املخدرات والأ�ضرار الناجمة عنها ،يعترب
من التدابري ذات الطابع االجتماعي التي ت�ساعد على
منع دخ��ول �أف���راد ج��دد يف دائ���رة الإق��ب��ال على امل��واد
املخدرة.

املخدرات لي�ست جمرد م�شكلة �أمنية تت�صل باجلرمية
واملجرم ولكنها بالدرجة الأوىل م�شكلة اجتماعية.
وب��وج��ه ع��ام ،ي��ه��دف الإع�ل�ام �إىل توعية اجلماهري
ب�أخطار ه��ذه الآف��ة وتذكريهم ب�أخطارها على الفرد
واملجتمع وتب�صريهم بالو�سائل التي يتبعها املهربون
والتجار ،وكذلك بيان اخلطوات التي يبد�أ بها املدمنون
طريقهم نحو الإدم��ان بهدف حثهم على تقدمي العون
لأج��ه��زة املكافحة يف الإدالء باملعلومات وامل��ع��اون��ة يف
�ضبط املهربني والتجار ،والتعاون مع الأجهزة الأمنية
مل�صلحة الوطن.
وحتى يتحقق للإعالم الأمني دوره املطلوب يف التوعية
ب�أ�ضرار املخدرات ،البد من اتباع ثالث مراحل متتالية :
املرحلة الأوىل (ن�شر املعرفة) :

ويق�صد بها ت�صحيح املعلومات اخلاطئة مل�ستقبل
الر�سالة الإعالمية �سواء �أك��ان م�شاهد ًا �أم قارئ ًا �أم
م�ستمع ًا ،فهناك معلومات جمهولة عند العديد من
املواطنني ،ومن ذلك ما يعتقده البع�ض من �أن املخدرات
غري حمرمة �شرع ًا و�أن تعاطيها يزيد من املتعة اجلن�سية
�إىل غري ذلك مما يردده البع�ض ،  كما يجب التنويه �إىل
�أن االفرتا�ض القائل� :إن املعرفة كفيلة مبنع ال�شباب من
جتربة املخدرات «هو افرتا�ض خاطئ فهناك تقرير من
ا�سرتاليا ي�شري �إىل �أن للمعلومات دور ًا رئي�سي ًا يف بلوغ
�أمناط التوعية يف جمال املخدرات غري �أنها ال تكفي يف
حد ذاتها لتغيري املواقف و�أمناط ال�سلوك» .
املرحلة الثانية ( :تغيري االجتاهات ) :

تتمثل يف تغيري االجت��اه��ات وامل��واق��ف غ�ير امل�ستحبة
جلمهور الر�سالة الإعالمية وتقوية االجتاهات امل�ستحبة
منها من خالل برامج التوعية الدينية والتوعية الطبية
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قضايا

التي تو�ضح ت�أثري هذه ال�سموم بالإ�ضافة �إىل عر�ض برامج
خا�صة حلاالت مت عالجها و�شفائها لعر�ض جتاربها على
اجلمهور ومناق�شة �آرائهم حول هذه احلاالت .ومن هذا
املنطلق ف�إن مهمة و�سائل الإعالم املختلفة هى نقل اجتاه
الفرد� ،إىل منطقة الرف�ض التام لإدمان تلك ال�سموم،
كما ت�ؤدي و�سائل الإع�لام دور ًا �إيجابي ًا لت�أكيد االجتاه
واملوقف الفكري الراف�ض للإدمان من قبل اجلمهور.
املرحلة الثالثة (تغيري ال�سلوك) :

هى املرحلة الثالثة والأخ�يرة ،وت�ستهدف تغيري �سلوك
اجلمهور من مدمنني و متعاطني للمخدرات �إىل �أ�سوياء
بقدر الإمكان.
وحت��دث هذه املتغريات الثالثة يف تتابع� ،أى �أن تغيري
ال�سلوك يتطلب تغيري املعلومات اخلاطئة للفرد �أو ًال ثم
تغيري االجتاهات غري امل�ستحبة ثانيا ،ويالحظ �أن تغيري
االجتاهات والأف��ك��ار غالب ًا ما يحدث �إذا كان االجتاه
اجلديد م�ستند ًا على العقيدة والقيم ،ويجب �أن تكون
الر�سائل الإعالمية وا�ضحة حتى ال ت�ترك �أى فر�صة
للجمهور يف �أن ي�ستنتج معنى �آخر غري املق�صود منها.
ثالثا :و�سائل االت�صال و�أ�شكالها يف اخلطة الإعالمية
مل�شكلة تعاطي و�إدمان املخدرات :
ون��ظ��ر ًا الخ��ت�لاف ق���درات ك��ل و�سيلة �إع�لام��ي��ة ف��إن
املخططني الإعالميني يجب �أن ي�ضعوا يف اعتبارهم
ع��دة نقاط الختيار الو�سائل والأ�شكال الإعالمية
املنا�سبة ،وهى :

 -الو�سيلة و درجة انت�شارها. -درج��ة ال�صدق واجلاذبية بني الو�سيلة واجلمهورامل�ستهدف.
 -تنا�سب الو�سيلة الإعالمية مع  :معدل الأمية ،اللغة،ال�سن ،نوعية اجلمهور امل�ستهدف.
 �-إمكانية و�صول الو�سيلة الإعالمية للجمهور ،فمث ًالالر�سائل الإعالمية امل�سجلة على �شرائط فيديو لن
تكون يف متناول �أيدي الكثريين كما �أن الأمية حتول
دون اال�ستفادة من الو�سائل املطبوعة.
وعندما يكون الهدف هو الو�صول �إىل جمهور حمدد
مبعلومات معينة ف���إن �أي��ة و�سيلة من و�سائل االت�صال
اجلماهريي �أو ال�شخ�صي قد تكون كافية ،ولكن يف ق�ضية
مثل �إدمان املخدرات ف�إن احلاجة ما�سة �إىل ا�ستخدام
كل و�سائل االت�صال و�أ�شكاله نظر ًا لتنوع املعلومات وتعدد
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فئات اجلمهور واختالف ظروفها.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه عند ت�صميم الر�سائل الإعالمية
يجب �أن يتذكر م�صمم الر�سائل النقاط التالية :
 �-إن الر�سائل الإعالمية قطعية وجازمة حتى ال ترتكفر�صة للجمهور امل�ستهدف يف �أن ي�ستنتج �أو يحاول
معنى غري مق�صود.
�أن ي�ستنتج ً
 �-إن �إدم��ان املخدرات مو�ضوع ح�سا�س لذا يجب �أنيحر�ص م�صممو الر�سائل الإعالمية كل احلر�ص
على تفادي احتمال وقوع �أي خط�أ يف فهم الر�سالة
الإعالمية مما قد ينتج عنه ت�أثري م�ضاد ،فمث ًال
�إعالنات �أحد الأفالم التي تعالج مو�ضوع الإدمان
قد تكون �إغ���راء ي�شجع ال�شباب على ال��دخ��ول يف
جمال املخدرات.
 -يجب �أن ال تكون الر�سالة الإع�لام��ي��ة منفرة �أوجامدة بل يجب ا�ستخدام �أ�ساليب فنية متنوعة،
وج��ذاب��ة وم�شوقة بحيث ت�ترك الأث���ر املطلوب يف
املتلقي وت�ؤثر فيه.
 -ولذا ميكن القول� :إن االجتاهات الرئي�سية للإعالمملكافحة املخدرات تنح�صر  -ب�صفة عامة  -يف :
االجتاه الديني -:

باعتبار �أن امل��خ��درات من املحرمات التي نهت عنها
الأديان ال�سماوية،
واالجتاه ال�صحى-:

ملا ت�سببه من �أ�ضرار بالغة على متعاطيها
واالجتاه العقابى-:

من خالل التوعية بعقوبات االجتار والتعاطي نظر ًا ملا
متثله هذه الظاهرة من تهديد لأمن وا�ستقرار املجتمع.

Design by Yo usuf Bahadr Al-Balushi

ت�سوق �إىل اجلنون والدمار واجلحيم
فمكافحة املخدرات م�س�ؤولية اجلميع

Dru gs

مع حتيات
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المخدرات

lead to insanity, destruction and hell . . Drug
confront is everyone`s responsibility.

إدارة

استخدام منهجية بطاقات االداء المتوازن

كوسيلة استراتيجيـة لقياس االداء
ظهرت منهجية بطاقات الأداء املتوازن لأول
مرة يف بداية الت�سعينيات من خالل العمل الذي
قدمه ك��ل م��ن روب���رت كبالن وديفيد ن��ورت��ون يف
كلية هارفارد لإدارة الأعمال بالواليات املتحدة
الأمريكية ،ومنذ ذلك احلني �شاع ا�ستخدام هذه
املنهجية وب�إ�شكال متعددة يف جمال قيا�س الأداء
امل�ؤ�س�سي يف القطاعني العام واخلا�ص ويف اجهزة
ال�شرطة.

املقدم/خالد بن �سامل احلمداين *

االدارة العامة للموارد الب�شرية
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نشر ثقافة التعلم من
االخطاء ودور التغذية
العكسية كوسيلة فاعلة
للتصحيح والتوجيه.

وتقوم ه��ذه املنهجية على دم��ج املقايي�س املالية وغري
املالية يف تقرير واح��د بهدف �إعطاء متخذي القرار
وامل��دراء معلومات وا�سعة ومالئمة عن الأن�شطة التي
يقومون ب�إدارتها بد ًال من الرتكيز على املقايي�س املالية
ف��ق��ط ،وي��رت��ك��ز منهج ب��ط��اق��ات االداء امل��ت��وازن على
اجلوانب التالية:
امل�صفوفة(Matrix) :

“ما ال ميكن قيا�سه  ..........ال ميكن تطويره”،
ولذلك يتم ت�صميم م�صفوف ٍة ما على �أ�سا�س �أولويات
اخلطة اال�سرتاتيجية التي يتحدد بها النقاط احلاكمة
لنجاح العمل واملعايري القيا�سية التي يجب ان يركز
عليها متخذو القرار و املدراء .ثم يتم بعد ذلك ت�صميم
الإج��راءات بطريقة ت�سهل جمع املعلومات ذات ال�صلة
الوثيقة بهذه امل�صفوفة ،وتكون هذه املعلومات على �شكل
�أرقام ي�سهل تخزينها وعر�ضها وحتليلها .ويقوم �صانعو
ال��ق��رارات بفح�ص نتائج القيا�سات املختلفة ومتابعة
النتائج لتوجيه وق��ي��ادة املنظمة ب��ن��ا ًء عليها  ،وفائدة
امل�صفوفة تكمن يف قدرتها على توفري �أ�سا�س واقعي
لتحديد ما يلي:
 -الو�ضع احل��ايل للمنظمة من عدة �أبعاد ل�صانعيالقرار.
 -اجتاهات االداء يف كل وقت كما تظهرها امل�صفوفة. -معلومات عك�سية عن الإج��راءات لتوجيه التطويرامل�ستمر.
 -امل��دخ�لات الكمية حتى ميكن التنب�ؤ بالأ�ساليبوالنماذج التي تدعم القرار.
الإدارة باحلقائق (Management by facts):

