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 Ministry of Interior - Libya

وزارة الداخلية - ليبيا

ــة   ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ  بـــــحـــــث وزيــــــــــــر الـ
لـــــواء خـــالـــد مـــــازن مـــع الــمــســاعــد 
الـــخـــاص لــلــمــنــســق الــمــقــيــم نــائــب 
ليبيا "ريتو  المبعوث األممي في 
ســيــدهــارت" الــتــعــاون بــيــن البعثة 
األممية لدى ليبيا ووزارة الداخلية 
الــهــجــرة غير  فــي مــجــال مكافحة 
العقبات  الشرعية وســبــل تذليل 
الليبية جــراء  الـــدولـــة  تــواجــه  الــتــي 

هذا الملف.
كــمــا نــوقــش خـــال االجــتــمــاع 
الذي حضره نائب الممثل الخاص 
ــي لــيــبــيــا "خـــلـــدون  لــلــيــونــســيــف فـ
ــتـــواصـــل  ــؤول الـ ــ ــسـ ــ ــور" ومـ ــ ــاكـ ــ شـ

 IOM الــدولــيــة للهجرة بالمنظمة 
ــل  ــاكـ ــمـــشـ ــال الـــــشـــــريـــــف" الـ "كــــــمــــ
 
ً
الملف محليا المترتبة على هــذا 

ــدة  ــاعـ  ومـــسـ
ً
ــا ــ ــيــ ــ ــ  ودول

ً
ــا ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ وإقـ

الـــدولـــة الــلــيــبــيــة بــاعــتــبــارهــا دولـــة 
المهاجرين وليست  عبور لهؤالء 
المقصد، وان هذه الظاهرة تشكل 
البحر األبيض   لكافة دول 

ً
تحديا

المتوسط.
 
ً
ــاول االجــــتــــمــــاع أيـــضـــا ــ ــنــ ــ ــ وت
ــا  ــايـ ــقـــضـ ــن الـ ــ مــــنــــاقــــشــــة عـــــــدد مــ
ــرى،  ــ ــ ــــمــــواضــــيــــع األمـــنـــيـــة األخـ وال
ــعـــاون الــمــشــتــرك بين  ــتـ وآفــــــاق الـ

وزارة الداخلية والبعثة األممية.

وزيــــر الداخليــة يجتمــــع مـــع املســاعد الخــاص 
للمنســق املقيــم نائــب املبعــوث األممــي فــي ليبيــا

ــن بــكــل مــشــمــوالتــه الــحــضــاريــة  ــ األمــ
يــشــكــل مــرتــكــزا أولـــيـــا وأســـاســـيـــا لصنع 
الــتــنــمــيــة لــكــافــة الــمــجــتــمــعــات الــتــي تتطلع 
ــــى الــمــســتــقــبــل، وقــــد شــهــدت أوضــاعــنــا  ال
الــســيــاســيــة تــجــاذبــات وتــفــاعــات طــارئــة 
 ، ومؤقتة استوجبتها األوضـــاع المعاشة 
وتابعنا النقات والتفاعات التي صاحبت 
المسيرة األمنية وانعكاساتها في العديد 
مــن المناطق، ولمسنا مــدى حاجتنا إلى 
الــــذي يمكنه أن يلقي  االســتــقــرار األمــنــي 

بظاله على المشهد الوطني بشكل عام .
ــار مطلب  ــ ــذا الـــخـــيـــار صـ ــهـ  لـ

ً
تــفــعــيــا

ــن ضـــمـــن األولــــــويــــــات الــتــي  ــ ــ تــحــقــيــق األمـ
الــدولــة وأهمية  بــنــاء  يتأسس عليها وبــهــا 
وضـــع الــتــدابــيــر وإتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات التي 
ــع وتــنــفــيــذ الــخــطــط والــبــرامــج  تــكــفــل وضــ
ــة لـــهـــذا الـــخـــيـــار الـــــذي يــنــحــاز إلــى  ــمـ الـــداعـ
وضع رؤية عصرية متناميــــــــــة لمؤسسة 
حكوميـــــــــــة ) 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 
الــكــفــاءة والفاعلية حتى يكون  على مــبــدأ 
 إلــى تحقيق األمـــن ودعــم 

ً
حراكها سبيا

الحرية.
الـــوحـــدة الوطنية  الــثــقــة بحكومة   كــل 
الــثــقــة في  بمختلف انــشــغــاالتــهــا وكـــامـــل 
قدرتها على صنع الماحم الواعدة لوطن 
البناء المزدهر، والسيما  بدأ طريقه نحو 
ــبـــاب األمـــــــن الـــــــذي نـــــــراه مــــن أولــــى  ــتـ ــتـ اسـ
إهتمامات وزارة الداخلية وفق الله الجميع 

في خدمة الوطن . 

ً
األمن أوال

اســتــقــبــل رئــيــس جــهــاز الــمــبــاحــث الجنائية 
عميد "محمود عاشور"   يوم الخميس الماضي   
ــــدرك التركية  ــوات الـ ــد رفــيــع الــمــســتــوى مــن قــ وفـ
برئاسة  الجنرال "جنكيز يلدز" بحضور مدير 
الــديــن  ــتــعــاون عميد   "صــــاح  الــعــاقــات وال إدارة 
بن سليمان" وعــدد من مــدراء اإلدارات ورؤســاء 
المكاتب  بجهاز المباحث الجنائية واإلدارة العامة 

للعمليات األمنية. 
ــزيــارة جــرت جــولــة ميدانية  وعــلــى أثــر هــذا ال
داخل الجهاز شملت إدارة  الشؤون الفنية "مكتب 
الــنــاســفــة وقسم  الــمــتــفــجــرات والـــعـــبـــوات  تفكيك 
كاب  األثــر" وكذلك جولة داخل إدارة المختبرات 

الجنائية ومعمل البصمة  الوراثية. 
واســتــمــع الـــوفـــد الــتــركــي لـــشـــروح وافـــيـــة من 
قبل عميد "محمود عــاشــور"  حــول عمل جهاز 
المباحث الجنائية والمهام المكلف بها من خال 
ــه وأقــســامــه فــي الــمــجــاالت األمــنــيــة والفنية  ــ  إداراتـ
للكشف عن الجرائم  والمقابر الجماعية وتفكيك 
المتفجرات والعبوات الناسفة ومكافحة  الجرائم 

العابرة للوطنية والجرائم السيبرانية. 

وفي ختام الزيارة صرح رئيس الوفد التركي 
لمكتب شؤون اإلعام بــإدارة العاقات  والتعاون 
ــــزيــــارة تــأتــي لــمــد جــســور الــتــواصــل  بــــأن هــــذه ال
وتنمية الــعــاقــة  وتـــبـــادل الــخــبــرات بــيــن وزارتــــي 
 إلى أن  الجهود 

ً
الداخلية الليبية والتركية  مشيرا

التي بذلت في إعادة عمل الجهاز والنهوض به في 
وقت قصير  تستحق منا اإلشــادة بهذه الجهود 
الجبارة للرقي بعمل الجهاز إلى  مستويات عالية 
من المهنية في المجاالت األمنية والفنية المختلفة 

التي  تساعد في تحقيق العدالة الجنائية.   

  وفد تركي رفيع املستوى يقوم بزيارة إلى جهاز املباحث الجنائية 

 رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت    سيارات مجهولةضبط كمية من مخدر الكوكايني

املصلحة تقوم بدورها 
في حماية املمتلكات 

العامة و الخاصة
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أخبار 

ــام الــمــاضــيــة بمكتب وزيــر  عــقــد خـــال األيــ
 ضـــم مــديــر اإلدارة الــعــامــة 

ً
الــداخــلــيــة اجــتــمــاعــا

للعمليات األمنية لواء "علي النويصري" ومدير 
إدارة العاقات والتعاون عميد "صاح الدين بن 
سليمان" ومدير اإلدارة العامة لطيران الشرطة 
عميد "الطاهر القرباع"، وعميد "أسامة دحيدح" 
عن اإلدارة العامة ألمن السواحل وبرفقته رئيس 
ــاإلدارة، وعقيد "عــبــدالــرؤوف  ــ مكتب الــتــدريــب بـ
المكي" عــن اإلدارة العامة للتدريب، ووفـــد من 
جمهورية تركيا برئاسة الجنرال "جنكيز يلدز".
وتــنــاول االجتماع مناقشة التعاون األمني 
وتبادل الخبرات والتدريب في مكافحة اإلرهاب 
والــجــريــمــة الــمــنــظــمــة وأمــــن الــســواحــل وطــيــران 

الشرطة والمختبرات الجنائية.
وأشاد الوفد التركي على حسن االستقبال 

وكرم الضيافة.
 عــلــى وضــــع الـــتـــجـــارب والـــخـــبـــرات 

ً
ــدا مــــؤكــ

األمــنــيــة واالمـــكـــانـــيـــات الــتــدريــبــيــة لــدعــم وزارة 
الداخلية الليبية.

"لـــواء خالد  التقى وزيـــر الداخلية 
مازن " عميد وأعيان بلدية يفرن.

وتــــنــــاول اإلجـــتـــمـــاع إســـتـــعـــراض 
األوضــــاع  األمنية داخــل بلدية يفرن، 
ــمــشــاكــل الــخــدمــيــة  والــــوقــــوف عــلــى ال
واألمنية التي تواجه المدينة وتذليلها 

بما يعود بالنفع على سكانها.

وأكــــد الــســيــد الـــوزيـــر عــلــى الـــدور 
الهام ألعيان المدينة في دعم ومساندة 
رجـــــــال الـــشـــرطـــة فــــي تــــأديــــة الــمــهــام 
ــبـــات األمــنــيــة الــتــي تــصــب في  والـــواجـ
مــصــلــحــة الـــمـــواطـــن وتـــقـــديـــم أفــضــل 

الخدمات بأيسر الطرق .

وزير الداخلية يلتقي عميد وأعيان بلدية يفرن

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

وزارة الداخلية تناقش سبل تعزيز أواصر التعاون األمني مع جمهورية كوريا الجنوبية

فــي إطـــار تفعيل دور مــراكــز المعلومات 
والتوثيق القطاعية في عمليات الربط وتبادل 

البيانات والمعلومات بين مكونات الدولة.
 ضم  

ً
عقد  بديوان وزارة الداخلية اجتماعا

مــديــر عــام مــركــز المعلومات والتوثيق عقيد 
"البهلول شنانة" ومدير عام مركز المعلومات 

والتوثيق بوزارة االقتصاد 
الــمــهــنــدس "حــســيــن الــلــمــوشــي" بحضور 

عدد من المسؤولين  بالمركزين.
ــاع مــنــاقــشــة جــمــلــة من  ــمـ ــتـ ــاول اإلجـ ــنــ ــ وت
المحاور التي تهدف إلى تذليل كافة الصعاب 
ــتــبــادل  ــتــــواصــــل ل ــ ــربــــط وال ــ ــرق ال ــ وتــســهــيــل طـ
المعلومات بين وزارتـــي الداخلية واالقتصاد 
الــفــراغ  الــوزارتــيــن ويــســد  بما يحقق تطلعات 

.
ً
المعلوماتي الموجود حاليا

وتم االتفاق على البحث والدراسة إليجاد 
آليات لتمكين المواطنين من إستخدام طرق 
الـــدفـــع االلــكــتــرونــي عــنــد حــاجــتــهــم لــلــخــدمــات 
التي تقدمها الوزارتين لتوفير الوقت والجهد 

وتسريع االجراءات االدارية.
ويــأتــي هــذا االجــتــمــاع لمواكبة تطبيق ما 
تــم اعــتــمــاده مــن تقنيات فــي كــافــة الحكومات 

االلكترونية.

ُعقد إجتماع تقابلي ضم وكيل وزارة 
الــداخــلــيــة لــشــؤون الــمــديــريــات لـــواء بشير 
االمــيــن ورئــيــس جهاز المباحث الجنائية 
ومدير إدارة العاقات والتعاون وبعثة األمم 

المتحدة لدى ليبيا.
ــــدد من  ــاع عـ ــمـ ــتـ ــــال االجـ ونــــوقــــش خـ
المواضيع اهمها االستحقاق االنتخابي 
ــع األمـــنـــي بــجــانــب ملف  ــــوضــ ــادم، وال ــ ــقـ ــ الـ

الهجرة غير الشرعية. 
ومــن جانبه أشــاد وفــد البعثة بنجاح 

المؤتمر الدولي الــذي أقيم في ليبيا خال الفترة 
الـــمـــاضـــيـــة، مـــع تــأكــيــد الــبــعــثــة عــلــى دعــــم األمـــن 

واالستقرار في ليبيا.

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــواء "بــشــيــر األمــــيــــن" بــنــائــب وزيـ ــ لـ
الــمــرافــق له،  لجمهورية كــوريــا الجنوبية والــوفــد 
بحضور مدير إدارة العاقات والتعاون بالوزارة 
ــر الــداخــلــيــة ورئـــيـــس مكتب  ــ ومــســتــشــاري وزيـ

المتابعة وتقييم األداء بمكتب الوزير.
وأوضــــــح الــســيــد الـــوكـــيـــل خــــال االجــتــمــاع 
الــكــوري طبيعة العمل  الــخــارجــيــة  الــوزيــر  لنائب 
والممارسات الشرطية واألمنية التي تمارسها 
 
ً
الوزارة من خال خطتها االستراتيجية، مشيرا

ــل بــســط األمـــن  ــى أن الــــــــوزارة تــســعــى مـــن أجــ ــ إل
وتعزيز االستقرار بليبيا وتأمين عــودة السفارات 

والبعثات الدبلوماسية والدولية الي ليبيا.

ومـــن جهته أعــــرب نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة عن 
اهــتــمــام حكومته بــدعــم مــســاعــي وجــهــود حكومة 
 
ً
الوحدة الوطنية وخاصة بالمجال األمني، مستفسرا

عــن الحالة األمنية المتعلقة بــعــودة الشركات 
الكورية وعــودة السفير الكوري المعتمد لدي 

ليبيا.
وفـــي هـــذا الــجــانــب طــمــئــن الــســيــد الــوكــيــل 
الــكــوري عــن الحالة األمنية المشجعة  الجانب 
لعودة الشركات وعودة السفير الكوري لليبيا، 
 بأن وجــود عدد كبير من السفارات 

ً
موضحا

بليبيا تعمل بصورة طبيعية..
ــاق على  ــفــ ــ ــاع تــــم االت ــمـ ــتـ ــتـــام االجـ ــــي خـ وفـ
تشكيل فريق مشترك لمناقشة بعض الرؤى 
والتحديات واالحتياجات وتبادل الخبرات بين 

البلدين.

اجتمع وكــيــل وزارة الداخلية 
للشؤون العامة لواء محمود سعيد 
مع سفير تركيا لدى ليبيا "كنعان 

يلماز" والملحق األمني بالسفارة.
ونــــــوقــــــش خــــــــال االجــــتــــمــــاع 
ــيـــن وزارة  بـ الـــثـــنـــائـــيـــة  ــات  ــعــــاقــ ــ ال
الليبية والــتــركــيــة وسبل  الــداخــلــيــة 
الــعــاقــات وتطويرها  تــعــزيــز هـــذه 
بما يخدم مصلحة الوزارة، بجانب 
ـــي فــي  ــنــ ــ ــة الــــتــــعــــاون األمـ ــنـــاقـــشـ مـ

مجاالت التدريب والتأهيل.

