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

ثالثة و�أربعون ً
عاما من الإجنازات
مهما حاولنا اال�ستعانة مبلكات الع�صف الذهني  ،والرجوع بالذاكرة للوراء حل�صر منجزات
ثالثة و�أربعني عام ًا ُملأت �ش��واهد ًا و ُر�ص��عت داللة و ُتوجت يقين ًا  ،ومهما اجتهدنا ال�ستنطاق
تل��ك املكت�سبات فل��ن ن�ستطيع �أن نويف حقها نزرا ي�سري ًا  ،فكل لبن��ة و�ضعها باين هذه النه�ضة
املباركة  -حفظه اهلل ورعاه ُ -
وكلل باخلري م�سعاه لها حكاية تعجز عن �سردها �أقالم الكتاب،
�أو حت�صيه��ا �س�ير امل�ؤرخني ،فلله درك من ع�صامي جعل م��ن التحدي عزمية  ،ومن العدم قوة ،
وم��ن املجد �سراج ًا  ،فهمتك��م العالية موالي املعظم � ،أثمرت ح�صاد ًا يانع�� ًا ،يتفيء العمانيون
ظاللها ،ويالم�س العامل ن�سيمها � ،إنها �شجرة ال�سالم التي �أح�سنتم غرا�سها  ،وتعهدمت رعايتها،
وجنت الأمة طيبها  ،وعمت الإن�سانية ظاللها الوارفة.
�إن احلدي��ث ع��ن املنجزات ال حدود له  ،وال منتهى يح�صره  ،لكن يكفي ملنجزات هذا العهد
الزاه��ر امليم��ون � ،أن تالم�س الإن�سان يف جماالت حيات��ه واحتياجاته  ،وترافق تطور الع�صر
وتطلع��ات �أبناء هذا الوطن العزيز � ،إن الوعد الذي قطعه جاللته �أبقاه اهلل على نف�سه منذ
ت�سلم��ه مقالي��د احلكم يف الب�لاد كان حموره �سع��ادة الإن�سان العم��اين  ،وكان �سالحه العلم ،
فكان��ت همة قائد ورافقتها عزمية �شع��ب �أراد �أن تكون له مكانته بني الأمم  ،فتحقق الوعد ،
وكان الإجناز  ،واليوم تقف عمان �شاخمة بني الأمم  ،راعية للأمن وال�سلم العامليني  ،وحمققة
لطموح��ات �شع��ب �أثبت بف�ضل قيادته احلكيمة �أنه عظيم ب�إرادته ومواقفه  ،واليوم توا�صل
عمان تقدمها ورقيها ب�أياد وطنية  ،م�ؤهلة وماهرة  ،تثبت حكمة القائد حفطه اهلل.
� إن الإن�س��ان هو �صان��ع التنمية وحمورها  ،فبناء الإن�سان العم��اين هو الإجناز الذي �سحر
لب القريب والبعيد  ،فكانت عمان مدر�سة رائدة يف التعاي�ش ال�سلمي مع جميع الأمم  ،ومنوذج
ُيحت��ذى يف الت�سام��ح بني ال�شعوب  ،فلله احلمد وال�شكر �أن �أنع��م علينا مبن �سخر نف�سه لأمته،
و�سه��ر خلري و�صالح �شعبه ،وبنى جم��د ًا تليد ًا �شاخم ًا يف عامل العلم والتجدد  ،فحفظــكم اهلل
يا موالي و�أدام عليكم العافية وال�سرور ،وبارك يف عمر جاللتكم  ،ووفقكم ملا فيه خري عمان
و�أهلها  ،وجزاكم عنا وافر الأجر واملثوبة � ،إنه �سميع جميب  ،وكل عام و�أنتم بخري .
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هـذه دعــوة للـم�شــاركة مـعـنــا
والإدالء بـ�آرائـكم يف القـ�ضايا التي تهـم الـمجتمـع.
كمـــــــا نرحب بكتــابــاتــكم ،ون�ســعــى للمزيـــــد من
التوا�صــل مـعـكم من خـــــــــالل �صفحـات الـمـجـلــة.
للتوا�صل معنا عرب الربيد الإلكرتوين

جملة دورية �أمنية ت�صدرها �إدارة العالقات العامة
ب�شرطة عمان ال�سلطانية
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الحرس السلطاني العماني
يحتفل بيومه السنوي

بتاريخ 2013/10/31م احتفل احلر�س ال�سلطاين العماين بيومه
ال�س���نوي الذي يوافق الأول من �ش���هر نوفمرب من كل عام حتت رعاية
معايل الفريق ح�س���ن بن حم�س���ن ال�ش���ريقي املفت�ش العام لل�ش���رطة
واجلمارك .وقد ا�ش���تمل االحتفال ال���ذي �أ ُقيم مبيدان قيادة احلر�س
ال�سلطاين العماين على تخريج دفعتني من اجلنود امل�ستجدين الذين
التحق���وا باخلدم���ة الع�س���كرية حديث ًا  ،تع���دد من منت�س���بي احلر�س
ال�سلطاين العماين وتقليد ميدالية اخلدمة اخلا�صة للحر�س.
وب���د�أت فقرات االحتفال بع���زف ال�سالم ال�سلط���اين لدى و�صول
راع���ي املنا�سب���ة ،ث���م ا�ستعر�ض معالي���ه ال�صف الأمام���ي من طابور
اخلريج�ي�ن ،بعد ذلك ب���د�أ اخلريجون بتقدمي عرو�ضه���م الع�سكرية
بامل�شاة ال�صامت���ة وحركات ال�سالح ،بعدها ق���دم اخلريجون عر�ض ًا
يف امل�شاة الع�سكرية بامل�سري العادي مرورا من �أمام املن�صة الرئي�سية
مب�صاحب���ة مو�سيق���ى احلر����س ال�سلط���اين العماين .بع���د ذلك �سلم
معايل الفريق املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك ال�شهادات التقديرية
للمتفوقني من الدورتني املتخرجتني
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استقباالت . .

بتاري���خ 2013/10/22م ا�ستقبل معايل الفريق/
ح�س���ن ب���ن حم�سن ال�شريق���ي املفت�ش الع���ام لل�شرطة
واجلمارك بالقيادة العام���ة لل�شرطة بالقرم معايل/
نيه�شال �سان���دو نائب م�ست�شار الأمن الوطني الهندي
وال�سكرتري للحكومة الهندية.
مت خ�ل�ال املقابل���ة تب���ادل الآراء ووجه���ات النظر
ح���ول العديد م���ن امل�سائ���ل ذات االهتم���ام امل�شرتك
والأم���ور التي م���ن �شـ ـ�أنها الإ�سه���ام يف دعم جماالت
التعاون بني البلدين.

كم���ا ا�ستقبل املفت����ش العام لل�شرط���ة واجلمارك
بتاري���خ 2013/11/14م بالقي���ادة العام���ة لل�شرط���ة
بالقرم الل���واء  /اليك�س مار�شال قائ���د كلية ال�شرطة
الربيطانية والوفد املرافق له.
جرى خالل املقابلة بحث �أوجه التعاون القائم بني
اجلانبني يف جمال التدريب والت�أهيل.
ح�ض���ر املقابل���ة �سع ـ ـ ـ���ادة ال�سف�ي�ر الربيط���اين
املعتم���د لدى ال�سلطنة وعدد م���ن كبار �ضباط �شرطة
عمان ال�سلطانية.
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أخبار الشرطة

المفتش العام للشرطة والجمارك
يترأس اللجنة الوطنية للسالمة على الطريق

بتاريخ 2013/11/3م تر�أ�س معايل الفريق ح�سن بن
حم�سن ال�شريقي املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك رئي�س
اللجنة الوطني���ة لل�سالمة على الطري���ق بالقيادة العامة
لل�شرط���ة بالقرم اجتم���اع اللجنة الوطني���ة لل�سالمة على
الطريق بح�ضور �أع�ضاء اللجنة.
ويف بداية االجتماع اطلع الأع�ضاء على بيانات الو�ضع
امل���روري يف ال�سلطنة والتي �أ�شارت �إىل انخفا�ض الوفيات
بن�سب���ة (  ) %22والإ�صاب���ات بن�سب���ة ( )%13واحلوادث
بن�سب���ة ( ) %7خ�ل�ال الف�ت�رة من الأول م���ن يناير وحتى
نهاية �شهر �أكتوبر من هذا العام مقارنة مع الفرتة نف�سها
م���ن العام املا�ضي .وقد ثمنت اللجنة اجلهود املبذولة من
قبل كافة اجلهات احلكومي���ة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة وكافة
املواطنني واملقيمني يف ال�سلطن���ة على تطبيق ا�شرتاطات
ال�سالمة املرورية مما كان له الأثر الإيجابي يف احلد من
احلوادث املرورية.
كم���ا اطل���ع �أع�ض���اء اللجنة عل���ى املالحظ���ات ب�ش�أن
اال�سرتاتيجية الوطني���ة لل�سالمة على الطريق (– 2011
 )2020وتقري���ر املخترب الربيط���اين لأبحاث النقل ب�ش�أن
درا�س���ة جوان���ب ال�سالم���ة املرورية يف ال�سلطن���ة لدرا�سة
تطبيقها مبا يتوافق مع طبيعة البيئة املرورية يف ال�سلطنة
8
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و�إحالته���ا للجه���ات املخت�ص���ة لتطبي���ق م���ا ورد فيها من
نتائج ك ًال يف جم���ال اخت�صا�صه ،وتدار�ست اللجنة �أي�ض ًا
الإج���راءات املتخذة لتوفري �ش���روط ال�سالمة يف حافالت
نق���ل الطلب���ة والتو�صي���ات املرفوعة حياله���ا .كما اطلعت
اللجنة على تقرير منظمة ال�صحة العاملية (ال�سالمة على
الطريق يف �إقليم �شرق املتو�سط).
وبالن�سب���ة مل�سابق���ة ال�سالم���ة املروري���ة ،فق���د �أبدت
اللجن���ة تقديرها لالهتم���ام والتجاوب ال���ذي �أبدته كافة
اجله���ات احلكومي���ة واخلا�ص���ة و�أفراد املجتم���ع يف كافة
حمافظات وواليات ال�سلطن���ة وم�شاريع ال�سالمة املرورية
التي تناف�ست على جوائز امل�سابقة.
وق���د �أق���رت اللجن���ة الإعالن ع���ن الوالي���ات الفائزة
وامل�ؤ�س�س���ات احلكومي���ة والأهلية وامل�سابق���ات الفردية يف
ي���وم افتتاح معر�ض ال�سالمة املرورية املقرر �إقامته خالل
الف�ت�رة من ( )14–11من �شه���ر نوفمرب اجلاري مبركز
عمان الدويل للمعار����ض ،و�أبدت اللجنة ارتياحها جلهود
املجتم���ع يف جمال ن�ش���ر الوعي املروري م���ن خالل جلان
ال�سالمة املرورية يف اختي���ار الواليات لتمثيل املحافظات
يف امل�سابقة املرورية.

معرض السالمة المروية
في نسخته الرابعة على التوالي
�أُفتت��ح خالل الف�ترة م��ن ( )14-11نوفمرب 2013م
معر���ض ال�سالم��ة املروري��ة يف ن�سخت��ه الرابع��ة عل��ى
الت��وايل حت��ت رعاية مع��ايل الدكت��ور علي ب��ن م�سعود
ال�سنيدي وزير التجارة وال�صناعة ،مبركز عمان الدويل
للمعار���ض ،وال��ذي نظمت��ه �شرط��ة عم��ان ال�سلطاني��ة
بالتعاون مع �شركة عمان �إك�سبو.
ي�أت���ي املعر����ض ه���ذا العام حت���ت �شع���ار «ال�سالم���ة املرورية
م�س�ؤولي���ة اجلمي���ع» ،مب�شاركة  25جهة حكومي���ة ،و� 50شركة من
القط���اع اخلا����ص ،و 10م���ن اجلمعي���ات الأهلي���ة ،و 12والية من
والي���ات ال�سلطن���ة ،وغريه���ا من اجله���ات الفردية ،حي���ث �س ّلط
ال�ض���وء يف املعر�ض على �أهم ممي���زات �أمن املنتجات واخلدمات
واحللول الت���ي تغطي قطاعات ال�سالمة عل���ى الطرق ،وال�سالمة
من احلريق واحلوادث والطوارئ.
و�شارك���ت �شرطة عمان ال�سلطانية يف هذا املعر�ض من خالل
عدة ت�شكيالت (الإدارة العامة للمرور -الإدارة العامة للخدمات
الطبي���ة – الإدارة العام���ة لط�ي�ران ال�شرط���ة – والإدارة العامة
ملكافح���ة املخدرات وامل�ؤث���رات العقلي���ة) ،بالإ�ضاف���ة �إىل الهيئة
العامة للدفاع املدين والإ�سعاف.
وق���د تع���رف زوار املعر����ض عن كث���ب على اجله���ود املبذولة
م���ن قبل ه���ذه الت�شكيالت للح���د من احل���وادث املرورية ،كما مت
تخ�صي�ص نوافذ لتقدمي بع����ض اخلدمات لهم كتجديد املركبات
ودفع املخالفات.
و�أ�ش���ار مدير ع���ام امل���رور �إىل �أنّ جن���اح معار����ض ال�سالمة
املرورية يف ن�سخت���ه ال�سابقة يعد داف ًعا قوي ًا لإجناح هذا املعر�ض
ال �سيم���ا و�أنّ زوار معر����ض ال�سالمة املروري���ة يف ن�سخة ال�سابقة
جت���اوز خم�سة و�ست�ي�ن �ألف زائ���ر ،ودعا اجلمي���ع �إىل العمل على
تفعي���ل �شعار هذا العام «ال�سالمة املرورية م�س�ؤولية اجلميع» على
�أر����ض الواقع ،م�ضيفا �إنّ اجلميع �شريك يف ه���ذه امل�س�ؤولية ،و�أنّ
م���ا مي ّيز معر�ض هذا الع���ام تزامنه مع �إعالن قائمة الفئات التي
نال���ت �شرف الف���وز باملراكز الثالث���ة الأوىل يف م�سابقة ال�سالمة
املرورية �س���وا ًء على م�ست���وى الواليات �أو الوح���دات احلكوم ّية �أو
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فئ���ة م�ؤ�س�سات القطاع اخلا����ص �أو فئة اجلمعيات الأهلية
و�أخ�ي�ر ًا فئ���ة املب���ادرات الفردي���ة ،وال �شك �أ ّن���ه ّمت ر�صد
جوائز قيم���ة للفائزين .مو�ضح ًا م�شارك���ة املعر�ض لهذا
العام بلغ���ت �إىل جانب �شرطة عم���ان ال�سلطانية ()102
من م�ؤ�س�سات الدولة والقطاع اخلا�ص و�أفراد املجتمع.
الفائزون يف امل�سابقة الرئي�سية
كما مت خ�ل�ال حفل االفتتاح �إعالن الفائزين باملراكز
الثالث���ة الأوىل عل���ى م�ست���وى ال�سلطن���ة فف���ي امل�سابق���ة
الرئي�سية ،على م�ستوى الواليات فازت باملركز الأول والية
بدي���ة مبحافظة �شم���ال ال�شرقية ،وجاءت والي���ة العوابي
مبحافظة جنوب الباطنة يف املركز الثاين ،يف حني احتلت
املركز الثالث والية حم�ضة مبحافظة الربميي.
�أما م�سابق���ة امل�ؤ�س�سات احلكومي���ة فح�صدت املركز
الأول :نقلي���ات قوات ال�سلطان امل�سلح���ة – وزارة الدفاع،
واملرك���ز الث���اين :وزارة التعليم العايل ،واملرك���ز الثالث:
جمل�س الدولة.
ويف م�سابق���ة م�ؤ�س�س���ات القطاع اخلا����ص ح�صل على
املرك���ز الأول� :شرك���ة تنمية نفط عم���ان ،واملركز الثاين:
ال�شركة العمانية للغاز الطبيع���ي امل�سال ،واملركز الثالث:
�شركة �شل للتنمية عمان.
وعل���ى م�ست���وى م�سابقة اجلمعي���ات الأهلية جاءت يف
املرك���ز الأول :م�ؤ�س�سة موقع �سبل���ة الظاهرة الإلكرتونية،
واملرك���ز الث���اين :جمعي���ة امل���ر�أة العماني���ة ب�صالل���ة –
حمافظ���ة ظفار ،يف ح�ي�ن ج���اء يف املركز الثال���ث :نادي
ال�صم – حمافظة الربميي.
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ويف م�سابق���ة املبادرات الفردي���ة ح�صلت فخرية بنت
خلف���ان ب���ن نا�ص���ر اليحيائية عل���ى املرك���ز الأول ،وجاء
يف املرك���ز الث���اين خالد ب���ن الأزهر بن زه���ران الهنائي،
و�إبراهيم بن �سعيد بن حممد ال�صواعي يف املركز الثالث.
بع�ض اجلهات امل�شاركة:
ت�شارك���ت وزارة ال�سياحة مبعر����ض ال�سالمة املرورية
ت�أكي���دا لدوره���ا التوع���وي يف جم���ال ال�سالم���ة املرورية
وتعزي���ز وتوطيد العالقة مع املجتم���ع التي ال ميكن العمل
بدونها ،لذا ت�أتي م�شاركة الوزارة �إميانا بدورها التوعوي
والإر�شادي لل�سائح املواط���ن واملقيم ،وتنفيذا للتوجيهات
ال�سامية للحد من احلوادث املرورية.
وزارة التنمية االجتماعي���ة كانت حا�ضرة يف املعر�ض
وج���اءت امل�شارك���ة لتنوير وتوجي���ه وتوعية �أبن���اء املجتمع
عام���ة ،ومرت���ادي املعر�ض خا�ص���ة ،عن ع���دم ا�ستخدام
برامج التوا�ص���ل االجتماعي �أثناء القي���ادة ،وقد اتخذت
ال���وزارة �شع���ارا لها يحم���ل عن���وان «مته���ل  ..ت�أمن» من
خالل���ه تخاطب اجلمه���ور ب�أهمية توخي احل���ذر والتمهل
�أثناء القيادة مع االلت���زام بالقواعد ال�صحيحة وال�سليمة
للقيادة على الطرقات.
وم���ن اجلهات امل�شاركة اي�ضا اللجنة الوطنية حلقوق
الإن�سان حيث تعت�ب�ر م�شاركة اللجنة الثالثة على التوايل
يف املعر�ض ،حيث قاموا بعر�ض �إ�صدارات اللجنة الوطنية
حلق���وق الإن�سان التي تت�ضمن بع����ض الأمور املتعلقة بحق
احلي���اة ،املرتبطة ارتباط���ا مبا�شرا بال�سالم���ة املرورية،
و�أي�ض���ا مت تد�شني فيلم توعوي ق�ص�ي�ر يحتوي على بع�ض
ال�سلوكيات اخلاطئة ،مقابلة بال�سلوكيات ال�سليمة.

وق���د �ش���ارك �ش����ؤون الب�ل�اط ال�سلط���اين يف املعر�ض
وذل���ك باخ�ت�راع جدي���د من �صن���ع مهند�س�ي�ن عمانيني،
يخت����ص يف نظام عمل �أبواب ال�سيارة عند احتجاز لطفل
داخ���ل ال�سي���ارة ، ،كما قام���وا بعمل فيلم توع���وي يو�ضح
خماطر تغري الإطارات غري املنا�سب لل�سيارة.
كم���ا �شاركت وزارة العدل مبعر����ض ال�سالمة املرورية
حي���ث ج���اءت م�شارك���ة ال���وزارة يف ن�ش���ر وغر����س ثقافة
ال�سالم���ة املروري���ة من خ�ل�ال املطوي���ات املو�ضحة لعدد
من الق�ضايا املحكوم���ة يف ق�ضايا املرور و�إظهار الر�سائل
الإر�شادي���ة وهناك جهات حكومية اخ���رى كانت حا�ضرة
ف املعر����ض بالإ�ضاف���ة اىل بع����ض اجلهات م���ن القطاع
اخلا�ص.
اجلدير بالذكر �أن الهدف من �إقامة هذا املعر�ض هو
الوقوف عل���ى م�سببات احلوادث املروري���ة التي ح�صدت
العدي���د م���ن الأرواح ،كما يعد املعر����ض خطوة مهمة نحو
تفعيل املزيد من حمالت التوعية ب�ش�أن احلوادث املرورية
وكيفي���ة الوقاية منها .،وجاء ه���ذا املعر�ض امتثا ًال للأمر

ال�سامي ملوالن���ا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
بن �سعي���د املعظم القائد الأعل���ى – حفظه اهلل ورعاه –
يف � 18أكتوب���ر 2009م ،يف �سيح امل���كارم ،وما ت�ضمنه من
ن�صح كرمي وما جتلى فيه من دالالت كبرية وما �أ�سداه من
توجيهات �سامية ب�أهمي���ة �أن تتحمل كافة �شرائح املجتمع
م�س�ؤولياته���ا و�أن تعم���ل مع ًا للت�ص���دي واحلد من حوادث
امل���رور مل���ا ينتج عنه���ا م���ن خ�سائ���ر ب�شري���ة وانعكا�سات
اقت�صادية وم�آ�س اجتماعية على الفرد واملجتمع.
وا�ستجاب���ة للأمر ال�سامي جلاللته – �أعزّه اهلل – مت
تنظي���م م�سابق���ة لل�سالم���ة املرورية حي���ث خ�ص�صت لها
ك�أ�س وجوائ���ز ق ّيمة متنح لكل والي���ة ،وم�ؤ�س�سة ،ومبادرة
فردي���ة جميدة ،يف جمال تعزي���ز ال�سالمة املرورية» ،فقد
ّمت �إقرار �إقامة م�سابقة ال�سالمة املرورية لت�شمل الواليات
والوحدات احلكومية وامل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع اخلا�ص
والأف���راد .وق���د تق���رر من���ح جوائز مالي���ة ق ّيم���ة وعينية
و�شهادات تقدير للمراكز الفائزة.
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اللجنة الرئيسية لمسابقة السالمة المرورية تعقد
اجتماعها الرابع لهذا العام

عقد بتاريخ2013/10/31م مبعهد ال�سالمة املرورية بال�سيب االجتماع الرابع للجنة الرئي�سية مل�سابقة ال�سالمة املرورية.
تر�أ����س االجتماع اللواء  /حمد بن �سليمان احلامتي م�ساع���د املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك للعمليات رئي�س اللجنة
الرئي�سية مل�سابقة ال�سالمة املرورية بح�ضور الأع�ضائها.
ناق����ش االجتماع نتائج الزيارات امليدانية التي قامت بها اللجن���ة للواليات امل�شاركة يف امل�سابقة ،بالإ�ضافة �إىل التقييم
النظ���ري لهذه امل�شاركات ،كما جرى مناق�ش���ة �أعمال م�شاركات الفئات الأخرى (الوح���دات احلكومية ،م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص ،واجلمعيات الأهلية ،واملبادرات الفردية) ،وا�ستعرا�ض نتائج التقييم وعوامل حتديد املراكز الثالثة الأوىل.
اجلدي���ر بالذك���ر �أن هذه امل�سابقة تهدف �إىل تعزيز �سبل ال�سالمة املرورية للحد من حوادث املرور  ،و�إ�شراك اجلهات
احلكومي���ة واخلا�ص���ة و�أفراد املجتمع للتعاون والعمل على ن�شر الوعى املروري  ،وح���ث امل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع اخلا�ص
عل���ى تدريب وت�أهيل م�ستخدمي الطري���ق وتنفيذ م�شروعات تخدم ال�سالمة املرورية وبرام���ج التوعية بالإ�ضافة �إىل �إبراز
اجلهود املبذولة من قبل اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات الأهلية واخلا�صة ودور االفراد يف احلد من حوادث املرور.
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اللجنة الرئيسية لمسابقة السالمة المرورية
تزور عددًا من الواليات

قام���ت اللجن���ة الرئي�سية مل�سابقة ال�سالم���ة املرورية م�ؤخرا بزي���ارة �إىل عدد من الوالي���ات املر�شحة من املحافظات
للتناف�س على ك�أ�س م�سابقة ال�سالمة املرورية.
فقد زارت اللجنة التي يرت�أ�سها اللواء  /حمد بن �سليمان احلامتي م�ساعد املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك للعمليات
وع�ضوي���ة ع���دد من �ضباط ال�شرطة وعدد من مدراء العموم يف الوزارات كل م���ن واليات العوابي و�صحار وحم�ضه وعربي
واطلعت على امل�شاريع التي �شاركت بها تلك الواليات يف امل�سابقة.
وا�ستمع���ت اللجن���ة �إىل ايجاز قدمه �أ�صحاب ال�سع���ادة الوالة عن اجلهود املبذوله للم�شارك���ة يف هذه امل�سابقة  ،ومن
املقرر �أن ت�ستكمل اللجنة زياراتها لتغطية الواليات املرت�شحة من باقي املحافظات الحق ًا.
اجلدي���ر بالذك���ر �أن امل�سابق���ة تهدف �إىل تعزيز ال�سالم���ة املرورية للحد من حوادث امل���رور و�إ�شراك �أفراد املجتمع
للتع���اون والعمل على ن�شر الوعي املروري وحث امل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع اخلا�ص على تدريب وتاهيل م�ستخدمي الطريق
وتنفي���ذ م�شروع���ات تخدم ال�سالمة املرورية بالأ�ضافة �إىل ابراز اجلهود املبذول���ة من قبل الوحدات احلكومية وامل�ؤ�س�سات
االهلية والقطاع اخلا�ص والأفراد يف احلد من احلوادث املرورية.
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تحتفل بتخريج الدفعة الخامسة و الخمسين من
فصائل الشرطة المستجدين

بتاري���خ 2013/10/29م احتفل���ت �شرطة عم���ان ال�سلطانية على مي���دان اال�ستعرا�ض الع�سك���ري ب�أكادميية ال�سلطان
قابو�س لعلوم ال�شرطة بتخريج الدفعة اخلام�سة واخلم�سني من ف�صائل ال�شرطة امل�ستجدين .
رع���ى االحتفال الل���واء  /عبداهلل بن علي احلارثي رئي�س الهيئة العامة للدفاع امل���دين والإ�سعاف  ،وبح�ضور عدد من
كبار قادة الأجهزة الع�سكرية والأمنية ور�ؤ�ساء امل�صالح احلكومية مبحافظة الداخلية.
ب���د�أت وقائع االحتفال ب�أداء التحي���ة الع�سكرية لراعي املنا�سبة ،ثم تقدم قائد الطاب���ور م�ست�أذنا �إياه بتفتي�ش ال�صف
الأمامي من الطابور  ،ثم م ّر طابور اخلريجني من �أمام املن�صة الرئي�سية يف ا�ستعرا�ض ع�سكري بامل�سري البطي  .بعد ذلك
قام راعي احلفل بت�سليم جوائز الإجادة لأوائل اخلريجني .
عق���ب ذل���ك �أدى اخلريجون ن�شيد �شرطة عم���ان ال�سلطانية ( حماة احلق ) ثم رددوا ق�سم ال���والء وهتفوا ثالث ًا بحياة
جاللة ال�سلطان املعظم ،وبعد �أداء التحية الع�سكرية لراعي املنا�سبة ا�ست�أذنه قائد الطابور ملغادرة الطابور ميدان العر�ض
�إيذان ًا بانتهاء مرا�سم التخريج .
14
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الشرطة تشارك في اجتماع المنظمة الدولية
للشرطة الجنائية في كولومبيا

�شاركت �شرطة عمان ال�سلطانية يف �أعمال الدورة الـ ٨٢للجمعية العامة للمنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول)
والتي بد�أت �أعمالها يف مدينة كارجتينا يف كولومبيا خالل الفرتة من � ٢١إىل  ٢٤من �شهر اكتوبر .
وق���د تر�أ�س وفد �شرطة عم���ان ال�سلطانية العميد /را�شد بن �سامل البادي مدير ع���ام التحريات والتحقيقات اجلنائية
وع�ضوية املقدم� /أحمد بن بخيت ال�شنفري مدير �إدارة االت�صال لل�شرطة العربية (�إنرتبول م�سقط).
ناق����ش االجتم���اع العديد م���ن الق�ضايا الأمنية الت���ي تهم كافة �أجه���زة ال�شرطة يف العامل من بينه���ا مكافحة اجلرائم
الإلكرتوني���ة واالجت���ار باملخ���درات ومكافحة اجلرمية املنظمة وغريها م���ن الق�ضايا ذات االهتم���ام امل�شرتك على م�ستوى
العامل .
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افتتاح البرامج التدريبية للدارسين وطلبة الكلية وفصائل الشرطة
المستجدين بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة

بتاريخ  2013 /10/ 28م افتتح العقيد � /سامل بن را�شد العلوي قائد �أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة الربامج
التدريبية لدورات ال�ضباط الدار�سني اجلامعيني وطلبة كلية ال�شرطة  ،وف�صائل ال�شرطة امل�ستجدين.
و�أك���د قائد �أكادميية ال�سلط���ان قابو�س لعلوم ال�شرطة يف كلمة �ألقاها على �ضرورة تعزي���ز روح االنتماء الوظيفي‘ كما
تطرق �إىل نظام كلية ال�شرطة وما يت�ضمنه من جوانب تنظم العالقة بني الكلية والدار�سني والطلبة .
وح���ث قائ���د الأكادميي���ة منت�سبي الدورت�ي�ن وف�صائ���ل ال�شرطة امل�ستجدي���ن على اجل���د واالجتهاد واملثاب���رة ل�ضمان
حتقي���ق �أك�ب�ر قدر من اال�ستفادة من املقررات التدريبية التي تتنوع بني التدري���ب الع�سكري والريا�ضي والدرو�س التعليمية
واملحا�ضرات والتطبيقات العملية .

معهد تدريب الضباط
ينفذ ثالث دورات تدريبية
بتاري���خ 2013/10/27م ب���د�أ معهد تدري���ب ال�ضباط
بتنفيذ املرحلة الثالثة من دورة القيادة اال�سرتاتيجية .
كم���ا مت افتت���اح دورت�ي�ن تدريب�ت�ن الأوىل خا�ص���ة بتطوي���ر
منظوم���ة العم���ل اجلنائ���ي  ،به���دف تزويد ال�ضب���اط باملعارف
واملهارات والأ�ساليب الفنية احلديثة يف جمال التحقيق لتمكنهم
من التعامل مع الق�ضايا املختلفة وفق ًا للمعايري املهنية .
و�أما الدورة الثاني���ة فخ�ص�صة مب�شريف �أمن الطريان
به���دف تنمية مه���ارات ال�ضباط العامل�ي�ن يف جمال �أمن
16
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الطريان والإ�شراف على تطبيق �إجراءات الأمن الوقائية
يف املط���ارات وقد نف���ذ هذه الدورة خ�ب�راء معتمدون من
املنظمة الدولية لأمن الطريان.

الشرطة تستقبل دفعة جديدة من المتدربات

بتاريخ 2013/11/3م توجهت دفعة جديدة من املواطنات امللتحقات ب�شرطة عمان ال�سلطانية �إىل �أكادميية ال�سلطان قابو�س
لعلوم ال�شرطة بعد �أن �أنهني كافة الإجراءات وخ�ضعن للتقييم واجتزن جميع املراحل مبا فيها املقابالت والفح�ص الطبي.
و�ستخ�ض���ع امللتحق���ات للمراح���ل التدريبية املختلفة الت���ي ت�شمل املعارف الأ�سا�سي���ة يف علوم ال�شرطة والقان���ون بالإ�ضافة �إىل
التطبيقات العملية.
وت�ؤك���د �شرط���ة عمان ال�سلطانية ب�أنها م�ستم���رة يف عملية التوظيف ،وتدعو املواطنني الباحثني ع���ن العمل وامل�سجلني يف �سجل
الق���وى العامل���ة كراغبني للعمل يف ال�شرطة �ضرورة متابعة �إعالنات التوظيف الت���ي تن�شر يف ال�صحف املحلية ب�شكل متوا�صل ،كما
ميك���ن االطالع على �أ�سم���اء املواطنني املطلوبني للتقييم �أو املقرر �إر�سالهم �إىل مراك���ز التدريب من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين
ل�شرط���ة عمان ال�سلطاني���ة  ، www.rop.gov.omوذلك ب�إدخ���ال الرقم املدين وال�ضغط عل���ى زر �إر�سال و�ستظهر نتيجة
الطلب �إذا كان �صاحب الرقم املدين مطلوب للتقييم �أو للتدريب.
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ٌ
سام
نهج راسخ وفكر
ٍ
 18من نوفمرب ..يف هذا اليوم التاريخي يجدد �أبناء ال�شعب
العماين الويف العهد والوالء لباين نه�ضة عمان املباركة –ايده
اهلل -ومن خالل م�سرية ال�سبعني �إىل الآن ونهج �صاحب اجلاللة
مطبوع يف فكر �أبناء �شعبه ,وهو يعطي درو�سا حكيمة بالغة
الداللة يف التعامل مع الق�ضايا ب�شتى انواعها ...
وحاولت يف هذا املقال ان ا�ستخل�ص بع�ض هذه الدرو�س :
1 .1اجلوالت ال�سامية الكرمية :

عالقة جاللة ال�سلطان ب�شعبه مبنية على املحبة واملودة حيث تتج�سد
معانيها يف اجل��والت ال�سامية التي يقوم بها يف خمتلف حمافظات و
واليات ال�سلطنة منذ بداية عهده لتفقد احتياجات املواطنني وحتقيق
خمتلف املطالب واخلدمات .
املالزم �أول/م�صطفى بن حممد احلرا�صي

الإدارة العامة للتطوير والتدقيق

بتحقيق اال�ستفادة من هذه اجلوالت ال�سامية ك�أ�سلوب �إداري يف
جهاز ال�شرطة من خالل اتباع الر�ؤ�ساء وامل�شرفني لهذا النهج ليمكنهم
من متابعة �سري العمل وتهيئة البيئة املنا�سبة .
2 .2دبلوما�سية ال�سيا�سة اخلارجية :

ر�سم جاللة ال�سلطان �سيا�سة عمان اخلارجية وفق �أ�س�س ومبادئ
تقوم على التعاي�ش ال�سلمي مع جميع ال�شعوب ومبد�أ عدم التدخل يف
ال�ش�ؤون الداخلية للغري .

واالقتداء بهذا الأ�سلوب يف التعامل ي�ساعد رجل ال�شرطة يف ك�سب
اجلمهور  ،فعليه �أن يت�سم بالهدوء والو�ضوح يف التعامل مع الآخرين
و ان يدرك انه يعمل يف جمتمع متداخل امل�صالح و�أن تعاونه يف هذا
املجتمع ي�ساهم يف ن�شر مظلة الأمن والرخاء يف البالد .
3 .3العفو وال�صفح لدى ال�سلطان :

العفو ال�سامي الذي يتميز به �صاحب اجلاللة �إ�شارة وا�ضحة وجلية
على حكمته وعطفه على �أبنائه وت�أكيد ًا على مبادئ العفو والت�سامح
التي حثنا عليها ديننا احلنيف  ،كما يعك�س البعد احل�ضاري والعالقة
املتينة بني القائد و�شعبه .

ومن املهم �أن ترجمة ذلك الفكر من خالل التعامل مع اجلمهور
الداخلي �أو اجلمهور اخلارجي .
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4 .4خطابات جاللة ال�سلطان :

يدعو جاللته يف خطاباته دائم ًا �إىل الألفة واملحبة والتعا�ضد والتعاون بني خمتلف الطوائف الب�شرية ويهتم بالإن�سان
واملعرفة و تطوير الذات وتنمية القدرات و االهتمام بالبيئة  ،وتعترب خطابات جاللته مبثابة خطة طويلة الأجل لعمل كافة
القطاعات .
التقاء الرئي�س باملر�ؤو�س ب�شكل دوري ال�ستعرا�ض االيجابيات وتدعيمها وال�سلبيات وتقوميها ور�سم اخلطط
امل�ستقبلية هو نهج يجب االقتداء به من قبل كافة قطاعات الدولة .
�5 .5سعة الأفق لدى �صاحب اجلاللة :

عرف عن جاللته �سعة الأفق وبعد النظر فهو دائما ينظر �إىل الأمور ب�شمولية فلهذا متيزت ال�سلطنة بالتوازن وقراءة
الأحداث والأمور ب�صورة دقيقة ومتمعنة .

