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رئيس التحرير
علي زبيدة
العدد
مئة وستة وثالثون
صحيفة شهرية
تصدر عن إدارة العالقات العامة والتعاون بوزارة العدل

تحتوي الصحيفة على آيآت من القرآن الكريم

حضور وزير العدل لجلسة الجنايات الدولية لإلستئناف المقدم من دفاع سيف اإلسالم
وزارة العدل تشارك في أعمال اللقاء التشاوري حول دور المرأة في مؤسسات إنفاذ القانون

إجتماع وزراء العدل لدول االحتاد االفريقي
كــلـــمـــة
(( ...إن احلالة الليبية تستدعي
وبشكل ال يقبل التأخير ضبط مسار
العدالة اإلنتقالية حرص ًا على حتقيق
السلم اإلجتماعي وضمان اإلستقرار
السياسي.
...العدالة اإلنتقالية ليست أمر ًا
ترأس وزير العدل بحكومة الوفاق السيد محمد
لملوم  ،الوفد الليبي المشارك في اجتماع وزراء
العدل بمقر االتحاد اإلفريقي في أديس أبابا  ،الذي
أقيم خالل يومي  22-21من نوفمبر الماضي .ضم
الوفد مستشار وزير العدل وسفير ليبيا لدى اإلتحاد
اإلفريقي والسكرتير األول بالسفارة الليبية بأديس أبابا
وجرى خالل االجتماع اعتماد مجموعة من
المقترحات التي نوقشت من قبل الخبراء
الحكوميين بوزارات العدل لدول اإلتحاد
اإلفريقي خالل الفترة من 13-حتى  10نوفمبر

وجاء هذا االجتماع تتويجاً ألعمال الدورة
العادية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة
المعنية بالعدل والشؤون القانونية والتي اختصت
بالنظر في مختلف مشاريع الصكوك القانونية
وقواعد اإلجراءات الناظمة لعمل عدد من
أجهزة صنع السياسات في اإلتحاد اإلفريقي
كما ناقش اإلجتماع مشاكل الهجرة غير النظامية
وما يقارب  12صكاً قانونياً بما في ذلك بعض
القواعد اإلجرائية المنظمة لعمل عدد من
اللجان الفنية المتخصصة ومؤسسات قارية

تعنى بمواضيع حساسة مثل الهجرة ،والتي
تمثل لبنة مهمة في بناء اإلتحاد ومؤسساته.
حيث تم اعتماد الصكوك الثالث  ،المقترحة
من مفوضية اإلتحاد اإلفريقي على مستوى
الوزراء وهي مشروع النظام االساسي إلنشاء
مرصد إفريقي للهجرة بمدينة مراكش المغربية،
واعتماد مشروع النظام األساسي لمركز العمليات
القاري في الخرطوم ،وكذلك اعتماد مشروع
النظام االساسي للمركز االفريقي للدراسات
واالبحاث الخاصة بالهجرة ومقره مالي

مبتدع ًا ،إمنا هي تطور طبيعي للتجارب
اإلنسانية يف كشف احلقيقة الكاملة
ً
وصوال إلى الغاية
وتعويض الضحايا
املتمثلة يف املصاحلة الوطنية))...
وزير العدل/محمد مللوم

جلنــة رصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان
تعقــد اجتماعهــا اخلامــس عشــر
باإلشارة إلى قرار المجلس الرئاسي رقم ()735
لسنة  2019بشأن انشاء لجنة مشتركة لرصد
وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان وتضم في عضويتها
مندوبين من عدة وزارات وجهات ذات العالقة .
عقدت اللجنة المشتركة اجتماعها الخامس عشر في
 25ديسمبر  2019بمقر وزارة العدل بمدينة طرابلس
برئاسة وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق اإلنسان بصفته

رئيس اللجنة السيد /خالد أبو صالح وبحضور أعضائها.
واستعرضت اللجنة األعمال التي قامت بها خالل المدة
الماضية من خالل المالحظات المدرجة في تقاريرها
المعدة بالخصوص والتقارير المقدمة من فريق الرصد.
كما ناقشت اللجنة سير أعمال توثيق االنتهاكات
وتحديد المسؤولين عنها ،بتكليفها أعضاء
من اللجنة بمتابعة ما تم رصده من انتهاكات.

يف هذا العدد:

1
2
3

مؤسســة صرمــان لإلصــاح والتأهيــل تنجــز أعمــا ًال وتقــدم
كافــة اخلدمــات فــي ظـ ٍ
ـروف اســتثنائية

اإلمام السنوسي  ...الرفات الطاهر املغيب

العدالة اإلنتقالية عدالة تأسيسية

استكمال صيانة مقر جممع نيابة
براك اجلزئية
حرص ًا من وزارة العدل على تقديم كافة
الخدمات والتسهيالت لجميع الموظفين
التابعين لها بكافة الفروع وسعي ًا منها لتطوير
مرافق الهيئات القضائية والعدلية ،أنهت الشركة
المنفذة ألعمال صيانة مقر مجمع نيابة براك
الجزئية خالل الفترة الماضية أعمالها التي
شملت صيانة كامل شبكة الكهرباء للمقر وطالء
المبنى من الداخل والخارج وتركيب أبواب ونوافذ
لمداخل ومخارج المجمع ،هذا وسيتم العمل
على تجهيز المبنى باألثاث المكتبي الالزم
لتأدية الموظفين لمهامهم على الوجه المالئم .
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املؤمتر العربي األول حول الرعاية الصحية داخل السجون
بحضور مدير إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل ومساعد رئيس جهاز
الشرطة القضائية لشؤون المؤسسات  .شاركت الوزارة في أعمال
المؤتمر العربي األول يومي  5 – 3ديسمبر  ،2019في دولة الكويت،
حول الرعاية الصحية داخل السجون بعنوان «صحة المحتجزين تعني
صحتنا» برعاية اللجنة الدولية للصليب األحمر ،الذي جمع ممثلين
من كبار موظفي إدارات الخدمات الطبية للوزارات المسئولة عن
السجون ومديري مؤسسات اإلصالح والتأهيل واألكاديميين وخبراء
الصحة العامة من جميع الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية
في هذا الشأن .
وتم االتفاق في ختام المؤتمر على مشاركة الدراسات العلمية  ،حول
أفضل الممارسات والبرامج المنفذة في مجال الرعاية الصحية ,وتبادل
وتعزيز المهارات حول المواضيع المتعلقة بالقوانين والسياسات ذات
الصلة  ،إضافة إلى صحة النساء واألطفال ،والصحة العقلية ،ونظام
المعلومات الصحية في أماكن االحتجاز .

زواج الليبيني والليبيات من العرب واألجانب

عقد بديوان وزارة الشؤون االجتماعية بمدينة طرابلس في
 2020/1/7جلسة عمل حول زواج الليبيين والليبيات من
األجانب بحضور وزير الشؤون االجتماعية السيدة /فاضي
الشافعي ومندوبين عن وزارة العدل ووزارة الخارجية ومصلحة
األحوال المدنية ومصلحة الجوازات والجنسية وجهاز
المخابرات العامة وجمعية الدعوة اإلسالمية ومستشاري
اإلدارات والمكاتب ذات العالقة بوزارة الشؤون االجتماعية.
وفي كلمة رئيس قسم المأذونين بوزارة العدل الذي تطرق
فيها لالئحة أحكام المأذونين الشرعيين بالقرارالصادرعن

وزير العدل بالقرار رقم  353لعام 2019م ,وأوضح فيها احكام
المادة  23و 24و 26الخاصة بزواج األجانب من الليبيين
والليبيات والعكس وما يترتب عليه من تبعيات وضرورة
تكاثف الجهود من اجل الحفاظ على هوية المجتمع الليبي.
كما أوضح ان وزارة العدل تولي هذا الملف اهتمام ًا كبير ًا للحد من
األثار السلبية لهذا الزواج حيث يتعلق بالدرجة األولى بالهوية الليبية.
وفي ختام كلمته أكد على أن الوزارة بصدد إقامة ندوة في
القريب العاجل بعنوان (خطأ المأذون بين الشريعة والقانون
) التي تتركز على مواضيع ذات صلة عن زواج األجانب .

صدورالعدد
الخامس
للجريدة
الرسمية
لسنة .2019
أصدرت وزارة العدل العدد الخامس من الجريدة الرسمية للعام  ، 2019الذي نشرت
فيه جملة من القرارات المتضمنة لالتي -:
* قرار وزيرالعدل المفوض رقم ( ) 353لسنة  2019بشأن الئحة المأذونين
الشرعيين .
* قرار وزير العدل المفوض رقم (  )377لسنة  2018بتحديد مهام
واختصاصات مأذونيين شرعيين في شأن عقود زواج الليبين والليبيات بالداخل
والخارج .
* وقرار لجنة قيد محرري العقود رقمي ( )4 3-لسنة  2019بتصحيح خطأ مادي .
كما نشر بالجريدة عدد ًا من القرارات المستصدرة عن المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني بشأن ما يلي:
* اصدار النظام االساسي لصندوق التأمين الصحي العام .
*قرار بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )20لسنة  2010فيما يخص
نظام التأمين الصحي  ،والئحته التنفيذية.
*  .وكذلك قرار رقم ( )730لسنة  2019بتقرير حكم بالقرار رقم ( )4لسنة . 2019
*وقرار رقم (  ) 777باعتماد الالئحة المالية للجهاز التنفيذي للطيران الخاص .
*وقرار رقم ( )778باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء
والمفقودين والمبتورين.

االجتماع الثامن للجنة متابعة األحكام الصادرة ضد األصول واألموال الليبية باخلارج .

عقدت لجنة متابعة األحكام الصادرة ضد أصول الدولة الليبية بالخارج،
اجتماعها الثامن بديوان وزارة العدل ،برئاسة وزير العدل رئيس اللجنة
السيد  /محمد لملوم  ،وبحضور أعضاء اللجنة من وزارة المالية ،ووزارة
الخارجية ،ومصرف ليبيا المركزي ،وديوان المحاسبة وإدارة القضايا
ومستشاري وزير العدل.
واستعرض السيد الوزير أمام اللجنة جدول أعمال االجتماع الذي بدأ
باعتماد المحضر السابق ومتابعة عدد من الدعاوى واألحكام الصادرة
بالخارج وسبل التعامل معها بما يكفل الحفاظ على األصول الليبية .
كما قدمت إدارة القضايا ردودا عن عدد من االستفسارات التي تقدم بها
أعضاء اللجنة.
واقرت اللجنة في ختام االجتماع جملة من التوصيات بالخصوص.

افتتاح معرض كتاب بإدارة احملاماة العامة
فرع بنغازي

افتتح بمدينة بنغازي بتاريخ  19ديسمبر  2019معرض للكتاب بإدارة المحاماة
العامة بالمدينة بحضور عدد من أعضاء الهيئات القضائية وموظفي اإلدارة.
وأشاد السادة الحضور بهذه الخطوة السديدة التي من شأنها
أن تسهم في تطوير عمل اإلدارة والرفع من كفاءة االعضاء.

رئيس وحدة العدالة اجلنائية ببعثة االحتاد األوروبي جتتمع مع
أعضاء من إدارة احملاماة العامة

عقد بمقر إدارة المحاماة العامة طرابلس اجتماع تقابلي
ضم أعضاء من إدارة المحاماة العامة وممثل عن وزارة
العدل مع الفريق المكلف من بعثة االتحاد األوروبي (
اليوبام ) في  2ديسمبر  ، 2019للوقوف على مدى احتياج
إدارة المحاماة العامة من دعم فني ومؤسساتي لها ،وإعداد
تقرير إلحاطة المنتدى الخاص بدعم المحاماة العامة في
ليبيا  ،الذي أطلق في العاصمة تونس بهدف تبادل الخبرات
ومناقشة التحديات التي تواجه إدارة المحاماة العامة.
فيما استمعت السيدة رئيس الوحدة بالبعثة الى أعضاء
من إدارة المحاماة العامة حول طبيعة العمل والقوانين
المعمول بها والعراقيل التي تواجه تطبيق تلك القوانين.
كما استوضحت الرئيسة برامج الدعم الفني واللوجستي
و المؤسساتي التي تسهم في تطوير أداء اإلدارة  ,مؤكدة
ان من أولويات عمل الوحدة التعرف على المتطلبات
الملحة والقصوى لإلدارة حتى يتسنى للبعثة
المساعدة في تقديم الدعم الفني وفقا لهذه األولويات.
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وزارة العدل تشارك يف أعمال اللقاء التشاوري حول دور املرأة يف مؤسسات إنفاذ القانون
من أهم أولويات اإلصالح وركائز التنمية املستدامة هو تعزيز املشاركة السياسية للمرأة...
أقيمت أعمال اللقاء التشاوري لتعزيز دور المرأة
في مؤسسات إنفاذ القانون بإشراف وتنظيم وزارة
الداخلية وجهاز الشرطة القضائية وبرعاية برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،في  27 _ 25نوفمبر
بفندق كورنثيا بمدينة طرابلس بحضور السيد 2019
مساعد وكيل وزارة الداخلية المفوض والسيد مدير
إدارة العالقات العامة والتعاون بوزارة العدل ونائب
مدير إدارة العالقات والتعاون بوزارة الداخلية ومدير
المشروع اإلنمائي في ليبيا ،والسيدة مدير مكتب
شؤون المرأة في وزارة الداخلية ومدير مكتب شؤون
المرأة بجهاز الشرطة القضائية ،وعدد من منتسبات
األجهزة الشرطية والقضائية وأعضاء قانونيين.
وفي كلمة االفتتاحية أكد السيد مدير إدارة
العالقات العامة والتعاون بوزارة العدل أن من
أهم أولويات اإلصالح وركائز التنمية المستدامة
هو تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ،وهذا احد
المبادئ األساسية اإلستراتيجية لوزارة العدل ،كما
أشار إلى ان عددا من الرؤى واألفكار لالستفادة
من هذا الدور الذي تلعبه المرأة في مسار التنمية
 ,منها بناء قاعدة بيانات تضم السيدات العامالت
الالتي يعملن في المستويات القيادية في كافة
المجاالت حتى يتسنى التواصل والتعاون  ،وإعداد
دراسة تقيمية موسعة حول واقع المرأة والتحديات
التي تقابلها ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها،
والتركيز علي أهمية التدريب للمرأة حتى تتمكن من
تحسين مستوى األداء ،ووضع خطة إعالمية للتعريف
بدور المرأة كونها سيدة قيادية ،مع نشر وتعميم
التجارب الناجحة لالستفادة منها في تطوير األداء.
كما تم مناقشة دور المرأة داخل مؤسسات إنفاذ

افتتاح مكتب للمحاماة العامة مبحكمة شحات

تم بمدينة شحات بتاريخ  5ديسمبر 2019
وبحضور عدد من السادة رؤساء وأعضاء
الهيئات القضائية افتتاح مكتب للمحاماة
العامة بالمدينة.
كما تم خالل االفتتاح تكريم السادة رئيس
إدارة التفتيش على الهيئات القضائية
ورئيس إدارة التفتيش بفرع محكمة استئناف
البيضاء والسادة األعضاء المساهمين في
افتتاح المكتب وذلك تقديرا لما بذلوه من
مجهود في أداء أعمالهم.

القانون من خالل محاور أساسية يتمثل أولها في
النجاحات والتحديات التي تواجه المرأة علي
مستوى الهيكلية والقوانين والسياسات واللوائح ,
والمحور الثاني دور الموظفات المدنيات (النجاحات،
والتحديات) ،و خصص المحور الثالث لمناقشة دور
التوظيف وبناء القدرات النسائية (الواقع والمأمول)،
و يركز المحور الرابع حول دور اإلعالم في تعزيز
دور المرأة العاملة في مؤسسات إنفاذ القانون .
وفي تصريح خاص أكدت السيدة خديجة البوعيشي
بصفتها مشرفة هذا اللقاء من قبل المشروع اإلنمائي
المقدم من بعثة األمم المتحدة بأنهم قد توصلوا
إلى توصيات تتعلق بتعزيز دور المرأة سواء على
مستوى الهيكلية أو المستوى االستراتيجي والقانوني
وبناء القدرات للسيدات العامالت في هذا القطاع
سواء كن مدنيات او ضابطات  ،باإلضافة الى
أهمية دور اإلعالم في تسليط الضوء على عملهن
" وفيما يخص وضع التوصيات موضع التنفيذ
أضافت قائل ًة  ":ان التوصيات سيتم إحالتها إلى
الجهات المختصة والمتمثلة في وزارتي العدل
والداخلية بنا ًء على خطة عمل سيتم اعتمادها
من قبل لجان مختصة ومشتركة بين الوزارتين .
واختتم الملتقى اعماله بالعديد من التوصيات في
مجملها إبراز دور المرأة في مؤسسات اإلصالح
والتأهيل والصعوبات التي تواجهها المرأة العاملة في
القطاع األمني بصفة عامة وعلى وضعها موضع التنفيذ
وضرورة تذليل كافة الصعاب التي تعترضها مستقب ً
ال
ووضع خطة عمل لتعزيز دور المرأة في مؤسسات
إنفاذ القانون ونقل توصيات اللقاء التشاوري بشكل
دقيق ومحدد إلى كل من وزارتي العدل والداخلية.

تكرمي رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بطربق
استئناف
محكمة
كرمت
طبرق يوم االثنين الموافق
23ديسمبر 2019السيد رئيس
إدارة التفتيش على الهيئات
القضائية بمحكمة استئناف
طبرق لما قدمه من دعم لمكتبة
المحكمة بالمراجع والموسوعات
والكتب القانونية والثقافية.

امللتقــى التقييمــي الســتجابة مؤسســات ســيادة القانــون
للعنــف ضــد املــرأة

اجتماع موسع بني وزارة العدل وبعثة اإلحتاد األوروبي (اليوبام)

عقد بمقر ديوان وزارة العدل في  9ديسمبر 2019م اجتماع موسع بين الفريق المعني بتنسيق
الدعم الفني الدولي بوزارة العدل وبعثة اإلتحاد األوروبي (اليوبام)  ،لمراجعة البرامج واألنشطة
المتعلقة بالدعم الفني الدولي وتنسيق الجهود الدولية بما يكفل تحقيق أفضل النتائج .
وخلص االجتماع إلى أهمية عقد عديد اللقاءات بهدف االنتهاء من صياغة إستراتيجية شاملة لتلبية
احتياجات الهيئات القضائية والعدلية والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع المنظمات الدولية والدول الداعمة .
أقيم في  3ديسمبر 2019بمدينة
طرابلس ملتقى تقييم استجابة مؤسسات
سيادة القانون للعنف ضد المرأة ،تنفيذاً
لتوصيات اللقاء التشاوري لتعزيز دور
المرأة في مؤسسات إنفاذ القانون.
افتتح الملتقى التقييمي بحضور السادة
مدير إدارة العالقات والتعاون بوزارة
العدل ،وممثل عن وكيل وزارة الداخلية،
ونائب مدير إدارة العالقات والتعاون
بوزارة الداخلية ،ومقرر اللجنة المركزية،
ورئيس مؤسسة اإلصالح والتأهيل
(نساء) ،ورئيس مكتب شؤون المرأة
بجهاز الشرطة القضائية ،ورئيسة مكتب

شؤون المرأة بوزارة الداخلية ،والممثل
المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
في ليبيا وعدد من أعضاء الهيئات
القضائية وأعضاء من وزارة الداخلية.
وفي كلمة اإلفتتاحية للملتقى أكد السيد
مدير إدارة العالقات والتعاون بوزارة
العدل على المسؤولية الملقاة على عاتق
وزارة العدل لنشر الوعي القانوني ،وعقد
الفعاليات التي تدعم المرأة العاملة في
مؤسسات إنفاذ القانون ،كما أعلن عن
إطالق حملة تُعنى بمكافحة العنف ضد
المرأة بالتنسيق مع منظمات دولية.
واختتم الملتقى أعماله في  5ديسمبر

 2019حيث تركز النقاش على إبراز
دور االعالم في التوعية المجتمعية
بتجريم العنف ضد المرأة ،وآليات
الخدمة المقدمة للناجيات من العنف
ضد المرأة من مساعدة قانونية مجانية
وتوفير خدمات متعددة القطاعات
للناجيات من العنف ،وتقديم الدعم
النفسي واالجتماعي لهن  ،والتأكيد على
أهمية دور االخصائيات االجتماعيات
في مراكز الشرطة ووحدات حماية
االسرة والطفل  ,وابراز الدور الريادي
للمرأة الليبية في وضع إجراءات
إحترازية تحد من اشكال هذا العنف.

تكرمي ألعضاء حمكمة البيضاء اإلبتدائية

أقيم بمحكمة البيضاء االبتدائية بتاريخ
 1يناير  2020تكريماً لعدد من أعضاء الهيئات
القضائية وبحضور السادة رئيس المحكمة
وعضو المجلس األعلى للقضاء ومستشارين
بمحكمة استئناف البيضاء وبعض أعضاء
ا لمحكمة .
حيث تم تكريم رئيس المحكمة وكافة القضاة
السابقين والحاليين بالمحكمة وموظفي دائرة
األحوال الشخصية بمحكمة البيضاء الجزئية.
ويأتي هذا التكريم لتميزهم خالل الفترة
التي عملوا بها في تلك المحكمة وتقديراً
لمجهوداتهم ومساهمتهم في إرساء دعائم
العدالة.

األحد الموافق 19يناير 2020
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اإلمام السنوسي  ...الرفات الطاهر املغيب
أرضاً رملية بني الصخور ،فقيرة يف نخلها عطشى إلى مائها،
وعرة أراضيها ،قاسية قلوب أهلها ،ومن يراها قبل عام 1851م
أي قبل تأسيس الزاوية بها ،ال ميكن أن يصدق أن يأتي يوم
فتزدهر وتصبح مركز إشعاع حضاري ودعوي ،أو يصدق أن

مقدمة
ً
عندما قال الشيخ املجاهد أبومطاري متحدثا عن العصر
الذي ازدهرت فيه السنوسية بقيم الفضيلة والصالح ،أنه:
“صار يف وسع املرأة أن تسير وحدها من برقة إلى واداي
دون أن يعترض طريقها أحد” .كان يريد أن يشير إلى ما
كانت عليه أحوال البالد من حروب وفنت وجهل وضاللة،
وهو حال األمة عموما ،يف فترة اضمحالل دولة اإلسالم يف
أواخر القرن الثامن عشر وانقسامها إلى دويالت منشغلة
بخالفاتها وحروبها.
يف ذلك الوقت ،ولد محمد بن علي السنوسي يف بلدة
مستغامن يف اجلزائر 12 ،ربيع األول  1202هـ 1787م ،تولت
تربيته عمته فاطمة ،بعد وفاة والده ،كانت متبحرة يف العلوم
منقطعة للتدريس والوعظ ،ثم حفظ القرآن على يد ابن
عمه الشيخ محمد السنوسي ،برواياته السبع .توجه الحقاً
إلى بلدة مازونة ،ومنها إلى تلمسان وفاس وقضى يف املغرب
األقصى سبع سنوات متعاقبة ،نهل فيها من علوم مجايليه
يف الفقه والشريعة انتقل بعدها إلى الشرق ،مروراً بتونس
وليبيا ودخل القاهرة يف عام 1239هـ 1823م ،وتكشفت له
يف رحالته أحوال األمة وما آلت إليه من التدهور والضعف،
بانشغال قادتها يف اخلالفات ،سادرين يف الضالل ،تاركني
الرعية يصارعون اجلهل وشظف العيش واالنغماس يف
الرذيلة.
دخل السنوسي احلجاز التي شهدت بواكير إرهاصات
الطريقة عام 1825م ،مكث يف مكة خمسة عشر عاماً جمع
خاللها أعدادا غفيرة من األتباع واملريدين ،وبنى بها زاويته
(أبي قبيس) ،لتنطلق أولى شرارات الدعوة السنوسية،
ويرسم منهجها ومبادئها التي تدعو إلى النهوض باألمة
وإصالح الدين ،والعودة باإلسالم إلى قواعده السليمة ،ثم
أسس أول زاوية يف أرض إفريقية يف واحة سيوة ،وتقدم من
تلك الناحية غر ًبا إلى برقة ،فأسس الزوايا يف جالو وأوجله،
وتوغل غر ًبا يف طرابلس وتونس ينشر تعاليمه بني الساكنة،
وعاد إلى برقة فأسس زاوية كبيرة ،يف اجلبل األخضر،
بالقرب من درنة ،ودعاها الزاوية البيضاء ،وكان األهالي،
ويف الوقت الذي قد أضنتهم الصراعات والفنت ،يتوقون إلى
أي سبيل لإلصالح ،ويف هذا ذكر الشيخ (الغماري فوزي
الغماري) أحد الشهود الذين اعتمد عليهم هذا التقرير،
يف لقاء معه  9ديسمبر 2019م ،وهو أحد إخوان السنوسية
وأجداده كانوا من رفاق الشيخ السنوسي الكبير الذين قدموا
معه من اجلزائر وشاركوه التجوال حتى استقر به املقام يف
ليبيا ،يقول الغماري“ :كانت برقة تعيش يف عصر طغى عليه
اجلهل ،وابتليت باحلروب والفنت وعجز الشيوخ عن فض
نزاعاتها ،إلى أن جاء الشيخ السنوسي ورفاقه من اإلخوان،
فوجد الترحاب من األهالي وتسابقوا إلكرامه ،ومنحه
الشيخ امقرب حدوث والشيخ عمر جلغاف وهما من شيوخ
قبيلة البراعصة القاطنة األرض إلقامة أول زاوية مبدينة
البيضاء”.
يف برقة احتفى الناس بالزاوية السنوسية وتوافدوا عليها
طلبا للزيارة والتبرك ،وتسابقت القبائل على إقامة الزوايا
أسوة بالزاوية البيضاء .ظل ابن السنوسي خمس سنوات
ينشئ الزوايا وينظمها ،ويرسم مناهج الدعوة ومبادئها.
عاد بعد هذه السنوات اخلمس إلى احلجاز ،املركز األول
لدعوته ،ومنذ ذلك الوقت كان للدعوة مركزان رئيسيان،
شرقي يف احلجاز وغربي يف برقة ،وعن هذين املركزين
أخذت الدعوة السنوسية تنتشر بواسطة الزوايا .إلى أن
آن األوان لبناء زاوية اجلغبوب ،الزاوية الكبرى التي فتحت
أفاقا جديدة للدعوة السنوسية ،ووصلت إلى أعلى مداياتها
بانتشار اإلسالم يف أعماق القارة األفريقية ،وتبلور دورها
الحقا يف حركة اجلهاد ضد املستعمرين ،وإعالن استقالل
ليبيا ،وما حلق ذلك من أحداث وظروف ومالبسات على
مدى قرن ونيف من الزمان ،كان آخرها تدمير تلك الزاوية
ونبش قبر مؤسسها اإلمام محمد بن علي السنوسي وإخفائه
يف مكان مجهول ،وهو محور هذا التقرير التوثيقي الذي تتبع
تفاصيل تلك احلادثة كما يأتي طي صفحاته.
زاوية اجلغبوب
تقع واحة اجلغبوب جنوب شرق ليبيا وجنوب مدينة طبرق
بـ  286كم ،وتضرب جذورها يف عمق التاريخ ،ألقى بها
عصر امليوسني حفرياته وأصدافه ومحاره ونباته املتحجر،
ليخبر العابرين أنها كانت حوضاً مائياً قبل أن ينحسر مخلفاً
بعض الواحات املتناثرة ،مر بها البطليميون فتركوا مدافنهم
ورموزهم وأسرارهم املنقوشة على الصخور ،وخلّف األتراك
فيها طواحينهم يحاربها اللصوص وقطاع الطرق .لم تكن
اجلغبوب بيئة خصبة مثل بقية الواحات املجاورة لها ،كانت

يأتي يوم وتصدح حناجر املريدين مترمنة بقصيدة:
“يا ساكن اجلغبوب جئتك زائراً ،يا نخبة األشراف نسل
أفاضل ،يا ابن السنوسي الذي أنواره ظهرت كشمس بالضياء
احلافل”.
لم يكن اختيار السنوسي للجغبوب اعتباطاً ،وإمنا اختياراً
أوجبته احلكمة واليقني ،فقد كانت النزاعات قائمة بني قبائل
الشرق والغرب ،واإلغارات ديدن اخلصوم .وملا
كانت اجلغبوب تقع يف مكان وسط بني تلك القبائل،
فقصد باختيارها أن تكون مركزاً للصلح والتوفيق
بني تلك القبائل ،وجاء يف خطابه إلى “واجنجة”
وهم قبائل من السود تقيم يف املنطقة“ :يا أهل
واجنجة إنا نريد أن ننشر السالم بينكم وبني
األعراب الذين يغيرون على بالدكم ،ويستعبدون
أوالدكم ويبتزون أموالكم ،وإننا بعملنا هذا نقوم مبا
أمر اهلل به يف كتابه العزيز؛ حيث قال سبحانه
ِحوا
وتعالىَ :و ِإ ْن َطا ِئ َفتَانِ مِ َن املُؤْمِ ِن َ
صل ُ
ني ا ْقتَتَلُوا َف َأ ْ
َ
ات
ِحوا َذ َ
صل ُ
بَيْنَ ُه َما .ويقول َع َّز َو َج َّلَ :فا َّتقُوا اهلل َوأَ ْ
بَي ِن ُكم َوأَ ِطيعوا َ
اهلل َو َر ُسولَ ُه إِن ُكنتُم ُّمؤْمِ ِننيَ”.
ُ
ْ ْ
كان ذلك يف عام 1851م حيث أسس زاوية اجلغبوب
لتصبح مركز العلوم والعرفان للطائفة السنوسية،
واستطاع من خاللها أن يسيطر على النزاعات ويصلح ذات
البني بني القبائل ،وتع ّدى ذلك إلى التوفيق واإلصالح ما بني
قبائل برقة وينتهي ما كان بينها من عداء منذ زمن قدمي.
“ويعتبر بناء زاوية اجلغبوب تطورا هائال يف تاريخ احلركة
السنوسية ذلك أن اإلمام اختار هذه الزاوية لضمان جناح
الدعوة اإلسالمية وسرعة انتشارها حيث
أن هذا املكان ملتقى القوافل وطريق املسافرين ويصل إلرسال
الدعوة إلى مجاهل أفريقيا لنشر اإلسالم بني الوثنيني فيها
وإذا كان اختيار السنوسي لواحة اجلغبوب لتكون مقراً
لرئاسة الزاويا السنوسية رغم أنها لم تكن مكاناً صاحلاً
ألي نوع من احلياة املستقرة الناعمة ،فإن اختياره لواحة
اجلغبوب كان بعد دراسة وتفهم ألهميتها وتقدير لقيمتها
االستراتيجية ،فهي على مسافة جتعل من الصعب يف ذلك
الوقت على السلطة العثمانية املمثلة يف حكام املدن الساحلية
أن تهتم بشأنه وتتبع نشاطه ..ومن هذه الزاوية خرجت
الدعوة السنوسية مع قوافل التجارة ومع الدعاة حاملني
العقيدة اإلسالمية اخلالصة إلى بالد وسط أفريقيا مثل
واداي وكامن وتشاد ودارفور وتيبستي وكور وبرنو وغيرها”
بناء زاوية اجلغبوب
ً
ورد أن اإلمام خاطب تالميذه عند اختياره للمكان قائال“ :
هذا املكان وددتكم به ،وإن لم تبنوه سيأتي غيركم ويبنيه”،
هذا الود الذي أسبغه على مريديه وتابعيه باختيار اجلغبوب
لتكون مقاماً للدعوة ،نبع من جتليات محفوفة باألسرار،
ويقني بالعقيدة اخلالصة ،يحوطه احلرص على االبتعاد عن
عيون السلطة والغزاة .ويف سبيل ذلك جمع أمهر البنائني
من بالد املغرب الكبير واألهالي احمللينيِ ،
وشيِدت الزاوية
بتصميم خاص يجمع بني الزخرفة املغاربية األندلسية ،واليد
السودانية ،والذائقة األمازيغية ،اتصلت أبنيتها ببعضها

البعض ،وانحنت أقواسها تسبح مع الذاكرين ،وتلتئم يف
خضوع مع القبة املهيبة التي تتوج البناء وتتحصن باألسوار

البيضاء ،ترسم هالتها كشاهد حي على روح املقاومة،
مقاومة اإلنسان الليبي للجهل وعصور االنحطاط والتخلف.
وضمن مؤسسة الزاوية ،بُنيت مدرسة تؤم مئات الطالب
من أصقاع أفريقية ومصر وبالد املغرب ،والص َق املدرسة

مساكن للطالب واملعلمني ومسجد ومكتبة تضم آالف الكتب
واملخطوطات ،لتدشن أهم صرح علمي ومزار روحي وإدارة
منظمة لها قوانينها الدقيقة التي كفلت جناحها يف تسيير
مئات الزوايا التابعة لها يف شتى أصقاع األرض.
أما يف داخل القبة ،فقد تقابلت األقواس واشرئبت األعمدة
وتدلت من السقف ثريات حتمل أباجورات شرقية ،ينسدل

ضوءها يف تناغم مع اجلدران املشغولة بنقوش األرابيسك
احلمراء والزرقاء والصفراء تتوسطها آيات قرآنية بخط
الثلث ،ويف وقت الحق دفن بها مؤسسها اإلمام محمد بن
علي السنوسي ليستظل مقامه بالقبة ،يحفه سياج من
زخرف نحاسي ،وعلى األرضية حيث يجلس الزوار يتبركون
بزيارة املقام ،تنبسط قطع من سجاد فارسي بلونه الزاهي
ونقوشه البديعة ،وينبسط السجاد أيضاً يف الفناء املمتد
أمام مدخل القبة ،وخاصة يف األعياد الدينية أو يف املجالس
التي تستقبل الوفود من أماكن بعيدة.
ومن حيث إدارة الزاوية فقد تركزت على شيخ الزاوية الذي
يعينه صاحب الطريقة السنوسية ،ويراعى فيه أن يكون قادراً
على تنظيم شؤونها وحل اخلصومات وتنظيم القوافل ،ثم
شخصية الوكيل الذي ينوب عن الشيخ يف حال غيابه إلى
جانب املعلم الذي يقوم أيضاً بوظيفة اإلمامة ،وال يكتمل
احلديث عن اجلانب اإلداري دون اإلشارة إلى (اإلخوان
السنوسيني) وهم يشكلون ثالث فئات :طبقة العلماء وهم
الذين يلقون دروسهم مبعهد اجلغبوب ،وطبقة مشايخ الزوايا
وهم من اإلخوان ،والطبقة االحتياطية وأفرادها من صغار
خريجي املعهد ويتم إيفادهم أحيانا للصلح بني املختصمني
أو حلمل رسالة احلركة السنوسية.
منهج الدعوة
السنوسي باإلمام أحمد بن حنبل وابن تيمية وأبي
تأ َّثر
ُّ
حامد الغزالي ومحمد بن عبد الوهاب يف مجال العقيدة
بوجه خاص .وتأثر أيضاً بالتصوف اخلالي من اخلرافات،
كالتوسل باألموات والصاحلني ،ووضع منهجاً لالرتقاء
باملسلم وهو خالصة أفكاره التي جاءت يف كتبه :كتاب
املسائل العشر ،السلسبيل املعني ،إيقاظ الوسنان يف العمل
باحلديث والقرآن ،رسالة مقدمة “موطأ اإلمام مالك”.
وتتشدد السنوسية يف أمور العبادة ،وتتحلى
بالزهد يف املأكل وامللبس .وقد أوجب السنوسيون
على أنفسهم االمتناع عن شرب الشاي والقهوة
والتدخني ،وتدعو السنوسية إلى االجتهاد
السنوسي
ومحاربة التقليد .وعلى الرغم من أن
ِّ
مالكي املذهب ،إال أنه يخالفه إن رأى احلق مع
ُّ
غيره.
ومن مبادئ الطريقة السنوسية الدعوة إلى اهلل
باحلكمة واملوعظة احلسنة واالبتعاد عن أسلوب
العنف واستعمال القوة ،وحترص على االهتمام
اليدوي وكان السنوسي يقول دائ ًما:
بالعمل
ِّ
“إن األشياء الثمينة توجد يف غرس شجرة ويف
أوراقها” لذلك ازدهرت الزراعة والتجارة يف
الواحات الليبية حيث مراكز الدعوة السنوسية.
كما حرمت السنوسية قتال املسلم للمسلم و الصدام املسلح
بني املختلفني من أبناء املجتمع الواحد.

