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نحن على يقين من أن إقامة السالم وصيانته في العالم أمران ضروريان 
كان  إذا  إال  عليه  الحفاظ  يمكن  ال  السالم  هذا  ،وأن  جمعاء  البشرية  لخير 
قائما على قواعد راسخة من العدالة وأسس ثابتة من التعاون والتفاهم 

بين جميع األمم.
قابوس بن سعيد



مهما حاولنا اال�صتعانة مبلكات الع�صف الذهني ، والرجوع بالذاكرة للوراء حل�صر منجزات 

لأت �ص��واهدًا وُر�ص��عت داللة وُتوجت يقينًا ، ومهما اجتهدنا ال�صتنطاق  ثلثة واأربعني عامًا ُمُ

تل��ك املكت�صبات فل��ن ن�صتطيع اأن نويف حقها نزرا  ي�صريًا ، فكل لبن��ة و�صعها باين هذه النه�صة 

املباركة - حفظه اهلل ورعاه - وُكلل باخلري م�صعاه لها حكاية تعجز عن �صردها اأقلم الكتاب، 

اأو حت�صيه��ا �ص��ري املوؤرخني، فلله درك من ع�صامي جعل م��ن التحدي عزمية ، ومن العدم قوة ، 

وم��ن املجد �صراجًا ، فهمتك��م العالية موالي املعظم ، اأثمرت ح�صادًا يانع��ًا، يتفيء العمانيون 

ظللها، ويلم�س العامل ن�صيمها ، اإنها �صجرة ال�صلم التي اأح�صنتم غرا�صها ، وتعهدمت رعايتها، 

وجنت االأمة طيبها ، وعمت االإن�صانية ظللها الوارفة. 

اإن احلدي��ث ع��ن املنجزات ال حدود له ، وال منتهى يح�صره ، لكن يكفي ملنجزات هذا العهد 

الزاه��ر امليم��ون ، اأن تلم�س االإن�صان يف جماالت حيات��ه واحتياجاته ، وترافق تطور الع�صر 

وتطلع��ات اأبناء هذا الوطن العزيز ، اإن الوعد الذي قطعه جللته اأبقاه اهلل على نف�صه منذ 

ت�صلم��ه مقالي��د احلكم يف الب��لد كان حموره �صع��ادة االإن�صان العم��اين ، وكان �صلحه العلم ، 

فكان��ت همة قائد ورافقتها عزمية �صع��ب اأراد اأن تكون له مكانته بني االأمم ، فتحقق الوعد ، 

وكان االإجناز ، واليوم تقف عمان �صاخمة بني االأمم ، راعية للأمن وال�صلم العامليني ، وحمققة 

لطموح��ات �صع��ب اأثبت بف�صل قيادته احلكيمة اأنه عظيم باإرادته ومواقفه ، واليوم توا�صل 

عمان تقدمها ورقيها باأياد وطنية ، موؤهلة وماهرة ، تثبت حكمة القائد حفطه اهلل.

 اإن االإن�ص��ان هو �صان��ع التنمية وحمورها ، فبناء االإن�صان العم��اين هو االإجناز الذي �صحر 

لب القريب والبعيد ، فكانت عمان مدر�صة رائدة يف التعاي�س ال�صلمي مع جميع االأمم ، ومنوذج 

ُيحت��ذى يف الت�صام��ح بني ال�صعوب ، فلله احلمد وال�صكر اأن اأنع��م علينا مبن �صخر نف�صه الأمته، 

و�صه��ر خلري و�صالح �صعبه، وبنى جم��دًا تليدًا �صاخمًا يف عامل العلم والتجدد ، فحفظ��كم اهلل 

يا موالي واأدام عليكم العافية وال�صرور، وبارك يف عمر جللتكم ، ووفقكم ملا فيه خري عمان 

واأهلها ، وجزاكم عنا وافر االأجر واملثوبة ، اإنه �صميع جميب ، وكل عام واأنتم بخري .

ثلثة واأربعون عامًا من االإجنازات

رئي�س هيئة التحرير



االشتراكات السنوية:
- لل�زارات والـم�ؤ�س�سات:3 رياالت ُعمانية.

- للأفــــــــــــــــــــــــــــــــراد:2 ريــــال ُعمـــاين.

الت�زيع:الُعمانية للت�زيع والت�س�يق.

هاتف:24604477 / 24699170
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القراء األعزاء

ه�ذه دع��وة لل�م�ص��اركة م�ع�ن��ا

واالإدالء ب�اآرائ�كم يف الق��صايا التي ته�م ال�مجتم�ع.
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التوا�ص��ل م�ع�كم من خ���������لل �صفح�ات ال�م�ج�ل��ة.

للتوا�صل معنا عرب الربيد االإلكرتوين
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الحرس السلطاني العماني 
يحتفل بيومه السنوي

بتاريخ 2013/10/31م احتفل احلر�س ال�سلطاين العماين  بي�مه 

ال�ســـن�ي الذي ي�افق االأول من �ســـهر ن�فمرب من كل عام حتت رعاية 

معايل الفريق ح�ســـن بن حم�ســـن ال�ســـريقي املفت�س العام لل�ســـرطة 

واجلمارك. وقد ا�ســـتمل االحتفال الـــذي اأُقيم مبيدان قيادة احلر�س 

ال�سلطاين العماين على تخريج دفعتني من اجلن�د امل�ستجدين الذين 

التحقـــ�ا باخلدمـــة الع�ســـكرية حديثًا ، تعـــدد من منت�ســـبي احلر�س 

ال�سلطاين العماين وتقليد ميدالية اخلدمة اخلا�سة للحر�س.

وبـــداأت فقرات االحتفال بعـــزف ال�سلم ال�سلطـــاين لدى و�س�ل 

راعـــي املنا�سبـــة، ثـــم ا�ستعر�س معاليـــه ال�سف االأمامـــي من طاب�ر 

اخلريجـــني، بعد ذلك بـــداأ اخلريج�ن بتقدمي عرو�سهـــم الع�سكرية 

بامل�ساة ال�سامتـــة وحركات ال�سلح، بعدها قـــدم اخلريج�ن عر�سًا 

يف امل�ساة الع�سكرية بامل�سري العادي مرورا من اأمام املن�سة الرئي�سية 

مب�ساحبـــة م��سيقـــى احلر�ـــس ال�سلطـــاين العماين. بعـــد ذلك �سلم 

معايل الفريق املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك ال�سهادات التقديرية 

للمتف�قني من الدورتني املتخرجتني
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استقباالت . .

بتاريـــخ 2013/10/22م  ا�ستقبل معايل الفريق/ 

ح�ســـن بـــن حم�سن ال�سريقـــي املفت�س العـــام لل�سرطة 

واجلمارك بالقيادة العامـــة لل�سرطة بالقرم معايل/ 

نيه�سال �سانـــدو نائب م�ست�سار االأمن ال�طني الهندي 

وال�سكرتري للحك�مة الهندية.

مت خـــلل املقابلـــة تبـــادل االآراء ووجهـــات النظر 

حـــ�ل العديد مـــن امل�سائـــل ذات االهتمـــام امل�سرتك 

واالأمـــ�ر التي مـــن �ســـاأنها االإ�سهـــام يف دعم جماالت 

التعاون بني البلدين. 

كمـــا ا�ستقبل املفت�ـــس العام لل�سرطـــة واجلمارك 

بتاريـــخ 2013/11/14م بالقيـــادة العامـــة لل�سرطـــة 

بالقرم اللـــ�اء / اليك�س مار�سال قائـــد كلية ال�سرطة 

الربيطانية وال�فد املرافق له.

جرى خلل املقابلة بحث اأوجه التعاون القائم بني 

اجلانبني يف جمال التدريب والتاأهيل.

ح�ســـر املقابلـــة �سعـــــــــادة ال�سفـــري الربيطـــاين 

املعتمـــد لدى ال�سلطنة وعدد مـــن كبار �سباط �سرطة 

عمان ال�سلطانية.
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المفتش العام للشرطة والجمارك
يترأس اللجنة الوطنية للسالمة على الطريق

بتاريخ 2013/11/3م  تراأ�س معايل الفريق ح�سن بن 

حم�سن ال�سريقي املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك رئي�س 

اللجنة ال�طنيـــة لل�سلمة على الطريـــق  بالقيادة العامة 

لل�سرطـــة بالقرم اجتمـــاع اللجنة ال�طنيـــة لل�سلمة على 

الطريق بح�س�ر اأع�ساء اللجنة.

ويف بداية االجتماع اطلع االأع�ساء على بيانات ال��سع 

املـــروري يف ال�سلطنة والتي اأ�سارت اإىل انخفا�س ال�فيات 

بن�سبـــة ) 22% ( واالإ�سابـــات بن�سبـــة )13%( واحل�ادث 

بن�سبـــة )7% ( خـــلل الفـــرتة من االأول مـــن يناير وحتى 

نهاية �سهر اأكت�بر من هذا العام مقارنة مع الفرتة نف�سها 

مـــن العام املا�سي. وقد ثمنت اللجنة اجله�د املبذولة من 

قبل كافة اجلهات احلك�ميـــة وامل�ؤ�س�سات اخلا�سة وكافة 

امل�اطنني واملقيمني يف ال�سلطنـــة على تطبيق ا�سرتاطات 

ال�سلمة املرورية مما كان له االأثر االإيجابي يف احلد من 

احل�ادث املرورية. 

كمـــا اطلـــع اأع�ســـاء اللجنة علـــى امللحظـــات ب�ساأن 

اال�سرتاتيجية ال�طنيـــة لل�سلمة على الطريق )2011 – 

2020( وتقريـــر املخترب الربيطـــاين الأبحاث النقل ب�ساأن 

درا�ســـة ج�انـــب ال�سلمـــة املرورية يف ال�سلطنـــة لدرا�سة 

تطبيقها مبا يت�افق مع طبيعة البيئة املرورية يف ال�سلطنة 

واإحالتهـــا للجهـــات املخت�ســـة لتطبيـــق مـــا ورد فيها من 

نتائج كًل يف جمـــال اخت�سا�سه، وتدار�ست اللجنة اأي�سًا 

االإجـــراءات املتخذة لت�فري �ســـروط ال�سلمة يف حافلت 

نقـــل الطلبـــة والت��سيـــات املرف�عة حيالهـــا. كما اطلعت 

اللجنة على تقرير منظمة ال�سحة العاملية )ال�سلمة على 

الطريق يف اإقليم �سرق املت��سط(.

وبالن�سبـــة مل�سابقـــة ال�سلمـــة املروريـــة، فقـــد اأبدت 

اللجنـــة تقديرها للهتمـــام والتجاوب الـــذي اأبدته كافة 

اجلهـــات احلك�ميـــة واخلا�ســـة واأفراد املجتمـــع يف كافة 

حمافظات وواليات ال�سلطنـــة وم�ساريع ال�سلمة املرورية 

التي تناف�ست على ج�ائز امل�سابقة. 

وقـــد اأقـــرت اللجنـــة االإعلن عـــن ال�اليـــات الفائزة 

وامل�ؤ�س�ســـات احلك�ميـــة واالأهلية وامل�سابقـــات الفردية يف 

يـــ�م افتتاح معر�س ال�سلمة املرورية املقرر اإقامته خلل 

الفـــرتة من )11–14( من �سهـــر ن�فمرب اجلاري مبركز 

عمان الدويل للمعار�ـــس، واأبدت اللجنة ارتياحها جله�د 

املجتمـــع يف جمال ن�ســـر ال�عي املروري مـــن خلل جلان 

ال�سلمة املرورية يف اختيـــار ال�اليات لتمثيل املحافظات 

يف امل�سابقة املرورية.
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معرض السالمة المروية
في نسخته الرابعة على التوالي

اأُفتت��ح خلل الف��رتة م��ن )11-14( نوفمرب 2013م 

معر���س ال�صلم��ة املروري��ة يف ن�صخت��ه الرابع��ة عل��ى 

الت��وايل حت��ت رعاية مع��ايل الدكت��ور علي ب��ن م�صعود 

ال�صنيدي وزير التجارة وال�صناعة، مبركز عمان الدويل 

للمعار���س، وال��ذي نظمت��ه �صرط��ة عم��ان ال�صلطاني��ة 

بالتعاون مع �صركة عمان اإك�صبو.

ياأتـــي املعر�ـــس هـــذا العام حتـــت �سعـــار »ال�سلمـــة املرورية 

م�س�ؤوليـــة اجلميـــع«، مب�ساركة 25 جهة حك�ميـــة، و50 �سركة من 

القطـــاع اخلا�ـــس، و10 مـــن اجلمعيـــات االأهليـــة، و12 والية من 

واليـــات ال�سلطنـــة، وغريهـــا من اجلهـــات الفردية، حيـــث �سّلط 

ال�ســـ�ء يف املعر�س على اأهم مميـــزات اأمن املنتجات واخلدمات 

واحلل�ل التـــي تغطي قطاعات ال�سلمة علـــى الطرق، وال�سلمة 

من احلريق واحل�ادث والط�ارئ.

و�ساركـــت �سرطة عمان ال�سلطانية يف هذا املعر�س من خلل 

عدة ت�سكيلت )االإدارة العامة للمرور- االإدارة العامة للخدمات 

الطبيـــة – االإدارة العامـــة لطـــريان ال�سرطـــة – واالإدارة العامة 

ملكافحـــة املخدرات وامل�ؤثـــرات العقليـــة(، باالإ�سافـــة اإىل الهيئة 

العامة للدفاع املدين واالإ�سعاف.

وقـــد تعـــرف  زوار املعر�ـــس عن كثـــب على اجلهـــ�د املبذولة 

مـــن قبل هـــذه الت�سكيلت للحـــد من احلـــ�ادث املرورية، كما مت 

تخ�سي�س ن�افذ لتقدمي بع�ـــس اخلدمات لهم كتجديد املركبات 

ودفع املخالفات.

واأ�ســـار مدير عـــام املـــرور اإىل اأّن جنـــاح معار�ـــس ال�سلمة 

املرورية يف ن�سختـــه ال�سابقة يعد دافًعا ق�يًا الإجناح هذا املعر�س 

ال �سيمـــا واأّن زوار معر�ـــس ال�سلمة املروريـــة يف ن�سخة ال�سابقة 

جتـــاوز خم�سة و�ستـــني األف زائـــر، ودعا اجلميـــع اإىل العمل على 

تفعيـــل �سعار هذا العام »ال�سلمة املرورية م�س�ؤولية اجلميع« على 

اأر�ـــس ال�اقع، م�سيفا اإّن اجلميع �سريك يف هـــذه امل�س�ؤولية، واأّن 

مـــا ميّيز معر�س هذا العـــام تزامنه مع اإعلن قائمة الفئات التي 

نالـــت �سرف الفـــ�ز باملراكز الثلثـــة االأوىل يف م�سابقة ال�سلمة 

املرورية �ســـ�اًء على م�ستـــ�ى ال�اليات اأو ال�حـــدات احلك�مّية اأو 
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فئـــة م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ـــس اأو فئة اجلمعيات االأهلية 

واأخـــريًا فئـــة املبـــادرات الفرديـــة، وال �سك اأّنـــه مّت ر�سد 

ج�ائز قيمـــة للفائزين.  م��سحًا م�ساركـــة املعر�س لهذا 

العام بلغـــت اإىل جانب �سرطة عمـــان ال�سلطانية )102( 

من م�ؤ�س�سات الدولة والقطاع اخلا�س واأفراد املجتمع.

الفائزون يف امل�صابقة الرئي�صية

كما مت خـــلل حفل االفتتاح اإعلن الفائزين باملراكز 

الثلثـــة االأوىل علـــى م�ستـــ�ى ال�سلطنـــة ففـــي امل�سابقـــة 

الرئي�سية، على م�ست�ى ال�اليات فازت باملركز االأول والية 

بديـــة مبحافظة �سمـــال ال�سرقية، وجاءت واليـــة الع�ابي 

مبحافظة جن�ب الباطنة يف املركز الثاين، يف حني احتلت 

املركز الثالث والية حم�سة مبحافظة الربميي.

اأما م�سابقـــة امل�ؤ�س�سات احلك�ميـــة فح�سدت املركز 

االأول: نقليـــات ق�ات ال�سلطان امل�سلحـــة – وزارة الدفاع، 

واملركـــز الثـــاين: وزارة التعليم العايل، واملركـــز الثالث: 

جمل�س الدولة.

ويف م�سابقـــة م�ؤ�س�ســـات القطاع اخلا�ـــس ح�سل على 

املركـــز االأول: �سركـــة تنمية نفط عمـــان، واملركز الثاين: 

ال�سركة العمانية للغاز الطبيعـــي امل�سال، واملركز الثالث: 

�سركة �سل للتنمية عمان.

وعلـــى م�ستـــ�ى م�سابقة اجلمعيـــات االأهلية جاءت يف 

املركـــز االأول: م�ؤ�س�سة م�قع �سبلـــة الظاهرة االإلكرتونية، 

واملركـــز الثـــاين: جمعيـــة املـــراأة العمانيـــة ب�سللـــة – 

حمافظـــة ظفار، يف حـــني جـــاء يف املركز الثالـــث: نادي 

ال�سم – حمافظة الربميي.

ويف م�سابقـــة املبادرات الفرديـــة ح�سلت فخرية بنت 

خلفـــان بـــن نا�ســـر اليحيائية علـــى املركـــز االأول، وجاء 

يف املركـــز الثـــاين خالد بـــن االأزهر بن زهـــران الهنائي، 

واإبراهيم بن �سعيد بن حممد ال�س�اعي يف املركز الثالث.

بع�س اجلهات امل�صاركة: 

ت�ساركـــت وزارة ال�سياحة مبعر�ـــس ال�سلمة املرورية 

تاأكيـــدا لدورهـــا الت�عـــ�ي يف جمـــال ال�سلمـــة املرورية 

وتعزيـــز وت�طيد العلقة مع املجتمـــع التي ال ميكن العمل 

بدونها، لذا تاأتي م�ساركة ال�زارة اإميانا بدورها الت�ع�ي 

واالإر�سادي لل�سائح امل�اطـــن واملقيم، وتنفيذا للت�جيهات 

ال�سامية للحد من احل�ادث املرورية.

وزارة التنمية االجتماعيـــة كانت حا�سرة يف املعر�س 

وجـــاءت امل�ساركـــة لتن�ير وت�جيـــه وت�عية اأبنـــاء املجتمع 

عامـــة، ومرتـــادي املعر�س خا�ســـة، عن عـــدم ا�ستخدام 

برامج الت�ا�ســـل االجتماعي اأثناء القيـــادة، وقد اتخذت 

الـــ�زارة �سعـــارا لها يحمـــل عنـــ�ان »متهـــل .. تاأمن« من 

خللـــه تخاطب اجلمهـــ�ر باأهمية ت�خي احلـــذر والتمهل 

اأثناء القيادة مع االلتـــزام بالق�اعد ال�سحيحة وال�سليمة 

للقيادة على الطرقات.

ومـــن اجلهات امل�ساركة اي�سا اللجنة  ال�طنية حلق�ق 

االإن�سان حيث تعتـــرب  م�ساركة اللجنة الثالثة على الت�ايل 

يف املعر�س، حيث قام�ا بعر�س اإ�سدارات اللجنة ال�طنية 

حلقـــ�ق االإن�سان التي تت�سمن بع�ـــس االأم�ر املتعلقة بحق 

احليـــاة، املرتبطة ارتباطـــا مبا�سرا بال�سلمـــة املرورية، 

واأي�ســـا مت تد�سني فيلم ت�ع�ي ق�ســـري يحت�ي على بع�س 

ال�سل�كيات اخلاطئة، مقابلة بال�سل�كيات ال�سليمة.
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وقـــد �ســـارك �ســـ�ؤون البـــلط ال�سلطـــاين يف املعر�س  

وذلـــك  باخـــرتاع جديـــد من �سنـــع مهند�ســـني عمانيني، 

يخت�ـــس يف نظام عمل اأب�اب ال�سيارة عند احتجاز لطفل 

داخـــل ال�سيـــارة، ، كما قامـــ�ا بعمل فيلم ت�عـــ�ي ي��سح 

خماطر تغري االإطارات غري املنا�سب لل�سيارة.

كمـــا �ساركت وزارة العدل مبعر�ـــس ال�سلمة املرورية 

حيـــث جـــاءت م�ساركـــة الـــ�زارة يف ن�ســـر وغر�ـــس ثقافة 

ال�سلمـــة املروريـــة من خـــلل املط�يـــات امل��سحة لعدد 

من الق�سايا املحك�مـــة يف ق�سايا املرور واإظهار الر�سائل 

االإر�ساديـــة وهناك جهات حك�مية اخـــرى كانت حا�سرة 

ف املعر�ـــس باالإ�سافـــة اىل بع�ـــس اجلهات مـــن القطاع 

اخلا�س.  

اجلدير بالذكر اأن الهدف من اإقامة هذا املعر�س ه� 

ال�ق�ف علـــى م�سببات احل�ادث املروريـــة التي ح�سدت 

العديـــد مـــن االأرواح، كما يعد املعر�ـــس خط�ة مهمة نح� 

تفعيل املزيد من حملت الت�عية ب�ساأن احل�ادث املرورية 

وكيفيـــة ال�قاية منها،. وجاء هـــذا املعر�س امتثااًل للأمر 

ال�سامي مل�النـــا ح�سرة �ساحب اجلللة ال�سلطان قاب��س 

بن �سعيـــد املعظم القائد االأعلـــى – حفظه اهلل ورعاه – 

يف 18 اأكت�بـــر 2009م، يف �سيح املـــكارم، وما ت�سمنه من 

ن�سح كرمي وما جتلى فيه من دالالت كبرية وما اأ�سداه من 

ت�جيهات �سامية باأهميـــة اأن تتحمل كافة �سرائح املجتمع 

م�س�ؤولياتهـــا واأن تعمـــل معًا للت�ســـدي واحلد من ح�ادث 

املـــرور ملـــا ينتج عنهـــا مـــن خ�سائـــر ب�سريـــة وانعكا�سات 

اقت�سادية وماآ�س اجتماعية على الفرد واملجتمع.

وا�ستجابـــة للأمر ال�سامي جلللته – اأعّزه اهلل – مت 

تنظيـــم م�سابقـــة لل�سلمـــة املرورية حيـــث خ�س�ست لها 

كاأ�س وج�ائـــز قّيمة متنح لكل واليـــة، وم�ؤ�س�سة، ومبادرة 

فرديـــة جميدة، يف جمال تعزيـــز ال�سلمة املرورية«، فقد 

مّت اإقرار اإقامة م�سابقة ال�سلمة املرورية لت�سمل ال�اليات 

وال�حدات احلك�مية وامل�ؤ�س�سات االأهلية والقطاع اخلا�س 

واالأفـــراد. وقـــد تقـــرر منـــح ج�ائز ماليـــة قّيمـــة وعينية 

و�سهادات تقدير للمراكز الفائزة.
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عقد بتاريخ2013/10/31م مبعهد ال�سلمة املرورية بال�سيب االجتماع الرابع للجنة الرئي�سية مل�سابقة ال�سلمة املرورية.

 تراأ�ـــس االجتماع الل�اء / حمد بن �سليمان احلامتي م�ساعـــد املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك للعمليات رئي�س اللجنة 

الرئي�سية مل�سابقة ال�سلمة املرورية بح�س�ر االأع�سائها.

ناق�ـــس االجتماع نتائج الزيارات امليدانية التي قامت بها اللجنـــة لل�اليات امل�ساركة يف امل�سابقة، باالإ�سافة اإىل التقييم 

النظـــري لهذه امل�ساركات، كما جرى مناق�ســـة اأعمال م�ساركات الفئات االأخرى )ال�حـــدات احلك�مية، م�ؤ�س�سات القطاع 

اخلا�س، واجلمعيات االأهلية، واملبادرات الفردية(، وا�ستعرا�س نتائج التقييم وع�امل حتديد املراكز الثلثة االأوىل.

اجلديـــر بالذكـــر اأن هذه امل�سابقة تهدف اإىل تعزيز �سبل ال�سلمة املرورية  للحد من ح�ادث املرور ، واإ�سراك اجلهات 

احلك�ميـــة واخلا�ســـة واأفراد املجتمع للتعاون والعمل على ن�سر ال�عى املروري ، وحـــث امل�ؤ�س�سات االأهلية والقطاع اخلا�س 

علـــى تدريب وتاأهيل م�ستخدمي الطريـــق وتنفيذ م�سروعات تخدم ال�سلمة املرورية وبرامـــج الت�عية باالإ�سافة اإىل اإبراز 

اجله�د املبذولة من قبل اجلهات احلك�مية وامل�ؤ�س�سات االأهلية واخلا�سة ودور االفراد يف احلد من ح�ادث املرور.  

اللجنة الرئيسية لمسابقة السالمة المرورية تعقد 
اجتماعها الرابع لهذا العام
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  قامـــت اللجنـــة الرئي�سية مل�سابقة ال�سلمـــة املرورية م�ؤخرا  بزيـــارة اإىل عدد من ال�اليـــات املر�سحة من املحافظات 

للتناف�س على كاأ�س م�سابقة ال�سلمة املرورية.

   فقد زارت اللجنة التي يرتاأ�سها الل�اء / حمد بن �سليمان احلامتي م�ساعد املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك للعمليات 

وع�س�يـــة عـــدد من �سباط ال�سرطة وعدد من مدراء العم�م يف ال�زارات كل مـــن واليات الع�ابي و�سحار وحم�سه وعربي 

واطلعت على امل�ساريع التي �ساركت بها تلك ال�اليات يف امل�سابقة.

   وا�ستمعـــت اللجنـــة اإىل ايجاز قدمه اأ�سحاب ال�سعـــادة ال�الة عن اجله�د املبذوله للم�ساركـــة يف هذه امل�سابقة ، ومن 

املقرر اأن ت�ستكمل اللجنة زياراتها لتغطية ال�اليات املرت�سحة من باقي املحافظات الحقًا.

    اجلديـــر بالذكـــر اأن امل�سابقـــة تهدف اإىل تعزيز ال�سلمـــة املرورية للحد من ح�ادث املـــرور  واإ�سراك اأفراد املجتمع 

للتعـــاون والعمل على ن�سر ال�عي املروري وحث امل�ؤ�س�سات االأهلية والقطاع اخلا�س على تدريب وتاهيل م�ستخدمي الطريق 

وتنفيـــذ م�سروعـــات تخدم ال�سلمة املرورية باالأ�سافة اإىل ابراز اجله�د املبذولـــة من قبل ال�حدات احلك�مية وامل�ؤ�س�سات 

االهلية والقطاع اخلا�س واالأفراد يف احلد من احل�ادث املرورية.

اللجنة الرئيسية لمسابقة السالمة المرورية
تزور عددًا من الواليات
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 بتاريـــخ 2013/10/29م احتفلـــت �سرطة عمـــان ال�سلطانية على ميـــدان اال�ستعرا�س الع�سكـــري باأكادميية ال�سلطان 

قاب��س لعل�م ال�سرطة بتخريج الدفعة اخلام�سة  واخلم�سني من ف�سائل ال�سرطة امل�ستجدين .

 رعـــى االحتفال اللـــ�اء / عبداهلل بن علي احلارثي رئي�س الهيئة العامة للدفاع املـــدين واالإ�سعاف ، وبح�س�ر  عدد من 

كبار قادة االأجهزة الع�سكرية واالأمنية وروؤ�ساء امل�سالح احلك�مية مبحافظة الداخلية. 

بـــداأت وقائع االحتفال باأداء التحيـــة الع�سكرية لراعي املنا�سبة، ثم تقدم قائد الطابـــ�ر م�ستاأذنا اإياه  بتفتي�س ال�سف 

االأمامي من الطاب�ر ، ثم مّر طاب�ر اخلريجني من اأمام املن�سة الرئي�سية يف ا�ستعرا�س ع�سكري بامل�سري البطي . بعد ذلك 

قام راعي احلفل بت�سليم ج�ائز االإجادة الأوائل اخلريجني .

عقـــب ذلـــك اأدى اخلريج�ن ن�سيد �سرطة عمـــان ال�سلطانية ) حماة احلق ( ثم رددوا ق�سم الـــ�الء وهتف�ا ثلثًا بحياة 

جللة ال�سلطان املعظم، وبعد اأداء التحية الع�سكرية لراعي املنا�سبة ا�ستاأذنه قائد الطاب�ر ملغادرة الطاب�ر ميدان العر�س 

اإيذانًا بانتهاء مرا�سم التخريج .

تحتفل بتخريج الدفعة الخامسة  و الخمسين من 
فصائل الشرطة المستجدين
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�ساركت �سرطة عمان ال�سلطانية يف اأعمال الدورة الـ82 للجمعية العامة للمنظمة الدولية لل�سرطة اجلنائية )االإنرتب�ل( 

والتي بداأت اأعمالها يف مدينة كارجتينا يف ك�ل�مبيا خلل الفرتة من 21 اإىل 24 من �سهر اكت�بر .

وقـــد تراأ�س وفد �سرطة عمـــان ال�سلطانية العميد/ را�سد بن �سامل البادي مدير عـــام التحريات والتحقيقات اجلنائية 

وع�س�ية املقدم/ اأحمد بن بخيت ال�سنفري مدير اإدارة االت�سال لل�سرطة العربية )اإنرتب�ل م�سقط(.

ناق�ـــس االجتمـــاع العديد مـــن الق�سايا االأمنية التـــي تهم كافة اأجهـــزة ال�سرطة يف العامل من بينهـــا مكافحة اجلرائم 

االإلكرتونيـــة واالجتـــار باملخـــدرات ومكافحة اجلرمية املنظمة وغريها مـــن الق�سايا ذات االهتمـــام امل�سرتك على م�ست�ى 

العامل .

الشرطة تشارك في اجتماع المنظمة الدولية
للشرطة الجنائية في كولومبيا
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بتاريخ 28 /10/ 2013 م افتتح العقيد / �سامل بن را�سد العل�ي قائد اأكادميية ال�سلطان قاب��س لعل�م ال�سرطة الربامج 

التدريبية لدورات ال�سباط الدار�سني اجلامعيني وطلبة كلية ال�سرطة ، وف�سائل ال�سرطة امل�ستجدين.

واأكـــد قائد اأكادميية ال�سلطـــان قاب��س لعل�م ال�سرطة يف كلمة  األقاها على �سرورة تعزيـــز روح االنتماء ال�ظيفي‘ كما 

تطرق اإىل نظام كلية ال�سرطة وما يت�سمنه من ج�انب تنظم العلقة بني الكلية والدار�سني والطلبة .

وحـــث قائـــد االأكادمييـــة  منت�سبي الدورتـــني وف�سائـــل ال�سرطة امل�ستجديـــن على اجلـــد واالجتهاد واملثابـــرة ل�سمان 

حتقيـــق اأكـــرب قدر من اال�ستفادة من املقررات التدريبية التي تتن�ع بني التدريـــب الع�سكري والريا�سي والدرو�س التعليمية 

واملحا�سرات والتطبيقات العملية .

افتتاح البرامج التدريبية للدارسين وطلبة الكلية وفصائل الشرطة 
المستجدين بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة 

بتاريـــخ 2013/10/27م بـــداأ معهد تدريـــب ال�سباط 

بتنفيذ املرحلة الثالثة من دورة القيادة اال�سرتاتيجية .

كمـــا مت افتتـــاح  دورتـــني تدريبـــن االأوىل خا�ســـة بتط�يـــر 

منظ�مـــة العمـــل اجلنائـــي ، بهـــدف تزويد ال�سبـــاط باملعارف 

واملهارات واالأ�ساليب الفنية احلديثة يف جمال التحقيق لتمكنهم 

من التعامل مع الق�سايا املختلفة وفقًا للمعايري املهنية .

واأما الدورة الثانيـــة فخ�س�سة مب�سريف اأمن الطريان 

بهـــدف تنمية مهـــارات ال�سباط العاملـــني يف جمال اأمن 

معهد تدريب الضباط 
ينفذ ثالث دورات تدريبية  

الطريان واالإ�سراف على تطبيق اإجراءات االأمن ال�قائية 

يف املطـــارات وقد نفـــذ هذه الدورة خـــرباء معتمدون من 

املنظمة الدولية الأمن الطريان.
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بتاريخ 2013/11/3م ت�جهت  دفعة جديدة من امل�اطنات امللتحقات ب�سرطة عمان ال�سلطانية اإىل اأكادميية ال�سلطان قاب��س 

لعل�م ال�سرطة بعد اأن اأنهني كافة االإجراءات وخ�سعن للتقييم واجتزن جميع املراحل مبا فيها املقابلت والفح�س الطبي.

و�ستخ�ســـع امللتحقـــات للمراحـــل التدريبية املختلفة التـــي ت�سمل املعارف االأ�سا�سيـــة يف عل�م ال�سرطة والقانـــ�ن باالإ�سافة اإىل 

التطبيقات العملية.  

وت�ؤكـــد �سرطـــة عمان ال�سلطانية باأنها م�ستمـــرة يف عملية الت�ظيف، وتدع� امل�اطنني الباحثني عـــن العمل وامل�سجلني يف �سجل 

القـــ�ى العاملـــة كراغبني للعمل يف ال�سرطة �سرورة متابعة اإعلنات الت�ظيف التـــي تن�سر يف ال�سحف املحلية ب�سكل مت�ا�سل، كما 

ميكـــن االطلع على اأ�سمـــاء امل�اطنني املطل�بني للتقييم اأو املقرر اإر�سالهم اإىل مراكـــز التدريب من خلل زيارة امل�قع االإلكرتوين 

ل�سرطـــة عمان ال�سلطانيـــة www.rop.gov.om ، وذلك باإدخـــال الرقم املدين وال�سغط علـــى زر اإر�سال و�ستظهر نتيجة 

الطلب اإذا كان �ساحب الرقم املدين مطل�ب للتقييم اأو للتدريب.

الشرطة تستقبل دفعة جديدة من المتدربات
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18 من نوفمرب  ..يف هذا اليوم التاريخي يجدد اأبناء ال�صعب 

–ايده  املباركة  نه�صة عمان  لباين  والوالء  العهد  الويف  العماين 

اهلل- ومن خلل م�صرية ال�صبعني اإىل االآن ونهج �صاحب اجلللة 

بالغة  حكيمة  درو�صا  يعطي  وهو  �صعبه،  اأبناء  فكر  يف  مطبوع 

الداللة يف التعامل مع الق�صايا ب�صتى  انواعها ...

وحاولت يف هذا املقال ان ا�صتخل�س  بع�س هذه  الدرو�س  : 

اجلوالت ال�صامية الكرمية  :. 1

علقة جللة ال�سلطان ب�سعبه مبنية على املحبة وامل�دة حيث  تتج�سد 

و  حمافظات  خمتلف  يف  بها  يق�م  التي  ال�سامية  اجلــ�الت  يف  معانيها 

امل�اطنني وحتقيق  لتفقد احتياجات  ال�سلطنة منذ بداية عهده  واليات 

خمتلف املطالب واخلدمات .

اإداري يف  بتحقيق اال�صتفادة من هذه اجلوالت ال�صامية كاأ�صلوب 

جهاز ال�صرطة من خلل اتباع الروؤ�صاء وامل�صرفني لهذا النهج ليمكنهم 

من متابعة �صري العمل وتهيئة البيئة املنا�صبة  .

دبلوما�صية ال�صيا�صة اخلارجية :. 2

اأ�س�س ومبادئ  ال�سلطان �سيا�سة عمان اخلارجية وفق  ر�سم جللة 

التدخل يف  ومبداأ عدم  ال�سع�ب  ال�سلمي مع جميع  التعاي�س  تق�م على 

ال�س�ؤون الداخلية للغري .

واالقتداء بهذا االأ�صلوب يف التعامل ي�صاعد رجل ال�صرطة يف ك�صب 

اجلمهور ، فعليه اأن يت�صم بالهدوء والو�صوح يف التعامل مع االآخرين 

و ان يدرك انه يعمل يف جمتمع متداخل امل�صالح واأن تعاونه يف هذا 

املجتمع ي�صاهم يف ن�صر مظلة االأمن والرخاء يف  البلد .

العفو وال�صفح لدى ال�صلطان :. 3

العف� ال�سامي الذي يتميز به �ساحب اجلللة اإ�سارة وا�سحة وجلية 

والت�سامح  العف�  مبادئ  وتاأكيدًا على  اأبنائه  على  على حكمته  وعطفه 

التي  حثنا عليها  ديننا احلنيف ، كما يعك�س البعد احل�ساري والعلقة 

املتينة بني القائد و�سعبه .

اجلمهور  مع  التعامل  خلل  من  الفكر  ذلك  ترجمة  اأن  املهم  ومن 

الداخلي اأو اجلمهور اخلارجي .

امللزم اأول/م�صطفى بن حممد احلرا�صي

االإدارة العامة للتط�ير والتدقيق

نهٌج راسخ وفكر ساٍم
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خطابات جللة ال�صلطان :. 4

يدع� جللته يف خطاباته دائمًا اإىل االألفة واملحبة والتعا�سد والتعاون بني خمتلف الط�ائف الب�سرية ويهتم باالإن�سان 

واملعرفة و تط�ير الذات وتنمية القدرات و االهتمام بالبيئة ، وتعترب خطابات جللته مبثابة خطة ط�يلة االأجل لعمل كافة 

القطاعات .

اخلطط  ور�صم  وتقوميها   وال�صلبيات   وتدعيمها   االيجابيات  ال�صتعرا�س  دوري  ب�صكل  باملروؤو�س  الرئي�س  التقاء 

امل�صتقبلية هو  نهج يجب االقتداء به من قبل كافة قطاعات الدولة  . 

�صعة االأفق لدى �صاحب اجلللة :. 5

عرف عن جللته �سعة االأفق وبعد النظر فه� دائما ينظر اإىل االأم�ر ب�سم�لية  فلهذا متيزت ال�سلطنة بالت�ازن وقراءة 

االأحداث واالأم�ر ب�س�رة دقيقة ومتمعنة .

جميل ان ننظر اإىل املواقف من كل اجلوانب وان نلتقط �صورة عامة للم�صهد قبل اأن 

ندخل يف تفا�صيله وخا�صة يف هذه املرحلة من الزمن يف ظل التغريات التي تطراأ على 

الدولة العربية .

�صرب وقوة االإرادة عند جللة ال�صلطان :. 6

النه�سة  بداية  يف  خمتلفة  وم�اقف  �سع�بات  ال�سلطان  جللة  واجهت 

متثلت يف عدم ت�فر البنية التحتية و اجلهل الذي كان ي�س�د البلد، وال 

ميكن للمرء اأن يت�س�ر مدى اجله�د الكبرية التي بذلها جللته  للتغلب 

الق�ية جلللته و�سربه وحكمته  االإرادة  ولكن  ال�سع�بات،  تلك  على 

ذللت كل تلك املع�قات �ساربا املثل يف ال�سرب وق�ة االإرادة .

