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¿¿ ثقةمصداقيةشفافية

الــتــي ينتهجها  انـــطـــالقـــًا مـــن مــبــدأ الــشــفــافــيــة 
مــصــرف ليبيا الــمــركــزي لــلــتــفــاعــل مــع الــمــواطــنــيــن 
عن  مــبــاشــرة  وتــســاؤالتــهــم  استفساراتهم  على  والـــرد 
طريق المصرف المركزي ودون االنجرار خلف بعض 
األخبار التي يتم تداولها في بعض األحيان بطريقة 

خاطئة ووفقًا لمصادر غير مسؤولة ..
عــلــيــه يــمــكــنــكــم اســـتـــخـــدام الــبــريــد االلــكــتــرونــي 

التالي :
mediaoffice@cbl.gov.ly
من أجل التواصل معنا والتفاعل معكم 

وعاشت ليبيا حرة

مفتتح

 5�U�O� رة أمb�� WMI�
املؤمتر  أقرها  التي  األطفال  عالوة 
الوطني العام ، وتكفلت املصارف بتوزيعها 
مثار  كانت  أيام  قبل  العوائل  أرباب  على 
املاليني  أوساط  بني  وجدال  نقاش 
ذلك  حصر  هنا  وميكن  واالقتصاديني، 

النقاش يف رأيني متباينني :
وصف  حد  إلى  نقده  يف  غال  األول 
باملحاولة  أو   ، املخدرة  باحلقنة  العالوة 
 ، الشعب  احتقان  المتصاص  اليائسة 
معدالت  رفع  يف  ستسهم  بأنها  معتقدا 
يف  ارتفاع  من  ذلك  ومايقابل  االستهالك 
األسعار .. وكان األجدى حسب متبني هذا 
الرأي ، أن يوظف مبلغ العالوة الضخم يف 
تنمية قطاع اخلدمات األساسية كالتعليم 
والصحة ، أما الرأي الثاني فكان متصاحلا 
طريقة  فيها  وجد  التي  اخلطوة  هذه  مع 
احلياة  أعباء  ولتخفيف  الرواتب  لزيادة 
القدرة  بالتالي  ومنحه   ، األسرة  رب  على 

على اإليفاء بالتزاماته املعيشية .. 
ثالث  صوت  يبرز  الرأيني  هذين  وبني 
لم يكن له ذلك الوقع الكبير يف الوسائط 
اإلعالمية التي ما تزال مأزومة «باإلشارة» 
نظر  وجهتي  على  فقط  والرقص   ..

متناقضتني.
الرأي الثالث لم يرفض العالوة ، لكنه 
والبحث  اإلحصاء  أهل  طالب  باملقابل 
واإليجابية  السلبية  تأثيراتها  بتتبع 
وعرض   ، الليبي  االقتصادي  الواقع  على 
واإلحصائيات  باألرقام  مثبتة  النتائج 
يدرك  حتى   ، العام  الرأي  أمام  «بشفافية» 
إن  العالوة  هذه  حقيقة  العادي  املواطن 
كانت حقنة مخدرة أم فيتامني. أيضا نادى 
أصحاب هذا الرأي بتفعيل الرقم الوطني 
وأال يظل حبيس جيوب املواطنني ، وادراج 
املكاتب فهو الكفيل ،متى استكملت تعبئة 
بتكوين  والوظيفية  االجتماعية  خاناته 
قاعدة بيانات حقيقية تتيح لصناع القرار 
من  ميكن  التي  املناسبة  اآللية  صياغة 
أصحاب  إلى  مباشرة  التوجه   ، خاللها 
الدخول املحدودة ، ودعمهم حتى يتمكنوا 
وعندئذ   .. احلياة  تكاليف  مواجهة  من 
من       غيرها  أو  األطفال  عالوة  ستصرف 

اإلعانات ملستحقيها فعال. 
منظومة  سبق  فيما  لنا  أتاحت  لقد 
استحداثها  جرى  التي  املدني  السجل 
اثناء تنفيذ قرار املجلس االنتقالي بصرف 
ذلك  لتنقية  ..الفرصة  دينار  األلفي 
وظيفية  بيانات  قاعدة  وتكوين   ، السجل 
واجتماعية عن الليبيني ، وكان للمنظومة 
ليبيا  مصرف  انشأها  التي  املصرفية 
السجل  منظومة  على  تأسيسا  املركزي 
تلك  صرف  تسريع  يف  األكبر  األثر  املدني 

املنحة وعالوة األطفال فيما بعد .
لكن يبقى األهم هو العمل بجد على 
بيانات  يقدم   ، للمعلومات  بنك  تكوين 

دقيقة لصناع القرار يف بالدنا ..
سببه  العام  االنفاق  يف  فالتضخم 
املجتمع  عن  البيانات  غياب  هو  الرئيسي 
تتخبط  التي  التنفيذية  واملؤسسات   ،
أحيانا يف أداء مهامها، يف حاجة إلى تدفق 
القرارات  فخ  يف  تقع  ال  حتى  املعلومات 
على  ينب  لم  إذا  والتخطيط  االرجتالية 
احصائيات وارقام دقيقة..فلن يطلق عليه 

هذا  املصطلح.،
واخيرا نضع هذا السؤال أمام اجلميع 

مبا فيهم «أصحاب الشأن»
ادارات  شتات  لم  إلى  يصار  ال  ملاذا 
مركزي  جسم  يف  الوزارات  يف  املعلومات 
االلكترونية..ويوفر  بالتقنية  يشتغل   ،
التشريعية  للسلطة  املطلوبة  البيانات 
والسلطة التنفيذية . حتى يضحى القرار 
عن  مبنأى  الصادر  االقتصادي  أو  املالي 

منطق «االرجتال».

رئيس التحرير
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 الصيرفة ا�سالمية واقع وآفاق

العدالة االنتقالية في ليبيا .... مقاربة شمولية 

تطور أهم البيانات المالية للمصارف التجارية   
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 عودة مكاتب المحاسبة ا�جنبية إلى ليبيا، وحكم ا�مر الواقع!

املرحلة  تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  رغم 
أعضاء  جنح  ليبيا،  يف  الدميقراطي  والتحول  االنتقالية 
القادم  االنتخابي  االستحقاق  تعزيز  يف  الوطني  املؤمتر 
الدستور  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  انتخابات  يف  املتمثل 
مبقر  عقدت  التي  التصويت  جلسة  عقب  للبالد،  الدائم 
على  املوافقة  إلى  وأفضت  املاضي،  يوليو  منتصف  املؤمتر 
قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، املوكل 
للبالد وصياغته، متهيدًا  الدائم  الدستور  إعداد  لها مهمة 

لطرحه على االستفتاء، ومن ثم اقراره.
السبت  البيضاء  مدينة  شهدت  متصل  سياق  ويف 
الهيئة  انتخابات  قانون  توقيع  مراسم   ٢٠١٣ يوليو   ٢٠
التأسيسية لصياغة الدستور وذلك بحضور رئيس املجلس 
االنتقالي السابق املستشار مصطفي عبداجلليل، والطاهر 
ورئيس  الليبية،  اململكة  يف  الستني  جلنة  عضو  العالم 
احلكومة  ورئيس  املقريف،  محمد  الدكتور  السابق  املؤمتر 
الدكتور على زيدان، ورئيس املجلس األعلى للقضاء ورئيس 
املحكمة العليا السيد كمال ادهان،  وعدد من أعضاء املؤمتر 

الوطني العام .

وجاء يف كلمة  رئيس املؤمتر الوطني نوري أبوسهمني، 
لنوقع  اليوم  نحضر   »  : القانون  على  التوقيع  حفل  يف 
البيضاء  مدينة  يف  التأسيسية  الهيئة  انتخاب  قانون 
الليبي نحو  الشعب  القدمي باحلاضر من نضاالت  لنربط 
كانت  ما  الوليدة  الدميقراطية  بأن  للتذكير  الدميقراطية 
لتكون لوال الدماء التي بذلت من أجل ليبيا طيلت السنني 

املاضية ».
كما أكد رئيس احلكومة علي زيدان يف كلمته على سعي 
اللجنة  انتخاب  لعملية  املناسب  املناخ  لتوفير  احلكومة 
املناسبة من أجل  : سنعمل على توفير االمكانيات  بالقول 
أن تنطلق عملية انتخاب جلنة الستني، ثم الوفاء بدورها 
يف جلنة الدستور حتى تنتهي املرحلة االنتقالية، وتشكيل 

هيئة وزارية للتواصل مع الهيئة».
الكراسي  وعدد  القانون،  نص  أثار  آخر  جانب  من 
عن  أسفرت  التي  االحتجاجات  من  عاصفة  وتوزيعها 
انسحاب ممثلي األمازيغ والتبو والطوارق باملؤمتر الوطني 
الهيئة  قانون  فقرات  إحدى  على  اعتراضهم  بعد  العام، 
التأسيسية، والتي تنص على أن املواد التي تخص املكونات 

بعد  عليها  التصويت  يكون  الثقافية  اخلصوصية  ذات 
باألغلبية، وهذا  أن يكون  يريد  كبير  التوافق وهناك توجه 

ما يرفضه األعضاء املمثلني للمكونات الوطنية.
من جهته أعلن املجلس املحلى املؤقت ملدينة البيضاء 
النظر  وجهات  وتقريب  والتواصل  للحوار  مساٍع  تبنيه  عن 
مع شركاء الوطن من أمازيغ وتبو وطوارق يف قانون انتخاب 

الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وقال املجلس يف بيان أصدره إنه يتبنى مساع للتحاور 
ومطالبهم  مقترحاتهم  إلى  واالستماع  معهم  والتواصل 
املصلحة  يحقق  مبا  النظر  وجهات  تقريب  إلى  والتوصل 
العامة ويغلب مصلحة الوطن ويحافظ على السلم واألمن 

االجتماعي يف ليبيا العزيزة».
وسيتعني على جلنة كتابة الدستور صياغته يف غضون 
الدستور  لصياغة  التأسيسية  الهيئة  وتضع  يومًا،   120
البالد  ولغة  احلكم  نظام  من  بدءًا  البالد  تنظم  قوانني 
دور  إلى  وصوالً  واألقليات  املرأة  بوضع  مرورًا  الرسمية، 

الشريعة يف الدستور.
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يوم  صباح  املركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  السيد  اجتمع 
الواليات  سفيرة  مع  بطرابلس  م   10-7-2013 األربعاء 
املتحدة األميريكية يف ليبيا السيدة «ديبرا جونز» . وقد تناول 
االجتماع بحث العالقات املتميزة بني ليبيا والواليات املتحدة 
دعمها  وسبل   ، كافة  اإلقتصادية  املجاالت  يف  األميريكية 
وتطويرها ، والدفع بها خطوات متقدمة إلى األمام ، مبا يحقق 

مصلحة الشعبني الصديقني الليبي واألميركي .

المحافظ يلتقي سفيرة 
أميركا في ليبيا

سرت  بجامعة  العليا  الدراسات  بقاعة  مؤمترا  عقدت 
الصيرفة   : بعنوان  االقتصادية  العمل  ورشة  فعاليات   ،
اإلسالمية (الواقع .. الطموحات .. املعوقات ) التي تنظمها 
مبصرف  اإلسالمية  للصيرفة  العليا  االستشارية  اللجنة 

ليبيا املركزي بالتعاون مع كلية االقتصاد بجامعة سرت .
املحلي  املجلس  رئيس   ، العمل  ورشة  أعمال  وحضر 
ووكيل   ، بسرت  احلكماء  مجلس  رئيس  ونائب   ، سرت 
الكليات  عمداء  من  وعدد   ، العلمية  للشؤون  اجلامعة 
ومديري اإلدارات العامة للمصارف التجارية ، ونائب مدير 
من  وعدد  الريفي  املصرف  ومدير   ، املركزي  ليبيا  مصرف 
ومن  سرت  مبدينة  العاملة  التجارية  املصارف  موظفي 

مؤسسات املجتمع املدني .
التحضيرية  واللجنة   ، اجلامعة  كلمات  وألقيت 
 ، املدني  املجتمع  ومؤسسات   ، سرت  املحلي  واملجلس   ،
بتنظيم  أشادت  التي  سرت  مبدينة  احلكماء  ومجلس 
بالصيرفة  التعريف  أجل  من  العلمية  اللقاءات  هذه  مثل 
الليبية  املصرفية  املنظومة  ضمن  وإدخالها  اإلسالمية 
االلتزام  بقاعدة  واألخذ   ، الربوي  التعامل  عن  واالبتعاد 
وناقش   . الكرمي  القرآن  عنه  نهى  كما  واحلرام  باحلالل 

املشاركون يف ورشة العمل ، جملة من املحاور من بينها :
الصيرفة  وجتربة  اإلسالمية  الصيرفة  تعريف 
وحتول  الفوائد  إلغاء  وقانون   ، ليبيا  يف  اإلسالمية 
يف  اإلسالمية  الصيرفة  تواجه  التي  واملعوقات  املصارف 
حتقيق  يف  اإلسالمية  الصيرفة  دور  إلى  باإلضافة  ليبيا 
أوراق  ثالث   ، الورشة  خالل  وقدمت   . املنطقة  يف  التنمية 
بحثية استهلها األستاذ عمر املهدي زيدان العماري « من 
مصرف ليبيا املركزي بورقة بحثية بعنوان النظام املصريف 
اإلسالمي أشار فيها إلى أن فكرة املصارف اإلسالمية تنبثق 
اإلسالمية  املنـاهج  على  تقوم  التحويل  وظيفة  أن  من 
املصرف  بني  الشراكة  نظام  من  املالية  السيولة  بتقدمي 
باملصرف  املحاسبة  إدارة  مدير  وقدم   . العمل  وصاحب 
«سالم  األستاذ  الوطني  التجاري 
الثانية  البحثية  الورقة   ، عمر»  فرج 

بعنوان :
 ، اإلسالمية  الصيرفة  متطلبات 
املعوقات  اختالف  إلى  خاللها  تطرق 
يف املصرف والنظام املصريف التقليدي 
يف املصارف التجارية والنظام املصريف  
والصيرفة  اإلسالمية  املصارف  يف 
املالي  والنظام  ليبيا  يف  اإلسالمية 
الصيرفة  واجتذاب  اإلسالمي 
اإلسالمية لغير املسلمني . واستعرض 
 ، الطبولي»  احميد  «محمد  األستاذ 
واألخيرة  الثالثة  البحثية  الورقة  يف 

بعنوان :
ليبيا  يف  اإلسالمية  الصيرفة 
جتربة مصرف اجلمهورية كأول جتربة 
لسلعتي  ليبيا  يف  اإلسالمية  للمرابحة 
احلاسب اآللي والسيارات باإلضافة إلى 
املشاركة يف املشاريع بني املصرف والزبون 
 » وأوضح   . املشروع  إدارة  يتولى  الذي 
الطبولي» ، أن املصرف قام بافتتاح ثالثة 
فروع إسالمية له داخل ليبيا ... مشيرًا إلى أن خالل سنتني 
سيتم حتويل مصرف اجلمهورية بفروعه كافة إلى مصرف 
السلع  ، بعض  . كما استعرض يف ورقته  بالكامل  إسالمي 
التي قدمها املصرف للزبائن عن طريق املرابحة اإلسالمية 
كالسيارات واألثاث ، وأجهزة احلاسوب ، والقروض احلسنة 
واحلرفية  والصنـاعية  اخلدمية  الصغرى  واملشروعات   ،

والتجارية .  

تواصل اللجنة االستشارية العليا للصيرفة 
اإلسالمية مبصرف ليبيا املركزي، تنظيم املزيد 
من ورش العمل حول الصيرفة اإلسالمية ودورها 
يف حتقيــــــق التنميــــــة االقتصادية،وذلــــــك ضمن 
برنامجهــــــا لهذا العام الذي يتضمن تنظيم هذه 
الــــــورش مبختلف املدن الليبيــــــة، ويف هذا اإلطار 
نظمت يــــــوم االثنــــــني 24/06/2013م، بقاعة 
الشــــــيخ عبدالرحمــــــن البوصيري مبعهــــــد املهن 
الشــــــاملة مبدينة غدامس ورشــــــة عمــــــل بعنوان( 
الطموحــــــات-  الواقــــــع-  اإلســــــالمية  الصيرفــــــة 

واملعوقات).
حضرهــــــا  التــــــي  الورشــــــة  هــــــذه  وتهــــــدف 
املهندس/»ســــــراج الديــــــن أبوبكــــــر املوفــــــق» رئيس 
املجلس املحلى ملدينة غدامس، والسيد/»يعقوب 
إبراهيــــــم ضوي»مدير الثقافــــــة واملجتمع املدني 
باملدينــــــة، والشــــــيخ/» أبوبكر عيــــــاد» مدير مكتب 
األوقاف والشــــــؤون اإلســــــالمية بغدامس ،تهدف 
إلــــــى نشــــــر الوعي بــــــني املواطنني حول النشــــــاط 
املصــــــريف واملالي واالقتصــــــادي والتعريف بنظام 

الصيرفة اإلسالمية يف ليبيا.
وقــــــد ألقى املهندس/»ســــــراج الديــــــن أبوبكر 
املوفق»رئيــــــس املجلس املحلــــــي غدامس كلمة يف 
مســــــتهل هذه الورشــــــة رحــــــب فيهــــــا باحلاضرين 
وأثنــــــي فيها على جهــــــود مصرف ليبيــــــا املركزي 

مؤكدًا احلاجة املاســــــة ملثل هذه الورش للتعريف 
بالصيرفة اإلســــــالمية وشــــــرح أهميتها وتوضيح 

مدى احلاجة لتطبيقها.
إبراهيــــــم  الســــــيد/»يعقوب  ألقــــــى  كمــــــا 
ضوي»مديــــــر مكتــــــب الثقافــــــة واملجتمــــــع املدني 
ومنــــــدوب منظمــــــات املجتمــــــع املدنــــــي باملدينــــــة 
كلمة باملناســــــبة أيضا،مت كلمةً أخري لألستاذ/» 
أمحمد عبد احلميــــــد «نائب مدير املعهد العالي 

للمهن الشاملة بغدامس.
وألقى الشــــــيخ/» أبوبكر عيــــــاد» مدير مكتب 
األوقاف والشــــــؤون اإلســــــالمية مبدينة غدامس 
كلمــــــة شــــــرح فيها مفاســــــد الربا وأثرها الســــــلبي 

على املجتمع .
القيــــــت بعد ذلك العديد مــــــن ورقات العمل 

التي تناولت جملة من املحاور أهمها:-
- التعريــــــف بالصيرفــــــة  اإلســــــالمية وواقع 

التجربة يف ليبيا.
التقليديــــــة  البنــــــوك  بــــــني  املقارنــــــة   -

واإلسالمية.
- التعريف باملفاهيم األساسية يف االقتصاد 
اإلســــــالمي وحتديث متطلبــــــات املرحلة احلالية 

ورؤية املصرف املركزي يف كيفية تنفيذها.
فتح بعدها بــــــاب النقاش حول مــــــا تناولته 
الكلمات  وورقات العمل من محاور وأفكار وآراء.

األحــــــد  يــــــوم  اختتمــــــت 
23/6/2013 بقاعة كلية العلوم 
مبدينــــــة (أوبــــــاري) مبنطقــــــة وادي 
اآلجــــــال الكادح ورشــــــة العمل التي 
نظمتها اللجنة االستشارية العليا 
مبصــــــرف  اإلســــــالمية  للصيرفــــــة 
بعنوان(الصيرفة  املركــــــزي  ليبيــــــا 
حتقيــــــق  يف  ودورهــــــا  اإلســــــالمية 
والتــــــي  االقتصاديــــــة)  التنميــــــة 
تهدف إلى نشــــــر التوعية بني كافة 
شــــــرائح املجتمــــــع مــــــن املواطنني 
املتهمني   واملهنيــــــني  واملصرفيــــــني 
واملالــــــي  املصــــــريف  بالنشــــــاط 
واالقتصــــــادي الــــــذي يتبــــــع نظام 

الصيرفة اإلســــــالمية ، وأدوات التمويل اإلســــــالمي 
، ومنتجــــــات الصيرفة اإلســــــالمية ، وآليات التحول 
بعــــــد اعتمــــــاد املؤمتر الوطنــــــي العام لقانــــــون إلغاء 
الكامــــــل  التحــــــول  يف  والبــــــدء  الربويــــــة،  الفوائــــــد 
للصيرفة اإلسالمية، وذلك من خالل عرض وطرح 
مجموعــــــة من أوراق البحــــــث العلمية والعملية من 
قبــــــل مجموعــــــة مــــــن اخلبــــــراء واملختصــــــني يف هذا 
املجــــــال، حيث تناولــــــت الورقة األولــــــى التي قدمها 
األســــــتاذ/ "عمــــــر املهــــــدي زيــــــدان" أســــــتاذ بجامعة 

ســــــبها وعضو اللجنة االستشارية تناولت التعريف 
مبظاهر ونظام الصيرفة اإلسالمية..

