
الوزارة  بديوان  بمكتبه  الجاري  يونيو  من شهر   21 بتاريخ  العدل  وزير  السيد  استقبل 
بطرابلس السيد »فنشنزو تاليافيري »رئيس بعثة االتحاد األوربي للمساعدة في اإلدارة 
المتكاملة للحدود بليبيا، و حضر اللقاء مدير إدارة العالقات والتعاون و مستشار وزير 

العدل لحقوق اإلنسان و مستشار البعثة لشؤون التعاون و العالقات،
و رحب السيد الوزير برئيس البعثة و أشاد بحجم التعاون المتزايد بين الوزارة و البعثة 
األوربية و التي شملت أوجها عديدة منها: دعم قدرات المعهد العالي للقضاء و برامج 
السيد  العدلية، و شدد  و  القضائية  الهيئات  و موظفي  القدرات ألعضاء  رفع  و  دعم 

الوزير على الحاجة إلى الدعم الفني في هذه المرحلة و السيما تلك المتعلقة بموضوع 
المقابر الجماعية في مدينة ترهونة و التي تتطلب المساعدة في إجراء تحاليل الحمض 
النووي و التعرف على رفاة الضحايا. من جانبه عبر السيد رئيس البعثة عن ارتياحه 
لمستوى التعاون بين البعثة ووزارة العدل و على مستوى البرامج المنفذة و تلك التي طور 
التنفيذ، و أبدى السيد رئيس البعثة عن أمله في تطوير التعاون في المرحلة المقبلة بعد 

انحسار جائحة كورونا و هدوء األوضاع في العاصمة.

اســتقبال الســيد وزيــر العــدل لرئيــس بعثــة االحتــاد 
ليبيــا» »اليوبــام  األوروبــي 

إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل تواصل 
جهودها يف الوقاية من جائحة كورونا

بتوزيع  الوزارة  بمقر   2020 مايو   31 يوم  العدل  بوزارة  الصحية  الرعاية  إدارة  مدير  قام 
عدد من المعدات والتجهيزات الطبية والوقائية على عدد من مؤسسات اإلصالح والتأهيل 
)كوفيد19(. المستجد  كورونا  فيروس  من  للوقاية  المبذولة  المجهودات  إطار  في  وذلك 
أخرى  وتجهيزات  ومعقمات  لليدين  ومطهرات  أغطية  في  المعدات  هذه  وتمثلت 
احتواء  أجل  من  وساق  قدم  على  متواصلة  العدل  وزارة  جهود  تزال  ال  و  هذا 
والتأهيل اإلصالح  مؤسسات  في  وانتشاره  وصوله  دون  والحيلولة  الوباء  هذا 

 بدائل وحلول للعملية التدريبية بقطاع العدل في ظل جائحة كوفيد 19

تقريــر حــول انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي طالــت عائــات الضالعــن 
فــي محاولــة انقــاب 1993

تقرير عن قضية شركة الخرافي ضد الدولة الليبية
المقابر الجماعية بمدينة ترهونة ومساعي السلطات لكشف الحقيقة وضبط الجناة

                 صحيفة شهرية
                 تصدر عن إدارة العالقات  العامة والتعاون بوزارة العدل
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رئيس التحرير 
علي ثبوت زبيدة

العدد 
مئة وواحد وأربعون

تحتوي الصحيفة على آيآت من القرآن الكريم
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يف هذا العدد

إدارة القضايا تتوج بقضية اخلرايف لصالح الدولة الليبية 
أصدر القضاء المصري حكماً يُعد عنواناً للحقيقة عن محكمة استئناف القاهرة ببطالن حكم التحكيم 

السابق الصادر بتاريخ 2013/3/22م فيما يعرف بقضية »شركة الخرافي«.
يذكر أن حكم التحكيم قد ألزم الدولة الليبية بدفع تعويضات لصالح الشركة بما يقارب المليار دوالر 

أمريكي، ويأتي هذا الحكم تتويجاً لنضال قضائي طويل خاضته إدارة القضايا على مدى سنوات.
وإذ تنتهز وزارة العدل هذه الفرصة لتُحيي الفريق القانوني الذي تولى الدفاع في هذه القضية وكل من 

ساهم في تحقيق العدالة وصون مقدرات الليبيين.

كــلـــمـــة

  وزير العدل/محمد مللوم 

1

2

تتطلب  اإلنسان  حلقوق  القانونية  احلماية  تعزيز  إن 
تشكل  حتي  االساسية  احلقوق  انتهك  من  كل  محاسبة 
رادعًا مينع تكرار هذه االنتهاكات مستقباًل، ألن من أكثر 
املسائل التي تؤثر سلبًا على حقوق اإلنسان هو تفشي 
الظاهرة  هذه  وحملاربة  العقاب،  من  االفالت  ظاهرة 
ممارسة  على  قادرًا  الوطني  القضاء  يكون  أن  يتعني 
ارتكب اجلرائم وانتهك حقوق  دوره يف محاسبة كل من 

األفراد.
سياسي  انقسام  من  حاليًا  بالدنا  به  متر  ما  إن    
احلكومة  ضد  مسلحة  عدوانية  وأعمال  ومؤسساتي 
حد  قد  بعينها   أجنبية  دول  من  مدعومة  الشرعية 
ومحاسبة  مالحقة  على  الوطنية  السلطات  قدرة  من 
اجلرائم  أكثر  على  واملسؤولني  اإلنسان  حقوق  منتهكي 

خطورة وفظاعة. 
وإمنا  داخليًا  شأنًا  تعد  لم  اإلنسان  حقوق  كانت  وملا   
بأسره  الدولي  للمجتمع  اإلنساني  الضمير  تهم  مسألة 
آليات دولية تعنى  إنشاء  العالم على  اتفق  وألجل ذلك 
مجلس  ومنها  اإلنسان  حلقوق  الدول  احترام  مبتابعة 
بتعزيز  يعنى  دوليًا  محفاًل  يعد  والذي  اإلنسان  حقوق 
حقوق اإلنسان و منع تقييدها و مصادرتها، و يلزم الدول 
املجلس   ولهذا  السياق،  هذا  يف  جهودها  باستعراض 
آليات خاصة متكنه من التعامل مع تلك االنتهاكات منها 
جلان تقصي احلقائق و التي غالبًا ما يشكلها املجلس من 
شخصيات حقوقية دولية محايدة مشهود لها بالكفاءة 
والنزاهة ألجل رصد و توثيق انتهاكات حقوق االنسان 
و جمع االدلة حولها، حفاظًا عليها من الضياع، وصونًا 

حلقوق الضحايا، وضمانًا لعدم اإلفالت من العقاب.
  إن القرار الذي اتخذه مجلس حقوق اإلنسان أخيرًا يف 
استحداث  على  املوافقة  بشأن  واألربعني  الثالثة  دورته 
يتناغم  ليبيا  إلى  وإرسالها  احلقائق  تقصي  جلنة 
حماية  إلى  الرامية  وسياستها  احلكومة  وتوجهات 
من  االفالت  عدم  وضمان  بها  واالرتقاء  اإلنسان  حقوق 
العقاب. إن هذه اللجنة املزمع استحداثها ستكون رافدًا 
العدالة  حتقيق  يف  الدولي  أو  الوطني  للقضاء  قويًا 
على  مكان  أي  يف  االنتهاكات  جرائم  مرتكبي  ومالحقة 

األراضي الليبية.
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نظمت إدارة التدريب بوزارة العدل بالتعاون مع الرابطة األمريكية في 
9 يونيو 2020 بديوان الوزارة مائدة مستديرة لمناقشة التحديات التي 

تواجه القضاء الليبي خالل جائحة كورونا.
المحاكم  في  القضائي  العمل  على  الجائحة  تأثير  المائدة  وبحثت 
العام  المحامي  ومكتب  االبتدائية  طرابلس  شرق  )محكمة  والنيابات 
األعلى  المجلس  اتخذها  التي  والتدابير  والخطوات  مثاال(،  طرابلس 

القضائية  الهيئات  عمل  على  الجائحة  هذه  آثار  من  للحد  للقضاء 
الجائحة. هذه  خالل  العمل  وأولويات 

رجال  من  لفيف  بحضور  اعبودة(  الكوني  )د.  االصبوحة  سير  وقد 
ومحكمة  العليا  والمحكمة  للقضاء  األعلى  المجلس  من  القضاء 
استئناف طرابلس والمحاكم االبتدائية بطرابلس والنيابة العامة وعدد 

بالوزارة. القانونيين  والمستشارين  المحامين  من 

وتطوير  تحسين  وحدة  رئيس  اجتمع 
بوزارة  والتأهيل  اإلصالح  مؤسسات 
الوزارة  بديوان   2020 يونيو   8 العدل في 
بقرار  إنشاؤها  تم  التي  الوحدة  بأعضاء 
.2020 لسنة   )12( رقم  العدل  وزير 
زي  تصميم  دراسة  اإلجتماع  خالل  وتم 
الشرطة  جهاز  ألعضاء  وموحد  خاص 
هذا  في  االختصاص  ذوي  من  القضائية 
االعضاء  جميع  قيافة  لتوحيد  المجال 
دعم  على  الوزارة  من  حرصاً  بالجهاز 

على  االمكانات  بجميع  الجهاز  وتطوير 
بحث عمل  تم  كما  وقانونية  علمية  اسس 
األعمال  بأداء  قيامها  وسبل  الوحدة 
وتقييم  متابعة  يضمن  بما  بها  الموكلة 
والتأهيل. اإلصالح  مؤسسات  عمل 
اإلدارة , مؤكدة ان من أولويات عمل الوحدة 
التعرف على المتطلبات الملحة والقصوى 
لإلدارة حتى يتسنى للبعثة المساعدة في 
تقديم الدعم الفني وفقا لهذه األولويات. 

ــرع وزارة  ــي لف ــت الوظيف ــي البي ــاع موظف اجتم
ــة  ــدل مصرات الع

2 أخبار

جائحة كورونا وتأثريها على العمل القضائي

مليته لمتابعة  وضع النزالء  ، حيث استمعوا لشرح  مستفيض من قبل 
رئيس المؤسسة ومالحظات   النزالء ، حيث تعاهد المحامي العام  

بمتابعة هذه المالحظات مع الجهات المختصة .

اللجنــة املشــركة لرصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
تعقــد اجتماعهــا العــادي.

وحــدة حتســن وتطويــر مؤسســات اإلصــاح 
والتأهيــل تعقــد اجتماعهــا العــادي

يــؤدون  الشــرعي  الطــب  مــن  أطبــاء 
القانــوين  القســم 

إلدارة  التابع  مصراته  العدل  وزارة  لفرع  الوظيفي  البيت  عام  مشرف  عقد 
العالقات العامة والتعاون بالوزارة يوم 6 يونيو 2020 اجتماعاً موسع بموظفي 

الفرع.
وتم خالل االجتماع مناقشة سبل سير العمل اإلداري والوقوف على معوقاته 

لتحقيق اقصى درجات الكفاءة والرفع من معدالت األداء.

القضائية  الخبرة  مركز  بمقر  تم 
 16 في  طرابلس  بمدينة  والبحوث 
يونيو 2020 أمام رئيس مركز الخبرة 
القضائية والبحوث المستشار »خالد 
اإلدارات  مدراء  وبحضور  ذياب«، 
بالخمس  المركز  وفروع  والمكاتب 
القانوني  القسم  أداء  الغربي  والجبل 

لعدد ستة أطباء شرعيين ومترجم لغة 
أجنبية.

األطباء  هؤالء  اعتماد  تم  وقد 
عقب  اللغوي  والمترجم  الشرعيين 
اليمين ضمن جهود المركز الستخدام 
فروع  كافة  في  الوطنية  العناصر 

. لمركز ا

اإلنسان  حقوق  انتهاكات  وتوثيق  لرصد  المشتركة  اللجنة  عقدت 
اجتماعها العادي في 10 من يونيو 2020 بديوان وزارة العدل، وترأس 
االجتماع السيد نائب رئيس اللجنة وبحضور اعضائها، وفريق الرصد 

بالوزارة.
استعرضت اللجنة جدول اعمالها والذي تناول ضحايا األلغام الذين 
سقطوا نتيجة األلغام التي زرعتها الميليشيات المعتدية على العاصمة 

قبل انسحابها من جنوب طرابلس.
 وقدم السيد مدير المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات 

بالنازحين  لحقت  التي  والخسائر  المركز  أعمال  عن  عرضاً  الحرب 
الذين حاولوا العودة لبيوتهم وخبراء إزالة األلغام ومرافقيهم.

كما تم بحث موضوع الجثث التي تم العثور عليها في مستشفى ترهونة 
العام وتلك التي تم انتشالها من المقابر الجماعية في محيط المدينة 

بعد هروب ميليشيات الكاني التي كانت تختطف المدينة.
وتقريرين  الرصد  فريق  قدمه  الذي  التقرير  اللجنة  استعرضت  كما 
صادرين عن مديرية أمن طرابلس بالوقائع التي وثقتها المديرية حول 
االنتهاكات، وقررت اللجنة تضمين هذه الوقائع الي التقرير الرابع٫

فإن  االنتقالية  العدالة  ركيزة  هي  التي  الحقيقة  لكشف  سعيًا 
صحيفة العدالة تتهيأ لفتح ملف » جريمة حرق مصلحة السجل 
عن  النظام  ارتكبها  التي    1985 سنة    « طرابلس  فرع  العقاري 
ومسؤولون  الثورية  اللجان  مكتب  يسمى  كان  بما  أعوانه  طريق 

. بالمصلحة 
تاريخ  وإعدام  الناس  أمالك  ضياع  في  المتسببة  الواقعة  هذه 
مئات  عمرها  المتجاوز  العريقة  ووثائقها  الليبية  السجالت 

. السنين 
لكل  القراء  السادة  التحرير  هيئة  تدعو  اإلدراج  ومن خالل هذا 
من له إفادة أو شهادة حول هذه الجريمة التقدم بها إلدارة تحرير 

الصحيفة 
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ســـفير غانـــا لـــدى ليبيـــا يـــزور النزيـــات الغانيـــات 
ــة  ــل طمينـ ــاح والتأهيـ ــة اإلصـ مبؤسسـ

وزارة العدل تشارك يف أعمال اللقاء التشاوري حول دور املرأة يف مؤسسات إنفاذ القانون

3أخبار

للمشــروع  املشــركة  الفنيــة  اللجنــة  اجتمــاع 
واألمــن للعــدل  املشــرك 

بعد استطالع المجلس األعلى للقضاء لرأي رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا حول إمكانية مواصلة العمل القضائي بتاريخ 2020/5/28 
الذي جاء رده بعدم الممانعة من استئناف العمل القضائي بكتاب صادر بتاريخ 2020/6/14 حيث اشترط فيه التقيد بالدليل اإلرشادي الخاص بالعمل اإلداري الصادر عن اللجنة العلمية االستشارية.

وبناء عليه استصدر المجلس قراره رقم 35 لسنة 2020 بشأن سير العمل بالهيئات القضائية اعتباراً من يوم األربعاء الموافق 2020/7/1 على أن تتولى إدارة التفتيش على الهيئات القضائية اتخاذ كافة التدابير 
الالزمة ووضع الضوابط االرشادية واالحترازية لضبط عودة وتسير العمل لحين انتهاء خطر هذه الجائحة.

وفقاً لذلك أصدر السيد رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية كتابه المؤرخ في 2020/6/15 مخاطباً فيه رؤساء الفروع التابعين له طالباً منهم: 
1- دعوة الجمعيات العمومية للمحاكم لالنعقاد وفقاً للسياق المتبع وتنظيم العمل أثناء العطلة القضائية.

2- ضرورة تمتع األعضاء بالعطلة القضائية تحاشياً لالكتظاظ المتنافي مع التدابير الصحية المتبعة.
3- دعوة وزارة العدل التخاذ التدابير الصحية من تطهير المقار العدلية وتوفير االحتياجات االحترازية.

4- اقتصار الحضور بمقار الهيئات القضائية على الخصوم ودفاعهم دون غيرهم مع وجوب ارتداء الكمامات والقفازات طوال التواجد بهذه المقار.
واستجابة لهذه الدعوة المذكورة فقد عقدت الجمعيات العمومية بكافة محاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية اجتماعاتها للعام القضائي 2019 - 2020 تتفيدا لقرار المجلس االعلى للقضاء رقم 35 لسنة 2020 
الصادر بتاريخ 14. 6. 2020 بشأن استئناف العمل اعتباراً من يوم االربعاء الموافق 1. 7. 2020 وتم من خالل هذه االجتماعات توزيع العمل على الدوائر العاملة خالل العطلة القضائية وكذلك توزيع اإلجازات 

المقررة لألعضاء.

المجلس األعلى للقضاء
يستأنف سير العمل بالهيئات القضائية اعتبارًا من يوم األربعاء 2020/7/1

 22 الموافق  االثنين  يوم   « أنوم  أدوتي   « السيد  ليبيا  لدى  غانا  جمهورية  سفير  قام 
بمدينة  طمينة  والتأهيل  اإلصالح  بمؤسسة  الغانيات  النزيالت  بزيارة   2020 يونيو 
داخل  لهن  المقدمة  الصحية  والخدمات  أوضاعهن  على  لالطمئنان  وذلك  مصراتة 
إدارة  مدير  السيد  الغاني  الوفد  رافق  قد  و  بذويهن  اإلتصال  من  وتمكينهن  المؤسسة 
 . القضائية  الشرطة  بجهاز  العالقات  إدارة  مدير  و  العدل  بوزارة  الصحية  الرعاية 
والعدلية. القضائية  المجاالت  في  البلدين  بين  التعاون  إطار  في  الزيارة  هذه  تأتي 
الماضي  األسبوع  العدل  وزير  السيد  مع  اجتمع   « أنوم  أدوتي   « السيد  أن  يذكر 
مسؤولي  تمكين  إلى  الوزير  السيد  وجه  حيث  الغانيين  النزالء  زيارة  إمكانية  لبحث 
النافذة. والتشريعات  القوانين  به  تقضي  لما  وفقاً  مواطنيهم  زيارة  من  السفارة 

انعقد بمقر وزارة الداخلية صباح اليوم الثالثاء الموافق 23 يونيو 2020 م اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة تنفيذ وثيقة مشروع برنامج 
األمم المتحدة المشترك للشرطة والعدل المبرم بين وزارة الداخلية ومكتب األمم المتحدة اإلنمائي ، بمشاركة وكيل وزارة الداخلية 
التابع  المشروع  بإدارة  المكلف  الفريق  الوزارتين واعضاء  المركزية من  اللجنة  العدل واعضاء  بوزارة  والتعاون  العالقات  إدارة  ومدير 

لبرنامج األمم المتحدة االنمائي .
تطرق االجتماع لدراسة مصفوفة األنشطة الممكن تنفيذها خالل سنة 2020 ، 2021 م ، و مراجعة الوضع المالي للمشروع ومدى تأثيره 
على تنفيذ األنشطة الواردة بالمشروع خالل هذه الفترة ، علماً بأن المشروع يهدف لتحسين القدرات الوطنية للنهوض بالسالمة واألمن 

من خالل توفير خدمات أكثر فعالية في مجال الشرطة وخدمات سيادة القانون .

استخرجت يوم األحد الموافق 28 يونيو الجاري اللجنة المكلفة من وزير العدل 
بالمقابر الجماعية ترهونة, و التي تعمل تحت إشراف مباشر من مكتب النائب 
العام عدد 9 جثث من موقع المقبرة بمشروع الربط الزراعي بمدينة ترهونة, 
و كانت عبارة عن 4 جثث كاملة و خمسة منها مقطعة األطراف و االوصال و 

كانت جميعها مدفونة بمالبسها العادية.
وقد قامت اللجنة المكلفة و التي تضم في عضويتها أطباء شرعيين من مركز 
الخبرة القضائية, والطب الميداني والدعم، بالعمل على استخراج الرفاة وفق 
مسح  يتم  حيث  الطبقي,  الحفر  آلية  باستخدام  و  علميا  المعتمدة  المعايير 
طبقات األرض بأبعاد متساوية و على أعماق متفاوتة و تحت إشراف مباشر 

من األطباء الشرعيين. 
و بعد تحديد الجثة يتم تصويرها و توثيقها ومن ثم انتشالها من مكانها بعد 
أن يتم وضعها في األكياس المخصصة وكذلك وضع األرقام والعالمات الدالة 

عليها.
هذا و ستتواصل أعمال البحث و االستخراج الي حين استكمال كافة األماكن 

المحددة للمقابر الجماعية .

اللجنة اخملتصة باملقابر اجلماعية ترهونة تواصل اعمالها و تستخرج عدد ) 9 ( جثامن.
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الكلفة االقتصادية للعنف ضد املرأة تبلغ 
الناجت احمللي اإلجمايل  املئة من  نحو 2 يف 
ما  دوالر،  تريليون   1.5 وتعادل  العاملي، 

كندا! اقتصاد  حجم  من  يقرب 
في  المبذولة  الجهود  زيادة  من  الرغم  على 
مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، فإن اقتالع 
المزيد  إلى  يحتاج  يزال  ما  نهائياً  جذورها 
في  أو  العربية  البلدان  في  الجهود، سواء  من 
المرأة،  للعنف ضد  كثيرة  العالم. هناك صوٌر 

ولكل منها آثاره المدمرة. والمثير للقلق أنه، مع 
أعلى  بمعدالت  يحصل  المرأة  العنف ضد  أن 
اقتصادية  أعباًء  يُرتِّب  أنه  إال  المنزل،  داخل 
على عاتق النساء واألسر والمجتمع ككل، مما 
العنف ضد  يجعله شاغاًل عاماً. وتشمل كلفة 
الفرص  أساس  على  المحتسبة  الكلفة  المرأة 
انقطاع  عن  الناتجة  الخسارة  مثل  البديلة، 
الخدمات  وكلفة  العمل،  عن  المعنَّفة  المرأة 
الصحية والقانونية واالستشارية المقدمة لها، 
والعوائد  الرعاية،  مراكز  في  اإليواء  وأعباء 
اإلنتاجية،  وفقدان  الوفاة  بسبب  الضائعة 
اإليرادات  وخسارة  الوظائف،  وفقدان 
أن  إلى  العالمية  الحسابات  الضريبية. وتشير 
كلفة العنف ضد المرأة تبلغ نحو 2 في المئة 
وتعادل  العالمي،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
1.5 تريليون دوالر، ما يقترب من حجم اقتصاد 

كندا. 
من  محدود  عدٌد  نفذ  العربية،  المنطقة  في 
البلدان آليات احتساب كلفة العنف ضد المرأة. 
المجتمع  من  بمبادرة  مصر  في  البداية  كانت 
قيام  ذلك  أعقب   ،  2012 العام  في  المدني 
»المجلس القومي للمرأة« بذلك في عام 2015. 
رت تكلفة العنف ضد النساء في مصر بنحو  ُقدِّ
بدأت  ذلك،  عقب  مصري.  جنيه  مليار   2.17
فلسطين ولبنان والسعودية والعراق في تنفيذ 
الوطنية  المستويات  على  االحتساب  آلية 
واالجتماعية  االقتصادية  »اللجنة  بمساعدة 

)اإلسكوا(.  آسيا«  لغربي 
في  المتمثل  المهم  التحول  لهذا  وتعزيزاً 

االعتراف بأن العنف ضد المرأة مشكلة عامة 
تضر باالقتصاد القومي ضرراً جسيماً، اقتُرح 
بناء  رأسها  على  الخطوات  من  المزيد  اتخاذ 
سياساٍت مستدامة الحتساب كلفة العنف ضد 
مجموعة  في  تتمثل  وهي  بلد.  كل  في  المرأة 
التي تعكس حزمة  النموذجية  الممارسات  من 
أن  يجب  التي  والقيم،  الحاكمة  المبادئ  من 
تُصاغ بناًء على دراسات متكاملة اعتََمَدت على 

صحيحة.  وبيانات  كافية  معلومات 
ومن أهم تلك المبادئ االعتراف بأن الغاية من 
احتساب كلفة العنف ضد المرأة هو توضيح أن 
العنف ال يُلحق الضرر بالمرأة الُمعنفة فحسب، 
بل بالمجتمع كله واألجيال الالحقة، لما يُسببه 
من خسارٍة تنموية، وهو ما يمثل جريمة عامة 
ال تقل في جسامتها عن اإلضرار بالمال العام. 
من  هناك  البلدان،  من  عدد  في  أنه  والغريب 
قضية  المرأة  ضد  العنف  أن  يتصور  يزال  ال 
ليست قضية  وأنها  الخاص  الحيز  تقع ضمن 
تُبيِّن  بيانات  استخالص  فإن  وعليه،  عمومية. 
الكلفة التي تتحملها الموازنة العامة، والمجتمع 
المدني، والمرأة التي تعرضت للعنف وأسرتها، 
سيظهر يقيناً كيف أن العنف ضد المرأة شاغٌل 
عام يهم الدولة والمجتمع وليس أمراً خاصاً أو 
يُدار في الحيز الخاص. ويترتب على ذلك أنه 
لصياغة  تسارع  أن  الدولة  على  لزاماً  سيكون 
إلى  العنف  هذا  كلفة  لتقليص  وقائية  خطط 

أقصى مدى ممكن وصوالً إلى إزالته. 
للعنف  االقتصادية  الكلفة  احتساب  من  الغاية 
ضد النساء هي التوضيح أنه ال يُلحق الضرر 

كله  بالمجتمع  بل  فحسب،  الُمعنفة  بالمرأة 
خسارة  من  يُسببه  لما  الالحقة،  واألجيال 
تنموية، وهو ما يمثل جريمة عامة ال تقل في 

العام. بالمال  اإلضرار  عن  جسامتها 
المبدأ الثاني هو أنَّ ما يخضع للتقييم المادي 
والمالي في عملية االحتساب هو »آثار« العنف 
ضد المرأة، وليس معاناة النساء نتيجة العنف. 
من  يمحوه  ال  أمٌر  المعنفة  المرأة  معاناة  إن 
السنوات.  ُمضي  ابنائها  وجدان  أو  وجدانها 
أن  البد  االحتساب،  آلية  تنفيذ  فعند  وعليه، 
والخسائر  المالية  األعباء  أن  واضحاً  يكون 
تقييماً  األحوال  من  بحال  تمثل  ال  المتحققة 
أن  يجب  ال  كما  العنف.  جراء  النساء  لمعاناة 
لبعض  المادي  الجبر  أن  الذهن  إلى  يتبادر 
يزيل  العنف  نتيجة  المرأة  على  الواقع  الضرر 
أثر العنف من وجدان المرأة، أو يبرئ ذمة من 

ضدها.  العنف  يمارس 
المبدأ الثالث هو أن العنف ضد النساء ظاهرة 
اجتماعية ذات تداعيات اقتصادية، وعليه فإن 
المرأة هو موضوع  العنف ضد  كلفة  احتساب 
ذو طبيعة اجتماعية واقتصادية، وهو ما يترتب 
اإلنساني  البعد  حضور  استمرار  وجوب  عليه 
واالجتماعي باعتباره قاعدة البعد االقتصادي. 
االقتصادي  الجانب  أن  ذلك  على  يترتب  كما 
يطغى  ال  والرقمي  واإلحصائي  الكلي  ببعده 
العنف  لموضوع  إن  االجتماعي.  الجانب  على 
االجتماعي،  منها  عديدة،  أبعاد  النساء  ضد 
والقانوني.  واالقتصادي،  والصحي،  والنفسي، 
أو  كلي  مستوى  له  األبعاد  هذه  من  بعٍد  وكل 

البعد  وضمن  فردي.  أو  خاص  ومستوى  عام 
بالجانب  متصل  هو  ما  هناك  مثاًل،  القانوني 
اإلجرامي والعقاب، وما هو متصل باإلجراءات 
العنف  كلفة  احتساب  فإن  وهكذا،  الجنائية. 
بين  تَجمع  مركب  موضوٌع  هو  المرأة  ضد 
أبعاده عالقٌة تكاملية. والتركيز على معادالت 
ال  نفسها  المالية  األرقام  أو  القيمة  احتساب 
الحقل  طبيعة  اختزال  إلى  يؤدي  أن  ينبغي 
ذلك  ألن  األخرى،  األبعاد  تراجع  وإلى  نفسه، 
سيُرتب أضراراً جسيمة على صعد عدة. فهو 
قد يؤدي إلى اختزال المعاناة االجتماعية التي 
المال هو  بأن  اإليحاء  أو  النساء،  لها  تتعرض 

العنف.  أثر  محو  وسيلة 
ترتكز  مستدامة  سياساٍت  بناء  أن  والخالصة 
يتصل  فيما  وواقعية  رصينة  مبادئ  على 
محوٌر  النساء  ضد  العنف  كلفة  باحتساب 
بناء  الظاهرة. لكن  للقضاء على هذه  أساسي 
هذه السياسات يجب أن يكون جزءاً ال يتجزأ 
من حزمٍة من الجهود الوطنية المتكاملة، مثل 
تنفيذ التعديالت الدستورية والقانونية الالزمة 
استراتيجيات  وصياغة  الصدد،  هذا  في 
وطنية وبرامج توعية. األكيد هو أننا إذا كثفنا 
مستدامة  متكاملة  سياسات  بناء  في  جهودنا 
المرأة  العنف ضد  على  بالقضاء  يتصل  فيما 
على نحو يتضمن حساب تكلفتها االقتصادية، 
فإن ذلك يمكن أن يُسهم في تقليص منسوب 
هذا العنف تقليصاً حقيقياً، وإن متدرجاً على 

والطويل. المتوسط  المديين 

العنف  كلفة  احتساب 
املرأة ضد 

ال تفاضل بن اجملرمن

الزهراء لنقي

   أ.عفاف فرج الشرفي
رئيس وحدة تمكين المرأة بوزارة العدل 

من لوازم التأسيس لدولة حديثة إظهار حقيقة 
والحريات  للحقوق  الجسيمة  االنتهاكات 
إلي  والوصول  للضحايا  اإلنصاف  وتحقيق 
اكتسبوه  مما  لتجريدهم  الفاسدين  تحديد 

وتخليص  العام  المال  من  غصبا  أو  اختالسا 
مؤسسات الدولة من سيطرتهم أو من تسربهم 
إليها، وأن ينجز كل ذلك وفق معايير موضوعية 
ال تفاضل فيها بين المجرمين، ألنه متى كان 
تعتمد  تمييزية  انتقائية  لمعايير  وفقا  ذلك 
المواقف السياسية أو اإلنتماء إلي جهة كانت، 
لدولة  تأسيس  من  تنقلب  المسألة سوف  فإن 
وظلم  ذل  لدولة  تأسيس  إلي  والقانون  الحق 

بها. أولى  النار  وفساد 
فمعرفة الحقيقة من لوازم المصالحة الوطنية 
االعتبار  إعادة  أشكال  من  وشكل  الشاملة 
كان  أيا  للضحية  العالج  وسائل  من  ووسيلة 
انتماءه وموقفه السياسي. وهو ما يتطلب إيجاد 
التجادبات  عن  بعيدة  ومحايدة  مستقلة  هيئة 
السياسية تتولى التحرى والتوثيق بشكل يسمح 
ببناء ذاكرة وطنية خالية من التزييف والتهويل.
يجب  كجريمة  تعامل  أن  ينبعي  والجريمة 
محاكمة مرتكبها والقصاص منه واسترداد ما 
نهبه من أموال أيا كان الخندق الذى يقف فيه 
والزمن الذي اقترف فيه الفعل.وهو ما يتطلب 

كالتهجير  مصطلحات  استعمال  بداية-   –
التعسفي  واالعتقال  القسري  واالختفاء 
وفق  العام  المال  واختالس  والقتل  والتعذيب 
معانيها الواضحة والمحددة قانونا دون مواربة.
يهدف  أن  يجب  المؤسسات  فحص  وإعادة 
إلي تخليصها من الفاسدين القدامى وضمان 
وقايتها من دخول فاسدين جدد إليها، وهو ما 
يستوجب وضع معايير دقيقة تحول دون دمج 
مجرمين فيها تحت أي مسمى كان ألن ذلك قد 
يؤدي إلي استبدال مجرمين بمجرمين يديرون 
والحريات  الحقوق  وينتهكون  الدولة  دفة 
دون  االشخاص  في  التغيير  يحصر  نحو  على 

المنهاج.
فالجرائم كما ال يجب أن تحجبها جرائم الحقة 
لها، ال يجب-أيضاً- أن تبررها جرائم سابقة. 
واألموال المكتسبة اختالسا أو غصبا أو بهتانا 
ال يجوز القول بتطهيرها بإنفاق جزء منها على 
أو  العامة  المصالح  وعلى  والمساكين  الفقراء 
حتى على الثورة والثوار وال بكونها اختلست أو 

نهبت من فاسد.

