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وزير العدل يجتمع بعدد من رؤساء الهيئات القضائية
اجتمع السيد مصطفى القليب وزير العدل
والسيد عادل كرموس وكيل وزارة العدل خالل
الفترة الماضية بمقر الوزارة مع عدد من رؤساء
الهيئات القضائية وهم السادة رمضان النفاتي
العماري رئيس محكمة استئناف طرابلس و
رمضان منصور الحوات رئيس محكمة الخمس
االبتدائية و عبدالرحمن مصباح مسعود رئيس
محكمة ترهونة االبتدائية و علي خليفة رئيس
محكمة غريان االبتدائية و علي رمضان علي
رئيس محكمة سرت االبتدائية و محمد رمضان
الدعيكي رئيس محكمة بني وليد االبتدائية
و علي رجب سويسي رئيس محكمة جنوب
طرابلس االبتدائية و محمد السيد الفرجاني
رئيس محكمة الزهراء االبتدائية و إبراهيم
شقاف رئيس نيابة بني وليد الكلية.
تدارس المجتمعون خالل االجتماع سير
سبل معالجة العراقيل
العملية القضائية و ُ
والعوائق التي تعترض العمل القضائي .
وأكدوا على متابعة المكاتبات التي تتعلق
بزيادة المرتبات ألعضاء الهيئات ،والتأكيد على
التنفيذ امتثاالً ألحكام القضاء النهائية الواجبة
التنفيذ بشأن زيادة المرتبات ألعضاء الهيئات

القضائية.
وقد خاطب وزير العدل رئيس المؤتمر الوطني
بناء على ما تم االتفاق
العام بالخصوص وذلك ً
عليه في اجتماع تشاوري بوزارة العدل بتاريخ
األول من شهر يونيو من هذا العام في إطار تنفيذ

قرار مجلس الوزراء رقم ()512لسنة 2013
بشأن جدول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية و
وضع المؤتمر الوطني العام في الصورة الراهنة
للعمل القضائي وما يعانيه األعضاء من تحديات
وصعوبات وأحقيتهم في الزيادة المق ّررة قانونا ً .

زيارة لتفقد المهاجرين غير القانونيين بطرابلس
قام السيد وكيل وزارة العدل لدولة
القانون وحقوق اإلنسان بزيارة تفقدية
خالل المدة الماضية إلى جهاز مكافحة
الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس رفقة
مدير إدارة الرعاية الصحية بالوزارة
بحضور المتحدث الرسمي لجهاز الهجرة
غير الشرعية فرع طرابلس لتفقد األوضاع
الصحية واإلنسانية وكيفية تأمين اإلعاشة
للمحتجزين  ..الزيارة تأتي على إثر نتائج
ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل
في فترة سابقة بحضور الهالل األحمر
طرابلس ومندوب عن وزارة الداخلية وعدد
من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة
بالهجرة.

تفقد أوضاع مؤسسة اإلصالح والتأهيل الجوية بمصراته

ضمن جهود وزارة العدل الساعية لتذليل الصعوبات
وتقديم أفضل الخدمات ،قام مدير إدارة الرعاية
الصحية بوزارة العدل خالل األيام الماضية رفقة
كل من مندوب عن إدارة مكتب الرعاية الصحية
األولية بوزارة الصحة ،ومدير إدارة التنمية بوزارة
الشؤون االجتماعية مصراته ،بزيارة مؤسسة اإلصالح
والتأهيل «الجوية» بمصراته وذلك للوقوف وتفقد
أحوال الرعاية الصحية والنفسية لنزالء المؤسسة.
كما شارك في هذه الجولة كلٌ من رئيس قسم
الطب النفسي بوزارة العدل ،ومسؤول الرعاية الصحية
بالمؤسسة حيث تضمنت الزيارة بحث االحتياجات
والمتطلبات التي تحتاجها المؤسسة وتقديم الدعم
لها..
انتقل الحاضرون بعدها إلى إدارة مكافحة الجريمة
بـ«الكراريم» بمصراته التابعة لوزارة الداخلية وعلى
هامش هذه الزيارة عقد اجتماع ضم إلى جانب الفريق
المتفقد رئيس إدارة مكافحة الجريمة السيد ميالد
محمد الصويعي نوقش فيه كيفية دعم هذه اإلدارة من
أجل تقديم أفضل الخدمات.
وفي الختام أكد الدكتور هشام العتري مدير الرعاية
الصحية بوزارة العدل بأنه ستتم مراجعة المراسالت
التي تم إحالتها إلى وزارة العدل وجهاز الشرطة
القضائية واتخاذ اإلجراءات المناسبة التي تخدم
صالح العمل.

إعالن

العدد ()116

التصالح بداية والوحدة
الوطنية الهدف

تشهد ليبيا هذه األيام جهود بوادر إيجابية تهدف
للمصالحة وتوحيد الكلمة.
وإذ ال يفوت الصحيفة أن تنوه بجهود الخيرين من
أبناء الوطن وتشد على أيدي كل من جعل طاعة اللّه
في قلبه ،ومصلحة الوطن هدفه ،والوحدة الوطنية
غايته.
وتذكر بأن النوايا الطيبة والجهود المحمودة
للصلح تفرض على كل األطراف األخذ بعين االعتبار
النقاط التالية :
أوالً  :التوقف على خطابات التحريض والتعبئة
لليبيين ضد بعضهم بعضاً ،واالسترشاد بقوله تعالى
(وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي هي
ولي حميم
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ّ
وما يلقاها إال الذين صبروا وما يلقاها إال ذو حظ
عظيم)..
ثاني ًا :االبتعاد على التعصب القبلي والجهوي
واأليدلوجي ،فكلما تضخم دور القبيلة وزاد التعصب
لها كلما كان ذلك على حساب قوة الدولة ومنعة
الوطن.
ثالث ًا :ترك األمور الخالفية جانبا ً والتركيز على
ضرورة وقف االقتتال وحقن دماء األخوة.
رابع ًا :التزام كل طرف لديه رؤية سياسية بالنهج
السلمي والضغط على هيئة صياغة الدستور لتسرع
في إعداد مشروع الدستور ،وأن تضمنه قدر اإلمكان
مالحظات وتحفظات الجميع.
والسالم

هيئة التحرير

حلقة نقاش حول مدى جدوى
انضمام ليبيا لنظام روما األساسي
أقيم الشهر الماضي بكلية القانون جامعة صرمان حلقة نقاش
بعنوان(مدى جدوى انضمام ليبيا لنظام روما األساسي)اتفاقية
المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع كلية القانون جامعة صرمان
ولجنة متابعة الحالة الليبية أمام المحكمة الجنائية الدولية التابعة
لوزارة العدل ،بحضور عميد بلدية صرمان وأساتذة القانون بجامعة
صرمان وعدد من الطلبة بالجامعة ،حيث كانت محاور حلقة
النقاش التي تم مناقشتها بداية بالتعريف باللجنة متابعة الحالة
الليبية أمام المحكمة ،كذلك التعرف على هدف حلقة النقاش
والخروج بتوصيات تساعد السلطات على أهمية االنضمام لنظام
روما األساسي،وكذلك مناقشة تعارض االنضمام مع مبدأ السيادة
الوطنية والسلبيات األخرى لالنضمام ،وعالقة المحكمة الجنائية
الدولية بالقضاء الداخلي الليبي.

في إطار التنسيق لتقديم أفضل الخدمات الطبية خارج ليبيا ألعضاء الهيئات القضائية وموظفي وزارة العدل عليه ..
ُيهيب مكتب التأمين الصحي بديوان الوزارة بالجميع التقيد بتعبئة النماذج المعدة لغرض العالج بالخارج المعتمدة من
الديوان وشركة «الثقة» للتأمين وال يعتد بأية فواتير عالج دون علم مكتب التأمين بديوان الوزارة .
مكتب التأمين الصحي
ديوان وزارة العدل
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إدراك ًا من وزارة العدل بأهمية العمل الذي يقوم به موظفوها ورغبة منها في الرقي بهم إلى أعلى درجات
ت الوزارة المدة الماضية عقد تأمين صحي تكافلي
الصحة وضمان ًا لرعاية صحية مناسبة محلي ًا ودولي ًا ..أبرم ْ
إسالمي مع شركة «الثقة» للتأمين الصحي  ،بعد أن رسى عليها العطاء وفق معايير ومواصفات فنية طبية
وضعت ضمن بنود العقد.
ت موظفي الهيئات القضائية ،و العاملين بالوزارة.
حيث بلغت قيمة العقد  9 .627.975دينار ليبي شمل ْ
قامت الوزارة بتكوين فريق مكلف يعمل تحت إشراف وكيل الوزارة للشؤون اإلدارية والمالية لتنفيذ بنود
العقد المبرم مع الشركة ومعالجة المشاكل وتذليل كل الصعاب التي قد تواجه المشتركين وهي حلقة
االتصال بين الوزارة وشركة التأمين ..حيث يمثل العقد الحاالت الطارئة ،والحاالت االستثنائية باإلضافة
إلى الحاالت غير المدرجة بجدول المنافع الصحية التي تحتاج إلى إتفاق الطرفين.
قامت الصحيفة بزيارة مكتب الرعاية الصحية وحاور ْ
ت الدكتور خيري الصيد رئيس الفريق المكلف
لتوضيح بعض االستفسارات والجوانب الفنية لبنود العقد والقصور المتعلقة به فأجاب عن أسئلتنا
قائالً:

رئيس فريق اإلدارة الصحية الدكتور خيري الصيد

ضرورة التنسيق مع مكتب التأمين الصحي بديوان الوزارة في حالة العالج
كيف تم التعاقد مع شركة التأمين؟ وما هي المعايير التي
رسى عليها العقد مقارنة بالشركات المتقدمة األخرى؟
بناء على مجموعة عروض تم تقديمها إلى ديوان الوزارة من مختلف
ً
المقدم
الشركات حيث تمت دراسة كل العروض وكان من بينها العرض
ّ
ت اللجنة على
من شركة «الثقة» بتاريخ  2014/12/23حيث وافق ْ
المقدم من هذه الشركة ،وقد تم توقيع العقد بمعرفة السيد
العرض
ّ
وزير العدل مصطفى القليب.
لماذا تم تحديد االختصاصات العالجية على سبيل المثال
األسنان والعيون؟  ..ولماذا تم تحديد قيمة مالية في معظم
التخصصات؟
تم تحديد االختصاصات العالجية لبعض الحاالت وكان على سبيل
المثال خدمات األسنان بحيث يتحمل الموظف ما قيمته  % 20من قيمة
مسدد من قيمة التأمين .
الفاتورة ،والباقي
ّ
سقف المبلغ المالي المخصص لموظفي وزارة العدل 200
ألف دينار  ..لماذا لم يشمل جميع التخصصات العالجية
المزمنة باإلضافة إلى باقي أفراد األسرة؟
ت أو
من الواضح في العقد أن قيمة التغطية المالية للموظف وصل ْ
تم تحديدها إلى مبلغ  200.000ألف دينار وهذا ال يعني بأن كل
الحاالت يجب أن تعالج في الخارج هناك أولويات لمثل هذه الحاالت
مثل األورام وأمراض القلب ،فلها األولوية  ..أما فيما يخص عدم ضم
أفراد األسرة أؤكد لكم بأن هذه الفترة هي فترة تجربة مع الشركة
«الثقة» للتأمين وفي حالة رأينا نجاح الشركة في تقديم خدماتها سوف
تتخذ اإلجراءات الالزمة لضم أفراد العائلة.
بالنسبة للعالج بالخارج قمتم بوضع قيود تتمثل في قيامكم
باالتصال بالمندوب مباشرة نيابة عن الموظف رغم أخذه
البطاقة الصحية واألرقام المرفقة بجدول المنافع والكشف
المرفق به الذي قدمه له ما سبب هذا اإلجراء؟
فيما يخص العالج بالخارج وكما أكدنا في إجابتنا عن سؤال سابق
هناك أولويات للعالج بالخارج وضرورة التنسيق مع مكتب التأمين
الصحي بديوان الوزارة حتى يتم التنسيق مع شركة التأمين والمصحات

المبينة بجدول المنافع فهناك دول تحتاج إلى تأشيرة مثل البوسنة
وكذلك من ناحية تنظيمية.
عند انتهاء العقد المبرم مع شركة التأمين وال تزال هناك
قيمة مالية متبقية في حساب الصندوق كيف سيكون مصير
هذه القيمة ؟
فيما يتعلق بالقيمة المالية المتبقية في الصندوق الخاص بالتأمين
في حالة انتهاء عقد الشركة لديوان الوزارة الخيار في تجديد العقد أو
تغيير جهة العقد مع إحدى شركات التأمين األخرى أو ارجاع المبلغ إلى
حساب وزارة العدل.
عند قيام شركة التأمين بمخالفة العقد الذي تم التوقيع
عليه ما هي الضوابط التي ستتخذ حيال هذه المخالفة؟
هناك ضوابط صارمة قد تم التوقيع عليها من خالل العقد المبرم
بين شركة «الثقة» وديوان وزارة العدل بحيث وصلت كل مخالفة إلى
 % 0.25من قيمة العقد أي ما يعادل مبلغ 15.000دينار وهذا ال
بناء على شكوى تُقدم كتابيا ً إلى مكتب التأمين الصحي وعلى
يتم إال ً
المكتب التأكد من مصداقية هذه الشكوى وإحالتها بخطاب رسمي إلى
إدارة شركة التأمين .
هل كافة فروع الوزارة في ليبيا ستستفيد من هذا التأمين
الصحي  ..وهل تم االتصال بمندوبي الفروع مؤخر ًا ؟
إجابة عن هذا السؤال أؤكد لكم بأن كافة الفروع التابعة لوزارة العدل
على اتصال مباشر ،وقد صدرت بطاقات خاصة بالتأمين الصحي
لجميع موظفي الوزارة في كافة مدن ليبيا  ..وأؤكد ثانية بأننا على
اتصال مباشر مع كل مندوبي الوزارة .
إذا تم إبالغكم خالل الفترة القادمة بوجود قصور في أداء
المقدمة من قبل
عمل الشركة الطبية وذلك استناد ًا للشكاوى
ّ
موظفي الوزارة ما هي اإلجراءات التي سوف تتخذ حيال ذلك؟
في حالة وجود أي تقصير في أداء خدمات شركة التأمين المتمثلة
في الخدمات العالجية بالمصحات داخل ليبيا أو خارجها عليه أؤكد
مرة أخرى أن مكتب التأمين الصحي بديوان الوزارة على استعداد
الستقبال الشكاوى شرط أن تكون كتابية ويتم التأكد من هذه الشكوى
والتحقيق فيها ويتم إبالغ الشركة الخاصة بالتأمين كتابياً ،وفي حالة
كثرة الشكاوى سيتم إحالة هذه الشكاوى إلى الجهات القانونية إللغاء
العقد المبرم.
من خالل اطالعنا على الكشوفات الخاصة بالمصحات
الخارجية لفت انتباهنا دولة البوسنة لماذا تم اختيارها مقارنة
بالدول المتقدمة األخرى؟
في سؤالك عن دولة البوسنة لماذا تم اختيارها من بين الدول
األوروبية المتقدمة في المجال الطبي ألنها تعد من الدول غير باهظة
الثمن في اإلقامة والمعيشية علما ً بأن معظم سكانها يعتنقون الدين
اإلسالمي ،وهي قد قطعت أشواطا ً في هذا المجال.
كم عدد الحاالت التي تم إيفادها للعالج بالخارج المستفيدة
من برنامج التأمين الصحي ؟
حتى اآلن تم بالتنسيق معنا إرسال عدد  9حاالت إلى كل من (تونس
واألردن والبوسنة) معظمها تعاني من أمراض مزمنة.
بصفتك مسؤوالً على برنامج التأمين الصحي التابع لوزارة
العدل  ..ما هي النصائح واإلرشادات التي توجهها إلى موظفي
الوزارة ؟
ضرورة التنسيق مع مكتب التأمين الصحي بديوان الوزارة في حالة
العالج بالخارج.
* في حالة العالج بالخارج يطلب احضار اآلتي :
 صورة من بطاقة التأمين. صورة من البطاقة الشخصية ،أو جواز السفر. تقرير طبي. في حالة مالحظة أي تقصير من الشركة الخاصة بالتأمين يرجيإبالغ مكتب التأمين.
 في حالة السفر للعالج بالخارج يرجى التواصل مع مكتب التأمينوإبالغه بتاريخ العودة.

تصوير
عصام الحبيشي
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هل الدعوى المدنية هي الوسيلة الوحيدة للمطالبة باستيفاء الديون.؟
وتحدد لها
تسدد عليها الرسوم،
ّ
تُعد الدعوى والتي ترفع بصحيفة ّ
جلسة ،ويعلن بها الخصم «المدين»هي األصل في وسائل طلب استيفاء
الديوان عبر القضاء.
وهنا يقوم الدائن برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة قيميا ً ومكانياً،
ويطالب فيها إلزام «المدين»بأن يدفع له ما بذمته من ديون ويكون له أيضا ً
أن يطالب المحكمة إلزامه بالتعويض عن التأخير في سداد الدين.
وتكون للقاضي سلطة إدارة الدعوى ،وموازنة أدلة المدعي»الدائن»مع
ما قد يقدمه المدين من مستندات ،أو ما بيديه من دفوع أو دفاع انطالقا ً
من القاعدة األساسية في التقاضي وهي (أن األصل في اإلنسان براءة
الذمة) ،و (أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر).
فيقع على عائق الدائن عبء إثبات الدين ،وإثبات حلول أجله.
ويحكم القاضي على ضوء ما اتضح لديه من حقائق مستنداً على ما
أثير أمامه في الجلسات أو قدم بين يديه من مستندات.
غير أن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أفرد الباب الخامس
لطريق آخر استثنائي الستيفاء الديون وهو استصدار أمر أداء على
عريضة .
وقد وضع ضوابط النتهاج هذا السبيل االستثنائي باعتبار أن األصل
هو رفع دعوى وإعالن الخصم بها واستصدار حكم فيها.
هذه الضوابط الواجب توفرها هي -:
ا-أن يكون الدين ثابتا ً بالكتابة
ب-أن يكون الدين نقوداً .
محدد ،وأن يثبت الدائن
ج-أو أن يكون الحق نشأ لقاء قيام الدائن بعمل ّ
هنا أنه أوفى بما وجب عليه في ذلك .
د-إذا كان الدائن عنده ورقة تجارية مثل السفتجة «الكمبياال» ،أو صك
وأراد أن يرجع على غير الساحب أو المح ّرر أو قابلها ،فيجب عليه إتباع
أحكام القانون التجاري .
توضيح للفقرة (د)..
األوراق المالية التي يتم تدويرها من شخص آلخر ،وينتقل الحق الثابت
فيها من شخص آلخر بمعنى أن الحق الموجود بها قبله شخص آخر غير
الساحب الذي صدرت أصالً لصالحه .
هـ -شرط أن يكلف الدائن المدين كتابيا ً بضرورة الوفاء بالدين في
ميعاد ال يقل عن ثالثة أيام من تاريخ اإلخطار أو االحتجاج بعدم الدفع .
شروط الطلب أو العريضة .
يجب أن تشمل العريضة عالوة على اسم المحكمة ومكانها ،واسم
المعروض ضده .
أن يذكر فيها المبلغ المطلوب أدائه «أصل الدين « ،والفائدة والمصاريف
ويجب أن يتخذ الطالب مواطنا ً مختاراً بنطاق مقر المحكمة المختصة .
شرط اإلعالن

يجب إعالن المدينة في موطنه بالعريضة ،واألمر الصادر فيها .
ويجب أن يتم إعالن للمدين خالل  6أشهر من تاريخ صدوره واستكماالً
للجواب ولمعرفتنا بأن قراء الصفحة منهم من يتطلب أن نشرح له النصوص
ونفكّكها ،ومنه هو من االختصاص نفسه والتخصص بالتالي نورد نصوص
المواد القانونية ذات العالقة:
المادة ()778مرافعات
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى للدائنين بدين من النقود
ً
إذا كان ثابتا ً بالكتابة أن يستصدروا أمراً بالدفع متى كان الدين معين
المقدار حال األجل ويجوز أن يكون موضوع الطلب حقا ً نشأ لقاء عمل
بناء على شرط إذا اثبت الطالب أنه قد أوفى بما وجب عليه في ذلك،
أو ً
ويستثنى من حكم هذه المادة حالة ما إذا كان صاحب الحق دائنا ً بورقة
تجارية ،وأراد الرجوع على غير الساحب ،أو المح َّرر لها ،أو قابلها ،فيجب
حينئذ إتباع أحكام القانون التجاري .
مادة ( )799مرافعات
على الدائن أن يكلف المدين أوالً بوفاء الدين بميعاد ال يقل عن ثالثة
أيام ،ويقوم االحتجاج بعدم الدفع مقام التكليف بالوفاء ،ثم يستصدر أمراً
باألداء من قاضي المحكمة الجزئية ،أو القاضي المختص بالمحكمة