فيما تناولت الورقــــــة الثانية "أدوات ومنتجات 
الصيرفــــــة اإلســــــالمية"وقدمها األســــــتاذ/" محمد 
سالم ســــــليمان"املدير التنفيذي للجمعية الليبية 
اإلســــــالمية باملنطقة اجلنوبية، أمــــــا الورقة الثالثة 
فكانت بعنوان (متطلبات التحول والتحديات التي 
تواجهها صناعــــــات الصيرفة اإلســــــالمية) وقدمها 

األســــــتاذ/" ســــــالم فرج عمر" مدير 
اإلدارة العامة للمحاسبة باملصرف 
التجــــــاري، وتناولــــــت الورقة الرابعة 
األســــــتاذ/"أبوبكر  قدمهــــــا  التــــــي 
أســــــتاذ  مختــــــار"  عبداللطيــــــف 
بجامعة ســــــبها تناولــــــت أهمية ودور 
هيئــــــة الرقابــــــة الشــــــرعية باملصرف 

اإلسالمي.
النقــــــاش  بــــــاب  بعدهــــــا  فتــــــح 
املوســــــع عن واقع التحــــــول للصيرفة 
واخلطــــــوات  ليبيــــــا  يف  اإلســــــالمية 
مــــــن قبــــــل مصــــــرف ليبيــــــا  املتخــــــذة 
اللجنة االستشــــــارية  املركزي، وعمل 

والفنية.
ويف ختام الورشة تليت مجموعة 
من التوصيــــــات كان أهمها ضــــــرورة تكثيف اجلهود 
مــــــن قبل مصرف ليبيا املركــــــزي حلث اخلطى نحو 
التحــــــول للصيرفة اإلســــــالمية مبا يعكــــــس الرغبة 
واإلرادة احلــــــرة للشــــــعب الليبــــــي املتمثلــــــة يف قــــــرار 
املؤمتــــــر الوطنــــــي العــــــام املمثل الشــــــرعي للشــــــعب 
الليبــــــي وجعــــــل الهويــــــة اإلســــــالمية منهــــــاج عمــــــل 
مؤسســــــاتنا املالية واالقتصادية وانعكاسا حقيقيًا 

لهوية املجتمع الليبي.

اختتام ورشة العمل حول الصيرفة ا�سالمية 
ودورها في تحقيق التنمية بمدينة أوباري

جامعة سرت تستضيف ورشة عمل 
حول (الصيرفة ا�سالمية )

للتدريب  الفرعية  اللجنة  نظمت 
للصيرفة  العليا  االستشارية  باللجنة 
ورشة  املركزي  ليبيا  مبصرف  اإلسالمية 
عمل بقاعة «فرحات حلب» مبدينة «زوارة» 

يوم االثنني 30/06/2013م،           
املصارف اإلسالمية يف  حتت عنوان 

ليبيا ودورها يف حتقيق التنمية.
وقد افتتحت الورشة بكلمة للسيد/ 
الذي  زوارة  ملدينة  املحلي  املجلس  رئيس 
عن  فيها  ومعربًا  باحلضور  فيها  رحب 

مبدينة  الورشة  هذه  مثل  لعقد  ارتياحه 
عبدالغني  األستاذ/»  بعدها  قدم  «زوارة»، 
ورقة  اإلفتاء  دار  من  املحروق»  أحمد 

بعنوان( أخالقيات املهنة املصرفية).
عقوب»  الدكتور/»فتحي  طرح  كما 
املركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  مستشار 
بالنظام  التعريف  تناولت  بحثية  ورقة 
املصارف  وخصائص  اإلسالمي،  املصريف 
اإلسالمية، وأسس االستثمار يف املصارف 
واملصرفية،  املالية  والنظم  اإلسالمية، 

واستراتيجيات ومتطلبات التمويل.
على  «سالم  األستاذ/  بعدها  قدم 
الليبية  اجلمعية  مدير  القمودي» 
أوجه  بعنوان(  ورقة  اإلسالمية  للمالية 
املقارنة بني املصارف اإلسالمية واملصارف 

التقليدية).
ما  حول  النقاش  باب  بعدها  فتح 
حيث  املطروحة  العمل  أوراق  تضمنته 
على  النقاش  خالل  التركيز  جرى 

خطوات التحول للصيرفة اإلسالمية.  

ورشة عمل 
بمدينة زوارة 
حول الصيرفة 

ا�سالمية

معهد المهن الشاملة بمدينة 
غدامس يستضيف ورشة عمل حول  

( الصيرفة ا�سالمية )

مدرسة  ملعب  على  األيام  هذه  يتواصل 
ينظمه  الذي  قدم  كرة  دوري  وريث  علي  الشهيد 
مبناسبة  املركزي  ليبيا  مصرف  عليه  ويشرف 

شهر رمضان املبارك.
جرى   ، فرق  ثمانية  الدوري  يف  تتبارى 
فرق  األولى  ضمت  مجموعتني:  إلى  تقسيمها 

والرقابة  األحمر  والشفق  والنجمة  املعلومات  تقنية 
النجم  الثانية  املجموعة  ضمت  فيما  املصارف  على 

املصرفية  الدراسات  ومعهد  واإلحتياطيات  الساطع 
،والعاصمة،

العدد  املسجلة حتى مثول هذا  النتائج  ومن 
النجمة  على  املعلومات  تقنية  فوز  للطباعة، 
وتغلب  شيء،  ال  مقابل  أهداف  عشرة  بنتيجة 
بذات  املصارف  على  الرقابة  على  األحمر  الشفق 

النتيجة، مع جناح الرقابة يف تسجيل يتيم . 
النجم  على  اإلحتياطيات   فوز  وكذلك 
معهد  على  والعاصمة   2 مقابل   11 الساطع 

الدراسات املصرفية 3-6 
 يشار إلى أن بعض احلكام الدوليني ساهموا 
املتقاعد  الدولي  منهم  الدوري  هذا  إدارة  يف 

السنوسي خير والدولي بشير عنان.

åjQh »∏Y á°SQóe ‘ Ωó≤dG Iôc …QhO π°UGƒJ

المركزي ينحاز للرياضة في رمضان
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 W�dOB�«  §  dO³š  ¢włU²K³�«  bL×�¢ØbO��«  U�√
 qLŽ W�—uÐ WO½U¦�« W�K'« ‰öš t²LK¢ X½U¢ w²�« WO�öÝù«
 »—U& w�öÝù« §dB*« qLFK� ‰u×²�«  UO�¬ ¢Ê«uMŽ X%
 WOL¼_Ë d9R*« «c¼ W�U�√ vKŽ UN²¹«bÐ § wMŁ√ w²�«Ë ¢…œbF²�
 „uM³�«Ë ·—UB*« ¡UA½≈ WOHO¢Ë WOÝUÝ√ WOKLŽ Ê√ Ád¢– p�–
 w�öÝ≈ pMÐ ‰Ë√ fOÝQð WOHO¢ vKŽ p�cÐ ôb²�� WO�öÝù«
 bÐô ÊQÐ œU�√ YOŠ ¨wÐœ dO�√ s�  —«dIÐ wÐbÐ ¨Â1975 WMÝ
 Ê√ V−¹ w�öÝ≈ v�≈ ÍbOKI²�« pM³�« s� ‰u×²�« WOKLŽ s�
 «bL²F� ÊuJ¹Ë cOHM²�« rzU� ÂUE½ p�c¢Ë WOŽdý „UM¼ ÊuJð
 d³¢√  WO�öÝù«   U−²M*«  dO�uð  V−¹Ë  q�UJ�UÐ  W¾ON�«  s�
 ◊ËdAÐ  v�Ë_«  œuIF�«  dOG²Ð  p�c¢  ¨W¹bOKI²�«   U−²M*«  s�
 W¾ONðË V¹—b²�« V−¹ w�öÝù« ·dB*« `²� q³�Ë s¹b�UF²*«
  U�b)«  .bI²�  WIO�œ   UÝ«—bÐË  qLF�«  WFO³D�  5Hþu*«

ÆUNMzUÐe� WK�UJ�«
 WOKLŽ  §  WOÝUÝ√   U¹b%  WŁöŁ  §  sJ1  p�–  q¢Ë

≠∫ ‰u×²�«
Æ‰u×²�« WOKLŽ § WO½u½UI�«  UF¹dA²�« ≠∫ÎôË√

Æ ‰u×²�« WOKLŽ vKŽ …—œUI�« W¹dA³�«  «¡UHJ�« ≠∫ÎUO½UŁ
 YO×Ð  W×O×Þ …—uBÐ  UN²¾ONðË  —œ«uJ�«  d¹uDð  ≠∫ÎU¦�UŁ

Æ ‰u×²�« WOKLŽ d¹uDð lOD²�¹
 WO�öÝù« ·—UB*« l�«Ë vKŽ UM�u�Ë W−O²½ vð√ p�– q¢
 rŽb�«  WOHO¢Ë  UNK¹u% WOHO¢Ë  W¹bOKI²�«  ·—UB*«Ë  UO³O�  §

Æ UN� œ«bŽù« WOHO¢Ë Z�«d³�« Ác¼ q¢Ë UN� ÍœUB²�ô«
 ‰Ëd¢ W¢dý RCŽ ¢Í“U−Š bO�ËÆœ¢ØbO��« WLK¢  ¡UłË
 ‰u×²� WO½u½UI�« V½«u'« ‰uŠ WO½u½UI�«  «—UA²Ýö� WO�Ëb�«

ÆWO�öÝù« ·—UBLK� W¹bOKI²�« ·—UB*«
 bL²Fð ‰u×²�« WOKLŽ Ê√ vKŽ ¢Í“U−Š bO�Ë¢ÆœØb¢√ YOŠ
 ÊU' UNOKðË WO�Oz— ÊU' s¹uJ²Ð p�– wŽUL'« s¹uJ²�« vKŽ
 s� ržd�« vKŽË ‰u×²�« WOKLŽ rOEM²�  ÊU²K�UJ²� ULN½_ WOŽd�
 5ÝUÝ√ 5ÐuKÝ√ „UM¼ sJ�Ë p�– s� 5Hþu*«  iFÐ ·uâð
 »uKÝQ� ¨wze'« Ë√ w−¹—b²�« ‰u×²�«Ë q�UJ�« ‰u×²�« UL¼
 lOLł qLAð Í√ WOK¢ tO� ‰u×²�« WOKLŽ ÊuJð U� …œUŽ wKJ�«
 wze'UÐ  W½—UI�  WCHâM�  WHKJÐË  bŠ«Ë  —«dIÐ  p�–  ŸËdH�«
 ·uÝË ŸËdH�« q¢ § WI³D� W¹e¢d� WDâÐ ÊuJ¹ wKJ�« p�c¢
 W�uEM*« WOKLŽ §  p�c¢Ë ¨WOŽdA�« X% tŽËd� qJÐ qLF¹
 ÎUC¹√Ë  «dO³¢  bNł  nKJ¹  ·uÝ  »uKÝ_«  «c¼  »uOŽ  s�Ë

ÆwK¢ ‰u% Á—U³²ŽQÐ ¡UDš_« ŸËdH�« lOLł qL×²¹
 Í√  WDO�Ð  WHKJð  v�≈  ÃU²×¹  wł—b²�«  Ë√  wze'«  U�√
 «–≈Ë  Îö¦�  ŸËd�  W�Lš  vKŽ  »uKÝ_«  «c¼  o³D¹  Á—U²³ŽQÐ
 ŸËdH�«  §  ÎUO−¹—bð  WOKLF�«  `³Bð  ‰u×²�«  WOKLŽ  X×$
 oO³D²�«  p�c¢  5Hþu*«  ÂU�√  Õ«d³�«  wDFð  p�c¢  Èdš_«

Æ…d� s� d¦¢_
 —œ«uJ�« V¹—bð w¼ WOKLF�« Ác¼ §  U¦¹b×²�« r¼√ s�Ë
 w¼Ë WO½u½UI�« W¾O³�«Ë ‰u×²�« WOKLŽ § pM³�« …d³šË  W¹dA³�«

ÆWO½u½UI�« WO¾O³K� WÝ«—œË ‰u×²�« WOKLŽ § v�Ë_« …uD)«
 „uM³�«  ¡«—b�  s�  ÂU²�«  ŸUM²�ô«  u¼  p�–  § Tý r¼√Ë

Æ‰u×²�« WOKLFÐ W¹bOKI²�«
 WOKLŽ  ‰uŠ  d9R*«  §  …—dI*«   U�K'«  œUIF½«  bFÐË
 5¢—UA*«  s�  WIÐU��«    «d³)«Ë  ¡«—ü«  q¢  ÕdÞË  ‰u×²�«
 UNKL−� w²�«Ë WŠËdD*« qLF�«  U�—Ë WA�UM�Ë —uC(« s�
 U�Ë p�– WOL¼√ Èb� U�Ë ‰u×²�« WOKLŽ  UOÝUÝ√ sŽ Àb×²ð
 ≠dz«e'«≠f½uð s� q¢ § WIOIA�« ‰Ëb�«  § t²Ðd& o³Ý
 §  t²Ðd&Ë  W¹—uNL'«  ·dB�  ÎUO�UŠË  ≠UO½U²¹—u�≠»dG*«

Æw�öÝù« ‰u×²�« WOKLŽ
 «c¼ § ¡«—ü«Ë —UJ�_« ÕdÞ ‰uŠ  «¡UI� „UM¼ X½U¢Ë
 ÊU¢Ë  ¨p�–  §  WO³OK�«  ·—UB*«  ¡«—b�  ŸU³D½«  U�Ë  d9R*«

 k�U×�  VzU½  ¢Íd³Š  wKŽ  ¢ØbO��«  l�  ¡UI�  UM�
 WOFLł  ·«dý√Ë  rOEM²Ð  d9R*«  Ê√  Íe¢d*«  UO³O�  ·dB�
 W�dOB�« Êu¢ d9R*« œUIF½ô X�u�« —UO²š«Ë WO³OK�« ·—UB*«
 w�UFð  ¶«  Ê–QÐË  lL²−*«  §  WLN�  X×³Þ√  WO�öÝù«
 v�≈  W¹bOKI²�«  W�dOB�«  s�  ‰u×²�«  WOKLŽ  ÎU³¹d�  oKDM²Ý
 ‚U�¬Ë  l�«Ë  u¼  ÂuO�«  d9R*«  —ËU×�Ë  WO�öÝù«  W�dOB�«
 p�–  WOL¼√  Èb�  U�  W�dF�  §  ¡«—ü«Ë  —«u(«  ‰œU³ð  Í√
 WKJA�  s�  w½UF½  s×½Ë  WOKLF�«  Ác¼  tÐ  qB²Ý  s¹√  v�≈Ë
 UM�—UB�  q¼  ‰«R��«  UM¼Ë  w½u½UI�«Ë  ÍdJH�«  tłu²�«  §
 WO�dB*« WN'« ÊuJ²Ý UN½√Ë WO�öÝù« W�dOBK� ‰u×²²Ý
 UL¢ QDš ZNM*«  «c¼ Ê√ ÍœUI²Ž« § Ê√Ë UO³O�  § …bOŠu�«
 ·ËdE�«  d�u²ð  W�dOBK�  W��UM�  WBŠ œułË …—Ëd{ Í—√
 s¹c�«  5B¹d(«  5JKN²�*«  ŸUDI�  qC�_«Ë  WLzö*«
 WO�dB*«    U�bâK�  wIK²*«  r¼Ë  ÊUJ��«  WO³�Už  ÊËd³²F¹
 ô≈ …œu'« r²ð ôË …œu'« s� w�UŽ Èu²�� vKŽ ÊuJ²Ý w²�«
 WŠ«dBÐ Êü«  s×½Ë  ¨W³ÝUM*«  WHKJ²�«   «–  W��UM*«  dO�u²Ð
 œUB²�ô«  ¡UMÐ  w¼  w²�«  W��UM�  œułË  s�  bÐôË  …dOŠ  §
 ¡UG�SÐ  ¢1¢  r�—  Êu½UIK�  U½dE½  «–≈  l�«u�«  u¼  «c¼Ë  bŽ«u�«
 5²MÝ  t�  WOM�e�«  …b*UÐ  tÐ  ‰U−F²Ýô«  -ÆÆÆÆÆÆÆÆ…bzUH�«
 —œ«u¢ v�≈ ÃU²×¹Ë ‰uÞ√ …d²� ÃU²×¹ ‰u×²�U� ·U¢ dOž «c¼Ë
 WIÐU��«  ÷ËdI�«  q¹u%Ë  ÂöŽ≈Ë  W¹UŽ—Ë   U�bšË  WOMIðË
 WKŠd*« Ác¼ l³D�UÐË w�öÝù« UNKJý w� …b¹bł ÷Ëd� v�≈
 WKŠd�  Ác¼  ÎUFOLł  rKF½  UL¢  WK¹uÞ  WOM�“  …d²�  v�≈  ÃU²%
 ZNM*«Ë VÝUM*« X�u�«Ë —«dI²Ýô« v�≈ ÃU²×¹ Í—«bł ‰u%
 lOD²�½  wJ�  rzö*«  X�u�«Ë  ŸuM²�«  dE²M½  s×½Ë  `O×B�«
 lOD²�½ s�Ë W�«b²�� WOLMð  § U½œöÐ p�c¢¨ p�– oOI%
 W�dOB�« WOKLŽ Ê_ cOHM²�« WOKLŽ § bŠ«Ë o¹d� U¼œuI¹ Ê√
 5Žœu*UÐ  WIKF²*«  UNðUO½UJ�≈Ë  …œËb×�  UNðU−²M�  WO�öÝù«

ÆW½uLC�Ë …œułu� dOž
 WM−K�«  fOz—  ¢‚Ë“—  wLýUN�«  b�Uš¢ØbO��«  ·U{√Ë
 œUIF½« Ê√ Íe¢d*« UO³O� ·dB� § WO�öÝù« W�dOBK�  UOKF�«
 W�dOB�«  —Ëœ  u¼  U�  ÆÆÆUNL¼√  ¡UOý√  …bF�  u¼  d9R*«  «c¼
 —Ëœ ÂuNH� X�u�« fH½ § p�c¢ lL²−*« ¡UMÐ § WO�öÝù«
 Ë√  U{Ëd�  X�O�  w¼  w³OK�«  lL²−LK�  WO�öÝù«  W�dOB�«
 WOB²²� —U−¹√ UNM� ¡UOý√ÆÆÆÆrKŽ w¼ U/≈Ë bz«u� ÊËbÐ U×M�
 W¹bOKI²�« „uM³�« UN�bâ²�ð ¡UOý√ Ê√ Í√ ÆÆ W×Ð«d*«Ë pKL²�UÐ
 s� ÊuJð ô W×O×B�« W¢—UA*« WOKLŽ UNÐ qšbð UMN� bz«uHÐ
 wÐ—UG*«  œU%ô«  ·—UB*  W¢—UA�  œułË  UC¹√  …bŠ«Ë  WNł
 W�dOB�« √b³ð v²Š wÐdF�« »dG*« ‰Ëœ s� …d³)« cš_« UM¼
 r¼√ WA�UM� - UC¹√Ë `O×Þ ”UÝ√ vKŽ WO³OK�« „uM³�« §
 ÷Ëd� „UM¼ «–U*Ë ¨Â2013 WM�� ¢1 ¢Êu½U� oO³D²� oz«uF�«
  UÞUB²š« s� X�O� W¹dO)«  ÷ËdI�« Êô ø`M9 ô ÎUO�UŠ

ÆW¹—U−²�« ·—UB*«
 …œułu*«  oz«uF�«  X�u�«  fH½  §Ë¨  UN²A�UM�  -  b�Ë
 p�c¢ W¹dA³�«  —œ«uJ�«  V¹—bð w¼Ë WO�öÝù« W�dOB�«  §
 W¹bOKI²�« ·—UB*« s� ‰u×²�« WOKLŽ § W�bâ²�*«  ôU−*«
 lL²−*«  U¼UM³²¹  v²Š  WO�öÝ≈  W�dOB�«  ·—UB�  v�≈
 ¡«—b�   …ušú�  nOI¦ð  WOKLŽ  „UM¼  ÊuJð  X�u�«  fH½  §Ë
 ÎUO�UŠ UO³O� ·dB�Ë ·—UB*UÐ 5K�UF�« 5Hþu*«Ë ·—UB*«

