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وزيــــر الداخليــة يجتمــــع مـــع املســاعد الخــاص
للمنســق املقيــم نائــب املبعــوث األممــي فــي ليبيــا
بـ ـ ـح ـ ــث وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة
ل ـ ــواء خ ــال ــد م ـ ــازن م ــع الـمـســاعــد
ال ـخ ــاص لـلـمـنـســق ال ـم ـقـيــم نــائــب
المبعوث األممي في ليبيا "ريتو
س ـيــدهــارت" الـتـعــاون بـيــن البعثة
األممية لدى ليبيا ووزارة الداخلية
فــي مـجــال مكافحة الـهـجــرة غير
الشرعية وسـبــل تذليل العقبات
الـتــي تــواجــه الــدولــة الليبية جــراء
هذا الملف.
كـمــا نــوقــش خ ــال االجـتـمــاع
الذي حضره نائب الممثل الخاص
لـلـيــونـسـيــف ف ــي لـيـبـيــا "خ ـل ــدون
ش ـ ــاك ـ ــور" ومـ ـ ـس ـ ــؤول ال ـت ــواص ــل

ً
األمن أوال

بالمنظمة الــدولـيــة للهجرة IOM
"ك ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـش ـ ــري ـ ــف" ال ـم ـش ــاك ـ ًـل
المترتبة ًعلى هــذا ًالملف محليا
وإق ـل ـي ـم ـي ــا ودول ـ ـ ـيـ ـ ــا وم ـس ــاع ــدة
ال ــدول ــة الـلـيـبـيــة بــاع ـت ـبــارهــا دول ــة
عبور لهؤالء المهاجرين وليست
المقصد ،وان هذه الظاهرة تشكل
ً
تحديا لكافة دول البحر األبيض
المتوسط.
ً
وت ـ ـ ـنـ ـ ــاول االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع أيـ ـض ــا
مـ ـن ــاقـ ـش ــة ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا
والـ ـم ــواضـ ـي ــع األمـ ـنـ ـي ــة األخ ـ ـ ــرى،
وآفـ ـ ــاق ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك بين
وزارة الداخلية والبعثة األممية.

وفد تركي رفيع املستوى يقوم بزيارة إلى جهاز املباحث الجنائية
اسـتـقـبــل رئ ـيــس ج ـهــاز الـمـبــاحــث الجنائية
عميد "محمود عاشور" يوم الخميس الماضي
وف ــد رف ـيــع الـمـسـتــوى مــن ق ــوات الـ ــدرك التركية
برئاسة الجنرال "جنكيز يلدز" بحضور مدير
إدارة ال ـعــاقــات وال ـت ـعــاون عميد "ص ــاح الــديــن
بن سليمان" وعــدد من مــدراء اإلدارات ورؤســاء
المكاتببجهاز المباحث الجنائية واإلدارة العامة
للعمليات األمنية.
وعـلــى أثــر هــذا الــزيــارة جــرت جــولــة ميدانية
داخل الجهاز شملت إدارةالشؤون الفنية "مكتب
تفكيك الـمـتـفـجــرات وال ـع ـبــوات الـنــاسـفــة وقسم
كالباألثــر" وكذلك جولة داخل إدارة المختبرات
الجنائية ومعمل البصمةالوراثية.
واس ـت ـمــع ال ــوف ــد ال ـتــركــي ل ـش ــروح واف ـي ــة من
قبل عميد "محمود عــاشــور" حــول عمل جهاز
المباحث الجنائية والمهام المكلف بها من خالل
إداراتـ ــه وأقـســامــه فــي الـمـجــاالت األمـنـيــة والفنية
للكشف عن الجرائموالمقابر الجماعية وتفكيك
المتفجرات والعبوات الناسفة ومكافحة الجرائم
العابرة للوطنية والجرائم السيبرانية.

وفي ختام الزيارة صرح رئيس الوفد التركي
لمكتب شؤون اإلعالم بــإدارة العالقاتوالتعاون
ب ــأن ه ــذه ال ــزي ــارة تــأتــي لـمــد ج ـســور الـتــواصــل
ـرات بـيــن وزارت ــي
وتنمية الـعــاقــة وت ـب ــادل ال ـخ ـبـ ً
الداخلية الليبية والتركية مشيرا إلى أن الجهود

التي بذلت في إعادة عمل الجهاز والنهوض به في
وقت قصير تستحق منا اإلشــادة بهذه الجهود
الجبارة للرقي بعمل الجهاز إلىمستويات عالية
من المهنية في المجاالت األمنية والفنية المختلفة
التيتساعد في تحقيق العدالة الجنائية .

األم ـ ــن ب ـكــل م ـش ـمــوالتــه ال ـح ـضــاريــة
يـشـكــل مــرت ـكــزا أول ـي ــا وأس ــاس ـي ــا لصنع
الـتـنـمـيــة لـكــافــة الـمـجـتـمـعــات ال ـتــي تتطلع
ال ــى الـمـسـتـقـبــل ،وق ــد ش ـهــدت أوضــاع ـنــا
الـسـيــاسـيــة ت ـجــاذبــات وت ـفــاعــات طــارئــة
ومؤقتة استوجبتها األوض ــاع المعاشة ،
وتابعنا النقالت والتفاعالت التي صاحبت
المسيرة األمنية وانعكاساتها في العديد
مــن المناطق ،ولمسنا مــدى حاجتنا إلى
االس ـت ـقــرار األم ـنــي ال ــذي يمكنه أن يلقي
بظالله على المشهد الوطني بشكل عام .
ً
ت ـف ـع ـيــا ل ـه ــذا ال ـخ ـي ــار صـ ــار مطلب
ت ـح ـق ـيــق األم ـ ـ ــن ض ـم ــن األولـ ـ ــويـ ـ ــات ال ـتــي
يتأسس عليها وبـهــا بـنــاء الــدولــة وأهمية
وض ــع ال ـتــداب ـيــر وإت ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات التي
تـكـفــل وض ــع وتـنـفـيــذ ال ـخ ـطــط وال ـبــرامــج
ال ــداع ـم ــة ل ـه ــذا ال ـخ ـي ــار ال ـ ــذي ي ـن ـحــاز إلــى
وضع رؤية عصرية متناميـ ـ ـ ـ ــة لمؤسسة
حكومي ـ ـ ـ ـ ــة ( وزارة الداخلية ) تكون قادرة
على ضبط األمــن وفــرض سلطة القانون
 ..وإظهار هيبة الدولة بأسلوب يتناغم مع
الحريات العامة وحقوق اإلنسان بحسب
القواعد والمعايير التي يعتمدها الدستور،
بإشراك فاعل لمؤسسات المجتمع المدني
وبمنظومة بشرية وكفاءات مهنية ترتكز
على مـبــدأ الـكـفــاءة والفاعلية حتى يكون
ً
حراكها سبيال إلــى تحقيق األم ــن ودعــم
الحرية.
كــل الـثـقــة بحكومة الــوحــدة الوطنية
بمختلف انـشـغــاالتـهــا وك ــام ــل الـثـقــة في
قدرتها على صنع المالحم الواعدة لوطن
بدأ طريقه نحو البناء المزدهر ،والسيما
اس ـت ـت ـب ــاب األم ـ ـ ــن ال ـ ـ ــذي ن ـ ـ ــراه مـ ــن أولـ ــى
إهتمامات وزارة الداخلية وفق الله الجميع
في خدمة الوطن .
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وزير الداخلية يلتقي عميد وأعيان بلدية يفرن
التقى وزي ــر الداخلية "ل ــواء خالد
مازن " عميد وأعيان بلدية يفرن.
وت ـ ـنـ ــاول اإلجـ ـتـ ـم ــاع إس ـت ـع ــراض
األوض ــاع األمنية داخــل بلدية يفرن،
والـ ــوقـ ــوف ع ـلــى ال ـم ـشــاكــل الـخــدمـيــة
واألمنية التي تواجه المدينة وتذليلها
بما يعود بالنفع على سكانها.

وأكـ ــد الـسـيــد ال ــوزي ــر عـلــى ال ــدور
الهام ألعيان المدينة في دعم ومساندة
رج ـ ـ ــال الـ ـش ــرط ــة فـ ــي تـ ــأديـ ــة ال ـم ـهــام
وال ــواج ـب ــات األم ـن ـيــة ال ـتــي تـصــب في
مـصـلـحــة الـ ـم ــواط ــن وت ـق ــدي ــم أفـضــل
الخدمات بأيسر الطرق .

بعثة األمم املتحدة  ..تؤكد دعم األمن و االستقرار في ليبيا

تفعيل دور مراكز
املعلومات والتوثيق
القطاعية

ُعقد إجتماع تقابلي ضم وكيل وزارة
الــداخـلـيــة ل ـشــؤون الـمــديــريــات ل ــواء بشير
االمـيــن ورئـيــس جهاز المباحث الجنائية
ومدير إدارة العالقات والتعاون وبعثة األمم
المتحدة لدى ليبيا.
ون ــوق ــش خـ ــال االج ـت ـم ــاع عـ ــدد من
المواضيع اهمها االستحقاق االنتخابي
ال ـ ـقـ ــادم ،وال ــوض ــع األمـ ـن ــي ب ـجــانــب ملف
الهجرة غير الشرعية.
ال ـم ــاض ـي ــة ،م ــع تــأك ـيــد ال ـب ـع ـثــة ع ـلــى دعـ ــم األم ــن
ومــن جانبه أشــاد وفــد البعثة بنجاح
المؤتمر الدولي الــذي أقيم في ليبيا خالل الفترة واالستقرار في ليبيا.

وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يجتمع مع سفير تركيا

فــي إط ــار تفعيل دور مــراكــز المعلومات
والتوثيق القطاعية في عمليات الربط وتبادل
البيانات والمعلومات بين مكونات الدولةً .
عقد بديوان وزارة الداخلية اجتماعا ضم
مــديــر عــام مــركــز المعلومات والتوثيق عقيد
"البهلول شنانة" ومدير عام مركز المعلومات
والتوثيق بوزارة االقتصاد
الـمـهـنــدس "حـسـيــن الـلـمــوشــي" بحضور
عدد من المسؤولين بالمركزين.
وت ـ ـنـ ــاول اإلج ـت ـم ــاع م ـنــاق ـشــة ج ـم ـلــة من
المحاور التي تهدف إلى تذليل كافة الصعاب
وت ـس ـه ـيــل ط ـ ــرق ال ــرب ــط والـ ـت ــواص ــل ل ـت ـبــادل
المعلومات بين وزارت ــي الداخلية واالقتصاد
ـوزارت ـيــن ويـســد الـفــراغ
بما يحقق تطلعات الـ ً
المعلوماتي الموجود حاليا.
وتم االتفاق على البحث والدراسة إليجاد
آليات لتمكين المواطنين من إستخدام طرق
ال ــدف ــع االل ـك ـتــرونــي عـنــد حــاجـتـهــم لـلـخــدمــات
التي تقدمها الوزارتين لتوفير الوقت والجهد
وتسريع االجراءات االدارية.
ويــأتــي هــذا االجـتـمــاع لمواكبة تطبيق ما
تــم اعـتـمــاده مــن تقنيات فــي كــافــة الحكومات
االلكترونية.
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مناقشة أوجه التعاون األمني
بني ليبيا وتركيا
عـقــد خ ــال األي ــام الـمــاضـيــة بمكتب وزيــر
ً
الــداخ ـلـيــة اجـتـمــاعــا ض ــم مــديــر اإلدارة الـعــامــة
للعمليات األمنية لواء "علي النويصري" ومدير
إدارة العالقات والتعاون عميد "صالح الدين بن
سليمان" ومدير اإلدارة العامة لطيران الشرطة
عميد "الطاهر القرباع" ،وعميد "أسامة دحيدح"
عن اإلدارة العامة ألمن السواحل وبرفقته رئيس
مكتب الـتــدريــب بـ ــاإلدارة ،وعقيد "عـبــدالــرؤوف
المكي" عــن اإلدارة العامة للتدريب ،ووف ــد من
جمهورية تركيا برئاسة الجنرال "جنكيز يلدز".
وتـنــاول االجتماع مناقشة التعاون األمني
وتبادل الخبرات والتدريب في مكافحة اإلرهاب
وال ـجــري ـمــة الـمـنـظـمــة وأمـ ــن ال ـســواحــل وط ـيــران
الشرطة والمختبرات الجنائية.
وأشاد الوفد التركي على حسن االستقبال
وكرم الضيافة.
ً
م ــؤك ــدا ع ـلــى وضـ ــع ال ـت ـج ــارب وال ـخ ـب ــرات
األم ـن ـيــة واالم ـك ــان ـي ــات الـتــدريـبـيــة لــدعــم وزارة
الداخلية الليبية.

اجتمع وكـيــل وزارة الداخلية
للشؤون العامة لواء محمود سعيد
مع سفير تركيا لدى ليبيا "كنعان
يلماز" والملحق األمني بالسفارة.
ونـ ـ ــوقـ ـ ــش خـ ـ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة ب ـي ــن وزارة
الــداخـلـيــة الليبية والـتــركـيــة وسبل
تـعــزيــز ه ــذه الـعــاقــات وتطويرها
بما يخدم مصلحة الوزارة ،بجانب
م ـن ــاق ـش ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون األمـ ـ ـن ـ ــي فــي
مجاالت التدريب والتأهيل.

وزارة الداخلية تناقش سبل تعزيز أواصر التعاون األمني مع جمهورية كوريا الجنوبية
عــن الحالة األمنية المتعلقة بـعــودة الشركات
التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات
الكورية وعــودة السفير الكوري المعتمد لدي
ل ـ ــواء "ب ـش ـيــر األمـ ـي ــن" ب ـنــائــب وزي ـ ــر الـخــارجـيــة
ليبيا.
لجمهورية كــوريــا الجنوبية والــوفــد الـمــرافــق له،
وف ــي ه ــذا ال ـجــانــب طـمـئــن الـسـيــد الــوكـيــل
بحضور مدير إدارة العالقات والتعاون بالوزارة
الجانب الـكــوري عــن الحالة األمنية المشجعة
وم ـس ـت ـشــاري وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ورئ ـي ــس مكتب
الشركات وعودة السفير الكوري لليبيا،
لعودة
المتابعة وتقييم األداء بمكتب الوزير.
ً
موضحا بأن وجــود عدد كبير من السفارات
وأوضـ ـ ــح ال ـس ـيــد ال ــوك ـي ــل خـ ــال االج ـت ـمــاع
بليبيا تعمل بصورة طبيعية..
لنائب الــوزيــر الـخــارجـيــة ال ـكــوري طبيعة العمل
وفـ ــي خ ـت ــام االج ـت ـم ــاع ت ــم االت ـ ـفـ ــاق على
تمارسها
والممارسات الشرطية واألمنية التي
ً
تشكيل فريق مشترك لمناقشة بعض الرؤى
الوزارة من خالل خطتها االستراتيجية ،مشيرا
والتحديات واالحتياجات وتبادل الخبرات بين
إل ــى أن الـ ـ ـ ــوزارة تـسـعــى م ــن أج ــل ب ـســط األم ــن
وم ــن جهته أع ــرب نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة عن
وتعزيز االستقرار بليبيا وتأمين عــودة السفارات اهـتـمــام حكومته بــدعــم مـســاعــي وج ـهــود حكومة البلدين.
ً
والبعثات الدبلوماسية والدولية الي ليبيا.
الوحدة الوطنية وخاصة بالمجال األمني ،مستفسرا

حفل تخرج الدفعة األولى ملديرية أمن الجفرة
اقيمت خــال األي ــام الماضية مــراســم تخريج
الدفعة األولى ألعضاء مديرية أمن الجفرة بحضور
مــديــر األم ــن عـمـيــد عـلــي الـتــريـكــي ومــديــر اإلدارة
العامة للتدريب عميد علي الطويل ونــائــب رئيس
جهاز الشرطة السياحية ،بجانب مـعــاون اإلدارة
العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية وعميد
البلدية وعدد من الحكماء واألعيان بالمنطقة.
ه ــذا وق ــد تـلـقــى الـطـلـبــة الـخــريـجـيــن تــدريـبــات

