
مفتتح

الوظيفة تكليف ال تشريف
ظاهرة  االخيرة  األون��ة  في  يحدث 
يتطلع  ال����ذي  مجتمعنا  ف��ي  غ��ري��ب��ة 
التي  والمؤسسات  القانون  دول��ة  ال��ى 
واج���راءات  محددة  ضوابط  يحكمها 
وال��ع��دال��ة  ال��م��س��اواة  واض��ح��ة تحقق 
فيها  الفصل  ويكون   ، الفرص  وتكافؤ 
وحده(  )القانون  الى  االختالف  حين 
الذي هو الكلمة الفصل المقبولة من 
الجميع ، إذا كانت )دولة المؤسسات( 
مجتمع  لبناء  والمحور  االس��اس  هي 

قوي ومتماسك يتطلع الى االمام .
ه���ذه ال��ظ��اه��رة أي��ه��ا ال���س���ادة هي 
فبدالً  االداري����ة(  المناصب  )اح��ت��الل 
من أن تكون الوظيفة العامة )تكليف( 
عالقة  اساسها  ويكون  )تشريف(  ال 
السلطة  م���ع  ال��م��ت��ب��ادل  االح����ت����رام 
الى  واالح��ت��ك��ام  بالتكليف  المخولة 
التكليف  مصدر  يحدد  ال��ذي  القانون 
وشرعيته ، وبدل أن تكون االدارة بهذا 
بنا  إذا   ، اه��داف ومسؤوليات  المعنى 
تسميتها  يمكن  ج��دي��دة  ظ��اه��رة  ن��رى 
والتوطن  المناصب  بإحتالل  االدارة 
وبدل   ، أم��الك خاصة  وكأنها   ، فيها 
 ، والشرعية  ال��ق��ان��ون  ال��ى  االح��ت��ك��ام 
اصبحنا ولألسف الشديد نحتكم الى 
من  وغيرها  فبراير(   17 )ائتالفات 
المسميات األخرى بأشكال وألوان ما 
أنزل الله بها من سلطان ، ناهيك عن 
اعتزال الشكوى الى القضاء الذي هو 
االس��اس في رفع أي ظلم او تنازع او 
تعسف في استخدام السلطة االدارية 
في  التقليدية  الطريقة  الى  واالتجاه 
وتورط  والتدخالت  الوساطات  إقحام 
جانبية  اعمال  في  المسؤولة  الجهات 
ويؤدي   ، الرئيسي  عملها  عن  تبعدها 
بها في اطار العقلية العربية الى خصام 
ومواقف شخصية ، وفي العادة يخرج 
علينا الموظف الذي تم تغييره وبشكل 
ل��دي��ه رؤي���ة مغايرة  ب��أن��ه  م��ف��اج��يء ، 
لرئيسه وأن إقالته سببها عدم وطنية 
األخرين وهكذا في كيل مستمر ونقد 
، كان األج��در به أن يعلنه حيث  الذع 
هو في موقع الوظيفة ، وحيث هو في 
مايعكس  فقط  ذل��ك   ، ال��ق��رار  مركز 
بالحرية  والشعور  الديمقراطية  روح 
الصادقة التي اسبغتها الثورة المباركة 
في عقول ابناء 17 فبراير ، وعليه فإن 

األمر يدعونا الى التأكيد على مايلي:
القانون  أن  على  التأكيد   •
هو مصدر الشرعية وهو االساس في 
اتخاذ القرارات والفصل في النزاعات 

المترتبة عليها .
يملك  م��م��ن  تكليف  ال��وظ��ي��ف��ة   •
االخ��ت��ص��اص وه���و وح����ده ف��ي اط��ار 
سلطة القانون المخول بإنهاء التكليف 

او استمراره .
• سالمة االدارة تكمن في احترام 
قواعدها السليمة والخروج عنها يؤدي 
يجب  االداء  في  وخلخلة  ارتباك  الى 

تجنبه .
القانون  دول���ة  ال��ى  بشغف  نتطلع 
وال��م��ؤس��س��ات ون��ت��ض��رع ال��ى ال��ل��ه أن 

يحمي ليبيا من كل سوء .

الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد

الفائدة وشُبهه الربا.. حوار الينتهي!!

بدالً من الذهب األسود .. ليبيا عيونها على التنمية المستدامة
صـ 05

صـ 09
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•• ثقةمصداقيةشفافية

االقتصاد الليبي رهين حزمة إجراءات رقابية 

المشرف العام

ال��ت��ي ينتهجها  ال��ش��ف��اف��ي��ة  ان���ط���اق���ًا م���ن م��ب��دأ 
م��ص��رف ليبيا ال��م��رك��زي ل��ل��ت��ف��اع��ل م��ع ال��م��واط��ن��ي��ن 
عن  م��ب��اش��رة  وت��س��اؤالت��ه��م  استفساراتهم  على  وال���رد 
طريق المصرف المركزي ودون االنجرار خلف بعض 
األخبار التي يتم تداولها في بعض األحيان بطريقة 

خاطئة ووفقًا لمصادر غير مسؤولة ..
ع��ل��ي��ه ي��م��ك��ن��ك��م اس���ت���خ���دام ال��ب��ري��د االل��ك��ت��رون��ي 

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

وعاشت ليبيا حرة

قفز إجمالي القروض والتسهيالت االئتمانية الممنوحة 
من قبل المصارف التجارية، من 12514.1 مليون دينار 
دينار  مليون  إلى14978.8   سبتمبر 2011  نهاية  في 
نمو  معدل  بذلك  مسجال   ،  2012 سبتمبر  نهاية  في 
كانت  بما  مقارنة  بنسبة %17.1   وارتفع   ،% بلغ 19.7 
عليه في نهاية 2011، وقد شكلت القروض والتسهيالت 
إجمالي  من   ،%  24.6 مانسبته  الممنوحة،  االئتمانية 
الودائع، ونحو 19.7 % من إجمالي األصول، وهي نسبة 
المالية  البيانات  أهم  تطور  تقرير  وفق  جدا،  متدنية 
للمصارف التجارية، الصادر عن مصرف ليبيا المركزي. 
في  الخاص  للقطاع  الممنوحة  القروض  رصيد  بلغ  وقد 
دينار،  مليون   9791.6 ماقيمته   2012 سبتمبر  نهاية 
والتسهيالت  القروض  إجمالي  من   %65.4 ومانسبته 
للقطاع  الممنوحة  القروض  فيما شكل رصيد  االئتمانية، 
العام النسبة الباقية 34.6 % ، وقيمتها 5187.3 مليون 

دينار.
وعلى صعيد متصل شهدت البيانات المالية للمصارف 
سبتمبر  إلى   2011 سبتمبر  من  الفترة  خالل  التجارية 
2012  تغيرات هامة، بما في ذلك ارتفاع إجمالي األصول 
قدره 11.1  نمو  بمعدل   ) النظامية  الحسابات  باستثناء 
 ، دينار في سبتمبر 2012  مليار   76.2 إلى  ليصل    %
مقابل 68.6 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2011، 
وبمعدل نمو قدره 7.4 % مقارنة عما كانت عليه في نهاية 
 52.6 والبالغة  السائلة  األصول  شكلت  وقد   .2011
أكثر  مانسبته%69.0   األصول  إجمالي  من  دينار  مليار 
ليبيا  مصرف  لدى  إيداع  شهادات  شكل  في  نصفها  من 
المركزي، التي وصل رصيدها إلى 32.9 مليار دينار في 
لدى  الودائع  ارتفعت  لذلك  وتبعاً  نهاية سبتمبر 2012، 
سبتمبر  في  دينار  مليار   55.8 من  التجارية  المصارف 
2011 إلى 60.8  مليار دينار مع نهاية سبتمبر 2012، 

أي بمعدل نمو قدره 8.8 % ، وبمعدل 3.9 % مقارنة بما 
كانت عليه في نهاية 2011، في حين شكلت الودائع تحت 
الطلب مانسبته 79.0 % من إجمالي الودائع، بينما بلغت 
الودائع،  إجمالي  من   %  19.9 نحو  ألجل  الودائع  نسبة 
شكل  وقد   %  1.1 نسبة  إال  االدخار  ودائع  تشكل  ولم 
 2012 سبتمبر  نهاية  في  الخاص  القطاع  ودائع  رصيد 
ماقيمته 27.5 مليار دينار، ومانسبته 45.2 %من إجمالي 
العام النسبة  الودائع، فيما استحوذ رصيد ودائع القطاع 
الباقية 54.8 % أي ماقيمته 33.3 مليار دينارمن إجمالي 

الودائع .
المساهمين  حقوق  إجمالي  ارتفاع  التقرير  رصد  كما 
من 4521.9 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2011 إلى 
4659.5 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2012، وبمعدل 
نمو بلغ 3.0 % ، وبمعدل نمو أعلى وقدره %6.7 عما كانت 

عليه في نهاية عام2011.

إجمالي قيمة القروض والتسهيالت االئتمانية ينمو بنسبة 19.7 بالمائة
وفق تقرير تطّور البيانات المالية للمصارف التجارية

أكد السيد علي حبري نائب محافظ مصرف 
ليبيا المركزي، على أهمية القضاء على االتكالية 
الليبي،  مجتمعنا  في  السائدة  االقتصادية 
واألماني  األفكار  انحصار  خطورة  إلى  ومنبهاً 
التشاؤم،  إلى  يدعو  الذي  الريعي  االقتصاد  في 
التفكير في  التخلص من  كما شدد على ضرورة 
الحصول على المال السريع دون جهد، على حد 
وصفه، داعياً إلى إحداث ثورة فكرية وإدارية تضع 
البشرية..  التنمية  تحقيق  أولوياتها  رأس  على 

المصارف،  صحيفة  مع  لقاء  في  حبري  وطالب 
باستحداث قوانين تعتمد على أدوات رقابية أكثر 
صرامة، من أجل المحافظة على حقوق المجتمع، 
والتوزيع العادل للثروة على أبنائه، وهذه التطلعات 
يجب أن تكون ضمن اهتمامات كل مسؤول، جنباً 
المصرفي،  القطاع  تطوير  خطط  مع  جنب  إلى 
ومناقشة عدة قضايا، تخص االقتصاد الليبي في 

لقائه مع الصحيفة.
■  تفاصيل اللقاء ص3
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المصرفية  الدراسات  معهد  كشف 
والمالية التابع لمصرف ليبيا المركزي، عن 
المتضمنة   ،2013 االستراتيجية  خطته 
تحقيقها  إلى  الساعي  البرامج،  من  حزمة 
تصميم  ذلك  بمافي  الجاري،  العام  في 
مبنى جديد لإلدارة العامة للمعهد بمنطقة 
 )6( أرض مساحتها  على  بجنزور  الحشان 
المزمع  الجديد  المقر  هكتارات.ويتكون 
مبان  عدة  من  قريباً،  تنفيذه  في  المباشرة 
قاعات  تحوي  واستثمارية  وتعليمية  إدارية 
االحجام،  مختلفة  ومعامل  ومدرجات 
ومكتبة،  ومسرحاً،  تجارية  ومحال  وفندقاً 
وعيادة صحية، ومسجداً ومالعب رياضية، 
جنب  إلى  جنباً  ومستودعات،  ومخازن 
بكل  المعهد  لفرعي  مبنيين  تصميم  مع 
قاعات  على  يحتويان  وسبها  بنغازي  من 
االحجام.كما  مختلفة  ومدرجات  ومعامل 
تهدف الخطة التي كشف النقاب عنها في 
تنظيمية  هياكل  إعداد  إلى  المعهد،  تقرير 
لإلدارة العامة، والفروع التابعة له والوصف 
اإلدارية  واللوائح  الوظيفي  والتوصيف 
والمالية والتدريبية ، ودليل إجراءات العمل، 
الدبلومات  دورات  على  التركيز  سيتم  كما 
المهنية  والشهادات  المتخصصة،  المهنية 
بالدورات  االهتمام  عن  فضالً  المعتمدة، 

الصيرفة  مجال  في  المهنية  والدبلومات 
والنظري،  العملي  الشقين  في  االسالمية، 
بكل  المصرفية  المؤسسات  مع  بالتعاون 
والكويت  والبحرين  واإلمارات  األردن  من 

وسلطنة عمان وماليزيا واندونيسيا.
المعهد  عن  الصادر  التقرير  ويشير 
عدد  بارتفاع  المستقبلية  التوقعات  إلى 
حوالي  من  المصرفي  بالقطاع  العاملين 
عامل   )21000( إلى  عامل   )18000(

بروز  إثر  القادمة،  السبع  السنوات  خالل 
وفروع  مصارف  تأسيس  عن  مؤشرات 
مع  ومشتركة.وتوزاياً  وأجنبية  ليبية  جديدة 
ارتفاع حجم العاملين بالقطاع، أقر المعهد 
خطة استراتيجية تستهدف تدريب )25 %( 
من هذا العدد سنوياً، في مختلف المجاالت 
المصرفية وفق برنامج سيباشر المعهد في 

تنفيذه اعتباراً من سنة )2015(.
تنظيم  على  التركيز  المعهد  أقر  كما 

مع  بالتعاقد  اإلنجليزية  اللغة  تعليم  برامج 
لها  ومشهود  متخصصة  إنجليزية  معاهد 
اخضاع  بغية  التدريب،  مجال  في  بالكفاءة 
داخلية  لدورات  المصرفي  القطاع  موظفي 
على  للحصول  المتدربين  تؤهل  مكثفة، 
المركز  مع  بالتعاون   ،)BEC )ألـ  شهادة 
الثقافي البريطاني بليبيا، ومعاهد )كابالن( 
سيجري  متقدمة  مرحلة  وفي  اإلنجليزية، 
لغرض  بريطانيا  إلى  المتدربين  ايفاد 
المهنية  الشهادات  في  للمشاركة  التأهيل 
الدولية المعتمدة في المجاالت ذات العالقة 
بطبيعة العمل المصرفي، كما سيتم التركيز 
الحاسوب  لقيادة  الدولية  الرخصة  على 
له  التابعة  والفروع  بالمعهد  تنفذ  والتي 
المعتمدة  التدريبية  المراكز  مع  وبالتعاون 
من مركز ضمان الجودة بطرابلس بالنسبة 
لبعض المناطق. وفي إطار تقريب التدريب 
من  الكثير  ظروف  ومراعاة  المتدربين  من 
العناصر  السيما  االجتماعية،  الموظفين 
تشجيع  مع  جنب  إلى  جنباً  النسائية، 
مختلف  في  ااالنخراط  على  الموظفين 
البرامج التدريبية، وتقليصاً لحجم األموال 
التي تنفقها المصارف في اإلقامة والسفر 
في  المعهد  سيشرع  المبيت،  وعالوات 
انشاء فروع في مصراتة، وصبراتة، ويفرن، 

والواحات،  والجفرة،  وسرت،  والبيضاء، 
االستراتيجية،  الخطط  وطبرق.وضمن 
وفي  المجتمع،  على  االنفتاح  إلى  الرامية 
المزمع  من  المجتمع،  على  االنفتاح  إطار 
تدريبية  دورات  فتح  في  المعهد  يباشر  أن 
قسم   – العامة  الثانوية  لحملة  متخصصة 
والراغبين  البكالوريوس  وكذلك  علمي- 
للحصول  المعاهد  هذه  بمثل  االلتحاق  في 
أو  االعتمادات  مجال  في  عالي  دبلوم  على 
المراجعة الداخلية أو التسهيالت أو التدقيق 
الشرعي أو خطابات الضمان أو المحاسبة 
المصرفية وغيرها بعد دراسة عدة فصول 
واللغة  الحاسوب  دراسة  مع  وعملياً  نظرياً 
على  أو  الخاص  حسابهم  على  اإلنجليزية 
لديها  تعيينهم  تتبنى  التي  الجهات  حساب 
المقترح  على  الموافقة  حالة  الحقاً.وفي 
في  سشيرع  حالياً،  للدراسة  الخاضع 
الرئيسي  المقر  بناء  بعد  تنفيذه  مباشرة 
لإلدارة العامة للمعهد وفرعي بنغازي وسبها 
فسيتم تشكيل لجنة لدراسة المقترح وزيارة 
عربية  دول  عدة  في  المناظرة  المعاهد 
القبول  وشروط  التنفيذ  آلية  على  للتعرف 
والمدة الزمنية وطريقة التدريس والمناهج 
المدربين  وخبرات  ومؤهالت  المعتمدة 

وتقديم تقرير مفصل لمجلس اإلدارة. 

وفق خطط معهد الدراسات المصرفية والمالية 

التركيز على مجاالت الرخص الدولية في الكمبيوتر واللغة اإلنجليزية... وفتح دورات لحملة شهادات الثانوية العامة

العامين  المديرين   ، المركزي  ليبيا  مصرف  طالب 
المؤقتة  اإلدارية  اللجان  ورؤساء   ، التجارية  للمصارف 
الليبي  للمصرف  العام  والمدير   ، التجارية  للمصارف 
الخارجي ، باتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع قرار مجلس 
الوزراء رقم » 65 » لسنة 2013 م موضع التنفيذ ، والذي 
الليبية  المقررة لألسر  الِمنحة  بتمديد مدة صرف  يقضي 
بموجب القانون رقم » 10 » لسنة 2012 . م . وتعديله 
والئحته التنفيذية ، لمدة » 6 » أشهر إضافية تبدأ اعتباراً 
ليبيا  مصرف  وأوضح   . م   .  2013  -  2  -  15  « من 
إلتاحة  يأتي  اإلجراء  هذا  أن  صحفي  بيان  في  المركزي 
الفرصة أمام السادة المواطنين ليتمكنوا من استالم هذه 

المنحة .

بموجب القانون رقم » 10« .. تمديد صرف المِنحة 
المقررة لألسر الليبية لمدة » 6« أشهر إضافية لجنة استرداد األموال المنهوبة تناقش اآلليات التشريعية والمؤسسية

مجموعة البركة المصرفية اإلسالمية تفصح عن عملياتها في 2012

عقدت لجنة استرداد األموال الليبية بالخارج 
والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء اجتماعها األول 
يوم األحد 2/24، برئاسة وزير الخارجية والتعاون 

الدولي السيد » محمد عبد العزيز » . 
وتم خالل االجتماع الذي حضره رئيس اللجنة 
السيد المستشار » بشير العكاري »، تبادل وجهات 
السترداد  المثلى  السبل  إيجاد  كيفية  حول  النظر 
أو  التشريعي  المستوى  على  سواء  األموال  هذه 

المؤسسي . 
عقب  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير  وأكد 
االجتماع أن هذه اللجنة قد شكلت بقرار صدر عن 
مجلس الوزراء في شهر فبراير من العام الماضي، 
استرداد  يتم  خاللها  من  التي  الكيفية  في  للنظر 

مهنية  بكل  اللجنة  عملت  حيث   .. األموال  هذه 
أنها قد  إال  التي واجهتها  الكبيرة  الصعوبات  رغم 
محامين  مع  التعاون  خالل  من  نجاحات  حققت 

الوطني  المستوى  على  شراكات  وتأسيس  دوليين 
. وبين أن الهدف األساسي من االجتماع هو كيفية 
كل  في  متخصص  خبراء  بفريق  دوراللجنة  تعزيز 
وكيفية   ، األموال  باسترداد  المتعلقة  المجاالت 
 ، الدول  بالتعاون مع  الثنائي  العمل على المستوى 
بليبيا  الخاصة  األمن  انطالقا من قرارات مجلس 
وجزئية استرداد األموال . وأوضح أن هذه اللجنة 
ستنطلق انطالقة مهنية مبنية على الخبرة الماضية 
لتوسيع عملية  الخصوص  انجازه في هذا  تم  وما 
وأكثر  مهنية  أكثر  بطريقة  األموال  هذه  استرداد 

مؤسسية .
 وتضم هذه اللجنة وزراء الخارجية، والمالية ، 

والعدل ، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

في اجتماعها األول 

المخاطر  إدارة  عن  صدر   
بمصرف الجمهورية، كتيب يتناول 
مجال  في  المهني  السلوك  ميثاق 

إدارة المصارف.
وترمي اإلدارة من وراء اصدار 
أربعين  في  جاء  الذي  الكتيب 
الصغير،  الحجم  من  صفحة 
انيق،  وتصميم  فاخرة،  وبطباعة 
معايير  مع  المتماشية  السياسات 
على  والتشجيع  المهني  السلوك 
الثقة  وتبادل  الجماعي  العمل 
إلى  للوصول  الزبائن  واحترام 

تحقيق أهداف المؤسسة.

مصرف الجمهورية وميثاق 
السلوك المهني 

المصرفية  البركة  مجموعة  أعلنت 
ش.م.ب )ABG(، المجموعة المصرفية 
اإلسالمية الرائدة التي تتخذ من مملكة 
زيادة  تحقيق  عن  لها،  مقراً  البحرين 
للعام  أرباحها  صافي  في  ملحوظة 
 %  11 بنسبة  ارتفع  حيث   ،2012
أمريكي  دوالر  مليون   235 إلى  ليصل 
بالمقارنة مع صافي ربح العام 2011. 
العامة  الميزانية  بنود  حققت  كما 
معدالت نمو جيدة، حيث ارتفع مجموع 
ومجموع   %  11 بنسبة  الموجودات 
 21 بنسبة  واالستثمارات  التمويالت 
ومجموع   %  12 بنسبة  والودائع   %
ديسمبر  بنهاية   %  9 بنسبة  الحقوق 
نهاية  مع  بالمقارنة  وذلك   2012
هذه  جميع  وتؤكد   .2011 ديسمبر 
والربحية  التشغيلية  الديمومة  النتائج 
المجموعة  بها  تتمتع  التي  المتنامية 
تنام  في  المالي  أداءها  جعلت  والتي 
الماضية،  السنوات  مدار  على  مطرد 
االستراتيجيات  سالمة  عن  والناجمة 

على  عالوة  للمجموعة،  التشغيلية 
المنوعة  الجغرافي  تواجدها  شبكة 
مواردها  متانة  جانب  إلى  والواسعة، 
والخدمات  والبشرية  والفنية  المالية 
إلى  تقدمها  التي  المختلفة  والمنتجات 
والمستثمرين  العمالء  قاعدة  جانب 
الظروف  من  بالرغم  وذلك  المتنامية، 
بيئة  على  خيمت  التي  الصعوبة  البالغة 
األعمال والمصارف واالقتصاد العالمي 
الحسابات  المنصرم.وتبين  العام  خالل 
أن   2012 للعام  للمجموعة  المالية 
انعكس  األعمال  في  التوسع  مواصلة 
اإليرادات،  بنود  على  إيجابية  بصورة 
حيث بلغ مجموع األرباح التشغيلية 880 
العام 2012  في  أمريكي  دوالر  مليون 

العام  مستوى  عن   21% نسبتها  بزيادة 
المصاريف  كافة  حسم  وبعد   .2011
التشغيلية، بلغ  صافي الدخل التشغيلي 
العام  في   أمريكي  دوالر  مليون   422
2012، بارتفاع نسبته %23 عن صافي 
 .2011 العام  خالل  التشغيلي  الدخل 
 235 بلغ  فقد  الدخل  صافي  أما 
العام 2012  في  أمريكي  دوالر  مليون 
بالمقارنة مع 212 مليون دوالر أمريكي 
قدرها  بزيادة  أي  العام 2011،  خالل 
%11، وهي زيادة تعتبر ملحوظة وتعكس 
جودة  وتحسن  األعمال  في  التوسع 
تنويع  مع  اإلنتاجية  وزيادة  الموجودات 
المجموعة  الدخل على مستوى  مصادر 
الدخل  صافي  ارتفع  وقد  هذا  ككل. 
العائد إلى حقوق مساهمي الشركة األم 
بزيادة  أمريكي  دوالر  مليون   133 إلى 
قدرها 12 % عن مستوى العام 2011 
أمريكي.  دوالر  مليون   118 والبالغ 
المجموعة  موجودات  مجموع  بلغ  وقد 
19 مليار دوالر أمريكي بنهاية ديسمبر 

بزيادة ملحوظة قدرها 11 %   ،2012
عن المستوى الذي كان عليه بنهاية العام 
التشغيلية  الموجودات  وبلغت   .2011
)التمويالت واالستثمارات( 14.3 مليار 
 2012 ديسمبر  بنهاية  أمريكي  دوالر 
بالمقارنة مع 11.8 مليار دوالر أمريكي 
كبيرة  بزيادة   ،2011 ديسمبر  بنهاية 
قدرها 21 % تعكس التوسع الكبير في 
خالل  للمجموعة  المصرفية  األعمال 
حسابات  شهدت  وقد   .2012 العام 
حسابات  حاملي  وحقوق  العمالء  ودائع 
األخرى  هي  جيدة  زيادة  االستثمار 
دوالر  مليار   14.7 من   %  12 قدرها 
إلى  نهاية ديسمبر 2011  أمريكي في 
نهاية  في  أمريكي  دوالر  مليار   16.4
تنامي  إلى  يشير  ديسمبر 2012، مما 
ثقة والتزام العمالء بالمجموعة واتساع 
الفروع.  شبكة  توسع  نتيجة  قاعدتهم 
دوالر  ملياري  الحقوق  مجموع  بلغ  كما 
بنهاية العام 2012، بزيادة قدرها 9 % 

بالمقارنة مع ديسمبر 2011.

