رئيس التحرير

طارق إبراهيم الكيالني
صحيفة تصدر عن إدارة العالقات والتعاون الدولي بوزارة العدل
 12محرم 1437هـ الموافق  25أكتوبر 2015م

aladala @aladel.gov.ly

العدد ()120

نظام القضاء

لجنة متابعة أعمال لجان التعويضات تعقد اجتماعها السادس لسنة 2015م
عقد ْ
ت لجنة متابعة أعمال لجان التعويضات
يوم الثالثاء الموافق  13أكتوبر 2015م ،بديوان
وزارة العدل اجتماعها السادس لسنة 2015
برئاسة السيد «مصطفى القليب» وزير العدل
رئيس اللجنة ،وبحضور السادة النائب العام،

ورئيس مصلحة التسجيل العقاري ،ورئيس
مصلحة األمالك المكلف ،ومدير إدارة الشؤون
القانونية والشكاوى برئاسة الوزراء ومندوب
رابطة المتضررين عن بنغازي وطرابلس،
ت اللجنة ،بنود
ومق ّرر اللجنة حيث استعرض ْ

جدول أعمالها الذي تضمن :التصديق على
محضر االجتماع الخامس ومتابعة تنفيذ
إجراءاته ،وطلبات وشكاوى المواطنين ..حيث
اتخذ ْ
ت اللجنة جملة من القرارات والتوصيات
بالخصوص.

وزير العدل يجتمع بوكالء ومديري اإلدارات والمكاتب
ترأس السيد مصطفى القليب وزير العدل
االجتماع الدوري العاشر لسنة 2015م
الذي ُعقد مساء يوم االثنين الموافق 5
أكتوبر 2015م.
االجتماع حضره السادة الوكالء والسادة
مديرو اإلدارات والمكاتب ورئيس جهاز
الشرطة القضائية..
حيث تم مناقشة جدول األعمال الذي
تضمن عديد البنود التي تمحور ْ
ت في مجملها
على مناقشة ما تم إنجازه من إجراءات تخص
عمل اللجان المشكلة بالخصوص ،وكذلك
متابعة سير العمل ومناقشة المشكالت
والصعوبات والعراقيل التي تواجه وتعترض
سير عمل اإلدارات وتم االتفاق على آلية عمل
يتم من خاللها معالجة هذه العراقيل ،بما
ضمن سير انجاح العمل بها.
َي ّ

جولة تفقدية داخل مؤسسة اإلصالح والتأهيل تاجوراء الرئيسي (التضامن)

قام صباح يوم األربعاء الموافق  7أكتوبر 2015م ،السادة وكالء وزارة
العدل للشؤون اإلدارية والمالية ،ولشؤون الشرطة القضائية ،ولدولة
القانون وحقوق اإلنسان رفقة وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية،
بجولة تفقدية إلى مؤسسة اإلصالح والتأهيل تاجوراء الرئيسي.
قدم
الذي
كان في استقبال السادة الوكالء مدير مؤسسة اإلصالح
ّ
شرحا ً مستفيضا ً حول المؤسسة وكيفية آلية العمل بها  ..تم خالل
الجولة تفقد أوضاع النزالء على اختالف قضاياهم ،وكذلك الوقوف
على احتياجات المؤسسة التي تهتم بإصالح النزالء وإشراكهم في بعض
األنشطة الثقافية والتعليمية ..هذا وقد تم في ختام الزيارة االتفاق
على إنشاء مساحات خضراء داخل المؤسسة بالتعاون مع وزارة الزراعة
لتكون االنطالقة لتشغيل النزالء في األعمال الزراعية وتدريبهم عليها،
كما تم تفقد مبنى المحكمة الجديد المجاور للمؤسسة الذي يحتاج إلى
تفعيله.

القضاء مهم جد ًا في حياتنا وال يمكن
التخلي أو االستغناء عنه أبد ًا  ،فهو حجر
أساس لحل النزاعات بين أي طرفين ،
حيث كان الحاكم قديم ًا يقضي بين الناس
عند حدوث أي نزاع أو خالف على أمر ما ،
كما أنه يحكم على المذنب بعقوبة يقرها
الدستور المخصص حسب الدولة .
إن أي دستور حر يعدو بال معنى حين
يصبح من حق السلطة التنفيذية تعيين
أعضاء السلطة التشريعية أو القضائية ،
وهذا ما يعد أيض ًا خرق ًا لمبدأ الفصل بين
السلطات  ،فالقرارات القضائية يجب أن
تكون حيادية وغير خاضعة لنفوذ السلطات
التشريعية أو التنفيذية أو لنفوذ المصالح
الخاصة أو الساسية .
العوامل الرئيسية التي تساعد في ضمان
استقاللية القضاء اختيار قضاة بعيد ًا عن
أي تأثير سياسي  ،والتركيز على األعضاء
المسنين في سلك القضاء عوض ًا عن
التركيز على الساسيين .
يشار إلى أن القضاء هو إقامة العدل في
األرض  ،ففي القدم كان العدل يطبق
على يد الرسل ورجال الدين  ،أما اليوم
يطبق العدل عن طريق القضاة الذين
يتم اختيارهم من بين دارسي القانون
والشريعة  ،وفق معايير محددة تتناسب
مع المسؤولية الملقاة على عاتقهم  ،حيث
يقومون بتطبيق القانون حسب كل دولة .
القاضي هو الحاكم والمقضي به هو
الحكم الصادر عنه  ،أما المقضي عليه
هو المحكوم عليه الملزم بحكم الحاكم
 ،والمقضي فيه هو موضع التقاضي ،
والمقضي له هو المحكوم له على خصمه
بالحق الواجب له عليه .
وقد نظم قانون نظام القضاء في ليبيا
شروط تولى القضاء وآلية عمل الجهاز
القضائي وكيفية التفتيش على القاضي
والرقابة عليه .

هيئة التحرير

02

التعاون الدويل

إعداد  :سالم الطيب
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وحدة حماية األسرة والطفل
استكماالً لما تم عرضه بالعدد السابق
من صحفية (العدالة) حول البرنامج
المشترك للتعاون مع بعثة «اليونيسيف»
لتطوير نظام عدالة األحداث في ليبيا،
فقد قامت اليونيسيف وبالتعاون مع وزارة
الشؤون االجتماعية بتقديم التوصيات
لتعزيز التشريعات المتعلقة بحماية
الطفل في ليبيا وجرى تحديد الفجوات
في القدرات بالوزارات ذات الصلة ،وكنتيجة
لهذا االستعراض تقوم اليونيسيف حالي ًا
بدعم تأسيس وحدات حماية األسرة
والطفل في داخل مؤسسات الشرطة (وزارة
الداخلية) ويكون العمل بها بشكل وثيق
بين (وزارات الشؤون االجتماعية والعدل
والداخلية) وأطرف أخرى ذات العالقة
ت بعثة
وفي هذا اإلطار قام ْ
«اليونيسيف» بإعداد برنامج متكامل لبناء
القدرات ألنظمة حماية الطفل من خالل
تدريب ( )200عنصر منهم القاضي
وعضو النيابة وعناصر من الشرطة
وأخصائيين اجتماعيين في مجال حماية
حقوق الطفل وقد تم االنتهاء من إعداد
خمسة دورات في مجال حقوق الطفل
وحماية الطفل لكي يتم إدراجها في
المناهج الدراسية العادية في معاهد
التدريب المختلفة للعاملين مع األطفال
الذين هم في تماس مع القانون السيما
كلية الشرطة والمعهد العالي للقضاء
وجامعة طرابلس .
قسم حماية األسرة والطفل
يعد هذا القسم وحدة متكاملة مختصة
باألطفال ترتكز على أساليب عصرية وفق
المعايير الدولية ذات الصلة تراعى قيم
المجتمع في حماية األسرة والطفل من
كل أشكال العنف واالنتهاكات واإلساءات
من خالل تبنى برامج وأنشطة مدروسة
نابعة من قيم المجتمع ،فاألطر القانونية
واإلجراءات المتبعة والمنظومة القضائية
الحالية في ليبيا ال توفر الحماية الكافية
لألطفال الذين هم في تماس مع القانون
(جانحون أو ضحايا جريمة أو شهود)

وتبقى المنظومة القضائية عقابية أكثر
منها إصالحية وغير متكاملة وال توجد
أقسام مختصة باألطفال الشئ الذي
يجعل من الطفل عرضة النتهاك حقوقه
في المراحل المختلفة للعملية القضائية...
إن تحقيق العدالة للطفل يتطلب
التعاون والتنسيق والتواصل بين األطراف
الفاعلة في العدالة مثل الشرطة والنيابة
العامة ومصلحة السجون واألخصائيين
االجتماعيين والقضاء ،ولهذا تم استحدث
مصطلح عدالة األطفال على أنها تعنى
تقديم الخدمات التي يقدمها نظام العدالة
(القضاء ،والشرطة ،واالختصاصيين
االجتماعيين) للذين هم دون سن 18
سنة وهم في نزاع مع القانون كمتهمين
أو أنتهكوا قانون العقوبات أو كانوا
ضحايا جريمة أو شهود أو في تماس
مع القانون ألسباب أخري مثل تلقى
الرعاية أو بخصوص الحضانة أو الحماية
أو الميراث  ،وفي العادة تتعامل نفس
المؤسسات والمهنيون في نظام العدالة
مع هذه الفئات من األطفال.. .
األسباب الرئيسة في إنشاء
الوحدات الوطنية لعدالة األحداث
هذا األمر يتطلب وضع نظام عدالة
مناسب لألطفال ويتطلب التنسيق بين
الجهات ذات العالقة لضمان نجاح وفعالية
نظام عدالة األحداث ،ويجب أن يعمل
هذا النظام بطريقة أفقية وأن يضع آليات
وبروتوكوالت للتنسيق والتعاون المشترك
مع مختلف القطاعات  ،كما توجد أهمية
إلى أنشاء روابط مع المجتمعات المحلية
ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير
احتياجات األطفال على المستوى المحلى
 ،وأن تنفيذ هذا البرنامج يستوجب التزاما
قويا من مختلف الجهات المشاركة  ،ومن
فوائد هذا البرنامج إقامة نظام عدالة
متخصص يكون الطفل محوره واستخدام
أفضل المعايير الدولية المتعلقة بعدالة
الطفل ،وقيام هذا النظام بتوفير آلية
إبالغ آمنه لآلسر واألطفال للحصول

على خدمات العدالة والتعافي في حاالت
العنف ضد األطفال خاصة تلك ذات
الحساسية االجتماعية وتحسين التدابير
الوقائية ،كذلك وضع تشريعات شاملة
من أجل عدالة األطفال كأساس على
المستوى المحلى لتنفيذ اتفاقية حقوق
الطفل  ،وسيكون هذا النظام الجديد أكثر
إصالحيا منه عقابيا وسيقلل من أعباء
المحاكم وتكلفة الخدمات الحقوقية ،وأن
الهدف منه هو وضع مختلف مكونات هذا
النوع من العدالة في سياق نظام العدالة
العامة في ليبيا ويحدد االستراتيجيات
لتعزيز برنامج عدالة األطفال.
ومن المهام والمسؤوليات الملقاة
على هذا البرنامج
وضع خطة عمل وطنية شاملة لوضع
نظام عدالة أطفال متخصص وتشمل
الخطة عناصر أهمها جعل خدمات عدالة
األطفال صديقة للطفل (اإلرشاد  ،وإعادة
التأهيل) ووضع خطة مساعدة لألطفال
الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع
ونظام الخدمة للمصلحة العامة ونظام
مراقبة السلك كبدائل لالحتجاز لألطفال
الجانحين ،كذلك تدريب المختصين
الذين يتعاملوا مع األطفال الذين هم
في تماس مع القانون وتطوير قدراتهم
ومهارتهم المهنية في مجال عدالة
األطفال وتحديد وتنفيذ سياسة مشتركة
وإجراء تشغيل قياسية ومبادئ توجيهية
وتدريبا خاصا بالجوانب المختلفة
لعدالة األطفال وحماية األطفال الذين
هم عرضة لألساة والعنف واالستغالل
وتقديم مقترحا بخصوص هيكل خدمات
العدالة المخصصة لألطفال ومهامه
وإدارتها وتنسيقها والموارد الالزمة
إلنشائها وتقديم مقترحات بخصوص
الخطوات واإلجراءات والعمل الذي يجب
القيام به على مستوى التشريعات وإصالح
السياسات الجنائية التى من شأنها أن
تزيد من فعالية هذه الخدمات ووضع
برنامج للتعاون والتنسيق بين الجهات ذات