جميل ان ننظر �إىل املواقف من كل اجلوانب وان نلتقط �صورة عامة للم�شهد قبل �أن
ندخل يف تفا�صيله وخا�صة يف هذه املرحلة من الزمن يف ظل التغريات التي تطر�أ على
الدولة العربية .
�6 .6صرب وقوة الإرادة عند جاللة ال�سلطان :

واجهت جاللة ال�سلطان �صعوبات ومواقف خمتلفة يف بداية النه�ضة
متثلت يف عدم توفر البنية التحتية و اجلهل الذي كان ي�سود البالد ،وال
ميكن للمرء �أن يت�صور مدى اجلهود الكبرية التي بذلها جاللته للتغلب
على تلك ال�صعوبات ،ولكن الإرادة القوية جلاللته و�صربه وحكمته
ذللت كل تلك املعوقات �ضاربا املثل يف ال�صرب وقوة الإرادة .
ولرتجمة ذل��ك علينا ك��رج��ال �شرطة
�أن نتحلى بال�صرب يف جميع املواقف التي
ت�صادفنا �أثناء العمل وخارجه  ،وان نزرع
يف �أنف�سنا ب�أن �شرطة عمان ال�سلطانية
اليوم �أف�ضل من الأم�س و�سيكون غد ًا
�أف�ضل من اليوم ان �شاء اهلل .
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وكلنا يف هذا ال�صدد نرى اجلهود املتفانية واملخل�صة
لقيادة ال�شرطة من اجل تطوير جهاز ال�شرطة يف �شتى
املجاالت.
7 .7حكمة جاللة ال�سلطان :

م��ن �أوت���ي احلكمة فقد �أوت���ي خ�يرا ك��ث�يرا  ،حكمة
جاللته تتجلى يف �صور و�أبعاد خمتلفة �سواء يف النطاق
الداخلي واخلارجي  ،حيث ا�ستطاع بتوفيق من اهلل عز
وجل من حل مع�ضالت ومواقف �شتى في�شهد حلكمته
املجتمع الدويل .

ن�ستقي من حكمة ال�سلطان املعظم يف تعاملنا مع
الغري  ،فنحتاج للحكمة يف التعامل مع املر�ؤو�س فهو لي�س
�آلة ينفذ ما ي�ؤمر به ،وكذلك يجب ان يكون الفرد منا
حكيما يف التعامل مع اجلمهور اخلارجي بحيث يختار
�أ�سلوب وطريقة للتعامل مع كل موقف مبا ينا�سبه.
8 .8تركيز جاللته على الأمن :

ر�سخ جاللته ركائز الأم��ن واال�ستقرار يف البالد،
نظر ًُا الن الأمن هو القاعدة الأ�سا�سية للتطور واالزدهار
والإبداع يف العطاء ،وانطالقا من الإميان الثابت ب�أنه (ال
تنمية بدون �أمن) كان الأمن �ضمن �أولويات احلكومة،
حيث �أن املواطن ين�شد الطم�أنينة قبل ت�أمني الغذاء،
الن الأم��ن واال�ستقرار هما ركيزتا االقت�صاد ال�سليم،
وال ميكن لالقت�صاد الذي هو قاعدة النه�ضة �أن يزدهر
وينمو يف غري هذه الظروف ،كما �أن العطاء الإن�ساين ال
ميكن �أن يو�صف بالإبداع �إال يف ظل ظروف �أمنية م�شجعة
وم�ستقرة.

علينا ان ن�سهر كرجال �شرطة على املحافظة على
ام��ن ال��ب�لاد وان نكون جميعا احل�صن احل�صني ل�صد
كل ما ميكن ان مي�س �أمن الدولة وا�ستقرارها  ،ونعمل
على ترجمة اخت�صا�صات ال�شرطة املن�صو�ص عليها يف
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املادة رقم ( )11من قانون ال�شرطة ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ( )90/35التي تن�ص على « املحافظة
على النظام العام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح
والأم���وال والأع��را���ض وكفالة الطم�أنينة وال�سكينة
يف كافة املجاالت والعمل على منع ارتكاب اجلرائم
و�ضبط ما يقع منها واتخاذ �إج��راءات التحري وجمع
اال�ستدالالت »..
9 .9الوعود ال�صادقة:

منذ انطالقة النه�ضة وعد جاللة ال�سلطان �شعبه
مب�ستقبل زاهر مفعم باخلري والطم�أنينة ف�أوفى بوعده
الذي قطعه على نف�سه حتى �أ�صبحت عمان ترتدي �أزهى
حللها .
يجب �أن نكون ال�سند جلاللته ونفي بالعهد الذي
قطعناه على �أنف�سنا بان نكون حماة هذا الوطن و�أن
نحافظ على مكت�سباته ونعمل بنهج منفذي الوعد يف
تعاملنا وت�صرفاتنا ،ون�صدق الق�سم الذي قطعناه على
عاتقنا برعاية �سالمة الوطن واملواطنني والإخال�ص
جلاللة ال�سلطان واح�ت�رام قوانني البالد و�أنظمتها
واملحافظة عليها وت�أدية الواجب ب�أمانة و�إخال�ص .
1010القدوة احل�سنة يف االلتزام بالأنظمة :

يعترب ج�لال��ة ال�سلطان ق���دوة ح�سنة لكل مواطن
خا�صة فيما يتعلق بالتزام جاللته يف ت�صرفاته بالقوانني
والأنظمة ال�سارية .
يجب على رج��ال ال�شرطة �أن يجعلوا من �أنف�سهم
مثا ًال للتقيد بالأنظمة حلمل النا�س على احرتامها
واالمتثال لها ،وان يدرك اجلميع �أن املجتمع يراقب
ت�صرفات رجال ال�شرطة يف هذا اجلانب حتى وهم خارج
عملهم ،وعم ًال مبا هو من�صو�ص عليه يف امل��ادة (/54
فقرة د ) من قانون ال�شرطة التي تن�ص على «املحافظة

على كرامة رجل ال�شرطة وكرامة مهنته و�أن ي�سلك يف
ت�صرفاته م�سلك ًا يتفق واالحرتام الواجب »..
1111حماربته للف�ساد الإداري:

ج��اء يف خطاب جاللة ال�سلطان يف دورة االنعقاد
ال�سنوي اخلام�س ملجل�س عمان لعام 2011م (�إن العمل
احلكومي ـ كما هو معلوم ـ تكليف وم�س�ؤولية فيجب �أدا�ؤه
بعيدا عن امل�صالح ال�شخ�صية وتنفيذه ب�أمانة تامة خدمة
للمجتمع كما يجب �سد كل الثغرات �أمام �أي طريق ميكن
�أن يت�سرب منها الف�ساد).
يجب علينا االب��ت��ع��اد ع��ن �أي �شكل م��ن �أ�شكال
الف�ساد الإداري كاملحاباة واملح�سوبية وقبول الر�شوة
واالختال�س وا�ستغالل ال�سلطة وغريها من الأمور التي
تعكر �صفاء اجلانب الإداري بامل�ؤ�س�سة .
1212بناء الإن�سان يف فكر جاللة ال�سلطان :

متثل تنمية امل��وارد الب�شرية العمانية �أولوية يف فكر
جاللة ال�سلطان املعظم وال يكاد يخلو خطاب من خطابات
جاللته من مو�ضوع تنمية املوارد الب�شرية  ،فمن �أقوال
جاللته – حفظه اهلل  -الإن�سان هو حجر الزاوية يف كل
بناء تنموي .
وميكن بلورة ذلك يف جهاز ال�شرطة من خالل تنمية
املهارات الفنية والإداري��ة ملنت�سبي ال�شرطة من خالل
الت�أهيل والتدريب وا�ستغالل املوارد الب�شرية اال�ستغالل
الأمثل وتهيئة املناخ املنا�سب للعمل .
1313البعد الثقايف جلاللة ال�سلطان :

�أكـد جاللته علـى �أهميـ ـ ــة و�ضرورة مواكبة الع�صر
بفكر متجدد ويف جميع املجاالت  ،ولعل كرا�سي جاللة
ال�سلطان املنت�شرة يف اجلامعات الأوربية والأمريكية هي

خري دليل للبعد الثقايف جلاللته .
واال�ستفادة من هذا البعد يف جهاز ال�شرطة تتمثل
يف تطوير �سلوكيات و�أف��ك��ار منت�سبي ال�شرطة مع ما
يتنا�سب مع معطيات الع�صر ،وه��ذا ما ت�سعى قيادة
ال�شرطة اىل حتقيقه من خالل �إحل��اق منت�سبيها يف
دورات وبرامج تدريبية يف جماالت تخ�ص�صية خمتلفة
لإثراء اجلوانب الفكرية والعلمية لديهم .
1414ال�سلطان خري من زرع املواطنة :

لقد ر�سم جاللة ال�سلطان املعظم – حفظه اهلل
وعاه – منهجا فريدا يف حتقيق مفهوم املواطنة احلقة،
منهجيتها تقوم على الوالء للوطن ورعاية املواطن وال�سعي
من اجل حتقيق رفاهيته واالرتقاء به .
ول��ن��ع��زز امل��واط��ن��ة ون��ح��ن يف ج��ه��از ح��ي��وي علينا
االلتزام بالقوانني والأنظمة والإخال�ص والتفاين يف
خدمة الوطن وان نغلب م�صلحة الوطن واملواطن على
امل�صلحة ال�شخ�صية .
1515مبد�أ الت�سامح عند جاللة ال�سلطان :

ا�ستطاعت �سيا�سة الت�سامح احلكيمة جلاللة ال�سلطان
�أن ت�ستوعب اجلميع  ،ويتجلى الت�سامح عند جاللته يف
نبذ الفرقة بني املذاهب واحرتام الديانات االخرى .
ويتوجب علينا �أن ن�ؤدي واجبنا ال�شرطي بهذا النهج
ال�سمح بدون تع�صب او النظر �إىل انتماءات ال�شخ�ص
العرقية �أو العقائدية .
 1616اهتمام جاللته بالتاريخ :

يهتم جاللة ال�سلطان باملا�ضي وبالتاريخ العماين
لإدراكه �أنه مفتاح لبناء حا�ضر زاهر وم�ستقبل باهر .
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ويتحتم علينا كرجال �أمن الإملام بالتاريخ العماين
واال�ستفادة من وقائعه  ،وكذلك معرفة تاريخ ال�شرطة
الذي هو جزء من التاريخ العماين وتدوين املنجزات و
الوقائع لت�ستفيد منها الأجيال القادمة .
1717العمل وفق الإمكانات املتاحة :

ي�ضرب لنا �صاحب اجل�لال��ة مثال يف ال��ق��درة على
النجاح مبا �أتيح لك من �إمكانات  ،فعند تويل جاللته
مقاليد احلكم مل تكن هناك �إمكانات مادية �أو ب�شرية كما
هي الآن �إال انه ا�ستطاع بقوة الإرادة والتخطيط ال�سليم
�أن ي�صل بالبالد �إىل ما هو عليه الآن من تطور وازدهار .

هذا در�س ميكن �أن ن�ستفيد منه لتوظيف الإمكانات املتوفرة
لتحقيق الأهداف وال يت�أتى ذلك �إال بالتنظيم الإداري.
1818جاللته يخاطب الفكر :

لعل النطق ال�سامي جلاللته �أثناء زيارته جلامعة
ال�سلطان قابو�س را�سخ للجميع عندما قال � :إن م�صادرة
الفكر من �أكرب الكبائر ،ونحن لن ن�سمح لأحد مب�صادرة
الفكر �أبدا.

هنا در���س فكري ير�شدنا �إل��ي��ه �صاحب اجلاللة
ميكن ان نفتح منه اف��اق فكرية وا�سعة داخ��ل جهاز
ال�شرطة يتمثل يف �إتاحة الفر�صة ملنت�سبيه لإبداء
الر�أي والتفكري فيما ميكن �أن ي�ساهم يف تطوير اجلهاز
وحت�سني اخلدمات التي يقدمها  ،و�ضمان تطبيق ما هو
من�صو�ص عليه يف النظام الأ�سا�سي للدولة الذي كفل
حرية الر�أي والتعبري بالقول �أو الكتابة و�سائر و�سائل
التعبري مبا يتفق مع النظام والقانون .
1919ثقة جاللته بقدرات املواطن العماين :

2121اجلودة عند ال�سلطان:

�شجع جاللة ال�سلطان على تقدمي اخلدمات يف �شتى
املجاالت بجودة عالية ولعل اجلوائز وامل�سابقات التي
حتمل ا�سم جاللته لهي خري دليل على حر�ص القائد على
الإتقان يف العمل ومنها على �سبيل املثال :
جائزة ال�سلطان قابو�س ل�ل�إج��ادة يف اخلدمات
احلكومية االلكرتونية  ،وم�سابقة جاللة ال�سلطان
قابو�س للإجادة احلرفية .
ولال�ستمرار يف حتقيق اجل��ودة يف جهاز ال�شرطة
يتحتم علينا اال�ستمرار يف حت�سني وتطوير الأداء
وال�سبق يف تقدمي اخلدمة للجمهور ب�إتقان .
2222حر�ص جاللته على الأجيال القادمة :

ال يكاد يخلو خطاب جلاللة ال�سلطان املعظم من
الدعوة للحفاظ على املنجزات لهذا اجليل والأجيال
ال��ق��ادم��ة� ،ضاربا جاللته امل��ث��ل الأع��ل��ى يف الإح�سا�س
بامل�س�ؤولية ،وحر�صا منه �أن تعي�ش الأجيال القادمة يف
�سعادة ورخاء .
ويجب علينا جميعا ان نتكاتف كرجال �شرطة من
اجل املحافظة على كل ما حتقق لنا من منجزات يف
البالد ب�شكل عام  ،و يف جهاز ال�شرطة ب�شكل خا�ص .

ترتكز الر�ؤية احل�ضارية جلاللته على الثقة الكاملة
يف ق���درات امل��واط��ن ال��ع��م��اين م��ن ناحية وال��ع��م��ل على
اال�ستفادة الق�صوى من املوارد الب�شرية العمانية وخري
دليل على ذلك �أوامره ال�سامية بالتعمني .

2323احلفاظ على الهوية الوطنية:

يجب على ك��ل رئي�س �أن ي���زرع الثقة مبر�ؤ�سية
ويوفر املناخ املنا�سب للعمل وان يزرع فيهم ب�أنهم �أهل
للم�س�ؤولية التي ت�شرفوا بحمل �أمانتها .
2020جاللته والإح�سا�س بامل�س�ؤولية :

وهنا ميكننا كذلك �أن ن�سري على نهج جاللته يف
بيئة عملنا من خالل اجلمع بني الأع��راف والعادات
الع�سكرية والتم�سك بها مع مواكبتنا ملتغريات الع�صر .

رد جاللته على رئي�س حت��ري��ر ج��ري��دة ال�سيا�سة
الكويتية عندما �س�أله عن �سر ال��والء ال��ذي يحظى به
جاللته يف عمان من يوم توليه احلكم � -أنني �أ�شعر ب�أين
�صاحب ر�سالة ول�ست �صاحب �سلطة،لذلك ترى وقتي
مكر�سا من �أجل عمان و�أهلها ولعل �سر الوالء يكمن هنا
يف هذه الناحية.

22

هنا يتحتم علينا كرجال �شرطة ان نفي مبا عاهدنا
عليه بكل �إخ�لا���ص وت��ف��اين و�أال جنعل امل�سئولية
التي �أوكلت �إلينا غاية ن�سعى بها للو�صول �إىل امل�آرب
ال�شخ�صية على ح�ساب م�صالح املجتمع ف�إننا مل نكلف
اال خدمة للوطن واملواطن.
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وللحفاظ على الهوية العمانية �ضمن حركة التحديث
جمع قائد البالد بني الأ�صالة واملعا�صرة واال�ستفادة من
جتارب التحديث العاملية .

2424ال�سلطان واحلريات العامة :

ومع تنامي �أهمية احلريات العامة وت�أ�صيلها ك�سلوك
ح�ضاري يف بناء ال��دول احلديثة ،و�إدراك���ا من جاللته
ب�أهميتها فقد ج��اء النظام الأ�سا�سي للدولة ليكفل
احلريات واحلقوق والواجبات .

لذا يجب اح�ترام حقوق وحريات الآخرين التي
كفلها لهم القانون  ،و�ضمان عدم امل�سا�س ب�أمن الدولة
و مكت�سباتها .
2525اهتمام جاللته باالقت�صاد :

ورد يف �إح���دى اخل��ط��اب��ات ال�سامية ان��ه (وال �شك
�أن الناحية االقت�صادية يف كل �أم��ة هي ع�صب حياتها
وم�صدر قوتها و�سند �سيادتها وا�ستقرارها و�إننا نركز
اهتمامنا لإيجاد الو�سائل وال�سبل وامل�شاريع لرفع م�ستوى
اقت�صاد بلدنا وتوفري العمل والعي�ش الكرمي لكل مواطن).
وج��ب علينا ان ن��درك جميعا ان دورن��ا ال�شرطي
يف املحافظة على ال��ب�لاد ي�ساعد على حتقيق بيئة
اقت�صادية ت�شجع اال�ستثمار و امل�ستثمرين و حتقيق
الرخاء و اجل��ذب االقت�صادي املن�شود و منو الأفكار
االقت�صادية البناءة التي �ست�ساهم يف تعزيز البنية
التحتية االقت�صادية يف البلد .
2626العدل وامل�ساواة :

�أ�شار جاللته يف خطابه مبنا�سبة العيد الوطني �إىل
�أن املواطن العماين هو املق�صود بحق العي�ش الكرمي على
تراب �أر�ضه رافع الر�أ�س موفور الكرامة يف ظل العدالة
الإجتماعية املنبثقة من التعاليم الإ�سالمية ال�سمحاء،
وقد �أكد جاللته على �أن النظام والقانون �أ�سا�س التعامل
فكفلت القوانني احلقوق والواجبات  ،و�أ�صبح العدل �سمة
متتاز بها ال�سلطنة  ،ومت ف�صل ال�سلطات مبا فيها ال�سلطة
الق�ضائية التي ا�ستقلت ا�ستقالل ت��ام حتقيقا ملبد�أ ال
�سلطان على الق�ضاء .
وميكن ترجمة العدل وامل�ساواة بال�شرطة يف جمال
التوظيف وتطبيق خمتلف الأنظمة والقرارات واللوائح
التي تنظم العالقة بالوظيفة .
2727اهتمام ال�سلطان باملر�أة العمانية :

�أوىل موالنا – حفظه اهلل – اهتماما كبريا باملر�أة
العمانية جت�سد ذل��ك يف دع��وة جاللته لها للم�ساهمة
بجانب ال��رج��ل يف التنمية فنجدها ال��ي��وم يف جميع
املجاالت والأ�صعدة ،ومتكنت املر�أة العمانية من ممار�سة
حقوقها ال�سيا�سية واملدنية ،فتقلدت املنا�صب يف جمل�سي
الدولة وال�شورى ،وكذلك ا�ستطاعت احل�صول �إىل �أعلى
الدرجات العلمية وو�صلت �إىل منا�صب قيادية خمتلفة
وكان لها م�ساهماتها الوا�ضحة يف الكثري من االجنازات
التي حتققت  ،وتقدير ًا لدورها امل�شهود فقد مت تكرميها
بتخ�صي�ص يوم  17من �أكتوبر من كل عام ليكون يوم ًا
للمر�أة يتم من خالله �إقامة بع�ض املنا�شط والفعاليات

التي تربز مكانة املر�أة يف البالد .
وعليه  ,فحري بنا �أن نكون العون للمر�أة العمانية ،
ومبا ان �شرطة عمان ال�سلطانية ت�ضم كادر ًا كبري ًا من
ال�شرطة الن�سائية وجب علينا التعاون معهن حلمل هذه
الر�سالة .
2828التخطيط اال�سرتاتيجي عند �صاحب اجلاللة :

حققت ال�سلطنة جناح ًا كبري ًا يف م�سريتها التنموية
خ�لال الأرب��ع��ة ع��ق��ود املا�ضية ،وذل���ك بف�ضل اعتماد
ال�سلطنة على الأ�سلوب العلمي يف التخطيط الإ�سرتاتيجي
الذي �أتبعته منذ توىل جاللة ال�سلطان احلكم.
هنا جانبان مهمان الأول يتمثل يف م�ساهمتنا يف
جن��اح جميع اخلطط الإ�سرتاتيجية التي ير�سمها
�صاحب اجلاللة للرقي بالبالد ،واجلانب الأخ��ر هو
ان نر�سم ا�سرتاتيجيات و�أه��داف وا�ضحة لت�ساهم يف
التطوير امل�ستمر جلهاز ال�شرطة .
2929اهتمامه بفئة ال�شباب :

يتمتع ال�شباب العماين منذ انطالقة النه�ضة املباركة
باهتمام مبا�شر من جاللة ال�سلطان  -حفظه اهلل  -وقد
جاء يف خطاب جاللته يف افتتاح الفرتة اخلام�سة ملجل�س
عمان «�سوف ت�شهد املرحلة القادمة ب�إذن اهلل اهتماما
�أكرب ورعاية �أوفر تهيئ مزيد ًا من الفر�ص لل�شباب من
�أجل تعزيز مكت�سباته يف العلم واملعرفة وتقوية ملكاته
يف الإب��داع والإنتاج وزي��ادة م�شاركته يف م�سرية التنمية
ال�شاملة ،وقد �أولت احلكومة الر�شيدة اهتمام باملوارد
الب�شرية وب��الأخ�����ص فئة ال�شباب مل��ا لها دور فعال يف
بناء الأمم وال�شعوب ،فقد ا�ست�شعرت مطالبهم وبذلت
اجلهود لرتجمة �أحالمهم ،ومكنتهم من تو�سيع مداركهم
و�صقل مواهبهم وبناء �أفكارهم ،و�أن�شئت بذلك اللجنة
الوطنية لل�شباب وغريها من اجلهات والهيئات التي تعنى
بال�شباب العماين .
�سارعت �شرطة عمان ال�سلطانية يف ترجمة خطاب
جاللته من خالل توظيف �أفواج كبرية من �شباب هذا
الوطن وتدريبهم وت�أهيلهم حلمل راية الأمن .
3030عناية جاللته بالبنية التحتية:

حتظى البنية التحتية بعناية جاللته املبا�شرة فمنذ
بزوغ فجر النه�ضة وامل�شاريع التنموية عمت �أرجاء البالد
و قد �أ�شار – حفظه اهلل –�إنها لن تتوقف �أب��دا لأنها
عملية م�ستمرة يحتمها التو�سع العمراين ويقت�ضيها
التطور االجتماعي واالقت�صادي.
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إضاءات

علينا كرجال ال�شرطة املحافظة على هذه البنية
التحتية يف البالد ب�شكل عام  ،وكذلك املحافظة على
البنية التحتية جلهاز ال�شرطة التي ي�شهد لها اجلميع
و ذلك با�ستغاللها اال�ستغالل الأمثل .
3131جاللته قائد لكل زمان :

�ضرب ال�سلطان املثل الأع��ل��ى يف مواكبة الع�صر،
فاملتتبع للنه�ضة احلديثة لل�سلطنة ي��رى كيف واك��ب
جاللته املتغريات والثقافات يف العقود الأربعة وهو ينظر
 حفظه اهلل  -نظرة م�ستقبلية مل�ؤها الرغبة اجلاحمةللتطوير والتحديث ومواكبة الع�صر احلديث بتوفري �سبل
العي�ش الكرمي وتوفري م�ستلزمات احلياة ب�صورة �أ�سرع.

فلنقتدي بجاللته و لنزرع يف �أنف�سنا ب�أننا قادرون
على مواكبة ك��ل ال��ت��غ�يرات والعمل يف ك��ل الأزم��ن��ة،
ولتحقيق ذلك البد من الت�سلح بالعلم واملعرفة واالطالع
على كل ماهو جديد يف ع��امل تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت .
3232حنكة جاللته يف �إدارة الأزمات :

يتميز �صاحب اجل�لال��ة  -حفظه اهلل  -باحلنكة
والهدوء واحلكمة و�ضبط النف�س يف التعامل مع الأحداث
وال�شواهد على ذل��ك كثري منها تعامله �أث��ن��اء الأن���واء
املناخية ال��ت��ي م��رت بها ال��ب�لاد وجن���اح ال�سلطنة يف
�إ�صالح كل ما دم��ره الإع�صار يف وق��ت قيا�سي ،ومنها
قدرة ال�سلطنة على ال�صمود يف وجه الأزمة االقت�صادية
العاملية ،ومنها االجتماعي وهو ما ي�شيد به اجلميع من
حنكة جاللته يف حتقيق مطالب ال�شباب .

يتعر�ض رج��ل ال�شرطة لكثري م��ن امل��واق��ف التي
تتطلب منه ردة فعل مبا�شرة يف بع�ض الأحيان ،مما
قد يثري الر�أي العام ،ولهذا يجب عليه عدم الت�سرع يف
اتخاذ القرار و�إيجاد احللول املنا�سبة لكل موقف .
3333البعد التقني جلاللة ال�سلطان :

حر�ص �صاحب اجلاللة على توظيف تقنية املعلومات
يف التنمية امل�ستدامة للموارد الب�شرية و ت�شجيع املواطن
على تبني التقنية الرقمية يف املنزل والعمل والتعليم
ب�سهولة وي�سر وب�أقل تكلفة وتقدمي اخلدمات احلكومية
ب�شكل االلكرتوين .

ويف هذا اجلانب االلكرتوين ,حققت �شرطة عمان
ال�سلطانية تقدم ًا ملحوظ ًا كما ح�صدت على العديد
من اجلوائز وهي م�ستمرة يف هذا التميز ولعل م�شروع
حو�سبة املراكز و منظومة الزائر �ست�شكل نقلة كبرية

24

نوفمرب 2013م  -العدد 136

مما ي�سهل تقدمي اخلدمة  ،وهنا يتوجب علينا الإملام
بالتقنية وتهيئة �أنف�سنا للعمل الإكرتوين.
3434جاللته املحفز الأول للمجيدين :

�إن ما نراه من منح الأو�سمة و التكرمي لبع�ض الأفراد
هو �أ�سلوب �إداري ناجح ينتهجه ال�سلطان ب�شكل يعود
بالنفع على املجتمع وال�شخ�ص نف�سه ويخلق روح التناف�س
والت�ضحية لهذا الوطن الغايل .

وميكن اال�ستفادة م��ن ه��ذا الأ���س��ل��وب الإداري يف
جهاز ال�شرطة مع اجلمهور الداخلي لت�شجيع املجيدين
وحث االخرين للإقتداء بهم ،وكذلك ممكن �إتباعه مع
اجلمهور اخلارجي لبذل املزيد من التعاون مع �شرطة
عمان ال�سلطانية .
3535انفتاح جاللته على خربات و جتارب الآخرين :

دائما ما ي�ؤكد جاللته ب�أن عمان لي�ست مبعزل عن
العامل  ،وكما يدعو با�ستمرار اال�ستفادة من خربات
وجت��ارب الآخ��ري��ن وت�سخريها �إىل ما يعود بالنفع �إىل
ال��ب�لاد ولعل ال��ن��دوات وامل���ؤمت��رات العاملية التي تعقد
بتوجيهاته ال�سامية هي خري دليل على ذلك .
ه��ن��اك دع���وة ل�لا���س��ت��ف��ادة م��ن اخل��ب�رات املحلية
وال��دول��ي��ة ،ويف ه��ذا ال�صدد ال ب��د م��ن الإ���ش��ارة �إىل
الإ�سرتاتيجية املتبعة من القيادة العامة ل�شرطة عمان
ال�سلطانية يف ا�ستقطاب بيوت اخلربة .
3636املرونة يف التغيري:

منذ بداية النه�ضة ات�سمت �سيا�سة ال�سلطان باملرونة
مما جعل الدولة تواكب املتغريات  ،وخري ما ن�ست�شهد به
التعديل الذي �أج��راه جاللته يف النظام الأ�سا�سي للدولة
لأجل �صالح املواطن وتطلعاته و االنتقال للمرحلة اجلديدة
.

وما �أجمل �أن تتعامل ب�شكل مرن مع اجلهور الداخلي
واخلارجي وال�سري نحو حتقيق الهدف دون االنحراف
عن طريقه .
3737قوة التحدي :

ي�ضرب جاللة ال�سلطان املعظم املثل يف مواجهة
التحديات التي فر�ضتها ق�سوة الطبيعة حيث ف�صلت
�أبناء البلدة بوديانها و�صحرائها وجبالها ال�شاهقة ،لذا
حر�ص جاللته على �إيجاد �شبكة طرق جلعل التنقل بني
�أرجاء هذا الوطن الكبري �أكرث �سهولة وي�سر .
�إن امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقنا نحن كرجال �شرطة
كبرية وحمفوفة بال�صعوبات يف بع�ض الأحيان نظرا

لطبيعتها �إال اننا يجب ان نتحدى كل ال�صعاب لأجل
هذا الوطن وان نكون حماة لهذه املنجزات التي حتققت
على �أر�ضه.
3838توا�ضع جاللة ال�سلطان :

�إن م��ا مييز �شخ�ص جاللته التوا�ضع فهو ي���درك �أن
العظماء ال ت�أخذهم العزة باملن�صب ،فيحا�سب نف�سه ،ويراجع
مواقفه،وكما ق��ال م��رة حفظه اهلل ورع��اه الوظيفة تكليف
ولي�ست ت�شريف ،ويظهر توا�ضع جاللة ال�سلطان عند لقائه
املبا�شر مع �شعبه يف اجلوالت التي يقوم به �إىل الواليات .
يجب علينا جميعا ان نظهر بتوا�ضع �أثناء تقدمينا
اخلدمات ال�شرطية وننهل من نهج جاللته .
3939ال�سلطان �شخ�صية م�ؤثرة :

يعترب ال�سلطان �ضمن الع�شرة الأوائ��ل من بني 500
�شخ�صية قيادية م�ؤثرة يف العامل العربي والإ�سالمي
املعا�صر� ،ساهمت بعطاءاتها يف جم���االت ال�سيا�سة
واالقت�صاد والت�سامح بني الأدي���ان وح��وار احل�ضارات
و�ش�ؤون الثقافة والفكر والعلوم والتكنولوجيا والإدارة
والتنمية .
هكذا اجعل من �شخ�صيتك كرجل �شرطة م�ؤثرا يف
جمتمعك بحيث تكون عددا موجبا و�صاحب ر�سالة .
4040ال�شخ�صية القيادية لل�سلطان :

يتمتع �صاحب اجلاللة ب�شخ�صية قيادية لها ت�أثريها
يف املحيط الإقليمي والدويل ،من خالل اعتماد جاللته
منهج ال�شراكة ال�سيا�سية يف عالقاته الإقليمية والدولية
كجزء من ا�سرتاتيجيته التي تت�سم بالب�صرية النافذة.
يجب �أن يكون رجل الأمن ذا �شخ�صية قوية ي�ؤدي
عمله وفقا ملا منحه القانون من �صالحيات .
4141اهتمامه حفظه اهلل بال�سياحة :

لل�سياحة اهتمام بالغ يف فكر جاللته ،كما يت�ضح
من دعواته املتكررة يف خطاباته ال�سامية لتطوير وتنمية
هذا القطاع احليوي وقد �أن�شئت وزارة تعنى بال�سياحة
و و�ضعت خطط �شاملة لتطوير بع�ض املواقع ال�سياحية
التي تزخر بها ال�سلطنة ليكون هذا القطاع رافد ًا مهم ًا
لالقت�صاد الوطني .
وي�أتي دور رجال ال�شرطة يف املحافظة على هذه
املواقع وحمايتها من التخريب  ،وار�شاد ال�سواح وتقدمي
اخلدمة لهم وت�سهيل بع�ض متطلباتهم.

