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

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

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

وعاشت ليبيا حرة

مفتتح

الثورة  ما مرت به بالدنا حدث عظيم فهذه 
رافضة  تلقائية وعفوية  التي خرجت يف  املباركة 
لــلــظــلــم واملـــعـــانـــاة والــتــهــمــيــش الـــــذي واكـــــب كل 
مـــدن لــيــبــيــا حــتــى أطــلــق عــلــيــهــا بــعــض اخلــبــراء 
، فليبيا  االقتصاديون (دولة غنية وشعب فقير) 
رغم التحسن الواضح يف دخلها خالل السنوات 
االخــــيــــرة لــــم يــنــعــكــس عـــلـــى مـــســـتـــوى املــعــيــشــة 
واملعاصر  احلــضــاري  املستوى  على  وال  لسكانها 
ملؤسساتها ، وهو األمر الذي كان يشغل الناس يف 
كل ربوع الوطن ، ومن أجل ذلك انتفضت ليبيا 
عــن بــكــرة أبــيــهــا اســتــجــابــة إلنــطــالقــة الــثــورة من 
مدينة بنغازي التي أقل ما يطلق عليها (مدينة 
الــُلــحــمــة الــوطــنــيــة) ، الـــتـــي جتــمــع كـــل أطــيــاف 
الــوطــن ، وهــذا املــزيــج العجيب هــو الــذي يصنع 
النكهة املميزة لتلك البقعة التي وإن كانت تنزف 
املشرق للوطن  الغد  أنها ستصنع  إال   ، دمــًا األن 
من خالل التوافق الوطني وإمتداد حلم الوطن 
الى آفــاق عظيمة قــادرة على استيعاب معطيات 
يكاد  والتى  مستقبله  صنع  يف  الوطن  ومقدرات 
يتفق اجلميع على أن العقبة أمــام كل ذلك هي 
عندما  فالشعوب   ، االجتماعية  العدالة  مسألة 
يكون  تثور  ، وعندما  ذلــك ألسباب  يكون  تغضب 
ذلـــك ألن االســـبـــاب حتــولــت الـــي ظــلــم يــجــب أن 
الظلم  رفـــع  ألن  اجتماعية  عــدالــة  الـــى  يــتــحــول 
فــإن  ذلـــك  ولتحقيق   ، املـــســـاواة)  (انــتــصــار  يعني 
رأس  على  ولعل  تتغير  أن  يجب  كثيرة  معطيات 
هــــذه املــعــطــيــات يف بـــالدنـــا احلــبــيــبــة هـــي الــثــروة 
تكون  حتى  علينا  بها  اهللا  أنعم  التي  الطبيعية 
«بيت  ولعل   ، اجلميع  على  خيرها  يفيض  نعمة 
الـــداء» يكمن يف إعـــادة تــوزيــع الــثــروة على أسس 

عادلة وفق معايير ثالثة هي :
 • عدد السكان ( على االقل نسبة 75 % ) .

 • املــســاحــة اجلــغــرافــيــة ( على االقـــل نسبة 
. (% 20

 • الــقــرب مــن مــصــادر الــثــروة ( على االقــل 
نسبة 5 %) .

، لعل  لــه متطلبات كثيرة  الــتــوزيــع  إن هــذا   
أهمها أن تكون هناك خطط تنمية وطنية حتى 
يكون استخدام االمــوال قائم على أسس علمية 
متطلبات  لكل  واع  تخطيط  على  وقائم  سليمة 
املــرحــلــة احلــرجــة مــن تــاريــخ الــوطــن ، فاملشكلة 
يعاني  الـــذي  الــــداء احلقيقي  هــي  االقــتــصــاديــة 
مــنــه الــوطــن وكـــل االعـــــراض اجلــانــبــيــة االخـــرى 
فيه  تتصادم  الــذي  السياسي  الهرج  تعكس  إمنــا 
اآلراء واملواقف ، فمثله كمثل الزبد يذهب جفاًء 
القائمة على  وتوجهاته  االقتصاد وحركته  أما   ،
الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة يف تــوزيــع الــثــروة وتــوزيــع 
فرص التنمية على أسس راكزة فهو ما ميكث يف 
وتواصل  واملنافسة  البناء  أســس  ويخلق  االرض 
االجيال . إن الصراع بعد انتصار الثورات يحتاج 
الــــى احلــكــمــة والـــعـــقـــل حــتــى يــصــل الــــى نقطة 
تــفــرضــه حثمية  الــــذي  الــتــغــيــيــر  وأن   ، الــــتــــوازن 
انتصار الثورة هو السبيل الوحيد لصنع العدالة 
االجــتــمــاعــيــة الــتــي ستظل حــلــم الــثــورة والــثــوار 

حتى تتحقق ولن تتحقق حتى يتم مايلي :
 • إعادة النظر يف خريطة الثروة يف املجتمع 
، وإعـــــــادة تــوزيــعــهــا بــشــكــل مــكــانــي يــحــقــق حلم 

املواطن يف تنمية مستدامة  .
 • إعادة النظر يف العقود التي كانت قائمة 
، ورسم أولوياتها وفق حاجة الوطن وتطلعاتــــه .

 ، املــاضــي  ثــوابــت  التغيير يف  إرادة   • فــرض 
نفس  يف  الزالـــت  ولكنها  ربــانــهــا  مــات  فالسفينة 

الطريـــــــق .
الـــواقـــع ونصنع  نـــواجـــه   وأخـــيـــرًا عــلــيــنــا أن 
أنفسنا  ، ونخضع  الــنــاس  وفــقــًا حلاجة  الــتــاريــخ 
، وعلينا استلهام ذلــك من كتاب  حلكمة احلــوار 
اهللا عز وجل ، عندما اختار «داوود» ملكًا عــادالً ، 
قال يف وصفه ((َوآَتْيَناُه اْحلِْكَمةَ َوَفْصَل اْخلَِطاِب 

.   ((
ولعلنا أحوج ما نكون األن الى ذلك ..

حفظ اهللا ليبيا من كل سوء...

العدالة 
االجتماعية .. 
الداء والدواء الدين العام بالمليارات والحل تحويلها إلى مشاريع

نصية :
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برئاسة  املركزي  ليبيا  مصرف  وفد  شارك 
يف   ، الكبير  عمر  الصديق  املحافظ  السيد 
اخلدمات  ملجلس  السنوي  االجتماع  برنامج 
والذي   ، والعشرون  الرابع  اإلسالمية  املالية 
عقد يف بندر سيري بيغاوان بسلطنة بروناي دار 
السالم على مدى ثالثة أيام خالل الفترة -25
اجتماعاتها  ترأس  والتي   ،  2014 مارس   27
العام للمصرف املركزي لسلطنة بروناي  املدير 
 ، سابتو  رسلي  محمد  داتؤ  سعادة   )AMBD(
وبحضور حوالي 12 محافظًا للبنوك املركزية 
ورؤساء السلطات التنظيمية والرقابية بالدول 
اإلسالمية  املالية  اخلدمات  مبجلس  األعضاء 
بني  من  املستوى  رفيعي  املمثلني  من  وعدد   ،
أعضاء املجلس ، ميثلون حوالي 22 دولة أخرى 
مجموعة  رئيس  السيد  االجتماع  حضر  كما   ،

أحمد  محمد  د.  للتنمية  اإلسالمي  البنك 

وممثلي  رؤوساء  من  لعدد  إضافة   ، علي 
باملجلس  األعضاء  اإلسالمية  املالية  املؤسسات 
والتي يبلغ عددها حوالي 184 مؤسسة مالية . 
الندوة  مع  األول  اليوم  يف  البداية  كانت 
جاءت  والتي  للمجلس،  السادسة  القانونية 
والصكوك  الصكوك،  يف  االبتكار   : عنوان  حتت 
: التطورات والتحديات .  اإلسالمية والتحّوط 
والتي تناولت استعراضا جلهود عدد من الدول 
األعضاء يف مجال إصدار الصكوك اإلسالمية 
ذلك  لقاءات  يف  األبرز  احلدث  وكان   . وتداولها 
اليوم يتضمن مناقشة أعضاء مجلس اخلدمات 
املالية اإلسالمية ) IFSB ( يف اجتماعه الرابع 
معيار  اعتماد  على  املوافقة  مسألة  والعشرين  
التوجيهية  الوثيقة  وتنقيح  جديد  قياسي 
السابقة اخلاصة بالعناصر األساسية يف عملية 
املراجعة الرقابية للمؤّسسات املالية اإلسالمية 
التي تقدم اخلدمات املالية اإلسالمية ؛ حيث إّن 
الهدف العام من هذا املعيار املعدل هو حتديث 
بشأن  سابق  وقت  يف  املعتمد  القياسي  املعيار 
نفس املوضوع وهو املعيار ) IFSB -5 ( ، الذي 
ُيحّدد أهم التوجيهات بشأن العناصر الرئيسية 
املشرفة  للسلطات  الرقابية  املراجعة  عملية  يف 
اخلدمات  تقدم  التي  املالية  املؤسسات  على 
املالية اإلسالمية ) مؤسسات اخلدمات املالية ( 
، مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات مؤسسات 
املستفادة  للدروس  إضافة  املالية،  اخلدمات 
مت  الوقت  نفس  يف  العاملية،  املالية  األزمة  من 
على  القائمة  الدولية  التوجيهات  استكمال 
عملية املراجعة الرقابية الصادرة عن جلنة بازل 
 IFSB( وهو املعيار ) BCBS ( للرقابة املصرفية
، والذي مياثل على نطاق واسع ما جاء   )-16
اإلشراف  عملية  بشأن   ،  )2( بازل  اتفاقية  يف 

الرقابية  للسلطات  ينبغي  وكيف 
ذات  دة  املحدَّ املجاالت  بعض  على  اإلشراف 
اإلسالمية،  املالية  اخلدمات  مبؤسسات  الصلة 
إْذ يتضمن عملية املراجعة الرقابية التي تغطي 
يتفق  كان  وإن  وهو  املالية،  اخلدمات  مؤسسات 
النظام  يف  املطّبق  مع  األحيان  من  كثير  يف 
التي  اخلصوصيات  ُيراعي  أّنه  إال  التقليدي، 
املعامالت  ونظام  اإلسالمية  الشريعة  يف  وردت 
وتعزيز  لرعاية  إضافة  معها،  املتوافقة  املالية 
املالية، ويف  املالية ملؤسسات اخلدمات  السالمة 
هذا الصدد يهدف املعيار لتعزيز التقارب نحو 
املشرفة  الرقابية  للسلطات  املمارسات  أفضل 
من خالل إنشاء حدٍّ أدنى ملستوى أداء مؤسسات 
السلطات  هذه  ومتكني  املالية،  اخلدمات 
تنفيذ  عند  احتياجاتها  تلبية  من  اإلشرافية 
مجلس  معايير  ضوء  يف  منها  املتوقعة  األدوار 
أّن  عن  أُعلن  وقد   ، اإلسالمية  املالية  اخلدمات 
 IFSB -16 املعيار  من  اإللكترونية  النسخة 
اخلدمات  مجلس  موقع  على  متاحةً  ستكون 
يف   )  www.ifsb.org  ( اإلسالمية  املالية 

وقت الحق قريب بإذن اهلل تعالى.
القيمة  املحاضرة  كانت   ، الثاني  اليوم  يف 
اإلسالمي  األخالقي  االقتصاد  بعنوان: 
املالية  اخلدمات  صناعة  تطوير  وديناميات 
السيد  املحاضر  فيها  أشار  والتي  اإلسالمية، 
البرفسور د. محمد أسوتي ، مدير مركز دورهام 
للتدريب يف التمويل اإلسالمي، بجامعة دورهام 
يف  الكرمي  القرآن  دور  إلى  املتحدة،  باململكة 
اإلسالمي  التمويل  حتكم  التي  املبادئ  حتديد 
جانب  إلى  يشير  الذي  الكرمي،  القرآن  يف 
على  أّكد  أنه  إال  اإلسالمية،  املالية  يف  األصالة 
اليوم  الواقع  يف  اإلسالمي  التمويل  نتائج  أّن 
ال تظهر ذلك النجاح يف تلك املعاني املقصودة 

كما  اإلسالمية،  الشريعة  أو  األصالة  هذه  من 
األخالقي  لالقتصاد  طموحة  مفاهيم  يف  يقع 
توفر  عدم  إلى  يشير  بذلك  وهو  اإلسالمي، 
بشكل  الطموح  تلك  لتحقيق  الداعمة  األدوات 
مكايفء ( ومن هنا ، فإن مجلس اخلدمات املالية 
بتوقعات  الوفاء  يستطيع  لن  أيضا  اإلسالمية 
رفعت  التي  ستريت  وول  يف  املحتجة  السيدة 
الشريعة  أحكام  بالتزام  فيها  تطالب  لوحة 
والصيرفة اإلسالمية يف املعامالت، كما أّكد أّن 
املؤسسات املالية لن تكون منوذجًا للمؤسسات 
التقليدي،  التمويل  يف  كما  والتجارية  املالية 
والتزامها  املؤسسي  أدائها  من  تطّور  لم  ما 
باملعايير واالستفادة من جتارب تطور العمل 

املؤسسي املالي التقليدي.
ويف اليوم الثالث عقد اجتماع اجلمعية 
للحضور  دعينا  وقد  للمجلس،  العمومية 
للمجلس  االستشاري  املجلس  اجتماع  يف 
لألعضاء كاملي العضوية ، ويف مساء ذلك اليوم 
كانت اخلامتة بحضور الندوة السابعة الستقرار 
املجلس  رئيس  قدم  حيث  اإلسالمية،  املالية 
ومساعده عرضًا شامال لتطورات وأوضاع املالية 
السادة  وتطرق  األعضاء،  الدول  يف  اإلسالمية 
ورد  ما  مناقشة  تولوا  الذين  الثالثة  املناقشون 
الهامة  النقاط  من  العديد  إلى  العرض  يف 
التي ينبغي أخذها يف االعتبار للمحافظة على 
استقرار فعلي للمالية اإلسالمية، وأرجع السيد 
السنغافوري  املركزي  البنك  من  منون  رافعي 
اإلسالمية  املالية  تواجه  التي  املعضالت  جّل 
املالية  لسوق  بالنسبة  حجمها  صغر  إلى 
فيه،  وتتحكم  السوق  توجه  التي  التقليدية 
يف  ستؤثر  التقليدي  النظام  يف  اختالالت  فأي 
النظام املالي برمته، وبالطبع ستؤثر يف النظام 
النظام،  من  جزًءا  باعتباره  اإلسالمي،  املالي 
وهنا تطرق املناقشون إلى ضرورة توسيع حجم 
ومنتجاتها،  أدواتها  وتنويع  اإلسالمية  املالية 
بحيث تصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات 

والتعامل مع األزمات.
ليبيا  مصرف  محافظ  السيد  عقد  وقد 
املركزي لقاء تشاوريًا مع السيد رئيس مجموعة 
البنك اإلسالمي للتنمية معالي الدكتور أحمد 
مت  حيث  البرنامج،  هامش  على  علي  محمد 
من  عدد  يف  النظر  وجهات  تبادل  اللقاء  خالل 
آلية  رأسها  وعلى  الطرفني،  تهم  التي  القضايا 
تقدمي الدعم الفني يف مجال املالية اإلسالمية 
اإلسالمي  البنك  مجموعة  مؤسسات  قبل  من 
التأسيس  نحو  التوّجه  ظل  يف  لليبيا  للتنمية 
لنظام الصيرفة اإلسالمية وفق أفضل النماذج 
والتطبيقات . وقد أبدى السيد رئيس املجموعة 
استعداد املجموعة لتقدمي كل دعم ممكن وفقًا 

للطلب املوّجه إليها.

 املركزي يف اجتماعات جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية 

شارك السيد »الصديق عمر الكبير«  محافظ مصرف ليبيا املركزي يف  
فعاليات االجتماعات السنوية املشتركة للهيئات املالية العربية التي بدأت 

صباح يوم الثالثاء 8 أبريل بتونس العاصمة ....
وشارك يف هذه االجتماعات التي افتتحها رئيس احلكومة التونسية 
مهدي جمعة نحو 300 مشارك منهم وزراء املالية واالقتصاد ومحافظو 
البنوك املركزية يف الدول العربية. ويتضمن جدول أعمال هذه االجتماعات 
للمؤسسات  اخلتامية  احلسابات  منها  املسائل،  من  جملة  ومناقشة  بحث 
املالية العربية، واملصادقة على حسابات األرباح واخلسائر، وتعيني مدققي 
املالية  القضايا  حول  اآلراء  تبادل  جانب  إلى  املؤسسات،  لتلك  احلسابات 
لقاءات  تنظيم  هامشها  على  وسيتم  العربية.  الدول  تهم  التي  الدولية 
الوزراء ومحافظي املصارف املركزية العربية ورؤساء مؤسسات  ثنائية بني 

التمويل العربية وممثلني عن املصرف العاملي وصندوق النقد الدولي. 
وُعقد على هامشها أيضا، اجتماع مجلس وزراء املالية العرب، واجتماع 
اخلاص  القطاع  مشروعات  بتمويل  اخلاص  للحساب  اإلشراف  مجلس 
الهيئات  وتتألف  العربية.  املالية  والهيئات  واملتوسطة،  الصغيرة  العربي 
واالجتماعي،  االقتصادي  لإلمناء  العربي  الصندوق  من  العربية  املالية 
وائتمان  االستثمار،  لضمان  العربية  واملؤسسة  العربي،  النقد  وصندوق 
الصادرات والهيئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي إلى جانب املصرف 

العربي للتنمية االقتصادية يف إفريقيا.

