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حنان صليل صحيفة تصدر عن إدارة العالقات والتعاون الدولي بوزارة العدل 
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السجناء  وقضايا  أحوال  متابعة  لجنة 
الليبيين في الخارج تعقد اجتماعها األول

وزير  قرار  بموجب  تشكيلها  إعادة  بعد 
العدل رقم )247( لسنة 2014 م عقدت 
لجنة متابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين 
هذا  وترأست  األول،  اجتماعها  الخارج  في 
بانون  عريبي  سحر  األستاذة  االجتماع 
وحقوق  القانون  لدولة  المساعد  الوكيل 
وبعض  اللجنة  أعضاء  بحضور  اإلنسان 
تدارست  بالخارج  الليبيين  السجناء  أهالي 
اللجنة خالل اجتماعها عديد الملفات التي 
األردنية  بالسجون  الليبيين  السجناء  تخص 
والروسية  والعراقية  والمصرية  والتونسية 
مستفيضة  دراسة  والسعودية  والتركية 
وقررت  السجناء،  ذوي  لبعض  واستمعت 
اللجنة اتخاذ عديد القرارات التي ستساهم 
في تقديم يد العون لهم  وتخفيف معاناتهم 
المختصة  السلطات  مع  التنسيق  منها  التي 
العقوبات  تخفيف  لمحاولة  الدول  بهذه 
قرارات  واستصدار  بحقهم   الصادرة 
باقي  لقضاء  نقلهم  وامكانية  عنهم  بالعفو 
العقوبة المحكومين بها لقضائها بمؤسسات 
اللجنة  وستقوم  بليبيا،  والتأهيل  اإلصالح 
تونس  إلى  وفود  بإيفاد  األيام  هذه  خالل 
بهذه  الليبيين  السجناء  لمتابعة  واألردن 
الدول، كما قامت اللجنة بإعداد كتاب موجه 
من السيد صالح المرغني وزير العدل إلى 

التونسية  بالجمهورية  العدل  وزير  نظيره 
بتونس  ليبيين  امكانية ضم سجناء  يتضمن 
ستصدر  التي  الشرطي  اإلفراج  قائمة  إلى 
عن وزارة العدل التونسية خالل شهر مارس 
مدير  مع  التواصل  اللجنة  وقررت  الحالي، 
الخارجية  بوزارة  القنصلية  الشؤون  إدارة 
لجنة  رئيس  نائب  بصفته  الدولي  والتعاون 
اآللية  لمناقشة  بالخارج  الليبيين  السجناء 
السفارات  مع  تواصل  قنوات  لفتح  األفضل 
ليبيا  لدى  المعتمدة  الدبلوماسية  والبعثات 

ليبيين،  سجناء  دولها  بسجون  يوجد  التي 
القرارات  من  جملة  اللجنة  اتخذت  كما 
بتفعيل  والتي ستساهم من خاللها  اإلدارية 
أعضائها  بعض  تكليف  ومنها  اللجنة  عمل 
بمقر  لهم  مكتب  وفتح  الشرقية  بالمنطقة 

وزارة العدل ببنغازي ليكون فرع اللجنة.
 وفي إطار متابعة أحوال السجناء الليبيين 
المساعد  الوكيل  قامت  العراقية  بالسجون 
لجنة  رئيس  اإلنسان  القانون وحقوق  لدولة 
في  الليبيين  السجناء  قضايا  أحوال  متابعة 
الخارج بزيارة العراق خالل األيام الماضية 
في  الليبيين  السجناء  ملف  مناقشة  بهدف 
بالعراق  المسؤولين  للقاء  العراقية  السجون 
لمحاولة تخفيف العقوبات الصادرة بحقهم 
ومناقشة  عنهم  بالعفو  قرارات  واستصدار 
مذكرة التفاهم المقترحة بين البلدين بشأن 
النهائي  شكلها  في  ووضعها  السجناء  نقل 

تمهيداً للتوقيع عليها في أقرب اآلجال.
وزارة  وكيل  بالسيد  األول  لقاؤها  وكان 
العدل العراقية ناقشت معه أوضاع السجناء 

الليبيين ومحاولة تخفيف العقوبات الصادرة 
بحقهم، وفيما يخص السجين الليبي طلبت 
النظر  وإعادة  بحقه  اإلعدام  عقوبة  إيقاف 
الجهات  من  قرار  صدر  وقد  قضيته  في 
وإعادة  التنفيذ  بإيقاف  المختصة  العراقية 
النظر في قضيته، كما طلبت رئيسة اللجنة 
تسهيل زيارة السجناء من قبل ذويهم وبعثة 
القنصلية الليبية ببغداد وإمكانية نقل جميع 
السجناء الليبيين بسجن واحد، وتناول اللقاء 
تطوير التعاون الثنائي في المجال القضائي 
والقانوني بين وزارة العدل الليبية والعراقية 
واالستفادة من الخبرات العراقية في جميع  
خبرات  استجالب  وامكانية  المجاالت 
للعمل  الشرعي  الطب  مجال  في  عراقية 
وقد  والبحوث،  القضائية  الخبرة  بمركز 
رحب وكيل وزارة العدل العراقية بالتعاون مع 
ليبيا في هذه المجاالت.. كما تابعت السيدة 
هذه  خالل  لقاءاتها  سلسلة  بانون  سحر 
والمدير  الوزارة  وكيل  ضمت  التي  الزيارة 
حقوق  بوزارة  اإلنسانية  للشؤون  العام 

العراقية ومدير مصلحة  اإلنسان بالحكومة 
السجون العراقية وكذلك كان لها لقاء بوزير 
الخارجية العراقية ووكيل الوزارة ومستشار 
ليبيا  بين  التعاون  أوجه  الستعراض  الوزير 
والعراق في جميع  المجاالت و بناء عالقات 
متميزة  مع ليبيا الجديدة ليبيا الثورة مؤكدا 
مساندة  على  العراقية  الحكومة  حرص 
التعاون  بملف  للدفع  وحكومة  شعباً  العراق 
التي  الصعاب  جميع  وتذليل  البلدين  بين 
تحول دون ذلك.. وعلى هامش الزيارة كان 
للوفد تواصل مع السجناء الليبيين بالسجون 
الليبيين  الدولة  اهتمام  لهم  مبدياً  العراقية 
وتخفيف  لهم  العون  يد  وتقديم  بملفهم 
معاناتهم.. كما قامت رئيس اللجنة األستاذة 
لدولة  المساعد  الوكيل  بانون  عريبي  سحر 
القانون وحقوق اإلنسان بمنتصف شهر يناير 
بزيارة تونس واستقبلت من طرف  الماضي 
ملف  معه  وناقشت  التونسي  العدل  وزير 
الثنائي  والتعاون  بتونس  الليبيين  السجناء 
بين البلدين وتم االتفاق على تطوير التعاون 
القضائي والقانوني من خالل قيام الجانب 
الليبي بإعداد مشروع اتفاقية قضائية تشمل 
التونسي  للجانب  وإحالتها  المجاالت  جميع 
الحق،  وقت  في  أبرمها  ثم  ومن  لدراستها 
المسؤولين  مع  اللقاءات  عديد  أجرت  كما 
وكللت  التونسية  السجون  بالوزارة ومصلحة 
بتونس  الليبي  السجين  أسر  بفكه  الزيارة 

وإرجاعه إلى بلده وأهله وذويه.
الليبيين  السجناء  لجنة  تؤكد  وختاماً 
بالخارج بأنها تسعي مع جميع الدول وعبر 
الرسمية  والزيارات  الدبلوماسية  القنوات 
السجناء  بحق  الصادرة  العقوبات  لتخفيف 
الليبيين بالخارج واستصدار قرارات بالعفو 
يتطلب  العمل  وهذا  ليبيا  إلى  ونقلهم  عنهم 
األطراف  جميع   فيه  تشارك  كبيراً  جهداً 
المدني  المجتمع  ومنظمات  الحكومية 

وبمشاركة المنظمات الحقوقية الدولية.

تسلمت مؤسسة اإلصالح والتأهيل » الهضبة 
» التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل 
للعدالة  المطلوبين  أبرز   « القذافي  الساعدي   «
والمتهم بالتورط في قمع ثورة السابع عشر من 

واالستقرار  األمن  زعزعة  على  والعمل  فبراير 
في البالد ومنها األحداث األخيرة التي شهدها 
الجنوب، وقد  اخضع فور تسلمه للكشف الشامل 
من قبل اللجنة الطبية المختصة لينضم إلى باقي 

الموقفين داخل هذه المؤسسة بأمر النائب العام 
الالزمة  والتدابير  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  وتم   .
التحقيق  مباشرة  من  العامة  النيابة  تمكن  التي 

معه . 

 » الساعدي القذافي « داخل مؤسسة االصالح والتأهيل الهضبة

لجنة متابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج تعقد اجتماعها األول

أحد أبرز المطلوبين للعدالة

االجتماع  العدل  وزارة  بديوان  م  مارس 2014   10 الموافق  االثنين  يوم  عقد 
السيد  االجتماع  وحضر  السياسيين  السجناء  لتعويض  القانوني  للفريق  الرابع 
رئيس الفريق القانوني المكلف المستشار فتحي بن خيال ومقرر الفريق القانوني 
عبدالحميد النعاس ومندوبو وزارة الداخلية والدفاع ولجنة المصالحة باإلضافة إلى 

رئيس القسم المالي بوزارة العدل.
حيث تم خالل هذا االجتماع عرض وإقرار مجموعة الملفات المتعلقة بالسجناء 
السياسيين الجاهزة للعرض وعددها )254( ملفا تم مناقشتها إلقرارها واستكمال 
بقية اإلجراءات الخاصة بصرفها وفق القانون )50( لسنة 2012 الصادر بتعويض 

السجناء السياسيين.

تم بديوان وزارة العدل توقيع مذكرة الفريق القانوني لتعويض السجناء السياسيين يعقد اجتماعه الرابع
والجمهورية  ليبيا  دولة  بين  تفاهم 
امحمد شعيب  السيد  بحضور  اللبنانية 
وكيل وزارة العدل والسيد  محمد سكينة 

سفير الجمهورية اللبنانية لدى ليبيا.
التعاون  قيمة  لتعزيز  التوقيع  وتم 
الوثيق في مجال التحقيق وإقامة العدل 
القانون  إنفاذ  فعالية  دعم  أجل  من 
على  الفعالة  القضائية  والمالحقة 
للسيادة  المتبادل  االحترام  من  أسس 

واختصاصات البلدين.

التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين ليبيا والجمهورية اللبنانية 
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التعاون الدويل

األمم  مكتب  من  مواجهة  دعوة  على  بناًء 
شاركْت  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة 
حول  اإلقليمية  المشاورة  في  العدل  وزارة 
ُسبل  من  االستفادة  في  بهم  الُمتجر  األشخاص 
األردنية  بالعاصمة  المنعقد  الفعالة  االنتصاف 

عمان بتاريخ 2014/1/9 بوفد ضم  السيدين:
* محمد مفتاح حمودة - عضو المكتب  القانوني. 

* سالم مصباح الطيب - رئيس قسم التعاون الدولي  
بإدارة العالقات .