البرنامج  الماضي،  فبراير  من   28 الـ  في  اختتم 
التدريبي، )األساليب المعاصرة في إدارة الموارد البشرية(، 
الذي استهدف المدارء ونوابهم ومساعديهم ورؤساء األقسام 
والتدريب  الموظفين  وشؤون  البشرية  الموارد  إدارات  فى 

ومدراء الفروع ونوابهم ورؤساء األقسام بالمصارف التجارية 
الليبية.

بفندق  أقيم  الذي  التدريبي  البرنامج  على  وأشرف 
هارون، على مدى خمسة أيام، جمعية المصارف، بالتعاون 

تخللها  باألردن،  واالستشارات  للتدريب  مع مؤسسة أصول 
الموارد  إدارة  مجال  في  متخصصة  محاضرات  عدة 
في  الخبير  العجلوني  عبدالفتاح  الدكتور  ألقاها  البشرية، 

هذا المجال.

اختتام البرنامج التدريبي )األساليب المعاصرة فى إدارة الموارد البشرية( سقط  الماضي  العدد  في 
ددش  محمد  فوزي  الكاتب  اسم 
في  المركزي  )شروع  مقاله  عن 
المعامالت  لرخص  المجال  فتح 
التنبيه  لهذا وجب   . االسالمية( 

واالعتذار له .

تنويه
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القطاع المصرفي مقبل على ثورة التنمية البشرية .. واالقتصاد الليبي رهين حزمة اجراءات رقابية 
علي حبري نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي لـ »مصارف« : 

المركزي  ليبيا  مصرف  إدارة  مجلس  يعكف  مصارف:   ●
حاليًا، على إعداد خطة استراتيجية ترمي إلى تطوير القطاع 
المصرفي، فماهي أهم وأبرز ماتنطوي عليه الخطة، السيما 
في مجال السياسة النقدية، واألطر القانونية لتفعيل العمل 

المصرفي؟
حبري: مما الشك فيه أن تطوير القطاع المصرفي يعتبر 
أحد الركائز المهمة لبناء الدولة الجديدة في ليبيا، وباعتبار 
عن  والمسؤول  البنوك،  أب  هو  المركزي،  ليبيا  مصرف  أن 
السياسة النقدية في المجتمع، وفقاً للقانون رقم )1( لسنة 
الخدمات  تحسين  عبء   عليه  يقع  لذلك  وتبعاً   ،2005
خالل  من  أفضل،  مستويات  إلى  بها  واالرتقاء  المصرفية، 
تطويرها، في إطار التقنية المتقدمة التي تسمح باستخدام 
كافة األساليب الحديثة في توفير الخدمات المصرفية، على 
الخدمات  توفير  مع  جنب  إلى  جنباً  ممكن،  مستوى  أعلى 
تفكيرهم  بمستويات  للعمالء  المطلوبة  بالجودة  المصرفية 
حتى  العاديين،  المواطنين  وخاصة  المختلفة،  وشرائحهم 
المصارف  في  المودعة  أموالهم  على  الحصول  لهم  يتسنى 
الحضاري  وبالمظهر  الجديد،  الليبي  بالمجتمع  يليق  بشكل 
الذي البد أن تتسم به هذه المصارف حتى تكون على مستوى 

مشابه لمثيالتها في مختلف دول العالم.
وفي الواقع الذي يلمسه المواطن فإن الخدمات الحالية 
متوفرة، ولكن يكتنف طريقة وأسلوب تقديمها خلالً واضحاً، 
بأنواعها  التجارية  المصارف  في  التزاحم  مظاهره  من 
في  القطاع  هذا  وتخلف  تأخر  على  يدل  وهذا  المختلفة، 
والجودة  الجودة....  من  عال  مستوى  على  خدماته  تقديم 
يجب أن تحتل صدارة االهتمام، بغية تقديم خدمات بمستوى 
راٍق، وفي شكل حضاري مقبول، وتؤمن وتوفر راحة عمالء 
عنصر  أخرى  عوامل  جانب  إلى  حصيلة  وهذا  المصارف، 
تنمية  إحداث  الراهن  الواقع  يستدعي  لذا  مؤهل،  بشري 
بشرية حقيقية للعاملين بالقطاع واهتمام كبير، خصوصاً وأن 
بالقطاع المصرفي، إال في  النظام السابق لم يول االهتمام 
نطاق ضيق في اطار المؤسسات ذات العالقة به، مثل مصرف 
باعتبارهما  الخارجي،  الليبي  والمصرف  المركزي،  ليبيا 
النفط،  بمبيعات  المتعلقة  األموال  الستيداع  أماكن  هذه  أن 
أن  منه  الغرض  أساسي  اهتمام  هو  بها  االهتمام  وبالتالي 
تكون هذه المصارف في خدمة النظام من حيث تسهيل كافة 
اجراءاته، وفي الحقيقة يجب أن تكون التنمية المصرفية هي 
أساس في تقدم أي دولة، ألن القطاع المصرفي هو األساس 
الحقيقي  الشريان  بمثابة  المصرفي  القطاع  ألن  تقدم  في 
وبدون  الوطني،  االقتصاد  الدماء في قلب  تتدفق منه  الذي 
أوجه  كانت  ومهما  المهنية،  كفاءته،  الشريان، ومستوى  هذا 
فالبد  إليه،  مانصبو  إلى  فعالً  نصل  لن  ومستواها  االنفاق 
الحقيقي  الرافد  باعتبارها  البشرية  بالتنمية  االهتمام  من 
لبناء ثورة بشرية قادرة على مواجهة التحديات ورهانات بناء 
التقدم  نتمنى أن تكون في مستوى من  التي  ليبيا الجديدة، 
الذين يجب أن يحظوا بكل  أهلها  يتناسب ومستوى  والرقي 
فرص التنمية في كافة المجاالت، وأال تقتصر على القطاع 
المصرفي فقط، ألننا في الحقيقة نحتاج إلى تنمية بشرية 
الحقيقة،  االختصاصات  كافة  وفي  متكاملة  ثورة  شكل  في 
على  يقوم  الذي  بتفكيره  المجتمع  شفرة  بتغيير  نقوم  حتى 
االقتصاد الريعي، وهو اقتصاد اتكالي وبكل معنى للكلمة إلى 
درجة أنه يدعو إلى التشاؤم، وبالتالي فإن تغيير بنية المجتمع 
حقيقياً  هدفاً  يكون  أن  يجب  البشرية،  التنمية  حيث  من 
المصرفي  القطاع  في  ونحن  الدولة،  في  المؤسسات  لكل 
كافة  من  ونأمل  االمكان،  قدر  الجانب  هذا  على  سنحرص 
المسؤولين في المصارف، كالمدراء العامين، ومدراء الفروع، 
ومدراء المناطق أن يساهموا معنا في هذا البناء، ألننا بهذه 
لذلك تغيير المكان  النقلة سنتمكن من تغيير العقول، وتبعاً 

والشكل، وطريقة أداء الخدمة.
في  بالخبراء  فيمايتعلق  كبير،  نقص  يوجد  مصارف:   ●
واألعمال  االستثمارية،  المحافظ  في  االستثمار  مجال 
المتعلقة بتقنية المعلومات، ونظم الدفع االلكتروني، فماهي 
الفجوة،  هذه  لسد  اتخاذها  المركزي  يعتزم  التي  اإلجراءات 
واستقطاب الخبرات، خاصة وأن النظام المصرفي مقبل على 

تفعيل خدمات الدفع االلكتروني، والصيرفة اإلسالمية ؟

المهنية  بالكفاءات  تتعلق  التي  الجوانب  طبعاً  حبري: 
االستثمار  فإن  معلوم  هو  وكما  باالستثمار،  العالقة  ذات 
بالعوائد،  مرتبط  ألنه  وخطيراً،  دقيقاً  تخصصاً  يعتبر 
وفق  القدر،  بنفس  بالمخاطر  مرتبط  فإنه  لذلك  وتبعاً 
مكافئة  مخاطر  بدون  عوائد  التوجد   ( القاعدة  ماتقول 
لها(، أي بمعنى كلما كان التطلع لعوائد أكبر سيكون حجم 
تخصصين  إلى  نحتاج  فإننا  وبهذا  كذلك،  أكبر  المخاطر 
رئيسين، التخصص األول هو االستثمار بأنواعه، وهي أنواع 
تطوير  إلى  وتحتاج  ومعقدة،  ومتشعبة،  ومتعددة،  مختلفة، 
وكما  البشرية،  الكوادر  عنصر  ذلك  بمافي  عناصرها،  كل 
البشرية،  التنمية  من  اليتجزأ  جزء  هذا  الحديث،  أسلفنا 
التي يجب أن نحرص عليها من خالل مايسمى بالمؤسسات 

المهنية المتخصصة التي تمنح شهادات ذات تخصص عالي 
والشكل  تطبيقية،  مهنية  مؤسسات  وهذه  المجال،  هذا  في 
المميز لها أنها مهنية تطبيقية، وعلينا بالدفع في اتجاه ايفاد 
العالمية  والمؤسسات  المعاهد  هذه  في  للدراسة  الشباب 
من  بدالً  فيها،  االنخراط  على  وتشجيعهم  المتخصصة 
في  المتخصصين  األجانب  الخبراء  استقطاب  إلى  االتجاه 
اكتساب  عدم  أن  ذلك  ومبرر  الخارج،  من  االستثمار  مجال 
المجال،  هذا  في  الالزمة  الخبرة  الوطني  البشري  العنصر 
وعدم تمكينهم من الحصول على الكفاءة المهنية ذات العالقة 
بالنشاط المالي االستثماري، سيجعلهم في حضرة الخبراء 
في  األطرش  )زي  الدارج  الليبي  المثل  يقول  كما  األجانب، 
وطني،  عنصر  رفقة  أجنبي  خبير  وجود  بمعنى  أي  الزفة(، 
اليتسنى له فهم مايدور، وبذلك لن نخلق القاعدة األساسية 
التي على أساسها تنتقل المعرفة، وحتى تنتقل المعرفة البد 
أن تكون القاعدة األساسية لدى ابنائنا قوية، وهذا مانسعى 
إليه، واآلن هناك تعاون كبير وتوجيه للمعهد المصرفي في 
أسبوع،  قبل  قرارات  باتخاذ  باكورته  وبدأت  االتجاه،  هذا 
اليفاد مجموعة من الشباب للدراسة في المجاالت المهنية 
لدراسة  مجموعات  ايفاد  مع  جنب  إلى  جنباً  المتخصصة، 
الفرنسية  اللغة  عن مباشرة دراسة  االنجليزية، فضالً  اللغة 
في الفترة القريبة القادمة، وعلى الجانب اآلخر سيتم التركيز 
تعتبر  التي  المخاطر  إدارة  السيما  االستثمار،  دراسة  على 
تخصصاً دقيقاً، ويعاني من نقص شديد في الكوادر البشرية، 
التركيز  سيتم  وهذه  واالستثمارية،  المالية  المؤسسات  في 
الليبي،  المجتمع  عليه  مقبل  ماهو  حجم  مع  بمايتناسب 
االستثمار،  تطوير  وبحرص شديد على  التركيز  لذا سيكون 
في  سواء  عام  بشكل  المخاطر  وإدارة  االستثمار،  ومخاطر 
المستوى  في  أو  التجارية  المصارف  أو  المركزي  المصرف 
النوعي التخصصي في االستثمار بأشكاله المختلفة، أو أي 

مؤسسة ذات عالقة بالنظم المالية بشكل عام.
مهام  الماضية،  القريبة  الفترة  في  توليتم  مصارف:   ●
رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية والمالية التي 
الكوادر  وتطوير  تنمية  في  المصرفي  القطاع  عليهما  يعول 
وضعها  التي  والبرامج  الخطط  وأهم  أبرز  فماهي  البشرية، 

المعهد للتطوير ؟
المدى،  واسعة  استراتيجية  ورؤية  لديه  المعهد  حبري: 
للخروج من دائرة التخلف إلى قائمة التقدم، وللخروج من تلك 
الدائرة الخبيثة، البد من وجود استراتيجية محددة بأهداف 
وخطط عمل، وبرامج أدء، في اطار زمني، ومن هذه الخطط  
العمل  بيئة  الخدمة، وتحسين  تؤدى فيه  الذي  المكان  تهيئة 
الرثة والعتيقة، التي التلبي اشتراطات أداء العمل بأريحية، 
حتى  والتعكس  المتميز،  األداء  تحقيق  بمعايير  والتفي 
السمعة الجيدة لمكان العمل، ولتحسين تلك المعايير أعددنا 
الخدمات  متكامل  لمقر جديد في مدينة طرابلس  تصميماً 
وبمواصفات عالمية، وعلى مستوى يضاهي المعاهد الدولية 
بنغازي،  في  مماثل  معهد  سينشأ  كما  العالية،  الجودة  ذات 
وتقدم  فعالً،  متقدمة  معاهد  وستكون  الجنوب،  في  وآخر 
االطار  نفس  وفي  متقدم،  مهني  وبمستوى  راقية  خدمات 
شكل  ذات  مصرفية  معاهد  المناطق  مختلف  في  ستقام 
ونشرها  المعرفة  توسيع  يتم  حتى  الخدمة،  تؤدي  قياسي، 
بتكامل  ألنه  المصرفي،  القطاع  من  ممكن  قدر  أكبر  على 
األدوات، وكما أسلفنا في إطار ثورة التنمية البشرية ستحدث 
معظم  سينتفع  وبالتالي  أفقي،  واسع  نطاق  على  المعرفة 
العاملين بالقطاع المصرفي من هذه االمكانيات، وبالتوازي 
وفي اطار الخطة االستراتيجية تنمية قدرات المعهد، بحيث 
يتمكن من منح شهادات نوعية، بمافي ذلك للحاصلين على 
شهادات الثانوية العامة، إثر انخراطهم في الدراسة بالمعهد 
مع  فيها  التنسيق  سيتم  الخطوة  وهذه  سنوات،  ثالث  لمدة 
الجهات ذات العالقة، الستكمال المشاورات والرؤية وتبادل 
في  التركيز  سيتم  كما  التنفيذ،  حيز  إلى  وبروزها  األفكار، 
المراحل األولى على اللغات الحية، السيما اللغتين االنجليزية 
مقصود  بشكل  الفرنسية  اللغة  بإدخال  وسنقوم  والفرنسية، 
نطاق  على  حالياً  المستخدمة  اللغات  إحدى  أيضاً  ألنها 
المصرفية  الخبرات  من  الكثير  وهناك  العالم،  في  واسع 
مستوى  على  نشرها  بمايستوجب  اللغة،  بهذه  عالقة  ذات 
البالد، كذلك ترمي الخطة إلى نشر الوعي المصرفي ورفع 

بالتدريس  نكتفي  ولن  وفروعه،  المعهد  خالل  من  مستواه، 
نشر  على  سنعمل  بل  التدريبية،  الدورات  وتنظيم  وإعداد 
إلى إنشاء قناة فضائية  الوعي، وكنا نتطلع في هذا االطار 
خاصة بالنشاط االقتصادي المصرفي، ولكن هذه الفكرة لم 
تنل القبول لدى المسؤولين، رغم أهميتها في كوسيلة لنشر 
إلى كل بيت وكل  المعرفة على قطاع أفقي واسع، وسنصل 
بقدر  وسنحاول  الناس،  تساؤالت  كل  على  وسنجاوب  فرد، 
بالعمل  العالقة  الصعوبات ذات  وتذليل كل  اإلمكان تسهيل، 
بالتعاون  العمل  هذا  تطوير  من  نتمكن  حتى  المصرفي، 
متقدمة  خطوة  نظري  وجهة  من  وأرى  نفسه،  المواطن  مع 
المعرفة  عصر  اطار  في  ألننا  نستوعبها،  أن  يفترض  جداً 
واالتصاالت والتكنولوجيا، واليستطيع كائناً من كان من اخفاء 
المعلومة، والمجال إلخفاء العيوب أو تقديم األداء الضعيف، 
أو المجاملة على حساب العمل ومستواه، ومن يريد تسويق 
نفسه عليه أن يتمتع بقدر من الكفاءة والتعامل بأدوات العصر 
على أرفع مستوى من التعامل، وإال ستكون كماً مهمالً، تبعيته 
ألطراف أخرى، تحركها أطراف دولية، النستطيع مواجهتها 

بعلم ضعيف وأرجل عرجاء.
الماضية  الفترة  في  المركزي  المصرف  قام  مصارف:   ●
ومن  الصرافة،  أعمال  مزاولة  إذن  بمنح  يتعلق  إعالن،  بنشر 
التواصل  وصفحات  الصحف  بعض  على  اطالعنا  خالل 
بشأن  واآلراء،  التعليقات  من  عدد  ورود  الحظنا  االجتماعي، 
نأمل  الجغرافي،  للتقسيم  وفقًا  والمكاتب  الشركات  تحديد 
منكم إيضاح المبررات واألسباب، والمعايير التي اعتمد عليها 

القرار، واإلجراءات المتخذة في هذا اإلطار ؟
كان  المركزي،  ليبيا  مصرف  إلى  قدمنا  عندما  حبري: 
هناك إجراء سابق، في الحقيقة كان يجسد مايمكن وصفه 
بإنشاء  يقضي  قرار  عن  عبارة  وهو  المركزية(،  )عمق  بـ 
منطقة  في  المالية،  والخدمات  للصرافة  وشركات  مكاتب 
طرابلس يصل عددها إلى 42 مكتباً وشركة، وحتى نتمكن 
من بناء مجتمع متفاعل يجب أن تكون المركزية هي العنصر 
الذي يجب محاربته بكل االمكانيات، ولتحقيق ذلك وضعنا 
استراتيجية، ترتكز على عدة محاور، تشمل توزيع هذا العمل 
هذه  من  االستفادة  تعم  حتى  كافة،  الليبية  المناطق  على 
المحددة  االقتصادية  لالمكانيات  وفقاً  كل منطقة،  الفرصة 
اإلمكانيات  يتضمن  آخر  محور  مع  جنب  إلى  جنباً  بها، 
المتوفرة في تلك المنطقة، بمافي ذلك عدد السكان، وعدد 
الموانئ  مثل  المتاحة،  الخدمات  وعدد  المصرفية،  الفروع 
عن  فضالً  للمسافرين،  الخدمات  تقدم  التي  والمطارات 
على  سياحية  تكون  أن   - منطقة  لكل  المميزة  الخصائص 
سبيل المثال-، وتبعاً لذلك وضعت االستراتيجية التي تراعي 
العدد المالئم الذي  بناء  المعايير، مع األخذ باالعتبار  هذه 
سنوات  الخمس  في  يستوعبه  أن  الليبي  لالقتصاد  يمكن 
حدود  في  هو  الكلي  العدد  إلى  الدراسة  وتوصلت  المقبلة، 
192 فرصة، ولما تم تقسيمها على الفترة الزمنية التي تمتد 
إلى خمس سنوات، أصبح عدد الفرص 40 فرصة في كل 
وإثر  المعايير،  لهذه  الجغرافي  للتوزيع  وفقاً  وستمنح  سنة، 
مدينة  كل  من  المتقدمين  من  الطلبات  كل  تلقي  سيتم  ذلك 
أو منطقة على حدة، ودون استثناء، فعلى سبيل المثال تقدم 
فرص،  على خمس  للحصول  ما،  منطقة  من  100 شخص 
فاإلجراء السليم لتحقيق طموحات المجتمع الذي يقوم على 
االجتماعية،  والعدالة  التوزيع  وعدالة  والكفاءة  المنافسة 
ويجب  الشخصية،  واألهداف  األطماع  كل  من  التجرد  هو 
أن  يجب  فالمتقدمون  تطلعات شعبنا،  في مستوى  نكون  أن 
حتى  آخر،  عمل  امتالك  عدم  مثل  المعايير،  عليهم  تنطبق 
يترك الفرصة لغيره ممن يبحثون عن فرصة عمل، فاستغالل 
الفرص اليجوز وهذا احتكارعلينا محاربته، إذا ماأردنا منح 
العدالة  أو  الثروة،  توزيع  عدالة  ألن  للجميع،  الفرص 
العادلة  االقتصادية  الثروة  توزيع  على  تقوم  االجتماعية 

على أكبر عدد ممكن من الباحثين عن فرص العمل، وبالتالي 
سيتم جمع المتقدمين، وكما أسلفنا عددهم 100، إلبالغهم 
بينهم إلجراء  من  أشخاص  وترشيح  المتاحة،  الفرص  بعدد 
اآللية،  هذه  في  نتدخل  لن  نحن  بينهم،  من  االختيار  قرعة 
هذا  كامالً  احتراماً  وسنحترم  القرآن،  على  أقسمنا  ألننا 
على  النخفي  ولكن  باألطماع،  بشريتنا  نخدع  فقد  القسم، 
البارئ عز وجل، مهما كانت قدرتنا على اإلخفاء، وكما قال 
لقمان الحكيم : ) إذا أردت أن تعصي الله، فاعصه في مكان 
وتواصل  كاملة،  بشفافية  سنعمل  بأننا  وأؤكد  فيه(،  اليراك 
مع المتقدمين الذين سيقومون باختيار المرشحين من بينهم 

للفوز بهذه الرخص.
منح  بصرف  المختصة  المنظومة  تعتبر  مصارف:   ●
للعائالت الليبية، التي تولى مصرف ليبيا المركزي إعدادها 
منظومة  أول  الشخصية،  األحوال  مصلحة  مع  بالتعاون 
كافة  وتحمل  الليبية،  األسر  عن  متكاملة  باحصائيات  مزودة 
اآللية  عن  يلوح  والسؤال  أفرادها،  عن  والبيانات  المعلومات 

التي خطط لها لالستفادة منها في كشف ازدواجية العمل؟
حبري: في الحقيقة، إن المنظومة التي استحدتث بالتعاون 
المالي،  أو  التقني،  سواء  المتكامل،  العمل  فريق  جميع  مع 
الفريق  هذا  اإلدارية،  واإلجراءات  المصرفية،  والرقابة 
أثبتت  المنظومة  وهذه  والشكر،  الثناء  يستحق  جهداً  قدم 
وقادرة،  متكاملة  منظومات  بناء  على  الوطني  العنصر  قدرة 
وتنطوي على عامل التعديل االستمرارية والعطاء المتواصل، 
واالستفادة منها في اتخاذ القرارات، ولكن حتى نتمكن من 
شائع  هو  وكما  وأدواته،  العصر  ومواجهة  القرارات،  اتخاذ 
في العالم المعاصر، ووفق القواعد العلمية الصحيحة، فإنه 
واألدوات  والتكنولوجيا،  )العلم،  تشمل  قاعدة  امتالك  يجب 
العصر،  علوم  هي  وهذه  والرياضيات(،  الحديثة،  الهندسية 
واألدوات التطبيقية القادرة عن نقل الدول من شكل إلى آخر، 
التركيز على هذه الجوانب، وبناء كوادرنا  لذلك علينا  وتبعاً 
الحقيقة التطبيقية، السيما في المجال التقني، ألنه األساس 
لبناء منظومات المستقبل، وحتى يتم استغالل هذه المنظومة 
تكاملي، وما  يكون هناك فكر  أن  في منظومات أخرى البد 
هذه  في  بعمق  رئيسياً  طرفاً  لست  ألني  شخصياً،  أالحظه 
نتمكن  الشخصية، حتى  نظري  أطرح وجهة  ولكنني  األمور، 
من االستفادة من هذه التقنية البد من بناء شكل متكامل من 
يعطي  حديث  تقني  جسم  خلق  على  قادر  المعلومات  تقنية 
األدوات التي تمكن المجتمع فعالً من مراقبة الجوانب المادية 
بالذات، باعتبارها مرتبطة بتنمية القطاع االقتصادي، فعلى 
سبيل المثال في اإلمارات تستخدم بطاقة تعريف تمنح لكل 
سكان الدولة  مواطنين أو مقيمين ، تعتمد على بصمة العين 
وبصمة اليد، التي تميز كل انسان عن غيره والتتكرر، وكما 
الله  يعني  بنانه(،  نسوي  أن  على  قادرين   ( تعالى  الله  يقول 
هو القادر الوحيد على تغيير بصمة اليد، وحتى لو أن الجلد 
الكودي  المكون  بنفس  عليه،  كانت  ما  إلى  البصمة  يتغير 
لدى  والشفافية  الدقة  مقدار  لنعلم  البشرة،  في  الموجود 
القادر عز وجل، هذه البطاقة التستغرق سوى نصف ساعة 
أساس  على  البطاقة  لهذه  نحتاج  اآلن  ونحن  الستخراجها، 
وقائي اقتصادي، وهذه البطاقة تحتاج إلى تجهيزات تقنية، 
وجود  ويفترض  بالرقابة،  العالقة  ذات  اإلجراءات  وتدفق 
التسيرية  واألدوات  البطاقة،  خلق  على  قادر  شرعي  جسم 
لن  بأنه  أتعهد  ثم  ومن  ليبيا،  مناطق  على مختلف  وتوزيعها 
يأخذ شخص مليماً زائداً عن ماهو مستحق له، إال بإجراءات 
استثنائية، على سبيل المثال عضو هيئة تدريس بالجامعات، 
الذي يستعان به كمستشار في أحد المجاالت، إلى جانب عمله 
الرئيسي في الجامعة، وبمجرد إدخال بياناته في المنظومة، 
العمل،  في  ازدواجية  أي  مجالين،  في  يعمل  أنه  سيتضح 
وبالتالي معالجة األمر بإجراءات موازية باعتبار أن االزدواج 
طبيعي، ناجم عن أداء مهني، ويتم تصحيح اإلجراء، وينطبق 
ذلك على األطباء العاملين في القطاعين العام والخاص...

