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المفتتح

وزير العدل يلتقي سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا
التقى صباح يوم الخميس
الموافق  19سبتمبر 2013م
السيد صالح المرغني وزير
العدل بديوان الوزارة سفير
جمهورية ألمانيا لدى ليبيا،
حيث تباحث الجانبان حول
سبل تعزيز التعاون بين البلدين
خاصةً في المجال القضائي
من ناحية األرشفة في المحاكم
سبل
والجهات التابعة للوزارة و ُ
دعمه والتعاون المستقبلي في
هذا المجال.
كما تم النقاش حول قانون
العدالة االنتقالية وخطوات
تطبيقه.

وكيل وزارة العدل يجتمع مع مسؤول سيادة القانون لبعثة األمم المتحدة
تعزيزاً للتعاون القائم بين وزارة العدل وبعثة
األمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتمع صباح
يوم الثالثاء  24ديسمبر 2013م السيد وائل
نجم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة القضائية
مع مسؤول سيادة القانون لبعثة األمم المتحدة
للدعم في ليبيا ومسؤول التدريب بالسجون
للبعثة ،حيث تم مناقشة عديد المواضيع التي
من شأنها الرفع من كفاءة المسؤولين عن إدارة
السجون في ليبيا وكذلك الشروع في إقامة
دورات تدريبية وورش عمل مشتركة هذا وقد
قدمت البعثة عرضا ً لدراسة ميدانية لبيان
عوامل الضعف على أن يقدم استبيان لوزارة
العدل على ما جاء في هذا االجتماع.

الهدف والغاية
إن هيئة تحرير الصحيفة و رئيسة تحريرها
إنما يبذلون قصارى الجهد حتى تظهر
الصحيفة بالشكل الذي ُيرضى القراء الكرام
ساعية لنشر المعلومة القانونية وتغطية
أنشطة قطاع العدل لتحيط القراء علم ًا
وتزيدهم إلمام ًا لمواكبة األحداث في هذا
القطاع الحساس وهي إذ تلتزم الحياد التام من
حيث تناولها للخبر والتعليق على القوانين
وشرحها بتجرد وتكون قد وصلت إلى الغاية
المرجوة من ظهورها كلما زاد اهتمام القراء
بها وتواصلهم معها وتعاونهم المثمر خاصة
أصحاب االختصاص في القانون بكل فروعه.
فإنها إذ تعتذر عن نشر الشكاوى الشخصية
سواء الموجهة ضد أعضاء الهيئات القضائية
أو غيرهم ألن ذلك ليس من اختصاصها.
وألنه يستدعى حق الرد المباشر المكفول
لكل طرف وليس بوسع الصحيفة بموعد
إصدارها الشهري أن تكفل ذلك في وقته ..فكل
المقامات محفوظة.
فهدفنا زيادة ضخ المعلومة واألخبار
المتعلقة بالقطاع مساهمة منا في خدمة
بلدنا ال غير.
واللّه من وراء كل قصد

هيئة التحرير

بعثة االتحاد األوروبي في ليبيا
تدعم قطاعي األمن والعدل
ضمن برنامج التعاون القائم
بين ليبيا واالتحاد األوروبي
نظمت بعثة االتحاد األوروبي
في ليبيا صباح يوم الثالثاء
 17سبتمبر 2013م ،بطرابلس
اجتماعا ً ضم كالً من بعثة االتحاد
األوروبي للدعم وممثل وزارة
العدل و وزارة الداخلية بحضور
رئيس المجلس األعلى للهيئات
القضائية و ممثل المجموعة
الدولية لإلدارة والسادة مديري
اإلدارات بوزارتي الداخلية
والعدل .
استهل االجتماع بكلمات
الترحيب والشكر ،بعد ذلك تم
عرض تقديمي لبرنامج بعثة
االتحاد األوروبي لدعم قطاعي
األمن والعدل حول «تعزيز
الديمقراطية واإلدارة الرشيدة

والثقافة المدنية في قطاعي
األمن والعدل» الذي يهدف إلى
دعم الحكومة الليبية في جهودها
إلدارة األمن والعدل في البالد،
وفي إطار زمني مدته أربع سنوات
بتمويل من االتحاد األوروبي
وتحت اتفاقية إدارة مشتركة بين
المفوضية األوروبية والمجموعة

في هذا العدد
رئيس لجنة متابعة السجناء
السياسيين الليبيين بالخارج
يتحدث عن آلية عمل
اللجنة
ص9

بناء
الدولية لإلدارة  ،ويأتي هذا ً
على اتفاقية تفاهم تم اعتمادها
في عام  2012بين ليبيا
واالتحاد األوروبي.
كما تم تكريم األعضاء الذين
تم استهدافهم وتدريبهم حول
اإلستراتيجية األمنية من وزارة
الداخلية.

باعتباره سند العدالة الفني ..

ألول مرة في مدينة
الكفرة افتتاح مكتب
للطب للشرعى
ص11

تأجيل القضية الستكمال األدلة

في إطار محاكمات رموز النظام السابق عقدت
بمحكمة جنوب طرابلس دائرة الجنايات صباح
يوم الخميس الموافق  25سبتمبر لعام 2013
جلسة محاكمة المدعو أبو زيد دورده عن مجموعة
الجرائم التى ارتكبها في حق الشعب الليبي

ومن جهتها طلبت النيابة العامة تأجيل القضية
الستكمال األدلة والتقارير الفنية واألوراق باعتبار
أنها قضايا تستجد فيها األدلة والبراهين ..وفى
نهاية الجلسة تم التأجيل إلى يوم  20نوفمبر من
بناء على طلب النيابة العامة.
العام الحالي ً

انطالق دوري شهداء
وزارة العدل (الثانية)
لكرة القدم داخل
الصاالت بمشاركة
()61فريقاً

ص15
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اجتماع لجنة الخبراء القانونيين إلعداد مشروع
(بروتوكول) نظام أساسي للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان
عقد بمقر جامعة الدول العربية
بالقاهرة وبحضور ممثلي الدول
األعضاء االجتماع الثاني للجنة
القانونيين إلعداد مشروع (بروتوكول)
نظام أساسي للمحكمة العربية
لحقوق اإلنسان وذلك .
هذا وقد شاركت ليبيا في أعمال
هذه اللجنة بوفد ترأسته السيدة
«سحر عريبي بانون» وكيل الوزارة

المساعد لدولة القانون وحقوق
اإلنسان وحضور السيد خالد رمضان
الشوكاح الموظف بمكتب السيد الوزير
وأربعة موظفين عن وزارة الخارجية
والتعاون وكان للوفد دور مميز من
خالل المساهمات والمداخالت في
عديد نصوص المشروع أثناء تداول
أعمال اللجنة.
وتم مناقشة نصوص مشروع

البروتوكول (النظام األساسي)
للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان
من المادة األولى وحتى المادة
الثامنة والعشرين حيث تم تعديل
صياغة بعض منها وترحيل بعض
المواد لعرضها على الجامعة وتأجيل
بعضها اآلخر البداء مالحظات الدول
األعضاء عليها في االجتماع القادم.

الوكيل المساعد للشؤون اإلدارية والمالية بوزارة العدل يجتمع برؤساء فروع الوزارة
تم بديوان وزارة العدل عقد اجتماع ضم رؤساء فروع وزارة
العدل على مستوى ليبيا من (بنغازي -مصراته -الخمس-
الجبل األخضر -الزاوية -سبها) برئاسة (السيدة شادية
عمران) الوكيل المساعد للشؤون اإلدارية والمالية.
حيث تم خالله مناقشة أوضاع الموظفين الجدد المتعاقد
معهم على مستوى الفروع ،وكذلك مناقشة جملة من اإلشكاليات
وسبل معالجتها والتي تعرقل سير العمل اليومي داخل الفروع
وتم االتفاق على إعداد مذكرة إلنشاء لجان فرعية لكل من (لجنة
فرعية لشؤون الموظفين -ولجنة فرعية لصندوق التكافل).
كذلك تم االتفاق على تفويض رؤساء الفروع باعتماد العقود
للموظفين وفق االحتياجات بعد أخذ الموافقة من الوكيل
المساعد للشؤون اإلدارية والمالية بوزارة العدل بالعدد المطلوب
على أن يتقيد كل رئيس فرع بالعدد المطلوب.

لجنة تعويض السجناء السياسيين والمتضرّرين من النظام السابق تعقد اجتماعاً
سعيا ً لتعويض السجناء المتضررين خالل النظام السابق بما
فيهم السجناء السياسيون ،وبحضور وزير العدل وكل من مندوب
عن مجلس الوزراء ومندوب عن وزارة الدفاع ،ومندوب عن وزارة
الداخلية ،والمراقب المالي ورئيس القسم المالي بوزارة العدل
باإلضافة إلى مندوب عن أسر الضحايا ومدير إدارة القضايا،
ورئيس إدارة القانون بوزارة العدل عقد بقاعة االجتماعات بوزارة
العدل االجتماع األول خالل هذه السنة بشأن قانون (.)50
يأتي هذا االجتماع للنظر في أمر السادة المتقدمين
والمتضررين من النظام السابق والسجناء السياسيين والنظر
في ملفاتهم إلقرار التعويض المناسب لهم كل حسب المدة التي
قضاها في السجن خاصة بعد صدور الالئحة التنفيذية للقانون
وحددت كيفية
رقم ( )50التي صدرت خالل األسبوع الماضي ّ
عمل هذا القانون وترتيب بعض األمور وحوصلتها وتحديد آلية
البدء في العمل إذا ما تم تخصيص المبلغ المطلوب لتغطية
التعويضات.

اجتماع لجنة الميزانية التقديرية للعام 2014/2013م
عقد بصالة االجتماعات بإدارة
العالقات والتعاون الدولي بوزارة العدل
اجتماع لجنة الميزانية التقديرية للعام
الحالي الخاص بالوزارة بحضور رئيس
اللجنة السيد عادل أحمد أبوزريبة
وكل من المراقب المالي وجهاز
الشرطة القضائية ورئيس القسم
المالي والتسجيل العقاري ومدير
مكتب المراجعة الداخلية ورئيس وحدة
الحسابات بالقسم المالي والمعهد

وكيل الوزارة لشؤون الشرطة القضائية يجتمع
بمنسق الحماية باللجنة الدولية للصليب األحمر
استقبل وكيل وزارة العدل لشؤون
الشرطة القضائية (السيد وائل نجم)
منسق الحماية باللجنة الدولية للصليب
األحمر.
حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز
التعاون بين وزارة العدل واللجنة الدولية
للصليب األحمر.
من جهته قدم منسق الحماية باللجنة

كيفية تقديم المساعدة داخل السجون
والتي كانت من بينها المساعدة في حماية
تنظيم الزيارات للسجون والبنية التحتية
وتقديم المساعدة في مجال الرعاية
الصحية هذا وتم االتفاق على عقد
اجتماع آخر لتنظيم عملية الكشف على
السجون وإعداد التقارير بالخصوص.

العالي للقضاء وإدارة القضايا باإلضافة
إلى السيد محمد حمودة عضو اللجنة،
تناول االجتماع عدة مواضيع أهمها
قرار السيد وزير العدل رقم 928
لسنة 2013م وإعداد مقترح الميزانية
التقديرية لديوان الوزارة والجهات
التابعة لها للعام المالي  2014وفقا ً
ألحكام المق ّررة بقانون النظام المالي
للدولة والتشريعات ذات العالقة.

رئيس مركز الخبرة
القضائية والبحوث
يتفقد فرع المركز
بمدينة سبها

في إطار حرصه على متابعة
سير العمل بالفروع التابعة لمركز
الخبرة القضائية والبحوث في
مختلف المناطق قام رئيس المركز
المستشار عبدالله أبورزيزة خالل
اليومين الماضيين بزيارة تفقدية
لفرع المركز بمدينة سبها التقى
خاللها مدير الفرع والعاملين به
من أطباء وخبراء وإداريين وتم
خالل اللقاء استعراض عديد
الخطط والبرامج التي تساهم
في تسهيل انسياب حركة العمل
باعتباره يغطي منطقة الجنوب
بالكامل والمشاكل التي تعترض
سير عملهم والمتمثلة في نقص
بعض االمكانات التي تعهد
السيد أبورزيزة بتوفيرها وتذليل
كل الصعاب التي تواجههم .
وعقب االجتماع الذي
استمر ألكثر من ساعتين
قام رئيس المركز وعدد من
مديري اإلدارات الذين رافقوه
في الزيارة ومدير الفرع بزيارة
المقر الجديد الذي يتم تجهيزه
ليتم االنتقال إليه خالل الفترة
القادمة والذي سيساهم بشكل
مباشر في زيادة نسبة العاملين
بالفرع .
يذكر أن رئيس المركز يقوم
من حين آلخر بزيارات تفقدية
لفروع المركز بمختلف مناطق
ليبيا للوقوف على سير العمل
بنفسه واالستماع لشكاوى
الموظفين وتذليل كل الصعاب
التي تواجههم.
هذا وقام خالل األيام
الماضية بافتتاح أول مكتب
للطب الشرعي بمدينة الكفرة
في خطوة يهدف من خاللها
تخفيف العبء ،وتذليل الصعاب
أمام سكان المدينة من حيث
اإلجراءات المتعلقة بمجال الطب
الشرعي والتحاليل ،التي تكبدوها
طيلة العقود الماضية في الكشف
الطبي على حاالت الوفيات والكشف
السريري للمصابين للوصول لمدينة
بنغازي ،باعتبارها اقرب نقطة لها
التي كان يتأخر فيها دفن الموتي
بسبب اإلجراءات ألكثر من 72
ساعة رافقه في الزيارة مدير إدارة
الطب الشرعي والتحاليل ،ومديرو
اإلدارات التابعة للمركز ،ومديرو
فروع بنغازى والجبل األخضر .
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برنامج دعم قطاعي األمن و العدل في ليبيا
ضمن برنامج التعاون بين وزارة العدل وبعثة االتحاد األوربي في ليبيا انعقد بفندق
ركسس بطرابلس اجتماع نظمته المجموعة الدولية لإلدارة الجهة المنفذة لمشروع
دعم قطاعي العدل واألمن الممول من طرف االتحاد األوروبي.
وتناول هذا االجتماع عرض مرئي لوثيقة مشروع برنامج دعم قطاعي العدل واألمن
لسنة  2014 - 2013حيث قام خبراء المجموعة الدولية باإلدارة بتوضيح كافة انشطة
ومراحل المشروع ومخرجاته.
وحضر هذا االجتماع رئيس المجلس األعلى للقضاء واألستاذ النائب العام ومدير
اإلدارة العامة للعالقات والتعاون الدولي بالوزارة ورئيس قسم التعاون الدولي بإدارة
العالقات وعدد من المرشحين كنقاط اتصال عن إدارتهم والتابعين لوزارة العدل ومكتب
النائب العام كما حضر هذا االجتماع عدد من منتسبي وزارة الداخلية وفيما يلي نعرض
لمحة عن برنامج دعم قطاعي العدل واألمن المشار إليه بشكل أكثر تفصيل.

يهدف البرنامج إلى
تعزيز الديمقراطية
واإلدارة الرشيدة
والثقافة المدينة في
قطاعي األمن والعدل
بناء القدرة على
مكافحة الجريمة
الممنهجة

نظرة عامة:
في اطار عمل سياسة الجوار االوروبية ،ألزم االتحاد
االوروبي نفسه بدعم الحكومة الجديدة لليبيا بعد
الثورة .تم الترحيب و الموافقة من قبل السلطات الليبية
بهذه المبادرة و تم اعتمادها في مذكرة تفاهم بين ليبيا
و االتحاد االوروبي في عام  .2011كما تم تأييد و
اعتماد التزام بدعم الحكومة الليبية من قبل المجتمع
الدولي في مؤتمري لندن و باريس ،متضمنة مجالي
األمن والعدل.
الهدف و اطار العمل
يهدف برنامج ” تعزيز الديمقراطية ،واإلدارة الرشيدة
و الثقافة المدينة في قطاعي األمن والعدل” (يشار إليه
هنا باسم برنامج دعم قطاعي االمن والعدل) الى دعم
الحكومة الليبية في جهودها الدارة األمن و العدل في
البالد وضع هذا البرنامج الذي مدته  4أربع سنوات
بتمويل من االتحاد األوروبي عبر أداة سياسة الجوار
والمشاركة االوروبية ،وتحت اتفاقية ادارة مشتركة بين
المفوضية االوروبية والمجموعة الدولية لالدارة .يتم
تنفيذ البرنامج في صورة شراكة مع منظمات الخدمات
العامة التابعة لدول اعضاء االتحاد االوروبي و تحت
اشراف خدمات المفوضية االوروبية وبعثة االتحاد
االوروبي في طرابلس.
االطار الزمني
تم اعداد االطار الزمني للبرنامج على ثالث مراحل:
المرحلة التمهيدية (يناير  -سبتمبر  )2013و تطمح
الى خلق عالقات تواصل مع االطراف المعنية من
السلطات الليبية اخذا في عين االعتبار تحديد و تعريف

و تخطيط النشاطات ،بحيث تكون مفصلة في المرحلة
العملية االولى و محدودة بالنسبة الى االهداف العامة
وتوجهات المرحلة الثانية.
المرحلة االولى تمتد الى الى النصف الثاني من سنة
 2014و تهدف الى رفع ادراك و تطوير االستراتيجيات
و بناء القدرات الحداث التغيير في مجال التدريب غالبا.
المرحلة الثانية تغطي السنتين االخيرتين من
البرنامج و تطمح الى دعم تنفيذ التغيير و تنظيم سير
العمل و الهيكليات ،اعادة تعريف اطار العمل القانوني
وتنفيذ التدريب.
نشاطات المرحلة االولى موصوفة و بوضوح في خطة
العمل المضمونة في المستند الحالي .ستُ حدد نشاطات
المرحلة الثانية بنهاية المرحلة االولى و تُسلّم الى الكيان
االداري للبرنامج المعني (الهيئة التوجيهية)
تنظيم البرنامج
تم تنظيم البرنامج في خمس مكونات معرفة كالتالي:
 - 1دعم القدرة االستراتيجية لالمن :دعم بناء القدرة
االستراتيجية على وضع السياسات االمنية و تنظيم
قطاع االمن على المستوى السياسي و التنفيذي لوزارة
الداخلية و للشرطة وزارة العدل (العدالة الجنائية).
تتبنى المجموعة الدولية لالدارة تنفيذ هذا المكون.
 – 2دعم التدريب و ادارة الموارد البشرية :تقديم
الرأي والمشورة الفنية في مسائل إدارة الموارد البشرية
داخل وزارة الداخلية عن طريق تطوير المسار الوظيفي
والمهني والتأسيس للتوظيف العادل؛ وتقديم الدعم
الفني الدارة التدريب فيما يخص األدبيات والمادة
التدريبية و تطوير المناهج للموظفين المدنيين و كادر