�صرطة  ك��رج��ال  علينا  ذل��ك  ولرتجمة 

التي  املواقف  جميع  يف  بال�صرب  نتحلى  اأن 

ت�صادفنا اأثناء العمل وخارجه ، وان نزرع 

يف اأنف�صنا باأن �صرطة  عمان ال�صلطانية 

غدًا  و�صيكون  االأم�س  من  اأف�صل  اليوم 

اأف�صل من اليوم ان �صاء اهلل .
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وكلنا يف هذا ال�صدد نرى اجلهود املتفانية واملخل�صة 

لقيادة ال�صرطة  من  اجل تطوير جهاز ال�صرطة يف �صتى 

املجاالت.

حكمة جللة ال�صلطان :. 7

، حكمة  كــثــريا  خــريا  اأوتـــي  فقد  اأوتـــي احلكمة  مــن 

النطاق  �س�اء يف  واأبعاد خمتلفة  تتجلى يف �س�ر  جللته 

الداخلي واخلارجي ، حيث ا�ستطاع بت�فيق من اهلل عز 

حلكمته  في�سهد  �ستى  وم�اقف  مع�سلت  حل  من  وجل 

املجتمع الدويل .

مع  تعاملنا  يف  املعظم  ال�صلطان  حكمة  من  ن�صتقي   

الغري ، فنحتاج للحكمة يف التعامل مع املروؤو�س فهو لي�س 

اآلة ينفذ ما يوؤمر به ،وكذلك يجب ان يكون الفرد منا 

يختار  بحيث  اخلارجي  اجلمهور  مع  التعامل  يف  حكيما 

اأ�صلوب وطريقة للتعامل مع كل موقف مبا ينا�صبه.

تركيز جللته على االأمن :. 8

البلد،  يف  واال�ستقرار  االأمــن  ركائز  جللته  ر�سخ 

نظرًاُ الن االأمن ه� القاعدة االأ�سا�سية للتط�ر واالزدهار 

واالإبداع يف العطاء، وانطلقا من االإميان الثابت باأنه )ال 

احلك�مة،  اأول�يات  �سمن  االأمن  كان  اأمن(  بدون  تنمية 

الغذاء،  تاأمني  قبل  الطماأنينة  ين�سد  امل�اطن  اأن  حيث 

ال�سليم،  االقت�ساد  ركيزتا  هما  واال�ستقرار  االأمــن  الن 

وال ميكن للقت�ساد الذي ه� قاعدة النه�سة اأن يزدهر 

وينم� يف غري هذه الظروف، كما اأن العطاء االإن�ساين ال 

ميكن اأن ي��سف باالإبداع اإال يف ظل ظروف اأمنية م�سجعة 

وم�ستقرة.

على  املحافظة  على  �صرطة  كرجال  ن�صهر  ان  علينا 

ل�صد  احل�صني  احل�صن  جميعا  نكون  وان  ال��ب��لد  ام��ن 

ونعمل   ، وا�صتقرارها  الدولة  اأمن  مي�س  ان  ميكن  ما  كل 

يف  عليها  املن�صو�س  ال�صرطة  اخت�صا�صات  ترجمة  على 

باملر�صوم  ال�صادر  ال�صرطة  قانون  من   )11( رقم  املادة 

املحافظة   « على  تن�س  التي   )90/35( رقم  ال�صلطاين 

على النظام العام واالأمن العام واالآداب وحماية االأرواح 

وال�صكينة  الطماأنينة  وكفالة  واالأع��را���س  واالأم���وال 

اجلرائم  ارتكاب  منع  على  والعمل  املجاالت  كافة  يف 

وجمع  التحري  اإج��راءات  واتخاذ  منها  يقع  ما  و�صبط 

اال�صتدالالت ..«

الوعود ال�صادقة:. 9

�سعبه  ال�سلطان  جللة  وعد  النه�سة  انطلقة  منذ 

ب�عده  فاأوفى  والطماأنينة  باخلري  مفعم  زاهر  مب�ستقبل 

الذي قطعه على نف�سه حتى اأ�سبحت عمان ترتدي  اأزهى 

حللها .

الذي  بالعهد  ونفي  جلللته  ال�صند  نكون  اأن  يجب 

واأن  الوطن  هذا  حماة  نكون  بان  اأنف�صنا  على  قطعناه 

يف  الوعد  منفذي  بنهج  ونعمل  مكت�صباته  على  نحافظ 

الق�صم الذي قطعناه على  تعاملنا وت�صرفاتنا، ون�صدق 

واالإخل�س  واملواطنني  الوطن  �صلمة  برعاية  عاتقنا 

واأنظمتها  البلد  قوانني  واح���رتام  ال�صلطان  جلللة 

واملحافظة عليها وتاأدية الواجب باأمانة واإخل�س .

القدوة احل�صنة يف االلتزام باالأنظمة  :. 10

م�اطن  لكل  ح�سنة  قـــدوة  ال�سلطان  جــللــة  يعترب 

خا�سة فيما يتعلق بالتزام جللته يف ت�سرفاته بالق�انني 

واالأنظمة ال�سارية .

اأنف�صهم  من  يجعلوا  اأن  ال�صرطة  رج��ال  على  يجب 

احرتامها  على  النا�س  حلمل  باالأنظمة  للتقيد  مثااًل 

يراقب  املجتمع  اأن  اجلميع  يدرك  وان  لها،  واالمتثال 

ت�صرفات رجال ال�صرطة يف هذا اجلانب حتى وهم خارج  

 /54( امل��ادة  يف  عليه  من�صو�س  هو  مبا  وعمًل  عملهم، 

فقرة د ( من قانون ال�صرطة التي تن�س على »املحافظة 
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على كرامة رجل ال�صرطة وكرامة مهنته واأن ي�صلك يف 

ت�صرفاته م�صلكًا يتفق واالحرتام الواجب ..«

حماربته للف�صاد االإداري:. 11

االنعقاد  دورة  يف  ال�سلطان  جللة   خطاب  يف  جــاء 

العمل  )اإن  لعام 2011م  ال�سن�ي اخلام�س ملجل�س عمان 

احلك�مي ــ كما ه� معل�م ــ تكليف وم�س�ؤولية فيجب اأداوؤه 

بعيدا عن امل�سالح ال�سخ�سية وتنفيذه باأمانة تامة خدمة 

للمجتمع كما يجب �سد كل الثغرات اأمام اأي طريق ميكن 

اأن يت�سرب منها الف�ساد(.

اأ�صكال  م��ن  �صكل  اأي  ع��ن  االب��ت��ع��اد  علينا  يجب 

الر�صوة  وقبول  واملح�صوبية  كاملحاباة  االإداري  الف�صاد 

واالختل�س وا�صتغلل ال�صلطة وغريها من االأمور التي 

تعكر �صفاء اجلانب االإداري باملوؤ�ص�صة .

بناء االإن�صان يف فكر جللة ال�صلطان :. 12

فكر  يف  اأول�ية  العمانية  الب�سرية  املــ�ارد  تنمية  متثل 

جللة ال�سلطان املعظم وال يكاد يخل� خطاب من خطابات 

اأق�ال  فمن   ، الب�سرية  امل�ارد  تنمية  جللته من م��س�ع 

جللته – حفظه اهلل -  االإن�سان ه� حجر الزاوية يف كل 

بناء تنم�ي .

وميكن بلورة ذلك يف جهاز ال�صرطة من خلل تنمية 

خلل  من  ال�صرطة  ملنت�صبي  واالإداري��ة  الفنية  املهارات 

التاأهيل والتدريب وا�صتغلل املوارد الب�صرية اال�صتغلل 

االأمثل وتهيئة املناخ املنا�صب للعمل . 

البعد الثقايف جلللة ال�صلطان :. 13

الع�سر  م�اكبة  و�سرورة  اأهميــــــة  علـى  جللته  اأكـد 

جللة  كرا�سي  ولعل   ، املجاالت  جميع  ويف  متجدد  بفكر 

ال�سلطان املنت�سرة يف اجلامعات االأوربية واالأمريكية هي 

خري دليل للبعد الثقايف جلللته .

واال�صتفادة من هذا البعد يف جهاز ال�صرطة تتمثل 

ما  مع  ال�صرطة  منت�صبي  واأف��ك��ار  �صلوكيات  تطوير  يف 

قيادة  ت�صعى   ما  وه��ذا  الع�صر،  معطيات  مع  يتنا�صب 

يف  منت�صبيها  اإحل��اق  خلل  من  حتقيقه  اىل   ال�صرطة 

دورات وبرامج تدريبية يف جماالت تخ�ص�صية خمتلفة 

الإثراء اجلوانب الفكرية والعلمية لديهم .

ال�صلطان خري من زرع املواطنة :. 14

اهلل  حفظه   – املعظم  ال�سلطان  جللة  ر�سم  لقد 

وعاه – منهجا فريدا يف حتقيق مفه�م امل�اطنة احلقة، 

منهجيتها تق�م على ال�الء لل�طن ورعاية امل�اطن وال�سعي 

من اجل حتقيق رفاهيته واالرتقاء به .

امل��واط��ن��ة ون��ح��ن يف ج��ه��از ح��ي��وي علينا  ول��ن��ع��زز 

يف  والتفاين  واالإخل�س  واالأنظمة  بالقوانني  االلتزام 

على  واملواطن  الوطن  م�صلحة  نغلب  وان  الوطن  خدمة 

امل�صلحة ال�صخ�صية .

مبداأ الت�صامح عند جللة ال�صلطان :. 15

ا�ستطاعت �سيا�سة الت�سامح احلكيمة جلللة ال�سلطان 

الت�سامح عند جللته يف  ويتجلى   ، ت�ست�عب اجلميع  اأن 

نبذ الفرقة بني املذاهب واحرتام الديانات االخرى .

ويتوجب علينا اأن نوؤدي واجبنا ال�صرطي بهذا النهج 

ال�صخ�س  انتماءات  اإىل  النظر  او  تع�صب  بدون  ال�صمح 

العرقية اأو العقائدية .

 اهتمام جللته بالتاريخ :. 16

العماين  وبالتاريخ  باملا�سي  ال�سلطان  جللة  يهتم 

الإدراكه اأنه مفتاح لبناء حا�سر زاهر وم�ستقبل باهر .
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العماين  بالتاريخ  االإملام  اأمن  ويتحتم علينا كرجال 

واال�صتفادة من وقائعه  ، وكذلك معرفة تاريخ ال�صرطة 

الذي هو جزء من التاريخ العماين وتدوين املنجزات و 

الوقائع لت�صتفيد منها االأجيال القادمة .

العمل وفق االإمكانات املتاحة :. 17

على  الــقــدرة  يف  مثل  اجلــللــة  �ساحب  لنا  ي�سرب 

جللته  ت�يل  فعند   ، اإمكانات  من  لك  اأتيح  مبا  النجاح 

مقاليد احلكم مل تكن هناك اإمكانات مادية اأو ب�سرية كما 

هي االآن اإال انه ا�ستطاع بق�ة االإرادة والتخطيط ال�سليم 

اأن ي�سل بالبلد اإىل ما ه� عليه االآن من تط�ر وازدهار .

هذا در�س ميكن اأن ن�صتفيد منه لتوظيف االإمكانات املتوفرة  

لتحقيق االأهداف وال يتاأتى ذلك اإال بالتنظيم االإداري.

جللته يخاطب الفكر : . 18

جلامعة  زيارته  اأثناء  جلللته  ال�سامي  النطق  لعل 

ال�سلطان قاب��س را�سخ للجميع عندما قال : اإن م�سادرة 

الفكر من اأكرب الكبائر، ونحن لن ن�سمح الأحد مب�سادرة 

الفكر اأبدا. 

اجلللة  �صاحب  اإل��ي��ه  ير�صدنا  فكري  در���س  هنا 

جهاز  داخ��ل  وا�صعة  فكرية  اف��اق  منه  نفتح  ان  ميكن 

الإبداء  ملنت�صبيه  الفر�صة  اإتاحة  يف  يتمثل  ال�صرطة 

الراأي والتفكري فيما ميكن اأن ي�صاهم يف تطوير اجلهاز 

وحت�صني اخلدمات التي يقدمها ، و�صمان تطبيق ما هو 

كفل  الذي  للدولة  االأ�صا�صي  النظام  يف  عليه  من�صو�س 

حرية الراأي والتعبري بالقول اأو الكتابة و�صائر و�صائل 

التعبري مبا يتفق مع النظام والقانون .

ثقة جللته بقدرات املواطن العماين :. 19

الكاملة  الثقة  الروؤية احل�سارية جلللته على  ترتكز 

والــعــمــل على  ناحية  الــعــمــاين مــن  املــ�اطــن  ـــدرات  ق يف 

وخري  العمانية  الب�سرية  امل�ارد  من  الق�س�ى  اال�ستفادة 

دليل على ذلك اأوامره ال�سامية بالتعمني .

مبروؤ�صية  الثقة  ي���زرع  اأن  رئي�س  ك��ل  على  يجب 

اأهل  باأنهم  فيهم  يزرع  وان  للعمل  املنا�صب  املناخ  ويوفر 

للم�صوؤولية التي ت�صرفوا بحمل اأمانتها .

جللته واالإح�صا�س بامل�صوؤولية :. 20

ال�سيا�سة  جــريــدة  حتــريــر  رئي�س  على  جللته  رد 

به   يحظى  الــذي  ــ�الء  ال �سر  عن  �ساأله  عندما  الك�يتية 

جللته يف عمان من ي�م ت�ليه احلكم - اأنني اأ�سعر باأين 

وقتي  ترى  �سلطة،لذلك  �ساحب  ول�ست  ر�سالة  �ساحب 

مكر�سا من اأجل عمان واأهلها ولعل �سر ال�الء يكمن هنا 

يف هذه الناحية.

هنا يتحتم علينا كرجال �صرطة ان نفي مبا عاهدنا 

امل�صئولية  جنعل  واأال  وت��ف��اين  اإخ��ل���س  بكل  عليه 

املاآرب  اإىل  للو�صول  بها  ن�صعى  غاية  اإلينا  اأوكلت  التي 

نكلف  مل  فاإننا  املجتمع  م�صالح  ح�صاب  على  ال�صخ�صية 

اال خدمة للوطن واملواطن.

اجلودة عند ال�صلطان:. 21

�سجع جللة ال�سلطان على تقدمي اخلدمات يف �ستى 

التي  وامل�سابقات  اجل�ائز  ولعل  عالية  بج�دة  املجاالت 

حتمل ا�سم جللته لهي خري دليل على حر�س القائد على 

االإتقان يف العمل ومنها على �سبيل املثال :

اخلدمات  يف  ل��لإج��ادة   قابو�س  ال�صلطان  جائزة 

ال�صلطان  جللة  وم�صابقة   ، االلكرتونية  احلكومية 

قابو�س للإجادة احلرفية .

ال�صرطة  جهاز  يف  اجل��ودة  حتقيق  يف  ولل�صتمرار 

االأداء  وتطوير  حت�صني  يف  اال�صتمرار  علينا  يتحتم 

وال�صبق يف تقدمي اخلدمة للجمهور باإتقان .

حر�س جللته على االأجيال القادمة :. 22

من  املعظم  ال�سلطان  جلللة  خطاب  يخل�  يكاد  ال 

واالأجيال  اجليل  لهذا  املنجزات  على  للحفاظ  الدع�ة 

االإح�سا�س  يف  االأعــلــى  املــثــل  جللته  �ساربا  الــقــادمــة، 

يف  القادمة  االأجيال  تعي�س  اأن  منه  وحر�سا  بامل�س�ؤولية، 

�سعادة ورخاء .

�صرطة من  نتكاتف كرجال  ان  ويجب علينا جميعا 

يف  منجزات  من  لنا  حتقق  ما  كل  على  املحافظة  اجل 

البلد ب�صكل عام ، و يف جهاز ال�صرطة ب�صكل خا�س .

احلفاظ على الهوية الوطنية:. 23

وللحفاظ على اله�ية العمانية �سمن حركة التحديث 

جمع قائد البلد بني االأ�سالة واملعا�سرة  واال�ستفادة من 

جتارب التحديث العاملية .

يف  جللته  نهج  على  ن�صري  اأن  كذلك  ميكننا  وهنا 

والعادات  االأع��راف  بني  اجلمع  خلل  من  عملنا  بيئة 

الع�صكرية والتم�صك بها مع مواكبتنا ملتغريات الع�صر .

ال�صلطان واحلريات العامة :. 24

ومع تنامي اأهمية احلريات العامة وتاأ�سيلها ك�سل�ك 

جللته  من  واإدراكـــا  احلديثة،  الــدول  بناء  يف  ح�ساري 

ليكفل  للدولة   االأ�سا�سي  النظام  جــاء  فقد  باأهميتها 

احلريات واحلق�ق وال�اجبات .
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التي  االآخرين  وحريات  حقوق  اح��رتام  يجب  لذا 

الدولة  باأمن  امل�صا�س  عدم  و�صمان   ، القانون  لهم  كفلها 

و مكت�صباتها .

اهتمام جللته باالقت�صاد :. 25

�سك  )وال  انــه  ال�سامية  اخلــطــابــات  اإحـــدى  يف  ورد 

حياتها  ع�سب  هي  اأمــة  كل  يف  االقت�سادية  الناحية  اأن 

نركز  واإننا  وا�ستقرارها  �سيادتها  و�سند  ق�تها  وم�سدر 

اهتمامنا الإيجاد ال��سائل وال�سبل وامل�ساريع لرفع م�ست�ى 

اقت�ساد بلدنا وت�فري العمل والعي�س الكرمي لكل م�اطن(.

ال�صرطي  دورن��ا  ان  جميعا  ن��درك  ان  علينا  وج��ب 

بيئة  حتقيق  على  ي�صاعد  ال��ب��لد  على  املحافظة  يف 

حتقيق  و  امل�صتثمرين  و  اال�صتثمار  ت�صجع  اقت�صادية  

االأفكار  منو  و  املن�صود  االقت�صادي  اجل��ذب  و  الرخاء 

البنية  تعزيز  يف  �صت�صاهم  التي  البناءة  االقت�صادية 

التحتية االقت�صادية يف البلد .

العدل وامل�صاواة :. 26

اإىل  ال�طني  العيد  اأ�سار جللته يف خطابه مبنا�سبة 

اأن امل�اطن العماين ه� املق�س�د بحق العي�س الكرمي على 

العدالة  الكرامة يف ظل  الراأ�س م�ف�ر  اأر�سه رافع  تراب 

ال�سمحاء،  االإ�سلمية  التعاليم  من  املنبثقة  االإجتماعية 

وقد اأكد جللته على اأن النظام والقان�ن اأ�سا�س التعامل 

فكفلت الق�انني احلق�ق وال�اجبات ، واأ�سبح العدل �سمة 

متتاز بها ال�سلطنة ، ومت ف�سل ال�سلطات مبا فيها ال�سلطة 

ال  ملبداأ  حتقيقا  تــام  ا�ستقلل  ا�ستقلت  التي  الق�سائية 

�سلطان على الق�ساء .

وميكن ترجمة العدل وامل�صاواة بال�صرطة يف جمال 

التوظيف وتطبيق خمتلف االأنظمة والقرارات واللوائح 

التي تنظم العلقة بالوظيفة .

اهتمام ال�صلطان باملراأة العمانية :. 27

باملراأة  كبريا  – اهتماما  اهلل  – حفظه  م�النا  اأوىل 

للم�ساهمة  لها  جللته  دعــ�ة  يف  ذلــك  جت�سد  العمانية 

جميع  يف  الــيــ�م  فنجدها  التنمية  يف  الــرجــل  بجانب 

املجاالت واالأ�سعدة، ومتكنت املراأة العمانية من ممار�سة 

حق�قها ال�سيا�سية واملدنية، فتقلدت املنا�سب يف جمل�سي 

الدولة وال�س�رى، وكذلك ا�ستطاعت احل�س�ل اإىل اأعلى 

خمتلفة  قيادية  منا�سب  اإىل  وو�سلت  العلمية  الدرجات 

وكان لها م�ساهماتها ال�ا�سحة يف الكثري من االجنازات 

التي حتققت ، وتقديرًا لدورها امل�سه�د فقد مت تكرميها 

ي�مًا  ليك�ن  عام  كل  من  اأكت�بر  من   17 ي�م  بتخ�سي�س 

والفعاليات  املنا�سط  بع�س  اإقامة  خلله  من  يتم  للمراأة 

التي تربز مكانة املراأة يف البلد .

وعليه ، فحري بنا اأن نكون العون للمراأة العمانية ، 

ومبا ان �صرطة عمان ال�صلطانية ت�صم كادرًا  كبريًا من 

ال�صرطة الن�صائية وجب علينا التعاون معهن حلمل هذه 

الر�صالة .

التخطيط اال�صرتاتيجي عند �صاحب اجلللة :. 28

التنم�ية  م�سريتها  كبريًا يف  ال�سلطنة جناحًا  حققت 

اعتماد  بف�سل  وذلـــك  املا�سية،  عــقــ�د  ــة  ــع االأرب خــلل 

ال�سلطنة على االأ�سل�ب العلمي يف التخطيط االإ�سرتاتيجي 

الذي اأتبعته منذ ت�ىل جللة ال�سلطان احلكم.

يف  م�صاهمتنا  يف  يتمثل  االأول  مهمان  جانبان  هنا 

ير�صمها  التي  االإ�صرتاتيجية  اخلطط  جميع  جن��اح 

هو  االأخ��ر  واجلانب  بالبلد،  للرقي  اجلللة  �صاحب 

يف  لت�صاهم  وا�صحة  واأه��داف  ا�صرتاتيجيات  نر�صم  ان 

التطوير امل�صتمر جلهاز ال�صرطة .

اهتمامه بفئة ال�صباب :. 29

يتمتع ال�سباب العماين منذ انطلقة النه�سة املباركة 

باهتمام مبا�سر من جللة ال�سلطان - حفظه اهلل - وقد 

جاء يف خطاب جللته يف افتتاح الفرتة اخلام�سة ملجل�س 

اهتماما  اهلل  باإذن  القادمة  املرحلة  ت�سهد  »�س�ف  عمان 

لل�سباب من  الفر�س  تهيئ مزيدًا من  اأوفر  ورعاية  اأكرب 

ملكاته  وتق�ية  واملعرفة  العلم  يف  مكت�سباته  تعزيز  اأجل 

التنمية  م�ساركته يف م�سرية  وزيــادة  واالإنتاج  االإبــداع  يف 

بامل�ارد  اهتمام  الر�سيدة  احلك�مة  اأولت  وقد  ال�ساملة، 

يف  فعال  دور  لها  ملــا  ال�سباب  فئة  وبــاالأخــ�ــس  الب�سرية 

وبذلت  مطالبهم  ا�ست�سعرت  فقد  وال�سع�ب،  االأمم  بناء 

اجله�د لرتجمة اأحلمهم، ومكنتهم من ت��سيع مداركهم 

اللجنة  بذلك  واأن�سئت  اأفكارهم،  وبناء  م�اهبهم  و�سقل 

ال�طنية لل�سباب وغريها من اجلهات والهيئات التي تعنى 

بال�سباب العماين .

�صارعت �صرطة عمان ال�صلطانية يف ترجمة خطاب 

هذا  �صباب  من  كبرية  اأفواج  توظيف  خلل  من  جللته 

الوطن وتدريبهم وتاأهيلهم حلمل راية االأمن .

عناية جللته بالبنية التحتية:. 30

فمنذ  املبا�سرة  بعناية جللته  التحتية  البنية  حتظى 

بزوغ فجر النه�سة وامل�ساريع التنم�ية عمت اأرجاء البلد 

الأنها  اأبــدا  تت�قف  لن  –اإنها   اهلل  – حفظه  اأ�سار  قد  و 

ويقت�سيها  العمراين  الت��سع  يحتمها  م�ستمرة  عملية 

التط�ر االجتماعي واالقت�سادي.
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البنية  هذه  على  املحافظة  ال�صرطة  كرجال  علينا 

على  املحافظة  وكذلك   ، عام  ب�صكل  البلد  يف  التحتية 

البنية التحتية  جلهاز ال�صرطة التي ي�صهد لها اجلميع 

و ذلك با�صتغللها اال�صتغلل االأمثل .

جللته قائد لكل زمان :. 31

الع�سر،  م�اكبة  يف  االأعــلــى  املثل  ال�سلطان  �سرب 

واكــب  كيف  يــرى  لل�سلطنة  احلديثة  للنه�سة  فاملتتبع 

جللته املتغريات والثقافات يف العق�د االأربعة وه� ينظر 

- حفظه اهلل - نظرة م�ستقبلية مل�ؤها الرغبة اجلاحمة 

للتط�ير والتحديث وم�اكبة الع�سر احلديث بت�فري �سبل 

العي�س الكرمي وت�فري م�ستلزمات احلياة ب�س�رة اأ�سرع.

قادرون  باأننا  اأنف�صنا  يف  لنزرع  و  بجللته  فلنقتدي 

االأزم��ن��ة،  ك��ل  يف  والعمل  ال��ت��غ��ريات  ك��ل  مواكبة  على 

ولتحقيق ذلك البد من الت�صلح بالعلم واملعرفة واالطلع 

املعلومات  تكنولوجيا  ع��امل  يف  جديد  ماهو  كل  على 

واالت�صاالت  .

حنكة جللته يف اإدارة االأزمات :. 32

باحلنكة   - اهلل  حفظه   - اجلــللــة  �ساحب  يتميز 

والهدوء واحلكمة و�سبط النف�س يف التعامل مع االأحداث 

االأنـــ�اء  اأثــنــاء  تعامله  منها  كثري  ذلــك  على  وال�س�اهد 

يف  ال�سلطنة  وجنـــاح  الــبــلد   بها  مــرت  الــتــي  املناخية 

ومنها  قيا�سي،  وقــت  يف  االإع�سار  دمــره  ما  كل  اإ�سلح 

قدرة ال�سلطنة على ال�سم�د يف وجه االأزمة االقت�سادية 

به اجلميع من  ي�سيد  ما  وه�  االجتماعي  ومنها  العاملية، 

حنكة جللته يف حتقيق مطالب ال�سباب .

التي  امل��واق��ف  م��ن  لكثري  ال�صرطة  رج��ل  يتعر�س 

مما  االأحيان،  بع�س  يف  مبا�صرة  فعل  ردة  منه  تتطلب 

قد يثري الراأي العام، ولهذا يجب عليه عدم الت�صرع يف 

اتخاذ القرار واإيجاد احللول املنا�صبة لكل موقف .

البعد التقني جلللة ال�صلطان :. 33

حر�س �ساحب اجلللة على ت�ظيف تقنية املعل�مات 

يف التنمية امل�ستدامة للم�ارد الب�سرية و ت�سجيع امل�اطن 

والتعليم  والعمل  املنزل  يف  الرقمية  التقنية  تبني  على 

احلك�مية  اخلدمات  وتقدمي  تكلفة  وباأقل  وي�سر  ب�سه�لة 

ب�سكل االلكرتوين .

عمان  �صرطة  حققت  االلكرتوين،  اجلانب  هذا  ويف 

العديد  على  ح�صدت  كما  ملحوظًا  تقدمًا  ال�صلطانية 

م�صروع  ولعل  التميز  م�صتمرة يف هذا  من اجلوائز وهي 

كبرية  نقلة  �صت�صكل  الزائر  منظومة  و  املراكز  حو�صبة 

االإملام  علينا  يتوجب  وهنا   ، اخلدمة  تقدمي  ي�صهل  مما 

بالتقنية وتهيئة اأنف�صنا للعمل االإكرتوين.

جللته املحفز االأول للمجيدين :. 34

اإن ما نراه من منح االأو�سمة و التكرمي لبع�س االأفراد 

يع�د  ب�سكل  ال�سلطان  ينتهجه  ناجح  اإداري  اأ�سل�ب  ه� 

بالنفع على املجتمع وال�سخ�س نف�سه ويخلق روح التناف�س 

والت�سحية لهذا ال�طن الغايل .

يف  االإداري  االأ���ص��ل��وب  ه��ذا  م��ن  اال�صتفادة  وميكن 

جهاز ال�صرطة مع اجلمهور الداخلي لت�صجيع املجيدين 

وحث االخرين للإقتداء بهم، وكذلك ممكن اإتباعه مع 

�صرطة  مع  التعاون  من  املزيد  لبذل  اخلارجي  اجلمهور 

عمان ال�صلطانية .

انفتاح جللته على خربات و جتارب االآخرين :. 35

عن  مبعزل  لي�ست  عمان  باأن  جللته  ي�ؤكد  ما  دائما 

خربات  من  اال�ستفادة  با�ستمرار  يدع�  وكما   ، العامل 

اإىل  بالنفع  يع�د  ما  اإىل  وت�سخريها  االآخــريــن  وجتــارب 

تعقد   التي  العاملية  ــرات  ــ�ؤمت وامل الــنــدوات  ولعل  الــبــلد 

بت�جيهاته ال�سامية هي خري دليل على ذلك .

م��ن اخل����ربات املحلية  ل��ل���ص��ت��ف��ادة  ه��ن��اك دع���وة 

اإىل  االإ���ص��ارة  م��ن  ب��د  ال  ال�صدد  ه��ذا  ويف  وال��دول��ي��ة، 

االإ�صرتاتيجية املتبعة من القيادة العامة ل�صرطة عمان 

ال�صلطانية يف ا�صتقطاب بيوت اخلربة .  

املرونة يف التغيري:. 36

باملرونة  ال�سلطان  �سيا�سة  ات�سمت  النه�سة  بداية  منذ 

به  ن�ست�سهد  ما  ، وخري  املتغريات  ت�اكب  الدولة  مما جعل 

للدولة  االأ�سا�سي  النظام  يف  جللته  اأجــراه  الذي  التعديل 

الأجل �سالح امل�اطن وتطلعاته و االنتقال للمرحلة اجلديدة 

.

وما اأجمل اأن تتعامل ب�صكل مرن مع اجلهور الداخلي 

االنحراف  دون  الهدف  حتقيق  نحو  وال�صري  واخلارجي 

عن طريقه . 

قوة التحدي :. 37

م�اجهة  يف  املثل  املعظم  ال�سلطان  جللة  ي�سرب 

الطبيعة حيث  ف�سلت  ق�س�ة  فر�ستها   التي  التحديات  

اأبناء البلدة  ب�ديانها و�سحرائها وجبالها ال�ساهقة، لذا 

اإيجاد �سبكة طرق جلعل التنقل بني  حر�س جللته على 

اأرجاء هذا ال�طن الكبري اأكرث �سه�لة وي�سر .

اإن امل�صوؤولية امللقاة على عاتقنا نحن كرجال �صرطة 

نظرا  االأحيان  بع�س  يف  بال�صعوبات  وحمفوفة  كبرية 
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الأجل  ال�صعاب  كل  نتحدى  ان  يجب  اننا  اإال  لطبيعتها 

هذا الوطن وان نكون حماة لهذه املنجزات التي حتققت 

على اأر�صه.

توا�صع جللة ال�صلطان :. 38

اأن  يـــدرك  فه�  الت�ا�سع  جللته  �سخ�س  مييز  مــا  اإن 

العظماء ال تاأخذهم العزة باملن�سب، فيحا�سب نف�سه، ويراجع 

تكليف  ال�ظيفة  ورعــاه  اهلل  حفظه  مــرة  قــال  م�اقفه،وكما 

لقائه  عند  ال�سلطان  جللة  ت�ا�سع  ويظهر  ت�سريف،  ولي�ست 

املبا�سر مع �سعبه يف اجل�الت التي يق�م به اإىل ال�اليات .

يجب علينا جميعا ان نظهر بتوا�صع اأثناء تقدمينا 

اخلدمات ال�صرطية وننهل من  نهج جللته .

ال�صلطان �صخ�صية موؤثرة :. 39

   500 بني  من  االأوائــل  الع�سرة  �سمن  ال�سلطان  يعترب 

واالإ�سلمي  العربي  العامل  يف   م�ؤثرة  قيادية   �سخ�سية 

ال�سيا�سة  جمـــاالت  يف  بعطاءاتها  �ساهمت  املعا�سر، 

احل�سارات  وحــ�ار  االأديـــان  بني  والت�سامح  واالقت�ساد 

واالإدارة  والتكن�ل�جيا  والعل�م  والفكر  الثقافة  و�س�ؤون 

والتنمية .

هكذا اجعل من �صخ�صيتك كرجل �صرطة موؤثرا يف 

جمتمعك بحيث تكون عددا موجبا و�صاحب ر�صالة .

ال�صخ�صية القيادية لل�صلطان :. 40

يتمتع �ساحب اجلللة ب�سخ�سية قيادية لها تاأثريها 

اعتماد جللته  والدويل، من خلل  االإقليمي  املحيط  يف 

منهج ال�سراكة ال�سيا�سية يف علقاته االإقليمية والدولية 

كجزء من ا�سرتاتيجيته التي تت�سم بالب�سرية النافذة.

اأن يكون رجل االأمن ذا �صخ�صية قوية يوؤدي  يجب 

عمله وفقا ملا منحه القانون من �صلحيات .

اهتمامه حفظه اهلل بال�صياحة :. 41

يت�سح   كما  جللته،  فكر  يف  بالغ  اهتمام  لل�سياحة 

من دع�اته املتكررة يف خطاباته ال�سامية لتط�ير وتنمية 

بال�سياحة  تعنى  اأن�سئت  وزارة  القطاع احلي�ي وقد  هذا 

ال�سياحية  امل�اقع  بع�س  لتط�ير  �ساملة  خطط  و�سعت  و 

القطاع رافدًا مهمًا  ليك�ن هذا  ال�سلطنة  التي تزخر بها 

للقت�ساد ال�طني .

هذه  على  املحافظة  يف  ال�صرطة  رجال  دور  وياأتي 

املواقع وحمايتها من التخريب ، وار�صاد ال�صواح وتقدمي 

اخلدمة لهم وت�صهيل بع�س متطلباتهم.

ت�صجيع ال�صلطان للريا�صة :. 42

ي�سجع جللته الريا�سة فتقام بذلك منا�سبات عديدة 

ك�سباقات اخليل والفرو�سية والهجن والرماية، ومناف�سات 

جللته،  ا�سم  حتمل  ك�ؤو�س  وهناك  الريا�سية  االألعاب 

وجاء اإن�ساء وزارة ال�س�ؤون الريا�سية كتت�يج للجه�د التي 

فتم  والريا�سيني،  بالريا�سة  للهتمام  احلك�مة  بذلتها 

ال�سباب  لتمكن  واملادية  املعن�ية  املتطلبات  كافة  ت�فري 

اأو  املحلي  امل�ست�ى  على  �س�اء  النتائج  اأف�سل  حتقيق  من 

االإقليمي اأو الدويل فكان ل�سباب عمان ال�سبق واالأف�سلية 

يف ح�سد امليداليات الذهبية والك�ؤو�س واالأو�سمة، ويع�د 

بهذا  جللته  ي�ليه  ــذي  ال الكبري  الــدعــم  اإىل  ذلــك  كــل 

مبنح  ال�سامية  اأوامره  بذلك  ون�ست�سهد  احلي�ي،  القطاع 

كل نادي على م�ست�ى ال�سلطنة ملي�ن ريال عماين لتتمكن 

من النه��س مب�ست�ياتها .

فقد  النهج  بهذا  ال�صلطانية  عمان  �صرطة  عملت 

الريا�صية  امل�صابقات  مبختلف  العامة   القيادة  اهتمت 

التي يقيمها احتاد ال�صرطة .

اهتمام جللته باجلانب الديني :. 43

االمثلة   اروع  الــرثي  فكره  خــلل  من  جللته  �سرب 

لقاءات  باإقامة  جللته  اأمر  حيث  بالدين  االلتزام  على 

خمتلفة للتعريف بالدين االإ�سلمي املبني  على الت�سامح 

واأقيمت  واال�ــســطــهــاد،  العنف  ونــبــذ  واخلـــري،  ــة  ــف واالأل

اهتم  كما  جللته،  ا�سم  حتمل  التي  الدينية  امل�سابقة 

جللته بعمارة بي�ت اهلل عز وجل فبنيت ج�امع ال�سلطان 

قاب��س يف معظم حمافظات و واليات ال�سلطنة التي تزخر 

جامع  اإن  �سك  وال  االإ�سلمي،  املعماري  الفن  بجماليات 

�سلطان قاب��س االأكرب اأ�سبح معلمًا ثريًا ي�سع من خلله 

الفكر الديني املبني على الت�سامح والتعاون، و�سهد الكثري 

من امللتقيات واملنتديات العلمية والثقافية والدينية .

ايجابي  اأثر  له  غلو،   دون  بالدين  االلتزام  اإن  �صك  ال 

على مراقبة ال�صمري واالإخل�س والتفاين يف اأداء الواجب.

املراجع :

رقم 	  ال�صلطاين  باملر�صوم  ال�صادر  للدولة  االأ�صا�صي  النظام 

.)96/101(

قانون ال�صرطة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم )90/35(	 

خطابات جللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم حفظه اهلل .	 

 	. www.omanet.om املوقع االلكرتوين لوزارة االإعلم

 	. www.alwatan.comاملوقع االلكرتوين جلريدة الوطن
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الشرطة . .
تحقق تقدمًا كبيرًا

في مختلف المجاالت 



27نوفمرب 2013م - العدد 136

ال�صلطان  اجل��لل��ة  ���ص��اح��ب  ح�����ص��رة  ي���ويل 

قابو�س بن �صعيد املعظم القائد االأعلى - حفظه 

عمان  ب�صرطة  خا�صًا  اهتمامًا  ورع����اه-   اهلل 

ال�صلطانية باعتبارها اجلهة امل�صوؤولة عن حتقيق 

االأمن وبث الطماأنينة وال�صكينة يف ربوع البلد، 

الفرتة  يف  ال�صلطانية  عمان  �صرطة  �صهدت  وقد 

املا�صية طفرة كبرية يف كافة املجاالت اخلدمية 

واالأمنية واالإن�صائية.

وت��ن��ت��ه��ج ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ص��رط��ة عمان 

�صليمًا  وعلميًا  ا�صرتاتيجيُاً  تخطيطًا  ال�صلطانية 

ومواكبة  خمتلفة،  اإجن���ازات  حتقيق  من  مكنها 

ال��ت��ط��ورات وامل��ت��غ��ريات وال��ظ��واه��ر االأم��ن��ي��ة 

امل�صتجدة التي ي�صهدها عاملنا املعا�صر، والت�صدي 

اأف��راد  وحماية  املختلفة  باأ�صكالها  للجرمية 

جميع  م�صخرة  ال�صلبية،  تاأثرياتها  من  املجتمع 

االإمكانات الب�صرية واملادية لتحقيق ذلك.