تنظيم  لغرض  اقتصادية  ستكون  البطاقة  هذه  أن  وأعتقد 
القائمة  التوزيع  المجتمع، وعدالة  العالقات االجتماعية في 
على العدالة االجتماعية، كما أنها ستسهم في اإلخالص في 
العمل، والتخلص من تفكير الحصول على المال السريع دون 
جهد، وبالمناسبة كلنا في المجتمع لدينا ميل للحصول على 
ذلك، وهذا تصرف  في  أحداً  أستثني  وال  دون جهد،  المال 
كل  تساهم  أن  المفترض  ومن  رشيد،  وغير  اقتصادي  غير 
القوانين في منع ذلك، وقدرة القوانين على تلبية هذا األمر 
تعتمد على أدوات الرقابة الصارمة التي ينتجها المجتمع من 
أجل المحافظة على حقوقه، والتوزيع العادل لثروة المجتمع 
انسان  كل  لدى  تكون  أن  يجب  التطلعات  وهذه  أبنائه،  على 
مسؤول، واالهتمام بها وبناؤها يحتاجان منا إلى جهد كبير 
جدا، وليست أماني أو أحالم وقرارات إللغاء االزدواج، وهذا 
اإلدارية  واألدوات  الجادة،  فاالجراءات  يؤخر،  أو  يقدم  لن 
الالزمة، وإدخال التقنية على مستوى كبير وواسع، من خالل 
عناصر وطنية مخلصة وفاعلة، هذا فقط ماسيبني مجتمع 
واعتداء على  ونهباً  اقتصادي، وفيما عدا ذلك سيظل سلباً 

حقوق المجتمع دون وجه حق.

مصرف  محافظ  نائب  حبري  علي  السيد  مع  اللقاء  إن  القول  نستطيع 
مع  اللقاءات  أغلب  بها  تتسم  التي  والتقليدية  النمطية  تخطى  المركزي،  ليبيا 
المسؤولين، باإلجابات المحصورة في كيفية إدارة القطاع، وخطط وبرامج تطويره 
في  السائدة  االتكالية  أوسع تمس سمة  فتح مجاالت  قد  اللقاء مع حبري  ولكن   ،
إلى خطورة انحصار األفكار  الواقع، ومنبهًا  الليبي، مستدعيًا صورًا من  مجتمعنا 
واألماني في االقتصاد الريعي الذي يدعو إلى التشاؤم، وأهمية التخلص من تفكير 

الحصول على المال السريع دون جهد، على حد وصفه، داعيًا إلى إحداث ثورة فكرية 
أهمية  على  شدد  كما   ، البشرية  التنمية  تحقيق  أولويتها  رأس  على  تضع  وإدارية 
استحداث قوانين تعتمد على أدوات رقابية أكثر صرامة، من أجل المحافظة على 
حقوق المجتمع، والتوزيع العادل للثروة على أبنائه، وهذه التطلعات يجب أن تكون 
رؤيته  مع  جنب  إلى  جنبًا  طرح  لقاء  حبري...  مايرى  وفق  مسؤول  انسان  كل  لدى 

لتطوير القطاع المصرفي، ومناقشة عدة قضايا، تخص االقتصاد الليبي.

علينا القيام بتغيير شفرة 
المجتمع وإعادة صياغة تفكيره 
القائم على االقتصاد الريعي 
الذي يدعو للتشاؤم

•

 المركزي لن يتدخل في 
آليات اختيار شركات الصرافة 
والخدمات المالية

•

التنمية البشرية هدف حقيقي، 
ستمكننا من تغيير العقول وتبعًا 
لذلك تغيير المكان والشكل 
وطريقة أداء الخدمة

•

■ لقاء : طارق السنوسي

علي حبري
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إعداد/ م . علي عبدالله الجهاني- الجزء الثاني  المــواصفات الفنية للعمـــلة الليبيــة الجــديدة

، يولي  العالم  االقتصاد األمريكي ، أقوى اقتصادات 
عجز  ويراقب   ، السنوية  ميزانيته  لوضع  بالغاً  اهتماماً 
الحكومة  . وعندما حاولت  ، مراقبة حصيفة  الميزانية 
األمريكية تنفيذ برنامج لإلصالح المالي بهدف السيطرة 
على عجز الميزانية ونمو الدين العام ، تعالت األصوات 
بما ُعرف بالهاوية المالية )Fiscal Cliff(، حيث ثارت 
انكماش في االقتصاد األمريكي، قد  مخاوف من وقوع 
يؤدي إلى رفع معدل البطالة إلى 8 % في النصف الثاني 

من العام.
البرنامج الذي كان مقترحاً يتلخص في زيادة الضرائب 
على األسر التي يزيد  دخلها عن 450 الف دوالر في 
السنوية عن 400  تزيد دخولهم  الذين  واألفراد  السنة 
الف دوالر بهدف تخفيض عجز الميزانية العامة للدولة 
وعدم تجاوز السقف المسموح به للدين العام الحكومي 
والمتمثلة  الحكومة  طرحتها  التي  المالية  السياسة   .
في  مؤقت  وتأجيل  الجديدة،  الضريبية  السياسة  في 
السياسة  اعتبرت  الحكومي  اإلنفاق  في  االستقطاعات 
المناسبة لمواجهة احتماالت تنامي الدين العام وتجاوزه 
للحدود المقبولة التي تقدر بحوالي 17.0 ترليون دوالر 
.  وكان الخالف بين الحزبين )الجمهوري والديمقراطي( 
زيادة  إلى  الجمهوريون حاجة  ير  لم  ، حيث  أشده  على 
وجهة     من  الميزانية  مشكلة  أن  إذ   ، الضرائب  معدالت 
نظرهم ، ليست مشكلة إيرادات ، وإنما المشكلة تتمثل 
مخصصات  في  والمتمثلة  الرشيدة  غير  النفقات  في 

البطالة ومخصصات األسر الفقيرة.
 وكانت المخاوف تتمثل في عدم اتفاق الحزبين حول 
في  زيادة  من  إليه  تؤدي  وما  الجديدة  المالية  السياسة 
الدين العام بواقع 4.0 ترليون دوالر خالل العقد المقبل 
الموازنة  في  القياسي  العجز  تنامي  استمرار  بسبب 
إصدار  إلى  المتحدة  الواليات  حكومة  سيدفع  مما   ،
المزيد من السندات وأذونات الخزانة وبيعها للحكومات 
والمؤسسات المالية ، األمر الذي يزيد من انكشاف هذه 
الحكومات والمؤسسات على الديون السيادية األمريكية. 
غير أن الحزبين تصرفا بمسؤولية كاملة تجاه األزمة ، 
في سبيل مصلحة الواليات المتحدة األمريكية ، متخليين 
عن استحقاقاتهما وأجنداتهما الحزبية ، حيث تم االتفاق 
الموازنة  من  االستقطاع  ببرنامج  ُعرف  ما  تأجيل  على 
وتحديد التخفيضات الضريبية لمدة    عام ، وتخفيض 
 ، العسكري  واإلنفاق  الدفاع  مجاالت  في  العام  اإلنفاق 
وكذلك في مجاالت القطاعات غير العسكرية . الغرض 

من عرض هذه التجربة ، االستفادة من الدرس ، وكيف 
تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ، وكيف أن الفرقاء 
الحزبية  والقناعات  المواقف  من  الكثير  عن  يتنازلون 
بصفة  بالوطن  أو   ، باالقتصاد  المشاكل  تعصف  عندما 
 . المحك  على   البلد  مستقبل  يكون  عندما  أو  عامة، 
هذا من الناحية السياسية ، والموضوع األهم ، في هذا 
المقام  هو المضامين االقتصادية والمالية والتنازع بين 
السياسات ، وكيف يتم ترجيح األمور في أكثر المسائل 
حساسية ودقة وفي األزمنة الحرجة. والموضوع برمته 
األسئلة  من  العديد  وطرح   ، والتفكير  للتأمل  يدعو 
ما  هو   ، أهمية  األكثر  السؤال  ولعّل   ، واالستفسارات 
عالقة ليبيا بما عرف بالهاوية المالية ؟ أو بمعنى آخر 
كيف تؤثر الهاوية المالية على االقتصاد الليبي ؟؟ وبشكل 
المالية على  الهاوية  آثار  أن تكون  أكثر دقة كيف يمكن 
االقتصاد الليبي ، فيما لو تحققت آثارها ؟ وهل اهتمت 
المؤسسات المالية الليبية بهذا الموضوع بغية ا لتحوط 

من آثاره السلبية فيما لو تحققت هذه اآلثار؟
العديد  ولكن  بالموضوع،  معنية  غير  ليبيا  تكون  قد 
التي  أو  األمريكي  االقتصاد  على  المنفتحة  الدول  من 
ُتدير استثماراتها بالعملة األمريكية)الدوالر( قد انشغلت 
يقلل  ما  التحوطات  من  واتخذت  حينه،  في  بالموضوع 
من حجم المخاطر المحتملة أو الخسائر الممكنة على 

إقتصاداتها . واألمر يتوقف على عدد من العوامل:-
الخزانة  سندات  في  الدولة  استثمارات  حجم   -

األمريكية.
المتحدة  الواليات  إلى  الدولة  صادرات  حجم   -

األمريكية.
العالم  إلى  الدولة  صادرات  بها  تقوم  التي  العملة   -

الخارجي.
هذا  في  الخبراء  بها  نصح  التي  اإلجراءات  ومن 
 ، الدوالر  عن عملة  بعيداً  االستثمارات  تنويع   ، المجال 
واالبتعاد عن سوق العمالت والسندات الحكومية بصفة 
مجاالت  في  التفكير  من  البد   ، الحال  وبطبيعة  عامة. 

جديدة لالستثمارات أكثر أمناً وتتصف بالربحية.
أمراض  أن  إالّ  مرت  قد  المالية  الهاوية  كانت  وإذا 
االقتصاد األمريكي لم تنته، فقد ُجبل هذا االقتصاد على 
األزمات ، رغم قدرته على التعايش والتكيف معها ، مما 
االستثمارية  للسياسات  المستمرة  المراجعة  إلى  يدعو 
األموال  ُتدير  التي  الليبية  المؤسسات  تنتهجها  التي 

الليبية في الخارج.

وعلى صعيد الممارسات المالية في ليبيا في اآلونة 
األخيرة ، والميل إلى اإلنفاق النقدي المباشر كأسلوب 
إلى  وبالنظر   ، الطارئة  والمشاكل  المختنقات  لمعالجة 
الحاجة  فإن   ، المقترحة  للميزانيات  الفلكية  األرقام 
تدعو إلى بلورة سياسة مالية واضحة المعالم واألهداف 
بها ثوابت ، ومتغيرات ، ُتراعى شروط ومبادئ الحيطة 
األولويات  فيها  وتكون   ، بالواقعية  وتتسم   ، والحذر 
واضحة وجلية ، وال تتجاهل حقيقة ومعطيات االقتصاد 
وهو   ، للدخل  وحيد  مصدر  على  يعتمد  الذي  الليبي 
الدخل الناتج عن تصدير النفط والغاز . وهناك أسئلة 
وهي  إليها  االنتباه  التشريعية  السلطة  على   ، مشروعة 
            ، 2013م  لعام  ليبيا  ميزانية  وإقرار  مناقشة  بصدد 

وفي مقدمتها مايلي:-
هل سياسة الميزانية المتوازنة )أي موازنة دون عجز( 
لعام  الدولة  ميزانية  وإقرار  إعداد  في  األساس  هي 

2013م؟
على   ، الجديدة  الميزانية  قانون  سيحظر  هل 
القطاعات والجهات المعنية ، الصرف بموجب اعتمادات 

خارج الميزانية؟.
أوجه  كل  أن  بمعنى   ، موحدة  الميزانية  ستكون  هل 

الصرف ستكون عبارة عن بنود ضمن ميزانية واحدة؟.
اإليرادات  بتنمية  الجديد  الميزانية  ستهتم  هل 

خصوصاً اإليرادات السيادية؟
لعام  الدولة  ميزانية  إعداد  في  التنسيق  سيتم  هل 
2013م، مع كافة األطراف المعنية ، في إطار التنسيق 
النقدية  والسياسات  المالية  السياسات  بين  والتكامل 
المتوقعة  اآلثار  ستكون  وهل  ؟  التجارية  والسياسات   ،
محسوبة سلفاً ، وبما يضمن سالمة واستقرار االقتصاد 

الوطني؟.
  وبالرغم من أن الحكومة المعنية بهذه الميزانية هي 
من  الحكومة  هذه  يعفي  ال  ذلك  أن  إالّ  مؤقتة  حكومة 
وأن   ، الميزانية  إعداد  في  الصحيحة  األسس  مراعاة 
 ، والتقييّم  للقياس  قابلة  كمية  أهداف  للميزانية  تكون 
وأهداف نوعية قابلة للتنفيذ والمتابعة ، واألمل أن تكون 
وبداية   ، واإلنتاج  لالستثمار  ومحفزة  منتجة  الميزانية 
إلنطالقة  المناخ  وتهيأة  البطالة  مشكلة  لمعالجة  جادة 
 ، عبرة  اآلخرين    تجارب  في  ولنا   ، الخاص  القطاع 
خالل  المالي  األداء  ومتابعة  تقييم  ضرورة  عن  فضالً 
العام المنصرم )2012( وتالفي أية سلبيات قد تكون 

واكبت تنفيذ ميزانية عام 2012م.

لمقاسات  األول  بالجزء  تطرقنا 
في  المستخدم  القطني  الورق  وأوزان 
طباعة العملة واستعراض الشكل العام 
إلى  التطرق  تم  وكما   ، الفئات  لجميع 
عليها  يتعرف  التي  االمنية  العالمات 
الجمهور للتمييز مابين األوراق الحقيقة 
هذه  أول  استعراض  وتم   ، والمزيفة 
 ، المائية  العالمات  وهى  العالمات 
استعراض  نستكمل  الجزء  هذا  وفي 

العالمات االمنية بفئات العملة.
للقراءة  القابل  األمني  الشريط   - 2

)Machine Readable Thread(
• ستحمل جميع فئات العملة شريط 
فئات  على  للتعرف  للقراءة  قابل  أمني 
التعرف  ويمكن   ، آالت  بواسطة  العملة 
عليها من قبل الجمهور من خالل معاينة 
ورق العملة ، وهذه األشرطة تتغير بتغير 
والنوعيات  المقاسات  حيث  من  الفئة 

ففى:
• فئة الدينار الواحد 

مدمج  )سلك  أمني  ادراج شريط  تم 
للقراءة  ملم   0.75 بعرض  بالورقة( 
يحوي  متقطع  مجسم  فضي  وشريط 
والهالل  النجمة  مع  الفئة  قيمة  رمز 

بعرض 3 ملم وبطول 65 ملم.
• فئة الخمسة دنانير 

 تم ادراج شريط أمني )سلك مدمج 
للقراءة  ملم   0.75 بعرض  بالورقة 
وشريط فضي بعرض 2 ملم يحمل رمز 

الفئة وبطول 71 ملم.
• فئة العشرة دنانير 

 3 بعرض  أمني  شريط  إدراج  تم 
ليبيا  مصرف  اختصار  يحمل   ، ملم 
األلوان  متغير  لجواد  ورسمه  المركزي 

من األخضر إلى األحمر بعرض 3 ملم 
 . الفئة  رمز  ويحوي  ملم   71 وبطول 

)انظر الشكل 1(. 
• فئة العشرين دينار 

تم إدراج شريط قابل للقراءة بعرض 
ليبيا  اختصار مصرف  يحوى   ، ملم   3
 3 بعرض  مجسماً  وشريطاً  المركزي 
لنبات  ورسمه  الفئة  رمز  يحمل  ملم 
االلوان  ومتغيرة  مجسمة  السلفيوم 

وبارتفاع 74 ملم .
• فئة الخمسون دينار

 )Motion( شريط  إدراج  تـــم   
يحوى صوراً متحركة عبارة عن النجمة 
والهالل متغيرة االلوان ، بعرض 4 ملم 
من  الشريط  وهذا   ، ملم   77 وارتفاع 
استحداثها  تم  التي  التقنيات  أحدث 
إظهارها  وسيتم  االمنية  بالعالمات 
بعمالت الدوالر األمريكي ، وتم إدراجها 
بفئة الخمسين جنيهاً استرلينياً الصادر 
ادراج سلك  تم  كما   ، انجلترا  بنك  عن 

معدني مدمج .
 Gold( 3 -الحزام الذهبي المقترح 

)Iridescence Band
هو عبارة عن شريط ذهبى عمودي 
فئة  كل  وقيمة  والهالل  النجمة  يحوي 
ويظهر خلف كل ورقة من فئات العملة 
يظهر ويختفي عند اإلمالة ، وبمقاسات 
انظر   .. ذهبي  وبلون  فئة  لكل  مختلفة 

الشكل رقم )2( .
4 - األشرطة المجسمة )الشكل 4(

تتحرك  مجسمة  أشرطة  إدارج  تم 
وتتغير  اإلمالة  عن  الصور  بداخلها 
تتظهر عمودية بمقدمة كل فئة  ألوانها 
والعشرة  دنانير  )الخمسة  الفئات  من 

والخمسون  دينار  والعشرون  دنانير 
دينار(. ففي :

إدراج  تم  دنانير  الخمسة  فئة   •
شريط فضي مجسم متقطع يحوي رمز 
قيمة الفئة مع النجمة والهالل عرض 6 
ملم و ارتفاع 68 ملم يحوي صور الرقم 
وكذلك  وصغيرة  كبيرة  بأحرف   )5(

رسمه للعملة تتغير عند اإلمالة. 
إدراج  تم  دنانير  العشرة  بفئة   •
وارتفاع  ملم   8 لعرض  مجسم  شريط 
الشهداء  شيخ  صور  يحوي  ملم   71
عن  تتغير  والهالل  والنجمة  وجواد 

اإلمالة.
إدارج  تم  دينار  العشرين  فئة   •
شريط مجسم بعرض 10 ملم وارتفاع 
الشهداء  شيخ  صور  يحوي  74ملم 
ونبات السلفيوم والنجمة والهالل تتغير 

عند اإلمالة.
إدراج  تم  ديناراً  الخمسين  فئة   •
شريط مجسم بعرض 12 ملم وارتفاع 
الشهداء  شيخ  صور  يحوي  ملم   77

والنجمة والهالل وصورة الناقة .
الكامنة  الصورة  خاصية   -  5
طباعتها  وتتم   ..  )  Latent Image(
الطباعة  بواسطة  العملة  ورق  على 
فئات  بجميع  إدراجها  وتم  الحجرية 
الجيدة  العالمات  إحدى  وتعتبر  العملة 
بزاوية  االمالة  عند  التزييف  منع  في 
نرى  الورقة  امالة  فعند  درجة.   45
تغير األلوان وهو تأثير يجعل رمز الفئة 

يختفي ويظهر )الشكل رقم3(.
 Very الصغر  متناهية  -الكتابة   6

 ..Small Print
تم إدراج كتابة متناهية الصغر بجميع 

الفئات تحت الجزء المخصص لطباعة 
اسم المصرف المركزي ويمكن التعرف 
عدسات  استخدام  خالل  من  عليه 

مكبرة.
7 - خصائص ضد النسخ والتصوير 

Anti Scanner Line Structure
تم إدراج خاصية الخطوط واألشكال 
بحيث ستظهر عند نسخ أو تصوير ورقة 
العملة الحقيقية خطوط ليست موجودة 

باإلصدار الحقيقي لورقة العملة. 
8 - خصائص ضد النسخ والتصوير 
وهذه   See through feature
الخاصية تتيح رؤية نصف الصورة عند 
النظر من مقدمة الورقة ورؤية النصف 
من  النظر  عند  الصورة  من  الثاني 
خلف الورقة وعند االمالة نرى الصورة 

متكاملة .

الخمسُة آالف دينار .. 
مَُسكنات أم مَُهدئات ؟

 إن السياسات العامة الرشيدة والعقالنية هي التي يتم وضعها 
تستجيب  وخطوات  محددة  وأهداف  مدروسة  علمية  أسس  وفق 
وتنفيذ  صنع  فعملية  الواقع،  وضرورات  المرحلة  لمقتضيات 
تحتاج  معقدة  متداخلة  متشابكة  عملية  العامة  السياسات  وتقييم 
االحتياجات  وتحديد  وأهميتها  األوليات  لدراسة  إلى متخصصين 

وضرورتها.
تفاجأت كما تفاجأ الكثيرون غيري بما صدر عن رئيس المؤتمر 
الوطني الدكتور محمد المقريف بخصوص المنحة المجزية التي 
سيتم منحها لألسر الليبية، وطريقة العرض التي تمت به، واستغالل 
العيد الثاني لثورة 17 فبراير لتحقيق مكاسب بعد االنتقادات التي 

وجهت ألداء المؤتمر الوطني بصفة عامة ورئيسه بصفة خاصة.
على  المقريف  محمد  للدكتور  وتقديري  احترامي  كامل  ومع 
يتبوأ  التي  والحرجة  الحساسة  والمرحلة  يبذلها  التي  الجهود 
بهذه  وعرضه  المجزية  المنحة  بقرار  الوعد  أن  إال  صدارتها 
هل  أهمها  والتي  التساؤالت  من  الكثير  داخلي  في  أثار  الطريقة 
شعوره بتقصير أداء المؤتمر هو الذي جعله يحاول أن يجد مخرجاً 
هناك  وهل  ؟،  العام  الرأي  لدى  المؤتمر  صورة  من  يحسن  ربما 
الوضع  تحسين  في  تساهم  أن  يمكن  دراستها  تمت  أخرى  بدائل 

المعيشي للمواطن؟
إن سياسات المنح والمكافآت والمهايا والهبات سياسة عقيمة 
بناء  في  عليها  يعول  أهدافاً  تحقق  أن  واليمكن  رشيدة  وغير 
المستقبل، وماهي إال مسكنات قصيرة المدى ولوقت قصير جداً 
قام  ولقد  الوطن،  منها  يعاني  التي  المشكالت  أساس  تتناول  وال 
النظام السابق بهذه القفزات العشوائية غير المدروسة في محاولة 
لتحقيق نوع من الرضى وحشد الدعم، واالعتماد على السياسات 
ودون  اللحظة  وليدة  تكون  األحيان  كثير من  في  والتي  االرتجالية 
الثروة(، وها نحن نعيد نفس  أي دراسة ألهدافها وآثارها )توزيع 
السياقات  وعي منا ودون أن ندرك أن ثقافة النظام السابق مازالت 

مسيطرة  ومتجذرة فينا.
إذا نظرنا إلى علم أصول دراسات رسم السياسات العامة فان 
األمر اليحتاج  إلى إعادة النظر في هذه السياسات ،بل إلى الكيفية 
المعقول وال من  السياسات، فليس من  بها صياغة هذه  يتم  التي 
منح  قرار  بتبني  المؤتمر  أعضاء  من  مجموعة  تقوم  أن  المنطق 
مكافأة للشعب دون أن تكون هناك دراسات مسبقة ودون استشارة 
من  يمكن  أخرى  خيارات  دراسة  تتم  إن  ودون  االختصاص  أهل 

خاللها تحسين وضع المواطن الليبي.
في تقديري كان على رئيس المؤتمر الوطني والذين تبنوا قرار 
المنحة أن يتبنوا قرارات أخرى أكثر مصداقية وأكثر علمية وأكثر 
فائدة لهذا الشعب ، فالشعب الليبي ال يريد مكافآت بقدر ما يريد 
حقوقاً ثابتة وأصيلة ومؤكدة وغير قابلة للمصادرة واالنتهاك تحقق 
تعالج  وقوانين  تشريعات  وفق  الكريم  العيش  من  األدنى  الحد  له 

جوهر المشاكل من أساسها.
أنا أتوجه بسؤالي إلى الذين يؤيدون منح هذه المنحة: أين هي 
الدولة التي تقدم منح وهبات لمواطنيها دون أن يقوموا بأي عمل 
أو جهد أو مقابل، )اليابان كوريا ماليزيا سنغافورة...الخ نموذج(، 
لقد تحدث احد أعضاء المؤتمر على أن مجموع المنحة التي سيتم 
توزيعها والبالغ ستة مليارات اليشكل أي مشكلة بالنسبة لموازنات 
نؤسس  أن  علينا  يقول  العلمي  المنطق  ولكن   ، الدولة  وميزانيات 

لحلول جذرية ودائمة وليست حلوالً وقتيه.
أن  في  المقترح  هذا  تبنوا  الذين  االخوة  مع  تماما  متفق   أنا 
أمام  ازداد سوءاً  بل نقول ربما  الليبي مازال سيئاً  المواطن  وضع 
موارد  في  الذي حصل  المتعمد  واإلهدار  األسعار  معدالت  زيادة 
الدولة، فعامان على الثورة لم يتحقق فيهما شيء بل األموال التي 
أهدرت ربما أكثر من التي صرفت، ومازال شبح الفساد والرشوة 
والمحسوبية يخيم على البالد ..وساداتكم في الجاهلية ساداتكم 
الثورة... لصوص  هم  مازالوا  القذافي  ...ولصوص  اإلسالم  في 

معين  لنظام  والء  له  ليس  والمرتشي  والكاذب  والسارق  فاللص 
...فقد وجدوا أيام الملك وأيام القذافي وأيام الثورة وفي المستقبل 
ثوابت  وضع  اإلمكان  بقدر  نحاول  أن  علينا  سيتواجدون....ولكن 

وأساسات متينة لعملية بناء الوطن والمواطن.
كان على المؤتمر أن يعيد النظر في سياسة الدعم التي يقدمها 
والبالغة حسب تصريحات رئيس لجنة الميزانية والمالية بالمؤتمر 
الوطني الدكتور عبد السالم انصية 18 مليار...ماذا لو تم توزيع 
هذا المبلغ على األسر الليبية البالغ عددها 125 ألف أسرة وبدل 
الخمسة أالف ستتحصل كل أسرة على ما يقارب 15 ألف دينار....