عملية ونظرية أستمرت على مــدار أربـعــة أشهر،
بإشراف عناصر أمنية من ضباط وضباط صف
تابعين لمديرية األمــن بالتعاون مع اإلدارة العامة
للتدريب.
كما تخلل مراسم الحفل استعراض لكراديس
المتدربين التابعين لمديرية أمــن الجفرة وكذلك
تقديم عدد من الفنون القتالية واستعراض ميداني
للقدرات البدنية والذهنية.
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مراسم تأبني مقدم "عائشة عبدالوهاب صالح" ،ورائد "فتحية حسن عبدالله"
في حضور معالي وزير الدولة لشؤون المرأة
واللواء .بشير األمين وكيل وزارة الداخلية لشؤون
المديريات أقيم خالل األيام الماضية مراسم تأبين
شهيدات الواجب مقدم .عائشة عبد الوهاب صالح
ورائ ــد .فتحية حسن عبد الله وذلــك بمدرج وزارة
الداخلية.
وافـتـتـحــت م ــراس ــم الـتــأبـيــن ب ـت ــاوة آيـ ــات من
الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة صمت على روحي
الشهيدتان  ،وبعد ذلــك تــم التعريف بالشهيدتان
ومسيرتهما العملية وصوال إلى استشهادهما في
حــادث سير بمنطقة الشويرف في طريقهما من
طرابلس إلى مرزق بعد تلقي دورة تدريبية خاصة
باألمن االنتخابي.
وأل ـقــت عـقـيــد .ج ــود ال ـشــوشــان رئـيــس مكتب
شؤون المرأة بوزارة الداخلية كلمة دعت فيها الله أن
يتقبل الشهيدتان بواسع مغفرته ،مؤكدة على أنهما
الواجب،
شهيدات
ألرواح
إجالال
االنحناء
ضمنتها
تركتا لنا أثرا نعتز به ،وأنه ُحق لنا كمنتسبات أن
ً
ً
نزف أرواحهن الزكية ليلتحقوا بمواكب الشهداء .ألن الشهادة في سبيل الوطن ليست مصيرا سيئا،
وغياب رائــع ،وأن اإلرث
كما ألقت معالي وزيــر الــدولــة لشؤون الـمــرأة كلمة بل هي وجــود في حضور ً
العظيم لألسالف يبقى مبعثا للفخر ،وقــد قدمت

حفل تخريج دفعة لصالح
فرع اإلدارة العامة للدعم
املركزي أبوسليم

أقيم بطرابلس حفل تخريج الدفعة األولى لصالح
فرع اإلدارةالعامة للدعم المركزي أبوسليم.
وحضر الحفل نائب رئيس الحكومة " المهندس
رمـضــان أبــو جـنــاح" ووكـيــل وزارة الداخلية لشؤون
الـ ـم ــدي ــري ــات لـ ـ ــواء "ب ـش ـي ــر األم ـ ـيـ ــن" ورئـ ـي ــس هـيـئــة
الـســامــة الــوطـنـيــة المكلف عميد "امـحـمــد مـخـتــار"،
ورئ ـي ــس مـصـلـحــة أم ــنال ـم ــراف ــق وال ـم ـن ـشــآت عميد
"منير بــاألعـمــى" ورئـيــس جـهــاز المباحث الجنائية
عميد "محمود عاشور" ومدير اإلدارة العامة للدعم
المركزي عميد "محمدفتح الله" ومدير اإلدارة العامة
للتدريب عميد "علي الطويل" ومــديــر اإلدارة العامة
لـشــؤون اآللـيــات عميد "منصور كليب" ومــديــر أمن
طرابلس عميد "محمود العابد" ،ورئيس فــرع الدعم
المركزي أبوسليم وعدد من الضباط وضباط الصف.
وألقيت خالل الحفل عدد من الكلمات التي أشادت
بإنجاح هــذا البرنامج للرفع من كفاءة أعضاء هيئة
الشرطة وانخراطهم في العمل األمني.
وتـخـلــل الـحـفــل عـ ــروض ل ـكــراديــس الخريجين
وع ـ ــروض عـمـلـيــات ال ـشــرطــة ال ـتــي تـظـهــرال ـم ـهــارات
وال ـت ــدري ـب ــات ال ـت ــي ت ـل ـقــاهــا ال ـم ـتــدرب ـيــن أثـ ـن ــاء فـتــرة
تدريبيهم.
وفــي خـتــام الحفل تــم منح دروع اإلدارة العامة
للتدريب للسيد وزير الداخليةولنائب رئيس الحكومة
ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وكذلكمنح
شهائد لألوائل من الخريجين.
هــذا وشــارك في الحفل التخرج فرقة موسيقى
الـشــرطــة وح ــرس ال ـشــرف الـتــابـعـيــن ل ـ ــإدارة العامة
للتدريب وعدد من ضباط التشريفات.

وقد ثمن السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون
ال ـمــديــريــات ال ـح ـضــور الـمـتـمـيــز ل ـمــراســم الـتــأبـيــن
لـلـشـهـيــدات أصــالــة عــن نـفـســه ون ـيــابــة عــن السيد
يتغمدهما
مـعــالــي وزي ــر الــداخـلـيــة ،ســائــا الـلــه أن
ً
بواسع رحمته وأن يدخلهما فسيح جناته ،ذاكــرا
أن منتسبي الوزارة ألوا على أنفسهم تقديم الغالي
والنفيس إلرساء دعائم هذا الوطن.
وت ــم ف ــي خ ـتــام م ــراس ــم الـتــأبـيــن تـكــريــم ذوي
الشهيدتين وتقديم باقة زهــور للنصب التذكاري
لهما ،مع قراءة سورة الفاتحة على روحيهما.
وش ـهــد حـفــل الـتــأبـيــن ح ـضــور كــل مــن مدير
اإلدارة العامة للطاقة الكهربائية ومدير أمن مرزق
ومــديــر أم ــن وادي عـتـبــة ورئ ـيــس مـكـتــب الـشــرطــة
الجنائية العربية والــدولـيــة ومــديــر إدارة العالقات
والتعاون ورؤساء أقسام دعم وتمكين المرأة بعدد
مــن الـ ـ ــوزارات ومــديــر منظمة اليونيسيف بليبيا
مـعــالــي ال ــوزي ــرة باسمها وبــاســم حـكــومــة الــوحــدة ومنتسبات وزارة الداخلية من ضابطات وضابطات
الــوطـنـيــة ال ـت ـعــازي ألرواح الـفـقـيــدات مــن شهيدات صف وأفراد وموظفات.
الوطن ،وكلها اعتزاز بما قدمن من عمل ،داعية الله
متابعة  /د .زهرة بن عطية
أن يجعلهما في أعلى مراتب الجنان.

مراسم تشييع جثمان شهيد الواجب ن.ض علي الرقيق
أقيمت خــال األي ــام الماضية مــراســم تشييع جثمان
شهيد الواجب ن.ض"علي مفتاح علي الرقيق" التابع لهيئة
السالمة الوطنيةوالذي وافته المنية أثناء تأديته لعمله.
وحضر المراسم وزير الداخلية "خالد مازن" ورئيس
هيئةالسالمة الوطنية المكلف عميد "إمحمد مختار" وعدد
من الضباطوضباط الصف بالهيئة.
وتتقدم وزارة الداخلية بأحر التعازي وأصدق المواساة
ألسرةالشهيد داعية الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته
وأن يلهم أهلهوذويه جميل الصبر والسلوان.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقوم بزيارة
إلى مدينة مسالتة

خاص /الميزان

عميد دكتور  /بشير عون نائب
رئيس مصلحة االحوال المدنية

قانون األحوال املدنية التوجد به ثغرات

قــام رئيس حكومة الــوحــدة الوطنية
عبد الحميد الدبيبة خالل األيام الماضية
بزيارة لمدينة مسالتة رفقة وزير الدولة
لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء بــال ـح ـكــومــة،
وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية
لـشــؤون المديريات "ل ــواء بشير االمين"
ووزيـ ــر الـحـكــم المحلي ومــديــر الشركة
الـعــامــة للكهرباء ووكـيــل وزارة الصحة
وعـ ـمـ ـي ــد الـ ـبـ ـل ــدي ــة ومـ ـ ــديـ ـ ــري األج ـ ـهـ ــزة
التنفيذية ،ومدير وضباط مديرية األمن.

وشـ ـمـ ـل ــت الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ت ـف ـق ــد أوضـ ـ ــاع
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ب ــالـ ـم ــديـ ـن ــة ،حـ ـي ــث ال ـت ـق ــى
رئـيــس الحكومة مــع الـمـكــونــات اإلداري ــة
واالجتماعية بالبلدية واعـيــان وحكماء
المدينة وأستمع خاللها ألهم الصعوبات
التي تواجه أهالي المدينة.
وأكــد رئيس الحكومة على ضــرورة
الوقوف على ظروف كافة المدن والمناطق
ومعالجة أهم العراقيل والصعوبات التي
تواجه سير عمل البلديات.

بخصوص مايتم تداوله بين المواطنين أوعبر بعض
منصات التواصل االجتماعي حول تزوير عقود الزواج
لغرض االستفادة من منحة الزواج .
أوضح االتي :
ً
أوال :دور الـمـصـلـحــة توثيقي
فأحد مهامها إثبات وتوثيق عقود
الـ ــزواج فــي سجالتها وفـتــح ملفات
ألربـ ــاب االس ــر وص ــرف أرقـ ــام قيد
لهم .
ً
ث ــان ـي ــا  :الـمـصـلـحــة ًدق ـي ـقــة في
إجراءاتها وحريصة جــدا على عدم
العبث باإلستفادة من منحة الزواج أو
غيرها  ،فالقانون ( )68/36لالحوال
المدنية ّ
محكم والتوجد به أي ثغرات
قــانــونـيــة الن ــه مـبـنــي عـلــى سـجــات
وقـيــودات تحميه من الخروقات وتمكنه من كشف أي
ت ـجــاوزات حــال وقــوعـهــا ًوإت ـخــاذ مــايـلــزم حيالها ويتم
متابعة أعمالها إحـتــرازيــا من جهات رقابية تابعة لها
متمثلة في إدارة التفتيش ومباحث االحوال المدنية.
لذا نرجوا من المواطن توخى الحذر عند تلقي اي
معلومات واستقائها من مصادرها الرسمية  ،ومن أهل
االختصاص .
ا .نجاة الشارف

من سجالت الشرطة
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اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ضبط كمية من مخدر
الكوكايني

ضبطيات النصف األول لسنة ٢٠٢١م
من شهر يناير إلى شهر يونيو
نوع المادة المخدرة

القضايا
عدد القضايا

549

عدد المتهمين

774

مخدر الحشيش

ً
 468ك.ج تقريبا

مخدر الهيروين

ً
16جرام تقريبا

مخدر الكوكايين

ً
 1ك.ج تقريبا

أقراص مخدرة

11.368.387قرص

الخمور

ً
 11751لتر تقريبا

ضبط كمية من أقراص الهلوسة

بعد ورود معلومات مصدرية ،تمكن أعضاء
مكتب تحريات اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات
والـ ـم ــؤث ــرات الـعـقـلـيــة م ــن ض ـبــط ش ـخــص ليبي
الجنسية يقوم بجلب وترويج مخدر الكوكايين
وبكميات كبيرة من دولة تونس إلى ليبيا.
حيث تــم ضبطه أثـنــاء قيامه بعملية ادخــال
كـم ـيــة م ــن م ـخ ــدر ال ـكــوكــاي ـيــن م ــن دول ـ ــة تــونــس
للشخص المطلوب بمنطقة الجميل وتــم ضبطه
وال ـش ـخــص األخ ــر متلبسين بكمية كـبـيــرة من
مخدر الكوكايين تقدر بأكثر من "كيلو جرام".
ات ـخــذت اإلجـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة وت ــم احالتهما
إل ــى نـيــابــة مكافحة جــرائــم ال ـم ـخــدرات مــن حيث
االختصاص.

تمكن عـنــاصــر وح ــدة التحري
والقبض بمكتب اإلدارة العامة للدعم
المركزي المدينة القديمة خالل األيام
الماضية من ضبط مركبتين آليتين
ن ــوع كـيــا كــاريـنــز وبــداخـلـهـمــا كمية
مــن االق ــراص الـمـخــدرة نــوع " XTC
" وك ــذل ــك كـمـيــة أخ ـ ــرى م ــن حـبــوب
ال ـه ـلــوســة ال ـم ـعــروفــة ب ــال ــروج كــانــت
محشوة داخل مقاعد المركبتين.
هـ ــذا وتـ ــم إح ــال ــة الـمـضـبــوطــات
لجهات االختصاص .

ضبط كمية من األقراص املخدرة
ب ـعــد ورود م ـع ـلــومــات م ـصــدريــة ع ــن وج ــود
شخص ليبي الجنسية مقيم بمدينة زليتن ويقوم
بجلب وتــرويــج الـمـخــدرات وبكميات كبيرة داخــل
مدينة زليتن والمدن الليبية األخرى.
عليه تــم تشكيل فــريــق عمل للتحري وجمع
المعلومات للتأكد من صحة المعلومة وقد أسفرت
التحريات على ان هــذا الشخص مــن كـبــار تجار
المخدرات بمدينة زليتن وهــو مطلوب في العديد
من القضايا فتم العمل على اختراق هذا الشخص
عــن طــريــق أح ــد الـمـصــادر وال ــذي تمكن مــن عقد

سرقة األسالك
الكهربائية

اتفاق معه على شراء كمية من األقراص التي يقوم
بترويجها وعلى ًأثر كمين ناجح بمدينة طرابلس
تم ضبطه متلبسا باإلتجار الغير المشروع بالمواد
المخدرة وباإلستدالل معه استطاع أعضاء التحري
مــن ضبط شخص أخــر بمدينة زليتن وبحوزته
باقي الكمية من األقراص.
وقد بلغ إجمالـ ـ ــي الكمية المضبوط ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ــوالي
(  69000قرص ) يشتبه في كونها من نوع الريكا.
اتخذت اإلجراءات القانونية وأحيلوا إلى جهات
اإلختصاص.

مصادرة ( )٤كيلو غرام من مخدر الحشيش
ت ـم ـكــن أعـ ـض ــاء فـ ــرع م ـكــاف ـحــة ال ـم ـخ ــدرات
ال ـس ــاح ــل وج ـ ــردس الـعـبـيــد م ــن ضـبــط الـمــدعــو
خ،غ مــن سـكــان منطقة االب ـيــار وذل ــك بعد ورود
م ـع ـلــومــات تـفـيــد ب ــأن ــه ي ـق ــوم ب ــاإلت ـج ــار بــال ـمــواد
ال ـم ـخــدرة ن ــوع حـشـيــش وبـكـمـيــات كـبـيـ ًـرة حيث
تــم تشكيل فريق عمل لضبطه متلبسا بعملية

نصب و إحتيال
بعد ورود بــاغ لمركز شرطــة
"المدينة" التابع لمديرية أمــن طبــرق
مــن أحــد المواطنين مـفــاده تعرضه
لـعـمـلـيــة ن ـصــب واح ـت ـي ــال م ــن قبل
شخص مجهول في مبلغ مالي قدره
( )26.850الف دينار.
وعلى الفور تم تكليف أعضاء
وحـ ــدة ال ـت ـحــري وال ـق ـبــض بــالـمــركــز
لجمع المعلومات وضبط الفاعليــن
وتحديد أماكن تواجدهــم مما أسفر

عن ضبط شخص يدعى "م.ع.أ" قام
بعملية التزوير باستخدام قسيمة
إيــداع (بالمصرف التجــاري الوطني
فــرع طـبــرق) وبرفقته شخص آخر
يدعى "أ.ع.ف"
ب ـ ــاالسـ ـ ـت ـ ــدالل م ـ ــع ال ـم ـت ـه ـم ـيــن
اعترفوا بقيامهم بعملية االحتيال
وات ـخــذت كــافــة اإلج ـ ــراءات القانونية
واحالتهم إلى النيابة العامة.