تعزيز التواجد ال�صرطي

ــ�اجــد الــ�ــســرطــي يف خمتلف  ــت ال تــعــزيــز  اأجــــل  مــن 

التدريب  مراكز  ا�ستقبلت  فقد  ال�سلطنة،  حمافظات 

اآالف  املا�سية  الفرتة  خــلل  ال�سلطانية  عمان  ب�سرطة 

امل�اطنني الباحثني عن العمل، كما ت�ا�سل �سرطة عمان 

ال�سلطانية عملية تقييم واختبار الباحثني عن عمل، وفقًا 

للخطة املعتمدة من قبل القيادة العامة لل�سرطة لت�ظيف 

اأكرب عدد من امل�اطنني.

ورفع  الب�سرية،  ــ�ارد  امل زيــادة  اإىل  ال�سرطة  وت�سعى 

م�ست�ى اخلدمات التي تقدمها للعاملني، واالرتقاء باأداء 

منت�سبيها يف جميع املجاالت االأمنية وال�سرطية.

التدريب والتاأهيل 

اأولت �سرطة عمان ال�سلطانية جانب التدريب والتاأهيل 

بالغ االهتمام فاأكادميية ال�سلطان قاب��س لعل�م ال�سرطة 

ُت�سهر  حيث  بال�سرطة،  الــتــدريــب  �ــســروح  اأحــد  تعترب 

ال�طن  هذا  اأمــن  على  ال�ساهرين  الرجال  طاقات  فيها 

ممتزجة بفي�س العلم واملعرفة، فتق�م االأكادميية باإعداد 

امليداين يف  العمل  اإىل حقل  تن�سم  التي  املدّربة  الك�ادر 

�سرطة عمان ال�سلطانية. وال يقت�سر دورها على التدريب 

العملي فقط بل ي�سمل اأي�سًا التاأهيل العلمي، من منطلق 

لرجل  اإلزامي  واجب  واملعرفة  بالعلم  العمل  ارتباط  اأن 

ال�سرطة حتى ي�ؤدي عمله بكل كفاءة واقتدار. 

لتاأهيل  اآخــر  تدريبي  �سرح  فه�  ال�سباط  معهد  اأمــا 

�سباط �سرطة عمان ال�سلطانية ورفع كفاءتهم وتزويدهم 

االأداء  ملتطلبات  وفــقــًا  ال�ظيفية  ــارات  ــه وامل بــاملــعــارف 

وظائف  لت�يل  اأو  احلالية،  ب�ظائفهم  للقيام  ال�ظيفي، 

واأدوار م�ستقبلية. 

كما اأولت جانب التدريب التخ�س�سي اهتماما كبريًا 

من خلل تنفيذ ا�سرتاتيجية اأمنية تعتمد يف اأ�سا�سها على 

اإيلء التدريب االأمني التخ�س�سي اأهمية ق�س�ى واإيفاد 

بالدورات  لللتحاق  اخلــارج  اإىل  منت�سبيها  من  العديد 

التخ�س�سية للرتقاء مب�ست�ى اأدائهم.

م�صاريع ومن�صاآت �صرطية حديثة

من  العديد  تنفيذ  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  ت�سهد 

من  والــتــي  ال�سلطنة  حمــافــظــات  كــافــة  يف  املــ�ــســروعــات 

�ساأنها ت��سيع وت�سهيل اخلدمات التي تقدمها للم�اطنني 

املنفذ  اإن�ساء  امل�ساريع  م�سروع  اأبرز هذه  واملقيمني ومن 

املهام  جممع  اإن�ساء  وم�سروع  اخلايل،  بالربع  احلــدودي 

للنقليات  العامة  االإدارة  اخلا�سة يف والية �سحار ومبنى 

مل��سيقى  الثانية  الــفــرقــة  ومبنى  ــطــار،  امل مبرتفعات 

ال�سرطة يف كل  اإىل مباين خلدمات  باالإ�سافة  ال�سرطة، 

من اخل��س والعامرات وبركاء وال�س�يق و�سنا�س و�سحم 

وينقل ونزوى وبهلء واأدم وامل�سيبي وجعلن بني ب� علي 

وثمريت.

كما تنفذ ال�سرطة العديد من املجمعات ال�سكنية يف 

خمتلف املحافظات لت�فري ال�سكن امللئم ملنت�سبيها ومن 

ال�ساروج  �سكنية مبنطقة  ثلثة جممعات  اإن�ساء  اأبرزها 
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مبحافظة م�سقط اإىل جانب طرح العديد من املناق�سات 

ملن�ساآت �سرطية خمتلفة.

اإن�صاء الهيئة العامة للدفاع املدين واالإ�صعاف

بن  قاب��س  ال�سلطان  اأ�سدر ح�سرة �ساحب اجلللة 

�سعيد املعظم القائد االأعلى ـ حفظه اهلل ورعاه - مر�س�مًا 

اإن�ساء  �سلطانيًا �ساميًا بتاريخ 8 يناير 2013م ن�س على 

الهيئة العامة للدفاع املدين واالإ�سعاف تتمتع بال�سخ�سية 

�سرطة  وتتبع  واالإداري،  املــادي  واال�ستقلل  االعتبارية 

عمان ال�سلطانية.

ولقد نال قطاعا الدفاع املدين واالإ�سعاف حظا وافرا 

من االإجنازات. فبالن�سبة للدفاع املدين مت اإن�ساء مراكز 

للعمل على  امل�ؤهلة  الب�سرية  بالعنا�سر  وتزويدها  جديدة 

املعدات احلديثة. 

لتط�ير  االإ�سعاف فقد �سهدت قفزة كبرية  اأما خدمات 

خططها امل�ستقبلية حيث ا�ستطاعت خلل فرتة ق�سرية منذ 

اإن�سائها ن�سر مظلة االإ�سعاف يف معظم حمافظات ال�سلطنة. 

ومت خلل عام 2012م افتتاح مراكز جديدة للدفاع 

املدين واالإ�سعاف يف كل من واليات الربميي ونزوى وعربي 

والر�ستاق و�سللة، كما يجري حاليًا اإن�ساء مراكز للدفاع 

ب�علي،  بني  واالإ�سعاف يف كل من واليات جعلن  املدين 

وحم�سة، ومرباط، وثمريت، وبهلء، و�سنك ول�ى .

خدمات البحث واالإنقاذ

يعترب الفريق ال�طني للبحث واالإنقاذ االأول من ن�عه 

مع  للتعامل  تاأ�سي�سه  فكرة  جــاءت  حيث  ال�سلطنة،  يف 

ح�ادث االأزمات الطبيعية واإنقاذ العالقني حتت االأنقا�س، 

االأمر الذي يتطلب وج�د معارف علمية ومهارات عملية 

ناهيك عن اال�ستعانة مبعدات فنية وتقنية متخ�س�سة.

احل�سري  واالإنــقــاذ  البحث  بعمليات  الفريق  ويق�م 

والربي واملائي التي تت�الها االإدارة العامة للدفاع املدين 

اإبلغه عن وق�ع حدٍث ما. كما ي�سطلع بعدة مهام  ف�ر 

املــدين  الــدفــاع  الإدارات  واالإ�ــســنــاد  الــدعــم  تقدمي  منها 

يف  وامل�ساركة  االإنقاذ،  ح�ادث  يف  واملناطق  باملحافظات 

االأزمــات  اأثناء  ودولــيــًا  حمليًا  واالإنــقــاذ  البحث  عمليات 

تقام  التي  امل�اقع  وتاأمني  تغطية  يف  وامل�ساركة  الكربى 

عليها املنا�سبات ال�طنية والريا�سية وغريها.

من  2012م  مار�س  �سهر  خــلل  الفريق  متكن  وقــد 

اال�ست�سارية  الهيئة  من  الدولية  ال�سارة  على  احل�س�ل 

ال�سارة  للبحث واالإنقاذ، ويعترب ثاين فريق يح�سل على 

الدولية على م�ست�ى ال�سرق االأو�سط.

اأما يف اإطار العمل على اإيجاد االآليات الكفيلة بتحقيق 

اجلاهزية التامة يف االأح�ال اال�ستثنائية، وحت�سبًا حلدوث 

من  املــدين  للدفاع  ال�طنية  اللجنة  انتهت  فقد  اأزمــات 

و�سع درا�سة خلطة وطنية الإدارة االأزمات واقرتحت بناء 

بيانات حمدثة جلميع  ق�اعد  وبناء  لذلك،  مركز جمهز 

املعل�مات  واأنظمة  والت�ساري�س  والطرق  املدنية  املن�ساآت 

اجلغرافية، واإن�ساء خمازن للحتياطي الغذائي يف كافة 

حمافظات ال�سلطنة، وتاأ�سي�س م�ست�سفيات متنقلة وتاأهيل 

وجتهيز مراكز خم�س�سة لعمليات االإي�اء اأثناء االأزمات 

وت�فري خمزون مائي للم�ست�سفيات املرجعية ال�ستخدامه 

يف حالة ت�قف حمطات حتلية املياه. 
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تزويد كافة ت�صكيلت ال�صرطة مبركبات حديثة

واإمــداد  ت�فري  على  لل�سرطة  العامة  القيادة  تعمل 

املركبات  مبختلف  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  ت�سكيلت 

اأنــ�اع  واإدخـــال  عمله،  وطبيعة  ت�سكيل  كل  حاجة  ح�سب 

االنت�سار  لــزيــادة  وذلــك  للخدمة  املركبات  من  جديدة 

ال�سرطي يف رب�ع ال�سلطنة.

ال�سلطانية  عمان  �سرطة  د�سنت  االإطـــار  هــذا  ويف 

مركبات جديدة مت ت�زيعها على كافة ت�سكيلت ال�سرطة. 

ال�سرطي  الت�اجد  تعزيز  يف  املركبات  هذه  اأ�سهمت  وقد 

خمتلف  يف  املـــروري  وال�سبط  االأمنية  الرقابة  وفر�س 

حمافظات ال�سلطنة.

ال�صلمة املرورية

درا�سة  اتفاقية  على  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  وقعت 

وتقييم ع�امل ال�سلمة املرورية على الطريق مع املخترب 

تبذلها  التي  اجله�د  اإطــار  يف  وذلــك  للنقل،  الربيطاين 

من  لل�ستفادة  املرورية  احلــ�ادث  من  للتقليل  ال�سلطنة 

جمال  يف  للنقل  الربيطاين  للمخترب  العاملية  اخلــربات 

ال�سلمة املرورية. كما وقعت ال�سرطة على مذكرة تعاون 

ال�سركة  مب�جبها  تق�م  عمان،  ـ  للتنمية  �سل  �سركة  مع 

للأطفال من  املرورية  للمدر�سة  درا�سية  قاعات  باإ�سافة 

املقدمة  الت�ع�ية  والربامج  اخلدمات  م�ست�ى  رفع  اأجل 

�سرطة  اإطــار حر�س  وذلــك يف  املرورية،  املدر�سة  لــزوار 

عمان ال�سلطانية على ت�سجيع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�س 

ن�سر  خلل  من  املرورية  ال�سلمة  تعزيز  يف  للم�ساهمة 

ال�عي والتثقيف املروري.  

املراقبة املرورية

العام  هــذا  خــلل  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  د�سنت 

�سمن  املركبات  من  والرابعة  والثالثة  الثانية  الدفعة 

تزويد  �سملت  والتي  املــروريــة  للمراقبة  االأوىل  املرحلة 

�سمال  وحمافظة   ، م�سقط  مبحافظة  املـــرور  اإدارات 

ظفار  وحمافظة   ، الباطنة  جن�ب  وحمافظة  الباطنة 

وحمافظة  م�سندم،  وحمافظة  و)ثمريت(،  )�سللة( 

ال��سطى  وحمافظة  و)�ــســمــائــل(،  )نـــزوى(  الداخلية 

)هــيــمــا( وحمــافــظــة الــربميــي، وحمــافــظــة الــظــاهــرة، 

ال�سرقية  جن�ب  وحمافظة  ال�سرقية،  �سمال  وحمافظة 

)�س�ر( بعدد من الدوريات والق�ة الب�سرية .

2012/5/22م  بتاريخ  د�سنت  قد  ال�سرطة  وكانت 

تاأتي  والتي  املــروريــة  املراقبة  خطة  من  االأوىل  املرحلة 

املرورية  ال�سلمة  لتحقيق  تبذلها  التي  اجله�د  اإطار  يف 

الفرتة  خــلل  مت  اأن  بعد  الطريق،  م�ستخدمي  جلميع 

املا�سية تكثيف الدوريات املرورية كجزء من هذه اخلطة.

كما وقعت �سرطة عمان ال�سلطانية يف �سهر يناير من 

�سبط  اأجهزة  ت�ريد  اتفاقية  على  )2013م(  العام  هذا 

ال�سرعة املتنقلة والتي تتميز باجل�دة يف الت�س�ير ال�س�ئي 

واملرئي، وقدرتها على حتديد �سرعة املركبات عن ُبعد.

اأجهزة  برتكيب  االأخـــرية  الــفــرتة  يف  كذلك  وقــامــت 

خمتلف  يف  واملتحركة  الثابتة  احلديثة  ال�سرعة  �سبط 

املرورية  احلــ�ادث  من  للحد  وذلك  ال�سلطنة  حمافظات 

التي تك�ن ال�سرعة الزائدة اإحدى اأهم م�سبباتها وتقليل 

هذه  اأثبتت  وقــد  واإ�ــســابــات،  وفــيــات  مــن  عنها  ينتج  مــا 

عدد  يف  انخفا�س  مــن  حققته  مبــا  فاعليتها  االأجــهــزة 

اإىل  عليها،  و�سعت  التي  الطرق  على  املرورية  احلــ�ادث 

االإ�سارة احلمراء  اأجهزة �سبط متجاوزي  تركيب  جانب 

يف كافة امل�اقع.

النارية  الدراجات  من  جديدة  دفعة  تد�سني  مت  كما 

اجلديدة ويف يف تاريخ 2013/7/24م، �سمن اإطار تنفيذ 

بهدف  املرورية  احلركة  ملراقبة  ــراءات  االإج من  العديد 

احلد من احل�ادث املرورية ومن منطلق حر�س واهتمام 

رجل  مهمة  لت�سهيل  واجلمارك  لل�سرطة  العامة  القيادة 

ال�سرطة يف اإجناز اأعماله امليدانية على اأكمل وجه.

موؤ�صرات منخف�صة للجرمية

االقت�سادي  الت��سع  نتيجة  ال�سكانية  الزيادة  رغم 

ظلت  فقد  ال�افدة  العمالة  من  كبرية  اأعــداد  وا�ستقدام 
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العاملية،  باملعدالت  مقارنة  منخف�سة  اجلرمية  معدالت 

خط�رة  ت�سكل  ال  بال�سلطنة  املرتكبة  اجلرائم  فمعظم 

كبرية ، ومعظم البلغات عن اجلرائم هي بلغات عن 

دور  والن�سيان  للإهمال  كان  ومفق�دات  ب�سيطة  �سرقات 

كبري فيها ، واالعتداءات الب�سيطة وامل�ساجرات، وجرائم 

اإ�سدار �سيك بدون ر�سيد وجرائم الن�سب واالحتيال.

البحث  مبهام  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  وت�سطلع 

والتحري يف اجلرائم ل�سبط كل من ت�س�ل له نف�سه العبث 

باأمن االآخرين اأو التعدي على �سلمتهم اأو ممتلكاتهم.

باأهمية دور امل�اطن يف املحافظة على  واإميانا منها  

على  تقع  ال  ال�طن  حماية  م�س�ؤولية  واأن  وجمتمعه  اأمنه 

اأجهزة االأمن وحدها فاإنها ت�سعى اإىل ن�سر مفه�م ال�عي 

بني اأفراد املجتمع من اأجل تطبيق �سعار كلنا �سرطة .

مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية

املعنية  اجلــهــات  بــه  تق�م  ــذي  ال االهتمام  اإطـــار  يف 

�سرطة  ومنها  العقلية  وامل�ؤثرات  املخدرات  اآفة  ملكافحة 

عمان ال�سلطانية مت اإن�ساء اإدارة عامة ملكافحة املخدرات 

املــخــدرات  جــرائــم  مبتابعة  ُتعنى  العقلية  واملـــ�ؤثـــرات 

وامل�ؤثرات العقلية واملت�رطني فيها من متاجرين ومتعاطني 

ومهربني، واتخاذ االإجراءات القان�نية �سدهم بالتعاون 

مع اجلهات االأخرى املعنية.

حازمة  اإجـــراءات  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  وتطبق 

وملحقة  الــبــلد  اإىل  املــخــدرات  دخـــ�ل  ملنع  و�ــســارمــة 

ماآ�ٍس  من  املخدرات  ملا جتره  نظرًا  ومتعاطيها  مروجيها 

بل  متعاطيها؛  على  فقط  تقت�سر  ال  اجتماعية  وم�ساكل 

ت�سمل املجتمع باأ�سره، االأمر الذي ي�ستدعي م�اجهة هذه 

االآفة بكل حزم والق�ساء عليها ب�ستى ال��سائل، فاملخدرات 

ال تعرتف بحدود الزمان واملكان، اإمنا م�سكلة عاملية تهدد 

حياة االإن�سان اجتماعيًا واقت�ساديًا و�سحيًا واأمنيا.

خدمات اإلكرتونية متطورة

امل�ؤ�س�سات  �سدارة  يف  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  اإن 

جمتمع  ومبادرات  ا�سرتاتيجيات  دعمت  التي  احلك�مية 

عــمــان الــرقــمــي نح� بــنــاء احلــكــ�مــة االإلــكــرتونــيــة. ويف 

ال�سبكة  عــلــى  خــدمــاتــهــا  بتط�ير  قــامــت  الــ�ــســدد  هـــذا 

 ( االلكرتوين  امل�قع  على  )االإنرتنت(  للمعل�مات  العاملية 

HYPERLINK »http://www.rop.gov.om« www.rop.

واال�ستمارة  املرورية،  املخالفات  دفع  كخدمة   )gov.om
الذكية للتاأ�سرية، والتعريف بكافة اخلدمات التي تقدمها 

ت�سكيلت �سرطة عمان ال�سلطانية.

الهامة  ال�طنية  التقنية  امل�ساريع  من  العديد  وهناك 

اجلمارك،  وم�سروع  االإلكرتونية،  التاأ�سرية  كم�سروع 

من  �سيمكن  والــذي  ال�سرطة،  مراكز  ح��سبة  وم�سروع 

االأمثل  اال�ستخدام  ال�سرطية  البيانات  ق�اعد  ا�ستخدام 

االإلــكــرتوين،  اجلـــ�از  وم�سروع  ال�سرطية،  االأعــمــال  يف 

يف  اجلغرافية  املعل�مات  نظم  تقنيات  من  واال�ستفادة 

ال�سلطانية،  ل�سرطة عمان  العمل اجلنائي  دعم منظ�مة 

وتط�ير اأنظمة الب�سمات. 

خدمة  نظام  تد�سني  االأخـــرية  الفرتة  خــلل  مت  كما 

االت�ساالت  �سركات  مــع  بالتعاون  الق�سرية  الر�سائل 

اخلدمات  بع�س  اإجنــاز  يف  اخلدمة  هذه  من  لل�ستفادة 

واملخالفات  الــتــاأ�ــســرية،  طلب  حــالــة  عــن  كاال�ستف�سار 

املرورية، و�سيتم يف الفرتة القادمة تفعيل خدمات اأخرى 

التلقائي عن تاريخ انتهاء ج�از ال�سفر، وتاريخ  كاالإبلغ 

انتهاء البطاقة املدنية للعمانيني واملقيمني، وغريها.

يف  االإج����ادة  يف  ج��ائ��زت��ني  على  حت�صل  ال�صرطة 

اخلدمات احلكومية االإلكرتونية

يف  جائزتني  على  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  ح�سلت 

يف  وذلك  االإلكرتونية،  احلك�مية  اخلدمات  يف  االإجــادة 

اخلدمات  يف  للإجادة  قاب��س  ال�سلطان  جائزة  م�سابقة 

تقنية  هيئة  تنظمها  التي  2012م  االإلكرتونية  احلك�مية 

املعل�مات، وبلغ عدد امل�ساريع امل�ساركة يف امل�سابقة )57( 

م�سروعًا تقدمت بها )30( م�ؤ�س�سة حك�مية وخا�سة.

وكان ل�سرطة عمان ال�سلطانية �سرف احل�س�ل على 

جائزتني يف االإجادة يف اخلدمات احلك�مية االإلكرتونية 

وهما : جائزة اأف�سل حمت�ى اإلكرتوين عن نظام )ح��سبة 

للقطاع  اأف�سل خدمة حك�مية مقدمة  املراكز(، وجائزة 

اخلا�س عن نظام )االأح�ل املدنية االإ�سدار الثاين(.

تد�صني البطاقة املدنية يف ن�صختها الثانية

بت�سجيل  املدنية  لــلأحــ�ال  العامة  االإدارة  تخت�س 

ال�قائع املدنية للم�اطنني واملقيمني وت�سمل: وقائع امليلد 

ووقائع  بامل�اطنني،  اخلا�سة  وال�فاة  والطلق  والــزواج 

ووقائع  ال�سلطنة،  يف  املقيمني  للأجانب  وال�فاة  امليلد 
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اأحد طريف  كان  اإذا  باالأجانب  والطلق اخلا�سة  الزواج 

الثب�تية  ال�ثائق  االإدارة  ت�سدر  كما  عمانيًّا.  ال�اقعة 

و�سهادة  امليلد  �سهادة  وت�سمل:  واملقيمني،  للم�اطنني 

ال�فاة والبطاقة ال�سخ�سية وبطاقة االإقامة.

ــان الــ�ــســلــطــانــيــة بــتــاريــخ  ـــد د�ــســنــت �ــســرطــة عــم وق

ن�سختها  يف  اجلــديــدة  املدنية  البطاقة  2013/7/3م 

الثانية املط�رة لنظام البطاقة ال�سخ�سية وبطاقة املقيم، 

املدنية  البطاقات  من  اجلديد  للجيل  انتقال  يعد  والذي 

واملقيمني  للم�اطنني  واأمنًا  ي�سرًا  اأكرث  خدمات  لتقدمي 

البيانات،  ال�سلطنة مع �سمان �سرية و�سلمة  اأر�س  على 

منها  فنية،  خ�سائ�س  بعدة  اجلديدة  البطاقة  وتتميز 

زيادة حجم الذاكرة عن البطاقة احلالية، بحيث ت�سمح 

اإ�سافية  خدمية  تطبيقات  بتحميل  االإلكرتونية  الرقاقة 

الت�سفري  برنامج  مثل  احلالية،  التطبيقات  على  عــلوة 

واخلا�سة  احلك�مية  املعاملت  لت�سديق  ــكــرتوين  االإل

ال�سحي  امللف  وبرنامج  االإنرتنت،  �سبكة  عرب  تتم  التي 

الذي تن�ي �سرطة ُعمان ال�سلطانية اإ�سافته يف البطاقة 

بالتن�سيق مع وزارة ال�سحة وهيئة تقنية املعل�مات.

باالإ�سافة اإىل ذلك مت تخ�سي�س مبنى جديد متكامل 

بالقرب من املبنى ال�سابق لتقدمي خدمات ال�سجل املدين 

بداأ  حيث  ال�سابق.  للمبنى  رديفًا  ليك�ن  وي�سر،  ب�سه�لة 

مبحافظة  بدبا  املدنية  االأحـــ�ال  مركز  مبنى  يف  العمل 

م�سندم ويتجه العمل اإىل افتتاح مراكز جديدة يف اأماكن 

اأخرى اإن �ساء اهلل.

للجوازات  العامة  االإدارة  خدمات  وحت�صني  تو�صيع 

واالإقامة

على  علوة  واالإقامة  للج�ازات  العامة  االإدارة  تعمل 

اإ�سدار ج�ازات ال�سفر للعمانيني، ومنح تاأ�سريات الدخ�ل 

اإىل ال�سلطنة، على تنظيم ومراقبة دخ�ل االأ�سخا�س اإىل 

ال�سلطنة ومغادرتهم منها عرب املنافذ الر�سمية، وحماية 

ا  املجتمع مبنع دخ�ل العنا�سر التي قد ت�سكل تاأثرًيا �سلبيًّ

كما  وال�سحية،  واالقت�سادية  االجتماعية  الن�احي  على 

ال�سلطنة،  حــدود  يف  االأمنية  الرقابة  فر�س  يف  ت�سارك 

من  الــهــدف  يك�ن  التي  ال�ثائق  تــزويــر  حــاالت  و�سبط 

ورائها الت�سلل اإىل ال�سلطنة.

لتقدمي  واالإقامة  للج�ازات  العامة  االإدارة  من  وحر�سًا 

دوام  تفعيل  مت  فقد  خدماتها،  من  للم�ستفيدين  الت�سهيلت 

الفرتة امل�سائية يف اإداراتها يف عدد من حمافظات ال�سلطنة .

للج�ازات  العامة  االإدارة  اأداء  تط�ير  اإطـــار  ويف 

مع  عقد  على  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  وقعت  واالإقــامــة 

اإحدى ال�سركات العاملية املتخ�س�سة بتنفيذ ج�از ال�سفر 

العماين االإلكرتوين.

مــ�ا�ــســفــات عديدة  اإ�ــســافــة  اإىل  املــ�ــســروع  ويــهــدف 

ليت�افق متامًا مع اأف�سل واأحدث معايري منظمة الطريان 

)اأيزو(  الدولية  املعايري  ومنظمة  )اأيك�(  الدويل  املدين 

الحت�ائه على اأنظمة فرعية قابلة للت�سغيل املتبادل عامليًا 

مثل نظام الت�سجيل واإدارة الطلبات ونظام اإدارة بيانات 

واإ�سدار  وطباعة  الت�سخي�س  ونظام  اجلــ�ازات  حاملي 

اجل�از ونظام �سمان اجل�دة ونظام التقارير، و�سي�سمل 

ج�از ال�سفر االإلكرتوين على العديد من املميزات االأمنية 

الب�سرية، وعلى اأحدث املعايري التقنية عامليًا مثل نظام 

الت�سديق االإلكرتوين، كما �سيتم ربطه مع نظام الب�ابات 

االإلكرتونية، وتطبيق ميزة الت�سجيل عن طريق ال�حدات 

املتنقلة، باالإ�سافة اإىل خدمة التنبيه عن طريق الر�سائل 

الن�سية الق�سرية ال�ستلم وجتديد اجل�از.

م�صت�صفى جديد لل�صرطة

ال�سحية  الرعاية  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  ت�فر 

وتقدم  واأ�سرهم  ال�سرطة  ملنت�سبي  العلجية  واخلدمات 

والعيادات  ال�سرطة  م�ست�سفى  خلل  من  اخلدمات  هذه 

التابعة له، وامل�ست�سفى املتنقل.

ملنت�سبي  الطبية  اخلدمات  م�ست�يات  اأف�سل  ولت�فري 

اإن�ساء مبنى  ال�سرطة وعائلتهم مت خلل العام املا�سي 

احلــاالت  لــعــلج  وذلـــك  ال�سرطة  مب�ست�سفى  ــطــ�ارئ  ال

الطارئة، وبه غرفة للعمليات اجلراحية امل�ستعجلة . 

�سرطة  م�ست�سفى  اإن�ساء  على  االآن  العمل  يجري  كما 

ياأتي  حيث  املطار،  مبرتفعات  اجلديد  ال�سلطانية  ُعمان 

هذا امل�سروع يف اإطار االهتمام بتط�ير اخلدمات الطبية 

يف ال�سرطة، ومن امل�ؤمل اأن ي�سهم ب�سكل فاعل يف تقدمي 

الرعاية ال�سحية ملنت�سبي جهاز ال�سرطة مبا يتما�سى مع 
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إنجازات

النم� املطرد الأعداد العاملني يف �سرطة عمان ال�سلطانية، 

كما يعد نقلة ن�عية مل�اكبة التط�ر الذي ت�سهده ال�سلطنة 

يف جمال اخلدمات ال�سحية. 

خدمة الطبيب الزائر

اأف�سل  لتقدمي  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  من  �سعيًا 

العامة  االإدارة  د�سنت  ملنت�سبيها،  العلجية  اخلدمات 

للخدمات الطبية خدمة الطبيب الزائر التي تعتمد على 

العاملية  اخلربة  ذوي  من  متخ�س�سني  اأطباء  ا�ستقطاب 

ملنت�سبي  عمليات جراحية  الإجراء  تخ�س�سهم  جمال  يف 

ال�سرطة.

حو�صبة االأعمال اجلمركية

يف اإطار اجله�د التي تبذلها �سرطة عمان ال�سلطانية 

بح��سبة  املتعلقة  االإلكرتونية  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي 

العام  هــذا  خــلل  مت  فقد  اجلمركية  االأعــمــال  جميع 

الت�قيع على اتفاقية ت�ريد وتطبيق نظام ح��سبة االأعمال 

اإحــدى  ــ�احــدة مــع  ال االإلــكــرتونــيــة  والــنــافــذة  اجلمركية 

ال�سلطانية  عمان  �سرطة  وت�سعى  املخت�سة،  ال�سركات 

االأنظمة  تط�ير  اإىل  للجمارك  العامة  االإدارة  يف  ممثلة 

اجلمركية من خلل اإدخال ثلثة اأنظمة جمركية رئي�سية 

ونظام  احلديثة  اجلمركية  االإدارة  نظام  هي  جديدة، 

املخاطر.  اإدارة  ونظام  الــ�احــدة،  االإلكرتونية  النافذة 

العمل  اآلــيــات  تنظيم  يف  االأنظمة  هــذه  ت�ساعد  و�ــســ�ف 

امل�سرتك خا�سة فيما يخ�س االإف�ساح عن الب�سائع وما 

يتطلبه ذلك من رقابة �سحية وبيئية وغريها، اإ�سافة اإىل 

الرتاخي�س والت�ساريح اللزمة لها. و�س�ف يتم  اإدخال 

اجلمركي  العمل  جمــاالت  كافة  يف  احلا�س�بية  االأنظمة 

نظام  اختيار  ومت  املعنية،  احلك�مية  اجلهات  جميع  ومع 

اإنهاء  على  �ست�ساعد  التي  ال�احدة  االإلكرتونية  النافذة 

اجلهات  جميع  قبل  من  اجلمركي  التخلي�س  اإجــراءات 

املعنية.

ال�ساعة  مــدار  على  للجمارك  العامة  االإدارة  وتعمل 

املكتب  ومــن  املحلية  م�سادرها  مــن  املعل�مات  جلمع 

االإقليمي التابع ملنظمة اجلمارك العاملية ، وحتليلها وو�سع 

اخلطة املنا�سبة ل�سبط اأية حماولة تهريب من اأي منفذ.

لــدول  التعاون  جمل�س  دول  جــمــارك  مــع  تطبق  كما 

جميع  يف  مــ�حــدة  جمركية  اإجــــراءات  العربية  اخلليج 

املجاالت منها قان�ن اجلمارك امل�حد والئحته التنفيذية 

والقرارات والتعليمات ال�سادرة من جلنة التعاون املايل 

واالقت�سادي يف دول املجل�س.

�صرطة املهام اخلا�صة 

اإن قيادة �سرطة املهام اخلا�سة من الت�سكيلت التي 

ال تعمل حتت نطاق مكاين معني، حيث تتم اال�ستعانة بها 

القيادة عددًا من  ال�سلطنة. وتقدم هذه  اأي مكان يف  يف 

خمتلف  يف  الــدوريــات  ت�سيري  اأبرزها  وال�اجبات  املهام 

ال�ساعة  ال�سرطي على مدار  الت�اجد  لتعزيز  املحافظات 

كذلك تق�م بحرا�سة املن�ساآت الهامة وتاأمني االحتفاالت 

الدبل�ما�سية  والبعثات  احلك�مية  ال�حدات  تقيمها  التي 

والفنادق وامل�ؤ�س�سات االأهلية، وتقدمي يد الع�ن وامل�ساعدة 

ملن يطلبها من امل�اطنني واملقيمني .

تزويد  على  لل�سرطة  العامة  القيادة  حر�ست  وقــد 

قيادة �سرطة املهام اخلا�سة باملعدات واالآليات احلديثة 

القيادة  اأفراد هذه  يتلقى  بكفاءة، كما  ت�ؤدي واجبها  كي 

كافة  على  لل�سيطرة  م�ساعفًا  وجهدًا  خا�سة  تدريبات 

جميع  يف  الق�ة  هذه  ت�اجد  اإىل  �سعي  وهناك  امل�اقف، 

حمافظات ال�سلطنة عند احلاجة نظرا للدور الهام الذي 

وقد  عمان،  ربــ�ع  يف  واالأمـــان  االأمــن  مظلة  لن�سر  ت�ؤديه 

منت�سبي  لتدريب  مركز  افتتاح  االأخرية  الفرتة  خلل  مت 

وكذلك  م�سقط،  مبحافظة  االأن�سب  يف  اخلا�سة  املهام 

العام يف  والنظام  االأمن  ال�حدات حلفظ  ن�سر عدد من 

بع�س واليات ال�سلطنة.

حماية ال�صواحل ومكافحة الت�صلل والتهريب

مت تزويد قيادة �سرطة خفر ال�س�احل بق�ارب �سريعة 

ال�س�احل  مراقبة  اأجــل  من  واملــعــدات  باالأجهزة  مــزودة 

العمانية ملنع عمليات التهريب، ت�ساندها يف ذلك االإدارة 

العامة لطريان ال�سرطة بعدد من الطائرات.

ال�س�احل  خفر  �سرطة  قيادة  مبنى  م�سروع  ويعترب 

م�سقط  مبحافظة  �سداب  مبنطقة  تنفيذه  �سيتم  الــذي 

من اأهم امل�ساريع التي مت اعتمادها خلل العام املا�سي، 

ال�س�احل،  خفر  �سرطة  لقيادة  مبنى  اإن�ساء  ويت�سمن 

املن�ساآت  واإقامة  ال�سرطة،  زوارق  الإر�ساء  بحري  وميناء 

االأعمال  اإىل  باالإ�سافة  امل�ساحبة،  اخلدمية  واملــرافــق 

حاليًا  العمل  ويجري  املرافقة،  االأمنية  الكهروميكانيكية 

خفر  �سرطة  قيادة  مقر  بج�ار  للتدريب  مركز  بناء  يف 

ال�س�احل.
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اأمن املطارات

تعمل االإدارة العامة الأمن املطارات على رفع م�ست�ى 

االأداء االأمني يف املطارات، وت�فري اأفراد م�ؤهلني ومدربني 

للعمل يف اأمن املطارات، واإك�ساب االأفراد خربة ومعرفة 

بجميع اجل�انب االأمنية املتعلقة باملطارات.

كما قامت االإدارة العامة الأمن املطارات بالتعاون مع 

ال�سركة العمانية الإدارة املطارات ب�سراء وتركيب عدد من 

اأجهزة التفتي�س مبطار م�سقط الدويل، وذلك للم�ساعدة 

املطار،  امل�سافرين عرب  املتزايدة من  االأعداد  تفتي�س  يف 

الطائرة  �سع�د  بطاقات  لقراءة  اإلكرتوين  نظام  وتفعيل 

اخلا�سة بامل�سافرين، حيث ي�ستخدم هذا النظام للتحقق 

من �سحة بيانات امل�سافرين على بطاقات �سع�د الطائرة 

قبل ال�سماح لهم بالدخ�ل اإىل املناطق املقيدة باملطار.

كما مت بناء وتفعيل مبنى خا�س للمبعدين من البلد 

املبنى  هــذا  ي�ستخدم  حيث  الــدويل  م�سقط  مطار  عرب 

يف  املبنى  �ساهم  وقد  املبعدين،  كافة  وتفتي�س  الحت�اء 

تخفيف االزدحام يف �ساالت الركاب العادية باملطار.

التوعية االأمنية 

ت�يل �سرطة عمان ال�سلطانية اهتمامًا كبريًا يف م�سائل 

جانبًا  بتخ�سي�س  تق�م  لذلك  وحتقيقًا  االأمنية  الت�عية 

كبريًا من اأن�سطتها لتحقيق هذا الهدف اال�سرتاتيجي.

عمان  ب�سرطة  الــعــامــة  الــعــلقــات  اإدارة  وت�سطلع 

ال�سلطانية بدور هام يف جممل تلك االأن�سطة حيث تت�ىل 

عملية الن�سر االإعلمي لكافة اأن�سطة جهاز ال�سرطة عرب 

جانب  اإىل  املحلية  وال�سحافة  االإعــلم  و�سائل  خمتلف 

ت�سدرها  التي  واملط�يات  الت�عية  الن�سرات  من  العديد 

اإدارة  تت�ا�سل  وكذلك   ، الت�عية  ج�انب  لكافة  االإدارة 

العلقات العامة مع اجلمه�ر اإعلميًا من خلل عدد من 

والن�سائح  واالإر�سادات  والتلفزي�نية  االإذاعية  الربامج 

االأمنية.

الت�ا�سل  ال�سلطانية على عملية  وتركز �سرطة عمان 

للتعريف  واجلــمــهــ�ر  املعنية  ت�سكيلتها  بــني  املبا�سر 

للم�اطنني  تقدمها  التي  واالإن�سانية  االأمنية  باخلدمات 

املعل�مات  لتقدمي  وكذا  ال�سلطنة،  اأر�ــس  على  واملقيمني 

لل�قاية  النا�س  منها  ي�ستفيد  التي  االأمنية  والن�سائح 

املحا�سرات  املختلفة من خلل  واحل�ادث  من اجلرمية 

والندوات واملعار�س.

ح�صرة  كاأ�س  على  حت�صل  ال�صلطانية  عمان  �صرطة 

ال�صنوي  ال�صلطاين  املهرجان  يف  اجلللة  �صاحب 

ل�صباق اخليل

يف  بط�ليًا  اإجنــازا  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  حققت 

ينظمه  الذي  ل�سباق اخليل  ال�سن�ي  ال�سلطاين  املهرجان 

ال�سلطانية  اخليالة  يف  ممثًل  ال�سلطاين  البلط  �س�ؤون 

على  بح�س�لها  وذلك  ال�سيب،  ب�الية  العاديات  مبدينة 

كاأ�س ح�سرة �ساحب اجلللة ال�سلطان قاب��س بن �سعيد 

املعظم القائد االأعلى حفظه اهلل ورعاه .

امل�صتوى  على  يح�صل  للرماية  ال�صرطة  ف��ري��ق 

امل�صلحة للرماية  ال�صلطان  الثاين يف م�صابقة قوات 

باالأ�صلحة اخلفيفة لعام 2013م

ح�سلت �سرطة عمان ال�سلطانية على امل�ست�ى الثاين 

باالأ�سلحة  للرماية  امل�سلحة  ال�سلطان  ق�ات  م�سابقة  يف 

مديرية  نظمتها  والــتــي  2013م  الــعــام  لــهــذا  اخلفيفة 

ال�سلطان  قـــ�ات  اأركـــان  برئا�سة  الع�سكرية  الريا�سة 

امل�سلحة مب�ساركة احلر�س ال�سلطاين العماين. باالإ�سافة 

لرماية  قــابــ��ــس  ال�سلطان  ميداليتي  على  حل�س�لها 

امل�سد�س والبندقية.
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اإلدارة العامة للنقليات . .
خدمات متكاملة وشاملة.