الشرطة بوزارة الداخلية
 - 3دعم تحسين القدرة القضائية :تقوية القدرات
القضائية لتناول القضايا الجنائية بشكل منصف و بكل
بدء من النيابة الى تنفيذ القانون في
كفاءة و شفافية ً
السجون .يتبنى تنفيذ هذا المكون ألمانيا – أي ار زي
(المؤسسة األلمانية القانونية الدولية)
 - 4دعم الشرطة المحلية واألمن المجتمعي  :تطوير
االليات التي تأخذ في عين االعتبار تطلعات المواطنين،
وتمنحهم المشاركة الفاعلة في المجال االمني ،وتعمل
على تطوير خدمة امنية على المستوى المحلي تنتهج
مسؤولية المواطن .يتبنى تنفيذ هذا المكون المملكة
المتحدة -ناي-كو (منظمة خدمة عامة متخصصة
في عمل الشرطة والتطبيق الملموس للقانون والحكم
الرشيد ،والتنمية االجتماعية).
 - 5بناء القدرة على مكافحة الجريمة الممنهجة:
تقوية إطار العمل القانوني على المستوى الوطني و
البناء على االتفاقيات االقليمية و الدولية فيما يتعلق
بمكافحة الجريمة المنظمة والممنهجة وتعزيز مشترك
لكال من القدرة القضائية وقدرة الشرطة لمجابهة
الجريمة المنظمة على المستوىيين الوطني و الدولي.
يتبنى تنفيذ هذا المكون دولة فرنسا سيفيبول ( وهي
منظمة استشارية خدمية لوزارة الداخلية الفرنسية).
اإلدارة
يدار البرنامج على مستويين .المستوى األعلى (اللجنة
التسييرية) .والمستوى التنفيذي (لجنة التنسيق).
تشرف اللجنة التسييرية على إدارة البرنامج ككل
وتتخذ القرارات المصيرية بشأنه ،برئاسة وعضوية
ممثلين رفيعي المستوى من القطاعات المعنية في
الحكومة الليبية ،وممثلين عن بعثة االتحاد األوروبي
ومدير البرنامج لدى الشريك المنفذ :مجموعة اإلدارة
الدولية.
تشرف لجنة التنسيق على تنسيق وتنفيذ نشاطات
ومكونات البرنامج ،وتكون بعضوية اإلدارات المكلفة
من الوزارات المعنية وإدارة البرنامج (مكتب مجموعة
اإلدارة الدولية طرابلس والخبراء العاملين بالمحاور)
مدير البرنامج وهو المسئول عن إدارة البرنامج
بشكل عام ومخول بشكل مباشر عن الشؤون اإلدارية
و المالية.
لجنة كبار الخبراء  -تشرف على ربط وتكامل
نشاطات إصالح قطاعي االمن و العدل لضمان تماسك
و استمرارية البرنامج.
مكتب طرابلس -مكون من قائد فريق و خبراء
المكونات المقيميين بشكل دائم و معينين بطرابلس
لضمان استمرار نشاطات البرنامج ،والتعاون الوثيق بين
السلطات الليبية و قادة مكونات البرنامج .يتكون مكتب
طرابلس ايضا من الفريق المحلي المساند (الخبراء
الوطنيين و المترجمين والسائقين) ليتم توظيفهم
بحسب المكونات .
وفي ختام االجتماع تم توزيع الشهائد على المشاركين
في ندوة استراتيجية األمن التي تم تنظيمها بمشاركة من
وزارة الداخلية ومشاركة قاض وعضو نيابة ومندوب عن
جهاز الشرطة القضائية.
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هاجس اسمه  ..الشهادة
منذ مدة طويلة تشغلني قضية (الشهادة) سواء بمعناها العام أو بمفهومها القضائي ،وأشعر
أحيان ًا بالخوف من الجناية على (الشهادة) وكثير ما تصادفني أمثلة عملية في الحياة ،أمثلة
بسيطة تشعرني كم من السهل أن نخطيء في الشهادة هذا إضافة إلى عديد األمثلة القضائية
التي تجعلنا نخشى من الخطأ في تقييمها وتحديد قيمتها في اإلثبات في كل قضية على حده.
والشهادة عموما ً والشهادة القضائية خصوصا ً
تمر بمرحلتين مهمتين مرحلة تلقيها ومرحلة أدائها،
المرحلة األولى يعيشها الشاهد لوحده والمرحلة
الثانية يتقاسمها الشاهد ومن تؤدي الشهادة أمامه
(وهو المحقق أو القاضي في الحالة القضائية) في
المرحلة األولى يتحمل الشاهد لوحده وزر مضمون
الشهادة (ويتحكم في ذلك مستوى انتباه الشاهد
وأية عومل شخصية أخرى) وفي المرحلة الثانية
يتحمل هذا الوزر كل من الشاهد ومن تؤدى أمامه
الشهادة وخاصة في الحالة القضائية.
وإذا كانت الشهادة في حياتنا العامة تزداد
أهميتها أو تنقص وفقا ً لموضوعها فتندرج من
الحاالت البسيطة إلى الحاالت المهمة والخطيرة
وعلى مستوى جميع مناحي حياتنا االجتماعية
وغيرها فإن الشهادة القضائية هي أكثر أهمية
وخطورة لما يترتب عليها من أحكام قضائية تمس
حقوق العباد المالية والشخصية وتمس حرياتهم
وحياتهم وتمتد أحيانا ً إلى مكونات الدولة المهمة،
وفي واقع األمر فإن الشهادة هي حكم يصدره
الشاهد بشأن موضوع شهادته ،ويتأثر هذا الحكم
إيجابا ً أو سلبا ً بعدة عوامل يتعلق بعضها بمرحلة
تحمل الشهادة (أي لحظة معايشته للواقعة أثناء
حدوثها) ويتعلق بعضها اآلخر بمرحلة أدائها

تتمثل العوامل األولى بالظروف المكانية والزمانية
للواقعة والظروف الشخصية للشاهد ويتمثل النوع
الثاني من العوامل بالظروف الشخصية للشاهد
أيضا ً وبالظروف المختلفة المحيطة بأداء الشهادة
وخاصة شخصية تكوين المحقق أو القاضي في
الحالة القضائية (وهي التي تهمنا كثيراً في هذا
المقال) ومدى قدراته الفنية والعلمية ومدى رصانة
ثقافته وتكوينه الفكري بشكل عام وفلسفته في
الحياة بشكل أكثر عمومية ولما كانت الشهادة في
حقيقتها حكماً ،فإنه يجب أن تتوافر فيها كل ما
يجب توافره في األحكام من الشروط وأهمها أن
يكون ناتج ما يصدر عن الشاهد (وقلت «ناتج»
ألن الشهادة في محصلة مشتركة لجهد يبذله
الشاهد والمحقق والقاضي) حكما ً علميا ً أي تتوافر
فيه شروط ومقتضيات الحكم العلمي الذي من
خصائصه الحرص على اتباع المنهجية العلمية
للوصول إلى الحقيقة والتشدد للوصول إلى اليقين
واتباع منهج الشك في سبيل ذلك والدقة في
النظر إلى المسائل واألشياء المختلفة ومن جميع
الجوانب.
إن هذه الصفات والوسائل الموصلة للحقيقة
والحق يجب أن يتحلى بها المحقق و القاضي
والشاهد أيضا ً (أي طرفا الشهادة إذ صح التعبير)

وقد يتساءل البعض ما عالقة أو ما وجه اشتراط
اتصاف من تؤدى الشهادة أمامه (في الحالة
القضائية) بتلك الصفات العلمية رغم أن الشهادة
تصدر بطبيعة الحال عن الشاهد فهو من يتحملها
وهو من يؤديها ولإلجابة عن ذلك يمكننا القول أن
المحقق أو القاضي هو أول من يجب أن يحرص
على سالمة الشهادة وصحتها ودقتها وهو واجب
أخالقي قبل أن يكون قانونيا ومهنيا ،كما أنه هو
من يس ّير وقائع أداء الشهادة بجلسة التحقيق أو
المحاكمة ،وهو من حيث المبدأ واألصل والغالب
أكثر علما ً وحنكة وخبرة من الشاهد في فهم
فلسفة الشهادة وحقيقتها والظروف المختلفة
المؤثرة فيها في مرحلتها لذلك يجب عليه أن يؤدي
مجهوداً كبيراً عند سماعه للشهادة ،فباإلضافة إلى
ضرورة فهمه لكل عناصر الواقعة وتفاصيلها قبل
أداء الشهادة أمامه حتى ال يكون خالي الذهن عن
الواقعة وقت أداء الشهادة فإنه يجب أن يحرص
على تحفيز الشاهد على ذكر كل تفاصيل الواقعة
محل الشهادة.
وإذا كنا قد ذكرنا فيما سبق أن الشهادة حكم
يجب أن يكون حكما ً علميا ً فإن القاضي هو المسؤول
األول على أن يكون حكم الشاهد كذلك خاصة
إذا الحظنا اختالف مستويات الشهود العلمية

والثقافية التي تصل أحيانا ً إلى مستوى األمية
المعروفة وبتعدد درجاتها أو بمعنى تدني مستويات
«الثقافة العلمية» على مختلف درجات التدني فمن
خالل األسئلة الموجهة للشاهد يمكن مساعدته
على أن يكون «حكمه» علميا ً موضوعيا ً أو على األقل
يكون قريبا ً من ذلك فاألسئلة الهادفة إلى معرفة
الواقعة كما حدثت فعالً وبكل دقة وإلى اإلحاطة
بكل الظروف المالبسة لها هي عوامل موصلة ألن
تكون الشهادة (وهي حكم بالمعنى المطروح في
هذه المقالة) وفقا ً للمعايير الموضوعية وتطبيقا ً
عمليا ً للحكم العلمي حتى ولو لم يحرص الشاهد
على أن تكون شهادته كذلك بل وحتى ان كان ال يفقه
مفهوم الحكم العلمي.
وهنا يظهر الدور اإليجابي للقاضي (والمحقق
بشكل خاص) في مرحلة أداء الشهادة وبدون
ممارسة هذا الدور (الذي يمثل واجبا ً قانونيا ً
ومهنيا ً ملقى عليه خاصة في القضاء الجنائي)
تفقد الشهادة أهم روافدها األساسية وال نكون
بصدد الشهادة المطلوبة قانونا ً وعدالة على أن ال
يصل هذا الدور اإليجابي إلى درجة االنحياز لصالح
كفة االتهام بالنسبة للحالة الجنائية أو لصالح أحد
الخصوم بالنسبة لغيرها.
وحذار ..حذار من أن يقف القاضي موقفا ً سلبي ًا
ويكتفي بتسجيل شهادة الشاهد تسجيالً آلياً.
ومزيداً ..مزيداً من التمحيص لمضمون الشهادة
ودعوة ملحة ألهل االختصاص من رجال القضاء
وغيرهم لدراسة الشهادة واالنكباب على فحص
أمثلة عملية للشهادة تتضمنها قضايا حقيقية
لمعرفة إلى أين تسير «الشهادة» لدينا.
وللموضوع عودة بإذن الله تعالى
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
المستشار /نور الدين خيري كربان

مدى مشروعية تطبيق قانون العزل السياسي على الهيئات القضائية
من المعروف لدى الجميع أن مبدأ استقالل السلطة القضائية من المبادئ المهمة والحيوية التي تتعلق بحقوق اإلنسان ونستطيع
القول إن هيبة القضاء وقوته من هيبة الدولة وقوتها وإذا ضعف القضاء وتدخل اآلخرون في شؤونه فهذا يعد من ضعف الدولة الن هذا
التدخل سوف يؤدي إلى انتشار الظلم ويبرز عندئذ طغيان الفرد ويلحق المجتمع الشلل من الحكم المطلق كما يصاب بخلل كبير كما
أن هيبة الدولة وقوتها من هيبة قوة القضاء وحريته واستقالله في تطبيق القانون واحترام قواعده دون الخوف من الحكام والمحكومين
طبقا للعهود الدولية التي التزمت بها الدولة الموقعة على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وعلى جميع االتفاقيات الدولية األخرى
التي تؤكد على استقالل السلطات القضائية باعتبار ال سلطان عليهم في قضائهم وتطبيق القانون وال يجوز ألي سلطة كانت التدخل
في أعمالهم وتقييمها عدا إدارة التفتيش القضائي المخولة لمتابعتهم ولما كان ذلك فقد نص قانون العزل السياسي في مادته الثانية
الفقرة الخامسة التي نصها :

ال يحق لألشخاص المشمولين بأحكام المادة األولى من هذا
القانون تولى المناصب والوظائف اآلتية – فقرة  5عضوية
إحدى الهيئات القضائية  -وهذه الفقرة مخالفة لالعالن
الدستوري المعدل للمادة ( ،)6التي نصها – ال يعد إخالال بما
ورد بهذا اإلعالن منع بعض األشخاص من تولي المناصب
السيادية والوظائف القيادية واإلدارات العليا في الدولة لفترة
زمنية مؤقتة بمقتضي قانون يصدر بالخصوص بحيث ال يخل
بمبادئ حقوق اإلنسان لحق التقاضي للمعنيين – أن النص
المذكور خالف المادة  6من اإلعالن الدستوري المعدل فهذه
المادة وضعت استثناء عاما على حق من حقوق المواطن وهو
الحق في المساواة الذي تضمنته المادة نفسها بما نصه – ال
يعد إخالال بما ورد بهذا اإلعالن منع بعض األشخاص تولي
المناصب السيادية والوظائف القيادية واإلدارية العليا في الدولة
لفترة زمنية مؤقتة بمقتضي قانون يصدر بالخصوص بحيث ال
يخل بمبادئ حقوق اإلنسان في حق التقاضي للمعنيين -بينما
ورد في نص قانون العزل السياسي والذي هو محل طعن بعدم
دستوريته لعدم أحقية المبينين في المادة األولى من تولى
المناصب السيادية والوظائف القيادية .

حيث إن وظيفة عضو الهيئات القضائية محصورة في
القضاء الجالس – والنيابة العامة-وإدارة القضايا -إدارة
القانون –والمحاماة العامة-ويطلق اسم عضو الهيئة القضائية
على جميع درجاتها ابتداء من محام تحت التمرين حديث التخرج
إلى درجة رئيس محكمة االستئناف أو ما يعادلها في هذه
الوظائف جميعها ليست وظائف سيادية أو وظائف قيادية أو
وظائف اإلدارة العليا في الدولة فالمناصب السيادية كما تعرفه
القواميس هو المنصب المتعلق باإلدارة السياسية للدولة
من رئيس الدولة إلى رئيس الوزراء إلى الوزراء إلى السفراء
وذلك سماها القانون منصب ولم يسمها وظيفة أما الوظائف
القيادية فهي الوظائف التي بموجبها يقود صاحب الوظيفة
إدارة من اإلدارات تتكون من عدد من الموظفين واألقسام أما
وظائف اإلدارة العليا فهي الوظائف التي يشغلها وكالء الوزارة
والوكالء المساعدون والمديرون العامون ولما كان ذلك وكان
األصل العام الذي جاء به اإلعالن الدستوري وهو حق الليبيين
في المساواة حيث نصت المادة ( )6على (الليبيون سواء أمام
القانون ،ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات

العامة وال تميز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو اللغة أو
الجنس أو النسب أو اآلراء السياسية أو الوضع االجتماعي أو
االنتماء القبلي أو الجهوي أو األسري) .
كما نصت المادة (( )7تصون الدولة حقوق اإلنسان وحرياته
األساسية وتسعى إلى االنضمام لإلعالنات والمواثيق الدولية
واإلقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات وتعمل على إصدار
مواثيق جديدة تكرم اإلنسان كخليفة الله في األرض وأن القاعدة
العامة إن االستثناء ال يجوز التوسع فيه ومن ثم فإن قيام المشرع
في قانون العزل السياسي واإلداري بتوسيع دائرة العزل لتتحول
إلى عزل قضائي يتناقض مع المبادئ األساسية المشار إليه
من المادتين ( )7، 6من اإلعالن الدستوري وهو ما لم يفوضه
التعديل الدستوري فيه فيما يعد مصادره عن المطلوب وتوغل
في االختصاص ال مبرر له باالضافة أن قانون العزل السياسي
لم يشر إلى قانون نظام القضاء الذي يمنع فيه مزاولة رجال
القضاء لألعمال السياسية ولم تنظم طريقة عزلهم وخص بها
مجلس القضاء األعلى بعد إدانته في مجلس تأديب .
المستشار  -د -مفتاح محمد قزيط
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استشارات

التسجيل في السجل العقاري ..هل يقطع بثبوت الملكية؟
إن الشهائد العقارية المتعلقة بإثبات الملكية
وإن تحصل عليها مواطن فله أن يحتج بها ضد
الغير ولكن هي ليست مستعصية عن القضاء.
فيمكن للمحتج ضده بشهادة عقارية أن يلجأ
للقضاء طالبا ً إلغاءها ..ووفق المادة ( )18من
القانون رقم ( )12لسنة 88م وهنا ال يعني
فقط أن يدعي تزويرها هي بذاتها كمستند إذا
كان الكشط أو الحشر فيها واضحاً.
ولكن يصل األمر إلى الطعن فيها ليس بكونها
مستنداً بل للطعن في األساس الذي استخرجت
بناء عليه.
ً
مثال :تخاصم زيد مع عمر على قطعة أرض
فأبرز عمر شهادة عقارية باسمه تبين ملكيته
لألرض فهل أسقط في يد زيد ولم يعد بوسعه
فعل شيء؟.
نقول ال ..ألن زيد من حقه أن يمحص
المستند المقدم ضده فإن كان ظاهراً فيه

الكشط أو الحشر أو يوحي بالشك في صدوره
من الجهة المخولة بذلك أو توقيعه من موظف
غير مختص ،فهنا زيد يرفع دعوى تزوير في
ذات السند القطعي.
أما إذا كان ظاهر الورقة وحقيقتها صحيحة
لكنها تبين على مستندات قدمها عمر وهي ال
تعبر عن الحقيقة.
فهنا زيد يطعن في الشهادة العقارية
الستنادها على وثائق مزورة ،كأن يكون لدى
زيد عقد شراء لتلك األرض أصح مما قدمه
عمر للحصول على الشهادة العقارية ويؤيد حق
زيد في الطعن في الشهادة العقارية ،بما أكدته
ثانيهما :تبعي ومكمل وهو التسجيل.
المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم الغش والتدليس -إثر ذلك.
37 /176ق.
فإذا انعدم األصل فال يغني عنه المكمل-
 - 1إن الملكية ال تنتقل بالتسجيل العقاري
والعقود المبنية على الغش والتدليس ال
حيث خلصت المحكمة العليا للمبدأ التالي :وحده وإنما تنتقل بأمرين:
ملكية ..قيامها على أساسين مستقلين أصلي
أولها :أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح يصححها التسجيل -ألنها تعد غير موجودة
قانونا ً ولو سجلت.
وتبعي -التسجيل ال يصحح العقود المبنية على الناقل للملكية.