المحافظ يشارك في االجتماعات 
السنوية المشتركة للهيئات المالية 

العربية

 2014 لسنة    3،  2 رقمي  القرارين  املركزي  ليبيا  مصرف  أصدر 
عاقب مبوجبهما كال من )مصرف الصحارى / الفرع الرئيسي( طرابلس 
على  مالية  غرامة  بفرض  املقريف(  امحمد   / اجلمهورية  و)مصرف   ،
عنها  كشف  التي  املخالفات  عن  ليبي  دينار  ألف  مقدارهامائة  منهما،  كل 
لألحكام  تنفيذًا  وذلك  املخالفة،  بإزالة  وإلزامهما  النوعي،  التفتيش 

املنصوص عليها يف القانون.
يف  التحقيق  املصرفني  إدارتي  من  املركزي  ليبيا  مصرف  وطلب 
الالزمة  والتأديبية  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  إليها،  املشار  املخالفات 
حيال املوظفني الذين تثبت مسؤوليتهم عنها، وإفادة مصرف ليبيا املركزي 

بنتائج تلك التحقيقات.
إلى  والنقد  املصارف  على  الرقابة  إدارة  املركزي  ليبيا  مصرف  ودعا 
االستعانة بأحد املكاتب العاملية، لتقييم نظام الرقابة الداخلية للمصرفني 

املذكورين ، وعلى حسابهما.

ليبيا المركزي يفرض غرامات 
مالية على مصرفي الصحارى 

والجمهورية

ليبيا  ملصرف  املتكرر  االستهداف  إطار  يف 
املصارف  وبعض  له  التابعة  واإلدارات  املركزي 
الّتجارية من ِقبل املتورطني يف ملفات الفساد 
استهداف بعض موظفي  املالي، وجتاه ظاهرة 
املصرف ومدراء إداراته وبخاصة الرقابية منها 
وتتابعها،  الفساد  ملفات  من  تتحّقق  والتي 
تلك  دفع  الذي  األمر  النافدة،  للقوانني  وفقا 
املركزي  املصرف  نهج  من  املتضررة  األطراف 
إلى  الفساد  مكافحة  يف  الصارمة  وسياسته 

إعالن احلرب على املصرف وإداراته .
ليبيا  مصرف  يف  فإننا  السياق،  هذا  يف 
املركزي إذ نحمد اهلل تعالى على سالمة السيد 
عصام العول مدير املكتب اإلعالمي باملصرف، 
مختطفيه،  براثن  من  تعالى  اهلل  أنقذه  الذي 
التي  وآخرها  البائسة،  االعتداءات  كل  ُندين 

ألبشع  اإلعالمي  املكتب  مدير  خاللها  تعرض 
والصعق  املبرح،  والضرب  التعذيب  وسائل 
محاولة  حدِّ  إلى  األمر  وصل  بل  بالكهرباء، 
التصريح  على  إكراهه  بهدف  مّرتني،  شنقه 
املدراء،  وبعض  املركزي  املصرف  محافظ  ضد 
واتهامهم بالفساد املالي !.. إال أنه بفضل اهلل 
املكّثف  البحث  عملية  ضغط  حتت  ثم   ، أوالً 
مشكورًة  متعاونة  أطراف  عّدة  بها  قامت  التي 
للكشف عن مكان االختطاف، قامت املجموعة 
اخلاطفة بإلقاء السيد عصام يف منطقة سوق 
املطار  أمن  كتيبة  عليه  عثرت  حيث  السبت، 
آثار  وعليه  ومكّبالً،  األرض  على  مطروحًا 
له  ل  يعجِّ أن  تعالى  اهلل  نسأل  مروع،  تعذيب 
بالشفاء، ويعيده إلى وطنه وأهله ساملا معافى.

ذلك  قبل  طال  قد  االستهداف  أن  كما 

السيد مدير إدارة الرقابة على املصارف والنقد 
سافرة  واختطاف  اعتداء  محاولة  يف  ف  املكلّٓ
أبنائه،  وبني  منزله  أمام  السالح  تهديد  حتت 
مكافحة  وحدة  مقرِّ  على  االعتداء  سبق  كما 
فيه،  مبن  بتفجيره  والتهديد  األموال  غسل 
املتواصل  االستهداف  عن  فضال  كله  هذا 
لبعض املصارف التجارية وموظفيها باخلطف 
والتعذيب والقتل، والذي توّسع نطاقه مؤخرًا 
لألجهزة  تام  غياب  ظل  يف  ملحوظ،  بشكل 
مطالباتنا  من  بالرغم  أنواعها  بكل  األمنية 
املتكررة بشأن تأمني القطاع املصريف وموظفيه.

اتساع  ومع  املؤسفة،  األوضاع  يف ظل هذه 
نطاق الفساد املالي يوما بعد آخر يف القطاعني 
العام و اخلاص، فإّننا يف مصرف ليبيا املركزي 
ليبيا  أبناء  بذل  ما  يف  ُقُدمًا  املسير  على  نؤكِّد 

لتطهير  أجله،  من  وأرواحهم  دماءهم  األبرار 
من  يقني  على  وإّننا   . وأهله  الفساد  من  ليبيا 
التضحيات  من  ملزيد  حتتاج  البناء  مرحلة  أّن 
لدماء  التحرير  مرحلة  احتاجت  كما  والدماء 
زكّية طاهرة وغالية علينا جميعًا، وإّننا نعاهد 
اهلل تعالى ونعاهد أبناء هذا الوطن، بأن نواصل 
العمل بكل حزم لإلسهام يف بناء دولة القانون 
للوطن  اخليانة  من  أنّٓه  ونرى  واملؤسسات، 
وألهلنا أن نتنازل بالسكوت عن أي شبهة فساد 
التي هي  وثروته  وأمنه  الوطن  تطال مصلحة 

حق لكل الليبيني .
حفظ اهلل ليبيا وأهلها وتضحيات أبنائها 

األبرار.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

مصرف ليبيا املركزي

بيان مصرف ليبيا 
المركزي بشأن 
حوادث اختطاف 

موظفي المركزي 
والمصارف التجارية

 بوصفه عضوا الول مرة



مصرف  إدارة  مجلس  رئيس  طالب 
اجل��م��ه��وري��ة م��ص��ب��اح ال���ع���ك���اري  ال��دول��ة 
اإلي����ف����اء ب���ال���ت���زام���ات���ه���ا اجت������اه امل���ص���ارف 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��ام��ل��ة يف ل��ي��ب��ي��ا، وت��س��دي��د 
دي���ون���ه���ا امل���ت���راك���م���ة م���ن���ذ ع�����دة س����ن����وات، 
وال��ن��اش��ئ��ة ع���ن ع��م��ل��ي��ات مت���وي���ل ش��رك��ات 

ومؤسسات عامة، باملخالفة للقوانني.
وأف����اد ال��ع��ك��اري  ب���أن ال���دول���ة، ومنذ 
س���ن���وات م��اض��ي��ة، ت��ق��ت��رض م���ن امل��ص��ارف 
دون  ص��ف��ق��ات،  ومت��وي��ل  م��ش��اري��ع  لتنفيذ 
تسديد ديونها، إلى أن تكدس الدين العام، 
م��ت��ج��اوزًا عتبة امل��ل��ي��ارات م��ن ال��دي��ن��ارات، 
األم������ر ال������ذي ت��س��ب��ب يف إرب�������اك امل���ص���ارف 
وأس���ه���م يف ع��زوف��ه��ا ع���ن مت��وي��ل امل��ش��اري��ع، 

وت��ب��ع��ًا ل��ذل��ك ت��ك��دس األم�����وال يف اخل���زائ���ن دون 
االستفادة منها يف دفع االقتصاد الوطني، مؤكدًا 
 2 مايقارب  بلغت  احلكومة  بضمانة  ال��دي��ون  أن 
مليار دينار يف مصرف اجلمهروية فقط، يف حني 

يتفاوت حجم الديون يف املصارف األخرى.
وق���ال ال��ع��ك��اري  إن ال���دول���ة وط��ي��ل��ة عقدين  
كانت تخالف القانون، وبشكل فاضح، إثر قيامها 
باتخاذ إجراءات مخالفة لقانون الدين العام رقم 
15 لسنة 1986، الذي اليجيز يف إحدى مواده 
األوام��ر  كانت  فيما  بقانون،  إال  ع��ام  دي��ن  بإنشاء 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ب��ت��م��وي��ل ال��ص��ف��ق��ات وامل���ش���اري���ع، يف 

املصارف من  إدارات  إلى  ترد  السابق  النظام  ظل 
أص��ح��اب ال��ن��ف��وذ ع��ب��ر ال��ه��ات��ف يف أح��ي��ان كثيرة، 
وبأوامر شفوية يف أحيان أخرى، مؤكدًا استمرار 
احلكومة احلالية يف مخالفة قانون الدين العام 
باملعيق  وص��ف��ه  ال����ذي   ،1986 ل��س��ن��ة   15 رق���م 
ل��ع��ل��م��ي��ات ال��ت��م��وي��ل امل���ص���ريف، م��ط��ال��ب��ًا ب��ض��رورة 

إلغائه.
وكشف العكاري  عن وجود تركة ضخمة من 
ال��دي��ون، مب��ايف ذل��ك محفظة ائتمانية مببلغ 2 
مليار دينار لدى مصرف اجلمهورية ، جزء منها 
ديون بضمانة احلكومة، موضحًا أن هذه الديون 

ب��ح��اج��ة إل����ى م��ع��اجل��ة وب��ش��ك��ل ع���اج���ل، حتى 
إلى العمل بنظام  يتسنى للمصارف االنتقال 

الصيرفة اإلسالمية.
ك���م���ا ط����ال����ب ال�����دول�����ة ب���ت���س���دي���د دي���ون���ه���ا 
حلول  وإي��ج��اد  للبنوك،  بالتزامتها  واإلي��ف��اء 
ل��ل��م��ح��اف��ظ االئ��ت��م��ان��ي��ة، ب��اس��ت��ب��دال ال��دي��ون 
مثل  تقييمها،  عقب  للدولة  مملوكة  ب��أص��ول 
املصارف،  حق  ومبايكفل  السكانية،  املشاريع 
استكمال  م��راح��ل  مت��وي��ل  باستطاعتها  ال��ت��ي 
امل���ش���اري���ع امل��ت��وق��ف��ة وامل��ت��ع��ث��رة، ومب��اي��ن��ع��ك��س 
إيجابًا على االقتصاد، فضالً عماحتدثه هذه 
اق��ت��ص��ادي، على املؤسسات  أث��ر  اخل��ط��وة م��ن 
وال��ش��رك��ات ال��ع��ام��ة ال��ت��ي كفلتها ال���دول���ة يف 
ديونها  أعباء  من  تخلصها  يف  واملتمثل  السابق، 
امل��ت��راك��م��ة ك���ف���وائ���د، وحت��وي��ل��ه��ا إل����ى رأس م���ال، 
امل��ال��ي للمؤسسات، كما  امل��رك��ز  ارت��ف��اع  وب��ال��ت��ال��ي 
ي��ن��ع��ك��س ذل����ك ع��ل��ى امل����ص����ارف وي��ش��ج��ع��ه��ا على 
حتريك أموالها املكدسة يف اخلزائن دون إحداث 
أثر على املجتمع، وضخها يف شرايني االقتصاد 
، على ح��د ق��ول��ه، معتبرًا ذل��ك أح��د أه��م وأجن��ع 
البنوك،  االئتمانية يف  املحافظ  احللول، ملشاكل 
احلكومة،  بضمانة  املتعثرة  الديون  يف  واملتمثلة 
يف  أننا  إل��ى  منوهًا  املتعثرة،  املشاريع  واستكمال 
إلى حلول  للوصول  إلى عقلية منفتحة،  حاجة 

تسهم يف بناء الدولة.

3 متابعات السنة األولى - العدد 21

العكاري :

�لدين �لعام باملليار�ت و�حلل حتويلها �إىل م�شاريع

بليبيا  العاملة  التجارية  املصارف  أحد  الوطني  التجاري  املصرف  يعد 
مت   2014 املجيدة  فبراير  من  عشر  السابع  لثورة  الثالثة  الذكرى  ومبناسبة 
للمصرف  العام  املدير  العزابي  سليمان  السيد  برئاسة  الظهرة  فرع  افتتاح 
التجاري الوطني يف احلادي عشر من فبراير وبحضور عددمن مدراء الفروع 
بآيات من  افتتح االحتفال  للفرع، حيث  التابعني  واملوظفني  األقسام  ورؤساء 

الذكر احلكيم، وألقيت العديد من الكلمات تعبيرا عن هذه املناسبة .
احلفل،  هذا  يف  واملشاركني  احلضور  مع  لقاءات  أجرت  مصارف  صحيفة 
الوطني  التجاري  العزابي مدير عام املصرف  السيد سليمان  اللقاء مع  وكان 
مت  فبراير  من  عشر  السابع  لثورة  الثالثة  الذكرى  »مبناسبة  أنه  أوضح  الذي 
الشباب  جهود  وبتكاثف  الظهرة  فرع  الوطني  التجاري  املصرف  فرع  افتتاح 
كل  إطار تطوير  ونحن يف  للزبون،  األفضل  ولتقدمي  العمل  العاملني إلجناح 
فروع املصرف التجاري الوطني، وكان هذا أحد الفروع، كما نتمنى أن نشاهد 
كل الفروع بهذه الكيفية وأفضل من ذلك يف املستقبل القريب خدمة للشعب 
الليبي وفرحة بالعيد الثالث لثورة السابع عشر من فبراير،كما نتمنى التوفيق 

لكل الزمالء .
مجلس  رئيس  املختار  أحمد  الوهاب  عبد  السيد   مع  أيضا  القاء  وكان 
مالئمة  تكون  عادة  الوظيفية  البيئة  »أوال  الوطني  التجاري  باملصرف  اإلدارة 
للموظف وللزبون أيضا، بأعتبارنا جهة أكثر تعاملها مع اجلمهور، ونحن يف 
السابق كنا نعمل يف فرع الظهرة يف بيئة غير مالئمة من ناحية املوقع واملكان 
الكايف من  العدد  املقر ال يسع  بالقرب من محطة ركاب ومقاهي، كذلك  ألنه 
مت  وقد  تقريبا  سنة  حوالي  منذ  املبنى  هذا  بشراء  بادرنا  فنحن  املوظفني، 
إعداده، واليوم مبناسبة حلول الذكرى الثالثة لثورة السابع عشر من فبراير مت 
االحتفال بافتتاح هذا الفرع وهذا الفرع يضم جميع اإلدارات مثل احلسابات 
شرقا  طبرق  من  فروعنا  ومتتد  والتسويق،  واملرابحة  واالعتمادات  اجلارية 
وحتى الزاوية غربا واجلنوب، كما دائما نسعى للتجديد والتطوير، كما نؤمن 
دائما بآن البيئة هي أهم املقومات التي يرتكز عليها العمل ألنها حتدد املسار 
إلجناح القطاع، كما هناك استراتيجيات حديثة للعمل املصريف نحن بصدد 