الماضية مــراســم تخريج  األيـــام  اقيمت خــال 
الدفعة األولى ألعضاء مديرية أمن الجفرة بحضور 
مــديــر األمــــن عــمــيــد عــلــي الــتــريــكــي ومــديــر اإلدارة 
الطويل ونــائــب رئيس  للتدريب عميد علي  العامة 
السياحية، بجانب مــعــاون اإلدارة  جهاز الشرطة 
الشرقية وعميد  المركزي بالمنطقة  للدعم  العامة 

البلدية وعدد من الحكماء واألعيان بالمنطقة.
هـــذا وقـــد تــلــقــى الــطــلــبــة الــخــريــجــيــن تــدريــبــات 

أربــعــة أشهر،  مـــدار  عملية ونظرية أستمرت على 
بإشراف عناصر أمنية من ضباط وضباط صف 
العامة  بالتعاون مع اإلدارة  تابعين لمديرية األمــن 

للتدريب.
كما تخلل مراسم الحفل استعراض لكراديس 
الجفرة وكذلك  أمــن  التابعين لمديرية  المتدربين 
تقديم عدد من الفنون القتالية واستعراض ميداني 

للقدرات البدنية والذهنية.

مناقشة أوجه التعاون األمني 
بني ليبيا وتركيا

تفعيل دور مراكز 

املعلومات والتوثيق 

القطاعية 

وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة يجتمع مع سفير تركيا

حفل تخرج الدفعة األولى ملديرية أمن الجفرة
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أخبار 

في حضور معالي وزير الدولة لشؤون المرأة 
واللواء. بشير األمين وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
المديريات أقيم خال األيام الماضية مراسم تأبين 
شهيدات الواجب مقدم. عائشة عبد الوهاب صالح 
الله وذلــك بمدرج وزارة  ورائـــد. فتحية حسن عبد 

الداخلية.
وافــتــتــحــت مـــراســـم الــتــأبــيــن بـــتـــاوة آيــــات 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.
وألــقــت عــقــيــد. جـــود الــشــوشــان رئــيــس مكتب 
شؤون المرأة بوزارة الداخلية كلمة دعت فيها الله أن 
يتقبل الشهيدتان بواسع مغفرته، مؤكدة على أنهما 
تركتا لنا أثرا نعتز به، وأنه ُحق لنا كمنتسبات أن 
نزف أرواحهن الزكية ليلتحقوا بمواكب الشهداء. 
كما ألقت معالي وزيــر الــدولــة لشؤون الــمــرأة كلمة 

ضمنتها االنحناء إجاال ألرواح شهيدات الواجب، 
 ،

ً
 سيئا

ً
ألن الشهادة في سبيل الوطن ليست مصيرا

بل هي وجــود في حضور وغياب رائــع، وأن اإلرث 
 للفخر، وقــد قدمت 

ً
العظيم لألساف يبقى مبعثا

مــعــالــي الـــوزيـــرة باسمها وبــاســم حــكــومــة الــوحــدة 
الــفــقــيــدات مــن شهيدات  الــتــعــازي ألرواح  الــوطــنــيــة 
الوطن، وكلها اعتزاز بما قدمن من عمل، داعية الله 

أن يجعلهما في أعلى مراتب الجنان.

وقد ثمن السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
ــمــراســم الــتــأبــيــن  الــمــديــريــات الــحــضــور الــمــتــمــيــز ل
لــلــشــهــيــدات أصـــالـــة عـــن نــفــســه ونــيــابــة عـــن السيد 
مــعــالــي وزيـــر الــداخــلــيــة، ســائــا الــلــه أن يتغمدهما 
 
ً
بواسع رحمته وأن يدخلهما فسيح جناته، ذاكــرا

أن منتسبي الوزارة ألوا على أنفسهم تقديم الغالي 
والنفيس إلرساء دعائم هذا الوطن.

وتــــم فـــي خــتــام مـــراســـم الــتــأبــيــن تــكــريــم ذوي 
الشهيدتين وتقديم باقة زهــور للنصب التذكاري 

لهما، مع قراءة سورة الفاتحة على روحيهما.
وشــهــد حــفــل الــتــأبــيــن حــضــور كــل مــن مدير 
اإلدارة العامة للطاقة الكهربائية ومدير أمن مرزق 
ومــديــر أمـــن وادي عــتــبــة ورئــيــس مــكــتــب الــشــرطــة 
الجنائية العربية والــدولــيــة ومــديــر إدارة العاقات 
والتعاون ورؤساء أقسام دعم وتمكين المرأة بعدد 
الــــــوزارات ومــديــر منظمة اليونيسيف بليبيا  مــن 
ومنتسبات وزارة الداخلية من ضابطات وضابطات 

صف وأفراد وموظفات.

متابعة / د. زهرة بن عطية 

مراسم تأبني مقدم "عائشة عبدالوهاب صالح"، ورائد "فتحية حسن عبدالله"

أقيم بطرابلس حفل تخريج الدفعة األولى لصالح 
فرع اإلدارة  العامة للدعم المركزي أبوسليم. 

وحضر الحفل نائب رئيس الحكومة " المهندس 
رمــضــان أبــو جــنــاح" ووكــيــل وزارة  الداخلية لشؤون 
ــيــــس هــيــئــة  ــــن" ورئــ ــيـ ــ الـــمـــديـــريـــات لــــــواء "بـــشـــيـــر األمـ
الــوطــنــيــة المكلف عميد "امــحــمــد مــخــتــار"،  الــســامــة 
ورئـــيـــس مــصــلــحــة أمــــن  الـــمـــرافـــق والــمــنــشــآت عميد 
"منير بــاألعــمــى" ورئــيــس جــهــاز المباحث الجنائية 
 عميد "محمود عاشور"  ومدير اإلدارة العامة للدعم 
المركزي عميد "محمد  فتح الله" ومدير اإلدارة العامة 
للتدريب عميد "علي الطويل" ومــديــر اإلدارة العامة 
لــشــؤون اآللــيــات عميد "منصور كليب" ومــديــر أمن 
طرابلس عميد "محمود العابد"، ورئيس فــرع  الدعم 
المركزي أبوسليم وعدد من الضباط وضباط الصف. 
وألقيت خال الحفل عدد من الكلمات التي أشادت 
بإنجاح هــذا البرنامج  للرفع من كفاءة أعضاء هيئة 

الشرطة وانخراطهم في العمل األمني. 
لــكــراديــس الخريجين  الــحــفــل عــــروض  وتــخــلــل 
ــتــي تــظــهــر  الــمــهــارات  وعـــــروض عــمــلــيــات الــشــرطــة ال
ــبـــات الـــتـــي تــلــقــاهــا الــمــتــدربــيــن أثـــنـــاء فــتــرة  ــتـــدريـ والـ

تدريبيهم. 
وفــي خــتــام الحفل تــم منح دروع اإلدارة العامة 
للتدريب للسيد وزير الداخلية  ولنائب رئيس الحكومة 
ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وكذلك  منح 

شهائد لألوائل من الخريجين. 
هــذا وشــارك في الحفل التخرج فرقة موسيقى 
الــشــرطــة وحــــرس الــشــرف الــتــابــعــيــن لـــــإدارة العامة 

للتدريب وعدد من ضباط التشريفات.

حفل تخريج دفعة لصالح 
فرع اإلدارة العامة للدعم 

املركزي أبوسليم
أقيمت خــال األيـــام الماضية مــراســم تشييع  جثمان 
شهيد الواجب ن.ض   "علي مفتاح علي الرقيق" التابع لهيئة 

السامة الوطنية  والذي وافته المنية أثناء تأديته لعمله. 
وحضر المراسم وزير الداخلية  "خالد مازن" ورئيس 
هيئة  السامة الوطنية المكلف عميد "إمحمد مختار" وعدد 

من الضباط  وضباط الصف بالهيئة. 
وتتقدم وزارة الداخلية بأحر التعازي وأصدق المواساة 
ألسرة  الشهيد داعية الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته 

وأن يلهم أهله  وذويه جميل الصبر والسلوان. 
 

الــوحــدة الوطنية  قــام رئيس حكومة 
عبد الحميد الدبيبة خال األيام الماضية 
بزيارة لمدينة مساتة رفقة وزير الدولة 
ــــشــــؤون مــجــلــس الـــــــــوزراء بــالــحــكــومــة،  ل
وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية 
"لـــواء بشير االمين"  لــشــؤون المديريات 
الــحــكــم المحلي ومــديــر الشركة  ووزيــــر 
الــعــامــة للكهرباء ووكــيــل وزارة الصحة 
ــلــــديــــة ومــــــديــــــري األجــــهــــزة  ــــبــ وعــــمــــيــــد ال

التنفيذية، ومدير وضباط مديرية األمن.

وشـــمـــلـــت الــــــزيــــــارة تـــفـــقـــد أوضــــــاع 
ــيــــث الـــتـــقـــى  ــنــــة، حــ ــــمــــديــ ــال ــع بــ ــاريــ ــشــ ــمــ ــ ال
ــة  رئــيــس الحكومة مــع الــمــكــونــات اإلداريــ
واالجتماعية بالبلدية واعــيــان وحكماء 
المدينة وأستمع خالها 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 :

الــمــصــلــحــة توثيقي  : دور 
ً
أوال

فأحد مهامها إثبات وتوثيق عقود 
الــــزواج فــي سجاتها وفــتــح ملفات 
ــام قيد  ــ ــر وصــــرف أرقـ ــاب االســ ــ ألربـ

لهم .
 : الــمــصــلــحــة دقــيــقــة في 

ً
ثـــانـــيـــا

 على عدم 
ً
إجراءاتها وحريصة جــدا

العبث باإلستفادة من منحة الزواج أو 
غيرها ، فالقانون )68/36( لاحوال 
المدنية مّحكم والتوجد به أي ثغرات 
قــانــونــيــة النــــه مــبــنــي عــلــى ســجــات 

وقــيــودات تحميه من الخروقات وتمكنه من كشف أي 
تــجــاوزات حــال وقــوعــهــا وإتــخــاذ مــايــلــزم حيالها ويتم 
 من جهات رقابية تابعة لها 

ً
متابعة أعمالها إحــتــرازيــا

متمثلة في إدارة التفتيش ومباحث االحوال المدنية. 
لذا نرجوا من المواطن توخى الحذر عند تلقي اي 
معلومات واستقائها من مصادرها الرسمية ، ومن أهل 

االختصاص .

قانون األحوال املدنية التوجد به ثغرات 

عميد دكتور / بشير عون نائب 

رئيس مصلحة االحوال المدنية 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقوم بزيارة
 إلى مدينة مسالتة

خاص/ الميزان

مراسم تشييع  جثمان شهيد الواجب ن.ض علي الرقيق

ا. نجاة الشارف
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من سجالت الشرطة 

ضبط كمية من مخدر 
الكوكايني

ضبط كمية من أقراص الهلوسة بعد ورود معلومات مصدرية، تمكن أعضاء 
مكتب تحريات اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات 
ــرات الــعــقــلــيــة مـــن ضــبــط شــخــص ليبي  ــؤثــ ــمــ ــ وال
الجنسية يقوم بجلب وترويج مخدر الكوكايين 

وبكميات كبيرة من دولة تونس إلى ليبيا.
أثــنــاء قيامه بعملية ادخــال  حيث تــم ضبطه 
ــكــوكــايــيــن مـــن دولـــــة تــونــس  كــمــيــة مـــن مـــخـــدر ال
للشخص المطلوب بمنطقة الجميل وتــم ضبطه 
ــر متلبسين بكمية كــبــيــرة من  والــشــخــص األخــ

مخدر الكوكايين تقدر بأكثر من "كيلو جرام". 
اتــخــذت اإلجــــــراءات الــقــانــونــيــة وتـــم احالتهما 
إلـــى نــيــابــة مكافحة جــرائــم الــمــخــدرات مــن حيث 

االختصاص.

تمكن عــنــاصــر وحــــدة التحري 
والقبض بمكتب اإلدارة العامة للدعم 
المركزي المدينة القديمة خال األيام 
الماضية من ضبط مركبتين آليتين 
نـــوع كــيــا كــاريــنــز وبــداخــلــهــمــا كمية 
 XTC " مــن االقــــراص الــمــخــدرة نــوع
" وكـــذلـــك كــمــيــة أخـــــرى مـــن حــبــوب 
ــمــعــروفــة بـــالـــروج كــانــت  الــهــلــوســة ال

محشوة  داخل مقاعد المركبتين.
ــم إحـــالـــة الــمــضــبــوطــات  ــ ــذا وتـ ــ هـ

لجهات االختصاص .

اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

ضبطيات النصف األول لسنة ٢٠٢١م
من شهر يناير إلى شهر يونيو 

عدد المتهمين عدد القضايا

نوع المادة المخدرة القضايا

54٩٧٧4

مخدر  الحشيش 

الخمور 

أقراص مخدرة مخدر الكوكايين مخدر الهيروين 

 
ً
468 ك.ج تقريبا

 
ً
11٧51 لتر تقريبا

 
ً
 16جرام تقريبا

ً
11.368.387قرص1 ك.ج تقريبا

بــعــد ورود مــعــلــومــات مــصــدريــة عـــن وجـــود 
شخص ليبي الجنسية مقيم بمدينة زليتن ويقوم 
الــمــخــدرات وبكميات كبيرة داخــل  بجلب وتــرويــج 

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 كــبــار تجار 
المخدرات بمدينة زليتن وهــو مطلوب في العديد 
من القضايا فتم العمل على اختراق هذا الشخص 
ــــذي تمكن مــن عقد  عــن طــريــق أحـــد الــمــصــادر وال

اتفاق معه على شراء كمية من األقراص التي يقوم 
بترويجها وعلى أثر كمين ناجح بمدينة طرابلس 
 باإلتجار الغير المشروع بالمواد 

ً
تم ضبطه متلبسا

المخدرة وباإلستدالل معه استطاع أعضاء التحري 
مــن ضبط شخص أخــر بمدينة زليتن وبحوزته 

باقي الكمية من األقراص. 
وقد بلغ إجمالــــــي الكمية المضبوطـــــــــة حـــــــوالي 
) 69000 قرص ( يشتبه في كونها من نوع الريكا. 
اتخذت اإلجراءات القانونية وأحيلوا إلى جهات 

اإلختصاص.

ــــرع مــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات  تــمــكــن  أعـــضـــاء فـ
الـــســـاحـــل  وجـــــردس الــعــبــيــد مـــن ضــبــط الــمــدعــو 
خ،غ مــن ســكــان منطقة االبــيــار وذلـــك بعد ورود 
مــعــلــومــات تــفــيــد بـــأنـــه يـــقـــوم بـــاإلتـــجـــار بــالــمــواد 
ــوع حــشــيــش وبــكــمــيــات كــبــيــرة حيث  الــمــخــدرة نـ
 بعملية 

ً
تــم تشكيل فريق عمل لضبطه متلبسا

اإلتجار وتــم رصــد تحركاته وبالفعل تم ضبطه 
 وبحوزته ) أربعة كيلو وربــع ( من مادة 

ً
متلبسا

يشتبه فــي كــونــهــا مــن مــخــدر الــحــشــيــش داخــل 
مركبته الخاصة ببوابة مدوار الزيتون. 