االإدارة العام��ة للنقليات هي اإح��دى ت�صكيلت �صرطة 

عمان ال�صلطانية و تبذل جهودًا حثيثة يف جمال النقليات 

حيث ت�صعى �صرط��ة عمان ال�صلطانية دائما اإىل التجديد 

والتطوي��ر يف كافة املجاالت ال�صرطية، وحتديث من�صاآتها 

واأجهزته��ا ومعداته��ا متا�صي��ًا م��ع التطوي��ر ال��ذي ي�صهده 

اجله��از يف كافة اجلوانب، واحتياجات ت�صكيلت ال�صرطة 

الإجن��از م��ا يحتاج��ون اإليه لتي�ص��ري العم��ل ال�صرطي ، ويف 

اط��ار اهتمام �صرط��ة عمان ال�صلطاني��ة بتطوير وحتديث 

االإدارة  مبن��ى  موؤخ��رًا  ا�صتح��دث  اخلدمي��ة  منظومت��ه 

العامة للنقليات مبرتفع��ات املطار الذي يتمتع مبوا�صفات 

ومقايي�س لتلبية حاجة ت�صكيلت ال�صرطة. 

ولت�صليط ال�ص��وء على ما 

 تقدم��ه ه��ذه االدارة التق��ت

          م��ع العقي���������د/ 

الكن��دي   نا�ص��ر  ب��ن  حمم��د 

مدير عام النقليات :

اأجرى التحقيق:

الرقيب اأول/زكريا بن �صامل ال�صبحي 

اإدارة العلقات العامة 
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هل من نبذة عن االإدارة العامة للنقليات، تاريخ اإن�صائها؟ 

اأن�سئت النقليات يف ال�سرطة يف عام 1961م حيث مل يكن هناك اأية مركبة تابعة لل�سرطة �س�ى مركبة واحدة فقط من ن�ع 

) الندروفر ( وُخ�س�ست للحاالت الطارئة وللتحرك عند وق�ع اجلرائم ، وكان م�س�ؤول النقليات الرقيب/حممد جان .

ال�سرطة  واأعمال  وامل�اكب  للدوريات  ن�ع )ه�ندا( ُخ�س�ست  نارية من  �سراء ع�سر دراجات  اأواخر عام 1970م مت  ويف 

عامة، وكان التدريب على قيادة هذه الدراجات يتم يف بيت الفلج .

ويف عام 1971م مت �سراء )4( مركبات من ن�ع )ف�لف�( جلهاز ال�سرطة من اإمارة دبي بدولة االإمارات العربية املتحدة 

ت�ستخدم يف االأعمال املرورية وذلك ب�سبب عدم ت�فر م�ردين للمركبات بال�سلطنة .

وبعدها ب�ستة اأ�سهر مت �سراء اأول مركبة من ن�ع مر�سيد�س.
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ويف عـــام 1972م اأ�سبـــح لـــدى �سرطة عمـــان ال�سلطانية 

)21( مركبة اإال اأنه مل يكن هناك من يق�د هذه املركبات 

غـــري �سائقـــني اثنني فقـــط ، ومت نقـــل �ســـ�اق اآخرين من 

اجلي�ـــس اإىل ال�سرطـــة ومـــن ثـــم ت�الت دفعـــات ال�سرطة 

املتخرجني ومت نقل بع�سهم للعمل ك�س�اق يف جمال االأمن 

العـــام ، وكانـــت حركة املركبات مقت�ســـرة على العا�سمة 

ب�سبب عدم وج�د طرق معبدة اأو م�ست�ية .

ونظرا للحاجة املا�سة للت��سع يف جمال النقليات، مت زيادة 

عدد املركبات يف عام 1973م لت�سبح )150( مركبة من 

خمتلف االأنـــ�اع منها مركبات )الف�لف�( و)امليني م�ك( 

و)اللندروفر( و)البيدف�رد( ، ومت ت�ظيف وتدريب عدد 

من اأفـــراد ال�سرطة على قيادة املركبات لتت�اكب مع عدد 

املركبات امل�ج�دة .

وم�اكبـــة للتط�ر الـــذي ت�سهده البلد اآنـــذاك ، بداأ ت�سري 

النجـــدات علـــى الطـــرق بـــني م�سقـــط ومطـــرح وال�سيب 

واأحيانًا اىل �سحار وذلك يف عام 1974م.

وكان مقر النقليات يف تلك الفرتة يف منطقة روي )مركز 

�سرطة روي حاليًا( . 

وبتاريـــخ 1975/11/19م مت اإفتتاح مبنى القيادة العامة 

لل�سرطـــة مبنطقة القـــرم ونقلت النقليـــات اىل نف�س مقر 

القيـــادة وخ�س�ست لها بع�س املكاتـــب حيث مقر االإدارة 

العامـــة لتقنيـــة املعل�مات حاليـــا ونظرا للت��ســـع والتط�ر 

الـــذي ت�سهـــده البلد مت انتقـــال النقليـــات اىل مقر اأخر 

حيـــث مقرمبنى االإدارة العامـــة للنقليات مقابل احلديقة 

الطبيعـــة بالقـــرم وكان املبنى عبارة عـــن �ساحة يتم فيها 

تعليـــم قيـــادة املركبـــات ، وكانـــت حتتـــ�ى علـــى براميل 

واإ�سارات �س�ئية ول�ائح اإر�سادات ومرورية .

كمــــا مت يف نف�ــــس العــــام )1975م( اإن�ســــاء ور�ســــة لل�سرطــــة 

مب�سمــــى ور�سة ال�ادي الكبــــري الإ�سلح مركبــــات ال�سرطة ، 

حيث اأ�سبحت اأعداد املركبات حينها )362( مركبة خمتلفة 

االأنــــ�اع بق�ة ب�سرية ق�امها )59( �سخ�س من خمتلف املهن 

املخت�سة باأعمال النقليات ، واأرتفعت اأعداد املركبات لت�سل 

اإىل )652( مركبة يف العام التايل 1976م .
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ويف عـــام 1977 ، مت اإفتتـــاح ور�ســـة اأخـــرى لل�سرطـــة يف 

مدينـــة �سللة لت�ستقل بذاتها يف تقـــدمي خدمة ال�سيانة 

واالإ�سلح ملركبات ال�سرطة .

ورد يف التقرير ال�سن�ي للمفت�س العام لل�سرطة واجلمارك 

يف عام 1978م باأن عدد املركبات يف ذلك العام اأ�سبحت 

)1017( مركبـــة، كمـــا ُذكـــر بالتقريـــر واجبـــات دائـــرة 

النقليات وهي : -

ال�سيانة املنتظمة جلميع مركبات ال�سرطة .. 1

ت�سليـــح االآليـــــــــات من غـــري اإبطــــــاء واإعادتها اىل . 2

العمل ب�سرعة .

االإحتفاظ بكمية كافية من ال�ق�د ملركبات ال�سرطة .. 3

�سراء قطع الغيار والتاأكد من ت�فرها يف املخازن .. 4

املنا�سبـــة . 5 باملركبـــات  واالأق�ســـام  ال�حـــدات  تزويـــد 

وبالعدد اللزم .

اإختبـــار قدرات ال�سرطـــة امل�ستجدين علـــى ال�سياقة . 6

وتق�ميهم .

نقلي��ات ال�صرط��ة خ��لل الف��رتة م��ن 1980 اىل 

1989م:

ويف االأول مـــن ي�ليـــ� عـــام 1985م اأ�ســـدر املفت�ـــس العـــام 

لل�سرطـــة واجلمارك القرار رقم )85/1م( بتعديل م�سمى 

)دائرة النقليات( اإىل )اإدارة النقليات( ويف 21 ي�لي� من 

عـــام 1988م �سدر قرار اآخـــر من املفت�س العـــام لل�سرطة 

)واإدارة  النقليـــات(  )اإدراة  بدمـــج  يق�ســـي  واجلمـــارك 

امل�سرتيات واملخازن( يف اإدارة واحدة حتت م�سمى )اإدارة 

التجهيزات والل�ازم( وبذلـــك اأ�سبحت )اإدارة النقليات( 

)ق�سم النقليات(.

نقلي��ات ال�صرط��ة خ��لل الف��رتة م��ن 1990 اىل 

2011م :

مت اإن�ســـاء ور�ســـة دار�سيـــت لت�ساند ور�سة الـــ�ادي الكبري 

وذلـــك ب�سبب  تزايـــد اأعداد املركبات يف جهـــاز ال�سرطة 

باإختلف اأن�اعها حيث بلغت )2600( مركبة .

وبتاريـــخ 27 ي�لي� من عـــام 1991م ، اأ�سدر املفت�س العام 

لل�سرطـــة واجلمـــارك القـــرار رقـــم )91/44م(  والـــذي 
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مبقت�ســـاه مت ف�سل ق�سم النقليات عـــن اإدارة التجهيزات 

والل�ازم لت�سبح اإدارة تخ�س�سية م�ستقلة مب�سمى )اإدارة 

النقليات ( .

وبتاريـــخ 5 ي�نيـــ� 1995م ومب�جـــب قـــرار املفت�ـــس العام 

لل�سرطـــة واجلمـــارك رقـــم )45/ 95م( مت رفـــع م�ست�ى 

واأ�سبـــح م�سماهـــا  اإدارة عامـــة  اإىل  النقليـــات(  )اإدارة 

)االإدارة العامة للنقليات( .

ال�صباط الذين توالوا على اإدارة النقليات :-

الـــــــرائـــــــد/ حمــــمــــد اأمـــــــــري خـــــــان نــــــيــــــازي .. 1

ـــــــــــ�ل .. 2 ـــــب مــــــتــــــقــــــاعــــــد/ بــــــيــــــرت ب ـــــي ـــــق ـــــن ال

ـــــس رامـــــــانـــــــاثـــــــان. 3 ـــــكـــــ� ــــد مــــــــــــدين/ ري ــــي ــــق  ع

مدير النقليات .

 املقـــدم متقاعـــد/ عبـــد اهلل بـــن مبـــارك احلب�سي.. 4

م�ساعد مدير النقليات.

 الرائـــد املتقاعد/ ثاين بن حارث بن حميد الفرعي.. 5

م�ساعد مدير النقليات.

 العقيـــد متقاعد/ح�سني بن عبد الكـــرمي بن ح�سني اله�تي.. 6

مدير عام النقليات.

 العقيـــد متقاعد/ علي بـــن حممد بن عبيـــد ال�سعيدي.. 7

مدير عام النقليات.

ما ه��ي االأعمال التي ت�صطلع به��ا االإدارة العامة 

للنقليات، واالأق�صام التابعة لها؟ 

• اإيجـــاد و�سائل نقل منا�سبـــة )ح�سب طبيعة عمل كل 	

ت�سكيـــل وت�ساري�سه ومناخـــه وت�فر مركز اخلدمات 

وال�سيانة لديه( وتك�ن ذات ج�دة واأداء عايل .

• اجل�دة يف ت�فري خدمات ال�سيانة واالإ�سلح .	

• رفـــع كفــــــــــــاءة اخلدمـــات التـــي تقدمهـــا اأق�ســـام 	

النقليات بالت�سكيلت .

• ت�فـــري واإعـــداد و�سقل مهـــارات الفنيـــني من خلل 	

اإحلاقهم بدورات فنية متخ�س�سة .

• م�اكبة التط�ر يف �سناعة املركبات واالآليات ، والتعاقد 	

مع ال�سركات امل�ردة ب�ساأن اإحلاق جمم�عة من الفنيني 

للتدريب على اإ�ستخدامها و�سيانتها واإ�سلحها .

• درا�ســـة تفعيـــل ور�ـــس متنقلـــة للإ�ستفـــادة منها يف 	

احلقل امليداين .

• رفـــع كفـــاءة امل�ظفني كل يف جمـــال اإخت�سا�سه من 	

خـــلل اإحلــــــاقهـــم بالـــدورات التدريبـــة التي تعقد 

داخل ال�سلطنة.

• البحث امل�ستمر عن اجلديد والبدائل للمركبات التي 	

تقـــ�م هـــذه االإدارة العامة ب�سرائهـــا ، �سريطة اأن ال 

تقل يف ج�دتها واأدائها عن االأن�اع احلالية .

• التفاو�ـــس مـــع ال�سركات املـــ�ردة لتقــــــــــدمي اأ�سعار 	

مميزة جلهاز ال�سرطة �ســــــــــ�اء الأ�سعار املركبــــات 

اأو قطع الغيار.

االأق�صام التابعة للإدارة العامة للنقليات :-

اإدارة ال�صوؤون االإدارية واملالية تتكون من :

ق�سم ال�س�ؤون االإدارية. 1

ق�سم ال�س�ؤون املالية  . 2

ق�سم امل�ارد الب�سرية. 3

ق�سم التدريب. 4

 ق�سم العق�د وامل�سرتيات .. 5

اإدارة ال�صجلت واالإح�صاء واملتابعة وتتكون من:

ق�سم ال�سجلت. 1

ق�سم االإح�ساء. 2

ق�سم املتابعة.. 3

اإدارة االإ�صناد والرقابة وتتكون من :

 1- ق�سم االإ�سناد  

2- ق�سم الرقابة .

اإدارة الور�صة املركزية وتتكون من :

ق�سم املركبات اخلفيفة والدراجات النارية .. 1

ق�سم املركبات الثقيلة واملعدات.. 2

ق�سم االإ�ستقبال والفح�س الفني .. 3

 ق�سم احلدادة وال�سبغ .. 4
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ق�سم تقييم ومتابعة اإ�سلح احل�ادث .. 5

ق�سم املخازن وم�سرتيات قطع الغيار. 6

هل ميك��ن اأن حتدثون��ا عن اأهم االجن��ازات التي 

حتققت يف االآونة االأخرية يف النقليات؟ 

• اإن�ساء مقر جديد للإدارة العامة للنقليات خلل هذا 	

العام 2013م مبنطقة مرتفعات املطار.

• و�سع خطة لتطــــــ�يـــر اأق�سام النقليات يف ت�سكيلت 	

ال�سرطة .

• اإ�ستحداث ور�س جديدة يف بع�س ت�سكيلت ال�سرطة 	

والبع�ـــس منهـــا قيـــد االإن�ســـاء ، و�س�ف يتـــم تد�سني 

بع�سها خلل عام 2014م .

• زيـــادة القـــ�ة الب�سريـــة يف جميـــع التخ�س�سات عن 	

االأع�ام ال�سابقة .

• زيـــادة كبيـــــــــرة يف اأعـــداد املركبـــات مقــــارنة عما 	

كانت عليه .

• اإ�ستحداث نظام تتبع مركبات ال�سرطة .	

• اإ�ستحداث نظام اآلية اأ�ستخدام مركبات ال�سرطة.	

• و�ســـع اآليـــة اآ�سدار الرخ�ســـة الع�سكريـــة وت�ساريح 	

قيادة مركبات ال�سرطة .

• اإ�ستحـــداث اأنظمـــة وبرامـــج حا�س�بية اأخـــرى ذات 	

العلقــــــــــة باأمـــ�ر النقليـــات �سيــــتـــم الك�سف عنها 

الحقًا و�ستك�ن م�زعة على جميع ت�سكيلت ال�سرطة 

اإن �ساء اهلل .

تط��ورت اأنواع اآليات ومركب��ات ال�صرطة وانتقلت 

م��ن مرحل��ة اإىل اأخرى ه��ل ميك��ن اأن تذكروا لنا 

هذه املراحل التي �صهدها جهاز ال�صرطة؟ 

يف نهايـــة عام 2011م وبدعم من �سيدي معايل الفريق 

املفت�ـــس العام لل�سرطة واجلمارك امل�قر مت تد�سني اأعداد 

كبرية مـــن املركبات اجلديدة من خمتلـــف االأن�اع وذلك 

يف ميدان الفتح ويعترب هذا احلدث ه� االأول من ن�عه يف 

تاريخ جهاز ال�سرطة.

تلـــى ذلك تد�سني عـــدد من مركبـــات ال�سرطة يف عدة 

ت�سكيلت منهـــا )االإدارة العامة للمـــرور واالإدارة العامة 

ملكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية(.

مت اإدخـــال خدمـــة الرافعات الثقيلـــة الأول مره �سعة 50 

طن يف عام 2013 م .

مت اإدخـــال مركبـــات ذات طبيعـــة عمـــل تخ�س�سية يف 

قيادة �سرطة املهام اخلا�سة والأول مرة .

اإعتمـــاد م�ا�سفـــات اأف�سل ملركبات االأمـــن العام حيث 

مت رفـــع �سعـــة املحـــرك واإ�سافـــة جتهيزات جديـــدة مثل 

ال�سعـــارات وعبـــــارة ال�سرطة على االأبـــ�اب والتي تعك�س 

االإنـــارة ليــــــلأ وكذلك كتابـــة امل�قع االإلكـــرتوين ل�سرطة 

عمان ال�سلطانية .

انتقلت��م يف االآون���������������ة االأخ��رية اإىل املبن������ى 

اجلدي��د مبرتفع��ات املط�����ار .. ن��ود منك��������م اأن 

حتدثون��ا عن املعايري التي مت عل��ى �صوئها اإن�صاء 

هذا املبنى؟ 

يف ظـــل اإزدياد اأعداد املركبات ، والتكن�ل�جيا احلديثة 

التي تتطلب التعامل مع هذه املركبات ، كان البد من وج�د 

مـــكان خم�س�س ومهيـــاأ ل�سيانة واإ�ســـلح تلك املركبات 

وفق معايري �سلمة تلبي مطالب الطرفني ، وكذلك وج�د 
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تحقيق

معدات واآليات حديثة للتعامل معها ، وتطبيق ما مت درا�سته على اأر�س 

ال�اقـــع ، وكذلك الت��سع يف �ستى االأق�سام ، وال�سماح بتطبيق االأنظمة 

احلديثـــة واملتطـــ�رة يف جمـــال العمـــل ك�سبـــكات واأنظمـــة املعل�مات 

املختلفـــة الداخليـــة منهـــا واخلارجيـــة ، ناهيك عن الت��سعـــة العامة 

يف م�اقـــف املركبات بداًل مـــن اأن كانت م�زعة بـــني االإدارة وال�ر�س، 

واالأهـــم من ذلـــك كله �سم جميع االإدارات واالأق�ســـام يف م�قع واحد، 

وبالتايل �سه�لة تقدمي خدمة اأف�سل .

م��ا ه��ي االأ�ص���س واملع������اي��ري الت��ي يتم م��ن خلله��ا اختيار 

ه��ي  وم��ا  للنقلي��ات؟  العام��ة  ب��االإدارة  العامل��ني  الفني��ني 

ال�صروط التي يجب اأن تتوافر لديهم؟ 

• ح�س�لهم على �سهادات متخ�س�سة يف جماالت هند�سة ميكانيكا 	

ال�سيارات .

• ح�س�لهـــم علـــى دورات فنيـــة، �ســـ�اء يف امليكانيـــكا العامـــة اأو 	

ميكانيـــكا املركبات اأو اللحـــام وال�سمكرة اأو التنجيد وغريها من 

املهن الفنية.

• كمـــا اأن اخلربة يف جمال العمل لها دور كبـــري واأول�ية خا�سة يف 	

اإختيار الفنيني .

• احل�س�ل علـــى رخ�سة قيادة املركبات ، وتكـــ�ن االأول�ية ل�س�اق 	

الفئة الثقيلة واالآليات.

• اإنطباق �سروط الت�ظيف عليهم يف جهاز �سرطة عمان ال�سلطانية .	

العم��ل يف النقلي��ات يتطل��ب ن��وع من امله��ارة واخل��ربة .. ما 

ه��ي الدورات الت��ي يتلقاها العامل��ون بالنقلي��ات؟ وما مدى 

اال�صتفادة منها؟ 

يتـــم اإحلاق امل�ظفـــني العاملني باالإدارة العامـــة للنقليات بدورات 

ح�سب طبيعة عملهم :

• ال��دورات االإداري��ة: )احلا�ســـب االآيل – لغـــة اإجنليزيـــة - 	

حما�سبة - اإعداد التقارير واملرا�سلت - ..الخ(.

• الدورات الفنية:   	

على راأ�س العمل.. 1

يف ال�سركات امل�ردة للمركبات .. 2

 دورات داخل وخارج ال�سلطنة. . 3

تاأهيل فنيني لدراجات ال�سرطة .. 4
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ما هي الروؤية امل�صتقبلية لتطوير م�ركب���ات واآليات �صرطة عمان ال�صلطانية؟ 

• االإرتقــــاء مب�ستــــ�ى اخلدمات التــــي يقدمها جهاز ال�سرطة مــــن خلل تلبية متطلبــــات الت�سكيلت ال �سيما 	

ن�ساأت الأجله.
ُ
اجلغرافية وتزويدها ب��سائل النقل واالآليات واملعدات التي ت�ساعد على حتقيق الهدف الذي اأ

• البحـــث عن مركبات ذات ج�دة عاليـــة تتنا�سب مع االأعمال املناطة بجميـــع ت�سكيلت ال�سرطة مبختلف 	

ت�ساري�سها وظروفها املناخية ، ويف نف�س ال�قت تت�فر بها مراكز �سيانة وخدمة يف املنطقة .

• التن�سيق مع اجلهات ذات العلقة يف و�سع امل�ا�سفات والت�ساميم التي تتنا�سب مع اإحتياجاتهم.	

• ال�سعي اإىل ت�فري خدمات اإ�سافية جديدة لت�سكيلت ال�سرطة ذات العلقة بالنقليات .	

• تفعيل اأق�سام النقليات يف جميع ت�سكيلت ال�سرطة، وتعيني �سابط للق�سم .	
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إحتفاالت
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الرائد/خليفة بن حامد الفرعي

مكتب املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك

وتستمر الفرحة
فك��ربت االآم��ال بك��رب عط��اء ال�صلط�������ان ،ف�صدق��ت 

الوع��ود  وحتقق��������ت   ، االأق��وال  ك�ص��������دق  االأفع��ال 

واأوف������ي��ت العه��ود ،فاأ�صبح��ت اأي��ام عم��ان م�صرق��ة بعد 

النط��ق ال�صام��ي ال��ذي الق��اه جلل��ة ال�صلط��ان يف بداية 

النه�صة العمانية حينما قال« �صاأعم����������ل باأ�صرع ما ميكن 

جلعلك��م تعي�صون �صع��داء مل�صتقبل اف�ص��ل وعلى كل واحد 

منكم امل�صاعدة يف هذا اجلانب« 

يفخ��ر الُعماني��ون بفكر جلل��ة ال�صلط��ان املبني على 

عم��ق الروؤي��ة و�صمولي��ة النظ��رة مل�صتقب��ل ُعم��ان حي��ث  

مكنت��ه  حكمته من �ص��رب  اأغوار عمق االأزم��ات التي كانت 

ال�صاأن��ني  يف  النه�ص��ة  ع�ص��ر  بداي��ة  يف  ُعم��ان  تواجهه��ا 

الداخل��ي واخلارج��ي وا�صع��ا روؤاه ال�صدي��دة وتوجيهاته 

كل  ومواجه��ة  احلل��ول  كاف��ة  الإيج��اد  احلك��������يم��ة 

التحدي��ات والتي جنحت واأثمرت ثم من����������ت واأ�صرقت ، 

وا�صتطاعت  عمان اأن تخطو خطوات متقدمة نحو البناء 

والتطوير واالزدهار.



43نوفمرب 2013م - العدد 136

ودامـــت الفرحة املت�ا�سلة التي يعي�سهـــا الُعماني�ن ط�ال هذه ال�سن�ات  و�ست�ستمر - باإذن اهلل تعاىل - طاملا اأن هنالك 

�سعـــب متاآلف متجان�س حمب للتعاون والتاآخي والتعا�سد ين�سهر ويلتف دائما ح�ل  قيادته الرا�سخة احلكيمة التي األهمت  

هذا ال�سعب بكل معاين االإخاء واملحبة وال�سلم.

واملنجـــزات التـــي حتققـــت على اأر�س هـــذا ال�طن املعطاء منـــذ بزوغ فجر النه�ســـة املباركة خري �ساهـــد  على الكفاح 

والت�سحيـــة والعمـــل ال�ساق الذي بذلته االأجيال العمانية وهي ما زالـــت تعطي وتبذل وتنجز حتت ظل قيادته الر�سينة ، اإن 

هـــذه االإجنـــازات ت�ست�جب  احلمد وال�سكر هلل على ما اأ�سبغ به من خـــري ومناء وا�ستقرار على عمان و�سعبها ، كما ت�ستلزم 

�سحذ العزائم والهمم للم�ساهمة ب�س�رة اأكرب ملزيد من التقدم واالإزهار حلا�سر وم�ستقبل ُعمان واأجيالها املتعاقبة . 

ُعمـــان ب�س�رتهـــا املبهجة ودالالتهـــا العميقة من قيادة حكيمـــة ، و�سعب يدعم دولته ، واجنـــازات ح�سارية مت�ا�سلة ، 

وم�ؤ�س�سات متكاملة ، وت�سامح وعدل اأ�سا�سه القان�ن ، واأمن واأمان و�سلم وا�ستقرار  لكل من يعي�س على اأر�سها     وكذلك  

ال�ئـــام والتعاي�ـــس والتفاهم واحل�ار االإيجابي البنـــاء على  ال�سعيدين الداخلي واخلارجي جميعهـــا هبة من  امل�ىل العلي 

القدير ، وقد جبلت الروح العمانية على الت�سامح والطيبة حيث �سقلتها اأيدي التاريخ العماين االأ�سيل ومنجزاته العظيمة 

التي بناها العماني�ن والتي �ستبقى �ساهدة لعمان و�سعبها يف كل االأزمان.

ومتكن العماني�ن من خلل فكرهم  ونهجهم املعه�د من اتقان التعامل والتعاطي مع خمتلف اأحداث احلياة وحتدياتها 

اجل�سيمة م�سكل ر�سانة و�سلبة حقيقية بني �سعب ويف متعا�سد وقيادة تن�سد اخلري واحلب للجميع.

و�ستعقـــب فرحـــة العمانيني و�سحكاتهم امل�ستمرة  اأفراح وب�سمات مت�ا�سلة بـــاإذن اهلل عن�انها م�ا�سلة امل�سرية والعمل 

والبناء وم�سهدها التلحم واالإخاء وقيادتها احلكمة والروؤية وال�سلم والنماء.

هكذا عهدناك ياُعمان وهكذا يعدك اأبناوؤك  االأوفياء دمت ب�سلم ودام ال�سلم على �سلطانك املقدام و�سعبك الهمام .

Photography By Yousuf Bahadr
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لوح��ة وطني��ة اإبداعية ح�صاري��ة تخطها اأنام��ل املبدعني 

العا�صق��ني لهذا الوط��ن وتراب��ه.. ابتهاجا باحتف��ال ال�صلطنة 

بالعي��د الوطن��ي الثال��ث واالأربع��ني املجي��د. ثلث��ة واأربع��ون 

عام��ا خ�صبة بغيث العطاء املتدف��ق على هذه االأر�س الطيبة.. 

متو�صحة  بعظيم االإجناز.. متقلدة  و�صام الفخر واالعتزاز.

 عي��د وطن��ي مرتب��ع عل��ى عر���س التاأل��ق.. فيا���س بنب��ع 

االإجن��ازات املتدف��ق.. حي��ث نخط الي��وم باأبجدي��ات العربية 

اخلال��دة له��ذا العي��د اأنبل عب��ارات الته��اين.. احتف��اء ووفاء 

باأ�ص��دق املواثيق والعهود، لن�صئ معا ال�صمعة الثالثة واالأربعني 

م��ن �صم��وع اأعياد عم��ان البهي��ة.. اليان��ع الثمار امل�ص��رق ب�صنى 

الفرحة واالفتخار .

اإعداد 

امللزم/ثريا بنت اأحمد الكلبانية

اإدارة العلقات العامة

عرسًا وطنيًا
ثالثة وأربعون
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لقد خطـــت عمان عرب العقـــ�د الثلثـــة واالأربعني 

الزاهيـــة خط�ات وا�سعـــة نح� حتقيق املنـــال، وتب�اأت 

مكانـــة مرم�قة يف كل �سعيد وجمال، وها هي الي�م يف 

عيدهـــا الثالث واالأربعني املجيد تنـــري ب�سيائها دروب 

امل�ستقبل الأبنائها، وتر�ســـم باإجنازاتها ملمح تاألق ال 

ميح�ها الزمن.

يالها مـــن اأيام يعي�سها كل من تنعـــم برغد العي�س 

على هذه االأر�س الطيبة.. اأيام زاخرة بفي�س امل�ساعر، 

م�ؤطرة  باإجنازات املفاخر، حيث نعي�س الي�م تفا�سيل 

جتـــاوزت حدود االأحـــلم، واأعجـــزت يف و�سفها اأرقى 

�سياغـــات الـــكلم، اإنهـــا تفا�سيـــل احتفالنـــا االأمثـــل 

بالعيد ال�طني الثالث واالأربعـــني املجيد   وا�ست�سراف 

م�ستقبلنـــا االأجمل، فاأهل بكم يف عـــام جديد بهيجة، 

يف يـــ�م اكت�ســـاء بلدنـــا عمان حلـــل البهـــاء والفخار 

واعتلئها من�سة التت�يج باقتدار.

 عمـــان اليـــ�م متتطـــي �سهـــ�ة االإجنـــاز، وتتقلـــد 

قلئـــد الفخر واالعتـــزاز .. ولكـــم تت�هـــج انت�ساءات 

القلـــ�ب وتزدهـــي الدنيـــا باأعطـــر الطيـــ�ب.. فنحـــن 

نعاي�س  احتفاء م�طننا ال�سعيد مبنا�سبة العيد ال�طني 

الثالث واالأربعني املجيد، الذي نقطف فيه ثمرة جديدة 

من ثمار نه�ستنا اليانعة.

وال عجب اأن اأقلمنا تنزوي خجل وت�ا�سعا حينما 

ت�س�غ عـــــبارات تهنئتها الراقية ل�سيد عمان الغالية.. 

فاأرقى عبـــارات ال�ســـــكر والتقدير مـــن قل�بنا نهديها 

واأعطـــر حتايـــا العرفــــــــان واالمتنـــان نزجيهـــا لباين 

نه�سة عمان.

فيـــا اأيهـــا ال�سعـــب املنا�سل علينـــا اأن نطـــ�ي ليلنا 

بنهارانا �سهرا يف �سبيل حتقيق الطم�حات لهذا ال�طن 

الغـــايل، وخمر عبـــاب بحر التحديـــات وال�سع�بات.. 

واإننا لنجدد العهد اأمام اهلل اأن نلحق بركب من �سبق�نا 

يف مياديـــن الكفاح لنعلي معهم رايات البناء والنجاح، 

فرد اجلميل لهذا ال�طن الذي دعمنا ب�سخاء واجب ال 

يتهاون فيه كل من ارت�ى من نبع خريه املعطاء.
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م��ع ظه��ور تكنولوجي��ا المعلوم��ات والتق��دم 
الهائ��ل فيه��ا أصبح��ت ش��بكات المعلوم��ات 
وس��يلة مهم��ة لس��ريان المعلوم��ات وتداولها 
والحص��ول عليها م��ن أي مكان وكل م��كان، أيًا 
كان بعده ومس��افته، وتس��لم وإرسال الرسائل 
ع��ن طريق البري��د اإللكترون��ي أو برام��ج توتير أو 

الواتسب  أو وغيرها من البرامج األخرى .
 

وســاعد كل هــذا على نشــر المعلومات بيــن األفراد 
والدول والمؤسســات مما أفاد البشرية فائدة كبيرة 

وسريعة.

الرائد/فهد بن �صيف احلو�صني

قيادة �سرطة حمافظة م�سقط

010101010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101 0101010101010100101010101010101010101
01010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101 01010101010101001010101010101010101010101
0101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101010101010101
010010101010101010101 0101010101010100101010101010101010101010101010100101010101010101010101010101010100
10101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101010010101
01010101010101010101010101001010101010101010101010101010101001010101010101010101010101010101001010101010
10101010101010101010100101010101010101010101010101010100101010101010101010101010101010100101010101010101
01010101010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010

010101010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101010101
010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101010101010101
010010101010101010101 010101010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101010101010101010010
101010101010101 010101010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101010010101010
1010101010101010101010100101010101010101010101010101010100101010101010101010101010101010100101010101010101
0101010101010101001010101010101010101010101010101001010101010101010101010101010101001010101010101010101010
1010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101
الحماية الجنائية . .010010101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010

للمعامالت اإللكترونية والمراسالت الرسمية



47نوفمرب 2013م - العدد 136

لكـــن مـــع ظه�ر اأي اكت�ســـاف اأو اخرتاع جديد، تظهر جرائـــم وخمالفات جديدة ترتبط بهـــذا االكت�ساف اأو االخرتاع ، 

وعلـــى �سبيـــل املثال ال احل�سر ) تبادل االإ�ساعات ب�سكل مفرط، ت�س�ير وت�سريـــب الر�سائل واخلطابات والقرارات ال�سرية 

للجهـــات احلك�مية والع�سكرية ب�سفه خا�سة، فربكة ال�ســـ�ر الأ�سخا�س ب�س�ره م�سيئة واإعادة اإر�سالها ، ت�س�ير احل�ادث 

وامل�تـــى بال�س�ارع واإر�سالهـــا للآخرين، تر�سد وت�س�ير رجـــال ال�سرطة عند قيامهم باأعمالهـــم ، ت�س�ير اأ�سلحة ومعدات 

ع�سكريـــة واإر�سالهـــا للعامة ، ت�س�يـــر االأ�سخا�س الأنف�سهم باأفعـــال جمرمة ، ت�س�ير م�ظفي اجلهـــات الع�سكرية الأنف�سهم 

اأو غريهـــم بامللب�ـــس الع�سكرية وباأو�ساع ال تليق بهم ك�نهم ع�سكريني، ت�س�يـــر الكتابات امل�سيئة على اجلدران اأو حتريف 

الل�ائـــح االإر�ساديـــة للمناطق، اأو اتهام اأ�سخا�س اأو جهات ر�سمية معينة عن طريـــق م�اقع الت�ا�سل االجتماعي بتهم باطلة 

بهدف �سحن الراأي العام �سدهم، ناهيك عن اإر�سال ال�س�ر ومقاطع االأفلم االإباحية، وغريها من االأفعال امل�سيئة للنظام 

واالآداب العامة(.

ومـــن املعروف اأن �سبكة االت�ساالت هـــي الطريق للدخ�ل اإىل �سبكة املعل�مات وكذلك �سريـــان املعل�مات من مكان اإىل 

مـــكان اآخر عن طـــــــريق االإنرتنـــت، كل هذه االأم�ر مت�سلة ب�سبكة املعل�مات واالت�ســـاالت، فل ميكن الإحداهما اال�ستغناء 

عن االأخرى. 

          اأن هنـــاك م�سكلـــة قان�نيـــة، وهى عدم كفاية العق�بات احلالية ملرتكبي هـذه اجلرائم – �س�اء كان ذلك يف قان�ن 

اجلـــزاء العمـــاين  اأو الق�انـــني اخلا�سة املكملة - وذلـــك الأن تلك الق�انني ال تتطـــ�ر دائمًا بنف�س ال�سرعـــة التي تتط�ر بها 

التكن�ل�جيا، اأو مهارة الذهن الب�سري يف ت�سخري هذه املبتكرات ا�ستخدامًا �سيئًا وهذه اجلرائم لها طبيعة غري مادية مثل 

املعل�مـــات واملعطيـــات املخزنة يف الذاكـــرات االإلية، لذا فاإننا نت�قف عند العقاب على هــــذه اجلرائم على قاعدة د�ست�رية 

مهمـــة جـــدا وهـــى اأنه » ال جرمية وال عق�بة اإال بن�س »، وما يرتتب عليها من عدم جـــ�از القيا�س يف اجلرائم، ويرتتب على 

ذلـــك اإمكانية اإفلت كثري ممن ارتكب�ا الت�سرفـــات من العقاب، الأنه ال ت�جد ن�س��س عقابية جترم وحتدد العق�بات، وال 

ي�ستطيع القا�سي اأن يطبق عق�بة قيا�سًا على فعل اآخر. 

لذلـــك �سارع امل�سرع العماين يف اإ�سدار ت�سريعـــات عقابية خا�سة بجرائم احلا�سب االآيل واالإنرتنت وخ�س��سًا جرائمه 

غري املادية، الأنها جرائم جديدة ومل يكن لها اأي ذكر يف الق�انني اجلنائية التقليدية . 

010101010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101 0101010101010100101010101010101010101
01010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101 01010101010101001010101010101010101010101
0101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101010101010101
010010101010101010101 0101010101010100101010101010101010101010101010100101010101010101010101010101010100
10101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101010010101
01010101010101010101010101001010101010101010101010101010101001010101010101010101010101010101001010101010
10101010101010101010100101010101010101010101010101010100101010101010101010101010101010100101010101010101
01010101010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010

010101010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101010101
010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101010101010101
010010101010101010101 010101010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101010101010101010010
101010101010101 010101010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101010010101010
1010101010101010101010100101010101010101010101010101010100101010101010101010101010101010100101010101010101
0101010101010101001010101010101010101010101010101001010101010101010101010101010101001010101010101010101010
1010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101
010010101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010
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كمـــا ذكرت م�سبقًا وب�سبب التطـــ�ر واالنت�سار ال�سريع 

يف ا�ستخدام احلا�سب االآيل قامت اجلهات املعنية بتطبيق 

القانـــ�ن يف البلد بتليف م�سكلـــة عدم �سم�لية العق�بات 

لـــكل االأفعـــال املرتكبـــة، فاأ�ســـدرت عدد مـــن الن�س��س 

العقابية للأفعال امل�ستحدثة.

تبقـــى لدينا امل�سكلـــة الرئي�سة ملثل هـــذه االأفعال وهي 

�سع�بة ال��ســـ�ل اإىل الفـــــــاعل االأ�سلـــي، وذلك لل�سرعة 

الكبـــرية يف انتــــــ�ســـار املـــادة داخـــل وخـــارج النــــطـــاق 

االإقليمي للدولة. 

هنـــا اأرى اإن يكـــ�ن هنـــاك تن�سيق دائـــم وم�ستمر بني 

اجلهـــات الفنيـــة يف جمال �سبـــكات املعل�مـــات واجلهات 

االأمنيـــة والق�سائيـــة الإيجـــاد حلـــ�ل وطـــرق متكنهم من 

اكت�ساف و�سبط من ت�س�ل له نف�سه العبث باإ�سرار الدولة 

وخ�س��سيات الغري، تكثيف دورات للأفراد والعاملني يف 

امل�ؤ�س�سات احلك�مية والع�سكرية وبيان لهم جرمية اإف�ساء 

وت�سريب البيات واملعل�مات عن طريق و�سائل االت�ساالت 

واالنرتنت، كمـــا يجب على كافة اجلهـــات تاأمني بياناتها 

حتـــى تك�ن يف اأمان، ويلقى على اأق�سام االأمن  يف الدوائر 

احلك�مية عبء حماية البيانات بحيث يتم تاأمني �سريتها.