تطبيقها خالل مارس القادم بإذن اهلل، لالرتقاء بالعمل وتقدمي األفضل .
باملصرف  والتسويق  املبيعات  قسم  رئيس  الشريدي  محمود  السيد 
التجاري الوطني  »حقيقة نحن اليوم مسرورن جدا بهذه اخلطوة ألننا دئما 
نسعى لتقدمي األفضل بجميع إدارته وهذه اإلدارة تقدم خدمات متنوعة مثل 
الذاتي  السحب  بطاقة  اإللكتروني،  واملنتج  املعمرة  والسلع  واألثاث  السيارات 
والفيزا كارت و sms، كما  نسعى لتطوير أكبر مثل منتج مواد البناء والفكرة 
املواطن  مساعدة  ذلك  من  والهدف  فائدة،  وبدون  اجلميع  وتخدم  جيدة  هذه 
يف إنشاء مبنى أو عقار وهذه اخلطة قيد الدراسة لدى مجلس اإلدارة، فنحن 
نسعى دائما لتقدمي األفضل واألرقى للزبون، وحلرصنا على األداء اجليد مت 
املبنى باإليجار واآلن مت شراؤه  السابق هذا  الفرع، كذلك كان يف  افتتاح هذا 
أصاًل  أصبح  واآلن  ليبي،  دينار  مليون   )13,60000( حوالي  تقدر  بقيمة 
فيه  تقدم  سوف  القريب  املستقبل  ويف  الوطني،  التجاري  املصرف  أصول  من 
املصارف  يكون من  بأن  له  وبالتالي وضعت خطة  اإللكترونية  كافة اخلدمات 
النموذجية يف ليبيا، وقد جاءت هذه الفكرة ضمن اخلطة النموذجية املوضوعة 

للخروج باألفضل للزبون .
نادية الهادي زايد

التجاري الوطني يحتفي 
بافتتاح فرع الظهرة

 
اس��ت��الم قيمة  ب��رف��ض  امل��ص��ري��ة  ال��ب��ن��وك   قامت 
مستحقات  واستيفاء  لتسديد  ليبيا  م��ن  حت��وي��الت 
عدد من الشركات املصرية، بناء علي تعليمات شفهيه 
البنكية مع  ال��ت��ع��ام��الت  امل��رك��زي بحظر  ال��ب��ن��ك  م��ن 
ذل��ك قطر،  واإلفريقية، مب��ايف  العربية  ال��دول  بعض 
ليبيا، سوريا ، السودان، وفق ماجاء يف صحيفة صدى 

البلد املصرية.
امل��رك��زي املصري ه��ذه اإلج���راءات  البنك   وأرجع 
ب�����أن ه�����ذه ال��������دول غ���ي���ر م���ل���ت���زم���ة ب��ت��ط��ب��ي��ق ق���وان���ني 
م��ك��اف��ح��ة ت��ب��ي��ي��ض األم��������وال، وس����ط ش���ك���وك تتعلق 
ال��ت��ي شملها  ال����دول  ال��ق��ادم��ة م��ن  بتحويل األم����وال 
يساء  قد  مصر  يف  وأهلية  حقوقيه  ملنظمات  احلظر 

استخدامها، حسب الصحيفة.
عن  ن���ق���الً  اإلع���الم���ي���ة  امل����ص����ادر  ب��ع��ض   وأوردت 
مسؤول بارز بالبنك املركزى املصري قوله إن األسباب 
امل���ص���دري���ن  ت����واج����ه  ال���ت���ى  امل���ش���ك���الت  ال���ك���ام���ن���ة وراء 
، وليبيا، وس��وري��ا، تشمل  ال��س��ودان  املصريني ألس��واق 
إرت����ف����اع امل���خ���اط���ر ال��س��ي��اس��ي��ة، وامل���ص���رف���ي���ة ل��ت��م��وي��ل 
اليوم، فقد  للمصري  ال���دول.   ووفقا  لهذه  التصدير 
ق��ال امل��س��ؤول ال���ذي فضل ع��دم ذك��ر اس��م��ه : بالنسبة 

البري للشاحنات  النقل  لليبيا هناك مشاكل تواجه 
وال���ت���ص���دي���ر خ����الل ال���ف���ت���رة األخ����ي����رة، ح��ي��ث ت��ك��ررت 
املصريني  والعاملني  للسائقني  االختطاف  عمليات 
ه���ن���اك، وك����ذا ال��س��ط��و ع��ل��ى ال��ش��اح��ن��ات، ك��م��ا ترتفع 
امل���خ���اط���ر ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ل���س���ودان ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ال��دع��م 
ال��ق��ط��ري األخ���ي���ر، وك���ذا امل��خ��اط��رال��س��ي��اس��ي��ة نتيجة 
اخل��الف��ات ب��ني الفصائل ال��س��ودان��ي��ة، ب��اإلض��اف��ة إلى 
أن هذه  املسؤول  أكد  كما  العملة،  صعوبات حتويالت 
املخاطر تتعلق بهذه الدول ، وليست البنوك املصرية 
يدخل  املخاطر  ه��ذه  حتليل  أن  موضحا   ، بها  طرفا 
ال��ب��ري على  وال��ن��ق��ل   ، وال��س��ي��اس��ة  ال��ت��م��وي��ل  ضمنها 
الناحية  اس��ت��ق��رار احل����دود خ��اص��ة م��ن  ع���دم  خلفية 
ق��ررت تعديل  .   وكانت احلكومة املصرية قد  األمنية 
قانون مكافحة غسل األموال الصادر يف عام 2002، 
وت��ض��م��ن��ت ال��ت��ع��دي��الت ت��وس��ي��ع ن��ط��اق ع��م��ل وح���دات 
م���ك���اف���ح���ة غ���س���ل األم���������وال ل��ت��ش��م��ل ج����رائ����م مت��وي��ل 
اإلره����اب، وإض��اف��ة بعض اجل��ه��ات وامل��ؤس��س��ات املالية 
وأصحاب املهن واألعمال غير املالية للمراقبة، ووضع 
ت��ع��ري��ف جل��رمي��ة مت��وي��ل اإلره����اب وع��ق��وب��ة ارت��ك��اب��ه��ا، 
وحتديد التمويل الشخصي اإلرهابي، كمامت تعديل 
اسم وحدة مكافحة غسل األموال، إلى مكافحة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب.
اجلديدة  بالتعديالت  املصرية  البنوك   ورحبت 
ل���وض���ع ض���واب���ط أك���ث���ر دق����ة ل���وق���ف ع��م��ل��ي��ات مت��وي��ل 
اإلره���اب.. وق��ال مصرفيون ، إن األم��ن القومي ملصر 
ومشروعية  التحويالت  على  ص��ارم��ة  رق��اب��ة  يستلزم 
النشاط القادمة منه، أيا كان نوعه ، وأن التعديالت 
األم���وال س��وف تساعد على  يف قانون مكافحة غسل 
التصدي ملنابع متويل اإلرهاب، وفرض عقوبة صارمة 
على كل من يثبت بحقه أنه يقوم بشكل مباشر أو غير 
مباشر ، بجمع ، أو تلقي ، أو حيازة ،أو نقل ، أو توفير 
، أو إمداد ، لألموال بقصد استخدامها الرتكاب عمل 
إن  فهمي،  بسنت  املصرفية  وقالت اخلبيرة  إره��اب��ي.. 
هذا التعديل يعمل على تضييق اخلناق على األموال 
القادمة من اخل��ارج لتمويل اإلره��اب.. ويؤكد رئيس 
بنك القاهرة ، منير الزاهد ، أن التعديالت التي وردت 
بالقانون ضرورية ومهمة يف هذه الظروف التي متر 
بها مصر، خاصة مع وجود بعض الدول غير املتعاونة 
البنوك لديها حق إغالق  وأن   ، اإلره��اب  يف مكافحة 
احل��س��اب��ات إذا م��ا ك��ان ه��ن��اك ش��ك ق��ائ��م على أدل���ة أو 
مؤشرات بعدم مشروعية مصادر هذه احلسابات ، وإذا 

عجز مالكها عن إثبات مصدرها.

 بحجة مكافحة تبييض األموال ومخاطر النقل البري…

  �لبنوك �مل�شرية توقف تعامالت �لتحويالت �لليبية 

الصادر   28 رقم  عددها  يف  األيام  صحيفة  نشرت 
يوم األثنني 28  ابريل 2014 ، لقاًء مطوالً مع الدكتور 
امليزانية  للجنة  السابق  الرئيس  نصية  عبدالسالم 
وأستاذ  العام  الوطني  باملؤمتر  واملالية  والتخطيط 

االقتصاد واملحاسبة باجلامعات الليبية ، 
اللقاء  يف  مماورد  جزء  نقتبس  املصارف  صحيفة  يف 
على  وردت  واجابات،  أسئلة  من  أثير  ما  ألهمية  بالنص، 

لسان نصية، الرتباطه بالقطاع املصريف.

l األيام : - كيف تقيمون أداء مصرف ليبيا املركزي يف 
ظل إدارته احلالية ؟ 

الدكتور عبدالسالم نصية : - إدارة مصرف ليبيا املركزي 
جنحت يف بعض اجلوانب كاملحافظة على سعر صرف العملة 
وجتاوز مشكلة السيولة التي ظهرت بعد الثورة واستطاعت 
التغلب عليها بدون تأثير على االقتصاد ولكن مصرف ليبيا 
جيدة  بطريقة  النقدية  السياسية  إدارة  يستطع  لم  املركزي 
يتزايد  أصبح  الدوالر  وسعر  االستيراد  مجال  يف  خاصة 
قد  كبير  وإهدار  عشوائية  بطريقة  الصعبة  العملة  وتسربت 
و12   11 شهر  إلى  املاضية  السنة  مليارا   47 يعني  حدث 
تطوير  عدم  إلى  باإلضافة  السياسة  هذه  يف  كبير  وتوسع 
القطاع املصريف أو البط�ء يف تطوير القطاع املصريف بالرغم 
مما يبذل من جهد ولكننا لم نر تطورا كبير خالل السنتني 
قرار  أصبح  ان  بعد  خاصة  نتأمل  كنا  ما  بحسب  املاضيتني 

قرار  نقارن  فال  حرا  قرارا  املركزي  ليبيا  مصرف 
مصرف ليبيا املركزي طيلة 42 سنة عندما كان 
يتم بالهاتف بقراره اآلن وهو حر يف إدارته ولكن 
يف مجال االستقرار واملحافظة على املوازنة حقق 

مصرف ليبيا املركزي خطوات جيدة .
يعتري  ما  البعض  يرجع  قد   -  : األيام   l

املصرف املركزي من عيوب إلى طبيعة أداء املؤمتر 
الوطني الذي حتول بلجانه إلى حكومة تنفيذية 
تأسيسيا  مجلسا  كونه  على  عالوة  دولة  ورئيس 

وتشريعيا ؟
ليبيا  مصرف   -  : نصية  عبدالسالم  الدكتور 
فيه  التدخل  ويصعب  بحث  فني  عمله  املركزي 
السياسية  إال يف بعض األشياء  املؤمتر  ناحية  من 
فنية  املؤمتر  فقرارات  ذلك  عدا  وما  كالودائع 

وتخصه بنفسه . 
يف  املؤمتر  لدى  نية  هناك  كانت   -  : األيام   l

تغيير محافظ مصرف ليبيا املركزي وهناك رسالة 
من رئيسه إلى  املحافظ تقضي بتجميد صالحيات 
تغيير  أو  االتفاقيات  إبرام  يخص  فيما  األخير 

رؤساء إدارات ومدراء املصارف فما هي تفاصيل هذا األمر ؟ 
الدكتور عبدالسالم نصية : - الرسالة جاءت على خلفية 
البدء يف برنامج تغيير املحافظ خالل شهر ولم يحدث التغيير 
التغيير  هذا  إجراء  على  العزم  عاقدين  اللجنة  يف  كنا  فقد 
ولكن إذا لم يكن الوقت كاٍفًيا الختيار البديل األصلح فيصبح 
التغيير  ألجل  فقط  ليس  فالتغيير  التغيير  الصعب  من 

كنت  فاحلقيقة 
أنا شخصيا وزمالئي يف اللجنة املالية حريصني على أن قرار 
أن  القرار  لهذا  نريد  فنحن  سياسيًا  قرارًا  يكون  ال  التغيير 
العالم  قرارا سياسيا ويف  وليس  وفنيًا  اقتصاديًا  قرارًا  يكون 
جند أن دوال متقدمة كبريطانيا جلبت محافظ من كندا ألن 
االنتقالية  املرحلة  ويف  سياسيا   وليس  اقتصادي  قرار  ذلك 
البد وأن تتوخى الدقة واحلرص إزاء مثل هذه القرارات ولكن 

ال بأس من التغيير .
l األيام : - هل تعتقدون بأن انفصال هذه املصارف عن 

املركزي ميثل خطوة يف طريق تطويرها ؟ 
إصالح  يف  خطوة  أول   -  : نصية  عبدالسالم  الدكتور 
ملكية  عالقة  تنتهى  أن  الليبي  واالقتصاد  العامة  املالية 
املصارف التجارية مبصرف ليبيا املركزي وهنا يف احلقيقة 
املرحلة  أو  االنتقالية  املرحلة  ظل  يف  سواء  خياران  أمامنا 
اإلصالح  فترمومتر  البلد  استقرار  بحسب  القادمة 
عدم  ظل  يف  إصالحا  جنري  أن  ميكن  وال  االستقرار  هو 
املسألة  تنتكس  وقد  مغامرة  إلى  سيتحول  ألنه  االستقرار 
وهذان احلالن هما إما أن تقوم وزارة املالية بشراء املصارف 
من املركزي وبالتالي تؤول ملكيتها إلى وزارة املالية إلى حني 
طرحها يف سوق األوراق املالية أو أن يتم بيعها إلى املؤسسات 
ليبيا  مصرف  دور  ويبقى  اخلاص  القطاع  وبعض  العامة 
املركزي إشرافًيا ورقابًيا فقط وبالتالي ستدخل يف التنمية 
فاملصرف املركزي دوره هو ممارسة السياسة النقدية ووزارة 
املالية متارس السياسة املالية ووزارة املالية تلعب دور املكمل 
أو املنفذ للسياستني فتحرير املصارف العامة يحرك عجلة 
االقتصاد ويسهم يف بناء التنمية ويكون فعال القاطرة التي 
التجارية  للمصارف  اآلن  تأتي  فعندما  االقتصاد  ستقود 
وتعرض عليها الدخول يف أي مسألة ستجيبك بأنها مقيدة 
بقرارات املصرف املركزي ولكن يجب أن تتحرر هذه املصارف 
لتصبح مملوكة للقطاع اخلاص أو جلهات عامة فهذه هي 
اخلطوة األولى يف اجتاه اإلصالح ومبدأ التنافس يقوم على 

أساس البقاء لألصلح .

نصية : المركـــزي نجـــــح في إدارة المرحلــــة



أوجب القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن املصارف املعدل 
بالقانون رقم 46 لسنة 2012 يف الفقرة ثانيًا من املادة 83 
أن يقوم مراجَعا حسابات املصرف؛ كالً على حدة،بإعداد تقريٍر 
للمصرف،  واملالي  اإلداري  األداء  متابعة  عن  سنويٍّ  نصف 
وكذا  والدولية  املحلية  املصرفية  للمعايير  مطابقته  ومدى 
بإعداد تقريٍر عن القوائم املالية السنوية للمصرف، متضمنًا 
الوسائل التي مت اتباعها للتحقق من وجود األصول، وطرق 
مطابقة  ومدى  القائمة،  التعهدات  تقدير  وكيفية  تقوميها، 
القانون،  ألحكام  مبراجعتها  منهما  كّل  قام  التي  العمليات 
وإرسال نسخٍة من التقريرين املشار إليهما، إلى مصرف ليبيا 

دها املحافظ. املركزي، خالل املدة التي ُيحدِّ
املحاسْبني  من  كلٌّ  يكون  إليها،  املشار  املادة  ومبوجب 
القانونيني مسؤوالً عن أيِّ تقصيٍر يرد يف أيٍّ من التقريرين 
من  شطبه  املركزي  ليبيا  ملصرف  ويجوز  مهما  يقدِّ ذين  اللَّ
سجل مراجعي احلسابات املعتمدين لديه،كما يعاقب – وفقًا 
لنص املادة 119 من ذات القانون - بغرامٍة ال تقل عن ألفي 
دينار وال تزيد عن عشرِة آالف دينار يف حال، اختلق، بقصد 
الغش، وقائَع غير صحيحٍة أو أخفى بعض األوراق أو الوقائع 
مما يجب تقدميها إلى مصرف ليبيا املركزي، أما املادة 112 
من القانون فنصت على معاقبة املحاسب القانوني باحلبس 
ألف  خمسني  جتاوز  ال  وبغرامٍة  أشهر  ستِة  عن  تقل  ال  مدًة 
بإعداد  إخالله  حال  يف  العقوبتني،  هاتني  بإحدى  أو  دينار، 

التقريرين املطلوبني أو عدم مراعاته فيهما أصول املهنة.
واملادية  املعنوية  اجلزاءات  قسوة  برغم  أنه  هنا  والالفت 
إخالله  حال  يف  القانوني  املحاسب  تنتظر  التي  والبدنية 
القانون  فإن  إليه،  املشار  القانون  مبوجب  به  منوٌط  هو  مبا 
املحاسب  من  املطلوبني  التقريرين  إعداد  توقيت  حدد  وإن 
ليبيا  مصرف  إلى  عنهما  نسخٍة  بإحالة  وإلزامه  القانوني 
املركزي، لم يقدم إجاباٍت على أسئلٍة هامة؛ فماذا يعني األداء 
القانوني  القانون على املحاسب  اإلداري واملالي الذي أوجب 
متابعته؟ وكيف ميكن تقييم ذلك األداء وقياسه؟ وما هي هذه 
املعايير املصرفية املحلية والدولية التي يتعني على املحاسب 

القانوني أن يتأكد من مدى مطابقة أداء املصرف لها؟ ومن 
هي اجلهة التي يتوجه املحاسب القانوني بتقريريه إليها؟.