ــيـــة مــــن حــيــث  ــانـــونـ ــقـ اتــــخــــذت اإلجــــــــــــراءات الـ
االختصاص وأحيل إلى النيابة العامة.

بعد ورود بــاغ لمركز شرطــة 
التابع لمديرية أمــن طبــرق  "المدينة" 
مــن أحــد المواطنين مــفــاده تعرضه 
ــال مـــن قبل  ــيـ ــتـ لــعــمــلــيــة نــصــب واحـ
شخص مجهول في مبلغ مالي قدره 

)26.850( الف دينار. 
وعلى الفور تم تكليف أعضاء 
وحــــدة الــتــحــري والــقــبــض بــالــمــركــز 
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 طــبــرق( وبرفقته شخص آخر 

يدعى "أ.ع.ف"
ــمــتــهــمــيــن  بـــــاالســـــتـــــدالل مـــــع ال
اعترفوا بقيامهم بعملية االحتيال 
ــراءات القانونية  ــ واتــخــذت كــافــة اإلجـ

واحالتهم إلى النيابة العامة.

بــعــد ورود مــعــلــومــات لــقــســم الــبــحــث الــجــنــائــي 
"زليتن" عــن وجــود مركبة آلية نــوع "بــورتــر" محملة 
بكمية من الخردة واألساك 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 خال التحقيق معهما اعترفا بأنهما قاما 
بــشــراء كمية النحاس مــن شخص يدعى )ب.ف.ر( 
والــذي تم ضبطه أيضا من قبل أعضاء القسم، كما 
إعترفوا بقيامهم ببيع النحاس المسروق لمجموعة 
مــن األشـــخـــاص بــمــديــنــة مــصــراتــة، وعــلــى إثــرهــا تم 
تشكيل فريق أمني والتوجه إلــى المكان وذلــك عبر 
ــهــــزة االمـــنـــيـــة بــالــمــديــنــة وضــبــط  الــتــنــســيــق مـــع األجــ

المطلوبين والتحفظ على المسروقات.
انخذت كافة اإلجــــراءات القانونية حيال الواقعة 

وإحالة المتهمين إلى جهات االختصاص.

ضبط كمية من األقراص املخدرة
سرقة األسالك 

الكهربائية

مصادرة )٤( كيلو غرام من مخدر الحشيش

نصب و إحتيال
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متابعات

ــد مــن  ــديــ ــعــ ــ ــدوة ال ــ ــنــ ــ ــ فـــقـــد ســـجـــلـــت ال
المحاور ومنها:ـ 

- انتشار ودور األجــهــزة األمنية في 
االستقرار واألمن المجتمعي 

- ظاهرة السرقة باإلكراه في المجتمع 
الليبي )المشكلة -الحل ( 

- األثـــــار اإلجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
الناجمة عن ظاهرة الهجرة غير القانونية 

- دور وســائــل اإلعــــام فــي مواجهة 
الظواهر السلبية 

- األثــار الناجمة عن جائحة كورونا 
وسبل مواجهتها 

ــدام وســائــل  ــخـ ــتـ ــــيــــات ضــبــط إسـ - آل
التواصل اإلجتماعي للحد من المشكات 

الناجمة عنها 
ــنــــدوة بـــــإدارة  ــ وأفــتــتــحــت فــاعــلــيــات ال
الجلسات على مـــدار يومين ألقيت فيها 
العديد من الورقات البحثية والتى أبرزها 
دور الــخــدمــة االجــتــمــاعــيــة فـــي الــتــصــدي 
للظواهر السلبية بالمجتمع الليبي ومنها 
ظــاهــرة الــتــســول وتــأثــيــر مــواقــع التواصل 
الــشــبــاب في  اإلجــتــمــاعــي على سلوكيات 
مجال القيم الدينية واألخاقية و الهجرة 
ــاع  ــ ــا عــلــى األوضــ ــرهــ غــيــر الــقــانــونــيــة وأثــ
االقتصادية واإلجتماعية بالمجتمع الليبي 
/ تــأســيــس مــكــاتــب الــخــدمــة اإلجــتــمــاعــيــة 
بمراكز الشرطة وعاقتها بتحقيق أهداف 

المهنة .
ولــتــســلــيــط الــــضــــوء أكــــثــــر تــوجــهــت 
صحيفة الميزان ألخذ  اراء المشاركين في 

الندوة وطرحت االسئلة التالية :
ــنـــدوة الــعــلــمــيــة أن  ــلـ - كـــيـــف يــمــكــن لـ
تساهم في الحد أو التقليل من التحديات 
الليبي وأهمية إقامة  األمنية في المجتمع 
مثل هذه الندوات والمؤتمرات وورش العمل 

للفرد والمجتمع ؟
- أهمية التعاون بين جامعة طرابلس 
ووزارة الداخلية في دمج الخبرات والكوادر 

المدربة لتحقيق األمن الشامل .
-  تظافر الجهود والتنسيق بين 
مؤسسات المجتمع كفيل بالحد من 
التحديات األمنية بالمجتمع الليبي. 

 عميد / مفتاح ضوء الولوال 
ــة الـــحـــي  ــ ــرطــ ــ ــز شــ ــ ــركــ ــ ــــس مــ ــيــ ــ رئــ

الصناعي 
بداية أتقدم بالتحية والشكر لصحيفة 
الميزان علي المجهودات المبذولة إلبــراز 
الـــدور اإلعــامــي فــي كــل المحافل أمــا عن 
الـــنـــدوات القيمة  الـــنـــدوة العلمية فــهــي مــن 
ــاور مــتــنــوعــة والــتــى  لــمــا تــحــويــه مـــن مـــحـ
الــســاح والتسول وإنتشار  منها ظــاهــرة 
المخدرات والهجرة غير الشرعية وكيفية 
إيــجــاد الــحــلــول للحد منها ولــمــا لــهــا من 
أثــار سلبية تعكس بظالها على األســرة 
والــمــجــتــمــع الــلــيــبــي بــشــكــل عــــام 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 اإلعـــام المختلفة في تناول 
الـــظـــواهـــر وإنــعــكــاســاتــهــا عــلــي المجتمع 
وهذا اليتأتي اال بتوحيد وتظافر الجهود 
والتنسيق بين المؤسسات في المجتمع 
وخــيــر مــثــال الــتــنــســيــق بــيــن كــلــيــة اآلداب 
بجامعة طرابلس ووزارة الداخلية )مديرية 

امـــن طــرابــلــس ( إلنــجــاح نــــدوة التحديات 
األمنية بالمجتمع الليبي ) المشكات - 

الحلول ( 
األمن أساس الحياة 

مـــــــازم أول / جــــمــــال ســلــيــمــان 
محمد 

ــن  ــ ــــس وحـــــــــدة شـــــــــؤون األمــ ــيـ ــ رئـ
بمديرية أمن زليتن 

الــتــي قــدمــت للجنة العلمية  الــبــحــوث 
تم الموافقة عليها ومناقشتها وان شاء 
الــلــه تــكــون ذات فــائــدة والــتــوصــيــات التى 
تــصــدر عنها يــكــون لــهــا صـــدي ومسمع 
للجهات المعنية والــجــهــات التى تــرى في 
نفسها الــقــدرة واالخــتــصــاص فــي فرض 
ــذه الـــنـــدوة فــي أســرع  تنفيذ مــخــرجــات هـ
وقت ممكن فمثا ظاهرة إنتشار الساح 
تسبب العديد من الظواهر منها الجريمة 
وانتشار المخدرات .. األمــن علم والوطن 
اآلمن جنة فاألمن أساس كل شيء فعلى 
الــكــوادر  الــداخــلــيــة تحفيز وتــوجــيــه  وزارة 
الــفــاعــلــة حــتــى الــمــتــقــاعــديــن لــيــتــم وضــع 
سياسة أمنية شاملة مبنية على دراسات 
وبـــحـــوث وعــلــى عــقــيــدة و حــمــايــة الــوطــن 
والــدفــاع عن الوطن وتأمين الوطن فكلها 
تستلزم وجود إستراتيجية وخطة أمنية 

ثابتة شاملة لحفظ الباد والعباد.
 -  التسول أصبح هاجس وهدف 

رجال األمن للقضاء عليه.
عقيد /عصام المبروك الكموشي

رئـــيـــس تــحــقــيــق مـــركـــز جــامــعــة 
طرابلس

كـــرجـــال شـــرطـــة نـــواجـــه الـــعـــديـــد من 
ــة فـــي الــمــجــتــمــع الــلــيــبــي  ــهـــدامـ الـــظـــواهـــر الـ
وبعض السلوكيات اإلجرامية السيما عند 

األطــفــال 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 
ــتـــرة األخــــيــــرة أصـــبـــحـــت هــاجــس  فــــي الـــفـ
ــال الــشــرطــة لــلــقــضــاء عليها  ــ ــــدف رجـ وهـ
فيوجد متسولين يرتدون الزي التقليدي 
ويــنــتــحــلــون الــشــخــصــيــة الــلــيــبــيــة ويــدعــو 
بأنهم محتاجين ومرضى وال يمتلكون 
قــــوت يــومــهــم وال نــغــفــل ظـــاهـــرة االتــجــار 
بــالــمــخــدرات وإســتــخــدام األطــفــال لترويج 

وبيع المخدرات.
ــال األمـــن  ولـــهـــذا يــقــع عــلــى عــاثــق رجــ
 للتصدي لهذه الظواهر 

ً
 ونهارا

ً
العمل ليا

الــجــهــود للقضاء عليها والحد  وتكثيف 
منها.

* توفير كل الظروف واإلمكانيات 
المتاحة والــقــاعــدة الصلبة لتنفيذ 

القوانين واللوائح.
عميد / منصور الفيتوري

رئــيــس / مــركــز شــرطــة بـــاب بن 
عشير

أين ما وجد اإلنسان وجدت الجريمة 
وأينما وجد العقاب أو الــرادع قل مستوى 
الــجــريــمــة، عندما تــكــون هــنــاك جــهــات لها 
بـــاع فـــي هـــذا الــمــجــال مــتــمــثــل فـــي جــهــات 
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.

والحمد لله قائمين بواجبنا على أكمل 
وجه وبما يرضي الله والتوفيق من الله.

الـــنـــدوات والـــورش  ونتمنى اســتــمــرار 
والملتقيات للتوعية والتثقيف ومعالجة 

بعض الظواهر السلبية.
الــعــاصــمــة  نـــحـــن األن فــــي عـــاصـــمـــة 
)جــامــعــة طــرابــلــس( فــيــهــا كـــل مـــن يــشــاء 
أن يتعلم ليس بــدرجــات عليا ولكن حتى 

بالفهم.
أتمنى لكم التوفيق صحيفة الميزان

 
الـــــــــــنـــــــــــدوة جــــــــهــــــــود بــــاحــــثــــيــــن 
ومــتــخــصــصــيــن فــــي مــــجــــال الــعــمــل 

اإلجتماعي واألمني
د/ علي عبدالجبار

رئيس اللجنة اإلعامية للندوة 
العلمية.

بــالــتــعــاون مــع مــديــريــة أمـــن طرابلس 
يوجد نوع من الشراكة لتشخيص ودراسة 
ــع الــحــلــول والــخــروج  ــذه الــظــواهــر ووضــ هـ
ــوزارات  ــ ــ بــالــتــوصــيــات إلمــــداد األجـــهـــزة وال

والجهات العامة بها للنهوض بالمجتمع.
 
ً
ــدا واإلعـــــــــــام يــــقــــوم بــــــــدور مـــهـــم جـــ

ــرة والــمــجــتــمــع في  ــ ــ ــفـــرد واألسـ بــتــوعــيــة الـ
الــمــجــاالت فالمسؤولية مشتركة  جميع 
لكل الــجــهــات والــوســائــل اإلعــامــيــة ودعــم 
االستقرار وبث األمن و هذه الندوة عبارة 
عــن جــهــود بــاحــثــيــن ومتخصصين في 

مجال العمل اإلجتماعي واألمن النفسي.
ــام الــــنــــدوة تــــم تـــوزيـــع  ــتـ ــي خـ ــ ــذا وفـ ــ هـ
شهائد شكر وتــقــديــر على المشاركين 
بالندوة وإلقاء البيان الختامي والتوصيات 
الــتــي أســفــرت عنها األبــحــاث والـــدراســـات 

المقدمة خال الندوة  وأهم التوصيات .
ـ الـــحـــرص عــلــى مـــواكـــبـــة الـــتـــطـــورات 
الـــدراســـات التي  العلمية واالســتــفــادة مــن 
تهتم بالمشكات اإلجتماعية من خال 
المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل 
لــخــدمــة قــضــايــا المجتمع  الــمــتــخــصــصــة 

األمنية والمستقبلية.
ــرورة متابعة المنظمات الدولية  ـ ضـ
والزامها بإحترام القوانين ومتابعة برامج 

عملها.
ـ إعتماد استراتيجية وطنية واضحة 
طويلة األمــد من أجــل نــزع شامل للساح 
وتفعيل القوانين المتعلقة بحمل وإمتاك 

الساح.
ـ تأسيس مكتب للخدمة االجتماعية 
لمديريات األمــن تسهم فــي إيــجــاد حلول 
ومعالجات مهنية للمشكات اإلجتماعية 
والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الــجــانــب القضائي 
للتصدي للظواهر التي تمس أمن المجتمع 

واستقراره.
ـ وضع آلية تستهدف تطوير وتكثيف 
بـــرامـــج الـــتـــدريـــب بــيــن مــنــتــســبــي مــديــريــة 
األمــن والــتــدريــب المشترك بين منتسبي 
مديريات األمن والتدريب الميداني لطاب 
الــخــدمــة اإلجــتــمــاعــيــة لــتــطــويــر مــهــاراتــهــم 
وإكتسابهم الخبرات الازمة للتعامل مع 

المشكات اإلجتماعية.
ـ األخــذ بالتوصيات وتشكيل لجان 
علمية والتنسيق مع الجهات التشريعية 
والــتــنــفــيــذيــة مـــن أجــــل وضــعــهــا مــوضــوع 

التنفيذ ومتابعتها على أرض الواقع.