4242ت�شجيع ال�سلطان للريا�ضة :

ي�شجع جاللته الريا�ضة فتقام بذلك منا�سبات عديدة
ك�سباقات اخليل والفرو�سية والهجن والرماية ،ومناف�سات
الألعاب الريا�ضية وهناك ك�ؤو�س حتمل ا�سم جاللته،
وجاء �إن�شاء وزارة ال�ش�ؤون الريا�ضية كتتويج للجهود التي
بذلتها احلكومة لالهتمام بالريا�ضة والريا�ضيني ،فتم
توفري كافة املتطلبات املعنوية واملادية لتمكن ال�شباب
من حتقيق �أف�ضل النتائج �سواء على امل�ستوى املحلي �أو
الإقليمي �أو الدويل فكان ل�شباب عمان ال�سبق والأف�ضلية
يف ح�صد امليداليات الذهبية والك�ؤو�س والأو�سمة ،ويعود
ك��ل ذل��ك �إىل ال��دع��م الكبري ال��ذي يوليه جاللته بهذا
القطاع احليوي ،ون�ست�شهد بذلك �أوامره ال�سامية مبنح
كل نادي على م�ستوى ال�سلطنة مليون ريال عماين لتتمكن
من النهو�ض مب�ستوياتها .
عملت �شرطة عمان ال�سلطانية بهذا النهج فقد
اهتمت القيادة العامة مبختلف امل�سابقات الريا�ضية
التي يقيمها احتاد ال�شرطة .
4343اهتمام جاللته باجلانب الديني :

�ضرب جاللته من خ�لال فكره ال�ثري اروع االمثلة
على االلتزام بالدين حيث �أمر جاللته ب�إقامة لقاءات
خمتلفة للتعريف بالدين الإ�سالمي املبني على الت�سامح
والأل��ف��ة واخل�ي�ر ،ون��ب��ذ العنف واال���ض��ط��ه��اد ،و�أقيمت
امل�سابقة الدينية التي حتمل ا�سم جاللته ،كما اهتم
جاللته بعمارة بيوت اهلل عز وجل فبنيت جوامع ال�سلطان
قابو�س يف معظم حمافظات و واليات ال�سلطنة التي تزخر
بجماليات الفن املعماري الإ�سالمي ،وال �شك �إن جامع
�سلطان قابو�س الأكرب �أ�صبح معلم ًا ثري ًا ي�شع من خالله
الفكر الديني املبني على الت�سامح والتعاون ،و�شهد الكثري
من امللتقيات واملنتديات العلمية والثقافية والدينية .
ال �شك �إن االلتزام بالدين دون غلو ،له �أثر ايجابي
على مراقبة ال�ضمري والإخال�ص والتفاين يف �أداء الواجب.
املراجع :

النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم(.)96/101
قانون ال�شرطة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ()90/35خطابات جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل .املوقع االلكرتوين لوزارة الإعالم . www.omanet.om-املوقع االلكرتوين جلريدة الوطن. www.alwatan.com
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الشرطة . .
تحقق تقدمًا كبيرًا
في مختلف المجاالت

26

نوفمرب 2013م  -العدد 136

ي���ويل ح�����ض��رة ���ص��اح��ب اجل�لال��ة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى  -حفظه
اهلل ورع����اه -اهتمام ًا خا�ص ًا ب�شرطة عمان
ال�سلطانية باعتبارها اجلهة امل�س�ؤولة عن حتقيق
الأمن وبث الطم�أنينة وال�سكينة يف ربوع البالد،
وقد �شهدت �شرطة عمان ال�سلطانية يف الفرتة
املا�ضية طفرة كبرية يف كافة املجاالت اخلدمية
والأمنية والإن�شائية.
وت��ن��ت��ه��ج ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة عمان
ال�سلطانية تخطيط ًا ا�سرتاتيجي ًُا وعلمي ًا �سليم ًا
مكنها من حتقيق �إجن���ازات خمتلفة ،ومواكبة
ال��ت��ط��ورات وامل��ت��غ�يرات وال��ظ��واه��ر الأم��ن��ي��ة
امل�ستجدة التي ي�شهدها عاملنا املعا�صر ،والت�صدي
للجرمية ب�أ�شكالها املختلفة وحماية �أف��راد
املجتمع من ت�أثرياتها ال�سلبية ،م�سخرة جميع
الإمكانات الب�شرية واملادية لتحقيق ذلك.
تعزيز التواجد ال�شرطي

م��ن �أج����ل ت��ع��زي��ز ال��ت��واج��د ال�����ش��رط��ي يف خمتلف
حمافظات ال�سلطنة ،فقد ا�ستقبلت مراكز التدريب
ب�شرطة عمان ال�سلطانية خ�لال الفرتة املا�ضية �آالف
املواطنني الباحثني عن العمل ،كما توا�صل �شرطة عمان
ال�سلطانية عملية تقييم واختبار الباحثني عن عمل ،وفق ًا
للخطة املعتمدة من قبل القيادة العامة لل�شرطة لتوظيف
�أكرب عدد من املواطنني.
وت�سعى ال�شرطة �إىل زي��ادة امل��وارد الب�شرية ،ورفع
م�ستوى اخلدمات التي تقدمها للعاملني ،واالرتقاء ب�أداء
منت�سبيها يف جميع املجاالت الأمنية وال�شرطية.
التدريب والت�أهيل

�أولت �شرطة عمان ال�سلطانية جانب التدريب والت�أهيل
بالغ االهتمام ف�أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة
تعترب �أح��د ���ص��روح ال��ت��دري��ب بال�شرطة ،حيث ُت�صهر

فيها طاقات الرجال ال�ساهرين على �أم��ن هذا الوطن
ممتزجة بفي�ض العلم واملعرفة ،فتقوم الأكادميية ب�إعداد
الكوادر املد ّربة التي تن�ضم �إىل حقل العمل امليداين يف
�شرطة عمان ال�سلطانية .وال يقت�صر دورها على التدريب
العملي فقط بل ي�شمل �أي�ض ًا الت�أهيل العلمي ،من منطلق
�أن ارتباط العمل بالعلم واملعرفة واجب �إلزامي لرجل
ال�شرطة حتى ي�ؤدي عمله بكل كفاءة واقتدار.
�أم��ا معهد ال�ضباط فهو �صرح تدريبي �آخ��ر لت�أهيل
�ضباط �شرطة عمان ال�سلطانية ورفع كفاءتهم وتزويدهم
ب��امل��ع��ارف وامل��ه��ارات الوظيفية وف��ق�� ًا ملتطلبات الأداء
الوظيفي ،للقيام بوظائفهم احلالية� ،أو لتويل وظائف
و�أدوار م�ستقبلية.
كما �أولت جانب التدريب التخ�ص�صي اهتماما كبري ًا
من خالل تنفيذ ا�سرتاتيجية �أمنية تعتمد يف �أ�سا�سها على
�إيالء التدريب الأمني التخ�ص�صي �أهمية ق�صوى و�إيفاد
العديد من منت�سبيها �إىل اخل��ارج لاللتحاق بالدورات
التخ�ص�صية لالرتقاء مب�ستوى �أدائهم.
م�شاريع ومن�ش�آت �شرطية حديثة

ت�شهد �شرطة عمان ال�سلطانية تنفيذ العديد من
امل�����ش��روع��ات يف ك��اف��ة حم��اف��ظ��ات ال�سلطنة وال��ت��ي من
�ش�أنها تو�سيع وت�سهيل اخلدمات التي تقدمها للمواطنني
واملقيمني ومن �أبرز هذه امل�شاريع م�شروع �إن�شاء املنفذ
احل��دودي بالربع اخلايل ،وم�شروع �إن�شاء جممع املهام
اخلا�صة يف والية �صحار ومبنى الإدارة العامة للنقليات
مبرتفعات امل��ط��ار ،ومبنى ال��ف��رق��ة الثانية ملو�سيقى
ال�شرطة ،بالإ�ضافة �إىل مباين خلدمات ال�شرطة يف كل
من اخلو�ض والعامرات وبركاء وال�سويق و�شنا�ص و�صحم
وينقل ونزوى وبهالء و�أدم وامل�ضيبي وجعالن بني بو علي
وثمريت.
كما تنفذ ال�شرطة العديد من املجمعات ال�سكنية يف
خمتلف املحافظات لتوفري ال�سكن املالئم ملنت�سبيها ومن
�أبرزها �إن�شاء ثالثة جممعات �سكنية مبنطقة ال�صاروج
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مبحافظة م�سقط �إىل جانب طرح العديد من املناق�صات
ملن�ش�آت �شرطية خمتلفة.
�إن�شاء الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف

�أ�صدر ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظم القائد الأعلى ـ حفظه اهلل ورعاه  -مر�سوم ًا
�سلطاني ًا �سامي ًا بتاريخ  8يناير 2013م ن�ص على �إن�شاء
الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف تتمتع بال�شخ�صية
االعتبارية واال�ستقالل امل��ادي والإداري ،وتتبع �شرطة
عمان ال�سلطانية.
ولقد نال قطاعا الدفاع املدين والإ�سعاف حظا وافرا
من الإجنازات .فبالن�سبة للدفاع املدين مت �إن�شاء مراكز
جديدة وتزويدها بالعنا�صر الب�شرية امل�ؤهلة للعمل على
املعدات احلديثة.
�أما خدمات الإ�سعاف فقد �شهدت قفزة كبرية لتطوير
خططها امل�ستقبلية حيث ا�ستطاعت خالل فرتة ق�صرية منذ
�إن�شائها ن�شر مظلة الإ�سعاف يف معظم حمافظات ال�سلطنة.
ومت خالل عام 2012م افتتاح مراكز جديدة للدفاع
املدين والإ�سعاف يف كل من واليات الربميي ونزوى وعربي
والر�ستاق و�صاللة ،كما يجري حالي ًا �إن�شاء مراكز للدفاع
املدين والإ�سعاف يف كل من واليات جعالن بني بوعلي،
وحم�ضة ،ومرباط ،وثمريت ،وبهالء ،و�ضنك ولوى .
خدمات البحث والإنقاذ

يعترب الفريق الوطني للبحث والإنقاذ الأول من نوعه
يف ال�سلطنة ،حيث ج��اءت فكرة ت�أ�سي�سه للتعامل مع
حوادث الأزمات الطبيعية و�إنقاذ العالقني حتت الأنقا�ض،
28
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الأمر الذي يتطلب وجود معارف علمية ومهارات عملية
ناهيك عن اال�ستعانة مبعدات فنية وتقنية متخ�ص�صة.
ويقوم الفريق بعمليات البحث والإن��ق��اذ احل�ضري
والربي واملائي التي تتوالها الإدارة العامة للدفاع املدين
حدث ما .كما ي�ضطلع بعدة مهام
فور �إبالغه عن وقوع ٍ
منها تقدمي ال��دع��م والإ���س��ن��اد لإدارات ال��دف��اع امل��دين
باملحافظات واملناطق يف حوادث الإنقاذ ،وامل�شاركة يف
عمليات البحث والإن��ق��اذ حملي ًا ودول��ي�� ًا �أثناء الأزم��ات
الكربى وامل�شاركة يف تغطية وت�أمني املواقع التي تقام
عليها املنا�سبات الوطنية والريا�ضية وغريها.
وق��د متكن الفريق خ�لال �شهر مار�س 2012م من
احل�صول على ال�شارة الدولية من الهيئة اال�ست�شارية
للبحث والإنقاذ ،ويعترب ثاين فريق يح�صل على ال�شارة
الدولية على م�ستوى ال�شرق الأو�سط.
�أما يف �إطار العمل على �إيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق
اجلاهزية التامة يف الأحوال اال�ستثنائية ،وحت�سب ًا حلدوث
�أزم��ات فقد انتهت اللجنة الوطنية للدفاع امل��دين من
و�ضع درا�سة خلطة وطنية لإدارة الأزمات واقرتحت بناء
مركز جمهز لذلك ،وبناء قواعد بيانات حمدثة جلميع
املن�ش�آت املدنية والطرق والت�ضاري�س و�أنظمة املعلومات
اجلغرافية ،و�إن�شاء خمازن لالحتياطي الغذائي يف كافة
حمافظات ال�سلطنة ،وت�أ�سي�س م�ست�شفيات متنقلة وت�أهيل
وجتهيز مراكز خم�ص�صة لعمليات الإيواء �أثناء الأزمات
وتوفري خمزون مائي للم�ست�شفيات املرجعية ال�ستخدامه
يف حالة توقف حمطات حتلية املياه.

تزويد كافة ت�شكيالت ال�شرطة مبركبات حديثة

تعمل القيادة العامة لل�شرطة على توفري و�إم��داد
ت�شكيالت �شرطة عمان ال�سلطانية مبختلف املركبات
ح�سب حاجة كل ت�شكيل وطبيعة عمله ،و�إدخ���ال �أن��واع
جديدة من املركبات للخدمة وذل��ك ل��زي��ادة االنت�شار
ال�شرطي يف ربوع ال�سلطنة.
ويف ه��ذا الإط���ار د�شنت �شرطة عمان ال�سلطانية
مركبات جديدة مت توزيعها على كافة ت�شكيالت ال�شرطة.
وقد �أ�سهمت هذه املركبات يف تعزيز التواجد ال�شرطي
وفر�ض الرقابة الأمنية وال�ضبط امل���روري يف خمتلف
حمافظات ال�سلطنة.
ال�سالمة املرورية

وقعت �شرطة عمان ال�سلطانية على اتفاقية درا�سة
وتقييم عوامل ال�سالمة املرورية على الطريق مع املخترب
الربيطاين للنقل ،وذل��ك يف �إط��ار اجلهود التي تبذلها
ال�سلطنة للتقليل من احل��وادث املرورية لال�ستفادة من
اخل�برات العاملية للمخترب الربيطاين للنقل يف جمال
ال�سالمة املرورية .كما وقعت ال�شرطة على مذكرة تعاون
مع �شركة �شل للتنمية ـ عمان ،تقوم مبوجبها ال�شركة
ب�إ�ضافة قاعات درا�سية للمدر�سة املرورية للأطفال من
�أجل رفع م�ستوى اخلدمات والربامج التوعوية املقدمة
ل��زوار املدر�سة املرورية ،وذل��ك يف �إط��ار حر�ص �شرطة
عمان ال�سلطانية على ت�شجيع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
للم�ساهمة يف تعزيز ال�سالمة املرورية من خالل ن�شر
الوعي والتثقيف املروري.
املراقبة املرورية

د�شنت �شرطة عمان ال�سلطانية خ�لال ه��ذا العام
الدفعة الثانية والثالثة والرابعة من املركبات �ضمن
املرحلة الأوىل للمراقبة امل��روري��ة والتي �شملت تزويد
�إدارات امل���رور مبحافظة م�سقط  ،وحمافظة �شمال
الباطنة وحمافظة جنوب الباطنة  ،وحمافظة ظفار
(�صاللة) و(ثمريت) ،وحمافظة م�سندم ،وحمافظة

الداخلية (ن���زوى) و(���س��م��ائ��ل) ،وحمافظة الو�سطى
(ه��ي��م��ا) وحم��اف��ظ��ة ال�برمي��ي ،وحم��اف��ظ��ة ال��ظ��اه��رة،
وحمافظة �شمال ال�شرقية ،وحمافظة جنوب ال�شرقية
(�صور) بعدد من الدوريات والقوة الب�شرية .
وكانت ال�شرطة قد د�شنت بتاريخ 2012/5/22م
املرحلة الأوىل من خطة املراقبة امل��روري��ة والتي ت�أتي
يف �إطار اجلهود التي تبذلها لتحقيق ال�سالمة املرورية
جلميع م�ستخدمي الطريق ،بعد �أن مت خ�لال الفرتة
املا�ضية تكثيف الدوريات املرورية كجزء من هذه اخلطة.
كما وقعت �شرطة عمان ال�سلطانية يف �شهر يناير من
هذا العام (2013م) على اتفاقية توريد �أجهزة �ضبط
ال�سرعة املتنقلة والتي تتميز باجلودة يف الت�صوير ال�ضوئي
واملرئي ،وقدرتها على حتديد �سرعة املركبات عن ُبعد.
وق��ام��ت كذلك يف ال��ف�ترة الأخ�ي�رة برتكيب �أجهزة
�ضبط ال�سرعة احلديثة الثابتة واملتحركة يف خمتلف
حمافظات ال�سلطنة وذلك للحد من احل��وادث املرورية
التي تكون ال�سرعة الزائدة �إحدى �أهم م�سبباتها وتقليل
م��ا ينتج عنها م��ن وف��ي��ات و�إ���ص��اب��ات ،وق��د �أثبتت هذه
الأج��ه��زة فاعليتها مب��ا حققته م��ن انخفا�ض يف عدد
احل��وادث املرورية على الطرق التي و�ضعت عليها� ،إىل
جانب تركيب �أجهزة �ضبط متجاوزي الإ�شارة احلمراء
يف كافة املواقع.
كما مت تد�شني دفعة جديدة من الدراجات النارية
اجلديدة ويف يف تاريخ 2013/7/24م� ،ضمن �إطار تنفيذ
العديد من الإج��راءات ملراقبة احلركة املرورية بهدف
احلد من احلوادث املرورية ومن منطلق حر�ص واهتمام
القيادة العامة لل�شرطة واجلمارك لت�سهيل مهمة رجل
ال�شرطة يف �إجناز �أعماله امليدانية على �أكمل وجه.
م�ؤ�شرات منخف�ضة للجرمية

رغم الزيادة ال�سكانية نتيجة التو�سع االقت�صادي
وا�ستقدام �أع��داد كبرية من العمالة الوافدة فقد ظلت
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معدالت اجلرمية منخف�ضة مقارنة باملعدالت العاملية،
فمعظم اجلرائم املرتكبة بال�سلطنة ال ت�شكل خطورة
كبرية  ،ومعظم البالغات عن اجلرائم هي بالغات عن
�سرقات ب�سيطة ومفقودات كان للإهمال والن�سيان دور
كبري فيها  ،واالعتداءات الب�سيطة وامل�شاجرات ،وجرائم
�إ�صدار �شيك بدون ر�صيد وجرائم الن�صب واالحتيال.
وت�ضطلع �شرطة عمان ال�سلطانية مبهام البحث
والتحري يف اجلرائم ل�ضبط كل من ت�سول له نف�سه العبث
ب�أمن الآخرين �أو التعدي على �سالمتهم �أو ممتلكاتهم.
و�إميانا منها ب�أهمية دور املواطن يف املحافظة على
�أمنه وجمتمعه و�أن م�س�ؤولية حماية الوطن ال تقع على
�أجهزة الأمن وحدها ف�إنها ت�سعى �إىل ن�شر مفهوم الوعي
بني �أفراد املجتمع من �أجل تطبيق �شعار كلنا �شرطة .
مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية

يف �إط���ار االهتمام ال��ذي تقوم ب��ه اجل��ه��ات املعنية
ملكافحة �آفة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ومنها �شرطة
عمان ال�سلطانية مت �إن�شاء �إدارة عامة ملكافحة املخدرات
وامل����ؤث���رات العقلية ُتعنى مبتابعة ج��رائ��م امل��خ��درات
وامل�ؤثرات العقلية واملتورطني فيها من متاجرين ومتعاطني
ومهربني ،واتخاذ الإجراءات القانونية �ضدهم بالتعاون
مع اجلهات الأخرى املعنية.
وتطبق �شرطة عمان ال�سلطانية �إج���راءات حازمة
و���ص��ارم��ة ملنع دخ���ول امل��خ��درات �إىل ال��ب�لاد ومالحقة
مروجيها ومتعاطيها نظر ًا ملا جتره املخدرات من م� ٍآ�س
وم�شاكل اجتماعية ال تقت�صر فقط على متعاطيها؛ بل
ت�شمل املجتمع ب�أ�سره ،الأمر الذي ي�ستدعي مواجهة هذه
الآفة بكل حزم والق�ضاء عليها ب�شتى الو�سائل ،فاملخدرات
ال تعرتف بحدود الزمان واملكان� ،إمنا م�شكلة عاملية تهدد
حياة الإن�سان اجتماعي ًا واقت�صادي ًا و�صحي ًا و�أمنيا.
خدمات �إلكرتونية متطورة

�إن �شرطة عمان ال�سلطانية يف �صدارة امل�ؤ�س�سات
احلكومية التي دعمت ا�سرتاتيجيات ومبادرات جمتمع
ع��م��ان ال��رق��م��ي نحو ب��ن��اء احل��ك��وم��ة الإل��ك�ترون��ي��ة .ويف
ه���ذا ال�����ص��دد ق��ام��ت بتطوير خ��دم��ات��ه��ا ع��ل��ى ال�شبكة
العاملية للمعلومات (الإنرتنت) على املوقع االلكرتوين (
HYPERLINK «http://www.rop.gov.om» www.rop.

30

نوفمرب 2013م  -العدد 136

 )gov.omكخدمة دفع املخالفات املرورية ،واال�ستمارة
الذكية للت�أ�شرية ،والتعريف بكافة اخلدمات التي تقدمها
ت�شكيالت �شرطة عمان ال�سلطانية.
وهناك العديد من امل�شاريع التقنية الوطنية الهامة
كم�شروع الت�أ�شرية الإلكرتونية ،وم�شروع اجلمارك،
وم�شروع حو�سبة مراكز ال�شرطة ،وال��ذي �سيمكن من
ا�ستخدام قواعد البيانات ال�شرطية اال�ستخدام الأمثل
يف الأع��م��ال ال�شرطية ،وم�شروع اجل���واز الإل��ك�تروين،
واال�ستفادة من تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية يف
دعم منظومة العمل اجلنائي ل�شرطة عمان ال�سلطانية،
وتطوير �أنظمة الب�صمات.
كما مت خ�لال الفرتة الأخ�ي�رة تد�شني نظام خدمة
الر�سائل الق�صرية بالتعاون م��ع �شركات االت�صاالت
لال�ستفادة من هذه اخلدمة يف �إجن��از بع�ض اخلدمات
كاال�ستف�سار ع��ن ح��ال��ة طلب ال��ت���أ���ش�يرة ،واملخالفات
املرورية ،و�سيتم يف الفرتة القادمة تفعيل خدمات �أخرى
كالإبالغ التلقائي عن تاريخ انتهاء جواز ال�سفر ،وتاريخ
انتهاء البطاقة املدنية للعمانيني واملقيمني ،وغريها.
ال�شرطة حت�صل على ج��ائ��زت�ين يف الإج����ادة يف
اخلدمات احلكومية الإلكرتونية

ح�صلت �شرطة عمان ال�سلطانية على جائزتني يف
الإج��ادة يف اخلدمات احلكومية الإلكرتونية ،وذلك يف
م�سابقة جائزة ال�سلطان قابو�س للإجادة يف اخلدمات
احلكومية الإلكرتونية 2012م التي تنظمها هيئة تقنية
املعلومات ،وبلغ عدد امل�شاريع امل�شاركة يف امل�سابقة ()57
م�شروع ًا تقدمت بها ( )30م�ؤ�س�سة حكومية وخا�صة.
وكان ل�شرطة عمان ال�سلطانية �شرف احل�صول على
جائزتني يف الإجادة يف اخلدمات احلكومية الإلكرتونية
وهما  :جائزة �أف�ضل حمتوى �إلكرتوين عن نظام (حو�سبة
املراكز) ،وجائزة �أف�ضل خدمة حكومية مقدمة للقطاع
اخلا�ص عن نظام (الأحول املدنية الإ�صدار الثاين).
تد�شني البطاقة املدنية يف ن�سختها الثانية

تخت�ص الإدارة العامة ل�ل�أح��وال املدنية بت�سجيل
الوقائع املدنية للمواطنني واملقيمني وت�شمل :وقائع امليالد
وال��زواج والطالق والوفاة اخلا�صة باملواطنني ،ووقائع
امليالد والوفاة للأجانب املقيمني يف ال�سلطنة ،ووقائع

الزواج والطالق اخلا�صة بالأجانب �إذا كان �أحد طريف
الواقعة عمان ًّيا .كما ت�صدر الإدارة الوثائق الثبوتية
للمواطنني واملقيمني ،وت�شمل� :شهادة امليالد و�شهادة
الوفاة والبطاقة ال�شخ�صية وبطاقة الإقامة.
وق���د د���ش��ن��ت ���ش��رط��ة ع��م��ان ال�����س��ل��ط��ان��ي��ة ب��ت��اري��خ
2013/7/3م البطاقة املدنية اجل��دي��دة يف ن�سختها
الثانية املطورة لنظام البطاقة ال�شخ�صية وبطاقة املقيم،
والذي يعد انتقال للجيل اجلديد من البطاقات املدنية
لتقدمي خدمات �أكرث ي�سر ًا و�أمن ًا للمواطنني واملقيمني
على �أر�ض ال�سلطنة مع �ضمان �سرية و�سالمة البيانات،
وتتميز البطاقة اجلديدة بعدة خ�صائ�ص فنية ،منها
زيادة حجم الذاكرة عن البطاقة احلالية ،بحيث ت�سمح
الرقاقة الإلكرتونية بتحميل تطبيقات خدمية �إ�ضافية
ع�لاوة على التطبيقات احلالية ،مثل برنامج الت�شفري
الإل��ك�تروين لت�صديق املعامالت احلكومية واخلا�صة
التي تتم عرب �شبكة الإنرتنت ،وبرنامج امللف ال�صحي
الذي تنوي �شرطة ُعمان ال�سلطانية �إ�ضافته يف البطاقة
بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة وهيئة تقنية املعلومات.
بالإ�ضافة �إىل ذلك مت تخ�صي�ص مبنى جديد متكامل
بالقرب من املبنى ال�سابق لتقدمي خدمات ال�سجل املدين
ب�سهولة وي�سر ،ليكون رديف ًا للمبنى ال�سابق .حيث بد�أ
العمل يف مبنى مركز الأح���وال املدنية بدبا مبحافظة
م�سندم ويتجه العمل �إىل افتتاح مراكز جديدة يف �أماكن
�أخرى �إن �شاء اهلل.
تو�سيع وحت�سني خدمات الإدارة العامة للجوازات
والإقامة

تعمل الإدارة العامة للجوازات والإقامة عالوة على
�إ�صدار جوازات ال�سفر للعمانيني ،ومنح ت�أ�شريات الدخول
�إىل ال�سلطنة ،على تنظيم ومراقبة دخول الأ�شخا�ص �إىل
ال�سلطنة ومغادرتهم منها عرب املنافذ الر�سمية ،وحماية
املجتمع مبنع دخول العنا�صر التي قد ت�شكل ت�أث ًريا �سلب ًّيا
على النواحي االجتماعية واالقت�صادية وال�صحية ،كما
ت�شارك يف فر�ض الرقابة الأمنية يف ح��دود ال�سلطنة،
و�ضبط ح��االت ت��زوي��ر الوثائق التي يكون ال��ه��دف من
ورائها الت�سلل �إىل ال�سلطنة.
وحر�ص ًا من الإدارة العامة للجوازات والإقامة لتقدمي
الت�سهيالت للم�ستفيدين من خدماتها ،فقد مت تفعيل دوام

الفرتة امل�سائية يف �إداراتها يف عدد من حمافظات ال�سلطنة .
ويف �إط���ار تطوير �أداء الإدارة العامة للجوازات
والإق��ام��ة وقعت �شرطة عمان ال�سلطانية على عقد مع
�إحدى ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة بتنفيذ جواز ال�سفر
العماين الإلكرتوين.
وي��ه��دف امل�����ش��روع �إىل �إ���ض��اف��ة م��وا���ص��ف��ات عديدة
ليتوافق متام ًا مع �أف�ضل و�أحدث معايري منظمة الطريان
املدين الدويل (�أيكو) ومنظمة املعايري الدولية (�أيزو)
الحتوائه على �أنظمة فرعية قابلة للت�شغيل املتبادل عاملي ًا
مثل نظام الت�سجيل و�إدارة الطلبات ونظام �إدارة بيانات
حاملي اجل��وازات ونظام الت�شخي�ص وطباعة و�إ�صدار
اجلواز ونظام �ضمان اجلودة ونظام التقارير ،و�سي�شمل
جواز ال�سفر الإلكرتوين على العديد من املميزات الأمنية
الب�صرية ،وعلى �أحدث املعايري التقنية عاملي ًا مثل نظام
الت�صديق الإلكرتوين ،كما �سيتم ربطه مع نظام البوابات
الإلكرتونية ،وتطبيق ميزة الت�سجيل عن طريق الوحدات
املتنقلة ،بالإ�ضافة �إىل خدمة التنبيه عن طريق الر�سائل
الن�صية الق�صرية ال�ستالم وجتديد اجلواز.
م�ست�شفى جديد لل�شرطة

توفر �شرطة عمان ال�سلطانية الرعاية ال�صحية
واخلدمات العالجية ملنت�سبي ال�شرطة و�أ�سرهم وتقدم
هذه اخلدمات من خالل م�ست�شفى ال�شرطة والعيادات
التابعة له ،وامل�ست�شفى املتنقل.
ولتوفري �أف�ضل م�ستويات اخلدمات الطبية ملنت�سبي
ال�شرطة وعائالتهم مت خالل العام املا�ضي �إن�شاء مبنى
ال��ط��وارئ مب�ست�شفى ال�شرطة وذل���ك ل��ع�لاج احل��االت
الطارئة ،وبه غرفة للعمليات اجلراحية امل�ستعجلة .
كما يجري العمل الآن على �إن�شاء م�ست�شفى �شرطة
ُعمان ال�سلطانية اجلديد مبرتفعات املطار ،حيث ي�أتي
هذا امل�شروع يف �إطار االهتمام بتطوير اخلدمات الطبية
يف ال�شرطة ،ومن امل�ؤمل �أن ي�سهم ب�شكل فاعل يف تقدمي
الرعاية ال�صحية ملنت�سبي جهاز ال�شرطة مبا يتما�شى مع
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النمو املطرد لأعداد العاملني يف �شرطة عمان ال�سلطانية،
كما يعد نقلة نوعية ملواكبة التطور الذي ت�شهده ال�سلطنة
يف جمال اخلدمات ال�صحية.
خدمة الطبيب الزائر

�سعي ًا من �شرطة عمان ال�سلطانية لتقدمي �أف�ضل
اخلدمات العالجية ملنت�سبيها ،د�شنت الإدارة العامة
للخدمات الطبية خدمة الطبيب الزائر التي تعتمد على
ا�ستقطاب �أطباء متخ�ص�صني من ذوي اخلربة العاملية
يف جمال تخ�ص�صهم لإجراء عمليات جراحية ملنت�سبي
ال�شرطة.
حو�سبة الأعمال اجلمركية

يف �إطار اجلهود التي تبذلها �شرطة عمان ال�سلطانية
لتقدمي �أف�ضل اخلدمات الإلكرتونية املتعلقة بحو�سبة
جميع الأع��م��ال اجلمركية فقد مت خ�لال ه��ذا العام
التوقيع على اتفاقية توريد وتطبيق نظام حو�سبة الأعمال
اجلمركية وال��ن��اف��ذة الإل��ك�ترون��ي��ة ال��واح��دة م��ع �إح��دى
ال�شركات املخت�صة ،وت�سعى �شرطة عمان ال�سلطانية
ممثلة يف الإدارة العامة للجمارك �إىل تطوير الأنظمة
اجلمركية من خالل �إدخال ثالثة �أنظمة جمركية رئي�سية
جديدة ،هي نظام الإدارة اجلمركية احلديثة ونظام
النافذة الإلكرتونية ال��واح��دة ،ونظام �إدارة املخاطر.
و���س��وف ت�ساعد ه��ذه الأنظمة يف تنظيم �آل��ي��ات العمل
امل�شرتك خا�صة فيما يخ�ص الإف�صاح عن الب�ضائع وما
يتطلبه ذلك من رقابة �صحية وبيئية وغريها� ،إ�ضافة �إىل
الرتاخي�ص والت�صاريح الالزمة لها .و�سوف يتم �إدخال
الأنظمة احلا�سوبية يف كافة جم��االت العمل اجلمركي
ومع جميع اجلهات احلكومية املعنية ،ومت اختيار نظام
النافذة الإلكرتونية الواحدة التي �ست�ساعد على �إنهاء
�إج��راءات التخلي�ص اجلمركي من قبل جميع اجلهات
املعنية.
وتعمل الإدارة العامة للجمارك على م��دار ال�ساعة
جلمع املعلومات م��ن م�صادرها املحلية وم��ن املكتب
الإقليمي التابع ملنظمة اجلمارك العاملية  ،وحتليلها وو�ضع
اخلطة املنا�سبة ل�ضبط �أية حماولة تهريب من �أي منفذ.
كما تطبق م��ع ج��م��ارك دول جمل�س التعاون ل��دول
اخلليج العربية �إج����راءات جمركية م��وح��دة يف جميع
املجاالت منها قانون اجلمارك املوحد والئحته التنفيذية
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والقرارات والتعليمات ال�صادرة من جلنة التعاون املايل
واالقت�صادي يف دول املجل�س.
�شرطة املهام اخلا�صة

�إن قيادة �شرطة املهام اخلا�صة من الت�شكيالت التي
ال تعمل حتت نطاق مكاين معني ،حيث تتم اال�ستعانة بها
يف �أي مكان يف ال�سلطنة .وتقدم هذه القيادة عدد ًا من
املهام والواجبات �أبرزها ت�سيري ال��دوري��ات يف خمتلف
املحافظات لتعزيز التواجد ال�شرطي على مدار ال�ساعة
كذلك تقوم بحرا�سة املن�ش�آت الهامة وت�أمني االحتفاالت
التي تقيمها الوحدات احلكومية والبعثات الدبلوما�سية
والفنادق وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،وتقدمي يد العون وامل�ساعدة
ملن يطلبها من املواطنني واملقيمني .
وق��د حر�صت القيادة العامة لل�شرطة على تزويد
قيادة �شرطة املهام اخلا�صة باملعدات والآليات احلديثة
كي ت�ؤدي واجبها بكفاءة ،كما يتلقى �أفراد هذه القيادة
تدريبات خا�صة وجهد ًا م�ضاعف ًا لل�سيطرة على كافة
املواقف ،وهناك �سعي �إىل تواجد هذه القوة يف جميع
حمافظات ال�سلطنة عند احلاجة نظرا للدور الهام الذي
ت�ؤديه لن�شر مظلة الأم��ن والأم���ان يف رب��وع عمان ،وقد
مت خالل الفرتة الأخرية افتتاح مركز لتدريب منت�سبي
املهام اخلا�صة يف الأن�صب مبحافظة م�سقط ،وكذلك
ن�شر عدد من الوحدات حلفظ الأمن والنظام العام يف
بع�ض واليات ال�سلطنة.
حماية ال�سواحل ومكافحة الت�سلل والتهريب

مت تزويد قيادة �شرطة خفر ال�سواحل بقوارب �سريعة
م��زودة بالأجهزة وامل��ع��دات من �أج��ل مراقبة ال�سواحل
العمانية ملنع عمليات التهريب ،ت�ساندها يف ذلك الإدارة
العامة لطريان ال�شرطة بعدد من الطائرات.
ويعترب م�شروع مبنى قيادة �شرطة خفر ال�سواحل
ال��ذي �سيتم تنفيذه مبنطقة �سداب مبحافظة م�سقط
من �أهم امل�شاريع التي مت اعتمادها خالل العام املا�ضي،
ويت�ضمن �إن�شاء مبنى لقيادة �شرطة خفر ال�سواحل،
وميناء بحري لإر�ساء زوارق ال�شرطة ،و�إقامة املن�ش�آت
وامل��راف��ق اخلدمية امل�صاحبة ،بالإ�ضافة �إىل الأعمال
الكهروميكانيكية الأمنية املرافقة ،ويجري العمل حالي ًا
يف بناء مركز للتدريب بجوار مقر قيادة �شرطة خفر
ال�سواحل.

�أمن املطارات

تعمل الإدارة العامة لأمن املطارات على رفع م�ستوى
الأداء الأمني يف املطارات ،وتوفري �أفراد م�ؤهلني ومدربني
للعمل يف �أمن املطارات ،و�إك�ساب الأفراد خربة ومعرفة
بجميع اجلوانب الأمنية املتعلقة باملطارات.
كما قامت الإدارة العامة لأمن املطارات بالتعاون مع
ال�شركة العمانية لإدارة املطارات ب�شراء وتركيب عدد من
�أجهزة التفتي�ش مبطار م�سقط الدويل ،وذلك للم�ساعدة
يف تفتي�ش الأعداد املتزايدة من امل�سافرين عرب املطار،
وتفعيل نظام �إلكرتوين لقراءة بطاقات �صعود الطائرة
اخلا�صة بامل�سافرين ،حيث ي�ستخدم هذا النظام للتحقق
من �صحة بيانات امل�سافرين على بطاقات �صعود الطائرة
قبل ال�سماح لهم بالدخول �إىل املناطق املقيدة باملطار.
كما مت بناء وتفعيل مبنى خا�ص للمبعدين من البالد
عرب مطار م�سقط ال��دويل حيث ي�ستخدم ه��ذا املبنى
الحتواء وتفتي�ش كافة املبعدين ،وقد �ساهم املبنى يف
تخفيف االزدحام يف �صاالت الركاب العادية باملطار.
التوعية الأمنية

تويل �شرطة عمان ال�سلطانية اهتمام ًا كبري ًا يف م�سائل
التوعية الأمنية وحتقيق ًا لذلك تقوم بتخ�صي�ص جانب ًا
كبري ًا من �أن�شطتها لتحقيق هذا الهدف اال�سرتاتيجي.
وت�ضطلع �إدارة ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ب�شرطة عمان
ال�سلطانية بدور هام يف جممل تلك الأن�شطة حيث تتوىل
عملية الن�شر الإعالمي لكافة �أن�شطة جهاز ال�شرطة عرب
خمتلف و�سائل الإع�لام وال�صحافة املحلية �إىل جانب
العديد من الن�شرات التوعية واملطويات التي ت�صدرها
الإدارة لكافة جوانب التوعية  ،وكذلك تتوا�صل �إدارة
العالقات العامة مع اجلمهور �إعالمي ًا من خالل عدد من
الربامج الإذاعية والتلفزيونية والإر�شادات والن�صائح
الأمنية.
وتركز �شرطة عمان ال�سلطانية على عملية التوا�صل
املبا�شر ب�ين ت�شكيالتها املعنية واجل��م��ه��ور للتعريف
باخلدمات الأمنية والإن�سانية التي تقدمها للمواطنني
واملقيمني على �أر���ض ال�سلطنة ،وكذا لتقدمي املعلومات
والن�صائح الأمنية التي ي�ستفيد منها النا�س للوقاية
من اجلرمية واحلوادث املختلفة من خالل املحا�ضرات
والندوات واملعار�ض.

�شرطة عمان ال�سلطانية حت�صل على ك�أ�س ح�ضرة
�صاحب اجلاللة يف املهرجان ال�سلطاين ال�سنوي
ل�سباق اخليل

حققت �شرطة عمان ال�سلطانية �إجن��ازا بطولي ًا يف
املهرجان ال�سلطاين ال�سنوي ل�سباق اخليل الذي ينظمه
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين ممث ًال يف اخليالة ال�سلطانية
مبدينة العاديات بوالية ال�سيب ،وذلك بح�صولها على
ك�أ�س ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه .
ف��ري��ق ال�شرطة للرماية يح�صل على امل�ستوى
الثاين يف م�سابقة قوات ال�سلطان امل�سلحة للرماية
بالأ�سلحة اخلفيفة لعام 2013م

ح�صلت �شرطة عمان ال�سلطانية على امل�ستوى الثاين
يف م�سابقة قوات ال�سلطان امل�سلحة للرماية بالأ�سلحة
اخلفيفة ل��ه��ذا ال��ع��ام 2013م وال��ت��ي نظمتها مديرية
الريا�ضة الع�سكرية برئا�سة �أرك���ان ق���وات ال�سلطان
امل�سلحة مب�شاركة احلر�س ال�سلطاين العماين .بالإ�ضافة
حل�صولها على ميداليتي ال�سلطان ق��اب��و���س لرماية
امل�سد�س والبندقية.
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تحقيق

اإلدارة العامة للنقليات . .
خدمات متكاملة وشاملة.

