حوار العدد

ال�ساح ِة الع�سكر َّية ُّ
الم ٌع ل�سخ�سي ٍة
ال�سرطية ،ثم َة ا�س ٌم ِ
يف َّ
ُع َماني ٍة قيادي ٍة َّ
فذةٍ ،تاأبى االأمانة جتاوزها � ..سخ�س َّي ٌة،
ُ
فتى ياف ًعا؛
كان
أن
ا
منذ
الع�سكرية
إلى
ا
ل
بداأ �ساحبها يي
ً
�سب عن الطوق ،اإال الع�سكرية ..
فلم ي َر يف ِ
نف�سه ،حينما َّ
وكفى .تخ ُربنا �سريتُه الذاتية اأن هذا امليل وجد
الع�سكرية َ
�سرارته االأولى يف فرت ٍة ُمبكر ٍة من العمر؛ وحتديدً اُ ،منذ
اأن كان يتد َّرب على فنِّ ال ِّرماي ِة يف قري ِته «م�سكن» ،بوالية
عربي  ..هذا امل�سهد ،اأوجد يف اأعما ِقه اإعجا ًبا �سديدً ا
وهندامهم
ال�سامقات ،من اأبنا ِء قريته،
بتلك
ِ
ِ
القامات َّ
ال�س ِري على
الع�سكريِّ
ِ
الق�سيب واملميز  ..تاقت ُ
نف�سه اإلى َّ
ُخطاهم يف االلتحاق باجلي�س  ..فا�ستجاب له القدر يف
عام 1964م.
يحب اأن ي�سار اإليه  ..كيف
كما
كن»،
م�س
من
«جنديٌّ
ُ
اإنه ُ
ْ
فاخ ُر بتلك االأيام اخلوايل التي كان فيها
ال ،وهو ما َف ِتئ ُي ِ
ِّ
املتجذرة يف
ُمقات ًال يف اجلي�س ،وبتلك االأبجدي ِة الع�سكري ِة
ال�سالح والذخرية
اأعما ِقه ،التي تق�سي بعدم التفريط يف َّ
ٌ
ق
م
ر
ة
احليا
يف املعارك ،رغم االإ�سابة؛ ما دام يف
ِ َ باقٍ
 ..تلك االأبجدية التي حالت بينه وت�سليم بندق َّيته اإلى
مبقذوف
رفا ِقه ،وهو حممو ًال على اأكتافهم ،اإثر اإ�سابته
ٍ
14
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ناريٍّ  ،اأثناء عملي ٍة ع�سكر ّية يف عام 1966م؛ وظ َّل ،بد ًال
من ذلكُ ،م ّ
تو�سحا بها ،اإلى اأن ُن ِقل اإلى حيث االأمان ..
ال�سادقة ،واالإ�سرار
العزية
ثم
إلهية؛
ال
ولوال العناية ا
َّ
ً
املدرو�س ،التي اأ َبت عليه اال�س ِت�سالم ،لتدفعه – بدال من
وه َّم ٍة واقتدارٍ؛
موا�سل ِة امل�س ِري ،ب ُك ِّل َ�سكيم ٍة ِ
ذلك  -نحو َ
الأقعدته االإ�سابة؛ والإنتهت حياته املهنية بالتبعية؛ ُجم ِّ�سدً ا
و�س ِك َبا ًرا َ ...ت ِع َب ْت
بذلك قول املتنبي :وا َإذا كا َنتِ ال ُّن ُف ُ
يف ُم َرادِهَ ا اال ْأج َ�س ُام .ا�ستجاب له القد ُر ُجم َّددًا يف عام
1968م ،فكان واحدً ا من الذين وقع عليهم االختيار
لالنتقال اإلى جهاز ال�سرطةً ،
ال�سلطان
تنفيذا لتوجيهات ُّ
نف�سه للمر ِة
�سعيد بن تيمور لتطوير اجلهاز  ..ثقل على ِ
الثانية اأن يتخ ّلى عن بندق َّي ِته؛ لوال ندا ٌء َ�سدَ َح من
بحمل البندقي ِة
حب االأوطان ال يكون ِ
االأعماقِ  ،اأخربه اأن َّ
كفاح وت�سحية،
يف ميادين القتال فح�سب؛ واإمنا هو ق�س ُة ٍ
تخ�سع فيه النفو�س ملا ُيريده الوطن؛ ال ملا تريده هي ..
فتاأ َّبط ع�سا القانون ،ا�ستجاب ًة للنداء ،وعلى ع�سدي ِه
رتبة رقيب ،ليوا�سل بها م�سرية العطاء يف قو ِة ال�سرطة؛
في�سطع جن ُمه �سري ًعا ،وتزدان كتفيه برتبة مالزم ثانٍ يف
عام 1969م ،لتتوالى عليه النجاحات ترتا؛ وال ُرت َُب تلو

قيا�سي ،بل واأكرث من
زمن
ال ُّرتب .ك ُّل ذلك حتقَّق له يف ٍ
ّ
فو�س العام ِة،
ذلك  ..فالذكرى الطيبة التي خ َّل َفها يف ُن ِ
جعلتهم يذكرونهُ ،كلما اأتى احلديث عن تط ُّو ِر �سرطة
م�سي ما َي ُ
عاما
نوف على الع�سرين ً
ُع َمان ُّ
ال�سلطان ّية ،رغم ّ
َّ
ترجل من �سهو ِة القيادة و�سلم الراية اإلى غريه ..
ُمنذ اأن َّ
كيف ال ،وب�سماته ال تزال َّ
إجنازات
تتو�سح بها الكثري من ا
ِ
احلا�سر املعا�س َ ..
قيل عنه يف تاأكيدِ هذا املعنى الكثري من
ِ
االأقوال ،من ذلك :اأن عددًا من النجاحات التي �سهدها
اجلهاز يف عهدِ القاد ِة الالحقني ،الذين ال يقلون عنه
وه َّم ًة وحيو َّية ،حتققت بف�سل تلك االأُ ُ�س�س واملداميك
كفا ًء ِ
َّ
معارك تاأ�سي�س َّي ٍة
القو َّية التي اأر�ساها ِبحنك ٍة واأناةٍ ،عرب
ٍ
�سارية ،خا�سها ب�سجاع ٍة نادرة ،رغم ما كابده من ُمعانا ٍة
يف اإعادة تنظيم البيت ،من ناحية؛ ويف اإ�سالحه ،من
ناحي ٍة ثانية؛ وتو�سع ِته وتطويره ،من ناحي ٍة ثالثة؛ وتوطينه،
مل�ستقبل اأكرث اإ�سرا ًقا وبها ًء ،من ناحي ٍة رابعة ُ ..موؤكدً ا على
ٍ
ان�سراف ُجل حر�سه اإلى تطوير ال ُعقول قبل الهياكل.