محاكمة  بضرورة  المناداة  فإن  هنا  ومن 
المجرمين ال يجب أن تتعلق فقط بمن ارتكب 
أن  بل  السابق  النظام  أنصار  وكان من  جرائم 
لتشمل من  بالضرورة  تمتد  أن  يجب  المسألة 
ارتكب جرائم من الثوار أو من الملحقين بهم. 
ألن إقرار مبدأ عدم االفالت من العقاب يجب 
ذلك  كان  ولو  الجميع  مواجهة  في  يكون  أن 
بواسطة القضاء الدولي في حالة عجز القضاء 

الداخلي.
العام  المال  باسترجاع  األمر  يتعلق  وعندما 
أن  يمكن  ال  المسألة  فإن  الفساد،  ومكافحة 
أنها أموال فقط اختلست ممن فر  تفهم على 
القواعد  بعموم  تشمل  بل  السابق  النظام  من 
القانونية وتجريدها األموال التي اختلست ممن 
هم حاليا في دواليب السلطة أو أن صح القول 
في دواليب )الثورة(، وسواء كان اختالسها في 
ظل النظام السابق او في ظل السلطة القائمة.
يمكن  ال  والقانون  الحق  لدولة  التأسيس  هذا 
بعد  إال  الليبية  كالدولة  دولة  في  يتصور  ان 
عاشوا  من  فيهم  بمن  الليبيون  يتخلص  أن 

يملكون  ومن  البالد  خارج  طويلة  لفترات 
في  تراكمت  رواسب  من  فيها  القرار  صناعة 
يرددونها  سامية  مفاهيم  شوهت  نفوسهم 
ويناقضون أنفسهم بشأنها حين يوضعون على 
المحك كمفهوم العدالة واالنصاف والشفافية 
والمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات. 
للجريمة  نظرتهم  خالل  من  يظهر  ما  وهو 
عليه،  وقعت  التي  والضحية  مرتكبها  حسب 
انتماء  حسب  العدالة  لمضمون  وتحديدهم 
الفساد  لمكافحة  للدعوة  الخصوم، وحصرهم 
واسترداد المال العام في أوقات زمنية محددة 
تحوى رغبة في تجنبهم الدخول في مواجهة مع 
كثير من الفاسدين الذين يشكلون بعضا ممن 
القضائين  مع  وتعاملهم  حاليا،  الواقع  يملك 
الداخلي والدولي وفق مصلحة سياسية ضيقة 
تتحدد وفق المطلوب محاكمته ووقت الطلب. 
قدرة  عدم  أو  قدرة  معيار  غير  بمعيار  أي 
القضاء الداخلي على تحقيق محاكمات عادلة 

محاكمتهم. تجب  لمن 

د. الهادي علي بوحمرة
كلية القانون/ جامعة طرابلس

الفكر  يف  الوسطية 
ب خلطا ا و

من  والخطاب  الفكر  في  الوسطية  قضية  إن 
 ، بها  العناية   ينبغي  التي  القضايا  أهم 

تتفاوت  بها  إذ   ، الفتن  أوقات   في  السيما 
مراتب الخلق في إصابة الحق فالفكر القويم 
إلى  وتنطلق  السيادة  األمم  به  تحوز  المعتدل 
آفاق الريادة ، وإن انحرف هذا الفكر عن سنن 
الوسطية واالعتدال فإنها تكون كارثة سواء في 

. المجتمعات  أو  األفراد  ذلك 
معنى  تحمل  اللغة  في  وكلمة وسط ووسطية   

والرفعة والجودة  والعدل  الخير 
 وفي االصطالح لها معنيين معنى يخص األمة 

ومعنى يخص الفرد .
أما وسطية األمة فهي مؤهل األمة اإلسالمية 

من العدالة والخيرية والصالح
 مما يجعلها أهاًل لتكون شاهدة على العالمين، 

وسطا  أمة  جعلنكم  وكذلك   (  : تعالى  قال 
الرسول  ويكون  الناس  على  شهداء  لتكونوا 

.  ) شهيداً  عليكم 
ووسطية الفرد هي التوسط في األمور باختيار 
أفضلها وأعدلها فهي الخيرية واألفضلية وكل 
وسط يصاحبه الخير ويكون هو األفضل ، من 
عنه  اهلل  رضي  الصديق  بكر  أبي  قول  ذلك 
يوم السقيفة عن أفضلية قريش ) هم أوسط 
األعرابي  قول  ومنه  ؛  وداراً(  نسباً  العرب 
سعيد  أبا  يا   »: اهلل  رحمه  البصري  للحسن 
علمني دينا وسطاً ال ذاهبا فروطاً وال ساقطاً 
سقوطاً« ، فقال له الحسن أحسنت يا أعرابي 

 . « خير األمور أوساطها 
وكذلك   (  : اهلل  رحمه  الماوردي  اإلمام  قال 
 ، تأويالت  ثالث  فيه    ) وسطاً  أمة  جعلنكم 
في  التوسط  من  والثاني  خياراً  يعني  أحدها 

الدين في  توسطوا  المسلمين  ألن  األمور 
 فال هم أهل غلواً فيه ، وال هم أهل تقصير 
فيه ، والثالث يريد بالتوسط العدل، ألن العدل 

وسط بين الزيادة والنقصان .
ووسطية اإلسالم ال تخضع لألهواء والرغبات 
على  تمرداً  وال  الثوابت  من  تنصاًل  فليست 
المبادئ وإنما تضبط بضوابط الشريعة تراعى 

الشرعية. والمقاصد  الكلية  القواعد  فيها 
على  اعتمادها  والضوابط  الشروط  أهم  ومن 
للمرء  يبدو  فقد  الشرعية،  واألدلة  النصوص 
والصالح  الخير  فإذا  ويستحسنه  الشيء 
أحدنا  يستقبح  وقد   ، ضده  في  والوسطية 
الشئ وإذا الخير كل الخير في إتيانه وامتثاله، 
اآلية  وكانت  الشرعي  النص  كان  فحيثما 
والحديث الثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

والوسطية. والخير  العدل  فثم  وسلم 

 ومن شروط الوسطية موافقتها لمنهج السلف 
وتابعوهم  الكرام  الصحابة  وهم  الصالح 
بإحسان، وأئمة األمة العظام من أعالم القرون 
حديث   بنص  القرون  خير  وهم  األول  الثالثة 
الناس  خير    (( وسلم  عليه  اهلل  صلي  النبي 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم((، ومن 
الذي رسخ أسس  خصائص السلف ومذهبهم 
الوسطية ووطدها كونهم ال يعتقدون العصمة 
واحد  فكل  السالم  عليهم  األنبياء  غير  في 
يؤخذ من قوله ويرد عليه إال رسول اهلل  صلى 
اهلل عليه وسلم ،ويشترط في الوسطية أيضاً 
مآالت  واعتبار  الشريعة  لمقاصد  مراعاتها 
لتحقيق  أتت  اإلسالمية  فالشريعة  األفعال، 
والبعد  وأخراهم،  دنياهم  في  العباد  مصالح 
بها  والتمسك  المصالح  هذه  عن  بعد  عنها 

 . المصالح  لهذه  إقامة 
والمتأمل في أحكام الشريعة يدرك أن التوسط 
واالعتدال أحد أهم مقاصدها وسمة من أهم 
اإلفراط  طرفي  عن  بعيدة  فهي   ، سماتها 
باالعتدال  تشهد  أحكامها  وكل  والتفريط 

 . والسماحة  والتوسط 
ومن المقرر لدى كل منصف أن خطأ الفرد في 
تطبيق نظام ما ، ليس عيباً في النظام نفسه ، 
ومن زعم خالف ذلك فقد جانب المصداقية 

والموضوعية والواقعية . 
وهذه األخطاء التي تقع من أفراد األمة اعتقاداً 
ومنهجاً وخطاباً وتطبيقاً تعيق الوسطية وتمنع 

وجودها بين الناس . 
الهوى  وإتباع  الجهل  الوسطية  معوقات  ومن 
والتعصب، والغلو الذي هو من أكبر المعوقات 
من  وكان   واالعتدال  الوسطية  طريق  في 
الدين  في  الغلو  السابقة  األمم  هالك  أسباب 

لذا حذرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منه 
فقال: )إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من 

الدين(. في  الغلو  قبلكم  كان 
صحة   ( اهلل  رحمه  القيم  ابن  العالمة  يقول 
الفهم وحسن القصد من أعظم نعم اهلل التي 
أنعم بها على عبده بل ما أعطى عبد عطاء بعد 
اإلسالم أفضل وال أجمل منهما ، بل هما ساقا 
العبد  يأمن  وبهما   ، عليهما  وقيامه  اإلسالم 
الذين فسد قصدهم  عليهم  المغضوب  طريق 
وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير 
أفهامهم  حسنت  الذين  عليهم  المنعم  من 

.)... وقصودهم 
جامعة  شاملة  بأنها  اإلسالم  وسطية  وتتميز 
الجوانب  ومن  فيه،  اإلعجاز  أوجه  من  وهي 
التي توالها اإلسالم بالعناية والرعاية وأحاطها 
بسياج منيع من الصيانة والحماية ، ورسم لها 
خير منهج لما لها من األهمية والمكانة الجانب 
المتعلق بالمرأة ومسؤوليتها في األمة ومكانتها 
عليها  وما  حقوق  من  لها  وما   ، المجتمع  في 
من واجبات ، حيث وضعت الشريعة اإلسالمية 
الرجل والمرأة على قدم المساواة والعدل في 
وجعلت  الشرعية  واألحكام  التكاليف  معظم 
عن  أحدهما  به  يتميز  ما  معيار  هي  التقوى 
اآلخر قال تعالى ) يأيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلنكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند اهلل أتقاكم إن اهلل عليم خبير ( .
من  به  جاء  ما  في  اإلسالم  وسطية  وتتجلى 
األحكام التي تراعى الفروق الكائنة بين الرجل 
أكبر  من  فيها  المساواة  تعتبر  والتي  والمرأة 

 . الظلم 
وتحقيق  المجتمع  في  الوسطية  تعزيز  إن 
غاياتها النبيلة يكون عبر وسائل عدة ينشر من 

خاللها الفكر الوسطي المعتدل وقيم التعايش 
السلمي وقبول اآلخر وحسن الخلق ومن أهم 
الوسائل المساجد، فالمسجد ليس مكاناً تقام 
والعلم  للعبادة  مكان  ولكنه  فقط  الصالة  فيه 

  . الخير  إلى  واإلرشاد  والتوجيه  والتربية 
من  فالهدف  والجامعات  المدارس  وكذلك 
إنشائها هو بناء شخصية سوية جادة مستقيمة 
تسير على ما ارتضاه المجتمع من دين وعادات 
وحماية  الشرع  تخالف  ال  وأعراف  وتقاليد 
العقول من أي تطرف فكري، وكذلك المجامع 
في  مجلى  دور  لها  العلمية  والهيئات  الفقهية 

. األمة  أفراد  لدى  الوسطية  ترسيخ 
نشر  في  الهام  دورها  لها  اإلعالم  ووسائل 
وتوجيه  الشباب  وترشيد  الخطاب  وسطية 
جهود األمة إلى ما يتوافق والمقاصد الشرعية 
وتحقيق األمن الفكري الذي هو مقصد شرعي 
وقد  ورفعتها  األمم  تقدم  في  رئيس  وسبب 
تمثل ذلك في كثير من اآليات واألحاديث منها 
قول اهلل تعالى: ) وعد اهلل الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
خوفهم  بعد  من  وليبدلنهم  لهم  ارتضى  الذي 

أمنا ( .
والتعايش  االنسجام  المجتمع  يورث  فالتوسط 
ويحفظ  البناء،  الحوار  وشيوع  اإلقصاء  وعدم 

المشتركة. مصالحه  للمجتمع 
ومما سبق من ما بيان تتجلى سماحة اإلسالم ، 

فاألمن واألمان ثمرة تحقيق الوسطية
 في المجتمع والوسطية ثمرة االيمان. 

لنكون  وسطا  أمة  جعلنا  الذي  هلل   فالحمد 
شهداء على الناس والصالة  والسالم على من 

علينا. شهيداً  ليكون  الرحمن  اصطفاه 
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التركة  قسمة  دعوى  بين  الفرق  فما 
التركة؟ تصفية  وطلب 

القصيرة  المقالة  هذه  في  سأحاول 
مبيناً  بينهما  الفوارق  أهم  توضيح 

فيهما: العملي  الجانب 
دعوى القسمة:

هي دعوى بسيطة ال توجد فيها منازعة 
الفريضة  مستنداتها  ضمن  من  تقدم 
سواء  وهو  الموروث  والمال  الشرعية 
كان عقارات أو منقوالت، يقدمها واحد 
من الورثة أو أكثر ضد بقية الورثة يطلب 
فيها قسمة التركة، أو فرز نصيبه منها 
وهنا  الشيوع.  حالة  إنهاء  آخر  وبمعنى 
يجب أن يكون الورثة غير مختلفين  في 
ملكية المورث للمال المطلوب قسمته ، 
وهي دعوى بسيطة باعتبار أنه ال توجد 
فيها خصومة حقيقية فإن المشرع جعلها 
من اختصاص القاضي الجزئي ،  فإذا 
نازع أحدهم فإن المحكمة توقف النظر 
للمحكمة  المنازعة  وتحيل  الدعوى  في 
اإلبتدائية  المحكمة  وهي  المختصة 
في الغالب للفصل في النزاع وغالباً ما 
يكون  الورثة  بعض  أن  في  النزاع  يكون 
محتفظا بجزء من التركة ثم يدعي أنها 
، وهنا قد  التركة  له وليس من  مملوكة 
تصلح اليمين الحاسمة لحل هذا النزاع 
، ألنه في الغالب ال يتم توثيق الملكية ، 
مفاجئة   المورث  وفاة  كانت  إذا  خاصة 
وكان ال يتوقع الموت ، وكان يقرب بعض 
الورثة على البعض اآلخر ويفضلهم ، أو 
أو في  الورثة  المال ليس في حيازة  أن 
من  منازعة  حصول  أو  أحدهم  حيازة 
طرف آخر ، وأحياناً يوزع المورث بعض 
عقاراته على الورثة  حال حياته وتسجل 
في التسجيل العقاري باسمائهم بطريقة 
مثل  التأميم  قوانين  من  خوفاً  صورية 
تطبيق مقولة  البيت لساكنه أو األرض 
ليست ملكاً ألحد أو السيارة لمن يقودها  
أو الزحف أو شركاء ال أجراء  أو القانون 
رقم 4 أو القانون رقم 88 فهذه القوانين 
المقوالت أرغمت  الكثير من المواطنين 
على التحايل عليها للهروب من أحكامها 
خلقت  والمقوالت  القوانين  وهذه   ،
من  كثير  ففي   ، كثيرة  عملية  مشاكلة 
الذي سجل  الوارث  يعترف  ال  الحاالت 
أنها  ويدعي  بالصورية  باسمه  العقار 
هبة مشروعة له من مورثه أو يدعي أنه 
القوانين  هذه  خلقت   وقد  ثمنها   دفع 
شائكة  عائلية  خالفات  والمقوالت 
ومؤبدة فيها تطاول األخوة على بعضهم  
وتحولت القرابة وصلة الرحم إلى عداوة  
دائمة وترتب عليها أكل األموال بالباطل 

تحسم  بعضها  بينهم   دعاوى  فتقام   ،
بشهادة الشهود والبعض االخر باليمين 
والبعض اآلخر يرفض لعدم  الحاسمة  
وجود الدليل ... وفي الغالب يستضعف 
الورثة المرأة الوارثة ، وال يطلب الورثة 
اآلخرون القسمة ويبقى المال الموروث 
على حاله موجوداً بين يدي الورثة دون 
البت فيه ، وتستحي المرأة من ان تطلب 
فرز نصيبها أو القسمة ، وقد تهدد ويتم 
والمطالبة  للقضاء  اللجوء  ألن  تخويفها 
بحقوقها يعتبرونه عيباً ويسيء إلى سمعة 
األسرة وتحايلوا على ذلك بشتى الطرق 
وألبسوها ثوب الشرعية  المزورة ،  في 
لها رأسها ومالم  )المرأة  الليبي  الشرق 
وبيتها وما ضم (  وفي الغرب الليبي ) 
الوقف على الذرية  للذكور دون  اإلناث  
الذي ألغى  سنة 1970( .. مع أن دعوى 
أقرب  وهي  هادئة  دعوى  هي  القسمة 
للعمل الوالئي منها للعمل القضائي وإن 
القسمة  دعوى  وتوقف  دعوى..  سميت 
إلى أن يبت في النزاع ولكن إذا بت فيه 
أو حضر الورثة متفاهمون فإن المحكمة 
تقرر ندب خبير لتقديم مقترح بتقسيم 
التركة إلى حصص وتوزيعها سواء عيناً 
تخارج  خلق  أو  ثمنها  وتوزيع  ببيعها  أو 

الورثة. بين 
ودعوى القسمة ترفع عندما تكون أموال 
كانت  وإن  ومحدودة  معروفة  المورث 
وأراضي  عقارات  يترك  كمن  متعددة 

المصارف. في  ونقود  زراعية 
أما طلب تصفية التركة:

المورث  يترك  هنا  مختلف  أمر  فهي 
إدارة  إلى  تحتاج  ومتعددة  كثيرة  أمواالً 
وقد تكون لها حقوق في مواجهة الغير 
وعليها ديون.. فلو افترضنا أن شخصا 
توفي وهو يملك شركة مقاوالت مرتبطة 
وتشييد  هناك  عقود رصف طرق  بعدة 
أكثر وكم  أو  مبان هناك ويملك مزرعة 
قطيع من الحيوانات وأسهم وسندات في 
البورصة  وقد يكون له ورثة كثيرون  من 
عدة زوجات  وأب وأم  وال يكونون على 
وفاق ... هنا يمكن قياسها على الشركة 
تحتاج  التصفية  مرحلة  في  فالشركة 
مرحلة  في  إدارتها  يتولى  مصف  إلى 
وتسديد  بحقوقها  والمطالبة  التصفية 
ديونها وهنا المصفي يحل محل مجلس 
اإلدارة والجمعية العمومية، نفس الشيء 
محل  يحل  المصفي  التركة  تصفية  في 
بحقوقها  فيطالب  إدارتها  في  المورث 
ويسدد ديونها وهي أعمال صعبة وشاقة 

كلما كانت التركة كبيرة  .
يطلب  أن  يلزم  ال  فإنه  عامة  وكقاعدة 
الكثير  إن  مصّف،  تعيين  القضاء  من 
ممن يملكون ثروات كبيرة يقومون بكتابة 
له  وهو  أكثر،  أو  وصيا  ويحدد  وصية 
األحيان  من  كثير  وفي  قانونا،  األولوية 
بإدارة  بعضهم  تكليف  على  الورثة  يتفق 
الشركة، وهنا ال يصل األمر إلى القضاء 
وهو  العملية.  الناحية  من  الغالب  وهو 
القانون  880 من  المادة  ما نصت عليه 
وصيا  المورث  يعين  لم  ))إذا  المدني 
تعيين  الشأن  ذوي  أحد  وطلب  لتركته 
رأت  إذا  المحكمة،  عينت  لها،  مصّف 
على  الورثة  تجمع  من  لذلك،  موجباً 
على  الورثة  تجمع  لم  فإن  اختياره. 
المصفي  اختيار  القاضي  تولى  أحد 
بين  من  المستطاع  بقدر  يكون  أن  على 

الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤالء(( 
والمالحظ من هذا النص فإن المحكمة 
المصفي  تعيين  في  تقديرية  لها سلطة 
حيث يجب أن يوجد موجب لذلك كأن 
بسيطة  تركة  في  مصف  تعيين  يطلب 
فترفض المحكمة ذلك، وللمحكمة رقابة 
العامة  للنيابة  وكذلك  المصفي  على 
القانون  من   881 المادة  نصت  حيث 

على: المدني 
تولي  يرفض  أن  مصفيا  عين  لمن   -1
بعد  عنها  يتنحى  أن  أو  المهمة  هذه 

الوكالة. ألحكام  طبقا  وذلك  توليها 
2- وللقاضي أيضا، إذا طلب إليه أحد 
دون  أو  العامة  النيابة  أو  الشأن  ذوي 
طلب عزل المصفي واستبدال غيره به، 
متى وجدت أسباب تبرر ذلك.(( ونصت 

على:  882 المادة 
 1- إذا عين المورث وصيا للتركة، وجب 

أن يقر القاضي هذا التعيين. 
 2- ويسري على وصي التركة ما يسري 

على المصفي من أحكام.((
األعمال  من  هو  التصفية  وطلب 
قد  التي  اإلبتدائية  للمحكمة  الوالئية 
أو  بأحكام  تنتهي  منازعات  تداخلها 
أوامر والئية وهي واضحة في نصوص 
القانون المدني، ودور القاضي هو رقابة 
ثم  عمله،  في  الدقة  بمنتهي  المصفي 
تنتهي التصفية بسداد الديون والمطالبة 
أمام  التركة  مصفي  ويمثل  بالحقوق 
فهو  المختلفة  الجهات  وأمام  القضاء 
يحل محل المورث إلى أن تتم التصفية 
يرفع  وقد  الورثة  على  التركة  يوزع  ثم 
دعوى قسمة في آخر األمر لتوزيع المال 

.... الموروث 
المفاهيم  بعض  عن  البعض  ويتساءل 
دون  العملي  الواقع  في  تطبق  التي 

كافية: دراسة 
القسمة  دعوى  أن  يرى  من  هناك   -1
تكون في  العقارات وال  إال في  تكون  ال 

المنقولة. األموال 
تحكم  الجزئية  المحاكم  بعض  إن   -2
بعدم االختصاص إذا وجد مع العقارات 
ويتم  منقولة  أمواال  قسمته  المطلوب 
كذلك  اإلبتدائية  المحكمة  أمام  رفعها 

العقارات. تعددت  إذا 
التركة  إنه ال يمكن قسمة جزء من   -3
إذا كانت هناك أجزاء أخرى لم تقسم.
ولعل السبب في حصر البعض القسمة 
الفصل  عنوان  هو  فقط  العقارات  في 
قانون  من  الثالث  الباب  من  السادس 
على  القسمة  إجراءات  )في  المرافعات 
مواد،  سبع  من  يتكون  وهو  العقار( 
إال  الشائع  المال  قسمة  عن  تتحدث 
اقتسام  وعنوانه   )786( المادة  نص  أن 
الشركاء  اختلف  ))إذا  الشائع:  المال 
من  فعلى  الشائع،  المال  اقتسام  في 
يكلف  أن  الشيوع  من  الخروج  يريد 
المحكمة  أمام  بالحضور  الشركاء  باقي 
الجزئية. وتندب المحكمة إن رأت وجهاً 
المال  لتقويم  أكثر  أو  خبيراً  لذلك، 
المال  كان  إن  وقسمته حصصاً  الشائع 
يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص 
كبير في قيمته. ويجوز أن يكون الخبير 
أحد الموثقين.(( إن مصطلح المال يعني 
المنقول والعقار، ولو كان المشرع يقصد 
غير ذلك لنص على قسمة أموال التركة 
من العقارات، ثم ان هناك عنوان خاص 

الذي  الفصل  عنوان  عن  يغني  بالمادة 
يتكون من عدة مواد بعضها يتحدث عن 

العقارات.
التاريخي  المصدر  إلى  رجعنا  وإذا 
المصري  المرافعات  قانون  وهو  للمادة 
المرافعات  قانون  من   836 المادة  ففي 
صياغتها  في  تطابق  التي  المصري 
المرافعات  قانون  من   786 المادة 
الليبي.. فأنقل لكم مناقشتها في مجلس 
النواب المصري فقد كان النص المقدم 
صراحة  ينص  التمهيدي  المشروع  في 
كاآلتي: كان  فقد  والمنقول  العقار  على 

المادة 1204:
من  فعلى  الشركاء،  اختلف  إذا  أما   -1
يكلف  أن  الشيوع  من  الخروج  يريد 
المحكمة  أمام  بالحضور  الشركاء  باقي 
الجزئية التي تقع في دائرتها العقارات 
أو أكبرها قيمة، وإن كان المراد قسمته 
منقوالً فأمام المحكمة الجزئية التي يقع 
في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم.
وجها  رأت  إن  المحكمة  وتندب   -2
المال  لتقويم  أكثر  أو  خبيراً  لذلك، 
المال  كان  إن  وقسمته حصصا  الشائع 
يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص 

قيمته. في  محسوس 
رأى  المجلس  من  مناقشته  بعد  أنه  إال 
لجنة  )المشروع في  الصياغة  يعدل  أن 

: المراجعة( 
 تليت المادة 1204 من المشروع واقترح 
األولى  الفقرة  من  األخير  الشق  حذف 
فوافقت اللجنة وأصبح نصها ما يأتي:

اقتسام  في  الشركاء  اختلف  إذا   -1
الخروج  يريد  من  فعلى  الشائع  المال 
الشركاء  باقي  يكلف  أن  الشيوع  من 

الجزئية. المحكمة  أمام  بالحضور 
2- وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك 
الشائع  المال  لتقويم  أكثر  أو  خبيراً 
يقبل  المال  كان  إن  حصصاً  وقسمته 
القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير 

قيمته. في 
المشروع  في   907 رقمها  وأصبح 

. ئي لنها ا
ألن مصطلح المال الشائع تشمل العقار 

والمنقول وال داعي إلفراد جملتين.
المصدر: األعمال التحضيرية لمناقشة 
الدكتور  لها  أشار  المرافعات  قانون 
 555 فقرة   912 ص  في  السنهوري 

الثامن. المجلد  الوسيط 
أما في الفقه فقد ورد في كتاب الدكتور 
رمزي سيف في شرح قانون المرافعات 
 227 فقرة   251 ص  ولتجارية  المدنية 
المحكمة  اختصاص  عن  تحدث  عندما 
دعوى   -4(( القسمة  بدعوى  الجزئية 
قسمة  دعاوى  بذلك  يقصد  القسمة 
سواًء  الشيوع  على  المملوكة  األموال 
وكذلك  منقوالت..((   أم  كانت عقارات 
الليبي  المرافعات  قانون  شرح  كتاب 
 121 ص  الجهمي  سالم  خليفة  للدكتور 
تنصرف  القسمة  ))دعوى   6 فقرة 
قسمة  فيها  يكون  التي  المنازعات  إلى 
منقوالً((  أم  كان  عقاراً  الشائع  المال 
وكذلك األمر في كتاب الوسيط للدكتور 
914 فقرة  الثامن ص  السنهوري الجزء 
أن  رأينا  المختصة:  ))المحكمة   556
االختصاص  تجعل  مدني   836 المادة 
الجزئية..  للمحكمة  القسمة  دعوى  في 
التي  المحكمة  هي  الجزئية  والمحكمة 

أكبرها  أو  العقارات  دائرتها  في  يقع 
قسمته  المراد  المال  كان  فإن  قيمة 
المختصة  الجزئية  فالمحكمة  منقوالً 
أحد  موطن  دائرتها  في  يقع  التي  هي 

عليهم..(( المدعى 
أما القول بأن المحكمة العليا لها مبدأ 
في  هو  بالقسمة  االختصاص  أن  يقرر 
العقارات فقط فهو غير صحيح ذلك أن 
المبدأ المقصود وهو الذي عرفت فيه 
المحكمة العليا دعوى القسمة جاء فيه 
)) إن دعوى قسمة العقار تختص بنظرها 
نوعياً  اختصاصا  الجزئية  المحكمة 
تنص  التي  مرافعات   788 للمادة  طبقاً 
في  الجزئية  المحكمة  تفصل  إنه  على 
المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص 
وفي كل المنازعات األخرى التي تدخل 
في اختصاصها فإذا قامت منازعات ال 
تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان 
المحكمة  إلى  الخصوم  تحيل  أن  عليها 
التي  الجلسة  لهم  تعين  وأن  االبتدائية 
يحضرون فيها وتقف دعوى القسمة إلى 
أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات (( 
تاريخ   - ق   17 لسنة   -  58 رقم  الطعن 
فني  - مكتب   1971  /  5  /  11 الجلسة 
8 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 140 [ 
وهذا المبدأ  يتحدث عن طعن منظور 
يعني  وال  عقار  بقسمة  يتعلق  أمامه 
بقسمة  تختص  الجزئية  المحكمة  أن 

فقط. العقارات 
وأعتقد أن في هذا الرد الكافي على من 
يقول إن دعوى القسمة تتعلق بالعقارات 
المنطقي  التحليل  إليه  نضيف  فقط 
قسمة  يجعل  المشرع  أن  يعقل  فهل 
اختصاص  من  األصعب  وهي  العقارات 
المحكمة الجزئية بينما تقسيم المنقول 
إلى  يحتاج  ال  قد  والذي  األسهل  وهو 
خبير يجعله من اختصاصات المحكمة 

اإلبتدائية.
بعدم  للحكم  محل  ال  فإنه  وبالتالي 
منقوالت  وجود  لمجرد  االختصاص 
تعددت  إذا  أو  القسمة  طلب  ضمن 
العقارات.. وال ننسى أن دعوى القسمة 
دعوى واضحة يكون فيها دور المحكمة 
هو أقرب للعمل الوالئي أو لعمل الخبرة 
فالمحكمة تنتدب خبيراً أو أكثر لتكوين 
للتيسير  الحصص وتوزيعها وقد جعلت 
هذه  مثل  أمد  إطالة  ال  المواطن  على 
عكس  إلى  التطبيق  فينقلب  الدعوى 
في  إنه  مالحظة  مع  المشرع،  إرادة 
الغالب إن األموال المنقولة يتم التفاهم 
فيها بين الورثة وال يعرض على المحكمة 
الجزئية إال العقارات لصعوبة تقسيمها 
على  والحصول  للخبرة  واحتياجها 
الصفة الرسمية حتى تسهل اإلجراءات 
أن  وهو  األخير  السؤال  أما  الالحقة. 
إذا كانت هناك أجزاء  الدعوى ال تقبل 
ألن  صحيح  غير  وهذا  توزع  لم  أخرى 
المدعي هو الذي يخلق الدعوى ويحدد 
فيها المال الشائع المطلوب قسمته ومن 
أموال  إضافة  األخرى  األطراف  حق 
أخرى أو الموافقة على ما تم تقديمه أو 
االعتراض أو المنازعة وربما التشويش 
في  مذكور  هو  ما  السائل  على  حصل 
ألن  مختلفة  وإجراءاته  التصفية  طلب 
ويتولى  المورث  محل  يحل  المصفي 
البحث على كل التركة والحقوق التي لها 

مختلف. أمر  وهو  عليها  أو 

تعرض  التي  العلمية  املشاكل 
قسمة  بخصوص  القضاء  على 

وتصفيتها الركة 

المستشار: جمعة عبداهلل أبوزيد
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الحنيش مولود 
األساتذة:  المستشارين  وعضوية 
ـ عزام  ـ الورفلي  إبراهيم  - محمد 

الديب علي 
ـ  ـ الصغير  عبدالقادر  صالح 
ـ عبدالسالم  فوزي خليفة العابد ـ
ـ المبروك عبداهلل  أمحمد بحيح ـ
ـ د.سعد سالم العسبلي  الفاخري ـ
ـ  ـ القماطي  محمد  د.حميد  ـ  ـ
ـ علي عمران  ـ أحمد معروف  فرج 
علي  د.نورالدين  ـ  ـ التواتي 
الزناتي. سعد  بشير  ـ  ـ العكرمي 

بنيابة  العام  المحامي  وبحضور 
النقض األستاذ: - احمد الطاهر 

النعاس.
وأمين سر الجلسة السيد: أسامة 

علي المدهوني.
وتالوة  األوراق،  على  اإلطالع  بعد 
وسماع  التلخيص،  تقرير 
نيابة  ورأى  الشفهية،  المرافعة 

المداولة. وبعد  النقض، 

الوقائع

عن  األول  ضده  المطعون  أقام 
ابنه  على  ولياً  وبصفته  نفسه 
لسنة   6 رقم  الدعوى  القاصر 
2004 أمام محكمة باب بن غشير 
والمطعون  الطاعن  على  الجزئية 
وقال  بصفتيهما،  الثاني  ضده 
بياناً لها انه بتاريخ 1994/10/16 
الوضع،  عملية  وأثناء  بطفل،  رزق 
على  المشرف  الطبيب  وبفعل 
تم  له  التابع  والطاقم  الوالدة 
يده  من  بقوة  المولود  جذب 
فحصل  الكتف،  ناحية  اليسرى 
في  الوارد  النحو  على  شلل  له 
توافرت  وبالتالي  الطبيب،  تقرير 
حق  في  التقصيرية  المسؤولية 
إلى  وخلص  عليهما،  المدعى 
طلب إحالة المدعي على الطبيب 
أو  العجز  نسبة  لتقدير  الشرعي 
عليهما  المدعى  وإلزام  عدمه 
مائة  له  يدفعا  بأن  متضامنين 
الضررين  عن  تعويضاً  دينار  ألف 
المادي واألدبي، وقضت المحكمة 
فاستأنف  الدعوى،  برفض 
الحكم  هذا  األول  المطعون ضده 
طرابلس  جنوب  محكمة  أمام 
بقبول  قضت  التي  االبتدائية 

الموضوع  وفي  شكاًل  االستئناف 
وبإلزام  المستأنف  الحكم  بإلغاء 
يدفعا  بأن  ضدهما  المستأنف 
وبصفته  نفسه  عن  للمستأنف 
لألضرار  جبراً  دينار  ألف  ثالثين 

به. لحقت  التي 
وهذا هو الحكم المطعون فيه.

