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صحيفة شهرية متخصصة تصدر عن إدارة العالقات والتعاون الدولي

إفتتاح مقار جديدة لوزرة العدل

مذكرة إحتجاج
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رئيس التحرير
طارق إبراهيم الكيالني

لق ـ ـ ــاء العدد

مرآة العدالة

2

العدد
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جهاز الشرطة القضائية يحتفل
بتخريج دفعة جديدة

عمل اللجنة الحقوقية األممية مشوبا بالقصور بسبب عدم تواصلها
مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني المعنية في ليبيا التي تشكل
عامال مساعدا وصوال للمبتغى .
 عامل الوقت كان غير كافي لرصد وتجميع وقيد الشكاوى المتعلقةبانتهاكات حقوق اإلنسان.
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افتقادها للمصداقية والجدية في العمل بتواجدها في األراضي التونسية
ومطالبتها إحالة الملفات والشهود والوثائق إليها األمر الذي أعطى انطباع
لدى الكافة بأن نتائجها لن تتوصل إلى الحقيقة.
اآلليات التي اتبعتها مع الضحايا والشهود اعتمدت على شبكة
المعلومات الدولية "اإلنترنت" وهذا ليس الطريق الصحيح الواجب
إتباعه للوقوف على الحقائق.
لم تسهم في مساعدة بعض االشخاص المعنيين في الوصول إلى مقرها
بتونس من سفر وإقامة وإصرارها أن يكون على حساب أولئك االشخاص
واختيارها للملفات بانتقائية دون األخرى.
رغم التطمينات األمنية وقيام العديد من المؤسسات الدولية في ذات
المدة بالعمل على األراضي الليبية يضع عمل اللجنة محل شك وريبة لعدم
اكتراثها بسالمة الضحايا والشهود من أي خطر يتهددهم.
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في إطار التزام حكومة اإلنقاذ الوطني بالمواثيق الدولية لحقوق
اإلنسان وإرساءً لدولة القانون والعدل والمشاركة بفاعلية مع مجلس حقوق

وزير العدل يترأس االجتماع الدوري الخامس للعام الحالي
عقد بديوان وزارة العدل بطرابلس ،يوم
االثنين الموافق  ،2016/2/29االجتماع
الدوري الخامس للعام الحالي تمت خالله
مناقشة جملة من المواضيع التي تنظم سير
العمل بالوزارة.
وقد ترأس االجتماع معالي وزير العدل
بحكومة اإلنقاذ الوطني السيد "مصطفي
القليب" بحضور السادة الوكالء ومديري
اإلدارات والمكاتب ورئيس جهاز الشرطة
القضائية ،حيث استهل االجتماع باستعراض
توصيات االجتماع السابق وما تم انجازه من
مهام ،وما يستجد من أعمال.
وتناول االجتماع الموسع مناقشة بنود
جدول األعمال التي تضمنت تكليف رئيس
وحدة الدعم الفني بإعداد تقرير عن عدد
أجهزة منظومة الحضور واالنصراف والتكلفة
المالية الالزمة لها ،لتركيبها بديوان الوزارة

ومجمع المحاكم وفرع طرابلس ومحكمة جنوب
طرابلس االبتدائية.
كما نوقشت التقارير والتصاميم الخاصة
بمشروع إنشاء مجمع سجون على أرض الضمان
بتاجوراء المكلف بإعدادها فريق هندسي تابع
إلدارة التخطيط بجهاز الشرطة القضائية
وإحالتها إلى مدير إدارة العالقات والتعاون
الدولي تمهيدا لعرضها على المنظمات الدولية.
كما استعرض جدول األعمال كتاب رئيس
قسم الحركة والنقل ،المؤجل من االجتماع
السابق ،والمتضمن كشف بالمركبات اآللية
بجميع أنواعها وتصنيفاتها ابتدءا من سنة
 2008فما دونها ،والمسلمة كعهدة شخصية
في تاريخ سابق للموظفين وأعضاء الهيئات
القضائية وذلك لدراسة إمكانية إحالتها على
لجنة التمليك  ،وتميز االجتماع بالنقاش الهادف
وإبداء اآلراء البناءة من جميع الحاضرين.

وزير العدل يستقبل وفداً من أعيان ليبيا للمصالحة

قام وزير العدل بحكومة اإلنقاذ الوطني السيد "مصطفى القليب"،
يوم الخميس الموافق  2016/3/3بجولة استطالعية للوقوف
على أعمال الصيانة القائمة حاليا بديوان الوزارة  ،ومجمع المحاكم
بمدينة طرابلس.

دولة ليبيا ـــ وزارة العدل

الجريدة الرسمية
صدور العدد األول لسنة  2016من الجريدة الرسمية.
بأمر من السيد وزير العدل ،تم نشر العدد ( )1لسنة  2016من الجريدة
الرسمية الخاصة بالقوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية والقضائية،
والقرارات واللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية .واحتوى هذا العدد من الجريدة
الرسمية على  33قانونا ً وقراراً ،إضافة إلى تصويب أخطاء في قرار وقانون ،صادق
عليها المؤتمر الوطني العام والمجلس األعلى للقضاء ومجلس الوزراء.
وشملت نصوص القوانين والقرارات الصادرة على تقرير بعض األحكام ،إلى
جانب قبول استقاالت اعتبارية ،وإقالة سفراء ،وتشكيل لجان ،ودمج وتعيينات وإلغاء
وتعديالت وتعويضات وإضافات لبعض األحكام ،وموافقة على إنشاء الحرس الوطني
ومحكمة ونيابة القواسم الجزئيتين .كما تم تصويب أخطاء تتعلق بالقرار رقم ()24
لسنة  2015بشأن قبول استقالة اعتبارية ،والقانون رقم ( )9لسنة  2015بشأن
اعتماد الميزانية العامة للدولة .علما ً بأن أعداد الجريدة متوفرة بإدارتها الكائن مقرها
بديوان وزارة العدل بطريق الفالح  -طرابلس  ،وعلى الجهات العامة والخاصة الراغبة
في الحصول عليها التواصل مع إدارة الجريدة.

دعما لجهود المصالحة الوطنية
الشاملة في شقها االجتماعي،قام وفد
من أعيان ليبيا للمصالحة بزيارة لوزارة
العدل بطرابلس يوم الثالثاء الموافق
 ،2016/3/1حيث كان في استقبالهم
بديوان الوزارة وزير العدل السيد «مصطفى
القليب» وبحضور وكيلي الوزارة للشؤون
اإلدارية والمالية والشرطة القضائية.
وتهدف زيارة الوفد الذي كان في
مقدمته رئيس مجلس أعيان ليبيا الي
التباحث في شؤون السجناء والتنسيق في

زيارات ميدانية للمؤسسات اإلصالحية
التابعة لوزارة العدل بغية االطمئنان
على أحوال السجناء ،والتأكد من نيلهم
لحقوقهم المكفولة لهم قانونا كتوفير
الرعاية الصحية وعدم تعرضهم لسوء
المعاملة.
وناقش الوفد مع السيد الوزير جملة
من األمور والقضايا المفصلية التي من
شأنها المساعدة على تحقيق مصالحة
شاملة بين أبناء الوطن الواحد.
من جانبه ،رحب السيد وزير العدل

بهذه الزيارة مثنيا على جهود مجلس أعيان
ليبيا للمصالحة رئاسة وأعضاء على كل ما
يبذلونه من جهود مضنية من أجل البلوغ
إلى غاية سامية هدفها توحيد الصف
وإقامة العدل ورفع الظلم .وتم االتفاق
خالل المقابلة  ،بأن تكون هناك اجتماعات
متتالية وزيارات مستمرة إلى المؤسسات
العقابية لتفقد أحوال السجناء بشكل دائم
والمساعدة على تحسين مواطن الضعف
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اعداد /زكية رمضان

تصوير  /عصام احلبيشي

افتتاح مقار جديدة تابعة لوزارة العدل بتاجوراء إدارة القانون إدارة المحاماة العامة،مركزالمعلومات والتوثيق

			

في غمرة االحتفال بالذكرى الخامسة لثورة السابع عشر من فبراير المجيدة  ،ومرور الذكرى
الخامسة على المظاهرة الكبيرة والغفيرة التي شهدتها مدينة طرابلس ابتداء من جامع (مراد آغا )
بتاجوراء وصوال إلى تقاطع اإلشارة المرورية بمنطقة عرادة  ،وبحضور حشد غفير من أعضاء الهيئات
القضائية وموظفي وموظفات قطاع العدل وأعيان منطقة تاجوراء .
تم افتتاح مقرات وزارة العدل الجديدة والمتمثلة في -:
إدارة القانون  ،إدارة المحاماة العامة  ،ومركز التوثيق والمعلومات  ،البداية كانت بالنشيد الوطني ،ثم
تالوة آليات بينات من الذكر الحكيم تلتها كلمات للسادة  -:وزير العدل السيد/مصطفى القليب ،ثم رئيس
المجلس األعلى للقضاء المستشار (محمد الحافي) ورئيس إدارة المحاماة العامة السيد المستشار( /أبو
عجيلة بشينة ) والسيد  /خالد الخمري مدير مركز المعلومات والتوثيق  ،وكلمة عميد بلدية تاجوراء ،
وأخرى لحكماء وأعيان تاجوراء  ،وكلمة لـرئيس إدارة القانون السيد /محمد مفتاح حمودة .
تم خالل هذا الحفل تكريم السيد  /وزير العدل ( مصطفي القليب ) على المجهودات التي يبذلها في
سبيل الرقي بالعمل داخل قطاع العدل.
السيد  /محمد
مفتاح حمودة
عضو هيئة
قضائية بإدارة
القانون

السيد /خالد الخمري
مدير مركز
المعلومات
و التوثيق
إن المكان السابق الذي كانت تشغله إدارة المعلومات
والتوثيق غير مالئم وتتالت خطاباتنا للوزارة فأخذ بالرأي
واليوم نحن هنا بشكل فعلي مكان جيد جداً بكل معنى الكلمة
استغرق تجهيزه بالكامل قرابة الشهرين ؛ تم تجهيز مركز
بيانات رئيسي ،وتجهيز شبكة داخلية  ،وقسم خاص بالمعلومات
والتوثيق ،و حجرة للعرض المرئي و إلعطاء دورات تأهيلية
بسيطة أو عقد ندوات و اجتماعات ،و منظومة مراقبة مرئية
للموقع
وحول الرضا عن اإلمكانيات المتوفرة حاليا ؟ أجاب
األستاذ ( خالد ) بأنهم راضين كل الرضا والحمد لله رغم أن
اإلمكانيات كانت محدودة و والذمة المالية المستقلة ويتبع
المركز بالشخصية اإلعتبارية  ،استطعنا أن ننجز ما تم إنجازه
والحمد لله  ،وحول إشكالية بعد المكان على بعض الموظفين
عن مقار سكناهم وكيف تغلبوا عليها قال  :السيد  /خالد
الخمري العاملين داخل هذه اإلدارة ينظرون إلى بيئة العمل
وأسرة متجانسة وال ينظرون إلى بعد المسافة .
فأحيانا ً بعد المسافة وأسرة متجانسة أفضل من مكان
قريب وأسرة غير متجانسة ..
وبخصوص اإلشكاليات والتحديات الموجودة حاليا ً  ،يقول
األستاذ خالد إن المال أساسها  ،فالسعي إلقامة بنية تحتية
لالتصاالت يحتاج إلمكانيات مادية كبيرة  ،وأنهم ال يزالون في
مرحلة دراسة وتنسيق مع الجهات والشركات الخاصة باإلنترنت
وغيرها من خدمات هذا المجال لتوفير بيئة خدمية تربط كل
جهات وزارة العدل برابط إلكتروني.
أما موضوع األرشفة اإللكترونية فقد تم أرشفة جميع
المستندات الموجودة داخل المركز وكذلك القرارات منذ
اإلنشاء حتى هذه اللحظات  ،وتم أرشفة الملفات الوظيفية
لموظفي وزارة العدل  ،أتممنا حوالي  2723ملف وظيفي
لفروع وزارة العدل الزاوية الخمس مصراتة وخالل المدة
القادمة سيتم البدء في ملفات موظفي العدل فرع طرابلس .
تم كذلك إنشاء مكتبة قانونية إلكترونية تحتوى على حوالي
 75%من القوانين الليبية موجودة على موقع مركز المعلومات
والتوثيق ،وتجهيز منظومة لمحرري العقود  ،وكل هذه المواقع
دخلت حيز العمل باإلمكان االستفادة منها إلى جانب برنامج
محو األمية الرقمية  ،أعطيت دورات في السابق من قبل
مهندسين أكفاء وبالتعاون مع إدارة التدريب والزالت مستمرة .
وفي الختام أوجه كلمة للشعب الليبي أن يلتفت للبناء ويغض
الطرف عن كل هذه التجاذبات وكل هذه االختالفات والخالفات
السياسية وغيرها  ،فليبيا بحاجة لكل قطرة عرق وجهد من
اجل أن ننهض بها .

بعد ذلك بدأت مسيرة االفتتاح من قبل وزير العدل
ومرافقيه من شخصيات بالهيئات القضائية إيذانا ً ببدء
العمل الفعلي لهذه المقرات  ،تجول فيها عبر أروقة المبنى
وأطلع على تجهيزات وإمكانيات هذا الصرح التي أثلجت
الصدور والتي أضافت نقطة إيجابية لصالح العمل الجاد
إلعمال دولة المؤسسات دولة القانون..
وما كان منا إال أن نستغل الفرصة لنسجل وتيرة الفرح
بما وصلنا إليه  ،فكان أن التقينا بالسيد وزير العدل األستاذ
( مصطفى القليب ) والذي استقبلنا كعادته باالبتسام
ورحابة صدر..
هنأ في البداية الشعب الليبي بمرور الذكرى الخامسة
لثورة فبراير المجيدة وترحم على أرواح الشهداء والدعاء
للمرضى بالشفاء العاجل بإذن الله.
حيث قال السيد  /وزير العدل بأن افتتاح هذه المقرات
هو ضمن خطة عامة للوزارة في إطار تجميع اإلدارات
والوحدات والهيئات التابعة لوزارة العدل والتي كانت في
السابق موجودة في عدة أماكن متفرقة والتخلص من ثقل
اإليجارات التي كانت تدفع عن المقرات التي وطنت فيها
شرع في إنشاء هذا المجمع
هذه اإلدارات  ،وفي الحقيقة ُ
منذ سنوات ولم يكتمل لظروف معينة  ،واآلن والحمد
لله تم استكماله  ،المشروع مكون من أربع مباني  ،ثالثة
منها وجدت جاهزة  ،والمبنى الرابع كان في طور اإلنشاء
كان هيكل خرساني وبمجهودات الشباب المخلصين في
وزارة العدل وباإلمكانيات الذاتية ،استطعنا أن نفعل هذا

المشروع وأن نستثمره من خالل السياسة العامة لتوطين
مؤسسات وإدارات الوزارة  ،وتم تجهيزها بشكل شبه كامل
شاملة المعدات واألثاث  ..إلخ
يحتاج المبنى لبعض الكماليات ولكن ليس باإلمكان
توفيرها حاليا ً  ،وما يزيدنا بهجةً أن مبني إدارة القانون
يحتوى على مكتبة نموذجية تحتوى على أمهات الكتب
المختصة في الجانب القانوني والقضائي لمساعدة الهيئات
القضائية وأعضاءها والنيابات والمحاكم والجهات العاملة
في اإلطالع على مصادر المعلومات القضائية والقانونية ،
فالعمل القضائي يعتمد على المعلومات أو السند القانوني
من مصدره األصلي .
أيضا ً كانت هناك صالة للمطالعة جزء منها مخصص
ألرشيف الجريدة الرسمية .
نحن نسعى لتوفير اإلمكانيات والبيئة المناسبة
للموظفين من اجل تقديم خدمات أفضل ولكي يعود بالفائدة
على دولة ليبيا وبالتالي نساهم مساهمة بناءة وخالقة في
بناء دولة القانون والمؤسسات التي ننشدها جميعا ً "
واستكمل قائالً-:
( إن هذا المجمع وكما ذكرنا سابقا ً لكونه متكامل
ويخلصنا من دفع اإليجارات فإن خروج إدارة القانون من
مقرها السابق الكائن بديوان الوزارة بطرابلس ستعطي
أريحية وفسحة لديوان وزارة العدل في التوسع وتوزيع
العمل وجلب بعض اإلدارات التابعة للعدل مثل :إدارة
التخطيط والمشروعات وإعادة ترتيب البيت الداخلي
للوزارة وهو المطلوب ،وهذا هو الهدف ؛ والهدف األسمى

أشاد بهذا اإلنجاز والذي يتزامن مع احتفاالت الشعب
الليبي بمرور العام الخامس لثورة  17فبراير والذكرى
الخامسة للمظاهرة التي شهدتها مدينة تاجوراء  ،حيث
قال نستطيع القول بأننا قد بدأنا بوضع العربة على الطريق
وشق طريق بناء المؤسسات  ،وهذه المؤسسات مضرب
مثل ألولئك الذين يريدون أن يكونوا معول هدم  ،ونحن
نقول لهم أبناء الشعب الليبي والثوار المخلصين كانوا معول
بناء وهذه المقار هي الشاهد على ما نقول.
فإدارة القانون مثالً من خاللها نقوم بإبداء الرأي
القانوني إلى من يطلبه سواء جهات حكومية أومن يمثلها
 ،فضال عن مراجعة التشريعات وإعمال مجلس التأديب
األعلى ولجنة قيد وتأديب محرري العقود ولجنة شؤون
األحزاب  ،نأمل من الله أن يكون هذا المقر فاتحة خير
على جميع أبناء الشعب الليبي وعلى جميع الموظفين
العاملين بالدولة  ،كما نأمل من الله العلى القدير أن توفق
إدارة المحاماة العامة في أداء دورها على أكمل وجه من
حيث الترافع نيابة عن المواطنين ذوي الدخل المحدود
والذين ال يمتلكون ثمن اللجوء إلى مكاتب المحاماة الخاصة
فتستطيع هذه اإلدارة أن تنوب عنهم وبالمجان وهذه رسالة
نوجهها للسادة المسئولين عن صياغة مشروع الدستور
بضرورة اإلبقاء على هاتين اإلدارتين كهيئات مستقلة تقدم
الخدمات للجميع وبالجميع.
وال يفوتنا أن نشد على أيادي أولئك الشباب القائمين
على مركز التوثيق والمعلومات لما يقدمونه من خدمات
ابتداء من السيد
جليلة والشكر الجزيل للسادة بوزارة العدل
ً
 /وزير العدل وصوالً إلى إدارة العالقات ومكتب الخدمات
والشؤون اإلدارية والمالية كذلك السيد /المراقب المالي
الذي لم يدخر من جهده أو وقته في األشراف المباشر
وبصفة شخصية على هذا المقر إلى أن أصبح بهذه الحلة
المباركة بإذن الله فالتجهيزات كانت رائعة وما بقى يمكن
تداركه بإذن الله  ،والخطوات مباركة ألن المقصد األول
واألخير هو بناء ليبيا دولة العدل والقانون دولة المؤسسات
وكل الشكر لمن ساهم ولو بكلمة طيبة كانت دافعا ً لتقديم
األفضل  ...والله موفق ...
كانت جولة سريعة ومكثفة رصدت عالمة بارزة من
عالمات بناء الدولة الليبية ووضعت النقاط على الحروف
 ،وسنكمل بإذن الله المشوار فليبيا أوال وأخيرا هي من
يجمعنا ومن يحتاج منا وقفة حزم لننهض بها ...
واالشمل في تفصيل العمل القضائي ودعمه للسير نحو بناء
دولة ليبيا  ،ولكن لألسف يبقى العائق المالي حجر عثرة
فاإلمكانيات غير متوفرة " لتنفيذ الخطة العامة " لذلك بدالً
من أن نلعن الظالم نحاول أن نوقذ شمعة  ،من اجل وحدة
القضاء واستقالليته ونزاهته  ،فال بد من الحفاظ على
سالمة النسيج للجهاز القضائي والذي من خالله نحافظ
على وحدة ليبيا واستقرارها وأمنها  ،فالعدل هو األساس
والبناء والنهضة والتنمية متوقفة على األمن واألمان  ،واألمن
واألمان ال يتحققان إال بالعدل  ،وهذا ما نسعى إليه ولقد
حاولنا من البداية أن نبتعد بهذا الجهاز عن الصراعات
والتجاذبات السياسية وأن نعمل بمهنية وحرفية بعيدا عن
ضالة السياسة وبعيداً عن ما يقيد هذا الوطن  ،وأن نكون
رجال قضاء أوفياء مخلصين لهذا الوطن "..
وحول بعض اإلشكاليات المتمثلة في بعد المكان لبعض
الموظفين (أي مقار سكناهم ) عن مقار عملهم أجاب
األستاذ مصطفى قائالً -:
( اعتدنا خالل العام الماضي " " 2015أن نجرى حركة
وظيفية كانت منها ثالث :
األولى كانت في بداية السنة  ، 2015والثانية في
منتصفها  ،والثالثة في  8ديسمبر  ، 2015هذه الحركة
نقلنا فيها الكثير من الموظفين من أجل تحقيق العديد من
الغايات  ،أوالً ال أحد يبقى في عمل واحد على الدوام،
وثانيا بالتغيير من اجل التجديد والدفع بالعناصر الشابة
للمراكز القيادية والوظيفية ،وهذا النهج آت ثماره والحمد
لله  ،ولكن هذا ال يمنع من مراعاة ظروف الموظف وتحسين

وضعه المادي والذي هو من أولوياتنا طبعا ،ودعمه معنويا ً
وتوفير البيئة المالئمة له لتقديم خدمة أفضل  ،وبالتالي
لزاما ً علينا أن ننظر في حالة كل موظف على حدا فشكلت
لجنة للتظلم من قرارات النقل سواء في إطار الحركة العامة
أو النقل الناتج عن نقل بعض مقرات اإلدارات لجهات أخرى
 ،ونقدر حال الناس بإذن الله حسب الظروف واألحوال ؛
وعمل بني البشر يعتريه الخطأ والقصور ولكن دائما نغلب
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ).
نداء
القليب
مصطفى
وفي كلمة أخيرة وجه السيد /
ً
إلى أبناء الشعب الليبي ليتركوا عصبيتهم وأن يبتعدوا عن
القبلية والجهوية وأن يغلبوا مصلحة الوطن وان نجعلها هي
العليا  ،هذا الوطن أعطانا الكثير والكثير  ،فليس أقل من
أن نرد له الجميل ولو بالشيء اليسير  ،هذه التجاذبات
والمناكفات غير مجدية وإنما تدفع بعجلة البالد للوراء
وليكن الوطن  ،نصب أعيننا ونقف في حوار شامل وراقي
ومصالحة تحتوى حلحلة كل نقاط الخالف  ،وأن نقبل
التصالح والوفاق رزمة واحدة من أجل ليبيا  ،فليبيا ال
يمكن أن تبنى بمدينة أو قبيلة أو بحزب  ،ليبيا يجب أن
تبنى بسواعد كل أهلها وان ال تضيع تضحيات شعبها في
هذه الثورة  ،ألنها حقيقة ثورة شعب أراد التغيير من نظام
حكم ديكتاتوري والحكم الفردي إلى نظام حكم ديمقراطي
 ،وأتمنى أن ال تضيع طموحات هذا الشعب من اجل أهواء
بعض السياسيين وبعض النفعيين  ،وستنهض بالدنا بإذن
الله تعالى وسيتحقق الحلم وسنرى في القريب العاجل وطن
واحد ودولة موحدة بإذن الله ذات سيادة )..
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األخبار

وزير العدل يترأس االجتماع
الرابع للجنة متابعة
التعويضات.