ِ
أمن
تر�سيخ
عمل بحيادٍ ومو�سوعي ٍة على
مفهوم ِ
حفظ اال ِ
ِ
ِ
والنظام العام ،لي�س يف عقيدة ُمنت�سبي اجلهاز فح�سب؛
ِ
بل يف عقيد ِة العامة ،وهذا هو االأهم؛ ليحقِّقَ بذلك
إجنازات معنوي ٍة عظيمة ،قبل االإجنازات املاديةَ ،ع�س َّي ٌة
ا
ٍ
احل�سر والبيان  ..اإنه اأ َّول ُع َماينٌّ يتقلَّد
هي على
ِ

من�شب املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك  ..اإنه
َ
الفريق اأول ُمتقاعِ د �شعيد بن را�شد بن حممد
الكلباين� ،ساحب االأو�سمة وامليداليات الرفيعة التالية:
ال�سلطان قابو�س؛ و�سام ُعمان الع�سكري من الدرجة
و�سام ُّ
ال�سلطانية اخلا�سة؛ ميدالية
الثانية؛ و�سام الطوغرائية ُّ
اعتالء العر�س؛ ميدالية اخلدمة العامة (ظفار)؛ ميدالية
ال�سالم ال ُعماين؛ ميدالية الكفاءة؛ اإلى
ُّ
ال�سمود؛ ميدالية َّ
جانب امليداليات التي كانت متنح يف االأعياد الوطنية
لعموم منت�سبي االأجهزة الع�سكرية واالأمنية  ..قام ٌة وطنية
بارزة.
» �سرف التحاور مع هذه ال�سخ�سية
كان ملجلة «
املدر�سة خالل جل�ستني ،ع َّرج بنا �ساحبها على العديد
من املحطات والوقفات التاريخي ِة البارز ِة والفا�سلة يف
بحال
ال�سلطانية ،ال ي�سعها – ٍ
م�سري ِة تطور �سرطة ُع َمان ُّ
من االأحوال – هذا احل ِّيز الب�سيط ال�ستعرا�سها؛ ُمكتفني
قتطفات منها؛ وحتديدً ا ،ما تع َّلق
بت�سليط ال�سوء على ُم
ٍ
ِ
ببداياته يف جهاز ال�سرطة؛ ثم مبراحل تط ُّور التحقيقات
اجلنائية؛ وكيف تعاملت ُّ
ال�سرطة مع الدَّعوى العمومية؛ ثم
كنف ال�سرطة؛ ُخمتتمني
كيف ن�ساأ وتط ُّور االدعاء العام يف ِ
ذلك باأهم ن�سائحه اإلى اجليل اجلديد  ..فكان لنا معه
احلوار التايل:
�س /ا�ستمتعنا كث ًريا بقراء ِة م�سوا ِر معاليكم الوظيفي،
الدرو�س وال ِعرب اجلميلة  -يف مذكراتكم
املليء بكث ٍري من
ِ
(جنديٌّ من م�سكن� :سهد الذاكرة).
التي و�سمتموها با�سم ُ
وا ً
ال�ساحة ال ُع َمانية اإلى �سابق ٍة
افتقار
أخذا يف االعتبار
َّ
كهذه ،من كبا ِر امل�سئولني؛ فهل لكم اأن تُك�سفوا لنا ول ُق َّرا ِء
املجلة عن ال�سبب الذي دفعكم اإلى هذه اخلطوة غري
امل�سبوقة؟
ج /حقيقة ،فاأنا مدين بكثري من ُّ
ال�سكر والعرفان
اإلى زمالئي ال�س ّباط املتقاعدين الذين مل ين�سوا الود
واملعروف الذي �ساد بيننا؛ وا�ستمروا ،جزاهم اهلل
علي بني ح ٍني واآخر؛ ومن خالل جل�سات
خ ًريا ،يف الرتدُّد َّ
�سجعوين على االإقدام اإلى هذه
معهم،
ا�سرتجاع الذكريات
َّ
اخلطوة .لن اأذكر اأحدً ا منهم باال�سم ،حت�س ًبا لالإجحاف
كالمهم
يف حق من قد ي�سقط ا�سمه �سهو ًا .فكرتُ يف ِ
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كث ًريا ،ووجدّتُ اأنه من حق االأجيال القادمة� ،س َّيما من
اأبناء اجلهاز ،اأن تقف على ما يكن نقله اإليهم من بع�س
احلقائق التاريخيةً ،
حفظا لها من الفناء؛ خا�س ًة واأنني
ال�سرطة بفرت ِة ُّ
عاي�ست فرتتنيُ ،عرفت بني اأروق ِة ُّ
ال�سرطة
ال�سرطة احلديثة .عاي�ستُ جهاز ُّ
القدية ،وفرت ِة ُّ
ال�سرطة
منذ عام 1968م؛ ومررتُ خالل فرت ِة عملي ،التي امتدَّت
مبواقف كثرية ،اأجزم اأنها جديرة
حتى عام 1995م،
ٍ
الدرو�س والعِرب ،ملن اأراد اأن يعترب.
بالتوثيق وا�ستخال�س
ِ
ً
املنا�سب
وجدّتُ من
ِ
وحفظا لتلك الدرو�س من االندثارَ ،
�س ّمها بني دفتي كتاب؛ لتكون متاحة للعامة .ويف تنفيذ
أخ�س بال�سكر اجلزيل العقيد
هذا امل�سروع الكبري ،ا ُّ
متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكرمي البلو�سي ،الذي وقف
معي وقف ًة جادة يف تكليف من يجل�س معي جل�سات طويلة،
لت�سجيل الذكريات ،ثم تفريغ الت�سجيالت ،انتها ًء بت�سليم
الكتابة املبدئية اإلى االأخ االأديب والكاتب حممد بن �سيف
الرحبي ،الذي عمل على و�سعها يف قالب اأدبي ،بعد اأن
اأجرى معي بع�س اللقاءات التكميلية.
