
العدد  صحيفة  شهرية متخصصة تصدر عن إدارة العالقات والتعاون الدولي 

1

2

4

1437 األول/ /جمادي   16

ير ا فبر  2016 2ـ 25ـ اخلميس/   

تأسست سنة2005

رئيس التحرير
طارق  إبراهيم الكيالني

القضائية  الهيئات  أعضاء  نظم 
والمحاماة  القضايا  إدارات  من 
االربعاء  يوم  صباح  والقانون،  العامة 
وقفة   ،2016/2/10 الموافق 
الهيئة  لمخرجات  رافضة  احتجاجية 
الدستور  مشروع  لصياغة  التأسيسية 
. القضائية  السلطة  بباب  المتعلقة 
وأبدى أعضاء الهيئات القضائية، خالل 
الوقفة التي نفذوها أمام مجمع المحاكم 
عن  تعبر  الفتات  رافعين  بطرابلس 
المخرجات  لهذه  واستنكارهم  استيائهم 
السلطة  متطلبات  تراع  لم  باعتبارها 
القضاء. باستقالل  المتعلقة  القضائية 
القضائية  اللجنة  بيان اصدرته  وقال 
مشروع  هيئة  مع  بالتواصل  الخاصة 
من  بالرغم  أنه  بالمناسبة،  الدستور 
الهيئة وعقد ورش  التواصل مع أعضاء 
استقاللية  ضوابط  حول  معهم  العمل 

فإنهم  المرتقب  الدستور  في  القضاء 
والتوصيات  المطالب  تلك  كل  طرحوا 
العامة  بالمصلحة  والمتعلقة  المشروعة 
التي  المقترحات  بكل  مباليين  غير 
المختصة. الجهة  من  إليها  احيلت 

خالل  ومن  أنه  البيان،  وأكد 
التواصل  لجنة  فإن  سبق  ما 
-: اآلتية  القرارات  إلى  خلصت 
أوال : رفض كل المخرجات الصادرة 
الدستور  بهيئة صياغة  العمل  لجنة  عن 
النها لم تراع متطلبات الهيئات القضائية .

الهيئة  مع  التواصل  تعليق   : ثانيا 
الدستور. مشروع  لصياغة  التأسيسية 

الهيئات  أعضاء  قرر   : ثالثا 
دستوري  طعن  تقديم  القضائية 
الهيئة  ضد  العليا  المحكمة  أمام 
الدستور. مشروع  لصياغة  التأسيسية 

إستقالل  ضوابط  حول  عمل  ورشة 
القضاء يف الدستور املرتقب

ص04

العامة فرع  إدارة املحامة  إستطالع  
طرابلس

9 ص8-

لقاء العدد
جلهاز  املنجزه  األعمال  حول 

الشرطة القضائية

ص15ص07

االثنين  يوم  العدل،  وزارة  بمقر  عقد 
يناير 2016، اجتماع موسع  الموافق 18 
من  كل  بحضور  الوزير  السيد  ترأسه 
الدولي  والتعاون  العالقات  إدارة  مدير 
المجتمع  منظمات  من  وعدد  بالوزارة، 
اإلنسان  حقوق  في  المتخصصة  المدني 
العامة  الحريات  مجلس  عن  ومندوبين 
. ككلة  البلدي  المجلس  عن  وعضو 
وخصص هذا االجتماع لمناقشة توحيد 
الجهود من أجل رؤية وزارة العدل ومنظمات 
لجنة  عمل  آليات  حول  المدني  المجتمع 
اإلنسان  حقوق  لمجلس  التابعة  التحقيق 
 30  /  28 رقم  القرار  بموجب  المنشأة 
والتي مارست  بتاريخ 25 مارس 2015م 
عملها بجمهورية تونس، حيث سلكت سبالً 
أبعدتها عن الحيادية والنزاهة والشفافية.
المآخذ  تجميع  إلى  االجتماع  ويهدف 
خطاب  في  لبلورتها  والمالحظات 
المسئولة  الدولية  الجهات  إلى  يوجه 
وكذلك  العالقة  ذات  الوطنية  والجهات 
. ذلك  حول  شامل  تقرير  إعداد 

علماً بأن اللجنة قد أنهت عملها القاصر 
وهى بصدد إعداد تقرير لعرضه على مجلس 
قرار  على  الحصول  بغية  الدولي  األمن 
والمواطن. الوطن  على  وخيمة  عواقب  له 
بكل  سيعملون  أنهم  الحاضرون  وأكد 
مهنية وحرفية من أجل كشف كل االنتهاكات 
بها. يقوم  من  كل  ومعاقبة  ومحاسبة 

اللجنة الدائمة لمتابعة قضايا السجناء الليبيين في الخارج تعقد اجتماع بوزارة الخارجية.
الدائمة  اللجنة  عقدت   
السجناء  قضايا  لمتابعة 
بوزارة  الخارج  في  الليبيين 
يوم  الثالث،  اجتماعها  العدل 
الثالثاء الموافق 2016/2/9، 
بحضور وزير الخارجية بحكومة 
االنقاذ الوطني ورئيس وأعضاء 
آخر  لمناقشة  ،وذلك  اللجنة 
قضايا  بشأن  المستجدات 
الخارج. في  الليبيين  السجناء 

الذي  االجتماع  واستعرض 
ب الخارجية  وزارة  بمقر  عقد 

بشأن  إنجازه  تم  ما  طرابلس 
تناولتها  التي  الموضوعات 
قضايا  لمتابعة  الدائمة  اللجنة 
الخارج  في  الليبيين  السجناء 
إضافة  السابق،  اجتماعها  في 
اللجنة. بريد  مناقشة  إلى 
على  االتفاق  فيه  وتم 
البرامج  في  للبدء  آلية  وضع 
خاللها  من  يمكن  التي  العملية 
السجناء  أوضاع  على  الوقوف 
ايجاد  ومحاولة  الليبيين 
لقضاياهم. الالزمة  الحلول 

أعضاء الهيئات القضائية ينظمون وقفة احتجاجية رافضة 
لمخرجات مشروع الدستور المتعلقة بباب السلطة القضائية.

وزير العدل يتفقد محكمة ونيابة شرق طرابلس

إجتماع حول آلية عمل لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق اإلنسان باألمم 

للوقوف واإلطالع علي سير العمل:  في خطوة تضاف للمبادرات والتطورات التي تقوم بها الوزارة
وزير العدل يفتتح النادي اإلجتماعي للهيئات 

القضائية طرابلس

الوطني  االنقاذ  بحكومة  العدل  وزير  افتتح   
الخميس  يوم  القليب"،  "مصطفى  السيد 
االجتماعي  النادي   2016/2/11 الموافق 
بتاجوراء. الواقع  طرابلس  القضائية  للهيئات 

الذكر  من  بينات  بأيات  الحفل  مراسم  استهلت 
الحكيم ، والنشيد الوطني وبحضورعدد من أعضاء 
الهيئات القضائية من مستشارين وقضاة ومحامين 
ووكالء نيابة، ووكالء وموظفي وزارة العدل، واعضاء 
من  لفيف  إلى  إضافة  تاجوراء،  البلدي  المجلس 
المختلفة. االعالم  وسائل  وممثلي  المدعوين 

هنأ السيد الوزير في كلمة له باالحتفالية اعضاء 
ان  مؤكدا  االفتتاح،  بمناسبة  القضائية  الهيئات 
تضاف  ترفيهية  قلعة  بمثابة  سيكون  الصرح  هذا 
بها  تقوم  التي  والتطورات  المبادرات  لسلسلة 
وحلقة  الشمل  لم  إلى  تهدف  طيبة  بإرادة  الوزارة  

طرابلس. منطقة  في  القضاء  اعضاء  بين  وصل 
قام بعدها السيد الوزير بجولة داخل أقسام النادي 
مدير  قبل  من  وافية  شروح  على  خاللها  استمع   ،
المختلفة. وأنشطته  الخدمية  مرافقه  على  النادي 

للهيئات  االجتماعي  النادي  مبنى  ويتكون 
الرخامي  الهندسي  بشكله  المميز  الذي  القضائية، 
الجذاب تعلوه الفتة تحمل الشعار واالسم ، من ثالثة 
ورياضية، تشمل  وترفيهية  وثقافية  طوابق  خدمية 
أمن،  ونقطة  إدارية  ومكاتب  بمرافقها  مبيت  غرف 
كما يحتوي النادي على مكتبة علمية ثقافية وقاعة 
اجتماعات ومقهى ودورات مياه وحديقة وصالة ألعاب 
وجاري  والجماعية،  الفردية  الرياضات  لممارسة 
انشاء ملعب كرة القدم الخماسية وآخر لكرة الطائرة 
وحوض سباحة وصالة مجهزة أللعاب القوى البدنية. 

الوطني  االنقاذ  بحكومة  العدل  وزير  قام 
الموافق  الخميس  يوم  القليب"،  "مصطفى  السيد 
االبتدائية  للمحكمة  تفقدية  بجولة   ،2016/2/11
تاجوراء. ببلدية  طرابلس  بشرق  الكلية  والنيابة 

رافق السيد الوزير في هذه الجولة وكالء الشؤون اإلدارية 
استقبالهما  في  كان  حيث  القضائية،  والشرطة   ، والمالية 
رؤساء المحكمة والنيابة وعدد من القضاة ووكالء النيابة .

وتأتي هذه الجولة للوقوف على سير العمل داخل أروقة 
وضع  ومحاولة  الصعاب  على  واالطالع  والنيابة  المحكمة 

الحلول لمرافقهما حتى تتمكنا من تنفيذ مهامهما العدلية .
والنيابة  المحكمة  أروقة  داخل  التفقدية  الجولة  وشملت 
والدوائر  والتظلمات  والتمديد  والمحضرين  القلم  مكاتب 
والمحفوظات  والطباعة  والمالية  اإلدارية  والشؤون 
بالمناسبة  الوزير  السيد  حضر  كما  والمقهى،  واألرشيف 
المحكمة. داخل  مرافعة  جلسة  وقائع  من  جانبا 
ووكالء  القضاة  جولته  خالل  الوزير  السيد  وحيا 
من  المبذولة  مجهوداتهم  على  والموظفين  النيابة 
والمساواة. العدل  وتحقيق  القانون  إنفاذ  أجل 

خاص ـ  لة  لعدا ا

خاص ـ  لة  لعدا ا

موقف اإلسالم من اإلعالم

موقف اإلسالم من اإلعالم
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بلقب  يتوج  طرابلس  منتخب 
الكرة  لقدامى  األولى  ليبيا  بطولة 

الطائرة.
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لجنة  رئيس  طلب  على  بناء 
التهريب  قضايا  في  التحقيق 
بمكتب  والمخدرات  الجمركي 
بعض  تعرض  بشأن  العام  النائب 
باللجنة  الخاصة  الحواسيب 

للتلف بسبب تسرب مياه األمطار، 
الشؤون  إدارة  مدير  وافق 
الوزارة  بديوان  والمالية  اإلدارية 
على   2016/1/12 بتاريخ 
المعطلة. األجهزة  هذه  صيانة 

أرشفة المحفوظات بمؤسسة اإلصالح والتأهيل عين زارة.

العدل  بوزارة  والمالية  اإلدارية  الشؤون  شرعت 
منها  حرصا  العدل،  وزير  قبل  من  بمتابعة  مؤخرا 
بسجالت  الخاصة  الملفات  على  الحفاظ  في 
من  والمحاكم  بالنيابات  القضايا  ومستندات 
والتأهيل. اإلصالح  بمؤسسات  الضرر  أو  التلف 

بإجراءات  والمالية  اإلدارية  الشؤون  قامت   
المحفوظات  أرشيف  بمتابعة  بدأت  حيث  تنفيذية، 
يعود  الذي  زارة  عين  والتأهيل  اإلصالح  بمؤسسة 
.  2009 سنة  حتى   1950 سنة  من  تاريخه 

متابعة  لجنة  دعت 
أمام  الليبية  الحالة 
الجنائية  المحكمة 
المشكلة  الدولية، 
العدل  وزير  من  بقرار 
الماضي،  يناير  شهر 

بإعادة االستبيان 

يستهدف  الذي 
رؤساء دوائر الجنايات، 
القدرة  مدى  بشأن 
والواقعية  القانونية 
للمحاكم الجنائية على 
إقامة محاكمات عادلة 

ونزيهة

صيانة أجهزة معطلة بمكتب 
النائب العام.

بداية  الزاوية  بمدينة  أقيمت 
حول  علمية  ندوة  الماضي،  يناير 
وبيان  والحاضنات  المطلقات  النساء 
بعنوان  أبنائهن  وحقوق  حقوقهن 
"حقوق بين الواقع وإجراءات القانون".

بمقر  اقيمت  التي  الندوة،  وشهدت 
الزاوية،  االجتماعية  الشئون  فرع 
تناولت  علمية  ورقات  ست  تقديم 
الشرعية،  الجوانب  بالخصوص 

والقانونية، واالجتماعية ذات العالقة.
"ليلى  االجتماعية  الباحثة  ونوهت 
على  صحفي،  تصريح  في  القمودي" 
القضاة،  من  عدد  ومشاركة  حرص 
المحامين  ونقابة  النيابة،  ووكالء 
بالزاوية ، فضال عن أساتذة كلية الحقوق 
في  اجتماعيين  واخصائيين  بالمدينة، 
والخروج  الندوة  هذه  جلسات  اثراء 
 . الندوة  موضوع  تخدم  بتوصيات 

ندوة علمية حول النساء المطلقات 
والحاضنات.

وزير العدل يشيد 
بالجهود المبذولة 

من قبل جهاز 
الشرطة القضائية.

لجنة متابعة عقود المحال وتحصيل ديونها تحدد 
المهمة المسندة إليها.

خلصت اللجنة المشكلة بالقرار المعدل 
قبل  من   2015 لسنة   )  699  ( رقم 
القليب"  "مصطفى  السيد  العدل  وزير 
عقود  متابعة  لجنة  بتشكيل  والخاص 
طرابلس  المحاكم  بمجمع  الكائنة  المحال 
وغريان وتحصيل ديونها من تحديد مهامها 
من  كل  وعضوية  كرموس"،  "عادل  برئاسة 
"مصطفى الصادق" مدير مكتب المراجعة، 
المتابعة،  مكتب  مدير  زقمن"  و"المبروك 
و"عادل همام" أمين سر الخزينة بالوزارة .

والحظت اللجنة في تقرير أعدته  أحيل 
ديون  وجود   ، الوزير  مكتب  مدير  إلى 
موضوع  المحال  من  عدد  في  متراكمة 
والتي  يبلع عددها 37 محال  التي  البحث 
باستثناء  طرابلس  المحاكم  بمجمع  تقع 
غريان. محاكم  بمجمع  اثنين  محلين 

وبينت اللجنة من خالل دراستها للعقود 
العقد  بنود  جميع  أن  للمحال  السابقة 
العقد  بتجديد  يتعلق  فيما  عدا  سليمة 
بأن  اللجنة  أعضاء  رأى  حيث   ، تلقائيا 
إال  العقد  يتجدد  وال  محددة  المدة  تكون 
واحدة. سنة  تكون  وأن  الوزارة  بموافقة 

إيعاز بتقديم الرقم الوطني لمن تخلف 
من الموظفين.

وجهت إدارة الشؤون اإلدارية والمالية بوزارة العدل مؤخرا كتابا 
إلى رؤساء األقسام التابعين لها بشأن ضرورة تقديم الرقم الوطني 
لمن تخلف عن تقديمه سابقا ، وذلك بناءا على كتاب أمين عام 
مجلس الوزراء رقم )3808(، ورئيس هيئة الرقابة اإلدارية المؤرخ 
في 2015/11/17 بإيعاز الموظفين التابعين لهم بالخصوص.     

أشاد وزير العدل بحكومة اإلنقاذ الوطني 
السيد " مصطفى القليب "، بالعمل والجهود 
جهاز  على  القائمين  قبل  من  المبذولة 
االمكانيات  قلة  رغم  القضائية  الشرطة 
عاتقهم. على  الملقاة  المسؤولية  وحجم 
الذي  اللقاء  الوزير - خالل  السيد  وقال 
بمقر   2015/1/27 االربعاء  يوم  اقيم 
بمناسبة  طرابلس  "المفتوح"  السجن  إدارة 
لمناشط   2015 العام   حصاد  استعراض 
ومهام جهاز الشرطة القضائية – أن متابعة 

السجون والنزالء وغيرها من مهام الشرطة 
هذه  في  انجازها خاصة  يصعب  القضائية 
الظروف التي تمر بها البالد المتمثلة في عدم 
الرسمية. االستقرار والتواصل مع الجهات 
وأكد الوزير بأن أبواب وزارة العدل مفتوحة 
قلت  إذ   ، العون  يرغب  لمن  ممدوة  واليد 
أنه  ، مشيراً  الظرف  مثل هذا  المعونة في 
بالرغم من تواصلنا مع مؤسسات المجتمع 
المدني والدولي لتقديم المشورة والمساعدة 
بالخصوص إال أن الكل ينتقد ويوجه االتهام.

األخبار

توفير حواسيب لمحكمة 
استئناف غريان .

اإلدارية  الشؤون  إدارة  وافقت 
بتاريخ  العدل  وزارة  بديوان  والمالية 
توفير  طلب  على   2016/1/12
. غريان  استئناف  لمحكمة  احتياجات 
وتشمل هذه االحتياجات بناءا على كتاب 
مساعدة  وسائل  على  المحكمة  رئيس 
تتمثل في جهازي حاسب آلي بملحقاتهما، 
مستندات. تصوير  آلة  إلى  إضافة 

اعداد /فتحي املخزوم
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دعوة لرؤساء دوائر الجنايات بإعادة استبيان

العدل  وزارة  وكيل  تابع 
والمالية  اإلدارية  للشؤون 
خالل  الخصيب"،  "إبراهيم 
اجتماع عقد بقاعة اجتماعات 
مناقشة  مؤخرا  الوزارة  ديوان 
المأذونين  الئحة  مشروع 
نصوصها  ودراسة  الشرعيين 
وإيجاد التعديالت الالزمة لها.

-الذي  االجتماع  وحضر 
وكيل  نوعه-  من  الثاني  يعتبر 
الشرطة  لشؤون  العدل  وزارة 
محاكم  ورؤساء  القضائية، 
طرابلس  وشرق  جنوب 
االبتدائية، ونائب مدير الشؤون 
الخارجية،  بوزارة  القنصلية 
األسرية  التنمية  ومدير 
االجتماعية،  الشؤون  بوزارة 
دار  عن  مندوبين  إلى  إضافة 
األحوال  ومصلحة  االفتاء 
شؤون  وحدة  ورئيس  المدنية 
العدل. بوزارة  المأذونين 

 وتم خالله مناقشة المشاكل 

المأذونين  عمل  عن  الناتجة 
زواج  مسألة  منها  الشرعيين، 
الليبيين والليبيات من االجانب 
أو  العربية  الجنسية  من  سواء 
عليها. المترتبة  واالثار  غيرها 

إلى  االجتماع  تطرق  كما 
تعترض  التي  الصعوبات 
للمحاكم  االشرافية  األعمال 
المأذونين  بمتابعة  يتعلق  فيما 
أو  الزواج  عقود  توثيق  حول 
باإلضافة  عليها،  التصديق 
شخصية  من  التحقق  إلى 
الطرفين وخلوهما من الموانع 
والصحية  والقانونية  الشرعية 
اإلجراءات  من  وغيرها 
عليها.  المنصوص  القانونية 
في  المشاركون  واتفق 
يخصص  ان  على  الختام 
القادم  االجتماع  ويتناول 
المواضيع  المقرر 
المأذون. بعمل  المرتبطة 

مناقشة تعديل الئحة المأذونين 
الشرعيين بوزارة العدل

بقرار   ، مؤخرا  العدل  وزارة  أنشأت 
إلدارة  تابعة  وحدة  الوزير  السيد  من 
بالوزارة  والمالية  اإلدارية  الشؤون 
واألرشيف"،  "المحفوظات  تسمى 
والتوثيق  الحفظ  خاللها  من  يتم 
واإللكترونية.  العادية  بالطرق 
أرشفة  في  الوحدة  هذه  وتختص 
بها  الخاصة  بالملفات  الوثائق  وحفظ 
واالوراق وترتيبها وتنظيمها والمحافظة 
لها. الالزمة  السجالت  ومسك  عليها 

ما  حفظ  مهامها  من  تكون  كما 
الوزارة  ووكالء  الوزير  من  يصدر 
من  والمكاتب  واالقسام  واإلدارات 
وقيدها  ومراسالت  وتعليمات  قرارات 
بذلك. الخاصة  السجالت  في 

المحفوظات  وحدة  على  ويستوجب 
عن  يصدر  ما  حفظ  أيضا  واألرشيف 
قانونية  آراء  من  القانوني  المكتب 
والقيام  الوزارة،  مع  مبرمة  وعقود 
التابعة  الجهات  من  المراسالت  بحفظ 
للوزارة وقيدها في السجل الخاص بها.

انشاء "وحدة 
المحفوظات 

واألرشيف" بوزارة 
العدل.

خاص ـ  لة  لعدا ا

لة لعدا ا ـ  ن  يا لةغر لعدا ا ـ  وية  ا لز ا

لة لعدا ا ـ  بلس  ا طر

لة لعدا ا ـ  بلس  ا طر

لة لعدا ا ـ  بلس  ا طر



* وزير العدل نحن سعداء أن نكون بينكم 
لنطلعكم على عمل الوزارة وما قامت به 
خالل المرحلة التي امتدت ما يقارب من 

16 شهرا بعد تشكيل حكومة االنقاذ 
الوطني.

* وجودنا األوضاع متدهورة والدولة 
شبه معطلة، ورأينا كوزارة عدل أن نضع 

معالجات استثنائية وعاجلة لحلحلة 
المختنقات.

* الوزارة رأت من خالل االجتماعات 
المتعددة والنقاشات المستمرة ان تسير 

في اتجاهين، األول في حلحلة المختنقات 
القائمة والمستعجلة، واآلخر في تكوين 

رؤية منهجية مستقبلية لعمل الوزارة 
لسنوات قادمة.

* وزارة العدل وصلت إلى مراحل لم 
تصل إليها في السابق بفضل الموظفين 

والعاملين ورجال الضبطية القضائية 
الذين كان لهم الدور الفاعل والمهم في 

تنشيطها.

 * نحن نرحب باالنتقاد البناء والهادف 
ولكن لم نجد من يمد يد العون في أي 

شيء
- القائمون على وزارة العدل موجودون في 
الساحة وميدان العمل بالرغم من الظروف 

الصعبة والسباب كثيرة.

*كل السجون تابعة لجهاز الشرطة 
القضائية وإيداع النزالء يتم بامر من 
النيابة أو بحكم او قرار من المحكمة.

* االن كل المؤسسات االصالحية شرعت 
ابوابها امام المؤسسات الحقوقية ولم نعد 

شيئا.
* خطة متطورة بشأن وضع ملصق 

إلكتروني حديث يخفف من حاالت    
    التزوير.

السيد الوزير يستعرض خالل جلسة استماع ومساءلة أمام المؤتمر الوطني العام عمل وزارة 
العدل واإلدارات التابعة لها.
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للمؤتمر   238 العادي  االجتماع  خصص 
الوطني العام في بنده األول من جدول أعماله 
يوم الثالثاء 30 ربيع اآلخر 1437 هـ الموافق 
9 فبراير 2016 جلسة استماع ومساءلة لوزارة 
تناقلتها  حيث   ، لها  التابعة  واإلدارات  العدل 
المحلية. التلفزيونية  القنوات  بعض  مباشرة 

التي  الجلسة  هذه  مستهل  في  رحب 
رئيس  بطرابلس  المؤتمر  بمقر  عقدت 
وزير  بالسيد  العام  الوطني  المؤتمر  وأعضاء 
االدارية  الشؤون  وكالء  والسادة   ، العدل 
ومديري   ، القضائية  والشرطة  والمالية 
العامة  والعالقات  والمالية  االدارية  الشؤون 
والتوثيق،  المعلومات  ومركز  الدولي  والتعاون 
رأسها  وعلى  العدل  وزارة  بعمل  منوهين 
والمالحظ. الرائع  المجهود  لبذل  الوزير 

رئيس قبل  من  االستماع  كلمة  ذلك  بعد  اعطيت 
أبوسهمين"  "نوري  السيد  العام  الوطني  المؤتمر   
للسيد وزير العدل " مصطفى القليب " للحديث عن 
عمل الوزارة ، حيث قال ) اليوم انا والوفد المرافق 
سعداء أن نكون بينكم لنطلعكم على عمل وزارة العدل 
وما قامت به في هذه المرحلة التي امتدت ما يقارب 
16 شهرا بعد تشكيل حكومة االنقاذ الوطني، هذه 
برئاسة  األولى  مرحلتين  على  كانت  التي  الحكومة 
"خليفة  برئاسة  والحالية  الحاسي"  "عمر  السيد 
لكي  األمر  نستعرض  أن  البد  والحقيقة  الغويل"، 
تمر  التي  العصيبة  الفترة  هذه  في  انجز  لما  نصل 
بها ليبيا، وان نرجع للخلف وما كانت عليه الحكومة 
في هذه الظروف التي اتت على ليبيا ، يوم 7/14، 
وعدم  مسلح  نزاع  من  حدث  ماذا  تعلمون  حيث 
كل  أو  جل  كانت  حيث  الليبية،  الدولة  في  استقرار 
والقضاء  العدل  وباالخص  معطلة  الدولة  مؤسسات 
والجهات التابعة لها في مدينة طرابلس تحديدا (.