سؤالي هل الذين تبنوا فكرة المنحة وقدموها لرئيس المؤتمر وقام 
بإعالنها للشعب دون أن تتم دراستها أو حتى عرضها على المؤتمر 
يعتبر  كله  ..هل هذا  ألخذ موافقته من عدمها في اإلعالن عنها 
بهذه  الشعب  إسكات  ومحاولة  الناس  بعقول  واستخفافاً  تحايالً 
المسكنات، أما كان من األجدى واألنفع وضع دراسة علمية عملية 
الدولة  تقدمه  الذي  الدعم  قيمة  للناس  تبين  وعاجلة  مستعجلة 
التي سوف تتحصل  المبالغ  وأسعار السلع بعد رفع الدعم وقيمة 
والنسب  المتوقع  التضخم  الدعم وقيمة  توزيع  عليها األسر بعض 

المتوقعة لزيادة أسعار السلع والخدمات؟
إعادة  يعيد  أن  المسكنات  بدل هذه  الوطني  المؤتمر  على  كان 
والتي  السائدة  األسعار  ودالة  وفق مستوى  الناس  مرتبات  جدولة 
الفرد،  يكتسبها  التي  المؤهالت  ووفق  مستمر،  تصاعد  في  هي 
يكون مرتب  أن  المعقول  فليس من  العمل،  الخبرة وسنوات  ووفق 
الطباخ أعلى من مرتب دكتور الجامعة، وليس من المعقول أن يكون 
من  مرتب  يقارب  التخرج  نفطية حديث  في شركة  موظف  مرتب 
قضى في العمل سنوات عمره أو يضاهي مرتب دكتور جامعي ... 
المرتبات... صياغة  يعيد  قانون  بمشروع  هوالء  يتقدم  لم  لماذا 

لقد آلمتني إجابة الدكتور محمد المقريف عندما سأله اإلعالمي 
فيها  المبالغ  المؤتمر  أعضاء  مرتبات  حقيقة  عن  دوغة  سليمان 
الشعب  بقية  مرتبات  تعديل  إقرار  يتم  ولم  إقرارها  تم  ولماذا 
أتعلمون ماذا قال: قال إن إقرار مرتبات لعدد 200 شخص أهون 
وأسهل من إقرارها لجميع أفراد الشعب .. هل هذه إجابة مقنعة 
لشخص يمثل أعلى سلطة في الدولة ..كان عليه أن يمنع زيادة أي 
مرتب ألي عضو من أعضاء المؤتمر إال بعد أن تتم الزيادة لجميع 
على  حريص  وطني  مؤتمر  أمام  فعالً  نكون  ...هنا  الشعب  فئات 
الوطن والمواطن وحريص على الشعب قبل حرصهم على أنفسهم.

         ■  د. عارف التير

الشكل رقم )3(  الصورة الكامنة.الشكل رقم )2( الحزام الذهبي المقنزحالشكل رقم )1( االشرطة األمنية

الشكل رقم )4( األشرطة المجسمة 

أوراق اقتصادية
الهاوية المالية وآفاق 2013■ د.محمد عبداجلليل أبوسنينة

الجزء الثاني
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أليم  بواقع  أحيانا  المرء  يصطدم  قد 
ال  االلكتروني  الدفع  بأن  يكتشف  عندما 
بالده  في  الحقيقية  األهمية  تلك  يشكل 
كافة  أن  حيث  العالم..  دول  ببقية  مقارنة 
دول العالم تقريبا تتعامل وعلى نطاق واسع 
للدفع  مختلفة  بطرق  شامل  نقل  لم  إن 
وحتى  بل  اليابان  في  ولنا  االلكتروني.. 
الصومال على سبييل المثال عبرة حقيقية 
في مدى انتشار هذه الخدمة. فاألولى هي 
إحدى الدول الرائدة في مجال المدفوعات 
تستخدم  ايضاً  هي  والثانية  النقدية  غير 
عن  االلكتروني  والتحويل  الدفع  تقنية 

طريق الهاتف الجوال!
السابقة  بالدول  ليبيا  قورنت  ما  إذا 
في  جداً  متأخرة  تعتبر  ليبيا  فإن  الذكر 
من  هو  والذي  الحيوي  المجال  هذا 
مرحلة  إن  الشامل.  التطور  أساسيات 
علينا  توجب  بالدنا  بها  تمر  التي  البناء 
إنجاح  في  الطرق  بكافة  المساهمة  قطعاً 
البالد.  تاريخ  الحساسة من  المرحلة  هذه 
ال يمكن فصل الدفع والتحويل اإللكتروني 
الحقيقية.  البناء  عملية  عن  وأهميته 
مع  التعامل  بسهولة  المواطن  فاحساس 
هذه  وجوده  مع  وبساطتها  المدفوعات 
التقنية بتوفر وبيسر إنما يساهم في زيادة 
الروح االيجابية لدى المواطن بشكل كبير 
وتالشي نظرة الالثقة واالحباط المنتشرة. 
القطاع  يأتي دور  المرحلة  وهنا وفي هذه 
الخاص الحيوي في هذا المجال. حيث أنه 
اليمكن إضافة ثقل إضافي وأعباء وأحمال 
والحكومية  العامة  للمؤسسات  إضافية 
ثقيلة  تركة  بسبب  اآلن  حتى  تعاني  والتي 
عملها  جعل  والذي  السابق  العهد  من 
معقداً جداً ممتلئاً بالبيروقراطية والبطيء 
أجل  من  األحيان  معظم  في  الشديد 
الخاص  وللقطاع  الالزم.  بالتغيير  القيام 
المجال  هذا  في  الريادة  أخذ  في  أهمية 
المتواجد  والتراكم  الضغط  هذا  لتخفيف 
للمصارف  المثال  سبيل  فعلى  البالد.  في 
التجارية العديدة مهمات اساسية مصرفية 
بالدفع  بمقارنة  مختلفة  اولولية  لها 
البعض  يراه  ولألسف،  الذي،  االلكتروني 
كشيء »امتيازي« أو »غير اساسي« للحياة 
اليومية. فللمصارف انشغاالتها وانشغاالت 

مواردها البشرية في االئتمان وتوفير النقد 
وفتح الحسابات وقبول االيداعات وغيرها 
يوصف  ما  اقل  وضع  في  يجعلها  مما 
الدفع  إدخال  بمهامة  للقيام  صعب  بأنه 
وإقناع  له  والترويج  وتسويقه  اإللكتروني 
المواطن به. وبالتالي يأتي هنا دور القطاع 
توفير  طريق  عن  البالد  بناء  في  الخاص 
هذا النوع من الخدمات وتقاسم المهام من 
أجل إنجاح التغيير وتوفير الحياة الكريمة 
كونه  يتعدى  اإللكتروني  فالدفع  للمواطن، 
طريقة لجني المال إلى أنه طريقة حقيقية 
مستدامة  تنمية  أجل  من  للمساهمة 

وواقعية. 
حياة  على  االكتروني  الدفع  يؤثر  كيف 

الناس اليومية؟
وطرق  ومنظومات  أجهزة  توافر  أوالً: 
كافة  في  المختلفة  اإللكتروني  الدفع 
المواطن  يجعل  المواطن  أمام  المجاالت 
التقني  التطور  من  حقيقي  مستوى  في 
فتلغى  الدفع.  عمليات  عليه  يسهل  الذي 
تلك الطوابير الالمنتيهة في بعض الجهات 
ثانيا،  التسديد.  او  الدفع  تحتاج  قد  التي 
ومن الناحية األهم أال وهي مسألة األمن، 
االلكتروني  الدفع  لوسيلة  المواطن  فقدان 
كالبطاقات المصرفية على سبيل المثال ال 
للمواطن  يمكن  حيث  كبيراً  إشكاالً  يشكل 
يقوم  لكي  البطاقة  مصدر  مع  التواصل 
بإلغائها. بينما اليوم، إن فقد المواطن ماله 
النقدي أو سرق منه، سيكون من الصعب 
للغاية استرجاعه إن لم يكن مستحيالً مما 
يجعل وسيلة الدفع االلكتروني في الحقيقة 
شيء  أي  قبل  للمواطن  ضروري  مكتسب 

وللحديث بقية في هذا المجال...
على  االلكتروني  الدفع  يؤثر  كيف 
والعامة  الخاصة  القطاعات  معامالت 

وأجهزة الدولة المختلفة؟
والعامة  الخاصة  القطاعات  قبول  إن 
واشتراكها في قبول وسائل الدفع المتعددة 
تسهل  حيث  جداً.  خاصة  اهمية  ذي  هو 
من  االجراءات  اإللكتروني  الدفع  عملية 
في  المالية  المعاملة  في  الشفافية  حيث 
الوسيلة  تخفف هذه  باإلضافة  ذاتها.  حد 
من الضغط على المؤسسات العامة والتي 
قفلت  قد  تكون  قد  خزينة  دائماً  بها  نجد 

يجعل  مما  بالناس  ممتلئة  تكون  قد  أو 
االنتظار يطول ويطول وبالتالي يتسبب في 
للمواطن وللموظف  ضياع وقت ثمين جداً 
الجمارك،  في  فمثال  سواء.  حدا  على 
بطريقة  وقته  يستثمر  أن  للموظف  يمكن 
افضل في العمل الداخلي أو أعمال أخرى 
المواطنين  وكافة  المخلصين  على  تعود 
في  للحصر،  ال  فقط  للمثال  بالخير. 
إصدار  تم  الشقيقة  العربية  الدول  إحدى 
األزدحام  أن  على  دقيق  علمي  تقرير 
والبطيء في االجراءات والمعامالت بكافة 
أكثر  سنوياً  العامة  الخزينة  تكلف  انواعها 
الوقت  حيث  من  دوالر  مليون  سبعين  من 
أن  أكد  آخر  أوروبي  تقرير  في  الضائع. 
عدم وجود شفافية تلقائيا في المعامالت 
قد  النقدية  والمدفوعات  اليومية  المالية 
زاد من تسرب التزوير واالختالس وتبييض 
األموال ومن ثم فتح الباب على مصراعيه 
أمام تمويل االعمال غير المشروعة السيما 

االرهاب وتجارة الرقيق وغيرها..
توافر  إن  المصرفي،  المستوى  وعلى 
يوفر  اإللكتروني  الدفع  ووسائل  سبل 
أمواالً طائلة لكافة المصارف التجارية بل 
وللمصرف المركزي أيضاً حيث أن عملية 
طباعة العملة/النقد أو إعدامه أو اصالحه 
هي عملية مكلفة للغاية سنوياً وبالتالي إن 
هيئتها  على  االموال  على  االعتماد  تقليل 
النقدية يحد من هذه المصاريف التي قد 
اهم  أخرى  تنمية  مشاريع  النجاز  تتوجه 
تعود على المجتمع بفائدة أعم. وهذا فقط 
مثال بسيط على أهمية توافر هذه الخدمة 
القطاع  دور  وإن  والمواطنين  للمواطن 
الخاص في تقديمها حاسم من حيث تقليل 
والتي  العاملة  المصارف  على  الضغط 
سابقاً  أسلفنا  كما  عدة  تركمات  تعاني 
بين  حقيقية  وطنية  شراكة  لخلق  وأيضاً 

القطاعين العام  الخاص. 
هل وسائل الدفع اإللكتروني آمنة؟ 

وتوافر  والقوي  الملحوظ  التطور  مع 
ومتطورة  جديدة  حماية  وطرق  أنظمة 
سواء  اإللكتروني  الدفع  أصبح  للغاية، 
أو  المصرفية  البطاقات  طريق  عن  اكان 
يوماً  أماناً  يزداد  غيره  أو  الجوال  الهاتف 
عالمية  شركات  فهناك  آمناً.  يوم  بعد 

وسائل  تطوير  أجل  من  نهار  ليل  تشتغل 
الحماية والتأمين لهذه المنظومات لضمان 
تعرضها  وعدم  سليمة  بطريقة  عملها 
إن  األشكال.  من  شكل  بأي  لالختراقات 
خوف المواطن وبعض المؤسسات من هذه 
السابق ولكن  في  الوسيلة قد يكون مبرراً 
والخسائر  جداً  والقوي  الملحوظ  التطور 
اليومية المرتبطة بعدم توفر هذه الخدمة 
الخدمة  هذه  توافر  بضرورة  نؤمن  تجعلنا 

وانتشارها على أوسع نطاق.
رؤيتنا لمستقبل الدفع اإللكتروني 

في ليبيا
مع وجود العوامل ومنها: توافر الشباب 
من  العمل  في  بصدق  والراغب  الناضج 
الكسب  أجل  من  والعمل  أوالً  بالده  أجل 
التي  الخبرات  تواجد  ومع  ثانياً  المشروع 
أصبحت تتطور يوماً بعد يوم خصوصاً مع 
توافر شبكة المعلومات الدولية »اإلنترنت« 
كوسيلة تعلّم  تواصل تقريبا في كافة البيوت 
ليبيا  أبناء  معظم  بأن  وبمعرفتنا  الليبية.. 
الدفع  مستقبل  فإن  الشباب  فئة  من  هم 
اإللكتروني في البالد ينتظره مستقبل زاهر 
حقيقية  شراكة  وجدت  إن  للغاية  وقوي 
فعالة بين القطاعين الخاص والعام، حيث 
أن القطاع الخاص لديه القدرة على تقديم 
استثمار  شكل  على  وذلك  الخدمات  كافة 
على  القدرة  لديه  العام  والقطاع  حقيقي 
من  رغب  حال  في  العملية  هذه  إنجاح 
أو كل مؤسسة  هو مسؤول على كل قطاع 
فالعمل  إنجاحه.  في  وزارة  كل  أو  عامة 
اتخاذ  والبطيء في  المعقد،  البيروقراطي 
القرارات، وعدم وضوح الرؤوية في بعض 
الحكومية  المؤسسات  بعض  في  االحيان 
والعامة من األسباب المباشرة في تباطئ 
ففي  المجال..  هذا  في  المنشود  التطور 
ما  دفع  من  المواطن  تمكين  إن  النهاية 
الدفع  طريق  عن  له  ما  استقبال  أو  عليه 
والتحويل االلكتروني وذلك باالستغناء عن 
أخرى  أفكاراً  يتقبل  يجعله  واألوراق  النقد 
والمستقبل  للحاضر  بنظرته  رقيا  تزداد 
نظرته  تعيق  كانت  التي  الحواجز  وتلغي 
لنا  يتأكد  هنا  و  بعيدة..  آفاق  إلى  للتقدم 
آنية  ضرورة  هو  اإللكتروني  الدفع  بأن 

وحتمية للتنمية واعدة وحقيقية.

المؤتمر الوطني العام .. وصدور قانون منع 
التعامل بالفوائد المصرفية

الفائدة وشُبهة الربا.. جدل مستمر!!
أصدر المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 
المصرفية  بالفوائد  التعامل  يمنع  قانونا  يناير 2013م   6
والّتجارية  المدنية  المعامالت  جميع  في  والمدينة  الّدائنة 
التي تجري بين األشخاص الطبيعيين واالعتباريين، وأبطل 
كل فائدة ظاهرة أو مستترة، فيما ُعرف الحقا بالقانون رقم 

)1( لسنة 2013 .
يكون  أن  هو  نتمناه  ما  أّن  إال  الخطوة  هذه  مباركة  رغم 
واقَع  ُيغّيب  ال  و  الُمعطيات  مع  متجاوباً  يصدر  تشريع  أيُّ 
السلبية  االنطباعات  يعزز  قد  مما  المطروحة  القضايا 
أعلى  أنَّه  رغم  العام  الوطني  المؤتمر  ضدَّ  لها  ُيروَّج  التي 
اً ونزيها،  سلطة في البالد انتخبها الشعب الليبي انتخابا حرَّ
ورغم كثرة المالحظات على مناقشة الموضوع داخل أروقة 
وافتقار  المناقشات  تلك  بها  تمت  التي  والطريقة  المؤتمر 
إال  للموضوع،  الفنية  بالنواحي  للوعي  المداخالت  كثير من 
وكانت في مستوى  ناضجة  كانت  المداخالت  من  أن عددا 
متقّدم من الفهم ساهمت في عملية إنضاج مشروع القانون، 
الوطني  مؤتمرنا  على  للتأكيد  الفرصة  هذه  نغتنم  لكننا 
ضرورة إيجاد آليات للتواصل مع الجهات والمؤّسسات ذات 
العالقة بما يصدر عن المؤتمر باعتبارها الجهات واألطراف 
المعنية بتنفيذ تلك القوانين والتشريعات، وفضال عن ذلك 
اعتماد بيوت خبرة محلّية أو خارجّية ألخذ رأيها ومشورتها 
وإن  أو تشريٍع ما،  قانون  السعي إلصدار  في االعتبار عند 
ستجعل  األخرى  اإلدراية  الترتيبات  مع  الفني  الّدعم  هذا 
مخرجات المؤتمر أكثر نضجاً وعملّيةً ومتناغمة مع الواقع 

وحاجة الّدولة والشارع والمجتمع.
أهم الّتحديات التي تواجه :

التعامل  منع  قانون  تطبيق  بإمكان  التام  االقتناع  رغم 
بالفوائد إال أننا يجب أن نقر كذلك بأن هذا التطبيق يعتبر 
ٍّ جديداً يضاف إلى الّتحديات التي تواجه المصارف  تحديا
نواحي  ضعف  وبخاصة  األساسية،  بنيتها  تمس  بل  الليبية 
االستثمار، واعتماد تلك المصارف بشكل كبير على إيرادات 
الفوائد، وضعف قدراتها االستثمارية وضعف قدراتها على 
تواجهه  عّما  فضالً  المشروعات،  وتمويل  الموارد  تعبئة 
من  وغيرها  داد  السَّ تعّثر  نسبة  ارتفاع  من  المصارف 
مجال  في  البشري  الكادر  يعززها ضعف  التي  الصعوبات، 
ال  وحيداً  شرعيا  بديال  تعتبر  التي  اإلسالمية  الصيرفة 
وبقوة،  له  اإلعداد  في  الشروع  إال  المصارف  أمام  خيار 
في ظل ظرف زمني محّدد عليها االلتزام به وفقا للقانون. 
ويمكن إجماالً تلخيص أهم الّتحديات المحدقة بالمصارف 

فيمايلي:-
● عدم توّفر منتجات مصرفية إسالمية بديلة في المدى 
االستشارية  اللجنة  جهود  تفي  وال  تقديمها؛  يمكن  القريب 
المدى  في  المصارف  بحاجة  اإلسالمية  الصيرفة  لشؤون 
القريب إال إن تعاونت المصارف بكل إداراتها وأطقم التحّول 
اللجنة وشرعت في إعداد خطة تحول وتنفيذها  لديها مع 
ولو على مراحل وبتدرج، بحيث ال يفتقد المواطنون البديل 
الشرعي القانوني، مما قد يسبب حالة من التذّمر واالحتقان.

التحتية  البنى  في  الواقع  والضعف  النقص  استكمال   ●
المكافئة  الوسائل  وإعداد  عام،  بشكل  المصرفي  للقطاع 
المقدمة  وفي  سابقاً،  إليها  المشار  التحديات  لمواجهة 
استدراك ضعف المورد البشري المدرب على أعمال ونشاط 
واألنظمة  والتقنية،  المعرفة،  فتحدي  اإلسالمية،  الصيرفة 
االعتبار،  في  أخذها  يجب  هامة  عوامل  الالزمة،  واللوائح 

والعمل على استيفائها. 
فيها  تفّعل  جديدة،  ومؤسسية  مصرفية  ثقافة  بناء   ●
القيم اإلسالمية واألخالق الحميدة، بحيث يدرك كل موّظف 
مصرفي بأنه يؤدي رسالة، وعليه تبعات وطنية يجب أن يكون 

مؤّهال لحملها واالضطالع بها.
● إعداد الدراسات المسحية والمحاسبية الالزمة لتسوية 
أرصدة السلف والقروض والودائع وما ُتدرّه ِمن عوائد، وغير 
المصارف  اوضاع  لتسوية  باالعتبار  أخذه  َيجُدرُ  ا  ِممَّ ذلك 

وفق التشريع الجديد.  
وماذا بعد صدور القانون ؟

إّن جملة الّتحديات اآلنفة الذكر، وما قد يترتب عليها من 
تداعيات، تحّتم اإلسراع في اّتخاذ خطوات عملّية استدراكّية 
لمواءمة الواقع مع التشريع، وبناء عليه و وفق مبدأ الّتدرّج 
الذي أخذ بالمؤتمر الوطني العام في إصدار التشريع، فهل 
تكييف  وتستطيع  التحديات،  حجم  في  مصارفنا  ستكون 
الّشارع الذي  الداخلي وفق مطلب  بيتها  أوضاعها، وترتيب 
المصرفي،  القطاع  بدور  لتوعيته  جادة،  لوقفة  منا  يحتاج 
على  عريضةً  آماال  يعلّق  ال  حتى  واختصاصاته  وواجباته، 
الوطني  المؤتمر  وعلى  اهتمامه،  صلب  من  ليست  القطاع 
العام التعجيل وتقديم الّدعم فيما يتعلق باإلسراع في تفعيل 
ما تضمنه القانون الصادار في مادته الرابعة بشأن تأسيس 
صندوق اإلقراض الحسن، فضال عن قيام الدولة بشكل عام 
بدورها في تفعيل مؤسسة الّزكاة أسوة بالدول المتقّدمة ذات 
جارب الناجحة في هذا المجال، وكذلك في جانب تفعيل  التَّ
على  قادرٍة  قوّية  فاعلة  مؤسسٍة  عبر  بأنواعه  الوقف  دور 
دعم عملية التنمية والوفاء بحاجات شريحة كبيرة من أبناء 

المجتمع، ويدعم مسيرة البناء والتنمية المنشودة.
بل فوق كل ذلك على الّدولة أْن َتشرع في العمل على إعادة 
َظر في نظامها المالي برمته ومنظومة التشريعات النافذة  النَّ
المالي  واالستقرار  األمن  لتحقيق  الدوار  تتكامل  بحيث 
األدوار  وتكامل  الجهود  بتظافر  والسياسي،  واالجتماعي 
بين األطراف  الكُرة  بتقاذف  وتوزيعها بطريقة صحيحة، ال 

المعنية والمسؤولة.
نسأل الله تعالى توفيقه وسداده لمسيرة ليبيا الّدولة، وأن 
يجعلنا جميعاً أهال لألمانة التي تحملها كل ليبي مهما كانت 
درجة مسؤوليته وقدر األمانة التي تحملها، فليبيا لن تقوم 

دولتها إال بجهود أبنائها جميعاً متضافرين متعاونين.