�إن الهدف من �إجراء القيا�س هو �إتاحة الفر�صة ملتخذي
القرار و املدراء لر�ؤية منظمتهم بو�ضوح تام ومن عدة
�أبعاد خمتلفة بحيث ميكن اتخاذ قرارات حكيمة طويلة
املدى .فالأعمال احلديثة تعتمد على قيا�س وحتليل الأداء
والقيا�سات التي ت�ستخدم ،يجب �أن ت�شتق من ا�سرتاتيجية
املنظمة و�أن توفر معلومات ذات اهمية عن االجراءات
والعمليات و املدخالت والنتائج والبيانات .واملعلومات
املطلوبة لقيا�س الأداء وتطويره يجب ان تغطي جماالت

متعددة مثل (اجلمهور امل�ستفيد من اخلدمة ،م�ستوى
اخلدمة  ،االج���راءات والعمليات  ،امل���وارد الب�شرية ،
التكلفة والنواحي املالية) ،ثم يتم حتليل هذه املعلومات
لتدعيم كل عمليات املنظمة مثل (التخطيط  ،مراجعة
االداء الفعلي  ،تطوير االج��راءات والعمليات ،ومقارنة
لااداء مبنظمة نظرية متفوقة  Benchmarking....الخ).
و�أه���م م��ا ي���ؤخ��ذ يف االع��ت��ب��ار عند تطوير االداء هو
ا�ستخدام قيا�سات �أو م�ؤ�شرات يتم من خاللها قيا�س
املنتج واخل��دم��ة والإج����راءات التي تتخذها املنظمة.
ويجب اختبار هذه القيا�سات او امل�ؤ�شرات بعناية لكي
تظهر بدقة العنا�صر التي تقود �إىل تطوير الأداء املايل
والت�شغيلي ور�ضاء اجلمهور،و لذلك يجب الرتكيز على
الأبعاد التالية :
بعد التعلم والنمو:

يت�ضمن ه���ذا ال��ب��ع��د ت��دري��ب ال��ع��ام��ل�ين واالجت���اه���ات
الثقافية ال�سائدة واملرتبطة بالتطوير الذاتي للفرد .ويف
املنظمات احلديثة اليوم يعترب العاملون هم م�ستودع
املعرفة وامل�صدر الرئي�سي لها باملنظمة  ،ويف املناخ
احلايل الذي يت�سم بالتغيري التكنولوجي ال�سريع فانه
ي�صبح من ال�ضروري للعاملني �أن يتبعوا �أ�سلوب التعلم
امل�ستمر ،وتظهر �أهمية �إدراج هذا البعد يف م�صفوفة
قيا�س الأداء يف توجيه امل��دراء للرتكيز على التدريب
وتوفري االعتمادات الالزمة ،و لذلك فالتعلم والنمو هما
الأ�سا�س لنجاح �أية منظمة يف تطوير ادائها وخدماتها
وعالقتها باملجتمع الداخلي واخلارجي .
بعد �إجراءات العمل:

ي�شري هذا البعد اىل العمليات والإج���راءات الت�شغيلية
داخ���ل املنظمة ،وتظهر �أهمية �إدراج ه��ذا البعد يف
م�صفوفة قيا�س الأداء يف �أنها ت�سمح للمدراء مبعرفة
كيفية �سري الأم��ور وعما �إذا كانت اخلدمة �أاو املنتج
تطابق احتياجات اجلمهور وذلك ما يعد �أمر ًا مهم ًا يف
ترجمة الر�سالة اال�سرتاتيجية للمنظمة.
بعد اجلمهور امل�ستفيد من اخلدمة:

تظهر الفل�سفة االداري��ة احلديثة �أاهمية الرتكيز على
اجلمهور ومدى ر�ضائه عن �أية خدمة تقدمها املنظمة ،
ويعترب هذا البعد م�ؤ�شر ًا مهم ًا لأن عدم ر�ضا اجلمهور
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قد يدفعه اىل التذمر �أو البحث عن جهات �أخرى ميكنها
ا�شباع احتياجاته  ،وعند و�ضع م�صفوفة ر�ضا اجلمهور
يجب حتليل اجلمهور وف��ق�� ًا لأن��واع��ه��م واحتياجاتهم
وطبيعة االج���راءات التي تقوم عليها اخل��دم��ات التي
تقدمها املنظمة.
البعد املايل:

وعلى الرغم من �أهمية البعد املايل و�أولويته بالن�سبة
ملتخذي القرار واملدراء  ،قد ي�ؤدي الرتكيز عليها فقط
اىل موقف يت�سم بعدم التوازن مع باقي الأبعاد الأخرى،و
لذلك ال يجب حتليل البيانات املالية من زاوي��ة رقمية
فقط بل رب��ط ذل��ك مبفاهيم تقييم املخاطر وحتليل
التكلفة /العائد .
ولكي يتم تطبيق منهجية بطاقات الأداء املتوازن ،يجب
�أن يكون هناك نظام للتغذية العك�سية)(feedback
لكي يوفر و�سيلة لتقدمي الآراء ووج��ه��ات النظر حول
خمتلف اجلوانب وو�ضعها يف �إطار ميكن من مناق�شتها
وا�ستعرا�ضها واالت��ف��اق على كيفية معاجلة ال�سلبيات
وتعزيز االيجابيات ومعاجلة امل�شكالت التي تعيق الأداء
فور ًا .وميكن تلخي�ص فر�ضية ارتباط اال�سباب بالنتائج
وفق ًا لبطاقات الأداء املتوازن على النحو التايل:
النتائج املالية � :شعور اجلمهور بالر�ضا والوالء ي�ؤدي اىل
زيادة العائد
ر�ضا اجلمهور:تطوير االج����راءات ي����ؤدي اىل تطوير
املنتجات واخلدمات:املقدمة للجمهور
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االجراءات:العاملون ي�ساهمون يف تطوير االج��راءات
ب�شكل م�ستمر
التعلم والنمو:التعلم والنمو هما �أ�سا�س تطوير االداء
وختام ًا� ،إن ا�ستخدام منهجية بطاقات الأداء املتوازن
يف �أجهزة ال�شرطة من �ش�أنه �أن يوفر معلومات ذات
م�صداقية وجودة حول الأداء ال�شرطي ،وبالتايل دعم
م�سار التحول اىل الإدارة بالنتائج والتي من �ش�أنها �أن
ت�ؤدي �إى التغيري اال�سرتاتيجي من خالل الرتكيز على :
 -حتليل م��دى التطابق بني االداء احل��ايل والفجوةبينه وبني الأداء املرغوب به.
 -حتليل مدى االلتزام باخلطة اال�سرتاتيجية. -ن�شر ثقافة امل�ساءلة والأداء . -ن�شر ثقافة التعلم م��ن الأخ��ط��اء ودور التغذيةالعك�سية كو�سيلة فاعلة للت�صحيح والتوجيه.
المراجع :
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.

* دكتوراه يف �إدارة الإ�سرتاتيجية للموارد الب�شرية  /اململكة املتحدة.

بانوراما

مسابقة السـالمه المرورية
تفعيل لدور المجتمع في الحد من
حوادث المرور .

الرائد/خمي�س بن علي البطا�شي

الإدارة العامة للمرور
ال�شك ب�أن جهود احلد من حوادث املرور وتعزيز ال�سالمه املرورية يف �أي جمتمع التت�أتي �إال من خالل تبني امل�ؤ�س�سات
املعنية مبو�ضوع ال�سالمه املرورية لطرق عديدة ومبتكره وقد تكون يف بع�ض الأحيان غري تقليدية لإي�صال الر�سالة
التوعوية �إىل املجتمع و�صو ًال �إىل تغيري ال�سلوكيات والقناعات اجتاه تبني جوانب ال�سالمة املرورية.
ولعل من �أهم الطرق والو�سائل التي تبنتها �شرطه عمان ال�سلطانيه للحد من حوادث املرور ون�شر الوعي املروري هي
م�سابقه ال�سالمة املرورية والتي �أقرت يف تو�صيات ندوة ال�سالمة املرورية يف �أكتوبر من العام 2010م .
ولعل �شمولية الفئات التي تتناف�س لنيل جوائز امل�سابقه من واليات ووحدات حكوميه وم�ؤ�س�سات �أهليه وقطاع خا�ص
و�أفراد يعك�س مبا اليدع جما ًال لل�شك رغبة �شرطه عمان ال�سلطانيه يف ا�شراك جميع مكونات املجتمع للعمل مع ًا جنب ًا اىل
جنب للت�صدي واحلد من حوادث املرور وما ينتج عنها من خ�سائر ب�شريه ومادية وانعكا�سات اقت�صاديه وم� ٍآ�س اجتماعية
و�صحية ونف�سية على الفرد واملجتمع .
ولعل من �أهم الأهداف اجلليلة والتي ت�سعى امل�سابقة لتحقيقها هو تفعيل دور املجتمع يف هذا املجال ،وغر�س قيم
ومعاين ال�سالمة املرورية لدى املجتمع  .فكل عمل �أو ن�شاط �أو فعالية �أو جهود منفذة ت�صب يف �إطار تعزيز ال�سالمة
املرورية واحلد من حوادث املرور هو مرحب به وميكن التقدم به والتناف�س لنيل جوائز امل�سابقة ،لذلك ف�إن امل�سابقة مل
حت�صر امل�شاركة فيها ب�أي عمل �أو ن�شاط معني يف هذا املجال.
كما مت ا�شراك العديد من اجلهات احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ذات العالقة ك�أع�ضاء ممثلني لهذه اجلهات يف
جلان امل�سابقة املختلفة  .وللتعريف بامل�سابقة وب�أهدافها و�ضوابطها وجماالتها عقدت عدة لقاءات تو�ضيحية ال�صحاب
ال�سعادة املحافظني ر�ؤ�ساء جلان امل�سابقة يف املحافظات ،وا�صحاب ال�سعادة وكالء الوزرات  ،وامل�سئولني بالقطاع اخلا�ص.
وال�شك ب�أن تفعيل هذه امل�سابقة وجناحها وتطورها مرهون بدور املجتمع من واليات و م�ؤ�س�سات حكومية وقطاع
خا�ص و�أفراد وجمعيات �أهلية من خالل امل�شاركة الفاعلة يف امل�سابقة بتنظيم الأن�شطة والربامج والفعاليات والتي
ت�صب يف مو�ضوع ال�سالمة املرورية.
واملتتبع لو�سائل الإعالم املختلفة يرى بالفعل ب�أن هناك حراك ًا جيد ًا يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة لإقامة فعاليات
متنوعة ومتعددة مثل تنظيم املعار�ض والندوات وور�ش العمل وابتكار و�سائل وطرق عديدة لتعزيز ال�سالمة املرورية
ون�شر الوعي املروري لدى �شرائح وفئات املجتمع .
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بصمة الحامض النووي
وأهميتها القضائية

