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الشرطة حتتفل بتد�شني دفعة
م��ن الدراج��ات الناري��ة للمراقبة
املرورية.

انتهى خريف �ص�لالة بفعاليات��ه املتنوعة وبزواره ال ُعمانيني و�أبن��اء دول جمل�س التعاون
وغريهم من الأجانب املقيمني والزائرين.
لق��د كان جله��از ال�ش��رطة دور ًا هام ًا يف ت�أمني هذا املو�س��م من �أية حوادث �س�ير وغريها من
الأعم��ال �أو املخالف��ات غري احل�ضارية مما يقلق الراح��ة �أو ال�سالمة �أو الطم�أنينة ،يف جميع
ارجاء ال�سلطنة ب�شكل عام ويف حمافظة ظفار ب�شكل خا�ص.
لق��د كان لت�سهي��ل ان�سيابي��ة و�إج��راءات حرك��ة امل�سافري��ن يف املناف��ذ اجلوي��ة والربي��ة
بالإ�ضاف��ة النت�شار دوريات ال�شرطة يف ال�شوارع امل�ؤدي��ة �إىل حمافظة ظفار دور ًا هام ًا �ساهم
ب�ش��كل كبري يف �إجناح هذا املو�سم ال�سياحي مب��ا يحمله من قيمة م�ضافة على حركة التنمية
االقت�صادي��ة وال�سياحية يف البالد بالإ�ضافة �إىل تعريف ال�سواح بالرتاث واحل�ضارة والإرث
الثقايف واملقومات ال�سياحية لهذا الوطن ال�شامخ.
حيث انت�شرت مركبات الإ�سعاف على ال�شارع املتجهه �إىل �صاللة بالإ�ضافة �إىل طائرة �إنقاذ
عمودي��ة و�ضعت على �أهبة اال�ستعداد ،وا�ستجاب��ت للعديد من احلاالت بنقل امل�صابني جراء
ح��وادث ال�سري �إىل امل�ست�شفي��ات واملراكز ال�صحية ك�أحد املظاهر للبعد الإن�ساين لل�شـرطة يف
خدمة عابري هذا الطريق احليوي من املواطنني و�أ�سرهم وغريهم.
�أم��ا الآن وقد ع��اد الطلبة �إىل جامعاتهم وكلياتهم ومدرا�سه��م و�أنتظم موظفي القطاعني
الع��ام واخلا���ص يف �أعمالهم ،فقد بد�أت الط��رق العامة يف االزدحام و�أ�صبح��ت هنالك كثافة
يف حرك��ة املركب��ات ،ف�إنن��ا ن�أم��ل ب���إذن اهلل تع��اىل �أن تق��ل احل��وادث و�ضحاياه��ا ،حيث �أن
الآلي��ات امل�ستجدة الت��ي قام بها جهاز ال�شـرطة يف جمال ال�ضبط املروري ،والتوعية املرورية
عل��ى خمتلف الأ�صعدة ،وازدي��اد انت�شار دوريات املرور ونقاط الإ�سع��اف  ،كرتكيب الرادارات
اجلدي��دة ،وال�شواخ�ص التي ت ّوجه ال�شاحنات بالتزام اخلط الأمين وحتديد �سرعاتها ب�أقل
من  20كم/ال�ساعة عن باقي املركبات الأمر الذي �أدى �إىل انخفا�ض وفيات احلوادث بن�سبة
ت�ص��ل �إىل  %9خالل الن�ص��ف الأول من هذا العام 2013م مقارنة بوفي��ات العام املا�ضي ،وهي
نتائج ت�شرح ال�صدر وتب�شـر باملزيد من الثمار للحد من ظاهرة احلوادث املرورية.
ختام�� ًا ،ن�س��ال اهلل الأمن وال�سالمة و�أن ُيجنب �أبناء هذا الوطن ،خا�صة فئة ال�شباب على
اعتب��ار �أنه��ا الفئة الأك�ثر ارتكابا للحوادث مب��ا ميثلونه من دعامة �أ�سا�سي��ة يف حركة بناء
وطنن��ا الغ��ايل ُعم��ان ،وندعوه ج��ل وعال �أن يدمي عل��ى الوطن نعمه الت��ي ال حت�صى وال ت ّعد
و�أهمها نع ّمة الأمن ( ،وما ذلك على اهلل بعزيز ).
رئي�س هيئة التحرير
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�أخبار ال�شرطة.
م�شروع منفذ الربع اخلايل.
جهود ال�شرطة حتقق جناح ًا �أمني ًا ومروري ًا
خالل فرتة مو�سم اخلريف مبحافظة ظفار.
احلوار والأمن االجتماعي.
املر�أة يف املو�سيقى.
االختزال.
بانوراما.
من �أر�شيف البحث اجلنائي الفني .
ال�صريفة الإ�سالمية.
�سلوك املوظف و�أ�صول التعامل مع اجلمهور.
عني املعنى.
�شغب املالعب الريا�ضية.
تطبيق نظم احلو�سبة احلديثة يف الإدارات اجلمركية.
حق الطريق.
�أوراق نبات القات.
الطالب ومدر�سته  ..لقاء بنكهة مرورية.

عبق الذكريات.
ريا�ضة.

واحة القراء.
حتى نلتقي.

القراء األعزاء
االشتراكات السنوية:

 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.
كمـــــــا نرحب بكتــابــاتــكم ،ون�ســعــى للمزيـــــد من
التوا�صــل مـعـكم من خـــــــــالل �صفحـات الـمـجـلــة.
للتوا�صل معنا عرب الربيد الإلكرتوين

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

العقيــد/عبــداهلل بن حممد اجلابـــــــــري
هيئة التحرير

الـعقيد/مـحـمـد بن خلفان الـدغي�شــــــــــي
الـمقدم/عامر بن �سلطـــان الطـوقــــــــــــــي
الـمقدم/جمــــال بن حبيـب القري�شــــــــــي
الرائد/فــهـــد بن �ســــيـف الـحـو�ســـــــنـــــي
مدير التحرير

النقيب/هـــالل بن حممــد الـحرا�صـــــــــــي
إدارة التحرير

املالزم/نـــبــهـان بن �ســلــطــان الــحــارثـــــي
الـرقيب �أول/زكــريـا بــن �سـالـم الــ�صـبحـي
ال�ضابط املدين/ثريا بنت حمود العي�سرية
تحرير موضوعات اللغة اإلنجليزية

موقع �شرطة ُعمان ال�سلطانية

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

النقيب�/أحمــد بن جعـفــــر ال�صارمـــــــــــي
النقيب/عبـداهلل بن �سعيــد الـحارثــــــــــي
ال�ضابط املدين/ب�شري عبدالدائم ب�شـيـــــر
اإلخراج والتنفيذ

الوكيل �أول/يو�سف بن بهادر البلو�شــــــــــــي
التصوير

الرقيب �أول/مـحـمـد بن �صالـح الـقرنــــــي
الرقيب/يـــــــا�ســر بن عـلـــي ال�ضـنــكـــــــــي
العريف�/ســــالــم بن يعـقــوب الدفاعــــــي

أخبار الشرطة

ضيـوف . .

بتاريخ 2013/9/9م ا�ستقبل معايل الفريق/ح�سن بن حم�سن ال�شريقي املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك مبقر القيادة
العامة لل�شرطة بالقرم �سعادة/جريتا�سي هولتز �سفرية الواليات املتحدة االمريكية املعتمدة لدى ال�سلطنة.
بتاريخ 2013/6/25م ،ا�س���تقبل اللواء � /سليمان بن
حممد احلارثي م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك
لل�ش����ؤون الإدارية واملالية بالقيادة العامة لل�شرطة بالقرم
(العميد/حمود �إ�سماعيل ال�شي���خ وكيل م�صلحة الأحوال
املدنيـ ـ ـ���ة وال�س ـ ـ ـ ـج���ل امل���دين باجلـ ــمهوري���ة اليمني���ة
ال�شقيق���ة والوف ـ ـ���د املرافـ ـ���ق ل���ه ال���ذي زار ال�سلطن���ة)
لالط�ل�اع عل���ى �أعم���ال الإدارة العام���ة للأح���وال املدنية
ب�شرطة ُعمان ال�سلطانية.

وقد جرى خالل تلك املقابالت ا�ستعرا�ض وجهات النظر يف عدد من الأمور ذات االهتمام امل�شرتك و�سبل تعزيز
التعاون ال�شرطي ،ح�ضر تلك املقابالت عدد من �ضباط �شرطة عُمان ال�سلطانية.
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تدشن البطاقــة المدنيــة
في نسختها الثانيـة

بتاريخ 2013/7/3م ،احتفلت �شرطة ُعمان ال�سلطانية
بتد�ش�ي�ن البطاقة املدني���ة يف ن�سختها الثاني���ة للمواطنني
واملقيم�ي�ن حتت رعاية �سعادة/طالل بن �سليمان الرحبي
نائ���ب �أم�ي�ن ع���ام املجل����س الأعل���ى للتخطي���ط ،بح�ضور
اللواء�/سليمان ب���ن حممد احلارثي م�ساعد املفت�ش العام
لل�شرط���ة واجلمارك لل�ش�ؤون الإداري���ة واملالية ،وعدد من
كبار �ضباط �شرطة ُعمان ال�سلطانية.
يف بداية احلفل �ألقى املقدم  /علي بن �سيف املربوعي
مدير ع���ام الأحوال املدنية بالوكالة كلمة حتدث فيها عن
ن�ش����أة الإدارة العامة للأحوال املدنية عام 1999م ،لتكون
مرجع��� ًا وطني ًا لبيان���ات الوقائع املدني���ة يف �سبيل التنمية
ال�شاملة على �أر�ض الوطن ،من خالل �إن�شاء نظام متكامل
لل�سجل املدين ت�سجل فيه كافة املعلومات املتعلقة بالوقائع
املدني���ة للمواطن�ي�ن واملقيمني عل���ى حد �س���واء ،و�إ�صدار
الوثائ���ق ال�شخ�صية له���م ،لي�صبح بذل���ك ال�سجل املدين
رافد ًا للبيانات امل�ستفاد منها يف �أغرا�ض درا�سة احلاالت
االجتماعية وال�صحي���ة وعمليات التخطي���ط والدرا�سات
الت���ي تتطلبها امل�شاريع احلكومي���ة امل�ستقبلية التي ت�ستند
�إىل �إح�صائيات وتقارير حمدثة وفورية.
و�أ�ش���ار املقدم/عل���ي املربوع���ي �إىل �أن الإدارة العامة
للأحوال املدنية حتتوي حالي ًا على �أحدث التقنيات الفنية
والأجه���زة املتطورة ذات مقايي����س ومعايري عالية اجلودة
والدقة ،ونتيج���ة لذلك �أ�صبحت الق���وى الب�شرية العاملة
ب����إدارة الأحوال املدنية �أكرث �إنتاجي���ة وقدرة على حتقيق
ر�ضا امل�ستفيدين من اخلدمات التي تقدمها الإدارة.
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أخبار الشرطة

العماني
اللواء الركن قائد الجيش السلطاني ُ
يرعى حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط
الدارسين بكلية الشرطة ومجموعة من فصائل
الشرطة المستجدين

بتاري���خ  2يولي���و 2013م� ،شه���د مي���دان اال�ستعرا�ض
الع�سك���ري ب�أكادميي���ة ال�سلط���ان قابو�س لعل���وم ال�شرطة
مرا�س���م تخريج الدفعة الثالثني م���ن ال�ضباط الدار�سني
بكلي���ة ال�شرط���ة و الدفعة الثانية واخلم�س�ي�ن من ف�صائل
ال�شرطة امل�ستجدين وف�صي���ل من جمندي �ش�ؤون البالط
ال�سلط���اين ،حت���ت رعاية الل���واء الركن/مط���ر بن �سامل
البلو�شي قائد اجلي�ش ال�سلطاين ال ُعماين .
ح�ضر حفل التخريج اللواء �سليمان بن حممد احلارثي
م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية واللواء حمد بن �سليمان احلامتي م�ساعد املفت�ش
الع���ام لل�شرطة واجلمارك للعملي���ات ،وال�شيخ حممود بن
را�ش���د ال�سعدي نائ���ب وايل نزوى بنياب���ة اجلبل الأخ�ضر
وع���دد من ق���ادة و�ضباط الأجه���زة الع�سكري���ة والأمنية
ومدي���ري امل�صال���ح احلكومي���ة و�أولياء �أم���ور اخلريجني
والطاقم الإ�شرايف والتدريبي ومرتب الأكادميية.
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وعلى هام�ش التخريج الذي �شهده ميدان اال�ستعرا�ض
ب�أكادميي���ة ال�سلط���ان قابو����س لعل���وم ال�شرط���ة لعدد من
ال�ضب���اط الدار�س�ي�ن وجمموع���ة م���ن ف�صائ���ل ال�شرطة
امل�ستجدين رعى الل���واء �سليمان بن حممد احلارثي حفل
تك���رمي �أوائ���ل ال�ضب���اط اخلريج�ي�ن وت�سلي���م ال�شهادات
الدرا�سية لدفعة الدار�سني اجلامعيني الثالثني.

مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات

يرعى حفل تخريج الدفعة الثالثة والخمسين
من فصائل الشرطة المستجدين
وعدد من مجندي شؤون البالط السلطاني

بتاري���خ 2013/ 8 /28م �شه���د مي���دان اال�ستعرا�ض
الع�سك���ري ب�أكادميي���ة ال�سلط���ان قابو�س لعل���وم ال�شرطة
مرا�س���م تخري ـ ـ���ج الدفع���ة الث ـ ـ ـ ــالث���ة واخلم�س�ي�ن م���ن
ف�صائ���ل ال�شرطة امل�ستجدين وع���دد من جمندي �ش�ؤون
الب�ل�اط الـ�سـ ـ ــلط���اين ،وذل���ك حت���ت رع ـ ــاي���ة اللواء/
حم���د بن �سليمان احلامتي م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة
واجلمارك للعمليات ..

بد�أت وقائع االحتفال ب�أداء التحية الع�سكرية ( �سالم
قف ) وعزفت مو�سيقى ال�شرطة �سالم القادة للواء راعي

احلف���ل ،ثم تق���دم قائد الطاب���ور م�ست�أذنا �إي���اه بتفتي�ش

ال�ص���ف الأمام���ي م���ن الطاب���ور  ،ث���م م��� ّر الطاب���ور يف
ا�ستعرا�ض ع�سكري بامل�سري البطي.
بعد ذلك ق���ام اللواء م�ساعد املفت����ش العام للعمليات
بت�سليم جوائ���ز الإجادة لأوائل اخلريجني  ,ثم �ألقى كلمة
�أع���رب فيها عن �سروره البالغ برعاية حفل تخريج هذه
الكوكبة ،بعد �أن اجتازوا فرتة التدريب املقررة و�أ�صبحوا
م�ؤهل�ي�ن  مل�شارك���ة �إخوانه���م يف �أداء الواج���ب الوطن���ي
املقد����س  ،وحلماي���ة منج���زات النه�ضة املبارك���ة بقيادة
ح�ض���رة �صاح���ب اجلالل���ة ال�سلط���ان قابو�س ب���ن �سعيد
املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه ..
واختتم اللواء راعي احلف���ل كلمته بالإ�شادة باجلهود
املخل�صة الت���ي تبذلها �أكادميية ال�سلط���ان قابو�س لعلوم
ال�شرط���ة ومراك���ز التدري���ب ب�شرطة ُعم���ان ال�سلطانية ،
وخ�ص بالثن���اء والتقدير العقيد قائ���د الأكادميية وقادة
الت�شكي�ل�ات امل�شرف���ة عل���ى العملي���ة التدريبي���ة ،وكافة
ال�ضباط واملحا�ضرين واملدربني الذين �ساهموا يف �إعداد
وتدريب �أفواج ال�شرطة املتخرجة .
عق���ب ذل���ك �أدى اخلريج���ون ن�شي���د �شرط���ة ُعم���ان
ال�سلطاني���ة ( حم���اة احلق ) ثم رددوا ق�س���م الوالء ونداء
الت�أيي���د  ،وبع���د �أداء التحي���ة الع�سكرية لراع���ي املنا�سبة
ا�ست�أذن���ه قائد الطاب���ور ملغادرة الطابور مي���دان العر�ض
�إيذان ًا بانتهاء مرا�سم التخريج.
كم��ا قام اللواء  /حمد ب���ن �سليمان احلامتي م�ساعد
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك بتد�شني برنامج املعرفة
اخلا����ص مبكتبة جممع البح���وث والدرا�س���ات ب�أكادميية
ال�سلطان قابو����س لعلوم ال�شرطة ال���ذي قامت بت�صميمه
�شركة عرب اخلليج لتقنية املعلومات ،حيث يعمل الربنامج
كمت�صفح لعناوين الكتب والدوريات والدرا�سات واملراجع
املوجودة يف املكتبة  ،وي�سهل من طرق البحث والإعارة ..
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اللواء الركن . .

أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني
يرعى حفل تخريج الدفعة الرابعة والخمسين من
فصائل الشرطة المستجدين والشرطة النسائية
ب���د�أت وقائع االحتفال ب�أداء التحية الع�سكرية ( �سالم
ق��ف ) لراعي املنا�سبة ،ثم تقدم قائ���د الطابور م�ست�أذنا

�إياه بتفتي�ش ال�ص���ف الأمامي من الطابور  ،ثم م ّر طابور
اخلريج�ي�ن م���ن �أم���ام املن�ص���ة الرئي�سي���ة يف ا�ستعرا�ض
ع�سك���ري بامل�س�ي�ر البطئ  .بع���د ذلك ق���ام راعي احلفل
بت�سليم جوائز الإجادة لأوائل اخلريجني .

بتاري���خ 2013/ 9/ 26م احتفل���ت �شرط���ة ُعم���ان
ال�سلطانية على مي���دان اال�ستعرا�ض الع�سكري ب�أكادميية
ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرط���ة بتخريج الدفعة الرابعة
واخلم�س�ي�ن من ف�صائ���ل ال�شرطة امل�ستجدي���ن وال�شرطة
الن�سائي���ة حت���ت رعاية الل���واء الركن/حماد ب���ن مبارك
ب���ن �أحمد امل�شيخي �أمني عام ال�ش����ؤون الع�سكرية باملكتب
ال�سلط���اين ،وبح�ضور اللواء/حمد ب���ن �سليمان احلامتي
م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك للعمليات ،وعدد
من قادة الأجهزة الع�سكرية والأمنية ،ور�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات
التعليمية مبحافظة الداخلية.
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ويف ختام احلفل �أثنى اللواء الركن �أمني عام ال�ش�ؤون
الع�سكرية باملكت���ب ال�سلطاين على اجلهود املخل�صة التي
تبذلها �أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة ومراكز
التدريب بقيادة �شرطة املهام اخلا�صة وقيادة �شرطة �أمن
من�ش����آت النفط والغ���از يف �سبيل �إع���داد وت�أهيل منت�سبي
�شرطة ُعمان ال�سلطانية .
عق���ب ذل���ك �أدى اخلريج���ون ن�شي���د �شرط���ة ُعم���ان
ال�سلطاني���ة ( حماة احل��ق ) ثم رددوا ق�سم الوالء وهتفوا
ثالث��� ًا بحياة جالل���ة ال�سلطان املعظم ،وبع���د �أداء التحية
الع�سكري���ة لراعي املنا�سبة ا�ست�أذنه قائد الطابور ملغادرة
الطابور ميدان العر�ض �إيذان ًا بانتهاء مرا�سم التخريج.

تحتفل بتدشين دفعة من الدراجات النارية للمراقبة المرورية
بتاري���خ 2013/7/24م ,احتفل���ت �شرط���ة ُعم���ان
ال�سلطانية بتد�شـ ــني دفعة من الدراجات النارية اجلديدة
حت���ت رعاي���ة الل���واء� /سليم ـ ـ ـ���ان ب���ن حمم���د احلــارثي
م�ساع���د املفـ ـ ــت����ش العام لل�شرط���ة والــجم���ارك لل�ش�ؤون
الإدارية واملالية.
بد�أ احلف���ل با�ستعرا�ض ال�ص���ف الأمامي للدراجات,
ث���م انطلق طاب���ور الدراجات من �ساح���ة العر�ض بالقرب
من دوار فندق ق�صر الب�ست���ان �إىل الإدارة العامة للمرور
بال�سي���ب م���رور ًا مبنطقة �س���داب والقرم ومن ث���م �شارع
ال�سلط���ان قابو�س حت���ى حديقة الن�سيم العام���ة ،والعودة
للإدارة العامة للمرور .
اجلدي���ر بالذك���ر �أن �شرط���ة ُعم���ان ال�سلطانية تعمل
حاليا على تنفيذ العديد م���ن الإجراءات ملراقبة احلركة

املروري���ة بهدف احلد من احل���وادث املرورية من �ضمنها
م�ضاعف���ة التوعية املرورية وزي���ادة �أعداد رجال ال�شرطة
على الطرق ،وتوجيه ال�سائقني وم�ستخدمي الطريق.

اللجنة الرئيسية لمسابقة السالمة المرورية تعقد اجتماعها الثاني

عق���د بتاريخ 2013 / 6 / 3م ،بقاعة االجتماعات يف
القيادة العامة لل�شرط���ة يف القرم االجتماع الثاين للجنة
الرئي�سية مل�سابقة ال�سالمة املرورية .
تر�أ����س االجتم���اع اللواء/حمد ب���ن �سليمان احلامتي
م�ساع���د املفت�ش الع���ام لل�شرط���ة واجلـ ـم���ارك للعمليات

رئي����س اللجـ ـ ـن���ة الرئي�سي���ة مل�سابق���ة ال�سالم���ة املرورية
بح�ضور الأع�ضاء.
ناق�ش االجتماع �آلية تقييم م�شاركات الواليات الفائزة
على م�ستوى املحافظات وتقارير ر�ؤ�ساء فرق التقييم حول
ما تو�صلوا �إلي���ه مع �أع�ضاء الفرق وت�صميم درع ال�سالمة
املرورية و�شهادات التقدير وجوائز امل�سابقة .
اجلدي���ر بالذكر �أن ه���ذه امل�سابقة ته���دف �إىل تعزيز
�سبل ال�سالمة املرورية للحد من حوادث املرور ،و�إ�شراك
اجله���ات احلكومي���ة واخلا�صة و�أف���راد املجتم���ع للتعاون
والعمل على ن�شر الوعى املروري ،وحث امل�ؤ�س�سات الأهلية
والقطاع اخلا�ص على تدريب وت�أهيل م�ستخدمي الطريق
وتنفي���ذ م�شروع���ات تخ���دم ال�سالم���ة املروري���ة وبرامج
التوعية ،وكذلك �إب���راز اجلهود املبذولة من قبل اجلهات
احلكومية وامل�ؤ�س�س���ات الأهلية واخلا�صة ودور الأفراد يف
احلد من حوادث املرور.
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مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات

يشارك في اجتماعين لوكالء وزارات الداخلية
بدول المجلس

تر�أ�س اللواء/حمد بن �سليمان احلامتي م�ساعد
املفت����ش العام لل�شرطة واجلم���ارك للعمليات بتاريخ
2013/7/4م وف���د ال�سلطن���ة امل�ش���ارك يف اجتم���اع
لأ�صح���اب ال�سع���ادة وكالء وزارات الداخلي���ة بدول
جمل����س التعاون لدول اخللي���ج العربية الذي عقد يف
مدينة الريا�ض.
وق���د ناق����ش االجتم���اع املو�ضوع���ات املدرج���ة
على ج���دول الأعمال من بينها �سب���ل تعزيز التعاون
والتن�س ـ ـي���ق ب�ي�ن دول املجل����س يف جم���ال الأم���ن
ومكافحة اجلرمية.
كم���ا تر�أ����س م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك للعمليات بتاريخ 2013/9/15م وفد ال�سلطنة امل�شارك يف اجتماع وكالء
وزارات الداخلية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي عقد يف مدينة الريا�ض.
وق���د ناق�ش االجتماع املو�ضوعات املدرجة على جدول الأعمال من بينها �سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني دول املجل�س ال �سيما
يف املجاالت الأمنية منها.
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تختتم مسابقاتها الرمضانية بفوز فريق
اإلدارة العامة لألحوال المدنية بالمركز األول

اختتم���ت بتاري���خ 2013/ 7 / 31م مبعه���د ال�سالم���ة
املروري���ة بال�سي���ب ،امل�سابق���ة الثقافي���ة الرم�ضانية التي
نظمه���ا �إتـ ـ ـح���اد ال�شرط���ة الريا�ض���ي عل���ى م�سـ ــت���وى
ت�شكيالت �شرطة ُعمان ال�سلطانية ،حتت رعـ ــاية اللواء/
عب���داهلل بن عل���ي احلارثي رئي����س الهيئة العام���ة للدفاع
املدين والإ�سعاف ،بح�ضور قادة الت�شكيالت.
حيث متكن فري���ق الإدارة العامة للأحوال املدنية من
الفوز باملركز الأول بعد تغلب���ه يف امل�سابقة اخلتامية على
فريق الإدارة العام���ة للجمارك ،وحل فريق الهيئة العامة
للدفاع املدين والإ�سع���اف يف املركز الثالث بعد فوزه على
فريق قيادة �شرطة حمافظة جنوب الباطنة الذي جاء يف
املركز الرابع.

يف امل�سابقة كما قام بت�سليم ك�أ�س امل�سابقة لفريق الإدارة
العامة للأحوال املدنية الفائز باملركز الأول.
اجلدير بالذكر �أن ت�صفيات هذه امل�سابقة الرم�ضانية
كان���ت قد انطلقت بتاريخ 2013/7/14م مب�شاركة ()44
فريق��� ًا من خمتل���ف ت�شكيالت �شرطة ُعم���ان ال�سلطانية،
حيث بلغ ع���دد املت�سابق�ي�ن ( )176مت�سابق��� ًا بواقع ()4
مت�سابق�ي�ن ل���كل فري���ق ،ومت تق�سيم الف���رق امل�شاركة �إىل
جمموعت�ي�ن لعب���ت بنظ���ام خ���روج املغلوب ،وق���د تنوعت
الأ�سئل���ة ب�ي�ن الإ�سالمي���ات واملعلوم���ات العام���ة والعلوم
ال�شرطي���ة والقانونية واللغة والأدب والريا�ضة واملحليات،
�شه���دت امل�سابقة ح�ض���ور ًا جماهريي ًا كب�ي�ر ًا من منت�سبي
�شرطة ُعمان ال�سلطانية.

وقد تخللت امل�سابقات �أ�سئلة للجمهور.
ويف ختام �أم�سية امل�سابقة قام اللواء/عبداهلل بن علي
احلارث���ي رئي�س الهيئ���ة العامة للدفاع امل���دين والإ�سعاف
بتوزيع اجلوائز عل���ى الفرق احلا�صلة على املراكز الأوىل
�أكتوبر 2013م  -العدد 135
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شرطة ُعمان السلطانية

تحتفل بتخريج الدفعة األولى
من دورة الفرو�سية الت�أ�سي�سية من ال�شرطة الن�سائية

بتاري���خ 2013/7/2م ،احتفل���ت �شرط���ة ُعم���ان
ال�سلطاني���ة على ميدان اال�ستعرا����ض بوحدة �شرطة
اخليال���ة بالوطية بتخري���ج الدفع���ة الأوىل من دورة
الفرو�سية الت�أ�سي�سية م���ن ال�شرطة الن�سائية ،والتي
ا�ستمرت ملدة �ستة �أ�شهر.
رع���ى حف���ل اخلت���ام العميد/حفي���ظ ب���ن عامر
ال�شنفري مدير عام امل���وارد الب�شرية ب�شرطة ُعمان
ال�سلطاني���ة ،بح�ض���ور عدد من كب���ار �ضباط �شرطة
ُعم���ان ال�سلطاني���ة ،وقدمت الفار�س���ات اخلريجات
خالل احلفل عر�ض��� ًا �أظهرن خالله مدى اال�ستفادة
واخل�ب�رة التي اكت�سبنها من هذه الدورة ،بعدها قام
عدد م���ن منت�سبي وحدة �شرطة اخليالة با�ستعرا�ض
مه���ارات الهجانة واخليالة ،وتق���دمي بع�ض العرو�ض
الرتفيهية.
ويف نهاي���ة احلف���ل ق���ام العمي���د بتك���رمي �أوائ���ل
اخلريجات يف هذه الدورة حيث ح�صلت ال�شرطية/
غنيم���ة بنت عب���داهلل ال�شكيلي���ة على املرك���ز الأول،
وحل���ت ال�شرطية�/أ�سم���اء بن���ت عب���داهلل امل�صلحية
املركز الث���اين ،بينما ج���اءت ال�شرطية�/أ�سماء بنت
خليفة البلو�شية يف املركز الثالث.
وعل���ى هام�ش احلفل مت تكرمي املتقاعدين الذين
كان له���م �سب���ق الري���ادة يف وح���دة �شرط���ة اخليالة
وهم���ا العقي���د املتقاعد/ف���اروق بن �صال���ح العدوي
واملقدم متقاعد/جمعة بن را�شد امل�شايخي ،كما قام
املقدم�/سعي���د بن �صالح الع���زري �آمر وحدة �شرطة
اخليالة بتكرمي الفار�س���ات احلا�صالت على املراكز
الثالثة الأوىل على م�ستوى الوحدة.
اجلدير بالذكر �أن هذه الدفعة تعد الأوىل �ضمن
دفعات املواطنات الالتي مت توظيفهن بوحدة �شرطة
اخليالة بتوجيهات من القيادة العامة لل�شرطة للعمل
جنب��� ًا �إىل جنب م���ع زمالئه���ن الفر�س���ان يف املهام
الأمني���ة والعرو����ض الع�سكري���ة الت���ي تقدمها وحدة
�شرطة اخليالة.
وته���دف الدورة �إىل �إك�س���اب امل�شاركات مهارات
الفرو�سي���ة الأ�سا�سي���ة وكيفي���ة العناي���ة باخلي���ل،
وتعليمهن مهارات التحكم وال�سيطرة �أثناء الطوابري
الع�سكرية وغريها من املهارات يف جمال الفرو�سية.
14
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نحو تقديم أفضل الخدمات العالجية . .
مستشفى
يدشن خدمة الطبيب الزائر

�سعي ًا من �شرطة ُعمان ال�سلطانية لتقدمي �أف�ضل اخلدمات العالجية ملنت�سبيها ،د�شنت الإدارة العامة للخدمات الطبيبة
خدمة الطبيب الزائر التي تعتمد على ا�ستقطاب �أطباء متخ�ص�صني من ذوي اخلربة العاملية يف جمال تخ�ص�صهم لإجراء
عمليات جراحية ملنت�سبي ال�شرطة.
ويف �إطار هذه اخلدمة املتميزة زار م�ؤخر ًا م�ست�شفى �شرطة ُعمان ال�سلطانية الدكتور� /إبراهيم حجازي �إ�ست�شاري �أول
جراح���ة العظام وتنظري املفا�صل ع�ضو الكلية امللكية الربيطانية لأطب���اء العظام ،حيث قام ب�إجراء عدة عمليات جراحية
لعدد من املر�ضى املنت�سبني لل�شرطة.
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المكتب التنفيذي ينظم دورة في
اعداد وتأهيل القيادات الميدانية للحاالت الطارئة

بتاري���خ 2013/6/9م ,رع���ى العقيد/عبداهلل بن �صال���ح الغيالين قائد �شرطة حمافظة �شم���ال الباطنة رئي�س اللجنة
الوطني���ة للدفاع امل���دين مبحافظة �شمال الباطنة افتتاح ال���دورة الت�أ�سي�سية الثانية يف نظ���ام اال�ستجابة للحاالت الطارئة
(الدفع���ة الثاني���ة) ,التي ينظمه���ا املكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدف���اع املدين بالتعاون مع م�ؤ�س�س���ة الغابات الأمريكية
وذلك يف �إطار جهود اللجنة الوطنية للدفاع املدين يف تعزيز املنظومة الوطنية لإدارة احلاالت الطارئة.
وي�أت���ي تنفيذ ال���دورة ا�ستم���رارا ل�سل�سلة الربام���ج التدريبية التي ينفذه���ا املكتب التنفيذي حتى ع���ام 2015م بهدف
ت�أهي���ل فرق القيادة امليدانية للحاالت الطارئة وفق نظ���ام يراعي �إعداد عنا�صرها من القادة و�ضباط التخطيط والإمداد
العملياتي ،بالإ�ضافة �إىل �ضباط االت�صال والتن�سيق والإعالم وال�سالمة املهنية� ،شارك يف الدورة �ضباط من �شرطة ُعمان
ال�سلطانية وقوات ال�سلطان امل�سلحة واجلهات احلكومية املعنية باال�ستجابة للحاالت الطارئة.

العماني
معهد السالمة المرورية يستقبل عددًا من مجندات سالح الجو السلطاني ُ

يف �إط���ار تر�سي���خ مفاهي���م ال�سالم���ة املروري���ة والتعاون
والتن�سي���ق القائ���م ب�ي�ن خمتل���ف اجله���ات ،ا�ستقب���ل معه���د
ال�سالم���ة املرورية ب���الإدارة العام���ة للمرور ع���دد ( )53من
جمن���دات �سالح اجل���و ال�سلطـ ـ���اين ال ُعماين ،حي���ث �ألقي ــت
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خ�ل�ال الزيارة حما�ض���رة توعوية عن �أهمي���ة التقيد بقواعد
و�أنظمة امل���رور وكيفية تطبيق ا�شرتاط���ات ال�سالمة املرورية
واجله���ود الت���ي تبذلها �شرطة ُعم���ان ال�سلطانية يف احلد من
ح���وادث املرور وواقع امل�شكلة املرورية ،وقد رافق املحا�ضرات
النظري���ة تطبيق��� ًا عملي ًا بقاع���ة ال�سالمة املروري���ة والتعرف
عل���ى �أهمية ربط حزام الأمان �أثن���اء �سياقة املركبة ويف حال
وجوده���م بداخلها كركاب ودور م�سند الر�أ�س يف الوقاية من
الإ�صابات الناجتة عن احلوادث املرورية وغريها من جوانب
ال�سالمة املرورية.
اجلدي���ر بالذك���ر �أن معه���د ال�سالم���ة املروري���ة ي�ستقبل
با�ستم���رار زي���ارات م���ن خمتل���ف اجله���ات وذل���ك لإي�صال
الر�سالة التوعوية.

معهد تدريب الضباط يعقد مجموعة من الدورات
العملي���ات املتقدم���ة الثاني���ة ودورة �إدارة مراكز ال�شرطة
الثاني���ة ودورة تنمي���ة مه���ارات �ضب���اط النوب���ات الدورة
الثانية بالإ�ضافة �إىل دورة �صقل امللكات القانونية.

عق���د م�ؤخرا مبعه���د تدريب �ضب���اط ال�شرط���ة �أربع
دورات تدريبية ينظمه���ا املعهد لعدد من �ضباط ال�شرطة
من خمتل���ف الت�شكي�ل�ات وتتمثل هذه ال���دورات يف دورة

وذك���ر املقدم�/سي���ف بن را�شد الكلب���اين مدير معهد
ال�ضب���اط� ،أن هذه الدورة ت�أتي يف �إطار اخلطة التدريبية
له���ذا الع���ام به���دف رف���ع مه���ارات ال�ضب���اط يف �إدارة
العملي���ات الكربى و�إدارة املراك���ز ،و ت�شمل هذه الدورات
على عدد من التمارين العملية املختلفة� ،إىل جانب تنمية
مهارات �ضباط ال�شرطة مما ميكنهم من االرتقاء بالعمل
يف الت�شكيالت املختلفة وتطوي���ر مهارات �ضباط النوبات
مبا يحقق الأهداف التي مت و�ضعها.

الشرطة تستقبل دفعة جديدة من المواطنين
الملتحقين بالعمل الشرطي
ا�ستقب���ال العدي���د م���ن املواطن�ي�ن لتقييمه���م و�إر�سالهم
لإج���راء الفحو�ص���ات الطبية ،ليت���م بعد ذل���ك �إر�سالهم
�إىل �أكادميي���ة ال�سلط���ان قابو�س لعل���وم ال�شرطة ومراكز
التدريب الأخرى ب�شرطة ُعمان ال�سلطانية.