�شَّ /
و�شح لنا ،كيف كانت بدايتك يف جهاز
ال�شرطة؟
ج /بدايتي جاءت يف يوم � 15سبتمرب 1968م ،اليوم الذي
يوما تاريخ ًيا مف�سل ًيا يف حياتي العملية؛ واأح�سبه
اأعدَّه ً
�سيبقى اأبد الدهر حمفو ًرا يف ذاكرتي ،لن اأن�ساه اأبدً ا ما
حييت .ففي هذا التاريخ ،ا�سط َّرين ٌ
ظرف قهريّ اأن اأترك
16
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فتى
املجال الذي اأحببته ،ومالأ قلبي وعقلي منذ اأن ُكنت ً
ياف ًعا .يف هذا اليوم ،انتقلت من اجلي�س ،الأجل العمل يف
�«جندرمة
ال�سرطة ،وحتديدً ا اإلى ما كان ُيعرف اآنذاك ب ُ
ُع َمان» ،ومق ّرها وادي العر�س يف والية ال�سيب؛ على اإثر
اإ�سابتي يف اإحدى العمليات الع�سكرية .بداأت م�سريتي يف
ال�سرطة برتبة رقيب ،اأو «�ساوي�س» ،كما كانت تعرف اآنئذٍ ؛
وهي الرتبة ذاتها التي كنت عليها يف اجلي�س ،و ُق ّيدت يف
ال�سرطة بالرقم الع�سكري ( .)82بقيت يف وادي العر�س
ملدة �سهر تقري ًبا ،ومعي جمموعة اأخرى من االأفراد
اجلدد ،تلقينا خاللها حما�سرات من امليجر «الرائد» وليم
اأوكت ( )W. L. Aucuttباللغة االإجنليزية عن واجبات
ال�سرطة ،مثل :كيفية اإلقاء القب�س على املتهمني ،ومبادئ
التفتي�س ،وما ينبغي فعله عند التقرير بحب�س املتهمني،
وكيفية املحافظة على متعلقاتهم ال�سخ�سية؛ ثم مبادئ
تدوين حما�سر التحقيق مع خمتلف اأطراف الدعوى؛
وكيفية ف�س ال�سغب ،ثم توثيق كل ذلك يف دفرت االأحوال
اليومية؛ وما اإلى ذلك من اأبجديات العمل ُّ
ال�س َرطي .كان
يقوم بالرتجمة اإلى اللغة العربية ال�سيد �سيف بن �سلطان
بن حمود البو�سعيدي .كان الهدف من تلك املحا�سرات
اإعدادنا كمدربني .ومن وادي العر�س انتقلنا اإلى مركز
التدريب يف غال ،وا�ستلمنا مهامنا يف تدريب ف�سيل كامل،
كان قد ُنقل لت ِّوه من اجلي�س ا ً
أي�سا.
كان من ُح�سن حظي اأن تزامن نقلي اإلى جهاز ال�سرطة

ونه�سة اإعادة تنظيمه؛ فنالني الكثري من ثمار تلك
ال�سريعة .ففي �سهر مايو من
النه�سة ،ومن ذلك الرتقيات َّ
ال�سنة التالية ،اأي 1969م ،متت ترقيتي اإلى رتبة مالزم،
َّ
ت�سل�سلي احلقيقي
ليتغري رقمي اإلى ( ،)908عل ًما باأن ُ
هو رقم ( ،)8وما الرقم (� )90سوى من باب التمويه؛
حت�س ًبا لوقوف العامة على العدد احلقيقي لل�سباط .كنت
ثالث اأقدم �سابط ُعماين ،بعد املالزم �سامل بن �سعيد
ال�سبحي ،الذي �سغل من�سب نائب �سابط التحقيقات
اجلنائية؛ واملالزم ح�سن اهلل داد البلو�سي ،الذي �سغل
من�سب �سابط مكتب االأحوال (اال�ستقبال)؛ واأنا �سغلت
من�سب امل�سرف على التدريب ،وامل�سرف ا ً
أي�سا على مركز
�سرطة مطرح .وهذه كانت بدايتي ،باخت�سار ،يف اجلهاز
الذي اأحببته  -مثلما اأحببت من قبل اخلدمة يف اجلي�س
– واأح�سب اأنني مل اأدَّخر فيه و�س ًعا يف موا�سلة بناء وتطوير
الوطني؛ اإلى اأن اأنعم
من �سبقني من الزمالء يف هذا العمل
ّ
ال�سلطان َّ
املعظم ،حفظه اهلل،
علي �سيدي وموالي جاللة ُّ
َّ
بتاريخ  8يناير 1995م ،مبن�سب ُم�ست�سار االأمن العام،
ال�سلطاين؛ و�س َّلمتُ راي َة القيادة والتطوير
ُملح ًقا باملكتب ُّ
اإلى اأحد اأبنا ِء اجلهاز املخل�سني ،الذي ظ َّل ملا ُ
ينوف على
ع�سر ِة اأعوام ُمراف ًقا جلاللة موالي املعظم ،وهو معايل
الفريق هالل بن خالد املعويل .وهكذا هي ُ�س َّنة احلياة،
ك ٌّل ُيوؤدِّي دوره يف م�سرح احلياة ثم يرحل ،بعد اأن يكون قد
ترك ب�سمته اخلا�سة.
ِّ
تو�شحوا لنا كيف كان و�شع
�ش /اأرجو اأن
التحقيقات ،وكيف كنتم تتعاملون مع الق�شايا
اجلزائية ،قبل وبعد �شدور اأول قانونٍ لل�شرطة
يف عام 1973م؟
ج/مل يكن جلها ِز ال�سرطة الدَّور الذي ي�سطلع به االآن ،فيما
يتعلق بجزئية �سبط اجلرائم ومالحقة املذنبني .فلقد كان
جلهاز ال�سرطة قبل �سنة 1968م ،دو ٌر حمدو ٌد جدً ا يف هذا
اخل�سو�س .كانت النزاعات ،اأ ًيا كانت طبيعتها (جزائية،
اأو مدنية ،اأو جتارية ،اأو اأحوال �سخ�سية) ،يبداأ التَّ�سدي
لها من احلارة ،حيث يتدخّ ل فيها امل�سلحون عامة ،ومن
كبار ال�سن خا�س ًة ،للت�سوية بني املتخا�سمني؛ فاإن ف�سل
هذا امل�سعى ،يتدخّ ل ال�سيوخ وال ُّر�سداء ،وا�سعني ن�سب

اأعينهم ال�سلح ،يف امل�سائل التي يجوز فيها الت�سالح؛ فاإن
عجزوا ،رفعوا اخل�سومة اإلى الوايل ،الذي ي�ستهل تدخُّ له
ا ً
أي�سا مبحاولة ال�سلح؛ فاإن عجز ،اأحال اخل�سومة اإلى
القا�سي ال�سرعي ،الذي يف الغالب يكون معه يف املجل�س
ذاته .يف �سنة 1968م ،وبعد اأن ك َّل َفتْ احلكومة «امليجر»
الرائد ِول َيم اأوكت ،من اجلي�س ،باإعادة تنظيم اجلهاز،
ظهرت النواة االأولى لتدخل ال�سرطة يف الق�سايا اجلزائية.