العالقة وتحسين التعاون ونظام اإلحالة
واإلدارة المشتركة والمراقبة العامة لهذا
النظام والقيام بوضع خطة فرعية من
أجل الرفع من الوعي بخصوص العنف
ضد األطفال والقضايا المرتبطة به،
وتقديم المقترحات بخصوص إنشاء
نظام لرصد المعلومات ولتقييم أداء نظام
عدالة األطفال المتخصص ويشمل تحديد
المؤشرات الرئيسة المتعلقة بقضاء
األحداث والتدخالت الخاصة بالعنف
ضد األطفال التى يجب على نظام العدالة
الجديد مراقبتها واقتراح نظاما مناسبا
لإلبالغ وحساب تكلفة مختلف مكونات
النظام الجديد المقترح لعدالة الطفل
ويشمل تكلفة عملية اإلنشاء والتشغيل
وتقديم مقترحا خاصا بخطوات وإجراءات
إنشاء المعايير اإلدارية والتنظيمية
والتشغيلية لنظام عدالة األطفال ويشمل
ذلك القيام بتوثيق نموذجا موحدا لنظام
عدالة األطفال المتخصص ويتضمن ذلك
متطلبات الموارد البشرية والبنية التحية
واألثاث والتجهيزات والقيام بزيارات
ميدانية واستشارات بخصوص خطة
المشروع الشامل ومراقبة تنفيذ خطة
العمل وتكون هذه الخطة نقطة التواصل
المحورية في التنسيق مع برنامج األمم
المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى في
مجال عدالة األطفال..
وفي إطار البدء فى تنفيذ هذا
البرنامج (وحدات حماية الطفل
واألسرة)
افتتحت بمدينة الزاوية خالل الفترة
الماضية أول وحدة لحماية الطفل
واألسرة باشرت أعمالها وفق النظام
المشار إليه وتولت مديرية أمن الزاوية
تخصيص مكان لهذه الوحدة ووفرت
لها كل اإلمكانات وستقوم هذه الوحدة
أيضاء بتقديم الدعم النفسي والطبي
واالجتماعي واالستشارات القانونية  ،ومن
المستهدف أن يتم تعميم هذا البرنامج في
المناطق كافة.
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استشارات

أ  -مبروك شوية
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مصلحة الجوازات والجنسية هل تطبق القانون؟!
متعددة
يرد هذا السؤال ولو بصيغ مختلفة وبأساليب
ّ
ربما دافعها هو االزدحام بل االختناق الذي تشهده مصلحة
الجوازات والجنسية حتى وصل األمر بأحد المواطنين أن قال:
أي يوم تتأخر فيه مصلحة الجوازات والجنسية في استخراج
لي وألسرتي تكون كأنها عاقبتني ،وقيد ْ
ت إقامتي
جواز سفر َّ
علي فرصة
ت
وفوت
العالج
من
وحرمتني
السفر
ومنعتني من
ْ
ّ
ت بيني وبين صلة رحمي.
تحصيل العلم ونيل شهادة عليا وحال ْ
وختم  ..حسبي اللّه ونعم الوكيل.
هل مصلحة الجوازات والجنسية قادرة على تحمل إثم و وزر
وخطأ وإحداث ضرر بهذا المواطن وإلى هذه الدرجة بمجرد
أنها لم تمنحه جواز سفر؟
وهل القانون المتعلق بالجوازات والجنسية جامد ليس فيه
حلول ولو مؤقته كإصدار وثائق سفر مؤقته إلى حين الحصول
على جواز سفر أصلي ؟
الجواب ..
الواقع إ ّن القانون يعترف بالقوة القاهرة والتي قد تجبر اإلدارة تماما ً
كما تجبر الفرد سلوك ومسلك لم يتم َن سلوكه ،وهذا ليس دفاعا ً على
مصلحة الجوازات والجنسية أو غيرها ولكنه من باب اإلفادة بأن القوة
القاهرة محل اعتبار في ترتيب االلتزامات وتعليقها أو حتى التحلل
منها ،فاليبيا تعاني انقساما ً سياسيا ً وانفالتا ً أمنياً ،والبد من تفعيل
منظومة مضبوطة إلصدار الجوازات تستند على (الرقم الوطني) .
وبما إن مصلحة الجوازات والجنسية مقرها في طرابلس فقد يعتقد

البعض أنها تساند جهة سياسية بعينها وتعادي
األخرى ،وهذا غير صحيح .
إذ الخروقات في منح الجوازات في المنطقة
الشرقية أكثر من أن تحصى ولدوافع عدة قد
يكون من ضمنها إحداث خلل في الخارطة
الديمغرافية لليبيا ويمكن أن يكون السبب
إذعان التفاق مبطن غير معلن مع دول أخرى.
عموما ً ما دامت مصلحة الجوازات تستند
على منظومة الرقم الوطني وأن نجاحها في
انجاز عملها يرتبط في كثير من األحيان
بجلب خامات الجوازات أو توفير الدعم
اللوجستي لها وهذه األمور قد تخرج عن
اختصاصها وتدخل ضمن اختصاصات
جهات أخرى في الدولة.
أما مسألة لماذا يتوجب استخراج جواز
سفر للقصر وحتى حديثي الوالدة؟.
ت مصلحة الجوازات إدراج المرافقين مما زاد في االزدحام
ولماذا ألغ ْ
وعطل العمل فبدل أن تحتاج كل أسرة لجوازين أثنين باتت تحتاج لستة
أو تسعة جوازات لكل مولود تحقق والداته حياً؟
من أين جاء هذا الفهم القاصر والتطبيق الخاطئ للقانون إن الحدث
الذي تقل سنه عن  18ثمانية عشر عاما ً كاملة ليس له أهلية وفق
القانون الليبي وال يستخرج له حتى بطاقة شخصية أو رخصة قيادة

مصلحة األحوال المدنية هل تشتغل وفق القانون ؟!
ُيثار هذا التساؤل كثير ًا خاصة في اآلونة األخيرة وسبب
تردد هذا السؤال في نظري هو كيف تستخرج مصلحة
األحوال المدنية كتيب عائلة للمطلقة وتدرج فيه معها
األبناء القصر ؟
هذا اإلجراء غير قانوني بالمرة ،والسبب هو أن المرأة المطلقة
حتى وإن كان لها حق الحضانة لكن ليس لها بالمطلق حق الوالية..
والحضانة والوالية مختلفتان.
الحضانة عمل مادي مؤقت الغاية منه فقط الوقوف على شؤون
المحضونين وتلبية حاجاتهم فيما قبل بلوغهم السن القانونية بالنسة
للذكور وإلى حين زواج إن من كان بينهم إناث .
لكن الوالية دائما ً لألب مادام على قيد الحياة وال ينازعه فيها أحد
أبداً إال إذا حجر عليه لمرض أو سفه في العقل أو جنون.
وهناك فرق بين المرأة األرملة وبين المرأة المطلقة ،فالمرأة
األرملة هي من توفي عنها زوجها وباتت هي من يقوم مقام رب األسرة
ظاهرياً ،فيمكن تستصدر كتيب عائلة مادامت تقوم بمهمة رب األسرة
ت في كتيب عائلة زوجها الثاني فلم يعد
ت مثالً وسجل ْ
فإن تزوج ْ
بإمكانها االحتفاظ أو استخدام كتيب العائلة القديم الصادر باسمها .
وهنا يثار سؤال مهم .
ما العمل وكيف يتم التعامل مع أطفال قصر توفي أبوهم وسجلوا
ت في كتيب عائلة
ت األم ،وسجل ْ
في كتيب عائلة باسم أمهم ثم تزوج ْ
الزوج الثاني؟ .
هل يمكن أن تحتفظ الزوجة بكتيبي عائلة واحد باسمها ومدرج فيه
أبناؤها القصر وواحد مع زوجها؟ .
الجواب
ال يمكن أن يكون هذا صحيحا ً أبداً ،وال يمكن أن تنقلهم معها
في كتيب العائلة الخاص بزوجها الثاني ألن هذا سيظهر كما لو كان
أبوهم .
ما الحل ؟
أقول  :إن الوالية حق لألب مادام حياً ،وما لم يصب بعيب من
العيوب العقلية المؤثرة على األهلية ،والوالية دائما ً للذكور من أقارب
المحضونين تنتقل من األب إلى الجد باعتباره بمثابة األب ،وأن
تنتقل ألحد األعمام القادرين على القيام بها ،وهذا ما نجده ثابتا ً في
الشرع والعرف  ..وليس أدل على ذلك من أ ّن سيد الخلق محمد صلى
الله عليه وسلم عندما توفي أبوه كفله جده عبد المطلب ،وعندما
توفي جده كفله عمه أبو طالب وكفله بمعنى تولى أمره وضمن تنشئته
وتحمل تبعات تصرفه.
في ليبيا اليوم الوالية لألب إذا توفي صارت للقاضي حكماً،
وبالقانون حيث لألم فقط الحضانة
مثال :
إذا أراد ْ
ت أذنا ً من
ت أرملة تزويج إحدى بناتها ال تستطيع إال إذا منح ْ
القاضي الجزئي بوصفه قاضي إشراف على القصر والمحضونين .

وهنا يحل القاضي حكما ً محل األب .
إذا أراد ْ
ت أرملة أن تبيع جزءاً ،أو كل أمالك أبنائها القصر ال
تستطيع إال أن ترجع للقاضي وتطلب أذنا ً وهنا يحل القاضي محل
األب في ممارسة الوالية (فالقاضي ولي من ال ولي له).
هل تستطيع األرملة أن تسافر بأبنائها القصر األيتام خارج ليبيا؟،
ال تستطيع إال بإذن من القاضي الجزئي بوصفه قاضي أشراف .
وهنا نرجع للجواب عن السؤال .
ما هو األمر بالنسبة للمطلقة..؟
نقول المطلقة ال يدرج األبناء معها أبداً بل يظلون في كتيب عائلة
والدهم مادام حياً ،فال يمكن أن تسافر بهم إال برضاه وال يمكن أن
تزوجهم إال برضاه وال يمكن بالضرورة أن تبيع ممتلكاتهم ألن أباهم
مازال على قيد الحياة ولم يتحقق لهم حق الوراثة.
الصواب والجواب .
* ال يصح إدراج األبناء مع األم المطلقة في كتيب العائلة الخاص
بها حتى وإ ّن كانت حاضنة ،فحق الحضانة مؤقت ،وال يستغرق حق
الوالية التي هي دائما ً وأبداً لألب.
وباإلجابة عن هذا السؤال نهيب بمصلحتي (الجوازات والجنسية،
ومصلحة األحوال المدنية) مراعاة ما ذكرناه حفاظا ً على كيان
األسرة ،وعلى دور األب باعتباره وليا ً ومسؤوالً عن من هم في واليته،
وال نحاكي ما يحدث في الدول الغربية التي ال تقر بالدور عينه
لألسرة ،وال تعطيها أفضلية في المحافظة عليها كما هو الحال في
المجتمعات المسلمة.
واللّه الموفق

فكيف يستخرج له جواز سفر.؟!!
آال يعد هذا
اعتداء على األسرة وكيانها واستهتاراً
ً
بسلطة األب وواجبه في مراقبة أين يسافر أبناؤه خارج
ليبيا؟ ،ومتى يؤذن لهم بالسفر؟.
آال يسهل هذا العمل لعصابات الجريمة العابرة للحدود
والتي كثيراً ما تحبذ األحداث مستغلة عدم وعيهم وتنقلهم
خارج البالد وتدخلهم لبلدان أخرى وهي ال تحتاج لموافقة
ت لها هذا األمر
األب أو األم ألن مصلحة الجوازات سهل ْ
بمنحها جواز سفر مكتمل الشروط القانونية للرضع وحديثي
ت مصلحة الجوازات بهذا
الوالدة من الجنسين من أين أت ْ
العمل ؟
أليس من األصح أن يصدر جواز سفر لرب العائلة األب واألم
أما األبناء القصر فيدرجون في خانة المرافقين.
آال يستمعون للسلطات في أوروبا وأمريكا وهي تشتكي من وجود
عصابات ومنظمات تهرب وتجند القصر من حملة جنسيات تلك
الدول ودون عملها وال موافقتها ماذا ستفعل مصلحة الجوازات إن
هي سهلت المرأة غير ليبية بإخراج أبنائها الليبيين دون موافقة أباهم
خاصة في حالة الطالق .
نأمل من مصلحة الجوازات والجنسية النظر في هذا الموضوع
وإيجاد حل له ليعيد لألسرة كيانها ولألب سلطته انطالقا ً من حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكلكم مسؤول على رعيته)..
وبذلك نخفف االزدحام ونحفظ بالدنا وأبناء بالدنا والله المستعان .