اإلجراءات

فيه  المطعون  الحكم  صدر 
إعالنه  وتم   ،2006/6/10 بتاريخ 
وقرر   ،2006/7/19 بتاريخ 
الطعن  بصفته  الطاعن  محامي 
قلم  لدى  النقض  بطريق  عليه 
بتاريخ  العليا  المحكمة  كتاب 
الرسم  مسدداً   2006/8/7
بأسباب  ومذكرة  الكفالة  ومودعاً 
وصورة  وكالته  وسند  الطعن 
المطعون  الحكم  من  رسمية 
فيه، ثم أودع بتاريخ 2006/8/14 
معلنة  الطعن  إعالن  ورقة  أصل 
بصفتيهما  ضدهما  للمطعون 
وأودعت   ،2006/8/9 بتاريخ 
فيها  أبدت  مذكرة  النقض  نيابة 
وفي  شكاًل  الطعن  بقبول  رأيها 
الموضوع بنقض الحكم المطعون 
لنظر  المحددة  وبالجلسة  فيه، 

برأيها. تمسكت  الطعن 
مناعي  بين  من  إلى  وبالنظر 
الحكم  على  بصفته  الطاعن 
القانون  مخالفة  فيه  المطعون 
تقرير  على  اعتماده  لعدم 
واستناده  الطبي  المجلس 
الشرعي  الطبيب  تقرير  إلى 
من  المادة27  ألحكام  بالمخالفة 
القانون رقم 17 لسنة 1986 بشأن 
قررت  فقد  الطبية،  المسؤولية 
دوائر  إلى  القضية  إحالة  الدائرة 
المحكمة مجتمعة للعدول عن أي 
الطعن  الواردين في  المبدأين  من 
الجنائي رقم 364 لسنة 36ق وما 
صدر بعده من مبادئ مماثلة من 
الطبي  المجلس  اختصاص  أن 
في تقرير قيام المسؤولية الطبية 
وفقاً لقانون 17 لسنة 1986 قاصر 
ورد  وما  التأديبية،  الدعوى  على 
بالطعن المدني رقم 191 لسنة 41 
ق وما صدر موافقاً له من مبادئ 
يختص  الطبي  المجلس  أن  من 
المسؤولية  قيام  مدى  بتقرير 
تراه  ما  وإقرار  المدنية من عدمه 

ذلك. في 
وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت 
المبادئ  عن  بالعدول  رأيها  فيها 
المجلس  اعتبار  قررت  التي 

بتحديد  المختص  هو  الطبي 
الطبية  األخطاء  عن  المسؤولية 
وكذلك  إطالقها،  وعلى  غيره  دون 
المبادئ التي تقرر بأن اختصاص 
على  قاصر  الطبي  المجلس 
تحديد المسؤولية الطبية وإرساء 
الطبي  المجلس  أن  مفاده  مبدأ 
لتحديد  متخصصاً  خبيراً  يعد 
محكمة  على  وأن  الطبي،  الخطأ 
لتحديد  إليه  اإلحالة  الموضوع 
وتقدير مدى وجود الخطأ الطبي، 
وال ينبغي طرح تقريره والركون إلى 
وسائل إثبات أخرى إال في حاالت 
تمسكت  الجلسة  وخالل  محددة، 

برأيها. النيابة 

األسباب

في  العام  األصل  إن  وحيث 
في  القاضي  حرية  التقاضي 
المصدر  من  الدليل  استخالص 
األخذ  في  وحريته  يراه  الذي 
بالدليل أو طرحه وفقاً لما يقتنع 
هذا  عن  الخروج  يجوز  وال  به، 
صريح  بنص  إال  العام  األصل 
معيناً  طريقاً  يحدد  القانون  في 
القاضي  أن  لإلثبات، وينص على 
غيره. دون  إليه  باالستناد  ملزم 
وحيث إن المادة السابعة والعشرين 
 1986 لسنة   17 رقم  القانون  من 
تنص  الطبية  المسؤولية  بشأن 
مدى  بتقرير  »يختص  أن  على 
مجلس  الطبية  المسؤولية  قيام 
ويتكون  الصحة،  أمانة  يتبع  طبي 
التخصصات  ذوي  من  عدد  من 
العالية في المهن الطبية والمهن 
في  وتسري  بها،  المرتبطة 
األحكام  المذكور  المجلس  شأن 
المنصوص  بالخبراء  المتعلقة 
المرافعات  قانون  في  عليها 
واإلجراءات الجنائية، وذلك بما ال 
القانون«. يتعارض مع أحكام هذا 
النص،  هذا  من  واضح  هو  وكما 
فأنه وإن كان قد بين طريقاً لتقرير 
الطبية  المسؤولية  قيام  مدى 
بالمجلس  االستعانة  في  يتمثل 
أن  على  ينص  لم  أنه  إال  الطبي، 
ينعقد حصرياً  بذلك  االختصاص 
كما  غيره،  دون  الطبي  للمجلس 
المذكور أي جزاء  النص  لم يرتب 
إثبات  في  المحكمة  اعتماد  على 
على  نفيها  أو  الطبية  المسؤولية 
ينتهي  ما  يخالف  آخر  دليل 
ثم  الطبي،  المجلس  تقرير  إليه 
المادة  عجز  في  اإلحالة  جاءت 
بالخبراء  المتعلقة  األحكام  إلى 

قانوني  في  عليها  المنصوص 
الجنائية،  واإلجراءات  المرافعات 
عدم  في  حاسمة  األحكام  وهذه 
بأن  القاضي  إلزام  على  النص 
أن  أو  معين  بخبير  يستعين 
ينتهي  ما  على  قضاءه  يؤسس 

الخبير. ذلك  تقرير  إليه 
كثيراً  أنه  الرأي  هذا  يدعم  ومما 
العملي حاالت  الواقع  في  ترد  ما 
تقرير  في  االستناد  فيها  يتعذر 
مدى قيام المسؤولية الطبية إلى 
لو  كما  الطبي،  المجلس  تقرير 
تقريره  إحالة  في  المجلس  فشل 
إلى المحكمة في الموعد المحدد 
إنشائه  قرار  من   4 للمادة  وفقاً 
رقم 182 لسنة 1989 أو لم يتمكن 
المعلومات  على  الحصول  من 
وفحص  اإلطالع  من  أو  المطلوبة 
العالقة  ذات  والمستندات  الوثائق 
حكم  هناك  كان  إذا  أو  بالقضية، 
نسبة  ينفي  أو  يثبت  جنائي 
عن  فضاًل  الطبيب،  إلى  الخطأ 
الطبية  المسؤولية  قانون   أن 
األخطاء  من  عدد  على  ينص 
أو  إثباتها  يحتاج  ال  التي  الطبية 
أية  تقرير فني من  أي  إلى  نفيها 
عالج  عن  الطبيب  كامتناع  جهة 
االنقطاع عن عالجه،  أو  المريض 
المريض  على  الكشف  إجراء  أو 
تحرير  أو  مرضه،  وتشخيص 
أو  للحقيقة،  تقرير طبي مخالف 
إدالء الطبيب بمعلومات أو شهادة 

بذلك. علمه  مع  كاذبة 
وترتيباً على ما تقدم، فأنه بقدر 
إحالة  في  حق  من  للمحكمة  ما 
إلى  عليها  المعروضة  الحالة 
بتقريره  واألخذ  الطبي  المجلس 
المسؤولية  قيام  في تحديد مدى 
عليها  إلزام  ال  فأنه  الطبية، 
باألخذ  المجلس وال  إلى  باإلحالة 
بتقريره، ولها أن تستند في تحديد 
مدى قيام المسؤولية الطبية إلى 

ذلك. إلى  يؤدى  دليل  أي 

فلهذه األسباب

بدوائرها  ـ  ـ المحكمة  قررت 
المبادئ  عن  العدول  ـ  ـ مجتمعة 
المحكمة  بإلزام  تقضي  التي 
بعرض قضايا المسؤولية الطبية 
وااللتزام  الطبي  المجلس  على 
مدى  بشأن  تقريره  في  يرد  بما 
وإرساء  الطبية،  المسؤولية  قيام 
في  المحكمة  حق  مفاده  مبدأ 
تراه  الذي  اإلثبات  طريق  اختيار 

ذلك. إلى  مؤديًا 

6 أحكام

احملكمة العليا

طعن اداري رقم 7 / 19 ق
ان الفرق بين الحكم الباطل والحكم 
يبقى  الباطل  الحكم  أن  هو  المعدوم 
يحكم  حتى  الثاره  ومنتجا  قائما 
بْإلغائه من جهة لها السلطة فى ذلك 
الطعن  أمامها بطريق  متى طعن فيه 
بطلب  الدعوى  والترفع  المناسب 
المعدوم  الحكم  ان  حين  فى  بطالنه 
على  أركانه  أحد  فقد  الذى  وهو 
العكس من ذلك ويمكن تجاهله كلية 
من أحد الخصوم ويجوز رفع الدعوى 
ابتداء بطلب تقرير بطالنه أو انعدامه 

.

طعن جنائي رقم 28/193 جلسة 
.31/5/1983

للسالح  العارضة  الحيازة  ان   ...((
تهمة  على  ينطبق  ما  عليها  ينطبق 
يترتب  لما  السالح  واحراز  حيازة 
عليها من الخطر المتصور والمفترض 
في السيطرة على السالح والذى هو 
مناط العقاب في هذه الجريمة وعليه 
للمتهم األول  السالح ملكا  سواء كان 
هذا  الثاني  وكان  الثاني  للمتهم  أو 
للعقاب  محال  يكون  فانه  له  المحرز 

بنفس التهمة((.

طعن مدني رقم 52ق/679 
جلسة 26/3/2008

وحيث إن الوجه الثاني في غير محله. 
ذلك أنه يبين من الرجوع إلى أسباب 
الجهات  أن  فيه  المطعون  الحكم 
المستأنفة  ) المطعون ضدها ( دفعت 
حجية  بعدم  اإلستئناف  مذكرة  في 
الطاعنين  من  المقدمة  المستندات 
المستندات  تلك  أن  الحكم  وأثبت 
هي صورة ضوئية ولم تقدم أصولها 
للمحكمة لمضاهاتها ، وبالتالي يتعين 
استبعادها من اإلثبات ، بما يكون معه 
لتلك  فيه  المطعون  الحكم  استبعاد 
المستندات بإعتبارها صور ضوئية له 
ما يستنده طبقاً لنص الفقرة الثانية 
من المادة 379 من القانون المدني .

مبــــادئ

قضاء الدوائر جمتمعة يف الطعن املدين
رقم811 لسنة 53ق
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متثيل السلطة القضائية

الدولة  ركائز  أهم  من  القضائية  السلطة  تعد 
ويعلو  ويسمو  القانون  يسودها  التي  الحديثة 
الحقوق  لصون  الجميع  إليها  يلجأ   ، فيها 
وحماية الحريات وهي مؤسسة من مؤسسات 
الدولة وتعد احدى سلطات الدولة الثالث التي 
الفصل  لمبدأ  ونتاج  وظيفتها  منها  تمتلك كال 
ثالث  وجود  يقتضي  الذي  السلطات  بين 
مركزة  غير  بانسجام  وتسير  متوازية  سلطات 
مفسدة،  المطلقة  فالسلطة   ، واحدة  يد  في 
وألننا نطالع هذه االيام عبر صفحات التواصل 
التي  والكتابات  المنشورات  بعض  االجتماعي 
للقضاء  األعلى  المجلس  لتصرفات  تتطرق 
ومنها  بشأنها،  الرأي  وابداء  بالنقد  وقراراته 
على سبيل المثال ال الحصر التطرق لمشروعية 
للقضاء  األعلى  المجلس  رئيس  قرار  إصدار 
من  توقيا  العمل  وقف  بشأن   2020\35 رقم 
انتشار وباء كورونا والقرارات التالية له ، التي 
بساط  على  القرار  طرح  من  أبعد  إلى  تعدت 
لم  ، حيث  القانوني  واالسلوب  العلمي  البحث 
هو  للقضاء  االعلى  المجلس  أن  البعض  يقبل 
من يتولى السلطة القضائية اسوة بالسلطتين 
التشريعية والتنفيذية ، بل تجاوز البعض ذلك 
توجيه  استهل مطلع  السخرية حينما  إلى حد 
وديباجتها  القرارات  تلك  صياغة  الى  نقده 
وأبجديات  النقد  بأدبيات  يليق  ال  نحو  على 
البحث و يمكن الرد عليه بأن كل عمل البشر 

حتى  استخراجه  يمكن  الذي  النقص  يعتريه 
نتفادى  والتي  الكتابات  تلك  مفردات  من 
عن  النهي  في  للوقوع  تحاشياً  فيها  الخوض 
تدور  الحال  واقع  في   . بمثله  واإلتيان  خلق 
تلك الكتابات متسائلة في استغراب عن مدى 
صالحيات المجلس األعلى للقضاء في اصدار 
اصدارها. مالئمة  مدى  وعن  القرارات  تلك 

يمكن  والذي  القضاء  األعلى  المجلس  أواًل: 
التي  العليا  القضائية  الجهة  هو  بانه  تعريفه 
تمثل السلطة القضائية والذي يشكل الضمانة 
القضائية  السلطة  الستقالل  األساسية 
الجهاز  على  اإلداري  اإلشراف  به  نيط  حيث 

ككل. القضائي 
وبداية من المؤكد أن المجلس األعلى للقضاء 
تلك  تأسيس  وأن  القضائية  السلطة  رأس  هو 
اإلعالن  من   32 المادة  نص  على  الكتابات 
 (( نصت  والتي  م   2011 الصادر  الدستوري 
المحاكم  تتوالها  مستقلة  القضائية  السلطة 
، ذلك  ،،،،،، (( هو قول وظف في غير محله 
سلطة  هي  المحاكم  تتوالها  التي  السلطة  أن 
الفصل في المنازعات وليس السلطة بمعناها 
الواسع التي تماثل تولي مجلس النواب للسلطة 
فلو  التنفيذية،  للسلطة  والحكومة  التشريعية 
السلطة  النواب  مجلس  تولي  على  ينص  لم 
لكان  التنفيذية،  للسلطة  الحكومة  التشريعية 
على  ينطبق  األثر  وذات  بالضرورة  الزما  ذلك 
السلطة القضائية ، وهذا ما رسخته المحكمة 
العليا الليبية حيث أكدت في قضاءها بالطعن 
الدستوري رقم 1\ 14 ق جلسة 14 \6 \ 1970م 
بنظرية  الملغي  الدستور  أخد   ...(( أن  على 
السلطة  أن  على  ونص  السلطات  بين  الفصل 
والمحاكم  العليا  المحكمة  تتوالها  القضائية 
االخرى م 43 ونص في المادة 145على مبدأ 
على  للعزل  قابليتهم  وعدم  القضاة  استقالل 
األخيرة  والعبارة   ، بالقانون  المبين  الوجه 
بتنظيم  التشريعية  للسلطة  تفويض  بالمادة 
وغير  إذاً  مشروعا  فليس  بإهداره،  ال  المبدأ 
دستوري أن تصدر السلطة التنفيذية مرسوما 
وحصانات  القضاء  استقالل  يهدر  بقانون 
منه  بدر  ما  إذا  القاضي  يخضع  ،أو  رجاله 
غير  الى  المؤاخذة  عليه  يستحق  ما  كبشر 
السلطة القضائية متمثلة في المجلس األعلى 

للقضاء، ولذا نص قانون نظام القضاء على أن 
ال يعين وال يرقى وال ينقل القاضي من محكمة 
ألخرى إال بعد موافقة المجلس األعلى للقضاء 
إال  والكبيرة  الصغيرة  على  يحاسب  وال   ،
وبالتالي  للقضاء.((  األعلى  المجلس  بواسطة 
فإن تفسير محكمتنا العليا يقطع بأن السلطة 
للقضاء  األعلى  المجلس  في  تتمثل  القضائية 
وهذا ما دأبت عليه أغلب التشريعات المقارنة 
إلى  القضائية  السلطة  بوجود  تقر  والتي 
وكان  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  جانب 
المحكمة  رئيس  القضائية  السلطة  رأس  على 
ومترأسا   )).... التمييز   - النقض   - ))العليا 

للقضاء. األعلى  المجلس 
لم  إذا  القضائية  السلطة  يمثل  ذا  وبحق فمن 
يكن هذا المجلس ؟؟؟! ، فإذا لم ينظر للقضاء 
القول  هذا  فإن  هيئه  وإنما  سلطة  انه  على 
يمكن الرد عليه من عدة جوانب فمن ناحية انه 
قوال يفنده الواقع والقانون، ذلك انه ومنذ عام 
وحدة  يتبنى  الليبي  والقضاء  والفقه  م   1969
م   2011 بعد  أما  الوظائف،  وتوزيع  السلطة 
بمبدأ  أخذ  الذي  الدستوري  االعالن  وصدور 
كان  والذي  صراحة  السلطات  بين  الفصل 
القضاء  نظام  قانون  تعديل  في  واضح  ناتجه 
تشكيل  أصبح  بحيث  م   2006 لسنة   6 رقم 
السلطة  أعضاء  من  للقضاء  األعلى  المجلس 
التنفيذية  السلطة  ، وخروج  القضائية وحدها 
المجلس حيث حرص  تتبوأ رئاسة  التي كانت 
المشرع على تدعيم استقالل القضاء كسلطة 
اعتبار  فكرة  مع  يتنافى  بما  ومستقلة  عامة 

. عاديا  موظفا  القاضي 
كمرفق  القضاء  مؤسسات  بأن  القول  ثانيا: 
المرفق  هذا  بأن  القول  يستتبعه  كهيئة،  أو 
مدير يصرف شؤونها  من  لها  البد  الهيئة،  أو 
اوكلت  النافذ،  القضاء  نظام  قانون  ونصوص 
هذا األمر للمجلس األعلى للقضاء، وال توجد 
يمارس  وهو  لغيره..  االمر  هذا  إليكال  شبهة 
هذا االختصاص.. الذي من مقتضياته إيقاف 
العمل مؤقتاً بسب تلك القوة القاهرة الفاقعة 
التي اجتاحت العالم بأسره وعطلت كافة شؤونه 
المريخ.. من  جسماً  ليس  والقضاء  ومرافقه، 

أما عن النقاش هل وباء كوفيد 19 يعد من قبيل 
القوة القاهرة فإنه صار نقاش في المسلمات 

.. وهذا ما ذهبت إليه المحاكم الفرنسية حيث 
انه بتاريخ -12 3 - 2020 م اعتبرت محكمة 
استئناف كولمار بفرنسا أن كورونا قوة قاهرة..
هو  للقضاء  األعلى  المجلس  يكون  وبالتالي 
ممثل السلطة القضائية وهو المناط به إدارة 
مرفق القضاء وله تبعا لذلك صالحية اإليقاف 
المؤقت للعمل خشية تفشي هذا الوباء العالمي 
جائر  نحو  وعلى  الكتابات  هذه  تفهت  الذي   ،
من آثارة ))القاتلة ((، وراحت على نحو أقرب 
المجلس  تصوير  إلى  الفكري  الترف  الى 
االعلى للقضاء وكأنه زاول عمل بدون ترخيص 
،وتجاوزت كل ما سلف ، بل وبالنظر إلى حجم 
الجائحة تجاوزت حتى حاالت الضرورات التي 

. المحظورات  تباح  عندها 
أما عن االعتبارات الواقعية والتي وقف عندها 
البعض وبَسط من أمر الكورونا كما سلف القول 
فإن الواقع يرد عليه ، ذلك ان المجلس األعلى 
خطوة  يخطي  ال  كان  انصفتموه(  )لو  للقضاء 
إال بمشورة لجنة فنية من اللجان المتخصصة 
انعكست  والتي  كورونا  جائحة  مكافحة  في 
 ، المختلفة  الحكومات  قرارات  في  آرائها 
التجول  حظر  تم  حيث   ، المتعددة  والمرافق 
في أكثر وأكبر المدن لمدة )24( ساعة وألقل 
منها وعلى نحو لن يسمح للخصوم والعاملين 

العمل . المحاكم، فلمن يفعل  إلى  بالوصول 
شمل  قد  كليا  العمل  ايقاف  أن  على  عالوة 
أغلب إن لم يكن كافة القطاعات كالتعليم مثال 

الخ.  ،،،،،، والمساجد  والمطارات 
كما انه من الجدير بالذكر أن المحاكم بليبيا 
بحسب قرارات المجلس لم توقف العمل بشكل 
الصفة  ذات  األعمال  على  أبقت  بل  نهائي 
االستعجالية، واستدالل البعض ببعض االحكام 
لم  الكاتب  بأن  عليه  مردود  مجاورة،  دول  في 
الواقع  يشهد  حيث   ، بالواقع  إلمام  على  يكن 
من  استعجالي  طابع  ذات  أحكام  صدور  على 
بعض محاكمنا خالل فترة االيقاف وبالتزامن 
مع صدور تلك األحكام التي ُسيقت من القضاء 

في الدول األخرى .
تلك  توضح  ولم  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
الكتابات نتائجه هو إذا فتحت المحاكم أبوابها 
نتوقع  كيف  االعتيادي  بالشكل  العمل  وفعلت 
القائمة  الخطورة  ظل  في  المتقاضين  حضور 

الجهات  أن  و  ،كما  المفعل  التجوال  وحظر 
لحظر  المخالفين  تضبط  كانت  الضبطية 

التجوال.
كما بقي شيء يتعلق بالواقع الذي عولت عليه 
واقع  الخاص  ليبيا  واقع  وهو  الكتابات،  بعض 
الحرب والقذائف والتهديد والخطف والدمار ، 
هذا الواقع الذي تجاهله هؤالء بقصد أو بدون 
قصد وكان يجب استحضاره لتكتمل الصورة .
أيها السادة : القضاء الليبي أقوى من القضاء 
تعطل  والذي  البعض  به  يتغنى  الذي  االخر 
العربية  والبلدان  أوروبا  في  الحروب  بفعل 
والتي طالها بعض ما طالنا من خطف القضاة 
وتغييبهم واغتيال البعض منهم .والتهديد حدث 
وال حرج والذي كان مبررا لوقف العمل، ولكن 
درعا  وسيظل  كان  للقضاء  االعلى  المجلس 
عوضا  الذي  القضاء  لوحدة  وحصنا  للعدالة 
نقاط  عن  يبحث  البعض  راح  به  االشادة  عن 
والترابي  السياسي  االنقسام  واثارة  الضعف 
أو هناك  هنا  ما  القبض عن شخص  وعدم   ،
من  ضرب  الموحد  الليبي  القضاء  أن  ليقول 

الخيال.
أو  كلماتي  بعض  علي  البعض  سيلوم  واخيراً 
تعامل  البعض  ألن  كان  هذا  ردي  لكن  كلها 
وهي  الحقيقة  تمثل  وكأنها  المقاالت  مع هذه 
وكأنه  المجلس  رد  عدم  وأن   ، كذلك  ليست 
تسليم منه بها ، وألن هذا النوع من الكتابات 
أصبح يعاد نشره وتوظيفه لغير صالح القضاء 
ككل والمساس به ، وأن احتدام النار في جوف 

. البركان  حفيظة  يثير  أمر  الثرى 
لهم  نكن  والذين  القانون  فقهاء  لبعض  اقول 
ُجل االحترام والتقدير ان بعض كتاباتكم التي 
تكون  قد  ما  رغم  نحترمها  معها  نتفق  ال  قد 
عليه من صواب فأنها ال تسهم كما أردتم في 
خانة البحث العلمي بقدر ما تكون لوكًة لبعض 
يقول  حالي  ولسان  اهلل،  شفاهم  المتربصين 
لمن استحضرت مقامه منكم ما قاله األخطل 
كان   .... فحلمك  أدبي  يكن  لم  إن   - الصغير 
فعليه  سيئة  سنة  سن  ومن   - يردك  أن  أولى 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ، كما 
آخر  و  وسلم  عليه  اهلل  صلى  المعصوم  قال 

. العالمين  الحمد هلل رب  أن  دعوانا 

المستشار مفتاح محمد القوي
إدارة التفتيش على الهيئات القضائية

التحقيق التكميلي بعد إحالة 
الدعوى إىل احملكمة اخملتصة

لقد جرى العمل في بعض النيابات على توجيه 
عليه  القبض  يتم  لم  الذي  المتهم  إلى  االتهام 
مثل  أدلة مستقلة ضده  قامت  إذا  أو حضوره 
إذا  خاصة  الخبرة،  تقارير  أو  الشهود  شهادة 
كان معه متهمون آخرون تقرر حبسهم وحتى ال 
تطول مدة حبسهم من ناحية وحتى ال يستفيد 
هو من هروبه ، وعندما تكون القضية منظورة 
أمام المحكمة يتم القبض عليه فتجري النيابة 
العامة تحقيقاً تكميلياً معه وتقدم المحضر إلى 
؟  قانوناً  صحيح  اإلجراء  هذا  فهل  المحكمة 
وهل يجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها أو 
أحد القضاة للقيام بذلك فكان الرد بصراحة 
مبدأ  أخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  النص 

المحكمة العليا الذي جاء فيه
))متى كانت المادة 367 من قانون االجراءات 
الجنائية تنص على أنه - إذا تعذر تحقيق دليل 
أمام المحكمة جاز لها انتداب أحد أعضائها 

أو قاضياً أخر لتحقيقه.
فإن مقتضى هذا النص أن المادة المذكورة قد 
حددت على سبيل الحصر للمحكمة المنظورة 
االنتداب  لها  يحق  متى  الدعوى  أمامها 
التي  والجهات  فيها  تكميلي  تحقيق  الستيفاء 
ذلك  استكمال  على  بها  تستعين  أن  يمكنها 
التحقيق التكميلي والتي ليست من بينها النيابة 
العامة , وال يوجد نص أخر في القانون يستفاذ 
منه جواز ندب المحكمة للنيابة العامة الجراء 
ومتى   , منها  إليها  احيل  فيما  تكميلي  تحقيق 
كان ذلك فإن المحكمة إن قامت بندب للنيابة 

. القانون  تكون قد خالفت صحيح  العامة 
الذى تجريه  التكميلي  التحقيق  يكون  وبالتالي 
باطال  المحكمة  من  بانتداب  العامة  النيابة 
بقواعد  العام لمساسه  بالنظام  بطالنا متعلقا 
التقاضي  نظام  تحدد  التي  القضائي  التنظيم 
ألن  التحقيق  هذا  على  المقام  الحكم  ويبطل 
ما بني على باطل هو باطل أيضا(( طعن رقم 
المحكمة   16/04/1985 بتاريخ  177 / 29 ق 

الليبية العليا 
وهو مبدأ يكاد أن يكون مطابقاً لمبدأ محكمة 
القاضي  أن  المقرر  من   (( المصرية  النض 
قد  يكون  أن  يجب  الدعوى  في  يفصل  الذي 
اشترك في تحقيقها بنفسه وسمع أوجه دفاع 
في  عليه  مستقر  مبدأ  وهو  فيها،  الخصوم 
صراحة  عليه  نص  وقد  المحاكمات،  أصول 
في المادة 339 من قانون المرافعات المدنية 
والتجارية، وهذه المادة تقرر مبدأ عاماً يسري 
تحقيق  تعذر  وإذا  الجنائية،  المواد  في  أيضاً 
 294 المادة  تكفلت  فقد  المحكمة  أمام  دليل 
من قانون اإلجراءات الجنائية بالنص على أنه 
يجوز في هذه الحال أن تندب المحكمة أحد 
لها  وليس  لتحقيقه،  آخر  قاضياً  أو  أعضائها 
أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن 
من  الدعوى  بإحالة  ألنه  حوزتها،  في  دخلت 
سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون والية 
السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها، 
التحقيق  من  المستمد  الدليل  يكون  ثم  ومن 
التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على 
أثناء سير المحاكمة  إياها في  ندب المحكمة 
العام  بالنظام  متعلق  بطالن  وهو  باطاًل، 
لمساسه بقواعد التنظيم القضائي التي تحدد 
مباشرة  في  المحكمة  وواجب  التقاضي  نظام 
جميع إجراءات الدعوى بنفسها، أو بندب أحد 
أعضائها أو قاضياً آخر في حالة تعذر تحقيق 
الدليل أمامها، ومن ثم فال يصح هذا البطالن 
اإلجراء  بهذا  عنه  المدافع  أو  المتهم  رضاء 
المخالف للقانون (( ]الطعن رقم 293 - لسنة 
31 ق - تاريخ الجلسة 16 / 5 / 1961 - مكتب 
فني 12 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 581 [.
وعند مراجعة مبادئ محكمة النقض المصرية 
أن  نجد  الليبية  العليا  المحكمة  ومبادئ 
يتم  القضايا  في  الوارد  التحقيق  استكمال 
أو  أعضائها  أحد  بندب  المحكمة  من  بقرار 
كل  في  وهو  التحقيق  الستكمال  القضاة  أحد 
الوقائع التي تناولتها مبادئ محكمة النقض أو 
المحكمة العليا تتعلق بالمعاينة او ضبط أقوال 
شهود.. إال أن الصورة التي تضمنها السؤال لم 