فعلى �سوء الت�س ّور العام الإعادة تنظيم اجلهاز؛ مت يف عام
1969م التعاقد مع اأربع ٍة من اخلرباء االأجانب ،اثنان من
اجلن�سية الربيطانية ،هما النقيب جاالند ،والنقيب فلك�س
دي�سلفا (الثاين �سريالنكي االأ�سل)؛ واثنان من اجلن�سية
الهندية ،هما :النقيب دومنيك دي�سوزا ،والنقيب رجنن
برار .وكان مفو�س ال�سرطة وقتئذٍ امليجر وليم اأوكت،
ونائبه هو النقيب جاالند .ح�سب الت�س ّور املو�سوع لتنظيم
اجلهاز ،مت تكليف النقيب دومنيك دي�سوزا باإن�ساء نواة
للتحقيقاتُ ،عرفت اآنئذٍ بدائرة التحقيقات اجلنائية.
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ُيذكر ،فاإن النقيب دي�سوزا تولى وحدة التحقيقات من
�سنة 1969م وحتى �سنة 1976م؛ ثم توالها ثاني ًة لب�سعة
اأ�سهر يف عام 1979م؛ وا�ستلمت اأنا من دي�سوزا للفرتة من
� 30سبتمرب 1979م ،وحتى  19اأغ�سط�س 1980م .وبتاريخ
بتعديل ُم�س َّمى دائرة
1985/7/1م ،اأ�سدرنا قرا ًرا،
ِ
التحقيقات اإلى «االإدارة العامة للتحقيقات اجلنائية» ،ومت
اإن�ساء مبنى خا�س لها بجوار املبنى القدمي للقيادة العامة
لل�سرطة يف القرم؛ ويف عام 1989م ،اأ�سفنا اإلى م�سماها
اجلانب اخلا�س بالتحري ،لي�سبح ُم�سماها االإدارة العامة
للتحريات والتحقيقات اجلنائية.
الت َّدخل الفعلي واحلقيقي لل�سرطة يف الق�سايا اجلزائية
حدث بعد �سدور قانون ال�سرطة يف �سنة 1973م .ففي هذا
القانون ،اأ�سند امل�س ّرع ،يف املادة ( )18منه� ،سالحيات
«االتهام» اإلى جهاز ال�سرطة ،باالإ�سافة اإلى عملها االأ�سا�سي
يف حفظ االأمن والنظام العام ،ملنع ارتكاب اجلرائم،
فعرب امل�سرع عن �سالحيات ال�سرطة
و�سبط ما يقع منهاَّ .
يف القيام باأعمال �سلطة االتهام بالن�س التايل« :متثيل
االتهام يف اجلرائم واملخالفات اأمام حماكم الق�ساء نيابة
عن النيابة العامة» .ب�سدور هذا القانون ،ظهرت النوا ُة
أن�سئت ابتدا ًء،
االأولى لنظام التقا�سي احلديث؛ حيثُ ا ِ
بالنظر يف
ت
اخت�س
ما ُعرف اآنئذٍ مبحكم ِة املرور؛ التي
ِ
َّ
الق�سايا املرورية؛ ثم ات ََّ�سع ُ
اخت�سا�سها ،لي�سمل
نطاق
ِ
النظر يف جميع اجلرائم ،بعد اأن �سدر قانون اجلزاء
تغري ُم�س َّمى املحكمة ،تب ًعا ل�سدور
يف عام 1974م .كما َّ
هذا القانون االأخري اإلى «حمكمة ال�سرطة اجلزائية»؛
ال�سيد تركي بن
وكان رئي�س املحكمة اآنئذٍ �ساحب ُّ
ال�سمو َّ
حممود اآل �سعيد ،قبل اأن يرقى ،يف عام 1981م تقري ًبا
اإلى م�ست�سار الدولة لل�سئون اجلزائية .كان مقر املحكمة
فيما ُعرف اآنئذٍ ُمبج ّم ِع الوزارات يف مطرح الكربى
(منطقة بيت الفلج) ،حيث مكان اإدارات االدِّعاء العام
التخ�س�سية حال ًيا .متيزت هذه املحكمة عن غريها من
ُّ
املحاكم ال�سرعية املنت�سرة يف الواليات ،يف جانبني اثنني:
اأولهما ،عدم اخت�سا�سها بالنظر يف الدعاوى املدنية
وال ال�سرعية؛ وثانيهما ،عدم ا�ستماعها اإلى اأطراف
اأي دعوى ،ما مل يكن هناك ملف ق�سية ،تولت ال�سرطة
18
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اإعداده ،واإجراء التحقيق يف مو�سوعه.
�ش /هل لكم اأن حتدثونا عن بداية ظهور ال ِّدعاء
العام اجلزائي ،وكيف تط َّور حتت مظلة ال�شرطة؟
ج /على اأثر �سدور املر�سوم ال�سلطاين رقم (،)84/25
اخلا�س بتنظيم الق�ساء اجلزائي ،مت ا�ستحداث ق�سم
لالدعاء العام اجلزائي� ،سمن دائرة التحقيقات .حيث
اأورد امل�سرع يف املادة ( )10من املر�سوم الن�س التايل:
ال�سلطانية �سالح َّيات االدعاء
«تتولى �سرطة ُعمان ُّ

اجلزائي اأمام املحاكم اجلزائية وذلك باالإ�سافة اإلى
�سالح َّياتها االأ�سلية يف اإجراءات التحري وجمع االأدلة
والتحقيق» .بنا ًء على هذا الن�س القانوين ،اأن�ساأنا
ق�س ًما با�سم االدِّعاء العام اجلزائي ،واأتبعناه اإلى دائرة
التحقيقات اجلنائية؛ كما نقلنا املقدم عبداهلل بن �سليمان
ال�سماخي (عقيد ُمتقاعد) من وحدة �سرطة اإبراء اإلى
ً
�سابطا م�سئو ًال عن االدعاء
دائرة التحقيقات ،ومت تعيينه
العام؛ كما ع َّينا له خب ًريا قانون ًيا ،ا�ستقدمناه من ال�سرطة
االأردنية ،هو الرائد اأحمد الزُّعبي ،مل�ساعدته يف و�سع
اللبنات االأولى لعمل االدِّعاء اجلزائي.