قد  األسئلة  تلك  على  إجابات  عن  البحث  محاولة  إن 
تقودنا إلى إثارة تساؤالٍت جديدة!.

محاوالت  وجود  رغم  لألداء،  محدد  مفهوٌم  هناك  ليس 
كثيرة لتعريفه.

معلوم  هو  كما  العالم  األداء،فإن  قياس  يتم  كيف  أما 
مناذج  املصريف،يستخدم  اجلهاز  يف  للمشتغلني  بالنسبة 
متعددة لتقييم األداء املصريف، تتباين من بلد إلى آخر حسب 
خصوصية النشاط االقتصادي ونوعية املعايير املتبعة، عبر 
إجناز  ودقة  والربحية  الكفاءة  لقياس  مؤشراٍت  استخدام 
األهداف املوضوعة، وتتعدد املؤشرات املالية املستعملة حسب 
أهداف التقييم وتنوعه، فعلى سبيل املثال يصنف املنظمون 
الفيدراليون يف الواليات املتحدة األميريكية املصارف حسب 
خمسة  على  يشتمل  املالية  للمؤسسات  موحد  ترتيب  نظام 
ب  ترتيبها  حسب  اختصارًا  إليها  يشار  املؤشرات  من  أنواع 
اإلجنليزية  الكلمات  إلى  الترتيب  ويرمز    (CAMELS)
 Capital» املال  رأس  كفاية (مالءة)  للمؤشرات وهي  املكونة 
القروض  بنسبة  اخلاصة  القروض  ونوعية   «Adequacy
على  الفوائد  نسبة  إلى  ترمز  التي  أو  األصول  إجمالي  إلى 
 Asset Quality  » ب  إليها  ويشار  املال  رأس  إلى  القروض 
تليها   «Management Quality» اإلدارية  الكفاءة  ثم   »
السيولة  وأخيرًا    «Earnings» العائد   معدالت  أو  املكاسب 
حساسية  حول  مؤشٌر  أيضا  إليها  ويضاف   »  liquidity»
مخاطر السوق «Sensitivity of Market Risk»، ويهدف 
عن  املتعثرة  املصارف  متييز  إلى  املؤشرات  تلك  استخدام 
أُوربا فنجد مناذج أخري  السليم، أما يف  املصارف ذات األداء 
من  عدٍد  على  تشتمل  املؤشرات  من  مجموعٍة  علي  حتتوي 
النسب املالية تتعلق بتحليِل جودة األصول وحتليل الربحية 
ويف  السوق،  ومخاطر  املال  رأس  وكفاية  ونسبة  والسيولة 
مجمل أقطار العالم فإن الشائع هو إخضاع اجلهاز املصريف 
التجاري إلى معايير (بازل) يف أحدث إصداراتها وهي املعايير 

التي تستند إلى قياس كفاية رأس املال إلى األصول اخلطرة 
املرجحة.

يأتي بعد ما تقدم حتديد مدى مطابقة األداء للمعايير 
أداء  أن  القول  يصحُّ  قد  وهنا  والدولية،  املحلية  املصرفية 
التي  املعايير  لتطبيق  انعكاٌس  هو  واملالي  اإلداري  املصرف 
يستند إليها، ولئن كنا ال جند حتديدًا دقيقًا ملاهية املعايير 

فإننا  ليبيا  يف  التطبيق  الواجبة  والدولية  املحلية  املصرفية 
ليبيا  مصرف  إدارة  مجلس  قرارات  بأن  االعتقاد  إلى  منيل 
واملنشورات  املركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  وقرارات  املركزي 
والتعليمات الصادرة مبقتضاها تشكل يف مجموعها املعايير 
اإلشارة  من  بدًا  جند  ال  لكننا  االتباع،  الواجبة  املصرفية 

أن  إلى  املقام  هذا  يف 
املجال مفتوٌح لالختالف بني إدارة املصرف 

القانوني حول تفسير وكيفية تطبيق بعض تلك  واملحاسب 
القرارات واملنشورات والتعليمات.

يبقى بعد ذلك اإلجابة عن سؤاٍل أخير، ملن ُيقدم تقرير 
تقييم األداء اإلداري واملالي للمصرف الذي ألزم القانون رقم 
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وإحالة نسخٍة منه إلى مصرف ليبيا املركزي.
السنوي  نصف  املطلوبني  التقريرين  أن  قائل  يقول  قد 
باعتباره  اإلدارة  مجلس  إلى  تقدميهما  يجب  والسنوي 
واختيار  داخلية  رقابٍة  نظاِم  وتطبيق  تصميم  عن  املسؤول 
اخلطط  ووضع  املناسبة  املحاسبية  السياسات  وتطبيق 
املعقولة  املحاسبية  التقديرات  وعمل  التقديرية  واملوازنات 
القوائم  إعداد  عن  كذلك  واملسؤول  املحيطة  للظروف  وفقًا 
املالية نصف السنوية والسنوية وعرضها بشكٍل عادل وواضح، 
وملا كانت اإلدارة التنفيذية هي اجلهة املسؤولة أمام املجلس 
التي  املحاسبية  والتقديرات  والسياسات  النظم  تنفيذ  عن 
يضعها مجلس اإلدارة، فإن أداء اإلدارة التنفيذية هو بالدرجة 
األولى محل التقييم، لكن السؤال الذي يظل قائمًا، ماذا لو 
كان أداء مجلس اإلدارة هو سبب تدني أداء اإلدارة التنفيذية؟ 
م إليه تقرير تقييم أدائه؟ أم أن يكون اخليار  هل يجب أن ُيقدَّ
هو رفع التقرير إلى اجلمعية العمومية للمصرف باعتبارها 
السلطة العليا فيه، من ناحية، وباعتبارها اجلهة التي كلفت 
املحاسب القانوني مبهمة املراجعة وفقًا للقانون، من ناحيٍة 

أخرى؟!.
مهمة  هي  املصرف  أداء  تقييم  مهمة  أن  هنا،  نراه  ما 
التقييم  يتم  من  مبتطلبات  كبيرة  بدرجٍة  تتعلٌق  استشارية 
بتكليٍف  القانوني  املحاسب  بها  يقوم  أن  ميكن  ملصلحته 
واضح  وحتديد  للقياس  محددة  ملعايير  وفقًا  منها،  خاص 
لقياس  معلومة  مؤشرات  تتضمن  املالي  التحليل  ألدواٍت 
وحتديد النسب املالية املناسبة لقياس جودة األداء مبا يرسخ 

قيم املؤسسية والكفاءة واإلطمئنان جلميع املتعاملني معه.
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 محمد بشير 
البرغثي

النظافة  بشركة  العاملون  تظاهر  يوم 
العام  الوطني  املؤمتر  أمام  العامة بطرابلس 
مضى  والتي  املتأخرة  مبرتباتهم  مطالبني 
األمر  ووصل  صرفها،  عدم  على   أشهر  عدة 
إلى أن فقد بعض منهم وعيه وسقطت دموع 
البعض اآلخر خوفًا على مصيرهم ورأفة ملن 
ينتظرهم من أبنائهم وعائالتهم، لم يحرك 
ولم  ساكنًا  املؤمتر  رئيس  أو  احلكومة  رئيس 
ومقابلتهم  إليهم  النزول  عناء  نفسه  يكلف 
وتطمينهم  والعمل على صرف مستحقاتهم 
رئيس  مرتب  إلى  تصل  ال  التي  ورواتبهم، 
احلكومة  واملؤمتر، الذين يتقاضون عشرات 
الذين  الليبيني  هؤالء  مرتبات  أضعاف 
لألسبوع  حتى  تكفي  ال  مئات  بعدة  يكتفون 
يقضونه  يومًا  ثالثون  طوله  شهر  من  األول 
الذي  الشهر  من  األسبوع  نفس  انتظار  يف 

يليه.
ورئيس  احلكومة  رئيس  جانب  وإلى 
وأعضاء  احلكومة  أعضاء  يكلف  لم  املؤمتر 
كان  ما  إال  إلى مطالب هؤالء  النظر  املؤمتر 
أن  توقع  رمبا  الذي  املشاهد  عني  عن  بعيدًا 
إلى  أهل االختصاص منهم لالستماع  ينزل 
الصعاب  وتذليل  الليبيني  هؤالء  مطالب 
أمامهم وشكرهم على القيام بالواجب الذي 
هؤالء   أدران  من  نظيفة  البلد  به  يحفظون 
لهم  يحفظ  شريفًا  واجبًا  ويؤدون  وغيرهم، 
كل  من  االحترام  منزل  وينزلهم  مكانتهم 
وتدرك  املهني  العمل  تقدر  التي  األطراف 
يف  يكون  أن  يريد  بلد  على  احلفاظ  مدى 
العمل  تقدر  التي  املتقدمة  الدول  مصاف 
لإلنسان  وحتفظ  البيئة  على  وحتافظ 
قام  ما  إال  بد  من  يكن  ولم  وكرامته.  حريته 
الوطني  باملؤمتر  البيئة  جلنة  رئيس  به 
ما  يعمل  أن  على  يطمئنهم  أن  حاول  وكيف 
األزمة  هذه  حتل  حتى  به  القيام  مقدوره  يف 

يشكر  ما  وهو  عملهم  سابق  إلى  ويعودون 
عليه، حتى وإن كان وحيدًا يغرد خارج سرب 

احلكومة واملؤمتر.
حكاية الدرب الطويل يف ليبيا مع الفقر 
امتدت  واحلرمان  واجلهل  واملرض  واجلوع 
عبر قرون وعقود طويلة من أيام األتراك إلى 
جور الطليان إلى أيام الدولة امللكية الليبية 
األولى ثم عصر اجلماهير واآلن عصر فبراير 
والبقية تأتي، وسيكون الناس على موعد مع 
منذ  اليوم  نراه  ما  لكن  وأحداثها.  ظروفها 
تغيرت،  الظروف قد  أن  البداية ال يدل على 
ونكباتها  مرارتها  بكل  املاضي  جتارب  وأن 
بداية جديدة  إلى  املجتمع  وأحداثها توصل 
يراعى فيها كل ما يجنبه آالم وظروف املاضي 
أن  يريد  لوطن  جديدة  خارطة  على  ويضعه 
واإلنصاف  العدل  مبادئها  أسس  على  يقوم 
املشترك  اجلماعي  والعمل  الفرص  وتكافؤ 
املصلحة  تضع  التي  االشتراكية  والقيم 

العامة فوق أي اعتبار ملصلحة سواها.
املصارف  وأمام  األسواق  مداخل  أمام 
املارة  أحذية  وحتت  الطرق  مفترقات  وعلى 
ونرى  صورًا  نشاهد  الضيقة  األرصفة  على 
مشاهد لليبيني رجاًال ونساء، كبارًا و صغارا، 
بهم  يرأف  ملن  أيديهم  وميدون  يتسولون 
بحاجتهم  ويحس  حالهم  على  ويعطف 
ليبيا  أن  للشك  مجاالً  يدعو  ال  مبا  ويدرك 
بلد النفط والغاز،  وأرض الفقراء واملنسيني 
األلم  مرارة  أحيانًا  ووطنه.  شعبه  أبناء  من 
متنع عنك عطية الدموع وتعطيك إحساسا 
اإلنسانية  من  ميلكون  ال  حولك  من  بأن 
يف  متمثالً  اخلارجي  املظهر  إال  والبشرية 
جالبيب  أو  مستوردة  أنيقة  عنق  ربطات 
وأزياء وطنية مزركشة  متثل مظهرًا  محلية 
خادعًا على أنهم أهل الوطن وأبناء التراب.  

السعادة  قررت حكومة صاحب  ليبيا  يف 

زيادة  الرئيس  ودولة  الوزراء  رئيس  وسيادة 
عامة  قواعد  دون  معه  يعملون  من  مرتبات 
موحد  وميزان  الليبيني  لكل  مشتركة  تكون 
الدولة  يف  يشتغلون  من  لكل  للمرتبات 
طبيعة  إال  بينهم  مييز  وال  العام،  والقطاع 
والتباين  وأماكنه  وظروفه  ومخاطره  العمل 
من  وغيرها  العلمية  واملؤهالت  اخلبرة  يف 
اجلانب.  هذا  حتكم  التي  األخرى  املعايير 
للمرتبات  جديد  نظام  تأسيس  من  وبدالً 
مرتبات  زيادة  مت  وغيرها  واملهايا  واملعاشات 
ولعل  غيرها،  دون  العامة  اجلهات  بعض  
مرتبات  أضعاف  لتصبح  منها  واحد  النفط 
العامة  النظافة  شركة  يف  يخدمون  من 
التي  األخرى  العامة  الشركات  يف  وكذلك 
وال  املجتمع  ألفراد  أساسية  خدمات  تؤدي 
غنى عنها يف مجال اخلدمات العامة. ورمبا 
تناسى رئيس احلكومة وغيره ممن يشتغلون 
معه أنه ال وجود ألي قطاع إنتاجي فاعل يف 
الذي  النفط  املتدفق  هذا  عدا  الدولة  هذه 
إلى  ويؤدي  املجتمع  ينفع  ما  غير  يف  يذهب 
بدائل إنتاجية قد تغني يومًا ما عن احلاجة 

إليه وإلى ريعه.
على  ليبيا  جعل  الذي  هو  النفط  هذا 
هذا احلال وقادها إلى هذه القالقل والثورات 
من  لكل  مطمًعا  وجعلها  واملحن  والكوارث 
ولوال  الطرق.  أيسر  من  الثروة  عن  يبحث 
إليه  وصلت  ِملَا  ليبيا  وصلت  ملا  النفط  هذا 
تبحث جاهدة  وهي  استقرار،  اليوم من عدم 
الهدوء  حيث  األمان،  بر  إلى  يقودها  عمن 
لكل  الكرمي  والعيش  والتنمية  واالستقرار 
بعضهم  أصبح  األبناء  هؤالء  لكن  أبنائها. 
أموال  أن  كيف  يرى  وهو  خاصة  آخر  رأي  له 
وتنهب  وتسرق  ويسرة  مينة  النفط  تهدر 
خاصة  وخارجية  داخلية  األطراف  كل  من 
واتكأت  سياسية  واجهات  اتخذت  التي  تلك 

فترة  إبان  واخلارج  الداخل  يف  نضالها  على 
ليست  أنها  األيام  وأثبتت  السابق.  النظام 
بأفضل حال ممن سبقوها إلى عالم النفاق 
واالنتهازية والغرضية والتوق إلى عالم املال 
على  واللعب  املصالح  وحتقيق  والسلطة، 
مصالح  لتحقيق  العليا  واملثل  املبادئ  أوتار 
وطموحاته  حريته  عن  والدفاع  الشعب، 

وآماله.
الفردية  املصالح  أن  هو  اليوم  نراه  ما 
من  أكبر  املتعاقدة  للجماعات  واملشتركة 
له  الوطن  يكون  أن  يهم  يعد  ولم  الوطن 
ذلك  على  والدليل  هؤالء،  فكر  يف  األولوية 
كثرة املطالبات احلزبية واجلهوية واملناطقية  
عندما  إال  نواياها  تظهر  لم  التي  والعرقية، 
سائدا،ً  كان  الذي  اخلوف  زمن  عنها  ارتفع 
إلى  الساعية  مبظهر  الظهور  على  وأرغمها 
أجل  واملناضلة من  والشعب،  الوطن  مصالح 
ليس  اجلميع  يضم  حضًنا  الوطن  يكون  أن 
فيه ال مغبون وال مظلوم وال سيد وال مسود 
بل، مواطنون سواسية ترعاهم قيادات رشيدة 
طرف  وهم  كافة  الوطن  أبناء  مصالح  همها 
منها. لكن ما حدث بعد فبراير أظهر أن كثيًرا 
من الذين كانوا يحاربون النظام السابق كان 
التي  للسلطة  الوصول   هو  األكبر  هدفهم 
تلك  األموال  وتلك  منها  محرومني  كانوا 
منها  يصلهم  ولم  النظام،  قبضة  يف  كانت 
شيء. طرف آخر كان همه مصاحله العرقية 
إلى حتقيقها، حتى  السبيل  وكيف  والفئوية 
وإن كان باسم حتقيق املصالح العامة املشتركة 
األخرى  األطراف  وبعض  الوطن.  أبناء  لكل 
رمبا وجدت أن أموال النفط هي السبيل إلى 
على  حصولهم  إلى  السبيل  يرونه  ما  إقامة 
حصتهم من النفط التي حرموا منها ألزمنة 
أجلهم  من  سالت  الدماء  أن  وتناسوا  طويلة 

ومن أجل الوقوف إلى جانبهم.