مستشارون يؤدون اليمين القانونية أمام المحكمة العليا
أدى عدد من
المستشارين أمام
الدائرة المدنية
بمقر المحكمة
العليا  ،صباح يوم
االثنين الموافق
2016-2-22م
 ،اليمين القانونية
وذلك لتعيينهم
بمحاكم استئناف
مدن الجبل
األخضر والبيضاء
وبنغازي .

لجنة متابعة قضية اإلمام اللبناني موسى
الصدر في زيارة لوزارة العدل

قام أعضاء لجنة متابعة قضية اإلمام اللبناني
"موسى الصدر" ورفيقيه ،بزيارة رسمية إلى مقر
وزارة العدل بطرابلس ،يوم األربعاء الموافق
 ،2016/3/2وكان في استقبالهم وكيلى الوزارة
للشؤون اإلدارية والمالية "إبراهيم الخصيب"،
والمصالحة الوطنية "مصطفى الطرابلسي "،
ومدير إدارة العالقات والتعاون الدولي المكلف
السيد "حسن حيدر".
ونقل الوفد تحيات الشعب اللبناني بكل أطيافه
إلى شقيقه الشعب الليبي مهنئا ً بالذكرى الخامسة
النتصار ثورة السابع عشر من فبراير ،داعيا أن
يعم السالم والرخاء وأن تستقر البالد.
وبحث اللقاء جملة من األمور والقضايا ذات

االهتمام المشترك بين البلدين ،وأشاد الوفد
خالل اللقاء علي ما قامت به وزارة العدل بحكومة
اإلنقاذ الوطني مؤخرا من تطوير لمرافقها العدلية
والقضائية من إنشاءات وتجهيزات
وأبدى الوفد اللبناني ارتياحه بما شاهده
لدى وصوله وتجوله داخل العاصمة طرابلس من
استقرار أمني.
تكون الوفد الزائر من القاضي "حسن الشامي"
رئيس لجنة متابعة قضية األمام " موسى الصدر"،
وممثل قيادة الجيش اللبناني وعضو اللجنة
العميد "إبراهيم المبروك" ،والمحامي وكيل عائلة
"الصدر".

لجنة شؤون الموظفين بوزارة العدل تعقد
اجتماعها السابع للعام الحالي

عقدت لجنة شؤون الموظفين بوزارة العدل
اجتماعها السابع للعام الحالي ،يوم الثالثاء
الموافق  ، 2016/3/1وذلك للنظر في عدد
من المواضيع ومتابعة الملفات المقدمة إليها وما
يستجد من أعمال.وحضر االجتماع السادة أعضاء
اللجنة عبد العاطي مراد  ،والبهلول الرطيب
"وطارق أبوزريبة" ،ومختار بعيو" ،ومحمد إبراهيم"
ومحسن غومة" ومندوب عن وزارة العمل
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والتأهيل
استعرض المجتمعون بنود جدول األعمال
التي تضمنت التسويات الوظيفية ،والتعيينات ،
والتنقالت إضافة إلى التظلمات من تقارير الكفاءة
وتغيير المسار واإلجازات والندب وخلصت اللجنة
في ختام اجتماعها بعدد من التوصيات التي من
شأنها أن تنظم سير العمل خدمة للمصلحة العامة

العدل
وزير
برئاسة
بحكومة اإلنقاذ الوطني السيد
"مصطفى القليب" ،عقد بقاعة
اجتماعات ديوان الوزارة يوم
الثالثاء الموافق 2016/3/8
االجتماع الرابع للعام الحالي
بحضور أعضاء اللجنة وهم
النائب العام ،ورئيس مجلس
إدارة مصلحة السجل العقاري،
ورئيس مجلس إدارة مصلحة
أمالك الدولة ،ومدير إدارة
الشؤون القانونية والشكاوى

برئاسة مجلس الوزراء ،ومقرر
اللجنة ومندوبين عن رابطة
المالك المتضررين.
واستعرضت اللجنة محضر
االجتماع السابق واإلجراءات
المتخذة بشأنه ،المتعلقة
بتعويضات الوحدات اإلنتاجية
المزحوف عليها.
كما ناقشت اللجنة بعض
الطلبات والشكاوى المحالة
إليها من قبل لجنة اإلشراف.

مصلحة التسجيل العقاري تناقش مدى جاهزيتها لمباشرة مهامها.

ناقشت لجنة متابعة استحداث
اإلدارات والمكاتب بمصلحة التسجيل
العقاري بمقر المصلحة في مدينة طرابلس
،أبرز اإلشكاليات والعراقيل التي ستواجه
تفعيل عمل اإلدارات والمكاتب المستحدثة
ومدى جاهزيتها لمباشرة مهامها وتقديم
أفضل الخدمات في المستقبل.
وعكف رئيس وأعضاء اللجنة خالل
اجتماعات عقدوها مؤخرا مع مسؤولي

فرع مصلحة منطقة مصراتة وجبل نفوسة
،على تدارس القوانين واللوائح التي
بموجبها يتم وضع اآللية المناسبة بهدف
تطوير بيئة العمل واالنسجام مع دمج
الموظفين الجدد ،وكذلك النظر في طريقة
توزيعهم بشكل يتناسب مع طبيعة عمل
اإلدارات والمكاتب السابقة والمستحدثة.
وشدد رئيس لجنة متابعة استحداث
اإلدارات والمكاتب السيد " الفيتوري

دوفان" على أن مسؤولية العمل تقع على
عاتق الجميع في تقديم المقترحات
باعتبارهم الركيزة االساسية في إتمام
إجراءات فصل الملفات واإلشراف عليها،
داعيا إلى متابعة أعمال اللجان المكلفة
بالفروع وإجراء فصل للملفات العقارية بين
اإلدارات والمكاتب المستحدثة.

تنويه -:

تلفت مصلحة التسجيل العقاري عناية السادة المواطنين بضرورة توخي
الحذر و عدم التعامل مع اللجان التي تدعي بعضوية المصلحة بها و تقوم
بتوزيع و تخصيص بعض العقارات للمواطنين المتضررين إال بعد التأكد من
قانونيتها و شرعيتها.

مصلحة التسجيل العقاري تحيي الذكرى الخامسة لثورة
17فبراير المباركة

احتفلت مصلحة التسجيل العقاري
التابعة لوزارة العدل  ،في الثاني والعشرين
من الشهر الماضي  ،بالتزامن مع احتفاالت
الشعب الليبي  ،بالذكرى الخامسة لثورة
السابع عشر من فبراير التي نال فيها
الشعب حريته وانتصر على نظام الظلم
واالستبداد.
وأكد رئيس لجنة إدارة المصلحة
السيد" الفيتوري دوفان" ،أننا نحتفل
بالذكرى الخالدة كما يحتفل بها الشعب
الليبي بإرادته الحرة دون ضغط أو إكراه

من أحد  ،وذلك للشعور بأنها ثورة مباركة
وهبت لنا الحرية التي ضحى من أجلها
اآلالف من الشهداء والجرحى في كل ربوع
البالد.
وثمن" الفيتوري" في كلمته بالمناسبة
جهود العاملين بالمصلحة على أمانتهم
وحرصهم على األمالك العامة والخاصة
رغم األوضاع التي تمر بها البالد معربا عن
جزيل الشكر والعرفان للعاملين بالمناطق
الليبية خاصة الشرقية والجنوبية والتي
شهدت أحداث غير مستقرة طيلة

السنوات الماضية على ما بذلوه من جهد
ألجل المحافظة على األرشيف العقاري
بإدارتهم.
وتخللت االحتفالية التي أقيمت بمقر
مصلحة السجل العقاري بطرابلس تكريم
الفرق الرياضية في لعبة كرة القدم من
العاملين بالمصلحة بحضور مديري
اإلدارات ورؤساء المكاتب واألقسام
والموظفين وعدد من المدعوين.
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تصوير  /حسني براق

في حوار صريح مع رئيس نيابة شرق طرابلس

عدم وضع آلية معينة من السلطات المختصة زاد من معدل
الجريمة

عدم وجود تنسيق بين
•
مؤسسات اإلصالح والتأهيل مع
النيابات والمحاكم في عرض
المحبوسين .

•أعضاء النيابة يعملون في ظروف صعبة في ظل عدم وجود تسليح شخصي أو
قوة أمنية مساندة في تطبيق وتنفيذ أوامر السلطة القضائية.

•يوجد قصور من قبل مراكز الشرطة في تنفيذ اإلستيفاءات
المطلوبة للقضايا المعروضة على نيابة الشرق.

•عدم تواجد رجال الشرطة القضائية كما
يجب وعدم تحليهم بالضبط والربط أدى إلى
لحجم الرقعة الجغرافية الكبير الواقع في نطاقها جملة من القضايا في مقدمتها مسألة صيانة مبنى
سرقة مبنى النيابة .
نيابة شرق طرابلس هي إحدى النيابات اإلداري والكم الهائل من القضايا التي ترد وبشكل النيابة خصوصا ً الجديد حيث طالبنا بالصيانة

االبتدائية التابعة لمكتب المحامي العام
طرابلس وهي من اكبر النيابات على مستوى
طرابلس من حيث الرقعة الجغرافية
والحدود اإلدارية التابعة لها .
إذ تتبعها خمس نيابات جزئية وهي نيابة
سوق الجمعة وتاجوراء والقره بوللي ونيابة
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على
مستوى محكمة استئناف طرابلس ،إضافة
إلى نيابة األحداث الجزئية  ،أي تمتد من
منطقة القره بوللي إلى جنزور والعزيزية
فيما يتعلق بالمخدرات واألحداث مقرها
الفرناج .
قامت الصحيفة بزيارة إلى مقر نيابة الشرق
للوقوف على طبيعة عملها ومعرفة الظروف
الحالية والمتعلقة باإلمكانيات المتوفرة لديها
ألداء مهامها على أكمل وجه  ،إضافة إلى معرفة
تفاصيل اجتماع وزير العدل خالل زيارته التفقدية
مؤخراً لمبنى النيابة  ،صحبة رئيسها وعدد من
أعضاءها لمعاينة حجم الدمار واألضرار التي
تعرض له المبني  ،إثر االشتباكات المسلحة التي
حدثت بالمنطقة في الفترة السابقة ومناقشة عدد
من المواضيع والملفات ذات األهمية والتي تختص
بالعمل القضائي .
استقبلنا السيد /نوري البكاي  ،رئيس نيابة
شرق طرابلس االبتدائية برحابة صدر ،مقدما ً لنا
شروحا ً وافية حول سير العمل بالنيابة  ،تضمنت
إحصائيات شهرية للقضايا الواردة إلى النيابة
وجزئياتها في العام المنصرم  2015وتطرق خالل
اللقاء إلى عدة مواضيع ،منها احتياج النيابات
التابعة لنيابة الشرق إلى أعضاء النيابة جدد  ،حيث
أن عدد األعضاء الموجود حاليا غير كافي نظراً
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يومي للنيابات وخصوصا ً في ظل نقص أعضاء
النيابة  ،كما أشار أيضا ً إلى ضعف عمل مراكز
الشرطة واالستيفاءات المطلوبة منها باعتبارها
إجراءات جوهرية للقضايا التي ال تزال حبيسة
األدراج لدينا من استدعاء للشهود أو المجني
عليهم ،وعدم قيام مأمور الضبط القضائي بمهامها
ما أدي إلى تأجيل القضايا وتعطيل التصرف لدى
القاضي بسبب انتشار السالح وضعف الجهات
األمنية زد على ذلك عدم وجود آلية معينة من قبل
السلطة التشريعية أو التنفيذية بهذا الخصوص
ما أدى بدوره إلى ارتفاع معدل الجريمة المنظمة
كالقتل والسرقة وظاهرة أخرى جديدة لم يتعودها
الليبيون سابقا ً كالخطف واالبتزاز واالعتداء
واالستيالء على ممتلكات الدولة  ،كل هذا يؤثر في
عمل النيابة  ،مع عدم االهتمام بالتسليح الشخصي
ألعضاء النيابة في ظل كل هذه الظروف الصعبة
وعدم وجود قوة أمنية تساند في تطبيق القوانين
وفي تنفيذ أوامر السلطة القضائية .
وفيما يتعلق بتفاصيل اجتماع وزير العدل خالل
زيارته التفقدية للنيابة مع القائم بأعمال النائب
العام المكلف  /السيد إبراهيم مسعود تطرقنا إلى

السريعة ومن ثم الدورية ،فقد أصدر السيد الوزير
تعليماته لوكيل الشؤون اإلدارية والمالية بالبدء في
أعمال الصيانة  ،و العمل على إيجاد آلية إلنشاء
أرشيف حديث بداخل النيابة  ،إال أننا لم نشاهد
أي شيء على أرض الواقع ومازلنا ننتظر......
وبخصوص حماية مقر النيابة والمحكمة
 ..وعدم وجود تنسيق بين مؤسسات اإلصالح و
النيابات والمحاكم في عرض المحبوسين األمر
الذي يستدعى التوقف عنده فنقطة الحماية
التابعة لجهاز الشرطة القضائية غير مجهزة ألداء
عملها سواء من ناحية األثاث أو اإلعاشة وصوالً
إلى عدم توفير الحماية الكافية لهم ما يعرضهم
للخطر  ،بالتالي يؤثر سلبا على حماية النيابة ،وقد
تم مؤخراً سرقة بعض محتويات المخزن متمثلة في
أجهزة حاسوب خاصة بالنيابة وجهازي تكييف ،
إضافة إلى أشياء أخرى وذلك لعدم التزام ودراية
أفراد الشرطة المكلفة بأهمية العمل المنوط بهم
 ،وتم تبليغ رئيس جهاز الشرطة القضائية بخطاب
من وزارة العدل متضمنا ً استبدالهم بآخرين
ووعدونا بذلك ولم يستبدلوا حتى اآلن .

أما فيما يتعلق بنقل المتهمين المحبوسين
احتياطيا ً أو لمحاكمتهم أمام دوائر غرفة إتهام أو
الجنح نجد صعوبة في نقلهم من وإلى  ،خاصة أن
من يتولى اإلشراف على هذه السجون ليس لديه
الخبرة في التعامل مع النيابة العامة
النيابة العامة في المحكمة ملزمة بجلسات ال
تستطيع وقفها من أجل التمديد بل ينتهي من جلسة
المحاكمة تم ينتقل إلى جلسة التمديد
كما الحظنا مغادرة المحبوسين لمقر النيابة
بسبب أن القائمين على حراستهم ال يستطيعون
البقاء بعد فترة الظهيرة  ،هذا األمر يدل على
االستهتار وعدم المهنية والدراية الكاملة بأهمية
العمل القضائي فامغادرة المتهمين للمقر ال يتم إال
بعد اإلنتهاء من اإلجرءات و هذا األمر بيد عضو
النيابة المكلف بالتمديد أو رئيس النيابة أو مدير
النيابة المختص  ،وهناك مدراء سجون متعاونون
في تنفيذ بعض الطلبات واألوامر ولكن بشكل غير
كافئ .
كما أطالب وزارة العدل في ختام اللقاء
بأساسيات يجب مراعاتها وهي توفير الحماية
الكاملة لمقار النيابات والمحاكم حتي ال
تتعرض لالعتداء والسرقة ومدنا بكوادر ذات خبرة
ومهنية عالية بالعمل القضائي لمؤسسات اإلصالح
والتأهيل ودعم الثوار المنضمين لجهاز الشرطة
القضائية لرفع مستوى األداء وكذلك إنشاء مكتبة
صغيرة في دائرة كل محكمة أو نيابة ابتدائية
تزود بحواسيب مربوطة بشبكة المعلومات الدولية
وكذلك مراجع قانونية تتعلق بموسوعة المحكمة
العليا أيضا ً تجهيز قاعات المحاكم.
فالجهاز القضائي هو الجهة الوحيدة في ليبيا
التي ابتعدت عن التجاذبات السياسية ولم تنقسم
بالتالي فهو العصب الوحيد الذي تتماسك به البالد
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اعداد /زكية رمضان

تصوير  /ساسي حريب

جهاز الشرطة القضائية يحتفل بتخريج دفعة جديدة من منتسبي الثوار

إيمانا ً كامالً من أن بناء الوطن ال يكون إال من
خالل تحقيق أمنه وأمانه  ،وبأن ذلك ال يكون إال
ببناء اإلنسان أوال  ،والذي هدفه إدارة عجلة هذا
البناء  ،تم خالل هذا الشهر وتحديداً في اليوم
الثامن منه تخريج الدفعة السادسة من رجال
الشرطة القضائية والذين فاق عددهم 300
متدرب  ،بعد أن تلقوا تدريبات استمرت  45يوم
متوالية تحت إشراف ضباط ومعلمين متخصصين
لرفع مستواهم وكفاءتهم من اجل تنفيذ المهام التي
ستوكل لهم  ،فمعركة بناء ليبيا  ،بناء دولة القانون
والعدل والمساواة ال زالت متواصلة .
حيث أقيم حفل حضره عدد من الشخصيات
البارزة وأعضاء ومستشــــارين من الشـــرطة بكافة
أطيافها بـرعاية الســيد وزيـر العدل /مصطفى
القليب  ،وعميد بلدية حي األندلس واإلدارات
التابعة للجهاز ومنظمات المجتمع المدني وإدارة
المطابع وكلية الشرطة ومعهد تدريب الجمارك.
افتتح الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم ،
عزف بعدها النشيد الوطني ثم توالت الكلمات لكل
من مدير معهد تدريب الشرطة القضائية طرابلس
 ،العقيد  /على اللموشي  ،وكلمة السيد رئيس
جهاز الشرطة القضائية  /محمد بشة  ،وكلمة وزير
الداخلية العقيد /محمد البكوش  ،وكلمة السيد
وزير العدل /مصطفى القليب.
كان في مجمل الكلمات الثناء والشكر واالمتنان
والرضا عن هذا العمل الجاد والذي هو بداية من
البدايات الكثيرة والتي تسير بشكل متوازي وفي
طريق مستقيم نحو بناء دولة ليبيا دولة العدل
والقانون  ،دولة حقوق اإلنسان .
وأشادت بالجهود المبذولة رغم كل الظروف
والصعوبات ،وأن مرحلة الثورة انتهت والبد من
التوجه لمرحلة الدولة  ،من مرحلة الجهاد األصغر
إلى مرحلة الجهاد األكبر  ،أكدوا على نبذ كل
التوترات والصراعات السياسية  ،واالبتعاد عن كل
ما يعكر صفو بناء الدولة فالوالء أوالً لله سبحانه
وثانيا لرسوله الكريم وثالثا ً للوطن فال حزبية وال
قبلية وال عصبية ألي كان .
وأشاروا إلي أنه البد من بناء القدرات البشرية
أوالً وقبل كل شي  ،وأن تخريج هذه الدفعة ودمج
الشباب الثوار في مؤسسات الدولة بعد تلقي كافة
التدريبات والتأهيل لكافة العلوم األمنية والقانونية
 ،حتى يصبحوا على دراية بمنهجية العمل بالجهاز
وذلك وفق الشريعة اإلسالمية السمحاء والمعايير
الدولية لحقوق اإلنسان التي تؤكد على احترام

كرامة اإلنسان  ،والتشديد على ان العمل أمانة البد
من تأديتها على أكمل وجه.
فقد حان وقت الفعل ال القول  ...وتم استعراض
الكراديس أمام الحضور وتكريم األوائل لهذه الدفعة
وأداء القسم القانوني لهؤالء الخريجين الذين
عاهدوا فيه أنفسهم أمام الله والوطن بأن يكونوا
معاول بناء ال هدم .
كانت لنا لقاءات على هامش هذا الحفل والذي
رصدنا فيه ما يجوب في خاطر بعض الحضور
الكريم حول رضاهم عن هذا العمل وأمانيهم
المستقبلية -:

تنفيذيون ال ينتخبون وال ينتخبون ال يكونون حزبيين
أو جهويين أو قبليين  ،وها نحن قد انتقلنا من
مرحلة الثورة إلي مرحلة البناء  ،والثائر الحق هو
من يثور على الفساد ومن ثم يتجه ليبني األمجاد "..
أما كلمة السيد  /وزير العدل مصطفى
القليب صرح قائالً-:
" اليوم تم تخريج الدفعة السادسة للشرطة
القضائية  ،واألولى من هذا المعهد والذي ُدشن
كمعهد لتدريب الشرطة  ،وبإذن الله سيستمر
هذا المعهد في عمله وسيتوالى تخريج الدفعات
تباعا ً  ،وهذا العمل الرائع الذي استمر مدة 45