وبمشاركة وفود من :
المتحدة،  العربية  اإلمارات  البحرين، 
الهاشمية،  األردنية  المملكة  اليمن،  العراق،السعودية، 
قطر، و وفد من مجلس  التعاون  الخليجي، والمنظمة 

الدولية  للهجرة مكتب عمان.
»جوى  السيدة  من  بكلمة  المشاورات  استهلْت 
المعنية  الخاصة  المقّررة   اميكيكى«  نغوزيايزيلو 
واألطفال،  النساء  السيما  بالبشر  االتجار  بمسألة 
تناولْت فيها  الجهود الدولية السابقة في مجال مكافحة 
االتجار بالبشر وتطرقْت للقاءات واالجتماعات السابقة 
ذات   الدولية  االتفاقيات  كافة  إلى  منوهة  بالخصوص 
والتعاون  بها  األعضاء  الدول  التزام  ومدى  العالقة 

الدولي للحد من  هذه الظاهرة.
األمين   جمالية  أحمد  السيد  سرد  كلمته  وخالل 
األردنية  الحكومة  جهود  األردنية  العدل  لوزارة   العام  
ذلك  في  مستنداً  بالبشر  االتجار  مكافحة  مجال  فى 
إلى التشريع األردني واإلستراتيجية الوطنية لمكافحة  
االتجار بالبشر التى تتضمن طرق معالجة األشخاص 

المُتجر بهم وإعادة إدماجهم وتأهيلهم.
الشؤون   مستشارة  ندى  السيدة  أكدْت  جهتها  من 
السامية  للمفوضية  اإلقليمي  بالمكتب  الجنسية 
على   مداخلتها  في  بيروت  بمكتب  اإلنسان  لحقوق 
أهمية توفير التعويضات لألشخاص الُمتجر بهم كافة 
وتطرقْت  إلى  اللقاءات  السابقة بهذا الشأن وما نتج 

عنها من سياسات  تبنها  المكتب اإلقليمي.
كما تناولْت أسباب الهجرة غير الشرعية والظروف 
االقتصادية السيئة التى ُتجبر عديد األشخاص للهجرة 
وفي معرض حديثها أشارْت السيدة »جاين هوكربي« 
أستاذة مساعدة في القانون ومديرة  المركز االستشاري 
الحقوق  كلية  »ديوك«  جامعة  اإلنسان  لحقوق  الدولي 
القانوني  اإلطار  إلى  األمريكية  المتحدة  بالواليات 
الدولي بشأن الحق في ُسبل انتصاف فعالة  لألشخاص 

الُمتجر بهم. 
البرفسور  الدولي  الخبير  بعد  فيما  الكلمة  تناول 
محمد مطر الباحث القانون الدولي والمدير  التنفيذي 
المتقدمة  الدولية   الدراسات  كلية  الحماية  لمشروع  
تضمنْت  التقني  والمدير  هوبكينز«  »جونز  جامعة  في 
متميزاً  يعتبر  الذي  العراقي  بالقانون  اإلشادة  الكلمة 
مادة  يتضمن  باعتباره  األخرى  الدول  قوانين  بين  من 
األشخاص   تجريم  وهي  كافة،  بالقوانين  موجودة  غير 
»االنترنت«  الدولية  الشبكة  على  مواقع  ينشئون  الذين 

لها  عالقة باالتجار بالبشر.
وأشار فى كلمته إلى القوانين العربية والدولية ذات 
العالقة ومنها االتفاقية العربية للجريمة المنظمة عبر 
الذي  اإلنسان  حقوق  حول  العربي  اإلعالن  الحدود، 
صدر في سنة 2004 ودخل حيز النفاذ في 2008، 
بالبشر، وما  المتحدة الخاص باالتجار  برتوكول األمم 
الصادرة  العربية   القوانين  وبين  بينها  العالقة  هي 
التشريعات  تضمنتها  عما  ملخصاً  وقدم  بالخصوص، 
العربية بشكل تفصيلي حول العقوبات  الواردة بالقوانين 
العربية لمكافحة االتجار بالبشر وقدم موقفاً عن الدول 
العربية التى لها قوانين خاصة باالتجار بالبشر والدول 

التى لها مشاريع قيد الدراسة.
وأشار  إلى  المشروع  الليبي الخاص باالتجار بالبشر 
مبدياً إعجابه به واعتبره متميزاً وممتازاً لما تضمنته 
واألعراف  االتفاقيات  كافة  عليه  نصْت  نصوص  من 

الدولية التى لها عالقة بمكافحة االتجار بالبشر.
مطر  محمد  األستاذ  أشاد  كلمته  ختام  وفي 
وما  بالبشر  االتجار  لمكافحة  العربية  باإلستراتيجية 
تضمنتها منوهاً إلى دور المؤسسات الدينية في  التنبيه 
إلى خطر االتجار  بالبشر، وقد حرم ديننا الحنيف مثل 

هذا األعمال.
اميكيكى«  نغوزيايزيلو  »جوى  السيدة  وقدمْت 
السيما  بالبشر  االتجار  بمسألة  الخاصة  المقررة 
النساء واألطفال لمحة عن  األطر والمبادرات القانونية 
اإلقليمية بأن الحق في سبيل انتصاف فّعال لألشخاص 

الُمتجر بهم.
وفيما يتعلق  بالجبر والتعويض لألشخاص الُمتجر 
بهم استعرض السيد فايز محمد حسين مدير المركز  
تضمنه  ما  االسكندرية  بجامعة   القانوني  االستشاري 
القوانين  إلى  ذلك  فى  مستنداً  المصري  القانون 

يتعلق  فيما  المصرية  والتجربة  الدولية  واالتفاقيات 
بالجبر والتعويض.

وفي الموضوع نفسه تناول  السيد  الدويقات رئيس 
للشرطة  التابعة  بالبشر  باالتجار  المعنية  الوحدة 
األردنية  والتجربة  واإلجراءات  الخطوات  األردنية 

والتعويض لالشخاص الُمتجر بهم.
اللجنة   عضو  العوضي  أحمد  السيد  تناول  كما 
اليمن  في  بالبشر  االتجار  لمكافحة   الوطنية  التقنية 
لتوعية   االستشاري  المركز  لينا شبيب مديرة  والسيدة 
اإلجرامية   الشروط  األردنية  بالمملكة  الجمهور 
الفعالة  االنتصاف  سبيل  في  الحق  ألعمال  المسبقة 

لألشخاص  الُمتجر بهم.
وفي مجال رد الحقوق )إعادة  التأهيل( تولْت  السيدة 
»مهر وسيروس فيسوفاال« األمين  العام لجمعية حماية  
هندية  امرأة  وهي  حكومية  غير  منظمة  المهاجرين 
قبل   من  تكريمها  وتم  المنظمة  هذه  أنشأْت  متطوعة 
المهاجرين  قضايا  عن  لدفاعها  البحرينية  الحكومة 
في   وإدماجهم  تأهيلهم  إلعادة  لهم  المساعدة  وتقديم 
دراسة  كلمتها  تناولت خالل  وقد  المجتمع من جديد، 
حالة تم التغرير بها وجلبها إلى البحرين لتعمل خادمة 
منزل للمتاجرة من قبل رب العمل واستطاعْت الهروب 
إلى السفارة الهندية، ومن هنا تولْت المنظمة المشار 
كافة   لها  قدمْت  أن  بعد  واستطاعت  قضيتها  إليها 
وإصدار  النفساني  العالج  منها  والتى  المساعدات 
الهند  إلى  الرجاعها  الهندية  السفارة  من  سفر  وثيقة 
رجعت  وبهذا  بسنها  يليق  مناسب  عمل  لها  ووفرت 
للمئات  مثال  القصة  وهذه  ابنها  تربية  وتولت  لبالدها 
هذه  وتولت  بهم  االتجار  تم  لالشخاص  القصص  من 

المنظمة رد الحقوق لهم وإعادة تأهيلهم.
وفي ختام المشاورات قدمت السيدة »جاين هوكربي«  

عرضاً ملخصاً لنتائج هذه المشاورات المتمثلة في :
* أهمية دفع تعويضات لألشخاص الُمتجر بهم .

والحقوق   الضمانات  كافة  اعطاء  الضروري  من   *
لألشخاص الُمتجر بهم.

* تضمين القوانين من يتحمل بتكاليف التعويضات 
لألشخاص الُمتجر بهم .

واالتفاقيات  بالقوانين  المحلية  القوانين  مواءمة   *
الدولية ذات  العالقة باالتجار بالبشر.

لالشخاص  والضمانات  الرعاية  توفير  أهمية   *
الُمتجر بهم.

الجديدة   الصور   لمكافحة   الدولي  التعاون   *
لالتجار بالبشر.

االدماج  وإعادة  والتأهيل  التدريب  تقديم   *
لالشخاص الُمتجر بهم .

* من المهم التمييز بين التعويضات المدنية لضحايا 
االتجار بالبشر.

الدولية  للمنظمات  الضحايا  صوت  إيصال   *
والمنظمات غير الحكومية ذات الشأن.

هذا  في  االهلية  المنظمات  مع   التعاون  أهمية   *
الشأن.

* التعاون الدولي لمكافحة كافة أنواع الزواج  المبكر 
والتسول من ضمن التعاون  لمكافحة  االتجار بالبشر .
* بناء  القدرات لرجال القضاء والمحامين وموظفي  
األصول   تحديد  على  الكافي  بالتدريب  القانون  انفاذ 
المرتبطة بجريمة االتجار بالبشر وتعقب هذه األصول 

وتجميدها ومصادرتها.
العمل   قوانين  انتهاك  لعدم  ضمانات  وضع   *

المحلية.
باالشكاليات  التعويضات  ربط  إلى  الحاجة   *

الجديدة لجريمة االتجار بالبشر.
هذه   أعمال  في  المشارك  الوفد  تقرير  وتضمن   *
الورشة مالحظات وتوصيات بعد مشاركته في المشاورة  

االقليمية حول  االشخاص الُمتجر بهم تتلخص في :
واحالته  االتجار  مكافحة  قانون  تبني مشروع  أوالً: 
إلى السلطة  التشريعية إلصداره فى اقرب وقت ممكن 
حتى تصبح بلدنا ليبيا من الدول التى  تعني بمكافحة 
الظاهرة ومن ثم نكون قد أوفينا بالتزاماتنا القانونية 
صادقت  التى  الدول  من  ليبيا  أن  السيما  والسياسية 
على برتوكول مكافحة االتجار بالبشر الملحق باتفاقية 
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر  الوطنية )اتفاقية 

باليرمو( بتاريخ 2004/6/28 م.
ثانيًا: تشكيل لجنة وطنية تعنى  بمكافحة الهجرة 

غير الشرعية واالتجار أسوة بباقي دول العالم.
مجال  فى  التعاون  وثيقة  على  الموافقة  ثالثًا: 
بعد  المشاورات  خالل  عرضْت  التى  بالبشر  االتجار 

استيفاء المالحظات  التى قدمْت من  المشاركين .
التى سبق  العمل  اعتماد مقترح فرق  أهمية  رابعًا: 
بينها  من  التى  العدل  وزير  السيد  على  اقترحت  وأن 
فريق ُيعنى باالتجار بالبشر ليتولى متابعة هذا الملف 

داخلياً ودولياً. 

وزارة العدل تشارك في المشاورات اإلقليمية المنعقدة في المملكة األردنية بشأن :

حق  األشخاص الُمتجر بهم في االستفادة من ُسبل 
االنتصاف الفعالة
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* ينص البند الثامن من المادة )14( مرافعات على 
أنه :

معلوم  موطن  لهم  الذين  باألشخاص  يتعلق  )فيما 
بالخارج ُتسلم صورة اإلعالن للنيابة العامة لتوصيلها 
بالطرق الدبلوماسية، ويجوز اإلعالن عن طريق البريد 
المسجل أو المبرق المباشر إذا كان بلد موطن المعلن 

إليه يأخذ بهذا النظام(..
الذي  الشخص  إعللان  مع  البند،  هذا  نص  يتعامل 
الشخص  الخارج، سواء كان هذا  له موطن معلوم في 
الشخص  هذا  أن  هنا  والفرض  اعتبارياً،  أو  طبيعياً 
فيها.. مثاً: شركة  له موطن  وليس  ليبيا  يقيم في  ال 
أجنبية مركزها الرئيس في الخارج وال يوجد لها فرع 
أو وكيل في ليبيا، أما إذا كان لها فرع أو وكيل في ليبيا 
فإنه سيسوغ إعانها وفق البند السابع من المادة )14( 
مرافعات وهو : )فيما يتعلق بالشركات األجنبية التي 

لها فرع أو وكيل في ليبيا تسلم لهذا الفرع أو الوكيل(.

معلوم  موطن  له  الللذي  الشخص  إعللان  فإن  وعليه 
في الخارج يتم بقيام المحضر القائم باإلعان بتسليم 
صورة اإلعان للنيابة العامة، دون تحديد نيابة بعينها، 
لتقوم بدورها بتوصيل ورقة اإلعان للمطلوب إعانه 
سواء  الدبلوماسية-  للبعثة  الدبلوماسية–  بالطرق 
أكانت سفارة أو قنصلية  القائمة بشؤون دولة المطلوب 
أن  يشترط  وال  إليه،  للمعلن  بتسليمها  لتقوم  إعانه، 
تحرر ورقة اإلعان بلغة البلد التي يقيم فيها الشخص 
المراد إعانه.. وياحظ أنه يمكن إعان من له موطن 
معلوم في الخارج لشخصه أثناء وجوده في ليبيا أخذاً 
وهي  شخصياً،  إليه  للمعلن  اإلعللان  تسليم  بقاعدة 

قاعدة عامة.
 شروط إنفاذ اإلعالن بهذه الطريقة

1 - أن يكون للشخص المراد إعانه موطن معلوم 
في الخارج.