يف �إطار اخلطة املعتم���دة من القيادة العامة لل�شرطة
لتوظي���ف املواطن�ي�ن خ�ل�ال الع���ام اجل���اري ،ا�ستقبل���ت
�أكادميي���ة ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة دفعات جديدة
م���ن املواطن�ي�ن امللتحق�ي�ن بالعم���ل ال�شرط���ي ك�شرط���ة
م�ستجدين.
و�أكد املقدم�/أحمد بن �سعيد املخيني مدير التوظيف
ب���الإدارة العام���ة للم���وارد الب�شري���ة �أن �شرط���ة ُعم���ان
ال�سلطاني���ة م�ستمرة يف عملية التوظي���ف حيث يتم يومي ًا

ووجه املقدم/مدير التوظيف املواطنني الباحثني عن
العمل وامل�سج ـ ــلني يف �سجل القوى العاملة كراغبني للعمل
يف �شرط���ة ُعم���ان ال�سلطانية �ضرورة م ــتابع���ة �إع ــالنات
التـوظي���ف الت���ي تن ــ�شر يف املوق���ع الإلك�ت�روين ل�شـ ــرطة
ُعمان ال�سلطانية،
 ،www.rop.gov.omكما ميكنهم االطالع على
�أ�سماء املواطنني املطلوبني للتقييم �أو املقرر �إر�سالهم �إىل
مراك���ز التدريب ب�إدخال الرقم امل���دين وال�ضغط على زر
�إر�س���ال و�ستظه���ر نتيج���ة الطل���ب �إذا كان �صاحب الرقم
مطلوب للتقييم �أو التدريب.
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أخبار الشرطة

شرطة ُعمان السلطانية تفتتح مغسلة مالبس متكاملة خاصة
بمنتسبي الشرطة بمرتفعات المطار

يف �إط���ار الت�سهي�ل�ات والرعاي���ة التي توليه���ا �شرطة
ُعم���ان ال�سلطانية ملنت�سبيه���ا ،وجهوده���ا احلثيثة لتوفري
احلياة الكرمية له���م ،افتتحت �إدارة الرعاية االجتماعية
خ�ل�ال هذا العام مغ�سلة مالب�س مبرتفعات املطار خا�صة
ملنت�سبي �شرطة ُعمان ال�سلطانية.
حي���ث جاءت فك���رة �إن�ش���اء مغ�سلة املالب����س اخلا�صة
ب�شرط���ة ُعمان ال�سلطانية يف �إطار اهتمام القيادة العامة
لل�شرط���ة مبــنت�سبيه���ا ،وق���د مت اختي���ار موق���ع مرتفعات
املط���ار نظ���ر ًا لكونها منطق���ة تتو�سط املحافظ���ة وتخدم
�أكرب �شريحة ممكنة لوجود ع���دد كب ـ ــري من الت�شكيالت
بالقرب منها.
كما �أن فكرة �إن�شائها جاءت لت�ساهم يف تقليل الأعباء
املالي���ة عل���ى منت�سبي اجلهاز  ،حيث يت���م تقدمي اخلدمة
ب�أ�سع���ار رمزية مقارنة ب�أ�سعار ال�س���وق� ،إ�ضافة �إىل ذلك
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ف����إن خ�صو�صية املالب����س الع�سكرية –ك ُعه���دة -كان من
الأهمية مب���كان �إن�شاء مغ�سلة لها خا�صة مبنت�سبي �شرطة
ُعمان ال�سلطانية ل�ضمان املحافظة عليها.
وح���ول �آلي���ة عم���ل املغ�سل���ة والتجهي���زات املجه���زة
به���ا وحج���م الإقبال عليه���ا م���ن منت�سبي ال�شرط���ة «يتم
ا�ست�ل�ام املالب�س يف املغ�سل���ة مبوقعها مبرتفع���ات املطار
كم���ا مت توف�ي�ر حافلة لتجمي���ع املالب�س م���ن نقاط جتميع
م�ستحدث���ة يف بع�ض ت�شكي�ل�ات اجله���از ذات الكثافة يف
حمافظة م�سقط ،كما يتم ا�ستالم املالب�س ب�سوق الرعاية
االجتماعي���ة بالوطية ،وكمرحل���ة �أوىل ف�إن ه���ذه املغ�سلة
يف الوق���ت الراه���ن تغط���ي حمافظ���ة م�سق���ط و�أكادميية
ال�سلط���ان قابو����س لعل���وم ال�شرطة» وهي جمه���زة ب�آليات
وتقنيات حديثة لتواكب التطورات ولت�ضمن جودة الغ�سيل
ال���ذي تقدم���ه .فهي تقدم كاف���ة اخلدمات الت���ي تقدمها
املغا�سل املدنية ،حيث تقدم خدمة الغ�سيل لكافة �أ�صناف
املالب����س (الع�سكري���ة واملدني���ة) .فاملغ�سل���ة حتتوي على
�آل���ة غ�سي���ل املالب�س (غ�سيل ع���ادي والغ�سي���ل اجلاف)،
و�آلة جتفي���ف املالب�س ،و�آلة الكي بالبخ���ار والعادي ،و�آلة
كي خا�ص���ة بالبطانيات ،و�آلة توزيع م���واد التنظيف �أثناء
الغ�سي���ل  ،و�آل���ة �إزال���ة البق���ع ال�صعب���ة« .وان االقبال من
منت�سب���ي ال�شرطة عل���ى املغ�سلة يف الوق���ت احلايل جيد،
وه���ذا �أمر بديهي كبداي���ة لأي م�ش���روع ،ون�أمل ب�إذن اهلل
تعاىل �أن يتزايد الإقبال مبرور الوقت».
اجلدي���ر بالذكر �أن �إدارة الرعاي���ة االجتماعية ت�سعى
جاهدة وف���ق الإمكاني���ات املتاح���ة لتوفري �سب���ل الرعاية
املمكن���ة والتي متكن منت�سب �شرط���ة ُعمان ال�سلطانية يف
مواجهة بع�ض املتطلبات امللحة.

سالمة المشاة مسؤولية الجميع !! ..
Pedestrians Safety
Is everyone’s responsibility

مع تحيات

إدارة العالقات العامة
شرطة ُعمان السلطانية
w w w. ro p . g o v. o m

مشاريع

ترتب��ط �سلطن��ة ُعم��ان بح��دود بري��ة طويل��ة مع
اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة (طوله��ا  676ك��م) متتد
على طول �صحراء الربع اخلايل من ال�شمال مبحافظة
الظاهرة �إىل �أق�صى اجلنوب مبحافظة ظفار.

العالق��ة بني ال�شعبني ال ُعم��اين وال�سعودي عميقة اجلذور
وتت�سم بو�شائج الإخاء واملودة وح�سن اجلوار  ،ون�سبة لتوافق
نه��ج قيادت��ي البلدين فقد ب��د�أ كل منهما يف �إن�ش��اء �أول منفذ
ح��دودي بري على احل��دود بني البلدي��ن ,وهذا م��ن �ش�أنه �أن
يزي��د م��ن حرك��ة النق��ل وال�سفر وبالت��ايل توطي��د وتطوير
عالقة البلدين ال�شقيقني.
النقيب�/سعيد بن �سامل ال�ساعدي
�إدارة العالقات العامة
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فقد وقع معايل الفريق/ح�سن بن حم�سن ال�شريقي املفت�ش
العام لل�شرطة واجلمارك بتاريخ 2011/12/5م اتفاقية مع
�شركة جلفار للهند�سة واملقاوالت لإن�شاء منفذ الربع اخلايل
احلدودي بني �سلطنة ُعمان واململكة العربية ال�سعودية.

�أهمية امل�شروع -:
يق���ع منف���ذ الرب���ع اخل���ايل يف اجلان���ب الغرب���ي من
حمافظ���ة الظاه���رة على بع���د  160كيلوم�ت�ر ًا تقريب ًا من
مرك���ز والية ع�ب�ري  ,ويلتقي الطريق ال���دويل امل�ؤدي �إىل
املنف���ذ م���ن والية عربي بالط���رق امل�ستحدث���ة التي تربط
حمافظ���ة الظاه���رة مبحافظت���ي الداخلي���ة والو�سط���ى ،
ويع���د م�شروع منف���ذ الربع اخلايل م���ن امل�شاريع احليوية
الت���ي تنفذها �شرطة ُعمان ال�سلطانية يف الوقت احلايل ،
فه���و �سيحقق العديد من املنافع االجتماعية واالقت�صادية
للبلدي���ن ال�ش ــقيق�ي�ن ،حي���ث �سيخت�صر امل�ساف���ر الوقت
واجلـ ـ ـه���د وامل���ال و�سيعمل عل���ى ت�سهي���ل وتنمية احلركة
املروري���ة بــ�ش���كل عام خا�صـ ـ���ة للعابري���ن لأداء منا�سك
احلج والعمرة .
و�سي�ساه���م ه���ذا امل�ش���روع يف فتح فر����ص اقت�صادية
ملواطن���ي البلدي���ن نظ���ر ًا العتم���اد �أبن���اء املنطق���ة عل���ى
جانب احل���دود على حركة الت�صدي���ر واال�سترياد واملرور
(الرتانزيت ) للب�ضائع والأفراد.
ومن القي���م امل�ضافة لإن�شاء منفذ الربع اخلايل قيام
م�شروع���ات ا�ستثماري���ة للخدم���ات والتموي���ن كاملحالت
التجاري���ة وحمط���ات الوقود على ط���ول الطريق من و�إىل
املنفذ والتي بدورها �ستتيح فر�ص عمل للمواطنني .

تنفيذ العمل -:
ب���د�أ العم���ل الإن�شائ���ي مب�ش���روع منفذ الرب���ع اخلايل
يف �أواخ���ر ع���ام 2011م وهو عب���ارة عن جمم���ع متكامل
اخلدم���ات وتبلغ م�ساحت���ه  45000مرت ًا مربع��� ًا  ،وي�ضم
مبنى ترحيبي��� ًا لراحة امل�سافرين ومبن���ى �آخر للجوازات
والإقامة وبه �صالة لإنهاء �إجراءات امل�سافرين .
كم���ا ي�ض���م املنفذ مبن���ى للجمارك و�ساح���ات تفتي�ش
املركب���ات وال�شاحن���ات ومبن���ى ملرك���ز الدف���اع امل���دين
والإ�سعاف بكافة مرافقه.
وم���ن املرافق ال�ضروري���ة للمنفذ مبن���ى مركز �صحي
لتق���دمي اخلدم���ات الطبي���ة بالإ�ضاف���ة �إىل مبنى جتاري
لتوفري احتياجات امل�سافرين .
وهنال���ك مب���اين �سكنية وخدمية وترفيهي���ة امتاز بها
املنفذ ومت �إرفاقها �ضمن امل�شروع .
حماذ للمنفذ
ويوجد �أي�ض��� ًا مبنى مركز ال�شرطة وهو ٍ
ويعن���ى بتق ـ ـ ـ���دمي اخلدمات ال�شرطي���ة يف الطرق امل�ؤدية
�إىل املنف���ذ والواقع ـ ـ���ة �ضم���ن االخت�صا����ص اجلغ���رايف
ملحافظة الظاهرة.
بل��غ تنفيذ امل�شروع مراحل��ه الأخرية ويتوقع
�أن يك��ون جاهز ًا مب�شيئ��ة اهلل يف الربع الأول من
عام 2014م.
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متابعات

جهود الشرطة . .

حتقق جناح ًا �أمني ًا ومروري ًا خالل فرتة
مو�سم اخلريف مبحافظة ظفار

متابعات . .

الرقيب �أول/حمود بن حمد الزيدي

�إدارة العالقات العامة
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�أ�سف��رت اجله��ود الت��ي بذلته��ا �شرط��ة ُعم��ان
ال�سلطاني��ة خ�لال مو�س��م اخلري��ف له��ذا الع��ام
مبحافظ��ة ظف��ار يف حف��ظ النظ��ام وحتقي��ق
�أعل��ى م�ستوي��ات الأمن والأمان وفر���ض الرقابة
املرورية والتقليل من احلوادث املرورية.

فريق ال�ضبط املروري ينجح يف احلد
م��ن التج��اوزات واملخالف��ات املروري��ة،
والتقليل من الوفيات.
قيادة �شرطة حمافظة ظفار
نف���ذت قي���ادة �شرطة حمافظ���ة ظفار خ�ل�ال مو�سم
اخلري���ف �إج���راءات �أمني���ة �شامل���ة ل�ضمان توف���ر املظلة
الأمنية ال�شاملة للمواطن�ي�ن واملقيمني وال�سياح ،ت�ضمنت
ن�ش���ر الدوري���ات يف املواقع الت���ي يرتاده���ا ال�سياح يف كل
واليات املحافظة وتعزيز التواجد ال�شرطي من خالل قوة
�إ�سناد مدعمة بالآليات والو�سائل امل�ساندة.
عمليات ظفار
ت����ؤدي �إدارة العملي���ات بقي���ادة �شرط���ة حمافظ���ة
ظف���ار دور ًا حموري��� ًا يف تلق���ي املعلوم���ات والبالغ���ات
و�إي�صالها لرجال ال�شرطة وحتقيق �أعلى �سرعة يف تقدمي
اخلدم���ة والو�ص���ول �إىل املوقع املطل���وب دون ت�أخري .كما
�أنه���ا تقوم با�ستقبال البالغات واملالحظات من قبل زوار
املحافظة وتقوم كذلك بالرد على ا�ستف�ساراتهم.
مركز �شرطة �أمن املهرجان
مت �إ�سن���اد مركز �شرط���ة �أمن املهرجان بق���وة ب�شرية
تزيد عن ( )200من ال�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد،
ملراقب���ة وت�أمني بواب���ات مركز البلدي���ة الرتفيهي وت�سيري
الدوري���ات الراجل���ة داخل خميم البلدي���ة وذلك للحفاظ
عل���ى الأم���ن العام وتقدمي �أي���ة م�ساعدة يف ح���ال طلبها،
وا�ست�ل�ام البالغ���ات وال�ش���كاوى والتعامل معه���ا ومن ثم
�إحالته���ا �إىل جهة االخت�صا�ص ،كم���ا مت ت�أمني احلفالت
م���ن قبل رجال قيادة �شرطة املهام اخلا�صة ورجال الأمن
الع���ام ،بالإ�ضاف���ة �إىل ت�سي�ي�ر دوريات خ���ارج املهرجان
لت�سهيل ان�سيابية احلركة املرورية.
كما مت �إ�سناد مركز �شرطة �أمن املهرجان بقوة ب�شرية
م���ن الإدارة العام���ة للجمارك ملراقب���ة ال�سلع يف املعار�ض
اال�ستهالكية مبرك���ز البلدية الرتفيه���ي والقرية ال�شاملة
ب�سمهرم والت�أكد من �صالحية ال�سلع ومطابقتها ملوا�صفات
اجلودة ،وعدم وقوع �أي غ�ش جتاري يف املعر�ض.
وعملت الهيئ���ة العامة للدفاع امل���دين والإ�سعاف على
الإ�شراف على املعار����ض اال�ستهالكية والت�أكد من التزام
العار�ضني با�شرتاطات ال�سالمة من وقوع احلرائق داخل
خي���ام املعر�ض ،كما �أ�شرفت الهيئ���ة العامة للدفاع املدين
والإ�سعاف على الألع���اب الكهربائية واملطاعم املوجود يف
مركز البلدي���ة الرتفيهي للت�أكد من التزامها با�شرتاطات
الأمن وال�سالمة.
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ال�شرطة الن�سائية يف املهرجان والقرية ال�شاملة
�أدت ال�شرط���ة الن�سائية دورها املناط بها جنب ًا جلنب
مع رج���ال ال�شرطة خالل فرتة مو�سم اخلريف مبحافظة
ظف���ار ،والتدخل يف احلاالت الت���ي تتطلب وجود العن�صر
الن�سائي خا�صة يف املهرجان���ات والأماكن واجلهات التي
تخدم املر�أة .حيث تواجدت ال�شرطة الن�سائية يف الأماكن
التي ت�شه���د كثافة يف احل�ضور الن�سائ���ي ،وقامت بدورها
الأمن���ي يف املهرج���ان والتعامل مع البالغ���ات التي تكون
املر�أة طرف فيها.
املركز ال�شرطة املتنقل ب�سهل �إتني
تق���وم �شرطة ُعمان ال�سلطانية يف مو�سم اخلريف من
كل عام بتوفري مركز متنقل لل�شرطة يتواجد يف �سهل �إتني
ال���ذي ي�شهد كثاف���ة مرورية كبرية ،ملراقب���ة الطريق على
مدار ال�ساعة وفك االزدحامات واالختناقات املرورية.
جهود التوعية
يف �إط���ار جه���ود التوعية الت���ي تقدمه���ا �شرطة ُعمان
ال�سلطانية لزوار مهرجان �صاللة ال�سياحي لعام 2013م,
نظمت ال�شرطة معر�ض��� ًا توعوي ًا مبركز البلدية الرتفيهي
�شارك���ت فيه �إدارة مرور �صالل���ة والإدارة العامة ملكافحة
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية والهيئة العامة للدفاع املدين
والإ�سع���اف ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة حمل���ة كفى لل�سالمة
املرورية من خالل توزيع الكتيب���ات واملطويات الإر�شادية
وعر�ض الأفالم املرورية التوعوي���ة .بالإ�ضافة �إىل تواجد
املعر�ض املتنقل ملكافحة املخدرات وقافلة التوعية املرورية
على �أر�ض املهرجان.
�شرطة النجدة
ا�ضطلع���ت وح���دة �شرط���ة النج���دة بقي���ادة �شرط���ة
امله���ام اخلا�ص���ة بالتعاون م���ع �إدارة م���رور �صاللة ومركز
ال�شرط���ة املتنق���ل ب�سه���ل �إتني عل���ى تنظيم حرك���ة ال�سري
وف���ك االختناقات املرورية و�ضبط املخالفني ،كما تواجدت
دوري���ات ق�سم �شرط���ة النجدة يف جميع املواق���ع ال�سياحية
للحف���اظ على الأمن العام وتوجي���ه و�إر�شاد الزوار وتقدمي
امل�ساعدة لهم ،والتعامل الفوري مع بالغات �إزعاج ال�سياح.
كم���ا عملت وحدة �شرطة النج���دة على ت�أمني الطريق
امل����ؤدي �إىل حمافظة ظفار من خ�ل�ال تواجدها يف نقاط
م�ؤقت���ة وانت�ش���ار دورياتها على طول الطري���ق ،كما قامت
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بتوف�ي�ر التغطي���ة املرورية يف الطرق البعي���دة عن �إدارات
امل���رور يف قي���ادات ال�شرط���ة اجلغرافي���ة مبحافظ���ات
الداخلية والو�سطى وظفار وذلك ل�ضمان �سرعة التحرك
عند تلقـ ــي البالغات والو�صول �إىل �أماكن وقوع احلوادث
املروريـ ـ���ة التخ���اذ الإج���راءات الالزم���ة وتنظي���م حركة
ال�سري وم�سان���دة الهيئة العامة للدف���اع املدين والإ�سعاف
لإنقاذ امل�صابني.
طريان ال�شرطة
م���ن �أج���ل تـ ـ ـ�أم�ي�ن �سالم���ة ال�سي���اح املتجه�ي�ن �إىل
حمافظة ظفار خالل فرتة اخلريف ،قامت الإدارة العامة
لط�ي�ران ال�شرطة بتوفري طائرة عمودية مزودة بالأجهزة
واملع���دات الطبي���ة ،تواجدت على م���دار ال�ساعة يف قيادة
�شرط���ة حمافظة الو�سطى بطاق���م متكامل من الطيارين
والفنيني وال���كادر الطبي امل�ؤهل .كم���ا مت تنـ ــفيذ جوالت
ا�ستطالعية يومـ ــية ملراقبة الطريق املمتـ ــد من والية �أدم
وحتى والي���ة ثمريت ،ملراقـ ــبة الطريق ور�صد املالحظات
وابالغ مركز العمليات بقي���ادة �شرطة حمافظة الو�سطى
عن هذه املالحظات.
فريق ال�ضبط املروري
متكن فري���ق ال�ضبط املروري خ�ل�ال مو�سم اخلريف
مبحافظ���ة ظف���ار من فر����ض الرقابة املروري���ة على طول
الطري���ق املمتد م���ن والية �أدم مبحافظ���ة الداخلية وحتى
والي���ة ثمريت مبحافظة ظفار م���رور ًا مبحافظة الو�سطى
مم���ا �أدى �إىل احلد من التج���اوزات واملخالفات املرورية،
حيث �أ�ش���ارت الإح�ص���اءات �إىل انخفا�ض عدد احلوادث
والوفي���ات والإ�صابات الناجمة عنها خالل فرتة اخلريف
يف هذا العام مقارنة بالأعوام ال�سابقة.
منفذ �شرطة حفيت
عمل���ت قيادة �شرط���ة حمافظة الربمي���ي على ت�سهيل
م���رور ال�سي���اح العابرين ملنفذ حفيت ال�ب�ري الذي يربط
ال�سلطن���ة بدولة الإم���ارات العربية املتح���دة ال�شقيقة من
خالل زيادة عدد الق���وة الب�شرية العاملة يف منفذ حفيت
ال�ب�ري ،وفتح منا�ضد �إ�ضافية للجوازات ،ومنا�ضد �أخرى
ل�ش���ركات الت�أمني لتخلي�ص �إجراءات القادمني يف �أق�صر
وق���ت ممك���ن ،بالإ�ضاف���ة �إىل تق���دمي الن�ص���ح والإر�شاد
للعابرين باملنفذ والرد على ا�ستف�ساراتهم.
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اجتاه��ات ال�شب��اب  ،ف�� يجابي يف �شخ�صية الإن م��ن البن��اء
�إ
�سيك��ون لها ت�أثريه��ا ا ن �إيج��اد املناخات املنا �سان ،وتعزيز
ال
وال�شب��اب ب�ش��كل خا� يجابي على ال�سل��وك ال�سب��ة يف ذلك
لكث�ير م��ن الق�ضاي��ا امل ص ،وي�صب��ح احلوار ه��و ال عام للمجتمع
املدني��ة املعا�ص��رة والتجتمعي��ة والتحدي��ات ال بديل واحلل
��
ت
و�إذا كان��ت النظ��رة الي ي لها �آث��ار �سلبية على ��ي �أفرزته��ا
ا
��
ال�ساب��ق يف �ض��وء الت�أك وم للأم��ن تغريت عما ك لأم��ن العام،
ا
ي
التعام��ل مع متطلباته ي د عل��ى الأمن الإن�س��ا ن��ت عليه يف
ين
وا�ضح��ة و ا�سرتاتيجي�� تطلب تبني منهجيات ال�شامل ف�إن
الدكتور/رجب بن علي
العوي�سي ال�سلي��م وامل�س��ار ال�صحي ات متنوعه ي�أتي احل��واحمددة و �أطر
والتعليم
وزارة الرتبية
ميك��ن الإ�ش��ارة �إليه��ا و ��ح ملواجهتها� ،إن من ب� ر يف الطريق
ا
ين
ه��ي :اجلرمي��ة املنظم�� لت��ي ت�ؤث��ر عل��ى الأم�� الأمور التي
ن
الأحداث ،وظواه��ر الع ة واجلرائ��م االلكرتوني االجتماعي
ب�شخ�صية رجل الأمن و نف ،والتعدي على القان ��ة ،وجرائم
املروري��ة ،وال�سل��وك ال القان��ون ،والفكر ال�سلب ون ،وامل�سا�س
وغريه��ا من التحديات ،ع��ام لل�شب��اب ،واملخ��دري ،واحلوادث
بن��اءة متت���ص الإ�شكال والت��ي تتطلب بال �شك ات والإي��دز
الواق��ع وت�برز موقعه��ا ي��ات وحت��دد التوجه��ا فتح حوارات
التنمي��ة ،ذلك �أن الدرا يف املجتم��ع وت�أثريه��ا ت وت�شخ���ص
احلا�صل��ة يف الأمن اال �س��ات ت�ش�ير �إىل �أن �أغل عل��ى برام��ج
العن�صر الأ�سا�سي املرو جتماعي متار�س من ال�شب ب التحديات
ج لها.
اب وي�شكلون
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�إن مم���ا ينبغي الإ�شارة �إليه يف هذا ال�ش�أن �أن ال�شاب �إذا
مل يج���د الأ�سلوب الأمث���ل للتعامل معه واحتوائ���ه واحت�ضانه
والرد على ت�سا�ؤالته وا�ستف�ساراته وامت�صا�ص حما�سه ،حيث
�أن التعليم مب�ؤ�س�ساته وعنا�صره واملجتمع ب�أفراده وم�ؤ�س�ساته
�سيكون���ون غري قادر ي���ن على م�ساعدت���ه ومعاونت���ه ب�أ�سلوب
يتقبله في�صاب بخيبة �أمل ومن ثم ي�صبح غري مبال ب�أي �شي
وير�ضى باحلالة التي هو عليها ويعترب ت�صرفاته و�أفكاره هي
ال�صواب مع ما ق���د يرتتب على ذلك من عدم قبول توجهات
املجتمع وي�سلك �أمور ًا قد ترجع بال�ضرر عليه وعلى جمتمعه،
وبالت���ايل ف����إن مرحل���ة ال�شباب تتخ���ذ طابع ًا ممي���ز ًا ومهما
يف حي���اة الإن�س���ان وتت�س���م بتغ�ي�رات واجتاهات
و�أفكار ق���د تختلف يف كثري م���ن الأحيان
ع���ن توجهات و�أف���كار املجتمع ،مما
يعني �ض���رورة �إيجاد �آليات عمل
وا�ضح���ة تق���وم م���ن خاللها
امل�ؤ�س�س���ات املعنية بدورها
يف م�ساعدة ال�شباب على
جتاوز ذلك بثبات وقيم
را�سخ���ة ،وهو ما يتطلب
ت�أ�سي����س ثقاف���ة احلوار
مب���ا يع���زز م���ن قدرتها
على فهم ال�شباب وتلبية
حاجاته وحتقيق متطلباته
وم�ساي���رة اهتمامات���ه م���ع
�إتاح���ة احلري���ة ل���ه للتعب�ي�ر
عن �آرائه وم�شاع���ره و�أحا�سي�سه
والتفاع���ل اجلي���د م���ع مطالب���ه مب���ا
ي�سهم يف تقريب وجهات النظر مع ال�شباب
والو�صول �إىل نقاط التقاء م�شرتكة واالنطالقة منها
لبناء م�ستقبل الوطن وحتقيق مكت�سبات التنمية.
من هن���ا كان احل���وار الطري���ق املنا�سب حل���ل م�شكالت
ال�شب���اب ،وهو من �أنفع الأ�ساليب الت���ي تتوافق مع نف�سياتهم
لأنه���م بحاجة �إىل م���ن يفهمهم وي�ستم���ع �إىل ق�ضاياهم ولن
يكون ذلك �إال باحلوار.
و�إذا كان اله���دف من احلوار الو�صول �إىل نقاط م�شرتكة
والبن���اء عليه���ا واالنطالق���ة منه���ا لت�ش���كل بدوره���ا الطريق
للو�صول �إىل �أف�ضل املمار�سات فهي يف مو�ضوع الأمن وال�شباب
م���ن الآولوي���ات ،و�إبعاد ال�شب���اب عن اجلرمي���ة وال�سلوكيات
الت���ي تتناف���ى مع حتقيق الأم���ن االجتماع���ي ال تتحقق فقط

م���ن خ�ل�ال القوان�ي�ن والأنظمة واللوائ���ح والعقوب���ات ،فهذه
و�إن كان���ت ت����ؤدي دور ًا كب�ي�ر ًا يف املو�ضوع وت�ض���ع حد ًا للكثري
م���ن التج���اوزات والإ�شكاليات املتعلقة بالتع���دي على النظام
وتقوي�ض الأمن� ،إال �أن الدور الأكرب ي�أتي من خالل احلوار مع
ال�شب���اب واحت�ضان �أفكارهم وفه���م احتياجاتهم واال�ستفادة
م���ن مرئياتهم و�ضمان الو�ص���ول �إىل حلول ناجعة للم�شكالت
الت���ي قد تقف عائق ًا يف وجه حتقي���ق الأمن يف املجتمع ،ذلك
�أن حيوي���ة ال�شباب وك�ث�رة حركته وم�ست���وى اندفاعه يتطلب
الوق���وف مع���ه والتعامل م���ع متطلباته يف �إطار م���ن ال�سكينة
والفه���م وال�ت�رو واال�ستجاب���ة ملطالب���ة واحلوار ه���و الطريق
الأن�س���ب لتحقيق ذل���ك� ،إن متطلبات احلوار
يف حتـــــقي��ق الأم��ن االجتماعي ال
�شك �أنها تنطــــلق من جمموعة
م��ن االعتب��ارات م��ن بينها
الآتي:
•طبيع���ة ال�شب���اب
وم���ا يت�سم به م���ن حيوية
ون�شاط وحرك���ة و�سرعة
يف التغي�ي�ر واحل�ص���ول
عل���ى م���ا يري���د ،وه���و
�أم���ر ق���د ال ت�ستجيب له
الت�شريع���ات واللوائ���ح
والقوانني بال�شكل املطلوب
بق���در م���ا ي�أت���ي احل���وار يف
مقدم���ة الأ�سالي���ب املهم���ة
يف التخفي���ف م���ن ح���دة الت�سرع
والغ�ض���ب والو�ص���ول �إىل م���ا يري���ده
ال�شب���اب يف �أ�سرع وقت ،ورغبته يف �أن حتقق
له �أمانيه بدون اعتبار لأي من املربرات وامل�سوغات التي
ت�ساق حول املو�ضوع وبالتايل ف�إن الطبيعة الف�سيولوجية
ومكونات الذات ال�شبابية ت�ستدعي معاجلة نوعية تعتمد
على الفه���م والرتيث يف احلكم والتعامل يف �إطار الوعي
وح�س���ن الت�صرف واحلكمة ،وهي �أم���ور تعرب عن منهج
احلوار البناء.
•�إن ط���رق مه���ددات الأم���ن االجتماع���ي التي يق���وم بها
ال�شباب يف الغال���ب تت�سم باالت�ساع ومبمار�سة الفعل من
�أكرث من طرف والت�أثر بالأق���ران واال�صدقاء والرفقاء،
وم���ن خ�ل�ال التجمع���ات واللق���اءات وال�سه���ر ،وبالتايل
�سوف ت�ص���ل احلوار للكثري من احلقائ���ق التي قد تكون
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غائب���ة عن القان���ون �أو خافي���ة عن الو�ص���ول �إىل �صيغة
الفع���ل املمار����س ،وهنا ي�صب���ح احلوار املقن���ع والهادف
مبثاب���ة الطريق للو�صول �إىل اخلي���وط اجلوهرية يف �أي
ق�ضي���ة تتعلق بال�شب���اب ،وهذا من �ش�أن���ه �أي�ضا �أن يعمل
عل���ى تعزيز الثقة يف ال�شباب للإف�صاح عن كل احلقائق
�أو الأ�سب���اب وامل�سببات التي دفعت���ه واجلهات �أو الأفراد
الذي���ن تعامل معه���م وطريق���ة التعامل و�أ�سل���وب العمل
ال���ذي مت والف�ت�رة التي بد�أت تظهر فيه���ا امل�شكلة ،وهنا
ميكن �أن يت���م الأمر يف �إطار فردي �أو من خالل لقاءات
حوارية جماعية بني الفئات امل�ستهدفة و توظيف �أ�ساليب
الإقناع و االقتناع.
•�إن منح ال�شباب الثقة يف التعبري عن ر�أيه و�سماع �أفكاره
ومقرتحات���ه واالع�ت�راف ب���كل احلقائ���ق ذات العالق���ة
بالق�ضية �س���وف ي�سهل من عملية فهم الدوافع ومعاجلة
املـ�شكلة ،وه���ي �أ�سلوب للوقاية املبك���رة واتخاذ احليطة
يف التـ ـ ـ ــعام���ل مع املو�ضوع �أو �أي ق�ضايا �أخرى لها �صلة
بتلك الق�ضي���ة االجتمــاعية والتي �ساهم���ت يف الو�صول
�إىل ذلك.
•ال �ش���ك �أن احل���وار �س���وف ُيوج���د العدي���د م���ن البدائل
وال�سيناريوه���ات اجلدي���دة م���ن خ�ل�ال حتلي���ل علم���ي
مو�ضوع���ي ي�ضع���ه الفرد اجل���اين �أو املتهم ب���ه لي�س يف
و�ص���ف طريقة فعل امل�شكلة بل �أي�ضا يف الآلية التي ميكن
من خاللها جتاوز امل�شكلة و التخل�ص منها.
• فاحتمالية حتقق الوعي والثقافة �أكرث و�أعمق من جمرد
تطبيق العقوبة فاحلوار البناء من �ش�أنه �أن يحدث تغيري ًا
يف الف���رد و�إع���ادة �صياغة �شامل���ة ل�شخ�صيت���ه وتعديل
ل�سلوكيات���ه وعادات���ه وطريق���ة تفكريه ونظرت���ه للأمور
وتعاطي���ه م���ع الأحداث وتفاعل���ه مع املتغ�ي�رات ،وتغيري
قناعته ال�سلبية التي تول���دت لديه و�إحداث حتول �شامل
يف �شخ�صية الف���رد يف جوانبها املختلفة ،مبا يعزز لديه
م�ستوي���ات عليا من الوعي امل�س����ؤول واحلر�ص وااللتزام
ليمث���ل هو ب���دوره احلار�س الأمني عل���ى نف�سه وجمتمعه
ورج���ل ال�شرط���ة ال���ذي يحم���ي املب���ادئ العلي���ا واملث���ل
العظم���ى يف مواجهة �أي �سل���وك يخالف القانون وي�سىء
لقي���م املجتمع وي�سد �أي مناف���ذ للجرمية ،وبالتايل ف�إن
ق���درة احل���وار عل���ى �إحداث ه���ذا التحول �س���وف يكون
له �أث���ره الإيجابي على الفرد واملجتم���ع وو�ضع اجلرمية
يف املجتم���ع ،ناهي���ك عما ميكن �أن ي�سه���م به احلوار يف
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الق�ض���اء على �أية �أفكار �سلبية قد ت�ضر بالفرد كاحلرية
وال�ت�ردد و�سلوك م�سالك خاطئة كاالنتحار والتهور وقتل
النف�س واالنتقام وغريها.،
وهكذا ،ف�إن بن���اء �إطار منهجي للحوار يف تعامل ال�شباب
م���ع ق�ضايا الأمن االجتماع���ي ،ينبغي �أن ينظ���ر �إليه ك�أولوية
م�ؤ�س�سية تقوم بها جميع اجلهات بدءا من الأ�سرة ثم املدر�سة
وم�ؤ�س�سات التن�شئة الأخرى وامل�ؤ�س�سات القانونية وال�شرطية،
وعندم���ا نفه���م م���ا يري���ده الأبن���اء وال�شب���اب ونن�ص���ت لهم
ون�ضعهم يف �صورة الواق���ع ال�سلبي والإيجابي ومننحهم الثقة
والأم���ن والأمان ،ال �شك ب�أن ذلك �ستكون له تبعاته الإيجابية
مب���رور الوقت ،و من بني الأمور الت���ي ينبغي الت�أكيد عليها يف
هذا الإطار ما يلي:
•تعزيز م�ست���وى املرونة واحلواري���ة يف القانون والقاعدة
القانوني���ة عند التحقيق مع اجلاين �أو مرتكب اجلرمية،
بحيث ينتهج القانون �ضمن �أولوياته هذا اجلانب وي�ضع
جانب امل�ساحة احلوارية كمنطلق لفهمه للق�ضية و�إيقاع
العقوب���ة �أو غريها باجلاين ،مما �سي�ضمن فهم اجلاين
للقانون وت�صور كيف ميك���ن �أن يعك�سه فهمه للقانون يف
واق���ع حياته القادمة وم���ا حدوده يف التعام���ل وواجباته
نح���وه ،وه���ذا من �ش�أن���ه �أي�ض���ا �أن ي�ض���ع القائمني على
تطبي���ق القان���ون يف امل�ؤ�س�س���ات الت�شريعي���ة والق�ضائية
وال�شرطي���ة والأمنية هذا املو�ض���وع يف �أولوياتهم بحيث
ي�صب���ح منهج احل���وار احل���ق طريقهم يف ح���ل امل�شكلة
والتعام���ل معها ،وعندم���ا تتوفر برامج تدري���ب وت�أهيل
مهارات احل���وار والتوا�صل و�إدراك احل���ق والقدرة على
ت�شخي����ص امل�شكل���ة وت�ص���ور احلل وو�ض���ع �سيناريوهات
وا�ضحة ل���ه باالتفاق مع اجلاين ،عنده���ا من املتوقع �أن
تثمر امل�س�أل���ة احلوارية عن الكثري من النتائج الإيجابية
املتحققة من هذا ال�سلوك.