الدكتور/جورج بركات ن�صيف
االدا رة العامة للخدمات الطبية
�أخ�صائي الطب ال�شرعي
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يتكون ج�سم الإن�سان من مليارات اخلاليا املرتا�صة فوق
بع�ض� ،أو جنب ًا �إىل جنب.
وتتكون اخللية م��ن الغ�شاء ال�سللوزي ال��ذى يحميها ،
وال�سيتوبالزم ال�سابح داخل اخللية ،والفجوات الع�صارية
وغريها .ويوجد داخل اخللية النواة ،وهي مملوءة بـ 46
كرومو�سوم ًا .و يتكون الكرومو�سوم من جينات ،ويتكون
اجلني الواحد من عدة �أحما�ض نووية ،كل حام�ض نووي له
دور يف ال�شفرة الوراثية لهذا اجلني.ولكل جني دور معني.
ٌ
وثالث
فمث ًال ،هناك جني للون العني ،و�آخر للون ال�شعر،
للب�صمة الوراثية وهكذا .ويتكون الإن�سان من � 60إىل 80
�ألف جني ،تتحكم يف حياة الإن�سان ،ويف �أ�سا�س وجوده.
ويظهر �أي خلل يف الربامج املوجودة على جزىء احلام�ض
النووي  ،DNAنتيجة تعر�ض الأب �أو الأم �أو االثنني مع ًا
ملادة م�شعة�،أو مبيدات ح�شرية�،أو مواد كيميائية على
نتاجهما �أو ذريتهما-الأطفال -يف �صورة �أمرا�ض وراثية،
وت�شوهات خلقية.

والآن ي�أتي ال�س�ؤال املهم:
ما هو احلام�ض النووي DNA؟
احلام�ض النووي  DNAاخت�صار لال�سم العلمي
للحام�ض  ،Deoxyribo Nucleic Acidوق��د �سمي
باحلام�ض ال��ن��ووي ن��ظ��ر ًا ل��وج��وده ومت��رك��زه الدائمني
يف �أنوية خاليا جميع الكائنات احلية ابتدا ًء بالبكرتيا
والفطريات والنباتات واحليوانات وانتها ًء بالإن�سان -ما
عدا كريات الدم احلمراء للإن�سان حيث لي�س لها نواة.
واحلام�ض النووي موجود يف �أنوية اخلاليا يف �صورة
كرومو�سومات�،أي �أن��ه ي�شكل وح��دة البناء الأ�سا�سية
للكرومو�سومات .وتوجد املعلومات الوراثية�،أو ال�صفات
الوراثية اخلا�صة بكل كائن حي ،م�ستقرة على جزىء
من احلام�ض النووي على هيئة �شفرة  Codeمتكونة
ومربجمة منذ بداية تكوين كل كائن حي.
وبعدما �شرحنا كل ذلك ،دعونا ن�سلط ال�ضوء على
الأهمية الفنية اجلنائية لهذه الب�صمة..
الأهمية الفنية اجلنائية لب�صمة احلم�ض النووي

لقد �سجل �إكت�شاف احلم�ض النووى  DNAثورة
علمية فى كل املجاالت ،فى الطب ،والزراعة ،والتمري�ض،
وكل ما تتخيله من جماالت الهند�سة الوراثية ،والأمرا�ض
الوراثية.
وفيما يتعلق بالإن�سان فقد حقق االكت�شاف حلد
اليوم منجزات هائلة ،فعلى �سبيل املثال كان �سابق ًا
�شخ�ص م��ا ع��ن �شخ�ص َاخ���ر م��ن خالل
يتم متييز
ٍ
وعرقه ،وفيما �سيكون الولد ا�صلع ًا مثل
مالحمه ،ولونهِ ،
ابيه او جده  ، ،لقد كانت عبارة عن ت�سا�ؤالت لي�س لها
�إجابات م�ؤكدة .و�أما اليوم فانت ت�ستطيع �أن تعلم كل
�شيء عن الإن�سان عن طريق الـ  .DNAو يعترب جمال
الطب ال�شرعي والتحقيق والبحث اجلنائي من �أهم
املجاالت التي ي�ستخدم فيها حتليل الـ  DNAذلك لأن
هذا احلام�ض هو عبارة عن ب�صمة تختلف من �شخ�ص
لآخر ،ولذلك ُي ُ
�ستغل هذا التفرد يف الب�صمة الوراثية لكل
�إن�سان يف حتديد ال�شخ�ص امل�شتبه فيه يف جرائم القتل
واالغت�صاب وال�سرقة من خالل َاثاره التي قد يرتكها يف
م�سرح اجلرمية مثل الدم�،أو ال�شعر�،أو املني�،أو اللعاب،
وغ�يره��ا � -إذا مت –طبع ًا-حتليل احلم�ض امل��ذك��ور
بطريقة �سليمة.

وتطبق هذه الب�صمة حالي ًا يف جميع دول العامل يف
املختربات /املعامل /اجلنائية نظر ًا لأهميتها كدليل
نفي �أو �إثبات يف الق�ضايا اجلنائية.وكذلك يف ق�ضايا
الف�صل يف البنوة املتنازع عليها.
وميكن لل�سلطات الق�ضائية اليوم ِع َرب املختربات
�أو املعامل اجلنائيةا�ستخدام احلام�ض النووي املوجود
يف ال��دم �أو يف املني �أو يف اجللد �أو يف اللعاب �أو يف
ال�شعر التي يعرث عليها يف م�سرح جرمي ٍة ما لتحديد
�شخ�صية امل�شتبه ب����ه�،أو امل��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه م��ن خ�لال
الب�صمة الوراثية حيث يقابلها بالإجنليزية م�صطلح
،Genetic Fingerprintingوالتي تعني :احل�صول
على الب�صمة الوراثية ل�صاحب احلام�ض املذكور من
الرتميز الوراثي  Genetic Codeالذي ال يتطابق مع
�أي ترميز َاخر.
و ُي�ستخدم الرتميز الوراثي �أي�ض ًا يف حل النزاعات
املتعلقة بالن�سب الأبوي ،بل وميكن تطبيقه �أي�ض ًا على
الكائنات الأخرى يف درا�سة توزعها يف بيئاتها املختلفة
ويتوجب على العديد من ال�سلطات الق�ضائية يف
العديد من بلدان العامل تقدمي عينة من احلام�ض
النووي للمدانني يف �أنواع معينة من اجلرائم لإدراجها
�ضمن ق��اع��دة بيانات كومبيوترية ،وب��ذل��ك ت�ساعد
املعلومات املحفوظة املفت�شني والباحثني اجلنائيني على
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حل ق�ضايا تتعلق مبتهم �أو مقرتف جلرمية غري معروف
لديهم عرب مقارنة عينة احلام�ض ال��ن��ووي امل���أخ��وذة
من م�سرح اجلرمية .وه��ذه الطريقة هي �إح��دى �أكرث
التقنيات التي ُي ّعول عليها للتعرف على �شخ�صية املجرم،
�إال �أنه يجب ااالنتباه �إىل �أن هذه الطريقة لي�ست دائم ًا
مفيدة للباحثني اجلنائيني يف احلاالت التي تكرث فيها
عينات الأحما�ض النووية يف م�سرح احلادث.
مميزات ب�صمة احلام�ض النووي :DNA
 -1تعترب دليل نفي و�إثبات قاطع بن�سبة � % 100إذا
مت حتليل احلام�ض النووي بطريقة �سليمة،وذلك لأن
احتمال الت�شابه بني الب�شر يف الـ  DNAغري وارد -كما
�أو�ضحنا ،بعك�س ف�صائل الدم ،التي تعترب و�سيلة نفي
فقط لأحتمال الت�شابه بني الب�شر يف هذه الف�صائل.
 -2ميكن احل�صول على ب�صمة الـ  DNAمن �أي
خملفات َادمية �سائلة ( دم ،مني ،لعاب) �أو �أن�سجة
( حلم ،عظم� ،شعر).وهذه ميزة هامة يف حالة عدم
العثور على ب�صمات �أ�صابع املجرم.
 -3احل��م�����ض ال����ن����ووي امل����ذك����ور ي���ق���اوم ع��وام��ل
التحلل والتعفن،وكذلك العوامل اجلوية املختلفة من
حرارة،ورطوبة،وجفاف،لفرتات طويلة ،ولذا ميكن عمل
الب�صمة من الآثار احلديثة والقدمية جد ًا.
 -4تظهر ب�صمة احلم�ض النووي على هيئة خطوط
عر�ضية ي�سهل قراءتها وحفظها وتخزينها يف الكومبيوتر
�إىل حني طلبها للمقارنة ،بعك�س ب�صمات الأ�صابع التي
ال ميكن حفظها يف الكومبيوتر .وعليه� ،شرعت بع�ض
الدول يف ت�أ�سي�س بنك لقاعدة بيانات احلام�ض النووي
لكافة مواطنيها ،يف حني �أن�ش�أت دول �أخ��رى قواعد
بيانات امل�شتبه فيهم فقط حتى يكون لديها دليل يف
حالتي اال�شتباه و االختفاء.
جماالت و�أهمية ا�ستخدام الـ DNA
هناك ا�ستخدامات كثرية ومتنوعة ل
�أبرزها خدمة العدالة.
لقد ت ّبني �أن ا�ستخدام تقنية الب�صمة الوراثية
 DNA Genetic ingerprintingقد �شكل �ضربة
قا�ضية للت�شكيك يف الق�ضايا اجلنائية ،وم��ن خالل
ا�ستخداماتها يف املعامل اجلنائية ،اعتمدت نتائجها
بن�سبة عالية جد ًا من الدقة ت�صل �إىل . %100