إعللانلله  موطن  الللمللراد  للشخص  يكون  أن ال   - 2

أصلي أو مختار في ليبيا، وتعّذر تسليم صورة اإلعان 
لشخصه لعدم وجوده في ليبيا.

العامة  للنيابة  اإلعللان  صللورة  تسليم  يتم  أن   -  3
دونما تحديد نيابة بعينها ويتم توصيل اإلعان بالطرق 
الدبلوماسية ويعتبر هذا اإلعان قد أنتج أثره بمجرد 
تسليم صورته للنيابة العامة حسبما جرت عليه أحكام 

القضاء.
نتائج اإلعالن بهذه الطريقة

يعتبر  العامة  للنيابة  اإلعللان  تسليم  وقت  إن   -  1
كانت  أياً  إليه  المعلن  المواعيد في حق  بداية لسريان 

هذه المواعيد مع مراعاة مواعيد المسافة.
2 - إن أي مخالفة لقواعد تسليم بعثة الدولة التي 
تؤدي  ال  له-  –لإلعان  إعانه  المطلوب  إليها  ينتمي 
له  والية  المحضر ال  أن  ذلك  ومرد  اإلعللان،  لبطان 
خارج الباد، وأن اإلجراءات التي يتم بها تسليم صورة 
مساءلة  وال  عليها  للطعن  سبيل  ال  بالخارج  اإلعللان 

القائمين عليها فا يصح تحميل طالب اإلعان مغبة 
عدم قيام سفارة أو قنصلية دولة المعلن إليه.

مالحظة مهمة
على  البند  عجز  في  نص  قد  المشرع  أن  ياحظ 
موطن  لديهم  الذين  األشللخللاص  إعللان  يتم  أن  جللواز 
المبرق  أو  المسجل  البريد  طريق  عن  بالخارج  معلوم 
كان  )إذا  وهللو:  مهماً  شرطاً  اشترط  لكنه  المباشر.. 

موطن المعلن إليه يأخذ بهذا النظام(..
تقر  إليه  المعلن  دولللة  كانت  إذا   : ه��ن��ا  ال��م��ق��ص��ود 
بمشروعية أسلوب اإلعان بالبريد المسجل أو المبرق 
المباشر، ومن المؤكد عملياً أنه يصعب كثيراً التأكد من 
معرفة ما إذا كانت أية دولة من دول العالم تأخذ بهذا 

األسلوب أم ال.
تمتنع عن  أن  العامة ال يجب  النيابة  بالمحصلة : 
استام اإلعان وتسليمه للسفارة أو القنصلية بالطرق 

الدبلوماسية.

ما هو النظام الجنائي لألحداث في القانون الليبي..؟
* رغم أن قانون العقوبات الليبي الصادر في 28 نوفمبر 1953م يعتبر 
على صعيد  فقط  ليس   - الجنائية  التشريعات  أفضل  من   - وقت صللدوره 
القوانين العربية، بل وعلى الصعيد الدولي، ويرجع السبب في ذلك أنه قام 
في  والفكرية  الفقهية  والنظريات  المبادئ  وأحدث  أهم  من  مجموعة  على 
نطاق القانون الجنائي المعاصر. بل إن بعض التشريعات العربية واألجنبية لم 
تتبَن هذه المبادئ إال منذ زمن قريب نسبياً، وبعضها اآلخر مازال متخلفاً في 
هذا المجال.. ومع ذلك فإن هذا القانون وبعد مضي ثاثة وستين عاماً على 

صدوره أصبح في حاجة ُملحة لبعض التعديل في بعض جوانبه وقواعده.
ولعل من أهم وأبرز هذه الجوانب التي تحتاج إلى إعادة النظر ما يتعلق 

بمعاملة األحداث الجانحين.
فهل يترك هذا الموضوع للمعالجة عبر إصدار تشريعات خاصة كملحقة 
بالقانون الجنائي، أما أننا بحاجة لدمج تلك النصوص في قانون العقوبات 

العام واإلجراءات العام..
إذا سنحت الفرصة للسلطة التشريعية وسمحت الظروف لها إلعادة النظر 
التي نص عليها  النصوص  نأمل أن تدمج  العقوبات واإلجللراءات  في قانون 
في قانون المتشردين والمشتبه في أمرهم، وقانون األحداث المتشردين في 
الرابع عشر  الفصلين  ورد في  ما  ليتناغم ذلك مع   العام،  العقوبات  قانون 

والخامس عشر من قانون اإلجراءات الجنائية.

* الللحللقلليللقللة أنللله ومللنللذ الللبللدء قللامللْت 
جملة  باتخاذ  مشكورة  العليا  المفوضية 
لوائح تصلح ألن  إجللراءات وإصللدار جملة 
تكون قاعدة بيانات ثابتة وضوابط قانونية 
سلوك  قانونية  أطللر  في  تضبط  وسلوكية 
لحظة  منذ  العام  الوطني  المؤتمر  أعضاء 

كونهم مجرد »مرشحين«..
يجنب  أن  يمكن  كلللان  اإلجلللللراء  وهلللذا 
االخللتللاف  مغبة  الللعللام  الوطني  المؤتمر 
حتى  أعضائه-  بين  خللافللاً  أصبح  الللذي 
وال  لوائح  توجد  أنه ال  اعتقد  المواطن  أن 
شروط وال حتى ضوابط تتحكم في ممارسة 

عمل أعضاء المؤتمر الوطني العام.
 ونحن هنا إذ نذكر باعتبار أن الذكرى 
تنفع المؤمنين بالائحة التنفيذية رقم )4( 
المفوضية  أصدرتها  التي  2012م  لسنة 
تكون  ألن  تصلح  والتي  لانتخابات،  العليا 
المرشحين  سلوك  وثوابت  بيانات  قاعدة 
وأدائهم  فوزهم  إلللى  ترشحهم  لحظة  من 
وقعوا  األعضاء  أن  أعتقد  وأنللا  لمهامهم، 

عليها جميعاً..
فلماذا ال يتم الرجوع  إليها..؟

الئحة  ننشر-   – وغللداً  اليوم  وللفائدة 
كيف  ونللرى  ألهميتها  للمرشحين  السلوك 
يللتللوقللع حصوله  مللا  كللل  مللع  تعاملت  أنللهللا 

وحددت كيفية التعامل به ومعه.
إليكم مع التحية الائحة التنفيذية التي 
تبين قواعد وسلوك المرشحين والناخبين 

أثناء الترشح :
المفوضية الوطنية العليا لانتخابات

األفلللراد  للمرشحين  الللسلللللوك  قللواعللد 
والكيانات السياسية

والكيانات  المرشحين  على  للمصادقة 
وااللللتللزام  الللمللوافللقللة  يشترط  السياسية 
بللمللدونللة قللواعللد الللسلللللوك، وتللكللون ملزمة 
الكيانات  ورؤسللللاء  األفللللراد  للمرشحين 

السياسية وأعضائهم ومرشحيهم ووكائهم 
الوطني  المؤتمر  انتخاب  فللي  ومؤيديهم 

العام.
والللكلليللانللات  األفللللراد  المرشحين  علللللى 

السياسية :
القوانين  كافة  واحللتللرام  االلللتللزام   -  1

السارية.
واللوائح  القوانين  بكل  االلللتللزام   -  2

واإلجراءات المنظمة للعملية االنتخابية.
3 - قبول واحترام حرية إبداء الرأي من 
الناخبين والمرشحين والكيانات السياسية 

واإلعام والمراقبين والوكاء.
وإرشللادات موظفي  4 - احترام قواعد 
المفوضية، والتعامل مع الموظفين وحماية 

المراكز بكل احترام.
5 - قبول القرارات النهائية الصادرة من 

المفوضية والجهات القضائية.
6 - االلتزام بقواعد وضوابط وشروط 

ما  وفللق  للمرشحين  االنتخابية  الللدعللايللة 
نصت عليه الئحة الدعاية االنتخابية.

والتنافس  الللتللداول  مبدأ  احترام    -  7
في  المرشحين  بين  السلطة  على  السلمي 

أقوالهم وعباراتهم وأفعالهم.
في  والتصريح  الشفافية  اعتماد   -  8

شؤون المصروفات المالية.
9 -  االلتزام بقانون الحفاظ على البيئة 
بإزالتها  وااللتزام  المستخدمة،  المواد  في 

بعد االنتهاء من الدعاية االنتخابية.
السياسية  الكيانات  مع  التعاون   -  10
األخرى والمرشحين بتجنب تحديد مواعيد 
نفس  في  األخللرى  واألنشطة  االجتماعات 
الوقت والمكان واالمتناع عن عرقلة أنشطة 

اآلخرين.
ع��ل��ى ال��م��رش��ح��ي��ن األف��������راد  وال��ك��ي��ان��ات 

السياسية أن يمتنعوا عن :
تحريضاً  تشكل  عبارات  استعمال   -  1

على الجرائم أو إخاالً باألمن العام أو تثير 
العصبية  عن  تعبر  أو  التمييز  أو  الكراهية 
أو القبلية أو تسيء لآلداب العامة أو تمس 

أعراض أي من المرشحين أو الناخبين.
اللللملللصلللروفلللات  سلللقلللف  تللللجللللاوز   -  2
المخصصة للنفقة على الحملة االنتخابية.

عرقلة  شأنه  من  عمل  بأي  القيام   -  3
الحملة االنتخابية لمرشح أو كيان سياسي 

آخر.
الحملة  قبيل  مللن  بنشاط  القيام   -  4
االنتخابية يوم االقتراع أو بعد انتهاء المدة 

الزمنية المخصصة للدعاية االنتخابية.
للدعاية  العبادة  أماكن  استعمال   -  5
العامة  الللمللقللار  استعمال  أو  مللرشللح  ألي 
للدعاية  والتعليمية  التربوية  والمؤسسات 

االنتخابية.
6 -  تلقي أية إعانات مادية من أية جهة 

أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

آخر  سياسي  كيان  أي  اسم  تقليد   -  7
أو شعاره.

أي  تللخللويللف  أو  إكللللراه  أو  تللهللديللد   -  8
ناخبيهم  أو  كيان سياسي  رئيس  أو  مرشح 

أو مؤيديهم.
أو  النفوذ  أو  السلطة  اسللتللخللدام   -  9
بشكل  التأثير  أو  العامة  الموارد  استخدام 
والناخبين  المرشحين  على  قانوني  غير 
القيام  محاولة  أو  االنتخابات  وموظفي 

بذلك.
10 - استخدام مكبرات الصوت خارج 

القاعات وعلى وسائل النقل.
وإقامة  الرئيسة  الللشللوارع  غلق   -  11
الللمللهللرجللانللات والللخللطللب ألجلللل الللدعللايللة 

االنتخابية.
مواد  توزيع  في  األطفال  تشغيل   -  12

الدعاية االنتخابية.
الرسمي  الدولة  شعار  استعمال   -  13

والنشيد الرسمي في الدعاية االنتخابية.
والللمللواد  للملصقات  الللتللعللرض   -  14
الدعائية ألي كيان سياسي أو مرشح آخر.

أش��ه��د أن����������ا.................. رئ��ي��س الكيان 
ضمن  م��رش��ح  ال��ف��رد/  المرشح   / السياسي 
قواعد  على  اطلعُت  قد  بأني  القائمة....... 
السلوك وألتزم بما جاء فيها، وأتحمل كافة 
ال��م��س��ؤول��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ف���ي ح����ال اإلخ����الل 

بأحد البنود المذكورة أعاله.
على كل مرشح كتابة النص التالي بخط 

اليد وأمام موظف المفوضية:
أُق����ر ب��أن��ي اط��ل��ع��ُت ع��ل��ى ق��واع��د ال��س��ل��وك 
وأت��ع��ه��د ب��م��ا ج���اء فيها وس��أع��م��ل ع��ل��ى ع��دم 
خ�����رق ه�����ذه ال����ق����واع����د م����ن ق���ب���ل األط�������راف 
ال�����داع�����م�����ة ل���ت���رش���ي���ح���ي وه�����������ذا، ت���وق���ي���ع���ي 

..)........(
 التاريخ ................. 

الموافق ................

هل هناك قانون أو الئحة تنظم عمل المؤتمر الوطني العام، وسلوك أعضائه..؟ 
أم أن األمر ترك الجتهاد أعضاء المؤتمر.. فتباينْت اآلراء ودب الخالف..؟

كيف يتم إعالن الخصم  مع العلم بأن له موطناً معلوماً في الخارج..؟



الدينية04

ه بعث األنبياء والمرسلين لتذكير اإلنسانية بنعمة التكريم الذي فضلهم به على سائر المخلوقات.. وذلك لتصحيح المفاهيم وإرساء لمعالم  إن اللَّ
الحق والفضيلة لما ران على قلوب البشر من سيء األخالق وظهور الشقاق.. وتفشي ظاهرة الصراع والتعصب وحب الذات .. ذلك لما للذكرى من دور 

في إحياء غريزة الخير بالنفوس وعودتها إلى جادة الحق والصواب.. )فذكر بالقرآن من يخاف وعيد( .. )وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين(..