اجدها في أي مبدأ .. وهي تقديم المتهم دون 
التحقيق معه ثم يتم القبض عليه فيتم التحقيق 
باألدلة فهل يجوز  معه واستجوابه و مواجهته 
الدليل إجراء  المنتدب لتحقيق  الدائرة  لعضو 
أي  في  بالتحقيق  ويكتفي  عليه  يمتنع  أو  ذلك 

دليل آخر .
حدود  ماهي  للنقاش  أطرحه  الذي  والسؤال 
))إذا  نصها  والتي  اجراءات   166 المادة  نص 
يستوجب  ما  باإلحالة  األمر  صدور  بعد  طرأ 
إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن 
تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.(( 
التكميلي  النيابة  تحقيق  يعني  النص  هذا  هل 
في أي وقت حتى ولو دخلت الدعوى في حوزة 
المحكمة وإال فقط بعد اإلحالة وقبل دخولها 
في حوزة المحكمة ، ثم هل تستطيع المحكمة 
آخر  قاض  ندب  أو  أعضائها  أحد  ندب 
القبض  بعد  المقدم غيابياً  المتهم  الستجواب 
عليه . وهذا التحقيق التكميلي له أهميته في 
عرض تفاصيل الواقعة وتقوية الدليل وترسيخ 
الواقعة غير  تكون  ما  فكثيرا  المحكمة  قناعة 
مفصلة في أقوال الشهود ااّلخرين .. فإذا قلنا 
أنه يجوز ذلك : فيمكن القول بأنه يتعارض هذا 
مع قاعدة عدم جواز استجواب المتهم ، فيرد 
في  يكن  لم  التحقيق  استكمال  بأن  يقول  من 
جلسة المرافعة حتى يعتبر استجواباً محظوراً 
، فيرد عليه من يقول أن القاضي المستجوب 
يكون  يجعله  وبالتالي  الدائرة  في  عضو  هو 
بأن  قلنا  وإن   . االستجواب  خالل  من  عقيدة 
احد  بندب  يكون  الذي  التحقيق  استكمال 
أعضاء الدائرة يكون في كل إجراءات التحقيق 
ما عدا استجواب المتهم ، فيرد من يقول هذا 
تخصيص بغير مخصص ألن نص المادة 367 
من قانون اإلجراءات الجنائية يقول - إذا تعذر 
انتداب  لها  جاز  المحكمة  أمام  دليل  تحقيق 
وهذا  لتحقيقه  أخر  قاضيا  أو  أعضائها  أحد 
المحكمة  أمام  تحقيقه  يتعذر  االستجواب 
ويترتب على عدم ضبط أقوال المتهم حرمان 
القضية من إجراء هام وجوهري وجعل المتهم 
مركزا  وإعطاءه  هروبه  من  يستفيد  الهارب 
قانونا أفضل من مركز المتهم الذي مثل أمام 

. أقواله  وأعطى  التحقيق  سلطة 
تنتدب أحد أعضائها  أن  للمحكمة  فهل يجوز 
النيابة  تستجوبه  لم  الذي  المتهم  الستجواب 
فالمادة  معه.  التحقيق  دون  وقدمته  العامة 
االحالة  أمر  صدور  بعد  أنه  على  تنص   166
في  العامة  النيابة  من  أو  الغرفة  قاضي  من 
التحقيق  تستوجب  وقائع  تطرأ  قد  الجنح 

باعتبار  العامة  النيابة  بذلك  تقوم  أن  فيتعين 
أن الدعوى ما زالت في حوزة سلطة التحقيق 
، ولكن السؤال إذا خرجت ا لدعوى من سلطة 
التحقيق ودخلت في حوزة المحكمة هل يجوز 
للنيابة ان تفتح محاضرها وتضيف تحقيقات 
أو  نفي  شهود  اقوال  ضبط  تكون  قد  جديدة 
خبرة ، لقد أعطي هذا النص استثناء للنيابة 
العامة فاألصل أن من في حوزته القضية هو 
الذي يستكمل التحقيق .. والنص المماثل لهذا 
عرض  المصري  االجراءات  قانون  في  النص 
مبدأ  فأرست  المصرية  النقض  محكمة  على 
أساسه أن يكون ذلك بعد صدور أمر اإلحالة 
لكم  وننقله  المحكمة  حوزة  في  الدخول  وقبل 
فيما يلي جاء فيه: )) 1 - لما كان الشارع قد 
من   374  ،373  ،190  ،214 المواد  في  قضى 
الدعوى  ترفع  بأن  الجنائية  اإلجراءات  قانون 
من  أو  النيابة  رئيس  من  الجنايات  مواد  في 
بالحضور  المتهم  تكليف  بطريق  مقامه  يقوم 
أمام مستشار اإلحالة وبأن تعلن النيابة العامة 
الخصوم باألمر الصادر من المستشار باإلحالة 
إلى محكمة الجنايات أمام المحكمة وبأن تكلف 
المتهم بالحضور – كما جعل – بمقتضى المادة 
64 من هذا القانون ندب قاضي التحقيق رهناً 
بطلب النيابة العامة كما حظر عليه بمقتضى 
المادة 67 مباشرة التحقيق إال بناًء على طلبها 
مباشرة   199 المادة  بمقتضى  أوالها هي  كما 
التحقيق في مواد الجنح والجنايات فيما عدا 
قضى  كما  التحقيق،  قاضي  به  يختص  ما 
األمر  صدور  بعد  طرأ  إذا  بأنه   192 بالمادة 
باإلحالة ما يستوجب تحقيقات تكميلية فعلى 
النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر 
للمحكمة، فقد دل بهذا على أن النيابة العامة 
هي السلطة األصيلة صاحبة االختصاص العام 
عدم  فإن  ذلك  كان  لما  االبتدائي،  بالتحقيق 
بتكليف  بالدعوى  الحكم نفسها  اتصال سلطة 
المتهم بالحضور يبقى على التحقيق االبتدائي 
للنيابة العامة صاحبة السلطة األصيلة فيه – 
– فإن قول الطاعن باختصاص  لما كان ذلك 
دامت  ما  التحقيق  بإعادة  اإلحالة  مستشار 
القضية قد أحيلت إليه وسلمت له يكون قوالً 
عقيماً ال جدوى منه ما دام الطاعن لم يجادل 
في عدم اتصال سلطة الحكم بالدعوى فيبقى 
للنيابة  فيها  التحقيق  بإعادة  االختصاص 
العامة – صاحبة السلطة األصيلة في التحقيق 
لمستشار  ما  أن  البيان  عن  وغني  االبتدائي، 
اإلحالة بمقتضى المادة 175 من حق في إجراء 
تحقيق تكميلي فحسب أو ندبه للنيابة العامة 

بينة  آلية  أصلي  تحقيق  إجراء  دون  إلجرائه 
يرفع  ال  بالدعوى  المستشار  اتصال  أن  على 
أوجبته  ما  يؤكده  بل  العامة  النيابة  اختصاص 
عليها المادة 192 من إجراء التحقيق التكميلي 
عند االقتضاء حتى بعد صدور األمر باإلحالة 
مباشرًة  إليها  المحضر  وتقديم  المحكمة  إلى 
ومن ثم يكون هذا النعي غير سديد (( الطعن 

القضائية  44 918 لسنة  رقم 
لقد  أثار  هذا  الموضوع  جدالً  واسعاً  بين 
القانونيين بين رأيين   :  يرى  الرأي األول أن 
النص االستثنائي الذي اعطي  للنيابة العامة   
وفقا  للمادة 166   إجراءات  جنائية   سلطة  
إجراء  تحقيق تكميلي  في أي وقت حتى  ولو 
دخلت ا لدعوى  حوزة  المحكمة واتصلت  بها  
باعتبار  أن  النص  له  اعتبارات عملية  ولم 
يقيد  بأي قيد  والمطلق  يؤخذ  على إطالقه  
مالم يرد  ما يقيده  وبالتالي  إذا  قامت  النيابة  
دخول   بعد   تكميلي   تحقيق  بإجراء  العامة  
الدعوى  في حوزة  المحكمة   فإن  صحيح  
قانونا  وال يلحقه البطالن  ويمكن  للمحكمة  
أن  تأخذ بأي دليل مستمد  من  هذا  التحقيق  
هذا   بأن   الثاني:  الرأي  ويرى   . التكميلي 
النص   مقصود  به  الفترة   الالحقة  لصدور 
بالحضور   التكليف   أو   االتهام   غرفة  قرار 
اتصاال   بالدعوى   المحكمة   أن تتصل   وقبل 
فالجناية     .. ولو دخلت  في حوزتها   مادياً  
بصدور   الجنايات  محكمة   حوزة   في  تدخل 
ال  أنها   إال    ، باإلحالة  االتهام   قرار  غرفة 
تتصل بها  اتصاالً مادياً  إال بتحديد  الجلسة  
لها أمام  الدائرة  المختصة   ،  وقد  تبقى 
بها   في اإلجراءات عدة  شهور  حتى  تتصل 
المحكمة  فإن  هذه الفتر  فترة  الصمت   هي  
أي  ذلك   بغير  قلنا   ولو    ، بالنص  المقصودة  
حتى  في حالة  اتصال المحكمة  بالدعوى  من  
خالل الجلسات فإن  سلطة   التحقيق  التكميلي 
تختص بها  المحكمة  بندب أحد  أعضائها أو 
النيابة   بأن   قلنا   لو   ااّلخرين   القضاة  أحد  
هي األخرى تكون  مختصة  فهذا يعني  وجود 
جهتي  تحقيق  في وقت  واحد  وهذا  اليتفق مع  
تغير  اختصاص  النيابة  من  سلطة  تحقيق إلى  
بالدعوى   المحكمة   تتصل  عندما  اتهام  سلطة 
وهذا  يخالف  المنطق  القانوني  السليم . وعلى 

كل حال  فلرأيين  اسانيدهما   القانونية .
ولكن هذا األمر مالم يحسم من ا لمحكمة العليا 
عليه  ماجرى  تطبيق  أن  من  أرى  جديد  بمبدأ 

المقبول. االجتهاد  من  نوعاً  يعد  العمل 

د. المبروك الفاخري 
المستشار بالمحكمة العليا 
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 كانت البداية متمثلة في عقد استثمار 
سياحي B.O.T مؤرخ في 2006/6/8، 
أطرافه شركة الخرافي الكويتية والدولة 
الليبية بمقتضاه تستثمر شركة الخرافي 
وشقق  مرافق  بإنشاء  تاجوراء  مدينة 
ومكاتب  سياحية  ومنتجعات  فندقية 
وساحات  خدمي  تجاري  ومركز  إدارية 
 83 خالل  استثمارها  يتم  عامة...الخ، 
التزمت  العقد   هذا  بموجب   . عاماً 
أرض  بتسليم  الليبية  الدولة  بمقتضاه 
المادية  العوائق  من  خالية  المشروع 
والقانونية إلى شركة الخرافي، والتزمت 
االخيرة بتمويل إقامة المشروع وتشغيله، 
وتم االتفاق على أن قيمته االستثمارية 
130 مليون دوالر أمريكي، ومدة انجازه 
مدة  وأن  سنة،  ونصف  سنوات  سبع 
امتياز شركة الخرافي تسعون سنة تبدأ 

المشروع. أرض  استالم  تاريخ  من 
وفي  حال حدوث أي نزاع بشأن العقد 
تعذرت  فإن  وديا،  تسويته  يتم  فإنه 
التسوية الودية يتم اللجوء إلى التحكيم 
وفقا ألحكام االتفاقية الموحدة الستثمار 
رؤوس األموال العربية في الدول العربية 

.1980 عام  الصادرة 
العقد  طرفي  بين  نزاع  حدث   وقد  
أنها  الخرافي  شركة  ادعت  حيث 
من  خالية  المشروع  أرض  تتسلم  لم 
بأن  الليبية  الدولة  فدفعت  العوائق، 
تم  لذلك  التزاماتها  تنفذ  لم  الشركة 
لها بموجب  الترخيص باالستثمار  الغاء 
قرار وزير االقتصاد الليبي رقم )203( 
على  الموافقة  ألغى  الذي   2010 لسنة 
الخرافي,  لشركة  الممنوح  االستثمار 
التحكيم  إلى  الخرافي  شركة  فلجأت 
الخاص )الحر( وتشكلت هيئة التحكيم 
فوزي  إبراهيم  األساتذة:  من  كل  من 
الحافي  ومحمد  الخرافي،  عن  محكما 
محكما عن ليبيا، والدكتور عبد الحميد 

رئيساً. األحدب 
في  3/22/ 2013  صدر حكم تحكيمي 
بإلزام الدولة الليبية بأن تدفع إلى شركة 
الخرافي المبالغ اآلتية: 30 مليون دوالر 
مليون   5 األدبية،  األضرار  عن  تعويضا 

والمصروفات  الخسائر  قيمة  دوالر 
المتكبدة، 900 مليون دوالر تعويضا عن 
الكسب الفائت، مليون و940 ألف دوالر 
رسوم ومصاريف التحكيم، أي بإجمالي 
تسعمائة وستة وثالثين مليون وتسعمائة 
وأربعين ألف دوالر أمريكي، إضافة إلى 
إجمالي  عن  سنويا   4% بمعدل  فائدته 
باقي  ورفض  بها،  المحكوم  المبالغ 

األخرى.  والطلبات  األقوال 
وفقا  صدر  التحكيم   حكم  كان  وقد 
الستثمار  الموحدة  االتفاقية  ألحكام 
رؤوس األموال العربية، ولما كانت هذه 
في  طريق  بأي  الطعن  تحظر  االتفاقية 
أحكام التحكيم الصادرة وفقا لها، فقد 
إذا كان من الجائز  ثار الجدل حول ما 

ال؟  أم  للحكم  بطالن  دعوى  رفع 
هذا الحكم غير قابل للطعن وفقاً للمادة 
الستثمار  الموحدة  االتفاقية  من   )8(1
رؤوس األموال العربية في الدول العربية، 
طلبت الدولة الليبية ابطال الحكم أمام 
الطلب  فرد  القاهرة  استئناف  محكمة 
عرض  ثم  الموحدة.  باالتفاقية  عماًل 
وهنا  المصرية،  النقض  محكمة  أمام 

! االشكالية  كانت 
المصرية  النقض  محكمة  فقضت 
المصرية  العامة  النيابة  لرأي  خالفاً 
من  الفقرة  إبطال  النقض  محكمة  في 
أن  على  تنص  التي  الموحدة  االتفاقية 
لهذه  وفقاً  الصادرة  التحكيمية  األحكام 
طرق  من  طريق  أي  تقبل  ال  االتفاقية 
التحكيمي  الحكم  واعتبرت  الطعن 
نّصت  ما  عكس  على  لإلبطال  قاباًل 
عليه االتفاقية الموحدة، وهكذا صارت 
في  الدولية  االتفاقيات  تبطل  المحاكم 

. مصر
مسار  الخرافي  شركة  تجاهلت  حيث 
على  بالحجز  وقامت  البطالن  دعوى 
التابعة  المؤسسات  بعض  أموال 
أجنبية،  دول  عدة  في  الليبية  للحكومة 

فرنسا. وأبرزها  أولها 
رفعت الدولة الليبية دعوى بطالن لحكم 
التحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة، 
قبول  بعدم   2014/2/5 بتاريخ  فقضت 
دعوى البطالن استناد إلى أن االتفاقية 

حظرت جميع أنواع الطعن.
    وقد قامت الحكومة الليبية بالطعن 
وقضت  االستئناف  حكم  على  بالنقض 
 2015/11/14 بتاريخ  النقض  محكمة 
دعوى  وأحالت  االستئناف،  حكم  بإلغاء 
مرة  االستئناف  محكمة  إلى  البطالن 
محكمة  واستندت  فيها،  للفصل  أخرى 
النقض في ذلك إلى أن دعوى البطالن 
ليست من طرق الطعن التي أشارت إليها 
المحظور  من  فليس  ثم  ومن  االتفاقية، 

رفعها.
رأيها  على  االستئناف  محكمة  أصرت 
بعدم  وقضت   2018/8/6 بتاريخ 
اختصاصها دوليا بنظر دعوى البطالن 
من  الصادر  الحكم  بخالف  هذا  وكان 
توجب  التي  المصرية  النقض  محكمة 
في  النظر  االستئناف  محكمة  على 

. الدعوى 
في  الثانية  للمرة  بالنقض  طعن  ولذلك 
محكمة  وأصدرت  االستئناف  حكم 
 2019/12/10 بتاريخ  حكمها  النقض 
بالزام محكمة االستئناف  بنظر دعوى 

البطالن.
وفي  2020/6/3 صدر الحكم األخير 
ببطالن  القاهرة  استئناف  لمحكمة 
شركة  لصالح  الصادر  التحكيم  حكم 
الخرافي، ويعد هذا الحكم من األحكام 
التأسيسية التي تأسس لقاعدة قانونية، 
وفقا  انشائي  بدور  المحكمة  فقامت 
مبادئ  جعلت  التي  القانونية  للنصوص 
العدالة واالنصاف مصدرا من المصادر 
التي يقف عندها القاضي في حال كان 

. تشريعي  نقص  هنالك 
تفويت فرصة أم ضرر محتمل :

    عند النظر في ادعاءات شركة خرافي 
فقد استندت على الفرصة الفائتة عند 
مطالبتها بالتعويض وبالنظر إلى شروط 
الفرصة الفائتة كما هو مقرر تتمثل في 

اآلتي:- 
وجدية  حقيقية  الفرصة  تكون  أن   •
يأمله  كان  الذى  االحتمالي  الكسب   :
يكون  قد  تحقيقه  وينتظر  المدعى 
إيجابياً يتمثل في تحقيق كسب ما، وقد 
خسارة  تجنب  في  يتمثل  سلبياً  يكون 
في  االحتمالي  فالضرر  لذلك  معينة. 
تفويت الفرصة ال يخرج بدوره عن كونه 
كسباً فائتاً أو خسارة الحقة، مع مراعاة 
االحتمال في كل منهما وهو ما يعبر عنه 
وليست  وجدية،  حقيقية  الفرصة  بأن 

افتراض. أو  وهم  مجرد 
للقول أن الفرصة حقيقية وجدية، فالبد 
يمكن  كان  احتمالي  كسب  وجود  من 
تحققه،  فرصة  بفوات  أنه  إال  تحققه، 
أضحى مستحيال تحققه. ويمكن القول 
مدى  في  تأثير  له  االحتمال  مقدار  أن 
جدية الفرصة واعتبارها حقيقية، كلما 
زادت درجة احتمال تحقق الكسب كلما 
أن  أي   . لتحقيقه  جدية  فرص  وجدت 
الفرصة التي يمكن االعتداد بها ينبغي 
أن يكون مرجحاً تحققها، ولتقدير درجة 
يستند  سوف  الفرصة  تحقق  احتمال 
القاضي إلى الضرر النهائي الذى يسمح 
بتقييم نسبة احتمال تحققها، فالقاضي 
يجب أن يقتنع باحتمال تحقق الفرصة 

الفرصة  جدية  مدى  وتقدير  الفائتة 
الفائتة

• أن يكون الكسب االحتمالي وشيكاً: 
من أجل تقدير جدية الفرصة الضائعة 
وأال  تكميلياً  شرطاً  المحاكم  تضيف 
يكون الوقت بعيداً بل وشيكاً، فكلما كان 
الوقت الذي ضاعت فيه الفرصة بعيداً 
ضعيفاً،  الفرصة  تحقق  في  األمل  كان 
التي  الخارجة  األحداث  بسبب  وذلك 
الفرصة،  تحقق  دون  تحول  أن   يمكن 
تحقق  كان  كلما  فإنه  أخرى  وبعبارة 
الفرصة  كانت  كلما  للواقع  بعيدا  األمل 

احتمالية. أو  محققة  غير 
الشروط  هذه  في  النظر  خالل  ومن 
خرافي  شركة  مطالبة  أن  يتبين  فإنه 
مطالبة  الفائتة  الفرصة  عن  بالتعويض 
بأي  المنطق  أو  القانون  إلى  تستند  ال 
لكي  فرصة  هناك  تكن  لم  ألنه  سند, 
الشركة  أن  باعتبار  عنها  التعويض  يتم 
بتنفيذ المشروع أساساً، بذلك  لم تبدأ 
قد كانت المطالبة بالتعويض قائمة على 
للواقع  يمت  ال  الذي  االفتراض  عنصر 
بصلة, ألن الشركة قامت بعملية حسابية 
غير مرتبطة بالواقع فضربت احتمالية 
الربح السنوي في 99 سنة التي هي مدة 
متناسية  والدولة,  الشركة  بين  العقد 
ربحيته  يقاس  ال  المشروع  بأن  بذلك 
عوامل  هناك  بل  اكتماله،  بمجرد  فقط 
وهذا  والخسارة,  الربح  في  تؤثر  أخرى 
لتنفيذ  المحيطة  بالظروف  يسمى  ما 

. المشروع 
 بل الشيء الغريب أن الشركة لو أكملت 
الخسران  هو  لكان  المشروع  انشاء 
تنفذ  لم  الدولة عندما  أن  األكبر, حيث 
قد  فإنها  خرافي  شركة  إزاء  التزامها 
أفادتها من حيث ال تدري, فمن المعلوم 
أن القوة القاهرة التي طرأت على الدولة 
مشروع  أي  اكمال  دون  حالت  الليبية 
وبالتالي عدم تحقيق أي ربح، ولهذا ال 
تعويض  بأي  المطالبة  الشركة  تستطيع 
لو قامت بتنفيذ المشروع المزمع انشاؤه 

. القاهرة  القوة  نتيجة 
ابطال حكم التحكيم 

محكمة  من  الصادر  الحكم  يعد 
ليس  التاريخية  األحكام  من  االستئناف 
ألنه  بل  الحق  وأحق  العدالة  طبق  ألنه 
القضاء  عليها  استقر  مفاهيم  نقض 
والفقه وهي نهائية حكم التحكيم وعدم 

للطعن.  قابليته 
حكم  ابطلت  قد  االستئناف  فمحكمة 
 53 المادة  لنص  الرجوع  دون  التحكيم 
حصرت  التي  المصري  القانون  من 
ابطال حكم التحكيم ولم يكن من ضمنها 

. الحكم  عدالة 

وبالرجوع إلى الحكم المستأنف من قبل 
محكمة االستئناف فأنه استند إلى فكرة 
النظام العام بشكل ضمني فاإلشارة إلى 
منطقي،  وغير  عادل  غير  الحكم  أن 
لكي  وأن أي حكم يجب أن يكون عادالً 
يكون مستقراً هذا هو روح النظام العام 
وماهيته , فمن المعلوم أن النظام العام 
التشريعات  كل  في  توجد  مرنة  فكرة 
المجتمع  حماية  هدفها  الوضعية 
واستقراره وهي قيد على سلطة المحكم 
عند اختياره القوانين واستبعاد القوانين 
العام،  النظام  مع  تتماشى  ال  التي 
فلهذا من باب أولى أن تكون قيداً على 
المحكمين عند تقديرهم للتعويض, فمن 
مع  متناسباً  يكون  أن  التعويض  شروط 
التحكيم  في حكم  النظر  وعند  الضرر, 
شيء  أي  تخسر  لم  الشركة  أن  يتبين 
اثراء على حساب  أنها تريد تحقيق  بل 

. الليبية  الدولة 
مخاوف الحكم : 

إن اإلشكالية التي تواجه الدولة الليبية 
تنفيذ  إمكانية  هي  المسألة  هذه  في 
القضاء  قبل  المبطل من  التحكيم  حكم 
هو  المخاوف  أخطر  فمن  المصري، 
الفرنسي  الوطني  القضاء  اعتراف 
في  بطالنها  المقرر  التحكيم  بأحكام 
هذه  أن  بدعوى  وذلك  المقر،  دولة 
النظام  في  اندماجها  يتم  لم  األحكام 

الدولة. هذه  في  القانوني 
فضاًل على أن االعتراف ال يتعارض مع 
النظام العام الدولي، ويحقق هذا النهج 
مصالح الشركات الكبرى األجنبية التي 
تتضمن تنفيذ أحكام التحكيم، ولو ُحِكم 
ببطالنها في دولة المقر، وهذا يعتبر من 

أخطر المخاوف التي تنتاب التحكيم.
 وقد نفذ القضاء الفرنسي العديد من 
أحكام التحكيم الباطلة في دولة المقر، 
الفرنسية  النقض  محكمة  سعت  فقد 
إلعطاء كل فعالية ألحكام التحكيم دون 
النظر إلى األحكام الصادرة باإللغاء من 

المقر. دولة 
 ويتضح أن القضاء الوطني في الدولة 
في  القضاء  دور  حصر  قد  الفرنسية 
مراقبة أحكام التحكيم واعطاء الفعالية 

للتحكيم. المقيدة  غير 
وقد اعتبر العديد من الفقه أن السبب 
الفرنسي هو  القضاء  لمسلك  الحقيقي 
تبنت  التي  القانونية  األنظمة  تحجيم 
أنه  واشعارها  للتحكيم  حديثة  قوانين 
في  الحاصل  التحديث  من  الرغم  على 
النظام القانوني إال أنها غير قادرة على 
األنظمة  في  الحاصل  التطور  مسايرة 
مع  يتفق  المسلك  وهذا  التحكيمية، 

. الشركات  مصلحة 

8 مقاالت

تقرير عن:
            قضية شركة الخرافي ضد الدولة الليبية
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إذا كانت العدالة االنتقالية هي عدالة رسمية 
إلى  مرحلة  من  لالنتقال  ما،  فترة  في  تطبق 
موجهة  خاصة  بإجراءات  أخرى]1[،  مرحلة 
وارتكب  قوياً  الماضي  في  كان  طرف  ضد 
حينها ظلماً ممنهجاً، أو مسلحاً، فإنها تستلزم 
كثيرة منها: وجود رغبة شعبية  لذلك شروطا 
حقيقية  سياسية  إرادة  وجود  بتطبيقها، 
السيطرة  السياسي،  االستقرار  لتطبيقها، 
األمنية لمؤسسات الدولة، إنهاء مرحلة الصراع 
المسلح. ولعل أهم شروطها، وجود حكومة ذات 
صفة شرعية ومعترف بها من كل األطراف في 
تطبيق  من  الحكومة  تخشى هذه  وأال  الدولة، 
تلك  من  أي  ترتكب  لم  حيث  العدالة  آليات 
االنتهاكات الموجبة للمساءلة القضائية، وهي 
شروط يصعب اإلقرار بتوافرها في ليبيا منذ 

هذا. يومنا  وإلى   2011
العدالة  مسار  أن  المقال  هذا  في  ونفترض 
االنتقالية في ليبيا قد تأثر بالسياق السياسي 
أو  االقتصادية  السياقات  من  غيره  دون 
االجتماعية أو الدينية؛ حيث الطرف السياسي 
الغالب، والمسيطر على أدوات تطبيق العدالة 
أو  تشريعية  أدوات  كانت  سواء  االنتقالية؛ 
تنفيذية أو قضائية، يتخذ المسار الذي يالئمه 
بما يتفق مع مصالحه اآلنية ورؤاه السياسية، 
التعامل  في  مناسباً  يراه  ما  مع  يتفق  وبما 
ما  على  محاسبته  بشأن  المغلوب  مع خصمه 
األخذ  مع  مواجهته،  في  انتهاكات  من  به  قام 
في  قوته  مدى  مثل  العوامل  عديد  باالعتبار 
كامل  على  سيطرته  ومدى  والخارج،  الداخل 

الليبي. اإلقليم  ربوع 
أمثلة  نسوق  الفرضية،  هذه  على  وللتدليل 
على آليات العدالة في سياقات سياسية ليبية 
ملف  أدير  كيف  خاللها  من  لنتبين  مختلفة 
السياسية  القوى  قبل  من  االنتقالية  العدالة 

تطبيقها. أدوات  على  المسيطرة 
 

العدالة بآليات قذافيـــة

فترة  في  حتى  ليبيا  في  ينطبق  هذا  ولعل 
أربعين  عن  يزيد  لما  الممتدة  السابق  النظام 
التي  القوانين  كل  تقرأ  أن  يمكن  حيث  حوالً؛ 
اتخذت بعد 1969 على أنها تشريعات انتقالية 
هو  خالله  من  تقيم  الذي  المنظور  كان  متى 
منظور النظام السياسي القائم حينها. فهناك 
ثورة شعبية أطاحت بنظام ملكي يوسم بالفساد 
وبانتهاك حقوق الشعب الليبي وبالموالة للعدو 
األجنبي. وقد كانت اآللية المتبعة حينها آلية 
بالقسوة  اتسمت  التي  القضائية؛  المالحقة 
الصارمة، فاعتقل، وأعدم، وأبعد، أغلب أنصار 
النظام الملكي ورجاالته. كما استخدمت آليات 
وتأميم  الحراسة،  تحت  والوضع  المصادرة، 

والصناعات. والمنشآت  األموال  من  كثير 
المصلحة  تمثلت   ،]2[2003 بعد  وفيما 
جديدة  مرحلة  إلى  الذهاب  في  السياسية 
تمهيداً للقذافي اإلبن، وإظهار ليبيا الغد أمام 
العالم بأنها ديمقراطية وحقوقية وعادلة تريد 
أن تنفتح على العالم وترحب بالتعاون الدولي، 
الدكتاتورية.  أو  اإلرهاب  تهمة  عنها  وتنفي 
حينها قرر النظام السابق انتهاج مسار مختلف 
اتخذ  بذلك،  تصريح  دون  االنتقالية،  للعدالة 
اآلليات التي تناسبه حينها وهي آلية العفو عن 
المفرج  المعتقلين  وتعويض  المعارضين  بعض 
كشف  حتى  أو  بالذنب  االعتراف  بدون  عنهم 
اإلصالح  آلية  في  التفكير  وبدون  الحقائق، 

المؤسسي.
العدالة الثورية 

فقد   2011 بعد  االنتقالي  المجلس  فترة  أما 
ليبيا  في  السياسية  االستراتيجية  اتسمت 
بأنها ثورية ضد النظام السابق المتهم بانتهاك 
حقوق اإلنسان وبالتالي اعتمدت آلية المالحقة 
لسنة   37 رقم  قانون  إصدار  مثل  القضائية؛ 
وإهانة  الطاغية  تمجيد  تجريم  بشأن   2012
السياسية  االستراتيجية  كانت  وحيث  الثورة. 
تعتمد على الدعم الدولي في مواجهة النظام 
السابق، فلم تتواَن السلطة حينها من استخدام 
آلية المالحقة القضائية أمام القضاء الدولي 
للقذافي وأعوانه، إضافة للقضاء الوطني. غير 
أن وقوف التيارات الحقوقية في مواجهة بعض 
هذه اآلليات أبطلها؛ فمثاًل تصدى الحقوقيون 
غير  بوصفه  الطاغية  تمجيد  تجريم  لقانون 
دستوري. وبالفعل قضت المحكمة العليا بعدم 
يمكن  وال  يونيو2012.  في  القانون  دستورية 
التصدي  لنهج  الثوري  المشرع  انتهاج  إغفال 
من  األشخاص  بعض  وممتلكات  أموال  إلدارة 
رقم  القانون  في  وذلك  السابق  النظام  أنصار 
36 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 47 في 

ذاته. العام 
إلى  اإلشارة  تتم  لم  دستوري،  صعيد  على 
العدالة االنتقالية أو أي من آلياتها في اإلعالن 
اإلعالن  أن  من  وبالرغم  المؤقت.  الدستوري 
يؤكد على المساواة بين جميع المواطنين وعدم 
التمييز، إال أن القسم المفروض على أعضاء 
19 من اإلعالن  المادة  المجلس االنتقالي في 
الدستوري، يلزم بعدم صالحية كل من ال يؤمن 
التعديالت  خلت  وقد  فبراير.  ثورة  بأهداف 
إال  وآلياتها.  االنتقالية  العدالة  من  الدستورية 
االنتقالية  العدالة  قوانين  مبكراً  صدرت  أنه 
رقم  القانون  ومثالها  الوطنية  والمصالحة 
المؤسسي  الفحص  عن  أما   .2012 لسنة   17
السابق  للنظام  الموالين  باستبعاد  فعلت  فقد 
القضائية،  فيها  بما  المختلفة  السلطات  في 
ثم  اللجنة  إنشاء  وقرارات  قوانين  خالل  من 
الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية. 
مثاًل القانون رقم 26 لعام 2012 بشأن تطبيق 

والوطنية. النزاهة  معايير 
االنتقالي  المجلس  شعر   ،2012 مايو  وفي 
وكانت  الوليدة.  للدولة  النسبي  باالستقرار 
ودولياً،  محلياً  عالية  الحقوقية  األصوات 
الموالين  الليبيين  ولرغبته في ضّم عديد من 
الجديدة،  ليبيا  في  لدمجهم  السابق  للنظام 
 2012 لسنة   35 رقم  العفو  قانون  أصدر 
وقد   ،]3[2012 لسنة   51 بالقانون  والمعدل 
وهو  وأعوانه،  القذافي  عائلة  فقط  استثنى 
عفو عن نوع محدد من الجرائم. وقد حصرت 
رد  شرط  االختالس  في  المعفاة  الجرائم 
السالح  تسليم  شرط  االحتراب  وفي  المال، 
عفو  شرط  الدم  جرائم  وفي  التوبة،  وإعالن 
العفو  هذا  أن  المالحظ  من  ولعل  الدم.  ولي 
المبكر قد يكون سبباً في بروز ظاهرة استيفاء 
إلى ظاهرة االغتياالت  بالذات والجنوح  الحق 
واالعتقاالت خارج القانون من بعض من وقعت 
عليهم انتهاكات في عهد النظام السابق خاصة 
أثار  ولقد  والعتاد.  السالح  ممن استولوا على 
القانون إشكاليات قضائية عند تطبيقه،  هذا 
في  الجنايات  دوائر  بعض  فسرت  حين  ففي 
محاكم االستئناف]4[ مصطلح أعوان القذافي 
أن  العليا  المحكمة  رأت  أنصاره،  بحيث شمل 
واألصهار،  باألبناء  قرن  وقد  المصطلح  هذا 
كان  والذين  المقربين  على  إال  يسرى  ال  فهو 
السياسي  البالد  إدارة نظام  يعتمد عليهم في 
ممن  والعسكري  واالجتماعي  واالقتصادي 
تولوا وظائف قيادية وعليا في البالد]5[. وقد 
القضائية  التفسيرية  االختالفات  هذه  تقرأ 
مع  تماشياً  كونها  حيث  من  القانوني  للنص 
التغيير الذي طرأ في السياسية العامة بشأن 
مساءلة أنصار النظام السابق. فبعدما اّتسمت 
بالصرامة في العهد الثوري األول 2012، فهي 
ما لبثت أن اتسمت بالتسامح إلى حد كبير بعد 

.]6[2014
كما أن آلية التعويض قد بدأت في أواخر عهد 
المجلس الوطني وأهمها قانون رقم 50 لسنة 
2012 بشأن تعويض السجناء السياسيين الذي 
أثار موجة رفض كبيرة على المستوى الحقوقي 
لفئة  محاباة  وبوصفه  للنضال،  ثمنا  بوصفه 
ليبية دون غيرها بآلية التعويض ال سيما وأن 
المبلغ مبالغ فيه )وهو 8000 د.ل( ثمانية آالف 

دينار عن كل شهر شاملة لكامل التعويض عن 
واقعة السجن أبان مرحلة النظام السابق.