•تعزي���ز مبد�أ الثقة يف ال�شباب وه���و دور جميع م�ؤ�س�سات
التن�شئ���ة االجتماعي���ة ،بحي���ث ت�ض���ع الف���رد اجلاين يف
مواق���ف مقارنة ووقائع مماثلة ونتائج �أفرزتها مثل هذه
الت�صرف���ات ،و�أن ت�ضع ال�شاب اجلاين يف موقف التعبري
عن حقيقة ما ح�صل ،هذه الثقة التي نن�شدها هي للو�صول
�إىل احلق بعيد ًا عن التخويف والإرهاب والزجر والأخذ
بالقوة� ،إن ت�أ�صيل مبد�أ الثقة يف نفو�س ال�شباب ي�ستدعي
ب�ل�ا �ش���ك تعري�ضهم ملواق���ف حياتي���ة كث�ي�رة ومتنوعة
وقيا����س دوري ملدى جناحه���م وقدرتهم على التعامل مع
كل ال�صدم���ات واملتغ�ي�رات واملواقف احلا�صل���ة ،وي�أتي
دور �أ�سل���وب التوجيه الوالدي ومنه���ج الرتبية باملدار�س
وجه���ود التوعي���ة والتثقي���ف التي تق���وم به���ا امل�ؤ�س�سات
ال�شرطية والأمنية وم�ؤ�س�سات املجتمع الأخرى والر�سالة
الإعالمي���ة يف القيام بدور �أكرب و�أعمق ،و�أن ي�أخذ منهج
اخلطاب الرتبوي والديني والفكري املوجه لل�شباب على
عاتقه هذه املتغريات واملعطيات يف حياة ال�شباب .ذلك
�أن �إر�س���اء قواعد احلوار االجتماعي البناء تعني القدرة
عل���ى التعامل الناجح مع االختالف والو�صول �إىل �أف�ضل
البدائ���ل املتاحة ،وي�ضم���ن �شراكة ال�شب���اب يف مواجهة
اجلرمي���ة ومه���ددات الأمن االجتماع���ي وحتقيق برامج
التنمي���ة والتطوي���ر املجتمع���ي وتوجيه طاق���ات ال�شباب
وفكرهم و�ضبط ممار�ساته���م مبا يحقق الغاية املرجوة
من احلوار معهم.
•تعوي���د ال�شباب عل���ى امل�س�ؤولية اجلماعي���ة امل�شرتكة يف
الو�صول �إىل احلق وبلوغ احلقيقة ،فالعمل امل�شرتك وفق
فريق عمل ،و�ضبط م�س���ارات الفردية وفق قيم املجتمع
وحتقي���ق غاياته �سوف يولد لدى ال�شب���اب دور ًا مهم ًا يف
قيامه���م مب�س�ؤوليتهم الإن�ساني���ة واالجتماعية والوطنية
م���ن خالل �إ�صالح الذات �أو ًال ث���م �إ�صالح الآخر ،بحيث
يكون���ون هم �أداة ا�صالح ومنهج حياة ير�سمون لأخوتهم

و�أ�صدقائه���م �سبيل الر�ش���د ،هذه امل�س�ؤولي���ة اجلماعية
امل�شرتك���ة ترتبط بال �شك مبو�ضوع احلوار فتعدد الآراء
يول���د البدائل ويعزز العم���ل النوعي وفق االختيار وينمي
قيمة اال�ستف���ادة من ر�أي الآخرين وي�ضع حدا للأحكام
امل�سبقة �أو الإنتماءات الأخرى التي يتعر�ض لها ال�شباب،
فتج���ده ي�ست�شري زمالئه وي�ضعهم �أمام الواقع ،بل ي�س�أل
والدي���ه و�أ�سرت���ه عن ر�أيهم يف �أعمال���ه ،ثم جتده يعاتب
نف�س���ه لأن���ه �إن فعل ذلك ب���دون �أن ي�أخ���ذ ر�أي الآخرين
باالعتبار ودائ���رة االهتمام �سوف يتحم���ل هو امل�س�ؤولية
وي�ضيع معنى الأم���ان واحلماية التي كادت �أن تتحقق له
يف �إطار العمل امل�شرتك.
�إن ت�أكي���د دور احلوار يف حتقيق الأم���ن االجتماعي ي�ستدعي
النظ���ر يف تبني منهجيات عمل وا�ضح���ة و�أطر مقننة و�آليات
ت�شخي����ص ور�ص���د وقيا�س تتبناه���ا امل�ؤ�س�س���ات ذات العالقة
بحيث ت�شكل �أ�سا�س ًا لعمل كل املتعاملني مع مو�ضوعات تتعلق
بالتحقيق���ات اجلنائي���ة  ،والو�ص���ول �إىل الك�ش���ف عن م�سرح
اجلرمي���ة و مالب�ساتها ،والأم���ر و�إن كان ي�ستدعي الكثري من
الوق���ت والعديد من اجلل�سات احلواري���ة ويواجه حتديات قد
تتعلق مبدى متكن اجلاين من االف�صاح عن امل�شكلة يف �أقرب
وقت ممك���ن� ،إال �أنه �سوف يولد منهجي���ه جديدة يف املجتمع
وي�ؤ�صل لثقاف���ة احلوار التي نحتاجه���ا لأن تكون يف جمتمعنا
يف البي���ت واملدر�س���ة وال�شارع وامل�ؤ�س�سة وغريه���ا ويف �أ�سلوب
التعام���ل و�آلية العم���ل  ،فما تعك�سه هذه الثقاف���ة من �إيجابية
على املجتمع وال�شباب �سوف يقلل من جانب الإ�شكاليات التي
قد ترتب على فقدان مبد�أ احلوار.
وعلى ه���ذا ففي ظل تن���وع اجلرمية وامل�ش���كالت التي تواجه
ال�شباب والتحديات املختلفة التي يتعر�ض لها الن�شء وحقائق
امل�ش���كالت االجتماعية التي يتعر�ض له���ا ال�شباب كاملخدرات
والتدخ�ي�ن وال�سرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات واجلنوح وامل�شكـ ـ ــالت النف�سية
واالجتماعية وغريها كفيلة ب�أن ت�ضع منهج احلوار يف مقدمة
�أولوي���ات التعامل م���ع مو�ضوع���ات ال�شباب وحتقي���ق الوقاية
كمنهج مه���م يف التعامل مع ق�ضايا الأم���ن االجتماعي ب�شكل
ع���ام والتعامل مع م�شكالت ال�شباب ب�شكل خا�ص .و من املهم
�أن توف���ر اجله���ات املخت�صة بالأم���ن هذه ال�ضمان���ات لينمو
احل���وار وتتعزز هيبته وي�سكت �ص���وت منابره دوي الر�صا�ص
و �صف���ارات �سيارات امله���ام يف مالحق���ة املجرمني وحمالت
التفتي����ش والط���وارئ والبالغ���ات التي ت�ستدع���ي التعامل مع
هذه احلاالت...
دكتوراه يف الرتبية /تخ�ص�ص �إدارة وتخطيط
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تحقيق

العماني��ة حضورها المهم في ش��تى ميادين العمل بالس��لطنة وأكدت
لق��د أثبت��ت المرأة ُ
الش��رطة النسائية جدارتها في جميع مجاالت العمل جنبًا الى جنب شقيقها الرجل في كافة
المجاالت كما أثبتت براعتها في مجال موسيقى الشرطة ليضيف بعدًا آخرًا في مجاالت العمل
الشرطي وسمت بهذا اإلبداع حتى شنفت األسماع.
للحديث أكثر عن دور موس��يقى الشرطة وأهميتها في الحياة العسكرية دعونا نستضيف
العقيد جمعة المحيجري مدير إدارة موسيقى الشرطة...

حتقيق الرقيب/
�أ�صيلة بنت مرهون العامرية
�إدارة العالقات العامة
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يف البداي��ة ه��ل لك��م �أن حتدثون��ا كيف كانت
البدايات الأوىل ملو�سيقى ال�شرطة الن�سائية؟
تنفيذ ًا للأوامر ال�سامية
ملوالن���ا ح�ض���رة �صاح���ب
اجلالل���ة ال�سلط���ان قابو�س
ب���ن �سعي���د املعظ���م القائد
الأعل���ى ل�شرط���ة ُعم���ان
ال�سلطاني���ة بتكوي���ن فرق���ة
مو�سيقي���ة ع�سكري���ة ن�سائية
تتوىل الع���زف وامل�شاركة يف
املنا�سب���ات واالحتف���االت
الر�سمية يف البـ ـ ـ ــالد ,قام
مع���ايل الفريق املفت�ش الع���ام لل�شرطة واجلمارك املوقر
بتوجي���ه املخت�ص�ي�ن ب����إدارة مو�سيقى ال�شرط���ة بتكوين
هذه الفرقة ب�أ�سرع وقت ممكن و�إعدادها للم�شاركة يف
العيد الوطني اخلام�س والثالثني املجيد لعام 2005م .
ويف  26مار�س 2005م  ،مت التن�سيق بني �إدارة مو�سيقى
ال�شرط���ة والإدارة العام���ة للموارد الب�شري���ة حول كيفية
و�ض���ع ت�صور لتكوين ه���ذه الفرقة  ،بحي���ث مت اختيار ما
يقارب من ثمان ع�شرة �شرطية من الراغبات يف العمل
كعازفات مو�سيقى بالفرقة املو�سيقية لل�شرطة الن�سائية
من خمتلف ت�شكي�ل�ات اجلهاز (املجموعة الأوىل) حيث
قام���ت الإدارة العام���ة للم���وارد الب�شري���ة ب�إ�ص���دار قرار
بانت���داب املجموع���ة الأوىل �إىل �إدارة مو�سيق���ى ال�شرطة
بتاريخ 2005/4/2م ،ومن ه���ذا التاريخ قام املخت�صون
مبو�سيق���ى �شرط���ة ُعم���ان ال�سلطانية بتدري���ب املجموعة
الأوىل عل���ى �أ�س����س القواع���د وامل�صطلح���ات املو�سيقي���ة
وق���راءات النوت���ة والتق�سيم .وبتاري���خ 2006/10/20م
با�ش���رن العم���ل ب����إدارة مو�سيق���ى ال�شرط���ة وبعده���ا مت
تعليمه���ن على كيفي���ة حمل الآل���ة املو�سيقي���ة واالعتناء
به���ا وطريق���ة نفخ ه���ذه الآالت تدريجي ًا حت���ى يتو�صلن
�إىل عزفه���ا  ،وبع���د الت�أك���د م���ن م�ستوياته���ن وعزفهن
عل���ى الآالت املو�سيقية مت اختيار املقطوع���ات املو�سيقية،
وبالفعل �أثبنت جدارتهن بالعزف على �آلة القرب .
و�أ�ض���اف العقيد �أنه يف منت�ص���ف عام 2007م د�شنت
فرق���ة مو�سيقى الق���رب التابعة لل�شرط���ة الن�سائية حتت
رعاي���ة املفت����ش الع���ام لل�شرطة واجلم���ارك ،بع���د �أن مت
تدريبه���ن وت�أهيلهن للعزف على �آلة القرب ،وبذلك تكون
ق���د اكتملت الفرق���ة املو�سيقي���ة الثانية مبختل���ف �آالتها

املو�سيقية واملكونة من ( النحا�س – قرب – طبول ) .
وع��ن �أهميـــــــ��ة ودور املو�ســــيق��ى يف احلي��اة
الع�سكرية قال العقيد �إن:
املو�سيق���ى الع�سكري���ة لها طابعه���ا اخلا�ص يف احلياة
فهي لي�ست جمرد �أنغام و�إيقاعات و�أحلان  ،بل هي فل�سفة
قائمة بذاتها يعرب الإن�سان من خاللها عن ذوقه وم�شاعره
ونظرت���ه للحياة ويخاط���ب بها �آمال���ه وطموحاته ويناجي
به���ا نف�س���ه ,يعزيه���ا يف �أتراحه���ا وي�شاركه���ا يف �أفراحها
ويري���ح بها �أحا�سي�سه وعواطف���ه يف الدرجة الأوىل ,ومنذ
بداي���ة التاريخ الع�سكري كانت اجليو�ش ت�ستخدم الآالت
املو�سيقي���ة الت���ي ت�ؤدي بوا�سطتها الإ�ش���ارات والنداءات
الع�سكري���ة �س���واء يف املع�سكرات �أو ميادين القتال ,وقد
ا�ستخدم���ت جمموعة من هذه الآالت مل�صاحبة العرو�ض
الع�سكرية واملواكب وكذلك لعزف التحية الع�سكرية عند
و�صول كبار الزوار.
�أم��ا فيما يتعلق بامل�ساق��ات التدريبية وبرامج
الت�أهـــي��ل ل�صقــ��ل الك��وادر وامله��ارات املو�سيقية
فقال العقيد:
بع���د التوزي���ع تخ�ض���ع املنت�سب���ة للتدري����س يف ف�صول
درا�سي���ة خم�ص�ص���ة لكل �آلة على ح���دة �إذ تختلف طبيعة
تدري����س الآل���ة ع���ن الأخ���رى حت���ت �إ�ش���راف مدر�س�ي�ن
خمت�ص�ي�ن من مرت���ب الإدارة مم���ن �سب���ق ت�أهيلهم على
التدري���ب والتدري����س ل�ل��آالت املو�سيقي���ة ،وكذلك يوجد
لدينا مدرب���ون وافدون من اململكة املتحدة ومتخ�ص�صون
يف هذا اجلانب ولهم باع طويل يف املجال املو�سيقى .
•ت�ستمر فرتة الدرا�سة مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر ,وقد
تزي���د عن ذلك وتعتمد على ق���درة و�سرعة ا�ستجابة
وبديه���ة كل منت�سب���ة وتفاعلها مع الآل���ة تتلقى فيها
مزي���دا من العل���وم الدرا�سي���ة املو�سيقي���ة ,ويتزامن
م���ع تدري����س املو�سيق���ى تدري����س اللغ���ة الإجنليزي���ة
الحتياجها يف التدريب .
•بعد ت�أهيل واجتياز ال�شرطي���ات الدورات الت�أ�سي�سية
تلح���ق بالعمل كعازف���ة يف الفرقة املو�سيقي���ة الثانية
على ح�سب الآلة املخ�ص�صة لها.
•بعد ذلك تخ�ضع العازفة لالختبار والتقييم ال�سنوي
لتحديد م�ستواها الفني الجتياز املراحل املقررة يف
هذا املجال .
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تحقيق

وع��ن �أب��رز الفعاليات الداخلي��ة واخلارجية
ملو�سيق��ى ال�شرط��ة الن�سائي��ة �أ�ض��اف العقيد �أن:
امل�ش���اركات والفعالي���ات الداخلي���ة الت���ي حظي���ت به���ا
مو�سيق���ى ال�شرط���ة الن�سائي���ة حت���ى الآن م�شاركته���ا يف
الأعي���اد واملنا�سب���ات الوطنية وحف���ل التخريج مبنا�سبة
ي���وم ال�شرطة يف اخلام�س من يناير من كل عام وكذلك
بع����ض امل�ش���اركات يف املنا�سب���ات الريا�ضي���ة وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة .
من جانبه حتدث العقيد عن اخلطط التطوير
والتحديث ملو�سيقى ال�شرطة الن�سائية وقال:
�إن هناك خط���ط مو�ضوعة لت�أهي���ل وتدريب العن�صر
الن�سائي وبدعم من القيادة املوقرة على النحو التايل -:
•مو�سيق���ى ال�شرط���ة حظيت باهتم���ام كبري من لدن
القيادة املوقرة وعل���ى ر�أ�سها معايل الفريق املفت�ش
الع���ام لل�شرط���ة واجلم���ارك م���ن خ�ل�ال توجيهاته
ومتابعت���ه امل�ستم���رة يف جم���ال التدري���ب والت�أهي���ل
والبح���ث ع���ن كل ما هو جدي���د يف ع���امل املو�سيقى
الع�سكري���ة وتهيئة الظروف واملكان املنا�سب ملنت�سبي
هذا العمل التخ�ص�صي ،لذلك مت االهتمام بالكادر
الب�ش���ري �أو ًال من حيث التدري���ب والت�أهيل و�إجراء
التقييم واالختبارات ال�سنوية جلميع العازفني على
خمتل���ف املراح���ل وامل�ستوي���ات املو�سيقي���ة وملختلف
�أنواع الآالت املو�سيقية.
•وهن���اك تن�سيق مبا�شر مع �إحدى املدار�س والكليات
امللكية للمو�سيقى باململكة املتحدة لإقامة االختبارات
املو�سيقية ( العملي والنظري ) .
•كم���ا �أن هن���اك اهتم���ام كب�ي�ر يف اختي���ار و�شراء
�أف�ضل نوعية من الآالت املو�سيقية الع�سكرية .
•وبع���د �أن زاد ع���دد الفرق���ة املو�سيقي���ة الثاني���ة
(الن�سائي���ة ) كان وال بد من �إيجاد مكان خا�ص لهن
يت�س���ع لهذه الأعداد  ,فقد كان���ت توجيهات �سيدي
مع���ايل الفريق املفت����ش العام لل�شرط���ة واجلمارك
بن���اء مدر�س���ة م�ستقل���ة للفرق���ة املو�سيقي���ة الثاني���ة
بجمي���ع مرافقها مثل ( قاع���ات التجمع  -الف�صول
الدرا�سية  -املكاتب الإدارية  -الثكنات – و�صاالت
الرتفي���ه  00وغريه���ا م���ن املرافق الت���ي يت�ضمنها
املبن���ى اجلديد لك���ي ي�ستوعب الع���دد احلايل و�أية
�أعداد �إ�ضافية م�ستقب ًال .
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•ت�أهي���ل ال�شرطيات يف جمال الأمن العام والتحريات
من خ�ل�ال �إحلاقهن يف الدورات الت���ي تعقد يف هذا
املجال مبوجب خطة الت�أهيل والتدريب ال�صادرة من
�إدارة التدريب وذلك على ح�سب الإمكانيات .
لنق�ترب �أك�ثر م��ن ال�شرط��ة الن�سائي��ة يف
مو�سيق��ى ال�شرطة ,دعونا نقف مع هذه املقابالت
ال�سريعة ,نبد�أها بالرائد منى الغاوية ,,,
كون���ك م�س�ؤول���ة ع���ن
ال�شرط���ة الن�سائي���ة يف
مو�سيق���ى ال�شرط���ة م���ا هي
ال�صعوب���ات التي تواجهينها
يف عملك ؟
ينقــــــ�س��م العـــــــمل
كم�س�ؤول��ة عن ال�شرطة
الن�سائـــــــــي��ة يف �إدارة
مو�سيق��ى ال�شرط��ة �إىل
ق�سمني-:
�إداري وفني
�أو ًال  :فيم���ا يتعلق بالنواح���ي الإدارية بف�ضل الت�أهيل
وااللتحاق يف بالربامج التدريبية املخ�ص�صة لإدارة القوة
الب�شرية ،ومعرفة احتياجاتها ف�إن ال�صعوبات تبدو �ضئيلة
هذا �أن وجدت .
ثاني��� ًا  :مبا �أن العمل يف �إدارة مو�سيقى ال�شرطة عمل
تخ�ص�صي ف����إن امل�شرف على ال�شرط���ة الن�سائية يحتاج
�إىل معرف���ة امل�صطلح���ات املو�سيقي���ة والآالت املو�سيقي���ة
امل�ستخدمة يف الفرقة املو�سيقية .
وبعدها التقينا بالوكيل
ملياء البو�سعيدية وحتدثت
عن �أ�سباب ان�ضمامها لإدارة
مو�سيق��ى ال�شرط��ة ,حي��ث
قال��ت :ان�ضمم���ت ملو�سيقى
ال�شرط���ة لأنه���ا تعت�ب�ر �أول
فرق���ة مو�سيقي���ة ع�سكري���ة
ن�سائي���ة يف �سلطن���ة ُعمان ,
و تلع���ب دور ًا كب�ي�ر ًا يف ن�شر
الثقاف���ة املو�سيقية الع�سكرية من خالل الدور املكلف بها،
التي ت�ؤديه من خالل املقطوعات املو�سيقية الع�سكرية التي

من �ش�أنها ت�ساهم يف رف���ع معنوية امل�شاركني يف العرو�ض
الع�سكري���ة والتي م���ن خاللها تقود خمتل���ف العرو�ض يف
الأعياد الوطنية املختلفة واملنا�سبات ,ولأنها تعترب واجهة
جه���از ال�شرطة يف التقدم الذي و�ص���ل �إليه ,حيث �أثبتت
ال�شرطي���ة �أن لها القدرة على النج���اح يف جميع املجاالت
املكلف���ة لها مهما كانت خمتلف���ة �أو جديدة على اجلهاز ،
وه���ذا يدل على قدرتها يف خدم���ة الوطن ب�شتى املجاالت
و�إظهار دورها الفعال يف خمتلف امليادين.
�أما الرقيب �أول موزة
الزعابي��ة فق��د قال��ت:
يف البداي���ة �أتق���دم بال�شك���ر
والعرف���ان وال���والء للقائ���د
الأعل���ى ـ حفظ���ه اهلل ورع���اه ـ
عل���ى كل م���ا قدمه م���ن دعم
وت�أهيل و�صق���ل للفرقة الذي
ن�شع���ر ون�ست�شع���ر ب���ه دائما،
وال�شك���ر مو�ص���ول ملع���ايل
الفريق املفت����ش العام لل�شرطة واجلم���ارك وكل ال�ضباط
واملدربني وامل�س�ؤولني يف �إدارة مو�سيقى ال�شرطة.
حيث كان���ت �أول م�شاركة يل يف ع���ام 2005م التي مت
فيها تد�ش�ي�ن �أول فرق���ة ن�سائية ع�سكري���ة ب�أوامر �سامية
�أثناء احتفاالت البالد بالعيد الوطني اخلام�س والثالثون
املجيد (عر�ض التاتو) حتت رعايته ال�سامية ـ حفظه اهلل
ورع���اه ـ وقد �شعرت بالفخر واالعت���زاز وانتابني �إح�سا�س

عميق بال�سع���ادة ,وفرحة كبرية تنبع م���ن �شغاف القلب,
و�س���رور يفي�ض ليغم���ر اجلميع �أثناء عزفن���ا للمقطوعات
الوطني���ة الت���ي تبعث فين���ا روح املثاب���رة والإ�ص���رار على
موا�صل���ة خطى امل�سرية الظاف���رة ل ُعماننا احلبيبة ,والتي
واكبه���ا �إ�ش���راق ال�شم�س يف ذلك اليوم وه���ي تر�سل عرب
خيوطه���ا ن���ور املقدم امليم���ون ل�صان���ع املجد م���ن خالل
ملحمة البناء والتنمية وعلى ما �أوالنا به جاللة ال�سلطان
من ثقه وم�س�ؤولية..
يف خت���ام جولتن���ا املو�سيقي���ة هذه  ,ميكنن���ا القول �أن
ت�شكي���ل مو�سيقى ال�شرطة الن�سائية يع���د �أحد �أهم و�أبرز
الت�شكي�ل�ات يف الأجهزة الع�سكرية والأمنية ,وتعد �شرطة
ُعمان ال�سلطانية من الأجهزة ال�سباقة يف املنطقة العربية
الت���ي �أدخلت املر�أة فك�سبت بذلك ق�صب الريادة لت�صبح
وجه ًة لل���دول املج���اورة لال�ستفادة م���ن خرباتها  ،وحتى
ت�ستم���ر الإجادة واملحافظة على الري���ادة ي�ؤمن القائمون
يف �إدارة مو�سيق���ى ال�شرط���ة ب�أهمي���ة التطوير والتحديث
ا�ستلهام��� ًا من نهج القي���ادة املوقرة وتطلعاته���ا ,وتراهم
�سباق���ون القتن���اء كل ما ه���و جديد يف املج���ال املو�سيقي
الرح���ب ويف توا�صل دائم مع الدول املتقدمة يف املو�سيقى
الع�سكرية والأجهزة امل�ستخدمة والتطور العلمي لديهم يف
هذا املجال �إ�ضافة �إىل تبادل اخلربات واملعارف..
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مقال

الرائد/عزيز بن را�شد احلديدي
مكتب املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك
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    االخ��ت��زال � shorthandأ�سلوب كتابة �سريعة يعتمد على
الرموز �أو املخت�صرات ب��د ًال من احل��روف �أو الكلمات �أو اجلمل،
وتكون كتابته من الي�سار �إىل اليمني ولو باللغة العربية .وقد ُع ِرف
االختزال ب�أ�سماء كثرية منها :الكتابة املختزلة (كتابة متال�صقة
�أو �ضيقة) والكتابة الناعمة والكتابة الق�صرية .وي�ستطيع الكاتب
تدوين ما يريد وا�ستدراك كل ما يقال لل�سرعة التي توفرها
الكتابة املختزلة .وا�ستعمل االختزال و�سيلة ثقافية� ،إذ ا�ستعمله
بع�ض الأدب��اء يف كتابة م�ؤلفاتهم ،ومن ه�ؤالء جورج برنارد�شو
(و�صموئيل بيب�س)  .Samuel Pepysوي�ستعمل اليوم ،وال�سيما يف
الدول ال�صناعية ،يف جمال املعامالت التجارية وال�صناعية ويف
الإعالن واالجتماعات الر�سمية وال�سرية .

الأ�سا�س والتطور

لقد كان االخت���زال  ،لقرون خلت ،يعتمد على النظام
الإمالئي وال�صوتي ورم���وز ًا اعتباطية مثل دائرة �صغرية
حتيط بها دائرة كب�ي�رة للتعبري عن عبارة «حول العامل».
وقد ذكر معظم امل�ؤرخ�ي�ن �أن بداية ن�ش�أة االختزال كانت
مع امل�ؤرخ الإغريقي زينوف���ون  Xenophonالذي ا�ستخدم
نظام��� ًا �إغريقي��� ًا قدمي��� ًا يف تدوي���ن �س�ي�رة �سق���راط ،ثم
ا�س ُتخ���دم االخت���زال عل���ى نح���و وا�س���ع يف الإمرباطورية
الروماني���ة .وكان تريو  Tiroالعبد املعت���ق و�أحد �أهل بيت
(�شي�ش���رون  )Ciceroقد و�ضع �أول نظام التيني لالختزال
يف ع���ام 63ق.م ُع���رف با�سم «�إ�شارات ت�ي�رو» ،وبقي هذا
النظ���ام قي���د اال�ستعمال نح���و �ألف �سنة ،كم���ا و�ضع تريو
معجم ًا لالختزال .ومن الذين ا�ستعملوا االختزال �أ�سلوب
كتابة الإمرباط���ور تيتو�س  Titusويوليو����س قي�صر Julius
 Caesarوعدد من الأ�ساقفة.
بي���د �أن االختزال �صار ،مع بداي���ة الع�صور الو�سطى،
مقرتن��� ًا بال�سح���ر والعراف���ة وفق���د �أهميت���ه ،ومل يتجدد
االهتم���ام به �إال مع بداي���ة القرن اخلام�س ع�شر حني ُعرث
على معجم �إ�ش���ارات �شي�شرون و�سف���ر املزامري املكتوبني
ب�أ�سلوب «�إ�شارات تريو» .وقد ت�أثر تيموثي برايت Timothy
 Brightبهذا الأ�سلوب بع�ض ال�شيء فو�ضع نظام ًا �إنكليزي ًا
عام 1588م تت�ألف �إ�شاراته من خطوط م�ستقيمة ودوائر
و�أن�صاف دوائر ُعرفت برموز برايت.
ويف الق���رن ال�ساب���ع ع�شر ات�س���ع ا�ستعم���ال االختزال
لتدوين اخلط���ب التي مل يكن بالإم���كان حفظها بطريقة
�أخ���رى فربز �أربعة مبتكرين لأنظم���ة االختزال هم :جون
وي ّلي����س  John Willisال���ذي يع���د �أبا االخت���زال احلديث؛
وتوما����س �شلت���ون  Thomas Sheltonال���ذي ظه���ر نظام���ه
يف مذك���رات �صموئي���ل بيب�س؛ جرميايا ريت����ش Jeremiah
 Richال���ذي عمم هذا الفن و�أعطاه �شهرة عن طريق ن�شر
املزام�ي�ر والعهد الق���دمي م�ستخدم ًا �أ�سلوب���ه االختزايل؛
مي�س���ن  William Masonال���ذي ا�ستخ���دم �أ�سلوبه
وولي���م ُ
لتدوي���ن الأنا�شيد الديني���ة ولرتجمة الكت���اب املقد�س يف
ال�سنني التي تلت ع�صر النه�ضة.

ث���م ابتكرت يف العق���ود الالحقة �أنظمة �أخ���رى �إال �أن
معظمه���ا كان ق�صري الأم���د ،وكان النظام ال���ذي ابتكره
�صموئي���ل تايل���ر  Samuel Taylorع���ام 1786م �أكرثه���ا
جناح��� ًا .وق���د اعتم���د �أ�سل���وب تايل���ر يف كل م���ن اللغات
الفرن�سي���ة والإ�سبانية والربتغالي���ة والإيطالية وال�سويدية
والأملانية والهنغارية وغريها.
ويف �أثن���اء الث���ورة ال�صناعي���ة ب���رزت احلاج���ة �إىل
االختزال وكتَّابه يف الأعمال التجارية وغريها.

الشكل ()1

ومب���ا �أن �أنظم���ة االخت���زال الهند�سي���ة امل�ستخدم���ة
حينذاك كانت حتتاج �إىل درجة عالية من الثقافة ف� ً
ضال
عن التدريب الطوي���ل كان البد من ابتكار نظام بديل
�أ�سهل مل���ن يريد تعلمه وا�ستخدام���ه ،لذلك تخلى الأملاين
غابل�سربغ���ر 1789( Gablesbergerم1849-م) ع���ن
الأ�ساليب الهند�سية وط ّور نظام ًا ب�سيط ًا بخطوط مت�صلة.
وقد اعتمد نظامه امل�سمى «فن الإ�شارة الكالمية» speech-
 sign artعل���ى احلروف الالتينية ،وات�سم بالدقة والإتقان
وجم���ال اخلطوط ،كما الق���ى جناح ًا وا�سع��� ًا ،وانت�شر يف
�سوي�سرة والنم�س���ة وا�سكندينافية وفنلندة ورو�سية ،وكان
لب�ساطت���ه �أثره���ا يف �سهولة ترجمت���ه �إىل اللغات الأخرى
ال�شكل (. )1

�أنظمة الرموز احلديثة

و�ضع �إ�سحق بيت َمن 1813( Isaac Pitmanم1897-م)
نظام ًا خا�ص ًا لالختزال يدمج الكتابة بال�صوت ،كما تبنى
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املب���د�أ ذات���ه يف ر�سم الأ�ص���وات الكالمي���ة ،ون�شر نظامه
ع���ام  1837و�أطلق علي���ه «الكتابة ال�صوتي���ة االختزالية»
 .stenographic sound- handوي�شم���ل ه���ذا النظ���ام 25
�صامت��� ًا �أحادي��� ًا و� 24صامت ًا ثنائي��� ًا و� 16صائت ًا ،وقد ُرمز
�إىل الأ�ص���وات املت�صلة ب�إ�شارات مت�شابه���ة كما ا�ستخدم
التظلي���ل حل���ذف العالم���ات ،وا�ستخدم���ت الإ�ش���ارات
الق�ص�ي�رة للداللة عل���ى الأ�صوات الق�ص�ي�رة والعالمات
املفردة للدالل���ة على ال�صوامت .ويف ع���ام 1852م �أدخل
ِب���ن بيتمن � ،Benn Pitmanشقيق �إ�سحق ،هذا النظام �إىل
�أمريك���ة و�أجريت عليه تعديالت طفيف���ة ف�صار الأ�سلوب
امل�ستخ���دم عل���ى نحو وا�س���ع يف الواليات املتح���دة وكندا.
�إ�ضاف���ة �إىل ذلك دخل اخت���زال بيتمن �إىل كل من اللغات
العربي���ة والإفريقي���ة والأرمني���ة والهولندي���ة والفرن�سي���ة
والأملاني���ة والعربي���ة والهندي���ة والإيطالي���ة والياباني���ة
والفار�سية والإ�سبانية ولغات �أخرى (ال�شكل.)2

وكان غ���رغ يف الثامن���ة ع�ش���رة ح�ي�ن ابتك���ر نظام���ه
اخلا����ص ،ويف احلادي���ة والع�شرين حني ن�ش���ره يف كرا�س
بعن���وان «االخت���زال ال�صوتي ذو الر�س���م اخلفيف» light-
1888( line phonographyم) .وات�س���م نظ���ام اخت���زال
غرغ بالإ�شارات املنحني���ة والدوائر والعقفات واحللقات،
وباالعتم���اد على عالم���ات احلذف وعلى مي�ل�ان الكتابة
العادية ،وات�سمت �إ�شاراته باخلطوط املنحنية ،كما �أُزيلت
الزواي���ا املنفرج���ة بو�ساط���ة الدم���ج الطبيع���ي لل�سطور،
ُ
و�ض ّم���ت احل���روف ال�صوتي���ة ،و�أُلغي التظلي���ل و�أ�صبحت
خط���وط الكتاب���ة م�ستقيمة .وه���ذا النظ���ام ُيد َر�س اليوم
يف نح���و  %90من مدار����س الواليات املتح���دة التي تد ّر�س

الشكل ()2

در����س ج���ون روب���رت ْغ ِ���رغ
(1867م1948-م) ،ال���ذي ُف�ت�ن باالخت���زال� ،أ�سل ـ ــ���وب
بيتم���ن باالعتم���اد على نف�سه ،بيد �أن���ه مل ُيعجب مبظهره
وظالل���ه ومب���د�أ حت ــديد املوقـ ـ���ع للتعبري ع���ن احل ــروف
ال�صوتيـ ـ ـ���ة املحذوفة �أي كتابة كلمة فوق �سطر الكتابة �أو
علي���ه �أو حتته  .ثم قر�أ تاريخ االخت���زال كما كتبه توما�س
�أندر�س���ن  Thomas Andersonال���ذي �ص ّن���ف يف كتاب���ه
�أ�سا�سيات نظام االختزال اجليد م�ؤكد ًا �أنها غري موجودة
يف �أي �أ�سلوب اختزايل م�ستعم���ل ،وهذه الأ�سا�سيات التي
غرغ تت�ضمن :رموز ًا م�ستقلة
تركت انطباع ًا قوي ًا يف نف�س ِ
لل�صوائت  vowelsولل�صوامت  ،consonantsوكتابة جميع
الرم���وز ب�سماكة واح���دة ،وكتابة الرم���وز كلها على �سطر
واحد ،وقواعد خمت�صرات قليلة وثابتة .
John Robert Gregg
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االخت���زال ،وينت�شر �أي�ض��� ًا يف كندا واجل���زر الربيطانية.
وق���د ُطبع اختزال غ���رغ باللغ���ات الإنكليزي���ة والفرن�سية
والإ�سباني���ة والربتغالي���ة �إ�ضاف���ة �إىل اللغ���ات العربي���ة
والرو�سي���ة والإيطالي���ة والياباني���ة وال�صيني���ة والبولندية
ولغات �أخرى.
�شتولت�سه -
�أما النظ���ام الأملاين الب���ارز فهو �أ�سل���وب
ِ
�ش���ري  Stolze- Scheryال���ذي يجم���ع بني �أ�سلوب���ي فيلهلم
�شتولت�س���ه  Wilhelm Stolzeوفردنان���د �ش���ري Ferdinand
ِ
 .Scheryوق���د دخ���ل ه���ذا النظ���ام لغات �أخ���رى مبا فيها
الدمنركي���ة والهولندية والإنكليزية والفرن�سية والإيطالية
والرنوجية والبولندية والرو�سية والإ�سبانية.