ÆZ�U½d³�« «cN� WD)« l{ËË —œ«uJ�« V¹—bð WOKLŽ 6²¹
 ÍcOHM²�«  d¹b*«¢w½«œu�«  dJÐuÐ√  Æœ¢ØbO��«  UMŁbŠ  UL¢
 W�U�≈  sŽ  ‰ËR�*«Ë  rEM*«Ë  WO³OK�«  ·—UB*«  WOFL'
 œU%« l� W¢—UA0 ‚U�¬Ë– l�«Ë WO�öÝù« W�dOB�« d9R�
 d9R*«  —«d�  —ËbÞ  bFÐ  Ê≈  v�≈  Î«dOA�  ¨WOÐdG*«  ·—UB*«
 lM�Ë WO�öÝù« W�dOB�« v�≈ ‰u×²�«Ë qLF�« …—ËdCÐ wMÞu�«
 WHK²â*«  UN'« W�U¢ vKŽ ÎU�«e� ÊU¢ W¹uÐd�« bz«uH�UÐ q�UF²�«
 ·—UB*«  Ë√  Íe¢d*«  ·dB*«  Ë√  ·—UB*«  WOFLł  Î¡«uÝ
 …—Ëd{ vKŽ qLFð Ê≈ w½b*« lL²−*«  U�ÝR� ÆÆÆÆÆÆ W¹—U−²�«
 W¹bOKI²�«  W�dOB�« s� ‰u×²�«  WOKLF� W³ÝUM*«   UO�ü« oKš
 WM³� l{Ë v�≈ ·bN¹ d9R*« «c¼Ë ¨WO�öÝù« W�dOB�« v�≈
 «c¼ WÝ—U2 vKŽ ·—UB*« bŽU�¹ wIO³Dð wKLŽ —UÞ√ Ë√
 ÷dŽË s¹dšü« »—U& vKŽ ŸöÞù« ‰öš s� p�–Ë ‰u×²�«
 w²�« Èdš_« »—U−²�UÐ WOIO³D²�«Ë WO½u½UI�«Ë WOMH�« V½«u'«
 W�dOB�« v�≈ W¹bOKI²�« W�dOB�« s� ‰u×²�« WOKLŽ § XL¼UÝ
 wÐdF�«  »dG*«  »—U−²�  U{dŽ  „UM¼  Ê√  UL¢¨  WO�öÝù«

 §  WK¦L²*«
 v�≈ W�U{ùUÐ ©dz«e'« ≠»dG*«Ë ≠f½uð ≠UO½U²¹—u� ® WÐd&
 —u�_« Ác¼ q¢Ë WO�öÝù« W�dOB�« ‰U−� § WO³OK�« WÐd−²�«
 ÊU¢ Ê≈Ë WO�öÝù« W�dOB�« u×½  ‰u×²�« WOKLFÐ q−F½ v²Š
 u×½ b¢Q²� wMMJ�Ë UOM�“ «—UÞ≈ l{Ë  wMÞu�« d9R*« Ê√ „UM¼
 ÕU$ sLC½ v²Š  qN��«Ë wŽu{u*«ËÆÆÆÆÆÆ ‰u×²�« …UŽ¬d�

Æ WO�öÝù« W�dOB�«
 WOKLŽ  §  r¢UNł«uð   UÐuFÞ  „UM¼  q¼  ¿  

ø‰u×²�«
 s� ‰u×²�«  WOKLFÐ —«d� –Uâð« WOKLŽ u¼ œuBI*« ÊU¢ «–≈
 qNÝ  —«dI�«  «c¼  WO�öÝù«  W�dOB�«  v�≈  W¹bOKI²�«  W�dOB�«
 `O{uð WOHO¢ w¼ WOKLF�« sJ�Ë W�uNÝ qJÐ —«dI�« câ²¹ Ê√ sJ1
 w�öÝù« lL²−*« o�Ë rOK��« wKLF�« oO³D²�« u×½ œułu� u¼ U�
 W¹bOKI²�«   U−²M*«  r−Š  §  ÊuJð  WO�öÝ≈   U−²M�  l{Ë
  U�uF*UÐ fO�  U�ÝR*« tłu²Ý d�_« «c¼ w�U²�UÐË  U¼bOÞuð
 fO� «c¼ Êô vG²³*« «c¼ v�≈ ‰uÞu�« u×½ dO³¢ bNł ‰cÐ sJ�Ë
 Ê√  VKD²¹  d�_«  «c¼  Êô  dO�O�«  d�_UÐ  fO�Ë   qN��«  d�_UÐ
 s�  WŽuL−�Ë  WO½u½U�Ë  WOM�  V½«ułË  WHK²â�  Èƒ—  „UM¼  ÊuJð
 Ê≈ U½UG²³� v�≈ ‰uÞuK� qLF½ UN�öš s� w²�« WOŽdA�« ÈËU²H�«
 VKD� u¼ WO�öÝù« W�dOBK� tłu²�« v�≈ b¢R½ s×½ UL¢ ¶« ¡Uý

Æ p�– oI×½ v²Š d³B�UÐ wK×²ð Ê√ V−¹ ·b¼Ë …—Ëd{Ë
 fOz—  ¢—UHž  ÕU²H�«  b³Ž  ¢ØbO��UÐ  U½¡UI�  ÊU¢  Î«dOš√Ë
 d9R�  UMLE½  s×½¨WO³OK�«  ·—UB*«  WOFLł  …—«œ≈  fK−�
 Î«bł ÎULN�  d³²F¹  Íc�«  ©‚U�¬Ë  ≠  l�«Ë®  WO�öÝù«  W�dOB�«
 ÊQA�«Ë l{uK� UM²Ý«—b� Î«dE½ d9R*« «cN� …uŽb�UÐ UML� b�Ë
 UMEŠôË WO�dB*«  U�bš § WÞUšË w³OK�« Ÿ—UA�Ë w³OK�«
 s�Ë ·—UB*« WK� sŽË ·—UB*« 5ðË— sŽ ÊQÐ sÞ«u*« Ê√
 —ËbÞ  —UÞ√  §  WÞUš   U−²M*«  WK�  sŽË   U�b)«  WK�
 sŽ —œUB�« bz«uH�« ·UI¹≈ Êu½U�Ë WO�öÝù« ·—UB*« Êu½U�
 ¢1¢r�—  —«dI�«  ¨Â01Ø01Ø2013 § ÂUF�«  wMÞu�«  d9R*«
 W�dOB�«  …u�  qJÐ  rŽb½  s×M�  bz«uH�«  ·UI¹SÐ  oKF²¹  Íc�«

 ÊU¢Ë WO³OK�« „uM³�« § WO�öÝù«  U−²M*« ÕdÞË WO�öÝù«
 tÝË—b� jDšË  UO−Oð«d²ÝSÐ ÊuJð Ê√ u¼ bOŠu�« UMÞdý
 v²Š ¨œUB²�ô«Ë sÞu�« vKŽË sÞ«u*« vKŽ WO³KÝ —UŁ¬ ÊËbÐË
 l¹dÝË TłUH� qJAÐË —«dI�« –Uâð« Ê_ UN�H½ ·—UB*« vKŽ
 wJ�Ë UNŽU{Ë√ `×Bð wJ� „uM³K� ·U¢ X�Ë ¡UDŽ≈ dOž s�Ë
 XH�Ë« w�U(« X�u�« § p�c¢ WK¹b³�« nOþu²� ’dH�« b&
  U−²M� „UM¼ fO� qÐUI*« §Ë WOŽUL²łô« ÷ËdI�«Ë nK��«
 dDCð bI� „uM³�« § …œułu*«  U−²M*« Ác¼ wDGð WO�öÝ≈
 qŽ qB×¹ wJ�  «—UO��« o¹—uð WOKLŽ § qšb¹ Ê√ sÞ«u*«
 u¼Ë …—U�âÐ UNFOÐ ÂuI¹Ë …—UOÝ Íd²A¹ tKF& U2 WO�U� m�U³�
  ÊuLK�� s×M� ¨U� W�bš ¡UC� lOD²�¹ v²Š `Ðd�« g�U¼
 p�– q¢ sJ�Ë UO³O� § WO�öÝù« W�dOB�« ÊuJð Ê√ vML²½Ë
 WMOF� WOM�“ WDâÐË WO−Oð«d²Ý≈ …b*Ë ÎUÝË—b� ÊuJ¹ Ê√ V−¹
 oO³D²�«  W−O²½ qB% w²�«  ZzU²M�«Ë ¡UDš_« s� qKI½ v²Š

Æl¹d��«Ë TłUH*«
 ‰U−*« «c¼ § 5B²â*«Ë ¡«d³)« s� b¹bF� …uŽb�UÐË
 § ‰u×²�« WOKLŽ ‰uŠ r²FÐUð UL¢ rNÐ—U& «u×{Ë√ s¹c�«
 œuFð  ÊQÐ  vML²½Ë  UO³OKÐ  W¹UN½Ë  wÐdF�«  »dG*«  ‰Ëœ  lOLł

Æw³OK�« sÞ«u*« vKŽ …bzUH�«Ë dO)UÐ
 X�dG²Ý«  ‰Ëb�«  iFÐ  „UM¼  Ê√  ÂuO�«  UMEŠô  UL¢
 v�≈  W¹bOKI²�«  ·—UB*«  q¹u×²�   «uMÝ  ¢10¢  w�«uŠ
 ‰uÞ√ U²�Ë Vłu²�ð WOKLF�« Ác¼ Ê√ Í√ WO�öÝ≈ ·—UB�
 œ«bF²Ý«  V�Š vKŽ «c¼Ë  ¨…ułd*«  ·«b¼_«  oI% v²Š
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 الصيرفة ا�سالمية واقع وآفاق

جتريه  كما  املرابحة  بيع  مشروعية  مسألة  حول  واسع  جدل  ثار 
املصارف الليبية، وذلك على إثر كالم فضيلة مفتي الديار الليبية الشيخ 
برنامج اإلسالم واحلياة على شاشة قناة  الغرياني عبر  الصادق  الدكتور 
ليبيا الوطنية ، حيث استشكل كثير من املواطنني ما ورد يف كلمة فضيلة 
، حيث ذهبت بعض وسائل اإلعالم  املرابحة  الشيخ بشأن مشروعية بيع 
إلى  الفهم  يف  خطأ  على  بناء  االجتماعي  التواصل  صفحات  وبعض 
تثبت  دون  وَتعجالً  جهال  احلرمة  إلى  إجماالً  اإلسالمية  املرابحة  نسبة 
وال تبّني ، وبناء على هذا اإلشكال الذي وقع نتيجة تناول فضيلة املفتي 
لصورة من صور وتطبيقات بيع املرابحة لم تتوفر فيه بعض الشروط أو 
الضوابط الشرعية املنصوص عليها يف فتاوى العلماء ويف قرارات هيئات 
الرقابة الشرعية باملصارف ، فإَنّ مصرف ليبيا املركزي من خالل اللجنة 
ليس يف  اإلشكال  أَنّ  تؤِكّد على  اإلسالمية  الصيرفة  لشؤون  االستشارية 
أصل عقد بيع املرابحة لآلمر بالشراء (املرابحة املركبة) ، ولكن اإلشكال 
يف بعض تطبيقاته لدى املصارف التي تقوم بتقدمي هذا املنتج املصريف 

دون استيفاء شروط ومتطلبات ذلك ، وعلى رأسها وجود هيئة رقابة شرعية معّينة بقرار من اجلمعية العمومية 
للمصرف ، وذلك وفقا للمنصوص عليه يف قانون املصارف رقم (46) لسنة 2012 ، ووفقا ملنشورات مصرف ليبيا 
الصيرفة  االستشارية لشؤون  اللجنة  بأن  ، علمًا  ليبيا  العاملة يف  املصارف  لكافة  وتعميماته باخلصوص  املركزي 
اإلسالمية بالتعاون مع إدارة الرقابة على املصارف والنقد قد حّذرت من هذا الّتجاوز مرارًا ، بل قد أصدر مجلس 
إدارة مصرف ليبيا املركزي عقوبات رادعة على تلك املصارف التي وقعت يف هذا الّتجاوز أو غيره ، وبهذه املناسبة فإننا 
يف مصرف ليبيا املركزي ُنهيب بكافة األطراف وبخاصة يف وسائل اإلعالم واملدّونني توّخي الّدقة واحلذر يف الّتعامل 

مع شؤون القطاع املصريف وعدم االستعجال يف احلكم دون رجوع ألهل الذكر ودون تبّني وتثبت ، فقد قال تعالى :
ُنوا ... ) اآلية . نسأل اهللا تعالى توفيقه ملا يحب ويرضى وأن  َفَتَبَيّ ِبَنَبٍأ  ِإْن َجاءُكْم َفاِسٌق  اَلِّذيَن آَمُنوا  أَُيَّها  َيا   )
نتعاون جميعًا يف دعم مسيرة الصيرفة اإلسالمية والنهوض بها يف كل ربوع ليبيا مبا يحقق الصالح العام ويساهم 
يف حتقيق التنمية والرقي باقتصادنا وببلدنا احلبيب .. اللجنة االستشارية لشؤون الصيرفة اإلسالمية مبصرف 

ليبيا املركزي

بيان بشأن ما نُسب إلى فضيلة 
مفتي الديار من تحريم بيع المرابحة
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 عودة مكاتب المحاسبة ا�جنبية إلى ليبيا، وحكم ا�مر الواقع!
األجنبية  املحاسبة  مكاتب  أن  يبدو 
ليبيا  إلى  العودة  إلى  طريقها  وجدت 
تنفيذًا  مضطرة  منها  خرجت  أن  بعد 
بشأن   1973 لسنة   116 رقم  للقانون 
يف  واملراجعة  املحاسبة  مهنة  تنظيم 
 24 و   23 املادتني  يف  حظر  الذي  ليبيا 
املواطنني  غير  على  املهنة  مزاولة  منه 
املحاسبة  مكاتب  بعض  الليبيني. 
حتت  استحياء  على  دخلت  األجنبية 
معلومات  نظم  خدمات  تقدمي  ستار 
الالزمة  التراخيص  على  وحصلت 
دخلت  وبعضها  العمل،  لغرض  لإلقامة 
اإلرتباط  خالل  من  مباشر  غير  بطريٍق 
ستار  حتت  وطنية  محاسبة  مكاتب  مع 
إتفاقيات  أو  فنية  مساندة  إتفاقيات 
مراسلة، وكان من بني ما ساعد على ذلك 
مزاولة  تراخيص  على  احلصول  سهولة 
الصلة  ذات  اخلدمية  األنشطة  بعض 
بنشاط مهنة املحاسبة كأنشطة خدمات 
من  واإلداري،  اآللية  والنظم  البرمجة 
ناحية، وحرص بعض املصارف التجارية 
متارس  التي  تلك  خصوصًا،  الليبية، 
التي  وتلك  ليبيا  وداخل  خارج  نشاطها 
رأس  من  حصة  أجنبي  شريٌك  ميلك 

الذي  احلسابات  مراجع  مكتب  كفة  ترجيح  على  مالها، 
مراجعة  مكتب  مع  ُمستترٍة  أو  ظاهرٍة  مبشاركٍة  يحظى 
املصارف  إن بعض  بل  أخرى،  ناحيٍة  أجنبي من  حسابات 
تكاد تقصر مهمة تعيني املراجع اخلارجي حلساباتها على 
املحاسبة  مكاتب  مع  اإلرتباط  حظوة  نالت  التي  املكاتب 
تعيني  ضوابط  ضمن  من  ليس  ذلك  أن  رُغم  األجنبية، 
قرار  بها  صدر  التي  الليبية  املصارف  حسابات  مراجعي 
مجلس إدارة مصرف ليبيا املركزي رقم 15 لسنة 2010 
سجل  يف  واملراجعة  املحاسبة  مكاتب  قيد  تنظيم  بشأن 
ليبيا  مصرف  لدى  املعتمدين  واملراجعني  املحاسبني 
املركزي تنفيذًا حلكم املادتني 82 و83 من القانون رقم 
ل بالقانون رقم 46  1 لسنة 2005 بشأن املصارف املعدَّ
لسنة 2012، وأول تلك الشروط أن يكون املتقدم لطلب 
ليبيا  مصرف  لدى  املعتمدين  املراجعني  سجل  يف  القيد 
واملراجعني  املحاسبني  جدول  يف  املقيدين  من  املركزي 
املشتغلني لدى نقابة املحاسبني واملراجعني الليبيني التي 
تشترط وفقًا لنص املادة 24 من القانون رقم 116 لسنة 
جداولها  يف  اسمه  يقيد  من  يكون  أن  بإنشائها   1973
فروع  بعض  كذلك  اإلجتاه  ذات  يف  وتسير  ليبيًا،  مواطنًا 
وعادة  املشتركة،  الشركات  وبعض  بل  األجنبية  الشركات 
يكون صاحب احلظوة ذلك املكتب الذي يرتبط مع مكتب 
الشريك  حسابات  مبراجعة  يقوم  الذي  الدولي  املراجعة 

األجنبي أو الشركة األم بالنسبة لفرع الشركة األجنبية.
رقم  القانون  من   18 املادة  أن  هنا  نضيف  أن  ولنا 

23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ألزمت جميع 
حساباٍت  مراجع  ُتعني  بأن  بأحكامه  َمِة  املنظَّ الشركات 
خارجيٍّ أو أكثر من بني األشخاص املرخَّص لهم مبمارسة 
مهنة املحاسبة واملراجعة وقررت بصريح النص أنه «ُيعتبر 
الصادر عن مراجع احلسابات اخلارجي وكذلك  التقرير 
امليزانية واحلسابات اخلتامية املراَجَعِة من قبله صحيحًا 
أنه ال  يعني  ما  العكس.»  يثبت  أن  إلى  الغير  أمام  وحجةً 
لم  ما  للشركات  السنوية  املالية  للقوائم  قانونية  حجيةَ 
تتم مراجعتها من محاسب ومراجع قانوني ليبي ُمعتمد، 
وذلك أيضًا ما أكدته املادة 49 واملادة 71 من القانون رقم 
أن  أوجبت  التي  الدخل  ضرائب  بشأن   2010 لسنة   7
م الشركات الوطنية وكذلك فروع الشركات األجنبية  ُتقدِّ
بدخلها  إقرارًا  غرضها  أو  نشاطها  نوع  كان  أيّاً  ليبيا  يف 
يف  ُمقيٌد  قانوني  ومراجع  محاسب  من  ُمعتمدًا  السنوي 
األمر  املشتغلني،  الليبيني  واملراجعني  املحاسبني  جدول 
واملراجع  املحاسب  يكن  لم  ما  ق  يتحقَّ أن  ميكن  ال  الذي 
القانوني الذي يعتمد اإلقرار الضريبي السنوي هو ذاته 
القانوني الذي قام مبراجعِة حساباِت  املحاسب واملراجع 

مِة اإلقرار الضريبي. اجلهِة ُمقدِّ
مكاتب  مع  شراكات  يف  الدخول  نحو  التوجه  إن 
من  األجنبية  املكاتب  إليه  تدفع  أمٌر  أجنبية  مراجعة 
يف  أخرى،  ناحيٍة  من  املحلية  املكاتب  إليه  وتسعى  ناحية 
غطاء  حتت  أو  ظاهرة  شراكة  أي  مباشرة  شراكة  صورة 
وصف املكتب الوطني كمراسٍل للمكتب األجنبي يف ليبيا، 
والتي  ذلك  لتبرير  تساق  التي  واحلجج  املبررات  أن  إال 

ترتكز يف الظاهر على أساس ضمان حتسني أداء املراجعة 
بدعوى معرفة مكتب املحاسبة األجنبي باملعايير الدولية 
للمحاسبة وإلعداد التقارير وملراجعة احلسابات ال تصلح 
القانونية  النصوص  أحكام  عن  اخلروج  لتبرير  سندًا 
احلسابات  مراجعة  مهنة  ممارسة  تقصر  التي  اآلمرة 
هذا  الوطنية،  واملراجعة  املحاسبة  مكاتب  على  ليبيا  يف 
مكاتب  أداء  جتويد  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  ناحية،  من 
هو  املهنية،  قدراتها  وتطوير  الليبية  واملراجعة  املحاسبة 
أمٌر، وإن كان من صلب مسؤوليات املحاسبني واملراجعني 
املجتمع ككل وال ميكن  يهم  أنه  إال  الليبيني،  القانونيني 
أن يضطلع به املحاسبون واملراجعون مبعزٍل عن الدولة – 
كالً من منظوره ووفقًا ملقاييسه - ذلك أن مهنة مراجعة 
احلسابات هي قضية وطنية وليست مشروعًا فرديًا، كما 
أن القول بضرورة الشراكة مع مكاتب املحاسبة واملراجعة 
الدولية  باملعايير  املعرفة  متتلك  كونها  بحجة  األجنبية 
للمحاسبة وإلعداد التقارير وملراجعة احلسابات، هو قوٌل 
التطبيق  الواجبة  املعايير  كون  عن  عدا  أنه  ذلك  مردود، 
الوطنية  التشريعات  وصفتها  التي  املعايير  هي  ليبيا  يف 
بوصف  أخرى  ومرة  املرعية  املعايير  بوصف  مرًة  النافذة 
إلى  بإصدارها  اإلختصاص  وأسندت  الوطنية  املعايير 
املادية  اجلزاءات  توقيع  وأوجبت  بل  املال  سوق  هيأة 
الدولية  املعايير  تبني  فإن  مخالفيها،  على  والبدنية 
للمحاسبة ليس خيارًا متروكًا لتقدير الشركات املشتركة 
ذلك  يتوقف  بل  األجنبية،  الشركات  فروع  أو  الوطنية  أو 
على قرار السلطة الوطنية املختصة بعد إجراء الدراسة 