أخرج اإلمام أحمد عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- قال : حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض 
األكبر، فيومئذ تعرضون ال تخفى منكم خافية، وهذه وصية عمر بن الخطاب 
–رضي الله عنه- لنا، حاسبوا أنفسكم وزنوا أعمالكم، فإن حساب النفس وزنة 
العمل بالميزان الشرعي فيه نقاء للنفس والعمل من األدران والمهالك، ويلبس 
في  ونقاء  الوجه،  في  بهاًء  القيامة،  يوم  كريمة  وزينة  عظيمة،  حلية  المؤمن 
السريرة، سلوك فاضل، أخالق كريمة، قصر في التمادي على حقوق اآلخرين، 
كل ذلك ألن اإلنسان يعلم أنه عبد مربوب، ال نجاة له إال إذا حاسب نفسه فيما 
قصر فيه، قال تعالى :)أفحسبتم إنما خلقتكم عبثاً وأنكم إلينا ال ترجعون(.. 
اس يغفلون عن محاسبة أنفسهم،هو انشغالهم  ولعل من األسباب التي جعلت النَّ
اس مع الدنيا صنفان : صنف  بمحاسبة اآلخرين تبعاً لحساب الدنيا، ألن النَّ
يعرف أنها قنطرة إلى اآلخرة، وأنه البد من امتحان ليعرف ماذا قدم وليصحح 
الطريق إن أخطأ، وهذا من عرف حقيقة الدنيا، فاقتات منها إلى بر النجاة، 
قال ابن مسعود –رضي الله عنه- : من أراد اآلخرة أخر بالدنيا، ومن أراد الدنيا 

أخر باآلخرة، فأخروا بالفاني للباقي..
 وقال ثابت البناني –رحمه الله- : بنى أبو الدرداء مسكناً، فمر عليه أبو 
ذر –رضي الله عنهم جميعاً- فقال : ما هذا ..؟ أتعمر داراً أذن الله بخرابها..؟ 
ألن تكون رايتك تتمرغ في عذرة، أحُب إليَّ من أن تكون رايتك فيما رأيتك فيه..
وأخرج اإلمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ األلباني عن مصعب بن 
فإنها  الدنيا  وسلم-:«احذروا  عليه  الله  –صلى  قوله  عنه-  الله  –رضي  سعد 
وسلم-  عليه  الله  قوله –صلى  تحت  القارئ خطاً  أخي  ولتضع  حلوة«  خضرة 

»احذروا« وهذا لشدة األمر وهوله ولزوم االلتزام به، فإن النجاة في الحذر.
مالك  أبي  عن  الله-  رحمه  األلباني-  وصححه  أحمد  اإلمام  مسند  وفي 
األشعري –رضي الله عنهم- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال : »حلو الدنيا 

ُمرة اآلخرة، وُمرة الدنيا حلوة اآلخرة«.
فاالنشغال بالدنيا وحساباتها فتن، وهي ما حذرنا منه ربنا جل وعال، ألنها 
تغوي البشر في التكالب عن زخرفها، أخرج ابن ماجه وحسنه األلباني –رحمهم 
الله- عن أبي الدرداء –رضي الله عنه- قال : قال رسول الله –صلى الله عليه 

وسلم- :« آ الفقر تخافون..؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا حباً، حتى 
ال يزيغ قلب أحدكم إن أزاغته إال هي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء 
ليلها ونهارها سواء« هذا هو طريق الفالح والنجاة طريق السير إلى الله رب 
العالمين، وأما تلك الدروب واألهواء الزائفة فنهايتها القلق والخوف في الدنيا، 

والعذاب وبئس القرار في اآلخرة.
والبيهقي  الطبراني  أخرج   
الله  –رحمهم  األلباني  وصححه 
إلى  مسعود  ابن  عن  جميعاً- 
الله  –رضي  األشعري  موسى 
عنهم- أن النبي –صلى الله عليه 
الدينار  هذا  :«إن  قال  وسلم- 
وهما  قبلكم  من  أهلكا  والدرهم 

أيها  بنفسك  فانجوا  مهلكاكم«.. 
خضر  حلوة  الدنيا  أن  واعلم  المؤمن 
وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف 

نفسك خيراً  من  الله  فأري  تعملون 
عداد  في  كنَت  وإال  فائزاً،  تكن 
الحاكم  مستدرك  ففي  الخاسرين، 

عن  الله-  األلباني-رحمهم  وحسنه 
الله  رضي   - األشعري  موسى  أبي 

الله عليه وسلم-  النبي –صلى  أن  عنه- 
ار ليبكون حتى لو أجريت  قال :«إن أهل النَّ

ليبكون  وإنهم  جرت  دموعهم  في  السفن 
الدم«..

ومن  ار  النَّ من  تنجينا  أن  الله  أسألك   
غضب الواحد القهار، إنه ولي ذلك القادر 
عليه وصلى الله وسلم على رسوله محمد 

صلى الله عليه وسلم.

جوامع الكلم

املناقب النبوية

أخرج ابن حبان بإسناد صحيح 
عنه-  الله  -رضي  هريرة  أبي  عن 
عليه  اللّه  –صلى  اللّه  رسول  قال 
عباد  اللّه  عباد  من  )إن  وسلم-: 
األنبياء  يغبطهم  بأنبياء  ليسوا 
لعلنا  هم  من   : قيل  والشهداء، 
بنور  تحابوا  قوم  قال:  نحبهم..؟ 
 ، أنساب  وال  أرحام  غير  من  اللّه 
نور،  من  منابر  على  نور،  وجوههم 
وال  اس،  النَّ خاف  إذا  يخافون  ال 
قرأ:  ثم  اس،  النَّ حزن  إذا  يحزنون 
عليهم  خوف  ال  الّله  أَولياَء  إنَّ  )أالَ 

وال ُهم َيحزنوَن( يونس 62.

نبيك  على  وسلم  صل  اللهم   *
الله  –صلى  محمد  ورسولك  وعبدك 
األنور،  الوجه  صاحب  وسلم-  عليه 
عن  اللهم  وارض  األزهر،  والجبين 
وعمر،  بكر،  أبي   : األربعة  خلفائه 
صحابة  سائر  وعن  وعلي،  وعثمان، 
وسلم-  عليه  الله  –صلى  محمد  نبيك 
إلى  بإحسان  تبعهم  التابعين ومن  وعن 
وجودك  بعفوك  معهم  وعنا  الدين،  يوم 

وكرمك يا أرحم الراحمين.
وفي  حسنة  الدنيا  في  آتنا  ربنا   *

ار. اآلخرة حسنة وقنا عذاب النَّ
المسلمين  أحوال  أصلح  اللهم   *
طاعتك  على  وأعنهم  مكان،  كل  في 
نبيك  ُسنة  وامتثال  بكتابك،  والعمل 

محمد –صلى الله عليه وسلم-..
من  المهمومين  هم  فرج  اللهم   *
المكروبين،  كرب  ونفس  المسلمين، 
واشف  المدينين،  عن  الدين  واقض 
برحمتك  المسلمين  ومرضى  مرضانا 
تحرمنا  ال  اللهم  الراحمين..  أرحم  يا 
ذا  يا  عندنا  ما  بشر  عندك  ما  خير 

الجالل واإلكرام.. آمين

عنه-  الله  –رضي  إمامة  أبي  عن   
عليه  الله  –صلى  النبي  رآني   : قال 
وسلم- وأنا أحرك شفتي، فقال: ما تقول 
قال  الله،  أذكر   : قلُت  إمامة..؟،  أبا  يا 
ذكرك  من  أكثر  هو  ما  على  أدلَك  أفال   :
الحمد   : تقول  والنهار..؟  الليل  الله 
ملء  لله  والحمد  خلق،  ما  عدد  لله 
كل  عدد  لله  والحمد  كتابه،  أحصى  ما 
شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح 
تعلمهن وعلمهن   : قال  الله مثلهن، ثم 
عقبك من بعدك« رواه الطبراني وحسنه 

األلباني.

 حلو الدنيا

الفهم واإلحاطة

إعداد : املبروك زقمن

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث 
رحمة للعالمين .. وبعد :

فإن اإلنسان الناجح هو ذلك اإلنسان الذي وهبه الله 
من  إال  بها  يشعر  ال  النعمة  وهذه  التوفيق،  نعمة  وجل  عز 
كان مؤمناً بربه جل وعال وصدق برسوله –صلى الله عليه 
حسن،  فعل  كل  إلى  ودليله  قائده  اإلسالم  وجعل  وسلم-، 
جازراً نفسه عن كل فعل قبيح،  مراعياً هذا الشعور الذي 
لديه  الشين،  والزين من  الطيب،  الخبيث من  بين  به  يميز 
كليها  وصغيرها،  كبيرها  األحداث  به  يزن  ما  الحكمة  من 
قبل  السوء  به  يتقي  ما  التأمل  حسن  من  وله  وجزئيها، 
وقوعه، بفضل الله عز وجل، أو أن يتجاوزه بأخف األضرار 

بعد وقوعه.
 ولو تأملنا السر وراء هذه النظرة الثاقبة التي أنتجت 
أو  المسبق  الفهم  نعمة  أنها  لوجدنا  التصرف،  في  حسناً 
المجرد،  الوعي  نتيجة  وهذه  لألحداث،  المسبقة  القراءة 
وهو أن يقف اإلنسان بعقله وفكره عن األحداث، ثم ينظر 
إليها نظرة موضوعية تأملية تثمر توقع النواتج قبل وقوعها، 
وهذا دليل على سالمة اإلدراك ودقته، واالبتعاد عن الوقائع 
يقرأ  اإلنسان  يجعل  مما  والحقيقة،  المنطق  المخالفة عن 
الفهم  النقاط على الحروف، وألن  ما بين السطور، ويضع 
كل  فليس  واإلبصار،  السمع  مجرد  عن  زائد  أمر  والوعي 
وعي  يسمع  من  كل  وليس  يبصر،  ما  ويعي  يبصر  إنسان 
ما سمع، ولذلك أرسل الله  الرسل  وجعل لهم المعجزات 
والبراهين، وخلق األرض والسموات، وجعل فيهما من اآليات، 
كل ذلك رحمة بعقولنا الضعيفة، قال تعالى :)لنجعلها لكم 
تذكرة وتعيها أذن واعية( الحاقة 12.. فاإلنسان عندما يعي 
األمور ويفهمها يكون قد أحاط بكل معانيها وجوانبها، وهي 
قال  ولهذا  والبصري،  السمعي  اإلحساس  من  أعلى  مرتبة 
ر الله امرءاً سمع مقالتي  النبي –صلى الله عليه وسلم- :«نفَّ

فوعاها« رواه الترمذي وغيره..
 والفهم واإلحاطة باألمور بالفهم التام، هو ليس فلسفة 
تارة،  بالفطرة  اإلنسان  يناله  إدراك  بل هو  أو غنى فكري، 
وباإلكساب  والدراية تارة أخرى، وهو سلعة يحتاجها اإلنسان 
له،  ومالزمة  للعلم  فهو صفة مالزمة  الحياة،  نواح  كل  في 

الكالم  يكون  ومتى   يكذبه،  ومتى  يصدقه  متى  يعرف  به 
خيراً ومتى يكون الصمت خيراً، وبه يتصور القضايا ويجمع 
شتاتها، ليكون حكمه في الشيء فرعاً من تصور حقيقته، 
فال يتعجل الحكم  لمن بترت ساقه حتى يسمع من اآلخر 
أن   : الصحيحين  في  جاء  ولذلك  معاً،  ساقاه  بترت  فلعل 
امرأتين خرجتا على سليمان- عليه السالم- وقد اختلفتا 
–عليه  فقال  ابنها،  أنه  تدعي  واحدة  كل  معهما،  ابن  في 
الصغرى  بينهما، فقالت  بالسكين أشقه  ائتوني   : السالم- 
به  فقضى  الكبرى«  »أي  ابنها  هو  الله  يرحمك  تفعل  ال   :