وأوضح السيد الوزير ان حكومة االنقاذ الوطني 
بتاريخ  العمل  واستلمنا  سبتمبر  شهر  في  كلفت 
عدم  شهدت  الفترة  وهذه   ،  2014 سبتمبر   24
شبه  والدولة  متدهورة  األوضاع  ووجدنا  استقرار 
معالجات  نضع  أن  عدل  كوزارة  وراينا  معطلة، 
فيما  المختنقات  لحلحلة  وعاجلة  استثنائية 
والمتابعة  الصحي  والعالج  السجناء  بتغذية  يتعلق 
وملبس  مأكل  ومن  االجتماعية  والرعاية  النفسية 
المحاكم  عمل  تفعيل  إلى  باالضافة   ، وحماية 
والنيابات بالمجمل في كل ربوع الوطن، فيما يتعلق 
والقانون  القضائية  الهيئات  على  التفتيش  بادارات 
التسجيل  ومصلحة  والقضايا  العامة  والمحاماة 
الكاملة. القضائية بفروعها  الخبرة  العقاري ومركز 

بالهين  ليس  كان  االمر  هذا  أن  كلمته  في  وأشار 
والسهل، وبالتالي رأت الوزارة من خالل االجتماعات 
في  تسير  ان  المستمرة  والنقاشات  المتعددة 
القائمة  المختنقات  لحلحلة  األول  اتجاهين، 
السكة  على  العربة  نضع  أن  بمعنى  والمستعجلة 
لدينا  تكون  أن  واالخرى  الخطة،  الله  بعون  لتنطلق 
رؤية منهجية مستقبلية لعمل الوزارة لسنوات قادمة 
المسؤولين  بمعية  الوزارة  به  بدأت  ما  وبالفعل هذا 
العدل  بوزارة  العاملين  الموظفين  وكل  معنا  الذين 
الدور  لهم  كان  الذين  القضائية  الضبطية  ورجال 
وتفعيلها  الوزارة  هذه  تنشيط  في  والمهم  الفاعل 
. سابقا  إليها  تصل  لم  مراحل  إلى  وصلت  وربما 

بالشكر  اتقدم  المنبر  هذا  ومن   ( قائال  وأضاف 

للوطن في ظل  والعرفان لكل هؤالء على ما قدموه 
فيها  نذر  التي  الصعبة  االستثنائية  الظروف  هذه 
أحد  وال  االنتقاد  ويوجه  ينتقد  الكل  العون،  وجود 
يدعم حقيقة، ونحن نرحب باالنتقاد البناء والهادف 
شيء  أي  في  العون  يد  لك  يمد  من  تجد  ال  ولكن 
الدولية  أو  الحقوقية  المؤسسات  تعاملنا مع  ما  إذا 
أو  القضائي  بالعمل  يتعلق  فيما  االعالم  وسائل  أو 
بأحوال السجناء وفي ظل الجهود المبذولة تجد النقد 
، إضافة إلى عدم وجود االموال وميزانية فاعلة ( .
اتبعتها  التي  السياسة  بأن  الوزير  السيد  وذكر 
اتجاهين،  في  تسير  كانت  الوزارة  عليها  وعملت 
والحمد لله اتت وكلها، مبينا انه ليس لدينا اي هيئة 
قضائية لم تفعل باستثناء مدينتي درنة وسرت والكل 
يفرج  أن  الله  نسأل  الجريحة  بنغازي  حيث  يعلم، 
المطلوب  بالشكل  ليس  فيها  يسير  العمل  بدأ  عنها 
والمقرات  المباني  ولألسف  ثابتة  بخطئ  ولكن 
الذي  غاشم  عدوان  هذا  ودمرها  القصف  طالها 
بنغازي. في  وطاله  إال  حجرا  وال  بشرا  يترك  لم 
وأكد بانه بهمم الرجال الشرفاء تم تفعيل العمل 
الجنوب، واالن  يعمل في محكمة  والكل  بنغازي  في 
نعمل على ان نوفر لهم مقرات اخرى بديلة ومساندة 
خالل االيام القادمة، و قال : ) ما اود ان اقوله أن 
الوزارة اشتغلت بعقلية جماعية، حاولنا ان نجعل منها 
مؤسسة ال تعتمد على وزير أو وكيل أو مدير حيث 
بامكان أي مواطن أو عضو هيئة قضائية أو موظف 
هذا  وفي  فيه،  يقيم  فرع  اي  في  عمله  يقضي  ان 
الشان تقدمنا بدراسة لمجلس الوزراء باصدار قرار 
بانشاء تسعة فروع يتبعه على مستوى الدولة الليبية، 
تبدأ من "الجبل االخضر، البيضاء، بنغازي، مصراته، 
سبها، الخمس، طرابلس، الزاوية، غريان" هذه الفروع 
ليست  المادية  االمكانيات  بعض  لها  قدمت  التي 
متوفرة في االصل ولكن حسب االمكانيات لتشتغل 
ولتفعل حتى تكون لها منهاج عمل، هذا االمر هدفه 
تخفيف المركزية كي تكون االمور معلقة في ديوان 
الوزارة بطرابلس وان يتولى  كل فرع شؤون عامليه(.
الوزارة  بأن  الوزير في هذا الصدد  السيد   وبين 
كان لها وجهة اخرى حيث نظرت للمخالفات االدارية 
يتم  أن  رات  وقد  ونحوها،  ترقيات  من  وجد  وما 
ديوان  في  واالعضاء  الموظفين  ملفات  كل  تجميع 
واعادة  وترتيبها،  وفحصها  دراستها  العادة  الوزارة 
ملفات  تبقى  وأن  الفروع  إلى  الموظفين  ملفات 
ليبيا  والذين عددهم في  القضائية  الهيئات  اعضاء 
طرابلس  في  عضوا   4000 عن  لالسف  يزيد  ال 
الدورية. القضائية  للحركة  يتعرضون  انهم  باعتبار 
االقصاء  عدم  بنهج  يتعلق  فيما  الوزير  وأبرز   
والتهميش والتفرقة على اساس جهوي أو حزبي أو في 
اي اتجاه كان ، مؤكدا في ذلك أن عمل الوزارة إنطلق 
بداية من الشرق والغرب والجنوب قبل حتى داخل 
طرابلس لبعث رسائل إلخوتنا وهذا االمر قد نجح.
وأضاف أن الكل يتعامل مع وزارة العدل في جميع 
المدن والمناطق من القبة حتى شحات إلى البيضاء 
وهذا بفضل النية الصادقة من العاملين بديوان الوزارة 
، وذلك حافظنا على مكانتها والجهاز القضائي من 
االنشقاق واالنقسام، حيث الكل يعمل تحت محكمة 
ونائب  واحد،  قضائي  أعلى  ومجلس  واحدة،  عليا 
محاماة  واحدة،  للقانون  رئيسية  وادارة  واحد،  عام 
ووزارة  واحدة،  قضائية  هيئة  تحت  واحدة،  عامة 
واحدة، وهي الغاية والهدف ونتمنى ان يستمر ذلك.
بالماشورة  يتعلق  فيما  الوزير  السيد  وتطرق 
والدعم باعتبار ان وزارة العدل حاولت ان تقدم هذا 
األمر حيث قال : ) الوزارة تختلف عن باقي الجهات 
العدل  وزارة  في  اما   ، فردي  قرارها  التي  االخرى 
فهي  والمالية  اإلدارية  الناحية  من  تختلف  االمور 
تعتمد على وزير العدل، أما فيما يتعلق باالمور الفنية 
فهي اختصاص اصيل للجهاز القضائي ال نستطيع 
واجتراما  اجالال  نقف  نحن  عمله،  في  نتدخل  ان 
للجهاز القضائي وال بد الستقاللية القضاء ان تسود 
فمتى استقل القضاء استقر الوطن ، ونحن في توافق 

دائما من خالل  وتواصل  القضائية  الهيئات  تام مع 
االجتماعات المستمرة من اجل تحقيق العدالة ( .

الوطني  المؤتمر  أعضاء  السادة  الوزير  وطمأن 
العام بان القائمين على الوزارة موجودين في الساحة 
وميدان العمل بالرغم من الظروف الصعبة والسباب 
كثيرة ، وقال ) انا فخور جدا بزمالئي اعضاء الهيئات 
القضائية والموظفين عندما نجد المأذون الشرعي  
 1135 حوالي  يوجد  لدينا  المناطق  كل  في  يعمل 
الجراء  والمناطق  المدن  كل  على  موزعين  مأذون 
متناهية(. وبدقة  وبانتظام  الشرعية  المعامالت 

لمتابعة  لجان  عدة  بانه شكلت  العدل  وزير  وأكد 
المأذونين وايجاد حلول للمشاكل، رغم الصعاب منها 
الئحة  اعداد  اآلن  جاري  حيث   ، والفنية  الشرعية 
الشرغيين وستصدر خالل  المأذونين  لعمل  جديدة 
الشهر القادم بعد دراسة مستفيضة مع رؤساء المحاكم 
والمسؤولين في الجهات ذات العالقة، باإلضافة إلى 
الئحة أخرة تنظم زواج الليبيين والليبييات من غير 
وستكون  المتعايشين  لزواج  بند  بها  يوجد  الليبيين 
وحل. كان  اينما  المواطن  تخدم  حديثة  الئحة 

انهم  الوزير  أشار   ، العقود  يتعلق بمحرري  وفيما 
عددهم  ووصل  ليبيا  من  مكان  أي  في  موجودين 
الشريحة،  هذه  على  السلبيات  كل  رغم  االن  باالف 
 125 حوالي  ضبط  وحدها  طرابلس  في  حيث 
احداث  إلى  ادى  الذي  االمر  للصفة،  انتحال  حالة 
خلل في عمل وتوثيق الحقوق للمستندات والملكيات 
التسجيل  مصلحة  مع  تعاملنا  خالل  من  ولكن 
العقود ولجنة قيد محرري  العقاري ونقابة محرري 
اللقاءات  عديد  عملنا  العقاري  والتفتيش  العقود 
للعابثين  المهنة  ، ولم ولن نترك هذه  واالجتماعات 
تنظيمها  اجل  من  ورائهم  وسنكون  والمتسيبين 
. الحقوق  تضيع  ال  حتى  محكمة  ضوابط  وجعل 

الوطني  المؤتمر  رئاسة  من  الوزير  السيد  وطلب 
العام في ختام كلمته النظر في مشروع قرار يخص 
محرري العقود وسعرض على المؤتمر خالل االيام 
القادمة ، متمنيا أن تتم الموافقة عليه من اجل تفعيل 
العمل ومعاقبة المخالفين وانزال العقاب الالزم لهم .

بشأن  متطورة  خطة  على  العدل  وزير  نوه  كما 
حاالت  من  يقلل  حديث  إلكتروني  ملصق  وضع 
. المجال  األعمال في هذا  ويحد من هذه  التزوير 

وعن موضوع مؤسسات واالصالح والتأهيل ، ذكر 
المؤسسات  لهذه  الكثير  قدمت  الوزارة  بأن  الوزير 
المنتشرة في انحاء ليبيا، وحاولت قدر االمكان توفير 
آليات ومعدات وتجهيزات، ونجحت بفضل الله أن ال 
كل  أن  الدولة مخالفات، مؤكدا  داخل سجون  يكون 
السجون التابعة لجهاز الشرطة القضائية وكل االيداع 
يتم بامر من النيابة أو بحكم او قرار من المحكمة 
وحتى وزير العدل اليملك ان يسجن أو يفرج على نزيل.

قضائية  بأوامر  تتم  االمور  هذه  أن  وأوضح 
ضبط  سبيل  في  جدا  متقدمة  خطوة  تعتبر  وهي 
 (  : قائال  وأضاف  معها،  والتعامل  المؤسسات 
ابوابها  شرعت  االصالحية   المؤسسات  كل  االن 
شيئا(. نخشى  نعد  ولم  الحقوقية  المؤسسات  امام 

القدرات  لبناء  خطط  لدينا  أنه  إلى  وأشار   
دورات  خالل  من  القضائية  الهيئات  ألعضاء 
رجال  تأهيل  وايضا   ، وخارجية  داخلية  تدريبية 
تم  كما   ، وخارجيا  داخليا  القضائية  الشرطة 
وقدمت   ، القضائية  المرافق  من  العديد  صيانة 
وبالمقاهي  وبالتموين  بالنظافة  يتعلق  فيما  خدمات 
خالل  العدل  وزارة  به  قامت  مما  جزء  يعتبر  وهذا 
. االموال  نقص  من  بالرغم  الماضية  الفترة 

العدالة  صحيفة  من  القادم  العدد  في  يتبع 
ورئيس  ومديري  الوكالء  السادة  كلمات 
وتتخللها  العدل  بوزارة  والمركز  اإلدارات 
أعضاء  قبل  من  والتساؤالت  اإلستفسارات 
الردود الي  باإلضافة  العام  الوطني  المؤتمر 

إعداد /فتحي  املخزوم
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أجرينا لقاء مع السيد ) التواتي أبوشاح( عضو 
الهيئة التأسيسية لمعرفة مدى نجاح هذه الورشة 

حيث قال:-
من  اإلقبال  وأبهرنا  وناجحة  ممتازة  الورشة 
والمقترحات  واألفكار  القضائية  الهيئات  أعضاء 
التي قدمت جلها تطالب باستقالل القضاء والقضاء 
الموحد والمتخصص وهي مطالب صحيحة تتوافق 
بتكوين  طالب  من  وهناك  الليبية  الخصوصية  مع 
والمسائل  الحاليه   الظروف  ولكن  الدولة  مجلس 
الدولة   ستكلف  ألنها  ذلك  دون  حالت   ، الشائكه  
مجلس  بإنشاء  عنها   العدول  فتم  تطيقه  ماال 
والنتائج  التوصيات  هذه  بنقل  وسأقوم   ، الدولة 
. العمل  ولجنة  التأسيسية  الهيئة  إلى  كتابة 
الهيئة  عضو   / التواتي  القادر  عبد  خالد 
الدستور  مشروع  لصياغة  التأسيسية 
والمحكمة  القضائية  السلطة  بلجنة  وعضو 
. اللجنة  هذه  ومقرر  بالهيئة  الدستورية 
في  أمر  التأسيسية  الهيئة  مع  التواصل  مسألة 
غاية  األهمية وخاصة فيما يتعلق بالسلطة القضائية 
والمحكمة الدستورية للمتخصصين سواء المجلس 
األعلى للقضاء أو أساتذة القانون بالجامعات أو حتى 
المهتمين بالشأن القضائي مسألة مطلوبة لتأسيس 
مستقل  قضاء  لضمان  القضائية  السلطة  نظام  
نزيه ومتخصص ، وقد تباينت اآلراء حول أن يكون 
الدستور وهناك  المجلس منصوص عليه نصا في 
من يرى أن يحال إلى القانون ، وهناك من يرى أن 
يكون جسم متفرغ لمسألة القضاء ونحن في هذه 
الهيئة  إلى  وسنقدمها  المالحظات  نجمع  الورشة 
التأسيسية لتختار األنسب من بين هذه المقترحات. 
بين  التواصل  وأطلب  ناجحة  العمل  ورشة   
التأسيسية  الهيئة  و  للقضاء  األعلى  المجلس 
بالمسألة القضائية فالقضاء  يتعلق  خصوصا فيما 
عموماً يعمل على شقين ، الشق األول كيفية ضمان 
الستيفاء  القضاء  الي  اللجوء  الليبي  المواطن 
القضائية. بالمسألة  داخلية  آلية  واآلخر  حقه 

القضائية  الهيئات  عضو   / حمودة  محمد 
. عمل  بورقة  ومشارك  القانون  بإدارة 

العمل  ورقة  أن  إلى  أشير  أن  أود  البداية  في 
تمحورت حول إنشاء قضاء أداري متخصص يكمن 
في مجلس الدولة وهو نموذج ناجح في بعض الدول 
على غـرار       ) فرنسا، بلجيكيا، اليونان ومصر ، 
واألردن وبعض البلدان التي تأخذ بنظام التخصص 
... والعراق(  وتونس  الجزائر  مثل  القضائي 

حيث أن مجلس الدولة المكون من المحكمة اإلدارية 
العليا ومحاكم القضاء اإلدارية والمحاكم التأديبية 
والنيابة اإلدارية وهيئة مفوضية الدولة وقسم الفتوى 
والدراسات هي  والبحوث  الفني  والقسم  والتشريع 
مكونات مجلس الدولة التي يصبو إليها جل أعضاء 
. القضاء  تخصص  اجل  من  القضائية  الهيئات 

لتخصص  مؤيدة  فجلها  بالورقات  يتعلق  وفيما 
إنشاء  فكرة  اعتماد  نحو  به  والدفع  الليبي  القضاء 
به  نادى  الذي  األخر  الرأي   أما   ، الدولة  مجلس 
نظام  خصوصية  على  اإلبقاء  ضرورة  يري  قلة 
بتصحيح  نطالب  فنحن   ، ووحدته  الليبي  القضاء 
والدراية  الفهم  بعدم  المغلوطة  المفاهيم  هذه 
بأن  القائل  والرأي  الدولة  مجلس  مشروع  بطبيعة 
أساس  ال  القضايا  إدارة  أو  ستلغي  القانون  إدارة 
مكونات  أحد  هي  القانون  فإدارة  الصحة  من  له 
والتشريع  الفتوى  هيئة  في  ومتمثلة  الدولة  مجلس 
أما هيئة قضايا الدولة وهى إدارة قضائية مستقلة 
تعنى بالدفاع عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها .

وضبط  مفاهيم  تصحيح  إلى  نحتاج  وأخيراً 
اجل  من  القضاء  تخصص  مبدأ  مصطلحات  
قضاء  لخلق  المجال  هذا  قدرات   وبناء  تطوير 
في  المؤسسات  دولة  إلنشاء  يسعى    إداري 
أن  التأسيسية  الهيئة  من  ونأمل  العاجل،  القريب 
أولها  التوجيهية  والمبادئ  السلوك  مدونة  يسندوا 
القضاء  استقالل  مبدأ  وثانيها  المواطنة  مبدأ 
به  نادت  التي  القضائي  التخصص  مبدأ  وثالثها 
المسودة األولى للجنة العمل في المادة )93( تلبي 
بالجهاز  العاملين  والسادة  جميعاً  الليبيين  طموح 
القضائي باعتبارهم أدرى من غيرهم بهذا األمر .

البيضاء  بمحكمة  قاضي   / الحداد  عمر 
. عمل  بورقة  ومشارك  االبتدائية 
والبحوث  األوراق  من  الكثير  عرض  تم  حقيقة   
استقاللية  اتجاه   في  تصب جميعها  الورشة  بهذه 
بورقة  وشاركت   ، المرتقب  الدستور  في  القضاء 
واالزدواج  الوحدة  بين  القضاء  عنوانها  عمل 
أي  النهج   بهذا  تسير  التي  األنظمة  فيها  تناولت 
الشخصية  واألحوال  والمدني  اإلداري  القضاء  أن 
موحد في دائرة واحدة أو عدة دوائر وما بين الدول 
أن هناك  أي  والقضاء  القانون  بازدواج  تأخذ  التي 
مثل  دولة  ومجلس  مستقله  المدني  للقضاء  دائرة 
القانون  يكون  أن  الورقة  هذه  في  فكرتي  فرنسا   "
العام  للقضاء  دائرة  تكون  وأن  مزدوجين  والقضاء 
ومحكمة القضاء العادي تتمثل في محكمة النقض 
مجلس  في  تتمثل   ، المتخصص  القضاء  ومحكمة 
الدولة أو المحكمة اإلدارية الفائدة منها خلق قضاء 
متخصص ودقيق ومستقل والبد بإقرار وجود مثالب 
السعي  اآلن  نحاول   ليبيا،  في  خصوصا  ومناقب 
لتأسيس استقالل قضائي حقيقي يكون فيه القضاء 
مستقالً  على جميع األصعدة مستقال ومتخصص 
الدستوري  والقضاء  النقض  محكمة  في  ومتجسد 
الدستورية  المحكمة  في  متخص  يكون  أن  يجب 
في  ومستقال  متخصص  يكون  اإلداري  والقضاء 
. تحديدا  الدولة  مجلس  أو  اإلدارية  المحكمة 
أوصى بأخذ ازدواج القانون وكذلك القضاء الموحد 
عند صياغة هذا المشروع من قبل الهيئة التأسيسية .
الهيئة  عضو   / جبريل  الحميد  عبد  د. 
والمشارك  الدستور  لصياغة  التأسيسية 
بمقترح للجنة العمل بشأن السلطة القضائية .
لكي نطور ما هو كائن البد أن نأتي بالجديد أو 
من  نحن جزء    ، دساتير  من  موجود  ما هو  نطور 
العالم العربي الذي جله يتبنى فكرة ازدواج القضاء 
أو توسيع قاعدة القضاء والتخصص ، ألن القاضي 
الدعاوى  في  الفصل  يستطيع  متخصص  كان  إذا 
هو  التخصص  ألن   ، جديدة  بمبادئ  يأتي  وأن 
عنوان الفصل بين القضاء وتوسيع دائرة القضاء .
فهل نحن الليبيون ال نستطيع أن نقوم أنفسنا في 
كثير من األشياء منذ القدم إلى اآلن فالدستور عبارة 

عن تطوير لما هو كائن على غرار الدول العربية ،  
إذا البد أن نأتي بالجديد، قمت بتقديم المقترح إلى 
الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في هذه الورشة 
رغم قيامي بتقديمها فيما سبق في المؤتمر القضائي 
 ، ندوات  وعدة   2012 مصراتة  في  عقد  الذي 
فنيا  القضائية  السلطة  بناء  في  المقترح  يتمثل 
ومؤسسيا وإداريا الفكرة هي تطوير نظام القضاء  .

ضوابط   ( العمل  ورشة  توصيات 
الليبي  الدستور  في  القضاء  استقالل 
للقضاء( العالي  بالمعهد  المرتقب 

يتضمن  أن  على ضرورة  الحاضرون  أكد   / أوال 
الدستور المرتقب فيما يتعلق بباب السلطة القضائية 
في  الخوض  أو  التطرق  دون  عامة  وأحكام  مبادئ 
قد  متعددة  إشكاليات  تثير  باعتبارها  التفاصيل 
توافق بشأنها. إلى  التوصل  يترتب عليها صعوبات 

الحفاظ  ضرورة  على  الحاضرون  أكد  ثانيا/ 
الحالي  القضائي  النظام  خصوصية  على 
وإدارة  الدولة  قضايا  إدارة  دسترة  في  والمتمثلة 
قضائية  كهيئات  القانون  وإدارة  العامة  المحاماة 
إلى  وذلك  العامة  والنيابة  القضاء  جانب  إلى 
الخاصة. القوانين  في  تنظيمها  إعادة  حين 
النص  يتم  ال  أن  على  الحاضرون  أكد  ثالثا/ 
ليترك  للقضاء  العلى  للمجلس  معين  تشكيل  على 
االتفاق  حالة  وفي   ، الخاصة  القوانين  إلى  أمرها 
في  المجلس  تشكيل  تضمين  على  اإلصرار  أو 
أعضاء  التشكيلة  تضم  أن  فيجب  الدستور 
دون  القضائية  والهيئات  القضائية  السلطة 
القضاء. في  مختصين  غير  هم  ممن  غيرهم 
تمسكهم  على  الحاضرون  أكد     / رابعا 
القضاء  إقرار  ظل  في  القضاء  وحدة  بمبدأ 
السلطة  قانون  يتولى  أن  على  المتخصص 
التفاصيل. تحديد  بعد  فيما  القضائية 
خامسا/ وفي الختام أكد  الحاضرون على ضرورة 
العلمية  والندوات  العمل  ورش  في عقد  االستمرار 
بشكل مستمر لتوحيد الرؤية بين السلطة القضائية 

وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول ضوابط استقالل القضاء في الدستور الليبي المرتقب
اختتمت أعمال ورشة العمل المنعقدة بالمعهد العالي 
للقضاء يومي االثنين والثالثاء الموافق 26-25 

يناير 2016 بعنوان )ضوابط استقالل القضاء في 
الدستور الليبي المرتقب (.