ُ
ومنذ تاأ�سي�س االدِّعاء العام اجلزائي ،بداأنا ن�سدر
التوجيهات املنظمة ل�سري عمل هذا الق�سم اجلديد؛ ومن

ذلك ،تلك التوجيهات التي �س َّمناها يف مذكرتنا
االإدارية املوؤ َّرخة  16دي�سمرب 1985م ،بعنوان
(تعليمات ب�ساأن اإجراءات التحقيق واالدعاء يف
وجهناها اإلى ُم�ساعد
ق�سايا اجلنح واجلنايات)َّ ،
املفت�س العام ل�سئون التحقيقات اجلنائية ،ا�ستملت
الفقرة (ثان ًيا) منها على توجيهات خا�سة «لالدعاء
العام اجلزائي» ،منها� :سرورة مراجعة التحقيقات
يف ق�سايا اجلنح واجلنايات ،واأن ال حتال اإلى
املحكمة ،اإال بعد التاأ ّكد من خ�سوعها لقواعد
التجرمي ،وعدم زوال الو�سف اجلرمي لها ،اأو وجود
مانع من موانع العقاب ،ثم الوقوف على كفاية
اأدلتها .كما ورد يف التوجيهات ذاتها التاأكيد على اأن
ال تقل رتبة من يقوم باإعداد الئحة االتهام عن رتبة
�سابط؛ واأن يتولى االدّعاء العام اجلزائي تقييم
اأحكام الرباءة ،لتقرير جدوى ا�ستئنافها من عدمه؛
ويف حال ق ّرر اال�ستئناف ،فعليه اأن ُيو ِدع طلبه لدى
املحكمة اجلزائية يف العا�سمة م�سقط خالل ثالثني
يوما من تاريخ �سدور احلكم .وقد ورد يف املذكرة ذاتها
ً
التوجيه بالعمل بالتعليمات اعتبا ًرا من اأول يناير 1986م.
َّاجتهت عناية القيادة العامة ،عقب ذلك ،اإلى تاأهيل حملة
�سهادات القانون ،الأجل العمل يف االدعاء اجلزائي؛ فتم
ابتعاث املالزم اأول على بن نا�سر البوعلي ( ُم َّد ِع عام
الح ًقا) اإلى املركز القومي للدرا�سات الق�سائية يف القاهرة
ملدة �سنة كاملة ،حل�سور برنامج خا�س بتكوين اأع�ساء
االدعاء العام والنيابات العامة؛ وبعد عودته ،اأوفدنا
املالزم اأول حفيظ بن عامر ال�سنفري (عميد حال ًيا) اإلى
املركز ذاته يف القاهرة؛ ثم اأوفدنا يف عام 1993م� ،ستة
�سباط ،دُفع ًة واحدة اإلى املعهد الق�سائي الأردين؛ وهكذا
توالت برامج التاأهيل ،داخل وخارج ال�سلطنة.
ويف عام 1986م ،رفعنا امل�ستوى االإداري ملكتب االدعاء
العام اجلزائي اإلى م�ستوى اإدارة ،وذلك متهيدً ا لفتح
اأق�سام لها يف وحدات ال�سرطة يف كل من�( :سحار ،و�سور،
و�ساللة ونزوى) ،فتم ذلك فعال بني العامني – 1986
حماكم
1987م؛ متا�س ًيا مع اإن�سا ِء املحكمة اجلزائية
َ
ال�سلطاين
جزائية ابتدائية فيها؛ وفق ُمقت�سيات املر�سوم ُّ

بتنظيم الق�ساء اجلزائي.
اخلا�س
ِ
ويف عام  1990تقريب ًا اأ�سدرنا توجيهات قيادية اإلى
التحقيقات حتظر اأن يتولى التحقيق يف ق�سية بدرجة
جناية ،اإال من بلغ رتبة رائد على االأقل.
بف�سل االدِّعاء
وبتاريخ  23يوليو 1990م ،اأ�سدرنا قرا ًرا
ِ
العام اجلزائي من االإدارة العامة للتحريات والتحقيقات
اجلنائية ،لتتبع مكتب املفت�س العام ُمبا�سرة؛ ثم رفعنا
ُم�ستواها االإداري بتاريخ  19فرباير 1992م ،اإلى اإدارة
عامة؛ لتقف على قدم امل�ساواة بجانب االإدارات العامة
االأخرى ،ومنها االإدارة العامة للتحريات والتحقيقات
اجلنائية .ك ُّل هذه القرارات لعبت دو ًرا حمور ًيا يف تقوية
�سوكة االدعاء العام اجلزائي ،قبل انف�ساله عن �سرطة
ال�سلطانية بفرت ٍة طويلة.
ُع َمان ُّ
�ش /دعنا الآن نعود اإلى الوقت الذي ُعينتَ فيه
ً
مفت�شا عا ًما .يرجى اأن تو�شحوا لنا الإح�شا�ش
الذي انتابكم عندما طلبكم امل�شاعد الأول ملفو�ش
ال�شرطة ،براين كوبرَ ،و َز َّف اإليكم التعليمات
التي تلقاها بت�شليمكم من�شبه؛ ثم ك�شف لكم،
يف الوقت ذاتِه ،عن ت�شلُّمكم املرتقب ملن�شب
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ُمف ِّو�ش ال�شرطة؛ وكيف كان اإح�شا�شكم عندما
اأ َّكد لكم املف ِّو�ش دي�شلفا� ،شحة ما نُقل اإليكم ،واأن
التعليمات العليا بالفعل اقت�شت ت�شليمكم راية
أ�شهر .وهل ظهرت اأمامكم
القيادة بعد ب�شعةِ ا ٍ
موؤ�شرات معينة ،جعلتكم تتوقعون و�شولكم اإلى
من�شب املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك؛ وما
ال�شدد؟
الذي تود قوله للجيل احلايل يف هذا َّ
�سي عن الو�سف � ..سعرتُ للوهل ِة
ج :ا
ٌ
إح�سا�س هو َع ٌّ
قلق يف اآنٍ م ًعا  ..تنازعتني
حلم ٍ
جميل و ُم ٍ
االأولى اأنني يف ٍ
ٌ
والتوج�س  ..دار يف
االن�سراح
من
ة
أحا�سي�س ُم�سطرب
ا
ُّ
ٌ
ُ
بانورامي �سريع ..
راأ�سي
�سريط الذكريات يف َم�سهدٍ
ٍّ
تبدَّى اأمامي ذلك ال�ساب الب�سيط والطموح القادم اإلى
م�سقط من قري ِته م�سكن بوالية عربي ليلتحق باجلي�س،
ثم كيف َّ
العمليات
حتطمت اأحالمه اإثر اإ�سابته يف اإحدى
ِ
إح�سا�سه اأن قيادته �ستنقله للعمل يف املخازن،
الع�سكرية ،ال ِ
كما هو حال زمالئه الذين �سبقوه يف االإ�سابة؛ اأو �سينتهي
به املطاف اإلى العودة اإلى بلدته؛ َّثم كيف ابت�سم له القدر،
كر�سي
ليت�س َّنم
وفتح له َمدخ ًال جديدً ا يف جهاز ال�سرطةَ ،
ّ
عاما فقط .عندما عكفت
القيادة ،يف بحر اأربعة ع�سر ً
على كتابة مذكراتي ،اأدركتُ كم هي ت�ساوؤم َّية تلك املقولة
التي يتَّج ُه م�سمونها اإلى اأن امل�سائب ال تاأتي ُفرادى؛ ويف
جتذب االإنفراج
احلقيقة ،فاإنها – يف كث ٍري من االأحيان -
ُ
وال�س َعد  ..كيف ال ،وهذا هو نامو�س احلياة ،الذي وعدنا به
َّ
�سر ُي�سرا.