الدعاوى التي ترفع على األشخاص المعنوية هل يشترط فيها ذكر اسم الشخص الطبيعي الذي يمثلها أم االكتفاء بصفقته فقط؟.
بداية نلقي الضوء على عبارة شخص طبيعي ،وشخص معنوي
* الشخص الطبيعي هو اإلنسان العادي أي شخص ما من
األشخاص قد يكون رجالً أو امرأة.
ومرادفها شخص معنوي ..هو مؤسسة أو شرطة أو وزارة أو
حتى حكومة أو جمعية .إذن عندما نقول شخصا ً طبيعيا ً ال يعني
أن هناك شخصا ً آخر غير طبيعي بمعنى غير عاقل أو عديم

األهلية ..الدعاوى ترفع على الشخص الطبيعي باسمه ولقبه
ومهنته ومحل إقامته وموطنه المختار إن وجد ..أما الدعاوى
التي ترفع على األشخاص المعنوية فترفع على اسم الشخص
المعنوي -سواء أكان -مؤسسة أو جمعية أو وزارة ،ويختصم
ممثلها القانوني بصفته كممثل قانوني وال يشترط ذكر اسمه.
مثال :نقول الممثل القانون لشركة ليبيا للتأمين بصفته دون

ّ
* ما الفرق بني الظرف املشدد واجلرمية املقرتنة؟
إذا كانت الجريمة في قانون العقوبات هي فعل أو امتناع عن فعل يرتب عليه
القانون عقوبة.
فإذا ارتكبت الجريمة صار حتما ً إيقاع العقاب المنصوص عليه في القانون
جراء ارتكابها.
فال جريمة وال عقوبة إال بنص..
لكن قد توجد وترتكب جرائم ويطبق عليها أكثر من نص ..يحدث ذلك مثالً:
عندما تحيل النيابة العامة متهما ً للمحاكمة بموجب المادة  281عقوبات
وهي التي تعاقب على اإليذاء البسيط ،لكنها عند التحقيق تبين لها أن المتهم
اقترف أو انطبقت عليه مادة أخرى مثال المادة  282عقوبات.
نتساءل كيف تغير الوصف..؟
نقول ..إذا توفر ظرف تشديد للعقاب كاستخدام السالح مثالً أو التهديد
به ..أثناء اإليذاء البسيط فلم يعد المعول عليه هنا حجم اإليذاء بسيط أو
جسيم أو خطير ولكن يصح المعول عليه هنا والمتخذ سببا ً لتشديد العقوبة
هو الوسيلة التي استخدمها المتهم لإليذاء.
هنا نحن أمام جريمة إيذاء بسيط لكنها ارتكبت بشكل ما زاد من خطورتها
وتكشفت اإلرادة اآلثمة للمتهم بشكل يفوق النتيجة أو الضرر الذي ألحقه
بالمجني عليه ..كاستخدام السالح أو التلويح به مثالً ..فهنا ظرف مشدد
ارتكبت في كنفه الجريمة وبينهما ارتباط وثيق.
أما حالة الجريمة المقترنة ..هي عندما يرتكب جاني جريمة ما لكنه أثناء
ذلك تتوافر ضده أدلة تفيد ارتكابه لجريمة أخرى منفصلة عن األولى ومستقلة
عنها.
مستقلة بذاتها ..في ركنيها المادي والمعنوي ..مثال :إذا ارتكب شخص
جريمة قتل عمد ،لكن عند التحقيق والتحقق بين أن أداة القتل كانت مسدسا
وهذا المسدس من دون ترخيص فهنا اقتناء الجاني للمسدس كان غير قانوني
فيحاكم على جريمتين ال جريمة واحدة.
وإن كانت الجريمة األولى أشد وأقسى لكن الجريمة الثانية تحتم على
مرتكبها العقاب .وتسمى هنا جريمة حيازة السالح دون ترخيص جريمة
مقترنة ..ونظراً النتشار السالح اليوم يمكن أن نقول ما أكثر ما تقترن جريمة
الحيازة دون ترخيص للسالح مع طائفة واسعة من جرائم االعتداء على الغير.

ذكر الشخص الطبيعي الذي يملك تلك الصفة.
وهذا ما أقرته المحكمة العليا الليبية في الطعن المدني رقم
38 /172ق حيث أقرت( :من المق ّرر أن اختصام الشخص
المعنوي ال يقتضي ذكر اسم ممثله أو النائب عنه ذلك ألن له
شخصية معنوية هي المعتبرة والمقصودة في الخصومة دون
شخص ممثله وإن المعول عليه فيمن يمثله هو صفته ال اسمه).

هل يجب على القاضي أن يتنحى عن نظر قضية ما؟
التنحي هو امتناع القاضي عن
لدواع
نظر قضية ما والفصل فيها
ٍ
محددة في القانون.
ّ
كيفيته  ..يخاطب القاضي
كتابيا ً أو شفاهة رئيس المحكمة
باعتباره رئيسا ً للمحكمة أو رئيسا ً
للجمعية العمومية فيها ..يكون
خطابه معلّالً ومؤيداً ومع ّززاً
باألسباب التي دعته لطلب
التنحي.
فالتنحي ليس إبداء عدم الرغبة
في نظر القضية فحسب بل يجب
أن يكن قائما ً على أساس واقعي
وقانوني فإذا قبله رئيس المحكمة
يق ّرر إحالة ملف القضية لدائرة
أخرى.
سنده القانوني ودواعيه..
سنده نص المادة  267من قانون
المرافعات المدنية والتجارية
الليبي.
دواعيه  ..وفق نص المادة
سالفة الذكر بالفقرة الرابعة
(إنه من األسباب الموجبة لتنحي
القاضي عن نظر الدعوى ويمتنع
عليه سماعها إن كان:
 - 1قد أفتى أو ترافع أو أدى
شهادة في الدعوى.
 - 2لو كان قد سبق له نظرها
قاضيا ً في مراحل أخرى من
الدعوى.
 - 3أو كان فيها خبيراً أو

محكما ً أو محققاً".
وقد فسرت المحكمة العليا
الليبية المقصود بسبق نظرها
قاضيا ً أن يكون قد أصدر فيها
حكما ً فاصالً أو حكما ً فرعيا ً
قاطعا ً في جزء من الحق المتنازع
عليه أو اتخذ فيها إجراء و قراراً
يشف عن إبداء رأيه أو وجهة
نظره فيها.
مبدأ المحكمة العليا في طعن
األحوال الشخصية رقم /29
40ق الصارد في /4 /14
1994م
مالحظة:
إذا توفر شرط من الشروط
المتعلقة بالتنحي بنص المادة
267ف  4يكون التنحي وجوبا ً
بقوة القانون ..فإن لم يتنح رغم
انطباق النص عليه جاز للخصوم
أو ألحدهم أن يطلب رده عن نظر
القضية بطلب يقدم في الجلسة
ويثبت في محضرها ،سواء أكان
القاضي فرداً أو هيئة من ثالثة
قضاة ،وسواء انطبق النص
على الرئيس أو أحد العضوين
اآلخرين.
أما إذا كان القاضي قد نظر
الدعوى وأصدر فيها حكما ً
تمهيديا ً فقط بندب خبير أي
إحالها على الخبرة ثم نقل
لمحكمة أو دائرة أخرى وعند

انعقاد الجمعية العمومية الجديدة
كانت من اختصاص دائرته من
جديد أو يكون قد رقى وعرضت
عليه في مرحلة االستئناف..
فنص الفقرة  4من المادة 267
مرافعات وتفسير المحكمة العليا
الليبية عبارة  -سبق نظرها
قاض ..أن يكون قد أصدر فيها
حكما ً فاصالً أو حكما ً فرعيا ً
قاطعا ً في جزء من الحق المتنازع
عليه..
والحكم التمهيدي بإحالة
الدعوى للخبرة وندب خبير فيها
ليس فاصالً وال قاطعا ً في جزء
من الحق المتنازع فيه ويمكن
للمحكمة العدول عنه وفق المادة
 151مرافعات ..مع التنبيه على
ما يلي:
إن مسألة ندب خبير إنما
هو قرار وليس حكما ..فعندما
يصدره القاضي تكون صبغيته
األصح.
المحكمة تق ّرر ندب خبير تكون
مهنته..الخ.
وال يقال المحكمة تحكم بندب
خبير.
بالتالي فإن الفقرة  4من
المادة  267مرافعات وما ورد
في المبدأ رقم 40 /29ق في
تفسير عبارة فيها ال تنطبق هنا
وال توجب التنحي.
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اخلربات الليبية تعني مؤسسات الدولة يف وضع اسرتاتيجياتها
التخطيط االستراتيجي هو أسلوب علمي ومنطقي
ومتعارف عليه في جميع الدول المتقدمة ،وتزامنا ً مع النهضة
العمرانية واالقتصادية واالجتماعية التي يشهدها العالم
وكنقطة لبدء دراسة ما يمكن تصوره وعمله في مجاالت
التـنمية المختلفة جاءت فكرة االستعانة بالخبرات الوطنية
من الخبراء االستراتيجيين .
في اجتماع عقد يوم الخميس الموافق 2013/9/12م
ضم كالً من د .علي صالح ،و م .محمد الشيباني الخبيرين
االستراتيجيين مع د .علي الهادي الطيب والمديرين العامين
وعدد من المهندسين والفنيين العداد خطة استراتيجية في
مشروع التطوير لعمل مصلحة التسجيل العقاري.
افتتح د .علي الهادي الطيب رئيس لجنة إدارة المصلحة
االجتماع مرحبا ً بالحضور ثم أشار إلى أن مشروع التطوير
من المشاريع االستراتيجية للمصلحة وأنه سينقل المصلحة
من مرحلة إلى مرحلة خاصة وأن من أهداف دولة ليبيا
الجديدة تفعيل دور الحكومة اإللكترونية وسعيها بأن يكون

لديها هذا النظام باعتبار أن المصلحة لها الركيزة األساسية
في اقتصاد الدولة.
منوها ً إلى ضرورة االستفادة من هذا المشروع وتقييمه
ورسم سياسة وخطة إصالح وتالفي كل السلبيات السابقة،
ووضع االستراتجيات والخطط والبرامج المتعلقة بأداء
المصلحة لمهامها وسبل بلوغ أهدافها.
فيما أوضح د .علي صالح الخبير االستراتيجي و وكيل
وزارة التخطيط السابق في كلمته أهمية عمل التسجيل
العقاري واصفا ً له بأنه حجر األساس لالقتصاد الليبي.
مشيراً إلى أن المصلحة لها القدرة على خلق أفكار
ووضعها في خطط ألنها في موضع المسؤولية بالنسبة
للتعاقدات السابقة للمشاريع وتحديد االلتزامات لضمان
السير في االتجاه الصحيح.
تلى ذلك طرح المقترحات المطلوب دراستها واستعراض
ملخص عن الرؤية االستراتيجية لمصلحة التسجيل العقاري
من قبل المهندس محمد الشيباني.

التسجيل العقاري يستحدث مكتباً وإدارة جديدة

التقنية الحديثة تخلق تنمية مستدامة
نظراً لما للدورات من دعامة كبرى في تحقيق حركة التطوير وفي
المقابل أهمية التعلم على األجهزة الحديثة لرفع مستوى األداء في تنفيذ
األعمال المساحية والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة بتوفير البنية
التحتية الالزمة لتنفيذ مشاريع التنمية اجتمع د .البغدادى األشخم مدير
اإلدارة العامة للموارد البشرية و م .فرح شتل رئيس قسم المسح و التطوير
باإلدارة العامة للشؤون الفنية والمساحية بمصلحة التسجيل العقاري مع
المركز الجغرافي الملكي األردنى بالعاصمة االردنية عمان يوم االربعاء
الموافق 2013/9/4م وذلك بشأن االتفاق على إقامة دورات تدريبية في
األعمال المساحية لمهندسي وفني المصلحة.

تلعب وسائل اإلعالم دوراً أساسيا ً مباشراً في إبراز النشاطات
واإلنجازات في مجال التطوير المستمر ،وتساهم أيضا ً في
تصحيح عمل المسؤولين أو اإلداريين وبذلك تعمل على إصالح
عمل المؤسسات العامة ،من جانب آخر نرى أن أهمية العنصر
البشري ومدى تأثيره على الكفاءة بالتطوير والرفع من مستوى
أداء الموظفين وتنمية قدراتهم وتأهيلهم بوضع الخطط والبرامج
الخاصة بتدريبهم في الداخل والخارج لتحقيق األهداف
اإلستراتيجية لن يكون إال بإيجاد القناة المناسبة للمتابعة والتقييم
واستحداث إدارة للموارد البشرية.
وفي هذا اإلطار افتتح د .رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل
العقاري يوم االربعاء الموافق 2013/8/28م مكتب اإلعالم
واالتصال والنشاط وإدارة الموارد البشرية في احتفال ضم
الموظفين والمديرين العامين والمكاتب بكلمة استهلها بالترحيب
بالحضور مشيراً إلى إنه من سياسة المصلحة في هذه المرحلة
استحداث بعض اإلدارات والمكاتب وإعادة هيكلة المصلحة وفق
ما تطلبه المرحلة.
مضيفا ً إلى أن اإلدارات والمكاتب التي كانت تفتقر لها المصلحة
في السابق هو مكتب اإلعالم واالتصال والنشاط وما له من دور
مهم في ايصال الصورة الواضحة للمواطن وكذلك هناك قسم
االتصال.
توالت بعد ذلك الكلمات التي كان من بينها كلمة مدير مكتب

إدارة التفتيش في صدارة دوري كرة القدم الخماسية

جناح دوري كرة القدم اخلماسية للمصلحة يؤكد على أمن ليبيا

استأنفت الفرق الرياضية المشاركة في دوري كرة القدم الخماسية نشاطها بعد شهر رمضان
المبارك ضمن منافسات الربع النهائي وقد كانت المباراة النهائية الحاسمة بين إدارة التفتيش
وفريق المصلحة (أ) لتصفيات كأس الدوري لسنة 2013م التي توجت بفوز إدارة التفتيش بالكأس.
ومن المالحظ أن اغلب الفرق المشاركة في هذا الدوري قد حقّقت الفوز الساحق على
نظيراتها ،كما إنه من المق ّرر أن يستأنف المكتب تنفيذ كافة األنشطة األخرى المزمع إقامتها سواء
منها الثقافية أو االجتماعية ،هذا وستكون الدوريات الالحقة في صورة جديدة وبشكل أوسع تشمل
كافة اإلدارات والفروع بليبيا ..هذا وقد شهدت االحتفالية الختامية للبطولة التي احتضنها ملعب
المصلحة بحضور د .علي الهادي الطيب رئيس لجنة اإلدارة والمديرين وجمع غفير من الموظفين
والضيوف لعدد من الفقرات التي كان من بينها توزيع الشهادات والجوائز على الفائزين والمشاركين
واأللعاب على األطفال.

اإلعالم واالتصال والنشاط التي تناولت الدور المهم للمكتب
في إبراز عمل مصلحة التسجيل العقاري والتعريف بها إعالميا
وإنه صوتها الذي يستمع إليه النّاس وهو الوسيلة للتواصل بين
المؤسسة والمواطن .
هذا وقد أشاد مدير إدارة الموارد البشرية د .البغدادي األشخم
بأهمية هذه اإلدارة في هيكلية المصلحة مضيفا ً أن اإلدارة قامت
بإعداد خطة تدريبية قدمت لإلدارات العامة بالديوان والفروع
وسيتم البدء في تنفيذ هذه الخطة وانخراط الموظفين بالدورات
القانونية والفنية والمختصة باإلداريين ،فاإلدارة حريصة على
وجود الفنيين الذين يقومون بعملية الترسيم وكل ما يختص بعمل
التسجيل العقاري.
وأكدت بدورها رئيس قسم اإلعالم السيدة مفيدة رمضان
بأنه ألول مرة يحدث افتتاح لمثل هذا المكتب في المصلحة وإنه
سيكون له الدور الكبير خاصة تعريف المواطن بدور التسجيل
العقاري وأهمية تسجيل عقاره باإلدارات التابع لها.
مشيرة إلى أن ضغط الحكومة والمواطن على سرعة تفعيل عمل
التسجيل العقاري في ظل عدم وجود األمن واألمان منوها ً إلى أن
العمل داخلي اآلن ويجري االستعداد للمرحلة المقبلة من خالل
الشروع في استأنف المشروعات واستحداث إدارات بالمناطق
كافة وتأهيل الموظفين .
وأفادت بأن من أهداف القسم إنه سيعمل على تسهيل كافة
المعامالت التي كانت تعرقل المواطن والموظف في السابق
وسيتم ذلك من خالل الموقع الخاص بالمصلحة وصفحة التواصل
االجتماعي وهذا ما تسعى إليه الحكومة اإللكترونية أيضاً.
فيما مضى بالقول مدير إدارة المعلومات واإلحصاء م .سالم
عكريش بأنه من أهم األشياء التي ذهبت إليها المصلحة هو
استحداث مثل هذه اإلدارات والمكاتب ،فاإلعالم من جانب له
الدور الكبير في تعريف المواطن بعمل المصلحة أما عن دور
إدارة الموارد البشرية فهو التركيز على الموظف وبشكل أساس
فالمواطن ينتظر منا أن تقدم له المصلحة أفضل الخدمات.
الموظف امحمد األسود تحدث بأن المصلحة تعمل على خلق
كل األشياء الجديدة بها ومن المعروف أن الظروف الراهنة ال
يستطيع معها أن تفتح اإلدارات وتباشر عملها بالتسجيل للجمهور
وذلك النتشار السالح ووجود األراضي المتغصبة بأيدي آخرين
فالمصلحة تسعى إلى حفظ مقدرات الشعب واصفا للمصلحة
بأنها الصندوق األسود لكل الليبيين بدون استثناء.
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حنن لن نستسلم

شهدت مدينة بنغازي المجاهدة عاصمة
الثورة الليبية عرضا ً متكرراً من عروض الغدر
والعدوان التي ينفذها عدد من الخارجين
عن القانون حيث سمع المواطنون وقت أذان
المغرب في أحد أيام شهر رمضان المبارك
الماضي دوي انفجارين استهدف أولهما
محكمة شمال بنغازي في حين استهدف
الثاني مقر فرع وزارة العدل في بنغازي ومكتب
المحامي العام الذي يقع بالقرب من ميدان
الشجرة وقد الحق هذان االنفجار أضراراً
كبيرة بالمبنيين والمباني المحيطة بهما مما
أدى إلى تكسر زجاج النوافذ وتحطم األبواب
والنوافذ وتصدع الشقق والمنازل المجاورة
وسقوط قاطنيها جرحى ومصابين دون وقوع
أي حاالت وفاة.
من جهة أخرى فقد توصل فريق من خبراء
المتفجرات وهندسة األلغام التابع لرئاسة
أركان الجيش الوطني الليبي الذي قام بمعاينة
مكان االنفجار أن السيارة المفخخة التي
استعملت للتفجير سواء في محكمة بنغازي
أو في فرع وزارة العدل قد تم التفجير فيهما
عن طريق هاتف نقال كم توصل فريق الخبراء
إلى أن السيارة كانت مليئة بما يقارب الستة
صواريخ  1050و  1060إضافة إلى عدد من
األلغام المضادة للدبابات وحقائب معبأة بمادة

متفجرة.
هذا التصاعد في وتيرة األحداث في مدينة
بنغازي ما هو السبب الرئيس له؟ ،ومن هو
المسؤول عن حدوث كل هذه االغتياالت
والتفجيرات كل هذه األحداث الدامية في هذه
المدينة بالذات بنغازي نبض الثورة وروحها.
كذلك فقد أكدت عدة مصادر إعالمية أن
حصيلة االغتياالت السياسية في بنغازي قد
تجاوزت  60اغتياالً وذلك بسبب هشاشة
الجهاز األمني بالمدينة.
وفي تحقيق صحفي للسيدة هدى الشيخي
في صحيفة (ليبيا الجديدة) بتاريخ / 8 / 13
 2013بأن أفراداً من قسم كشف المتفجرات
بمديرية األمن ببنغازي قد أكدوا بأنهم قاموا
باستجالب ثالث سيارات خاصة بالكشف عن
المتفجرات واأللغام واألسلحة وهذه السيارات
يصل مداها إلى  800متر مربع وأن هناك
عطالً في هذه السيارات والعائق أمام تصليح
هذه السيارات هو عدم سداد القيمة المالية
المطلوبة إلصالحها.
بالرغم من كل ذلك فقد استمر العمل بوزارة
العدل فرع بنغازي بكامل أقسامها بالرغم
مما تعرض له مقر الوزارة من أضرار بسبب
التفجير حيث تم مباشرة العمل مؤقتا ً في مقر
محكمة الحزام إلى حين االنتهاء من أعمال

هل هناك ما يدعو للقلق؟!