التي حضرها أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة 
الدستور الليبي والمجلس األعلى للقضاء وعن وزارة 
العدل حضر السيد الوزير " مصطفى القليب " ولجنة 

التواصل وأعضاء الهيئات القضائية ، حيث عرض 
المجلس األعلى للقضاء  هذه المبادرة  على وزارة 
العدل التي أبدت قبولها وارتياحها وتبنيها إعداد 

هذه الورشة واألشراف عليها وإقامتها بالمعهد العالي 
للقضاء بناءً على طلب منسق الهيئة التأسيسية 

لصياغة الدستور ولسماع صوت القضاء في مسألتين 
مهمتين ، تتعلق بوضع القضاء من حيث الوحدة 
واالزدواجية ومسألة تشكيل المجلس األعلى 

للقضاء وعلى مدى يومين قدمت العديد من البحوث 
وورقات العمل ومقترحات للجنة العمل بشأن السلطة 
القضائية فكانت األفكار متخصصة كون المشاركين 

جلهم من أساتذة وأعضاء بالهيئات القضائية والنيابة 
والمحاماة العامة وإدارة القضايا و المستشارين نتج 

عنها توصيات القت استحسان الهيئة التأسيسية 
لصياغة الدستور التي ستنقلها  إلى مقرها بالتعاون 

مع لجنة التواصل و متابعتها خطوة بخطوة إلى حين 
الرد عليها.

كان لصحيفة العدالة متابعة ألعمال هذه الورشة 
سلطت فيها الضوء على أهم ما طرح من أفكار وبحوث 

وأوراق عمل تهدف جلها إلى استقاللية القضاء في 
الدستور المرتقب ، كونه مؤسسة مستقلة  لم تنجرف 
وتتأثر أو تنقسم بالتجاذبات السياسية التي تمر بها 

البالد

, ,

• ورقات العمل تمحورت حول إنشاء قضاء إداري 
متخصص يكمن في مجلس الدولة وآخر 

 موحد ومتخصص.

ضرورة االستمرار في عقد ورش عمل   •
وندوات علمية بشكل مستمر قبل صدور 

الدستور.

تصوير :حسين براق
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وعلى هامش اختتام اليوم األول من الدورة قال 
محرري  نقابة  رئيس  بالل  حكيم  الله  عبد  السيد 
التزوير  ظاهرة  محاربة  إطار  في  طرابلس  عقود 
التي يعاني منها محرري العقود التي انتشرت مؤخرا 
وبناء على لقاء السيد وزير العدل ووكالء الوزارة تم 
محرري  لتوعية  ودورات  ندوات  عقد  على  االتفاق 
مباشر  وبدعم  التزوير  ظاهرة  انتشار  من  العقود 
المركز  رئيس  أبورزيزة  الله  عبد  المستشار  من 
دورات  إقامة  في  المتمثل  البرنامج  هذا  لتبني 
المختصة  اإلدارة  مع  والتنسيق  العقود  لمحرري 
الدورات  هذه  مثل  إلقامة  عمل  خطة  وضع  في 
بأنواع  العقود  محرري  توعية  إلى  تهدف  التي 
التزوير وكيفية اكتشاف األختام واألوراق المزورة .

استفادة 
وقد استفدنا استفادة كبيرة من الدورة في اليوم 
األول وتم وضعنا في صورة عمليات التزييف والتزوير .
وقال بالل أن عدد محرري العقود المقيدين في 
محرر   400 منهم   1054 حوالي  طرابلس  نقابة 
يعتبرون غير مفعلين فهناك من انتقل لمحكمة خارج 
طرابلس وآخرين انتقلوا إلى رحمة اله وهناك من 
تحصل على التصريح بمزاولة المهنة ولم يمارسها .

شرف المهنة 
العقود  محرري  مع  بها  يتعامل  التي  اآللية  وعن 
الذين يضبطون في حال خيانة شرف المهنة قال :-
القرار  بموجب  لجنة  شكل  العدل  وزير  السيد 
برئاستي  أعضاء  أربعة  من  تتكون   740 رقم 
وأخر  العدل  وزارة  من  وعضو  بالل  عبدالله  أنا 
إدارة  من  وعضو  العقاري  التسجيل  مكتب  من 
حاالت  متابعة  اللجنة  ومهمة  القضائي  التفتيش 
منتحلين  بأسماء  كشوفات  وإعداد  التزوير 
اللجنة  هذه  وباشرت  العقود  محرري  شخصية 
كشف  بإعداد  الماضي  اكتوبر  شهر  منذ  أعمالها 
تم  ألكثر من 136 منتحل لشخصية محرر عقود 
على  تعميمها  اجل  من  العدل  وزير  للسيد  إحالته 
العامة  والجهات  كالمصارف  الرسمية  الجهات 
ألخذ العلم  ومن تم تحال إلى جهات االختصاص 
. بالخصوص  القانونية  اإلجراءات  لمباشرة 

لجنة المتابعة 
 -: منها  أقسام  ثالثة  إلى  اللجنة  عمل  وينقسم 
صفة  منتحلي  حصر  قسم   .. األول  القسم   -
محرري العقود سواء كان اسم وهمي أو رقم مزور 
-  القسم الثاني .. محرري العقود الذين تم تزوير 
أختامهم كونه معتمد ويتم التزوير سواء بعلمه أو بدونه .
العقود  محرري  وهو   .. الثالث  القسم  ــ 
لشرف  خيانة  في  ضبطه  يتم  من  الرسميين 
عامة  خدمات  لمكتب  ختمه  كتأجير  المهنة 
- والقانون نص على عقوبة لمحرري العقود على من 
يمنح أوراقه على بياض أو يقوم بتسليم الختم الخاص 
به لشخص آخر وهذه عقوبتها في القانون السجن 
لمدة ستة أشهر وغرامة التقل عن 20 ألف دينار .

؟ طرابلس  عقود  محرري  نقابة  تأسست  متى   

- النقابة تأسست منذ العام 1998 وتم تفعيلها 
اللجنة  باجتماع  فبراير  ثورة  بعد  رسمي  بشكل 
 2012 العام  من  ديسمبر  في  للنقابة  التسييرية 
العام  وفي  أشخاص  أربعة  من  اللجنة  وتكونت 
2013 عقد اجتماع عام وانتخبت لجنة النقابة .

 -
  إمكانيات 

 ماحجم اإلمكانيات المتاحة لديكم ؟
 كلها إمكانيات ذاتية عن طريق اشتراكات محرري 
العقود المعتمدين لدى النقابة والبالغ عددهم 900 
محرر والملتزمين بدفع الرسوم السنوية 300 فقط

تواصل
؟ العقود  محرري  مع  التواصل  يتم  كيف   

الخاص  الموقع  طريق  عن  يتم  التواصل   
العامة  الجهات  من  تصدر  معلومات  وكل  بالنقابة 
يتم تعميمها على منتسبي النقابة سواء عن طريق 
البريد االلكتروني أو اللوحات اإلعالنية في النقابة 
أو الجهات العامة التي يتردد عليها محرري العقود. 

 تسجيل 
الرسوم  ودفع  للنقابة  االنضمام  عن  المتخلفين 

كيف يتم التواصل معهم ؟
- طلبت من السيد الوزير إجبار الجهات العامة 
المقيدين  غير  العقود  محرري  مع  التعامل  عدم 
مقيد  عقود  محرر  يكون  وعندما  النقابة  في 
. عنه  بمعلومات  عامة  جهة  أي  موافاة  نستطيع 

وقفة
؟ منتسبيها  جانب  إلى  تقف  النقابة  هل   -  -

وطلبنا  العدل  وزير  السيد  مع  بالتنسيق  قمنا   -
عدم  الشرطة  ومراكز  النيابات  على  التعميم  منه 
النقابة  طريق  عن  إال  عقود  محرر  أي  استدعاء 
األسابيع  خالل  بالخصوص  تعليماته  واصدر 

الماضية .. أيضاً في حاالت الوفاة من الدرجة 
تضامنية  مساعدة  للعضو  النقابة  تمنح  األولى 

 نقابة عامة 

عامة  نقابة  لتأسيس  نسعى  قائالً  وختم   -
في  موجودين  ليبيا  في  العقود  محرر  فأغلب 
عقود  محرر   4000 عددهم  وإجمالي  طرابلس 
موجود  منهم   2000 وعدد  ليبيا  مستوى  على 
العامة  النقابة  طريق  .....وعن  طرابلس  في 
. ومتابعتهم  العقود  محرري  كل  حصر  من  نتمكن 

تستمر لثالثة أسابيع متتالية ..

بحضور رئيس مركز الخبر القضائية والبحوث المستشار 
نقابة محرري عقود  بالتنسيق مع  و  بورزيزة  الله  عبد 
في  الكبرى  بالقاعة  األحد  صباح  بدأت  طرابلس 
تزوير  أساليب  حول  وتوعوية  تدريبية  دورة  المركز 
في  المقيدين  العقود  محرري  استهدفت  المستندات 
نقابة محرري طرابلس في خطوة الهدف منها مكافحة 
الجهات  عند  الوعي  ونشر  والتزوير  التزييف  جريمة 
أسابيع  ثالثة  مدة  تستمر  بالمستندات  تتعامل  التي 
متتالية وتضم أكثر من 90 محرر عقود تم تقسيمهم 
األسبوع  في  أيام  ثالثة  بواقع  مجموعات   ثالثة  إلى 

للمجموعة .
محاضرات 

مدير  الواعر  فوزي  السيد  األول  اليوم  محاضرة  ألقى 
له على  اثني في تصريح  الذي  الجنائية  الخبرة  إدارة 
الجهود التي بذلت من اجل إقامة هذه الدورة التوعوية 
وتضع  الجريمة  مستوى  من  تحد  أن  شانها  من  التي 
معها  يتعامل  التي  الجرائم  صورة  في  العقود  محرري 
خبراء المركز و استعرض الواعر من خاللها عن طريق 
المصرفية  الصكوك  تخص  نماذج  الضوئي  العرض 
حروف  بإضافة  مضمونها  تغير  الشخصية  واإلثباتات 
وأرقام وعالمات وكيفية كشفها باستخدام األشعة تحت 

الحمراء وفوق البنفسجية.
المتدربين  قبل  من  االهتمام  بمستوى  الواعر  وأشاد 

أثناء فتح باب النقاش لالستفادة .

بدء دورة أساليب تزوير المستندات بمركز الخبرة القضائية والبحوث التي تستهدف محرري العقود
اعداد /هشام الصيدإشراف /حنان صليل
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عبد الله حكيم بالل رئيس نقابة 
محرري عقود طرابلس

 
مدير إدارة الخبرة الجنائية

 التمسنا الرغبة في المتدربين 
لالستفادة من خبرتنا في هذا 

المجال 

رئيس نقابة محرري عقود طرابلس  
الدورة وضعتنا في صورة كيفية 

التزوير وطرق كشفه

 ضبط 136 منتحل لشخصية 
محرر عقود وتم إحالتهم لجهات 
االختصاص التخاذ اإلجراءات 

القانونية 

نسعى لتأسيس نقابة عامة 
فأغلب المحرر موجودين في 

طرابلس واإلجمالي على مستوى 
ليبيا 4000 محرر

محرري العقود المقيدين في 
النقابة 1054 منهم 400 غير 

مفعلين



يوم  للنفط  الوطنية  المؤسسة  بمقر  عقد 
الثالثاء الموافق 2 فبراير 2016 اجتماعاً ضم 
كل من رئيس مجلس اإلدارة بالمؤسسة السيد 
ابوالقاسم  والسيد   ، الله  صنع  مصطفى   /
شنقير عضو مجلس اإلدارة ، وبحضور رئيس 
 / السيد  البحري  والنقل  الموانئ  مصلحة 
بشركة  اإلدارة  لجنة  ورئيس   ، الجواشي  عمر 

المبروك للعمليات النفطية السيد / الفيتوري 
لجنة  رئيس  بوسليانة  السيد حسين  بالحاج و 
باإلضافة  الغاز  و  للنفط  مليتة  شركة  ادارة 
المصلحة  من  المختصين  من  عدد  إلى 
. مليتة    و  المبروك  وشركتي  والمؤسسة 
العديد  مناقشة  االجتماع  خالل  تم   
. المشترك   االهتمام  ذات  المواضيع  من 

25-1-2016م  الموافق  االثنين  يوم  عقد        
االتصاالت  وزير  السيد  بحضره  هام  اجتماع 
 / المهندس  الوطني  اإلنقاذ  بحكومة  والمعلوماتية 
الدكتور  السادة  وبحضور  الفنطازي  محمد  سامي 
للشئون  األول  الوكيل  بلقاسم  علي  الدين  صالح   /
ابودبره  الرحمن  عبد   / والدكتور   - بالوزارة  الفنية 
و   - والمتابعة  والتخطيط  اإلستراتيجية  إدارة  مدير 
التنظيم ،  إدارة  الدكتور عادل منصور حميدان مدير 
وعن مصرف ليبيا المركزي الدكتور / فوزي ابوخزام 
 / والمهندس   - والمدفوعات  التسويات  إدارة  مدير 
اسامة المقدمي مدير ادارة التقنية - والدكتور احمد 
ليبيا  مصرف  لمحافظ  الفني  المستشار  الميهوب 
المركزي - والمهندس / حاتم النعمي مساعد مدير 
مشروعات نظام المدفوعات الوطني - والمهندس / 
 ، بالمصرف  االتصاالت  فريق  رئيس  نشوان  حسين 
واستهل االجتماع بكلمة للسيد الوزير أكد فيها  علي 
العامة  والجهات  المواطن  لخدمة  االجتماع  أهمية 

مرتباتهم  صرف  تأخر  بعدم  يتعلق  فيما  والخاصة 
وعدم تأخير الحواالت من مصرف ليبيا المركزي إلى 
المصارف التجارية ، وذلك بوضع الخطوط العريضة 
للحد من مشاكل توقف المنظومات بالمصارف مؤكدا 
وضع إمكانيات الوزارة فيما يخدم المواطن والجهات 
العامة والخاصة تحت تصرف مصرف ليبيا المركزي .

المركزي  ليبيا  مصرف  عن  الحاضرون  وأكد        
اإلجراءات  كون  متفائلين  لالجتماع  بارتياحهم 
منظومات  مشاكل  على  للتغلب  عملية  ستكون 
اجتماع  عقد  على  االتفاق  وتم   ، المصارف 
28-1-2016م  الموافق  الخميس  يوم  ثاني 
االجتماع. هذا  في  علية  االتفاق  ماتم  الستكمال 

وزارة  قبل  من  المتزايد  ولالهتمام         
الحساس  الموضوع  بهذا  والمعلوماتية  االتصاالت 
والجهات  خاص  بشكل  المواطن  يمس  والذي 
شركات  دعوة  سيتم   ، عام  بشكل  والخاصة  العامة 
 . القادم  االجتماع  لحضور  العالقة  ذات  االتصاالت 

بيان صحفي بشأن استئناف الدراسة بجميع المراحل التعليمية

http://www.highereducation.gov.ly

http://www.cim.gov.ly

وزير االتصاالت والمعلوماتية 
يجتمع بخبرات مصرف 

ليبيا المركزي بشأن تطوير 
منظومة المصارف التجارية 

بليبيـــــــــا

اجتماع 
المؤسسة 

الوطنية للنفط 
بمصلحة 

الموانئ والنقل 
البحري

http://www.NOC1.gov.ly

والسفارات  الخارجية  وزارة  أعمال  متابعة  لجنة  عقدت 
التابعة لها المشكلة من قبل رئاسة الوزراء بحكومة اإلنقاذ 
الوطني اجتماعها العادي األول يوم الثالثاء الموافق 2 فبراير 
2016 بمقر وزارة الخارجية لمناقشة جدول وبنود أعمالها 
الخارجية  وزارة  على  المتراكمة  الديون  بمتابعة  الخاصة 
وأعمال السفارات والملحقيات بالخارج ومستوى العالقات 
 ، الدولية  والمؤسسات  والمنظمات  الدول  و  الدبلوماسية 
وأوضح النائب األول لرئيس الوزراء السيد )عبد المنعم الدالي( 
في كلمة االفتتاح أن وزارة الخارجية تعاني من تضخم عدد 

السفارات والملحقيات بالخارج ما تسبب في تراكم الديون 
عليها مشيراً أن اللجنة بصدد دراسة تقليص عدد السفارات 
وكل مايتعلق بوزارة الخارجية باعتبارها من الوزارات الهامة 
الدول  مع  العالقات  في  دورها  من  االستفادة  ليتم  جداً 
الصديقة والشقيقة ، ومن جانبه قال وزير الخارجية السيد 
نقطتين  عند  الوقوف  يجب  انه  زعكوك(  بو  )علي 
ورفع  الخارجية  بوزارة  النهوض  أولهما  أساسيتين 
تضخم  في  النظر  إعادة  والثانية  بها  العاملين  قدرات 
العام للمال  توفيراً  بالخارج  والملحقيات  السفارات  عدد 

انعقاد االجتماع 
العادي األول للجنة 

متابعة أعمال 
وزارة الخارجية 

والسفارات التابعة 
لها

http://www.foreign.gov.ly

من  المعدة  التدريبية  الخطة  إطار  في 
الحالي  للعام  والتطوير  التدريب  إدارة 
التدريب  إدارة  بمعمل  بدأت  2016م 
المدني  والمجتمع  الثقافة  بوزارة  والتطوير 
الرسائل  كتابة  مهارة  في  التدريبية  الدورة 
اإلدارة  نظمتها  التي  اإلدارية  والتقارير 
فبراير  4 إلى  يناير   31 من  الفترة  في 
قدمتها  التي  الدورة  استهدفت 

موظفاً   37 عدد  بركة  رامية  المدربة 
وإدارات  الثقافية  المكاتب  من  وموظفة 
يومياً                                                                                                                                            ساعتين  بواقع  الوزارة  وأقسام 
الرفع  إلى  التدريبية  الدورة  تهدف          
في  وتطويرهم  الموظفين  كفاءة  من 
اإلدارية  والتقارير  الرسائل  كتابة  مجال 
االحترافية. اإلدارية  المهارات  وإكسابهم 

http://www.culture.ly

وزارة الثقافة 
والمجتمع المدني

بدء الدورة التدريبية 
في ) مهارة كتابة 
الرسائل والتقارير 

اإلدارية (

وزارات

ت
ارا

وز وزارات

اعداد /حنان صليل
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عرض األعمال المنجزة لعام 2015 والرؤى المستقبلية لخطة عام 2016بجهاز وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول ضوابط استقالل القضاء في الدستور الليبي المرتقب
الشرطة القضائية

تصوير : ساسي حريب

عرض جهاز الشرطة القضائية بقاعة الشهداء بمقر إدارة مؤسسة )السجن المفتوح( في األيام 
الماضية مناشط وحصاد لألعمال المنجزة خالل العام 2015 والرؤى والطموحات المزمع 

تنفيدها عام 2016 متمثلة في الخطط والمشروعات العامة وتنمية الموارد البشرية بإقامة 
الدورات التدريبية المتخصصة واالهتمام ببرنامج الرعاية الصحية وغيرها من البرامج 

التطويرية ، تم العرض بحضور وزير ووكالء وزارة العدل للشؤون اإلدارية والمالية وجهاز 
الشرطة القضائية ودولة القانون وحقوق االنسان ومدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية ومدراء 

إدارات كل من )التخطيط والرعاية الصحية بوزارة العدل( وعدد من أعضاء جهاز الشرطة 
القضائية ، تضمن العرض إحصاءاً لألعمال  المنجزة في عام 2015 والصعوبات التي 

واجهت إنجازها ، حيث أشاد السيد وزير العدل في كلمته بجهاز الشرطة القضائية وأهمية هذه 
األعمال رغم شُح اإلمكانيات المادية ورغم الظروف التي تمر بها البالد وعظم حجم مسؤولية 

الجهازفي متابعة السجون والنزالء 
و تأمين النيابات والمحاكم في حال عدم االستقرار وبين السيد الوزير أن الباب مفتوح لكل 

من يريد تقديم العون ، إذ قلت المعونة في هذه الظروف رغم تواصلنا مع مؤسسات المجتمع 
المدني والدولي من أجل المساعدة إال أن الكل ينتقد ويتهم بالتقصير .

قامت الصحيفة بمتابعة هذا العرض عن كثب،والذي يهدف إلى تفعيل العمل بمهنية من خالل 
محاور وأهداف وخطط موضوعة

2015
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 ،قمنا بإجراء لقـاء مع العقيد / عطية محمد 
جليدي" مدير إدارة تنمية الموارد البشرية 

بجهاز الشرطة القضائية ليوضح لنا أهم نقاط 
األعمال المنجزة في عام 2015 والرؤى والخطط 

المستقبلية للعام 2016 . 
نشاطاتها  بكامل   2015 لسنة  حصاد  بعرض  قمنا   
األداء  مقدار  وقياس  المبذولة  الجهود  حجم  لبيان 
المعيار   هذا  خالل  من  أوسلبي  إيجابي  هو  لما  إبرازاً 
. القادم   العام  في  منه  السلبي  استدراك  لنا  ليتسنى 

وفق  وأنجازه  تحقيقه  تم  ما  على  بناء  هذا   جاء 
االمكانيات المتاحة ،  فقلة اإلمكانات كان لها أثر سلبي 
بها  يقوم  التي  األعمال  و  المناشط  بعض  تفعيل  في 
التي  إليه  المسندة  والمهام  العامة  السياسة  وفق  الجهاز 
المتتعلق  األمني  الجانب  منها   ، والتعدد  بالتنوع  تتصف 
بتفعيل  المتعلق  الجانب   و  والنزالء  المؤسسات  بتأمين 
برامج االصالح والتأهيل ما يتطلب توازن بين الجانبين .

خالل  تنفيذها  الجهاز  استطاع  التي  األعمال  أهم 
واألوامر  األحكام  تنفيذ  برنامج  الماضية  السنة 
ضمن  من  أصيل  اختصاص  باعتبارها  القضائية 
مرضية  بنسبة  اإلنجاز  وكان  الجهاز  اختصاصات 
العالجي   بشقيها  الصحية  بالرعاية  يتعلق  وفيما 
التطعيم  جانب  في  سواء  مهم  شوط  قطعنا  والوقائي 
ذلك  تم  مثالً  كالدرن  األمراض  لبعض  أوالمسح  واللقاح 
بالتعاون مع مركز األمراض السارية والمتوطنة بمؤسسات 
العيادات  على  النزالء  بعرض  قمنا  أيضاً  اإلصالح 
عالجها   يصعب  الحاالت  في  الخارجية  والمستشفيات 
كاألمراض المعدية و الخطيرة التي ال يمكن الشفاء منها 
، كما تم التعاون مع وزارة الصحة واإلمداد الطبي لتوفير 
. الميزانية   توفر  عدم  رغم  واالحتياجات  األدوية  بعض 

الرعاية  إدارة  في  يتمثل  مهم  آخر  جانب  وهناك 
النزالء  مشاكل  بدراسة  اهتم  الذي  النزالء  وتأهيل 
وأسرهم  ذويهم  مع  للتواصل  سبل  خلق  و  حلها  وكيفية 
وإيجاد برامج هادفة إلعادة تأهيلهم ، كما قمنا بمناشط 
السابق تضمنت  للعام  رمضان  في شهر  وتثقيفية  توعوية 
رياضية  واخرى  الكريم  القرآن  لحفظ  مسابقة   إقامة 
 ، المؤسسة  بنفس  مشغل  افتتاح  و  البركة(  )بسجن 
بزيادة  البشرية  والموارد  التنمية  إدارة  قامت  كما 
الكادر الوظيفي للعاملين بها بتأهيلهم وتدريبهم الكتساب 
بمؤسسات  العاملين  باألخص  المهنة  وثقافة  مهارة 
زارة  وعين  بالجبس  توعوية  دورات  أقمنا  حيث  اإلصالح 
بالجهازتضمنت  والمراسلة  الحماية  ووحدة  والهضبة 
بمسألة  يتعلق  وما  الحراسة  وأسلوب  المهنة  أخالقيات 
والدولي. المحلي  القانون  حسب  اإلنسان  حقوق 

وهناك جانب يتعلق بنجاح األعمال القضائية في النيابات 
تأجيل  أو  تعطيل  دون  الجلسات  عقد  كتفعيل  والمحاكم 
وإصدار أحكام عادلة وهذا األمر مهم في سير الدعاوى 
 ( الدوائر  لجلسات  األمني  الجانب  بتوفير  تم  هذا  كل 
جنايات- جنح - شرعي - تجاري - مدني( بمدينة طرابلس

أما الخطة المستقبلية  والرؤى الموضوعة للعام 2016 
الدورات  وإقامة  والمشروعات  التخطيط  حول  تركزت 
تقديم  الصحية مع  الرعاية  إدارة  بعمل  األمنية واالهتمام 
)األمن  للجهاز  الرئيسة  للعمليات  غرفة  إلقامة  مقترح 
والمعلومات( وتقنية المعلومات وتشكيل فرق عمليات خاصة 
مثالً ) فض الشغب - التدخل السريع - الحماية واإلسناد 
- التحرى والقبض ( لكل هذه الفرق مهام خاصة تستلزم 
توفير تجهيزات خاصة ذات جودة عالية وتدريب محترف 
 2016 لعام  المقترح  حسب  منها  المأمول  العمل  ألداء 
مع التركيز على رسم خريطة للقدرات الموجودة بالجهاز 
من خالل القوى العمومية الموجودة التي تزيد عن واحد 
الوظائف. توصيف  أو  الوظيفي  بالوصف  ألف  وعشرون 

وفي نهاية العرض تم تسليم شهائد شكر تقدير من وزير العدل 
ورئيس الجهاز ووكالء الوزارة الحاضرين إلدارة العالقات 
والتعاون الدولي وإدارة التدريب بوزارة الداخلية ، إضافة 
إلى إدارة تنمية الموارد البشرية بجهاز الشرطة القضائية .