االبتدائية التي يقع في نطاقها موطن المدين بحسب قيمة الدعوى.
بناء على عريضة من الدائن أو وكيله يرفق بها سند الحق،
ويصدر األمر ً
وما يتثبت حصول التكليف بوفائه.
ويبقي هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي الميعاد للتظلم في
المادة ()782
المادة ()780مرافعات
يجب أن يتخذ الطالب في العريضة موطنا ً مختاراً في البلدة التى
بها مقر المحكمة ،وأن يبين في العريضة المبلغ المطلوب أداؤه من أصل
وفائدة ومصاريف ،ويجب أن يبين في األمر باألداء ما يجب تسليمه من
أصل وفوائد ومصاريف كذلك .
المادة ( )781مرافعات
إذا رأى القاضي أال يجيب الطالب إلى كل طلباته عليه أن يمتنع عن
يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب
إصدار األمر ّ
بإعالن خصمه الحضور إليها .
مالحظة
المادة ( )781تفرض إحالة الطلب إلى دعوى وتحديد جلسة لها
بمعنى الرجوع من االستثناء إلى األصل الذي أشرنا إليه آنفا ً .

ما معنى أن جريمة المشاجرة  ..جريمة شائعة ؟
إن جريمة المشاجرة وفق ما عرفتها به المحكمة العليا «جريمة
المشاجرة»جريمة جماعية ال تتحقق إال باشتراك أكثر من شخصين
فيها بنية تبادل االعتداء ضد بعضهم البعض .
معنى جريمة جماعية :
معناه أن كل من شارك فيها يعد متهما ً بغض النظر عمن لحق به
ض َّرر أكثر من غيره ،فلو شارك خمسة أشخاص في المشاجرة لكن
أحدهم فقط أصابه ض ّررٌ جسي ٌم منها فال يعد هذا الذي تض َّرر بريئا ً
أو مجني عليه. .
هل لنوع وحجم الض ّرر من تأثير؟ .
نقول  :إن الض َّرر الذي يلحق بأحد من شارك في المشاجرة وإن
وصل حد القتل يزيد في عقوبة الجميع ،وال يعطى صفة المقتول صفة
المجني عليه ألنه شارك في المشاجرة ،فهنا يوقف تحريك الدعوى
الجنائية ضده للوفاة وال يعطي براءة.
من هذه المقدمة نصل لمعرفة معنى أن المشاجرة جريمة شائعة..
معناها إنها جريمة مشتركة شائعة بين كل من شارك فيها بغض النظر
عن حجم دوره ،أو نوع الض َّرر الذي لحق به .
وهذا النص يقارب لقول النبي صلى الله عليه وسلم(..إذا التق
المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في ال َّنار  ،فقيل يا رسول الله
هذا عن القاتل فما بال المقتول قال لو ظفر بأخيه لقتله )...
حتى المشاجرة يحرص كل المتشاجرين إليذاء غيره بكل الوسائل
فإن حدث ألحدهما سوء فالعقاب على الطرفين ال على طرف واحد
،فيعاقبون بالعقوبة نفسها».
وكما قلنا إنه إذا توفى أحد المشاركين في المشاجرة فيوقف
تحريك الدعوى الجنائية ضده ال لبراءته ولكن لعدم جدوى تقديمه
متهما ً واستحالة إيقاع العقاب على ميت..
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وكيل مكتب وزارة العدل لدولة القانون وحقوق اإلنسان يزور جهاز مكافحة الهجرة فرع طرابلس
ت إدارة الرعاية الصحية التابعة لديوان وزارة العدل صحبة وكيل
قام ْ
وزارة العدل لدولة القانون وحقوق اإلنسان بزيارة إلى جهاز مكافحة الهجرة
غير الشرعية فرع طرابلس (طريق السور) يومي 8-7يونيو الحالي.
تأتي هذه الزيارة نتاجا ً لورشة العمل التي عقد ْ
ت مؤخراً بديوان وزارة
العدل التي نظمتها ،وأشرف عليها مكتب وكيل دولة القانون وحقوق اإلنسان
بحضور الهالل األحمر الليبي فرع طرابلس ،ومندوب عن وزارة الداخلية
وعدد من مؤسسات المجتمع المدني المهتمين بالهجرة غير الشرعية،
ت كافة التسهيالت من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
قدم ْ
حيث ّ
فرع طرابلس للفريق الزائر للوقوف على موضوع المعاملة اإلنسانية
والصحية للموقوفين الموجودين بالجهاز وموضوع اإلعاشة.
من جهته قام الفريق اإلعالمي التابع لقسم اإلعالم بإدارة العالقات
والتعاون الدولي بالوزارة بإجراء عديد اللقاءات خصوصا ً فيما يتعلق
بموضوع التطعيمات الوقائية للضباط وضباط الصف ،والعاملين والقائمين
المقدمة من قبل إدارة الرعاية الصحية وبرنامج التحليل
على هذا الجهاز
ّ
الثالثي كخطوة أولى يتبعها فيما بعد إجراء باقي التطعيمات لمراكز إيواء
الهجرة غير الشرعية ،باإلضافة إلى برنامج التعاون بين إدارة الرعاية
الصحية مع المركز الوطني لمكافحة األمراض السارية.
لمعرفة مزيد التفاصيل حول هذه الزيارة وبرنامج إدارة الرعاية
الصحية فيما يتعلق بالتطعيمات قمنا بتغطية الزيارة وإجراء
اللقاءات فجاءت أولى الوقفات مع الدكتور هشام العتري مدير
إدارة الرعاية الصحية الذي قال :
قمنا خالل زيارتنا لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس
بالوقوف على العاملين بالجهاز من ضباط وضباط الصف والقائمين على
هذا الجهاز وذلك بإرسال طاقم طبي ،وطبي مساعد لديوان وزارة العدل
للقيام بإجراء المسح الطبي كخطوة أولى لعدد  210عاملين ،ثم قمنا
بإجراء تطعيمات وقائية وإجراء التحليل الثالثي ألمراض السارية مع فتح
ملفات طبية لهم وسنقوم على ضوء النتائج في األيام القادمة بتحديد
التطعيمات الوقائية بعد أن يتم تسجيلها حسب الحالة المصابة إن وجد ْ
ت
وسيتم إحالتها فيما بعد من قبل إدارة الرعاية الصحية إلى المركز الوطني
لمكافحة األمراض السارية لمتابعة الحالة ،كذلك سنقوم باالستعانة بسيارة
التصوير الدرن الرئوي التابعة للمركز الوطني لمكافحة األمراض السارية
إلى جهاز المكافحة الهجرة فرع طرابلس الستكمال بقية المسح الطبي
للقائمين عليه بدالً من نقلهم إلى مركز الدرن .
من جهته قال وكيل وزارة العدل لدولة القانون وحقوق اإلنسان
السيد عبد المحسن أحمد مطر :
بناء على ورشة العمل التي عقد ْ
ت سابقا ً برعاية
قيامنا بهذه الزيارة يأتي ً
وزارة العدل وبإشرافنا مع وزارة الداخلية والهالل األحمر فرع طرابلس
وعدد من مؤسسات المجتمع المدني اتفقنا إلى ضرورة تشكيل فريق عمل
عاجل يتولى موضوع ظاهرة الهجرة غير الشرعية للوقوف على جميع مراكز
اإليواء والقائمين عليها من ضباط وضباط الصف التابعين لوزارة الداخلية
 ..في ذلك االجتماع علمنا أن الفريق لن يتم تشكيله بأسرع وقت ممكن

فق ّررنا أن نقوم بزيارات تفقدية لبعض مراكز اإليواء كان على رأسها مركز
طريق السكة كخطوة استباقية من وزارة العدل حول ملف الهجرة ومعالجته
 ..تم والحمد لله الوقوف على حالة المحتجزين الموقوفين بالجهاز ومعرفة
المعاملة اإلنسانية لهم وهل تتم طبقا ً لمعايير حقوق اإلنسان المحلية
والدولية ،وكذلك الحالة الصحية وتم إيفادنا بإحصاءات وبيانات الموجودين
بصدد متابعة أعمال الفريق مع بقية الشركاء
بالجهاز للتنسيق معهم ونحن
ّ
في هذا العمل باعتبار أن وزارة الداخلية ال تستطيع أن تعمل لوحدها فهو
عمل تضامني يجب أن تحذو كل الوزارات المعنية بهذه الظاهرة لمعالجتها
حذو وزارتي «العدل والداخلية» مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة
بهذا الملف المرهق لليبيا قبل دول الجوار واالتحاد األوروبي .
كما أفادنا عبد الناصر حزام مالزم أول المتحدث الرسمي لجهاز
مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس وزارة الداخلية قائالً :

