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إبليس وال إدريس!
Û Ûنقول لجيل اليوم وأجيال الغد من الشــباب العربي
أن احــذروا وال تنخدعــوا كمــا انخدعنــا وانخــدع
جيلنــا والجيــل الــذي ســبقنا بشــعارات ومزايــدات

االنقالبييــن ومــن يســمون أنفســهم بالثورييــن،

األجنبــي غيــر واردة لديــه إطالقً ــا ألســباب عــدة

مبدئية ،وأخرى عملية منها العوائق الدستورية.
Û Ûوقــد اعتــاد االنقالبيــون العســكريون فــي الوطــن
العربــي فــور نجاحهــم فــي تغيــر نظــام الحكــم،

وإزاحــة الحــكام الشــرعيين والتربــع مكانهــم علــى

وتذكــروا أن مــن بيــن الكــوارث العديــدة التي حلت

كراســي الســلطة ،والقضاء على رموزهم إما بالنفي

بأمتنا ،ما حصل ويحصل اليوم في ليبيا وما تعانيه

أو الســجن أو القتــل؛ أن يقومــوا بإثــارة مشــاعر

هــذه الدولة الشــقيقة وشــعبها الوفي مــن تداعيات

الجماهيــر وتحريــك النــاس وإخراجهم مــن بيوتهم

دموية مرعبة.
Û Ûففي مثل هذه األيام من العام  1969كان ملك ليبيا

وأعمالهــم ،ودفعهــم إلى الشــوارع للتظاهر وتنظيم

العمر وقتها قرابة  80عامً ا يقضي مع زوجته الملكة

الســابق ،رافعيــن شــعارات براقــة ترحــب بالحريــة

إدريــس السنوســي؛ الملــك الزاهــد الــورع البالــغ من

المسيرات تأييدً ا لالنقالبيين وتنديدً ا برموز الحكم

متنقل بين تركيا واليونان
ً
فاطمــة عطلته الصيفيــة

والديمقراطيــة المرتقبــة ،وبالعدالــة والكرامــة

للعالج واالستجمام.

أيضا
وباالســتقالل والتقدم واالزدهار واالشتراكية ً

Û Ûوبعــد بضعــة أســابيع ،وفــي اليــوم األول مــن شــهر

التي سيتم تحقيقها كلها على أيدي الحكام الجدد؛

ثلــة مــن صغــار الضبــاط بالجيــش الليبــي يتقدمهم

والفســاد والفجور المزعوم للحكام الســابقين الذين

ســبتمبر من العام نفســه وقع انقالب عســكري قاده

مندديــن فــي الوقــت نفســه باالســتبداد والظلــم

ضابــط صغير برتبــة مالزم أول ال يتجاوز من العمر

 27عامً ا اسمه معمر القذافي.

أطيح بهم ،وذلك في محاولة يائسة ومكشوفة من
االنقالبييــن إلضفــاء صفــة “الثــورة الشــعبية” علــى

ودعوتهم.
Û Ûوكان معمــر القذافــي قــد ولــد فــي العــام  1942في

فخــال أيــام مــن قيــام االنقــاب تمكــن القذافــي

Û Ûوبعد عامين من مداوالت صورية لمحكمة عسكرية

الديكتاتور المتســلط والحاكم الفعلي الوحيد للبالد

غيابيً ــا باإلعــدام رميً ا بالرصاص ومصــادرة أمالكه،

بــا دســتور طيلــة فتــرة حكمــه ،كمــا ألغــى القذافي

الكبيــر أحمــد الشــريف بالســجن خمــس ســنوات

والمنظمــات والجمعيــات ومؤسســات المجتمــع

الجنسية الليبية.
Û Ûوفــي الحقيقــة لم يكن ثمــة ما يبرر القيــام بانقالب

الثالثــة” وقيــام “ســلطة الشــعب” التــي تمكــن مــن

قرية تسمى “جهنم” بمدينة سرت الليبية.