والتحقق  املستفيضة 
إطار  يف  واملوجبات  اجلدوى  توافـــــر  من 

التشريعات النافذة.
املباشر  غير  الدخول  استثنينا  إذا  إننا، 
أنشطة  خالل  من  األجنبية  املحاسبة  ملكاتب 
أن  نرى  مباشرة،  بصورة  محظورة  غير  خدمات 
املشاركة الصريحة بني مكتب محاسبة ومراجعة 
وطني ومكتب محاسبة ومراجعة أجنبي تشكل 
النافذة  التشريعات  ألحكام  صريحةٌ  مخالفةٌ 
وزير  قرار  جاء  والتي  إليها،  اإلشارُة  سبق  التي 
شأِن  يف   2012 لسنة   103 رقم  اإلقتصاد 
وفتح  املشتركة  الشركات  يف  األجانب  مساهمِة 
بليبيا  األجنبية  الشركات  متثيل  ومكاتب  فروع 
لها،  ُمؤكدًا   13/05/2012 بتاريخ  الصادر 
حيث حظر يف املادة رقم 6 بند رقم 8 منه تأسيس 
املراجعة  «نشاط  ملزاولة  املشتركة  الشركات 
الوزير عاد فأكَّد على  املالية والقانونية»، بل إن 
دًا بقراره رقم 207 لسنة 2012 يف  ذلك ُمجدَّ
املشتركة  الشركات  يف  األجانب  مساهمة  شأن 
األجنبية  الشركات  متثيل  ومكاتب  فروع  وفتح 
فنص   05/07/2012 بتاريخ  الصادر  بليبيا 
تأسيس  حظر  على  منه   8 بند   6 رقم  املادة  يف 
املحاسبة  «أعمال  ملمارسة  املشتركة  الشركات 
القانونية  واإلستشارات  املالية  واإلستشارات  واملراجعة 
واإلستشارات اإلقتصادية» على غير األشخاص الليبيني 
باعتبارها من املهِن املقصوِر مزاولتها على الليبيني كما 
بنص املادة 6 بند 12 من القرار األخير. واألمر كذلك يف 
حال الشراكة املستترة التي تظهر عادة حتت وصف املكتب 
املراجعة  ن مكتب  ُميكِّ ما  أجنبي  ملكتب  كمراسل  الوطني 
أعمال  لتنفيذ  مكتبه  من  عناصر  إيفاِد  من  األجنبي 
مراجعة احلسابات يف ليبيا، فذلك ميثل أيضًا مخالفة 
صريحة للتشريعات النافذة املنظمِة الستجالِب العمالة 
األجنبية، ما لم يتم إستجالب تلك العناصر وفق عقود 
واملراجع  املحاسب  مكتب  مع  موثقٍة  رسميٍة  استخداٍم 
عن  صادرة  عمل  تصاريح  ومبوجب  الليبي  القانوني 
اجلهات املختصة يف وزارة العمل وإدارة اجلوازات والهجرة 

حتت كفالة ومسؤولية املكتب الوطني.
بعض  بني  حاليًا  القائمة  الشراكة  كون  عن  وعدا 
املحاسبة  مكاتب  وبعض  الوطنية  املحاسبة  مكاتب 
يف  لها  سند  ال   – املستترة  أو  منها  الظاهرة   – األجنبية 
التشريعات النافذة، فإنها تفتح املجال أمام منافسٍة غير 
متكافئٍة بني مكاتب املحاسبة الوطنية ومكاتب املحاسبة 
األجنبية. وإذا كان مصرف ليبيا املركزي وديوان املحاسبة 
وكذا سوق املال الليبي وأيضًا مصلحة الضرائب جميعهم 
فإن  النافذة،  بالتشريعات  اإللتزام  من  بالـتأكد  ون  معنيُّ
مصالح  بحماية  معنيةٌ  واملراجعني  املحاسبني  نقابة 

أعضائها التي كفلتها لهم جميع التشريعات النافذة. 

 محمد بشير 
البرغثي

مصرف التنمية يطلق برنامج ائتمان 
سدد وجدد

والغرض من البرنامج 
شريك  الزبون  واعتبار  الثقة  جتديد 
والتقدم  النجاح  حتقيق  يف  للمصرف 
الصيرفة  أساليب  وفق  املجتمع  وخدمة 
يف  االستمرار  يضمن  ومبا  االسالمية 
يقدم  بحيث  املقترض  مع  اجليد  التعامل 
للتطوير  حوافز  وجدد  سدد  برنامج 
والتوسع يف األنشطة املمولة يف حال اثبات 
األقساط  بسداد  املشروعات  هذه  التزام 

التمويل  باعادة  وذلك  الديون  ومعاجلة 
وفق صيغ التمويل االسالمي .

املزايا التي يكفلها البرنامج
. يف حالة سداد القرض بالكامل ،،،

وغرمات  املصرفية  الفوائد  من  يعفي 
وتقدمي  تطوير  يف  أولوية  ويعطي  التأخير 

اخلدمات املصرفية .
. يف حالة السداد اجلزئي ،،،

من  اعفاء  نسبة  يقابلها  سداد  نسبة  أي 
واعادة  التمويل  برنامج  تسوية  ويتم  الفوائد 

االسالمي  التمويل  صيغ  أحد  وفق  التعاقد 
املعتمدة باملصرف .

. يف حالة املشروعات املتعثرة واملعسرة ،،،
ويقترح  املشروعات  هذه  وتقيم  دراسة  يتم 
وفق كل حالة املعاجلة التي تتناسب واملشروع 
املعسر بتجديد االجراءات وحتديث الضمانات 
التمويل  صيغ  وفق  التعاقد  واعادة  املصرفية 

االسالمي .
العامة  االدارة  زيارة  املعلومات  من  ملزيد   ))

وفروع املصرف ))

تعزية
حترير  أسرة  تتقدم 
بأحر  مصارف  صحيفة 
القلبية  واملواساة  التعازي 

إلى الزميل

«حامد محمد 
العربي»

املركزي  ليبيا  مبصرف 
املغفور  وفاة  يف  سبها  فرع 
ابنه  تعالى  اهللا  بإذن  له 
أن  تعالى  اهللا   سائلني   ،
وأن  بواسع رحمته  يتغمده 
يسكنه فسيح جناته ويلهم 
الصبر  جميل  وذويه  أهله 

والسلوان .
                                            

إليه  وإنا  هللا  إنا 
راجعون  

 أسرة  التحرير       
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العدالة االنتقالية في ليبيا .... مقاربة شمولية 
د عبداملنعم احلر 

ترافق عملية االنتقال يف ليبيا حتديات 
االنتقال  هذا  أن  من  الرغم  على   , كبرى  
 , جديدة  وتطلعات  آماال  طياته  يف  يحمل 
التي  الصعبة  اخليارات  ذاته  الوقت  يف  ٌيبني 
يلزم أن  يتخدها املجتمع الليبي  يف طريقه 

نحو الدميقراطية والتقدم .
العدالة  مصطلح  أن   من  الرغم  وعلى 
 , واسع  نطاق  على  شائعًا  أصبح  االنتقالية 
يشوبه  الغموض  بعض  هناك  مازال  أنه  إال 
النظام  أن  تعني  ليبيا  يف  انتقالية  فكلمة   ,
السابق يحتضر بينما لم يول النظام اجلديد 

بعد .
مختلفة   أنواع  للعدالة  احلال  وبطبيعة 
أستاد  غامن  سيد  املصري  الدكتور  يقول  كما 
كثيرا  القاهرة   بجامعة  السياسية  العلوم 
أو حتى  أوتعويضية  أنها جزائية  إلى  مايشار 
يف  .بينما  اجتماعي  أو  اقتصاي  حتُول  أنها 
قد   , اجلنائية  بالعدالة  يلتزمون  من  نظر 
 , املرتبة  هذه  إلي  االنتقالية  العدالة  الترقي 
يلزم حتديدها بدقة لتفادي تباعدها عن قوة  

ومشروعية العدالة اجلنائية .
العدالة  أن  إلي  هنا  االشارة  وجتدر 
اجلنائية  العدالة  مع  التتعارض  االنتقالية 
وراء  للسعي  مالئمة  وسيلة  ببساطة  فهي   ,
 .... ديكتاتوري  نظام  عقب  عادل  مجتمع 
وأوسع  وأغنى  أعمق  االنتقالية   فالعدالة 
تهتم  ,وكذلك  املتورطني  ملواجهة  وتسعى   ,
عملية  يف  وتساهم  الضحايا  بأحتياجات 
, والتى  لألسف تسير يف  املصاحلة الوطنية 
ليبيا بخطوات ابطأ من خطوات بطة عرجاء 
فهو  القانون  سيادة  بدون  ليبيا  يف  الحرية   .
الفاصل عن الفوضى .وللحفاظ على سيادة 
القانون البّد من املحاسبة على كل االنتهاكات 

مواساة  مبثابة  هي  املتورطني  فمحاسبة   ...
الٌيستهان بها لضحايا ٌبترت أيديهم وأدرعهم 
واغتصبت حقوقم  إبان العهد السابق أو بعده 
حسابية  عملية  ليست  االنتقالية  العدالة    .
ولكل  مرحلة  ولكل  دولة  لكل  بالعكس  بل 
والتدقيق  مراعاتها  يجب  خصوصية  شعب 
اننتقالية  مبرحلة  مير  مجتمع  فأي    . فيها 
البد من خمسة أركان اساسية ٌحتدد املقاربة 

الشمولية للعدالة االنتقالية 
• املحاسبة :

ٌمنصفة  عدالة  وإقامة  القانون  سيادة 
ومتساوية جديرتان بأوفر قدر من احترامنا 
, فال ميكننا أن ندعي احلرية والدميقراطية 
من  لنا  صـــارم  تقُيد  هناك  ليس  طاملا 
واألنظمة  فالديكتاتوريون   . القانون  قبل 
أول  يف  القانون  عن  يتخلون  االستبدادية 
فرصة سانحة ويلجؤون إلي السلطة القائمة 
جميع  إلى  يؤدي  مما  التطاول  سياسة  على 
االنتقالية  العدالة  أسس  فمن   . االنتهاكات 
تولي  دون  ٌحتول  التى  القضائية  املتابعة 
للدكتاتور  دعما  كانوا  من  الكبار  املسؤولني 
جديد  من  نافدة  مناصب  لنظامه  وركيزة 
"اخلاصة  القضائية  والهيئات  فاملحاكم   ,
الذين  األشخاص  معاقبة  إلى  تهدف   "
انتهاكات  يف  املسؤولية  من  قدرا  يتحملون 
, األمر الذي يسهم فى كسر  حقوق اإلنسان 

حلقة االنتقام اجلمــــاعي .
• الكشف عن احلقيقة :

يف  الزاوية  حجر  مبثابة  هي  احلقيقة 
سيادة القانون ويجب أن تتجه صوب األفراد 
وليس الشعوب , باعتبارهم مرتكبي اجلرائم  
باحلقيقة فقط  نعمل على تضميد اجلروح . 
ومن اآلليات غير القضائية التى عّول عليها 

لكشف احلقيقة  يف العقود املاضية  مايعرف 
منها  العالم  شهد  والتى  املصاحلة  بهيئات 
جناحها  درجات  كانت   , هيئة    27 مايقارب 
أربع  عن  مااليقل  اآلن  وهناك   , متفاوتة 
 – سيراليون   – املغرب   " للمصاحلة   هيئات 
تيمور الشرقية – غانا " وهناك هيئات أخرى 
قيد األنشاء وتشمل ليبيا وجمهورية الكنغو 
من  االستفادة  ولنا   . وليبيريا  الدميقراطية 
جلنوب  واإلنصاف   احلقيقة  هيئة  جتربة 
من  أصناف  أربعة  بني  مّيزت  حيث  إفريقيا 

احلقيقة :
احلقيقة  إلى  يشير   , األول  الصنف 
الشرعية  أو  الواقع  على  املبنية  املوضوعية 
يعرض  شامل  تقرير  بإعداد  الهيأة  تقوم   "
, بناء  أنشطتها والنتائج التى توصلت إليها 

على وقائع ومعلومات موضوعية .
احلقيقة  إلى  يشير  الثاني   الصنف 
سردهم  خالل  من   , السردية  أو  الشخصية 
الضحايا  قام  حيث   , الشخصية   لتجاربهم 
معنى  بإعطاء  معا  االنتهاكات  ومرتكبو 
طريق  عن   , املستويات  املتعددة  لتجربتهم 
من  العام  الرأي  متكن   , االعالم  وسائل 

االطالع على هذه احلقائق الشخصية .
احلقيقة  هو   : الثالث  الصنف 
تباشر  أن  فقبل   , احلوارية  أو  االجتماعية 
املجهرية   احلقيقة  بني  ميزت  عملها   الهيأة 
التحقق  وميكن  الوقائع  على  ٌحتيل  التى 
 . وإثباتها  بالوثائق  ودعمها  صحتها  من 
والتى  االجتماعية  احلوارية   واحلقيقة 
عن  إثباتها  ميكن  التى  التجربة  إلى  تستند 
وجهات  وتبادل  واملناقشة  التفاعل  طريق 

النظر .
الصنف الرابع واألخير : حقيقة االلتئام 

يف  البحث  خالل  من  وذلك   , الضرر  وجبر 
املاضي والنظر للمستقبل .

• املصاحلة :
االلتزام  على  املصاحلة  تنطوي 
أن  التعدو   , أوجهها  أسوأ  ويف   , والتضحية 
عن  الناجمة  الفعالية  النعدام  ذريعة  تكون 
االنحياز لألقوياء ضد الضعفاء واملحرومني 
شكالً  الدين  أعطي  احلاالت  من  كثير  ويف   ,
أولئك  ساندوا  ممثليه  ألن  للمصاحلة  سيئًا 
الذين استغلوا وسلبوا شعوبا بكاملها عوض 
فعندما   . املضظهدين  مع  يتضامنوا  أن 
تدعوا املصاحلة إلى النسيان أو التكتم فقط 
املصاحلة  تكن  لم  وإذا   , زائفة  تصبح  فإنها 
وبقبول  باملاضي  باالعتراف  مصحوبة 
باعتبارها  منبوذة  تصبح  فإنها   , املسؤولية 
مسلسل  هي  واملصاحلة    . إال  ليس  تنميقًا 
زائفًا  يكون  غالبا  سلم  إلى  للوصول  ووسيلة 
ويكون  أكبر  املصاحلة حظوظ جناح  تعرف   .
بأن  الضحايا  ٌيدرك  عندما  أفضل  فهمها 
صرختهم  وبأن  بشكاواهم  اهتماما  هناك 
 . تكسر  الصمت  جدار  وبأن  مسموعة 
ٌيحاسب  عندما  املصاحلة  يف  الشروع  ميكن  
املتورطون  , وعندما يتم البحث عن احلقيقة 
, وعندما يبدأ إصالح  بشفافية وبدون خوف 
بضرورة  االعتراف  يتم  وعندما   , املؤسسات 
 . التنفي  حيز  إلى  واالنتقال  الضرر  جبر 
وتصبح املصاحلة ممكنة إلى حد كبير مابني 
النظام  رموز  يكون  عندما   , ليبيا   مواطني 
عن  وبالتفصيل  بصدق  للحديث  السابق 
أركان   من  ركن  أو  ركيزة  بإعتبارهم  تورطهم 

نظام القدايف .
 •إصالح املؤسسات :

املصاحلة  مسار  على  تقدم  يحصل  لكي 

ومركزية  بالغة  أهمية  إعطاء  من  البد   ,
أيضًا  للمؤسسات  بل   , لألفراد  فقط  ليس 
املؤسسات يف  أن يكون إصالح  ومن الضروري 

املرحلة االنتقالية  يف صميم التحول .  
حالت  التى  الرئيسة  املشاكل  بني  فمن 
وحتوٌل دون انتقال ليبيا من ماضيها الرهيب 
لم  مؤسسات  هناك  ٌمشرقة  دميقراطية  إلى 
يطرأ عليها أي تغيير ٌيذكر , فأغلب الضباط 
 . والشرطة  باجليش  يتحكمون  مازالوا 
 . املؤسسات  أهم  على  ينطبق  ذاته  والشيء 
تنعم  لن  للمؤسسات  جذري  إصالح  فبدون 
النموواالزدهار  لتحقيق  فعلية  بفرصة 
التواصل  جسور  دعم  من  البد    . والسلم 
 , اجلنائية  بالعدالة  فقط  ليس  وااللتزام 
ولتحقيق  االقتصادية  بالعدالة  أيضًا  بل 
املؤسسات  تغيير  الضروري  من  الغاية  هذه 

وتطهيرها من رموز الفساد .
 • جبر الضرر :

املصالح  بني  توازن  خلق  إلى  ماالسبيل 
أضرار  معاجلة  عند  واملتعارضة  املشروعة 
أو  ماديا  كان اجلبر  الضحايا من جهة سواء 
تفرض  أن  تفادي  استقرار  وضمان  معنويا  
 , العليا  السلطات  من  صادرة  صيغ  عليهم 
يف  فعليني  مشاركني  جعلهم  ميكن  وكيف 

إعادة بناء حياتهم ؟
الضرر  جبر  برامج  جناح  أن  األكيد  من 
وإستراتيجيات العدالة االنتقالية بشكل عام 
, رهني بالقدرة على تشكيل حتالفات سياسية 
 . ككل  املجتمع  وتضامن  وعزمية  واسعة  
أن  للناجيني  ميكن  الضرر  جبر  طريق  فعن 
ذويهم,  أعز  أودوا بحياة  الذين  يتعايشوا مع 
وميكن استعادة الثقة يف مجتمع تعرضنا فيه 

خليانة أقرب األقارب وحرمونا من املأوى .

صناعة الدستور الليبي... الشعب يصنع دستوره...  
مدى  هو  دستور  أي  لنجاح  احلقيقية  الضمانة  أن 
وعي املواطن ومقدار ثقافته الدستورية والتي متكنه من 

احلفاظ على الدستور الذي صنعه هو بنفسه.
ومن خالل هذه الدراسة التوضيحية ، يهمني جدًا 
الليبي أن الناس هم الذين  يصنعون  أن يعرف املواطن 
صناعة  تعني  ال  الدستور  صياغة   ) وأن   ، الدساتير 
الدستور). إن مهمة صياغة الدستور قد ينجزها ( فرد أو 

هيئة ) ، والصياغة هي  جزء من إحدى مراحل صناعة 
الدستور الثالثة .

 /1  ) هي:  الدستور  لصناعة  الثالث  املرحل 
 /3 الشعب.   وعي    /2 لهيئة.   الشعب  انتخاب 

استفتاء الشعب ).
حقيقة ثابتة - الشعب هو األساس وهو العامل 

املشترك يف كل مراحل صناعة الدستور..
يصنعون  الذين  هم  الناس   - ثابتة  حقيقة 
الدساتير ، والشعب الليبي هو الذي يصنع دستوره.. 
على  مراحل  بثالث  متر  الدستور  وصناعة 

النحو التالي:
املرحلة األولى : مشاركة كل الناس يف انتخاب 

الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
بعنصرين  الناس  معرفة  ضرورة  يعني  وهذا 

مهمني يتعلقان بالهيئة التأسيسية  وهما :
الهيئة  لعضوية  املرشحون  األول-  العنصر 

التأسيسية :
معينة  وصفات  ضوابط  تتوافر  أن  يجب 
وذلك  التأسيسية  الهيئة  لعضوية  املرشح  يف 
واملعرفة  والكفاءة  والوطنية  التقوى  حيث  من 
كالقانون   ) محددة  مجاالت  يف  والتخصص  

السياسية  والعلوم  الشرعية  والعلوم  الدستوري 
واالجتماعية والقضاء واالقتصاد واالدارة...). ويتطلب 
واملحاباة  والقبلية  التعصب  أشكال  كل  نبذ  ذلك 
والترغيب وغيرها والتي كانت سائدة طوال 42 سنة من 

حقبة الظلم واالستبداد والفساد..
العنصر الثاني - مهمة الهيئة التأسيسية : 

التأسيسية يف شيء واحد ال  الهيئة  تنحصر مهمة 
غير وأمر محدد هو: صياغة مشروع  الدستور الليبي.