�أجرى التحقيق:

الرقيب �أول/زكريا بن �سامل ال�صبحي

�إدارة العالقات العامة

الإدارة العام��ة للنقليات هي �إح��دى ت�شكيالت �شرطة
عمان ال�سلطانية و تبذل جهود ًا حثيثة يف جمال النقليات
حيث ت�سعى �شرط��ة عمان ال�سلطانية دائما �إىل التجديد
والتطوي��ر يف كافة املجاالت ال�شرطية ،وحتديث من�ش�آتها
و�أجهزته��ا ومعداته��ا متا�شي�� ًا م��ع التطوي��ر ال��ذي ي�شهده
اجله��از يف كافة اجلوانب ،واحتياجات ت�شكيالت ال�شرطة
لإجن��از م��ا يحتاج��ون �إليه لتي�س�ير العم��ل ال�شرطي  ،ويف
اط��ار اهتمام �شرط��ة عمان ال�سلطاني��ة بتطوير وحتديث
منظومت��ه اخلدمي��ة ا�ستح��دث م�ؤخ��ر ًا مبن��ى الإدارة
العامة للنقليات مبرتفع��ات املطار الذي يتمتع مبوا�صفات
ومقايي�س لتلبية حاجة ت�شكيالت ال�شرطة.
ولت�سليط ال�ض��وء على ما
تقدم��ه ه��ذه االدارة التق��ت
م��ع العقيـــــــ��د/
حمم��د ب��ن نا�ص��ر الكن��دي
مدير عام النقليات :

34
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هل من نبذة عن الإدارة العامة للنقليات ،تاريخ �إن�شائها؟
�أن�شئت النقليات يف ال�شرطة يف عام 1961م حيث مل يكن هناك �أية مركبة تابعة لل�شرطة �سوى مركبة واحدة فقط من نوع
( الندروفر ) ُ
وخ�ص�صت للحاالت الطارئة وللتحرك عند وقوع اجلرائم  ،وكان م�س�ؤول النقليات الرقيب/حممد جان .
ويف �أواخر عام 1970م مت �شراء ع�شر دراجات نارية من نوع (هوندا) ُخ�ص�صت للدوريات واملواكب و�أعمال ال�شرطة
عامة ،وكان التدريب على قيادة هذه الدراجات يتم يف بيت الفلج .
ويف عام 1971م مت �شراء ( )4مركبات من نوع (فولفو) جلهاز ال�شرطة من �إمارة دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة
ت�ستخدم يف الأعمال املرورية وذلك ب�سبب عدم توفر موردين للمركبات بال�سلطنة .
وبعدها ب�ستة �أ�شهر مت �شراء �أول مركبة من نوع مر�سيد�س.
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ويف ع���ام 1972م �أ�صب���ح ل���دى �شرطة عم���ان ال�سلطانية
( )21مركبة �إال �أنه مل يكن هناك من يقود هذه املركبات
غ�ي�ر �سائق�ي�ن اثنني فق���ط  ،ومت نق���ل �س���واق �آخرين من
اجلي����ش �إىل ال�شرط���ة وم���ن ث���م توالت دفع���ات ال�شرطة
املتخرجني ومت نقل بع�ضهم للعمل ك�سواق يف جمال الأمن
الع���ام  ،وكان���ت حركة املركبات مقت�ص���رة على العا�صمة
ب�سبب عدم وجود طرق معبدة �أو م�ستوية .
ونظرا للحاجة املا�سة للتو�سع يف جمال النقليات ،مت زيادة
عدد املركبات يف عام 1973م لت�صبح ( )150مركبة من
خمتلف الأن���واع منها مركبات (الفولفو) و(امليني موك)
و(الالندروفر) و(البيدفورد)  ،ومت توظيف وتدريب عدد
من �أف���راد ال�شرطة على قيادة املركبات لتتواكب مع عدد
املركبات املوجودة .
ومواكب���ة للتطور ال���ذي ت�شهده البالد �آن���ذاك  ،بد�أ ت�سري
النج���دات عل���ى الط���رق ب�ي�ن م�سق���ط ومط���رح وال�سيب
و�أحيان ًا اىل �صحار وذلك يف عام 1974م.
36
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وكان مقر النقليات يف تلك الفرتة يف منطقة روي (مركز
�شرطة روي حالي ًا) .
وبتاري���خ 1975/11/19م مت �إفتتاح مبنى القيادة العامة
لل�شرط���ة مبنطقة الق���رم ونقلت النقلي���ات اىل نف�س مقر
القي���ادة وخ�ص�صت لها بع�ض املكات���ب حيث مقر الإدارة
العام���ة لتقني���ة املعلومات حالي���ا ونظرا للتو�س���ع والتطور
ال���ذي ت�شه���ده البالد مت انتق���ال النقلي���ات اىل مقر �أخر
حي���ث مقرمبنى الإدارة العام���ة للنقليات مقابل احلديقة
الطبيع���ة بالق���رم وكان املبنى عبارة ع���ن �ساحة يتم فيها
تعلي���م قي���ادة املركب���ات  ،وكان���ت حتت���وى عل���ى براميل
و�إ�شارات �ضوئية ولوائح �إر�شادات ومرورية .
كم����ا مت يف نف�����س الع����ام (1975م) �إن�ش����اء ور�ش����ة لل�شرط����ة
مب�سم����ى ور�شة الوادي الكب��ي�ر لإ�صالح مركب����ات ال�شرطة ،
حيث �أ�صبحت �أعداد املركبات حينها ( )362مركبة خمتلفة
الأن����واع بقوة ب�شرية قوامها (� )59شخ�ص من خمتلف املهن
املخت�صة ب�أعمال النقليات  ،و�أرتفعت �أعداد املركبات لت�صل
�إىل ( )652مركبة يف العام التايل 1976م .

ويف ع���ام  ، 1977مت �إفتت���اح ور�ش���ة �أخ���رى لل�شرط���ة يف
مدين���ة �صاللة لت�ستقل بذاتها يف تق���دمي خدمة ال�صيانة
والإ�صالح ملركبات ال�شرطة .
ورد يف التقرير ال�سنوي للمفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك
يف عام 1978م ب�أن عدد املركبات يف ذلك العام �أ�صبحت
( )1017مركب���ة ،كم���ا ُذك���ر بالتقري���ر واجب���ات دائ���رة
النقليات وهي - :
1 .1ال�صيانة املنتظمة جلميع مركبات ال�شرطة .
2 .2ت�صلي���ح الآلي ـ ـ ـ���ات من غ�ي�ر �إبطـ ـ���اء و�إعادتها اىل
العمل ب�سرعة .
3 .3الإحتفاظ بكمية كافية من الوقود ملركبات ال�شرطة .
�4 .4شراء قطع الغيار والت�أكد من توفرها يف املخازن .
5 .5تزوي���د الوح���دات والأق�س���ام باملركب���ات املنا�سب���ة
وبالعدد الالزم .
�6 .6إختب���ار قدرات ال�شرط���ة امل�ستجدين عل���ى ال�سياقة
وتقوميهم .

نقلي��ات ال�شرط��ة خ�لال الف�ترة م��ن  1980اىل
1989م:
ويف الأول م���ن يولي���و ع���ام 1985م �أ�ص���در املفت����ش الع���ام
لل�شرط���ة واجلمارك القرار رقم (85/1م) بتعديل م�سمى
(دائرة النقليات) �إىل (�إدارة النقليات) ويف  21يوليو من
ع���ام 1988م �صدر قرار �آخ���ر من املفت�ش الع���ام لل�شرطة
واجلم���ارك يق�ض���ي بدم���ج (�إدراة النقلي���ات) (و�إدارة
امل�شرتيات واملخازن) يف �إدارة واحدة حتت م�سمى (�إدارة
التجهيزات واللوازم) وبذل���ك �أ�صبحت (�إدارة النقليات)
(ق�سم النقليات).
نقلي��ات ال�شرط��ة خ�لال الف�ترة م��ن  1990اىل
2011م :
مت �إن�ش���اء ور�ش���ة دار�سي���ت لت�ساند ور�شة ال���وادي الكبري
وذل���ك ب�سبب تزاي���د �أعداد املركبات يف جه���از ال�شرطة
ب�إختالف �أنواعها حيث بلغت ( )2600مركبة .
وبتاري���خ  27يوليو من ع���ام 1991م � ،أ�صدر املفت�ش العام
لل�شرط���ة واجلم���ارك الق���رار رق���م (91/44م) وال���ذي
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مبقت�ض���اه مت ف�صل ق�سم النقليات ع���ن �إدارة التجهيزات
واللوازم لت�صبح �إدارة تخ�ص�صية م�ستقلة مب�سمى (�إدارة
النقليات ) .
وبتاري���خ  5يوني���و 1995م ومبوج���ب ق���رار املفت����ش العام
لل�شرط���ة واجلم���ارك رق���م (95 /45م) مت رف���ع م�ستوى
(�إدارة النقلي���ات) �إىل �إدارة عام���ة و�أ�صب���ح م�سماه���ا
(الإدارة العامة للنقليات) .
ال�ضباط الذين توالوا على �إدارة النقليات -:
1 .1ال�������رائ�������د /حم����م����د �أم����ي����ر خ�������ان ن������ي������ازي .
2 .2ال�����ن�����ق�����ي�����ب م������ت������ق������اع������د /ب������ي���ت��ر ب�����������ول .
3 .3ع����ق����ي����د م������������دين /ري�����ك�����������س رام�������ان�������اث�������ان
مدير النقليات .
4 .4املق���دم متقاع���د /عب���د اهلل ب���ن مب���ارك احلب�سي.
م�ساعد مدير النقليات.
5 .5الرائ���د املتقاعد /ثاين بن حارث بن حميد الفرعي.
م�ساعد مدير النقليات.
6 .6العقي���د متقاعد/ح�سني بن عبد الك���رمي بن ح�سني الهوتي.
مدير عام النقليات.
7 .7العقي���د متقاعد /علي ب���ن حممد بن عبي���د ال�سعيدي.
مدير عام النقليات.
ما ه��ي الأعمال التي ت�ضطلع به��ا الإدارة العامة
للنقليات ،والأق�سام التابعة لها؟
•�إيج���اد و�سائل نقل منا�سب���ة (ح�سب طبيعة عمل كل
ت�شكي���ل وت�ضاري�سه ومناخ���ه وتوفر مركز اخلدمات
وال�صيانة لديه) وتكون ذات جودة و�أداء عايل .
•اجلودة يف توفري خدمات ال�صيانة والإ�صالح .
•رف���ع كفـ ـ ـ ـ ـ���اءة اخلدم���ات الت���ي تقدمه���ا �أق�س���ام
النقليات بالت�شكيالت .
•توف�ي�ر و�إع���داد و�صقل مه���ارات الفني�ي�ن من خالل
�إحلاقهم بدورات فنية متخ�ص�صة .
•مواكبة التطور يف �صناعة املركبات والآليات  ،والتعاقد
مع ال�شركات املوردة ب�ش�أن �إحلاق جمموعة من الفنيني
للتدريب على �إ�ستخدامها و�صيانتها و�إ�صالحها .
•درا�س���ة تفعي���ل ور����ش متنقل���ة للإ�ستف���ادة منها يف
احلقل امليداين .
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•رف���ع كف���اءة املوظفني كل يف جم���ال �إخت�صا�صه من
خ�ل�ال �إحلـ ـ ــاقه���م بال���دورات التدريب���ة التي تعقد
داخل ال�سلطنة.
•البحث امل�ستمر عن اجلديد والبدائل للمركبات التي
تق���وم ه���ذه الإدارة العامة ب�شرائه���ا � ،شريطة �أن ال
تقل يف جودتها و�أدائها عن الأنواع احلالية .
•التفاو����ض م���ع ال�شركات امل���وردة لتقـ ـ ـ ـ���دمي �أ�سعار
مميزة جلهاز ال�شرطة �س ـ ـ ــ���واء لأ�سعار املركبـ ــات
�أو قطع الغيار.
الأق�سام التابعة للإدارة العامة للنقليات -:
�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية تتكون من :
1 .1ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية
2 .2ق�سم ال�ش�ؤون املالية
3 .3ق�سم املوارد الب�شرية
4 .4ق�سم التدريب
 5 .5ق�سم العقود وامل�شرتيات .
�إدارة ال�سجالت والإح�صاء واملتابعة وتتكون من:
1 .1ق�سم ال�سجالت
2 .2ق�سم الإح�صاء
3 .3ق�سم املتابعة.
�إدارة الإ�سناد والرقابة وتتكون من :
 -1ق�سم الإ�سناد
 -2ق�سم الرقابة .
�إدارة الور�شة املركزية وتتكون من :
1 .1ق�سم املركبات اخلفيفة والدراجات النارية .
2 .2ق�سم املركبات الثقيلة واملعدات.
3 .3ق�سم الإ�ستقبال والفح�ص الفني .
 4 .4ق�سم احلدادة وال�صبغ .

5 .5ق�سم تقييم ومتابعة �إ�صالح احلوادث .
6 .6ق�سم املخازن وم�شرتيات قطع الغيار
هل ميك��ن �أن حتدثون��ا عن �أهم االجن��ازات التي
حتققت يف الآونة الأخرية يف النقليات؟
•�إن�شاء مقر جديد للإدارة العامة للنقليات خالل هذا
العام 2013م مبنطقة مرتفعات املطار.
•و�ضع خطة لتطـ ـ ــوي���ر �أق�سام النقليات يف ت�شكيالت
ال�شرطة .
•�إ�ستحداث ور�ش جديدة يف بع�ض ت�شكيالت ال�شرطة
والبع����ض منه���ا قي���د الإن�ش���اء  ،و�سوف يت���م تد�شني
بع�ضها خالل عام 2014م .
•زي���ادة الق���وة الب�شري���ة يف جمي���ع التخ�ص�صات عن
الأعوام ال�سابقة .
•زي���ادة كبي ـ ـ ـ���رة يف �أع���داد املركب���ات مقـ ــارنة عما
كانت عليه .
•�إ�ستحداث نظام تتبع مركبات ال�شرطة .
•�إ�ستحداث نظام �آلية �أ�ستخدام مركبات ال�شرطة.

•و�ض���ع �آلي���ة �آ�صدار الرخ�ص���ة الع�سكري���ة وت�صاريح
قيادة مركبات ال�شرطة .
•�إ�ستح���داث �أنظم���ة وبرام���ج حا�سوبية �أخ���رى ذات
العالقـ ـ ـ ـ���ة ب�أم���ور النقلي���ات �سي ـ ـت���م الك�شف عنها
الحق ًا و�ستكون موزعة على جميع ت�شكيالت ال�شرطة
�إن �شاء اهلل .
تط��ورت �أنواع �آليات ومركب��ات ال�شرطة وانتقلت
م��ن مرحل��ة �إىل �أخرى ه��ل ميك��ن �أن تذكروا لنا
هذه املراحل التي �شهدها جهاز ال�شرطة؟
يف نهاي���ة عام 2011م وبدعم من �سيدي معايل الفريق
املفت����ش العام لل�شرطة واجلمارك املوقر مت تد�شني �أعداد
كبرية م���ن املركبات اجلديدة من خمتل���ف الأنواع وذلك
يف ميدان الفتح ويعترب هذا احلدث هو الأول من نوعه يف
تاريخ جهاز ال�شرطة.
تل���ى ذلك تد�شني ع���دد من مركب���ات ال�شرطة يف عدة
ت�شكيالت منه���ا (الإدارة العامة للم���رور والإدارة العامة
ملكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية).
مت �إدخ���ال خدم���ة الرافعات الثقيل���ة لأول مره �سعة 50
طن يف عام  2013م .
مت �إدخ���ال مركب���ات ذات طبيع���ة عم���ل تخ�ص�صية يف
قيادة �شرطة املهام اخلا�صة ولأول مرة .
�إعتم���اد موا�صف���ات �أف�ضل ملركبات الأم���ن العام حيث
مت رف���ع �سع���ة املح���رك و�إ�ضاف���ة جتهيزات جدي���دة مثل
ال�شع���ارات وعب ـ ــارة ال�شرطة على الأب���واب والتي تعك�س
الإن���ارة ليـ ـ�ل��أ وكذلك كتاب���ة املوقع الإلك�ت�روين ل�شرطة
عمان ال�سلطانية .
انتقلت��م يف الآونـــــــــــــ��ة الأخ�يرة �إىل املبنــــ��ى
اجلدي��د مبرتفع��ات املطـــ��ار  ..ن��ود منكــــــ��م �أن
حتدثون��ا عن املعايري التي مت عل��ى �ضوئها �إن�شاء
هذا املبنى؟
يف ظ���ل �إزدياد �أعداد املركبات  ،والتكنولوجيا احلديثة
التي تتطلب التعامل مع هذه املركبات  ،كان البد من وجود
م���كان خم�ص�ص ومهي����أ ل�صيانة و�إ�ص�ل�اح تلك املركبات
وفق معايري �سالمة تلبي مطالب الطرفني  ،وكذلك وجود
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معدات و�آليات حديثة للتعامل معها  ،وتطبيق ما مت درا�سته على �أر�ض
الواق���ع  ،وكذلك التو�سع يف �شتى الأق�سام  ،وال�سماح بتطبيق الأنظمة
احلديث���ة واملتط���ورة يف جم���ال العم���ل ك�شب���كات و�أنظم���ة املعلومات
املختلف���ة الداخلي���ة منه���ا واخلارجي���ة  ،ناهيك عن التو�سع���ة العامة
يف مواق���ف املركبات بد ًال م���ن �أن كانت موزعة ب�ي�ن الإدارة والور�ش،
والأه���م من ذل���ك كله �ضم جميع الإدارات والأق�س���ام يف موقع واحد،
وبالتايل �سهولة تقدمي خدمة �أف�ضل .
م��ا ه��ي الأ�س���س واملعــــــاي�ير الت��ي يتم م��ن خالله��ا اختيار
الفني�ين العامل�ين ب��الإدارة العام��ة للنقلي��ات؟ وم��ا ه��ي
ال�شروط التي يجب �أن تتوافر لديهم؟
•ح�صولهم على �شهادات متخ�ص�صة يف جماالت هند�سة ميكانيكا
ال�سيارات .
•ح�صوله���م عل���ى دورات فني���ة� ،س���واء يف امليكاني���كا العام���ة �أو
ميكاني���كا املركبات �أو اللح���ام وال�سمكرة �أو التنجيد وغريها من
املهن الفنية.
•كم���ا �أن اخلربة يف جمال العمل لها دور كب�ي�ر و�أولوية خا�صة يف
�إختيار الفنيني .
•احل�صول عل���ى رخ�صة قيادة املركبات  ،وتك���ون الأولوية ل�سواق
الفئة الثقيلة والآليات.
•�إنطباق �شروط التوظيف عليهم يف جهاز �شرطة عمان ال�سلطانية .
العم��ل يف النقلي��ات يتطل��ب ن��وع من امله��ارة واخل�برة  ..ما
ه��ي الدورات الت��ي يتلقاها العامل��ون بالنقلي��ات؟ وما مدى
اال�ستفادة منها؟
يت���م �إحلاق املوظف�ي�ن العاملني بالإدارة العام���ة للنقليات بدورات
ح�سب طبيعة عملهم :
•ال��دورات الإداري��ة( :احلا�س���ب الآيل – لغ���ة �إجنليزي���ة -
حما�سبة � -إعداد التقارير واملرا�سالت .. -الخ).
•الدورات الفنية:
1 .1على ر�أ�س العمل.
2 .2يف ال�شركات املوردة للمركبات .
 3 .3دورات داخل وخارج ال�سلطنة.
4 .4ت�أهيل فنيني لدراجات ال�شرطة .
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ما هي الر�ؤية امل�ستقبلية لتطوير مـركبـــات و�آليات �شرطة عمان ال�سلطانية؟
•الإرتق����اء مب�ست����وى اخلدمات الت����ي يقدمها جهاز ال�شرطة م����ن خالل تلبية متطلب����ات الت�شكيالت ال �سيما
اجلغرافية وتزويدها بو�سائل النقل والآليات واملعدات التي ت�ساعد على حتقيق الهدف الذي �أُن�ش�أت لأجله.
•البح���ث عن مركبات ذات جودة عالي���ة تتنا�سب مع الأعمال املناطة بجمي���ع ت�شكيالت ال�شرطة مبختلف
ت�ضاري�سها وظروفها املناخية  ،ويف نف�س الوقت تتوفر بها مراكز �صيانة وخدمة يف املنطقة .
•التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة يف و�ضع املوا�صفات والت�صاميم التي تتنا�سب مع �إحتياجاتهم.
•ال�سعي �إىل توفري خدمات �إ�ضافية جديدة لت�شكيالت ال�شرطة ذات العالقة بالنقليات .
•تفعيل �أق�سام النقليات يف جميع ت�شكيالت ال�شرطة ،وتعيني �ضابط للق�سم .
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إحتفاالت
أخبار الشرطة

وتستمر الفرحة

الرائد/خليفة بن حامد الفرعي
مكتب املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك
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فك�برت الآم��ال بك�بر عط��اء ال�سلطـــــ��ان ,ف�صدق��ت
الأفع��ال ك�صــــــ��دق الأق��وال  ,وحتققــــــ��ت الوع��ود
و�أوفــــــي��ت العه��ود ,ف�أ�صبح��ت �أي��ام عم��ان م�شرق��ة بعد
النط��ق ال�سام��ي ال��ذي الق��اه جالل��ة ال�سلط��ان يف بداية
النه�ضة العمانية حينما قال» �س�أعمــــــــــل ب�أ�سرع ما ميكن
جلعلك��م تعي�شون �سع��داء مل�ستقبل اف�ض��ل وعلى كل واحد
منكم امل�ساعدة يف هذا اجلانب»
يفخ��ر ال ُعماني��ون بفكر جالل��ة ال�سلط��ان املبني على
عم��ق الر�ؤي��ة و�شمولي��ة النظ��رة مل�ستقب��ل ُعم��ان حي��ث
مكنت��ه حكمته من �س�بر �أغوار عمق الأزم��ات التي كانت
تواجهه��ا ُعم��ان يف بداي��ة ع�ص��ر النه�ض��ة يف ال�ش�أن�ين
الداخل��ي واخلارج��ي وا�ضع��ا ر�ؤاه ال�سدي��دة وتوجيهاته
احلكــــــــيم��ة لإيج��اد كاف��ة احلل��ول ومواجه��ة كل
التحدي��ات والتي جنحت و�أثمرت ثم منــــــــــت و�أ�شرقت ،
وا�ستطاعت عمان �أن تخطو خطوات متقدمة نحو البناء
والتطوير واالزدهار.

ودام���ت الفرحة املتوا�صلة التي يعي�شه���ا ال ُعمانيون طوال هذه ال�سنوات و�ست�ستمر  -ب�إذن اهلل تعاىل  -طاملا �أن هنالك
�شع���ب مت�آلف متجان�س حمب للتعاون والت�آخي والتعا�ضد ين�صهر ويلتف دائما حول قيادته الرا�سخة احلكيمة التي �ألهمت
هذا ال�شعب بكل معاين الإخاء واملحبة وال�سالم.
واملنج���زات الت���ي حتقق���ت على �أر�ض ه���ذا الوطن املعطاء من���ذ بزوغ فجر النه�ض���ة املباركة خري �شاه���د على الكفاح
والت�ضحي���ة والعم���ل ال�شاق الذي بذلته الأجيال العمانية وهي ما زال���ت تعطي وتبذل وتنجز حتت ظل قيادته الر�صينة � ،إن
ه���ذه الإجن���ازات ت�ستوجب احلمد وال�شكر هلل على ما �أ�سبغ به من خ�ي�ر ومناء وا�ستقرار على عمان و�شعبها  ،كما ت�ستلزم
�شحذ العزائم والهمم للم�ساهمة ب�صورة �أكرب ملزيد من التقدم والإزهار حلا�ضر وم�ستقبل ُعمان و�أجيالها املتعاقبة .
ُعم���ان ب�صورته���ا املبهجة ودالالته���ا العميقة من قيادة حكيم���ة  ،و�شعب يدعم دولته  ،واجن���ازات ح�ضارية متوا�صلة ،
وم�ؤ�س�سات متكاملة  ،وت�سامح وعدل �أ�سا�سه القانون  ،و�أمن و�أمان و�سالم وا�ستقرار لكل من يعي�ش على �أر�ضها وكذلك
الوئ���ام والتعاي����ش والتفاهم واحلوار الإيجابي البن���اء على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي جميعه���ا هبة من املوىل العلي
القدير  ,وقد جبلت الروح العمانية على الت�سامح والطيبة حيث �صقلتها �أيدي التاريخ العماين الأ�صيل ومنجزاته العظيمة
التي بناها العمانيون والتي �ستبقى �شاهدة لعمان و�شعبها يف كل الأزمان.
ومتكن العمانيون من خالل فكرهم ونهجهم املعهود من اتقان التعامل والتعاطي مع خمتلف �أحداث احلياة وحتدياتها
اجل�سيمة م�شكال ر�صانة و�صالبة حقيقية بني �شعب ويف متعا�ضد وقيادة تن�شد اخلري واحلب للجميع.
و�ستعق���ب فرح���ة العمانيني و�ضحكاتهم امل�ستمرة �أفراح وب�سمات متوا�صلة ب����إذن اهلل عنوانها موا�صلة امل�سرية والعمل
والبناء وم�شهدها التالحم والإخاء وقيادتها احلكمة والر�ؤية وال�سالم والنماء.
ياعمان وهكذا يعدك �أبنا�ؤك الأوفياء دمت ب�سالم ودام ال�سالم على �سلطانك املقدام و�شعبك الهمام .
هكذا عهدناك ُ

Photography By Yousuf Bahadr
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مقال

ثالثة وأربعون

عرسًا وطنيًا

لوح��ة وطني��ة �إبداعية ح�ضاري��ة تخطها �أنام��ل املبدعني
العا�شق�ين لهذا الوط��ن وتراب��ه ..ابتهاجا باحتف��ال ال�سلطنة
بالعي��د الوطن��ي الثال��ث والأربع�ين املجي��د .ثالث��ة و�أربع��ون
عام��ا خ�صبة بغيث العطاء املتدف��ق على هذه الأر�ض الطيبة..
متو�شحة بعظيم الإجناز ..متقلدة و�سام الفخر واالعتزاز.
�إعداد
املالزم/ثريا بنت �أحمد الكلبانية

�إدارة العالقات العامة
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عي��د وطن��ي مرتب��ع عل��ى عر���ش الت�أل��ق ..فيا���ض بنب��ع
الإجن��ازات املتدف��ق ..حي��ث نخط الي��وم ب�أبجدي��ات العربية
اخلال��دة له��ذا العي��د �أنبل عب��ارات الته��اين ..احتف��اء ووفاء
ب�أ�ص��دق املواثيق والعهود ,لن�ضئ معا ال�شمعة الثالثة والأربعني
م��ن �شم��وع �أعياد عم��ان البهي��ة ..اليان��ع الثمار امل�ش��رق ب�سنى
الفرحة واالفتخار .

لقد خط���ت عمان عرب العق���ود الثالث���ة والأربعني
الزاهي���ة خطوات وا�سع���ة نحو حتقيق املن���ال ,وتبو�أت
مكان���ة مرموقة يف كل �صعيد وجمال ,وها هي اليوم يف
عيده���ا الثالث والأربعني املجيد تن�ي�ر ب�ضيائها دروب
امل�ستقبل لأبنائها ,وتر�س���م ب�إجنازاتها مالمح ت�ألق ال
ميحوها الزمن.
يالها م���ن �أيام يعي�شها كل من تنع���م برغد العي�ش
على هذه الأر�ض الطيبة� ..أيام زاخرة بفي�ض امل�شاعر,
م�ؤطرة ب�إجنازات املفاخر ,حيث نعي�ش اليوم تفا�صيل
جت���اوزت حدود الأح�ل�ام ,و�أعج���زت يف و�صفها �أرقى
�صياغ���ات ال���كالم� ,إنه���ا تفا�صي���ل احتفالن���ا الأمث���ل
بالعيد الوطني الثالث والأربع�ي�ن املجيد وا�ست�شراف
م�ستقبلن���ا الأجمل ,ف�أهال بكم يف ع���ام جديد بهيجة,
يف ي���وم اكت�س���اء بالدن���ا عمان حل���ل البه���اء والفخار
واعتالئها من�صة التتويج باقتدار.
عم���ان الي���وم متتط���ي �صه���وة الإجن���از ,وتتقل���د
قالئ���د الفخر واالعت���زاز  ..ولك���م تتوه���ج انت�شاءات
القل���وب وتزده���ي الدني���ا ب�أعط���ر الطي���وب ..فنح���ن
نعاي�ش احتفاء موطننا ال�سعيد مبنا�سبة العيد الوطني
الثالث والأربعني املجيد ,الذي نقطف فيه ثمرة جديدة
من ثمار نه�ضتنا اليانعة.
وال عجب �أن �أقالمنا تنزوي خجال وتوا�ضعا حينما
ت�صوغ ع ـ ــبارات تهنئتها الراقية ل�سيد عمان الغالية..
ف�أرقى عب���ارات ال�ش ـ ــكر والتقدير م���ن قلوبنا نهديها
و�أعط���ر حتاي���ا العرفـ ـ ـ���ان واالمتن���ان نزجيه���ا لباين
نه�ضة عمان.
في���ا �أيه���ا ال�شع���ب املنا�ضل علين���ا �أن نط���وي ليلنا
بنهارانا �سهرا يف �سبيل حتقيق الطموحات لهذا الوطن
الغ���ايل ,وخمر عب���اب بحر التحدي���ات وال�صعوبات..
و�إننا لنجدد العهد �أمام اهلل �أن نلحق بركب من �سبقونا
يف ميادي���ن الكفاح لنعلي معهم رايات البناء والنجاح,
فرد اجلميل لهذا الوطن الذي دعمنا ب�سخاء واجب ال
يتهاون فيه كل من ارتوى من نبع خريه املعطاء.
نوفمرب 2013م  -العدد 136

45

الشرطة
أخبار
دراسات وبحوث

010010101010101010101 010101010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101010101
101010101010101 010101010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101010101010101
101010101 010101010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101010101010101010010
101 010101010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101010010101010
1010101010100101010101010101010101010101010100101010101010101010101010101010100101010101010101
0101001010101010101010101010101010101001010101010101010101010101010101001010101010101010101010
0101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101
101010101010101010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010

الحماية الجنائية . .

للمعامالت اإللكترونية والمراسالت الرسمية

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 .

الرائد/فهد بن �سيف احلو�سني
قيادة �شرطة حمافظة م�سقط

وس��اعد كل ه��ذا على نش��ر المعلومات بي��ن األفراد
والدول والمؤسس��ات مما أفاد البشرية فائدة كبيرة
وسريعة.

101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101 01010101010101001010101010101010101
10010101010101010101 010101010101010010101010101010101 010101010101010010101010101010101010101
0101010101010101 010101010101010010101010101010101 0101010101010100101010101010101010101010101
010101010101 01010101010101001010101010101010101010101010101001010101010101010101010101010101
010101010101010101010100101010101010101010101010101010100101010101010101010101010101010100101
101010101010101010010101010101010101010101010101010010101010101010101010101010101010010101010
010101010101001010101010101010101010101010101001010101010101010101010101010101001010101010101
101010100101010101010101010101010101010100101010101010101010101010101010100101010101010101010

46

نوفمرب 2013م  -العدد 136

01010101010101
0101010100101
0100101010101
10101010101010
10101010101010
01010101010101
1010101010010
0100101010101

0101010101
0101010101
0101010010
0100101010
1010101010
0101010101
1010101010
0101010101

لك���ن م���ع ظهور �أي اكت�ش���اف �أو اخرتاع جديد ،تظهر جرائ���م وخمالفات جديدة ترتبط به���ذا االكت�شاف �أو االخرتاع ،
وعل���ى �سبي���ل املثال ال احل�صر ( تبادل الإ�شاعات ب�شكل مفرط ،ت�صوير وت�سري���ب الر�سائل واخلطابات والقرارات ال�سرية
للجه���ات احلكومية والع�سكرية ب�صفه خا�صة ،فربكة ال�ص���ور لأ�شخا�ص ب�صوره م�سيئة و�إعادة �إر�سالها  ،ت�صوير احلوادث
واملوت���ى بال�شوارع و�إر�ساله���ا للآخرين ،تر�صد وت�صوير رج���ال ال�شرطة عند قيامهم ب�أعماله���م  ،ت�صوير �أ�سلحة ومعدات
ع�سكري���ة و�إر�ساله���ا للعامة  ،ت�صوي���ر الأ�شخا�ص لأنف�سهم ب�أفع���ال جمرمة  ،ت�صوير موظفي اجله���ات الع�سكرية لأنف�سهم
�أو غريه���م باملالب����س الع�سكرية وب�أو�ضاع ال تليق بهم كونهم ع�سكريني ،ت�صوي���ر الكتابات امل�سيئة على اجلدران �أو حتريف
اللوائ���ح الإر�شادي���ة للمناطق� ،أو اتهام �أ�شخا�ص �أو جهات ر�سمية معينة عن طري���ق مواقع التوا�صل االجتماعي بتهم باطلة
بهدف �شحن الر�أي العام �ضدهم ،ناهيك عن �إر�سال ال�صور ومقاطع الأفالم الإباحية ،وغريها من الأفعال امل�سيئة للنظام
والآداب العامة).
وم���ن املعروف �أن �شبكة االت�صاالت ه���ي الطريق للدخول �إىل �شبكة املعلومات وكذلك �سري���ان املعلومات من مكان �إىل
م���كان �آخر عن ط ـ ـ ــريق الإنرتن���ت ،كل هذه الأمور مت�صلة ب�شبكة املعلومات واالت�ص���االت ،فال ميكن لإحداهما اال�ستغناء
عن الأخرى.
�أن هن���اك م�شكل���ة قانوني���ة ،وهى عدم كفاية العقوبات احلالية ملرتكبي هـذه اجلرائم – �سواء كان ذلك يف قانون
اجل���زاء العم���اين �أو القوان�ي�ن اخلا�صة املكملة  -وذل���ك لأن تلك القوانني ال تتط���ور دائم ًا بنف�س ال�سرع���ة التي تتطور بها
التكنولوجيا� ،أو مهارة الذهن الب�شري يف ت�سخري هذه املبتكرات ا�ستخدام ًا �سيئ ًا وهذه اجلرائم لها طبيعة غري مادية مثل
املعلوم���ات واملعطي���ات املخزنة يف الذاك���رات الإلية ،لذا ف�إننا نتوقف عند العقاب على هـ���ذه اجلرائم على قاعدة د�ستورية
مهم���ة ج���دا وه���ى �أنه « ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص « ،وما يرتتب عليها من عدم ج���واز القيا�س يف اجلرائم ،ويرتتب على
ذل���ك �إمكانية �إفالت كثري ممن ارتكبوا الت�صرف���ات من العقاب ،لأنه ال توجد ن�صو�ص عقابية جترم وحتدد العقوبات ،وال
ي�ستطيع القا�ضي �أن يطبق عقوبة قيا�س ًا على فعل �آخر.
لذل���ك �سارع امل�شرع العماين يف �إ�صدار ت�شريع���ات عقابية خا�صة بجرائم احلا�سب الآيل والإنرتنت وخ�صو�ص ًا جرائمه
غري املادية ،لأنها جرائم جديدة ومل يكن لها �أي ذكر يف القوانني اجلنائية التقليدية .
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كم���ا ذكرت م�سبق ًا وب�سبب التط���ور واالنت�شار ال�سريع
يف ا�ستخدام احلا�سب الآيل قامت اجلهات املعنية بتطبيق
القان���ون يف البالد بتاليف م�شكل���ة عدم �شمولية العقوبات
ل���كل الأفع���ال املرتكب���ة ،ف�أ�ص���درت عدد م���ن الن�صو�ص
العقابية للأفعال امل�ستحدثة.
تبق���ى لدينا امل�شكل���ة الرئي�سة ملثل ه���ذه الأفعال وهي
�صعوبة الو�ص���ول �إىل الف ـ ـ ــاعل الأ�صل���ي ،وذلك لل�سرعة
الكب�ي�رة يف انتـ ـ ــ�ش���ار امل���ادة داخ���ل وخ���ارج الن ـ ـط���اق
الإقليمي للدولة.
هن���ا �أرى �إن يك���ون هن���اك تن�سيق دائ���م وم�ستمر بني
اجله���ات الفني���ة يف جمال �شب���كات املعلوم���ات واجلهات
الأمني���ة والق�ضائي���ة لإيج���اد حل���ول وط���رق متكنهم من
اكت�شاف و�ضبط من ت�سول له نف�سه العبث ب�إ�سرار الدولة
وخ�صو�صيات الغري ،تكثيف دورات للأفراد والعاملني يف
امل�ؤ�س�سات احلكومية والع�سكرية وبيان لهم جرمية �إف�شاء
وت�سريب البيات واملعلومات عن طريق و�سائل االت�صاالت
واالنرتنت ،كم���ا يجب على كافة اجله���ات ت�أمني بياناتها
حت���ى تكون يف �أمان ،ويلقى على �أق�سام الأمن يف الدوائر
احلكومية عبء حماية البيانات بحيث يتم ت�أمني �سريتها.
وتختل���ف �أنظمة الأمان يف م���دى ال�سرية التي توفرها
للبيانات م���ن حيث �سهولة �أو ع���دم �سهولة اخرتاق نظام
ع���ن �آخر ،حي���ث �إن حماية نظ���ام املعلوم���ات يعتمد على
ع���دة عوامل� ،أهمها ال�سرية ،ومنها حرية تداول البيانات
و�إتاحته���ا للمتعاقدي���ن  Availabilityث���م �سالمة البيانات
 ،Integrityوال�سري���ة تعن���ي ع���دم معرف���ة الغ�ي�ر من غري
املتعاقدين بيانات العمليات الإلكرتونية.
اخل�صو�صي���ة هن���ا تعن���ي ارتب���اط ه���ذه البيان���ات
باملتعاقدي���ن �أط���راف العملي���ة الإلكرتوني���ة ؛ مما يحتم
عدم اطالع الغري عليه���ا ،و�إال دخلنا حتت طائلة القانون
والتجرمي بانتهاك �سرية وخ�صو�صية البيانات.
اهتم امل�شرع العماين يف قانون املعامالت الإلكرتونية
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( ،)2008/69مبو�ضوع
�سرية البيانات امل�شفرة ،واحرتام احلق يف اخل�صو�صية،
وج���رم الفعل ال�ص���ادر بانته���اك ال�سري���ة واخل�صو�صية
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م���ن �أي �شخ����ص� ،س���واء بال���ذات �أو بالوا�سط���ة ،بك�شف
مفاتيح الت�شفري املودعة مبكتب ك�شف ال�شفرات �أو �إ�ساءة
ا�ستخدامه ب�أي �ص���ورة من ال�صور ،كذلك عاقب على كل
من يقوم بف�ض معلومات م�شفرة يف غري الأحوال امل�صرح
بها قانون ًا.