�أنظمة الكتابة العادية املخت�صرة احلديثة

ابتك���رت �إ َّم���ا ديرب���ون  Emma Dearbonاملدِّ ر�س���ة يف
جامع���ة كولومبية نظام اختزال الكتاب ـ ـ���ة ال�سريعة نحـ ــو
ع���ام 1924م ،وهو �أ�سل���وب يعتمد عل���ى ا�ستعمال حروف
الهج���اء وعالمات الرتقيم املعروف���ة يف متثيل الأ�صوات.
ويف �أ�سل���وب الكتاب���ة ال�سريع���ة ميك���ن كتاب���ة �أك�ث�ر م���ن
( )20000كلمة با�ستعم���ال ( )60قاعدة وقرابة ()100
�شكل موجز وخمت�صرات قيا�سية .
�    أم���ا اختزال هجائي���ة فورك�ن�ر  Forknerفقد ظهر
يف �سن���ة 1952م يف الواليات املتح���دة .وقد �أم�ضى م�ؤلف
هذا الأ�سل���وب ،هامدن فوركرن  ،Hamden Forknerع�شر

�أما �أ�سل���وب اخت���زال «الكتابة ال�ضيق���ة»
امل�سمى « »ABCفهو نظام �صوتي ي�ستخدم ،فقط ،الكتابة
العادي���ة وعالم���ات الرتقيم ال�شائعة .وق���د ظهر يف لندن
ع���ام 1607م ث���م راجع���ه مانويل كل���ود �أفان�سين���ا M. C.
 Avancenaال���ذي �أ�ص���در طبعة جديدة يف ع���ام 1950م.
وه���ذا الأ�سلوب يحوي � 24ش���ك ًال خمت�صر ًا يجب حفظها
يف الذاكرة مثل « »akللداللة على « »acknowledgeو «»bz
للداللة على كلمة «.»business
stenoscript

اختزال الآلة

�صار �أ�سل���وب ت�سجيل الكالم بو�ساط���ة الآالت �أ�سلوب ًا
عملي��� ًا على امل�ستوى التجاري نحو عام 1906م حني ابتكر
كات���ب االخت���زال الأمريك���ي و ُرد �ستون �إيرالن���د Ward S.
� Irelandآل���ة االخت���زال الطابع���ة .stenotype machine
ت�ستعم���ل �آالت االختزال اليوم يف املكاتب �إىل حد ما ،بيد
�أنها �أ�سا�سية يف امل�ؤمترات واملحاكم.

االختزال عند العرب

�سن���وات يف البحث قبل �إ�صدار الطبع���ة اجلديدة للنظام
اجلديد ال���ذي ي�ؤلف بني احل���روف التقليدية وعدة رموز
للحروف والأ�صوات التي ت�صعب كتابتها .و ُيد ّر�س �أ�سلوب
فورك�ن�ر الي���وم يف املدار����س الثانوي���ة وكلي���ات الأعم���ال
التجارية يف الواليات املتحدة.
وثم���ة �أ�سل���وب �أمريكي �آخ���ر ي�سمى «الكتاب���ة ب�سرعة
فائق���ة»  hy- speed longhandظهر يف عام 1932م  ،ومن
مبادئ هذا الأ�سلوب حذف ال�صوامت ومعظم ال�صوائت
وا�ستعم���ال ح���روف �أو �أرقام �أو عالم���ات وحروف مركبة
بد ًال منها.

مل يذك���ر امل�ؤرخون �شيئ ًا عن معرفة العرب باالختزال
با�ستثن���اء م���ا ذك���ره اب���ن الن���دمي يف كتاب���ه «الفهر�ست»
ال���ذي �ص ّنفه �سن���ة 377هـ ،يف معر�ض حديث���ه عن �أقالم
اليوناني�ي�ن« :وله���م قل���م يع���رف بال�سامي���ا وال نظ�ي�ر له
عندنا ف�إن احل���رف الواحد منه يحي���ط باملعاين الكثرية
ويجم���ع ع���دة كلمات ...وه���ذا القلم يتعلم���ه امللوك وج ّلة
الكت���اب ومينع منه �سائ���ر النا�س جلاللت���ه ...جاءنا من
بعلب���ك يف �سنة ثمان و�أربعني رجل متط ّبب زعم �أنه يكتب
بال�ساميا فجربنا عليه ما قاله ف�أ�صبناه� ،إذا تكلمنا بع�شر
كلمات �أ�صغى �إليها ثم كت���ب كلمة ،فا�ستعدناها ف�أعادها
ب�ألفاظنا».
وقب���ل �أن تعرف طرق االختزال احلديثة حاول العرب
اخت�صار بع�ض الكلمات العربية ال�شائعة باال�ستعا�ضة عن
الكلمة بحرف �أو حرفني مثال ذلك:
«اه» انتهى« ،الخ» �إىل �آخره« ،ن» انظر« ،يق» يقال« ،ل»
�أول« ،ج» جم���ع« ،ج���ج» جمع اجلمع�« ،ش» �ش���رح�« ،صلعم»
�صلى اهلل عليه و�سلم�« ،ض» ر�ضي اهلل عنه« ،ر» رحمه اهلل.
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ولع���ل �أق���دم طرائ���ق االخت���زال العرب���ي املعروفة يف
الع�ص���ر احلديث طريقة �سليمان الب�ست���اين التي و�ضعها
ع���ام 1887م  ،وق���د اعتم���د فيها على خم���ارج احلروف
فجع���ل ل���كل حرفني احت���دا يف املخ���رج �شك ًال واح���د ًا �إال
ال�ص���اد والط���اء ،كم���ا اعتم���د الر�س���م ال�سه���ل للحروف
الأكرث دوران��� ًا يف العربية ،وكان اخل���ط والهالل الركنني
الأ�سا�سي�ي�ن يف بنية هذه الطريقة ُيف ّرق بينهما اجتاههما
وحجمهما وو�صلهما وقطعهما ال�شكل(.)3
الشكل ()5

الشكل ()3

م�ست احلاجة �إىل االخت���زال �أخذت تتواىل
وبع���د �أن ّ
حماوالت يف �أ�ساليب االختزال العربي م�أخوذة يف �أكرثها
م���ن الأ�سالي���ب الغربية ،فظه���ر �أ�سلوب���ا م�صطفى عبده
وال�سي���د وايل ع���ام  1923ثم طريق���ة حممد حممد �سامل
عام 1941م فطريقة ف�ؤاد واكد عام 1947م (ال�شكل،)4
والطريقتان الأخريتان �أكرث انت�شار ًا من غريهما.

الشكل ()4

�أم���ا ا�سكندر لوقا فقد عر����ض يف كتابه عن االختزال
طريق���ة مب�سط���ة لتعل���م االخت���زال ،اعتم���د فيه���ا عل���ى
املقدمات التمهيدية الثالث التي جاءت يف كتب االختزال
لإ�سحق بيتمن وحمم���د حممد �سامل وف�ؤاد واكد .وت�شتمل
طريقت���ه على � 18صوت��� ًا رئي�سي ًا �أو حرف��� ًا �أبجدي ًا ،وف ّرق
فيها بني ثالثة �أنواع م���ن الأ�صوات امل�ستقيمة وامل�ستديرة
واملنحنية ال�شكل (. )5
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و كت���اب �إ�سكن���در لوق���ا ( الإخت���زال العرب���ى  -ف���ن
االخت���زال) ال�ص���ادر ع���ن دار �أطل����س بدم�شق م���ن �أروع
الكت���ب عن ه���ذا الف���ن  .و للأ�س���ف ال جتد الي���وم ن�سخا
من ه���ذا الكتاب مطلق���ا  ..و كان فن االخت���زال ي�ستعمل
ف���ى امل�صالح احلكومية و املرا�س�ل�ات الإدارية  ..فنتمنى
على م�سئوىل هيئة الكتاب و مكتبة الأ�سرة مب�صر �أن تعيد
طباعة هذا الكتاب القيم الن���ادر  ..من �أ�سو�أ الأحا�سي�س
�أن تقتن���ى كتابا ثم تفق���ده و تكت�شف �أنه نادر و ال ت�ستطيع
تعوي�ض���ه فى بالد هى �إىل ال�سج���ن ذى الأ�سوار �أقرب  ،و
الكتب القيمة فيها نادرة و منعدمة و �شحيحة يتم تهريبها
كاحل�شي�ش من خارج البالد لو كنت متلك قريبا �أو �صديقا
حميم���ا ي�أتيك من ال�شام بالكن���وز الثقافية التى تريد من
كاف���كا �إىل لطي���ف �أن�سى �إىل ونو�س �إىل مع���راج نامة �إىل
م�سرحيات ال�شرقاوى االختزال .

املراجع :
ت

الكتاب

امل�ؤلف

1

الفهر�ست

ابن الندمي

2

االختزال العربى ودليل الكتابة ال�سريعة

ابراهيم ح�سن خليفة

3

االختزال العربى

�سامل بتمان

4

�أحدث طريقة الختزال الكتابة العربية اختزال واكد

ف�ؤاد واكد

بانوراما

التجمهر عند وقــوع

الحوادث المروريـة  . .خطر

الرائد/خمي�س بن علي البطا�شي
الإدارة العامة للمرور

قب���ل ع���دة �أي���ام وق���ع ح���ادث م���روري ب�سي���ط يف �إحدى
حمافظ���ات ال�سلطن���ة نت���ج عن���ه �إ�صاب���ة �سائق���ي املركب���ات
ب�إ�صاب���ات طفيف���ة وت�ض���ررت مركباتهم���ا ب�أ�ض���را ٍر ب�سيطة،
ولك���ن عن���د وق���وع احل���ادث مبا�ش���رة جتم���ع ع���د ٌد كبري من
الأ�شخا����ص مل�شاهدت���ه ،وتوقف���ت الكثري م���ن املركبات على
ر�صي���ف الطريق ،حي���ث وقع احلادث عل���ى منحنى بحيث �أن
�سائق���ي املركب���ات القادمني ال يرون احل���ادث الواقع �أمامهم
 ،وب���د ًال م���ن �أن ي�سارع �أط���راف احلادث ب�إخ���راج مركباتهم
منحى �آخر
خارج الطريق كون �أن احلادث ب�سيط ًا �أخذ الأمر ً
و�أن�شغ���ل الأ�شخا����ص املتجمهرين على املركبت�ي�ن يف حماولة
معرفة كيفية وقوع احلادث ،ومناق�شة الأ�ضرار الب�سيطة التي
وقعت على املركبتني ،ليت�صادف يف الوقت نف�سه قدوم �سائق
�شاحن���ة يف ذلك الطري���ق ويفاج����أ بتوقف احلرك���ة املرورية
�أمام���ه ووجود بع����ض الأ�شخا����ص يف و�سط الطري���ق ،ونظر ًا

�إىل ق���رب امل�سافة مل ي�ستطع �أن يوقف ال�شاحنة �أو �أن يتفادى
الأ�شخا�ص واملركبات املتوقفة مبنت�صف الطريق فما كان منه
�إال �أن �إ�صط���دم بهما وحت���ول احلادث امل���روري الب�سيط �إىل
حادث مروري كبري ومروع نتج عنه وفيات و�إ�صابات خمتلفة.
ه���ذه �صور ٌة واحدة ل�صو ٍر كث�ي�ر ٍة �أ�صبحنا ن�شاهدها عند
وق���وع ح���ادث م���روري ،و�أ�صبح بديهي��� ًا �أننا عن���د م�شاهدتنا
جتمهر لأ�شخا�ص يف الطريق ف�إن ذلك يدل على وجود حادث
م���روري قبل م�شاهدتن���ا للحادث ،وما �أن ي���رى بع�ض �سائقي
املركب���ات �أ�شخا�ص ًا يتجمع���ون و�سيارات متوقف���ة �إال ويدرك
�أن هن���اك �أمر ًا قد وقع في�س���ارع لإيقاف مركبته على ر�صيف
الطريق ،وق���د ي�ضطر بع�ضهم �إىل قطع ال�شارع ليعرب لل�شارع
الآخر الذي وقع فيه احلادث معر�ض ًا نف�سه للخطر.
وال نب ـ ــال���غ �إذا قلنا ب�أن الأمر بات ي�شكل ظاهر ًة وا�ضحة
وب���ات ي�ش ـ ـ ـ���كل هاج�س��� ًا ي����ؤرق اجلـ ـه���ات املعني���ة مبو�ضوع
ال�سالمة املرورية .

فالتجـــــمه��ر �سل��وك غ�ير ح�ض��اري ،ويعر�ض
حياة املتجمهري��ن للخطر ،ويعرقل حركة املرور
وي�صعب عمل رجال ال�شرطة ،ويعطل عمل رجال
ّ
الإ�سع��اف والإنق��اذ وبالت��ايل يزي��د م��ن حج��م
املخاطر.
وم���ا نود �أن ن�ؤكد عليه هنا ب�أننا يف الوقت الذي نقدر فيه
دور املواطن واملقيم ومبادرته يف تقدمي العون وامل�ساعدة عند
وقوع احلادث املروري �إال �أن ذلك يجب �أن يكون ب�شكل منظم
ويراعي قواعد ال�سالمة املرورية ،من خالل �إيقاف املركبة يف
مكان �آمن وم�سارعة �إبالغ مركز عمليات ال�شرطة و�إخطارهم
مب���كان وقوع احل���ادث ودرج���ة اخل�سائر الب�شري���ة �إن �أمكن،
و�إف�ساح املج���ال لرجال ال�شرطة والإ�سع���اف  -عند و�صولهم
 لأداء عمله���م حت���ى ال يت�سبب التجمهر وح���ب الإطالع �إىلعرقلة ه���ذه اجلهود ،وعرقلة �سرعة �إنقاذ امل�صابني وبالتايل
م�ضاعفة �أ�ضرار احلادث .

�أكتوبر 2013م  -العدد 135

39

قضايا

من �أر�شيف البحث اجلنائي الفني

بدل أن يحمل لطفله الحلوى ..

حمل إليه الموت ..

�إ�ست�شاري فني جنائي/
بنداري بن �أحمد البنداري
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ع��اد الأب �إىل منزل��ه ب�سيارت��ه وقابله طفله
ال�صغ�ير فرح ًا بعودت��ه « و بد ًال من �أن يحمل معه
الهدايا واحللوى حمل �إليه املوت »؛ �أعطاه م�سد�سه
وطل��ب �إليه �أن ي�سلمه �إىل �أمه وبعد حلظات �سمع
�صوت �إطالق و ُفوج��ئ بطفله ذى ال�سنوات الأربع
جث��ة هامدة على �أر�ضية غرفة النوم فقام بنقله
م�سرعا �إىل امل�ست�شفى .
هذا هو م�ضم��ون البالغ الذي و�صل �إىل �ضابط
مرك��ز ال�شرط��ة و�ضاب��ط البح��ث اجلنائي حيث
انتقال بعدها م��ع فريق م�سرح اجلرمية �إىل مكان
احلادث لإجراء التحقيق …

�أجرى فريق امل�سرح املعاينة
الفني��ة ورف��ع �أ�شي��اء وعينات
و�أر�سلت �إىل املخترب اجلنائي

•وقع احل���ادث مبنزل �أ�سرة
الطفل املتوفى .
•كان الطفل قبل نقله �إىل امل�ست�شفى ح�سب �إفادة ذويه
عل���ى �أر�ضية الغرف���ة بالقرب م���ن �سريرخ�شبي ،وقد
ُلوح���ظ على م�ساف���ة � 90سم م���ن ال�سرير وج���ود �أثر
احت���كاك ج�سم �صلب على �أر�ضي���ة الغرفة كما لوحظ
وج���ود  4موا�ض���ع احت���كاكات منف�صل���ة بخ�ش���ب لوح
ال�سرير من �أ�سفل تقع على نف�س امل�سار.
وعرث على
• ُع�ث�ر عل���ى مقذوف ن���اري �أ�سف���ل ال�سري���ر ُ
م�ساف���ة � 130س���م من املو�ض���ع الذي كان���ت توجد به
جثة الطفل قبل نقل���ه �إىل امل�ست�شفى على �سالح ناري
م���ن نوع (ريفولفر) ب�أعل���ى دوالب املالب�س ،كما وجد
ظرف فارغ م�ستقر ًا ب�إ�سطوانة الريفولفر.
•مت رف���ع م�سح���ات م���ن موا�ض���ع احت���كاكات اجل�س���م
ال�صلب على �أر�ضية الغرفة وبخ�شب ال�سرير.
•مناظ���رة الطف���ل املتوفى تب�ي�ن �أنه يرت���دي (قمي�ص
وبنطال ق�صري) ومل يالحظ على املالب�س �أية مظاهر
للعن���ف ،طول الطف���ل � 90س���م تقريبا وط���ول ذراعه
� 40س���م تقريبا ،وق���د لوحظ وجود ج���رح بر�أ�سه من
الأمام يف مو�ضع يلي اجلبهة (فتحة دخول املقذوف)
وج���رح �آخر ب�أعلى م�ؤخرة الر�أ�س قليال (فتحة خروج
املق���ذوف) ،مت �أخذ م�سحات م���ن يدي الطفل املتوفى
ومن حواف اجلرح (فتحة الدخول).
•�أُخذت �صور فوتوغرافية ملكان احلادث وجلثة الطفل،
و�أ�ص���در االدعاء الع���ام مذكرة ح���ول الواقعة ت�ضمنت
طلب القيام بالآتي:
•فح����ص امل�سحات املرفوع���ة من مكان احل���ادث ومن

ي���دي الطفل املتوف���ى لبيان ما �إذا كان���ت حتتوي على
�آثار لبارود حمرتق خملفات �إطالق.
• فح����ص ال�س�ل�اح الن���اري (الريفولفر) لبي���ان مدى
�صالحيته لال�ستخدام وفيما �إذا كان هو امل�ستخدم يف
�إطالق الطلقة النارية الناجت عنها املقذوف والظرف
الفارغ اللذين عرث عليهما مبكان احلادث.
•التقييم الفن���ي للحادث لبيان فيم���ا �إذا كان احلادث
ق���د وقع بالك ـ ــيفي���ة التي �أبداها وال���د الطفل املتوفى
يف �أق ــوال���ه �أمام �ضابـ ـ���ط التح ــقيق ث���م �أمام ممثل
االدعاء العام.
و ب�إجراء الفحو�ص الفنية واملخربية للأ�شياء
والعين��ات املرفوع��ة م��ن م��كان احل��ادث وق��راءة
وحتليل ال�صور الفوتوغرافية ات�ضح الآتي:
�أوال :فح�ص امل�سحات
ات�ض���ح م���ن خ�ل�ال �إج���راء الفحو����ص املخربي���ة على
امل�سح���ات املرفوع���ة من مكان احلادث ،وم���ن يدي الطفل
املتوفى الآتي:
1 .1وج���ود �آثار لبارود حم�ت�رق (خملفات �إطالق) يف
امل�سحات املرفوعة من �آر�ضية الغرفة.
2 .2وج���ود �آث���ار لبارود حم�ت�رق (خملف���ات �إطالق)
مبوا�ض���ع اال�صط���دام الأربع���ة بالل���وح اخل�شب���ي
لل�سرير من �أ�سفل.
3 .3وج���ود �آث���ار لبارود حم�ت�رق (خملف���ات �إطالق)
بجرح ر�أ�س الطفل من الأمام (فتحة الدخول)
4 .4عدم وجود �آثار لبارود حمرتق (متخلفات �إطالق)
يف امل�سحات املرفوعة من يدي الطفل املتوفى.
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ثانيا :فح�ص ال�سالح الناري “ الريفولفر”
ريفولف���ر من عي���ار � 0٫38أج���زا�ؤه كامل���ة ومبا�سورته
خطوط مياذيب (�ش�شخ���ان) ،مل ويالحظ على الريفولفر
�أية تلوث���ات �أو بقع دموية �أو �شع���ر �أو �أن�سجة ،وقد ثبت من
الفحو�ص املخربية مل�سحات من ما�سورته وجود �آثار لبارود
حمرتق (متخلفات �إطالق).
ثالث ًا :فح�ص املقذوف الناري
ُلوحظ عن���د فح�ص مقذوف لطلقة نارية م���ن عي ـ ـ ــار
 0 , 38من نف�س عيار الريفولفر ُلوحظ وجود تلوثات دموية
وعين���ات طفيفة من اخل�شب عالقة ب���ه  ،كما ُلوحظ وجود
تطبي���ق مبقدمته وك���ذا على �أحد جوانب���ه نتيجة ا�صطدام
املق���ذوف بزاوي���ة مي���ل بج�س���م �صل���ب “�أر�ضي���ة الغرف���ة
وبخ�ش���ب ال�سري���ر ” نتج عنه ت�أثر بع����ض خطوط مياذيب
(�ش�شخان) ما�سورة ال�سالح الن���اري امل�ستخدم يف �إطالق
طلقته واملنطبعة على ج�سم املقذوف . .
رابع ًا :فح�ص الظرف الفارغ
ُوج���د ظرف فارغ لطلق���ة نارية من عيار (0 , 38من
نف����س عيار الريفولفر واملقذوف) منطبع على قاعدته �آثار
الأجزاء امليكانيكية للريفولفر امل�ستخدم يف �إطالق طلقته.
خام�س ًا:
ات�ض���ح ب�إجراء الفحو�ص واملقارن���ات الفنية بني الآثار
املنطبعة على ج�سم املقذوف (خطوط ال�ش�شخان) والآثار
املنطبع���ة على قاعدة الظرف الفارغ وب�ي�ن الآثار املنطبعة
عل���ى املقذوف���ات وقواعد الأظ���رف الفارغ���ة الناجتة عن
جتارب �إط�ل�اق الريفولف���ر باملخترب ،التوافق ب�ي�ن الآثار،
مم���ا يدل على �أن الريفولفر (مو�ضوع الفح�ص الفني) هو
امل�ستخدم يف �إط�ل�اق الطلقة النارية الناجت عنها املقذوف
الذي عرث عليه على �أر�ضي���ة الغرفة والظرف الفارغ الذي
وجد ب�إ�سطوانة الريفولفر.
�ساد�س ًا :فح�ص عينات الأخ�شاب
ات�ض���ح �أي�ض��� ًا من خالل �إج���راء الفحو����ص واملقارنات
الفني���ة بني عينات اخل�ش���ب املرفوعة م���ن ج�سم املقذوف
وبني عينات الأخ�شاب املرفوعة من �أربعة موا�ضع منف�صلة
من اللوح اخل�شبي لل�سرير من �أ�سفل ،التماثل بني العينات.
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�سابع ًا :جتارب الإطالق لتحديد امل�سافات
ب�إج���راء جتارب �إطالق الريفولفر باملخترب وذلك من
م�ساف���ات خمتلفة ب���دء ًا بالو�ضع املال�ص���ق �إىل م�سـ ـ ـ ـ ــافة
� 35س���م ( امل�سافات التي حتتمل فر�ضي���ة �أن الطفل �أطلق
على نف�سه املقذوف الناري ) ،وذلك على قطع من القما�ش
مثبت���ة على و�سادة حتتوي عل���ى كمية من القطن امل�ضغوط
ن�سبي ًا متثل تقريب ًا ر�أ�س الطفل املتوفى ،وبدرا�سة وفح�ص
فتح���ات الدخول الناجتة عن التجارب ومقارنتها مع فتحة
الدخول بر�أ�س الطفل املتوفى الحظنا الآتي  :ـ
1 .1احت ـ ـ���راق بح ــ���واف فتح���ات الدخ���ول الناجت���ة عن
جت���ارب الإطالق بامل�سـ ــاف���ات ال�سابقة ( .مل يالحظ
ذل���ك بال�صـ ـ ــ���ور اخلا�ص���ة بفت ـ ــحة الدخ���ول بر�أ�س
الطفل املتوفى).
2 .2انت�شار خملفات الإطالق حول فتحات الدخول (بارود
حم�ت�رق وغري حم�ت�رق) مكون ًا هال���ة بارودية بدائرة
قطره���ا ت�ت�راوح ما ب�ي�ن �6س���م �إىل � 13 ,5سم( .مل
ُيالحظ ذلك بال�صور امللتقطة لر�أ�س الطفل املتوفى)
3 .3االخت�ل�اف يف �ش���كل فتح���ات الدخ���ول الناجت���ة عن
جت���ارب الإط�ل�اق وفت ـ ـح���ة الدخ���ول بر�أ����س الطفل
املُتوفى مم���ا يدل على �أن الإطالق قد مت من م�سافة
�أبع���د من � 35س���م؛ لذلك ن�س ـ ـ ــتبع���د �أن يكون الطفل
املُتوف���ى قد �أطلق عل���ى نف�سه املق���ذوف الناري الذي
�أ�صابه يف ر�أ�سه.
ت�صور كيفية وقوع احلادث
مت و�ضع بع����ض الت�صورات بعد �إجراء الفحو�ص الفنية
واملقارن���ات املجهرية ودرا�سة ال�ص���ور الفوتوغرافية ملكان
احلادث وجلثة الطفل ،لكيفية وقوع احلادث :ـ
الت�صور الأول
قام الطفل املُتوفى بالعبث بالريفولفر فانطلق مقذوف
ن���اري �أ�صاب���ه يف ر�أ�س���ه ،وميك���ن �أن يحدث ذل���ك يف �أحد
الأو�ضاع الآتية :ـ

�أوال :الطفل يف حالة وقوف �أو جلو�س داخل الغرفة
ويفت ـ ــر����ض يف هذه احلال���ة �أن يكون مو�ض���ع الإ�صابة
ب�أي جزء م���ن اجلـ ــ�سم ،ويكون اجت���اه الإطالق من �أ�سفل
�إىل �أعل���ى� ،أو مـ ــن �أعلى اىل �أ�س ـ ــفل ح�سب ات ــجاه وو�ضع
فوهة (الريفولفر).
�إال �أننا ن�ستبعد هذا االحتمال للأ�سباب الآتية- :
فى هاتني احلالتني (يف و�ضع الوقوف �أو اجللو�س) من
املفرت����ض �أن ي�صط���دم املقذوف بعد خروج���ه من م�ؤخرة
ر�أ����س الطفل يف مو�ض���ع بالغرفة يتنا�سب م���ع طول الطفل
يف حال���ة الوق���وف� ،أو يف مو�ض���ع يتنا�سب م���ع ارتفاع جذع
الطفل يف حال���ة اجللو�س ،وهذا مل يثبت يف مكان احلادث
حيث تب�ي�ن �أن املقذوف ا�صطدم ب�أر�ضية الغرفة ثم باللوح
اخل�شب���ي لل�سرير من الأ�سف���ل و يف �أربعة موا�ضع منف�صلة
على خط واحد تقريبا بعد �أن غري املقذوف اجتاهه نتيجة
اال�صط���دام بعر�ض الغرفة ،وي�ؤيد ذل���ك وجود �آثار لبارود
حم�ت�رق بامل�سح���ات املرفوعة م���ن مو�ضع االحت���كاك على
�أر�ضي���ة الغرف���ة  ،ومن موا�ض���ع اال�صط���دام واالحتكاكات
باللوح اخل�شبي لل�سرير من �أ�سفل.
ثاني��ا :الطف��ل يف حال��ة رق��ود عل��ى �أر�ضي��ة
الغرفة وقام بالعبث (بالريفولفر) موجها فوهته
�إىل �أعلى الر�أ�س
مالحظة :1
 .أوزن الريفولف���ر مو�ض���وع الفح����ص الفن���ي ه���و 1
كيلوج���رام تقريب��� ًا ،وق���وة ال�ضغ���ط عل���ى الزناد
للإطالق  57 , 82نيوتن
 .بق���وة ال�ضغط عل���ى الزناد للم�سد�س���ات من �أعرية
خمتلفة م ـ���ن �أمثلة ذلك امل�سد�سات م���ن عي ـ ـ ــار
 0 ,22ـ���ـ  7 ،65ـ���ـ  9مم ق�صري ـ���ـ  9مم طويل ...
واملنت�شر حيازته���ا بالدولة ترتاوح قوة ال�ضغط ما
بني  13 ,34نيوتن �إىل  35 ,58نيوتن بالإ�ضافة اىل
خف���ة وزن كل منهم مقارن���ة بالريفولفر مو�ضوع
الفح�ص الفني ،لذا ي�صعب على طفل بهذا ال�سن
 .ج( � 4سن���وات ) �أن ي�ضغ���ط عل���ى زن���اد الريفولفر
(مو�ضوع الفح�ص الفني) للإطالق.