ِّ
�سر ُي�سرا ،اإن مع ال ُع ِ
رب العباد بقو ِله :اإنَّ مع ال ُع ِ
َ
ُ
َّ
ر�سي القيادة؛
يف احلقيقة ،مل اأتوقع البتَّة اأن اأ�سل اإلى ك ّ
ال�س َّيما اأن يف تلك احلقبة ،كانت القيادة يف اأيدٍ اأجنبية،
ال�سامية،
اأوروبية على وجه التَّحديد ،ومل اأتو َّقع اأن االإرادة َّ
ال�سرعة اإلى
ال�سلطان ،حفظه اهلل� ،ستتَّجه بتلك ُّ
ملوالنا ُّ
ال�سف االأول يف قيادة ال�سرطة؛ وال اأن االختيار
تعم ِني َّ
هلل ع َّز وجل؛ ثم ثق ٌة من لدُن
علي اأنا .هو ف�س ٌل من ا ِ
�سيقع َّ
َّ
ال�سلطان املعظم ،اأعزَّه اهلل ون�سره ،و�ساأبقى اأبدً ا
موالنا ُّ
ما َحييتُ اأعت ُّز بها .اأمام هذه النظرة االإيجابية واملتفائلة
لهذا التكليف؛ اأخذ يرتامى اإلى م�سامعي ندا ٌء ،من مكانٍ
�سيُ ،ي�س ّككني يف ُقدراتي ،ويجعلني اأت�ساءل ع َّما
َخ ٍّ
في َق ّ
اإذا كان يف و�سعي حمل تلك االأمانة الثقيلة دومنا تق�سري
20
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ع���ام���ل���وا ال���ن���ا����ش ب��ل��ط��ف ،دون
ت��ف��ري��ط يف ت��ن��ف��ي��ذ ال���ق���ان���ون،
ودون مت���ي���ي���ز ب����ني ال���ن���ا����ش.
ف��ه��م ���ش��وا���ش��ي��ة اأم����ام ال��ق��ان��ون.
جاللة ال�سلطان يف ن�سائحه للمفت�س العام االأ�سبق
�سعيد بن را�سد الكلباين 1982م

 ..ويف اللحظ ِة ذاتها� ،سدَ َح �سوتٌ من االأعماق ،اأخربين
باأن ا َ
لدي من َجهدٍ  ،واأترك النتيجة لرب العباد،
أبذل ما َّ
الذي �سيتك َّف ُل حت ًما باإجناح قرار تعمني من�سب رفيع
كهذا .ومن هذا املنطلق ،اأوؤ ِّكد الأبنائي منت�سبي �سرطة
ال�سلطانيةِّ ،
ولكل من يقف على مقايل هذا ،اأنه لي�س
ُع َمان ُّ
ري خال�س؛ واأن العمل
خ
وال
حم�س
ر
�س
أيام
ال
ا
ت�ساريف
يف
ِ
ٌ
ٌّ
ثم العمل ،ثم العمل اجلاد ،هو وحده الكفيل ،بعد عونٍ من
وج ّل ،باإي�سالك اإلى حيثُ ت�ساء؛ واأنه علينا اأن
املولى ع َّز َ
أ�سحاب الهِ َمم.
ال
م
م
ق
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ا
ِ
نتذ َّكر دائ ًما ِ َ
�ش /بالنظر اإلى اأن الرقم ( )82هو رقمك
الع�شكري الأول يف جهاز ال�شرطة؛ واأن الرقم
عينه توافق مع ال�شنة التي ع َّينك فيها جاللة
ال�شلطان يف من�شب املفت�ش العام لل�شرطة
ُّ
واجلمارك .هل ميكننا بهذا القول اأن الرقم 82
هو رقم �شعدك؟
ج /ال اأ�ستطيع حقيقة اأن اأقول اأنه رقم �سعدي من
عدمه ،الأنني بب�ساطة ال اأقيم وز ًنا لهذه املعتقدات ،مع
ُجل احرتامي وتقديري لها؛ واأرى اأن االأمر كله من باب
ال�سدف ِة املح�سة .اأعلم اأن هناك من يوؤمن مبا ُي�سمى بعلم
ُّ
اجلفر ،حيث يتبعون طريقة وح�سابات حمددة للوقوف
على حظ االإن�سان ،من حروف اال�سم االأول لل�سخ�س
وا�سم االأم؛ ويكون لكل حرف وزن عددي حمدد؛ فيجمعون
تلك االأرقام ،ويقولون اأن ما يتح�سل من اجلمع ذو تاأثري
على حظ االن�سان وم�ستقبله.
�ش /ما هو اإح�شا�شكم واأنتم تتابعون تطور �شرطة
ال�شلطانية؟
ُع َمان ُّ
ج /ال اأجد فعال الكلمات املنا�سبة لو�سف اإح�سا�سي؛

واأقل ما يكن قوله هو اأنني اأ�سعر بالفخر واالعتزاز واأنا
اأرى اجلهاز الذي التحقت به وهو يف بدايات تكوينه تكوي ًنا
عاما؛ قد و�سل اإلى
حدي ًثا؛ ثم ت�س َّرفت بقيادته لثالثة ع�سر ً
هذا احلجم املهيب من العدة والعتاد والرجال واالإمكانيات؛
�سباط واأفراد،
ول اأ�سك يف اأن تنمية الكادر الب�سري ،من
ٍ
ال�سريعة عينها؛ مادامت القيادة يف
ي�سري على الوترية َّ
اأيدي �سباط ي�سهد لهم القا�سي قبل الداين بكفاءتهم
واإخال�سهم.
�ش /ما هي اأهم القرارات التي �شتتخذونها ،لو
كر�شي املفت�ش
ُقدِّ ر لكم اجللو�ش ُمدَّ دًا على
ّ
العام لل�شرطة واجلمارك ؟ اأو ما هي الن�شائح
التي �شت�شدونها مل�شتقبل ال�شرطة لو طلب منكم
الن�شيحة ؟
ج /لقد توليت اأمر القيادة يف زمانٍ يختلف كل ًيا عن زمان
اليوم .فال الظروف االجتماعية وال ال�سيا�سية وال االقت�سادية
بقيت كما كانت؛ مما ترتب عليه اأن تغريت عقلية اجلماهري،
وتغريت بالتبعية طرق تعاطيها مع القوانني واالأنظمة
تغري ،ودوام احلال من املحال.