تحت شعار ) أمن ـ تعليم ـ استقرار (

مديرية أمــن طرابلس تنظم نــدوة علمية 

عن التحديات األمنية في المجتمع الليبي 

تـــرتـــبـــط الـــــدراســـــات األكـــاديـــمـــيـــة 
والــخــطــط البحثية بالخطة األمنية 
ــة ولــــيــــس كــشــعــار  ــدولــ ــلــ الـــشـــامـــلـــة لــ
وإنــــمــــا عـــبـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نــوعــيــة 
لمؤسسات الدولة المختلفة السيما 
ــة الــــتــــى يـــقـــع عــلــى  ــيــ ــلــ وزارة الــــداخــ
عاتقها تحقيق األمن واألمــان للباد 
والمواطن بحيث تترجم كل الخطط 
البحثية إلى خطط تنفيذية تنصب 
فــــي تــحــقــيــق األمــــــن الـــشـــامـــل لــلــبــاد 
وتحت شعار  أمن - تعليم - إستقرار 
نظمت مديرية أمــن طرابلس الندوة 
العلمية بعنوان التحديات األمنية 
ــكـــات  ــشـ ــمـ ــلـــيـــبـــي )الـ بـــالـــمـــجـــتـــمـــع الـ
-الـــحـــلـــول ( بـــالـــتـــعـــاون مــــع جــامــعــة 
طــرابــلــس كلية اآلداب قــســم الخدمة 
ــــي ٢5-٢6  ــــومـ ــة ذلـــــــك يـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ اإلجــ
مـــن شــهــر أكــتــوبــر الــمــاضــي بــمــدرج 
الكيمياء حيث أفتتحت الندوة بآيات 
مــن الــذكــر الحكيم والنشيد الوطني 
ــــوري  ــــت بـــحـــضـــور / عـــمـــيـــد نـ ــانـ ــ وكـ
عبيد مــديــر مكتب الــعــاقــات العامة 
ـــــــــــس ورئــيــس  ـــن طــرابــلـــ ــــــــة أمـ بــمــديــريـــ
الجامعة و عميد كلية اآلداب والسيد 
احــــمــــد مـــعـــيـــتـــيـــق عــــضــــو الــمــجــلــس 
الرئاسي السابق وضــبــاط وضباط 
صــــف بــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة وأعــــضــــاء 
هــيــئــة الــتــدريــس بــالــجــامــعــة ولفيف 
مــــن الـــحـــضـــور الــمــهــتــمــيــن بــالــنــدوة 
وألــقــيــت كــلــمــات تــرحــيــب مــن اللجنة 
التحضيرية ورئيس الجامعة وكلمة 
من مديرية أمن طرابلس رحب فيها 
بــالــحــضــور الـــكـــريـــم وأعــــضــــاء هيئة 
التدريس بالجامعة وكل المشاركين 
بـــالـــنـــدوة أكـــــدوا فــيــهــا عــلــى ضــــرورة 
التعاون مع المؤسسات األكاديمية 
ــل تـــرســـيـــخ األمــــــــن واألمــــــــان  ــ ــ مـــــن أجـ
وســـعـــي وزارة الـــداخـــلـــيـــة ومــديــريــة 
أمــــن طــرابــلــس لــلــوصــول إلــــى أنــجــح 
الطرق وحلحلة المشاكل والتحديات 
األمــنــيــة الــتــى تــواجــه مجتمعنا من 
إنتشار الــســاح والــتــســول والهجرة 
غير الشرعية حيث يمكن الــوصــول 
إلــى نتائج وخطط تعمل على الحد 
ــــن خـــال  ــن الــــظــــواهــــر الـــســـلـــبـــيـــة مـ ــ مـ
ــات الـــتـــى  ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ الــــمــــخــــرجــــات والـ

تتوصل اليها الندوة .

متابعة / أ ،. بشرى المبروك 

ضرورة تكاثف 

الجهود للقضاء على 

الظواهر السلبية في 

املجتمع
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متابعات

 الملتقي خطوة هامة لتوحيد 
مؤسسات الدولة 

أكد رئيس حكومة الوحدة الو،طنية 
ــقــاهــا فـــي افــتــتــاح فــعــالــيــات  فـــي كــلــمــة ال
لــقــاء مــديــريــات األمــن  الملتقي عــلــى أن 
مـــن كـــافـــة مــنــاطــق لــيــبــيــا خـــطـــوة هــامــة 
الــدولــة والتى تعتبر  لتوحيد مؤسسات 
الــوحــدة الوطنية   بحكومة 

ً
 مــنــاطــا

ً
هــدفــا

 على حــرصــه لحضور الملتقي 
ً
مــؤكــدا

الــامــحــدود الجــراء  والتأكيد على دوره 
االنتخابات والعمل على نجاحها دون أي 
صعوبة باعتبار أن دور وزارة الداخلية 
فــي ســيــر الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 

ً
اســاســيــا

بشكل جيد بعون الله .
 
ً
وزارة الداخلية تستوعب جيدا

استحقاقات المرحلة 
ــر الــداخــلــيــة  ــ ــ ــــن جــهــتــه ثــمــن وزي ومـ
ــتـــي يــبــذلــهــا اعــــضــــاء وزارة  الـ الـــجـــهـــود 
ــاذ الـــقـــانـــون  ــفــ ــ ــي ســبــيــل إن ــة فــ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
والمجاهرة باألمن وتحقيق أمن الوطن 
والــمــواطــن والــســعــي لــبــنــاء دولــــة  مدنية 
تصون الحريات وتــرد المظالم وتحقق 
ــاالت  ــي الـــرسـ ــمـ األمـــــن الــمــجــتــمــعــي وأسـ

والغايات .
ــار خـــــال كــلــمــتــه إلـــــي آن  ــ ــ كـــمـــا أشـ
ماتمر بــه بــادنــا مــن ظـــروف وتحديات 
تتطلب رؤي وتطلعات األطراف المحلية 
والــدولــيــة حــول صياغة مــشــروع يحقق 
أمن واستقرار ورفاهية المواطن وتهيئة 
األرضية والمناخ نحو إستنفار الجهود 
ــلــمــســاهــمــة فــــي مــشــاريــع  والــــطــــاقــــات ل
اإلصاح والتطوير واإلعمار ولم الشمل .
التاريخية  واضــاف / أن المسؤولية 
 لتقديم نموذج 

ً
تقع على عاتقنا جميعا

الــتــى تستوعب  الــداخــلــيــة  لــــوزارة  مثالي 
 اســــتــــحــــقــــاقــــات هـــــــذه الـــمـــرحـــلـــة 

ً
جـــــيـــــدا

 عــلــى أن مــن اولــويــات 
ً
ومــايــلــيــهــا مـــؤكـــدا

الوزارة التجهيز للتعاطي معها واالعداد 
ــــمــــدرك لــتــأمــيــن االنــتــخــابــات  الــمــنــظــم وال
الــرئــاســيــة والــبــرلــمــانــيــة الــقــادمــة وإعـــداد 
الكوادر الشرطية القادرة على ذلك بداية 
الــوطــنــيــة  العليا  مــن تــأمــيــن المفوضية 
ــمــــات االنــتــخــابــيــة  ــــحــ لـــانـــتـــخـــابـــات وال
وتأمين الناخبين والمترشحين ومراكز 
 إلى اإلعان النهائي عن 

ً
اإلقتراع وصوال

نتائج االنتخابات .
و خـــال  كلمته تــرحــم عــلــى أرواح 
مــنــتــســبــي هــيــئــة الـــشـــرطـــة مــمــن قــدمــوا 

 الشفاء 
ً
لــلــوطــن متمنيا ء 

ً
أرواحـــهـــم فــــدا

العاجل للجرحي والمصابين .
* مدراء األمن معنيين بتحقيق 

جزء كبير من التأمين 
الــمــيــزان تــابــعــت فعاليات  صحيفة 
الملتقي في يومه األول والثاني وأجرت 

هذه اللقاءات ..
كــانــت الــبــدايــة مــع وكــيــل وزارة 
الــداخــلــيــة لــشــؤون المديريـــــــات / 

لواء  / بشير األمين 
حيث قال : 

ــة  ــيـ ــنـ ــــود األجــــــهــــــزة األمـ ــهـ ــ ــــن جـ ــمـ ــ أثـ
ــداخــلــيــة مـــن ضــبــاط  ال وأعـــضـــاء وزارة 
وضــبــاط صــف وافــــراد ومدنيين الذين 
ــوا فـــي تــأمــيــن الــمــؤتــمــر الـــدولـــي  ــاركــ شــ

)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 االســتــعــدادات النهائية لتأمين 

االنتخابات فوزارة الداخلية باشرت منذ 
ــدراء  شــهــور التجهيز والتنظيم لها ومـ
األمــن معنيين بتحقيق جــزء كبير من 
الــخــطــة اإلســتــراتــيــجــيــة الــتــأمــيــنــيــة كا 
حــســب نــطــاقــه الــجــغــرافــي بــالــتــعــاون مع 
المفوضية الوطنية العليا لانتخابات 

لــذا كــان لقاءنا بهم لطرح  في مناطقهم 
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 
لـــــــوزارة الــداخــلــيــة فــيــمــا يــخــص تــأمــيــن 
االنتخابات بشكل شامل ومتكامل تم 
االستماع إلي كل ماحظات مدراء األمن 
الــتــزامــهــم بكافة توصيات  ــدوا  الــذيــن اكــ
الــداخــلــيــة وإدارة تــأمــيــن وحماية  وزيــــر 

االنتخابات بخصوص هذه العملية. 
ــــث  ــاحـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ رئــــــــيــــــــس جــــــــهــــــــاز الـ
الجنائية  / عميد محمود عاشور 

ملتقي القيادات األمنية كان مناسبة 
ــيـــدة لـــعـــرض الــخــطــة االســتــراتــيــجــيــة  جـ
التنفيذية لحماية وتأمين االستحقاقات 
لـــوزارة الداخلية على رئيس  االنتخابية 

حكومة الوحدة الوطنية .
 كـــان ورشــــة لــوضــع الخطط 

ً
ايـــضـــا

التفصيلية للتأمين في مراحله المختلفة 
بدًء من حماية مراكز االقتراع إلي الفرز 
وإعــــان النتائج فــي كــل االستحقاقات 
االنتخابية القادمة حسب ماتعلن عنه 

المفوضية الوطنية  العليا لانتخابات .

تحت شعار) انتخابات آمنة (

امللتقى األول لقيادات وزارة الداخلية 

عقد خال 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  ووكــيــل وزارة الــداخــلــيــة لــشــؤون المديريات 
ورئــيــس اللجنة التحضيرية للملتقي لـــواء / بشير األمــيــن  

وعدد من رؤســاء الهيئات والمصالح ومــدراء اإلدارات واألمن 
بالمناطق وضباط بالوزارة وعدد من وسائل اإلعام .

ناقش المشاركون في الملتقي المنعقد في مدرج الــوزارة 
ــتـــعـــدادات الــمــتــخــذة مــن قــبــل مــكــونــات الــــوزارة  الــخــطــط واالسـ
لتأمين االســتــحــقــاقــات االنــتــخــابــيــة الــقــادمــة ووضـــع الحلول 
والترتيبات الكفيلة إلنجاح وتأمين االستحقاقات االنتخابية .

متابعة:  أ. نجاة الشارف 

وزارة الداخلية على 
إستعداد  لتأمني 

االنتخابات خالل
 شهر ديسمبر
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متابعات

الـــخـــطـــة تـــشـــمـــل تـــــوزيـــــع عــنــاصــر 
الشرطة على كامل مراكز االقتراع بكامل 
الـــتـــراب الــلــيــبــي وكـــذلـــك تــأمــيــن الـــدوائـــر 
االنــتــخــابــيــة والـــمـــواطـــن عــنــد حــضــوره 
ــتــــخــــاب بــذلــك  ــي االنــ لـــمـــمـــارســـة حـــقـــه فــ
الوزارة تكون قد وضعت جميع الخطوط 
العريضة واالجــراءات التنفيذية للتأمين 

الذي سينطلق قبل يوم االنتخابات .

عميد / جمال صفر 
مــديــر إدارة التخطيط األمــنــي 

قال :
تــــم اإلعـــــــان عــــن خــطــط الــعــمــلــيــات 
ــة بـــتـــأمـــيـــن وحـــمـــايـــة  ــــخــــاصــ ــة ال ــيــ ــنــ األمــ
االستحقاقات االنتخابية على منصة 
)حكومتنا ( في مرحلة سابقة والمتمثلة 
في اإلعــان عن تحديد القوى البشرية 
-تحديد االحتياجات المطلوبة - التدريب 
ــداد الخطط ادت كامل  وتعتبر لجنة إعـ
مهامها واستلم مــدراء األمــن واإلدارات  
ورؤســـــــــاء الـــمـــصـــالـــح واألجـــــهـــــزة نــســخ 
الــتــى سيعملون على  تفصيلية للخطة 

 فيما يخصه .
ً
تنفيذها كا

 إجــــتــــمــــاع وكــــيــــل الــــــــــوزارة 
ً
أيـــــضـــــا

لـــشـــؤون الـــمـــديـــريـــات مـــع مــــــدراء األمـــن 
لـــطـــرح مــشــاكــلــهــم والـــصـــعـــوبـــات الــتــى 
 حسب منطقته لتدليلها 

ً
تواجههم كــا

وايــجــاد الحلول لها كما خصص ملف 
لــكــل مــديــريــة يــحــوي عــلــى احتياجاتها 

الفنية والبشرية والمادية وسنعمل على 
توفير المطلوب حتى نصل إلــي تأمين 
استحقاقات انتخابية بشكل جيدوأمن.

ــن مـــســـاتـــة / عميد  ــ ــر أمـ ــديـ  مـ
هشام الدويني 

 من 
ً
ــدا ــ الــمــلــتــقــي اعـــتـــبـــره مـــوفـــق جــ

خاله تابعنا الخطط الموضوعة للعرس 
االنـــتـــخـــابـــي الـــــقـــــادم مــــع تــســخــيــر كــل 
االمكانيات لنجاحه وهو لقاء أخوي ضم 
كــل مــديــريــات األمـــن الغربية والوسطي 
 الرؤي 

ً
والشرقية والجنوبية وتبادلنا معا

واآلراء حــــول عــمــلــنــا نــحــن كــمــديــريــات 
وكــان فرصة لنا لمد جسور التواصل 

وبناء عاقات جيدة .
ــن جــــــردس الــعــبــيــد /  ــ ــر أمـ مـــديـ

عميد طاهر بن محمد 
وفق الله الجميع وسدد خطاهم نحو 
تحقيق التأمين والــحــمــايــة بكل مهنية  
لاستحقاقات االنتخابية القادمة وهذا 
يــدل على حــرص الــــوزارة على المضي 
 في تحقيق األمــن واالمـــان للوطن 

ً
قدما

والمواطن في جميع الظروف  .
 مدير إدارة حماية االنتخابات 
بـــاإلدارة العامة للعمليات األمنية 
عميد / طارق محمد القماطي قال :
لــلــعــمــلــيــات  الـــعـــامـــة  ــامــــت االدارة  أقــ
ــدورات التدريبية  ــ ــ ال الــعــديــد مــن  األمــنــيــة 
لــلــرفــع مـــن مــســتــوى األداء والــجــاهــزيــة 
الــداخــلــيــة  ألعـــضـــاء ومــنــتــســبــي وزارة 
لــهــذا الــحــدث الــهــام وخــــال الملتقي تم 
اســتــعــراض الــتــجــهــيــزات واالحــتــيــاجــات 
لمدراء األمــن واإلدارات والغرف األمنية 
والــفــرعــيــة بــالــدوائــر االنــتــخــابــيــة 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 
الازمة لتنفيذ الحماية بما يتناسب مع 
خصوصية المديرية ســـواء مــن ناحية 
ــة أو تعدادها السكاني  حــدودهــا اإلداريــ

أو مـــن حــيــث الـــقـــوي الــبــشــريــة وتــوفــيــر 
االحتياجات الازمة لتحقيق ذلك .