التقينا أوالً مع المتحدث باسم وزارة
الداخلية العقيد "محمد البكوش" حدثنا
قائال -:
" في البداية الشكر موصول لجميع اإلخوة
اإلعالميين محررين ومصورين على تواجدهم
المستمر والدائم لتغطية مثل هذه الفعاليات ،
فاإلعالم نعتبره اآلن في ليبيا هو السلطة األولى
وليست الرابعة كما يقال بجهود مباركة متفانية تم
تخريج أكثر من  300خريج انضموا اآلن لجهاز
الشرطة القضائية من اجل بناء ليبيا .
وكلنا تفاؤل بأن ليبيا سيكون لها شأن وسنقوم
بإذن الله رغم كل حسد الحاسدين وحقد الحاقدين
 ،كلمة أوجهها لجميع أفراد الشرطة في كل مكان
وكافة أطيافهم وأنواعهم أن يكون والئهم لله ورسوله
ثم الوطن وأن يبتعدوا عن التيارات السياسية  ،فهم

يوم متواصلة مع اإلقامة لعدد يفوق  300متدرب
 ،والرغبة الصادقة في تعلم فنون الشرطة وعلومها
من أجل تطوير العمل وتأهيل أفرادها دليل على
أهمية بناء القدرات واإلنسان والذي هو بالتالي
مهم في بناء الدولة الليبية الفتية  ،هذا الجهد
وراءه رجال مخلصين من الشرطة القضائية ومن
وزارة العدل ومن مؤسسات الدولة الليبية ومن وزارة
الداخلية  ،الكل تعاون مع بعضهم البعض فكانت
هذه النتيجة المرضية .
فالشباب الثوار كان لديهم العزم ولديهم اإليمان
الكامل لالنخراط في مؤسسات الدولة من أجل
البناء فقط  ،هم بحاجة أن تمتد لهم أيدي العون
لمساعدتهم على ذلك .
فنحن لدينا خطة عامة إستراتيجية للوزارة في
إطار تدريب وتأهيل كوادر الشرطة القضائية من

أجل احقاق الحق
،سواء كان بالمعايير الدولية أو المعايير
المحلية  ،وهذا ما ننشده والحمد لله الوضع يسير
من حسن إلى أحسن  ،وبإذن الله وبهذه الكفاءات
وعزائم الشباب وهذه الهمم التي شاهدناها اليوم،
فالمستقبل سيكون واعداً لليبيا بإذن الله  ،وعلينا
أن ننتقل من مرحلة الثورة لمرحلة البناء ونترك
الصراعات جانبا ً  ،ونقول بأن زمن االقتتال والسالح
قد ولى وما على كل الليبيين بمختلف شرائحهم إال
أن ينسوا خالفاتهم ويلتفوا حول هذا الوطن الذي
حباه الله بخيرات وإمكانيات هائلة وهو قادر على
أن يستوعبنا جميعا ً وبإذن الله ليبيا للجميع" .
أما السيد /العقيد على عمر اللموشي
مدير إدارة معهد تدريب الشرطة القضائية
طرابلس تحدث قائال:؛-
" الحمد لله اليوم نرى ثمار نجاحنا في تدريب
هؤالء الرجال والذين لبوا نداء الوطن في معركة
بناء ليبيا دولة القانون ودولة العدل  ،ليبيا حقوق
اإلنسان  ،كانوا فعالً رجاالً عند الموعد  ،وبرغم
كل الظروف التي تمر بها هذه البالد وقلة بعض
اإلمكانيات  ،إال أن عزم الرجال كان أقوى من كل
هذه الظروف  ،وعند نداء الوطن تذوب كل الظروف
والعراقيل ويصبح الهدف األول والخير هو النهوض
بهذا الوطن ودفعه لألمام والدفاع عنه بعيداً عن
التحزب والتعصب وعن كل ما يؤدلج الصراعات
ويدفع بنا إلى مناكفات نحن في غنى عنها  ،فال بناء
دون تحقيق أمن وأمان فدمتم ذخراً لهذا الوطن" .
وفي الختام كان البد لنا من اعطاء المجال
ألحد الخريجين ليعبر عما يجول بخاطره في خضم
هذا الحفل فكان لقاءنا مع الخريج " زيد عبد الله
األجنف"-:
" في البداية نهنئ أنفسنا ونهنئ بالدنا بتخريج
هذه الدفعة والتي تلقت علومها وتدريباتها خالل
 45يوم متواصلة على يد ضباط ومعلمين أكفاء
همهم األول هو النهوض وتهيأت المندمجين تحت
لواء الشرطة القضائية وتحضيرهم لتقديم األفضل
على أسس علمية مكثفة فكان االحترام والسمع
والطاعة هو الغالب في هذه الدورة ونيتنا الصادقة
في المساهمة وبناء هذا الوطن وتحقيق أمنه وأمانه
فكانت النتيجة والحمد لله مرضية ألبعد الحدود .
والؤنا لله ورسوله ولهذا الوطن العزيز  ..ودامت
ليبيا...
حرة أبية ....
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إعداد /سميرة السويسي

إستشارات قانونية
توسيع ًا لدائرة المعرفة القانونية وانطالق ًا من أن
المعرفة أساس للوعي  ....وباعتبار األهمية التي تعكسها
المعرفة بشؤون القوانين وما تحققه من حصانة وحصافة
للمواطنين تخصص هذه الصفحة لإلجابة علي العديد
من التساؤالت بشأن القضايا القانونية
كيف يضمن الطفل المتهم حقه في المعاملة وفق التشريعات القانونية
بالخصوص ودون المساس بقيمه وكرامته؟
هذا ماتناولته إتفاقية حقوق الطفل فيما نصت به علي مدىاحترام حقوقه األساسية وإعادة دمجه في المجتمع
وتنمية شعور ه بكرامته وقيمته.
الطفل المتهم وإقامة العدل
إن الضمانات اإلجرائية ذات الصلة باالعتقال
واالحتجاز والتحقيق الجنائي وإجراءات المحاكمة
التي تم تناولها في الفصول من الخامس إلى
السابع من اإلتفاقية ،تبقى ذات صلة بالموضوع
حين يشتبه في األطفال بارتكابهم لجرائم جنائية
 ،وبعبارة أخرى ،يجب منح األطفال نفس الحقوق
التي تمنح للبالغين في جميع مراحل اإلجراءات
الجنائية ذات الصلة وقد أعربت لجنة حقوق الطفل
عن قلقها في جميع األحوال التي لم تكفل فيها على
الدوام المحاكمة القانونية.
وبسبب الخواص المالزمة لقضاء األحداث
 ،تستأثر الضمانات اإلجرائية بأهمية إضافية
إذ يتوجب  ،في جملة أمور  ،أن تحمى المصالح
الفضلى للطفل وتؤمن االحترام لحقوقه في أن
تستمع أقواله وفي إعادة إدماجه في المجتمع ،
وسيتم إلقاء الضوء في هذا القسم على البعض من
الحقوق األساسية للطفل المتهم دون محاولة توفير
تحليل شامل وجامع لهذه الحقوق المهمة  ،وسيتجه
التشديد إلى القواعد التي تمليها االحتياجات
المحددة للطفل المتهم.
الحق في عدم التعرض للتعذيب أو
العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المعاملة
المهينة -:
وفقا ً للمادة (37أ) من اتفاقية حقوق الطفل "
ال ينبغي أن يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية
أو المهينة  ،على حين أن المادة ( )2( 17أ) من
الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل تنص على أنه
ينبغي للدول األطراف"  ..أن تكفل للطفل المحتجز
أو السجين أو المجرد بوجه آخر من حريته عدم
التعرض للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة الال إنسانية
أو المهينة .
كما يتمتع الطفل أيضا ً بالحماية العامة من
التجاوزات البدنية والعقلية المنصوص عليها
في المادة  "7من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية  ،واتفاقية مناهضة التعذيب
وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الال إنسانية أو المهينة  ،وفي المادة  " 5من الميثاق
األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  ،والمادة "3
من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة 3
من االتفاقية األوروبية بشأن حقوق اإلنسان  ،وهذا
المنع مطلق وال يمكن التحلل منه في أي ظرف من
الظروف.
وحظر سوء المعاملة له بطبيعة الحال أهميته
الخاصة بالنسبة لألطفال المجردين من حريتهم
ولكنه يتعلق أيضا ً باألطفال الذين هم  ،على سبيل
المثال  ،يخضعون للتحقيق من قبل الشرطة دون
أن يعتقلوا أو يحتجزوا  ،بل إن أشد الفترات حرجا ً
بالنسبة لطفل مشتبه به أو متهم بارتكابه جريمة
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من الجرائم هي فترة التحقيق واالحتجاز السابق
للمحاكمة وهي الفترة المحتمل أن يتعرض فيها
للمعاملة السيئة ولغيرها من أشكال التجاوزات،
ومن األهمية بمكان إدراك أن األفعال التي ال يمكن
اعتبار أنها تشكل معاملة ال قانونية بالنسبة لبالغ
يمكن أال تكون مقبولة في حالة األطفال بسبب
حساسيتهم الشديدة وهشاشتهم بصورة خاصة
 ،وأثناء يوم المناقشة العامة بشأن إدارة شؤون
قضاء األحداث التي نظمتها لجنة حقوق الطفل
" تم اقتراح إيالء نظر جاد الستحداث آليات
مستقلة  ،على المستويين الوطني والدولي لكفالة
القيام بزيارات دورية للمؤسسات التي يحتجز فيها
األطفال  ،وهناك تدبير مهم آخر لمنع المعاملة
الال قانونية التي يلقاها األطفال على أيدي موظفي
إنقاذ القوانين  ،على سبيل المثال ويتمثل هذا
اإلجراء في تنظيم دورات لتدريب هؤالء الفنيين
بناء.
على أساليب التعامل مع صغار السن تعامال ً
أعربت لجنة حقوق الطفل " ،نظرها" في التقرير
الدوري المقدم من الهند  ،عن قلقها إزاء " العديد
من التقارير التي تفيد تواتر سوء المعاملة والعقوبة
البدنية والتعذيب واالستغالل الجنسي لألطفال في
مرافق االحتجاز وحاالت مزعومة من قتل األطفال
الذين يعيشون أو يعملون في الطرقات على أيدي
موظفي إنفاذ القوانين " لذلك أوصت اللجنة
بأن يكون تسجيل الطفل الذي يؤخذ إلى محطة
الشرطة أمراً إلزاميا ويشمل ذلك التسجيل وقت
وتاريخ وسبب االحتجاز وأن يكون ذلك االحتجاز
خاضعا لمراجعة إلزامية متواترة يمارسها قاض " .
وشجعت اللجنة أيضا ً الدولة الطرف على
تعديل قانون اإلجراءات الجنائية " بحيث يصبح
الفحص الطبي بما فيه التحقق من السن  ،إلزاميا
وقت االعتقال وفي فترات فاصلة منتظمة " .وأخيراً
يوصى كذلك بأن يعدل قانون قضاء األحداث "
بحيث ينص على وضع آليات للتشكي والمالحقة
بالنسبة لحاالت استغالل األطفال الذين هم رهن
االحتجاز.
ووفقا ً للمادة ( )39من اتفاقية حقوق الطفل
على الدول األطراف الواجب القانوني المتمثل في
" اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني
والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي للطفل الذي
يقع ضحية التعذيب  ،أو أي شكل آخر من أشكال
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو
المهينة...ويجرى هذا التأهيل وإعادة االندماج هذه
في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته
" .وفي نظر لجنة حقوق الطفل أن هذه المادة
تستحق اهتماما أكبر " ولذلك يجب أن تستحدث
البرامج واالستراتيجيات لتعزيز التأهيل البدني
والنفسي وإعادة إدماج األطفال في المجتمع في
إطار نظام إقامة العدل ".
*****************

وفيما يخص تفسير المادة ( )7من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،
أكدت لجنة حقوق اإلنسان أن حظر سوء المعاملة
" يجب أن يوسع نطاقه ليشمل العقوبة البدنية بما
في ذلك األذى المفرط الذي يؤمر به كعقوبة جزاء
جريمة أو بوصفه تدبيرا تربويا أو تأديبيا ً " وشددت
اللجنة  ،باإلضافة إلى ذلك على أن هذه المادة
تعنى بوجه خاص  ،األطفال والتالميذ والمرضى
في المعاهد التعليمية والصحية " ولالطالع على
المزيد من التفاصيل بشأن مسألة العقوبة البدنية
انظر أيضا الفرع الثامن  ،القسم الفرعي .3-3-2
للطفل في جميع األوقات حق مطلق في أال
يتعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية
او الال إنسانية أو المهينة  ،ويشمل هذا الحظر
العقوبة البدنية التي تفرض جزاء على جريمة
ترتكب أو كتدبير تربوي أو تأديبي.
والطفل الذي يكون ضحية لالستغالل له في أن
يتمتع بالتدابير المالئمة للنهوض بعافيته البدنية
والنفسية وإلعادة إدماجه في المجتمع.

معاملة الطفل بشكل عام  /المصالح
الفضلى للطفل -:
وفقا ً للمادتين  )1(3و )1(40من اتفاقية حقوق
الطفل يولى االعتبار األول لمصالح الطفل الفضلى
وينبغي أن تكون هذه المصالح هي المبدأ األساسي
الموجه لكافة المؤسسات والسلطات بما فيها
المحاكم القانونية في جميع ما يتخذ من التدابير
المتعلقة باألطفال  ،والطفل الذي يدعى أنه انتهك
قانون العقوبات أو اتهم بذلك أو ثبت عليه ذلك
له الحق في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة
إحساس الطفل بكرامته وقدره  ،وتعزز احترام
الطفل لما لآلخرين من حقوق اإلنسان والحريات
األساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع
إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع
" (المادة  )1( 40من االتفاقية).
وتنص المادة  )1( 17من الميثاق األفريقي
لحقوق ورفاه الطفل على أن كل طفل يتهم أو
يتبين أنه مذنب بمخالفة القانون الجنائي يكون له
الحق في معاملة خاصة بطريقة تتفق مع شعور
الطفل بكرامته وقيمته وتعزز لديه االحترام لحقوق
اإلنسان والحريات األساسية لآلخرين " .ومسألة
إعادة إدماج الطفل في المجتمع تتناول في المادة
 )3(17التي تفيد " أن الغرض األساسي من معاملة
كل طفل أثناء المحاكمة وكذلك إن تبين أنه مذنب
بمخالفته القانون الجنائي هو إعادة إصالحه أو
إدماجه في أسرته أو إعادة تأهيله اجتماعياً".
****************

إن مفهوم " المصالح الفضلى للطفل" يجب
أن يكون موجها ً لكافة المؤسسات والسلطات بما
في ذلك المحاكم القانونية في كافة ما تتخذه من
تدابير بشأن األطفال على أن يكون الغرض النهائي
من ذلك هو تعزيز إعادة إدماجه في المجتمع .
بعض الحقوق اإلجرائية األساسية -:
إن كل طفل ُيدعى أو يتهم بأنه خالف القانون
الجنائي يجب أن توفر له كحد أدنى الضمانات
الوارد ذكرها في المادة ()2(40أ)و(ب) من
اتفاقية حقوق الطفل  ،وعلى حين أن البعض من
هذه الضمانات هي مبادئ مقررة بصفة عامة في
قانون حقوق اإلنسان الدولي  ،هناك ضمانات
أخرى صممت لغرض الوفاء باحتياجات ومصالح
محددة للطفل .وفي الوقت نفسه يجب أن ال يغيب
عن البال أن الحقوق اإلجرائية  ،حيثما تكون ذات
العالقة بالموضوع  ،الواردة في معاهدات حقوق
اإلنسان األخرى يجب أن تؤمن هي األخرى أثناء
إدارة شؤون قضاء األحداث .

وهذه الحقوق هي

1ـ مبدأ ال جريمة بدون نص
2ـ الحق في افتراض البراءة
3ـالحق في اإلعالم السريع
والحق في المساعدة القانونية
4ـحق الطفل في أن يحاكم دون
تأخير
5ـ الحق في عدم إدانة اإلنسان
لنفسه بنفسه والحق في
استجواب الشهود وفي إحضارهم
6ـالحق في مراجعة الحكم
الصادر
7ـالحق في مساعدة مترجم
مجان ًا
8ـ حق اإلنسان في أن تُحترم
خصوصياته
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الهدار ميالد دعباج /أ.القانون
الدولي اجلنائي

الحماية الدولية الجنائية للحق في الصحة في ضوء نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة
ملخص لبحث قانوني -:
هذا الملخص يحتوى على( )250ورقة يتضمن
العديد من االشكاليات القانونية التي تعتبر في غاية
األهمية ويتلخص موضوع هذا البحث القانوني في
اآلتي -:
يبلغ موضوع الحماية الدولية الجنائية للحق في
الصحة في ضوء نظام روما األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية الدائمة من المدى اتساعا،بحيث
يتعذر على أي باحث أكاديمي الجزم بأنه قد
يلم بالموضوع من جميع جوانبه ،فهو متشعب ،
ومترامي األطراف ومتعدد األبعاد الدينية والسياسية
والقانونية  ،ولكننا حاولنا تسليط الضوء عليه من
الناحية القانونية في ضوء النظام األساسي للمحكمة
المذكورة للعام  1998م ،والتي تتركز في أساسها
على حماية حقوق اإلنسان  ،ومنها حماية حقه في
الصحة من االنتهاكات التي يتعرض لها  ،والتي
ترتكب في حقه بالمخالفة للقانون الدولي اإلنساني
 ،والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وخرقا صريحا ً
ألحكام القانون الدولي الجنائي.
إن دراستنا لهذا الموضوع تشمل نواح عدة ،
وتتمثل في الجانب النظري من حيث بيان ضمانات
حماية حق اإلنسان في الصحة  ،واآلليات الدولية
لتنفيذ قواعد الحماية الجنائية لهذا الحق ...
بينما من حيث الجانب التطبيقي ،جرائم إسرائيل
نموذجا  ،وتتمثل في أهم الوقائع غير المشروعة
دوليا التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة عام
2009/2008م والتي تعرف باسم (عملية الرصاص
المصبوب)  ،والتي تشكل انتهاكا صارخا لحق اإلنسان
في الصحة موضوع بحثنا هذا.
وأيضا دراسة أهم العقبات التي قد تحول دون
مالحقة مرتكبي جرائم انتهاكات حق اإلنسان في
الصحة في الوقت الراهن  ،ومدى إمكانية مقاضاتهم
في المستقبل  ،مع اإلشارة إلى التعديالت التي طرأت
على نصوص نظام روما األساسي في ضوء قرارات
المؤتمر االستعراضي األول للنظام المذكور  ،ومن تم
تعد المنهجية التي اتبعناها في هذا البحث  ،منهجية
وصفية تحليلية نقدية  ،تعتمد على جمع المعلومات
 ،ووضعها في قالب محكم ومكتمل  ،على أن تواكب
هذه الدراسة محاوالت لتفسير المعلومات التي تم
جمعها وشرحها  ،والبحث والتحقق في بواطن األمور
 ،ومن تم تحديد المواد ذات الصلة  ،وبيان أحكامها
وما تحتوى عليه من ثغرات وعيوب  ،واستعراض
لآلراء وتحليلها وما يساق من أسباب ومبررات يستند
عليها أصحابها في هذا الشأن  ،وصوال إلى النتائج ،
وتحقيق الهدف المرجو منها .
أيضا ً في هذا البحث القانوني اعتمدت الخطة
الثنائية المكونة من فصلين وخاتمة وقائمة بالمراجع،
والمصادر ،وفقا ً للقواعد العلمية البحثية والمعايير
المتبعة في هذا الشأن.
هذا ويصنف الحق في الصحة بأنه من أهم الحقوق
األساسية لإلنسان ،بل يعتبر أكثر الحقوق أهمية على
كافة األصعدة الوطنية واإلقليمية والعالمية  ،باعتباره
ركنا ً أساسيا ً ومباشراً يربط كافة حقوق اإلنسان ،
ويمكنه من التمتع بجميع أوجه حقوقه األخرى التي
أقرتها الوثائق الدولية .
وبهذا فإن الدول ملزمة باتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية الالزمة لضمان تمتع جميع مواطنيها
بالحق في الصحة إلى الحد الذي تسمح به مواردها
االقتصادية  ،غير أن حماية هذا الحق على المستوى
الدولى مازالت إلى حد بعيد  ،حتى تأخذ طابعا ً فعاالً
بسبب غياب المواقف الجادة  ،والمبادرات الالزمة ،
للمحافظة على الكيان اإلنساني من الفناء الذي يلحق
به نتيجة األمراض والكوارث والحروب والصراعات
المسلحة التي تفتك بحياة الماليين من البشر سنويا ً
 ،وهذا يتطلب من المجتمع الدولي مواقف جادة ،
لمواجهة المآسي واالنتهاكات التي يشهدها العالم
في وقتنا الراهن  ،ولذا تعد الصحة حق أساسي من
حقوق اإلنسان ال غنى عنه  ،من أجل أن يتمتع اإلنسان
بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضى إلى
العيش بكرامة  ،وهذا الحق مسلم به في العديد من
الصكوك الدولية.
ومن أهم المبادئ التي يؤكد عليها نظام منظمة
الصحة العالمية  ،هي أن الصحة شعور بالراحة
الجسمية والعقلية واالجتماعية الكاملة  ،وليس مجرد
خلو األفراد من األمراض أو العاهات  ،إنما يجب أن
يكون اإلنسان صحيح الجسم وسليم العقل  ،ينعم فيه
باستقرار روحي ونفسي وعاطفي واجتماعي.