وتختلـــف اأنظمة االأمان يف مـــدى ال�سرية التي ت�فرها 

للبيانات مـــن حيث �سه�لة اأو عـــدم �سه�لة اخرتاق نظام 

عـــن اآخر، حيـــث اإن حماية نظـــام املعل�مـــات يعتمد على 

عـــدة ع�امل، اأهمها ال�سرية، ومنها حرية تداول البيانات 

واإتاحتهـــا للمتعاقديـــن Availability ثـــم �سلمة البيانات 

Integrity، وال�سريـــة تعنـــي عـــدم معرفـــة الغـــري من غري 

املتعاقدين بيانات العمليات االإلكرتونية. 

البيانـــات  هـــذه  ارتبـــاط  تعنـــي  هنـــا  اخل�س��سيـــة 

باملتعاقديـــن اأطـــراف العمليـــة االإلكرتونيـــة ؛ مما يحتم 

عدم اطلع الغري عليهـــا، واإال دخلنا حتت طائلة القان�ن 

والتجرمي بانتهاك �سرية وخ�س��سية البيانات.

اهتم امل�سرع العماين يف قان�ن املعاملت االإلكرتونية 

ال�سادر باملر�س�م ال�سلطاين رقم )2008/69(، مب��س�ع 

�سرية البيانات امل�سفرة، واحرتام احلق يف اخل�س��سية، 

وجـــرم الفعل ال�ســـادر بانتهـــاك ال�سريـــة واخل�س��سية 

مـــن اأي �سخ�ـــس، �ســـ�اء بالـــذات اأو بال�ا�سطـــة، بك�سف 

مفاتيح الت�سفري امل�دعة مبكتب ك�سف ال�سفرات اأو اإ�ساءة 

ا�ستخدامه باأي �ســـ�رة من ال�س�ر، كذلك عاقب على كل 

من يق�م بف�س معل�مات م�سفرة يف غري االأح�ال امل�سرح 

بها قان�نًا.

ويتحقـــق الركن املادي للجرمية مبجرد انتهاك �سرية 

البيانات وخ�س��سيتها، حتى ول� مل يرتتب على الفعل اأي 

نتيجـــة، فاجلرمية هي جرمية �سل�كية يكتفي امل�سرع فيها 

بتحقق ال�سل�ك االإجرامي بدون ا�سرتاط حتقق نتيجة؛ الأن 

الغر�ـــس من التجرمي ه� احلفاظ على �سرية وخ�س��سية 

البيانات اخلا�ســـة، وما يتعلق بها مـــن معل�مات وبيانات 

�سرية... وما اإىل ذلك، ولي�س حتقق نتيجة اإجرامية .

وفيمـــا يخ�س الركـــن املعن�ي جلرميـــة انتهاك �سرية 
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العـــام  اجلنائـــي  الق�ســـد  يف  وخ�س��سيتهـــا  البيانـــات 

بعن�سريه العلم واالإرادة، فاجلاين هنا ي�سعى باإرادته اإىل 

ف�س مفاتيح ال�سفرة اخلا�سة باملعل�مات يف غري االأح�ال 

امل�ســـرح بهـــا. وذلك مـــع علمه التـــام مباديـــات ال�اقعة 

امل�ؤثمـــة قان�نًا، واأنه على علم مبك�نات ال�اقعة املتمثلة يف 

ف�س �سفـــرة املعل�مات اأو اإر�سال �ســـ�ر وخطابات ر�سمية 

حمظ�رة التداول.

    وقـــد جرم قانـــ�ن املعامـــلت االإلكرتونية يف املادة 

)6/52( منـــه )بعق�بـــة ال�سجـــن ملدة ال تتجـــاوز �سنتني 

وبغرامـــة ال تتجـــاوز )500ر.ع خم�سة اآالف ريال عماين( 

اأو باأحـــدى هاتـــني العق�بتني، كل من اخـــرتق اأو اعرت�س 

معل�مـــات اأو بيانات م�سفرة اأو قام بف�ـــس �سفرتها عمدا 

دون م�س�غ قان�ين، وت�ساعف العق�بة اإذا كانت املعل�مات 

اأو البيانات تتعلق ب�سر من اأ�سرار الدولة.

ون�ـــس القان�ن كذلـــك ب�سكل عام باملـــادة )43( منه 

، علـــى اأنـــه » ال تطبـــق اأحكامه على حـــاالت الك�سف التي 

تتم الأغرا�س هذا القان�ن اأو الأية اإجراءات جزائية تتعلق 

بجرميـــة ارتكبت باملخالفة الأي قانـــ�ن اأو لغر�س االأوامر 

ال�سادرة من اأي �سلطة ق�سائية.

    اإن �سبكـــة املعل�ماتيـــة قد تكـــ�ن م��س�عًا 

لبع�س اجلرائم، واأي�سًا قد تك�ن و�سيلة الرتكاب 

بع�س اجلرائم، ويف الغالب تك�ن جرائم مادية 

ل�ق�عها علـــى ال�سا�ســـات وال�سرائـــط واملعدات 

والكابلت والربامج امل�ج�دة على دعامات. 

وقد تقع جرائم على البيانات غري املادية، وهنا يك�ن 

االعتداء ب�ا�سطة احلا�سب اأو اله�اتف النقالة، ويك�ن ه� 

ال��سيلة الرتكاب مثل هذه اجلرائم. 

ويعتـــرب التزويـــر يف النطـــاق املعل�ماتـــي مـــن اأخطر 

اجلرائـــم، وممـــا يزيد من خطـــ�رة التزوير هـــ� �سع�بة 

اكت�ساف واإثبات التزوير الذي يقع يف هذا املجال. 

ولقد اأفرد قان�ن اجلزاء العماين يف املادة 199 تعريفًا 

خا�سًا بالتزوير. والتزوير ب�سفة عامة ه� تغيري احلقيقة 

يف حمـــرر باإحدى الطرق التي ن�س عليهـــا القان�ن تغريًا 

من �ساأنـــه اإحداث �ســـرر ومقرتنًا بنيـــة ا�ستعمال املحرر 

عد له.  
ُ
املزور فيما اأ

وجرميـــة التزويـــر بهـــذا التعريـــف لها ركنـــان: ركن 

مـــادي، وركـــن معنـــ�ي، يق�م الركـــن املـــادي يف التزوير 

بت�افر العنا�سر التالية . 

 تغيـــري احلقيقـــة يف حمـــرر، ب��سيلة ممـــا ن�س عليه 

القان�ن. 

 اأن يك�ن من �ساأن هذا التغيري اإحلاق ال�سرر بالغري. 

ال يكفـــي الكتمال الركن املـــادي يف جرمية التزوير اأن 

يقـــع تغيري احلقيقـــة يف حمرر، واأن يح�ســـل هذا التغيري 

باإحدى الطرق التي بينها القان�ن، واإمنا ينبغي اأن يك�ن 
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دراسات وبحوث

من �ساأنـــه اأن ي�سبب �ســـررًا للغـــري، وال ي�سرتط وق�ع 

�ســـرر بالفعل بل يكفي احتمال وق�عـــه، وي�ست�ي اأن يك�ن 

ال�سرر ماديًا اأو معن�يًا، فرديًا اأو اجتماعيًا. 

واإع��ادة  والبيان��ات  املعلوم��ات  جم��ع  جرمي��ة 

ا�صتخدامها: 

هـــذه جرمية تعاقب عليهـــا املـــادة )267( من قان�ن 

اجلزاء العمـــاين، ومفه�م من ن�سهـــا اأن جمع املعل�مات 

يك�ن بق�سد اإعادة ا�ستخدامها، اأي اأن اجلاين يجمع هذه 

املعل�مـــات لي�س بدون هـــدف، ولي�س من اأجـــل االحتفاظ 

بهـــا، ولكن مـــن اأجل اإعـــادة ا�ستخدامهـــا، واملق�س�د من 

اإعادة ا�ستخدامها ه� اأن تك�ن هذه االإعادة يف اال�ستخدام 

مل�سلحته ه�، ولي�س مل�سلحة �ساحبها االأ�سلي.

   اأمـــا ما يفهـــم من وراء ن�ـــس الفقـــرة ال�سابقة فه� 

اأن اجلـــاين يق�م بجمـــع املعل�مات والبيانـــات بدون علم 

اأو معرفـــة اأو اإذن �ساحـــب البيانـــات واملعل�مـــات االأ�سلي 

والت�سهـــري بـــه. وهنا تقـــع اجلرميـــة، ويعاقـــب مرتكبيها 

بالعق�بات املن�س��س عليها فيها.

جرمية ت�صريب املعلومات والبيانات:

   هـــذه جرمية تختلف عـــن �سابقتهـــا اخلا�سة بجمع 

املعل�مـــات واإعـــادة ا�ستخدامهـــا، يف اأن جرميـــة ت�سريب 

املعل�مـــات والبيانات ال يق�م اجلاين فيها باحل�س�ل على 

املعل�مات والبيانات لنف�سه، واإمنا ه� يق�م بت�سريبها اإىل 

غريه، فه� ي�ساعد ويي�سر وي�سهل – باأي طريقة – و�س�ل 

املعل�مـــات والبيانات من جهاز حا�سب اآيل اأو هاتف نقال 

خا�س ب�سخ�س ما اإىل �سخ�س اآخر.

جرمي��ة التعدي على برامج احلا�صب االآيل �صواء 

بالتعديل اأو اال�صطناع:

         التعـــدي علـــى برامـــج احلا�ســـب االآيل اخلا�ســـة 

ب�سخ�ـــس اآخـــر معاقب عليـــه يف قان�ن اجلـــزاء العماين، 

والتعـــدي لـــه �ســـ�ر متعـــددة، ويعاقـــب القانـــ�ن« كل من 

تعـــدى على برامج احلا�سب االآيل بالتعديل اأو اال�سطناع، 

والتعديل يق�سد به جعل املعل�مات والبيانات تبدو يف غري 

طبيعتها االأ�سلية«.

          اأما اال�سطناع، فه� يتحقق بخلق مادة اأو حمرر 

مل يكن له وج�د من قبل، ون�سبته كذبًا اإىل غري م�سدره، 

واال�سطنـــاع غالبـــًا ما يك�ن م�سح�بـــًا بطريقة من طرق 

التزويـــر مثل الت�قيع باإم�ساء مـــزور، ومن اأمثلة ا�سطناع 

املحررات عم�مًا ا�سطناع قرار اأو خطاب �سادر عن جهة 

حك�ميـــة، وهذا مـــا ي�سلنـــا يف االآونة االأخـــري عن طريق 

ال�ات�سب وبرامج الت�ا�سل االجتماعي االأخرى.

جرمية تزوير البيانات والوثائق املربجمة:

      تتطلـــب هـــذه اجلرميـــة �سرورة حـــدوث تغيري يف 

احلقيقـــة، وبع�ـــس الت�سريعات ال تتطلـــب اأن يك�ن حدوث 

هـــذا التغيري ب��سيلة معينة، مثـــل القان�ن الفرن�سي الذي 

اأجاز اأن يك�ن تغيري احلقيقـــة باأي و�سيلة كانت، كما قرر 

اأنه ي�ست�ي اأن يحدث تغيري احلقيقة على حمرر اأو دعامة 

اأو �سنـــد طاملا اأن هذه الدعامة ت�سلح يف اإن�ساء حق اأو كل 

ما من �ساأنه اإحداث نتائج قان�نية معينة.

   ونـــرى طبقـــًا لعمـــ�م ن�س املـــادة )276( من قان�ن 

اجلزاء العماين اأنه من املت�س�ر اأن يقع التزوير يف النطاق 

املعل�ماتي عـــن طريق تغيري احلقيقة علـــى ال�سرائط، اأو 

على امل�ستندات امل�ستخرجة من احلا�سب االآيل ما دام اأنه 

قد حدث تغيري يف البيانات امل�ج�دة داخل احلا�سب.
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دكت�راه يف القان�ن وعل�م ال�سرطة

املراجع:

قانـــ�ن اجلـــزاء العمـــاين ال�ســـادر باملر�ســـ�م ال�سلطـــاين رقـــم 

)1974/7( وتعديلته.

قانـــ�ن املعاملت االإلكرتونيـــة ال�سادر باملر�ســـ�م ال�سلطاين رقم 

.)2008/69(

الدكتـــ�ر / احمـــد الدكت�ر/حممـــ�د جنيـــب ح�سني: �ســـرح قان�ن 

العق�بات، الق�سم اخلا�س، �س 215.

الدكت�ر/ رءوف عبيد: جرائـــم االعتداء على االأ�سخا�س واالأم�ال 

الق�سم اخلا�س، �س 77،

اجلنائـــي  القانـــ�ن  ال�سغـــري:  الباقـــي  عبـــد  جميـــل  الدكتـــ�ر/ 

والتكن�ل�جيـــا احلديثـــة، الكتـــاب االأول، اجلرائـــم النا�سئـــة، عن 

ا�ستخدام احلا�سب االآيل، �س134.

الدكتـــ�ر / عمر حممـــد اأب� بكـــر: اجلرائم النا�سئـــة، اخلا�س يف 

�ســـرح قان�ن العق�بات، جرائم االعتداء على االأم�ال واالأ�سخا�س، 

�س457.

 الدكتـــ�ر/ ح�ســـام طـــه متـــام: اجلرائـــم النا�سئة عـــن ا�ستخدام 

احلا�سب االآيل، احلماية اجلنائية للحا�سب االآيل، درا�سة مقارنة،

جرمية ن�صر ال�صور وبيانات اجلهات الر�صمية مبا 

ي�صكل انتهاكًا حلقوق وخ�صو�صيات الغري:

   هـــذه جرمية تقع خارج نطاق جهاز احلا�سب االآيل، 

وهـــى تعنـــي ا�ستخـــدام معل�مـــات اأو ببيانـــات اأو �س�ر يف 

اأغرا�ـــس خا�سة، مثال ذلك اأن يقـــ�م اجلاين با�ستخدام 

�ســـ�ر اأو معل�مات اأو بيانات خا�ســـة ب�سخ�س اآخر، وهذا 

كلـــه طبعًا بـــدون ا�ستئـــذان �ساحبها االأ�سلـــي، مما ي�سر 

ب�ساحبهـــا �سررًا بليغًا �ســـ�اء كان هذا ال�ســـرر ماديًا اأو 

معن�يًا.

ويتحقـــق الركن املادي للجرمية مبجرد انتهاك �سرية 

البيانـــات وخ�س��سيتهـــا، حتى ول� مل يرتتـــب على الفعل 

اأي نتيجـــة، فاجلرمية هي جرمية �سل�كيـــة يكتفي امل�سرع 

فيهـــا بتحقـــق ال�سل�ك االإجرامـــي بدون ا�ســـرتاط حتقق 

نتيجـــة؛ الأن الغر�س من التجـــرمي ه� احلفاظ على �سرية 

وخ�س��سية البيانات، ولي�س حتقق نتيجة اإجرامية .

ويتمثل الركن املعن�ي جلرمية انتهاك �سرية البيانات 

وخ�س��سيتهـــا يف الق�سد اجلنائي العام بعن�سريه العلم 

واالإرادة، فاجلـــاين هنـــا ي�سعـــى باإرادتـــه اإىل ن�ســـر �س�ر 

وم�اد خا�ســـة بالغري يف غري االأح�ال امل�سرح بها. وذلك 

مـــع علمه التام مباديات ال�اقعـــة امل�ؤثمة قان�نًا، واأنه على 

علم مبك�نات ال�اقعة.

    كمـــا جـــرم قانـــ�ن املعاملت االإلكرتونيـــة يف املادة 

)15/10/52( بذات العق�بة اأي�سًا اأي �سخ�س قام عمدا 

بيانات �سرية متكن من  بك�ســـف  – بغـــري �سند قان�ين- 
ال��ســـ�ل اإليها مبا لـــه من �سلطات مب�جب هـــذا القان�ن 

اأو اأي قانـــ�ن اأخـــر. اأو قـــام عمدا بطريقة غـــري م�سروعة 

بن�ســـر اأو ت�سهيـــل ن�ســـر اأو ا�ستعمـــال �سجل اإلكـــرتوين اأو 

ت�قيـــع اإلكرتوين اأو ف�ـــس �سفرته. وت�ساعـــف العق�بة اإذا 

كان مرتكـــب اجلرمية اأمينا على ذلـــك ال�سجل اأو الت�قيع 

مبقت�سى مهنته اأو وظيفته«.

    لكننا نرى اأن االأمر يزداد �س�ءًا وخط�رة، للحك�مات 

االإلكرتونيـــة، ويهدد م�ستقبلها، ويفقدها الثقة التي تعترب 

ركنـــًا اأ�سا�سيـــًا بهـــا، اإذا مت انتهـــاك �سريـــة وخ�س��سية 

البيانات اخلا�ســـة بها، مما يجعلنـــا التفكري قبل حترير 

اأية قرارات اأو خطابات ر�سمية �سرية تخ�فًا من ت�سريبها 

ووق�عها باأيدي االآخرين. 

وعلـــى ذلـــك اأرى اأن يتدخل الت�سريـــع العماين وبذات 

�سرعـــة التطـــ�ر التكن�ل�جـــي يف تقنـــني مـــا مل يت�سمنـــه 

قانـــ�ن اجلزاء العماين وقان�ن املعامـــلت االإلكرتونية اأو 

اأي قانـــ�ن اأخـــر، بتقنني  م�اد تعاقب مـــن ت�س�ل له نف�سه 

اإف�ســـاء االإ�ســـرار  اأو انتهـــاك خ�س��سية الغـــري بت�س�يره 

واإر�سالهـــا للآخريـــن اأو ت�س�يـــر االأحـــداث واحلـــ�ادث 

واإعـــادة اإر�سالهـــا، اأو ت�س�يـــر نف�ســـه باأو�ســـاع م�سيئة ال 

تليـــق به وبالعادات والتقليـــد العمانية، اأو الت�سريح عمدًا 

مبعطيـــات اأو بيانـــات خاطئة وخا�سة �ســـادرة عن جهات 

حك�ميـــة اأو ن�سبتهـــا لهـــا، اأو انتهاك �سريـــة وخ�س��سية 

القـــرارات واخلطابـــات واملرا�ســـلت الر�سميـــة، الأن كل 

هـــذه التعاملت تتم ب�ا�سطة احلا�ســـب االآيل اأو ب�ا�سطة 

اأ�سخا�س خمت�سني ب�ظائفهم، وبالتايل ميكن الأ�سخا�س 

معنيني فقـــط باالإطلع عليها، ما عدا غـــري ه�ؤالء فاإنهم 

يعتربون مرتكبني جرمًا ب�ساأن ذلك.
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الدكتور/حميد بن نا�صر احلجري

وزارة االأوقاف وال�س�ؤون الدينية

وال�صعوب  االأمم  جمتمعات  �صائر  االأزم��ات  ظاهرة  رافقت 

اأمعنا  ولو  انحدارها،  اأو  وارتقاءها  ن�صوءها  مراحل  جميع  يف 

النظر يف ثنايا االأحداث التاريخية الكربى لوجدنا اأن االأزمة 

ال�صعوب،  حياة  يف  املهمة  املراحل  تتو�صط  الع�صور  مر  على 

االأذهان  اأزمة حترك  فبني كل مرحلة ومرحلة جديدة ثمة 

وتروي  جديدة.  مرحلة  اإىل  االإبداع  وحتفز  ال�صراع  وت�صعل 

من  يقارب  ما  3600ق.م  منذ  �صهد  العامل  اأن  التاريخ  كتب 

نهاية  ومنذ  350حربًا  نحو  1815م  عام  ومنذ  13600حربًا، 

احلرب العاملية الثانية ما يزيد عن100حرب؛ حيث ق�صت على 

اأرواح ما يقارب بليون ن�صمة، ومهما تكن هذه االأرقام تقريبية 

ولكنها تنبئ عن واقع مرير مرت به احلياة الب�صرية. 

�صرعان  و�صحاياها،  للحروب  املذهلة  االأرقام  هذه  اأن  بيد 

ما تنزوي يف توا�صع اأمام االحتماالت املروعة لكارثة الفناء 

النووي، حيث ال جمال الإح�صاء عدد �صحاياها.

إدارة األزمات االجتماعية
فن
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التنمية املجتمعية ال�ساملة وامل�ستدامة، ومما ال �سك منه 

اأنها بحاجة ما�سة اإىل التغيري من اأجل التط�ير وهذا لن 

يحدث بني ع�سية اأو �سحاها؛ واإمنا ي�ستغرق وقتًا كافيًا..

الإدارة  االأمثل  ما ه� احلل  نف�سه:  الذي يطرح  والت�ساوؤل 

االأزمة االجتماعية ؟

اإن اأهم ما مييز البحث العلمي الت�ساوؤل املنطلق من 

على  معتمدًا  الباحث  يتح�س�سها  والتي  واأهميتها  م�سكلته 

اأما نحن فن�ستميحكم عذرًا لتحليلنا  منهج علمي دقيق، 

هذا الذي يعتمد على اأفكار افرتا�سية علنا جند اأنف�سنا 

ملحاكاتة  جديدة  اآفاقا  لنا  تفتح  جدلية  نقا�سات  اأمــام 

االأفكار  هذه  من  بالعديد  ناأخذ  اأن  لزامًا  وبات  ال�اقع؛ 

االفرتا�سية ملحاولة االإجابة عليها من ال�اقع. 

مفهوم اإدارة االأزمات يف العامل االجتماعي:

يعاين مفه�م االأزمة من تداخل العديد من املفاهيم 

املرتبطة به كامل�سكلة وال�سراع واحلادث والكارثة، فاإذا 

النظام  على  ماديًا  ي�ؤثر  الذي  اخللل  ميثل  احلادث  كان 

الهيكل  يعر�س  ما  حدٍث  عن  يعربرِّ  ال�سراع  فاإن  باأكمله 

اإىل  به  ت�سل  بدرجة  ولكن  واال�سطراب؛  للخلل  املعن�ي 

بينما  عليها،  يق�م  التي  االأ�سا�سية  االفرتا�سات  حتدي 

على  مــاديــًا  تــاأثــريًا  ي�ؤثر  خلل  عن  عبارة   Crisis االأزمـــة 

يق�م  التي  الرئي�سة  االفــرتا�ــســات  ويهدد  كليًا  النظام 

اأ�ــســد خــطــ�رة مــن احلــدث  ــاأن االأزمـــة  ب عليها،  ويظهر 

واحلادث وال�سراع.

ويق�سد باالأزمة االجتماعية ت�قف االأحداث املنظمة 

مما  والعرف،  والتقاليد  العادات  وا�سطراب  واملت�قعة 

عادات  وتك�ين  الت�ازن  الإعــادة  ال�سريع  التغيري  ي�ستلزم 

اأكـــرث مــلئــمــة«) عـــلـــيـــ�ه،1997( كــمــا ُيق�سد  جــديــدة 

مراحل  مــن  متقدمة  مرحلة  اأنــهــا  االأزمــــة:  مب�سطلح 

ال�سراع) العماري،1993(.

ـــر خــارجــيــة الـــ�اليـــات املــتــحــدة االأ�ــســبــق  ويــعــرب وزي

ل��س�ل  عــر�ــس   « بــاأنــهــا:  االأزمــــة  عــن  كي�سنجر  هــري 

االنفجار،  على  مبا�سرة  ال�سابقة  املرحلة  اإىل  ما  م�سكلة 

تفاقم  قــبــل  بــحــلــهــا  ـــادرة  ـــب امل �ـــســـرورة  يقت�سي  ممـــا 

ع�اقبها«)ال�سحيان،2001(.

وم�سطلح اإدارة االأزمات)Crisis  Managemant( ن�ساأ 

للإ�سارة  وذلك  ب�سكل جنيني،  العامة  االإدارة  اأح�ساء  يف 

والظروف  املفاجئة  الك�ارث  الدولة يف م�اجهة  دور  اإىل 

الــطــارئــة كــاحلــروب والـــغـــارات والــــزالزل واالأعــا�ــســري 

واحلرائق..الخ )علي�ه،1997(. 

عن  الــ�طــن  �سحيفة  واأوردت 

احلد  ح�ل  الدولية  الندوة  فعاليات 

التي  الطبيعية  الك�ارث  خماطر  من 

قاب��س  ال�سلطان  بجامعة  ُعــقــدت 

ما  �سجلت  العلمية  االإح�ساءات  باأن 

يقارب4130 حدث كارثي ح�ل العامل 

وت�سري  طبيعية،  خمــاطــر  عــن  ــاجت  ن

من  اأكــرث  اأن  اإىل  الدولية  التقارير 

226ملي�ن �سخ�س يتاأثرون بالك�ارث 

�سن�يًا، واأنه خلل اأربعني �سنة م�ست 

نتج اأكرث من ثلثة مليني وثلثمائة 

األف وفاة منها اأكرث من680 األف وفاة 

حدثت ب�سبب الزالزل فقط يف الفرتة 

و2010م  الـــعـــامـــني2000م  بــني  مــا 

الي�ني�سك�  منظمة  م�سادر  وبح�سب 

و هذه اخل�سائر من املمكن تقلي�سها 

احلد  بق�سايا  االهــتــمــام  خــلل  مــن 

)�سحيفة  الطبيعية  الــكــ�ارث  مــن 

ال�طن،2013(. 

اإن حتقيق االأمن للب�سر والك�كب 

اأمر �سروري لبقاء اجلميع، فاالنفجار 

واأ�سلحة  البيئة  وق�سايا  االإ�ــســكــاين 

واالإرهـــاب  والفقر  ال�سامل  الــدمــار 

مما  والتاأثري.  االنت�سار  عاملية  مهددات  كلها  واجلرمية، 

وهنا  احلقيقية،  الف��سى  من  اأعتاب ع�سر  على  ي�سعنا 

اإدارة  اأ�سل�ب  اإىل  اللج�ء  اإىل  وبــاإحلــاح  احلاجة  تظهر 

Crisis   Management)العماري،1993(.  االأزمــــات 

احلــاالت  يف  ــدويل  ال املجتمع  تدخل  مقب�اًل  اأ�سبح  فقد 

الدولة،  داخــل  للخطر  النا�س  اأمــن  فيها  يتعر�س  التي 

الدولة  اأمــن  على  الرتكيز  مــن  االأمـــن  مفه�م  وانــتــقــال 

والك�كب  والعامل  الب�سر  اأمــن  اإىل  التقليدي  الع�سكري 

اإدارة  الــ�اردة يف تقرير جلنة  املبادئ  من خلل تر�سيخ 

عامل  يف  االأمــن  الإقامة  يف1995م  العاملي  املجتمع  �س�ؤون 

الغد)البداينة2004(.  

االأمر الذي يرفع م�ست�ى الت�قعات ب�سرورة اأن تلعب 

احلك�مات دورًا كبريًا يف اإيجاد حٍل ملئٍم الإدارة االأزمات 

ومن اأهمها االأزمات االجتماعية ـ �س�اء كانت املفاجئة اأو 

تط�ير  خلل  من  املطل�بة  بال�سرعة  بحدوثهاـ  امل�ست�سعر 

بنية املجتمع وتثمني املنظ�مة االأخلقية الداعمة ملفاهيم 

اإىل  الــ��ــســ�ل  �سبيل  يف  امل�س�ؤوليات  وحتــمــل  االإ�ــســلح 
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التغلب  بكيفية  ُتعنى  االأزمات  اإدارة  اإن  الق�ل  وميكن 

على امل�اقف الطارئة  باالأدوات العلمية واالإدارية املختلفة 

وجتنيب �سلبياتها واال�ستفادة من اإيجابياتها..فعلم اإدارة 

االأزمات ه� علم اإدارة الت�ازنات ور�سد حركة واجتاهات 

يف  اآثارها  وبحث  املختلفة  املتغريات  مع  والتكيف  الق�ة، 

ال�قائية  الثقافة  ت�ا�سل  اإن غياب  ويقال  كافة املجاالت، 

ال�ساملة اأزمة ونك�سة التنمية املت�ا�سلة م�سيبة. 

االأزمة بني التحدي ال�صيا�صي والتحدي االإداري:

على  االأزمـــة  تفر�سها  التي  االأ�سا�سية  التحديات  ان 

التك�ين امل�ؤ�س�سي املعا�سر تت�سل بجانبني؛ اأولهما: �سيا�سي؛ 

وما  الفجائي  وت�ساعدها  االأزمــة  ظاهرة  طبيعة  من  ينبع 

وحجمها  بحدوثها  التنب�ؤ  يف  �سع�بة  مــن  بــذلــك  يت�سل 

اإذ  اإداري؛  فه�  الثاين  التحدي  واأمــا  التدمريية،  واأبعادها 

ي�سعب نه��س م�ؤ�س�سة واحدة بكل الن�ساطات املت�سلة بدرء 

اأو تخفيف حدة االأخطار التدمريية املت�سلة باأية اأزمة.

الق�سايا  من  العديد  هناك  ال�سيا�سي:  التحدي  اأ( 

لعلم  حتــديــًا  متثل  والــتــي  ــاالأزمــة  ب املت�سلة  املجتمعية 

ال�سيا�سة العامة، ومنها دور احلك�مة يف اإدارة االأزمات، 

واالإعداد والتح�سري ملجابهتها، والت�سريعات الق�مية لدرء 

اأو التخفيف من حدتها، وتقدمي الع�ن للمت�سررين منها 

معرفة  وتنمية  الإدارتها،  والدرا�سات  االأبحاث  وت�سجيع 

الراأي العام مبخاطرها وكيفية التقليل من اآثارها.

االأزمة تق�م  اإدارة  اإن خا�سية  االإداري:  التحدي  ب( 

متعددة  حك�مية  اإدارات  بني  وحادثة  متخللة  اأنها  على 

ومن  التنظيمات،  مــن  وجمــمــ�عــة  خمتلفة  وقــطــاعــات 

الطبيعي اأن ينتج من كل هذا التداخل والنماذج ت�سابك 

امل�ست�ى  على  التنظيمية  العلقات  يف  مركب  وتك�ين 

االإداري  التحدي  اأو  االإ�سكالية  تربز  هنا  ومن  الراأ�سي، 

يق�سي  اأمــر  وهــ�  االأزمـــة  اإدارة  طبيعة  ت�ست�جبه  الــذي 

اختلفًا  يختلف  االأزمة  الإدارة  تنظيميًا  ن�سقًا  بال�سرورة 

العادية  الظروف  يف  امل�ؤ�س�سية  االإدارة  �سمات  عن  بينًا 

امل�ستقرة)علي�ه،1997(.

»ال  بق�لِه:  االأمــر  ذلك  �سيكيت�َس  َجــريي  خل�س  وقد 

االأزمــات«.  م�اقف  اإال يف  اختبارًا جيدًا  اإدارة  اأي  تخترب 

واملعروف باأن )امل�اقف تبني معادن الرجال(. 

اأنواع االأزمات والكوارث:

حتتاج  التي  والــكــ�ارث  االأزمـــات  من  العديد  هناك 

كاحلرائق  البيئية)  ومنها  مل�اجهتها،  و�سع اخلطط  اإىل 

الطبيعية والفي�سانات وال�سي�ل، ومن اأمثلتها غرق عدد من 

القرى ال�س�دانية من جراء في�سانات النيل، والع�ا�سف 

تعر�ست  اللذين  و«فيت«  »ج�ن�«  كاإع�ساري  واالأعا�سري 

لهما ال�سلطنة يف ال�سن�ات القليلة املا�سية(. وال�سناعية 

التي  االنفجارات  ومثلها  )كاالإنفجارات  والتكن�ل�جية 

حدثت يف اإحدى التجمعات االأمريكية مبحافظة الريا�س 

بال�سع�دية،وال�سيا�سية واالقت�سادية)اأزمة �سقف الدي�ن 

االأمريكية يف الفرتة احلالية( واالجتماعية )كالهجمات 

االإرهابية واالإجرامية، واملظاهرات وال�سغب والتخريب يف 

واالإ�سرابات  واالعت�سامات  العربي،  الربيع  بلدان  بع�س 

العمالية والطلبية ومنها ا�سطرابات جماهريية و�سدام 

اأثناء  اأجهزة االأمن ل�فاة طالب بجامعة االإ�سكندرية  مع 

ا�سرتاكه يف اإحدى امل�سريات املنددة بالهيمنة االأمريكية 

والرباكني  )كالزالزل  واجلي�ل�جية  مب�سر(.  عام2002 

وتاآكل الرتبة واالنهيارات االأر�سية( وال�سحية )كاالأوبئة 

واأزمــــات  املــحــا�ــســيــل(.  و�ــســ�ء  واحلــيــ�انــيــة،  الب�سرية 

اأو  والــطــائــرات  املــطــارات  على  كالهج�م  املــ�ا�ــســلت) 

الهج�م بالطائرات كاأحداث11�سبتمرب2001م، وت�سادم 

الهج�م  اأو  البحري  والت�سادم  واحرتاقها،  القطارات 

الــ�ــســيــارات(،  على  والــهــجــ�م  البحرية،  املن�ساآت  على 

واخللل يف العلقات الدولية )كالهج�م امل�سلح يف حرب 

اخلليج »االأوىل« و«الثانية«(، والهج�م الن�وي اأو الت�سرب 

الن�وي)مفاعل ت�سرين�بل(، والهج�م الكيماوي اأو ت�سرب 

واأزمــات  الهند(  يف  الــغــازات  ال�سامة)م�سنع  الــغــازات 

وم�سادر  الــكــهــربــاء،  والطاقة)كم�سادر  االإمـــــدادات 

واالإمـــدادات  والل�سلكية،  ال�سلكية  واالت�ساالت  املياه، 

املتفجرة،  اخلطرة)كامل�اد  املــ�اد  واأزمـــات  البرتولية( 

وامل�اد  لل�ستعال،  القابلة  واملــ�اد  والغازات،  وال�سم�م، 

املل�ثة  الكيماوية  وامل�اد  والقمامة  الن�وي،  االإ�سعاع  ذات 

)الره�ان،2006(.

ومن هذه االأزمات ما يحدث ب�سكل مفاجئ كالزالزل 

ومنها ما ه� م�ست�سعر حدوثه وت�قيته كاالأن�اء املناخية، 

وال�سي�ل، ومنها متط�ر وم�ستمر على فرتات زمنية ط�يلة 

كاجلفاف والت�سحر.

اأ�صهر اأزمة اإدارية:

تعد ق�سة رحلُة �سيكلت�ن اإىل القارة القطبية اجلن�بية 

االأزمــات يف  اإدارة  اأ�سهر ق�س�س  واحدة من  عام 1914م 

اأبحر ب�سفينته مت�جهًا نح� القارة القطبية  التاريخ، حيث 



55نوفمرب 2013م - العدد 136

على اأمل اأن يتمكن من عب�ر القارة �سريًا على االأقدام، اإال 

االأزمة  فحدثت  الرب،  اإىل  ال��س�ل  من  قط  يتمكن  مل  اأنه 

على  وطاقمه  ه�  وبقي  بالثلج،  �سفينته  علقت  حني  االأوىل 

هذا احلال لعدة �سه�ر، ثم حدثت االأزمة الثانية حني غرقت 

ال�سفينة تاركَه �سيكلت�ن وطاقمه املك�ن من 27 فردًا على 

بعد 1200 ميل من احل�سارة على جليد طاف ُعلى �سطح 

املاء وال ي�جد معهم �س�ى قدر �سئيل جدًا من االإمدادات. 

جزيرة  اإىل  بهم  واللج�ء  طاقمه  اإنقاذ  من  متكن  اأنــه  اإال 

قريبة با�ستخدام ق�ارب النجاة، وعلى هذه اجلزيرة قرر 

�سيكلت�ن تق�سيم طاقمه، حيث ترك عددًا من اأفراد الطاقم 

تاركًا لهم قدرًا حمدودًا من االإمدادات وت�جه بباقي اأفراد 

الطاقم على اأحد ق�ارب النجاة اإىل حمطة ل�سيد احليتان 

�ُسيكلت�ن  ومتكن  ج�رجيا،  �ساوث  يف  ميل   800 بعد  على 

بالفعل من اإنقاذ طاقمه ومل يفقد اأيًا من اأفراد طاقمه على 

الرغم من كافة ال�سعاب التي واجهته والتي مثلت حتديًا 

رئي�سًا الحتماالت جناته ه� ذاته.

ويقدم كل من )مارج�ت م�ريل و�ستيفاين كاباريل( 

يف  �سيكيلت�ن  جتــربــة  مــن  امل�ستفادة  لــلــدرو�ــس  حتليًل 

كتابهما: »طريق �سيكيلت�ن: درو�س القيادة من م�ستك�سف 

القارة القطبية اجلن�بية العظيم«، اإن �سيكيلت�ن مل يقرر 

جعلهم  ولكن  به،  القيام  عليهم  يتعني  الذي  ما  لطاقمه 

جميعًا اأطرافًا يف عملية اتخاذ القرار وظل معنيًا ب�سكل 

�سخ�سي بكافة معطيات االأزمة، فكانت لديه قناعة باأنهم 

ه�  وكان  جماعي،  ب�سكل  االأمــر  ذلك  اإجنــاز  ي�ستطيع�ن 

باأ�سياء  للقيام  اأفراد طاقمه  من  فرد  لكل  اإلهام  م�سدر 

راأوا اأنها لي�ست ممكنة وعلى الرغم من �سع�بة اأن ي�اجه 

يظل  امل�قف،  ذلــك  مثل  للغاية  ع�سيبًا  م�قفًا  فــرد  اأي 

النم�ذج الذي قدمه �سيكيلت�ن مثااًل يحتذى يف م�اجهة 

حلظات التحدي التي متثلها االأزمات التي قد تطراأ على 

طريق حتقيقك جمدك ال�سخ�سي.

املتطلبات االإدارية للتعامل مع االأزمات: 

اأمنــاط  باختلف  ـــات  االأزم اإدارة  اأ�ساليب  تختلف 

االأزمة وع�امل حدوثها ودرجة التنب�ؤ بها.. ولعل القارئ 

يف  امل��س�ع  بداية  املطروح  ال�س�ؤال  اإجابة  يجد  العزيز 

مق�مات االإدارة الفاعلة للأزمات، وهي كما يلي:

1( تب�صيط االإجراءات:

حتتاج االأزمة اإىل التدخل ال�سريع واحلا�سم وال�سليم 

وال�سحيح اأي�سًا، وال تخ�سع معاجلتها لنف�س االإجراءات 

اإذ  املختلفة..  امل�سكلت  معاجلة  يف  عليها  املن�س��س 

ي�ستدعي ال��سع تب�سيط االإجراءات والتلقائية يف التعامل 

مع احلدث االأزم�ي ومعاجلته ب�سرعة وب�سكل �سليم.