ما دور القضاة في الرقابة على صحة
القوانين ..؟

الجواب..
من المعروف أن الرقابة على القوانين ودستوريتها أوكلت ظاهريا ً
بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وذلك وفقا ً للقانون رقم ( )6لسنة
 82بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا  ،وأن قانون المرافعات قد كرس
في عدد من نصوصه اختصاص المحكمة العليا بالرقابة على صحة
القوانين واتفاقها واتساقها مع الدستور ،وكذلك اختصاصها في مراقبة
ما مدى التزام المحاكم األدنى بتطبيق القانون تطبيقا ً صحيحا ً  ،ونأى
قانون المرافعات بالمحكمة العليا على الخوض في الموضوع إال في حالة
استثنائية ووحيدة عند تكرر الطعن الجنائي أمامها مرتين ،وهذا قد
يعطي انطباعا ً بأن القضاة بمختلف درجاتهم ال يستطيعون إال التطبيق
الحرفي لنصوص القوانين دون أن يكون لهم الحق كقضاة في ممارسة أي
نوع من أنواع الرقابة على دستوريتها .وأن حق طلب نظر دستورية قانون
ما من عدمه أوكلت للخصوم ومحاميهم ،وهذا فهم خاطئ
إن القضاة ليسوا دائما ً حياديين إذا تعلق األمر بصحة أي قانون
ودستورية أي قانون ،ومن المعروف أن القانون لكي يكون منتجا ً قابالً
للتطبيق دون مطاعن يجب أن يتوفر فيه أمران.
أولهما  :أال يبنى القانون على مخالفة صريحة أو ضمنية لنص أعلى
منه كالدستور باعتبار قاعدة خضوع التشريع األدنى للتشريع األعلى .
ثانيهما :أن يكون القانون مصاغا ً صياغة قانونية رصينة.بحيث تكون
نصوصه واضحة األلفاظ ،محدودة الداللة ال تفتح الباب لفهم بشكلين
وإلى تفسير بمفهمين .
فإذا صدر قانون ووضع موضوع التنفيذ ورأى القضاة أنفسهم أن القانون
المراد تطبيقه لم تتوفر فيه الخاصيتان السابقتان أو إحداهما ،فما
العمل ؟!.
العمل هو تطبيق رقابة االمتناع  ..رقابة االمتناع تتيح للقاضي مهما
كانت درجته أو المحكمة المعين بها أن يمتنع عن الحكم في أي دعوى
استند أحد طرفيها على قانون ما لم يره القاضي صحيحا ً أو دقيقا ً
بحيث لم يترجح لديه أي تفسير من التفسيرات التي أبداها طرفي
الخصومة أو أطراف الخصومة إن تعددوا وبالتالي يحال األم ُر للمحكمة
العليا لتنظر في القانون دستوريته أو دقة ألفاظه وتعطي الرأي في حكم
يكون بال شك فاصالً ،وملزما ً لكل المحاكم األدنى وذلك بموجب المواد
(  )33-32-31من القانون ( )6لسنة  82بشأن إعادة تنظيم المحكمة
العليا .
وهذا يوفر نوعا ً آخر من الرقابة ،وهو رقابة االمتناع يمارسه القضاة
أنفسهم باعتبارهم هم حراس الحقوق وسدنة محراب العدالة ،وهم
القانون الحي الذي يعتبر أعلى مرتبة من نصوص القانون الجامدة
المصاغة في نصوص معبر عنها بألفاظ قد ال تكون دقيقة ،أو قد تكون
متناقضة  ..وكما يقال (اللغة حمالة أوجه).
والله المستعان
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منطوق الحكم الصادر في القضية رقم  2012/630م عن
محكمة استئناف طرابلس (الدائرة الجنائية)

المحكمة
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد اإلطالع على األوراق وسماع المرافعة والمداولة.
وعلى المواد ( ،)345-315-1/-312 2/293-287-2-1/277-224-211-210من قانون اإلجراءات الجنائية.
والمواد( )450-428-407-211-205-203-202-169-101-100-2-1/76-60-59-39-34-28-21-19من قانون العقوبات.
والمواد( 1/34–2-1بند1/35–1بند )1من القانون رقم ()7لسنة  1990بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم()19لسنة ،1996
والمواد ( )5-4-2-1من القانون رقم( )19لسنة  2010بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية ،والمواد( )35-27-9من القانون رقم( )2لسنة  1979بشأن
الجرائم االقتصادية المعدل بالقانون رقم ( )14لسنة  ،2001والمواد( )225-224-167-166من القانون المدني.
ت المحكمة غيابيا ً للمتهمين األول ،والثالث
حكم ْ
والعشرون ،والثالثون ،والخامس والثالثون،
والسادس والثالثون ،والسابع والثالثون ،وحضوريا ً
لبقية المتهمين.
أوالً -:بإدانة المتهمين األول سيف اإلسالم معمر
القذافي ،والثاني عبدالله محمد السنوسي،والثالث
البغدادي علي المحمودي ،والرابع منصور ضو
إبراهيم ،والخامس أبوزيد عمر حميد دوردة،
والسادس ميالد سالم دامان ،والعاشر منذر مختار
الغنمي  ،والخامس عشر عبدالحميد عمار اوحيدة
،والواحد والثالثون عويدات غندور النوبي أبوصوفة
عما أسند إليهم ومعاقبتهم جميعا ً باإلعدام تعزيراً
رميا ً بالرصاص ،وبتغريم كل واحد من المتهمين
الثاني ،والثالث ،والرابع ،والخامس عشر ،والواحد
والثالثون ،بخمسين ألف دينار ،وإلزام الثاني
بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام وفقا ً
للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم()2012-80
ومقدارها()24، 505 000أربعة وعشرون مليونا ً
وخمسمائة وخمسة آالف دينار.
وإلزام الثالث بتعويض الخزانة العامة عما أهدره
من مال عام وفقا ً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة
رقم( 80-لسنة  ،)2012ومقدارها (418 000
 )906،تسعمائة وستة ماليين وأربعمائة وثمانية
عشر ألف دينار.
وإلزام الرابع بتعويض الخزانة العامة عما أهدره
من مال عام وفقا ً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة
رقم ،2012-80ومقدارها ( )62، 672 000
اثنان وستون مليونا ً وستمائة واثنان وسبعون ألف
دينار.
وإلزام الخامس عشر بتعويض الخزانة العامة
عما أهدره من مال عام وفقا ً للقيمة المحددة بتقرير
الخبرة رقم ( ،)2012-80ومقدارها (،134 000
 )3ثالثة ماليين ومائة وأربعة وثالثون ألف دينار.
وإلزام الواحد والثالثون بتعويض الخزانة العامة
عما أهدره من مال عام وفقا ً للقيمة المحددة بتقرير

الخبرة رقم ( ،)2012-80ومقدارها (،000
)5 ،000خمسة ماليين دينار.
ثاني ًا -:بإدانة المتهمين التاسع حسني الوحيشي
الصادق ،والثاني عشر عامر علي فرج الدليو،
والثالث عشر رضوان الهادي علي الهمالي ،والرابع
عشر بشير علي مفتاح حميدان ،والثامن عشر
محمد أبوبكر الذيب ،والتاسع عشر المبروك محمد
المبروك مسعود ،والواحد والعشرون عمران محمد
الفرجاني ،والثالثون محمد ضو الحناشي عما أسند
إليهم ومعاقبتهم جميعا ً بالسجن المؤبد وحرمانهم
من حقوقهم المدنية حرمانا ً دائماً.
وبتغريم الرابع عشر بمبلغ()32 000اثنان
وثالثون ألف دينار وتغريم الثامن عشر بخمسين
ألف دينار وإلزامه بتعويض الخزانة العامة عما
أهدره من مال عام وفقا ً للقيمة المحددة بتقرير
الخبرة رقم  ،2012-80ومقدارها(000،000
)10،عشر ماليين دينار.
ثالث ًا -:بإدانة المتهمين السابع محمد أبوالقاسم
الزوي ،والثامن محمد أحمد الشريف ،والسادس
عشر جبريل علي عبدالكريم الكاديكي ،والرابع
والعشرون جمال علي حميدة الشاهد ،والخامس
والعشرون عبدالله أبوالقاسم الشعالني ،والسادس
والعشرون محسن الهادي اللموجي ،والتاسع
والعشرون سعيد عبدالله الغرياني عما أسند إليهم
ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن لمدة أثنى عشر
عاما ً وحرمانهم من الحقوق المدنية حرمانا ً دائماً.
وبتغريم الثامن بخمسين ألف دينار وإلزامه
بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال عام
وفقا ً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم -80
 2012ومقدارها مليونان وستمائة وثالثة آالف
(.)2 ،603 ،000
رابع ًا -:بإدانة المتهمين الحادي عشر
عبدالحفيظ محمود الزليطني ،والثامن والعشرون
أبوعجيلة محمد خير مسعود ،والثاني والثالثون
عمار المبروك النايض ،والرابع والثالثون محمد

رمضان شطيبة عما أسند إليهم ومعاقبة كل واحد
منهم بالسجن لمدة عشر سنوات وحرمانهم من
حقوقهم المدنية حرمانا ً دائماً.
وبتغريم الحادي عشر بخمسين ألف دينار
وإلزامه بتعويض الخزانة العامة عما أهدره من مال
عام وفقا ً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم -80
)193 ، 755 ،000( 2012مائة وثالثة وتسعون
مليونا ً وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار.
خامس ًا -:بإدانة المتهمين الخامس والثالثون
عبدالرحيم عبدالسالم القماطي ،والسادس
والثالثون علي عبدالسالم الليد ،والسابع والثالثون
عبدالرؤوف مسعود األعور عما أسند إليهم ومعاقبة
كل واحد منهم بالسجن لمدة ست سنوات (،)6
وحرمانهم من حقوقهم المدينة مدة تنفيذ العقوبة،
وسنة بعدها ،وتغريم كل واحد منهم بخمسين ألف
دينار ،وإلزام الخامس والثالثون بتعويض الخزانة
العامة عما أهدره من مال عام وفقا ً للقيمة المحددة
بتقرير الخبرة رقم  2012-80ومقدارها (834
 ) 51 ، 377 ،واحد وخمسون مليونا ً وثالثمائة
وسبعة وسبعون ألف دينار ،وإلزام السادس
والثالثون بتعويض الخزانة العامة.عما أهدره من
مال عام وفقا ً للقيمة المحددة بتقرير الخبرة رقم
 2012-80ومقدارها ( )1 ، 5 00، 000مليون
وخمسمائة ألف دينار .
وإلزام السابع والثالثون بتعويض الخزانة العامة
عما أهدره من مال عام وفقا ً للقيمة المحددة بتقرير
الخبرة رقم  2012-80ومقدارها (،373 000
)2مليونان وثالثمائة وسبعون ألف دينار.
سادس ًا -:بإدانة المتهم العشرون عبدالمجيد
سالم فرج المزوغي عن التهمة الثانية المسندة إليه
ومعاقبته عنها بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه
بعشرة آالف دينار .وإلزامه بتعويض الخزانة العامة
عما أهدره من مال عام وفقا ً للقيمة المحددة بتقرير
الخبرة رقم  2012-80ومقدارها()110 ،000
مائة وعشرة آالف دينار وحرمانه من حقوقه المدنية

مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها وبراءته من بقية
التهم المسندة إليه.
سابع ًا -:ببراءة المتهمين السابع عشر
عبدالعاطي إبراهيم العبيدي ،والثاني والعشرون
علي المقطوف الزاوي ،والسابع والعشرون محمد
خليفة الواعر ،والثالث والثالثون عامر علي مادي
العباني مما اسند إليهم .
ثامن ًا -:بوقف السير في الدعوى حيال المتهم
الثالث والعشرون نوري الهادي الطاهر الجطالوي
وإيداعه بمصحة الرازي لألمراض النفسية إلى
حين شفائه.
تاسع ًا -:تأمر المحكمة بمصادرة المواد
المضبوطة ونشر الحكم الصادر باإلعدام ،والسجن
المؤبد على نفقة المحكوم عليهم ثالث مرات
بجريدة (العدالة) ،وإلصاق إعالن بذلك بمقر
المحكمة ومحل إقامة المحكوم عليهم ومكان
وقوع الجرائم بعموم ليبيا وإذاعته بجميع محطات
اإلذاعات الليبية وبال مصاريف جنائية.
عاشر ًا -:في الدعوى المدنية المرفوعة من
المتدخل بالحق المدني محمد رمضان علي قدح
بإلزام المدعي عليهما المتهمين الثالث والرابع بأن
يدفعا متضامنين للمدعي مبلغ مائة وعشر دينارات
كتعويض مؤقت عن األضرار المادية المعنوية
التي أصابته من جراء نهب ممتلكاته مع إلزامهما
بالمصاريف مناصفة بينهما.
وبعدم قبول الدعوى حيال المدعي عليه سيف
اإلسالم القذافي.
وفي الدعوى المدنية المرفوعة من المتدخل
بالحق المدني صالح محمد المختار بعدم
اختصاص المحكمة والئيا ً بنظر الدعوى مع إلزام
رافعها بالمصاريف.
وفي الدعوى المدنية المرفوعة من المتدخل
بالحق المدني محمد أبوالقاسم عبدالله بعدم قبول
الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف.
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إحتفالية تكريم الكردوس المشارك في اليوم العالمي للشرطة
لن تكون هناك دولة القانون ومؤسسات المجتمع المدني إال باستتباب األمن الذي ال يتم إال من خالل رجال األمن والشرطة الذين هم الدعامة والركيزة األساسية
حتى يعم األمن كل ربوع البالد كما أنه يجب االجتهاد في دعم وتنمية الكوادر من قبل المؤسسات السيادية بالدولة ،فجهاز الشرطة القضائية ال يقل أهمية عن كافة
األجهزة األمنية بالدولة فهو صمام األمان لحماية وأمن المؤسسات والهيئات القضائية وكافة المحاكم والنيابات ومؤسسات اإلصالح والتأهيل في كامل ربوع ليبيا.
كردوس من الشرطة القضائية ،ومجموعة من السيارات الخاصة بالجهاز في عيد «الشرطة العالمي» الذي أقيم في ميدان الشهداء بطرابلس
ألول مرة يشارك
ٌ
بناء على مشاركته المتميزة
الموافق  8أكتوبر 2015م حيث تميز هذا الكردوس بحضوره واستعراضه الذي نال إعجاب الحاضرين  ..يذكر أن الكردوس تم تكريمه ً
في عيد «الشرطة العالمي» هذا التكريم أقامه جهاز الشرطة القضائية بمقر معهد تدريب الشرطة القضائية الواقع بمنطقة الدعوة اإلسالمية يوم الثالثاء الموافق
 13أكتوبر .2015للرفع من روحهم المعنوية لما له من أهمية قصوى لدعم جهاز الشرطة القضائية.
الحفل افتتح بالنشيد الوطني ثم استعراض الكردوس
صحبة أنغام الفرقة الموسيقية التابعة لوزارة العدل،
حضر هذا الحفل كلٌ من السيد مصطفى القليب وزير
العدل والسيد عادل كرموس وكيل شؤون جهاز الشرطة
القضائية بوزارة العدل ،والسيد إبراهيم خصيب وكيل
الشؤون اإلدارية والمالية بوزارة العدل ،والسيد رئيس
جهاز الشرطة القضائية ومديري اإلدارات بالجهاز
ومدير معهد تدريب الشرطة القضائية والضباط
المدربين ونخبة من الضباط التابعين للجهاز.
في مستهل االحتفال ألقى السيد وزير العدل كلمة
بهذه المناسبة أثنى فيها بالشكر والعرفان للرجال
القائمين على حماية المرافق القضائية واإلصالحية
وتشجيعهم إلى األفضل ومزيد من الكد والجهد وحثهم
على األفضلية ..كما اشتمل الحفل على توزيع شهائد
التقدير على المكرمين من الكردوس المشارك وبعض
ضباط ومنسقي اإلدارات بجهاز الشرطة القضائية
والفرقة الموسيقية التابعة للوزارة.
ت الحفل وأجر ْ
ت
صحيفة (العدالة) واكب ْ
عديد اللقاءات نجملها في اآلتي:
مقدم عبداللّه عبدالرحمن معمر آمر
الدورات التدريبية ومعاون مدير إدارة التدريب
بالمعهد :بدأنا في إقامة هذه الدورات التدريبية
من مدة أسبوعين إلى ثالثة أسابيع عارضتنا بعض
ت في نقص االمكانات
المشكالت والصعوبات تمثل ْ
مثل الميزانية المخصصة لها ،ولكن هذا لم يثني
عزيمتنا فبذلنا الجهد والحمد لله ،خطة المعهد هي
أن يتم ضم التابعين لجهاز الشرطة القضائية بالعقود
وتعيينهم وكذلك الرفع من مستوى تدريباتهم حسب
االمكانات المتوفرة لدينا وكما الحظتم اليوم وخالل
هذا االستعراض الذي كان قيما ً جداً ،رغم فترة إعداده
القصيرة ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل
جهود المعلمين والقائمين عليهم كان الضبط والربط
والسمع والطاعة للمعلمين هو الصفة السائدة على
هذه الدورة فالشكر موصول لكل المسؤولين وخاصة
رئيس الجهاز القائم باألعمال.
أما فيما يخص الخطط المستقبلية والدورات
القادمة المزمع اقامتها ستكون هناك دورات تدريبية
مدتها ( )45يوما ً ثم دورات تخصصية لمدة ثالثة
أشهر والذي يتميز في هذه الدورات سيتم ارسالهم
في دورات خارجية مدتها حوالي  6-3أشهر حسب
االحتياج  ،كذلك نحن بصدد إعداد مدربين ومعلمين
وهم األساس لتدريب الكوادر المعنية بالتدريب وكذلك
هناك سعي لتحويل عقود المنتسبين لجهاز الشرطة
القضائية وتعيينهم ليصبحوا بالفعل نواة الشرطة
القضائية ودعما ً لها كما اننا نواجه مشكلة حول
صولحية االفراد المنتسبين لهذه الدورات التدريبية
فمثال الدفعة الماضية تم تدريب حوالي ( )450تقريبا ً
 ،فكان الصالحون لالندماج بالمهام القضائية اليتجاوز
( )150فرداً ،اما البقية فيمكن االستفادة منهم في
أمور أخرى إدارية وخدمية وغيرها.
ب ورجاء خاص للداخلية
وأخيراً  ..هناك طل ٌ
والشرطة القضائية من خالل إدارة التجنيد الخاصة
بهم ،عند اختيار األشخاص لتلقي هذه الدورات البد
ان يكون االختيار على مستوى االفراد ال المجموعات
ويكون انتماؤهم ووالؤهم األول لله ثم ليبيا ثم الجهة
القضائية التي ينتسبون إليها سواء الداخلية أو الشرطة
القضائية ،حتى ال نقع في االشكاليات والتصادمات
حيث يتم تنسيب مجموعات تتبع جهات معينة فان وقع
أي اصطدام مع إحدى هذه المجموعات فالذي يحدث
انسحاب المجموعة بالكامل ويترك المكان خاليا ً فإذا
رضي عنك المسؤول عنهم اكملوا دوريتهم وإذا لم يرض

ت اوكد وأصر على ان
عنك فذلك كالم آخر لذلك مازل ُ
الذين يتم تنسيبهم لهذه الدورات البد أن يكونوا فرداً
ال مجموعات أفراد يكونون على دراية بأهمية المكان
الذي ينتسبون إليه ولديهم خلفية تقوم على أن مسؤول
الضبط القضائي مسؤول عن تصرفه وهو وجه العدالة
بما يقدمه من صورة سيئة أو جيدة والوالء دائما ً وأبداً
للّه ولخدمة هذا الوطن نسأل اللّه التوفيق والسداد.
الضابط علي نموش مدير معهد التدريب
بجهاز الشرطة القضائية صرح قائالً  :إن المعهد
حديث النشأة وقد أنشىء من ال شيء وبأقل اإلمكانات
المتاحة في الوقت الذي تمر به البالد بظروف عصيبة
إبان ثورة  17من فبراير المجيدة رغبة منا في رفع
كفاءات منتسبي وعاملي هذا الجهاز وجاهزيتهم لتحمل
العبء الملقى على أكتافهم وتأدية عملهم بالصورة
الصحيحة وسيرهم وفق الخطة األمنية المنوطة
بهم لتأمين وأمن كافة الهيئات والمرافق القضائية
واإلصالحية وأعضائها وموظفيها ونزالئها بدأنا
باإلمكانات البسيطة تشكلت لجنة من ضباط الجهاز
بالمعهد التي وضعت األساسيات والشروط المعتمدة
في اختيار وقبول منتسبي الدورات بالمعهد كما إننا
نتطلع لألفضل ووضعنا المخططات واالستنتاجات
التي ستصل بنا إلى جهاز شرطة قضائية يمتلك القوة
األمنية المطالب بها لحماية مرافق القضاء عقب
اجتماعات مع إدارة التدريب بجهاز الشرطة القضائية
والوكيل بشؤون الجهاز بوزارة العدل وكافة المختصين
بهذا القطاع على وضع الخطط التسيرية الناهضة
بالجهاز إال أن صعوبة الوضع المالي للبالد في هذا
الوضع الراهن هي من تقيدنا فنحن على الخط السليم
والمرتجى للتحسين وإعطاء المزيد لما فيه صالح
بالدنا واستتباب آمنها وأمانها.
السيد فتحي عبدالسالم درز أحد منتسيبي
جهاز الشرطة القضائية والمشرف على حفل
التكريم  :أعمل بهذا المقر الذي يضم عدة إدارات
معهد تدريب الشرطة القضائية ،وسجن الجبس،
الرعاية الصحية فرع طرابلس ،وقوة حماية المقر التي
كلها تابعة لجهاز الشرطة القضائية فبالنسبة للمعهد
شاهدتم أولى دفعات المنتسبين الذين تم تدريبهم بهذا
المعهد المشاركين باستعراض عيد الشرطة رغم أن
فترة التدريب لم تكن بالكافية إلتمام كل التدريبات
إال أنهم كانوا على المستوى المطلوب في السابق لم
يكن لدى الجهاز المقر الذي تقام به التدريبات وكانت
تقام ببعض مقرات وزارة الداخلية واآلن بعد وجود
المكان واستالمنا لهذا المقر سيتم استئناف الخطط
الموضوعة للنهوض بمنتسبي وعاملي الجهاز سيتم