ويتحق���ق الركن املادي للجرمية مبجرد انتهاك �سرية
البيانات وخ�صو�صيتها ،حتى ولو مل يرتتب على الفعل �أي
نتيج���ة ،فاجلرمية هي جرمية �سلوكية يكتفي امل�شرع فيها
بتحقق ال�سلوك الإجرامي بدون ا�شرتاط حتقق نتيجة؛ لأن
الغر����ض من التجرمي هو احلفاظ على �سرية وخ�صو�صية
البيانات اخلا�ص���ة ،وما يتعلق بها م���ن معلومات وبيانات
�سرية ...وما �إىل ذلك ،ولي�س حتقق نتيجة �إجرامية .
وفيم���ا يخ�ص الرك���ن املعنوي جلرمي���ة انتهاك �سرية

البيان���ات وخ�صو�صيته���ا يف الق�ص���د اجلنائ���ي الع���ام
بعن�صريه العلم والإرادة ،فاجلاين هنا ي�سعى ب�إرادته �إىل
ف�ض مفاتيح ال�شفرة اخلا�صة باملعلومات يف غري الأحوال
امل�ص���رح به���ا .وذلك م���ع علمه الت���ام مبادي���ات الواقعة
امل�ؤثم���ة قانون ًا ،و�أنه على علم مبكونات الواقعة املتمثلة يف

ف�ض �شف���رة املعلومات �أو �إر�سال �ص���ور وخطابات ر�سمية
حمظورة التداول.
وق���د جرم قان���ون املعام�ل�ات الإلكرتونية يف املادة
( )6/52من���ه (بعقوب���ة ال�سج���ن ملدة ال تتج���اوز �سنتني
وبغرام���ة ال تتج���اوز (500ر.ع خم�سة �آالف ريال عماين)
�أو ب�أح���دى هات�ي�ن العقوبتني ،كل من اخ�ت�رق �أو اعرت�ض
معلوم���ات �أو بيانات م�شفرة �أو قام بف����ض �شفرتها عمدا

دون م�سوغ قانوين ،وت�ضاعف العقوبة �إذا كانت املعلومات
�أو البيانات تتعلق ب�سر من �أ�سرار الدولة.
ون����ص القانون كذل���ك ب�شكل عام بامل���ادة ( )43منه
 ،عل���ى �أن���ه « ال تطب���ق �أحكامه على ح���االت الك�شف التي
تتم لأغرا�ض هذا القانون �أو لأية �إجراءات جزائية تتعلق
بجرمي���ة ارتكبت باملخالفة لأي قان���ون �أو لغر�ض الأوامر
ال�صادرة من �أي �سلطة ق�ضائية.
�إن �شبك���ة املعلوماتي���ة قد تك���ون مو�ضوع ًا
لبع�ض اجلرائم ،و�أي�ض ًا قد تكون و�سيلة الرتكاب
بع�ض اجلرائم ،ويف الغالب تكون جرائم مادية
لوقوعها عل���ى ال�شا�ش���ات وال�شرائ���ط واملعدات
والكابالت والربامج املوجودة على دعامات.
وقد تقع جرائم على البيانات غري املادية ،وهنا يكون
االعتداء بوا�سطة احلا�سب �أو الهواتف النقالة ،ويكون هو
الو�سيلة الرتكاب مثل هذه اجلرائم.
ويعت�ب�ر التزوي���ر يف النط���اق املعلومات���ي م���ن �أخطر
اجلرائ���م ،ومم���ا يزيد من خط���ورة التزوير ه���و �صعوبة
اكت�شاف و�إثبات التزوير الذي يقع يف هذا املجال.
ولقد �أفرد قانون اجلزاء العماين يف املادة  199تعريف ًا
خا�ص ًا بالتزوير .والتزوير ب�صفة عامة هو تغيري احلقيقة
يف حم���رر ب�إحدى الطرق التي ن�ص عليه���ا القانون تغري ًا
من �ش�أن���ه �إحداث �ض���رر ومقرتن ًا بني���ة ا�ستعمال املحرر
املزور فيما �أُعد له.
وجرمي���ة التزوي���ر به���ذا التعري���ف لها ركن���ان :ركن
م���ادي ،ورك���ن معن���وي ،يقوم الرك���ن امل���ادي يف التزوير
بتوافر العنا�صر التالية .
تغي�ي�ر احلقيق���ة يف حم���رر ،بو�سيلة مم���ا ن�ص عليه
القانون.
�أن يكون من �ش�أن هذا التغيري �إحلاق ال�ضرر بالغري.
ال يكف���ي الكتمال الركن امل���ادي يف جرمية التزوير �أن
يق���ع تغيري احلقيق���ة يف حمرر ،و�أن يح�ص���ل هذا التغيري
ب�إحدى الطرق التي بينها القانون ،و�إمنا ينبغي �أن يكون
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من �ش�أن���ه �أن ي�سبب �ض���رر ًا للغ�ي�ر ،وال ي�شرتط وقوع
�ض���رر بالفعل بل يكفي احتمال وقوع���ه ،وي�ستوي �أن يكون
ال�ضرر مادي ًا �أو معنوي ًا ،فردي ًا �أو اجتماعي ًا.
جرمي��ة جم��ع املعلوم��ات والبيان��ات و�إع��ادة
ا�ستخدامها:
ه���ذه جرمية تعاقب عليه���ا امل���ادة ( )267من قانون
اجلزاء العم���اين ،ومفهوم من ن�صه���ا �أن جمع املعلومات
يكون بق�صد �إعادة ا�ستخدامها� ،أي �أن اجلاين يجمع هذه
املعلوم���ات لي�س بدون ه���دف ،ولي�س من �أج���ل االحتفاظ
به���ا ،ولكن م���ن �أجل �إع���ادة ا�ستخدامه���ا ،واملق�صود من
�إعادة ا�ستخدامها هو �أن تكون هذه الإعادة يف اال�ستخدام
مل�صلحته هو ،ولي�س مل�صلحة �صاحبها الأ�صلي.
�أم���ا ما يفه���م من وراء ن����ص الفق���رة ال�سابقة فهو
�أن اجل���اين يقوم بجم���ع املعلومات والبيان���ات بدون علم
�أو معرف���ة �أو �إذن �صاح���ب البيان���ات واملعلوم���ات الأ�صلي
والت�شه�ي�ر ب���ه .وهنا تق���ع اجلرمي���ة ،ويعاق���ب مرتكبيها
بالعقوبات املن�صو�ص عليها فيها.
جرمية ت�سريب املعلومات والبيانات:
ه���ذه جرمية تختلف ع���ن �سابقته���ا اخلا�صة بجمع
املعلوم���ات و�إع���ادة ا�ستخدامه���ا ،يف �أن جرمي���ة ت�سريب
املعلوم���ات والبيانات ال يقوم اجلاين فيها باحل�صول على
املعلومات والبيانات لنف�سه ،و�إمنا هو يقوم بت�سريبها �إىل
غريه ،فهو ي�ساعد ويي�سر وي�سهل – ب�أي طريقة – و�صول
املعلوم���ات والبيانات من جهاز حا�سب �آيل �أو هاتف نقال
خا�ص ب�شخ�ص ما �إىل �شخ�ص �آخر.
جرمي��ة التعدي على برامج احلا�سب الآيل �سواء
بالتعديل �أو اال�صطناع:
التع���دي عل���ى برام���ج احلا�س���ب الآيل اخلا�ص���ة
ب�شخ����ص �آخ���ر معاقب علي���ه يف قانون اجل���زاء العماين،
والتع���دي ل���ه �ص���ور متع���ددة ،ويعاق���ب القان���ون» كل من
تع���دى على برامج احلا�سب الآيل بالتعديل �أو اال�صطناع،
والتعديل يق�صد به جعل املعلومات والبيانات تبدو يف غري
طبيعتها الأ�صلية».
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�أما اال�صطناع ،فهو يتحقق بخلق مادة �أو حمرر
مل يكن له وجود من قبل ،ون�سبته كذب ًا �إىل غري م�صدره،
واال�صطن���اع غالب��� ًا ما يكون م�صحوب��� ًا بطريقة من طرق
التزوي���ر مثل التوقيع ب�إم�ضاء م���زور ،ومن �أمثلة ا�صطناع
املحررات عموم ًا ا�صطناع قرار �أو خطاب �صادر عن جهة
حكومي���ة ،وهذا م���ا ي�صلن���ا يف الآونة الأخ�ي�ر عن طريق
الوات�سب وبرامج التوا�صل االجتماعي الأخرى.
جرمية تزوير البيانات والوثائق املربجمة:
تتطل���ب ه���ذه اجلرمي���ة �ضرورة ح���دوث تغيري يف
احلقيق���ة ،وبع����ض الت�شريعات ال تتطل���ب �أن يكون حدوث
ه���ذا التغيري بو�سيلة معينة ،مث���ل القانون الفرن�سي الذي
�أجاز �أن يكون تغيري احلقيق���ة ب�أي و�سيلة كانت ،كما قرر
�أنه ي�ستوي �أن يحدث تغيري احلقيقة على حمرر �أو دعامة
�أو �سن���د طاملا �أن هذه الدعامة ت�صلح يف �إن�شاء حق �أو كل
ما من �ش�أنه �إحداث نتائج قانونية معينة.
ون���رى طبق��� ًا لعم���وم ن�ص امل���ادة ( )276من قانون
اجلزاء العماين �أنه من املت�صور �أن يقع التزوير يف النطاق
املعلوماتي ع���ن طريق تغيري احلقيقة عل���ى ال�شرائط� ،أو
على امل�ستندات امل�ستخرجة من احلا�سب الآيل ما دام �أنه
قد حدث تغيري يف البيانات املوجودة داخل احلا�سب.
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جرمية ن�شر ال�صور وبيانات اجلهات الر�سمية مبا
ي�شكل انتهاك ًا حلقوق وخ�صو�صيات الغري:
ه���ذه جرمية تقع خارج نطاق جهاز احلا�سب الآيل،
وه���ى تعن���ي ا�ستخ���دام معلوم���ات �أو ببيان���ات �أو �صور يف
�أغرا����ض خا�صة ،مثال ذلك �أن يق���وم اجلاين با�ستخدام
�ص���ور �أو معلومات �أو بيانات خا�ص���ة ب�شخ�ص �آخر ،وهذا
كل���ه طبع ًا ب���دون ا�ستئ���ذان �صاحبها الأ�صل���ي ،مما ي�ضر
ب�صاحبه���ا �ضرر ًا بليغ ًا �س���واء كان هذا ال�ض���رر مادي ًا �أو
معنوي ًا.
ويتحق���ق الركن املادي للجرمية مبجرد انتهاك �سرية
البيان���ات وخ�صو�صيته���ا ،حتى ولو مل يرتت���ب على الفعل
�أي نتيج���ة ،فاجلرمية هي جرمية �سلوكي���ة يكتفي امل�شرع
فيه���ا بتحق���ق ال�سلوك الإجرام���ي بدون ا�ش�ت�راط حتقق
نتيج���ة؛ لأن الغر�ض من التج���رمي هو احلفاظ على �سرية
وخ�صو�صية البيانات ،ولي�س حتقق نتيجة �إجرامية .
ويتمثل الركن املعنوي جلرمية انتهاك �سرية البيانات
وخ�صو�صيته���ا يف الق�صد اجلنائي العام بعن�صريه العلم
والإرادة ،فاجل���اين هن���ا ي�سع���ى ب�إرادت���ه �إىل ن�ش���ر �صور
ومواد خا�ص���ة بالغري يف غري الأحوال امل�صرح بها .وذلك
م���ع علمه التام مباديات الواقع���ة امل�ؤثمة قانون ًا ،و�أنه على
علم مبكونات الواقعة.
كم���ا ج���رم قان���ون املعامالت الإلكرتوني���ة يف املادة
( )15/10/52بذات العقوبة �أي�ض ًا �أي �شخ�ص قام عمدا
– بغ�ي�ر �سند قانوين -بك�ش���ف بيانات �سرية متكن من
الو�ص���ول �إليها مبا ل���ه من �سلطات مبوجب ه���ذا القانون
�أو �أي قان���ون �أخ���ر� .أو ق���ام عمدا بطريقة غ�ي�ر م�شروعة
بن�ش���ر �أو ت�سهي���ل ن�ش���ر �أو ا�ستعم���ال �سجل �إلك�ت�روين �أو
توقي���ع �إلكرتوين �أو ف����ض �شفرته .وت�ضاع���ف العقوبة �إذا
كان مرتك���ب اجلرمية �أمينا على ذل���ك ال�سجل �أو التوقيع
مبقت�ضى مهنته �أو وظيفته».
لكننا نرى �أن الأمر يزداد �سوء ًا وخطورة ،للحكومات
الإلكرتوني���ة ،ويهدد م�ستقبلها ،ويفقدها الثقة التي تعترب
ركن��� ًا �أ�سا�سي��� ًا به���ا� ،إذا مت انته���اك �سري���ة وخ�صو�صية
البيانات اخلا�ص���ة بها ،مما يجعلن���ا التفكري قبل حترير

�أية قرارات �أو خطابات ر�سمية �سرية تخوف ًا من ت�سريبها
ووقوعها ب�أيدي الآخرين.
وعل���ى ذل���ك �أرى �أن يتدخل الت�شري���ع العماين وبذات
�سرع���ة التط���ور التكنولوج���ي يف تقن�ي�ن م���ا مل يت�ضمن���ه
قان���ون اجلزاء العماين وقانون املعام�ل�ات الإلكرتونية �أو
�أي قان���ون �أخ���ر ،بتقنني مواد تعاقب م���ن ت�سول له نف�سه
�إف�ش���اء الإ�س���رار �أو انته���اك خ�صو�صية الغ�ي�ر بت�صويره
و�إر�ساله���ا للآخري���ن �أو ت�صوي���ر الأح���داث واحل���وادث
و�إع���ادة �إر�ساله���ا� ،أو ت�صوي���ر نف�س���ه ب�أو�ض���اع م�سيئة ال
تلي���ق به وبالعادات والتقلي���د العمانية� ،أو الت�صريح عمد ًا
مبعطي���ات �أو بيان���ات خاطئة وخا�صة �ص���ادرة عن جهات
حكومي���ة �أو ن�سبته���ا له���ا� ،أو انتهاك �سري���ة وخ�صو�صية
الق���رارات واخلطاب���ات واملرا�س�ل�ات الر�سمي���ة ،لأن كل
ه���ذه التعامالت تتم بوا�سطة احلا�س���ب الآيل �أو بوا�سطة
�أ�شخا�ص خمت�صني بوظائفهم ،وبالتايل ميكن لأ�شخا�ص
معنيني فق���ط بالإطالع عليها ،ما عدا غ�ي�ر ه�ؤالء ف�إنهم
يعتربون مرتكبني جرم ًا ب�ش�أن ذلك.
املراجع:
قان���ون اجل���زاء العم���اين ال�ص���ادر باملر�س���وم ال�سلط���اين رق���م
( )1974/7وتعديالته.
قان���ون املعامالت الإلكرتوني���ة ال�صادر باملر�س���وم ال�سلطاين رقم
(.)2008/69
الدكت���ور  /احم���د الدكتور/حمم���ود جني���ب ح�سني� :ش���رح قانون
العقوبات ،الق�سم اخلا�ص� ،ص .215
الدكتور /رءوف عبيد :جرائ���م االعتداء على الأ�شخا�ص والأموال
الق�سم اخلا�ص� ،ص ،77
الدكت���ور /جمي���ل عب���د الباق���ي ال�صغ�ي�ر :القان���ون اجلنائ���ي
والتكنولوجي���ا احلديث���ة ،الكت���اب الأول ،اجلرائ���م النا�شئ���ة ،عن
ا�ستخدام احلا�سب الآيل� ،ص.134
الدكت���ور  /عمر حمم���د �أبو بك���ر :اجلرائم النا�شئ���ة ،اخلا�ص يف
�ش���رح قانون العقوبات ،جرائم االعتداء على الأموال والأ�شخا�ص،
�ص.457
الدكت���ور /ح�س���ام ط���ه مت���ام :اجلرائ���م النا�شئة ع���ن ا�ستخدام
احلا�سب الآيل ،احلماية اجلنائية للحا�سب الآيل ،درا�سة مقارنة،
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دراساتالشرطة
وبحوث
أخبار

فن

إدارة األزمات االجتماعية

الدكتور/حميد بن نا�صر احلجري
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

رافقت ظاهرة الأزم��ات �سائر جمتمعات الأمم وال�شعوب
يف جميع مراحل ن�شوءها وارتقاءها �أو انحدارها ،ولو �أمعنا
النظر يف ثنايا الأحداث التاريخية الكربى لوجدنا �أن الأزمة
على مر الع�صور تتو�سط املراحل املهمة يف حياة ال�شعوب,
فبني كل مرحلة ومرحلة جديدة ثمة �أزمة حترك الأذهان
وت�شعل ال�صراع وحتفز الإبداع �إىل مرحلة جديدة .وتروي
كتب التاريخ �أن العامل �شهد منذ 3600ق.م ما يقارب من
13600حرب ًا ،ومنذ عام 1815م نحو 350حرب ًا ومنذ نهاية
احلرب العاملية الثانية ما يزيد عن100حرب؛ حيث ق�ضت على
�أرواح ما يقارب بليون ن�سمة ،ومهما تكن هذه الأرقام تقريبية
ولكنها تنبئ عن واقع مرير مرت به احلياة الب�شرية.
بيد �أن هذه الأرقام املذهلة للحروب و�ضحاياها� ،سرعان
ما تنزوي يف توا�ضع �أمام االحتماالت املروعة لكارثة الفناء
النووي ،حيث ال جمال لإح�صاء عدد �ضحاياها.
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و�أوردت �صحيفة ال��وط��ن عن
فعاليات الندوة الدولية حول احلد
من خماطر الكوارث الطبيعية التي
ُع��ق��دت بجامعة ال�سلطان قابو�س
ب�أن الإح�صاءات العلمية �سجلت ما
يقارب 4130حدث كارثي حول العامل
ن��اجت ع��ن خم��اط��ر طبيعية ،وت�شري
التقارير الدولية �إىل �أن �أك�ثر من
226مليون �شخ�ص يت�أثرون بالكوارث
�سنوي ًا ،و�أنه خالل �أربعني �سنة م�ضت
نتج �أكرث من ثالثة ماليني وثالثمائة
�ألف وفاة منها �أكرث من� 680ألف وفاة
حدثت ب�سبب الزالزل فقط يف الفرتة
م��ا ب�ين ال���ع���ام�ي�ن2000م و2010م
وبح�سب م�صادر منظمة اليوني�سكو
و هذه اخل�سائر من املمكن تقلي�صها
م��ن خ�لال االه��ت��م��ام بق�ضايا احلد
م��ن ال��ك��وارث الطبيعية (�صحيفة
الوطن.)2013،
�إن حتقيق الأمن للب�شر والكوكب
�أمر �ضروري لبقاء اجلميع ،فاالنفجار
الإ���س��ك��اين وق�ضايا البيئة و�أ�سلحة
ال��دم��ار ال�شامل والفقر والإره���اب
واجلرمية ،كلها مهددات عاملية االنت�شار والت�أثري .مما
ي�ضعنا على �أعتاب ع�صر من الفو�ضى احلقيقية ،وهنا
تظهر احلاجة وب���إحل��اح �إىل اللجوء �إىل �أ�سلوب �إدارة
الأزم����ات (Crisis Managementالعماري.)1993،
فقد �أ�صبح مقبو ًال تدخل املجتمع ال��دويل يف احل��االت
التي يتعر�ض فيها �أم��ن النا�س للخطر داخ��ل الدولة،
وان��ت��ق��ال مفهوم الأم���ن م��ن الرتكيز على �أم��ن الدولة
الع�سكري التقليدي �إىل �أم��ن الب�شر والعامل والكوكب
من خالل تر�سيخ املبادئ ال��واردة يف تقرير جلنة �إدارة
�ش�ؤون املجتمع العاملي يف1995م لإقامة الأم��ن يف عامل
الغد(البداينة.)2004
الأمر الذي يرفع م�ستوى التوقعات ب�ضرورة �أن تلعب
مالئم لإدارة الأزمات
احلكومات دور ًا كبري ًا يف �إيجاد ٍ
حل ٍ
ومن �أهمها الأزمات االجتماعية ـ �سواء كانت املفاجئة �أو
امل�ست�شعر بحدوثهاـ بال�سرعة املطلوبة من خالل تطوير
بنية املجتمع وتثمني املنظومة الأخالقية الداعمة ملفاهيم
الإ���ص�لاح وحت��م��ل امل�س�ؤوليات يف �سبيل ال��و���ص��ول �إىل

التنمية املجتمعية ال�شاملة وامل�ستدامة ،ومما ال �شك منه
�أنها بحاجة ما�سة �إىل التغيري من �أجل التطوير وهذا لن
يحدث بني ع�شية �أو �ضحاها؛ و�إمنا ي�ستغرق وقت ًا كافي ًا..
والت�سا�ؤل الذي يطرح نف�سه :ما هو احلل الأمثل لإدارة
الأزمة االجتماعية ؟
�إن �أهم ما مييز البحث العلمي الت�سا�ؤل املنطلق من
م�شكلته و�أهميتها والتي يتح�س�سها الباحث معتمد ًا على
منهج علمي دقيق� ،أما نحن فن�ستميحكم عذر ًا لتحليلنا
هذا الذي يعتمد على �أفكار افرتا�ضية علنا جند �أنف�سنا
�أم��ام نقا�شات جدلية تفتح لنا �آفاقا جديدة ملحاكاتة
الواقع؛ وبات لزام ًا �أن ن�أخذ بالعديد من هذه الأفكار
االفرتا�ضية ملحاولة الإجابة عليها من الواقع.
مفهوم �إدارة الأزمات يف العامل االجتماعي:

يعاين مفهوم الأزمة من تداخل العديد من املفاهيم
املرتبطة به كامل�شكلة وال�صراع واحلادث والكارثة ،ف�إذا
كان احلادث ميثل اخللل الذي ي�ؤثر مادي ًا على النظام
حدث ما يعر�ض الهيكل
يعب عن ٍ
ب�أكمله ف�إن ال�صراع رِّ
املعنوي للخلل واال�ضطراب؛ ولكن بدرجة ت�صل به �إىل
حتدي االفرتا�ضات الأ�سا�سية التي يقوم عليها ،بينما
الأزم���ة  Crisisعبارة عن خلل ي�ؤثر ت���أث�ير ًا م��ادي�� ًا على
النظام كلي ًا ويهدد االف�ترا���ض��ات الرئي�سة التي يقوم
عليها ،ويظهر ب���أن الأزم���ة �أ���ش��د خ��ط��ورة م��ن احل��دث
واحلادث وال�صراع.
ويق�صد بالأزمة االجتماعية توقف الأحداث املنظمة
واملتوقعة وا�ضطراب العادات والتقاليد والعرف ،مما
ي�ستلزم التغيري ال�سريع لإع��ادة التوازن وتكوين عادات
ج��دي��دة �أك�ث�ر م�لائ��م��ة»( ع���ل���ي���وه )1997،ك��م��ا ُيق�صد
مب�صطلح الأزم����ة� :أن��ه��ا مرحلة متقدمة م��ن مراحل
ال�صراع( العماري.)1993،
وي��ع�بر وزي���ر خ��ارج��ي��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأ���س��ب��ق
ه�نري كي�سنجر ع��ن الأزم����ة ب���أن��ه��ا « :ع��ر���ض لو�صول
م�شكلة ما �إىل املرحلة ال�سابقة مبا�شرة على االنفجار،
مم���ا يقت�ضي ����ض���رورة امل���ب���ادرة ب��ح��ل��ه��ا ق��ب��ل تفاقم
عواقبها»(ال�ضحيان.)2001،
وم�صطلح �إدارة الأزمات( )Crisis Managemantن�ش�أ
يف �أح�شاء الإدارة العامة ب�شكل جنيني ،وذلك للإ�شارة
�إىل دور الدولة يف مواجهة الكوارث املفاجئة والظروف
ال��ط��ارئ��ة ك��احل��روب وال���غ���ارات وال����زالزل والأع��ا���ص�ير
واحلرائق..الخ (عليوه.)1997،
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وميكن القول �إن �إدارة الأزمات ُتعنى بكيفية التغلب
على املواقف الطارئة بالأدوات العلمية والإدارية املختلفة
وجتنيب �سلبياتها واال�ستفادة من �إيجابياتها..فعلم �إدارة
الأزمات هو علم �إدارة التوازنات ور�صد حركة واجتاهات
القوة ،والتكيف مع املتغريات املختلفة وبحث �آثارها يف
كافة املجاالت ،ويقال �إن غياب توا�صل الثقافة الوقائية
ال�شاملة �أزمة ونك�سة التنمية املتوا�صلة م�صيبة.
الأزمة بني التحدي ال�سيا�سي والتحدي الإداري:

ان التحديات الأ�سا�سية التي تفر�ضها الأزم���ة على
التكوين امل�ؤ�س�سي املعا�صر تت�صل بجانبني؛ �أولهما� :سيا�سي؛
ينبع من طبيعة ظاهرة الأزم��ة وت�صاعدها الفجائي وما
يت�صل ب��ذل��ك م��ن �صعوبة يف التنب�ؤ بحدوثها وحجمها
و�أبعادها التدمريية ،و�أم��ا التحدي الثاين فهو �إداري؛ �إذ
ي�صعب نهو�ض م�ؤ�س�سة واحدة بكل الن�شاطات املت�صلة بدرء
�أو تخفيف حدة الأخطار التدمريية املت�صلة ب�أية �أزمة.
�أ) التحدي ال�سيا�سي :هناك العديد من الق�ضايا
املجتمعية املت�صلة ب��الأزم��ة وال��ت��ي متثل حت��دي�� ًا لعلم
ال�سيا�سة العامة ،ومنها دور احلكومة يف �إدارة الأزمات،
والإعداد والتح�ضري ملجابهتها ،والت�شريعات القومية لدرء
�أو التخفيف من حدتها ،وتقدمي العون للمت�ضررين منها
وت�شجيع الأبحاث والدرا�سات لإدارتها ،وتنمية معرفة
الر�أي العام مبخاطرها وكيفية التقليل من �آثارها.
ب) التحدي الإداري� :إن خا�صية �إدارة الأزمة تقوم
على �أنها متخللة وحادثة بني �إدارات حكومية متعددة
وق��ط��اع��ات خمتلفة وجم��م��وع��ة م��ن التنظيمات ،ومن
الطبيعي �أن ينتج من كل هذا التداخل والنماذج ت�شابك
وتكوين مركب يف العالقات التنظيمية على امل�ستوى
الر�أ�سي ،ومن هنا تربز الإ�شكالية �أو التحدي الإداري
ال��ذي ت�ستوجبه طبيعة �إدارة الأزم���ة وه��و �أم��ر يق�ضي
بال�ضرورة ن�سق ًا تنظيمي ًا لإدارة الأزمة يختلف اختالف ًا
بين ًا عن �سمات الإدارة امل�ؤ�س�سية يف الظروف العادية
امل�ستقرة(عليوه.)1997،
َ
�سيكيت�ش ذلك الأم��ر بقول ِه« :ال
وقد خل�ص َج�يري
ً
ً
تخترب �أي �إدارة اختبارا جيدا �إال يف مواقف الأزم��ات».
واملعروف ب�أن (املواقف تبني معادن الرجال).
�أنواع الأزمات والكوارث:

هناك العديد من الأزم���ات وال��ك��وارث التي حتتاج
�إىل و�ضع اخلطط ملواجهتها ،ومنها البيئية( كاحلرائق
الطبيعية والفي�ضانات وال�سيول ،ومن �أمثلتها غرق عدد من
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القرى ال�سودانية من جراء في�ضانات النيل ،والعوا�صف
والأعا�صري ك�إع�صاري «جونو» و»فيت» اللذين تعر�ضت
لهما ال�سلطنة يف ال�سنوات القليلة املا�ضية) .وال�صناعية
والتكنولوجية (كالإنفجارات ومثلها االنفجارات التي
حدثت يف �إحدى التجمعات الأمريكية مبحافظة الريا�ض
بال�سعودية،وال�سيا�سية واالقت�صادية(�أزمة �سقف الديون
الأمريكية يف الفرتة احلالية) واالجتماعية (كالهجمات
الإرهابية والإجرامية ،واملظاهرات وال�شغب والتخريب يف
بع�ض بلدان الربيع العربي ،واالعت�صامات والإ�ضرابات
العمالية والطالبية ومنها ا�ضطرابات جماهريية و�صدام
مع �أجهزة الأمن لوفاة طالب بجامعة الإ�سكندرية �أثناء
ا�شرتاكه يف �إحدى امل�سريات املنددة بالهيمنة الأمريكية
عام 2002مب�صر) .واجليولوجية (كالزالزل والرباكني
وت�آكل الرتبة واالنهيارات الأر�ضية) وال�صحية (كالأوبئة
الب�شرية واحل��ي��وان��ي��ة ،و���س��وء امل��ح��ا���ص��ي��ل) .و�أزم����ات
امل��وا���ص�لات( كالهجوم على امل��ط��ارات وال��ط��ائ��رات �أو
الهجوم بالطائرات ك�أحداث�11سبتمرب2001م ،وت�صادم
القطارات واحرتاقها ،والت�صادم البحري �أو الهجوم
على املن�ش�آت البحرية ،وال��ه��ج��وم على ال�����س��ي��ارات)،
واخللل يف العالقات الدولية (كالهجوم امل�سلح يف حرب
اخلليج «الأوىل» و»الثانية») ،والهجوم النووي �أو الت�سرب
النووي(مفاعل ت�شرينوبل) ،والهجوم الكيماوي �أو ت�سرب
ال��غ��ازات ال�سامة(م�صنع ال��غ��ازات يف الهند) و�أزم��ات
الإم�����دادات والطاقة(كم�صادر ال��ك��ه��رب��اء ،وم�صادر
املياه ،واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،والإم���دادات
البرتولية) و�أزم���ات امل��واد اخلطرة(كاملواد املتفجرة،
وال�سموم ،والغازات ،وامل��واد القابلة لال�شتعال ،واملواد
ذات الإ�شعاع النووي ،والقمامة واملواد الكيماوية امللوثة
(الرهوان.)2006،
ومن هذه الأزمات ما يحدث ب�شكل مفاجئ كالزالزل
ومنها ما هو م�ست�شعر حدوثه وتوقيته كالأنواء املناخية،
وال�سيول ،ومنها متطور وم�ستمر على فرتات زمنية طويلة
كاجلفاف والت�صحر.
�أ�شهر �أزمة �إدارية:

تعد ق�صة رحل ُة �شيكلتون �إىل القارة القطبية اجلنوبية
عام 1914م واحدة من �أ�شهر ق�ص�ص �إدارة الأزم��ات يف
التاريخ ،حيث �أبحر ب�سفينته متوجه ًا نحو القارة القطبية

على �أمل �أن يتمكن من عبور القارة �سري ًا على الأقدام� ،إال
�أنه مل يتمكن قط من الو�صول �إىل الرب ،فحدثت الأزمة
الأوىل حني علقت �سفينته بالثلج ،وبقي هو وطاقمه على
هذا احلال لعدة �شهور ،ثم حدثت الأزمة الثانية حني غرقت
ال�سفينة تارك َه �شيكلتون وطاقمه املكون من  27فرد ًا على
بعد  1200ميل من احل�ضارة على جليد طاف ُعلى �سطح
املاء وال يوجد معهم �سوى قدر �ضئيل جد ًا من الإمدادات.
�إال �أن��ه متكن من �إنقاذ طاقمه واللجوء بهم �إىل جزيرة
قريبة با�ستخدام قوارب النجاة ،وعلى هذه اجلزيرة قرر
�شيكلتون تق�سيم طاقمه ،حيث ترك عدد ًا من �أفراد الطاقم
تارك ًا لهم قدر ًا حمدود ًا من الإمدادات وتوجه بباقي �أفراد
الطاقم على �أحد قوارب النجاة �إىل حمطة ل�صيد احليتان
على بعد  800ميل يف �ساوث جورجيا ،ومتكن ُ�شيكلتون
بالفعل من �إنقاذ طاقمه ومل يفقد �أي ًا من �أفراد طاقمه على
الرغم من كافة ال�صعاب التي واجهته والتي مثلت حتدي ًا
رئي�س ًا الحتماالت جناته هو ذاته.
ويقدم كل من (مارجوت موريل و�ستيفاين كاباريل)
حتلي ًال ل��ل��درو���س امل�ستفادة م��ن جت��رب��ة �شيكيلتون يف
كتابهما« :طريق �شيكيلتون :درو�س القيادة من م�ستك�شف
القارة القطبية اجلنوبية العظيم»� ،إن �شيكيلتون مل يقرر
لطاقمه ما الذي يتعني عليهم القيام به ،ولكن جعلهم
جميع ًا �أطراف ًا يف عملية اتخاذ القرار وظل معني ًا ب�شكل
�شخ�صي بكافة معطيات الأزمة ،فكانت لديه قناعة ب�أنهم
ي�ستطيعون �إجن��از ذلك الأم��ر ب�شكل جماعي ،وكان هو
م�صدر �إلهام لكل فرد من �أفراد طاقمه للقيام ب�أ�شياء
ر�أوا �أنها لي�ست ممكنة وعلى الرغم من �صعوبة �أن يواجه
�أي ف��رد موقف ًا ع�صيب ًا للغاية مثل ذل��ك املوقف ،يظل
النموذج الذي قدمه �شيكيلتون مثا ًال يحتذى يف مواجهة
حلظات التحدي التي متثلها الأزمات التي قد تطر�أ على
طريق حتقيقك جمدك ال�شخ�صي.
املتطلبات الإدارية للتعامل مع الأزمات:

تختلف �أ�ساليب �إدارة الأزم���ات باختالف �أمن��اط
الأزمة وعوامل حدوثها ودرجة التنب�ؤ بها ..ولعل القارئ
العزيز يجد �إجابة ال�س�ؤال املطروح بداية املو�ضوع يف
مقومات الإدارة الفاعلة للأزمات ،وهي كما يلي:

 )1تب�سيط الإجراءات:

حتتاج الأزمة �إىل التدخل ال�سريع واحلا�سم وال�سليم

وال�صحيح �أي�ض ًا ،وال تخ�ضع معاجلتها لنف�س الإجراءات
املن�صو�ص عليها يف معاجلة امل�شكالت املختلفة� ..إذ
ي�ستدعي الو�ضع تب�سيط الإجراءات والتلقائية يف التعامل
مع احلدث الأزموي ومعاجلته ب�سرعة وب�شكل �سليم.
ويعترب تب�سيط الإجراءات والتخفيف من التعقيدات
الإداري��ة من �أه��م احللول الفاعلة ،كما �أن الإ�سراع يف
وترية الإ�صالح والتطوير يتطلب تكاثف جهود الأجهزة
احلكومية واالبتعاد عن الأ�ساليب التقليدية واملعقدة يف
اجناز الأعمال وميكن ب�إدخال التكنولوجيا احلديثة يف
تنفيذ الأجراءات الإدارية.
فاحلاجة �إىل تب�سيط الإج��راءات �أ�صبحت �ضرورة
ملحة لإزال����ة م��ظ��اه��ر اخل��ل��ل والتعقيد يف اخل��ط��وات
واملراحل التي متر بها �إ�سرتاتيجية �إدارة الأزمات،التي
يجب �أن تعتمد على درا�سة الإجراءات وحتليلها والعمل
على ت�سهيلها واخت�صاراها يف الوقت واجلهد والنفقة.
� )2إخ�ضاع التعامل مع الأزمة للمنهجية العلمية:

من اخلط�أ التعامل مع الأزمة يف �إطار من الع�شوائية
واالرجتالية �أو ب�سيا�سة الفعل ورد الفعل ،بل يجب �أن
يخ�ضع التعامل مع الأزمة للمنهج الإداري ال�سليم لت�أكيد
عوامل النجاح وحماية كيان الإدارة من �أي تطورات غري
حم�سوبة ي�صعب احتمال �ضغطها ،ويقوم املنهج الإداري
على �أرب��ع وظائف �أ�سا�سية هي(التخطيط ،والتنظيم،
والتوجيه ال�صحيح للإمكانيات «امل��ادي��ة والب�شرية»
واملتابعة امل�ستمرة لل�سيطرة على الأحداث واحتواءها)
(اخل�ضريي ،)2002،وعلى �سبيل املثال تتغلب اليابان
على �أق�سى �أن��واع ال��ك��وارث الطبيعية وه��ي ال��زالزل مبا
يثبت فعالية و�أهمية �إدارة الأزمات والكوارث بينما العامل
العربي ما زال يعاين من ال�سيول وهي لي�ست �أخطر من
الزالزل مبا يظهر عمق الفجوة العلمية بيننا وبني الدول
املتقدمة يف التخطيط العلمي و�إخ�ضاع الأزمات للمنهجية
العلمية.
)3تقدير املوقف وحتديد الأولويات:

ويتحقق ذلك بالتحليل الكامل لعوامل حدوث الأزمة
وتطورها ،والتحديد الدقيق وال�شامل للقوى ال�صانعة،
وامل�����س��اع��دة ل��ه��ا ،وامل����ؤث���رة فيها ،ث��م تقدير ال��ق��درات
والإمكانات املتاحة لدى اجلهة امل�سئولة عن �إدارة الأزمة،
وذلك من خالل جمع املعلومات الدقيقة عن �أبعاد الأزمة،
والتنب�ؤ باحتماالت تطور الأح��داث و�إمكانية ال�سيطرة
عليها .وو�ضع اخلطط والبدائل وفق تقدير املوقف احلايل
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وامل�ستقبلي لأحداث الأزمة ،بحيث يتم ترتيبها يف �ضوء
الأولويات املحددة وفق معايري معينة (�أبو �شامة.)1995،
 )4الوفرة واحل�ضور الدائم:

حتتاج الأزم��ة �إىل اال�ستعداد وال��وف��رة االحتياطية
الكافية واملنا�سبة ملقاومة الق�صور والعجز �سواء يف
احلركة �أو عند مقاومتها �أو التعامل معها( عليوه.)1997،
كما يجب التواجد املتوا�صل والدائم ـال�سري واملعلن ـفي
موقع الأحدث.
 )5تفوي�ض ال�سلطة:

ي��ع��د ت��ف��وي�����ض ال�سلطة ق��ل��ب العملية ال��ن��اب�����ض يف
ال��دورة الدموية رمزية الأزم��ات ،ومن ثم فان تفوي�ض
ال�سلطة ينظر �إليه باعتباره حمور عملية �إدارة الأزمة(
عليوه.)1997،
وقد تعددت تعريفات تفوي�ض ال�سلطة بتعدد اجتاهات
الباحثني ،وبتعدد الزوايا التي نظروا من خاللها �إىل
هذا املفهوم ،حيث يق�صد بتفوي�ض ال�سلطة «ب�أن تعهد
بامل�س�ؤولية وال�سلطة �إىل �شخ�ص �آخ��ر لإمت���ام واج��ب
حمدد بو�ضوح ،ومتفق عليه حتت �إ�شرافك ،ويف الوقت
ذاته حتتفظ بامل�س�ؤولية الكلية لنجاح العمل كام ًال» .كما
ع ّرف تفوي�ض ال�سلطة بـ «�أن يعهد القائد الإداري ببع�ض
اخت�صا�صاته التي ا�ستمدها من القانون لأحد العاملني
من امل�ستويات الإداري��ة املتتالية ،وينبني على ذلك �أن
يكون ملن ف ّو�ض �إليه االخت�صا�ص �أن ي�صدر قرارات فيما
ف ّو�ض فيه دون حاجة الرجوع �إىل القائد».
وتتجلى �أهمية تفوي�ض ال�سلطة يف العملية الإداري��ة
من خالل ارتباطه بالهيكل التنظيمي الذي ي�ؤثر بدرجة
مبا�شرة يف قدرة الإدارة على حتقيق �أهدافها املر�سومة،
حيث يفيد رواد الفكر الإداري �أنّ الهيكل التنظيمي ما كان
ليظهر لوال عملية التفوي�ض ،لأن ال�سلطة مبجملها كانت
يف يد �شخ�ص واحد هو الرئي�س الأعلى ،وعندما كان ال
ي�ستطيع �أن ميار�س كل االخت�صا�صات وحده ،قام بتفوي�ض
جزء منها للم�ستوى الذي يليه ،وقام هذا امل�ستوى بذات
الفعل مع امل�ستوى الذي يليه وهكذا(احلجري.)2005،
�أم��ا �أهمية التفوي�ض يف �إدارة الأزم���ات فتظهر يف
�إتاحته لفرق العمل مواجهة الأزمة ولقائده حرية احلركة
والت�صرف ،وفق ًا ملا ميليه عليه املوقف االزم��وي الذي
يواجهه ،خا�صة و�أن تفوي�ض ال�سلطة يعطي يف �شكل
تفوي�ض عام �أو ت�صريح عام بالت�صرف(عليوه.)1997،
 )6فتح قنـــــــــوات االت�صـــــال والإبقـــاء عليــــــها مع
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الطرف الآخر:

�إن فتح قنوات االت�صال والإبقاء عليها مع الطرف
الآخ���ر ي�ساعد على حتقيق ه��ذا ال��ه��دف ،وك��ث�ير ًا ما
ت�ستخدم �سيا�سة الباب املفتوح ،ك���أداة للح�صول على
املعلومات والإبقاء على �سالمة قنوات االت�صال.

� )7إن�شاء فرق عمل ومركز ف�ض النزاعات:

وهو من �أ�سهل الطرق ملواجهة الأزمات غري املتوقعة
يف بيئات العمل ،وتكون مهمتها التو�سط لف�ض النزاعات
القائمة يف منظمات الأعمال ،وعقد دورات تدريبية تعمل
على م�ساعدة امل�س�ؤولني على حتويل بيئة العمل �إىل مكان
�أكرث مالءمة ،يك�سب جهة العمل �شهرة التميز يف القيام
بالأعمال احل�سنة وف�ض النزاعات ووحدة ال�صف.
 )8اخلطة الإعالمية وتوعية املواطنني:

تركز العديد من �أدبيات �إدارة الأزمات على احلاجة
�إىل �إدارة التعامل مع و�سائل الإعالم يف �أوقات الأزمات
ب�شكل جيد ،ففي الوقت الذي متثل فيه و�سائل الإعالم
�أداة رئي�سية للتوا�صل مع العامة ،ف�إنها و�سيلة لإيجاد
الثقة وال�شعور بالأمان.
وت��ع��د اخل��ط��ة الإع�لام��ي��ة م��ن �أه���م مقومات �إدارة
الأزم��ات ،وال�ضرورة حتتم وجود �سيا�سة �إعالمية قبل
و�أث��ن��اء وبعد الأزم���ة .كما يتطلب حملة �إعالمية على
كافة امل�ستويات ت�ستخدم كافة و�سائل و�أ�ساليب االت�صال
اجلماهريي من �أج��ل تو�ضيح الإج����راءات امل�ستخدمة
يف مواجهة الأزم���ة وامل�ساعدة التي ينتظر املواطنون
تقدميها(ال�شعالن.)2002،
وختام ًا هناك ع��دد ًا من احلقائق املهمة التي يجب
الرتكيز عليها عند �إدارة �أي �أزم��ة اجتماعية؛ وعلى
�سبيل املثال �أزمات(الإ�ضرابات املنادية بالإ�صالح يف
بع�ض الدول العربية) احلقيقة الأوىل :ينبغي النظر �إىل
�أزمة الإ�ضراب وت�شخي�صها ك�أزمة اجتماعية ويف �إطار
عالقتها بالأن�ساق االجتماعية الأخرى ذات ال�صلة ،و�أن
تتم الإدارة ال�شاملة للأزمات امل�صاحبة ،والتي حتدث
يف الأن�ساق االجتماعية الأخ��رى؛ فقد يت�سبب التداخل
والت�شابك بني الأن�ساق �إىل حدوث �أزمة مركبة ذات �أبعاد
وجوانب متعددة .واحلقيقة الثانية :يقف وراء �إدارة
الأزم��ات يف بيئات العمل قادة مميزون ،وه���ؤالء القادة
يخلقون ثقافة عمل مع مر�ؤو�سيهم ليبينوا لهم امل�شكالت،
وه��ذه الثقافة تختلف متام ًا عن ثقافة التخويف التي
يخ�شى فيها املوظفون مواجهة الر�ؤ�ساء بالإخفاقات �أو
يبدون ر�أي ًا خمالف ًا لأرائهم �أو بيان الأثر ال�سلبي لقرار

معني .فالقادة املجيدون يواجهون امل�شكالت ويرغبون �سماع احلقيقة ولو كانت مرة ،لهدف الو�صول �إىل حلول للتغلب
عليها و�إيجاد بيئة عمل حمفزة للأداء وحتقيق الر�ضا الداخلي واخلارجي.
�إذ ت�ؤدي �سيا�سة التخويف �أو ال�صمت التنظيمي �إىل منع انت�شار
املعرفة ح��ول الق�ضايا وامل�شكالت املحتملة ل��دى املوظفني؛ مما
يولد ال�شعور اجلماعي بينهم ب�أنه من غري احلكمة التحدث حول
امل�شاكل التنظيمية ،ومنها �إج��راءات �صنع القرار ،وع��دم كفاءة
املديرين ،وعدم العدالة يف منح احلوافز وغريها ،وعدم الكفاءة
و�ضعف الأداء التنظيمي ،وق��د يت�صاعد ه��ذا ال�شعور اجلماعي
لي�صل �إىل مرحلة الإعت�صامات ثم الإ�ضراب عن العمل .واحلقيقة
الثالثة� :أن انح�سار �أزم��ة الإ�ضراب يجب �أن يكون دافع ًا للكيان
االجتماعي الذي حدثت فيه لإعادة البناء ولي�س لإعادة التكيف،
فالتكيف ي�صبح �أمر ًا مرفو�ض ًا وغري مقبول؛ لأنه �سيبقي على �آثار
ونتائج الأزم��ة بعد انح�سارها� ،أم��ا �إع��ادة البناء فيت�صل �أ�سا�س ًا
بعالج هذه الآثار والنتائج ومن ثم ا�ستعادة فاعلية الكيان و�أدائه
و�إك�سابه مناعة �أو خربة يف التعامل مع �أ�سباب ونتائج هذا النوع
من الأزمات(اخل�ضريي� .)2003،أما احلقيقة الرابعة :عندما يتم
جتاوز الأزمة االجتماعية بطريقة التدمري الذاتي وخ�صو�ص ًا يف
بيئات العمل �أو با�ستخدام �أ�سلوب القوة �أو ال�سلطة �أو كالهما مع ًا؛
من املتوقع �أن يكون مبثابة الرماد الذي يغطي اجلمر ـ �إن �صح
التعبريـ �إذ مازال هذا احلل مل يثبت فاعليته ،وما يلبث الرماد �أن
ينق�شع �أم��ام ن�سمة ريح �أزم��ة �أخ��رى ،وقد تكون �أ�شد �ضراوة من
�سابقتها ،بينما يبقى املرجو من انتهاء الأزمة الأوىل وعودة الأحوال
كما كانت عليه قبل حدوث الأزمة �أمر م�شكوك فيه �أي�ض ًا ،ويف هذه
احلالة ي�سلتزم املوقف �إيجاد بدائل �إ�سرتاتيجية وا�ضحة الحتواء
الأزمات االجتماعية يف وقتها املنا�سب قبل ات�ساع �أ�ضرارها والعمل
على معاجلة �أ�سبابها ولي�س مظاهرها.
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3 .3حوا�ش ،جمال الدين �أحمد(« )2005درا�سات تطبيقية يف
حاالت �إدارة الأزمات والكوارث»� ،أبو املجد للطباعة ،الهرم،
م�صر.
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اإلدارة
الحديثة للسجون

املقدم/عبداهلل بن حممد املحرزي
�أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة
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م��ف��ه��وم الإدارة مب��ع��ن��اه
ال���وا����س���ع ،ه���و ال���ق���درة على
ا�ستغالل الإم��ك��ان��ات امل��ادي��ة
وال��ب�����ش��ري��ة �أف�����ض��ل ا�ستغالل
لتحقيق �أه���داف حم��ددة � ،أي
مبعنى �آخ���ر ه��و ت��دوي��ر ه��ذه
الإمكانات وفق �أ�س�س منطقية
ب��ه��دف ان��ت��اج ج��ه��د م����ادي �أو
معنوي بق�صد حتقيق جمموعة
من الأهداف .

وملً��ا �أنً �إدارة ال�سجون م�شتقة م��ن الإدارة العامة ف�إنها متالزمة معها يف املهام
والواجبات وتختلف يف حتقيق الأهداف حيث �أنً �أهداف �إدارة ال�سجون هي :ـ
•املحافظة على �سالمة النزالء .
•منع هروب ال�سجناء .
•معاملة النزالء .
•عدم ا�ستخدام العنف  ،وامل�ساواة بني النزالء.
•الق�ضاء على الف�ساد الإداري ـ �إن وجد ـ . ،
وباملجم���وع جعل ال�سجن بيئة �آمنة للنزيل ،ي�س���ود فيها جو من التفاعل البناء بني ال�سجني
والعاملني يف �إطار من االحرتام املتبادل .
وهذا ال يت�أتى �إ ُال بوجود �إدارة واعية وفاعلة  ،تعمل وفق ر�ؤية عليا وا�ضحة  ،ومعايري �أدائية
تتم �صياغتها وفق متطلبات القوانني ال�سارية واملعايري الدولية واملثل الإن�سانية  ،وهذا ما جعل
ال���دول تتفاخر بجهودها يف االرتقاء ب�إدارة ال�سجون لديه���ا بحيث حولتها من غياهب �سجون
�أق���رب ما تكون مرتعا للف�ساد الإداري واالنحطاط الأخالقي والبط�ش واجلربوت متار�س فيها
�أب�ش���ع اجلرائم الإن�سانية و�أروع املمار�س���ات �أ ًال �أخالقية � ،إىل بيئات �أمن و�أمان و�إ�صالح لهذا
النزي���ل و�إعادت���ه اىل املجتم���ع عن�ص���را فاعال ال ناقم���ا  ,و�سوف �أتط���رق �إىل ذلك من خالل
الآتي-:
�أوال  :مرتك��زات �إدارة ال�سج��ون  :ترتك���ز �إدارة ال�سج���ون عل���ى القي���م الإن�ساني���ة والقوانني
وجبلت علها الطباع
والأنظم���ة  ،فالقي���م الإن�سانية �ضرورة حتمي���ة �أقرتها الأديان ال�سماوي���ة ُ
الإن�ساني���ة ال�سليمة  ،وذلك باحرتام �آدمية ال�سجني �أو النزيل وتوفري ال�ضروريات التي ال غنى
للإن�س���ان عنها مثل  :ال�سكن املالئ���م والطعام املنا�سب وامللب�س ومتطلب���ات النظافة والعالج
الخ ..
و�أم���ا املرتكز القانوين ف����إن جميع املواثيق واملعاه���دات الدولية والقوان�ي�ن املحلية  ،ت�ؤكد
عل���ى اجلهات املعنية ب�ضرورة االلتزام مبعاملة ال�سجني مبا يحفظ له كرامته ويوفر له البيئة
املنا�سب���ة �أثناء ق�ضاء م���دة حمكوميته  ،وتفر�ض عليه جمموعة من الواجبات التي يجب عليه
االلتزام بها خالل وجوده يف ال�سجن .
ثانيا  :القيادة الأخالقية :
تعن���ي ب����أن تتم كل املمار�س���ات يف ال�سجن وفق املب���ادئ واملثل الإن�ساني���ة وذلك من خالل
االعتناء بال�سجني  ،واالعتناء بالعاملني  ،وخلق عالقة فعالة بني العاملني وال�سجناء  ،و�إيجاد
عالقة جيدة بني الإدارة والعاملني .
فالقي���ادة الأخالقية هي املوجه ال�سلي���م الذي يقود الإدارة والعاملني اىل حتقيق الأهداف
بر�ؤية ور�سالة واحدة  ،وقيم عالية و�إن اختلفت الأدوار .
ثالثا  :القيم الأ�سا�سية لتحقيق الأهداف يف ال�سجن  :ميكن اختزال القيم الأ�سا�سية لتحقيق
الإدارة �أهدافها يف ال�سجن من خالل ( احرتام ال�سجني  ،ال�سيطرة على ال�سجن  ،واالحرتام
املتبادل بني الأفراد) :ـ
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�أ ـ قيم احرتام ال�سجني  :حيث يتطلب من كل العاملني
بال�سج���ن احرتام ال�سجني لذاته كونه �إن�سان بغ�ض النظر
وعوق���ب عليه  ،وع���دم القيام
ع���ن اجل���رم الذي ارتكب���ه ُ
ب�إيقاع عقوبات ا�ضافية عليه  ،لأن مرجع توقيع العقوبات
الق�ض���اء ولي�س �إدارة ال�سجن �أو العاملني بال�سجن � ،أللهم
�إال اذا ارتكب خمالفة ُيعاقب عليها نظام ال�سجن ـ ب�شرط
ـ �أن ال تف���وق العقوبة املوقع���ة عليه من الق�ضاء  ،وتكون له
حرية الدفاع عن نف�سه .
ب ـ ال�سيطرة على ال�سجن :

ق���د يعتقد البع�ض �أن ال�سيطرة على ال�سجن ال تتم �إال
م���ن خالل فر�ض ال�شدة والتع�سف واحلقيقة �أن ال�سيطرة
احلقيقي���ة تتمث���ل يف �إيجاد نظ���ام �إجرائي فع���ال  ،ون�شر
ثقاف���ة الت�سامح ونب���ذ العن���ف واالهتمام بالأم���ن املادي
والأمن الإجرائي والأمن الديناميكي  :ـ
 1ـ الأمن املادي :

يتمث���ل الأمن املادي يف اهتم���ام �إدارة ال�سجن بكل ما
من �ش�أنه توف�ي�ر احلماية لل�سجن � ،سواء من الدخول من
اخل���ارج للداخ���ل �أو حماولة اخلروج م���ن ال�سجن بطرق
غري م�شروعة  ،ويتج�سد ذلك يف �صالبة اجلدار وال�سياج
اخلارجي لل�سجن  ،واملباين واملن�ش�آت والدوائر التلفزيونية
املغلقة يف ال�سجن  ،والعن�صر الب�شري والكالب البولي�سية
املدربة واملتطلبات من املعدات التي يحتاجها العاملون يف
ال�سجن �إلخ ..
 2ـ الأمن الإجرائي :

و يتمث���ل الأم���ن الإجرائ���ي يف م���ا يت���م �صياغت���ه من
�إج���راءات لكل مف���ردات املمار�س���ات والعم���ل اليومي يف
ال�سجن  ،بدء ًا من �إج���راءات الدخول عن طريقة البوابة
الرئي�سي���ة وا�ست�ل�ام النوب���ات والزي���ارات والتعام���ل مع
ال�سجني حال و�صوله لل�سجن وخ�ل�ال العمل اليومي و�إىل
حني خروجه من ال�سجن ب�إمتامه فرتة حمكوميته .
 3ـ الأمن الديناميكي :

وال يق���ل الأمن الديناميكي �أهمية عن �سابقيه  ،حيث
يتمث���ل يف خلق العالقة البن���اءة بني ال�سجن���اء والعاملني
بال�سج���ن  ،وع���دم النظر حتت الأق���دام  ،بحيث ي�ستطيع
العامل���ون و�إدارة ال�سجن ا�ست�شع���ار املخاطر قبل وقوعها
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والت�ص���دي لها وو�أدها يف مهدها  ،كما �أنه ثبت من خالل
املمار�س���ة الواقعي���ة �أنه كلما كانت العالق���ة بني ال�سجناء
والعامل�ي�ن مبنية على املهني���ة واحلرفية كلما �ساعد ذلك
على ب�سط الأمن يف ال�سجن و�إ�شاعته بني ال�سجناء .
رابعا  :متطلبات الإدارة الأخالقية يف ال�سجون :

م���ن اج���ل ن�ش���ر ثقاف���ة الإدارة الأخالقي���ة يف كاف���ة
م�ؤ�س�س���ات الدولة على العم���وم  ،ويف �إدارة ال�سجون على
وجه اخل�صو�ص يجب القيام بعدة خطوات منها  :ـ
�1 .1صياغ���ة ر�ؤية ور�سالة وا�ضحتي املعامل  ،حمددتني ال
لب�س فيهما .
�2 .2صياغ���ة جمموع���ة م���ن الأه���داف القابل���ة للتطبيق
والقيا�س .
3 .3اختي���ار عنا�صر قادرة على القي���ام بالدور  ،ولديهم
الرغبة الأكيدة يف التطوير والتجديد .
�4 .4إعداد خطة ا�سرتاتيجية تتوافر لها متطلبات التنفيذ
معتمدة من القيادة العليا .
� 5 .5صياغ���ة معاي�ي�ر و�آلي���ات �أداء بن���اء عل���ى اخلط���ة
اال�سرتاتيجي���ة واخلطط التنفيذي���ة وو�ضع مقايي�س
لقيا����س م�ست���وى التق���دم يف كل مرحلة م���ن مراحل
التنفيذ .
6 .6تدري���ب العامل�ي�ن على تل���ك املفاهيم  ،وبن���اء ثقافة
ال�شراك���ة ب�ي�ن امل�ست���وى اال�سرتاتيج���ي واال�ش���رايف
والتنفيذي.
7 .7ت�سويق الفكرة لدى العاملني واقناعهم بها  ،حيث �أن
االقتناع ي�سهل عملية �إدارة التغيري امل�ستهدف .
8 .8املراجع���ة امل�ستم���رة  ،و�أخذ التغذي���ة الراجعة يف كل
مرحلة تنفيذ .
اخلامتة  :ميكن القول من خالل اال�ستعرا�ض ال�سابق
�إن��ه اذا ما طبقت تل��ك املفاهيم ف�سوف يتم الو�صول اىل
القي��ادة الأخالقي��ة التي تعتمد يف حقيقته��ا على املثل
العلي��ا والقيم الإن�سانية يف �أداء كل مهمة عمل  ،ونق�صد
هنا التطبي��ق العملي ولي�س النظ��ري البعيد عن الواقع
احلقيقي .
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�إن �أهمية مراجعة الت�شريعات والنظم
والت�أكد من مالءمتها لظروف ومتغريات العمل
اجلمركي وحتقيق ال�شفافية وامل�صداقية من
خالل �إقامة عالقة م�شاركة بني اجلمارك
وجمتمع رجال الأعمال والتجارة ي�ساعد
على حتقيق االلتزام التجاري  ،وي�ؤدي �إىل
معرفة املجتمع التجاري بحقوقه وواجباته
وم�سئولياته ،وما تقوم به جمارك ال�سلطنة
من عالنية كل ما يتم تطبيقه من قواعد
و�إجراءات ونظم وت�شريعات من اجل حتقيق
العدالة  ،يعترب على قدر كبري من الأهمية،
من خالل �إعالن الإجراءات والنظم
اجلمركية بكل و�سائل الإعالم ي�أتي �إنطالق ًا
من مبد�أ ال�شفافية وامل�صداقية بني اجلمارك
واملتعاملني معها .

وملا لأهمية توعية املجتم���ع املدين مب�ضمون الإجراءات
والت�شريع���ات املنظم���ة للعم���ل اجلمرك���ي م���ن �إنعكا�سات���ه
االيجابي���ة ن���رى من املنا�س���ب التعرف عل���ى كيفية حتريك
الدعوى اجلنائية يف ق�ضايا التهريب اجلمركي .
ويعت�ب�ر توحيد الأنظمة والإج���راءات اجلمركية يف دول
جمل�س التعاون النواة الأ�سا�سية يف �إ�صدار قانون اجلمارك
املوحد والئحته التنفيذية ومذكرته االي�ضاحيه  ،الأمر الذي
جع���ل الإج���راءات اجلمركي���ة يف جمي���ع �إدارات اجلمارك
بدول املجل�س موحدة وذات مرجعية واحدة .
وقد عرف القانون جرمية التهريب بن�ص املادة ()142
ب�أنه���ا هي �إدخ���ال �أو حماول���ة �إدخال الب�ضائ���ع �إىل البالد
�أو �إخراجه���ا �أو حماول���ة �إخراجه���ا منها ب�ص���ورة خمالفة
للت�شريع���ات املعم���ول به���ا دون �أداء ال�ضرائ���ب (الر�سوم)
اجلمركي���ة كلي��� ًا �أو جزئي ًا �أو خالف ًا لإح���كام املنع �أو التقيد
ال���واره يف النظام (القان���ون) املوحد والأنظم���ة والقوانني
الأخرى .
وقد ف�صل���ت املادة ( )143ال�صور و الطرق التي تدخل
يف حكم التهريب يف ( )14بند لهذه املادة ومل تعطي فر�صة
للمه���رب للقي���ام بالتحاي���ل على القانون حي���ث غطت كافة
الأ�سالي���ب التي ميكن �أن ي�ستخدمه���ا املهربون للخروج من
دائرة امل�سائلة القانونية .
وج���اءت امل���ادة ( )144لتغطي امل�سئولي���ة اجلزائية يف
ج���رم التهريب وتوفر الق�صد اجلنائ���ي وقامت بتحديدهم
من خ�ل�ال املتعاملني الفعلني لدى اجلم���ارك �أو املخت�صني
ب�إدخ���ال �أو �أخ���راج ال�سل���ع والب�ضائ���ع اخلا�ضع���ة للرقاب���ة
اجلمركية .
و�أو�ضحت امل���ادة ( )145يف ت�صنيف الب�ضائع وحتديد
العقوب���ات �أو الغرام���ة يف ( )7حاالت منه���ا �أذا كانت هذه
الب�ضائ���ع خا�ضع���ة ل�ضرائ���ب (ر�سوم) جمركي���ة مرتفعة
تكون عقوبتها غرامه ال تق���ل عن مثلي ال�ضريبة اجلمركية
امل�ستحقة و التزيد على مثلي قيمة الب�ضاعة واحلب�س ملدة ال
تقل عن �شهر وال تزيد على �سنة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
وكذل���ك �أذا كانت الب�ضاعة حمل التهريب (معفاه) �أو غري
خا�ضع���ة لل�ضرائب (الر�س���وم) اجلمركية فتك���ون العقوبة
غرام���ة ال تقل عن ع�ش���رة يف املائة من قيم���ة الب�ضاعة وال
تزيد عن قيمتها واحلب�س مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على
�سنة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
وق���د ن�صت املادة ()150من املر�سوم ال�سلطاين والتي
ن�صت ب�أنه اليجوز حتري���ك الدعوى يف جرائم التهريب �إال

بنا ًء عل���ى طلب خطي م���ن م�ساعد املفت�ش الع���ام لل�شرطة
واجلم���ارك  ،والطل���ب ب�صف���ة عام���ة ه���و �إج���راء ي�ص���در
م���ن �شخ����ص حم���دد قانون��� ًا يعرب في���ه ع���ن �إرادة حتريك
الدع���وى اجلمركي���ة و�إحال���ة �أوراق الق�ضي���ة �إىل الإدع���اء
الع���ام التخاذ الآجراءات الالزم���ة يف ت�شكيل ملف الق�ضية
و�إحالت���ه للق�ض���اء للب���ت فيها وتوقي���ع العقوبة عل���ى املتهم
ومل�ساع���د املفت����ش الع���ام وح���ده دون غريه احل���ق يف طلب
حتري���ك الدع���وى اجلمركية وفق��� ًا لن�ص امل���ادة ( )10من
املر�س���وم ال�سلطاين رق���م (2003/67م) القا�ضي بتطبيق
قانون اجلم���ارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية  ،وحتقي���ق مطالبات اجلمارك وتوقيع العقوبة التي
يطال���ب بها اجلمارك وفق ما ج���اء بن�صو�ص القانون جلرب
ال�ضرر من جراء ارتكاب جرمية التهريب اجلمركي  ،وهذه
العقوبة بخالف عقوبة احلب�س �أو الغرامة وت�شمل التعوي�ض
اجلمركي وامل�صادرة .
و تختلف كيفية �إحت�س���اب التعوي�ض اجلمركي امل�ستحق
للجمارك عن جرمي���ة التهريب ح�سب ن���وع الب�ضاعة حمل
التهري���ب واحلاالت املن�صو�ص عليه���ا يف املادة ( )145من
القانون �أذا كان���ت خا�ضعة لر�سوم جمركية مرتفعه �أو غري
خا�ضع���ة للر�سوم (معف���اه) �أو ب�ضاعة ممنوع���ة �أو ب�ضاعة
�أخ���رى �أو حاالت العود يجوز احلك���م مبثلي العقوبة وفق ما
�أو�ضحته �سلف ًا .
وتكون امل�ص���ادرة للب�ضائع مو�ضوع التهريب �أو املطالبة
مب���ا يعادل قيمتها يف حالة عدم �ضبطها وم�صادرة و�سائط
النق���ل والأدوات وامل���واد التي ا�ستعمل���ت يف عملية التهريب
فيما عداء و�سائط النقل العامة (�سفن ـ طائرات ـ قطارات
ـ �سي���ارات عام���ة ) مامل تكن قد �أع���دت �أو �أ�ست�ؤجرت لهذا
الغر����ض ويجوز احلكم مبا يعادل قيمتها عند عدم �ضبطها
كما يجوز مب�ضاعفة العقوبة يف حالة التكرار .
وتعد عقوبت���ا التعوي�ض وامل�صادرة امل�ش���ار �إليهما �سلف ًا
تفوي�ض��� ًا مدني ًا ل�صالح اجلم���ارك وال ت�شملها �أحكام العفو
العام .
وطل���ب حتري���ك الدع���وى اجلنائية غ�ي�ر مقيد مبدة
معينة �إذ يظ���ل احلق قائم ًا يف تقدميه ينق�ضي �إال ب�إنق�ضاء
املدة الالزمة للدعوى اجلنائية يف جرمية التهريب.
كما �أن على املحكمة عند �إ�ستالم �أوراق ق�ضية التهريب
اجلمرك���ي م���ن االدعاء الع���ام اجلزائي وال يوج���د بها �أمر
حتري���ك الدعوى فعليها �أن ت�صدر �أمر ًا بعدم قبول الدعوى
لرفعها بغري الطريق الذي ر�سمه القانون .
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يهدف امل�شرع من �إيراد الن�صو�ص العقابية �إىل
حماية �أمن وا�ستقرار �أفراد املجتمع ،بيد �أن طبيعة
ال�سلوك الب�شري لدى بع�ض الأفراد حتاول الإخالل
بالنظام ال��ع��ام و�إح���داث اال���ض��ط��راب يف املجتمع
و�إخالل توازنه ،لذا اوجد امل�شرع حماية قانونية
�إزاء ذلك ال�سلوك يف �صورة «عقوبة» ،توقع على من
يخالف القواعد املقررة لتلك احلماية.
وتختلف احلقوق واحل��ري��ات التي ت�ستهدفها
العقوبة من �شخ�ص لآخ��ر ومن خمالفة قانونية
لأخ��رى� ،إال �أن الت�شريعات املعا�صرة عند ر�سمها
لل�سيا�سة اجلنائية و�إق���رار العقوبة ،تهدف �إىل
�إ�صالح املحكوم عليه وت�أهيله ،ب�صورة ت�ضمن �إعادته
ع�ضو ًا نافع ًا يف املجتمع.
وترتبط العقوبة باجلرمية ارتباط ًا وثيق ًا،
�إذ ال عقوبة بدون جرمية ،ويق�صد بها « اجلزاء
ال��ذي يقرره القانون ويوقعه من �أج��ل اجلرمية
ويتنا�سب معها»(،)1والعقوبة ك�صورة من �صور
اجلزاء اجلنائي تلعب دور ًا هام ًا يف مواجهة مرتكب
اجلرمية ،وتت�ضح تلك الأهمية من خالل ما تهدف
�إليه من �أغرا�ض الردع وحتقيق العدالة.
ون��ت��ن��اول يف ه��ذا البحث �أغ��را���ض العقوبة،
مبتدئني احلديث بالأهمية القانونية لتحديد
�أغرا�ض العقوبة ،واالجتاهات املختلفة
ح���ول �أغ���را����ض ال��ع��ق��وب��ة ،وب��ي��ان
�أغ��را���ض العقوبة ووظائفها،ثم
نبني وظيفة العقوبة يف الت�شريع
العماين ،ك ًال يف مطلب م�ستقل،
تباع ًا على النحو الآتي:
املطلب الأول
الأه��م��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة لتحديد
�أغرا�ض العقوبة

�إن حت��دي��د �أغ���را����ض العقوبة
من �شانه �إي��ج��اد امل�ب�ررات �أو دواع��ي
توقيعها ،مما ي�ضفي عليها ذل��ك طابع
ال�شرعية ،ذل��ك �أن ج��وه��ره��ا ه��و الإي�ل�ام،
وذلك الأخري يراد به مواجهة ال�ضرر الذي وقع على حق
من حقوق املجتمع ،لذا فان تربير العقوبة بالنظر �إىل

الأغرا�ض االجتماعية التي ي�ستهدفها؛ ي�ؤدي �إىل �ضمان
حتقيق �أغرا�ض العقوبة.
ومن جهة �أخرى ،فان حتديد �أغرا�ض العقوبة له �أهمية
قانونية �إزاء و�ضع امل�شرع ال�سيا�سة العقابية و�إجراءات
التنفيذ� ،إذ يتعني على امل�شرع و�ضع تلك ال�سيا�سة على
�ضوء تلك الأغرا�ض ،كما يتوجب على القا�ضي تطبيق
�أحكام تلك العقوبات لتحقيق تلك الأغرا�ض(.)2
املطلب الثاين
االجتاهات املختلفة حول �أغرا�ض العقوبة

يرد الفقه االجتاهات املختلفة حول �أغرا�ض العقوبة
�إىل نظريتني �أ�سا�سيتني هما ،النظرية املطلقة والنظرية
الن�سبية ،فالنظرية املطلقة ترى �أن تطبيق العقوبة هو
مقابل ارتكاب اجلرمية ،وما يرتتب عليها من الأ�ضرار
ب�أفراد املجتمع ،فهي تنظر �إىل العقوبة بو�صفها « رد فعل
غريزي للمجتمعات»(، )3يف حني يرى م�ؤيدو النظرية
الن�سبية �أن �أ�سا�س العقوبة هو احليلولة دون ارتكاب
اجلرائم م�ستقب ًال.
املطلب الثالث
�أغرا�ض العقوبة

يق�صد ب�أغرا�ض العقوبة الأهداف املبتغاة من توقيع
العقوبة على مرتكب اجلرمية ،وتتنوع تلك الأغرا�ض،
بيد �أنه ميكن ح�صرها يف نوعني رئي�سيني ،الأول حتقيق
غر�ض معنوي ( منعي) يتمثل يف حتقيق العدالة ،والثاين
يف حتقيق غر�ض نفعي واملتمثل يف ال��ردع بنوعيه العام
واخلا�ص ،ونعالج تلك الأغرا�ض تباع ًا :
الفرع الأول
الغر�ض املنعي للعقوبة

يرتتب على وقوع اجلرمية الإخالل بالأمن و�إحداث
اال�ضطراب االجتماعي� ،إذ يخل املتهم باملراكز القانونية
للمجني عليه وامل�ضرور من اجلرمية و�أفراد املجتمع على
حد �سواء ،فمقت�ضى العقوبة �أن تهدف �إىل �إزال��ة ذلك
اال�ضطراب ،و�إعادة التوازن الذي �أحدثته اجلرمية(.)4
ويتحقق الغر�ض املنعي للعقوبة – العدالة – عن طريق
�إر�ضاء �شعور املجني عليه و�أفراد املجتمع بالعقوبة املقررة
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للمتهم ،وي�ستتبع ذلك �أثره على ال�سلوك االجتماعي� ،إذ
تكفل العقوبة عندئذ ا�ستئ�صال الب�ؤر الإجرامية.
وي�ستند ه��ذا الغر�ض �إىل �أم��ري��ن ،الأول �أن��ه يقوم
على فكرة «املقا�صة القانونية»� ،إذ �أن �إخ�لال التوازن
الذي �أحدثته اجلرمية بفعل اجلاين يقابله العقوبة التي
تفرت�ض �إع��ادة ذلك التوازن� ،أم��ا الأم��ر الثاين فيتمثل
يف فاعلية العقوبة يف �إر�ضاء ال�شعور االجتماعي؛ نتيجة
انتهاك حقوقه عن طريق عقاب املتهم(.)5
الفرع الثاين
الغر�ض النفعي للعقوبة

يتمثل الغر�ض النفعي للعقوبة يف الردع ،وهو مبثابة
عقوبة تهديديه ،تتمثل يف الإن��ذار والوعيد لكافة �أفراد
املجتمع.
وال��ردع كغر�ض نفعي للعقوبة له نوعان ،يتمثالن يف
الردع العام واخلا�ص ،ف�إذا كان موجها �إىل العامة يطلق
عليه عندئذ ال��ردع ال��ع��ام ،بينما يكون ال��ردع اخلا�ص
موجه ًا �إىل �شخ�ص معني.
الردع العام

يهدف ال��ردع العام �إىل الوقاية واملنع من ارتكاب
جرائم يف امل�ستقبل( ،)6ويتمثل يف �صورة �إن��ذار �أفراد
املجتمع عن طريق التهديد بالعقاب لكل من ي�سلك طريق
اجلرمية ،على النحو الذي �أقدم عليه املحكوم عليه« ،
فالعقوبة حتبط الدوافع الإجرامية لدى �أف��راد املجتمع
فتقوي املوانع على الدوافع»(.)7
وم�ؤدى الردع العام الت�أثري النف�سي على املتهم ب�صفة
خا�صة ،و�أف���راد املجتمع ب�صفة عامة� ،إذ �أن التهديد
ب�إنزال العقوبة يرتتب عليه امتناع الأف��راد عن خمالفة
ن�صو�ص قانون اجل��زاء والقوانني املكملة ل��ه ،وتتحقق
عندئذ احلماية والوقاية املبتغاة من الردع العام(.)8
وقد انتقد الردع العام كغر�ض من �أغرا�ض العقوبة،
�إذ مييل �إىل الق�سوة ،فيزداد التهديد بالعقوبة كلما زادت
�شدتها من جهة ،ومن جهة �أخرى فانه ال يجوز �أن يتم
�إيالم �شخ�ص بغية الت�أثري على غريه( ،)9بيد �أن ذلك
االنتقاد مل يالق قبوال لدى الفقه ،حيث �أن التجربة �أثبتت
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عدم فاعلية العقوبة امل�شددة يف حتقيق الردع العام من
جهة ،وم��ن جهة �أخ��رى ف��ان القول ب�إيالم �شخ�ص من
اجل الت�أثري على غريه ال ينفي ا�ستحقاق من فر�ض عليه
العقاب(.)10
الردع اخلا�ص

يتميز الردع اخلا�ص بالطابع الفردي� ،إذ يوجه �ضد
�شخ�ص معني بهدف معاجلة خطورته الإجرامية �أال وهو
املتهم.