التعقيدات  ويعترب تب�سيط االإجراءات والتخفيف من 

يف  االإ�سراع  اأن  كما  الفاعلة،  احلل�ل  اأهــم  من  االإداريــة 

االأجهزة  جه�د  تكاثف  يتطلب  والتط�ير  االإ�سلح  وترية 

واملعقدة يف  التقليدية  االأ�ساليب  واالبتعاد عن  احلك�مية 

يف  احلديثة  التكن�ل�جيا  باإدخال  وميكن  االأعمال  اجناز 

تنفيذ االأجراءات االإدارية.

�سرورة  اأ�سبحت  االإجــراءات  تب�سيط  اإىل  فاحلاجة 

اخلــطــ�ات  يف  والتعقيد  اخلــلــل  مــظــاهــر  ــــة  الإزال ملحة 

االأزمات،التي  اإدارة  اإ�سرتاتيجية  بها  متر  التي  واملراحل 

والعمل  االإجراءات وحتليلها  تعتمد على درا�سة  اأن  يجب 

على ت�سهيلها واخت�ساراها يف ال�قت واجلهد والنفقة. 

2( اإخ�صاع التعامل مع االأزمة للمنهجية العلمية:

من اخلطاأ التعامل مع االأزمة يف اإطار من الع�س�ائية 

اأن  يجب  بل  الفعل،  ورد  الفعل  ب�سيا�سة  اأو  واالرجتالية 

يخ�سع التعامل مع االأزمة للمنهج االإداري ال�سليم لتاأكيد 

ع�امل النجاح وحماية كيان االإدارة من اأي تط�رات غري 

حم�س�بة ي�سعب احتمال �سغطها، ويق�م املنهج االإداري 

والتنظيم،  هي)التخطيط،  اأ�سا�سية  وظائف  اأربــع  على 

والب�سرية«  »املــاديــة  للإمكانيات  ال�سحيح  والت�جيه 

واحت�اءها(  االأحداث  على  لل�سيطرة  امل�ستمرة  واملتابعة 

اليابان  تتغلب  املثال  �سبيل  وعلى  )اخل�سريي،2002(، 

ــزالزل مبا  ال وهــي  الطبيعية  الــكــ�ارث  ــ�اع  اأن اأق�سى  على 

يثبت فعالية واأهمية اإدارة االأزمات والك�ارث بينما العامل 

العربي ما زال يعاين من ال�سي�ل وهي لي�ست اأخطر من 

الزالزل مبا يظهر عمق الفج�ة العلمية بيننا وبني الدول 

املتقدمة يف التخطيط العلمي واإخ�ساع االأزمات للمنهجية 

العلمية.

3(تقدير املوقف وحتديد االأولويات:

 ويتحقق ذلك بالتحليل الكامل لع�امل حدوث االأزمة 

ال�سانعة،  للق�ى  وال�سامل  الدقيق  والتحديد  وتط�رها، 

الــقــدرات  تقدير  ثــم  فيها،  واملـــ�ؤثـــرة  لــهــا،  واملــ�ــســاعــدة 

واالإمكانات املتاحة لدى اجلهة امل�سئ�لة عن اإدارة االأزمة، 

وذلك من خلل جمع املعل�مات الدقيقة عن اأبعاد االأزمة، 

ال�سيطرة  واإمكانية  االأحــداث  تط�ر  باحتماالت  والتنب�ؤ 

عليها. وو�سع اخلطط والبدائل وفق تقدير امل�قف احلايل 
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دراسات وبحوث

ترتيبها يف �س�ء  يتم  االأزمة، بحيث  وامل�ستقبلي الأحداث 

االأول�يات املحددة وفق معايري معينة )اأب� �سامة،1995(.

4( الوفرة واحل�صور الدائم:

االحتياطية  والــ�فــرة  اال�ستعداد  اإىل  االأزمــة  حتتاج 

يف  �س�اء  والعجز  الق�س�ر  ملقاومة  واملنا�سبة  الكافية 

احلركة اأو عند مقاومتها اأو التعامل معها) علي�ه،1997(. 

كما يجب الت�اجد املت�ا�سل والدائم ـال�سري واملعلن ـفي 

م�قع االأحدث. 

5( تفوي�س ال�صلطة:

يف  الــنــابــ�ــس  العملية  قــلــب  ال�سلطة  تــفــ�يــ�ــس  يــعــد 

تف�ي�س  فان  ثم  ومن  االأزمــات،  رمزية  الدم�ية  الــدورة 

االأزمة)  اإدارة  باعتباره حم�ر عملية  اإليه  ينظر  ال�سلطة 

علي�ه،1997(.

وقد تعددت تعريفات تف�ي�س ال�سلطة بتعدد اجتاهات 

اإىل  خللها  من  نظروا  التي  الزوايا  وبتعدد  الباحثني، 

تعهد  »باأن  ال�سلطة  بتف�ي�س  يق�سد  حيث  املفه�م،  هذا 

واجــب  الإمتـــام  اآخــر  �سخ�س  اإىل  وال�سلطة  بامل�س�ؤولية 

ال�قت  ويف  اإ�سرافك،  حتت  عليه  ومتفق  ب��س�ح،  حمدد 

ذاته حتتفظ بامل�س�ؤولية الكلية لنجاح العمل كامًل«. كما 

عّرف تف�ي�س ال�سلطة بـ  »اأن يعهد القائد االإداري ببع�س 

العاملني  الأحد  القان�ن  من  ا�ستمدها  التي  اخت�سا�ساته 

اأن  ذلك  على  وينبني  املتتالية،  االإداريــة  امل�ست�يات  من 

يك�ن ملن فّ��س اإليه االخت�سا�س اأن ي�سدر قرارات فيما 

فّ��س فيه دون حاجة الرج�ع اإىل القائد«. 

االإداريــة  العملية  يف  ال�سلطة  تف�ي�س  اأهمية  وتتجلى 

من خلل ارتباطه بالهيكل التنظيمي الذي ي�ؤثر بدرجة 

مبا�سرة يف قدرة االإدارة على حتقيق اأهدافها املر�س�مة، 

حيث يفيد رواد الفكر االإداري اأّن الهيكل التنظيمي ما كان 

ليظهر ل�ال عملية التف�ي�س، الأن ال�سلطة مبجملها كانت 

يف يد �سخ�س واحد ه� الرئي�س االأعلى، وعندما كان ال 

ي�ستطيع اأن ميار�س كل االخت�سا�سات وحده، قام بتف�ي�س 

جزء منها للم�ست�ى الذي يليه، وقام هذا امل�ست�ى بذات 

الفعل مع امل�ست�ى الذي يليه وهكذا)احلجري،2005(.

يف  فتظهر  االأزمـــات  اإدارة  يف  التف�ي�س  اأهمية  اأمــا 

اإتاحته لفرق العمل م�اجهة االأزمة ولقائده حرية احلركة 

الذي  االزمــ�ي  امل�قف  عليه  ميليه  ملا  وفقًا  والت�سرف، 

�سكل  يف  يعطي  ال�سلطة  تف�ي�س  واأن  خا�سة  ي�اجهه، 

تف�ي�س عام اأو ت�سريح عام بالت�سرف)علي�ه،1997(. 

مع  علي������ها  واالإبق���اء  االت�ص�����ال  قن���������وات  فتح   )6

الطرف االآخر:

الطرف  مع  عليها  واالإبقاء  االت�سال  قن�ات  فتح  اإن 

ما  ــريًا  وكــث ــهــدف،  ال هــذا  حتقيق  على  ي�ساعد  االآخـــر 

على  للح�س�ل  ــاأداة  ك املفت�ح،  الباب  �سيا�سة  ت�ستخدم 

املعل�مات واالإبقاء على �سلمة قن�ات االت�سال. 

7( اإن�صاء فرق عمل ومركز ف�س النزاعات:

اأ�سهل الطرق مل�اجهة االأزمات غري املت�قعة  وه� من 

يف بيئات العمل، وتك�ن مهمتها الت��سط لف�س النزاعات 

القائمة يف منظمات االأعمال، وعقد دورات تدريبية تعمل 

على م�ساعدة امل�س�ؤولني على  حت�يل بيئة العمل اإىل مكان 

اأكرث ملءمة، يك�سب جهة العمل �سهرة التميز يف القيام  

باالأعمال احل�سنة وف�س النزاعات ووحدة ال�سف.

8( اخلطة االإعلمية وتوعية املواطنني: 

تركز العديد من اأدبيات اإدارة االأزمات على احلاجة 

اإىل اإدارة التعامل مع و�سائل االإعلم يف اأوقات االأزمات 

االإعلم  و�سائل  فيه  الذي متثل  ال�قت  ففي  ب�سكل جيد، 

الإيجاد  و�سيلة  فاإنها  العامة،  مع  للت�ا�سل  رئي�سية  اأداة 

الثقة وال�سع�ر باالأمان.

اإدارة  مق�مات  اأهـــم  مــن  االإعــلمــيــة  اخلــطــة  وتــعــد 

قبل  اإعلمية  �سيا�سة  وج�د  حتتم  وال�سرورة  االأزمــات، 

على  اإعلمية  حملة  يتطلب  كما  االأزمـــة.  وبعد  واأثــنــاء 

كافة امل�ست�يات ت�ستخدم كافة و�سائل واأ�ساليب االت�سال 

امل�ستخدمة  االإجــــراءات  ت��سيح  اأجــل  من  اجلماهريي 

امل�اطن�ن  ينتظر  التي  وامل�ساعدة  االأزمـــة  م�اجهة  يف 

تقدميها)ال�سعلن،2002(.

يجب  التي  املهمة  احلقائق  من  عــددًا  هناك  وختامًا 

وعلى  اجتماعية؛  اأزمــة  اأي  اإدارة  عند  عليها  الرتكيز 

يف  باالإ�سلح  املنادية  اأزمات)االإ�سرابات  املثال  �سبيل 

بع�س الدول العربية( احلقيقة االأوىل: ينبغي النظر اإىل 

اإطار  ويف  اجتماعية  كاأزمة  وت�سخي�سها  االإ�سراب  اأزمة 

علقتها باالأن�ساق االجتماعية االأخرى ذات ال�سلة، واأن 

حتدث  والتي  امل�ساحبة،  للأزمات  ال�ساملة  االإدارة  تتم 

التداخل  يت�سبب  فقد  االأخــرى؛  االجتماعية  االأن�ساق  يف 

والت�سابك بني االأن�ساق اإىل حدوث اأزمة مركبة ذات اأبعاد 

اإدارة  وراء  يقف  الثانية:  واحلقيقة  متعددة.  وج�انب 

القادة  وهــ�ؤالء  قادة مميزون،  العمل  بيئات  االأزمــات يف 

يخلق�ن ثقافة عمل مع مروؤو�سيهم ليبين�ا لهم امل�سكلت، 

التي  التخ�يف  ثقافة  عن  متامًا  تختلف  الثقافة  وهــذه 

اأو  باالإخفاقات  الروؤ�ساء  م�اجهة  امل�ظف�ن  فيها  يخ�سى 

لقرار  ال�سلبي  االأثر  بيان  اأو  الأرائهم  راأيًا خمالفًا  يبدون 
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للتغلب  اإىل حل�ل  ال��س�ل  ول� كانت مرة، لهدف  �سماع احلقيقة  ويرغب�ن  امل�سكلت  ي�اجه�ن  املجيدون  فالقادة  معني. 

عليها واإيجاد بيئة عمل حمفزة للأداء وحتقيق الر�سا الداخلي واخلارجي. 

املراجع:

البداينة، ذياب )2004( »االأمن ال�طني يف ع�سر الع�ملة«، . 1

املكتبة ال�طنية، عمان، االأردن.

ال�سلطة . 2 تف�ي�س  »اأثــر  نا�سر)2005(  بن  حميد  احلجري، 

ر�سالة  عــمــان«،  ب�سلطنة  االإداريـــــة  الــقــيــادات  اأداء  على 

ماج�ستري، غري من�س�رة، جامعة م�ؤتة، االأردن.

»درا�سات تطبيقية يف . 3 اأحمد)2005(  الدين  ح�ا�س، جمال 

حاالت اإدارة االأزمات والك�ارث«، اأب� املجد للطباعة، الهرم، 

م�سر.

منهج . 4 االأزمــات:  اإدارة  اأحمد)2003(«  حم�سن  اخل�سريي، 

االقت�ساد  م�ست�ى  على  االأزمـــات  حلــل  اإداري  اقت�سادي 

مدب�يل،  مكتبة  القاهرة،   ،« االقت�سادية  وال�حدة  الق�مي 

ط2.

مل�اجهة . 5 »التخطيط  حـــافـــظ)2006(  حممد  الـــرهـــ�ان، 

االأزمات والك�ارث ومكافحة االإرهاب، هل للن�سر والت�زيع، 

اجليزة، م�سر، ط1.

6 . – االأ�س�س  االأزمــات:  اأحــمــد)2002(«اإدارة  فهد  ال�سعلن، 

املراحل – االآليات«، الريا�س، اأكادميية نايف العربية للعل�م 

االأمنية.

االأزمات . 7 »اإدارة  اإبراهيم)2001(  الرحمن  ال�سحيان، عبد 

واملفاو�سات«، املدينة املن�رة، دار املاآثر.

مطابع . 8 والك�ارث«  االأزمــات  »اإدارة  ال�سيد)1997(  علي�ه، 

�سجل العرب، القاهرة، م�سر.

عامل . 9 االأزمات يف  »اإدارة  ر�سدي )1993(  عبا�س  العماري، 

متغري«، م�ؤ�س�سة االأهرام، القاهرة، م�سر، ط1.

الدولية . 10 الندوة  فعاليات  ي�مية)2013(  �سحيفة  ال�طن، 

ح�ل احلد من خماطر الك�ارث الطبيعية املنعقدة بجامعة 

ال�سلطان قاب��س، العدد)1103( ، ال�سنة)43(.

اإذ ت�ؤدي �سيا�سة التخ�يف اأو ال�سمت التنظيمي اإىل منع انت�سار 

مما  امل�ظفني؛  لــدى  املحتملة  وامل�سكلت  الق�سايا  حــ�ل  املعرفة 

التحدث ح�ل  باأنه من غري احلكمة  بينهم  ال�سع�ر اجلماعي  ي�لد 

كفاءة  وعــدم  القرار،  �سنع  اإجــراءات  ومنها  التنظيمية،  امل�ساكل 

الكفاءة  العدالة يف منح احل�افز وغريها، وعدم  املديرين، وعدم 

اجلماعي  ال�سع�ر  هــذا  يت�ساعد  وقــد  التنظيمي،  االأداء  و�سعف 

لي�سل اإىل مرحلة االإعت�سامات ثم االإ�سراب عن العمل. واحلقيقة 

للكيان  دافعًا  يك�ن  اأن  يجب  االإ�سراب  اأزمــة  انح�سار  اأن  الثالثة: 

التكيف،  الإعادة  ولي�س  البناء  الإعادة  فيه  حدثت  الذي  االجتماعي 

فالتكيف ي�سبح اأمرًا مرف��سًا وغري مقب�ل؛ الأنه �سيبقي على اآثار 

اأ�سا�سًا  فيت�سل  البناء  اإعــادة  اأمــا  انح�سارها،  بعد  االأزمــة  ونتائج 

واأدائه  الكيان  فاعلية  ا�ستعادة  ثم  ومن  والنتائج  االآثار  بعلج هذه 

الن�ع  هذا  ونتائج  اأ�سباب  مع  التعامل  يف  خربة  اأو  مناعة  واإك�سابه 

من االأزمات)اخل�سريي،2003(. اأما احلقيقة الرابعة: عندما يتم 

يف  وخ�س��سًا  الذاتي  التدمري  بطريقة  االجتماعية   االأزمة  جتاوز 

بيئات العمل اأو با�ستخدام اأ�سل�ب الق�ة اأو ال�سلطة اأو كلهما معًا؛ 

�سح  اإن  ـ  اجلمر  يغطي  الذي  الرماد  مبثابة   يك�ن  اأن  املت�قع  من 

التعبريـ اإذ مازال هذا احلل مل يثبت فاعليته، وما يلبث الرماد اأن 

من  �سراوة  اأ�سد  تك�ن  وقد  اأخــرى،  اأزمــة  ريح  ن�سمة  اأمــام  ينق�سع 

�سابقتها، بينما يبقى املرج� من انتهاء االأزمة االأوىل وع�دة االأح�ال 

كما كانت عليه قبل حدوث االأزمة اأمر م�سك�ك فيه اأي�سًا، ويف هذه 

الحت�اء  وا�سحة  اإ�سرتاتيجية  بدائل  اإيجاد  امل�قف  ي�سلتزم  احلالة 

االأزمات االجتماعية يف وقتها املنا�سب قبل ات�ساع اأ�سرارها والعمل 

على معاجلة اأ�سبابها ولي�س مظاهرها.  
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املقدم/عبداهلل بن حممد املحرزي

اأكادميية ال�سلطان قاب��س لعل�م ال�سرطة

اإلدارة
الحديثة للسجون 

مب��ع��ن��اه  االإدارة  م��ف��ه��وم 

ال���ق���درة على  ه���و  ال���وا����ص���ع، 

امل��ادي��ة  االإم��ك��ان��ات  ا�صتغلل 

ا�صتغلل  اأف�����ص��ل  وال��ب�����ص��ري��ة 

اأي   ، حم��ددة  اأه���داف  لتحقيق 

ه��ذه  ت��دوي��ر  ه��و  اآخ���ر  مبعنى 

منطقية  اأ�ص�س  وفق  االإمكانات 

ب��ه��دف ان��ت��اج ج��ه��د م����ادي اأو 

معنوي بق�صد حتقيق جمموعة 

من االأهداف . 



59نوفمرب 2013م - العدد 136

وملً��ا اأًن اإدارة ال�صجون م�صتقة م��ن االإدارة العامة فاإنها متلزمة معها يف املهام 

والواجبات وتختلف يف حتقيق االأهداف حيث اأًن اأهداف اإدارة ال�صجون هي :� 

• املحافظة على �سلمة النزالء . 	

• منع هروب ال�سجناء . 	

• معاملة النزالء . 	

• عدم ا�ستخدام العنف ، وامل�ساواة بني النزالء. 	

• الق�ساء على الف�ساد االإداري ـ اإن وجد ـ ، . 	

وباملجمـــ�ع جعل ال�سجن بيئة اآمنة للنزيل، ي�ســـ�د فيها ج� من التفاعل البناء بني ال�سجني 

والعاملني يف اإطار من االحرتام املتبادل . 

وهذا ال يتاأتى اإاُل ب�ج�د اإدارة واعية وفاعلة ، تعمل وفق روؤية عليا وا�سحة ، ومعايري اأدائية 

تتم �سياغتها وفق متطلبات الق�انني ال�سارية واملعايري الدولية واملثل االإن�سانية ، وهذا ما جعل 

الـــدول تتفاخر بجه�دها يف االرتقاء باإدارة ال�سج�ن لديهـــا بحيث ح�لتها من غياهب �سج�ن 

اأقـــرب ما تك�ن مرتعا للف�ساد االإداري واالنحطاط االأخلقي والبط�س واجلربوت متار�س فيها 

اأب�ســـع اجلرائم االإن�سانية واأروع املمار�ســـات اأاًل اأخلقية ، اإىل بيئات اأمن واأمان واإ�سلح لهذا 

النزيـــل واإعادتـــه اىل املجتمـــع عن�ســـرا فاعل ال ناقمـــا ، و�س�ف اأتطـــرق اإىل ذلك من خلل 

االآتي:-

اأوال : مرتك��زات اإدارة ال�صج��ون : ترتكـــز اإدارة ال�سجـــ�ن علـــى القيـــم االإن�سانيـــة والق�انني 

واالأنظمـــة ، فالقيـــم االإن�سانية �سرورة حتميـــة اأقرتها االأديان ال�سماويـــة وُجبلت علها الطباع 

االإن�سانيـــة ال�سليمة ، وذلك باحرتام اآدمية ال�سجني اأو النزيل وت�فري ال�سروريات التي ال غنى 

للإن�ســـان عنها مثل : ال�سكن امللئـــم والطعام املنا�سب وامللب�س ومتطلبـــات النظافة  والعلج 

الخ .. 

واأمـــا املرتكز القان�ين فـــاإن جميع امل�اثيق واملعاهـــدات الدولية والق�انـــني املحلية ، ت�ؤكد 

علـــى اجلهات املعنية  ب�سرورة االلتزام مبعاملة ال�سجني مبا يحفظ له كرامته وي�فر له البيئة 

املنا�سبـــة اأثناء ق�ساء مـــدة حمك�ميته ، وتفر�س عليه جمم�عة من  ال�اجبات التي يجب عليه 

االلتزام بها خلل وج�ده يف ال�سجن .

ثانيا : القيادة االأخلقية :   

تعنـــي بـــاأن تتم كل املمار�ســـات يف ال�سجن وفق املبـــادئ واملثل االإن�سانيـــة وذلك من خلل 

االعتناء بال�سجني ، واالعتناء بالعاملني ، وخلق علقة فعالة بني العاملني وال�سجناء ، واإيجاد 

علقة جيدة بني االإدارة والعاملني . 

فالقيـــادة االأخلقية هي امل�جه ال�سليـــم الذي يق�د االإدارة والعاملني اىل حتقيق االأهداف 

بروؤية ور�سالة واحدة ، وقيم عالية واإن اختلفت االأدوار . 

ثالثا : القيم االأ�صا�صية لتحقيق االأهداف يف ال�صجن : ميكن اختزال القيم االأ�سا�سية لتحقيق 

االإدارة اأهدافها يف ال�سجن من خلل ) احرتام ال�سجني ، ال�سيطرة على ال�سجن ، واالحرتام 

املتبادل بني االأفراد(: ـ 
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علوم شرطية

  اأـ  قيم احرتام ال�سجني : حيث يتطلب من كل العاملني 

بال�سجـــن احرتام ال�سجني لذاته ك�نه اإن�سان بغ�س النظر 

عـــن اجلـــرم الذي ارتكبـــه وُع�قـــب عليه ، وعـــدم القيام 

باإيقاع عق�بات ا�سافية عليه ، الأن مرجع ت�قيع العق�بات 

الق�ســـاء ولي�س اإدارة ال�سجن اأو العاملني بال�سجن ، األلهم 

اإال اذا ارتكب خمالفة ُيعاقب عليها نظام ال�سجن ـ  ب�سرط 

ـ اأن ال تفـــ�ق العق�بة امل�قعـــة عليه من الق�ساء ، وتك�ن له  

حرية الدفاع عن نف�سه . 

ب � ال�صيطرة على ال�صجن : 

قـــد يعتقد البع�س اأن  ال�سيطرة على ال�سجن ال تتم اإال 

مـــن خلل فر�س ال�سدة والتع�سف واحلقيقة اأن ال�سيطرة 

احلقيقيـــة تتمثـــل يف اإيجاد نظـــام اإجرائي فعـــال ، ون�سر 

ثقافـــة الت�سامح ونبـــذ العنـــف واالهتمام باالأمـــن املادي 

واالأمن االإجرائي واالأمن الديناميكي : ـ 

1 � االأمن املادي : 

يتمثـــل االأمن املادي يف اهتمـــام اإدارة ال�سجن بكل ما 

من �ساأنه ت�فـــري احلماية لل�سجن ، �س�اء من الدخ�ل من 

اخلـــارج للداخـــل اأو حماولة اخلروج مـــن ال�سجن بطرق 

غري م�سروعة ، ويتج�سد ذلك يف �سلبة اجلدار وال�سياج 

اخلارجي لل�سجن ، واملباين واملن�ساآت والدوائر التلفزي�نية 

املغلقة يف ال�سجن ، والعن�سر الب�سري والكلب الب�لي�سية 

املدربة واملتطلبات من املعدات التي يحتاجها العامل�ن يف 

ال�سجن اإلخ .. 

2 � االأمن االإجرائي :

و يتمثـــل االأمـــن االإجرائـــي يف مـــا يتـــم �سياغتـــه من 

اإجـــراءات لكل مفـــردات املمار�ســـات والعمـــل الي�مي يف 

ال�سجن ، بدءًا من اإجـــراءات الدخ�ل عن طريقة الب�ابة 

الرئي�سيـــة وا�ستـــلم الن�بـــات والزيـــارات والتعامـــل مع 

ال�سجني حال و�س�له لل�سجن وخـــلل العمل الي�مي واإىل 

حني  خروجه من ال�سجن باإمتامه فرتة حمك�ميته . 

3 � االأمن الديناميكي :

وال يقـــل  االأمن الديناميكي اأهمية عن �سابقيه ، حيث 

يتمثـــل يف خلق العلقة البنـــاءة بني ال�سجنـــاء والعاملني 

بال�سجـــن ، وعـــدم النظر حتت االأقـــدام ، بحيث ي�ستطيع 

العاملـــ�ن واإدارة ال�سجن ا�ست�سعـــار املخاطر قبل وق�عها 

والت�ســـدي لها وواأدها يف مهدها ، كما اأنه ثبت من خلل 

املمار�ســـة ال�اقعيـــة اأنه كلما كانت العلقـــة بني ال�سجناء 

والعاملـــني مبنية على املهنيـــة واحلرفية كلما �ساعد ذلك 

على  ب�سط االأمن يف ال�سجن واإ�ساعته بني ال�سجناء . 

رابعا : متطلبات االإدارة االأخلقية يف ال�صجون : 

مـــن اجـــل ن�ســـر ثقافـــة االإدارة االأخلقيـــة يف كافـــة 

م�ؤ�س�ســـات الدولة على العمـــ�م ، ويف اإدارة ال�سج�ن على 

وجه اخل�س��س يجب القيام بعدة خط�ات منها : ـ 

�سياغـــة روؤية ور�سالة وا�سحتي املعامل ، حمددتني ال . 1

لب�س فيهما . 

�سياغـــة جمم�عـــة مـــن االأهـــداف القابلـــة للتطبيق . 2

والقيا�س . 

اختيـــار عنا�سر قادرة على القيـــام بالدور ، ولديهم . 3

الرغبة االأكيدة يف التط�ير والتجديد .

اإعداد خطة ا�سرتاتيجية تت�افر لها متطلبات التنفيذ . 4

معتمدة من القيادة العليا . 

 �سياغـــة معايـــري واآليـــات اأداء بنـــاء علـــى اخلطـــة . 5

اال�سرتاتيجيـــة واخلطط التنفيذيـــة  وو�سع مقايي�س 

لقيا�ـــس م�ستـــ�ى التقـــدم يف كل مرحلة مـــن مراحل 

التنفيذ . 

تدريـــب العاملـــني على تلـــك املفاهيم ، وبنـــاء ثقافة . 6

ال�سراكـــة بـــني امل�ستـــ�ى اال�سرتاتيجـــي واال�ســـرايف 

والتنفيذي. 

ت�س�يق الفكرة لدى العاملني واقناعهم بها ، حيث اأن . 7

االقتناع ي�سهل عملية اإدارة التغيري امل�ستهدف .

املراجعـــة امل�ستمـــرة ، واأخذ التغذيـــة الراجعة يف كل . 8

مرحلة تنفيذ . 

اخلامتة : ميكن القول من خلل اال�صتعرا�س ال�صابق 

اإن��ه اذا ما طبقت تل��ك املفاهيم ف�صوف يتم الو�صول اىل 

القي��ادة االأخلقي��ة التي تعتمد يف حقيقته��ا على املثل 

العلي��ا والقيم االإن�صانية يف اأداء كل مهمة عمل ، ونق�صد 

هنا التطبي��ق العملي ولي�س النظ��ري البعيد عن الواقع 

احلقيقي . 
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الرائد / اأحمد بن را�صد الكا�صبي

االإدارة العـامة للجمـــارك

تحريك الدعوى 
الجنائية في قضايا 

التهريب الجمركي

والنظم  الت�صريعات  مراجعة  اأهمية  اإن 

والتاأكد من ملءمتها لظروف ومتغريات العمل 

اجلمركي وحتقيق ال�صفافية وامل�صداقية من 

اجلمارك  بني  م�صاركة  علقة  اإقامة  خلل 

ي�صاعد  والتجارة  االأعمال  رجال  وجمتمع 

اإىل  ، ويوؤدي  التجاري  على حتقيق االلتزام 

معرفة املجتمع التجاري بحقوقه وواجباته 

وم�صئولياته، وما تقوم به جمارك ال�صلطنة 

قواعد  من  تطبيقه  يتم  ما  كل  علنية  من 

واإجراءات ونظم وت�صريعات من اجل حتقيق 

العدالة ، يعترب على قدر كبري من االأهمية، 

والنظم  االإجراءات  اإعلن  خلل  من 

اجلمركية بكل و�صائل االإعلم ياأتي اإنطلقًا 

من مبداأ ال�صفافية وامل�صداقية بني اجلمارك 

واملتعاملني معها .
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وملا الأهمية ت�عية املجتمـــع املدين مب�سم�ن االإجراءات 

والت�سريعـــات املنظمـــة للعمـــل اجلمركـــي مـــن اإنعكا�ساتـــه 

االيجابيـــة نـــرى من املنا�ســـب التعرف علـــى كيفية حتريك 

الدع�ى اجلنائية يف ق�سايا التهريب اجلمركي .

ويعتـــرب ت�حيد االأنظمة واالإجـــراءات اجلمركية يف دول 

جمل�س التعاون الن�اة االأ�سا�سية يف اإ�سدار قان�ن اجلمارك 

امل�حد والئحته التنفيذية ومذكرته االي�ساحيه ، االأمر الذي 

جعـــل االإجـــراءات اجلمركيـــة يف جميـــع اإدارات اجلمارك 

بدول املجل�س م�حدة وذات مرجعية واحدة . 

وقد عرف القان�ن جرمية التهريب بن�س املادة )142( 

باأنهـــا هي اإدخـــال اأو حماولـــة اإدخال الب�سائـــع اإىل البلد 

اأو اإخراجهـــا اأو حماولـــة اإخراجهـــا منها ب�ســـ�رة خمالفة 

للت�سريعـــات املعمـــ�ل بهـــا دون اأداء ال�سرائـــب )الر�س�م( 

اجلمركيـــة كليـــًا اأو جزئيًا اأو خلفًا الإحـــكام املنع اأو التقيد 

الـــ�اره يف النظام )القانـــ�ن( امل�حد واالأنظمـــة والق�انني 

االأخرى .

وقد ف�سلـــت املادة )143( ال�س�ر و الطرق التي تدخل 

يف حكم التهريب يف )14( بند لهذه املادة ومل تعطي فر�سة 

للمهـــرب للقيـــام بالتحايـــل على القان�ن حيـــث غطت كافة 

االأ�ساليـــب التي ميكن اأن ي�ستخدمهـــا املهرب�ن للخروج من 

دائرة امل�سائلة القان�نية . 

وجـــاءت املـــادة )144( لتغطي امل�سئ�ليـــة اجلزائية يف 

جـــرم التهريب وت�فر الق�سد اجلنائـــي وقامت بتحديدهم 

من خـــلل املتعاملني الفعلني لدى اجلمـــارك اأو املخت�سني 

باإدخـــال اأو اأخـــراج ال�سلـــع والب�سائـــع اخلا�سعـــة للرقابـــة 

اجلمركية .

واأو�سحت املـــادة )145( يف ت�سنيف الب�سائع وحتديد 

العق�بـــات اأو الغرامـــة يف )7( حاالت منهـــا اأذا كانت هذه 

الب�سائـــع خا�سعـــة ل�سرائـــب )ر�س�م( جمركيـــة   مرتفعة 

تك�ن عق�بتها غرامه ال تقـــل عن مثلي ال�سريبة اجلمركية 

امل�ستحقة و التزيد على مثلي قيمة الب�ساعة واحلب�س ملدة ال 

تقل عن �سهر وال تزيد على �سنة اأو باإحدى هاتني العق�بتني 

وكذلـــك اأذا كانت الب�ساعة حمل التهريب )معفاه( اأو غري 

خا�سعـــة لل�سرائب )الر�ســـ�م( اجلمركية فتكـــ�ن العق�بة 

غرامـــة ال تقل عن ع�ســـرة يف املائة من قيمـــة الب�ساعة وال 

تزيد عن قيمتها واحلب�س مدة ال تقل عن �سهر وال تزيد على 

�سنة اأو باإحدى هاتني العق�بتني .

وقـــد ن�ست املادة )150(من املر�س�م ال�سلطاين  والتي 

ن�ست باأنه اليج�ز حتريـــك الدع�ى يف جرائم التهريب اإال  

بناًء علـــى طلب خطي مـــن م�ساعد املفت�س العـــام لل�سرطة 

واجلمـــارك ، والطلـــب ب�سفـــة عامـــة هـــ� اإجـــراء ي�ســـدر 

مـــن �سخ�ـــس حمـــدد قان�نـــًا يعرب فيـــه عـــن اإرادة حتريك 

الدعـــ�ى اجلمركيـــة واإحالـــة اأوراق الق�سيـــة اإىل االإدعـــاء 

العـــام التخاذ االآجراءات اللزمـــة يف ت�سكيل ملف الق�سية 

واإحالتـــه للق�ســـاء للبـــت فيها وت�قيـــع العق�بة علـــى املتهم 

ومل�ساعـــد املفت�ـــس العـــام وحـــده دون غريه احلـــق يف طلب 

حتريـــك الدعـــ�ى اجلمركية وفقـــًا لن�س املـــادة )10( من 

املر�ســـ�م ال�سلطاين رقـــم )2003/67م( القا�سي بتطبيق 

قان�ن اجلمـــارك امل�حد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية ، وحتقيـــق مطالبات اجلمارك وت�قيع العق�بة التي 

يطالـــب بها اجلمارك وفق ما جـــاء بن�س��س القان�ن جلرب 

ال�سرر من جراء ارتكاب جرمية التهريب اجلمركي ، وهذه 

العق�بة بخلف عق�بة احلب�س اأو الغرامة  وت�سمل التع�ي�س 

اجلمركي وامل�سادرة .

و تختلف كيفية اإحت�ســـاب التع�ي�س اجلمركي امل�ستحق 

للجمارك عن جرميـــة التهريب ح�سب نـــ�ع الب�ساعة حمل 

التهريـــب واحلاالت املن�س��س عليهـــا يف املادة )145( من 

القان�ن اأذا كانـــت خا�سعة لر�س�م جمركية مرتفعه اأو غري 

خا�سعـــة للر�س�م )معفـــاه( اأو ب�ساعة ممن�عـــة اأو ب�ساعة 

اأخـــرى اأو حاالت الع�د يج�ز احلكـــم مبثلي العق�بة وفق ما 

اأو�سحته �سلفًا .

وتك�ن امل�ســـادرة للب�سائع م��س�ع التهريب اأو املطالبة 

مبـــا يعادل قيمتها يف حالة عدم �سبطها وم�سادرة و�سائط 

النقـــل واالأدوات واملـــ�اد التي ا�ستعملـــت يف عملية التهريب 

فيما عداء و�سائط النقل العامة )�سفن ـ طائرات ـ قطارات 

ـ �سيـــارات عامـــة ( مامل تكن قد اأعـــدت اأو اأ�ست�ؤجرت لهذا 

الغر�ـــس ويج�ز احلكم مبا يعادل قيمتها عند عدم �سبطها 

كما يج�ز مب�ساعفة العق�بة يف حالة التكرار .

وتعد عق�بتـــا التع�ي�س وامل�سادرة امل�ســـار اإليهما �سلفًا 

تف�ي�ســـًا مدنيًا ل�سالح اجلمـــارك وال ت�سملها اأحكام العف� 

العام .

   وطلـــب حتريـــك الدعـــ�ى اجلنائية غـــري مقيد مبدة 

معينة اإذ يظـــل احلق قائمًا يف تقدميه ينق�سي اإال باإنق�ساء 

املدة اللزمة للدع�ى اجلنائية يف جرمية التهريب.

كما اأن على املحكمة عند اإ�ستلم اأوراق ق�سية التهريب 

اجلمركـــي مـــن االدعاء العـــام اجلزائي وال ي�جـــد بها اأمر 

حتريـــك الدع�ى فعليها اأن ت�سدر اأمرًا بعدم قب�ل الدع�ى 

لرفعها بغري الطريق الذي ر�سمه القان�ن .
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امللزم اأول/اإ�صحاق بن �صامل التوبي

اإدارة ال�س�ؤون القان�نية

» نظرية الجزاء «
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اإىل  العقابية  الن�صو�س  اإيراد  من  امل�صرع  يهدف 

حماية اأمن وا�صتقرار اأفراد املجتمع، بيد اأن طبيعة 

ال�صلوك الب�صري لدى بع�س االأفراد حتاول االإخلل 

املجتمع  يف  اال���ص��ط��راب  واإح���داث  ال��ع��ام  بالنظام 

قانونية  حماية  امل�صرع  اوجد  لذا  توازنه،  واإخلل 

اإزاء ذلك ال�صلوك يف �صورة »عقوبة«، توقع على من 

يخالف القواعد املقررة لتلك احلماية.

ت�صتهدفها  التي  واحل��ري��ات  احلقوق  وتختلف 

قانونية  خمالفة  ومن  الآخ��ر  �صخ�س  من  العقوبة 

ر�صمها  عند  املعا�صرة  الت�صريعات  اأن  اإال  الأخ��رى، 

اإىل  تهدف  العقوبة،  واإق���رار  اجلنائية  لل�صيا�صة 

اإ�صلح املحكوم عليه وتاأهيله، ب�صورة ت�صمن اإعادته 

ع�صوًا نافعًا يف املجتمع.

وثيقًا،  ارتباطًا  باجلرمية  العقوبة  وترتبط 

اجلزاء   « بها  ويق�صد  جرمية،  بدون  عقوبة  ال  اإذ 

اجلرمية  اأج��ل  من  ويوقعه  القانون  يقرره  ال��ذي 

�صور  من  ك�صورة  معها«)1(،والعقوبة  ويتنا�صب 

اجلزاء اجلنائي تلعب دورًا هامًا يف مواجهة مرتكب 

اجلرمية، وتت�صح تلك االأهمية من خلل ما تهدف 

اإليه من اأغرا�س الردع وحتقيق العدالة.

العقوبة،  اأغ��را���س  البحث  ه��ذا  يف   ون��ت��ن��اول 

مبتدئني احلديث باالأهمية القانونية لتحديد 

املختلفة  واالجتاهات  العقوبة،  اأغرا�س 

ح���ول اأغ���را����س ال��ع��ق��وب��ة، وب��ي��ان 

ووظائفها،ثم  العقوبة  اأغ��را���س 

نبني وظيفة العقوبة يف الت�صريع 

م�صتقل،  مطلب  يف  كًل  العماين، 

تباعًا على النحو االآتي:

املطلب االأول

لتحديد  ال��ق��ان��ون��ي��ة  االأه��م��ي��ة 

اأغرا�س العقوبة

العق�بة  اأغـــرا�ـــس  ــد  حتــدي اإن 

دواعــي  اأو  املـــربرات  اإيــجــاد  �سانه  من 

طابع  ذلــك  عليها  ي�سفي  مما  ت�قيعها، 

االإيـــلم،  هــ�  جــ�هــرهــا  اأن  ذلــك  ال�سرعية، 

وذلك االأخري يراد به م�اجهة ال�سرر الذي وقع على حق 

اإىل  بالنظر  العق�بة  تربير  فان  لذا  املجتمع،  حق�ق  من 

االأغرا�س االجتماعية التي ي�ستهدفها؛ ي�ؤدي اإىل �سمان 

حتقيق اأغرا�س العق�بة.