يرى بعض املراقبني واملحللني واملتابعني 
إلى  يحتاج  قد  البلد  هذا  أن  الليبي  للشأن 
بها  قيمة  ذات  دولة  يصبح  حتى  كامل  جيل 
تقدير  محط  يجعالنها  وتنمية  استقرار 
مصالح  بها  تربطها  التي  األطراف  كل  من 
احلديث  وعند  متوافقة.  وأهداف  مشتركة 
عن جيل كامل فإنه يعني فترة قد متتد من 
إلى خمس وعشرين سنة  خمس عشرة سنة 
البلد  هذه  فيه  تخسر  قد  طويل  زمن  وهو 
وتنميتها  تقدمها  زمن  من  حاسمة  فترات 
متطلباتها.  توفير  السهل  من  ليس  وتكلفة 
وبالطبع ليس املقصود هنا التكاليف املادية 
على  القدرة  ولكن  حتليلية  نظر  وجهة  من 
يكبر  مستنيرة  ووطنية  واعية  عقول  تكوين 
فيها الوطن حتى يصبح أولوية يف تفكير كل 
فرد يريد أن يرى وطنًا يفتخر به و يعيش من 
أجله باعتبار أن األجيال احلالية تعيش فترة 
والغرضية   الضيقة  والنفعية  الفساد  من 
ودونية التفكير، التي هدفها األكبر ال يتعدى 
حدود املصالح الشخصية واملصالح احلزبية 
وما يتوافق مع هذه املناهج من طرق التفكير 
واآلراء، التي ال ترتقي إلى آفاق الفكر السليم 

الذي يبني بلدًا ويحي تراثًا و يصنع أمة.
يقدم  أن  الوطن  هذا  يستطع  لم  وما 
وصادقة  وأمينة  وقادرة  واعية  قيادات 
املنافع  من  أكبر  الوطن  هذا  بأن  ومؤمنة 
والوجاهة  والسلطة  واألموال  واملصالح 
واملشردين  واملتسولني  املنسيني  أعداد  فإن 
القادرين سوف تزداد وتكبر على أرض  وغير 
نعيمه  يدوم  لن  بالتأكيد  النفط،  الذي 
ثرواتها  كسبوا  الذين  يرحل  وسوف  طويال،ً  
بعدهم  إرثًا  يتركوا  أن  يفكروا  ولم  وكنزوها 
يقدموا  و  فيهم  الناس  يفكر  أن  ميكن 
أيديهم  ما كسبت  إال  يوم ال وجود  ألنفسهم 

و اعتمرت عليه قلوبهم.   

 عثمان محسن عثمان ليبيــا النفط.. حكاية الدرب الطويل .. 

 أداء المصرف هو 
انعكاس لتطبيق المعايير 
التي يستند إليها

المجال مفتوح 
لالختالف بين إدارة 
المصرف والمحاسب 
القانوني

�POت ا*dا��w� W ا*UBرف.. وا�bور ا*uIHد! 
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عندما ترعى الذئاُب الغنم !.. وعندما تسوس اللصوص..!
حملة  يا  التعليم  ومرتبة  العلم  مكانة  أهذه   )

الشهادات؟!...)
«ُتّتخُذ»  التي قد  املوضوعات  «َنْكَش»  عادًة، ال أحّب 
مخاطر  من  لكّن  والّتشويش،  التشاؤم  روح  لبث  ذريعةً 
ولفت  منه  ذكره، والّتحذير  من  مناص  ال  ما  الواقع 
ني  َشَدّ ولقد   .. أهله  وتعاسة  بؤسه  رغم  إليه،  األنظار 
منذ أيام ما كتبه أحُد املثقفني (1) حول بعض شؤون 
لعالمات  َتْعَداده  سياق  يف  ذكر  حيث  املثقفة»،  خبة  «الُنّ
بارزة،  التي ذكر منها ثمان  «الّنخبوي»  ف  املثَقّ اإلنسان 
كثرة  فهي  السابعة؛  العالمة  وأّما   »  : أهمها  عن  قال 
املؤامرات التي ُحتاك ضده، فاإلنسان الّنخبوي املثقف 
يكشف خالل وجوده داخل املجتمع النواقص والعيوب 
فيها  يتفاعل  التي  االعتبارية  واجلهات  األفراد  يف 
ويقّدم احللول، مما يجعله مســتهدفًا من كل األطراف 
املســتفيدة من بقاء هذه النواقص واملفاســد يف املجتمع، 
وهذا االستهداف يبدأ بالتضييق ثم التهميش ليرتفع 
بعدها  ليصل  النخبة  للمثقف  التشويه  مستوى  إلى 
إلى التهديد ثم النفي وأخيرًا التصفية اجلسدّية « !!.. 
واعتبر هذه الوسيلة األخيرة، هي أكبر فضيحة للفساد 
الدواء  آخر  أّنها  يظنون  أفقهم  لضيق  فهم  وأهله، 
للّنخبة! لكنها يف ذات الوقت، هي أكبر الفضائح لهم، 

ُتعّريهم وتكشف فساَدهم ..
أجزم  العني،  رأي  الليبي  لواقعنا  معايشتي  بعد 
هو  أو   – فعالً  آملني  ما  لكن   .. الكاتب  مقولة  بصدق 
الليبيني،  من  فئٍة  فعل  هو   - يوميًا  يؤملنا  مما  بعض 
هم  أعُدّ وال  املثقفني،  ومن  خبة  الُنّ من  أنفَسهم  َيعّدون 
َهادات العالية، ُيساِفُروَن  كذلك، وإْن كانوا ِمن َحَمَلِة الَشّ
أقرب  هي  صفقات  بها  وَيعقدوَن  بشهاداتهم  للّتجارة 
وللثقافة  وألهله،  للعلم  صفعات  هي  نعم  للصفعات، 

ولزمانها الذي وّلى..! ُيحابي بعُضهم بعضًا يف قرارات 
َثَمَن  َيقبَض  أْن  إال  له  هّم  ال  أحدهم  جتد  اإليفاد، 
صفقته خالل أيام، لينقلب عائدًا بعد جولة سياحية أو 
نزهة مع األوالد، لبناء فيال أو شراء استراحة أو غرض 

ِمن أغراض الدنيا، مما َباعَ ألجله دينه ودنياه !!..
لألسف أقولها وبكِلّ َمَرارٍَة، أهؤالء ممن استأمّناهم 
على تربية أوالدنا وتنمية أجيالنا ومستقبل بالدنا؟!.. 
أهؤالء رَُعاُة الِعْلم وطالبه؟!.. أهؤالء ُمثقفون أم حملة 
ماليزي  زميل  شهادة  جدًا  ساءتني  لقد  شهادات؟! 
األكادمييني  بعض  بشأن  املاليزية،  اجلامعات  بإحدى 

من األساتذة اجلامعيني الليبيني، املنتسبني زورًا للعلم 
الليبية،  جامعاتنا  على  ظلمًا  واملحسوبني  والتعليم، 
ْن جاءوا حتت غطاء «اإليفاد الِعلمي»، ولم يكن لهم  َممّ
عالوة  ى  ُمسَمّ حتت  فلكّية،  نقدية  أرقام  َحْصُد  إال  هٌمّ 
«تفّرغ علمّي»، دون أِيّ َعَناٍء وال ُجْهد، يف َزمٍن قياسٍيّ !!.. 

فإّنا هللا وإّنا إليه راجعون، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل ..
ويصّدق  ويخّونون،  األمناء،  ُيّتهم  ذلك،  مبقابل 
من  َنسمع  لهم!  وُيسمع  املنافقون  اللصوص  األدعياء 
ال  ما  والتزوير،  االفتراء  من  ونقرأ  الكثير،  الشائعات 
هول  من  واحلمير،  والبغال  اخليل  حتى  تطيقه  تكاد 

ة واملسافة، حتى بتنا نترّبص واقع  االنتكاسة، وُبْعِد الُهَوّ
والسالم  الصالة  عليه  املصطفى  احلبيب  نبينا  خبر 
حني حّدث أصحابه عن عالمات الساعة قائالً (فانتظر 

الّساعة)، حيث جعل من عالماتها :
قالوا  عامرة،  وهي  َتخرب  أْن  القرى  ُتوشك   )  .1
ارُها  ُفَجّ وعال  منافقوها،  القبيلةَ  ساد  إذا  قال:  كيف؟ 
وَنَطَق  اخلاِئُن،  واؤمتَن  األمُني،  ُخِوّن  وإذا  أبَرارَها، 
أمر  يف  يتكلم  السفيه  هو  والرويبضة   ( ويِبَضةُ  الُرّ

العامة..!
قالوا:  الساعة،  فانتظر  األمانة  ُضيعت  إذا   )  .2
أهله  غير  إلى  األمُر  ُوِسَد  إذا  قال:  ؟  إضاعتها  كيف 

فانتظر الساعة ) .. 
3. ( إذا كانت الفاحشة يف كباركم وامللك يف صغاركم 

والعلم يف رذالكم واملداهنة يف خياركم ) ..
الناس  أسعد  يكون  حتى  الساعة  تقوم  ال   )  .4
اللئيم  األحمق  هو  واللكع   ..  ( لكع  بن  لكع  بالدنيا 

والعبد ..!
والتأمل  الّنظر فيها  بنا  َحرٌيّ  نبوّية  هذه إضاءات 
يف  وتفعيلها  توظيفها  سبل  أجنع  عن  والبحث  ملّيًا 
ُر أشَدّ َتنفير ِمن تلك  واقعنا وحياتنا العملّية، إّنها ُتنِفّ
القبائح التي انتشرت يف أيامنا هذه، مع غياب النكير، 

حتى كادت تصير عادًة للكثيرين..!
أال فليراجع هؤالء وغيرهم أنفسهم، وما اعتادته 
نفوسهم ِمن أكل احلرام والّسحت، قَلّ أم َكُثر، وليبحثوا 
ذلك،  به  يستبيحون  برهان،  أو  ٍة  ُحَجّ عن  اآلن  منذ 
بني  يقّدمونه  وأهليهم،  أوالَدهم  ويطعمونه  ويأكلونه 
، وال أملك إال أن أسأل اهللا تعالى أن  يدي املولى عّز وجَلّ
ُيجنبنا هذه املسالك وأخواُتها، وَيهدي أهلنا وإخواننا 

الجتنابها، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ..

د. فتحي خليفه 
عقوب

التي  الكثيرة  األصوات  هذه  كل  رغم 
ومألنا  الضجيج،  حدَّ  عقيرتنا  بها  أعلينا 
بها أثير إذاعاتنا وقنواتنا حدَّ التخمة،  ثم 
أذبنا ما تبقى منها ليسيل وديانا من مداد 

أغرق السطور وما بني السطور!
كما  اثنان؛  عليه  يختلف  ال  كله   ذلك 
أن الذي ال يتفق عليه اثنان، هو أنه ما من 
ليبي يسمع اآلخر، وهو يعلي صوته بأثقل 
حال  عن  الكالم  الكالم؛  وأخطر  الكالم، 
الوطن، وعن مصير ليبيا، ومواطني ليبيا؛ 

املوجودين، والقادمني!
إلى  الصغيرة،  العائلية  اجللسة   من 
إلى  الشارع،  رصيف  إلى  املقهى،  طاولة 
إلى  تلفزية،  مناظرة  إلى  إذاعي،  حوار 
مناقشة وزارية، إلى مداولة برملانية؛ أطنان 
مدافع  بها  تقذف  املتفجرة  الكلمات  من 
الليبيني املتقابلني يف ساحة حرب الكلمات 
لم  والتي  نهار،  ليل  الضروس  الدائمة 
عن  سوى  شيء  عن  احلاد  سجالها  يسفر 
كلها  املصابة  الكلمات  أشالء  من  أكداس 
القاتلة؛  املتكررة  الوحيدة  بالرصاصة 

رصاصة صمم املسامع!
هي  تلك،  املسامع  صمم  رصاصة 
املتهم الوحيد وراء كل جرائم وأد الكلمات 
ورغم  أننا،  هو  ذلك  ودليل  وتساقطها، 
العامني  مدى  على  الدائرة  الكلمات  حرب 
الليبيني  هؤالء  من  بأي  نسمع  لم  وزيادة، 
من  اآلخر  من  سمع  ما  هاله  املتحاربني، 
وتصورات  ملحة،  وتساؤالت  مرعبة،  أخبار 
عنيفة؛  صريحة  واتهامات  مخيفة، 
يد  يف  يده  ووضع  سمع،  مما  فاستوثق 
مخاطبه ومحاوره، ورمبا متهمه ومجرمه، 
والشروع  إزالة كل غموض،  أجل  وذلك من 
يف  رياضية،  وروح  مشترك  وبجهد  فورا، 
إزالة الشكوك، ودحض االتهامات، وتسوية 
احلسابات، وتصفية األجواء، وبعث الثقة، 

وصف الصفوف. لم يحدث شيء من ذلك 
كله!

 الناظر من بعيد إلى حال الليبيني، ال 
الليبيني،  به  يوصف  أن  ميكن  وصفا  يجد 
أكثر وضوحا من أن الليبيني مجموعة من 

الطرشان والعميان يتخاصمون!
حقا ال أحدا منا يسمع اآلخر بالقدر 
والقدرة  االستيعاب،  بكامل  يسمح  الذي 
تداول  سبب  هو  فما  وإال  اجلواب!  رد  على 
نفس الكالم واجتراره، وجتدد نفس االتهام 

املتبادل بني فريق وفريق وتكراره؟!
  إن ما ذكرت عاليه محاولة متواضعة 
لتشخيص احلالة؛ فما هو يا ترى عالجها؟

اجلواب:
الصمت،  وبعض  الوراء،  إلى  خطوة 
عن  والتوقف  الشمعات،  إيقاد  يف  والشروع 

لعن الظلمات.
والتوقف  الوراء،  إلى  خطوة  الرجوع   ــ 
عن عادتنا السيئة يف رش وجه من نحدثه 

برذاذ لعابنا.
قليال،  الوراء  إلى  نرجع  عندما  ــ 
تضطرنا  أوسع،  ببانوراما  بعضنا  سنرى 
إلى الصمت بعض الوقت من أجل جتديد 

اإلحداثيات، وإعادة ضبط املؤشرات.
ــ ليس لدي أدنى شك يف أن الرجوع إلى 
الوراء خطوات، سيسمح بالتقاط األنفاس 
والتوقف  النعرات،  إخماد جمر  إلى  املؤدي 
ومن  الشمعات،  وإيقاد  الظلمات،  لعن  عن 
مت رؤية بعضنا بعضا بحقيقة ما عليه كل 
صورة  من  هناك  وليس  صورات،  من  منا 
تعبير من صورة مواطني  تعبر عنا أصدق 

ليبيا!
يسمع  سوف  فقط  احلالة  هذه   عند 
من  حديثنا  وسيتحول  بعضا،  بعضنا 
حديث طرشان إلى تناصح إخوان، من أجل 

بناء األوطان.

هل حقا نحن ال يسمع بعضنا 
بعضا، وال يراه؟!