صياغة  حتكم  أن  يجب  التي   والقواعد  األسس 
مشروع الدستور الليبي :

مستمدا  للوجود  يظهر  أن  يجب  املشروع  هذا 

نصوصه من الواقع االجتماعي والسياسي واالقتصادي 
للشعب الليبي يف كل بقعة من التراب الليبي. هذا الواقع 

يستند على حقائق ثابتة وأسس وقواعد راسخة هي :
الدين االسالمي احلنيف والشريعة االسالمية   /1

الغراء ولغة القرآن الكرمي .
2/ وحدة التراب الليبي  ووحدة الوطن الذي ضحى 
يف سبيله الليبيون على مدى عقود من الزمن يف ملحمة 
تاريخية سّطرت بدماء الشهداء األبطال يف جهاد مشّرف 

ضد االستعمار اإليطالي وضد حكم الطاغية.
3/ الدماء الزكية الطاهرة التي سالت يف كل أنحاء 

ليبيا من اجل احلرية والكرامة.
من  املستمدة  الوثيقة   االجتماعية  الروابط   /4

نسيج اجتماعي مترابط ومتشابك ال ينفصم.
تقلبات  مواجهة  يف  وتعاضدهم   الليبني  توحد   /5
الزمان من أفراح وأتراح ، مما يعني وحدة التاريخ ووحدة 
املصير الذي يفرض على أبناء الشعب الليبي التعاضد 
والتماسك ، وعدم التفريط فيما وهبه اهللا لهم من ألفة 

ومحبة وقوة .

املختلفة  واألعراق  والثقافات  الطموحات   /6
للشعب الليبي هي مصدر متاسكه وقوته ووحدته.

ومن أهم املبادئ  واألهداف التي يجب أن تتأكد على 
حتقيق  مبدأ  هو  الليبي  الدستور  بإصدار  الواقع  أرض 
الليبيني  لكل  الكرمية  احلرة  واحلياة  واالستقرار  األمن 

يف كل أنحاء ليبيا دون أي تفرقة أو متييز.
املرحلة الثانية:  مدى وعي الناس ومقدار ثقافتهم 

الدستورية مبفهوم الدستور ومضمونه:
عامة  توعية  على  العمل  بها  يقصد  التوعية  هذه 

ومفهوم  العامة  الدستورية  باملفاهيم  الناس 
بشكل  تتعلق  نصوص  من  يتضمنه  قد  وما  الدستور 
األفراد  وحقوق  والسلطات  احلكم  ونظام  الدولة 

وحرياتهم  وواجباتهم.
وتنفيذ املرحلة الثانية يكون من خالل مشاركة كل 
مؤسسات الدولة الرسمية  واملؤسسات العامة واخلاصة  
املؤسسات  دور  ويكون   . املدني  املجتمع  ومؤسسات 
مبشاركة   مكثفة  حمالت  تنظيم  خالل  من  الرسمية 
كاجلامعات   ) التعليمية  واملؤسسات  بأنواعها  الوزارات 

العامة  والشركات  األوقاف  ووزارة   ،  ( واملدارس  واملعاهد 
حيث  من  وذلك   . املدني  املجتمع  ومؤسسات  واخلاصة 
الندوات  إلقامة  أسبوع  كل  من  معينة  فترات  حتديد 
القنوات  يف  سواء   ، احلوارية  واملناظرات  واملحاضرات 
الفضائية بأنواعها أو اإلذاعات املسموعة أو بإقامة هذه 
اجلامعات  قاعات  يف  واملناظرات  واملحاضرات  الندوات 
واملدارس واملعاهد واملساجد ، والساحات وامليادين العامة 
ميكن  ما  بتوفير  واخلاصة  العامة  الشركات  ومساهمة   ،
توفيره إلجناح مثل هذه احلمالت التوعوية. وقيام 
مؤسسات املجتمع املدني بتبني مثل هذه احلمالت 

ومبساعدة كل أفراد الشعب.
املرحلة الثالثة: استفتاء الناس على الدستور 

( االستفتاء الدستوري أو القول الفصل ):
مشروع  بصياغة  التأسيسية  الهيئة  قيام  بعد 
حمالت  تكثيف  وبعد   ،  ( األولى  املرحلة   ) الدستور 
باملفاهيم  الليبي  الشعب  عامة  لتعريف  التوعية 
الدستورية العامة ( املرحلة الثانية ) ، تأتي املرحلة 
وهي  الليبي  الدستور  صناعة  مراحل  من  الثالثة 
موافقة  يعني  الفصل  القول  هذا  الفصل.  القول 
الشعب الليبي على هذا املشروع أم ال وذلك يف استفتاء 
عام وهو ما يعرب باالستفتاء الدستوري ( االستفتاء 
على الدستور ). إن مشاركة الناس يف االستفتاء العام 
الثالثة  املرحلة  الى  الوصول  يعني   ، الدستور  على 
الدستور  الدساتير.  ألن مشروع  واألخيرة من صناعة 
الذي صاغته الهيئة التأسيسية  لن يكون دستورا  نافذا 
فقط  وعندها   ... وإقراره  عليه  الناس  موافقة  بعد  إال 

يكون دستورا نافذا.).
اخلالصة -  حقيقة مهمة من واجبي توضيحها :

على الشعب الليبي أن يعرف أن الدستور ليس كتابا 
يعّدل  أن  ، وميكنه  الشعب يصنع دستوره  وأن  مقدسا... 
ظروفه  مع  يتناسب  ما  وفق  احلذف  أو  باإلضافة  فيه 

وطموحاته ، وميكنه أن يلغيه ويصنع دستورا غيره.
املهمة  احلقيقة  هذه  بتوضيح  أقوم  أن  واجبي  من 
للناس.  وللناس كامل احلرية يف اتخاذ ما يرونه مناسبا 

لهم 
مساعدة  أي  وتقدمي  للتعاون  استعداد  على  وأنا 

ممكنة يف مجال التوعية والثقافة الدستورية.

إعداد /  أ . عمر النعاس العريبي 
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السياسات  أهم  تعتبرمن  املالية  السياسة  أن  تعلمون  كما  مصارف: 
اإلقتصادية الرامية إلي حتقيق اإلستقرار اإلقتصادي واملالي من خالل مايتم 
اقراره من إجراءات ومايتم تخصيصه وإنفاقه من مبالغ علي مختلف األغراض 

..
وعليه ماهي أولويات وأهداف السياسة املالية خالل املرحلة املقبلة ، وماهي 
األسس التي من خاللها يتم حتديد توجهات السياسة املالية أوباألحري حجم 

االنفاق العام السنوي ؟
اإلستقرار  إلى  نسعى  والزلنا   ، الدولة  مؤسسات  بناء  طور  يف  الزلنا 
عملية  يف  أولوية  لها  العوامل  وهذه   .. والسياسي  واإلقتصادي  اإلجتماعي 
وأيضا»   . دولة  إلقامة  حجراألساس  ألنها  املستقبل  يف  اإلنفاق  تخصيص 

إلستئناف مشاريع التنمية ، وملزاولة احلياة الدميقراطية مستقبال» .
وبالطبع محددات اإلنفاق تعد وفقا» للموارد املقترحة وبناء» على ماسبق 
العامة  امليزانية  يف  عليها  املتعارف  اإلنفاق  أوجه  علي  املوارد  هذه  توزيع  يتم 

للدولة واملمثلة يف الباب األول والثاني والتالث والرابع .
األول / املهايا واملرتبات وما يف حكمها

الثاني / املصروفات التسييرية
التالث / إنفاق التنمية أو التحول 

كسياسات مالية يراعي أن يكون هنالك توافق مابني املوارد ومابني اإلنفاق 
ويجب أن يكون اإلنفاق رشيدا حتى اليكون هنالك أثارسلبية ..

 كما هو احلال يف حاالت التضخم أو اإلنكماش .
وباإلضافة لتوفر املوارد وإحتياجات اإلنفاق .. البد أن نحاول أن نوازن يف 
سياساتنا املالية مابني التضخم والعمالة ومابني دخول األفراد وإلى خالف 

ذلك بالطبع .
عملية  يف  األساس  هي  العوامل  أوهذه  املعايير  أوهذه  التوجهات  هذه 
حتديد حجم اإلنفاق وكيفية توزيعه علي أوجه اإلنفاق املختلفة يف امليزانية 

العامة .
وبالطبع نحاول دائما» أن يكون اجلزء األكبر من اإلنفاق يف الظروف 
العادية  لإلستثمار الرأسمالي والذي يعد من مخصصات الباب التالث . 
وذلك سعيا» لتحقيق التنمية املستقبلية وأيضا» خللق التوازن اإلقتصادي 

املنشود .
 ، السابقة  اإلنفاق  أوجه  اإلنفاق يعد األقل حدة من بني  الوجه من  وهذا 
والتي من ضمنها بند املهايا واملرتبات وبند النفقات التسييرية لوحدات الدولة 

املختلفة .
ملخص األمر. املحدادت يف امليزانية ..

اإليرادات املتوقعة وأوجه اإلنفاق املتوقعة أيضا»وهذا اإلنفاق وهذا اإليراد 
يحدد هو األخر ويحول إلي امليزانية لألخد يف اإلعتبار التوازن اإلقتصادي من 
اإلستهالكي  اإلنفاق  وعملية  الرأسمالي  واإلنفاق  واإلنكماش  التضخم  حيث 

وخالفه .
سيل النصف األول من امليزانية واملتمثل يف الباب األول ( املهايا واملرتبات 
واجلهات  للوزارت  منه   50% بواقع    ( التسييرية  النفقات   ) الثاني  والباب   (

املختلفة يف نهاية شهر 6 .
ونحن األن يف الربع التالث من السنة وبالتالي فالتنفيد بدأ بالفعل .  

أما البند التالث فلم يسيل بالكامل وهذه مسؤلية وزارة التخطيط .. ألنه 
هنالك عملية توزيع للمشروعات والبرامج واخلطط والتسييل بدوره يتم وفقا» 

للمشروعات وجاهزيتها .
الشركات  بعودة  ورهني  األن  متوقف  أغلبها  فاملشروعات  تعلمني  وكما 

األجنبية واملقاولني األجانب املسؤلني عن تنفيد أغلبها .
علي الرغم من إمكانية حتويله للقطاعات إال أن اجلزء األكبر منه مرتبط 
بعودة الشركات األجنبية ، أما املشاريع التي تنفدها الشركات املحلية فقد مت 
حرب  ماقبل  املتوقفة  للمشاريع  األكبر  واجلزء  بسيطة  ولكنها  عليها  اإلتفاق 

التحرير .
ونحن األن ومع بداية الربع األخير نتوقع أن تبدأ احلركة فعال» وقد شرعنا 
يف املفاوضات مع بعض الشركات ومع القطاعات ذات العالقة واملختصة لوضع 

ألية لكيفية إعادة سير النشاطات املتوقفة لهذه الشركات يف ليبيا .
مصارف: إن التنسيق بني السياسات اإلقتصادية الكلية وتناغمها مع بعضها 
 .. الليبي  لإلقتصاد  الكلية  األهداف  لتحقيق  األهمية  غاية  يف  يعتبر  البعض 
غياب  لوحظ  التجربة  واقع  من  أنه  إال 

وخصوصا»  اإلقتصادية  السياسات  بني  التنسيق 
أية نفقات  العام وإقرار  املالية والنقدية فيما يتعلق بحجم اإلنفاق  السياستني 

أخري .. ماهي األسباب برأيك وهل يتوقع مراعاة األسباب مستقبال» ؟
يف الظروف العادية البد أن يتم التنسيق مابني السياسات املالية والنقدية 
يف كل العمليات خللق توازن إقتصادي وللحد من التضخم واإلنكماش وأيضا» 

لتحديد الدخل وغيره ..
ولكن خالل السنتني األخيرتني (2011 ) و( 2012 ) ونظرا» إلنكماش 
لإلنكماش  تداعت  والتي  وخالفه  واجلمارك  كالضرائب  السيادية  اإليرادت 

اإلقتصادي احلاصل اليوم ، وتأثرت بإنعدام سيطرة الدولة عليها ..
 بقي النفط وإيرادته املورد الوحيد واألساسي للدخل وكما تعلمني فإنفاق 
املستويات  ظل  يف  ملزمة  نفسها  الدولة  وجدت  وبالتالي  زاد  الليبية  الدولة 

السابقة لإلنتاج النفطي .
من  وهنالك  العاملة  غير  الفئات  من  للعديد  الراعية  هي  اليوم  الدولة 

فقدوا أصولهم الثابتة واملنقولة وكل هؤالء ليست لم إال الدولة .
وطبعا» الدولة ليست لها إال امليزانية واملثال الواضح هو البند األول املهايا 
واملرتبات والذي يستهلك أكثر من تلث امليزانية وهذا يعد من التشوهات الكبيرة 
النقد  الدولي ومؤسسة  والبنك  الدولية  املنظمات  ولذلك حذرتنا  امليزانية  يف 
اإلستهالكي  التوجه  كل هؤالء حذرونا من هذا   . اإلقتصادية   التقارير  وبعثة 

خصوصا» وامليزانية يذهب منها حوالي 44 مليار يف شكل دعم نقدي مباشر.

صحيح أنها 66 مليار ولكن املرتبات البالغة قيمتها 19 مليار تذهب يف 
والتي تصرف  واملكافأت  وأيضا» اخلدمات  املواطن  شكل سيولة مباشرة جليب 

من البند الثاني هي األخري سيولة مباشرة ..
للنفط  البريقة  ولشركة  األسعار  موازنة  لصندوق  يدفع  الذي  والدعم 
إنفاق وجزء منه يذهب  .. هذا كله  والبالغ 10 مليار  ولشراء األدوية وخالفه 

ملنتجات محلية ويعد سيولة تؤدي إلي التضخم .
فرضتها  والتي  فيها  أنفسنا  وجدنا  التي  اإلستتنائية  الظروف  هي  وهذه 
املرحلة احلالية ، ونأمل مع بناء وعودة الدولة وإستقرارها ، وعودة األمور إلي 
يتحول  أن  اإلقتصادي  للنشاط  اإلنتعاش  عودة  وكذلك  الطبيعي  مسارها 
جزء كبير من هذه النفقات من اإلنفاق اإلستهالكي إلي اإلنفاق اإلستثماري 

الرأسمالي .
خالل  للدولة  العامة  امليزانية  تنفيد  متابعة  تقارير  خالل  من  مصارف: 
سنوات سابقة لوحظ ترحيل مبالغ كبيرة وبشكل سنوي من ميزانية التحول 
اإلستيعابية  القدرة  وهل  االسباب  ماهي  برأيك   .. التنفيد  علي  القدرة  لعدم 

لإلقتصاد الليبي لها تأثير علي ذلك ؟
 2013 ميزانية  يف  تكون  أن  ويحتمل   2012 ميزانية  يف  الظاهرة  هذه 
أيضا».. فيما يتعلق بالتحول واضح األمر فميزانية التنمية تتعلق باملشروعات 
امليزانية  أموال يف  لها من  وبالتالي ما هو مخصص  املشروعات متوقفة  وهذه 
األموال  فهذه  امليزانية  لقانون  ووفقا»  إستيعابه  علي  القدرة  لإلقتصاد  ليس 
للسنة  يرحل  وسيل  وفوض  سبق  إذا  منها  جزء  وأي  طبيعيا  فائضا  ستبقي 

القادمة .
يرجع  املالي  وللقانون  أيضا»  امليزانية  لقانون  وفقا»  يفوض  لم  وإذا 
غير  أمرا  يعد  أيضا»  وهذا  احلساب  هذا  به  ويرفع  للدولة  العام  لإلحتياطي 

طبيعي وهو إستتنائي للظروف الصعبة لسنة (2012 ) و( 2013 ) .
ومتوقع أن يحصل هنالك فائض يف البند التالث ويرحل كذلك للحساب 

اإلحتياطي للدولة .
مصارف: أشارت العديد من التقارير إلي اإلفتقار إلي إطار موحد للإلنفاق 
من  وخصوصا»  امليزانية  خارج  من  كبيرة  نفقات  وجود  لوحظ  حيث   .. العام 
اإلقتصادي  اإلمناء  وصندوق  املجنب  املبلغ   ) السيادية  احلكومية  املؤسسات 
والصندوق الليبي لإلستثمار الداخلي واملؤسسة الليبية لإلستثمار وغيرها من 
املحافظ اإلستثمارية ) والتي رصدت لها مبالغ كبيرة وأعطيت لها صالحيات 

اإلستثمار يف السوق الليبي دون رقابة ومتابعة ..
ضوابط  ووضع  املؤسسات  هذه  هيكلة  إلعادة  إستراتيجية  هنالك  هل 

واضحة حلجم نفقاتها وتضمينها للميزانية العامة للدولة ؟
فكرة الصناديق السيادية موجودة يف كل العالم وتساهم يف رفع الناجت املحلي 
والدخل القومي والدخول التي تأتي عن طريق هذه الصناديق حتي بالنسبة 
يف  أسست  املؤسسات  هذه  ولكن  النفطي  الدخل  تضاهي  األن  النفطية  للدول 
العهد السابق خلدمة أهداف شخصية وملنافع ذاتية وبالتالي لم تؤسس علي 
أسس إستثمارية مستقبلية واألن صحيح أنه هنالك صندوق اإلمناء وصحيح 
أنه خصص له املليارات من الدينارات ، كما أنه صحيح أن هنالك العديد من 
الشركات التي عملت كمحافظ ووزعت علي املواطنني واملفترض أن املستفيدين 
يتحصلون علي دخلوهم من عوائد هذه املحافظ ولكن يف الواقع العملي هذه 
كل هذه  قيمة  تدفع  األن  والدولة  العامة  عبأ علي اخلزينة  الشركات أصبحت 
العامة وتدفع مليار ومائة مليون سنويا» للمستفيدين  املحافظ من اخلزينة 

من هذه املحافظ !
محفضة  علي  املتحصل  املواطن  أن  املفترض  قانونيا»  أنه  من  بالرغم 
إستثمارية معرض للخسارة والربح وبالتالي اخلزينة العامة للدولة غير ملزمة 
بتحمل هذه األعباء ولكن الظروف احلالية للبلد واملسئولية اإلجتماعية هي 

التي حتتم ذلك .
املؤسسة الليبية لإلستثمار خصص لها مااليقل عن 65 مليار من املجنب 

األن عكس هذا  الواقع  ولكن  السنة  أن عوائدها التقل عن %10 يف  واملفترض 
فتقييم اإلستثمارات الذي أجنز يف اخلارج أكد علي أنها فقدت الثلت أو النصف 
له  حدد  الداخلي  اإلستثمار  صندوق  وكذلك   ، لها  اإلستثمارية  القيمة  من 
رأسمال وحددت له إدارة ولكن اليوجد له نشاط وبالتالي فاحلكومة األن بصدد 

إعادة هيكلة كل هذه املؤسسات اإلستثمارية والصنايق السيادية بشكل أخر.
حجم  يف  كبير  ضعف  يالحظ  والبيانات  اإلحصاءات  خالل  من  مصارف: 

اإليرادت السيادية كالضرائب واجلمارك ..
هل يرجع هذا لضعف كفاءة نظام اجلباية أو للتهرب الضريبي أو غيرها 
من األسباب ، وما هي إستراتيجية الوزارة للرفع من كفاءات التحصيل واحلد 

من التهرب الضريبي ؟
الفترة  هذه  خالل  السيادية  املوارد  إيرادت  إنخفاض  سبب  طبعا»  هو 
الليبني  املوظفني  يف  الكفاءة  إنعدام  ضمها  من  عوامل  لعدة  يرجع  اإلستتنائية 
وأسباب أخري خارج إمكانيات اجلهات املسؤولة عن اجلباية وهنالك أيضا» أسباب 
كبير  نشاط  هنالك  كان  إن   .. وحجمه  اإلقتصادي  بالنشاط  عالقة  لها  أخري 

ستزيد املوارد وإن تقلص حجم النشاط اإلقتصادي للدولة ستنقص املوارد ..
وهذا سبب إنخفاض اإليرادات ألنه لو كانت هنالك شركات تشتغل وتربح 
مصادر  كلها  هذه  لكانت  وتصرف  ودمغ  وعقود  محررات  ضريبة  يف  وتدفع 
لإليرادات ونفس الشيء بالنسبة للجمارك لو كان هنالك نشاط لكانت هنالك 

صادرات وواردات .