 



المستشار  علي الدويك مدير إدارة المحاماة العامة فرع طرابلس

عليه  نص  ما  هذا  إدانته   تثبت  حتى  برئ  المتهم 
وفق  القانون  يكفله  حق  المتهم  على  والدفاع   ، القانون 
كل  في  اإلنسانية   والحقوق  والقوانين  التشريعات  
بحسب  تعمل  العالم  هذا  من  جزء  هيا  التي  وليبيا  العالم 
الحنيف  ديننا  وقيم  ومبادئ  المحلية   التشريعية  القوانين 
الدولية  االتفاقيات   ووفق  لمجتمعنا  األول  المشرع 
وكانت  دفاع  محامي  توفير  من  المتهم  يتمكن  لم  إذا   
الخاص  المحامي  أتعاب  يدفع  أن  من  اقل  المادية   ظروفه 
إدارة  لعام 1981 تأسست   القانون رقم 4  من هنا وبموجب  
كافة  أمام  الليبي  المواطن  عن  للدفاع  العامة  المحاماة 
قوانين  وفق  اإلدارة  عمل  يكون  و  مقابل  دون  المحاكم 
األعلى  المشرع  من  عليها  ومصدق  صادرة  وتشريعات 
يدافع  محامي  عن  دائمًا  المتهم  يبحث  لهذا   , للدولة 
ألي  واليمكن  والدفاع  االستدالل  مهمته  والمحامي  عنه 
الحق. هذا  من  المتهم  تحرم  أن  قانون  أو  جهة  أو  سلطة 
بكافة  فروع  ليبيالها  مستوى   على  العامة  المحاماة  إدارة 
محاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية التابعة لها ويتولى 
داخل  المحاكم  أمام  الترافع   فرع  بكل  األعضاء  المحامين 
النطاق اإلداري وفي كل  القضايا  إسهاما في إبراز  هذا العمل 
الحقوقي،  الذي تبنى به دولة القانون والمؤسسات المدنية 
كان لقاءنا  مع مدير إدارة المحاماة العامة فرع طرابلس السيد 
-:  .... تساؤالتنا  عن  لإلجابة  الدويك   الدين  نور  علي    \,,

,,

في حوار للعدالة:

من  أكثر  للخطورة  يتعرض  العام  المحامي  إن 
المحامي الخاص وهذا اليعتبر طعنا للزمالء في نقابة 
المحامين  فالفرق هو أن المحامي الخاص يملك حق 
الرفض والقبول ألي قضية يطلب منه الترافع فيها إذا 
يمكنه  تهديد  آلي  تعرض  أو  عواقبها  بخطورة  أحس 
ترك القضية في أي وقت يريده ،بينما اإلدارة ملزمة 
واليمكنها التخلي عن أي متهم وحرمانه من حق الدفاع 
،) و المحامي في اإلدارة (يمكنه تقديم العذر الكافي 
الذي يمنعه من الترافع عن القضية أما اإلدارة مجبرة 
أمام  إليها   يلجأ  من  كل  عن  بالدفاع  القانون  وفق 
لدينا عدة محامين  الحالي يوجد  الوقت  القضاء في 
في  السابق  النظام  من  رموز  عن  للدفاع  يترافعون 
قضايا فساد مالي وقضايا أمالك الدولة وقضايا قتل 
والتعدي  والشتم  للقذف  يتعرضون  المحامون  وهؤالء 
عليهم بالتهديد هنا أنا اعتبرهم رجال المهنة وصوت 
القانون الذي ستبنى به ليبيا فاإلدارة تضم نخبة من 
. الرائدة  والمهنية  والخبرة  الكفاءة  ذوي  المحامين 

تتميز    أن  العامة  للمحاماة  يمكن  كيف 
؟ الليبي  القضائي  السلك  في  بمكانة 
التي  بالخبرات  متميزة  ليبيا  في  العامة  المحاماة 
السلك  في  والمستشارين  القضاة  فأغلب  تضمها 
القضائي الليبي تمرسوا  في اإلدارة العامة للمحاماة 
وكانوا أعضاء فاعلين بها ما أوصلهم للهيئات القضائية 
العليا، نحن نسعى إلي المهنية القانونية وإحقاق الحق 
لكل فرد أو مؤسسة أو جهة اعتبارية أوخاصة في هذا 
اإلدارة  في  اليصبح عضوا  العام  فالمحامي   ، الوطن 
إال بعد تجاوزه للدراسة بالمعهد العالي للقضاء الذي 
يتميز بتخريج الخبرات والكفاءات المؤهلة وباحتوائه 
نخبة كبيرة من أهم مستشاري القضاء الليبي لتدريس 
إال من  العالي  القضاء  إلي سلم  المنتسبين وال يصل 
المجلس  ليتبنى  االمتياز  درجة  على  وتحصل  تفوق 
على  المعهد  هذا   خريجي  تتسيب  للقضاء  األعلى 
هيئاته القضائية كال حسب تفوقه وهذا يتوقف على 
اجتهاد الشخص في حد ذاته ونحن كإدارة النبخل على 
المتاحة  والمساعدات  التسهيالت  بتقديم   أعضاءنا 
العدل  وزارة  فإن  كذلك  األفضل  الوجه  على  للعمل 
وتدرس  تنجز  أعمال  من  ماتقدمه  كل  علي  مشكورة 
للنهوض بقطاع العدل كافة وكلنا نسعى لهدف واحد آال 
وهو العدل والقانون ليعيش المواطن في مجتمع سليم 
التي تمر  الظروف  امن نصلح مايمكن إصالحه رغم 
بها البالد وصعوبة العمل القضائي في هذه المرحلة 
الراهنة إال أن هذا القطاع يعمل أكثر مما يتوقع منه .

القضائية  الدوائر  داخل  تواجدكم  خالل  من 
في كافة المحاكم هل تعتبر بان القضاء عاد إلي 
األحكام   صدور  تأخر  تفسر  وكيف  عمله؟  ذروة 
التحقيقات واالستدالالت  المستوفاة  للدعاوى 

القانونية ؟
الدوائر  وكافة  يعمل  القضاء  بان  نقول  أن  يمكننا 
عملها  وتزاول  مفتوحة  والمحاكم  تشتغل  القضائية 
األمنية  الخطورة  تمنع  حيث  اآلونة  بعض  في  إال 
وصول القضاة للمحاكم من بعض المدن القريبة من 
حدوث  أو  العامة  الطرقات  إغالق  أيضاً  العاصمة 
لما  القانون  عن  الخارجين  المارقين  بين  اشتباكات 
إال  كله(  هذا  من  )وبالرغم  أسلحة  من  لديهم  يتوفر 
أمام  المعروضة  القضايا  ليدرس  يأتي  القاضي  أن 
حين  وفي  بالدائرة  األعضاء  المستشارين  مع  دائرته 
دون  المحاكم  أمام  منظورة  تظل  القضايا  بعض  أن 
وفقا  فقط  الجنائية  المحاكم  في  هذا  فيها  الفصل 

اآلونة  في  وخاصة  وتشابكها   القضايا  لمالبسات 

نسبة  وارتفعت  السالح  فيها  انتشر  التي  األخيرة 
كافي  وقت  إلى  يحتاج  فهذا  البالد  في  الجريمة 
القضاة  فاغلب  القضايا  في  واالستدالل  لالستحقاق 
نعرف  كما  للخطر،  ومعرضون  بالتهديدات  مالحقون 
أن هناك قوانين أصدرها النظام السابق عن طريق ما 
يعرف بالمؤتر الشعبي العام التي جارت على أمالك 
توجد   ، اغتصابا  منهم  وسلبتها  وأموالهم  المواطنين 
عدة قضايا أمام الدوائر القضائية التزال مغلقة فهذه 
تشكل معضلة وخيمة تحتاج إلى نخبة قضائية للنظر 
طرفي  فيها  ظلم  الغالب  في  التي  القضايا  هذه  في 
والعمل  الكافي  والوقت  للتوازن  نحتاج  وهنا  النزاع 
الخطى  لنضع  نسعى  مازلنا  اآلن   ونحن  المتواصل 
ومعالجة  التشريعات  وتفعيل  الدولة  لبناء  األولى  
. القانونية  الناحية  من  وخاصة  اإلشكاليات  كافة 
صحيفة  خالل  من  كلمتك  توجه  من  إلي 

العدالة ...!!
العدل  بقطاع  يعمل  من  جميع  إلي  كلمتي  أوجه 
الحرج  الوقت  هذا  في  فبالدنا  القضائي  والسلك 
بالوطنية  نابض  يعمل بضمير حي، وقلب  تحتاج لمن 
وحب العمل واالهتمام به والنجاح والوقفة الجادة ألهل 
عن  التغلب  ومحاولة  والمسؤولين  واالختصاص  العلم 
الصعوبات والبحث عن االستسهال في كافة األعمال 
فهناك من يعمل ويحترق في الهيئات القضائية للخروج 
كافة  وتفعيل  التشريع  وتحقيق  األمان  بر  إلي  بليبيا 
للدولة  واليمكن  والقانوني  القضائي  العمل  مجاالت 
إال  مجتمعة  وتنجح  تنهض  أن 
. العادلة  التشريعية  والنظم  بالقانون 

متزايد  شكل  في  الشخصية  األحوال  قضايا 
وملحوظ.......!!

كيف يتم توزيع العمل والقضايا باإلدارة 
المحامين  األعضاء  على  للمحاماة  العامة 

حسب الدوائر القضائية ؟

تضم  طرابلس  فرع  للمحاماة  العامة  اإلدارة 
أقسام االستئناف والجنائي والشرعي واالبتدائي 
األقسام  علي  لإلدارة  المحالة  القضايا  وتوزع 
المحامين  األعضاء  ويتولى  التخصص  حسب 
ومراجعتها  القضايا  ملفات  دراسة  بالقسم 
وتجهيز مذكرات الدفاع أمام الدوائر القضائية 
على  األعضاء  المحامين  توزيع  ويتم  بالمحاكم 
في  والتميز  والكفاءة  الخبرة  وفق  األقسام 
المحامي  ورغبة  الملحوظ  واالجتهاد  المجال 
فيه  يرى  الذي  بالقسم  التحاقه  في  العضو 
المهنية التي يطمح  الي تحقيقها والعمل عليها .

متى يعلم المتهم بان حق الدفاع عنه 
أمام المحكمة حق مكفول له بالقانون 

نصا ومضمونا ؟
وحق  قانوني  واجب  المتهم  على  الدفاع  حق 
وأمام  القضايا  كافة  في  توفره  يتوجب  ملزم 
المتهم  يعلم  أن  المفترض  فمن  المحاكم  جميع 
أو وكيله وال يجهل  بأن الدولة توفر محامي عام 
لكل متهم دون أي مقابل ، أما بالنسبة لمحكمة 
بوجود  إال  المتهم  محاكمة  فاليتم  الجنايات  
المحكمة   رئاسة  تطلب  حيث  الدفاع  محامي 
العامة   المحاماة  إدارة  من  محامي  تكليف 
الجنايات  المتهم وهذا في محكمة  للترافع عن 

فقط 
عند  معروفة  أصبحت  العامة  المحاماة 
دراية  علي  وهو  واسع  بشكل  الليبي  المواطن 
اللجوء  في  المتخذة  اإلجراءات  بكافة  تامة 
للمحامي العام فكما ذكرت سابقا في كل محكمة 
وبكافة  العامة  للمحاماة  فرع  يوجد  استئناف 
المحاكم االبتدائية التابعة لها تمكن المواطن من 
االستشارة وتوكيل محامي  دون مقابل مادي .

من  يطلب  التي  القضايا  اغلب  ما  
المحامي العام الترافع فيها واألكثر تداوالً 

في إدارتكم ؟
المحاكم  أمام  المنظورة  القضايا  كافة 
المحاماة  إدارة  قبل  من  فيها  الترافع  يتم 
الدوائر  كافة  في  حاضره  اإلدارة   ، العامة 
ابتداء  ليبيا  مستوى  على  والمحاكم  القضائية 
المحكمة  الي  صعودا  الجزئية  المحاكم  من 
العسكرية  القضايا  كافة  عن  وتترافع   ، العليا 
يخص  فيما  الموظفين  وقضايا  والسياسية 
اإلدارية  والتعويضات  الوظيفية  تسوية األوضاع 
المادي  واالختالس  اإلداري  الفساد  وقضايا 
بل على  أمام  محكمة  استثناء ألي قضية  دون 
العكس يتوجب على اإلدارة توفير محامي الدفاع 
رفض  لإلدارة  واليمكن  تهمته  كانت  أياً  للمتهم 
. شائكة  كانت  مهما   )) ما....   (( قضية  ملف 

 1437 األول  16جمادي  / 2016 2ـ 25ـ اخلميس 

08



المستشار  علي الدويك مدير إدارة المحاماة العامة فرع طرابلس

وكيف  العامة  المحاماة  اجتهاد  يكون  أين 
في  األول  الصف  لتاخد  تتميز  أن  يمكنها 
الدفاع والترافع عن دعاوى المواطن الليبي ؟

واحترام  بالقانون  وااللتزام  المهني  باالجتهاد 
ارتقاء ونجاح  القانوني ما يترتب عليه من  العمل 
التقاعص  حين  في  إجهاضها  أو  للمجتمعات 
نعمل وفق  اإلدارة  بالقوانين فنحن في  والتالعب 
المرجعية  مع  وتعديالتها  المشرعة  القوانين 
مكتبة  لدينا  توجد  كما  لدينا  للخبرات  القانونية 
قديمة تم استحداثها بعد استالم القوانين الرسمية 
التي  الليبي  القضاء  في  بها  المعمول  والمشرعة 
تعتبر من أفضل القوانين المستمدة من الشريعة 
السلك  في  وخبرات  اجتهادات  ولدينا  اإلسالمية 
القضائي الليبي تعمل بكد لتفعيل القضاء والقانون .

الدوائر  مع  عملكم  في  التمستم  هل 
تعرقل  وإشكاليات  صعوبات  أية  القضائية 

العمل القضائي  أو تأخر  صدور األحكام ؟

لألحوال  القضائية  الدوائر  عمل  في  يوجد  ال 
الشخصية أية صعوبات أو إشكاليات في صدور 
األحكام فالقوانين المعمول بها موجودة والقضاة 
والمحاكم  الدعاوى  ويتابعون  أعمالهم  يباشرون 
تعمل في أوقاتها المفروضة إال انه توجد صعوبة 
مهمة  هي  التي  األحكام  بعض  تنفيذ  تولي  في 
أعمالهم  بالدوائر  فالقضاة  القضائية  الشرطة 
تقتصر على دراسة الدعاوى والنظر فيها وإصدار 
المعضلة  لكم  القوانين فكما ذكرت  األحكام وفق 
هو  والتنفيذ  الحكم  إصدار  وليس  التنفيذ  هي 
الصعوبات  الجميع  الشرطة وال يخفى عن  مهمة 
األمر  البالد  كافة  في  األمني  العمل  تواجه  التي 
األحداث.  ساحة  عن  الشرطة  غيب  الذي 
داخل  من  الليبي  للمجتمع  تقولين  ماذا 
للمحاماة  العامة  باإلدارة  الشرعي   القسم 
يواجهها  التي  الطالق  دعاوى  بين  ومن 

الليبيون وأين يكون الحل ؟
أريد أن أقول بأن ظاهرة الطالق في المجتمع 
الواقع  الليبي ومن خالل مكاني هذا ومن وسط 
تحتل  أصبحت  الليبيين  األزواج  يعيشه  الذي 
وخاصة  الشخصية  األحوال  في  األولى  المرتبة 
من صغار السن والمتزوجين حديثاً من هنا ومن 
خالل صحيفتكم أوجه كالمي إلي األسرة المتمثلة 
في األبوين أنه حين اتخاذهم لقرار تزويج أبناءهم 
النضج  ومراعاة  العقل  وتحكيم  التروي  يجب 
الفكري والنفسي ألبنائهم  فهناك من يزوج ابنته 
دون سن الرشد اليمكن االعتماد عليها في تكوين 
تنشأ  فاألسرة  أطفال  وإنجاب  بيت  وبناء  أسرة 
بالزواج والمجتمعات تبنى باألجيال الصاعدة التي 
تخرج من المجتمع الصغير وهواألسرة حيث تعتبر 
المدرسة األولى في تنشئة الفرد داخل المجتمع  

ومسؤولية الدولة في التكوين تأتي بالدرجة الثانية 
نحن نحتاج إلي الرادع القانوني المشرع والسند 
هذه  إلي  والنظر  الزواج  تقرير  في  الرئيسي 
إعالميا  الضوء  وتسليط  الداخل  من  اإلشكالية 
أصبحت  التي  الظاهرة  هذه  على  واجتماعيا  
اتخاذ  في  بالتروي  وننصح  األمور  أولياء  هاجس 
قرار االرتباط أو االنفصال  للمتزوجين حديثا .

لالبن  الشريك   اختيار  في  التكافؤ   ومراعاة 
هم  الطالق  ضحية  يكون  ما  وغالبا  االبنة  أو 
وفي  منفصلين  أبوين  بين  عاشو  الذين  األبناء 
جيل  وجود  عنه  نتج  الذي  األمر  مشتتة  أسرة 
اإلضطرابات  من  يعاني  السليمة  التنشئة  تنقصه 
وهذا   سلبا  المجتمعات  على  تعود  التي  النفسية 
االجتماعية  الشؤون  من  والبحث  للدراسة  يحتاج 
التي أوجه لهم هذه الدعوة بشكل خاص وباسمي 
والمختصين  المهتمين  وكافة  المهنية  وصفتي 
اإلهتمام  ومشاكلها  وأهميتها  األسرة  بشأن 
اتمنى  كما  المجتمع   من  الفئة  لهذه  والمتابعة 
بتفاني  الناجح   للعمل  يسعى  من  لكل  التوفيق 
شكرا  أيديهم  على  وأشد  الوطن  هذا  أجل  من 
وعرفانا كما أشكر  تسليطكم الضوء على إدارتنا 
ومرافقتنا  زيارتكم  لتكرار  وندعوكم  عملنا  لبيان 
في رحلة عملنا لنتطلع جميعا إلي األفضل دوما 
. البالد  هذه  خير  فيه  لما  الله  ووفقنا  وفقكم 

قائمة.......!!!! الدعوى  زالت  وال  طلقت 
حكمت   ) أ   _ س   ( الدعاوى  أحدى  صاحبة 
االستقرار  عن  بحثا  تزوجت  بطالقها  المحكمة 
بزوج  فوجئت  ومتماسكة  ناجحة  أسرة  ولتأسيس 
حياتي  أسلوب  حولت  نفسية   مشاكل  من  يعاني 
ارتباطي  بسبب  والمعاناة  والشتم  العنف  إلي  
بزوج ينقصه االستقرار النفسي والعاطفي وفكرة 
استيعاب اآلخر حيث يحتاج أن يكون دائما تحث 
الزوجية  العالقة  هذه  ،أثمرت  والعالج  المراقبة 
مستحيلة  شبه  المعيشة  كانت  وقد  البن  إنجابي 
تحدث المشاكل ألتفه األسباب وأصبحت الحياة  
باللجوء إلى  مزرية جدا  نصحني بعض األقارب 
إدارة المحاماة العامة لرفع دعوى طالق من  الزوج 
وكسبت الدعوى  وحكم لي القاضي بحضانة االبن 
لم   بينما   الحقوق  وكافة  والنفقة  السكن  وتوفير 
النفقة  بتوفير السكن وال  المحكمة ال  ينفد حكم 
واآلن أطالب برفع دعوى منحي  النفقة والسكن 
ويقوم القسم بعمله على أكمل وجه كما أني راضية 
على العمل الذي يقومون به على أكمل وجه ويسعون 
وبحكم  القانون  وفق  ألصحابها  الحقوق  لجلب 
له  السند  لمن  يقدمونه  لما  مشكورين  المحكمة 
!!... عليه  والعاملين  والقانون  الله  إال  عون  وال 

يتولى  وكيف  العام  المحامي  هو  من 
الدفاع والترافع أمام كافة المحاكم ؟

القانون  شهادة  حامل  هو  العام  المحامي 
العامة  بالجامعات  الحقوق  كلية  من  الموثقة 
دراسته  بتكملة  رغب  والذي  الليبية  بالدولة 
الهيئات  عضوية  لينال  للقضاء  العالي  بالمعهد 
القضاة  من  نخبة  أيدي  على  العليا   القضائية 
والخبرة  بالمهنية  تتصف  التي  والمستشارين 
رفع  على  وتعمل  القضائي  السلك  في  العالية  
قبل  من  ينسب  ثم  ومن  إليها  المنتسبين  كفاءة 
في  عمله  ليزاول  للقضاء  األعلى  المجلس 
عضوا  نسب  كونه  للمحاماة  العامة  اإلدارة 
الدفاع  المحامي  يتولى  هنا  ومن  فيها  فاعال 
الترافع أمام المحاكم وفق القسم الشاغل به ، 
الجنايات  وقسم  االستئناف  قسم  تضم  اإلدارة 
والقسم الشرعي والقسم االبتدائي عند التحاق 
المحامي باإلدارة ينسب إلي إحدى هذه األقسام 
المهني  توجهه  حسب  أو  وكفاءته  خبرته  وفق 
القسم  يقبل  هنا  من  فيه  للنجاح  يسعى  الذي 
ملفات الدعاوى المرفوعة ويدرسها ويقوم رئيس 
العضو  للمحامي  القضية  ملف  بتسليم  القسم 
والترافع  الدفاع  مذكرة  وإعداد  دراستها  طالباً 
ينتهي  وال   ، المختصة  الدائرة  أمام  والحضور 
العمل هنا فحسب بل يوجد إدارة التفتيش التي 
 . باإلدارة  األعضاء  عمل  سير  وتراقب  تتابع 

الليبي  المواطن  أصبح  كبير  وبشكل  نعم 
عالية  بنسبة  باإلدارة  العام  المحامي  إلي  يلجأ 
باالسم  المحامي  عن  للبحث  مايأتي  وغالبا 
كافة  في  به  الخاصة  الدعوى  في  للترافع 
إلينا  بعد تجربة  القضايا بل هناك   من يأتي 
األموال  فيها  دفع  الخاص  المحامي  مع   
 ، المطلوبة  النتيجة  يجد  ولم  كاملة  واألتعاب 
مكاتب  في  الزمالء  مساعي  في  النشكك  نحن 
المحاماة الخاصة ولدينا أسماء كبيرة ومعروفة 
على المستويين الداخلي والخارجي إال انه يوجد 
والقانون  فقط   المادي  الربح  وراء  يسعى  من 
والواجب  لله  الوالء  الي  أوال  يحتاج  والقضاء 
بأنه  القول  النستطيع  ثانيا،  المهني  الربح  و 
اليوجد لدينا المقصرين أو المتغيبين إنما يوجد 
والتنبيه  النظر  ولفت  والعقاب  المراقبة  لدينا 
في  العقاب  من  الفرار  اليمكنه  العضو  فعندنا 
بالعمل. والالمباالة   التغيب  أو  التقصير  حال  

على  المواطن  إقبال  الحظتم  هل 
حتى  الدعاوى  لتولى  العامة   المحاماة 
الخبرة  تحتاج  التي  الكبيرة  القضايا  في 

والكفاءة القانونية العالية ؟

في هذا حاورنا السيدة \ منيرة هاشم عضو باإلدارة العامة للمحاماة 
ورئيس القسم الشرعي باإلدارة  :-

التابعين   األعضاء  تقييمين  كيف 
تولي  خالل   من  وكفائتهم  للقسم 
الدعاوى والترافع فيها  وأين تجيدينهم 

من المهنية القانونية ؟
من  بها  البأس  نخبة  القسم  في  لدينا 
للترافع  وقانونيا   مهنيا  المتفوقين  األعضاء 
في األحوال الشخصية ونستطيع  القول بأننا 
في القسم الشرعي نكسب الدعاوى  بنسبة 
%90، يهتم القسم  بكافة الدعاوى الخاصة 
باألسرة  واألمور الشخصية  كدعاوى الطالق 
وغيرها  األوالد  وحضانة  والنفقة  والزواج 
غالبا  الطرفين  بين  النزاع  حل  على  والعمل 
والمرشد  المصلح  عمل  نعمل  ماتجدنا 
االجتماعي بطلب الجلوس والتحاور مع طرفي 
الطالق  بدعاوى  يتعلق  فيما  خاصة  النزاع 
بحمد  ونوفق  والزيارات  األوالد  وحضانة 
للطرفين  مرضية  لحلول  الوصول  في  الله 
الرضي  تنال  بنود   وفق  الحكم  ويصدر 
. بينهما  وباالتفاق  النزاع  طرفي  قبل  من 

))الدفاع عن المتهم حق 
يكفله  القانون (( .