ورغ���م غراب���ة و�صعوب���ة وقوع ذل���ك ف�إنه م���ن املحتمل
حدوثه �إال �أننا ن�ستبعد هذا االحتمال للأ�سباب التالية :ـ
1ـ مل نالحظ بفتحة دخول املقذوف بالر�أ�س وجود �أية
دالئل ت�شري �إىل مال�صقة فوهة الريفولفر ملو�ضع الإ�صابة.
مالحظة :2
من مميزات الإطالق املال�صق :ـ
 .أفتح���ة الدخ���ول تك���ون كب�ي�رة وذات �ش���كل مميز
(جنمية ال�شكل)
 .باحرتاق بال�شعر املحيط بالفتحة.
 .جاحرتاق وتكدم بحواف اجللد بالفتحة.
2 .2اخرتاق مقذوف به���ذا العيار الكبري � 0 ,38أطلق
م���ن الريفولفر ( مو�ضوع الفح�ص الفني ) لر�أ�س
الطف���ل يف و�ض���ع مال�ص���ق للر�أ�س �أو م���ن م�سافة
قريبة ال تتجاوز طول ذراع الطفل � 40سم تقريب ًا
ف����إن ذل���ك ينتج عن���ه �إ�صابات كبرية ج���د ًا ت�صل
�إىل ك�سور وتناث���ر قطع من عظام اجلمجمة واملخ
(وه���ذه تف���وق الإ�صاب���ة الوا�ضح���ة ب�ص���ور ر�أ�س
الطف���ل املتوفى) ،حيث �أن���ه يف حالة الإطالق من
الو�ض���ع املال�صق يخرتق املق���ذوف ويندفع خلفه
مبا�شرة كمية كبرية من الغازات امل�شتعلة الناجتة
ع���ن احرتاق الب���ارود (امل���ادة القاذف���ة) ،والتي
حتت���وي عليها طلقة من ه���ذا العيار الكبري وينتج
ع���ن هذا متدد يف عظام اجلمجمة وك�سور وتناثر
قطع العظام وال�شظايا ومادة املخ يف �أركان املكان.
3 .3مل نالحظ على الريفولفر �أية تلوثات �أو بقع دموية
�صغرية �أو كبرية ت�شري �إىل تناثر الدماء من الر�أ�س
وتلويثها للريفولفر عقب الإطالق ،وذلك يف حالة
وج���ود الريفولفر بيدي الطف���ل ،مما ن�ستبعد معه
�أن الريفولفر كان بجانب الطفل �أثناء الإطالق.
4 .4مل يثبت بالفحو�ص املخربية للم�سحات التي ُرفعت
م���ن يدي الطفل بعد الوفاة وج���ود �أية �آثار لبارود
حمرتق (خملفات �إطالق) ت�شري �إىل �أنه هو الذي
ا�ستخدم الريفولفر يف الإطالق.
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مت جترب���ة قي���ام �شخ����ص طول���ه � 170س���م مبحاول���ة 3 .3فتح���ة الدخول بالر�أ�س ال تت�شاب���ه مع فتحات الدخول
الناجت���ة عن جتارب �إط�ل�اق الريفولف���ر (باملخترب)
ال�ضغ���ط عل���ى زن���اد الريفولف���ر (مو�ض���وع الفح�ص) من
وذل���ك م���ن م�سافات خمتلف���ة ترتاوح ما ب�ي�ن الو�ضع
�أو�ض���اع خمتلف���ة (الوق���وف ـ���ـ اجللو����س ـ���ـ الرق���ود عل���ى
املال�ص���ق و�إىل م�ساف���ة � 35سم (امل�ساف���ات التي من
الظهر )...وموجها ما�سورة الريفولفر �إىل مو�ضع بالر�أ�س
املمكن �أن يكون الطفل ق���د �أطلق على نف�سه املقذوف
مياثل مو�ضع فتحة الدخول بر�أ�س الطفل املتوفى ،وبقيا�س
الناري الذي �أ�صابه يف ر�أ�سه).
امل�سافة بينهما تبني �أنها � 23سم
(يالح���ظ االخت�ل�اف ب�ي�ن ط���ول ال�شخ����ص القائ���م 4 .4ع���دم وج���ود �أي تلوث���ات �أو بق���ع دموي���ة �أو �شعر على
الريفولف���ر وخا�ص���ة مبقدمت���ه ،مما ي���دل على عدم
بالتجربة وطول ذراعه وطول الطفل املتوفى وطول ذراعه)
وجوده بيدي الطفل وقت الإطالق والإ�صابة.
الت�صور الثاين
بعد ا�ستبعاد الت�صور الأول �أن الطفل �أطلق على نف�سه 5 .5ت�أثر بع����ض خط���وط ال�ش�شخان املنطبع���ة على ج�سم
املق���ذوف ب�سب���ب اال�صط���دام واالحت���كاك ب�أر�ضي���ة
املق���ذوف الناري لأي �سب���ب من الأ�سباب يف ه���ذا املو�ضع
الغرفة ث���م مبوا�ضع خمتلفة بالل���وح اخل�شبي لل�سرير
م���ن الر�أ�س� ،أثن���اء وقوفه �أو جلو�سه �أو رق���وده على الظهر
من الأ�سفل.
عل���ى �أر�ضي���ة الغرفة ف�إننا ن���رى قيام �شخ�ص م���ا ول�سبب
6 .6وج���ود �آث���ار لبارود
م���ا ب�إط�ل�اق مق���ذوف ناري
(خملف���ات
حم�ت�رق
م���ن الريفولف���ر ( مو�ض���وع
�إطالق) بامل�سحة املرفوعة
الفح����ص الفن���ي ) يف اجتاه
الحني��ف
دينــــن��ا
يأمــــــرن��ا
كم��ا
«
م���ن مو�ض���ع اال�صط���دام
ر�أ�س الطفل �أثناء رقوده على
بالمحافظ��ة عل��ى أبنائن��ا » واألم��ر
عل���ى �أر�ضي���ة الغرف���ة،
الظهر عل���ى �أر�ضي���ة الغرفة
وبامل�سح���ات املرفوع���ة
بالق���رب م���ن ال�سري���ر ،مما
الثاني هو إزهاق روح إنسان برئ إبنه.
م���ن �أربعة موا�ض���ع باللوح
�أدى �إىل ا�صط���دام واخرتاق
اخل�شبي لل�سرير من �أ�سفل
املق���ذوف للر�أ�س م���ن الأمام
بالإ�ضافة �إىل وجود �ألياف
وخروجه من م�ؤخرة الر�أ�س،
خ�شبي���ة عالق���ة باملقذوف
ثم ا�صطدامه ب�أر�ضية الغرفة
نتيجة ا�صطدامه بخ�شب ال�سرير بعد تغيري م�ساره.
(بزاوية ميل ) نتج عن ذلك انحراف املقذوف وا�صطدامه
بالل���وح اخل�شبي لل�سرير من �أ�سفل  ،والذي يقع على مقربة
مالحظة :3
من مو�ضع اال�صط���دام بالأر�ضية ويف نف�س م�سار املقذوف
مت عر����ض جوان���ب م���ن الفحو����ص الفني���ة للعين���ات
بعد تغيري �إجتاهه.
والأ�شي���اء املرفوعة من مكان احلادث حتى يعلم القارئ �أن
وي�ؤيد ذلك:
التقييم الفني لأي حادث ال يكون �إال بعد �إجراء العديد من
1 .1ع���دم وجود �آثار لب���ارود حمرتق (خملف���ات �إطالق) الفحو�ص الفنية والتجارب العلمية والعملية.
على امل�سحات املرفوعة من يدي الطفل.
الــر�أي الفنــي
2 .2ع���دم وج���ود مظاه���ر بفتح���ة الدخول مبقدم���ة ر�أ�س
•بعد �إجراء الفحو����ص الفنية للريفولفر واملقذوف
الطف���ل ت�شري �إىل �أن الإط�ل�اق مت يف و�ضع مال�صق �أو
والظ���رف الف���ارغ وللم�سح���ات املرفوع���ة م���ن
من م�سافة قريبة تتنا�سب مع طول ذراعه.
ي���دي الطف���ل املتوف���ى ،وم���ن مو�ض���ع اال�صطدام
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ب�أر�ضية الغرفة التي وق���ع بها احلادث ،ومبوا�ضع يداعب���ه بتوجيه فوهة الريفولفر �إلي���ه كما كان يفعل دائما
اال�صطدام بخ�شب ال�سرير.
ظانا �أنه غ�ي�ر معب�أ بالطلقات �إال �أن���ه فوجئ بخروج طلقة
•وبعد درا�سة ال�ص���ور الفوتوغرافية ملكان احلادث م���ن الريفولفر و�إ�صابة ابنه يف ر�أ�س���ه ،فحمله م�سرعا �إىل
امل�ست�شف���ى مب�ساعدة بع�ض من الأه���ل �إال �أنه لفظ �أنفا�سه
ودرا�سة مو�ضع الإ�صابة بر�أ�س الطفل،
•وم���ن خالل �إجراء جتارب �إط�ل�اق الريفولفر من و�أ�ض���اف �أنه هو الذي و�ض���ع الريفولفر بعد احلادث �أعلى
م�ساف���ات خمتلفة على كمية من القطن امل�ضغوط دوالب املالب�س خ�شية �أن يعبث به �أحد باملنزل.
رغم هذا التربير غري املنطقي الذي قدمه الأب القاتل
ن�سبيا متثل ر�أ�س الطفل املتوفى تقريبا.
•وبعد مناق�ش���ة كل من انتقل ملعاينة مكان احلادث ف���إن ذل��ك ال يعفيه من امل�س�ؤولية القانونية والأه��م هي
امل�س�ؤولية الأخروية فالعقاب ع�سري لأمرين :الأمر الأول
عن مالحظاته �أثناء املعاينة.
�أنه مل يحافظ على ابنه من
•وب�����ع�����د االط���ل���اع
�أي م�ضرة قد ت�صيبه وهو
ع����ل����ى ال���ت���ق���ري���ر
يف هذا العمر «كما ي�أمرنا
ال���ط���ب���ي ل��ل��ط��ف��ل
اإلط�لاق العش��وائي والمقذوف��ات
ديننا احلنيف باملحافظة
امل��ت��وف��ى ال�����ص��ادر
الطائش��ة « فق��د يصاب ش��خص أو
على �أبنائنا» والأمر الثاين
م����ن امل�����س��ت�����ش��ف��ى
أشخاص على بعد عدة كيلومترات
هو �إزهاق روح �إن�سان برئ.
ال����ذي ن��ق��ل �إل��ي��ه��ا
من موضع اإلطالق دون أي قصد .
وعلى تقرير الطب
ك���ل���م���ة �إىل �إخ�������واين
ال�شرعي للجثة.
و�أب���ن���ائ���ي حم��ب��ي اق��ت��ن��اء
الأ�سلحة ال��ن��اري��ة �أي��� ًا كان
•و�ضع ودرا�سة عدد
من الت�صورات واالحتماالت لكيفية وقوع احلادث .نوعها (م�سد�س .ريفولفر .بندقية  )...وايا كانت مربرات
احل��ي��ازة (ال��دف��اع عن النف�س  ...ال�صيد  ....العرف
فقد خل�صنا �إىل الر�أي الفني الآتي:
الطف���ل ب���رئ من قت���ل نف�س���ه لأي �سبب م���ن الأ�سباب والعادات  ...التفاخر  )...و�سواء كان اقتنا ًء قانونيا «
�أثن���اء حمله بالريفولف���ر ،ونرى �أن احل���ادث نتج عن قيام باحل�صول امل�سبق على رخ�صة حمل و�إحراز �سالح ناري »
�شخ�ص ما ول�سبب ما ب�إطالق مقذوف ناري من الريفولفر �أو كان غري قانوين « حيازة بدون ترخي�ص» مما �سيوقعه
(مو�ض���وع الفح����ص الفني) يف اجت���اه ر�أ�س الطف���ل �أثناء حتت طائلة القانون  ...واي ًا كانت الأ�سباب واملربرات فان
للتعامل مع ال�سالح الناري �أ�صول واحتياطات �إذا �أغفلها
رقوده على ظهره ب�أر�ضية الغرفة.
ويبق���ى على �ضاب���ط البحث اجلنائ���ي معرفة اجلاين� ،أو تهاون بها ف�إن نتائجها الندم على حمله ال�سالح �أ�سا�سا
« يوم ال ينفع الندم ».
�سواء كان القتل متعمد ًا �أو عن طريق اخلط�أ.
�أعر���ض عل��ى �أبنائ��ي و�إخ��واين بع���ض
وقد قام بالفعل ب�إجراء التحقيق مع الأب الذي مت�سك
ب�أقوال���ه ال�سابق���ة �إال �أن���ه بالتحقي���ق املت����أين ومبواجهت���ه االحتياطات الواجبة حلمل ال�سالح :ــ
بالتقارير الفنية تراج���ع عن �أقواله ال�سابقة �أمام ال�شرطة 1 .1التدري���ب امل�سب���ق على ف���ك وتركيب ال�س�ل�اح الناري
ملعرف���ة �أجزائه لتنظيفه و�صيانت���ه با�ستمرار وخا�صة
أ�سى وبح�سر ٍة »
و�أم���ام ممثل االدعاء العام واع�ت�رف « ب� ً
بعد كل �إ�ستخدام ،ثم التدريب على الإطالق يف مكان
باحلقيقة حي���ث ق ّر �أنه بعد عودت���ه �إىل املنزل دخل غرفة
الن���وم فوج���د ابنه راق���د ًا على �أر�ضي���ة الغرفة وح���اول �أن
خم�ص�ص للرماية.
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2 .2التعامل مع ال�سالح الن���اري بحر�ص �شديد واعتباره
دائم���ا �أنه يف حالة تعم�ي�ر مهما كان حائ���ز ال�سالح
مت�أكد ًا من خلوه من الطلقات .
3 .3ت�أمني ال�سالح دائما بو�ضع قطعة الأمان يف مو�ضعها
حتى ولو كان مت�أكدا من خلوه من الطلقات.
4 .4عدم توجي���ه ما�سورة ال�سالح �إىل �أي جزء من ج�سم
حامله �أو �إىل �أي �شخ�ص ولو كان على �سبيل الدعابة.
5 .5احليط���ة واحلر����ص ال�شدي���د �أثن���اء تعم�ي�ر ال�سالح
بالطلق���ات ويكون اجتاه فوهت���ه �إىل الأر�ض �أو لأعلى
يف مكان مفتوح غري م�سقوف .
�6 .6أال يطل���ق �أي مقذوف يف اجت���اه حائط �صلب �أو جبل
�صخ���ري �أو �أر����ض �صخري���ة �أو ينت�شر به���ا احلجارة
وال�صخور ففي ه���ذه احلاالت من املمكن
حدوث �أحد االحتماالت الثالثة :ـ
•�أن ي�صطدم املق���ذوف باجل�سم
ال�صل���ب فريت���د اىل مطل���ق
ال�س�ل�اح نف�س���ه “نظري���ة رد
الفعل في�صيبه يف مقتل.
•�أن ينحرف املق���ذوف الناري
ويغ�ي�ر اجتاه���ه �إذا �أطل���ق
بزاويـ ـ ـ���ة مي���ل عل���ى اجل�س���م
ال�صل���ب في�صيب �إن�س���ان ت�صادف
وجوده يف خط �سري واندفاع املقذوف بعد
تغيري اجتاهه.
•�أن يتفت���ت املق���ذوف نتيج���ة ا�صطدام���ه باجل�س���م
ال�صل���ب وينتج عنه �شظايا م���ن معدن املقذوف ومن
اجل�سم الذي ا�صطدم ب���ه وتندفع ال�شظايا وت�صيب
مطل���ق ال�س�ل�اح نف�س���ه وكل من هو عل���ى مقربة من
مو�ضع الإطالق وتكون خطورة الإ�صابة تبعا للمو�ضع
من اجل�سم الذي اخرتقته ال�شظية.
7 .7الأ�سلح���ة النارية ذات املوا�س�ي�ر امل�ش�شخنة (حمفور
باملوا�س�ي�ر من الداخل خط���وط حلزونية ـ مياذيب)
له���ا خا�صي���ة يف الإط�ل�اق يف اله���واء ،فمعل���وم �أن

خلط���وط املياذي���ب (ال�ش�شخ���ان) ع���دة فوائ���د من
�ضمنه���ا �أنها تعط���ي للمقذوف قوة اخ�ت�راق ومقاومه
للعوام���ل اجلوي���ة اجلاذبي���ة الأر�ضي���ة اىل حد معني
 ،ف����إذا �أطل���ق مقذوف يف الهواء ولأعل���ى ف�إنه يندفع
اىل �إرتف���اع مع�ي�ن ومل�ساف���ة معين���ة ث���م يب���د�أ قانون
اجلاذبي���ة يف العمل فيجذب املق���ذوف لأ�سفل وي�أخذ
م�سار املق���ذوف يف هذه احلالة م�س���ار قو�سي منحني
ف�إذا ت�صادف وجود �شخ�ص يف م�سار املقذوف بعمارة
�سكنية �أو على مرتفع �أيا كان نوعه �أو بالقرب من نهاية
خ���ط �سري املقذوف ف�إنه يخرتق���ه �أو ي�صيبه ،وتتحدد
خطورة الإ�صابة تبع���ا ملو�ضعها باجل�سم وبعد م�سافة
الإط�ل�اق ومو�ض���ع ال�شخ����ص امل�صاب ون���وع ال�سالح
الن���اري وعي���اره  ...ويطل���ق على ه���ذا النوع من
الإط�ل�اق والإ�صابات الإط�ل�اق الع�شوائي
واملقذوف���ات الطائ�ش���ة فق���د ي�ص���اب
�شخ�ص �أو �أ�شخا����ص على بعد عدة
كيلوم�ت�رات م���ن مو�ض���ع الإطالق
دون �أي ق�صد م���ن مطلق ال�سالح
ويح���دث ذلك ع���ادة بعد الإطالق
يف االحتف���االت يف املنا�سب���ات
املختلفة (الأفراح ـ والأعياد الدينية
والوطنية الرزحات )
ولذا حفاظا على حياتنا وحياة الآخرين
نن�ص���ح مق ـ ــتني وحائزي الأ�سلح���ة النارية �أن يكون
الإطـ ـ ــ�ل�اق يف مو�ض ـ���ع خم�ص�ص للرماي���ة و�إذا مل يتوفر
ميـ ـ ـ���دان للرماي���ة يف بع����ض املناطق فيك���ون الإطالق يف
اجت���اه الأر�ض ب�شرط �أن تكون الرتب���ة طين ــية �أو رملية وال
حتتوي على �صخور.
وقـ ـ���د وق���ع عدي���د م���ن الإ�صاب���ات والوفي���ات ب�سب���ب
ا�ستخ���دام ال�سالح الن���اري دون اتباع احليط���ة واحلر�ص
طبق ًا لبع�ض ما ذكرناه.
حفظك���م اهلل �سبحان���ه وتع���اىل وحفظ الوط���ن و�أدام
علينا جميعا نعمة الأمن والأمان.
ا�ست�شاري التقييم الفني مل�سارح اجلرائم ملعرفة احلقيقة.
ا�ست�شاري فحو�ص �آثار الأ�سلحة النارية وفحو�ص �آثارالآالت.
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صيرفه

ال�ضابط املدين/ماجد بن حممود الرحبي
اخلدمات الهند�سية بوزارة الدفاع

بناء على رغبة المجتمعات اإلسالمية في إيجاد
نشأت الصيرفة اإلسالمية
ً
صيغة للتعامالت المصرفية وُ فق الش��ريعة السمحاء بعيدًا عن شبهات الربا
ودون اس��تخدام معدالت الفائدة .حيث تنطلق من مبدأ عقائدي ينبثق عنه
أصل األخالق ،ومقتضى هذا المبدأ أن ملكية المال تعود هلل سبحانه وتعالى.
وأن اإلنس��ان مستخلف في األرض ،ويجب صرف المال وفق ما شرعه سبحانه
وتعال��ى ووفق م��ا نهى ،يقول تعالى في س��ورة الحديد اآلية رق��م � } 7آ ِمنُوا

ِب��اللهَّ ِ َو َر ُ�سو ِل ِه َو�أَ ْن ِف ُقوا ممِ َّ ��ا َج َع َل ُك ْم ُم ْ�س َتخْ َل ِف َ
يه ۖ َفا َّل ِذي��نَ �آ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َو�أَ ْن َف ُقوا
ني ِف ِ
ري { في هذا المقال ،س��وف أتطرق بالحديث عن نش��أة الصيرفة
��ر َك ِب ٌ
��م َ�أ ْج ٌ
َل ُه ْ

اإلس�لامية ،أهميتها ،أهدافه��ا والتحديات التي تواجهه��ا  .ومن ثم نجاحها
في مواجهة األزمات العالمية ،وكذلك الحديث عن التجربة الماليزية كتجربة
ناجحة لها ،وأخيرًا نشأتها بالسلطنة .
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مبدأ عمل الصيرفة اإلسالمية .

حرم اهلل عز وجل التعامل بالربا حيث يقول �سبحانه
يف �س���ورة البقرة الآية رقم َ } 278ي��ا َ�أ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُو ْا
َ
الر َب��ا ِ�إن ُكن ُت��م
ا َّت ُق��و ْا اللهّ َو َذ ُرو ْا َم��ا َب ِق َ
��ي مِ��نَ ِّ
ُّم�ؤْ ِم ِن�ين{ .والرب���ا يف اللغة يعني النم���و والزيادة  .ومبا
�أن البن���ك التقلي���دي يحقق �أرباحه من خ�ل�ال الفرق بني
�سع���ر الفائ���دة املدين���ة و�سع���ر الفائ���دة املدان���ة لتجارته
بالنقود ،ومن ثم يقوم بن�شاطه على مبد�أ الت�أجري  ،عك�س
ال�صريف���ة الإ�سالمية القائمة على فكرة عدم وجود قيمة
للنق���ود �أكرث من كونها و�سيلة تبادل ،ولذلك ف�إنها ال تكون
تاجرة لها فال تقر�ضها وال تقرت�ضها� ،إمنا ت�ستخدمها يف
حتريك الن�شاط االقت�صادي من خالل اال�ستثمارات .
وفق��� ًا لذلك ف����إن فل�سفة عم���ل امل�ص���ارف الإ�سالمية
تقوم عل���ى عدة قواعد �أهمه���ا منع التعام���ل بالربا �أخذ ًا
وعط���ا ًء ،والعم���ل مببد�أ الغن���م بالغ���رم �أي (امل�شاركة يف
الرب���ح واخل�سارة) .وكذلك عم ًال مببد�أ �أن النقود ال تنمو
�إال بفعل اال�ستثمار .وهنالك عدة �صيغ للتمويل الإ�سالمي
كامل�شاركة وامل�ضارب���ة والإجارة واال�ست�صناع وغريها من
ال�صيغ والتي تختلف وفق الغر�ض امل�ستخدم لأجله  .ومرد
ذل���ك ي�صب �إىل رفع �شعار العم���ل �أ�سا�س املك�سب ،عك�س
البن���وك التقليدي���ة والتي تقدم النق���ود ب�سعر ثابت وتلزم
بردها نا�شدة الربح يف املقام الأول .
اجلدي���ر بالذكر هنا �أن امل�ص���ارف الإ�سالمية تخ�ضع
لرقاب���ة �شرعية �إ�سالمية خال�ص���ة  .وتتميز ب�أنها ت�ساهم
يف حتقي���ق التنمي���ة االقت�صادي���ة للمجتم���ع ككل ولي����س
تعظي���م الربح كما هو احلال لدى بقية البنوك ,باحلديث
عن تاري���خ ال�صريفة الإ�سالمية ،فق���د كانت �أول حماولة
لإن�شاء م�صرف �إ�سالمي عام  1963م  ،حيث مت �إن�شاء ما
ي�سمى ببنوك االدخار املحلية والتي كانت مبدينة – ميت
غم���ر – بجمهورية م�صر العربية والت���ي �أ�س�سها الدكتور
�أحم���د النجار رئي����س االحتاد الدويل للبن���وك الإ�سالمية
الأ�سب���ق ،ومل يكتب لهذه التجرب���ة النجاح �أكرث من ثالث
�أعوام .
بع���د ذلك مت �إن�شاء بنك نا�صر االجتماعي عام 1971
م ،حي���ث يعد �أول بنك ين�ص يف قان���ون �إن�شا�ؤه على عدم
التعامل بالفائدة امل�صرفية �أخذ ًا و عطا ًء ،وقد كان تعامل
البنك اجتماعيا ولي�س م�صرفي ًا بالدرجة الأوىل .
بعد ذلك كانت البداية الفعلية لها يف تو�صيات م�ؤمتر
وزراء اخلارجي���ة لل���دول الإ�سالمية وال���ذي ُعقد مبدينة

جدة عام  1972م .وكانت ه���ي املحرك لإن�شاء م�صارف
�إ�سالمي���ة تعم���ل وفق��� ًا لل�شريع���ة ،و�أبرز ق���رارات امل�ؤمتر
�إن�شاء بنك �إ�سالمي خا�ص بالدول الإ�سالمية .
توال���ت االتفاقي���ات بن���ا ًء على ذل���ك ،ومنه���ا ت�أ�سي�س
البن���ك الإ�سالمي للتنمية التي وقعه���ا وزراء مالية الدول
الإ�سالمي���ة عام 1974م ،وبا�شر ن�شاطه الحق ًا عام 1977
م مبدين���ة جدة .وكان �أبرز م���ا مييز هذا البنك ب�أنه بنك
حكومات فق���ط� .أما �إن�شاء �أول م�صرف �إ�سالمي متكامل
كان يف ع���ام 1975م وه���و بن���ك دب���ي الإ�سالم���ي بدول���ة
الإم���ارات العربية املتحدة ،حي���ث يقدم هذا البنك جميع
اخلدمات امل�صرفية و اال�ستثمارية للأفراد و احلكومات،
ثم بيت التمويل الكويتي عام  1977م .
أهمية المصارف اإلسالمية وأهدافها.

عند احلديث عن �أهمية امل�صارف الإ�سالمية بجانب
تطبيقه���ا لأح���كام ال�شريع���ة وتبنيه���ا ملبادئه���ا كالتكافل
والإعان���ة ،فه���ي تكم���ن يف الإن�ص���اف باجله���د �إىل ك ًال
م���ن امل�ص���رف واملتعامل مع���ه بعك�س القوان�ي�ن التقليدية
لبقي���ة البن���وك (دائن/مدي���ن) وتق���دمي الأم���وال فقط
دون امل�شارك���ة  .كم���ا �أوجدت جما ًال خ�صب��� ًا لتطبيق فقه
املعام�ل�ات يف الأن�شطة امل�صرفي���ة .ناهيك عن ت�شجيعها
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مل���كارم الأخ�ل�اق وغر�سه���ا للقيم وال���وازع الدين���ي .كما
تتميز بتقـ ـ���دمي �أن�شـ ـ ــطة �إ�سـ ــالمي���ة خال�ص ـ ــة كالزكاة
والقر�ض احل�سن .
و يتبل���ور عم���ل هذه البن���وك يف دور الو�ساط���ة املالية
مببد�أ امل�شاركة .كما تتجل���ى �أهميتها يف �أهدافها املتمثلة
يف جذب الودائ���ع وتنميتها وهو ميثل ال�ش���ق الأول لعملية
الو�ساطة املالية .وتعول هذه امل�صارف على الودائع كونها
امل�ص���در الأول للأموال بها ،التي تتع���دد �صورها ب�شقيها
املطلق���ة واملقيدة� ،أو ودائع حت���ت الطلب وهي احل�سابات
اجلاري���ة �أو ودائ���ع ادخ���ار وه���ي مزي���ج م���ن احل�سابات
التجارية وودائع اال�ستثمار.
كذل���ك ا�ستثمار الأموال وهو ال�ش���ق الثاين من عملية
الو�ساطة املالية ،حيث تع���د اال�ستثمارات العمود الفقري
له���ذه البن���وك ،وهو امل�ص���در الرئي�س���ي لتحقي���ق الرزق
للطرف�ي�ن املودع�ي�ن وامل�ساهم�ي�ن .كم���ا يج���ب ذك���ر دور
حتقي���ق الأرب���اح هن���ا يف الن�ش���اط امل�صريف ،وه���ي تتابع
عملية اال�ستثمارات والعملي���ات امل�صرفية التي توزع على
امل�ساهم�ي�ن واملودعني يف �صورة �أرب���اح وي�ضاف �إىل ذلك
زيادة �أرباح امل�ص���رف والقيمة ال�سوقية له .وهنالك عدة
�أه���داف �أخرى له���ذه البنوك كتقدمي خدم���ات م�صرفية
للعم�ل�اء وكذل���ك توفري التموي���ل اال�ستثم���اري لهم �سواء
كان مل�شاري���ع خا�ص���ة تابع���ة للبن���ك �أو يف ال�س���وق املحلية
والدولي���ة  .هن���ا البد من اهتم���ام البنوك بتوف�ي�ر الأمان
امل�صريف للمودعني وك�سب ثقتهم  ،ومن �أهم عوامل ذلك
توافر ال�سيولة النقدية دائم ًا على �أهبة اال�ستعداد بالبنك
ملواجهة �سحب الودائع من ح�سابات العمالء مث ًال ،وكذلك
اال�ستمرار يف حتقيق معدل منو ليمكنها من املناف�سة .
�أم���ا بالن�سب���ة للتحدي���ات الراهن���ة الت���ي تواجهه���ا
امل�صارف الإ�سالمية  ،فهنالك جملة من التحديات ح�سب
الدرا�س���ات امل�ستفي�ض���ة منه���ا حترير وعومل���ة اخلدمات
امل�صرفي���ة خا�ص���ة بعد تطبي���ق اتفاقية التج���ارة الدولية
وحتري���ر اخلدم���ات� ،أي�ض��� ًا الفج���وة الإلكرتونية و�ضعف
التطوير يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية مقارنة بالتقليدية،
كذل���ك �ض�آلة �أحجام البن���وك الإ�سالمية فقرابة ()%75
منها يبلغ ر�أ�س ك ًال منها �أقل من  25مليون دوالر ،ناهيك
عن �ضعف التن�سيق فيما بينها .
هذا بالإ�ضاف���ة �إىل عدم وجود �أ�س���واق مالية ونقدية
حملية ودولية ن�شطة تتعامل ب�أدوات اال�ستثمار الإ�سالمية
امل�ستخدم���ة يف ال�سوق�ي�ن امل���ايل والنق���دي� ،أي�ض���ا عدم
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قدرة امل�صارف الإ�سالمي���ة على اال�ستفادة من ال�سندات
احلكومي���ة والتي ت�ش���كل جما ًال رحب ًا ال�ستثم���ار الفوائ�ض
املالي���ة يف امل�ؤ�س�س���ات النقدي���ة ،ع���دم مراع���اة بع����ض
امل�صارف املركزية خل�صو�صية عمل امل�صارف الإ�سالمية
التي تعم���ل يف حميطها حي���ث تخدم القوان�ي�ن والأنظمة
املتعلقة بالعم���ل امل�صريف البنوك التقليدية باملقام الأول.
ناهي���ك عن نق�ص توفر الكادر الب�شري ،حيث قلة املدرب
منهم وامل�ؤهل ي�ؤثر �سلب ًا ويحد من قدرتها على املناف�سة.
نجاحها في مواجهة األزمات العالمية.

ح�س���ب �أراء اخلرباء ف�إن قدرة البن���وك على الوقوف
يف وج���ه الأزمات العاملية تتمث���ل يف �سببني ،عدم جتارتها
يف امل�شتقات ،والآخر حر�صها على تنمية الأ�صول الثابتة.
وح�س���ب الإح�ص���اءات الأخرية و�صل عدده���ا �إىل ما
يقارب ( )450م�صرف ًا تقوم ب�إدارة حوايل ( )800مليار
دوالر ،و متثل ح�صتها باخلليج العربي ما ن�سبته (.)%40
كما ي�صل ع���دد البنوك غري الإ�سالمية والتي تدير نوافذ
�إ�سالمي���ة �إىل ( )320بن���ك ًا تدير هي الأخ���رى ما يقارب
( )20مليار دوالر ،و من املتوقع �أن ت�صل حجم ميزانياتها
�إىل تريليون دوالر بحلول عام  2014م .
�إن البن���وك الإ�سالمي���ة تتمت���ع بكفاءة عالي���ة ومرونة
مكنتها من �إدارة الأزمات العاملية  ،و يعود ذلك �إىل طبيعة
عمله���ا املتمثل يف م�شاركة العمالء يف الرب ـ ــح واخل�سارة،
و خ�ي�ر مثال ذل���ك كانت ه���ذه البنوك ه���ي الأق���ل ت�أثر ًا
بالأزم���ة الآ�سيوي���ة والأزمات احلالية � .أي�ض��� ًا ممار�ستها
لأف�ضل اخلدمات امل�صرفية والت���ي كانت مرتبطة ب�إدارة
الأ�صول ومفهوم �إدارة املخاطر .ففي ال�صريفة الإ�سالمية
الأ�صول هي حجر الأ�سا�س والبد ب�أن تكون �أ�صول حقيقية
مم���ا يجعلها �أكرث توليدا للإيرادات من نظريتها الأ�صول
املالية بالبنوك التقليدية.
كما تتمتع �أي�ض ًا بالقدرة على تطوير الأدوات و الآليات
واملنتج���ات امل�صرفي���ة الإ�سالمية ،الأمر ال���ذي �ساعدها
على االنت�ش���ار ب�سرعة ،وت�شري التج���ارب الأخرية �إىل �أن
�صي���غ التموي���ل الإ�سالم���ي تتمي���ز مبرونة كب�ي�رة ،وذلك
م�ؤ�ش���ر �إىل قابلي���ة تطوي���ر ه���ذه ال�صي���غ وابت���كار اخرى
جديدة حلاالت التمويل .
وال نن�س���ى وج���ود املجتم���ع الإ�سالم���ي يف حال���ة من���و
م�ستمره ح���ول العامل ،وي�صل عددهم �إىل حوايل ()103

ملي���ار م�سلم� ،أي م���ا ن�سبته خم�س �س���كان العامل ،وزيادة
الفائ�ض املايل يف الدول الإ�سالمية �سواء كان على م�ستوى
�صب يف م�صلحة
الفرد واحلكومات وامل�ؤ�س�سات  ،كل ذلك ّ
زيادة �أعداد هذه البنوك وتو�سع توجهاتها.
ومييز البن���وك الإ�سالمية توجهه���ا لت�أ�سي�س حمافظ
ا�ستثماري���ة حملية و�صناديق ا�ستثمار يف الأ�سهم العاملية،
وبالتايل �أدى ذلك �إىل تو�سع قاعدة ال�سوق �أمام امل�صارف
الإ�سالمي���ة وازدادت خدماته���ا .و�صنادي���ق اال�ستثم���ار
عزيزي الق���اريء تعرف ب�أنها « :عقد �شركة م�ضاربة بيد
�إدارة ال�صن���دوق الت���ي تقوم بالعمل فق���ط وبني املكتتبني
للأم���وال (امل�شارك�ي�ن) ،ومن ثم تت���وىل �إدارة ال�صندوق
اال�ستثم���ار والتح�صي���ل وتدفع للم�شارك�ي�ن �صكوك ًا حتمل
قيمة معين���ة منها ح�صة �شائعة يف ر�أ����س املال واخل�سارة
يتحملها الطرفني .
ه���ذا بالإ�ضافة �إىل م�شاركة الرب���ح واخل�سارة والذي
بدوره يدع���م القوائم املالية لهذه امل�ص���ارف يف الأزمات
،حي���ث �أن ه���ذه امل�ؤ�س�س���ات امل�صرفي���ة التدف���ع فائ���دة
للمودع�ي�ن يف ودائع امل�ضاربة � ,إمن���ا يتعني على املودعني
بتقبل عوائد مالية �أقل يف حالة انخفا�ض الأرباح .
ويف تقرير ن�شرته �صحي ـ ــفة الإيكونوم�ست الربيطانية،
ت�ش�ي�ر �إىل �أن البنـ ــوك الإ�سالمية فر�ض���ت �أ�سلوبها على
واقع العم���ل امل�صريف ،وذل���ك بعد انت�ش���ار م�صطلحاتها
وغزوه���ا لقامـ ـ ــو����س البن���وك التقليدي���ة كامل�ضارب���ة
وامل�شارك���ة واملرابحة .وا�ستطاعت بذل���ك �صياغة مفهوم

جدي���د للتعام�ل�ات  ،وهذه �شه���ادة من الغ���رب لل�صناعة
الإ�سالمية الناجحة.
كما �أن غزوها لأ�سواق �أوروبا كربيطانيا و�أملانيا وتعدد
نوافذه���ا هناك خري دليل  .فف���ي مار�س 2004م �أ�صدرت
والية �سك�سوني���ا يف �أملانيا �صك���وك ًا �إ�سالمية بقيمة (100
ملي���ون ي���ورو) �أي ما يع���ادل ( 120ملي���ون دوالر) مدتها
خم����س �سن���وات وهي �صكوك �إج���ارة .كما قام���ت جامعة
كوب���ورج ( )Cobragالأملاني���ة بالتعاون مع جامعات عدة
بنف�س العام يف �إن�شاء مركز متخ�ص�ص للتمويل الإ�سالمي
ملواجهة الطلب املتنامي لهذه اخلدمات .
التجربة الماليزية .

تعت�ب�ر ماليزيا من الدول الرائ���دة يف العمل امل�صريف
الإ�سالم���ي ،حي���ث كان���ت بدايته���ا يف ت�سعين���ات الق���رن
الع�شري���ن ،وقته���ا مار�س �أول بنك �إ�سالم���ي ن�شاطه وظل
حمتكر ًا ملمار�سة ال�صريفة الإ�سالمية مدة (� 10سنوات)
�إىل �أن �سمح���ت احلكومة الحق ًا للبنوك التقليدية بتقدمي
ذات اخلدمة.
وقد ات�سمت التجربة املاليزية بالتدرج ،والقت جناح ًا
منقط���ع النظ�ي�ر ،ومتيزت بتوف�ي�ر العديد م���ن املنتجات
امل�صرفي���ة الإ�سالمية الت���ي يتطلع له���ا املجتمع وتالم�س
احتياجات���ه .كم���ا تخل���ت احلكوم���ة الحق��� ًا ع���ن ملكيتها
للم�صرف الإ�سالم���ي املاليزي من خالل البور�صة ،حيث
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متتل���ك الآن ما ن�سبته ( )% 13.5فقط من �أ�سهم البنك،
ت�شجيع ًا لال�ستثمار وتوفري ال�سيولة املالية الأكرب و�إ�شراك
القطاع اخلا�ص.
بعد ذلك فتحت احلكومة �أ�سواقها للبنوك الإ�سالمية
م���ن خمتل���ف �أنحاء العامل بع���د جناح جتربته���ا .وهناك
حالي��� ًا ( )5بن���وك �إ�سالمية اثن���ان حملي���ان هما(:بنك
معام�ل�ات وبنك �إ�س�ل�ام) ،كم���ا �أن هنال���ك ثالثة بنوك
خارجية كبنك الراجحي ال�سعودي وبيت التمويل الكويتي
وقط���ر الإ�سالمي .ناهيك ع���ن النواف���ذ الإ�سالمية التي
تدار م���ن عدة بن���وك تقليدية وهي بطبيع���ة احلال حتت
�إ�ش���راف هيئات علماء ت�شريعية كبن���د �أ�سا�سي لها حالها
حال البنوك الإ�سالمية اخلال�صة .
ونظ�ي�ر متيز ه���ذه التجرب���ة ال زالت ال���دول مبختلف
الع���امل ت�ست�ضي���ف ر ّواد �أعماله���ا والقائم�ي�ن ب�أعم���ال
ال�صريف���ة الإ�سالمية وذلك لإقامة الن���دوات وامل�ؤمترات
وور����ش العمل لديها  ،واحلديث عن جتاربهم وجناحاتهم
و�أبرز حتدياتهم واملوا�ضيع الأخرى ذات ال�صلة .
ول���و حتدثن���ا ب�ش���كل موجز هنا ،ف����إن �أب���رز ما قامت
ب���ه احلكومة املاليزي���ة �آنذاك هو دعمه���ا للبنك املركزي
الوطن���ي لإيج���اد نظ���ام يتنا�س���ب م���ع و�ض���ع ال�صريف���ة

الإ�سالمية� ،إ�ضافة �إىل النظ���ام والت�شريعات املعمول بها
�سابق��� ًا .كذلك قام���ت ب�إن�شاء مرك���ز للتدري���ب والتعليم
والبح���ث هو الأن�سيف ( )INCEIFوهدفه الأول هو �إعداد
الك���وادر امل�ؤهل���ة ومين���ح درجت���ي املاج�ست�ي�ر والدكتوراة
يف التموي���ل الإ�سالم���ي .ومث���ل ه���ذا املركز بيئ���ة خ�صبة
ي�ست�ضيف العلماء واخلرباء.
ويق��دم املرك��ز ع��دد ًا م��ن املن��ح للطلبة م��ن خمتلف
نواحي العامل للدرا�سة والبحث.

وح�س���ب الكاتب���ة ن���وال بيوم���ي يف كتابه���ا (التجربة
املاليزي���ة وفق مب���ادئ التمويل واالقت�ص���اد الإ�سالمي)،
هنال���ك �أربع���ة مب���ادئ للنظ���ام االقت�ص���ادي الإ�سالمي
مباليزي���ا� ،أوله���ا امللكي���ة املزدوجة بحيث يجم���ع النظام
الإ�سالمي بني امللكي���ة العامة واخلا�صة ،فالإ�سالم يحمي
امللكية اخلا�صة ويرعاه���ا �إذا كانت م�صادرها م�شروعة،
وي�ضع قيد امل�صلحة على تو�سع ويل الأمر يف امللكية العامة.
كذلك احلرية االقت�صادية ثاين هذه املبادئ ،والتي تكفل
للقطاع اخلا�ص حرية ممار�سة ن�شاطه االقت�صادي مبا ال
ي�ؤثر على حرية الآخرين ،على �أن تعمل يف �إطار امل�صلحة
العام���ة للمجتمع ،و�أن تقوم الدول���ة بتهيئة املناخ املنا�سب
لذل���ك وتراقب �أن�شطته ليكون متفق ًا م���ع قواعد ال�شريعة
الإ�سالمية� .أما ثالث هذه املبادئ فهو العدالة االجتماعية
التي ُتبنى على التكافل والتوازن االجتماعي.
وهن���ا �أو�ضحت الكاتب���ة ب�أن العدال���ة االجتماعية هي
التوزي���ع العادل للدخل والرثوة ب�ي�ن كافة �أطياف املجتمع
دون متييز  .واملبد�أ الرابع هنا هو حترمي الربا .
الصيرفة اإلسالمية في السلطنة.