في البداية نشكر حضور وزارة العدل اليوم صحبة مدير إدارة الرعاية
الصحية واألطقم الطبية المساعدة على كل الجهود التي ُبذلت داخل
الجهاز الذي والحمد لله تح َّول من مكتب جمع وتحر إلى جهاز مكافحة
فرع طرابلس بقرار صدر يوم  2015/5/12من وزارة الداخلية الذي
قام بتوقيف عديد المهاجرين غير الشرعيين وتم استقبالهم وتحويلهم إلى
مراكز إيواء الهجرة غير الشرعية التابعة للجهاز مثل :
إيواء أبوسيلم ،وطريق الشوك ،وإيواء مطار أمعيتيقة ضمن نطاق عملها
المحدد من القره بوللى إلى جنزور.
ّ
اإلشكالية التي تعترضنا هي اكتظاظ مراكز اإليواء التابعة لنا وعدم
وجود تحصينات وقائية للعاملين بها ونحن جاهزون للتعاون مع كافة
الجهات المعنية بموضوع الهجرة غير الشرعية مع توفير اإلمكانات المادية
والمعنوية.
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اختتام احتفالية التظاهرة الرياضية داخل مؤسسة اإلصالح والتأهيل «عين زارة»
ت الظروف واضطر ْ
ت البعض بالخروج عن المألوف فإننا الحمد لله إلى اإلنسانية
حتى وإن قس ْ
راجعون وإلى رحمة الله فينا مظهرون وتطور البشرية وتداخل عالقاتها وظهور بعض طفراتها كان
البد لإلنسان داخل المجتمعات المختلفة أن يخلق المؤسسات التي تخدم وتنظم وتسير الحياة
بكافة نواحيها داخل المجتمع الواحد ،فكانت المؤسسات االجتماعية والصحية واالقتصادية
...الخ ومن ضمن هذه المؤسسات والتي تحتم وجودها تطور المجتمعات مؤسسات اإلصالح والتأهيل
«السجون» ،وهي المكان الذي أقيم لكل خارج عن القانون أو خارج عن المألوف الذي يسير به المجتمع
في مختلف نواحيه وإن كانت «السجون»مكان ًا لحصر الخارجين عن القانون وردع ًا لهم فيه «فرصة»
إلعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع بعد قضاء فترة المحكومية.
واحترام ًا آلدميتهم أقامت مؤسسة اإلصالح والتأهيل عين زارة فرع طرابلس تظاهرة رياضية
اختتمت باحتفالية أقيمت يوم الخميس الموافق  4يونيو الجاري بالمؤسسة .
يذكر أن التظاهرة الرياضية قد انطلقت خالل شهر ابريل الماضي شارك فيها( )32فريق ًا من
النزالء بالمؤسسة ومديري األقسام وموظفي المؤسسة وحراسها ونظمت اللجنة المشرفة على
التظاهرة المباريات وقسمت الفرق إلى مجموعات وصوالً إلى النهائي الذي جمع فريقي التحرير
وبرشلونة .
التي انتهت بفوز فريق التحرير على برشلونة .4-5
وقد شرف حضور هذه االحتفالية كل من معالي
وزير العدل السيد مصطفى القليب ورئيس جهاز
الشرطة القضائية ورئيس فرع الشرطة القضائية
طرابلس و وزارة الشباب والرياضة ومدير مؤسسة
اإلصالح والتأهيل عين زارة ومدير مؤسسة اإلصالح
والتأهيل البركة ورئيس حرس األقسام وقسم مرور عين
زارة وكذلك العاملين والمنتسبين لمؤسسة اإلصالح
والتأهيل عين زارة حيث جرت مراسم االحتفالية
كالتالي :
البداية كانت بتالوة عطرة من الذكر الحكيم ثم
عزف النشيد الوطني ألقى بعدها السيد مصطفى
القليب وزير العدل كلمة افتتاحية قال فيها :
أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى كافة السادة
الحضور واخص بها جهاز الشرطة القضائية ضباطا ً
وضباط الصف لتقديم العون والمساعدات التي
ساهمت ولو بشكل بسيط في إبراز مواهب النزالء
كما نشد على أيديهم لتقديم كافة الدعم المعنوي
والمادي حسب اإلمكانات المتاحة للقيام بكافة مهامهم
وفق معايير حقوق اإلنسان المحلية والدولية  ..ونشكر
مؤسسة اإلصالح والتأهيل عين زارة على النشاط
ونطالب بمزيد من هذه النشاطات التي بدورها تساهم
في خلق إنسان نموذجي وتطوير مواهبهم وصقلها
ووفقهم اللّه لما فيه صالح العمل.
ثم وزعت شهائد التقدير على المشاركين و الكؤوس
على الفريقين صاحبي الترتيب األول والثاني والجوائز
ألفضل العب ،وحارس ،وهداف البطولة.
كما قام السيد الوزير صحبة رئيس جهاز الشرطة
القضائية بزيارة عنابر النزالء للوقوف على أوضاعهم
الصحية وجاهزية العيادة وإدارتها ،ومبنى النيابة
العامة المدنية بمحكمة الجنايات.
فريق صحيفة (العدالة) قام بإجراء عدة
لقاءات مع المسؤولين والقائمين على التظاهرة
وكانت أولى وقفاتنا مع -:
السيد أيمن عبدالرزاق سعيد رئيس األقسام
بمؤسسة اإلصالح والتأهيل عين زارة وأحد
أعضاء اللجنة المشرفة على الدوري الرياضي
التنشيطي الذي حدثنا قائالً-:
أوالً نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة
بمؤسسة إصالح عين زارة وأخص بالشكر وزارة
الشباب والرياضة التي منحتنا جميع متطلبات الدوري
والتي ساهمت مع جهاز الشرطة القضائية في إنجاح
هذه البطولة التي شارك فيها جميع أقسام المؤسسة
ووصلنا إلى  32فريقا ً من النزالء باألقسام وعناصر
الحرس وموظفي اإلدارات واألقسام.
وقد انطلقت هذه التظاهرة يوم  25من أبريل
الماضي  ..وأما بالنسبة لإلمكانات المالية لهذه
التظاهرة فهي جيدة ،وقد وفرت لنا إدارة مؤسسة
اإلصالح والتأهيل كل ما نحتاجه بالتعاون مع وزارة

الشباب والرياضة التي وفرت لنا الكؤوس والجوائز
التي منحت لألفضلية من الالعبين وكافة االحتياجات
الرياضية وقد نجح الدوري بنسبة عالية ولقي رواجا ً
من قبل النزالء وموظفي اإلدارة وتشجيعا ً ودعما ً من
اغلب الجهات المعنية إال إننا واجهنا بعض العوائق التي
أدت إلى تأجيل بعض المباريات وذلك لعدم توفر العدد
الكافي من حكام المباريات فقد جرت المباريات التي
بلغ عددها حوالي ( )11مباراة بحكمين فقط إال أننا
تخطينا هذه اإلشكالية بجهودنا المتكاثفة إلتمام هذا
الدوري على أكمل وجه وبالصورة الحسنة التي نتأملها.
وقد خص السيد مصطفى القليب وزير العدل
صحيفة (العدالة) بتصريح قال فيه-:
إن هذه النشاطات لها أثر على النزالء وأثرها ايجابي
للجميع من نزالء وموظفين وعاملين بجهاز الشرطة
القضائية كافة التي بدورها تخلق التجانس والمودة
والتوافق بين كافة األطراف والدليل على ذلك المباراة
النهائية التي جمعت فريقا ً من العاملين بالمؤسسة
ت وسط روح رياضية عالية
وفريقا ً من النزالء وأقيم ْ
زرعت البهجة والسرور خاصة لدى النزالء وهذا ما
نتمناه نحن كمسؤولين بوزارة العدل وسندعم مثل هذه
سنة حميدة
األنشطة بكل اإلمكانات المتاحة وستكون ُ
في كل المؤسسات وستكون هناك نشاطات مماثلة في
شهر رمضان القادم ونحاول حقيقة من خالل جهاز
الشرطة القضائية وباإلمكانات المتاحة لوزارة العدل أن
تفعل كافة النشاطات الرياضية واالجتماعية والثقافية
وال يقع العبء على وزارة العدل وحدها فنحن لدينا
خطة مشاركة مع وزارات عدة منها (التعليم والصحة
والزراعة و الشؤون االجتماعية) ،ومع كل الجهات التي
لها عالقة بهؤالء النَّاس ألن السجين إنسان محجوز
حريته والحرية أمر ضروري ومن يفقد حريته يفقد
كل شئ ونحن كمسؤولين أمام اللّه وأمام القانون على
تقديم الدعم والمساندة والرعاية الصحية واالجتماعية
وتوفير وسائل الترفيه نحاول أن نجعل مؤسسات
اإلصالح والتأهيل التابعة لوزارة العدل نموذجا ً ُيقتدى
به وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية ومعايير حقوق
اإلنسان وهذا جهدنا وأتمنى في أبنائنا منتسبي جهاز
الشرطة القضائية ونحن بإذن اللّه لن ندخر جهداً
في دعمهم لتكون هذه النشاطات فاتحة خير ونحن
اآلن بدأنا في خطة عامة في تنمية الموارد البشرية
ت الدورات وستكون هناك دورات أخرى
حيث أقيم ْ
تدريبية لرفع كفاءة العاملين والموظفين والمسؤولين
في مؤسسات اإلصالح بإذن اللّه ،فالعمل جيد وما
نسعى إليه انضباطية أكثر لتكون هذه المؤسسات
اسما ً على مسمى مؤسسة اإلصالح والتأهل ،وستكون
هناك خطط عن طريق شراكة مع الوزارات التي ذكرتها
لكم سلفا ً بالعمل على تأهيل النزالء وتنمية قدراتهم
وصناعة رجال المستقبل ونحاول أن نطبق خطتنا في
حدود اإلمكانات المتاحة لنا ،فوزارة العدل مهمتها
بعيدة عن الجهاز القضائي والجهات الضبطية هذه

الفكرة التي نود أن نعمقها فنحن ال نودع في السجون
أحداً وليس من صالحيتنا إخراج السجناء فمن أولى
مهامنا إدارة السجون والمؤسسات اإليوائية ونسعى
ألن توفر هذه المؤسسات كافة الخدمات واالحتياجات
المطلوبة.
وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة وعمل مضن كما نسعى
إلى تكثيف الدورات التوعوية والترشيدية لكافة موظفي
وعاملي مؤسسات اإلصالح والتأهيل وتقديم الدعم
اللوجستي لتكون هذه المؤسسات نموذجية داخل ليبيا.
تلتها وقفة مع السيد أشرف محمد النعمي
نائب مدير مؤسسة اإلصالح عين زارة وقد دار
حديثه حول الفائدة من هذه التظاهرة وايجابياتها على
النزيل وهي أولها بأن العقل السليم في الجسم السليم