ويحقق ال��ردع اخلا�ص �أث��ره على املتهم عن طريق
الإي�ل�ام املق�صود ال��ذي ت��ق��رره العقوبة اجت��اه��ه� ،إزاء
ارتكابه اجلرمية ،فتمثل العقوبة عندئذ « باعث ًا مانع ًا
الرتكابه جرائم يف امل�ستقبل»(.)11
ويرتبط الردع اخلا�ص باخلطورة الإجرامية ارتباط ًا
وثيقا ،فالأخرية و�سيلة من و�سائل الردع اخلا�ص ،الذي
يهدف �إىل الق�ضاء على اخلطورة الإجرامية الكائنة يف
�شخ�ص املتهم ،لإعادته فرد ًا �صاحل ًا يف املجتمع ،ويت�أتى
ذل��ك م��ن خ�لال ت�أهيله و�إ���ص�لاح��ه ،وذل��ك بتوفري كل
الإمكانيات التي ت�ضمن ان�سجام �سلوك املتهم مع حكم
القانون(.)12
املطلب الرابع
وظائف العقوبة

يتبني لنا م��ن خ�لال ا�ستعرا�ض �أغ��را���ض العقوبة
�أن هدفها الرئي�س هو ت�أهيل املحكوم عليه و�إ�صالحه،
حتى يتمكن من االن�سجام االجتماعي يف �صورة ال�سلوك
ال�سليم كفرد من �أفراد املجتمع.

فالعقوبة رغم �أنها �إيالم مق�صود يوجه �ضد اجلاين
لإحداثه ال�ضرر ب�أفراد املجتمع� ،إال انه ينبغي النظر يف
وظيفة ذلك الإي�لام بعد انتهاء مدته ،فمهما طال �أمر
العقوبة فال بد �أن ينتهي ،فكان لزاما ل�ضمان تعاي�ش
املحكوم عليه ب�سلوك �سليم مع �أفراد املجتمع بعد انتهاء
عقوبته ،تهيئته وت�أهيله.

«كا�ستحالة الت�أديب والتهذيب بالن�سبة للجاين»(.)13
املبحث الثالث
وظيفة العقوبة يف الت�شريع العماين

نبني يف ه��ذا املبحث موقف امل�شرع العماين اجتاه
وظيفة العقوبة يف قانون اجل��زاء العماين ،ثم نو�ضح
بعد ذلك وظيفة الت�أهيل الإ�صالحي للعقوبة يف قانون
ال�سجون العماين تباع ًا :

وميكن رد وظيفة العقوبة �إىل نوعني رئي�سني هما،
الت�أهيل االجتماعي للمحكوم عليه والإب��ع��اد ،وتف�صيل
ذلك على النحو الآتي :

املطلب الأول

الفرع الأول

وظيفة العقوبة وفقا لقانون اجلزاء العماين

الت�أهيل االجتماعي للمحكوم عليه

يراد بالت�أهيل االجتماعي للمحكوم عليه؛ �إمداد ذلك
الأخري بالإمكانات والو�سائل التي ت�ضمن �إعادته ع�ضو ًا
�صاحلا يف املجتمع.

فيتم تنفيذ الت�أهيل االجتماعي للمحكوم عليه يف
مرحلة تنفيذ العقوبة� ،إذ يجب �إع���داد برامج علمية
وتدريبية له ،تهدف �إىل �إك�سابه خربات عملية متكنه من
مزاولة �أية حرفة �أو مهنة بعد انتهاء عقوبته من جهة،
ومن جهة �أخرى �ضمان كبت خطورته الإجرامية ،وتغيري
معامل �شخ�صيته ،وحتقيق التقارب بينها وب�ين القيم
االجتماعية.
الفرع الثاين
الإبعاد

قد تهدف العقوبة �إىل �إبعاد املحكوم عليه عن احلياة
االجتماعية خلطورته على م�صالح �أف���راد املجتمع،

من خالل ا�ستقراء ن�صو�ص قانون اجل��زاء ،يت�ضح
�أن العقوبة تقوم على �أ�سا�س ال��ردع ،حيث �أنها تنطوي
على �إيالم مق�صود يتم �إنزاله مين تثبت م�سئوليته عن
اجلرمية ،ويت�ضح ذلك جليا من خالل الآتي :
• تقدير العقوبة على �أ�سا�س ج�سامة اجلرمية ،فكلما
كانت امل�صلحة املحمية �أك�ثر �أهمية كلما كانت
العقوبة ا�شد ق�سوة ،ومن ذلك جرائم االعتداء على
�أمن الدولة الداخلي واخلارجي ،فقد جاء يف ن�ص
املادة ( )127من قانون اجلزاء  (:يعاقب بالإعدام
كل من ا�ستعمل القوة لقلب نظام احلكم القائم
يف ال��ب�لاد) ،كما ن�صت امل��ادة ( )140من قانون
اجلزاء (:يعاقب بالإعدام كل عماين حمل ال�سالح
�ضد الدولة  ،)...وجرائم اجلنايات الواقعة على
حياة الإن�سان املن�صو�ص عليها يف املادة ( )237من
ذات القانون ،كما �أخذ امل�شرع بنظام �أحكام العود،
ف�شدد العقوبة يف بع�ض اجلرائم التي تتحقق فيها
حاالت العود.
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67

قانون

• عدم تطبيق العقوبة يف حالة انعدام �أهلية املحكوم
عليه� ،إذ ال يتحقق معنى الإيالم املق�صود عندئذ،
فقد جاء يف ن�ص املادة ( )101من قانون اجلزاء(:ال
عقاب على من ارتكب جرمية وهو يف حالة جنون
�أفقدته الوعي ) ،كما ن�صت املادة ( )103من ذات
القانون  (:ال يالحق جزائيا من مل يكن عند ارتكابه
اجلرمية قد �أمت التا�سعة من عمره).
• �أخذ امل�شرع بعقوبة الإعدام وال�سجن املطلق لبع�ض
اجلرائم اجل�سيمة.

• توفري الرعاية ال�صحية لل�سجناء وتخ�صي�ص �أطباء
للإ�شراف عليهم.
• توفري الوجبات الغذائية املنا�سبة لل�سجناء .

• �أخ���ذ امل�����ش��رع بتعدد ال��ع��ق��وب��ات ال�سالبة للحرية
كاحلب�س االحتياطي وال�سجن.

• توفري الأماكن املنا�سبة لل�سجون وتوفري املالب�س
والأغطية لل�سجناء.

املطلب الثاين
الت�أهيل الإ�صالحي للعقوبة يف قانون ال�سجون العماين

• منح ال�سجناء حق املرا�سلة وا�ستقبال الزوار ،ويلعب
هذا النوع من الإ�صالح دورا بارزا يف تقريب ال�سجني
من ثقافات املجتمع ،و�إعادة �صياغة مفاهيمه.

قد تكون العقوبة جزاء مقابل لإخالل املحكوم عليه
بحق من حقوق �أفراد املجتمع ،بيد �أنها ينبغي �أن تكون
مق�صودة لإ�صالحه ،حتى يتمكن الأخري من التعاي�ش مع
�أفراد املجتمع ب�سلوك �سليم بعد انتهاء تنفيذ عقوبته.
ومن �أجل ذلك �أخذ امل�شرع يف قانون ال�سجون بنظام
الت�أهيل الإ�صالحي للعقوبة ،ب���إق��راره قواعد التهذيب
والإ�صالح والتعليم.
وبا�ستقراء ن�صو�ص قانون ال�سجون يت�ضح الت�أهيل
الإ�صالحي للمحكوم عليه من خالل الآتي :
•�إك�ساب املحكوم عليه حرفة �أو مهنة معينة متكنه من
مزاولتها بعد انتهاء عقوبته ،فاوجب امل�شرع يف املادة
( )15من قانون ال�سجون ت�شغيل املحكوم عليهم فقد
جاء فيها  (:يكون ت�شغيل النزالء داخل ال�سجون �أو
خارجها �إلزاميا ما مل متنعهم حالتهم ال�صحية من
ذل��ك) ،كما قرر حق املحكوم عليه بالأجر مقابل
مزاولة تلك املهنة فقد جاء يف ن�ص املادة ( )19من
ذات القانون  (:مينح النزيل مقابل عمله �أجر ًا )،
ومل يجز احلجز على ذلك الراتب(.)14
• �أوجب امل�شرع تعليم ال�سجناء �إذ ن�صت املادة ()22
من قانون ال�سجون على  (:يكون التعليم �إلزامي ًا
للأميني من النزالء ).
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• متكني ال�سجناء من اال�ستفادة من و�سائل الإعالم
و�إقامة الندوات واملحا�ضرات التثقيفية والرتفيهية
لهم.
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• �إقرار امل�شرع للإفراج ال�شرطي متى ما توافرت يف
ال�سجني �شروط تطبيقه.
املراجع
 1 .1د.حممود جنيب ح�سني – �شرح قانون العقوبات الق�سم العام – دار
النه�ضة العربية�-ص.689
 2 .2د .حممود جنيب ح�سني – املرجع ال�سابق� -ص.701
 3 .3د .م�أمون �سالمه – قانون العقوبات الق�سم العام ط  – 2دار النه�ضة
العربية � -ص.625
 4 .4د .كامل ال�سعيد – �شرح الأحكام العامة يف قانون العقوبات – الدار
العلمية ودار الثقافة للن�شر � –2002ص.747
 5 .5د .حممود جنيب ح�سني – املرجع ال�سابق� -ص.702
 6 .6د .م�أمون �سالمه – املرجع ال�سابق –�ص .627
 7 .7د.كامل ال�سعيد – املرجع ال�سابق� -ص.646
 8 .8د .م�أمون �سالمه – املرجع ال�سابق� -ص.628
 9 .9د .حممود جنيب ح�سني -املرجع ال�سابق�-ص .703
 1010د .كامل ال�سعيد – املرجع ال�سابق� -ص .747
 1111د .ح�سني بني عي�سى و�آخ��رون – د .ح�سني بني عي�سى و د .خلدون
قندوح  .الأ�ستاذ علي طوالبه – �شرح قانون العقوبات الق�سم العام-
ط – 1وائل للن�شر والتوزيع 2002م � -.ص .89
 1212د .كامل ال�سعيد – املرجع ال�سابق� -ص.747
 1313د .م�أمون �سالمه – املرجع ال�سابق� -ص .631
 1414انظر املادة ( )19من قانون ال�سجون.

عين المعنى

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

لأين عمانية �أ�سجل �شهادة ع�شق خال�ص يف يوم ميالد
العمانيني جميع ًا ،وبقلب العمانية العا�شق لوطنها تكون
�صياغة الكلمة م��ن ح��روف كلها ع�شق وح��ب ،وبكل حب
تكون الكلمة �صادقة من �أعماق القلب ،عي ُد �سعي ُد يا�سيدي
وقائدي ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم ،وعيد �سعيد يا وطني الغايل  ،وعيد �سعيد �أيتها
القلوب املحبة ،عيد �سعيد يا عمان ،وعيد �سعيد لكل امر�أة
عمانية تعي�ش فخر االنتماء لهذا الوطن .
تزهو عمان هذه الأيام بحلتها الزاهية وهي ترتدي ثوب
عر�سها ال�سنوي  ،بيوم الثامن ع�شر من نوفمرب  ،تزهو عمان
وهي تتقلد و�شاح الفخر واملجد وهي حتتفل مبيالد نه�ضتها
الثالث واالأربعني املجيد ،وتعي�ش قلوبنا الفرح ونحن نحيا
غمرة ال�سعادة مبيالد قائد هذا الوطن الذي �سار به وبنا
يف طريق وكانت بداية �صعبة لي�صبح كل �شيء �سهال مي�سرا،
فبوركت عمان بك يا�سيدي وب��ورك��ت قلوبنا بهذا الفرح
اجل�����م�����ي�����ل الذي نحياه ونحن نعانق جناحات كثرية على
م�ستوى الوطن والعامل ككل .
لأين ع���م���ان���ي���ة ي��ك��ون
احل����ب ع���م���اين فنحب
ع��م��ان��ي�� ًا ونتنف�س ه��ذا
احل����ب ال����ذي ال ي�شبه
�أي ح��ب �أخ���ر ،ح��ب �أك�بر
من الإح�سا�س ب���أي �شيء
موجود  ،فنحب عمان لأنها
وطننا ونحب قابو�س
لأن ب���ه ك��ان��ت
و�أ����ص���ب���ح���ت
عمان ،وهكذا
نحن دائما
كعما نيني
ن����ع����ي���������ش

بحب
باحلب الأزيل ونحيا به  ،فال جنيد �سوى �أن نعمل ٍ
وتفان من �أجل �أن حتيا وتبقى عمان  ،وكل يوم يتعلم العماين
ٍ
ً
من قائده در�سا جديدا يف معنى �أن حتب الأر�ض التي �أنت
عليها و�أن تخل�ص و�أن ت�ضحي بكل �شيء من �أجل عمان .
وقائد ملهم فال
غالية �أن��ت ياعمان بوجود �أب ٍ ك��رمي ٍ
رخ�ص ترابك وال تراجع جمدك مادام هناك من �أخل�ص
لك كل هذا الإخال�ص و�أحبك كل هذا احلب  .لن نعود �إىل
ال��وراء لأننا دائما ننظر �إىل الأم��ام ونكرب يوم ًا بعد يوم ال
ب�أعمارنا فقط ،ولكن ب�أفعالنا  ،ودائما العماين الأ�صيل،
ت�صدق �أ�صالته يف كل فعل يقوم به ،لت�صبح عمان اليوم
�صورة م�شرقة حل�ضارة ت�سري نحو الأمام .
ومهما باركنا لأنف�سنا هذا الفرح ومهما تزينا بثوب
ال��ف��رح ،فالفرح �أك�بر وغمرة الإح�سا�س بالزهو والفخر
�أعظم  ،فلأين عمانية �أ�سري و�أنا �أرفع ر�أ�سي �شاخمة الهامة
ملا متنحني اياه عمانيتي من متيز على كل امل�ستويات  ،ولأين
عمانية �أ�صبحت ال �أج��د فرقا �أن يكون �أخ��ي رجال و�أك��ون
مب�ستواه امر�أة  ،ولأين عمانية �أ�سري يف الدرب بخطوة واثقة
�أ�ضع ن�صب عيني هديف املحدد وهو خدمة عمان  ،ولأين
عمانية جنحت بجدارة ولأين عمانية وجدت الدعم الأول
من قائدي و�أبي قائد نه�ضة عمان ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل  ، -ولأين
عمانية �أ�صبحت �أتخذ القرار دون تردد و�أدرك ماذا �أريد
متام الإدراك  ،ولأين عمانية �أم�شي بثقة وعمانيتي تاج
على ر�أ�سي ،ولأين عمانية �أرتدي ثوب الفخر و�شاح ًا ولأين
عمانية �أ�صبح مكاين يف املقدمة ولأين عمانية ف�أنا الوزيرة
و�أنا الوكيلة و�أنا ال�سفرية و�أنا ال�شرطية والطبيبة واملعلمة
و�أنا �شريكة الرجل و�أخت الرجل ولأين عمانية كان يل الفخر
�أن يكون هناك يوم ًا با�سمي ويوم ال�سابع ع�شر من نوفمرب ،
ولأين عمانية �أ�صبحت �أدير م�شاريعي االقت�صادية اخلا�صة
بكل ج��دارة ولأين عمانية جنحت كما مل ينجح غريي من
قبل  ،ولأين عمانية �أ�صبحت �أما متميزة لأبناء خمل�صني
لوطنهم وقائدهم  ،ولأين عمانية �أعي�ش العاطفة احلقيقية
وال�صادقة لوطن هو جدير باحلب وجدير بكل ذرة من
عواطفي ،ولأين عمانية ي�صبح وطني حكاية حب جميلة ..
�أحكيها لأطفايل كل يوم؛ ليكربون بهذا احلب ويكرب احلب
معهم  ..ولأين عمانية يبقى ال�شعور �أن هذا الوطن هو الأغلى
وهو الأجمل من كل �شيء وهو الذي منحني �أن �أكون ما �أنا
عليه من جناحات �أحققها مب�ساندة الرجل ( الأب والزوج
والأخ واالبن ) ليكون ال�شريك والداعم لكل خطوة �أخطوها
بثقة من �أجل هذا الوطن احلبيب .
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قضايا
أخبار الشرطة

( من �أر�شيف البحث اجلنائي الفني )

�إ�ست�شاري فني جنائي/
بنداري بن �أحمد البنداري
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ك�ثرت �أفعال��ه املخالف��ة للقان��ون والأع��راف
والقي��م ال�سلوكي��ة الت��ي يتحل��ى بها املجتم��ع ...
وتع��دى ذل��ك اىل �أ�صدقائ��ه و�أقارب��ه و�أهل��ه ...
و�ضاق ب��ه ذرعا اجلميع القري��ب والبعيد  ...فما
كان من �أخيه الأكرب �إال �أن يبلغ االدعاء العام بعد
�أن ف�شل يف �إ�صالحه  ...وبعد �أن تعددت البالغات
ل��دى ق�س��م ال�شرط��ة و�إدارة البح��ث اجلنائي ...
و�ص��در قرار من االدع��اء العام ب�إبالغه باحل�ضور
ملبا�ش��رة التحقي��ق مع��ه  ..وتوج��ه اىل منزل��ه
�شرطي��ان م��ن �أف��راد ال�شرط��ة لإبالغ��ه بطل��ب
االدع��اء الع��ام له باحل�ض��ور فما كان من��ه �إال �أن
�أطلق عليهما واب ًال من الطلقات النارية...
وقد حفظتهما الرعاية الإلهية من موت حمقق .
و�ص���در �أمر من االدعاء العام ب�ضبط و�إح�ضار املتهم
 ،ف�صدرت التعليمات من جهاز ال�شرطة �أن تتوجه ل�ضبطه
و�إح�ض���اره قوة من رجال ال�شرطة املدربني على مثل هذه
الأنواع الإجرامية ( مقاومة ال�سلطات و�إ�ستخدام ال�سالح
الن���اري )  ...وبد�أ قائد املجموع���ة بالتفاو�ض ال�سلمي مع
املته���م م�ستخدم���ا مكرب ال�صوت وح���اول �أن يخاطب فيه
روح العق���ل  ...وطل���ب من���ه �أن ي�سلم نف�س���ه دون مقاومة
خوفا عليه وعل���ى الآخرين من �إحلاق الأذى فما كان منه
�إال �أن فاجئهم ب�سيل من الطلقات النارية �أ�صابت �إحداها
فرد م���ن �أفراد الق���وة  ....ف�أ�ضطر قائ���د القوة �أن يغري
م���ن خطته ويتعامل معه با�ستخ���دام الغاز امل�سيل للدموع
�إال �أن���ه كان مراوغ���ا جيدا فق���د بد يتنقل م���ن مكان اىل
�آخ���ر بغطاء ناري مكثف من �سالح���ه الآيل  ...وبد�أ قائد
املجموعة يتعامل معه ب�إ�ستخدام ال�سالح الناري بالإطالق
يف اله���واء ليب���ث يف نف�سه الرهبة �إال �أن���ه �إزداد يف تعنته
وتكربه و�أ�ستقل �إحدى �سياراته للفرار بغطاء من الطلقات
النارية فا�ضطرت القوة اىل الرد عليه  ...فرتك ال�سيارة
وجعلها ك�ساتر له وبد�أ يف �إطالق املقذوفات النارية  ،ورد
علي���ه �أفراد القوة باملث���ل  ..وقد �أ�صاب���ت �أحد املقذوفات

املتهم مم���ا جعله يتوقف عن الإطالق و�س���ارع �إليه �أفراد
القوة ( بعد �أخذ احليطة الكاملة ) لإ�سعافه ومت نقله اىل
امل�ست�شف���ى و�أجريت له الإ�سعاف���ات الكاملة لإنقاذ حياته
و�أ�ستخرج من ج�سم���ه مقذوف ناري �،إال �أنه فارق احلياة
بعد �ساعات قليلة من �إجراء العملية اجلراحية .
وقع���ت �أح���داث ه���ذه الق�ضي���ة ب�إحدى ال���دول التي
ت�شرف���ت بالعم���ل فيه���ا حي���ث تو�ضح حالة م���ن احلاالت
الت���ي يبيح فيها القانون لرجل ال�شرطة �إ�ستخدام ال�سالح
الن���اري � ...إال �أنه ملعرفة احلقيق���ة ولدرا�سة النتائج لكل
عملي���ة �شرطي���ة فقد �أ�ص���د رامل�س�ؤولون بجه���از ال�شرطة
ق���رار ًا ب�أن يقوم خ�ب�راء املخترب اجلنائ���ي مبعاينة مكان
احل���ادث ملعرف���ة ه���ل قام املته���م ب�إط�ل�اق الن���ار �أثناء
حماول���ة القب�ض عليه تنفيذا لأمر االدعاء العام ..؟؟ �أم
�أنه قد وقع جتاوز من القوة املكلفة بالقب�ض عليه مما �أدى
اىل �إ�صابته مبقذوف ناري ت�سبب يف وفاته  !....؟
و�إنتقل��ت ومع��ي فريق م�سرح اجلرمي��ة ايل موقع
احلادث لإجراء املعاينة الفنية لعدة �أماكن :
1 .1للمن���زل ال���ذي حت�ص���ن في���ه �أثن���اء �إطالق���ه عل���ى
ال�شرطي�ي�ن يف الي���وم ال�ساب���ق عل���ى مقتل���ه وال���ذي
حت�ص���ن فيه �أي�ض���ا �أثناء �إطالقه عل���ى القوة املكلفة
ب�ضبطة و�إح�ضاره يوم احلادث .
2 .2ملبان باملزرع���ة ( التي بها منزله ) والتي تنقل بينها
�أثناء مراوغته للقوة املكلفة ب�ضبطه .
3 .3ل�سيارت���ه التي حاول بها الهروب بع���د �أن �أ�شتد عليه
احل�صار من �أفراد القوة .
معاينة منزل املتهم ومباين على مقربة منه :
يقع املنزل داخل مزرعة الأ�سرة ومكون من طابقني ،
ببلكونة الطابق الثاين اخلا�صة بحجرة نومه واملطلة على
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مواقف لل�سيارات عرثنا على عدد  30ظرف فارغ لطلقات
ناري���ة من عيار  5٫56كما الحظنا عدة موا�ضع متباعدة
ن�سبي���ا لإ�صط���دام مقذوفات نارية بالأر����ض �أمام املنزل
�أطلق���ت من �أعل���ى اىل �أ�سفل وقد عرثن���ا على قطع
م���ن مقذوفات نارية �إ�صطدم���ت ب�أر�ض مواقف
ال�سيارات.
�أمام بع����ض املب���اين باملزرعة عرثنا
على عدد 47ظرف فارغ لطلقات نارية
م���ن عيار  56و 5وكذا عدد  16ظرف
ف���ارغ لطلقات ناري���ة من عيار  9مم
طويل  ،والأظرف الفارغة متناثرة
ومتباع���دة يف م�ساح���ة كب�ي�رة من
الأر����ض وقد �ساع���د عل���ى التناثر
والتباعد وج���ود قطع من ال�صخور
عل���ى الأر����ض مم���ا �أدى اىل تناثر
الأظرف الفارغ���ة وتغري �إجتاهاتها
نتيجة �إ�صطدامها بال�صخور �أو ب�أي
ج�سم �صلب �آخر .
معاينة �سيارة املتهم :
 �-سي���ارة مارك���ة ( ......دف���ع رباع���ي )لوحاتها املعدنية حتمل الرقم ............
 -وعرثن���ا عل���ى الأر����ض املحيط���ة بال�سي���ارة وعل���ىم�ساف���ات متباع���دة منه���ا عرثنا على ع���دد  23ظرف
ف���ارغ لطلقات نارية من عي���ار  56و 5وعدد  27ظرف
ف���ارغ لطلق���ات نارية من عي���ار  9مم طويل والأظرف
الفارغ���ة �أي�ضا متناثرة ومتباع���دة على م�ساحة كبرية
م���ن الأر����ض وقد �ساعد عل���ى التناث���ر والتباعد وجود
قط���ع م���ن ال�صخور عل���ى الأر�ض مم���ا �أدى اىل تناثر
الأظرف الفارغة وتغيري �إجتاهاتها نتيجة �إ�صطدامها
بال�صخور وب�أر�ض الطريق الأ�سفلتي .
 -خل���ف ال�سي���ارة ( يف املو�ض���ع ال���ذي نق���ل من���ه املتهماىل امل�ست�شف���ى بعد �إ�صابته حي���ث لوحظ متركز مادة
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مدمم���ة يف ه���ذا املو�ض���ع ) وجدنا م�سد����س ناري من
عي���ار  9مم طوي���ل ومبخزين���ه  3طلقات ناري���ة كاملة
ومب�ؤخرة املا�سورة ( بيت النار ) طلقة كاملة .
  -وعرثنا بداخل ال�سيارة وبدوا�سة املقعد الأمامي الأمين(مقع���د مراف���ق ال�سائ���ق ) عرثنا عل���ى بندقي���ة نارية
تعمل بالنظام�ي�ن الآيل والن�صف �آىل م���ن عيار 5٫56
وخمزينها خال من الطلق���ات النارية  ،كما عرثنا على

 17ظ���رف فارغ لطلق���ات نارية من عي���ار  5.56وكذا
عدد  18ظرف فارغ لطلقات نارية من عيار  9مم طويل
متناثرين على دوا�سات ومقاعد ال�سيارة بالإ�ضافة اىل
خزينت�ي�ن حلفظ الطلقات النارية من عيار  9مم طويل
وبكل منهما  10طلقات نارية كاملة
  -والحظن����ا موا�ض����ع لإحت����كاك و�إ�صط����دام و�إخ��ت�راقمقذوفات نارية باجلانب الأمين اخللفي وبلوحة الأرقام
اخللفي����ة وب�سق����ف ال�سي����ارة والإطاري����ن اخللفي��ي�ن مع
�سالمة مقدمة ال�سيارة وجانبها الأي�سر (جهة ال�سائق)
من �أي �آثار لإ�صطدام و�إخرتاق مقذوفات نارية .
  -مت �إ�ستخ���راج ثالث���ة مقذوف���ات نارية م���ن عيار  9ممطويل منتظم���ة ال�شكل تقريبا م���ن ال�صندوف اخللفي
لل�سي���ارة وبالإطارالإحتياط���ي وبظهر الكنب���ة اخللفية
لل�سيارة بع���د �أن �إخرتقوا معدن ال�سيارة ولوحة الأرقام
اخللفي���ة كم���ا مت �إ�ستخ���راج مقذوفني م���ن عيار  9مم
طويل وذلك من الإطارين اخللفيني لل�سيارة .
  -و بدرا�س���ة موا�ضع الإ�صطدام والإخرتاق مبعدن ج�سمال�سيارة تبني �أن �إجتاه الإطالق من اخللف للأمام ومن
�أ�سفل اىل �أعلى قليال .
  -ومبعاين���ة حائط حجرة احلار�س وبخ�شب باب املزرعةم���ن الداخ���ل ( بالق���رب م���ن املو�ضع الذي ح���اول فيه
املته���م اله���روب ب�سيارت���ه من خ�ل�ال بواب���ة املزرعة )
الحظن���ا عدة موا�ضع لإ�صطدام �أج�س���ام �صلبة وعرثنا
على مقذوفات نارية من عيار  9مم طويل البع�ض منها
م�شوهه نتيجة الإ�صطدام باحلائط والباب اخل�شبي ...
وبدرا�سة موا�ضع الإ�صط���دام تبني �أن �إجتاه الإطالق
من �أ�سفل اىل �أعلى .
  -طلبن���ا من قائد ق���وة ال�ضبط حتديد مو�ضع���ه و�أفرادالق���وة املرافق���ة له قب���ل واثناء احلادث  ،وق���د تبني �أن
�أف���راد القوة قد متركزوا يف �أكرث من مو�ضع ( بالقرب
م���ن منزل املتهم  ،وبالقرب من �أحد املباين باملزرعة ،

وبالق���رب من بوابة اخلروج خلف �سي���ارة املتهم ) تبعا
ملطارته���م للمته���م  ،وقد عرثنا به���ذه املوا�ضع املتفرقة
واملتباع���دة على عدد  13ظرف فارغ لطلقات نارية من
عيار  5.56وعدد  38ظرف فارغ من عيار  9مم طويل،
وقد ق���رر قائد املجموعة �أنه و�أف���راد جمموعته �أطلقوا
من �أ�سلحتهم م���ن املوا�ضع التي كان يتمركز بها املتهم
بع���د �إن�سحاب���ه وتغي�ي�ر موا�ضعه ( مبا يعن���ي �إختالط
�أظ���رف ومقذوفات �س�ل�اح املتهم و�أظ���رف ومقذوفات
�أ�سلحة قوة ال�ضبط ).
العينات والأ�شياء املرفوعة من مكان احلادث
 -مت �أخ���ذ م�سح���ات م���ن موا�ض���ع الإ�صط���دام املتعددة�س���واء بالأر�ض �أمام املنزل و�أمام �أحد املباين باملزرعة
وبحائ���ط احلار�س وبب���اب املزرعه وذل���ك للك�شف عن
�آثار البارود املحرتق الناجت عن الإطالق .
 -ع����دد  130ظرف ف����ارغ لطلقات نارية م����ن عيار 5.56وع����دد  99ظ����رف فارغ لطلق����ات نارية م����ن عيار  9مم
طويل عرث عليهم مبوا�ض����ع خمتلفة (من �شرفة الطابق
الث����اين اخلا�ص����ة بحجرة ن����وم املتهم ومن �أم����ام املنزل
ومن �أم����ام بع�ض املب����اين باملزرعة ومن �سي����ارة املتهم
(املتوفى ) وما حولها ومن موا�ضع خمتلفة �أخرى .
 -ع���دد  30مقذوف ناري لطلق���ات نارية من عيار 5٫56البع����ض منهم م�شوه���ه جزئيا وكذا �أج���زاء كثرية من
مقذوف���ات ناري���ة يرج���ح �أنها م���ن نف�س العي���ار ( عرث
عليهم مبوا�ضع خمتلفة مكان احلادث )
 -ع���دد  23مق���ذوف ن���اري من عي���ار  9مم طوي���ل كثريمنه���م م�شوهه جزئيا وكذا �أجزاء كثرية من مقذوفات
ناري���ة يرجح �أنها من نف�س العيار (عرث عليهم مبوا�ضع
خمتلفة مكان احلادث ) .
 -البندقية التي وجدت ب�سيارة املتهم تبني �أنها من عيار. 5.56
 -امل�سد�س الذي وجد عل���ى الأر�ض مبو�ضع �إ�صابة املتهم( املتوف���ى ) وال���ذي تب�ي�ن �أن���ه م���ن عي���ار  9مم طويل
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وخمزين���ان حلف���ظ الطلق���ات النارية م���ن عيار  9مم
طويل من �سيارة املتهم ( املتوفى ).
 -طلبن���ا م���ن قائد جمموع���ة ال�ضب���ط الأ�سلح���ة الناريةامل�ستخدم���ة مبعرفتة و�أفراد القوة املرافقة له وقد تبني
�أنهم خم�سة �أ�سلحة جميعهم من عيار  9مم طويل .
وكان املطل��وب طبــــــــــــق��ا مل��ا ورد م��ن مذك��رة
االدعاء العام :
 1 .1فح����ص الأ�سلح���ة الناري���ة امل�ستخدم���ة يف احلادث
لتحديد مدى �صالحيتهم للإ�ستخدام .
 2 .2حتدي���د �أي م���ن الأ�سلح���ة النارية ق���د �إ�ستخدم يف
�إطل ـ ـ ـ ـ���اق الطلق���ات النارية الن���اجت عنهم الأظرف
الفارغـ ـ ـ ـ���ة واملقذوف���ات املع ـ ـ ــث���ور عليه���م بعـ ـ���دة
موا�ضع باحلادث .
 3 .3حتدي���د �أي م���ن الأ�سلح���ة النارية ق���د �إ�ستخدم يف
�إطالق الطلقات الناجت عنه���ا املقذوف الذي ا�صاب
�أح���د �أفـ ـ ـ���راد ق���وة ال�ض ـ ــبط وكذا املق���ذوف الذي
�أ�صاب املتهم .
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2 .2الأ�سلحة النارية امل�ستخدمة كلها ( م�سد�س املتهم -
�أ�سلحة قوة ال�ضبط ) من عيار  9مم طويل فيما عدا
بندقية املتهم من عيار . 5٫56
3 .3الق�ضي���ة �إهت���م به���ا ال���ر�أي الع���ام حي���ث مت توجيه
�إتهام �ضمن���ي اىل جهاز ال�شرطة بالف�شل والتق�صري
وا�ستعج���ال القوة املكلف���ة بال�ضب���ط يف �إ�صابة وقتل
املته���م خا�ص���ة بع���د �أن �إنت�ش���رت �إ�شاع���ة �أن املتهم
�إ�ست�سلم ومل يقاوم قوة ال�ضبط .
ومت �إجراء الفحو���ص الفنية للم�ضبوطات وكانت
النتائج كالآتي :
 �  -أوال  :فح�ص املقذوف امل�س ��تخرج من ج�س ��م امل�ص ��اب				
«املتهم» املتويف :مقذوف لطلقة نارية من عيار  9مم طويل منطبع عليه
خطوط �ش�شخان ( مياذيب ) ال�سالح الناري امل�ستخدم
يف �إطالق طلقته .
  -ثانيا  :فح�ص املقذوف امل�ستخرج من ج�سم �أحد �أفرادقوة ال�ضبط 			 :مقذوف لطلقة نارية من عيار  9مم طويل منطبع عليه
خطوط �ش�شخان ( مياذيب ) ال�سالح الناري امل�ستخدم
يف �إطالق طلقته .