ومن ضمن املبادئ أيضاً مبدأ اجلهاد الدائم يف سبيل اهلل
ضد املستعمرين الصليبيني ،وقد كانت الطائفة السنوسية مبا
حققته من بناء مؤسسي يف ظل منهجية فكرية واجتماعية
وإصالحية؛ قد اضطلعت بدورها يف قيادة اجلهاد ضد
املستعمر اإليطالي ومن أبرز قادتها أحمد الشريف وعمر
املختار وأبومطاري ،وآخرون ،ثم انتقلت يف عهد محمد
ادريس السنوسي آخر زعماء السنوسية إلى محاولة إقرار
احلقوق عن طريق سلسلة من املفاوضات واملساومة مع
اإلجنليز والطليان أسفرت عن بعض املكتسبات على األرض،
وتوجتها اجلهود الالحقة بإعالن استقالل ليبيا.
وفاته ونبذة عن خلفائه
عاش السيد محمد بن علي السنوسي ست سنني بعد أن
ومد نفوذه شر ًقا وغر ًبا وبنى الزوايا
اتخذ اجلغبوب مقامهَّ ،
يف جهات أخرى من صحراء ليبيا ،وعلى حدود مصر
الغربية ،وشمال أفريقيا وفاس ومراكش ،وقد مات سنة
1276هـ 1859م يف الرابعة والسبعني من عمره ،و ُدفِ ن يف
القبر الذي تظله القبة الشهيرة باجلغبوب.
وخلف السنوسي الكبير ولده محمد املهدي ،وكان يف السادسة
عشرة من عمره عند موت أبيه ،واستطاع رغم حداثة سنه
ثمان وثالثني زاوية
أن ينشر زوايا السنوسيني حتى بلغت ٍ
يف برقة ،وثماني عشرة يف طرابلس وتناثرت غيرها يف بقاع
إفريقية الشمالية ،ولم تخ ُل مصر من نحو عشرين زاوية،
وقدر احملصون أن عدد َمن انضم لطائفة السنوسيني وأقر
بالزعامة الدينية للمهدي عندما خلف أباه كان يتراوح بني
مليون ونصف مليون وثالثة ماليني.
وقد تقدمت التجارة يف عهده بني السودان وشاطئ البحر
األبيض املتوسط ،عن طريق الكفرة وكانت الطريق من
الكفرة إلى واداي وعرة خطرة يف تلك األيام ،فحفر املهدي
بئري بشرى وسارة يف الطريق املوصلة من الكفرة إلى
ّ
تكرو ،واستطاع أن يؤمن الطريق املمتدة يف صحراء ليبيا
من الشمال إلى اجلنوب ،وأن ينمي جتارة تلك األصقاع،
ويقضي على السطو والنهب الذي كان يطال القوافل ،وبهذا
ردد الناس عبارة أبومطاري“ :صار يف وسع املرأة أن تسير
من برقة إلى واداي بدون أن يتعرض لها أحد”.
وقد تويف املهدي جنوب الكفرة ،سنة 1900م ،ولم يترك بني
أوالده بال ًغا ،فخلفه يف زعامة السنوسيني ابن أخيه السيد

أحمد الشريف وص ًّيا على السيد إدريس أكبر أبناء املهدي
وخليفته الشرعي.
شهادات
وقد كانت السنوسية على درجة من الثراء الفكري والتنظيم
اإلداري والسياسي طيلة أربعة عصور تشكلت وفق
شخصيات زعمائها ،وهم على التوالي :السيد محمد علي
السنوسي مؤسس الطائفة ،والسيد املهدي ولده ،والسيد
أحمد الشريف ابن أخ املهدي ،والسيد إدريس بن املهدي
آخر زعماء الطائفة .لتدخل بعدها السنوسية مرحلة من
التضييق يف إقامة شعائرها ،ويتعرض األحياء من العائلة
السنوسية إلى االعتقال والتهجير واإلقامة اجلبرية وسلب
املمتلكات ،أما األموات فكان مصيرهم تدمير مقاماتهم
ونبش رفاتهم وإخفائها يف أرض مجهولة ،ولم تسلم الزاوية
الكبرى (زاوية اجلغبوب) ،املنارة اإلسالمية التي كانت مركز
إشعاع حضاري وفكري يحج إليها الطالب من كل بقاع العالم،
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فقد تعرضت إلى أبشع عملية تدمير س ّوت بناءها باألرض
فتداعت جدرانها البيضاء التي زينت باآليات القرآنية،
وهدمت أقواسها املنفتحة على التاريخ ،وقوضت مبانيها
ومرافقها ومساكن طالبها ،كما لم تسلم من ذلك قبتها
املهيبة التي طاملا شهدت مجالس العلم واإلصالح وإعالء
الفضائل ،فهدمت هي األخرى لتهوي بنقوشها وزخرفها
وثرياتها وأصوات الذكر والتسابيح املنبعثة من أرجائها ،يف
محاولة لطي صفحة من صفحات تاريخ ليبيا ،وردمها يف
غياهب النسيان ،لوال أن تكشف الرفات املنقول من زاوية
اجلغبوب إثر عاصفة رملية هبت على الطريق الصحراوي
قرب مدينة اجدابيا ،فتسجل الواقعة ضمن ملفات حتقيق
النيابة العامة وتقفل منذ خمس وثالثني سنة ،ليعاد فتحها
اآلن مبعية وزارة العدل حفظا للذاكرة الوطنية من خالل
هذا التقرير الوثائقي متضمنا تفاصيل الواقعة من مصادرها
املباشرة.
ًتفاصيل الواقعة
سجل محضر جمع األستدالالت مبركز شرطة اجدابيا بالغ
عن وجود ثالث جثت مما ترجح معه ظنية القتل فأحيل األمر
للسيد أبوسيف عيسى وكيل نيابة نيابة اجدابيا اجلزئية ،
مفتتحا محضره بالواقعة التي أمرا فيها بعرض اجلثت على
الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتاريخها إثر ذلك
التاريخ وحتديدا بيوم 11/2/1985حضر كل من السادة
رئيس نيابة بنغازي الكلية ورئيس املباحث اجلنائية والطبيب
الشرعي ومبعيتهم الة تصوير وإبان ذلك والثباته أمر السيد
وكيل نيابة اجدابيا بفتح احملضر مجددا وبهيئته السابقة
مدونا فيه ما سلف ذكره وكذلك كشف الطبيب الشرعي
على اجلثت املتماسكة واقفل احملضر بساعته وتاريخه وبعد
ذلك وبتاريح  16/2/1985وردت للسيد وكيل النيابة رسالة
من السيد مدير مستشفى اجدابيا مفيدا فيها بتسليمه
للجثت ألفراد البحث اجلنائي بتعليمات رئيسهم ويلي التاريخ
املذكور بيوم واحد وردت للسيد الوكيل رسالة من السيد
امني عدل اجدابيا معنونة بالسرية يفيد فيها بعدم وجود
جرمية مبوضوع اجلثت طالبا إحالة ملف القضية للسيد
رئيس نيابة بنغازي وذلك بناء على تعليمات السيد وزير
العدل انذاك األمر الذي تعني معه على السيد عضو النيابة
ووفقا ملا ميليه عليه ضميره احلي وحفظا لرسالته املقدسة
يف صون احلقوق أن يفتح محضره بتاريخ يوم األحد املوافق
 17/2/1985ليثبت فيه حضور السادة أمني عدل اجدابيا
ورئيس قسم شؤون املراكز إلخباره بتسليم اجلثت ملبعوث
وزير العدل وكذلك أفادوا بأنها هي ذات اجلثت املنقولة
من مقبرة اجلغبوب وفور ذلك ورد إتصال هاتفي بالسيد
ابوسيف من رئيسه السيد رئيس نيابة بنغازي لإلطمئنان
على تنفيذ التعليمات من قفل امللف وإحالته إليه وكذلك
تبليغه باستصدار قرار بنقله من النيابة العامة .
وبالوقوف على عني املكان خالل الزيارة امليدانية إلى
أطالل زاوية اجلغبوب ،يف الفترة من  10إلى  14ديسمبر
2019م ،واللقاء مع بعض الشخصيات التي كانت حاضرة
آنذاك ،سواء يف اجلغبوب أو اجدابيا أو طبرق ،سجل هذا
التقرير بعض الشهادات نقال عن شهود عيان عاصروا واقعة
الهدم والكشف عن الرفات املدفون يف طريق اجدابيا  ،ومن
بني أهم الشخصيات كان اللقاء مع الشيخ محمد نصيب
السكوري ،الذي كان ق ّيماً على زاوية اجلغبوب خالل العام
 ،1984وشاهداً على حادثة النبش والتدمير.
الشيخ نصيب وهو من مواليد 1935م ،ينحدر من عائلة من
إخوان السنوسية ،واإلخوان هم األعضاء العاملون يف هذه
الطائفة وهم الذين ينشرون تعاليمها ومنهجها ،يقول نصيب
مستحضراً ذكرى هدم الزاوية ذات جمعة من شهر نوفمبر
من العام  “ ،1984فوجئنا يف ذلك اليوم بقوات أمن مدججة
بالسالح قامت بتطويق الزاوية بالكامل ،ونبش األضرحة
وإخراج الرفات ونقلها إلى مكان مجهول ،ومع انطالق آذان
صالة الظهر وقع التفجير األول داخل املبنى الرئيسي ثم
املباني امللحقة به لتتوالى بعدها التفجيرات طيلة أحد عشر
يوما يرافقها صوت اجلرافات واآلليات التي قوضت أركان
البناء وسوته أكواما من الركام على األرض” .الشيخ نصيب

وبسبب انتمائه إلى هذه الطائفة ،قال بأنه تعرض
لالعتقال والسجن خمس مرات كان آخرها عام
1995م ،ليقضي يف السجن سبع سنوات امتدت
إلى العام 2002م ،أما عن الرفات التي مت نقلها
من الزاوية صبيحة يوم الهدم فقال أنها تخص
كل من:
السيد محمد بن علي السنوسي
السيد محمد الشريف السنوسي
السيد صفي الدين السنوسي
السيد رضا املهدي السنوسي
إضافة إلى زوجاتهم وأبنائهم وأحد اإلخوان
التابعني واسمه عمران بركة الفيتوري
ووفا ًء لقيم ومبادئ السنوسية ،نقل (نصيب)

الزاوية إلى مضافة بيته ،هنالك حيث يستقبل الزوار
واملريدين ويتولى شؤون استضافتهم وإطعامهم ومبيتهم ،أما
الشعائر فتقام يف املسجد املقابل ملنزله ،وتنحصر يف تالوة
القرآن عقب صالة الصبح واملغرب (قراءة حزب يف حلقة
جماعية) وقراءة حزب اللطيف عقب صالة العشاء .كما
توجد أيضا خلوة باملسجد لتحفيظ القرآن باللوح والقلم.
ويف لقاء مع الشيخ عبداحلكيم محمد الورفلي وهو أيضا من
القائمني على زاوية اجلغبوب ومن االخوان التابعني املتبحرين
يف علوم الطائفة ،وقد تعرض لالعتقال أسوة برفاقه ،أكد
(الورفلي) شهادة سابقهِ ،
وع ّبر بأسف عما حلق
بالسنوسية من تضييق
وما تعرضوا له من
قهر جماعي رغم أنهم
وبحسب قوله“ :لم تكن
ألهل الطريقة أي مآرب
سياسية وكل جتمعاتهم
للعبادة وإحياء طريقة
اإلمام املؤسس ومع
ذلك تعرضوا إلى
أقصى ويالت العذاب
بتدمير بيوتهم أمام أعينهم ،وسلب ممتلكاتهم ،واعتقالهم
ومطاردتهم مما أجبرهم على الهجرة من وطنهم ،ولم يبق
باملدينة أي فرد من
العائلة السنوسية حيث
مت تهجيرهم وتشتيت
كل مريدي الزاوية من
اإلخوان”.
وفيما يتعلق بالرفات
الذي مت إخراجه من
مقبرة زاوية اجلغبوب،
ذكر الشيخ ادريس
محمد الشاعري ،وكان
اللقاء معه يف مدينة
/11ديسمبر
طبرق

ملف العدد
2109م ،بأن األخبار تناقلت خالل العام 1985م ،أن راعي
غنم يف مدينة اجدابيا قد عثر على جثت على الطريق
الصحراوي بعدما جرفتها الريح إثر عاصفة رملية ،اجلثت
تعود لثالثة أشخاص وجدوا بهيئة كاملة وأجسام متماسكة
واضحة املالمح والتفاصيل،
لم تؤثر فيها عوامل التحلل رغم ُمضي فترة طويلة على
موتها وتناقل من رآها
وقتئذ أن إحداها تخص
شيخ السنوسية السيد
محمد بن علي السنوسي.
مضيفاً“ :بعد العام 2011م،
مت القبض على أحد رجال
األمن الذي كان قد ُكلف يف
منتصف الثمانينيات بنقل
رفات العائلة السنوسية من
مقبرة اجلغبوب ودفنهم يف
مكان آخر ،فاعترف بدفنهم
يف مدينة اجدابيا على مقربة
من الطريق العام ،يقيناً منه بتواجد بعض من أفراد العائلة
السنوسية وأتباع الطائفة باجدابيا ،كما أن طريق اجدابيا
يشكل نقطة التقاء بني املدن الثالث اجلغبوب واجدابيا
والكفرة وهي أكثر املدن تواجداً ألتباع الطريقة السنوسية،
وبعد العثور على الرفات ثم استدعائه من رئيسه وتوبيخه
لعدم حرصه على إخفائها ودفنها بشكل جيد ،وسلمت له من
جديد ليعيد دفنها ثانية بنفس املدينة ولكنه نسى املكان ولم
يعد يتذكره”.
وباالنتقال إلى مدينة اجدابيا  /14ديسمبر  2019كان اللقاء
مع السيد سعد عبداهلل العيضة الذي حتدث مستحضراً
حادثة اكتشاف اجلثت التي وجدها راعي الغنم عقب انحسار
العاصفة الرملية عن طريق اجدابيا خالل العام 1985م.
العيضة هو كبير كتاب نيابة
اجدابيا وقد رافق يف فترة
مخدوميته وكيل النيابة يف
ذلك الوقت للكشف عن
اجلثت يف املوقع املبلغ عنه
فقال“ :ورد بالغ الى مركز
شرطة اجدابيا خالل العام
 1985بشأن وجود جثت
تبدو حديثة الوفاة جنوب
مدينة اجدابيا على مسافة
 13كيلومتر تقريباً ،عثر
عليها راعي أغنام ،األمر الذي استنفر األجهزة األمنية
للتحقيق والبحث فيما ميكن أن تكون هنالك جرمية قتل
أودت بحياة هؤالء األشخاص ودفعت إلى إخفائهم يف هذا
املكان املجهول ،وبانتقال النيابة العامة إلى عني املكان ،وكان
على رأسها أبوسيف عيسي وكيل النيابة ،وبحضور فرج

السعيطي رئيس قسم شؤون املراكز  ،وكنت ضمن املوظفني

املرافقني لهم ،وشاهدت اجلثت مدفونة على يسار الطريق
يف أرض هشة سهلة احلفر ،وبعد أن قام أفراد الشرطة
املرافقني لنا باحلفر أخرجوا اجلثت وكانت على درجة من
التماسك مما يوحي بأنها قد فارقت احلياة منذ ساعات،
ووجدنا يف ثنايا القماش الذي يلف اجلثت قطع من زجاج
الثريات”.
ويتابع العيضة ،بأن “الدهشة عقدت لسان احلاضرين حني
أكد الطبيب الشرعي مبستشفى امحمد املقريف مبدينة
اجدابيا ،بأن هذه اجلثت تعود ألشخاص قد ماتوا منذ
أكثر من  50سنة مضت ،مثيراً زوبعة من التساؤالت حول
حالة متاسك اجلثت ووجودها على هيئتها الطبيعية دون
أي تشوهات ،وقد شهد الواقعة حينها العديد من الناس
الذين أشاروا إلى أن اجلثت رمبا تعود إلى أشخاص من
أولياء اهلل الصاحلني” .ويضيف حول املالمح الشخصية
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للجثت“ :إحدى اجلثت التي رأيتها كانت لشخص أسمر
طويل ونحيل البنية له حلية متوسطة الطول مصبوغة
باحلناء تقارب قبضة اليد يف طولها ،وهو ينطبق على
الصور املعروفة لشخصية اإلمام محمد بن علي السنوسي،
واجلثة الثانية كانت لرجل مقوس الساقني (أقبج) ،واجلثت
كانت متماسكة على طبيعتها الكاملة لم ينقص منها شيء،

حتتفظ بشعر الرأس واللحى واألظافر والعيون برموشها
واألنف والفم واألسنان والبطن والسرة واألصابع يف طولها،
وهو ينطبق على الصور املعروفة لشخصية اإلمام محمد بن
علي السنوسي ،واجلثة الثانية كانت لرجل مقوس الساقني
(أقبج) ،واجلثت كانت متماسكة على طبيعتها الكاملة لم
ينقص منها شيء ،حتتفظ بشعر الرأس واللحى واألظافر
والعيون برموشها واألنف والفم واألسنان والبطن والسرة
واألصابع وجميع أعضاء اجلسم موجودة وكاملة ،الفارق
الوحيد هو جفاف اجلسم من الدماء ،وغير ذلك ال شيء
يختلف عن احلالة الطبيعية لإلنسان احلي”.
وحول أبرز الدالالت على أنهم من العائلة السنوسية أشار
العيضة بأن قطع الثريات التي وجدت يف لفائف القماش
الذي يدثرهم هي من ثريات قبة زاوية اجلغبوب املعروفة

بتفاصيلها وزينتها وهذا يؤكد أن اجلثت هي نفسها التي
أخرجت من مقبرة العائلة السنوسية بعد هدم الزاوية ونبش
قبور ساكنيها.
وقال أيضاً يف سياق شهادته “أثبت محضر حتقيق النيابة
العامة املفتوح مبعرفة االستاذ أبوسيف عيسى أن اجلثت
مازالت متماسكة وان
هذه اجلثت تخص
العائلة السنوسية وهذا
أيضا بحسب ما أفاد
ٍ
وقتئذ رئيس نيابة
به
بنغازي عبد الرحمن
العبار”.
وجاءت شهادة العيضة
مطابقة ملا جاء يف
محضر حتقيق نيابة
إجدابيا املذكور أعاله،
واملرفق نسخة منه طية
هذا التقرير.
خامتة
لقد اتصف ابن السنوسي بصفات الدعاة املخلصني ،ملتزما
يف منهجه الصدق يف القول والعمل ،والتواضع واإلرادة القوية،
ُوصف باملجدد وسليل األرومة الشريفة ،ترعرع يف كنف
القرآن فحفظه وحافظ عليه ،شاد منبره يف اجلغبوب فجعل
منها واسطة عقد الصفاء وحاضرة الطريقة وعرين اجلهاد،
سار على دربه خلفاؤه وأتباعه فحملوا راية التوحيد واجلهاد
وأصلحوا حال األمة .وتأتي حادثة نبش قبره وإخراجه من
مقامه الطاهر جرمية يف عرف النواميس اإلنسانية ،والتعاليم
اإلسالمية .
وهذه األفعال مجتمعة وإن شكلت جرائم مستمرة ال تسقط
بالتقادم نغض عنها الطرف الذي نركزه بهذا املقام من جانب
حقوقي لضمان حقوق الضحايا وحفظا للذاكرة الوطنية
املكفولة مبوجب القانون رقم  29لسنة  2013بشأن العدالة
اإلنتقالية .
وكذلك مغبة السير على هذه السنة السيئة فإننا نذكر بحرمة
األموات طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية وإن كانوا من عوام
الناس فكيف إذا خص ذلك سليل الفاحتني وداعية ديني
له مكانته الرفيعة وتقديره اجلليل لدى طائفة كبيرة من
املسلمني يف أصقاع األرض ،بل ولدى اخلالق الذي حفظ
جسده من التحلل والتآكل ،وقال يف كتابه الكرمي “أال إن
أولياء اهلل ال خوف عليهم وال هم يحزنون”.

إعداد /علي ثبوت زبيدة
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مقاالت

األساليب العلمية لرفع البقع الدموية وتحريزها
بقلم الدكتور القاضي الشارف الوحيشي
قاضي بمحكمة شمال طرابلس االبتدائية

يتعين على الباحث الجنائي أثناء معاينته لمسرح الجريمة
أن يتحرى الدقة والمالحظة في البحث عن التلوثات
الدموية؛ نظراً ألهميتها القصوى في فك طالسم
كثير من الجرائم والتعرف على مرتكبيها ،وغالباً ما
توجد التلوثات الدموية على الجثة ومالبسها ،أو على
المتهم سواء بجسمه السيما تحت األظافر أو بمالبسه
خاصة على حواف األكمام والجيوب وبطانتها ،أو داخل
الحذاء أو خارجه ،كما قد توجد البقع الدموية بمسرح
الواقعة على األرضيات حول الجثة والجدران وقبضات
األبواب والنوافذ والخزائن وصنابير المياه ،وعلى حواف
الكراسي وأسفل المفروشات ،لذا يتوجب على الشخص
القائم بالمعاينة – أ ّياً كانت صفته – رفع قطع األثاث
والسجاد؛ أل ّنها عادة ما تخفى تحتها بقعاً وتلوثات دموية،
كما قد توجد األخيرة في مقدمات وإطارات المركبات
اآللية في حوادث دهس األشخاص .ويستحسن قبل رفع
العينات الدموية أينما وجدت أن تصور في أماكنها إلثبات
حالتـها الـتي وجـدت علـيها مـن حـيث الشـكل وطـريق
االنتشـار في مسـرح الجريمـة وذلك للرجوع عليها كلما
كان لذلك مقتضى ،وعند الشروع في رفع البقع الدموية
يجب مراعاة نوعية وسائل رفعها بما يتمشى وطبيعة
البقع الدموية عما إذا كانت سائلة أو جافة أو متجلطة
أو مختلطة بمواد أخرى ،وكذلك طبيعة السطح الموجودة
عليه ،وعلى المحقق الجنائي أن يستعين – قدر اإلمكان
– بالخبراء والمتخصصين عند رفع البقع الدموية من
مسرح الجريمة كاألطباء الشرعيين والكيميائيين؛
باعتبارهم أكثر دراية في تقدير كمية العينة التي يجب
رفعها وتحديد طريقة حفظها وتحريزها بما يضمن
سالمتها ووصولها للمختبر بالحالة المطلوبة ،لذا سوف
نبين أدناه طرق رفع العينات الدموية من مسرح الجريمة
بما يتماشى وحالة العينات ،على النحو التالي- :
أوالً  :عينات الدم السائل -:
يعثر على الدم في كثير من الحاالت في مسرح الجريمة
بحالة سائلة ،وقد يكون بقعة واحدة أو بقعاً متعددة،
وترفع مثل هذه البقع بواسطة سحبها بماصة معدة لهذا
الغرض ،ويتم سكب العينة في أنبوبة عينات ،ويحكم
غلقها جيداً ويجب أن تكون الماصة واألنبوبة معقمتين
حتى ال تتعرض العينات للتلوثات البكتيرية التي قد تفسد
العينة وتؤثر على التحليل الكيميائي فيما بعد ،ثُ ّم بعد
ذلك تحفظ العينات بالثالجة أو حافظة مبردة ،أو ترسل
فوراً إلى المعمل الجنائي المختص .وإذا تعذر حفظ
العينات في ثالجة أو حافظة مبردة وتعذر إرسالها فوراً
إلى المعمل الجنائي؛ نظراً لبعد المسافة بين المعمل
الجنائي ومسرح الجريمة ،كحاالت الجرائم التي تحصل
خارج المدن في البراري والقرى النائية ،ففي هذه
الحالة يتعين على الشخص القائم بالمعاينة االستعانة
بورق ترشيح أو قطع قماش نظيفة لرفع العينات ،وذلك
عن طريق وضع العينات على قطع الورق أو القماش
وتجفيفها جيداً في الهواء حتى ال تتعرض للتعفن مما
يُ َع ِّقد عملية التحليل الكيميائي الحقاً ،ثم توضع في
حرز مغلق يرسل إلى المعمل الجنائي .كذلك يمكن
استخدام ورق الترشيح وقطع القماش لرفع العينات في
حالة عدم وجود أدوات لشفط العينات وأنابيب الحفظ،
حيث يحدث كثيراً أن ينتقل المحقق الجنائي إلى مسرح

الواقعة دون االستعانة بمثل هذه األدوات ،ومن ثم يتوجب
عليه أن يقوم برفع العينات عن طريق وضع قطع الورق
أو القماش على عينات الدم لتقوم بامتصاصها وتجفيفها
بعد ذلك ووضعها في حرز مغلق .وفي كل األحوال يجب
أال تختلط عينات الدم المرفوعة بأية شوائب أخرى تقلل
من أهميتها وتؤثر على عملية التحليل واستظهار النتائج.
وتجدر اإلشارة هنا أنه إذا وجدت مجموعة من البقع
الدموية بمسرح الجريمة يجب رفعها كلها دون إهمال
صص أنبوب ًة
أ ّياً منها ،وترفع كل بقعة على حدا ،وت َُخ ّ
لكل منها ،كما يجب عدم خلط العينات ببعضها حتى
إذا وجدت متقـاربة مـع بعـض ذلك أن البقع الدموية
المتناثرة قد تكون ذات مصادر مختلفة ،منها ما هو
للضحية ومنها ما هو للجناة ،وال يمكن التمييز بينها إ ّال
بالتحاليل المخبرية ،وبالتالي يجب عدم إهمال أ ّياً منها
أو خلطها ببعضها حتى تسهل مهمة الخبير الفني أثناء
إجراء التحاليل الالزمة .كما أنه إذا وجدت بقع دموية
نواح مختلفة من
كبيرة يجب رفع عدة عينات منها من ٍ
أطرافها وأوسطها؛ أل ّنه ربما تكون هذه البقعة تخص
عدداً من األشخاص اختلطت بمسرح الجريمة .
عينات الدم السائلة في المياه :
قد يحدث أحياناً أن تنتشر العينات الدموية من الجاني
أو المجني عليه عند حدوث جروح أو نزيف داخل المياه
أثناء ارتكاب الجريمة .ويكون ذلك عندما تُلقى الضحية
في قنوات الري والمساقي داخل المزروعات في المناطق
الريفية أو في البرك الصغيرة نتيجة لألمطار وغيرها،
وكذلك قد توجد هذه التلوثات الدموية في حمامات
السباحة والبانيوهات في المنازل .وترفع عينات الدم
المختلطة بالمياه عن طريق سحب الدماء السابحة في
المياه بواسطة ماصة معدة لذلك مع كمية من المياه؛
ليتم بعد ذلك عزل  -باستخدام طرق خاصة  -خاليا
الدم المختلطة بالمياه.
ثانياً  :عينات الدم الرطبة:
يقصد بعينات الدم الرطبة ،هي الحالة التي يكون عليها
الدم في حالة وسط ما بين البقع السائلة والبقع الجافة،
أي أنه طر ّياً وليس بجاف أو سائل .وترفع عينات الدم
الرطبة بواسطة قطع من الشاش على حجم البقعة
الدموية أو أكبر قلي ً
ال مبللة بماء نقي ،حيث توضع تلك
القطع على البقع الدموية بواسطة ملقط نظيف ،وتترك
لفترة حتى يتم ذوبان الدم وامتصاصه على قطعة الشاش
ثم تعرض للهواء لتجف بعيداً عن أشعة الشمس أو أي
مصدر حراري آخر ،وتحرز بعد ذلك وترسل إلى المختبر
الجنائي ليتولى عملية الفصل .وكذا الحال إذا وجدت
البقع الدموية الطرية على الثياب ،حيث تعرض األخيرة
للهواء ليتم تجفيفها لتتحول إلى الحالة الجافة ،وتوضع
بعد ذلك في حرز
مقوى من ورق أو
غيره ،بحيث ال
يحدث تكسر للبقع
الجافة ،ويفضل
أال توضع في
أكياس بالستيكية
قابلة للضغط منعاً
لحدوث تكسرات
للبقع الدموية.
وإذا وجدت البقع
الرطبة كبيرة على
أسطح أفقية يمكن
رفعها عن طريق
إضافة قطرات من
الماء النقي المعقم
على البقع الدموية

ملخص الحكم رقم 2014/238
الصادر عن دائرة الجنح والمخالفات بمحكمة المدينة الجزئية بتاريخ يوم الثالثاء الموافق
 2019 .11 .26ضد يوسف محمد الزيادي .
ألنه بتاريخ  2019 .8 .19وبدائرة مركز شرطة األوسط لبس عالنية دون حق شارة مميزة
لرتبة أمنية وعلي النحو المبين باألوراق األمر المنطبق على المواد  354من قانون العقوبات
.
ً
ً
ً
ً
وبسـؤال المتهم محاكمة اعترف بالمنسوب إليه مؤكدا على أقواله استدالال وتحقيقا بأنه
قام بذلك بحسن نية العتقاده بصدور قرار تسوية وضعه الوظيفي .
فلهذه األسباب

حكمت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم يوسف نوري محمد الزيادي ومعاقبته بغرامة مالية
قدرها خمسين ديناراً عما نسب إليه ونشر ملخص الحكم مرة واحدة في صحيفة العدالة
وبلوحة اعالنات المحكمة التي أصدرت الحكم ومكان وقوع الجريمة وفي المنطقة التي
يقيم فيها المتهم وعلى نفقة المحكوم عليه وبال مصاريف جنائية .
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وتقليبها أو تحريكها بأداة نظيفة لتتحول من الحالة
الرطبة إلى الحالة السائلة ،ويتم سحبها عن طريق ماصة
وسكبها بأنبوبة مخصصة لحفظ العينات ،شأنها في ذلك
شأن الدم السائل.
ثالثاً  :عينات الدم الجافة- :
يقصد بعينات الدم الجافة تلك البقع التي تكون قد
فقدت جميع محتوياتها التي تعطيها الطبيعة السائلة
أو الرطبة .وتختلف طرق وأساليب رفع العينات الجافة
تبعاً الختالف أماكن تواجدها ،فقد توجد البقع الدموية
الجافة على أسطح كبيرة أو ثابتة ال يمكن نقلها كالجدران
والحوائط واألرضيات ،وقطع السجاد ،أو على سجاد
السيارات  ...أو غيره ،ففي مثل هذه الحاالت ترفع
العينـات عـن طريـق كشطـها بأداة حادة كالسكين ونحوه
وتجمع العينات في ورقة ملساء وتوضع في أنبوبة عينات
وتحرز وترسل للمعمل الجنائي ،ويجب – كما أسلفنا –
عدم خلط العينات في أنبوبة واحدة ،وإنما تخصص لكل
بقعة أنبوبة مستقلة .وهذا األسلوب يتبع عندما تكون
البقع الدموية كبيرة بحيث يمكن تجميع عينات وافرة منها
عن طريق الكشط ،أ ّما إذا كانت البقـع الدمويـة قليـلة أو
يتعـذر كشطـها فإنه – والحالة هذه  -يتم االستعانة بقطع
الشاش المبلل بماء نقي لرفعها ،حيث يوضع الشاش على
العينات ليتم إذابة الدم الجاف وامتصاصه وتجفيفه
ووضعه في أنبوبة عينات .أ ّما إذا كانت البقع الدموية
موجودة على أسطح صغيرة يمكن نقلها ،مثل المالبس
والستائر واألسلحة بأنواعها ،وما شابه ذلك ،ففي
هذه الحاالت يجب رفع هذه األدوات واألشياء برمتها
وتحريزها في أحراز ُم ْح َكمة وإرسالها إلى الخبرة.
رابعاً :التلوثات الدموية بأظافر المجني عليه أو المتهم
 -:يحدث غالباً في الجرائم المصاحبة للعنف أن يشتبك
الجاني مع المجني عليه فتتسرب بعض الدماء الناجمة
عن ذلك االشتباك تحت األظافر ،وتبقى حتى بعد غسيل
اليدين إذا لم تنظف بعناية ،وبالتالي فإن مثل هذه العينات
الدموية القابعة تحت األظافر كثيراً ما تدل على صاحبها
عن طريق تحليل البصمة الوراثية ،ومن ثم يجب إحاطة
هذه العينات بعناية خاصة .وعلى المحقق الجنائي أثناء
معاينة الجثة أو الكشف على المشتبه به أن يلقي نظرة
على األظافر التي ربما تكون حاملة لعينات دموية تدل
على مرتكب الجريمة.
وترفع عينات الدم تحت األظافر بواسطة إسقاطها بأي
أداة طويلة رفيعة كالعود ونحوه ،أو بقص األظافر وهي
محملة بالتراكمات الدموية بعناية حتى ال تحدث جروحاً
فيختلط دم العينة مع دم الشخص محل الكشف وتوضع
بعد ذلك في أنبوبة عينات وتحرز وترسل إلى الخبرة .