DNA
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ولنعط مثا ًال من الواقع العملى:يف املا�ضي كان ال�سائد
ِ
فى املعامل واملختربات اجلنائية اعتماد ب�صمة الأيدي
كدليل قاطع على عدم الت�شابه يف الب�صمة بني �شخ�ص
ثبت �إنها غري مفيدة يف ق�ضايا كثرية ،ومنها
و�آخر ،بينما َ
جرائم القتل -خا�صة يف حالة وجود جثة مفقودة ملدة
من الزمن حيث يتم العثورعليها حمرتقة�،أو مدفونة
حتت الأر�ض ،وقد حتللت ،ومل يبقَ منها �سوى القليل من
اللحم والعظام .ف�أين �ستجد تلك الب�صمات ؟..
و�أما اليوم،فان التعامل مع مثل هذه الق�ضايا �أ�صبح
�أ�سهل و�أك�ث�ر ت���أك��ي��د ًا با�ستخدام ب�صمة ال��ـ .DNA
و�سي�صبح الو�صول للحقية �أ�سهل بكثري لو توافر �أر�شيف
ي�ضم ب�صمات كافة املواطنني يف البلد بحث ت�ؤخذ منذ
الوالدة،وحتفظ يف الكومبيوتر للرجوع �إليها عند احلاجة.
وعند العثور على جث ٍة جمهولة الهوية ميكن �أخذ عينة
احلام�ض النووي منها -من اخلاليا املوجودة بالعظام،
مثال ،وا�ستخال�ص وحتليل هذه اخلاليا با�ستخدام هذه
التقنية ،واحل�صول على نتائج الب�صمة الوراثية،ومن ثم
مقارنتها بالدليل املوجود يف الكومبيوتر،و�سنعرف هوية
ال�شخ�ص �صاحب اجلثة،وكذلك اجلاين.
ويف بلداننا،قد تكون م�س�ألة �إعداد �أر�شيف لب�صمة
املواليد حديثي ال��والدة �صعب ًا حيث قد ت�ستغرق وقت ًا

طوي ًال قبل البدء يف تطبيق هذا املنهج على م�ستوى الدولة .لكنها ت�ستطيع اال�ستفادة من الطريقة مبا�شرة حتى يف
حالة عدم �إعداد تلك امللفات اخلا�صة باملواطنني.ففي ق�ضايا كثرية،ومنها القتل ،واالغت�صاب ،وحتديد الن�سب/
البنوة /تكون ب�صمة الـ  DNAدليل ت�أكيد �أو نفي قاطع.
تطبيقات �شهرية لب�صمة الـ DNA

وي�سوق الدكتور �إبراهيم اجلندي يف م�ؤلفه القيم الأمثلة التالية:
-1ك��ان �أول تطبيق للحام�ض النووي DNAيف املحاكم عام  1987للف�صل يف اجلرائم يف الواليات املتحدة
الأمريكية.فقد وقعت جرمية �إغت�صاب وقتل،وكان الفاعل جمهو ًال.فقامت ال�شرطة بتجميع حوايل � 1000شخ�ص
م�شتبه فيهم ،وبعدما �أخذت عينة دماء منهم لعمل ب�صمة احلام�ض النووي  DNAوقارنتها بب�صمة احلم�ض النووي
لعينة منوية�أُخذت من م�سحة مهبلية من املجني عليها ،فتطابقت �إحداها .وبذلك مت التو�صل اىل اجلاين،وبعدما
�أعتقل ،اعرتف بجرميته.
وبعد ذلك ،ف�صلت املحاكم يف العديد من الق�ضايا با�ستحدام احلم�ض النووي.وحالي ًا يعترب الأفق �أكرب �أمام
مراكز البحث اجلنائي يف ك�شف معامل اجلرمية والتعرف على املجرمني بوا�سطة هذه الب�صمة.
 -2ق ّدم رئي�س حترير �إحدى ال�صحف اىل رجال املباحث خطاب تهديد بالقتل ،ويف املعمل اجلنائي مت �أخذ م�سحة
وعزلت خاليا اللعاب،التي مت ل�صق اخلطاب بها .وبتحليل احلم�ض النووي لنويات
من املكان الال�صق يف اخلطابُ ،
اخلاليا املوجودة باللعاب ،ومقارنته بب�صمة احلم�ض النووي لل�شخ�ص امل�شتبه فيه الذي �أ�شار �إليه رئي�س التحرير،
تبني تطابقهما ،ووجهت �إليه تهمة التهديد بالقتل.
 -3ع َرث �أحد �ضباط ال�شرطة يف والية �أمريكية على � 3أ�سنان على الأر�ض �أثناء تفتي�ش منزل �أحد جتار املخدرات،
وتوقع ان تكون هذه الأ�سنان قد حتطمت �أثناء �شجار حدث بني التاجر و�أحد الأ�شخا�ص امل�شتبه فيهم .وبتحليل احلم�ض
النووي من نخاع الأ�سنان املذكورة ،والرجوع اىل �أبوين �أبلغا عن اختفاء طفلتهما مت معرفة املجني عليه.كما اعرتف
التاجر بارتكابه جرمية القتل ودل رجال ال�شرطة على املكان الذي دفن فيه اجلثة.
والدي �إحدى ال�سيدات �أبلغا
 -4وهناك حالة �أخرى م�سجلة حدثت يف الواليات املتحدة الأمريكية �أي�ض ًا حيث �أن ّ
ال�شرطة عن اختفاء ابنتهما منذ ح��وايل �شهر ،وكانت
لديهما �شكوك حول ظ��روف اختفائها نظر ًا خلالفاتها
زعم �أنها غادرت املنزل
مع زوجها.وبالتحقيق مع الزوجَ ،
بعد خالفات عادية وب�أنه كان ينتظر عودتها يف �أي وقت
حيث تكرر ذلك من قبل.وبفح�ص املكان مل يعرث املحقق
اجلنائي على اجلثة �أو دليل واحد لتوقيف ال��زوج�.إال ان
َاثار دماء قدمية ن�سبي ًا ،وبتطبيق ب�صمة احلم�ض النووي
عليها ،وال��رج��وع اىل وال���دي ال��زوج��ة املختفية لإج��راء
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ب�صمة احلم�ض النووي لهما�،أمكن الت�أكد من �أن هذه
الدماء تعود اىل ابنتهما حيث وجد �أن ن�صفها من الأب
والن�صف الآخ��ر من الأم.ف��اع�ترف ال��زوج بقتلها ،ومت
العثور على اجلثة،وبذلك نال املجرم جزائه من املحكمة.
ون�سوق حادث ًا َاخ��ر ًا كان « بطل» الك�شف عن
القاتل َاثار عجالت �سيارة وفح�ص �إلـ :DNA
ُع َ
�ثر على جثة فتاة مقتولة يف �إح��دى املقاطعات
الأمريكية .وعند الك�شف على الفتاة القتيلة من قبل
الطبيب ال�شرعي ،تبني �أنها اغت�صبت ،وبعدها قتلت
من قبل جمهول. .و�أثناء معاينة م�سرح اجلرمية لوحظ
وج��ود َاث���أر عجالت �سيارة بالقرب من �شجرة معمرة
كانت اجلثة ملقاة بجانبها .ا وبح�ضور خبري وحدة
الآثار ،مت رفع �آثار عجالت ال�سيارة التي تركت ب�صماتها
على الأر���ض بو�ضوح يف غابة من �أ�شجار كثيفة نظر ًا
خل�صوبة الرتبة هناك ..رفعت َاث���أر الإط��ارات الأربعة
بعد ت�صويرها ،وذلك ب�صناعة قالب من امل��والج (نوع
من اجلب�س) .وهنا جاء دور اخلبري يف الك�شف على نوع
الإط��ارات ،و�أنواع ال�سيارات،التي حتمل نف�س النوعية،
والعامل الزمني ل�صالحية الإطارات ،وبلد الت�صنيع �أو
املن�ش�أ ..انتهت اجراءت الك�شف واالختبار �إىل �أن هذا
النوع من العجالت يعود �إىل �سيارات ذات دفع رباعي لها
�صندوق خلفي طراز ..GMCكما الحظ اخلبري �أن �أحد
جوانب الإطار قد م�سحت منه الأحرف املنقو�شة عليه
نتيجة عيب مكانيكى يف دوران العجلة� ..أعطيت الإ�شارة
اىل رجال ال�شرطة للبحث عن موا�صفات ت�شبه ما جاء
يف تقرير اخلبري لنوع ال�سيارة املطلوبة يف حدود املنطقة
التي حدثت بها اجلرمية .و بعد انق�ضاء �أ�سبوع �أو �أكرث
مت ا�ستيقاف � 8سيارات حتمل نف�س املوا�صفات املطلوبة.
وجهز اخلبري قاعة كبرية خا�صة بالك�شف عن ب�صمة �أثار
ال�سيارات ،حيث مت طالء الأر�ضية مبادة �سوداء اللون
(نوع من القار) لتمر عليها عجالت ال�سيارات املراد
الك�شف عليها ،وبهذه الطريقة الحظ اخلبري �أن �إحدى
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ال�سيارات امل�ضبوطة حتمل نف�س احلروف املنقو�شة على
الإطار ،وبت�صويرها ومقارنتها ب�صور الأثر املوجود على
القالب اجلب�سي الذي مت رفعه من مكان احلادث تبني
انها لل�سيارة املطلوبة ف�أعيدت ال�سيارة للك�شف عليها
مرة �أخرى بح�ضور خبري يف الآث��ار البيولوجية .و�أثناء
الك�شف ،ع�ثر اخلبري على ورق��ة �شجر يف ال�صندوق
اخللفي لل�سيارة.
ور�أى اخلبري �أن��ه من الواجب اختبار هذه الورقة،
وبالك�شف عليها بوا�سطة اجلينات الوراثية ،عن طريق
اختبار احلام�ض النووي  DNAتبني �أن الورقة تخ�ص
ُجوب
ال�شجرة الأم التي وجدت عندها جثة ال�ضحية،ا�ست َ
�صاحب ال�سيارة املتهم يف هذه الق�ضية وجوبه بالأدلة
القاطعة ،فما كان منه �إال �أن اع�ترف باجلرمية وبد�أ
يروى الق�صة كاملة.
و�أخري ًا ،ي�ستطيع العلماء من خالل ا�ستخدام ب�صمة
الـ  DNAر�سم �صورة كلية لل�شخ�ص دون احلاجة �إىل
معرفة تفا�صيل والديه.وبالإ�ضافة �إىل دورها الكبري يف
البحث اجلنائي ،فمن امل�ؤمل �أن يتمكن الأطباء قريب ًا
من ا�ستخدام احلام�ض النووي  DNAيف عالج العجز
واالمرا�ض امل�ستع�صية  ،وبالفعل �شرع العلم يف ت�صحيح
الكثري من العيوب .ولعلكم �سمعتم عن �إ�صالح عيب
اجلني امل�س�ؤول عن انتاج مادة االن�سولني بالن�سبة ملر�ضى
ال�سكري .ومع تقدم العلم� ،سي�أتي اليوم الذي ُيعالج فيه
داء ال�سكري متام ًا.
ُMedicolegal investigation of death, spitz and fisher
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