تريث���ت ال�سلطن���ة يف ال�سم���اح لل�صريف���ة الإ�سالمية
لدرا�س���ة �أثاره���ا و�إيجابياته���ا و�أبعادها عل���ى االقت�صاد
ال ُعماين النا�ش���ئ  ،ومن املعلوم ف�إن معظم الدول العربية
والإ�سالمية متهلت يف هذا اجلانب و�أخذت درا�ستها وقت
معني  ،ومن املمكن الق���ول هنا ب�إن حكومة ال�سلطنة نوع ًا
ما ت�أخرت يف ذلك لأ�سباب تخ�صها .
و كان املر�س���وم ال�سلطاين رقم  2012/69م واخلا�ص
بتعدي���ل �أح���كام القان���ون امل�صريف ه���و ال�ش���رارة الأوىل
احلقيقي���ة لب���دء العم���ل بال�صريف���ة الإ�سالمي���ة ،والذي
�صدر بتاريخ  6دي�سمرب  2012م .كما �أ�صدر الحق ًا البنك
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املرك���زي بنا ًء عل���ى ذلك بتاري���خ  18دي�سم�ب�ر من نف�س
العام ،الإطار التنظيمي لها بال�سلطنة .
بداي���ة فقد وافق البنك املرك���زي ال ُعماين على بنكني
�إ�سالمي�ي�ن هما بنك ن���زوى وبنك العز كبن���وك �إ�سالمية
خال�ص���ة ،الل���ذان مبوجب ذل���ك قاما بط���رح �أ�سهمها يف
�سوق م�سقط للأوراق املالية لالكتتاب العام  .يف حني قام
بنك ن���زوى بالبدء الت�شغيلي بتاري���خ  23دي�سمرب 2012م
�إال �أن بنك العز مل يبد�أ بعد .
اجلدي���ر بالذك���ر ب�أن���ه وح�س���ب موق���ع بن���ك ن���زوى
الإلكرتوين على ال�شبكة العاملية ف�إن البنك قد قام بتوقيع
مذك���رة تفاهم م���ع كابيتا�س جروب الدولي���ة وهي �شركة
�إدارية رائدة متخ�ص�صة يف التمويل الإ�سالمي.
وح�س���ب مذك���رة التفاه���م اتفق���ت ال�شركت���ان عل���ى
التع���اون به���دف �إيج���اد قاع���دة مالي���ة متخ�ص�ص���ة يف
ال�سلطن���ة م���ن خ�ل�ال االختي���ار امل�شـ ـ ـ ـ ــ�ت�رك للمهارات
واملوارد التي يـ ــتم توفريها من قبل هذا التحالف .وحول
ال�شرك���ة املذكورة ف����إن مقرها يق���ع يف مدينة جدة ،وهي
�شركة تابعة للم�ؤ�س�سة الإ�سالمية لتنمية القطاع اخلا�ص،
وع�ض���و جمموع ـ ــة البنك الإ�سالم���ي للتنمية وتعمل على
توف�ي�ر خدمات مالية تلـبي الطلب املتـ ـ ــزايد على التمويل
املطابق لل�شريع���ة الإ�سالمية لل���دول الأع�ضاء يف منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي.
وم���ن �أهـ ـ ـ���داف ه���ذه االتفاقي���ة كذلك ط���رح �شركة
متوي���ل ره���ن متخـ ــ�ص�ص���ة ،وت�صمي���م برنام���ج متوي���ل
للتطوير الإ�سكاين .
ومت كذل���ك مبوج���ب املر�س���وم ال�سابق ال�سم���اح �أي�ضا
للبن���وك التجاري���ة بتق���دمي نواف���ذ �إ�سالمي���ة ،منها بنك
م�سق���ط والذي �أطلق نافذته “ ميث���اق “ بر�أ�س مال قدره
( 150ملي���ون ر.ع ) .وكذلك احل���ال �أي�ضا للبنك الوطني
ال ُعم���اين ف�أطلق نافذت���ه “مزن” للمعام�ل�ات امل�صرفية
الإ�سالمية  ،وافتت���ح �أول فرع له م�ؤخر ًا يف العذيبة بوالية
بو�ش���ر بر�أ����س مال ق���دره ( 15ملي���ون ر.ع)  .وه���و الأمر
كذل���ك بالن�سبة لبنك الأهلي ال ُعماين فق���د �أ�س�س نافذته
الإ�سالمية “ الهالل” والتي ح�صل مبوجبها على املوافقة
بتاريخ  22يناير للعام  2013م .
جممل القول ب����أن ال�صريفة الإ�سالمي���ة يف ال�سلطنة
واع���دة بكل م���ا حتمل���ه الكلمة م���ن معنى  ،فق���د و�صلت

خم�ص�ص���ات النظام امل�صريف ال ُعم���اين ملا يقارب (450
ملي���ون ر.ع) ا�ستع���داد ًا لتد�ش�ي�ن خدم���ات ال�صريف���ة
الإ�سالمية للجمهور.
خامتة.
ي�شك البع�ض للأ�سف للآن يف �شرعية البنوك الإ�سالمية
ويف �أن معامالتها ت�شوبها الربوية واملبالغة وت�أخذ فائدة ،دون
الإملام التام ب�أحكامها وتعاليمها و�شرعيتها.
هن���ا نتذك���ر حدي���ث �أب���ي عب���داهلل الن ُعم���ان ب���ن ب�شري
ر�ض���ي اهلل عنه يف قول���ه� :سمعت ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يق���ول �«:إن احلالل بني و�إن احلرام ب�ي�ن وبينهما �أمور
م�شتبهات ال يعلمهن كثري من النا�س».
ولذل���ك ف�إن الف���رق بني احلالل و احل���رام مقدار �شعرة
ب�سيط���ة وه���ذا م���ا جتل���ى يف �شرعي���ة امل�ص���ارف الإ�سالمية
ومرونة �أحكامها مبا تتوافق مع ما �شرعه اهلل عز وجل .
ولو عل���م اجلميع بطبيع���ة عمل هذه البن���وك و�شرعيتها
واجتاهاته���ا ،كذل���ك يف دفع عجل���ة تنمية املجتم���ع الختلفت
نظرتهم لها.
وملن �شكك يف جناحها ووقوفها يف وجه الأزمات والتحديات
فاملقال برهن و�أ�سهب يف ذكر الأ�سباب الداعية لذلك.
ولطامل���ا كان وال زال دي���ن الإ�س�ل�ام يت�ص���ف بال�شمولية
ومرونة �أحكامه و�صالحيتها لكل زمان ـ فبالرغم من الأزمات
الأوربية الأخرية التي تع�صف بالعامل و�أزمة الرهن الأمريكية
الت���ي �أتت على الأخ�ضر والياب����س لديهم ولدينا بفعل العوملة،
�إال �أن امل�ص���ارف الإ�سالمية مل تتزع���زع قيد �أمنلة �أمام ذلك
ومل ترك���ع و �أثبت���ت جدارته���ا كونها مت�سلح���ة بفقه معامالت
ال�شريعة ومبتعدة عن املحرمات.
وعل���ى حكوم���ات الدول العربي���ة والإ�سالمي���ة وعي ذلك
وت�سهيل الطريق �أمامها ون�شر خدماتها ملواطنيها .وتعريفهم
ب�أحكامه���ا ومعامالتها .كما �أن عليها �أن تدعمها وت�سند �إليها
عدد من م�شاريعها التنموية و �إيجاد ح�صة ثابتة لها  .ناهيك
ع���ن ت�شجيع الأفراد لال�ستثمار بها  .و�أخري ًا التمكني لإ�صدار
ال�صكوك ال�شرعية من قب���ل هذه امل�صارف وت�شريعها ح�سب
نظام البالد النقدي .
امل�صادر .
•مقال بعنوان « دور امل�صارف الإ�سالمية يف دعم وتطوير �أ�سواق ر�أ�س املال العربية»،
د .عبدال���رزاق خلي���ل � ،أ�ستاذ حما�ض���ر � ،أ .عادل عا�شور � ،أ�ست���اذ م�ساعد بجامعة
الأغواط  ،م�صر .
•مق���ال « ال�صي ـ ـ ـ ــرف���ة الإ�سالمـ ـ ـ ـ ـي���ة » � ،ص�ل�اح ال�صيف���ي  ،برل�ي�ن  ،موق���ع
. islamtoday.net
•ن���وال بيومي  ،التجربة املاليزية وفق مب���ادئ التمويل االقت�صادي الإ�سالمي  ،مكتبة
ال�شروق الدولية  ،طبعة �أوىل  2011 ،م .
•عبدالرحم���ن ي�سري �أحمد  ،ق�ضايا �إ�سالمية معا�صرة يف النقود والبنوك والتمويل ،
الدار اجلامعية  ،الإ�سكندرية  2001 ،م .
•جمال عمارة  ،امل�صارف الإ�سالمية  ،دار النب�أ  ،اجلزائر  1996 ،م .
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سلوك الموظف
وأصول التعامل
مع الجمهور
املقدم/حممد بن مبارك العرميي

مديـ ــر �إدارة مكافحة اجلرمية
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�أخ��ي وزميلي � :إن �أهم حقيقة يجب
�أن تدركه��ا بعم��ق وفه��م و�أنت يف عملك
يف �أي موق��ع كان �صغ�ير ًا �أم كب�ير ًا ه��ي
�أن الوظيف��ة التي ت�شغله��ا الآن تكليف
و�أمان��ة ولي�س��ت امتي��ازا �أو مك�سب�� ًا
�شخ�صي�� ًا �أو �سلط��ة حتق��ق ل��ك املنفعة
على ح�ساب الآخرين.

ونلت بذلك حق ًا من حقوقك و�أمنية من �أمنياتك,
و�صلت �إىل هذا املن�صب باجلهد والتعب والدرا�سةَ ،
نعم ،لقد َ
ولكن يجب عليك �أال تن�سى �أبد ًا �أو تتجاهل �أو تهمل حقوق النا�س الواجبة عليك ,لأن الوظيفة يف الأ�سا�س واجلوهر
ه���ي خدمة ورعاي���ة وحماية حقوق ه�ؤالء النا�س وت�سهي���ل �أمور حياتهم .والأمر الآخر امله���م الذي يجب �أال يغيب
عن بالنا �أبد ًا هو �أننا ننال �أجر ًا جمزي ًا لقاء هذا العمل الذي نقوم به مما يوفر لنا ولأ�سرنا م�صدر رزق وي�صون
م�ستقبلنا وقت العجز واملر�ض وال�شيخوخة .
�أخي وزميلي� :أنت ت�ستقبل خالل يومك �أثناء العمل �شتى �أ�صناف النا�س من املراجعني وقد �أتوك وهم ي�أملون
�أن تق�ض���ي له���م حاجاتهم املا�سة ال�ضرورية  .فهذا يري���د �أن ُين�صف يف حق �ضائع وهذا يريد �أن ُينجز معاملة بيع
يتوجب عليك �أن تعامل النا�س على قدر
�أو �ش���راء وذاك ي���ود ال�سفر للعالج وذاك يود �إخراج وثيقة هامة ...له���ذا ّ
فهمه���م وعقولهم وقدراتهم ,ففيهم الع�صبي والعجول والذكي والب�سيط ،وال�صادق واملدعي وامل�سامل والعدواين،
والكبري وال�صغري والرجل واملر�أة والغني والفقري ،كما يجب عليك مهما كنت متعب ًا �أو مرهق ًا �أن ت�ستقبلهم ب�صدر
رح���ب و�أن تهدئ من روعهم وت�شعرهم ب�أنك ُوجدت من �أجل خدمتهم ,وال تنفرهم �أو تزيد همومهم وم�صاعبهم
بوجه���ك املتك�ب�ر العاب����س  .وا�ستمع �إليهم مبودة و�صرب وفه���م واعمل قدر ما ت�ستطيع على ح���ل م�شاكلهم و�إجناز
معامالتهم �ضمن ما ي�سمح به القانون الذي ُو�ضع يف الأ�سا�س خلدمة املواطنني وحفظ حقوقهم  .و�إياك �أن جتعل
بين���ك وبينه���م حواجز �شتى من حرا�س و�أبواب فهذا لن يرفع ق���درك �أو يجعلك �أكرث احرتام ًا وهيبة .فالعظمة يف
التوا�ضع وخدمة النا�س وم�ساعدتهم ,وال ي�صاب بالتكرب والغرور �إال �صاحب ال�شخ�صية املهزوزة ال�ضعيفة ليغطي
عيب ًا ونق�ص ًا يف �شخ�صيته بهذه املظاهر الفارغة اجلوفاء .
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مقال

وعليك �أن ت�شع���ر بهموم ه�ؤالء
النا����س ،وه���ذا يقت�ض���ي من���ك �أن
ت�ضع نف�سك يف مكانهم و�أن تتخيل
نف�سك مراجع ًا يقف �أمام الباب �أو
بني ي���دي املوظف امل�س����ؤول وتخيل
م���ا تتمن���اه وت�أمل���ه �أنت م���ن هذا
املوظف ،فهذا يجعل���ك حق ًا ت�شعر
بهم���وم ه�ؤالء النا����س ،فتعمل على
خدمته���م وم�ساعدته���م ال عل���ى
عرقل���ة معامالتهم �أو �إهمالها .وال
تن����س �أن بينهم املري����ض والعاجز
َ
تركت �أطفالها
ن
وم
احلامل
أة
�
واملر
ْ
َ
ومن جاءك من م�سافات بعيدة وال
قدرة له على ت�أجيل �إجناز معاملته.
واعل���م دائما �أن الوق���ت مهم جدا وال يج���وز �إهماله فهو
أجيل معاملة �أو �إهمالها
ورب ت� ِ
مبثابة �أعمارنا التي نحياها ُ
ق���د �أدى �إىل م�صيبة �أو كارثة .فهذه اللحظة التي نعي�شها
ونعم���ل فيها هي التي حتدد مالم���ح م�ستقبلنا جميع ًا ومل
تتق���دم الأمم �إال با�ستغالل الوق���ت �أق�صى ا�ستغالل فيما
ينفع ويفيد .
�أخي وزميل���ي �إن �أهم �إ�صالح للنف����س يكون مبراجعة
�أعمالن���ا وحما�سبة �أنف�سن���ا فيما �أخط�أن���ا ،فنتم�سك مبا
�أ�صبناه ونتخل���ى ب�شجاعة عما �أخط�أنا ب���ه ,فالتمادي يف
اخلط�أ ي�ؤدي �إىل املهالك وال�ضياع  ,واالنحراف الب�سيط
يك�ب�ر ويت�سع م���ع الأيام وي�صع���ب بعدها الرتاج���ع عنه .
و�إ�صالح النف�س يكون باال�ستماع �إىل الن�صيحة ال�صادقة
والكلم���ة الطيبة واالطالع على كل جديد يف طبيعة العمل
ال���ذي نقوم ب���ه لتطوير قدراتن���ا  ,والتم�س���ك بقيم ديننا
احلني���ف الذي يطلب منا الأمانة وال�صدق والإخال�ص يف
العمل وتي�سري �أمور النا�س وم�ساعدتهم وقد �صدق ر�سول
اهلل (�ص ) حني قال  ( :خ ُري النا�س �أنف ُعهم للنا�س ) .
ويقت�ض���ي العمل يف �أي���ة م�ؤ�س�سة �أنْ نح�ت�رم ر�ؤ�ساءنا
وزمالءن���ا و�أن نقد ّر جهودهم وال نب���ث الفرقة واخلالف
فيما بينه���م �أو نطعنهم يف ظهورهم لن�صعد على ح�ساب
ف�شله���م و�أخطائهم  .وعلين���ا �أن ن�شارك ه����ؤالء الزمالء
�أفراحهم ونوا�سيهم يف �أحزانهم و�أن من ّد �إليهم يد العون
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وامل�ساعدة قدر ما ن�ستطيع فنكون بذلك كالأ�سرة الواحدة
ويكون تناف�سنا دائم ًا ملا فيه خري اجلميع .
و�أخ�ي�ر ًا ،يج���ب علينا �أن ن�ض���ع �أمام �أعينن���ا حقيق ًة
ؤقت وزائل
هامة وه���ي �أن هذا املن�صب الذي ُك ّلفن���ا به م� ٌ
ورمب���ا �شغله الكثريون م���ن قبلنا فال �ش���يء خالد �إال اهلل
�سبحانه .وليكن الذين �سبقونا عربة لنا فمنهم من ن�سيه
النا����س فور خروجه م���ن هذا املن�صب ومنه���م من ُلوحق
بالل���وم والذم حت���ى بعد ممات���ه ,ومنهم م���ن يثني عليه
النا����س وميدحون���ه يف كل وق���ت ويرجون ل���ه دائم ًا اخلري
والتوفيق يف الدنيا والآخ���رة وهذا هو الفوز العظيم .قال
اهلل تع���اىل يف كتاب���ه العزيز  ( :وق���ل اعملوا ف�سريى اهلل
عملكم ور�سوله وامل�ؤمنون ) .

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

�أوقف �سيارته يف �إحدى مواقف ال�سيارات العامة
م��ن �أجل �أن ي�ش�تري �شيئ ًا من املح��ل املجاور ،فما هي
�إال دقائ��ق �سريع��ة حت��ى يخرج ليج��د �سيارته وقد
اختف��ت ،بح��ث هنا وهن��اك ،مل يك��ن لها �أث��ر ً وك�أن
الأر�ض قد ابتلعتها.
مل تكن احلادثة الأوىل ولي�ست الثانية ورمبا لي�ست الأخرية.
تك���رر امل�شهد كث�ي�ر ًا وتك���ررت احلادثة بنف����س تفا�صيلها كثري ًا
�أي�ض��� ًا �إىل درجة ب�أنك قد تك���ون حفظت التفا�صيل جيد ًا ليبقى
الأم���ر خط�أً
ً
متوا�ص�ل�ا وم�ستم���ر ًا رغم �إمي���اين مبقولة (لي�س
هناك خطا ولكن هناك در�س م�ستفاد) ولكن حينما يتكرر
اخلط����أ �أك�ث�ر من م���رة دون �أن تكون هناك درو����س م�ستفادة ال
ب���د حلظتها م���ن وقفة ملعاجلة الأمر ،وال بد م���ن مناق�شة الأمر
لي����س مع مرتكب اجلرم كونه �شخ�ص ًا جمهو ًال ولكن مع �صاحب
ال�سي���ارة امل�سروقة ،مع ال�شخ�ص املت�ض���رر الذي �أ�صابه ال�ضرر
لكون���ه امل�س����ؤول الأول يف ه���ذا املو�ض���وع ،فامل�س�ؤولي���ة تقع على
عاتق �صاحب ال�سيارة الذي ترك �سيارته مفتوحة ومهي�أة متام ًا
لل�سرقة  ،لنكن مو�ضوعيني جد ًا ملعرفة ال�سبب  ،فحل امل�شكلة ال
ي�أت���ي من خالل بالغ عن �سرقة �أو تقدمي �شكوى �أو حتى معاقبة
اجلناة لأن كل ذلك �إجراء يتم اتخاذه بعد حدوث الفعل و�أحيان ًا
ال يك���ون الع�ل�اج ح ًال ما دام �أ�سباب الوقاي���ة غري موجودة ،لأن
امل�شكل���ة �ستتكرر ويتكرر العالج ولك���ن الو�ضع يبقى على ما هو

عين المعنى

علي���ه ،وذل���ك ال يعطي ح ًال جذري��� ًا مل�شكلة عان���ى منها البع�ض
و�آخ���رون من املمكن �أن يكون���وا معر�ضني لها ما دامت الأ�سباب
موج���ودة ،امل�شكل���ة �أعمق مما تب���دو عليه ،فلي�س���ت امل�شكلة يف
رج���ل ال�شرطة ال���ذي مل يكن موج���ود ًا ليحر����س �سيارتك �أثناء
غيابك عنها و�أنت قد تركته���ا مفتوحة وحمركها يعمل واملفتاح
داخلها ،امل�شكل���ة لي�ست يف الإجراءات املتخذة ،وامل�شكلة لي�ست
يف الآخري���ن �أو ال�شارع الغري �آم���ن ،امل�شكلة يف �صاحب ال�سيارة
نف�سه وال���ذي مل ي�ستفد من جتارب الآخري���ن ،لأنه و�ضع نف�سه
مو�ض���ع البعيد عن حدوث مث���ل هذه امل�شكلة مع���ه ،وك�أن الأمر
ال يعني���ه ،امل�شكل���ة �أن الكثريي���ن من���ا مل ي�ستفيدوا م���ن �أخطاء
الآخرين ،مل ي�ستفي���دوا �أبد ًا وكانوا يقومون بنف�س اخلط�أ الذي
�أرتكب���ه الآخر ،هكذا نحن دائم ًا ال نقر�أ لن�ستفيد �أو نتعظ ولكن
نقر�أ �أو ن�سم���ع عن جتارب الآخرين ونعتقد ب�أن الأمر ال يعنينا،
وحينما تقع امل�شكلة نتذكر �أن ذلك حدث ومل ن�ستفد مما حدث
م���ع الأخ���ر ،فتفا�صيل احلكاي���ة تب���د�أ �أن تكون بحاج���ة ل�شراء
�ش���يء ب�سيط �أو حت���ى �سحب مبلغ مايل ب�ش���كل �سريع ،فتح�سب
الوق���ت ال���ذي ال ي�ستغرق �سوى دقائ���ق �أي �أنه يكون غري جمدي
بالن�سب���ة ل���ك لأن تطفئ حمرك ال�سيارة وتغلقه���ا على اعتقاد ًا
من���ك ب�أنه لن يكون هناك �شيء يدع���وك لكل هذه االحتياطات
و�أن م���ا ح���دث مع غريك ق���د يحدث معك ،فيجده���ا املرتب�ص
لل�سرق���ة فر�صة �سانحة ل���ه ،نف�س هذه التفا�صي���ل تتكرر يف كل
�سرق���ة �سي���ارة ،والأدهى والأم���ر �أن البع�ض ينزل م���ن ال�سيارة
ت���ارك ًا �أوالده ال�صغار فيها ورمبا تكون امل�صيبة �أعظم ،كثري ًا ما
�سمعتها �سرقوا �سيارتي � ..سرقوا �سيارتي .واحلل ما هو ؟1
ال�سيارة ملكية �شخ�صي���ة ل�صاحبها وعلى �صاحب ال�سيارة
�أن يك���ون حري�ص��� ًا على ممتلكات���ه اخلا�صة ،وحمافظ��� ًا عليها
وهن���اك الكثري م���ن احلل���ول املتمثل���ة يف الإج���راءات الوقائية
حلماي���ة ال�سيارة من ال�سرقة ،مث���ل عدم ترك ال�سيارة يف و�ضع
الت�شغيل وعدم ترك املفتاح داخلها واحلر�ص على قفل ال�سيارة
و�أخ���ذ املفتاح حت���ى �إذا كانت الفرتة التي تغ���ادر فيها �سيارتك
ب�سيط���ة ،احذر �أي�ض���اً من ت���رك �أطفالك بال�سي���ارة مبفردهم
�س���واء كانت تعمل �أو غ�ي�ر تعمل  ،لأن مثل هذه امل�شكلة ال حتتاج
�إىل املعاجل���ة امل�ؤقت���ة ولك���ن بحاج���ة �إىل البع���د ع���ن الأ�سباب
امل�ؤدي���ة لها ،فما دام الإن�سان حري�ص��� ًا على ممتلكاته اخلا�صة
ومراقب ًا لها فل���ن تكون هناك م�شكلة ،فلن يكن من ال�سهل على
م���ن يريد �سرقة �سي���ارة مث ًال �أن ي�سرق �سي���ارة مغلقة وحمكمة
الإغ�ل�اق وخ�صو�ص ًا يف الفرتة الزمني���ة الق�صرية التي يرتكب
فيها اجلرم �أو فعل ال�سرقة  ،ولكن لأن الأمر كان مهيئ ًا له ورمبا
املوق���ف نف�س���ه خلق الفك���رة يف ذهن ال�س���ارق لأن يقوم ب�سرقة
ال�سيارة  ..فقبل �أن نقول �سرقوا �سيارتي  ..لنت�أكد ب�أننا اتخذنا
كل الو�سائل املانعة حلدوث ال�سرقة  ..ويبقى كل �إن�سان م�س�ؤول
عن ممتلكاته اخلا�صة ومن �ضمنها ال�سيارة ..
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شغب
المالعب
الرياضية
املالزم �أول/عبداهلل بن �سليم الكلباين

قيادة �شرطة املهام اخلا�صة
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يعت�بر �شغ��ب املالع��ب �سل��وك ًا جماعي�� ًا ومظه��ر ًا غ�ير
ح�ض��اري ُيعي��ق تق��دم الريا�ض��ة يف خمتل��ف ال��دول ,وال
ً
وخا�ص��ة مباريات كرة القدم
تقت�ص��ر املباريات الريا�ضية
على متتع ع�شاق الريا�ض��ة وم�شجعيها بالفنون والعرو�ض
املقدمة ب��ل تتعداها �إىل تعر�ضه��م يف بع�ض الأحيان �إىل
�أن��واع متنوع��ة م��ن �أعم��ال العن��ف وال�شغ��ب ال��ذي يقوم
ب��ه بع���ض اجلهلة الذي��ن ي��رون متعة ح�ضوره��م فقط يف
�إثارة �أعمال العنف وال�صخ��ب واال�شتباك مع املجموعات
الأخ��رى .ويعتقدون �أن هذه املجموع��ات تخا�صمهم وهي
جمموع��ات ع��دوة له��م يج��ب مواجهته��ا وب�ش��دة وعادتا
تتك��ون ه��ذه املجموع��ات لي���س مما يعتق��ده النا���س �أنهما
م��ن فئة الأحداث واملراهقني بل للأ�س��ف ال�شديد �إن هذه
املجموعات حتتوي على فئات خمتلفة من الب�شر  ,خمتلفة
يف الأعمار والتفكري وامل�ستوى العملي والوظيفي.

ماهية �شغب املالعب -:
هو ال�صورة املادية الناجتة عن العنف الذي تلج�أ �إليه
املجموع���ات املتع�صب���ة لفرق معينة �أو ه���و �أي�ض ًا التهديد
با�ستخ���دام العن���ف �إذا كان ه���ذا التهدي���د م�صحوب��� ًا
ب�إمكاني���ات التنفي���ذ الف���وري �س���و ًء قب���ل �أو اثن���اء �أو بعد
املباراة.
�أ�سباب �شغب املالعب -:
•�سوء التحكيم.
•احلما�س املفرط والتع�صب ال�شديد يف الت�شجيع.
•نتيجة املباراة.
•انفعال الالعبني وت�صرفاتهم.
•تعبئة الراي العام وال�شحن الإعالمي املثري.
•موا�صفات املالعب.
•النزعات العدوانية لدى بع�ض امل�شجعني.
•انخفا�ض الوعي ملفهوم الروح الريا�ضية وااللتزام.
•وغريه���ا من الأ�سباب التي قد تك���ون مبا�شرة وغري
مبا�شرة �أحيانا.
الأ�سالي��ب وال�سلوكي��ات الت��ي ي�ستخدمها جمهور
ال�شغب.
تختل���ف �أ�سالي���ب و�سلوكي���ات جتمعات ال�شغ���ب �أثناء
�إقام���ة املباري���ات الريا�ضية م���ن بلد لآخ���ر ومن جمتمع
لآخر ،ولكن ميكن �إيجاز بع�ض تلك الأ�ساليب وال�سلوكيات
يف الآتي:
•ا�ستخدام كلمات ال�شتم وال�صراخ.
•�إحداث ال�ضو�ضاء وال�صخب ال�شديد.
•�إزع���اج الالعبني �أثناء املب���اراة ببع�ض الأدوات مثل
الليزر والأبواق وغريها.

•غلق الطرق القريبة من مكان �إقامة املباراة من قبل
جمهور ال�شغب.
•�إ�شعال النريان يف ال�شوارع بعد انتهاء املباراة.
•�إيقاف حركة ال�سري واملرور من قبل جمهور ال�شغب.
•�إزعاج و�إقالق ال�سكان �إىل وقت مت�أخر من الليل.
•الإ�ض���رار باملمتلكات العامة واخلا�ص���ة القريبة من
مكان املباراة.
•االعت���داء عل���ى بع����ض الأ�شخا�ص ال�سيم���ا امل�ؤيدين
للفريق الآخر.
•�إ�ساءة ا�ستخدام املركبات بالطريق العام.
•االعتداء على و�سائل النقل و�إ�ضرام النار بها.
طرق الوقاية من �شغب املالعب- :
للق�ضاء على مثل هذه الظاهرة يجب �أن ي�ؤدي املهتمون
بالرتبي���ة والتعليم ب�ش���كل عام و ُمدر�س���ي الرتبية البدنية
تغي�ي�ر الكثري من ال�سلوكيات
ب�ش���كل خا�ص دورا كبريا يف ُ
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والت�صرف���ات اخلاطئ���ة ،من خ�ل�ال تق���ومي ال�سلوك غري
املنا�س���ب ،وتعليم الطالب كيفية التغل���ب على انفعاالتهم
والتحكم فيها ،وذلك بتنمية الروح الريا�ضية لدى الن�شء
وتعليمه���م القي���م االجتماعي���ة للريا�ضة ،كم���ا يجب على
و�سائ���ل الإع�ل�ام ع���دم �شح���ن اجلماهري قب���ل املباريات
وتوعيته���م بالأه���داف الرتبوية للريا�ض���ة .بالإ�ضافة �إىل
توعي���ة الريا�ضي�ي�ن بقواع���د اللعب���ة وت�شجيعه���م وحثهم
على التحل���ي بال���روح الريا�ضية ،ويجب عل���ى امل�ؤ�س�سات

الإعالمي���ة تطوي���ر املعرف���ة الريا�ضية ل���دى العاملني يف
و�سائ���ل الإعالم اجلماه�ي�ري ،حتى يكون���وا قادرين على
�إي�صال ر�سالة و�أهداف الريا�ضة �إىل اجلماهري.
وكذل���ك عل���ى علم���اء الدي���ن تكثي���ف الوع���ي الديني
والفك���ري وذلك م���ن خالل خط���ب اجلمع���ة وامل�ساحات
الإعالمي���ة الديني���ة املتاح���ة ،لأن م���ا ن���راه م���ن ال�شغب
اجلماه�ي�ري �إمن���ا ه���و ل�ضع���ف يف الإمي���ان والأخ�ل�اق
واع ملجتمعات غري م�سلمة.
الإ�سالمية وتقليد غري ٍ
وكم���ا �أنه يج���ب عل���ى الأجه���زة الأمني���ة امللقى على
عاتقه���ا م�س�ؤولية ت�أمني املباري���ات الريا�ضية التعامل مع
مث�ي�ري ال�ش ـ ـغ���ب اجلماهريي بحزم و�ش���ده والعمل على
عدم دخولهم املالعب  ،ور�س���م اخلطط الأمنية املحكمة
لت�ل�ايف �أعمال ال�شغب قب���ل و�أثناء وبعد �إقام���ة املباريات
الريا�ضي���ة ومن���ع وقوع مث���ل ه���ذه ال�سلوكي���ات اخلاطئة
و�ضبط ما يقع منها .
اخلامتة:
مب���ا �أن �شغ���ب املالعب يق���ف حجر ع�ث�رة �أمام تقدم
الريا�ض���ة يف املجتمع  ،وما للريا�ضة من فوائد كبريه تعود
على الأف���راد واملجتمعات والدول بالفائدة العظيمة �سواء
كانت فائدة اجتماعية �أو �سلوكية �أو اقت�صادية ف�إنه يجب
�أن يعطى هذا اجلان���ب �أهميه كبريه من قبل كل اجلهات
�س���واء الر�سمية �أو الأهلية وعلى كل املعنيني بالأمر القيام
بدورهم �س���واء و�سائل الإعالم اجلماهريي �أو االحتادات
الريا�ضي���ة �أو روابط امل�شجعني �أو رج���ال الفكر الديني �أو
الرتبوي���ون  ،فعن���د تكاتف كل فئات املجتم���ع والعمل على
انت���زاع ه���ذا ال�سل���وك و الوقاية م���ن انت�شاره ب�ي�ن فئات
ال�شب���اب  ،ف����إن املق�صد م���ن املباري���ات الريا�ضية �سوف
يحقق �أهدافها املن�شودة .
املراجع
•د/مم���دوح ال�سبكي منه���اج عمليات ال�شرط���ة �أكادميية
ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة .
•منهاج دورات حفظ النظام قيادة �شرطة املهام اخلا�صة .
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جمارك

النقيب/يحيى بن عامر الهميمي
الإدارة العامة للجمارك

أهميتها ودورها في تيسير حركة التجارة الدولية.

تعترب اجلمارك من �أهم ال�سلطات احلكومية يف كل دول العامل نظر ًا للدور الكبري واخلطري
ال��ذي تقوم به على احلدود من خالل تطبيق �أح��كام الرقابة الأمنية وال�صحية والزراعية
والبيئي��ة والإعالمي��ة وغريها من الأحكام ف� ً
ضال عن حت�صيل الر�س��وم اجلمركية التي متثل
رافد ًا مهم ًا للدخل القومي.
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حوسبة األعمال الجمركية ونظام النافذة
الواح��دة سيس��هم ب��دور كبير ف��ي تفعيل دور
المنافذ والمواني في تس��هيل التجارة وسيؤدي
إل��ى زيادة حج��م التبادل التجاري وس��يؤثر إيجابا
على التنمية االقتصادية.

وتواج���ه الإدارات اجلمركي���ة يف دول الع���امل �ضغوط��� ًا
�شدي���دة ومتزاي���دة من املجتم���ع التجاري املحل���ي والدويل
يف ظ���ل ع�صر العومل���ة وحتري���ر التج���ارة ،و�أ�صبحت مهام
ال�سلطات اجلمركية معق���دة ومتجددة ،و من �أهم واجبات
اجلم���ارك يف احلقب���ة الأخ�ي�رة ت�شجي���ع التج���ارة كمطلب
�أ�سا�س���ي ملنظم���ة التج���ارة العاملي���ة وهذا مم���ا يتطلب �إىل
�إحداث ت���وازن بني الرقابة م���ن جهة وت�سهي���ل الإجراءات
اجلمركية من جهة �أخرى.
ويختل���ف مفهوم عم���ل الإدارات اجلمركي���ة باختالف
مهامه���ا نتيجة التطورات االقت�صادي���ة التي عرفتها الدول
حيث جند �أن هذه الإدارات ت�سعى جاهدة ملواكبة التغريات
يف االقت�صاد العاملي ،ب�صفته���ا جهات تنفيذية وباعتبارها
و�سيل���ة فعالة لتطبي���ق ال�سيا�سات االقت�صادي���ة املتبناة من
قب���ل الدول ،فهي تتكف���ل بت�أمني االح�ت�رام الكامل لقوانني
املب���ادالت اخلارجي���ة دون �أن ي�ش���كل ذلك عائق��� ًا يف وجهة
حت���رك ال�سلع ع�ب�ر احلدود ،ع���ن طريق رف���ع االختناقات
ع���ن ال�ساحات التابع���ة للمطارات واملوان���ئ واملنافذ الربية
لت�صبح مناطق عبور ولي�ست مناطق تخزين ،وبالتايل تعمل
من �أجل �أن ت�صبح هذه الدول قادرة على املناف�سة الدولية.
ويف �إط���ار مواكب���ة عوملة الن�ش���اط االقت�صادي وحترير
التج���ارة العاملي���ة� ،سع���ت الإدارات اجلمركي���ة يف معظ���م
دول الع���امل �إىل تطبيق توجهات منظم���ة اجلمارك العاملية
با�ستخ���دام نظ���م جمركية جديدة لتطوي���ر منظومة العمل
به���ا ،والتحول م���ن �سلطات جلباي���ة الر�س���وم �إىل �سلطات
تقدم خدمات جمركية مميزة ومتكاملة تهدف �إىل ت�شجيع
وتي�سري حركة التجارة وجذب اال�ستثمارات من خالل تبني

م�شاري���ع حو�سب���ة الأعمال اجلمركي���ة للت�سهي���ل على كافة
املتعاملني معها من جتار و�شركات ووكالء ال�شحن واملالحة
وم�ؤ�س�سات خدمات الطريان واملوانئ و�شركات النقل لإنهاء
وتخلي����ص الب�ضائع �سواء اال�ست�ي�راد �أو الت�صدير �أو العبور
ب�سرعة ودقة عاليتني عالوة على ربط امل�ؤ�س�سات واجلهات
احلكومي���ة ذات ال�صلة بالعمل اجلمركي ب�أنظمة اجلمارك
لت�سري���ع الإفراج ع���ن الب�ضائ���ع وتوفري الرقاب���ة ال�صحية
والبيئية وغريها ب�أقل جهد ووقت.
ومما ال �شك فيه �إن تطبيق الربامج اجلمركية احلديثة
يف �سلطن���ة ُعم���ان م���ن خ�ل�ال الإدارة العام���ة للجم���ارك
وا�ستخ���دام التكنولوجيا احلديثة وحتقي���ق التن�سيق الفعال
مع كاف���ة اجله���ات احلكومية املعني���ة بالإفراج ع���ن ال�سلع
والب�ضائ���ع عرب املناف���ذ اجلمركية واجله���ات الأخرى ذات
ال�صلة بالعمل اجلمركي وال�شراكة مع املجتمع التجاري من
خ�ل�ال م�شروعي حو�سبة الأعمال اجلمركية ونظام النافذة
الواح���دة �سي�سهم بدور كب�ي�ر يف تفعيل دور املنافذ واملوانئ
يف ت�سهي���ل التج���ارة و�سي����ؤدي �إىل زي���ادة حج���م التب���ادل
التج���اري كم���ا �سي�ؤث���ر �إيجاب ًا عل���ى التنمي���ة االقت�صادية.
حي���ث �أن تي�س�ي�ر الأعمال اجلمركية تعت�ب�ر من �أهم �أركان
التج���ارة الدولي���ة وتلع���ب دور ًا رئي�سي ًا يف تي�س�ي�ر التجارة،
كجه���ة م�س�ؤولة عن تنفي���ذ ومتابعة ال�سيا�س���ات والقرارات
اخلا�صة بعمليات اال�سترياد والت�صدير والرقابة يف املنافذ
احلدودي���ة وت�ؤثر على حركة ان�سي���اب وتدفق الب�ضائع فيما
بني الدول عالوة على توفري اجلهد والدقة والتحكم الفعال
بحركة الب�ضائ���ع ومنع الب�ضائع وامل���واد ال�ضارة واملمنوعة
من دخول البالد من خالل نظام �إدارة املخاطر كما �سيوفر
دقة يف الإح�صاءات التجارية الدولية البينية.