االرشاد القضائى

د .الكوني عبودة
لفظ االرشاد ليس خاصا بالمسائل الدينية .فأصل الكلمة
أرشد يرشد والمعنى وجه وزود بمعلومات وهي ليست
غريبة عن القانون فالقانون البحرى على سبيل المثال
ينظم عملية إرشاد السفن عند دخولها المياه اإلقليمية.
كما تنظم بعض الجامعات لقاءات تهدف إلى توجيه
الطلبة الجدد بشأن التخصصات المتاحة ومخرجاتها
 .وبالتركيز على المجال القضائى ،فإن من يرغبون فى
االلتحاق بمرفق القضاء يبدأون مشوارهم بااللتحاق
بمعهد القضاء الذى يعنى بالتأهيل والتدريب ( مادة 2من
قرار مجلس الوزراء رقم19لسنة2019بشان إعادة تنظيم
معهد القضاء).ولما كان التأهيل يتم فى مؤسسة علمية
ويشمل التأهيل األساسى على مدى 18شهرا على ثالث
مراحل متوالية بين المعهد والمحاكم ومرافق وزارة العدل
وغيرها من المؤسسات  ،ثم التأهيل المستمر للعاملين
بالوظائف القضائية لغرض تزويدهم بالمعارف والمهارات
والخبرات العلمية والمهنية للمساهمة فى رفع قدرات
هؤالء وتحسين ملكاتهم فى ظل ما يستجد من تطورات
وتغيرات فى مجال القانون أو القضاء أو بحسب تغيير
المسار (.مادة 17من نفس القرا).كما أن من اهداف معهد
القضاء القيام بدورات التأهيل التخصصى بغية إعداد
اعضاء هيئات قضائية متخصصين فى نوع معين من
القضايا (قضاة شرعيين أو قضاة لالحداث أو لقضايا
التجارة()..مادة  .)14وهو ما يبرر التساؤل عن الخط
الفاصل بين االرشاد والتأهيل ؟ ألول وهلة يمكن التفكير
فى المعيار المكانى بحسبان أن التأهيل يتم فى معهد
القضاء وأن االرشاد مكانه خارج تلك المؤسسة !غير أن
هذا ال يشكل خطأ فاصال  ،إذ رأينا أن التأهيل التخصصى
كما نظمته المادة  14من قرار إعادة تنظيم المعهد يعد
نوعا من االرشاد :من خالل تنظيم لقاءات وورش عمل
وندوات وطنية أو دولية ومحاضرات تناقش اإلشكاليات
ذات العالقة بالتخصص .فهل يمكن االعتماد على محتوى
ما يقدم _نقل التجارب والمهارات الفردية المكتسبة
من األجيال السابقة إلى األجيال الجديدة_؟هذا المعيار
هو اآلخر ليس جامعا وال مانعا ؛ فلقاء األجيال يتم فى
معهد القضاء وفيه يتم نقل الخبرة والمهارات والتجربة
الشخصية لمن يشاركون فى دورات التأهيل وعلى مدى
فترات قد تكون طويلة  .لذا ال مناص فى تقديرى من
الجمع بين عدة معايير  :أولها أن المرشد أو الموجه
شخص ذو خبرة فى مجال العمل القضائى الفعلى ويتمتع
بقدرات تؤهله لنقل معارفه وخبرته إلى من هو فى حاجة
إلى نصحه وإرشاده؛ثانى هذه المعايير أن االرشاد يتم
عادة خارج مؤسسات التأهيل المتخصصة :فى المحكمة
أو فى مجموعة مغلقة أو إفتراضية سيما عبر وسائل
التواصل االجتماعى؛ أما المعيار الثالث ،فإن االرشاد كما
يتحقق من الرؤساء (رئيس المحكمة أو رئيس النيابة أو
المحامى العام أو النائب العام) يمكن أن يتأتى من شخص
متطوع يثق فيه من يطلبون مشورته كما كان المرحوم
المحامى محمد المهدى موسى فى قاعة المحامين
بمحكمة إستئناف طرابلس ويمكن أن يتم االرشاد من جهة
رسمية مكلفة بمهمة ( ادا رة التفتيش من خالل التفتيش
الفجائى) ؛ المعيار الرابع يتمثل فى الطابع المستمر
لالرشاد ،فهو على خالف التأهيل بالمعنى المشار إليه ال
يرتبط بمدد محددة سلفا ألنه مرتبط بالحاجة المتجددة
واآلنية لمن يباشر أعمال وظيفته ولهذا فهو غير مرتبط
بمواعيد الدوام الرسمى !وأخيرا ،أن ما يميز االرشاد
عن التأهيل هو حرية الملتقى حيث تظل المشورة مجرد
نصيحة وأن مخالفتها ال تعرض المتدرب ألي جزاء ؛ غير
أن بعض المرشدين قد تتيح لهم وظيفتهم وأد تلك الحرية
من خالل رفض إعتماد تصرف طالب االرشاد أو التوجيه
! ومع ذلك فإن هذا يبقى إستثناء ال يجب أن يغير حقيقة
االرشاد باعتباره عملية نقل لخبرات أو مهارات أو معارف
أو لها جميعا بعيدا عن العالقة التقليدية التى تنتهى
بإمتحان أو إختبار للقدرات والمكتسبات!.
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النظرة التشريعية المستحدثة للمجلس األعلى للقضاء

بقلم الباحثة القانونية
أميرة محمود عامر
اخضع تشكيل المجلس لعدة تعديالت تشريعية
حتى يمكن القول بدون مبالغة فيه إنه من أكثر
الهيئات التي طالتها يد المشرع بالتعديل ,فوفق ًا
لقانون نظام القضاء لسنة  2006تشكل المجلس
من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل (وزير
العدل) رئيس ًا  ,رئيس المحكمة العليا نائب
لرئيس  ,النائب العام  ,الكاتب العام أو وكيل
وزارة العدل أو رئيس إدارة التفتيش على الهيئات
القضائية وأقدم رؤساء محاكم االستئناف ورؤساء
كل من إدارات القضايا والمحاماة العامة والقانون
أعضاء للمجلس .
ً
لفرع األول  :التغيير في تشكيل المجلس :
وبعد صدور االعالن الدستوري المؤقت لسنة
 2011وتأكيد ًا منه على استقالل القضاء الذي
نص عليه بالمادة ( )32كان أول تعديل يطرأ
على الجهاز القضائي هو ذلك المتعلق بتشكيل
المجلس طبق ًا لنص المادة الثالثة من القانون
رقم ( )4لسنة 2011م الصادر عن المجلس الوطني
االنتقالي بشأن تعديل قانون القضاء رقم ( )6لسنة
2006م  ,حيث أصبح المجلس يتشكل من رئيس
المحكمة العليا رئيس ًا للمجلس  ,والنائب العام
أعضاء
نائب ًا للرئيس  ,ورؤساء محاكم االستئناف
ً
 ,ولكن لم تستمر هذه التشكيلة طوي ًال فسرعان
ما تم تعديلها من جديد بموجب القانون رقم
( )14لسنة 2013م المتعلق بتعديل نظام القضاء
فأصبح يتكون من مستشار من المحكمة العليا
تنتخبه الجمعية العمومية للمحكمة العليا
عن طريق االقتراع السري  ،ومستشار عن إدارة
التفتيش على الهيئات القضائية  ,ومستشار عن
كل محكمة استئناف تنتخبه الجمعية العمومية
لها باالقتراع السري  ,والنائب العام  ،وعضو عن
كل إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة ،وإدارة
القانون ال تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة
مستشار بمحكمة االستئناف ينتخبه من هم في
درجته من أعضاء اإلدارة باالقتراع السري.
وفيما عدا عضوية رئيس إدارة التفتيش على
الهيئات القضائية والنائب العام يكون شغل
منصب رئيس وأعضاء المجلس لمدة ثالثة
سنوات على سبيل التفرغ .
ويحل محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام
مانع به أو خلو منصب نائبه  ,فأقدم مستشاري
محاكم االستئناف ,إال أن هذه الفقرة األخيرة
يثار التساؤل عندها لماذا ال يحل محل رئيس
المجلس عند غيابه أو  ....الخ أقدم مستشاري
المحكمة العليا ؟ وهل المشرع زاوج بين معيار
االنتخاب واألقدمية في حالة عدم الحضور ؟
باستقراء الواقع العملي اتضح أنه في حالة عدم
حضور الرئيس يترأس االجتماع أقدم الحاضرين.
ان التشكيلة السابقة للمجلس أثارت خالف
فقهي حول طبيعة هذا المجلس  ,وما إذا كان ذات
طبيعة إدارية أم قضائية أم مزدوجة (لجنة ادارية
ذات اختصاص قضائي) إال ان المحكمة العليا
منعقدة بدائرتها الدستورية اعتبرت المجلس
بحكم تشكيله لجنة ادارية ذات اختصاص قضائي
وليس بهيئة قضائية حيث وصفته في جلسة
2009/11/11م بأنه (لجنة ادارية عليا فوظيفة
كل من رئيسه وهو أمين اللجنة الشعبية العامة
للعدل وأحد أعضائه وهو الكاتب العام إدارية
وليست قضائية  ,وأنه يكفي لصحة انعقاده حضور
خمسة من أعضائه أي ًا كانوا وانه متى انعقد
المجلس بهذا النصاب صحت قراراته متى تمت
الموافقة عليها من ثالثة من أعضائه الحاضرين)
كما أن المادة األولى من قانون نظام القضاء رقم
( )6لسنة 2006م عندما عددت الهيئات القضائية
لم تذكر المجلس األعلى للقضاء .
يبدو أن التكييف لم يعد يستقم بعد التعديل
الجوهري في تشكيل المجلس ،فقد أصبح يتشكل
من عنصر قضائي صرف فالمجلس األعلى
للقضاء وفق ًا للمعيار الشكلي يعد هيئة قضائية
 ,ووفق ًا للمعيار الموضوعي فإن ما يصدر عنه من
قرارات في مجال التأديب وإلغاء القرارات اإلدارية
وهي أعمال قضائية فالفصل في خصومة معينة
بعد إجراء تحقيق فيها وتطبيق حكم القانون
بشأنها يعد عم ًال قضائي ًا ,هذا الى جانب أن
المشرع عبر بكلمة حكم ومحاكمة ودعوى فيما
يتعلق بدعاوى التأديب والدعاوى اإلدارية  ,وهذا

ما عليه الحال في فرنسا فالمجلس يعد محكمة
ادارية خاصة سواء انعقد بوصفه مجلس ًا تأديبي ًا
أو بوصفه قضاء اداري ًا فإن أحكامه يتم الطعن
فيها بالنقض أمام مجلس الدولة على اعتبار أن
التنظيم الفرنسي يعرف االزدواجية .
ولم تستمر أيض ًا هذه التشكيلة المعدلة بقانون
رقم ( )14لسنة  , 2013حيث تم اصدار تعديل
آخر بالقانون رقم ( )6لسنة  2015ونصت المادة
األولى منه بأن تشكيل المجلس يتكون من رئيس
المحكمة العليا رئيس ًا  ,ورئيس ادارة التفتيش على
الهيئات القضائية نائب ًا للرئيس ,ومستشار عن كل
محكمة استئناف تنتخبه الجمعية العمومية
لها باالقتراع السري  ,والنائب العام  ,وعضو عن
كل إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة  ,وإدارة
القانون ال تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة
مستشار بمحكمة االستئناف ينتخبه من هم
في درجته من أعضاء اإلدارة باالقتراع السري,
باإلضافة الى نفس الشروط التي توضع في عين
االعتبار عند اختيار رئيس وأعضاء المجلس .
كما عرضت لجنة العمل المكلفة بصياغة
الدستور بتاريخ 2015/10/6م المسودة الثانية،
للدستور المرتقب  ،حيث خصصت هذه المسودة
الباب الثالث للسلطة القضائية ونصت بالمادة
( )139فيما يخص تشكيل المجلس حيث يتكون
من اثنى عشر عضو ًا برئاسة مستشار من محكمة
النقض تختاره جمعيتها العمومية ومستشارين
من محاكم االستئناف وقضاة من المحاكم
االبتدائية وعضو من النيابة العامة واثنين من
المتخصصين في القانون من خارج السلك
القضائي ال ينتمون ألي حزب سياسي .
ونالحظ على هذه التشكيلة الصادرة بالمسودة
الثانية تتمتع الى حد ما بالتنوع القانوني .
وتظل التشكيلة المنصوص عليها بالقانون رقم
( )6لسنة  ,2015هي المعمول بها حالي ًا  ,وبالرغم
من عدم تبنيها لنظام االنتخاب إال بشكل نسبي
كما تفتقد للتنوع القانوني في تشكيل المجلس
األعلى للقضاء .
الفرع الثاني :التوسيع في دائرة اختصاصات
ا لمجلس
حصر المشرع الليبي بمقتضى القانون رقم ()6
لسنة 2006م بشأن نظام القضاء كل التعديالت
التشريعية الواردة على قانون نظام القضاء رقم
( )51لسنة 1976م والمتعلقة بالمجلس ليختص
بكل ما يتعلق بالشؤون الوظيفية ألعضاء الهيئات
القضائية ,كما يختص بإبداء الرأي في جميع
المسائل المتعلقة بالهيئات القضائية  ,ودراسة
واقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير النظم
القضائية والتصديق على االحكام الخاضعة
للتصديق قانون ًا ,وإصدار قرارات العفو من تنفيذ
العقوبة كلي ًا أو جزئيا.
_ فإذا كان المجلس منذ نشأته هو المختص
بتأديب ومحاكمة األعضاء وإلغاء القرارات االدارية
النهائية المتعلقة بأي شأن من الشؤون الوظيفية
لألعضاء فيما يدخل أص ًال في اختصاص القضاء
االداري وبطلبات التعويض المترتبة عليها .
وكذلك المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات
والمكافآت المستحقة لألعضاء أو لورثتهم .
فقد أنهى قانون نظام القضاء االرتباط بينالسلطة القضائية ووزارة العدل التي تعد إحدى
وزارات السلطة التنفيذية بهدف ترسيخ استقالل
القضاء فامتد دور المجلس ليتجاوز اإلقتراح إلى
اتخاذ القرار  ,فالمجلس أصبح يختص وحده بعد
أن كان الدور مشترك بين المجلس ووزير العدل
بموافقة المجلس بقرارات التعيين والترقية
والنقل ألعضاء الهيئات القضائية منتهي ًا الى
حصر كل شؤون الوظيفية لألعضاء وكذلك قرارات
النقل والندب واالعارة وذلك ضمانة لعدم ترك
المركز الوظيفي لعضو الهيئة القضائية للجهة
التنفيذية والتي قد تسخره للضغط على أعضاء
الهيئات القضائية الذين يحترمون شرف الوظيفة
وال يخالفون مبدأ المساواة وسيادة القانون.
_ كما يتولى المجلس بموجب القانون رقم ()14
لسنة 2013م تكليف رؤساء لمحاكم االستئناف
من بين قضاتها ممن ال تقل درجتهم عن درجة
رئيس بالمحكمة وتتوافر فيهم شروط عضوية
المجلس األعلى للقضاء ،وذلك لمدة ال تزيد
على ثالثة سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة
ال تزيد على سنة ,وأيض ًا تكليف رؤساء للمحاكم
االبتدائية من بين قضاتها وذلك لمدة ال تزيد
على ثالثة سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة ال
تزيد على سنة .
لم يكتف المشرع باختصاص المجلس بالشؤون
الوظيفية ألعضاء الهيئات القضائية بل امتد
إلنشاء المحاكم  ,فقد سبق وأن انتزع سلطة
انشاء المحاكم من وزير العدل وبد ًال من احتفاظ
السلطة التشريعية بهذا الدور منحته للمجلس
فمحاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية
والمحاكم الجزئية والمحاكم التخصصية يتم

إنشاؤها يتم بقرار من المجلس بناء على عرض
من رئيسه .
الفرع الثالث :تخصيص ميزانية مالية مستقلة
للمجلس:
ليتمكن المجلس من تسيير أعماله القضائية
بمنتهى االستقاللية أكد المشرع الليبي حديث ًا
على ضرورة تخصيص ميزانية مالية خاصة
بالمجلس تصرف له من الميزانية العامة للدولة
 ,حيث نصت المادة األولى بالفقرة األخيرة من
قانون رقم ( )14لسنة 2013م " على أن للمجلس
ميزانية مستقلة من الميزانية العامة للدولة
ويكون لرئيس المجلس اختصاصات رئيس
المصلحة فيما يخص الصرف من هذه الميزانية
 ,وبالتالي يعد هذا االستقالل المالي للمجلس
خطوة جديدة نحو استقالل القضاء كلي ًا وتأكيد ًا
على ذلك نصت المسودة الثانية لصياغة الدستور
بالمادة ( )137على تمتع المجلس بالشخصية
اإلعتبارية واإلستقالل اإلداري والمالي ويعد
مشروع ميزانيته لمناقشته أمام السلطة
التشريعية .
االستحداث التشريعي بين الصواب والقصور
كان لهذه المستجدات التشريعية نقاط قوة
ونقاط ضعف حيث تتمثل نقاط القوة في
اصالحات تشريعية عملت على رفع مستوى أداء
المجلس وهذا ما سنتناوله في الفرع األول  ,أما
نقاط الضعف فهي تتمثل في القصور والخلل من
هذا االستحداث التشريعي وهو ما سنتناوله في
الفرع الثاني .
الفرع األول  :نقاط الصواب في االستحداث
ا لتشر يعي
قد أصاب المشرع الى حد ما الغاية المنشودة في
استقالل القضاء ويتأكد ذلك باستقالل المجلس,
حيث هناك نقاط ايجابية تحسب للمشرع الليبي
حيث عمل على ترسيخها في هذا االستحداث
تتمثل في :
أو ًال  :استبعاد السلطة التنفيذية من تشكيلة
ا لمجلس
يعتبر التشكيل السابق للمجلس قد ألقى بظالله
على مدى استقاللية القضاء فوجود أعضاء من
خارج الهيئات القضائية وبرئاسة أمين اللجنة
الشعبية العامة للعدل  ,أدى بشكل أو بآخر إلى
سيطرة الهيئة التنفيذية على الهيئة القضائية
وأفقدتها استقاللها المنشود ,أما اآلن في ظل
آخر المستجدات في تشريعات نظام القضاء ,
قانون رقم ( )6لسنة 2015م المتعلق بتعديل نظام
القضاء ,أصبح كل أعضاء المجلس من السلك
القضائي .
ثاني ًا  :امكانية عضوية المرأة في المجلس -:
التشكيل الجديد للمجلس يعطي الفرصة للمرأة
بأن تكون عضو ًا في المجلس فهو لم يعد يتكون
من رؤساء اإلدارات والمحاكم بل من مجرد أعضاء
في هذه الهيئات  ،فالمجلس عبر تاريخه لم يضم
في عضويته امرأة في أي مرحلة من مراحله
السابقة .
فعمل المرأة كعضو هيئة قضائية حديث نسبي ًا ,
فقد كان قانون نظام القضاء رقم ( )51لسنة 1976م
يشترط الذكورة فيمن يتولى القضاء بأن يكون
رج ًال ،حتى صدر القانون رقم ( )8لسنة 1989م
بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية
حيث أعطى للمرأة امكانية تولي وظائف القضاء
والنيابة العامة وإدارة القضايا بذات الشروط
المقررة بالنسبة للرجل  ,وجاء قانون نظام
القضاء رقم ( )6لسنة 2006م خالي من شرط
َ
تحظ بعضوية
الذكورة إال أن المرأة رغم ذلك لم
المجلس ألنه كان يتشكل من رؤساء الهيئات
وهذه المناصب لم تصلها امرأة ولعل ذلك يرجع
إلى عدم كفاية الع ــناصر النــسائية المؤهلة أو
العتبارات تتعلق بالدين أو االعراف المبـنية على
فكرة عدم أهلــية المرأة لتولي المناصب القـيادية
ولكـن يشـكر المـشرع على هذا التقويم الذي يكرس
مبدأ المساواة في الفرص بين الجنسين في ضوء
الثقافة والمعتقدات السائدة في المجتمع ،وقد
آتى ُأكله بتولي مرأة عضوية المجلس عن محكمة
استئناف بنغازي .
ثالث ًا  :تبني نظام االنتخاب في تشكيل أعضاء
المجلس :
عادة ما يطالب الفقهاء في العالم عند وجود
المجلس أن تكون أغلبيته منتخبة من القضاة
أنفسهم وعدم اقتصار تشكيله على عدد من
الشخصيات القضائية بحكم مناصبهم الرسمية
ألن ذلك يؤدي إلى تبعيتهم للحكومة بشكل يؤدي
في معظم األحيان االصطدام بمصالح القضاة
أو عدم التعبير عن مطالبهم وهذا ما حدث في
ليبيا ,فاقانون رقم ( )14لسنة 2013م المتعلق
بتعديل نظام القضاء يشكل خطوة مهمة لبناء
مجتمع ديمقراطي فقد أصبح المجلس األعلى
للقضاء يتشكل من أعضاء منتخبين من بين
زمالئهم باستثناء رئيس إدارة التفتيش القضائي

والنائب العام وهذا األسلوب متبع حتى في اختيار
الرئيس ونائبه حيث يتم اختيارهم من قبل
أعضاء المجلس أنفسهم  ,إال أنه تم تعديل هذا
القانون وأصدر قانون رقم ( )6لسنة  2015حيث
كانت مسألة تبني نظام االنتخاب فيه نسبي ًا وقد
حدد اختيار رئيس المجلس ونائبه وهما رئيس
المحكمة العليا رئيس ًا ورئيس إدارة التفتيش على
الهيئات القضائية نائب ًا للرئيس كما رأينا سلفا ,
وأما المسودة الثانية من مشروع صياغة الدستور
بالمادة  139بشأن تشكيل المجلس فقد راعت تبني
نظام االنتخاب وأخدت به  .الفرع الثاني  :مواطن
القصور والخلل في االستحداث التشريعي -:
لم يوفق المشرع الليبي كل التوفيق عند صياغته
لتعديالت قانون نظام القضاء  ,حيث تضمنت هذه
التعديالت إلى بعض القصور والخلل نحصرها
في النقاط التالية:
أو ًال  /عدم عدالة شروط اختيار رئيس وأعضاء
المجلس :
نصت المادة الثالثة من القانون رقم ( )6لسنة
2015م بشأن تعديل قانون نظام القضاء  ,على
شروط واجب توافرها عند اختيار رئيس وأعضاء
المجلس  ,حيث يشترط ما يلي  /1 :أال يكون قد
عمل أمين ًا لمؤتمر شعبي أو عضو ًا في أمانته أو
عضو ًا في لجنة شعبية على اختالف مستوياتها
 /2.أال يكون قد عمل عضو ًا في المحكمة أو النيابة
المختصة بالدعاوى الناشئة عن ثورة  17فبراير أو
محكمة أو نيابة أمن الدولة أو المحكمة أو النيابة
بناء على
التخصصية التي أحيلت إليها الدعاوى ً
تقدير النائب العام أو محكمة الشعب أو مكتب
االدعاء الشعبي أو المحكمة الثورية الدائمة أو
نيابة أمن الثورة أو رئيس ًا إلحدى لجان التطهير
أو متعاون ًا مع إحدى الجهات األمنية في النظام
السابق /3.أال يكون قدر صدر ضده حكم تأديبي
 /4.أال يكون قد تحصل على تقدير نهائي بدرجة
تقل عن فوق المتوسط  ,ونالحظ أن المشرع
الليبي قد تأثر عند صياغته لهذه الشروط بقانون
العزل السياسي المثير للجدل ,لطالما كان هذا
القانون غير صائب ,حيث ينبغي أن يكون العزل
السياسي في أضيق الحدود وال يصح أبدا وعد ًال
توسيع دائرة العزل بهذا األمر  ,وبالتالي فإنه لزم
على المشرع اعادة النظر في شروط اختيار رئيس
واعضاء المجلس بما يضمن العدالة والنزاهة وال
التعسف والتمييز .
ثاني ًا  /المجلس خصم وحكم في آن واحد :
اختالف االختصاصات المسندة للمجلس مع
وحدة التشكيلة أثناء القيام بهذه االختصاصات
يجعل من المجلس خصم وحكم في نفس الوقت,
إذ ال يوجد مبرر النتزاع قضايا أعضاء الهيئات
القضائية من والية الجهة الطبيعية المختصة
به أص ًال وهو القضاء اإلداري فهذا يتعارض مع
المبادئ األساسية للتقاضي  ,فالمجلس هو من
يتخذ القرارات اإلدارية فكيف يترك له والية النظر
في الطعون التي ترفع له عن هذه القرارات!  ,وهذا
طبع ًا ليس تشكيك ًا في حيدة المجلس ولكن األمر
يتعلق بمبادئ يتعين احترامها ,وفي اعتقادنا ال
يمكن تبرير موقف المشرع من االختصاص
الممنوح للمجلس بما يسوقه بعض الفقه ,من
أن القضاء اإلداري هو قضاء مصطنع ال ضرورة
تمثله وال منطق يسنده فقد فرصة التقليد للدول
المتقدمة التي أخذت به وال شيء يمنع عودة من
اشترك في صنع القرار إلى جادة الصواب عندما
يكون المطلوب هو احترام القانون وسيادته التي
تظهر أسانيدها في طلبات المعنيين ,أو من أنه
من غير المناسب أن تختص دوائر القضاء اإلداري
بمحاكم االستئناف بهذه الطلبات فقد يحدث
وأن تكون مقدمة من مستشاري أو أعضاء النيابة
بمحاكم االستئناف التي تعمل بداخلها تلك
الدوائر .
ان وجود القضاء اإلداري يقتضي اختصاصه
بكل المنازعات دون استثناء  ,فأعضاء الهيئات
القضائية موظفون عامون يفترض أن يسري
عليهم ما يسري على بقية الموظفين العامين
دون أي امتياز وفق ًا لمبدأ المساواة هذا من جهة
ومن جهة أخرى فإن رجال القضاء يمتثلون أمام
دوائر المحاكم االستئناف والمحكمة العليا فيما
يتعلق بدعوى المخاصمة (دعوى المسؤولية
المدنية) فل َم التخوف من امتثالهم أمام دوائر
القضاء اإلداري ؟!
وأضعف الحلول أن يعمل المجلس بتشكيالت
داخلية مختلفة حسب االختصاصات الموكولة
إليه بمعنى اللجنة التي تنظر الطعون تختلف
عن تلك التي تصدر القرارات اإلدارية وهذا ليس
بغريب على المجلس فوفق ًا لقراره رقم ( )1لسنة
1992م المتعلق بالئحة اجراءات المجلس ,يجوز
لهذا األخير أن يفوض لجنة خماسية من أعضائه
لممارسة اختصاصاته المتعلقة بالندب واالعارة .
ثالث ًا  /الطابع السري للمجلس :
لم يلتفت المشرع في تعديالته إلى مبدأ العالنية