والنواحي األمنية والظروف السيادية ملنافد الدولة األن غير مالئمة لرجل 
فاملؤسسة اجلمركية هي مؤسسة مدنية  بشكل جيد  يؤدي عمله  لكي  اجلمارك 
باألساس  مدني  وهو  سالحا  الميلك  اجلمارك  ورجل  عسكرية  وليست  نظامية 
وأيضا» كما قلت عامل الكفاءة والفعالية له دوريف اجلباية ولذلك سيتم األن ضم 
وذلك  وإستيعابها  احلديثة  التقنيات  إستخدام  علي  القدرة  لديه  جديد  شباب 
للتحسني من األداء وبشكل تدريجي واألن نسعي يف كل قطاعات الدولة للتوجه 
كل  يف  املوظفني  وكفاءات  قدرات  سترفع  وبالتالي  اإللكترونية  احلكومات  نحو 

القطاعات وستتوفر املعلومة لكل من يحتاجها.
علي  كبير  وبشكل  يعتمد  اليزال  الليبي  اإلقتصاد  تعلمون  كما  مصارف: 
اإليردات النفطية يف متويل النفقات ويف إقرار امليزانية وفقا» ألسعار نفط عالية 
وصلت إلي 100 دوالر للبرميل وهذا يعد خلال كبيرا يف اإلقتصاد قد يقودنا إلي 
املرض الهولندي وإلي عدم القدرة علي اإلستدامة املالية يف حال إنخفاض أسعار 

النفط ..
األسعار  إنخفاض  صدمات  من  للحد  واضحة  إستراتيجية  وضعت  هل 

وللمحافضة علي حق األجيال القادمة فيه؟
والذي  األسعار  يف  اإلنخفاض  ومتوقع  متواضع  سعر  علي  قدرت  اإليرادات 
للميزانية  إعدادنا  وقت  يف  ولكن   ، امليزانية  تنفيد  تعوق  سيئة  أثار  عليه  يترتب 
علي  امليزانية  وضعنا  ذلك  ومع  دوالرللبرميل   111 النفط  برميل  أسعار  كانت 
تقديرات متواضعة تقدر ب 90 دوالر للبرميل وإلي األن احلمد هللا حافضنا علي 
السعر اإلفتراضي والزال لدينا هامش فاألسعار األن 102 و103 للبرميل ولكن 

املشكلة تكمن يف الكميات املنتجة ..
نظرا» للحراك املوجود ولإلعتصامات يف موانيء التصدير ويف األبار وعلي 
بعض  يف  الصادرات  إنخفضت  و  النفطي  اإلنتاج  معدالت  إنخفضت  األنابيب 
األحيان ومفترض باملواطن قبل أن يسأل نفسه ماذا قدمت له الدولة أن يسأل 

نفسه ماذا قدم هو؟
علي  احلصول  ألجل  األشخاص  من  مجموعة  يتجه  أن  املعقول  غير  ومن 
غير  وهذا  الليبي  الشعب  كل  خالله  من  يعاقبون  تصرف  لهكذا  محددة  مزايا 

محتاج لوعي ولكنها أبجديات .
الدولية  املؤسسات  بعض  عن  الصادرة  التقارير  من  العديد  تشير  مصارف: 
تنفيد  متابعة  يف  قصور  لوجود  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  مثل 
العام  اإلنفاق  وجودة  كفاءة  لضعف  وأيضا»  السابقة  السنوات  خالل  امليزانية 

وكذلك لإلفتقار إلي قاعدة بيانات واضحة ..
هذه  مع  مشتركة  برامج  أو  تعاون  أي  لديكم  وهل  األسباب  هي  ما  برأيك 
قانون  بينها  من  والتي  التشريعات  وملراجعة  العامة  املالية  إلصالح  املؤسسات 

الضرائب والقانون املالي للدولة والئحة األسعار واملخازن وغيرها من القضايا؟
يف  هنا  مالية  خدمات  هنالك  وكما  مربع  متر  كيلو  ونصف  مليون  ليبيا 
طرابلس يجب أن تكون هنالك خدمات مالية يف منطقة نائية يوجد بها فقط 
تنفد  التي  للجهات  الكبير  واحلجم  التنوع  وبالتالي  مثال»  نسمة  االف  عشرة 
البيانات  إعطاء  علي  وقدرته  ومعرفته  وكفاءته  املوظف  ونوع  العامة  امليزانية 

محدودة .

خلق  وهذا  العمل  حجم  من  بالرغم  يدوية  كلها  املنظومة  األخر  واجلانب 
حالة من التباطؤ تسببت يف صعوبة إيصال البيانات للجهات املركزية وبالتالي 
فيما  سواء  مقترحات  هنالك  اجلهات  هذه  مع  وبالتعاون  املتابعة.  يف  للضعف 
يتعلق بإدخال امليكنة أومايتعلق بالنظام املالي نفسه ..( كيف تستطيعني ربط 

جميع الوحدات بالوحدة املركزية ..) ..
اخلتامي  احلساب  وقفل  البيانات  وجتميع  التنفيد  مبتابعة  يتعلق  فيما 

للدولة .
متأخرين  أننا  يعني  هذا   2007 لسنة   اخلتامي  احلساب  يف  الزلنا  األن 
احلساب  إقفال  يتأخر  أن  يفترض  ال  للدولة  املالي  للقانون  ووفقا»  سنوات   6

اخلتامي أكثر من ستة أشهروهذه القصة أذكر أنها من 86 والزالت إلي اليوم .
يف  توجه  وهنالك  ذكرتها  التي  الدولية  املؤسسات  مع  تعاون  هنالك  ولكن 

الدولة مليكنة الدولة واملؤسسات وإنشاء اهللا ستؤدي إلي رقابة أكثر .
مصارف:السؤال األخير لقد إنقضي تقريبا» خمسة أشهر من السنة املالية 
.. هل باإلمكان إعطاءنا موقف مختصر عن تنفيد امليزانية العامة لسنة 2013 

وهل توجد أي صعوبات أو عراقيل أثناء التنفيد ؟
فيما يتعلق بالباب األول والثاني والرابع والذي هو حتت إشراف وزارة املالية 
نفدنا %50 منها واألن إنتهي النصف األول من السنة وبدأ النصف الثاني ولو 
سارت األمور كما النصف األول ال أتوقع أن تكون هنالك مشكلة أما البند التالث 
فتحت إشراف وزارة التخطيط وتتحكم فيه الكثير من العوامل من حيث القدرة 
علي التنفيد بحكم أن جزء كبير منه ينفد عن طريق شركات أجنبية واإلتفاقيات 

مابني الدولة الليبية وبينهم الزالت يف البداية .
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- 44 مليار دينار 
دعم نقدي مباشر 

- الصناديق السيادية 
لم تنشأ على أسس 
استثمارية مستقبلية

. ويف هذه  القرن املاضي  العالم خالل  التي شهدها  ، يف ظل التطورات احلديثة  املالية يف ليبيا  عندما نتحدث عن وزارة  
املرحلة اإلنتقالية ، املترافقة مع تداعيات إقتصادية وسياسية وإجتماعية أثرت سلبا» على اإلقتصاد الليبي اليوم .. فإننا ندرك 

متاما» حجم األعباء امللقاة علي عاتقها . دورالوزارة محوري وأساسي من الناحية االقتصادية والسياسية واإلجتماعية ..
ويتمثل يف العديد من املهام املنوطة بها .. بدءا باملشاركة مع جهات االختصاص يف وضع السياسات النقدية والسياسات 
األخري املوائمة للسياسات املالية وفقا لإلستراتيجية العامة للدولة ، وتوجيه اإلنفاق العام من خالل  تطبيق اآلليات املناسبة 

ومبا يكفل حتقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية  للدولة الليبية .
 ومراقبة املال العام واحلفاظ عليه ،  و متويل نفقات اخلدمات العامة واملوازنة واملوازنة مابني اإلنفاق واإليرادات ، واستيعاب 
الطلبات املتنوعة ، واالشراف على اجلهاز املصريف وتوجيه استخدام النقد األجنبي يف إطار السياسة املالية والنقدية للدولة 
و االشراف على القطاع املالي وتطوير النظم املالية والضريبية اجلمركية ، وليس إنتهاء» باإلجراءات الكفيلة بتنمية املوارد 
العامة. كل هذا وأكثرمما اليتسع له هذا اللقاء ..ولذلك األسئلة كثيرة واملطروح هنا ليس بحجم هذه الوزارة املهمة والتي تعد 

من أكثر الوزارت أهمية  يف القطاع احلكومي ..
وإللقاء الضوء علي بعض ماذكر، وعلى حجم الصعوبات والعراقيل يف ظل التراكمات السابقة والتداعيات الراهنة جنري 

هذا اللقاء مع وزير املالية .
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مليار ومائة مليون 
للمستفيدين من 

المحافظ االستتماريه

آلية �عـــــاده 
سير النشاطـــــات 

المتوقفــــه 
للشركات ا�جنبية  

في ليبيا 

انكماش في االيرادات 
السياديه للدولة 

هنالك توجه 
لميكنه.. الدوله
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إعالن عن عطاء لصيانة مصرف
 ليبيا المركزي سبها

يعتزم مصرف ليبيا املركزي طرح عطاء لصيانة مبنى فرع مصرف ليبيا 
املركزي سبها وفقا للشروط التالية:

-1 ميكن سحب كراسة العطاء مقابل مبلغ مالي قدره (1000 دل) ألف 
دينار ليبي ال يرجع.

-2 يتم البدء بسحب كراسة العطاء ابتداء من يوم األحد املوافق -4-8
2013م وحتى يوم 2013-8-25م.

-3 يرفق بالعطاء تأمني ابتدائي قدره (50000 د.ل) خمسون ألف دينار 
ليبي بصورة صك مصدق أو خطاب ضمان مصريف ،ترجع ملن ال يرسو عليه 

العطاء.
-4آخر موعد لتقدمي العطاء يوم اخلميس املوافق 2013-9-26م.

-5 يتم سحب كراسة العطاء من مقر املصرف الرئيسي بطرابلس أو بفرع 
مصرف ليبيا املركزي سبها.

ألي استفسارات ميكن االتصال على األرقام التالية:
(00218213367352 -  00218213333591

إعالن

عن تمديد سحب أوراق نقدية 
من ا�صدارات القديمة
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إعداد: إدارة السجون واإلحصاء
شهدت البيانات املالية للمصارف التجارية خالل الفترة من مايو 2012 إلى مايو 

2013 تغيرات وذلك على النحو التالي :  
- ازداد إجمالي األصول ( باستثناء احلسابات النظامية ) مبعدل منو قدره  9.0% 
مايو  يف  دينار  مليار  مقابل 75.3   ،  2013 مايو  يف  دينار  مليار  إلى 82.0  ليصل 
2012،  وقــد شكــلت األصـــول الســائلة والبالغة 56.2 مليار دينار من إجمــالي األصـــول 
ما نسبتـــه 68.5 % منها شهادات إيداع لدى مصرف ليبيا املركزي بقيمة       33.1 مليار 

دينار يف نهاية مايو 2013 . 
- ارتفع اجمالي القروض والتسهيالت االئتمانية املمنوحة من 12.9مليار دينار 
يف نهاية مايو 2012 إلى 16.4 مليار دينار يف نهاية مايو 2013 ، أي مبعدل منو بلغ 
%27.7،  . وقد شكلت القروض والتسهيالت االئتمانية املمنوحة من إجمالي الودائع ما 
نسبته %24.4، كما شكلت من إجمالي األصول ما نسبته %20.1، وهى نسب متدنية 
ما   2013 مايو  نهاية  يف  اخلاص  للقطاع  املمنوحة  القروض  رصيد  بلغ  وقد   . جدا 
قيمته 11356.3 مليون دينار، وما نسبته %69.0 من إجمالي القروض والتسهيالت 
اإلئتمانية، فيما شكل رصيد القروض املمنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 31.0% ، 

وقيمتها 5113.5 مليون دينار. 
- إرتفعت الودائع لدى املصـارف التجـارية  من 60.0 مليار دينـار يف مايو 2012  
إلى  67.6 مليار دينار يف نهاية مايو 2013، أي مبعدل منو قدره  %12.7 ، وقد شكلت 
الودائع حتت الطلب ما نسبته %81.8 من إجمالي الودائع، يف حني شكلت الودائع ألجل 
ما نسبته %17.2 من إجمالي الودائع، ولم تشكل ودائع االدخار إال نسبة %1.0 . وقد 
شكل  رصيد ودائع القطاع اخلاص يف نهاية مايو 2013 ما قيمته  30.0مليار دينار، 
العام ما نسبته   القطاع  ودائع  ،  وشكل رصيد  الودائع  وما نسبته %44.4 من إجمالي 
%35.3 أي ماقيمته 23.9 مليار دينار من إجمالي الودائع فيما شكلت ودائع احلكومه 

لدى املصارف التجارية ما نسبته %20.3 أى ما قيمته          13.7مليار دينار .
نهـاية  يف  دينـار  مليون  من 4198.3  املساهمني  حقــوق  إجمالي  - ارتفع 
مايو2012 إلى 4297.2 مليون دينار يف نهاية مايو 2013 ، ومبعدل منو بلغ 2.4% .
نهاية شهر  والضرائب  املخصصات  قبل خصم  التجارية  املصارف  أرباح  إرتفعت   -
عليه  كانت  عما  مقارنة  دينار  مليون   283.0 إلى  لتصل   68.8% مبعدل  مايو2013 

خالل نفس الفترة من العام املاضي 2012 والتي بلغت 167.7 مليون دينار .

تطور أهم البيانات المالية 
-1 االحتياطيات واألصول األجنبية:للمصارف التجارية   

سجل رصيد إجمالي االحتياطيات واألصول األجنبية يف نهاية شهر مايو من عام 2013 
وجتدر  دوالر،  مليار   127.9 إلى  ليصل   10.8% نسبته  ما  أو  دوالر،  مليار   12.4 قدره  ارتفاعًا 
االشارة إلى أن صايف االحتياطيات من النقد االجنبي لدى مصرف ليبيا املركزي يغطي حوالي 
48 شهرا من الواردات السلعية وهو ما يعزز قدرة املصرف املركزي على مواجهة اية طلبات على 

النقد االجنبي لكافة االغراض.
واجلدول التالي يوضح البنود املكونة لألصول واالحتياطيات األجنبية:

الشريحة  تشمل   (1)  
النقد  صندوق  لدى  االحتياطية 
حقوق  وحدة  وحيازات  الدولي 
بالسعر  والذهب  اخلاصة  السحب 

التاريخي.
القروض  تشمل   (2)  

واملساهمات اخلارجية للمصرف.

-2 سعر صرف الدينار الليبي:
انخفض سعر صرف الدينار الليبي يف نهاية شهر مايو أمام كل من الدوالر األمريكي واليورو 
تطور  التالي يوضح  واجلدول   . اإلسترليني  ارتفع مقابل اجلنيه  السويسري، يف حني  والفرنك 

سعر صرف الدينار الليبي مقابل بعض العمالت الرئيسة الدولية:

-3 العملة املصدرة:
      سجل رصيد العملة املصدرة (ورقية ومعدنية) يف نهاية شهر مايو من عام 2013 انخفاضًا 
 16.0 دينار، مقابل  مليار   14.5 إلى  ليصل  نسبته 9.5%-  ما  أو  دينار،  مليون  قدره 1517.5 
مليار دينار يف نهاية شهر مايو من عام 2012. وجتدر االشارة إلى أن رصيد العملة املتداولة خارج 
املصارف قد شهد انخفاضا ملحوضا قدره 2429.8 مليون دينار وهو ما يعكس زيادة الثقة يف 
القطاع املصريف وعودة التعامالت والتفضيالت النقدية الى اوضاعها الطبيعية بصورة تدريجية 

واجلدول التالي يوضح تطور العملة املصدرة واملتداولة:

4 - عرض النقود والعوامل املؤثرة فيه:
شهد عرض النقود (ع2) يف نهاية شهر مايو من عام 2013 ، ارتفاعًا قدره 3619.7 مليون 
دينار، أو ما نسبته %6.2 ليصل إلى 62330.7 مليون دينار، مقابل 58711.0 مليون دينار يف 
نهاية شهر مايو من عام 2012. وقد متثل هذا االرتفاع يف زيادة مكونات عرض النقود (ع1) بنحو 
3551.6 مليون دينار، أو مبا نسبته %6.5 ليصل إلى 58000.1 مليون دينار، مقابل 54448.5 

مليون دينار يف نهاية شهر مايو من عام 2012 .واجلدول التالي يوضح تطور عرض النقود:

-5 هيكل الودائع والتسهيالت االئتمانية للمصارف التجارية:
•  اخلصوم االيداعية باملصارف التجارية:  

سجل إجمالي اخلصوم االيداعية للمصارف التجارية يف نهاية شهر مايو من عام 2013 
أو ما نسبته %12.7 ليصل إلى 67580.0 مليون دينار،  ارتفاعًا قدره 7618.2 مليون دينار، 

مقابل 59961.8 مليون دينار يف نهاية شهر مايو من عام 2012.
واجلدول التالي يوضح هيكل ومؤشرات الودائع لدى املصارف التجارية:

• االئتمان املمنوح من قبل املصارف التجارية:   
سجل االئتمان املصريف املمنوح من قبل املصارف التجارية يف نهاية شهر مايو من عام 2013 
مليون   16460.1 نحو  إلى  ليصل   27.6% نسبته  ما  أو  دينار،  مليون   3559.7 قدره  ارتفاعًا 
دينار، مقابل 12900.4 مليون دينار يف نهاية شهر مايو من عام 2012. و يعود ذلك إلى زيادة 
االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص بنحو 3156.8 مليون دينار، أو ما نسبته %38.5 ليصل إلى 
املصارف  من  املمنوح  االئتمان  إجمالي  من   68.9% نسبته  ما  مشكالً  دينار،  مليون   11345.7
التجارية، وكذلك زيادة االئتمان املمنوح للقطاع العام بنحو 402.9 مليون دينار، أو ما نسبته 
%8.6 ليصل إلى 5114.4 مليون دينار، مشكالً ما نسبته %31.1 من إجمالي االئتمان املمنوح 

من املصارف التجارية.
واجلدول التالي يوضح هيكل ومؤشرات االئتمان املمنوح من املصارف التجارية:

               -6 الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي:
        بالرغم من أن النمو االقتصادي يف ليبيا شهد انخفاضًا حادًا خالل عام 2011، حيث 
تشير البيانات املتوفرة من وزارة التخطيط إلى تراجع الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي بحوالي 
%57 مقارنة بعام 2010، نتيجة ملجموعة من العوامل يف مقدمتها تردي الوضع األمني، والدمار 
الذي حلق بالبنية التحتية، وانخفاض انتاج النفط اخلام، ومغادرة الشركات األجنبية، وتباطؤ 
النشاط املالي، إال أنه عاد يف عام 2012 وأظهر بوادر تعايف قوية، حيث تشير البيانات إلى منو 
الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي بحوالي %98.2، مقارنة بسنة 2011، مدفوعا بتحسن الوضع 
األمني واستئناف صادرات النفط، والتوسع يف االنفاق العام. ويأتي هذا النمو يف الناجت يف عام 
2012 كمحصلة للنمو يف الناجت احلقيقي النفطي بحوالي %211.4 ، ومنو يف الناجت احلقيقي 
غير النفطي بحوالي %43.7، وقد بلغت قيمة الناجت املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة (أسعار 
2003) عام 2012 نحو 39.9 مليار دينار، مقابل 20.1 مليار دينار يف عام 2011، حيث بلغت 
قيمة الناجت املحلي النفطي 20.4 مليار دينار، كما بلغت قيمة الناجت املحلي غير النفطي 19.5 

مليار دينار.