اإلتجار ً وتــم رصــد تحركاته وبالفعل تم ضبطه
متلبسا وبحوزته ( أربعة كيلو وربــع ) من مادة
يشتبه فــي كــونـهــا مــن م ـخــدر الـحـشـيــش داخــل
مركبته الخاصة ببوابة مدوار الزيتون.
ات ـ ـخـ ــذت اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة مـ ــن حـيــث
االختصاص وأحيل إلى النيابة العامة.

ب ـعــد ورود م ـع ـلــومــات لـقـســم ال ـب ـحــث الـجـنــائــي
"زليتن" عــن وجــود مركبة آلية نــوع "بــورتــر" محملة
بكمية من الخردة واألسالك الكهربائية داخل المدينة.
وعلى اثرها تم تشكيل فريق بالتعاون بين قسم
البحث الجنائي وإدارة حماية الطاقة الكهربائية للبحث
والتحري عن المركبة وأسفر ذلك العثور عليها وعلى
متنها كمية من الخردة وضبط شخصين كان بها
األول يدعى (م.ع.ط) والثاني (م.ع.ه) وبتفتيش المركبة
تم العثور على كمية من األســاك النحاسية مخبأة
تحت الخردة تقدر كميتها طن ونصف.
ومن خالل التحقيق معهما اعترفا بأنهما قاما
بـشــراء كمية النحاس مــن شخص يدعى (ب.ف.ر)
والــذي تم ضبطه أيضا من قبل أعضاء القسم ،كما
إعترفوا بقيامهم ببيع النحاس المسروق لمجموعة
مــن األش ـخ ــاص بـمــديـنــة م ـصــراتــة ،وع ـلــى إثــرهــا تم
تشكيل فريق أمني والتوجه إلــى المكان وذلــك عبر
الـتـنـسـيــق م ــع األجـ ـه ــزة االم ـن ـي ــة بــال ـمــدي ـنــة وضـبــط
المطلوبين والتحفظ على المسروقات.
انخذت كافة اإلج ــراءات القانونية حيال الواقعة
وإحالة المتهمين إلى جهات االختصاص.

متابعات
السنة  - 47العدد 800

ت ــرت ـب ــط ال ـ ــدراس ـ ــات األك ــادي ـم ـي ــة
والـخـطــط البحثية بالخطة األمنية
الـ ـش ــامـ ـل ــة لـ ـل ــدول ــة ول ـ ـيـ ــس ك ـش ـعــار
وإن ـ ـمـ ــا ع ـب ــر اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة نــوع ـيــة
لمؤسسات الدولة المختلفة السيما
وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــى يـ ـق ــع عـلــى
عاتقها تحقيق األمن واألمــان للبالد
والمواطن بحيث تترجم كل الخطط
البحثية إلى خطط تنفيذية تنصب
ف ــي تـحـقـيــق األمـ ـ ــن ال ـش ــام ــل لـلـبــاد
وتحت شعار أمن  -تعليم  -إستقرار
نظمت مديرية أمــن طرابلس الندوة
العلمية بعنوان التحديات األمنية
ب ــال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـلـ ـيـ ـب ــي (الـ ـمـ ـشـ ـك ــات
الـ ـحـ ـل ــول ) ب ــال ـت ـع ــاون م ــع جــامـعــةطــرابـلــس كلية اآلداب قـســم الخدمة
اإلجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ذل ـ ـ ــك يـ ــومـ ــي 26-25
م ــن ش ـهــر أك ـتــوبــر ال ـمــاضــي ب ـمــدرج
الكيمياء حيث أفتتحت الندوة بآيات
مــن الــذكــر الحكيم والنشيد الوطني
وكـ ــانـ ــت بـ ـحـ ـض ــور  /ع ـم ـي ــد نـ ــوري
عبيد مــديــر مكتب الـعــاقــات العامة
بـمــديــريـ ـ ـ ــة أمـ ــن طــرابـلـ ـ ـ ـ ــس ورئ ـيــس
الجامعة و عميد كلية اآلداب والسيد
اح ـ ـمـ ــد م ـع ـي ـت ـي ــق عـ ـض ــو ال ـم ـج ـلــس
الرئاسي السابق وضـبــاط وضباط
صـ ــف بـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وأعـ ـض ــاء
هـيـئــة ال ـتــدريــس بــالـجــامـعــة ولفيف
م ــن ال ـح ـض ــور الـمـهـتـمـيــن بــال ـنــدوة
وألـقـيــت كـلـمــات تــرحـيــب مــن اللجنة
التحضيرية ورئيس الجامعة وكلمة
من مديرية أمن طرابلس رحب فيها
بــال ـح ـضــور ال ـك ــري ــم وأعـ ـض ــاء هيئة
التدريس بالجامعة وكل المشاركين
ب ــال ـن ــدوة أك ـ ــدوا فـيـهــا عـلــى ض ــرورة
التعاون مع المؤسسات األكاديمية
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ــرسـ ـي ــخ األمـ ـ ـ ــن واألمـ ـ ـ ــان
وس ـع ــي وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ومــديــريــة
أم ــن طــراب ـلــس ل ـلــوصــول إل ــى أنـجــح
الطرق وحلحلة المشاكل والتحديات
األمـنـيــة ال ـتــى تــواجــه مجتمعنا من
إنتشار الـســاح والـتـســول والهجرة
غير الشرعية حيث يمكن الــوصــول
إلــى نتائج وخطط تعمل على الحد
مـ ــن ال ـ ـظـ ــواهـ ــر ال ـس ـل ـب ـي ــة مـ ــن خ ــال
ال ـ ـم ـ ـخـ ــرجـ ــات وال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات ال ـت ــى
تتوصل اليها الندوة .
متابعة  /أ  .،بشرى المبروك

ضرورة تكاثف
الجهود للقضاء على
الظواهر السلبية في
املجتمع
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تحت شعار ( أمن ـ تعليم ـ استقرار )

مديرية أمــن طرابلس تنظم نــدوة علمية
عن التحديات األمنية في المجتمع الليبي
فـ ـق ــد س ـج ـل ــت ال ـ ـن ـ ــدوة الـ ـع ــدي ــد مــن
المحاور ومنها:ـ
 انتشار ودور األجـهــزة األمنية فياالستقرار واألمن المجتمعي
 ظاهرة السرقة باإلكراه في المجتمعالليبي (المشكلة -الحل )
 األث ـ ــار اإلجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــةالناجمة عن ظاهرة الهجرة غير القانونية
 دور وســائــل اإلعـ ــام فــي مواجهةالظواهر السلبية
 األثــار الناجمة عن جائحة كوروناوسبل مواجهتها
 آلـ ـي ــات ض ـبــط إس ـت ـخ ــدام وســائــلالتواصل اإلجتماعي للحد من المشكالت
الناجمة عنها
وأف ـت ـت ـحــت فــاع ـل ـيــات الـ ـن ــدوة ب ـ ــإدارة
الجلسات على م ــدار يومين ألقيت فيها
العديد من الورقات البحثية والتى أبرزها
دور ال ـخــدمــة االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي الـتـصــدي
للظواهر السلبية بالمجتمع الليبي ومنها
ظــاهــرة الـتـســول وتــأثـيــر مــواقــع التواصل
اإلجـتـمــاعــي على سلوكيات الـشـبــاب في
مجال القيم الدينية واألخالقية و الهجرة
غ ـيــر ال ـقــانــون ـيــة وأث ــره ــا ع ـلــى األوض ـ ــاع
االقتصادية واإلجتماعية بالمجتمع الليبي
 /تــأسـيــس مـكــاتــب ال ـخــدمــة اإلجـتـمــاعـيــة
بمراكز الشرطة وعالقتها بتحقيق أهداف
المهنة ٫
ول ـت ـس ـل ـيــط ال ـ ـضـ ــوء أكـ ـث ــر تــوج ـهــت
صحيفة الميزان ألخذ اراء المشاركين في
الندوة وطرحت االسئلة التالية :
 ك ـي ــف ي ـم ـكــن ل ـل ـن ــدوة ال ـع ـل ـم ـيــة أنتساهم في الحد أو التقليل من التحديات
األمنية في المجتمع الليبي وأهمية إقامة
مثل هذه الندوات والمؤتمرات وورش العمل
للفرد والمجتمع ؟
 أهمية التعاون بين جامعة طرابلسووزارة الداخلية في دمج الخبرات والكوادر
المدربة لتحقيق األمن الشامل ٫
 تظافر الجهود والتنسيق بينمؤسسات المجتمع كفيل بالحد من
التحديات األمنية بالمجتمع الليبي.
عميد  /مفتاح ضوء الولوال
رئ ـ ـي ـ ــس م ـ ــرك ـ ــز ش ـ ــرط ـ ــة الـ ـح ــي
الصناعي
بداية أتقدم بالتحية والشكر لصحيفة
الميزان علي المجهودات المبذولة إلبــراز
ال ــدور اإلعــامــي فــي كــل المحافل أمــا عن
ال ـن ــدوة العلمية فـهــي مــن ال ـن ــدوات القيمة
ل ـمــا ت ـحــويــه م ــن م ـح ــاور مـتـنــوعــة وال ـتــى
منها ظــاهــرة الـســاح والتسول وإنتشار
المخدرات والهجرة غير الشرعية وكيفية
إي ـجــاد الـحـلــول للحد منها ولـمــا لـهــا من
أثــار سلبية تعكس بظاللها على األســرة
وال ـم ـج ـت ـمــع الـلـيـبــي بـشـكــل عـ ــام وكــأحــد
المشاركين بالندوة العلمية كانت ورقتي
حول التحديات األمنية في المجتمع الليبي
حيث تناولت فيها ضرورة وضع دراسات
استراتيجية وعلمية للخطط األمنية وعن
دور وسائل اإلع ــام المختلفة في تناول
ال ـظ ــواه ــر وإن ـع ـكــاســات ـهــا ع ـلــي المجتمع
وهذا اليتأتي اال بتوحيد وتظافر الجهود
والتنسيق بين المؤسسات في المجتمع
وخ ـيــر م ـثــال الـتـنـسـيــق بـيــن كـلـيــة اآلداب
بجامعة طرابلس ووزارة الداخلية (مديرية

والحمد لله قائمين بواجبنا على أكمل
وجه وبما يرضي الله والتوفيق من الله.
ونتمنى اسـتـمــرار ال ـنــدوات وال ــورش
والملتقيات للتوعية والتثقيف ومعالجة
بعض الظواهر السلبية.
ن ـح ــن األن ف ــي ع ــاص ـم ــة ال ـعــاص ـمــة
(جــام ـعــة طــراب ـلــس) فـيـهــا ك ــل م ــن يـشــاء
أن يتعلم ليس بــدرجــات عليا ولكن حتى
بالفهم.
أتمنى لكم التوفيق صحيفة الميزان

ام ــن طــرابـلــس ) إلن ـجــاح ن ــدوة التحديات
األمنية بالمجتمع الليبي ( المشكالت -
الحلول )
األمن أساس الحياة
م ـ ـ ــازم أول  /جـ ـم ــال سـلـيـمــان
محمد
رئ ـ ـيـ ــس وح ـ ـ ـ ــدة ش ـ ـ ـ ــؤون األم ـ ــن
بمديرية أمن زليتن
الـبـحــوث الـتــي قــدمــت للجنة العلمية
تم الموافقة عليها ومناقشتها وان شاء
ال ـلــه ت ـكــون ذات فــائــدة وال ـتــوص ـيــات التى
تـصــدر عنها يـكــون لـهــا ص ــدي ومسمع
للجهات المعنية والـجـهــات التى تــرى في
نفسها ال ـقــدرة واالخـتـصــاص فــي فرض
تنفيذ مـخــرجــات ه ــذه ال ـن ــدوة فــي أســرع
وقت ممكن فمثال ظاهرة إنتشار السالح
تسبب العديد من الظواهر منها الجريمة
وانتشار المخدرات  ..األمــن علم والوطن
اآلمن جنة فاألمن أساس كل شيء فعلى
وزارة الــداخـلـيــة تحفيز وتــوجـيــه الـكــوادر
ال ـفــاع ـلــة ح ـتــى ال ـم ـت ـقــاعــديــن لـيـتــم وضــع
سياسة أمنية شاملة مبنية على دراسات
وب ـح ــوث وع ـلــى عـقـيــدة و حـمــايــة الــوطــن
والــدفــاع عن الوطن وتأمين الوطن فكلها
تستلزم وجود إستراتيجية وخطة أمنية
ثابتة شاملة لحفظ البالد والعباد.
 التسول أصبح هاجس وهدفرجال األمن للقضاء عليه.
عقيد /عصام المبروك الكموشي
رئـ ـي ــس ت ـح ـق ـيــق م ــرك ــز جــامـعــة
طرابلس
ك ــرج ــال ش ــرط ــة ن ــواج ــه ال ـع ــدي ــد من
ال ـظ ــواه ــر ال ـه ــدام ــة ف ــي الـمـجـتـمــع الـلـيـبــي
وبعض السلوكيات اإلجرامية السيما عند

األط ـفــال فبعض الطلبة يحملون أسلحة
خفيفة فهذه الظاهرة منتشرة وموجودة
وأطلعنا عليها فعلى أولياء األمور مراقبة
أبنائهم عند الذهاب للمدرسة أو حتى في
الشارع كما أن ظاهرة التسول المنتشرة
ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة أص ـب ـح ــت هــاجــس
وهـ ــدف رجـ ــال ال ـشــرطــة لـلـقـضــاء عليها
فيوجد متسولين يرتدون الزي التقليدي
ويـنـتـحـلــون الـشـخـصـيــة الـلـيـبـيــة ويــدعــو
بأنهم محتاجين ومرضى وال يمتلكون
ق ــوت يــومـهــم وال نـغـفــل ظ ــاه ــرة االت ـجــار
بــالـمـخــدرات وإسـتـخــدام األط ـفــال لترويج
وبيع المخدرات.
ول ـهـ ًـذا يـقــع ًعـلــى عــاثــق رج ــال األمــن
العمل ليال ونهارا للتصدي لهذه الظواهر
وتكثيف الـجـهــود للقضاء عليها والحد
منها.
* توفير كل الظروف واإلمكانيات
المتاحة والـقــاعــدة الصلبة لتنفيذ
القوانين واللوائح.
عميد  /منصور الفيتوري
رئ ـيــس  /مــركــز شــرطــة ب ــاب بن
عشير
أين ما وجد اإلنسان وجدت الجريمة
وأينما وجد العقاب أو الــرادع قل مستوى
الـجــريـمــة ،عندما تـكــون هـنــاك جـهــات لها
ب ــاع ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال مـتـمـثــل ف ــي جـهــات
ضبطية وتنفيذية فعالة ،وقــويــة وتتوفر
لها كل الظروف المادية والمعنوية وعندما
تــأتــي إلــى مديرية أمــن طرابلس تجد كل
الجهد في مراكز الشرطة وأقسام المرور
بكامل وحداته وكذلك قسم البحث الجنائي
وغيرها.

الـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــدوة ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــود بـ ــاح ـ ـث ـ ـيـ ــن
وم ـت ـخ ـص ـص ـيــن فـ ــي مـ ـج ــال ال ـع ـمــل
اإلجتماعي واألمني
د /علي عبدالجبار
رئيس اللجنة اإلعالمية للندوة
العلمية.
بــالـتـعــاون مــع مــديــريــة أم ــن طرابلس
يوجد نوع من الشراكة لتشخيص ودراسة
ه ــذه ال ـظــواهــر ووض ــع الـحـلــول وال ـخــروج
بــالـتــوصـيــات إلمـ ــداد األج ـه ــزة وال ـ ــوزارات
والجهات العامة بها للنهوض بالمجتمعً .
واإلع ـ ـ ـ ـ ــام ي ـ ـقـ ــوم بـ ـ ـ ــدور مـ ـه ــم جـ ــدا
بـتــوعـيــة ال ـف ــرد واألس ـ ــرة والـمـجـتـمــع في
جميع الـمـجــاالت فالمسؤولية مشتركة
لكل الـجـهــات والــوســائــل اإلعــامـيــة ودعــم
االستقرار وبث األمن و هذه الندوة عبارة
عــن ج ـهــود بــاحـثـيــن ومتخصصين في
مجال العمل اإلجتماعي واألمن النفسي.
هـ ــذا وفـ ــي خ ـت ــام ال ـ ـنـ ــدوة ت ــم ت ــوزي ــع
شهائد شكر وتـقــديــر على المشاركين
بالندوة وإلقاء البيان الختامي والتوصيات
الـتــي أسـفــرت عنها األب ـحــاث وال ــدراســات
المقدمة خالل الندوة وأهم التوصيات ٫
ـ الـ ـح ــرص ع ـلــى م ــواك ـب ــة ال ـت ـط ــورات
العلمية واالس ـت ـفــادة مــن ال ــدراس ــات التي
تهتم بالمشكالت اإلجتماعية من خالل
المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل
الـمـتـخـصـصــة لـخــدمــة قـضــايــا المجتمع
األمنية والمستقبلية.
ـ ض ــرورة متابعة المنظمات الدولية
والزامها بإحترام القوانين ومتابعة برامج
عملها.
ـ إعتماد استراتيجية وطنية واضحة
طويلة األمــد من أجــل نــزع شامل للسالح
وتفعيل القوانين المتعلقة بحمل وإمتالك
السالح.
ـ تأسيس مكتب للخدمة االجتماعية
لمديريات األمــن تسهم فــي إيـجــاد حلول
ومعالجات مهنية للمشكالت اإلجتماعية
والـتــأكـيــد عـلــى أهـمـيــة الـجــانــب القضائي
للتصدي للظواهر التي تمس أمن المجتمع
واستقراره.
ـ وضع آلية تستهدف تطوير وتكثيف
ب ــرام ــج ال ـت ــدري ــب ب ـيــن مـنـتـسـبــي مــديــريــة
األمــن والـتــدريــب المشترك بين منتسبي
مديريات األمن والتدريب الميداني لطالب
ال ـخــدمــة اإلجـتـمــاعـيــة لـتـطــويــر مـهــاراتـهــم
وإكتسابهم الخبرات الالزمة للتعامل مع
المشكالت اإلجتماعية.
ـ األخــذ بالتوصيات وتشكيل لجان
علمية والتنسيق مع الجهات التشريعية
والـتـنـفـيــذيــة م ــن أج ــل وضـعـهــا مــوضــوع
التنفيذ ومتابعتها على أرض الواقع.
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امللتقى األول لقيادات وزارة الداخلية
تحت شعار( انتخابات آمنة )
عقد خالل األيام الماضية الملتقي األول للقيادات األمنية
حــول تأمين وحماية االستحقاقات االنتخابية تحت شعار
( انتخابات آمنة ) بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية
عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية لواء  /خالد مازن ووزير
الحكم المحلي ووكـيــل وزارة الــداخـلـيــة لـشــؤون المديريات
ورئ ـيــس اللجنة التحضيرية للملتقي ل ــواء  /بشير األمـيــن

الملتقي خطوة هامة لتوحيد
مؤسسات الدولة
أكد رئيس حكومة الوحدة الو،طنية
ف ــي كـلـمــة ال ـقــاهــا ف ــي اف ـت ـتــاح فـعــالـيــات
الملتقي عـلــى أن ل ـقــاء مــديــريــات األمــن
م ــن ك ــاف ــة م ـنــاطــق لـيـبـيــا خ ـط ــوة هــامــة
لتوحيد مؤسسات الــدولــة والتى تعتبر
ً
ً
هــدفــا مـنــاطــا بحكومة الــوحــدة الوطنية
ً
مــؤكــدا على حــرصــه لحضور الملتقي
والتأكيد على دوره الــامـحــدود الجــراء
االنتخابات والعمل على نجاحها دون أي
صعوبة باعتبار أن دور وزارة الداخلية
ً
اســاس ـيــافــي سـيــر الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة
بشكل جيد بعون الله .
ً
وزارة الداخلية تستوعب جيدا
استحقاقات المرحلة
ومـ ــن ج ـه ـتــه ث ـمــن وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
ال ـج ـه ــود ال ـت ــي ي ـبــذل ـهــا اعـ ـض ــاء وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة فـ ــي س ـب ـيــل إن ـ ـفـ ــاذ ال ـق ــان ــون
والمجاهرة باألمن وتحقيق أمن الوطن
وال ـمــواطــن والـسـعــي لـبـنــاء دولـ ــة مدنية
تصون الحريات وتــرد المظالم وتحقق
األم ـ ــن الـمـجـتـمـعــي وأس ـم ــي ال ــرس ــاالت
والغايات .
ك ـم ــا أش ـ ــار خ ـ ــال ك ـل ـم ـتــه إل ـ ــي آن
ماتمر بــه بــادنــا مــن ظ ــروف وتحديات
تتطلب رؤي وتطلعات األطراف المحلية
والــدولـيــة حــول صياغة مـشــروع يحقق
أمن واستقرار ورفاهية المواطن وتهيئة
األرضية والمناخ نحو إستنفار الجهود
وال ـ ـطـ ــاقـ ــات ل ـل ـم ـســاه ـمــة فـ ــي م ـشــاريــع
اإلصالح والتطوير واإلعمار ولم الشمل .
واضــاف  /أن المسؤولية التاريخية
ً
تقع على عاتقنا جميعا لتقديم نموذج
مثالي لـ ــوزارة الــداخـلـيــة الـتــى تستوعب
ً
جـ ـ ـي ـ ــدا اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات ه ـ ـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة
ً
ومــايـلـيـهــا م ــؤك ــدا عـلــى أن مــن اولــويــات
الوزارة التجهيز للتعاطي معها واالعداد
الـمـنـظــم والـ ـم ــدرك لـتــأمـيــن االنـتـخــابــات
الــرئــاسـيــة والـبــرلـمــانـيــة ال ـقــادمــة وإع ــداد
الكوادر الشرطية القادرة على ذلك بداية
مــن تــأمـيــن المفوضية الــوطـنـيــة العليا
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات والـ ـحـ ـم ــات االن ـت ـخــاب ـيــة
وتأمين الناخبين والمترشحين ومراكز
ً
اإلقتراع وصوال إلى اإلعالن النهائي عن
نتائج االنتخابات .
و خ ــال كلمته تــرحــم عـلــى أرواح
مـنـتـسـبــي هـيـئــة ال ـش ــرط ــة م ـمــن قــدمــوا

ً
ً
أرواح ـه ــم فـ ــداء لـلــوطــن متمنيا الشفاء
العاجل للجرحي والمصابين ٫
* مدراء األمن معنيين بتحقيق
جزء كبير من التأمين
صحيفة ال ـم ـيــزان تــابـعــت فعاليات
الملتقي في يومه األول والثاني وأجرت
هذه اللقاءات ..
كــانــت الـبــدايــة مــع وكـيــل وزارة
الــداخـلـيــة ل ـشــؤون المديري ـ ـ ــات /
لواء  /بشير األمين
حيث قال :
أث ـ ـمـ ــن ج ـ ـهـ ــود األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األم ـن ـي ــة
وأعـ ـض ــاء وزارة الــداخ ـل ـيــة م ــن ضـبــاط
وضـبــاط صــف وافـ ــراد ومدنيين الذين
ش ــارك ــوا ف ــي تــأم ـيــن ال ـمــؤت ـمــر ال ــدول ــي

وزارة الداخلية على
إستعداد لتأمني
االنتخابات خالل
شهر ديسمبر

وعدد من رؤســاء الهيئات والمصالح ومــدراء اإلدارات واألمن
بالمناطق وضباط بالوزارة وعدد من وسائل اإلعالم .
ناقش المشاركون في الملتقي المنعقد في مدرج الــوزارة
الـخـطــط واالس ـت ـع ــدادات الـمـتـخــذة مــن قـبــل مـكــونــات الـ ــوزارة
لتأمين االسـتـحـقــاقــات االنـتـخــابـيــة الـقــادمــة ووض ــع الحلول
والترتيبات الكفيلة إلنجاح وتأمين االستحقاقات االنتخابية .

(دعم استقرار ليبيا ) بجاهزية وكفاءة
عاليتين على الصعيد التنظيمي واألمني
وهــذا بشهادة المشاركين في المؤتمر
ممن مثلوا دولهم .
أمــا فيما يخص الملتقي فهو يأتي
في إطــار االسـتـعــدادات النهائية لتأمين

االنتخابات فوزارة الداخلية باشرت منذ
شـهــور التجهيز والتنظيم لها وم ــدراء
األمــن معنيين بتحقيق جــزء كبير من
ال ـخ ـطــة اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتــأمـيـنـيــة كال
حـســب نـطــاقــه الـجـغــرافــي بــالـتـعــاون مع
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

في مناطقهم لــذا كــان لقاءنا بهم لطرح
ومناثشة آلية تنفيذهم للتأمين وتوفير
االمكانيات البشرية والمادية المطلوبة
وتدليل الصعاب أن وجدت .
لواء  /علي النويصري
مدير اإلدارة العامة للعمليات
األمنية .
من أجل تحقيق الخطة االستراتيجية
ل ـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة فـيـمــا ي ـخــص تــأمـيــن
االنتخابات بشكل شامل ومتكامل تم
االستماع إلي كل مالحظات مدراء األمن
الــذيــن اك ــدوا الـتــزامـهــم بكافة توصيات
وزي ــر الــداخـلـيــة وإدارة تــأمـيــن وحماية
االنتخابات بخصوص هذه العملية.
رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاز ال ـ ـم ـ ـبـ ــاحـ ــث
الجنائية  /عميد محمود عاشور
ملتقي القيادات األمنية كان مناسبة
ج ـي ــدة ل ـع ــرض ال ـخ ـطــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
التنفيذية لحماية وتأمين االستحقاقات
االنتخابية ل ــوزارة الداخلية على رئيس
حكومة الوحدة الوطنية .
ً
اي ـض ــا ك ــان ورشـ ــة لــوضــع الخطط
التفصيلية للتأمين في مراحله المختلفة
ً
بدء من حماية مراكز االقتراع إلي الفرز
وإع ــان النتائج فــي كــل االستحقاقات
االنتخابية القادمة حسب ماتعلن عنه
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات .
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لواء  /بشير األمين

لواء  /علي النويصري

عميد  /علي الهز هازي

عميد /هشام الدويني

عقيد  /جود فرج الشوشان
الـ ـخـ ـط ــة ت ـش ـم ــل ت ـ ــوزي ـ ــع ع ـنــاصــر
الشرطة على كامل مراكز االقتراع بكامل
الـ ـت ــراب الـلـيـبــي وك ــذل ــك تــأم ـيــن ال ــدوائ ــر
االن ـت ـخــاب ـيــة والـ ـم ــواط ــن ع ـنــد ح ـضــوره
ل ـم ـم ــارس ــة ح ـق ــه فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب بــذلــك
الوزارة تكون قد وضعت جميع الخطوط
العريضة واالجــراءات التنفيذية للتأمين
الذي سينطلق قبل يوم االنتخابات .
عميد  /جمال صفر
مــديــر إدارة التخطيط األمـنــي
قال :
ت ــم اإلع ـ ـ ــان ع ــن خ ـطــط الـعـمـلـيــات
األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ـت ــأم ـي ــن وح ـم ــاي ــة
االستحقاقات االنتخابية على منصة
(حكومتنا ) في مرحلة سابقة والمتمثلة
في اإلعــان عن تحديد القوى البشرية
تحديد االحتياجات المطلوبة  -التدريبوتعتبر لجنة إع ــداد الخطط ادت كامل
مهامها واستلم مــدراء األمــن واإلدارات
ورؤس ـ ـ ـ ــاء ال ـم ـص ــال ــح واألجـ ـ ـه ـ ــزة نـســخ
تفصيلية للخطة الـتــى سيعملون على
ً
تنفيذها كال فيما يخصه .
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا إج ـ ـت ـ ـمـ ــاع وك ـ ـيـ ــل الـ ـ ـ ـ ــوزارة
لـ ـش ــؤون ال ـم ــدي ــري ــات م ــع مـ ـ ــدراء األم ــن
لـ ـط ــرح م ـشــاك ـل ـهــم والـ ـصـ ـع ــوب ــات ال ـتــى
ً
تواجههم كــا حسب منطقته لتدليلها
وايـجــاد الحلول لها كما خصص ملف
لـكــل مــديــريــة يـحــوي عـلــى احتياجاتها

مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم  /عبد الكريم أحمد
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عميد /محمود عاشور

عميد  /طارق القماطي

إعداد خطة أمنية
شاملة و متكاملة
لتأمني وحماية
االستحقاقات
االنتخابية

عميد  /جمال صفر

عميد  /الساعدي أحنيش
الفنية والبشرية والمادية وسنعمل على
توفير المطلوب حتى نصل إلــي تأمين
استحقاقات انتخابية بشكل جيدوأمن.
م ــدي ــر أم ـ ــن م ـس ــات ــة  /عميد
هشام الدويني
ً
الـمـلـتـقــي اع ـت ـب ــره م ــوف ــق ج ـ ــدا من
خالله تابعنا الخطط الموضوعة للعرس
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي الـ ـ ـق ـ ــادم مـ ــع ت ـس ـخ ـيــر كــل
االمكانيات لنجاحه وهو لقاء أخوي ضم
كــل مــديــريــات األم ــن الغربية والوسطي
ً
والشرقية والجنوبية وتبادلنا معا الرؤي
واآلراء ح ــول عـمـلـنــا نـحــن كـمــديــريــات
وكــان فرصة لنا لمد جسور التواصل
وبناء عالقات جيدة .
م ــدي ــر أمـ ــن جـ ـ ــردس ال ـع ـب ـيــد /
عميد طاهر بن محمد
وفق الله الجميع وسدد خطاهم نحو
تحقيق التأمين والـحـمــايــة بكل مهنية
لالستحقاقات االنتخابية القادمة وهذا
يــدل على حــرص الـ ــوزارة على المضي
ً
قدما في تحقيق األمــن واالم ــان للوطن
والمواطن في جميع الظروف .
مدير إدارة حماية االنتخابات
ب ــاإلدارة العامة للعمليات األمنية
عميد  /طارق محمد القماطي قال :
أق ــام ــت االدارة ال ـع ــام ــة لـلـعـمـلـيــات
األمـنـيــة الـعــديــد مــن الـ ـ ــدورات التدريبية
لـلــرفــع م ــن مـسـتــوى األداء والـجــاهــزيــة
ألعـ ـض ــاء ومـنـتـسـبــي وزارة الــداخ ـل ـيــة
ل ـهــذا ال ـحــدث ال ـهــام وخ ــال الملتقي تم
اس ـت ـعــراض الـتـجـهـيــزات واالحـتـيــاجــات
لمدراء األمــن واإلدارات والغرف األمنية
والـفــرعـيــة بــالــدوائــر االنـتـخــابـيــة لتنفيذ
خطط تأمين االستحقاقات االنتخابية
 .مدير أمن جادو عميد  /علي الهز
هازي
منتسبو المديرية جاهزون لتأمين
االنتخابات بالتنسيق مع كافة الجهات
األمنية باالضافة إلــى إعــدادهــم الخطط
الالزمة لتنفيذ الحماية بما يتناسب مع
خصوصية المديرية س ــواء مــن ناحية
حــدودهــا اإلداري ــة أو تعدادها السكاني
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عميد /طاهر بن محمد