والسجين من حقه أن يمارس الرياضة ويشارك معنا
في كافة النشاطات الترفيهية حتى يكون منتجا ً وحتى
نثبت للعالم بأن ديننا اإلسالمي ال يفرق بين األفراد إال
بالتقوى ،وأن النزالء يمارسون كل حقوقهم اإلنسانية
ووجودهم هنا ضمن قوانين وأحكام.
يجب أن تكون هناك نشاطات على نطاق أوسع من
هذا في كافة المجاالت إلبراز مواهبهم وخلق اإلنسان
النموذجي المؤهل حتى يخرج بحلة جديدة للمجتمع
ولكننا نحتاج دعما ً للنهوض بالمسابقات والنشاطات
الثقافية  ..كما نتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح
هذه التظاهرة وكافة الحضور الذي شرفنا في هذه
االحتفالية واهتمامهم بمتابعة هكذا نشاطات وحثنا
لتقديم المزيد والتقدم في هذا المجال التنشيطي
للنزالء وأخص بشكري كالً من وزير العدل ووزارة
الشباب والرياضة ورئيس جهاز الشرطة القضائية
وكل اإلعالميين والقنوات الفضائية التي غطت هذا
الحدث وعلى رأسها صحيفة (العدالة) وقناة (النبأ)
التي من خاللها سيرى العالم ماذا نقدم هنا في
مصلحة اإلصالح والتأهيل .
وقد صرح السيد مدير جهاز الشرطة
القضائية :
بأنه خالل الفترة القادمة ستكون هناك نشاطات
ثقافية في شهر رمضان ،وتظاهرة رياضية بين
مؤسسات اإلصالح التأهيل التابعة لفرع طرابلس
تجمع كافة نزالء األقسام والعاملين بديوان الوزارة
وبعض وكالء النيابات باإلضافة إلى مسابقة في حفظ
القرآن الكريم التي ستضم كافة النزالء والراغبين في
االشتراك من الموظفين والعاملين لخلق روح التنافس
والترابط بين النزالء والموظفين وسنعمل جاهدين
لتقديم كافة الدعم ،وتأهيل النزالء ومساعدتهم برؤية
جديدة للمجتمع شاكرين كل من مد يد العون في هذا
العمل.
كانت آخر الوقفات مع أحد النزالء المشاركين
في هذه التظاهرة الرياضية الذي قال :
أوالً نشكر المسؤولين الهتمامهم بالنشاطات
الترفيهية التي تقدم لنا في كافة المجاالت الثقافية
والدينية والنشاطات العامة .
فهذه بادرة طيبة ونطالب الجهات المعنية بتقديم
الدعم الكافي لإلدارة إلعطاء الدافع للسجين
باالنطالق في ممارسة حياته الطبيعية داخل مؤسسات
اإلصالح وخلق الطاقات االيجابية التي بدورها تسهم
في منح اإلنسان المساحة الفكرية والنفسية للبداية
بصورة أفضل واالستفادة مما يقدم له للخروج للمجتمع
بحلة جديدة تمكنه من تكملة حياته بالطريقة األسلم
واألصح.
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يجلسون لفترات تمتد لساعات خلف جهاز الكمبيوتر،يبحرون داخل
عوالم االنترنت وغرف الدردشة،يبحثون عن الصداقة وغيرها ينشغلون
بهذه العادة عن زوجاتهم ويدخلون في حالة انسجام كبير لدرجة يتح َّول
من خاللها إلى إدمان يولد الغيرة والشك في نفوس الزوجات خاصة
أن عدداً من النساء يتحدثن عن دخول أزواجهن في عالقات عن طريق
غرف الشات والدردشة الفورية ،لكن هل يمكن أن ترقى الدردشة
عبر غرف الشات إلى خيانة زوجية؟ ،وهل تتح َّول هذه الدردشات إلى
عائق يوقف االنسجام الزوجي؟ ،وهل الخيانة اإللكترونية ترتبط فقط
بالرجال؟.
أسئلة وغيرها سنحاول أن نجيب عنها من خالل الملف التالي :
* زوجي يخونني
أنا امرأة متزوجة منذ سنوات ،ربة بيت لدي طفلة تبلغ من العمر
ثالث سنوات ،تزوجنا بعد قصة حب طويلة رغم أن زوجي ال يملك
مواصفات الرجل الجذاب ،فهو ليس وسيماً ،وغير أنيق وقصير جداً
ومع ذلك أحببته بسبب أخالقه العالية  ،وهذه األخيرة هي التي جعلتني
أحبه بقوة ،ولدرجة ال تقاوم وجعلتني أق َّرر اإلنجاب منه.
قبل أشهر قليلة اكتشفت أن زوجي يخونني فقد كان مصراً على
تجهيز بيتنا بحاسوب وانترنت،ولم أكن أعرف سبب إصراره لتحقيق
ذلك،نظراً لكونه يتوفر على حاسوب وانترنت بمكتبه  ،في الوقت الذي
ال يضطر فيه إلى العمل داخل البيت ليصبح الحاسوب جزءاً أساسيا ً في
حياة زوجي بل العالقة التي يربطها بهذا الحاسوب أكبر بكثير.
وفي يوم من األيام وبعد جلوسه على المكتب بالبيت وبالقرب من
جهاز الحاسوب بالطبع لساعات طويلة دفعني الفضول إلى مراقبته
ت الحقيقة المرة،إنه
لمعرفة اهتمامه المتزايد بهذا العالم واكتشف ُ
يلتقي على الشات يوميا ً مع نساء،والغريب أن طبيعة هذه األحاديث
ت
ت إليه وكتب ُ
تحمل تعابير جنسية ،فقد ترك الكمبيوتر مشغالً ودخل ُ
لي أن أعيد زوجي
إلى الفتاة باسمه وعرف ُ
ت ما عرفته ماذا افعل ؟ كيف ّ
لي ؟،هل إدمان زوجي على االنترنت أمر عرضي وسيزول مع الوقت؟.
ّ
أرجو المساعدة.
من الصعب الحديث عن خيانة تسمى «الخيانة اإلكتروني» ألن األمر

وقفة

أطفال حرموا من والديهم

حب األم ،إذا كان
ب عظي ٌم  ،فهو
إذا كان هناك ح ٌ
ُ
هناك أما ٌن بال حدود،فهو أما ُن األب.،إذا كانت هناك
بسمة صادقة  ،فهي ابتسامة طفل لوالديه.
كثيرة هي الظروف التي قد تواجهنا والتي تجعلنا
الحب ،ومن ثم اآلمان ،أو الفرحة واالبتسامة،
نفقد
َ
وعادة ما تكون هذه الظروف خارجة عن إرادتنا ،فحين
يأمر الخالق باستعادة روح كان قد منحها الحياة
علينا أن نسلم للواقع  ،فكم من األطفال الزمتهم صفة
اليتيم بعد وفاة أحد الوالدين أو الوالدين معاً ،وكم من
األطفال حرموا من حنان أمهاتهم وعطف آبائهم  ،لكن
ال اعتراض على حكم الله .
فال ننسى وسط هذه المشاكل السياسية واالجتماعية
هذه الشريحة التي ال حول لها وقوة.

الخيانة اإللكترونية
سلوك يتجسد في الواقع وليس افتراضي ًا
ببساطة يتعلق بالكذب اإللكتروني ألن الخيانة تحدث بين أشخاص
ارتبطوا مع بعضهم بعقود ووعود وتجمعهم مصالح مشتركة وعالقات
اجتماعية واضحة ،كما هو األمر بين الزوج وزوجته ،أو المتعامل
وشريكه ،أو الصديق وصديقته...الخ فالخيانة سلوك يتجسد في الواقع
عندما ال يفي طرف بما سبق أن وعد به أو تخلى عن تعهداته وصفاء
معامالته أما أن يتم ذلك في عالم افتراضي فهذا يدخل في عداد
الكذب والرياء وتزييف الحقائق وتحريف المعلومات ،وهذا ما يقع
فعالً بين عدد كبير ممن يستعملون االنترنت وسيلة للتواصل بواسطة
(المسانجير والفايسبوك)  ،أو غرف الدردشة ونوادي الحوار وغيرها
محدد وال معلوم واألشخاص المتصلون مع بعضهم ال
فالجمهور غير
ّ
يعرفون بعضهم بعضاً،لهذا نجد أن عديد ممن يستعمل هذه الوسيلة
للحوار والتعارف ينطلق في الغالب من إعطاء معلومات زائفة عن كل
ما يتعلق بهويته الحقيقية وأوصافه وكل ما يتعلق بوضعه االجتماعي
والثقافي واالقتصادي.
وهكذا قد يحدث مع األيام التوصل إلى بعض المعطيات والمعلومات
الحقيقية التي قد تختلق مع ما تم التصريح به في البداية فيعد ذلك
بطبيعة الحال خيانة وهذا ليس من الخيانة في شيء بل هو كذب ورياء
وإخفاء للحقيقة ،الخيانة االلكترونية غير موجودة وإنما هي وسيلة من
وسائل التسلية والعبث يلجأ إليها بعض المرضى من الشباب أو غير
الشباب مستغلين تكنولوجيا التواصل واإلعالم الحديثة ألنها توفر لهم
السرية واالبتعاد عن اإلحراج المباشر.
الحقيقة هي أن تكنولوجيا التواصل واإلعالم الحديثة وفرت الكثير
من الخدمات ويسرت سبل التواصل والتعامل بأيسر الطرق وأغنت
الحياة االجتماعية بما لم يكن متاحا ً في السابق إال أنها  ،وكما يقال
دائما ً يمكن أن تتح َّول إلى ( سيف ذو حدين). .
وهكذا بواسطة االستعمال اليسئ لهذه الوسائط ظهرت في عالم
اإلجرام ما أصبح يطلق عليه «الجرائم االلكترونية»وهي موجودة بل
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أصبحت تكثر يوما ً عن يوم على الرغم من القوانين التي تجرمها وتعاقب
مرتكبيها وال يمكن تجاهل ما يحصل في هذا النوع من الجرائم من
تطور لم تستطع القوانين والتشريعات بها مسايرة ومواكبة تطور هذه
الجرائم ال يجب أن ننسى بأن االستعماالت االلكترونية في مجتمعنا
مازالت في بدايتها وكل بداية لها انحرافاتها ومخالفاتها لذلك يمكن أن
نجد هذا النوع من الكذب والخداع االلكتروني حتي ال نقول «الخيانة
االلكترونية»وهي ظاهرة في بداية نشأتها يقبل عليها من بأنفسهم
مرض أو ممن لديهم نزعة في اإليقاع بالضحايا وهذه حاالت موجودة
ٌ
في العصر االلكتروني ،وفي العصر الما قبل االلكتروني وهذه الظاهرة
محكو ٌم عليها بالتقلص ألن زوالها أو إخفاءها من المجتمع غير وارد
ألن غيابها واندثارها مرهون بغياب المنحرفين والمجرمين والمرضى
النفسانيين من المجتمع  ،وهذا أمر مستحيل بطبيعة الحال وعلماء
اإلجرام يقرون بأن الجريمة تتطور بتطور المجتمع يبقي فقط أن
نحرص على تنمية الوعي عند شبابنا وناشئتنا والتعود على االستعمال
الصحيح والسليم لتكنولوجيا االتصال والمعلومات ألن ذلك هو الكفيل
والقادر على تقليص اإلدمان وانتشار الكذب االلكتروني خاصة بين
الشباب
إن اللجوء إلى مثل هذه السلوكيات يكون أحيانا ً عن حسن نية رغبة
في ربط عالقة أو تحقيق مصلحة أو لمجرد التعارف مع أشخاص
آخرين لتقوية شبكة العالقات الشخصية ولكن عندما يكتشف طرف
من األطراف عدم تحقيق ما كان يصبو إليه يتم التخلي والتنكر لهذه
العالقات فيعد هذا الجفاء بمثابة خيانة إلكترونية من طرف من كان
يرتبط بهم بعالقات معينة إن نجاح كل تعامل وكل عالقة البد لها من أن
تتحلى بالصراحة والصدق والوفاء  ،وهذا ما كانت تساعد على توفيره
العالقات االجتماعية المباشرة وهو أيضا مما ال تساعد على توفيره
العالقات االفتراضية عن طريق الوسائط االلكترونية إن العالقات
تبقى دائما ً افتراضية إلى أن تخرج من العالم االفتراضي إلى العالم
الواقعي فال افتراض مع الواقع وال كذب وال خيانة مع وجود الدليل
وهذه ال تتوفر إال في الحياة االجتماعية الواقعية المبنية على الصدق
والصراحة والشفافية في العمل والسلوك.