رغم أهميته فهو يشكل ضمانة من ضمانات
المحاكمة العادلة ومع ذلك فجلسات المجلس
وأعماله ومداوالته وأوراقه ظلت سرية  ,منذ نشأته
فيما عدا قرارات الحركة القضائية  ,كما لو كانت
الشؤون الوظيفية ألعضاء الهيئات القضائية سر
عائلي ال يحق للغرباء االطالع عليه األمر الذي
يحول بيننا وبين تقييم أداء المجلس وادارة
التفتيش القضائي في هذا االختصاص ناهيك
عن معرفة أكثر األخطاء شيوع ًا لمعالجتها
وايجاد الحلول لها  ,فمن المعلوم تعرية الخطأ
ومعالجته خير من مداراته واإلستمرار فيه
وباألخص عندما يتعلق األمر بمرفق مثل مرفق
القضاء  ,إن الجهاز القضائي يحتاج إلى وقفة
تشريعية تزرع الثقة بين المواطنين بحيث يشعروا
بأن القضاء هو المالذ الذي يتم اللجوء إليه عند
المحن وهذا لن يتأت إال بالشفافية والعالنية .
وهذا ما كان عليه الحال في فرنسا فالمجلس
الفرنسي عندما ينعقد كمجلس تأديبي تكون
جلساته سرية إلى أن أوجب المشرع الفرنسي
على المجلس بموجب المادة ( )20من القانون
الصادر في 1994/2/5م استجابة للمبادرات
الفقهية ,نشر تقرير سنوي عن نشاطه بما في
ذلك األحكام التأديبية  .وبمبادرة من المجلس في
 1997م قرر عالنية جلساته معتمد ًا على المادة
( )6من االتفاقية االوروبية والتي تنص على أن كل
شخص لديه الحق في أن تسمع دعواه في جلسة
عالنية  :على الرغم من أن المتابعة التأديبية
تختلف عن المتابعة المدنية والمتابعة الجنائية
في أحكام مجلس الدولة إال أن المجلس األعلى
بمبادرة جريئة قرر ضرورة احترام متطلبات
المحاكمة العادلة سواء من حيث الشكل أو من
حيث الموضوع أثناء نظره للدعوى التأديبية 37
واقترح المجلس األعلى للقضاء تعديل القانون
والسماح بنشر المرافعة في المحاكمة التأديبية
وهذا ما تم فعال في  2001م حين قرر المشروع
عالنية الجلسات التأديبية .
هدف المجلس دون شك من هذه الخطوة تعريف
أعضاء الهيئات القضائية بقراراته وأحكامه
وذلك ألخد العبرة والعظة من جهة والتزام مبدأ
الشفافية مع المواطنين والحكومة والبرلمان من
جهة ثانية.
ولم يقتصر األمر على ذلك بل إن المجلس في
2006م قرر إنشاء ونشر كتيب للقرارات التأديبية
المتخذة من قبله منذ سنة 1959م وفى عام
2009م قرر المجلس تحديث هذه المجموعة
ووضعها على االنترنت لتصبح سهلة العثور من
قبل كل المهتمين .تقرير قاعدة العالنية هذه
خطوة جوهرية ننتظرها من المشروع مع إمكانية
إعطاء السلطة التقديرية في جواز سريتها إذا
اقتضى النظام العام ذلك  .فها هو الموضوع دعوى
المخاصمة التي ترفع من المتقاضين لغش أو
تدليس أو خط ًا مهني جسيم مرتكب من قبل رجل
القضاء أو النكاره للعدالة ينظر في جلسة علنية
طبقا ألحكام المادة ( ) 724من قانون المرافعات
!.
ويجب التذكير انه ال يكفى تبنى العالنية على
مستوى المبادئ وإنما يتعين توفير اإلمكانيات
الالزمة لتحقيقها واال سيجعل األمر مثلما هو في
الجهاز القضائي بصفة عامة  ,فافتقار المحاكم
إلى قاعات للجلسات أدى الى انعقاد المحاكمات
بشكل شبه سرى في مكاتب ال تسع حتى أصحاب
الدعاوى ودفاعهم .
رابع ًا  /غياب مبدأ المحاكمة في مدة معقولة :
ال شك أن مبدأ العالنية مرتبط بمبدأ آخر وهو
المحاكمة في مدة معقولة  ,فالسرية بالنسبة لنا
تجعل أسوار المجلس عالية وال نعرف ما يدور
ورائها  ,فالمشرع أعطى سلطة تقديرية في األمر
بإيقاف الشخص المقدم إلى المحاكمة التأديبية
عن مباشرة أعمال المجلس سلطة تقديرية في
األمر بإيقاف الشخص المقدم إلى المحاكمة
المادة ( )89من قانون المرافعات  ,فرغم أن ذلك
ال يمس مرتبه إال أن له أدنى شك أثر على نفسيته
وسمعته المحال للمحكمة التأديبية والتي لها
نتيجة عند البعض ال تقدر بثمن .
والجدير باإلشارة ان قانون نظام القضاء نص
على أن تحضير الدعوى اإلدارية المنظورة أمام
المجلس والفصل فيها ينبغي أن يتم على وجه
السرعة  ,المادة ( )8في ذات القانون ,ولكن المعلوم
أن وجه السرعة أمام القضاء الليبي الذي يعاني
من بطء العدالة يصل إلى ثالث سنوات أو أكثر
وبما أن المدة المعقولة تقاس بحسب ظروف
كل حالة على حدة وفق ًا لجملة عناصر منها
تعقيد الدعوى واألدلة المتوفرة وسلوك الماثل
للمحاكمة  ,لدى يتعين وضع سقف للمدة التي
ينبغي على القاضي الفصل خاللها وإال تعرض
للمساءلة القانونية .
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الـدائرة اجلنائيـة األوىل
بجلستها المنعقدة علنــ ًا صبــاح
يــوم الثالثاء 2009 .3 .31
مسيحي
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده ألنه
ب تاريخ  2004.10.20بدائرة قسم المكافحة
ب طرابلس .
 . 1اشترى بقصد االتجار مادة مخدرة في غير
األحوال المصرح بها قانونا  ،بأن اشترى من
م جهول مخدر الهيروين المبين وزنا ووصفا
بالمحضر وتقرير الخبرة المرفق .
 .2حاز بقصد االتجار المادة المخدرة المبينة
ب الوصف السابق في غير األحوال المصرح
ب ها قانوناً  ،وقد وقعت هذه الجريمة لذات
الغرض اإلجرامي من وقوع الجريمة السابقة
على النحو المبين باألوراق .
 .3اشترى بقصد التعاطي واالستعمال
ا لشخصي مادة مخدرة في غير األحوال
المصرح بها قانوناً  ،بأن اشترى من مجهول
الهيروين المبين وزنا بالمحضر وتقرير الخبرة
ا لمرفق .
 .4حاز بقصد التعاطي واالستعمال الشخصي
المادة المخدرة المبينة بالوصف السابق في
غير األحوال المصرح بها قانوناً  ،وقد وقعت
هذه الجريمة لذات الغرض اإلجرامي من وقوع
الجريمة السابقة على النحو المبين باألوراق .
 .5تعاطي مادة مخدرة في غير األحوال
ا لمصرح بها قانوناً  ،بأن تعاطى مخدر
ا لهيروين على النحو المبين باألوراق وطلبت
م ن غرفة االتهام بمحكمة شمال طرابلس
ا البتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات
ل معاقبته بمقتضى نصوص المواد /1 :أ و
 2و  1/35 , 7و  46 , 42من القانون رقم
 7لسنة  1990بشأن المخدرات والمؤثرات
العقلية وتعديالته و  2/76و  1/169من قانون
ا لعقوبات والغرفة قررت ذلك  ،والمحكمة
ق ضت في الدعوى حضورياً  :بمعاقبة
المتهم بالحبس لمدة سنة وتغريمه ألف دينار
و مصادرة المادة المخدرة المضبوطة ونشر
م لخص الحكم مرتين متتاليتين على نفقته
وبال مصاريف جنائية  ،وبراءته من التهمتين

ا ألولى والثانية المسندتين إليه .
(( وهذا هو الحكم المطعون فيه ))

األسباب
حيث إن الطعن قد استوفى األوضاع المقررة
له في القانون فهو مقبول شك ً
ال  ،وحيث تنعى
ا لنيابة الطاعنة على الحكم المطعون فيه
ق صوره في التسبيب وفساد في االستدالل
وخطأه في تطبيق القانون من األوجه التالية:
أوال  :أسست المحكمة المطعون في قضائها
ب راءة المطعون ضده من التهمتين األولى
و الثانية على قولها أنه أنكرها في مرحلة
التحقيق وأمام الغرفة وفي مرحلة المحاكمة
 ،كما لم يضبط المطعون ضده وهو يقوم
بشراء مادة المخدر  ،وأن الكمية المضبوطة
م نه كانت بسيطة ال تدل على حيازته لها
بقصد االتجار  ،دون مناقشة جادة لألدلة التي
ك انت مطروحة أمام المحكمة  ،فالمطعون
ض ده قد اعترف في مرحلة االستدالل بأنه
اشترى قطعة المخدر من شخص أفريقي ذكر
اسمه ثم جزأ تلك الكمية التي ضبطت عنه ،
وذكر أنه حازها لغرض بيعها  ،وإذ لم تناقش
المحكمة ذلك بأسلوب سائغ فإنها تكون قد
أخطأت في حكمها .
 ثانيا  :أخذت المحكمة المذكورة بشهادة
م أمور الضبط في إدانة المطعون ضده ولم
ت ناقش الشق اآلخر من الشهادة المتعلق
ب التهمتين األولى والثانية اللتين برأته منهما
 ،ولم تأت في حكمها بما يسوغ ما انتهت إليه.
 ثالثا  :نزلت المحكمة بالعقوبة دون نصف
الحد األدنى للعقوبة المقررة للمتهم التي دانت
ا لمطعون ضده عنها  ،مخالفة بذلك أحكام
القانون في هذا الشأن ودون تبرير كاف منها
 ،كما أنها لم تستعرض العناصر المذكورة عند
تبريرها لتقدير العقوبة المنصوص عليها في
المادة  28عقوبات  ،بل أن ما أوردته من تبرير
يناقض ما انتهت إليه  ،حيث أنها اتجهت في
أ سباب حكمها إلى تشديد العقوبة في حق
المطعون ضده وخالفت ذلك في المنطوق ،
ولكل ذلك فالحكم معيب بما يوجب نقضه.
 وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين
و اقعة الدعوى أورد وهو بشأن التدليل على
ب راءة المطعون ضده عن التهمتين األولى

و الثانية قوله (( -: ...
وحيث أن التهمتين األولى والثانية المسندتين
للمتهم قد أنكرها أمام النيابة العامة وغرفة
االتهام ومحكمة الحكم  ،وأن المتهم لم يضبط
وهو يشتري المادة المخدرة بقصد االتجار وال
يحوزها لذات الغرض  ،وال يوجد في األوراق
ما يدل على ذلك  ،وأن الكمية التي ضبطت
م عه بسيطة وال تدل على أنه حازها بقصد
االتجار  ،وحيث أن األحكام الجنائية تبنى على
ا لجزم واليقين  ...حيث قدم المتهم بتهمة
ا لحيازة بقصد االتجار استناداً إلى أقوال
م أمور الضبط القضائي الذي ذكر بمحضر
جمع االستدالالت إن المتهم كان بحوزته مادة
مخدرة ولم يذكر أنه شاهد المتهم بحالة بيع
المخدر إطالقا وحيث إن األمر كذلك  ...فإن
ا لعدالة ال يضيرها إفالت متهم من العقاب
بقدر ما يضيرها إدانة بريء . )) ..
ل ما كان ذلك وكان من المقرر أن االعتراف
في المسائل الجنائية ال يعدو كونه عنصراً من
عناصر اإلثبات التي تملك محكمة الموضوع
ك امل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في
ا إلثبات فلها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه
ولو عدل عنه صاحبه  ،ولها أن تطرحه ولو
كان مصراً عليه  ،وكان الذي يبين من الحكم
المطعون فيه أنه طرح اعتراف المطعون ضده
ف ي مرحلة االستدالل الذي عدل عنه في
باقي مراحل الدعوى وكان هذا مما يدخل في
ا لصالحية الممنوحة للمحكمة المطعون في
ق ضائها وحريتها في تقييم الدليل المطروح
أمامها وتأخذ بما يرتاح إليه وجدانها وطرح ما
كان على خالف ذلك  ،وقد عززت هذا الطرح
ل العتراف بمرحلة االستدالل بوقائع وقرائن
أ خرى لها معينها في االوراق ومن ضمنها
ضآلة المادة المخدرة المضبوطة مع المطعون
ضده فهي لم تجعل من ذلك وحدة الدليل على
عدم ثبوت التهمتين االولى والثانية بل عززت
ب ها عدول المذكور عن اعترافه في مرحلتي
ا لتحقيق والمحاكمة  ،مما يكون معه نعي
ا لنيابة الطاعنة على الحكم في هذا الشأن
ال يخرج عن كونه مجادلة موضوعية فيما
اقتنعت به محكمة الموضوع في غير محله .
لما كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أن لمحكمة
الموضوع وهي بسبيل تكوين عقيدتها في

 بجلسته ا المنعقدة علن ًا صباح
يوم األربعاء المـوافـق 2009.11.18
الوقائع
أقام الطاعن بصفته على الشركة المطعون
ضدها قائ ً
ال في بيانها إنه تعاقد معها على
بيع كمية من الحليب المجفف وفق الشروط
ال مذكور ة في العقد مقابل قيامها بتسديد
قيمة المبيع بموجب خطاب ضمان غير قابل
لإللغاء بعد قيام المدعي بتقديم خطاب
ضمان ب قيمة  % 5من قيمــة العقد على أن
يكون منشأ البضاعة أستراليا أو سنغافورة أو
ماليزيا  ،وبتاريخ  1998.10.11قامت الشركة
المدعى عليها ببيع البضاعة محل االتفاق
بذات الشروط للشركة العامة لأللبان بسعر
أعلى  ،وحددت منشأها فرنسا أو ألمانيا ،
وبتاري خ  1998.10.27نفذ المدعي التزامه
بفتح خ طاب ضمان لصالح الشركة المدعى
عليها  ،وبتاريخ  1998.10.29قامت شركة
األلبان بفتح اعتماد لصالح الشركة المدعى
عليها بقيمة البضاعة على أساس منشأها
فرنسا أو ألمانيا طبقاً لشروط التعاقد بينهما
 ،ولم تتمكن الشركة المدعى عليها من تحويل
ذلك االعتماد إلى المدعي ألنه خالف شرط
منشأ البضاعة المحدد بالعقد بينه وبين
الشرك ة المدعى عليها  ،األمر الذي ترتب
عليه إخالل جوهري بشروط العقد المبرم
بينهم ا بالنسبة لمنشأ البضاعة  ،وطالبت
الشركة بشحن البضاعة من فرنسا أو ألمانيا
بالمخالفة لعقد البيع  ،وقامت بتسييل خطاب
الضما ن الممنوح لها من المدعي تأسيساً

احملكمة العليا

الدعوى كامل الحرية في تجزئة أقوال الشاهد
الواحد فتأخذ ببعضها في شأن واقعة وتعرض
عنها في شأن واقعة أخرى  ،وكان الحكم
المطعون فيه قد طرح شهادة مأمور الضبط
فيما يتعلق بالتهمتين األولى والثانية – على
النحو السالف الذكر – ثم أخذ بشهادته فيما
يخص باقي المتهم ودان عنها المطعون ضده
تأسيساً على هذه الشهادة واألدلة األخرى ،
وهذا من كامل اطالقات المحكمة المطعون
في قضائها حيث لم تطمئن إلى شهادة مأمور
الضبط القضائي في شقها األول وصدقته في
الشق اآلخر من شهادته وصاغت ذلك بأسلوب
سائغ وسليم وال يجافي العقل والمنطق  ،مما
يكون معه ما أوردته النيابة الطاعنة بشأن ذلك
ال يعدو هو اآلخر عن كونه جدالً موضوعياً
حول تكوين عقيدة المحكمة المذكورة  ،وهو
ما ليس هناك محل إلثارته أمام المحكمة
العليا  ،ومن ثم فإن النعي في هذا الجانب في
غير محله كذلك .
لما كان وذلك وكان من المقرر أنه يجوز
لمحكمة الموضوع في المسائل الجنائية عند
تقديرها للعقوبة عن الجرائم التي يعاقب عليها
القانون بعقوبة السجن إذا رأت تطبيق المادة
 29عقوبات أن تسلك أحد طريقين  :إما أن
تستبدل عقوبة الحبس بعقوبة السجن وفي
هذه الحالة ال يجوز أن تقل عقوبة الحبس
عن ستة أشهر عم ً
ال بالفقرة األولى من المادة
المذكورة وال يحد من سلطة المحكمة النص
على حدود دنيا تقل أو تعادل أو تزيد عن الحد
األدنى العام المقرر لعقوبة السجن وهو ثالث
سنوات ،وأما أن تبقى على عقوبة السجن وأن
تنزل بمقدارها إلى نصف الحد األدنى المقرر
لها قانوناً مع اإلبقاء على نوعها كما هو ،عم ً
ال
بالفقرة الثانية من المادة المشار إليها  ،وكان
الحكم المطعون فيه – على النحو السالف
إيراده – قد أتبع السبيل األول بأن استبدل في
حق المطعون ضده عن الجرائم الثالث التي
دانه عنها بعد إعمال أحكام االرتباط بينها
عقوبة الحبس بعقوبة السجن أي أنه طبق
حكم الفقرة األولى من المادة  29من قانون
العقوبات التي أشار إليها في مدوناته – كما
سيأتي ذكره – فجعل العقوبة في حق المطعون
ضده الحبس مدة سنة والغرامة بمقدار ألف

دينار وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد
التزم صحيح القانون  ،ومن ثم فإن نعي
النيابة الطاعنة عليه في هذا الجانب غير
سديد  .لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
فيه قد أورد وهو بصدد تبريره لتقدير العقوبة
التي قضى بها على المطعون ضده قوله
 (( -:وح يث إنه عن تقدير العقوبة المدونة
بالمنطوق وتناسبها والفعل الذي أتاه المتهم
بحيازته لمخدر الهيروين ألجل تعاطيه وما فيه
من تهور واستهتار بأخالق المجتمع وقوانينه
التي تحرم ذلك وبذلك تكون العقوبة في حد
ذاتها زاجرة ورادعة على إرتكاب مثيالتها من
جرائم عم ً
ال بنصي المادتين  27و  28عقوبات
 ،وحيث إن المتهم شاب في مقتبل العمر ولم
يحتو ملف الدعوى على سوابق له  ،لذا فإن
المحكمة قد أسعفته بتطبيق نص المادة
 1/29عقو بات واستبدلت له عقوبة السجن
بالحبس  )) ..وهذا الذي أورده الحكم يتحقق
به الغرض من تبرير العقوبة في حالة وجوبه
– كما في هذه الحالة – ذلك أنه استعرض
بعض العناصر المنصوص عليها في المادة 28
عقوبات و استظهر مدى خطورة الفعل الذي
قام به المطعون ضده ومدى نزعته لإلجرام
 ،ثم راعى الظروف الشخصية للمذكور وأورد
ما تبين له وجودها من خالل أوراق الدعوى
وأسعفه ب استبدال العقوبة – على نحو ما
سلف – وال يظهر تناقض فيما أورده الحكم
في هذا الشأن إذ أن المواءمة بين خطورة
الجريمة وظروف مرتكبها وبين القدر الالزم
للعقاب عليها بحيث ال تزيد العقوبة وال تقل
على حاجة المجتمع إلى ما يكفل حمايته من
أفعال الجاني وفي نفس الوقت يجب أن تتم
بالقدر الذي يؤدي إلى إصالحه وتقويمه بعيداً
عن مظنة التعسف والتسلط  ،مما يكون معه
نعي النيابة الطاعنة على الحكم المطعون فيه
في هذا المجال غير سديد أيضاً   .وحيث
إنه متى كان ذلك فقد تعين رفض الط عن
موضوعاً .

فلهذه األسباب
حكمت المحكمة بقبول
الطعن شكال ورفضه موضوع ًا

احملكمة العليا

الدائرة املدنية الثانية
على أنه لم ِ
يف بالتزامه بشحن البضاعة محل
العقد  ،في حين أن المتسبب في عدم فتح
خطاب االعتماد بثمن البضاعة هو الشركة
المدع ى عليها عندما قامت ببيع البضاعة
إلى ط رف ثالث مخالفة شرط المنشأ ،
وهي المخلة بالتزامها بفتح خطاب االعتماد
بالثمن طبقاً لشروط عقد البيع  ،في حين أن
المدعي أوفى بالتزامه تجاه الشركة المدعى
عليها بتقديمه خطاب الضمان  ،وترتب على
هذا ا إلخالل المتمثل في عدم الوفاء بثمن
المبي ع خسارة كبيرة للمدعي ناتجة عن
استيالء الشركة المدعى عليها على قيمة
خطاب الضمان وما لحقه من خسارة للصفقة
 ،وانتهى المدعي في صحيفة دعواه إلى طلب
الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها برد قيمة
خطاب الضمـــان الذي قامت بتسييله وبأن
تدفع له ما فــاته من ربح بواقع  % 7من قيمة
العقد وتعويضه عن الخسارة التي لحقت به
من إلغاء الصفقة بواقع  % 11من قيمة العقد
وبجبر الضرر المادي والمعنوي الناتج عن
إلغاء الصفقة بواقع  % 25من قيمة العقد .
وأثناء نظر الدعوى تقدمت الشركة المدعى
عليها بدعوى مقابلة تأسيساً على أن المدعي
فى الدعوى األصلية لم يتمكن من توفير كمية
الحليب المجفف المطلوبة  ،وانتهت إلى طلب
الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبالغ متعددة ،
وقضت المحكمة برفض الدعويين األصلية
والمقابلة  ،فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام
محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول
االستئناف شك ً
ال وفي الموضوع برفضه ،
فقرر الطاعن الطعن على هذا الحكم بطريق
النقض أمام المحكمة العليا التي قضت بنقض
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الحكم المطعون فيه مع اإلحالة  ،وبعد أن تم
تحريك االستئناف أصدرت المحكمة حكمها
بقبول التحريك شك ً
ال وفي الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف « وهذا هو الحكم
المطعون فيه « .اإلجراءات األسباب وحيث
ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب من الوجوه اآلتية:
إن الحكم أسس قضاءه
•
بعدم صحة العقد المؤرخ فى 1998.10.9
على فقدانه عناصره وأركانه القانونية  ،في
حين أن هذا العقد مستوفى العناصر واألركان
المحددة في القانون المدني وهي الرضا
والمحل والسبب.
إن الحكم خالف ما قرره
•
حكم المحكمة العليا في الطعن السابق من
أن العقد صحيح ومنتج آلثاره القانونية  ،وأن
عدم تسديد ضريبة الدمغة عليه ال يبطله .
إن الحكم االبتدائي
•
المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف حكم
المادة () 376من القانون المدني التي تنص
على أنه على الدائن إثبات االلتزام وعلى
المدين إثبات التخلص منه  ،إذ أثبت الطاعن
أن الشركة المطعون ضدها ملزمة بتنفيذ
العقد وتنفيذ شروطه  ،وأقرت محكمة البداية
هذا العقد ولم تنكره الشركة  ،بل قدمت أصله
للمحكمة .
إن الحكم قرر أن الطاعن
•
هو من أخل بالتزامه التعاقدي لعدم توريد
البضاعة موضوع التعاقد  ،في حين أنه
نفذ التزامه بأن قام بفتح إعتماد بضمان
حسن التنفيذ بقيمة  5%من قيمة المبيع

لصالح الشركة المطعون ضدها  ،بينما لم
تقم الشركة بفتح إعتماد بثمن المبيع طبقاً
لما اتفق عليه الطرفان  ،بل قامت بتاريخ
 1998.11.6بتظهير خطاب االعتماد الذي فتح
لصالحها بأمر الشركة العامة لأللبان  ،وهو
مخالف للعقد فيما يخص بلد المنشأ.
إن الحكم استبعد العقد
•
المبرم بين الطرفين واعتبر الفاتورتين
المؤرختين في  1998.10.17و  1998.11.9هما
أساس العـالقة التعاقدية  ،في حين أن العقد
المشار إليه هو أساس العالقة التعاقدية بين
الطرفين  ،وأن الفاتورتين جاءتا الحقتين على
العقد بسبب تعديل بلد المنشأ بما يتماشى
مع خطاب االعتماد.
إن الحكم وقع في تناقض
•
واضح عندما طرح العقد لعدم توافر أركانه
وعناصره  ،ثم ذهب إلى القول بأن تسييل
خطاب الضمان من حق الشركة المطعون
ضدها إزاء إخالل الطاعن بالتزامه  ،في حين
أن هذا الحق لم يرد إال في ذلك العقد.
إن الحكم شابه التناقض
•
بين أسبابه والنتيجة التي انتهى إليها  ،إذ
إنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذي لم
يقض بعدم صحة العقد  ،بل إن المحكمة
ضبطته ألنه لم تؤدى عنه ضريبة الدمغة
وليس ألنه فاقد ألركانه .
إن الحكم جاء مؤيداً لما
•
ورد في مذكرة دفاع الشركة الطاعنة ووصفها
بأنها تمثل الواقع  ،بينما أهمل ما أثاره دفاع
الطاعن الذي كان متفقاً مع ما ذهبت إليه
المحكمة العليا عندما نظرت الطعن السابق
 ،ولم يرد عليه  .وحيث إن الوجه األول في

غير محله  ،ذلك أن الثابت من خالل سرد
الحكم االبتدائي لما قدمه طرفا الدعوى من
مستندات أن الطاعن بصفته قدم للمحكمة
ورقة مكتوبة بلغة أجنبية ومعها ترجمة إلى
اللغة العربية تشير إلى عقد مبرم بينه وبين
الشركة المطعون ضد ها بتاريخ 1998.10.9
بشأن شراء كمية من الحليب مصدرها
استراليا أو سنغافورة أو ماليزيا  ،ثم تعرض
الحكم إلى األوراق المقدمة من الطاعن
بصفته  ،ومن بينها العقد المشار إليه فوصفها
بأنها صور لمستندات بعضها تم ترجمته ببلد
أجنبي وبعضها مترجم دون أن يكون للمترجم
توقيع أو ختم  ،كما يبين في هذا الوجه أوجه
الدفاع التي يدعى أنه أثارها أمام المحكمة
المطعون في حكمها ولم ترد عليها  ،بما يجعل
نعيه مجه ً
ال وخليقاً بالرفض  ،ولكل ما تقدم
فإنه يتعين رفض الطعن.

فلهذه األسباب
حكمت المحكمة بقبول
ً
شكال وفى الموضوع برفضه
الطعن
وبإلزام الطاعن
بصفته بالمصروفات.

األحد الموافق 19يناير 2020
الموفق  23جماد األول 1441
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أحكام

دائرة األحوال الشخصية
 بجلستهـا المنعقدة علن ًا صباح
يو م الخميس الموافق 2010.4.8
أص درت الحكم اآلتي في قضية
ال طعن رقم  56/59ق أحوال
شخصية .
بع د االطالع على األوراق  ،وتالوة
تقرير التلخيص ،وسماع المرافعـة
ورأى نيابة النقض  ،وبعد المداولة
.
الوقائع
أقامت المطعون ضدها ال ّدعوى رقم 1008
لس نة  2006م أمام محكمــة شمال بنغازي
ال جزئية ضد الطاعن قالت شرحا لها
أن ها مطلقة المدعى عليه بموجب الحكم
ال قضائي الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ
 2006/10/27والذي نص على حقها في
ال مطالبة بحقوقها المترتبة على التطليق ،
وخلصت إلى طلب الحكم لها بإلزام المدعي
عليه بأن يدفع لها مؤخر صداقها المدون بعقد
ال زواج وأن يدفع لها نفقة عدة قدرها مائة
وخمسون دينار ومتعة قدرها خمسمائة دينار
ونفقة إهمال قدرها مائة دينار عن شهري ، 5
 6وأن يدفع لها تعويضا عن الضررين المادي
وا لمعنوي جراء الطالق وقدره عشرون ألف
دينار  ،والمحكمة قضت أوال  :بإلزام المدعي
عليه بأن يدفع للمدعية نصف صداقها المبين
بع قد الزواج وإلزام المدعي عليه أن يدفع
للمدعية مبلغ تعويض قدره عشرة آالف دينار
ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
 استأنف المحكوم عليه هذا الحكم أمام
مح كمة شمال بنغازي االبتدائية التي قضت
بهيئة استئنافية بقبول االستئناف شك ً
ال وفي
ال موضوع برفضه وهذا هو الحكم المطعون
في ه .

األسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن نيابة النقض
أسست رأيها بعدم قبوله شكال على أن صورة
الحكم االبتدائي المؤيد بالحكم المطعون
فيه  ،والمودعة ملف الطعن هي صورة
مبتورة غير متكاملة  ،إذ ـ أن األسطر الثالثة
األخيرة بصفحاته الثانية والثالثة والرابعة
غير واضحة التصوير  ،ويتعذر قراءتها  ،وفهم
العبارات الواردة بها  ،وأن األسطر الواضحة
منها خلت من بيان الحكم لعناصر المسؤولية
الموجبة للتعويض بما قد يحتمل معه أنه
قد بينها في تلك األسطر التي يتعذر فهم
العبارات الواردة بها  .وحيث إن هذا الرأي
في غير محله /ذلك أنه وإن كانت المـادة
 345من قانون المرافعات قد أوجبت على
الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة العليا
خالل عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة
رسمية من الحكم المطعون فيه  ،وأخرى من
الحكم االبتدائـي إذا كان الحكم المطعون فيه
قد أحال في أسبابه على الحكم االبتدائي إال
أن ذلك يستلزم أن تكون اإلحالة حقيقية من
شأنها أن تجعل من الحكم االبتدائي متمما
ومكمال للحكم المطعون فيه فتصير أسبابهما
مجموعة واحدة ال تقبل التجزئة  .لما كان
ذلك  ،وكان البين من مدونات الحكـم المطعون
فيه أنه أيد الحكم االبتدائي فيما قضى به
بالنسبة للطلب المتعلق بالتعويض  ،وتصدي
لبيان أركان المسئولية الموجبة له من خطأ
 ،وضرر وعالقة سببية بينهما بما ال يتوجب
معه إيداع صورة رسمية من الحكم االبتدائي
ويتعين بالتالي اإللتفات عن رأي نيابة النقض
في هذا الجانب  .وحيث أن الطعن استوفى
أوضاعه القانونية فهو مقبول شك ً
ال  .وحيث
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ
في تطبيق القانون  ،والقصور في التسبيب ،
والفساد في االستدالل واإلخالل بحق الدفاع
وبيان ذلك :ـ
أنه اعتبر الطاعن مخطئا إذ ـ التجأ
•
إلى القضاء بطلب الحكم له بتطليق زوجته
المطعون ضدها منه للضرر الذى ألحقته
به  ،وأسس على ذلك مسئوليته عن األضرار

التي ادعت بأنها قد أصابتها جراء الحكم له
بذلك في حين أنه من حقه أن يفعل ذلك ،
إذ ـ وجد بزوجته عيباً من العيوب الجنسية
في موضع الحرث والنسل التي يتعذر معها
استمرار الرابطة الزوجية بينهما بسبب منها
حتى ال يقع تحت طائلة جميع التبعات المالية
التي تترتب عليه لو باشر الطالق بإرادته
المنفردة  ،وقد دلل على وجود هذا العيب بها
باليمين الذى حلفه أمام المحكمة  ،وبما أقرت
به المطعون ضدها من أنها تعانى من آالم
بظهرها  ،كما أنه لم يبين عناصر المسئولية
التي انتهى إلى قيامها بحق الطاعن .
إنه أيد الحكم المستأنف فيما
•
أنتهى إليه من القضاء للمطعون ضدها بمبلغ
التعويض المحكوم به عن الضررين المادي
والمعنوي دون أن يبين عناصر الضرر المادي
التي تدخل في حساب التعويض .
إن دفاع الطاعن طلب من المحكمة
•
المطعون في حكمها إعادة الدعوى للمرافعة
لتقديم أدلة جديدة تثبت مرض المطعون
ضدها  ،وأنها تعالج لدى عدة مصحات إال
أنها رفضته  .ولكل ذلك فإن الحكم يكون
معيباً بما يوجب نقضه  .وحيث إن النعى
في وجهه األول غير سديد  /ذلك أن قضاء
هذه المحكمة استقر على أن تقدير الوقائع ،
واستخالص عناصر الخطأ  ،وعالقة السببية
بينه وبين الضرر  ،وتحديد المتسبب فيه ،
وتقدير التعويض المناسب موكول إلى قاضي
الموضوع دون معقب عليه طالما أقام قضاءه
على ما يؤدى إليه من واقع الدعوى  .لما كان
ذلك  .وكان الواقع في الدعوى أن المطعون
ضدها أقامتها بطلب الحكم لها على الطاعن
بكافة حقوقها التي حددتها والتي من بينها
محل الطعن وهو حقها في التعويض عن
األضرار المادية والمعنوية مؤسسة دعواها
على أنها كانت زوجة للطاعن  ،وأنه قد أقام
ضدها الدعوى رقم  572لسنة  2005م أمام
محكمة شمال بنغازي الجزئية طالباً الحكم
بتطليقها منه للضرر مع حرمانها من كافة
حقوقها  ،وأن المحكمة المذكورة قضت في

الطعن اإلداري رقم  53/26ق ،وفي
الطعن اإلداري رقم  53/29ق
األسبـاب
الوقائـع
أقام المطعون ضدهم الدعوى اإلدارية رقم
 5/23ق أمام دائرة القضاء اإلداري بمحكمة
استئناف الزاويـة طلبوا فيها إلغاء قرار أمين
اللجنة الشعبية لشعبية غريان الصادر بتاريخ
 2003.10.11ف المتضمن تخصيص قطعة
األرض المبينـة الحدود والمعالـم بصحيفة
الدعـوى للمدعو (...........................
)....الطاعن في الطعن رقم  53/26ق -قالوا
شرحاً لذلك أنهم كانوا يمتلكون قطعة األرض
المذكورة قبل نزع ملكيتها للمنفعة العامة وأن
هذا النزع قد تم دون أن تمنحهم جهة اإلدارة
البديل أو تدفع لهم التعويض عنها  ،بل قامت
فيما بعد بتخصيص جزء منها للمذكور رغم
أحقيتهم فيها باعتبارهم المالك األصليين
لها زيادة على أنهم ليست لديهم أرض بديلة
إلقامة مساكن عليها  ،فض ً
ال عن أن هذا
التخصيص جاء بالمخالفة للقانون ودون أن
يصدر به قـرار من لجنة تخصيص العقارات
بالشعبيـة التي تختص دون غيرها بتخصيص
العقارات المملوكـة للدولة بالشعبية .

حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما
القانونية فهما مقبوالن شك ً
ال  .وحيث ينعى
الطاعنون في الطعنين على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب على النحو التالي - :
 .1خالف الحكم المطعون فيه نص المادة
العاشرة من القانون رقم  71/88م بشأن
القضاء اإلداري التي تنص على وجوب أن
تتضمن صحيفة الدعوى صورة من القرار
المطعون فيه أو ملخص ٍ
واف له  .ولما كان
المطعون ضدهم لم يقدموا صورة من القرار
المطعون فيه أو ملخص ٍ
واف له واكتفوا
باإلشارة إلى مراسلة رئيس لجنة تخصيص
العقارات إلى مصلحة التسجيل العقاري بشأن
اتخاذ إجراءات تسجيل قطعة األرض موضوع
المنازعة والتي ال تـدل على وجود قرار إداري
وال تعتبر ملخصـاً وافياً لهذا القرار فإن شرط
قبول الدعوى يكون غير متوافـر .
 .2قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ
القرار الطعين رغم عدم توافر ركني الجدية
واالستعجال الالزمين لذلك فشرط االستعجال

تـمكن أعـضاء الـتحري والـقبض بـفرع مـكافحة الـمخدرات طـرابلس الـتابع لـإلدارة الـعامة
لـمكافحة الـمخدرات والـمؤثرات الـعقلية ,بتاريخ يوم األحد الموافق  12يناير  2020مـن
ضـبط أحـد مـروجي الـمـخدرات داخـل مـدينة طـرابلس وبـحوزته حـوالي (  ) 10كيلو جـرام
مـن مـخدر الـحشيش .اتـخذت اإلجـراءات الـقانونية وتـمت إحـالته لـنيابة الـمخدرات مـن
حـيث االخـتصاص .

احملكمة العليا

 ،وأنه ال يستقيم التعييب على الحكم بمطاعن
لم تطرح على محكمة الموضوع لتقول فيها
كلمتها  .لما كان ذلك  ،وكان البين من مدونات
الحكم المطعون فيه أنه أورد أسباب استئناف
الطاعن للحكم االبتدائي  ،ورد عليها ولم
يكن من بينها ما ينعي به في هذا الوجه من
أنه قضى للمطعون ضدها بمبلغ التعويض
المحكوم به عن الضررين المادي والمعنوي
دون أن يبين عناصر الضرر المادي التي
تدخل في حساب التعويض  ،وأن أوراق الطعن
قد خلت مما يثبت أنه سبق له وأن طرح ذلك
أمام المحكمة المطعون في حكمها  ،ومن ثم
فإنه ال يجوز للطاعن أن يتمسك به ألول مرة
أمام هذه المحكمة  .وحيث إن النعي فى وجهه
الثالث مردود  /ذلك أنه من المقرر – وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على
الطاعن أن يقدم فى الموعد المحدد بالمادة
 345من قانون المرافعات كافة ما يلزم من
المستندات المؤيدة ألسباب طعنه فإن لم يفعل
كان النعي عارياً عن الدليل متعين الرفض .
لما كان ذلك  ،وكان الطاعن ينعي على الحكم
المطعون فيه واإلخالل بحق الدفاع إذ – طلب
من المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم
أدلة جديدة تثبت مرض المطعون ضدها ،
وأنها تعالج لدى عدة مصحات  ،وأن المحكمة
لم تستجب لطلبه وكان الطاعن لم يقدم ضمن
أوراق الطعن صورة رسمية من هذا الطلب
حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها
على صحة هذا النعي فإنه من ثــم يكون النعي
عاري الدليل  .وحيث أنه متى كان ذلك فإن
الطعن برمته يكون غير قائم على أساس
متعين الرفض .

تلك الدعوى بتطليقها منه مع االحتفاظ لها
بكافة حقوقها المترتبة على هذا التطليق ،
وإسقاط حقوق الطاعن باعتباره طالب التفريق
تأسيسا على أنه قد عجـز عن إثبات دعواه ،
وأن الشقاق قد استمر بينهما بما يستحيل معه
دوام العشرة  ،وبعد أن صار هذا الحكم نهائياً
أقامت دعواها الراهنة بطلبها سالف البيان
وقد انتهى الحكم اإلبتدائي إلى ثبوت حقها
في التعويض وقضى لها بالمبلغ المحكوم
به  ،وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في
مدوناته أسباب استئناف الطاعن لهذا الحكم
والتي حددها في مخالفة الحكم للقانون إذ –
اعتبره مخطئا حينما التجأ إلى القضاء بطلب
الحكم له بتطليق زوجته المطعون ضدها منه
للضرر  ،وحمله المسئولية عن األضرار التي
ادعتها  ،وقدر التعويض تقديراً جزافياً دون
أن يبين بشأنه عناصر المسئولية الموجبة
له من خطأ وضرر وعالقـــة سببية بينهما ،
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض
االستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما
انتهى إليه بالنسبة للطلب المتعلق بالتعويض
مؤسسا قضاءه على أن الطاعن قد أخطأ
إذ – ادعى بوجود عيب بالمطعون ضدها في
موضع الحرث والنسل خالفا للتقرير الطبي
الذى نفى ذلك  ،وأن االدعاء بوجود هذا العيب
بها من شأنه اإلساءة إليهــا  ،كما أن المطعون
ضدها قد لحقها ضرر جسيم مما صارت إليه
بسبب طالقها إذ – حولها من امرأة متزوجة
إلى مطلقة في مجتمع محافظ  ،وجعلها تكابد
األلم والحزن نتيجة لحرمانها مما كانت تتمناه
من دوام الحياة الزوجية وتكوين أسرة – فإن
ما أورده الحكم على نحو ما تقدم يواجه
أسباب استئناف الطاعن لحكم محكمة أول
درجة في خصوص الطلب المتعلق بالتعويض
 ،وكاف لحمل ما انتهى إليه من ثبوت خطأ
فلهذه األسباب
الطاعن  ،وتوافر عناصر المسئولية في حقه
بما يتعين معه االلتفات عن هذا الوجه من .
حكمت المحكمة بقبول
وحيث إن الوجه الثاني بدوره غير سديد  /ذلك الطعن شكال  ،وفي الموضوع
أن قضاء هذه المحكمــة جرى على أن الطعن برفضه وإلزام الطاعن المصروفات
بالنقض يعد تعييباً على الحكم المطعون فيه

احملكمة العليا

الدائرة اإلدارية
بالجلسـة المنعقـدة علنـ ًا صبـاح نظرت المحكمة الشق المستعجل من
يـوم األحــد الموافق  2007 .4 .29الطعن وقضت بقبول الطعن شك ً
ال وبوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في
أصـدرت الحكـم اآلتـي في قضية
الموضوع  .وهذا هو الحكم المطعون فيه
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غير قائم في واقعة الطعن ذلك أنه إذا قام من
خصصت األرض لصالحه بالبناء عليها فإن
قواعد القانون المدني تكون آنذاك هي الواجبة
التطبيق كما أن تصرفه في العقار بنقل الملكية
تحول دونه اإلجراءات التي استلزمها المشرع
بشأن الملكية العقارية والتصرف فيها ،ومن
ثم يكون شرط االستعجال غير متوافر ويكون
ما استخلصه الحكم الطعين بهذا الخصوص
غير قائم على أساس ،كما أن ركن الجدية غير
متوافر هو اآلخر في واقعة الطعن ذلك أن
الحكم قد أقر في أسبابه أن المطعون ضدهم
كانوا يمتلكون األرض موضوع المنازعة قبل
نزع ملكيتها وهو ما تكون معه صفة المطعون
ضدهم في الدعوى غير متحققة بما يعني أن
الجدية ال وجود لها فض ً
ال على أن المحكمة
وهي بصدد بحث هذا الركن لم تتأكد من
حقيقة أن مصدر القرار الطعين غير مختص
بإصداره ورغم ذلك رجحت إلغاءه لصدوره من
غير مختص .
وحيث أن الوجه األول من النعي غير سديد
ذلك أنه وفقاً لنص المادة العاشرة من القانون
رقم  88/71م بشأن القضاء اإلداري أن إرفاق
ملخص ٍ
واف للقرار المطعون فيه بصحيفة
الدعوى يغني عن إرفاق صورة منه .
ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون
فيه أن صحيفة الطعن قد اشتملت على
ملخص ٍ
واف للقرار الطعين إذ ورد بها أنه
بتاريخ  2004 .6 .9ف أصدر أمين قطاع
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اإلسكان ورئيس لجنة تخصيص العقارات
بشعبية غريان بناء على تعليمات أمين اللجنة
الشعبية غريان قراراً يقضي بتخصيص قطعة
أرض للطاعن والتي تقع داخل مخطط مدينة
غريان ومسجلة بالسجل العقاري باسم الدولة
الليبية كراسة تصديق رقم  6458وحدودها
شماالً ؟ :شارع وعمارة  ،وشرقاً  :فضاء ،
وغرباً  :شارع  ،وجنوباً  :شارع  ،وأن الطاعنين
كانوا يملكون قطعة االرض موضوع الطعن
قبل نزع ملكيتها  ..لذلك يكون هذا الوجه من
النعي قائماً على غير أساس متعين الرفض .
وحيث أن الوجه الثاني من النعي غير سديد
أيضاً ذلك أنه من المقرر أن األصل في القرار
اإلداري نفاذه ولذلك يتعين على القضاء أال
يوقف تنفيذه إال إذا توافر ركنان وهما الجدية
بمعنى أن يقوم ادعاء الطاعن بحسب الظاهر
على أسباب جدية يترجح معها إلغاء القرار
المطعون فيه وركن االستعجال بمعنى أن
يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها
فيما لو قضى بإلغائه  ،أما في حالة الرفض
فإنه يكفي التدليل عليه بعدم نوافر أي من
الركنين في الطلب بما يكفي لحمل قضائه
حتى على فرض توافر الركن اآلخر .
وحيث أن الحكم المطعون فيه أسس قضائه
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ما أورده
في قوله .
وحيث أن الحكم المطعون فيه أسس قضائه
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ما أورده

في قوله « ان هذا القرار قد مس الطاعنيـن
باعتبار أن األرض التي حددها كانت ملكاً
لهم وأن في عدم وقف تنفيذه ترتب نتائج
يتعـذر تداركها كالبناء عليهـا أو التصرف
فيها بأي تصرف ناقل للملكية كما أن القرار
جاء بصورة يترجح معها إلغاؤه وذلك لعـدم
إتباعه نصوص القانون المتعلقة بتخصيص
العقـارات المملوكة للدولة وفقاً للمادة 139
من الالئحـة التنفيذية للقانون رقم 1969/1
و.ر -2001ف التي نصت على أن تشكل لجنة
تخصيص العقارات لكل شعبية تتكون من
أمين اإلسكان رئيساً وأمين الزراعة وأمين
الصحة وأمين العدل ومدير مكتب األمـالك
العامة بالشعبية أعضاء وأن قرارات اللجنـة
ومحاضرها ال تكون نافذة إال بعد اعتمادها
من اللجنة الشعبية للشعبية ولما كان القرار
المطعون فيه قد صدر أحادياً من أمين اللجنة
الشعبية لإلسكان فإنه يكون مخالفاً للقانون
 .»..وحيث أن ما انتهى إليه الحكم المطعون
له أصله الثابت باألوراق ويكفي لحمل قضائه
في هذا الشق فإن النعي عليه في هذا الوجه
يكون قائماً على غير أساس من القانون متعين
الرفض .

فلهذه األسباب حكمت
المحكمة بقبول الطعنين
ً
شكال ورفضهما موضوع ًا .

تمكنت وحدة التدخل السريع بفرع اإلدارة العامة للدعم المركزي طرابلس بتاريخ يوم
الثالثاء الموافق  14يناير  2020ومن خالل المتابعة والتحري وجمع المعلومات من القبض
على تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح وسرقة السيارات ،وكما تم ضبط مركبتين
آليتين قام التشكيل بسرقتهما ،وبالتحقيق معهم اعترفوا بارتكابهم للسرقات وكذلك قتل
أحد المجني عليهم مالك السيارة نوع كيا الوارد بالغ عنه بأنه مفقود .اتخذت اإلجراءات
القانونية حيالهم ،وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة الستكمال باقي اإلجراءات القانونية.

سطور من التاريخ

األحد الموافق 19يناير 2020
الموفق  23جماد األول 1441
العدد 136
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عشرون هرم ًا ليبي ًا تشهد على معتقدات غابرة

كان الليبيون يدفنون موتاهم على نسق
دفن اإلغريق ،بمعنى أن يكونوا ُمم ّددين
على ظهورهم ،باستتناء الـ «نسامونيس»
(س ّكان سرت) ،إذ اعتاد الـ «نسامونيس»
ُ
دفن موتاهم وهم جالسون القرفصاء ،كما
حرصوا على أن يكون اإلنسان جالساً عند
خروج الروح منه ،كي ال يموت وهو مستلق
على ظهره» .جاءت هذه الكلمات على لسان
هيرودت ،المؤ ّرخ اليوناني الذائع الصيت،
ضمن كتابه الرابع ال ُمس ّمى أيضاً «الكتاب
الليبي» .ووضع هيرودت ذلك الكتاب بعد
تجواله في ليبيا خالل القرن السادس
قبل الميالد .ولم يذكر هيرودت سبب هذا
الدفن أو الحكمة المتوخاة منه .ولكن هذه
الطريقة في الدفن لم تقتصر على سكان
سرت كما أشار هيرودت ،بل كانت شائعة
أيضاً في مقابر منطقة «جرمة» في جنوب
ليبيا ،وكذلك في بعض مناطق غرب ليبيا.
 أيقونة المثلث بسبب الدفن في وضعيةالجلوس التي وصفها هيرودت ،ووفق آثار
بات معروفاً أنها تنتشر في صحراء ليبيا،
يتّخذ القبر شكل النصب أو الهرم الصغير.
وبقول آخر ،يكون ذلك القبر عريضاً من
األسفل ويضيق في األعلى ليضم الرأس.
وبذا ،يكون للقبر شكل ال ُمثلث .ولطالما

القاضي المجاهد حسين الجويفي
البرعصي
من أبرز الرجال الذين عرفتهم ساحة
الجهاد الليبي ضد الغزو اإليطالي ،الشيخ
المجاهد حسين مفتاح الجويفي البرعصي،
ولد في نهاية القرن التاسع عشر ،بالجبل
األخضر ،وش ّكل مع رفاقه المجاهدين
عصبة عصية استطاعت أن تكسر عنجهية
المستعمر ،وترسم مجد المقاومة الليبية في
أنصع سجالت التاريخ.
.انخرط الجويفي ،في حركة الجهاد تحت
قيادة السيد أحمد الشريف السنوسي،
وعرف برباطة جأشه وشجاعته وسداد
رأيه ،وبالفروسية ومواقفه البطولية النادرة
وحسن البالء أثناء المعارك ،وعندما تولي
عمر المختار قيادة المقاومة الليبية عام
 1923م وشكل األدوار تحت قيادته ،ع ّين
حسين الجويفي مستشاراً له لمكانته
العظيمة عنده ،وأوكل إليه قيادة « قائم مقام»
دور البراعصة والدرسة ،وعضوية الهيئة
االستشارية العليا لألدوار والتي تعرف بهيئة
الجبل (القيادة العسكرية والسياسية لحركة
المقاومة الليبية)باإضافة لتعيينه سابقاً
بالقضاء الشرعي بالمنطقة .
وكان أبرز مهام هذه الهيئة رسم الخطط

ش ّكل المثلت أيقونة ليبية دائمة الحضور
خالل العشرة آالف عام الماضية من
رحلة الليبين عبر التاريخ ،إذ كان التكوين
األساسي لرسم اإلنسان في لوحات فناني
ليبيا القدماء يجمع المثلّث مع الدائرة التي
نقلت شكل الرأس البشري .ودخل المثلث
أيضاً في أيقونات المعبودة «تانيت» الليبية،
ُرسم بمثلثين ودائرة .ويظهر المثلث
وهي ت َ
بكثافة في أعمال النسيج الليب ّية كالسجاد،
حلي النساء .لم يكن المدفونون
إضافة إلى ّ
جلوساً بحاجة إلى شواهد القبور ،إذ كان
القبر المنتصب باتجاه السماء شاهداً ممتازاً
على وجود ميت ،بل على تطلعه أيضاً باتجاه
السماء واآلخرة .على عكس قبور المدفونين
على ظهورهم ،احتاجت القبور إلى شواهد،
لذا ،نصب الـ «جرمنت» شواهد على شكل
كف أو «خميسة» كما يسميها الليبيون ،من
الحجر .بقي من أهرامات ليبيا عشرون
هرماً ،تض ّمها «الحطية» قرب مدينة

«جرمة» عاصمة الـ «جرمنت» في الجنوب
الليبي .كذلك بنى سكان التخوم كما سماهم
الرومان في ما بعد ،في المنطقة الممتدة
من مزدة غرباً وحتى بونجيم شرقاً ،مس ّ
الت
عالية لتكون شواهد لقبر الميت .وتنتشر
المسالت حتى اآلن عبر أودية «بني وليد»،
وأشهرها مسالت المردوم المطلة على
وادي «ايليس» .وتتجلى المعتقدات الليبية
في الموت والبعث واآلخرة ،في الدفن
والتحنيط .ويعود تاريخ التحنيط إلى قرابة
 5500عام ،وهو عمر المومياء الليبية .أخذت
طرق الدفن المتن ّوعة في ليبيا ،في التط ّور
نتيجة متغ ّيرات في معتقدات تخص الموت
والبعث طورها الليبيون القدماء ووصلت
الى بناء األهرامات في ليبيا .وكما يشير
هيرودت في كتابه الرابع ،كانت «جرمة»
مدينة صحراوية مزدهرة تسيطر على طرق
التجارة بين البحر المتوسط وأفريقيا.
وحينها ،م ّثلت «جرمة» أحد المراكز التجارية

المهمة .وبأثر من ذلك االزدهار االقتصادي،
ازدهرت الحياة الثقافية وتط ّورت ُط ُرق
وترسخ االعتقاد بالقيامة
التدين وطقوسه،
ّ
واليوم اآلخر وغيرهما .من أبرز تجليات
تلك المعتقدات ،كان بناء األهرامات
لتخليد الموتى وضمان سالمة أبدانهم حتى
القيامة .بنى الـ «جرمنت» لملوكهم أهرامات
كثيرة هي بالتأكيد ليست بمستوى أهرامات
مصر ،لكنها بنيت للغرض نفسه ،بل الدافع
الديني عينه .ويصل عمر تلك األهرامات
إلى قرابة ثالثة آالف عام ،وعددها يقارب
العشرين هرماً .تبعد «الحطية» قرابة
عشرين كيلومتراً عن «جرمة» .وينتصب في
«الحطية» عشرون هرماً ليبياً كاملة شديدات
األناقة والجمال .ش ّيدت األهرامات الليبية
بأساليب ومواد بناء محل ّية خالصة ،إذ بنيت
بالطين وقليل من الحجر وبطريقة «ضرب
الباب» التي استمرت في ليبيا حتى ستينات
القرن الماضي .وفي «ضرب الباب» ،يعجن

الطين ويخ ّمر .ثم يوضع بابان ،ويصب
بينهما الطين ،بل يدك بقوة .ويترك ذلك كله
حتى يجف الطين ويتماسك البناء .وبعدها،
يجري االنتقال إلى بناء حائط آخر .وبتلك
الطريقة كانت تبنى البيوت ،مع مشاركة

من الجيران واألقارب ضمن تقليد يُس ّمى
«الرغاطة» ،وهي عمل جماعي تطوعي.
بناة األهرام الليبية ش ّيدوها بواسطة ُ
الط ُرق
المذكورة آنفاً .ولذا ،اتّخذت أهرامات ليبيا
شكل المثلت الذي ق ّدسه الليبيون قروناً
طويلة .ويصل ارتفاع تلك األهرامات إلى
قرابة  4أمتار ،وهو مماثل الرتفاع البيوت.
وتقبع تحت الهرم غرفة دفن ،هي كناية عن
قبر تقليدي.

العسكرية االستراتيجية ومعالجة مشاكل
األدوار ،والنقص في السالح والذخيرة
ومنح الرتب والترقيات للمجاهدين حسب
توصيات القادة الميدانيين ،والطلب من
القبائل تعويض شهدائها،من المجاهدين
مساو لسد النقص ,وتقوم الهيئة بسن
بعدد
ٍ
التشريعات والتوجيهات العليا ،والنظر في
أحكام المحاكم الشرعية بخصوص إنزال
القصاص في المجرمين والخونة  ,وجباية
ضرائب الزكاة واألعشار وتلقي التبرعات
المالية من التجار واألغنياء.
وكان الجويفي طيلة مسيرته الجهادية
يحمل نعشه على كفه ناذراً نفسه للجهاد،
زاهداً في الدنيا ،لم ينل يوماً من أسالب
وغنائم العدو ،يقاتل من فوق صهوة جواده،
وال يعرف المتاريس وال الخنادق.
مردداً دائماً  « :أنا ال أريد قيادة وال منصباً
بل أريد جهاداً رغبة في ثواب اهلل تعالي»،
وقال عنه رفيقه المجاهد عبد السالم
دجاجات « :كان الشهيد حسين الجويفي
يأخذ السالح والذخيرة فقط وال يأخذ
األسالب ( الغنائم )» ،أما أبرز المعارك التي
شارك فيها فكانت :أم الشفاتير ،المطمورة
 ،الرحيبة ،بئر الزيتون ،وأبار الزوزات التي
قدم حياته فيها دفاعاً عن وطنه ونال
الشهادة.
قيادته لمعركة ( أم الشفاتير ) وتعرف أيضاً
بمعركة (عقيرة الدم) .
بعد عدة هجمات متواصلة شنها
المجاهدون في الجبل األخضر على القوات
اإليطالية  ،وحققوا فيها انتصارات باهرة ,
من أشهرها موقعة يوم الرحيبة بتاريخ 28
مارس 1927م جنوب شرقي المرج قرب
جردس العبيد  ,أراد اإليطاليون أن ينتقمون
لقتالهم في معركة الرحيبة في محاولة
إلعادة رفع معنويات جنودهم المنهارة
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نتيجة لتلك الهزيمة  ،وت ّم إعداد الجيوش
الجرارة ،لتتخذ من الجبل األخضر قاعدة
لها  ,فزحفت القوات اإليطالية نحو منطقة
(العقيرة )بعد مسيرة دامت يومين كاملين،
وضربت حصاراً حول قوات المجاهدين من
ثالث جهات ,وعندما علم المجاهدون بذلك
أخذوا يعدون العدة لمالقاة العدو بوضع
خطة حربية  ،وقاموا بحفر الخنادق حول
أطراف المنطقة ليستتروا بها ،ولحماية
النساء واألطفال والشيوخ الذين كانوا
برفقتهم ،وتم ترتيب المجاهدين على شكل
مجموعات حسب انتمائهم القبلي ،ووضعت
أسر كل قبيلة خلف رجالها المقاتلين .
اتفق المجاهدون على تكليف المجاهد
حسين الجويفي بقيادة المعركة لمعرفته
بشعاب ودروب المنطقة التي كان يسكنها ،
مع كونه أحد قادة الجهاد  ،وأحد مستشاري
شيخ الشهداء عمر المختار ،وأخذوا يعدون
العدة لمواجهة الجيش الغازي الذي بدأ
في شن هجماته على قوات المجاهدين في
 10أغسطس 1927م من ثالثة محاور ،وقد
أدرك المجاهدون أنها معركة وجود أو فناء
لهم ولعائالتهم  ،وعزموا على القتال حتى
يتحقق النصر أو يستشهدون في سبيل ذلك
.وقد عرفت هذه المعركة أيضاً بعدة أسماء
منها  :نهار العقيرة  ,يوم العقيرة  ,عقيرة
الدم  ,وأشهرها أم الشفاتير.
تقدمت فرقة من قوات المجاهدين بقيادة
كل من المجاهد سعد العبد والمجاهد محمد
أبونجوى فشنت عدة هجمات استشهادية
على آليات العدو ودباباته وتمكنت من
إعطاب بعض اآلليات وإشعال النيران في
بعضها اآلخر ،واشتبكت فرقة أخرى من
قوات المجاهدين مع مشاة القوات اإليطالية
بالسالح األبيض ،وبعد قتال عنيف استمر
عدة ساعات بدأ التضعضع والضعف يظهر

على القوات اإليطالية ،وشعر قادة المجاهد
ين ببشائر النصر فزادوا من ضغطهم على
القوات اإليطالية التي أخذت باالنسحاب
دون نظام  ,وأثناء مطاردة قوات العدو
المنسحبة أصيب المجاهد محمد سعيد
أبو نجوى بجراح بليغة  ,فأخذه المجاهد
الجويفي إلي وسط العقيرة وأشرف على
إسعافه وعالجه وبقى إلي جانبه مدة ثالث
أيام إلي أن استشهد متأثرا بجراحه البليغة
ودفن بمنطقة الشعفة  ,كما استشهد في هذه
المعركة القاضي الشيخ محفوظ الورفلي
قاضي األدوار ,وقد حقق المجاهدون خالل
هذه المعركة انتصاراً باهراً على قوات
العدو المدجج بألسلحة الحديثة والمدعوم
بالطائرات.
استشهاد الجويفي
بعد عودته من معركة آبار الزوازات ,
وتحديداً يوم  13أغسطس  , 1927قريبا من
بئر الزيتون كمن له اثنان من األحباش وراء
شجرة وقد شاهدا سرج حصانه يلمع تحت
الشمس فأطلقا عليه النار غيلة فسقط
شهيداً .ودفن بمكان يعرف بالخبابيز  ,وذات
يوم مر عمر المختار بقبره  ,ووجده وحيداً
بال جار أو مؤنس فجلس عند قبره وقرأ
على روحه الفاتحة ودعا له  ,ثم انصرف
وهو يردد (غناوة علم )اشتهرت عنه فيما
بعد تقول» شهير لسم وافي الدين  ...تما
غفير في فاهق خالء».
بيت يعادل قصيدة فكذلك يعرف هذا
النوع من الشعر العامي بأنه (قصيدة البيت
الواحد)المعبر عن لواعج الفقد واإلقرار
بنجومية الجويفي إقتدا ًء وشهرة بوطيس
المعارك وكذلك تزكية عن التزامه بأحكام
الشرع الحنيف قضا ًء وجهاداً حتى نال
المراد واستشهد ذائداًمجاهداً في سبيل
اهلل وإعالء كلمته.
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العدالة االنتقالية عدالة تأسيسية

د .الهادي بوحمره
العدالة اإلنتقالية هي مسار متكامل يشمل
مجموعة من التدابير القضائية وغير
القضائية ،التي تعالج تركة اإلنتهاكات
الجسيمة لحقوق االنسان والفساد ،وتكفل
كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وإعادة
فحص المؤسسات ،بما يحقق إعادة الثقة في
الدولة ومؤسساتها ،وحفظ الذاكرة الوطنية،
وإعادة االعتبار للكرامة االنسانية ،وتأكيد
مفهوم المواطنة ،وبناء السلم االجتماعي
والمصالحة الوطنية ،والتأسيس لدولة القانون.
ومن ثم ،فهي أداة تقرير لمقدمات أولية
للتمكين الحقوقي والديمقراطي ،ولتجاوز
حالة االنقسام التي يعيشها المجتمع ،وإلرساء
نظام جامع لكافة أبنائه مبني على الترابط
بين العدالة والسالم والديمقراطية .لهذا
يمكن وصف العدالة االنتقالية بأنها عدالة
عالجية جماعية تأسيسية .بمعنى أنها
عدالة لعالج الواقع من أجل التأسيس للبناء
الجديد ،ووسيلة لتحصين البناء بالوئام
والسالم المجتمعي .ومن ثم ،فهي عدالة ال
يمكن تجاوزها ،ألن تجاوزها والدخول في
تطبيق نظام دستوري دون أن يسبقه أو يقرر
هو نفسه المرور على جسرها ،هو تجاوز
يهدد المجتمع والدولة باالنهيار من جديد
والدخول في صراعات مستقبلية .فعدم
معالجة ما حدث من انتهاكات وتجاوزات في
حق األفراد والوطن بطريقة جذرية يمكن أن
يؤدي إلى انقسامات حادة في بنيان المجتمع،
ويولد مناخاً عاماً من عدم الثقة بين أطيافه
ومكوناته ،فتضعف سيادة القانون ،ويخلق
وضعية يصبح فيها اللجوء للعنف أمرا محتمال
في كل لحظة ،حيث إن مسار العدالة االنتقالية
هو الذي سيقود إ ّما إلى التغييرات العميقة
المنشودة الالزمة للبناء الجديد وإلنفاذه ،وأما
إلي العودة إلي نفس الصيغة القديمة للتوتر
والنزاع والتسلط .فما ولد عنف األمس واليوم
يمكن أن يولد عنف الغد.
وإذا كان االمر كذلك ،فإن االختالف بين
العدالة االنتقالية والعدالة التقليدية اختالف
بين .فإذا كانت العدالة التقليدية هي عدالة
متواترة لفض نزاعات دورية معتادة .غايتها
ارجاع الحق لصاحبه وعقاب المذنب للردع
العام والخاص في ظل دولة لها بناء قانوني
قائم ومستقر ،فإن هدف العدالة االنتقالية
إعادة رتق النسيج االجتماعي ،وإرضاء الشعور
بالعدالة بوسائل متنوعة ،والقطع مع أسباب
الشقاق ،وكشف الحقيقة ،وتحديد المسؤولين
عن االنتهاكات ،سواء أدى ذلك إلي عقابهم ام
لم يؤد الي توقيع أي عقوبة .فاإلدانة وبيان
االنتهاكات ال يرتبط -دائما -بتطبيق النص
العقابي ،وال يتقيد بالقواعد التقليدية التي
وضعت لمجتمع يسير في وضع طبيعي لم يمر
بحروب أهلية ،أو اضطرابات سياسية اتسعت
فيها دائرة االنتهاكات الجسيمة والممنهجة
لحقوق االنسان ،حيث إن هناك تالزماً بين
اإلجراءات الجنائية التقليدية وتطبيق نصوص
قانون العقوبات .وال تعمل هذه االجراءات
لمجرد كشف الحقيقة ،بل إنها تعمل من أجل
تفعيل نصوص التجريم والعقاب .ومن هنا،
فإن العدالة االنتقالية تحتاج لنظام اجرائي
هدفه كشف الحقيقة -حتى ولو لم يؤدِ ذلك
الي تطبيق قانون العقوبات .ألن كشف الحقيقة
بشأن االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان ال
يهدف فقط إلي توقيع العقوبة الجنائية ،بل
يهدف -في إطار العدالة االنتقالية -إلي كتابة
تاريخ االنتهاكات والفساد ،وحفظ الذاكرة
الوطنية ،وحماية الحياة السياسية ،وتحييد
المساهمين في هذه االنتهاكات ،واعتراف
المجتمع للمجنى عليهم بكونهم ضحايا ،ونفي