من محمد عبد اهللا الشيباني مجتمع  تصور  ميكن  ال 
أجل   من  تناضل  التي  املجتمعات 
وجود  دون  اإلنسان  وكرامة  العدالة 
وذلك  ومستقل؛  حر  نقابي  عمل 
ورمبا  مهنيا؛  النقابات  دور  ألهمية 
محددة  تاريخية  حلظات  يف  سياسيا 
يقتضيها شرط اللحظة، كما هو حال 
احتاد الشغل التونسي الذي ساهم يف 

إنقاذ البالد. 
ملا  مهنية  نقابات  وجدت  ولو 
من  ليبيا،  يف  الفوضى  هذه  شاهدنا 
عشوائية،  وإضرابات  احتجاجات 
واختالط املطلبي بالسياسي عبر قطع 
إمدادات النفط الذي هو ملك جلميع 
أو  سياسية  مطالب  أجل  من  الليبيني 

ثقافية أو حتى جهوية. 
سواء  النقابية  الثقافة  غياب  إن 
املجاالت  يف  العاملني  صعيد  على 
العام،  الرأي  لدى  حتى  أو  املختلفة؛ 
ساهم يف تشويه العمل النقابي، بعد أن 
النقابات لصالح  اختطاف  ولعقود  مت 
السياسية  أهدافه  وخدمة  النظام 
مهمات  أن  حني  يف  واأليديولوجية، 
األولى  بالدرجة  تأتي  املهنية  النقابات 
تهتم  حيث   املهنة،  ممارسة  لتنظيم 
بالدفاع عن حقوق  العمالية  النقابات 

أعضائها.
ألغراض  تشكل  جمعية  والنقابة 
املساومة  أو  اجلماعية  املفاوضة 
االستخدام  شروط  بشأن  اجلماعية 
ولرعاية مصالح أعضائها االقتصادية 
واالجتماعية عن طريق الضغط على 
احلكومات والهيئات التشريعية وأرباب 

العمل.
وأهمية دور النقابات كقوى مدنية 
حلقوق  العاملي  اإلعالن  عليها  نص 
اإلنسان الصادر عام 1948 ، بأن أكدت 

 : العشرين  املادة  من  الرابعة  الفقرة 
«لكل شخص احلق يف حرية االشتراك 
أما  للبالد».  اخلاصة  الشؤون  إدارة  يف 
فقرتها  يف  صراحة  فتؤكد   23 املادة 
يف  احلق  شخص  «لكل   : أنه  الثانية 
حماية  نقابات  إلى  وينضم  ينشئ  أن 
الثامن  البند  أكد  كما  ملصلحته». 
باحلقوق  اخلاص  الدولي  العقد  من 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
 ،1961 سبتمبر   16 يف  صدرت  التي 
األطراف  الدول  « على   : ينص  الذي 
يف  فرد  كل  حق   : تكفل  بأن  تتعهد  أن 
ما  إلى  واالنضمام  النقابات  تشكيل 
القيود  وضع  يجوز  منها … وال  يختاره 
على ممارسة هذا احلق سوى ما ينص 
يف  ضروريا  يكون  مما  القانون  عليه 

مجتمع دميوقراطي».
بشأن  الدولية  االتفاقيات  وكذلك 
التي  والسياسية  املدنية  احلقوق 
تضمنت  فقد  العام،  نفس  يف  صدرت 
أيضا نصا مباشرا وإن كان أقل تفصيال 
السابقة،  االتفاقيات  به  جاءت  عما 

فاملادة الثانية والعشرون تنص على :
1 - لكل فرد احلق يف املشاركة مع 
اآلخرين مبا يف ذلك تشكيل النقابات 

أو االنضمام إليها حلماية مصاحله.
على  القيود  وضع  يجوز  ال   -  2
ممارسة هذا احلق غير تلك املنصوص 
يف  تستوجبها  والتي  قوانني  يف  عليها 

مجتمع دميوقراطي …
إلزالة  الدولية  االتفاقية  أما 
التي  العنصري  التمييز  أشكال  كافة 
صدرت سنة 1965، فلم يسمح نطاق 
إلى  باإلشارة  االتفاقية  هذه  وموضوع 
احلرية النقابية إال من زاوية التفرقة 
العنصرية فقد تضمنت إحدى فقرات 
تكوين  يف  « احلق   : اخلامسة  املادة 

النقابات واالنتماء لها ».
كما تضمن إعالن التقدم والتنمية 
لألمم  العامة  اجلمعية  أجازته  الذي 
يف   1969 ديسمبر   11 يف  املتحدة 
ما  العشرين،  املادة  من  « أ »  الفقرة 
احلريات  كل  على  « النص   : نصه 
وحرية  للنقابات  الدميوقراطية 

التجمع لكل العمال … ».
ونصت االتفاقية الدولية الصادرة 
عن املنظمة الدولية للشغل رقم : 87 
باحلريات  خاصة  وهي   1948 لسنة 
يف  التنظيم  حق  وحماية  النقابية 
« للعمال … بدون   : الثانية  مادتها 
التي  املنظمات  تكوين  يف  احلق  متييز 
االنضمام  أو  بأنفسهم  يختارونها 
إليها بدون حاجة إلى إذن سابق، ودون 
املنظمات  هذه  لقواعد  إال  اخلضوع 

فحسب ».
الثالثة  املادة  من  الثاني  والبند 
أي  عن  العامة  السلطات  « متتنع   :
تدخل من شأنه أن يحد من هذا احلق 

أو يعوق املمارسة املشروعة ».
 : الثامنة  املادة  يف  الثاني  والبند 
« يجب أال ميس قانون البالد أو يطبق 
املنصوص  الضمانات  ميس  بحيث 

عليها يف هذه االتفاقية ».
ذراعيها  تفتح  وهي  ليبيا  إن 
أن  مبكان  األهمية  من  للمستقبل؛ 
على  النقابي  للعمل  االعتبار  تعيد  
يف  العاملني  وكذلك  الدولة،  صعيد 
يف  ومستحضرين  املختلفة؛  املجاالت 
النقابية  احلركة  جتربة  اإلطار  هذا 
نهاية  يف  تأسست  التي  ليبيا  يف 
والتي  املاضي؛  القرن  خمسينيات 
حقوق  عن  الدفاع  يف  رائدا  دورا  لعبت 
مصلحة  يف  تصب  التي  منتسبيها؛ 

ليبيا بشكل عام.

سليم في أهمية العمل النقابي 
يونس
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�سيا�سات الدعم ال�سلعي  يف ليبيا
من  السبعينيات  عقد  بداية  مع  ليبيا  يف  السلعي  الدعم  سياسة  بدأت 
إنشاء  بشأن   1971 لسنة   )68( رقم  القانون  صدور  مع  أي  املاضي،  القرن 
ُتعنى  االقتصاد  لوزارة  تابعة  كمؤسسة  التموينية  للسلع  الوطنية  املؤسسة 
بتوفير السلع التموينية واملواد واملحاصيل الزراعية مبا يحقق ثبات أسعارها 
وتوفرها بصورة منتظمة يف السوق وبكميات تكفي لسد حاجات املستهلكني. 
وقد خول القانون املذكور املؤسسة بفتح فروع ومكاتب لها يف مختلف مناطق 
ليبيا، كما خولها باتخاذ وكالء ومراسلني يف الداخل واخلارج. ويف عام 2009 
مت  إنشاء صندوق موازنة األسعار ودمج املؤسسة الوطنية للسلع التموينية يف 

هذا الصندوق. 
وقد شملت سياسة دعم األسعار يف ليبيا خالل الفترة 2010 ـــ  2013 

السلع التالية:

دعم أسعار السلع الغذائية األساسية:

 1046.0 من  الغذائية  السلع  دعم   على  املصروفة  املبالغ  حجم  ارتفع 
عام  يف  ليبي  دينار  مليون   1800.0 إلى   2010 عام  ليبي  دينار  مليون 
خالل  الغذائية  السلع  دعم  على  املصروفة  املبالغ  إجمالي  ليبلغ   ،2013

الفترة 6271.0 مليون دينار.

دعم األدوية واإلمداد الطبي:

بلغ إجمالي دعم األدوية واإلمداد الطبي خالل عام 2010 نحو 497.6 
ليبلغ   ،2013 عام  خالل  دينار  مليون   868.5 الى  ليرتفع  دينار  مليون 

إجمالي املبالغ املصروفة خالل الفترة نحو 2414.2 مليون دينار.
دعم املحروقات:

بلغ إجمالي املبالغ املصروفة على دعم املحروقات خالل عام 2010، نحو 
5452.1 مليون دينار ليرتفع إلى 6600.0 مليون دينار خالل عام 2013، 

ليبلغ إجمالي املبالغ املصروفة خالل الفترة 19700.5 مليون دينار.
دعم الكهرباء واإلنارة العامة:

بلغ إجمالي املبالغ املصروفة على هذا البند خالل عام 2010، 400.0 
ليبلغ   ،2013 عام  خالل  دينار  مليون   1000.0 الى  ليرتفع  دينار  مليون 

إجمالي املبالغ املصروفة خالل الفترة 2761.6 مليون دينار.
دعم املياه والصرف الصحي:

بلغ إجمالي املبالغ املصروفة على هذا البند  200.0 مليون دينار خالل 
ليبلغ   ،2013 عام  خالل  دينار  مليون   200.0 عند  ليستقر   ،2010 عام 

إجمالي املبالغ املصروفة خالل الفترة نحو 948.8 مليون دينار.

 دعم النظافة العامة:

بلغ إجمالي املبالغ املصروفة على هذا البند 300.0 مليون دينار خالل 
ليصل   ،2013 عام  خالل  دينار  مليون   418.0 إلى  ليرتفع    2010 عام 

إجمالي املبالغ املصروفة خالل الفترة 1494.6 مليون دينار.
خلدمات  العامة  والشركة  األعالف  التشاركي،  )التعليم  أخرى  دعومات 

املراكز اإلدارية(:
مليون   270.0 نحو   2010 عام  خالل  املصروفة  املبالغ  إجمالي  بلغ 
توقف  وقد  اإلدارية(  املراكز  خلدمات  العامة  والشركة  تشاركي  تعليم   ( دينار 
الصرف على هذا البند خالل السنوات الالحقة يف حني مت الصرف على بند 
دعم األعالف خالل عامي 2012 و 2013  ما مجموعه 100 مليون دينار.

ومما تقدم يتضح أن إجمالي املبالغ املصروفة على الدعم ) الباب الرابع( 
  10932.3 إلى    2010 عام  خالل  دينار  مليون   8165.7 من  ارتفعت 
مليون دينار خالل عام 2013 بارتفاع قدره 2766.0 مليون دينار، و من أهم 
األسباب التي ساهمت يف هذا االرتفاع زيادة عدد السلع الغذائية املدعومة من 
أربع سلع يف عام 2010 إلى اثنتي عشرة سلعة خالل عام 2013، باإلضافة 
النفط  أسعار  وخصوصا  العاملية  األسواق  يف  السلع  بعض  أسعار  ارتفاع  إلى 

اخلام. 
سنوات  األربع  خالل  الدعم  على  إنفاقه  مت  ما  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 

املاضية من 2010 ـــــ 2013 بلغ نحو 33,950.7 مليون دينار.

املشاكل  من  العديد  عنها  نتجت  السلعى  الدعم  سياسة  أن   فيه  الشك  مما 
والظواهر السلبية والتي أهمها ما يلي : 

ليبيون  البالد  داخل  املتواجدين  األفراد  منه معظم  يستفيد  السلعي  الدعم  أن 
وأجانب.

تستفيد منه األسر واألفراد من ذوي الدخول العالية بنسبة كبيرة مقارنة  باألسر 
واألفراد ذوي الدخل املنخفض .

يساعد دعم الوقود يف زيادة استهالكه بشكل مبالغ فيه، ويؤدي إلى الهدر.
تكلفة الدعم تقلل من جودة اإلنفاق العام واملبالغ املالية املتاحة ألولويات اإلنفاق 

العام على برامج التنمية ، فضال عن هدر موارد الدولة من العمالت األجنبية .

املبالغ املصروفة على الدعم السلعي
خالل الفترة 2010-2013

املدعومة  للسلع  البيع  وسعر  التكلفة  سعر  بني  الفارق  ارتفاع   أن 
أدى إلى تهريب جزء كبير من هذه السلع إلى خارج البالد ، وخلق سوق 
موازية للسلع داخل البالد ومن ثم ارتفاع نسبة حجم االقتصاد اخلفي يف 
االقتصاد الوطني. واجلدول التالي يوضح الفرق بني سعر التكلفة وسعر 

البيع لبعض السلع املدعومة : 
                                                                            

أن سياسة الدعم السلعي أدت إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والتوريد، 
اجلمعيات  يف  املساهمني  بند  حتت  املدرجني  املواطنني  عدد  وارتفاع 

االستهالكية إلى ما يزيد عن 8.5 مليون فرد.
عادة ما يصاحب السلع املدعومة إسراف وهدر يف استهالكها .

تعدد احللقات الوسيطة وما يصاحبها من فساد إداري، األمر الذي 
يؤدي إلى إخفاء املعروض من السلع وعدم وصوله إلى املستهلك بشكل 

منظم .
سرعة  املختصة  اجلهات  كافة  من  يتطلب  األمر  فإن  تقدم  ومما 
وموارد  الليبي  االقتصاد  على  وآثارها  السلعي  الدعم  سياسة  مراجعة 
من  دخولها  المتكنها  التي  الفئات  السياسة  هذه  تستهدف  وأن  الدولة، 

مواجهة تكاليف السلع الضرورية.
مصرف ليبيا املركزي
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اللجنة الفنية تضع توصياتها لمواجهة العجز  الناجم عن أزمة إقفال الموانئ النفطية

�شهري �أ�شا�س  على  و�لتنفيد   .. طارئة  ميز�نية   2014
الليبية  الدولة  إيرادات  طال  الذي  للخلل  َنَظرًا 
إقفال  نتيجة ألزمة  والغاز،  النفط  إنتاج  تدني  جّراء 
على  مباشر  بشكل  أّثرت  التي  النفطّية،  املوانئ 
بشكل  أثرها  انعكس  وبالتالي  املالية،  الدولة  أوضاع 
مباشر على امليزانية العامة للدولة يف العام 2014 
، مّت تشكيل جلنة فنية مشتركة بني مؤسسات الدولة 
ملواجهة  فاعلة  استراتيجية  بوضع  وُكّلفْت   ، املعنية 
وتشّكلت   ، العامة  للميزانية  تصورًا  تتضمن  األزمة 
والتخطيط،  املالية،  وزارات  من  كلٍّ  من  اللجنة 
ملصرف  إضافة  للنفط،  الليبية  واملؤسسة  والنفط، 
النقد  صندوق  من  خبراء  مبشاركة  املركزي،  ليبيا 
الفترة  خالل  فنّية  عمل  ورشة  عقدت  حيث  الدولي، 
عدٍد  عقَد  تضمنت   ، بتونس   2013  /12/12–9
فة ملناقشة تطّورات وضع املوارد  من االجتماعات املُكثَّ
عمل  من  جانب  حضر  وقد  اإلنفاق،  ترشيد  وسبل 
اللجنة السيد محافظ مصرف ليبيا املركزي ووكالء 
التخطيط  إدارة  ومدير  والتخطيط،  املالية  وزارتي 
نتيجة  إلى  اللجنة  توصلت  وقد  النفط،  بوزارة 
مفادها أنه البد من وضع موازنة طوارئ تأخذ بعني 
النفطّية  قة بتدّني اإليرادات  املتعلِّ االعتبار الظروف 
امليزانية  متويل  على  ذلك  وأثر  النفطّية،  وغير 
طورات  العامة لسنة 2014، و مَتَّت مناقشة كافة التَّ
احلاصلة وأثرها على ميزانية العام 2014 ، ودراسة 
من  عدٍد  إلى  اللجنة  وصلت  حتى  اخليارات،  أهم 
ل حلوالً ومعاجلات ينبغي األخذ بها  وصيات، متثِّ التَّ
ضمن حزمة إجراءات وخطوات تصحيحية ترشيدية، 

ومن أهمها ما يلي :

 • أوال : ما يتعّلق بعملية إعداد امليزانية

           • بالنسبة لإليرادات
العامة  اإليرادات  تقديرات  تعتمد   •  
سيناريوهات  ثالثة  على   2014 عام  يف  املتوقعة 
مليون   1.25 يبلغ  إنتاج  على  أّولها  ُيبنى  محتملة، 
على  ثانيها  يعتمد  بينما  النفط،  من  يوميا  برميل 
معطيات أكثر  واقعية ويتضمن إنتاجا نفط   يا يبلغ 
السيناريوهات  ثالث  وأما  يوميا،  برميل  مليون   0.6
فيتضمن إدخال تعديالت على السيناريو الثاني أكثر 
واقعيةً يف ظل تطور أزمة احلقول واملوانيء الّنفطّية.  
حدوث  استبعاد  فرضية  على  تأسيسًا   •  
أخرى،  فنية  مشكالت  أو  سياسية  اضطرابات  أّية 
ُيعدُّ  يوميا  برميل  مليون   1.25 بحجم  إنتاجا  فإن 
معدال قابال للتحقيق يف العام 2014، إال أنَّ ضرورة 
وأكثر  ظة  متحفِّ تقديرات  اعتماد  جتعل  حوُّط،  التَّ
هو  يوميا  برميل  مليون   0.6 بحوالي  تقّدر  واقعية 
دوالر  مبائة  اخلام  النفط  سعر  تقدير  مع  األولى، 

للبرميل.
  إنتاج النفط والغاز 

• بالنسبة للنفقات     
هذا  يف  كبير  انخفاض  حدوث  ُيتوقَّع   •  

وتطبيق  العامة،  اإلدارة  تنظيم  إعادة  حال  يف  الباب، 
يساعد  مما   ،2014 العام  بداية  مع  الوطني  الرقم 
ما  يترواح  الوهمّية  الوظائف  من  عدد  تقليص  يف 
بني 150000 ـــــ 200000 وظيفة، إضافة لتأجيل 

تنفيذ قرار زيادة الرواتب املعَلن عنه ملدة عام واحد. 
على  الثاني-  الباب  تقديرات  َتعتِمُد   •  
بالباب  الرئيسية  السلع  % يف  افتراض تخفيض 20 
بعينها  حتويالت  تصنيف  إعادة  إلى  باإلضافة 
متضمنة عالج جرحى احلرب وعالوة األبناء وعالوة 

الزوجة إلى الباب الرابع . 
التنمية  نفقات  الثالث-  للباب  بالنسبة   •  
التنمية  نفقات  نسبة من  بتفويض  اللجنة  أوصْت   -
الكفاءة  لتعزيز  كوسيلة  الوطني  دون  للمستوى 
القدرات يف مجال  واألثر، وبذل جهود إضافية لبناء 

تصميم وتنفيذ ومتابعة ميزانية التنمية.  
الدعم   - الرابع  للباب  بالنسبة   •  
 0.15 من  البنزين  سعر  زيادة  ُيقترح  والتحويالت- 

إلى 0.20 دينار ليبي للتر الواحد. 