تحليل  هم المتغيرات االقتصادية والنقدية حتى نهاية شهر مايو 2013



األربعاء 29  رمضان 1434 - الموافق 7 أغسطس 2013السنة األولى - العدد 15ثقافة10

غريانة مدينة تشتهر بأعمال الصوف 
سكانها  معظم  يهتم  حيث  والفخار, 
الشعبي  واملوروث  الثراث  على  باملحافظة 

الذي تركته جداتنا..
األصفر..  بالثوب  الرحالة  وصفها 
وأشجار  مزهرة،  حدائق  عدة  تتخللها 
الكثير  ويقطنها  واللوز،  والتني،  الرمان، 
الذرة  وزراعـة  بالرعي  ويعملون  البدو  من 

والشعير..
كلمة غريان تطلق على أكثر من مائة 

قرية تقع جنوب طرابلس بنحو 94كم..
الـــمدينة

أعلى  تقع  ليبيا..  غريان إحدى مدن 
بطون  من  بطن  هي  نفوسة..  جبل  قمة 
أحد  وغريان  غريان،  وتسمى  هوارة  قبيلة 
أبناء «هّوار» الذي نسبت إليه قبيلة هوارة.. 
الغريان  تعني  غريان  فإن  اصطالحًا 
أو  جبل  من  قطعة  والطربال  طرباالن، 
القطعة  والطربال  حائط،  من  قطعة 
العظيمة  والصخرة  اجلدار  من  العالية 
الشام  طرابيل   – اجلبل  من  املشرفة 

صوامعها.
تقع مدينة غريان شمال غرب البالد 
أي  نفوسة  جبل  مرتفعات  حافة  عند 
املعروف  الغربي  للجبل  األوسط  اجلزء 
هضبة  ومتثل  غريان»  «جبل  محليًا 
ارتفاع  متوسط  عند  األطراف  مترامية 
فوق  تقريبًا  متر   700 حوالي  يبلغ 

مستوى سطح البحر..
كتابات  يف  جاء  وكما  االسم  أطلق 
تطلق  غريان  كلمة  أن  الطرابلسي،  املؤرخ 
جنوب  تقع  قرية  مائة  من  أكثر  على 
طرابلس بنحو 94كم، هذا يف السابق، بل 
يطلقون  املحليني  السكان  معظم  ومازال 
الغربي  اجلبل  منطقة  (على  غريان  اسم 

جنوب العاصمة طرابلس).. 
غريان املدينة التي عرفت كأنها رقعة 
من  الكثير  انتباه  ُلفتت  أصفر  ثوب  يف 
ورد  كما  للمنطقة  زيارتهم  عند  الرحالة 
بالثوب  ووصفها  راي»،  «أدوارد  كتابات  يف 
مزهرة،  حدائق  عدة  تتخللها  األصفر 
ويقطنها  واللوز،  والتني،  الرمان،  وأشجار 
الكثير من البدو ويعملون بالرعي وزراعـة 

الذرة والشعير..
غريان بلد الصناعات التقليدية:

الصوف  بأعمال  تشتهر  مدينة  هي 
سكانها  معظم  يهتم  حيث  والفخار, 
الشعبي  واملوروث  الثراث  على  باملحافظة 
الذي تركته جداتنا، فأنت ال ميكن أن جتد 
أو بالفخار،  بيتا إال وقد اشتغل بالصوف 

وذلك باتخاذهم قطعا من اخلشب ُعملت 
خيوط  من  وبعٍض  اجلريد  مع  خصيصًا 
(املسدة..)  لعمل  التي مت جتهيزها  املاعز 
يتدبرون  والبطاطني..  اجلرود  لصناعة 
شتاء  لتدفئهم  الصناعة,  بهذه  حياتهم 
وأنهم  كما  جدًا..  القاسي  غريان  مدينة 
لصناعة  األلوان  من  الكثير  أدخلوا 
ما  منها  ألنواع:  وُصنفت  البطاطني 
ألوانًا  إدخال  يتم  للعروس  كجهاز  يصنع 

الصوف  من  األبيض  اللون  مع  زاهية 
معها  لتأخذها  الزخارف  إليها  وتضاف 
كما  زوجها،  لبيت  العروس ضمن جهازها 
يف  أيضًا،  للزوج  ملبوس  جرد  منه  يصنع 
غريان  يف  أمهاتنا  كانت  األوقات  من  كثيٍر 
من  الصوف  حملن  وقد  إال  يخرجن  ال 
(القرداش) هو  بيت آلخر، بل كان حديث 
املدوي يف حجراتهن.. أو صوت املغزل وهو 
يلتف يف صحٍن أُعد ألجله، ورغم املجهود 
الذي تتطلبه صناعة الصوف إال إنهن كن 
يشعرن بسعادة كبيرة بعد انتهاء ما بدأن 

يف صنعه من جرد أو بطانية..
الفخار  بصناعة  يتعلق  فيما  أما 
الفخار  بصناعة  املدينة  اشتهرت  فقد 
السياحية  املدن  إحدى  من  صارت  حتى 
املناطق  مختلف  من  السياح  يأتيها  التي 
القدم  منذ  الفخار..  بصناعة  الشتهارها 
(اجلرات)  بصناعة  األمر  أول  بدأ  حيث 
املاء  حفظ  يف  يحتاجونها  كانوا  حيث 

ووصوالً  األخرى..  األغراض  وبعض 
األواني  بصناعة  اليوم  بابتكارهم 
الطني  جللب  حاجتهم  رغم  والفازات.. 
وتهيئته وتنظيفه من الشوائب و تصنيفه 
والرمادي  األحمر  بني  ألوان  إلى  أيضًا 

والبني حتى بدئهم العمل عليه..
«غريان»  املدينة  سكان  اهتم  لقد 
تركه  ما  الفخار محافظني على  بصناعة 
ميتهن  من  فكل  وآباؤهم  أجدادهم  لهم 
يؤكدون  أجيال  هم  اليوم  الفخار  صناعة 
تصطف  والثراث  املوروث  بقاء  على 
املدينة  يف  يعرف  ما  األواني،  من  إشكال 
(بالتبسي) بألواٍن زاهية وأحجام مختلفة 
املنطقة باألكلة  أن اشتهار  (يؤكد أحدهم 
التبسي  وجود  يتطلب  البازين  الشعبية 
سكانها  اهتم  لذا  فيها..؟  يوضع  حتى 
وال  األولى)  بالدرجة  التبسي  بصناعة 
املحال  من  املدينة  يف  الشوارع  تخل  تكاد 
تزور  وأنت  الفخار..  بصناعة  تهتم  التي 

منطقة (القواسم) تصطف على جانبي 
الطريق الفخاريات وقد ازدحم عدد من 
اقتناء  طالبني  املحال  هذه  أمام  السواح 
من  استفاضوا  أن  بعد  منها,  قدٍر  أكبر 
الشرح عن كيفية صنع مثل هذه األواني، 
األبرز  هي  غريان  مازالت  اليوم  وحتى 
يف  استحدث  حيث  الفخار  صناعة  يف 
وتطوير  لصناعة  مركز  املاضية  السنوات 
املتعلمون  يهتم  التقليدية  الصناعات 
به  تشتهر  ما  إبرز  على  والعاملون  فيه 
والفخار  الصوف  صناعة  من  املنطقة 
املركز  ويعتبر  اجلديدة  لألجيال  تدريبًا 
ايضًا النقطة األقرب الستدالل بعٍض من 
الزائرين والقادمني من مدن أخرى لرؤية 

أهم الصناعات وثراث املدينة.
البيوت  هذه  وكثيرة  احلفر..  حوش 
أحد  من  أيضا  تعد  غريان،  مدينة  داخل 
السواح  من  الكثير  دعت  التي  املعالم 
عن  الكثير  ملعرفة  غريان  مدينة  لزيارة 
حوش احلفر البيوت التي مازالت صامدة 
حتى اآلن ألنها مبنية بطريقة فريدة من 
نوعها بعيدا عن التصماميم الهندسية.. 
املنطقة  مناخ  مع  وجودها  يتالءم  بيوٌت 
البارد شتاءًا حيث ميأل البيت الواحد أكثر 
االسري  بالدفء  االحساس  عائلة،  من 
والروابط االجتماعية التي رمبا نفتقدها 

اليوم..
هذه غريان أرض التني والزيتون كما 
«إسماعيل احلنيش» وهو  الشاعر  وصفها 
يقدم أحد برامجه عبر االذاعة املسموعة 
يأتيك  أين  من  تعرف  ال  حيث  (غريان 
واإلكليل،  الزعتر  برائحة  عبقًا  النسيم، 
والزيت،  والزيتون  التني  أرض  غريان 

غريان البلد األم..)

غريان البلد ا	م.. بلد الصناعات التقليدية والثراث
عفاف خليفة عبد السالم 

تصوير: أسامة الناجح

صاحبها  باسم  قط  رواية  تلتصق  لم 
لتصبح كاللقب والكنية له.. ولم تصنع رواية 
واحدة من صاحبها أسطورة مثلما فعلت رواية 
الطيب صالح «موسم الهجرة الى الشمال» مع 
وإبداعا،  فراسة  التقل  أخرى  روايات  كتب  أنه 
السموم  برياح  املحملة  الرواية  هذه  أن  إال 
بهموم  واملثقلة  الشمال..  إلى  اجلنوبية 
صراعاته  بكل   والغرب  الشرق  بني  العالقة 
واألخالقية..  والسلوكية  الفكرية  واختالفاته 
ظلت ظله الظليل الذي ال يفارقه وظل أسير 
هذا  أن  إال  جدرانها..  وحبيس  الهجرة  هذه 
يقيده  لم  الرواية  لهذه  االنفرادي  احلبس 
ولم يحبسه عن العالم والناس، بل وضعته يف 
العربية  الرواية  إبداع  األول يف  الصف  صدارة 
كواحد من األعالم الكبار.. وأحد أضالع املثلث 

السوداني..  
لقمة  وصلوا  السودان  يف  ثالثة  ثالث 

الفيتوري  محمد  وهم  الروائي،  اجلبل 
فقد  صالح،  والطيب  الطيب،  وعبداهللا 
اختيرت روايته «موسم الهجرة إلى الشمال» 
يف  رواية   100 أفضل  قائمة  إلى  لتنظم 

القرن العشرين.
بداية

عام  يف  صالح  الطيب  بداية  كانت 
بعنوان  قصيرة  قصة  خالل  من  (1953م) 
«نخلة على اجلدول».. لتتوالى بعدئذ إنتاجاته 
املبدعة من «عرس الزين» التي حّولت إلى دراما 
الشمال..  إلى  الهجرة  موسم  إلى   ليبيا،  يف 
بندر شاه.. فمريود.. دومة ود حامد.. وإن كانت 
عن  أدبية  وفرادة  جودة  تقل  ال  األعمال  هذه 
لم  أنها  إال  الشمال،  إلى  الهجرة  موسم  روايته 
بالعامية  ُكتبت  الكافية، رمبا ألنها  الشهرة  تنل 

السودانية .

الطيب واإلعالم
مجال  يف  صالح  الطيب  األديب  عمل 
عمودا  سنوات  عشرة  خالل  وكتب  الصحافة، 
بالعربية  تصدر  لندنية  صحيفة  يف  أسبوعيا 
حتت اسم «املجلة» كما عمل يف اخلدمة العربية 
كما  سي»،  بي  «بي  البريطانية  اإلذاعة  لهيئة 
والعلوم  للتربية  املتحدة  األمم  مبنظمة  عمل 
يف  أيضا  وعمل  باريس،  يف  «يونسكو»  والثقافة 

قطر..
 حظيت أعماله بترجمات إلى (30) لغة يف 
العالم، ليقدم السودان يف صورة جديدة للعالم 

أجمع.
إلى  الهجرة  «موسم  روايته  حظيت  كما 
عاملية  بشهرة  بالفصحى  كتبت  والتي  الشمال» 
واسعة لكونها من بدايات الروايات العربية التي 
تناولت الصدام بني احلضارات.. فمن تفاصيل 
كشفت  حضارية  رؤية  تشكلت  الرواية  هذه 

األول  للعالم  ورؤيته  الغرب،  استعالئية  عن 
والغنى  للتفوق  رمز  هو  فالشمال  املتقدم.. 
والثراء.. فموسم الهجرة إلى الشمال لم تكن 
للصراع  جتسيد  هي  بل  فقط،  أدبية  رواية 
القائم بني الغرب املُستعِمر والشرق املُستَعمر 
املضطهد.. ومتثل جدلية الشمال واجلنوب.. 
لقاء  والغربية..  الشرقية  التقاليد  ثنائية 
الثقافات وتفاعلها، ورسمت حال هذا الصدام 
مصطفي  بطلها  عنه  عبر  الذي  واجلدال 
سعيد.. رؤية وموقف إلنسان العالم الثالث من 
اقتحامه  وكيفية  املتقدم،  األول  الغرب  عالم 
وانسجام  بسالسة  األوروبي  الغرب  لهذا 
وانسيابية تامة، والتطلع إلى احلرية والتقدم 

التي ينعم بها هذا الشمال.
هذه الرؤية الصدامية للحضارة التي عّبر 
عنها الكثير من الكتاب العرب من قبل الطيب 
صالح وما بعده.. وعلى سبيل الذكر ال احلصر 
الشرق»،  «عصفورمن  ورائعته  احلكيم  توفيق 
وسلمان  الالتيني»  يف»احلي  أدريس  وسهيل 

فياض يف روايته «أصوات» وغيرهم.
رواية ممنوعة

أنها  الرواية وشهرتها، إال  ورغم عاملية هذه 
األصول  مخالفتها  بحجة  السودان  يف  ُمنعت 
اإلسالمية، إال أن هذا املنع لم مينع الرواية من 
األدب  مصاف  يف  تكون  وأن  الصفوف  تتقدم  أن 

العاملي ..
إلى  والطويلة  الطويلة..  العمر  رحلة  بعد 
الوطن  تراب  إلى  صالح  الطيب  يعود  الشمال 
بأنه  نفسه  وصف  فكما  يعشقه،  كان  الذي 
إفريقي..  إسالمي..  عربي..  سوداني..  وطني.. 

عاملي..

الطيب صالح... وموسم الهجرة إلى الشمال

استوحت السينما املصرية بعض أفالمها من روايات وقصص 
كبار الروائيني املحليني كنجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس، 
حيث بلغ مجموع األفالم املستوحاة من أدب محفوظ حوالي 38 
فيلما، منها 29 فيلمًا مأخوذة مباشرة عن رواياته والباقي كانت  
القصيرة ،  القصصية  األعمال  بعض  من  مستوحاة   مضامينها 
ليأتي محفوظ من حيث عدد األفالم املنقولة يف املرتبة الثانية 

بعد عبدالقدوس.. 
وبرغم يقينه من أن جتسيد أعماله سينمائيا غير منصف 
ومضمونه  وكثافته،  النص  جلماليات  االحيان  من  كثير  يف 
محفوظ  أن  إال  واملخرج،  السيناريست  قبل  من  فيه  املتصرف 
لم يقف حائال أمام رغبة املخرجني الذين أرادوا حتويل رواياته 
وقصصه إلي أفالم, وكان عزاؤه الذي ردده دائما أنه مسؤول أمام 
القراء عما يكتبه, أما ما  يتحول من نصوصه إلي الشاشة فهذا 

ال شأن له به.

جاءت   1960 سنة  املنتج  ونهاية‘‘  ’’بداية  فيلم  وحده 
ترجمته بصورة أمينة بحيث حافظ على جوهر العمل  األدبي 
دون تشويه ألفكار ورؤى املؤلف من ناحية, ومن ناحية ثانية 
إبراز  استقاللية  أعطي ملفردات وجماليات السينما دورها يف 
من  الكثير  جعل  ما  وهو  للعمل,  كقائد  السينمائي  املخرج 
النقاد يرون يف هذا الفيلم منوذجا رفيعا يف لقاء السينما مع 
 األدب .  ويعود الفضل هنا إلى صالح عزالدين كاتب السيناريو، 
حيث استطاع صالح أبوسيف عبر هذا السيناريو تقدمي واحد 

من أجنح األعمال التي أخذت من أدب جنيب محفوظ. 
املفارقة الغريبة أن جنيب محفوظ  وجد فيلم قصر الشوق 
أعماله  الذي أخرجه حسن اإلمام, هو األفضل مقارنة بجميع 
التي نقلت للسينما وهو عكس آراء معظم  محللي الفن السابع 
الذين اعتبروه واحدا من اضعف األفالم التي اقتبست من أدب 

جنيب محفوظ.
يأتي حسن اإلمام بعد أبو سيف يف صدارة املخرجني الذين 
روايات  أدب. جنيب محفوظ, والذي قام بإخراج خمس  تناولوا 
مرتبة  االعمال  هذه  القصصية،  مجموعاته  احدى  من  وقصة 
القصرين‘‘  ’’بني   ,1963 املدق‘‘  ’’زقاق  تناولها:  وقت  بحسب 
1964, ’’قصر الشوق‘‘   1967, ’’السكرية‘‘ 1973, ’’أميرة 

حبي أنا‘‘ (رواية املرايا) 1974, ’’دنيا اهللا‘‘ 1985.

السينما وأعمال 
محفوظ

الثقافة  وزارة  ديوان  يف  الدولي،  التعاون  إدارة  مدير  نصيب  فتحي  السيد  اجتمع 
والسيد صوري  الهندية،  بالسفارة  الثقايف  املستشار  رشيد خان  السيد محمد  بكل من 
عالم السكرتير الثاني للشؤون السياسية والتجارية بالسفارة ناقشوا خالله كل ما يلزم 
إلطالق مشروع أيام الهند الثقافية الذي يأمل القسم الثقايف بسفارة الهند تنظيمه يف 

كل من طرابلس وبنغازي والزاوية برعاية وزارة الثقافة واملجتمع املدني..
وقد مت االتفاق على انطالق البرنامج يوم 6 أكتوبر 2013 يف حفل سيقام بفندق 
للخط  ومعرضا  سينمائية  عروضا  يضم  أن  على  أكتوبر،   10 حتى  ويستمر  املهاري، 
راقصة،  استعراضية  إلى جانب تقدمي لوحات  العربي،  ُتعرض فيه 120 لوحة للخط 

وبعض العروض الفنية األخرى من الثرات الفلكلوري الهندي..
يأتي هذا النشاط تأكيدا لتوصيات اجتماع سابق ضم وزير الثقافة السيد احلبيب 
األمني والسفير الهندي خالل شهر مايو 2013، أقر خالله الطرفان إقامة أيام ثقافية 
ليبية يف الهند، وباملقابل، أيام ثقافية هندية يف ليبيا، وإقامة أسبوع السينما الهندية يف 

ليبيا. باإلضافة إلى تدريب بعض الكوادر الشبابية الليبية يف مجال الفنون.
سنة  والهند  ليبيا  بني  موقعة  اتفاقية  هناك  بأن  نصيب  فتحي  السيد  صرح  فيما 
إقامة  االتفاقية ستشمل  بأن  أيضا  إال تفعيل لالتفاقية، وقال  األيام  2007، وما هذه 
الهند  يف  املتخصصة  واملعاهد  اجلامعات  يف  تدريبية  ودورات  متبادلة  ثقافية  أسابيع 
والوسائل  الفنية  والعروض  واملوسيقى  التشكيلية  والفنون  واملسرح  السينما  مجال  يف 

السمعية والبصرية.

إطالق مشروع أيام الهند الثقافية 
في 6 أكتوبر القادم
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إذا  والعناوين  بالكلمات  التالعب 
جتاوز مستوى اإلثارة الصحفية إلى قلب 
بالصحافة  ينحرف  وتزييفها،  احلقائق 
التي  والسامية،  األصلية  مهمتها  عن 
مبيثاقها   االلتزام  اجلميع  على  ينبغي 
تضليل  محظور  يف  يقع  وأال  وأدبياتها، 

الرأي العام.
وأعمال»  مال   » جريدة  يف  ورد  فما 
املوافق  الثالثاء  يوم  الصادر  بعددها 
 «232 العدد»  رقم  09/07/2013م، 
يحافظ»  ال  املحافظ   » كبير:  عنوان  حتت 
، وعلى صدر صفحتني كاملتني وجب الرد 
عليه وتصحيحه بلغة اإلدارة والقانون التي 
ال حتتمل اإلنشاء والعبارات الفضفاضة، 
احلقيقة  لضرب  الكالم  رخص  تعتلي  وال 
والنيل من اآلخرين  لدواٍع مستترة رمبا ال 
املفصولون  األربعة  املوظفون  ُكنهها  يعلم 

من املصرف الليبي القطري».
و حتى ال نسرف يف التقدمي واإلطالة 
املنشورة يف  املادة  ردنا على  نوجز  ها نحن 

النقاط التالية:-
الصحفية  املادة  محور   •  

املفصولني  املوظفني  قضية  هو  املعنية  
جرى  لكن  القطري،  الليبي  املصرف  من 
منذ  وطنية»  سيادة  قضية   » إلى  حتويرها 
سيادة  بأن  املتلقي  إليهام  األولى،  األسطر 
ليبيا تنتهك من دولة قطر، وزادهم يف ذلك، 
صادرة  إدارية  رسائل  من  بصور  املادة  إرفاق 
املركزي،  ليبيا  املحاسبة ومصرف  عن ديوان 
لو توقف عندها القارئ قليالً لتساءل بقوة:

ما عالقة  هذه الرسائل مبسألة السيادة 
الوطنية؟.