ومن جهة اأخرى، فان حتديد اأغرا�س العق�بة له اأهمية 

واإجراءات  العقابية  ال�سيا�سة  امل�سرع  و�سع  اإزاء  قان�نية 

على  ال�سيا�سة  تلك  و�سع  امل�سرع  على  يتعني  اإذ  التنفيذ، 

تطبيق  القا�سي  على  يت�جب  كما  االأغرا�س،  تلك  �س�ء 

اأحكام تلك العق�بات لتحقيق تلك االأغرا�س)2(.

املطلب الثاين

االجتاهات املختلفة حول اأغرا�س العقوبة

يرد الفقه االجتاهات املختلفة ح�ل اأغرا�س العق�بة 

اإىل نظريتني اأ�سا�سيتني هما، النظرية املطلقة والنظرية 

ه�  العق�بة  تطبيق  اأن  ترى  املطلقة  فالنظرية  الن�سبية، 

االأ�سرار  وما يرتتب عليها من  ارتكاب اجلرمية،  مقابل 

باأفراد املجتمع، فهي تنظر اإىل العق�بة ب��سفها » رد فعل 

النظرية  م�ؤيدو  يرى  حني  ،يف  للمجتمعات«)3(  غريزي 

ارتكاب  دون  احليل�لة  ه�  العق�بة  اأ�سا�س  اأن  الن�سبية 

اجلرائم م�ستقبًل.

املطلب الثالث

اأغرا�س العقوبة

يق�سد باأغرا�س العق�بة االأهداف املبتغاة من ت�قيع 

االأغرا�س،  تلك  وتتن�ع  اجلرمية،  مرتكب  على  العق�بة 

بيد اأنه ميكن ح�سرها يف ن�عني رئي�سيني، االأول حتقيق 

غر�س معن�ي ) منعي( يتمثل يف حتقيق العدالة، والثاين 

العام  بن�عيه  الــردع  واملتمثل يف  نفعي  يف حتقيق غر�س 

واخلا�س، ونعالج تلك االأغرا�س تباعًا :

الفرع االأول

الغر�س املنعي للعقوبة

واإحداث  باالأمن  االإخلل  وق�ع اجلرمية  على  يرتتب 

اال�سطراب االجتماعي، اإذ يخل املتهم باملراكز القان�نية 

للمجني عليه وامل�سرور من اجلرمية واأفراد املجتمع على 

ذلك  اإزالــة  اإىل  تهدف  اأن  العق�بة  فمقت�سى  �س�اء،  حد 

اال�سطراب، واإعادة الت�ازن الذي اأحدثته اجلرمية)4(.

ويتحقق الغر�س املنعي للعق�بة – العدالة – عن طريق 

اإر�ساء �سع�ر املجني عليه واأفراد املجتمع بالعق�بة املقررة 
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للمتهم، وي�ستتبع ذلك اأثره على ال�سل�ك االجتماعي، اإذ 

تكفل العق�بة عندئذ ا�ستئ�سال الب�ؤر االإجرامية.

يق�م  اأنــه  االأول  اأمــريــن،  اإىل  الغر�س  هــذا  وي�ستند 

الت�ازن  اإخــلل  اأن  اإذ  القان�نية«،  »املقا�سة  فكرة  على 

الذي اأحدثته اجلرمية بفعل اجلاين يقابله العق�بة التي 

فيتمثل  الثاين  االأمــر  اأمــا  الت�ازن،  ذلك  اإعــادة  تفرت�س 

نتيجة  ال�سع�ر االجتماعي؛  اإر�ساء  العق�بة يف  يف فاعلية 

انتهاك حق�قه عن طريق عقاب املتهم)5(.

الفرع الثاين

الغر�س النفعي للعقوبة

الردع، وه� مبثابة  للعق�بة يف  النفعي  الغر�س  يتمثل 

اأفراد  لكافة  وال�عيد  االإنــذار  يف  تتمثل  تهديديه،  عق�بة 

املجتمع.

يتمثلن يف  ن�عان،  له  للعق�بة  نفعي  والــردع كغر�س 

الردع العام واخلا�س، فاإذا كان م�جها اإىل العامة يطلق 

اخلا�س  ــردع  ال يك�ن  بينما  الــعــام،  ــردع  ال عندئذ  عليه 

م�جهًا اإىل �سخ�س معني.

الردع العام 

ارتكاب  من  واملنع  ال�قاية  اإىل  العام  الــردع  يهدف 

اأفراد  اإنــذار  �س�رة  يف  ويتمثل  امل�ستقبل)6(،  يف  جرائم 

املجتمع عن طريق التهديد بالعقاب لكل من ي�سلك طريق 

 « عليه،  املحك�م  عليه  اأقدم  الذي  النح�  على  اجلرمية، 

املجتمع  اأفــراد  لدى  االإجرامية  الدوافع  حتبط  فالعق�بة 

فتق�ي امل�انع على الدوافع«)7(.

وم�ؤدى الردع العام التاأثري النف�سي على املتهم ب�سفة 

التهديد  اأن  اإذ  عامة،  ب�سفة  املجتمع  واأفـــراد  خا�سة، 

االأفــراد عن خمالفة  امتناع  عليه  العق�بة يرتتب  باإنزال 

وتتحقق  لــه،  املكملة  والق�انني  اجلــزاء  قان�ن  ن�س��س 

عندئذ احلماية وال�قاية املبتغاة من الردع العام)8(.

وقد انتقد الردع العام كغر�س من اأغرا�س العق�بة، 

اإذ مييل اإىل الق�س�ة، فيزداد التهديد بالعق�بة كلما زادت 

يتم  اأن  يج�ز  ال  فانه  اأخرى  ومن جهة  �سدتها من جهة، 

اأن ذلك  بيد  التاأثري على غريه)9(،  بغية  اإيلم �سخ�س 

االنتقاد مل يلق قب�ال لدى الفقه، حيث اأن التجربة اأثبتت 

عدم فاعلية العق�بة امل�سددة يف حتقيق الردع العام من 

من  �سخ�س  باإيلم  الق�ل  فــان  اأخــرى  جهة  ومــن  جهة، 

اجل التاأثري على غريه ال ينفي ا�ستحقاق من فر�س عليه 

العقاب)10(.

الردع اخلا�س

يتميز الردع اخلا�س بالطابع الفردي، اإذ ي�جه �سد 

�سخ�س معني بهدف معاجلة خط�رته االإجرامية اأال وه� 

املتهم.

طريق  عن  املتهم  على  ــره  اأث اخلا�س  ــردع  ال ويحقق 

اإزاء  اجتــاهــه،  العق�بة  تــقــرره  ــذي  ال املق�س�د  االإيـــلم 

مانعًا  باعثًا   « عندئذ  العق�بة  فتمثل  اجلرمية،  ارتكابه 

الرتكابه جرائم يف امل�ستقبل«)11(.

ويرتبط الردع اخلا�س باخلط�رة االإجرامية ارتباطًا 

وثيقا، فاالأخرية و�سيلة من و�سائل الردع اخلا�س، الذي 

اإىل الق�ساء على اخلط�رة االإجرامية الكائنة يف  يهدف 

�سخ�س املتهم، الإعادته فردًا �ساحلًا يف املجتمع، ويتاأتى 

كل  بت�فري  وذلــك  واإ�ــســلحــه،  تاأهيله  خــلل  مــن  ذلــك 

حكم  مع  املتهم  �سل�ك  ان�سجام  ت�سمن  التي  االإمكانيات 

القان�ن)12(.

املطلب الرابع

وظائف العقوبة

العق�بة  اأغــرا�ــس  ا�ستعرا�س  خــلل  مــن  لنا  يتبني 

واإ�سلحه،  عليه  املحك�م  تاأهيل  ه�  الرئي�س  هدفها  اأن 

حتى يتمكن من االن�سجام االجتماعي يف �س�رة ال�سل�ك 

ال�سليم كفرد من اأفراد املجتمع.
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فالعق�بة رغم اأنها اإيلم مق�س�د ي�جه �سد اجلاين 

الإحداثه ال�سرر باأفراد املجتمع، اإال انه ينبغي النظر يف 

اأمر  طال  فمهما  مدته،  انتهاء  بعد  االإيــلم  ذلك  وظيفة 

تعاي�س  ل�سمان  لزاما  فكان  ينتهي،  اأن  بد  فل  العق�بة 

املحك�م عليه ب�سل�ك �سليم مع اأفراد املجتمع بعد انتهاء 

عق�بته، تهيئته وتاأهيله.

هما،  رئي�سني  ن�عني  اإىل  العق�بة  وظيفة  رد  وميكن 

وتف�سيل  واالإبــعــاد،  عليه  للمحك�م  االجتماعي  التاأهيل 

ذلك على النح� االآتي :

الفرع االأول

التاأهيل االجتماعي للمحكوم عليه

يراد بالتاأهيل االجتماعي للمحك�م عليه؛ اإمداد ذلك 

اإعادته ع�س�ًا  ت�سمن  التي  وال��سائل  باالإمكانات  االأخري 

�ساحلا يف املجتمع.

يف  عليه  للمحك�م  االجتماعي  التاأهيل  تنفيذ  فيتم 

علمية  برامج  اإعـــداد  يجب  اإذ  العق�بة،  تنفيذ  مرحلة 

وتدريبية له، تهدف اإىل اإك�سابه خربات عملية متكنه من 

عق�بته من جهة،  انتهاء  بعد  مهنة  اأو  اأية حرفة  مزاولة 

ومن جهة اأخرى �سمان كبت خط�رته االإجرامية، وتغيري 

القيم  وبــني  بينها  التقارب  وحتقيق  �سخ�سيته،  معامل 

االجتماعية.

الفرع الثاين

االإبعاد

قد تهدف العق�بة اإىل اإبعاد املحك�م عليه عن احلياة 

املجتمع،  اأفـــراد  م�سالح  على  خلط�رته  االجتماعية 

»كا�ستحالة التاأديب والتهذيب بالن�سبة للجاين«)13(.

املبحث الثالث

وظيفة العقوبة يف الت�صريع العماين

اجتاه  العماين  امل�سرع  م�قف  املبحث  هــذا  يف  نبني 

ن��سح  ثم  العماين،  ــزاء  اجل قان�ن  يف  العق�بة  وظيفة 

قان�ن  يف  للعق�بة  االإ�سلحي  التاأهيل  وظيفة  ذلك  بعد 

ال�سج�ن العماين تباعًا :

املطلب االأول

وظيفة العقوبة وفقا لقانون اجلزاء العماين

يت�سح  اجلــزاء،  قان�ن  ن�س��س  ا�ستقراء  خلل  من 

تنط�ي  اأنها  حيث  الــردع،  اأ�سا�س  على  تق�م  العق�بة  اأن 

تثبت م�سئ�ليته عن  اإنزاله مين  يتم  اإيلم مق�س�د  على 

اجلرمية، ويت�سح ذلك جليا من خلل االآتي :

•  تقدير العق�بة على اأ�سا�س ج�سامة اجلرمية، فكلما 	

كانت  كلما  اأهمية  اأكــرث  املحمية  امل�سلحة  كانت 

العق�بة ا�سد ق�س�ة، ومن ذلك جرائم االعتداء على 

الداخلي واخلارجي، فقد جاء يف ن�س  الدولة  اأمن 

املادة )127( من قان�ن اجلزاء :) يعاقب باالإعدام 

القائم  احلكم  نظام  لقلب  الق�ة  ا�ستعمل  من  كل 

قان�ن  من   )140( املــادة  ن�ست  كما  الــبــلد(،  يف 

اجلزاء:) يعاقب باالإعدام كل عماين حمل ال�سلح 

على  ال�اقعة  اجلنايات  وجرائم   ،)... الدولة  �سد 

حياة االإن�سان املن�س��س عليها يف املادة )237( من 

ذات القان�ن، كما اأخذ امل�سرع بنظام اأحكام الع�د، 

فيها  تتحقق  التي  اجلرائم  بع�س  العق�بة يف  ف�سدد 

حاالت الع�د.
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•  عدم تطبيق العق�بة يف حالة انعدام اأهلية املحك�م 	

عندئذ،  املق�س�د  االإيلم  معنى  يتحقق  ال  اإذ  عليه، 

فقد جاء يف ن�س املادة )101( من قان�ن اجلزاء:)ال 

جن�ن  حالة  يف  وه�  جرمية  ارتكب  من  على  عقاب 

اأفقدته ال�عي (، كما ن�ست املادة )103( من ذات 

القان�ن :) ال يلحق جزائيا من مل يكن عند ارتكابه 

اجلرمية قد اأمت التا�سعة من عمره(.

•  اأخذ امل�سرع بعق�بة االإعدام وال�سجن املطلق لبع�س 	

اجلرائم اجل�سيمة.

• للحرية 	 ال�سالبة  الــعــقــ�بــات  بتعدد  املــ�ــســرع  اأخـــذ   

كاحلب�س االحتياطي وال�سجن.

املطلب الثاين

التاأهيل االإ�صلحي للعقوبة يف قانون ال�صجون العماين

املحك�م عليه  العق�بة جزاء مقابل الإخلل  تك�ن  قد 

اأن تك�ن  ينبغي  اأنها  بيد  اأفراد املجتمع،  بحق من حق�ق 

مق�س�دة الإ�سلحه، حتى يتمكن االأخري من التعاي�س مع 

اأفراد املجتمع ب�سل�ك �سليم بعد انتهاء تنفيذ عق�بته.

ومن اأجل ذلك اأخذ امل�سرع يف قان�ن ال�سج�ن بنظام 

التهذيب  ق�اعد  بــاإقــراره  للعق�بة،  االإ�سلحي  التاأهيل 

واالإ�سلح والتعليم.

التاأهيل  يت�سح  ال�سج�ن  قان�ن  ن�س��س  وبا�ستقراء 

االإ�سلحي للمحك�م عليه من خلل االآتي :

• اإك�ساب املحك�م عليه حرفة اأو مهنة معينة متكنه من 	

مزاولتها بعد انتهاء عق�بته، فاوجب امل�سرع يف املادة 

)15( من قان�ن ال�سج�ن ت�سغيل املحك�م عليهم فقد 

جاء فيها :) يك�ن ت�سغيل النزالء داخل ال�سج�ن اأو 

خارجها اإلزاميا ما مل متنعهم حالتهم ال�سحية من 

مقابل  باالأجر  عليه  املحك�م  حق  قرر  كما  ذلــك(، 

مزاولة تلك املهنة فقد جاء يف ن�س املادة )19( من 

اأجرًا (،  النزيل مقابل عمله  القان�ن :) مينح  ذات 

ومل يجز احلجز على ذلك الراتب)14(.

•  اأوجب امل�سرع تعليم ال�سجناء اإذ ن�ست املادة )22( 	

اإلزاميًا  التعليم  يك�ن   (: على  ال�سج�ن  قان�ن  من 

للأميني من النزالء (.

•  متكني ال�سجناء من اال�ستفادة من و�سائل االإعلم 	

والرتفيهية  التثقيفية  واملحا�سرات  الندوات  واإقامة 

لهم.

•  ت�فري الرعاية ال�سحية لل�سجناء وتخ�سي�س اأطباء 	

للإ�سراف عليهم.

•  ت�فري ال�جبات الغذائية املنا�سبة لل�سجناء .	

• امللب�س 	 وت�فري  لل�سج�ن  املنا�سبة  االأماكن  ت�فري   

واالأغطية لل�سجناء.

•  منح ال�سجناء حق املرا�سلة وا�ستقبال الزوار، ويلعب 	

هذا الن�ع من االإ�سلح دورا بارزا يف تقريب ال�سجني 

من ثقافات املجتمع، واإعادة �سياغة مفاهيمه.

•  اإقرار امل�سرع للإفراج ال�سرطي متى ما ت�افرت يف 	

ال�سجني �سروط تطبيقه.
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الأين عمانية اأ�سجل �سهادة ع�سق خال�س يف ي�م ميلد 

تك�ن  ل�طنها  العا�سق  العمانية  وبقلب  جميعًا،  العمانيني 

حب  وبكل  وحــب،  ع�سق  كلها  حــروف  مــن  الكلمة  �سياغة 

تك�ن الكلمة �سادقة من اأعماق القلب، عيُد �سعيُد يا�سيدي 

وقائدي ح�سرة �ساحب اجلللة ال�سلطان قاب��س بن �سعيد 

اأيتها  �سعيد  وعيد   ، الغايل  وطني  يا  �سعيد  وعيد  املعظم، 

القل�ب املحبة، عيد �سعيد يا عمان، وعيد �سعيد لكل امراأة 

عمانية تعي�س فخر االنتماء لهذا ال�طن .

تزه� عمان هذه االأيام بحلتها الزاهية وهي ترتدي ث�ب  

عر�سها ال�سن�ي ، بي�م الثامن ع�سر من ن�فمرب ، تزه� عمان 

وهي تتقلد و�ساح الفخر واملجد وهي حتتفل مبيلد نه�ستها 

الفرح ونحن نحيا  قل�بنا  وتعي�س  املجيد،  وااالأربعني  الثالث 

غمرة ال�سعادة مبيلد قائد هذا ال�طن الذي �سار به  وبنا 

يف طريق وكانت بداية �سعبة لي�سبح كل �سيء �سهل مي�سرا، 

الفرح  بهذا  قل�بنا  وبــ�ركــت  يا�سيدي  بك  عمان  فب�ركت 

ـــــل  الذي نحياه ونحن نعانق جناحات كثرية على اجلـــــمـــــي

م�ست�ى ال�طن والعامل ككل .

يــكــ�ن   عـــمـــانـــيـــة  الأين 

فنحب  عـــمـــاين  احلــــب 

هــذا  ونتنف�س  عــمــانــيــًا 

ي�سبه  ال  ــــذي  ال احلــــب 

اأي حــب اأخـــر، حــب اأكــرب 

�سيء  بــاأي  االإح�سا�س  من 

م�ج�د ، فنحب عمان الأنها 

وطننا ونحب قاب��س 

كــانــت  ـــه  ب الأن 

ـــحـــت  ـــب ـــس واأ�

عمان، وهكذا 

دائما  نحن 

نيني  كعما

نــــعــــيــــ�ــــس 

ال�صابط املدين/�صريفة بنت علي التوبية

اإدارة العلقات العامة 

بحٍب  نعمل  اأن  �س�ى  جنيد  فل   ، به  ونحيا  االأزيل  باحلب 

وتفاٍن من اأجل اأن حتيا وتبقى عمان ، وكل ي�م يتعلم العماين 

من قائده در�سًا جديدا يف معنى اأن حتب االأر�س التي اأنت 

عليها واأن تخل�س واأن ت�سحي بكل �سيء من اأجل عمان .

فل  ملهم  وقائٍد  كــرمي  اأبٍ  ب�ج�د  ياعمان  اأنــت  غالية 

اأخل�س  من  هناك  مادام  جمدك  تراجع  وال  ترابك  رخ�س 

لك كل هذا االإخل�س واأحبك كل هذا احلب . لن نع�د اإىل 

االأمــام ونكرب ي�مًا بعد ي�م ال  اإىل  الــ�راء الأننا دائما ننظر 

االأ�سيل،  العماين  ودائما   ، باأفعالنا  ،ولكن  فقط   باأعمارنا 

الي�م  عمان  لت�سبح  به،  يق�م  فعل  كل  يف  اأ�سالته  ت�سدق 

�س�رة م�سرقة حل�سارة ت�سري نح� االأمام .

بث�ب  تزينا  ومهما  الفرح  هذا  الأنف�سنا  باركنا  ومهما 

والفخر  بالزه�  االإح�سا�س  وغمرة  اأكــرب  فالفرح  الــفــرح، 

اأعظم ، فلأين عمانية اأ�سري واأنا اأرفع راأ�سي �ساخمة الهامة 

ملا متنحني اياه عمانيتي من متيز على كل امل�ست�يات ، والأين 

واأكــ�ن  رجل  اأخــي  يك�ن  اأن  فرقا  اأجــد  ال  اأ�سبحت  عمانية 

مب�ست�اه امراأة ، والأين عمانية اأ�سري يف الدرب بخط�ة واثقة 

والأين   ، عمان  خدمة  وه�  املحدد  هديف  عيني  ن�سب  اأ�سع 

االأول  الدعم  وجدت  عمانية  والأين  بجدارة  جنحت  عمانية 

من قائدي واأبي قائد نه�سة عمان ح�سرة �ساحب اجلللة 

، والأين  ال�سلطان قاب��س بن �سعيد املعظم - حفظه اهلل - 

اأريد  ماذا  واأدرك  تردد  دون  القرار  اأتخذ  اأ�سبحت  عمانية 

تاج  وعمانيتي  بثقة  اأم�سي  عمانية  والأين    ، االإدراك  متام 

الفخر و�ساحًا والأين  اأرتدي ث�ب  راأ�سي ،والأين عمانية  على 

عمانية اأ�سبح مكاين يف املقدمة والأين عمانية فاأنا ال�زيرة 

واملعلمة  والطبيبة  ال�سرطية  واأنا  ال�سفرية  واأنا  ال�كيلة  واأنا 

واأنا �سريكة الرجل واأخت الرجل والأين عمانية كان يل الفخر 

اأن يك�ن هناك ي�مًا با�سمي وي�م ال�سابع ع�سر من ن�فمرب ، 

والأين عمانية اأ�سبحت اأدير م�ساريعي االقت�سادية اخلا�سة 

ينجح غريي من  كما مل  والأين عمانية جنحت  بكل جــدارة 

الأبناء خمل�سني  اأما متميزة  اأ�سبحت  ، والأين عمانية   قبل 

ل�طنهم وقائدهم ، والأين عمانية اأعي�س العاطفة احلقيقية 

من  ذرة  بكل  وجدير  باحلب  جدير  ه�  ل�طن  وال�سادقة 

ع�اطفي، والأين عمانية ي�سبح وطني حكاية حب جميلة .. 

اأحكيها الأطفايل كل ي�م؛ ليكربون بهذا احلب ويكرب احلب 

معهم .. والأين عمانية يبقى ال�سع�ر اأن هذا ال�طن ه� االأغلى 

وه� االأجمل من كل �سيء وه� الذي منحني اأن اأك�ن ما اأنا 

اأحققها مب�ساندة الرجل ) االأب والزوج  عليه من جناحات 

واالأخ واالبن ( ليك�ن ال�سريك والداعم لكل خط�ة اأخط�ها 

بثقة من اأجل هذا ال�طن احلبيب .
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اإ�صت�صاري فني جنائي/

بنداري بن اأحمد البنداري

) من اأر�صيف البحث اجلنائي الفني (
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اأفعال��ه املخالف��ة للقان��ون واالأع��راف  ك��رت 

والقي��م ال�صلوكي��ة الت��ي يتحل��ى بها املجتم��ع ... 

وتع��دى ذل��ك اىل اأ�صدقائ��ه واأقارب��ه واأهل��ه ... 

و�صاق ب��ه ذرعا  اجلميع القري��ب والبعيد ... فما 

كان من اأخيه االأكرب اإال اأن  يبلغ االدعاء العام  بعد 

اأن ف�صل يف اإ�صلحه ... وبعد اأن تعددت البلغات 

ل��دى ق�ص��م ال�صرط��ة واإدارة البح��ث اجلنائي ...  

و�ص��در قرار من االدع��اء العام  باإبلغه باحل�صور 

منزل��ه   اىل  وتوج��ه   .. مع��ه  التحقي��ق  ملبا�ص��رة 

ال�صرط��ة الإبلغ��ه بطل��ب  اأف��راد  �صرطي��ان م��ن 

االدع��اء الع��ام  له باحل�ص��ور فما كان من��ه اإال اأن 

اأطلق عليهما وابًل من الطلقات النارية... 

وقد حفظتهما الرعاية االإلهية من موت حمقق .

و�ســـدر اأمر من االدعاء العام  ب�سبط واإح�سار املتهم  

، ف�سدرت التعليمات من جهاز ال�سرطة اأن تت�جه ل�سبطه 

واإح�ســـاره  ق�ة من رجال ال�سرطة املدربني على مثل هذه 

االأن�اع االإجرامية ) مقاومة ال�سلطات واإ�ستخدام ال�سلح 

النـــاري ( ... وبداأ قائد املجم�عـــة بالتفاو�س ال�سلمي مع 

املتهـــم م�ستخدمـــا مكرب ال�س�ت وحـــاول اأن يخاطب فيه 

روح العقـــل ... وطلـــب منـــه اأن ي�سلم نف�ســـه دون مقاومة 

خ�فا عليه وعلـــى االآخرين من اإحلاق االأذى فما كان منه 

اإال اأن فاجئهم ب�سيل من الطلقات النارية اأ�سابت اإحداها  

فرد مـــن اأفراد القـــ�ة  .... فاأ�سطر قائـــد الق�ة اأن يغري 

مـــن خطته ويتعامل  معه با�ستخـــدام الغاز امل�سيل للدم�ع 

اإال اأنـــه كان مراوغـــا جيدا فقـــد بد يتنقل مـــن مكان اىل 

اآخـــر بغطاء ناري مكثف من �سلحـــه االآيل ... وبداأ قائد 

املجم�عة يتعامل معه باإ�ستخدام ال�سلح الناري باالإطلق 

يف الهـــ�اء ليبـــث يف نف�سه الرهبة  اإال اأنـــه اإزداد يف تعنته 

وتكربه واأ�ستقل اإحدى �سياراته للفرار بغطاء من الطلقات 

النارية  فا�سطرت الق�ة اىل الرد عليه  ... فرتك ال�سيارة 

وجعلها ك�ساتر له وبداأ يف اإطلق املقذوفات النارية  ، ورد 

عليـــه اأفراد الق�ة باملثـــل .. وقد اأ�سابـــت اأحد املقذوفات 

املتهم ممـــا جعله يت�قف عن االإطلق و�ســـارع اإليه اأفراد 

الق�ة ) بعد اأخذ احليطة الكاملة ( الإ�سعافه ومت نقله اىل 

امل�ست�سفـــى واأجريت له االإ�سعافـــات الكاملة الإنقاذ حياته 

واأ�ستخرج من ج�سمـــه مقذوف ناري ،اإال اأنه فارق احلياة 

بعد �ساعات قليلة من اإجراء العملية اجلراحية .  

   وقعـــت اأحـــداث هـــذه الق�سيـــة باإحدى الـــدول التي 

ت�سرفـــت بالعمـــل فيهـــا حيـــث  ت��سح حالة مـــن احلاالت 

التـــي يبيح فيها القان�ن لرجل ال�سرطة اإ�ستخدام ال�سلح 

النـــاري ... اإال اأنه ملعرفة احلقيقـــة ولدرا�سة النتائج لكل 

عمليـــة �سرطيـــة فقد اأ�ســـد رامل�س�ؤول�ن  بجهـــاز ال�سرطة  

قـــرارًا باأن يق�م خـــرباء املخترب اجلنائـــي مبعاينة مكان 

احلـــادث  ملعرفـــة هـــل قام املتهـــم  باإطـــلق النـــار اأثناء 

حماولـــة القب�س عليه تنفيذا الأمر االدعاء العام  ..؟؟  اأم 

اأنه قد وقع جتاوز من الق�ة املكلفة بالقب�س عليه مما اأدى 

اىل اإ�سابته مبقذوف ناري ت�سبب يف وفاته ....! ؟

واإنتقل��ت ومع��ي فريق م�صرح اجلرمي��ة ايل موقع 

احلادث الإجراء املعاينة الفنية لعدة اأماكن : 

للمنـــزل الـــذي حت�ســـن فيـــه اأثنـــاء اإطلقـــه علـــى . 1

ال�سرطيـــني يف اليـــ�م ال�سابـــق علـــى مقتلـــه والـــذي 

حت�ســـن فيه اأي�ســـا اأثناء اإطلقه علـــى الق�ة املكلفة 

ب�سبطة واإح�ساره ي�م احلادث .

ملبان باملزرعـــة ) التي بها منزله ( والتي تنقل بينها . 2

اأثناء مراوغته للق�ة املكلفة ب�سبطه . 

ل�سيارتـــه التي حاول بها الهروب بعـــد اأن اأ�ستد عليه . 3

احل�سار من اأفراد الق�ة .

  معاينة منزل املتهم ومباين على مقربة منه :

يقع  املنزل داخل مزرعة االأ�سرة  ومك�ن من طابقني ، 

ببلك�نة الطابق الثاين اخلا�سة بحجرة ن�مه واملطلة على 
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م�اقف لل�سيارات عرثنا على عدد 30 ظرف فارغ لطلقات 

ناريـــة من عيار 5٫56  كما الحظنا عدة م�ا�سع متباعدة 

ن�سبيـــا الإ�سطـــدام مقذوفات نارية باالأر�ـــس اأمام املنزل 

اأطلقـــت من اأعلـــى اىل اأ�سفل وقد عرثنـــا على قطع 

مـــن مقذوفات نارية اإ�سطدمـــت باأر�س م�اقف 

ال�سيارات.

اأمام بع�ـــس املبـــاين باملزرعة عرثنا 

على عدد47 ظرف فارغ لطلقات نارية 

مـــن عيار 56 و5 وكذا عدد 16 ظرف 

فـــارغ لطلقات ناريـــة من عيار 9 مم 

ط�يل ، واالأظرف الفارغة متناثرة 

ومتباعـــدة يف م�ساحـــة كبـــرية من 

االأر�ـــس وقد �ساعـــد علـــى التناثر 

والتباعد وجـــ�د قطع من ال�سخ�ر 

علـــى االأر�ـــس ممـــا اأدى اىل تناثر 

االأظرف الفارغـــة وتغري اإجتاهاتها 

نتيجة اإ�سطدامها بال�سخ�ر اأو باأي 

ج�سم �سلب اآخر .

معاينة �صيارة املتهم : 

�سيـــارة ماركـــة  ......  )دفـــع رباعـــي (  -

ل�حاتها املعدنية حتمل الرقم ............

وعرثنـــا علـــى االأر�ـــس املحيطـــة بال�سيـــارة وعلـــى  -

م�سافـــات متباعـــدة منهـــا عرثنا على عـــدد 23 ظرف 

فـــارغ لطلقات نارية  من عيـــار 56 و5 وعدد 27 ظرف 

فـــارغ  لطلقـــات نارية من عيـــار 9 مم ط�يل واالأظرف 

الفارغـــة اأي�سا متناثرة ومتباعـــدة على م�ساحة كبرية 

مـــن االأر�ـــس وقد �ساعد علـــى التناثـــر والتباعد وج�د 

قطـــع مـــن ال�سخ�ر علـــى االأر�س ممـــا اأدى اىل تناثر 

االأظرف الفارغة وتغيري اإجتاهاتها نتيجة اإ�سطدامها 

بال�سخ�ر وباأر�س الطريق االأ�سفلتي .

خلـــف ال�سيـــارة ) يف امل��ســـع الـــذي نقـــل منـــه املتهم  -

اىل امل�ست�سفـــى بعد اإ�سابته حيـــث ل�حظ متركز مادة 

مدممـــة يف هـــذا امل��ســـع ( وجدنا م�سد�ـــس ناري من 

عيـــار 9 مم ط�يـــل ومبخزينـــه 3 طلقات ناريـــة كاملة 

ومب�ؤخرة املا�س�رة ) بيت النار ( طلقة كاملة . 

 وعرثنا بداخل ال�سيارة وبدوا�سة املقعد االأمامي االأمين  -

)مقعـــد مرافـــق ال�سائـــق ( عرثنا علـــى بندقيـــة نارية 

تعمل بالنظامـــني االآيل والن�سف اآىل مـــن عيار 5٫56 

وخمزينها خال من الطلقـــات النارية ، كما عرثنا على 
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وبالقـــرب من ب�ابة اخلروج خلف �سيـــارة املتهم ( تبعا 

ملطارتهـــم للمتهـــم ، وقد عرثنا بهـــذه امل�ا�سع املتفرقة 

واملتباعـــدة على عدد 13 ظرف فارغ  لطلقات نارية من 

عيار 5٫56 وعدد 38 ظرف فارغ من عيار 9 مم  ط�يل، 

وقد قـــرر قائد املجم�عة اأنه واأفـــراد جمم�عته اأطلق�ا 

من اأ�سلحتهم مـــن امل�ا�سع التي كان يتمركز بها املتهم 

بعـــد اإن�سحابـــه وتغيـــري م�ا�سعه  ) مبا يعنـــي اإختلط 

اأظـــرف ومقذوفات �ســـلح املتهم واأظـــرف ومقذوفات 

اأ�سلحة ق�ة ال�سبط (.

العينات واالأ�صياء املرفوعة من مكان احلادث 

مت اأخـــذ م�سحـــات مـــن م�ا�ســـع االإ�سطـــدام املتعددة  -

�ســـ�اء باالأر�س اأمام املنزل واأمام اأحد املباين باملزرعة 

وبحائـــط احلار�س وببـــاب املزرعه وذلـــك للك�سف عن 

اآثار البارود املحرتق الناجت عن االإطلق .

عــــدد  130 ظرف فــــارغ لطلقات نارية مــــن عيار 5٫56   -

وعــــدد  99 ظــــرف فارغ لطلقــــات نارية مــــن عيار 9 مم 

ط�يل عرث عليهم مب�ا�ســــع خمتلفة )من �سرفة الطابق 

الثــــاين اخلا�ســــة بحجرة نــــ�م املتهم ومن اأمــــام املنزل  

ومن اأمــــام بع�س  املبــــاين باملزرعة ومن �سيــــارة املتهم 

)املت�فى ( وما ح�لها ومن م�ا�سع خمتلفة اأخرى .

عـــدد  30 مقذوف ناري لطلقـــات نارية من عيار 5٫56  -

البع�ـــس منهم م�س�هـــه جزئيا وكذا اأجـــزاء كثرية من 

مقذوفـــات ناريـــة يرجـــح اأنها مـــن نف�س العيـــار ) عرث 

عليهم مب�ا�سع خمتلفة مكان احلادث (

عـــدد 23 مقـــذوف نـــاري من عيـــار 9 مم ط�يـــل  كثري  -

منهـــم م�س�هه جزئيا  وكذا اأجزاء كثرية من مقذوفات 

ناريـــة يرجح اأنها من نف�س العيار )عرث عليهم مب�ا�سع 

خمتلفة مكان احلادث ( .

البندقية التي وجدت ب�سيارة املتهم  تبني اأنها من عيار  -

 . 5٫56

امل�سد�س الذي وجد علـــى االأر�س مب��سع اإ�سابة املتهم   -

) املت�فـــى ( والـــذي تبـــني اأنـــه مـــن عيـــار 9 مم ط�يل 

17 ظـــرف فارغ  لطلقـــات نارية من عيـــار 5٫56 وكذا 

عدد  18 ظرف فارغ لطلقات نارية من عيار 9 مم ط�يل 

متناثرين على دوا�سات ومقاعد ال�سيارة باالإ�سافة اىل  

خزينتـــني حلفظ الطلقات النارية من عيار 9 مم ط�يل 

وبكل منهما 10 طلقات نارية كاملة  

واإخــــرتاق  - واإ�سطــــدام  الإحتــــكاك  م�ا�ســــع  والحظنــــا   

مقذوفات نارية باجلانب االأمين اخللفي وبل�حة االأرقام 

اخللفيــــة وب�سقــــف ال�سيــــارة واالإطاريــــن اخللفيــــني مع 

�سلمة مقدمة ال�سيارة وجانبها االأي�سر )جهة ال�سائق( 

من اأي اآثار الإ�سطدام واإخرتاق مقذوفات نارية .

 مت اإ�ستخـــراج ثلثـــة مقذوفـــات نارية  مـــن عيار 9 مم  -

ط�يل منتظمـــة ال�سكل تقريبا مـــن ال�سندوف اخللفي  

لل�سيـــارة وباالإطاراالإحتياطـــي وبظهر الكنبـــة اخللفية 

لل�سيارة بعـــد اأن اإخرتق�ا معدن ال�سيارة ول�حة االأرقام 

اخللفيـــة كمـــا مت اإ�ستخـــراج مقذوفني مـــن عيار 9 مم 

ط�يل وذلك من االإطارين اخللفيني لل�سيارة .

 و بدرا�ســـة م�ا�سع االإ�سطدام واالإخرتاق مبعدن ج�سم  -

ال�سيارة تبني اأن اإجتاه االإطلق من اخللف للأمام ومن 

اأ�سفل اىل اأعلى قليل  .

 ومبعاينـــة حائط حجرة احلار�س وبخ�سب باب املزرعة  -

مـــن الداخـــل ) بالقـــرب مـــن امل��سع الذي حـــاول فيه 

املتهـــم الهـــروب ب�سيارتـــه من خـــلل ب�ابـــة املزرعة ( 

الحظنـــا عدة م�ا�سع الإ�سطدام اأج�ســـام �سلبة وعرثنا 

على مقذوفات نارية من عيار 9 مم ط�يل البع�س منها 

م�س�هه نتيجة االإ�سطدام باحلائط والباب اخل�سبي ... 

وبدرا�سة م�ا�سع االإ�سطـــدام تبني اأن اإجتاه االإطلق 

من اأ�سفل اىل اأعلى .

 طلبنـــا من قائد قـــ�ة ال�سبط حتديد م��سعـــه واأفراد  -

القـــ�ة املرافقـــة له قبـــل واثناء احلادث ، وقـــد تبني اأن 

اأفـــراد الق�ة قد متركزوا يف اأكرث من م��سع  ) بالقرب 

مـــن منزل املتهم ، وبالقرب من اأحد املباين باملزرعة ، 
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وخمزينـــان حلفـــظ الطلقـــات النارية مـــن عيار 9 مم 

ط�يل من �سيارة املتهم ) املت�فى (.

طلبنـــا مـــن قائد جمم�عـــة ال�سبـــط االأ�سلحـــة النارية  -

امل�ستخدمـــة مبعرفتة واأفراد الق�ة املرافقة له وقد تبني 

اأنهم  خم�سة اأ�سلحة جميعهم من عيار 9 مم ط�يل .

مذك��رة  م��ن  ورد  مل��ا  طب������������ق��ا  املطل��وب  وكان 

االدعاء العام : 

 فح�ـــس االأ�سلحـــة الناريـــة امل�ستخدمـــة يف احلادث . 1

لتحديد مدى �سلحيتهم للإ�ستخدام . 