الصيانة بالمقر وهذا هو رد الموظفين بالوزارة
على مثل هذه األعمال اإلجرامية بأن مسيرة
العمل بالوزارة  ..بشكل عام وبفرع بنغازي
بشكل خاص لن تتوقف بفضل مجهودات بناتها
ورجالها المخلصون بالرغم من كل الصعوبات
التي يواجهها هؤالء الموظفون في استمرار
أعمالهم إال أن إرادتهم هي المحرك األساس
لهم ومن منطلق أن الصورة تساوي ألف كلمة
ت بالتقاط بعض الصور التي تعبر
فقد قم ُ
عن صعوبة الوضع الوظيفي لهم كل ذلك لم
ينقص من عزيمتهم شيئا ً بل بالعكس فقد
زاد من إصرارهم وتحديهم لكل الظروف من
جهة أخرى فقد شرعت وحدة الشؤون بوزارة
العدل فرع بنغازي وبإشراف مباشر من السيد
رئيس الفرع أحمد الصقوري بتاريخ -7-30
 2013في أعمال حصر األضرار التي لقحت

السؤال نفسه يطرح نفسه للمرة الثانية بعد أن أستفحل
الوضع األمني في بالدنا الحبيبة وتعقدت األمور وأصبحنا كمن
يمشي في طريق مظلم ال يعرف بداية من نهاية ،فمازالت يد
الغدر والخراب والدمار تسرح وتمرح في وسط النهار تغتال
األبرياء وتفجر السيارات والمقار الحيوية للدولة وتقتحم
البوابات األمنية وتعتدي على حرس المصارف والموظفين
المغلوبين على أمرهم وتنتهك الحرمات وتقتل خطباء المساجد
بما قد تتعرض له من عقاب أو مالحقة قانونية لسبب بسيط
جداً وهو ألنها تعلم جيداً أن بالدنا لألسف الشديد تعيش
من دون قانون ومن دون رادع أمني يستطيع أن يقطع هذه
اليد الغادرة المجرمة ويستطيع ان يقص من أجنحة المارقين
والخارجين على القانون والسؤال الملح والمهم والضروري
يوجه مباشرة إلى رئيس الحكومة المؤقتة د .زيدان وهو إلى فما عليك إال أن تعترف أمام الجماهير بهذا العجز وتقدم
متى يتم السكوت على هذا العبث وهذه الفوضى والغوغاوية؟! استقالتك فورا وتفسح المجال لمن يأتي بعدك فلعله يتمكن من
والى متى تكتفي سيادتكم بالتنديد اإلعالمي على ما يحدث من فعل ما عجزت أنت عنه ولعل الخير والهناء والحياة الطبيعية
خرق فاضح للقانون دون أن تحرك ساكنا وكأن األمر يحدث في الهادئة تأتي على يديه طول انتظار ،فاآلن وفي هذه األيام
العصيبة أنت المسؤول األول عن تحقيق األمن واألمان لهذه
مالطا وليس في ليبيا ؟!.
إنني وباسم الماليين من الليبيين أقولها لك وبكل صراحة البالد الطيبة وكل الوزارات سواء أكانت داخلية أو دفاعا ً أو عدالً
ووضوح  ..إذا كنت عاجزاً عن إعادة االستقرار واألمن واألمان أو غيرها تتبعك مباشرة ولذلك فقد قصدت أن أوجه سؤاال لك
إلى مدن ليبيا الغالية بأي شكل من اإلشكال وبأية طريقة كانت أنت شخصيا  ..فهل نطمع في إجابة شافية ومقنعة ؟!

بمباني وممتلكات الموظفين نتيجة التفجيرين
والجدير بالذكر أن السيد وزير العدل قد
اصدر تعليماته بشكل عاجل للشروع في حصر
هذه األضرار تمهيداً لتعويض المواطنين عنها
كما قامت رئاسة الوزارة بتكليف لجنة فرعية
لحصر األضرار الناتجة عن التفجير حيث
تم االتفاق على توحيد العمل بين الفريقين
وتكوين فريق عمل موحد في النهاية ال يسعنا
إال أن ندعو الله أن يعم األمن واالستقرار
بالدنا الغالية وال أجد لهذه األزمة حال سوى
التأكيد على عنصرين مهمين األول تكثيف
األمن في المدينة والثاني البحث عن مرتكبي
هذه الجرائم البشعة من اغتياالت وتفجيرات
وتقديمهم للعدالة واإليمان بان كل فعل يفعله
هؤالء المجرمين ال يزيدنا إال القوة وإصرار
إرادة .

أم أن األمر سينتهي إلى تقديم االستقالة؟! الله اعلم ...
فاأليام القادمة ستبين لنا أي النقاط التي ستوضع على
الحروف إذا كانت هناك حروف أصال .
وقد يقول قائل انه من المستحيل تحقيق هذا المطلب الشعبي
الجماهيري طالما أن هناك ترسانة من األسلحة موجودة في
الشارع ولدى المليشيات العسكرية وأيضا لدى الخارجين على
القانون والهاربين من السجون وقد يبدو أن هذا القول يتمتع
بقدر كبير من الصحة ولكننا سوف لن نخسر شيئا ً إذا ما طرحنا
مقترحات وحلوال لهذا الفراغ األمني المرعب وفي يقيني أن
أحدا ابرز هذه الحلول هو أن نعطي مهلة ال تزيد عن ثالثة أشهر
لحاملي السالح على جميع أشكالهم ومستوياتهم ثم خالل هذه
الفترة يتم تسليم األسلحة للجان متخصصة في كل مدينة على أن
يمنح مقابل مادي مناسب لكل من يقوم بتسليم سالحه طواعية
وبدون تسجيل أو توثيق السمه أو هويته ،وبعد ذلك ليس هناك
مجاال إال بالضرب بيد من حديد وتطبيق القانون بقوة السالح
وقد يسقط عدد من الضحايا ولكن الحياة تستمر والشعب
يعيش في أمن وطمأنينة واستقرار فال يصح إال الصحيح وهذا
هو الصحيح  ..فهل هناك ما يدعو للقلق ؟!
للحديث بقية .
فوزي المحجوب  /فرع وزارة العدل بنغازي

ومضات بيئية
* بحيرة  23يوليو ..
بحيرة  23يوليو أو بحيرة بنغازي هي البحيرة
الواقعة في وسط مدينة بنغازي وهي من أبرز
معالم المدينة وتربطها بالبحر المتوسط قناة
صغيرة مع ميناء بنغازي عرضها 120متراً
يمر فوقها جسر جليانة الذي يصل بين بنغازي
المدينة وجليانة.
وتبلغ مساحة البحيرة مائة هكتار في حين
أن عمقها يصل في األقصى إلى  5أمتار بينما
يصل أدنى عمق لها الى  2.5متر تقريباً.
توجد حولها حديقة أو منتزه  23يوليو
إضافة إلى مجمع المدينة الرياضية ببنغازي
الذي يشمل ملعب بنغازي ومجمع سليمان
الضراط.
كما تطل عليها منطقة ساحة العيد الذهبي
ونادي الفروسية وبالقرب منها يوجد مستشفى
 7أكتوبر ويطل على البحيرة فندقان من أكبر

فنادق أوزو ومجمع تبيستي السياحي وبناية
جمعية الدعوة اإلسالمية التجاري ونصب
شهداء ومعركة جليانة .
تعد البحيرة إحدى المعالم البارزة في المدينة
حيث كانت في السابق مكانا ً آمنا ً للمسابقات
الشراعية والسباحة وزاخرة بالكائنات الحية
واألسماك بينما لم يعد يعيش فيها حاليا سوى
نوع واحد أو اثنين من األسماك التي تعيش على
المواد أو المخلفات العضوية.
البحيرة في السابق كانت مركزاً للسباقات
البحرية والسباحة وموقعا لتجمع هواة الصيد
النتشار أنواع مختلفة من األسماك بها إال
أنها ومنذ أوسط التسعينيات تعاني من مشكلة
ناتجة عن تعطل في بعض شبكات الصرف
الصحي ما أدى إلى تسريبها إليها وتلويثها
وشاطئ البحر بحيث لم يعد يعيش بها حاليا
من األسماك سوى نوعين من التي تعيش

على المخلفات العضوية وفي نوفمبر 2008
خلصت ندوة علمية حول البحيرة إلى ضرورة
االهتمام بها وتبني الخطط الجهود من أجل
معالجتها وأصحابها كما طالبت بإصدار قوانين
تجرم أي عمل يلوث هذه البحيرة .
اسمها بحيرة  23يوليو تقع بمدينة بنغازي
شرقي ليبيا اعتبرها مدير فرع الهيئة العامة
للبيئة في بنغازي الدكتور فرج المبروك إساءة
إلى ثورة يوليو المجيدة بمصر بسبب تفاقم
مشكلة التلوث فيها وتحولها إلى إزعاج
للسكان.
تتمثل المشكلة الرئيسة في تدفق كميات
كبيرة من مياه الصرف الصحي نحو البحيرة
تقدر بـ  43ألف و  530متراً مكعبا ً يومياً،
أي ما يعادل ( 15، 670، 951مترا مكعبا
سنوياً) عبر منظومة المدينة منذ مدة تجاوزت
 12سنة انهيار محطات الصرف الصحي إبان

تلك الفترة .
حسب تصريحات استشاريي إلنشاءات
الهيدروليكية على بالرحيم فان الميناء يعد
مصدر تلوث ثابت إلى جانب األمطار الموسمية
وطوارئ تفريغ الصرف الصحي .
يؤكد بالرحيم أنه في حالة إصالح األعمال
في خطوط الطرد بشبكة الصرف الصحي
فيمكن تخفيض التدفق إلى البحيرة أكثر من
 .. % 70أما في حالة استمرار الوضع القائم
فقد يتضاعف التلوث بسبب تدهور خطوط
الشبكة والمحطات الفرعية .
وقدر االستشاري قيمة صيانة شبكة الصرف
الصحي ومحطات البحيرة بحوالي مليار دينار
ليبي .
إعداد المهندس البيئي عادل الشريف
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يعتمد قسم الصيانة والخدمات على العمل الميداني المختص به ضمن االقسام التابعة له ,إذ يوفر
خدمات لكل قطاع العدل باعتبار األعمال المنوطة به جلها فنية ميدانية وأخرى خدمية تتمثل في
الصيانة والتحديث وتقديم خدمات المقاهي والنظافة لكل قطاع العدل واالشراف على خدمات الفروع
التي تقدم خدمات بمناطق ليبيا للمحاكم والنيابات داخل نطاقها.
ورغم حجم المهام الكبيرة وعمل هذا القسم اليومي والدؤوب الذي اليتقيد أحيان ًا كثيرة بساعات
العمل إال أنه ال يرتقي إلى مستوى الخدمات المأمول منه ..لذا قمنا بزيارة القسم وأجرينا لقاء
مع السيد أنور بلعيد الصالحي رئيس القسم الذي رحب بنا وأجاب عن أسئلتنا..
حوار /طارق ابراهيم الكيالني  ...تصوير /عصام الحبيشي

في حوار صريح مع رئيس قسم الخدمات والصيانة :

تعرض عمال القسم إلى اصابات أثناء العمل بسبب قلة االمكانات وعدم وجود بند للطوارئ
• قمنا باستحداث
قسم النجارة واللحام
وتطعيمهما بشباب ليبي
جديد متخصص بهذين
القسمين
• سيتم التعاقد مع
شركات وطنية متخصصة
في مجال النظافة
وخدمات المقاهي
للتخفيف من أعباء القسم
اليومية

• على إدارة التخطيط
والمتابعة اشراكنا في
لجنة المتابعة على
العطاءات الخاصة
بالصيانة والتحديث
• قدمت لنا دورات
تدريبية من قبل إدارة
التدريب ولم نرشح أحد ًا لها

• ما هي األقسام التي يتكون منها قسم الخدمات والصيانة ..؟
يتكون من عدة أقسام هي قسم الكهرباء العامة والسباكة باالضافة إلى
قسم النجارة واللحام وهما استحدثا مؤخراً حيث تم تمكين شباب ليبيين
بعد خضوعهم إلى امتحانات قبول ونجاحهم هندسة كهربائية ونجارة ولحام
وسباكة بشكل عام وباشروا أعمالهم بمهام كبيرة مثل تغيير شبكات كهربائية
لعدد من مباني الوزارة.
• ما هو اختصاص عمل القسم والخدمات اليومية التي يقدمها
لقطاع وزارة العدل ..؟
اختصاصات القسم بعضها خدمي وبعضها فني مرتبط بالصيانة والتحديث
بمختلف التخصصات الكهربائية والسباكة والنجارة واللحام ..فالخدمي يقدم
بشكل يومي وروتيني من أعمال نظافة للمكاتب وإزالة المخلفات ورفعها
وغيرها من خدمات المقاهي الموجودة داخل النيابات والمحاكم والوزارة..
أما الخدمات الفنية فتتمثل في صيانة وتركيب وتحديث الشبكات الكهربائية
والصرف الصحي والسباكة على سبيل المثال تم طالء جميع مكاتب الوزارة
مع الممرات وصيانة الحمامات داخل الوزارة وخارجها وتغيير قواعد اإلنارة
بالمباني مع إنشاء مطعم للوجبات بداخلها باإلضافة إلى تركيب أبواب
حديدية للوزارة ومجمع المحاكم
وإنشاء عدد ( )9مكاتب مجهزة
بالتكييف واألثاث للقسم المالي
وإضافة عدد ( )25مكتبا ً داخل
صالة االجتماعات.
• كم عدد العاملين
بالقسم وعلى أي أساس يتم
اختيارهم..؟
يبلغ الكادر الوظيفي للقسم
تقريبا ً  30موظفا ً بعد استحداث
القسمين الجديدين ،أما المعايير
المعمول بها عند اختيار الموظفين
الجدد منها معايير فنية وأخرى
تسمى بالمناولة فهي التحتاج
إلى معايير ألنها تتعلق بالنظافة
وخالفها أما الفنية كفنيي الكهرباء أو النجارة أو اللحام والسباكة فتوضع
لهم امتحانات ميدانية داخل القسم كال حسب تخصصه ويتم تقييم العمل
بالرفض أو القبول لتأتي بعدها مرحلة التعاقد والتوزيع..
• هل وضع القسم خطة عمل ضمت البرنامج السنوي لعام
..2013؟
في الحقيقة نحن ال نستخدم الخطط ألن طبيعة عملنا كل يوم خطة
نشتغل عليها فالعمل الميداني هو الذي يجعلنا نرسم الخطط ونضع الحلول
لمعالجتها فمثالً لو طرأت مشكلة ما في موقع يتبعنا يضع العاملون الفنيون
الخطط والحلول أثناء العمل الميداني سواء كانت هذه المشكلة كهربائية أو
غيرها ولو كنا نريد وضع الخطط المستقبلية للقسم فسوف تكلف الوزارة
مبالغ طائلة لكثرة اختصاصات القسم.
• أين تكمن الصعوبات والمشكالت التي تعيق عمل القسم  ..وهل
قمتم بمخاطبة المسؤولين بذلك..؟
هناك مشاكل وصعوبات تم تبليغها للمسؤولين بوزارة العدل منها ما أنجز
وأخرى لم تنجز بسبب الظروف الموجودة اآلن ..والمشاكل المتمثلة بضغط
العمل ،أذكر لك بعض المشاكل المتمثلة في قلة عدد المركبات اآللية إذ يوجد
سيارتان تعمالن لخدمة ديوان الوزارة وفرع طرابلس بالكامل وهذا ال يغطي
احتياجات العمل وتأخير االستعاضة (العهدة) الجديدة من قبل الشؤون
المالية لتسيير عمل القسم بسبب بالضغط الموجود عندهم أضف إلى
ذلك مشاكل أخرى نستطيع حلها تتعلق بموظفي القسم الخاصة باالنضباط
والحضور والغياب أو االنقطاع عن العمل ..أطلب توفير عدد أربع سيارات
لكل من قسم الطوارئ المستعجلة وآلية للكهرباء وأخرى للمياه واللحام لرفع
مستوى الخدمات.
• يوجد تداخل في األعمال بينكم وبين إدارة التخطيط فما
صحة ذلك..؟ وما أوجه التعاون الممكن بينكما..؟
نعم هناك تداخل أعمال بالمشروعات التي يقومون بتنفيذها يفترض
من إدارة التخطيط والمتابعة التعاون معنا وذلك بتشكيل لجنة تتضمن عدة
جهات منها قسم الخدمات والصيانة بسبب وجود أعمال فنية ميدانية نختص
بها دون غيرنا من المهندسين التابعين لهم ألنها تحتاج إلى فنيين في مجال