هذا ومن منطلق مقولة العقل السليم في الجسم
السليم ،التي تقر بها كافة المجتمعات بصرف النظر
عن توجهاتها السياسية واالجتماعية والثقافية ،
باعتبارها تمثل حجر الزاوية في أي تفكير  ،يهدف
من خالله العناية بصحة اإلنسان  ،وأنها أداة أي تقدم
 ،ووسيلة أي تنمية  ،وبالتالي  :فإن التنمية البشرية
هي األساس الذي يقوم عليه أي إنجاز إنساني  ،ألن
اإلنسان هو رصيد أي تنمية  ،وهو الذي بصحته تقوم
الحضارة  ،وبعلَّته تغيب وتتالشى  ،ومن تم فإن تمتع
األفراد أو الشعوب بالصحة أمر أساسي وشرط
جوهري من شروط تحقيق األمن والسلم الدوليين ،
على أن يكون منوطا ً بتعاون وثيق بين األفراد وبين
الدول  ،كالحق في الصحة الذي يتضمن الحريات
التي تحكم الفرد بصحته وجسده  ،ومن ضمنها
الحرية الجنسية  ،وحرية اإلنجاب ،والحرية من أي
تدخل  ،والحق في الحرية من التعذيب  ،والعالج
الطبي غير الرضائي  ،وإجراء التجارب  ،وكما
يتضمن الحق نظاما ً صحيا ً يوفر فرصا ً متساوية
لجميع الناس في الحصول على أعلى مستوى صحي
يمكن الوصول إليه.
إن ما شهده المجتمع الدولي وما يزال يشهده من
نشوب حروب دولية ووقوع صراعات داخلية  ،نتج
عنها انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان  ،ومنها حقه
في الصحة موضوع بحثنا هذا والشك في أن هذه
المآسي أدت بالضرورة إلى إيجاد هيئة قضائية دولية
دائمة تختص بالنظر في االنتهاكات التي شهدتها
البشرية في تلك الفترة  ،والسعي إلى معاقبة مرتكبيها
ومقاضاتهم تبعا ً لذلك  ،باعتبارها تعد أهم وسيلة من
وسائل الوقاية من تلك الجرائم  ،التي يسعى إليها
النظام القضائي الدولي  ،كأي نظام قانوني آخر .
ولذا فإن المجتمع الدولى لم يعد مقتصراً في
الوقت الراهن على توفير الحماية النصية لحقوق
االنسان ومنها حقه في الصحة  ،بل سعى أيضا ً وما
يزال من أجل إرساء دعائم حماية جنائية بموجب
نصوص نافذة  ،وردت في عدة صكوك دولية  ،أهمها
نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،
بشأن مالحقة ومعاقبة مرتكبي أشد الجرائم خطورة
 ،المنصوص عليها في المادة الخامسة منه  ،وتتمثل
في جريمة اإلبادة الجماعية  ،وجرائم الحرب
والجرائم ضد اإلنسانية وجريمة العدوان.
وبما أن المحكمة الجنائية الدولية لها طبيعة
خاصة تميزها عن غيرها من المحاكم الدولية
األخرى  ،والسبب في ذلك أنها اول محكمة جنائية
دولية دائمة ،والقتصارها على األشخاص الطبيعيين
 ،وتأكيدها على األولوية للقضاء الوطني  ،،،ومن تم
فإن نظام روما األساسي قيد والية المحكمة الجنائية
الدولية بأشد الجرائم خطورة  ،والتي يعتبر ارتكابها
مساسا ً بالمجتمع الدولي بأسره.
إن الحماية الدولية الجنائية تتفرع إلى حماية
إجرائية ،وحماية موضوعية ،ومن تم فإن الحماية
الدولية الجنائية اإلجرائية لحقوق اإلنسان ،تتمثل في
الضمانات القانونية المقررة للمتهم والمجني عليه
على حد سواء في مختلف مراحل الدعوى ،بينما
تتمثل الحماية الدولية الجنائية الموضوعية في كل
ما يتعلق بتجريم الوقائع التي يشكل ارتكابها انتهاكا ً
لحقوق اإلنسان والعقاب عليها.
حيث يتمثل تنفيذ قواعد الحماية الدولية الجنائية
للحق في الصحة في الدور الذي تقوم به المحكمة
الجنائية الدولية في توفير الحماية الجنائية لحق
اإلنسان في الصحة عن طريق محاكمة المتهمين
بانتهاك القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولى
لحقوق اإلنسان من جهة وردع غيرهم عن ارتكابها
في المستقبل بإخضاع هذه الجرائم إلختصاصها من
جهة أخرى يعتبر خطوة متقدمة في سبيل تحقيق
العدالة الجنائية الدولية.
كما ساهمت الجمعيات الوطنية للصليب األحمر
في توفير الحماية الجنائية ،عن طريق دورها في
رقابة مدى احترام األطراف المتنازعة ألحكام القانون
الدولي اإلنساني التي تطبق في المنازعات المسلحة
 ،والعمل على تقديم المساعدة والحماية للمرضى
والجرحى والنازحين  ،بما فيهم األسرى المعتقلين
داخل السجون  ،سواء كانت في وقت السلم أو الحرب
دون تمييز  ،يضاف إلى العديد من الهيئات الدولية
واللجان المتخصصة األخرى التي تتولى رقابة تنفيذ
بنود حقوق اإلنسان بصفة عامة  ،وحقوق اإلنسان
الصحية على وجه الخصوص.
كما أقر المجتمع الدولي ضمانات عديدة لحماية

حق اإلنسان في الصحة ،من خالل اإلعالنات
والمواثيق واالتفاقيات الدولية ،وبهذا يمكن القول
أن الحق في الصحة يعتبر ركنا ً أساسيا ً من أركان
السعادة التي يطمح إليها كل إنسان ،وقد تبلور هذا
الحق تدريجيا ضمن منظومة الحقوق المكفولة لكل
فرد ليصبح بعد ذلك حقا أساسيا ً من حقوق اإلنسان
المحمية على المستوى الدولي والوطني واإلقليمي.
إن ما حدث من انتهاكات خطيرة  ،تعرض لها
الشعب الفلسطيني إبان الحرب االسرائيلية على
غزة عام  2009/2008من جرائم قتل وتنكيل
وتشريد وتعذيب وغير ذلك من انتهاك صنوف
المعاملة اإلنسانية التي تتم دون وجه قانوني ،
والتي هي جزء ال يتجزأ من إستراتيجية اإلدارة
اإلسرائيلية  ،ناهيك أيضا ً عن حصار جائر  ،وتدمير
للبنى التحتية  ،أو إلحاق الضرر بها  ،من قبل قوات
االحتالل اإلسرائيلي المدججة بكافة أنواع األسلحة
على مختلف صنوفها وأشكالها  ،وخاصة المحرمة
دوليا  ،أثناء حربها التي شنتها على قطاع غزة عام
 ، 2009/2008التي أطلقت عليها إسرائيل اسم
(عملية الرصاص المصبوب) لقد كشف للعالم صورة
الواقع جلية واضحة  ،من خالل التقارير الدولية التي
تؤكد بشاعة إسرائيل وهمجيتها  ،وارتكابها ألبشع
الجرائم بانتهاك الحق في الصحة  ،فهي تشكل
انتهاكات خطيرة لقواعد القانون الدولي االنساني
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان  ،وخرقا ً صريحا ً
وعلنيا ً ألحكام القانون الدولي الجنائي  ،وهذا مما
سيكون له تأثير نفسي واجتماعي على الضحية وعلى
المجتمع بأسره وهذا بال شك يكشف بجالء واضح
انتهاكات صارخة للحق في التمتع بمستوى صحي
مالئم  ،وهناك أيضا ً العديد من االنتهاكات لحق
اإلنسان في الصحة  ،تشهدها العديد من دول العالم
في وقتنا المعاصر ولذا فقد جاء النظام األساسي
للمحكمة الجنائية الدولية  ،وحرم تلك األفعال لكونها
تشكل انتهاكا ً لحق االنسان في الصحة الجسدية
أو العقلية أو النفسية  ،ومن تم فقد تبين لنا أن ما
ارتكبته قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة من
وقائع عديدة غير مشروعة  ،ينطبق عليها أوصاف
صور اإلبادة الجماعية وصور جرائم الحرب وصور
الجرائم ضد االنسانية ،وفقا ً لنظام روما األساسي
للمحكمة المذكورة باعتبارها تشكل جرائم خطيرة
للحق في الصحة  ،حسب ما ورد في التقارير الدولية
بصفة عامة،وتقرير بعثة األمم المتحدة بصفة خاصة
المعروف بـ(تقرير غولد ستون) الذي أكد على توصية
في غاية األهمية  ،والتي مفادها أن عدم استعداد
إسرائيل لفتح تحقيقات جنائية تتمثل للمعايير
الدولية ،فإن البعثة تدعم االعتماد على الوالية العامة
كسبيل متاح أمام الدول  ،للتحقيق في انتهاكات أحكام
اتفاقيات جنيف لعام 1949م المتعلقة بارتكاب
خروق خطيرة ولمنع االفالت من العقاب وللنهوض
بالمسؤولية الدولية.
وبموجب أحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكول
االضافي األول ،تلتزم األطراف بواجب مالحقة
مرتكبي االنتهاكات الجسيمة أمام محاكمها  ،بغض
النظر عن جنسية مرتكبيها  ،سواء كانوا يتبعون
للدولة التي تمارس االختصاص القضائي الجنائي ،
أو ألي دولة أخرى  ،وعلى وجه الخصوص الجرائم
االسرائيلية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
والجدير بالذكر فإن نظام روما األساسي حصر
االختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية
في بعض الجرائم وهي جريمة اإلبادة الجماعية
،جرائم الحرب  ،والجرائم ضد اإلنسانية ،وجريمة
العدوان  ،مع أن مشروع نظام روما األساسي الذي
أعدته لجنة القانون الدولي بتكليف من الجمعية
العامة لألمم المتحدة عام  1990م قد نص على
جرائم أخرى خالف الجرائم المنصوص عليها حاليا ً
 ،إال أنها استبعدت  ،وبالتالي لم يرد النص عليها في
الصيغة النهائية لنظام روما األساسي الذي اعتمده
مؤتمر روما عام  1998وهي تعتبر من بين العقبات
القانونية التي مصدرها نصوص نظام روما األساسي
،والتي ستقف بال شك حائالً دون امتداد اختصاص
المحكمة من حيث الموضوع للجرائم المستبعدة
،كما أن ورود جريمة العدوان ،وجرائم الحرب ضمن
االختصاص الموضوعي للمحكمة تبعه تقييد لها من
حيث النظر في هذه الجرائم،فاختصاص المحكمة
بجريمة العدوان كان قد أوقف إلى حين توافر
شرطين من حيث النظر فيهما وهما -:
أوال  -:تعريف جريمة العدوان .

ثانيا -:تحديد جهة التكييف  ،واستمر الحال
حتى انعقاد المؤتمر االستعراضي في جلسته العامة
المعقودة في مدينة كمباال/أوغندة من  05/31إلى
 ، 2010/06/11وهو القرار رقم ( )6الذي اعتمد
فيه المؤتمر تعريف جريمة العدوان  ،وذلك بتبنى
تعريف الجمعية العامة لألمم المتحدة الوارد في
قرارها رقم (3314د ، )-29وأن ممارسة المحكمة
الختصاصها مرهون بقرار يتخذ في كانون الثاني /
يناير  ،2017وحدد جهة التكييف وهو مجلس األمن
الدولي الذي يمكنه أن يحيل إلى المحكمة متصرفا ً
بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة  ،بأية
حالة يبدو فيها أن عمالً من أعمال العدوان قد ارتكب
 ،ومن تم فإن المحكمة ما تزال مغلولة اليدين وعاجزة
ال تستطيع بموجب القرار المشار إليه أعاله  ،أن
تبدأ بمباشرة في أية قضية تتعلق بجريمة العدوان
قبل عام  ، 2017وهذا القرار يتيح لمرتكبي جرائم
العدوان اإلفالت من المالحقة الجنائية .
كما أن انصراف اختصاص المحكمة لجرائم
الحرب  ،تضمن جواز إبداء التحفظات على هذه
الجرائم كلها أو بعضها من جانب الدول األطراف
لمدة زمنية طويلة نسبيا ً  ،وهذا يتمثل في االستثناء
الوارد في المادة ( )24بشأن جواز إبداء التحفظات
وهو األمر الذي يناقض القاعدة العامة ويتعارض
معها تماما  ،وهي المادة ( )120من النظام األساسي
المذكور  ،التي ال تجيز إبداء التحفظات ،ونشير في
هذا السياق إلى ان المؤتمر االستعراضي قد اعتمد
في قراره رقم( )4اإلبقاء على نص المادة ()124
بصيغتها الحالية إلى حين انعقاد الدورة الرابعة عشر
لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي
المقرر عقدها عام  2015م أمر له خطورته  ،ومن
تم سيؤدي إلى زيادة حاالت اإلفالت من العقاب ،
وبالتالي يعد تحد كبير وخطير يعيق عمل المحكمة
ويحول دون االستفادة من تعاون الدول المتحفظة
تعاونا ً تاما ً  ،ووسيلة قد تستخدم في اإلفالت من
العقاب  ،فضالً عن استخدام األسلحة النووية  ،ال
يعد جريمة حرب وفقا ً لنظام روما األساسي وهذه
أمور كلها تعكس رغبات دول معينة.
وبالنظر إلى الخالف بين وفود الدول المجتمعة
في مؤتمر روما قد انعكس على موقف نظام روما
األساسي في أغلب الوسائل المتعلقة باختصاص
المحكمة  ،والتي من بينها اقتصار واليتها بالنظر
في الجرائم التي ترتكب من قبل األشخاص
الطبيعيين  ،واستبعاد األشخاص االعتباريين خارج
نطاق المسؤولية الجنائية وفقا ً لنص المادة ()25
منه رغم أن األخيرة قد يكون لها الضلع األكبر في
المسؤولية عن بعض الجرائم التي ال يتصور ارتكابها
من غيرها كجريمة العدوان مثالً  ،وأيضا ً حدد النظام
المذكور سن المسؤولية الجنائية بسن ( )18عاما ً من
األشخاص الطبيعيين وفقا ً لنص المادة ( )26وهذا
يشير إلى وجود حالة من عدم المساواة بين مرتكبي
أشد الجرائم الدولية خطورة  ،ويتمثل في إفالت
الشخص الذي يبلغ من العمر ( )15عاما ً من العقاب
وبهذا يعتبر هذا النظام قد فتح الباب أمام مرتكبي
الجرائم لإلفالت من العقاب  ،وهذا مما يتوجب
بالمشرع الدولي مراعاة هذه المسألة  ،والنظر فيها
بعين الجد واالعتبار من خالل التوصل إلى تعديل
يتناسب مع ما تنص عليه التشريعات الوطنية أثناء
انعقاد مؤتمر استعراض قادم.
إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية وجدت
باألساس كهيئة قضائية مستقلة ،غير أن سلطة
تحريك الدعوى أمام المحكمة من طرف مجلس األمن
الدولي إلي جانب الدول األطراف والمدعى العام  ،إذا
ما وجد ما يستدعى تهديداً للسلم واألمن الدوليين ،
فخطورة العالقة بين المحكمة ومجلس األمن تنبع
من التوظيف الخاطئ لسلطات مجلس األمن بموجب
نظام روما األساسي  ،واختالف طبيعة أطراف هذه
العالقة وهما مجلس األمن والمحكمة  ،ومن تم برزت
إشكالية أخرى  ،تتمثل في تسييس المحكمة بموجب
قرارات مجلس األمن  ،وإشكالية تعامل مجلس األمن
مع القضايا الدولية بمعايير مختلفة  ،وهو من بين
العقبات الواقعية التي تواجه المحكمة في عالقتها
بمجلس األمن حيث تأكد ذلك في قرارات أصدرها
مجلس األمن تطبيقا ً لهذه العالقة وتتمثل في القرار
 2005/1593بشأن دارفور السودان والقرار رقم
 2002/1422بشأن حماية قوات حفظ السالم في
البوسنة والهرسك .الخ
 www.icc abic.comالمواقع االلكترونية
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إعداد /أحالم فكار

تصوير  /عصام احلبيشي

السلع المعروضة على الطرقات بين صحة المستهلك والبائع
يعرض أصحاب المحالت سلعهم لشد
انتباه المارة والمستهلكين كنوع من أنواع
الدعاية والتسويق وبيعها للمستهلك رغم
تعرض هذه السلع ألشعة الشمس حيث تتأثر
بالحرارة  ،ويؤدي تفاعلها لألمراض و من
المضاعفات السلبية على صحة المستهلك
 ،وتهافت المواطن البسيط لشرائها بأبخس
األثمان دون علمه بخطورتها على صحته
وصحة عائلته أمر يجب التنبيه له.
وللوقوف على حجم الخطر الذي تشكله
هذه الظاهرة كونها أضحت علنية وفي تزايد
مقلق حاولنا تسليط الضوء على حجم
المشكلة في غياب الجهات المختصة رقابي ًا
وصحي ًا بدء ًا من وزارة الصحة إلى مصلحة
الحرس البلدي  ،لوضع حد رادع وتشديد
اإلجراءات الردعية وتوعية المستهلك
بالمخاطر والمضار التي تلحق به من جراء
اقتناء هذه السلع لذا كان لصحيفة العدالة
المبادرة للطرح -:
الخضار اللحوم المجمدة البضائع
كالعصائر واألجبان والمشروبات والسلع
التموينية المباعة على الطرقات العامة
..تلوث بيئي  ..ازدحام وفوضي ..يعرضك
للمسائلة القانونية لمخالفة النظام العام
وإبداء السالمة العامة...
في هذا تحاورنا مع أحد الباعة على أرصفة
الطرقات العامة الذي تحفظ عن ذكر اسمه خوفا
من المساءلة القانونية وتحدث قائال -:وضعي
المادي الردئ هو الذي دفعني إلى شراء الخضار
وبيعها على أرصفة الطرقات حاولت مراراً أن أذهب
إلى البلدية والحرس البلدي ومصلحة الضرائب
الستكمال اإلجراءات القانونية والحصول على
شهادة الترخيص الفتتاح محل (على قد حالي )
لبيع الخضار ولكن لألسف  ،دون جدوى ومللت من
الذهاب دون فائدة فعرضت بضاعتي في السيارة
على رصيف الطريق العام  ،كما تشاهدون فنحن لم
نجد غير هذا بابا ً للرزق نقتات منه و يمكننا من
العيش وتوفير قوت عائالتنا وأطفالنا أنا رجل فقير
وليس لدى معاش ألصرف منه على عائلتي ،كيف
سنعيش وكل شيء أمسى صعبا ً في البالد واألسعار
في تزايد وإن لم نفعل هكذا ونبحث عن مصدر
رزق يسد احتياجاتنا الضرورية  ،وكل من يقوم
بالبيع هنا على الطريق العام دفعته الحاجة والفقر
والبحث عن العمل الشريف  ،نحن ال نسرق وال نبيع
المحرمات نبيع الخضار واللحم واألسماك وفيما
يخص إذا كانت هذه المواد صحية للفرد وال تعرضه
للمرض نحن نبيعها و نأكل منها ،مع أسرنا إذاً نحن
أيضا ً معرضون للخطر ولكن ليس لدينا لدينا خيار
أفضل من أن نعمل حسب الظرف واإلمكانيات
المتاحة لنا وإما أن نموت نحن وعائالتنا من الجوع
أو نتسول وطبعا ً نحن نشتري البضائع والخضار
واللحوم من تجار الجملة والموردين لهذه السلع
واللحوم والعصائر التي تدخل من البر أو البحر
والمنافذ الحدودية لليبيا المراقبة من قبل الحكومة
ومصلحة الجمارك والمراقبة الغذائية ويتم فحصها
ويفرج عنها للتداول وبيعها للمستهلك فإذا كان
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هناك خطأ أو تجاوز قانوني فإنه يبدأ من الجهات
المختصة والجمارك والجهات الرقابية التي تسمح
بدخول هذه البضائع.
مخاطر أشعة الشمس علي ....اللحوم
المجمدة واألسماك ...فساد الخضار بتعرضها
للغبار وتقلبات الجو ....سوء التخزين والحفظ
الغير صحى!!!!
أنا شاب ليبي عمري  25سنة والدي متوفى
وليس هناك من يعول أمي وإخوتي أكملت تعليمي
األساسي (يعني الشهادة اإلعدادية) وطبعا بحثت
عن وظيفة في الدولة ليكون لدى مرتب أصرف
منه على أسرتي ونفسي وأنا في بداية حياتي ومن
المفترض أن أعمل لتكوين مستقبلي أضطررت
للبحث عن عمل شريف أيا كان بيعا ً على الطرقات ،
أو متجوال وهذا أفضل من السرقة وبيع المخدرات
والنصب على الناس (كسب لقمة العيش بالحالل
هذا همي األول) الدولة والحكومة في األوضاع
الحالية أشغالهم أكبر من أن يفكروا في الشباب
الذين اتخذوا أرصفة الطرقات مكانا ً لبيع بضائعهم
من أجل لقمة العيش وتوفير سبل المعيشة  ،نحن
لن نرفض أن نعمل بشكل منظم ويخصص لنا
مكان ليكون سوق خاص بنا نبيع فيه بضائعنا
ليكون عملنا قانوني ومنظم وال تتلف بضاعتنا
من تعرضها للشمس فنحن ال نشترى البضائع
ونرميها وال نستفيد من بيعها إنما أجبرتنا صعوبة
ظروفنا المعيشية وحاجتنا الماسة للعمل ،لهذا
أبيع األسماك المجمدة التي اشتريتها من شركات
اللحوم المجمدة بتاجوراء كما ترون أعرضها
للبيع داخل الثالجة المتنقلة وأكومها بالثلج حتى
تحافظ على جودتها ونعمل قدر اإلمكان ووفق ما
يتاح لنا من ظروف لنحافظ على بضاعتنا حتى
تصل للمستهلك وهي صالحة لألكل كما ترون
البعض يبيع حتى ال تتلف فهو يبيع للكسب والربح
والرجوع لبيته بمال يصرف منه على أسرته ( حتى
صاحب المحل والسوبر ماركت اللي معاه الرخصة
والمكان بضاعته معروضة في الشمس أمام المحل
وخاصة المياه والعصير ..؟) وليس ذنبنا إن لم

نجد مكان مناسب صحي وغير مكشوف ألشعة
الشمس فنصطف على الطريق العام كل يوم
صيفا ً شتاء في كل حاالت الطقس المتقلبة نحن
أيضا نعاني ونحتاج لمن يلتفت لمعاناتنا ويسمعنا
ويوصل صوتنا للسلطات والحكومة والمسئولين
ونقول لهم ساعدونا نريد أن نعمل كغيرنا ونعيش
نحن وعائالتنا في ظروف معيشية مناسبة لديكم
السلطة والمال والمكان ونحن لدينا الرغبة للعمل
والكد والجهد وإشكاليتنا ليست بالصعبة وتتوفر
عدة حلول لمن يريد أن يقدمها لنا ونحن لن نقف
ضد من يريد صالحنا وصالح بالدنا.
إقبال المستهلك على هذه السلع ...سببه..
جودة السلع...؟ ..رخص ثمنها؟..سهولة الوصول
لها ..؟؟
الحاجة زهرة" من سكان منطقة طريق السور/
طرابلس عمرها  50سنة تتردد شبه يوميا ً على
الباعة في الطريق  -:إن هؤالء الباعة على الطريق
نشترى منهم البيض والحليب والخضار والدجاج
المجمد بأسعار أقل من السوبر ماركت "المحل
التجاري" وهم من أوالد منطقتنا وليس فيهم من
أتى من مكان بعيد أو احدهم غريب علينا نعرفهم
ونعرف عائالتهم هذا ما يجعلنا نثق فيهم وتتعامل
معهم .
جاء في قانون العقوبات والقوانين
المكملة له -:
الجنح والمخالفات المتعلقة بالنظام
العام مادة ( )467مخالفة اوامر السلطة -:
كل من يخالف أمرا مشروعا أصدرته السلطة
حفظا ً للعدالة أو السالمة العامة أو النظام أو
الصحة يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز شهرا أو
بغرامة ال تزيد عن خمسة جنيهات!..
مادة ( )474الباعة المتجولون
كل من زاول حرفة البائع المتجول دون ترخيص
من السلطات المختصة أو لم يراع الشروط التي
يقررها القانون في مزاولة تلك الحرفة يعاقب
بالحبس مدة ال تتجاوز الشهر أو بغرامة ال تتجاوز
العشرة جنيهات!..