         ■ د. فتحي عقوب 

وقد يتشابه الوصفان ) حينًا ( 
 وموصوفاهما متباعدان

االهتمام  يشتد  مسألة  األزمنة  هذه  المسلم   يجابه 
المسلمين من  البحث عن طرق حماية  كما يشتد   ، بها 
االضطرار للقبول بممارستها ، كيال » يأذنوا بحرب من 

الله ورسوله « .
 أثيرت ضجة كبرى في األونة األخيرة في ليبيا ، أدت 
إلى تولي المجلس الوطني »إنجازاً عظيماً« باصدار قانون 
يحرم التعامل بالربا . ضجة كبرى في غير استحقاق ، 
ألن التعامل بالربا قضى عليه انتقال اإلنسان من مرحلة 

بدائية إلى مرحلة متطورة .
إذا صح   ، الواضح  توضيح  إلى  يهدف  المقال   هذا 
التعبير. والبد ،ابتداًء ، من تسليط الضوء على ما اعترى 

تفكير بعض المسلمين من تعكير .
بعض   : بالمسألة  أهتمام  لها  كان  أطراف   ثالثة 
علماء الدين ، والكثير من المواطنين ، وبعض المهنيين 
على  الحرص  فبدافع   ، الدين  علماء  أما   . المصرفيين 
تمييز الحالل من الحرام ، وأما عامة المواطنين فألنهم 
دون  الحسن«  »اإلقراض  من  سيتمكنون  أنهم  يعتقدون 
زيادة . أما المصرفيون المحترفون فقد استجابوا ألولئك 

ولهؤالء ، فاخترعوا ما يسمى الصيرفة »اإلسالمية« .
إلى  يتبادر  اإلسالمية«  »الصيرفة  عن  التحدث   عند 
الذهن أن المجتماعات اإلسالمية كان فيها رواد عملوا 
لكننا   . تفاصيلها  وابتكار  المالية  الشؤون  تطوير  على 
أو   ، إسالمية  مستندية  اعتمادات   : إلى  إشارة  نجد  ال 
حسابات جارية إسالمية أو حسابات توفير إسالمية ، أو 

ترتيبات ائتمانية إسالمية .
 الربا والفائدة : هذان النمطان من الترتيبات المالية 
المتعلقة باالقتراض ، لم يكونا متعاصرين، أي أنهما لم 
يكونا يمارسان في نفس األزمنة. ومن تم فالبْون شاسع، 
من حيث الزمان ، وكذلك من حيث الفحوى ، بين نشاط 
كان يمارس منذ آالف السنين، وبين نشاط استحدث في 

األزمنة األخيرة.
 ولكن شبهةً واهيةً تبرز ، تجعل النشاطين متقاربين 
، ألن كالهما ينطوي على زيادة على المبلغ المقترض . 
ُيتفق على مبلغ القرض ، وعلى المبلغ الذي يجب تسديده 
، والذي يزيد عن قيمة القرض . هذا الفرق بين القرض 
النشاطين  بين  المشترك  العامل  هو   ، التسديد  وقيمة 
.ولكن هل تستوي األمور األخرى التي تعرِّف الربا وتعرِّف 

الفائدة ؟.
 الربا يقتضي وجود طرفين : المرابي وطالب القرض 
 . حاجة  صاحب  والمقترض   ، مال  صاحب  المرابي   .
المرابي ، ليس صاحب مشروع خيري ، يسعى لمساعدة 
المحتاجين . بل هو شخص أناني ، يستغل حاجة الغير 
لتحقيق أكبر قدر من المكسب له . لذلك فهو جشع نهم 
فهو  لذلك   . غير  ال  مصلحته  هي  الوحيدة  ضوابطه   ،
مستغل أبشع االستغالل ، عمله ال يخضع ألي رقابة أو 
تنظيم ، وصاحب الحاجة هو صاحب اليد السفلى . في 

عهد الروم ، كان القانون يمكن المرابي من أن يملك رقبة 
المقترض إذا لم يسدد القرض . الجشع والنهم واألنانية 
أنه  ونتصور   . لعباده  وجل  عز  الله  يرضاه  ال  مما  هي 
لذلك ، ولذلك فقط ، حرم الربا وشدد في التنديد به ، 
توعد ممارسيه بحرب منه عز وجل ، ومن الرسول عليه 

الصالة والسالم .
 إذن ، فالبنوك ، كمؤسسات تنظم الكثير من الخدمات 
 ، الصيرفة اإلسالمية  ،عند دعاة  بها  بأس  ، ال  المالية 
» فائدة » هي  باستثناء مسألة اإلقراض بمقابل يسمى 
 . القرض  على  زيادة  المقترض  يدفعها  مئوية  نسبة 
بأن  القبول  من  بد  اإلسالمية  الصيرفة  لدعاة  يكن  لم 
المقترض يجب أن يسدد أكثر مما تسلم كقرض . ذلك 
لوجود مصاريـف إدارية و »مكافآت« ألصحاب رأس المال 
الشرائية  القيمة  انخفاض  وللتعويض عن   ، »المودعين« 
لاللتفاف حول  الحاجة  برزت  اإلقرار  . مع هذا  للعملة 
»الشبهة«. وتم ذلك بتبرير تلك الزيادة ، فال تسمى فائدة 

، وتبتكر لها تسميات أخرى.
 وألن الله عز وجل حرم الربا وأحل البيع ، فقد ابتكر 
ــ  ألنها  حالالً  تعتبر  طريقة  للغنى  الساعون  المسلمون 
المقترض »يشتري« بضاعة من   : ــ تجارة  في ظاهرها 
الوقت  نفس  في   ، ويبيعها  بسعر  الجديد«  »المرابي 
والمكان لنفس البائع ، بسعر يقل عن السعر الذي اشترى 
، ويسدد  المبلغ األقل  المقترض  : يقبض  المقترض  به 
المبلغ األعلى . هذه ، ال تعتبر ربا ، بل هي تجارة حالل 

في حالل .
المال  بيت  طورت  اإلسالمية  الدولة  أن  يحدث   لم 
والشؤون المالية ، وشَرّعت لتنظيم عالج مسائل حاجة 
الناس إلى االقتراض كما حدث في الغرب ؛ وال يتصور 
التسهيالت  توفير هذه  تولوا  المسلمين  أغنياء  يكون  أن 
رؤوس  »لكم   : ربوية  غير  أسس  على   ، لها  للمحتاجين 

أموالكم ال تظلمون وال تظلمون« .
مختلف  في  اإلنساني  الفكر  ويتطور   ، القرون   َتمُرّ 
المال  »دنيا  في  جديدة  أفكار  وتظهر   ، المجاالت 
واألعمال« ، لكن الفكر اإلسالمي بقي خارج ذلك التطور 

إلى أن بدأ يستيقظ في أوائل القرن العشرين .
 أفاق المسلمون على مشاهد جديدة بهرتهم : مظاهر 
للتقدم شملت جميع نواحي الحياة ، إلى جانب النهضة 
الصناعية واالختراعات ، تطّور في علوم االجتماع وعلوم 

النفس، وفي الفنون واآلداب .
على  خافوا  ؛  المسلمون  خشي   ، انبهارهم   لشدة 
 ، تقوقعوا  الجديدة.  الحضارة  تبتلعها  أن  حضارتهم 
وأحاطوا أنفسهم بستار قوي من الرفض . سالح الدفاع 
الذي أشهروه هو التشبث بالموروث ، وما أصبح يهدده 
، وما  »الشورى«  المال« خافوا على  »بيت  . خافوا على 
»الرقية  على  خافوا  الديمقراطية   من  يهددها  أصبح 
الشرعية« ، وما أصبح يهددها من علوم النفس والطب 
. فقد دخل العلم إلى الدماغ، واكتشف خالياه وترابطها 
وخواصها والكهرباء التي تحركها واإلفرازات التي تملي 

حاالتها .
 فوق كل ذلك ، كان الخوف من هذه المؤسسات المالية 
المؤسسات ما  لم يجدوا في هذه   . المال  التي تقرض 
يهدد حضارتهم الموروثة باستثناء مسألة القروض ، التي 

كانت تقدم مقابل نسبة مئوية تسمى »الفائدة « .
عصور  من  حتى  ــ  ما  عصر  وفي   ، ما  مدينة   في 
مجال  في  موهوب  إنسان  يوجد   ، ــ  الذهبية  اإلسالم 
الصناعة أو الزراعة . يبتكر هذا اإلنسان طرقاً إلنشاء 
أفكاره  تنفيذ  من  تمكن  لو   . زراعة  تطوير  أو  صناعة 
النعكس ذلك إيجاباً على الحالة االقتصادية للبالد . تولد 
في ذهن هذا اإلنسان الموهوب الفكرة : يدرسها يخطط 
لها ويضع التقديرات لما يلزمها من تمويل ؛ وهنا تبرز 
حاجته للتمويل ، إلى من عندهم المال . ال يمكن أن يكون 

المرابي خيّراً ، فيقوم بتمويل المشروع .
هذا  يلجأ   ، هذا  عصرنا  في  ولكن  ما  مدينة   في 
اإلنسان الموهوب إلى البنوك  يقدم ملفه حاوياً التفاصيل 
؛ كدراسة الجدوى وتقديرات التكاليف . وألن البنك ال 
يتصف بصفة المرابي ، فهو يقوم بدوره بدراسة الملف 
 ، إيجابية  النتيجة  كانت  إذا  النجاح  فرص  من  والتأكد 
 ، مئوية  فائدة  اإلقراض بشروط من ضمنها  وافق على 
فهو يخضع   ، البنك  متروكة ألهواء  ليست  الفائدة  هذه 
مباشرة  أو بالتبعية ، لما تسنه الدولة من سياسة مالية .

 في هذه المدينة ، في هذا العصر ، تتوفر إمكانيات 
يوفر  وذلك  عشرة  يوفر  هذا  ؛  ذلك  أراد  لمن  التوفير 
عشرين ، وهكذا . هذه األنواع من التوفير ما كانت لتكون 
في  تتمثل   ، التوفير  حوافز ألصحاب  هناك  يكن  لم  لو 
نسبة مئوية يتقاضونها. ما كان لهذا التوفير الفردي شأن 
، لكنه يتجمع ويصير ذا بال ، بحيث يساهم في صناعة 
أو زراعة مثال . يعود على أصحاب التوفير، نتيجة لذلك 

، نصيب من دورة النشاط االقتصادي .
 هذه الممارسات التي تؤدي إلى خير الجميع ال تقارن 

ــ حتى في الخيال ــ بممارسات المرابي .
 مهما مددنا البصر ووسعنا اآلفاق ، فإننا ال نجد حتى 

القليل من التقارب بين دور المرابي ودور البنوك .
 نتيجة لهذا التمويل البنكي ، يتوفر رأس المال إلنشاء 
ُتخلق   ، لذلك  ونتيجة   ، الزراعة  لتطوير  أو  الصناعة 
مواطن شغل مما يوفر سبل العيش لعدد من العائالت .

 ، الربا  أصول  في  عميقاً  تفكيراً  اإلنسان  فكر   إذا 
وغاية المرابي وحاجة المقترض ، ال بد له من الوصول 
؛  االستغالل  أنواع  أشنع  هو  الربا   : دامغة  حقيقة  إلى 
يتعرض  المساوئ  من  كتلة  عن  عبارة  هو  فاالستغالل 
واالستكراد  الظلم   : منها   ، العين(  )بفتح  المستَغل  لها 
وجل  عز  الله  يرضاه  ال  مما   ، السخرة  وحتى  واإلهانة 

لعباده.
 مهما مددنا البصر ووسعنا اآلفاق ، فسوف لن نجد 
شبهة ، ولو بسيطة ، بين المرابي ونشاطه االستغاللي ، 
ع لها الدولة ، هي جزء من المجتمع  وبين مؤسسات ُتشرِّ

، تعمل للخير العام .

         ■ أ. محمد جميل

   الدفع اإللكتروني.. ضرورة حتمية لتنمية واعدة و حقيقية   ■ محمد عبد الله
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■ إعداد/ إدارة البحوث واالحصاء

أسعار صرف العمالت الدولية مقابل الدينار الليبي 

مالحظة / هذه األسعار التنطبق على بيع وشراء العمالت األجنبية الورقية 

● نشأة المنظمة : 
 World( العالمية  التجارة  منظمة  تأسست 
ومقرها   ،)Trade Organization، WTO
جنيف في سويسرا، على خلفية االتفاقية العامة 
 General Agreement( للتعريفات والتجارة
التي   )on Tariffs and Trade، GATT
تأسست بتاريخ 30 أكتوبر 1947، في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية، بعضوية ثالثة وعشرين 
دولة، وقد دخلت حيز التنفيذ ألول مرة بتاريخ 1 
يناير 1948، حيث تطورت االتفاقية من خالل 
التجارية،  الجوالت  أو  المفاوضات  من  سلسلة 
بدأت الجوالت األولى بموضوع خفض التعريفة 
التالية  الجمركية، في حين تناولت المفاوضات 
األخرى،  واإلج��راءات  اإلغراق  مقاومة  مواضيع 
إلى   1986 من  األخيرة  الجولة  قادت  أن  إلى 
بتاريخ  العالمية  التجارة  1994 إلنشاء منظمة 

1 يناير 1995. 
● أهداف المنظمة : 

إن الهدف األساسي لمنظمة التجارة العالمية 
هو المساعدة في تسهيل تدفق التجارة بسالسة 

وبصورة متوقعة وبحرية، وذلك عن طريق: 
- إدارة االتفاقيات الخاصة بالتجارة. 

المتعلقة  ل��ل��م��ف��اوض��ات  كمنتدى  ال��ع��م��ل   -
بالتجارة. 

- فض المنازعات المتعلقة بالتجارة. 
المتعلقة  القومية  ال��س��ي��اس��ات  م��راج��ع��ة   -

بالتجارة. 
- تقديم المساعدة الفنية للدول النامية في 

المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية. 
- التعاون مع المنظمات الدولية األخرى. 

● مبادئ المنظمة :
تجاري  ن��ظ��ام  إي��ج��اد  إل��ى  المنظمة  تسعى 

عالمي يتسم باآلتي:

- عدم التمييز: حيث ينبغي أن اليميز البلد 
بين شركائه التجاريين )بحيث يعاملهم على قدم 
تفضيال«  األكثر  »الدولة  معاملة  وفق  المساواة 
أو الدولة األولى بالرعاية(، وال ينبغي أن يفرق 
واألجنبية  المحلية  المنتجات  و  الخدمات  بين 

)ويمنحها جميعا »معاملة الوطنية«(.
- حرية التجارة: حيث تتم إزالة الحواجز من 

خالل التفاوض.
الشركات  تكون  أن  يجب  التنبؤ:  قابلية   -
ثقة  على  والحكومات  والمستثمرين  األجنبية 
)بما  تجارية  ح��واج��ز  توضع  أن  الينبغي  بأنه 
غير  وال��ح��واج��ز  الجمركية  ال��رس��وم  ذل��ك  ف��ي 
التعهدات  أن  تعسفية، حيث  بصورة  الجمركية( 
بشأن معدالت الرسوم الجمركية وفتح األسواق 

»ملزمة« في منظمة التجارة العالمية.
الممارسات  عن  التخلي  المنافسة:  زي��ادة   -
»غ��ي��ر ع��ادل��ة« مثل دع��م ال���ص���ادرات وإغ���راق 
المنتجات بتقليل التكاليف للحصول على حصة 

سوقية.
- تحقيق فائدة أكبر للبلدان األقل نموا: من 
خالل منحهم المزيد من الوقت للتكيف، وزيادة 

المرونة، وامتيازات خاصة.
● عضوية المنظمة :

تضم عضوية منظمة التجارة العالمية بتاريخ 
2 فبراير 2013 عدد 158 دولة عضوا يمثلون 
أن  كما  العالمية،  التجارة  من   %  90 من  أكثر 
العضوية. ويتم  بخصوص  أخ��رى  بلدانا  هناك 
اتخاذ القرارات بواسطة جميع األعضاء، وتكون 
منظمة  اتفاقيات  على  التصديق  وتم  باإلجماع. 
التجارة العالمية بواسطة برلمانات جميع الدول 
من  المنظمة  في  ال��ق��رارات  وتؤخذ  األع��ض��اء، 
خالل الهيئة العليا بالمنظمة والتي هي المؤتمر 
الوزاري الذي ينعقد مرة كل سنتين على األقل. 

التالية  المرتبة  ف��ي  ال��ع��ام  المجلس  ي��أت��ي 
الوفود  ورؤس��اء  السفراء  عامة  بصفة  )ويشمل 
في جنيف ولكنه يشمل أحيانا مسؤولين مرسلين 
من عواصم الدول األعضاء( وينعقد عدة مرات 
في العام في المقر بجنيف. كما ينعقد المجلس 
العام بصفته هيئة مراجعة السياسات التجارية 

وكذلك بصفته هيئة فض المنازعات. 
بطلب  تقدمت  ليبيا  أن  إل��ى  اإلش���ارة  تجدر 
تم  وق��د   ،2004 يونيو   10 بتاريخ  العضوية 
يوليو  بتاريخ 27  المراقب  العضو  منحها صفة 
المؤدية  المفاوضات  الستكمال  وذلك   ،2004

لإلنضمام الرسمي.
● قرارات المنظمة :

في  القرارات  اتخاذ  نموذجية  بصورة  يتم 
منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول األعضاء 
هذه  برلمانات  بواسطة  عليها  التصديق  ويتم 
الخالفات  بخصوص  االع��ت��راض  ويتم  ال���دول، 
التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة 
بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على 
ضمان  وكيفية  والتعهدات  االتفاقيات  تفسير 

التزام السياسات التجارية للدول بهما. 
امتداد  مخاطر  تنخفض  الطريقة  وبهذه 
عسكرية.  أو  سياسية  نزاعات  إل��ى  الخالفات 
منظمة  نظام  فإن  التجارية  الحواجز  وبخفض 
األخرى  الحواجز  أيضاً  يزيل  العالمية  التجارة 

بين األفراد والدول. 
ال��ت��ج��ارة  منظمة  ف��ي  ال���ق���رارات  وت��ت��خ��ذ 
ال��دول  أص���وات  ب��إج��م��اع  ال��ع��ادة  ف��ي  العالمية 
األع��ض��اء ث��م ي��ت��م إق���راره���ا الح��ق��اً م��ن خ��الل 
برلمانات الدول. وتحول أي خالفات تجارية إلى 
يتم  حيث  المنظمة  في  المنازعات  تسوية  آلية 
االحتكام إلى االتفاقيات والمعاهدات لضمان أن 
النظم والسياسات التجارية للدول تتوافق معها. 

منظمة التجارة العالمية 
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العياش - مدير إدارة الموارد البشرية بمصرف ليبيا المركزي لـ )مصارف(:

 »SAP -HCM«  باشرنا العمل بتركيب نظام إدارة موارد المؤسسات

■ التقاه:طارق السنوسي العربي

بنظرة واثقة، مقرونة بإصرار على 
تحقيق أعلى مستوى أداء، يرتقي إلى تحقيق 
تطلعات العاملين في خدمات ذات كفاءة 
عالية، وفي زمن قياسي، وفق خطط وبرامج 
قصيرة وطويلة المدى، باشرت إدارة مصرف 
ليبيا المركزي في األونة األخيرة، تطبيق 
 )SAP-HCM( برنامج تطوير منظومة
للموارد البشرية  الخدمات  بالتوازي مع 
توفير بيئـة عمل أفضل للموظفين، وتحسين 
مستوى أداء الكادر البشري )العمود الفقري 
للعملية المصرفية(، بمافي ذلك تزويد إدارة 
المصرف بنظام تخطيط موراد المؤسسات، 
 Enterprise ( وهو اختصارًا لـ  )ERP(
.)Resource Planning

 منظومة )SAP( الحديثة  التي قام 
المصرف باقتنائلها، ترمي من خاللها 
إدارة المركزي إلى تطوير أداء الموظفين، 
وتخطيط ومراقبة الموارد كافة ، وإدارة 
عمليات الموارد البشرية بإدارات وأقسام 
المصرف بشفافية عالية، كما تنطوي على 
ميزات تسهم في توفير مستويات عالية 
من الفعالية في إدارة وانسياب المعلومات، 
وجمع اإلحصائـيات الخاصة بالموارد 
البشرية  بالمؤسسة بجميع مكوناتها 
وفروعها وإداراتها، وتوفر خدمة اعداد 
الهياكل التنظيمية والمالكات، وفقًا ألفضل 
الممارسات العالمية، وجاري تفعيل حاليًا 
العمل بالمرحلة األولى التي تختص بإدارة 
الموارد البشرية ..

ولالقتراب أكثر من عمل هذا النظام، 
ومعرفة مزاياه التقت صحيفة مصارف مع 
العياش عبدالمؤمن  السيد عبدالحكيم 
مدير إدارة الموارد البشرية بمصرف ليبيا 
المركزي، الستزادة المعرفة والغوص في 
البرنامج الجديد. تفاصيل 

الحالية  اإلدارة  استراتيجية  : ماهي  ● مصارف 
وعلى  بالمركزي،  العاملين  أداء  تطوير  إلى  الرامية 

ماذا تنطوي من أهداف؟
في  الخوض  وقبل  الحقيقة،  في  عبدالمؤمن: 
خطط  أن  إلى  اإلشارة  أود  السؤال،  على  االجابة 
بالتدريب  يتعلق  األول  جزءين  إلى  تنقسم  التطوير 
ويمكننا  العمل..  بيئـة  بتهيئـة  والثاني  األداء،  وتطوير 
القول من منطلق أن العنصر البشري هو أساس نجاح 
لمستوى  أية عملية انتاجية وخدمية أو فشلها، وفقاً 
العملية،  بها  تدار  التي  والكفاءة  والمهارات  األداء، 
وبيئة  ماهر،  وعامل  مؤهل  موظف  محصلة  وهي 
عمل مالئمة، ومناخ ملهم يحفز على االبداع، واتباع 
آليات تراعي احتياجات الموظف، وتوفر احتياجاته، 
التي  الخدمة  أو  النهائي  بالمنتج  اإلخالل  دون  من 
طيلة  اهمالها  جرى  العوامل  تلك  وكل  للزبون،  تقدم 
السنوات المنصرمة، ولم توضع على طاولة االهتمام، 
حقيقية  برامج  أية  الماضية  األربعة  العقود  طيلة 
العالم  كان  بينما  البشرية،  الموارد  تطوير  في  تسهم 
اإلدارة،  مجاالت  في  السيما  متسارع،  بشكل  يتطور 
وباألخص إدارة الموارد البشرية... وإثر انتصار ثورة 
مصرف  إدارة  شرعت  المباركة،  فبراير  من   17 الـ 
ليبيا المركزي في خوض غمار عملية تطوير كاملة، 
المرتبطة  والعلمية  واإلدارية  الفنية  الجوانب  تشمل 
أداء  تطوير  مع  جنب  إلى  جنباً  المصرفي،  بالمجال 
العنصر البشري، الذي يعد األهم واألبرز، كما أسلفنا 
في إدارة المجال المالي، وتبعاً لذلك تم اخضاع عدد 
في  متخصصة  تدريبية  لدروات  الموظفين  من  كبير 
المجال المصرفي والمالي، واإلداري، في أرقى مراكز 
عن  فضالً  والمحلية،  العالمية  التدريب  ومؤسسات 
والمملكة  مالطا  إلى  الموظفين  من  ايفاد مجموعات 
االنجليزية،  اللغة  في  مكثفة  دورات  لتلقي  المتحدة، 
خالل  أخرى،  مجموعات  ايفاد  على  العمل  وجاري 
ضمن   ،2013 الجاري  للعام  الموضوعة  الخطة 
الموظفين،  كفاءة  رفع  إلى  ترمي  استراتيجية  خطة 

وصقل مهاراتهم.
السابقة،  اجابتكم  خالل  من   : مصارف   ●
تحدثتم عن التركيز على خطط وبرامج تطوير الكادر 
البشري، فماذا عن بيئـة العمل، التي اشرتم إليها في 

بداية حديثكم؟
التطوير  خطط  إن  أسلفت،  كما  عبدالمؤمن: 
تسير في خطين متوازيين، األول ينطوي على برامج 
اآلخر  والخط  الموظفين،  قدرات  تطوير  إلى  تهدف 
العاملين  أداء  وتثمين  العمل،  بيئة  إلى تحسين  يرمي 
تزويد  تم  الحديثة  الرؤية  هذه  ووفق  بالمصرف، 
المصرف بنظام يطلق عليه )ERP(، وهو اختصار لـ 
)منظومة   ،Enterprise Resource Planning
على  تنطوي  التي  المؤسسات(،  موارد  تخطيط 
الفعالية  من  جديدة  مستويات  توفر  وأفكار  مباديء 
تقييم  إجراء  تتيح  لذلك  وتبعاً  المعلومات،  إدارة  في 
عاليتين،  ودقة  بشفافية  موظف،  لكل  السنوي  األداء 
خدمات  توفير  في  تسهم  كما  محددة،  مراحل  وفق 
سريعة للعاملين بالمصرف، وتختصر الجهد والوقت، 
عن  الناجمة  المالية،  الموارد  استنزاف  من  وتحد 
األلية التقليدية المتبعة في اتمام اإلجراءات اإلدارية 
أغلب  في  السائدة  التقليدية  الورقية  الطريقة  باتباع 
وتجاوزها  الزمن،  عنها  عفى  التي  حالياً،  اإلدارات 
أن  تؤكد  دراسات  نتائج  ظهور  إثر  المتقدم،  العالم 
تهدر  الورقية  بالطريقة  اإلدارية  اإلجراءات  اتمام 
ماينعكس  الرسمي،  الدوام  أوقات  من   %  30 نحو 
هذه  فإن  لذلك  وتبعاً  والخدمات،  األداء  على  سلباً 
المنظومة تسهم وبشكل مؤثر في تحسين بيئة العمل، 
ورفع كفاءة العاملين الذين سيتم استكمال معامالتهم 
بطلب  المتعلقة  سواء  كافة،  اإلدارية  وإجراءتهم 
إجازة أو متابعة ترقياتهم، وتقييم أدائهم، وتواصلهم 
باالتصال  آلية  وبصورة  تامة  بانسيابية  مدرائهم  مع 
وفق  الموظفين،  كل  مع  المربوطة  المنظومة  عبر 
اإلداري  التسلسل  وفق  تخولهم  محددة  صالحيات 
اإلطالع على اإلجراءات، وفي مجال أوسع قد تمكن 
أو  الطيران  تذاكر  حجز  عملية  اتمام  من  الموظف 
حال  في  مكتبه  طاولة  على  من  الفندقي  الحجز 
غير  األمر  هذا  ولكن  المماثلة،  بالمنظومات  ربطها 
النظام  هذ  مثل  استخدام  لعدم  نظراً  حالياً  متاح 
للمسؤولين  النظام  يتيح  كما  ليبيا،  في  واسع  بشكل 
اداء  تقييم  فرصة  البشرية  الموارد  إدارة  على 
في مجاالت  االستراتيجية  الخطط  ووضع  العاملين، 
التدريب، وعلى جانب آخر، ومن خالل االستفادة من 
النصوص التلقائية والمعلومات الشخصية التي تزود 

بها اإلدارات بشكل دوري، يمكن إجراء تحليالت أكثر 
قبل  يتم جمعها من  التي  البيانات  كمية  وفق  اكتماال 
استقصاء  استراتيجية  تحسين  وبالتالي  اإلدارات، 
معلومات األعمال، وإدارة المعرفة، واالبتكار، وتعزيز 
لكسب  العمالء  مع  العالقات  جسور  ومد  التواصل 
اتخاذ  اتجاه  في  فعالية  أكثر  ودفع  تنافسية  ميزة 