الكهرباء والسباكة وغيرها.
فإذا طرأت مشكلة ما تتعلق بصيانة وتحديث بعد االستالم ولم نكن ضمن
اللجنة المتكونة ال نستطيع العمل بسبب جهلنا للعمل الذي أنجز ..فعلى
سبيل المثال ما حدث للمطبعة بعد االستالم من مشاكل وعيوب في الشبكة
الكهربائية والمواد الصحية فال يوجد لدينا حتى صورة ضوئية للخرائط
لنستعين بها فيما بعد عند انتهاء الضمان من قبل الشركة ..لذلك أطلب
منهم تكوين فريق عمل يسمى (باللجنة) تتكون من الشؤون اإلدارية والمالية
وقسم الخدمات والصيانة والشؤون القانونية قبل البدء في أي مشروع معهم
للصالح العام.
• يعاب كثير ًا بأن الخدمات التي تقدمها فروع المناطق إلى
النيابات والمحاكم التابعة لهم دون المستوى فما السبب في ذلك..؟
حقيقة ال يعاب عليهم فهم يعملون في ظل نقص االمكانيات وقلة العناصر
البشرية المتخصصة إضافة إلى قلة المركبات اآللية والعهدة المالية الالزمة
لتسيير العمل ونحن كقسم ال نستطيع تقييمهم أو مراقبة عملهم لضعف
االمكانات المتوفرة لهم.
• يعاني المخزن الخاص بالقسم من الرطوبة واالهمال وعدم
الترتيب والتنظيم مع عدم اتباع
نظام األمن والسالم به  ..فكيف
ترد ..؟
هناك اثنان من المخازن متوفرة
لدى القسم األول خاص بإيداع
المكاتب واألثاث ولوازم التصوير
وآالتها وسخانات المياه والتلفزيونات
الجديدة وغيرها تم صيانته وتجهيزه
على أكمل وجه من إدارة التخطيط ..
أما المخزن الثاني المالصق لمبنى
اإلدارة بديوان الوزارة الخاص بإيداع
األثاث المكتبي وغيره المستعمل
والمنتهي الصالحية  ..حقيقة وضعه
مزري جداً خاطبت به المسؤولين
داخل الوزارة برسائل قدمت بها
عروضا ً لغرض الصيانة والتحديث ولكن إلى غاية اآلن ال جديد يذكر.
• قدمت لكم دورات تدريبية من قبل إدارة التدريب للعاملين
بالقسم ..هل قمتم بترشيح الموظفين وعلى أي أساس يتم اعتماد
المكافآت والحوافز واالضافي للعاملين..؟
بالنسبة للدورات التي قدمت لنا فهي واحدة فقط في مجال تعليم
استعمال الحاسب اآللي ولكن لألسف لم نرشح أحداً بسبب ضغط العمل
الحاصل على موظفي القسم اليومي من أعباء كثيرة زد على ذلك عدم وجود
بديل في حال ترشيح أحدهم مما يسبب لنا الفراغ والربكة في العمل  ..أما
الشق الثاني من السؤال تعتمد المكافآت والحوافز على رقي الموظف الفني
أو الخدمي داخل القسم وما يقدمه من تفان في العمل المكلف به من خالل
الدوام الرسمي وما بعده أما العمل االضافي يوزع بالتناوب عليهم لفتح باب
المنافسة..
• لوحظ عدم وجود قيافة موحدة لعمال النظافة والمهن الفنية
أثناء الدوام الرسمي للعمل التابع للقسم ..فما السبب في ذلك..؟
فيما يتعلق بالقيافة صحيح ال يوجد زي موحد إذ طالبت به أكثر من مرة
وقمت بتجميع العروض من الشركات الخاصة بالمالبس واألحذية والخوذات
ذات المواصفات العالمية المتوفرة بها نظام األمن والسالمة والجودة مع
مراعاة األمور الفنية لبعض األدوات الخاصة بالعمل وقدمتها إلى رئيس
قسم المشتريات واألستاذة الوكيلة "شادية جرادة" للشؤون االدارية والمالية
والتي اهتمت بالموضوع شخصيا ومازالت وإلى غاية اآلن لم يرد علينا
إذ تعرض بعض موظفي القسم إلى اصابات لعدم وجود مالبس وأحذية
وخوذات تحمي الموظف من المخاطر أهمها تعرض أحد العاملين بالقسم
أثناء قيامه بتركيب مضخة مياه في بئر قديم لتشغيله أثناء انقطاع المياه عن
مدينة طرابلس إلى اصابة بسبب حدوث انزالق عند خروجه إلى األعلى مما
تسبب بكدمات وخدوش على الجانب األيمن لضلوعه نقل على اثرها إلى
المستشفى وعولج على حسابه الخاص لعدم وجود بند للطوارئ أو عالوة
خطر أثناء العمل الذي أطالب به دائماً.
• كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء ..
جزاء وال شكوراً)..
الصدق في العمل واالخالص والتفاني (وال نريد منكم
ً
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رئيس لجنة السجناء السياسيين الليبيين بالخارج يتحدث عن آلية عمل اللجنة
إن حمل معاناة وهموم وآهات المظلومين إليصالها إلى المسؤولين لالسهام في رفعها لتزرع بسمة
واضحة على شفاههم وهي مصداق للعمل اإلعالمي الصادق والهادف ولعل أبرز معاني هذه المظلومية
تتجلى في شريحة السجناء والمعتقلين السياسيين التي عانت مختلف صنوف التعذيب من قبل
أجهزة النظام البائد وجاهدت وناضلت من أجل رفع الظلم والحيف عن ليبيا بكاملها ونراها اليوم
في أمس الحاجة إلى توفير سكن الئق لها بعدما حرمت من لذة العيش طيلة السنوات
الماضية ،فكان لزام ًا علينا أن نحمل هذه الهموم والتساؤالت والشكاوى إلى رئيس لجنة
السجناء السياسيين د .سليمان الفورتية للوقوف على أهم إنجازات اللجنة وخططها
المستقبلية وديمومة عملها فكان لنا معه هذا اللقاء:
• إن قرار المجلس االنتقالي بتكليف لجنة
لمتابعة السجناء السياسيين كان بداية عمل اللجنة
لترتيب هذا الملف والتواصل مع السجناء وعائالتهم
بشكل رسمي وأساسي.
• ماهية هذه اللجنة و ما مهامها؟.
نشكرك أختي الفاضلة و اإلخوة أسرة تحرير
الصحفية" العدالة" بوزارة العدل على اهتمامكم
بهذه اللجنة ،هذه اللجنة صدر به قرار من المجلس
االنتقالي منذ أن كنت عضوا بالمجلس االنتقالي
في شهر  2012/ 4خالل تلك الفترة بدأت اللجنة
تتكون من أعضاء خارج المجلس تتضمن حقوقيين
وعضواً من وزارة العدل و وزارة الخارجية وفي ذلك
الوقت بدأنا كلجنة بالبحث واإلطالع على السجناء
السياسيين في الخارج فبدأنا بدولة االردن ولبنان
والعراق ثم انتقلنا لألردن وزرنا سجينا ً في األردن
يدعي «محمد النصي» وهو سجين منذ  8سنوات
تحت تصنيف اإلرهابيين وتواصلنا ونقلنا رسالة
للملك عبدالله من السيد المستشار مصطفى عبد
الجليل والحمد لله اآلن نحن في تواصل معه،
كما انتقلنا إلى لبنان والتقيت برئيس دولة لبنان
بخصوص السجين «محمد لؤي البشتي» من مدينة
الزاوية مسجون منذ  7سنوات تحت تصنيف إرهابي
والتقينا بوزير العدل بلبنان..كما أن جهود اللجنة
أثمرت إطالق سراح سجين ليبي بلبنان وهو اآلن
ينعم بصحة جيدة بين أهله وأطفاله األربعة وزوجته
وذويه في مدينة الزاوية ،ولضمان عالقات جيدة
في المستقبل مع الدول في مجاالت أهم االستثمار
والسياحة ،كما اتجهنا للعراق وتمكنا الدخول من
دون تأشيرة وقمنا بزيارة السجناء البالغ عددهم 16
سجينا منهم  2محكوم عليهم باإلعدام في حوالي
 4سجون متفرقة في العراق اطلعنا على أوضاعهم
وبعد الزيارات المتك ّررة تمكننا تم إطالق سراحهم
من العراق ورجعوا إلى ليبيا  6سجناء واغلبهم من
المنطقة الشرقية من درنة وبنغازي والمرج وهم اآلن
بين أهلهم وذويهم ،واستمرت اللجنة حتى بعد انتهاء
المجلس االنتقالي تبنت وزارة العدل هذه اللجنة
والسيد وزير العدل " صالح المرغني" مشكور أصدر

قرارا بأن توصل اللجنة
عملها تحت مظلة وزارة
العدل ووزارة الخارجية
فأصدر قراراً بأن أكون
رئيس اللجنة وتواصل عمل
اللجنة  ،أما عدد السجناء
السياسيين الليبيين في
الخارج  130سجينا
موزعون على  30دولة ،
كذلك السجين" زيد عبد
اللطيف البحري " الموجود
بالسعودية وله  7سنوات
حاولنا اللقاء مع سفير
السعودية المكانية نقله أو
اإلفراج عليه ،كذلك ( 4
) ليبيين مازالوا موجودين
في سجن غوانتانامو وان
أربعة آخرين لم يعلن عنهم
 ،وأن هناك اتصاالت تجرى
مع السفارة األمريكية
بطرابلس للحصول على
معلومات حول هؤالء
الشباب والقيام بزيارتهم
والوقوف على أحوالهم .
•د .سليمان
كيف تعرفون أن
هناك سجين ًا في دولة
ما؟
عدد السجناء السياسيين في الخارج كل يوم يزداد
وهناك دول التواصل معهم صعب جداً والتعرف
عليهم ،فتصلنا معلومة أن سجي ًنا في دولة ما وان
أكثر السجناء الليبيين في الدول الخارجية مسجلون
بأسماء مستعارة ومن دون مستندات أحيانا الن
تدوين أسمائهم يعرض حياتهم للخطر من ليبيا،
بعد العلم أن هناك سجينا ً تقوم اللجنة بالبحث عن
أبنائه أو أهله كما تتسرب المعلومة إلى هذه السجون
فتمكنا من معرفتهم ،طبعا هنالك من استشهد وترك

أبناءه وزوجته تسعى
اللجنة اآلن إلي إرجاع
هذه العائالت منهم عائلة
بمدينة الزاوية وأخرى
بمدينة مصراته تتراوح
أعمار أبنائهم مابين
« »15سنة والحمد للّه،
فلو تحدثنا عن أرقام
مازلت فمثال بدولة
سوريا « »100سجين،
ولكن العدد الحقيقي
الذي بين أيدينا هو
حولي" "130،120فيهم
عائالت ليسوا سجناء
ولكن انضموا لشريحة
السجناء ،كما تم اإلبالغ
عن طريق أشخاص
يتقدمون للجنة بمعلومات
عن مكان سجناء في
دولة ما ولكن ال نذكر
أى معلومة إال بعد التأكد
من أسمائهم ونتأكد من
الجريمة المنسوبة إليه،
يفتح ملف له لدى اللجنة
ونستدعي أهله للحصول
على معلومات " تاريخ
السفر ،أسباب السفر
ومشاكله "ونطلب كتيب العائلة ،
•دكتور"سليمان" هل سيتم إنهاء عمل
اللجنة بعد إكمال ملفات السجناء والمعتقلين
السياسيين؟
أكيد لها مدة محددة ستنهي بمجرد االنتهاء من
ملفات السجناء السياسيين وليس بتاريخ معين
ونرجع إلى بيوتنا مجرد االنتهاء  ،سلمت لنا مهمة
استرجاع هؤالء السجناء الوقوف على أوضاعهم
داخل السجن " وتوفير المالبس والرعاية اإلجتماعية
وتمكين أهلهم من زيارتهم هذه مهمتنا كاللجنة نتمنى
حل مشاكلهم وتمكينهم من العودة
إلى أهلهم وذويهم .

سلمت لنا مهمة
استرجاع هؤالء
السجناء للوقوف
على أوضاعهم داخل
السجن
###
هناك سجناء رجعوا
فاقدين بعض أعضاء
أجسامهم ومنهم
من يعاني من بعض
األمراض

عدد السجناء السياسيين الليبيين في الخارج يصل إلى  130سجيناً

•سؤال قد يكون فني ًا ..
فيما يخص اللجنة  ..هل
لديها هيكلية معينة ضمن
وزارة العدل تعمل وفق ًا لها ؟
عند صدور قرار من وزير
العدل بتكليف د .سليمان
فورتية رئيس للجنة وعضو من
وزارة العدل وعضو من وزارة
الخارجية ،وهذه اللجنة تعاني
من مشاكل مساعدات السجناء
وخاصة السجناء الذين رجعوا
إلي تراب الوطن فوجدنا أنفسنا
أمام مجموعة من الصعاب
منها القانونية ومنها المالية
عندما تواجه لوزير العدل
فرد علينا إن هذا من قبيل
اختصاصات وزارة الشؤون
االجتماعية في حين هي
األخرى ترد بعدم اختصاصه
وانه من قبيل اختصاص وزارة
الصحة  ،مع العلم إن هناك
سجناء رجعوا فاقدين ألعضاء
أجسامهم ومنهم من يعاني من
بعض األمراض  ،إلى جانب

ظروفهم االجتماعية الصعبة،فعند الرجوع إلى
وزارة العدل التي هي مظلتنا يرد علينا الوزير إن
هذا بسبب تضافر جهود الوزارات األخرى ،ألنه من
قبيل اختصاصهم ،نحن اآلن نضع هيكلية جديدة
لهذه اللجنة وتخصصات جديدة تتبع الوزارة مباشر
وتتقرب من الحكومة وكذلك تكون لها صالحية
في الشؤون االجتماعية ،وبذل جهودها من خالل
اجتماعات ومباحثات ولقاءات مع الجهات ذات
العالقة بغية اإلفراج عنهم وإرجاعهم إلى ليبيا
وإدماجهم في المجتمع بصورة طبيعية.
•دكتور سليمان ذكرت لبعض وسائل اإلعالم
أن هؤالء المواطنين الليبيين والبالغ عددهم
 200سجين وما يقارب من  50عائلة موجودون
اآلن في  30دول عربية وأجنبية  .وأضافت أن
هؤالء الليبيين وعوائلهم يوجد منهم من
قضى نحبه سواء في (أفغانستان أو باكستان
أو موريتانيا) ،ال أحد يعرف عنهم شيئ ًا وال
مساعدات تأتيهم ،وال يستطيعون أن يقولوا
حتى أنهم ليبيون فماذا عنهم؟
هم ضحايا ،فمثالً هناك في مناطق «الشيعة»
سجناء سياسيون ال يستطيعون االعتراف ألنهم
متزوجون من ليبيات مثالً ألن هذه الزوجة «من
السنة» تخاف على نفسها وعلى أوالدها ،فتمكنت
اللجنة من االتصال بهم عن طريق العالقات
االجتماعية وعن طريق اإلخوة هم ساعدون للتوصل
للمعلومات ،واالتصال بالسفارة لتوفير جوازات
السفر وإرجاعهم إلى ليبيا ودفع الرسوم وكذلك
مساعداتهم هناك عائالت مازلنا ال نعرف عنهم
شيئا في هذا الجانب طبعا ً في عهد النظام السابق
لما يكن هناك دعم لهذه الشريحة ألنهم كانوا في
نظرهم ارهابيين ومحكوم عليهم باإلعدام،
اتهم أحد مواقع التواصل اللجنة باستجالب
اإلرهابيين لليبيا فما كان ردكم ؟
قمنا بالرد على هذا الموضوع في كثير من وسائل
اإلعالم ،بعرض حاالت للسجناء الذين تم ارجاعهم
وهم موجودون منذ  8أشهر ،مواطنون ليبيون
يشتغلون في كثير من األعمال ويتنقلون بالداخل
والخارج وليس لهم أية عالقة بما يحصل في مدينة
بنغازي ،لدينا معلومات إستخباراتية ،فهنالك الكثير
الذين كانوا في سجون غوانتانامو ورجعوا واآلن
موجودون بليبيا ونحن على تواصل معهم وهناك
جهات أمنية تراقب أوضاعهم وتراقب كل من يريد
المساس بأمن واستقرار ليبيا ،باعتبارهم ليبيين لهم
الحق في العيش ببلدهم ليبيا خاصة بعد انتصار
ثورة السابع عشر من فبراير
• كلمة أخيرة  ..لمن تواجهها؟
نشكر صحفية (العدالة) وهذا ما نطمح له اليوم
العدالة للسجناء داخل ليبيا وخارجها ولعائالتهم،
هناك أناس وجدوا أنفسهم من ظلم النظام السابق
دخل السجون منهم شخصان من عائلة الحامدي
من مدينة بنغازي اللذان هربا فوجدا أنفسهما في
العراق ومن صفات الليبيين أنهم مع العراقيين ضد
األمريكان فهم موجودون في سجن العراق ،واحد
تمكن من الرجوع إلى أهله والثاني إن شاء اللّه
قريبا سيرجع إلى وطنه ،وهناك الذين ال نعرفهم
ت على أوضاعهم داخل
حتى اليوم ،أنا شخصيا اطلع ُ
مناطق الشيعة حيث درجات الحرارة تصل إلى 50
درجة ال عالج وال أكل  ،نشكر السيد وزير العدل على
اهتمامه بهذه اللجنة كما أتمنى من سعادة الوزير
ورئاسة الوزراء دعمنا كما وجهنا رسالة إلى كافة
الدول التي يوجد فيها سجناء ليبيون وعلى جميع
الوزارات نرجو منهم عند توقيع أية اتفاقية ضرورة
التعاون معهم للنظر في أمور السجناء الموجودين
لديهم.
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إن اللَّه بعث األنبياء والمرسلين لتذكير اإلنسانية بنعمة التكريم الذي فضلهم به على سائر المخلوقات ..وذلك لتصحيح المفاهيم وإرساء لمعالم
الحق والفضيلة لما ران على قلوب البشر من سيء األخالق وظهور الشقاق ..وتفشي ظاهرة الصراع والتعصب وحب الذات  ..ذلك لما للذكرى من دور
في إحياء غريزة الخير بالنفوس وعودتها إلى جادة الحق والصواب( ..فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) ( ..وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)..

جوامع الكلم

عن أبي هريرة رضي الله عنه –
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اجتنبوا السبع الموبقات ،قالوا :يا
رسول الله وما هن ؟ قال  :الشرك
بالله  ،والسحر ،وقتل النفس التي حرم
الله إال بالحق ،وأكل مال اليتيم ،وأكل
الربا ،والتولي يوم الزحف ،وقذف
المحصنات الغافالت
«رواه البخاري ومسلم

مناجاة
(اللهم أنت ربي ال إله إال أنت
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك
ووعدك ما استطعت أبوا لك بنعمتك
علي وأبوا بذنبي فأغفر لي فأنه ال يغفر
الذنوب إال أنت .
اللهم احفظنا باإلسالم قائمين
واحفظنا باإلسالم قاعدين واحفظنا
باإلسالم راقدين وال تشمت بنا األعداء
وال الحاسدين اللهم واجعل بلدنا هذا
آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بالد
المسلمين يا رب العالمين).

جرمية قتل النفس
يقول اللّه عز وجل ( :ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما)
النساء« .. »39إن الله عز وجل أرسل الرسل واألنبياء وانزل
الكتب وجعل لهم شرعة ومنهاجا ،كل ذلك لتنظيم الحياة بين
الناس ،ولكي يعرف كل دوره ومحله الذي يجب أن ال يتجاوزه
حتى ال يستطيل على حقوق اآلخرين وهذه الشريعة محفوظة
بأذن الله عز وجل بحفظ الله عز وجل لها .
والشريعة اإلسالمية محكمة تضمن السعادة في الدنيا و
اآلخرة ألنها تصون اإلنسان من مزالق الشر ونوازع االنحراف
،وتحفظه من سلوك الزيغ واألهواء ألنها تستمد قوتها من
المنهج الحق المستقيم « كتاب الله عز وجل « والهدى الكريم
«سنة خير األنام صلى الله عليه وسلم « ولعل من أهم الحقوق
التي أوالها الشرع أهمية بالغة هو « حق الحياة « -وهو حق ال
ينبغي ألحد أن ينتهك حرمته ،أو أن ينال منه ولو بكلمة فمن
أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة ،جاء يوم القيامة مكتوب
على جبهته « آيس من رحمة الله « -رحمة الله عز وجل التي
ينشدها األتقياء األنبياء والمرسلين والمصلحين على مر األيام
والعصور من أعان على سفك دم مسلم لن تناله هذه الرحمة
التي وسعت كل شيء..
ويقول اللّه عز وجل في وصف عباد الرحمن ،قال تعالى
«وال تقتلون النفس التي حرم اللّه إال بالحق» ..وروى البخارى
مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه -أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال :اجتنبوا السبع الموبقات -قالوا  :يا رسول
الله وما هن ؟ قال :وقتل النفس التي حرم الله إال بالحق» حق
الحياة ليس ألحد أن يسلبه إال الخالق عز وجل  ،أو بأمر منه
وفي نطاق الحدود التي شرعها سبحانه وتعالى ،وبما ينصلح به
أحوال العباد وال يفسدها ،وهذا الحق ليس متروكا ً ألهل الرأي
،وليس حكرا ألهل األهواء ،روى البخاري مسلم من حديث ابن
مسعود رضي الله عنه -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :ال
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال الله و أني رسول الله إال
بإحدى ثالث  :النفس بالنفس ،والثيب الزاني ،والتارك لدينه
المفارق للجماعة فأما «النفس بالنفس» القصاص العادل ،قال
تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولى األلباب لعلكم تتقون )
البقرة  – 178نعم في القصاص حياة ألنه يردع الذين يفكرون
في االعتداء على الناس بغير حق ،ويردع أهل الثار عن طلبه
من القاتل أو من ذويه بغير وجه حق ،في القصاص حياة ألن
به يأمن كل فرد على نفسه وماله وعرضه ،ألن الجميع يعلم أن
هناك قصاصا ً عدال ينتظر كل من يعتدي على النفس البشرية
تحت دوافع االنتقام أو نيل الحقوق ،وأما « الثيب الزاني » فهو
الذي رزقه الله عز وجل فراش الحالل الطيب  ،فراح يرتع

بناة األجيال

إن المهن التي أوالها المشرع أهمية بالغة كثيرة ولكن
من أفضلها وأجلها هي مهنة المعلم ،الن كل المهن تصنع
جماداً ال حركه فيه ،أما المعلم فهو من يصنع اإلنسان ،
فكرا وإرادة وعقال ،إذ ال سالح للمعلم إال الكلمة النافعة
والجملة المربية والتوجيه السليم وكل ذلك بالحكمة
والموعظة الحسنة ،فهو بين تالميذه بين أمواج مالطمة
وقناعات متفرقة ،وأهداف متضادة ،فهو يحاول أن يكون
مشعالً يستنير به اآلخرون يدعو إلى االستزادة من العلم
والنهل من مناهل المعرفة و إلى اإلتصاف بمكارم األخالق
والى التمسك بالصدق والفضيلة والتواضع معتمدا ومتوكال
على الله عز وجل ولعل من أهم ما يجب أن يدعو له المعلم
هو التمسك بالواجب اإليماني لدى الناشئة ألن التنشئة
اإليمانية تغرس في نفس المعلم وتالميذه صدق األقوال
وصالح األعمال فيكون ذلك سببا في استقرار النفوس
وانشراح الصدور ولن يثمر ذلك إال الخير والسداد والهدى
فما أجمل أن يتصف المعلم وتالميذه بهذه الصفات التي
تحقق صدق العطاء وصدق القبول فمادام المعلم صادقا
في تعليمه ومعارفه ودروسه كان الطالب صادقا في قوله
واثقا في علمه فتتعزز العالقة بمزيد من المودة وكثير
من الرحم عندها ينهار كل حاجز ويتهدم كل سد وتقترب
المسافات فتتجانس العقول واألفكار وتنصهر األهداف
لتحقيق هدف واحد وهو سعادة المجتمع وبناء األمة
على أسس من التدين البعيدة عن الغلو المغاالة واإلفراط
والتفريط فتنتفي في المجتمع روح األنانية وينعدم الجهل
وتتعزز روح األمن واألمان ويكون كل إنسان امن بأخيه
اإلنسان .
إن المعلم هو القدوة يتأثر به ابن الوزير ؟ ويقتدي به
ابن الفقير كل على حد سواء يريد أن يتشبه به فإذا اختل
جانب من جوانب العطاء لديه احدث ضررا في مجتمعه
وتأثرا سلبيا في نفوس مريديه فينبغي أن يكون ينبوع