وتطبق العقوبة ذاتها على الوالد أو الوصي
الذي يستغل قاصرا دون الثامنة عشرة من غير أن
يكون لدى القاصر ترخيص لمزاولة تلك الحرفة إذا
لم يراع الشروط التي يقررها القانون لمزاولتها !...
الحل بسيط وليس بالمستحيل والمكلف ...
غفلة أصحاب القرار وسباتهم الطويل ...إلى
متى...؟؟
نعم ليس صعبا ً أو مستحيالً وال يحتاج التكلفة
الباهظة العمل شرف والجهد واجب وهم مواطنون
يبحثون عن مصدر رزق لسد حاجتهم وعوائلهم ،
هذه أبسط األبواب التي أتيحت أمامهم للكسب
الحالل وتوفير سبل المعيشة  ،وإيجاد سبيل
لتوفير دخل يعيشون منه  ،فأين المجتهدون في
تخصصهم والباحثون في مجاالتهم والقائمون على
أعمالهم من هذا؛ نسمع كل يوم عن قرارات داخل
قطاعات ووزارات ومصلحات حكومية واجتماعات
تخرج بتوصيات ومقترحات وبحوث دراسية لتطوير
العمل والصناعات فأين هؤالء الباعة من هذا ،أال
يمر المسئولون من نفس الطرقات العامة التي نمر
منها  ،ألم يالحظوا االزدحام على هذه األرصفة ؛
أال يتساءلون هل ما يباع للمواطن من هذه البضائع
صحي أم ال ؟ لربما ال زال الوقت مبكراً للتفكير
في حل هذه المشكلة والنظر إليها والعمل على
إصالحها لتترك حتى تتكاثر وتعم كافة الشوارع
وتكتسح كل الطرقات ويصبح األمر جلل ومن واجبنا
تسليط الضوء  ،ولفت االنتباه وإيصال صوت من
هم في حاجة إليصال صوتهم إلى سيادة األفاضل
أصحاب القرار والمنفذين المختصين والمسئولين
وقادة المؤسسات والمصلحات الجمركية والرقابية
ووزارة العمل  ..ونطالب باإللتفات لهذه الشريحة
واالستماع لمطالبهم وشكواهم والتحاور معهم إنهم
حقا في حاجة إلى مد يد العون ونقلهم إلى المكان
الصحيح والمالئم فهم ال يريدون إال العمل وهذا
ماال يمكن إنكاره عنهم .

يتبع العدد القادم
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إعداد /فتحي املخزوم

مذكرة إحتجاج بخصوص عمل لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق اإلنسان في دورته الثامنة والعشرين للتحقيق
في االنتهاكات الحقوقية بليبيا بداية من 2014م والتي مارست عملها بجمهورية تونس
أصدرت وزارة العدل بحكومة اإلنقاذ الوطني منتصف فبراير الماضي ،مذكرة احتجاج بخصوص
عمل لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في دورته الثامنة
والعشرين المنشأة بموجب القرار رقم  30/28بتاريخ /25مارس 2015/للتحقيق في االنتهاكات
الحقوقية الحاصلة في ليبيا بداية من  2014والتي مارست عملها بجهورية تونس.
وجاء في المذكرة االحتجاجية التي خاطبت بها وزارة العدل كافة الجهات المعنية الدولية والوطنية
المسؤولة ذات العالقة ،من أن اإلجراءات واآلليات التي اتبعتها لجنة التحقيق األممية بتونس تنم
عن القصور واالنحياز التام على حساب الحقيقة والعدل وضحايا حقوق اإلنسان ،حيث سلكت سبال
أبعدتها عن الحيادية والنزاهة والشفافية.
وأوضحت المذكرة أن موقف اللجنة كان سلبيا ولم تجد وزارة العدل ردا منها من خالل مراسلتها،
حيث أن الوزارة تواصلت معها لطمأنتها وتأمين الخدمات التي من شأنها تسهيل عملها ومساعدتها
في نجاحها في هذه المهمة دون التدخل في عملها.
وأكدت المذكرة بأن العديد من منظمات المجتمع المدني تقدمت بتقارير لوزارة العدل عن عمل
لجنة التحقيق األممية واآلليات والممارسات التي اتبعتها ،حيث خلصت بأن اللجنة لم تكن منصفة
في اتخاذ السبل الضرورية للكشف عن الحقائق وصوالً إلى أهدافها.
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عمل اللجنة الحقوقية األممية مشوبا بالقصور بسبب عدم تواصلها مع
الحكومة ومنظمات المجتمع المدني المعنية في ليبيا التي تشكل عامال
مساعدا وصوال للمبتغى .
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 عامل الوقت كان غير كافي لرصد وتجميع وقيد الشكاوى المتعلقةبانتهاكات حقوق اإلنسان.
افتقادها للمصداقية والجدية في العمل بتواجدها في األراضي التونسية
ومطالبتها إحالة الملفات والشهود والوثائق إليها األمر الذي أعطى انطباع
لدى الكافة بأن نتائجها لن تتوصل إلى الحقيقة.
اآلليات التي اتبعتها مع الضحايا والشهود اعتمدت على شبكة المعلومات
الدولية "اإلنترنت" وهذا ليس الطريق الصحيح الواجب إتباعه للوقوف على
الحقائق.
لم تسهم في مساعدة بعض االشخاص المعنيين في الوصول إلى مقرها
بتونس من سفر وإقامة وإصرارها أن يكون على حساب أولئك االشخاص
واختيارها للملفات بانتقائية دون األخرى.
رغم التطمينات األمنية وقيام العديد من المؤسسات الدولية في ذات
المدة بالعمل على األراضي الليبية وجودها بالخارج يضع عملها محل شك
وريبة لعدم اكتراثها بسالمة الضحايا والشهود من أي خطر يتهددهم.
في إطار التزام حكومة اإلنقاذ الوطني بالمواثيق الدولية لحقوق
اإلنسان وإرساءً لدولة القانون والعدل والمشاركة بفاعلية مع مجلس حقوق
اإلنسان االممي كانت تأمل الحكومة التعاون مع اللجنة وبتيسير كافة السبل
التي تمكنها من أداء عملها على الوجه الصحيح.
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إعداد  /املبروك زقمن

مناجاة
اللَّهم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك
ووعدك ما استطعت  ".اللَّهم أحيينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا
بالصالحين  ،غير خزايا  ،وال نادمين  ،اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح
ذات بيننا وأهدنا سبل السالم  ،واجعل الشهادة منا هي آخر الكالم
وتقبل منا أعمالنا على التمام  ،سبحان ربى رب العزة عما يصفون
وسالم على المرسلين  ،والحمد لله رب العالمين .

جوامع الكالم
عن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه قال -:
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد
الله وأثنى عليه ثم قال  :أما بعد فإن الدنيا قد
آذنت بصرم وولت حذاء  ،ولم يبقى منها إالَّ صبابة
كصبابة الماء  ،ليصابها صاحبها  ،وإنكم منتقلون
منها إلى دار ال زوال فيها  ،فانتقلوا منها بخير ما
يحضرنكم « رواه مسلم.
الركن الشديد
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على
المبعوث رحمة للعالمين وبعد  :إذا عطشنا تناولنا
الكأس البارد من الماء  ،وإذا جعنا فكرنا في الطيب
من الطعام  ،وإذا أخذنا البرد اتجهنا إلى الفراش
والغطاء الدافئ  ،وهكذا هي الحياة ما احتجنا شيئا ً
إال وسخر الله عز وجل لنا من نعمه ما يكفينا ،
ولكن إلى أين نتجه بقلوبنا إذا طغى عليها الران
 ،وأنفسنا إذا تملكتها الدنيا  ،نذهب بها إلى الله
} وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين{ عندها فقط
وإذا أخلصنا النية  ،الفقير يغتنى  ،والمريض يشفى
 ،والمحزون يفرح  ،والمكسور يجبر  ،والعطشان
يرتوي  ،والجوعان يشبع  ،والمفزوع يأمن ،
والمهزوم ينتصر .
والله عز وجل أراد أن يربى العباد بأقداره ،
فهو الفعال لما يريد  ،كتب المقادير قبل أن يخلق
السموات واألرض بخمسين ألف سنة  ،ولذلك فإن
كل ما يقع مكتوب عنده سبحانه وتعالى ،والله يعلم
وأنتم ال تعلمون  ،فاألمور تجرى بمقادير الله عز
وجل  ،فكل أمر قد تراه بعينك  ،وبنظرك القصير
أن فيه شر لك  ،قد يجعل الله فيه خيراً كثيراً  ،وكل
أمر قد تراه بعينك ونظرك القصير أن فيه خيراً
لك  ،وقد يجعل الله فيه شراً كثيراً  ،ويقول تعالى
(وعسى أن تكرهوا شيئا ً وهو خير لكم وعسى أن
تحبوا شيئا ً وهو شر لكم ) البقرة ." 216
فما عليك إال بالثقة بالله عز وجل  ،والبد من
اعتقاد أن القوة جميعا ً لله سبحانه وتعالى  ،وال
يجرى في الكون إال ما يريد  ،وال يجرى شيء وال
يقع إال بحكم يريدها سبحانه وتعالى  ،وأن ال يدرى
اإلنسان ماذا يترتب على األمور  ،لذلك البد أن
يوقن المسلم بربه  ،وأن يكون على صلة وثيقة بربه
 ،معتمدا عليه  ،متوكالً عليه  ،يطلب منه القوة ألنه
سبحانه وتعالى مالك القوة جميعاً ،وهو الذي يمنح
أسباب المدد والعون لمن يشاء  ،فما عليك أيها
المؤمن إال أن تستحضر الثقة بالله والتوكل عليه
 ،واستمداد القوة منه  ،والركون إليه  ،فهو الركن
الشديد إذا ركنت إليه وأنت ضعيفة قواك  ،وإذا
كنت مغلوبا ً تنتصر  ،وإذا كنت فقيراً أعطاك .
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لذلك أرسلت قريشا ً حصين ابن منذر الخزاعي
إلى النبي صلي الله عليه وسلم يكلمه  ،فلما انتهى
من كالمه سأله النبي صلى الله عليه وسلم  :يا أبا
عبد الرحمن كم إلها تعبد ؟ قال  -:سبعة  ،ستة في
األرض وواحد في السماء !! فقال صلى الله عليه
وسلم  :فإذا هلك المال فمن تدعوا ؟ قال  :الذي
في السماء  ،فقال صلى الله عليه وسلم  :فإذا
انقطع القطر  ،فمن تدعوا ؟ قال الذي في السماء
 ،قال فإذا جاع العيال فمن تدعوا ؟ قال  :الذي في
السماء  ،قال  :فيستجيب لك وحده  ،أم يستجيبون
لك كلهم ؟ قال بل يستجيب وحده  ،فقال صلى الله
عليه وسلم  :يستجيب لك وحده  ،وينعم عليك وحده
وتشركهم في الشكر " وهذا درس عظيم في أن
نتوجه إلى الله عز وجل وإن اشتدت األزمة وتكالب
األعداد  ،وتعدد الخصوم  ،وكثرت الحاجات ،ما
علينا إال أن نتوجه إليه سبحانه وتعالى  ،فيقض
حاجتنا ،يفرج كربتنا ،ويمسح دمعتنا ويوحد كلمتنا ،
ويرد عدونا  ،ويؤلف ذات بيننا ..
نسأل الله أن يوحد صفوفنا ويجمع ذات بيننا
إنه ولى ذلك والقادر عليه .
الشجرة الطيبة

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على
المبعوث رحمة للعالمين وبعد  :فإن أصدق الحديث
كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى
الله عليه وسلم  ،فهما أصدق كالم  ،وأقوى حجة ،
وأعظم تشريع  ،وأطهر التزام  ،ما أجمل أن نتكلم
بكتاب الله وسنة رسوله أن نسير على هديهما ،
يتكلم الكثيرون اليوم ويكثرون الكالم  ،يتكلم
المسؤلون ويتكلم المذيعون والصحفيون  ،الجميع
يتكلم  ،والجميع ال يسمع  ،ألن كل منا يريد أن يكون
المتكلم  ،والغير هو مستمع  ،ونسى كل منا ما في
الصحيحين من حديث عن أبي هريرة  -رضي
الله عنه -عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  :إن
العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ال يلقى لها باالً

يرفعه الله بها درجات  ،وإن العبد ليتكلم بالكلمة
من سخط الله ال يلقى لها باالً يهوى بها في جهنم".
فالكلمة تنقسم إلى قسمين  ،كلمة طيبة وكلمة
خبيثة :
الكلمة الطيبة  :هي الكلمة الهادفة  ،التي تبني
وال تهدم  ،تسعد وال تحزن  ،تعطي وال تأخذ  ،ترحم
وال تنتقم ،إليه يصعد الكلم الطيب  ،والعمل الصالح
يرفعه  ،هي التي ترفع الوضيع ليكون في منزلة
النبالء  ،وترفع العبد ليكون في منازل السادة وترفع
الضعيف ليكون في منازل األقوياء  ،قال تعالى
( ألم تر كيف ضرب الله مثال كلمة طيبة
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء )
إبراهيم 29-
أفضل وأعظم وأنبل كلمة هي ال إله إال الله
 ،ومنها نتعلم التوحيد الخالص  ،واإليمان الراسخ
 ،إذا رسخت في القلب لفظ ومعنى  ،صارت هي
الدليل الناصح للجوارح  ،والمرشد الحقيقي للبدن
حتى يصير البدن تابعا ً مطيعا ً للمعاني العظيمة
لهذه الكلمة  ،انقيادا وإتباعا ً وحبا ً وإخالص ،
ولعل من أهم المعاني هو المتابعة لكتاب الله عز
وجل فيما نتكلم به  ،قال تعالى} وقولوا لهم قوالً
معروفا{ النساء  – 8وقال تعالى }فقل لهم قوالً
ميسوراً{ اإلسراء  28-وقال تعالى} وقولوا للناس
حسناً{ البقرة . - 83
وعندما أمر الله عز وجل موسى عليه السالم
بالذهاب إلى فرعون قال} فقوال له قوال لينا ً لعله
يتذكر أو يخشى{ طه 44-43
وأما القول البليغ الزاجر الرادع المنافح
المرعب المرهب فهو للمنافقين قال تعالى } وقل
لهم في أنفسهم قوالً بليغاً{ النساء  ، 63هذا القول
المعروف  ،القول السديد الميسور  ،القول الحسن
الكريم اللين  ،الذي يرد الجاهل ويردع السفيه ،
ويصلح المعوج  ،ويهدى الضال  ،وينور الطريق ويبنى
الروح  ،ويسكن الفؤاد  ،ويريح الضمائر والنفوس ،
ويقرب بين المتخاصمين المسافات  ،فإذا اشتدت
العداوة  ،وأوغلت القلوب  ،وظهر الغضب  ،واسودت
الصورة  ،وسلت السيوف  ،فما علينا إال أن نرجع
إلى القول الفصل  ،والرأي السديد  ،والكتاب المنير
 ،قال تعالى } وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه
ولي حميم؛ وما يلقاها إال الذين صبروا وما يلقاها
إال ذو ٍ
حظ عظيم { والدفع بالتي هي أحسن يكون
بالكلمة الطيبة  ،التي تعبر المسافات  ،وتزيل ماران
على القلوب من عداوة وتغرس معاني التسامح لتكون
النتيجة } فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى
حميم{ أي يصير الذي بينك وبينه عداوة كالصديق
القريب في مودته ومحبته  ،وهذا ال يستطيعه إالَّ
الذين صبروا وكظموا الغيظ والنت قلوبهم لذكر
الله  ،نعم صبروا ألنهم ينظرون البشارة من الله
عز وجل  ،قال تعالى }وبشر الصابرين{ وأيضا ً ال

يستطيع ذلك إال من كان ذو حظ عظيم عند السميع
العليم.
قال الله تعالى}وقل لعبادي يقولوا التي هي
أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ،إن الشيطان كان
لإلنسان عدواً مبينا ً {اإلسراء. -53
وهذا أمر من الله عز وجل للعباد مهما كانت
الظروف  ،ومهما كانت األحداث  ،ومهما كانت
األزمات والمطالبات أن يقولوا التي هي أحسن ،
ألنهم إن لم يفعلوا ذلك ألقى الشيطان بينهم العداوة
والفساد والخصام  ،فهو ظاهر العداوة  ،حريص
على إفساد ذات البين  ،قال صلى الله عليه وسلم:
إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة
العرب ولكن في التحريش بينكم " رواه مسلم .
والتحريش هو اإلفساد بين الناس  ،وال سبيل
لرد كيده أخزاه الله إال بالكلمة الطيبة بعد االستعانة
بالله عز وجل  ،ومن هذا المنبر أوجه كالمي
لإلعالميين والصحفيين والسياسيين والخطباء
والوعاظ أن يكون كالمهم دعوة لإلصالح  ،كثيراً
ما نسمع دعوات توغل القلوب  ،وتلهب المشاعر
تصم اآلذان  ،وتعمي األبصار والوجدان  ،دعوة
ضالل وليست هداية  ،دعوة إفساد وليست إصالح
 ،دعوة هدم وليست بناء  " ،وكل ينفق مما عنده "
نحن جميعا ً في حاجة إلى غير هذه الدعوة يدخل
أناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم "
فيقولون السام عليك يا أبا القاسم  ،فقال صلى الله
عليه وسلم " وعليكم " وقالت عائشة  -رضي الله
عنها  -بل عليكم السام والدام " فقال صلى الله
عليه وسلم  :يا عائشة ال تكوني فاحشة " فقالت :
أو ما سمعت ما قالوا؟ قال  :أوليس قد رددت عليهم
الذي قالوا قلت وعليكم " هذا الحديث رواه مسلم.
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يؤلف بين
قلوبنا وأن يجعلنا هداة مهتدين والسالم عليكم .
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األسرة ومخاطر التطور التقني

إعداد /حنان أصليل

ا

كانت األسرة العربية عبر العصور ومازالت هي خط
الدفاع األول في وقاية أبنائها من الجريمة واالنحراف من
خالل تنشئتهم التنشئة السليمة وإعدادهم ليكونوا أجيال
المستقبل المؤهلين القادرين على اإلسهام الفعلي في
حركة التنمية االجتماعية  ،ومع التطور التقني الهائل الذي
شهده العصر الحديث تضاعفت مهمات األسرة  ،وازداد دورها
أهمية فأصبح لزاما ً عليها أن تواكب هذا التطور  ،وتواجهه
بكثير من الحكمة والحذر حيث فرضت التقنية نفسها على
المجتمعات بمختلف الوسائل وأهمها وسيلة (االنترنت ) تلك
الوسيلة التي حملت معها كثيرا من االيجابيات والسلبيات في
آن واحد  ،فهي قد أحدثت نقلة حضارية في حياة البشرية ،
وأصبحت أهم قـنوات االتـصـال والتـواصل بين المجتمعـات
 ،كما أصبحت في متناول األخيار واألشرار في آن واحد ..
رجال األمن يستخدمونها في محاربة الجريمة  ...والمجرمون
يستخدمونها في ارتكاب مختلف أنواع الجرائم .
األخيار يستخدمونها في التوعية والتبصير باألخطار التي
يشهدها العصر ،ويستخدمونها كوسيلة للتواصل والترابط ،
والتثقيف والبحث عن المعلومات المفيدة ويستخدمها كذلك
مجرمو المخدرات في دعواتهم إلى تعاطيها وحض النفوس
الضعيفة على استخدامها والتعامل معها .
كما تستخدمها المؤسسات التعليمية والتربوية والعلمية
في نشر البحوث وتقديم المعلومات التي تهم البشرية  ،وعكس
ذلك تستخدمها العصابات اإلجرامية المنظمة في اتصاالتها
الفورية  ،وتحويالتها المالية  ،التي توظف في أعمال إجرامية
سواء كانت جرائم إرهابية أم جرائم مخدرات.
ولعل أخطر ما تعاني منه مجتمعاتنا جراء استخدام هذه
التقنيات المتطورة يكمن في تعرض أبنائها لخطر االنحراف
 ،بفعل االستخدام السلبي السيئ لوسيلة تعد من احدث
ما توصلت إليه البشرية في العصر الحديث  ،فهذا التطور
التقني انعكس سلبا ً على البعض ممن لم يحالفهم الحظ
في االستخدام االيجابي لهذه القيم والمبادئ في نفوسهم
وتربيتهم التربية السليمة
غالبية المنظمات االجتماعية والهيئات الدولية  ،وفي
مقدمتها األمم المتحدة " التي حذرت من األخطار التي
تواجهها األسرة بفعل ما تتعرض له من تفكك  ،ما حدا بها
إلى إيجاد يوم عالمي لألسرة تنطلق من خالله حمالت توعية
تهتم بدور كل فرد من أفراد األسرة  ،وفي مقدمتهم دور
األب واألم ،

باعتبارهم المسئولين عن تنشئة األبناء منذ البداية  ،فعلى
األسرة تقع المسئولية الكبرى في بناء شخصية األبناءوغرس
القيم الصالحة  ،التي توصلهم إلى بر األمان وتمكنهم من