•
•
•
•

مرور

ماذا تغ ّير في سلوكياتنا على الطريق
الآن وبعد نحو � 4سنوات وحتديد ًا يف � 18أكتوبر
عام 2009م من تف�ضل موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س ب��ن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل
ورعاه – بحديث �أبوي لأبناء �شعبه تناول فيه ال�ش�أن
املروري ب�شفافية مطلقة نابعة من القلب  ،وهذا لي�س
مب�ستغرب من لدن جاللته ،فما زال ل�سان العامل يلهج
بال�شكر والعرفان لدور جاللته الريادي على ال�صعيد
ال��دويل يف و�ضع ق�ضية ال�سالمة على الطرق على
جدول �أولويات اجلمعية العامة للأمم املتحدة مما
متخ�ض عنها تنامي احل��راك العاملي وتكاتفه نحو
مواجهة م�آ�سي حوادث املرور على الطرق.
الرائد/مال اهلل بن �صالح ال�صادري
الإدارة الـعـامــة للـمـ ــرور
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والآن ،وبعد هذا الطرح ،م��اذا تغيرّ يف �سلوكياتنا
يف تعاملنا مع املركبة والطريق؟ واجلواب على ما يبدو
مب��رارة الأ�سى ال �شيء ،فنحن مل ن��درك بعد خماطر
الق�ضية ال��ت��ي ت��ه��دد �أم��ن��ن��ا و�سالمتنا ،فال�سلوكيات
اخلاطئة والأخطاء التافهة التي ترتكب �أثناء ا�ستخدام
املركبة على الطريق قد ت�ؤدي �إىل عواقب وخيمة ال حتمد
عقباها حيث جتاوزت حوادث ال�سري يف �شهر دي�سمرب،
2012م �إجمايل عدد احلوادث يف العام الفائت 2011م
م��ن حيث ال��ع��دد وال��وف��ي��ات والإ���ص��اب��ات ،ويف ظ��ل هذا
الت�صاعد يف امل�ؤ�شرات الإح�صائية ,ويف �سبيل احلر�ص
على �سالمتنا و�سالمة الآخرين ف�إن الفرد منا بحاجة
�إىل تغيري �سلوكياته بقدر �أك�بر من الوعي والتوجيه
وال�سلوك امل�س�ؤول املن�ضبط للنظم والقوانني والإجراءات
التي حتد من احلرية املطلقة يف �سلوكيات الفرد منا على
الطريق ،منها ما يتعلق بتح�سني ال�سلوك يف القيادة من
خالل التوعية بكافة �أنواعها و�أ�شكالها ،ومنها احلزم
املطلوب يف تطبيق النظم والقوانني.
و�إىل جانب ذلك ،ف�إننا بحاجة �أي�ض ًا �إىل ت�شخي�ص
علمي ُيعنى بتحليل اخل�صائ�ص النف�سية والإجتماعية
وغريها املتعلقة بقيادة املركبات وكيفية التعامل معها،
وحماولة تف�سري ظاهرة الن�سب العالية ملعدالت احلوادث
وامل��خ��ال��ف��ات امل���روري���ة ،م��ن منطلق �أن �سلوك قيادة
املركبات جزء ال يتجز�أ من ال�سلوك العام للإن�سان،
ال��ذي ب��دوره يت�أثر باخل�صائ�ص الأ�سا�سية ل�شخ�صية
الفرد وبالقيم والعادات الإجتماعية والثقافية ال�سائدة
يف املجتمع ومبرحلة التطور احل�ضاري الذي مير به ،مبا
يف ذلك التغريات االجتماعية واالقت�صادية ,فالنمط
ال�سلوكي لقيادة املركبات ميكن ح�صره يف عاملني هما
�سلوكيات مقبولة و�آم��ن��ة و�إن كانت قليلة ،و�سلوكيات
املخاطرة يف القيادة وهي الأك�ثر �شيوع ًا ,ويت�أثر هذا
النمط ال�سلوكي بعوامل فردية تتعلق بالإدراك واملعرفة
والدوافع والإجتاهات وخ�صائ�ص ال�شخ�صية ،وعوامل
�إجتماعية وهي القيم واملعتقدات والعادات الإجتماعية
التي حتدد ال�سلوك،وعوامل ح�ضارية ويق�صد بها ثقافة
ال�شخ�ص وتعلمه وعمله الوظيفي.
ف�سلوكنا احلركي من �أفعال وت�صرفات وحركات
خمتلفة ولفظية وتعبريية �أثناء قيادة املركبات يجب
�أن يكون نابع ًا من ديننا احلنيف الذي ننتمي �إليه وهو

عماد ثقافتنا ومبادئنا ب�إتباع ال�سلوك املهذب الذي
ال ي�ؤذينا �أو ي�ؤذي الآخرين ,و�أن ن�ضع يف الإعتبار ب�أن
قيادة املركبات لي�ست عملية ميكانيكية كما هو احلال يف
الآالت ال�صناعية بل �إنها ا�ستعمال و�سيلة تقنية خطرة
تنقل الب�شر وتتنقل بينهم وتقتل وت�صيبهم ب�أ�ضرار �إذا
ما �أ�سيء �أ�ستعمالها،وب�أن ال تكون عالقتنا بهذه الو�سيلة
عالقة جفاء فال نعتني ب�صيانتها �أو ن�ستخدمها بطي�ش
ورعونة و�أ�إ�ستخفاف ب�أرواحنا و�أرواح الآخرين ،فال�سلف
كانوا يعتنون بدوابهم التي هي و�سيلة ح ّلهم وترحالهم
فكانت عالقتهم بها عالقة �سلوكية تقوم على القيم
وامل��ب��اديء ،وح�ين ي��رد ذك��ر الأن��ع��ام يف ال��ق��ر�آن الكرمي
ف�إمنا يرتفع بذلك �ش�أنها وتعلو مكانتها ,فكل و�سائل
النقل ال��ت��ي �سخرها اهلل ت��ع��اىل جعلها لتكون نافعة
للإن�سان ومت��ده ببع�ض �أ�سباب احل�ضارة ،ولهذا ف�إنه
يجب �أن نتعامل مع املركبة ب�سلوك �أخالقي وح�ضاري,
فامل�شاة ب�شر ولهم حق احلياة والتمتع مبباهجها وال بد
من املحافظة على حياتهم بالإحرتام و�إيالئهم احلق يف
العبور الآمن للطريق ،وعلينا ك�سائقني �أن تكون عالقتنا
مع غرينا من ال�سائقني عالقة قائمة على �أ�س�س مبنية
على الإح�ترام املتبادل والتعاون على الطريق،ولي�ست
على �أ�س�س عدوانية تت�سم بالعناد وامل�س من الكرامة
حركي ًا ولفظي ًا والتعدي على �أحقية املرور للغري و�أولويته،
فا�ستنفار الع�صبية بانفعال وتوتر جت��اه م�ستخدمي
الطريق من �سائقني ورك��اب وم�شاة ي��دل على �أمن��اط
نف�سية مري�ضة وغري م�ستقرة يف ال�سلوك ناجتة عن عدة
عوامل عديدة ت�شمل العديد من امل�شاكل التي ت�ؤثر على
القدرة يف �ضبط ال�سلوك منها تعاطي الكحول و امل�ؤثرات
العقلية وح�سا�سية ال�سائق جتاه القانون والقائمني على
تنفيذه،فالقوانني املرورية مل تو�ضع عبث ًا �أو خلدمة رجل
املرور �أو �ضد �شريحة دون الأخرى ،بل �إنها و�ضعت من
�أجل احلفاظ على التنظيم وخدمة الوطن وكل من يعي�ش
على ترابه ،و�أما الطريق فهو �سبيل متاح للجميع ،فلنعطه
حقه وه��و جليل وكبري ،وعلينا جميع ًا �أن نعريه حقه
بااللتزام والتقيد ب�أنظمة وقواعد و�آداب املرور والعمل
على �ضبط النف�س وال�سلوك وع��دم التهور وم��راع��اة
�أول��وي��ات امل��رور �أثناء �سرينا على الطريقمما ينعك�س
ذلك على حتقيق ال�سالمة املرورية جلميع م�ستخدمي
الطريق.
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اإلسراف وسوء استخدام اإلضاءة الصناعية. .
آفــة الـبـيـئــة الـحـضـريـّـة

بقلم  /ح�سني عبد احلافظ

باحث وكاتب �صحفي

يف الت�صنيف العــالـمي ،لأكثـر املُل ّوثـات خطـورة على البيئــة،
تقدمة ،وكان تربير ذلك
ورد التلـــ ّوث الب�صـــري يف مرتبــة ُم ّ
�أنه ال ي�ؤثـّـر على �صحة الإن�سان وكفى،بل �أن تداعياته مُمتدة
�إىل كافــة الكائنات احلية ،التي تـُ�شاطرنا العي�ش على هذا
الكوكب ،حتى �أن بع�ضها انقر�ض بالفعــل ،نتيجـــة ّ
تف�شي هذا
النوع من املُل ّوثات ،الذي هـــو �صناعــة ب�شرية بامتياز ،ويف جــل
الأحيان مُيار�س بــال وعي وال دراية مبخاطرة ..
و�أ ّول مظاهره ،و�أخطرها على الإطـــالق ،الإ�ســراف و�ســـوء
ا�ســتخدام الإ�ضاءة ال�صناعية ،خا�صة يف املناطق احل�ضريـّة،
فما �إن ُت�ســدَ ل �ستائر الليل ،حتى تغــرق املُــدن واحلوا�ضر يف
بحر من الأ�ضواء ال�صناعية ال�صاخبة .
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يف هذه الدرا�س ــة ،نـُـلقي ال�ضــوء على مـدي خطـورة
الإ�س ــراف و�س ــوء ا�ستخدام الإ�ضــاءة ال�صناعية . .
وكيف نحمي البيئــة احل�ضريــة من هــذه الآفــة ،املُ�ص ّنفــة
دولي ـًـا� ،ضمن �أخطــر �آفــات البيئة املُعا�صرة؟؟.
جت��در الإ���ش��ارة ،ب��ادئ ذي ب��دء� ،إىل �أن ال�ضوء يف
طبيعته ،ما زال الإن�سان ب ُكل ما �أُتى من علوم وتقنيات
ُمذهلـة ،يقف عاجزً ا �أمام ك�شف �أ�سراره ،وكل ما نعرفه
عنه ال يتجاوز الق�شور مم��ا حتتويه ُجعبته العامرة
باخلفايا !.ول��ع��ل �آخ��ر تعريف اتفق عليه جل العلماء
لل�ضوء� ،أنـه « �شــكل مـن �أ�شـكال الطاقــة ،E nergy
ذات الأطـوال املوج ّيـة الق�صرية  ..وهو ا ُ
جلزء املرئي من
املجال املغناطي�سي ،و�سرعة انت�شاره ثابتة ،حيث يبلغ
مقدارها � 300ألف كيلو مرت/ثانية»  ..وثمة نوعان من
ال�ضوء� ،أو الإ�ضاءة :
�إ�ضـاءة طبيعيـة“ :وهى ما كانت م�صادرهـا طبيعيـة،
وال دخـل للإن�سان يف وج��وده��ـ��ا ،ومـن �أمثلتها �ضـوء
ال�شم�س ن��ه��ا ًرا ،و�ضوء القمر والنجوم لي ًال “..وهذه
الأ���ش��ك��ال م��ن الإ���ض��اءة الطبيعية��� ،س��واء النهارية �أو
الليليـة ،ذات �أه ّمية بالغة يف تنظيم دورة حياة الكائنات