القرارات، من خالل قراءة مؤشرات أداء العاملين.
● مصارف : ماهي آلية عمل المنظومة الجديدة، 

البشرية؟ بالموارد  فيمايتعلق 
بكافة  المزودة  المنظومة  تعمل  المؤمن:  عبد 
بجميع  ومشبع  الموظف،  عن  الشخصية  المعلومات 
المعلومات عن إجراءات كل إدارات المصرف بشكل 
ومعدل  مستوى  حول  بمعلومات  تلقائيا  وتغذى  آلي، 
تحققها،  سوف  التي  واالهداف  العاملين  كل  اداء 
المرتبطة  اإلجراءات  على  االطالع  من  وتمكنهم 
إلى  ألياً  تنقل  بدورها  التي  ووجباتهم،  بحقوقهم 
قسم الموارد البشرية، ليتم تقييم وتحليل المؤشرات 
من  للرفع  المناسبة  اإلجراءات  واتخاذ  منها،  األداء 
كفاءة الموظف الذي يتسنى له االطالع على مؤشرات 
أدائه من خالل المنظومة، ومعرفة إذا ماكان يحتاج 
إلى دورات تدريبية في جزئية معينة أو تحسين األداء 
أهداف  تحقيق  إلى  وصوالً  العمل،  جوانب  أحد  في 

المؤسسة.
في  جدد  موظفين  قبول  حال  في  مصارف:   ●
إلضافة  إجراءات  من  يتخذ  فمالذي  المصرف، 

معلوماتهم في المنظومة؟
اإلعالن  خدمة،  المنظومة  توفر  عبدالمؤمن: 
عن الوظائف الشاغرة، وتجري عملية فرز وتصنيف 
وفلترة للمعلومات الواردة في طلبات المتقدمين للعمل 
وفق متطلبات الوظيفة، وبشكل آلي، وفي حال قبول 
الجديد  الموظف  معلومات  المنظومة  تنقل  الطلب، 
الوظيفي،  الوصف  ذلك  بمافي  اإلدارات،  كل  إلى 
التي  والحقوق  والواجبات  والمزايا  المرتب  وقيمة 
وضعتها  التي  واألهداف  عمله،  وحجم  بها،  يتمتع 
المؤسسة لتحقيقها وفق جداول زمنية، وانسياب كل 
هذا الكم من المعلومات إلى كل اإلدارات بالمصرف، 
أداء  وتقييم  لمتابعة  البشرية  الموارد  قسم  السيما 
الموظف الجديد، وتحليل أسباب اإلخفاق في تحقيق 
ومدى  قدراته  تحديد  لذلك  وتبعاً  األهداف،  سقف 
والتطوير  التدريب  قسم  وإشعار  للتدريب،  احتياجه 
من خالل المعلومات المتوفرة، باتخاذ قرار اخضاعه 

للتدريب من عدمه.
إجراء  للمنظومة  يتسنى  كيف  مصارف:   ●

التقييم؟ عمليات 
عبدالمؤمن: تحتوي المنظومة على برنامج تقييم 
األداء اآللي، وفقاً ألفضل الممارسات العالمية، حيث 
يتم تحديد األهداف للموظف، ويتم تقييمه في نهاية 
فترة محددة، على نسبة انجازه وماحققه، بالمقارنة 
بشكل  تحفيزه  ويتم  للمؤسسة،  العامة  األهداف  مع 
األداء  متابعة  للموظف  يمكن  كما  لذلك،  وفقاً  آلي 
الكمبيوتر  جهاز  على  االطالع  خالل  من  والتقييم 
في  الشفافية  لمبدأ  تحقيقاً  بالمنظومة،  المربوط 

اإلدارة.
بإدارة  دفعت  التي  األسباب  ما  مصارف:   ●

المركزي إلى االستعانة بهذه التقنية الحديثة ؟
التنظيمية،  المزايا  عن  فضالً   : عبدالمؤمن 
ترمي إدارة المركزي من وراء توفير هذه المنظومة، 
إلى تحسين بيئة خدمات العاملين، التي بدورها تعزز 
وتبعاً  العطاء،  على  وتحفزهم  بينهم،  المنافسة  قيم 
لذلك ربط التدريب بالحوافز، وهو من أهم العوامل 
المؤثرة في مستوى األداء، كما تتيح متابعة المعلومات 
ميول  معرفة  المنظومة،  بها  تزود  التي  الشخصية 
وهوايات العاملين، ومن خاللها يمكن تنظيم البرامج 
تتماشى مع ميول ورغبات  التي  الترفيهية  واألنشطة 
قد  التي  المكافآت  نوع  اختيار  عن  فضالً  العاملين، 
تمنح لهم كالً على حدة، وكما أسلفنا الحديث، تعمل 
التنظيمية،  الهياكل  تنظيم  على  المنظومة 

الممارسات  ألفضل  وفقاً  الوظيفية،  والمالكات 
المالكات  على  وتحتوي  العالمية،  والخبرات 
والوصف الوظيفي، وعلى جانب آخر فضالً تتيح سد 
أي موظف،  اإلدارات، في حال غياب  الفراغات في 
حيث  العليا،  الوظائف  أو  العليا  المناصب  السيما 
واشعار  اإلدارات  بهيكلية  المزودة  المنظومة  تقوم 
يتطلب  مما  الوظيفة  بشغل  البشرية  الموارد  إدارة 
للتسلسل  وفقاً  مؤقت،  بشكل  موظف  تعيين  ضرورة 
اإلجراءات،  اتمام  صالحيات  وتخويله  اإلداري، 
عن  الناجم  العمل،  سير  تعطيل  أو  لإلرباك  تفادياً 
وقتاً  تستغرق  التي  التقليدية  اآللية  إجراءات  اتباع 
اإلدارية،  الفراغات  لسد  الموافقات  على  للحصول 
تحسب  أنها  المنظومة  مزايا  ومن  آخر  جانب  وعلى 
تكاليف الموظفين ومقارنتها باألداء، وتحليل أسباب 
لذلك  وتبعاً  المؤسسة،  أهداف  تحقيق  في  اإلخفاق 
تحديد قدراتهم ومدى احتياجهم للتدريب، كما تحد 
موارد  ومراقبة  تخطيط  عبر  اإلدارية،  المركزية  من 
وفروعه  مكوناته  بجميع  المصرف  إدارات  وعمليات 

المنتشرة في بنغازي، وسبها، وسرت.
وتشغيلها  المنظومة  استكمال  حال  وفي 
بالمركزي،  اإلدارية  التخصصات  كل  في  وتطبيقها 
وبشكل  وتساعد  المعلومات،  من  وفيراً  كماً  ستوفر 
كبير على إعداد التقارير اإلحصائية بجميع أنواعها، 
وتسهم في وضع الخطط اإلستراتيجية، والتصورات 
إدارات  الفعلية لجميع  المستقبلية، وفق االحتياجات 

وأقسام المصرف.
● مصارف: من اآلراء السائدة في عالم اإلدارة 
بناء  قبل  االنسان  بناء  في  البدء  المؤسسة  على  إنه 
قمتم  هل  الفلسفة  هذه  ووفق  يستخدمه،  ماسوف 
بإعداد كوادر بشرية لإلشراف على تسيير المنظومة؟
بمتخصصين  االستعانة  تم  لقد  عبدالمؤمن: 
خبرة  يمتلكون  ممن  التقنية،  إدارة  مجال  في  ليبيين 
أداء  ومتابعة  لتركيب  المجال،  هذا  في  واسعة 
والتشريعات  العمل  منظومة  مع  وتكييفها  المنظومة، 
التي يدار وفقها المصرف، وهذا يوفر مبدأ امتالك 
تحقيق  وتلبي  عالية،  باحترافية  وتشغيلها  التقنية 

المأمول من وراء استخداماتها.
المنظومة، والغوص في   ● مصارف: بعيداً عن 
وأبرز  أهم  ماهي  البشرية،  الموارد  إدارة  تفاصيل 
المصرفية  المؤسسات  أداء  لتحسين  الخطوات 

والمالية في ليبيا
في  األداء  كفاءة  تدني  أن  أعتقد  عبدالمؤمن: 
وضع  في  مشاركتي  خالل  ومن  المصرفي،  القطاع 
العديد من الخطط المتعلقة بالموارد البشرية، ناجم 
عن عدة أسباب، بمافي ذلك غياب تطبيق مبدأ الرجل 
مايستدعي  وهو  المناسب،  المكان  في  المناسب 
إجراء تقييم للموظفين، وإعادة تنسيبهم وفق معايير 
جنباً  والمؤهالت،  والقدرات،  والمهارات،  الكفاءة، 
التدريب،  ثم  التدريب،  على  التركيز  مع  جنب  إلى 
في  ومفصلي  حاسم  وبشكل  مؤثر  ألنه  التدريب،  ثم 
السيما  المصارف،  تقدمها  التي  الخدمات  مستوى 
مباشر  بشكل  المتواصلين  األمامي  الصف  لموظفي 
مع عمالء المصارف، ألن دورهم مهم وحيوي، ومفعم 
تستدعي  ومهامهم  الجمهور،  مع  واالتصال  بالحركة 
المرآة  يمثلون  كما  متناهيتين،  ودقة  بسرعة  العمل 
التي ينعكس عليها العمل المصرفي وأدائه، ويقع على 
الثقافات  متباينة  شرائـح  مع  التعامل  مهمة  عاتقهم 
واإلدراك، ويتواصلون مع أصحاب مزاجات مختلفة، 
وعلى المصرفي أن يضع شعار أن الزبون دائماً على 
تغيير  الراهن،  الواقع  يتطلب  كما  عينيه،  نصب  حق 
ثقافة وأساليب اإلدارة، وتحسين بيئة الخدمات التي 
توفرها المصارف للعاملين، إضافة إلى خلق عوامل 
هذه  ووفق  بالحوافز،  التدريب  وربط  لتحفيزهم، 
تحدي  غمار  خوض  لنا  يتسنى  التوجيهية  المبادئ 

تحسين األداء، وتحقيق األهداف في زمن قياسي.

  التدريب مؤثر 
بشكل حاسم السيما 
للموظفين المتواصلين 
مع الجمهور بشكل مباشر 
في القطاع المصرفي 

إتمام إجراءات   
الموظفين اإلدارية 
بالطريقة الورقية تهدر 
نحو 30 % من أوقات 
الدوام الرسمي

•

•

منظومة )SAP( توفر الجهد وتختصر الوقت... وتسد الفراغات في الهياكل التنظيمية

  الحد من مركزية 
اإلدارة... وربط الموظفين 
في جميع فروع المركزي 
بنظام قياس أداء موحد

•

   المنظومة تقوم باإلعالن عن 
الوظائـف الشاغرة والتوظيف 
وتتيح معرفة مستوى األداء 
والتخطيط بشكل آلي

•
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تطلعات جديدة تلوح في األفق لرسم 
مالمح هوية االقتصاد الليبي

مايزال  الليبي  االقتصاد  بأن  معروف  هو  كما 
اقتصاد ريعياً يعتمد على استخراج النفط )السلعة 
 –94 مابين  بنسب  وتصديرها  االستراتيجية( 
من  بالرغم  الماضية،  عقود  الخمس  %97 خالل 
الليبي  لالقتصاد  االستراتيجية  الخطط  كافة  ان 
كانت تهدف لتنويع مصادر الدخل القومي الليبي ، 
وهذا ما لم يتحقق منذ اكتشاف النفط حتى هذه 

اللحظة.
الملتقيات  في  االقتصاديين  من  البعض  وبدأ 
والمنتديات االقتصادية يتساءلون )هل النفط نعمة 
أم نقمة ؟( ولكن في الحقيقة كالهما صحيح فيما 
القطاعات  باقي  تنمية  في  استغالله  أحسن  لو 
األخرى وبما يّضمن تنويع مصادر الدخل والتحكم 
بأن  القول  يمكننا  هنا  االقتصاد...  مستقبل  في 
لم  إذا  بالعكس  والعكس  لالقتصاد،  نعمة  النفط 
نستطع تحقيق هذه الغاية الُملحة والحتمية، بدالً 
من رصد ميزانية الدولة التقديرية بناًء على اسعار 

األسواق النفوط العالمية المتذبذبة .
والوقت  ينضب  النفط  فإن  األمر   وفي حقيقة 
وكلما  السندان(  )المطرقة  بين  ونحن  ينفذ 
في  سبقتنا  التي  األخرى  الدول  ركب  عن  تأخرنا 
ومعالجة  االصالح  فرص  تضاءلت  المضمار  هذا 
االختالالت الجوهرية في االقتصاد الليبي ومازالت 
الفرص سانحة امام ُصناع القرار لتدارك األخطاء 
كافة  بتضافر  وذلك  التصحيح  وُمحاولة  السابقة 

الجهود .
إن هذا الوضع يحتاج منا اآلن إلى وقفة تقييم 
لالقتصاد  هوية  وضع  اجل  من  وبحث  ومراجعة 
رؤية  صياغة  ثم  ومن  عليه  ستكون  التي  الليبي 
من  نابعة  تكون  الليبي  لالقتصاد  استراتيجية 
وهدفها   ، الجديدة  لليبيا  الكبرى  التطلعات 
االستراتيجي تنويع مصادر الدخل لالقتصاد الليبي 
والتفعيل األمثل للموارد االقتصادية المتاحة، هذا 
التفعيل الذي يتطلب تطبيقاً متقدماً ألسس اإلدارة 
وخلق الهياكل التنظيمية المتكاملة والمالئمة لبيئة 
العمل ، في إطار مجموعة من األهداف والسياسات 
واإلجراءات التنفيذية والرقابية التي تضبط وتقيم 
أداء مؤسسات الدولة في العمل ، مما يساعد على 
 ، كمنظومة  المتكامل  لألداء  المستقبلي  التقييم 
وإعادة التوجيه كلما دعت الضرورة ، مكرساً كافة 

الجهود لخدمة االقتصاد .
ينبثق  جسم  بتشكل  نقترح  الصدد  هذا  وفي   
مسمى  أي  تحت  العام  الوطني  المؤتمر  عن 
اقتصادي قومي على سبيل المثل المجلس األعلى 
مثالً  آخر  مسمى  أي  أو  الليبيين  لالقتصاديين 
عضويته  في  ويضم  القومي  االقتصادي  مجلس 
من  ليبياً  اقتصادياً  خبيراً   20 عن  يقل  ال  بما 
لها  والمشهود  البارزة  واالسماء  الشخصيات 
بالحنكة والنزاهة وأن يكونوا مستقلين عن الحياة 

السياسي .
االقتصادية  هوية  )وضع  الجسم  هذا  رؤية   
لليبيا( ُيعنى بوضع الرؤية االستراتيجية لالقتصاد 
الليبي ورسم مالمحه االساسية، وال ينبغي الخروج 
عنها من قبل الحكومات التي سُتسير دفة شؤون 
الماضية  العقود  خالل  الحقيقة  في  ألنه  البالد، 
بعضها  عن  بمعزل  تعمل  القطاعات  جميع  كانوا 
يسبح  قطاع  كل  وفوضى  عشوائية  وفي  البعض 
بمفرده دون تنسيق هيئة إشرافية عليا متخصصة 
بمراقبة ومتابعة السياسات العامة واليات تنفيذها 

.
 وهنا قد يرى البعض بأن هذا الجسم الجديد 
الحقيقة هي  في  ولكن  الحكومات  عمل  ُيعيق  قد 
بعكس ذلك بقدر ما في الموضوع من تنظيم وحسن 
إدارة ومتابعة وتخطيط فعلى سبيل المثال: فهذا 
الجسم الجديد ُيعنى بكتابة الخطط االستراتيجية 
ُحسن  إال  الحكومات  على  وما  فقط،  االقتصادية 
واساليب  ادوات  من  ُمناسب  تراه  بما  التنفيذ 
وكذلك  لها،  المتاحة  للموارد  استغالل  وحسن 
التي قد تطرأ  ادارة للظروف المحيطة والمتغيرة 

خــاللها .
الفوضى  من  نتخلص  أن  نستطيع  وبهذا   
العمياء في ادارتنا السابقة لالقتصاد الليبي الذي 
في  وخاصة  التشوهات  من  بالعديد  يتصف  كان 
المتهالكة  والبيروقراطية  والتنظيم  االدارة  مجال 
المتابعة  تجديد  خالل  من  وذلك  والعشوائية، 
المجال  فتح  مع  االشرافية  والرقابة  االدارية 
للقطاع الخاص بقوة للمساهمة في دعم والنهوض 
األطر  تنظيم  استكمال  بعد  الوطني  باالقتصاد 
وتقنينها  الخاص  القطاع  لمنظومة  التشريعية 
في  الدولة  فرص  ويعزز  الجميع  مع  يتالءم  بما 
والمثمل في  الخاص  القطاع  كان  المشاركة سواًء 
في  أو  والمتوسطة  والصغرى  الكبرى  )الشركات 
الشركات( أو القطاع العام المتمثل في المشروعات 
التنموية االستراتيجية ، من اجل ان يعم االزدهار 
يعود  بما  المجتمع  وشرائح  اطياف  كافة  والنماء 
للتنمية  المتعطش  الليبي  لالنسان  بالنفع  بالخير 

االقتصادية الحقيقة .

لتحسين القدرة التنافسية ..         ■ عصام معاوية زينوبه 

بداًل من الذهب األسود ..

أوروبا المترنحة تحت وطأة األزمة  االقتصادية تحن إلى صناعة الصلب 

ليبيا عيونها على زيت الزيتون

الصلب  صناعة  شركات  تواجه 
األوروبية ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، 
اآلمال  تعزز  قد  جديدة  فرصاً  ولكن 
التي  الصناعة  هذه  انتعاش  في  مجدداً 
كبير  عدد  في  االقتصاد  عصب  تشكل 
التطبيقات  خالل  من  االتحاد،  دول  من 
الصناعات  في  الناشئة  الصناعية 
التكنولوجيا  على  القائمة  أو  التقليدية 
المتجددة،  والطاقة  البناء  الحديثة، مثل 
للمساعدة  توصيات  حزمة  على  اعتماد 
صناعة  لقطاع  متجدد  إطار  خلق  في 
على  الحفاظ  بغية  األوروبية،  الصلب 
الطويل  المدى  على  التنافسية  القدرة 
المتزايد على  العالمي  في سياق الطلب 

التتقنيات الجديدة.
االقتصاديون  الخبراء  ويخشى 
الذي  الحوار  منبر  في  المشاركون 
الصلب،  عمال  نقابات  بين  مؤخراً  عقد 
التراجع  من  األوروبية  والمفوضية 
األوروبية،  الصلب  لصناعة  الملحوظ 
في  الحالي  واالنكماش  الركود  بسبب 
الناتج الصناعي في دول االتحاد، وتبعاً 
األوروبي  الصلب  انتاج  انخفاض  لذلك 

عام  مستوى  من  أقل   % بمعدل17 
2007، وسط توقعات بانخفاضه   بنسبة 
5 % مقارنة بالعام الماضي، في أعقاب 
 40 إلى   50 من  الصلب  انتاج  تراجع 
مليون طن في العام الماضي، األمر الذي 
تسبب في إغالق مؤقت أو دائم لعدد من 

مصانع الصلب في أوروبا.

العام  مطلع  عقد  الذي  المنبر  وأقر 
حزمة  المفوضية،  مقر  في  الجاري 
مدى  على  ملموسة،  وتدابير  مقترحات 
تحرير  تشمل  المقبلة،  القليلة  السنوات 
الجمركية،  الحواجر  وإزالة  التجارة، 
والتكاليف  الخام،  المواد  وانسياب 
والتشريعات الفعالة والشفافة والحديثة 

، وتغير المناخ، والطاقة، والبيئة، ومجال 
البحث والتطوير، من أجل ضمان كفاءة 

أداء السوق الداخلية.
التي  األوروبي  االتحاد  دول  وتسعى 
تعاني من تداعيات أزمة اقتصادية حادة، 
الصلب  سوق  من  حصتها  استعادة  إلى 
حصة  تراجع   إثر  السيما  العالمي، 
 ،%  12 إلى   %  27 من  بنسبة  االتحاد 
على مدى العقد الماضي، مقابل ارتفاع 
حصة الصين أكبر منتج للصلب من 18 
% إلى 45 %  من اجمالي انتاج الصلب 

العالمي.
في  االستراتجي  القطاع  يوفر  كما 
ألف   360 نحو  األوروبي  االقتصاد 
 170 بـ  ايراداته  وتقدر  عمل،  فرصة 
قطاع  مكانة  ماعزز  سنوياً،  يورو  مليار 
الصلب في تصنيع سلسلة من القطاعات 
التحويلية التي تلبي احتياجات المجتمع 
النقل  ألنظمة  أساسية  وهي  اليومية، 
واإلسكان،  التحتية،  والبنية   ، الحالية 
والمياه  والزراعة  التحويلية  والصناعة 

وإمدادات الطاقة. 

تنويع  إلى  الرامية  الخطط  ضمن 
الدخل  مصادر  وتعزيز  االقتصاد، 
المحلي باالعتماد على مصادر جديدة، 
في  االستثمار  تنشيط  إلى  ليبيا  تتجه 
اقتصاد  بعث  بغية  الطبيعية،  مواردها 
السياحة،  على  سيرتكز  متنوع، 
األخرى،  المجاالت  وكل  والصناعة، 
التي  الزراعية  المنتجات  ذلك  بمافي 
كانت إحدى أهم األنشطة االقتصادية 
اكتشاف  قبل  البالد  في  الرئيسية 
في  نحو 80  مع  عام 1958،  النفط 
في  المنخرطين  السكان  من  المائة 
الحيوانات  تربية  أو  بالزراعة  العمل 
المعدل  هذا  وانخفض   ،1950 عام 
عام  بحلول  وصل  أن  إلى  تدريجياً 

1999 إلى 18 في المائة فقط.
ليبيا  تتحول  قد  االتجاه  هذا  وفي 
الزيتون،  زراعة  وتطوير  تشجيع  إلى 
بالذهب  يوصف  الذي  زيته،  وانتاج 
 ، المتوسط   األبيض  للبحر  األخضر 
الشمال  جيرانها  مع  التنافس  بهدف 
في  المقابلة  الضفة  على  أفريقيين، 
استراتيجية  وفق   ، األوروبية  األسواق 
المزارعين  مع  التواصل  تشمل  جديدة 
نوعية  لتعزيز  والمنتجين،  والمصنعين 
أكثر  الزيتون  زيت  الزيتون لجعل  انتاج 
قدرة على المنافسة وزيادة الصادرات 

إلى أوروبا.
 االستراتيجية التي تخضع للدراسة 
حالياً، ترمي إلى التواصل مع أصحاب 
اإلنتاج  ومراحل  سلسلة  في  المصلحة 
ال  الزيتون،  شجرة  على  المعتمدة 
سيما القطاع الخاص لتعزيز إنتاجيتها 

واقتحام األسواق الخارجية.
بشكل  االعتماد  في  الثقة  ومايعزز   
تحتل  ليبيا  أن  الزيتون،  على  أوسع 
أكبر  بين  من  عشر  الثانية  المرتبة 
العالم، حيث  في  الزيتون  زيت  منتجي 
يبلغ إنتاج البالد 180 ألف طن متري، 

مليون   144 تتجاوز  تقديرية  بقيمة 
دوالر، ويمثل نحو 0.25 في المائة من 
اإلنتاج العالمي، وفقا لمنظمة األغذية 
 8 حصيلة  وهي  )الفاو(،  والزراعة 

مليون شجرة زيتون.
واألرقام  الوفير،  االنتاج  هذا  ورغم 
الزيتون  شجرة  ثمار  فإن  المشجعة، 
الليبي وزيتها، غير معروف على نطاق 
متخلفة  ليبيا  لتبقى  أوروبا،  في  واسع 
 43( تنتج  التي  أسبانيا  مع  بالمقارنة 
في  الزيتون  إجمالي  من  المائة(  في 
المرتبة  تحتل  التي  والمغرب  العالم، 
 ،%  10.6 انتاجها   ويشكل  الرابعة، 
وتونس السادسة بانتاج يناهز 4.4 في 
انتاجها  يقدر  التي  والجزائر  المائة، 
بنسبة 1.7  المائة في المرتبة الثامنة 
وقال مسؤول في  العالمي.  االنتاج  من 
نوع  زراعة  تجربة  إن  الزراعة  وزارة 
جديد من الزيتون المستورد من أقليم 
)كاتالونيا( االسباني، أسفرت عن نتائج 
مشجعة، بعد نجاح زراعة نحو 1900 
الممتاز،  األسباني  الصنف  من  هكتار 

في اثنين من المشاريع الزراعية.
تشكل  التي  ليبيا  أن  الخبراء  ويرى 
من  بالمائة   90 نحو  الصحراء 
و755  مليون   1 البالغة  مساحتها 

لم تستصلح سوى  كيلومتر مربع،  ألف 
استغاللها  يجري  هكتار،  مليون   3.6
من  بالمائة   2 فقط  أي  الزراعة،  في 

المساحة الكلية للبالد.
شجر  زراعة  تاريخ  يشجع  وقد 
إلى فترة تغطي زهاء  الممتد  الزيتون، 
2500 سنة مضت، حيث اشتهر أقليم 
لبدة، وهضبة الحسان الثالث، ترهونة 
مساحات  على  تسيطر  التي  ومسالتة 
البالد،  غرب  شمال  من  شاسعة 
ببساتين العنب والكروم وحقول القمح 
التي  بها،  المحيطة  الزيتون  ومزارع 
قدر عددها بنحو مليون شجرة زيتون، 
وكانت سر ازدهار ونمو المنطقة، حتى 
أضحت عاصمتها لبدة، من أكبر وأهم 
القديم  العالم  فى  الحضارية  المراكز 

خالل حقبة العهد الروماني.
ووفق الخبراء فإن وضع استراتيجية 
تحسين  على  تركز  جديدة،  تسويق 
منتجات  وتقديم  والتغليف  التعبئة 
جنب  إلى  جنباً  جاذبية،  أكثر  نهائية 
مع بحث تعزيز وسائل تسويق حديثة، 
سوف  العالمية،  األسواق  معايير  تلبي 
الزيتون  شجرة  ثمار  صادرات  تعزز 
وتؤدي  الزيت،  ذلك  بمافي  ومنتجاتها، 

إلى نتائج ذات أثر اقتصادي ايجابي.