استثنائية شكلها القذافي؛ ُحكم على الملك إدريس

ومصــادرة أمالكهــا ،إلــى جانــب تجريدهمــا مــن

المدني ،وتفتق ذهنه عما أسماه بـ “النظرية العالمية

عسكري واإلطاحة بالنظام الملكي في ليبيا ،فالملك

إدريــس لــم يرتكــب أي جــرم يســتدعي اإلطاحة به
والحكــم بإعدامــه ،والنظام الملكي في ليبيا لم يكن

متســلطا مســتبدً ا ،ولــم يرتكــب
ً
ديكتاتوريًــا طاغيً ــا
جرائــم فــي حق اإلنســانية أو مجازر وحشــية بحق
شــعبه كمــا فعــل نظام القذافــي وغيره مــن األنظمة

االنقالبيــة ،ولــم يعرف الملك إدريس الفســاد المالي
بــاده كمــا فعــل من أتى بعــده ،ولم ينصــب العداوة

وليؤكــد له أن تركيا على أتم االســتعداد للمســاعدة

ومندوبــه الشــخصي أحمــد قــذاف الــدم ،بعــد ســت

يشــن أو يعرض بالده لحــرب أو اعتداء ،ولم يفرط

وفــد مــن الحكومــة التركيــة ليبلغــه بنبــأ االنقــاب،

سنوات من سقوط نظام القذافي للسيد طاهر بركة

في أي اتجاه يختاره أو يطلبه منها.

Û Ûومع أن الملك إدريس كان يدرك بأنه ما يزال يمثل

مقدم برنامج “الذاكرة السياســية” بمحطة تلفزيون

وعالقــات وطيــدة مــع كل شــيوخ القبائــل الكبــرى

القذافــي كمــا يرويها أقرب شــخص لــه” عندما قال:

الشــرعية الليبيــة فــي ذلــك الوقــت ،وإن له وشــائج
فــي ليبيــا ،ومــع ضباط كبــار موالين له فــي الجيش
الليبــي ،وتربطــه اتفاقيات ومعاهــدات مع بريطانيا

والواليات المتحدة؛ إال أنه كان وطنيً ا حتى النخاع؛
فلــم يحــاول االتصــال بشــيوخ وزعمــاء القبائــل أو

“العربيــة” فــي حلقــة تحت عنوان “أســرار في حياة
“فــي صبــاح يــوم الثــورة توجهنــا فــي مظاهــرات

أو األخالقــي ،ولــم يبــدد خيــرات شــعبه وثــروات
لجيرانــه ،أو يتدخــل فــي شــؤونهم الداخليــة ،ولــم

في ذرة من تراب الوطن.
Û Ûهــذه حقائــق دامغــة معروفــة ال تقبــل النقــاش وال
يطالها الشك أو الريب.

Û Ûولقــد شــن االنقالبيــون الليبيــون ،شــأنهم فــي ذلــك
شــأن أقرانهم من االنقالبيين العرب ،حملة شــعواء

ظالمــة للتشــهير بالملــك إدريــس وطمــس صورتــه

لنحرك الشارع الليبي لتأييد الثورة.“ ......
Û Ûوهكــذا قــام االنقالبيون بدفــع الناس إلى الشــوارع

الحقيقيــة ،وإســقاط اســمه مــن التاريــخ ،وقطــع

المعتــادة ،اال أن المشــهد الليبــي رفــع شــعارا فريــدا

ســمعته ،وانكروا إنجازاته وتنكروا للدور التاريخي

بكبــار ضبــاط الجيش الليبي خشــية أن يــؤدي ذلك

إلــى إراقة دمــاء الليبين وتفتيت وحــدة الوطن إذا
تــم التصــدي ومواجهــة االنقالبيــن ،ولــم يتجــاوب
مــع عــرض الحكومــة التركيــة أو يحــاول االتصــال

باألميركييــن أو اإلنجليــز؛ ألن مســألة التدخــل

فــي مختلــف المــدن الليبيــة ،وزودوهم بالشــعارات

وخاصــا بالحالــة الليبيــة ضمــن الشــعارات المنــددة
بالحكــم الســابق وهــو “إبليــس وال إدريــس” ،فلمــا