الخيانة الزوجية قد تنتج عن عدم التكافؤ الجنسي
الحديث عن الخيانة الزوجية تتداخل فيه
عديد الجوانب تتراوح ما بين ما هو نفسي
وطبيعة العالقة التي تربط الشريكين ،وبين
المشاكل التي يمران منها «اجتماعية»مادية
وسلوكية  ..لكن بشكل عام يمكن تعريف
الخيانة الزوجية سواء تلك التي تكون مرتبطة
بالرجل أو المرأة على أنها ظاهرة تنشأ لوجود
خلل ما في العالقة الطبيعة التي تربط األزواج
أو الشركاء وبسبب بعض السلبيات أو التأثير
الخارجي فتؤدي إلى زعزعة نظام العالقة ،
وكما أن هناك بعض األسباب العامة التي تؤدي
إلى الخيانة الزوجية على شكل نقاط مهمة
وهي :
التفكك األسري – غياب أحد الزوجين-عدم
تكافؤ الزوجين على مستوى العالقة الجنسية
–انعدام الثقة بين الزوجين –غياب الحوار بين
الزوجين .

أما عن الدوافع التي يمكن أن تدفع الرجل
إلى الخيانة «ما دام األمر يتعلق هنا بخيانة رجل
لزوجته حسب نص القضية التي بين أيدينا «
فيمكن القول إن معظم الخيانات الزوجية
تحث عندما تصبح العشرة الزوجية باهتة باردة
وروتينية ..ومن هنا يبدأ الرجل بالبحث عن
الرومانسية التي اختفت من حياته ويبحث عن
امرأة تعطيه ما لم تستطع زوجته إعطاءه،كما
يدعي اغلب الرجال وبذلك يحاول تجديد
رومانسيته وعلى جانب آخر يجب االنتباه إلى
كون الرجل بطبعه يرغب في أن يكون جذابا ً
ومرغوبا ً فيه على الدوام فعند تركيز الزوجة
الهتمامها خارج نطاق رغبته وانشغالها
بأطفالها وبيتها يوجه أنظاره إلى امرأة أخرى
لكي يثبت جاذبيته ،أو عندما تصبح الزوجة
ال تحترم زوجها وال تقدره وال تشعر برغباته
وميوله سواء الفكرية أو العاطفية أو الجنسية أو

إذا كانت المرأة تجعل من زوجها محط سخرية
أو نقد مستمر أو تسخر من تصرفاته أو تنتقده
بشدة أو أنها تخرج بمشاكلهما المشتركة خارج
إطار حياتهما فان كل هذه العوامل قد تدفع
به إلى البحث عن امرأة أخرى تحترمه وتقدر
حياته  ..وبطبيعة الحال هناك دوافع أخرى
كثيرة ال يسعنا الحديث عنها والخيانة الزوجية
ال تقتصر على الجانب الجسدي بل تشتمل
كل عالقة غير مشروعة تنشأ بين الزوج وامرأة
أخرى غير زوجته وبين الزوجة ورجل أخر غير
زوجها وتبدأ بشكل مقدمات وتنتهي إلى ما ال
تحمد عقباه ،ولذلك فإن الشريعة اإلسالمية
لم تحرم الزنا فحسب بل منعت كل السبل
وسدت الطرق التي تفضي إليه قال تعالى (وال
تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيالً)..
اآلية  32اإلسراء .
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إعداد /زكية رمضان سعيد

الكتاب في العالم العربي  ..سوق إقليمية تعاني من الركود وانحسار القراءة

كونيات

مليكة كركود
بعدد سكانه الذي يفوق ()280مليون نسمة
الموزعين على  22بلداً من مشرقه إلى مغربه،
يعتبر العالم العربي سوقا ً إقليما ً كبر تعد بالكثير من
متعددة بما
الحركية والنشاط في مجاالت وأنشطة
ّ
فيها سوق الكتاب ،لكن الواقع بعيد عن ذلك بشهادة
الفاعلين منه ..حيث تبقى هذه السوق راكدة تبحث
عمن ينعشها وسط معوقات كثيرة بما فيها أن 65
مليون نسمة من سكان المنطقة يعانون األمية .
تبقي السمة الرئيسة لسوق (الكتاب في العالم
العربي) هي حالة ركود ممتدة رغم بعض محاوالت
الفاعلين في تلك السوق كالناشرين ،والموزعين
والمثقفين إلنعاشها بين حين وأخر  ،زاد على ذلك
تدني نسبة المقروئية لدى الفرد العربي وارتفاع
عدد األميين الذي يفوق  65مليوناً ،فالتوزيع يعد
المعوق األكبر ،وهو المشكل األكبر في سوق الكتاب
بالبلدان العربية  ،ال توجد أرضية وال مرجعية لهذا
التوزيع على شاكلة ما يحدث في أوروبا القريبة
منا ،أو والواليات المتحدة  ،المشكل المطروح على
مستوى البلد العربي نفسه وبدرجة أشد بين البلدان
العربية فيما بينها ،فصناعة الكتاب هي مشروع
تنسيق بين
متكامل ومن المفروض أن يكون هنالك
ٌ
الموزع والناشر ومختلف االتحادات والسياسات
التي تعمل في المجال من أجل إنجاحه.
زد على ذلك فإن سوق الكتاب يتحكم فيه الطلب
وعندما تالحظ ما تشهده عديد البلدان العربية من
أوضاع أمنية خطيرة وانهيار سياسات وحكومات
نفهم سبب ركودها كذلك (السوق).
النقطة الثالثة وهي غياب ثقافة القراءة عند
الفرد العربي منذ الصغر ،فاألطفال عندنا هم األقل
قراءة في العالم  ،والقراء الصغار اليوم هم القراء
الكبار في الغد ،وألجل هذا فإن من نصوص قانون
الكتاب الجديد الذي تبنته الجزائر خالل بداية
شهر  2015/ 5إجبار التالميذ في المدارس على

ابتداء من
قراءة ثالثة كتب في كل سنة دراسية
ً
السنة األولى ابتدائي.
ب
سوق الكتاب في الوطن العربي هو قطاعٌ منكو ٌ
بجميع مراحله وقطاعاته ابتداء بالنشر والتوزيع،
ووصوالً إلى الزبائن.
فالزبون ال يشتري السلعة المعروضة (الكتاب)
بالحجم المطلوب الذي يمكنه أن يبقي السوق
منتعشة وح ّية ،فمثالً إذا طبعنا ألف كتاب وبقيت
هذه النسخ عامين أو ثالثة فالسوق تبقى مضروبة
بالمعنى التسويقي وال تتحرك بالرتم المطلوب .
فالفرد العربي يمكنه أن يشتري أي شيء بأثمان
باهظة إال عندما يتعلق األمر بالكتاب فيبدأ بالنظر
إلى ميزانيته ..ليس هذا نتيجة لثقافة الفرد
العربي وشخصيته ،ألن األجيال التي عاشت عقود
األربعينيات والخمسينيات كانت تقرأ.
يعود األمر في األغلب إلى اإلرث الذي تركته
السياسيات العربية المتعاقبة بعد استقالل غالبية
البلدان العربية ،فهي لم تأل أهمية للقطاع ،والكتاب
بالنسبة إليها خطر حاربته ألنها لكي تستطيع