في مستنقع الرذيلة ،ويعتدي على أعراض الناس ،وأما «التارك
لدينه « فهو المرتد الذي من الله عز وجل عليه باإلسالم ثم
تركه لدين أخر،فهذه الثالث يباح فيها دم المسلم،ولكن من
يقوم بذلك ؟ الذي يقوم بذلك هو ولى األمر أو من ينوب عنه،
وذلك حتى ال يترك األمر لألهواء والرغبات  ،فتنتشر الفوضى
ويكثر القتل بحق وبغير حق  ،لذلك على المسلم أن يكون في
فسحة من أمره ،وال يصب دم امرئ مسلم ،فعن ابن عمر –
رضي الله عنهما – قال :قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
:ال يزل المؤمن في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما
«رواه البخاري – وفي فتح البخاري في شرح الحديث أن ابن
عمر – رضي الله عنهما – قال :إن من ورطات األمور التي
ال مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله
« -وفي حديث بريدة –رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال :قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا «
رواه النسائي  -هذه الدنيا بما فيها ماؤها وشجرها وسماؤها
وأرضها ،سهلها وجبلها ،قتل المسلم الواحد أعظم عند الله
من زوالها ،فانظر لو أن أحدا غور اآلبار و أحرق األشجار
،وجفف البحار ،وعبث باألنهار ،لكان ذلك أهون عليه من سفك
دم امرئ مسلم .
إن القتل العمد هو جريمة بشعة ،وسلوك فضيع ،ال يدل
إال على القاتل قد تجرد من أي حس أنساني  ،ففي حديث
عمرو ابن الحمق الخزاعي – رضي الله عنه – أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال  :من أمن رجال على دمه فقتله ،فانا برى

عطاء وقبسا ً من نور وقدوة حسنه محسوبة عليه أقواله
وأفعاله فهو محاط بهالة من اإلعجاب والمحبة ممن
تعلموا على يديه واخذوا من علمه وسلوكه .
المعلم البد وأن ال يبقى حبيس المناهج المقررة إنما

من القاتل ،وإن كان المقتول كافرا «رواه
البخاري والنسائي وصححه األلباني ـ تأمل
أيها القارئ قوله صلى الله عليه وسلم «
أنا بريء من القاتل «رسول الله يتبرأ من
القاتل وان كان المقتول كافرا ،بل واألمر
أشد من ذلك ففي حديث عبيد الله بن
عدى أن المقداد بن عمرو الكندي ـ رضي
الله عنهم – وكان حليفا لبنى زهرة ،وكان
ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه
وسلم – أخبره أنه قال لرسول الله صلى
الله عليه وسلم  :أرأيت إن لقيت رجال
من الكفار فأقتتلنا ،فضرب إحدى يدي
بالسيف فقطعها ،ثم الذ مني بشجرة ،فقال
 :أسلمت لله ،أأقتله يا رسول الله بعد أن
قالها ؟فقال  :رسول الله صلى الله عليه
وسلم  :ال تقتله ،فقال  :يا رسول الله قطع
إحدى يدي ،ثم قال ذلك بعدما قطعها ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :ال تقتله فان قتلته فانه
بمنزلتك قبل أن تقتله ،وانك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي
قال « ..رواه النسائي وصححه األلباني ..تأمل أيها المسلم
هذا المشهد الذي صوره الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم
ليأخذ منه حكما شرعيا وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم « ال
تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله،وإنك بمنزلته قبل أن
يقول كلمته التي قال « – فما هي منزلة الصحابي قبل أن يقتل
؟وما هى منزلة الرجل الكافر قبل أن يقول كلمته ؟
المتأمل يرى أن الرجل حينما قال كلمته دخل في عقد
اإلسالم ،وأنه ال يجوز قتله ،فإن قتله تتغير منزلة الرجلين
والله اعلم.
ولعل مما يجب أن نعلمه هو أن قتل النفس المؤمنة أمر
جلل ،وخطب عظيم ،يفسد على المسلم أمر دينه ودنياه ،ففى
حديث معاوية ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال :كل ذنب عسى الله أن يغفره إال الرجل يقتل المؤمن
متعمدا ،أو الرجل يموت كافرا « رواه النسائي ـ ويكفى القاتل
يوم القيامة حسرة وألما ً فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ
قال  :سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول  :يجيء المقتول
متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما ،فيقول  :أي رب سل هذا
فيم قتلني ؟».
فأعد أيها القاتل لكل سؤال جواب ،ولكل جواب خطاب،
تدفع به عن نفسك الجرم المشؤوم ،والجزاء الموعود .
نسال اللّه أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن .

يجب أن يرحل بعقول تالميذه في الكون الشاسع يعلمهم
أن أساس العلم السليم هو المعرفة والمعرفة هي ثمرة
المطالعة الدائمة والقراءة المستمرة وذلك للوصول إلى
أسرار العلم الغني بالحقائق والمليء بالعجائب والغرائب

وانه إذا كان في ثقافة األمة ثقافة القراءة صارت األمة
مثقفة تخطو كل يوم بأفكارها وانجازها خطوة إلى
األمام بثقة وثبات وتزاحم األمم المتقدمة ليس بعددها
وعتادها إنما بتعلم شبابها وعلم معلميها فكم من األمم
قامت حضاراتها ليس باألموال والثروات إنما كان رأس
مالها جيل شمر على ساعد التعلم وجيل سابق ممن تعلموا
في مدارس العلم والمعرفة واألدب فأوصلوا إلى األجيال
عصارة البشرية ومفاهيم خالدة إنسانية فأضحت بلدانهم
مضرب األمثال .
المعلم كنز ثمين البد وان يستثمر أحسن استثمار
لتربية األجيال وذهب كريم البد وان ال يهمل حتى ال تتبدل
المفاهيم لديه بإهمال المجتمع لدوره الكبير ذلك ألنه
سالح ذو حدين قد يكون قاطع إن نحن أهملناه فيهمل
دوره وقد يكون رادعا ً لكل شر إن نحن أوليناه االهتمام
والرعاية فيرعى فلذات أكبادنا بكل رعاية واهتمام فإذا
أردنا أن نحصل معرفة حقيقة ونقطف ثمار الرقى ونتذوق
حالوة الطمأنينة فليكن لدينا معلمين أتقياء وطالب نجباء
كل منهم يسعى أن يكون مخلصا في دوره .
إن اإلنسان الذي خلقه الله عز وجل بيديه واسجد
له مالئكته وجعله خليفة في األرض وميزه بالعقل دون
سائر الخالئق وأرسل له الرسل واألنبياء وجعل من نسله
األتقياء والصالحين ،وأنزل له الكتب لتهديه إلى سواء
الطريق،وسخر له الكون وما فيه من أنهار جاريات وجبال
راسيات وسهول واسعات وارض وسموات انه لجدير أن
يعرف نعم الله عزل وجل عليه،ليكون دوره في الحياة
أكبر وتأثيره في من حوله أرحب معلما ً ومتعلماً ،فنحن
أمة العلماء والحكماء والفقهاء،أمة هي خير األمم تأمر
بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله عز وجل أمة
ديدنها العلم ،وخير الناس فيها هم العلماء والمتعلمون
،ففي الحديث الصحيح « خيركم من تعلم القرآن وعلمه «.
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متابعة  :هشام الصيد

باعتباره سند العدالة الفني ..

ألول مرة في مدينة الكفرة افتتاح مكتب للطب للشرعي
في خطوة يهدف من خاللها مركز الخبرة القضائية والبحوث تخفيف العبء
وتذليل الصعاب أمام سكان مدينة الكفرة المجاهدة لإلجراءات المتعلقة بمجال
الطب الشرعي والتحاليل،التي تكبدونها طيلة العقود الماضية في الكشف الطبي على
حاالت الوفيات والكشف السريري للمصابين للوصول إلى مدينة بنغازي ،باعتبارها
اقرب نقطة للمدينة التي يتأخر فيها دفن الموتى بسبب تعطيل اإلجراءات ألكثر
من  72ساعة ،قام السيد رئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار عبداللّه
وتم خالل االحتفالية تكليف السيد سعد
ناجي سعد مديراً لمكتب الطب الشرعى
والتحاليل فيما أدى اليمين القانونية كل
من الخبير الكيميائى ومساعد الطبيب
الشرعى ،أمام رئيس المركز والوفد
المرافق له واعيان المدينة.
صحيفة (العدالة) انفردت بحضور
االحتفالية والتقت  ..برؤساء مكاتب
وفروع المراكز في كل المناطق
المستشار عبدالله ابورزيزة رئيس
المركز الذي قال :
في هذه المناسبة نذكر أنفسنا وزمالءنا
بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا
فالخبرة من الموضوعات المهمة التي
نشأت وتطورت في مجال االثبات الجنائي
مستندة على قواعد العدالة الجنائية
فالقاضي او عضو النيابة او المحقق مهما
اتسعت معلوماته وثقافته وخبرته العلمية
والعملية لن يستوعب جميع العلوم والفنون
ولن يصل الى مستوى المختصين فيها .
وبالتالي نجد اغلب القوانين توجب اللجوء
الى المختصين عن الفصل في المسائل
الفنية وايمانا بأهمية دور الخبرة وللقضاء
على المركزية المقيتة ولتقريب الخدمات
الى المواطن في جميع ربوع ليبيا الحبيبة
ولتذليل الصعاب امام الجهات القضائية
والضبطية في هذه المدينة وبدعم وتوجيه
من وزارة العدل متمثلة في السيد الوزير
االستاذ صالح المرغني الذي هو خير
عون لنا في أداء مهامنا وجهود اهل
المدينة االخيار دون تخصيص وبافتتاح
هذا الصرح العلمي المتواضع وباصرار
ابناء الكفرة المخلصين فان هذا المكتب
سيبدأ ان شاء الله بالعمل في مجال الطب
الشرعي وتحليل السموم والكحول في
الدم والمخدرات وسوف لن ندخر جهدا
لتقديم االفضل طالما حملنا على عاتقنا
هذه المهمة التي ليست باليسيرة .
عقيد عبدالحميد رمضان مدير
إدارة الطب الشرعي التحاليل فقال -:

انه لمن دواعي السرور والغبطة أن
نجتمع في يومنا هذا وفي مدينتنا هذه
لنفتتح صرحا ً علميا ً متواضعا ً في هذه
المدينة الطيب أهلها المبارك ثراها...
الكفرة الصمود،الكفرة التحدي ،الكفرة
الجهاد ،عهدناها وعهدنا اهلها انها كريمة
ابية قوية للوطن وفية وعلى األعداء عصية
وللفتنة ال ترضى ابداً يوما ان تكون مطية
فأصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي
منتسبي مركز الخبرة القضائية والبحوث
نحييها ونحيي أهلها وجئنا نشاركها
فرحتها التي هي فرحتنا بهذا االنجاز
المتواضع الذي لطالما كنا نتألم لما يعانيه
المواطنون والجهات المختصة في هذه
المدينة وغيرها من صعوبة االجراءات
المرتبطة بهذا المرفق ،وفي كل مرة كان
يحدونا االمل بان تنال هذه المدينة نصيبها
من تلك الخدمات ،اال انه وال يخفى على
أحد بان قلة تلك التخصصات وهي (العلوم
الجنائية) خاصة الطب الشرعي منها
وعدم وجود جلها في الجامعات الليبية
وقلة اتصالنا بالعالم في امكانية تكوين
كوادر مؤهلة بدرجات علمية او دورات
تدريبية فيها ،كان هو العائق االكبر في
السنوات الخوالي الذي حال دوننا ودون
مواكبة هذه العلوم  ...ولكن اليوم وبإذن
الله تعالى نتطلع ولهذا االهتمام الملحوظ
من السادة المسؤولين بداية من السيد
وزير العدل والسيد رئيس المركز بان
يكون هذا المرفق هو سند العدالة الفني
االكثر دقة .
عندما كلفنا من السيد المستشار رئيس
المركز بدراسة امكانية اقامة هذا المكتب
المتواضع في الزيارة السابقة لهذه المدينة
فبفضل الله اوال ورغبة وجدية اهل هذه
المدينة بضرورة انشاء مركز للخبرة
،االمر الذي شجعنا وادارة المركز وزادنا
اصراراً بأن نخطو خطاهم لتقريب تلك
الخدمات للمواطنين رجاؤنا في ذلك قوله
صلى اللّه عليه وسلم (من فرج على أخيه

* رئيس مركزالخبرة القضائية -:
الخبرة تعد سند العدالة الفني وتقاريرها تساهم
بالفصل في عديد القضايا
* مدير إدارة الطب الشرعي :
نظر ًا للنقص الذي يعاني منه الطب الشرعي نسعى
لضخ دماء جديدة في هذا التخصص

أبورزيزة بافتتاح مكتب الطب الشرعي والتحاليل بالمدينة ،في احتفالية حضرها
رئيس المجلس المحلي السيد محمد أبوسدينه ،و رئيس النيابة السيد مشاء اللّه
علي بدر ومستشار الطب الشرعى بالمركز ومدير إدارة الطب الشرعي والتحاليل،
ومديرو االدارات التابعة للمركز  ،ومديرو فروع بنغازى والجبل األخضر ،القيت خاللها
عديد الكلمات التي اشادت باهتمام المسؤولين بوزارة العدل بالجانب الفني األكثر
دقة في تقاريره المعتمدة التي تساعد في تطبيق القانون .

كربة من كرب الدنيا فرج اللّه بها عليه
كربة من كرب يوم القيامة)  ،وماحفاوة هذا
اإلستقبال وهذه الفرحة التي تغمرنا جميعا
والمترجمة في حفلنا المتواضع هذا إال
دليل على ذلك اإلهتمام...
نك ّرر شكرنا وتقديرنا ألهل هذه المدينة
ولمن كان سببا ً في إنشاء هذا المرفق من
أفراد أو مؤسسات أهلية كانت او حكومية
ولزمالئنا بمركز الخبرة وفروعه  ...وفقنا
الله وإياكم لما فيه خير القول وصالح
العمل ....
أما رئيس المجلس المحلي محمد
احمد أبوسدينه فقال:
نعاني في الكفرة من مشاكل جمة
وخاصة في مجال الطب الشرعي والتحاليل
وكل االجراءت في هذا الخصوص تتم عن
طريق فرع المركز بنغازي التي تبعد عن
الكفرة قرابة الف كيلو متر وهذا احد
اسباب تاخر الفصل في عديد القضايا
وبافتتاح المكتب سوف يتم تذليل كل
الصعاب والمشاكل
واليوم نحن في امس الحاجة لتفعيل
القضاء والمؤسسات القضائية والظروف
التي تمر بها ليبيا وحضوركم اليوم الفتتاح
مكتب الطب الشرعي الذي كان حلما
يروادنا منذ زمن بعيد من اجل تخفيف
العبء علينا في تشريح الجثامين التي
نتحمل بسببها مشاق السفر الى مدينة
بنغازي الستكمال االجراءات .وبفضل
حرص السيد المستشار عبدالله ابورزيزة
والجهد الذي بذله الفتتاح المكتب حيث
عانت المدينة الكثير لعدم وجود مكتب
من حيث استكمال االجراءات القانونية
في تشريح الجثث مايضطرنا التوجه الى
بنغازي فالتاخير يربك المواطنين وعمل
القضاء كذلك .
وحضور السيد أبورزيزة إلى مدينة
الكفرة الفتتاح المكتب وتوقيع قرار انشائه
يوضح مدى حرصه على تقديم االفضل
في مجال الخبرة القضائية تاركا خلفه

كل المشاغل من اجل رسم الفرحة على
وجنات اهالي مدينة الكفرة
أما السيد ماشاء اللّه علي بدر
رئيس نيابة الكفرة فقال :
نجتمع اليوم الفتتاح مكتب الخبرة
القضائية والبحوث بالمدينة لتقريب
العدالة المسافية التي يتكبدها المواطنون
في التوجه إلى مدينة بنغازي التمام
االجراءات التي تبعد عن الكفرة اكثر من
الف كيلو متر وهذا كان يطيل االمد في
الفصل في القضايا ونقل المتهمين إلى
بنغازي ومن اليوم فان الطب الشرعي ..
السموم  ..الخبرة القضائية سيتم في
الكفرة لوال حرص المسؤولين في وزارة
العدل وبالتعاون من الغيورين على مصلحة
الوطن من ابناء الكفرة لما تحقق هذا
االنجاز لم ير النور لوال جهود الخيرين
الذين كان لهم الدور الفاعل لتحقيق
هذا االنجاز وبدعم وزير العدل ورئيس
المجلس المحلي ومدير مستشفى الكفرة
ومنسق الصحة بالمدينة .
وبافتتاح المكتب تم توفير طبيب شرعي
لالقامة بشكل دائم في المنطقة ومنح
دورة ألحد الشباب من خريجي الكيمياء
واعتماده كخبير كيميائي واخر فني تشريح
فهذا المكتب سيساهم في تخفيف العبء
على المواطنين ممن يتكبدون مشاق السفر
من أجل الوصول الى بنغازي التمام
إجرائهم بالخصوص واحيانا المجني عليه
امكاناته المادية التسمح له بالسفر الف
كيلو متر .
وفي إحدى المرات أصدرنا تعليمات
بدفن عديد جثث المهاجرين غير
الشرعيين بعد الكشف الطبي الظاهري
من قبل االطباء بمستشفى الكفرة بسبب
السبل مع مدينة بنغازي والطريق
قطع ُ
في حالة سيئة وثالجة حفظ الموتى
بالمستشفى ال تسع لهذا العدد .
كيف يسير العمل في نيابة
الكفرة؟

بتوفيق من الله قمنا بالحصول على
قطعة ارض وسجلت في السجل العقاري
باسم وزارة العدل وقطعة االرض تقدر
بمساحة  30هكتارا وتم التعاقد على
انشاء سور خارجي لها وسيتم تنفيذ عدة
مشارع فيها لكي تصبح مدينة قضائية
في المستقبل تضم مؤسسة االصالح
والتأهيل ونيابة ومحكمة الكفرة ومقر
جهاز الشرطة القضائية الذي تم تجهيزه
بكل مرافقه والبيت الوظيفي الذي افتتح
مؤخرا يضم عشر غرف زوجية باالضافة
النشاء فرع لمركز الخبرة القضائية بحيث
تكون كل هذه الجهات في مكان واحد ستتم
السيطرة عليها أمنيا وستساهم بشكل
مباشر في تخفيف المشاكل وخاصة مع
اننتشار السالح وباالخص طريق عرض
النزالء على النيابات والمحاكم بان يتم
االجراء داخل اسوار المدينة القضائية
بعيدا عن المشاكل المتوقع حدوثها .
وفي نيابة الكفرة نشتغل باالمكانات
المتاحة الى حين انجاز المدينة القضائية
إال أننا نعاني نقصا في الكوادر وخاطبنا
السيد النائب العام الذي وعدنا بتل .
أما الدكتور عثمان الشيباني الزنتاني
مستشار الطب الشرعي بالمركز فقال :
يوم تاريخي في مدينة الكفرة المجاهدة
أن اكون بينكم لالحتفال بوضع لبنة مهمة
لدعم العدالة القضائية بحضور المستشار
عبدالله ابورزيزة رئيس المركز الذي وضع
على عاتقه تحمل هذه المسؤولية الفتتاح
فروع للمركز في كل مناطق ليبيا .
ت
وباعتباري طبيبا ً شرعيا ً حضر ُ
إلى الكفرة في زيارة عمل أكثر من مرة
واشعر بمعاناة سكان الجنوب في مجال
الطب الشرعي وأنا سعيد جدا بهذه
الخطوة التي تساعد العدالة للفصل في
عديد القضايا .
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عرض كتاب :