عقيد  /عبد المنعم العربي
أو م ــن حـيــث ال ـق ــوي الـبـشــريــة وتــوفـيــر
االحتياجات الالزمة لتحقيق ذلك .
مـ ــديـ ــر أم ـ ـ ــن ت ـ ــراغ ـ ــن ع ـم ـي ــد /
الساعدي أحنيش
نتمني التوفيق وال ـســداد للقيادات
األمنية من مدراء األمن واالدارات في هذا
الملتقي وسنسعي بعون الله إلى تنفيذ
مـخــرجــاتــه عـلــي اكـمــل وج ــه فــي تأمين
االستحقاقات االنتخابية في أمن وأمان .
رئ ـي ــس مـكـتــب ش ـ ــؤون ال ـم ــرأة
عقيد  /جود فرج الشوشان
بالنسبة للعنصر النسائي بالوزارة
جاهز للمشاركة في حماية االنتخابات
بـعــد تلقيهن دورات تــأهـيـلـيــة ف ــي هــذا
المجال والــدورات استهدفت الضابطات
من كل مديريات ليبيا لضمان وصول
ال ـن ـس ــاء إل ـ ــي م ــراك ــز االقـ ـ ـت ـ ــراع بشكل
أم ــن ولتسهيل إجــراءات ـهــن فــي الـعــرس
االنـتـخــابــي والزال ـ ــت مـسـتـمــرة لضمان
مشاركة فعالة من أكبر عدد منهن
مدير أم ـ ـ ـ ـ ــن ربيانة مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم /
عبد الكريم أحمد
ال ـش ـكــر م ــوص ــول ل ــوزي ــر الــداخـلـيــة
ووكيل ال ــوزارة لشؤون المديريات على
دعـ ــم م ــدي ــري ــات األم ـ ــن ف ــي هـ ــذا ال ـل ـقــاء
الن ـج ــاح عـمـلـيــة تــأم ـيــن االسـتـحـقــاقــات
االنتخابية .
خرجنا بعدة توصيات جيدة
الـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ع ـق ـيــد  /ع ـب ــد الـمـنـعــم
العربي قال -:
الـمـلـتـقــي األول ل ـل ـق ـي ــادات االمـنـيــة
لتأمين االسـتـحـقــاقــات االنـتـخــابـيــة من
شأنه توحيد المؤسسة االمنية في كافة
التراب الليبي وااللتقاء بعد سنوات طويلة
ل ــاث ــراء ب ـ ــاالراء األم ـن ـيــة والـ ـت ــدارس من
حيث اإلطار القانوني واإلعالمي .
أختتمت أعـمــال الملتقي وخرجنا
بعدة توصيات كدليل عمل رسمي لنا
ن ــرك ــز ع ـل ــى ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـم ـيــدان ـيــة
والمخرجات اإلعالمية والتدريبية بصفة
عامة .

لقاء العدد
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عميد .منير عبد الحميد باألعمى /رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت لصحيفة الميزان

املصلحة تقوم بدورها في حماية املمتلكات العامة و الخاصة
مصلحة أمــن الـمــرافــق والمنشآت من
مكونات وزارة الداخلية المهمة والتي تقوم
بمهام تأمين مرافق ومنشآت الــدولــة العامة
والـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،وفـ ـ ــق شـ ـ ـ ــروط واخـ ـتـ ـص ــاص ــات

محددة ،ألهمية إلقاء الضوء على ما تقوم به
هــذه المصلحة لصالح ليبيا والليبيين كان
لنا هذا اللقاء مع عميد .منير باألعمى رئيس
المصلحة.
أجرى اللقاء  /د .زهرة بن عطية  /منال الهمالي

س .س ـ ـيـ ــادة ال ـع ـم ـي ــد ح ــدث ـن ــا عــن
مصلحة أم ــن الـمــرافــق والـمـنـشــآت من
ناحية اإلنشاء واالختصاصات.
ج .مصلحة أمن المرافق والمنشآت
أن ـش ـئ ــت س ـن ــة  1990ب ـم ــوج ــب ًقـ ــرار
الـلـجـنــة الـشـعـبـيــة ال ـعــامــة ســاب ـقــا رقــم
( )1186لسنة  ،1990وتــم وفــق القرار
تـحــديــد صـفــة الـشـخـصـيــة االعـتـبــاريــة
والذمة المالية المستقلة لها ،وفي سنة
 2020صدر القرار رقم ( )693الخاص
ب ــإع ــادة تـنـظـيــم ال ـم ـص ـل ـحــة .وتـخـتــص
المصلحة بالمحافظة وحماية األرواح
والممتلكات الخاصة والـعــامــة ،وتعمل
بموجب عقود حراسة يتم إبرامها مع
الـجـهــات المطلوب حمايتها ،وتتواجد
ف ــروع للمصلحة وعــددهــا ( )10فــروع
عـلــى كــامــل ال ـتــراب الليبي وتـضــم فــرع
طرابلس والمرقب والوسطى وبنغازي
واج ــدابـ ـي ــا وال ـج ـب ــل األخـ ـض ــر وسـبـهــا
والــزاويــة والجبل الغربي وكــل فــرع من
هذه الفروع يتبعه عدد من المكاتب -في
حدود أربعة مكاتب -ويقوم كل مكتب
منها باإلشراف على أعضاء الحراسة
ب ــالـ ـم ــواق ــع ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــع ضـ ـم ــن ن ـطــاقــه
اإلداري ،كما يقوم بالمتابعة والتنسيق
واالشراف على أعضائه.
حراسة مشاريع حيوية هامة
تهم المواطن الليبي
س -دور المصلحة في حفظ األمن
والـمـحــافـظــة عـلــى الممتلكات الحيوية
والهامة
ج -ت ـق ــوم مـصـلـحــة أمـ ــن ال ـمــرافــق
وال ـم ـن ـشــآت بـ ــاإلشـ ــراف ع ـلــى حــراســة
وت ــأم ـي ــن م ــا يـ ـق ــارب م ــن  506م ــوق ــع،
منها حراسة جل المصارف الموجودة
عـلــى كــامــل ال ـت ــراب الـلـيـبــي ،بــاإلضــافــة
إلــى بعض الـمــواقــع الـهــامــة كالشركات
والـمـصــانــع واألسـ ـ ــواق ،وم ــؤخ ــرا قمنا
ف ــي الـمـصـلـحــة ب ــإب ــرام ع ـق ــود حــراســة
ل ـم ــوق ـع ـي ــن ح ـي ــوي ـي ــن م ـه ـم ـي ــن وه ـم ــا
م ـح ـط ـت ــي ك ـ ـهـ ــربـ ــاء غـ ـ ـ ــرب ط ــرابـ ـل ــس
ومصراتة ،التي تتولى تنفيذهما شركة
أنـكــا التركية وشــركــة سيمنس ،وهما
م ـشــروع ـيــن تــوق ـفــا تـقــريـبــا م ـنــذ سنة
 2017بـسـبــب الـ ـظ ــروف األم ـن ـيــة الـتــي
كانت تمر بها الـبــاد ،والحمد لله بعد
توقيع عقود الحراسة رجعت الشركات
لمتابعة أعمالها وقامت بإنجاز مراحل
ال ب ـ ًـأس بـهــا  .كــذلــك أبــرمــت المصلحة
عقدا مع شركة داوو الكورية ،والشركة
بدأت بالفعل في تنفيذ أعمالها.
ال ـشــركــات األجـنـبـيــة تستعين

مصلحة أمن املرافق
واملنشآت تقوم بإبرام
العقود إال أنها غير
مستفيدة من قيمتها

بـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة ل ـت ــأم ـي ــن
مشاريعها
س -ه ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك ت ـ ـ ـ ــداخ ـ ـ ـ ــل ف ــي
االخـ ـتـ ـص ــاص ــات م ــع مـ ـك ــون ــات أم ـن ـيــة
أخ ــرى كـ ــاإلدارة الـعــامــة لحماية الطاقة
الكهربائية فيما يخص تأمين حماية
وحراسة محطات الكهرباء وفق العقود
القانونية؟
ج -ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة هـ ــذا ال ـم ــوض ــوع
حـ ـص ــل فـ ـي ــه بـ ـع ــض ال ـ ـل ـ ـغـ ــط ،وهـ ـن ــاك
م ـ ــن ي ـع ـت ـق ــد أن ه ـ ـنـ ــاك ت ـ ــداخ ـ ــا فــي
االخـ ـتـ ـص ــاص ــات ب ـي ــن م ـص ـل ـحــة أم ــن
الـمــرافــق والمنشآت وبـعــض المكونات
األمنية األخرى ،وفي الحقيقة ال يوجد
ذلـ ــك ،فـكــل م ـكــون م ــن م ـكــونــات وزارة
الداخلية لديه اختصاصات واضحة،
والمصلحة بموجب قــرار إنشاءها تم

لدينا خطة إلنشاء
مركز تدريب نموذجي
متخصص يتبع مصلحة
أمن املرافق واملنشآت

تحديد اختصاصاتها بشكل واضــح
ومـحــدد ،مــن ضمنها حماية وحراسة
الجهة التي ترغب أن أن تتولى المصلحة
حراستها ،سواء كانت شركات محلية
أو أ ًجـنـبـيــة أو حـتــى األفـ ـ ــراد ،ف ــاألف ــراد
أيضا بإمكانهم االستفادة من خدمات
الحراسة والتأمين لممتلكاتهم.
وللتأكيد فالمشروعين الخاصين
ب ـت ـن ـف ـي ــذ مـ ـحـ ـطـ ـت ــي غـ ـ ـ ــرب ط ــرابـ ـل ــس
ومـ ـص ــرات ــة ت ــم االت ـ ـفـ ــاق عـلـيـهـمــا مـنــذ
الـ ـع ــام  2017ولـ ــم تـسـتـطــع ال ـشــركــات
ال ـم ـن ـفــذة لـهـمــا م ــن ال ـب ــدء ف ــي الـتـنـفـيــذ
بـسـبــب الـ ـظ ــروف األم ـن ـي ــة ،ح ـتــى أنـهــم
قاموا بإجراء عدة لقاءات واجتماعات
م ـ ــع زم ــائـ ـن ــا ف ـ ــي األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة األم ـن ـي ــة
األخ ــرى وتمخضت هــذه االجتماعات
على ص ــدور خطة أمنية تــم اعتمادها
واح ــالـ ـتـ ـه ــا لـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ول ـكــن
الـ ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـي ــة ع ـن ــده ــا ش ــروط
معينة تتمثل في حماية عامليها داخل
مقرات الشركات وبمواصفات خاصة،
وكـ ــانـ ــوا يـ ــريـ ــدون االت ـ ـفـ ــاق م ــع شــركــة
ال ـك ـه ــرب ــاء ب ـش ــأن ال ـت ـعــاقــد م ــع شــركــة
أمنية أجنبية ،لكن القانون السائد في
ب ــادن ــا يـمـنــع ال ـشــركــات األجـنـبـيــة من
مــزاولــة أي أع ـمــال عـلــى ال ـتــراب الليبي،
خاصة مع طلب ترخيص حمل سالح
لـتـلــك ال ـش ــرك ــات ،م ــن أج ــل ذل ــك تــوقــف
االتفاق إلى أن تم توجيه هذه الشركات

لالستعانة بــأعـمــال المصلحة ،وفعال
ق ـم ـن ــا ب ــاس ـت ـق ـب ــال ـه ــم وعـ ـق ــدن ــا مـعـهــم
أك ـثــر م ــن  15اج ـت ـمــاع ح ـتــى تــوصـلــوا
ل ـق ـنــاعــة بـ ــأن الـمـصـلـحــة بــإم ـكــان ـهــا أن
ت ـقــوم بــالـمـهـمــة ال ـلــي كــانــت سـتـتــوالهــا
الشركات األمنية األجنبية وفق شروط
م ـع ـي ـن ــة ،وب ــالـ ـفـ ـع ــل تـ ــم ت ــوقـ ـي ــع ال ـع ـقــد
بحضور السفير التركي ووكيل وزارة
الــداخ ـل ـيــة ل ـش ــؤون ال ـمــديــريــات وبـعــض
الشخصيات المهمة .نحن ال نستطيع
التقليل من أهمية الواجبات التي يقوم
ب ـهــا زم ــاؤن ــا ف ــي ال ـم ـك ــون ــات األم ـن ـيــة
األخرى ،ولكن لكل مكون اختصاصات
يقوم بالعمل وفقا لها.
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة الـ ـك ــامـ ـل ــة مـ ــن قـبــل
مصلحة أمــن الـمــرافــق والمنشآت
على تأمين المصارف
س -نـ ـحـ ـت ــاج ل ـم ـع ــرف ــة آلـ ـي ــة عـمــل
أعـضــاء المصلحة فــي تأمين وحماية
المصارف
ج -وضـ ـ ـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــارف ال ـل ـي ـب ـي ــة
خ ــال الـسـنــوات القليلة الـمــاضـيــة كــان
مــزري بالفعل ،حيث كــان يتم االعتداء
عـلــى الـمـصــارف وعـلــى ال ـنــاس فــي ظل
الفوضى ،أمــا األن فالسيطرة مــن قبل
المصلحة على تأمين المصارف تعتبر
كــام ـلــة ،خــاصــة ب ـعــد اس ـت ـص ــدار ق ــرار
تكوين قوة اخترنا لها عناصر ممتازة
تم اختيارهم بدقة وقاموا بــأداء العمل