سمع الملك إدريس هذا الشعار قال“ :اللهم استجب

دعوتهــم” فــكان لــه مــا أراد واســتجاب هللا لدعوته

طيلــة  42عامــا ،وألغى الدســتور الليبي لتظل البالد

الصحافــة الحــرة وكل التنظيمــات السياســية

Û Ûفــي ذلك اليــوم كان الملك إدريس فــي تركيا مقيمً ا

هــذه القاعــدة؛ كمــا أكد ذلــك ابن عم معمــر القذافي

مــن إحــكام قبضتــه علــى مقاليــد الســلطة ،وصــار

وعلــى زوجتــه الملكة فاطمة الشــفاء بنت المجاهد

حركتهم االنقالبية.
Û Ûولــم يشــذ االنقالبيــون العســكريون الليبيــون عــن

فــي أحد فنادق إســطنبول ،فــزاره في مكان إقامته

ودمــارً ا مــن إبليــس علــى ليبيــا ومقــدرات شــعبها؛

الذاكرة الوطنية عنه ،وعملوا جاهدين على تشويه
الرائــد الــذي اضطلــع به فــي تحقيق اســتقالل ليبيا

ووحدتها.
Û Ûلقد استجاب هللا بالفعل لنداء المتظاهرين ولدعوة
الملــك إدريــس ،فصــار القذافــي أكثــر شــرا وفســادً

خاللها من تفريغ المؤسسات الدستورية والسلطات

الرقابية من دورها ومحتواها وسلطاتها.

Û Ûوبعــد أن هيمــن علــى الســاحة والمشــهد الليبــي من
كافــة جوانبه ،وأحكم ســيطرته علــى مقاليد الحكم
وثــروات البــاد ،وأصبــح القائــد والزعيــم الــذي ال
ينــازع ،بــدأت طموحاتــه وأطماعه وأحالمــه تتمدد

إلــى خــارج الحــدود الليبيــة؛ وأصبــح يصــف نفســه
بأنه “ملك ملوك إفريقيا” و”إمام المسلمين” و”عميد

الحكام العرب” ،وأنه “قائد ومفكر أممي”.

Û Ûولم يتورع القذافي عن االنخراط في أعمال العنف
واإلرهــاب ودعــم وتمويــل الجماعــات اإلرهابيــة،
وتدبيــر االغتيــاالت والتصفيــات الجســدية ،وتتبــع

وقتــل المعارضيــن ،وتفجيــر الطائــرات المدنيــة،

والتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول األخــرى
وتشــجيع

االضطرابــات

وتدبيــر

المؤامــرات

واالنقالبــات فيهــا ،والدخــول فــي مواجهــات

دبلوماســية وعسكرية مع مختلف القوى ،واجتياح
حــدود الدول المجاورة في إفريقيا ،وتعريض ليبيا
للقصــف والحصار والعزلة والعقوبات الدولية ودفع

التعويضات الباهظة وتبديد ثروات الشــعب الليبي
وخيراته.

Û Ûوبعد مضي  42عامً ا من انقضاء حكم إدريس الملك
الورع؛ تخلص الشــعب الليبي واألســرة الدولية من

حكم إبليس القذافي المستبد.

جديدا للتدريب الداخلي
نظاما
“البحرين الوطني” ُيدشن
ً
ً
المنامة  -بنك البحرين الوطني

إطـــار التزامـــه بتمكيـــن فريـــق العمـــل من

إليهـــا .وبفضـــل هـــذا النمـــوذج ،تمكـــن

البحريـــن الوطنـــي ( )NBBبتطوير نموذج

المواضيـــع ذات الصلة مثـــل :التكنولوجيا
الماليـــة ُتعيـــد تشـــكيل تجربـــة العمـــاء،

موظفي بنك البحرين الوطني من مواكبة

النمو وتحقيق التطور الوظيفي ،بادر بنك
التدريـــب الداخلـــي ،الـــذي تـــم تصميمـــه

األعمال المصرفية وتكنولوجيا المستقبل،

لتعزيـــز مهـــارات كل مـــن موظفـــي بنـــك

الرقمنـــة ،والعمل من المنـــزل بأمان ،إدارة

البحرين الوطني ومنتســـبي بنك البحرين

وقيـــادة القـــوى العاملـــة عـــن بعد ،إشـــراك

اإلســـامي ( ،)BisBالـــذي تـــم االســـتحواذ

الموظفيـــن فـــي أوقـــات األزمـــات ،وقـــوة

عليه مؤخـــرًا من قبل “البحريـــن الوطني”

التنـــوع والتضميـــن ،اإلدارة والتكيـــف مع

وذلك برغم الظروف الراهنة.