ــن تـــــراغـــــن عـــمـــيـــد /  ــ ــ  مــــديــــر أمـ
الساعدي أحنيش 

نتمني التوفيق والــســداد للقيادات 
األمنية من مدراء األمن واالدارات في هذا 
الملتقي وسنسعي بعون الله إلى تنفيذ 
مــخــرجــاتــه عــلــي اكــمــل وجـــه فــي تأمين 
االستحقاقات االنتخابية في أمن وأمان . 
ــؤون الـــمـــرأة  ــ  رئـــيـــس مــكــتــب شـ

عقيد / جود فرج الشوشان
 بالنسبة للعنصر النسائي بالوزارة 
جاهز للمشاركة في حماية االنتخابات 
بــعــد تلقيهن دورات تــأهــيــلــيــة فـــي هــذا 
المجال والــدورات استهدفت الضابطات 
من كل مديريات ليبيا لضمان وصول 
ــز االقـــــتـــــراع بشكل  ــراكــ ــاء إلـــــي مــ ــنـــسـ الـ
أمـــن ولتسهيل إجــراءاتــهــن فــي الــعــرس 
االنــتــخــابــي والزالـــــت مــســتــمــرة لضمان 

مشاركة فعالة من أكبر عدد منهن 
مدير أمـــــــــــن ربيانة مقــــــــــــــــــدم / 

عبد الكريم أحمد 
الــشــكــر مـــوصـــول لـــوزيـــر الــداخــلــيــة 
الـــوزارة لشؤون المديريات على  ووكيل 
ــذا الــلــقــاء  ــ ــن فـــي هـ ــ ــات األمــ ــريـ ــديـ ــم مـ ــ دعـ
النـــجـــاح عــمــلــيــة تــأمــيــن االســتــحــقــاقــات 

االنتخابية .
خرجنا بعدة توصيات جيدة 

الـــــنـــــاطـــــق الـــــرســـــمـــــي لـــــــــــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة عــقــيــد / عـــبـــد الــمــنــعــم 

العربي قال :-
لـــلـــقـــيـــادات االمــنــيــة  الــمــلــتــقــي األول 
لتأمين االســتــحــقــاقــات االنــتــخــابــيــة من 
شأنه توحيد المؤسسة االمنية في كافة 
التراب الليبي وااللتقاء بعد سنوات طويلة 
ــتــــدارس من  ــ ــاالراء األمــنــيــة وال ــ ــ لـــاثـــراء ب

حيث اإلطار القانوني واإلعامي .
أختتمت أعــمــال الملتقي وخرجنا 

بعدة توصيات كدليل  عمل رسمي لنا 
ــمــيــدانــيــة  نـــركـــز عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــات ال
والمخرجات اإلعامية والتدريبية بصفة 

عامة .

لواء  / بشير األمين  لواء / علي النويصري 

عقيد / عبد المنعم العربي عميد / الساعدي أحنيش عميد /  طارق القماطي

عميد / جمال صفر   عميد/ محمود عاشور 

 عميد / علي الهز هازي 

مقــــــــــــــــــدم / عبد الكريم أحمد عقيد / جود فرج الشوشان

عميد/ طاهر بن محمد 

  عميد/  هشام الدويني 

إعداد خطة أمنية 
شاملة و متكاملة 

لتأمني وحماية 
االستحقاقات 

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

     مصلحة أمــن الــمــرافــق والمنشآت من 
مكونات وزارة الداخلية المهمة والتي تقوم 
بمهام تأمين مرافق ومنشآت الــدولــة العامة 
ــة، وفــــــق شــــــــروط واخـــتـــصـــاصـــات  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ والـ

محددة، ألهمية إلقاء الضوء على ما تقوم به 
هــذه المصلحة لصالح ليبيا والليبيين كان 
لنا هذا اللقاء مع عميد. منير باألعمى رئيس 

المصلحة.

ــادة الـــعـــمـــيـــد حـــدثـــنـــا عــن  ــيــ س. ســ
الــمــرافــق والــمــنــشــآت من  مصلحة أمـــن 

ناحية اإلنشاء واالختصاصات.
ج. مصلحة أمن المرافق والمنشآت 
قــــرار  بـــمـــوجـــب  ــنـــة 1990  ــئـــت سـ أنـــشـ
 رقــم 

ً
الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة الــعــامــة ســابــقــا

القرار  )1186( لسنة 1990، وتــم وفــق 
تــحــديــد صــفــة الــشــخــصــيــة االعــتــبــاريــة 
لها، وفي سنة  المستقلة  المالية  والذمة 
2020 صدر القرار رقم )693( الخاص 
ــإعــــادة تــنــظــيــم الــمــصــلــحــة. وتــخــتــص  بــ
المصلحة بالمحافظة وحماية األرواح 
الخاصة والــعــامــة، وتعمل  والممتلكات 
إبرامها مع  بموجب عقود حراسة يتم 
المطلوب حمايتها، وتتواجد  الــجــهــات 
فــروع  فـــروع للمصلحة وعــددهــا )10( 
ــتــراب الليبي وتــضــم فــرع  عــلــى كــامــل ال
طرابلس والمرقب والوسطى وبنغازي 
واجـــدابـــيـــا والـــجـــبـــل األخـــضـــر وســبــهــا 
والــزاويــة والجبل الغربي وكــل فــرع من 
هذه الفروع يتبعه عدد من المكاتب -في 
حدود أربعة مكاتب- ويقوم كل مكتب 
الحراسة  منها باإلشراف على أعضاء 
ــع الــــتــــي تـــقـــع ضـــمـــن نــطــاقــه  ــواقــ ــمــ ــ ــال بــ
اإلداري، كما يقوم بالمتابعة والتنسيق 

واالشراف على أعضائه.
حراسة مشاريع حيوية هامة 

تهم المواطن الليبي
س- دور المصلحة في حفظ األمن 
الحيوية  الممتلكات  والــمــحــافــظــة عــلــى 

والهامة
ج- تـــقـــوم مــصــلــحــة أمــــن الــمــرافــق 
ــراف عــلــى حــراســة  ــاإلشــ والــمــنــشــآت بــ
وتـــأمـــيـــن مــــا يــــقــــارب مــــن 506 مـــوقـــع، 
منها حراسة جل المصارف الموجودة 
عــلــى كــامــل الـــتـــراب الــلــيــبــي، بــاإلضــافــة 
الــهــامــة كالشركات  الــمــواقــع  إلــى بعض 
والــمــصــانــع واألســــــواق، ومـــؤخـــرا قمنا 
فـــي الــمــصــلــحــة بـــإبـــرام عـــقـــود حــراســة 
ــيـــن مـــهـــمـــيـــن وهـــمـــا  ــيـــويـ لـــمـــوقـــعـــيـــن حـ
ــاء غــــــــرب طـــرابـــلـــس  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــتـــي كـ ــطـ ــحـ مـ
ومصراتة، التي تتولى تنفيذهما شركة 
التركية وشــركــة سيمنس، وهما  أنــكــا 
مــشــروعــيــن تــوقــفــا تــقــريــبــا مــنــذ سنة 
الــتــي  الـــظـــروف األمــنــيــة  2017 بــســبــب 
لله بعد  الــبــاد، والحمد  كانت تمر بها 
توقيع عقود الحراسة رجعت الشركات 
لمتابعة أعمالها وقامت بإنجاز مراحل 
ال بـــأس بــهــا . كــذلــك أبــرمــت المصلحة 
 مع شركة داوو الكورية، والشركة 

ً
عقدا

بدأت بالفعل في تنفيذ أعمالها.
الــشــركــات األجــنــبــيــة تستعين 

ــات الــــمــــصــــلــــحــــة لـــتـــأمـــيـــن  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ بـ
مشاريعها

ــي  فـ تـــــــــداخـــــــــل  هـــــــنـــــــاك  هـــــــــل  س- 
ــات أمــنــيــة  ــونـ ــكـ ــع مـ االخـــتـــصـــاصـــات مــ
الطاقة  الــعــامــة لحماية  كــــاإلدارة  أخـــرى 
الكهربائية فيما يخص تأمين حماية 
وحراسة محطات الكهرباء وفق العقود 

القانونية؟ 
ــذا الـــمـــوضـــوع  ــ ج- فــــي الــحــقــيــقــة هـ
ــنــــاك  ــه بــــعــــض الــــلــــغــــط، وهــ ــيــ حــــصــــل فــ
ــا فــي  ــ ــداخــ ــ ــ ت ــاك  ــ ــنـ ــ ــد أن هـ ــقـ ــتـ ــعـ يـ ــن  ــ مــ
ــيـــن مــصــلــحــة أمـــن  ــتــــصــــاصــــات بـ االخــ
المكونات  الــمــرافــق والمنشآت وبــعــض 
األمنية األخرى، وفي الحقيقة ال يوجد 
ذلــــك، فــكــل مــكــون مـــن مــكــونــات وزارة 
لديه اختصاصات واضحة،  الداخلية  
قــرار إنشاءها تم  والمصلحة بموجب 

تحديد اختصاصاتها بشكل واضــح 
ومــحــدد، مــن ضمنها حماية وحراسة 
الجهة التي ترغب أن أن تتولى المصلحة 
حراستها، سواء كانت شركات محلية 
أو أجــنــبــيــة أو حــتــى األفــــــراد، فـــاألفـــراد 
 بإمكانهم االستفادة من خدمات 

ً
أيضا

الحراسة والتأمين لممتلكاتهم.
الخاصين  وللتأكيد فالمشروعين 
ــلــــس  ــذ مـــحـــطـــتـــي غــــــــرب طــــرابــ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ بـ
ومـــصـــراتـــة تــــم االتــــفــــاق عــلــيــهــمــا مــنــذ 
الــشــركــات  تــســتــطــع  ولــــم  الـــعـــام 2017 
ــبـــدء فـــي الــتــنــفــيــذ  الــمــنــفــذة لــهــمــا مـــن الـ
ــــظــــروف األمـــنـــيـــة، حــتــى أنــهــم  بــســبــب ال
لقاءات واجتماعات  قاموا بإجراء  عدة 
ــيـــة  ــنـ ــزة األمـ ــ ــهــ ــ ــا فـــــي األجــ ــنــ ــ ــائ مـــــع زمــ
األخـــرى وتمخضت هــذه االجتماعات 
تــم اعتمادها  أمنية  على صـــدور خطة 
ــة، ولــكــن  ــيــ ــلــ ــداخــ ــ واحـــالـــتـــهـــا لــــــــــوزارة ال
الـــشـــركـــات األجـــنـــبـــيـــة عـــنـــدهـــا شــــروط 
معينة تتمثل في حماية عامليها داخل 
الشركات وبمواصفات خاصة،  مقرات 
وكــــانــــوا يــــريــــدون االتــــفــــاق مــــع شــركــة 
الـــكـــهـــربـــاء بـــشـــأن الــتــعــاقــد مـــع شــركــة 
السائد في  القانون  أمنية أجنبية، لكن 
بـــادنـــا يــمــنــع الــشــركــات األجــنــبــيــة من 
الــتــراب الليبي،  مــزاولــة أي أعــمــال عــلــى 
خاصة مع طلب ترخيص حمل ساح 
لــتــلــك الـــشـــركـــات، مـــن أجـــل ذلـــك تــوقــف 
االتفاق إلى أن تم توجيه هذه الشركات 

المصلحة، وفعا  بــأعــمــال  لاستعانة 
قـــمـــنـــا بـــاســـتـــقـــبـــالـــهـــم وعــــقــــدنــــا مــعــهــم 
أكــثــر مـــن 15 اجــتــمــاع حــتــى تــوصــلــوا 
ــأن الــمــصــلــحــة بــإمــكــانــهــا أن  لــقــنــاعــة بــ
تــقــوم بــالــمــهــمــة الــلــي كــانــت ســتــتــوالهــا 
الشركات األمنية األجنبية وفق شروط 
ــعــقــد  ــع ال ــيـ ــوقـ ــم تـ ــ ــل تـ ــعـ ــفـ ــالـ مـــعـــيـــنـــة، وبـ
بحضور السفير التركي ووكيل وزارة 
الــداخــلــيــة لـــشـــؤون الــمــديــريــات وبــعــض 
المهمة. نحن ال نستطيع  الشخصيات 
التي يقوم  الواجبات  التقليل من أهمية 
ــا فـــي الـــمـــكـــونـــات األمــنــيــة  بــهــا زمــــاؤنــ
األخرى، ولكن لكل مكون اختصاصات 

يقوم بالعمل وفقا لها.
ــن قــبــل  ــ الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة مـ
الــمــرافــق والمنشآت  مصلحة أمــن 

على تأمين المصارف 
ــة عــمــل  ــيــ ــ آل لـــمـــعـــرفـــة  ــاج  ــتـ ــحـ س- نـ
المصلحة فــي تأمين وحماية  أعــضــاء 

المصارف
الـــلـــيـــبـــيـــة  الـــــمـــــصـــــارف  ج- وضــــــــع 
الــمــاضــيــة كــان  القليلة  الــســنــوات  خـــال 
بالفعل، حيث كــان يتم االعتداء  مــزري 
عــلــى الــمــصــارف وعــلــى الــنــاس فــي ظل 
أمــا األن فالسيطرة مــن قبل  الفوضى، 
المصلحة على تأمين المصارف تعتبر 
كــامــلــة، خــاصــة بــعــد اســـتـــصـــدار قـــرار 
تكوين قوة اخترنا لها عناصر ممتازة 
العمل  بــأداء  تم اختيارهم بدقة وقاموا 

بشكل ممتاز، واستطعنا بذلك أن نرجع 
ثقة عضو الحراسة في نفسه قبل كل 
لــه أي مشكلة  شـــيء، فعندما تحصل 
المصلحة  وبـــدال مــن أن يتصل بغرفة 
ــغــرفــة  وغــــرفــــة الــمــصــلــحــة تـــتـــصـــل بــال
الرئيسية، اآلن يستطيع االتــصــال من 
القوة مباشرة،  الاسلكي بمقر  جهاز 
والتي تقوم بالتوجه مباشرة لمساندته، 
الثقة  هذا األمر شجع الشرطي ومنحه 
في وجود سند له، وهذا يعد من النتائج 
االيجابية لتنظيم العمل في المصارف.