قاطبة ،و�ضبط ال�ساعة البيولوجية لكافة الأنواع احلية،
التي تنت�شر يف جميع بقاع املعمورة.
�إ�ضـاءة �صناعيــة“ :وهى يف الأ�صـل ذات مـ�صـادر
طبيعيـة� ،إال �أن العقـل الب�شــري ،جنـح يف تطـويعهـا
وا�ستخدامها وفق احتياجاته  ..فامل�صابيح الكهربائية،
التي اخرتعها الإن�سان ،و�صارت �سمة من �سمات املدن ّية
املُعا�صرة ،ال يمُ كن �أن تعمل وت���ؤدي وظائفها ،من دون
وجود م�صدر طاقة ،ذو �أ�صول طبيعية ،كالنفط والطاقــة
الكهرومائية ونحوها “.
نعـمــة  . .ونـقـمـــــة
وعن�ص ًرا
و�إذا كانت الإ�ضاءة الطبيعية نعمة ُكبـرىُ ،
رئي�س ـًـا يف املنظومـة الربانيـة لإدارة هـذا الكوكب،
فـ�إن الإ�ضاءة ال�صناعية ،يمُ كن �أن تكون نعمة� ،إذ ما
ا�ستخدمها الإن�سان ب�شكل �صحيح ،ويمُ كن �أي�ض ـًـا �أن
تكون نقمة� ،إذ ما �أ�سرف و�أ�ساء ا�ستخدامها ،ولن�ضرب
الأمثال ففيها الدليل والربهان:
�أ ّو ًال/م���ن حيث كونها نعمـة ،فبال �شـك �سـاهمت
الإ�ضـاءة ال�صناعيـة ،يف حتقيق زيـادة كبيـرة ُمبع ّدل
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�ساعات العمل ،ول��ع��ل ال���دوام يف ال��ف�ترات امل�سائية،
والقيام مبا ُيعـرف بـ « الورديـات الليليـة «�،أحـد الأدلـّة
الدامغة على �أهم ّية الإ�ضاءة ال�صناعية  . .وكذا �أي�ض ـًـا
�سـاهمت يف مـد العمـران والتوا�صل بني املناطـق كافـة
على م��دار ال�ساعة ،فقدمي ـًـا ما �إن يحل امل�ساء ،حتى
تنعزل التج ّمعات ال�سـكنية عـن بع�ضهـا البع�ض� ،إىل �أن
تبزغ �أنوار ال�صباح التايل� ..إىل جانب ذلك ،وبح�سب
غري درا�سة �أكادميية حديثة ،ف�إن لها دور فاعل يف حفظ
الأمن واحلد من اجلرائم .
ثـانـيـًـا  /من حيث كونها نقمـة ،ويتمثـّـل ذل��ك يف
الإف��ـ��راط با�ستخدامهـا ..لقد تبينّ �أن الع�شـوائيـة يف
ت��وزي��ع اللوحات الإع�لان��ي��ة التي ُت�ضاء ل��ي ً
�لا ،وت�صدر
�أن���وا ًرا ثابتة و ُمتقطعة ،وبكافة �أل���وان الطيف ،تمُ ثـّـل
�أحـد الأ�سـباب التي ُتزيـد مـن تفاقم حـوادث ال ُـطـرق..
وتلك امل�صابيـح التي ُترتك ُم�ضـاءة بال ُمبـرر على مـدار
ال�ساعةُ ،تعد هد ًرا اقت�صادي ـًـا ،و ُمعادة �صريحة ملبد�أ «
التنمية املُ�ستدامة «،وبح�سب الإح�صاءات ف�إن العامل
يفقد من الطاقــة نحو � %7سنويـًـا ،ب�سبب هذا ال�سلوك
اخلاطئ .
�إىل ج��ان��ب ذل���ك ،ف����إن ���س��وء ا���س��ت��خ��دام الإ���ض��اءة
ال�صناعية ،له ت���أث�يرات �صحيـة ونف�سـية عديدة ،ويف
هـذا ال�شـ�أن ُت�شري درا���س��ة �أع�� ّده��ا باحثون يف جامعة
بان�سيلفانيا الأمريكية� ،إىل «�أن الأطفال دون ال�سنتني،
الذين ينامـون على ال�ضوء ال�صناعي الآتي من ال�شـوارع،
يكونوا �أك�ثر ُعر�ضة للإ�صابــة مبر�ض ِق�صر النظر،
خــالل مرحلتي الطفولة واملُراهقة «..ويقول د.جورج
برانيارد� ،أ�ستاذ �أمرا�ض اجلهاز الع�صبي واملُخ ،مبعهد
جيفر�سـون الطبي�»،إن التع ّر�ض لل�ضوء الباهر ،ي�ؤثـّـر
على الكثري من وظائف اجل�سم الفيزيولوجية «،و ُي�ضيف
د.روب��رت هان،من مركز ال�سيطرة على الأم��را���ض يف
وا�شنطن�« ،إن التع ّر�ض املُ�ستمر للإ�ضاءة ال�شديدة ،مبا
حتمله مـن �أيونات و�إ�شعاعات ،رغم �ض�آلتها� ،إال �أنها
ترتاكم داخـل اجل�سـم ،وت���ؤدي �إىل حـدوث ا�ضطراب
حقيقي يف �إف��ـ��رازات مـادة ،”Mela toninويقـول
د.رو�سيل فو�ستمو ،مـن املعهـد امللكي للـعلـوم بلنـدن�“ ،إن
الـذيـن يق�ضون �ساعات طويلة يف وج��ود م�صدر �ضوء
�صناعي ،هم �أكرث ُعر�ضة للإ�صابـة ب��الأرق واحلرمان
املُزمـن من النـوم”.
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كما ثبت �أي�ضـًـا �أن الإ�سراف و�سوء ا�ستخدام الإ�ضاءة
ال�صناعية ،له عالقة وثيقة بارتفاع ن�سـبة مـن ُيعانـون
من الع�صبية الزائدة وا�ضطراب احلالة املزاجية.
ومل تعد املُ��دن واحلوا�ضـر ،مق ّرا ُم ّ
ف�ض ًال لإقامـة
امل��را���ص��د الفلكيـة ،حيث �أُ�صيبت �أجهزتهـا بالعمى
الب�صري يف ظـل االنت�شــار الكثيف للإ�ضـاءة ال�صناعيـة،
مما ا�ضطـر القائمون عليهـا لنقــل �أن�شـطتهم �إىل خـارج
املُـدن واحلوا�ضر ،فاملر�صد الفلكي الربيطاينُ ،نقل �أكرث
من مرة خالل ع�شـر �ســنوات فقط  ،ال�شيء نف�ســه حـدث
ملر�صد ويل�سون ،ال��ذي ُنقل خم�س م��رات خ�لال العقد
الفائت فقط ،نتيجة الأ�ضواء العاليـة التي ُتغطي �ســماء
لو�س �أجنلو�س ،وكذلك احلـال بالن�سـبة ملر�صد بالومـار
يف كاليفورنيـا ،ال��ـ��ذي مل تتمكـن �أجهزتـه و ُمعـداتـه
الب�صرية من متابعة رحلة ُمذ ّنب هايل الأخرية ،ودن ّوه
مــن الأر�ض ،وهى رحلـة ال تتكرر �إال ُكل � 76ســنة تقريبـًـا.
ول�ل�أن��واع احليــة ،التي ُت�شاطرنـا العي�ش على هذا
ال��ك��وك��ب ،ن�صيب ك��ب�ير م��ن ه���ذه ال��ت��داع��ي��ات؛ حيث
تبينّ �أن الأ���ض��واء ال�ساطعة يف �سماء امل��دن� ،أدت �إىل
رحيل مئات الأن��واع احلية عن مواطنها الأ�صليـة ،مما
ت�ســبب يف هالكها ..و ُتعاين الطيور املُهاجـرة مـن هـذه
الأ�ضــواء ،التي ُت�شـ ّكل عائق ـًـا �أمامهـا ،وتحُ دث لها نـوع
مـن اال�ضطراب يف �ساعاتها البيولوجية ،وعدم متييز
النجوم“ ،وبالنجم هم يهتدون” (.)1
وبح�سب مايكل م��ي��زور ،املُ�����ش��رف على م��ا ُي�س ّمى
«برنامج التحذير مـن ال�ضوء املُميت» يف وا�شـنطن،
ف�إن عــدد الطيور املُهاجرة ،التي تهلك نتيجة الأ�ضواء
اخلادعةُ ،يقارب الـ  100مليون طائر �سنويـّـا ..ومن
طريف مـا ُيذكـر �أن «�أب��و احل��ن��اء» ،وهـو مـن الطيور
املُ���غ��� ّردة� ،شــوهـد يف �أط��ـ��راف امل���دن ،وه��و ُي��غ�� ّرد يف
ُمنت�صف الليل ،لأنه فقد التمييز بني الأ�ضواء ال�صناعية

ال�سـاطعة ،و�ضـوء الفجـر الذي اعتاد �أجيالـه ال�سـالفـة
على التغريد عند طلوعه.
وكان لكائنـات البحـر �أي�ض ـًـا ن�صيب مـن تداعيـات
�سـوء ا�سـتخدام الإ�ضـاءة ال�صناعيـة ،حيث �شـوهدت
ال�سالحف وهى تهجر مواطنها ،على �شواطئ فلوريدا
الأمريكية ،بعد �أن ُزرع��ت بطول هـذه ال�شـواطئ غابـة
من �أعمدة الإن��ارة ..ويف �أل�سكا� ،شوهدت الدببة وهى
ُمنزعجة مـن الأ�ضـواء ال�صناعيـة ،التي غـزت موطنهـا،
واندفع الكثري منها ،ل ُيهاجم �أعمدة الإنارة ،و ُي�سقطها
واحدً ا تلو الآخر.
نحو بيئـة ح�ضر ّيـة خالية م��ن املُـل ّوثات
ال�ضوئية
�إن الطريق �إىل حل �أي ُم�شكلة ،يبد�أ مـن املعرفـة
الدقيقـة لأ�سبابها ،ما ُتلقي به من تداعيات ُمتباينـة..
و�إذا كانت الإ�ضـاءة ال�صناعيـة� ،صارت تمُ ثـّـل �أحـد
ُمل ّوثـات البيئـة ،فالأمـر بالأ�سا�س يعود �إىل ُم�ستخدميها،
فهم الذين �أ�سرفوا و�أ�ساءوا ا�ستخدامها ،ومن ثم ف�إن
االجت��اه نحو �إقامة بيئة ح�ضرية ،خالية مـن املُل ّوثـات
ال�ضوئيـة ،يجب �أن ُين ّفذ يف �إطار خطة قوميةُ ،ي�شارك
يف و�ضعها والإ�شراف على تنفيذها� ،أهـل االخت�صا�ص،
على �أن يكون مـن بني مـا تت�ضمنه ،العنا�صر الآتية:
�أ ّو ًال  /ت�شجيع االجت���اه نحو ا���س��ت��ب��دال م�صابيح
الإنـارة التقليديـة ،بالأنـواع الأحـدث ،التي تت�سـم ب�أنها
توهج ـًـا ،و�أك�ثر ر�أف��ة ب�سـالمة النظر ،ولعـل مـن
�أق��ل ّ
التجارب التي �أثبتت جناعتها يف هـذا ال�ش ـ�أن ،جتـربــة
مدينـة �ســان ديغـو ،التي ُعمم فيها ا�سـتخدام م�صابيـح
ال�صوديـوم ،املُنخف�ضـة ال�ضغط ،والتي ينبعث منها
ال�ضوء يف حزمتني فقط من الطيف املغناطي�سي ،لقد
كان من نتائج هذه التجربة ،يف العــام الأ ّول مـن التطبيق،
الت�صالـح �إىل حد كبري مع كافة ُمك ّونات البيئـة ،و�ص ّرح