ما يكون قد علق في االذهان من اتهامات-
بالمعنى اللغوي -لمكونات اجتماعية أو مدن
بكاملها.
( )...كما أن التكوين المهني لمباشر االجراءات
وفق القواعد القانونية التقليدية ال يتناسب
مع مباشرة االجراءات في إطار إنفاذ ركائز
العدالة االنتقالية ،الختالف وظيفة كل منهما
عن اآلخر .فالمسألة في العدالة االنتقالية
ال تقتصر على تأويل النصوص وإنزالها على
الوقائع بعد تكييفها قانوناً وتقدير العقوبات
المناسبة للفعل وشخصية مرتكبه ،بل أنها
تتجاوز ذلك لتشمل مسائل ذات ابعاد متنوعة،
منها االجتماعية والسياسية .وهو األمر الذي
تستند عليه المطالبة بتنوع االختصاصات
التي تتشكل منها لجان الحقيقة من جهة،
والمطالبة بتخصص قاضي العدالة االنتقالية
وتميزه عن القاضي التقليدي من جهة
أخرى .ويقع في هذا اإلطار استحداث دوائر
متخصصة بالمحاكم االبتدائية بمقار محاكم
االستئناف في تونس بموجب االمر رقم 2887
المؤرخ في  8اغسطس 2014م تطبيقا للفصل
 17من القانون االساسي المتعلق بإرساء
العدالة االنتقالية الصادر في 2013/12/24م،
لتختص بنظر الجرائم التي تدخل في إطار
العدالة االنتقالية.
فإنفاذ قانون العدالة االنتقالية ال يقوم على
توفر التكوين القضائي الصرف ،بل هو نظام
مصمم لكشف الحقائق ،وتتبع االنتهاكات،
وإدارة جلسات االستماع ،يحتاج لتنوع ال
يتوفر في النظام االجرائي التقليدي .فسير
االجراءات الجنائية المعتاد ال يتطابق مع
السير االجرائي في العدالة االنتقالية،
الختالف االهداف بينهما .فقد يصل األمر
في مسار العدالة االنتقالية إلى اإلحالة
للمحكمة ،والسير في المسار العادي للدعوى
الجنائية ،وقد يقف األمر عند كشف الحقيقة
وتدوينها في تاريخ المجتمع والدولة .فما
يمنع من الوصول للحقيقة في نظام العدالة
التقليدية ،ال يجب أن يمنع من الوصول اليها
في مسار العدالة اإلنتقالية .فوفاة المتهم
تؤدي بالضرورة إلي األمر بالحفظ أو األمر
بأال وجه أو الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية
وفق العدالة التقليدية ،لكنها ال يجب أن تمنع
من المضي في كشف الحقيقة واالعتراف
بالضحايا وبمعاناتهم وفق العدالة االنتقالية.
وإذا كان األمر كذلك ،فإن التمسك بالنظام
التقليدي لنظر االنتهاكات وكشف حقيقتها
يحول دون حق األفراد والمجتمع في معرفة
الحقيقة ،والذي هو حق يجب أال يقبل
السقوط .هذا الحق في معرفة الحقيقة
يطرح -أيضا -مسألة التقادم لإلنتهاكات
الممنهجة لحقوق االنسان ولجرائم الفساد
الجسيمة .فسقوط الجرائم بمضي المدة،
وإن كان قد ألغى في ليبيا بالقانون رقم ()11
لسنة 1997م ،إال أنه من المسائل الموضوعية
التي يعتد بشأنها بالقانون النافذ وقت ارتكاب
الفعل ال وقت اتخاذ االجراء .وهو ما يعني أن
الجرائم الداخلة في اطار العدالة االنتقالية،
والتي ارتكبت وقت سريان التقادم سقطت
بمضي المدة ،وامتنع بموجب ذلك كشف
الحقيقة بشأنها .هذا األمر هو الذي دفع
ببعض تجارب العدالة االنتقالية إلي إيجاد
نص خاص بالعدالة االنتقالية يخرجها من
النصوص العامة التي تحكم التقادم في قانوني
العقوبات واالجراءات الجنائية ،ويتقرر بموجبه
عدم االعتداد بسقوط الجريمة أو العقوبة
بمرور الزمن .ومثال ذلك ما قرره الدستور
التونسي في الفقرة التاسعة من المادة الثامنة
واألربعين بعد المائة ،لفتح الطريق أمام
إعادة فحص ملفات انتهاكات ممنهجة لحقوق
االنسان.
فضرورة إقامة نظام أساسي للعدالة
االنتقالية ،تأتي-أيضا -من إحتمالية لجوء
السلطة التشريعية العتبارات سياسية
صرفة لالنحراف عن لوازم التأسيس المتين
ومتطلبات حمايته .ومن ثم ،فالحاجة ماسة
لضبطها دستورياً .ومثال ذلك أن تلجأ إلي
إصدار قوانين للعفو العام تتجاوز من خاللها
كشف الحقيقة ،وحفظ الذاكرة الوطنية،

واالعتراف بمعاناة ضحايا االنتهاكات
الجسيمة ،والتستر على مرتكبي جرائم
الفساد .فالعفو العام ،الذي يجد أساسه
الفلسفي في طي صفحة فترة اضطراب
مر بها المجتمع وفتح صفحة جديدة ،يؤدي
الي تجاوز حق األفراد والمجتمع في كشف
الحقيقة ،التي تشكل الركيزة األساسية للعدالة
االنتقالية ،وبناء دولة على أساس متين .ومع
عدم االعتراض على ما قد يحققه العفو العام
من نتائج إيجابية وامكانية استعماله إلحداث
وئام اجتماعي أو للتجاوز عن الجرائم العادية
التي ارتكبت في فترة االضطراب ،ولدعم
المصالحة الوطنية ،إال أنه يجب أال يكون ذلك
سبي ً
ال لطمس الحقائق ،ومنع استرداد االموال
المختلسة ،وأال يكون وسيلة للتغطية على كبار
المجرمين والفاسدين ،وحرمان الضحايا
من معرفة من ساهموا في انتهاك حقوقهم.
فالمجتمع قد يتجاوز عن الدعوى الجنائية وما
تحويه اجراءاتها من تقييد للحرية وما تنتهى
له من إدانة جنائية وتوقيع عقوبة في إطار
المعايير الدولية التي تضمنتها صكوك دولية
صدقت عليها ليبيا ،إال أنه من أجل حمايته
في المستقبل ،واقراراً بحق الجميع في
معرفة الحقيقة ،يجب أن يؤسس لنظام يحقق
االنتقال ويضمن عدم طمس الحقائق باللجوء
إلي العفو العام .فالعفو العام وامكانية اللجوء
إليه في إطار القوانين النافذة واالتفاقات
الدولية المصادق عليها ،يمكن موازنته بنظام
للعدالة االنتقالية يضمن كشف الحقيقة
استقالال عن الدعوى الجنائية عن طريق هيئة
تقصى الحقائق ،ويقرر بدائل للدعوى الجنائية
كالمصالحة بين الفاعل والمجنى عليه أو
أولياء دمه ،بما يحقق عدالة ناجزة لها فاعلية
أكبر في مجال تحقيق السلم االجتماعي.
كما يمكن االستغناء عنه بتوظيف آلية العفو
الخاص ،الذي تدرس فيه كل حالة على حده.
( )...ومن هنا -أيضاً -ال ترادف بين العدالة
االنتقالية التي تشكل جسراً للعبور من حالة
الحرب إلي السلم والوئام االجتماعي ،ومن
حالة الفوضى إلي حالة التأسيس الوجوبي
لنظام دستوري جديد يقوم على أسس
متينة تضمن له التطبيق واالستمرار من
جهة ،والعدالة التصالحية التي تتضمن في
عناصرها افالت كبار المسؤولين من العقاب
من جهة أخرى .فال يمكن اختزال العدالة
االنتقالية في مفهوم التصالح ،وإن كان الصلح
مقصدا من مقاصد العدالة االنتقالية وأساساً
التخاذ القرارات عند اعمال نظامها.
وفي مقابل العدالة الجنائية التقليدية التي
تتقيد بالتكوين القانوني للجريمة ،والقائم
على اعتبار الباعث  -كقاعدة عامة  -خارج
مكوناته ،فإن العدالة االنتقالية تقوم على
البحث عن هذه البواعث وتحديدها ،ألن
الهدف هو كشف الحقائق كاملة .وهو األمر
الذي يستوجب التحري عن إبعاد كافة األفعال
الممنهجة الماسة بالحقوق والحريات ،وما
إذا كان لها أبعاد اجتماعية أو سياسية أو
تاريخية؟ .وذلك من أجل التمكن من تبني
سياسات تمنع تكرارها مستقب ً
ال .ومن ذلك
الجرائم التي ارتكبت خالل نزاعات ذات بعد
اجتماعي .فتتبع هذه االبعاد ،والتي قد ال
توليها العدالة التقليدية اهتماماً مناسباً ،يعد
مساراً أساسياً من مسارات العدالة االنتقالية
للوصول لمعالجتها ،وتسهيل االنتقال الفعلي
لحالة السلم االجتماعي ،حيث أن من أهم
اهداف العدالة االنتقالية معالجة اسباب
النزاعات بين مكونات المجتمع بشكل جذري
لمنع تجددها .وال يكون ذلك إال بعد كشف
حقيقة النزاعات التي ارتكبت بسببها جرائم،
والتفرقة بين الظاهري منها والسطحي
والعميق وأسبابه ،للتمكن من تصميم سياسات
لمعالجتها وتسويتها ومنع وبالها على المجتمع
من جديد .فهي عدالة تتعامل مع مصادر النزاع
السياسية واالجتماعية بشكل أعمق لبناء
السالم الدائم ،الذي ال يمكن أن يعتمد على
عدالة تقليدية ال تهتم بقدر كاف بالسياقات
والتوجهات المسببة للعنف ،وتكتفى بوسائل
ردع عام وخاص تقليدية وضعت لمجتمع يسير
بانتظام.

أما في مجال جبر الضرر ،الذي يشكل دعامة
من دعامات االنتقال للمجتمع الجديد القائم
على التسامح ،فإن العدالة االنتقالية تقوم
على مفهوم واسع للضحية ،وتقدم صوراً
متعددة للتعويض تتجاوز ما يمكن الوصول
إليه عن طريق إتباع سبيل العدالة التقليدية.
وذلك في إطار يقيم توازناً يتفق مع أهدافها
بين االجراءات الفردية والجماعية من جهة،
والتعويضات المادية والرمزية من جهة أخرى.
فالتعويضات في إطار العدالة االنتقالية هي
أداة للتأسيس للتآلف االجتماعي ،وإعادة
التوازن ،وتضميد الجراح ،وإرضاء الشعور
الجمعي بالعدالة ،وﺗﻬيئة المناخ المالئم
للمصالحة ،عبر استرجاع ثقة الضحايا في
الدولة .ومن ذلك توفير العالج للمتضررين
من الحروب ،ووضع برامج إلعادة تأهيل
ضحاياها ،ومنح فرص عمل أو دراسة لمن
فقدوا أولياء أمورهم فيها ،و توفير مأوى
للذين ش َّردتهم ودمرت بيوتهم الحروب األهلية،
واسترجاع العقارات المغتصبة أو التعويض
عنها ،ومعالجة التباين في التنمية بين
المناطق ،واعطاء أولية إعادة اإلعمار للمدن
التي دمرت بسبب العمليات الحربية .كما أن
التعويض المعنوي ليس أقل شأناً ،فهو يساعد
الوعي الجمعي أن يتذكر بصورة ايجابية بشكل
يتجاوز أثار االنتهاكات دون نسيانها ،مما
يساعد على العفو والتسامح ويمنع التكرار.
وللتعويض المعنوي عدة أشكال ،منها إعادة
التأهيل النفسي ،واالعتراف باألخطاء التي
ارتكبتها الدولة وأجهزتها المختلفة ،وتحديد
المسؤولين عن ذلك ،واالعتذار للضحايا ،و
توثيق االنتهاكات ،و إيجاد متاحف تجمع فيها
صور وأسماء الضحايا ،وبناء النصب التذكارية
للجرائم ضد االنسانية بعد كشف حقيقتها
وتوثيقها .وهي اجراءات رمزية يمكن أن تصل
لفئات واسعة وتشجع على الذاكرة الجماعية
والتضامن االجتماعي.
وبما أن التضامن في عالج األضرار الفردية
والجماعية هو سمة جبر الضرر في العدالة
االنتقالية ،ألنه تضامن في عالج المجتمع،
وتجاوز الماضي والحاضر ،والتأسيس للتآلف
وسلم اجتماعي يمكن من إعادة بناء الدولة
والمجتمع على قواعد جديدة جامعة ،فإن
إنفاذ تدابير العدالة االنتقالية يستوجب وضع
اآلليات الكافية للتمكن من اإليفاء بالتعويضات
الالزمة .ومن هذه اآلليات التي يمكن تبنيها
آلية إنشاء صندوق لتمويل جبر الضرر أو
صندوق لديات القتلى ومصابي الحروب من
جميع األطراف دون تمييز.
ومن أجل ضمان البناء على أساس متين
وتحقيق األهداف اإلجتماعية والسياسية
واالقتصادية وللحؤول دون وقوع انهيار للدولة،
يجب أن تضمن العدالة االنتقالية-أيضا-
إعادة فحص المؤسسات بإحداث تغيير بنيوي
في أجهزة الدولة ،واستبعاد من ساهموا
في انتهاكات حقوق االنسان والفساد منها،
وممن دخلوها دون الحصول على مؤهالت
العمل بها ،وتنقيتها من صور التمييز العرقي
والسياسي والجهوي والقبلي وااليديولوجي،
وإعادة مراجعة المناصب العمومية في الدولة
وفق معايير موضوعية ،إلعادة الثقة في هذه
المؤسسات ،وتمكنيها من أداء دورها .األمر
الذي يتطلب إعادة تنظيمها وهيكلتها وصياغة
رؤية ورسالة جديدة لها ومراجعة ملفات
العاملين بها .وبما أن العدالة التقليدية قد
تحول دون اجراء فحص فاعل لمؤسسات
الدولة بالنظر لما تقوم عليه من قواعد حاكمة
كقاعدة الحقوق المكتسبة والحفاظ على
المركز القانونية وما تولد عنها من قواعد
تتعلق بتحصين القرارات االدارية من السحب
وااللغاء ،فإن المشروع المستقبلي للعدالة
االنتقالية ،باعتبارها عدالة تأسيسية عالجية
تهدف الي إزالة أثار االنتهاكات والفساد،
وإعادة تأكيد حق المواطنة والمساواة في حق
تولى الوظائف العامة إلعادة ثقة المواطنين
وجمعهم في اتجاه البناء الجديد للدولة ،يحتاج
للتأسيس له على مستوى النص الدستوري،
لكي يمكن أن يتضمن قواعد للفحص تكون
أداة فاعلة لالنتقال ،وتكفي لإلقناع بأن البنى

المؤسساتية التي سمحت بوقوع انتهاكات
حقوق اإلنسان أو ممارسات فساد واسعة قد
تم تقويمها.
هذه الخصوصيات للعدالة االنتقالية التي
تميزها عن العدالة التقليدية هي التي أدت الي
دسترتها في عدة تجارب مقارنة إما بالنص
على آليات محددة لها على مستوى النص
الدستوري ،وإما بإلزام السلطة التشريعية
بإعمال منظومة العدالة االنتقالية وفق إطار
دستوري محدد .ومثال االتجاه االول دستور
جنوب افريقيا ونصه في الفقرة ( )6من المادة
( ) 25على حكم يتعلق بتجريد الناس من
ممتلكاتهم في الماضي ومعالجة أثار القوانين
والممارسات التي تقوم على التمييز العنصري،
دون أن تقيد احكام الدستور هذه المعالجة،
ودستور العراق ونصه على دسترة هيئة دعاوى
الملكية في المادة ( ،)136ودسترة اختصاص
المحكمة الجنائية العراقية العليا بالنظر
في جرائم النظام السابق في المادة(،)134
ودسترة الهيئة الوطنية الجتثاث البعث في
المادة (  .)135وتجدر اإلشارة هنا إلي أن
التجربة العراقية -من حيث الموضوع-
ألبست العدالة االنتقائية واالنتقامية ثوب
العدالة االنتقالية .أما االتجاه الثاني في
دسترة العدالة االنتقالية ،فمثاله الدستور
التونسي الذي نص في الفقرة ( )9من الفصل
رقم( )148على أن  (:تلتزم الدولة بتطبيق
منظومة العدالة االنتقالية في جميع مجاالتها
والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها،
وال يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية
القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال
القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور
الزمن ،).والدستور المصري الذي نص في
مادته رقم ( ) 241على أن ( :يلتزم مجلس
النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا
الدستور بإصدار قانون للعدالة االنتقالية
يكفل كشف الحقيقة ،والمحاسبة ،واقتراح
أطر المصالحة الوطنية ،وتعويض الضحايا،
وذلك وفقا للمعايير الدولية) .وهو النهج الذي
سار عليه مشروع الدستور الليبي بنصه على
ضوابط تحكم مسار العدالة االنتقالية من
خالل دسترة ركائزها المتمثلة في :كشف
حقيقة انتهاكات حقوق االنسان وجرائم
الفساد وتوثيقها ،وتعويض الضحايا ،وفحص
المؤسسات العامة ،والمالحقة الجنائية وفق
المعايير الدولية ومتطلبات المصالحة الوطنية
وفي إطار الشريعة اإلسالمية.
ومن هنا ،يجب النظر للعدالة االنتقالية على
أنها عدالة تأسيسية الزمة لالنتقال لحالة
السلم االجتماعي واالستقرار السياسي
ولتأمين المجتمع بالقضاء على العالقات
المولدة للعنف فيه وتحصين نظامه
الدستوري .ومن هنا -أيضاً -يمكن النظر
لعالقتها بالعدالة التقليدية من عدة أوجه.
فهي قد تكون مقدمة للعدالة الجنائية
التقليدية العقابية سواء على المستوى الوطني
أو الدولي ،كما هي الحال في لجان تقصى
الحقائق واختصاصها باإلحالة إلي السلطات
القضائية ،وقد تكون موازية لها ويعمالن بشكل
متزامن ،وهي حالة سيراليون التي عملت فيها
لجان تقصى الحقائق بالتزامن مع المحكمة
الجنائية الدولية الخاصة بسيراليون .وقد
تكون بدي ً
ال لها في حاالت معينة ،كما في
حالة وفاة المشتبه فيهم ،أو مكملة لها بملء
ثغرات تعجز عنها العدالة التقليدية ،كما
في حالة المصالحات بين مكونات المجتمع
واللجوء لألعراف االجتماعية ومبادئ الشريعة
اإلسالمية بشأنها .وكل ذلك يتحدد وفق منهج
العدالة االنتقالية التي تتبناه الدولة وتؤسس
له دستورياً ،لكي يمكن للقانون الذي يصدر
بشأنها مستقب ً
ال أن يستوعب االستثناءات التي
ترد على قواعد العدالة التقليدية كتلك المتعلقة
بالتقادم أو بتحقيقات لجان تقصى الحقائق أو
بوجود بدائل للدعوى الجنائية أو بقوة األمر
المقضي به أو بمجال العدالة التصالحية التي
تشكل عنصراً من عناصر العدالة االنتقالية
دون ان يكون لها ترادف معها.
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مقاالت

اإلشكاليات القانونية التي قد تعترض التحكيم
أ .ايناس حسين العزابي
عضو مجلس إدارة بالمؤسسة الدولية للتحكيم التجاري الدولي

في حال عدم وصول األطراف إلى اتفاق
خالل مرحلة التفاوض في العقد ،فإنهم
يجدون أنفسهم مضطرين للجوء إلى
التحكيم لحل الخالف القائم بينهم ،حيث
فرض الواقع االقتصادي الدولي ذلك نتيجة
لحاجات التجارة الدولية والداخلية ،إال أن
تحقيق هذه النتيجة قد يعترضها العديد من
االشكاليات سواء قبل صدور حكم التحكيم أو
بعده .وسيتم التطرق لبعض هذه االشكاليات
في الفروع التالية:
الفرع األول  :اإلشكاليات التي قد تعترض
التحكيم من قبل الدولة
هناك العديد من اإلشكاليات التي قد تدفع
بها الدولة لمنع تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة
ضدها ،ومن هذه اإلشكاليات تمسك الدولة
بحصانتها القضائية أو أن تدفع باالستبول
كرد على تمسك الدولة بحصانتها .وسنعرض
ذلك بشيء من التفصيل في النقاط التالية.
 : Wتمسك الدولة بحصانتها القضائية
إن اتفاق التحكيم ال ينعقد إال باستكمال
أركانه الموضوعية والشكلية ،وطبق ًا لذلك
تعتبر األهلية شرط ًا أساسي ًا لصحة ركن
الرضا في اتفاق التحكيم ،وأهلية الدولة
في اللجوء إلى التحكيم من المسائل الثي
ثار حولها جدل كبير ،والسيما في مجال
العالقات الدولية ،إذ أن الدول في كثير من
األحيان تتمسك بحصانتها القضائية في
مواجهة الطرف األجنبي ،الذي تم االتفاق
مسبق ًا معه على اللجوء إلى التحكيم.
فمن المبادئ المستقرة في القانون الدولي
العام ،أن كل دولة تتمتع بالحصانة القضائية
في مواجهة قضاء الدولة األجنبية .ويقوم هذا
المبدأ على أساس فكرة السيادة واالستقالل
والمساواة بين الدول ،ويعني ذلك ال يجوز
لدولة أن تختصم دولة أجنبية أمام قضائها
الوطني ،ألن ذلك يمس بسيادة الدولة
األخيرة .وهكذا تستطيع كل دولة بما لها من
سيادة أن تدفع بحصانتها القضائية حول
اختصامها أمام قضاء دولة أجنبية  .إال أن ذلك
يختلف في عقود التنمية االقتصادية المبرمة
بين طرف من أشخاص القانون الدولي العام
وما له من امتيازات سيادية والطرف اآلخر
أجنبي يتمثل في المستثمر ،وما يتمتع به
من المقدرة المالية والفنية ،فبمجرد قبول
الدولة لشرط التحكيم في عقودها فإن ذلك
يعتبر تناز ًال ضمني ًا عن حصانتها القضائية
ما لم يتضمن اتفاق التحكيم نص ًا مخالف ًا،
وبالتالي فإن ذلك يعتبر أثر ًا من آثار شرط
التحكيم على الحصانة القضائية للدولة أمام
هيئة التحكيم .وهذا ما انتهت إليه سوابق
اتفاقيات وأحكام قضائية عديدة يبرز الفقه
منها حكم محكمة مقاطعة كولومبيا اإلقليمية
بالواليات المتحدة االمريكية في دعوى شركة
ايتويد ضد نيجيريا .يضاف لذلك أحكام
عديدة لمحكمة النقض الفرنسية انتهت إلى
أن السبيل الوحيد المتاح لتفادي استبعاد
الحصانة القضائية أو التنفيذية للدولة في
دعاوى التحكيم هو إدراج شرط صريح في
العقد يقضي باحتفاظها بها.
وذهبت في نفس االتجاه أحكام تحكيم
تجاري دولي كانت الدولة الليبية طرف ًا فيها،
ومنها حكمي المحكم المحمصاني وديبوي.
وكذلك حكمي محكمة استئناف سفيا/
ستوكهولم بالسويد الصادر سنة  1980في
دعوى رفعتها شركة ليامكو ،وحكم التحكيم
الصادر سنة  1995في دعوى شركة جريس _
ليبيا  /المؤسسة لوطنية للنفط.
و يجدر القول أن عدم قبول دفع الدولة أو
هيئاتها بعدم أهليتها للتحكيم بعد موافقتها
على شرط التحكيم سيجعل التحكيم ذا
فائدة كبيرة في حسم النزاع ،حيث أنه يقطع
الطريق أمام مماطلة الدولة أو األشخاص

المعنوية التابعة لها بالتمسك ببطالن شرط
التحكيم للتهرب من اللجوء إليه بحجة أن
قانونها ال يجيز ذلك ويعتبر هذا األمر ضمانة
كبيرة للمستثمرين ويحقق توازن ًا عقدي ًا
بينهم وبين الدولة.
ثاني ًا  :الدفع باالستوبل( ) كوسيلة لدفع
حصانة الدولة
يعبر الدفع باالستوبل عن قاعدة تطبق
في سياق المنازعة القضائية لمنع التناقض
في االقوال واالفعال ،فعدم قبول االدعاء بما
يتعارض مع اإلقرار قو ًال أو عم ًال وحجية
المقر دفع باالستوبل .ويعتبر
االقرار على ٌ
مبدأ االستوبل احدى المبادئ العامة للقانون
المعترف بها صراحة من جانب االمم
المتمدنة ،وهذا ما ذهب إليه االتجاه الحديث
في القانون الدولي.
ومبدأ االستوبل له عدة تعريفات ،ومنها
(منع أحد أطراف النزاع من أن ينكر أمام
المحكمة حقيقة الوقائع المدعاة من قبله
في وقت سابق في مواجهة الطرف اآلخر ،على
النحو الذي دفع بهذا األخير إلى اتخاذ فعل
أدى إلى الحاق الضرر به ،أو تحقيق الفائدة
لمصلحة الطرف المدعي).
ويعرف االستوبل في القانون الدولي (عندما
يكون أحد األطراف من خالل تصريحاته،
أو أعماله أو سلوكه ،قد أدى بطرف آخر إلى
االعتقاد بوجود حالة معينة من األشياء ،وقد
بناء عليها،
دفعه للعمل أو االمتناع عن العمل ً
بحيث أنه قد نتج عنها تعديل في مراكزهما،
على حساب ضرر للطرف الثاني ،أو ميزة
لألول ،أو أن يحدث األمران مع ًا ،فاألول ٌيمنع
باالستوبل أن يثبت في مواجهة الطرف الثاني
حالة من األشياء تختلف عما كان قد قدمه
في السابق بأنه موجود).
واالستوبل في التحكيم يفيد منع التناقض
في سياق المنازعة القضائية ويقصد
بالتناقض (قول الشيء وعكسه) والقول
هنا يؤخذ بالمعنى الواسع ،فهو يشمل عدم
التطابق بين سلوكين أو موقفين أو تصريحين
صادرين من نفس الشخص ويتصالن
بالموضوع ذاته.
فمهما تعددت التعريفات لمبدأ االستوبل
فإنها ذات مضمون وهدف وآثار قانونية واحدة،
فال يجوز للدولة أن تتناقض في ادعاءاتها
لإلضرار باألخرين ومن باب أولى ليس للدولة
أن تستفيد من تناقضاتها عندما تحرم
بواسطة أخطاءها وافعالها غير المشروعة
طرف ًا آخر من حقوقه أو تمنعه من ممارستها،
ويترتب على ذلك أثار قانونية تتمثل في
حالة تم التزام طرف ما بموقف معين وعبر
عن ذلك باعترافه أو ادعائه أو تصريحه أو
سلوكه أو سكوته وكان هذا الموقف يتناقض أو
يتعارض مع الحق الذي يدعيه أمام المحكمة
فعندئذ تمتنع عليه المطالبة بهذا الحق.
فمضمون مبدأ االستوبل يتطلب من
الدولة أو الشخص أن يكون سلوكها الحالي
متناغم ًا ومتألف ًا مع ما اتخذته سابق ًا من
أوضاع قانونية أو واقعية ،استجابة لما يتطلبه
من حسن النية في ممارسة الحقوق وتنفيذ
االلتزامات ،كما أن هذه القاعدة تضمن لكل
طرف ممارسة حقوقه وأداء واجباته بمنأى عن
خشية أن يقوم طرف آخر في يوم ما بتغيير
سلوكه ومواقفه والتنكر لحقوق لم يتنكر لها
سابق ًا .
بناء على ما تقدم فإن الدفع باالستوبل
ً
للتحكيم هو وسيلة يستند إليها الطرف
المتمسك به لالدعاء بعدم قبول المطالبة
القضائية التي تقدم بها خصمه لوجود
االتفاق على التحكيم ،وذلك بأن تتخذ الدولة
سلوك ًا يناقض السلوك األول ،فتدعي بعدم
حجية شرط التحكيم أو مشارطته ،حيث
أن ذلك يعتبر إشكالية قد تعترض العملية
التحكيمية ،كما حدث في قضية lcori Estori
( ).
ومن خالل ما تم ذكره يتضح أن الدفع
باالستوبل للتحكيم يقتضي أن تتوافر فيه
شروط ًا معينة وهي ،وجود اتفاق على التحكيم،
وأن يكون قبول التحكيم إرادي ًا ،باإلضافة إلى
رفض االعتراف بالتحكيم من قبل الدولة.
ويرتب الدفع باالستوبل للتحكيم أثار معينة
ٌ

تتمثل في وقف تنفيذ الدعوى المرفوعة أمام
المحكمة ،وما يتعلق بالمسائل المستعجلة،
ومسألة النظر في صحة اتفاق التحكيم
وتفسيره ،باإلضافة إلى أن الدفع باالستوبل
يؤدي لقطع مدة تقادم الحق الموضوعي.
الفرع الثاني  :إشكاليات قد تعترض التحكيم
من قبل المحكم
هناك بعض من االشكاليات التي قد تعترض
التحكيم بسبب المحكم كاستبعاده للقانون
الواجب التطبيق المتفق عليه من قبل أطراف
العقد كعدم وجود نص يصلح للتطبيق على
النزاع ،أو لمخالفته للنظام العام أو أن يتم
تنفيذ حكم تحكيم باطل ،وسنتطرق لهذه
اإلشكاليات بشيء من التفصيل في النقاط
اآلتية.
أو ًال :الدفع بالنظام العام
إن القاعدة العامة التي تحكم مسألة القانون
الواجب التطبيق على النزاع هي حرية
االطراف في اختياره أي قانون االرادة ،ولكن
هناك بعض الحاالت تستوجب على المحكم
استبعاد تطبيقه لمخالفته للنظام العام.
وبالتالي يعد النظام العام قيد ًا على سلطان
االرادة.
حيث أن فكرة النظام العام هي فكرة متغيرة
ونسبية ومتطورة ،فالنظام العام الدولي
يختلف عن النظام العام الداخلي ،فالنظام
العام الدولي يعني مجموعة األصول والقيم
والمصالح العليا المشتركة بين الدول ،أما
النظام العام الداخلي فهو يتعلق بالقيم
والمصالح العليا للدولة والتي تختلف من
دولة ألخرى.
وبالتالي فإن المحكم قد يستبعد القانون
المختار من قبل األطراف أو المحدد من قبله
في ظل احترامه لمقتضيات النظام العام،
وعرفت المحكمة العليا الليبية النظام العام
بأنه كل ما يرتبط بمصلحة عامة تمس النظام
األعلى للمجتمع ،سواء كانت المصلحة
سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية.
وتنص تشريعات العديد من الدول على عدم
جواز التحكيم فيما ال يجوز التصرف فيه ،أو
النص على عدم جواز التحكيم في المسائل
المتعلقة بالنظام العام ،ومنها المشرع
الليبي الذي نص في المادة  740من قانون
المرافعات المدنية والتجارية على أنه (ال
يجوز التحكيم في األمور المتعلقة بالنظام
العام أو المنازعات بين العمال وأرباب العمل
 ...والمنازعات المتعلقة بالجنسية أو بالحالة
الشخصية .).....وهذا النص ينظم التحكيم
الداخلي وال نرى ما يمنع من تنظيم التحكيم
التجاري الدولي ،ويتضح من هذا أن المشرع
الليبي قد نص صراحة على عدم قابلية النزاع
للتحكيم إذا كان من األمور المتعلقة بالنظام
العام ،وذلك إلخضاع المسائل المتعلقة
بالنظام العام لرقابة وإشراف السلطة
القضائية.
ثاني ًا  :االعتراف بأحكام التحكيم الباطلة
بعد أن تقوم هيئة التحكيم بدراسة حيثيات
النزاع المعروض عليها تقوم بإصدار حكم
تحكيمي نهائي ملزم لجميع األطراف ،هذا
الحكم الذي يجب أن يعترف به من قبل
الجهات القضائية المختصة بذلك ،ال
يكتسب بذاته القوة التنفيذية التي تخوله
الحصول على الحماية القضائية بواسطة
التنفيذ الجبري ،فهي لوحدها ال تعتبر
سندات تنفيذية إال بعد صدور أمر قضائي من
الجهة المختصة أي الصيغة التنفيذية .
فإذا ما صدر الحكم التحكيمي ،فإنه يجب
على األطراف احترامه وهذا هو األصل،
إال أن الطرف المطلوب منه تنفيذ الحكم
قد يتقاعس في تنفيذه ،مما يدعو الطرف
الذي صدر الحكم لصالحه طلب التنفيذ
الجبري من الجهات المختصة وذلك بوضع
الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي،
إال أن هذا الطرف قد يرفضه بسبب عيوب
شكلية أو اجرائية خاصة بحكم التحكيم ،أو
عيوب ًا في االجراءات السابقة لصدور حكم
التحكيم كانعدام اتفاق التحكيم أو بطالنه أو
انتهائه ،أو عدم صحة تشكيل هيئة التحكيم أو
تجاوزها لسلطاتها ،وقد تكون عيوب ًا إجرائية
معاصرة إلصدار الحكم ،أو إذا كان الحكم في

موضوع ال يجوز فيه التحكيم أص ًال أو كان
الحكم مخالف ًا للنظام العام في الدولة مقر
التحكيم .فلهذا يلجأ إلى القضاء للمطالبة
بإبطال حكم تحكيم لمخالفته الشروط
الشكلية أو الموضوعية ومن ثم قد يصدر
القضاء حكمه باإلبطال إذا توافرت أسبابه.
إال أن االشكالية بهذا الخصوص في حالة
اعتراف القضاء الوطني بأحكام التحكيم
المقرر بطالنها في دولة المقر ،وذلك بدعوى
أن هذه األحكام لم يتم ادماجها في النظام
القانوني في هذه الدولة ،وانها تتعارض
مع النظام العام الدولي ،ويحقق هذا النهج
مصالح الشركات الكبرى االجنبية التي تضمن
تنفيذ أحكام التحكيم ولو حكم ببطالنها في
دولة المقر .وهذا يعتبر من اخطر المخاوف
التي تنتاب التحكيم.
وهناك تساؤل في هذا الخصوص ،إذا
اختلفت دولة مقر التحكيم التي قضي
ببطالن حكم التحكيم فيها عن الدولة
المطلوب تنفيذ ذات الحكم فيها ،فهل يلتزم
قضاء الدولة المطلوب التنفيذ فيها بإعمال
أثر حكم القضاء األجنبي القاضي ببطالن

الحكم التحكيمي ،وبالتالي رفض االعتراف
بالحكم التحكيمي النعدام وجوده بعد الحكم
ببطالنه من قضاء دولة المقر؟
إن المتفق عليه قانون ًا وعم ًال أن من حق
قضاء الدولة المطلوب منه األمر بتنفيذ
الحكم التحكيمي الصادر في الخارج بسط
رقابته على هذا الحكم عند الطلب منه
االعتراف بحجية الحكم التحكيمي وتذييله
بالصيغة التنفيذية ،ولكن األمر المختلف
عليه هو نوع وحدود هذه الرقابة.
كما وأنه من األمور التي اختلف عليها
القضاء المقارن وفقه التحكيم الدولي مسالة
إمكانية قيام قضاء الدولة المطلوب تنفيذ
حكم التحكيم فيها بتنفيذ حكم تحكيم سبق
ابطاله من قبل قضاء مقر التحكيم على
الرغم من وجود اتفاقية دولية تعترف صراحة
باألثر الدولي للحكم القضائي القاضي
ببطالن الحكم التحكيمي االجنبي و هي:
اتفاقية االمم المتحدة الخاصة باالعتراف
بأحكام التحكيم االجنبية و تنفيذها الموقعة
في العاشر من يونيو سنة  1958في مدينة
نيويورك ،و يطلق عليها اختصار ًا اتفاقية
نيويورك لسنة  .1958إذ انه و على الرغم من أن
هذه االتفاقية قد اجازت بموجب المادة/1/5
هاء ،للمحاكم المختصة في الدولة المطلوب
منها االعتراف بحكم التحكيم األجنبي
وتنفيذه ،رفض االعتراف والتنفيذ اذا قدم
المطلوب التنفيذ ضده ما يفيد صدور حكم
قضائي من المحكمة المختصة في دولة
مقر التحكيم أو من المحكمة المختصة في
الدولة التي صدر حكم التحكيم وفق ًا لقانونها
ببطالن الحكم التحكيمي أو وقف تنفيذه ،إال
ان تطبيق هذا االستثناء قد كان محل خالف
ملحوظ في الفقه و القضاء التحكيمي
الغربي ،بين مؤيد و معارض  ،بسبب قيام
بعض المحاكم الفرنسية وإحدى المحاكم
األمريكية منذ أواخر القرن الماضي باألمر
بتنفيذ أحكام تحكيم على الرغم من الحكم
ببطالنها في دولة مقر التحكيم.