 
العدالة اإلسالموية

هي فترة امتدت من يوليو 2012 إلى أغسطس 
2014]7[. ونالحظ أن اآلليات المتخذة كثيرة: 
فقد صدر القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن 
العدالة االنتقالية مغيباً المصالحة الوطنية من 
عنوانه بما يوحي أنه يتخذ نهجا أكثر صرامة 

مع خصومه]8[.
فقد صدر  الجنائية،  المالحقة  آلية  عن  وأما 
قانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم التميز 
واإلخفاء القسري والتعذيب وهو يُعّد استجابة 
من  النوع  هذا  تحظر  دولية  لمواثيق  محلية 
التعذيب  مناهضة  اتفاقية  مثل  االنتهاكات 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو المهينة النافذة منذ 1987]9[. 
بشأن   2014 لسنة   5 رقم  القانون  صدر  كما 
على  العقوبات  قانون  من   195 المادة  تعديل 
عقوبة  بأي  اإلخالل  عدم  »مع  التالي:  النحو 
ما  عنه  يصدر  من  كل  بالسجن  يعاقب  أشد، 
يشكل مساسا بثورة السابع عشر من فبراير، 
عالنية  أهان  من  كل  العقوبة  بذات  ويعاقب 
أو  التنفيذية  أو  التشريعية  السلطات  إحدى 
القضائية أو أحد أعضاءها أثناء تأدية وظيفته 
علمها«.  أو  الدولة  شعار  أهان  أو  بسببها  أو 
 2013 لسنة   11 رقم  القانون  صدر  وإجرائياً 
واإلجراءات  العقوبات  قانون  تعديل  شأن  في 
القضاء  محاكمات  اقتصرت  بحيث  العسكرية 

المدنيين. دون  العسكريين  على  العسكري 
التعديل  في  السياسي  العزل  على  نص  كما 
نصه:  وكان   ،2013 لسنة  الخامس  الدستوري 
هذا  أحكام  في  ورد  بما  إخالالً  يعد  »وال 
من  ومنعهم  األشخاص  بعض  عزل  اإلعالن 
القيادية  والوظائف  السيادية  المناصب  تولي 
زمنية مؤقتة  لفترة  للدولة  العليا  اإلدارات  في 
وبما  الشأن  هذا  في  يصدر  قانون  وبمقتضى 
وهو  التقاضي«،  في  المعنيين  بحق  يخّل  ال 
العزل  لقانون  استباقا  إبريل  في  تعديل صدر 
ذاته، حيث  العام  من  مايو  في  الذي سيصدر 
صدر القانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن العزل 
 28 بالقانون رقم  المعدل  السياسي واإلداري، 
لسنة 2013. وهو ما حاول الحقوقيين التصدي 
له بعدم الدستورية من باب الطعن في التعديل 
حيث  من  تعذر  ذلك  أن  غير  ذاته  الدستوري 
بمظاهرات  بإصداره  المطالبين  الثوار  أن 
احتجاجية أمام المؤتمر الوطني، هم ذاتهم من 
دستوريته  بعدم  الطعن  من  لتحصينه  تصدوا 
مقر  أمام  االحتجاجية  المظاهرات  من خالل 
الحكم  صدور  عطل  مما  العليا،  المحكمة 

هذا. ليومنا  الدستورية  بعدم  القاضي 
الضرر  جبر  آلية  في  المؤتمر  توسع  كما 
المتضررين  تعويض  وقرارات  قوانين  وإصدار 
شأن  في   2013 لسنة   4 رقم  قانون  ومثالها؛ 
اإلعاقة  بذوي  المتعلقة  األحكام  بعض  تقرير 
كما  التحرير.  حرب  مصابي  من  المستديمة 
صدر القانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن رعاية 
أسر الشهداء والمفقودين بثورة فبراير، وتوجد 
يضيق  المفقودين  بشأن  قانونية  أعمال  عدة 
المقام بذكرها. كما أن مذبحة سجن بوسليم 
قد صدرت بشأنها عدة أعمال قانونية: قرار 
 ،2013 لسنة   31 رقم  قانون   ،2013 لسنة   59
قانون 33 لسنة 2015 بشأن إنشاء لجنة تقصي 
أن  نالحظ  أن  وعلينا  المجزرة.  حول  حقائق 
انطباعياً  قد صدر  للواقعة  القانوني  التكييف 
دون انتظار تقرير موضوعي من لجنة تقصي 
ما  و«مجزرة« حسب  »مذبحة«  فهي  الحقائق؛ 
أدري  ولست  حينها،  التشريعية  السلطة  تراه 
شخصياً هل شكلت تلك اللجنة؟ وهل باشرت 
لها  توصلت  التي  النتائج  هي  وما  عملها؟ 

الواقعة؟ بخصوص 
ويبدو أن السياسة فرقت بين السلطة التنفيذية 
والتشريعية في فترة حكومة زيدان فإذا بهما 
االنتقالية.  العدالة  آليات  بشأن  يختلفان 
الخالف  رصد  ذلك  على  للتدليل  ويكفينا 
المعنفات  تعويض  آلية  بشأن  السلطتين  بين 
الحكومة  قدمته  فبعدما  والمغتصبات. 
التشريعية  السلطة  رفضت  قانون  كمشروع 
إصداره في إنكار منها لملف مغتصبات الحرب 
قررت  وحينها،  مدعية  فئات  لدخول  وتحفظاً 

من  الفئة  لهذه  التعويض  آلية  اتخاذ  الحكومة 
خالل إصدار قرار رقم 119 لسنة 2013 بشأن 
معاملة ضحايا العنف الجنسي. كذلك نرصد 
الخالف بينهما بشأن آلية المالحقة القضائية 
لإلرهابيين. فقد قررت الحكومة التأكيد على 
أهمية هذه اآللية في بيان 20 مارس 2014 في 
حين أن السلطة التشريعية قصرت عن إصدار 
تقديم مشروعه  رغم  اإلرهاب  مكافحة  قانون 
أعضائها  من  مجموعة  لوجود  الحكومة،  من 
»الكتلة اإلسالمية« ترفض االعتراف الرسمي 
بوجود اإلرهاب في ليبيا وتتهيب من أن تطالها 

القانون. إقرار  حال  المالحقة 

 العدالة التوافقية

وترتكز  الفرقاء  اتفاق  من  نابعة   2015 وثيقة 
السياسيين.  الخصوم  بين  الوفاق  فكرة  على 
ولهذا كان لملف العدالة االنتقالية نصيب كبير 
من االتفاق حيث نصت المادة 26 من المبادئ 
العدالة االنتقالية  آليات  الحاكمة على »تفعيل 
والمصالحة الوطنية، من أجل إعالء الحقيقة 
الضرر  وجبر  والمصالحة  المحاسبة  وتحقيق 
مع  تماشياً  وذلك  الدولة  مؤسسات  وإصالح  
التشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية.«، 
وأقرت المادة 24 من االتفاق »يختص مجلس 
السياسات  واقتراح  بدراسة  كذلك  الدولة 
الموضوعات  حول  الالزمة  والتوصيات 
التالية: دعم جهود المصالحة الوطنية والسلم 
دعم  القائمة،  اآلليات  خالل  من  االجتماعي 
ومؤسسات  الحقائق  تقصي  لجان  ومساندة 
مكافحة الفساد في أدائها لواجباتها«. وركزت 
المادة 11 من األحكام اإلضافية على آلية العفو 
حيث  السياسيين؛  الفرقاء  من  لمزيد  كسباً 
المنبثقة  المؤسسات  »تضمن  أن  على  نصت 
مقاضاة  عدم  الليبي  السياسي  االتفاق  عن 
قتال  على  تقتصر  األشخاص ألسباب  من  أي 
أمام  تراجعت  أنها  إال  النزاع.«  أثناء  الخصوم 
االنتقالية  العدالة  لتطبيق  الدولية  المعايير 
فأكدت على أنه: »ال تنطبق هذه الضمانة على 
أو  ارتكب جرائم حرب،  يكون  قد  أي شخص 
الجرائم  من  غيرها  أو  اإلنسانية  جرائم ضد 
التي ينص عليها القانون الدولي إذ ال تخضع 
كما  العقاب«.  الجرائم لإلفالت من  مثل هذه 
نصت المادة 26 على االلتزام بجمع معلومات 
كاملة عن األشخاص المختطفين والمفقودين 
مستقلة  هيئة  بتشكيل  االلتزام  مع  وتقديمها، 
بأحكام القانون  لألشخاص المفقودين إعماالً 
يوماً  ستين  خالل  وذلك   2014 لسنة   1 رقم 
وااللتزام  لمهامها.  الحكومة  ممارسة  بدء  من 
لديهم  المحتجزين  األشخاص  سراح  بإطالق 
السلطات  إلى  تسليمهم  أو  قانوني  سند  دون 
األطراف  كافة  على  ينبغي  كما  القضائية. 
للسلطات  فّعالة  حماية  توفير  في  المساهمة 
مراجعة  من  وتمكينها  المختصة  القضائية 
وإطالق  االعتقال،  أو  االحتجاز  حاالت  جميع 
سراح فوري لجميع األشخاص المحتجزين أو 
يلتزم جميع  كما  قانوني.  المعتقلين دون سند 
سلطة  حكر  بضمان  االتفاق  هذا  أطراف 
السلطات  على  والسجناء  المعتقلين  احتجاز 
بها  معترف  مرافق  وفي  المختصة  القضائية 
رسميا، وفقاً للتشريعات الليبية النافذة. وتلتزم 
أطراف هذا االتفاق بالعمل على تطبيق قانون 
العدالة االنتقالية رقم 29 لسنة 2013، بما في 
ذلك تعيين مجلس إدارة هيئة تقصي الحقائق 
والمصالحة، خالل تسعين يوماً من دخول هذا 
الثاني من  الملحق  وفي  التنفيذ،  االتفاق حيز 
االتفاق السياسي كانت من األولويات؛ مواصلة 
والعدالة  الوطنية  والمصالحة  الحوار  دعم 
الجنائية،  والعدالة  القضاء  ودعم  االنتقالية، 
والمساجين  المحتجزين  أوضاع  مع  والتعامل 
المتضمنة  الملفات  من  وكغيره  والمختطفين. 
في االتفاق السياسي كان مصير ملف العدالة 
حيث  من  نفسه  االتفاق  مصير  االنتقالية 
الدخول في دهاليز السياسة مما عثر خطواته 

تطبيقه. وعطل 
 

العدالة االرتدادية

الفترة  هذه  في  االنتقالية  العدالة  مسارات 
السياسي  بالموقف  األخرى  هي  تأثرت 
آليات  من  نوعان  له  فكان  النواب.  لمجلس 
النظام  أنصار  االنتقالية: أحدهما مع  العدالة 

السياسيين  بخصومه  خاص  والثاني  السابق، 
العدالة  إلى  جنح  حين  ففي  اإلسالميين.  من 
االنتقالية المتمثلة في العفو العام حيث ألغى 
االنتقالي  المجلس  عن  الصادر  العفو  قانون 
 2015 لسنة   6 رقم  القانون  بدال عنه  وأصدر 
منذ  ارتكب  عما  الليبيين  لكل  عام  عفو  وهو 
وهو  تاريخ صدوره  إلى  من جرائم  فبراير   15
سبتمبر 2015. وقد قيل في القانون أنه مفصل 
ألجل سيف اإلسالم والموالين لنظام القذافي 
عما ارتكبوا من انتهاكات إبان مقاومتهم لثورة 
من  الفورية  االستفادة  تمت  وقد  فبراير]10[. 
هذا القانون بإصدار مخاطبة من وزير العدل 
بالمؤقتة للقائمين على احتجاز سيف اإلسالم 
خالف  أنه  كما  عنه]11[.  الفوري  باإلفراج 
السياسي  العزل  آلية  في  الوطني  المؤتمر 
واإلداري ألتباع النظام السابق من خالل إلغائه 
لقانون العزل عبر القانون رقم 2 لسنة 2015 .
سياسته  عن  انتخابه  بواكير  من  أعلن  بينما 
المالحقة  في  وتشدد  لإلسالمين،  المناوئة 
اإلسراع  من  بدءا  لإلرهابيين  القضائية 
لسنة   3 رقم  اإلرهاب  قانون  إصدار  في 
العام في  الوطني  المؤتمر  تلّكأ  بعدما   ،2014
إصداره]12[. كما أصدر مجلس النواب قرارا 
مفاده أن أنصار الشريعة مجموعة إرهابية في 
تجريم  على  صوت  ومؤخراً   2014 أغسطس 
مجموعة  وَعدها  اإلخوان  جماعة  أعمال 

.2019 مايو  في  إرهابية 
سياسة  بتغير  تغيرت  التي  اآلليات  بين  ومن 
 4 رقم  للقانون  إصداره  هو  النواب  مجلس 
لسنة   11 رقم  القانون  بتعديل   2017 لسنة 
العسكرية  االختصاصات  أعاد  حيث   2013
بكثير من الجرائم. ولعل ما يلفت النظر فيها 
مرتكبي  جرائم  بنظر  الشخصي  االختصاص 
النص  يلغي  أنه  في  تكمن  وأهميته  اإلرهاب  
الخاص باالختصاص النوعي الوارد في قانون 
اإلرهاب رقم 3 لسنة 2014 كما أن هناك من 
حقوق  بشأن  خطيرا  تشريعيا  نكوصا  يراه 
اإلنسان من حيث عودة االختصاص العسكري 
على  الدفاع  أّن  إال  المدنيين.  محاكمة  بشأن 
حيث  الواقع  فقه  على  يؤسس  السياسة  هذه 
الخاصة  والدوائر  المتخصصة  النيابات  أن 
المنصوص عليها في قانون اإلرهاب لم يصدر 
بشأنها قرارات من المجلس األعلى للقضاء في 
تتأرجح  اإلرهابية  القضايا  وصارت  طرابلس 
من  وترفض  والعسكري  العادي  القضاء  بين 
الضرورة  ولهذه  االختصاص  لعدم  كليهما 

التعديل]13[. صدر  العملية 
 

العدالة االنتقالية بنكهة ليبية

في  األخيرة  المسلحة  االشتباكات  وبعد 
طرابلس وتخومها والتي ما زالت رحاها دائرة 
حتى اآلن، الحظنا ظهور مفهوم جديد للعدالة 
بصوت  شرقا  عنه  عبر  قد  كان  االنتقالية، 
ولكنه   ]14[2011 أحداث  بواكير  في  خافت 
المؤسسات  انقسمت  بعدما  وضوحا  ازداد 
شرقاً  المؤقتة  الحكومة  واستقرت  التنفيذية 
وقد  البرلمان«.  التشريعي«  المجلس  قرب 
أضحى هذا المفهوم بعد أحداث ابريل 2019 
معقل  البالد  غرب  في  حتى  واضحا  مطلبا 
الحكومة المركزية]15[، أال وهو عدالة األقاليم 
والجماعات، حيث أن المنطقة الشرقية »برقة« 
التهميش  الجنوبية »فزان« قد طالهما  وكذلك 
طيلة عقود طويلة. فاألولى جبر الضرر وإعادة 
إلى  بالعودة   1963 قبل  عليه  كان  كما  الحال 
لألقاليم  الثالثي  والتقسيم  الفيدرالية  الدولة 
الليبية. هذا المقترح السياسي للعدالة يسوق 
للمصالحة  األمثل  الحل  باعتباره  البعض،  له 
الوطنية وللمضي قدما نحو دولة ليبيا الجديدة، 
بيد أنه يظل مقترحا غائما مالم يدستر، وهو 
مثير للقلق عند بعض طارحيه. فهو يفتح الباب 
مشرعا أمام مطالبات بالحكم الذاتي تطبيقاً 
للعدالة االنتقالية من أقاليم وجماعات أخرى: 
األمازيغ، التبو، المنطقة الوسطى. وهي أقاليم 
وجماعات تشكل ثقاًل في الخريطة السياسية 
وقوة على األرض الجغرافية، مما يجعلنا نشكك 
في رؤية ليبيا الجديدة بوصفها دولة متحدة. 
االنتقالية  العدالة  آليات  انتظار  في  ومازلنا 
حين  السياسيين  الفرقاء  من  الجديد  للغالب 

الجديدة. التشريعية  السلطة  مقاليد  توليه 

أوجه العدالة  »االنتقالية«  في السياقات السياسية الليبية

د جازية جبريل
كلية القانون جامعة بنغازي
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كيف  كورونا  جائحة  ظل  في 
تعاملت إدارة التدريب مع برامجها 
خطة  وضع  تم  وهل   ، التدريبية 
هذه  ظل  في  للعمل  بديلة 

؟ ئحة لجا ا
خطة  وضع  التدريب  إدارة  اقترحت 
بعد   عن  البرامج  بعض  لتنفيذ  بديلة 
الوقاية  في  نجاعة  األكثر   , الين  أون 
توفر  حال  في   19 كوفيد  جائحة  من 
اإلدارة  عليها  تعتمد  التي  اإلمكانيات 
 , المعدة  البرامج  أغلب  تنفيذ  في 
بعض  استئناف  إدارتنا  عزم  إضافة 
تقليص  خالل  من  التدريبية  البرامج 
من  المستهدفين  المتدربين  عدد 
في  األخذ  مع   , التدريبية  العملية 
االعتبار تطبيق اإلجراءات االحترازية 

بالخصوص٫ الوقائية 

تم إعداد خطة تدريبية متكاملة 
للعام 2020 بقطاع العدل لتطوير 
.حدثنا  القدرات؟  وتنمية  األداء 

عن ذلك
جميع  علي  تعميم  بإجراء  قمنا 
الجهات التابعة لوزارة العدل , والفروع 
واإلدارات والمكاتب بشأن موافاة إدارة 
والموضوعات  بالمقترحات  التدريب 
الخطة  ضمن  إلدراجها  التدريبية 
التدريبية العامة للوزارة , وإحالتها إلي 
إن  إال  العتمادها  االختصاص  جهات 
لألسف لم يتم اعتماد ميزانية للتدريب 
أثر  الذي  األمر  األخيرة  السنوات  في 
سلباً على العملية التدريبية وتوقفها ٫

تنفيذ  يتضمن  مقترح  تقديم  تم 
اإلستراتيجية  اإلدارة  برامج 
القرارات  واتخاذ  األزمات  وإدارة 
.ماهي تفاصيل هذا المقترح  وهل 

؟ عليه  الموافقة  تمت 
أون   ( بعد  عن  تدريبي  البرنامج  هذا 
الين ( متمثاًل في حقيبتين تدريبيتين 
االستراتيجية  اإلدارة   ( بعنوان  األولى 
الفعال  االستراتيجي  والتخطيط 
واتخاذ  األزمات  إدارة   ( والثانية   )
من  مقدم  وهو   ) الفعالة  القرارات 

وتطوير  تحسين  وحدة  رئيس  السيد 
مؤسسات اإلصالح والتأهيل والمدرب 
المناهج  وحدة  رئيس  قبل  من  المنفذ 
بإدارة  النسبي  والتأهيل  التدريبية 
لتنفذ  مقترح  تقديم  وتم   , التدريب 
وحدة  رئيس  السيد  إلي  البرامج 
اإلصالح  مؤسسات  وتطوير  تحسين 
الخيارات  أحدى  لتحديد  والتأهيل 
سواء تنفيذ برنامج عن بعد أو مباشر 

بالخصوص٫  الرد  انتظار  وفي 

المانحة  الدول  مع  بالمشاركة 
مستديرة  مائدة  بعقد  قمتم 
تتعلق حول أهمية تفعيل برنامج 
الهيئات  أعضاء  للسيدات  اإلرشاد 
توصيات  أبرز  ماهي   , القضائية 

ة  ئد لما ا
عقدت مائدة مستديرة حول التحديات 
التي تواجه القضاء الليبي خالل جائحة 
كوفيد 19 المستجد تم خاللها مناقشة 
موضوع اإلرشاد وتحديات عمل المرأة 
 , قاضي  بصفة  القضائي  المجال  في 
وتأهيل  اإلرشاد  غرفة  تفعيل  وكيفية 
نتج  العامة  النيابة  وأعضاء  القضاة 
بتوصيات  المشاركين  خروج  عنها 
التقنية  استخدام  ضرورة  أهمها 
والميكنة الحديثة في العمل القضائي 
واستحداث  االلكترونية   واألرشفة 
مكاتب لإلرشاد داخل مقرات الهيئات 

االتصاالت  بوسائل  مجهزة  القضائية 
التواصل  أو   ) )االنترنت  السريعة 
استخدام  إلي  إضافة   , االجتماعي 
نظام التأهيل التخصصي في القضاء 
واإلرشاد الذاتي من قبل الزمالء بخلق 
مجموعات عمل بينهم داخل العمل مع 
بالخصوص  المناسبة  الظروف  توفير 
لقاءات  عقد  أهمية  على   التأكيد   ,

. شهرية  أو  أسبوعية 

متابعة  الوزارة  اليكم  أسندت 
االنتقالية  العدالة  برنامج  تعزيز 
للقضاء،  األعلى  المجلس  رفقة 
ماهي آخر مستجدات هذا الملف 
العدل  وزير  السيد  تعليمات  على  بناء 
العدالة  لموضوع  االولية  اعطاء  بشأن 
 , الوقت  هذا  في  ألهميته  االنتقالية 
حول  عمل  ورشة  بعقد  اإلدارة  قامت 
دراسة   ( بعنوان  االنتقالية  العدالة 
 ) الليبي  القضاء  نظام  احتياجات 
مارس   16  –  14 أيام  المنصرم  العام 
ووضع  دراسة  تناولت  حيث   ,  2018
منهج تدريبي عملي بشأن 
لحقوق  الدولية  المعايير 
الليبي  والقانون  اإلنسان 
المتعلق بإجراءات الحبس 
واالستفادة  االحتياطي, 
في  الدولية  التجارب  من 
 , االنتقالية  العدالة  مجال 
وتبيين ما إذا كانت العدالة 
االنتقالية تغل يد المحاكم 
الخاصة  المسائل  في 
ال  أم  العدالة  بالتشريعات 
من  والدراسة  المتابعة  قيد  واليزال   ,
المستشارين المكلفين بهذا الملف من 

الوزارة  قبل 
علماً بأن اإلدارة قامت عام 2013 بعقد 
مناقشة مشروع  مائدة مستديرة حول 
العدالة  لقانون  التنفيذية  الالئحة 
االنتقالية رقم ) 29 / 2013 ( والتي 
المستشارين  من  العديد  فيها  شارك 
والمحليين   الدوليين  واالساتذة 
ورؤساء بعض الجهات المختصين في 

ليبيا٫ أنحاء  من  المجال  هذا 
على  استبيان  بتعميم  قمتم 
العدل  لوزارة  التابعة  الجهات 
قاعدة  منظومة  انشاء  بخصوص 
بيانات خاصة بالبرامج التدريبية 

ذلك؟ من  الغرض  ما   ،
 ( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  علي  بناء 

50 ( لسنة 2012 بشأن اعتماد الهيكل 
وأخنصاصات  التنظيمي 
وتنظيم   , العدل  وزارة 
وإلي  اإلداري  جهازها 
من  السابعة  المادة 
إدارة  اختصاصات 
اإلدارة  شرعت   , التدريب 
قاعدة  منظومة  إنشاء  في 
بجميع  خاصة  بيانات 
التي  التدريبية  البرامج 
السنوات  خالل  نفذت 
يتم  سوف  والتي  السابقة 

التابعة  والجهات  الوزارة  في  تنفيذها 
بالخصوص  استبيان  تعميم  وتم   , لها 
على هذه الجهات ، وما زلنا إلي غاية 
البيانات  استالم  ننتظر  اللحظة  هذه 

الموزع االستبيان  وفق  المطلوبة 
توقف البرنامج التدريبي التطوعي 
داخل  الوظيفي  بالتميز  الخاص 
ما  انطالقته،  رغم  نظيفة  بيئة 

التوقف؟ هذا  وراء  األسباب 
تدريبي  لبرنامج  مقترح  إعداد  تم 
بيئة  داخل  الوظيفي  التميز   ( بعنوان 
األهداف  فيه  حدد  حيث   ) العمل 
والمستهدفون  البرنامج  ومكونات 
والوعاء الزمني للبرنامج والية التنفيذ  
وتم تقسيمه خالل العام  , حيث يبدأ 
الربع األول من 1 فبراير إلي غاية  31 
الثاني  السنوي  والربع   2020 مارس 
من 1 أبريل إلي غاية 30 – 6 – 2020 
,  بينما الربع السنوي الثالث يبدأ من 
1-7 إلي غاية 30-9-2020 أما الربع 
إلي   10-1 من  الرابع  األخير  السنوي 
31-12-2020 , حيث بلغ عدد الدورات 
التدريبية خالل الفترة المقررة إلي 90 
دورة تدريبية بواقع 450 ساعة تدريبية 
المقترح تنفيذها استهدفت عدد 600 
توقف  البرنامج  هذا  أن  إال   , متدرب 
كورونا  جائحة  بسبب  األول  ربعه  في 
من  لتفعيله  األمور  تحسن  وننتظر   ,

جديد٫ 

تعثر استكمال البرنامج التدريبي 
رغم  الرقمية  األميه  لمحو 
الشروع فيه وإنجاز بعض محاوره، 
ما أسباب تعثره وهل هناك تصور 

األيام؟ قادم  الستكماله 

قاعات  دخول  عن  ناتج  األمر  هذا 
التدريب بديوان الوزارة التابعة لإلدارة 
لم تستكمل إضافة  التي  الصيانة  إلي 
لجائحة كورونا فتعقد األمر بخصوص 
موعدها  في  القاعات  سرعة جاهزية 
أهمية  رغم   , التعاقد  حسب  المقرر 
التي  العام  هذا  الموضوعة  البرامج 
الموظفين  كفاءة  الرفع من  من شأنها 
الحاسوب وتقنية  في مجال استخدام 
التي  العمل  بيئة  داخل  المعلومات 
وبرنامج  ميكروسوفت  برنامج  تحتوي 
التصميم للمتخصصين , أما عن شق 
نستكمل  سوف  نعم  الثاني  سؤالك 
التدريبية  القاعات  انتهاء صيانة  حين 

مباشرة. لإلدارة 

أخيرًا ما هو جديد اإلدارة الفترة 
القادمة ؟

خير  علي  األزمة  هذه  تمر  أن  نأمل   
التي  البرامج  تنفيذ  من  نتمكن  لكي 
أعدت مع أهمية مطالبتنا بتوفير بعض 
استمرار  في  تساهم  التي  اإلمكانيات 
مبالغ  وتخصيص   , التدريبية  العملية 
لبند التدريب ) البند الثاني ( وميزانية 
التحول للقيام بالمهام المناطه بالشكل 