استئناف هذه الدورات التدريبية عقب شهر من اآلن
وأولى الخطوات المدروسة التي سيباشر تنفيذها
إيقاف باب االنتساب حاليا ً وتأهيل الكادر الموجود
وصوالً به للمستوى الرفيع في أداء العمل على الوجه
المطلوب الذي يجب أن يكون عليه حارس السجن
وحارس النيابة وكافة هذه المرافق الخدمية قضائيا ً
وإصالحيا ً فما حدث في السنوات الماضية من تدن
في العمل األمني وزعزعته بهذه المرافق يحتم علينا
الوقفة الجدية والبدء في العمل على تحسين وإنجاح
ت إدارية
عملنا  ..إن ما تواجهنا من صعوبات ليس ْ
فالحكومة الحالية ووزير العدل ورئيس الجهاز والوكالء
ومديري اإلدارات تساندنا وتقدم لنا الخدمات اإلدارية
للدفع بنا إلى األفضلية ،إن ما يعرقلنا الوضع المالي
الخاص بالدولة على وجه العموم وال اختص به هنا
الجهاز أو الوزارة كما هي حاجتنا الماسة للعنصر
النسائي على وجه الخصوص المؤهل والمدرب وفق
المعايير القانونية والمحلية والدولية بسجن النساء
وكافة السجون بليبيا فإن أوضاع السجون تحتاج إلى
تسليط الضوء والمتابعة من قبل المسؤولين هذا ما
أطالب به كافة المسؤولين على الجهات اإلصالحية
التوجه إلى هذه المرافق ومتابعة اإلشكاليات بشكل
مباشر والوقوف على األخطاء والتعامل معها بالجدية
الموضوعية والشفافة من هنا يمكننا البدء وتصليح
ت في السنوات الماضية إلحقاق
األخطاء التي حدث ْ
الحق وتفعيل القضاء والقانون والمضيء قدما ً
للنموذجية المرضية.
السيد عادل كرموس وكيل جهاز الشرطة
القضائية بوزارة العدل صرح للصحيفة قائالً:
تأتي مشاركتنا بحضور االحتفالية لمسة شكر وعرفان
وتقدير منا للمجهودات المبذولة من الجهاز وعناصره
فمشاركة الكردوس بعيد الشرطة لفتة تستحق التكريم
لتميز هذا الكردوس بين الحضور على مستوى عال
من التنظيم والقيافة واالنضباط ودعما ً منا لجهاز
الشرطة القضائية الذي تقوم عناصره على حماية
وتأمين السجون والمرافق القضائية نعمل جاهداً على
وضع الخطط قريبة وبعيدة األجل وسنبدأ بالعمل على
كافة المجاالت الخاصة بالجهاز وتوفير االحتياجات
الضرورية كالزي والعتاد واألسلحة وتوفير متطلبات
معهد التدريب الذي يحتاج إلى تكاليف مادية لتكملة
العمل على الوجه االكمل وهذا ما نعمل عليه من خالل
الوزارة في متابعتنا لجهاز الشرطة القضائية ال يغيب
عنكم الوضع المادي الذي تمر به البالد في هذه
الفترة إال إننا ال نقف عن العمل للدعم باإلمكانات
المتاحة في الوقت الحالي سنسير على هذا النهج

والعمل على تقديم كافة التسهيالت المادية والمعنوية
واإلدارية المتاحة لنا حتى يصل مستوى عناصر الجهاز
والسجون كافة في ليبيا وفق المعايير واالتفاقات
الدولية المتعارف عليها ومن هنا نناشد صحيفتكم
بمتابعة واستطالع كافة مهام الوزارة وتعاونها مع
الوزارات األخرى وزيارة السجون ومواكبة ما تقوم به
الوزارة من تسجيل للتجاوزات الحاصلة في السجون
ت سياسة دولة والتي نقف
أغلبها تجاوزات فردية ليس ْ
عليها لمحاسبة كل المذنبين وعرضهم للقضاء وفقا ً
للقانون .
السيد وزير العدل مصطفى القليب خص
صحيفة (العدالة) على هامش االحتفالية
والتكريم بتصريح جاء فيه:
أوالً اشكر صحيفة (العدالة) على مجهوداتها وما
تقوم به ونتمنى لها التوفيق ومواصلة العطاء والبذل
في هذه المرحلة االستثنائية ،أما ما قام به اليوم جهاز
الشرطة القضائية الذي شارك في كردوس الشرطة
وكان هذا الكردوس رائعا ً وممتازاً بشهادة الجميع
وهذا إ ّن دل على شيء إنما يدل على وجود قاعدة
ووجود عمل سليم ربما وراء الكواليس وفي الخفاء
من أجل تأهيل هؤالء الشباب وتدريبهم وتمكينهم من
أداء عملهم بشكل مهني وحرفي ،ورأينا اليوم أ ّن نقف
معهم كدعم وتشجيع لهم وهذا التشجيع موصول لكل
زمالئي في كل مؤسسات اإلصالح والتأهيل ،وأيضا ً
نتمنى لهم التوفيق وسوف نقدم لهم الدعم الالزم،
والوزارة تشعرهم بأننا معهم في الميدان دائما ً وأبداً لن
نتخلى عنهم ،وستكون دعما ً قويا ً لهم وسنوفر لهم كل
ما يمكننا توفيره من الناحيتين المالية واإلدارية ومن
كافة الجوانب ،ونتمنى التوفيق من اللّه سبحانه وتعالى
ونعد بإذن اللّه أن هناك انجازات كثيرة داخل جهاز
الشرطة القضائية خالل الفترة القادمة مثل افتتاح
مؤسسات إصالح وتأهيل نموذجية وافتتاح عيادات
في داخل مؤسسات اإلصالح والتأهيل وافتتاح معهد
تدريب الشرطة ،وأيضا ً تخريج دفعات قادمة من كوادر
ضباط الشرطة القضائية تأهيل المنتسبين حاليا ً
وإعطائهم رتب تتناسب و مؤهالتهم من أجل دعم هذا
الجهاز وتقويته ليقوم بواجبه على اكمل وجه بإذن اللّه
تعالى وسيكون نموذجا ً لليبيا ولكل دول المنطقة بإذن.
وحول سؤال السيد الوزير عن نتائج عمل جهاز
الشرطة القضائية أجاب قائالً :النتائج اعتقد أنها
ت بشهادتي ،وشهادتي مجروحة في جهاز الشرطة
ليس ْ
القضائية فبشهادة الجميع أن الوضع تحسن كثيراً من
ناحية الخدمات ومن ناحية االمتيازات ومن ناحية
حقوق اإلنسان للنزالء ومن ناحية معاملة النزالء وكذلك
من ناحية بناء قدرات الشرطة القضائية ولكن ال يمكن
أن نغير وضعا ً قائما ً منذ عقود من الالنظام واستمر
ما بعد الحكومات التي جاءت بعده األمر يحتاج إلى
عناية ويحتاج إلى همم الرجال يحتاج إلى بذل الجهد
والعرق والمال ولألسف الشديد اقولها بمرارة انه في
حكومتنا الحالية الوجود لميزانيات مخصصة لجهاز
الشرطة القضائية أو وزارة العدل أسوة بباقي الوزارات
فالرجال يشتغلون حقيقة بعزيمتهم وحرصهم على
هذا الوطن كل ما ترونه اليوم أو في هذا االستعراض
كله بمجهودات ذاتية ومع ذلك لم يبخل هؤالء الشباب
على بالدهم وعلى وطنهم بل أدوا ما عليهم وزيادة
والنتائج اليمكن أن تظهر في فترة وجيزة أو بين عشية
وضحاها كما يقال بل نحتاج إلى وقت ولكن اعتقد
أن الموضوع سريانه من حسن إلى احسن وسيكون
هناك تقدم خالل الفترة القادمة بإذن الله ..ثم التقينا
بأحد المتدربين والخريجين المكرمين خالل هذه
االحتفالية وهو محمد أبوشاقور الذي قال :إن الدورة
التدريبية التي تلقاها كانت قبل رمضان الماضي لمدة
ثالثة أشهر حاليا ً ينتمون لجهاز الشرطة القضائية
كمتعينين والحقيقة كانت دورة جيدة بالنسبة لنا سواء
بالمعلومات المضافة إلينا وكذلك التدريب والضبط
والربط والشكر موصول للقائمين على هذه الدورات
والمدربين بصفة عامة فليبيا بحاجة إلينا وإلى من
ينهض بها على أسس سليمة ،وكذلك بحاجة للوقوف
في وجه كل من يحاول شدنا للوراء وإحباط عزيمتنا
وربنا هو الموفق.

06

اعداد  /حنان اصليل

التشتت الذهني عند األطفال بما معناه ( نقص
التركيز) ،وهو من العوامل الرئيسة المؤدية إلى عدم
تحقيق تفاعل الطفل مع البيئة المحيطة به وهذه
الظاهرة تؤثر في سلوك الطفل وما يصاحبه من
مشاكل في نموه االجتماعي والنفساني والعقلي.
وتظهر مشكلة التشتت الذهني بشكل واضح في
مرحلة الطفولة ومن أعراضها كثرة في الحركة مع قلة
االنتباه ولكن السبب في هذا المرض لم يكن معروفا ً
بيد أن هناك بعض العوامل تزيد من خطر مرض
التشتت عند األطفال مثل المشاكل التي تواجهها األم
أثناء الوالدة ،مثل الوالدة الصعبة التي تؤدي إلى نقص
وصول األكسجين إلى المخ وأيضا يظهر التشتت عند
األطفال الذين يولدون ناقصي الوزن.
يظهر التشتت عند األطفال الذكور أكثر منه لدى
اإلناث،ويتم تشخيص المرض عند األطفال ما بين
سن ثالث إلى خمس سنوات ،ويمكن مالحظة إذا كان
الطفل يعاني من التشتت أوال عن طريق معلم الصف
أو الطبيب فهنا يمكن عرض الطفل على اختصاصي
طب نفساني مع متابعة من الوالدين ،ويظهر ذلك عن
طريق الحركة المفرطة من الطفل أو التأكد من عدم
وجود مشاكل في السمع أو صرع عند الطفل أو مشاكل
في الغدة الدرقية،ويمكن أيضا عن طريق المالحظة
ما إذا كانت توجد مشاكل نفسانية عند الطفل مثل
القلق النفساني أو الصعوبة في االستيعاب الدراسي أو
شعور الطفل باالكتئاب وتعتمد معالجة هذه الظاهرة
على طريق شدة الحالة المرضية لدى الطفل ويجب
مشاركة الوالدين في عالج هذه الظاهرة المرضية لدى
الطفل وتفهم سلوكه ويمكن استخدام العالج الدوائي
في عالج التشتت عند فشل المعالجات األخرى
تبدو مشكلة فترة االنتباه القصير،إنها صعبة الحل
أشياء كثيرة يمكنك
ولكن الخبراء يقولون:إن هناك
َ
القيام بها لمساعدة طفلك وتحسين تركيزه نوجزها
في التالي -:
- 1التشاور والتباحث مع المدرس
إذا كانت هذه المشكلة تحدث مع طفلك فقط
في المدرسة فقد يكون هناك مشكلة مع المدرس
في أسلوب شرحه للدرس وفي هذه الحالة البد من
مقابلة المدرس ومشاورته ومناقشة المشكلة والحلول
الممكنة.
- 2مراقبة الضغوطات داخل المنزل
إذا كانت هذه المشكلة تحدث مع طفلك في المنزل
فقد يكون ذلك رد فعل لضغوط معينة في المنزل فإذا
ال حظنا تشتت االنتباه أو النشاط الزائد أو االندفاع
ت تمر بظروف انفصال أو
(التهور) لدى طفلك وأن َ
طالق أو أحوال غير مستقرة،فإن هذا السلوك قد