بشكل ممتاز ،واستطعنا بذلك أن نرجع
ثقة عضو الحراسة في نفسه قبل كل
ش ــيء ،فعندما تحصل لــه أي مشكلة
وب ــدال مــن أن يتصل بغرفة المصلحة
وغـ ــرفـ ــة ال ـم ـص ـل ـحــة ت ـت ـص ــل بــال ـغــرفــة
الرئيسية ،اآلن يستطيع االتـصــال من
جهاز الالسلكي بمقر القوة مباشرة،
والتي تقوم بالتوجه مباشرة لمساندته،
هذا األمر شجع الشرطي ومنحه الثقة
في وجود سند له ،وهذا يعد من النتائج
االيجابية لتنظيم العمل في المصارف.
س -هـ ــل ال ـع ـن ــاص ــر ال ـع ــام ـل ــة فــي
الـ ـمـ ـص ــارف أو ف ــي ال ـم ـن ـش ــآت ال ـعــامــة
يتلقون دورات تدريبية دائمة؟
ج -المصلحة قوتها العمومية 5500
عنصر تقريبا ،ونحن وباستمرار نقوم
ب ــإج ــراء الـ ـ ــدورات الـتــدريـبـيــة ل ـهــم ،وكــل
ـاع خ ــاص ــة ،حيث
ه ــذه ال ـ ـ ــدورات ب ـم ـس ـ ٍ
قمنا باختيار عناصر من المصلحة
عـلــى شـكــل مـجـمــوعــات ،يـتــم تدريبهم
عـلــى الـضـبــط وال ــرب ــط ،ول ـعــل ه ــذا كــان
واضـ ـح ــا ف ــي اح ـت ـفــال ـيــة يـ ــوم ال ـشــرطــة
حيث تمت المشاركة بـكــردوس مميز
للمصلحة مــن عناصر الشرطة الذين
يقومون بتأمين المصارف والذين قمنا
بـتــدريـبـهــم  ،نـعــم االمـكــان ـيــات ضعيفة
بمساع شخصية
لكننا حاولنا العمل
ٍ
للصالح العام.
دورات ت ـ ـج ـ ـن ـ ـيـ ــد لـ ـعـ ـن ــاص ــر
الشرطة من أجل ضخ دماء جديدة
لمصلحة أمن المرافق والمنشآت
س -دورات التجنيد التي تقوم بها
المصلحة لـحــاجــة المصلحة واال هي
محاولة لضخ دم جديد للمصلحة؟
التجنيد
ج -س ــؤال ج ـيــد ..دورات ً
ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا الـمـصـلـحــة حــال ـيــا هي
ل ـت ـغ ـط ـيــة ال ـن ـق ــص والـ ـعـ ـج ــز فـ ــي ال ـق ــوة
العمومية للمصلحة ،وفي نفس الوقت
ض ــخ ل ــدم ــاء جـ ــديـ ــدة ،ألن الـمـصـلـحــة
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بالفعل محتاجة للشباب ونحرص في
الـعـنــاصــر ال ـتــي يـتــم قـبــولـهــا أن تتوفر
فيهم صفات األمانة واالنضباط.
قـ ــوة ال ـم ـص ـل ـحــة ح ــال ـي ــا ق ــد تـكــون
كافية ،لكن مع توافد الشركات وإبــرام
العقود ال نتوقع أنها ستكفي ،وبالتالي
فإن المصلحة محتاجة لعناصر أكثر،
وقــد قمنا بتقديم مــذكــرة بذلك للسيد
ال ــوزي ــر وت ــم الـمــوافـقــة لـنــا عـلــى تجنيد
 500عضو لكن المشكلة التي تواجهنا
حاليا في توفير مراكز للتدريب.
خـ ـط ــة إنـ ـ ـش ـ ــاء مـ ــركـ ــز ت ــدري ــب
ن ـ ـ ـم ـ ـ ــوذج ـ ـ ــي م ـ ـت ـ ـخ ـ ـصـ ــص ي ـت ـب ــع
مصلحة أمن المرافق والمنشآت
س -هل عندكم تصور لكيفية حل
معضلة عدم توفر مراكز للتدريب؟
ج -ن ـحــن ف ــي الـمـصـلـحــة عــازمــون
على التطوير من العمل ،ومن أجل ذلك
جـ ــاري اإلعـ ـ ــداد لـخـطــة بــإن ـشــاء مــركــز
ت ــدري ــب ن ـم ــوذج ــي مـتـخـصــص تـتــوفــر
فيه كل المكونات اللي يحتاجها أفراد
المصلحة لـلـتــدريــب ،مــن مـيــدان رماية
تـحــت األرض ،وم ـيــدان تــدريــب عنيف،
وت ــدريـ ـب ــات ع ـل ــى الـ ـلـ ـي ــاق ــات ،ونـتـمـنــى
ب ـعــد االن ـت ـه ــاء م ــن تـجـهـيــز ال ـخ ـطــة أن
يتم الموافقة على إنـشــاء هــذا المركز،
الــذي سيكون من ضمن مرافقه فندق
صغير إليـ ــواء المنتسبين للمصلحة
مــن ال ـفــروع األخ ــرى والـبـعـيــدة ،وغــرفــة
سـيـطــرة يـتــم مــن داخـلـهــا الـغــرفــة رؤيــة
ومتابعة جميع ًالمواقع التي تحرسها
المصلحة .الحـقــا سيتم اخـتـيــار وقت
مـ ـن ــاس ــب ل ـت ـح ــوي ــل م ـ ــذك ـ ــرة بــال ـخ ـطــة
الـمـقـتــرحــة ل ـلــوزيــر ألن ه ـنــاك مشكلة
في مراكز التدريب والمكونات األخرى
ـوزارة م ــن الـمـمـكــن أن تستفيد هي
لـ ـل ـ ً
أيضا من هذا المركز.
س -هناك جهود واضحة لتسهيل
نقل العملة للمصارف في جميع ربوع
ليبيا فما ال ــدور الــذي يقوم بــه أعضاء
الـمـصـلـحــة ف ــي ح ــراس ــة وح ـمــايــة هــذه

الشحنات؟
ج -كــل شحنات العملة الـلــي تــوزع
على المصارف تقوم المصلحة بتأمين
وصــول ـهــا بـ ــدون اسـتـثـنــاء م ــن خــزائــن
مـ ـص ــرف ل ـي ـب ـيــا الـ ـم ــرك ــزي ل ـل ـخــزائــن
الرئيسية للمصارف الرئيسية الكبرى
والـ ـت ــي ت ـق ــوم ب ــال ـت ــوزي ــع ع ـلــى الـ ـف ــروع،
داخ ـ ــل ط ــراب ـل ــس وخ ــارج ـه ــا م ــن مــدن
كــامــل ال ـت ــراب الـلـيـبــي ،وح ـتــى ال ـيــوم لم
يحصل أي اخـتــراق أمني فيما يخص
نقل العملة ،فقط تواجهنا صعوبة في
االمكانيات المادية فقط ،لكن كعناصر
بـشــريــة عـنــدنــا رج ــال ن ــادر وجــودهــم،
ليست لديهم مزايا وال عندهم مكافآت
وال تــأم ـيــن ،ل ـكــن لــدي ـهــم غ ـيــريــة وحــب
للعمل رغم أن حياتهم معرضة للخطر،
في ظل عدم وجود سيارات مصفحة.
مـ ـ ـصـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراف ـ ـ ــق
والـمـنـشــآت مـحــافـظــة عـلــى وحــدة
فروعها على كامل التراب الليبي
س -ف ـ ــي ظ ـ ــل الـ ـسـ ـع ــي ل ـت ــوح ـي ــد
المكونات المختلفة للدولة ومنها وزارة
الداخلية كيف يتم متابعة سير العمل
ب ـف ــروع الـمـصـلـحــة ،خــاصــة بالمنطقة
الشرقية والجنوبية للبالد؟
ج -الـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
مؤسسات الــدولــة هــي المكون الوحيد
ً
تقريبا المحافظ على وحدته ،فال يوجد
انـقـســام أو تشتيت فــي الـجـهــود ،وكــل
مـ ــدراء ال ـف ــروع كـفــرع بـنـغــازي والجبل
األخ ـض ــر واج ــداب ـي ــا وسـبـهــا وغـيــرهــم
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السيطرة الكاملة
من قبل مصلحة أمن
املرافق واملنشآت على
تأمني املصارف
يجتمعون هنا فــي هــذا المكتب ،حتى
فــي وقــت األزم ًــات ،واالي ــرادات يقومون
بإحالتها دوريا وبدورنا نقوم بإحالتها
للخزينة العامة ،إن عالقتنا كمصلحة
بالفروع على كامل التراب الليبي طيبة
وطبيعية جدا جدا ،وقد قمنا بمناسبة
م ــرور  30سنة على انـشــاء المصلحة
بإجراء لقاء مع رؤساء الفروع ودعونا
بعض الشخصيات مــن ً أجــل ذلــك ،ولم
يـتــم إب ــراز ذل ــك إعــام ـيــا .نـحــن ضباط
شرطة نقوم بعملنا فقط وال تهمنا أية
اعتبارات سياسية.
مـ ـ ـصـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراف ـ ـ ــق
والـمـنـشــآت ت ـقــوم ب ــإب ــرام الـعـقــود،
إال أنها غير مستفيدة من قيمتها
س -م ــا ه ــي الـمـشــاكــل والـعــراقـيــل
والصعوبات التي تواجه المصلحة؟
ج -مــن أكـبــر الـمـشــاكــل والـعــراقـيــل
ال ـتــي ت ــواج ــه الـعـمــل ف ــي الـمـصـلـحــة أنــه

ومنذ سنة  1991وحتى ما قبل 2018
كــانــت المصلحة تتمتع بــالــذمــة المالية
المستقلة ،وبالتالي كانت تقوم بإبرام
العقود التي يترتب عليها مقابل مالي،
وكــانــت االي ــرادات اللي تتحصل عليها
مـ ــن عـ ـق ــود ال ـ ـحـ ــراسـ ــة تـ ـص ــرف عـلــى
مــرت ـبــات األع ـض ــاء الـعــامـلـيــن ،وتــوفـيــر
االحتياجات الــازمــة لهم وألداء العمل
فــي المصلحة ،لكن ومـنــذ سنة 2018
وبـعــد زي ــادة مــرتـبــات أع ـضــاء الشرطة
ب ـص ـفــة ع ــام ــة ع ـج ــزت ال ـم ـص ـل ـحــة عن
تغطية مــرتـبــات أعـضــائـهــا ،األم ــر الــذي
أدى لـتــدخــل وزارة الــداخـلـيــة وتكفلها
بسداد جزء من مرتبات األعضاء ،هذا
األم ــر تسبب فــي إص ــدار ق ــرار بإحالة
االيرادات التي تقوم المصلحة بجبايتها
مــن عـقــود ًال ـحــراســة بــالـكــامــل للخزانة
العامة ،علما بأن المصلحة بعد 2018
قامت بجباية الديون السابقة المتراكمة
المترتبة على بعض الجهات المتأخرة
فـ ــي الـ ــدفـ ــع ن ـت ـي ـجــة لـ ـلـ ـظ ــروف األم ـن ـيــة
الـســابـقــة ووص ـلــت قيمة أخ ــر مبلغ تم
احــالـتــه لـلـخــزانــة الـعــامــة أكـثــر مــن 100
مليون دينار ،وهذا عمل لم تتمكن حتى
جهات أخرى في الدولة من تحقيقه في
ظل الظروف التي كانت تمر بها البالد
رغم قلة وضعف االمكانيات لدينا.
س -هل القيمة المخصصة لكم من
الخزينة العامة للدولة غير كافية لعمل
المصلحة؟
ج -المبالغ المخصصة للمصلحة
م ــن ال ـم ـيــزان ـيــة ال ـعــامــة ال تـتـنــاســب مع
الجهود التي تقوم بها المصلحة وال مع
المبالغ اللي تقوم المصلحة بتوريدها،
حيث نتلقى مبلغ  4مليون دينار فقط،
م ــا يـعـنــي ب ــأن الـمـصـلـحــة ال تستفيد
مــن قيمة العقود المبرمة نهائيا ،وقد
قمنا بمخاطبة ال ـ ــوزارة بــالـخـصــوص،
وبـ ــدورهـ ــا أح ــال ــت ال ـم ــوض ــوع لــرئــاســة
الـ ــوزراء ولــأســف لـحــد اآلن لــم يـتــم أي
ت ـص ـح ـيــح لـ ـل ــوض ــع ،إن ط ـب ـي ـعــة عـمــل
ال ـم ـص ـل ـح ــة تـ ـش ـب ــه عـ ـم ــل الـ ـش ــرك ــات
ال ـخ ــاص ــة ح ـيــث ت ـق ــوم بــال ـت ـفــاوض مع
األفراد والجهات الراغبة في التعاقد مع
المصلحة ويتم التفاوض على القيمة،
ون ـح ــن نـسـعــى ب ـق ــدر اإلمـ ـك ــان إل ــى أن
تكون المبالغ المتفق عليها متناسبة
مــع أهـمـيــة الـعـمــل ال ــذي نـقــوم ب ــه ،ولكن
لــأســف أن المصلحة ال تستفيد من
ذلــك ،على الرغم من أن العمل الميداني
للعناصر الـتــي تـقــوم بــالـحــراســة عمل
فيه خ ـطــورة .نعم أن المصلحة تقوم
بــإبــرام العقود ،إال أنها غير مستفيدة
من ذلك ..
ال بــد مــن االه ـت ـمــام بالمصلحة و
تـخـصـيــص م ـبــالــغ مـنــاسـبــة ل ـهــا حتى
تـسـتـطـيــع ال ـق ـي ــام ب ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ـطــويــر
م ــن مـسـتــوى الـعـمــل م ــن نــاحـيــة تلقي
العناصر التابعة لها للتدريب الصحيح،
فمثال قمنا بإجراء دورة تدريبية لعدد
من األعضاء في مجال اللغة االنجليزية،
ألهـمـيـتـهــا ف ــي ال ـت ـعــامــل ال ـم ـبــاشــر مع
األجــانــب ،وألن الميزانية غير متوفرة
لتغطية ال ــدورة قــام أشـخــاص وطنيون
بتنفيذ الــدورة وتم االتفاق معهم على
تأجيل مستحقاتهم عنها.
س -تحديدا ما هي طلباتكم فيما
يـخــص اإليـ ـ ــرادات والـمـيــزانـيــة الـمـقــدرة
للمصلحة؟
ج -نطلب أن يتم القيام بتخصيص
ما قيمته خمسين بالمئة من االيرادات
الـلــي تـقــوم المصلحة بجبايتها حتى
نستطيع تــوفـيــر االحـتـيــاجــات الــازمــة
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لعمل ًالمصلحة ،وهذا ما قمنا بشرحه
سابقا لمعالي الــوزيــر وتـمــت الموافقة
عـ ـلـ ـي ــه ،وإح ـ ــال ـ ــة مـ ــذكـ ــرة ب ــال ـم ــوض ــوع
للمجلس الــرئــاســي والـحـمــد لـلــه صــدر
ق ــرار بــالـمــوافـقــة عـلــى تخصيص هــذه
القيمة أي خمسين في المئة من قيمة
اإلي ـ ـ ــرادات ل ـفــائــدة الـمـصـلـحــة وتـحــويــل
خـمـسـيــن بــالـمـئــة لـلـخــزيـنــة ال ـعــامــة ،إال
أن وزارة المالية رفضت تنفيذ القرار
م ـط ــال ـب ــة ب ـت ـح ــوي ــل كـ ــامـ ــل االي ـ ـ ـ ـ ــرادات
للخزينة العامة.
ن ـعــانــي م ــن م ـشــاكــل ف ــي تــوفــر
مقرات ألعضاء المصلحة
س -ما الصعوبات أو ًالعراقيل التي
أيضا؟
تواجه عمل المصلحة ً
ج -تــواجـهـنــا أي ـضــا مشكلة توفر
مـقــرات للمصلحة ،خاصة وأن رئاسة
المصلحة كانت بمنطقة الجبل الغربي،
ون ـظــرا لبعض ال ـظــروف تــم نـقــل المقر
الرئيسي لطرابلس وقمنا بالعمل وفق
مـنـظــومــات لـلـشـئــون االداريـ ـ ــة والـمــالـيــة
وضـخـيـنــا دمـ ــاء ج ــدي ــدة ف ــي الـشـئــون
االداري ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـم ــالـ ـي ــة ،وأنـ ـش ــأن ــا بـعــض
المكونات كـقــوة دعــم الـتــدخــل ،ومكتب
المعلومات والتحري وهــو مكتب مهم
ج ــدا ومـهـمـتــه تجميع الـمـعـلــومــات عن
أي اخ ـت ــراق أم ـنــي ي ـحــدث فــي االمــاكــن
التي تقوم المصلحة بحراستها ،كما
قمنا بتنظيم العمل وتركيب كاميرات
مراقبة في السيارات ومربوطة بتقنية
تـحــديــد ال ـمــواقــع ( )GBCوال ـفــوردجــي
لكن
خاصة في حماية شحنات العملةً ،
مشكلة توفر المقرات تؤثر علينا سلبا،
ففي السابق كــان فيه مبنى واحــد فيه
رئاسة المصلحة وفرع طوق العاصمة
وال ـ ـتـ ــدريـ ــب وفـ ـ ــرع ط ــرابـ ـل ــس ،مـ ــا أدى
الكتظاظ وتزاحم ،األمــر الــذي اضطرنا
لتأجير هذا المقر ،واالمكانيات المادية
ال ـم ــوج ــودة ب ــدال م ــن اس ـت ـخــدام ـهــا في
توفير االمكانيات نقوم بصرفها على
االيجار.
 كلمة أخيرةال ب ــد م ــن ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى نقطتين:
األول ـ ــى ع ـلــى مـشـكـلــة الـمـصـلـحــة فيما
يخص توفير االمكانيات ،ألننا عندما
ن ـط ــال ــب وزارة ال ـم ــال ـي ــة ب ـتــوف ـيــر أدن ــي
االح ـت ـي ــاج ــات كــال ـق ـيــافــة ي ـق ــول ــوا ان ـتــم
مصلحة ذات ذمة مالية مستقلة ،وفي
الحقيقة ال نحن نعمل وفــق ذمــة مالية
مستقلة وال وفق عمل وزارة الداخلية.
أم ــا الـنـقـطــة ال ـثــان ـيــة وه ــي الـتــأكـيــد
ع ـل ــى أنـ ــه ومـ ــن ض ـم ــن اخ ـت ـصــاصــات
ال ـم ـص ـل ـحــة ام ـك ــان ـي ــة ت ـش ـغ ـيــل األف ـ ــراد
المدنيين في أعمال الغفارة والحراسة،
مثال عمارة سكانها محتاجين لغفير
فنحن نــوضــح أن الـمــادة ( )4مــن قــرار
إنشاء المصلحة تنص على أنه (يجوز
لـلـمــواطـنـيــن ول ـغ ـيــر ال ـج ـهــات ال ـم ـحــددة
فــي ال ـمــادة الـســابـقــة االنـتـفــاع بخدمات
الحراسة التي تقدمها المصلحة على
أن يقدم طلب بذلك إلى المصلحة يبين
فيه العدد المطلوب ونوع العمل ومكانه
وم ــدت ــه وت ــاري ـخ ــه) وبــال ـتــالــي فـبــإمـكــان
أي م ــواط ــن ان ي ـت ـقــدم بـطـلــب أن تـقــوم
المصلحة بـحــراســة مـمـتـلـكــاتــه ،وعلى
المصلحة يـقــع تشكيل لجنة لمعاينة
ال ـم ـكــان واالتـ ـف ــاق عـلــى مـقــابــل معين،
ويتم توظيف أفراد ليبيين للقيام بذلك،
وبالتالي نسهم في توفير فرص عمل
خاصة من المتقاعدين.
اخير اتوجه بالشكر إلى صحيفة
ال ـم ـي ــزان وال ـقــائ ـم ـيــن عـلـيـهــا ع ـلــى هــذا
االهتمام .