ومن خالل ما تم ذكره فإن تلك اإلشكاليات
التي تعترض التحكيم التجاري الدولي ليست
مجرد أوهام ،بل هي حقائق لها أساس من
الصحة في واقع التحكيم الدولي .إذ أن الواقع
يشير إلى أن كل عشر دعاوى تحكيمية بها طرف
عربي يربح الطرف العربي في دعوى واحدة
فقط ،وأن المحكمين هم بالعادة من ثالثين
إلى خمسين محكم ًا أوروبي ًا يفصلون خالفات
االستثمارات األوروبية في البالد العربية وعادة
ما يكون المقر إما باريس أو لندن أو جنيف،
ويرجع ذلك لما تعانيه الدول النامية من عدم
وجود كوادر متخصصة في مجال التحكيم.
ولتفادي ذلك يرى بعض الفقهاء أن المفتاح
الوحيد لحل كثير من المشاكل يكمن في
التعليم التخصصي ،ويقدر البعض أن
التحكيم ال تتم دراسته في كليات القانون في
دول العالم النامي على نحو كاف والئق بما
يجب أن يكون عليه .ومع ذلك تحرص الدول
النامية على إدراج شرط التحكيم في عقودها
كضمانة هامة لتحقيق تنميتها اإلقتصادية
ولحماية مصالح المستثمرين.

هامش
 وأصل هذا التعبري املصطلح االنجليزي  estoppelوهوال يخلو من معنى االغالق أو االيقاف عن سري أو ترصف أو
سلوك .انظر  :حارث سليامن الفاروقي  ،املعجم القانوين ،
مكتبة لبنان  ،بريوت  ،ط  ، 1982 ، 4ص.258-257
 وتتخلص وقائع هذه القضية في أن الشركة الكويتيةللتجارة واالستثمار ،وهي شخص عام كويتي تابع لدولة
الكويت ،عملت مناقصة دولية من أجل انشاء مقر سفارة
في الجزائر ،تم ارساء المناقصة على الشركة اإليطالية lcori
 Estoriوتم ادراج شرط التحكيم وفقاً لغرفة التجارة الدولية
في فرنسا  ICCوشرط تحكيم آخر يتضمن ان يفسر العقد
واخضاعه لدولة الجزائر ،وقد تضمن هذا العقد شرط يقضي
بتنفيذ هذا العقد وفقاً لسعر جزافي وأنه تم تحديد سعر
الدوالر بمبلغ محدد ،وقد حصل وانخفض سعر الدوالر عن
السعر المتفق عليه ،فطلبت الشركة االيطالية من الشركة
الكويتية ان تعطيها المبالغ بسعر الدوالر بالسعر األعلى،
فذهب الطرفان الى التحكيم .تمسكت الشركة االيطالية بأن
لها الحق في ان تحصل على الثمن بسعر الدوالر بالسعر
االعلى ألن القانون الجزائري يعرف نظرية الظروف الطارئة
وقد استجابت لها محكمة التحكيم في هذا األمر ،فأعطت
الحق للشركة االيطالية في أن تأخذ المبالغ التي طالبت
بها ،قامت الشركة الكويتية بالطعن بالبطالن على حكم
التحكيم أمام القضاء الفرنسي واستندت في بطالنها على
أن حكم التحكيم باطل ألنه استند على شرط تحكيم باطل
ألن القانون الجزائري الواجب التطبيق على العقد ينص في
قانون المرافعات الجزائري على انه يحظر على االشخاص
المعنوية قبول شرط التحكيم .اعتبرت محكمة استئناف
باريس ان الحظر الوارد على الدولة او االشخاص المعنوية
العامة في قبول شرط التحكيم يعمل به في اطار العالقات
الداخلية البحتة  ،وان هذا الحظر غير متعلق بالنظام العام،
وان النظام العام الدولي يستند الى مبدأ معروف بموجبه
يمنع على الشخص المعنوي ان يستند الى النصوص
الداخلية سواء السائدة في القانون الوضعي أو القانون
الذي يحكم العقد من أجل التنــصـل من شرط التحكيم
وهذا هو مبدأ االستوبل وان شرط التحكيم يعتبر صحيحاً
على الصعيد الدولي طالما أبرم بين عالقات دولية  .انظر:
اياد محمود بردان  ،التحكيم والنظام العام  ،منشورات
الحلبي الحقوقية  ،بيروت ن ط ،2004 ، 1ص.123
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أنا امرأة أقبل العدالة وأرفض المساواة
بقلم  :أ.عفاف فرج الشرفي

امتن اهلل سبحانه وتعالى علينا في كتابه
أن خلقنا معشر النساء والرجال من نفس
واحدة .وهذه النفس الواحدة هي آدم .والمنة
في هذا أن نوع الرجال ليسوا خلق ًا مستق ًال
وكذلك نوع النساء ليس أصل خلقهم مستق ًال
فلو كان النساء خلقن في األصل بمعزل عن
الرجال كأن يكون اهلل قد خلقهم من عنصر
آخر غير الطين مث ًال أو من الطين استقال ًال
لكان هناك من التنافر والتباعد ما اهلل أعلم
به ولكن كون حواء قد خلقت كما جاء في
الحديث الصحيح من ضلع من أضالع آدم
عليه السالم كان هذا يعني أن المرأة في
األصل قطعة من الرجل ،ولذلك حن الرجل
إلى المرأة وحنت المرأة إلى الرجل وتجانسا:
حنين الشيء إلى مادته وتجانس المادة
بجنسها .
 ،فالرجل والمرأة وجهان لعملة واحدة .أو
شقان لشيء واحد.
وهذا الخلق على هذا النحو من أعظم آيات
اهلل سبحانه وتعالى ،كما قال جل وعال:
{وهو الذي خلقكم من نفس واحدة فمستقر
ومستودع قد فصلنا اآليات لقوم يفقهون} .
ولذلك أمرنا اهلل سبحانه وتعالى بمراعاة هذه
الوحدة في األصل عند تعامل الرجال والنساء
فقال{ :يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
رجا ًال كثير ًا ونساء واتقوا اهلل الذي تساءلون
به واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيب ًا} .
وبين اهلل عز وجل في كتابه وسنة نبيه حقوق
وواجبات كل من المرأة والرجل في أحكام
عامة وفرق بينهما في أحكام خاصة على
أساس من العدل والرحمة .
حيث ساوى بينهما في محل التسوية وفرق
بينهما في محل التفريق ألن اإلسالم هو دين
العدل وليس دين المساواة.
وهذا يقودنا للبحث عن الفرق بين العدل
والمساواة .
وبالرجوع إلى كتب اللغة نجد أن معنى
المساواة يدور على المماثلة والمعادلة
فالمساواة المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن
مساو لذلك الثوب
والكيل يقال هذا الثوب
ٍ
وهذا الدرهم مساو لذلك الدرهم وقد يعتبر
مساو لذلك السواد
بالكيفية نحو هذا السواد
ٍ
......
وساويت هذا بهذا ،أي :رفعته حتّى بلغ قد َر ُه
{:حتَّ ىٰ ِإ َذا َسا َوىٰ
َ
وم ْب َلغَه ،كما قال اهلل ع ّز وجلّ َ
ٱلص َد َف ْي ِن}.
َب ْي
نَ
َّ
ً
والمساواة اصطالحا تعني أن يحصل المرء

على ما يحصل عليه اآلخرين من الحقوق،
كما عليه ما عليهم من واجبات دون زيادة أو
نقصان.
في حين أن العدل في اللغة هو خالف الجور،
وهو القصد في األمور ،وما قام في النفوس
أنه مستقيم .
وفي االصطالح هو "ترك الميل عن الحق
،واتباع الوسط ،بال إفراط و ال تفريط في
االعتقاد والقول و العمل و الخلق".
كما يعرف بأنه هو عبارة عن األمر المتوسط
بين طرفي اإلفراط والتفريط ".
ومما تقدم من التعريفات يتبين لنا أن ثمة
فرقا بين المساواة والعدل فالمساواة تعني
رفع أحد الطرفين حتى يساوي اآلخر أما
العدل فهو إعطاء كل ذي حق حقه  ،وهناك
من يخلط بين هذين المصطلحين ويظن
أن معنى المساواة مرادف لمعنى العدل وهذا
ليس صحيحا إال في حالة تماثل المتساويين
من كل وجه أما مع وجود الفروق  ,سواء كانت
هذه الفروق دينية  ,أو خَ لْقية  ,فإن المساواة
بينهما تكون ضربا من ضروب الظلم لكنه
ألبس شعار العدل واإلنصاف.
وبالنظر إلى المرأة والرجل نجد أن بينهما
فروقا واضحة ولذلك يقول اهلل عز وجل
{وليس الذكر كاألنثى} فإذا قلنا بالمساواة
فإننا نتجاهل هذه الفروق ونغض الطرف
عنها ؛ فنقع في ظلم المرأة ؛ ألننا نكلفها
بما ال يناسب خلقتها وطبيعتها التي خلقت
عليها .
ال أنه وفي هذه األوقات تتعالى األصوات في
المؤتمرات والندوات للمطالبة بالمساواة
بين المرأة والرجل ،دون مراعاة لالختالف
بينهما .
في حين أن بعض صور المساواة بين المرأة
والرجل ،التي تنادي بها هذه المؤتمرات
والندوات ،كتكريم المرأة ،والتأكيد
على حقوقها االجتماعية واالقتصادية
والتعليمية...وغيرها ،قد سبق اإلسالم بمئات
السنين ليس بمجرد إعالنها فقط ،وإنما
بتطبيقها تطبيق ًا عملي ًا تفخر به البشرية.
فاإلسالم أعطى اإلنسان الحرية ،وقيدها
بالفضيلة حتى ال ينحرف ،وبالعدل حتى
ال يجور ،وبالحق حتى ال ينزلق مع الهوى،
وبالخير واإليثار ،حتى ال تستبد به األنانية
وبالبعد عن الضرر ،حتى ال تستشري فيه
غرائز الشر .
والمرأة في ميزان اإلسالم كالرجل ،فرض
اهلل عليها القيام بالتكاليف الشرعية وهي
تحمد إذا استجابت ألمر اهلل ،وتذم إن تنكبت
الصراط السوي ،كما قال عز وجل ﴿ َم ْن َع ِم َل
َس ِّيئ ًَة َف َل ُي ْجزَى ِإ َّل ِم ْث َل َها َو َم ْن َع ِم َل َص ِال ًحا
ِم ْن َذ َك ٍر أَ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو ُمؤ ِْم ٌن َف ُأو َل ِئ َك َي ْد ُخ ُلو َن
ْج َّن َة ُي ْرز َُقونَ ِفي َها ِب َغ ْي ِر ِح َساب ﴾.
ال َ
ويقرر اإلسالم أن النساء شقائق الرجال،
ويقرر المساواة بينهما في أصل الخلق وفي
نسبتهما البشرية ،فليس ألحدهما من

مقومات اإلنسانية أكثر مما لآلخر ،وال فضل
ألحدهما على اآلخر بسبب عنصره اإلنساني
وخلقه األول ،فالناس جميع ًا ينحدرون من أب
َّاس ِإنَّا
واحد وأم واحدة ،قال تعالى ﴿ َيا أَ ُّي َها الن ُ
خَ َلقْ ن َُاك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َو ُأ ْن َثى ﴾ ،ويقرر اإلسالم أن
جنس الرجال وجنس النساء من جوهر واحد
وعنصر واحد هو التراب ،قال تعالى ﴿ َيا أَ ُّي َها
َّاس ِإ ْن ُك ْنتُ ْم ِفي َر ْي ٍب ِمنَ ا ْل َب ْع ِث َف ِإنَّا خَ َلقْ ن َُاك ْم
الن ُ
َ
َّاس اتَّقُ وا
ن
ال
ا
ه
ي
أ
ا
ي
﴿
تعالى:
وقال
﴾،
اب
ر
َ ُّ َ
ُ
ِم ْن ُت َ ٍ
اح َد ٍة ،﴾ ...وهي
َر َّب ُك ُم ال َِّذي خَ َلق َُك ْم ِم ْن َنفْ ٍس َو ِ
من النفس األولى فطرة وطبع ًا ،خلقهـا اهلل
لتكون لها زوج ًا ،وليبث منهما رجا ًال ونساء،
فال فارق في األصل والفطرة ،إنما الفارق في
االستعداد والوظيفة ،ولذا نجد أن القرآن
خص النساء بكثير من األحكام التي تتعلق
بهن في سورة النساء وغيرها من السور .
فالمرأة والرجل كالهما يكمل اآلخر،
وال يستقيم أمر الدنيا إال بهذه الطبيعة
المزدوجة ،وهذا التداخل الوثيق.
كما كرم القرآن المرأة بأن سمى سورة من
سوره بسورة النساء.
والمرأة كالرجل كذلك من حيث أصل
التكاليف الشرعية ،ومن حيث الثواب والعقاب
والجزاء على العمل في الدنيا واآلخرة ،قال
تعالى ﴿ َم ْن َع ِم َل َص ِال ًحا ِم ْن َذ َك ٍر أَ ْو ُأ ْن َثى
َو ُه َو ُمؤ ِْم ٌن َف َلن ُْح ِي َينَّهُ َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َين َُّه ْم
أَ ْج َر ُه ْم ِبأَ ْح َس ِن َما َكانُوا َي ْع َم ُلونَ ﴾.
وقال عز وجل ﴿ َم ْن َع ِم َل َس ِّيئ ًَة َف َل ُي ْجزَى ِإلَّ
ِم ْث َل َها َو َم ْن َع ِم َل َص ِال ًحا ِم ْن َذ َك ٍر أَ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو
ْج َّن َة ُي ْرز َُقو َن ِفي َها
ُمؤ ِْم ٌن َف ُأو َل ِئ َك َي ْد ُخ ُلو َن ال َ
اب ﴾.
ِب َغ ْي ِر ِح َس ٍ
يب ِم َّما ا ْكت ََس ُبوا
وقال سبحانه ﴿ ِلل ِّر َج ِال ن َِص ٌ
اسأَ ُلوا َّ َ
الل ِم ْن
َو ِللن َِّساءِ ن َِص ٌ
يب ِم َّما ا ْكت ََس ْبنَ َو ْ
اب
است ََج َ
َف ْض ِل ِه ﴾ ،وقال – عز من قائل – ﴿ َف ْ
يع َع َم َل َع ِام ٍل ِمن ُْك ْم ِم ْن
َل ُه ْم َر ُّب ُه ْم أَنِّي َل ُأ ِض ُ
َذ َك ٍر أَ ْو ُأ ْن َثى َب ْع ُض ُك ْم ِم ْن َب ْع ٍض ﴾.

فقبل الزواج يكون للمرأة شخصيتها المدنية
المستقلة عن شخصية ولي أمرها ،فإن كانت
بالغة يحق لها أن تتعاقد وتتحمل االلتزامات،
وتملك العقار والمنقول ،وتتصرف فيما
تملك ،وال يحق لوليها أن يتصرف في
أمالكها إال بإذنها ،كما يحق لها أن توكل وأن
تفسخ الوكالة ،فاإلسالم جعل للمرأة الحق
في مباشرة العقود المدنية من بيع وشراء،
وأباح لها أن تضمن غيرها ،وأن يضمنها
غيرها -على نحو ما أبيح للرجال في كل هذه
التصرفات ،وال نعلم أحد ًا من فقهاء اإلسالم
رأى أن النصوص الواردة في التصرفات المالية
خاصة بالرجل دون المرأة .
وبعد الزواج يكون للمرأة شخصيتها المدنية
الكاملة ،فال تفقد اسمها وال أهليتها في
التعاقد ،وال حقها في التملك ،فتحتفظ
باسمها واسم أسرتها ،وبكامل حقوقها
المدنية ،وبأهليتها في تحمل االلتزامات،
وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن
وهبة ووصية وما إلى ذلك ،محتفظة بحقها
في التملك تملك ًا مستق ًال عن غيرها فللمرأة
المتزوجة في اإلسالم شخصيتها المدنية
الكاملة وثروتها الخاصة وذمتها المالية
وهي في هذا كله مستقلة عن شخصية زوجها
وثروته وذمته.
أما الحقوق العامة فقد ساوى اإلسالم فيها
أيض ًا بين الرجل والمرأة ،فجعل طلب العلم
فريضة على كل مسلم ومسلمة ،وكان على
زوجات النبي صلى اهلل عليه وسلم مسؤولية
في أمر التعلم والتعليم ونقل العلم الشرعي
ألفراد األمة ،قال تعالى مخاطب ًا لهن ﴿ َواذ ُْك ْر َن
الل َوال ِْحكْ َم ِة ِإنَّ
َما ُي ْت َلى ِفي ُب ُي ِوت ُك َّن ِم ْن آ َي ِات َّ ِ
َّ َ
يرا ﴾.
الل َكا َن َل ِطيفً ا خَ ِب ً
وال يزال التاريخ اإلسالمي حاف ًال بنماذج
مشرقة من نساء المؤمنين ممن أصبحن
عالمات معلمات للخير على مر العصور
ا إل سال مية .
وكذلك حق العمل ،فقد ساوى اإلسالم بين
الرجل والمرأة في حق العمل ،فأباح للمرأة أن
تضطلع بالوظائف واألعمال المشروعة التي
تحسن أداءها وال تتنافى مع طبيعتها.

والمرأة مشمولة بالنصوص اآلمرة بأداء
فرائض اإلسالم وأركانه ،كاألمر بأداء الصالة
وصيام شهر رمضان وحج بيت اهلل تعالى ،وهي
مشمولة كذلك بالنصوص الناهية ،كالنهي
عن الزنى والسرقة ،فهي تقف نفس موقف
وقد خفض اإلسالم للمرأة جناح الرحمة
الرجل أمام تعاليم اإلسالم.
أما في جانب المسؤولية عن المجتمع والرعاية في أمر األعباء المالية ،فكفل لها
واستقامته ،فنجد أن اإلسالم قد جعل من أسباب الرزق ما يصونها عن التبذل،
من المرأة قرينة للرجل ،ففي جانب األمر ويحميها من عناء الكدح في الحياة فأعفاها
بالمعروف والنهي عن المنكر والطاعة هلل من كافة أعباء المعيشة ،وألقاها على كاهل
ولرسوله وإصالح المجتمع ،يجعل اإلسالم الرجل.
المسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة ،قال فما دامت المرأة غير متزوجة فنفقتها واجبة
تعالى ﴿ َوال ُْمؤ ِْمنُونَ َوال ُْمؤ ِْمن ُ
َات َب ْع ُض ُه ْم أَ ْو ِل َي ُاء على أصولها أو أقاربها الوارثين لها ،فإن
وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن ال ُْم ْن َك ِر لم يكن لها قريب قادر على اإلنفاق عليها،
َب ْع ٍض َي ْأ ُم ُرو َن ِبال َْم ْع ُر ِ
َ
َّ
َ
َ
يعو َن الل فنفقتها واجبة على بيت المال(الخزانة
الص َل َة َو ُي ْؤتُو َن الزَّ كاة َو ُي ِط ُ
َو ُي ِق ُ
يمو َن َّ
َو َر ُسو َلهُ ُأو َل ِئ َك َس َير َح ُم ُه ُم َّ ُ
َ
الل ِإنَّ َّ
الل َع ِزيزٌ العامة للدولة).
ْ
وأما في مرحلة الزواج ،فقد أعفيت المرأة من
يم ﴾.
َح ِك ٌ
وقد ساوى اإلسالم بين الرجل والمرأة في أعباء المعيشة ويلزم الزوج نفقتها ،دون أن
الحقوق المدنية بمختلف أنواعها ،ال فرق في تكلف أي عبء في نفقات األسرة مهما كانت
موسرة.
ذلك بين وضعها قبل الزواج وبعده.

وإذا انفصمت عرى الزوجية يتحمل الزوج
وحده جميع اآلثار المالية الناتجة عن ذلك
فعليه مؤخر صداق زوجته ،وعليه نفقتها
مادامت في العدة ،وعليه نفقة أوالده وأجور
حضانتهم ورضاعتهم ،وعليه نفقات تربيتهم
بعد ذلك.
وفي القانون الوضعي نجد أن المشرع الليبي
في أغلب القوانين تبنى هذا االتجاه وهو ما
يعبر عن المساواة العادلة التي تجمع بين
المتساويين وتفرق بين المتفرقين.
وعلى سبيل المثال قانون عالقات العمل
الليبي رقم  12لسنة 2010م نص على أحكام
عامة يخاطب بها الرجال والنساء
فقد نصت المادة الثانية من القانون على
أن العمل في دولة ليبيا حق لكل المواطنين
ذكورا وإناثا وواجب عليهم يقوم على مبدأ
المساواة فيما بينهم.
وخص النساء بأحكام خاصة فقد أفرد الفصل
الثالث لتشغيل النساء واألحداث
حيث نصت المادة  24على أنه :ال يجوز
تشغيل النساء في األعمال التي ال تتناسب
وطبيعة المرأة ،والتي يصدر بتحديدها قرار
من مجلس الوزراء وال يجوز تمييز الرجال
على النساء في المعاملة واالستخدام وفي
المقابل عن العمل ذي القيمة المتساوية،
ويجوز تخفيض ساعات العمل بالنسبة لهن
في بعض المهن واألعمال التي يحددها
مجلس الوزراء... ،
وفي المادة  25نص على حق المرأة في إجازة
أمومة مدفوعة األجر لمدة أربعة عشر أسبوعا
كما أقر للمرأة العاملة في خالل الثمانية
عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع الحق في
التمتع بفترة أو فترات خالل ساعات العمل ال
تقل في مجموعها عن ساعة واحدة من أجل
إرضاعها طفلها على أن تعتبر ساعات عمل
مدفوعة المقابل
وأوجب على جهات العمل التي تقوم بتشغيل
نساء ذوات أطفال أن تخصص أماكن لحضانة
أطفالهن
وكذلك في الئحته التنفيذية نصت المادة
الرابعة منها على أنه( :يجوز تشغيل المرأة
بعض الوقت بدال من كامل الوقت في كافة
جهات العمل اإلدارية والخدمية واإلنتاجية)
فنجد أن قانون العمل من حيث المبدأ ساوى
بين الرجل والمرأة في حقهم
في العمل ووجوبه عليهم ،ولكنه فرق بينهما
في بعض األحكام التي تقتضي التفريق
بينهما فراعى خصوصية المرأة  ،فالمشرع
الليبي فرق وعدل بينهما كونهما جنسين
مختلفين فلكل قدرات وكل يكلف بحسب
جنسه .
ً
فلو سلمنا جدال بمفهوم المساواة المطلقة
بين الرجل والمرأة فإن المرأة لن تتمتع
بالحقوق الخاصة التي منحها لها الشرع
والقانون وستكلف بما ال تطيق ،واهلل عز وجل
يقول( :ال يكلف اهلل نفس ًا إال وسعها)
ولذا فأنا أقبل العدالة وأرفض المساواة.

الصورة الشخصية وأحكامها
علي اوحيدة
رئيس محكمة شمال بنغازي اإلبتدائية
لكل إنسان صورة تعرف عليه الناس من
خاللها وهي من حقوقه الشخصية وله
أن يحافظ عليها ويحميها من أي اعتداء
يقع عليها بالتالي يكون له حق اإلعتراض
على نشر صورته بدون موافقته بصرف
النظر عن الطريقة التي تمت فيها الصورة
سواء عن طريق آلة التصوير أو بالرسم أو
النحت وأيا كانت وسيلة النشر عن طريق
(الفيسبوك) أو غيره من طرق التواصل

االجتماعي أو التلفزيون أو الصحف أو
المجالت أو العرض في المحالت العامة
ويكون االعتداء علي حق اإلنسان في
صورته أما بالتقاط صورته بدون موافقته
أو نشر الصورة بدون موافقته بعد أن
يكون قد سمح بتصويره ألن الموافقة علي
التصوير ال تعني الموافقة علي النشر حيث
نصت المادة (  ) 36من القانون رقم ()9
لسنة  1968بشأن حماية حق المؤلف

على أنه " ال يحق لمن قام بعمل صورة أن
يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو
نسخ منها دون إذن األشخاص الذين قام
بتصويرهم ما لم يتفق علي غير ذلك وال
يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد
تم بمناسبة حوادث وقعت علنا او اذا كانت
تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون
بشهرة عالمية أو سمحت بذلك السلطة
العامة خدمة للمصلحة العامة ومع ذلك ال

يجوز في الحالة السابقة عرض الصورة أو
تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف
الشخص الذي تمثله الصورة أو بسمعته
أو بوقاره وللشخص الذي تمثله الصورة
ان يأذن بنشرها في الصحف والمجالت
وغيرها من النشرات المماثلة حتي ولو لم
يسمح بذلك المصور ما لم يقضي االتفاق
بغير ذلك  " ..وليس هذا فحسب بل لكل
شخص وقع االعتداء علي صورته ان

يطلب وقف نشر صورته وكذلك المطالبة
بالتعويض عن ذلك وفقا لما نصت عليه
المادة ( )50من القانون المدني التي
نصت على أنه " لكل من وقع عليه اعتداء
غير مشروع في حق من الحقوق المالزمة
لشخصيته ان يطلب وقف هذا االعتداء مع
التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
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اللئــي َ
نعــم أنــا كل ال ّنســاءِ ّ
أسـ َك ُ
رت قلبــي بال َهفــوات تُقرئــه أوا َن
مشـ ْ
ـن علــى أنــا مــن ْ
الورد
فو ا ِصلهــن
ِ
حني َجاوز َص ْد ُعهن َمآب ا َ
ـزوع للطلقـ ِـة
جلسد
ـرب وشـ ِ
ومواعي ـ َد احلـ ِ
ـرع َّي َة النـ ِ
انا من خَ ُ
األولـ َـى للقُ بلـ ِـة األولـ َـى
رحم ِشعري
ني
بأت َم ّ
الريح يف ِ
ِ
َ
ـاج ّ
الشــفاه عنــد مراسـ ِـم الــو َداع وهــا
ـ
ي
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ٍ
ِ
َ
ُ
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ِ
ُ
َ
ُ
أصواتنــا نذيــر ًا يف حلـ ِـق
ـعل
ـ
ش
ن
ـت
ـ
ن
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الليل
ة
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التي
أنا
نعم
ُ
ْ
السـ َـماءِ ،،
ـاوى علــى
ـات تتهـ َ
وتركـ ُـت كل أعمــدة اللعنـ ِ
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أرصفـ ِـة قلبــي
و نظل ْ
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وطن
فأين متضي بال أهل وال
ِ
وكنت تزرعهم يف النبض إكليال ؟
غريب كالنّيب فما
الغريب
لب
ِ
ٌ
قـ ُ
َ

َه ْل ت َْس َم ُعنِي ؟
()1
اِنت َِظ ْرنِي َفل َ ْن أَتَ َأ َخ َر َكثِيراً
خُ ْذنِي ِإلَى فِ ْر َد ْو ِسك
َف َ
ال َم َكا َن لِي ُهنَا
ِيب
اليو ُم َطوِ ي ٌل َو ُكلُّ ُه بَارِ ٌد َو َكئ ْ
نَ َها ُرهُ َكا ِل ٌح َكاللَّيْ ْل
َو َف ْج ُرهُ ِب َ
ال ُش ُرو ْق
َ
َو ُو ُجوهُ البَ َشرِ َعليْ َها َغبَ َرةٌ َو َقتَ َرةْ
ض ِب َ
ال ُش ُعو ْر
َو ُقلُوبُ ُه ْم تَنْبُ ُ
َوأَنَا ُكن ُْت َعلَى َم َدى ِسنِّين أ ُ َر ِّد ُد نَ ِش ِّيدِ ي
الحيَاة)
(علَى َهذِ ِه األ ْر ِ
َ
ض َما يَ ْست َِح ُق َ
يش» نَ َغماً فِ ي َكيَانِي َو َر َحلْ
َز َر َعها « َد ْروِ ٌ
ثُ َّم َغا َد ْرتَنِي بَ ْع َدهْ
َف َب َقيْ ُت َغرِ يباً فِ ي َو َط ٍن ِب َ
ال أَ َما ْن
تَائِهاً ِب َ
ال ُعنْ َوا ْن
َ
َو َس َط َحدِ ي َق ٍة ِبال ُو ُر ٍود
َو َس َفا ِئ ُن ال َم ْج ُهولِ تَ ْمخُ ُر ِب َ
ال ُر َّبا ْن
(َ )2جدِّي

ِ
القصائد تدوين ًا وترتيال
نفع
ُ
سريمجونك حتى تنتهي جسداً
ويشبعونك تعذيب ًا وتقتيال
يا وهج القصيد فهل يصري
قلبك بعد املوت قنديال ؟!!