من  غيرنا  مثل  نؤمن  نحن   •  
الوطنية  السيادة  بأن  الشعب   قطاعات 
كبرى  جرمية  بها  املساس  وُيعّد  أحمر،  خط 

لم  إن  العظمى  اخليانة  جلرمية  مساوية 
التصريح  باملقابل  لكن   ، العقاب  يف  تفقها  
وزنًا  يقيم  ال  املركزي  ليبيا  مصرف  بأن 
يف  القطري  اجلانب  ممثل  لتعليمات  إالّ 
املصرف املذكور يحمل يف معناه املباشر النيل 
من مؤسسة وطنية سيادية نترك ملستشاري 

املركزي القانونيني التعامل معها قضائيا.
يف   « وأعمال  مال   « توجهت   •  
األغاليط   من  فائضًا  حتمل  التي  مادتها 
ليبيا  مصرف  إلى  بسؤال  و»االفتراءات» 
وجه  بعدما  املقبلة  خطوته  عن  املركزي 
إلى  خطابًا  املحاسبة  ديوان  رئيس  السيد 
فيه  يطلب  املاضي  يونيو   10 يف  محافظه 
أوضاع  لتصحيح  إجراءات  عدة  اتخاذ 

تعيني  بينها  من  القطري،  الليبي  املصرف 
املوظفني  وإعادة  اإلدارة  ملجلس  رئيس 

املفصولني لسابق أعمالهم.
 ، كاتبها  أو  املادة  صائغ  نطمئن  ولكي 
دور  بأن  العام   للرأي  كاملة  الصورة  نوضح 
واإلشرايف  الرقابي  املركزي  ليبيا  مصرف 
على القطاع املصريف ال ميتد إلى العالقات 
مبوظفيها،  املصارف  تربط  التي  العمالية 
والتي تخضع لقانون العمل وللعقود املبرمة 
يفصل  الذي  القضاء  إشراف  حتت  معهم 
من  وموظفيها  املصارف  بني  يثار  فيما 

منازعات. 
اختصاص  من  املوضوع  أن  يعني  وهذا 
بالنسبة  القطري  الليبي  املصرف  إدارة 

مع  الوظيفية  العالقة  إنهاء  ملسألة 
وهو  املفصولني،  األربعة  املوظفني 
من اختصاص مجلس إدارة املصرف 
إلعارة  بالنسبة  اخلارجي  الليبي 

مدير عام املصرف الليبي القطري.
إرجاع  مبوضوع  يتعلق  وفيما    
إلى  عقودهم  املنتهية  املوظفني 
سابق عملهم فهي مسالة موضوعية 
املختصة  واجلهات   ، خالف  ومحل 
فيه  والفصل  ذلك  بتقرير  قانونا 
ينصف  أن  ميكن  الذي  القضاء  هو 
لهم  يحكم  وقد   ، املوظفني  أولئك 
بالتعويض إضافة إلى إعادتهم إلى 
مستحقاتهم  وصرف  عملهم  سابق 
بالفعل  كان  فصلهم  أن  وجد  إذا   ،

تعسفيا .
إنهاء  اما فيما يتعلق مبوضوع 
الليبي  املصرف  عام  مدير  إعارة 
يختص  مسألة  فهو  القطري 
الليبي  املصرف  إدارة  مجلس  بها 
إدارة  ومجلس  جهة،  من  اخلارجي 
املصرف الليبي القطري الذي كلفه 
بإدارة املصرف من ناحية ثانية، واألخير هو 
وهو   ، عامًا  مديرًا  تعيينه  قرار  أصدر  الذي 
ال  مسألة  أيضًا  وهذه  إعفاءه،  ميلك  الذي 
ميلك مصرف ليبيا املركزي أن يتدخل فيها، 
املحافظ  أعطى  القانون  أن  من  الرغم  على 
سلطة اعتماد أو عدم تعيني املدراء العامني 
بتوفير  مقيدة  سلطة  وهي   ، للمصارف 
 ، املعني  يف  املطلوبة  القانونية  الشروط 
إدارة  ولكنه مع ذلك ال يحل محل مجالس 
وسلطة  واإلعفاء،  التعيني  يف  املصارف 

املركزي يف االعتماد.
  واهللا دائمًا.....من وراء القصد

مصرف ليبيا املركزي 

 المصرف الليبي 
القطري يوضح   
الى  يتعرض  القطري  الليبي  واملصرف  فترة  منذ 
جهات  من  الشديدة  والضغوطات  الهجمات  من  واِبل 
معلومة وأخرى خفية ، واُحلجج فى ذلك ُمختلفة الصنع 
والطراز ،  تعِزُف على عدة مقامات ،  تارًة بإسم اخلوف 
واحلفاظ على املال العام ، وتارًة أخرى على مقام الدفاع 
لتوضيح  ُمجبرين  أنفسنا  وجدنا  ان  الى   ، املظلوم  عن 
لكونِه جاء  السكوت عنه  الذى وصل حلٍد يصعب  األمر 
أخيرًا مكسوًا ُمبزايدات قد ُيفهم ِمنها الزُج بهذا املصرف 
ِمنه من  فى متاهات السياسه لُيرِجع بنا الى ما عانينا 

تشكيك وبإسقاط واضح على نظرية املؤامرة.
أوال وللتعريف باملصرف فهو عبارة عن شركة ليبية 
ُمساهمة بشراكة ليبية قطرية ووفقًا للتشريعات النافذة 
الدولة  يف  الرقابـية  للجهـات  وممتثل  املصرف  يخضع 

على رأسها مصـرف ليـبـيا املركــزي. 
 ، اعماله  وُمباشرة  املصرف  انطالق  يخص  وفيما 
فقد جهز املصرف فرعني وادارة عامة ، بطاقمه الوظيفي 
 120 حوالي  يضم  الذى  التنظيمي  الهيكل  ضمن 
محددة  وظيفية  وبأوصاف  الوطن  أبناء  من  موظفًا 
ونسعى   ، وتطويرهم  تدريبهم  ويتم  والواجبات  املهام 
سيزاوالن  اللذين  فرعيه  خالل  من  ينطلق  ان  حثيثُا 
املصرفية  املنظومة  جّهز  كما  االسالمية  الصيرفة 
الشرعية  الرقابة  التى عكفت هيئة  املُنتجات  وعددا من 
استكمال  بعد  أعماله  املصرف  ليباشر  ُمراجعتها  على 
والسياسات  اللوائح  أعد  كما   ، اهللا  باذن  اعتمادها 
واالدارة  احلوكمة  بينها  من  عمله  لتسيير  املُنظمة 
الرشيدة الفاصلة لعمل اإلدارة عن املجلس وفقا ألفضل 
فى  ُمساهم  دور  للمصرف  يكون  ان  ونهدف   ، املمارسات 
ليبيا  مصرف  مظلة  حتت  املصرفية  املنظومة  تطوير 

املركزي والنهوض باإلقتصاد الوطني.
وراء  أداة  كان  الذي  الرد  موضوع  يخص  فيما  أما 
ُيفسر  قد  الذي   ، املصرف  لها  تعرض  التى  الهجمات 
العاملة  املؤسسة  القطري  الليبي  املصرف  باستخدام 
بليبيا ككبش فداء للهجوم على الغير صراحة او ضمنًا 
فى  األمر  بأن  بايجاز  و  الكرمي  للقارئ  ُنبني  ان  يهمنا   ،
من  عددًا  تخص  ُعمالية  مسالة  عن  عبارة  مجمله 
األفراد انتهت عالقتهم التعاقدية مع املصرف منذ سنة 
2011 م ، حيث استلم املعنيون حقوقهم ومخالصاتهم 
بعد  ليعودوا  القانون،  لصحيح  طبقَا  كاملة  املالية 
اخرى  جهات  عدة  طريق  وعن  املصرف  وُيطالبوا  ذلك 
التى  للجهات  املصرف  بني  وقد  به،  للعمل  بترجيعهم 
إجراءات  من  اُتخذ  وما  نظره  وجهة  الشان  بهذا  كاتبته 
والتى راعى فيها اجلوانب القانونية واملهنية واملسؤولية 

اإلجتماعية.
ونتيجةً  العالقة  تلك  انتهاء  من  وبالرغم  انه  يذكر 
للعمل  التعاقد  فرصة  املعنيني  منح  مت  اعتبارات  لعدة 
منهم  ومازال  البعض  وافق  حيث  اخرى،  مرة  باملصرف 
اآلخر  البعض  ورفض  األن،  حتى  باملصرف  يعمل  من 
العرض املقدم له  اال وفقًا لشروطهم ، وجلأوا بعد انتهاء 
القضاء  غير   ) مؤسسات  عدة  الى  ُمجددًا  العرض  مدة 
املصرف  على  كان  فما   ، للعمل  بترجيعهم  ُمطالبني    (
 ، اال الرد بأن املصرف عمل ما بوسعه واستنفذ احللول 
وحدد رؤيته بانه احترامًا لهيبة الدولة وللمساهمة فى 
الفصل  يكون  حيث  اجلديدة  بليبيا  القانون  دولة  بناء 
الكلمة  هو  الذى  وحده)  القانون   ) الى  األختالف  حني 
الفصل املقبولة من اجلميع ،  وابتعادًا على اية تقاطعات 
وتدخالت التخدم مصلحة جميع األطراف ومن شأنها 
ان تكون املعول الذى يهدم املؤسسات ، لذا يجب االحتكام 
الى القانون املختص الذى حدد اجلهة الفيصل فى مثل 
يتم من  مالم  وهو   ، القضاء  وهو  النزاع  الشأن من  هذا 

ذوي العالقة .
هو  القضاء  يكون  بان  املصرف  ُمطالبة  كانت  لقد 
فى  ووضعه  سمعته  تشويه  البعض  حاول  أن  الفيصل 
ذلك  ومع   . املحلية  للتشريعات  املمتثلني  غير  خانة 
وهى  القاها  التى  كلمته  تنفيذ  فى  ُمطالبًا  استمر 
القضاء هو الفيصل ، لقناعته بأنه يرغب فى املحافظه 
املؤسسات  مع  التعامل  يكون  بأن  ورسالته  كيانه  على 
ظالل  عن  واإلبتعاد  واالختصاصات  الصالحيات  ضمن 
املاضي ، فيما عدا ذلك فانه سيولد الضرر على املصرف ، 
ورمبا لو استمرت هذه الثقافة ستلقى بظاللها السلبية 
األساس  هي  التى  واملؤسسات  القانون  دولة  بناء  على 
واملحور لبناء مجتمع قوي ومتماسك يتطلع إلى األمام.
بأن  نؤكد  البسيط  التوضيح  هذا  خالل  ومن  عليه 
ولم  بالدولة  الرقابية  اجلهات  لكافة  ُممتثل  املصرف 
اية تعليمات من اجلهات ذات اإلختصاص، إمنا  يرفض 
يرى بأن شأن النزاع الُعمالي أمر سُيقبل احلكم فيه مبا 
التى نثق بنزاهتها  الليبية  القضاء واملحاكم  يصدر من 
بالدعوى  النظر  فى  االختصاص  ذات  اجلهة  بصفتها 
القانون  دولة  بناء  بأهمية  منه  إميانًا   ، احلكم   واصدار 
القانون بعيدًا  ، والعمل مبهنية حتت سيادة  واملؤسسات 

عن التقاطعات . 
احترامًا  سينحنى  املصرف  بان  القول  ونوجز 
سنه  ملا  وفقا  املختصة  املحاكم  عن  يصدر  ملا  ُمــطـبقًا 

املشرع الليبي. 
تعرض  املصرف  أن  بالقول  مهنيتنا  تسبقنا 
القانوني فى  والتشهيروسوف يحتفظ بحقه  للتجريح 

متابعة كافة املعنيني قضائيًا وفقًا ملا كفله له القانون.
واهللا ولي التوفيق ،،،،،،، 
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واملصارف  النقود   » املركزي كتاب  ليبيا  صدر عن مصرف 
يحتوي  الذي   » ليبيا  يف  تطبيقاتها  مع  النقدية  والسياسة 
نشر  ويأتي   . املتوسط  القطع  من  صفحة   274 عدد  على 
من  واملصرفية  النقدية  الدراسات  حتتله  ملا  الكتاب  هذا 
العلوم االقتصادية، حيث اضحت االنظمة  أهمية متميزة يف 
النقدية واملصرفية واملالية االساس الذي تقوم عليه االنشطة 
االقتصادية املختلفة، وهذه االهمية هي التي تدعو الدارسني 

كيفية  على  التعرف  إلى  والباحثني 
والسياسات  واملصارف  النقود  عمل 
النقدية يف حتقيق النمو واالستقرار 

االقتصادي.
طبعته  يف  الكتاب  هذا  وُيعد 
االساسية  املراجع  كأحد  األولى 
العلوم  واقسام  االقتصاد  لطلبة قسم 
باجلامعات  واملالية  االقتصادية 
للعاملني  وكذلك  العليا،  واملعاهد 
وأنه  خاصة  املصريف،  بالقطاع 
القسم  أقسام،  ثالثة  على  يشتمل 
فصول،  أربعة  على  ويشتمل  االول 
فصل  مبثابة  االول  الفصل  يعد 
النقود  أهمية  يتناول  متهيدي 
االقتصادي   النشاط  يف  وتأثيرها 
الدخل  توزيع  إعادة  يف  ودورها 
والنمو  والثروة  بالسيولة  وعالقتها 
لألسعار  العام  وباملستوى  االقتصادي 
كل ذلك بهدف إعطاء فكرة اجمالية 
النظرية  اجلوانب  يف  اخلوض  قبل 

النقود  موضوع  إلى  التعرض  مت  الثاني  الفصل  ويف  البحتة. 
القواعد  الثالث  الفصل  وتناول  وأنواعها.  ووظائفها  نشأتها 
والنظم النقدية التي شهدتها البشرية عبر الزمن. أما الفصل 
الكمية  بالنظرية  بدًءا  النقدية  النظريات  تناول  فقد  الرابع 
احلديثة  بالنظرية  وانتهاًء  الكينزية  بالنظرية  مرورا  للنقود 

لفريدمان.
حيث  املصارف،  موضوع  الكتاب  من  الثاني  القسم  وتضمن 

املختلفة  بأنواعها  للمصارف  اخلامس  الفصل  خصص 
وكيفية  اموالها  ومصادر  وظائفها  وتطور  نشأتها  حيث  من 
يف  ودورها  للنقود  وحتطيمها  خلقها  وطريقة  استخدامها 
السادس  الفصل  خصص  حني  يف  عموما،  االقتصادي  النشاط 
املركزي  املصرف  باعتبار  املركزية  للمصارف 
وخصص  املصارف.  ومصرف  احلكومة  مصرف 
وسرعة  النقود  عرض  ملوضوع  السابع  الفصل 
هذا  ان  باعتبار  فيها،  املؤثرة  والعوامل  دورانها 
وتأثيره  املصريف  القطاع  نتاج عمل  املوضوع هو 
الفصل  وخصص  االقتصادي.  النشاط  على 
يتولى  حيث  النقدية  السياسة  ملوضوع  الثامن 
ومتابعة  السياسة  هذه  رسم  املركزي  املصرف 
حني  يف  واالجتماعية،  االقتصادية  تأثيراتها 
لهذه  املنفذة  اجلهات  هي  التجارية  املصارف  أن 
السياسة  أدوات  إحدى  تعتبر  التي  السياسة 
من  وذلك  البلدان  من  بلد  أي  يف  االقتصادية 
يف  ودورها  وأدواتها  وأهدافها  مفهومها  حيث 

النشاط االقتصادي.
رابع  قسم  على  الكتاب  اشتمل  وقد 
الفصل  خصص  تطبيقيني،  فصلني  يتضمن 
يف  واملصارف  النقود  وتطور  لظهور  التاسع 
ليبيا، يف حني خصص الفصل العاشر لتطور 

السياسة النقدية يف ليبيا.

«النسر والفيات» ..
الـــكـــثـــيـــرون يـــتـــذكـــرون شـــركـــة الــنــســر لنقل 
الــركــاب ، لــكــن الــبــعــض فــقــط ربــمــا يحتفظ في 
ذاكرته بتفاصيل ذلك العقد الذي وقعته النسر 
مع شركة الفيات اإليطالية لتوريد 400 حافلة 

أواخر الستينات !
، كانت الحكاية تذهب  باختصار غير مخل 
إلـــى اجــتــمــاع كـــل مـــن الـــهـــادي حـــمـــودة ، محمد 
إبراهيم   ، بــن حكومة   ، إنقا  ، محمد  بــن ساسي 
السوسي ، على مركوس ، عبد العزيز الفطيسى 
،  وآخرين ال تستحضر الذاكرة أسماءهم ، وكان 
بتوريد  النسر  إيــفــاء  كيفية  حــول  يــدور  النقاش 
تــلــك الـــحـــافـــالت فـــي ظــــرف شــهــر تــقــريــبــًا وفــقــا 
الحكومة  مع  آنــذاك  الموقع  العقد  لمقتضيات 
. وقد قرر المجتمعون تشكيل ثالثة وفود فيما 
وإيطاليا  وأسبانيا  ألمانيا  إلــى  تتوجه   ، بينهم 
، ولـــم يــفــلــح حــيــنــهــا الـــوفـــدان الــمــتــوجــهــان الــى 
ألمانيا وأسبانيا في الحصول علي عروض قريبة 
، ما اضطرهما إلى ترك المجال لوفد  التنفيذ 
التي جعلت  القصة  ذروة  وكانت هناك   ، ايطاليا 
فرئيس   ، المثيرة  تفاصيلها  على  شــاهــدة  رومــا 
الوفد نجح بعد مفاوضات صباحية عسيرة في 
توريد  على  الفيات  شركة  توقيع  على  الحصول 
400 حــافــلــة إلــــى لــيــبــيــا تــســلــم عــلــى دفــعــتــيــن 
، وتــلــقــفــت  الــخــبــر وقـــتـــذاك كــبــريــات الــصــحــف 
تقارير  في تجهيز  المحررون  وشــرع   ، االيطالية 
المانشيتات  واختيار  الصفقة  تلك  عن  مطولة 
العريضة لها , لكن رئيس الوفد الليبي كانت له 
حكاية أخرى عند منتصف الليل ، استدعى على 
عجل المحامي الذي صاغ العقد ، ومدير شركة 
الفيات ،  وأبلغهما بفسخ العقد ، طالبا في ذات 
الوقت من المحامى تحرير صك التعويض على 
إلغاء العقد ، وكم كان وقع الصدمة مؤلما وعنيفا 
الــذى أدرك فى قــرارة نفسه   ، على مدير الفيات 
أن (اإللغاء) يعنى ببساطة هبوط أسهم الفيات 
خــاصــة بــعــد شــيــوع خــبــر الــتــوقــيــع فــي األوســـاط 
أمامه  سوى  ، لذا لم يكن  الصحفية اإليطالية 
بــالــكــامــل على  الــفــيــات  إدارة  اســتــدعــاء مــجــلــس 
غرفة  في  جديدة  مفاوضات  جلسة  وعقد  عجل 
الـــمـــفـــاوض الــلــيــبــي الــعــنــيــد بــالــفــنــدق .. وبــعــد 
ساعات من النقاش والجدال رضخ الطليان إلى 
الليبيون على تخفيض  ، وتحصل  العقد  تغيير 
كــبــيــر فـــي الــبــيــع ، وصــيــانــة مــجــانــيــة لــلــحــافــالت 
الموردة لمدة عام ، إضافة إلى مخزون هائل من 
عن  للتدليل  نسوقها  القصة  هذه  الغيار..  قطع 
الليبي الوطني ، الذي يضع مصلحة ليبيا فوق 
(رجـــال  مــقــدرة  مــبــرزيــن   ، الشخصية  مصلحته 

الزمن القديم) على التفاوض والتجادل . 

         º السنوسي العربي
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العرف  أفرزها  التي  الوسائل  إحدى  هو        
عن  وبدالً  باإللتزمات  للوفاء  أداة  لتكون  التجاري 
، وقد تدخلت تشريعات الدول لتنظيم  نقل النقود 
أحكامه ، وكذلك فعل املشرع الليبي ، واعتبره ورقة 
اإلطالع  عند  وفاء  وأداة  النقود  مقام  تقوم  جتارية 
النشاط  قانون  من  الثالث  الباب  له  خصص  بأن   ،
التجاري ، وللصك شروط شكلية إلنشائه صحيحًا 
تناولها ، نص املادة (934) من القانون املذكور ، بأن 

يشتمل الصك على البيانات التالية : 
إدراج كلمة صك يف السند .  •  

من  معني  قدر  بدفع  األمر   •  
النقود عند اإلطالع .

اسم املسحوب عليه ( املصرف   •  
) ومكان الدفع .

ومكانه  الصك  إصدار  تاريخ   •  
وتوقيع الساحب ( صاحب التوقيع) .

وُتعُد يف الغائب املصارف مناذج للصك ُتسلمها 
الباقي  وتترك  البيانات  بعض  تتضمن   ، لعمالئها 

ليمألها بنفسه . 
اجلنائي  القانون  حمى  وقد   •  
مثل  الصك  بجرائم  يعرف  ما  احدث  بأن   ، الصك 

إصدار صك بدون رصيد .
الناس  من  الكثير  ويخطئ   •  
عندما يحولون الصك من أداة وفاء إلى أداة ائتمان 
تاريخ  ووضع  لدين  كإثبات  دفعه  بذلك  ونقصد   ،
تاريخ  يحمل  أن  يجب  فالصك   . عليه  مستقبلي 

توقيعه وال نتصور أن يكون يف املستقبل .

مصطلحات قانونية 

p??B�ا
º  نادية محمد الصاحلي

«1»

األربعاء 29  رمضان 1434 - الموافق 7 أغسطس 2013السنة األولى - العدد 15األخيرة

منشورات جديدة لمصرف ليبيا المركزي : 
كتاب " النقود والمصارف والسياسة النقدية 

مع تطبيقاتها في ليبيا "
º تأليف: د. علي رمضان شنيبيش

باإلشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (65)لسنة 2013م، والقاضي بتمديد مدة صرف املبالغ املستحقة مبوجب القانون رقم (10) لسنة 2012م، 
وتعديله والئحته التنفيذية املشار إليهما ملدة (6) ستة أشهر تبدأ اعتبارًا من تاريخ 15/02/2013م.

عليه/ ُيعلن مصرف ليبيا املركزي للسادة املواطنني الكرام بأنه سيكون أخر موعد إلستالم التظلمات اخلاصة مبنحة األلفي"2000" دينار هو يوم 
15 أغسطس 2013م اجلاري بفروع وأقسام مصرف ليبيا املركزي وفق النماذج املعدة، وأنه لن يقبل أي تظلم بعد هذا التاريخ.

مصرف ليبيا املركزي

2012م، 

" دينار هو يوم 

مصرف ليبيا املركزي

 إعالن هام... بشأن آخر موعد �ستالم التظلمات 
الخاصة بمنحة ا�لفي دينار
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