منها  المطلوب 

10 لقاء العدد

يف حوار صريح مع مدير إدارة التدريب بوزارة العدل 

 بدائل وحلول للعملية التدريبية بقطاع العدل يف ظل جائحة كوفيد 19
2020 مطلع  التدريبية  تنفيذ خطتها  العدل في  بوزارة  التدريب  إدارة  باشرت 
هذا العام ، بعد النجاح الالفت خالل العامين الماضيين في عقد العديد من 
الندوات وورش العمل الداخلية والخارجية استهدفت العديد من أعضاء الهيئات 
القضائية والموظفين بقطاع العدل ، من خالل االستفادة من االتفاقيات الموقعة 
مع وزارة العدل وتفعيلها لمدها باالحتياجات التدريبية المطلوبة بشكل مستمر 

من كافة الجهات التابعة لوزارة العدل.
توقف  إلى  أدى  كورونا مما  اإلدارة تجمد بسبب ظهور جائحة  أن نشاط  غير 
العديد من البرامج التدريبية المعدة لهذا العام ، فعلى سبيل الذكر ال للحصر 
توقف البرنامج التدريبي بعنوان التميز الوظيفي داخل بيئة العمل وتعثر استكمال 
المشاركة  عن  التدريب  إدارة  توقف  إلى  إضافة  الرقمية  األميه  محو  برنامج 
المعتادة في الخطة العامة للمعهد الوطني لإلدارة ، وغيرها من البرامج التي 
 ، العدل والرفع من كفاءته  الوظيفي بقطاع  تسعى إلى إنجازها لتطوير األداء 
ولمعرفة تفاصيل أكثر قمنا بزيارة إدارة التدريب وإجراء لقاء مع مدير اإلدارة 

بنا ومجيباً على أولى تساؤالتنا. السيد البهلول الرطيب مرحباً 

تصوير   / ساسي حريب

حاوره   - طارق إبراهيم الكيالني       
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مصطلح العدالة الوقائية  ليس جديدا فهو من 
المصطلحات المستعملة فى االنظمة المختلفة  
وهو ما ينعكس فى اللغة  حيث يعبر عنه فى 
 la justice preventive  ( بعبارة  الفرنسية  اللغة 
 preventive justice  ( بعبارة  االنجليزية  وفى   )
المركبة  صيغته  من  تأتى  االشكالية  ولكن   )
تعددت  والتى  »عدالة«  كلمة  يتضمن  فهو 
الحبر  بشأنها  يجف  ولم  النظريات   بشأنها 
بعد  إلرتباطها  بمنطق التطور وحاجات الناس 
وأحوالهم  ولكنها تشير حتماً إلى »الحق« ومن 
هنا يقال عادة أنها -ايتاء كل ذى حق حقه -، 
أما الوقائية فهي كلمة أخرى  تعود فى أصلها 
الى »وقى  والوقاية لغة هي الصون والسترة عن 
االذى  ومن هنا ورد فى ابن منظور )وقى :وقاه 
اهلل وقيا ووقاية ، وواقية بمعنى صيانة (ومن 
هنا فإن الوقائية ترمز إلى ما يتخذ من أجل 
الحيلولة دون تحقق  األذى ؛ولعل هذا ما يفسر 
أن مصطلح العدالة الوقائية ارتبط في األصل  
بالتدابير واالجراءات  التي تهدف إلى الحيلولة 
دون  تفشي الجريمة : ورد فى  تعريفها  أنها 
الحكومة  تتخذها  التي  االجراءات  من  )نظام 
هذا  أن   غير  الجريمة(!  من  مباشرة  للوقاية 
المعنى الذى تصدر  المشهد  ،كما جسده قانون 
في   - المعنون  السادس   بابه  في  العقوبات  
المجرمين الخطرين وفى التدابير الوقائية- ، 
الوقائية  العدالة  مضمون  يعكس  ما  هو  ليس 
بالضرورة ؛ فالقانون الصحي مثاًل عنون الباب 
الثاني منه: في الصحة الوقائية والتي تهدف 
التطعيم  خالل  من  األمراض  من  الوقاية  إلى 
ظهور  عند  الصحية  واإلجراءات  والتحصين 
األيام منذ  يتجلى هذه  المعدية كما  األمراض 
عنه  نتج  وما  المستجد  كورونا  فيروس  ظهور 
تظهر  هنا  ومن   . صحية  طوارئ  حالة  من 
أهمية تحديد مفهوم هذا المصطلح -العدالة 
الوقائية - قبل بيان ما الذى تحقق منه على 

صعيد التطبيق فى ليبيا ؟

1- مفهوم  العدالة الوقائية 

الخالدة  المقولة  تجسد  الوقائية  العدالة   
)الوقاية خير من العالج( وبالتالي فإنها وألول 
وهلة ال تدخل في نطاق  العدالة القضائية التي 
للحقوق  القانونية  الحماية  تقديم  الى  تهدف 
حدوث  تفترض  والتي  المحاكم   طريق  عن 
تدخل  المتضرر  الطرف  طلب  ثم  ومن  النزاع 
إستيفاء  حظر  بعد  االعتداء  لرد  المحكمة 
العدالة  أن  من  الرغم  فعلى  بالذات؛  الحق 
يوفره من  القضاء وما  تثير في األذهان  عادة 
حماية للمتقاضين ، إال أن  وصفها بالوقائية 
يضعها في تصنيف آخر للعدالة وهو »العدالة 
االجرائية«،  »للعدالة  بالمقابلة  الموضوعية« 
التي تتطلب إجراءات تقوم بها المحاكم وأعوان 

. القضاة 
1.1 فالعدالة الوقائية  تتميز عن العدالة 
القضائية التي تأتى لعالج وضع مرضى  ناتج 
عن إعتداء على صاحب الحق أو منازعته فى 
الحق  تأمين  يؤكد  هنا  الوقائية  :وصف  حقه 
قبل حدوث العارض المذكور. وفى هذا السياق 
للقضاء  االعلى  المجلس  رئيس  ماقاله   فإن 
أهم  من   ‹ أنها  من  السعودي  العدل  ووزير 
النزاعات  دون  تحول  كونها   ، العدالة  مراحل 
 « فهي  »وبالتالي  لمستحقيه  الحق  وتوصل   ،
تأتي من الحرص على تحقيق العدالة قبل نشؤ 
النزاع بإعطاء الحق لمستحقيه من البداية دون 

www.( ».. الحاجة لعرض حقه على القضاء
 ، يعد صحيحاً  التوصيف  alriadh.com(، هذا 

إذ بغير ذلك تبدأ العملية العالجية من خالل 
ال  ما  وهو  القضاء  أو  اإلدارة  جهة  إستعداء 
، خاصة  المنشودة  الوقاية   يتماهى مع فكرة 
معظم  منه  تعاني  الذى  العدالة  بطء  ظل  في 
األنظمة القضائية  في هذا العصر . فتأمين 
وصول صاحب الحق إلى حقه دون تدخل من 
الحقوق  لحماية  للقانون   وفقاً  منشأه  جهة 
الوقائية:  العدالة  خصائص  إحدى  يشكل 
صون الحقوق من المنازعة ومن الضياع  قدر 
بين هذه  الخلط  يجب  وهكذا ال   . المستطاع 
والتي  الوقائية  بالدعاوى  يسمى  وما  العدالة 
بإلزام  على حكم  الحصول  إلى  تهدف  أن  إما 
إجازة   أو  إبطال  )طلب  معين  خيار  صاحب 
عقد معين( على تحديد موقفه قبل الميعاد-
شخص  إجبار  ،أو  االستفهامية-  الدعوى 
أو  يدعيه  ما  إلثبات  القضاء  إلى  اللجوء  على 
للتحفظ  أو   التحريضية-  -الدعوى  ليخرس 
من خطر محدق -الدعاوى التحفظية :دعوى 
وقف االعمال الجديدة ودعاوى تجهيز الدليل- 
إشكالية  عن  النظر  وبصرف  الدعاوى   فهذه 
قبولها من عدمه ، تفترض الذهاب إلى القضاء 
بغية الحصول على  حكم أو أمر من القاضي  
تدخل  بالتالي فهي  و  الحاجة  إلستعماله عند 
لتقديمها   المحاكم   وجدت  التي  العدالة  في 
أو  الموضوعية  القضائية   الحماية  إطار  فى 
التي  الوقائية   العدالة  خالف  ،على  الوقتية 
المحدق   أو  الحال  النزاع   حدوث  تسبق 
منه  يعانى  الذى  المزعوم   للضرر  المجسد 
صاحب الحق .) حول الدعاوى الوقائية انظر
 Loic  Cadiet et Emmanuel Jeuland   ,droit
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 ، القضاء  علم  ،قانون  وكتابنا  يليها  324وما 

.) ، ص  والعريضة  الخصومة 
على  تحافظ  الوقائية   العدالة   2.1
المعنية  االطراف   بين  العالقة  إستمرار 
من  التقليل  خالل  من  فقط  ليس   ، بالحقوق 
أسباب النزاع وبالتالى الحيلولة دون  الدخول 
لذلك  الحاجة   وإذا ظهرت   ، فى  خصومات 
بإعتباره  للمدعى  البينة  عادة  تؤمن  فهي 
376مدنى. للمادة  وفقا  بإالثبات   المطالب 
3.1  العدالة الوقائية  التعنى االستغناء 
تتطلب  قد  ،بل  الدولة  مطلقا  مؤسسات  عن 
ببعض  قيامهم   إثناء  لالشخاص  دعمها  
 www.Prejus.( االعمال الالزمة فى عالقاتهم
Eu(،إذ أن الغاية منها تفادى  حدوث المنازعة 

التى تستوجب تدخل الجهة المختصة  بالفصل 
فتوثيق   . إحتياطيا  أو  أصليا  المنازعات   فى 
العقود يتطلب تدخل شخص مخول  وهو محرر 
العقود  أو المأذون بالنسبة لعقود الزواج  وما 
تفادى  فى  العمل   هذا  أهمية   فى  شك  من 
منازعات محتملة  وتأمين  البينة عند الحاجة 
ذلك  فوق  هي  الوقائية   والعدالة   4.1
التى  التنفيذية   الحماية  إستبعاد   ال تضمن 
الوقاية  تتحقق  لم   إذا  اليها  الحاجة  تعن  قد 
حقه  الى  الحق  صاحب  وصول  ،أي  المرجوة 
بشكل طوعى ؛ كل ذلك يتوقف على مدى الدقة 
المتعلق  التصرف   أو  العمل  إعداد  فى  فى 
بتأمين الحق  من جهة ، ومدى وعي  االطراف  
بأهمية  حصول صاحب الحق على حقه  فى 
سواء  أهمية   من  لذلك  لما  المحدد   األجل 
للمصلحة  بالنسبة   أو  الشأن  لذوى  بالنسبة 
على  إيجابا  ينعكس  ذلك  أن  بحسبان  العامة  

 . التعامل  في  والثقة  االئتمان  
تفادي   الى  تهدف  الوقائية   العدالة   5.1
وقوع خرق الحق  قبل وقوعه  بإلغاء  أسباب 
اللجوء  الى  الحاجة  لتفادى  المحتملة   النزاع 
الى القضاء لتقرير الحق ؛ ولهذا فإنها تتطلب 
حسن  تهيئة العمل او التصرف مصدر الحق 
أو إساس العالقة بين االطراف وبالتالي ، فإن 
لضمان  العدالة   هذه  برعاية  مطالبة  الدولة 
فعاليتها وتخفيف العبء على أصحاب الحقوق 
وعلى المحاكم  في آن الوقت. فما الذى يجسد 

هذ الدور فب ليبيا ؟

2- تطبيقات العدالة الوقائية في ليبيا 
 إذا تركنا  المجال التقليدي للعدالة الوقائية 

والمتعلق بتكريس سياسة التوجه نحو الوقاية 
من الجريمة  أكثر من الردع  والعقاب  والذى 
أول  منذ  المشرع  سياسة  في  نصيب  له  كان 
)مواد  االستقالل  بعد  صدر  للعقوبات  قانون 
وتأمين  الوقائية  العدالة  فإن   ،)164-135
المشرع   هاجس  هي  تكون  أن  يمكن  الحقوق 
الوقوف  يمكن  مجاالت  عدة  في  المعلن  غير 

 : أهمها  عند 
االهتمام  كان  مبكر  وقت  منذ    1.2
نفاذ  المشرع  علق  حيث  العقارية   بالملكية 
الحقوق المتعلقة بها على إتمام إجراءات معينة 
-التسجيل والقيد-، ودون الرجوع الى القوانين 
ذات العالقة التي صدرت في العهدين العثماني 
ابو  -وهو  المدنى  القانون  فإن    ، وااليطالي 
هذا  في  صريحا  كان   - الخاصة  القوانين 
الشأن : » في المواد العقارية ال تنتقل الملكية  
ذلك  كان   سواء  األخرى  العينية  الحقوق  وال 
فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، اال 
تنظيم  قانون  في  المبينة  االحكام  روعيت  إذا 
الشهر العقاري ...«)مادة 938-1. وتطبيق ذلك 
بشأن الرهن. مادة 1057مدنى:ال يكون الرهن 
نافذا في حق الغير  اال اذا قيد العقد أو الحكم 
أن هذه  في  وما من شك   .».. للرهن  المثبت 
االحكام  وما ورد بشأنها في قانون التسجيل 
جمعة  االحكام  هذه  تطور  حول   (  - العقاري 
التسجيل  نظام  الملكية في  تحقيق   ، الزريقى 
،مكتبة  اطروحة   ، المغربي  الليبي  العقاري 
طرابلس العلمية العالمية، طرابلس، 1995( - 
الشأن   تأمين حقوق أصحاب  الى  تهدف  إنما 
العقارية  الملكية  استقرار  ضمان  خالل   من 
العقارية  العينية  الحقوق  أصحاب  وطمأنة 
والتبعية  بأن حقوقهم  ال تكون عرضة  للضياع 
الدولة  تمكين  عن   فضال   ، بها  المساس  أو 
البالد  في  العقاري  الواقع  معرفة  من  والغير 
خيرى  محمد  اطروحة  المعنى،  هذا  في   (
العينية  الحقوق  تسجيل  وآثار  إجراءات   ،
جامعة   ، المحفظة  العقارات  على   المترتبة 
في  إليها  مشار   ، ص44   ، الخامس  محمد 

السابق  ص454(.    ، الزريقي 
قانون  في  المقررة   االجراءات  وبمراعاة    
اآلثار   عادة  تتحقق  العقاري   التسجيل 
 - الضمانة  تأكيد  او  الحق  -نقل  المنتظرة 
بعيداً عن القضاء بما يحقق  الوقاية  المرجوة 
ويخفف العبء على المحاكم ويرسخ الثقة بين 

. المتعاملين  
2.2  نظام السجل التجارى  

يوجب قانون النشاط التجارى  على الشركات 
التى ينظمها -مهما كانت طبيعة نشاطها عدا 
شركة المحاصة - القيد فى السجل التجارى ،  
وذلك بإيداع نسخة من عقد الشركة  ونظامها 
يطلبها  التى  األخرى  والمستندات  االساسى  
تمتع  القانون  هذا  وربط   .)24 )مادة  السجل 
الشركة بالشخصية القانونية بهذا االجراء كما 
أن شطبها منه يؤدى الى إنتهاء هذه الشخصية 
)مادة 25(.وإلهمية القيد فى السجل المذكور 
إو  الشركة  نظام  على  تطرأ  تغييرات  أي  فإن 
ادارتها أوشكلها  واالعالن عن إنهائها تخضع 
للقيد ايضا )مادة 27(. ووفقا لالئحة التنفيذية 
رقم  الوزراء  مجلس  )قرار  التجارى  للسجل 
187-2012( فإن من أهداف القيد -فضال عن 
إكساب الشخصية المعنوية- » تدوين وتجميع 
 ، فيه  بالقيد  بالملزمين  المتعلقة  المعلومات 
وتمكين اآلخرين من االطالع عليها«)مادة 2(. 
فمصلحة الشركاء  وحماية الغير  الذى يتعامل 
مع الملزمين بالقيد فى السجل التجارى  هي 
بغية   ، بالقيد  االلزام  من  االساسية  الغاية 
قدر  الخصومات  وتفادى   الحقوق  تأمين  
الشركة  عقد  أن  ذلك   يؤكد  ومما  ؛  اإلمكان 
يتطلب تدخل شخص له صفة فى إبرام العقود 
لكونه من العقود الرسمية ومن ثم يمكن ربط 

نظام السجل التجارى بالعدالة الوقائية .
بعض  أنظمة  فى  الوقائية  العدالة    3.2

العقود 
كرسه  الذى  األصل  هي  الرضائية  كانت  إذا   
القانون المدنى )مادة 89(-تمام العقد بمجرد 
فإن  متطاابقتين-،  ارادتين  عن  التعبير  تبادل 
بعض العقود تتطلب مراعاة أوضاع معينة فى 
إبرامها والحكمة من ذلك ليس فقط إالشعار 
تأمين  أيضا  ،وإنما  أهميتها  أو  بخطورتها 

ما  وهو   بعضهم   أو  الشأن  أصحاب  حقوق 
فالقانون  ؛  الوقائية  العدالة  فكرة  يجسد 
يفرض  األقوى  المتعاقد  يترك   لم  المدنى  
يضعها   العامةرالتى  العقد  ،فشروط  ارادته 
أحد المتعاقدين تسرى على الطرف اآلخر فى 
أن  المفروض  من  كان  اذا  أو  بها  علمه  حالة 
يعلمها حتما لوأعارها  انتباه الشخص العادى ، 
إال أن تلك الشروط تكون عديمة األثر إذا كانت  
تحد من المسوولية أو تحلل من العقد أو توقف 
تنفيذه اذا كانت لصالح من وضعها ، كما ال أثر 
سقوط  اآلخر  المتعاقد  على  تفرض  لشروط 
المدد أو تتضمن تحديدا لصالحية االعتراض 
بالدفوع أو قيودا لحرية التعاقد وتمديد العقد 
التملك  لشروط  كذلك  أثر  وال   ، تجديده  أو 
يتم  لم  ،اذا  القضاء  صالحية  من  الحد  أو 
 ،)150 )مادة  خطيا  تحديدها  علي  االتفاق 
بالتوقيع  تبرم  التى  العقود  فى  المشرع  وغلب 
على  المضافة  الشروط  جاهزة  نماذج  على 
ولولم  تنافت معها حتى  إذا  الشروط االصلية 
.)151 )مادة  المنافية  الشروط  تلك  تشطب 
نوع  تحقيق  على  المشرع  يعكس حرص  وهذا 
من العدالة الوقائية تفاديا لما قد ينشأ عن سؤ 
إستخدام تلك المكنة . وخطورة الهبة أوجبت 
فرض طابعها الشكلى -إشتراط الرسمية فى 

.)477 إبرامها-)مادة 
وتنفيذها  الحقوق   تأمين  فى  المشرع  ورغبة 
التنظيم  رأيي  فى  تفسر  التى  هي  طواعية  
وفقا  يجب  ،حيث  العمل  لعقد  وضعه  الذى 
رقم  العمل  عالقات  قانون  67من  للمادة 
الذى  للنموذج  »وفقا  يبرم  أن  12لسنة2010، 
تضعه الجهة المختصة »وأن يتضمن التفاصيل 
والتزامتهما  طرفيه   حقوق  لتحديد  الالزمة  
وأن يكون »ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية 
وتحفظ  طرف  لكل  نسخة   ،« نسخ  ثالثة  من 
كما   ، المختص  التشغيل  بمكتب  الثالثة 
الجهة  من  إعتماده  على  نفاذه  المشرع  علق 
للشكل  إستيفائه  من  التحقق  وبعد  المختصة 
المقرر وعدم تعارضه مع القانون المذكور -ما 
لم يكن الشرط المخالف لمصلحة العامل، ما
مادة 68 فيكون صحيحا -؛ وفى حالة إغفال 
شرط الكتابة  -وهي فرضية مستحيلة لو طبق 
إثبات  وحده   للعامل  المشرع  -أجاز  القانون 

حقوقه بكل طرق االثبات )مادة 67(.
المقررة  النسب  مجهول  كفالة    4.2
بالمادة الستين من القانون رقم 10لسنة 1984 
تتطلبه  وما  وآثارهما   والطالق  الزواج  بشأن 
من أجراءات  وما تفرضه من قيود والتزامات 
تعكس رغبة المشرع إيضا فى  تكريس نظام 
العدالة الوقائية ، فالكفيل يعرف مثال أن ثبوت 
نسب المكفول يؤدى الى تسليمه الى وليه  وأن 
الى  يؤدى  أن  يمكن  إهماله  أو  تربيته  إساءته 

نزعه منه ! 
5.2 ولم يقف المشرع فى ليبيا عند هذه 
شأنهما  من  نظامين  وضع  ،بل  التطبيقات 
بشكل  طبقا  إذا  الوقائية  العدالة  تجسيد 
صحيح وبامانة  وحسنت نوايا االشخاص وهما 

: الزواج  توثيق  ونظام  العقود  تحرير  نظام 
2-5-1 تحرير العقود  نظام  إختيارى لتوثيق 
المحررات ،إال إذا نص القانون على الزاميته 
الشكل  فى  المحرر  كتابة  تأمين  هدفه   ،
بالنسبة  الكافة  على  حجة  ليكون  المطلوب  
المكلف  الشخص  أو  الموظف  به  قام  لما 
أثبته  ما  و  مهمته  حدود  فى  عامة   بخدمة 
 376 )مادة  بصره  أو  سمعه  تحت  تم  مما 
االصل  فى  االختصاص  هذا  كان  و   . مدنى( 
أسند  المشرع  ألن  مشتركا  صار  ثم  للمحاكم 
التسجيل  ومكاتب  الدارات  االختصاص  أيضا 
العقارى بقانون التسجيل العقارى لسنة 1965 
والتشريعاتالالحقةذات العالقة ،عدا ما يتعلق 
عام  ومنذ  الشخصية   واالحوال  بالوقف 
-1968قانون رقم -22 شاركهم محررو العقود 
خول  2-1993الذى  رقم  القانون  صدر  ثم  ؛ 
محررى العقود صالحية توثيق جميع المحررات 
بإستثناء ما يتعلق باالحوال الشخصية والوقف 
)مادة 2(. وقانون نظام القضاء الحالى -رقم 
الواحدة والعشرين  6/-2006 نص فى مادته 
التوثيق  بقوانين  االخالل  عدم  مع   «  : على 
واالشهادات  الحجج  بظبط  المحاكم  تختص 
على  والتصديق   محرراتها   وتوثيق  بأنواعها 

العرفية   المحررات  فى  الشأن  ذوى  توقيعات 
وإثبات تاريخ هذه المحررات  وتحقيق الوفاة 
والوراثة ».  وما يهمنا هنا ليس تقويم سياسة 
المشرع فى هذا المجال وإنما التأكيد على أن 
الغاية البعيدة من أحكام  التوثيق  هي تأمين 
النزاع بشأنها  وهوما  الحقوق وتقليل أسباب 

. الوقائية  العدالة  روح  عادة  يجسد 
2-5-2 تلك الغاية هي ما إستهدفتها  الئحة 
رقم  العدل  وزير  -قرار  الشرعيين  المأذونين 
نظام  كسابقتها   نظمت  353--2019التى 
الشخصية  االحوال  مسائل  بعض  فى  التوثيق 
وإعتبرت المأذون نائبا عن القاضى فى » توثيق 
والمراجعة   ، عليه  والتصادق   ، الزواج  عقود 
محلة  ولكل   .)2 ».)مادة  بالمسلمين  الخاصة 
مأذون أو أكثر وفى حالة التعدد يحدد رئيس 
المحكمة االبتدائية  المختصة دائرة كل منهم 

) مادة 3(. 
يؤمن  به   القائم  كان  أيا  التوثيق  وميزة 
لصاحب الشأن  وسيلة إثبات رسمية -المحرر 
الرسمى-  وفوق ذلك إذا كان المحرر الرسمى 
وفقا  تنفيذيا   سندا  أيضا  يشكل  فإنه  عقدا 
قد  وهوما   )369 )مادة  المرافعات  لقانون 
إذا  القضائية   الحماية  طلب  مرحلة  يوفر 
النية  والوعي وقبل ذلك األمانة   توافر حسن 

! بالمسؤولية  والشعور 
إستعمال   الشأن  ألصحاب  ويمكن    3-5-2
وهي  القانون  نظمها  التى  التهديد  وسائل 
الشرط الجزائى والغرامة التهديدية  وإالعذار 
لتنبيه المدين بأن عدم وفائه بالحق ليس فى 
عند  خاصة  لذلك  يستجيب  وقد  مصلحته  
الواقع  أفرز  رسمى؛  محرر  فى  ذلك  ورود 
الدائنينين  لجؤ  وهي  الدول  بعض  فى  العملى 
المماطلة  مخاطر  تهول  تهديدية  رسائل  الى 
الهدف  تحقيق  فى  كثيرة  أحيان  فى  ونجحت 
!  وال حاجة لذلك عندما يمنح القانون الدائن 
مباشرة  منه  جزء  أو  الدين  إقتطاع  صالحية 
كما هو شأن المصارف بالنسبة للقروض التى 

. للموظفين  تمنحها 
تأمين  بأهمية  المشرع  من  وإيمانا    6.2
الطرق  بأقصر  إستيفائها  وتيسير   الحقوق 
مظاهر  دعم  على  أيضا  المشرع  ،حرص 
إستعراض  من  انتهينا  التى  الوقائية  العدالة 
وهي  البديلة  الوسائل  بعض  بتنظيم  بعضها 
الصلح والتوفيق والتحكيم ،ولكن هذه اآلليات  
الحسم  وهوما  تتطلب  تفترض وجود منازعة 
هذه  حول   ( الوقائية  العدالة  عن  يميزها 
الوسائل ، مقالتنا ، تيسير إجراءات التقاضى 
العلمى للجمعية  المؤتمر   ، الليبى  القانون  فى 

   .)  ، العربية  الحقوق  لكليات  العلمية 
إيتاء  العدالة  أهداف  من  إن  القول،  خالصة 
الوقائية   العدالة  كل ذى حق حقه ،والشك أن 
نجاحها  حالة  -فى  وتجنب  لهذا  تستجيب 
الوسائل  الى  اللجؤ  مشقة  الحق  -صاحب 
البديلة أو الى القضاء . أظهر العرض السابق 
فى  أساسيا  أ  عنصر  تمثل   العدالة  هذه  أن 
نظامنا القانونى وإن كانت غير محسوسة ألنها 
تتم دون خصومة وتعكس الوضع الطبيعى الذى 
تنفذ فيه االلتزامات دون  عنت من المدينين  
التعامل  فى  الثقة  ترسيخ  فى  يساهم  ما  وهو 
ذلك  ولكن   ، لالئتمان  المواتية  البيئة  ويوفر 
مرهون بمستوى الوعي وقدرة النظام القضائى 
أصحاب  لطلبات  السريعة  االستجابة  على  
الحقوق الذين واجهوا مشكلة رد حقوقهم إليهم  
من  واسعة  شريحة  تهم  مجاالت  فى  خاصة 
المتعاملين :عقود العمل  وعقود االيجار وعقود 
القرض وعقود الزواج. غير أن  الواقع الحالى 
فى ليبيا يكشف عن شيوع ظاهرة  ال تنسجم 
 ، إجراءاتها  ويسر  الوقائية  العدالة  غاية  مع 
حيث يلجأ أصحاب الحقوق مباشرة للمحاكم 
مما ساهم فى تكدس القضايا وتحولت ضمانة 
الى  معقول  أجل  فى  الدعوى  فى  الفصل 
من  جانب  المحامين  على  !ويقع  أمنية  مجرد 
المسؤولية عن تفشى هذه الظاهرة ليس فقط 
لعدم التزام كثير منهم بأخالق المهنة ،بل لعدم 
مساهمتهم أيضا فى نشر الوعي القانونى لدى 
عليه  وقعوا  بما  االلتزام  بأهمية   موكليهم   
يخدم  بما  والمنازعات  التالعب  نتائج  لتفادى 
مصلحة الجميع :أطراف العالقة والمجتمع !