واللوائح ال�سارية .ك ّل �سيءٍ َّ
اأما نحن ،فلقد «�سقينا ب�سابنا» ،كما يقول املثل ال ُعماين،
ورحلنا عن ال�ساحة؛ واأتى غرينا ليوا�سل امل�سري ،وهكذا هي
�س َّنة احلياة .ولو كانت من كلمة اأو ن�سيحة مل�ستقبل ال�سرطة
ف�ستكون باأهمية الرتكيز على علوم ال�سرطة يف التاأهيل
والتكوين الالزمني لرجل ال�سرطة؛ وال ينبغي اأن تكون للعلوم
االأخرى االأف�سلية .فدرا�سة القانون ،على �سبيل املثال ،واإن
كانت مهمة لرجل ال�سرطة؛ ومع ذلك ،فال ينبغي اأن تكون
على ح�ساب التخ�س�س االأ�سلي ،وهو ال�سرطة .و�سيبقى
يف مقدور اجلهاز تعيني خمرجات اجلامعات مبا يف ذلك
القانون ،ثم تاأهليهم ع�سكر ًيا.

���ش /مب��اذا تن�شحون اجليل احل��ايل من ُمنت�شبي
ال�شلطانية؟
�شرطة ُع َمان ُّ
ج /و�س َّيتي للجيل احلايل ،واالأجيال القادمة من اأبناء
والتم�سك باالأخالق
اجلهاز ،اأن يحر�سوا على التعاون
ُّ
الفا�سلة ،وا�ستنها�س الهمم ،واملحافظة على ما حتقَّق
من اإجنازات ،وموا�سلة البناء والتطوير والتقدم ُ
طى
بخ ً
دوما ترفرف عالي ًة خفَّاقة،
مدرو�سة وثابتة ،لتظل راية ُعمان ً
يف طليعة ركب االأمم املتقدمة ،حتت القيادة احلكيمة ملوالنا
جاللة ال�سلطان املعظم ،القائد االأعلى ،حفظه اهلل ورعاه،
فالوطن اأمانة يف اأعناقنا جمي ًعا ،جي ّال بعد جيل .وكما قال
حر  ..ي ٌد �سلفت ودينٌ
دم كل ٍ
اأحمد �سوقي :ولالأوطان يف ِ
ُم�ستحق .اأن�سح رجل ال�سرطة ،خا�سة الذي هو يف امليدان،
اأن يتَّ�سع �سدره لكل ما قد يتلفظ به العامة يف مواجهته؛ واأال
�سخ�سي؛ واأال يعتمد يف تنفيذ ر�سالته
ب�سكل
ياأخذ الكالم ٍ
ّ
 يف حفظ االأمن والنظام العام  -على جمرد �سالحياتهالقانونية الوا�سعة يف القمع واحلجز والتحقيق والتغرمي؛
اإذ اأن اللطف والكلمة الطيبة والن�سيحة ،يف كث ٍري من
االأحيان ،قد حتقق ما ال يحققه حترير خمالفة مرورية،
اأو مبا�سرة اأي اإجراء قانوين م�سروع .فالكلمة الطيبة ،لها
�سحري يف اإي�سال الر�سالة اإلى اجلمهور؛ وغري
مفعول
ّ
معزل
ذلك ،كاالإ�سرار على مبا�سرة املقت�سى القانوين ،يف ٍ
عن االعتبارات االإن�سانية ،قد يوجد ُ�س ً
خطا ،وبالتايل ،عدم
االإيان وال االقتناع باأهمية االلتزام بالنظام ،وهنا اأركز
على اأهمية االإ�سراف واملتابعة من قبل ال�سباط والقادة.
وقد يكون من املنا�سب ،يف هذا ال�سدد ،اأن اأعر�س عليهم
جز ًءا من التوجيهات التي تلقيتها من جاللته عندما ت�سرفت
مبقابلته يف ق�سر ال�سيب العامر ،فور تكليفي بعمل املفت�س
العام لل�سرطة واجلمارك .اأ�سدى اإ َّ
يل جاللته الكثري من
التوجيهات ،اأذكر منها :معاملة النا�ش باللطف ،دون
تفريط يف تنفيذ القانون ،ودون متييز بني النا�ش،
فهم �شوا�شية اأمام القانون .فع ًال هي كلمات نفي�سة،
ينبغي اأن تكتب مباء الذهب ،واأن تو�سع ن�سب عني من بيده
م�سائر الب�سر ،اأي ًا كان مو�سعه
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تطرقنا يف مقال �سابق اإلى تعريف القانون الدويل االإن�ساين والفرق بينه وبني
القانون الدويل حلقوق االإن�سان؛ وا�ستعر�سنا يف املقال اآليات احرتام القانون
الدويل االإن�ساين يف زمن النزاعات امل�سلحة؛ و�سن�سعى يف املقال املاثل اإلى
درا�سة القانون الدويل من وجهة اأخرى وهي مو�سوع احلماية التي تتمتع بها
االأعيان املدنية يف ظل اأحكام هذا القانون .اإن الدين والثقافة اللذين يفرت�س
اأن يوحدا بني الب�سر ،وي�ساهما يف تعزيز و�سائل الدفاع عن ال�سلم هما اأي�سا
لالأ�سف غال ًبا ما يفرقان بينهم من خالل ما قد ين�ساأ بينهم ب�سببهما من حرب،
ويف هذه الظروف لي�س من الغريب اأن تف�سي احلرب اإلى تدمري .ورغم اأن
بع�س هذا الدمار قد يحدث ً
عر�سا ،اإال اأنه يف االأغلب االأعم ،فاإن اأعمال الدمار
تكون متعمدة ،فتدمري امل�ساكن واالآثار واأماكن العبادة اأو االأعمال الفنية مث ًال،
يق�سد منه الق�ساء على هوية اخل�سم ،وتاريخه ،وثقافته ،واإيانه ،بغية حمو
كل اأثر لوجوده ،وحتى لكينونته .ومبعنى اآخر ،فاإن التدمري املتعمد لالأعيان
املدنية هو مظهر من مظاهر االنزالق اإلى هاوية احلرب ال�ساملة ،وهو يف بع�س
االأحيان يثل الوجه االآخر لالإبادة اجلماعية ،التي تع ّد اإحدى جرائم احلرب.
وبالعودة اإلى التاريخ ،جند اأن هناك تداب َري ا ُّتخِ ذت منذ احلِ قب الغابرة من
قبل جمتمعات و�سعوب ل�سمان عدم االعتداء على االأعيان املدنية؛ ومن اأمثلة
ذلك ،تو�سيات اخلليفة اأبى بكر ال�سديق الذي خاطب جنوده عند فتح �سوريا
والعراق قائ ًال« :كلما تقدمتم �ستجدون اأنا�سا تفرغوا للعبادة يف اأديرتهم،
اتركوهم و�ساأنهم ،ال تقتلوهم ،وال تدمروا اأديرتهم».