أطباق  الياباني اللتهام  الشعب  شراهة 
التونة،  سمك  من  المحضرة  )السوشي(، 
األسواق  في  المنافسة  احتدام  إلى  أدى 
أرقام  إلى  التونة  أسعار  ورفع  العالمية، 
فلكية، جنباً إلى جنب مع تصحير مناطق 
لعيش  الطبيعية  المالذات  من  واسعة 
الزعانف  ذات  التونة  أسماك  وتكاثر 

الزرقاء في البحار والمحيطات.
في   80 من  أكثر  اليابان  وتستهلك 
ذات  التونة  سمك  صيد  كمية  من  المائة 

زادت  فيما  العالمية،  الزرقاء  الزعانف 
طناً   340 من  التونة  من  البالد  واردات 
ألف   44 من  أكثر  إلى   1970 عام  في 
طن حتى نهاية عام 2008، وفي كثير من 
األحيان تبرم الشركات التجارية اليابانية 
صفقات لشراء شحنات سفن صيد التونة 
أسعارها  ارتفاع  عن  أسفر  ما  بأكملها، 
اليابنية  الصيد  قوارب  بلغت  عالمياً.وقد 
العابرة  الجنوبية  والكورية  والصينية 
المنظمات  تقديرات  وفق  للمحيطات، 

أسماك  صيد  بمراقبة  المعنية  الدولية 
التونة، نحو 90 بالمائة من قوارب صيد 
البالغة نحو 2000 سفينة تجوب  التونة 
عن  مؤشر  وفي  التونة.  صيد  مناطق 
في  التونة  أسماك  بيع  أسواق  انتعاش 
اليابان، فقد سجل في يناير 2011، بيع 
يبلغ  الزرقاء  الزعانف  ذات  تونة  سمكة 
ألف   360 مقابل  كيلوغرام   342 وزنها 
)تسوكيجي(  سوق  في   أمريكي،  دوالر 
إثر  )ناجازاكي(،  بوالية  األسماك  لبيع 

مزاد علني رسا على إدارة سلسلة مطاعم 
أطباق  تقديم  في  المتخصصة  أيتيما(   (

)السوشي( األكثر اقباالً في اليابان.
الكيلو  يوليو 2010، وصل سعر  وفي 
ذات  التونة  أسماك  من  الواحد  جرام 
ياباني،  ين   445 إلى  الزرقاء،  الزعانف 
منافسة  يشهد  الذي  السوق  نفس  وسط 
عن  مؤشر  في   1986 عام  منذ  كبيرة، 
ذات  التونة  أسماك  بيع  سوق  تنامي 

الزعانف الزرقاء.

صيد التونة ذات الزعانف الزرقاء يعزز منافسة األسواق اليابانية 

تراجعاً  المحمولة  الهواتف  مبيعات  سجلت 
أمام  المجال  مفسحة  المنصرم،  العام  في  كبيراً، 
االتصال  بتقنيات  المزودة  الذكية،  الهواتف  أسواق 
إثر  ملحوطاً،  انتعاشاً  شهدت  التي  االنترنت،  عبر 
شبكاتهم  وتحديث  الويب  تصفح  على  الناس  اقبال 

االجتماعية، لالستحواد على حصة األسد.
 712 من  أكثر  بيع   ،2012 عام  سجل  فقد 
مليون من وحدات الهاتف الذكي )أبل، وسامسونج(، 
المهيمنة على هذا القطاع، بنسبة ارتفاع بلغت 51.3 
 491 مع  مقارنة  المبيعات،  إجمالي  من  المائة  في 
مليون بيعت في عام 2011، وهذا يمثل زيادة بنسبة 

47 % مقارنة بين عامي 2012-2011.
الهواتف  سوق  مبيعات  انخفضت  المقابل،  في 
النقال في العام الماضي بنسبة 1.7 في المائة من 
إلى   ،2011 عام  في  مليون  و780  مليار   1 نحو 
1.75 مليار في عام 2012، وفقا لتقرير لمؤسسة 
أسواق  حركة  بمراقبة  المهتمة  البحثية  )غارتنر( 
الهواتف النقالة، مسجلة بذلك أول انخفاض لمبيعات 

الهواتف النقالة منذ عام 2009 .
وجاءت )سامسونج( في المرتبة الثانية بعد شركة 
وتراجعت  الذكية،  الهواتف  سوق  صدارة  في  )آبل( 
األولى،  الذكية  الهواتف  بائع  )سامسونج(  مبيعات 
التي  للغاية  المكلفة  البحوث  برامج  لتكثيف  نتيجة 
أقرتها في األعوام الماضية، بنسبة 23.7 في المائة 

من حصة السوق اإلجمالية.
 19.1 نسبة  على  األمريكية،  )أبل(  وتسيطر 
بـ  الذكية، وتقدر مبيعاتها  الهواتف  بالمائة من سوق 
الذكية  الهواتف  سوق  في  ألف  و800  مليون   136
من أجهزتها الشهيرة iPhone، في حين كانت تقدر 
حصة سامسونج بنحو 30.3 في المائة من الهواتف 
الذكية، وتبلغ وحداتها نحو 215 مليون و 800 ألف 

قبل العام الماضي.
الصينية،  )هواوي(  شركة  أن  )غارتنر(  وذكرت 
بدأت تستحود على حصة أكبر من السوق، إثر ارتفاع 
حصة مبيعاتها، مع بيع 27.2 مليون هاتف ذكي، في 
الربع الرابع من العام الماضي، بنسبة زيادة ناهزت 

74 في المائة مقارنة بالعام 2011.
كما شهد شهر أبريل الماضي، إطاحة )سامسونج( 
البائع  )نوكيا(  السويدي  الهواتف  صناعة  بعمالق 
الصدارة  من  شوط  وإنهاء  النقالة،  للهواتف  األعلى 
شركة  تجاوزها   بعد  عاما،   14 زهاء  استمر 

)موتوروال( في عام 1997.

مبيعات الهاتف المحمول تسجل 
أكبر انخفاض منذ عام 2009
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يونيو القادم موعد انطالق معرض الفندقة والتموين 
طرابلس  معرض  أرض  تستضيف 
يونيو   6-4 من  الفترة  في  الدولي، 
ألنشطة  الثانية  النسخة  المقبل، 
بمشاركة  والتموين،  الفندقة  معرض 
متخصصة  ومحلية  عالمية  شركات 
الفنادق  وتسيير  إدارة  مجاالت  في 
ومؤسسات  وشركات  والمنتجعات، 
على  التدريب  مجاالت  في  متخصصة 
وشركات  والضيافة،  الفندقة  أعمال 
إلى  إضافة  والبحري،  الجوي  النقل 
مسوقي مستلزمات وأجهزة التنطيف ، 
والمعدات الرياضية الخاصة بالفنادق 
، والمصارف شركات التأمين، وشركات 
 ، والتخطيط  واالستشارات  البناء، 
وشركات متخصصة في مجال األثاث  

والستائر والديكورات الداخلية.
المعرض  هامش  على  ستقام  كما 
الخالن  شركة  بإشراف  المتخصص 
التميز  مسابقة  المعارض،  لتنظيم 
ضمن   ، الثانية  نسختها  في  الليبية، 
أفضل  الختيار  سيجرى  األول  شقين، 
وتستهدف  وحلواني،  وطباخ  مطعم، 
جميع  على  الفنادق  من  عدد  أكبر 
جنباً  نجمات،   5-3 من  المستويات، 
المتخصصة  المطاعم  مع  جنب  إلى 
تشجيع  بغية   ، الوجبات  تقديم  في 
تقديم  على  المجال  هذا  في  العاملين 

الثانية  المسابقة  تعنى  فيما  األفضل، 
للفنادق  الهندسي  التصميم  بمجال 
ضمن  السياحية،  والمنتجعات 
األهداف الرامية إلى تفعيل العمل على 
ومواكبة   ، االقتصادية  األنشطة  جميع 
التطورات المتالحقة في هذا المجال، 
بين  التنافس  تحفيز  ذلك  بمافي 
المهندسين والمعماريين، وتحفيز ملكة 
المصممين  لدى  واالبتكار،  اإلبداع 
المحليين ، وصوالً إلى تشجيع صناعة 

الفندقة والضيافة في ليبيا.
مالية،  جوائز  الفائزون  وسيمنح 

تترواح مابين 10، و6، و4 آالف دينار 
ليبي، للتراتيب األول والثاني، والثالث ، 
كما ستمنح لهم شهادات التميز الليبية 

معتمدة من وزارة السياحة.
ومن المزمع أن تقوم إدارة الشركة 
جناح  بتخصيص  للمعرض،  المنظمة 
المبادرات  أهم  لعروض   ، خاص 
معايير  تراعي  التي  للفنادق  المحلية 
على  الحفاظ  ومبادئ  البيئة،  صون 
المحلي،  المعمار  تميز  التي  السمات 
في   ، ليبيون  شباب  بتنفيذها  وقام 

مختلف المدن والبلدات الليبية.

اختتمت يوم الجمعة 22 فبراير الماضي، 
الذي  الصحراء(،  تحدي  )فزان  رالي  مراحل 
للسيارات  الليبي  االتحاد  تنظيمه  أشرف على 

والدراجات النارية، وبرعاية وزارة السياحة.
انطلقت من  التي  األولى،  الجولة  وتميزت 
نقطة البداية أمام منتجع قمر الصحراء بقرية 
أدهان  برمال  الماء  أم  بحيرة  باتجاه  تويوة، 
لمسافة  االنطالق  نقطة  إلى  والعودة  أوباري، 
والمنافسة  واإلثارة  بالسرعة  كيلومتر،   45
 64 عددهم  البالغ  المشاركين  بين  الشديدة 
أثرت  رملية  عواصف  هبوب  وسط  متنافساً، 

على المتسابقين.
اللجنة  رئيس  البوسيفي  أحمد  وقال 
على  تعليقه  في  الرالي،  تنظيم  على  المشرفة 

توزيع عدد المشاركين : 
 50 الرباعي  الدفع  سيارات  عدد  بلغ   
الرباعية   النارية  الدراجات  فئة  وفي  سيارة، 
)كواد( وصل عدد المشاركين إلى 10 دراجات، 
نارية،  دراجات   4 مشاركة  سجل  حين  في 
يخترق  الذي  السباق  مسار  أن  إلى  مشيراً 
الكثبان الرملية الشاهقة والتضاريس المتباينة، 

ويعد  الصحراوية،  المناطر  أجمل  يستضيف 
موقعاً يقصده آالف السياح سنوياً. 

إلى  الرالي  على  المشرفة  اللجنة  وتتطلع 
الفئات ضمن  اختيار الخمسة األوائل من كل 
جوائز  منح  وسيتم  الليبي،  الراليات  منتحب 
قيمة للتراتيب الثالثة األولى في كل فئة، كما 
تنشيط  إلى  للحدث  الراعية  الجهات  ترمي 
وإرسال  المحلية،  السياحة  برامج  وتشجيع 
واألمان،  باألمن  يتمتع  بلد  ليبيا  بأن  اشارة 
السياحية  األحداث  تنطيم  على  وقادر 

والرياضية.
الصحراوي  السباق  هامش  على  وأقيم 
سياحي  مهرجان  متتالية،  أيام   6 مدى  على 
والدفاع،  والثقافة،  السياحة،  وزارات  برعاية 
اصدقاء  نادي  أعضاء  نظم  كما  والدخلية، 
على  والبحرية، عرضاً  الجوية  للعروض  الريح 
صفحات مياه بحيرة قبرعون، جنباً إلى جنب 
مع زيارات ميدانية للمواقع السياحية  بمنطقة 
رمال أوباري، ومنطقة وادي اآلجال، فضالً عن 
للمهاري،  وسباقاً  تراثية،  فنية  عروض  اقامة 

واستعراضاً بالطيران الشراعي.

اختتام مراحل رالي )فزان تحدي الصحراء( 

قائمة المدن األسعد في العالم

مجمع مقابر هرمية يثير حيرة العلماء

بمشاركة 64 متنافسًا

وسط الصحراء :

 Live Science موقع  ذكر 
التقارير  نشر  في  المتخصص 
 35 على  العثور  تم  أنه  العلمية، 
)سيدينقا(  بمنطقة  صغيراً،  هرماً 
مابين  الفترة  في  السودان،  شمال 
مجمع  ويتربع   ،  2012/  2009
الحجم،  متفاوتة  االهرامات  من 
على  كوش،  حضارة  إلى  وتنتمي 
أثار  مربعاً، ما  مساحة 435 متراً 
وجود  من  العلماء  واستغراب  حيرة 
في  المدافن  من  الكبير  الكم  هذا 

مساحة  التتعدى  صغيرة،  مساحة 
ملعب كرة سلة ، وشيدت األهرامات  
المكتشفة قبل حوالي 2000 سنة 
مضت، عندما ازدهرت مملكة كوش 
الجنائزية  بالعمارة  تأثرت  التي 
السودان،  شمال  في  المصرية، 
على  حضارتها  شواهد  وامتدت 
أراضي  من  شاسعة  مساحات 

الصحراء.
)فنسنت  الباحث  ويقول 
مع  أبحاث  زميل  فرانسجني(، 

المتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي 
أعداد  كثافة  إن  نيويورك،  في 
األهرامات ضخمة، مقارنة بمساحة 
ويبدو  فوقها،  بنيت  التي  األرض 
طيلة  استمرت  البناء  عملية  أن 
من  المزيد  إلضافة  عديدة،  قرون 
الفراغات  جميع  لملء  االهرامات 
في  متوفرة  تزال  ال  كانت  التي 
أطفال  أجساد  تضم  التي  الجبانة 
إليه  ماتشير  وفق  ورجال،  ونساء 
القبور متباينة الحجم والمساحة(.

وضعها  حديثة  دراسة  صنفت 
 GFK مركز  من  متخصص  فريق 
العالم  في  المدن  أسعد  لألبحاث، 
حسب  للدهشة،  مثيرة  نتائج  مع 
شملها  التي  للمدن  المراقبين،  آراء 

التصنيف.
المنظور  يراعي  الذي  المسح   
إلى  استنادا  السعادة،  العالمي حسب 
عدد   : منها  التصنيفات  من  عدد 
ومراكز  الطلق،  الهواء  في  المعالم 
التسوق، والعروض والفرص الترفيهية 
قوائم  مع  جنب  إلى  جنباً  والثقافية، 
الطعام التي تقدمها المطاعم، والمناخ 

تجعل  قد  التي  والمشاهد  السائد، 
المقام  ففي  جاذبية،  أكثر  المدن  من 
ليس  التصنيف،  هذا  وفق  األول، 
المدينة  تتصدر  أن  المستغرب،  من 
الجميلة )ريو دي جانيرو(، التي تشتهر 
بالشواطئ الخالبة، والمناظر الشاملة 
المحيطة  المرتفعات  على  المطلة 
بالمدينة، مع ثقافتها ومراكز التسوق 
المنتشرة  السياحي  الجذب  ومناطق 
فيما  القائمة،  الطلق،  الهواء  على 
األسترالية  سيدني  مدينة  تربعت 

بالمرتبة الثانية.
أسبانيا التي تحتضن أجمل المدن 

وأكثرها سحرا، بصروحها  األوروبية، 
بأجواء  المتشحة  وشواطئها  الثقافية 
المتوسط،  األبيض  البحر  مناخات 
المذهلة  التقليدية  الطعام  وقوائم 
في  برشلونة  مدينتا  فيها  ... صنفت 
الثالثة،  المرتبة  في  القائمة  صدارة 
المركز  في  مدريد  عاصمتها  وحلت 
السادس، في حين توالت مدن ملبورن، 
الهولندية،  والعاصمة  األسترالية، 
أمستردام، وسان فرانسيسكو، وروما، 
التراتيب  أيرس،  وبيونس  وباريس، 
باستثناء  العاشر،  إلى  الخامس  من 

السادس الذي احتلته مدريد.

قد يتخذ البعض قرار سفرهم إلى مقصد لقضاء اإلجازة أو الوجهة 
الرملية  الشواطئ  من  المواقع  تلك  ماتستضيفه  وفق  يرغبونها،  التي 
البيضاء، أوالشعاب في إحدى الجزر، وآخرون تجتذبهم المعالم والصروح 
التاريخية، لكن السياح اليابانيين أصبحت أسباب مختلفة ضمن خياراتهم 
النار  اطالق  في  الرغبة  ذلك  بمافي  وميولهم،  رغباتهم  وفق  تتنوع  التي 
أو  السالح  فامتالك  الصغيرة...  المسدسات  أو  الرشاشة  المدافع  من 
استعماله مقيد بإحكام وفق القوانين اليابانية التي تمنع حمل المسدسات، 
جزيرة  النار،  اطالق  في  الراغبون  اليابانيون  المواطنون  اختار  فقد  لذا 
)غوام( التابعة للواليات المتحدة، حيث يطلقون النار على نطاقات معروفة، 
واالحساس  بالقوة  الشعور  تمنحهم  رياضة  أنه  مايرون  بأداء  ويستمتعون 
األهداف  صوب  ومسدساتهم  بنادقهم  يوجهون  وهم  السيما  باالنتعاش، 

الموضوعة على جدران النوادي التي توفر خدمات الرماية.
ويعتقد )تيتسو ياماموتو(، من اليابانيين الذين هاجروا إلى الجزيرة 
نادي  ويدير  منذ 30 عاما،  المتحدة  الواليات  قوانين  عليها  التي تسري 
رماية بإحدى القرى في الجزيرة الواقعة جنوب غرب المحيط الباسيفيكي، 
بالقول :  أن من طبيعة اإلنسان استخدام شيء غريب أو ممنوع، مضيفاً 
الفرصة  لديهم  يكن  لم  الذين  اليابان  من  هم  زبائننا  معظم  فإن  لذلك 
الطالق النار من بندقية، فهذه التجربة غريبة للغاية بالنسبة لهم، كما انها 

مبهجة للغاية(.
كما بات هذا النمط يستقطب إلى جانب اليابنيين، سياحاً من كوريا 

الجنوبية، والصين، وحتى روسيا.

الجامعية  لندن  كلية  كشفت 
برنامج  من  األولى  النسخة  عن 
ثالثية  )مواجهات  عنوان  يحمل 
مع  العلم  يتالقى  حين  األبعاد: 
التراث(، الذي يتيح لعامة الناس، 
التقنية  على  االطالع  مرة  وألول 
المسح  في  والمتطورة  الحديثة 
األثرية  للقطع  األبعاد  ثالثي 
إلى  البرنامج  ويهدف  القديمة. 
الناس  عامة  انخراط  تعزيز 
وزيادة اهتمامهم بالتراث الثقافي 
باستخدام  الحفاظ عليه،  وأهمية 
األبعاد من  الرقمية ثالثية  النسخ 
في  الموجودة  القطع  مجموعات 
بالممارسات  لالرتقاء  المتاحف 
اآلثار  وعالم  المتاحف  في 
األثرية،  اللقى  على  والحفاظ 
القطع  مشاهدة  فرصة  يوفر  كما 
األثرية القديمة برؤية شاملة لكل 
على  القائمون  ويرى  االتجاهات. 
تقنيات  استخدام  أن  البرنامج 
وعلى  األبعاد،  ثالثي  التصوير 
المساحي  التصوير  األخص 
تسهم  بالليزر،  والمسح  الضوئي، 
على  الناس  اطالع  تسهيل  في 
المتاحف  في  القطع  مجموعات 
والتفاعل معها، وهي الرسالة التي 
ايصالها  على  المتاحف  تحرص 

للمجتمعات والزوار.

تقنية حديثة تعزز األسلحة تثير شهية السياح
التواصل مع التراث 
الثقافي
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‘‘فيس  االجتماعي  التواصل  موقع  تتصفح  وأنت 
بوك’’ بحثا عن صفحة تلبي ذوقك وتعّطشك لألدب، 
آالف  ظل  في  العربي،  المجتمع  واق��ع  يحاكي  ال��ذي 
المجموعات والصفحات األدبية، ستعثر صدفة على 
 Jinan ��صفحة جديرة باالهتمام والمتابعة، موسومة ب
حيث  زي��دان،  جنان  اللبنانية  للكاتبة  هي   Zeidan
قضايا  أجل  من  والمقاتلة  الثائرة  األدبية  المقاالت 
وتتناول  الوطن..  أقطار  كل  والوطن  المواطن  تمّس 
الحياة بكل تجلياتها االجتماعية والسياسية  تفاصيل 

في إطارها اإلنساني الذي يعلو بشأن اإلنسان.. 
كان  منذ  الكاتبة  طريق  التمست  بالفطرة  كاتبة 
ليصير  أسلوبها  السنين  صقلت  عاما..   12 عمرها 
يكسبان  وبيان  بالغة  إل��ى  ويصير  بالسحر،  مفعماً 
الكاتبة  لدى  والوصف  والتعبير  النص هيبة ورصانة، 
من  ص��ادق��ة  تأتي  كتاباتها  أط��واره��م��ا..  أجمل  ف��ي 
وينذر  يتغّير..  لو  يتمنى  واقعا  يرفض  ح��ي..  ضمير 
صوته صرخة على أمل أن يكون رسوالً من رسل هذا 

التغيير..  
في الصفحة نقرأ لها: 

واحدة  خاضت  كبيرة..هي  كلمة  فالمعارك   ...‘‘
منها لكن ما أتى من بعده كانت ُمجّرد جوالت.. 

لن  االخ��ي��رة...ل��ك��ن��ه��ا  ب��ال��ورق��ة  احتفظت  ل��ذل��ك 
تكشفها في جوالت صغيرة..

هي تنتظر أن ُتصادف من يستحق أن تراهن من 
اإلنجليزية  باللغة  مدونة  الكاتبة  لدى  أجله...’’..كما 

jinanzeidan.wordpress.com   :عنوانها

جنان زيدان كاتبة تتمنى
 تغيير الواقع بالقلم

المعهد الثقافي الفرنسي يشهر 
صفحته التفاعلية 

صفحات تستحق أن تقرأ..

أشَهر المعهد الثقافي الفرنسي بطرابلس صفحته 
 Campus ع��ن��وان  تحت  ب��وك  بالفيس  التفاعلية 
ع��رض  ت��ت��ض��م��ن   ..France Tripoli Libye
مواعيد األنشطة الثقافية للمعهد، ومواعيد الدراسة 
كما  به..  الدراسية  للمواسم  والتسجيل  واالمتحانات 
بمشاركة  الفرنسية  اللغة  مجال  في  مناظرات  يجري 

أساتذة مختصين في األدب الفرنسي..  
ب���ع���د ق��ل��ي��ل س���ي���س���أل���ون ع��ن 

اسمي 
ووطني 

ونبع الحروف في صدري 
بعد قليل

سيفتشون عن تاريخي في الكتب 
بين الملفات 

في أحقاب قصائدي 
ليضموني إلى ملف اإلرهاب 

ويدعون بأني مطلوب 
للحكم 

 ويضيفون أني أتحدى الزنازين
والحواجز على الطريق 
وكل ما ينصب من كمين 

سيدعون بأني أنتمي لحزب في قضية شعبي
حزب يحتفظ بالقنابل 

ويجمهر الصواريخ 
سيقولون ويرددون بأني أزرع األلغام 

وأفجرها في وجوههم 
وحتى إذا مروا كعابرين سبيل 

بعد قليل
سينظمون المظاهرات ضد قصائدي 

وانقالبات 
ويزّورون التاريخ 

يدسون بعضًا من مفاتنهم 
ويضعون على اسمي تأشيرًا 

ألحتفظ بصوتي في ميدان الثورة 
عندما يحتفل بالسالم 

بال سالم 
قد أصبحت أشفق عليهم 

ألنهم سيقعون تحت تأثير الحبر في أقالمي 
موتي بال تاريخ 

وال زمان.. وال ميعاد 
وال شهادة تثبت وقع التأثير 

فأنا من رحم التحدي
 من قلب تراب فلسطين 

من قلب فلسطين

■ يسرى منصور

المدني  والمجتمع  الثقافة  وزير  بين  اجتماع  عقد 
والسفير  االمين  الحبيب  السيد  المؤقتة  بالحكومة 
خالله   بحثا  غرانت  مايكل  السيد  ليبيا  لدى  الكندي 
من  االس��ت��ف��ادة  وس��ب��ل  البلدين  بين  الثنائي  ال��ت��ع��اون 
التعاون  وتعزيز  الثقافي  المجال  في  الكندية  الخبرات 
في مجاالت التدريب والتأهيل والتطوير.  وأبدى السفير 
الكندي رغبة بالده في دعم منظمات المجتمع المدني 
من خالل تقديم منح صغيرة، باإلضافة إلى التعاون في 
مجال الثقافة والفن وتوفير مقاعد دراسية في المجال 
الثقافي واستقبال فنانين تشكيليين ومصورين ونّحاتين 
لعرض أعمالهم من خالل تنظيم معرض صغير للتعرف 

على ابداعاتهم.
هذا وتم االتفاق لعقد اجتماع آخر سيحدد موعده 

الحقا لتوقيع بروتوكول تعاون بين البلدين.