استشارة العدالة
الشكوى االجتماعية
سؤال-:
أحببت شابا ً يعمل معي في
نفس عملي  ،ذو أخالق عالية
ودين وأدب بشهادة الجميع ،وقد
تقدم لخطبتي  ،والحظت منذ
البداية أن حياة أهله ومستواهم
االجتماعي والتعليمي جداً بسيط
 ،مع العلم أن والدي متعلم وجميع
إخوتي متعلمون  ،وأبي كان يعمل
مديراً في إحدى الشركات  ،أما
والده فيعمل كسائق  ،وهو ليس
عيبا ً ولكن المستوى االجتماعي
فيه اختالف  ،ومع ذلك نظراً
لطيبته وأخالقه ودينه وافقت على
االرتباط به  ،ونحن اآلن في فترة
الخطبة  ،وهو يعاملني بطريقة
رائعة جدا جداً  ،وال يرفض لي
أي طلب  ،ولكني أخجل كثيراً
بالحديث عن أسرته أمام الناس
 ،وأحاول دائما تجنب أهله  ،أو
زيارتهم  ،أو الحديث معهم  ،مع
العلم بأن تحصيله العلمي أقل
مني  ،ولكن بعد ارتباطه بي التحق
بالجامعة إلكمال دراسته .
عمله جيد  ،وهو إنسان طموح
جدا  ،ولكنى دائما أشعر بضيق
من مستوى أهله  ،وأشعر بأني
سوف اظلم أوالدي في المستقبل
نتيجة مستوى أقاربهم  ،والبيئة
التي سوف يكونون فيها  ،وهو
دائما يترك لي مساحة االختيار
في عالقاتي مع أسرته.
أشعر أن بيننا شرخ سيظل
طوال العمر  ،وأشعر بضيق شديد
 ،مع أن أهله يعاملونني بطريقة
ممتازة جدا ،ولكنى ال أتقبلهم
أبداً  ،وأشعر أن مستواهم أقل
من مستوانا بكثير  ،فماذا أفعل
؟ هل أكمل معه؟ أم أنسحب؟ مع
أنى دائما ً أفكر بأنه من األفضل
التراجع من اآلن ،
إجابة -:

أختي الكريمة  /اإلحساس
بعدم التكافؤ حين يتملك أحد
الزوجين يحدث ما يؤيده من
تصرفات وتلميحات أو حتى
نظرات  ،وهذا نذير بوجود أزمة
وسيتحول إلى ردود نفسية تظهر
في سلوك وأقوال  ،ربما تصل
إلى السخرية واالستهزاء وأحيانا
إلى حد االنتقام للكرامة  .مع أنها
قد تكون غير مقصودة ولكن مع
هذا اإلحساس تتفجر وتسبب
صدامات ال حصر لها  ،تستجلب
التبريرات التي تفشل في كثير من
األحيان ولو نجحت ال تلبث أن
تنهار مرة أخرى بعد فترة وجيزة .
قال الرسول "صلي الله عليه
وسلم " في هذا " ثالث ال تؤخر /
وهن الصالة إذا أتت – والجنازة
إذا حضرت – واأليم إذا وجدت
كفؤا"
وما جاء عن عائشة قوله
"صلي الله عليه وسلم " (تخيروا
لنطفكم ،وانكحوا األكفاء )
فزينب بنت جحش القرشية
ذات المكانة والنسب تزوجت زيد
مولى النبي وطلقها  .فلطالما
يخالج إحساسك هذا الفرق
االجتماعي ،نجاح األمر يحتاج
تضحية كبيرة منك ومرونة في
تقبل سلبيات الطرف اآلخر
والتغاضي عن النقائص فكثير من
الزيجات فشلت رغم وجود تكافؤ.
كما ان النجاح يعتمد على
قدرتك في تجاوز المشاكل وحلها
من أجل إسعاد الطرف اآلخر مع
تقبله بعيوبه وميزاته لطالما كما
ِ
ذكرت وجود عنصر مساعد وهو
الحب .
واعلمي أن إقدامك على
الزواج وفي خططك المستقبلية
تغيير عادات وأوصاف زوجك
يعتبرا أمراً خاطئاً.

الطفل الذي يعاني في الصغر من
اإلساءات يكون عرضة لالكتئاب في
الكبر وبعض األطفال قد يلجئون للعنف.
مما الشك فيه أن ضرب الطفل
يؤلمه  ،ويترك كدمات وندبات على
جسمه  ،ولكن هناك شكل آخر من
أشكال إساءة المعاملة وهي  :العنف
اللفظي الموجه لألطفال والذي يسبب
جروحا ال ترى بالعين  ،لذلك ال أحد
سيعلم األثر النفسي جراء ذلك على
الطفل  .ويوصف العنف اللفظي بأنه
تهديد الطفل والصراخ عليه  ،واإلساءة
المتعمدة له ،وتجاهله  ،ولومه أو أي
شيء يسبب له ألم .
ووفقا ً للدراسات التي أجريت على
العنف اللفظي  ،وجدت أن الذين تعرضوا
للسباب أو الشتم خالل طفولتهم لديهم
أعراض االكتئاب والقلق أكثر من 1.6
ضعف أولئك الذين لم يتعرضوا للسباب
 ،وتتضاعف احتمالية معاناتهم من
االضطراب و القلق أكثر في حياتهم.
ومن أشكال العنف اللفظي -:
إطالق أسماء على الطفل أو
استخدام لغة رديئة في التعامل معه
باإلضافة إلى انتقاده أو التهديد بتركه
 ،أو تمني عدم وجوده والتلميح بأن
األسرة ال تريده.
كذلك التهديد بالضرر الجسدي -:
أي بضربه  ،ما يزيد من مخاوفه  ،أيضا ً
إلقاء اللوم البالغ عليه :فلوم الطفل
الدائم  ،يمنحه الشعور بأنه شخص سيئ
يرتكب األخطاء باستمرار واستخدام
السخرية " أي التهكم علي الطفل يحط
من اعتداده بنفسه.
اآلثار التي تسببها الشتائم -:
للشتائم أضرار بالغة على األطفال
 ،وذلك ألن الطفل في محاولته التغلب
على الشعور بأنه غير مرغوب فيه ،
فيحاول التكيف مع آثار هذه الشتائم
خصوصا ً لو جاءت من المقربين منه .
ومن هذه اآلثار ما يلي -:
تدنى مستوى االعتداد بالذات
والثقة بالنفس  -واكتساب سلوك تدمير
الذات مثل إيذاء نفسه بآلة حادة –
نهج السلوك المعادي ،فقد تكون ردة
فعل بعض األطفال من الشتائم تتمثل
في إظهار السلوك العدواني كضرب
األطفال أو الشجار معهم  -وسوء معاملة
الطفل قد يؤثر سلبا على نموه جسمانيا

اإلسهام في بناء األوطان والمسئولة أيضا ً عن ترسيخ
دعائم األمن االجتماعي واالستقرار لهذا يجب على ذوي
االختصاص إعداد برامج علمية تستهدف توعية األسرة
بأخطار الجريمة

والتحذير من خطورة ما تتعرض له األجيال في ظل عصر
يشهد هذا التطور التقني المذهل  ،الذي يتطلب من كل أسرة
عربية أن تكون دائما على أهبة االستعداد لمواجهة جميع
األخطار التي تطرأ في ظل تقدم تقني لن يتوقف .

العنف اللفظي على األطفال
 ،واجتماعيا .،
وقد تظهر عالمات االضطراب
العاطفي للطفل متمثلة في إيماءات
وحركات يمارسها كمص اإلبهام  ،أو
التبول الالإرادي أو عدم التفوق الدراسي
 ،وعلى المدى الطويل أظهرت الدراسات
أن الطفل قد يكون عرضة لالكتئاب
والقلق عند الكبر  ،وبعض األطفال قد
يلجئون للعنف كوسيلة للتفاهم.
لماذا يحدث العنف اللفظي -:
االمتعاض من األطفال سهل جدا
 ،ويحدث للبعض أحيانا وقد يكون من
الوالدان أو أي فرد من األسرة يفقد
رباطة جأشه فيقول شيئا قد يؤذي
الطفل  ،وغالبا ً ما تحدث من اآلباء
والمعلمين واألقارب فيقولون أشياء
قاسية ومؤذية دون إدراك نتائجه  ،وهنا
يكمن العنف اللفظي للطفل .
ورغم أن اآلباء دائما يرغبون في
األفضل ألطفالهم  ،لكنهم في بعض
األحيان قد ال يدركون أثناء االنفعال أو
الضغط النفسي أو لقلة مهاراتهم
التربوية  ،أنهم يؤذون الطفل نفسيا
وعاطفيا .
وتشير البحوث إلى أن معظم اآلباء
الذين يؤذون أطفالهم لفظيا قد تعرضوا
لسوء المعاملة في الصغر
كيفية تحديد ومنع اإلساءة
اللفظية
من الصعب جدا تحديد العنف
اللفظي إن وجد ألنه ال توجد له عالمات
ظاهرة مثل عالمات أو كدمات أو أي
من األشكال األخرى التي يحدثها العنف
البدني مثال.
وهناك عوامل محددة يمكن من
خاللها التكهن بأن الطفل قد يكون أكثر
عرضة لسوء المعاملة مثل وجود تاريخ
للعنف اللفظي في األسرة  ،أو الحصول
على نتائج ضعيفة في المدرسة  ،أو أن
يكون الطفل معزوالً اجتماعيا  ،أو أن
يظهر سلوك معادي للمجتمع.

ماذا يمكننا أن نفعل -:
جميع األطفال في حاجة إلى الشعور
بالحب والقبول  ،وهم بحاجة أيضا إلى
الرعاية واالستقرار  ،كوالد للطفل من
واجبك تقديم ذلك لهم  ،والرأفة بهم
مهمة  ،فكل طفل له صفاته وطريقته في
فهم األمور  ،لذلك يجب عليك أن تراقب
طفلك جيدا لتتعرف على السمات
اإليجابية له وتسعى في أن يتمتع طفلك
بكل لحظة من طفولته  ،وليس مهما أن
يكون طفلك وفق طموحك  ،ولكن المهم
أن يكون كل ما يقوم به ويفعله بقناعته
ورضاه ويحقق له السعادة شريطة أن
يكون صواباً.

اقتراحات للوالدين -:
ال تخاف أبدا من االعتذار لطفلك
 ،وإذا فقدت سيطرتك وتفوهت بكلمات
قاسية اعتذر له ،وال تطلق أسماء أو
توجه له إساءات  ،أو تصرخ عليه .
فطفلك يستحق االحترام وتذكر
ما يقال «أن فاقد الشيء ال يعطيه «،
إذا أردت أن يحترمك طفلك فعليك
باحترامه  ،ركز على السلوك الذي
يحتاج إلى تصحيح وليس على الطفل
وإن أخطأ تحدث معه برفق ولين مبينا ً
له أن فعله كان على غير صواب  ،ال
تصرخ في وجهه  ،تذكر دائما أن تنظر
إلى الجانب اإليجابي من سلوكه،وإذا قام
بعمل صائب ال تنسى الثناء عليه  ،إذا
كنت تشعر بالغضب وأخطأ طفلك حينها
ـ ابتعد عنه حتى تسيطر على غضبك.
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إشراف /سميرة سويسي

فتاوى قانونية
• مدى التزام جهة اإلدارة بصرف مقابل اإلجازات
للموظفين .
• حق العامل في التعويض النقدي عن إجازاته
السنوية المتراكمة.
• تجديد العقد من انتهاءه وما يقضي االتفاق بين
المتعاقدين.
مجلس إدارة المنطقة الحرة .
بعد التحية.
تستوضح عن الرأي القانوني لألتي
أوال-:
هل الوجوب الوارد في نص المادة ( )30الذي
يقضي (..ويجب في جميع األحوال أن يتمتع العامل
بخمسة عشر يوما ً متصلة من إجازته السنوية) يقع
على عاتق اإلدارة أم على العامل.
ثانيا-:
ما مدى إمكانية قيام اإلدارة بتنظيم منح
اإلجازات وإلزام العاملين الذين لديهم رصيد كبير
من اإلجازات يتجاوز ( )180يوماً.
ثالث ًا-:
ما مدى استحقاق العامل عند انتهاء عمله
تعويضا ً نقديا عن إجازاته السنوية المتراكمة التي
تزيد عن ( )180يوما ً في حالة عدم قيام اإلدارة
باتخاذ أي إجراء يتعلق بحفظ اإلجازات خالل
السنوات الماضية .
رابع ًا-:
ما مدى إمكانية إلزام جهة اإلدارة بصرف مقابل
اإلجازات للموظفين الذين انتقلوا للعمل بالمنطقة
الحرة بموجب قرار نقل دون أن يتم موافاة اإلدارة
بصك خاص بقيمة رصيد اإلجازات من قبل الجهة
المنتقل منها.
خامس ًا -:بيان عبارة ( تكون اإلجازة السنوية
للعاملين بالمنطقة ثالثين يوما ً في السنة وخمسة
وأربعين يوما ً لمن بلغ منهم سن الخمسين أو جاوزت
مدة خدمته عشرين سنة ) هل العبارة يعمل بها على
إطالقها أم باعتبارها غير مطلقة ومقيدة بشرط
أن تكون مدة العشرين سنة خدمة داخل المنطقة
الحرة مصراتة.
رد إدارة القانون -:
فيما يتعلق بالتساؤل األول فإنه مما استقر عليه
الفقه والقضاء أن لإلدارة السلطة المطلقة في
تحديد ميعاد تمتع العامل باإلجازة وفي تجزئة هذه
اإلجازة على أساس أن اإلجازة وإن كانت حقا ً للعامل
إال أن هذا الحق مقيد بصالح العمل وتنظيمه وتلك
أمور-ال شك -من إطالقات اإلدارة .
إال أن استعمال اإلدارة لحقها في تنظيم اإلجازة
يجب أال يساء استعماله وأن تمارسه بحسن نية وفي
حدود المنطق والمعقول فال تشترط أوتلزم العامل
بأن يتمتع بإجازاته في وقت غير مناسب له.
وال شك في أن هذه المادة إنما خصت جهة
اإلدارة وحدها بهذا الحق وال يمكن أن يفترض
العكس ألنه لو ترك هذا الحق للعاملين لفاجئوا
جهة اإلدارة في كل آونة باالنقطاع كلهم أو بعضهم
األمر الذي ال يستقيم معه العمل .
وفيما يتعلق بالتساؤل الثاني فقد عرفت المادة
( )1من القانون رقم ( )9لسنة 2000م بتنظيم
تجارة العبور والمناطق الحرة اإلدارة " بأنها إدارة
المنطقة الحرة".
كما نصت المادة ( )11من قرار اللجنة
الشعبية (سابقاً) رقم  32لسنة 2006م بإعادة
تنظيم المنطقة الحرة مصراتة على أن (يضع
مجلس اإلدارة النظم واللوائح المنظمة للشؤون
المالية واإلدارية والفنية بالمنطقة  ،بما في ذلك
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اللوائح المنظمة للعقود اإلدارية وشؤون الميزانية
والحسابات والمخازن والمشتريات وذلك كله دون
التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الوحدات
اإلدارية على أال تكون نافذة إال بعد اعتمادها من
أمانة اللجنة الشعبية العامة سابقا).
وبناء على ذلك صدر قرار اللجنة الشعبية العامة
(سابقاً) رقم  79لسنة  2002م باعتماد الئحة
شؤون العاملين بالمنطقة الحرة مصراتة والتي نصت
في المادة ( )29منها على أن اإلجازة السنوية حق
للعاملين  ،ويجب أن يتمتع بها على النحو الموضح
في هذه الالئحة على أن يراعى ضرورة التنسيق
المسبق عند تحديد مواعيد إجازات العاملين
للتوفيق بين مواعيد اإلجازات المطلوبة ومتطلبات
العمل في المنطقة الحرة  ،وتضع لجنة اإلدارة بناء
على اقتراح أمين اللجنة القواعد المنظمة لذلك)
وباستقراء ما تقدم من نصوص يتبين أن المشرع
قد خص المنطقة الحرة ببعض القواعد الخاصة
إذ جاز لها أن تضع أنظمة خاصة للعمل والحوافز
والمرتبات والتسيير دون التقيد بما هو معمول
به في الوحدات اإلدارية أو في الوظيفة العامة
على أن تعتمد هذه األنظمة من مجلس الوزراء ،
وبناء على ذلك تم إصدار الئحة شؤون العاملين
ً
بالمنطقة الحرة مصراتة ،بعد اعتمادها من الجهة
المختصة وقد نصت على حق العامل في اإلجازة
السنوية  ،بما يلبي متطلبات العمل بالمنطقة وقد
أوكلت الالئحة لإلدارة بالمنطقة وضع القواعد
المنظمة لكيفية منح اإلجازات السنوية ومن ثم فإنه
يجوز لإلدارة وضع األسس والقواعد ذات العالقة
بتنظيم منح اإلجازات بين العاملين بما يالئم طبيعة
المنطقة ،كذلك نصت المادة ( )32من الئحة شؤون
العاملين بالمنطقة الحرة مصراتة على أن (تتولى
إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات في نهاية كل سنة
حصر العاملين الذين لم يتمتعوا بإجازاتهم السنوية
ألسباب تتعلق بمصلحة العمل على النحو الموضح
في المادة السابقة ومدة اإلجازة المستحقة لكل
منهم ويصدر بحفظ اإلجازات المتراكمة لألسباب
المذكورة  ،قرار من أمين لجنة اإلدارة بناء على
عرض مدير إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات
 ،ومن ثم وفي إطار قيام إدارة المنطقة بتنظيم
منح إجازات للعاملين فقد أسند إلدارة الشؤون
اإلدارية والخدمات بالمنطقة في نهاية كل سنة
القيام بحصر العاملين الذين لم يتمكنوا من التمتع
بإجازاتهم ألسباب تتعلق بمصلحة العمل ومدة
اإلجازة المستحقة لكل منهم ومن تم إصدار قرار
بحفظ اإلجازات .
أما فيما يتعلق بالتساؤل الثالث فقد نصت
المادة  33من الئحة شؤون العاملين بالمنطقة
الحرة المشار إليها على ان (( يستحق العامل عند
انتهاء عمله تعويضا ً نقديا ً عن إجازاته السنوية
المتراكمة يحسب على إجمالي آخر مرتب تقاضاه
من المنطقة الحرة ،ويجوز أن يصرف للعامل بناء
على طلبه تعويض نقدي عن إجازاته السنوية
المتراكمة فيما زاد على الشهر وبما ال يجاوز مائة
وثمانين يوماً.
ومن تم فإنه ال يجوز أن يصرف للعامل تعويض
نقدي عن إجازاته السنوية المتراكمة التي تتجاوز
( )180يوما ً  ،باعتباره الحد األقصى بالنظر إلى

صراحة النص.
وفيما يتعلق بالتساؤل الرابع فإنه مما تجدر
اإلشارة إليه أن التعويض النقدي عن اإلجازات
السنوية المتراكمة ال يصرف إال عند انتهاء الخدمة
وأن مختلف صور النقل أو إعادة التعيين ليس من
شأنها إنهاء الخدمة ومن ثم استحقاق المقابل
النقدي لإلجازات السنوية .
وبالنظر إلى جواز نقل الموظفين بالوحدات
اإلدارية إلى الشركات استنادا إلى كتاب اللجنة
الشعبية العامية(سابقاً) رقم ( 404/15/6بتاريخ
1982/2/10م الذي انتهت فيه إلى أن (تتولى
كافة الجهات التي ينقل أو يعاد إليها موظفون لهم
إجازات مستحقة من قبل جهات عملهم السابقة قبل
حقوقهم في اإلجازات المحفوظة على ان تتولى
كل جهة تحديد األسلوب الذي تمنح بموجبه هذه
اإلجازات وفقا ً لما هو متبع في أنظمة اإلجازات
لديها طبقا ً ألحكام القوانين واللوائح النافذة )
وبما أن المعنيين قد تم نقلهم فعالً سواء بطلبهم
أو لدواعي المصلحة العامة لذلك فإن الجهة التي
انتقل إليها الموظف أو العامل بالمقابل النقدي
إلجازاته السابقة التي حفظت لمصلحة العمل .
وفيما يخص التساؤل الخامس فإن المقصود
بعبارة (أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة) هي
مدة خدمة العامل أينما قضاها إذ أن العبارة قد
جاءت مطلقة ومن المعلوم أن المطلق يؤخذ على
إطالقه إال أن يرد ما يقيده وأن القول بغير ذلك
سوف يفضي إلى نتائج غير معقولة إذ ال يتصور
عدم احتساب المدة لشخص انتقل وإن كان يقطع
صلة الموظف أو العامل بالجهة المنقول منها إال أن
مدة خدمته في مثل هذه األحوال تعد متصلة.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
المستشار /محمود الكيش
رئيس إدارة القانون

الشركة العامة للكهرباء.
تستوضح عن الرأى القانوني فيما يأتي
السالم عليكم .
رداً على كتابكم رقم م  97 .المؤرخ 2015.9.8
الذي ذكرتم فيه أن الشركة العامة للكهرباء قد
تعاقدت مع إحدى أدوات التأمين الصحي لتوفير
التغطية التأمينية لعمال الشركة وأفراد أسرهم من
حددت بسنة مع جواز
الدرجة األولى  ،وأن مدة العقد ُ
مدها لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد المتعاقدين
اآلخر بعدم رغبته تجديد العقد قبل انتهائه بمدة
ثالثين يوما ً  ،وذكرتم كذلك أن الشركة قد أخطرت
عبر كتابها رقم م.أ 11.المؤرخ  2015/2/26أداة
التأمين المتعاقد معها بعدم رغبتها تجديد العقد ،
فانتهى العقد بتاريخ  .2015/3/13واستفتيتمونا
عن جواز اعتبار اإلخطار الموجه من الشركة بعدم
تجديد العقد مع أداة التأمين كأن لم يكن وتجديد
العقد رجعيا ً من تاريخ انتهائه.