 حتديـــد اأي مـــن االأ�سلحـــة النارية قـــد اإ�ستخدم يف . 2

اإطلـــــــــــاق الطلقـــات النارية النـــاجت عنهم االأظرف 

الفارغــــــــــة واملقذوفـــات املعـــــــثـــ�ر عليهـــم بعــــــدة 

م�ا�سع باحلادث .

 حتديـــد اأي مـــن االأ�سلحـــة النارية قـــد اإ�ستخدم يف . 3

اإطلق الطلقات الناجت عنهـــا املقذوف الذي ا�ساب 

اأحـــد اأفــــــــراد قـــ�ة ال�ســـــبط وكذا املقـــذوف الذي 

اأ�ساب املتهم .  

حتديـــد فيما اإذا كانـــت بندقية وم�سد�ـــس املتهم قد . 4

اإ�ستخدمتـــا يف اإطلق الطلقـــات النارية الناجت عنها 

بع�ـــس مـــن االأظـــرف الفارغـــة واملقذوفـــات املعث�ر 

عليهـــم مبـــكان احلـــادث  ) وكان الهـــدف مـــن هذا 

الطلـــب حتديد هل املتهـــم قاوم ال�سلطـــات باإطلق 

مقذوفـــات ناريـــة عليهم من �سلحيه ممـــا اأدى اىل 

ن�س�ء حالـــة من احلـــاالت التي ن�س عليهـــا القان�ن 

باإباحة اإ�ستخدام ال�سلح الناري لرجل ال�سرطة ( .

 وكانت املهمة �صعبة لعدة اأ�صباب : 

 كـــرثة االأظرف الفارغة املعثـــ�ر عليهم بعدة م�ا�سع . 1

مبكان احلـــادث ) اأظرف فارغـــة لطلقات نارية من 

عيـــار 5٫56 ومن عيار 9 مم ط�يـــل ( البع�س منهم 

مطلـــق مبعرفة  ق�ة ال�سبـــط والبع�س مبعرفة املتهم  

»ح�سب اإفادة قائد املجم�عة « .

االأ�سلحة النارية امل�ستخدمة كلها ) م�سد�س املتهم - . 2

اأ�سلحة ق�ة ال�سبط ( من عيار 9 مم ط�يل فيما عدا 

بندقية املتهم من عيار 5٫56 .

الق�سيـــة اإهتـــم بهـــا الـــراأي العـــام حيـــث مت ت�جيه . 3

اإتهام �سمنـــي اىل جهاز ال�سرطة بالف�سل والتق�سري                

وا�ستعجـــال الق�ة املكلفـــة بال�سبـــط يف اإ�سابة وقتل 

املتهـــم  خا�ســـة بعـــد اأن اإنت�ســـرت اإ�ساعـــة اأن املتهم 

اإ�ست�سلم ومل يقاوم ق�ة ال�سبط  .

ومت اإجراء الفحو���س الفنية للم�صبوطات وكانت 

النتائج كاالآتي : 

--اأوال-:-فح�ص-املقذوف-امل�ص���تخرج-من-ج�ص���م-امل�ص���اب---

- - - -»املتهم«-املتويف-:-

 مقذوف لطلقة نارية من عيار 9 مم ط�يل منطبع عليه 

خط�ط �س�سخان ) مياذيب ( ال�سلح الناري امل�ستخدم 

يف اإطلق طلقته .

-ثانيا-:-فح�ص-املقذوف-امل�صتخرج-من-ج�صم-اأحد-اأفراد---

-قوة-ال�صبط-:-   

مقذوف لطلقة نارية من عيار 9 مم ط�يل منطبع عليه 

خط�ط �س�سخان ) مياذيب ( ال�سلح الناري امل�ستخدم 

يف اإطلق طلقته .

--ثالثا-:-فح�ص-بندقية-املتهم-----

بندقيـــة نارية من عيـــار 5٫56 ) تعمل بالنظامني . 1

االآيل والن�ســـف اآيل ( ماركـــة ..... �سناعـــة ... 

مـــدون عليهـــا الرقـــم .....  وقد ثبـــت �سلحيتها  

للإ�ستخدام  ) جتارب االإطلق باملخترب(. 

بالفح��ســـات الفنيـــة واملقارنـــات املجهريـــة ثبت . 2

اأن البندقيـــة هي امل�ستخدمة يف اإطـــلق الطلقات 

النارية الناجت عنها االأظرف الفارغة املعث�ر عليهم  

ب�سرفـــة  نـــ�م حجرة املتهـــم  ومب�اقـــف ال�سيارات 

اأمام املنزل  واأمام اأحد املباين باملزرعة وب�سيارته 

وعددهـــم 130 ظـــرف فـــارغ لطلقـــات ناريـــة  من 
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عيـــار 5٫56 كمـــا ثبت اأنهـــا امل�ستخدمة يف اإطلق 

الطلقـــات الناريـــة النـــاجت عنها بع�ـــس املقذوفات 

املتكاملـــة جزئيا » من عيار 5٫56 « واملعث�ر عليهم  

مب�اقـــف ال�سيـــارات واأمـــام اأحـــد مبـــاين املزرعة 

)بع�ـــس مـــن املقذوفات كانـــت �ساحلـــة للفح�س 

الفنـــي واملقارنـــات املجهريـــة حيـــث مل تت�س�هـــه 

بالكامـــل نتيجـــة اإ�سطدامهـــا مب�ا�ســـع �سلبة من 

اأر�س امل�اقف اأو باحل�ائط ( .  

) نتائـــج الفح��س الفنية واملقارنـــات املجهرية بني االآثار 

املنطبعـــة على ق�اعد االأظـــرف الفارغة » اأثر اإبرة �سرب 

النـــار واأثر ال�ساحب واأثر القـــاذف « واالآثار املنطبعة على 

املقذوفات النارية املعث�ر عليهم »اآثار خط�ط �س�سخان / 

مياذيـــب« ما�س�رة ال�سلح امل�ستخـــدم يف االإطلق ، وبني 

االآثار املنطبعـــة على ق�اعد االأظرف الفارغة واملقذوفات 

الناجتة عن جتارب اإطلق البندقية باملخترب ( .

رابعا-:-فح�ص-م�صد�ص-املتهم-)-املتوفى-(--

م�سد�ـــس من عيار 9 مم ط�يل ماركة ..... �سناعة . 1

... مدون عليه الرقم ..... يعمل بالنظام الن�سف 

اآيل وقـــد ثبـــت �سلحيته والطلقـــات املعث�ر عليها 

بال�سيارة ) جتارب االإطلق باملخترب ( .

بالفح��ســـات الفنيـــة واملقارنـــات املجهرية ثبت اأن . 2

امل�سد�س ه� امل�ستخـــدم يف اإطلق الطلقات النارية 

الناجت عنها عدد 50 ظرف فارغ من �سمن جمم�عة 

االأظرف الفارغة املعث�ر عليهم بعدة م�ا�سع مبكان 

احلادث وكذا بع�س من املقذوفات النارية من عيار 

9 مم ط�يـــل وعددهم 20مقذوف ناري واأجزاء من 

مقذوفـــات نارية واملعثـــ�ر عليهم مب�ا�ســـع متفرقة 

باملزرعـــة وخا�سة بالقـــرب من ب�ابـــة اخلروج من 

املزرعة اأثناء حماولة املتهم الهروب .

ثبـــت اأن م�سد�س املتهـــم ه� امل�ستخـــدم يف اإطلق . 3

الطلقة النارية الناجت عنها املقذوف امل�ستخرج من 

ج�سم امل�ساب من ق�ة ال�سبط .

) نتائـــج الفح��س الفنية واملقارنـــات املجهرية بني االآثار 

املنطبعـــة على ق�اعد االأظـــرف الفارغة » اأثر اإبرة �سرب 

النـــار واأثـــر ال�ساحب واأثـــر القـــاذف » واالآثـــار املنطبعة 

علـــى املقذوفـــات النارية واأجزائهـــا املعثـــ�ر عليهم بعدة 

م�ا�ســـع مبـــكان احلادث  مـــن عيـــار 9 مم ط�يـــل » اآثار 

خطـــ�ط ال�س�سخان / املياذيب  «  ما�س�رة ال�سلح الناري 

امل�ستخـــدم يف االإطـــلق وبني االآثار املنطبعـــة على ق�اعد 

االأظرف الفارغة واملقذوفات الناجتة عن جتارب اإطلق 

م�سد�س املتهم ) باملخترب (. 

خام�ص���ا-:-فح����ص-االأ�صلح���ة-الناري���ة-اخلا�ص���ة-بق���وة---

ال�صبط-

اأربعـــة م�سد�ســـات ناريـــة  مـــن عيـــار 9 مم ط�يـــل . 1

ماركـــة ..... �سناعة ... مدون علي كل منهم رقمه 

... وامل�سد�ســـات  االأربعـــة تعمل بالنظـــام الن�سف 

اآيل وقـــد ثبت  �سلحيتهـــم للإ�ستخدام ) جتارب 

االإطلق باملخترب (.

بندقيـــة نارية من عيـــار 9 مم ط�يـــل ماركة ..... . 2

تعمـــل   ..... الرقـــم  عليهـــا  مـــدون   ... �سناعـــة 

بالنظـــام االآيل والن�سف اآيل  وقد ثبت �سلحيتها 

للإ�ستخدام  ) جتارب االإطلق باملخترب (. 

بعـــد اإجراء املقارنات املجهرية بني االآثار املنطبعة . 3

علـــى ق�اعد  بقية االأظرف الفارغة من عيار 9 مم 

ط�يـــل  » اأثر اإبرة �سرب النـــار واأثر ال�ساحب واأثر 

القـــاذف « واالآثـــار املنطبعة على بقيـــة املقذوفات 

الناريـــة مـــن عيـــار 9 مم ط�يـــل  » اآثـــار خطـــ�ط 

ال�س�سخان / املياذيب « ملا�س�رة ال�سلح امل�ستخدم 

يف اإالإطـــلق  واملعثـــ�ر عليهـــم مب�ا�ســـع متفرقـــة 

باملزرعـــة اأثناء حماولة القب�ـــس على املتهم « وبني 

االآثـــار املنطبعة على ق�اعد االأظرف الفارغة » اأثر 
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اإبـــرة �ســـرب النار واأثـــر ال�ساحب واأثـــر القاذف « 

واملقذوفات الناجتة عن جتارب اإطلق امل�سد�سات 

االأربعـــة والبندقيـــة » اآثـــار خطـــ�ط ال�س�سخـــان / 

املياذيب « فقد اأمكن حتديد االآتي : 

امل�سد�ـــس االأول اأ�ستخدم يف اإطلق 9 طلقات أ. 

ناريـــة نتـــج عنهم ت�سعـــة  اأظـــرف فارغة من 

االأظـــرف املعثـــ�ر عليهـــم مب�ا�ســـع متفرقـــة 

باملزرعة .

امل�سد�س الثاين اأ�ستخدم يف اإطلق 7  طلقات ب. 

ناريـــة نتـــج عنهم �سبعـــة اأظـــرف فارغة من 

االأظـــرف املعثـــ�ر عليهـــم مب�ا�ســـع متفرقـــة 

باملزرعة .

امل�سد�س الثالث اأ�ستخدم يف اإطلق 5 طلقات ج. 

ناريـــة نتج عنهـــم خم�سة اأظـــرف فارغة من 

االأظـــرف الفارغـــة املعثـــ�ر عليهـــم مب�ا�سع 

متفرقة باملزرعة .

10 د.  اإطـــلق  اأ�ستخـــدم يف  الرابـــع  امل�سد�ـــس 

طلقات نارية نتج عنهم ع�سرة اأظرف فارغة 

من االأظـــرف الفارغة املعث�ر عليهم مب�ا�سع 

متفرقة باملزرعة .

البندقية اإ�ستخدمت يف اإطلق 18طلقة نارية ه. 

نتج عنهم 18 ظرف  فارغ  من �سمن  االأظرف 

الفارغـــة املعثـــ�ر عليهـــم مب�ا�ســـع متفرقـــة 

باملزرعة .

امل�ستخدمـــة و.  هـــي  البندقيـــة  اأن  ثبـــت  كمـــا 

عنهـــا  النـــاجت  الناريـــة  الطلقـــة  اإطـــلق  يف 

املقذوف الناري امل�ستخـــرج من ج�سم املتهم 

واملقذوفـــات اخلم�سة امل�ستخرجة من م�ؤخرة 

ال�سيارة واالإطارين اخللفيني .

) نتائـــج الفح��س الفنية واملقارنـــات املجهرية بني االآثار 

املنطبعـــة على ق�اعد االأظـــرف الفارغة » اأثر اإبرة �سرب 

النـــار واأثـــر ال�ساحـــب واأثـــر القـــاذف« واالآثـــار املنطبعة 

علـــى املقذوفـــات النارية واأجزائهـــا املعثـــ�ر عليهم بعدة 

م�ا�ســـع مبـــكان احلادث  مـــن عيـــار 9 مم ط�يـــل » اآثار 

خطـــ�ط ال�س�سخان / املياذيب « ملا�ســـ�رة ال�سلح الناري 

امل�ستخـــدم يف االإطـــلق وبني االآثار املنطبعـــة على ق�اعد 

االأظرف الفارغة واملقذوفات الناجتة عن جتارب اإطلق 

م�سد�س املتهـــم واالأ�سلحة اخلم�سة اخلا�سة بق�ة ال�سبط 

)باملختـــرب(  وبذلك  اأظهرت الفح��س الفنية واملقارنات 

املجهرية االآتي : 

مت ن�سبـــة االأظـــرف الفارغـــة واملقذوفـــات املعثـــ�ر . 1

عليهم مب�ا�سع خمتلفة ومتفرقة مبكان احلادث - 

ن�سبتهـــم - اإىل  كل �ســـلح ناري - على حده وذلك 

من االأ�سلحـــة  الذي اأ�ستخدمـــت يف االإطلق وقت 

احلـــادث  ) �سلحي املتهـــم ) املت�فى ( واالأ�سلحة 

اخلم�سة لق�ة ال�سبط .

 مت حتديـــد ال�سلح الناري الـــذي ا�ساب مقذوف . 2

طلقته املتهم وم��سع ال�سارب وقت االإطلق )اأحد 

اأ�سلحة ق�ة ال�سبط  » البندقية « (

مت ن�سبـــة عدد مـــن االأظرف الفارغـــة واملقذوفات . 3

املعث�ر عليهم باأماكـــن متفرقة ومتباعدة باملزرعة 

واملقـــذوف امل�ستخـــرج مـــن ج�ســـم م�ســـاب قـــ�ة 

ال�سبـــط - ن�سبـــة - ذلك فنيـــا اىل �سلحى املتهم 

»البندقيـــة وامل�سد�س « ..-وهذا-ي���دل-داللة-قاطعة-

عل���ى-اأن-املته���م-ق���اوم-فري���ق-ال�صب���ط-املكل���ف-من-

االدع���اء-العام-ب�صبط���ه-واإح�ص���اره-للتحقيق-معه-

فيما-ن�صب-اليه-من-بالغات-باإثارة-الهلع-والرعب-

والتعدي-على-بع�ص-االأ�صخا�ص-.

تبني مـــن املعاينة الفنيـــة ملكان احلـــادث ول�سيارة . 4

املتهـــم وكـــذا مـــن الفح��ـــس الفنيـــة واملقارنـــات 

املجهرية للأظرف الفارغـــة واملقذوفات من عيار 

9 مم ط�يـــل ، اأن غالبية الطلقات التي اأطلقت من 

اأ�سلحـــة الق�ة املكلفة ب�سبـــط املتهم-قد-اأطلقت-يف-
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اله���واء-ملحاولة-اإرغام���ه-على ت�سليم نف�سه والدليل 

على ذلـــك اأننا مل جند اآثار الإ�سطـــدام مقذوفات 

ناريـــة  )مبكان احلادث باأجزاءة املختلفة ( ناجتة 

عـــن اإطلق اأ�سلحـــة ق�ة ال�سبط  �ســـ�ى اآثار لعدد 

6 طلقـــات ناريـــة اأطلقـــت علـــى �سيـــارة املتهم من 

اخللف ) من اأ�سفل اىل اأعل ( اأحد مقذوفات هذه 

الطلقات اأ�سابت املتهم  .

مالحظة-:-

) عر�ســـت عليكـــم  جانبـــًا خمت�ســـرًا مـــن الفح��س 

الفنيـــة ليتبني القـــارئ اأن مـــا ن�سل اليه مـــن نتائج فنية 

والتـــي ينبني عليها التقييم الفنـــي للحادث متر بخط�ات 

وفح��ـــس فنيـــة عديـــدة ، والقـــارئ اخلبـــري املتخ�س�س 

يف فح��ـــس اآثار االأ�سلحـــة النارية والطلقـــات يعلم جيدا 

اجله�د التي تبذل يف الفح��س واملقارنات املجهرية لهذا 

العـــدد الكبري من االأظرف الفارغـــة واملقذوفات  للت��سل 

اىل النتائـــج التي عر�سنا عليكم جانبـــًا قليًل منها ( من 

درا�سة وعر�س هذه الق�سية نتبني االآتي   : 

اأوال-:-

يقـــ�م جهـــاز ال�سرطـــة بعـــد كل ق�سيـــة باإجـــراء . 1

الدرا�سات والتحاليل �ســـ�اء كانت الق�سية ناجحة 

اأو مل يحالفهـــا النجـــاح الكامـــل ..  لتحديد ما هي 

ع�امـــل النجاح .. !! واأ�سبـــاب الف�سل ... ؟؟ وذلك 

لتح�سني االأداء يف احلاالت امل�ستقبلية .

حياديـــة جهـــاز ال�سرطة فقد قـــام امل�س�ؤول�ن  منذ . 2

البدايـــة وبعد احلـــادث مبا�ســـرة بتكليف اخلرباء 

والفنيني لتحديد االآتي  : ــ  

 هـــل حدث تبادل الإطلق النـــار من املتهم قبل 	•

اإ�سابته ...؟

 هل كان مـــن املمكن �سبط املتهم  دون اإحداث 	•

�سرر به ...؟

 هـــل جتـــاوزت القـــ�ة املكلفـــة بال�سبـــط املهمة 	•

املكلفة بها ..؟

 هل هذه من احلاالت التي تبيح لرجل ال�سرطة 	•

اإ�ستخدام ال�سلح الناري ...؟

ثانيا-:

ن�ستخل�ـــس من هـــذه الق�سية عربة لكثري مـــن االآباء 

واالأمهـــات ممـــن ت�سغلهـــم م�ساغـــل احليـــاه عـــن رعاية 

اأبنائهـــم وي�سع�ن لتع�ي�سهم عن هـــذا االإن�سغال الدني�ي 

بالعمـــل على حتقيـــق كل رغباتهـــم وتطلعاتهـــم حتى ول� 

كانـــت �ســـد املبـــادئ والقيم الدينيـــة وال�سل�كيـــة ، فيبداأ 

الطفل باإتيان واإرتكاب بع�س االأخطاء ال�سل�كية الب�سيطة  

فـــاإذا مل يجد من ي�جهـــه اىل ال�س�اب فاإن هذه االأخطاء 

تكرب وت�ستفحل اىل اأن ي�ؤدي به يف النهاية اىل اإنحراف يف 

�سل�كـــه ثم اإرتكاب الكثري مـــن اجلرائم وعندئذ  ي�ستيقذ  

االآبـــاء على اأن كارثة اأ�سرية اأ�سابتهم هم اأنف�سهم اأوال ثم 

اأ�سابـــت �سرورها االآخرين ، وما يحدث ي�ميا وعلى مدار 

ال�ساعـــة يف كل اأنحاء العامل مـــن جرائم �سببها االأ�سا�سي 

ه� عدم الرعاية اجليدة من االأ�سرة للأبناء منذ ال�سغر.

اأيهـــا االآباء تنبه�ا وراعـــ�ا اهلل يف تربية اأبنائكم على 

القيم واالأخلق واملبادئ الدينية منذ ال�سغر ...  ت�سعدوا 

بهـــم يف الدنيـــا .. ويكـــ�ن لكم الفـــ�ز باجلنـــة يف االآخرة 

مب�سيئة اهلل ور�س�انه . 

اإ�ست�ساري التقييم الفني مل�سارح اجلرائم 

اإ�ست�ساري الفح��س الفنية الآثار االأ�سلحة النارية واالآالت 
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الوكيل/اأحمد بن �صعيد الراجحي

االإدارة العامة للمـــــــرور

تعاوٌن و تعاضٌد 
المْسنا واِقعُه

رِه  �ِصماٌت يتحلى بها املواطن الُعماين، وهو دليل حت�صّ

اإن��ه  بها  ُنبح��ر  االأدب  وبتجليات  بها  ن�صعر  ورق��ّي��ِه، 

االرتباط الوثيق بني العادات والقانون، لقد �َصِهدنا قبل 

عاٍم م�صى تاآلف املجتمع عندما ُد�ّصنت م�صابقة ال�صلمة 

املرورية وكيف هّب املجتمع الُعماين للم�صاركة فيها بكل 

ما اأوتي من ا�صتطاعة.

اأهم حدٍث مروري جاء �صمن  لقد الم�صنا �صجنُه يف 

من  ع�صر  الثامن  جعل  يف  وذل��ك  الع�صرين،  التو�صيات 

اأكتوبر من كل عام يوًما لل�صلمة املرورية ُيخ�ص�س فيه 

كاأ�ٌس وجوائُز قّيمة مُتنح ملجموعة فئات.

ل موالنا ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان  فقد تف�صّ

قابو�س بن �صعيد املعظم - حفظه اهلل - ورعاه مبباركة 

الع�صرين،  املرورية  ال�صلمة  ن��دوة  تو�صيات  واعتماد 

وجاءت التو�صية الثالثة لتكون خالدًة و�صعاًرا يحتفى 

به �صنوًيا يف م�صمون توعوي ي�صمل كافة ربوع ال�صلطنة، 

اأثرُه االإيجابي على جوانب ال�صلمة املرورية  فانعك�س 

من  املجتمع  حمايُة  االأ�صيل  وحمورها  اأ�صا�صها  وك��ان 

خماطِر الطريق.
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اإن العمَل الت�ع�يَّ امل�سرتك البّناَء بني ال�حدات احلك�مية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�س والهيئات االأهلية واملجتمع باأ�سره اأبرَز 

حجم اجله�د وروح التعاون والتعا�سد من اأجل تعزيز ال�سلمة املرورية على كافة االأ�سعدة ثم تبل�رْت مفاهيمها ُجملًة وتف�سيًل 

يف ذات ال�سياق للمحافظة على الروح الغالية والتي هي اأ�سمى من اأن تقّدر بثمن.

تناف�ٌس �سريٌف حتت هدٍف ونب�ٍس واحد، وه� مًعا للحّد من ح�ادث املرور، فكان للمهتِمّ بال�سلمة املرورية وقفة وطاقات اإبداعية 

ا�ستفاد منها اجلمه�ر من اأجل حتقيق اأهداف امل�سابقة املرورية والتي جاءت مبباركة من لُدن جللته.

اإنها ُفر�سة �سانحة اأقدمْت عليها �ُسرطة ُعمان ال�سلطانية لت�سجيع املهتمني بال�سلمة املرورّية على اإعداد البح�ث والدرا�سات 

الهادفة وتقدمي اأفكار ت�ع�ية وت�سّ�راٍت علمّية وعملّية قابلة للتطبيق يف جماٍل مروري اأرحب بحيث ميكنه اال�ستفادة منها يف تبّني 

�سيا�سات تعالج ظ�اهر احلالة املرورية بجميع اإ�سكاالتها.

وتخليدًا للت��سية الثالثة، ها هي ُعمان الي�م حتتفل بتت�يج الفائزين من م�ؤ�س�ساتها واأبنائها يف حمفل وطني �ساء اأن يكتب له 

القدر يف اأن يك�ن يف اأيام ن�فمبـــــر املجيدة االثنني احلادي ع�سر من ن�فمبـــــــر 2013 وه� ي�م افتتاح معر�س ال�سلمة املرورية 

اجلللة  �ساحب  ح�سرة  مل�النا   وامل�ستنري  ال�سامي  الفكر  ملبادئ  ا�ستلهاًما  جاء  وذاك  هذا  كل  الرابعة،  ن�سخته  يف  ياأتي  والذي 

المشترك  التوعويَّ  العمَل 
بيــن الوحــدات الحكومية 
القطــاع  ومؤسســات 
األهلية  والهيئــات  الخاص 
أبــرَز  بأســره  والمجتمــع 
وروح  الجهــود  حجــم 
التعــاون مــن أجــل تعزيز 

السالمة المرورية

ال�سلطان قاب��س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه، لنجد اأن ما قّدمه املجتمع 

من جه�ٍد متميزة يف جمال الت�عية املرورية ا�ستند يف م�سم�نه على ا�ستثمار 

الطاقات، وحتقيق ال�سراكة املتكاملة بني كافة امل�ؤ�س�سات احلك�مية واخلا�سة 

واالأهلية مثلت بحد ذاتها قيمة م�سافة يف جمال ال�سلمة املرورية.

وتذكرًيا باأهم اأهدافها، فقد تن�عت امل�سابقة وا�ستملت على العديد من املزايا 

فئاته  املجتمع مبختلف  تفعيل  بح�ل اهلل يف  �ست�ساهم  فهي  األًقا  كال�َسناء  لتك�ن 

ُجّل  ومن  املرور،  للحد من ح�ادث  املرورية  ال�سلمة  �سبل  تعزيز  للم�ساهمة يف 

م�سامينها اإ�سراك امل�ؤ�س�سات االأهلّية والقطاع اخلا�س واأفراد املجتمع، للتعاون 

والعمل على ن�سر ال�عي املروري، وحث امل�ؤ�س�سات االأهلية والقطاع اخلا�س على 

تدريب وتاأهيل م�ستخدمي الطريق، وتنفيذ م�ساريع تخدم ال�سلمة املرورية 

والقطاع  امل�ؤ�س�سات االأهلية  قبل  من  املبذولة  اجله�د  اإبــراز  تت�سمن  كما 

اخلا�س واالأفراد يف احلد من احل�ادث املرورية.

باإمكان للمهتمني بال�سلمة املرورية االطلع على م�قع االإدارة العامة 

للمرور فه� م�قع يف ف�سـاء اأرحب ويحمل الكثري من املعل�مات التي ُتعنى 

بامل�سابقة املرورية .

يف  ال�احد  كاجل�سد  متعا�سدين  اأهلها  يك�ن  عندما  اإًذا  ُعمان  هي 

ت�ادهم وتعاطفهم ُي�ؤملهم ِفقدان عزيز عليهم لتجدهم ي�سارع�ن اإىل كبح 

ِجماح احل�ادث املرورية، اأق�ل لهم �سكًرا ل�سرطة ُعمان ال�سلطانّية ولكل 

من �ساهم يف اإجناح الن�سخة االأوىل من امل�سابقة املرورية، وللذي �سارك 

ال�سلمة  تعزيز  اأجل  من  بعد حني  ول�  ثمره  اأوتي  ما  بكل  وتقّيد  و�ساهد 

اأق�ل لهم �سكًرا  املرورية ولكافة امل�ؤ�س�سات احلك�مّية واخلا�سة واالأهلّية 

والُب�سرى م�اعيُد.

ختاًما: ال�سلمة املرورّية.. معنى جميٌل ين�سده اجلميع بل اإنها اأ�سبحت 

ا يف حياة مليئة باملفاجاآت اأدع� اهلل تعاىل اأن تك�ن ال�سلمة  مطلًبا ُملحًّ

الطريق..  خماطر  يجنبكم  واأن   ، لكم  الدائم  الرفيق  هي  الطريق  على 

اأ�ست�دعكم اهلل.
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خريا ان �صاء اهلل.

كان الأح��د املل��وك وزي��ر حكي��م وكان املل��ك 

يقربه منه وي�صحبه معه يف كل مكان. وكان كلما 

اأ�ص��اب امللك ما يكدره ق��ال له الوزير “لعله خري« 

فيه��داأ املل��ك. ويف اإحدى املرات قط��ع اإ�صبع امللك 

فق��ال الوزي��ر “لعله خ��ري” فغ�ص��ب املل��ك غ�صبًا 

�صدي��دًا وق��ال م��ا اخلري يف ذل��ك؟! واأم��ر بحب�س 

الوزير …

فقال الوزير احلكيم “لعله خري”

ومكث الوزير فرتة طويلة يف ال�صجن.

ويف يوم خرج امللك لل�صيد وابتعد عن احلرا�س 

ليتعق��ب فري�صت��ه، فم��ر على قوم يعب��دون �صنمًا 

فقب�ص��وا علي��ه ليقدم��وه قربان��ًا لل�صن��م ولكنهم 

اإ�صبع��ه  قربانه��م  اأن  اكت�صف��وا  اأن  بع��د  ترك��وه 

مقطوع..

فانطل��ق املل��ك فرح��ًا بع��د اأن اأنق��ذه اهلل م��ن 

الذب��ح حتت ق��دم متث��ال ال ينفع وال ي�ص��ر واأول 

ما اأمر به ف��ور و�صوله الق�صر اأن اأمر احلرا�س اأن 

ياأت��وا بوزيره م��ن ال�صجن واعتذر ل��ه عما �صنعه 

مع��ه وقال اأن��ه اأدرك االآن اخلري يف قطع اإ�صبعه، 

وحمد اهلل تعاىل على ذلك.

ولكن��ه �صاأله عندما اأمرت ب�صجنك قلت “لعله 

خري« فما اخلري يف ذلك؟

فاأجابه الوزير اأنه ل��و مل ي�صجنه.. َل�صاَحَبه 

فى ال�صي��د فكان �صيقدم قربانًا بداًل من امللك… 

فكان يف �صنع اهلل كل اخلري.

هل تعلم ..

• اإن النم��ل يتثاءب كالب�سر عندما ي�ستيقظ من ن�مه 	

يف ال�سباح

• الطعام ال�حيد الذي ال يف�سد ه� الع�سل	

• االأوراق النقديـــة ال ت�سنع من الـــ�رق، بل اأ�سا�سًا من 	

خليط خا�س من القطن والكتان.

• اأقدم ع�ا�سم العامل هي دم�سق	

• اأق�ى ع�سلة يف ج�سم االإن�سان هي الل�سان	

اأنواع ال�صمت:

عندما ال تقتنع  بكلم ال�سخ�س الذي اأمامك خا�سة . 1

االأكرب �سنًا ! يك�ن ال�سمت »احرتاما«

عندما يتجاهلك عزيـــز ليلتفت اإىل اول�يات اأخرى ! . 2

يك�ن ال�سمت »اأملًا«

عندمـــا يجرحـــك �سخ�س وتذهب لتبكـــي مبفردك ! . 3

يك�ن ال�سمت »قهرًا«

اإعداد ال�سابط املدين:واحة القراء . . 

ثريا بنت حمود العي�صرية

اإدارة العلقات العامة
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عندما ت�سعر باأن قلبك اأ�سبح �سعيفًا ال يحتمل االأمل . 4

! يك�ن ال�سمت »خنقًا«

عندمـــا يتلفظ الذي اأمامك بكلمـــات جارحة ! يك�ن . 5

ال�سمت »ق�ة«-

مقتطفات من كتاب قمة ال�صعادة النف�صية:

•  طبيعـــة االإن�ســـان هي التغيري، فلي�ـــس كل ما كتبت اأو 	

فعلت اأو قلت باالأم�س يروق لك الي�م.

•  �سّجـــع النا�س علـــى اأن يتكلم�ا عـــن اأنف�سهم تك�سب 	

وّدهـــم و�سداقتهم وال تتكلم عـــن كفاحك وبط�التك 

واإجنازاتك فتك�سب ُح�ّسادا واأحقادا.

•  اإن اآفة النا�س لي�ست يف اجلهل واإمنا يف التجاهل.	

المسابقة رقم ) 36-( العدد 136

سؤاال المسابقة: 
1--ما-هي-الوالية-الفائزة-باملركز-االول-يف-م�صابقة-ال�صالمة-

املرورية-لهذا-العام-؟

حم�صةأ. 

بدية.ب. 

العوابي.ج. 

2-من-هو-ال�صاعر-امللقب-بذي-القروح-؟

اأ   - امروؤ القي�س.

ب - ب�صار بن برد.

ج - اأحمد �صوقي.

االإجابات :.............................................................................................................................................................

اال�ســــــــم :.............................................................................................................................................................

العنـــــ�ان :.............................................................................................................................................................

الهــــــاتف :.............................................................................................................................................................

ق�صيمة-االإ�صرتاك-يف-امل�صابقة-رقم-36-العدد-136

شروط المسابقة : 
1- ال-ي�ق��ل-ع�م�ر-املت��ص������������ابق-عن-15-�ص����ن��ة..

2- ال-تقبل-اإال-الق�ص�����ائم-االأ�صلي����ة-للم�صابق����ة.-.

3- ميكن-للم�صرتك-اأن-ي�صرتك-باأكرث-من-ق�صيمة.-.

4- باليد-. ت�صليمها- يتم- اأو- املجلة- بريد- اإىل- الق�صائم- تبعث-

العالقات- باإدارة- ال�صاهرة- العني- جملة- حترير- اإدارة- اإىل-

ال�ع��ام�ة---القي���ادة-الع��ام�ة-لل�ص�رط��ة-بال�ق���رم.-

إجابتا المسابقة رقم )35( للعدد رقم 135 هما:
1 - اأبو عبيدة بن اجلراح.

.2012 - 2

الفائزان في مسابقة العدد الماضي هما:
1 - اإخل�س بنت عبداهلل الرا�صدية.

2 - بدر بن �صعيد الرواحي.

)-يرجى-من-الفائزين-احل�صور-اإىل-مكتب-جملة-العني-ال�صاهرة-

باإدارة-العالقات-العامة/-القيادة-العامة-لل�صرطة-بالقرم---ال�صتالم-جوائزهم-(

اأبو م�صلم البهلين يف �صطور )رحمه اهلل(

اأب� ُم�سلم نا�سر بن �سامل بن عدمي البهلين ) 1860 

– 1920 ( املعروف باأبي م�سلم البهلين . وح�سب م�ؤلف 
االآثار ال�سعرية الأبي م�سلم البهلين فاأن البهلين ُوِلَد يف 

ّ�َف، اإ�سلحي و  َرم من ُعمان . وه� �ساِعر ُمت�سَ بلـــدة حَمْ

ُحفّي رائد. هاجر قبل بل�غ الع�سرين اإىل زجنبار )�سرق  �سُ

حافة و  اأفريقيـــا( و اأقـــام فيها حتى وفاته. عمـــل يف ال�سّ

َن من ارتقاء اأعلى مراتب �ِسلك  التدري�ـــس و الق�ساء. متَكّ

�ـــسَ �سحيفة النجـــاح ) 1911(  الق�ســـاء يف زجنبـــار. اأ�َسّ

التـــي راأ�س حتريرها فرتة من الزمـــن. ا�ستفاد من اإن�ساء 

لطانية )1879( الإ�سدار اأول �سحيفة ُعمانية  املطبعة ال�ُسّ

يف زجنبار باللغة العربية، كما اأ�سرف وُعَني بطبع اأّمهات 

الكتـــب الدينية و االأدبية. له العديد من امل�ؤلفات املفق�دة 

و املخط�طة و املطب�عة.





الثامـــن ع�سر مـــن ن�فمرب حمفـــل خري واعتـــزاز بنه�سة 

مباركـــة قامـــت على عزائـــم وهمم عالية بقيـــادة حكيمة من 

باين النه�ســـة املباركة موالي ح�ص��رة �صاحب اجلللة 

ال�صلط��ان املعظ��م - حفظ��ه اهلل ورع��اه - فاأذكـــت يف 

نف��س العمانيني جذوة الـــروح ال�طنية، م�ستح�سرين اأجماد 

ح�سارتهـــم ال�ساربة يف جذور التاريخ كل �سم�خ وعزة وجمد 

تليـــد، فنجد الـــكل م�سمرين عن �س�اعدهـــم يف حلمة وطنية 

وتاآزر وتكاتف من اأجل عمان اخلري والعطاء، فارتقت امل�سرية 

العمانية املظفـــرة مراتب االأجماد والفخر، وت�الت املنجزات 

الطيبـــة ال�ساهدة على حجم اجلهـــ�د املبذولة، فنعم الكل يف 

رغـــد العي�س الكرمي واخلري العميم، فلله احلمد وال�سكر على 

ما وهب من نعم وخريات ال حت�سى والتعد.

ومـــا و�سلـــت اإليه التنمية ال�ساملـــة وامل�ستدامة يف وطننا الغايل من م�ست�يـــات مرم�قة بف�سل عطاءات جللة 

ال�سلطـــان املعظـــم - اأيـــده اهلل - وتكاتف جميـــع امل�اطنني يف وطننا الطيـــب، فهنيئًا لنا جميعا هـــذه االإجنازات، 

وعهـــد على كل عماين خمل�ـــس اأن ي�اكب جناحات ال�طـــن املت�سارعة باملحافظة على املكت�سبـــات، والذود عنها، 

ليهناأ اجلميع بال�سكينة والطماأنينة، وليتهياأ املناخ اللزم للعمل واالإنتاج، فب�ركت ال�س�اعد املخل�سة االأمينة على 

ال�طن وحماية منجزاته، وب�ركت ال�س�اعد التي تبني بكل اإجادة واإتقان.

ولهـــذه االأيـــام اجلميلة فرحـــة ترت�سم على قلـــب كل عماين ومقيم على تـــراب ال�طن الغـــايل، فتتجلى القيم 

النبيلـــة، واالأخلق الفا�سلة يف نف��س الكل، وتبتهـــج القل�ب، وي�سعد ال�طن بهذه الفرحة حني يرى اأن الكل يعي�س 

يف ود واإخـــاء، وت�سامح ورخـــاء، والكل يراجع مايقدمه من اأعمال يف خمتلف امل�اقـــع وامليادين، ويبذل�ن كل مايف 

و�سعهم للرقي بتقدمي اأف�سل اخلدمات واأج�دها، حتى ت�سم�ا اأجماد هذه النه�سة املباركة، وتدوم ماآثرها، لتظل 

�س�اهدها تتعاقب االأيام يف تخليدها، واإرثا عظيما للأجيال القادمة باإذن اهلل.

حفظ اهلل هذا ال�طن، وب�ركت اأيامه، ودامت عليه االأفراح اأع�اما عديدة، واأزمنة مديدة، وحفظ اهلل جللة 

ال�سلطـــان املعظـــم - القائد االأعلى - بكرمي حفظه واأدام عليه العافية، وبارك يف م�ساعيه، و�سدد يف طريق اخلري 

خطـــاه، واأدامـــه اهلل لعمان واأهلها عـــزًا وفخرًا، وجمدًا وذخـــرًا، ون�ساأله تعاىل اأن يعيد هـــذه املنا�سبة على عمان 

وقائدها و�سعبها يف �سلم واأمان اإنه �سميع جميب.

حتى نلتقي

عمان-اخلري..

ماج�ستري يف اإدارة اجل�دة ال�ساملة.