للصغرى.
ولعل من األمور التي وجب أن نعرفها أنه –عليه الصالة 
والسالم- حكم به لمن رفضت شقه بالسكين مع أنها أقرت 
واعترفت بلسانها أنه ابن الكبرى، ألن الفهم والوعي القاطع 
أمام  نصفين  رضيعها  يشق  أن  ترضى  لن  األم  أن  لألمر 

عينيها.
اس اليوم   وكذلك فإن من األمور التي  سادت بين النَّ
اآلخر،  فهم  عدم  هو  منهم  العلم  أهل  بعض  وخصوصاً 
الغرور  نتيجة  والمكانية،  الزمانية  بالمرحلة  الوعي  وعدم 
إذ  الشرعي،  بالعلم  الذات وعدم اإلحاطة  والتعصب وحب 
البد لإلنسان إذا أراد أن يتكلم في أمر من أمور الشرع أن 
يكون فاهماً لما يقول، واعياً بما يتحدث فيه، ال أن ينساق 
المفسد  ليصبح  الحقائق  يقلبون  الهوى  فأهل  هواه،  وراء 
»شر  السلف  بعض  قال  ولذلك  مفسداً،  والمصلح  مصلحاً 
الحق،  الهوى« ألنه يضل صاحبه عن  األرض  ُعبد في  إله 
والدافع صار  القائد  الهوى هو  فإذا صار  يعرفه،  كان  وإن 
أهله شيعاً يتعصب كل منهم لرأيه ويعادي من خالفه، لذلك 
تجد أحدهم إن تكلم مخالفه في مسألة خالفه وبادر بالرد 
عليه، بل ويبذل جهده في تضليل مخالفه، وتفنيد رأيه بكل 
ما يستطيع ولو برأي تافه أو تعسف بغيض، وهذا مخالف 
الصحيح  الفهم  إلى  يدعو   الذي  والدين  الشرع  لحقيقة 
والوعي التام للكتاب والُسنة، وعدم الخوض في األمور إال 
أن  العلم  بيان  جامع  في  جاء  لذلك  معاً..  والسؤال  بالعلم 
يحيى بن سعيد األنصاري –رحمه الله- قال : ما برح ألو 
الفتوى يختلفون، فيحل هذا ويحرم هذا، فال يرى المحرم 

المحرم هلك  أن  المحل  يرى  لتحليله، وال  المحل هلك  أن 
لتحريمه« وقال ابن تيمية- رحمه الله- في الفتاوى:« كانوا 
يتناظرون في المسائل العلمية والعملية –أي أهل العلم- مع 
اختلف  كلما  كان  ولو  الدين،  وأخوة  والعصمة  األلفة  بقاء 
مسلمان في شيء تهاجرا لم يبَق بين المسلمين عصمة وال 
أخوة«.. ولذلك قال يونس الصدفي –رحمه الله- : ما رأيُت 
افترقنا،  ثم  مسألة  في  يوماً  ناظرته  الشافعي،  من  أعقل 
أن  أال يستقيم  أبا موسى  يا   : قال  ثم  بيدي  ولقيته فأخذ 
الذهبي – وقال   .. نتفق في مسألة«  لم  وإن  إخواناً  نكون 
وفقه  اإلمام  كمال عقل هذا  على  يدل  : هذا  الله-  رحمه 

نفسه، فما زال النظراء يختلفون.. سير أعالم النبالء.
أقول : وهذا يدل على أن الفهم الصحيح ألصول الدين 
ولحقيقة الدعوة لهذا الدين، يجعل من اإلنسان متجرداً من 
وال  للحق  دائماً  االنتصار  إنما  والنفس،  للذات  انتصار  كل 
شيء غير الحق، ألن هذا يثمر روح التعاون في المجتمع، 
اس التعاون،  قال القرطبي –رحمه الله- : »فواجب على النَّ
فالعالم يعين بعلمه، والغني بماله، والشجاع بشجاعته في  
سبيل الله، وأن يكون المسلمون متظاهرون كاليد الواحدة، 
فالمؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسمى بذمتهم أدناهم، وهم يد 

على من سواهم« التفسير القرطبي.
ولعل حاجتنا اليوم إلى الفهم المجرد والوعي الصحيح 
متين  وسد  منيع  ألنه حصن  والشرب،  األكل  إلى  كحاجتنا 
الظن وال رجماً  لسوء  إعماالً  ليس  األمة، وهو  به  تتحصن 
ومعرفة  األمور،  تسيير  في  وفطنة  كياسة  ولكنه  بالغيب، 
الذي  الثاقب  بالنظر  للوقائع،  المثمر  واالطالع   األحوال، 
ال يخالطه سوء الظن أو التقدير، وهو يكتسب من مخالطة 
أهل المشورة والرأي، الذي وجب أن يقدمونها لمن يحتاجها 
اس، وذلك حتى تعي األمة إجادة التعامل  وينشرونها بين النَّ
المدرك  بعين  وذلك  األزمات،  منها  وتحديداً  األحداث  مع 
وفقاً  بحقيقتها  معها  التعامل  وحسن  األولويات  لتحديد 
لمبدأ العدل واإلنصاف وهذا ال معين عليه إال الله عز وجل 

ثم فقه األولويات..

 والسالم.

الحمد لله رب العالمين.. مالك يوم الدين.. وبعد :
وهو  المحاسبة،  هو  نفسه  المؤمن  به  يزكي  ممال  أعظم  فإن 
مكانه  يعرف  حتى  وذلك  والصغير،  الكبير  على  نفسه  يحاسب  أن 
الربح  مقدار  يعرف  ال  نفسه  يحاسب  لم  إذا  فالتاجر  وموضعه، 
والخسارة، أما إذا حاسب نفسه عرف أن التجارة بالنسبة إليه مهنة 
أنه خاسر في بيعه وشرائه  العمل بها، وإذا علم  رابحة فيستمر في 

تراجع وبحث له عن مهنة أخرى يعمل بها. فالمؤمن هو الذي يزكي 
زكاها  أي  زكاها(  من  أفلح  :)قد  وعال  جل  قال  بمحاسبتها،  نفسه 
بطاعة الله عز وجل، وطهرها من األخالق الرديئة، قال –صلى الله 
عليه وسلم- :«الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز 

من اتبع نفسه هواها، وتمنى على الله األماني« دان نفسه : أي 
اتهم نفسه وحاسبها، بل وشدد عليها في الحساب.

جمادى األولى 
1435هـ  الموافق 
مارس  2014 م

مناجاة



05 استطالع

 صحيفة )العدالة( قامت بزيارة الفرع للوقوف 
الخدمات  ومعرفة  االفتتاح  بعد  عمله  طبيعة  على 
»فرج  السيد  الفرع  بمدير  فالتقينا   .. يقدمها  التي 
إن  قائالً  اللقاء  استهل  الذي  قطيش«  عبدالمجيد 
قرار  إلى  ذلك  ويرجع  متوقف  حالياً  بالفرع  العمل 
المجلس االنتقالي بإيقاف المصلحة وقيام مصلحة 
تنظيم  إلعادة  لجنة  بتشكيل  العقاري  التسجيل 
القوانين أو إلغائها التي تعيق عمل المصلحة وإعادة 
عملنا  اقتصر  وبذلك  وغيرها  اإلدارية  الهيكلة 

بالردود على المحاكم والنيابات لالستفسارات.
واإلسكان  العمراني  بالتخطيط  عالقتنا  أما 
فال توجد أية اتصاالت بالرغم من أن عملنا واحد 
يعود  الذي  الطرفين  قبل  من  العمل  تعليق  بسبب 
بعض  تعديل  موضوع  وعن  األمن،  توفير  عدم  إلى 
التي  المصلحة  بعمل  المتعلقة  والقرارات  القوانين 
التحقق منها  أو  المواطن لتسجيل ملكيته  ينتظرها 
مازال هذا الموضوع شائكاً إذ شكلت لجنة من قبل 
منها   القوانين  بعض  وتعديل  لمراجعة  المصلحة 
القانون رقم )4( لسنة 1978 والقانون رقم )88( 
 )123( رقم  والقانون  العمراني  بالتطوير  المتعلق 
والقانون رقم )121(  الستصالح وتعمير األراضي 
اللوائح  من  وغيرها  الزراعية  باألراضي  المتعلق 
حتى نتجنب حدوث إشكالية قانونية عند بدء عملنا 
لسنة   )238( القرار  تلقينا  كما  الصحيح،  بالشكل 
سريعاً  تطبيقه  ونتمنى  صدر  برحابة  م   2013
عند استقرار الدولة ووجود دستور ونوعية الملكية 
خصوصاً  الموجودة  التشريعات  وتعديل  وتحديدها 
هذا القانون جاء لخدمة المواطن وتقليل المركزية.  
ببناء  المتعلقة  المستهدفة  المشاريع  يخص  فيما 
المقرات وتدريب موظفي الفرع واستحداث إدارات 
جديدة، نحن نعمل على قدم وساق لتطوير الفرع إذ 
هناك جهود إلقامة دورات للمهندسين في التسجيل 
لتلقي   خارجية   دورات  إلقامة  ونسعى  العقاري 
معلومات عن  جهاز )بي جي إس( أما بناء المقرات 
نصيب بنغازي ممتاز  إذ رسى علينا مبنى وأنا عضو 
للبناء  بنغازي  جنوب  إلدارة  أخرى  أرض  وهناك  به 
وباقي اإلدارات الثماني توجد أرض أخرى مخصصة 

وننتظر  باستحداث لهم  وقمنا  بناءها 
الموارد  إدارة 

بعض  إذ  هيكلية  اعتماد  وبصدد  للتطوير  البشرية 
األقسام الجديدة ستفتح وتضاف إلى باقي األقسام 
الموجودة وهي الشؤون اإلدارية والمالية والمساحة 
والقانونية وغيرها.وعن تعرض بعض إدارات الفرع 
إلى العبث والحرق والتخريب أثناء األحداث حقيقة 
بالكامل وال يوجد بها ملفات  إدارة »توكرة« ُحرقت 
بيانات  به  االشتراكي موجود  السجل  ولكن  عقارية 
بناء  بإعادة  لنا  يسمح  قانوني  سند  وهو  مدونة 
وزير  الملفات.أطالب 
ل  لعد ا

لفرع  مبنى  بشراء  الخاص  القرار  تفعيل  بضرورة 
المالية  القيمة  بأن  خصوصاً  العقاري  التسجيل 
جاهزة للصرف منذ السنة الماضية وعلى التسجيل 
خصوصاً  المعامالت،  إتمام  في  اإلسراع  العقاري 
التسجيل  لفرع  المستأجر  المبنى  بعد خروجنا من 
العقاري بالفرع مما اضطرنا لالنتقال بكامل معداتنا 
وأثاثنا إلى مكتبين موجودين في بيتي الخاص حرصاً 
مني على عدم توقف الفرع لما لذلك من نتائج سيئة 
كما  وطنيتي،  من  نابع  الموقف  وهذا  الشارع  على 
أطالب بتوفير عناصر بشرية فنية ووطنية قانونية 
تتحقق من  لتشكيل فرق عمل  المساحة  في مجال 
الملكية على أرض الواقع وهذا العمل يحتاج 

إلى 7 سيارات لكل إدارة بالفرع ..
 وفي الختام أتوجه للسيد وزير العدل 
يبقى  أن  مفادها  برسالة 

لعمل  ا

في  الملكية  وضعية  نرى  أن  إلى  بالمصلحة  معلقاً 
التي  للقوانين  حلول  ووضع  تكون؟،  وكيف  ليبيا، 
صدور  غاية  إلى  إلغاؤها  أو  تعديلها  إما  ذكرتها 
الدستور ليعرف المواطن ما له وما عليه بعد توفير 

األمن لتطبيقه.
التسجيل  مبنى  شراء  موضوع  يخص  وفيما 
العقاري فرع بنغازي قمنا بزيارة مصلحة التسجيل 
صالح  المهندس  ومقابلة  بطرابلس  العقاري 
لجنة  ورئيس  المساحة  إدارة  مدير  مرجان  خليفة 
المشروعات لتوضيح األمر حيث قال :  رغم الجهود 
أسباب  أن  إال  الشأن  بهذا  المصلحة  تبذلها  التي 
التأخر ترجع إلى وجود صعوبات مع مصلحة أمالك 
الدولة في إصدار الموافقة الالزمة رغم صدور قرار 
من مجلس الوزراء رقم )543( لسنة 2013 م زد 
على ذلك عدم تسييل المبالغ المالية الالزمة لشراء 
المبنى من وزارة المالية رغم صدور تفويضات من 
شهر  في  المصلحة  قامت  كما  التخطيط.  وزارة 
ديسمبر لعام 2013 بمتابعة اإلجراءات مع مجلس 
الوزراء ووزارة المالية لتسييل المبالغ ذات األولوية 
في بنغازي والجبل األخضر والمنطقة الجنوبية بعد 
قفل الميزانية سعياً منها لتحريك األمور فالمصلحة 
للفرع  واالمكانات  السبل  كافة  توفير  على  حريصة 
فرع  لمدير  المصلحة  رئيس  تقدير  مع  وإداراته 
بها  قام  التي  للخطوة  ببنغازي  العقاري  التسجيل 