العاملـون باملر�صد الفلكي ،القريب مـن املدينـة� ،أنهم
�صـاروا �أك�ثر ُقـدرة على الر�صد ،حيث «�أن الأجهـزة
و ُمعـدات الر�صـد تعمل بكفاءة يف تر�شيح ال�ضوء».
ثـانـيـًا  /احلر�ص على ن�شـر الوعي بني املواطنني ،مـن
خالل و�سـائط الإعالم واالت�صال ،مـن �صحافـة وتلفاز
وندوات ومحُ ا�ضرات ودرو�س علم ..الخ ،على �أن يت�ض ّمن
هـذا ال ُعن�صر من اخلطة� ،إبراز �أ�ســباب املُ�شكلة ،ومدى
خطورتها ،وكيف يمُ كن للمواطن �أن ُي�سـاهم يف ح ّلها..
وتقدمي ال ُن�صح والإر�شـاد له ،لكي يكون محُ افظـًـا على
هذه النعمة ،ولي�س ُم�سرفـًـا �أو ُم�سيئـا يف ا�ستخدامها.
ثـالث ـًـا  /ت�شجيع االجت���اه نحو ا�سـتخدام امل��واد
املُتجان�ســة ب�صري ـًـا ،عند ت�صميم واجهات العمائـر،
وحتى مداخل ُغرف ال�شـُـقق ال�سكنية واملكاتب الإدارية.
توجـه الإ�ضاءة املُنبعثة مـن
رابـع ـًـا  /دائمـًـا يجب �أن ّ
امل�صابيح ،نحـو الأ�سـفل ،فهذا الإجـراء ،على ب�ساطته،
ثبت �أه ّميته يف املُتابعة اجل ّيدة للأر�صاد الفلكية ،وهجرة
الطيور..
املراجع:
(� )1سورة النحل ـ من الآية .16
الـمــراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
( )1عبد احلافظ ،ح�سني (كاتب املقالة) :
ـ التل ّوث الب�صري واملدينة العربية (درا�سة حتت الن�شر)
ـ التل ّوث ال�ضوئي ظاهرة تُعاين منها ُ
الطرق العربية ـ جملـة
النقل واملوا�صالت ـ العـدد � 59أغ�سط�س 2003م.
ـ��ـ التل ّوث ال�ضوئي وا���ض��ط��راب ال�ساعة البيولوجية لدى
الكائنات احلية ـ جملة اخلفجي ـ ربيع الآخــر 1427هـ .
()2عبيد ،م� .إبراهيم حممد :التل ّوث الب�صري للعمارة
والعمران ـ جملة التقنية ـ العدد  5ـ ف�صلية ـ ينايـر 2006م.
()3جن��ي��ب� ،أم�ين :التلوث ال�ضوئي ..كيف ُنطفئ جنـوم
�سـمائنا ب�أيدينـا؟؟! ـ جملة القافلـة ـ العـدد  4ـ املُج ّلد  52ـ
�سبتمرب � /أكتوبر 2003م.
(�)4إبراهيم� ،سميحة :التل ّوث الب�صري� ..أبعاده و�آث��اره ـ
جملة الكويت ـ العـدد ـ  203ـ جمادى الآخـرة 1421ه��ـ /
�سبتمرب 2000م.
()5تقرير ُم ّ
نظمة ال�صحة العاملية لعام 2007م ـ بعنوان
«�صحة البيئة» .
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الشرطة
أخباررياضة

خيالة الشرطة تتوج بالجائزة الكبرى

بكل جدارة وا�ستحقاق متكنت وحدة �شرطة اخليالة
من انتزاع املركز الأول يف م�سابقة اجلائزة الكربى
اللتقاط االوتاد وذلك على ميدان مزرعة الرحبة بوالية
بركاء من خالل خم�سة ا�شواط لنظام الفرق وهي �شوط
لل�سيف و�شوط للرمح و�شوط زوجي �سيف ورمح والتتابع
�أو ما ي�سمى الطابور الهندي وذلك حتت رعاية �سعادة
�أحمد بن �سليمان بن �صالح امليمني وكيل وزارة التجارة
وال�صناعة لل�ش�ؤون االدارية واملالية و�ش�ؤون املناطق
بح�ضور �سعادة املهند�س خلفان بن �صالح الناعبي رئي�س
اللجنة امل�ؤقتة املكلفة ب�إدارة �ش�ؤون االحتاد العماين
للفرو�سية ،حيث �شهدت امل�سابقة مناف�سة قوية وممتعة
بني الفرق امل�شاركة  ،وت�أتي هذه امل�سابقة برعاية رئي�سية
لكلية اخلليج.
النتائج

متكنت وحدة اخليالة من انتزاع املركز االول بكل
جدارة وا�ستحقاق بعد �أن ح�صدت  86نقطة ومثل فريقها
كل من الفار�س بدر بن حمد اخلاطري والفار�س حممد
بن �سعود العربي والفار�س ابراهيم بن عبداهلل البلو�شي
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والفار�س خلف بن �سعيد البادي وجاءت يف املركز الثاين
اخليالة ال�سلطانية بح�صدها  82نقطة ومثلها كل من
الفار�س حمود بن حممد الدغي�شي والفار�س خليل
بن �أحمد البلو�شي والفار�س حمد بن نا�صر الريامي
والفار�س خلفان بن خمي�س الرواحي اما املركز الثالث
كان من ن�صيب خيالة مدرعات �سلطان عمان بح�صدها
 80,5نقطة ومثلها كل من الفار�س يو�سف بن را�شد
املعمري والفار�س هالل بن ح�سن البلو�شي والفار�س علي
بن خمي�س البلو�شي والفار�س نا�صر بن را�شد ال�سيابي.
الختام

يف نهاية امل�سابقة قام �سعادة �أحمد بن �سليمان بن
�صالح امليمني وكيل وزارة التجارة وال�صناعة لل�ش�ؤون
االدارية واملالية و�ش�ؤون املناطق بتتويج الفر�سان
احلا�صلني على املراكز االوىل وتكرمي الفائزين  ،كما
قدم �سعادة املهند�س خلفان بن �صالح الناعبي رئي�س
اللجنة امل�ؤقتة املكلفة ب�إدارة �ش�ؤون االحتاد العماين
للفرو�سية هدية تذكارية لراعي احلفل.

فريق قيادة شرطة المهام الخاصة
يتوج بلقب بطولة شرطة عمان السلطانية لكرة اليد .

بتاريخ2012/12/23م حقق فريق قيادة �شرطة املهام اخلا�صة لقب بطولة �شرطة عمان ال�سلطانية لكرة اليد
لهذا العام بعد متكنه من الفوز على فريق وحدة �شرطة اخليالة بنتيجة (  ،)36/37يف املباراة التي جمعت بينهما
مبجمع ال�سلطان قابو�س الريا�ضي ببو�شر.
واحتل فريق قيادة �شرطة امن من�ش�آت 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�شرطة عمان
ال�سلطانية (انذاك) بتوزيع الهدايا وامليداليات  ،حيث كرم حكام البطولة ثم �سلم العبي فريق قيادة �شرطة امن
من�ش�آت النفط والغاز الفائز باملركز الثالث امليداليات الربونزية  ،وقلد �أفراد فريق وحدة �شرطة اخليالة احلائز على
املركز الثاين بامليداليات الف�ضية  ،فيما �سلم امليداليات الذهبية وك�أ�س البطولة لفريق قيادة �شرطة املهام اخلا�صة
احلائز على املركز الأول .
�أدار املباراة النهائية احلكمان عياد بن خمي�س املع�شري ووليد بن خلفان ال�سالمي ،وح�ضرها عدد من �ضباط
�شرطة عمان ال�سلطانية وجمع من جماهري الفريقني وع�شاق كرة اليد.
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الشرطة
الواحة
أخبار

واحة القراء

اعداد الرقيب :

زكريا بن �سامل ال�صبحي
�إدارة العالقات العامة

اما كفاه حملة
ذهب جحا يوما �إىل ال�سوق ومعه حماره ،ثم ا�شرتى
بع�ض اخل�ضار و و�ضعها يف كي�س ،و لكنة مل ي�ضعه فوق
ظهر احلمار بل حمله على كتفه و هو راكب احلمار،
فلقيه احد ا�صحابه يف الطريق ،ف�س�أله :ملاذا ال ت�ضع
الكي�س على ظهر احلمار فتخفف عن نف�سك حمله ؟
فقال جحا :اتق اهلل يا رجل  ..اال يكفي ان اركب
هذا احلمار امل�سكني؟ �أفرتيد �أي�ضا �أن �أحمل عليه الكي�س
ف�أزيده تعبا على تعبه .
قال حكيم
ال�صدق يوجب الثقة ،والأمانة توجب الطم�أنينة ،واملتعة
توجب املحبة و الألفة ،و امل�ضرة توجب البغ�ض والعداوة،
و العدل يوجب اجتماع القلوب ،و اجلور يوجب الفرقة و
التنافر ،وح�سن اخللق يوجب املودة ،و �سوء اخللق يوجب
املباعدة ،واالنب�ساط يوجب حب امل�ؤان�سة ،واالنقبا�ض
يوجب الوح�شة ،والكرب يوجب املقت.
�أقوال و �شعر

4ـ ول�ست �أرى ال�سعادة جمع مال
ولكن التقي هو ال�سعيد
		
			

( احلطيئة )

			

(الفرزدق)

5ـ يا �سلم كم من جبان قد �صربت به
حتت ال�سيوف و لوال �أنت ما �صربا
		
خما�سيات

1ـ م�صادر بيت امل�سلمني خم�سة :

الزكاة  ،و ال�صدقة  ،و اجلزية  ،و اخلراج  ،و الع�شور
2ـ االحكام ال�شرعية خم�سة :