ــة فــي  ــلـ ــامـ ــعـ الـ ــنـــاصـــر  ــعـ الـ س- هــــل 
الـــمـــصـــارف أو فــــي الـــمـــنـــشـــآت الــعــامــة 

يتلقون دورات تدريبية دائمة؟ 
ج- المصلحة قوتها العمومية 5500 
عنصر تقريبا، ونحن وباستمرار نقوم 
ـــدورات الــتــدريــبــيــة لــهــم، وكــل  ــ بـــإجـــراء الـ
ــة، حيث  ــذه الـــــــدورات بـــمـــســـاٍع خـــاصـ هــ
المصلحة  قمنا  باختيار عناصر من 
عــلــى شــكــل مــجــمــوعــات، يــتــم تدريبهم 
ــذا كــان  ــط، ولــعــل هـ ــربـ عــلــى الــضــبــط والـ
واضـــحـــا فـــي احــتــفــالــيــة يــــوم الــشــرطــة 
بــكــردوس مميز  المشاركة  حيث تمت 
الذين  الشرطة  للمصلحة مــن عناصر 
يقومون بتأمين المصارف والذين قمنا 
بــتــدريــبــهــم ، نــعــم االمــكــانــيــات ضعيفة 
العمل بمساٍع شخصية  لكننا حاولنا 

للصالح العام. 
لـــعـــنـــاصـــر  ــد  ــيــ ــنــ ــجــ دورات تــ
الشرطة من أجل ضخ دماء جديدة 

لمصلحة أمن المرافق والمنشآت
س- دورات التجنيد التي تقوم بها 
المصلحة واال هي  لــحــاجــة  المصلحة 

محاولة لضخ دم جديد للمصلحة؟
التجنيد  ــؤال جــيــد.. دورات  ج- ســ
 هي 

ً
الــتــي تــقــوم بــهــا الــمــصــلــحــة حــالــيــا

ــي الـــقـــوة  لــتــغــطــيــة الـــنـــقـــص والـــعـــجـــز فــ
الوقت  العمومية للمصلحة، وفي نفس 
ــدة، ألن الــمــصــلــحــة  ــ ــديـ ــ ــاء جـ ــدمــ ــ ل ــخ  ضــ

أجرى اللقاء / د. زهرة بن عطية / منال الهمالي

لدينا خطة إلنشاء 
مركز تدريب نموذجي 

متخصص يتبع مصلحة 
أمن املرافق واملنشآت

مصلحة أمن املرافق 
واملنشآت تقوم بإبرام 

العقود إال أنها غير 
مستفيدة من قيمتها

لقاء العدد

املصلحة تقوم بدورها في حماية املمتلكات العامة و الخاصة
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بالفعل محتاجة للشباب ونحرص في 
الــعــنــاصــر الــتــي يــتــم قــبــولــهــا أن تتوفر 

فيهم صفات األمانة واالنضباط.
ــــوة الــمــصــلــحــة حـــالـــيـــا قــــد تــكــون  قـ
الشركات وإبــرام  كافية، لكن مع توافد 
العقود ال نتوقع أنها ستكفي، وبالتالي 
فإن المصلحة محتاجة لعناصر أكثر، 
وقــد قمنا بتقديم مــذكــرة بذلك للسيد 
الـــوزيـــر وتـــم الــمــوافــقــة لــنــا عــلــى تجنيد 
500 عضو لكن المشكلة التي تواجهنا 

حاليا في توفير مراكز للتدريب.
خــــطــــة إنـــــشـــــاء مــــركــــز تــــدريــــب 
ــبـــع  ــتـ ــي مــــتــــخــــصــــص يـ ــ ــ ــوذجـ ــ ــ ــمـ ــ ــ نـ

مصلحة أمن المرافق والمنشآت
س- هل عندكم تصور لكيفية حل 

معضلة عدم توفر مراكز للتدريب؟
ج- نــحــن فـــي الــمــصــلــحــة عــازمــون 
على التطوير من العمل، ومن أجل ذلك 
ــاري اإلعــــــداد لــخــطــة بــإنــشــاء مــركــز  ــ جـ
تـــدريـــب نـــمـــوذجـــي مــتــخــصــص تــتــوفــر 
أفراد  اللي يحتاجها  المكونات  فيه كل 
مــيــدان رماية  لــلــتــدريــب، مــن  المصلحة 
تــدريــب عنيف،  تــحــت األرض، ومــيــدان 
ــات عـــلـــى الـــلـــيـــاقـــات، ونــتــمــنــى  ــبــ ــدريــ وتــ
ــاء مـــن تــجــهــيــز الــخــطــة أن  ــهـ ــتـ بــعــد االنـ
المركز،  إنــشــاء هــذا  الموافقة على  يتم 
الــذي سيكون من ضمن مرافقه فندق 
المنتسبين للمصلحة  ــواء  صغير إليــ
مــن الــفــروع األخــــرى والــبــعــيــدة، وغــرفــة 
ســيــطــرة يــتــم مــن داخــلــهــا الــغــرفــة رؤيــة 
التي تحرسها  المواقع  ومتابعة جميع 
اخــتــيــار وقت   سيتم 

ً
المصلحة. الحــقــا

ــرة بــالــخــطــة  ــويـــل مـــــذكـــ ــتـــحـ مـــنـــاســـب لـ
ــلــوزيــر ألن هــنــاك مشكلة  ل الــمــقــتــرحــة 
التدريب والمكونات األخرى  في مراكز 
الــمــمــكــن أن تستفيد هي  مـــن  ـــلـــوزارة  ل

 من هذا المركز.
ً
أيضا

س- هناك جهود واضحة لتسهيل 
العملة للمصارف في جميع ربوع  نقل 
بــه أعضاء  الــذي يقوم  الـــدور  ليبيا فما 
الــمــصــلــحــة فـــي حـــراســـة وحــمــايــة هــذه 

الشحنات؟ 
تــوزع  الــلــي  العملة  ج- كــل شحنات 
على المصارف تقوم المصلحة بتأمين 
وصــولــهــا بــــدون اســتــثــنــاء مـــن خــزائــن 
ــزي لــلــخــزائــن  ــركــ ــمــ ــ مــــصــــرف لــيــبــيــا ال
الكبرى  الرئيسية  الرئيسية للمصارف 
والـــتـــي تـــقـــوم بـــالـــتـــوزيـــع عــلــى الـــفـــروع، 
داخـــــل طـــرابـــلـــس وخـــارجـــهـــا مـــن مــدن 
كــامــل الـــتـــراب الــلــيــبــي، وحــتــى الــيــوم لم 
أمني فيما يخص  اخــتــراق  يحصل أي 
العملة، فقط تواجهنا صعوبة في  نقل 
االمكانيات المادية فقط، لكن كعناصر 
ــال نــــادر وجــودهــم،  بــشــريــة عــنــدنــا رجــ
ليست لديهم مزايا وال عندهم مكافآت 
وال تــأمــيــن، لــكــن لــديــهــم غــيــريــة وحــب 
للعمل رغم أن حياتهم معرضة للخطر، 

في ظل عدم وجود سيارات مصفحة.
مـــــصـــــلـــــحـــــة أمـــــــــــــن الـــــــمـــــــرافـــــــق 
والــمــنــشــآت مــحــافــظــة عــلــى وحـــدة 

فروعها على كامل التراب الليبي
لـــتـــوحـــيـــد  ــي  ــعــ ــســ ــ ال ــل  ــ ــي ظــ ــ فــ س- 
المكونات المختلفة للدولة ومنها وزارة 
العمل  الداخلية كيف يتم متابعة سير 
الــمــصــلــحــة، خــاصــة بالمنطقة  بـــفـــروع 

الشرقية والجنوبية للباد؟
ــتـــوى  عــــلــــى مـــسـ ــلــــحــــة  ــــمــــصــ ال ج- 
الوحيد  المكون  الــدولــة هــي  مؤسسات 
 المحافظ على وحدته، فا يوجد 

ً
تقريبا

انــقــســام أو تشتيت فــي الــجــهــود، وكــل 
مــــدراء الـــفـــروع كــفــرع بــنــغــازي والجبل 
األخـــضـــر واجـــدابـــيـــا وســبــهــا وغــيــرهــم 

المكتب، حتى  يجتمعون هنا فــي هــذا 
ــرادات يقومون  فــي وقــت األزمـــات، وااليــ
 وبدورنا نقوم بإحالتها 

ً
بإحالتها دوريا

العامة، إن عاقتنا كمصلحة  للخزينة 
الليبي طيبة  التراب  بالفروع على كامل 
وطبيعية جدا جدا، وقد قمنا بمناسبة 
المصلحة  انــشــاء  مـــرور 30 سنة على 
بإجراء لقاء مع رؤساء الفروع ودعونا 
بعض الشخصيات مــن أجــل ذلــك، ولم 
. نــحــن ضباط 

ً
ــراز ذلـــك إعــامــيــا يــتــم إبــ

شرطة نقوم بعملنا فقط وال تهمنا أية 
اعتبارات سياسية. 

مـــــصـــــلـــــحـــــة أمـــــــــــــن الـــــــمـــــــرافـــــــق 
والــمــنــشــآت تــقــوم بـــإبـــرام الــعــقــود، 
إال أنها غير مستفيدة من قيمتها

س- مـــا هـــي الــمــشــاكــل والــعــراقــيــل 
والصعوبات التي تواجه المصلحة؟

ج- مــن أكــبــر الــمــشــاكــل والــعــراقــيــل 
ــتــي تـــواجـــه الــعــمــل فـــي الــمــصــلــحــة أنــه  ال

ومنذ سنة 1991 وحتى ما قبل 2018 
المالية  بــالــذمــة  المصلحة تتمتع  كــانــت 
المستقلة، وبالتالي كانت تقوم بإبرام 
العقود التي يترتب عليها مقابل مالي،  
اللي تتحصل عليها  ــرادات  االيــ وكــانــت 
ــود الــــحــــراســــة تــــصــــرف عــلــى  ــقــ ــــن عــ مـ
مــرتــبــات األعـــضـــاء الــعــامــلــيــن، وتــوفــيــر 
العمل  الــازمــة لهم وألداء  االحتياجات 
المصلحة، لكن ومــنــذ سنة 2018  فــي 
وبــعــد زيــــادة مــرتــبــات أعــضــاء الشرطة 
بــصــفــة عـــامـــة عـــجـــزت الــمــصــلــحــة عن 
تغطية مــرتــبــات أعــضــائــهــا، األمـــر الــذي 
الــداخــلــيــة وتكفلها  لــتــدخــل وزارة  أدى 
بسداد جزء من مرتبات األعضاء، هذا 
األمـــر تسبب فــي إصــــدار قـــرار بإحالة 
االيرادات التي تقوم المصلحة بجبايتها 
مــن عــقــود الــحــراســة بــالــكــامــل للخزانة 
المصلحة بعد 2018   بأن 

ً
العامة، علما

قامت بجباية الديون السابقة المتراكمة 
المتأخرة  الجهات  المترتبة على بعض 
ــع نــتــيــجــة لـــلـــظـــروف األمــنــيــة  ــدفــ ــ ـــي ال فـ
أخـــر مبلغ تم  الــســابــقــة ووصــلــت قيمة 
احــالــتــه لــلــخــزانــة الــعــامــة أكــثــر مــن 100  
مليون دينار، وهذا عمل لم تتمكن حتى 
جهات أخرى في الدولة من تحقيقه في 
ظل الظروف التي كانت تمر بها الباد 

رغم قلة وضعف االمكانيات لدينا. 
س- هل القيمة المخصصة لكم من 
للدولة غير كافية لعمل  العامة  الخزينة 

المصلحة؟
المخصصة للمصلحة  المبالغ  ج- 
ــعــامــة ال تــتــنــاســب مع  مـــن الــمــيــزانــيــة ال
الجهود التي تقوم بها المصلحة وال مع 
المصلحة بتوريدها،  اللي تقوم  المبالغ 
حيث نتلقى مبلغ 4 مليون دينار فقط، 
الــمــصــلــحــة ال تستفيد  ــأن  بــ يــعــنــي  مـــا 
المبرمة نهائيا، وقد  العقود  مــن قيمة 
بــالــخــصــوص،  الـــــوزارة  قمنا بمخاطبة 
ــالـــت الـــمـــوضـــوع لــرئــاســة  ــا أحـ ــدورهــ وبــ
ــوزراء ولــألســف لــحــد اآلن لــم يــتــم أي  ــ الـ
لـــلـــوضـــع، إن طــبــيــعــة عــمــل  تــصــحــيــح 
ــــشــــركــــات  ــمــــل ال ــه عــ ــبـ ــة تـــشـ ــلـــحـ ــمـــصـ الـ
الـــخـــاصـــة حــيــث تـــقـــوم بــالــتــفــاوض مع 
األفراد والجهات الراغبة في التعاقد مع 
القيمة،  التفاوض على  المصلحة ويتم 
ــــى أن  ونـــحـــن نــســعــى بـــقـــدر اإلمـــكـــان إل
المتفق عليها متناسبة  المبالغ  تكون 
ــذي نــقــوم بـــه، ولكن  مــع أهــمــيــة الــعــمــل الـ
المصلحة ال تستفيد من  أن  لــألســف 
الميداني  العمل  الرغم من أن  ذلــك، على 
بــالــحــراســة عمل  تــقــوم  الــتــي  للعناصر 
المصلحة تقوم  أن  فيه خــطــورة.  نعم 
أنها غير مستفيدة  العقود، إال  بــإبــرام 

من ذلك .. 
االهــتــمــام بالمصلحة و  بــد مــن  ال 
تــخــصــيــص مــبــالــغ مــنــاســبــة لــهــا حتى 
تــســتــطــيــع الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات الــتــطــويــر 
مـــن مــســتــوى الــعــمــل مـــن نــاحــيــة تلقي 
العناصر التابعة لها للتدريب الصحيح، 
فمثا قمنا بإجراء دورة تدريبية لعدد 
من األعضاء في مجال اللغة االنجليزية، 
ــمــبــاشــر مع  ــتــعــامــل ال ألهــمــيــتــهــا فـــي ال
الميزانية غير متوفرة  األجــانــب، وألن 
الـــدورة قــام أشــخــاص وطنيون  لتغطية 
بتنفيذ الــدورة  وتم االتفاق معهم على 

تأجيل مستحقاتهم عنها. 
س- تحديدا ما هي طلباتكم فيما 
يــخــص اإليــــــرادات والــمــيــزانــيــة الــمــقــدرة 

للمصلحة؟
ج- نطلب أن يتم القيام بتخصيص 
ما قيمته خمسين بالمئة من االيرادات 
المصلحة بجبايتها حتى  تــقــوم  الــلــي 
الــازمــة  تــوفــيــر االحــتــيــاجــات  نستطيع 

لعمل المصلحة، وهذا ما قمنا بشرحه 
الموافقة  الــوزيــر وتــمــت   لمعالي 

ً
سابقا

ــرة بـــالـــمـــوضـــوع  ــ ــذكـ ــ عـــلـــيـــه، وإحـــــالـــــة مـ
لــلــه صــدر  الــرئــاســي والــحــمــد  للمجلس 
قــــرار بــالــمــوافــقــة عــلــى تخصيص هــذه 
المئة من قيمة  القيمة أي خمسين في 
ــرادات لــفــائــدة الــمــصــلــحــة وتــحــويــل  ــ ــ اإليـ
خــمــســيــن بــالــمــئــة لــلــخــزيــنــة الــعــامــة، إال 
القرار  المالية رفضت تنفيذ  أن وزارة 
ــتـــحـــويـــل كــــامــــل االيـــــــــــرادات  ــة بـ ــبـ ــالـ مـــطـ

للخزينة العامة.
نــعــانــي مـــن مــشــاكــل فـــي تــوفــر 

مقرات ألعضاء المصلحة
س- ما الصعوبات أو العراقيل التي 

؟
ً
تواجه عمل المصلحة أيضا

 مشكلة توفر 
ً
أيــضــا تــواجــهــنــا  ج- 

مــقــرات للمصلحة، خاصة وأن رئاسة 
المصلحة كانت بمنطقة الجبل الغربي، 
الــظــروف تــم نــقــل المقر  ونــظــرا لبعض 
الرئيسي لطرابلس وقمنا بالعمل وفق 
ــة والــمــالــيــة  مــنــظــومــات لــلــشــئــون االداريــــ
ــاء جـــديـــدة فـــي الــشــئــون  ــ وضــخــيــنــا دمـ
ــا بــعــض  ــأنــ ــيــــة، وأنــــشــ ــ ــال ــمــ ــ االداريـــــــــــة وال
الــتــدخــل، ومكتب  المكونات كــقــوة دعــم 
المعلومات والتحري وهــو مكتب مهم 
الــمــعــلــومــات عن  ــدا ومــهــمــتــه تجميع  جـ
أي اخـــتـــراق أمــنــي يــحــدث فــي االمــاكــن 
المصلحة بحراستها، كما  التي تقوم 
العمل وتركيب كاميرات  قمنا بتنظيم 
السيارات ومربوطة بتقنية  مراقبة في 
الــمــواقــع )GBC( والــفــوردجــي  تــحــديــد 
خاصة في حماية شحنات العملة، لكن 
 ،