مشكوراً لعدم توقف الفرع وتحمل المسؤولية
 حاوره : طارق إبراهيم الكيالني
تصوير : عصام الحبيشي`

أطالُب وزير العدل أن يبقى العمُل معلقاً بالمصلحة
 إلى حين وضع حلول للقوانين والتشريعات القديمة وصدور الدستور

جمادى األولى 
1435هـ  الموافق 
مارس  2014 م

رئيس فرع التسجيل العقاري بنغازي للعدالة : 

العام الماضي حيث كان لهذه الخطوة ردود ايجابية على صعيد الشارع  العقاري فرع بنغازي في  افتتح  التسجيل 
والمواطن بالمنطقة الشرقية، أقيم بهذه المناسبة حفل حضره رئيس المصلحة ومديرو إدارات فرع بنغازي إلعادة 
تفعيل العمل وربط إداراتها بالكامل، إذ يتكون الفرع من ثماني إدارات مع وجود فكرة إنشاء مكتب خدمات البريقة، ورغم 
افتتاح الفرع إال أن موظفيه يقومون بأعمالهم بصفة ليست مستمرة ومقتصرة على الردود على المحاكم والنيابات 
التسجيل  مصلحة  عمل  بإيقاف  االنتقالي  المجلس  أصدره  الذي  القرار  على  بناًء  وذلك  العقارات،  على  لالستفسار 
أثناء األحداث مع وجود مشكالت وصعوبات إلعادة عمل الفرع بالشكل المطلوب منه المرتبط 

أصالً بمصلحة التسجيل العقاري وسط تأرجح الفرع بين األستمرارية من عدمها.

من منزل 

مستأجر إلى 

مكتبين صغيرين 

للفرع بسبب 

تأخر قرار صرف 

مبلغ لشراء  

مبنى للفرع



ثقافية06
عداد : زكية رمضان سعيد

جمادى األولى 
1435هـ  الموافق 
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عمره،  من  وعشرين  الخامسة  في  أعزب  شاب  »بو« 
خضراوين  وعينين  شقراء،  لحية  ذو  نشيط،  محبوب، 
على  جاراً  صباحاً  التاسعة  قرابة  منزله  غادر  متقدين، 
أمتار  خمسة  طوله  البالغ   »2 »دريفتي  قاربه  قاطرة 

والمصنوع من مادة الزجاج المغزول "فيبرغالس".
 وإذ أنزله في ميناء »روكالند« وأطلق محركه البالغة 
منارة  الخفيف  الثلج  خالل  من  رأى  حصاناً   40 قوته 

»روكالند« التي تبعد كيلومترين.
كان »بو« متجهاً نحو "نورث هافن" الجزيرة التي تبعد 
20 كيلومتراً إلى الشرق في منتصف الخليج، إنه إبحار 
أن  إذ  الشتاء،  منتصف  في  مكشوف  قارب  على  خطر 
أمواجاُ كبيرة تتدفق من المحيط وتتصادم مع تيارات غير 

منتظمة ورياح عاصفة تهب من التالل المجاورة.
"بو" لم يكن قلقاً، فقد بدأ صيد المحار حين كان في 

الرابعة من عمره، وعبر الخليج مئات المرات.
وحين أرسى قاربه في الميناء، فكر في خطيبته "دنيز" 
وتملَّكه شعور  بالخير، كان مسروراً بيوم آخر للعمل، يوم 

به من عائلة تخصه. آخر يقرَّ
دخان وجليد

 األحوال الجوية وراء حاجز الموج في ميناء "روكالند" 
أخذت فجأة تأخذ منحى منذراً بالسوء، وبدأ "دريفتي 2" 
يواجه "دخان البحر" وهو ضباب يرتفع عند تحرك الهواء 
البارد فوق المياه األشد حرارة، الرؤية هبطت إلى قرابة 
لالحتفاظ  بوصلته  يستعمل  أن  "بو"  على  وكان  الصفر، 
البحر  حال  في  فجائياً  تغيراً  الحظ  ثم  شرقاً،  باتجاهه 

مما زعزع قوة أعصابه وحتى مجرى تفكيره.
 بعد هنيهة هبت عاصفة قوية مغشاة بدخان البحر، 
قّدر "بو" أنه كان على بعد ستة كيلومترات ونصف الكيلو 
راوح  أمواج  قاربه  إلى  تتدفق  بدأت  عندما  الشاطئ  عن 
علوها بين مترين ونصف المتر وثالثة أمتار ونصف المتر، 
ثوان  بين عشر  راوح  وقت  واألخرى  الواحدة  بين  وفصل 
وخمس عشرة ثانية، أما الريح فكانت قوية جداً وسرعتها 
ما بين 65 و82 كيلومتراً في الساعة .. ال مجال للرجوع.
وإذا ما حاول »بو« أن يستدير بقاربه فسينقلب.. قال 
مقدم  توجيه  هو  أفعله  أن  أستطيع  ما  كل   : نفسه  في 
القارب نحو األمواج ومتابعة اإلبحار، فإذا كنُت محظوظاً 
بلغُت الجزيرة، وهو قّدر أن تكون "نورث هافن" على بعد 

13 كيلومتراً شرقاَ.
موجة  خطفت  مبحراً  القارب  لحفظ  يكافح  راح  وإذ 
سريعة البوصلة الثمينة من يده، ولما لم تعد لديه وسيلة 
لتوجيه قاربه أصبح في حال يأس، وضل القارب طريقه 
على  البقاء  في  غالباً  الفسيح حيث ال حظَّ  الخضم  في 

قيد الحياة.
مع كل موجة عالية كان »بو« يعطي قاربه دفقاً وينطلق 
القارب  وامتأل  المتساقط،  الثلج  رشاش  تحت  بسرعة 
الصغير بالماء، فأخذ »بو« يرمي في الماء بهوس ما عليه 
وأحواض  الماء،  على  تزلج  وحزام  وسائد،   : أشياء  من 
المحار الخشبية، أدرك أنه لن يتمكن من متابعة اإلبحار 
ما دام جزء من القارب مغموراً بالماء، فطفق وهو شديد 

االهتياج ينزح الماء بقارورة مكسورة.
الثلج يتراكم على القارب، حتى "بو" نفسه بات مغطى 
ثانية  أية  في  القارب  ينقلب  أن  توقع  منه،  رقيقة  بقشرة 
أنه موت   : نفسه  فقال في  الجليدي،  الخليج  ويغرق في 
سريع على األقل، ساعة أغطس في الماء سأصاب رأساً 
بصدمة، وتلك هي النهاية، أن رجالً غارقاً في مياه تبلغ 

حرارتها درجة مئوية واحدة ينقضي أجله في دقائق.
مواجهة عن كثب

صيادي  من  جريئة  عريقة  عائلة  سلسل  كورتس"  "بو 
المحار، لذلك رأي أنه إذا ما كان يسير نحو الموت فلن 
يكون ذلك من دون مقاومة، ووسط الريح الجافة والرذاذ 
أن  أمل  الذي  االتجاه  في  القارب  دفة  يدير  ظل  الثلجي 

يكون شرقاً يؤدي إلى "نورث هافن".
البحر رأى شبحاً  المتساقط ودخان  الثلج   من خالل 
أسود، وإذ ازداد دنواً تبين أنها العوامة رقم )2( إلرشاد 
السفن والتي ترتفع ثالثة أمتار ونصف المتر عن سطح 
فينالهافن"   ( كيلومترات عن جنوب  وتبعد خمسة  الماء، 
الحديدي  الهيكل  هذا  "بنوبسكوت"  مدخل  إلى  وتشير 
وربما  الفسيح  والبحر  "بو"  بين  يقف  ما  كل  هو  الصغير 
إلهي،  يا   : "بو" في نفسه  بينه وبين الموت المحتم، قال 
إن ليَّ حظاً في النجاة.  وإذا بموجة تقذف القارب نحو 
العوامة فأمسك "بو" بالركائز الحديدية ووضع قدماً على 
العوامة وأخرى على القارب، وجاءت موجة ثانية سحبت 

"دريفتي 2" من تحته.
 أحكم تمسكه بالعوامة وظل يكافح، وهو متدل، حتى 
القارب ومعه ذهبت  العاصفة  إلى ظهرها، جرفت  صعد 
: طعام  البقاء حياً  »بو« على  التي كانت ستساعد  المؤن 
وثياب إضافية وقارورة قهوة وعلبة غاز للتدفئة وإلعطاء 
إشارات نارية. »بو« يرتجف من البرد القارس، كان يرتدي 
قميصاً من جلد الغزال خاطته له "دنيز" إلى ثياب العمل 
العادية بما فيها حذاء نصفي مطاطي أسود وثياب داخلية 

عازلة، وسترة وصدرة صوفية وصدرة تحتية.
على  مجلدة  األماكن  بعض  وفي  مبللة  ثيابه  كانت   
جسده،، بعد دقائق حرك »بو« رأسه مصغياً، فسمع على 
يتجه  قارباً  رأى  الثلج  وخالل  منه صوت محرك،  مقربة 
به،  مر  القارب  لكن  وصرخ،  بيديه  لوح  الشاطئ،  نحو 

وبسبب العاصفة لم يره أحد ولم يسمعه.
موقد مؤقت

تساءل "بو" : ترى كم سيمضي من الوقت قبل أن يعرف 
أحد أنني في ضيق..؟

وكان وعد شريكه "والتر بروشو" أن يزوره بعد الظهر، 
فهما يعمالن معاً في صيد المحار منذ خمس سنوات.

بعض  منزله إلصالح  في  اليوم  ذلك  بقي  "والتر"  لكن 
األنابيب المتجلدة، وكان "بو" يعلم أن "والتر" قد ينتظره 

حتى المساء قبل أن يتصل بخفر السواحل.
 وإذ جنحت العوامة غاطسة في الماء رفس "بو" الثلج 
وأخذ  لقدميه،  موطئ  إيجاد  بغية  السفلى  طبقتها  عن 
يبحث عن مالذ فوق ظهر العوامة بعلو مترين عن سطح 
الماء حجرات فطيرية الشكل مكونة من عاكسات رادار، 
صعد إليها "بو" وركبتاه تحت ذقنه ضاغطاً بدنه ليتمكن 
من المرور عبر فسحات معدنية بعلو "75" سم وعرض 
ضبط  عن  عاجزاً  يرتجف  بدأ  ساعة  مرور  بعد  متر.  
نفسه، قدماه ويداه فقدت كل حس، العوامة تتأرجح بقوة 
وتميل إلى األمام جاعلة وجهه على بعد سنتيمترات قليلة 
أنه  أيقن  بحيث  بإحكام  محشوراً  كان  الماء،  سطح  عن 
لم يكن  إن  البقاء في مكانه، ولكن ما نفع ذلك  يستطيع 

قادراً على اجتناب التجمد..؟!
علم "بو" بالتأكيد أمراً واحداً : إذا كان يريد أن يبقى 
حياً فهذا شأنه، عليه وحده أن يجد القوة واإلرادة، بهذا 
التفكير حوَّل كل انتباهه إلى أمر معجل هو : كيف يتخلص 
اشتراها  الجديدة،  والعتي   .. فكر  القارس..؟  البرد  من 
في اليوم الفائت، جربها عدة مرات وأخيراً أضاءت، ولكن 
باردتان  من حذائه يداه  ماذا يحرق..؟ ربما أحرق قطعاً 
جداً، وخذرتان بحيث ال تقويان على تمزيق الحذاء خلع 
حذاءه األيسر وفتقه بأسنانه على طول خط الدرزفيات 
فسحب  تحته،  مثنيتين  رجاله  كانت  قطعاً،  المطاط 
نفسه  على  وانطوى  الصوفية  صدرته  كمي  من  ذراعيه 
يحرق  أخذ  الريح  من  محمياً  أصبح  وإذ  داخلها،  كالكرة 
الحرارة  لكن  فاسداً،  كان  الدخان  المطاط،  قطع  إحدى 
انبعثت في موقده المؤقت، وتعين عليه أن يمد رأسه إلى 
الخارج كما تفعل السلحفاة بغية تنشق الهواء النقي، وبدأ 
الثلج يذوب عن وجهه، وسرعان ما بدت ثيابه جافة كل 