أوراق ملونة
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ال للجريمة  ..نعم للبناء ..

ً
كـثـيــرا مــا كــانــت الـتــوثــرات النفسية
الـ ـت ــي ت ـص ــاح ــب ح ــال ــة غ ـض ــب ع ــاب ــرة
ويمتد
مدعاة ً لنشوب خالف يطول أجله
ً
مبتدئا بالكلمات النابية الجارحة منتهيا
بــالـلـكـمــات ال ـمــوج ـعــة وال ــدام ـي ــة فـيـكــون
صــاح ـب ـهــا ب ـيــن اي ـ ــدى رج ـ ــال ال ـشــرطــة
والنيابة ،فيما يكون المجنى عليه فيها
ي ـخ ـضــع ل ـل ـت ــداوى داخ ـ ــل الـمـسـتـشـفــى
أو فــي إح ــدى الـمـصـحــات ورب ـمــا بأحد
ال ـم ـق ــاب ــر ي ـن ـت ـظــر رحـ ـم ــة رب ـ ــه  .اح ـ ــوال
لحظة خاطفة من
لوقائع مؤسفة كانت ً
عمر الزمن المتوتر سببا في مثل هذه
ال ـم ــآس ــي ،وت ــرص ــد س ـج ــات الـشــرطــة
وق ـضــايــا ال ـن ـيــابــات وم ـل ـفــات الـمـحــاكــم
مــا يؤكد رصــدنــا ومتابعتنا لمثل هذه

٢

الوقائع التي نذكر بعض أحداثها واأللم
يعتصرنا حزنا على الجانى والمجنى
عليه مــن أب ـنــاء الــوطــن أو ال ـشــركــاء فى
اإلنـســانـيــة مــن ال ـعــرب واألج ــان ــب الــذيـ ًـن
نفقدهم ويفقدون أنفسهم تاركين أسرا:
أمهات وزوج ــات وأبـنــاء وإخــوة وأخــوات
يتجرعون الحسرات واالحزان من جراء
فقدانهم بالسجن أو بالموت  ..ويتكبد
المجتمع مصروفات طائلة ونفقات مالية
لإلنفاق على
باهظة من خزينته العامة
ً
(تكاليف الجريمة ) إداريا وأمنيا وإقامة
وإع ــاش ــة لـسـنــوات عــديــدة داخ ــل أروق ــة
مــؤسـســات األص ــاح والـتــأهـيــل واع ــادة
ال ـب ـنــاء ،ه ــذه ال ـم ـكــابــدات ال ـتــي تتحملها
خــزيـنــة المجتمع ك ــان يمكن أن تكون

ع ــون ــا ل ــأف ــراد وال ـج ـم ــاع ــات ف ــى إع ــادة
ترميم البنية التحتية أو إصالح التعليم
وال ـص ـح ــة واالقـ ـتـ ـص ــاد ،دون أن أغـفــل
اإلع ــام والثقافة ومؤسسات المجتمع
المدني .
( إهدار متعمد للمال العام يمارسه
ك ــل م ــن ي ـع ـمــد إلـ ــى ارتـ ـًك ــاب جــري ـمــة )
ليكن هــذا المبدأ شـعــارا نعتمده لثقافة
اجـتـمــاعـيــة ج ــدي ــدة نــدعــو لـهــا ونــؤصــل
مفرداتها بين صفوفنا ونحن مقبلون
ع ـلــى ب ـن ــاء الـمـسـتـقـبــل ال ـم ـش ــرق ال ــذي
نختصر فيه الوقت والجهد واإلمكانيات
بالوصول خطوات متقدمة نحو االرتقاء
لصنع التنمية .

نعم للحياة  ..ال للمخدرات

الضبط والـمـصــادرة وحــالــة العار
تعاطى الخمور والمخدرات
ال ـت ــى سـيـعـيـشـهــا ل ــو ت ــم ضبطه
مــن الـظــواهــر المصاحبة لحالة
أم ـ ــا م ــن أثـ ـ ــرى ب ـف ـعــل ال ـم ـتــاجــرة
اإلحـ ـب ــاط والـ ـي ــأس أو ه ــي من
فــي ه ــذه الـسـمــوم فيعيش واقـعــا
جهة أخرى حالة تغييب متعمد
نفسيابفعل أمــوالــه الـتــى جمعها
يـلـجــأ إل ـي ـهــا م ــن ك ــان ــت حــالـتــه
عن طريق غير شريف وأسهم في
المادية تسمح بذلك ،وقل كذلك
إيذاء آخرين صاروا ضحايا لعمله
هـ ــو ص ـ ـ ــورة ل ـم ــن يـ ـق ــدم عـلــى
المشين .
االنتحار ببطء شديد ،غير أننا
نـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــور أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة آم ـ ـن ـ ــة
نقول انها دليل على الفشل أو
عائلهامتعاطي أو تاجر للمخدرات
المرور بأزمة نفسية وعصبية
ستكون كئيبة مشتتة المستقبل
فيحاول الفرد الفرار والهروب
ألبنائها ألن هــذا العائل سيكون
ـور
إل ــى حــالــة أخـ ــرى م ــن الـتـصـ
في باطنها هذا هو المتعاطي أو التاجر فيعيش
الوهمي الخيالي مجنحا فــوق السحاب الــذى ال ـهــواجــس وال ـتــوق ـعــات وال ـخ ــوف الــره ـيــب من قــدوة سيئة لألبناء ،لنردد جميعا نعم للحياة
… ال للمخدرات .
ســرعــان مايجد نفسه ليس فــوق األرض ،بل

همسة

٤

إن التسامح يجعل الذي بينك وبينه عداوة كأنه
التسامح غريزة إنسانية  ..ينصح بها الدين رسوم وبدون أختام إلي قلوب من اليحبونك وممن
ُ
والعرف والتقاليد ..وتعاليم ذوى األخالق الحميدة يكنون لك العداء أو الحسد أو الرغبة في إزاحتك من ولــى حميم وه ــذه أعـظــم نتيجة يحققها األنـســان
تجاه نفسه وتجاه اآلخرين .
ألن التسامح يمنحك تأشيرة دخول وعبور بدون التألق والنجاح وتحقيق األمجاد .

ً
الثقافة أوال

٥
* كل ارتباطاتنا بالحياة في المجتمع تخضع
للثقافة والفهم لمجريات األمور ألن هذه الثقافة تولد
الوعي واإلدراك الصحيح الذي يتبصر المستقبل
ويتخذ منه موقفا استباقيا ،فالوعي بأن السرقة
ح ــرام ف ــي ال ــدي ــن ومـمـنــوعــة ف ــي ال ـقــانــون يجعلنا
النلجأ ،إليها خوفا من الله ألنها حرام وخوفا من

٦
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القانون ألنها ممنوعة ،وبذلك يكون الموقف عدم
االقبال عليها  ..فالثقافة عندما تتغلغل في يقين
الشخص تجعله اليقدم على أسرة التناسبه حتى
اليكون الشقاء والتعاسة الزوجية هي المصير الذي
ينتظره والطالق هو الحل لحالة اليأس ناهيك عن
األطفال والضرر النفسي والعصبي .

نــؤكــد ب ــأن الـتـحـســب وال ـتــوقــع بـفـعــل الثقافة
والــوعــي هما الـحــل لكل مــانـقــدم عليه فــي حياتنا
استزيدوا بالوعي تأمنون على حياتكم ،واألهم في
هــذا المقام أالنتهور فــي استخدام السيارة حتى
نرتكب حادث مروري قاتل أو متلف لألموال ،نعم
هو كذلك .

الرادع الذاتي بين المنع والمكافحة !

خيار االستقامة والعمل بما يرضي الله تعالى
وال ـنــاس أجمعين ً عــامــة تـفــوق إنـســانــي تحسب لك
متى كنت مــدركــا ألبـعــادهــا الحضارية التي تحولك
قانون القوة إ ًلــى آخــر يحترم قوة
يخاف
ً
من إنسان ً
القانون طــوعــا واخـتـيــارا منطلقا خــال هــذه الثقافة
المتقدمة من قاعدة روادع تلقائية ومضامين موانع
ذاتـيــة تــرى فــي االستقامة ومـنــع ومكافحة الجريمة

ً
طريقا لسعادة غامرة وإشباع لرغبة اجتماعية في
العيش بأمن وسالم  ..وتصنف الجريمة ومرتكبيها
فى قائمة أعداء الحرية المهددين للسالم اإلجتماعى
والوفاق األهلى إللحاق الضرر باإلنسان الذي كرمه
الله واستخلفه في االرض  .وبذلك يكون المانع الذاتي
أو ال ــرادع التلقائي فــي عــدم إرتـكــاب الجريمة سلوك
إنساني رفيع المستوى .

٣

سيارات مجهولة

ً
يحاول أي مجرم دائما الهروب من ضبط جريمته
ويسعى بكل جهده إلخفاء السبل التي تقود إليه حتى
ال يقع تحت طائلة الـقــانــون والـعـقــاب ،وه ــذا معروف
ً
وطبيعي أن يلجأ إليه من ارتكب فعال يخاف أن يوصلة
للعدالة ،ويعتبر أسلوب السير بالسيارات دون لوحات
معدنية وتركيب السلفر لتكون الرؤية معتمة مقدمة
السيارة ًأو أوصاف
للهروب من سبل معرفة لوحات ً
صاحبها الذي في العادة يحمل سالحا ناريا ليساعده
على تنفيذ إجــرامــه ،وبــذلــك يكون هــذا الـســاح الغير
مرخص والـخــارج عــن الشرعية والـسـيــارة المجهولة
والمعتمة مــؤشــر الق ـتــراف الـجــرائــم بجميع أنواعها
طالما توفرت وسائل (الغش واالختفاء).
المطلوب تنشيط حملة بشأن ضبط السيارات
التي تسير على الطريق الـعــام بــدون لــوحــات معدنية
والمعتمة الزجاج بحيث تحجب الرؤية عما بداخلها
ً
كليا وه ــذه الحملة خـطــوة إيجابية على طــريــق منع
الجريمة قبل ارتكابها .

لقاء
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مقدم .انتصار مخلوف اعبيد  /رئيس قسم حماية الطفل واألسرة بمديرية أمن الخمس لصحيفة الميزان

هدفنا حماية ودعم الطفل و األسرة
ق ـســم ح ـمــايــة ال ـط ـفــل واألس ـ ـ ــرة بـمــديــريــة
أمــن الخمس أحــد المكونات المستحدثة من
ً
قبل المديرية ويتبعها إداري ــا ،ويتبع مكتب
ح ـم ــاي ــة ال ـط ـف ــل واألسـ ـ ـ ــرة ف ـن ـي ــا ،ومـ ــن أوائـ ــل
األقسام المنشئة لغرض حماية ودعم الطفل

واألسرة ،واألكثر نشاطا في مجاالت التفاعل
الـمـجـتـمـعـيــة ..أله ـم ـيــة ه ــذا ال ـم ـكــون وال ـ ــدور
الكبير الذي يقوم به كان هذا اللقاء مع مقدم.
انـتـصــار مخلوف اعبيد رئـيــس قسم حماية
الطفل واألسرة بمديرية أمن الخمس.

أجرى اللقاء د .زهرة بن عطية
س .سيادة المقدم حدثينا عن
القسم من ناحية اإلنشاء ،وتوليكم
مسؤولية رئاسته.
ج .تم إنشاء القسم في سنة ،2018
بموجب قرار السيد الوزير رقم 1754
لسنة  2018بخصوص إنشاء مكتب
حماية الطفل واألس ــرة واألقـســام التي
تتبعه فنيا بمديريات األمــن المختلفة،
وقــد توليت مسؤولية رئاسته بتاريخ
.2018 -05 -03
س .حدثينا عن أهم النشاطات
التي قــام بها القسم فيما يخص
حـمــايــة الـطـفــل واألسـ ـ ــرة ،والـعـمــل
المجتمعي واالجتماعي.
ج .من أهم األهداف التي سعى قسم
حماية الطفل واألســرة لتحقيقها نشر
الوعي العام حول حماية حقوق الطفولة
في مدينة الخمس بشكل خاص ،وفي
المجتمع الليبي بشكل عام ،كذلك وضع
الخطط التي يتم من خاللها التواصل
مع المؤسسات التي لها عالقة بالطفل
واألســرة ,من أجل ذلك قام القسم منذ
إنشائه وحـتــى األن بعديد النشاطات
بين إعداد وتنظيم ومشاركة وحضور،
منها على سبيل الذكر-:
 ت ـن ـظ ـي ــم ورشـ ـ ـ ــة عـ ـم ــل ب ـمــدي ـنــةالـخـمــس بـخـصــوص تــأهـيــل األعـضــاء
التابعين للقسم.
 ت ـن ـظ ـي ــم ورشـ ـ ـ ــة عـ ـم ــل ب ـمــدي ـنــةالخمس مــع وزارة التعليم بخصوص
تأهيل األخصائي االجتماعي ،وتقديم
التوعية داخل المدرسة.
 ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم ورشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـم ـ ــل ع ــن(الكاريزما).
 المشاركة في حملة توعوية حولسرطان الثدي.
 تنظيم حملة نظافة كبيرة شملتطالء وتزيين بعض مرافق المدينة.
 زيـ ــارة قـســم األط ـف ــال بمناسبةعيد الفطر المبارك.
 ال ـم ـشــاركــة ف ــي االح ـت ـفــال بعيدثورة  17فبراير مع روضة زهور الحياة
بالخمس.
 ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ـ ــي ورش ع ـمــلبمدينتي مسالتة ومصراتة.
 المشاركة في ورشة عمل (أهميةصـيــاغــة الــدس ـتــور) بــدعــوة مــن نقابة
المستشارين بالخمس.
 ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـمـلـتـقــى األولللقيادات األمنية بالمنطقة الوسطى،