)) المحاماة العامة 
تطمح إلي المهنية 
أوال وأخيرا ..! ((

اعداد /أحالم فكار
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واالزدهار  التقدم  مظاهر  أحد  هو  النمو  يعتبر 
في  الزيادة  خاصة  العيش  وحسن  االقتصادي 
الدخل  على  ينعكس  والذي   ، القومي  الدخل 
الفردي بحيث يشير إلى التغير األفضل في النظام 
إنتقال  النمو في حال  الوطني وتحقيق  االقتصادي 
أرقى. مستوى  لتحقيق  افضل  حالة  إلى  االقتصاد 
وحيث أن التنمية االقتصادية تعني بأنها سياسات 
وإجراءات وتدابير متعددة تهدف إلى التغيير اإليجابي 
الوطني من خالل  االقتصاد  هياكل  في  وكماً  نوعا 
وتهيئة  الطبيعية  الموارد  استغالل  اكتشاف وحسن 
الوطنية  األموال  رؤوس  الستقطاب  مناسبة  بيئة 
اقتصادية  تنموية  مشروعات  إلقامة  واألجنبية 
تساعد على تحقيق الزيادة السريعة في دخل الفرد 
خانة  من  البالد  وتنقل  معين  وقت  خالل  واألسرة 
الدول المتخلفة إلى خانة الدول النامية أو المتقدمة.
والتشييد  البناء  مجال  في  والتنمية  والنمو 
حيث  من  قريب  حد  إلى  مختلفا  مفهوما  يحمالن 
بناء  في  التوسع  يعنى  العمراني  فالنمو   ، المعنى 
السكان  عدد  زيادة  أهمها  ألسباب  والمدن  القرى 
على أن تتوسع هذه التجمعات السكنية في مختلف 
األنشطة االقتصادية ، حيث النمو السكاني يساعد 
السكان  بجذب  الضرورية  الخدمات  توفير  في 
وتوظيفهم مع ما ستتميز به المدينة اقتصاديا من 
 ، التنمية  عجلة  بذلك  محركاً  لإلستثمارات  جذب 

القادمة . المراحل  الشعب في  التي تصبح مطلب 
فإذا اعتبرنا التنمية والنمو العمراني مرحلة متقدمة 
واالقتصادي  العمراني  النمو  مكاسب  على  للتركيز 
التي تم استثمارها في التجمعات السكانية المختلفة .

فبعض الدول تشجع على النمو العمراني لتعطي 
خالل  من  والقرى  المدن  لنمو  األوسع  المجال 
القطاعين  في  واالستثمارية  التنفيذية  األدوات 
االستقطاب  الدول  أرادت  وكلما   ، والعام  الخاص 
البشري للتجمعات السكانية ،شجعت النمو والتوسع 
في البناء بشرط أال يضر األراضي الزراعية حتى 
وتصبح  الحضاري  شكلها  والقرى  المدن  تأخذ 
بنائها  خالل  من  واالستمرار  البقاء  على  قادرة 
البنية التحتية األساسية من كهرباء وصرف صحى 
كون   ، ترفيهية  ومرافق  ومستشفيات  ومدارس 
واالستقرار  التنمية  أساس  هو  البشري  العنصر 
تركز على  التي  العمراني  النمو  إلى فترة  تنتقل  ثم 
اإلجتماعية  والمتطلبات  للمدينة  اإلقتصادي  الدور 
الالزمة إلستمرار  والخدمية  واإلقتصادية  واألمنية 
الحياة  واإلستقرار فيها وخاصة الخدمات والتعليم 
الذي يضمن فرص  اإلقتصادي  والنشاط  والصحة 
. الحياة  واستمرار  استقرار  دعائم  كإحدى  العمل 

 وبالنظر إلى الحالة الليبية بعد التحرير يتطلب 
والقرى  المدن  إعمار  إعادة  في  اإلسراع  األمر 
في  البدء  ثم   ، الحرب  فتيل  ونزع  المتضررة 

انطالق برنامج التنمية والريفية والمدنية ، بتوطين 
االستثمارات المتنوعة وتوفير فرص العمل لضمان 
حياة كريمة ،وفقا للرؤية التنموية الوطنية وما تحدده 
من دور اقتصادي لتلك المدن والقرى حسب موقعها 
 ، للتصنيع  الخام  المواد  توفر  وحسب  الجغرافي 
القيمة  ذات  المشروعات  نحو  التوجه  فيها  ويكون 
 ، للموقع  اإلستراتيجية  المكانة  وذات   ، المضافة 
والبد من تدارك أن هناك مدن أخذت حصتها من 
المرحلة  إلى  نموها  يصل  لم  أخرى  ومدن   ، النمو 
المطلوبة لإلستقرار ، لهذا كان لزاماً أن يعمل الجهاز 
التنفيذى على التوزيع المتوازن للمشروعات التنموية 
بعد التأكد من أن اغلب المدن قد أخذت نصيبها.

إن التوجه نحو المشروعات االقتصادية واالستثمار 
االستقرار  على  يساعد  الجديدة  المدن  في 
السكان  لعدد  وفقا  عمل  فرص  وتوفير  والتنمية 
في المناطق والمدن الواقعة في نطاقها اإلداري .

أما المناطق التي تعاني نقص في النمو وال توجد 
وخدمات  تحتية  بنية  من  االستقرار  أساسيات  بها 
بينما  للسكان  طاردة  مناطق  وأصبحت  ضرورية 
القرى  في  للسكان  جاذبة  تكون  أن  لها  المخطط 
االقتصادية  اإلمكانيات  ذات  الصغيرة  والمدن 
الصعب  الوقت  هذا  في  تستنزف  قد  الضعيفة  
بسبب  خانقة  اقتصادية  أزم  في  ليبيا  دخول  وهو 
لتدفق  توقف  شبه  أو  وتوقف  السياسي  االنقسام 

الليبية لتراجع  االعملة األجنبية على خزانة الدولة 
دعم  األخذ   نموها   يتطلب  حيث  النفط  تصدير 
الدور االقتصادي المطلوب من تلك المنطقة سواء 
وتحديد  صناعيا  أو  تجاريا  أو  سياحيا  أو  زراعيا 
دورها في تحقيق أهداف خطة التنمية االقتصادية 
واإلجتماعية المعتمدة في مختلف المجاالت بحيث 
يتم العمل بشكل متوازي بين نمو المنطقة وتنميتها 
ودعم نموها المخطط لتحقيق االستقرار السكاني 
الكبيرة  المدن  أما  الضرورية  المتطلبات  وتوفير 
فهي تحتاج إلستمرار مشروعات التنمية بعد توقف 
دام سنوات ما قبل أحداث 2011 وحتى اآلن  وأن 
يعاود تنفيذ المشروعات إليجاد فرص العمل لرفع 
مستوى الدخل للسكان وتحسين المعيشة لهم وعدم 
االعتماد على مصدر دخل محدد والتركيز على تنويع 
مصادر الدخل في أنشطة اقتصادية اخرى ، حتى 
يواكب  بما  العامة  والمرافق  الخدمات  تحسين  يتم 
واإلجراءات  الضوابط  ووضع  الشعب  وتطلعات 
دورها  تأكيد  على  المدن  هذه  لتعمل  الالزمة  
. التنمية  لخطة  وفقا  الوطني  االقتصاد  دعم  في 

هو  التنمية  مشاريع  استئناف  معاودة  إن 
داعماً  للسكان   أساسي  استقرار  عامل 
ابناء  بين  والتسامح  المصالحة  لمبدأ 
الجميع. وتضمن  الجميع  تسع  فليبيا  الشعب   

وحيد عبد الله الجبو

استحقاق النمو والتنمية في المدن والقرى

        من أنتم ؟
عندما أطلقها ذلك األفاق العربيد شعرنا باخلجل 
ألننا تأخرنا قبل أن نقرر أننا الرجال وأننا خالئف 
اهلل يف أرضه وأن الواحد منا ومبا يحمله من نبل 
وقيم وأخالق يساوى آالف األشخاص من طينة ذلك 
، الذي أعتقد أنه األجدر واألقوى واألحكم  املسخ 
من  وأنه  خلقه  نسى  والذي  ذكاء  واألكثر  واألقدم 

منظومة التعالي والكبر والغلو.
       من نحن ؟

 نحن الذين وضعنا رؤوسنا على أكفنا وجاهدنا 
اخلوف والترويع واستهنا بذلك السيل من 

التهديدات املادية واملعنوية وجعلنا من أنفسنا 
أعجوبة العالم مبا متثله من حتدى آللة القتل 

والدمار ومبا دافعنا عنه وكان جزء منا من قيم 
الثورة التي اعترت ضمائرنا وامتزجت بدمائنا 

وأرواحنا وشعور غريب من قوة اإلرادة والنضال 
والعلو عن الصغار واحترام األخر والبحث عن 

العدل واحلق يف كل فعل وقول.
نحن الذين جسدت أفعالهم أروع البطوالت وروت 
ومعارفهم  وأصدقائهم  أشقائهم  ودماء  دمائهم 
والتضحية  والكرامة  العزة  من  نهرا  قراهم  وأبناء 
تساوي  التي  اللحظات  يعيش  منهم  الواحد  كان 
من  وحتول  واملستقبل  واحلاضر  املاضي  عمره 
وحش  إلى  السر  يف  الدكتاتور  يسب  سلبي  إنسان 
احلرية  حتيا  أن  سبيل  يف  للموت  صدره  يفتح 
اخلوف  كل حلظات  معها  ومتوت   ، الظـلم  وميوت 
التي راعت اإلنســانية على  واالضطهاد والعذابات 
مر الـزمن ،  ويعيش بها نور مأل اجلوانح والفؤاد 
املناضلة  املكافحة  البشر  إنسانية  من  جزءاً  لتكون 

ضد الظلم واجلور واالزدراء .
التعذيب  يف  وتفننه  القمعي  النظام  غلو  زاد  وكلما 
اجلهنمية  آلته  زادت  وكلما   ، والبطش  والتنكيل 
تطرفا وعدوانا كلما زاد السالم بني جوانحنا وزادت 

الرغبة واإلصرار أن نكون األقرب إلى اهلل.
وأقاربهم  أقرانهم  تزد  لم  الشهداء  وقوافل 

املضى يف  على  إصراراً  إال  وجيرانهم  وأصدقائهم 
إلى  للخلود  للجنة  إال  الشوق  يكن  ولم   ، طريقهم 
إلى  يسارع  والكل  تتكرر  لن  ملحمة  يف  املشاركة 
وقد  بسهولة  تتكرر  لن  مشرعة  أبواب  يف  الدخول 
ميضي زمن طويل على أن تعطى هذه الفرصة مرة 

أخرى .
فلم يكن ألحدهم تفكير يف مال أو استثمار ملا يفعل 
، وسقط رجال تقدموا الصفوف اجتباهم اهلل ولم 

يتركهم لدنيا الفساد واإلفساد.
    من نحن ؟

نحن الذين أذهلنا بقدرتنا على الصبر وحكمتنا يف 
إدارة أمورنا عندما تخلى عنا اجلميع أو كادوا فكنا 
كشباب باريس عندما قاوموا النازيني فصرنا نبض 
الثورة والعالم وكان األحرار من أبناء الوطن أقرب 
نضالنا  من  منا  جزء  أنهم  نشعر  أنفسنا  من  إلينا 
من ثورتنا الوليدة فساندونا وساندناهم وكان شعور 

العطاء هو احلياة نفسها.
والنيل  واألخالق  العزة  سبل  يسلكون  والرجال 
معنا   اهلل  فكان  تكفير  أو  غلو  دون  األخر  واحترام 
على  والتسابق  واحلقد  الكبر  أن  ونعلم   ، ونصرنا 
أن  رغم  واملآسي  اجلراح  رغم  مقتلنا  هو  الدنيا 
ظهورنا  طعنوا  واالنتماء  والوطن  الدم  يف  أخوتنا 
وأسالوا دمائنا وحاصرونا وحاولوا النيل منا ، ولكن 

اهلل أكبر .
الذين  املجانني  على  املرتزقة  على  الدوائر  ودارت 
كانوا يرقصون ملجنون على األفاقني الذين أعماهم 
اهلل فلم يروا احلق ولم يستطيعوا التفرقة بني النور 
فالتبسوا  جهنم  وطريق  اجلنة  طريق  بني  والظالم 
فسرقوا ونهبوا وقتلوا واغتصبوا وأرسلوا الصواريخ 

والقذائف على األطفال فكانت أعمالهم خسراناً.
نحن القوة الضاربة التي استعملت من اجل الوطن 
واألمن ولن تكون أبدا من أجل الشر والبغي أبداً.

أما الذين أخذتهم العزة باإلثم صوروا أنفسهم حماة 
ثورة 17 فبراير وأن الواحد منهم هو الثورة متثلت 
وعذبوا  وبلطجوا  ونهبوا  وسرقوا  فأحرقوا  رجال 

بالكهرباء وسجنوا دون بينة ، وأطلقوا عندما دفعت 
الثورة  وأخذوا  بالشرفاء  وتربصوا  األموال  لهم 
من  الدنيئة  أغراضهم  إلى  للوصول  مطية  املباركة 
واألخالق  والفساد  الثروات  وجمع  الدنيا  عرض 
رداء  يواريهم  لن  مجرمون  فهم   ، شياطني  وكانوا 
الدفع  ذات  والسيارات  الصاعقة  وبدل  الثورة 
ثورية  جلان  فهم   ، املدججة  واألسلحة  الرباعي 
وأمن داخلى اعتقدوا أنهم يحمون ثورتنا كما اعتقد 
القذايف  يحمون  أنهم  السابق  العهد  يف  نضرائهم 

وثورته وأفكاره ، يرهبون الناس ويعتدون .
وما  الظلم  هو  القذايف  سقوط  سبب  أن  ونسوا 
اقترفت يداه من آثام وجرائم كيف نسوا أو تناسوا 
الثورة هي  أن   ، انتماءاتهم ومشاربهم  كانت  ومهما 
وال  فيها  التي ال خوف  الدولة  وبناء  والعدل  احلق 
جور وأن اهلل يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة 

وال يقيم الدولة الظامله ولو كانت مسلمة.
نفسه مشرعا وقاضيا وعضو  الواحد منهم  نصب 
القرار  وصاحب  وسجان  ضبط  ومأمور  حتقيق 
 ، والشعب  الدولة  أولويات  حتديد  يف  األوحد 
ترهقهم ذلة ما لهم من اهلل من عاصم يعيشون يف 

ظلمة قلوبهم .
      فمن هؤالء ؟

من  بيد  يحاربوا  أن  يجب  الذين  الطرق  قطاع  هم 
بني  اهلل  يضعون  الذين  الشرفاء  قبل  من  حديد 
الذين  ودمائهم  الشهداء  يذكرون  الذين  أعينهم 
يعني الوطن لهم احلياة ، الشرفاء الذين يتأملون ملا 
آلت إليه أمور البالد والعباد ، وهم كثر هم الرجال 
واحلق  الوحدة  هدفهم  األرض  يف  اهلل  خالئف 
أجل  من  املرات  آالف  أرواحهم  دفعوا  ولو  والعدل 

ذلك وهم كثر .
واإلداريون  املهندسون  هم  واملحامون  القضاة  هم 
واجلنود  األطباء  هم  والصناع  والتجار  والفالحون 
الذين ال  واملدرسون هم الشرطة والطلبة وغيرهم 
ميلكون يف أنفسهم إال حب الوطن ويهرعون لنصرة 

احلق.

األخر  واحترام  والعدل  واحلق  املحبة  رسل  هم 
أخوتهم  فقدوا  من  هم  اإلنسان  حقوق  واحترام 
وأصدقائهم وأقاربهم يف حربهم ضد الطاغية هم 
من يعلمون أن الثورة لن تنجح ما لم حتتوى أعدائها 
وأن الشوق إلى من فقدوا باعث لهم لسلوك الثوار 
اآلخرين  يؤثرون  من  أو جتبر  كبر  دون  احلقيقيني 
على أنفسهم ويسطرون الدروس بالتفاني واجلد يف 
العمل واحلرص على املال العام ولديهم ليبيا فوق 
اجلميع ، يعيشون يف عزة ولو كانوا فقراء يعيشون 
على  الثورة  مراد  وهم  سجناء  كانوا  ولو  عزة  يف 
أنهم  ويعلمون   ، التي ال متوت مبوتهم  العصور  مر 
زائلون والبقاء هلل وحده يتشوقون للحاق بإخوانهم 
وأحبابهم الذين متنوا أن يفدوهم بأنفسهم وأرزاقهم 

وأبنائهم.
هم أمراء الكتائب وجنودها الذين يأنفون أن يكون 
واملوال  الغنائم  على  واحلصول  االرتزاق  هدفهم 

وديدنهم عمال صاحلا يفيد الدولة والعباد.
دون  الطاهرة  الزكية  بأنفسهم  املستقبل  يتشرفون 
حقد وبلطجة يتقلبون على اجلمر كل ليلة يحاسبون 

أنفسهم قبل ان يحاسبوا.
يعلمون أن كل ما يتمتعون به هو نتاج الفكر اإلنساني 
اخلير من إبداع وثقافة ونهج نحو السعادة يف الدنيا 

واآلخرة.
تهفوا  واليقني  والعدل  هم جزء من منظومة احلق 
وانتهاكات  الظلم  رؤية  عند  ومدامعهم  قلوبهم 
احلقوق ينبذون التطرف والغلو والقتل باسم الدين.
هؤالء هم الرجال الذين لم يعرف ولم يقدر الطاغية 

وجودهم فكانوا بركان احلق والكرامة.
ومهما طال الزمن ومهما تالطمت أمواج الشر لن 
نأسى على زمن تولى من حكم الفرد وطغمة فاسدة 
ال إصالح بوجودها وسوف يحق احلق ولو بعد حني 
وما أحوج ابن آدم إلى حبل يتمسك به عند املخاطر 

وامللمات .
وهم من يجيبون اليوم وكلهم ثقة بأنهم الرجال.

أ. نوري عبد العاطيال نامت أعين الجبناء
مدير إدارة العالقات والتعاون الدولي
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الناس من يعيش  ال شك أن هناك من 
في وطنه غريبا عنه متخليا عن كل معاني 
المواطنة فيه ، وإن هذا الشعور يتولد لدى 
البعض بسبب ظنهم واعتقادهم أن الوطن 
ويتنعمون  منه  يأخذون  مزرعة  مجرد  هو 
بما فيه من خيرات بدون ان يقدموا مقابل 
أن  والحقيقة   ، له  واالنتماء  الوالء  ذلك 
هذا األمر يستدعى تغيير عقلية الكثيرين 
الوطن  إلى  ينظرون  بحيث  الناس  من 
كأنه أب لهم يحتويهم ويقدم لهم الرعاية 
األب  هذا  ينتظر  وبالمقابل   ، والحماية 
يطيعوه  وأن  ماله  على  يحرصوا  أن  منهم 
فيما يأمر وأن يقفوا بجانبه في الملّمات 
المواطنة  مفهوم  يتحقق  ،ولكي  والشدائد 
ذلك  أن  يدركوا  أن  يجب  الناس  لدى 
يتطلب منهم أن يكونوا بحجم المسؤولية 
الجهد  يبذلوا  وأن   ، عاتقهم  الملقاة على 
الحب  مشاعر  بكل  منهم  يطلب  ما  ألداء 
ولكي   ، وطنهم  تجاه  يحملونها  التي 
المواطنة  مفهوم  يجسد  فالن  بأن  نقول 
آثار ذلك في عمله  نرى  أن  ، علينا  فعال 
، و هناك مؤشرات أو عالمات  واعتقاده 
-: منها  نذكر  المواطنة  مفهوم  تبين 
شك  بال   ، للوطن  واالنتماء  الوالء 
تعالى  الله  بعد  والءه  يكون  اإلنسان  أن 
فيه  يعيش  الذي  ووطنه  ألهله  ورسوله 
عندما  يتجلى  واالنتماء  الوالء  وهذا   ،

يؤدي  أن  عليه  يعيش  ممن  الوطن  يطلب 
هو  الحق  فالمواطن   ، اتجاهه  واجباته 
خدمة  عن  يتردد  ال  تراه  الذي  المواطن 
وطنه بكل ما أوتي من قوة ، وهو كذلك ال 
يتكبر عن خدمة مجتمعه ووطنه متذرعا 
اجتماع  بدون  فالوطن   ، مختلفة  بأعذار 
من فيه وتوحدهم كيٍد واحدة ال يستطيع 
وتحاك  تواجهه  التي  المخاطر  مواجهة 
ضده ، كما أن الوالء واالنتماء يقتضي من 
اإلنسان أن ال يقوم بالتعاون مع أحد ضد 
 ، بأمنه  أو تسريب معلومات تضر   ، بلده 
المخلص  المواطن  هو  الحق  فالمواطن 
لبلده الذي ال يتردد عن عمل كل ما ينفعه 
األمم. بين  منارة  ويجعله  حاله  ويصلح 

يحافظ  الحق هو من  المواطن  أن  كما 
إنساناً  يرى  وحينما   ، بلده  مرافق  على 
ألنه   ، لذلك  يغضب  تراه  عليها  يعتدى 
يعيش  الذي  وطنه  يرى  نفسه  قرارة  في 
أيضا  تراه  لذلك  الكبير  بيته  وكأنه  فيه 
يحافظ على نظافته فال يرمى القاذورات 
في طرقه وأحيائه ، كما يقوم باالستفادة 
إسراف  بدون  وخدماته  مرافقه  من 
الخدمات  تلك  بأن  إليمانه  تعطيل  أو 
. لها  الراشد  باالستعمال  وتدوم  تستمر 

هو  الوطن  بأن  نقول  وأخيراً     
أن  اإلنسان  فعلى   ، جميعاً  مسؤوليتنا 
المواطن  أن  كما   ، قلبه  في  محبته  يزرع 
إحسان  يقابل  أن  يمكن  ال  الحق 
الجميل. وإنكار  باإلساءة  إليه  وطنه 

أحد  يؤذيك  أن  ترضى  ال  كنت  وإذا  العرض،  أذى  األذى  أشد  أن  أخي  اعلم 
ألهله ذلك  يرضى  ال  الناس  كل  فكذلك  زوجتك،  أو  ابنتك  أو  أختك  أو  أمك  في 

ربما  غيره  عرض  في  وقع  فمن  تدان:  تدين  كما  أنك  أيضا  واعلم 
الله: رحمه  الشافعي  اإلمام  قال  كما  واألمر  غيره..  عرضه  في  الله  أوقع 
مكرم غير  عشت  المودة  سبل   ..  ...  .. وقاطعا  الرجال  حرم  هاتكًا  يا 
مسلم لحــرمة  هتاًكا  كنت  ما   ..  ...  .. ماجد  ساللة  من  حـًرا  كنت  لو 
الدرهم بغــير  يزنى  أهلـه  في   ..  ...  .. درهم  بألفي  بيت  في  يزن  من 

 

لها  تهتز  متميزا  موقعا  النفس  من  تقع  كلمة  إنها 
إنها   ، البشر  بني  قلوب  لها  وتخفق   ، اإلنسان  أعماق 
وتحليق   ، الكراهية  على  وشموخ   ، األحقاد  على  تعال 
على  الخير  انتصار  إنها   ، واالرتقاء  السمو  آفاق  في 
على  الكرام  وتمرد   ، الهبوط  على  والعلو  الشر 
الصغار. دناءات  عن  الكبار  وإعراض   ، اللئام  سلوك 

يتربع  التي  الشماء  القمة  تلك  )التسامح(  كلمة  إنها 
عليها عظماء الرجال لينظروا منها إلى مستنقعات الحقد 
عبث  إلى  الرجال  أفذاذ  ينظر  كما  الكراهية  ودهاليز 
األطفال وتخبطاتهم ، وإن للتسامح في تاريخنا ومعتقداتنا 
جذور ضاربة في األعماق وأصوال راسخة في الثوابت.