يعتمـــد نظـــام التدريـــب الداخلـــي الجديد

دانه بوحجي

التغيير ،الصحة والسالمة العقلية ،واألمن

فرصـــة المشـــاركة فـــي دورات تدريبيـــة

ألداء أعمالهم الوظيفية من المنزل ،وذلك

الدورات التدريبية إلـــى تزويد الموظفين

لتقليل خطر التعـــرض لإلصابة ،والحفاظ

مـــع الوضع الحالي بشـــكل أفضـــل ،عالوة

وفي ظل األوقات الصعبة الحالية ،حرص

وبهـــذه المناســـبة ،صرحـــت الرئيـــس

بتزويد موظفيه بالبرامج التدريبية ،وهو

البحريـــن الوطنـــي دانـــه بوحجـــي قائلـــة:
“يسرنا ج ًدا تقديم نظام التدريب الداخلي

افتراضيـــة علـــى مـــدى األشـــهر الثـــاث

االلتـــزام بإجـــراءات التباعـــد االجتماعي،

 % 95مـــن موظفـــي البنـــك ،نظـــرًا لمرونة

الحلول التكنولوجيـــة الحديثة .يوفر هذا

على نهج عصري مطوّ ر ،ليمنح الموظفين
حـــول مجموعـــة متنوعـــة مـــن المواضيع،

تتنـــاول مســـتجدات القطـــاع المصرفـــي،
وأفضـــل الممارســـات ،ويُ وفر ً
فرصا
ً
أيضـــا

تدريبيـــة مختصة حـــول اإلدارة والقيادة،
وأخـــرى حـــول المهـــارات الشـــخصية،

ومهـــارات التواصـــل .وتـــم كذلـــك تغطية

مواضيـــع أخرى وتســـهيل عملية الوصول
إليهـــا مـــن قبـــل الموظفين عبر اســـتخدام

أنـــواع مختلفة مـــن األجهـــزة .وتمحورت
تلـــك المواضيـــع حـــول دعـــم بيئـــة العمـــل

حاليـــا ،حيـــث توجـــت نســـبة
المفروضـــة
ً
كبيـــرة مـــن موظفـــي “البحريـــن الوطنـــي”

الســـيبراني وغيرهـــا الكثيـــر .وتهدف تلك

ضمن اطار ممارســـة التباعـــد اإلجتماعي،

بآليـــات التكيف ،لمســـاعدتهم على التأقلم

على صحتهم وسالمتهم.

على إثراء مهاراتهم ومعرفتهم.

بنـــك البحريـــن الوطنـــي علـــى االســـتمرار

مـــا أدى إلى طرح نمـــوذج المُ حدث ،حيث

التنفيـــذي للمـــوارد البشـــرية فـــي بنـــك

تـــم تقديمهـــا جميعً ـــا باســـتخدام قنـــوات

الجديـــد ،الـــذي جـــاء نتيجـــة حرصنا على

الماضيـــة ،مما نجم عنه مشـــاركة أكثر من

وكذلك ضمن سعينا لتعزيز االستفادة من

الـــدورات التدريبيـــة وســـهولة الوصـــول

النظـــام فـــرص معـــززة لفريق عمـــل البنك

للتطـــور والتقـــدم فـــي حياتهـــم المهنيـــة،

مـــن بين مجموعة متنوعة مـــن المواضيع

مـــن قبـــل مدربيـــن ومتحدثيـــن دولييـــن

جن ًبـــا لجنب مع تقديمه خيـــارات تدريبية

وفـــي أي مـــن مســـتويات التدريـــب التـــي

ومطـــوري مواهب ضمن فريـــق “البحرين

يفضلونها”.