مفكرة العدالة

خجلي عائق ٌ
لطموحي
يقف الخجلُ عائقا ً أمام
ُ
الكثير من الطموحات
المشروعة ،والخجلُ الذي
ِ
الحياء
يختلف عن
أعنيه
ُ
المطلوب الذي ينطبق عليه
ث الرسول الكريم صلى
حدي ُ
اللّه عليه وسلم ( ..إذا لم
ت).
تستح فاصنع ما شئ َ
الخجل الذي أعنيه أن ال
ُ
يقو َل من يملك كفاءة معينة
في مجال معين أنه قادر
على فعل ذلك األمر منتظراً
الخجل
أن يقا َل له ق ْم بذلك،
ُ
الذي أعنيه يمنع اإلنسان
نفسه من فعل شيء أو قول
شيء يريده ويحبه ،فحين
نخجل بسبب ما ولظرف ما
أشياء
نكون بذلك قد أضعنا
ً
ت لتضيع.
كثيرة ما كان ْ

االجتماعية

التشتت الذهني عند األطفال

يكون مؤقتا ً ،ويقترح االختصاصيون هنا زيادة الوقت
الذي تقضيه مع الطفل حتى تزيد فرصته في التعبير
عن مشاعره.
- 3فحص حاسة السمع
إذا كان طفلك قليل االنتباه وسهل التشتت ولكن غير
مندفع أو كثير الحركة،فعليك فحص حاسة السمع
عنده للتأكد من سالمته وعدم وجود أي مشكالت به
وبعمليات االستماع ففي بعض األحيان رغم أنه يسمع
جيداً يحتمل أن المعلومات ال تصل كلها بشكل تام
للمخ.
 - 4زيادة التسلية والترفيه
يجب أن تحتوي أنشطة الطفل على الحركة واإلبداع
والتنوع واأللوان والتماس الجسدي واإلثارة فمثال
عند مساعدة الطفل في هجاء الكلمات يمكن للطفل
كتابة الكلمات على بطاقات بقلم ألوان وهذه البطاقات
تستخدم للتكرار والمراجعة والتدريب.
 - 5تغيير مكان الطفل
الطفل الذي يتشتت انتباهه بسرعة يستطيع

التركيز أكثر في الواجبات ولفترات أطول إذا كان
كرسي المكتب يواجه حائطا ً بدالً من حجرة مفتوحة.
 - 6تركيز انتباه الطفل
اقطع قطعة كبيرة من الورق المقوى على شكل
صورة ما وضعها على مساحة أو منطقة تركيز االنتباه
أمام مكتب الطفل واطلب منه التركيز والنظر داخل
اإلطار وذلك أثناء عمل الواجبات وهذا يساعده على
زيادة التركيز.
 - 7االتصال البصري
لتحسين التواصل مع طفلك قليل االنتباه عليك
دائما ً باالتصال البصري معه قبل الحديث والكالم.
المملة
8ابتعد عن األسئلة َّتعود على استخدام الجمل والعبارات بدالً من
األسئلة ،فاألوامر البسيطة القصيرة أسهل على الطفل
في التنفيذ فال تقل للطفل( أال تستطيع أن تجد
كتابك؟) فبدال من ذلك قل له (أذهب واحضر كتابك
اآلن وعد قل له أرني ذلك).
حدد كالمك جيداً
ّ -9
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تصوير:
براق
حسين
يقول د.حولد شتاين ..الخبير بشؤون األطفال ،دائما
حريب
ساسي
من أن تقول ال تفعل
أعط تعليمات ايجابية لطفلك فبدال

كذا ،اخبره أن يفعل كذا وكذا ،فال تقل(أبعد قدمك عن
الكرسي)وبدال من ذلك قل له (ضع قدمك على األرض
) ،وإال سوف يبعد الطفل قدميه عن الكرسي ويقوم
بعمل آخر كأن يضع قدميه على المكتبة.
 - 10إعداد قائمة الواجبات
عليك إعداد قائمة باألعمال والواجبات التي يجب
على الطفل أن يقوم بها ووضع عالمة (صح) أمام كل
عمل يكمله الطفل وبهذا ال تكرر نفسك وتعمل هذه
القائمة كمفكرة ،واألعمال التى ال تكتمل اخبر الطفل
أن يتعرف عليها في القائمة.
 - 11تقدير وتحفيز الطفل على المحاولة.
كن صبوراً مع طفلك قليل االنتباه فقد يكون يبذل
أقصى ما في وسعه فكثيراً من األطفال لديهم صعوبة
في البدء بعمل ما واالستمرار به.
حدد اتجاهك جيداً
ّ - 12
خبراء نمو األطفال ينصحون دائما بتجاهل الطفل
عندما يقوم بسلوك غير مرغوب فيه ،ومع تكرار ذلك
سيتوقف الطفل عن ذلك ألنه ال يلقى أي انتباه لذلك
والمهم هو إعارة الطفل كل انتباه عندما يتوقف عن
السلوك غير المرغوب ويبدأ في السلوك الجيد.
محدداً والتزم به
 - 13ضع نظاما ً ّ
التزم باألعمال والمواعيد الموضوعية ،فاألطفال
الذين يعانون من مشكالت االنتباه يستفيدون غالبا ً
من األعمال المواظب عليها والمنظمة كأداء الواجبات
ومشاهدة التلفاز وتناول األكل وغيره ويوصي بتقليل
فترات االنقطاع والتوقف حتى ال يشعر الطفل بتغيير
الجدول أو النظام وعدم ثباته.
 - 14أعطى الطفل فرصة للتنفيس
لكي يبقى طفلك مستمراً في عمله فترة أطول يقترح
الخبراء السماح بالطفل ببعض الحركة أثناء العمل،
فمثالً أن يعطى كرة أسفنجية من الخيط الملون أو
المطاط يلعب بها أثناء عمله.
 - 15التقليل من السكر
كثير من األبحاث ال تحذر من السكر كثيراً ولكن
يرى بعض المختصين أنه يجب على اآلباء تقليل كمية
السكر التي يتناولها الطفل ،فبعد تشخيص ما يقرب
من  1400طفل وجد حوالي ثلث األطفال يتدهور
سلوكهم بشكل واضح عند تناولهم األطعمة مرتفعة
السكريات ،وأثبتت بعض البحوث أيضا ً أن الطعام
الغني بالبروتين يمكن أن يبطل مفعول السكر لدى
األطفال الحساسين له ..لذلك إذا كان طفلك يتناول
طعاما ً يحتوي على السكر فقدم له مصدر بروتين
كاللبن أو البيض والجبن.

مع السـ ـ ـ ـ ــائق

وقفة...
القياد ُة ف ٌن من فنون هذا الزمن ،ومهارة نكتسبها مع
تجلس وراء المقود وتقود بتهور،
ت أن
الوقت ،وهي ليس ْ
َ
إنما هي فن التعامل مع اآلخرين أثناء القيادة فتعلمنا
االنضباط وحرفية التعامل مع السيارات المجاورة،
وروعة األمر تكمن في كيفية تسيير المركبة التي نقودها
نحو بر األمان ،ويجب علينا أيضا ً أن نلتزم بتعاليم
وقواعد وأُسس القيادة كعدم تجاوز السرعة المسموح
والمحددة والثابته في قوانين المرور.
بها،
ّ
حددتها إدارة المرور ال تهدف إلى
التي
فالسرعة
ّ
جمح السائقين للقيادة بسرعة فحسب ،وإنما هي أدرى
منا جميعا ً بالسرعة اآلمنة التي تحد من وقوع أي من
الكوارث المرورية المروعة التي تقطف األرواح ،من أجل
ماذا ؟ ،من أجل اكتساب دقيقة أو حتى ساعة لحظة
ت منها الراحة.
ت أسرة كاملة وسلب ْ
التهور هذه أتعس ْ
فالقيادة ليس ْ
ت مهارة وال سرعة بل فنا ً وذوقا ً
ومسؤولية تُلزم صاحبها الهدوء والحذر من ضياع أمانة
وهبنا اللّه إياها وهي الروح ،فقد نهانا رسول اللّه صلى
اللّه عليه وسلم عن إهالك النفس قائالً ( :ال ضرر وال
ضرار).
إن االلتزام بآداب وقواعد المرور مسؤولية كل فرد

في المجتمع  ..فالقيادة كأي عمل لها آداب يجب علينا
جميعا ً االلتزام بها ومن هذه اآلداب :االلتزام بإتباع
المحددة أن نربط
إشارات المرور ،وعدم تجاوز السرعة
ّ

حزام األمان ،وأن نحترم شرطي المرور ،فااللتزام بهذه
حق للمجتمع وواجب علينا فكما نأخذ حقوقنا
اآلداب ٌ
من المجتمع فإنه حتما ً يجب علينا أن نعطيه حقه.

غرباء في أوطانهم
يقدر حجم المشاكل التي يمكن
ال أحد يستطيع أن ّ
أن تنشأ عن عدم السماح لألطفال باكتساب جنسيات
أمهاتهم مثلما يكتسبون جنسيات أبائهم ،وتبرز هذه
المشاكل بشكل حاد عندما تقيم األسرة في البلد
الذي تنتمي إليه األم ،فهنا يشعر األبناء بأنهم غرباء
في أوطانهم فهم محرومون من حق االنتساب إلى
المدارس الحكومية ومن حق الرعاية الصحية ،ومن
حق العمل في المؤسسات الرسمية ،ومن كل الحقوق
التي يستحقها المواطن في أي وطن كان ..ينشأ أبناء

األم العربية المتزوجة من أجنبي على حب أوطان
أمهاتهم والتعلق بها على اعتبار أنها أوطانهم ،لكن هذه
األوطان ترفضهم ،وتتعامل معهم كأنهم أجانب وفي هذا
إساءة لألم نفسها أكثر مما هو إساءة ألبنائها فأسوأ
حاالت التمييز بين المرأة والرجل تظهر في واقع كون
األبناء يحصلون في بعض البلدان على جنسيات آبائهم
ويحرمون من جنسيات أمهاتهم.
ت معظم البلدان العربية على االتفاقية التي
لقد وقع ْ
ت
تنص على عدم التمييز بين (الرجل والمرأة) ،وألزم ْ

باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي يرفض هذا
التمييز ومع ذلك فال تزال المرأة في غالبية هذه البلدان
تعاني من عدم اإلنصاف في أكثر من مجال من مجاالت
الحياة ..إننا نعيش في عالم يزداد فيه تواصل النَّاس
من مختلف البلدان ،وتزداد فيه حاالت زواج األجانب
من بعضهم بعضاً ،والمآسي الناتجة عن عدم اكتساب
األطفال لجنسيات أمهاتهم تتفاقم يوما ً بعد يوم.
لقد بادر ْ
ت بعض البلدان العربية إلى حل هذه المشكلة
فمتى تحذو حذوها البلدان األخرى.؟!!
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الثقافية

شخصيات

إعداد/زكية رمضان

قوة الحبِ  ..عبقرية األلمِ

*كمال عبدالحميد
ِ
(أراك ،فتحلو لدي الحياة ،ويمأل نفسي صباح األمل ،وتنمو بصدري ورود
عذاب ،وتحنو على قلبي المشتعل).
إنها عذوبة الشعر التي تعكس استثنائية الشاعر في زمنه ،عذوبة قادمة
ب
من عمق بعيد وصاف ،عمق روح الذي ماتت حبيبته الصغيرة ،فأغلق البا َ
على روحه ،وج ّر إلى قلبه جبال الهم والمرارات ،فإذا األلم عظيم ،وإذا
الحزن بيته ومقصده ،فلم ينصفه قلبه المريض ،ولم تحمله عربة الحب
المذ ّهبة إلى ظالل شجرة الحياة الهادئة ،ذلك أ ّن عمره القصير أشبه
بقنديل ضوء نفذ زيته ،فأطلق آخر أنفاسه في فضاء الدنيا ،ثم أغمض
عينيه ،غير أ ّن ما تركه ال يزال ميراثا ً خالداً من الشعر ،وما زال اسمه
ت بين قوة الحب وعبقرية
مدخالً إلى تجربة حياة وإبداع ،تجربة جمع ْ
األلم :
ت صدري
يا موت قد مزق َ
ت باألرزاء ظهري
وقصم َ

خواطر..