العدالة الوقائية  وتأمن احلقوق 

د الكوني عبودة 
استاذ القانون بجامعة طرابلس
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دجاجات  السالم  عبد  المجاهد 
البرعصي

صفحات  سطروا  الذين  المجاهدين  من   
واألمجاد،  الشرف  سجل  في  ناصعة 
المجاهد الكبير عبدالسالم فضل اهلل محمد 
دجاجات،  عبدالسالم  وكنيته:  البرعصي، 
ضد  والجهاد  المقاومة  غمار  خاض  الذي 
الغزو اإليطالي الغاشم على ليبيا، تحت قيادة 
حين  إلى  المختار  عمر  المجاهدين  شيخ 

.1931 العام  خالل  استشهاده 
كان عبدالسالم دجاجات مضرب األمثال في 
الناس أخباره في  اإلقدام والشجاعة وتناقل 
كانت  التي  الواقعة  أبرزها  من  كثيرة  مواقع 
وراء تسميته بلقب )دجاجات(، تقول المصادر 
أنه خالل إحدى معارك الجهاد وبعد أن تمكن 
من من إنقاذ إحدى الفتيات من األسر، طلبت 
في  الحظيرة  من  دجاجاتها  إحضار  منه 

نجعها المحاصر بالقوات اإليطالية، فانطلق 
»وين  ينشد:  وهو  جواده مسرعاً  على صهوة 
دجاجات سمح الصفات«، وتمكن من إحضار 
فأطلق  صاحبتها،  إلى  وتسليمها  الدجاجات 
عليه رفاقه لقب )دجاجات البرعصي( وظل 

لصيقا له إلى حين وفاته.
كثرة  من  الشطرنج  كرقعة  جسمه  كانت 
يقاتل  الذي  بها، وجرده  التي منى  اإلصابات 
به كان مليئاً بالثقوب من كثرة ما أصابه من 
رصاص، واليزال ذلك الجرد في عهدة أسرته 
وسام فخر وميراث مبارك، وجاء فيما نقلته 
انضموا  الذين  الليبيين  أن  الجهاد،  ذاكرة 
يعرف  فيما  الطليان  المجندين  سلك  إلى 
باسم )الشناوير( يتملكهم الرعب إذا صادف 
وجودهم قريبا منه، فيهربون وهم يتصايحون: 
»جاكن دجاجات يا مبليات » وذلك استعدادا 
ذلك  مع  إليهم  القادم  الموت  من  للهروب 
الفارس المغوار، حتى أنهم كانوا يدعون على 
اصداف  »اجعنك   : بقولهم  البعض  بعضهم 
دجاجات، وهن فايجات« لمعرفتهم بالمصير 

طريقه. يعترض  من  يالقيه  الذي 
ومن المواقف النادرة التي تجلت فيها شجاعته 
وفطنته، أنه كان نائماً تحت شجرة في مكان 
يسمى: الصليعاية بالقرب من )قندولة(، وقد 
وعليه  قريب  منخفض  في  حصانه  أوقف 
بندقيتان إحداهما ألمانية واألخرى إيطالية، 
وإذا بثالثة من عمالء إيطاليا )الباندة( يمرون 
ذلك  كان  إذا  عما  وتساءلوا  منه،  بالقرب 

من  تأكدوا  ولما  دجاجات،  هو  النائم  الرجل 
هويته فرحوا بذلك لما سينالهم من الترقية 
نحوه  تقدموا  عليه.  قبضهم  نظير  واألموال 
طالبين  فيه  وصرخوا  الزناد  على  وأيديهم 
أن يقف رافعاً يديه مستسلما. قفز من نومه 
لكن  سالح،  دونما  محاصراً  نفسه  ليجد 
بفطنته وسرعة بديهته رفع يديه وهو يصرخ 
ويناجي أمه قائاًل: »يا نا علي يا يام .. يا نا 
وذهول  حيرة  أثار  الذي  األمر  يام«،  يا  علي 
دجاجات  عن  يصدر  أن  مستغربين  الباندة 
األخرق،  الفعل  هذا  مثل  المقدام  البطل 
يزحف  كان  وذهولهم  بحيرتهم  هم  وفيما 
بهدوء باتجاه الجواد، وفي اللحظة المناسبة 
البندقيتين  إحدى  وامتشق  ظهره  على  قفز 
وأطلق النار على أحدهم فأرداه قتياًل، مهدداً 
اآلخريْن بنفس المصير إذا لم يلقيا السالح 
اآلخر  الشطر  أكمل  ثم  االستسالم،  ويعلنان 
يــام .. كان ها  نــا علي يا  من أهزوجته: »يا 

روحــت«. البانــدة 
عقب تنفيذ حكم اإلعدام في شيخ الشهداء 
عمر المختار وتوقف الجهاد في برقة،  هاجر 
المجاهد دجاجات إلى مصر مصطحباً معه 
حصانه الذي كان رفيق محطاته في الجهاد، 
والبأس،  الشدة  في  معه  الذي صبر  وأنيسه 
يملك  ال  وجائعا،  حافياً  معدماً  فقيراً  هاجر 
قوت يومه فأكل في الطريق ما تأكله الدواب 
من حشائش ونباتات، وفي الطريق حل ضيفاً 
به  فرحبوا  علي(   )أوالد  نجوع  أحد  على 

وأكرموه وعرضوا عليه خدماتهم، فقال لهم: 
يعرف  من  على  تدلوني  أن  الوحيد  »مطلبي 
قـدر الخيل األصلية ويكرم وفادتهـا كي أبيعـه 
جوادي هـذا الذي رافقني في حلي وترحالي 
حلو  معي  وذاق  الجهاد  معارك  به  وخضت 
وقسوة  اليد،  ذات  قلة  ولوال  ومرها،  الحياة 

بيعه«. لما أقدمت على  الحياة 
وجهائهم  من  رجل  إلى  علي  أوالد  أرسل 
الجواد  شراء  عليه  وعرضوا  الحال  ميسور 
العمر،  فوافق مقابل عشرين نعجة متوسطة 
كان العرض سخياً فوافق دجاجات في الحال، 
يستعرض  أن  منه  طلبوا  العرب  عادة  وعلى 
»ال  وقال:  ذلك  عن  فاعتذر  الجواد  أمامهم 
إعدام  بعدما  حصاني  استعراض  في  أرغب 
سيدي عمر المختار وانكسار المجاهدين في 
برقة، ولكنني ال أمانع في أن تختاروا فارسا 

المهمة«. بهذه  يقوم  آخر 
قدموا رجال منهم ذا خبرة بالخيل فأسرجوا 
واصطفوا  ببندقية،  وزودوه  الحصان  له 
رجاال ونساًء ليستمتعوا باالستعراض المثير، 
فرقص  )دجاجات(  حصان  الفارس  امتطى 
ناصبا  كالسهم  انطلق  ثم  زهو،  في  متبخترا 
سبيبه المتماوج تحت الشمس، ابتهج التاجر 
مما رأى ومن شدة إعجابه صوب بندقية إلى 
الهواء وهو  أربع رصاصات في  وأطلق  أعلى 

ينشد:
»باعــــك بوفــــم ... برقــــاق غلـــــم«

فانسابت  نفسه  دجاجات  يتمالك  لم  حينها 

دموعه على خديه وأقسم بأغلظ األيمان أال 
»نعيش معا ونموت معا،  يبيع حصانه قائال: 
مكان  عن  باحثاً  وغادر شرقا  بيه«  بيا  واللي 
حرفة  في  دجاجات  عمل  مصر  وفي  يأويه، 
يوم  وذات  وقدماه  يداه  تشققت  حتى  البناء 
وبينما هو يحمل على كتفيه الرمل واإلسمنت 
مر به رجل من قبيلة القطعان وكان رفيقاً له 
في الجهاد فاستغرب مما كان عليه من العوز 
هو  هذا  كان  إن  غير مصدق  وسأل  والفاقة 
المجاهد دجاجات، ولما انصرف أنشد يقول: 
»سبحانـه.. اللي دجاجات تم خديم بحزامه .. 

يا طول ما فاجـن خيل العدو قدامه«.
وبعد هزيمة إيطاليا عاد المجاهد دجاجات 
للغابات  حارسا  وعمل  الوطن،  أرض  إلى 
قندولة  بمنطقة  واستقر  األخضر،  بالجبل 

. عام1974  وفاته  حتى 
من أبرز ما سجله الموروث الشعري قصيدة 
فيها  يصف  جبريل  ارحيم  المرحوم  الشاعر 
المجاهد دجاجات وقد امتطى صهوة جواده 
من  تمكن  أن  إلى  اتجاه  كل  في  النار  وأطلق 
فتح ثغرة في قوات العدو  ففك الحصار عن 

القصيدة:   تقول  المجاهدين، 
مثيل دجاجات المغوار نهار الضيقة

فك احصار وكم تطويقة
انزالت لنا بلفخار اثار سبيقا

حتى لو وارو الحقيقة

مـــن ذاكــرة الجهــاد

القاضي ابراهيم االسطى عمر
إبراهيم األسطى بمدينة درنة  القاضي  ولد 
عام 1908م وعاش بها يتيماً فقيراً وعمل منذ 
نعومة أظفاره حطاباً، ثم عمل ساعياً فكاتباً 
بمجلس  عضوا  أصبح  كما  المحكمة  في 
األوقاف بدرنة. وكان من صغره مولعاً بطلب 
المعرفة ووجد ضالته في الشيخ عبد الكريم 
به  اعتنى  الذي  درنة  محكمة  قاضي  عزوز 

اللغة العربية والفقه، حيث كان يعقد  وعلمه 
حلقة في بيته لتعليم الشباب. 

بعد ذلك سافر للشام ومنها لفلسطين حتى 
بمصاحبة  فكره  أثرى  بعدما  مصر  إلى  عاد 
التحرير  بجيش  فالتحق  واألدباء  المفكرين 
سالح  ممتشفاً  رواش  ابي  بأرض  المرابط 
بسالح  وصادحاً  الوطن  لتحرير  الحرب 
الشعر إللهاب حماسة المجاهدين حتى نالوا 

مبتغاهم وقال في ذلك : 
رحـب الجـندي بالمــــوت فــداء للبنــــــــــــود
أن تكـون مرفــــوعة خفــــاقـة فهو يســــــــود
أو يراها أنزلــت، فـهو شبيـه بالعبيـــــــــــــــد

فليعش من عــاش، فالجندي قــد مـات شهيــــد
أمته  من  األحبــاء  ينعم  أن  حسبـه 

بالطيبـــــــات
أسمى  الميدان  ذلك  في  قضى  قـــد 

الواجبـــــات
مجـدوه فهو رمـــز المجــد بل رمز الفخــــــار
واجعلــوا من قبــره المجهـــــــــول تمثاال يزار

وانثـروا الـورد على القبـر بصمت ووقــــــــار
يرضى  ال  الميدان  في  الجندي  واذكروا.. 

الفرار
فضـل المـوت على عـيش بذل وصغــــــــــــار

قـد سقى من دمـــــه األرض فجادت بالثمـــــار
واقتطفتــم بعده " حرية " باالنتصــــــــــــــــار 

وقد صور لنا في هذه القصيدة ما يخالط 
ما  عند  الوغى  ساحات  في  الجند  قلوب 
له  ليس  عندئذ  فالمرء  الجيوش،  تلتحم 
اال  يرجو  ال  و  الحق  على  الثبات  اال  خيار 

النصر أو االستشهاد.  
وبعد نهاية الحرب عاد لمسقط رأسه بدرنة 
بالحق  الناس  بين  ليحكم  قاضياً  فيها  وُعّين 
بمحاريب المحاكم ويدعوهم للسالم والعدل 

بالمجالس 
العربي  القسم  أعلن  النصر  نشوة  وفي   
أن  وقبل   . لندن عن مسابقة شعرية  بإذاعة 
ودعوات  السالم  حركات  العالم  إلى  تخرج 
حقوق اإلنسان سمت مشاعره فوق األحداث 

وتطلعت إلى مستقبل يسوده السالم والعدل 
والتعاون من أجل خير البشرية فبعث بقصيدة 

صحوة الضمير اإلنساني "  فقال فيها :
هـتف الجندي مـن أعمــــاقه: خلـوا الســـالح!
يا رفــــاق الحـرب.. هيا نحتسي أكـواب راح

نخب نصــــر قـد ربحنـاه بصـبر وكفــــــــاح
رب كأس تذهــب الحــزن وتأتي بالمــــــراح

معناه  الميدان  في  الخصــم  وانخذال 
النجــــاح

فاشربوا كأس المدام
واهتفوا عاش الحسام 

فبدا حينــئذ- مـــن بين حشــــد السامــــــعين
عسكــــري فقد العين ورجـــــال واليمــــــين

قال:- هذا ليس نصـــرا؛ إنـه درس ثمـــــين
إنـه بدء " طريق العدل " بيـن العالـــــــمين

فهو حد للخصام
وهو أس السالم

هكـذا لو فهم " الغالب " مـعنى االنتصـــــار
وقضى بالعدل في "المغلوب" رشدا واعتبار

لرأينا النـاس إخوانا يراعــون الجــــــــــوار
همهم، تفكيرهم، بل سعيهم، نحـو العمــــــار
فـإذا الكـون نعيما - وإذا للناس خيــــــــــــار

يشمـل النـاس الوئــام
وعلى األرض السالم 

شارك في انتخابات البرلمان البرقاوى التي 
بأحد  وفاز  مباشرة؛  االستقالل  قبيل  جرت 
وهو   درنة  مدينة  عن  النواب  مجلس  مقاعد 
بعضوية  الناس  بحب  والغنى  ماديا  الفقير 
اهلل  يتوفاه  أن  األقدار  تشاء  ولكن  البرلمان، 
بعد فترة وجيزة حيث مات غرقا في البحر 
اهلل  ولعل  درنة  بمدينة  أدليس  شاطئ  عند 
كل  من  طاهرا  ليلقاه  غرقا  الموت  له  كتب 
ذنوبه في رابع أيام عيد األضحى بتاريخ 26 

سبتمبر لسنة 1950 م .
المدينة  كل  جنازته  تشييع  في  شارك  وقد 
والمناطق  وطرابلس  بنغازي  من  وفود  مع 
تعرف  لم  مهيب  موكب  في  بدرنة  المحيطة 

المدينة مثله من قبل

مــــــن  أعــــالم  الـــــقضاء

وداعا ألحالم الطفولة

الكاتب : منصور بوشناف 
أحالمه،  زمن  ولكل  أحالمه  عمر  لكل   **
اليوم،  أحالمك  هي  ليست  باألمس  أحالمك 
األحالم تتغير ألنك تتغير في مأكلك ومشربك 
رغباتك  وطموحك،  وعالقاتك  وسلوكك 
تتغير  هي  منها،  بعضا  أو  جميعها  وأمنياتك 
كل  ونوعك،  وجنسك  لونك  في  تتغير  ألنك 
أن  يقول  من  تصدق  ال  أحالمها،  لها  لحظة 
تأتي  هي  ننام،  عندما  إال  تأتي  ال  األحالم 
وأنت في لحظة صحو قصوى، كلما مضى حلم 
وجودك،  شرط  أحالمك  حلما،  بعده  زرعت 
تعتقد  يجعلك  حداً  األحالم  مدى  يبلغ  أحيانا 
أنها هي حياتك الحقيقية، هذا يعني أن رغبة 
التغيير تشتعل فيك دون انقطاع، أقول لنفسي 
ال تبتئس غدا تزرع حلمك الكبير، حتى صرت 
أن  خفت  ثم  حلم  بعد  حلما  األحالم  أطارد 

أن  تعرفون  وأنتم  أوهام،  إلى  األحالم  تتحول 
في  والعقل  تأتي  ألنها  للجنون  بوابة  األوهام 
يقظته أما األحالم فال تأتي إال عندما يجلل 
األحالم  تفتح  عندها  السبات،  سكون  العقول 
النهار،  أحالم  يعادي  من  تصدق  ال  نوافذها، 
األحالم إن تكن في قلب النهار أوالربع األخير 
وتوق  أفضل  لعالم  توق  هي  إنما  الليل  من 
للخالص من عالم فاسد، أن تحلم يعني أنك 
تركض نحو شمس جديدة، أن تحلم يعني أنك 
على وعي بأسئلة حياتك ومستقبلها، أن تحلم 
يعني أنك ترفض الصمت والسكون واألسود، 
ومرضى  فقراء  مع  وعاشت  ولدت  طفولة 
يعرفون  وال  الجراد  ويأكلون  حفاة  ويمشون 
داراً  وأحياناً  واحداً  بيتاً  ويتقاسمون  الطبيب 
واحدة، هكذا بدأت أحالمي، كنت أحلم لسكان 
زنقة الباز بحياة أفضل، كل أحالمي كانت لهم، 
مثلهم  كنت  لهم،  أحالمي  كانت  أعلم  أن  دون 
كنت  ومعذبون،  فقراء  ألننا  أبكي  كنت  لكني 
لقدمي  بحذاء  أحلم  ولم  المدرسة  إلى  أذهب 
لكل  لكل قدم عارية وطعام  أحلم بحذاء  كنت 
لكل  وسقف  عليل  لكل  بدواء  خاوية،  بطن 
شريد، هكذا وجدت نفسي ولم أطلب أن أكون 
هكذا، قدر اإلنسان أن يحلم، األحالم هي ما 
يمنحه انسانيته، األحالم هي المشهدية العامة 
على  اإلنسان  قدرة  يؤكد  ما  وهي  للمستقبل 
منه  ليولد  فيه  والعيش  المستقبل  هذا  بلوغ 
مستقبل آخر، ثم إنها تحقق ما أسميه بالتوازن 
النفسي بين نهار اإلنسان وليله، باألحالم نقهر 

نافذة  رسم  سجين  عن  مرة  قرأت  اليأس، 
على  ملونة  وعصافير  سماء  وخلفها  مشرعة 
جدار زنزانته، إذا أردت أن تتعرف على وطن 
ما عليك إال أن تتعرف على طفولته وأحالمها، 
تسأل،ألن  أن  دون  اإلجابة  تجد  األحالم  في 
حدود  وتالمس  المفقود  عن  تكشف  األحالم 
الرؤية، تتشكل كأنها نطفة أخرى صارت عقاًل 
ومن  بعلمك  هذا  يحدث  وعيناً،  ولساناً  وقلباً 
في  يتبعك  كالمالك  تتخلق  هي  علمك،  دون 
يقظتك قبل منامك، يبكي إذا بكيت ويضحك 
إذا ضحكت، وفي الليل عندما تنام يظل يقظا 
ال ينام حتى يهيء لك حلماً للمستقبل، أما عن 
في  ليس  عالم سحري  فذاك  الطفولة  أحالم 
أي  أن يصف مدى سحره،  أو رسم  قلم  وسع 
عالم يمكن أن يكون لو أن أحالم الطفولة كل 
الطفولة  مناال،أحالم  صارت  الطفولة  أحالم 
هي الفردوس الذي نتوق إليه والطفولة وحدها 
تراه بكل تفاصيله وبكل بهائه، أحالم الطفولة 
والسالم  المطلقة  المحبة  فيه  لوطن  توق  هي 
المطلق، أنا كان لي ذات يوم أحالم بوطن فيه 
بعد  على  أراها  وكنت  بها  أحلم  كنت  طفولة، 
الوريد مني، كان الوطن يفتقد طفولته، وكنت 
الوجود  يخالف شرط  أن  لوطن  كيف  أتساءل 
بال  وطن  كان،  ما  هذا  لكن  الخلود،  وشرط 
أحالم  بال  ووطن  أحالم  بال  وطن  هو  طفولة 
هو وطن بال مستقبل، الطفولة واألحالم اسم 
لذلك  الطفولة،  روح  تولد من  واألحالم  واحد 
اطلقوها  البنات،  أسماء  على  األحالم  أطلقوا 

الميالد  تمنح  التي  األرض  ألنها  األنثى  على 
للطفولة، كنت أرى وطني بمنظار أحالمي ألن 
النظر بمرآة ما كان واقعا لم يكن طوع ما أتوق 
مؤجل  لكنه  حقيقياً  فردوساً  أراه  كنت  إليه، 
قلياًل، كنت أراه خارج القبح والبشاعة ليس في 
وسع قلبي إال أن يراه جميال وحالماً، كنت أراه 
هكذا وغيري لم يكن يراه هكذا، أحالم الطفولة 
أراها وحدي، أطير على أجنحتها إلى عوالم ال 
وأكتب في  الناس عنها  يعرفها سواي، أحدث 
جرائدهم عن مدى بهائها وروعتها وكنت أقول 
يقابلون  لكنهم  منكم  تكون  ما  أقرب  هنا  إنها 
حديثي بالسخرية ويقولون ال وجود لليبيا التي 
تحلم بها، ولم أكن أبالي بسخريتهم، امتلكتني 
اآلحالم في يقظتي بعد منامي، أقرأ ما كتبه 
المحدثون عنها وأتابع تفاسيرها عند األشهر 
واألقدم من مفسريها، احلم بليبيا كما لم يحلم 
بها سواي، أحلم بليبيا جديدة كأنها لي وحدي، 
وهي  بها  أحلم  كنت  فاضلة  بمدينة  أحلم  لم 
على مرأى العين واالشتياق، لكنها لم تكن مثل 
أحالم اآلخرين، متواضعة وخجولة لكنها بهية 
وشفيفة، لكن في حياة كل منا لحظة مستبدة، 
لحظة يفقد فيها الزمن خطى البداية والنهاية 
كأنها  واحدة  لحظة  يصير  كله  الزمن  إن  بل 
السنون  تبتعد  هكذا  منتهاه،  أو  الكون  مبدأ 
الجميلة، تبتعد وتبتعد معها األحالم، ما كنت 
أحسب أني سأقولها، وداعاً ألحالم الطفولة، 
تلك  كل  تطوي  أن  السنين  تلك  لكل  كيف 
الخطى سدى،  تلك  كل  تذهب  كيف  األحالم، 

الليالي أن تفقد فجرها وكيف  كيف لكل تلك 
لكل  كيف  ساعاتها،  تفقد  أن  األيام  تلك  لكل 
أرقي،  لم يكن، سهري دموعي  الذي كان كأن 
خوفي وانتظاري وترقبي واشتياقي، كيف لكل 
ذاك العمر أن يسقط في الالجدوى، هل كنت 
في يقظتي أم في منامي، كيف يمكن أن أنظر 
إلى الخلف دون أن تحترق عيني ندماً وحسرة، 
بعد  أو  اليوم  يراها  أن  منكم  ألي  الباز  زنقة 
اليوم أو حتى بعد ألف ألف يوم وسيراها كما 
هي يوم مولدها مجرد شريط ترابي، لكن فيه 
وعليها  أحالمي،  معها  وولدت  طفولتي  ولدت 
الباب  بيت جميلة »ساكنة  بين  أقف  وأنا  اآلن 
األزرق » وبيت زينوبة » ساكنة الباب األخضر 
» عاري القدمين كما مشيت عليه عندما كان 
زهر األحالم يورق مع كل صباح صبح جديد، 
سوى  األفق  في  يعد  لم  رايتي،  تنحني  اآلن 
الطفولة  أحالم  أحلى  يا  وداعاً  وداع،  تلويحة 
وداعاً يا أحلى سنين عمري، وداعاً للصباحات 
لكل  وداعا  أحالمي،  عليها  تشرق  كانت  التي 
األحالم،  رفاق  يا  وداعا  أسمائها،  من  إسم 
لقد  وبكيتم،  ألحالمي  ضحكتم  من  يا  وداعا 
كتبت  واحدا،  حلما  لكم  أحقق  ولم  خذلتكم 
كتبت  ما  كل  لكن  المستقبل،  لكم حلم  ألصنع 
أيها  يا  أنتم  أنتم،  اآلن  األيام،  سنابك  داسته 
التأخذوا  أحالمكم،  عن  تتخلوا  ال  القادمون، 
وللماضي  أحالمكم  لكم  الماضي،  أحالم  من 
تفنى  ال  األحالم  أجمل،  أحالمكم  أحالمه، 

. والتزول 
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وال  احلليــب  كأس  يف  الســكر  ضعــي 
انفجــار  أنــك شــاهدت  أحــداً  تخبــري 
القذيفــة قبــل أن يفطر الصائمون، قولي 
لألطفــال أن هــذا صــوت رعــد وســوف 
يؤّمــن اهلل كلماتــك ببعــض املطــر، قولــي 
للصديقــات أنــك بخيــر، وأن القتــال قــد 
ــات  ــد، وأرســلي بطاق توقــف ألجــل العي
واألمهــات،  املعلمــات  ملجموعــة  تهنئــة 
وصفحــات البيــع بالتقســيط والبطاقــة 
علــى  األصدقــاء  ولــكل  املصرفيــة، 
املســنجر، أرســلي صــورة كعــك، وقلبــاً 
أبيــض، وضحكــة كبيــرة.. قهقهــة طويلــة 
مليئــة باحلــروف.. دعــي كل مــن حولــك 
يعلــم أنــِك آمنــة وســعيدة، وأنــِك مهمــا 
حــدث، وحتــى لــو ســقط البيــت فــوق 
رأســك لــن تفكــري ثانيــة يف العــودة إلــى 

مخيــم النــزوح. 
ــك  ــال تل ــن ق ــم؟ ال ال، م ــِت املخي هــل قل
الكلمــة ســيئة الســمعة، ال تذكــري ذلــك 
ــة، امســحي هــذا مــن ذاكرتــك كمــا  ثاني
مرســل  مــن  ســبام  رســالة  حتذفــن 
مكانــاً  تكــون  لــن  املدرســة  مجهــول، 
للنــزوح، ولــن يصبــح فصــل رابــع- أ بعــد 
اآلن غرفــة نومــك، إنــه فصــل تالميــذك، 
علــى ذلــك اللــوح األبيــض كانوا يرســمون 
عدنــان  وهنالــك  الهندســية،  األشــكال 
يكتــب جــدول الضــرب وغيــداء ُتــري 
عمليــة القســمة املطولــة، وهــذا مقعــد 

أفنــان ونيــروز، وذلــك مقعــد طه ووســام، 
تضعــن  كنــت  هنــا  مكتبــك،  وهــذا 
دروســك،  حتضيــر  ودفتــر  حقيبتــك 
مــن أصيــص  ياســمن قطفتهــا  وباقــة 
شــرفتك. كيــف أصبــح مكتبــك طاولــة 
مطبــخ وفوقــه أكيــاس اخلبــز واخلضــار؟ 
كيــف تتجولــن يف الفصــل بقميــص النوم 
وشــعرك منكــوش، تففــن مالبســك يف 
النافــذة، تفترشــن وأطفالــك وزوجــك 
بهــا  تبــرع  التــي  الرديئــة  املرتبــات 

احملســنون. 
كيــف تنهضــن علــى صفــارة التنبيــه يف 
الســابعة صباحــاً وتقفــن يف الطابــور، 
حمــام  علــى  النزيــالت  تزاحمــن 
صــراخ  يعلــو  املمــر،  نهايــة  يف  النســاء 
البــارد  املــاء  يصفــع  حــن  أطفالهــن 
رائحــة  تخنقــك  الرقيقــة،  وجناتهــم 
البــول والوســاخة اجلماعيــة، وأكــداس 
الزلقــة،  األرضيــة  علــى  احلفاظــات 
تالحقــن صغيــرك فتســقط منشــفتك 
على األرض، تشــاهدين فرشــاة أســنانك 
عــن  لــك  فتعتــذر  إحداهــن،  فــم  يف 
اخلطــأ غيــر املقصــود، تســمعن الكثيــر 
مــن  فــررت  أن  منــذ  االعتــذارات  مــن 
بيتــك ذات ليلــة، حتــت وابــل القصــف 
والنيــران ال تعلمــن إلــى أيــن.. النــاس 
كانــوا يركضــون.. أطفــال حفــاة وأمهــات 
مذعــورات يف قمصــان منزليــة، وآبــاء 

يشــعرون بالعــار ألنهــم  بعــد اليــوم لــن 
أطفالهــم..  عيــون  يف  أبطــاال  يكونــوا 
أتخمتــك االعتــذارات، الكلمــات البائســة 
أذنيــك،  يف  املســؤولون  يصبهــا  التــي 
واجلمعيــات اخليريــة حــن تــوزع أكيــاس 
مــع  تلتقــط صــورا  ثــم  والســكر،  األرز 
أكثــر األطفــال هــزاالً، وتطلــب إليــه أن 
يبتســم للكاميــرا، تنشــر صورتــه متلبســاً 
الكلمــات  وتكتــب  الفضيحــة  بكيــس 
الســعادة  أدخلنــا  »لقــد  املعهــودة: 
مزيــداً  املخيــم«.  أطفــال  وجــوه  علــى 
التصريحــات  تنمــق  االعتــذارات  مــن 
واملؤمتــرات والبيانــات املتلفــزة والوفــود 
الدوليــة عاليــة املســتوى، الوفــود التــي 
تتمــع وتنــدد وتعــرب عــن قلقهــا، لكنهــا 
ال تعيــد إليــك حلظــة واحــدة مــن بهجــة 
حمامــك ودفء بيتــك العابــق بالبخــور. 
النتانــة  برائحــة  بائــس،  صبــاح 
واالعتــذار، تعوديــن إلــى غرفتــك، إلــى 
فصــل رابــع- أ، زوجــك مــا يــزال نائمــاً، 
البــاب:  تطــرق  وهــي  املشــرفة  تصــرخ 
الغــرف  مــن  اخلــروج  الرجــال  علــى 
لهــم  املخصصــة  الصالــة  يف  والبقــاء 
إقنــاع  حتاولــن  الســفلي.  الطابــق  يف 
نفســك بأنــه إجــراء اعتيــادي يف األماكــن 
يف  الفضيلــة  علــى  حفاظــاً  املختلطــة، 
البلــد احملافــظ، مــاذا دهــاك؟ ال يليــق يف 
هــذا البلــد احملافــظ أن يخــدش أحدهــم 

احليــاء أو الفضيلــة، ال تكونــي متحاملــة.  
أكــواب  يوزعــون  الثامنــة صباحــاً،   يف 
واملربــى،  والزبــد،  باحلليــب،  الشــاي 
الصــداع،  وحبــوب  املســلوق،  والبيــض 
النســاء  قطــن  يوزعــون  التاســعة  يف 
وحفاظــات األطفــال، يف العاشــرة مطهــر 
املراحيــض واملبيــد احلشــري، تأمــرِك 
املشــرفة علــى املخيــم بااللتــزام بــدورك 
تكشــطن  املراحيــض..  تنظيــف  يف 
الكــم الهائــل مــن الوســاخة، تالحقــك 
ــداء،  ــة الغ ــن وجب ــة فتتقيئ رائحــة النتان
مستشــارة  تأتــي  مســاء  اخلامســة  يف 
الصحــة للكشــف عــن النظافــة، عليــك 
أن تتصــريف كتلميــذة مطيعــة وتخضعــن 
رائحــة  أظافــرك!  شــعرك!  للتفتيــش، 
فمــك! حســنا كل شــيء علــى مــا يــرام 
فقــد صرفــوا لــِك منشــفة وعلبــة شــامبو 
وفرشــاة أســنان جديدة، تأتي املستشــارة 
األطفــال  بخــروج  تأمــر  االجتماعيــة، 
لكــي تتحــدث يف أمــر مــا، تبتســم النســاء 
بخبــث وبعضهــن بحيــاء. األطفــال الذيــن 
خرجــوا للتــو يأتــي صياحهــم مــن الِفنــاء 
ينبــيء بعــراك عنيــف، تتلعثم املستشــارة، 
األمهــات  وتتزاحــم  املشــرفة،  تصــرخ 
يتراكــض  البــاب،  باتــاه  مولــوالت 
األزواج  ويطلقــون الشــتائم واللعنــات.

هيه ماذا فعل لك؟
ابنك بال تربية. 

بل ابنك بال تربية.
أنت تهينني.
أنت من بدأ.

أنت وكل عائلتك بال تربية
يا ابن. . . . .

تســمعن  شــتيمة مــن العيــار الثقيــل، 
أنهــم  يبــدو  يضحكــون،  أطفالــك 
ســمعوها مــن قبــل، تشــعرين بالــدوار، 
علــى  ثــم  فمــك،  علــى  يــدك  تضعــن 
أذنيــك، تبحثــن عــن أصابــع إضافيــة 
مــن  ترينهــم  أطفالــك،  آذان  لتغلقــي 
إلــى  غرفتــك،  إلــى  وتركضــن  ثيابهــم 
فصــل رابــع-أ، تمعــن حوائجكــم يف 

املبعثــرة. األكيــاس 
القذائــف  بيتــي، حتــت  ســأموت يف   -

ولــن أبقــى هنــا يومــاً واحــداً. 
هيــا اســتيقظي، فقــد جــاء العيــد، حنونــاً 
مثــل كل مــرة، ســعيداً ألنــه يشــم رائحــة 
الكعــك والبخــور يف بيتــك. العيــد كان 
يبقــى  أن  يريــد  ال  ألنــه  جــداً  خائفــا 
يطــل  املهجــور،  الشــارع  يف  وحيــداً 
مــن النافــذة.. النافــذة التــي تتركينهــا 
مفتوحــة كل ليلــة ألنهــا مثلــك ترتعــش 
مــن أصــوات القصــف، يــراك تضمــن 
علــى  أصابعــك  وتضعــن  أطفالــك 
صــوت  ذلــك  أن  تخبرينهــم  آذانهــم.. 
رعــد، وتدعــن اهلل أن يؤمــن كلماتــك 

املطــر. ببعــض 

العيد 

ال وقَت للصبِر.. 
سيُف الوقِت بَّتاُر 

وال ِلُعذٍر .. 
فلن تُنجيِك أعذاُر

.. 
 وال حياةَ ِلمن أرواُحُهم ُقِبَرْت 

مهما استطال بهم عمٌر و أعَماُر ..  
تبكي إالَم؟!! 

وتستجدي مروءةَ َمْن؟!! 
وفيك يعبُث أّفاٌق وسمساُر

 .. 
ما َحّك ِجلدك ِمن ُظفٍر

 وقد ُغِرسْت في لحم قلبك 
أنياٌب .. وأظفاُر

 ** 
شّدي ِحزاَمِك يا فّزاُن.. 

وانطلــــقي
 يكفي ُسباتاً 

فإّن القوَم قد ســـــاروا
 واستنهضي ِهَممــاً ظلّت ُمعّطـــلًة

 فالَقوُل قولُِك .. 
إعالٌن وإســــــــــراُر

 َمن كان مثلك ال يلوي على أحـــٍد
 الزرُع أنت..

وفيك الّضرُع ِمـــدراُر
**  

 يّممُت تُربَِك يا سبــها
 ويَجِرفـُـــِني سيُل الَحِنيِن 

وبعُض الِعشِق إعصاُر 
أِحــّن فيـــِك إلى نخـــٍل وســــــــاِقيٍَة 
من َصفوها َرَقَصْت في الماِء أقماُر
 أحــــّن فيـك إلى ملهــى طفولتنــــــا 

على الّرَمـــــاِل .. 
و إذ آوتِْنَي الـــّداُر 

أحــّن فيــك إلى عينيــن .. 
ُكحلُـهــــما شـوٌق 

ودمعهما في الشـوق أمطــاُر 
أِحّن فيك إلى َصـْحِبي 

ـِي  و قبـــِر أب
أحّن فيِك إلى أهٍل..
 .. وإن جــــاروا.. 