�
ل
َ
اء ِإ
�
د
�
�
ى
�
ج
ِ
َ
ن ِ�� َد ٌ
ّ
ي

شعر

عمر عبد الدائم  /سبها

اب
ص ْو ُت ال َقتْلِ ال ُم َد ِّوي ِعنْ َد ُك ِّل بَ ْ
َو َ
( )3خُ ْذنِي ِإلَيْ ْك
َف َأ ْط َفالِي َذبُل َ ْت بَ ْه َج ُة أَ ِيامِ هِ ْم
َص َّر َم ْت أَ ْح َ
ال ُم َغدِ ِه ْم
َوت َ
َ
ُ
احتَ َرقْ
ِ
َونَ ِخيل أ ْرضنَا ْ
صا َم ْت َس َما ُؤنَا َعنِ ال َم َط ْر
َو َ
َ
َو َع ِ
اص
واص ُفنَا تَثُو ُر بِاأل ْغ ِب َر ِة َوال َّر َ
ص ْ
الد ْم
َر ِغي ُفنَا َم ْع ُجو ٌن بِال ُّر ْع ِب َو َّ
صا َد َرهُ ال َّبا ُرو ْد
ص ْو ُت ُعقُو ِلنَا َ
َ
َفل َ ْم يَ ُع ْد ِللّ ُح ِّب َم َكا ْن
لَ ْم يَ ُع ْد لِل َو َطنِ َم َكا ْن
بقلم  -يونس الفنادي  /طرابلس لَ ْم يَ ُع ْد ِللّ َحقِ َم َكا ْن
لَ ْم يَ ُع ْد ل َّ
ِلشرِ ِ
يف َم َكا ْن
َه ْل ت َْس َم ُعنِي؟
لَ ْم يَ ُع ْد لِي َوأَ ْمثَالِي َم َكا ْن
البَ ْح ُر َه َج َر َش ِ
اب
اطئَ ُه َو َغ ْ
ضن َ
ِك يَا َجدِّي
ِإ َّال فِ ي ُح ْ
ِّ
َ
اب
ِستَ ْولَ ْت َعلِيهِ الذئ ْ
َوال َو َط ُن ا ْ
َف َه ْل ت َْس َم ُعنِي؟
َفنَا َم ال َق َم ُر َعلَى َغيْرِ َعا َداتِهِ ِب َ
ال ِض َيا ْء
َو َه ْل تَ ْأخُ ذِ نِي؟
وح َف َّر ْت ِب َأ ْع َش ِ
اش َها
َو َع َ
صافِ ي ُر ال ُّر ِ
َ
َ
بَ ْع َد أَ ْن أ ْر َعبَ َها ُع ُواءُ الكِ ال ْب

وقفة على حائط المنفى

للْخُ بزِ ِف ُّ
الط ُر َق ِ
بي الْ ُقلُوب
ات.
َج َم َع ْت ُهنَا ْ َ
َ
َ
ِ
ِ
اج ُع
ِطفْــ ٌل َجائِــ ُعَ ..و َعلــىٰ ضفــاف َم َو ِ
َوبَرا َءةُ ْ
األط َفالِ ُقل ْ ُت
ا لْ َغيْ ِــم
َ
َف َقال لي
ِط ْف ٌل َدامِ ُع
انْ ُظ ْر ِل َعيْنِي
........
ْت
ُقل ْ ُتُ :ح ْزنُ َك يَافِ ُع
ِحائ ِِط ْالَنْ َفىٰ َو َقف ُ
َوب َ
َ
ُ
ْ
َ
ِ
َي!!!!
يقُول لي ..طف ٍْل:
َما أبْلغ ال َعيْن ْ ِ
ُك ُّل بَ َرا َءةٍ ِف ّ
ُهنَا بَيْتِي؛ َفبيْت َِي َ
ضا ِئ ُع
الطفْلِ
........
ذاب َواقِ ُع
 .يَ ْح ُجبُ َها َع ٌ
َهذي
ي
ِف الْ َع ْ ِ
َ .ما مِ ْن ِطف ٍْلة إ ّال لَ َها..
ُعيُو ُن َمدائ ٍِنَ ،و ُق ًرى
َ
ْ
َ
َ
ادِ
يام ِب َد ْمعِ هِ َّن
 .قل ٌب شهي ٌد ...أو ْشهي ٌد َو ُع
َقنادِ ي ُل اخلِ ِ
َف َعلَيْ َك
لَ َوامِ ُع
ً
َ
َ :ر ْس ُم َمالمِ ِحي ِش ْع ًرا إذا؛.
........
َو ِب َها يُ ِح ُ
ِ .ليُ َقا َل :إ َّن َك َش ِ
اع ٌر..
يط ْال َ ْوت ُ ُمنْت َِش ًيا،
 .بَ ْل َرا ِئ ُع
َو َما َح ْو َل اخليَ ِام مِ َن الْ ُقبُورِ
................
َ :مراتِع
َع َجب
لَك َّن َها َو َطنِي.
أينْزِ ُ
ف َشاع ٌر ُج ْر ًحا
ُو ِل ْد ُت أَنَا ُهنَا
َويُ َقــا ُل :لِــي َو َطــ ٌنُ ...هنَــااااااا َك َويَ ْش َر ُق َد ْم َع ًة
يُ َ
َحتّى تَرِ َّف َم َسامِ ُع ؟.
ضــارِ ُع
َ
وتئ ُِّن
أحيَا ُهنَا
َوعل َّي أ ْن ْ
ِف َك ّفيْهِ أقال ٌم ت َُس ّجي
با أَلْ َقاهُ َعن ْبُ ْع ٍد..
َفل َ ُر َّ َ
َ
ً
أح ُرفا َمات َْت...؛
َ .ف ُق ْربِي الذِ ُع
ْ
ُه ْم َعلَّ ُمونِي ُح َّبه
َويَ ْح َيا الْ َواقِ ُع
لَكِ َّن ُه ْم
م ْن َغ َّربُوهُ :امل َ ْد َح.
لِينَا َل ِ ّ
َ
ْ
 .إ ْن
لَ ْم يُخْ ِب ُروا قلبِي
َج َم َعتْـ ُه يَ ْو ًمــا بِال ّن َفــاقِ َم َجامِ ـ ُع ؟!!!
اج ُع
َمتَىٰ ُه َو َر ِ
ُ
َات احلزنِ
....
َف ُهنَا َشت ُ
.............
يَ ْج َم ُع بَيْنَنَا
َ
أناْ ال أ ُقو ُل ّ
الشع َر أبغِ ي .
َعبثُ النُّزُو ُح ِبنَا..
س ْ َ
َ
َّ
 ..إنا.
الامِ ُع
َفبئْ َ
الشــ ْع ُر َمــا أنــاْ
ــي ّ
ي ال ُّد ُروب
إ ْن َف َّر َق ْت بَ ْ َ
ْ ُ ..
يلَــىٰ َعل َ َّ
َج َحافِ ٌل
َر افِ ــ ُع ..

.......................
َف ّ
الش ْع ُرَ :و ْج ٌه َ
آخ ٌر
للبُؤ ِْس يَا َولَدِ ي.
َولل َمنْ َفىٰ،
َ
ادِ
َفكيْ َف أخ ُع ؟!!
.......
َ
َكالْ ُع ْمرِ َ :ما ل ْم نق ِْضهِ ِف َم ْو ِط ٍن.
 ..يَ ْز ُهو ِبنَا.
َ ..فالْ ُع ْم ُرَ :و ْق ٌت َ
ضا ِئ ُع::..
.................
َو ّ
الشع ُر :بَ ْح ٌر ز ِ
َاخ ٌر..
َ
بِال ّد ْم ِع يَا َولدِ ي.
َوب ّ
ِالش ْك َوىٰ .
السامِ ُع ..؟!!!.:
 ..فأيْ َن َّ
................... ..
البْزِ ِف ُّ
َك ْ ُ
الط ُر َق ِ
ات.
ْ
لَ ْم َ ْ
ت َفل ِبهِ .
إ َّال يَ ٌد ثَكلىٰ.
َو ِط ْف ٌل َجا ِئ ُع،
َو ّ
امِ
الش ْع ُر :بَيْ ٌت َع ٌر
ب ْ ُ
ِال ّب يَا َولَدِ ي..
َوبِالن َّْش َوىٰ .
َفم ْن َسيُ َسارِ ُع؟!!!...
َفا ْكت ُْب َعلَى ُج ُدر ْالَن َِاف
َها ُهنَا
َ
َقبْ ٌر بال َم ٍ
وت،
َو َعيْ ٌ
ش نَاقِ ع ..
...........
أ ّما أنَا.
 ..ف َأ ُقو ُل ُّ
للشعراءِ ؛ أ ُّدوا ف ْر َ
ض ُك ْم،
اتَ :و َدا ِئ ُع..
َفالنَّازِ َف ُ

.................
ُ
ض احلزْنِ .
ُح ُّجوا ألَ ْر ِ
َّ
إن ُد ُم َ
وعها َزيْ ٌت يُ ِضيءُ
ُّ
ُ
َفكل َخ ٍ ّد َس ِ
اط ُع..
....................
يــض
ُح ْز ًنــا َعلَــ ٰ
ى ُحــز ٍْنَ ...ومِ ُ
َجبي ِن َهــا .
نُو ٌر َعلىٰ ُط ٍور.
َو ُج ْر ٌح الَمِ ُع...
......................
ُح ُّجوا
ض
َف َأ ْر ُ
حلزْنِ َط َ
ا ُ
اف ِب ُر ْك ِن َها:
ّ
ُ
 مِ ْن كل َف ّج ... -س بَ ْو ٍح يَا ِن ُع.
َه ْم ُ
...................
ي األَ ْطفالِ .
يف أَ ْع ُ ِ
يف َد ْم ِع ال َّثكالَى.
َ
َ
ِ .ف َش َجىٰ َشيْ ٍخ قلتْ ُه َم َ
اج ُع..
ض ِ
................
َوأ ُقو ُل ُ
لألم َراءِ :
إن بِأيْكِ َها..
َّ
طيْ ًرا َف ِت ًّيا َما يَزا ُل
ُيا ِن ُع
...................
َوأَ ُقو ُل لإلنْسانِ
ياااااا ِإنْ َســا ُنَ ...ك َ
ــس
يــف األُنْ ُ
َو ا ْلَنْ َفــىٰ ،
ِب َقلْب َ
ِك َش ِ
اس ُع ..؟
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بقلم د  /موسى عبدالسالم ابومحلولة

محكمة رقم ... 1

 ...في نهاية يوم عمل طويل ألقيت بجسد منهك على مقعد
قطار لندني كان لحسن حظي جديد ومن طراز حديث
ومز ّود باإلضافة إلى تقنيات أخرى بفيشات كهربائية مثبتة
تحت كل مقعد مخصصة لشحن الهواتف النقالة فأخرجت
في الحال هاتفي الذي كان هو اآلخر منهكاً ومتعباً وقد
خفتت أضواء شاشته وشارفت على اإلظالم التام وأوصلته
بمصدر الطاقة لتدب فيه الحياة وأشرع بدوري في تفقد
ما فاتني من رسائل ومكالمات  ...في مقدمة الرسائل
وعلى تطبيق الماسنجر قرأت كلمات لطفية جاءت كنسمة
خفيفة من أرض الوطن طرابلس عروس البحر وموطن
األهل واألصدقاء واألحباب في شكل دعوة كريمة من
رئيس تحرير صحيفة العدالة يدعوني فيها للكتابة على
صفحات هذه الصحيفة ويمنحني مشكوراً هذه الفرصة
الجميلة ألن اتواصل معكم أيها القراء األعزاء عبر رسائلي
المغتربة التي أرجو أن تكون هذه أولها وأن يكون من بعدها
تواصل للتراسل والتواصل  ...قمت في الحال بواجب
الشكر واإلمتنان لهذه الدعوة الكريمة في صحيفة العدالة
وبعدها وبدون تكلف أو تردد وبكل تلقائية وجدت نفسي
أنقر الحروف على شاشة الهاتف وأكتب لكم رسالة البداية
لتأتي هي األخرى منسجمة من حيث موضوعها مع روح
العدالة  ...خبرتي الشخصية في دخول قاعات المحاكم
وساحات العدالة أعترف بأنها محدودة جداً فلم يتم بحمد
اهلل إستدعائي للمحاكم أو جرجرتي إليها أبداً لكنني دخلتها
مختاراً في حياتي مرتين  ...كانت األولى في تسعينات
القرن الماضي عندما اخترت أن أقف بين يدي «سيدي
القاضي» في قاعة محكمة يفرن وكان صديقاً وزميل دراسة
قمت بزيارة مجاملة له في مكان عمله بعد الدوام الرسمي
 ...أما الثانية وهي موضوع رسالتي المغتربة هذه فكانت

في مدينة لندن منذ خمس سنوات عندما شرعت
ذات صباح في قراءة رسائلي البريدية المعتادة ألجد
بينها رسالة من إدارة القضاء االنجليزي تتعلق بإستدعائي
الى المحكمة دون جريرة مني ،وأصل الحكاية أن نظام
القضاء اإلنجليزي يعتمد في أحد أركانه على ما يعرف
بالمحلفين وهم مجموعة أناس عاديين يتم اختيارهم بشكل
عشوائي من واقع سجالت المقيمين في إنجلترا ويلزمهم
القانون بحضور جلسات المحكمة واالستماع الى مداوالتها
واالطالع على تفاصيلها والتداول بينهم بخصوصها
ثم اتخاذ القرار بتبرئة المتهم أو إدانته وتسليم قرارهم
للقاضي ليقوم بدوره وفي ضوء ما توفر لديه من أدلة
وقرائن إضافية بإصدار الحكم النهائي في القضية  ...لم
تكن لي طبعاً اية معرفة سابقة بهذه األمور فشرعت أقرأ
علي تعبئة النموذج الذي جاءني في
عنها وفهمت أنه ينبغي ّ
الرسالة وإعادة إرساله إلى إدارة القضاء ثم انتظار الرد فإن
رأت اإلدارة المختصة أنني الرجل المناسب ألكون محلفاّ
فستقوم بإعالمي بذلك في بحر اسبوعين وستعلمني بمكان
المحكمة التي يتعين علي حضور جلساتها  ...كنت أتمنى
أن ال توافق إدارة القضاء على اختياري العشوائي الذي
قام به جهاز الكمبيوتر عديم الذوق وأن ال تتم جرجرتي
إلى المحاكم كما يقول إخوتنا المصريون لكن المسؤولين
اإلنجليز في إدارة القضاء كان رأيهم مختلفاً فبعد حوالى
عشرة أيام جأتني رسالة تؤكد إستدعائي ألن أكون عضواً
في هيئة المحلفين ليس في المحكمة اإلبتدائية القريبة من
مكان سكناي كما كنت اتوقع وأتمنى ،بل في أكبر وأشهر
واقدم مجمع للمحاكم في بريطانيا وهو محكمة الجنايات
المركزية والمشهور باسم «محاكم أولد بيلي» نسبة للشارع
الذي يقع به في قلب مدينة لندن ،وكنت قد سمعت عن
هذه المحاكم أول مرة ربما عندما قرأت رواية تشارلز
ديكنز الشهيرة بين مدينتين في يوم ربيعي مشمس من أيام

طرابلس الغرب وسمعت عنها بعد ذلك مراراً وتكراراً في
نشرات األخبار وعلى صفحات الجرائد وهي تنقل تفاصيل
أصعب وأعقد وأشهر المعارك القضائية في بريطانيا
 ...في اليوم المحدد لبدء مداوالت القضية دخلت عبر
إجراءات أمنية مشددة إلى داخل المبنى الفسيح الذي
يمتد على طول شارع أولد بيلي ويحتوي على ثمانية عشرة
قاعة محكمة يختص أغلبها في مرافعات قضايا صعبة
وخطيرة من قتل واغتصاب وإرهاب وفساد مالي  ...الخ
كان المبنى من الداخل فخماً ومهيباً وفسيحاً ولكي ال
أتوه في ممراته ودهاليزه قررت أن أستعمل المصعد إلى
الدور الثالث حيث توجد قاعة استقبال المحلفين الذين قد
أصبحت منهم فضغطت على الزر وانتظرت قلي ً
ال وعندما
فتح المصعد أبوابه وجدته مكتظاً بالمحامين والقضاة وهم

يرتدون أرديتهم السوداء ذات الحواشي المذهبة وشعورهم
المستعارة البيضاء الطويلة التي لم ار مثلها إال في االفالم
السينمائية أو محاكمات المسلسالت البوليسية التي
تجسد بعض شخصيات روايات أغاتا كريستي .جلست
في صالة كبيرة تكتظ بالمحلفين والمحلفات وتتوفر فيها
أسباب الراحة فاإلقامة هنا قد تطول أو تقصر بحسب نوع
القضية وتعقيداتها وهذا أمر ربما سأعرفه من القاضي بعد
قليل عندما يتم إستدعائي لدخول إحدى قاعات المحاكمة

الثمانية عشر  ...كنت أرشف فنجان قهوتي األول عندما
نادى المنادي على خمسة عشر اسماً كنت من بينهم وطلب
منا ان نتبعه عبر ممر قصير يفضي إلى قاعة فخمة مزدانة
بنقوشها البديعة وسقفها العالي مطعم بالخشب المنقوش
بالرسوم الجميلة والحروف الالتينية القديمة وكنا نسير
عبر القاعة الفسيحة في اتجاه باب خشبي ضخم عندما
أعلن مرافقنا ودليلنا أننا في طريقنا إلى قاعة المحكمة
رقم واحد  ...صدمتني المفاجأة وغمرتني مشاعر
مختلطة ومر في ذهني شريط لقصص واخبار وقراءات
سمعتها وقراتها عن هذا المكان المهيب الذي تقودني اليه
االقدار ولم اتوقع انني سأدخل إليه في يوم من األيام ...
قاعة المحكمة رقم واحد في لندن هي اشهر محكمة في
العالم يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر وتم نقلها إلى
مكانها الحالي في عام  1907وفيها تمت محاكمة أعتى
المجرمين والقتلة بما فيهم السيدة روث إليس وهي آخر
إمرأة نفذ فيها حكم اإلعدام قبل إلغائه في بريطانيا...
دفع دليلنا الباب ودخلت قاعة المحكمة رقم ( )1وجلست
في المكان المخصص للمحلفين وهو عبارة عن منصة من
مقاعد خشبية مرتبة في صفوف وتقع على يمين القاضي
وعلى يسارها يقع قفص االتهام حيث كان المتهم يقف
مطأطىء الرأس  ...اخترت القرآن الكريم كتابي المقدس
واختار زمالئي المحلفين ك ٌل كتابه وأدينا القسم القانوني
وصرت بذلك محلفا في المحكمة االنجليزية رقم  .1اسبوع
كامل أمضيته في االستماع إلى مداوالت القضية ومرافعات
الدفاع ونكران المتهم وتناولت مع زمالئي المحلفين تفاصيل
القضية بالبحث والتقصي وناقشنا حيثياتها بحياد وتجرد
وبعيدا عن كل المؤثرات وقمنا بواجبنا بما يمليه الضمير
والقانون وسلمنا قرارنا للقاضي الذي شكرنا وأعلن عن
تسريحنا وأذن لنا بالمغادرة في انتظار الحكم النهائي الذي
سيصدره القاضي في وقت الحق  ...خرجت الى الشارع
وراسي يعج ويضج بأحداث األيام السابقة وتفاصيلها
المثيرة وشعرت أني مدين لجهاز الكومبيوتر الذي إختارني
لخوض هذه التجربة الفريدة والمفيدة والتي جعلتني أكثر
إيمانا واقتناعا بان العدل هو اساس الملك وأن الدول التي
ال توفر العدالة ألبناءها محكوم عليها بالفشل والسقوط في
أتون الفوضى وغياهب الزوال.

امرأة على حافة العالم..

تركت كل شيء خلفي ..أدرت مقبض الباب
الخارجي وقررت السير دون وجهة محددة..
شعرت أن العالم لي وأنني قطعة منه وما علي
لقدمي في جولة حتى ينخزهما
إال االستسالم
ّ
إنهاك لذيذ وتقرران العودة ...لمحتها تجلس
على كرسي من البامبو وتبتسم ..هل تبتسم
لي؟ جاوبتها بابتسامة ..فعاودت مرة أخرى
حتى ابتهجت أساريرها وكأنها زهرة قررت
التفتح للتو ...كانت ترتدي قميصا أزرق
مزخرفا يغطي أسفل ركبتيها وبنطاال
فضفاضا أزرق ساده ..اللون األزرق يفيض حبا
للحياة أو هكذا رصدته عدستي .نَ َه َ
ضت ..ثم
اقتربت ببطء حتى حافة الشرفة المنبسطة
أمام بيتها ..انزلق غطاء رأسها نحو كتفيها
فحاولت بأصابعها أن تبقي عليه في آخر
لحظة وفي ذات الوقت أغمضت يدها األخرى
في إشارة لي أن تعالي ..كررت ذلك أكثر من
مرة ...كنت قد قررت السير رفيقة نفسي
وال رغبة لي في حديث ،لكن صوتها تسلل
ناحيتي ،بلحن ليس ألهل البلد “Come..
 ”comeترددت لكنني تذكرت نصيحة
علي بجبر الخواطر ..كان البراح
أمي أن
ّ
ينتظرني أن ألقي بنفسي إليه حتى أتعب..
لكنها منعتني وطلبت لقائي فلبيت ...أستدرت
قدمي نحوهاHello ...
ناحيتها ،وجرجرت
ّ

 my dearحييتها ..أمسكت بيدي وطلبت
أن أجلس إلى جوارها على الكرسي البامبو
المقابل ...جلست ...إلى أين أنت ذاهبة؟..
إلى أين وجهتك؟ ...ابتسمت والقيت بردي
بتلقائية “إلى حافة العالم ”..فتحت عينيها
على اتساعهما فاكتشفت أنهما خضراوتان..
كما تمعنت فيها فإذا ببشرتها حليبية ناعمة
رغم التجاعيد المتشابكة فوقها كالنباتات
المتسلقة على وجوه البيوت ،وتحت غطاء
رأسها لمحت شعيراتها الحمراء ..وكأني
بها اكتشفت استطالعي فكشفت عن شعرها
القصير األحمر“ ...ابنتي تصبغ لي شعري
بالحناء ..أقيم معها” ثم كررت السؤال بما
يحمل إجابتي“ ..هل ِ
قلت لي أنك ستذهبين
إلى حافة العالم؟” هززت رأسي بنعم...
رأيت حيرة كبار السن في مالمحها ..طفولية
بريئة يمألها الفضول ويشع منها التطفل...
“هل تقصدين بلدي؟ ..بلدي يقع على حافة
العالم ..بعيدا ..بعيدا جدا” ضحكت..
وسألتها ومن أين ِ
أنت؟ وبذات الحيرة العميقة
التي رأيتها في مقلتيها أجابت“ ...حقيقة
ال أدري ..ولدت في افغانستان وعشت في
بيشاور وتزوجت بنغالياً واستقررت في دكا..
لكن لنقل أنني بشتونية ..هذا أفضل بالنسبة
إلي ..يريحني من عناء الغوص في الذات”...
ّ
أردفت“ ..تلك المنطقة على حافة العالم..
بعيدة جدا ..لم تعد صحتي تسمح لي بالسفر
إليها ..أما أنت فما تزالين شابة ”...نثرت
حبات فضول أخرى وهي تتمعن في وجهي..
“هل ِ
أنت ذاهبة إلى هناك؟” .كانت في
العقد السابع ،محنية الظهر ،ثقيلة الحركة،
لكن مسحة الجمال وأناقة الملبس أفصحت
عن الكثير..استمرأت الحوار“ ...نعم ذاهبة
إلى هناك ”...حينها فقط فهمت مزاحي..
فاستراحت“ ...ليس للعالم حواف ..كنت
معلمة في بيشاور” ..ثم قهقهت بنبرة رنانة
صادقة ..ورددت بإعجاب واستغراب وهي

تهز رأسها وتحدث نفسها “الذهاب إلى حافة
العالم”! ...ران صمت فغصت في جملتي
التي نطقت بها دون تفكير ..وشعرت فيها
رغبة جامحة للفرار من العالم ..إحساس
كأن قدميك تسوقانك إلى حافة جبل شاهق
لتأمرك بالتوقف والتأمل والحلم ...تخيلت
ساقي ..أن
نفسي أجلس على حافته وأؤرجح
ّ
يصبح العالم خلفي والفراغ أمامي ..أن أقف
ندا له وأنا أحاول التملص من الرهبة ..أن
أرقب الطيور تبسط أجنحتها ثم تميل بزاوية
حادة وهي تستعرض أمامي ..أن تكون قدماي
على األرض فيما أشعر بأنني أعلى منها ..هو
ذاك الشعور الصحو والزائف في آن واحد أنك
تقترب من السماء ..أن يتخللك السحاب فال
تراه ..وأن تواجه قرص الشمس وهو يصحو
بكامل عنفوانه وأناقته ثم يتحلل ويتالشى عند
غروبه ...استفقت على كلماتها“ ...ابنتي تعمل
طوال اليوم ..تصر على أن أبقى بالداخل”
أشارت إلى باب البيت“ ..لكنني اليوم خرجت
الجو صحو ودافئ ..وها أنا أجدك ”...ثم
ضحكت .بدت لي كطفلة أمسكت بسمكة
وهي فرحة رغم يقينها بأنها ستفلت وتنزلق
من بين أصابعها وتغادر بعيدا أو تنتفض حتى
تموت قريبا منها فتشعر بالذنب ثم تنسى..
“لم أسافر في حياتي ..لكنني حين سافرت
كانت رحلة إلى حافة العالم ”..ثم قهقهت
وهي تضيف “هذا البلد بعيد” .وافقتها وأنا
أهز برأسي لكنها تداركت بالقول”..أحيانا
علي األمر فال أعرف هل هذا البلد
يختلط ّ
بعيد أم أنني أتيت من بعيد..لم أعد أدري”.
تكاثف صمت ثقيل ..يبدو أن الضجر عال
قسماتي ،وقرأت في حركة أصابعي على
ذراعي الكرسي رغبتي في النهوض ذلك أنها
تحركت في كرسيها ودنت بجسدها النحيل
ِ
“فلنحك على حافة العالم”
نحوي وقالت
ثم انفجرت ضاحكة فاستدرجتني لضحك
مطول ...ما أسهل أن يستدرجك الضحك كما

طفل يلهث في حقول الذرة وهو يقهقه دونما
سبب سوى ذلك الشعور بالتخفي والحرية
ِ
“فلنحك على امرأة
معا ..ورددت مرة أخرى
ِ
عنك..
تقف عند حافة العالم“ ”..ماذا
هل شعرت ذات يوم أنك تقفين على حافة
العالم” ..كأنني فاجأتها بالسؤال ..عدلت
من غطاء رأسها وأطلقت نظرها في الفراغ
وقد استغرقها التفكير حتى استحوذ عليها...
انتظرت ..فعادت بنظرات مترددة نحوي..
“ال لم أقف قط على حافة العالم ..وقفت
مطوال في المطبخ وأمام حوض الغسيل..
وقفت مطوال أمامه هو ..كان ضخما حاد
القسمات ..يمنعني من الخروج حتى إلى
الشرفة” ...شبكت أصابعها وأرخت ذراعيها
على حجرها ..هب نسيم مسائي أنعش
ذاكرتها وأطلق عنان بوحها فأسترسلت دون
سؤال “شيء واحد لم يمنعه عني ..الهواء،
مأل فمي بالنقود حتى ثقلت حركتي وتحشرج
صوتي ثم خبا ..واستكنت ،وحين استكنت
ُدجنت واصبحت غايتي رضاه ولم ارض عن
نفسي” .زاغ بصري وشعرت بالحرج ..لم أكن
أنتظر ما سمعت منها ..توقعت أن يستمر جو
المرح ..وأن تهديني بعض الحكايات الطريفة
والصور الملونة من مخزونها القديم وموطنها
البعيد“ ...هناك من يذهب إلى حافة العالم
بقدميه ..وهناك من يجد نفسه هناك بمحض
الصدفة وهناك من يأخذونه إليها ..المهم
الوصول في الوقت المناسب ،وأنا لم أكن من
بين هؤالء المحظوظين”...
“تعثرت حياتي منذ أن رافقته إلى دكا..
لم أحب بالده ألنني لم أخرج منها إال إلى
ِ
خرجت“ ”...نعم متأخرا
هنا”“ ...لكنك
جدا ..جدا ..لم أعد أملك من الصحة ما
يكفي حتى للمشي إلى منتصف الشارع”.
حاولت أن أغير مسار الحديث بكل ما أملك
من مهارة وكأنني أقود شاحنة في زقاق...
“ماذا عن ابنتك؟” تنهدت“ ..ترفض الزواج..

لكنها تعمل طوال اليوم ..تعود منهكة ..تتناول
الطعام ثم تدفن وجهها في شاشة هاتفها
وبعدها تنام“ ”...تردد أمامي أنها ال تستطيع
السفر وال الغياب بسببي ..تخيلي ..كم يؤلمني
هذا القول” ...شعرت أن جلستي هذه وما بثته
من كالم أخذاني إلى بقعة مظلمة من العالم
عكس وجهتي التي كنت أنشدها ..وللمرة
الثانية الحظت السيدة البشتونية ضيقي
علي أفكاري “ ...نا ال أشكو ..لكنني
فقطعت ّ
أقول ِ
لك فقط..اذهبي إلى حافة العالم ..ال
تتوقفي أبدا عند عتبات األبواب” ...فجأة
اعتدلت في جلستها وبدأت خفيفة كحمامة
تتأهب للطيران ..اتسعت عيناها حتى رأيت
صورتي في حدقتيها فخفت“ ...كان عنيفا
رغم طيبة قلبه واعتذاره في كل مرة ..لكنه
يعاود صنيعه” ..تنهدت وأردفت “لماذا بقيت
معه؟” .رددت مجددا بصوت خفيض وهي تهز
رأسها “الذهاب إلى حافة العالم” ،ثم باغتتني
بابتسامة“ ...لو كنت أعلم بحافة العالم لكنت
إلي متأخرة جدا” ..ثم
غادرت إليها ..أتيت ّ
قهقهت مجددا .ارتبكت ولم أعد أعلم فيما
علي مجاراتها في الضحك ..كان
إذا كان
ّ
ضحكها رغم علوه واسترساله مريبا وبدا لي
مفتعال ...نهضت إيذانا بالمغادرة ..تبعتني
بصعوبة وهي تحاول أن تمسك بيدي..
فتمهلت“ ...إلى أين تغادرين اآلن؟” ابتسمت
وأردفت “هل ستغادرين إلى حافة العالم؟”
نظرت في حدقتيها اللتين بدتا لي كزجاج
مزخرف عاكس رأيت فيهما وجهي مبتسما
وقلت وكأنني أخاطب ذاتي “ليس بعد”..
وغادرت ...عزة كامل المقهور  8سبتمبر
.2019

قصة /عزة كامل المقهور

األثنين الموافق  20يناير 2020
الموفق  24جماد األول 1441
العدد 136

األخيرة

حضور وزير العدل لجلسات محكمة الجنايات الدولية
حضر وزير العدل السيد/محمد لملوم جلسات الغرفة االستئنافية بمحكمة الجنايات الدولية
و التي عقدت جلساتها يومي االثنين و الثالثاء الموافق  12 ,11من شهر نوفمبر الماضي  ,و التي
تنظر في الطعن المقدم من دفاع المتهم سيف اإلسالم القذافي ضد حكم الدائرة التمهيدية
بالمحكمة بشأن اختصاص محكمة الجنايات الدولية بنظر القضية ضد المتهم المذكور.
وقدم السيد الوزير كلمة أمام هيئة المحكمة اكد فيها التزام الحكومة الليبية بمحاكمة و
مالحقة مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان و ضمان عدم اإلفالت من العقاب  ,و أن وزارة العدل
قد عملت على تفعيل مسار العدالة االنتقالية و استحداث اللجنة المشتركة لرصد و توثيق
انتهاكات حقوق اإلنسان ,والى رغبة القضاء الليبي في القيام بدوره في تحقيق العدالة و
إنصاف الضحايا و معاقبة المسؤولين عن االنتهاكات ,و أن الدعوى الجنائية المقيدة ضد
المتهم و المنظورة أمام دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس هي خير دليل على ذلك.
كما بين السيد لملوم األسانيد والردود القانونية حول ما اثاره محامي الدفاع
بعدم اختصاص المحكمة الدولية بمحاكمة المتهم وذلك لشموله بقانون العفو
رقم  6لسنة  2015وذلك بان هذا القانون قد استثنى من أحكامه األفعال التي
تشكل جرائم القتل جزافا والقتل على الهوية والجرائم ضد اإلنسانية وهي ذات
التهم الموجهة الى المتهم وكذالك اختصاص تطبيقه من السلطة القضائية.
كما أشار السيد لملوم الى عدد من الدفوع اإلجرائية في مداخلته واستمرار دائرة الجنايات
بطرابلس في نظر الدعوى المقامة ضد المتهم المذكور هو تأكيد على عدم اعتداد
القضاء الليبي بسريان قانون العفو المشار اليه على الجرائم المنسوبة إلى المتهم.

تهيب إدارة العالقات العامة والتعاون بوزارة العدل

تنويه

االجتماعي (فيسبوك) هي صفحة (مكتب خدمات

السادة المواطنين المتتبعين ألخبار الوزارة بأن الصفحة

الهيئات القضائية سبها) وأنه ال يوجد أي صفة أخرى تمثل

الرسمية لفرع وزارة العدل سبها على موقع التواصل

فرع الوزارة سبها.
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أحمد وريث

أحمد وريث

صحيفة شهرية تصدر عن إدارة العالقات العامة والتعاون بوزارة العدل
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