الوجوب  ،الإ�ستجابة  ،احلرمة  ،الكراهية  ،االباحة
3ـ موجبات الغ�سل خم�سة :

اجلنابة  ،احلي�ض  ،النفا�س  ،املوت  ،اال�سالم .
4ـ قرى لوط خم�سة :

�سدوم  ،عمروة � ،أدامة � ،سيبومي � ،سيجور .
�أوائل

1ـ يعطيك من طرف الل�سان حالوة
و يروغ منك كما يروغ الثعلب
		
			

(علي بن �أبي طالب)

			

(النابغة الذبياين )

			

(دعبل اخلزاعي)

2ـ تبدو كواكبة و ال�شم�س طالعة
ال النور و ال الإظالم �إظالم
		
3ـ العلم ينه�ض باخل�سي�س اىل العال
واجلهل يقعد بالفتى املن�سوب
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�1 .1أول من �أن�ش�أ �شرطة عربية � :أبو بكر ال�صديق
�2 .2أول من قال « ال�سالم عليكم « �آدم عليه ال�سالم

�3 .3أول عزي يفوز بجائزة نوبل يف الأدب هو جنيب
حمفوظ
�4 .4أول من حمل لقب �سلطان يف م�صر �صالح الدين
االيوبي .
.1
.2
.3
.4
.5

م�صطلحات
1االوبرا :متثيلية حتل فيها املو�سيقى عادة حمل
الكالم.
2االورك�سرتا :فرقة مو�سيقية م�ؤلفة من جمموعة
كبرية من العازفني .
3الف�سيف�ساء :فن زخرفة اجلدران و ال�سطوح بقطع
�صغرية ملونة .
4ال�سوق احلرة :ال�سلعة التي تباع ب�سعر �أغلى من
ال�سعر القانوين الذي حددته احلكومة .
5املومياء :حياة الفراعنة و تعنى اجلثث املحطة .
الفوائد

1 .1الباذجنان:يخف�ض م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم
اما �أوراقه �سامة و يجب ا�ستخدامها للخارج فقط.

.2
.3
.4
.5

2اجلرجري :يعالج احلروق و ال�شعر املت�ساقط و ينقي
الدم.
3القرفة :م�ضاد للت�شنج و للفريو�سات و م�سكن و
يخف�ض �ضغط الدم و احلمى.
4النعناع :يطرد الغازات و مينع الغثيان و اوجاع
املعدة واملغ�ص.
5اخل�س :يعالج االم�ساك املزمن و لتخفيف الوزن .

من طرائف العرب
كان �أحد الأمراء ي�صلي خلف �إمام يطيل يف القراءة,
فنهره الأمري �أمام النا�س ,وقال له ،ال تقر�أ يف الركعة
الواحدة �إال ب�آية واحدة .
ف�صلى بهم املغرب ,وبعد �أن قر�أ الفاحتة قر�أ قوله
تعاىلَ }:و َقا ُلوا َر َّب َنا �إِ َنّا �أَ َط ْع َنا َ�سا َد َت َنا َو ُكبرَ َ اء َنا َف َ�أ َ�ض ُّلو َنا
ال�س ِبيلاَ {الأحزاب ,67وبعد �أن قر�أ الفاحتة يف الركعة
َّ
اب
الثانية قر�أ قوله تعاىل َ }:ر َّب َنا �آ ِته ِْم ِ�ض ْع َفينْ ِ مِنَ ا ْل َع َذ ِ
َوا ْل َع ْن ُه ْم َل ْعن ًا َك ِبري ًا{الأحزاب  ،68فقال له الأمري يا هذا:
طول ما �شئت واقر�أ ما �شئت ,غري هاتني الآيتي

امل�سابقة رقم ( )32العدد 132
�شروط امل�سابقة :

.1ال يـقــل عـمـر املتـ�سـ ـ ـ ـ ـ ــابق عن � 15س ـ ـنــة.
.2ال تقبل �إال الق�س ـ ــائم الأ�صليـ ــة للم�سابقـ ــة.
.3ميكن للم�شرتك �أن ي�شرتك ب�أكرث من ق�سيمة.
.4تبعث الق�سائم �إىل بريد املجلة �أو يتم ت�سليمها باليد �إىل �إدارة
حترير جملة العني ال�ساهرة ب����إدارة العالقات الـعــامـة  -القي ــادة
العــامـة لل�شـرطــة بالـق ــرم.

�س�ؤاال امل�سابقة:
-1ال يجوز تنفيذ الإذن بالتفتي�ش بعد م�ضي؟

�أ � )10(-أيام من تاريخ �صدوره ما مل ي�صدر �إذن جديد .
ب � )8(-أيام من تاريخ �صدوره ما مل ي�صدر �إذن جديد .
ج � )7(-أيام من تاريخ �صدوره ما مل ي�صدر �أذن جديد.

 -2يجب ت�أمني جميع املركبات؟
�أ  -ت�أمني �شامل.
ب  -ت�أمني ل�صالح الغري.
ج  -ت�أمني جزئي.

�إجابتا امل�سابقة رقم ( )31للعدد رقم  131هما:
.1
.2

1املر�ض لفرتة ت�صل �إىل �ستة �أ�شهر.
� 182شهراً

الفائزان يف م�سابقة العدد املا�ضي هما:
مل يتو�صل �أحد �إىل الإجابة ال�صحيحة.

ق�سيمة الإ�شرتاك يف امل�سابقة رقم  32العدد 132
الإجابات :
اال�ســــــــم ......................................................................................................................:
العنـــــوان ......................................................................................................................:
الهــــــاتف ......................................................................................................................:
......................................................................................................................

( يرجى من الفائزين احل�ضور �إىل مكتب جملة العني ال�ساهرة
ب�إدارة العالقات العامة /القيادة العامة لل�شرطة بالقرم  -ال�ستالم جوائزهم )
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اآليزو ()ISO
وعالقتها بإدارة
الجودة الشاملة
�إن الإن�س���ان بطبيعت���ه طم���وح وي�سع���ى دائم���ا �إىل
الأف�ض���ل ،كما �أنه م�ستعد لبذل اجلهد املطلوب للح�صول
عل���ى املكانة املتميزة والرقي والتط���ور ،وهو �أي�ضا ي�سعى
�إىل تط ـ ــوي���ر وحت�س�ي�ن كل م���ا يتعلق به؛ مث���ل عائلت ـ ـ ــه
وعمله .وتزداد �أهمية الرغبة يف الطموح والتطور خا�صة
�إذا م���ا اقت ـ ـ ـ���رن مبكا�س ـ ـ ـ ـ���ب مادي ـ ـ ـ ــة عل���ى امل�ستوى
ال�شخ�صي وامل�ؤ�س�سي.
ومم���ا ال يخف���ي عل���ى �أح���د طبيع���ة الو�ض���ع احلايل
واملناف�سة ال�شديدة التي ي�شهدها قطاع الإنتاج واخلدمات
العامة ،وتن���وع الأ�ساليب والتقني���ات امل�ستخدمة ،و�أي�ضا
ت�س���ارع حركة التغي�ي�ر ب�صورة غري م�سبوق���ة مما يجعل
امل�ؤ�س�س���ات يف حالة بحث و�سعي دائم لت�ضمن لها ح�صة
�أو مكانة يف ال�سوق وجمال عملها ،وهذه ال�صفة �أ�صبحت
مرافقة ل���كل �أنواع اخلدمات والقطاعات و�أي�ضا على كل
م�ستوياتها �سواء كانت من�ش�آت كبرية ومتو�سطة و�صغري.
ونتيجة لذلك فقد ظهرت عدة مفاهيم مرافقة لهذه
الأج���واء املناف�سة ،وهذه املفاهيم ت�ش���كل و�سيلة للدخول
واال�ستمراري���ة يف ع���امل املناف�سة بق���وة ومت ّكن ،وهي يف
ح���ال تطبيقه���ا واتخاذه���ا ك�أ�س����س را�سخ���ة يف التعامل
ت�ضمن للم�ؤ�س�سات الثبات والتقدم.
وم���ن املفاهي���م الواج���ب عل���ى امل�ؤ�س�س���ات احلر�ص
عليه���ا مفه���وم اجل���ودة ال�شاملة والت���ي تقا����س ب�شهادة
الآيزو ،وتر�شي���د اال�ستهالك ،وح�س���ن ا�ستغالل املوارد،
واال�سرتاتيجيات حت�سني الأداء .
وقب���ل الآي���زو  ISOوموا�صفاته���ا العاملي���ة يف �شتى
املج���االت وج���دت بع����ض املوا�صف���ات لبع����ض الأغرا�ض
يف ال���دول املتقدم���ة والهادفة �إىل توكي���د وقيا�س اجلودة
كاملوا�صف���ات الع�سكري���ة يف بع����ض الدول الك�ب�رى مثـل
املوا�صفـات الع�سكرية الأمريكيـة ،واملوا�صفـات الع�سكريـة
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مدير التحرير

حلل���ف �شمـال الأطلنطي ،وجميع ه���ذه املوا�صفات كانت
حتدد �شروط ًا لأنظمة اجلودة للم�صانع التي تتعامل معها
كموردين ملنتج���ات �صناعية تدخل يف ال�صناعة احلربية
النهائية لتلك الدول.
وق���د حظي مفه���وم اجلودة باهتمام كب�ي�ر �سواء من
قب���ل الأفراد �أو م�ؤ�س�سات تقدمي اخلدمة ويف كافة �أنحاء
العامل املتقدم والنامي منها على ال�سواء ،بعد �أن انتبهت
ه���ذه امل�ؤ�س�س���ات �إىل �أهمي���ة تطوي���ر وحت�س�ي�ن اجلودة
كمدخل �أ�سا�سي ملواجهة التحديات الداخلية واخلارجية
الت���ي ب���د�أت يف مواجهتها خا�ص���ة بعد ظه���ور التكتالت
االقت�صادية ف�ضال عن التطورات التكنولوجية املتالحقة،
واالجتاه نحو العوملة ،واالهتمام بق�ضايا البيئة ،والتغيري
احلا�ص���ل يف �سلوك امل�ستهل���ك �أو متلقي اخلدمة ،والذي
ب���د�أ ينظر �إىل اجلودة كمعيار �أ�سا�سي لتقييم واختيار ما
ي�شبع حاجات���ه ورغباته من �سلع وخدم���ات بغ�ض النظر
عن م�صدرها.
لق���د �أ�صبح مفه���وم اجلودة يف عاملن���ا املعا�صر اليوم
ينظر �إليها نظ���رة ا�شمل و�أعمق من كونها جمرد تفتي�ش
على املنتج �أو اخلدمة �أو وظيفة من وظائف �إدارة الإنتاج
بحي���ث �أ�صبح���ت اجل���ودة الي���وم ا�سرتاتيجي���ة تناف�سية
و�أ�سا�س لفل�سفة �إدارية �شاملة.
* ماج�ستري يف �إدارة اجلودة ال�شاملة
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