4 .4حتدي���د فيما �إذا كان���ت بندقية وم�سد����س املتهم قد
�إ�ستخدمت���ا يف �إطالق الطلق���ات النارية الناجت عنها
بع����ض م���ن الأظ���رف الفارغ���ة واملقذوف���ات املعثور
عليه���م مب���كان احل���ادث ( وكان اله���دف م���ن هذا
الطل���ب حتديد هل املته���م قاوم ال�سلط���ات ب�إطالق
مقذوف���ات ناري���ة عليهم من �سالحيه مم���ا �أدى اىل
ن�شوء حال���ة من احل���االت التي ن�ص عليه���ا القانون
ب�إباحة �إ�ستخدام ال�سالح الناري لرجل ال�شرطة ) .

1.1بندقي���ة نارية من عي���ار  ( 5٫56تعمل بالنظامني
الآيل والن�ص���ف �آيل ) مارك���ة � .....صناع���ة ...
م���دون عليه���ا الرق���م  .....وقد ثب���ت �صالحيتها
للإ�ستخدام ( جتارب الإطالق باملخترب).

وكانت املهمة �صعبة لعدة �أ�سباب :
 1 .1ك�ث�رة الأظرف الفارغة املعث���ور عليهم بعدة موا�ضع
مبكان احل���ادث ( �أظرف فارغ���ة لطلقات نارية من
عي���ار  5.56ومن عيار  9مم طوي���ل ) البع�ض منهم
مطل���ق مبعرفة قوة ال�ضب���ط والبع�ض مبعرفة املتهم
«ح�سب �إفادة قائد املجموعة » .

2.2بالفحو�ص���ات الفني���ة واملقارن���ات املجهري���ة ثبت
�أن البندقي���ة هي امل�ستخدمة يف �إط�ل�اق الطلقات
النارية الناجت عنها الأظرف الفارغة املعثور عليهم
ب�شرف���ة ن���وم حجرة املته���م ومبواق���ف ال�سيارات
�أمام املنزل و�أمام �أحد املباين باملزرعة وب�سيارته
وعدده���م  130ظ���رف ف���ارغ لطلق���ات ناري���ة من
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  - -ثالثا  :فح�ص بندقية املتهم   

عي���ار  5٫56كم���ا ثبت �أنه���ا امل�ستخدمة يف �إطالق
الطلق���ات الناري���ة الن���اجت عنها بع����ض املقذوفات
املتكامل���ة جزئيا « من عيار  » 5٫56واملعثور عليهم
مبواق���ف ال�سي���ارات و�أم���ام �أح���د مب���اين املزرعة
(بع����ض م���ن املقذوفات كان���ت �صاحل���ة للفح�ص
الفن���ي واملقارن���ات املجهري���ة حي���ث مل تت�شوه���ه
بالكام���ل نتيج���ة �إ�صطدامه���ا مبوا�ض���ع �صلبة من
�أر�ض املواقف �أو باحلوائط ) .
( نتائ���ج الفحو�ص الفنية واملقارن���ات املجهرية بني الآثار
املنطبع���ة على قواعد الأظ���رف الفارغة « �أثر �إبرة �ضرب
الن���ار و�أثر ال�ساحب و�أثر الق���اذف » والآثار املنطبعة على
املقذوفات النارية املعثور عليهم «�آثار خطوط �ش�شخان /
مياذي���ب» ما�سورة ال�سالح امل�ستخ���دم يف الإطالق  ،وبني
الآثار املنطبع���ة على قواعد الأظرف الفارغة واملقذوفات
الناجتة عن جتارب �إطالق البندقية باملخترب ) .
 -رابعا  :فح�ص م�سد�س املتهم ( املتوفى )1.1م�سد����س من عيار  9مم طويل ماركة � .....صناعة
 ...مدون عليه الرقم  .....يعمل بالنظام الن�صف
�آيل وق���د ثب���ت �صالحيته والطلق���ات املعثور عليها
بال�سيارة ( جتارب الإطالق باملخترب ) .
2.2بالفحو�ص���ات الفني���ة واملقارن���ات املجهرية ثبت �أن
امل�سد�س هو امل�ستخ���دم يف �إطالق الطلقات النارية
الناجت عنها عدد  50ظرف فارغ من �ضمن جمموعة
الأظرف الفارغة املعثور عليهم بعدة موا�ضع مبكان
احلادث وكذا بع�ض من املقذوفات النارية من عيار
 9مم طوي���ل وعددهم 20مقذوف ناري و�أجزاء من
مقذوف���ات نارية واملعث���ور عليهم مبوا�ض���ع متفرقة
باملزرع���ة وخا�صة بالق���رب من بواب���ة اخلروج من
املزرعة �أثناء حماولة املتهم الهروب .

3.3ثب���ت �أن م�سد�س املته���م هو امل�ستخ���دم يف �إطالق
الطلقة النارية الناجت عنها املقذوف امل�ستخرج من
ج�سم امل�صاب من قوة ال�ضبط .
( نتائ���ج الفحو�ص الفنية واملقارن���ات املجهرية بني الآثار
املنطبع���ة على قواعد الأظ���رف الفارغة « �أثر �إبرة �ضرب
الن���ار و�أث���ر ال�ساحب و�أث���ر الق���اذف « والآث���ار املنطبعة
عل���ى املقذوف���ات النارية و�أجزائه���ا املعث���ور عليهم بعدة
موا�ض���ع مب���كان احلادث م���ن عي���ار  9مم طوي���ل « �آثار
خط���وط ال�ش�شخان  /املياذيب » ما�سورة ال�سالح الناري
امل�ستخ���دم يف الإط�ل�اق وبني الآثار املنطبع���ة على قواعد
الأظرف الفارغة واملقذوفات الناجتة عن جتارب �إطالق
م�سد�س املتهم ( باملخترب ).
 -خام�س ��ا  :فح� ��ص الأ�سلح ��ة الناري ��ة اخلا�ص ��ة بق ��وةال�ضبط
�1.1أربع���ة م�سد�س���ات ناري���ة م���ن عي���ار  9مم طوي���ل
مارك���ة � .....صناعة  ...مدون علي كل منهم رقمه
 ...وامل�سد�س���ات الأربع���ة تعمل بالنظ���ام الن�صف
�آيل وق���د ثبت �صالحيته���م للإ�ستخدام ( جتارب
الإطالق باملخترب ).
2.2بندقي���ة نارية من عي���ار  9مم طوي���ل ماركة .....
�صناع���ة  ...م���دون عليه���ا الرق���م  .....تعم���ل
بالنظ���ام الآيل والن�صف �آيل وقد ثبت �صالحيتها
للإ�ستخدام ( جتارب الإطالق باملخترب ).
3.3بع���د �إجراء املقارنات املجهرية بني الآثار املنطبعة
عل���ى قواعد بقية الأظرف الفارغة من عيار  9مم
طوي���ل « �أثر �إبرة �ضرب الن���ار و�أثر ال�ساحب و�أثر
الق���اذف » والآث���ار املنطبعة على بقي���ة املقذوفات
الناري���ة م���ن عي���ار  9مم طوي���ل « �آث���ار خط���وط
ال�ش�شخان  /املياذيب » ملا�سورة ال�سالح امل�ستخدم
يف �إلإط�ل�اق واملعث���ور عليه���م مبوا�ض���ع متفرق���ة
باملزرع���ة �أثناء حماولة القب����ض على املتهم » وبني
الآث���ار املنطبعة على قواعد الأظرف الفارغة « �أثر
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قضايا

�إب���رة �ض���رب النار و�أث���ر ال�ساحب و�أث���ر القاذف »
واملقذوفات الناجتة عن جتارب �إطالق امل�سد�سات
الأربع���ة والبندقي���ة « �آث���ار خط���وط ال�ش�شخ���ان /
املياذيب » فقد �أمكن حتديد الآتي :
 .أامل�سد����س الأول �أ�ستخدم يف �إطالق  9طلقات
ناري���ة نت���ج عنهم ت�سع���ة �أظ���رف فارغة من
الأظ���رف املعث���ور عليه���م مبوا�ض���ع متفرق���ة
باملزرعة .
 .بامل�سد�س الثاين �أ�ستخدم يف �إطالق  7طلقات
ناري���ة نت���ج عنهم �سبع���ة �أظ���رف فارغة من
الأظ���رف املعث���ور عليه���م مبوا�ض���ع متفرق���ة
باملزرعة .
 .جامل�سد�س الثالث �أ�ستخدم يف �إطالق  5طلقات
ناري���ة نتج عنه���م خم�سة �أظ���رف فارغة من
الأظ���رف الفارغ���ة املعث���ور عليه���م مبوا�ضع
متفرقة باملزرعة .
 .دامل�سد����س الراب���ع �أ�ستخ���دم يف �إط�ل�اق 10
طلقات نارية نتج عنهم ع�شرة �أظرف فارغة
من الأظ���رف الفارغة املعثور عليهم مبوا�ضع
متفرقة باملزرعة .
 .هالبندقية �إ�ستخدمت يف �إطالق 18طلقة نارية
نتج عنهم  18ظرف فارغ من �ضمن الأظرف
الفارغ���ة املعث���ور عليه���م مبوا�ض���ع متفرق���ة
باملزرعة .
 .وكم���ا ثب���ت �أن البندقي���ة ه���ي امل�ستخدم���ة
يف �إط�ل�اق الطلق���ة الناري���ة الن���اجت عنه���ا
املقذوف الناري امل�ستخ���رج من ج�سم املتهم
واملقذوف���ات اخلم�سة امل�ستخرجة من م�ؤخرة
ال�سيارة والإطارين اخللفيني .
( نتائ���ج الفحو�ص الفنية واملقارن���ات املجهرية بني الآثار
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املنطبع���ة على قواعد الأظ���رف الفارغة « �أثر �إبرة �ضرب
الن���ار و�أث���ر ال�ساح���ب و�أث���ر الق���اذف» والآث���ار املنطبعة
عل���ى املقذوف���ات النارية و�أجزائه���ا املعث���ور عليهم بعدة
موا�ض���ع مب���كان احلادث م���ن عي���ار  9مم طوي���ل « �آثار
خط���وط ال�ش�شخان  /املياذيب » ملا�س���ورة ال�سالح الناري
امل�ستخ���دم يف الإط�ل�اق وبني الآثار املنطبع���ة على قواعد
الأظرف الفارغة واملقذوفات الناجتة عن جتارب �إطالق
م�سد�س املته���م والأ�سلحة اخلم�سة اخلا�صة بقوة ال�ضبط
(باملخت�ب�ر) وبذلك �أظهرت الفحو�ص الفنية واملقارنات
املجهرية الآتي :
1.1مت ن�سب���ة الأظ���رف الفارغ���ة واملقذوف���ات املعث���ور
عليهم مبوا�ضع خمتلفة ومتفرقة مبكان احلادث -
ن�سبته���م � -إىل كل �س�ل�اح ناري  -على حده وذلك
من الأ�سلح���ة الذي �أ�ستخدم���ت يف الإطالق وقت
احل���ادث ( �سالحي املته���م ( املتوفى ) والأ�سلحة
اخلم�سة لقوة ال�ضبط .
 2.2مت حتدي���د ال�سالح الناري ال���ذي ا�صاب مقذوف
طلقته املتهم ومو�ضع ال�ضارب وقت الإطالق (�أحد
�أ�سلحة قوة ال�ضبط « البندقية » )
3.3مت ن�سب���ة عدد م���ن الأظرف الفارغ���ة واملقذوفات
املعثور عليهم ب�أماك���ن متفرقة ومتباعدة باملزرعة
واملق���ذوف امل�ستخ���رج م���ن ج�س���م م�ص���اب ق���وة
ال�ضب���ط  -ن�سب���ة  -ذلك فني���ا اىل �سالحى املتهم
«البندقي���ة وامل�سد�س »  ..وهذا ي ��دل داللة قاطعة
عل ��ى �أن املته ��م ق ��اوم فري ��ق ال�ضب ��ط املكل ��ف من
االدع ��اء العام ب�ضبط ��ه و�إح�ض ��اره للتحقيق معه
فيما ن�سب اليه من بالغات ب�إثارة الهلع والرعب
والتعدي على بع�ض الأ�شخا�ص .
4.4تبني م���ن املعاينة الفني���ة ملكان احل���ادث ول�سيارة
املته���م وك���ذا م���ن الفحو����ص الفني���ة واملقارن���ات
املجهرية للأظرف الفارغ���ة واملقذوفات من عيار
 9مم طوي���ل � ،أن غالبية الطلقات التي �أطلقت من
�أ�سلح���ة القوة املكلفة ب�ضب���ط املتهم قد �أطلقت يف

• هل كان م���ن املمكن �ضبط املتهم دون �إحداث
�ضرر به ...؟

اله ��واء ملحاولة �إرغام ��ه على ت�سليم نف�سه والدليل
على ذل���ك �أننا مل جند �آثار لإ�صط���دام مقذوفات
ناري���ة (مبكان احلادث ب�أجزاءة املختلفة ) ناجتة
ع���ن �إطالق �أ�سلح���ة قوة ال�ضبط �س���وى �آثار لعدد
 6طلق���ات ناري���ة �أطلق���ت عل���ى �سي���ارة املتهم من
اخللف ( من �أ�سفل اىل �أعال ) �أحد مقذوفات هذه
الطلقات �أ�صابت املتهم .

• ه���ل جت���اوزت الق���وة املكلف���ة بال�ضب���ط املهمة
املكلفة بها ..؟
• هل هذه من احلاالت التي تبيح لرجل ال�شرطة
�إ�ستخدام ال�سالح الناري ...؟

مالحظة :

ثانيا :

( عر�ض���ت عليك���م جانب��� ًا خمت�ص���ر ًا م���ن الفحو�ص
الفني���ة ليتبني الق���ارئ �أن م���ا ن�صل اليه م���ن نتائج فنية
والت���ي ينبني عليها التقييم الفن���ي للحادث متر بخطوات
وفحو����ص فني���ة عدي���دة  ،والق���ارئ اخلب�ي�ر املتخ�ص�ص
يف فحو����ص �آثار الأ�سلح���ة النارية والطلق���ات يعلم جيدا
اجلهود التي تبذل يف الفحو�ص واملقارنات املجهرية لهذا
الع���دد الكبري من الأظرف الفارغ���ة واملقذوفات للتو�صل
اىل النتائ���ج التي عر�ضنا عليكم جانب��� ًا قلي ًال منها ) من
درا�سة وعر�ض هذه الق�ضية نتبني الآتي :

ن�ستخل����ص من ه���ذه الق�ضية عربة لكثري م���ن الآباء
والأمه���ات مم���ن ت�شغله���م م�شاغ���ل احلي���اه ع���ن رعاية
�أبنائه���م وي�سعون لتعوي�ضهم عن ه���ذا الإن�شغال الدنيوي
بالعم���ل على حتقي���ق كل رغباته���م وتطلعاته���م حتى ولو
كان���ت �ض���د املب���ادئ والقيم الديني���ة وال�سلوكي���ة  ،فيبد�أ
الطفل ب�إتيان و�إرتكاب بع�ض الأخطاء ال�سلوكية الب�سيطة
ف����إذا مل يجد من يوجه���ه اىل ال�صواب ف�إن هذه الأخطاء
تكرب وت�ستفحل اىل �أن ي�ؤدي به يف النهاية اىل �إنحراف يف
�سلوك���ه ثم �إرتكاب الكثري م���ن اجلرائم وعندئذ ي�ستيقذ
الآب���اء على �أن كارثة �أ�سرية �أ�صابتهم هم �أنف�سهم �أوال ثم
�أ�صاب���ت �شرورها الآخرين  ،وما يحدث يوميا وعلى مدار
ال�ساع���ة يف كل �أنحاء العامل م���ن جرائم �سببها الأ�سا�سي
هو عدم الرعاية اجليدة من الأ�سرة للأبناء منذ ال�صغر.

�أوال :
1.1يق���وم جه���از ال�شرط���ة بع���د كل ق�ضي���ة ب�إج���راء
الدرا�سات والتحاليل �س���واء كانت الق�ضية ناجحة
�أو مل يحالفه���ا النج���اح الكام���ل  ..لتحديد ما هي
عوام���ل النجاح  !! ..و�أ�سب���اب الف�شل  ...؟؟ وذلك
لتح�سني الأداء يف احلاالت امل�ستقبلية .
2.2حيادي���ة جه���از ال�شرطة فقد ق���ام امل�س�ؤولون منذ
البداي���ة وبعد احل���ادث مبا�ش���رة بتكليف اخلرباء
والفنيني لتحديد الآتي  :ـ
• ه���ل حدث تبادل لإطالق الن���ار من املتهم قبل
�إ�صابته ...؟

�أيه���ا الآباء تنبهوا وراع���وا اهلل يف تربية �أبنائكم على
القيم والأخالق واملبادئ الدينية منذ ال�صغر  ...ت�سعدوا
به���م يف الدني���ا  ..ويك���ون لكم الف���وز باجلن���ة يف الآخرة
مب�شيئة اهلل ور�ضوانه .

�إ�ست�شاري التقييم الفني مل�سارح اجلرائم
�إ�ست�شاري الفحو�ص الفنية لآثار الأ�سلحة النارية والآالت
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مرور

ٌ
تعاضد
تعاون و
ٌ
واق ُ
عه
المسنا ِ
ْ

الوكيل�/أحمد بن �سعيد الراجحي

الإدارة العامة للم ـ ـ ــرور

ِ�س ٌ
مات يتحلى بها املواطن ال ُعماين ،وهو دليل ّ
حت�ضر ِه
ورق � ّي� ِ�ه ،ن�شعر بها وبتجليات الأدب ُنبحــر بها �إن��ه
االرتباط الوثيق بني العادات والقانون ،لقد َ�ش ِهدنا قبل
عام م�ضى ت�آلف املجتمع عندما ُد ّ�شنت م�سابقة ال�سالمة
ٍ
هب املجتمع ال ُعماين للم�شاركة فيها بكل
املرورية وكيف ّ
ما �أوتي من ا�ستطاعة.
حدث مروري جاء �ضمن
لقد الم�سنا �شجنهُ يف �أهم
ٍ
التو�صيات الع�شرين ،وذل��ك يف جعل الثامن ع�شر من
�أكتوبر من كل عام يو ًما لل�سالمة املرورية ُيخ�ص�ص فيه
ُ
وجوائز ق ّيمة تمُ نح ملجموعة فئات.
ك� ٌأ�س
فقد ّ
تف�ضل موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل  -ورعاه مبباركة
واعتماد تو�صيات ن��دوة ال�سالمة املرورية الع�شرين،
وجاءت التو�صية الثالثة لتكون خالد ًة و�شعا ًرا يحتفى
به �سنو ًيا يف م�ضمون توعوي ي�شمل كافة ربوع ال�سلطنة،
فانعك�س �أثر ُه الإيجابي على جوانب ال�سالمة املرورية
ُ
حماية املجتمع من
وك��ان �أ�سا�سها وحمورها الأ�صيل
خماطر الطريق.
ِ
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�إن َ
التوعوي امل�شرتك الب ّنا َء بني الوحدات احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص والهيئات الأهلية واملجتمع ب�أ�سره �أبر َز
العمل
َّ
تبلورت مفاهيمها ُجمل ًة وتف�صي ًال
حجم اجلهود وروح التعاون والتعا�ضد من �أجل تعزيز ال�سالمة املرورية على كافة الأ�صعدة ثم
ْ
يف ذات ال�سياق للمحافظة على الروح الغالية والتي هي �أ�سمى من �أن تق ّدر بثمن.
ٌ
للمهتم بال�سالمة املرورية وقفة وطاقات �إبداعية
ونب�ض واحد ،وهو م ًعا للح ّد من حوادث املرور ،فكان
تناف�س
�شريف حتت ٍ
هدف ٍ
ِّ
ٌ
ا�ستفاد منها اجلمهور من �أجل حتقيق �أهداف امل�سابقة املرورية والتي جاءت مبباركة من لدُن جاللته.
أقدمت عليها ُ�شرطة ُعمان ال�سلطانية لت�شجيع املهتمني بال�سالمة املرور ّية على �إعداد البحوث والدرا�سات
�إنها ُفر�صة �سانحة � ْ
جمال مروري �أرحب بحيث ميكنه اال�ستفادة منها يف تب ّني
الهادفة وتقدمي �أفكار توعوية وت� ّصو ٍ
رات علم ّية وعمل ّية قابلة للتطبيق يف ٍ
�سيا�سات تعالج ظواهر احلالة املرورية بجميع �إ�شكاالتها.
وتخليد ًا للتو�صية الثالثة ،ها هي ُعمان اليوم حتتفل بتتويج الفائزين من م�ؤ�س�ساتها و�أبنائها يف حمفل وطني �شاء �أن يكتب له
القدر يف �أن يكون يف �أيام نوفمب ـ ــر املجيدة االثنني احلادي ع�شر من نوفمب ـ ـ ــر  2013وهو يوم افتتاح معر�ض ال�سالمة املرورية
ا�ستلهاما ملبادئ الفكر ال�سامي وامل�ستنري ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة
والذي ي�أتي يف ن�سخته الرابعة ،كل هذا وذاك جاء
ً
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه ،لنجد �أن ما ق ّدمه املجتمع
جهود متميزة يف جمال التوعية املرورية ا�ستند يف م�ضمونه على ا�ستثمار
من ٍ
الطاقات ،وحتقيق ال�شراكة املتكاملة بني كافة امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
التوعوي المشترك والأهلية مثلت بحد ذاتها قيمة م�ضافة يف جمال ال�سالمة املرورية.
َ
العمل
َّ
وتذك ًريا ب�أهم �أهدافها ،فقد تنوعت امل�سابقة وا�شتملت على العديد من املزايا
بي��ن الوح��دات الحكومية
ً
كال�سناء �ألقا فهي �ست�ساهم بحول اهلل يف تفعيل املجتمع مبختلف فئاته
لتكون َ
ومؤسس��ات
القط��اع للم�ساهمة يف تعزيز �سبل ال�سالمة املرورية للحد من حوادث املرور ،ومن ُج ّل
الخاص والهيئ��ات األهلية م�ضامينها �إ�شراك امل�ؤ�س�سات الأهل ّية والقطاع اخلا�ص و�أفراد املجتمع ,للتعاون
والمجتم��ع بأس��ره أب��ر َز والعمل على ن�شر الوعي املروري ،وحث امل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع اخلا�ص على

حج��م الجه��ود وروح
التع��اون م��ن أج��ل تعزيز
السالمة المرورية

تدريب وت�أهيل م�ستخدمي الطريق ,وتنفيذ م�شاريع تخدم ال�سالمة املرورية
كما تت�ضمن �إب��راز اجلهود املبذولة من قبل امل�ؤ�س�سات الأهلية والقطاع
اخلا�ص والأفراد يف احلد من احلوادث املرورية.

ب�إمكان للمهتمني بال�سالمة املرورية االطالع على موقع الإدارة العامة
للمرور فهو موقع يف ف�ضـاء �أرحب ويحمل الكثري من املعلومات التي ُتعنى
بامل�سابقة املرورية .
هي ُعمان � ًإذا عندما يكون �أهلها متعا�ضدين كاجل�سد الواحد يف
توادهم وتعاطفهم ُي�ؤملهم ِفقدان عزيز عليهم لتجدهم ي�سارعون �إىل كبح
ِجماح احلوادث املرورية� ،أقول لهم �شك ًرا ل�شرطة ُعمان ال�سلطان ّية ولكل
من �ساهم يف �إجناح الن�سخة الأوىل من امل�سابقة املرورية ،وللذي �شارك
و�شاهد وتق ّيد بكل ما �أوتي ثمره ولو بعد حني من �أجل تعزيز ال�سالمة
املرورية ولكافة امل�ؤ�س�سات احلكوم ّية واخلا�صة والأهل ّية �أقول لهم �شك ًرا
وال ُب�شرى مواعيدُ.
ختاما :ال�سالمة املرور ّية ..معنى جمي ٌل ين�شده اجلميع بل �إنها �أ�صبحت
ً
مطل ًبا ُم ًّلحا يف حياة مليئة باملفاج�آت �أدعو اهلل تعاىل �أن تكون ال�سالمة
على الطريق هي الرفيق الدائم لكم  ،و�أن يجنبكم خماطر الطريق..
�أ�ستودعكم اهلل.
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الواحة

واحة القراء . .
خريا ان �شاء اهلل.

كان لأح��د املل��وك وزي��ر حكي��م وكان املل��ك
يقربه منه وي�صحبه معه يف كل مكان .وكان كلما
�أ�ص��اب امللك ما يكدره ق��ال له الوزير “لعله خري»
فيه��د�أ املل��ك .ويف �إحدى املرات قط��ع �إ�صبع امللك
فق��ال الوزي��ر “لعله خ�ير” فغ�ض��ب املل��ك غ�ضب ًا
�شدي��د ًا وق��ال م��ا اخلري يف ذل��ك؟! و�أم��ر بحب�س
الوزير …

�إعداد ال�ضابط املدين:
ثريا بنت حمود العي�سرية
�إدارة العالقات العامة

هل تعلم ..

•�إن النم��ل يتثاءب كالب�شر عندما ي�ستيقظ من نومه
يف ال�صباح

فقال الوزير احلكيم “لعله خري”
ومكث الوزير فرتة طويلة يف ال�سجن.
ويف يوم خرج امللك لل�صيد وابتعد عن احلرا�س
ليتعق��ب فري�ست��ه ،فم��ر على قوم يعب��دون �صنم ًا
فقب�ض��وا علي��ه ليقدم��وه قربان�� ًا لل�صن��م ولكنهم
ترك��وه بع��د �أن اكت�شف��وا �أن قربانه��م �إ�صبع��ه
مقطوع..
فانطل��ق املل��ك فرح�� ًا بع��د �أن �أنق��ذه اهلل م��ن
الذب��ح حتت ق��دم متث��ال ال ينفع وال ي�ض��ر و�أول
ما �أمر به ف��ور و�صوله الق�صر �أن �أمر احلرا�س �أن
ي�أت��وا بوزيره م��ن ال�سجن واعتذر ل��ه عما �صنعه
مع��ه وقال �أن��ه �أدرك الآن اخلري يف قطع �إ�صبعه،
وحمد اهلل تعاىل على ذلك.

•الطعام الوحيد الذي ال يف�سد هو الع�سل
•الأوراق النقدي���ة ال ت�صنع من ال���ورق ،بل �أ�سا�س ًا من
خليط خا�ص من القطن والكتان.
•�أقدم عوا�صم العامل هي دم�شق
•�أقوى ع�ضلة يف ج�سم الإن�سان هي الل�سان

�أنواع ال�صمت:

ولكن��ه �س�أله عندما �أمرت ب�سجنك قلت “لعله
خري» فما اخلري يف ذلك؟

1 .1عندما ال تقتنع بكالم ال�شخ�ص الذي �أمامك خا�صة
الأكرب �سن ًا ! يكون ال�صمت «احرتاما»

�صاح َبه
ف�أجابه الوزير �أنه ل��و مل ي�سجنهَ ..ل َ
فى ال�صي��د فكان �سيقدم قربان ًا بد ًال من امللك…
فكان يف �صنع اهلل كل اخلري.

2 .2عندما يتجاهلك عزي���ز ليلتفت �إىل اولويات �أخرى !
يكون ال�صمت «�أمل ًا»
3 .3عندم���ا يجرح���ك �شخ�ص وتذهب لتبك���ي مبفردك !
يكون ال�صمت «قهر ًا»
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4 .4عندما ت�شعر ب�أن قلبك �أ�صبح �ضعيف ًا ال يحتمل الأمل
! يكون ال�صمت «خنق ًا»
5 .5عندم���ا يتلفظ الذي �أمامك بكلم���ات جارحة ! يكون
ال�صمت «قوة»-

مقتطفات من كتاب قمة ال�سعادة النف�سية:
• طبيع���ة الإن�س���ان هي التغيري ,فلي����س كل ما كتبت �أو
فعلت �أو قلت بالأم�س يروق لك اليوم.

�شج���ع النا�س عل���ى �أن يتكلموا ع���ن �أنف�سهم تك�سب
• ّ
و ّده���م و�صداقتهم وال تتكلم ع���ن كفاحك وبطوالتك
و�إجنازاتك فتك�سب ُح ّ�سادا و�أحقادا.
• �إن �آفة النا�س لي�ست يف اجلهل و�إمنا يف التجاهل.

�أبو م�سلم البهالين يف �سطور (رحمه اهلل)

�أبو ُم�سلم نا�صر بن �سامل بن عدمي البهالين ( 1860
–  ) 1920املعروف ب�أبي م�سلم البهالين  .وح�سب م�ؤلف
الآثار ال�شعرية لأبي م�سلم البهالين ف�أن البهالين ُو ِل َد يف
ت�ص ّو َف� ،إ�صالحي و
بل���دة محَ ْ َرم من ُعمان  .وهو ِ
�شاعر ُم َ
في رائد .هاجر قبل بلوغ الع�شرين �إىل زجنبار (�شرق
ُ�ص ُح ّ
ال�صحافة و
�أفريقي���ا) و �أق���ام فيها حتى وفاته .عم���ل يف ّ
التدري����س و الق�ضاء .مت َّكنَ من ارتقاء �أعلى مراتب ِ�سلك
الق�ض���اء يف زجنب���ارَّ � .أ�س� َ���س �صحيفة النج���اح ( )1911
الت���ي ر�أ�س حتريرها فرتة من الزم���ن .ا�ستفاد من �إن�شاء
ال�سلطانية ( )1879لإ�صدار �أول �صحيفة ُعمانية
املطبعة ُّ
وع َني بطبع �أ ّمهات
يف زجنبار باللغة العربية ،كما �أ�شرف ُ
الكت���ب الدينية و الأدبية .له العديد من امل�ؤلفات املفقودة
و املخطوطة و املطبوعة.

المسابقة رقم (  ) 36العدد 136
شروط المسابقة :

.1
.2
.3
.4

1ال يـقــل عـمـر املتـ�ســــــــــــابق عن � 15ســــنــة.
2ال تقبل �إال الق�ســـــائم الأ�صليــــة للم�سابقــــة.
3ميكن للم�شرتك �أن ي�شرتك ب�أكرث من ق�سيمة.
4تبعث الق�سائم �إىل بريد املجلة �أو يتم ت�سليمها باليد
�إىل �إدارة حترير جملة العني ال�ساهرة ب�إدارة العالقات
الـعــامـة  -القيـــادة العــامـة لل�شـرطــة بالـقـــرم.

إجابتا المسابقة رقم ( )35للعدد رقم  135هما:

� - 1أبو عبيدة بن اجلراح.
.2012 - 2

الفائزان في مسابقة العدد الماضي هما:

� - 1إخال�ص بنت عبداهلل الرا�شدية.
 - 2بدر بن �سعيد الرواحي.

سؤاال المسابقة:

 -1ما هي الوالية الفائزة باملركز االول يف م�سابقة ال�سالمة
املرورية لهذا العام ؟
 .أحم�ضة
 .ببدية.
 .جالعوابي.

-2من هو ال�شاعر امللقب بذي القروح ؟

�أ  -امر�ؤ القي�س.

ب  -ب�شار بن برد.
ج � -أحمد �شوقي.

ق�سيمة الإ�شرتاك يف امل�سابقة رقم  36العدد 136
الإجابات :
اال�سـ ـ ـ ــم .............................................................................................................................................................:
العن ـ ــوان .............................................................................................................................................................:
الهـ ـ ــاتف .............................................................................................................................................................:
.............................................................................................................................................................

( يرجى من الفائزين احل�ضور �إىل مكتب جملة العني ال�ساهرة
ب�إدارة العالقات العامة /القيادة العامة لل�شرطة بالقرم  -ال�ستالم جوائزهم )
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حتى نلتقي

عمان اخلري..
الثام���ن ع�شر م���ن نوفمرب حمف���ل خري واعت���زاز بنه�ضة
مبارك���ة قام���ت على عزائ���م وهمم عالية بقي���ادة حكيمة من
باين النه�ض���ة املباركة موالي ح�ض��رة �صاحب اجلاللة
ال�سلط��ان املعظ��م  -حفظ��ه اهلل ورع��اه  -ف�أذك���ت يف
نفو�س العمانيني جذوة ال���روح الوطنية ،م�ستح�ضرين �أجماد
ح�ضارته���م ال�ضاربة يف جذور التاريخ كل �شموخ وعزة وجمد
تلي���د ،فنجد ال���كل م�شمرين عن �سواعده���م يف حلمة وطنية
وت�آزر وتكاتف من �أجل عمان اخلري والعطاء ،فارتقت امل�سرية
العمانية املظف���رة مراتب الأجماد والفخر ،وتوالت املنجزات
الطيب���ة ال�شاهدة على حجم اجله���ود املبذولة ،فنعم الكل يف
رغ���د العي�ش الكرمي واخلري العميم ،فلله احلمد وال�شكر على
ما وهب من نعم وخريات ال حت�صى والتعد.
وم���ا و�صل���ت �إليه التنمية ال�شامل���ة وامل�ستدامة يف وطننا الغايل من م�ستوي���ات مرموقة بف�ضل عطاءات جاللة
ال�سلط���ان املعظ���م � -أي���ده اهلل  -وتكاتف جمي���ع املواطنني يف وطننا الطي���ب ،فهنيئ ًا لنا جميعا ه���ذه الإجنازات،
وعه���د على كل عماين خمل����ص �أن يواكب جناحات الوط���ن املت�سارعة باملحافظة على املكت�سب���ات ،والذود عنها،
ليهن�أ اجلميع بال�سكينة والطم�أنينة ،وليتهي�أ املناخ الالزم للعمل والإنتاج ،فبوركت ال�سواعد املخل�صة الأمينة على
الوطن وحماية منجزاته ،وبوركت ال�سواعد التي تبني بكل �إجادة و�إتقان.
وله���ذه الأي���ام اجلميلة فرح���ة ترت�سم على قل���ب كل عماين ومقيم على ت���راب الوطن الغ���ايل ،فتتجلى القيم
النبيل���ة ،والأخالق الفا�ضلة يف نفو�س الكل ،وتبته���ج القلوب ،وي�سعد الوطن بهذه الفرحة حني يرى �أن الكل يعي�ش
يف ود و�إخ���اء ،وت�سامح ورخ���اء ،والكل يراجع مايقدمه من �أعمال يف خمتلف املواق���ع وامليادين ،ويبذلون كل مايف
و�سعهم للرقي بتقدمي �أف�ضل اخلدمات و�أجودها ،حتى ت�سموا �أجماد هذه النه�ضة املباركة ،وتدوم م�آثرها ،لتظل
�شواهدها تتعاقب الأيام يف تخليدها ،و�إرثا عظيما للأجيال القادمة ب�إذن اهلل.
حفظ اهلل هذا الوطن ،وبوركت �أيامه ،ودامت عليه الأفراح �أعواما عديدة ،و�أزمنة مديدة ،وحفظ اهلل جاللة
ال�سلط���ان املعظ���م  -القائد الأعلى  -بكرمي حفظه و�أدام عليه العافية ،وبارك يف م�ساعيه ،و�سدد يف طريق اخلري
خط���اه ،و�أدام���ه اهلل لعمان و�أهلها ع���ز ًا وفخر ًا ،وجمد ًا وذخ���ر ًا ،ون�س�أله تعاىل �أن يعيد ه���ذه املنا�سبة على عمان
وقائدها و�شعبها يف �سالم و�أمان �إنه �سميع جميب.
ماج�ستري يف �إدارة اجلودة ال�شاملة.