لماذا تتحارب األمم ..؟

دوافع الحرب في الماضي والمستقبل
دأب المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
الكويت -بإصدار سلسلة شهرية تحت عنوان«عالم المعرفة» تتناول فيها شهريا ً أحد الكتب
المميزة التي تمت ترجمتها والتي تستحق الوقوف
عندها فيما تقدمه من معلومات ونظريات وأحداث
تهم القراء بمختلف مستوياتهم.
وأحد هذه الكتب والتي ترجمها د« .إيهاب
عبدالرحيم علي» (لماذا تتحارب األمم..؟) من
تأليف «ريتشاد نيد ليبو» الكتاب (المترجم) من
الحجم الصغير يصل عدد صفحاته إلى 354
صفحة وهو مقسم إلى أجزاء أربعة ينطوي تحتها
عدد من الفصول يتناول كالً منها موضوعا ً معينا ً
وكلها تنطوي تحت راية واحدة أال وهي قضية (لماذا
تتحارب األمم..؟!) إلى جانب غنى الكتاب بعديد
الجداول والخرائط البيانية.
في مقدمة الكتاب استهل المؤلف بقول أثير
للمفكر «مارثن لوثر كينغ»:
(الحرب هي إزميل سيء لنحت الغد)
ثم يواصل قائالً :
يمثل العنف المنظم نقمة ابتليت بها البشرية منذ

قصة

قص
يرة :

ذات صباح ربيعي قبل بعض سنوات كثيرة كنت
أنقب عن الذهب في جدول «كوهو» في جنوب شرق
جزيرة «كوبرينوف» باالسكا ،وما أن خرجت من
غابة شجر التنوب الفضي والشوكران حتى جمدت
مكاني ففي مستنقع مغطى باألعشاب الجافة على
بعد حوالي  20خطوة ذئب عالق في أحد فخاخ
جورج الصياد.
وكان العجوز قد توفي في األسبوع الفائت بذبحة
قلبية ،وهكذا كان الذئب محظوظا ً بأن أصادفه،
اضطرب وذعر لدى اقترابي منه وتراجع جاذبا ً
سلسلة الفخ.
ثم الحظت أمراً آخر ،إنها ذئبة
وضروعها ممتلئة حليباً ،ففي مكان ما داخل كهف
جراء جائعة تنتظر أمها.
من مظهرها قدرت أنها علقت في الفخ منذ أيام
قليلة ،وذلك يعني أن جراءها ربما مازالت على قيد
الحياة ،وبالتأكيد على بعد كيلومترات قليلة ،لكنني
خشيت إذا ما حاولت اطالق الذئبة أن تتحول عدوة
وتمزقني إرباً.
وهكذا بدالً من ذلك عزمت على البحث عن
جرائها ،وبدأت افتش عن آثار أقدام يمكن أن
تقودني إلى الكهف ،لحسن الحظ مازالت هناك بقع
على الثلج ،وبعد دقائق اكتشفت آثار مخالب على
الطريق المحاذية للنهر.
قادتني اآلثار حوالي كيلومتر داخل الغابة ثم
صعوداً إلى منحدر صخري أخيراً وجدت الكهف
عند قاعدة شجرة تنوب فضية ضخمة.
ال صوت في الداخل (جراء الذئاب خجولة
وحذرة) ولم يكن لدي أمل كبير في اغرائها للخروج،
ولكن علي أن أحاول ،وبدأت أقلد العواء الحاد الذي
تطلقه الذئبة األم عندما تنادي صغارها.
ولكن ليس من استجابة..
وبعد لحظات اطلقت نداء آخر ،فظهرت أربعة
جراء اليمكن أن تكون بلغت من العمر إال أسابيع
قليلة ،مددت يدي إليها فحاولت أن تمص أصابعي،
فالجوع ربما غلبها على خوفها الطبيعي ،ووضعتها
واحداً تلو اآلخر في كيس خيش وعدت أدراجي..
عندما لمحتني الذئبة األم وقفت منتصبة ،قد تكون
عواء حاداً محزناً،
شمت رائحة صغارها فأطلقت
ً
أطلقت الجراء فركضت نحو أمها وخالل ثوان كانت
تتمرغ على بطنها.
نهشة واحدة
ماذا بعد ..؟! تولتني الدهشة ،الذئبة األم كانت
متألمة على نحو واضح ،ومع ذلك فكلما تحركت

العصر الحجري الحديث على األقل ،وقد عانى
القرن العشرون من حربين عالميتين مدمرتين
بشكل هائل ،أدت كل واحدة منهما إلى مشاريع
كبرى تالية للحرب ،والتي هدفت إلى الحيلولة دون
وقوعها مرة أخرى.
نجح المنتصرون في الحرب العالمية الثانية إلى
حد كبير في جعل أوروبا منطقة سالم ،ولكنهم لم
ينجحوا في درء أكثر من خمسين حربا ً بين الدول،
والتي نشبت في بقية أجزاء العالم خالل العقود
الستة الماضية ،أدت هذه الحروب «الصغيرة»
إلى إهدار كثير من األرواح والموارد التي كان في
اإلمكان توجيهها بصورة أكثر ربحية إلى التعليم
والرعاية االجتماعية والتنمية.
تسبب التدخل األنجلو-أمريكي في العراق في
ازهاق أرواح ما بين  600ألف إلى مليون نسمة ،كما
كلف الواليات المتحدة أكثر من (ثالثة تريليونات)
دوالر إذا تضمنت التكلفة المزايا والرعاية الصحية
التي سيحصل عليها قدامى المحاربين..
الفصل الثاني تناول نظريات الحرب -كال حسب
وجهة نظره التي يتبناها -وحسب االستنتاجات التي

توصل إليها خالل
سلسلة من الحروب
على مدى سنوات
(الدوافع
طويلة
وأهم
واألثر)
هذه النظريات :
النظرية الواقعية
إلى
وتنقسم
قسمين :أولئك
يعزون
الذين
إلى
الحرب
(الشر) النابع
من الطبيعة البشرية ..وأولئك
الذين يعتبرون الحرب (مأساة) ناجمة عن ضرورات
منهجية ال مفر منها.
نظرية (انتقال السلطة) النظرية الماركسية،
والعقالنية  ..إلخ (طالع الكتاب)..
الفصل الثالث تناول النظرية والفرضيات..
الفصل الرابع مجموعة البيانات واالستنتاجات..
الفصل الخامس المصلحة واألمن..

ذئبة جريحة في جدول الذهب
نحوها لعلعت في حلقها زمجرة مهددة ،ولحماية
صغارها أصبحت محاربة ،وارتأيت أنها تحتاج إلى
غذاء ،علي أن أجد شيئا ً تأكله.
مشيت نحو جدول «كوهو» رأيت قائمة غزال
نافق بارزة من جرف ثلجي ،نبشته وقطعت ربع
مؤخرته ،وأعدت الجيفة إلى الثالجة الطبيعية ،وإذ
نقلت الردف المقطوع إلى الذئبة همست لها :
«حسنا ً أيتها األم ،عشاؤك جاهز فأوقفي
زمجرتك عني تقدمي إلى اآلن « دفعت نحوها قطعا ً
ثم التهمتها .
صغيرة من اللحم فشمتها
عند الفجر أيقظتني
أربع كتل من الفرو تشم
وجهي ويدي ،حدقت إلي
الذئبة األم مضطربة،
وتمنيت لو استطاعت
كسب ثقتها كان ذلك
أملها الوحيد.
طوال األيام القليلة
التالية قسمت وقتي
بين التنقيب ومحاولة
كسب ثقة الذئبة،
بلطف،
كلمتها
والقيت إليها مزيداً
من اللحم ،ولعبت
مع الجراء ،وثابرت
على التقرب منها
مع الحرص على
أن أظل بعيداً عن
مدى سلسلتها.
في غسق
اليوم الخامس
وضعت إليها
قوتها اليومي
اللحم
من
وقلت بصوت
ناعم ،وأنا اقترب منها  :هو
ذا الغذاء تقدمي يا عزيزتي ،فال شيء تخافينه»..
فجأة أحاطت بي الجراء ،إني موضع ثقتها على
األقل ،لكني بدأت أفقد األمل بكسب ثقة األم في
وقت ما  ،ثم لمحت بصبصة ذنبها فتحركت إلى
مدى طول سلسلتها.
بقيت هي بال حراك ،أما أن فجلست بخوف كبير
على بعد مترين عنها ،إنها بنهشة واحدة تستطيع أن
تكسر ذراعي أو عنقي،التحفت مالءتي واضطجعت

بتأن على األرض الباردة وغفوت.
عواء حزين
استيقظت فجراً على صوت رضاعة الجراء ،ملت
نحوها بتؤدة أالطفها ،فجمدت الذئبة األم ،قلت على
سبيل التجربة :صباح الخير يا أصدقائي ،ثم وضعت
يدي بتأن على قائمة الذئبة المجروحة فجفلت
لكنها لم تأتي حركة مهددة.
رأيت أنه حان الوقت لفك الفخ الفوالذي والذي
حصر اصبعين فقط من القائمة العالقة وقد كانا
متورمين وممزقين.
قلت  :حسنا ً بعد وقت قصير أخرجك من
هذا المكان..
ضغطت
فانفتح
الفخ
وتحررت الذئبة،
بدأت تنشج وهي
تتمهل في سيرها
خوفا ً على قائمتها
المصابة ،وأوحت
إلي خبرتي في
البرية أن الذئبة
جرائها
ستجمع
وتتوارى في الغابات،
لكنها دبت نحوي
بحذر.
أما الجراء فأخذت
تعض أمها مداعبة
حينما استندت إلى
مرفقي تشم يدي وذراعي
وتلحس أصابعي ،تملكني
الذهول ،فهذا نقيض كل
ما سمعت عن الذئاب.
بعد هنيهة كانت الذئبة
مستعدة لمغادرة المكان،
وتوجهت نحو الغابة وهي
تعرج وجراؤها تفر حولها،
ثم التفتت إلي ..فسألتها :
أتريدين أن أذهب معك يا عزيزتي ،وجمعت
أمتعتي بفضول وانطلقت.
بعدما تبعتها بضعة كيلو مترات في جدول «كوهو»
تسلقنا جبل «كوبر ينوف» ووصلنا إلى مرج مرتفع،
في محيط الغابات هناك قطيع ذئاب ،وبعد دقائق
من التحيات المتبادلة انفجر القطيع بالعواء ،وكان
عويل مرعب ،تبدل تكراراً من منخفض إلى مرتفع

الفصل السادس
واالنتقام..
المكانة
والسابع «الخاتمة»..
أخيراً :
تاريخيا هناك أربعة
دوافع عامة حدة بالدول
إلى بدء الحرب وهي :
الخوف ،المصلحة ،المكانة
وباستخدام
واالنتقام،
مجموعة بيانات أصلية
استطاع المؤلف أن يثبت
أن الحروب ونسبة قليلة
منها كانت مدفوعة باألمن أو
المصالح المادية ،وغالبيتها
(أي الحروب) بسبب السعي إلى تحقيق المكانة،
وبسبب االنتقام ،أي محاولة الثأر من دول نجحت
في السابق في االستيالء على أراضي الدولة
البادئة ،كما أن تحليالت المؤلف تسمح بالتنبؤ
بأشد التفصيالت واألكثر إقناعا ً حول مستقبل
الحرب.

كتبها:
موريس هومير اروين
حاد.
عند حلول الظالم نصبت خيمة ،وفي ضوء ناري
وضوء القمر الساطع رأيت الذئاب المختبئة تخرج
وتروغ داخل الظالل وخارجها المعة العيون لم أخف،
إنها كانت فضولية كذلك كنت أنا .
استيقظت مع أول انبالج للنور ،لقد حان وقت
تركي الذئبة مع القطيع ..راقبتني وأنا أجمع أمتعتي
وأسير عبر المرج ،وإذا بلغت ناحية بعيدة التفتت
فرأيت األم وجراءها قابعة في المكان الذي خيمت
فيه وهي تراقبني ،ولم أعلم لما فعلت ،لكنني لوحت
لها بيدي ،عندئذ أطلقت الذئبة األم الهواء عواء
حزين.
جسور فوق حواجز
لدى انتهاء خدمتي العسكرية في الحرب
العالمية الثانية بعد أربع سنوات رجعت إلى جدول
«كوهو» في خريف  ،1945انه ألمر جيد أن أعود
بعد أهوال الحرب إلى شجر التنوب الفضي الشامخ
أتنشق هواء برية األسكا اللطيف المنعش ،شاهدت
الفخ الفوالذي الذي علقت فيه الذئبة متدليا ً من
شجرة األرز كنت غرستها قبل أربع سنوات ،هذا
المنظر أثار في شعوراً غريبا ً وأمر ما حملني على
الصعود إلى المرج في جبل «كوبرينوف» حيث
شاهدت الذئبة للمرة األخيرة.
هناك وقفت على حافة شاهقة وأطلقت نداء
ذئبيا ً طويالً منخفضاً ،رجع الصدى مرفقا ً هذه
المرة بنداء ذئبي من قمة تبعد حوالي كيلومتر.
ثم رأيت من بعيد شبحا ً أسود يتحرك ببطء
نحوي وإذ اجتاز المرج تبينت أنه ذئب غابة ،انتابتني
قشعريرة إذ عرفت من فروي بعد أربع سنوات ذلك
الشبح المألوف ناديت برقة «مرحبا ً عزيزتي ،اقتربت
الذئبة رويداً رويداً إذناها منتصبتان ،وجسمها
متوتر ،ووقفت على بعد أمتار مني تبصبص بذيلها
الكثيف.
وبعد دقائق قفلت الذئبة ،وبعد وقت قصير
غادرت أنا جزيرة «كوبرينوف» ولم أرى الذئبة بعد
ذلك أبداً ،لكن الذكرى التي تركتها لي حية ،مالزمة،
غريبة نوعا ً ما ،وستبقى برهانا ً على أن في الطبيعة
أموراً خارج القانون وخارج ادراك اإلنسان أثناء تلك
البرهة الوجيزة ،أنا وتلك الوحشة المصابة اخترق
كل منا عالم اآلخر ومددنا جسوراً فوق حواجز لم
نقصد أبداً أن نمد فوقها جسوراً ليست تجارب
كهذه قابلة للتفسير علينا أن نقبلها كما هي ،وألنها
ذات صبغة غامضة وغريبة فقد يكون حريا ً بنا أن
ندخرها ونعتز بها.
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الثقافية
يقول الكاتب في بداية مقاله :
(من المؤكد أن المال ال يستطيع أن
يمنحنا السعادة ،ولكن هل نستطيع أن
نحصل عليها من دونه ..؟!)

وهم اسمه  ..السعادة
بقلم د  .أنور دندشلي (بتصرف)

في دراسة أمريكية على عينة شملت مجموعة من
األفراد يكسب معظمهم أكثر من ( 10ماليين) دوالر
سنوياً ،مع عينة أخرى اختيروا بشكل عشوائي من
نفس المنطقة ،لوحظ أن شديدي الثراء سجلوا درجات
مرتفعة (قليال) بشأن عدد مقاييس السعادة ،وسجلوا
درجات أقل كثيراً فيما يتعلق بالمشاعر السلبية ،بمعنى
أن للمال تأثير ايجابي على السعادة ،ولكن تأثيره
محدود ..إذن ما هي السعادة وما هي مقوماتها ..؟!
حسب تعريف (الالند) في قاموسه الفلسفي،
فالسعادة  :حالة رضا تمأل الشعور ،وهي رضا لجميع
ميولنا ،أما في المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية
فيعرفها « :تنشأ من اشباع الرغبات اإلنسانية كما ً
وكيفاً ،وقد تنمو إلى مستوى الرضا الروحي ونعيم
التأمل والنظر وبذا تختلط بالغبطة»..
بشكل عام لم يعد مفهوم السعادة حكراً على
الفالسفة والمتأملون وغير مقيد بتجاربهم الشخصية
وانطباعاتهم بل أصبح يتعداها لميادين البحث العلمي
من خالل دراسات مسحية تجرى على الناس عامة،
وذلك بتطبيق اختبارات نفسية بمعايير خاصة يقيم
بواسطتها درجة الرضا.
هناك الكثير من الدراسات التي تشير إلى أهمية
العالقات االجتماعية في إلقاء ظالل السعادة على
حياة الفرد ومنها – أي العالقات االجتماعية -الزواج
الحب الصداقة ووجود األقارب واالصدقاء.
ففي دراسة أمريكية أثبتت أن المتزوجين(لديهم)
أسعد من العزاب واألرامل ،وذلك لما توفره من مشاركة
عاطفية بين طرفيها ودعم نفسي وتبادل معرفي..
أما في بالدنا فقد يحمل الزواج السعادة لألنثى
أكثر من الذكر وذلك لتوافق عالم الزواج مع رغبات
األنثى وحاجاتها والعتبارات أخرى.
أما الحب فإنه يعتبر أكثر المحطات االجتماعية

اثارة للمشاعر االيجابية غير المتوقع فهو يحمل الكثير
من اللذة الروحية والمتعة النفسية.
ومن العالقات االجتماعية أيضا ً والتي تحمل في
طياتها السعادة الصداقة حيث يوفر االصدقاء تحسينا ً
للحالة المعنوية وتفريغا ً لتوتر من خالل التحدث
عن الهموم ،والمشاركة العاطفية والدعم االجتماعي
والنفسي ،وتبادل النصح والمشاركة في نشاطات
مختلفة (هذا إذا أحسن اختيار االصدقاء)..
أما بالنسبة لعالقة األبناء بالسعادة فهي على غير
المتوقع فقد كشفت األبحاث أن األزواج الذين لديهم
أبناء هم أكثر قلقا ً وتوتراً ويعانون من مشاكل أكثر من
األزواج الذين اليملكون أطفاالً..؟! ويعتبر الذكور من
األبناء متعبين لوالديهم أكثر من اإلناث ..وقد يكون
هذا صحيحا ً في المجتمعات الغربية ،أما في مجتمعنا
فالشك أن وجود األبناء –والذكور منهم خاصة -يعتبر
من الركائز األساسية للشعور بالرضا في إطار األسرة..
وفي كل األحوال فإن وجود األطفال يؤمن الكثير من
االنفعاالت االيجابية إضافة لما يهبه األبناء من اشباع
لغريزة والديه وكذلك يعتبر وجود األقارب مهما ً للشعور
بالرضا بكل ما يقدمونه من عون ومساندة.
يحدد العمل الدرجة االجتماعية للفرد وينظم
الوقت وهو متنفس للحوافز الداخلية والحاجات
النفسية إضافة إلى أنه يثمر ماالً ويكون الناس سعداء
في عملهم عندما يكون أكثر تنوعا ً ويتيح لهم قدراً من
االستقاللية والتأثير في األخرين ،عندما يؤمن جواً
اجتماعيا ً مريحا ً ومكانة مرموقة.
وتشير األبحاث إلى أن األفراد األرفع مرتبة في
سلم التعليم هم أكثر سعادة من غيرهم ،فالتعليم يجعل
المرء أكثر احتراما ً وتقديراً لذاته ،ويجعله أكثر قدرة
على حل مشكالته وهذا يتفق مع ما طرحه فالسفة
اليونان القديم ،فقد قال «أرسطو» :إن السعادة تكمن

قال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا:

 ال تظن العاهات تمنعك من بلوغ الغايات ،فكم من فاضل حازالمجد وهو أعمى أو أصم أو مع ّوق فالمسألة مسألة همم ال أجسام.
 النجاح :قطرات من المعاناة والغصص والجراحات واآلهاتالمزعجات .
 والفشل :قطرات من الخمول والكسل والعجز والمهانة. احذر المتشائم فانك تريه الزهرة فيريك شوكها وتمدح الشمسفيشكو حرارتها .