بكلوريو�س جتارة واقت�صاد /تخ�ص�ص �إدارة
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حق الطريق
ر�سوم الكاريكاتري للفنانة/
زمزم بنت خلفان الرحبية

بقلم /
�سالـم بــن �سيف الـ�شعيلي
اللجنة الـوطنية لـحقوق االن�سان
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لق��د ج��اء الدي��ن اال�سالم��ي احلني��ف منظم��ا
حلي��اة النا�س العامة واخلا�ص��ة ،فلم يرتك �شاردة
وال واردة يف حياته��م اال وق��د �شملته��ا اح��كام
وتعالي��م الدي��ن اال�سالم��ي احلني��ف ،فح��ق لن��ا
ان نعان��ق الرثي��ا برقين��ا وعل ّون��ا بتعالي��م دينن��ا
اال�سالمي احلنيف ،وما هذه القوانني التي �سنت يف
ت�شريعات بني االن�سان لتنظيم حياتهم اال امتداد
واقتبا�س��ا لتعاليم الدين اال�سالم��ي احلنيف ،فقد
�شمل��ت تعاليم ه��ذا الدين حما�س��ن الآداب ومكارم
االخالق والف�ضائ��ل ،والتي هي تعد منظمة حلياة
املجتم��ع اال�سالم��ي ،وكافلة له ال�سع��ادة والوحدة
والرتابط ،وبقدر ما يك��ون التزام املجتمعات بهذه
االخ�لاق يك��ون رقيها وعلوه��ا ومتا�س��ك الأوا�صل
ب�ين ابنائها  ،ف�لا افراط وال تفري��ط ،وال انتهاك
حلقوق االخرين ،وال حمابة الحد يف ذلك .
ومن احلقوق التي جاء الدين اال�سالمي احلنيف راعيا
له���ا ،وان كان احلديث والكتابة فيه���ا لي�ست خ�صبة ب�سبب
ع���دم وعي الكثريين لها واالط�ل�اع والوقوف عليها (حقوق
الطري���ق) فالطري���ق هي منفع���ة عامة وهي مل���ك للجميع
ولي�س لأي �شخ�ص كان ان يتعدى على هذه احلقوق ،بل يجب
علين���ا ان نقد�سه���ا ونحرتمها ،ويف �س�ي�رة نبينا مهما �صلى
اهلل عيه و�سلم اروع االمثلة يف احرتام حقوق الطريق ،فعن
اب���ي �سعيد اخلدري – ر�ضي اهلل عن���ه – قال :قال ر�سولنا
الكرمي ( :اياك���م واجللو�س على الطرقات)  .فقالوا :مالنا
ب���د امنا ه���ي جمال�سنا نتحدث فيها  .قال(:ف���اذا �أبيتم اال
املجال����س ف�أعطوا الطريق حقه ) .قالوا :وما حق الطريق؟
ق���ال (:غ�ض الب�ص���ر ،وك���ف االذى ،ورد ال�س�ل�ام ،واالمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر).
وه���ذه احلق���وق الت���ي ذك���رت يف احلدي���ث ال�شري���ف
لي�س���ت م���ن باب احل�ص���ر ،وامنا ه���ي بع�ضه���ا ،واملت�صفح
ل�سن���ة امل�صطفى عليه ال�سالم يجد ب�ي�ن طياتها الكثري من
االحاديث التي جاءت معظمة حلقوق الطريق .
فغ�ض الب�صر هو من اعظم حقوق الطريق ،حيث يجب
عل���ى االن�سان امل�سلم ان يغ�ض ب�ص���ره ،وهذا االمر ي�شرتك
في���ه الرجل وامل���ر�أة على حد �سواء ،وم���ن املعلوم ان الرجل
عندم���ا يطلق ب�ص���ره فيما يحرم فانه يجل���ب عذاب القلب
وامل���ه  ،وان كان يظ���ن انه بذلك ير ّوح ع���ن نف�سه ويبهجها،
فالدي���ن اال�سالم���ي احلني���ف ال ير�ضى ان يطل���ق اجلال�س
عل���ى الطريق ب�صره ،لأنه بهذا ال�سل���وك يحرج من مير يف
�أكتوبر 2013م  -العدد 135

65

مرور

الطريق م���ن الن�ساء خا�صة  ،او ي�ؤدي ذلك اىل ايذاء املارة
باي نوع من االيذاء املادي او املعنوي .
كذل���ك ف����إن �أماطة االذى من الطريق ه���و من اولويات
حقوقها ،اال انه ورغم الوعيد ال�شديد لكل من ي�ؤذي الطريق،
جن���د مع اال�سف ال�شدي���د يف ع�صرنا هذا م���ن ال�سلوكيات
املنحرف���ة امل�شينة من بع�ض اجلهلة الذي���ن يقومون ب�إيذاء
الطرقات وقطعها برمي اال�شواك فيها او اية و�سيلة تت�سبب
يف قط���ع الطريق  ،وتتعطل م�صالح النا�س واعمالهم ،جند
مث���ل هذه املمار�سات يف بع�ضا من جمتمعاتنا دون الوعي او
االدراك مل���دى خط���ورة هذا العمل ال�شائ���ن الذي ال ير�ضاه
الدي���ن او االخ�ل�اق العالي���ة او القوانني التي كفل���ت للنا�س
حقوقه���ا ،فم���ا هو ذن���ب الطرقات؟ وم���ا ذنب بقي���ة �أفراد
املجتم���ع لتتعطل م�صاحلهم نتيج���ة جمموعة من الغوغاء؟
ف���اذا كان الدين اال�سالمي احلني���ف قد جاء كافال حلقوق
االن�س���ان ،فهو اي�ضا جاء كاف�ل�ا جلميع احلقوق يف خمتلف
جوان���ب احلي���اة  ،فلي�س م���ن ال�سلوك احلمي���د ،ان نرى ما
ن���راه م���ن رم���ي اال�ش���واك يف الطرق���ات وقطعه���ا وتعطيل
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م�صال���ح النا�س ليع�ب�ر به عن احلق���وق املطل���وب ت�أديتها،
فم���ن الأج���در مبن يقوم مبث���ل هذا الت�ص���رف اخلاطئ ان
ينظ���ر يف الواجبات الت���ي عليه قبل ان يطال مبا هو حق له،
فارتقي يا اخي امل�سلم بنف�سك عن مثل هذا ال�سلوك ال�شنيع
وغريه م���ن ال�سلوكي���ات اخلاطئ���ة ،والت���ي مل يقرها دينك
اال�سالم���ي احلنيف وال اخالق الرجال العالية ،وال القوانني
التي و�ضعت وا�ستمدت م���ن تعاليم الدين اال�سالمي لتكفل
م�صال���ح اجلمي���ع وتنظم حياته���م االجتماعي���ة ،حمافظة
بذلك على عدم اخلروج عن �سنن ونوامي�س الكون.
وم���ن املعل���وم اي�ضا ف���ان �آداب امل�شي واح�ت�رام قوانني
امل���رور هو ح���ق مقد����س م���ن حق���وق الطريق يج���ب علينا
احرتام���ه والوق���وف عن���ده ،وذلك حت���ى نكون عل���ى درجة
عالية من احل�ضارة والرقي ،وجاء القران الكرمي حاثا على
اح�ت�رام ه���ذه الآداب ،فاهلل عز وجل يق���ول(:وال مت�شي يف
الأر�ض مرحا انك لن تخرق الأر�ض ولن تبلغ اجلبال طوال)
فالإن�سان ال�سوي هو الذي يدرك مدى اهمية االلتزام بهذه
احلقوق والتي تتمثل يف االلتزام بقواعد املرور ،ومع اال�سف

ال�شدي���د فان م���ا ن���راه ون�سمعه الي���وم عن ه���ذه احلوادث
املروري���ة والتي �أ�صبحت حت�صد ارواح بني جمتمعاتنا اكرث
من ح�صد احلروب ،ما هو اال نتيجة اال�ستهتار واال�ستخفاف
من بع�ض م�ستخدمي الطريق والذي يتمثل يف عدم االلتزام
بقوانني امل���رور ،فبالرغم م���ا تبذله اجله���ات امل�سئولة من
ن�صائ���ح ار�شادي���ة وو�ض���ع القوانني املروري���ة التي حتد من
حوادث املرور ،وما يق���وم به املثقفون من الن�صح واالر�شاد
يف ه���ذا اجلان���ب ،اال انه ومع اال�سف ورغ���م كل ذلك ف�إننا
نرى ما ن���راه من ا�ستخفاف قائدي املركبات بهذه القوانني
واالنظم���ة ،االمر الذي يرتتب علي���ه الوفيات الكبرية ،فكم
م���ن بيوت قد �أغلقت ،وكم من ا�صحاب الإعاقات نراهم يف
امل�ست�شفي���ات ،وكم من االطفال الذي���ن يتموا ،وذلك نتيجة
ا�ستهت���ار قائدي املركبات وعدم التزامه���م بقوانني املرور،
فكن يا اخي ال�سائق عامال وعن�صرا ف ّعاال للحد من حوادث
امل���رور ،وذلك بالتزام���ك بقوانني وانظمة امل���رور واحرتام
�آداب الطري���ق ،بهذا ت�سعد نف�سك وت�سعد جمتمعك ،وتكون
ق���د �ساهم���ت يف وقف هذا الزح���ف اخلطري م���ن الوفيات
والذي بات بحق ي�ؤرق الكثريين ،ولتعلم ان هذه املركبة هي

احدى نعم اهلل عز وجل التي يجب عليك ان تقابلها بال�شكر
ال بالكف���ران  ،ويتمث���ل �شكرك لها بان ال ت����ؤذي بها النا�س،
وان ال تف�سد بها الأر�ض ،فاذا كان ديننا اال�سالمي احلنيف
ق���د جاءا حم���ذرا من ان مي�ش���ي الرج���ل بالطريق وحامال
�سالحا بطريقة يهدد بها ارواح االخرين ،فكيف مبن يزهق
ارواحهم ب�سيارته نتيجة طي�شه وا�ستهتاره؟؟
فيت�ضح لنا جل ّيا بان الطريق هو مرفق عام وملك للنا�س
جميعا  ،فالكل مي�شي فيه وي�ستخدمه لتحقيق م�صاحله وال
غن���ى الحد عنه  ،فال يجوز اجللو�س فيه على نحو قد ي�ؤذي
االخرين ويعرقل املرور وي�ضيق على النا�س ق�ضاء م�آربهم .
ان هداي���ة ال�سائ���ل ،ورد ال�س�ل�ام وم�ساع���دة االخرين
وامل�ش���ي يف حتقيق م�صاحلهم  ،و�إعانة الرجل يف حمله ،كل
ه���ذه ال�سلوكيات ه���ي من ال�سلوكيات احلمي���دة مل�ستخدمي
الطري���ق ،وما ه���ي اال ترجمة وا�ضحة للثقاف���ة العالية التي
يحمله���ا الرج���ل يف حيات���ه ،وامل�ستم���دة من تعالي���م الدين
اال�سالمي احلني���ف والقوانني التي و�ضع���ت حلماية حقوق
االخرين ،وهي تدل على وعي ورقي ابناء املجتمع يف ال�سلوك
والتفكري واملنه���ج ،فحري بنا ان نلتزم ب�آداب الطريق ،وان
ن�سع���ى لت�أدية حقوقها ليتحقق النظ���ام وت�سود بيننا روابط
املحب���ة ،ونكون خ�ي�ر واجهة ملجتمعاتن���ا ،والتي عرف عنها
منذ القدم احل�ضارة واال�صالة والرقي يف ال�سلوك .
ن�سال اهلل ان يكتب ال�سالمة للجميع ...
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املالزم /عبدالعزيز بن خلفان البحري.
الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية
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�أوراق نبات القات واحدة من الق�ضايا التى
ترد �إىل �إدارة املخترب اجلنائي.
ت�ش�ير الإح�ص��اءات �إىل تزاي��د ورود هذا
الن��وع م��ن الق�ضاي��ا �سنوي�� ًا ،حي��ث �أن ع��دد
الق�ضايا ال��واردة لهذا الن��وع خالل اخلم�سة
الأ�شه��ر الأوىل من العام احلايل قد جتاوزت
ع��دد الق�ضايا ال��واردة خ�لال عامي 2010م
و2011م وم��ن املرجح �أن تتجاوز ق�ضايا هذا
العام عدد الق�ضايا الواردة يف عام 2012م.

القات . .
من أقدم النباتات المخدرة في العالم.

يعت�بر نب��ات الق��ات م��ن -ف�صيل��ة املن�شط��ات
الطبيعي��ة� -أق��دم النبات��ات املخ��درة يف العامل،
و�إن كان �أقله��ا �شه��رة يف ال��دول املتقدمة نتيجة
ترك��زه يف بل��دان الع��امل الثال��ث مث��ل ال�صومال،
و�أثيوبيا ،وجيبوتي ،و�إريرتيا ،وكينيا ،وتنزانيا،
و �أوغندا ،وجنوب �أفريقيا ،كما وجد نبات القات
يف كثري من ال��دول املتقدمة نتيجة هجرة النا�س
من هذه الدول �إليها.

و�صف نبات القات:

ي��زرع نب��ات الق��ات يف الأماك��ن املرتفع��ة
كاجلب��ال ،واله�ض��اب وي�تراوح ط��ول النب��ات من
مرتي��ن �إىل �أربعة �أمت��ار نظر ًا لتقليمه��ا امل�ستمر،
وقد ي�ص��ل ارتفاعه��ا �إىل خم�س��ة وع�شرين مرت ًا
�إذا ُترك��ت دون تقليم .وهي م��ن النباتات دائمة
اخل�ض��رة ،كما يبل��غ متو�سط ط��ول �أوراق النبات
م��ن خم�س��ة �إىل ع�ش��رة �سنتيم�ترات وعر�ضه��ا
م��ن واح��د �إىل �أربع��ة �سنتيمرتات ،وه��ي اجلزء
امل�ستهل��ك م��ن نب��ات نتيج��ة احتوائها عل��ى مواد
كيميائية من�شطة.

حمتويات �أوراق نبات القات:

حتت��وي �أوراق نب��ات الق��ات عل��ى �أك�ثر م��ن
�أربع��ة ع�ش��ر نوع�� ًا م��ن املركب��ات القلوي��ة الت��ى
حتم��ل البني��ة الكيميائي��ة فينايل �ألكاي��ل �أمني
( )phenylalkylamineاملعروف��ة ب�إ�س��م (الكيت��ا
�أم�ين  )khatamineوه��ي امل�س�ؤول��ة ع��ن تن�شيط
اجله��از الع�صب��ي حي��ث �أجري��ت العدي��د م��ن
الدرا�س��ات لف�ص��ل املركب��ات القلوي��ة م��ن �أوراق
نبات القات ،والتي متكنت من ف�صل ثالث مركبات
رئي�سي��ة وه��ي :الكاثين��ون (،)Cathinone
ونور�سيدوفيدري��ن (،)Norpseudoephedrine
ونورفدري��ن ( .)Norephedrineوقد �أ�شارت هذه
الدرا�س��ات �أن مرك��ب الكاثين��ون ميث��ل  % 50من
جمم��وع مركبات الكيتا �أمني .كما �أجريت درا�سة
مقارن��ة م��ن حي��ث ن�سب��ة مرك��ب الكاثين��ون يف
�أوراق نب��ات القات بني القات اليمني ،والأثيوبي،
واملدغ�شق��ري ،والكين��ي ،وخل�صت ه��ذه الدرا�سة
�إىل تواج��د ن�سب��ة مرك��ب الكاثين��ون يف الق��ات
الكين��ي بن�سب��ة �أعلى عن الق��ات اليمني ،والقات
الأثيوبي ،والقات املدغ�شقري.
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ت�أثري �أوراق نبات القات:

يعترب مركب الكاثينون ،ومرك���ب الكاثني (الكاثني هو
مركب ن���اجت من حتل���ل مرك���ب الكاثينون) م���ن املركبات
املنبه���ة للجه���از الع�صب���ي ،حي���ث ي�شب���ه ت�أثريه���ا ت�أث�ي�ر
الأمفيتامين���ات )Amphetamines(.توج���د هن���اك ع���دة
�آث���ار جاني���ة عن���د م�ستخدمي نب���ات القات مث���ل :ال�شعور
بالعط����ش ،والأرق ،وفق���دان ال�شهية ،و�ضع���ف اخل�صوبة،
كم���ا �أن الإ�ستمرار يف تعاطي القات لفرتة طويلة ي�ؤدي �إىل
الهلو�سة.

طرق فح�ص نبات القات:
تكم���ن �صعوبة فح����ص نبات القات خمربي��� ًا يف �سرعة
حتل���ل مركب الكاثين���ون �إىل كاث�ي�ن خالل �أقل م���ن �أربعة
�أي���ام �إن مل حتف���ظ العينة يف م���كان بارد ،وه���ذا قد ي�ؤدي

�إىل �صعوب���ة �إثب���ات النب���ات خمربيا .حي���ث واجه املخترب
اجلنائ���ي الكث�ي�ر م���ن ال�صعوبات يف ه���ذا الأم���ر ،نتيجة
ت�أخر عملية �ضب���ط م�ستخدمي نبات القات ،وعدم معرفة
الطريق���ة املثلى لعملية التحري���ز واحلفظ  ،مما كان ي�ؤدي
�إىل �ضياع كثري من الق�ضايا ،ولكن بالإطالع على كثري من
الدرا�س���ات التى كانت تتح���دث عن الطرق املثلى يف عملية
حتريز عينات نبات القات ،وعملية احلفظ مت �إعالم رجال

مكافح���ة املخدرات على طريقة حتري���ز عينات القات بعد
�ضبطها وحفظها قبل �إر�سالها �إىل �إدارة املخترب اجلنائي،
حي���ث �أ�صبح���ت نتائ���ج العين���ات املطل���وب فح�صها -عن
نب���ات القات� -إيجابي���ة بن�سبة تتج���اوز  %99رغم �أن كثري
م���ن العينات يتم �ضبطها بعد ع���دة �أ�سابيع من ح�صادها.
ويت���م فح�ص نبات الق���ات خمربي ًا بعدة ط���رق بعد عملية
اال�ستخال����ص ،منه���ا :ا�ستخدام �أجه���زة الكرومتوجرايف،
و�أجهزة طيف الكتلة ،و�أجهزة الرنني املغناطي�سي.
يعت�ب�ر خمدر نبات الق���ات من الق�ضايا الت���ى ترد �إىل
�إدارة املخترب اجلنائي بعد املخدرات الأفيونية ،واحل�شي�ش،
حيث ت�شري الإح�صائية على تزايد ورود ق�ضايا خمدر نبات
القات �سنويا ،حيث بلغ عدد الق�ضايا التى مت فح�صها عن
خم���در نبات الق���ات يف ع���ام 2010م �إح���دى ع�شر ()11
ق�ضي���ة ،ويف ع���ام 2011م �ست���ة ع�ش���ر ( )16ق�ضي���ة ،ويف
2012م ثالث وثمانون ( )83ق�ضية ،بينما �سجلت الأ�شهر
اخلم����س الأوىل م���ن العام احل���ايل ت�سعة و�ست���ون (،)69
�أي م���ا متثل ن�سبة  %13.2من ع���دد الق�ضايا الواردة �إىل
�شعب���ة املخدرات بق�سم الفحو�ص الكيميائية خالل الأ�شهر
اخلم�سة الأوىل من العام احلايل.

املراجع:
املركب���ات املخ���درة يف نب���ات الق���ات ،فري���د
القب���اين� ،شبك���ة الأك�س�ي�ر للعل���وم ال�صيدالني���ة
http://www.elixir-sy.net

�أر�شيف ق�س���م الفحو�ص الكيميائية� -إدارة املخترب
اجلنائي.
Qualit a ti ve A n al y s i s O f K hat, D ete c t i o n o f
Ac t ive C on s ti tuents an d i ts m etabol i t e s ,
Mos a Q as hees h, C ol l e ge of Ph arm acy, S o u d
King Un i vers i ty, R i yad, K SA
Khat Fa s t Fac ts , N ati onal D ru g I n tel l i g e n c e
Cent er, U .S. D e par tm ent of Jus ti c e
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للح�شي�ش ..

لذه عابرة تؤد إلى الهالك.

Pleasure leads to destruction

مع حتيات

�شرطة ُعمان ال�سلطانية
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الوكيل�/أحمد بن �سعيد الراجحي
الإدارة العامة للمرور
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�لاب التقي��ت معه��م ع��ن ماه ّي��ة ال�سالم��ة املرورية
حد ّثن��ي ُط ٌ
لديه��م ،فل��م �أج��د �إال الي�س�ير بجعبتهم لق��د �شغفوا بح��ب التع ّلم
من��ذ ن�ش�أته��م وهم ينتظ��رون �إطالل��ة الع��ودة �إىل املدار�س دومنا
��ح
أم��ر
عل��م ب���أن ال�سالم��ة بكاف��ة �أطيافه��ا � ٌ
ٍ
م ّل ٍ
ٌ
وهدف مبتغى يتمن��اه الإن�سان يف هذه
الدنيا فذهبتُ �سري ًعا لكتابة حمتوى
م��ا تناظرون��ه ولنط ّب��ق عب��ارة
ُ
ّ
جميلة هي احلياة حتى و�إن
فذكر..
ُ
جميلة عندما
كان دوا ُمه��ا حم��اال..
ُ
فلذات �أكبا ِدنا متجهني �إىل
نرى فيها
مدار�سهم بعد طول انتظار يدر�سون
غد م�شرق .
ويذاكرون من �أجل ٍ
يف اجلان��ب الآخ��ر نت�أم��ل
ونتفكّ��ر طالبن��ا وه��م ذاهب��ون
�إىل مدار�سه��م جتده��م َين ِْ�س ُلونَ
ب�ين نهر الطري��ق مبتغني بذلك
االخال���ص يف تعليمه��م ،ولك��ن
هنال��ك خط��ورة ق��د ن�شهده��ا
�أثناء عملية انتقال الطالب من
بيت��ه �إىل املدر�س��ة وبالعك�س،
كم��ا �أن الأ�س��رة ترغ��ب يف
االطمئن��ان على و�ص��ول الطالب
�إىل مدر�سته قبل بدء اال�صطفاف
كاف.
ال�صباحي
بوقت ٍ
ٍ

يطم���ح الإن�سان يف هذه احلي���اة �إىل العي�ش ب�أمان ،وب�أن يكون
معاف���ى يف بدن���ه ،ولذلك يجب علين���ا ك�أولياء �أمور زي���ادة الوعي
املروري ل���دى �أبنائنا الطلبة ،وب�أن نتالفى الأخطاء ال�شائعة طاملا
هناك �سائ ٌق م�ستهرت جاهل ب�آداب ال�سياقة ومبنهج ّية التعليم.
مل ال نع��� ّرف �أبناءنا مبدلوالت الطري���ق �أخطاره ،وتقاطعاته،
�آليات���ه وم�سارب���ه ،وب����أن يتقي���د بال�سل���وك ال�صحيح عن���د ركوبه
الغد كيف غدا
احلافل���ة لي�صل �إىل منزله
ب�سالم ونحن نت�أمل ابن ِ
ٍ
واللعب وحب التقليد.
اجلد
أح�س بامل�س�ؤولية فم ّيز بني ِ
ِ
مل ًّما و� ّ
ذك ّره ب����أن ال ي ّلوح بيديه �أو يخرج ج�سم���ه من املركبة ،وع ّلمه
� ً
أي�ض���ا �أن م���ن الآداب االلت ـ ـ���زام باجللو�س ال�صحي���ح يف مقاعد
احلافل���ة املدر�س ّي���ة ليتج ّنب املفاج����آت ،و�أ�شع���ره ب�أماكن اخلطر
�أثن���اء عب���وره من �أمام حافل���ة مدر�س ّي���ة �أو مركب���ة متوقفة نظ ًرا
ل�ض�آل���ة ج�سمه ،وروعة امل�شهد عندما جتن ّبه �إزعاج �سائق احلافلة
لتكون �سياقته يف م�أمن له وملن حوله ،واحك له م�شهدً ا عن جمالية
العبور من الأماكن املخ�ص�صة للم�شاة ،والنظر يف االجتاهني قبل
قطع الطريق ،مع االنتباه �إىل املركبات قبل العبور ،وذك ّره منه ما
ن�سى �أن التق ّيد بتلك القواعد يجعل طريقه �إىل املدر�سة خاليا من
�أخطار الطريق.
ت�شري الإح�صاءات املرورية ال�صادرة من الإدارة العامة للمرور
�إىل �أن ح���وادث احلاف�ل�ات املدر�س ّي���ة بلغت خ�ل�ال العام2012
( )22حاد ًث���ا نتج عنها ( )12وف���اة ،و�إ�صابة (� )204آخرين،
م���ن يناظر هذه الأرقام ويتج ّ���ول يف م�سبباتها يج���د �أن للإن�سان
ً
فاع�ل�ا يف تقدمي الن�صح والإر�شاد مل���ن حوله ،ولعلي ال �أبالغ
دو ًرا
ّ
يف الق���ول �أنه ن���در من يجل�س م���ع �أبنائه �أو مم���ن ي�شكلون �أهمية
يف حيات���ه ،وذل���ك بتق���دمي الن�صيح���ة له���م حيال م���ا يقومون به
من �أخط���اء �أثناء ركوبهم احلافلة املدر�سي���ة �أو عند الذهاب �إىل
هاج�سا هذه
املدر�س���ة بكاف���ة الو�سائل املتاح���ة ،فلم ال ت�شكل لن���ا
ً
الق�ضي���ة وننظر ملا دون هذه كالعي���وب املظهرية ال�شكل ّية ،ال وربي
عي���وب القلب وال�سلوك هي الأهم من ذل���ك بكثري طاملا ن�سعى �أن
تكون ُعماننا الغالية ومن فيها خالي ًة من احلوادث بحول اهلل.
حديثي يطول ويطول عن ه���ذه الفئة ،فالأ�سرة واملدر�سة هما
عام�ل�ان رئي�سان ولهما دور مهم وفاع���ل يف غر�س �آداب املرور يف
نفو�س الطلبة كما �أن الأ�سرة هي النواة الأوىل يف املجتمع ،ويتعلم
فيها الطالب الأخالق والقيم التي يتهي�أ من خاللها للحياة.
الغد
علين���ا �أن ن�ؤم���ن �إميا ًن���ا وطي���د ًا �أن �أبناءن���ا هم �شب���اب ِ

وم�ستقبل���ه الواع���د ،وعلينا من ذات ال�سي���اق �أن نتحمل امل�س�ؤولية
يف غر�س مفاهيم ال�سالمة املرورية و�أن نقدم لهم النق�ش املروري
منذ ال�صغ ـ ــر.
علينا �أن نع ّلم �أبناءنا عند نقلهم مبركباتنا اخلا�صة ا�ستخدام
املقاع���د اخلا�صة بهم وفق �أعماره���م و�أن ن�شدّد على من هم دون
�سن العا�شرة ا�ستخ���دام املقاعد اخللف ّية من �أجل �سالمتهم وب�أن
نح ّذرهم من الوقوف ب�شكل ع�شوائي �أمام الطريق ،لنحفزّهم يف
بوازع من �أنف�سهم
هك���ذا توعية من �أجل احرتام النظام وتطبيقه ٍ
ال خو ًف���ا من عقاب وهو ت�أثري �إيجابي ي���دوم على م ّر ال�سنني وهي
م���ا ت�شري �إليه الدرا�سات والأبح���اث العلم ّية � أن النتائج الإيجابية
تكمن يف التوعية والتعليم امل�ستمر وميتد ت�أثريه يف انخفا�ض عدد
احلوادث املرورية .
خال�ص��ة احلديث� :إن حوادث ال�سري التي يذهب �ضحيتها
الطلب���ة م���ا تزال م���ن امل�ش���كالت املروري���ة ,وال �ش���ك �أن التعاون
املتب���ادل بني كل من �سائق احلافلة ،والأ�سرة ،واملدر�سة ،واملجتمع
عل���ى حد �س���واء من �ش�أن���ه �أن ي�ساعد عل���ى احل���د �أو التقليل من
حوادث ال نتمنى �سماعها ،وتعزيز فر�ص ال�سالمة على الطريق .
ختا ًما :ال�سالمة املرور ّية  ..معنى جميل ين�شده اجلميع
ختاما �أدعو
بل �إنها �أ�صبحت مطلبا ُم ّلحا يف حياة مليئة باملفاج�آت ً
اهلل تعاىل �أن تكون ال�سالمة على الطريق هي الرفيق الدائم لكم،
و�أن يجنبكم خماطر الطريق � ..أ�ستودعكم اهلل.
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عبق
الشرطة

النقيب متقاعد /سالم بن ناصر الحسيني.

�أجرى اللقاء/

الرقيب �أول/زكريا بن �سامل ال�صبحي

�إدارة العالقات العامة

تحم��ل الحي��اة العملية في ش��تى مواقعها الكثير م��ن الذكريات ،ال
سيما إذا اتسمت بالتجديد المتواصل والتطور المتالحق والمتنامي ،سوا ٌء
على الصعيد الشخصي أو صعيد العمل.
وال ش��ك أن العمل في ش��رطة عُ مان الس��لطانية ،وم��ا يرتبط به من
ضوابط عسكرية وانضباطية ،يعتبر مرحلة مهمة في حياة اإلنسان الذي
تشرّ ف باالنتساب للمؤسسة الشرطية ،وهي مرحلة ال نغالي إن قلنا إنها
ُتعد مفخرة ،إلى جانب كونها فترة عملية يصاحبها الكثير من التكريم
والتقدير ،نتيجة ما يقدمه منتسبو الشرطة من عطاء لهذا الوطن العزيز
ولمجتمعهم.
العين الساهرة وعبر هذه الصفحات تلتقي مع الضباط وضباط الصف
واألف��راد المتقاعدين الذين كانت لهم بصمة واضحة خالل مس��يرتهم
العملية ،نتحاور معهم ،مس��تذكرين من خالل ه��ذه الحوارات ما كانت
عليه الش��رطة في الس��ابق وما ه��ي عليه اآلن ،ومن ه��ذا المنطلق يأتي
لقاؤنا في هذا العدد مع النقيب متقاعد /سالم بن ناصر الحسيني.
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خالل عمله يف مركز نزوى

�صورة يف احدى االحتفاالت بالعيد الوطني ب�إبراء

بداي���ة نرح���ب بك���م يف جملة الع�ي�ن ال�ساه���رة ،ونود
منك���م �أن حتدثون���ا عن م�سريتكم العملي���ة ب�شرطة ُعمان
ال�سلطاني���ة ،م���رور ًا بالت�شكيالت التي عملت���م بها ،وكيف
كانت هذه الفرتة الطويلة من التفاين والعطاء؟
يف البداي��ة �أتوج��ه بال�شك��ر اجلزي��ل ملجل��ة الع�ين
ال�ساهرة على هذه الزي��ارة الطيبة .و�أود �أن �أوجه حتية
�إجالل و�إكبار ل�شرطة ُعمان ال�سلطانية ،لت�سليطها ال�ضوء
عل��ى املتقاعدين الذين له��م ب�صمتهم الوا�ضحة يف تطوير
امل�سرية ال�شرطية ،من خالل هذا الباب (عبق الذكريات).
فقد بد�أت حياتي العملية يف �شرطة ُعمان ال�سلطانية
يف �شه��ر  10من ع��ام 1969م ،حيث كان��ت املهام املوكولة
له��ذا اجلهاز قليلة مقارنة بو�ضعن��ا احلايل وكانت ت�سري
يف تط��ور مت�س��ارع ،فق��ررت االلتحاق عندما كن��ت ذاهب ًا
�إىل والي��ة مط��رح و�سمعت ع��ن وحدة ع�سكري��ة ت�سمى
وعمان) وكنت �أعرف
(ال�شرطة) وه��ي (�شرطة م�سقط ُ
قلي�ل ًا ع��ن ال�شرط��ة وطبيع��ة عمله��ا ،وعلى �ض��وء هذه
املعرف��ة ق��ررت االن�ضمام �إليه��ا ،على الرغم م��ن امل�شقة
والعقبات و�صعوبة العي�ش يف ذلك الوقت.
كانت الأو�ض��اع يف م�سقط �صعبة ،حيث توجد بوابة
عند مدخل م�سقط ليتم الدخول واخلروج وفق مواعيد
متف��ق عليه��ا ،ويوجد بالق��رب منه��ا �إدارة م�صغرة تعنى
بالقب��ول والت�سجي��ل بجه��از ال�شرط��ة تتك��ون م��ن بيت
مكون من طابقني ،وعند دخويل يف هذه الإدارة ،التقيت
حينه��ا ب�أحد الأخوة و�أخربته��م رغبتي باالن�ضمام �إىل
ه��ذه الوح��دة ،فرحبوا ب��ي وا�ستقبلوا طلب��ي بدون �أية
عوائق و�صعوبات.
وبعد النظر �إىل الطلب مت قبويل لالن�ضمام �إىل هذا
اجله��از كمرحله �أوىل ،ومت �إر�سايل �إىل الفح�ص الطبي،
حي��ث ال توج��د يف تل��ك الف�ترة م�ست�شفي��ات للفح���ص
الطب��ي ومت �إر�سالنا �إىل م�ست�شف��ى ع�سكري تابع للدفاع
يف بي��ت الفل��ج ،يتكون م��ن طاق��م ب�سيط م��ن الأجانب.
بعدها مت �إر�سالن��ا �إىل التدريب الع�سكري مبا�شر ًة وكان
معي ثل��ة من الزمالء ،حيث كان التدريب داخل املع�سكر
يف مركز م�سقط.