تعاون ليبي كندي في المجال الثقافي

اختتام النسخة الثالثة لجائزة الطيب صالح العالمية لإلبداع الكتابي
الشعر:  أنباء  وكالة  مصارف/ 
إسماعيل  الجزائري  الكاتب  ف��از 
بيريز بجائزة الطيب صالح العالمية 
لإلبداع الكتابي في نسختها الثالثة 
التي اختتمت بالخرطوم وذلك عن 
المعتوه«..  »وصية  السردي  عمله 
ال��م��غ��رب��ي محمد عز  أح���رز  ك��م��ا 
عن  الثانية  الجائزة  التازي  الدين 
عمله »يوم آخر فوق األرض«، بينما 
حصل على الجائزة الثالثة الكاتب 
إسحاق  ال��ك��ري��م  عبد  ال��س��ودان��ي 
جالب عن روايته »أشياء من بقايا 

أبي«.
وفي مسابقة القصة القصيرة 
جاسم  كاظم  محمد  العراقي  نال 
ال���ك���اظ���م ال���ج���ائ���زة األول������ى عن 
عيار  »وطن  القصصية  مجموعته 
67.2 ملم«، وفاز بالجائزة الثانية 
الفكي  سليمان  محمد  السوداني 
»طبيعة  مجموعته  ع��ن  الشاذلي 
غير صامتة«، بينما أحرز المصري 
عن  الثالث  المركز  حجاج  هاني 

مجموعته »مدينة العميان«.
النقد  ب��م��ج��ال  يتعلق  وف��ي��م��ا 
األدب������ي ح��ص��ل ع��ل��ى ال��ج��ائ��زة 

محمد  المصري  الكاتب  األول���ى 
ع��ب��دال��ب��اس��ط ع��ي��د ع��ن دراس��ت��ه 
ال��رواي��ة  ف��ي  التراثية  »المظاهر 
العربية المعاصرة«. وفاز بالجائزة 
إبراهيم  المغربي  الناقد  الثانية 
ال��ح��ج��ري ع��ن دراس���ت���ه »ق��ض��اي��ا 
سردية في التراث العربي: الرحلة 
المغربية  تحصلت  فيما  نموذجا«، 
ال��ج��ائ��زة  م��ي��م��ون  محمد  س��ع��ي��دة 
ال��ث��ال��ث��ة ع���ن دراس��ت��ه��ا ال��ن��ق��دي��ة 
»ال���رواي���ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ي��ن ال��ت��راث 

دورة  وشهدت  التحديث«.  وأنساق 
هذا العام مشاركة 454 متسابقا 
دولة  منها عشرون  دول��ة،  من 27 
النقاد  من  مميزة  ونخبة  عربية، 

والكتاب..
وك��ان��ت ال��ك��ات��ب��ة ال��ج��زائ��ري��ة 
بجائزة  ف��ازت  قد  قويدري  هاجر 
ل��إلب��داع  العالمية  ص��ال��ح  الطيب 
خالل  ال��رواي��ة  مجال  في  الكتابي 
الدورة الماضية عن روايتها »نورس 

باشا«.

عروض سينمائية أسبوعية بالثقافي الفرنسي

بروتوكول تعاون مع تركيا في المجال 
الثقافي والبيئي والسياحي

مع  بالتعاون  الليبي  السينمائي  النادي  ينظم 
ع��روض��ا  ب��ط��راب��ل��س  ال��ف��رن��س��ي  ال��ث��ق��اف��ي  المعهد 
الخامسة  تمام  على  اثنين  كل  اسبوعية  سينمائية 
فيلم  العروض  أول  وسيكون  المعهد،  بقاعة  مساًء 
بمهرجان  الذهبية  السعفة  على  الحائز  )ح��ب( 
يشارك  نقاش  حلقة  وسيعقبه   ..2012 لعام  كان 
بالشأن  ومهتمين  نقاد  من  للعرض  المتابعون  فيها 

السينمائي..

وّقع المجلس المحلي لمدينة بنغازي بجمهورية 
لبلدية  البلدي  المجلس  مع  توأمة  بروتوكول  تركيا، 
اسطنبول الكبرى.. تضمن عدة بنود أهمها، التعاون 
وترميم  والسياحي،  والبيئي  الثقافي  المجال  في 
اآلثار والمباني التاريخية، وإقامة المعارض وتنظيم 
الحدائق،  وتنسيق  العمراني،  والتخطيط  الطرق، 

وتبادل المعلومات.
الثقافة  وزارة  م��ن  بدعم  الخطوة  ه��ذه  تأتي 
إط��ار  وف��ي  ب��ن��غ��ازي،  بمدينة  الثقافي  والمكتب 
وكتمهيد  الدولي،  المجتمع  مع  الشراكة  اتفاقيات 
األيام  في  الليبية  للثقافة  عاصمة  بنغازي  إلعالن 

المقبلة.

الهلع..  من  تدلى  ولسان  الغياب..  ابتلعهما  عينان 
وجسد ينتفض من األلم.. والروح بلغت الحلقوم من العذاب!

هكذا حملتها إلى المستشفى!!
القلوب  وك��ل  مشدوهة..  كانت  المبصرة  العيون  كل 
العطوفة كانت تتمزق من الحنان واأللم.. كلها.. إال قلوب 

األطباء المشرفين!!
واثنتين،  مخدرة،  ب�إبرة  حقنوها  سرير..  فوق  رموها 
وث���الث���ة.. وت��رك��وه��ا م���ع ال���ع���ذاب ال��م��ت��ص��ل، ف���ي قسم 
المستعجالت، ينتقلون بين آخرين من المصابين، جروحهم 
بسيطة، وعذاباتهم هينة، وآالمهم ليست قاتلة كما آالمها 

هي..
ويتبادلون  فكهين،  ويتغامزون  يبتسمون،  وهم  تركوها 
 � والموت  والضمادات..  والحقن  والمالطفات  السجائر 
بجالل قدره � يحوم حول المكان، يريد أن يتخطف روحها، 

واألطباء ال يبالون!!
تكاد  وأعصاب  رهيبة،  ولحظات  وس��اع��ات،  ساعات 
تنفلت مني، تريد أن تشد بوحشية على رقاب هؤالء األطباء 
ذوق��وا  لهم:  وت��ق��ول  واح���دا،  واح���دا  تخنقهم  المجرمين، 

العذاب بما كنتم تفعلون.
المدينة  أقصى  من  وجاء طبيب  الكئيب،  الليل  وأقبل 

يسعى، بعد اتصاالت ومكالمات وضراعات وتوصيات..
وذات  اليمين  ذات  الوجود،  عن  الغائب  رأسها  قلّب 
الوعي،  عن  غيابها  قبل  أعراضها  عن  وسألني  الشمال، 
يكمن في جهاز  ال�داء  إن  لي:  فقال  بما شاهدته،  وأجبته 

الم�خ، وحالتها جد خطيرة، والرجاء عند الله!!
وقال  ب��رودة.  عينيه  وفي  فمه سيجارة،  وفي  ومضى، 
آخرون: ال عالج لها هنا، فاحملها إلى مصحة خاصة، إن 
كنت من القادرين. وحملتها حائرا، خائفا، مذهوال، آم�ال، 

يائسا..
بدوره:  لي  وقال  ظريف،  شاب  طبيب  عاينها  وهناك 
أمواال  يكلفك  إن حالتها خطيرة جدا، وعالجها، هنا، قد 
طائلة، فهل أنت من الفاعلين؟ وإال فعد بها إلى المستشفى، 
وعليهم، هناك، أن يعالجوها؛ فذلك واجب محتوم، وقانون 

مسطر، وحق لكل مواطن.
وعدت بها إلى المستشفى، مرة أخرى، وبعد استعطاف 

لها  ووصفوا  بسرير،  لها  أم��روا  وص��راع،  وتوسل  وص��راخ 
أدوية )؟(، إلى أن يحين الصباح، ويأتي غيرهم من األطباء 

األخصائيين.
وجاء الصباح..

قسم  ف��ي  بسرير  لها  فأمر  وفحصها،  طبيب  وج��اء 
اإلنعاش..

قال  م��ا  وق���ال  أي��ض��ا،  وفحصها  آخ���ر،  طبيب  وج���اء 
السابقون. ومكثت في قسم اإلنعاش، أسبوعا كامال، وهي 
ال تفيق وال تنطق، يتجاذبها عنصرا الموت والحياة. ونحن 
نتأرجح بأدوية أسعارها نار وأي نار، وأك�ف تضرع إلى الله، 
وإدارة  والنجاة،  والرحمة  بالشفاء  لها في كل صالة  تدعو 
المستشفى ال تسعفنا بأي قطرة من المساعدة، ولو بحقنة 
أن  أحدهم  مني  طلب  الطبية  القفازات  حتى  بل  واح��دة، 

أشتري لها خمسين قفازا.. ومن جهلي اشتريتها!!
وس��ق��ط ال��ط��ب..وس��ق��ط ال��دواء..وس��ق��ط ال��رج��اء..

وسقط كل شيء..وخرج علينا الموت بعباءته البيضاء، من 
إلى  يحملها  ذراعيه..  بين  المريضة  اإلنعاش، يحمل  قسم 

ال�ق�ب�ر.. وهناك رقدت في سالم إلى يوم يبعثون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

»يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي« .
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األطباء آخر من يرحمون!!ن ■ إيمان الماجريهدية العام الجديد
■ أسماء الهادي

مْن  ال��َي��وَم  َت��ن��اث��رْت  ِشظيٍة  آخ��ُر 
َوت��َس��اق��ط��ْت  أب��ج��دّي��ت��ي..  َع��ل��ي رّف 
َص��ب��رِي..  ك��ّف  م��ْن  ال�����ورِد..  أوراُق 
اليوَم ِاحتضنْت كّل الُفصوِل بعضَها.. 
َتحرُق  َوِم��دف��أٍة  ُمّثلْج  بَ���ارٍد  َوب��ك��أٍس 
أصابَع ااِلنتظارْ لَتذبْل َوَتتكّوَم رماداً.. 
أك��اَن  ُيكتْب..  ف��الَ  ِاس��م��َك  ب��ِه  أكتُب 
كّل  أصيبْت  ال��ي��وَم  م��ي��ت��اً..!؟  َجنيناً 
زّورَت  َف�لَما  َخطيْر..  بعقٍم  َحواِسي 
الِمرآِة  ِفي  أهدِني  ال���َدواْء..  َوصفةَ 
قيد  ُحلماً  ال��َج��دي��ِد..  ال��ع��اِم  ه��دّي��ةَ 

الّتحطيْم..





  التجديف العربي 
الياباني  ...!!

عربية  مؤسسة  بين  اتفاقًا  ثمة  أن  يحكي 
واخرى يابانية على اجراء سباق تجديف قوارب 
بين  والمتعة  المرح  من  شيء  ادخال  اجل  من 
الموظفين واالبتعاد عن الحسابات والميزانيات 
والقوانين  اللوائح  وضعت  والمكاتب...  واالرقام 
بين المؤسستين واتفق ان يحمل كل قارب على 
بحيرة  في  السباق  يقام  أشخاص  تسعة  متنه 
المياه ساكنة  وتكون  نهر عريض  في  أو  طبيعية 
ومحمية من الهواء قدر المستطاع بينما يمنح 
بقضبان  يرتكزان  بمجادفين  موظف«   « كل 

معدنية على جانبي القارب.
السباق  وانطلق  جيدًا  فريق  كل  إستعد 
بعدما أن خلعوا ربطات العنق والبدالت األنيقة 
دقائق  إال  وماهي   .... التجديف  بدالت  وارتدوا 
بفارق  انتصر  الياباني  الفريق  أن  وجدوا  حتى 

رهيب من الزمن ..!
المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  صب   
العام،  ونوائبه  العربية جام غضبه على المدير 
ومساعديه وطالب بإجراء تحقيق في الموضوع 
لمعرفة  المختصين  من  فريق  إستدعاء  تم   ..
أن  وجدوا  الذين  القاسية،  الخسارة  أسباب 
الفريق الياباني يتكون من )مدير واحد وثمانية 
العربي  الفريق  تكون  فيما  مجدفين(  موظفين 

من ثمانية مديرين ومجدف واحد !!! ...
الياباني  الفريق  من  العربي  الفريق  طلب 
كانت  التي  تشكيلته  تعديل  بعد   ، السباق  إعادة 
أشبه بتشكيلة الفريق الياباني في السباق األول 
إلى ثمان مدراء  داعي  أي مدير واحد فقط وال 
مرة واحد وفي قارب واحد ، وتمت إعادة السباق 
إنتصر  حتى  دقائق  إال  هي  وما   ... أخرى  مرة 
الفريق الياباني بفارق رهيب جدًا من الزمن ... 

تمامًا مثل المرة السابقة .
النتائج  تحليل  في  المختصين  فريق  عاد 
فوجدوا  أن الفريق الياباني لعب بنفس الطريقة 
وثمانية موظفين مجدفين(  واحد  )مدير  وهي 
العربي من مدير عام واحد  الفريق  بينما تكون 
وثالث مديري إدارات وأربعة رؤساء أقسام، بينما 
واحد  القارب هو موظف  بعملية تجديف  تكفل 

فقط .
إلى  برسالة  وبعثوا  العربي  الفريق  اجتمع   
العام  المدير  إن  مفادها  اإلدارة  مجلس  رئيس 
اليتحملون  األقسام  ورؤساء  اإلدارات  ومديري 
أسباب تلك الخسارة ، لذلك تقرر فصل الموظف 

بإعتباره المجدف الوحيد على ذلك القارب!!!

         ■ أسامة حميدان 
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رمضان  محمد  الفنان  روح  بمايلف  صبغت  لوحة  أربعون 
ورؤى،  أفكار  من  ومايسكن عمق مخيلته،  ألوان،  من  الغرياني 
الضاجة باأللوان المفعمة بالحيوية، ضمنها كتيب جديد صدر 

يوم 24 فبراير الماضي، باسم )انطباعات فنية(.
الكتيب شمل بين دفتيه كلمة الفنان، وهو يتحدث عن رؤيته 
للفن التشكيلي، الذي يتعدى اللغة البصرية بين الفنان والمتلقي، 
مايعتمل  يعكس  خارجي  سكون  إلى  سكون،  لحطة  خالل  من 
التي  اإلبداعية،  والمشاريع  األفكار  من صراع  الفنان  بدواخل 
تجوب جنباته، وحينما ينتقل ذلك الصراع الخفي على أسطح 
لوحات فنية تشكيلية أمام المتلقي... عندها نجد أنفسنا أمام 

مراحل متعددة تنقسم إلى مرحلة واقعية، وأخرى شبه واقعية... 
تجريد وتجريد غنائي... من هذا يستمر الصراع اإلبداعي من 
األلوان واألشكال واألحجام مع الكتلة والفراغ الذي يظهره الظل 

والضوء بكل تناغمها وتضادهما(.
بين  تنوعت  فنية،  لوحة  أربعين  بألوان  زاخر  الكتيب 
أسماء،  الواقعي، وحملت  والتجريدي  التجريدي،  الرسم  فنون 
والفارس،  والساحر،  مايقال،  وأجمل  واسترخاء،  )أجساد، 
والعين الدامعة، ومصارع الثيران(، وغيرها مما اختزلته مخيلة 
الفنان محمد رمضان الغرياني من أعمال النابعة من ماتكتنزه 

روحه من فن يتصارع إبداعاً على اللوحات.

انطباعات الغرياني تضج ألواناً في كتاب الفن

الخامس  السنوي  التقرير  كشف 
عن  الصادر   ،2011 لسنة  والخمسون 
مصرف ليبيا المركزي، عن انكماش معدل 
العام  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو 
2011 بنسبة 61.3 %، مقابل معدل نمو 
موجب بلغ 3.0 % عام 2010، فيما سجل 
تراجع االقتصاد غير النفطي بنسبة 52%، 
النفطي  الناتج  في  النمو  انخفاض  مع 
بنسبة %72 في السنة قبل الماضية، جراء 
 17 الـ  ثورة  اندالع  رافقت  التي  األحداث 
كبير  عدد  حسابات  وتجميد  فبراير،  من 
من المؤسسات الوطنية، جنباً إلى جنب مع 
تراجع اإلنتاج النفطي واستخراج الغاز، إثر 
توقف معظم الحقول عن االنتاج طيلة فترة 
القطاعات  سجلت  حين  في  األحداث، 

االقتصادية األخرى 
المتوفرة  األولية  البيانات  أظهرت  كما 
الحقيقي،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  تراجع 
العام  خالل  دينار  مليار   20 بلغ  حيث 
العام  في  مليار   52 مقابل   ،2011
 61.3 بمقدار  انكماشاً  ليسجل   ،2010

%، بسبب تراجع االنتاج النفطي.
وعلى جانب آخر أشار التقرير إلى ارتفاع 
عرض النقود، بنسبة 25 % ليصل إلى نحو 
نهاية عام 2011،  75.9 مليار دينار مع 
 ،2010 سنة  دينار  مليار   64.4 مقابل 
 .%  22.5 بلغت  نمو  نسبة  سلجت  التي 
المالية،  التطورات  التقرير تأثر  كما رصد 
ليبيا خالل  شهدتها  التي  األحداث  بسبب 
العامة  اإليرادات  وتراجع   ،2011 العام 
بماكانت  مقارنة  النفطية،  وغير  النفطية، 
عليه خالل سنة 2010، حيث وصلت إلى 
16.7 مليار دينار في العام 2011، مقابل 
حجم مصروفات وصل إلى 19 مليار دينار، 

لك  بذ و
سجلت الميزانية العامة عجزاً ألول مرة بلغ 

نحو 2.3 مليار دينار.
ارتفاعاً  النقدية،  القاعدة  وشهدت 
، بمعدل زيادة بلغ 43.4 % ، مع  ملحوظاً 
مليارات،   9 بمقدار   ،2011 عام  نهاية 
مليار،   22 من  أي  دينار،  مليون  و800 
و604 مليون دينار نهاية 2010، إلى 32 

مليار و 404 مليون دينار نهاية 2011.
التغير  إلى  الزيادة  هذه  التقرير  وأرجع 
القاعدة  مكونات  جميع  على  طرأ  الذي 
النقدية، المتألفة من النقد لدى الجمهور، 
وودائع  المصارف،  بخزائن  والنقد 
ليبيا  مصرف  لدى  التجارية  المصارف 
بنسبة  ارتفاعاً  شهدت  التي  المركزي، 
نهاية  دينار  مليون   871.1 من   %  2.1
2010 إلى 864.6 مليون دينار 2011، 
مكونات  جميع  على  طرأ  الذي  التغير  إلى 

القاعدة النقدية، كما شهدت نفس الفترة 
لدى  المتداول  النقد  زيادة  نسبة  ارتفاع 
مليارات،   7 من   ،59% بنسبة  الجمهور 
و609 مليون دينار، إلى 14 مليار، و840 
بسبب   ،2011 نهاية  في  دينار  مليون 
حالة االحتفاظ بالنقود، الناجمة عن عدم 
سنة  خالل  واألمني،  السياسي  االستقرار 
التدخل  إلى  المركزي  دفع  ما   ،2011
واتخاذ حزمة اجراءات، بمافي ذلك اصدار 
االصدارات  بعض  تداول  بإعادة  قرار 
سقف  وضع  تم  كما  التداول،  من  الملغاة 
كإجراء  الجارية،  الحسابات  من  السحب 
السيولة  أزمة  تفاقم  من  للحد  احترازي 

بالقطاع المصرفي.
المصرفية،  التطورات  صعيد  وعلى 
االستقرار  اليقين وعدم  وجراء حالة عدم 
قام  والمحلية،  العالمية  األوضاع  في 
المصرف المركزي باالبقاء على سعر إعادة 
شهادات  على  الفائدة،  وأسعار  الخصم 
االيداع لفترة استحقاق 91 يوماً، و28 يوم 
للحد   ،  % .85 يوماً، عن 3 %، و1.0 %، 
من انعكاسات تلك العوامل على االقتصاد.
العام  مطلع  الصادر  التقرير  ووفق 
الطلب  تحت  الودائع  ارتفعت  الجاري، 
ليبيا  مصرف  لدى  التجارية  للمصارف 
مليون  و228  مليار،   13 إلى   المركزي، 
دينار نهاية 2010، إلى 14 مليار، و890 
بلغت 12.6 %،  مليون دينار، بنسبة زيادة 
العامة  المؤسسات  بودائع  فيمايتعلق  أما 
من  قيمتها  ارتفعت  فقد  المركزي،  لدى 
919.7 مليون دينار نهاية 2010، إلى 1 
مليار، و809 مليون دينار مع حلول نهاية 

سنة 2011، بنسبة 96.7 %.
أن  التقرير  كشف  آخر  جانب  وعلى 

عرض النقود )السيولة المحلية(، قد شهد 
ارتفاعاً نهاية عام 2011، بنحو 11 مليار، 
مقارنة   % بنسبة 25  دينار،  مليون  و590 
نهاية  في  ليصل   ،2010 عام  نهاية  مع 
مقابل  دينار،  مليار   57.9 إلى   2011

46.4 مليار نهاية سنة 2010.
معززاً  عرضاً،  التقرير  قدم  كما 
باالحصائيات واألرقام، والبيانات والرسوم 
المالية  المؤسسات  أنشطة  عن  البيانية، 
مهماً  دوراً  تلعب  التي  المصرفية،  غير 
الليبي، من خالل ممارستها  االقتصاد  في 
وخارج  داخل  واسعة،  استثمارية  أنشطة 
التقاعد  صندوق  ذلك  بمافي  ليبيا، 
الليبية لالستثمار،  والمؤسسة  االجتماعي، 
واالجتماعي،  االقتصادي  اإلنماء  وصندوق 
سوق  أداء  مؤشرات  مع  جنب  إلى  جنباً 
التقرير  وتضمن  الليبي..  المالية  األوراق 
الصعيد  على  االقتصادية  التطورات  أهم 
في   ، ملحوظاً  تراجعاً  الذي سجل  الدولي 
عام 2011   3.9% بنسبة،  النمو  معدالت 
مقارنة بـ 2010، نتيجة سياسات التقشف، 
وأزمة الديون السيادية في الدول المتقدمة 
أسعار  وارتفاع  السواء،  حد  على  والنامية 
عليه  كانت  عما   %  31.6 بنسبة  لنفط 
التضخم  معدالت  وقفز   ،2010 عام  في 
نتيجة   ،%  2.7 إلى  الصناعية  الدول  في 

تداعيات األزمة المالية العالمية.
التقرير،  أظهر  العربي،  الصعيد  وعلى 
معدل  في  تباطئ  حدوث  للبيانات  وفقاً 
مقابل   %  3.1 بنسبة  االقتصادي،  النمو 
التقرير  تناول  كما   ،2010 عام   %  4.1
دور المؤسسات المالية العربية في تحقيق 
االقتصادي في  والنمو  التنمية  مستهدفات 

الدول العربية.

استضافت  التي  الفنون،  دار  جدران  على  تفتحت 
العربي  الخط  فنون  أزهار  الحروف(،  )ربيع  معرض 
األصيل، لمجموعة من أشهر الخطاطين في ليبيا، بمافي 
ذلك الفنان الخطاط إبراهيم المصراتي، وأحمد األمين 
الزغداني،  سالم  والصديق  سويسي،  وأشرف  الزائدي، 
وصالح  الصادي،  بالناصر  وجالل  التير،  جمعة  وبشير 
ومحمد  البوسيفي،  حسن  وعلي  الشاردة،  علي  محمد 
الخروبي، ووليد عمر كوسو. فنون الخط العربي اجتمعت، 
بكامل حضورها القوي، وتشكيالتها المتنوعة، وأنماطها 
بالحيوية  المفعمة  تعبيرها  وقوة  الرائعة،  وأساليبها 
والحركة، في لوحات نالت استحسان زوار ورواد المعرض 
في  ونجح  الماضي،  فبراير  من  العاشر  في  أقيم  الذي 
الخط  ابداعات  تقديم  إلى  الرامية  رسالته  إيصال 
المسافات  لجسر  معاصر،  قالب  في  األصيل،  العربي 
وفق  مبدعيه،  برؤية  والحاضر  ألقه،  بكل  الماضي  بين 
إبراهيم  الخطاط  الفنان  وقال  الحضور..  آراء  جزء من 
المصراتي: كان الهدف من وراء اقامة المعرض برعاية 
حركة  ومؤسسة  الليبيين،  للخطاطين  العامة  النقابة 
التنوير، هو بعث إشارات، الستبيان اآلفاق الرحبة للخط 
التأسيس  إلى  نرمي  كما  واقعاً،  وتجسيدها  العربي، 

لمهرجان سنوي دولي للخط العربي في ليبيا.

ربيع الخط العربي ينبعث فناً
 على جدران دار الفنون

المركزي  يصدرُ تقريرَه السنويَّ الخامَس والخمسون للعام 2011 
متضمنًا أهم وأبرز التطورات االقتصادية المحلية والعربية والدولية
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