سيد  سيرة  في  التسامح  صفحات  أروع  قرأنا  فكم 
وال  تعد  ال  مواقف  وفي  والسالم  الصالة  عليه  الخلق 
قلوبهم  أبواب  مكة  أهل  أقفل  يوم  هو  فها   ، تحصى 
عن  البحث  قرر  رسالته  أمام  وأوصدوها  دعوته  أمام 
مكان آخر عل الدعوة تجد فيها سبيال إلى القلوب ، 
تفصلها  التي  ..الطائف  الطائف  من  أقرب  يجد  فلم 
الصماء  الصخور  وقمم   ، الكأداء  الجبال  عقبات  عنه 
وبينها  بينه  وتحول   ، الشامخة  والمرتفعات   ، الالهبة 
عشرات الكيلو مترات التي تحتاج إلى ساعات طويلة 
من الجهد الشاق والعناء المضني، فاستهان بكل ذلك 
مما  وأمر  أنكى  أهلها  من  وجد  أنه  إال   ، إليها  واتجه 
وجد من أهل مكة حتى إنهم أغروا سفهاءهم وصبيانهم 
على تتبعه بالحجارة إلى ما بعد الطائف ، حتى سالت 
عليه  الله  ،صلى  الطاهر  جسده  من  الزكية  الدماء 
بعد  فيه  الوقوف  أمكنه  مكان  أول  في  فوقف   " وسلم 
الطائف يلتقط أنفاسه ويستريح من عناء المرارة التي 
تذوقها والظلم الذي قوبل به والعتو الذي مارسه أهل 
الطائف ضده "صلى الله عليه وسلم " جلس يناجي ربه 
ويستعين به على اجتياز المحن التي تعترض سبيله ، 
أشد  أمامه  يضعف  الذي   – الموقف  ذلك  في  فجاءه 
ها  محمد  يا   : وقال  السالم  عليه  جبريل   – الرجال 
أطبق عليهم  فإذا شئت  الجبال  قد جئتك ومعي ملك 
التي  األحداث  ذاكرته  في  فاستعرض  األخشبين  
الطائف  من  طرد  حتى  مكة  مغادرته  منذ  به  عصفت 
شر طردة و ما زاد على أن قال أمام جبريل مناجيا ربه 
" اللهم اهد قومي فإنهم ال يعلمون عسى أن يخرج من 
أصالبهم من يقول " ال إله إال الله محمد رسول الله ".

 " وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  غادر  أن  وبعد 
مكة شريدا طريدا تاركا فيها آماله وأحالمه وذكريات 
التي  الفرسان  مواكب  تطارده   ، ومراتع صباه  طفولته 
والصحارى  والشعاب  األودية  كل  في  قتله  عن  تبحث 
والهضاب لينتهي به المطاف إلى المدينة المنورة التي 
استقبلته استقبال األم الحانية البنها الذي طال بعده 
عنها ، ثم يلحق به أصحابه خفية واحدا تلو اآلخر ، 
تاركين في مكة كل ما يملكونه من مال و متاع أو أحالم 
وذكريات يعترض الخوف طريقهم وتحف المخاطر بهم 
في  ينتظرهم  الذي  التوحيد  بركب  لحاقهم  سبيل  في 
ربوع المدينة المنورة وهناك في المدينة أصبحوا هدفا 
لجيوش كفار مكة ومكائدهم الذين جهزوا الجيش تلو 
والقضاء  اإلسالم  شأفة  استئصال  في  أمالً  الجيش 
على المسلمين ،ولكن إرادة الله عز وجل شاءت للحق 
أن يقول كلمته المدوية بعد صوالت وجوالت ومعارك 
وانتصارات  وبطوالت  وغزوات  وسرايا  وتضحيات 
ال راية  إلى مكة تحت  زاحفة  التوحيد  كتائب  وعادت 

عزة والكرامة ، لترتعد فرائض الذين طردوا المسلمين 
منها وأزهقوا أرواحهم واغتصبوا أموالهم وسفكوا دماءهم .

وفي   ، التوحيد  دوى هتاف  العتيق  البيت  ربوع  وفي 
والمجرمون   ، بظالميهم  المظلومون  التقى  رحابه 
الذين صبوا  بالمستكبرين  والمستضعفون  بضحاياهم 
عليهم جحيم جرائمهم ولهيب عدوانهم ووقف الضحايا 
المظلومين والمعذبين والمهجرين موقفاً ، يملكون فيه 
من القوة ما يمكنهم من كل أشكال الثأر واالنتقام وكل 
ألوان التشفي واالقتصاص بينما وقف مجرموا  األمس 
من القتلة المتفرعنين موقف الذل واالنكسار والخنوع 
واالستكانة يترقبون سيوف الثأر التي ستفتك بهم جزاء 
ما اقترفوا ، إال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وقف شامخاً بمبادئه السامية كما كان دائما قائالً لهم 
: ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا خيراً أخ كريم وابن 
أخ كريم ، فكان الجواب الذي أذهل المسئولين في ذلك 
، عندما  الموقف قبل أن يذهل كل من سمعه بعدهم 
قال » صلى الله عليه وسلم » اذهبوا فأنتم الطلقاء . 
كم كان في ذلك الموقف ترفع وسمو عن روح االنتقام 
الشخصية في  للجراح  وتجاوز  والتشفي  الثأر  ومنطق 
أن  يتوقعوا  لم  الذين  األعداء  نفوس  نادر شد  تسامح 
يقابلوا بمثل ما قوبلوا به . وما أجمل قول رسول الله 
بالرحمة لمحبى  » في دعائه  الله عليه وسلم  » صلى 
باع  إذا  سمحاً  امرء  الله  رحم   « قال  حيث  التسامح 
سمحاً إذا اشترى سمحاً إذا قاضى سمحاً إذا اقتضى » 
استقبلهم  نجران  نصارى  وفد  جاءه  ولما 
ودعاهم  عباءته  لهم  وفرش  وفادتهم  وأكرم   ،
مسجده. في  بالصالة  لهم  وسمح  الجلوس  إلى 

 « وسلم  عليه  الله  صلى   « عنه  وروي 
ويشيع  الكتاب  أهل  والئم  يحضر  كان  انه 

. ويكرمهم  ويزورهم  مرضاهم  ويعود  جنائزهم 
فإن  خيراً  بالقبط  استوصوا  الشريف  الحديث  وفي 
لى فيهم نسباً وصهرا وقال أيضاً » من آذى ذمياً فأنا 
خصمه ومن كنت خصمه خاصمته يوم القيامة » وقال 
أو  انتقصه  أو  معاهًد  ظلم  من  أال   « آخر  حديث  في 
كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا 
الله  عبد  من  موقفه  وسيبقى   « القيامة  يوم  حجيجه 
التسامح  بن أبى إبن سلول » منارة متأللئة في سماء 
وسعه  في  ما  كل  أبى  ابن  بذل  أن  بعد  وذلك  والترفع 
الناشئة في  الدولة اإلسالمية  أركان  من أجل تقويض 
أكثر من حادثة باإلضافة إلى إشاعته حادثة اإلفك التي 
غادرة  أفاكة  مسمومة  طعنة  توجيه  خاللها  من  حاول 
إلى رسول الله  »صلى الله عليه وسلم » وصاحبه أبى 
بكر الصديق رضي الله عنه بمحاولة اإلساءة الموتورة 
إلى أم المؤمنين السيدة » عائشة رضي الله عنها وكان 
صلى   « زاره  أن  أبى  ابن  أفعال  على  النبوي  الجواب 
الله عليه وسلم« في مرضه عدة مرات وصلى عليه لما 
مات ونزل قبره وألبسه قميصه ، فسجل بذلك صفحة 
نادرة ما عرف تاريخ التسامح مثيال لها، وكان مما أدمى 
قلب الصديق رضي الله عنه في تلك الحادثة أن كان 
مسطح بين أثاث أحد الذين تبنوا إشاعة الخبر الكاذب 
ويقتات  يعيش  كان  هذا  مسطحا  أن  علما  الناس  بين 
من المعونة الدائمة التحى خصصها له الصديق رضي 
الله عنه ، واكتفى بعد تلك الحادثة بأن قطع المعونة 
نزل  اإللهي  التوجيه  أن  إال  مسطح  عن  االقتصادية 
وذلك  الحادثة  تلك  إلى  مشيراً  النور  سورة  آيات  في 
الموقف بقوله تعالى » أال تحبون أن يغفر الله لكم » فما 
كان من الصديق رضي الله عنه إال أن رجع عن قراره 
. الشنعاء  فعلته  رغم  مسطح  على  إنفاقه  إلى  وعاد 
أعطى  فقد  عنه  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر  أما   
وتحافظ  حقوقهم  لهم  تضمن  عهوداً  نجران  نصارى 
في  سائدة  ثقافة  التسامح  بقى  وهكذا   . عليها  لهم 
والعلماء  الخلفاء  به  يتحلى  اإلسالمي  مجتمعنا  
بن  أحمد  اإلمام  عن  ورد  وقد   ، والفقراء  واألغنياء 
حنبل رحمه الله الذي ذاق األمرين في سجون المأمون 
العباسي وتحمل من األذى والعذاب ماال يحتمل ظلماً 
عفوت  قد  أنى  أشهد   : قال  أنه  عنه  ورد  وعدوانا 
بسببي. أحد  يعذب  ال  أن  يضرني  وما  المأمون  عن 
في  المتألقة  الناصعة  الصفحات  هذه  كانت  وما 
العالمين  رب  بتوجيهات  التزاما  إال  التسامح  سجالت 
تستوي  وال   « التنزيل  محكم  في  شأنه  جل  قال  حيث 
فإذا  أحسن   هي  بالتي  ادفع  السيئة  وال  الحسنة 
يلقاها  وما  ولي حميم   كأنه  عداوة  وبينه  بينك  الذي 
 .   « ذو حظ عظيم  إال  يلقاها  وما  الذين صبروا  إال 
الجاهلين  عن  وأعرض  بالعرف  وأمر  العفو  خذ   «
 ».  « سالما  قالوا  الجاهلون  خاطبهم   وإذا   ».  «
.  « أحسن  هي  بالتي  إال  الكتاب  أهل  تجادلوا  وال 
» وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 
» . » ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن » . وقال » صلى الله عليه 
من  تصل  أن  واآلخرة  الدنيا  أخالق  أفضل   (  « وسلم 
.  « ظلمك  عمن  وتعفو  حرمك  من  وتعطي  قطعك 
يالزم عظماء  وخلقا  وسلوكا  ثقافة  التسامح  وهكذا 
القوم  خيار  إن  حتى  الحافل  تاريخنا  عبر  الرجال 
الرفيع  الخلق  بهذا  يفاخرون  كانوا  الجاهلية  في 
-  : الكندي  المقنع  الجاهلي  الشاعر  قول  ذلك  ومن 

» وإن الذي بيني وبين بني أبى .. وبين بني عمي 
لمختلف جداً

آراهم إلى نصرى بطاء وإن همو .. دعوني إلى نصر 
أتيتهم شداً 

إذا قدحوا لى نار حربهم بزندهم .. قدحت لهم في 
كل مكرمة زندا 

وإن أكلوا لحمى وفرت لحومهم .. وإن هدموا 
مجدي بنيت لهم مجداً 

وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم .. وإن هم هووا 
غيى هويت لهم رشداً

وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي ..زجرت لهم طيرا 
تمر بهم سعداً

وال أحمل الحقد القديم عليهم .. وليس كريم القوم 
من يحمل الحقدا 

الشعوب  بعض  بين  التسامح  إلى  الدعوة  تكن  ولم 
الشهير  الفرنسي  الفيلسوف  فهذا  مهملة  األخرى 
عشر  السابع  القرن  أواخر  في  عاش  الذي  »فولتير 
 : يقول  الميالديين  عشر  الثامن  القرن  وأوائل 
لكينونتنا  مالزمة  نتيجة  إنه  التسامح  هو  ما 
هش  كلنا  الضعف  نتاج  من  جميعاً  إننا  البشرية 
بعضا  بعضنا  نسامح  دعونا  ولذا   ، للخطأ  وميال 
. متبادل  بشكل  البعض  بعضنا  جنون  مع  ونتسامح 
تاريخنا  في  التسامح  مكانة  هذه  كانت  فإذا 
كانت  وإذا  عظمائنا  أسفار  في  صفحاته  وهذه 
فأين  األخرى  األمم  أبناء  بعض  عند  مكانته  هذه 
هذا  في  السامي  الخلق  هذا  من  نكون  أن  ينبغي 
قالع  فيه  وتصدعت  القيم  فيه  زلزلت  الذي  العصر 
. األخالق  صروح  من  كثير  فيه  وتهاوت  المبادئ 

محمد أمين أبو بكر

همسة في أذن معاكس

وطــــــن

سؤال :- 
حاولت  كلما   ، زوجي  مع  سعيدة  لست 
من  حالة  أعيش  أستطيع  لم  معه  التأقلم  
كنت  عندما  زوجي  مع  قصتي  بدأت   ، الندم 
 ، األحياء  علم  مادة  يدرس  وهو  عنده  طالبة 
فقام   ، العادات  جرت  كما  بي  للزواج  تقدم 
ومدحوهم  عائلته،  وعن  عنه  بالسؤال  أهلي 
أبيه. بخل  إلى  أشاروا  أنهم  إال  المدح  كل 

ألنني  بأبيه  الصفة  لهذه  نكترث  لم   
معا  نسكن  ولن   ، أبيه  أتزوج  ولن  سأتزوجه 
حول  يدور  كان  همنا  كل   ، واحد  بيت  في 
أخالق زوجي وصالته واستقامته وهو كذلك .

لم ينفق زوجي في طريق زواجنا إال القليل ، 
ولم يكن يجلب لي الهدايا كما جرت العادة بين 
المخطوبين ولم أكن راضية عن كل شيء يجلبه 
أو يفعله في المنزل المفروش ، كان يدور حول 
أخالق زوجي وصالته واستقامته وهو كذلك .

في بداية زواجنا أخذ كل ما أتاني من نقود من 
أقاربي وصديقاتي ليجلب به جواال لي كهدية 
لزواجنا ، بدل أن يجلبه لي من ماله ؟ أحرجني 
ولم أستطع أن أرفض ، وحدثت مشاكل كثيرة 
أثناء زواجنا ال أريد استعراضها كي ال تطول 
االستشارة ، ولكن مع كل مشكلة يتناقص حبي 
له ، وتتناقص سعادتي معه ، ويصغر في عيني 
ذلك المعلم الذي كنت أحبه ، وتنازلت عن كل 
أكملها  لم  دراستي  حتى  ألجله،  به  أحلم  ما 
كي ال أقصر تجاهه وتجاه مسؤولية المنزل .

من  شيئا  جلب  كلما  زوجي  بأن  األسوأ 
وال   ، الغالء  من  يتأفف  المنزل  احتياجات 
يجلب لي ما أريد وما أشتهي من الطعام ، مع 
أنني أطلبه وأخجل من نفسي عندما أطلب وال 
ينفذ ، فلو أردت أن أطهو شيئا أحبه وهو ال 
يحبه يقول لي : أنا ال أحبه قومي بطبخه عند 
أهلك وكليه ، وإذا أردت شراء مالبس أو أي 
شيء يتأفف ويحسب ويضع ميزانية مخصصة 
 ، رغباتي  حسب  وليس   ، مزاجه  حسب  لها 
ماذا أفعل ؟ فقد تزوجنا وال أستطيع التراجع.

ولكنه   ، له  حبي  أسترجع  أن  أحاول  دائما 
االندهاش  حد   ، بموقف   يصدمني  مرة  كل 
ويدللني  أراه يحبني  بأني  أنكر  ، وال  والحيرة 
طلب  في  أقترب  أن  إلى  ويالطفني  ويغازلني 

أننا  العلم  مع   ، المعاناة  فتبدأ  به  أرغب  ما 
وعشاء  وغداء  )فطور  أهلي  عند  وقتنا  أغلب 
نطبخ  ولم  المنزل،  على  الكثير  ينفق  وال   )
طبخنا  وإذا   ، المقلي  األكل  إال  زواجنا  منذ 
. زوجي  مع  جلستي  ويشاركوني  أهله  يأتون 
سأنهار  فأنا  بالنصيحة  أفيدوني  أرجوكم 
حياتي  في  حزني  شدة  من  وسأنفجر 
بخيل؟. بأنه  أعتقد  الذي  زوجي  مع 

بسم الله الرحمن الرحيم..
 ، األحوال  وان يصلح  يوفقك  أن  الله  نسأل 
ويهدي   ، اآلمال  ويحقق  الخير  لك  يقدر  وأن 
. واألفعال  واألقوال  األخالق  ألحسن  زوجك 

والتكيف  التأقلم  محاوالتك  أسعدتني  لقد 
وتستمري  عليه  تثبتي  أن  نتمنى  ما  وهذا   ،
أن  ورغم   ، للصابرين  العاقبة  فإن  واصبري 
البخل مر والبخيل بعيد من النفوس ، إال أن 
صالته وصالحه وحبه لك  يدعوإلى المضي 
معه لألمام ، سلطي األضواء على اإليجابيات ، 
واتخذيها مدخال إلى قلبه لنصحه وإصالحه.

وأرجو أن تجعليه يتحمل المسؤوليات حتى 
لو كان في يدك أو يد أهلك أموال ، حتى ال 
أن  يدرك  أن  وينبغي   ، االنسحاب  على  يعتاد 
الزواج مسؤولية كما أرجو أن يعرف أن أعظم 
الرجل  ينفقه  الذي  الدينار  أجرا هو  الدنانير 
الشرعية  النصوص  واستحضري   ، أهله  على 
وكفى   ، األسرة   على  اإلنفاق  تخص  التي 
يقوت. يعول – من  أن يضيع من  إثما  بالمرء 

الرجل  ثروة  أن  تعلمي  أن  وأرجو 
هنا  ومن   ، أسرته  ألفراد  آخراً   ستؤول 
اقتناء  على  تشجيعه  إلى  ندعوك  فنحن 
وعند   ، األساسية  األشياء  وتملك  منزل 
لألموال. إمساكه  فائدة  ستجدين  ذلك 

وهذه وصيتنا لك بتقوى الله ثم بكثرة اللجوء 
المناسبة  األوقات  تختاري  أن  ونتمنى   ، إليه 
خطوة  بكل  الفرح  وأظهري  طلباتك  لعرض 
الله  بحول   – ليصلك  قليله  واشكري  لألمام 
وقوته – الكثير ، ونسأل الله أن يرزقه الكرم 
للمحافظة  المكملة  الصفات  من  والكرم   ،
التوفيق. لك  يكتب  أن  و   ، الطاعات  على 

  

التسامح وعظماء الرجالاستشارة العدالة

إعداد /حنان صليل
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اعداد /سميرة السويسي

 

   

عن  عبارة  إرث  الله  رحمه  والدي  لنا  ترك 
اإلنتفاع  إخوتي  من  طلبت  طابقين  من  منزل 
طالبتهم  انني  علما  فمنعوني  الطوابق  بأحد 

بحصتي في الميراث، ماذا أفعل؟ً   

 نجيب " أنه من حقك أخذ نصيبك من إرث أبيك 
 ، التركة  وتوزيع  اإلرث  اقتسام  إخوتك  على  ويجب 
 ، وبالتراضي  ودياً  األمر  حل  محاولة  عليك  ولكن 
الموضوع  تتمكن من ذلك فهنا يجب إحالة  لم  وإن 
دعوى  ورفع  المختصة  الجزئية  المحكمة  إلى 
قسمة وهذا وفقاً ألحكام المـادة )786( من قانون 
المرافعات والتي تنص بما يلي ) إذا اختلف الشركاء 
الخروج  يريد  من  فعلى  الشائع  المال  اقتسام  في 
باقي الشركاء بالحضور أمام  من الشيوع أن يكلف 

المحكمة الجزئية.
أو  خبيرا  لذلك  وجها  رأت  إن  المحكمة  وتندب 
أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان 
المال يقبل القسمة عينا ، دون ان يلحقه نقص كبير 
في قيمته ويجوز أن يكون الخبير أحد الموثقين( 

في  المريض  الشخص  القانون  يعاقب  هل 
عقله بعد ارتكابه للجريمة وخاصة أن كان لم 

يبلغ من العمر الرابعة عشرة سنة؟

يفهم من سؤالك أن الجاني لحظة ارتكابه الجريمة 
كان في كامل قواه العقلية وبعد وقوع الجريمة طرأت 
عاهة في عقله في هذه الحالة وطبقا ألحكام قانون 
على  قادر  الغير  المتهم  أن  الجنائية  اإلجراءات 
الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله يوقف رفع 
الدعوى ضده أو حتى محاكمته حتى يعود إلى رشده 
لألمراض  المعدة  المحال  أحد  إلى  إحالته  ويتم 
من   )312( المادة  عليه  نصت  ما  وهذا   " العقلية 

نفس القانون.
أما فيما يتعلق بأن الجاني قاصرا لم يتم الرابعة 
القانون  نفس  من   )330( المادة  فأحكام  عشر 
أو  الصغار   " عليهم  المجنى  بحماية  المتعلقة 
المعتوهين " تنص بما يلي ) يجوز عند الضرورة في 
كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم 
يبلغ من العمر ، ثماني عشر سنة أن يؤمر بتسليمه 
والمحافظة  بمالحظته  يتعهد  مؤتمن  شخص  إلى 
عليه أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة العدل 
من  بذلك  األمر  ويصدر  الدعوى  في  يفصل  حتى 
بناء على  أو  نفسه  تلقاء  التحقيق سواء من  قاضي 
بناء  الجزئي  القاضي  من  أو  العامة  النيابة  طلب 
أو  االتهام  غرفة  من  أو   ، العامة  النيابة  على طلب 
من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب 

األحوال .
معتوه  نفس  على  الجنحة  أو  الجناية  وقعت  وإذا 
أو  بإيداعه مؤقتا في مصحة  جاز أن يصدر األمر 
شخص  إلى  وتسليمه  العقلية  لألمراض  مستشفى 

مؤتمن على حسب األحوال.

ما  إذا  الطالق  أن تطلب  الزوجة  هل من حق 
أفلس الزوج بعد الزواج ؟

الفقرة   "40" المادة  عليه  نصت  ما  هذا   •
)هـ ( من القانون رقم )10( لسنة 1984" المعدل 
األحكام  بشأن   2015 لسنة   )14( رقم  بالقانون 
"ال  نصت  وقد  وآثارهما  والطالق  بالزواج  الخاصة 
عن  خارج  بسبب  اإلعسار  طرأ  إذا  الزوجة  تطلق 

إرادة الزوج أو علمت بعسره قبل الزواج "
الحق في طلب  للزوجة  أن ليس  ومن هنا يتضح 

الطالق لمجرد إعسار الزوج ".