العبـ ــرة

طعام من الحنظل بطعم التمر

(أمر من الحنظل)
لقد كان العرب يضربون بالحنظل المثل في المرارة قائلين
ُّ
بل أكله على طبيعته غير مقبولة جعل من صاحب رمزاً عبر التاريخ وهو-:
(آكل المرار)..
ومرارة الحنظل لم تقف حائالً بينها وبين بعض المجتمعات في أن تح َّوله إلى
طعام مستساغ تنفرد بصنعه دون أي مجتمع آخر ،ويصبح أحد رموزها الغذائية
القدم صانعوها
الذي تشتهر به الحنظل بالتمر إحدى األكالت الشعبية التباوية منذ َّ
يسمونها ( العبرة ) ،يحتاج إعدادها إلى الكثير من الوقت ويمر بمراحل عدة من
حرق وكسر وطحن وغسل ونشر وهى تعد وجبة للضيوف وزاداً للمسافرين أو
مقبالت للعرسان ..وتحضر بجمع ثمار الحنظل الناضجة ،وهى على شكل بطيخ
(بحجم صغير) ،فإذا جمعت الثمار قبيل نضجها ،البد حين ذاك من نشرها في
الشمس حتى تجف وبعدها يتم حرق الثمار المحصودة ثم يعمد إلى جلخ ساق
شجرة (الطلح) حتى يظهر لحاؤها وذلك إلشعال النَّار فحسب قولهم ال يقضي
على مرارة الحنظل إال حرقها بحطب من شجرة (نتهي ) ،وهى (الطلح )باللغة
التباوية . .وبعد حرقها يقومون بطحن الحنظل وأخذ (بذوره) ،ومن ثم يأخذون
رماد حطب الطلح المحروق ويخلطونه مع البذور ويضعونه في (قدر) ويحرقون
الخليط مراراً ثم يطحنون البذور ومن ثم في قدر آخر يضعونه على النَّار ويجعلون
فيها حبات الحنظل مع قليل من الماء لغسلها تكراراً وبعد هذه المرحلة ينشرون
الحبات وذلك لطرحها في (كودي)مصنوع من سعف النخيل بغية تجفيفها تماماً،
بعد تجفيف حبات الحنظل يأخذونها ويخلطونها مع تمر ناشف ويضعون الخليط
في (كونسو) أي (مسحان خشبي)ويدقونها بمدق خشبي لمدة ساعة حتى يصبح
التمر عجينا ً لينا ً وتفرز الحبات زيتاً ،و في هذه اللحظة تكتمل مكونات (العبرة )
وتصبح جاهزة لألكل.
ولقد تم إخضاع هذه الوجبة للتحاليل المختبرية فتبين أن (العبرة )عامل
مساعد في خفض نسبة السكر لدى المرضى به لذلك ينذر اآلن أن تجد تباويا ً
مصابا ً بمرض (السكري) وقد قال أحد الرحالة عندما مر على مناطق التبو كلمة
شهيرة ( :الشعب الذي عالج الحنظل يستحق الحياة)  ،وذلك لتعجبه من صنع
هذه األكلة التي غيرت طعم الحنظل الشديد المرارة إلى طعام مستساغ لذيذ .
عن مجلة (تبو) عدد مايو 2014م

القصة
القصيرة
جد ًا ...
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التحكم في شعوبها بديكتاتورية يجب على تلك
الشعوب أن تظل جاهلة بعيدة عن الكتاب وهو ما
حدث فعالً .
كان األمر اختياراً سياسيا ً يتواصل اليوم في أي
بلد عربي تلخص لنا الموضوع.
أزمة سوق الكتاب هو أمية الجيل الجديد في
البالد العربية  ،فالقراء ال يقرؤون والكتاب ليس
رفيقهم المحبوب،وسبب ذلك هو التكنولوجيا
الحديثة وتقنيات االتصال المتطورة التي غزت
الذهنيات العربية ويعد العرب أكثر متشعبين بها
في العالم.
فالطفل الصغير اليوم وهو في السادسة من
عمره يحسن استعمال (الواتساب) ،واللوحات
الرقمية والوسائط اإلكترونية األكثر تعقيداً وهو لم
يقرأ كتابا ً في حياته.
والبيت له الدور األول في تحبيب الكتاب لدى
الطفل قبل دخوله للمدرسة،ألن العالقة يجب أن
تبنى منذ الصغر حتى يكبر الطفل والكتاب بين
يديه.وينطبق علينا القول (أمة اقرأ ال تقرأ).

• الحقيقة كالحكمة ،سهل ،ولكنه
ذلك السهل الممتنع فهي من ناحية في
هشاشة الماء ،شفافية الهواء ولكنها
من ناحية أخرى،اقوي من النار واثبت
من الت َّرباء.
ولهذا استحقت أن تعير المبدأ الذي
يتبدى.
يستطيع أن يبدي ولكنه يأبى أن ّ
ت يوما ً أن سر اللهفة إلى
• ظنن ُ
األسفار تكمن في التوق إلى التح ّرر
ت أنه توق
من وزر الذات ،ثم اكتشف ُ
ت
إلى التح ّرر من الزمان ،ثم اكتشف ُ
ت
أنه تو ٌق للتح ّرر من العالم ،ثم اكتشف ُ
أن التح ّرر من الذات ومن الزمان
ومن العام ليست سوى منازل مختلفة
لحقيقة واحدة .
• كيف نستطيع أ ّن نقول على
العالقات اإلنسانية إذا كان اإلنسان
الذي نكسبه بتضحيات جمة نستطيع
أن نخسره بكلمة .
• الحرية  ..روح ترفض أن
تستمريء جسداً.
• بعلل الروح يقتل الجسد ولكن علل
تطهر الروح
الجسد ّ
• صفقة تجارية وليس شفقة أن
نهب لنجدة إنسان وقع في مأزق لمجرد
خوفنا من أن نقع يوما ً في المأزق ذاته.
• في زمن البالء يجب أن نكون
سعداء الن البالء لن يعقبه إال الرخاء،
وفي زمن الرخاء يجب أن تكون أشقياء
ألن الرخاء لن يعقبه إال البالء .
• لوال باليا الدنيا لكانت الدنيا
فردوسا ً ال دنيا .
• تأليه المظهر على حساب الجوهر
هو الذي يؤ ّدي إلى التضحية بالحقيقة،
وبالتالي إلى االنحراف الروحي .

قنابل موقوتة !!..
بقلم  /حنان بيروتى
حين تشاهد أُماً ،أو مربية تُسدي النصائح والحكم البنتها،
وتقدم لها القوالب الطاهرة من كالم مصوغ بجمود ال يالمس
الواقع ،وال يمس الداخل وال يتماشى مع الحال المعاش بينما
محددة يوميا ً لمتابعة المسلسالت المدبلجة
هي تسترق ساعات ّ
الطويلة ،وتنظم وقتها وترتب شؤون بيتها ليتسنى لها الجلوس
تدعي أنها تسليها وتمأل ما تستشعره من فراغ
أمام الشاشة ّ
هو في حقيقته شكلٌ من الفراغ العاطفي والضحالة الفكرية
وقصر النظر ،وليس مجرد فراغ الوقت حينها تحس أن ثمة حلقة
مفقودة بين القول والفعل .
ربما يغيب عن ذهن هذه األم ما تتضمنه هذه المسلسالت
والبرامج من رسائل خاطئة وإيحاءات وأفكار وما تعكسه من
صور مزيفة بعيدة كل البعد عن واقعنا وإنها بمجرد جلوسها
كأنما تعطي تصديقا ً وتشجيعا ً البنتها بالجلوس وبالمتابعة
واالستقبال ثمة ما يصل لرأس ابنتها المراهقة ويثير عواطفها
ويحرك داخلها الذي هو في طور التشكل والفوران واالندفاع
يصب في رأسها أفكاراً ال تتناسب
والتهور العاطفي والفكري
ُّ
مع مجتمعنا الشرقي المحافظ فالفضائيات وما تبثه وما تنفثه
من برامج ومسلسالت ال تقدم التسلية فحسب أنها تبث األفكار
الخارجة عن إطار المقبول والمسموح به اجتماعياً ،تصور
قصصا ً تتوالد من مجتمع مغاير لمجتمعنا ،مصوغة بصورة
براقة لجذب المشاهد وإغراقه بالخيال الرومانسي والعاطفي
تنقصها الواقعية وال يمكن اعتبارها مثاالً يحتذى ال بالفكرة وال
بالمضمون وال حتى بالتعميم.
ثمة ما يطلق عليها البرامج الواقعية تصور عادات وتقاليد
وأفكاراً تخالف مجتمعنا الشرقي المحافظ تقدمه للمشاهد
كأنه من المسلمات والبدهيات ،واغلب مشاهدي مثل هذه
البرامج الكوارث والتي يمكن وصفها بالقنابل الموقوتة التي تزرع
في نفوس المراهقين ترسم لهم صورة مغايرة بعيدة مضللة،
تخترق البنية الفكرية و األخالقية التي تنتج عنها السلوكيات

هي واقعة مميزة يقتبسها الكاتب من واقع الحياة يضمنها
لمحات إبداعية تشكل حياة بعض النَّاس وما فيها من معاناة
وتعب.
* (الخبز اليابس)
في ليلة شاتيه اشتد أزيم رعدها وأضاء حالك الليل برقها
واستحالت زقاق الهضبة بركا ً متفرقة ارتفع صوت المؤذن
في األذان األول لصالة الفجر غادر الحاج خلف الله مرقده

البسيط المتكون من مندار ووسادة وبطانية مهلهله وطفق
لي (القمبالى) ريثما
يوقظ زوجته (سعده..سعده) احضري ّ
أتوضأ ،فالشوارع مبللة وغارقة في المياه وأسرعت سعده
المرأة الستينية لتلبية طلب عمي خلف الله هي تودعه إلى
بالك) وبعد الصالة دفع الحاج خلف
باب البيت مر ّدده (رد
َ
الله عربته وطفق يمر في الزقاق الموحلة ،وهو يجمع قطع
الخبز اليابس من أمام البيوت ،وال يعدم أن يلقى التحية على