ً
مشكلة توفر المقرات تؤثر علينا سلبا

ففي السابق كــان فيه مبنى واحــد فيه 
العاصمة  المصلحة وفرع طوق  رئاسة 
ــا أدى  ــلــــس، مــ ــب وفــــــرع طــــرابــ ــتــــدريــ والــ
الــذي اضطرنا  الكتظاظ وتزاحم، األمــر 
لتأجير هذا المقر، واالمكانيات المادية 
الـــمـــوجـــودة بــــدال مـــن اســتــخــدامــهــا في 
توفير االمكانيات نقوم بصرفها على 

االيجار.
- كلمة أخيرة

الــتــأكــيــد عــلــى نقطتين:  مـــن  بـــد  ال 
األولـــــى عــلــى مــشــكــلــة الــمــصــلــحــة فيما 
يخص توفير االمكانيات، ألننا عندما 
أدنــــي  بــتــوفــيــر  الـــمـــالـــيـــة  نـــطـــالـــب وزارة 
ــقــيــافــة يـــقـــولـــوا انــتــم  ــيـــاجـــات كــال ــتـ االحـ
مصلحة ذات ذمة مالية مستقلة، وفي 
الحقيقة ال نحن نعمل وفــق ذمــة مالية 

مستقلة وال وفق عمل وزارة الداخلية.
أمــــا الــنــقــطــة الــثــانــيــة وهــــي الــتــأكــيــد 
ــن ضـــمـــن اخــتــصــاصــات  ــ ــه ومـ ــ عـــلـــى أنـ
ــراد  ــ الــمــصــلــحــة امـــكـــانـــيـــة تــشــغــيــل األفــ
الغفارة والحراسة،  المدنيين في أعمال 
مثا عمارة سكانها محتاجين لغفير 
فنحن نــوضــح أن الــمــادة )4( مــن قــرار 
إنشاء المصلحة تنص على أنه )يجوز 
لــلــمــواطــنــيــن ولــغــيــر الــجــهــات الــمــحــددة 
فــي الــمــادة الــســابــقــة االنــتــفــاع بخدمات 
المصلحة على  التي تقدمها  الحراسة 
أن يقدم طلب بذلك إلى المصلحة يبين 
فيه العدد المطلوب ونوع العمل ومكانه 
ومـــدتـــه وتـــاريـــخـــه( وبــالــتــالــي فــبــإمــكــان 
تــقــوم  أن  بــطــلــب  يــتــقــدم  ان  أي مـــواطـــن 
بــحــراســة مــمــتــلــكــاتــه، وعلى  المصلحة 
يــقــع تشكيل لجنة لمعاينة  المصلحة 
الــمــكــان واالتـــفـــاق عــلــى مــقــابــل معين، 
ويتم توظيف أفراد ليبيين للقيام بذلك، 
وبالتالي نسهم في توفير فرص عمل 

خاصة من المتقاعدين. 
اتوجه بالشكر إلى صحيفة  اخير 
الـــمـــيـــزان والــقــائــمــيــن عــلــيــهــا عــلــى هــذا 

االهتمام .

السيطرة الكاملة 
من قبل مصلحة أمن 

املرافق واملنشآت على 
تأمني املصارف 

لقاء العدد
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 مــا كــانــت الــتــوثــرات النفسية 
ً
كــثــيــرا

ــابـــرة  ــة غـــضـــب عـ ــ ــال ــتــــي تـــصـــاحـــب حــ ــ ال
مدعاة لنشوب خاف يطول أجله ويمتد 
 
ً
 بالكلمات النابية الجارحة منتهيا

ً
مبتدئا

ــة فــيــكــون  ــيـ ــدامـ بــالــلــكــمــات الــمــوجــعــة والـ
صــاحــبــهــا بــيــن ايـــــدى رجـــــال الــشــرطــة 
والنيابة، فيما يكون المجنى عليه فيها 
ــتـــداوى داخـــــل الــمــســتــشــفــى  ــلـ يــخــضــع لـ
أو فــي إحـــدى الــمــصــحــات وربــمــا بأحد 
الـــمـــقـــابـــر يــنــتــظــر رحـــمـــة ربـــــه . احـــــوال 
لوقائع مؤسفة كانت لحظة خاطفة من 
 في مثل هذه 

ً
عمر الزمن المتوتر سببا

الـــمـــآســـي، وتـــرصـــد ســـجـــات الــشــرطــة 
وقــضــايــا الــنــيــابــات ومــلــفــات الــمــحــاكــم 
مــا يؤكد رصــدنــا ومتابعتنا لمثل هذه 

الوقائع التي نذكر بعض أحداثها واأللم 
يعتصرنا حزنا على الجانى والمجنى 
عليه مــن أبــنــاء الــوطــن أو الــشــركــاء فى 
اإلنــســانــيــة مــن الــعــرب واألجـــانـــب الــذيــن 
 :
ً
نفقدهم ويفقدون أنفسهم تاركين أسرا

أمهات وزوجـــات وأبــنــاء وإخــوة وأخــوات 
يتجرعون الحسرات واالحزان من جراء 
فقدانهم بالسجن أو بالموت .. ويتكبد 
المجتمع مصروفات طائلة ونفقات مالية 
باهظة من خزينته العامة لإنفاق على 
 وإقامة 

ً
)تكاليف الجريمة ( إداريا وأمنيا

ــة  ــل أروقـ وإعـــاشـــة لــســنــوات عــديــدة داخــ
مــؤســســات األصــــاح والــتــأهــيــل واعـــادة 
ــبــنــاء، هـــذه الــمــكــابــدات الــتــي تتحملها  ال
ــان يمكن أن تكون  خــزيــنــة المجتمع كـ

ــادة  عـــونـــا لـــألفـــراد والـــجـــمـــاعـــات فـــى إعــ
ترميم البنية التحتية أو إصاح التعليم 
والـــصـــحـــة واالقــــتــــصــــاد، دون أن أغــفــل 
اإلعـــام والثقافة ومؤسسات المجتمع 

المدني .
) إهدار متعمد للمال العام يمارسه 
ــاب جــريــمــة (  ــكــ كـــل مـــن يــعــمــد إلــــى ارتــ
 نعتمده لثقافة 

ً
ليكن هــذا المبدأ شــعــارا

اجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة نــدعــو لــهــا ونــؤصــل 
مفرداتها بين صفوفنا ونحن مقبلون 
عــلــى بـــنـــاء الــمــســتــقــبــل الـــمـــشـــرق الـــذي 
نختصر فيه الوقت والجهد واإلمكانيات    
بالوصول خطوات متقدمة نحو االرتقاء 

لصنع التنمية .   
 

* 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 
ــقــانــون يجعلنا  حــــرام فـــي الـــديـــن ومــمــنــوعــة فـــي ال
النلجأ، إليها خوفا من الله ألنها حرام وخوفا من 

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 والطاق هو الحل لحالة اليأس ناهيك عن 

األطفال والضرر النفسي والعصبي .

نــؤكــد بـــأن الــتــحــســب والــتــوقــع بــفــعــل الثقافة 
والــوعــي هما الــحــل لكل مــانــقــدم 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 .

التسامح غريزة إنسانية .. ينصح بها الدين 
والعُرف والتقاليد ..وتعاليم ذوى األخاق الحميدة 
ألن التسامح يمنحك تأشيرة دخول وعبور بدون 

رسوم وبدون أختام إلي قلوب من اليحبونك وممن 
يكنون لك العداء أو الحسد أو الرغبة في إزاحتك من 

التألق والنجاح وتحقيق األمجاد .

إن التسامح يجعل الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولــى حميم وهـــذه أعــظــم نتيجة يحققها األنــســان 

تجاه نفسه وتجاه اآلخرين .

تعاطى الخمور والمخدرات 
الــظــواهــر المصاحبة لحالة  مــن 
ــأس أو هـــي من  ــيــ ــ ــاط وال ــبــ اإلحــ
جهة أخرى حالة تغييب متعمد 
ــيــهــا مـــن كـــانـــت حــالــتــه  يــلــجــأ إل
المادية تسمح بذلك، وقل كذلك 
ــدم عــلــى  ــقــ ــن يــ ــمـ ــــو صـــــــورة لـ هـ
االنتحار ببطء شديد، غير أننا 
نقول انها دليل على الفشل أو 
المرور بأزمة نفسية وعصبية 
فيحاول الفرد الفرار والهروب 
إلـــى حــالــة أخــــرى مـــن الــتــصــور 

الــذى  الوهمي الخيالي مجنحا فــوق السحاب 
ســرعــان مايجد نفسه ليس فــوق األرض، بل 

في باطنها هذا هو المتعاطي أو التاجر فيعيش 
ــتــوقــعــات والـــخـــوف الــرهــيــب من  الــهــواجــس وال

الضبط والــمــصــادرة وحــالــة العار 
الـــتـــى ســيــعــيــشــهــا لـــو تـــم ضبطه 
ــن أثــــــرى بــفــعــل الــمــتــاجــرة  أمـــــا مــ
فــي هـــذه الــســمــوم فيعيش واقــعــا 
الــتــى جمعها  نفسيابفعل أمــوالــه 
عن طريق غير شريف وأسهم في 
إيذاء آخرين صاروا ضحايا لعمله 

المشين .
ــة  ــ ــنــ ــ نـــــــتـــــــصـــــــور أســــــــــــــــــرة آمــ
عائلهامتعاطي أو تاجر للمخدرات 
ستكون كئيبة مشتتة المستقبل 
ألبنائها ألن هــذا العائل سيكون 
قــدوة سيئة لألبناء، لنردد جميعا نعم للحياة 

… ال للمخدرات .

ً
الثقافة أوال

همسة

الرادع الذاتي بين المنع والمكافحة  !

 سيارات مجهولة

ال للجريمة .. نعم للبناء ..

نعم للحياة .. ال للمخدرات 

الله تعالى  خيار االستقامة والعمل بما يرضي 
ــنــاس أجمعين عــامــة تــفــوق إنــســانــي تحسب لك  وال
 ألبــعــادهــا الحضارية التي تحولك 

ً
متى كنت مــدركــا

من إنسان يخاف قانون القوة إلــى آخــر يحترم قوة 
الثقافة   خــال هــذه 

ً
 منطلقا

ً
 واخــتــيــارا

ً
القانون طــوعــا

المتقدمة من قاعدة روادع تلقائية ومضامين موانع 
ذاتــيــة تــرى فــي االستقامة ومــنــع ومكافحة الجريمة 

 لسعادة غامرة وإشباع لرغبة اجتماعية في 
ً
طريقا

العيش بأمن وسام .. وتصنف الجريمة ومرتكبيها 
فى قائمة أعداء الحرية المهددين للسام اإلجتماعى 
والوفاق األهلى   إللحاق الضرر باإلنسان الذي كرمه 
الله واستخلفه في االرض  . وبذلك يكون المانع الذاتي 
التلقائي فــي عــدم إرتــكــاب الجريمة سلوك  الـــرادع  أو 

إنساني رفيع المستوى . 

 الهروب من ضبط جريمته 
ً
يحاول أي مجرم دائما

ويسعى بكل جهده إلخفاء السبل التي تقود إليه حتى 
الــقــانــون والــعــقــاب، وهـــذا معروف  ال يقع تحت طائلة 
 يخاف أن يوصلة 

ً
وطبيعي أن يلجأ إليه من ارتكب فعا

للعدالة، ويعتبر أسلوب السير بالسيارات دون لوحات 
معدنية وتركيب السلفر لتكون الرؤية معتمة مقدمة 
للهروب من سبل معرفة لوحات السيارة أو أوصاف 
 ليساعده 

ً
 ناريا

ً
صاحبها الذي في العادة يحمل ساحا

على تنفيذ إجــرامــه، وبــذلــك يكون هــذا الــســاح الغير 
مرخص والــخــارج عــن الشرعية والــســيــارة المجهولة 
الــجــرائــم بجميع أنواعها  والمعتمة مــؤشــر القــتــراف 

طالما توفرت وسائل )الغش واالختفاء(.
 المطلوب تنشيط حملة بشأن ضبط السيارات 
الــعــام بــدون لــوحــات معدنية  التي تسير على الطريق 
والمعتمة الزجاج بحيث تحجب الرؤية عما بداخلها 
 وهـــذه الحملة خــطــوة إيجابية على طــريــق منع 

ً
كليا

الجريمة قبل ارتكابها .

أوراق ملونة

1

٢

4

5

6

٣
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لقاء

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 2018 بخصوص إنشاء مكتب 
ــرة واألقــســام التي  حماية الطفل واألسـ
تتبعه فنيا بمديريات األمــن المختلفة، 
وقــد توليت مسؤولية رئاسته بتاريخ 

 .2018 -05 -03
س. حدثينا عن أهم النشاطات 
التي قــام بها القسم فيما يخص 
حــمــايــة الــطــفــل واألســــــرة، والــعــمــل 

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 خالها التواصل 
مع المؤسسات التي لها عاقة بالطفل 
واألســرة, من أجل ذلك قام القسم منذ 
إنشائه وحــتــى األن بعديد النشاطات 
بين إعداد وتنظيم ومشاركة وحضور، 

منها على سبيل الذكر:-
- تـــنـــظـــيـــم ورشــــــــة عـــمـــل بــمــديــنــة 
الــخــمــس بــخــصــوص تــأهــيــل األعــضــاء 

التابعين للقسم.
- تـــنـــظـــيـــم ورشــــــــة عـــمـــل بــمــديــنــة 
الخمس مــع وزارة التعليم بخصوص 
تأهيل األخصائي االجتماعي، وتقديم 

التوعية داخل المدرسة.
ــل عـــن  ــ ــمــ ــ تــــنــــظــــيــــم ورشــــــــــــــة عــ  -

)الكاريزما(.
- المشاركة في حملة توعوية حول 

سرطان الثدي.
- تنظيم حملة نظافة كبيرة شملت 

طاء وتزيين بعض مرافق المدينة.
ــارة قــســم األطـــفـــال بمناسبة  ــ - زيـ

عيد الفطر المبارك.
- الــمــشــاركــة فـــي االحــتــفــال بعيد 
ثورة 17 فبراير مع روضة زهور الحياة 

بالخمس.
ــي ورش عــمــل  ــ الــــمــــشــــاركــــة فــ  -

بمدينتي مساتة ومصراتة.
- المشاركة في ورشة عمل )أهمية 
صــيــاغــة الــدســتــور( بــدعــوة مــن نقابة 

المستشارين بالخمس.
الــمــلــتــقــى األول  الــمــشــاركــة فـــي   -
للقيادات األمنية بالمنطقة الوسطى، 

حيث تم التعريف بالقسم.
الــمــلــتــقــى األول  الــمــشــاركــة فـــي   -
الليبية والــقــانــون على مستوى  للمرأة 
ليبيا، مع أعضاء المجلس البلدي، وتم 
فيه التعريف بالقسم واختصاصاته 
وعــمــلــه وقـــضـــايـــاه، ودوره فـــي توعية 