قطوف القلم

سبها
الشاعر د. عمر عبدالدائم

للروائية عائشة ابراهيم
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السلمي  التداول  مبدأ  الدساتير  كفلت 
ركائز  أهم  أحد  باعتباره  السلطة  على 
الحكم الديمقراطي الذي يمنح الفرصة 
لجميع أبناء المجتمع  حق تولي السلطة 
في  التأثير  ثم  ومن  فيها،  المشاركة  أو 
المعبرة  السياسية  القرارات  صنع 
عقد  خالل  من  العامة  المصالح  عن 
الغالب  في  معين  اتفاق  أو  اجتماعي 
نزيهة.  حرة  انتخابات  طريق  عن  يكون 
فمن المعروف أن االنتخاب هو الوسيلة 
السلطة  إلسناد  الوحيدة  الديمقراطية 
ودعامة  ركيزة  ويعّد  الحّكام،  إلى 
سليم،  ديمقراطي  حكم  لكل  أساسيًة 
تحديد  في  األساسية  المرجعية  كونه 

المجتمع. داخل  السلطة  شرعّية 
قبل  من  السلطة  تحتكر  حينما  أما 
وتحرم  معينة  مجموعة  أو  شخص 
مجموعات أخرى من هذا الحق يتشكل 
وهو  الشمولي  الحكم  بنظام  يعرف  ما 
نظام يرتبط بالتعصب العرقي أو القبلي 
الرأي  فرض  على  ويقوم  العائلي،  أو 
أو  المخالفة  األصوات  وقهر  الواحد 
تضييق  إلى  يؤدي  الذي  األمر  الناقدة 
المدنية  الروح  تدفق  على  الخناق 
كفاءة  وتتناقص  الحريات،  وتتقلص 
الذي ينصب اهتمامه  السياسي  النظام 
على تكريس القبضة األمنية التي تحفظ 
مكانته في مقعد السلطة، ويحدث خلل 
واالقتصادي،  االجتماعي  التوازن  في 
ما  صوت   صعود  يفرض  الذي  األمر 

)المعارضة(. بـ  يعرف 
والمعارضة هي ظاهرة صحية ومطلوبة 
الضالعة  المتقدمة  المجتمعات  في 
يستند  كحوار  وتنشأ  الديمقراطية  في 
التاريخ  لعب  محددة  قواعد  على 
مركزيا  دوراً  والتوافق  والتسويات 
صعيد  على  وتكريسها  إقرارها  في 
نظام  في  ولكن  السياسية,  الممارسة 
الحكم الشمولي القائم على الدكتاتورية 
كخيانة  يصّنف  المعارضة  صوت  فإن 
الداخل  في  أصحابها  يطارد  أخالقية، 
الخارج ويلبسون تهمة التآمر مع )الدول 
االمبريالية(، وبهذا يأخذ العنف طريقه 
في شكل انقالبات، األمر الذي يستوجب 
أقسى أنواع العقاب، ويتعدى األمر- كما 
حدث في ليبيا طيلة عقود- إلى امتداد 
الفاعل  ذوي  ليشمل  العقاب  فظاعة 
وعائلته وقبيلته وكل من يمت إليه بصلة. 
السلمي  غير  التداول  طريقة  إن 
للسلطة أي بالوسائل غير الديمقراطية 
كثير  في  يحدث  كما  )األوتوقراطية(، 
من دول العالم الثالث، يعتمد على القوة 
والعنف فيما يعرف بالثورات واالنقالبات 

العسكرية وهي نتيجة حتمية للخلل في 
السياسي  النظام  ودستورية  شرعية 
استخدام  أن  في  شك  وال  السائد. 
خطيراً  تهديداً  سيشكل  الوسائل  هذه 
للمواطنين،  العامة  والحريات  للحقوق 
فشل  حال  في  ضحايا  إلى  فيتحولون 

االنقالبية.  المحاوالت  تلك 
أربعين  مدى  وعلى  ليبيا  شهدت  وقد 
الشمولي،  الحكم  قبضة  تحت  عاماً 
عديد الحركات االنقالبية باءت بالفشل 
لتطال  امتدت  الوخيمة  نتائجها  ولكن 
ألقَي  أبرياء  وأطفال  ونساء  عائالت 
بهم في العراء بعد حرمانهم من جميع 
حقوقهم اإلنسانية في التعليم والصحة 

والغذاء. واألمن 
وهذا التقرير، يقدم إضاءات حول إحدى 
للنظام  المعارضة  االنقالبية  الحركات 
السابق، واآلثار النفسية والجسدية التي 
المنضوين  وعائالت  أبناء  على  وقعت 
تحت هذه الحركة، وهي ما عرفت باسم 
محاولة انقالب ضباط ورفلة التي وقعت 
خالل العام 1993، وشارك فيها ضباط 
أكثر  كان  فيما  الليبية  المدن  أغلب  من 
قوامها من ضباط ينتمون إلى مدينة بني 

وليد...

وعائالتهم  ذويهم  وضع  الذي  األمر   
تحت طائلة العقاب المهين وامتد ليطال 
جميع أبناء المدينة بما تعرضوا له من 
بما  والتخوين  الخدمات  من  الحرمان 
واالجتماعي.    النفسي  األذى  من  يحمله 
التي  االنقالبات  سجل  إلى  وبالعودة 
الحركة  تُعد  الليبية،  الساحة  شهدتها 
التي قادها  المالزم معمر القذافي في 
األول من سبتمبر 1969 هي أول حركة 
 ، الدستورية  الشرعية  على  انقالبية 
وفيها استولى على مقاليد السلطة بعد 
اإلطاحة بالنظام الملكي. وفي ديسمبر 
آدم  المقدم  قاد كل من  العام  من نفس 
موسى  والمقدم  الدفاع  وزير  حواز 

الحاسي وزير الداخلية محاولة انقالبية 
على النظام الحاكم الذي اعتلى السلطة 
منذ ثالثة أشهر،  كما قاد عبداهلل عابد 
محاولة   1970 العام  خالل  السنوسي 
ضابطاً   21 بمساعدة  أخرى  انقالبية 
من  حالة  البالد  لتشهد  الجنوب،  من 
 1975 أغسطس  حتى  النسبي  الهدوء 
محاولة  المحيشي  عمر  الرائد  فيجدد 
أخرى فاشلة، ومعه كل من بشير هوادي 
وعبدالمنعم الهوني، وهم رفاق القذافي  
في سبتمبر 1969. ثم جاءت أعنف هذه 
قادتها  التي   1984 مايو  في  الحركات 
حيث  ليبيا،  إلنقاذ  الوطنية  الجبهة 
على  مسلح  هجوم  صورة  في  جاءت 
باب  معسكر  في  القذافي  إقامة  مقر 
العزيزية وشهدت تلك الفترة العديد من 
كل  على  والقبض  والتنكيل  اإلعدامات 
المحاولة. من يشتبه بضلوعه في هذه 
 1993 العام  من  أكتوبر  شهر  خالل 
وبعد اشتداد القبضة األمنية إلى أعلى 
الحريات  جميع  وتطويق  مستوياتها 
المدنية وحالة الركود االقتصادي وسوء 
المحاولة  تجددت  المعيشية  األحوال 
ضباط  بانقالب  عرف  فيما  االنقالبية 
ورفلة، وعرفت أيضا باسم حركة أكتوبر 
مجموعة  فيها  شارك  حركة  وهي   ،93
مختلف  من  والمدنيين  الضباط  من 
الجبهة  مع  بالتعاون  الليبية  المدن 
النظام  فكشف  ليبيا  إلنقاذ  الوطنية 
المندسين،  أحد  من  بوشاية  خيوطها 
فقام باعتقال قادتها وإحالتهم لمحاكمة 

صورية.. عسكرية 

إلى  اإلعدام  من  أحكامها  تفاوتت   
البراءة. إلى  الحبس  إلى  السجن 

 حيث تم تنفيذ حكم اإلعدام في ثمانية 
من قادة الحركة من بينهم ستة ضباط 
واثنان من المدنيين وهم: العقيد مفتاح 
القاسم  أبو  مصطفى  العقيد  قروم، 
صالح  سعد  المقدم  الككلي،  مسعود 
صالح  خليل  الرائد  البرغثي،  فرج 
اهبيل  الرائد مصطفى  الجدك،  محمد 
العيهوري،  رمضان  الرائد  الفرجاني، 
وسليمان  زبيدة،  األمين  مصباح  وسعد 

.. مفتاح.  غيث 

جميع  التعسفية  األحكام  طالت  وقد 
فيها  وارتكبت  وليد  بني  مدينة   سكان 
اإلنسان  لحقوق  خطيرة  انتهاكات 
ألقارب  الدراسة  من  الطرد  في  تمثلت 
المشاركين وقطع مرتباتهم وطردهم من 
المدينة بعد هدم بيوتهم وإجبار ذويهم 
على التبرؤ من أبنائهم واعتبارهم خونة 

اإلعدام. يستحقون 
ولم يقتصر األذى على عمليات اإلعدام 
الحقوق  من  والحرمان  والمطاردة 
النفسي  التجريح  حالة  شمل  بل 
واالجتماعي بإطالق صفة الخيانة على 
أهالي المدينة، والتعريض لهم من خالل 
بين  التي شاعت  الذكر  سيئة  القصيدة 
القبائل الليبية: »يا ساكنة في الوادي.. 
شن  غادي..   وال  جاي  من  جلوته  في 
قولتك في خونة ضنى االجوادي«، والتي 
أطلقها رأس النظام حين كان في طريقه 
وكان  السدادة(   )قصر  استراحته  إلى 
وترجل  وليد  بني  وادي  عند  توقف  قد 
من إحدى سيارات الرتل وأثناء تجواله 
في  الزيتون  أشجار  بين  حرسه  برفقة 
الوادي تحديدا قرب قبيلة النورة )قبيلة 
ضباط  قادة  أحد  العيهوري  رمضان 
االنقالب( صادف امرأة عجوز من نفس 
أي  تعره  ولم  بجانبه  مّرت  قد  القبيلة 
التي  القصيدة  بتلك  فخاطبها  اهتمام 
أضاف إليها شعراء آخرون أبياتاً تكرس 
بأهالي  ألحقت  التي  الخيانة  صفة 

االجتماعية. مكانتهم  وأهانت  المدينة 

انتهاكات  أبرز  التقرير  هذه  ويرصد 
الذي  األذى  في  متمثلة  اإلنسان  حقوق 
في  المشاركين  عائالت  له  تعرضت 
به  أفاد  ما  بحسب  االنقالب،  محاولة 
الشهود  وبعض  المتضررون  الضحايا 

التالي: النحو  على  وذلك  العيان، 
الرائد  نجل  الجدك  خليل  هيثم  السيد 

الجدك. خليل 

في  بالرصاص  رميا  إعدامه  ثم  الذي   
في  اإلعدام  عملية  ونقلت   ،1997 يناير 
أمام  للبالد  الرسمية  القناة  على  بث 

واألطفال. األسرة  مرأى 

عائالت  طالت  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  حول  تقرير 
1993 انقالب  محاولة  في  كتبه/  علي ثبوت ازبيدةالضالعين 
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من  يبلغ  إخوته  أكبر  وهو  هيثم  كان   
العمر وقتئٍذ 10 سنوات. أفاد بتعرضهم 
الماء  قطع  شملت  خانقة  لمضايقات 

األمر. بادئ  الهاتف  وخط  والكهرباء 

الرسمية  مستنداتهم  مصادرة  ثم   
وجوازات  العائلة  كتيب  في  المتمثلة 
بيتهم  من  تم طردهم  ذلك  بعد  السفر، 
بليلة  بهدمه  وقامت  الجرافات  وجاءت 

.1997 بسنة  القدر 
 ولم يتوقف العقاب عند هذا الحد بل 
تجاوز إلى طرد األطفال من المدارس، 
والمرتبات،  العمل  من  الكبار  وحرمان 
في  الخناق  من  حالة  عليهم  وضربت 
المحيطين  بمنع  االجتماعي  التواصل 

من مخالطتهم أو تقديم المساعدة لهم، 
ويضيف هيثم الجدك أنهم لم يتحصلوا 
على شهادة وفاة لوالدهم وحجبت عنهم 
حتى شهادات الميالد واألوضاع العائلية 

المدنية. األحوال  من مصلحة 
وهو  الجدك  ضو  فراس  السيد  ويقول 

.  1983 مواليد  من 

الجدك  صالحين  ضو  الضابط   نجل 
المحكوم بالسجن المؤبد والحرمان من 
حديثه  استهل  والذي  المدنية  الحقوق 
عن ظروف اعتقال والده فقال: » كانت 
النظام  قوات  مع  مسلح  اشتباك  إثر 
تقدم  ولم  بركبته  برصاصة  فأصيب 
تعفنت  حتى  الالزمة  الطبية  العناية  له 

الركبة«. من  بترها  وتم  القدم 
عليهم  الواقعة  االنتهاكات  عن  أما 
مصادرة  تمت  أنه  فراس  السيد  أفاد 
بهم  الخاصة  األموال  وبعض  سياراتهم 
ولم يكن لديهم منزل فقام النظام بهدم 
مضافة جده بمنطقة تنيناي وهي إحدى 
ضواحي بني وليد وكذلك طرده واخوته 
مستنداتهم  كل  وصودرت  الدراسة  من 
الرسمية من كتيب عائلة وجوازات سفر 

الشخصية. إثبات  ووثائق 

وتم اعتقال أغلب أبناء الجدك )أقارب 
الجدك(  وضو  الجدك  خليل  من  كل 
وهم  محاكمة  دون  متفاوتة  لسنوات 
وحسين  وعبدالوهاب  وحمد  )الصغير 
وعلي وسوف الذي تم تصفيته بمعتقالت 

النظام.

 هذا باإلضافة للتهديد بالسالح الموجه 
لكل أفراد عائلته إلجبارهم على التبرؤ 
من أبنائهم الضالعين بالحركة فقابلوها 
االنتهاكات  ألشد  فتعرضوا  بالرفض 
حكم  سنوات  طيلة  وصرامة  ضراوة 
النظام بوضعهم تحت المراقبة الدائمة.
أما عن عائلة عضو الحركة سعد مصباح 
زبيدة الذي أعدم شنقاً، فيتحدث نجله 
مواليد  من  مصباح  سعد  أمين  السيد 

كامل  من  األسرة  »ُحرمت  يقول:   1990

بل  وتعليم  صحة  من  المدنية  حقوقها 
حتى المواد الغذائية التي كانت توفرها 
كذلك  آنذاك.  االستهالكية  الجمعيات 
قطع عنا الماء والكهرباء والهاتف، وتم 
إخراجنا عنوة من المدينة بعد هدم بيتنا 
وكنا أنا وإخوتي دائمّي التنقل بين المدن 
والمدارس وحينما يُكشف أمرنا نتعرض 

والطرد.«.  للمضايقات 

تابعة  مسلحة  قوة  »جاءت  ويضيف:   
منزلنا  حرمة  بانتهاك  قامت  للنظام 
بالسن  الطاعن  جدي  على  ودخلت 
وأشهرت في وجهه السالح لتفرض عليه 
قراءة التبرؤ بحق ابنه حتى فقد الوعي 
الذي  اليوم  بغداة  الدم،  ضغط  بارتفاع 

عمتي«.  ومنزل  منزلنا  فيه  هدم 

وأفاد أمين بقيام مجموعة تابعة للنظام 
من  الثبوتية  مستنداتهم  أصول  بجلب 
)القرمة(  المدنية  األحوال  مصلحة 
أصول  مع  بالنار  بحرقها  وقاموا 
بشير  محمد  الرائد  عائلة  مستندات 
كذلك  رمادها.  على  والهتاف  الهمالي 
لم يتم تبليغهم بوفاة والدهم أو منحهم 

.2012 عام  حتى  وفاة  شهادة 
العائالت  جميع  االنتهاكات  طالت  وقد 
التي انضوى أبنائها ضمن هذه الحركة، 
وشردت  البيوت  جميع  هدمت  حيث 
التعليم  حق  من  أبنائها  وحرم  العائالت 

والغذاء. والعمل  والصحة 
بيوت  هدمت  متفاوتة  أوقات  ففي   
الواعر  وعبداهلل  قروم  مفتاح  من:  كل 
وعبداهلل مسعود ومحمد بشير وكذلك 
طرابلس  بمدينة  عقاراتهم  مصادرة 
اللجان  بين ما يسمى أعضاء  وقسمتها 
الثورية ولم تسترجع حتى اآلن أو ي تم 

عنها. تعويضهم 

الذي  ع(  )م.أ.  عيان  شاهد  ويقول 
يندى  أخرى  جريمة  على  شاهداً  كان 
اللجان  أعضاء  قام  حيث  الجبين  لها 
للنظام  المعارضين  أحد  بشنق  الثورية 
أبنية(  )الوافي  السابق  السفير  وهو 
المحكوم بالسجن 10 سنوات، والتمثيل 
بجثته أمام عائلته الذين أجبروهم على 
حضور اإلعدام: »كنت أحد الحاضرين 
لما تم اقتيادنا عنوة من بيوتنا وتهديدنا 
بالحرمان من سبل الحياة إذا لم نخرج 
حيث  أنبية،  الوافي  إعدام  لحضور 
الرياضي  النجوم  نادي  في  اجتمعنا 
الساحة،  في  معلقة  المشنقة  وكانت 
وبعد قليل جاءت سيارة شحن وتم إنزال 
مقيد  وهو  أنبية  الوافي  عليه  المحكوم 
وبدا في حالة صحية مزرية  باألغالل، 
وقاموا بجره على األرض ثم تعليقه في 
حبل المشنقة وتنفيذ اإلعدام مع الهتاف 

جثته«.  على 

من  )ع.س.ع(  عيان  شاهد  أضاف  كما 
سكان محلة صالح الدين في مدينة بني 
وليد، الذي كان شاهدا على وصول رتل 
من الجرارات لتهديم بيت عائلة الواعر: 
1999 حينما  أيام صيف  يوما من  »كان 
جاء رتل من الجرافات وسيارات أعضاء 
بيت عضو  بهدم  وقاموا  الثورية  اللجان 
محاولة انقالب 93 الرائد سالم الواعر، 
من  عائلته  أفراد  جميع  طرد  بعد 
الخدمات  المدينة وحرمانهم من جميع 
من  عائالتهم  رحلت  وقد  المعيشية 
مناطق  إلى  الظالم  جنح  تحت  المدينة 
أقاموا  أخرى  وأماكن  والقداحية  زمزم 
من  حالة  في  طويلة  لسنوات  فيها 
مرتباتهم  قطع  بعد  والحرمان  التقشف 

أعمالهم«. من  واستبعادهم 
من  اسمين  لشطب  اإلشارة  نود  وهنا 

العليا العسكرية  المحكمة  حكم 

األولى  الدرجة  محكمة  قضت  فيما   
ذكر  يرد  ولم  باإلعدام  بمعاقبتهم 
أسمائهم بحكم المحكمة العليا أي أنهما 
المحاكمة  إجراءات  من  استبعدا  قد 
المقريف. ومحمد  حفتر  خليفة  وهما 

بها  تتكفل  الجابة  يحتاج  سؤال  وهذا   
السنين للنطق على لسان الشهود االحياء 
تحصد  لم  الذين  الحركة  اعضاء  من 
أعناقهم مناجل الموت جدير بالذكر بأن 
تبييض  األخيرة  بسنواته  حاول  النظام 
صورته من خالل جمعية القذافي لحقوق 
بعض  عن  فقط  تحدثت  التي  اإلنسان 
منها  أي  بجبر  تقم  لم  ولكنها  االنتهاكات 
فلم  اآلن  عليه حتى  كما هو  الحال  وظل 
بتعويض هذه  المتعاقبة  الحكومات  تبادر 
أو  أضرارها  جبر  أو  المتضررة  االسر 
مساعيهم  رغم  لهم  مساكن  توفير  حتى 
الحثيثة ألجل ذلك برفع دعاوى قضائية 
جهات  تعدها  التي  بالقوائم  التسجيل  أو 
الحكومات  تول  لم  وكذلك  االختصاص 
يذكر بفتح تحقيقات حيال هذه  اهتماماً 

االنتهاكات.
بجهات  نهيب  التقرير  هذا  خالل  من 
المظالم  هذه  على  الوقوف  االختصاص 
هؤالء  لدى  سيئة  أثاراً  تركت  التي 
الحقيقة وجبر  والسعي لكشف  الضحايا 
من صور  تعد صورة  التي  األضرار  هذه 

االنتقالية  العدالة 

15ملف العدد
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التي  المسلحة  المجموعة  عقب تحرير مدينة ترهونة من 
كانت تسيطر عليها وتطلق على  نفسها اسم » اللواء التاسع 
بتمشيط  اآلمن  فرق  قامت  الكانيات   « باسم  وتعرف   «
ومتفاوتة  مترامية  جماعية  مقابر  وجود  مكتشفة  المدينة 
العدد . وكذلك تم العثور على 107 جثة بمستشفى ترهونة 
تزامناً  الجرائم  هذه  عن  االختصاص  جهات  تبليغ  فتم   .
مع قيام بعض الفرق األمنية بفتح هذه المقابر واستخراج 

. الجثث 
بلغت هذه الوقائع لمكتب النائب العام 

مكتب النائب العام ومن خالل بيان نشره على موقعه ببرنامج 
التواصل االجتماعي أفاد فيه بسبق فتحه لمحاضر تحقيق 
حيال وقائع خطف وقتل بموجب بالغات تقدم بها أولياء 

الدم والمهجرين وصدر بشأنها أوامر ضبطواحضار٫٫٫

الملف  هذا  بمتابعة  العدل  وزارة  قامت  ذلك  غرار  على 
الخطير من خالل اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات 

الوزارة  التي تشرف عليها  اإلنسان  حقوق 
كذلك قام أعضاء اللجنة رفقة فريق الرصد التابع لوزارة 
محطتهم  وكانت  ترهونة،  لمدينة  ميدانية  بزيارة  العدل 
إدارة  إلفادات  لالستماع  ترهونة  بمستشفى  االولى 
المستشفى وبعض األطباء والمواطنين حول هذه الجرائم، 
التي  بالمزارع  الجماعية  المقابر  ألماكن  انتقلوا  ثم  ومن 

للعيان٫٫٫ ظاهرة  آثارها  التزال 

للرقم  الحامل  قراره  العدل  وزير  السيد  عن  كذلك صدر 
411 لسنة 2020 لتشكيل لجنة تعمل تحت اشراف مكتب 
النائب العام وتختص بفتح المقابر الجماعية والكشف عن 
رفاة الموتى وأماكن إخفائها وتحديد سبب الوفاة وللتعرف 

الضحايا٫٫٫ علىهوية 

االمم  بعثة  قبل  من  وذكراً  ترحيباً  القى  الذي  القرار  هذا 
المتحدة التي عبرت عنه ببيان نشرته على موقعها الرسمي 
مباشرة  إلى  اللجنة  أعضاء  فيه  داعية  االنترنت  بشبكة 
أعمالهم مجددة عرضها لتقديم الدعم المطلوب متى لزم ٫ 
توثيق  و  لرصد  المشتركة  اللجنة  ذلك عقدت  وِفي خضم 
األربعاء  اليوم  العادي  اجتماعها  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
الموافق 10 من يونيو الجاري بديوان وزارة العدل، وترأس 
االجتماع السيد نائب رئيس اللجنة و بحضور اعضائها، و 

بالوزارة.  الرصد  االجتماع أعضاء فريق  حضر 

وتناولت اللجنة في اجتماعها موضوع هذه الجثث وخلص 
هذه  عن  بيان  اصدار  بينها  من  نتائج  عدة  إلى  االجتماع 

الجثت٫

الدعوى  هذه  بنظر  الليبي  الوطني  القضاء  ويختص  هذا 
الضحايا  انصاف  على  قادريته  أثبت  طالما  أصيل  بشكل 
وتحقيق الردعين العام والخاص وال يمكن للقضاء الدولي 
الدولية من بسط سلطانها  الجنايات  المتمثل في محكمة 
على القضية إال إذا فشل القضاء الوطني وعجز عن محاكمة 

الجناة ولكن وتتويجاً للمساعي المشتركة التي بذلتها وزارة 
العدل ومكتب النائب العام سابقاً إزاء نظر الجنايات الدولية 
لقضية عبداهلل السنوسي من حيث المقبولية التي نازعتها 
إنصاف  من  الليبية  المحكمة  لقدرة  واثباتهما  األخيرتين، 
وقضت  لطلبهم  التمهيدية  الدائرة  فاستجابت  الخصوم 
بانطباق المعايير الدولية على القضاء الليبي وقدرته على 
المحاكمة النزيهة والمنصفة وقد يقول قائل فلماذا قررت 
بمحاكمة  الدولية  للجنايات  اختصاص  التمهيدية  الدائرة 
سيف اإلسالم القذافي؟ والجواب ألن سيف اإلسالم مفرج 
عنه وغير ممثل أمام المحاكم الليبية لذلك فهو غير قادر 
الدائرة  قررت  هنا  ومن  الضحايا  وانصاف  على محاكمته 

اختصاص القضاء الدولي بمحاكمة سيف القذافي .
القضائي  الضبط  مأموري  الختصاص  اإلشارة  تجدر 
من  العام  النائب  أوامر  بتنفيذ  الداخلية  لوزارة  التابعين 
النائب  يختص  فيما  القبض  أو  واإلحضار  الضبط  حيث 
العام بإجراءات التحقيق حيال هذه الوقائع من استجواب 
ومعاينة وسماع الشهود وطلب الخبرة فإن استوت الدعوى 
أحالها لغرفة االتهام على أنها جناية لتأمر بدورها باإلحالة 
والقتل  الخطف  جرائم  عن  لمعاقبتهم  الجنايات  لمحكمة 

. الدفن  وكذلك  جزافاً 
القضاء  مساعدة  على  العدل  وزارة  دور  يقتصر  فيما 
والطب  القضائية  كالخبرة  له  التابعة  األجهزة  حيث  من 
الشرعي وكذلك تنفيذ أوامر الحبس االحتياطي عن طريق 
هذه  بتوثيق  لدورها  باإلضافة  ؛  القضائية  الشرطة  جهاز 
 . الدولي  القضاء  أمام  إليها  الحاجة  دعت  إن  االنتهاكات 
وِفي غضون ذلك عقد مستشار وزير العدل لحقوق اإلنسان 
القضائية  الخبرة  بمركز  الشرعي  الطب  قسم  ورئيس 
والوكيل المساعد للشؤون األمنية بوزارة الداخلية ورئيس 
والهالل  المفقودين  على  والتعرف  للبحث  العامة  الهيئة 
مساء  طرابلس،  بمدينة  صحفياً  مؤتمراً  الليبي  االحمر 
الثالثاء الموافق 16 يونيو 2020، حول المقابر الجماعية 
التي ُعثر عليها بمدينة ترهونة ومحيطها بحضور عدد من 
وسائل اإلعالم ومراسلي وكاالت األنباء المحلية والدولية 

الصحف. من  عدد  ومراسلي 

وفي كلمة السيد مستشار وزير العدل لحقوق اإلنسان أشار 
إلى اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق االنسان 
المشكلة من قبل المجلس الرئاسي وتباشر اعمالها تحت 
إشراف وزارة العدل وأصدرت ثالثة تقارير وثقت انتهاكات 
2020م  مارس  نهاية  في  آخرها  وكان  المدنيين،  طالت 
الذي جاء فيه أن عدد الضحايا تجاوز 110 ضحية، نتيجة 
أنها  بحكم  اللجان  وهذه  طرابلس  العاصمة  على  الهجوم 
إنما  إدانة  أحكام  اصدار  هدفها  من  ليس  حكومية  لجان 
كانت  سواء  الحقاً،  مالحقة  ألي   وتحفظه  الدليل،  توثق 
الوطني  القضاء  الدولي إن عجز  المستوى  أو على  وطنية 

الفظاعات. المسؤولين عن هذه  عن محاكمة 
وأضاف السيد المستشار أن وزارة العدل لها سياسة في 
مكافحة اإلفالت من العقاب، بالدفع باتجاه تمكين القضاء 
المنتهكين  مالحقة  في  اختصاصاته  ممارسة  من  الوطني 
والمسؤولين عن انتهاكات حقوق االنسان، وهو قضاء قادر 
واشتراطات  الحق،  إلحقاق  الدولية  المعايير  بكافة  يتمتع 
المحاكمة العادلة بإقرار من المحكمة الجنائية الدولية في 
قضية متابعة عبداهلل السنوسي، عندما قبلت باختصاص 

القضاء الوطني في هذه القضية.
الدولي،  للقضاء  بالتوجه  ندفع  وال  ))نحن ال نشجع  وقال 
الخيار  ولكن هذا  الوطني،  بقدرة قضاءنا  متمسكون  ألننا 
من  ملزم  قرار  بحكم  علينا  فرض  ولكن  وموجود،  متاح 

األمن((. مجلس 
كما أكد أن هناك مسعى من بعض الدول لدى مجلس حقوق 
االنسان التابع لألمم المتحدة، لتشكيل لجنة تقصي حقائق 

لجنة  وستكون  2020م  فبراير  في  طرحت  والتي  دولية، 
محايدة للنظر في هذه االنتهاكات بما فيها األخيرة التي تم 

تسجيلها في مدينة ترهونة.
وإن أعداد المقابر الجماعية وما قام به فريق الرصد من 
توثيقه، صادم لنا جميعاً، ونحن نسعى إلنصاف الضحايا 
بحق  الفظاعات  ارتكب  من  ومالحقة  الحقيقة،  وإظهار 
مواطنينا الليبيين، بغض النظر عن انتمائهم ، سواء كان من 
يقوم بهذه المساعي القضاء الوطني أو عن طريق اللجوء 

المتاحة.  الدولية  اآلليات  إلى 
وختم كلمته بأن هذه اإلجراءات التي تم اتخاذها سابقاً أو 
اللجنة التي شكلها وزير العدل تباشر أعمالها تحت اشراف 
النائب العام، ألجل أن يكون التحقيق قضائياً دون تحيز ألن 
القضاء سلطة مستقلة موحدة في ليبيا. هذا وقد صرحت 
المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية السيدة فاسو بن 

سودا بتاريخ 2020/6/22 

تشكل  قد  وضواحيها  ترهونة  في  الجماعية  المقابر  أن 
مؤكدة  ليبيا.  في  جرائم حرب  ارتكاب  على  جديداً  دلياًل 
الدعاوى  لتشمل  المحكمة  تحقيقات  نطاق  ستوسع  أنها 
الجرائم  من  جديدة  حاالت  ألي  المحتملة  القضائية 

ليبيا في  المرتكبة 
وفي هذا السياق وبتاريخ 2020/6/22 قام مجلس حقوق 
المتحدة باتخاذ خطوة ايجابية نحو  التابع لألمم  اإلنسان 
الحقائق  التقصي  لجنة  إنشاء  خالل  من  وذلك  المساءلة 

للتحقيق في انتهاكات حقوق االنسان في ليبيا

الصادر  بيانها  العبر  وزارة  به  رحبت  الذي  القرار  هذا   
كالتالي:-  وهو   2020/6/22 بتاريخ 

المقابر الجماعية بمدينة ترهونةالمقابر الجماعية 
ومساعي السلطات لكشف الحقيقة وضبط الجناة
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