م�سريه يف احدى االحتفاالت ب�ضنك

وبع��د االنتهاء م��ن التدريب مت توزيعن��ا على مواقع
العم��ل مبركز م�سق��ط ،ويوجد يف تلك الف�ترة مركزين
هما (م�سقط ومطرح).
وكان العم��ل �شام�ل ًا حلاجة الأمن الع��ام كاجلوازات
واحل��وادث والق�ضاي��ا وال�سج��ون وغريه��ا ،وال توج��د
تخ�ص�ص��ات حمددة مثل الآن ويطلب م��ن العاملني �إنهاء
الأعم��ال املوكلة �إليهم �أو ًال ب�أول حت��ى لو تتطلب الأمر
زيادة �ساعات العمل.
ويف ع��ام 1972م تقريب�� ًا �ص��در ق��رار ب���إدارة �سجن
اجلاليل مب�سقط من قبل ال�شرطة بد ًال عن الدفاع حيث
كن��ت من �ضم��ن املجموعة املوك��ول لها ا�ستالم��ه ،وكانت
مكون��ة من خم�سة ع�شر �شخ�ص ًا من رتبة وكيل وعدد من
الأفراد وكان ع��دد امل�ساجني قلي ًال ،حينها عملت هناك
ملدة �شهرين ،وبعدها مت ا�ستبدالنا ب�أ�شخا�ص �آخرين.
ويف �سنة 1971م ،ترقيت �إىل رتبة عريف الذي كان
ي�سم��ى (كوب��ل) ويف �سنه 1973م ،افتت��ح مركزان خارج
م�سق��ط (�صحار ونزوى) وت�شكل��ت جمموعتان �إحداهما
�أُر�سل��ت �إىل مركز �صحار والآخرى �إىل نزوى و�أنا طالبت
�أن �أُنقل �إىل ن��زوى ،وكنت(عريف ًا) ومعي �ضابط برتبة
(مالزم �أول)  ،وعدد من االفراد.
ويف1976/11/9م نقل��ت �إىل وح��دة �شرط��ة ابراء
الفتت��اح املرك��ز والعم��ل ب��ه ،وا�ستمري��ت مل��دة �سنت�ين
و�شهرين ويف نف�س ال�سنة ترقيت �إىل رتبة مر�شح ،حيث
مت ت�أهيل��ي يف مدر�س��ة التدري��ب بالق��رم م��كان (قيادة
�شرطة امله��ام اخلا�صة) ،ثم نقلت مرة �أخرى �إىل وحدة
بناء على اختي��اري ،ويف 1980/9/15م،
�شرطة ن��زوى ً
نقل��ت �إىل مركز �شرط��ة عربي ،ويف ع��ام 1983م ،نقلت
وعينت �ضابط�� ًا للمركز وكنت
�إىل مرك��ز �شرطة �ضنكُ ،
حينها برتبة مالزم ًا �أول.
يف 1984/8/15مُ ،نقل��ت �إىل الإدارة العام��ة
للتحري��ات والتحقيق��ات اجلنائي��ة بالقي��ادة العام��ة،
لفرتة قليل��ة ،وبعدها ُنقلت �إىل حتري��ات م�سقط لفرتة
من الزمن ،ويف 1988/10/15مُ ،نقلت �إىل مركز �شرطة

�أكتوبر 2013م  -العدد 135

75

عبق الذكريات

وعين��ت �ضابط�� ًا للمرك��ز ث��م انتقل��ت �إىل مركز
مط��رح ُ
�شرط��ة روي ،و�أخ�ير ًا �إىل مرك��ز �شرطة قري��ات �إىل �أن
�أحلت �إىل التقاعد االعتيادي يف عام 1990م.

يجد املتمع���ن يف م�سرية جهاز ال�شرط���ة �أن اجلوانب
التطويرية والتحديثية بد�أت مع ال�سنوات الأوىل النطالقة
اجله���از ،الذي �أنتم �أحد �ضباط���ه الذين �أ�سهموا بفاعلية
يف االرتق���اء به وتطويره .نود منك���م �أن حتدثونا عن �أبرز
املراحل و�أهم املحطات التي �شهدها اجلهاز وعاي�شتموها
عن كثب؟
حملت الف�ترة املا�ضية من م�س�يرة اجلهاز الكثري
م��ن املراح��ل واملحط��ات .يف البداي��ة كان اجله��از
�ضعيف�� ًا ،وكانت �أم��ور كثرية تواجه��ه ،فكانت الرتب
الع�سكري��ة ت�سم��ى مب�صطلحات غ�ير عربية فرتبة
العري��ف ت�سمى حينها (كوب��ل) والرقيب (�سرجن)
والوكي��ل (�أر�س��ن) والرائ��د (ميج��ر) ه��ذا ح�س��ب
م��ا �أتذك��ره الآن ،وبعده��ا تغ�يرت م�سمي��ات الرتب
الع�سكرية �إىل ما نحن عليه اليوم.
وعندما توىل ح�ض��رة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو���س ب��ن �سعي��د املعظ��م – حفظ��ه اهلل ورعاه،-
مقالي��د احلك��م ب��د�أت حرك��ة اجله��از تتط��ور �شيئ ًا
ف�شيئ�� ًا من مع��دات و�أجهزة وبناء من�ش���آت لل�شرطة،
وتطوير هيئة ال�شرطة كاملالب�س وغريها ،و�أعطيت
حينها �أعظم �ش��رف لها حني تف�ضل ح�ضرة اجلاللة
ال�سلط��ان قابـــــــو���س ب��ن �سعـــي��د املعظ��م – حفظه
اهلل ورع��اه -القائ��د الأعل��ى ،وق��ام مبنحه��ا لق��ب
(�سلطاني��ة) بع��د �أن كان م�سماه��ا (�شرط��ة م�سقط
وعمان) وجعل م�سماها (�شرطة ُعمان ال�سلطانية)،
ُ
وم��ن املالمح القدمية �أي�ضا التي ال تزال يف الذاكرة،
كانت القيادة العامة لل�شرطة يف مركز روي احلايل،

بعده��ا ُنق َل��ت �إىل الق��رم (م��كان قي��ادة �شرط��ة
حمافظ��ة م�سقط) وق��ام بافتتاحها ح�ضرة اجلاللة
ال�سلط��ان قابو���س ب��ن �سعي��د املعظ��م – حفظه اهلل
ورعاه ،-واخري ًا نقلت �إىل مرتفعات القرم.
ويف ع��ام 1976م تف�ض��ل �أي�ض�� ًا القائ��د الأعل��ى،
بزي��ارة ر�سمي��ة �إىل مدر�س��ة التدري��ب بالقرم مكان
(قيادة �شرطة املهام اخلا�صة حالي ًا).
ويف ع��ام 1977م ،افتت��ح م�ست�شف��ى ال�شرط��ة
بالق��رم ليق��دم اخلدمات العالجي��ة ملنت�سبي �شرطة
ُعم��ان ال�سلطاني��ة ،وزود حينها باملع��دات واالجهزة
الطبي��ة ،وبعده��ا توال��ت افتتاح��ات عدي��دة ،م��ن
املن�ش�آت و�شراء عدد من الطائرات والزوارق.
�أم��ا بخ�صو���ص املالب���س ،فق��د �أخ��ذت املالب���س
الع�سكري��ة ن�صيب�� ًا م��ن التطوير ،ففي ع��ام 1969م،
كن��ا نرتدي لب�س ع�سكري ا�سمه (زجني) وهو عبارة
ع��ن لب�س مك��ون م��ن قمي���ص وبنطلون ق�ص�ير حتى
الركب��ة م��ن القما�ش اخل�ش��ن ،وغط��اء الر�أ�س مربع
ال�شكل يوج��د به قما�ش من اخلل��ف حلجب ال�شم�س
وكان ل��ه منظ��ر هيبة خارج ع��ن الهيب��ة الع�سكرية
احلالية ،وكان النطاق من القما�ش اخل�شن بعدها مت
ا�ستبدال��ه بنطاق جل��دي يوجد ب��ه مبنت�صفه �شعار
وعم��ان) �إىل �أن ا�ستب��دل بعده��ا
(�شرط��ة م�سق��ط ُ
بالنطاق اجلديد.

تت�س���م احلي���اة الع�سكري���ة بالنظ���ام واالن�ضب���اط
وال�سل���وك القومي والفكر الواع���ي امل�ستنري ،والتي تعد من
�أه���م مقوم���ات رجل ال�شرط���ة ،ومعني ذلك ه���و التدريب
املي���داين والت�أهي���ل العلمي ،نود منكم التك���رم با�ستذكار
م���ا كانت عليه م�س�ي�رة التدريب باجله���از ،والأ�ساليب �أو
املناهج التي كانت متبعة يف هذا اجلانب؟
�إن م��ن يتمع��ن يف م�س�يرة التدري��ب ب�شرط��ة ُعم��ان
ال�سلطاني��ة يجد اختالفا وا�سع�� ًا بني التدريب يف املا�ضي
والتدري��ب احلايل ،كان التدريب ميداني�� ًا فقط و لفرتة
ب�سيط��ة لكنه يتميز بالق�س��اوة والقوة ،فكن��ا نتدرب يف
مرك��ز م�سقط �إىل قبل املغ��رب وكان التدريب ال يتجاوز
ال�شهري��ن ،ولنق�ص الكادر الب�ش��ري يف تلك الفرتة ،كان
ي�سن��د �إلين��ا �أعم��ال يف املرك��ز ،يف ع��ام 1969م كان��ت

م�سرية يف �ضنك يف �إحدى الأعياد الوطنية.
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الأ�سلح��ة امل�ستخدم��ة يف التدري��ب والعم��ل ال�شرط��ي
�أ�سلح��ه تقليدي��ة �أوزانه��ا ثقيل��ة ك�أ�سلح��ة الكن��د (ب��و
ع�ش��ر) وال��ـ (�أف �أن)� ،أم��ا الآن فهناك اهتم��ام وتطوير
م�ستم��ر يف الأ�سلحة يف جم��ال التدريـــ��ب كامل�سد�س والـ
(م  )16وغريها من الأ�سلحة اخلفيفة.

ت�سعى �شرطة ُعم���ان ال�سلطانية �إىل التوا�صل امل�ستمر
وخلق عالقات وطيدة مع الذي���ن �ساهموا يف �إثراء العمل
ال�شرط���ي بكاف���ة جوانبه ،وكانت له���م ب�صمة وا�ضحة يف
م�سريت���ه ،ه���ل ثمة �أف���كار ومقرتح���ات لديكم ،م���ن �أجل
تفعيل هذا اجلانب؟

�أم��ا الآن فقد �أ�صبح رجال ال�شرطة يتلقون التدريب
املي��داين والتدري��ب النظري خالل ف�ترة كافية لت�أدية
مهامه��م بكف��اءة و�إخال�ص ،وهُ ي َئت له��م مراكز التدريب
املتط��ورة املجهزة باملعدات والأجه��زة الالزمة للتدريب
الع�سكري.

التوا�ص��ل م�ستم��ر وهلل احلم��د ،و�إدارة العالقات
العام��ة ب�شرط��ة ُعم��ان ال�سلطاني��ة تق��وم م�شكورة
برتجم��ة ذل��ك ،كما جعلتن��ي �أ�شعر ب�أنن��ي ما زلت يف
هذا اجلهاز و�أنتمي �إليه.
وال �أح��د منا ينك��ر جهود رج��ال ال�شرطة الذين
له��م ب�صمة وا�ضحة منذ االنطالقة الأوىل وحتملوا
م�شاق العمل و�سخروا �أوقاتهم لهذا اجلهاز.
و�أف��كاري �إىل القي��ادة العامة لل�شرط��ة املوقرة،
تفعيل يوم املتقاعد ل�شرطة ُعمان ال�سلطانية ،وبذل
مزي��د ًا م��ن االهتمام والرعاي��ة له���ؤالء املتقاعدين
جت�سي��د ًا ملا قاموا به من دور كبري قامت به ال�شرطة
�آن��ذاك ،الذي كان يومه��م عن �أربع لي��ايل و�ساعتهم
ع��ن � 10ساعات ،وكان��وا يرتكون طعامه��م ويذهبون
�إىل العمل.

مع تطور و�سائل االت�صال وتوفر الأجهزة التكنولوجية
املتطورة يف ميادين العمل املختلفة� ،شهدت �شرطة ُعمان
ال�سلطاني���ة �إجن���ازات كبرية يف خمتلف جم���االت العمل
ال�شرط���ي ،كيف كان التعام���ل �سابق ًا مع الأم���ور الداخلة
�ضمن مه���ام جهاز ال�شرطة ،ال �سيم���ا يف غياب الأجهزة
واملعدات احلديثة املتطورة تكنولوجي ًا وتقني ًا؟
ال �ش��ك ب�أن و�سائل االت�ص��ال التي ذكرتها يف �س�ؤالك
�شب��ه معدوم��ة �إن مل تك��ن معدومة متام��ا  ..حيث كانت
هناك �صعوبة يف ت�أدية املهام املوكلة �إلينا ،فكنا ن�ستخدم
يف م�سقط هات��ف يو�صل �إىل مركز مطرح فقط يف نطاق
والية مطرح وهو عب��ارة عن �صندوق يو�صل بالكهرباء،
ويعم��ل عن طريق (الهندل) لك��ي يتم االت�صال منه وال
توج��د برقيات يف تلك الفرتة ،كان يتم التوا�صل وتلقي
البالغات ع��ن طريق مكاتب الوالة فق��ط ،ففي 1969م
كان��ت هن��اك مركبت��ان فقط واح��دة من ن��وع الندروفر
�صغ�يرة بوك�س والأخرى مني كوب��ر ،وكانتا ملركز مطرح
وم�سق��ط وكان��ت الطري��ق وع��رة ج��دا ،بعده��ا توفرت
املركب��ات ف�أ�صبح��ت مبرك��ز �شرط��ة ن��زوى  3مركب��ات،
عب��ارة عن مركبة مك�شوفة من ن��وع الندروفر ُجلبت من
�ساح��ل ُعمان (جندارمي��ة ُعمان) و�سيارت�ين الندروفر
ذات كبين��ة واح��دة ،وبعده��ا ا�ستحدث��ت الربقي��ات
ومت التدري��ب عليه��ا ح��ول كيفي��ة التخاط��ب وطريقة
اال�ستعم��ال ،وبعده��ا ج��اءت النقل��ة النوعي��ة ل�شرطة
ُعمان ال�سلطانية فتعدد و�سائل االت�صال ب�سهولة وي�سر
ومت وتوفري الوقت واجله��د وا�ستخدمت �أجهزة حديثة
كالفاك���س والهوات��ف املحمول��ة والثابت��ة والطائ��رات
والزوارق وغريها من الأجهزة.

يف خت���ام هذا اللقاء الذي عربن���ا من خالله بجوانب
م�ضيئة من حياتكم املخل�صة التي �أ�سهمت يف دعم م�سرية
جهاز ال�شرطة ،نود منكم التكرم بتوجيه كلمة �أخرية عرب
جملة العني ال�ساهرة ملنت�سبي �شرطة ُعمان ال�سلطانية؟
�أتوج��ه لك��م بال�شكر اجلزيل على ه��ذه الزيارة،
وعل��ى ه��ذا اللق��اء الطي��ب وكلمت��ي ملن�سب��ي جه��از
�شرطة ُعمان ال�سلطانية العني ال�ساهرة حماة احلق
وحرا���س املبادئ هم عيون املجتمع ويجب ان يتحلوا
بالإخال�ص واالمان��ة يف ت�أدية الر�سالة املنوط بها،
بال�سرية التامة يف الأعمال املوكلة �إليهم.
و�أخري ًا �أمتنى لكم التوفيق والنجاح وملجلة العني
ال�ساهرة مزيد ًا من التطوير والتحديث.
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ت��وج بتاري��خ 2013/10/7م ،فريق قيادة �شرط��ة املهام اخلا�صة بط�لا للرماية ال�سنوية
لع��ام 2013م وذلك بع��د مناف�سات مثرية �شهدها ميدان الرماي��ة ب�أكادميية ال�سلطان قابو�س
لعل��وم ال�شرطة ،مب�شاركة ( )830م�شارك ًا ،ميثل��ون ( )30فريق ًا من خمتلف ت�شكيالت �شرطة
ُعمان ال�سلطانية.
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وقد رعى حفل ختام البطولة معايل الفريق/
ح�سن بن حم�سن ال�شريقي املفت�ش العام لل�شرطة
واجلم��ارك ،بح�ض��ور مع��ايل الفريق�/سعي��د ب��ن
عل��ي الهاليل رئي���س جهاز الأم��ن الداخلي وعدد
من قادة �أ�سلحة قوات ال�سلطان امل�سلحة و�شرطة
ُعم��ان ال�سلطاني��ة والأجهزة الأمني��ة وعدد من
�أ�صح��اب ال�سع��ادة ومدي��ري امل�صال��ح احلكومي��ة
مبحافظة الداخلية.
حي��ث ج��اءت نتائ��ج البطول��ة النهائي��ة على
النح��و التايل :م�سابق��ة رماي��ة البندقية لفرق
الرتب الأخرى:
املرك��ز الأول :فريق قيادة �شرط���ة املهام اخلا�صة
بر�صيد ( )1260نقط .
املرك��ز الث��اين :فري���ق الإدارة العام���ة للتجهيزات
واللوازم بر�صيد( )1228نقطة.
املرك��ز الثالث :فري���ق �أكادميية ال�سلط���ان قابو�س
لعلوم ال�شرطة بر�صيد ( )1224نقطة.
م�سابقة رماية امل�سد�س لفرق ال�ضباط :
املركز الأول :قيادة �شرطة املهام اخلا�صة بر�صيد
( )415نقطة .
املرك��ز الثاين� :أكادميي���ة ال�سلط���ان قابو�س لعلوم
ال�شرطة بر�صيد( )414نقطة.
املرك��ز الثال��ث :قي���ادة �شرط���ة حمافظ���ة م�سقط
بر�صيد ( )377نقطة.

م�سابقة رماية امل�سد�س لفرق الرتب الأخرى:
املركز الأول :قيادة �شرطة املهام اخلا�صة بر�صيد
( )646نقطة.
املركز الث��اين :الإدارة العامة للتجهيزات واللوازم
بر�صيد ( )626نقطة .
املرك��ز الثال��ث� :أكادميية ال�سلط���ان قابو�س لعلوم
ال�شرطة بر�صيد ( )614نقطة .
م�سابقة رماية امل�سد�س لفرق ال�شرطة الن�سائية:
املرك��ز الأول� :إدارة مو�سيق���ى ال�شرط���ة بر�صي���د
( )394نقطة .
املركز الثاين :قيادة �شرطة املهام اخلا�صة بر�صيد
( )378نقطة.
املرك��ز الثال��ث :قي���ادة �شرطة حمافظ���ة الربميي
بر�صيد ( )375نقطة .
م�سابقة �إ�سقاط ال�صفائح لفرق ال�ضباط :
املرك��ز الأول :قي���ادة �شرط���ة حمافظ���ة الربمي���ي
بزمن قدره ( )23.19ثانية .
املرك��ز الث��اين :قي���ادة �شرطة حمافظ���ة الداخلية
بزمن ( )25.46ثانية .
املرك��ز الثالث :قيادة �شرطة املهام اخلا�صة بزمن
( )22.18ثانية .
م�سابقة �إ�سقاط ال�صفائح لفرق الرتب الأخرى:
املرك��ز الأول :قيادة �شرط���ة املهام اخلا�صة بزمن
( )18.83ثانية .
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املرك��ز الث��اين :وح���دة �شرط���ة اخليال���ة بزم���ن
( )11.29ثانية .
املرك��ز الثالث :قي���ادة �شرطة حمافظ���ة الظاهرة
بزمن ( )8.88ثانية .
�أح�س��ن الرم��اة يف م�سابقة رماي��ة امل�سد�س لفرق
ال�ضباط :
املركز الأول :الرائد/حمدان بن حممد العلوي من
�أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة بر�صيد ()222
نقطة.
املرك��ز الث��اين :امل�ل�ازم �أول/ج�ل�ال ب���ن �صال���ح
ال�شكيل���ي م���ن �أكادميية ال�سلطان قابو����س لعلوم ال�شرطة
بر�صيد ( )215نقطة .
املرك��ز الثالث :املالزم �أول�/سامل بن حمد الهنائي
من قيادة �شرطة املهام اخلا�صة بر�صيد ( )214نقطة .

املركز الث��اين :الإدارة العامة للتجهيزات واللوازم
بزمن ( )18.43ثانية .
املرك��ز الثال��ث� :أكادميية ال�سلط���ان قابو�س لعلوم
ال�شرطة بزمن ( )20.37ثانية.
م�سابق��ة �إ�سق��اط ال�صفائ��ح لف��رق ال�شرط��ة
الن�سائية :
املرك��ز الأول :قيادة �شرط���ة املهام اخلا�صة بزمن
قدره ( )9.8ثانية .
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�أح�س��ن الرم��اة يف م�سابقة رماي��ة امل�سد�س لفرق
الرتب الأخرى:
املرك��ز الأول :الرقيب/ح���ارب بن تعي���ب البلو�شي
من قيادة �شرطة حمافظة م�سقط بر�صيد ( )222نقطة.
املرك��ز الثاين :الرقيب/خمي�س ب���ن عو�ض البادي
من قيادة �شرطة املهام اخلا�صة بر�صيد ( )220نقطة.
املركز الثالث :الرقيب�/سلطان بن حممد احلجري
من قيادة �شرطة املهام اخلا�صة بر�صيد ( )219نقطة.

�أح�س��ن الرم��اة يف م�سابقة رماي��ة امل�سد�س لفرق
ال�شرطة الن�سائية :
املركز الأول :العريف/ن���ورة بنت خلفان احلارثية
من �إدارة مو�سيقى ال�شرطة بر�صيد ( )212نقطة.
املركز الثاين :الرقيب�/سارة بنت حممد احلرا�صية
من قيادة �شرطة املهام اخلا�صة بر�صيد ( )202نقطة.
املركز الثالث :الرقيب�/سمرية بنت �سعيد املقبالية
من قيادة �شرطة املهام اخلا�صة بر�صيد ( )201نقطة.
�أح�سن الرماة يف م�سابقة رماية البندقية للرتب
الأخرى :
املركز الأول :الوكيل �أول�/أحمد بن نا�صر النا�صري
من قيادة �شرطة املهام اخلا�صة بر�صيد ( )184نقطة .
املرك��ز الث��اين :الرقي���ب �أول�/صال���ح ب���ن �س���امل
الرقادي من قيادة �شرطة املهام اخلا�صة بر�صيد ()184
نقطة.
املرك��ز الثال��ث :الرقي���ب �أول/خليف���ة ب���ن �سعي���د
الكعبي من قيادة �شرطة حمافظة �شمال الباطنة بر�صيد
( )181نقطة.

توزيع اجلوائز

ويف اخلت��ام ق��ام اللواء/حم��د ب��ن �سليم��ان
احلامتي م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك
للعمليات بتوزيع جوائ��ز اجلولة الأوىل ،ثم قام
اللواء الركن/خليفة بن عبداهلل اجلنيبي قائد
احلر���س ال�سلط��اين ال ُعم��اين بتـــوزي��ع جوائ��ز
اجلول��ة الثانية ،فيم��ا قــــام مـع��ايل الفـــــريق/
�سعيد بن علي الهاليل رئي�س جهاز الأمن الداخلي
بتوزي��ع جوائ��ز اجلول��ة الثالثة عق��ب ذلك قام
معايل الفريق/ح�سن بن حم�سن ال�شريقي املفت�ش
الع��ام لل�شرط��ة واجلم��ارك بت�سلي��م الك�ؤو���س
للف��رق احلا�صل��ة عل��ى املراك��ز الثالث��ة الأوىل،
ثم ت ّوج فريق قي��ادة �شرطة املهام اخلا�صة بدرع
البطول��ة وال��ذي ح�ص��ل عل��ى املرك��ز الأول يف
الرتتـــيب الع��ام ،يليه فري��ق �أكادميية ال�سلطان
قابو���س لعلوم ال�شرطة ،ثم فريق الإدارة العامة
للتجهيزات واللوازم.
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�إعداد الرقيب/

�أ�صيلة بنت مرهون العامرية

وفاء وزير

���ي � َّأن ملك ًا �أُ ْه ِد َيت �إليه ثياب ن�ساء فاخرة من �أحد
ُح ِك َ
الأقاليم البعيدة  ،ف�أمر وزيره �أنْ يبعث من ينادي زوجاته،
منهن
فجاءت زوجاته وقد ب�سط الثياب لتنتقي كل واحدة َّ
���ن متح�ي�رات ،و�أثناء
م���ا ُينا�سبه���ا  ،فجعل���نَ ينظرن وه َّ
إحداهن ر�أ�سه���ا فنظ���رت �إىل الوزير ك�أنها
ذل���ك رفع���ت �
َّ
ت�سـتـ�شـريه عـن �أي الثياب �أجـمـل ؟
فما كان من الوزير �إال �أنْ �أ�شار لها بعينه ب�سرعة نحو
�إحدى الثياب  ،فوقعت عني امللك على الوزير وهو يغمزها
لزوجته !
ولك���نّ امللك � َأ�س َّرها يف نف�سه ومل ُيبدها له  ،ثم �أخذت
بع���د ذل���ك كل واحدة منهنّ م���ا نا�سبها وخرج���ن  ،ولكن
الوزير امل�سكني ا�ضط���رب وتغري وجهه واحتار كيف له �أنْ
ُيفهم امللك ما ق�صده بتلك الإ�شارة ؟
وبع���د تفكري وتردد مل يجد ح ًال �س���وى �أَنْ يتظاهر � َّأن
يف عين���ه عاهة ط���ر�أت عليها جتعله ُيغم�ضه���ا بني حلظ ٍة
وحلظ���ة  ،فعا����ش هذا الوزي���ر امل�سكني �سن�ي�ن طويلة وهو
يق���وم ب�إغما����ض عين���ه الي�س���رى كلم���ا ر�أى املل���ك حت���ى
�أ�صبحت عادة مالزمة له  ،وعندما ح�ضرت امللك الوفاة،
قال امللك البنه وهو يعظه  :يا ُبني �أو�صيك بالوزير خري ًا ،
ذنب مل يرتكبه مدة � 40سنة!!
ف�إ َّنه اعتذر عن ٍ

الشهور العربية :

•�شه���ر (حمرم ) �سمي بهذا اال�سم لأن العرب حرموا
فيه القتال.
•�شه���ر (ربيع الأول  -ربي���ع الثاين) �سمي بهذا اال�سم
لأن الأر����ض كان���ت تقي����ض باخل�ص���ب يف هذي���ن
ال�شهرين ،و�أربعت االر�ض �أي �أخ�صبت.
•�شه���ر (�ش���وال) �سمي بهذا اال�س���م لأن النياق كانت
ت�ش���ول فيه ب�آذانه���ا  ،ويقال �شالت الإب���ل ب�آذانها �أي
طرقت اذينها ورفعتها طلب ًا للتلقيح واالخ�صاب.
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�إدارة العالقات العامة

لكل سؤال جواب :

•ما �أقوى احليوانات ذاكرة ؟ اجلمل.
•من اطلق ا�سم ال�شرط���ة على رجال الأمن ؟ علي بن
�أبي طالب.
•كم يبلغ عدد عيون النحلة ؟ خم�س عيون.
• ما هو �أ�ضخم بناء يف العامل ؟ �سور ال�صني العظيم .

البصمات

تت�ش���كل ب�صم���ة اجلن�ي�ن يف ال�شه���ر الرابع  ،وتظ���ل ثابته
وممي���زة ل���ه طول حيات���ه  ،وقد ثب���ت علمي ًا �أن���ه ال ميكن
لب�صم���ة �شخ����ص �أن تتطابق وتتماثل م���ع ب�صمة �شخ�ص
�آخ���ر يف �أي مكان يف العامل  ،ولو كان تو�أم ًا له من بوي�ضة
واح���دة  ،ولذلك ف����إن الب�صمة تعد ً
دلي�ل�ا قاطع ًا ومميز ًا
ل�شخ�صية الإن�سان معمو ًال به يف كل بالد العامل .

معلومات في الصحة :

• تناول قطعتني م���ن ال�شوكوالتة يوميا � :أكد اخلرباء
�أن ال�شوكوالتة تبعد عنك فقر الدم وحت�سن املزاج.
•زي���ت الزيتون م���ن �أغرب امل���واد الطبيعي���ة التي لها
فوائد ال حت�صى فحافظوا علي���ه يوميا �شربا ودهانا
فهو �صيدلية متكاملة .
•اخلل وخا�صة خل التف���اح �أكرث املوائد فائدة للج�سم
لذا ,ا�ستخدموا ملعقة �صغريه مع ال�سلطة يوميا.

غرائب الشعوب:

•ظلت �أوربا يف الع�صور الو�سطى تظن لفرتة طويلة �أن
ال���ذى يتعب يف �أج�سادهم ه���ي الأقدام فقط ولذلك

كانوا يقوم���ون بو�ض���ع �أقدامهم عل���ى الو�سائد عند
النوم ب���دال من ر�ؤو�سهم ,وبالتايل ف����إن الأقدام هي
الأح���ق بالراحة �أما الر�أ�س فال يتع���ب ويبقى مرميا
على الأر�ض.
•يف �إح���دى قبائ���ل ال�صومال ماذا يفع���ل الزوج اثناء
حفل زفافه ؟!انه يقوم ب�ضرب عرو�سه �ضربا مربحا
ام���ام احل�ض���ور ( وم���ن �ضمنهم �أه���ل العرو�س لكي
ت���درك رجول���ة زوجها و�أن���ه �سيكون ال�سي���د امل�س�ؤول
والآمر والناهي يف بيته.
•يف ( كاليديا) يف ال�صني ي�ستطيع الزوج �أن ينف�صل
ع���ن زوجته مبجرد �أن يكتب لأبيها �أو يقول لها� :إنك
مل تعودي زوج���ه يل ! �أما �إذا قالت الزوجة لزوجها:
�إنك مل تعد زوجي ..فريمونها يف البحر يف احلال! .

المسابقة رقم ( )35العدد 135
شروط المسابقة :

.1
.2
.3
.4

1ال يـقــل عـمـر املتـ�ســــــــــــابق عن � 15ســــنــة.
2ال تقبل �إال الق�ســـــائم الأ�صليــــة للم�سابقــــة.
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
 -القيـــادة العــامـة لل�شـرطــة بالـقـــرم.

إجابتا المسابقة رقم ( )34للعدد رقم  134هما:

.1
.2

1لنعمل للحد من احلوادث املرورية.
2ابن احلزم الأندل�سي.

الفائزان في مسابقة العدد الماضي هما:

.1
.2

1نادية بنت را�شد اخلنب�شية
2حممد بن �سامل احلرا�صي

سؤاال المسابقة :

 1 .1من هو امللقب ب�أمني الأمة؟

�أ � -أبو عبيدة بن اجلراح
ب  -عبد الرحمن بن عوف
ج  -الزبري بن العوام

 2 .2يف �أي ع ��ام ح�صل الفريق الوطني للبحث والإنقاذ
على االعرتاف الدويل؟

�أ  2011 -م
ب  2012 -م
ج  2013 -م

ق�سيمة الإ�شرتاك يف امل�سابقة رقم  34العدد 134
الإجابات :
اال�ســـــــــــم .............................................................................................................................. :
العنـــــوان ............................................................................................................................. :
الهــــــاتف ............................................................................................................................. :
.............................................................................................................................

( يرجى من الفائزين احل�ضور �إىل مكتب جملة العني ال�ساهرة
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�أكتوبر 2013م  -العدد 135

83

أخبار الشرطة

نهاية رائعة

للمهرجان الرمضاني

األول لرياضة السيارات
84

�أكتوبر 2013م  -العدد 135

حتى نلتقي . .

نهاية رائعة للمهرجان الرمضاني
األول لرياضة السيارات . .
وانطالقة الموسم الرياضي 2014 - 2013

قام��ت اجلــــــمعي��ة بتـــنظي��م املهرج��ان الرم�ض��اين
الريا�ضي يف ن�سخته الأوىل من خالل احللبات الريا�ضية
املتنوع��ة واملتوف��رة به��ا وذل��ك به��دف �إب��راز املواه��ب
والطاق��ات الريا�ضي��ة لل�شب��اب يف ريا�ض��ة ال�سي��ارات
والذي��ن يتمتع��ون بق��درات عالي��ة يف التحك��م والأداء
واال�ستعرا���ض ملواهبه��م �أم��ام اجلمه��ور به��دف الإث��ارة
واال�ستمت��اع وكذلك لإفراغ ما لديهم من مهارات وفنيات
وذلك يف �إط��ار ونظام قانوين تتوفر به جميع املتطلبات
الالزمة من الأمن وال�سالمة.
وم���ن خطط اجلمعي���ة يف الوق���ت الراه���ن هي بن���اء مرافق
لريا�ض���ة ال�سي���ارات ،حي���ث �أن�ش�أت حلب���ة للكارتين���ج مبوا�صفات
عاملي���ة ،وحلبة الجن���راف املركب���ات «دريف���ت» ،وحلب���ة لتجارب
�سيارات الدفع الرباع���ي كما تقوم حاليا بتكملة الأعمال اخلا�صة
بحلبة االنطالقة «الدراج ري�س»  ،والبدء يف ت�صميم حلبة املراحل
اخلا�صة للراليات وحلبة للدراجات النارية ،وكل هذه احللبات يتم
تنفيذها وف���ق �أعلى معايري ال�سالمة الدولية املتبعة حتت �إ�شراف
و�إج���ازة االحت���اد ال���دويل لل�سي���ارات ،وكذلك االهتم���ام بتطوير
وتفعيل الفعاليات الريا�ضية عل���ى امل�ستوى املحلي ودرا�سة جدوى
ا�ستقطاب الفعالية الإقليمية والدولية ،مثل بطولة ال�شرق الأو�سط
للراليات ،وبطولة العامل للرالي���ات ،وكذلك �إقامة بطولة خليجية
لالجنراف باملركبات «دريفت» وال�سيارات ال�صغرية «الكارتنج»،
و�سيكون املو�س���م الريا�ضي 2014-2013م والذي �سينطلق ابتداء
م���ن �شهر �أكتوبر من العام اجلاري �إىل نهاية مار�س 2014م حيث
�ست�ضم���ن قراب���ة  50جولة يف خمتلف بط���والت ريا�ضة املحركات
و�سيكون حافال باملفاج�آت الريا�ضية والرتفيهية يف عامل ريا�ضة.
وتعترب ريا�ضة املحركات من الريا�ضات التي تتمتع بالت�شويق
والإثارة واملتعة حيث تتطلب مهارة كبرية وقدرة فائقة يف التحكم
وال�سيطرة بال�سيارة �أثناء تق���دمي اال�ستعرا�ضات الفنية واملهارية
والقدرات الريا�ضية يف جوالت ال�سباقات املختلفة.
وتطوي���ر ريا�ضة املحركات والقي���ام بالدور االجتماعي يعدان
م���ن �أهم �أهداف اجلمعي���ة احلالية وامل�ستقبلي���ة ،التي تعمل على

النقيب/هالل بن حممد احلرا�صي
مدير التحرير
حتقيقها من خ�ل�ال خطط عمل وا�ضح���ة وا�سرتاتيجيات ت�ضمن
له���ذه الريا�ضة نزاه���ة التناف�سي���ة و�سالمة املت�سابق�ي�ن و�سالمة
جمي���ع اجلماهري وحمبي ه���ذه الريا�ضة ،وتتطل���ع اجلمعية قدما
للم�ستقب���ل من خالل ت�شكي���ل قاعدة قوي���ة ومتخ�ص�صة للنهو�ض
بريا�ضة ال�سيارات والدراجات الناري���ة ،وتطويرهما من الأف�ضل
للأف�ض���ل ،بالإ�ضاف���ة �إىل تطبيق �أعلى املعاي�ي�ر الدولية املعتمدة،
وتقدمي خال�ص���ة اخلربات يف اجلمعية ل�ضم���ان احرتافية �شباب
ال�سلطنة و�إتاح���ة الفر�صة لهم للم�شاركة بجميع الأن�شطة املتعلقة
به���ذه الريا�ضة يف املحافل الدولية خ�ل�ال املرحلة املقبلة القريبة
ب����إذن اهلل كم���ا تعم���ل اجلمعية على �إيج���اد فر�ص عم���ل لل�شباب
ال ُعماني�ي�ن املتخ�ص�صني يف جمال ريا�ض���ة املحركات من الفنيني
واملهتم�ي�ن وغريه���م كم���ا �ستوج���د فر����ص ا�ستثماري���ة لل�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة لتقدمي خدمات خمتلفة..
ولقد �ساهمت اجلمعي���ة ال ُعمانية لل�سيارات يف تطوير ريا�ضة
ال�سي���ارات بال�سلطن���ة بف�ضل تكات���ف اجلهود والدع���م والرعاية
م���ن قبل معايل الفري���ق املفت�ش العام لل�شرط���ة واجلمارك رئي�س
اجلمعي���ة ال ُعماني���ة لل�سي���ارات والدعم الكبري واالهتم���ام الدائم
ال���ذي حتظى به اجلمعية يف النهو����ض بريا�ضة املحركات وتوفري
البيئ���ة الآمن���ة ملمار�سة هذه الريا�ضة وفق �أعل���ى معايري ال�سالمة
واملتطلبات الدولية وذل���ك ا�ستمرارا للرعاية الكرمية التي يوليها
ح�ض���رة �صاحب اجلالل���ة ال�سلط���ان قابو�س بن �سعي���د املعظم-
حفظ���ه اهلل ورعاه  -لقط���اع ال�شباب والريا�ض���ة يف �صقل قدرات
ال�شباب وتنمية مواهبهم.
ماج�ستري يف �إدارة اجلودة ال�شاملة.
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