الوطنـــي” و”البحريـــن اإلســـامي” ،وذلـــك

بغـــض النظر عن األقدميـــة بينهم .وبذلك،

يتم ضمن نظام التدريب الداخلي الجديد،

لمشـــاركة الخبـــرات وتشـــجيع التطويـــر

أصبـــح بإمكان أفراد فريق العمل االختيار

توفير ندوات رقمية عبر اإلنترنت مُ قدمة

المستمر لكال الجانبين.

أكثـــر تنوعً ـــا وشـــمولية لكافـــة الموظفيـــن

محاضرة عن دور “التظلمات” بمنظومة العدالة الجنائية
المنامة  -معهد البحرين للتنمية السياسية

ً
انطالقا من الحرص المشـــترك بين معهد

وأهدافهـــا ومبادئهـــا ،ومســـاهمتها فـــي

ومراكـــز رعايـــة األحـــداث واإلبعـــاد

مـــع مختلـــف الـــوزارات واإلدارات

العامـــة لمجلـــس الشـــورى لدعـــم العمـــل

إلى أبـــرز االحصاءات وآليـــات التحقيق

قانونيـــة اإليـــداع ،وعدم تعـــرض النزالء

المشـــتركة ،مشـــيرا فـــي هذا اإلطـــار إلى

البحريـــن للتنميـــة السياســـية واألمانة
التشـــريعي؛ وبهـــدف تعزيـــز المهـــارات

البرلمانيـــة والفنيـــة والمعرفـــة القانونية
والسياســـية ألعضـــاء مجلس الشـــورى،
نظم المعهـــد محاضـــرة إلكترونية تحت

عنوان “دور األمانة العامة للتظلمات في
منظومة العدالة الجنائية” ،قدمها األمين

العـــام للتظلمات نواف محمـــد المعاودة،

عبر تقنية االتصال المرئي.

وخـــال المحاضرة ،قدم المعـــاوده نبذة
عـــن عمـــل األمانـــة العامـــة للتظلمـــات

تعزيـــز وحمايـــة حقوق اإلنســـان ،إضافة
في التظلمات.

واالحتجاز ،وذلـــك مـــن أجل التحقق من
والمحبوســـين والمحتجزين للتعذيب أو

كما اســـتعرض صالحيات األمانة العامة

المعاملة الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة،

المنطقة ،كما وردت في مرسوما إنشائها،

للتظلمات إلى العالقة الوثيقة بين أمانة

للتظلمـــات؛ كونهـــا األولى مـــن نوعها في

والمبادئ الخمسة التي تعمل في ضوئها،
وهي االســـتقاللية ،والمصداقية وضمان

المساءلة ،والحيادية ،والشفافية.

الخاصـــة والمؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق

اإلنســـان والهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمـــات الصحيـــة ،إضافـــة أيضا إلى

والمحتجزيـــن ،حيـــث إنهمـــا تعمـــان
فـــي مجـــاالت مشـــتركة فيمـــا بينهما مع

واالحتجـــاز،

العالقـــة الوظيفيـــة مـــع الجهـــات العامة

والحبـــس

تفاهـــم مـــع كل مـــن وحـــدة التحقيـــق

التظلمـــات ومفوضيـــة حقوق الســـجناء

وتطرق المعاودة إلى دور أمانة التظلمات
االحتياطـــي

أن األمانة ســـبق لها وأن وقعت مذكرات

وفـــي هـــذا الســـياق أشـــار األميـــن العـــام

تمتـــع كل جهة منهمـــا بصالحيات مهنية

فـــي زيـــارة مراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل،

والمؤسســـات فـــي المجـــاالت الوظيفية

وإداريـــة مســـتقلة ،وتطـــرق أيضـــا إلـــى

عالقـــات التعـــاون اإليجابـــي والبناء مع

األخـــرى التي مثل النيابة العامة ووحدة

التدقيق والتحريات الداخلية بالوزارة.

العسكرية بوزارة الداخلية وكذلك إدارة

كبيـــرة لمـــد جســـور التعـــاون والتواصل

التحقيـــق الخاصـــة وإدارة المحاكـــم

وأكـــد أن أمانـــة التظلمـــات تولـــي أهمية

البرلمـــان بغرفتيـــه مجلســـي الشـــورى

والنواب ومع لجان حقوق اإلنسان بهما.