 

ما عقوبة الخطف إذا وقع على طفل   
من العمر اثنى عشر سنة ،وكان األمر مدبر 
والده  الستغالل   " أبيه  أخ   " وعمه  الطفل  من 

في دفع مبلغ مالي؟
الحرية  ضد  جرائم  من  يعد  الخطف   •
الشخصية وعقوبتها السجن ويعاقب بالحبس كل من 
خطف قاصراً ،أتم الرابعة عشر ونالحظ أن جريمة 
اثنى  العمر  من  يبلغ  وقعت على طفل  هنا  الخطف 
عشر سنة ، وطبقا ألحكام المادة )406( من قانون 
العقوبات كل من ارتكب جريمة الخطف ضد قاصر 
يعاقب بالحبس وإذا وقعت الجريمة على طفل تقل 

سنه عن الرابعة عشرة تطبق عليه .
•أحكام المادة )428( من نفس القانون

•والتي تقضي بــ)1( :-
•يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات 
كل من خطف انسان أو حجزه أو حبسه أو حرمه 
على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد 

أو الخداع .
•وتكون العقوبة بالسجن مدة ال تزيد سبع سنوات 

إذا ارتكب الفعل :-
)أ( ضد أحد األصول أو الفروع أو الزوج .

مقابل  كسب  على  للحصول  الفعل  وقع  إذا  )ب( 
كانت  غرضه  الجاني  تحقق  فإذا  السراح"  اطالق 

العقوبة بالسجن مدة ال تزيد على ثماني سنوات .

وبدون  جثة  بتشريح  يقوم  من  عقوبة  ما 
أخذ الموافقة على ذلك؟

في  الجثث  بتشريح  يقوم  من  كل  القانون  يجرم 
الحاالت التي ال يسمح بها القانون وهذا ما نصت 

عليه المادة )295( من قانون العقوبات )يعاقب 

بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تزيد 
على خمسين جنيه أو بالعقوبتين معا كل من أقدم 
لغرض علمي أو تعليمي في الحاالت التي ال يسمح 
على  أو  تشريحها  أو  جثة  أخذ  على  القانون  بها 

استعمالها بأي وجه آخر.

هل يمكن للصغير الغير بالغ أن يدير أمواله 
بنفسه ؟ وما اإلجراء القانوني في حالة إساءة 

التصرف في إدارة هذه األموال؟
ُنِجيب بأن الصغير الغير بالغ صنفه القانون إلى 
صغير غير مميز وهو من لم يتم السابعة من العمر 

والصغير المميز من أتم السابعة من عمره .
للصغير  يأذن  أن  الوصي  أو  للولى  يجوز  حيث 
أمواله  يدير  أن   ، الخامسة عشر  أتم  الذي  المميز 
بنفسه بعد موافقة المحكمة المختصة بذلك وتحت 

مراقبة وإشراف الوصي عليه أو القيم به.
األموال  إدارة  في  التصرف  إساءة  حالة  في  أما 
أو يقيده متى رأى  يلغيه  أن  فيجوز لمن منح األذن 
 ً طبقا  وهذا  ذلك،  تقتضي  الصغير  مصلحة  أن 
لسنة  قانون )17(  )6( من  المادة  عليه  لما نصت 
1992م بشأن أحوال القاصرين ومن في حكمهم .

إدارة  له في  المأذون  الصغير  القانون  ألزم  وكما 
الذي  تصرفاته  عن  سنويا  حساباً  يقدم  أن  أمواله 

قام بها .
من  تحد  أو  تلغي  أن  المختصة  للمحكمة  ويجوز 
اإلذن إذا أساء المأذون له في التصرف بأمواله ، أو 
رأت اسباباً تخشى معها بقاء أمواله في يده وهذا 
الثامنة  والمادة  السابعة  المادة  به  لما جاءت  طبقا 

من نفس القانون.

استشارات قانونية

 
أثناء  القاضي  بإهانة  يقوم  من  عقوبة  ما 

الجلسة ؟ 
 وفقا لقانون العقوبات تنص المادة )273 ( يعاقب 
تزيد  ال  وبغرامة  أشهر  ستة  تتجاوز  ال  لمدة  بالحبس 
على خمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 
سلطته  أو  هيبته  أو  القضاء  رجال  أحد  بمقام  اخل 

عالنية في صدد دعوى .
 وال تخل أحكام هذه المادة باألحوال الخاصة بإهانة 

رجال القضاء في الجلسة. 

1

2

3

6

7

بشؤون  المعرفة   تعكسها  التي  األهمية  وباعتبار   .... للوعي  أساس  المعرفة  أن  من  وانطالقًا  القانونية  المعرفة  لدائرة  توسيعًا 
القضايا  التساؤالت بشأن  العديد من  الصفحة لإلجابة علي  للمواطنين تخصص هذه  وما تحققه من حصانة وحصافة  القوانين 

القانونية 

5

إجراءات التحقيق والمحاكمة :-

قاضي  أو  العامة  النيابة  تباشرها  التي  اإلجراءات  كل  هي 
ومثالها  ومرتكبها  الجريمة  وقوع  من  للتثبت  التحقيق 
الضبط  وأوامر  والتفتيش  بالقبض  واألمر  االستجواب 
واإلحضار وسماع الشهود والمعاينات وندب الجزاء والحبس 

االحتياطي وكلها أعمال تحقيق .
أما إجراءات المحاكمة هي جميع اإلجراءات التي تتخذها 
فيها  الفصل  يتم  حتى  إليها  الدعوى  رفع  بمجرد  المحكمة 
به  تقوم  الذي  النهائي  التحقيق  إجراءات  تحتها  فيندرج 
نظر  وتأجيل  الشهود  وسماع  المتهم  كسؤال   ( المحكمة 
ما  وكذلك  الدعوى  سير  وقف  أو  أخرى  جلسة  إلى  الدعوى 
أو غير فاصلة  تصدره من قرارات وأحكام سواء كانت فاصلة 

في موضوع الدعوى.

تقرير  نتائج  علي  اإلطالع  كموظف  حقي  من  هل 
الكفاءة السنوية ؟

طبقاً  لما جاء في القانون رقم )12( لسنة 2010 بشأن قانون 
نظره  وجهة  يبدئ  أن  للموظف  يحق  التنفيذية  والئحته  العمل 
حول تقييمه من قبل رئيسه المباشر وهذا ماجاءت به المادة 
)113( من الالئحة التنفيذية لنفس القانون )) يقوم الموظف 
الشخصية وما  بياناته  فيه  األداء موضحاً  تقييم  نموذج  بتعبئة 
قام به من أعمال ومهام وظيفته خالل العام المستهدف تقييمه 
فيه ويحال إلي الرئيس المباشر لتقييمه ويعاد التقرير للموظف 
ليتولى إبداء وجهة نظره حول تقييم رئيسه المباشر قبل اإلحالة 
إلي الرئيس األعلى وعلي الرئيس األعلى إذا رأي وجهاً لتعديل 
التي  األسباب  يبين  أن  المباشر  الرئيس  قدرها  التي  الدرجة 

أستند إليها في تقديره أياً كانت درجة التقدير (( 

8

4

تقسيم   اإلرث
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موقف اإلسالم من اإلعالم
 بسم الله الرحمن الرحيم          

موقف اإلسالم من اإلعالم    

الحمد لله الذي دعا عباده إلى اإلسالم وصلي 
الله وسلم وبارك على خير األنام، الذي علم أمته 
قواعد الحالل والحرام، ورضي الله عن أصحابه 
الكرام. وأتباعه  آله  وعلى  األعالم،  الهداة 
بعد: أما 

بشرعه  إعالم  تعالى  الله  إلى  الدعوة  فإن 
وداللة على دينه وهديه وأمة اإلسالم أمة الدعوة 
الفضل،  إلى  والتداعي  الخير،  إلى 
الدعوة  عن  ينفك  ال  اإلسالم  في  واإلعالم 
هذا  لحقائق  مبين  حقيقته  في  ألنه  بحال، 
في  تتفق  ووسيلة  شائق،  أسلوب  بكل  الدين، 
. الرائق  الدعوة  مضمون  مع  ونقائها  سموها 

باألخبار  الناس  "تزويد  بأنه  يعرف  واإلعالم 
والحقائق  السليمة،  والمعلومات  الصحيحة 
رأي صائب  تكوين  على  تساعدهم  التي  الثابتة 
في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالت 
موضوعيا  تعبيرا  الرأي  هذا  يعبر  بحيث 
وميولهم" واتجاهاتهم  الجماهير  عقلية  عن 

فالمقصود  اإلسالمي  اإلعالم  أما 
واألخبار  والقضايا  األحداث  "رؤية  به 
إعالمي" إسالمي  منظار  من  والعالقات 

في  اإلعالم  اإلسالمي:  اإلعالم  خصائص 
يبتغي  ال  لله،  خالصا  يكون  أن  يجب  اإلسالم 
والحقائق  المعلومات  هذه  تقديم  وراء  من 
عن  دفاعا  بل  الدنيا،  في  منصبا  أو  شهرة 
اإلسالم، وجهادا في سبيل الله وخالصا لوجهه 
شرطان: األعمال  قبول  ميزان  أن  إذ  الكريم 

•أن تكون موافقة للشريعة. 
•أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل.

قال الله تعالى:
َجِميًعا  ُة  اْلِعزَّ ِه  َفِللَّ َة  اْلِعزَّ ُيرِيُد  َكاَن  )َمْن 
اِلُح  الصَّ َواْلَعَمُل  ُب  يِّ الطَّ اْلَكِلُم  َيْصَعُد  ِإَلْيِه 
َلُهْم  َئاِت  يِّ السَّ َيْمُكُروَن  َوالَِّذيَن  َيْرَفُعُه 
َيُبورُ( ُهَو  أُوَلِئَك  َوَمْكُر  َشِديٌد  َعَذاٌب 

َفُهَو  ْوِحيُد،  التَّ ُهَو  الطيب"  فاْلكَِلُم 
ُيْقَبُل  اَل  أِلَنَُّه  اِلِح،  الصَّ ِللَْعَمِل  اِفُع  الرَّ
ْوِحيِد. َوالتَّ يَماِن  اإْلِ َمَع  ِإالَّ  اِلُح  الصَّ اْلَعَمُل 

ثبات  قواعده  ثابتة  اإلسالمي  واإلعالم 
وأساليبه  وسائله  متطورة  أصوله  في  اإلسالم 
شعاره  ومتغيراته،  العصر  معطيات  بتطور 
واألمانة،  العدل  وقوامه  والصراحة  الوضوح 
ُكوُنوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  )يا   : وجلَّ عزَّ  الله  قال 
ُكْم  َيْجرَِمنَّ َوال  ِباْلِقْسِط  ُشَهداَء  ِه  ِللَّ اِميَن  َقوَّ
أَْقَرُب  ُهَو  اْعِدُلوا  َتْعِدُلوا  أَالَّ  َعلى  َقْوٍم  َشَنآُن 
) َتْعَمُلوَن  ِبما  َخِبيٌر  َه  اللَّ ِإنَّ  َه  اللَّ ُقوا  َواتَّ ْقوى  ِللتَّ

واإلعالم اإلسالمي إعالم مسئول، يتخذ من 
أمره صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله 
منهجا،  ليصمت"  آو  خيرا  فليقل  اآلخر  واليوم 
المسلم  كل  وسلم:"  عليه  الله  صلى  خبره  ومن 
على المسلم حرام:دمه وماله وعرضه" مسلكا.

الطيبة  بالكلمة  النطق  فشعاره 
تعالى: قال  خبيث،  كل  عن  واإلعراض 
َبةً  َطيِّ َكِلَمةً  َمَثاًل  ُه  اللَّ َضَرَب  َكْيَف  َتَر  )أََلْم 
َماِء  السَّ ِفي  َوَفْرُعَها  َثاِبٌت  أَْصُلَها  َبٍة  َطيِّ َكَشَجَرٍة 
ُه  ها َوَيْضرُِب اللَّ )24( ُتْؤِتي أُُكَلها ُكلَّ ِحيٍن ِبِإْذِن رَبِّ
ُهْم َيَتَذكَُّروَن )25( َوَمَثُل َكِلَمٍة  اِس َلَعلَّ اْلَْمثاَل ِللنَّ
اْلَرِْض  َفْوِق  ِمْن  ْت  اْجُتثَّ َخِبيَثٍة  َكَشَجَرٍة  َخِبيَثٍة 
آَمُنوا  الَِّذيَن  ُه  اللَّ ُت  ُيَثبِّ  )26( َقراٍر  ِمْن  َلها  َما 
اْلِخَرِة  َوِفي  ْنيا  الدُّ اْلَحياِة  ِفي  اِبِت  الثَّ ِباْلَقْوِل 
ُه َما َيشاُء )27( اِلِميَن َوَيْفَعُل اللَّ ُه الظَّ َوُيِضلُّ اللَّ

في  األمة  قضايا  يرعى  اإلسالمي  واإلعالم 
عقيدتها  تجاه  مسؤوليته  يستشعر  مصر،  كل 
ومستقبلها،  وماضيها  وحاضرها  ومقدساتها، 
المسؤولية. وقمته  الحرية  قاعدته  إعالم  فهو 
منه: والغاية  اإلسالمي  اإلعالم  أهداف 

كلها  اإلعالمية  العملية  من  الهدف  كان  إذا 
واألساليب  الوسائل  تسخير  أي  "اإلنسان"  هو 
المستقبل  إلى  معينة  فكرة  إليصال  اإلعالمية 
سواء كان فردا أوجماعة أو شعبا وإقناعه بها، 
خطط  التي  االستجابة  على  المرسل  ليحصل 
لها، فإن الهدف من الرساالت السماوية كلها هو 
"هداية االنسان" ليحيا على حق، فيكون على بينة، 
وينجو  الدنيا  وأمن في هذه  ويعيش في سعادة 
بنفسه يوم اآلخرة، أي إن مقصده تحقيق مصالح 
العباد، ودرء المفاسد عنهم في العاجل واآلجل.

يجب  اإلسالم  في  اإلعالم  من  الغاية  أما 
قدرته  جلت  الخالق  إرضاء  أساسا  تكون  أن 
إرضاء  وليس  الخلق،  بعض  يرضى  ولم  حتى 
الله عز وجل، وليس غاية  الخلق بغضب  بعض 
العباد،  رؤوس  غسيل  اإلسالم  في  اإلعالم 
أمرا  األمة  تتتقبل  حتى  تخدير  والعملية 
التخدير. هذا  لوال  لتقبله  كانت  ما  خطيرا 
على  اإلعالمية  الرسالة  تأثير  مدى 

المستقبل:
الواقع أن الفرد المستقبل للرسالة ليس مجرد 
وعاء يفرغ فيه المرسل أفكاره ومعلوماته، لكنه 
انسان إيجابي يدرك ويفهم ويفسر ويقارن، ويزن 
المعلومات التي تصله بميزان العقائد التي يؤمن 
بها ، ومن ثم يحكم عليها فقد يقبلها أو يهملها. 
وعامل آخر مهم في تقبل الرسالة اإلعالمية 
وهو مدى ثقة الناس بمصدر الرسالة، هل عرف 
بشكل  أخبارا  يبث  هل  بالكذب،  أم  بالصدق 
المعروف  اتجاهه  عنه  عرف  أم  موضوعي، 
معين،  بمنظار  والظواهر  األنباء  تفسير  في 
تأثير  مدى  في  مهم  أثر  لها  األمور  هذه  كل 
والجماعي. الفردي  السلوك  على  اإلعالم 

اإلعالمية  للرسالة  المستقبل  كان  إذا  هذا 
المبادئ  من  صلبة  أرض  على  يستند  واعيا 
فال  دقيق،  بشكل  األمور  يزن  بحيث  القويمة، 
في  ومبادئه  عقيدته  مع  يتوائم  ما  إال  يقبل 
الدين واألخالق والحياة، أما إذا كان المستقبل 
بأمور  جاهال  الثقافة  قليل  اإلعالمية  للرسالة 
دينه، فهو يسير وراء كل ناعق، ويقلد كل غريب، 
يقرؤه  أو  يراه  أو  يسمعه  إعالم  كل  فيه  ويؤثر 
وهذا  وعقيدته،  دينه  مبادئ  إلى  الرجوع  دون 
وقد  عليه،  السيئ  اإلعالم  تأثير  يخشى  ما 
يكون  أن  الله عليه وسلم  الله صلى  نهى رسول 
فقال: الشر،  في  لغيره  مقلدا  إمعة،  اإلنسان 

الناس  أحسن  إن  تقولون  إمعة،  تكونوا  "ال 
وطنوا  ولكن  ظلمنا،  ظلموا  وإن  أحسنا، 
تحسنوا،  أن  الناس  أحسن  إن  أنفسكم 
الترمذي.  تظلمو"رواه  فال  أساؤو  وإن 
النظريات اإلعالمية ونظرة اإلسالم إلى اإلعالم:

لإلعالم  وأيديولوجية  فكرية  أسس  هناك 
المعاصر تقوم على مدارس إعالمية مختلفة أبرزها:

أوال- نظرية الحرية:
الديمقراطية  الدول  النظرية  بهذه  أخذت 
بعد  وذلك  واألمريكي(  األوروبي  )بالمفهوم 
أجل  من  أوروبا  في  قامت  التي  الثورات 
جذور  أن  إال  الفكر،  وحرية  العقيدة  حرية 
االقتصادي  المذهب  إلى  تمتد  النظرية  هذه 
المذهب  وإلى  يمر(،  دعه  يعمل  )دعه  الحر 
حرية  األحزاب،  تكوين  )حرية  الحر  السياسي 
التعبير(، فقد أفرزت هذه الجذور أسس نظرية 
من: عناصرها  تتكون  التي  اإلعالمية  الحرية 
للجميع. مكفولة  النشر  حرية   -

- ملكية وسائل اإلعالم لألفراد والمؤسسات 
والهيئات.

- المسؤول عن هذه الوسائل هو المالك الذي 
يقوم بالتمويل.

للبناء  مكفولة  النشر  حرية  هل  ونتساءل 
والهدم معا، وهل تسمى في حالة الهدم حرية؟

النظرية  هذه  أصحاب  عند  الحرية  فمفهوم 
فالحرية  اإلسالم،  في  الحرية  مفهوم  يغاير 
الدنيا  أصبحت  وإال  مطلقة،  غير  اإلسالم  في 
فوضى وفساد، وفشا الظلم، وفسدت األخالق.

هذه  على  بناء  الشيوعية:  النظرية  ثانيا- 
وسائل  على  الحاكمة  السلطة  تسيطر  النظرية 
اإلعالم،وللنظرية الشيوعية ميزات خاصة بها، هي:

في  بها  خاصة  فلسفة  •لها   
واألحداث. والوقائع  للتاريخ  المادي  التفسير 

فكرها  نشر  إلى  •تسعى   
الشيوعية. الدولة  نطاق  خارج 
•تعتمد سياسة غسيل المخ إعالميا.  

نشأت النظرية الشيوعية بعد الثورة الشيوعية 
في روسيا ونمت بعد ذلك وترعرعت في روسيا 
ومستعمراتها في البالد اإلسالمية التي سميت 
االتحاد  بجمهوريات  الشيوعية  سقوط  قبل 
البالد نجد اإلعالم يخدم  السوفيتي وفي هذه 
األهداف الشيوعية، والدولة هي المالكة لجميع 
أي  يملك  أن  لفرد  يحق  ال  إذ  اإلعالم،  أجهزة 
كتاب  أو  لصحيفة  نشر  دار  أو  إرسال  جهاز 
الشيوعي  الحزب  ورجال  أخرى،  وسيلة  أي  أو 
لبث  اإلعالم  أجهزة  لجميع  المسيرون  هم 
. واالقتصادية  السياسية  وآرائهم  أفكارهم 

لإلعالم: اإلسالمية  النظرية  ثالثا- 
أسسها  فإن  اإلعالم  إلى  اإلسالم  نظرة  أما 
حاضرة  أنها  إال  نظري  إطار  في  تفرغ  لم  وإن 
في  في ذهن كل مسلم، ويمكن إيجازها بما يلي:
العقيدة اإلسالمية الصافية المتميزة.  •
الثابتة. اإلسالمية  األخالق   •
الدعوة إلى الله عز وجل ونشر اإلسالم.  •

المجتمع  في  والتعليم  العلم  نشر   •
اإلسالمي.

العلمية. األمية  على  القضاء   •

واالجتماعي. السياسي  الوعي  زيادة   •

الترويح البرئ والمفيد في الوقت نفسه.  •

اإلعالم  مضمون  فإن  مختصرة،  وبكلمة 
فإذا  اإلسالم."  هو  األولى  وقضيته  اإلسالمي 
األسباب  واتخذنا  واتخذنا  اإلعالم  فن  أتقنا 
التي شرعها الله – عزوجل - بعدها يمكن أن 
بإذن  وواقعيا  علميا  اإلسالمية  النظرية  تتبلور 
الله سبحانه وتعالى، والعنصر البشري مهم في 
وأنجحها  الوسائل  أهم  من  فإن  المجال،  هذا 
في  المتخصصة  البشرية  الكفايات  إعداد  هو 
اإلعالم وتأهيلها فكريا وخلقيا وعلميا ومهنيا، إذ 
اإلنسان هو العنصر األول في إحداث أي تغيير 
وتأهيلهم  اإلعالميين  بإعداد  والعناية  مقصود 
حتى يكونوا قادرين على تحمل هذه المسؤولية 
الضخمة ليس أمرا سهال قليل التكاليف بل هو 
وطاقات  عظيمة  جهودا  منا  يتطلب  كبير  عمل 
عديدة، فإذا كان الطبيب وهو يطبب األبدان يمر 
بفترة صعبة ومكثفة طويلة من اإلعداد والتأهيل 
والمربي  المعلم  وهو  باإلعالمي  بالك  فما 
المجتمع؟ في  الرأي  وصانع  والموجه  والقائد 
المسلم: اإلعالمي  مواصفات 

يجعل  مما  الزمان  آخر  فتن  أعظم  من  إن 
المسلمين  بالد  في  نرى  أن  شيبا  الولدان 
المنهجية  عن  البعيدين  اإلعالميين  من  جيشا 

األخبار  تمحيص  في  الموضوعية  العلمية 
قضايا  في  أنفسهم  يقحمون  حيث  وغربلتها، 
في  الشأن  هو  كما  المصيرية  الجسيمة  األمة 
العقيدة والشريعة  وكما يقول األديب مصطفى 
ولكن  أبوحنيفة  منهم  )كأن  الرافعي  صادق 
ومالك  اجتهاد  بغير  ولكن  والشافعي  فقه  بغير 
ولكن بغير رواية وابن حنبل ولكن بغير حديث(.
ال  الذي  بدينه  العزيز  المسلم  اإلعالمي  أما 
يخاف في الله لومة الئم فإنه يضع نصب عينيه 
نبيه  بسنة  ويهتدي  ونواهيه  الله سبحانه  أوامر 
موضوع  كل  في  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد 
لقوله  إذاعتها  قبل  األخبار  من  فيتثبت  ينشر 
أن  كذبا  بالمرء  كفى   " وسلم  عليه  الله  صلى 
األمر  أولي  إلى  ويرجع  سمع"،  ما  بكل  يحدث 
في إذاعة األخبار التي تمس أمن الوطن لقوله 
اْلَخْوِف  أَِو  اْلَْمِن  ِمَن  أَْمٌر  َجاَءُهْم  )َوِإَذا  تعالى: 
أُوِلي  َوِإَلى  ُسوِل  الرَّ ِإَلى  وُه  رَدُّ َوَلْو  ِبِه  أََذاُعوا 
ِمْنُهْم(، َيْسَتْنِبُطوَنُه  الَِّذيَن  َلَعِلَمُه  ِمْنُهْم  اْلَْمرِ 

ْوَنُه   وال يتكلم بغير علم لقوله عز وجل: )ِإْذ َتَلقَّ
ِبِه  َلُكْم  َلْيَس  َما  ِبأَْفَواِهُكْم  َوَتُقوُلوَن  ِبأَْلِسَنِتُكْم 
َعِظيٌم( ِه  اللَّ ِعْنَد  َوُهَو  ًنا  َهيِّ َوَتْحَسُبوَنُه  ِعْلٌم 

 فالتكلم بالباطل والقول  بال علم محظوران، 
فقد  عادل  موضوعي  المسلم  واإلعالمي 
ُكوُنوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  )َيا  وجل:  عز  قال 
ُكْم  َيْجرَِمنَّ َواَل  ِباْلِقْسِط  ُشَهَداَء  ِه  ِللَّ اِميَن  َقوَّ
أَْقَرُب  ُهَو  اْعِدُلوا  َتْعِدُلوا  أَالَّ  َعَلى  َقْوٍم  َشَنَئاُن 
َتْعَمُلوَن(  ِبَما  َخِبيٌر  َه  اللَّ ِإنَّ  َه  اللَّ ُقوا  َواتَّ ْقَوى  ِللتَّ

بالكلمة  يراه ال ينطق  الله  بأن  يعلم  فهو تقي 
إال بعد أن يزنها بميزان الشرع فيعلم قوة الكلمة 
وأن بكلمة يرمم ما تشتت وبكلمة يفرق ما اجتمع 
النبي صلى  الله عنه أن  فعن أبي هريرة رضي 
من  بالكلمة  ليتكلم  العبد  إن   " وسلم  عليه  الله 
بها  الله  يرفعه  باال  لها  يلقي  ال  الله  رضوان 
درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
ال يلقي لها باال يهوي بها في جهنم"رواه البخاري.
الشاعر: بقول  هذا  مقالي  وأختم 
احذر لسانك أيها اإلنسان... ال يلدغنك إنه ثعبان
لسانه..  قتيل  من  المقابر  في  كم 
الشجعان. لقاءه  تهاب  كانت 

المراجع:

تفسير القرطبي كتب الحديث

برامج القنوات الفضائية في ضوء الفكر 
اإلسالمي- أ.د/ يحي بسيوني

•الدجل اإلعالمي - النميري بن محمد 
الصبار

•اإلعالم وأثره في السلوك - د. فهمي 
قطب الدين النجار

•مقدمة في اإلعالم اإلسالمي )وظيفته 
وخصائصه(-د.محمد يسري إبراهيم
•أين "أمة اإلعالم من اإلعالم"؟- 

عبدالوهاب بن علي
•أبوحنيفة بغير فقه-مصطفى صادق 

الرافعي
•اإلعالم اإلسالمي.. تعريفه وأهدافه 
والغاية منه-أ. محمد خير رمضان يوسف
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هل تعرفني من أنا ؟....     
الروح  يف  خفقة  وكم   ... السماء  يف  كم جنمة  يعرف  الذي  أنا 
..لم أتزود بعلوم األولني ..لم أقرأ حرفاً ..كل ما يف األمر أني 
انتظرتك طويالً .. أثناء ذلك تشاغلت بالنجوم وأعدادها وبالروح 
وكيف تخفق ..اآلن صرت ال أفقه شيئاً من ذلك ..عدت جاهالً 

كما كنت فلم أعد أنتظر أحداً.