ساعتين كان يحرق قطعة وفقاً لحاجته إلى الدفء ذهنياً 
وجسدياً، لكن قدميه ويديه ظلت خذرة، وأدرك "بو" أنه 
احتمال خسارته  ازداد  الحال  هذا  على  بقاؤه  طال  كلما 
أصابع يديه وقدميه من جراء قضمت الصقيع، أما حرارة 
ار فضمنت له عدم التجمد حتى الموت، وصمم على  النَّ

المقاومة قد أخسر أجزاء مني لكنني لن أموت هنا.
ظالم قبل فجر

السواحل  بخفر  هاتفياً  »والتر«  اتصل  الخامسة  بعد 
عندما  »بو«  أن  يعلم  كان  وهو  مفقود،  »بو«  أن  وأبلغهم  

يتخلف عن زيارته كما وعد يكون في ضيق.
في  أدامس«  »روبرت  المعاون  أبحر  ساعة  مرور  بعد 
زورق نجاة آلي يبلغ طوله 12 متراً، لكن راداره تعطل في 
آخر،  زورقاً  وأخذ  الرجوع  إلى  الميناء فاضطر  منتصف 
ثم أبحر مجدداً، وعند ذاك كانت مروحية خفر السواحل 

قرب منطقة البحث.
حينما سمع "بو" هدير المروحية فوق رأسه راح يصرخ 
ويلوح بيديه، فجأة أضاء العوامة نور كاشف، وصرخ "بو" 
مرة تلو أخرى، لكن النور تحوَّل عنه وتوارت المروحية في 
العاصفة، فأدرك "بو" أن المنقذين ال يمكن أن يروه من 

خالل الثلج المتساقط وهو مختبئ في غرفته الصغيرة.
بدأ  جسده  بأن  "بو"  شعر  بساعة  الفجر  انبالج  قبل 
يتجمد، فكر ملياً: ربما علي أن أقفز من العوامة وأخلص 
من هذا الوضع، أو ربما أهون علي أن استسلم للرقاد، ثم 
تذكر خطيبته "دنيز" وتساءل : ترى ماذا ستفعل بعدي ..؟ 
وجدد تصميمه : لن يجدني أحد هنا مجمداً في العوامة ، 
سوف أنجو.  كان يظن أن ضوء النهار لن يطلع عليه أبداً، 
ولما طلع رأى جزيرة "فينالهافن" على بعد حوالي خمسة 

كيلومترات شماالً وللمرة األولى عرف أين هو..
 في الثانية بعد الظهر لمح المراقب على سفينة خفر 
السواحل شيئاً على ظهر العوامة رقم )2( ظنه في البدء 

طائراً، ثم تطلع بمنظاره فرأى رجالً يلوح بيديه.
ولما  رآه،  ما  وليم«  »توم  البحري  الرقيب  يصدق  لم   
العوامة حاول »بو« أن يقف  إلى محاذاة  وصلت السفينة 
نفسه جالفاً  وبعد جهد حرر  بالمعدن  كان ملتصقاً  لكنه 
ووجهه،  شعره  فيه  بما  اللون  أسود  كله  كان  ظهره،  جلد 
وظن منقذوه أنه ضحية قضمت الصقيع، لكن ذلك نتيجة 
ما تراكم عليه من سخام ناتج من حرق حذائه، لقد صارع 

البحر طوال 27 ساعة وبقي حياً.
إال  يخسر  فلم  الصقيع  قضمهما  »بو«  يدي  أن  ومع   
أي  رجليه  أو  قدميه  في  تكن  ولم  واحد،  إبهام  طرف 
من  حفظه  السخام  أن  األطباء  وأخبره  دائمة،  إصابات 

البرد.
 أما اليوم وقد تعافى "بو" من محنته فهو يفكر بعض 
األشياء   : ويقول  البسيط  المطاطي  حذائه  في  األحيان 
األساسية البسيطة هي التي يحسب لها أكبر حساب في 
الحياة، وأعظم ما في الحياة العائلة واألصدقاء ومن نحب 

ومن يحبنا..
التي  هي  والعزم  واإليمان  األمور  هذه  في  التفكير   

حفظْت »بو« حياً خالل تلك الليلة الطويلة على العوامة.

وطـــــــني 
 يا وطنًا يسكنني وأسكنه يا جنةً غناء

 وأذوب شوقًا في حبه دون حياء 
 وبنضال شبابه ازداد فخرًا وشموخًا وزهاء

 بهم تعلو هاماتنا تعانق الكون واألرض 
والسماء

يا وطن التاريخ ينادي لك برخص الدم 
والروح لك فداء

نذود ألجل شرفك رجال وأطفال ونساء
والمجد لك والفخر يا وطن األحرار 

األوفياء
فنحن حماتك كيف ما ذهب الزمان وجاء

فرحًا أنت يغمرنا  عشقًا وزهوًا وبهاء
نرسمك ربيعًا آخاذًا ورياض المجد 

الفيحاء
تجمعنا دون تميز رايتنا الوحدة الغراء
ننشدها والغاية هي مسعانا صبح ومساء
 يا وطنًا نعاهدك دومًا إخالصا من دون 

رياء 
فاطمة الهمالي

أخبار  أهل اللون و الفرشاة
1( لكل منا طريقته في التعبير، فمنا من ُيعبر بالقلم، ومنا من تكون ريشته هي لسان الحال 
وبرعاية  أبوراوي(  )معتوق  الليبي  التشكيلي  الفنان  اختار  لذلك  الحدث  أو  الموقف  عن  المعبر 
والمركز  العليا،  للدراسات  العربية  األوروبية  والمؤسسة  إسبانيا-،  الليبية في مدريد -  السفارة 
الثقافي المعاصر بجامعة غرناطة، إقامة معرضه تحت عنوان )تأبين للمفقودين .. الربيع العربي(.
احتوى المعرض على مجموعة لوحات إلى جانب كتاب يحتوي اللوحات المعروضة، كان ذلك 
يوم 2014/2/26 م، كما أنه من المقرر إقامة معرض آخر سيكون بمثابة الجزء الثاني للمعرض 

السابق ذكره تحت عنوان )تحية للمفقودين.. الربيع العربي( وذلك خالل شهر مارس 2014م.

2( العالقة دائماً عالقة شعوب ال حكومات، 
وهذا ما يسعى فنانونا على اختالف مجاالتهم" 
الفنانين  من  مجموعة  أقام  فقد  يؤكدوه،  أن 

التشكيليين المعاصرين الليبيين وهم :
هادية  الفيتوري-  نجالء  بن المين-  محمد 

أروى  العربي-  نزيهة  فطيس-  يوسف  جانا- 
عنوان  تحت  بمالطا  األول  معرضهم  أبوعون" 
)اللمة الليبية(، وذلك بمركز "كافالير" لإلبداع.
أبرز المعروضات كانت منحوتات محمد بن 
المعاد  الحربية  المواد  من  المّصنوعة  المين 

قد  وأفكار  ورسوم  صور  جانب  إلى  تدويرها 
جسدت على أرضية المعرض كلوحات فنية.. 
أقيم المعرض في الفترة من 9 يناير إلى 16 

فبراير 2014م..

وا :
قال
* اكتفاء أي ثورة بالوصول إلى السلطة ترسخ فيها كل طاقتها يعادل 

اجتماعي  لنظام  حقيقي  بديل  استحداث  في  فشلت  ألنها  خيانتها 
تبني  وفي  اليومية،  مجتمعها  بتفاصيل  مرتبط  وسياسي 

تعمل  السلطة  عن  بعيدة  وبسيطة  متواضعة  استراتيجيات 
بآلية شعبية مؤثرة هدفها التغيير الحاسم..

سلوفاي جيجيك .. سلوفينيا
* حين أتأمل وسائل التواصل االجتماعي أشعر أن العالم 

بها صبية  كافتيريا مدرسية  إلى  تحوَّل فجأة  ناضجاً،  كان  الذي 
من طلبة الصف الثاني إعدادي، وحين أتأمل صفحة في الفيس بوك 

أشعر أنني إزاء صالة قمار في الس فيغاس.. 
جوناثان فرانزن.. روائي أمريكي

السجن  من  خرجُت  وحين  سنوات  أربع  من  ألكثر  للسجن  تعرضُت   *
قررُت أن أواصل الكفاح ضد الال عدل، ولكني بدالً من استخدام السالح 

بدأت استخدم الفن والسينما.
محسن ماخبالباف
مخرج سينمائي إيراني
يتغير  والماضي  خلفنا،  من  دائماً  يختلف  التاريخ   *

تدريجياً في كل مرة نعيد فيها سرد سيرته.
هيالري مانتل .. كاتبة بريطانية

إلينا  يصل  كالنجوم،  هي  الحالية  مؤسساتنا  كل   *
ضوؤها، لكننا من خالل حساباتنا الفلكية نتبين أنها ميتة

ميشال سير - فرنسا

موعــــــــــــــــــد مع العاصفة  
صباح ذلك األحد )15( يناير 1984م بدأ روبرت »بو« كورتس يومه كما يبدأ أي 
يوم آخر من أيام العمل، إنه يمتهن صيد المحار »البطلينوس« في والدوبورو بوالية 
ر القهوة، وأصغى إلى النشرة الجوية  مين. استيقظ في الساعة السابعة صباحًا، حضَّ

عن مياه خليج »بنوبسكوت«. 
 9 بين  سرعتها  تتراوح  غربية  شمالية  رياح  عادي  غير  أمر  النشرة  في  يكن  لم 
كيلومترات و28 كيلو مترًا في الساعة، ارتفاع األمواج بين نصف المتر والمتر، الرؤية 
بين كيلومترين وخمسة كيلومترات، أثناء سقوط الثلج  الجو بارد والحرارة 12 درجة 
جوًا  يتوقعوا  أن  عليهم  »مين«  في  الشتاء  محار  عن   الباحثون   : الصفر  تحت  مئوية 

باردًا..

بقلم : دون سنايدر
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معاناة المدربين جميعاً ال يشعر بها 
إال أصحاب المهنة لها بداية وليس لها 
الصعبة  ال��ظ��روف  ضحية  إنهم  نهاية 
لها  تتعرض  التي  السيئة  والحظوظ 

فرقهم عندما تتعثر وتخسر.
المدرب الجيد عليه  انتقاء الالعبين 
والتوظيف األمثل داخل الملعب وابتكار 
الصفات  ت��ك��ون  وأن  ج��دي��دة،  خطط 
التي يتميز بها الهدوء والصبر وحسن 
التصرف ودقة المالحظة في األوقات 

قراءة  في  وبارع  ومتزن  هادئ  الصعبة 
المباريات ألن ال أحد يشعر بضغوطات 
الفنية  األج��ه��زة  م��ن  أكثر  المباريات 

المشرفة عن إدارة الفريق.
ومتعّددة  كثيرة  المدربين  مهام  إذا 
منها التبديالت وهي جزء فّعال وسالح 
المباراة وذلك  أثناء  المدربون  به  يقوم 
بتبديل العب مصاب أو ال يقوم بالمهام 
الراحة  إل��ى  يحتاج  أو  منه  المطلوبة 
أن  للمدرب  ويمكن  كبيراً  مجهوداً  تعد 

ي��ض��ح��ي ب���الع���ب من 
أج��ل إدخ��ال ن��وع آخر 
لتغيير  الالعبين  م��ن 
منها  ال��ل��ع��ب  ط��ري��ق��ة 
ت���ب���دي���الت م��ت��ع��ارف 
ع��ل��ي��ه��ا وه����ي ال��ق��ي��ام 
ب��إخ��راج الع��ب مدافع 

بآخر مهاجم عندما تكون فاقداً لنتيجة 
بعض  ويعمد  ال��ع��ك��س..  أو  ال��م��ب��اراة 
خالل  التكتيك  تغيير  إل��ى  المدربين 

والبعض  ج���دوى  دون  ول��ك��ن  ال��م��ب��اراة 
اآلخر يفضل ترك األمور على طبيعتها 
لكن جميعهم يريدون أن يكون فريقهم 
الكرة  على  والمستحوذ  المسيطر  هو 

أكثر زم��ن م��ن ال��م��ب��اراة ألن��ه ال ينجح 
أف��ض��ل ال��م��درب��ي��ن ف��ي ال��ع��ال��م م��ا لم 
الصحيح  باألسلوب  الالعبون  يتصرف 

داخل وخارج الملعب .