األطفال خاصة في المدارس.
- الـــمـــشـــاركـــة فـــي الـــيـــوم الــعــالــمــي 
الــلــجــنــة الوطنية  بــالــتــعــاون مــع  للطفل 
للعمل التطوعي واالنساني في مدينة 

الخمس.
- الــمــشــاركــة فـــي مـــعـــرض الـــمـــرأة 
ــاء  ــنــ ــة الــــمــــقــــام بــــمــــدرســــة أبــ ــجـ ــتـ ــنـ ــمـ الـ
الشرشاري، حيث تم خــال المعرض 
التعريف بالقسم وعـــرض النشاطات 

التي يقوم بها.
- المشاركة في ورشــة عمل تحت 
عــنــوان )دعـــم وتمكين الــمــرأة ودورهـــا 

الريادي في العملية االنتخابية(.
الــمــشــاركــة فــي احتفالية انتهاء   -
ــتــربــوي  ــتــدريــبــيــة )الـــنـــظـــام ال الـــــــدورة ال
لرياض األطفال واستراتيجيات التعليم 
الــحــديــث( تحت إشــــراف إدارة ريــاض 

األطفال بوزارة التربية والتعليم.
ــــال هـــذه  ــا مــــن خــ ــنـ ــقــــد حـــرصـ ــ ول
الــتــعــريــف بأهمية  الـــمـــشـــاركـــات عــلــى 
يــــقــــوم بـــهـــا،  الــــتــــي  الـــقـــســـم واألدوار 

واالختصاصات التي يعمل وفقها.
س. من خال السؤال السابق 
يــتــبــيــن وجـــــود تـــعـــاون كــبــيــر مع 

جهات ومؤسسات مختلفة..
ج. نــعــم بــالــتــأكــيــد، فــفــكــرة إنــشــاء 

المكتب خطوة إبداعية، أتاحت الفرصة 
الــمــؤســســات الحكومية  لــلــتــعــامــل مـــع 
الــمــدنــي، وعلى  ومــؤســســات المجتمع 

سبيل المثال:-
- التعليم، وهــو الوسيلة التي يتم 
من خالها التوعية واإلرشـــاد للطفل، 
وعمل ورشات عمل بين االخصائيين 
اإلجــتــمــاعــيــيــن لــلــتــدريــب عــلــى كيفية 

تقديم التوعية العامة لألطفال.
- وزارة الشئون االجتماعية، 

ــع مـــنـــظـــمـــة حـــقـــوق  ــ - الــــتــــعــــاون مـ
اإلنسان

- التعاون مع المجلس البلدي وذلك 
في تسهيل بعض األمور.

س. هـــل لــديــكــم مــشــاركــات أو 
ــع مــكــتــب  ــ ــات مـــشـــتـــركـــة مـ ــاطــ نــــشــ
حماية الطفل واألســـرة بــالــوزارة، 
ومع أقسام حماية الطفل واألسرة 

بمديريات األمن األخرى؟.
 نــشــاطــات 

ً
ــا ــ ــمـ ــ ج. نـــعـــم لـــديـــنـــا دائـ

ومــشــاركــات مختلفة، ومــن أمثلة ذلك 
الــيــوم التطوعي وزيــارة  المشاركة فــي 
مؤسسة االصــاح والتأهيل مصراتة، 
والمشاركة في احتفالية خاصة بذوي 
االحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة تــحــت شــعــار 
)نحن معكم لنفرح( والتي أقامها قسم 
 
ً
حماية الطفل واألســرة مساتة، أيضا
المشاركة الفعالة في االجتماعات التي 
يعقدها مكتب حماية الطفل واألســرة 
الــدولــيــة كاليونيسيف  الــمــنــظــمــات  مــع 
ــم الــمــتــحــدة اإلنـــمـــائـــي،  ــ ــج األمــ ــامـ ــرنـ وبـ
وغــيــرهــا كــثــيــر، كــمــا كــانــت لــنــا عــديــد 

المشاركات في الــدورات وورش العمل 
التابعة لمكتب حماية الطفل واألســرة 

الداخلية منها والخارجية.
ــا عـــــدد الـــقـــضـــايـــا الــتــي  س. مــ
يتابعها القسم وتخص األطفال 
تحديدا؟ وعدد ما تم حله منها أو 

متابعته؟
ــا ســـعـــيـــدة بــهــذا  ــ ــ ج. بـــصـــراحـــة أن
السؤال، لكني ال أستطيع اإلجابة عنه 
بشكل دقيق، ألن عدد القضايا كبير، 
منذ تــاريــخ إنــشــاء القسم وحتى اآلن، 
حــيــث شــــارك الــقــســم فـــي حـــل الكثير 
منها، إما بالتراضي أو التنازل، وكذلك 

أحكام النفقة والحضانة.
س. سيادة المقدم.. كيف يتم 

تحويل القضايا لكم؟
ج. يــتــم مراسلتنا بالقضايا عن 
طريق السيد المساعد للشؤون األمنية 
على هيئة برقية، أو عــن طريق مركز 
أنــه تم مخاطبة المركز  الشرطة، حيث 
عن إنشاء مكتب حماية الطفل واألسرة 
وتخصصاته، وبــاقــي القضايا تأتي 
عــلــى هيئة بــرقــيــة مــوجــهــة إلـــى رئيس 
قسم حماية الطفل واألســرة، ومن هنا 
يــكــون مــن الـــضـــروري الــتــوجــه لمركز 
الشرطة، لاطاع على أوراق المحضر، 
حتى يتم التواصل مع األطراف المعنية.
س. كيف هــو شكل التواصل 
بــيــن الــقــســم وبــيــن مــكــتــب حماية 

الطفل واألسرة؟
ــع مــكــتــب  ــل كــقــســم مــ ــواصـ ــتـ ج. نـ
حماية الطفل واألسرة بشكل مستمر، 

إما عن طريق المراسات الرسمية، أو 
عبر اللقاءات واالجتماعات، وللعلم فإن 
رئــيــس مكتب حماية الطفل واألســـرة 
تحاول دائما تقديم األفضل لألقسام،     
ــمــشــاكــل في   حــيــث تــواجــهــنــابــعــض ال
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 ؟
أنـــه ال تــوجــد عراقيل  ج. الحقيقة 
مــن ناحية السيد مدير األمـــن وال من 
األعضاء التابعين لمديرية أمن الخمس، 
الــتــي تواجهنا هــي في  لكن المشاكل 
تــوفــيــر مــتــطــلــبــات الـــعـــمـــل، كــالــمــركــبــة 
األلـــيـــة، فالقسم ال تــوجــد لــديــه ســيــارة 
أو أي وسيلة نقل، األمــر الــذي أدى إلى 
 عن حضور الكثير 

ً
اعتذاري شخصيا

الــتــي تهم القسم، خاصة  مــن األعــمــال 
مع اقامتي في منطقة بعيدة عن مقر 
الـــعـــمـــل، أيـــضـــا هـــنـــاك مــشــكــلــة تــأهــيــل 
ــدورات   ــ ــ أعـــضـــاء الــقــســم عـــن طـــريـــق الـ

التدريبية .
س. نتمنى أن تحل مشكات 
القسم وباقي األقسام قريبا.. في 
نهاية هـــذا الــلــقــاء ســيــادة المقدم 

هل من كلمة أخيرة؟
الــمــيــزان على  ج. أشــكــر صحيفة 
اتاحتها فرصة إبراز عمل قسم حماية 
الطفل واألســـرة بمديرية أمــن الخمس 
وعلى تغطية المناشط واألعــمــال التي 
يــقــوم بــهــا، كــمــا أشــكــر رئــيــس مكتب 
حماية الطفل واألسرة على ما تقوم به 
مــن مــجــهــودات لصالح عمل األقــســام، 
وال يفوتني أن أشــكــر عميد. حسين 
ــن الــخــمــس،  عــطــيــة الـــبـــكـــوري مـــديـــر أمــ
على وقوفه المستمر معنا، وتشجيعه 
ومساهمته في نجاح عمل قسم حماية 

الطفل واألسرة.

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

قــســم حــمــايــة الــطــفــل واألســـــــرة بــمــديــريــة 
أمــن الخمس أحــد المكونات المستحدثة من 
، ويتبع مكتب 

ً
قبل المديرية ويتبعها إداريـــا

ــل  ــ ــن أوائـ ــ حـــمـــايـــة الـــطـــفـــل واألســــــــرة فـــنـــيـــا، ومـ
األقسام المنشئة لغرض حماية ودعم الطفل 

واألسرة، واألكثر نشاطا في مجاالت التفاعل 
ــدور  ــ ــذا الــمــكــون والـ الــمــجــتــمــعــيــة.. ألهــمــيــة هــ
الكبير الذي يقوم به كان هذا اللقاء مع مقدم. 
انــتــصــار مخلوف اعبيد رئــيــس قسم حماية 

الطفل واألسرة بمديرية أمن الخمس.

أجرى اللقاء د. زهرة بن عطية

نتواصل مع 
املؤسسات 

التي لها عالقة 
بالطفل واألسرة

هدفنا حماية ودعم الطفل و األسرة
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رئيــــس التــــحرير: يـوسف الجـدي

آخر خبر 

لمسة  وفاء
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للتنمية  األمــــن مــطــلــب إجــتــمــاعــي وأســـــاس 

االقــتــصــاديــة والــبــشــريــة ، إذا تــحــقــق وأســتــتــب 

أنـــشـــغـــل الــــنــــاس بـــالـــعـــمـــل واإلنـــــتـــــاج وارتـــفـــعـــت 

الــوفــرة، وإذا اختل  التنمية وتحققت  مــؤشــرات 

الــخــوف وانشغلوا  الــنــاس وســيــطــر عليهم  فـــزع 

الماذات اآلمنة  العمل واإلنتاج بالبحث عن  عن 

ألرواحهم وأموالهم وأعراضهم.

وبـــالـــبـــرغـــم مـــن تـــراكـــم الـــرصـــيـــد االيــجــابــي 

 ، 
ً
 وبــشــريــا

ً
للتعامل مــع مــهــددات األمـــن مــكــانــيــا

، ومــا بذلت  وبالرغم مما تحققت مــن منجزات 

من جهود على مستوى التصدي للجريمة وقاية 

 . ومــع كل ذلــك أصبحت آليات التعامل 
ً
وعــاجــا

التقليدي مع متطلبات األمــن أمــام تحديات غير 

مسبوقة وبرزت في منظومة الحياة االجتماعية 

الـــجـــرائـــم وأدوات مــتــطــورة   جـــديـــدة مـــن 
ً
ــا ــواعــ أنــ

الرتــكــابــهــا، تـــجـــاوزت مــدخــاتــهــا ومــخــرجــاتــهــا 

 
ً
الــمــجــال الــوطــنــي لتعبر الــحــدود وعــرفــنــا أنــواعــا

لجرائم مستجدة وعابرة للحدود وعبر الوطنية.

التقييمية  للدراسات  الحاجة  ازدادت  وهكذا 

تــحــديــد حجم  مـــن حــيــث  األمـــنـــي  األداء  لـــواقـــع 

ــبـــيـــات  ــلـ اإلمــــكــــانــــيــــات ومــــــصــــــادر الـــــقـــــوة والـــسـ

والــتــحــديــات وبــيــان الــفــرص والــتــوجــهــات ، وذلــك 

سياق االستجابة المتكافئة مع هذه المستجدات 

، وذلـــك لــيــكــون الــعــمــل فــي الــمــجــال األمــنــي أكثر 

استجابة لحاجات اإلنسان خاصة وإن مكافحة 

ــعـــاقـــات  ــزأ مــــن مـــنـــظـــومـــة الـ ــتـــجـ ــة ال تـ ــمـ ــريـ الـــجـ

اإلجــتــمــاعــيــة والــــواقــــع االقـــتـــصـــادي والــســكــنــي 

الــوافــدة  ، والــجــريــمــة  الــعــمــل  والمعيشي وفـــرص 

وسواها وليكون المكلفين بأدائه أكثر مقدرة في 

التصدي االستباقي والعاجي للجريمة.

نأمل أن نرى دراسة تطبيقية ميدانية للواقع 

األمني أم ان الوقت لم يحن لها؟ لنبادر إلى وضع 

الكفيلة بتحقيق  المناسبة واالفــكــار  األرضــيــة 

المستهدف .. الكام للجهات المختصة في هذا 

الشأن واألمل معقود عليها في انضاج المرحلة.

أضواء

األداء األمني 

هل تخيل أحدنا أن يكون رجل دفاع مدني ،
ــات؟ فهو في  يعمل فــي كــل الــظــروف واألوقــ
الــحــرب رجــل إطــفــاء وإنــقــاذ للمصابين وكبار 
السن واألطفال والنساء يطلق صافرات اإلندار 
وينظم أعمال المخابيء حيث التموين واإلعاشة 
واإلشــــــراف عــلــى مــهــام الــطــبــابــة أمـــا فـــي السلم 
فهو المتابع لعمليات االنــقــاذ البحري والــزالزل 
والبراكين واالنــهــيــارات والحرائق وكــل عمليات 

السامة الوطنية .
 هل وضعنا انفسنا في مكان رجل اإلطفاء 
الــلــهــب لينقذ اســــرة نائمة  وهـــو يقتحم حــجــم 
أو عــجــوزا أو طفلة تستنجد ؟ كيف تصورنا 
انــفــســنــا ونـــحـــن نـــصـــارع األمــــــواج إلنـــقـــاذ 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 
دورهـــم 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 

 للوطن .
ً
بقلب يفيض حبا

إن رجل الدفاع المدني أو السامة الوطنية 
 لتقديم روحــه 

ً
لــيــكــون مــســتــعــدا يــتــواجــد بيننا 

 حتى يسعدنا ويسعد أطفالنا، قــدروا هذا 
ً
فــداءا

الموقف وأنــتــم تتخيلون دوره واختصاصاته 
حتى يــكــون حكمكم على الموقف ولــيــد لحظة 
صـــدق تــمــارســونــهــا مــع أنفسكم لــتــدركــوا بــأن 
رجـــل هـــذه المهنة الــخــطــرة يستحق كــل الــوفــاء 

واالحترام و التقدير . 

 تحية وفاء وإحترام 

شارکت وزارة الداخلية في 
الندوة العليا لاحتجاز التعسفي 
الــتــي تــشــرف عليها بعثة األمــم 
المتحدة للدعم فــي ليبيا والتي 
عقدت خال الفترة من 2 إلى 4 / 

11 / 2021 م بجمهورية تونس.
الـــداخـــلـــيـــة في  ومـــثـــل وزارة 
الــنــدوة مــديــر اإلدارة العامة  هــذه 
للتفتيش والمتابعة عميد خميس 

ــراري ومــديــر مكتب حقوق  الـــحـ
اإلنـــــســـــان عـــمـــيـــد دكــــتــــور فــــؤاد 

الباشا. 
ــدوة  ــنــ ــ ــال ال ــ ــمـ ــ ــمـــت أعـ ــتـ ــتـ واخـ
ــــتــــوصــــيــــات الــتــي  ــن ال ــ بــجــمــلــة مـ
مــن شأنها إعـــاء ثقافة حقوق 
ــة  ــ ــ ــــس دول ــــؤسـ ــا يـ ــمــ اإلنــــــســــــان بــ
القانون التي يصبوا إليها جميع 

الليبيين.