رد إدارة القانون
يبين من نص المادة رقم  14من العقد المرفقة
صورته مع كتابكم المشار إليه بأن مدة العقد سنة
يجوز تجديدها ،لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد
الطرفين اآلخر بعدم رغبته في تجديد العقد قبل
انتهاء مدته بثالثين يوما ً على األقل.
ويبين كذلك من كتابكم المشار إليه أن سريان
العقد يبدأ اعتباراً من  2014/4/1وبالتالي ينتهي
يوم  2015/3/31ولما كانت المادة رقم  91من
القانون المدني المعنونة «أثر التعبير عن اإلرادة
«قضت بأن -:
« ينتج التعبير عن اإلرادة أثره في الوقت الذي
يتصل فيه بعلم من وجه إليه  ،ويعتبر وصول التعبير
قرينة على العلم به ،ما لم يقم الدليل على عكس
ذلك ».
ولما كان طرفا العقد قد اتفقا في المادة 14
المشار إليها على حق كل منهما عدم تجديد العقد
بإخطار اآلخر بذلك قبل حلول تاريخ انتهاء العقد
بثالثين يوماً.
وكان يبين من كتاب الشركة رقم م.أ 11المؤرخ
 2015/2/26الموجه إلى أداة التأمين المتعاقد
معها  ،أن الشركة قد أعربت عن إرادتها عدم
تجديد العقد.
وكان هذا اإلخطار قد جرى وفقا ً للكيفية التي
نصت عليها المادة رقم  14المشار إليها وكان كتاب
اإلخطار قد ُبصم من أداة التأمين باالستالم بتاريخ
الكتاب ذاته.
فإن تعبير الشركة عن إرادتها عدم تجديد
العقد يكون صحيحا ً لم ُيشبه عوار حتي يجوز
اعتباره كأن لم يكن  ،ويكون منتجا ً ألثره من وقت
اتصاله بعلم أداة التأمين المتعاقد معها  ،ويترتب
على ذلك انتهاء العقد بتاريخ  ، 2015/3/31وال
يجوز – دون مراعاة مقتضيات التشريعات الحاكمة
لتعاقد الجهات العامة – إبرام عقد جديد تحت
ستار تجديد العقد المنتهي رجعيا ً ؛ ألن هذه حيلة
ال يقرها القانون ؛ بل يكون المساهم فيها محالً
للمساءلة التأديبية والجنائية  ،وإنما السبيل الوحيد
إلى توفير التغطية التأمينية لعمال الشركة تكون
بالتزام تلك المقتضيات التشريعية.
لذلك نرى:
أوالً :إخطار الشركة العامة للكهرباء الموجه
ألداة التأمين المبرم معها العقد المشار إليه ،
المتضمن عدم رغبتها تجديد العقد  ،صحيح منتج
ألثره في إنهاء العقد .
ثانيا :عدم جواز اعتبار اإلخطار الصحيح كأن
لم يكن .
ثالثا :وجوب إعمال أحكام التشريعات الحاكمة
لتعاقد الجهات العامة  ،إذا رغبت الشركة العامة
للكهرباء توفير التغطية التأمينية لعمال الشركة
وأفراد أسرهم .
المستشار /محمود الكيش
رئيس إدارة القانون

ا إل ر بعا ء 2 3ـ 3ـ 1 4 / 2 0 1 6جما د ى ا لثا ني 1 4 3 7

مرآة العدالة

المحكمة العليا في إيطاليا تلغي قانون ًا
مناهضا للمساجد.
روما (العدالة) -ألغت المحكمة العليا في
إيطاليا مع تحفظها على دوافع القرار ،شهر فبراير
الماضي ،قانونا ً كان مطبقا ً في منطقة لومبارديا
شمال البالد ،وصف بأنه «مناهض للمساجد»
لتخفف بذلك اإلجراءات التي تحكم بناء أماكن
العبادة.
ويقضي القانون الذي طرحه حزب «الرابطة
الشمالية» المعادي للهجرة في بداية العام ،2015
بتشديد القوانين المتعلقة بجميع أماكن العبادة،
إال أنه يعتقد أنه يستهدف المسلمين في المنطقة
الغنية.
القانون ينص على أن تطابق أماكن العبادة
الجديدة «النمط المعماري السائد في منطقة
لومبارديا» وأن يتم التصويت على بنائها في
ٍ
استفتاء محلي.
ورغم وجود أكثر من  700مكان عبادة
للمسلمين في إيطاليا ،إال أن عدد المساجد
الرسمية ال يتعدى  6مساجد ،بحيث يؤدي العديد
من المسلمين صالة الجماعة في أماكن مؤقتة في
ظاهرة متزايدة
وزارة العدل التونسية تدشن قسم
مستقل للسجينات.

تونس (العدالة) -دشنت وزارة العدل التونسية
مؤخرا قسم خاص داخل سجن النساء بمنوبة تحت
أسم «روضة األمل» يستوعب حوالي  15سجينة
بمكان مستقل عن بقية أجزاء السجن.
وقال وزير العدل التونسي عمر منصور في
تصريح صحفي بالمناسبة ،أن انشاء هذا المشروع
بالتعاون مع المنظومة الدولية لإلصالح الجنائي
يدخل في باب مراعاة المنظومة اإلنسانية ومراعاة
السجينات األمهات والسجينات الحوامل
أحكام في قضايا إرهاب بالمغرب.
الرباط (العدالة) -أصدرت محكمة االستئناف
بمدينة سال المغربية في السادس والعشرين من
فبراير الماضي أحكاما جنائية تراوحت بين سنتين
وأربع سنوات حبسا نافذا في حق ثمانية متهمين
توبعوا من أجل أفعال إرهابية.
ونقلت وسائل إعالم محلية ان المحكمة قضت
بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي
لهذه الخلية ،وبثالث سنوات نافذة في حق خمسة
متهمين فيما قضت بسنتين حبسا بعد موآخذتهم
من أجل تهم «تكوين عصابة إلعداد وارتكاب أفعال
إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس
الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب
والعنف ،وتقديم أموال مع العلم بأنها تستخدم في
ارتكاب أفعال إرهابية ،وتحريض الغير على تقديم

إعداد /فتحي املخزوم

مساعدة عمدا الرتكاب فعل إرهابي».
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس إدانة
جميع المتهمين استنادا الى تصريحاتهم خالل
جميع مراحل التحقيق فيما التمس الدفاع البراءة
النعدام االدلة الكافية إلدانة المتهمين.

بذلك ،يرتفع عدد اإلعدامات المنفذة منذ
مطلع  2016في المملكة الى  ،64أبرزها
لمجموعة من  47مدانا ً باإلرهاب ،وأخرى معظمها
مرتبط بجرائم جنائية كالقتل والمخدرات.

الرئيس األمريكي يعفي األحداث من
عقوبة الحبس االنفرادي.

تركي يرفع دعوى قضائية ضد زوجته
بسبب شتمها رئيس البالد.
انقرة (العدالة) -ذكرت صحيفة «يني شفق»
التركية فبرابر الماضي ،ان رجل من أزمير ،رفع
دعوى قضائية ضد زوجته ألنها تشتم الرئيس
التركي «أردوغان» ،كلما شاهدته على التلفاز.
وأوضحت الصحيفة أن الرجل التركي البالغ
أربعين عاما واسمه «علي» ،طلب من زوجته مرارا
الكف عن شتم أردوغان ،دون جدوى ،وفي إحدى
المرات غضبت المرأة فقالت له (سجل الشتائم
وارفع دعوى قضائية ضدي) ،ففعل ذلك ،مهددا
إياها باستخدام الشتائم.
وقال علي ،وهو يعمل سائق شاحنة ،إنه
(لطالما حذرتها وسألتها عن سبب فعلها لذلك،
فرئيسنا فعل أشياء جيدة لتركيا) ،وتوجهت الزوجة
على أثر ذلك إلى القضاء طالبة الطالق بعد زواج
استمر ثالث سنوات.

واشنطن (العدالة) -يسعى الرئيس األمريكي
«أوباما» إلي تقليص استخدام الحبس االنفرادي ،
حيث بدأ بحظر استخدامه مع األحداث في نظام
السجون االتحادية بالواليات المتحدة.
ونشرت صحيفة واشنطن بوست مؤخرا ،قول
«أوباما» ،الذي وصف تلك العقوبة بأنها «إهانة
إلنسانيتنا المشتركة» ،إن هذا الحظر سيتم
تطبيقه على األحداث الذين ارتكبوا مخالفات غير
جسيمة.
وبحسب سجل رسمي للبيت األبيض ،فإن هناك
نحو  100ألف شخص قيد الحبس االنفرادي في
السجون األمريكية ،و ما يقرب من  25ألف سجين
يقضون شهوراً أو حتى أعواما ً وحدهم في زنزانة
صغيرة للغاية دون تواصل مع أي من البشر تقريباً.
وأمر أوباما بعالج المختلين عقليا ً وزيادة
المدة التي يقضيها من هم في الحبس االنفرادي
خارج زنزاناتهم ،وذلك إلى جانب حظر تطبيق تلك
العقوبة على األحداث ،وهذا األمر سينطبق على
نحو  10آالف سجين اتحادي يقضون عقوبتهم في
الحبس االنفرادي حالياً.
تنفيذ حكم اإلعدام في السعودية على
ُمدان بخطف امرأة .
الرياض (العدالة) -نفذت السلطات السعودية
في الثالث والعشرين من فبراير الماضي في مدينة
أبها بأمر ملكي صادقت عليه محكمة االستئناف
والمحكمة العليا ،حكم اإلعدام على مواطن ُمدان
بخطف امرأة ومحاولة اغتصابها.
وجاء في بيان للسلطات نشرته وكالة األنباء
الرسمية« :أقدم مفرح بن ناصر بن أحمد خميس،
سعودي الجنسية ،على شرب المسكر وخطف
امرأة وطفلها الرضيع مستغالً قيامه بإيصالها
للمدرسة التي تعمل بها ،واالعتداء عليها بالضرب،
وتكبيل يديها ،ووضع شريط الصق على فمها،
والتوجه بها لمكان بعيد عن األنظار ،ومحاولة فعل
الفاحشة بها ،وقيامه بأخذ مالها وجهاز هاتفها
النقال ،وتركها وطفلها بموقع الجريمة معرضا ً
حياتها للخطر».

االدعاء يشكك في القدرات الذهنية
لليمني المتهم في هجمات  11سبتمبر.

حملة دولية إلغالق سجن العقرب
بمصر.
القاهرة (العدالة) -اطلقت تنسيقية حقوقية
مصرية ،في  26من فبراير  2016حملة دولية
بعدة لغات وذلك لدعوة السلطات ومخاطبة شعوب
العالم بإغالق سجن العقرب جنوبي القاهرة ،جراء
ما أسمته «االنتهاكات الصارخة التي يتعرض لها
المحتجزون بداخله».
وذكرت في بيان اصدرته من مقرها في
القاهرة ،أن «عدد القتلى داخل العقرب بلغ 15
شخصاً ،خالل العام الماضي ،بسبب سوء حالة
السجن ،وافتقاده ألبسط المعايير الدولية ،إضافة
إلى اإلهمال الطبي وسوء التغذية التي ظهرت
مؤخرا على صور السجناء أثناء المحاكمات».
بيان التنسقية وصف ما يحدث في السجن،
عما حدث في غوانتانامو
بأنه «ال يقل بشاعة ّ
في أميركا ،وأبو غريب في العراق ،وبالجرام في
أفغانستان».
الحكم بالسجن على الفنان اللبناني
المعتزل فضل شاكر.
بيروت (العدالة)  -قررت المحكمة العسكرية
الدائمة في لبنان إدانة الفنان اللبناني المعتزل،
فضل عبد الرحمن شمندر المعروف بالوسط
الفني «فضل شاكر» وحكمه بالسجن خمس
سنوات ،ودفع غرامة تقدر بـ  330دوالر أمريكي،
وبتجريده من حقوقه المدنية ،وتنفيذ مذكرة إلقاء
قبض بحقه.
وكان شاكر قد نفى في آخر ظهور له على
شاشة فضائية  mtvمطلع شهر فبراير الماضي،
ما اعتبرته المحكمة تعكير صالت لبنان بإحدى
الدول العربية ،وإثارة النعرات الطائفية ،أن يكون
تابعا ً ألي جهة ،وقال « أنني التزمت بديني ،وفجأة
وجدت نفسي إرهابيا ً مجرما ً وقاتالً ،وأنا لم أفعل
شيئاً» ،على حد تعبيره
متابعة  11عسكريا متقاعدا بتهمة
اإلبادة في غواتيماال .

لندن (العدالة) -شكك ممثل االدعاء األمريكي
«كالي تريفيت» في القدرات الذهنية لليمني
«رمزي بن الشيبة» المتهم في هجمات  11سبتمبر
 2001عندما أدلى بشهادته خالل جلسة تمهيدية
أمام محكمة عسكرية ،في الخامس والعشرين من
فبراير الماضي ،قائالً «إن الح ّراس استخدموا
الضجيج واالهتزازات لتعذيبه لسنوات عن طريق
أجهزة إلكترونية في الجدران واألرضية ينتج عنها
هزات وتصدر ضوضاء عالية «.
وذكرت صحيفة بريطانيا عن وقائع الجلسة،
بأن استجواب المتهم البالغ من العمر  43عاما ً
جرى على مدى أكثر من ساعتين بشأن االنتهاكات
المزعومة التي قال إنها بدأت بعد بضعة أسابيع
من وصوله إلى معتقل غوانتانامو األميركي في
كوبا عام  ،2006وأضاف «أن االضطرابات منعته
من التركيز والنوم والصالة».
محامو ابن الشيبة أكدوا أن المسؤولين بالسجن
تجاهلوا أمراً أصدره القاضي «جيمس بول» عام
 2013بالتوقف عن أي مضايقات تجاه المتهم،
ونفى الح ّراس بالمقابل ارتكاب أي مخالفات.

غواتيماال (العدالة) -قررت قاضية مكلفة
بالجرائم الخطيرة في دولة غواتيماال متابعة 11
عسكريا متقاعدا بتهمة المشاركة في قتل 558
شخصا من السكان األصليين خالل سنوات النزاع
المسلح بين  1960و .1996
وذكرت القاضية في تصريح متلفز مؤخرا :
أن الدالئل المتوفرة تؤكد متابعة العسكريين البالغ
عددهم احد عشر ،وأمرت باإلبقاء على ثالثة
عسكريين غير متابعين رهن اإلقامة الجبرية في
انتظار استكمال تحقيقات النيابة العامة بشأنهم
ضمن اجل ال يتعدى ثالثة أشهر.
ويوجد من بين المتابعين الرئيس السابق لهيئة
األركان وعدد من الضباط الذين اشتغلوا بالمنطقة
العسكرية  21الواقعة بمحافظة ألطا فيراباس
بغواتيماال.

13

ا إل ر بعا ء 2 3ـ 3ـ 1 4 / 2 0 1 6جما د ى ا لثا ني 1 4 3 7

إعداد /زكية رمضان
سلمى الشاوش
إن مشكلتك ليست سنواتك التي ضاعت  ...و لكن
سنـــواتك القادمة التي ستضيع حتما ً إذا واجهت الدنيا
بنــفس العقلية  .....مقولــــة أعجبتني للدكتور مصطفي
محمود" .
الحياة هي سر إلهي من معطيات األ لوهية و هي الحب
الذي ُوجدنا به في الكون ...
الحياة علي بساطتــــها سراً عميقا و لغــزاً معجـــزاً ....
يستـــحق التأمل الطويل و البحث المتصل ..
إننا نولد صغاراً ثم ننمو مع العمر حتى نصبح شبابا ً
ثم نكبر ثــم يدب فينا الهرم و تدركنا الشيخوخة و نموت
 ....هذا حالنا و حال ما نري حولنا من األحياء  ،دورة حتمية
تبدأ نامية رابحة يكللها النجاح و الشهرة و التألق ثم تنتهي
خاسرة بنا إلي الهرم ثم يختم عليها الموت بخاتمة أزلية
..
إلي هذه الدرجة تبلغ قسوة الحياة في االستغناء عنا
بمجرد انتهائنا من وظيفتنا و استمرارنا فيها  ....هكذا هي
الحياة
يقول ستيفن ليكوك :
ما أعجب الحياة :
يقول الطفل  :عندما أشب فأصبح غالما ً
يقول الغالم  :عندما أترعرع فأصبح شابا ً
يقول الشاب  :عندما أتزوج
فإن تزوج قال  :عندما أصبح رجالً متفرغا ً
فإذا جاءته الشيخوخة تطلع إلي المرحلة التي قطعها
من عمره فإذا هي تلوح و كأنها ريحا باردة اكتسحها
اكتساحا ً ....
إننا نتعلم بعد فوات األوان أن قيمة الحياة في أن نحيا
كل يوم منها وكل ساعة  ،إن الوقت الذي نحياه حقا هو
تلك اللحظة الراهنة .
األمس انتهي  ....و الغد ال نملكه و ال نملك ضمانا ً علي
مجيئه اليوم هو ما نملكه و نملك االستمتاع به .
لكننا ما نفتر حتي نقسم يومنا إلي نصفين  ،نصف
نقضيه في الندم علي ما فات  .....و النصف األخر في
القلق مما سيأتي و يضيع العمر بين مشكالت الماضي و
تطلعات المستقبل فتنسل أحالمنا من بين أصابعنا .
علينا أن نحيي قلوبنا و نعيش أفكارنا حتي نفهم
معني الحياة ونعيش اللحظة بكل ما فيها ..
نعيش السحر الذي يالمس أرواحنا و نحيي دقائق
الحاضر ألنها كل ما نملك ....
الحياة إمراءة ساحرة حسناء  ....تستهوي القلوب النابضة
و تستغوي األرواح و تغمر الوجدان بالوعود
الحياة هي أن تحيا بمعرفة و وعي و قوة لتكشف
نفسك  ،و تمتلك كنوز عقلك و تتحرر من ذاتك .
سئلت إبرما بو مبيك هي صحفية مشهورة :
" ماذا لو عاد بك الزمان  .....هل كنت ستعيشين بنفس
الطريقة ؟ و تختاري نفس االختيارات ؟

همسات للروح

سأمرح مع أوالدي و استمتع بلحظاتي معهم
سأقلل دموعي و ضحكاتي أمام التلفزيون عن حكايا ال
تخصني  ....و سأحيا واقعي أنا ...بدموعه و ضحكاته .
لن اشتري أي شي بمجرد إنه عملي أو يعمر طويالً
سأعبر أكثر عن مشاعري لمن أحبهم و سأعتذر أكثر
لمن أسأت إليهم
سأنصت أكثر لمن يحدثني و أحاول أن أضع نفسي
مكانه حتي أفهمه
لو أعطيت فرصة ثانية للحياة  ....سأراها ...
سأحياها  ...سأجربها  ...سألمس كل لحظه فيها إنتهي
قالمها.
الحياة هي الحضور الواعي و فهم األولويات و
القدرة علي التفرقة بين المهم و العاجل و حسن االختيار
بينهما ....
هباء في الكراهية و االنغالق علي
عمرك
تنفق
ال
ً
النفس و عدم زرع الحب .

يجب أن نعيش حياتنا دون إحراجات و دون عوائق و
أجابت اإلجابة الشهيرة بأنها غير نادمة علي أي شي
بال تكليف ...
فعلته و لكنها كادت فتراجعت عن تلك اإلجابة و قالت :
إذا أردنا أن نحيا فلنكن علي حقيقتنا دون أقنعة  ،دون
لو عادت بي الحياة مرة أخري لن أقضي ساعات من
الشكوى من متاعب الحياة  ،سأنتبه أن الحياة معجزة إلهية خوف من نقد فالن  ...علينا أ ن نلمس روح الحياة أن
نعيشها ببساطة دون أقنعة لن تطول ....
و سأستمتع بكل لحظه فيها .....
ال نضع كل طاقاتنا في شي واحد علينا أن نحيا ،
سأدعو عائلتي و أصدقائي إلي بيتي ألستمتع بصحبتهم
أن نعبر عما بداخلنا من حب  ،أن نحيا مع أنفسنا و مع
برغم السجادة المتسخة و األريكة الباهتة األلوان .
أحبابنا و أصدقائنا  ،علينا أن نحب أنفسنا من جديد .
سأنصت أكثر لحكايا جدي عن طفولته و شبابه .

أقوال ،،،
• كثيراً من شواهد القبور يجب أن تحمل هذه
العبارة " مات في الثالثين  ....ودفن في الستين "
• ناموس األشجار  ..في الخريف أن تحتضر ،
ولكن يروق لبعض األشجار في الخريف أن تزدهر

• كيف نستطيع أن نعول على العالقات اإلنسانية
إذا كان اإلنسان الذي نكسب بتضحيات جمة نستطيع أن
نخسره...
• نعري قلوبنا لألغيار ظنا ً منا أنهم سيصدقوننا
 ،،وال ندري أننا بتعرية قلوبنا لألغيار سيطعنوننا
• بعلل الروح يعتل الجسد  ،،ولكن علل الجسد
تطهر الروح
• التغيير قانون ثابت في الحياة.