امليزانية   تنفيذ  عملية  ثانيا-   •   
)توصيات( 

عام  ميزانية  اعتبار  بضرورة  اللجنة  أوصت   •
أساس  على  وتنفيذها  طارئة«،  ميزانية   «  2014
رئيس  إشراف  املعنية حتت  اللجنة  شهري من خالل 
يف  برميل  مبليون  التدخل«  »شرط  وحتديد  الوزراء، 
بشكل  تصاعدي  وباجتاه  النفطي،  اإلنتاج  من  اليوم 

متسق مع اإلنتاج .
 • ينبغي أن ُتدار عملية تنفيذ امليزانية الطارئة 
إدراجها يف  التي يتعني  »القواعد«  وفقا ملجموعة من 
قانون ميزانية عام 2014 ، وتشمل هذه القواعد ما 

يلي :
الباب والبند،   • حتديد أولويات اإلنفاق حسب 

وفقا لعناصر اإلنفاق يف دليل احلسابات.
 • تأسيس املصروفات النقدية الشهرية استنادا 

إلى اإليرادات يف الشهر السابق.
 • الصرف على البنود ذات األولوية األعلى أوال، 

واالحتفاظ بأيِّ فائض عما هو مخطط له ملدة شهر 
لغرض مراجعة منتصف العام وامليزانية التكميلية .

 • يقوم رئيس الوزراء بتقدمي القرارات ذات اآلثار 
استنادا  الوزراء  مجلس  إلى  اإلنفاق  على  املترتبة 

لتوصيات اللجنة املعنية باستراتيجية امليزانية.
• ُتعتبر كافة مبادرات النفقات أو اإليرادات   
الغية  العام  الوطني  املؤمتر  يطلقها  التي  اجلديدة 
يف حال لم تتم املوافقة على تكلفتها مسبقا من قبل 

وزارة املالية.
ة  املعنيَّ اللجنة  موافقة  تتعني   •                
باستراتيجية امليزانية على كافة املشتريات ›املحمية‹، 
مثل املوافقات اخلاصة، السيارات والبعثات الدراسية 

يف اخلارج.
كل  بداية  يف  اللجنة  جتتمع  أن  يتعني   •  
شهر ملراجعة تنفيذ امليزانية وحتديد أولويات الصرف 

للشهر التالي.
• يف املدى املتوسط، تقترح اللجنة إجراء   
أن  على  تعمقا،  أكثر  مراجعة  عمليات  من  سلسلة 
ومراجعة  سات،  املؤسَّ جلميع  وظيفيا  حتليال  تشمل 
مفصلة لإلنفاق العام، ومراجعة للمؤسسات اململوكة 

للدولة. 
تقدمي  للجنة  يونيو  اجتماع  يف  يتعني   •  
توصية إلى رئيس الوزراء بشأ   ن النهج الواجب اتخاذه 
حيال امليزانية التكميلية لعام 2014 )حول تخفيف 
إنتاج  ارتفاع  حال  ويف  اإلنفاق(.  تدابير  تشديد  أو 
النفط إلى مستويات كافية لتخفيف تدابير اإلنفاق 
)املستهدف(، فيجب توخي احلذر واالحتفاظ بفوائد 
امليزانية  ظل  يف  جرت  التي  اإلنفاق  يف  التخفيضات 

الطارئة وذلك حلماية التحسن يف جودة امليزانية.

~

~

 إعداد :
 د. فتحي عقوب 

تقديرات 
االيرادات العامة 
تعتمد على 
ثالث سيناريوات 
محتملة

توقعات بحدوث 
انخفاض كبير 
في باب النفقات 
إذا طبق الرقم 
الوطني

اقتراح بزيادة سعر 
البنزين من 150 
إلى  200  درهم
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إعداد : إدارة 
البحوث واإلحصاء

تحليل ألهم المتغيرات االقتصادية والنقدية
في نهاية عام 2013 

-1 االحتياطيات واألصول األجنبية:
   سجل رصيد إجمالي االحتياطيات واألصول األجنبية يف نهاية عام 2013 
مليار   121.8 إلى  ليصل   %  2.3 نسبته  ما  أو  دوالر،  مليار   2.8 قدره  انخفاضا 

دوالر، مقابل نحو 124.6 مليار دوالر يف نهاية عام 2012.
بنحو  األجنبي  النقد  من  االحتياطيات  رصيد  يف  االنخفاض  انعكس  وقد 
4.9 مليار دوالر، أو ما نسبته 4.2 % ليصل إلى نحو 112.8 مليار دوالر، مقابل 
117.7 مليار دوالر يف نهاية عام 2012، يف حني ارتفع رصيد بند أصول أجنبية 
لدى مصرف ليبيا املركزي بنحو 2.1 مليار دوالر، أو ما نسبته 30.5 % ليصل إلى 

نحو 9.0 مليارات دوالر، مقابل 6.9 مليار دوالر يف نهاية عام 2012.
واجلدول التالي يوضح البنود املكونة لألصول واالحتياطيات األجنبية:

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

 )2( تشمل القروض واملساهمات اخلارجية للمصرف.

-2 سعر صرف الدينار الليبي:
 0.1 بنسبة  األمريكي  الدوالر  أمام  الليبي  الدينار  صرف  سعر  ارتفع     
عام  نهاية  يف  دوالر  لكل  دينارًا   1.2546 من  ارتفع  أي   ،2013 عام  نهاية  يف   %
2012 إلى 1.2535 دينارًا لكل دوالر يف نهاية عام 2013، وارتفع ايضًا أمام 
الني الياباني بنسبة 18.4 % يف نهاية عام  2013، يف حني انخفض سعر صرف 
اليورو بنسبة 4.1 %، أي انخفض من 1.6610 دينارًا لكل  الليبي أمام  الدينار 
يورو يف نهاية عام 2012 إلى 1.7290 دينارًا لكل يورو يف نهاية عام 2013، كما 
انخفض سعر صرف الدينار الليبي أمام اجلنيه اإلسترليني بنسبة 2.0 %، ليصل 
إلى 2.0660 دينارًا لكل جنيه إسترليني يف نهاية عام 2013، مقابل 2.0249 
دينارًا لكل جنيه إسترليني يف نهاية نفس الفترة من عام 2012، وانخفض أمام 
الفرنك السويسري بنسبة 2.7 %، أي من 1.3742دينارًا لكل فرنك يف نهاية عام 
نهاية عام 2013. واجلدول  لكل فرنك يف  دينارًا  إلى 1.4116  2012 ليصل 
الرئيسة  العمالت  بعض  مقابل  الليبي  الدينار  صرف  سعر  تطور  يوضح  التالي 

الدولية:

-3 العملة املصدرة:
    سجل رصيد العملة املصدرة )ورقية ومعدنية( يف نهاية عام 2013 
إلى 15.0 مليار  أو ما نسبته 1.5 % ليصل  دينار،  ارتفاعًا قدره 218.2 مليون 
دينار، مقابل 14.8 مليار دينار يف نهاية عام 2012، منها نحو 1,622.6 مليون 
نقدية  عملة  دينار  مليون   0.7 ونحو  التجارية،  املصارف  بخزائن  عملة  دينار 
 13,419.9 ونحو  املركزي،  ليبيا  مبصرف  املصرفية  العمليات  لدى  بالصندوق 
مقابل   ،2013 عام  نهاية  يف  املصارف  خارج  التداول  يف  عملة  دينار  مليون 
13,391.1 مليون دينار يف نهاية عام 2012، مظهرًا بذلك ارتفاعًا قدره 28.8 

مليون دينار، أي بنسبة %0.2 واجلدول التالي يوضح تطور العملة املصدرة. 

-4 القاعدة النقدية والعوامل املؤثرة فيها:
عام 2013 نحو 36,886.5  نهاية  النقدية يف  القاعدة  بلغ رصيد          
مليون دينار، مقابل 34,300.9 مليون دينار يف نهاية عام 2012، مظهرًا بذلك 

ارتفاعًا قدره 2,585.6 مليون دينار، أي بنسبة 7.5 %. ويرجع هذا االرتفاع إلى 
زيادة االحتياطيات األولية للمصارف التجارية بنحو 2,364.2 مليون دينار، أو 
عام 2013،  نهاية  دينار يف  إلى 21,788.0 مليون  لتصل   ،% نسبته 12.2  ما 
مقابل 19,423.8 مليون دينار يف نهاية نفس الفترة من العام السابق، وارتفاع 
ودائع املؤسسات العامة لدى مصرف ليبيا املركزي بنحو 192.6 مليون دينار، أو 
ما نسبته 13.0 %، وارتفاع العملة خارج املصارف بنحو 28.8 مليون دينار لتصل 

إلى 13,419.9 مليون دينار.  
وقد كان لصايف األصول األجنبية أثر انكماشي بنسبة 3.1 % على القاعدة 
النقدية، يف حني كان لصايف املوجودات املحلية أثر توسعي بنسبة 6.1 % على هذه 

القاعدة.

-5 عرض النقود والعوامل املؤثرة فيه:
قدره 5,274.5  ارتفاعًا  عام 2013،  نهاية  )ع2( يف  النقود     شهد عرض 
مقابل  دينار،  مليون   69,005.9 إلى  ليصل   %  8.3 نسبته  ما  أو  دينار،  مليون 

63,731.4 مليون دينار يف نهاية عام 2012. 
وقد متثل هذا االرتفاع يف زيادة مكونات عرض النقود )ع1( بنحو 5,085.7 
مقابل  دينار،  مليون   64,299.4 إلى  ليصل   %  8.6 نسبته  ما  أو  دينار،  مليون 
الودائع  الزيادة يف  كانت معظم  نهاية عام 2012،  دينار يف  59,213.7 مليون 
إلى  لتصل   %  11.0 نسبته  ما  أو  دينار،  مليون   5,056.9 بنحو  الطلب  حتت 
املصارف  خارج  العملة  وارتفاع   ،2013 عام  نهاية  يف  دينار  مليون   50,879.5
بنحو 28.8 مليون دينار او ما نسبته 0.2 %، كما ارتفع شبه النقود بنحو 188.8 
مقابل  دينار،  مليون   4,706.5 إلى  ليصل   %  4.2 نسبته  ما  أو  دينار،  مليون 

4,517.7 مليون دينار يف نهاية عام 2012.
 

 

-6 هيكل الودائع والتسهيالت االئتمانية للمصارف التجارية:
 اخلصوم االيداعية باملصارف التجارية:

عام  نهاية  يف  التجارية  للمصارف  اإليداعية  اخلصوم  إجمالي  سجل     
2013 ارتفاعًا قدره 15,216.4 مليون دينار، أو ما نسبته 22.3 % ليصل إلى 
83,562.7 مليون دينار، مقابل 68346.3 مليون دينار يف نهاية عام 2012، 
ودائع  يف  كانت  الزيادة  أن  يالحظ  اإليداعية  للخصوم  املكونة  البنود  وبتحليل 
إلى  لتصل   %  64.3 نسبته  ما  أو  دينار،  18,341.2مليون  بنحو  العام  القطاع 
46,849.7 مليون دينار يف نهاية عام 2013، مقابل 28,508.5 مليون دينار 
يف نهاية نفس الفترة من العام السابق، وقد شكلت ودائع القطاع العام ما نسبته 
ودائع  انخفضت  التجارية، يف حني   املصارف  الودائع لدى  إجمالي  % من   56.1
احلكومة بنحو 1,172.5 مليون دينار، أو ما نسبته 16.8 % لتصـل إلى 5789.0 
مليون دينار يف نهاية عام 2013، وشكلت ما نسبته 6.9 % من إجمالي الودائع 
لدى املصارف التجارية، كما يالحظ كذلك انخفاض ودائع القطاع اخلاص بنحو 
1,952.3 مليون دينار، أو ما نسبته 5.9 % لتصـل إلى 30,924.0 مليون دينار 
يف نهاية عام 2013، وشكلت ما نسبته 37.0 % من إجمالي الودائع لدى املصارف 
التجارية، وقد شكلت اخلصوم اإليداعية ما نسبته 84.9 % من إجمالي خصوم 

املصارف التجارية. 
من   %  74.0 نسبته  ما  شكلت  الطلب  حتت  الودائع  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر   
من   %  26.0 نسبته  ما  وادخار  ألجل  الودائع  شكلت  حني  يف  الودائع،  إجمالي 

إجمالي الودائع لدى املصارف التجارية يف نهاية عام 2013. 

االئتمان املمنوح من قبل املصارف التجارية: 
عام  نهاية  يف  التجارية  املصارف  قبل  من  املمنوح  املصريف  االئتمان  سجل     
إلى  ليصل   % نسبته 14.7  ما  أو  دينار،  مليون  قدره 2,332.7  ارتفاعًا   2013
عام  نهاية  يف  دينار  مليون   15,899.5 مقابل  دينار،  مليون   18,232.2 نحو 
2012. ويعود ذلك إلى زيادة االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص بنحو 2296.9 
مليون دينار، أو ما نسبته 21.7 % ليصل إلى 12,905.2 مليون دينار، مشكالً 
وارتفاع  التجارية،  املصارف  املمنوح من  ما نسبته 66.7 % من إجمالي االئتمان 
االئتمان املمنوح للقطاع العام بنحو 35.8 مليون دينار، أو ما نسبته 0.7 % ليصل 
االئتمان  إجمالي  من   %  33.3 نسبته  ما  مشكالً  دينار،  مليون   5,327.0 إلى 

املمنوح من املصارف التجارية.
إجمالي  من   %  18.5 نسبته  ما  املصريف  االئتمان  شكل  أخرى  ناحية  ومن   
نهاية  يف  اإليداعية  خصومها  من   %  21.8 نسبته  وما  التجارية  املصارف  أصول 

عام 2013. 

-7 معدل التضخم وفقَا ملؤشر الرقم القياسي ألسعار املستهلك خالل عام 
-:2013

   استنادا إلى بيانات مصلحة اإلحصاء والتعداد، فإن معدل التضخم وفقًا 
ملؤشر الرقم القياسي العام ألسعار املستهلك، بلغ 2.6 % خالل عام 2013، حيث 
واألحذية  واألقمشة  املالبس  مجموعة  ألسعار  القياسي  الرقم  يف  االرتفاع  تركز 
بنسبة 7.4 %، وارتفاع الرقم القياسي ملجموعة السكن ومستلزماته بنسبة 4.8 %، 
كما ارتفع الرقم القياسي ألسعار مجموعة املواد الغذائية واملشروبات والتبغ بنسبة 
3.7 %، كما ارتفع الرقم القياسي ملجموعة التعليم والثقافة والتسلية بنسبة 0.9 
السلع  القياسي ألسعار مجموعة  الرقم  انخفض  %، خالل عام 2013، يف حني 
العناية الصحية  القياسي ملجموعة  والرقم   ،)% واخلدمات األخرى بنسبة )6.2 
بنسبة )3.5 %(، إال أن معدل التضخم انخفض مقارنة بنفس الفترة من العام 

السابق ليصل إلى 2.6 %، مقابل 6.1 %.
الرقم القياسي ألسعار املستهلك  إلى أن االرتفاع الذي شهده  جتدر اإلشارة 
خالل الفترة موضوع التقرير يعزى بالدرجة األولى إلى اإلنفاق العام التوسعي 

وخاصة اإلنفاق اجلاري.
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األيام 
السفر رفقة أفراد العائلة، يعني تبايًنا يف الطلبات، واالختالف يف الرغبات واألنشطة، 
وهذا يعني أن ضمان رحلة ممتعة، واحلصول على فرص االستمتاع املتاحة يعد حتديًا 
كبيرًا للوالدين، ولكن مع حزمة من النصائح للعائلة، قد حتقق املأمول، فاختيار الوجهة 
تسويقية،  ج��والت  املخطط  يتضمن  بحيث  العائلة،  أف��راد  جميع  متطلبات  تلبي  التي 

وبعض الرحالت إلى مدن املالهي، واملتاحف ومراكز الترفيه، وحدائق احليوانات.
كما يتيح تصفح شبكات املغتربني على صفحات االنترنت احلصول على املعلومات 
ال��ت��ي تسمح الستمتاع  ل��ل��ع��ائ��الت، وأب����رز األح����داث  امل��ن��اس��ب��ة  ال��ف��ن��ادق  أب���رز  املحلية ع��ن 
األطفال، لذلك البد من اختيار جناح بفندق عائلي أنيق متعدد اخلدمات عندما يتعلق 
وتتمثل يف  وكثيرا ما نغفلها،  أيضًا فكرة جيدة وخاصة،  العائالت وهناك  بإقامة  األمر 
اإلقامة مبنزل األسر املحلية التي تستضيف السائحني من مختلف بقاع األرض، وهذا 
موقع”  مقدمتها  ويف  املختلفة  اإللكترونية  امل��واق��ع  صفحات  على  متوافًرا  ستجده  ما 
Homeexchange.com” الذي يتيح التواصل مع األسر األخرى يف بالد السفر. كما 
ينصح خبراء السفر العائالت املسافرة بعدم حمل الكثير من األمتعة، حتى ال يتحول 
األمر لديهم كمن يسير وسط موكب من احلقائب، وقد أثبتت التجارب أن البحث عن 
مكان محلي لغسل املالبس واملتعلقات الشخصية قد يكون أفضل كثيرا من حمل مزيدا 

من احلقائب الثقيلة.