نتواصل مع
املؤسسات
التي لها عالقة
بالطفل واألسرة

حيث تم التعريف بالقسم.
 ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـمـلـتـقــى األولللمرأة الليبية والـقــانــون على مستوى
ليبيا ،مع أعضاء المجلس البلدي ،وتم
فيه التعريف بالقسم واختصاصاته
وعـمـلــه وق ـض ــاي ــاه ،ودوره ف ــي توعية
األطفال خاصة في المدارس.
 ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي الـ ـي ــوم الـعــالـمــيللطفل بــالـتـعــاون مــع الـلـجـنــة الوطنية
للعمل التطوعي واالنساني في مدينة
الخمس.
 ال ـم ـشــاركــة ف ــي م ـع ــرض ال ـم ــرأةال ـم ـن ـت ـج ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــام ب ـ ـمـ ــدرسـ ــة أبـ ـن ــاء
الشرشاري ،حيث تم خــال المعرض
التعريف بالقسم وع ــرض النشاطات
التي يقوم بها.
 المشاركة في ورشــة عمل تحتعـنــوان (دع ــم وتمكين ال ـمــرأة ودوره ــا
الريادي في العملية االنتخابية).
 الـمـشــاركــة فــي احتفالية انتهاءال ـ ـ ــدورة ال ـتــدري ـب ـيــة (ال ـن ـظ ــام ال ـتــربــوي
لرياض األطفال واستراتيجيات التعليم
الـحــديــث) تحت إش ــراف إدارة ريــاض
األطفال بوزارة التربية والتعليم.
ولـ ـق ــد ح ــرص ـن ــا مـ ــن خـ ـ ــال ه ــذه
ال ـم ـش ــارك ــات ع ـلــى ال ـت ـعــريــف بأهمية
الـ ـقـ ـس ــم واألدوار ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــوم ب ـه ــا،
واالختصاصات التي يعمل وفقها.
س .من خالل السؤال السابق
يـتـبـيــن وج ـ ــود تـ ـع ــاون ك ـب ـيــر مع
جهات ومؤسسات مختلفة..
ج .نـعــم بــالـتــأكـيــد ،فـفـكــرة إنـشــاء

المكتب خطوة إبداعية ،أتاحت الفرصة
لـلـتـعــامــل م ــع ال ـمــؤس ـســات الحكومية
ومــؤسـســات المجتمع الـمــدنــي ،وعلى
سبيل المثال-:
 التعليم ،وهــو الوسيلة التي يتممن خاللها التوعية واإلرش ــاد للطفل،
وعمل ورشات عمل بين االخصائيين
اإلجـتـمــاعـيـيــن ل ـل ـتــدريــب ع ـلــى كيفية
تقديم التوعية العامة لألطفال.
 وزارة الشئون االجتماعية، ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع م ـن ـظ ـم ــة ح ـق ــوقاإلنسان
 التعاون مع المجلس البلدي وذلكفي تسهيل بعض األمور.
س .ه ــل لــديـكــم م ـشــاركــات أو
نـ ـش ــاط ــات م ـش ـت ــرك ــة م ـ ــع مـكـتــب
حماية الطفل واألس ــرة بــالــوزارة،
ومع أقسام حماية الطفل واألسرة
األخرى؟.
بمديريات األمن
ً
ج .ن ـع ــم ل ــدي ـن ــا دائ ـ ـمـ ــا ن ـشــاطــات
ومـشــاركــات مختلفة ،ومــن أمثلة ذلك
المشاركة فــي الـيــوم التطوعي وزيــارة
مؤسسة االصــاح والتأهيل مصراتة،
والمشاركة في احتفالية خاصة بذوي
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة ت ـحــت شـعــار
قسم
(نحن معكم لنفرح) والتي أقامها ً
حماية الطفل واألســرة مسالتة ،أيضا
المشاركة الفعالة في االجتماعات التي
يعقدها مكتب حماية الطفل واألســرة
مــع الـمـنـظـمــات الــدول ـيــة كاليونيسيف
وب ــرن ــام ــج األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة اإلن ـم ــائ ــي،
وغ ـيــرهــا كـثـيــر ،كـمــا كــانــت لـنــا عــديــد

المشاركات في الــدورات وورش العمل
التابعة لمكتب حماية الطفل واألســرة
الداخلية منها والخارجية.
س .م ــا ع ـ ــدد ال ـق ـض ــاي ــا ال ـتــي
يتابعها القسم وتخص األطفال
تحديدا؟ وعدد ما تم حله منها أو
متابعته؟
ج .بـ ـص ــراح ــة أن ـ ــا س ـع ـي ــدة ب ـهــذا
السؤال ،لكني ال أستطيع اإلجابة عنه
بشكل دقيق ،ألن عدد القضايا كبير،
منذ تــاريــخ إنـشــاء القسم وحتى اآلن،
حـيــث شـ ــارك الـقـســم ف ــي ح ــل الكثير
منها ،إما بالتراضي أو التنازل ،وكذلك
أحكام النفقة والحضانة.
س .سيادة المقدم ..كيف يتم
تحويل القضايا لكم؟
ج .يـتــم مراسلتنا بالقضايا عن
طريق السيد المساعد للشؤون األمنية
على هيئة برقية ،أو عــن طريق مركز
الشرطة ،حيث أنــه تم مخاطبة المركز
عن إنشاء مكتب حماية الطفل واألسرة
وتخصصاته ،وبــاقــي القضايا تأتي
عـلــى هيئة بــرقـيــة مــوجـهــة إل ــى رئيس
قسم حماية الطفل واألســرة ،ومن هنا
ي ـكــون مــن ال ـض ــروري الـتــوجــه لمركز
الشرطة ،لالطالع على أوراق المحضر،
حتى يتم التواصل مع األطراف المعنية.
س .كيف هــو شكل التواصل
بـيــن الـقـســم وب ـيــن مـكـتــب حماية
الطفل واألسرة؟
ج .نـ ـت ــواص ــل ك ـق ـســم مـ ــع مـكـتــب
حماية الطفل واألسرة بشكل مستمر،

إما عن طريق المراسالت الرسمية ،أو
عبر اللقاءات واالجتماعات ،وللعلم فإن
رئـيــس مكتب حماية الطفل واألس ــرة
تحاول دائما تقديم األفضل لألقسام،
ح ـيــث تــواج ـه ـنــاب ـعــض ال ـم ـشــاكــل في
توفير متطلبات العمل ،فأغلب األقسام
تعمل بالمجهود الذاتي  ،ونقوم بذلك
من أجل مصلحة الطفل الفضلى.
س .ما هي أبرز هذه المشاكل
التي ذكرتم أن القسم يعاني منها
في العمل ؟
ج .الحقيقة أن ــه ال تــوجــد عراقيل
مــن ناحية السيد مدير األم ــن وال من
األعضاء التابعين لمديرية أمن الخمس،
لكن المشاكل الـتــي تواجهنا هــي في
تــوف ـيــر مـتـطـلـبــات ال ـع ـم ــل ،كــالـمــركـبــة
األل ـيــة ،فالقسم ال تــوجــد لــديــه سـيــارة
أو أي وسيلة نقل ً ،األمــر الــذي أدى إلى
اعتذاري شخصيا عن حضور الكثير
مــن األعـمــال الـتــي تهم القسم ،خاصة
مع اقامتي في منطقة بعيدة عن مقر
ال ـع ـم ــل ،أي ـض ــا ه ـن ــاك مـشـكـلــة تــأهـيــل
أعـ ـض ــاء ال ـق ـســم ع ــن ط ــري ــق ال ـ ـ ــدورات
التدريبية .
س .نتمنى أن تحل مشكالت
القسم وباقي األقسام قريبا ..في
نهاية ه ــذا الـلـقــاء س ـيــادة المقدم
هل من كلمة أخيرة؟
ج .أش ـكــر صحيفة ال ـم ـيــزان على
اتاحتها فرصة إبراز عمل قسم حماية
الطفل واألس ــرة بمديرية أمــن الخمس
وعلى تغطية المناشط واألعـمــال التي
ي ـقــوم ب ـهــا ،كـمــا أش ـكــر رئ ـيــس مكتب
حماية الطفل واألسرة على ما تقوم به
مــن مـجـهــودات لصالح عمل األقـســام،
وال يفوتني أن أشـكــر عميد .حسين
عـطـيــة ال ـب ـك ــوري م ــدي ــر أم ــن الـخـمــس،
على وقوفه المستمر معنا ،وتشجيعه
ومساهمته في نجاح عمل قسم حماية
الطفل واألسرة.
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آخر خبر

أضواء

املعلومة في املنظومة األمنية
املعلومة في املنظومة األمنية

شارکت وزارة الداخلية في
الندوة العليا لالحتجاز التعسفي
الـتــي تـشــرف عليها بعثة األمــم
المتحدة للدعم فــي ليبيا والتي
عقدت خالل الفترة من  ٢إلى / ٤
 ٢٠٢١ / ١١م بجمهورية تونس.
وم ـث ــل وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة في
هــذه ال ـنــدوة مــديــر اإلدارة العامة
للتفتيش والمتابعة عميد خميس

األداء األمني

ال ـح ــراري ومــديــر مكتب حقوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ع ـم ـي ــد دك ـ ـتـ ــور فـ ــؤاد
الباشا.
واخ ـت ـت ـم ــت أع ـ ـمـ ــال الـ ـن ــدوة
ب ـج ـم ـلــة مـ ــن الـ ـت ــوصـ ـي ــات ال ـتــي
مــن شأنها إع ــاء ثقافة حقوق
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان بـ ـم ــا يـ ــؤسـ ــس دول ـ ــة
القانون التي يصبوا إليها جميع
الليبيين.
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األمـ ــن مـطـلــب إج ـت ـمــاعــي وأس ـ ــاس للتنمية
االق ـت ـصــاديــة وال ـب ـشــريــة  ،إذا تـحـقــق وأسـتـتــب
أن ـش ـغ ــل ال ـ ـنـ ــاس ب ــال ـع ـم ــل واإلنـ ـ ـت ـ ــاج وارت ـف ـع ــت
مــؤشــرات التنمية وتحققت الــوفــرة ،وإذا اختل
ف ــزع ال ـنــاس وسـيـطــر عليهم ال ـخــوف وانشغلوا
عن العمل واإلنتاج بالبحث عن المالذات اآلمنة
ألرواحهم وأموالهم وأعراضهم.
وب ــال ـب ــرغ ــم م ــن ت ــراك ــم ال ــرص ـي ــد االي ـجــابــي
ً
ً
للتعامل مــع م ـهــددات األم ــن مـكــانـيــا وبـشــريــا ،
وبالرغم مما تحققت مــن منجزات  ،ومــا بذلت
من جهود على مستوى التصدي للجريمة وقاية
ً
وعــاجــا  .ومــع كل ذلــك أصبحت آليات التعامل
التقليدي مع متطلبات األمــن أمــام تحديات غير
مسبوقة وبرزت في منظومة الحياة االجتماعية
ً
أن ــواع ــا ج ــدي ــدة م ــن ال ـج ــرائ ــم وأدوات مـتـطــورة
الرت ـكــاب ـهــا ،ت ـج ــاوزت مــدخــاتـهــا ومـخــرجــاتـهــا
ً
الـمـجــال الــوطـنــي لتعبر ال ـحــدود وعــرفـنــا أنــواعــا
لجرائم مستجدة وعابرة للحدود وعبر الوطنية.
وهكذا ازدادت الحاجة للدراسات التقييمية
ل ــواق ــع األداء األمـ ـن ــي م ــن ح ـيــث ت ـحــديــد حجم
اإلم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات وم ـ ـ ـصـ ـ ــادر الـ ـ ـق ـ ــوة وال ـس ـل ـب ـي ــات
والـتـحــديــات وبـيــان الـفــرص والـتــوجـهــات  ،وذلــك
سياق االستجابة المتكافئة مع هذه المستجدات
 ،وذل ــك لـيـكــون الـعـمــل فــي الـمـجــال األم ـنــي أكثر
استجابة لحاجات اإلنسان خاصة وإن مكافحة
ال ـج ــري ـم ــة ال ت ـت ـج ــزأ مـ ــن م ـن ـظ ــوم ــة ال ـع ــاق ــات
اإلج ـت ـمــاع ـيــة والـ ــواقـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي والـسـكـنــي
والمعيشي وف ــرص الـعـمــل  ،والـجــريـمــة الــوافــدة
وسواها وليكون المكلفين بأدائه أكثر مقدرة في
التصدي االستباقي والعالجي للجريمة.
نأمل أن نرى دراسة تطبيقية ميدانية للواقع
األمني أم ان الوقت لم يحن لها؟ لنبادر إلى وضع
األرض ـيــة المناسبة واالف ـكــار الكفيلة بتحقيق
المستهدف  ..الكالم للجهات المختصة في هذا
الشأن واألمل معقود عليها في انضاج المرحلة.

تحية وفاء وإحترام

هل تخيل أحدنا أن يكون رجل دفاع مدني ،
يعمل فــي كــل الـظــروف واألوق ــات؟ فهو في
الـحــرب رجــل إطـفــاء وإن ـقــاذ للمصابين وكبار
السن واألطفال والنساء يطلق صافرات اإلندار
وينظم أعمال المخابيء حيث التموين واإلعاشة
واإلشـ ـ ــراف عـلــى م ـهــام الـطـبــابــة أم ــا ف ــي السلم
فهو المتابع لعمليات االنـقــاذ البحري والــزالزل
والبراكين واالنـهـيــارات والحرائق وكــل عمليات

السالمة الوطنية .
هل وضعنا انفسنا في مكان رجل اإلطفاء
وه ــو يقتحم حـجــم الـلـهــب لينقذ اسـ ــرة نائمة
أو عـجــوزا أو طفلة تستنجد ؟ كيف تصورنا
انـفـسـنــا ون ـح ــن ن ـص ــارع األمـ ـ ــواج إلن ـق ــاذ روح
برئية او نتفنن في كيفية الوصول الى طابق
يعلو السنة اللهب في عمارة متعددة االدوار ؟
موقف صعب اليقدر عليه سوى نفوس كبيرة

وهبت نفسها لخدمة الوطن والمواطن خاصة
في ادق اللحظات واصعبها  ..ولعلنا نشير الى
دورهــم في مواجهة القنابل المزورعة واأللغام
التى يضعها العدو للفتك باالبرياء من المواطنين
العاقة مشاريعهم االنمائية في الزراعة والرعي
واالسكان.
رجل الدفاع ً المدني يواجه كل هذه المواقف
بقلب يفيض حبا للوطن .

إخراج وتنفيذ /أيمن سليمان الشتيوي

رئيـ ــس التـ ــحرير :يـوسف الجـدي
MOI.GOV.LY

مدير التحرير :أ .نجاة الشارف

إن رجل الدفاع المدني أو ًالسالمة الوطنية
ـواجــد بيننا لـيـكــون مـسـتـعــدا لتقديم روحــه
يـتـ ً
فــداءا حتى يسعدنا ويسعد أطفالنا ،قــدروا هذا
الموقف وأنـتــم تتخيلون دوره واختصاصاته
حتى يـكــون حكمكم على الموقف ولـيــد لحظة
ص ــدق تـمــارســونـهــا مــع أنفسكم ل ـتــدركــوا بــأن
رج ــل ه ــذه المهنة الـخـطــرة يستحق كــل الــوفــاء
واالحترام و التقدير .
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طرابلس  -ليبيا  /بجوار مركز شرطة املدينة

الجمع املرئي /القسم الفني بالصحيفة