تدخل تكوين القاعدة القيمية عندهم ،القيم باعتبارها مرجعا ً
للسلوكيات ومقياسا ً لصحة ما يقوم به اإلنسان من تصرفات
وأقوال وأفكار ،القيمة االجتماعية التي تستمد شرعيتها من بنية
المجتمع والتعاليم الدينية والتقاليد المجتمعية.
تكثر متابعة المسلسالت المدبلجة التي تروي تفاصيل العالقات
العاطفية بأسلوب رومانسي ،فيه إثارة وتحريك للعواطف وزرع
المتعددة
الحب مبا ٌح متا ٌح دائماً ،والعالقات العاطفية
لفكرة أن
َّ
َ
مشروعة ،و التمرد على العادات واألعراف االجتماعية  .....وال
يقع في الفخ الذي نصب الجتذاب اكبر عدد من المشاهدين
إال النساء اللواتي ال يجدن ضيراً من ملء فراغهن بالمتابعة
فضالً عن المراهقين من الجنسين ممن يتشربون هذه القصص
ويسعون لمحاكاتها وتقليدها تقليداً أعمى فينهشهم المجتمع
بحراب الرفض التي غالبا ً ما تستقر حوافها القاسية في جسد
الفتاة الضحية المزدوجة لما ترى على الشاشة وما تحاول أن
تعيشه على أرض الواقع الشاشة عالم رحب فسيح بال ضوابط
والواقع عالم ضيق بضوابط صارمة مشروعة معلنة.
ثمة آباء يراقبون ما يشاهده أبناؤهم ،ما يركز عليه اآلباء أال
يروا مشهداً مثيراً ،لكن يغيب عن بالهم أن ثمة برامج ال تبث
المشهد لكنها تصدر األفكار ،وتص َّور ما هو مرفوض لدينا على
أنه مقبول ومصرح به ومسموح ،وتلك برأيي – معيبة أكثر وأعمق
من مجرد رؤية مشهد عابر،المشهد ينسى ولكن الفكرة تنغرس
مثل بذرة في عقولهم ونفوسهم وقلوبهم المهيأة الستقبالها مثل
أرض عطشى  ،ألنهم في طور النضج وتكوين البنية االجتماعية
والفكرية والمنظومة القيمة التي تشكل لهم مستقبالً مرجعا ً
للسلوكيات والتصرفات ومقياسا ً للصح والخطأ وميزانا ً للمسموح
وغير المسموح وللحالل والحرام.
حرام علينا ما نقترفه في حق هذا الجيل الحائر الضائع بين
ما يرى ويسمع ويشاهد ويستقبل ،وبين ما يطلب من أن يكون ،
وما يلقاه بعدها من عقاب وردع ونصيحة لم تعد مجدية جاءت
متأخرة كثيراً عن وقتها.
أصحاب الدكاكين الصغيرة التي استخرجت من البيوت فزاد
ضيقها ،أو يرد التحية على أحد المارة الذي سأله عن حاله
فيقول الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله بقى أن نعلم أن
الحاج خلف الله تقاعد من شركه النظافة العامة منذ سنوات
وأن له ستة من البنين كلهم جامعيون وال دخل له سوى مرتبه
التقاعدي البسيط وما يحصل عليه من جمع الخبز اليابس
فهل هناك من هو اسعد من الحاج خلف الله ؟!.
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في جلسة
األعمال المنجزة :

مركز الخبرة القضائية والبحوث ِّ
يقدم حصاده مدعوماً باألرقام

خالل الجلسة الحوارية لوزارة العدل
ت مؤخراً تحت شعار( :األعمال
التي أقيم ْ
المنجزة  ..التحديات الراهنة) حضورها
وزير العدل ،ووكالء الوزارة ،ورئيس جهاز
الشرطة القضائية ،وممثل عن مركز
الخبرة القضائية والبحوث وعدد من
مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء
الحقوقيين.
استعرض مركز الخبرة القضائية
ت استحسان
والبحوث منجزاته التي نال ْ
الحضور من حيث الطرح مدعومة
باإلحصائيات الدقيقة التي أكد ْ
ت على
الدور المهم الذي يقوم به المركز باعتباره
مختصا ً بتقديم المشورة الفنية للجهات
القضائية في ليبيا من خالل فروعه
ومكاتبه الموجودة في نطاق كل محكمة
استئناف.
ت في عرض إدارة الطب الشرعي
تمثل ْ
مفصلة للحاالت
طرابلس لتقديمها تقارير
َّ

الماضي أكثر من  83قضية.
أما التقارير الصادرة من قبل إدارة
الخبرة الهندسية و الحسابية حتى نهاية
ت  95قضية ..وتجاوز ْ
ت
شهر مارس فبلغ ْ
المعامالت التي تم التصديق عليها

التي تم الكشف عليها من قبل األطباء
الشرعيين توضح نوع اإلصابات وأسباب
الوفيات ..فيما وصل عدد القضايا التي
اشتغلتها إدارة الخبرة الجنائية قسم
أبحاث التزييف حتى نهاية شهر مارس

ومراجعتها من قبل مكتب الترجمة حتى
نهاية شهر مارس الماضي إلى 7762
معاملة.
أما في مجال تنمية الموارد البشرية
(التدريب و التأهيل) ألقي عرض شامل
ومفصل في هذا الجانب يؤكد على
تدريب  79موظفا ً في دورات داخلية في
مجال اللغات  ..الحاسوب  ..الهندسة
 ..السموم  . .وإيفاد  26موظفا ً بدورة
تدريبية خارجية إلى تونس لمدة 10
أيام للتدريب على جهاز األشعة السينية
( )XRIكما تم إيفاد عدد  80موظفا ً في
دورات تدريبية خارجية إلى مصر لمدة
خمسة عشر يوما ً في تخصص الطب
الشرعي ،التحاليل ،الخبرة الجنائية،
الخبرة الهندسية والحسابية و الزراعية
والكهربائية والبيئية  ..اإلدارة اإللكترونية
و إيفاد عدد  14موظفا ً في مجال
الترجمة إلى المغرب لمدة ستة أشهر .

للوقوف على المشاكل التي تعترض سير عملهما في المؤسسات اإلصالحية..

رئيسا قسمي الرعاية االجتماعية و التعليم يلتقيان االختصاصيين االجتماعيين فرع الخمس
ضمن حرصهما على متابعة سير
العمل في المؤسسات اإلصالحية التابعة
لجهاز الشرطة القضائية بمختلف
المناطق قام كل من السيد صبري
هدية رئيس قسم الرعاية االجتماعية
ومقدم زهير أبوهدرة رئيس قسم
ّ
التعليم والتدريب والتشغيل التابعين
إلدارة رعاية وتأهيل النزالء خالل األيام
ت مؤسسات
الماضية بجولة تفقدية شمل ْ
فرع الجهاز بالخمس والتقيا عدداً
من االختصاصيين االجتماعيين في
مؤسسة اإلصالح والتأهيل زليتن بحضور
مقدم محمد الفرجاني تم
رئيس الفرع ّ
خالله مناقشة آلية عمل الفرع ودور
االختصاصي االجتماعي والنفساني

داخل مؤسسات اإلصالح والتأهيل
وتفعيل آلية عمل التعليم والتشغيل داخلها
قدم االختصاصيون االجتماعيون
 ..كما ّ
عرضا ً شامالً للمشكالت والمعوقات
التي تعترض سير عملهم حيث تعهد
«هدية و أبوهدرة» بتذليلها بالتنسيق مع
مدير الفرع ومدير اإلدارة والمسؤولين
بالجهاز باعتبار العمل االجتماعي
من الركائز األساسية لعمل مؤسسات
اإلصالح والتأهيل .
كما تم خالل االجتماع التأكيد على
تفعيل برنامج التعليم داخل المؤسسات
وتفعيل دور الوعاظ الذي يساهم بشكل
مباشر في إصالح وتأهيل النزالء من
خالل التعريف بتعاليم الدين اإلسالمي..

وفي ختام االجتماع قام الضيفان بجولة
تفقدية رفقة مدير الفرع داخل مؤسسة
اإلصالح والتأهيل زليتن .
وفي تصريح للصحيفة أكد هدية
وأبوهدرة استمرارهما القيام بعديد
الجوالت لكل فروع الجهاز بمختلف
المناطق للوقوف على حجم العمل وفي
خطوة يهدف من خالل الرفع من الروح
المعنوي لالختصاصيين االجتماعيين
والنفسانيين لبذل مزيد الجهد باعتبار
أن الجهود التي يقوم بها االختصاصي
االجتماعي تساهم بشكل مباشر في
إصالح النزالء  ..يذكر أن فرع الخمس
تتبعه مؤسسة اإلصالح والتأهيل (زليتن
 -ترهونة  -الخمس  -ماجر ).

8
افتتاح مدرسة لتعليم القرآن
الكريم بمؤسسة عين زاره

حرصا ً من المسؤولين بجهاز الشرطة
القضائية على تعليم كتاب اللّه والعمل على
تأهيل نزالء مؤسسات اإلصالح والتأهيل
تأهيالً جيداً في مختلف المجاالت حتى
بعد قضاء محكوميتهم ينخرطون في
الحياة االجتماعية كمواطنين صالحين
افتتحت خالل األيام الماضية بمؤسسة
عين زاره مدرسة لتعليم القرآن الكريم
يشرف عليها نخبة من المشايخ والوعاظ
مكلفين بتحفيظ النزالء القرآن الكريم
وكل أمور الدين  ..والقى افتتاح المدرسة
استحسان عدد كبير من النزالء الذين
توافدوا عليها من أجل حفظ القرآن
وقالوا بأن افتتاحها يعد خطوة في االتجاه
الصحيح تؤكد مدى اهتمام المسؤولين
في المؤسسة على إصالحهم وتأهيلهم .

جريمة يعاقب عليها القانون

يرتدون الزي الليبي ..

متسولون في شوارع طرابلس

أريد أن اتساءل هنا عن ظاهرة
ت واضحة للعيان ونساهم في
أصبح ْ
انتشارها بشكل يومي عن قصد أو
بدونه في كل شوارع وميادين طرابلس
ومن كثرة التعود عليها لم نعد نعيرها
أي اهتمام ..في الوقت الذي تمس فيه
مجتمعنا بشكل مباشر ،وهي ظاهرة
المتسولين الذين يمألون الشوارع من
الوافدين الذين يرتدي أغلبهم الزي
الليبي (البدلة العربية ،والفراشية)
بغرض استعطاف المواطنين لهم على
أساس أنهم يعيشون ظروفا ً قاسية جداً
وتراهم عند االشارات الضوئية وأمام
المساجد  ..وبما أننا مجتمع يغلب عليه
طابع الطيبة ومساعدة اآلخرين تجدنا
نقدم لهم يد المساعدة للحصول على
َّ
األجر والثواب  ..و في واقع األمر فهم
يقومون باستغاللنا دون أن نعلم وسوف
تزداد هذه المساعدة والدفع بسخاء
خالل هذه األيام ألننا مقبلون على شهر
رمضان الذي يعد موسم حصادهم .
عليه  ..نطالب الجهات ذات العالقة
بوضع خطة محكمة لضبطهم وإحالتهم
للجهات المختصة باعتبارها جريمة
يعاقب عليها القانون  ..واتخاذ التدابير
الالزمة حيالهم لترحيل الوافدين منهم
إلى بلدانهم وإحالة الليبيين للجهات
المختصة إلجراء مسوحات اجتماعية
عليهم ومنحهم مساعدات من الدولة
أفضل من هذه الصورة المشينة التي
تسيء للمظهر العام وللمواطن الليبي
بشكل خاص .
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