الكذب
قال الحجاج يوما ً لبعض أصحابه  ...ما يقول
الناس عني ؟
فاستعفوه فلم يعفيهم  ،وأصر أن يقولوا  ،فقام
أحدهم وقال  ( -:يقولون إنك ظلوم غشوم  ،قتال
كذاب )
رد الحجاج  ( :كل ما قالوه قد صدقوا فيه إال
الكذب فوا لله ماكذبت منذ علمت أن الكذب يشين
أهله ).
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اغتيال القمر
غادة السمان

ترقص أسالك البرق  ،ترقص حروف
المطابع  ..القمر لم يعد قمراً  ،إنه كاألرض
 ..مجرد أرض  ..أرض  ،طين  ،غبار  ،معادن
 ،مستنقعات  ،وحل  ،،وحل
وتزغرد اآلالت الحاسبة .....
ترقص تجاعيد وجوه رجال السياسة ،،،
القمر قاعدة إستراتيجية جديدة .
يلعق رجال األعمال شفاههم بعد ابتالع
أقراصهم المهدئة  ..القمر منجم جديد ،
فحم  ،معادن  ،ذهب ...ذهب
يمسح مدراء شركات السياحة نظاراتهم
 ....القمر  ،سياحة واصطياف  ..رحالت
منتظمة يتعانق علماء السكان في ظل شبح
مالتوس
 ....ارض جديدة  ..يسقط تحديد النسل
يركض المسؤول عن ضياع قنبلة أمريكا
الذرية في حقول البندورة في اسبانيا صارخا ً
 ،،وجدتها  ...وجدتها سنجري تجاربنا الذرية
هناك تربت سيدات الجمعيات النسائية
على شعورهن المصبوغة بارتياح كبير  ،فقد
انتهين من غوث أيتام األرض وجياعه ،وها هو
حقل جديد والبركة في أيتام القمر
ويحك هتشكوك صلعته  ...فيلم رعب

ثقافة اإلنترنت

علينا أن نلمس أرواحنا التي كادت أن تضيع منا ....
عبر المتاهات.
من أروع ما ذكر من أقوال األمام ابن القيم رحمه
الله (( لن يقاسمك الوجع صديق  ،و لن يتحمل عنك
األلم حبيب و لن يسهر بدالً منك قريب أ أعتن بنفسك ،
و أحمها  ،دللها و ال تعطي األحداث فوق ما تستحق  ،تأكد
حين تنكسر لن يرممك سوي نفسك  ،وحين تنهزم لن
ينصرك سوي إرادتك  ،فقدرتك علي الوقوف مرة أخري
ال يملكها سواك  ...ال تبحث عن قيمتك في أعيين الناس ،
أبحث عنها في ضميرك فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام
و إذا عرفت نفسك فال يضرك ما قيل فيك  ....ال تحمل
هم الدنيا فإنها لله و ال تحمل هم الرزق فإنه من الله  ،و ال
تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله .
فقط أ حمل هما واحداً كيف ترضي الله  ،ألنك لو
أرضيت الله رضي الله عنك و أرضاك و كفاك و أغناك
....
ال تيأس من حياة أبكت قلبك  ،قل يا الله عوضني
خيراً في الدنيا و اآلخرة فالحزن يرحل بسجدة  ،والفرح
يأتي بدعوة  ،لن ينس الله خيراً قدمته  ...وهما ً فرجته و
عينا كادت أن تبكي فأسعدتها ...
عيش حياتك علي مبدأ :
(اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً  ،واعمل آلخرتك كأنك
تموت غداً)
ألصحاب العقول الراقية"..

جديد هناك  ...وتزين دار ( كريستيان
ديور ) مبناها احتفاال  :عرض أزياء .....في
القمر
وتحزم الراقصات رياشهن  ،وتغلق
األقفاص على حيوانات السيرك وتلملم
األقنعة  ،ويشحذ الجياع سكاكينهم ،ويجمع
رجال الدين والمبشرون كتبهم ومنطقهم ،
والالجئون السياسيون أمجادهم  ،والقراصنة
خطافاتهم  ،ويهرولون في موكب هستيري :
أغلى الفريسة هناك  ...القمر ...
صوت ضعيف في هذه الجوقة الكبيرة
المصفقة  ،أبرق محتجا ً  ،إنهم الشعراء ،،
أبرقوا احتجاجا ً على اغتيال فارسهم األبيض
العتيق ...القمر..
وضحكت منهم صحف العرب  ،،وضحك
من جزعهم المنطق الغربي العصري  ،،فهو
ال يستطيع أن يفهم حكايتهم مع القمر طيلة
أجيال ...
أما نحن نستطيع أن نفهم  ،،،ألن لنا معه
حكاية مشابهة  ...فقد قتل فارسنا األبيض
العتيق  ...سقط نهائيا ً من ملكوته األميري ،
حيث ظل طيلة أجيال  ...رمزاً لعوالم عاطفية
رومانسية شرقية ثرية ...
من منا لم يكن القمر ذات يوم جزءاً
كبيراً من روحانياته وأثيريته ورغباته المبهمة
وتراثه الثقافي العتيق  ،وحكايا طفولته
ووتر شعرائه المفضل ..
انتهى الفارس األبيض العتيق ..
برقية احتجاج ال تجدي  ...األمل الوحيد
الذي تبقى هو أن ال نتبدل وان ال نخون رموزنا
ولو خانتنا ...

حنان بيروتي .

نشأنا على احترام وتصديق الكلمة المطبوعة
باعتبارها مصدراً موثوقا ً للمعلومات  ،ال يمكن أن
يخالطها الشك  ،ولكن الزمن تغير في ظل الثورة
المعلوماتية والطغيان الهائل للتكنولوجيا التي تتطور
باستمرار تقلص دور المطبوعات الورقية واتجهت
األنظار وتعلقت القلوب بالشبكة العالمية للمعلومات
حيث الكم الهائل من المعلومات المتاحة بسرعة
ويسر وبأقل تكلفة .
ثمة ظاهرة مؤسفة ومؤلمة تتمثل في اعتماد
المتلقين على ما يقرؤونه عبر اإلنترنت وهجرهم
الكتاب وظنهم أن كل ماهو موجود على الشبكة في
المنتديات والمواقع والرسائل اإللكترونية يحوي
معلومات صحيحة ودقيقة يتخذونها بصفتها من
المسلمات فيصدقونها ويضيفونها إلى رصيد
ثقافتهم ويسعون إلى تعميمها ونشرها ونقلها ألبنائهم
 ،وبعض هذه المعلومات مغلوط وغير صحيح وال
يستند إلى حقيقة علمية ويخالف أحيانا ً أبسط
مبادئ المنطق والعقل  ،ويتصف بالسذاجة  ،ال بل
إن بعضها يستند إلى معتقد راسخ  ،ليتسرب إلى
العقول ويجعل ما جاء به من خزعبالت يبدو كأنه
حقائق مثبتة ال يطالها الشك  ،ال بل كل من تسول
له نفسه التساؤل عن مدى صحتها تنقصه المعرفة
والثقافة واإليمان ....
كيف ننسى أن اإلنترنت مدى واسع ومفتوح
وهو متاح للجميع على اختالف مشاربهم وثقافاتهم
ومقاصدهم  ...والجميع قادر على نشر مايشاء
والوصول إلى متلقين كثروا أو قلوا  ...وما ينشر
غير خاضع لجهة رقابية متخصصة لمتابعة الصحة
العلمية أو اللغوية أو حتى األخالقية !!!! والتحقق
من صحة المعلومة مسئولية المتلقي والباحث
لتمحيص ما يرى ويقرأ والبحث عن مصدر موثوق
قبل ان يسارع إلى التصديق  ..وعليه !! أن ال يغفل
أننا نعيش في زمن لم تعد فيه الكلمة المطبوعة
وحدها موضع تشكيك فحسب حتى الصورة التي
تراها أمامك قابلة للتشكيك وغير مصدقة بالمطلق
وأن األمثال الشعبية التي حفظناها عن تصديق
مانراه تحتاج إلى تعديل وباتت هي األخرى موضع
شك هناك من يسعى بحسن نية ربما  ....وحسن
النية وحده ال يفيد في نشر مايرى إنه غير مضر
لتقريب وتحبيب معتقد ما  ،هو بحد ذاته نبيل ،
لكنه بتفسيره له بما ال يستند إلى حقيقة علمية
وبما ال يخدم الحقيقة  ،تصدقه فئة غير قليلة  ،بل
تجدهم يتحدثون بطريقة تدعو للرثاء  ،رثاء ما وصل
إليه حالنا الثقافي وما انحدرت إليه درجة الوعي
لدى البعض وثمة إجابة جاهزة وقاطعة لقطع أي
نقاش أو أي نصيحة " قرأته على اإلنترنت " فهل
بات اإلنترنت أبو العريف في عصرنا ؟ أصحيح أنه
مصدر للمعلومات والبحث  ،لكن هل كل ما ينشر
عبره صحيح وخال من المغالطات المقصودة وغير
المقصودة ؟ وليس ثمة رقيب ودليل إال منارة العلم
وتحكيم العقل وبوصلة الوعي قبل تبني المعلومة
ونشرها واإلسهام في انتشارها .
إن نشر وانتشار المعلومات المغلوطة أمر مخز
في زمن العلم والتطور الحضاري المذهل  ،وان
االعتماد على اإلنترنت بصرف النظر عن الموقع
ودون التحقق من المعلومة وإخضاعها للعقل
والبرهان أمر مثير للتساؤل والشفقة وهو عرض
من أعراض القلق المرضي باإلنترنت الذي أصبح
ينافس أمراض العصر  ،وإشارة غير صحيحة
إلى اندفاعنا للجانب السلبي ونأينا عن الجوانب
اإليجابية في الثورة المعلوماتية  ،ويتطلب منا
حملة إعالمية توعوية تبدأ بالنشء الواعد من طلبة
المدارس لغرس بذرة الوعي ونعمة التمييز لديهم ،،،
إن ثقافة اإلنترنت مهما بدت واسعة تظل منقوصة
إن تم تلقيها دون تعقل وتمحيص وحذر ....
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متطلبات التنمية وإعادة اإلعمار

عانت ليبيا ولمدة أربعة عقود من غياب
التخطيط العلمي المدروس إلعداد بنية تحتية
وخطة تنموية طموحة تستجيب لظروف واحتياجات
الدولة الليبية وتجاري شروط وقواعد التنمية
المستدامة.
كما عانت ليبيا من تدنى وقصور المؤسسات
الليبية التي يفترض أنها قامت على أساس خدمة
الشعب الليبي من خالل النهوض باالقتصاد وتنمية
المجتمع  /ما يبعد ليبيا عن مصاف الدول المتقدمة
نسبيا  ،كما شهد العنصر البشري أثناء حكم النظام
السابق تدنى في مستوى تأهيل الموارد البشرية
الذي يعتبر عماد التنمية وهدفها  ،حيث شهد قطاع
التعليم المتوسط والعالي انهيار تدريجي بدأت
باقتحام أزالم النظام لجامعتي طرابلس وبنغازي
وتنفيذ حكم اإلعدام شنقا في عدد من الطلبة ،
وعدم تأهيل المعلمين أو إعطاءهم دورات تدريبية
سنوية والعبث بنظام المناهج و بإدارة المدارس
وعدم استقرارها والسماح بسيطرة الطلبة على
مقاليد اإلدارة في الكليات الجامعية مرورا بالوضع
السيئ للمدارس وعدم صيانتها ونهب الميزانية
المخصصة لذلك  ،وتفشي الفساد اإلداري
والمالي في أجهزة الدولة وحرمان الطلبة من تعليم
اللغة االنجليزية والفرنسية و من المنحة المالية
الشهرية ،وعدم تمكنهم من شراء الكتب المدرسية

والجامعية وحصل نفس الشئ لقطاع الصحة ،
وهو االنهيار فاتجه الليبيون للعالج في تونس
ومصر واألردن والدول األوروبية وهكذا في جميع
القطاعات ،حدث كل ذلك في سياق عدم وضوح
السياسات بل وتضاربها في ظل حالة مستمرة من
التخبط اإلداري والمؤسسي والتشريعي  ،ما أسهم
في خلق بيئة طاردة لالستثمار وفي تخفيض العائد
عليه وفشل العديد من المشروعات التي كان من
الممكن ان تحقق قيمة مضافة لالقتصاد الليبي
وتساهم في توفير فرص العمل وتخفيض البطالة
والفقر وتساهم في التنمية المستدامة وضمان
استمراريتها.
ناهيك عن التجربة االشتراكية الفاشلة التي
حولت حياة الليبيين إلى جحيم اقتصادي اليجد
فيه المواطن احتياجاته اليومية من الغذاء والكساء
إال عن طريق ما أسماه النظام السابق المنشأة ،
او الجمعية حيث كان المواطن يستجدى األرض
والسماء ،ويتضرع إلى الخالق الكريم للحصول
على حاجته التي كانت تسرق وتباع في السوق
السوداء  ،إضافة إلى قيام النظام السابق بإقفال
أبواب العمل مثل المقاهي والفنادق ودور العرض
(السينما) والمحالت التجارية الغذائية وقطع
الغيار والمالبس واألحذية وتحويلها إلى القطاع
العام وحرمان الليبيين من العمل والكسب في
المقاوالت ومكاتب تحرير العقود  ،والمحاماة

والتوكيالت التجارية بجميع أنواعها وفتح أبوابها
أمام الشركات األجنبية فقط  ،األمر الذي تسبب
في حرمان االقتصاد الليبي من القيمة المضافة
ما خلخل أركانه االقتصادية بعد ضرب وتجريم
القطاع الخاص ووصفه باالستغالل واالحتكار
والبرجوازية واليوم بعد انتهاء الماضي البغيض
تحتاج ليبيا إلى إعادة إعمار وبناء  ،سواء في البنية
التحتية أو المؤسسية وتأهيل وكفاءة رأس المال
البشري المادي وهي من األمور الهامة التي تطرح
نفسها بقوة على الساحة االقتصادية واالجتماعية،
في هذه المرحلة الحاسمة لتأسيس الدولة الليبية
باعتبارها شرط مسبق للتنمية المستدامة وفي
ظل التراكمية الثقيلة المتمثلة في التدمير الممنهج
والمنظم للعقود السابقة  ،وكذلك الدمار الذي
خلفه التحرير في عدد من المدن الليبية األمر
الذي يلقي بظالله على أى عمل تنموي يستهدف
إعادة األعمار وإعادة تأهيل القوى العاملة الوطنية،
وفي هذا المجال البد من إعداد رؤية من منظور
التنمية االقتصادية واالجتماعية وتسليط الضوء
على هذه القضايا الحيوية  ،بالنسبة للمجتمع
واالقتصاد الليبي لصياغة رؤية مستقبلية تبرز أهم
التحديات التي تواجه عملية اإلعمار وعلى رأسها
الوضع األمني وترسيخ األمان وسيادة القانون
والفساد المالي واإلداري ومواجهة البطالة .
كذلك التحاور والتشاور بين مختلف األطياف

االقتصادية والسياسية واالجتماعية في ليبيا
 ،والتفاعل مع اآلخر واالنفتاح واالطالع على
التطورات المختلفة التي تشهدها البالد والتحديات
االقتصادية في المرحلة الحالية والقادمة عبر
التواصل والحوار المتبادل بين صناع السياسة
واالقتصاد لتحقيق التنمية والرفاهية ألبناء هذا
الشعب الصبور وإصدار التشريعات والقرارات
الرشيدة والصائبة التي تدعم االقتصاد الليبي
وترتقي به  ،وتحديد األولويات من المتطلبات
والصعوبات  ،وتحديد دور القطاع الخاص
ودور المؤسسات المالية والمصرفية والشركات
والمؤسسات العامة والخاصة ومسئوليات وسائل
اإلعالم إلبراز مالمح توجهات االقتصاد الليبي
وأهم السبل واإلمكانيات المتاحة لتحقيق ذلك
بأقل قدر من التكاليف االقتصادية وإبراز األبعاد
األساسية للتنمية المستدامة ومفهوم ومجاالت
التطوير ومصادر التمويل  ،كما يتطلب برنامج
المرحلة المقبلة  ،تقديم رؤية متكاملة لبرنامج
التنمية واإلشارة إلى األسس االقتصادية والفنية
 ،لنجاح هذه الخطة وتحديد قطاعات األعمار
االقتصادية واالجتماعية ذات األولوية والتعرف
على المواد األولية والخامات والجهات التنفيذية
المتوفرة وإقحامها في برنامج إعادة األعمار
وتحسين مستوى المعيشة والتعليم .

موضوع الترقية

هناك تساؤالت من بعض الموظفين في كثير
من القطاعات الذين تم استبعادهم من الترقية
لحصولهم على تقدير جيد  ،من خالل تقييم األداء
السنوي األمر الذي جعلهم يتقدمون بطلبات من
أجل معالجة وضعهم الوظيفي .
حيث يقصد بالترقية هو ترفيع الموظف
إلى الوظيفة التالية مباشرة في ذات المجموعة
الوظيفية التي تندرج فيها وظيفته بالوحدة اإلدارية
التي يتبعها ،ويستحق تبعا ً لذلك الدرجة المالية
المقابلة لهذه الوظيفة واالمتيازات المقررة لها ،
ومن تم فالترقية بهذه المثابة تعد حافزاً إيجابيا ً
للموظف تتيح له التدرج في المراتب الوظيفية
العلى وتتم الترقية وفقا ً للشروط والضوابط التي
نص عليها المشرع.
هذا وإعماالً للضوابط التي يجب التقيد بها
ومراعاتها أثناء ترقية لموظف والتي ال يجوز
الخروج عنها تماشيا ً مع صحيح القانون فقد

اشترطت الفقرة ( )5من المادة ( )138من
القانون رقم ( )12لسنة 2010م بشأن عالقات
العمل والئحته التنفيذية أثناء ترقية الموظف أن
يكون متحصالً علي تقدير جيد جداً فما فوق
آلخر ثالث سنوات  ،وكما نصت المادة ( )113من
الالئحة التنفيذية لهذا القانون المشار إليه أعاله
على معايير محددة يجب إتباعها في كيفية تعبئة
نموذج تقرير الكفاءة من قبل الموظف نفسه شامالً
بياناته الشخصية وما قام به من أعمال ومهام
وظيفية  ،ثم يحال إلى الرئيس المباشر ليبين
األسباب التي استند عليها في تقرير درجة التقدير
أيا ً كانت ويفهم من ذلك أنه وبمجرد إعادة تقرير
الكفاءة إلى الموظف إلبداء وجهة نظره حيال ما
تم تقييمه بالتعبير عن رضاه من عدمه  ،وبالتالي
فإن المشرع قد منح هذه الفرصة للموظف ليبدي
ما لديه عن تقييم األداء السنوي عندما يعاد إليه
التقرير قبل اعتماده من الرئيس األعلى وحيث

أن المادة ( )119قد منحت حق التظلم للموظف إلى معالجة قانونية من قبل المشرع نفسه وذلك
المتحصل على درجة بتقدير (متوسط أو ضعيف بإدخال تعديل تشريعي بما يتناسب ويتماشى مع ما
) في حين وكما أشرنا سابقا ً قد منح المشرع حق هو متعارف عليه في أحقية الموظف المعنى بذلك.
الترقية للموظف المتحصل على تقدير جيد جداً
عليه وتأسيس ًا على ما تقدم -:
فما فوق وسكت عن حق الموظف المتحصل على
نرى مخاطبة الجهة التشريعية من اجل
تقدير جيد ،وان حق التظلم كفلته المادة ()113
المشار إليها سلفا ً لمن تحصل على تقدير متوسط معالجة تلك اإلشكالية القانونية بإدخال تعديل
أو ضعيف وقد اكتفى المشرع للموظف المتحصل تشريعي على الفقرة ( )5من المادة ( )138من
على تقدير جيد بالتظلم أمام رئيسه عندما يعاد القانون المشار إليه أعاله بحيث يكون(جيد فما
إليه التقرير  ،مع أن هذا الحق كان مكفوالً لجميع فوق ) مما يمنح الموظف المتحصل على درجة
الموظفين دون استثناء أيا ً كانت درجة تقديره  ،تقييم األداء السنوي بتقدير جيد أحقيته في
وهذا رتب إشكالية قانونية تتمثل في عدم رضا الترقية أسوة بزمالئه المتحصلين على درجة تقدير
جيد جداً فما فوق.
الموظف على تقدير جيد ألنه من المتعارف عليه قد
يكون الموظف المتحصل على تقدير جيد محقا ً في
الهدار ميالد دعباج
الترقية وإن كان ذلك ال يجوز من الناحية القانونية
أستاذ القانون
 ،ومن ثم فإن هذا القصور التشريعي لم يتفطن له
الدولى الجنائي
المشرع  ،ووفقا ً لالختصاص المنوط به فهو يحتاج
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إختتام دورة في أساليب تزوير المستندات بمركز الخبرة القضائية والبحوث
التي استهدفت محرري العقود.

المشاركون في الدورة يشيدون بمدى االستفادة
منها ويطالبون بدورات أخرى متقدمة.
اختتمت صباح اليوم الخميس الموافق
 2016/02/25دورة أساليب المستندات التي
استهدفت محرري العقود المقيدين في نقابة
محرري طرابلس والتي أقامها مركز الخبرة
القضائية والبحوث واستمرت لمدة ثالثة أسابيع
شملت أكثر من  90محرر عقود قسمت إلى
ثالث مجموعات كل مجموعة بواقع ثالثة أيام في
األسبوع  ،تم خاللها عرض شامل من قبل الخبراء
المختصين في جرائم التزييف والتزوير وكيفية
التعامل معها وفق التقنية الحديثة المعمول بها في

مدير التحرير
حنان صليل

هذا المجال باعتبار محرري العقود يتعاملون مع
المستندات وإقامة مثل هذه الدورات ضرورية لهم
 ،لتوسيع مداركهم في مجال تخصصهم  ،وأقيمت
احتفالية حضرها مدير الشؤون اإلدارية والمالية/
خبير مهندس هشام الحاراتي ومدراء اإلدارات
والمستشارين بالمركز ورئيس نقابة محرري عقود
طرابلس  ،السيد /عبد الله بالل ألقيت خاللها
عديد الكلمات التي أشادت بالجهود التي بذلت من
أجل إقامة الدورة ونجاحها ومدى االستفادة منها
والتي وضعت أمام محرري العقود صور حاالت
التزوير المختلفة والتي تتطور بشكل متواصل
تزامنا مع تطور التقنية  ،وقام رئيس نقابة محرري

تنفيد وإخراج
أميرة الطير

طرابلس رفقة الحضور بتوزيع شهائد التقدير على
الخبراء المحاضرين من المركز وعلى المشاركين
في الدورة .وعلى هامش االحتفالية قال السيد/
فوزي الواعر مدير إدارة الخبرة الجنائية أن إقامة
مثل هذه الدورة التوعوية يسهم بشكل مباشر في
الحد من مستوى الجريمة وتضع محرري العقود
في صورة الجرائم التي يتعامل معها خبراء المركز
من خالل العرض الضوئي لنماذج تخص الصكوك
المصرفية واإلثباتات الشخصية تغير مضمونها
يذكر أن الدورة شملت عدد 90محرر عقود
بإضافة حروف وأرقام وعالمات وكيفية كشفها
باستخدام األشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية .منهم  20من العنصر النسائي.
مشيراً بمستوى االهتمام الذي لوحظ من قبل

الطباعة
مطبعة وزارة العدل

المتدربين عند فتح باب النقاش لالستفادة من خبرة
الخبراء المختصين في هذا المجال  ،فيما أشاد
السيد /عبد الله بالل رئيس نقابة محرري عقود
طرابلس بالجهود التي بذلت إلقامة الدورة التي
تأتي في إطار محاربة ظاهرة التزوير التي يعاني
منها محرري العقود التي انتشرت مؤخرا وقال بأن
هناك رغبة لدى محرري العقود بالتنسيق مع المركز
إلقامة دورات أخرى متقدمة حتى تعم االستفادة .
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