في الحكمة واليوجد سعيد في العالم إال العاقل..
والشك أن للتوازن النفسي أهميته لإلحساس
بالسعادة لما يوفره من حل للصراعات الداخلية،
وما يفرزه من قناعة ،وكما يقال فإن القناعة كنز ال
يفنى ،أضف إلى ذلك أنها تردم الهوة بين الطموحات
واالنجازات أو االمكانات تلك الهوة التي تعتبر نعشا ً
للرضا ومقبرة للسعادة.
كما أن للذكاء دوراً كبيراً في بناء السعادة ،فالذكاء
يمنح الفرد القدرة على التكيف ،مما يجعل المرء أكثر
توازنا ً عند الصعاب وأكثر احساسا ً بالرضا.
وتفيد الدراسات أيضا ً بأن المتدينين هم أكثر
سعادة من الملحدين فالدين  -بكل ما يحمله من
فلسفات وآراء وشروح  -يصلح أن يكون بلسما ً للجراح
النفسية والخراجات الفكرية ومولداً للشعور بالرضا،
فحين نعلم أن المظلوم سينصف وأن الظالم سيعاقب،
وأن الحياة ليست عبثاً ،وأن الموت ليس فناء ،نشعر
بالرضا.
كما أن الوضع الصحي الجيد مصدر للشعور
بالرضا وخاصة عند الكهول فالصحة تؤدي للسعادة
والعكس ،وغني عن الذكر أن المرض عذاب مؤلم
ومصدر للشقاء.
ومن الطريف أن ما وجده الباحثون أن اختالف
معدالت السعادة حين تتوفر مقوماتها أو تغيب لم تكن
كبيرة فمثالً أشرنا أن األغنياء حققوا مقاييس عالية
للسعادة ،ولكن ليس بفارق كبير عمن سواهم ،والشبان
أسعد من الكهول ولكن ليس كثيراً ،والمتزوج أطيب
مزاجا ً من العازب ولكن ليس بفارق مذهل.
وربما يفسر حقيقة ذلك أن عتبة الشعور بالسعادة
ترتفع مع الوقت بوجود المقوم المحرض ،فمثالً
يظل أحدنا يحلم بالمتعة التي ستحملها له السيارة
الفارهة حتى يطالها وبعد فترة اليجد أن السيارة
تمنحه تلك المتعة ،وقديما ً قيل أن الصحة تاج على
رؤوس األصحاء ال يراه إال المرضى ،إذن فاألصحاء
ال يعيشون متعة تيجان صحتهم ،وسكان القصور ال
يتلذذون بنعيم قصورهم التي عاشوا بها سنين كما
يتصور سكان األكواخ ولعل في تلك الحكمة سر دفع
عجلة الحياة عند الناس ،فلو أن السعادة ستستمر حين
الوصول للهدف لوقفنا ،ولكن نقصانها يحرض على
البحث عن أهداف أخرى تدر على النفس الرضا..
وخالصة القول أن عدالة السماء اقتضت توزيع
السعادة بين البشر على اختالف أشكالهم وممتلكاتهم
بفوارق ليست كبيرة ،فتخضبت بالسعادة النفوس،
وامتألت بالرضا العقول ،فسبحان الله العظيم..

أقـ ــوال شعريـ ـ ـ ــة
عـ ــن القهـ ــوة
عرج على القهوة في حانها
فاللطف قد حف بندمانها
وقهوة ال غم تُبقي إذا
قابلك الساقي بفنجانها
قريبة العهد بعدن فإن
شككت فانظر حسن ولدانها
شراب أهل الله فيه الشفا
جواب من يسأل عن شانها
بمائها نغسل أكبادنا
ونحرق الهم بنيرانها
فهي رحيق لونها ختمها
قد شهد العقل ببرهانها
فاشرب وال تسمع كالم الذي
بجهله يفتي بحرمانها
وقيل أيض ًا فيها :
يا قهوة تذهب هم الفتى
أنت لحادي العلم نعم المراد
شراب أهل اللَه فيها الشفا
لطالب الحكمة بين العباد
تطحنها قشراً فتأتي لنا
في نكهة المسك وطيب المداد
ما عرف الحق سوى عاقل
يشرب من وسط الزبادي الزباد
حرمها الله على جاهل
يقول في حرمتها بالعناد
فيها لنا تبر وفي حانها
صحبة أبناء الكرام الجياد
كاللبن الخالص في حله
ما خرجت عنه سوى بالسواد
ويقول عنها أحمد بن شاهين
الشامي :
أنت كمسك فائح فتيق
شبهتها في الطعم كالرحيق
تُدني الصديق من هوى الصديق
وتربط الود مع الرفيق
فال عدمت مزجها بريقي.

يبقى الجبل شامخاً مهما حامت الطيور الجارحة عليه
 القلوب الكبيرة ال تتأثر بتوافه األعمال كلما زاد المرء قدرة على التحمل ازداد قدرة على تجاوز العقبات. كل مشروع ناجح بحاجة إلى إدارة سليمة تتناسب مع حجمأهدافه .
 الحياة لعبة ومن ال يعرف أصول اللعب يخسرها ._ شركات جمع النفايات الضخمة تكشف أنه حتى األشياء التافهة
يمكن أنه تكون وسيلة لبناء إمبراطورية تجارية .
عليك بثالثة أطباء الفرح والراحة والحمية وإياك وثالثة أعداء
التشاؤم والوهم والقنوط .
 من فوائد القراءة فتق اللسان وتنمية العقل وصفاء الخاطر وإزالةالهم واالستفادة من التجارب واكتساب ا لفضائل.
 إذا أذاك أحد فتذكر القضاء وفضل العفو وأجر الحلم وثوابالصبر وأنه ظالم وأنت مظلوم فأنت أسعد حظا ً
 -قيل كن كالنحلة فإنها تأكل طيبا وتضع طيبا وإذا وقعت على عود

لم تكسره وعلى زهرة ال تخدشها ..قيل عرق العامل ازكي من مسك
القاعد وزفرات الكادح أجمل من أناشيد الكسول ورغيف الجائع ألذ
من خروف المترف.
 احذر كلمة (سوف)وتأخير األعمال والتسويف بإداء الواجب فانهذا عنوان الفشل واإلخفاق .
 ال توقد فرنا في صدرك من العداوات واألحقاد وبفضل الناسوكره اآلخرين فان هذا عذاب دائم .
 تفاءل وال تقنط وال تيأس وأحسن الظن بربك وانتظر منه كلخير وجميل .
 زر المستشفى لتعرف نعمة العافية والسجن لتعرف نعمة الحريةواألمراض العقلية لتعرف نعمة العقل ألنك في نعم ال تدري بها .
حول خسائرك إلى أرباح واصنع من الليمون شربا حلوا وأضف إلى
ماء المصائب حفنة سكر .
 -إذا أردت أن تسعد مع ال ّناس فعاملهم بما تحب أن يعاملوك به

وال تبخسهم أشياءهم وال تضع من أقدارهم .
 السعادة شجرة ماؤها وغذاؤها اإليمان باللّه والدار اآلخرة . أسعد عباد اللّه عند الخالق أبذلهم للمعروف يداً وأكثرهم علىاألخوان فضالً ،وأحسنهم على ذلك شكراً .
 كان عمر بن الخطاب دؤوبا في عمله ليال ونهارا قليل النوم .فقال أهله أال تنام ؟
ت في النهار ضاعت
ت في الليل ضاعت نفسي ولو نم ُ
قال  :لو نم ُ
رعيتي.
 هنيئا ً لمن بات والنّاس يدعون له و ويل لمن نام والنّاس يدعونعليه وبشرى لمن أحبته القلوب وخسارة لمن لعنته األلسن .
األبناء أهم من الثروة والخلق أجل من المنصب والهمة أعلى منالخبرة والتقوى أسمى من المجد.
* فاطمة الهمالي
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دوري الدرجة األولى إلى أين  ..؟!

بعيون فنية

قد نختلف مع بعض ممن ينادون بإقامة المسابقات بأي شكل دون مضمون وهدف.
فاإلرادة  +الحافز والهدف هم الخطوة األولى لسلم النجاح في أي عمل تقوم به وفي
غياب هذه األشياء نحن نهدر المال والوقت ونلهي أنفسنا ونطبق القول الشائع عند كثير
من األمهات في بكاء الرضيع (أعطيه الزلباحة) لتلهيته وإسكاته عن البكاء من دون الوقوف
ومعرفة سبب بكائه.
من هذه المقدمة ومن جهة نظري الخاصة نرى أن إقامة مسابقة الدرجة األولى لهذا
العام وفى غياب الهدف والحافز والمضمون ليس له لون وال رائحة وال شكل وقد ُيولد ميت.
تصور معي دوري�ا ً ليس له آلية واضحة في الهبوط والصعود ومن دون حضور(فكاهة
الرياضة) (الجمهور) كيف سيكون شكله ولونه مع احترامنا للمب ّررات التي يضعها االتحاد
العام بخصوص حضور المتفرجين.
علينا عدم الخوف ونضع جميع االحتياطات وننطلق في نشاط كرة القدم ونستبدل لغة
السالح بلغة الكرة وتكسر الجمود الذي يرافق المشهد الرياضي لكي نوصل للعالم رسائل
مطمئنة لعودة الحياة الطبيعية لبالدنا ألننا نحب مصلحة ليبيا ونحب اقتصاد ليبيا ألن ليبيا
رائعة وأناسها رائعون.
يجب أن تكون عندنا إرادة ألنه ال شئ آخر لبلوغ القمة من دون إرادة.
وما التأجيالت األخيرة وقبل انطالق المسابقة خير دليل أننا نفتقد للمصداقية واإلرادة
وأخيراً وليس أخيراً نحن مع كسر الجمود في المشهد الرياضي حتى على حساب الكيف
والتشويق والمتعة  ..نحن نريد نظرة مستقبلية للرياضة وليس نظرة وقتية ..بانتهاء المرحلة.
والله من وراء القصد

مشرف الصفحة الرياضة

انطالق دوري شهداء وزارة العدل (الثانية) لكرة القدم داخل الصاالت مبشاركة ()61فريقاً
انطلقت مباريات دوري شهداء وزارة العدل الثانية لكرة القدم بمشاركة ( )61مهامها باجتماعات متواصلة ميدانية إلى المناطق المذكورة وتشكيل عدة لجان
فريق ًا على مستوى مناطق ليبيا يوم  2013/8/ 25على شكل مجموعات ( سبها-

لالشراف على هذا النشاط وعلى مستوى مدينة طرابلس افتتح الدوري إلقامة مباراة

بنغازي  -طبرق -الجبل األخضر -مصراتة  -الخمس -الزاوية  -طرابلس) ،وهذه ودية استعراضية بين قدماء وزارة العدل وقدماء نادي أهلي طرابلس .

الفرق تتنافس من أجل حجز أربعة مقاعد في النهائي .
وقد شكلت لجنة عليا بهذا الخصوص بقرار من وزير العدل حيث باشرت اللجنة

وقد رصدت اللجنة جوائز قيمة للحاصلين على التراتيب الثالثة األولى .
في عددنا القادم سنوافيكم بانطباعات وآراء المشاركين في هذا الدوري .

اجراء القرعة لمجموعة طرابلس

افتتاح دوري مجموعة طرابلس ويظهر في الصورة االستاذ  /محمد حموده رئيس اللجنة

صورة الجتماعات اللجنة المشرفه

صورة تجمع قدماء وزارة العدل وقدماء االهلي بطرابلس
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المجلس الوطني االنتقالي -ليبيا
مجلس الوزراء
وزارة العدل رقم ( )389لسنة 2013م
بإعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير العدل
 بعد االط�ل�اع على اإلع�ل�ان الدستوريوتعديالته.
 وعلى القانون رقم ( )6لسنة 2006مبشأن نظام القضاء وتعديالته .

قرار وزير العدل

 وعلى القانون رقم ()12لسنة 2010مبشأن عالقات العمل والئحته التنفيذية.
 وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم( )9لسنة2012م بشأن تعيين رئيس ال��وزارة وتكليفه بتشكيل
الحكومة المؤقتة.
وع���ل���ى ق����رار ال��م��ؤت��م��ر ال��وط��ن��ي ال��ع��امرقم()10لسنة 2012م في ش��أن منح الثقة

للحكومة المؤقتة.
وع��ل��ى ق��رار مجلس ال����وزارة رق��م ()50ل���س���ن���ة2012م ب��اع��ت��م��اد ال��ه��ي��ك��ل التنظيمي
واختصاصات وزارة ال��ع��دل وتنظيم جهازها
اإلداري .
 وعلى قرار السيد وزير العدل رقم()102لسنة  2012م بشأن تشكيل لجنة إشراف على

دوري شهداء وزارة العدل لكرة القدم السداسية
اليوم والتاريخ

المبـــــــــــاراة

المجموعة

التوقيت

الملعب

األحد 8/25
األحد 8/25
االثنين 8/26
االثنين 8/26
الثالثاْء8/27
الثالثاْء 8/27
األربعاء 8/28
األربعاء 8/28
الخميس 8/29
الخميس 8/29
الجمعة 8/30
الجمعة 8/30
السبت 8/31
السبت 8/31

 ال�����م�����ح�����ام�����ي ال��������ع��������ام  -ال������خ������ب������رة ال����ق����ض����ائ����ي����ة م�����ط�����ب�����ع�����ة ال����������ع����������دل  -ال�������ن�������ق�������ل وال�������ح�������رك�������ة ال���ش���رط���ة ال���ق���ض���ائ���ي���ة  -م��ح��ك��م��ة اس���ت���ئ���ن���اف ط��راب��ل��س محكمة الزهراء االبتدائية  -محكمة شمال طرابلس االبتدائية م��ح��ك��م��ة ال����س����وان����ي االب����ت����دائ����ي����ة – ال��م��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا محكمة ش��رق طرابلس االبتدائية -مركز المعلومات والتوثيقال���ش���ؤون االداري������ة وال��م��ال��ي��ة -م��ح��ك��م��ة اس��ت��ئ��ن��اف ط��راب��ل��س ال���ن���ي���اب���ة ال����ع����ام -م��ح��ك��م��ة ش���م���ال ط���راب���ل���س االب���ت���دائ���ي���ة م����ك����ت����ب ال����م����ح����ام����ي ال�������ع�������ام -ال����م����ح����ك����م����ة ال���ع���ل���ي���ا م���ط���ب���ع���ة ال�����ع�����دل  -م����رك����ز ال����م����ع����ل����وم����ات وال���ت���وث���ي���ق ال��ش��رط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة  -محكمة ش���رق ط��راب��ل��س االب��ت��دائ��ي��ة محكمة ال��زه��راء االب��ت��دائ��ي��ة  -محكمة ال��س��وان��ي االبتدائيةال�������خ�������ب�������رة ال�����ق�����ض�����ائ�����ي�����ة  -ال����م����ح����ك����م����ة ال���ع���ل���ي���ا -م����رك����ز ال���م���ع���ل���وم���ات وال����ت����وث����ي����ق  -ال���ن���ق���ل وال���ح���رك���ة

األولى
الثانية
الثانية
األولى
األولى
الثانية
الثانية
األولى
األولى
الثانية
الثانية
األولى
األولى
الثانية

17:00

صالة قرطبة
صالة قرطبة
صالة قرطبة
صالة قرطبة
صالة قرطبة
صالة قرطبة
صالة قرطبة
صالة قرطبة
صالة قرطبة
صالة قرطبة
صالة قرطبة
صالة قرطبة
صالة قرطبة
صالة قرطبة

عقب األولى
17:00

عقب األولى
17:00

عقب األولى
17:00

عقب األولى
17:00

عقب األولى
17:00

عقب األولى
17:00

عقب األولى

الترتيب العام لدوري شهداء وزارة العدل لكرة القدم
المجموعة األولى

المباريات
الفريق

األهداف

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

النقاط

6

4

2

0

33

7

14

2

مكتب المحامي العام

6

4

2

0

23

9

14

3

محكمة الزهراء

6

2

2

2

16

29

8

4

محكمة السواني

6

2

1

3

9

19

7

5

المحكمة العليا

6

1

1

4

13

25

4

6

محكمة شمال طرابلس

6

0

1

3

6

23

1

7

مركز الخبرة القضائية

6

0

1

3

6

25

1

1

النيابة العامة

المجموعة الثانية
لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

النقاط

الفريق
1

الشرطة القضائية

6

5

0

1

27

9

15

2

محكمة شرق طرابلس

6

4

1

1

20

9

13

3

مطبعة العدل

6

4

1

1

24

7

13

 4محكمة استئناف طرابلس

6

2

0

4

10

13

6

 5مركز المعلومات والتوثيق

6

1

2

3

15

24

5

 6الشؤون اإلدارية والمالية

6

1

0

5

7

29

3

6

0

2

4

10

29

2

7

النقل والحركة

إ

16

ذو القعدة 1434هـ
الموافق سبتمبر
 2013م

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن
في إطار االستعدادات للبدء في تنفيذ أحكام القانون رقم ( )50لسنة 2012
بشأن الســـــــــــــادة السجناء السياسيين المفرج عنهم والراغبين في الحصول
على تعويضات مالية عن طـــــــــــــريق المصالحة الوطنية .يطلب منكـــم التقيد
بالمراجعة عن طريق اللجان الفرعية الكائنة بالمحاكم االبتدائية كل حسب
مكان إقامته وتسليمهم مستنداتكم التي ترغبون في إيصالها إلينا باللجنة
المركزية حتى نتفـــــــــــــــــــــرغ نحــــن إلعداد ملفاتكم ومراجعتها وإعدادها
للصرف حسب الجدول الزمني واالتفاق الذي تم بيننا وبين رؤساء الروابط
والجمعيات اآلتية ( رابطة أحرار سجناء أبوسليم  -جمعية سجناء الرأي  -جمعية
السجناء السياسيين) والتي نلخصها لكم في اآلتي-:
 - 1سنبدأ في عملية صرف التعويضات المالية ألصحابها حسب رقم التسلسل
في المنظومة واألسبقية.
 - 2إعطاء األسبقية في الصرف للنساء السجينات تقدير ًا لدورهن النضالي

وتقدير ًا لظروفهن االجتماعية.

وحتى نتمكن من القيام بعملنا في أسرع وقت نأمل من الجميع التقيد بذلك وعدم إحراجنا

في الحضور إلى مقر اللجنة المركزية ألن عملها يقتصر على إعداد الملفات ومراجعتها
وصرف المبالغ المالية التي ُيقرها الفريق القانوني لكل حالة حسب مدة حبسه التي تثبت
وفق القيد األمني ،ويقتصر مراجعتنا والتواصل معنا عن طريق مندوبي اللجان الفرعية

ورؤساء الروابط والجمعيات المذكورة سلف ًا.

لألهمية نأمل من الجميع أخذ العلم والتقيد بذلك.
وال ّله ولي التوفيق

مقرّر الفريق القانوني

لالطالع على منظومة األسماء الرابط التالي:
www.libyacomp.com
هاتف 0214808432 -
صحيفة شهرية تصدر عن اإلدارة العامة للعالقات بوزارة العدل

بريد مصور 0214808432 -

إخراج وتنفيذ
قسم الشؤون الفنية بالصحيفة

طبعت بمطبعة
دار الوفاء