اإن قواعد حماية االأعيان املدنية تن ُبع يف االأ�سا�س من املبداأ القائل ب�سرورة
التمييز بني «االأهداف الع�سكرية» و»االأعيان املدنية» ،وهذا املبداأ ي�سمل
جميع قوانني احلرب واأعرافها ،ال �سيما تلك القواعد املتعلقة ب�سري العمليات
العدائية .وقد تطورت القواعد التي تنظم �سري العمليات احلربية وحماية
االأ�سخا�س واالأعيان املدنية من اآثار هذه العمليات باعتماد الربوتوكولني

االإ�سافيني لعام 1977م،امللحقني باتفاقيات جنيف االأربع
لعام 1949م ،االأول متعلق بحماية �سحايا املنازعات امل�سلحة
الدولية ،والثاين متعلق بحماية �سحايا املنازعات امل�سلحة
غري الدولية .وبا�ستقراء مبداأ التمييز بني االأهداف الع�سكرية
واالأعيان املدنية ،امل�سار اإليه ،جند اأن االأهداف الع�سكرية هي
وحدها التي يكن اأن تكون هد ًفا للعمل احلربي ،والهجوم
من الطرف االآخر؛ومع ذلك ،فاإن الربوتوكول االإ�سايف االأول،
ي�سري اإلى اأنه حتى مع مهاجمة هذه االأهداف فاإنه يتعني القيام
باتخاذ جمموعة من االحتياطات الالزمة بوا�سطة كل طرف
عند االإعداد والقيام بالهجوم عليها اإذا كان من �ساأن ذلك
االإ�سرار باالأعيان املدنية .وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو:
ماذا يق�سد حتديدً ابكل من الهدف الع�سكري ،والعني املدنية؟
طبقا للمادة ( )2/52من الربوتوكول االإ�سايف االأول امل�سار
اإليه ،فاإن الهدف الع�سكري هو كل تلك االأعيان التي بطبيعتها،
وبالن�سبة ملوقعها ،وغر�سها ،اأو ا�ستخدامها ت�سهم م�ساهمة
فعالة يف العمل الع�سكري ،والتي يحقق تدمريها  -كل ًيا اأو
جزئ ًيا  -اأو اال�ستيالء عليها اأو حتييدها ميزة ع�سكرية اأكيدة؛
من ثم ،فاإنه يكن القول باأن العني املدنية هي العني التي ال
ت�سهم م�ساهمة فعالة يف العمل الع�سكري ،وال يحقق تدمريها
كل ًيا اأو جزئ ًيا اأو اال�ستيالء عليها اأي ميزة ع�سكرية اأكيدة.اأمثلة
ذلك املدار�س ،واجلامعات ،وامل�ساكن ،وامل�ست�سفيات ،وو�سائل
النقل واملوا�سالت ،واملزارع ،واملتاجر ،وم�سادر املياه ،وغري
مما هو َ
�س لالأغرا�س املدنية.
ذلك َّ
خم َّ�س ٌ
مما تقدم اأن االأعيان املدنية تتمتع بحماية القانون
و َي ِبني َّ
الدويل االإن�ساين يف اأثناء احلرب ،وتتجلى هذه احلماية يف
القاعدة االأ�سا�سية املتمثلة يف مبداأ احل�سانة العامة لالأعيان
املدنية ،من خالل ن�س املادتني ( 48و )52من الربوتوكول
االإ�سايف االأول ،امل�سار اإليه،على واجب اأطراف النزاع التمييز
بني االأعيان املدنية واالأهداف الع�سكرية ،وواجبهم هو توجيه
العمليات احلربية �سد االأهداف الع�سكرية من دون غريها؛
واأال تكون االأعيان املدنية حمال للهجوم اأو لهجمات الردع حتى
ني َّما تكر�س عادة الأغرا�س
ولو ثار ال�سك حول ما اإذا كانت ع ٌ

مدنية  -مثل مكان العبادة اأو منزل اأو اأي م�سكن اآخر اأو مدر�سة
 اأنها ت�ستخدم يف تقدمي م�ساهمة فعالة للعمل الع�سكري ،فاإنهيف�سر هذا ال�سك على اأنها ال ت�ستخدم الأغرا�س
يفرت�س اأن َّ
ع�سكرية .كما تتجلى هذه احلماية ا ً
أي�سا من كون الهجوم على
االأعيان املدنية يعد من جرائم احلرب ،حيث تن�س املادة
الثامنة (/2اأ) من نظام روما االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية
الدولية على اأنه :يندرج �سمن جرائم احلرب تلك االنتهاكات
اجل�سيمة التفاقيات جنيف االأربع لعام 1949م ،مبعنى اأن
ارتكاب اأي فعل من االأفعال �سد االأ�سخا�س اأو املمتلكات -
مو�سوع حماية مبوجب القانون (اتفاقية جنيف ذات ال�سلة)
 ي�س ِّك ُل جرية حرب ،ومن بني هذه االأفعال املج َّر َمة اإحلاقتدمري وا�سع النطاق باملمتلكات ،واال�ستيالء عليها دون اأن
تكون هناك �سرورة ع�سكرية ت ِّربر ذلك ،باملخالفة للقانون
وبطريقة عابثة.
كما تندرج �سمن تلك اجلرائم بح�سب املادة الثامنة/2/ب
من النظام ذاته ،هذه االنتهاكات اخلطرية للقوانني واالأعراف
ال�سارية على املنازعات امل�سلحة الدولي��ة ،اإذا كانت ت�سكل اأي
فعل من االأفعال االآتية:
 .1تعمد توجيه هجمات �سد مواقع مدنية ال ت�سكل اأهدافاً
ع�سكرية.
 .2مهاجمة اأو ق�سف املدن اأو القرى اأو امل�ساكن اأو املباين
العزالء التي ال تكون هدف ًا ع�سكر ًيا باأي و�سيلة كانت.
 .3تدمري ممتلكات العدو اأو اال�ستيالء عليها ما مل يكن هذا
التدمري اأو اال�ستيالء مما حتتمه �سرورات احلرب.
تلك هي االأحكام العامة التي توفر احلماية لالأعيان املدنية
اأيا كانت عند حدوث النزاعات امل�سلحة ،اإال اأن هناك اأي�سا
أحكاما خا�سة ،توفر احلماية لبع�س تلك االأعيان بعينها؛ نظ ًرا
ا ً
الأهميتها اخلا�سة واملميزة للمجتمعات وال�سعوب ،ومن تلك
االأعيان املمتلكات الثقافية والتي اخرتتها كنموذج للحديث
عنها ب�سيءٍ من التف�سيل ،حيث تعد م�ساألة حماية املمتلكات
الثقافية من املو�سوعات ذات االأهمية الكبرية يف ع�سرنا
احلا�سر ،فال يخفى على اأحد ما تعانيه بع�س الدول العربية
الع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد (�،)7صـفـر 1439هـ  -ن ــوفـمـ ـبــر 2017م
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