المدربون والمهنة الشاقة
بعيون فنية

# تأهل أهلي بنغازي إلى الدور )32( ضمن دوري 
أبطال إفريقيا رغم خسارته في انجامينا 0-2 أمام 
الغاني  »تشلسي«  مع  وتبارى  التشادي  »فواله«  فريق 
وانتهى اللقاء بالتعادل اإليجابي )1-1( وكانت آخر 
على  وخ��رج   2010 ع��ام  ف��ي  ب  لألهلي  مشاركة 
الذهاب  مباراة  انهزم في  المالي حيث   يد)جوليبا( 
في  أهداف  دون  سلباً  وتعادل  »باماكو«  في   )0-1(

إلى  ينتقل  وأن  لالهلى  سعيداً  حظاً  بنغازي  مدينة 
المجموعات  دوري  ضمن  ويكون  المتقدمة  األدوار 
ولكن هذا يحتاج إلى جهاز فني له فكر كروي عال 
بحيث يضع الخطط المناسبة ويزرع الثقة في العبيه 
وكذلك العبين يتمتعون بإرادة قوية يكرهون الخسارة.
األخطاء  يعالج  أن  لألهلي  الفني  الجهاز  وعلى 
ف��ي خ��ط ال��ظ��ه��ر ال��ت��ي ظ��ه��رْت ف��ي م��ب��اراة ف��واله 

يصنعون  المهاجمون  يقولون  كما  األخيرة  التشادي 
الفوز  يصنعون   المدافعين  ولكن  بالمباريات  الفوز 

بالبطوالت. 
# أما أهلي طرابلس فقد خرج من الدور التمهيدي 
ريال  فريق  أمام  خسارته  بعد  الكأس  تصفيات  في 
العودة  المالي بهدف مقابل صفر في مباراة  باماكو 
التي أقيمت في باماكو وكان األهلي ط قد فرط في 

فوز كبير في مباراة الذهاب التي اقيمت في تونس 
للتسجيل  السانحة  الفرص  من  كثيراً  اه��در  حيث 
غ��ادر  وب��ذل��ك   )  1-1( اإلج��اب��ي  بالتعادل  واكتفى 

المسابقة مبكراً.
حظاً سعيداً لألهلي في المشاركات القادمة

األهليان في تصفية األندية اإلفريقية

اشراف : محمد احميدة

جمادى األولى 
1435هـ  الموافق 
مارس  2014 م

ُيقال أن الجري أبسط رياضة وأكثر أنواعها فائدة حيث تستفيد أجهزة جسم اإلنسان فيه استفادة 
عظيمة، فتتحسن الدورة الدموية وتقل نسبة الدهون في الدم وتنشط العضالت وتلين المفاصل 

تترهل  يزيد وزن الجسم وال  التنفسي فال  القلب والجهاز  وتمطط أنسجة الجسم وينتظم عمل 
العضالت فضالً عن الشكل المتناسق ألعضاء الجسم والحالة النفسانية المصاحبة للجري وبعده 
تتصف بصفاء الذهن وتجدد النشاط والحماس وتبعد اإلنسان عن االنطواء كما أن الجري ال 

يكلف اإلنسان شيئاً فال يحتاج ألدوات وأجهزة فالجري يحافظ على صحتك وعلى قبلك ليظل 
في صحة وسعادة وكما يقولون )العقل السليم في الجسم السليم (. 

قالــــــــــــــــــوا ... 
وقـــلنــــــــــــــــــــــــــــــا 

* قالوا:إن وزارة العدل تهتم بالنشاط الرياضي دون غيرها.
* قلنا : ألن المسؤولين بالوزارة لهم ثقافة رياضية ويعرفون 

أهمية مزاولة النشاط الرياضي .
* قالوا: إن »ليبيا« ستستضيف نهائيات كأس إفريقيا لكرة 

القدم )2017(.
*قلنا : صح النوم )2017( على األبواب واالستعداد لهذا 

الحدث بطيئ وفي مكانك سر.
* قالوا: إن فرق الدرجة األولى لكرة القدم استعانْت بخمسة 

العبين أجانب لتحسين وتطوير فرقهم .
* قلنا : ألن األندية تلهث وراء النتائج الوقتية والسريعة وكان 
الفرصة  ومنح  التحتية  بالبنية  االهتمام  واألفضل  األجدى  من 
نكسب  وبذلك  منهم  المواهب  وإدم��اج  الصغار  الالعبين  أمام 

الرهان ونوفر المال علماً أن الدوري دون هبوط.
* قالوا: إن الفرحة بحصول منتخبنا على كأس أفريقيا لكرة 

القدم لالعبين المحليين ال تنسينا التزاماتنا القادمة.
* قلنا : إي شئ يفوت حده ينقلب إلى ضده يكفينا اإلفراط 
نهائيات  فى  للتواجد  جدياً  ونستعد  العدة  نعد  وأن  الفرح  في 
وتكون  األهم  وهي  الشقيق  بالمغرب   )2015( إفريقيا  كأس 

مشاركتنا مشرفة ومتميزة وال نخرج من األدوار األولى . 
مجلس  انتخابات  في  والصراعات  الخالفات  إن  قالوا:   *

إدارة اللجنة األولمبية الليبية ليس هناك ما يبرره .
وغِلُبوا مصلحة  وأحقاد  كفانا مشكالت وصراعات  قلنا:   *
على  الجلوس  ألن  الخاصة  ومكاسبكم  على مصالحكم  الوطن 

الكراسي ليس غاية ولن يدوم ألحد.
االحتياجات  ذوي  والعبي  لفرق  الجيدة  النتائج  قالوا:   *

الخاصة ما سرها؟.
* قلنا: ألن االستقرار وثبات الخطط والبرامج تمنح اإلبداع 

والتفوق وحصد النتائج الباهرة .
بقيادة  العاملة  واللجان  الباراولمبية  اللجنة  شعار  هو  وهذا 
ذوي  منتخب  وصول  والدليل  وزمالئه  الرقيبي  خالد  األستاذ 

اإلعاقة الذهبية في كرة القدم إلى نهائيات كأس العالم.

الجري وفوائده
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قسم الشؤون الفنية بالصحيفة
طبعت بمطبعة

العدل

جمادى األولى
 1435هـ الموافق
 مارس 2014م

رئيس فرع وزارة العدل مصراتة  للعدالة:

انتشار السالح يؤثر على عمل القضاء ونزاهته 

*ما هي اآللية التي يقوم عليها عملكم..؟ وما هي 
المؤسسات أو الجهات التي تنضوي تحت الفرع..؟

ومالية  إدارية  نواٍح  هي  عليها  نسير  التي  العمل  آلية 
ولدينا مخازن وقرطاسية، أم المؤسسات  والجهات التي 
مصراتة  من  كل  في  الخدمات  مكاتب  فهي  الفرع  تتبع 
والمالية  اإلدارية  الوحدات  وأيضاً  وليد،  وبني  وسرت 
سر  وأمانة  المالية  والمراجعة  والحركة  النقل  ووحدة 

الفرع.
* عن مشكلة المركزية.. ما هي اإلجراءات التي 
صالحيات  لكم  وهل  ..؟  الخصوص  بهذا  اتخذت 

مطلقة في الوقت الحالي ..؟
كالصيانة  اختصاصات  عدة  في  لنا  تفويض  يوجد 
تكليف  قرارات  وإصدار  والنيابات  للمحاكم  البسيطة 
المشتريات وصرف  وكذلك  للموظفين،  بالعمل اإلضافي 
المرتبات، ومستقبالً إن شاء الله سنحاول أن نقضي على 

المركزية في أكثر  عدد ممكن من القرارات.
* تردي الوضع األمني في البالد نوعُا ما وانتشار 

السالح هل يؤثر على عمل القضاء ونزاهته..؟
القضاء  عمل  على  يؤثر  السالح  انتشار  ..بالتأكيد 
ونزاهته ألن القاضي بشر ويخاف على نفسه ولكن ليس 
طعناً في القضاء  فهو قد ال يحكم ظلماً ولكن قد ينسحب 

أو يحاول المماطلة خوفاً على نفسه.
وزير  قبل  من  فترة  كل  توقع  اتفاقيات  هناك   *
العدل مع دول أجنبية لتدريب الموظفين.. ما هي 

النتائج من هذه االتفاقات..؟
ونحن  للتدريب  العامة  اإلدارة  به  تختص  التدريب   ..
يتعدى غير  للدورات فقط وال  الموظفين  نرشح   بدورنا 

ذلك.
مساعد  وكيل  مع  لكم  السابق  االجتماع  في   *
هذا  في  تم  ماذا   .. والمالية  اإلدارية  الشؤون 

االجتماع خصوصًا في مسألة أوضاع الموظفين..؟
طلبنا ضرورة رفع مرتبات الموظفين وتحدثنا عن إبرام 
والنيابات  بالمحاكم  الشاغرة  بالوظائف  وظيفية  عقود 
واإلدارات بدائرة اختصاص الفرع وسرعة تسوية األوضاع 

الوظيفية للموظفين التي أصدر فيها الوزير قراره بإنشاء 
لجنتين لتسوية األوضاع الوظيفية تكون عضويتها لرؤساء 

الفروع.
على  السياسي  العزل  تطبيق  قرار  مع  أنت  هل   *

الهيئات القضائية..؟
.. مع القرار لكن مع بعض التحفظات، فيجب أن يطبق 
االتصال  ومكتب  الثورية  للجان  ينتمون  كانوا  من  على 

الخارجي ..
*  ما هو تقييمك لعمل الوزير والوزارة..؟

ومنح  المركزية  على  يقضي  أن  حريص  الوزير 
بأن  آخر  وتوضيح  الفروع  لرؤساء  المطلقة  الصالحيات 
الوزير ال يملك السلطة على الجهاز القضائي، أما بالنسبة 
للوزارة فعملها متدٍن بإداراتها حسب رأيي الشخصي ألن 
العالية وكان اختيارهم  بالكفاءة  اختيار موظفيها لم يكن 

من خارج قطاع العدل وهذا أثر على عمل الوزارة.
* الشغل الشاغل هذه األيام  المؤتمر الوطني.. 
ما  هو رأيك في أدائه وهل أنَت مع أو ضد التمديد..؟

.. المؤتمر كان أداؤه سلبياً ولم يقدم شيئاً للشعب الذي 
انتخبه، أنا ضد التمديد إال في حال إنهاء األحزاب وعمل 
المستقلين فقط وبدون انتماءات حزبية منهم، ولكن أيضاً 
ال يمكن إسقاطه إال ببديل فال يمكن ترك البالد في فراغ 
سياسي أكثر مما هي عليه حالياً وما جاء بالصندوق ال 
يستبدل إال بالصندوق، وأعيب على المؤتمر أنه ال يحق له 
التمديد لنفسه حسب النص الدستوري وكان يجب عليه 

استفتاء الشعب على التمديد، فهذه هي الديمقراطية.
دون  لواحدة  جدوى   ال  كلمتان  والعدل  األمن   *
األخرى.. بنظرك هل لهما وجود حاليًا في ليبيا..؟

 ال ال يوجد إنهما حالياً في ليبيا قول وال يوجد فعل، 
وهذا بسبب من ال يريد الثوار ويصفهم بالمليشيات أقول 
لَك لن يكون هناك أمن وعدل إال بوجود الثوار فهم من 
ضحوا وهم من سيظل يضحي حتى يتحقق األمن والعدل 

وهم حماة الوطن وبدونهم لن تكون هناك ليبيا.. 
وصراحتك  صدرك  رحابة  على  نشكرك  الختام  في 

ونتمنى لكم التوفيق في خدمة الوطن.

الوزير حريص أن يقضي على المركزية ومنح الصالحيات المطلقة لرؤساء الفروع
* بداية نود التعرف على األستاذ عبدالعاطي مراد ..

»عبدالعاطي سالم مراد« مواليد 1975/5/1 م حاصل على ماجستير محاسبة من األكاديمية الليبية بمصراتة.
* متى بدأ العمل فعليًا بفرع الوزارة بعد ثورة فبراير ..؟

بتاريخ 2012/12/23 قبل ذلك كنُت رئيس  الصادر  العدل رقم 2012/968  وزير  بالفرع بقرار من  العمل  بدأ 
مكتب خدمات الهيئات القضائية قبل الثورة واستمريُت  بالعمل فيه بعد الثورة إلى أن تم تعييني رئيسًا لفرع وزارة 

العدل..
حوار وتصوير : مصطفى إبشير.