شيء مـ ــا....

07

شهرزاد

()1
ت ليلة عيد
ليس ْ
لكن بي حنين حزين
كحنين ليلة العيد..
()2
يدك للكلب
ال تمد َ
ت تؤمن بأ َّن العض
وأن َ
صفة من صفاته ..
()3
«أكل العيش مر»
في أفواه الفقراء فقط ..
()4
لم أكن طفلة مشردة
وال محرومة األلعاب
ت أحلم بأ ّن أنسى في محل لأللعاب
ومع هذا كن ُ
وبأ ّن أقضي مع الدمى ليلة رائعة
ت األمنية على الرغم من العمر تراودني
مازال ْ
()5
«سأذكرك إلى األبد»
َ
أكبر كذبة يمارسها العشاق
في الحلقة األخيرة من حكاية الحب.
()6
بعض الحنين يسري فينا كالحمى
يدخلنا في حالة هذيان ..
يعيدنا إلى الطرقات القديمة
والمنازل القديمة  ،والتفاصيل القديمة
والحكايات القديمة.
()7
في كل حكاية حب جميلة
هناك بطل وبطلة.
وطفل يحمل اسم جده
أسرة آمنة وحياة كاملة نؤسسها في حكاية عمر
وحين تفشل ال نفكر سوى في العمر الضائع
()8
بيت قديم متهالك الجدران
يتسرب المطر إليه بقوة
وامرأة مسنة تغفو بجانب نصحفها
ورجل مسن يستعد لصالة الفجر
هذه الصورة ال تفارقني ..
أين يقع هذا المنزل المتهالك ؟!
ومن هؤالء ؟
تُرى هل عشت يوما ً حياة أخرى
بروح أخرى ،واسم آخر ،وشخصية أخرى؟
()9
(تزوجي لترزقي بأطفال يسندون ضعف ِ
ِ
كبرك)
ك في
عبارة ربما سمعتها أغلبية النساء قبل الزواج
متى سيدرك هؤالء أ ّن ال أحداً يضمن إال الله ؟
فاألبناء في غمضة عين
قد يمضي بهم الموت ويرحلون
فال تجعلوا أرصدة عمركم بشراً.
()10
في النهار  ..وخارج الجدران
هناك امرأة قوية  ..قيادية  ..واثقة
وفي الليل  ...وخلف الجدران نفسها
تتح َّول إلى طفلة
تلهث خلف ذكرياتها
وتحتضن وسادتها
تبكي بحرقة  ..تنكسر  ..وتنام.

ورميتني حالق وسخر َت مني أي سخر
ت مرضوض الفؤاد أجر أجنحتي بذعر
فلبث ُ
وقسو َت إذ أبقيتني في الكون أذرع كل وعر
وفجعتني فيمن أحب ومن إليه أبث سري) ..
إنه الشابي أبوالقاسم ،أيقونة الشعر التونسي والعربي ،االسم الذي
يحفظه التالميذ على مقاعد الدراسة ،وهو ينظرون بعيون قلوبهم إلى وطنه
األخضر الزاهي ،ويظنون الشاعر كائنا ً تمشي قدماه على األرض إال وترك
خلفه أثراً من الجمال ،وبساتين من البهجة ،ظن الصغار الطيب بالشعراء
يجيء من براءة أرواحهم ،والشابي يحلم مثل طفل تغمره السذاجة ،يحلم
بهجرة النَّاس إلى الطمأنينة الوحدة ،والعزلة.
لي أ َّن أعيش هذه الدنيا
(ليت َّ
سعيد ًا بوحدتي وانفرادي
اصرف العمر في الجبال وفي الغابات
بين الصنوبر المياد
لي من شواغل العيش ما بصرف نفسي
ليس َّ
عن استماع فؤادي
أرقب المو َت والحياة وأصغي لحديث اآلزال واآلباد)..
ُ
لم يكن الشابي بعيداً عن محطات الحزن؛ فأخذ نصيبه على كتفيه ،بل
أخذ مرضا ً عضاالً في القلب؛ فتوحد ْ
ت في شرايينه األحزان مع المرض،
فإذا صرخته النثرية نداء خلف فرح مراوغ :
ت ظلمة األسى التي
ت مبعث آالمي ومستودع أحزاني ،وأن َ
(آه يا قلبي ! أن َ
تطغى على حياتي المعنوية الخارجية).
وإذا صرخة الشعر في قلبه توتراً جارحا ً :
(ضاع أمسي ! ..وأين مني أمسي؟
وقضى الده ُر أ ّن أعيش بيأسي
الحب في سكون مريع
وقضى
ُ
ِ
الموت بين سخط وبؤس
ساعة

ِ
ب وتُرسي
سوى
لوعة ته ّ
تتهادى ما بين غصات قلبي
بسكون وبين أوجاع نفسي
ِ
الموت ينساب
كخيالٍ من عال ِم
بصمت ما بين رمس ورمس
تلك أوجاع مهجة ،وعذبتها
في جحيم الحياة أطياف نحس)
ت الشابي شاعراً كثيرة ومتنوعة؛ منها ما عمل على
الدراسات التي تناول ْ
نزعته الوطنية؛ أو الرومانسية ،أو حتى رؤيته ومعالجته للموت والمصير،
ت جانبا ً من االهتمام كما جاء في دراسة حول
كما أ ّن األسلوبية لديه نال ْ
ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي للدكتور زهير أحمد منصور،
أستاذ مشارك بقسم النقد والبالغة كلية اللغة العربية – جامعة أم القرى،
حيث يرى أ ّن (شعر الشابي في معظمه كان شعراً يعتمد على موسيقى
لك بموسيقية مميزة ال تستطيع أ ّن تفلت من
راقصة؛ فكل حرف ُيحي َ
إسارها ،ولهذا فإن الحكم الذي يمكن أ ّن نصدره على قصيدة يمكن أ ّن
نعممه على معظم قصائده العتمادها على الموسيقى الداخلية والخارجية،
َّ
فشعره يفيض بهذا النّوع الموسيقي الخاص ،فتقرأ في كل حرف وكل نغمة
مالمح تكوينه النفسي ،وتشكيالً متدرجا ً لمراحل حياته التي تبدأ بالحرف
ثم تنتهي إلى الكل؛ وهو (الكلمة) التي تتشكل منها العبارة أو الجملة ثم
إلى بيت الشعر).
ت
ت ذائقة للشعر الجميل ،ويبقى الشابي إذا بقي ْ
يبقى الشابي إذا بقي ْ
عي ٌن تنظر بحكمة إلى تجربة حياة قصيرة وفياضة.
يبقى الشابي بقصائده ومقاصده التي لم تكتمل ،ذلك أ َّن العظماء من
ٍ
واحد ،ضوء ما يقدمونه ،وعتمة ما
الشعراء يحملون القمة والضوء في ٍآن
يعيشونه ،ومن عتمة المعاناة وآالمها يمتلئ القنديل زيتا ً ووهجاً؛ فيبقى
فرح بالحياة  ،وإ ّن بد ْ
ت نافذتها مغسولة بالدموع..

عيون ..

هل م َ ْن يسُوقني إلى سجن السويد..؟!

*أحالم مستغانمي
إذا كانت األحالم «الرجالية» تحوم غالبا ً حول
ت لعقود رمز اإلثارة
المرأة السويدية التي ظل ْ
والتح ّرر الجنسي ،فإ ّن أحالم بؤساء العالم الثالث
تهيم بسجون السويد ،حيث الرفاهية التي صنعت
ت بعض األجانب حد
شهرة هذه السجون ،أوصل ْ
ارتكاب الجرائم كي يكون لهم الحق اإلقامة فيها.
ت الصحافة خبر سائح من استونيا،
مؤخراً نقل ْ
هاجم رجالً في استكهولم يبلغ من العمر 89
عاماً ،وضربه بمطرقة على رأسه ،وظل ينتظر
قرب ضحيته أ ّن تحضر الشرطة ليسلمها نفسه،
موضحا ً أنه حضر البارحة بالباخرة قصد
االعتداء على أول سويدي يصادفه ،حتى يتمكن
من اإلقامة في السجن.
ت فيه أنظمة تُدلل المساجين
إنه الفخ الذي وقع ْ
باسم حقوق اإلنسان إلى حد التضحية باألبرياء
ت شهية الغرباء من
من مواطنيها ،بعد أ ّن فتح ْ
معوزين وبؤساء ،الرتكاب جرائم تضمن لهم
اإلقامة أطول مدة ممكنة على حساب الدولة.
وإذا عرفنا أ ّن السلطات السويدية تقدم
للسجناء خدمات لم ينعموا بها يوم كانوا أحراراً
في بلدانهم ،بما في ذلك ( )200يورو شهريا ً
مصروف جيب لكل سجين ،وثالث وجبات مجانية
يومياً ،وثيابا ً جديدة إضافة إلى تلفزيون بأقنية
اشتراك ،وانترنت وجهاز راديو وكماليات أخرى،
كممارسة الرياضة ،والمطالعة ،نفهم أ ّن يرفض
البعض مغادرة السجن ،حتى أ ّن سجينا ً عربيا ً

قصة قصيرة ..

ت مدة سجنه ،ما كاد يفتح السجان الباب
انته ْ
ليخبره أنه حر ،حتى راح يسدد نحوه الضربات
واللكمات ،مما اضطر اإلدارة إلى تمديد
«ضيافته» في السجن.
ت حلم بؤساء العالم
مثل هذه السجون ليس ْ
فحسب  ،بل أكاد أجزم أنها حلم معظم الكتَّاب،
مثلي يحلمون بمن يحجزهم في مكان صغير،
تتوافر فيه النظافة والترفيه ،واللوازم القليلة
لحياة كريمة ،وبسيطة ،تمكنهم من التف ّرغ للكتابة،
بعيداً عن المسؤوليات والواجبات والمشاغل
الصغيرة ،التي تسرق أعمارهم وتعفيهم من تأمين
مدخول ال حاجة لهم سوى ألقله.
ت بعض األعمال
وال أخفيكم أنني كلما قرأ ُ
الكبيرة التي أنجزها في السجن كبار الكتَّاب
العالميين ،زاد ْ
ت قناعتي بضرورة أ ّن أساق إلى
سجن محترم قدر اإلمكان ،وغير عربي حتماً،
استطيع فيه إنجاز ما في ذهني من كتب ،قد ال
لي الحياة العادية من وقت لكتابتها ،غير أ ّن
تترك ّ
موروثنا الحضاري المتعلق بثقافة المعتقالت ،لم
يكن ليشجعني على ذلك.لهوسي بكتَّاب السجون.
ت مؤخراً كتابا ً لحنفي المحالوي بعنوان
اشتري ُ
«حكايتي مع السجون» يعرض حكاية أحد عشر
كاتبا ً ومفكراً مصريا ً مع القضبان ،أحدهم الكاتب
الكبير مصطفى أمين الذي يحكي كيف تزعم
«عصابة من المساجين» لتهريب الورق واألقالم،
ت حتى
قامت إدارة السجن بمنعها عنه ،بل وذهب ْ
منع ورق التواليت عنه ،حتى ال يستخدمه في

الكتابة.
على الرغم من هذا استطاع خالل أربع سنوات
قضاها في السجن أ ّن يهرب ( )9000رسالة
قام الكثير من الرجال الشجعان بتهريبها خارج
السجن ،بعد أ ّن غامر آخرون بتزويده بالورق
ت
واألقالم ،وبفضل شبكة التهريب هذه ،خرج ْ
إلى الوجود من داخل السجن ،أهم كتب مصطفى
أمين ،مثل ( :سنة أولى سجن ،وثانية سجن،
وأشرف امرأة في الشارع ،وسنة أولى حب،
وصاحب الجاللة الحب) ،بينما وصل سجناء
العالم إلى االنترنت ،مات مفكرونا وكتَّابنا في
المعتقالت العربية ،وبعضهم يحلم بحق الكتابة ..
ولو على ورق التواليت.