تأخرت كثيراً... حتى أن االنتظار لم يعد ُيجدي معك ..
كأسطورة  فيه  أصبح مشكوكاً  إن حضورك  حتى  كثيراً  تأخرت 
قدمية ..تأخرت كثيرا حتى أنني تساءلت اآلن ..هل التقيت بك 
يوما أم أن األمر ال يعدو كونه حدثا مشكوكا يف صحته ... متاما 

كأنه أسطورة قدمية ؟...

تعود العاشق لقائها..
اليومية ..للمزيد من الصدق .. األسبوعية لنكن  صارت عادته 
أكثر جترداً .. أحيانا لعشرين يوماً  أو أكثر ..لكنه تعودها ..ال 
يده  راحة  يف  وجهها  يرى  صار  الصراحة  من  املزيد  من  مانع 
يقول  الفائدة؟  ما  ويكتب..  عينيها  من سواد  قلمه  ..صار ميأل 

سفر االنتظار..
تتعود  لم  ..مادامت  لم تفعل نفس الشئ  .. مادامت  الفائدة  ما 

لقاءه هل تعرفون ماحصل بعد ذلك ؟
يقول السفر:-

تعود العاشق فراقها ..وانتهي األمر!!

يا لذلك التافه ..
 مائة سنة عاشها ..استيقظ 36500 مرة ....شاهد عشرات 
اآلالف من صباحات ندية....رأي ماال ُيحصى من الليالي املقمرة 
..ومات بعد ذلك ....ُدفن يف حفرة ضيقة ...بال صباحات ندية 
أو لياٍل مقمرة مات دون أن ينتظر حبيبة واحدة ..ملاذا عاش إذاً ..

عندما كانت تدق الثانية عشر كان يفقد األمل .
مرة  وألف  عشر  الثانية  دقت  مرة  ..ألف  يوم  أللف  ذلك  تكرر 

..فقد األمل ..
..تتساءلون   جديد  من  األمر  تكرر  فقط  دقيقتني  ..ومنذ  اآلن 
كيف ؟ انظروا إلى ساعاتكم ..أليست الثانية عشر ودقيقتني ؟!

أليست كذلك ؟!!
 

أنهكه املرض ..
التهم رئته اليسرى فصار يتسول الهواء ، وعبث بأحشائه حتى 
مزقه األلم وضرب ركبتيه حتى أعياه الوقوف وقطع حبال صوته 

، فأنقطع عن الكالم .

 " كل هذا لم يرهقني .. ما أتعبني هو االنتظار ... كتب لها ذات 
مرة ..

" هو إذا ينتظر الشفاء ..هذا فأل حسن ..
املوت  ينتظر  كان  فقد   .. يكتب  ما  قراءة  يحسن  لم  كعادتها 

..وبفارغ الصبر ..!!!

)7
أنا النافذة ..

تقلق  ..ال  إلجنازه  فأذهب  ضروري  عمل  ثمة  لديك  كان  إذا 
سأنتظر مكانك ..

صرت احفظ ما تقوم به عن ظهر قلب..
سأرقب ذلك املمر الواسع ...

انتظر ..
وبعض  احلظ  ..سألنى  يحضر  أن  دون  الوقت  ميضى  وعندما 

الظروف األخرى ثم أغرق  يف صمت طويل ..
ال تقلق إذا واذهب بسالم ..

ألم أقل لك ؟ .. أنا النافذة !!

الغائب يجدك يف انتظاره ..
امليت يجدك يف دموع أهله..

الوليد ..يجدك يف حضن أمه ..
أنا فقط .. من دونهم .. أغيب .. أموت ألف مرة .. أحيانا أولد 

من جديد ..
لكنني أبداً ال أجدك يف انتظاري مثلهم ..

أنا العفريت الطيب ..
انتظر ألف سنة ..سكنت إبريق الزيت لضيق ذات اليد .. كنت 
اشرب من دموعي املاحلة املذاق وأجتر ذكرياتي القدمية بديالً 

عن الطعام ..
أنا العفريت البالغ الطيبة .. املدقع الفقر.. بعد كل هذه السنني 

فوجئت بأحدهم يقتحم خلوتي ويوقظني من لذيذ النوم 
تفاءلت خيراً ها قد أقبل الرزق .. رمبا تتحسن الظروف لكنه .. 

كان فقيراً مثلي يطلب اإلحسان ..
هو اآلن ينام معي ..نشرب معاً دموعنا املاحلة وجنتر الذكريات 

وننتظر مجدداً أن تتحسن الظروف..

كلما انتظرت أمالً خاب ..

كلما انتظرت حبيباً غاب..
قصيرة قصتي.. لكنها طويلة إلى حٍد ال ُيصدق ...

                                                          انتهت

قصة قصيرة:-
سفر االنتظــــار...
الصديق بودوارة..

أقوال :- 

" أنت لم تخلق هذا العالم لتفرض على اآلخرين شروطك قوم نفسك 
أوال ..لتكون قدوة لآلخرين قبل أن تطلب منهم أن يكونوا على أمثالك 

"..
" الفن هو الكذبة التي تتيح لنا رؤية الحقيقة "

" الكتابة الجيدة نوع التزلج الذي يقود الكاتب إلى حيث ال يرغب."
" سعادتنا في تلك األشياء التي ال يرى فيها أهل الدنيا سعادة .

الماء ، الهواء ، الضياء ، العافية ، اللسان ..فلتتخيل أننا فقدنا القدرة 
على شم الهواء أو تجرع الماء أو رؤية الضياء أو استخدام اللسان .

ما  أو  السعادة  سبيل  في  الممسوس  سباقنا  عن  بعدها  تتنازل  ألن 
تتوهم أنه سعادة. 

" من هم األبطال ؟ 
األبطال هم من تضحى بهم الحقيقة

 من هم الجبناء؟
الجبناء هم من يضحون بالحقيقة ...

           تنويه
صحيفة  من   )116( العدد  يف  صدر 
بالصفحة  املوافق 16يونيو 2015  )العدالة(  
 ، جدا  قصيرة  قصة   ، الثقافية   )7( رقم 
سهواً  سقط  وقد   " اليابس  اخلبز   " بعنوان 
... الكاتب  اسم                          
فهي من تأليف املستشار د. إبراهيم مسعود 

الصغير ..
ولكم منا كل االحترام ..

قصائد 
ترجمة / عبد اجلواد العوفير

      
 عرض الكتاب :-

نـسيــــان
 قطفت من أحد اوراقها الرجراجة 

هد الكلمات 
الكتاب  هدا  كتبت  )أعترف..   
ال  أننا  ذلك  النسيان  ملمازحة 
بجدية  الذاكرة  منازلة  نستطيع 
هي متك أسلحة ال قدرة لنا عليها  
عمالء  لها  ألن  الذاكرة  تهزمنا 
شؤونها  يديرون  فينا  يقيمون 
علينا  يتآمرون  حبيب  حلساب 
لديه  تعمل    ملصلحته كل حواسنا 
)البعض مبرتبت ضابط اتصال..(

أن  استطاعت  ألمراة  كلمات  انها   
تنزل بقلوبنا وعقولنا أروع  الكلمات 
وأكتر واقعية انها أحالم مستغامني 

فزدنا التصاقا بيها  ..
 وكتابها الذي بني يدي هو النسيان 
لكتابها  تعريف  يف  أحالم  تقول 

وعلي غالفها األخير:-
نسائيه  مانيفستاَ  هدا  )ليس   
الذكورة  ضد  نسائية  جردة  إنها 
اآلسرة  تلك  الرجولة  عن  دفاعاً 
اذ      فتنتها  يف  بوقوعنا  نباهي  التي 

لوالها ملا كنا إناثاً وال نساء .
وال  يُباع  ال  الرجال  من  مانريده   
ميكن الصني وال تايالند أن تَقلداه 
رجالية  ببضاعة  األسواق  وتغرقا 
تفي بحاجات النساء   العربَيات .

والشموخ  الشهامة  أن  ذلك   
الوقار  وبهاء  واألنفة  والفروسية 

ونبل اخللق وإغراء التقوي 

واحدة   المرأة  واإلخالص  والنخوة 
األمانة  وستر  األذئ   عن  والترفع 
العاطفية  والسخاء العشقي املوجع 
يف إغداقه  واألستعداد للذود عن 
الوقوف  ومواصلة  احلبيبة   شرف 
هي  الفراق  بعد  حتي  بجانبيها 

الصفات اآلسرة للرجولة.
إميانا  تؤمن  التي  هي  الرجولة..   
مطلًقا ال يراوده شك بأنها وجدت 
لتبني  لتؤذي  ال  لتعطي  العالم  يف 
وحتب وتهب ال لتقسو  وُتعذب...

صفحاتها  علي  تنادي  هي  وها   
رقم  بالغ  استهاللية  ويف  األولي 
واحد :- )أيها الناس اسمعو وُعوا  
ال أري لكم _واهلل_من  خالص إال 
بذاكرتكم  تشقوا  فال  النسيان  يف 
أحزابكم  عن  انشُقوا  األن  بعد 
ومكاسبكم  وجنسياتكم  وطوائفكم 
جميعنا  حزب  يف   وانخرطوا 

متساوون فيه أمام الفقدان(                  

بني  تضيع  أن  تستحق  كتاب  إنه   
وعيك   بكامل  وأنت  صفحاته 
وتنتقل  بني أحرفه وسطوره  وكأنك 
يف بستان جمع أجمل األلوان  الكلم 

وأقرابها لقلوبنا العطشي..
واملزل   الروح  ملاكتبة  إغناء  إقتناءه   
أو أي مكان توجهت إليه أو تواجدت 

فيه ... 
فقد  أكتر  الفضول  إغراء  وليكون 

ختم  بخت يحمل عبارة   
    )ُيحّظر  بيعه للرجال(..

 فماذا تنتتظرون.....؟

قصائد 
ترجمة / عبد اجلواد العوفير

ذاكرة: 
للوراء  أتقدم  آلخر  حني  من 
الستحضار  طريقي  إنها 
فقط  مشيت  إذا  الذكريات 
عن  إال  أخبرك  لن  لألمام 

أحوال النسيان ..
النهر :-

قاعدة على احلصير ممدوده 
 " تغسل  أمي  الصخرة  على 
تغسل "تغسل" أختي الصغيرة 
تنام   الشجر  بأوراق  مغطاة 

يف سلتها ..
وأنا

 جالس  على كومة من القش 
أتأمل كيف مير املاء 
وكيف يثبت النهر  .

اليوم:ـ
النهار صحا باكرا بجانبي 

كنت   ، يتفقدني  خرج  ثم 
والدروب حتى  املعابر  أركض 

وجدني
العشب  حافة  على  جالسا 
وأحاول  الضباب  أحاور   ،

نسيان ماال أستطيعه 
قرب قدمي أوراق ال شئ غير 

أوراق .

شخص :-
شخص حزين 
ليس بشخص 

انه قطعة من شئ ما 
متشى 

مع نصف احلياة .

ساعات مبكرة :- 
يف ساعات الليل الساقعة 

النجوم تتعرى 

وتذهب تستحم يف النهر 
البومات تعشقها 

فوق  الصغيرة  الريشات 
رأسها تنتصب.

الفهد :-

يف  أركض  الفهد  أنا  أحيانا 
املمرات السحيقة 

أتسلق  الصخور  أقفز 
املرتفعات 

أرمى بصري أبعد من السماء 
ابعد من املاء

" أبعد من األرض  
مع  ألهو  الشمس  اجادل 
القمر " أقطف بعض النجوم 

" وألصقها على وبري
وأرجع ذيلي " وارمتي احلقول 
كل اللغات ترحل بعيدا عني .
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فريق املدينة للدراجات 
يتوج بعد تفوقه املميز 

يف البطولة املحلية على 
الترتيب األول و الثاني 

لفئة الكبار.

أواسط  تفوق  )العدالة(-  بنغازي 
السواعد  أواسط  على  النصر 
املدرب  بقيادة   1-7 بنتيجة 
دوري  ضمن  اجلاللي"  "سالم 
بنغازي. مبدينة  االواسط  فرق 
األهداف  تسجيل  علي  تناوب 
الالعبني "حمزة العيساوي"، وهدفني 
لـ "بلعم"، و هدف لكل من "الكرشيني" 
و "معتز العقوري" و "علي عزالدين". 
ويعتبر هذا الفوز الثالث علي التوالي 

الواسط النصر .

أعلنت  )العدالة(-  درنة   
لنادي  التسييرية  اللجنة 
مؤخرا  درنة  األفريقي 
األفريقي  دورة  تأجيل 
لعدم  القدم،  لكرة  األولى 
املشاركة  األندية  جاهزية 
عوامل  إلى  باإلضافة 

أخرى .
لكرة  األولى  الدورة  وكانت 
القدم والتي ينظمها النادي 
األفريقي مقررا  إنطالقها 

اجلاري  فبراير  شهر 
مبشاركة أربعة أندية، هي 
: األهلي طرابلس واألوملبي 
باإلضافة  دارنس  و 

األفريقي املستضيف.
يف  النادي  إدارة  وطالبت 
من  باخلصوص  لها  بيان 
للدورة  املنظمة  اللجان 
أعمالها  يف  باالستمرار 
موعد  عن  اإلعالن  حتى 

جديد للدورة.

تأجيل دورة األفريقي األولى 
لكرة القدم بدرنة.

الرياضية
إعداد /فتحي املخزوم
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الدور  قرعة  أوقعت  )العدالة(-  طرابلس 
لكرة  أفريقيا  أمم  بطولة  لتصفيات  األول 
عاما"،   17 سن  "تحت  للناشئين  القدم 
الجزائري.  نظيره  مواجهة  في  الليبي  المنتخب 
وضمن بقية المباريات، تلعب المغرب مع موريتانيا 
وغانا مع ليبيريا، وتلتقي السودان مع جيبوتي وبنين 
تشاد.  مع  الديمقراطية  والكونغو  سيراليون  مع 
بين  ما  األول  الدور  ذهاب  مباريات  وتقام 
مباريات  تلعب  فيما  المقبل،  يونيو  و26   24
2016 يوليو  من  والثالث  األول  بين  ما  العودة 

بلمسة خفيفة "ميسي" يدهش المشاهدين
 
نجم  قام  )العدالة(-  رابلس 
ليونيل   " اإلسباني  برشلونة  فريق 
ميسي" بتقليد األسطورة الهولندي 
ركلة  تنفيذ  في  كرويف"  "يوهان 
جزاء، مرر من خاللها الكرة لزميله 
أودعها  الذي   " سواريز  لويس   "
التي  المباراة  في  وذلك  الشباك، 
فاز فيها 1-6 على منافسه سيلتا 
الجاري  فبراير   14 يوم  فيغو 
الليغا. من   24 األسبوع  في 
دقائق   7 قبل  الجزاء  ركلة  وجاءت   
"ميسي"  تقدم  عندما  المباراة،  نهاية  من 
الكرة  بتمرير  الجميع  وفاجأ  لتنفيذها 
من  "سواريز"  لينطلق  خفيفة،  بلمسة 
الخلف ويسجل هدفه الثالث في المباراة.
العالم  عقول  اللعبة  تلك  وأدهشت 
ركلة  األذهان  إلى  وأعادت  أجمع، 
الهولندي  النجم  نفذها  التي  الجزاء 
.1982 في  "كرويف"  السابق 

منتخب طرابلس يتوج بلقب بطولة ليبيا األولى 
لقدامى الكرة الطائرة.

 – )العدالة(  طرابلس 
الماضي  األحد  يوم  توج 
بلقب  طرابلس  منتخب 
لقدامى  األولى  ليبيا  بطولة 
في  فوزه  بعد  الطائرة  الكرة 
النهائي على منتخب مصراتة 
بنتيجة  رد  دون  بشوطين 
لـ22.   25 و  لـ19،    25
البطولة  هامش  وعلى 
حيث  التتويج  حفل  اقيم 
كأس  سبها  منتخب  منح 
ومنتخب  الرياضية،  الروح 
المشاركة  كأس  بنغازي 
بالرغم  لحضورهم  المتميزة 

وتم  الصعبة،  الظروف  من 
الثاني  الترتيب  كأس  تسليم 
والمداليات الفضية لمنتخب 
مصراتة بعده احتفل منتخب 
. البطولة  بكأس  طرابلس 

البطولة  بأن  علما 
قدامى  رابطة  استضافتها 
بطرابلس  الرياضيين 
الليبي  االتحاد  باشراف 
وبرعاية  الطائرة  للكرة 
الليبية،  االولمبية  اللجنة 
طرابلس  منتخبات  بمشاركة 
وسبها  وبنغازي  ومصراتة 
والمرقب وترهونة وتاجوراء. 

اإلتحاد يسحق " سونيديب " النيجري بأربعة أهداف.
فريق  استهل  )العدالة(-  صفاقس 
مشواره  القدم  لكرة  االول  اإلتحاد 
التمهيدي  الدور  ذهاب  مرحلة  ضمن 
القدم  لكرة  األفريقي  اإلتحاد  لكأس 
2016 بالفوز على فريق " سونديب " 
أربعة  في شباكه  النيجري حيث سجل 
التي  المباراة  أهداف مقابل هدف في 
أقيمت يوم الجمعة 12 فبراير بملعب 
. التونسية  بصفاقس  المهيري  الطيب 
 جاء هذا الفوز عندما افتتح الالعب 
" أسامة اشطيبة " هدف االتحاد األول،  
 " حيث رد عليه العب فريق سونيديب 
علي عيدي " بتسجيل هدف التعادل في 
األول،  الشوط  زمن  من   20 الدقيقة 
وبعد هدف التعادل حاول فريق االتحاد 
من  العديد  وأهدر  جديد  من  الضغط 
للتسجيل،  سانحة  كانت  التي  الفرص 
عبدالمعين   " المهاجم  أضاع  كما 
الحكم  منحها  جزاء  ركلة   " خماج 
الجزائري " غربال " في الدقيقة 33 . 

على  االتحاد  من  الضغط  واستمر 
مناطق سونيديب، لتأتي فرصة الهدف 
الثاني عن طريق رأسية " منصور البركي 
هدفين  وبنتيجة   ،  43 الدقيقة  في   "
مقابل هدف انتهت نتيجة هذا الشوط. 
المباراة  من  الثاني  الشوط  وفي 
المباراة  نتيجة  االتحاد  ضاعف 
سجله  الذي  الثالث  الهدف  بإضافة 
في  برأسية  المعتصم صبو"   " الالعب 
حتى  الضغط  واستمر   64 الدقيقة 
سجل الالعب   " محمد  الترهــوني " 

  92 الدقيقة  في  الرابع  الهدف   
منحه  الذي  البديل  الوقت  في 
وهو   " غربال   " الجزائري  الحكم 
مباراة  فإن  لإلشارة   ، دقائق   5
في  النيجر  في  ستقام  اإلياب 
الشهر. هذا  من  والعشرين  الثامن 

أندية  عشرة  أعلنت  )العدالة(-  طرابلس 
ليبيا  بطولة  في  المشاركة  على  موافقتها 
للفئات  المماثلة  والرياضات  بوكسينغ  للكيك 
السنية التي ستقام بقاعة 17 فبراير لأللعاب 
القادم.  مارس   20 في  بطرابلس  الرياضية 
للبطولة،  المنظمة  باللجنة  مصادر  وكشفت 
 : هي،  البطولة  في  المشاركة  األندية  أن 
والوحدة  والترسانة  والعلمين  الغرارات 
والمدينة  األشهر  وأبي  والفتح  والشط 
 . قرقارش  ونجوم  الغربي  والشارع  بنغازي 
سيقام  بأنه  ذاتها،  المصادر  وذكرت 
للتحكيم  دورة  البطولة  هامش  على 
األردن. من  خبير  عليها  يشرف  والمدربين 

عشرة أندية تعلن 
مشاركتها في بطولة ليبيا 

للكيك بوكسنغ.
 باماكو)العدالة(- حقق فريق األهلي طرابلس 
األول لكرة القدم فوزا ثمينا في مالي بعد تغلبه 
أونز  فريق  نظيره  على  الجاري  فبراير   14 يوم 
كرياتورز بطل مالي بنتيجة هدفين مقابل هدف 
في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب العاصمة 
منافسات  ضمن  كايتا"  "موديبو  باماكو  المالية 
أفريقيا. أبطال  لدوري  التمهيدي  الدور  ذهاب 
بادر  أونز  فريق  والجمهور  األرض  صاحب 
األول  الشوط  من  الـ34  الدقيقة  في  بالتسجيل 
عيسى"،  "محمد  األهلي  العب  يعدل  أن  قبل 

"محمد  المهاجم  دقائق  باربع  ذلك  بعد  وأضاف 
طرابلس.  األهلي  للنادي  الفوز  هدف  الغنودي" 
 وضمت تشكيلة فريق أهلي طرابلس في الشوط 
االول كال من : "أحمد الفيتوري"، و"علي سالمة"، 
و"محمد  المصري"،  و"المهدي  الورفلي"،  و"سند 
و"فراس  و"موزيس"،  عريبي"،  و"حسن  عيسى"، 
 . الغنودي"  و"محمد  صولة"،  و"محمد  جمعة"، 
وتم استبدال الالعبين محمد صولة بـ محمد 
عياد، وحسن عريبي بـ محمد الفزاني، وفراس جمعة 
بـ يوسوفو، وستجرى مباراة االياب بين الفريقين 
الذهاب. مباراة  من  أسبوعين  بعد  تونس  في 

طرابلس
أهـــــلي  

يحقق فوزا ثمينا 
في مالي

ليبيا تواجه الجزائر في الدور 

األول لتصفيات بطولة أمم

يا للناشئين.
النصر يمطر شباك السواعد بسبع أهداف. أفريق
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بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لثورة السابع عشر من فبراير يسر وزارة العدل بجميع قطاعاتها أن تتقدم بأحر التهاني 
إلى أبناء الشعب الليبي بكافة  أطيافه  متمنين أن يمن الله على بالدنا باألمن واألمان واالستقرار غير متناسين أرواحاً قدمت من أجل 

تحرير الوطن لتهب أنسام الحرية على شعب عانى الظلم واالضطهاد
ونتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن على ليبيا في هذه الذكرى المجيدة باألمن واألمان ولشعبها بالتقدم واالزدهار 

وأن تكون احتفاالتنا القادمة قد أغدق الله علينا رغداً وعيشاً هنيئاً في ظل لحمة وطنية واحدة 

حفظ الله ليبيا 
وكل عام وانتم بخير

وزارة العدل بحكومة اإلنقاذ الوطني

17 فبراير

تنفيد وإخراج
أميرة الطير

الطباعة
مطبعة وزارة العدل

توزع
مجانًا