من الذاكرة الشعبية «الجزاء»

حدث أنَّه اجتمع مرة كل من (الثعلب ،واألسد،
والذئب) ،قالوا لبعضهم :هيا بنا نذهب للقنص
ثالثتنا ..فذهبوا واصطادوا بقر ًا وحشي ًا ،وغزالة،
وضب ًا ،بعد أ ّن حازوا فرائسهم ،قال األسد  :هيا بنا
نقتسم الفرائس َم ْن منكم يتقدم للقسمة؟
فكروا جميعاً ،ثم اتفقوا على الذئب أ ّن يجري
القسمة ،فأسرع الذئب يفكر ،ويقسم  ..فأعطى
للثعلب الضب ،وأعطى لألسد الغزالة ،وأبقى
لنفسه بقر الوحش
خرز األسد إلى الذئب خرزاً خانقاً ،ثم ضربه
بمخلبه فتدحرج على األرض.
ثم أمر األسد الثعلب أ ّن يتقدم ،ويعيد القسمة،
وقسم الفرائس.
فتقدم الثعلب ّ
أعطى لألسد بقر الوحش لعشائه ،والغزالة
لغذائه ،أما الضب فاختاره إفطاراً له في الصباح.

بعدئذ ،قفلوا راجعين إلى بيوتهم ،فرجع الثعلب
صفر اليدين وأخذ األسد الفرائس كلها  ..وبقى
الذئب يتدحرج ويعوى لقد أوجعته خبطة األسد..
ذات يوم مرض األسد ،فزاره جميع الوحوش
يواسونه ،ما عاد ذلك الثعلب ،فلم يزوره.
قسم
وقال الذئب لألسد  :إ ّن ذلك الثعلب الذي ّ
الفرائس وفق تعاليم الغابة ،قال لن أزور األسد
عليك ،فأرسل له لكي
إطالقا ً  ..لقد أبى واستكبر
َ
يأتي !!.
أرسل األسد للثعلب رسوالً ،فحضر ،وبعد أ ّن
حضر سأله األسد :
 ِل َم َل ْم تزورني ؟! لقد زارني جميع الوحوشيأتيك نبأ مرضي؟؟
ت؟ ،ألم
َ
.فأين كن َ
أنك
 قال ذلك الثعلب  :يا موالي سمع ُت َ
لك عن دواء.
مريض ،فذهب ُ
ت أبحث َ

لي الدواء ؟
 قال األسد  :وهل وجد َت ّ
دواؤك في عرقوب ذلك
 قال الثعلب  :نعم ..َ
برجلك.
الذئب الذي خبطته
َ
فنادى األسد جميع الوحوش أ ّن يأتوا له بذلك
الذئب  ..وبعد أ ّن أتوا به أمرهم أ ّن يكسروا ساقه،
ثم تقدم األسد فنزع عرقوبه ثم أطلقوا سراحه.
بعد كل ذلك ذهب الثعلب للذئب وقال :هذا
لك َ ،م ْن يصنع خيراً يجد خيراً ،و َم ْن
بمثابة جزاء َ
يقترف الشر يلق الشر.
لك من
فسأل الذئب الثعلب  :وما الذي صنعته َ
شر؟.
رد الثعلب قائالً  :لقد اغتبتني بالسوء أمام
ت له  :إنني استكبرت عليه ،وإنني لن
األسد ،قل َ
لك الجزاء !!
أزوره ،وها أنا ذا قد ردد ُ
ت َ
فكما تدين تدان
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اشراف  /هشام الصيد

إلى متى تُسجل جرمية الهجرة غير الشرعية ضد مجهول ؟!
الهجرة غير الشرعية هناك من يطلق عليها الهجرة غير
القانونية وكلتهما تعطيان المعنى نفسه ولكن المعنى الحقيقي
الذي ال يعطيانه  ..ما هو مصير كل من يعرض نفسه للمغامرة في
هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر نحو المجهول والتي تصل نسبة
النجاة فيها للوصول لليابسة في الضفة األخرى من المتوسط
ضئيلة جداً ..
فالهجرة غير الشرعية هذا الكابوس الذي تعاني منه البالد
نتيجة ضعف إمكانات الجهات الضبطية لمكافحتها والتي تتطلب
جهوداً مضنية بتعاون كل مؤسسات الدولة باإلضافة لتعاون دول
الجوار بتسخير كل إمكاناتها ألداء هذه المهمة التضامنية والتي
تعد خرقا ً أمنيا ً لسيادة الدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين .
ومع إشراقة كل صباح تطالعنا وسائل اإلعالم موت مئات بل
آالف المهاجرين غير الشرعيين على الساحل الليبي أو على بعد
مئات األمتار من سواحل أوروبا وتم انقاذ آخرين وعلى اثرها يخرج
علينا المسؤولون في الداخل والخارج ببيانات تشجب هذا العمل
اإلجرامي من قبل العصابات المختصة في المتاجرة بأرواح البشر
وإن جهوداً ستبذل واتفاقات ستوقع ومؤتمرات ستعقد وورش عمل
ستقام  ..الخ والنتيجة نجدها في وسائل اإلعالم موت المئات
وانقاذ العشرات فقط .
وثالجات حفظ الموتى وتقارير األطباء الشرعيين التي تعد عن
الجثث التي يتم تشريحها الخذ عينة من الحمض النووي الخاص
بها قبل عملية الدفن أكبر دليل على حجم الكارثة التي تعاني
منها البالد وما تتكبده حزينة الدولة من مصاريف باهظة الثمن
لرعاية الذين تم انقاذهم في عرض البحر بعد أن تقطعت بهم
سبل الوصول لليابسة إلى حين تسفيرهم لبلدانهم ولالسف بعد
أسابيع قليلة تجدهم يعاودون الكرة نتيجة الفراغ األمني في مدن
الجنوب في محاولة أخرى لعبور المتوسط هربا ً من شبح المجاعة
التي يعانونها.
ولألسف ورغم معاناة ليبيا من هذه الظاهرة التي بدأ ْ
ت دون
توقف منذ سنوات والجهود التي تبذل للحد منها وتأسيس جهاز
يختص بمكافحتها يتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة يتبع
وزارة الداخلية إال إنه لم يطرق مسامعنا أ ّن ضبط أحد المسؤولين
السبل
عن تدفق المهاجرين والمتاجرة بهم عدا الذين تقطع ْ
ت بهم ُ
في محاولة النقاذ حياتهم واحالتهم لمراكز االيواء أو القوارب
المحطمة  ..ولم يتناه إلى مسامعنا صدور أحكام قاسية ضد من
يضبطون سواء من المهاجرين أو المجرمين أنفسهم ..فبوجود
أحكام رادعة لهذا التقصير ستضرب رؤوس كل من تسول لهم
أنفسهم بأمن هذه البالد .

8
وزير العدل بحكومة
اإلنقاذ الوطني يقدم
واجب العزاء إلى أسرتي
القاضيين الفقيدين
قدم وزير العدل بحكومة اإلنقاذ الوطني
ّ
السيد مصطفى القليب واجب العزاء رفقة
وكيل الوزارة للشؤون اإلدارية والمالية
وشؤون الشرطة القضائية ألسرتي
الفقيدين األستاذين (عمر مسعود شادي،
وبشير الهادي الكريوي) ،القاضيين
بمحكمة شرق طرابلس االبتدائية.
نسأل اللّه تعالى أن يتقبلهما بمزيد من
الرحمة والمغفرة ويجعل مثواهما جنان
الخُلد وأن يلهم أهلهما وذويهما جميل
الصبر والسلوان
(إنا لله وإنا إليه راجعون)

جريمة يعاقب عليها القانون

ضحايا إسطوانات الغاز المقلّدة
ت قبل أيام حلقة النقاش التي
تابع ُ
أقامها االتحاد الليبي لشركات التفتيش حول
دور التفتيش في حماية االقتصاد الوطني
بالتعاون مع المركز الوطني للمواصفات
والمعايير القياسية التابع لوزارة التخطيط
تم خاللها عرض شامل لدور التفتيش في
حماية االقتصاد الوطني وأهمية ورش
العمل إلثراء النقاش لمواجهة المشاكل التي
تعيق عمل الشركات المختصة ..
ت بحضور وكيلي وزارتي
الحلقة كان ْ

التخطيط و االقتصاد تم خاللها اإلعالن
عن وجود أكثر من  7آالف شركة تفتيش
معتمدة على مستوى العالم منها  38في
ليبيا وأكدوا على أن الشهادة الصادرة من
ليبيا تعد معتمدة خارجياً.
وتم التركيز في الحلقة على إسطوانات
غاز الطهي غير ذات جودة المقلّدة المتداولة
في السوق الليبي والتي أسفر ْ
ت عن ضحايا
بانفجارها في البيوت.
الحضور طالبوا ضرورة رفع قضية

جنائية ضد الشركة وضبط وردع كل من
تسول له نفسه المتاجرة بصحة وسالمة
الليبيين و تشكيل لجنة فنية تضم الجهات
ذات العالقة لسحب اإلسطوانات من السوق
الليبي وإعداد برامج توعوية حول مخاطرها
ومنح ترخيص عملية التوريد لشركة البريقة
فهذا النّوع من حلقات النقاش يساهم في
وضع العالج على الجرح لتضميده قبل أن
تتفاقم حالة المريض الصحية .

التأمين الصحي
استبشرنا خيراً بصدور القرار الخاص بزيادة مرتبات
العاملين التابعين للوزارة من أعضاء هيئات قضائية وموظفين
في خطوة يهدف من خاللها زيادة نسبة األداء لديهم من أجل
تقديم األفضل باعتبار الجهود التي يقدمونها تستحق هذا
الدعم «المادي والمعنوي» ،واستبشرنا أكثر عند بدء التعامل
ببرنامج التأمين الصحي حتى يحصل الموظف وعضو الهيئة
القضائية على الخدمة الطبية في عدة مصحات بالداخل
والخارج مجانا ً على أن يتم الخصم من القيمة التي تمنحها
الوزارة للشركة الوسيط بين المصحات والوزارة .
ولكن حالة من االستياء إنتابتنا عندما علمنا بأن هذا
البرنامج ال يشمل الموظفين التابعين لمركز الخبرة القضائية
والبحوث بمختلف تخصصاتهم ومنتسبي جهاز الشرطة
القضائية من مدنيين وعسكريين.
ونحن إذ ننقل هذه المعلومات على لسان من التقيناهم من
المركز والجهاز الذين قالوا كلنا نتبع وزارة العدل ونعمل وفق
منظومة موحدة المتمثلة في تقديم السند القانوني للعدالة
من خالل التقارير التي يعدها خبراء المركز وكذلك تأمين
مؤسسات اإلصالح والتأهيل وعرض النزالء على النيابات
والمحاكم إذ يعرضون حياتهم للخطر في حال تعرضهم
ت أكثر من مرة وأسفر ْ
ت عن
لعمليات سطو مسلح التي حصل ْ
ضحايا فهذه الجهود ال تقل شأنا ً عن العمل الذي يقدمه
موظف يشتغل ساعات دوام داخل ديوان الوزارة ويحصل على
ميزات أكثر بكثير من العمل الذي يقدمه ..
ومن هنا نتساءل هل جهاز الشرطة القضائية ،ومركز
الخبرة يتبعان وزارة العدل أم ال؟! .وهنا كان لزاما ً عل» الوزارة
التوضيح عبر موقعها اإللكتروني عند اإلعالن عن برنامج
التأمين إن األجهزة والمراكز التابعة لها مستقالن ماليا ً وإداريا ً
ولهم الحق في العمل ببرنامج التأمين الصحي لموظفيهم.
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