السفر رفقة العائلة فن ينطوي 
على تحد كبير 

األيام
من  الكثير  يتجنب 
محدودة،  مبيزانيات  املسافرين 
واجلهات  املدن  إلى  السفر 
األكثر غالء، والتي ترتفع كلفة 
العيش فيها، جراء عدة عوامل، 
مبايف ذلك سعر صرف العمالت 
أو  البلد،  عملة  مقابل  األجنبية 
املستثمرين ورجال  إقبال  بسبب 
ونقل  االستثمار  على  األعمال 

أعمالهم إليها.
املعلومات  وحدة  ووفق 
ملجلة  التابعة  االقتصادية، 
»إيكونومست«، التي تصدر سنويًا 
يف  املعيشة  تكلفة  »مؤشر  تقرير 
أكثر  أسعار  مقارنة  فإن  العالم«، 

من 400 من السلع واملتطلبات املعيشية، تفضي إلى الكشف 
عن قائمة أكثر املدن غالًء حول العالم.

على  الثاني  للعام  القائمة،  سنغافورة  تصدرت  فقد 
التوالي، وجتاوزها 131 مدينة على مستوى العالم، وحسب 
يف  العالية  والتكلفة  سنغافورة  يف  العملة  قوة  فإن  الدراسة 
املياه والكهرباء ساهمت يف  خدمة تشغيل السيارات وفواتير 
احتاللها هذه املرتبة املتقدمة، وكذلك املركز األول بني مدن 

العالم يف ارتفاع أسعار املالبس.
من  املراتب  يف  وسيدني،  وزيورخ  وأوسلو  باريس  وجاءت 
احتلت  فيما  سنغافورة،  مدينة  بعد  اخلامسة،  إلى  الثانية 
والعاصمة  السادس،  املركز  وطوكيو  وجنيف،  كاراكاس، 

الدمناركية »كوبنهاجن« املركز السابع.
قائمة  »مومباي«،  مدينة  تصدرت  اآلخر،  اجلانب  وعلى 

الباكستانية،  كراتشي  مدينة  تلتها  كلفة،  األرخص  املدن 
و  الثالث،  املركز  يف  »نيودلهي«  الهندية  العاصمة  وحلت 

»كتماندو« النيبالية رابعًا.
العاشرة،  املرتبة  الرياض  السعودية  العاصمة  واحتلت 
والعاصمة  ثامنًا،  سيتي«  و«بنما  التاسع،  الترتيب  يف  وجدة 
الرومانية »بوخارست« يف املركز السابع، والعاصمة اجلزائرية 
العاصمة السورية دمشق  املرتبة السادسة، فيما تراجعت  يف 

إلى املرتبة اخلامسة.
السلع،  من   400 من  أكثر  أسعار  التقرير  ويقارن 
الطعام  ذلك  يف  مبا  مدينة،   131 يف  واخلدمات  واملنتجات 
والشراب واملالبس واللوازم املنزلية ومواد العناية الشخصية، 
واإليجارات املنزلية والنقل وفواتير املياه والكهرباء واملدارس 

اخلاصة، واملساعدة املنزلية، و التكاليف الترفيهية .

 المدن األغلى في 2014

األيام
إذا كنت قد حجزت غرفتك يف الفندق للتوا، كيف ميكنك 
ميكن  أنه  خاصة  املطلوب؟  املبلغ  دفع  عند  الصدمة  جتنب 
للرسوم اإلضافية اخلفية واملثيرة للدهشة أن تزيد من صعوبة 
كنت  مما  أكثر  النهائية  الفندق  فاتورة  من  يجعل  ما  موقفك، 

تتمناه…. فكيف ميكن جتنب هذه الرسوم اإلضافية؟
يف  عربة  باستخدام  العشاء  لتناول  مناسبا  مبلغا  احفظ 
اخلارج أو القيام بالتسوق يف أي سوق كبديل عن تناول الطعام 
داخل الفندق وهو ما سيزيد من هذه الرسوم اإلضافية اخلفية 

التي أنت يف غنى عنها.

إن  كان سعره معقوال، حيث  إذا  إال  الفندق  وجتنب مطعم 
أمر  العامة  الشوارع  يف  املحلي  املطعم  يف  اإلفطار  وجبة  تناول 
يقلل من التكاليف العامة كما يجعلك تتمتع بالبيئة املحلية 

ويشعرك وكأنك واحد من السكان املحليني.
قبل  اإلنترنت  عبر  فندق  عن  البحث  تستطيع  كنت  وإذا 
أن تسافر يف واحد من مواقع  السفر واملنتديات األخرى فهذا 
أمر جيد فيما يتعلق بتوفير املعلومات الالزمة أيضا، حاول أن 
)الغرفة  اإلجمالي  الغرفة  سعر  عن  تقريبي  تقدير  عن  تسأل 
احلد  إلى  تصل  أن  ميكنك  األقل  فعلى  والرسوم(،  والضرائب 
دليل  عن  ابحث  الفندق،  إلى  تصل  وعندما  للتكلفة.  األدنى 
خدمات الضيوف اخلاص بك. فعادة ما يكون 
وكذلك  الصلة،  ذات  التكاليف  فيه  موثق 
كنت ال  إذا  املحلية.  ومناطق اجلذب  املطاعم 
ميكن العثور عليه ال تتردد يف سؤال موظفي 
االستقبال عن الرسوم اإلضافية وكيف ميكن 

جتنبها.
اإلضافية،  الفندق  رسوم  جتنب  وميكن 
البدنية،  اللياقة  مركز  أو  الصحي،  كاملنتجع 
لزيادة  عامال  تكون  سوف  األحيان  بعض  يف 
يتم  أن  اطلب  لذلك  اإلضافية،  الرسوم 
بعض  أن  تعلم  ان  ينبغي  أنه  إال  إزالتها، 
ينصح  فدائما  ولذا  ذلك،  ترفض  الفنادق 
على  البحث  عبر  تسافر  أن  قبل  تسأل  أن 

االنترنت أو طلب املشورة ممن سبقوك.

تقلي�ص الر�ضوم الإ�ضافية يف الفنادق

األيام
حول  سحري  شيء  هناك 
الصعود من منصة السكك احلديدية 
أو  باريس،  يف  والنزول  لندن   يف 
السفر بالقطار بني عشية وضحاها 
رومانسية يف »سانت  لقضاء عطلة 
على  فالرحالت  بطرسبرغ«، 
أوروبا  يف  القطارات  عربات  منت 
مفرداتها،  بكامل  الطبيعة  كتصفح 
اجلبال  على  متر  فالقطارات 
الساحرة،  والبحيرات  الشاهقة، 
داخل  وتتوغل  احلقول،  وتخترق 

الغابات، ولكنها تخبيء املزيد.
فالرحلة من لندن إلى »افينيون« 
الواقعة يف منطقة بروفونس جنوب 
قطارات  منت  على  فرنسا،  شرق 

على  تنطوي  السريعة،  »يوروستار« 
متعة كبيرة، حيث الطريق املمتد على 
املسافات الطويلة عبر ريف »كينت« 
يعطيك ملحة موجزة عن واحدة من 
قبل  اجنلترا،  يف  املقاطعات  أجمل 
اجلميلة  القطاراملناظر  يقطع  أن 
من مزارع الكروم والبلدات القدمية 
التستغرق  رحلة  يف  فرنسا،  جنوب 
أكثر من ست ساعات، مببلغ 399 

دوالرًا.
من  القطار  بواسطة  الرحلة 
ميالنو  إلى  السويسرية  جنيف 
شمال إيطاليا، بالنسبة للغالبية من 
مشاهدة  عن  الباحثني  املسافرين 
املناظر اخلالبة لبحيرة جنيف قبل 
التي  األلبية،  املروج  عبر  الولوج 

بالثلوج  املغمورة  اجلبال  حتدها 
من  أكثر  التكلف  رحلة  يف  الهائلة، 

195 دوالرًا ذهاباً وإياباً.
املسار  على  رحلة  ويف 
الكالسيكي، بني برلني إلى موسكو 
اثنتني من مدن شرق أوروبا، تستغرق 
يوماً واحداً، وسط أجمل املسارات، 
األكثر  الطبيعية  باملشاهد  املفعمة 
و  »بوزنان«  مدن  ألرياف  روعة، 
البيضاء  روسيا  عبور  قبل  »وارسو« 
ودخول روسيا، يف رحلة تبلغ تكلفتها 

329 دوالرًا أميركًيا.
»سان  إلى  »هلسنكي«  من 
غابات  القطار  يخترق  بطرسبرج«، 
فيها  تنتشر  التي  اخلضرة،  دائمة 

البحيرات يف فصل الصيف.

متعة السفر على مسارات 
القطارات األوروبية

األيام
وفق  الفنادق،  واحجز  قارن  ابحث، 
محركات  من  عدد  يتيح  الرؤية،  هذه 
ذلك  مبايف  االنترنت،  شبكة  على  البحث، 
 ،HOTELSCANNERS.COM موقع 
عن  والبحث  األسعار  مقارنة  ملتصفحيه 
الفنادق األقل كلفة، يف 36 ألف وجهة يف 
225 بلدًا حول العالم، مايجعله من بني 
أفضل مواقع احلجز على شبكة االنترنت. 
إلجراء  جيدة  منصة  املوقع  ويوفر 
وخدمات،  أسعار،  تشمل  بحث  عمليات 
العالم،  حول  فندق  ألف   200 ومواقع 

محرك  يبحث  حيث  ملحقاتها،  وكذلك 
ذلك  يف  مبا  السفر  مواقع  أكبر  يف  البحث 
Expedia، Booking.com، Late-
إليجاد  الكثير  وغيرها   rooms.com
أرخص الصفقات على اإلقامة يف الفنادق، 
سوى  املتصفح  وماعلى  قياسي،  زمن  يف 
واملغادرة،  احلجز،  بداية  تواريخ  إدخال 
وتصنيف الفندق، والسعر املناسب، وحجم 
ثوان  بضع  وخالل  النزالء،  وعدد  الغرفة، 
بخريطة  مزودة  متاحة،  اخليارات  تكون 
مايتيح  وهو  املدن،  يف  الفنادق  مواقع 
متطلبات  حسب  املناسب،  املوقع  اختيار 

الرحلة، سواء للعمل أو االستجمام.
موقع  يوفر  كما 
HotelsCombined،أكثر من 5 ماليني 
مواقع  آالف  خالل  من  فندقي  عرض 
احلجوزات، يف أكثر من 220 دولة، وميكن 
البحث ب� 40 لغة، ومقارنة األسعار ب� 120 

عملة متداولة حول العالم.
الشركات  من   agoda.com ويعتبر 
الفنادق  حجوزات  مجال  يف  منوًا  األسرع 
عن طريق االنترنيت، ويدرج حتت الئحته 
مئات اآلالف من الفنادق، عارضة خدماتها 

ب� 38 لغة أجنبية. 

ابحث وقارن وتصفح واحجز من بيتك
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عن  العراقية  الثقافة  وزارة  أعلنت 
افتتاح فعاليات مهرجان "مسرح أطفال 
عن  يعبر  أنه  قائلة  كربالء،  يف  العراق" 
التعبير  ألنواع  البالد  براعم  حاجة 
السلوكيات  ملعاجلة  والثقايف  الفني 
أذهانهم  يف  ترسخت  التي  "العقيمة" 
واإلرهاب"،  والكوارث  "احلروب  نتيجة 
معها  للتعاون  املحلية  احلكومات  دعت 
للثقافة  الوحيد"  "املنتج  جعلها  لعدم 

والفنون.
ثقافة  لدار  العام  املدير  قال 
العراقية  الثقافة  وزارة  يف  األطفال 
"الذي  املهرجان  فعاليات  افتتاح  خالل 
أقيم على قاعة قصر الثقافة والفنون، 
من  األول  هو  املهرجان  "إن  كربالء:  يف 
نوعه يف العراق، وأقيم برعاية احلكومة 
وزارة  مع  بالتعاون  كربالء،  يف  املحلية 
عاتقها  على  أخذت  التي  الثقافة 

للفعاليات"،  واملسرحي  الفني  اإلعداد 
 14 يتضمن  "املهرجان  أن  إلى  مشيرًا 
على  تعرض  لألطفال  مسرحيًا  عمالً 
مدى خمسة أيام، وستكون هناك جلنة 

مختصة لتقوميها".
حتتضن  التي  كربالء  ومحافظ 
املهرجان: "جتمع أطفال 14 محافظة 
عراقية يف كربالء يعكس ما عجز الكبار 

عن حتقيقه". 
عن  الثقافة  وزير  وكيل  عّبر  وقد 
قائالً:  للمهرجان  التربوية  القيم 
"الطفولة العراقية تعاني من اضطهاد 
ضحية  باألمس  كانت  كونها  مركب، 
احلروب والكوارث التي خاضها النظام 
اإلرهاب  من  اليوم  وتعاني  السابق، 
البلد،  بها  مير  التي  العامة  والظروف 
املسرح  إلى  بحاجة  العراقي  فالطفل 
التعبير  أنواع  وكل  والرسم  واملوسيقى 
عن  والدفاع  األخرى..  والثقايف  الفني 
بثقافة  وربطه  مداركه  وتنمية  حقوقه 
بـ"معاجلة  مطالبًا  متقدمة"،  حضارية 
ترسخت  التي  العقيمة  السلوكيات 
العائلة  من  سواء  األطفال  أذهان  يف 
وكوارث  بحروب  مرت  التي  البيئة  أم 

عديدة".

مسرح أطفال العراق

الأطفال يحققون ما عجز عنه الكبار

املسلسالت  على  عديدة،  سنوات  ومنذ  يعلق،  أن  سيبنوال  أالن  األميركي  الكاتب  تعّود 
التلفزيونية الكثيرة جدا، التي تعرضها مختلف القنوات األميركية.

هذه التعليقات جعلته ذا شهرة كبيرة لدى مشاهدي تلك املسلسالت، الكثيرين جدًا 
أيضًا. وعبر تقدميه ملخصًا حللقات املسلسالت التلفزيونية وطريقته يف التعليق عليها، 
رأى العديد من النّقاد الفنيني، أن مضمون أعماله يف السياق، مبثابة » ثورة« يف هذا امليدان.
متلفزة«،  الثورة  »كانت  عنوان  يحمل  الذي  كتابه،  عنوان  جاء  بالتحديد  هنا  ومن 
الكتاب بالرفض  الناشرين )التقليديني(، يواجه  وقد جعلت طبيعة تعليقات املؤلف أحد 
وواضح«  حي  ثقايف  »تاريخ  تقدمي  من  نوعًا  يجسد  األساسي  موضوعه  أن  رغم  القاطع، 
للمجتمع األميركي، ذلك من خالل حتليل منط املسلسالت التي شاهدها األميركيون، كما 

يشير املؤلف.
منوذجًا  فرضت  واملنتجني،  السيناريو  كّتاب  من  حفنة  أن  كيف  أيضًا،  املؤلف  ويشرح 
من املسلسالت يبرز رجال الشرطة واللصوص وأفراد العصابات والقتلة، دون أن يتعرضوا 

لألحداث واملشاكل الواقعية التي يعيشها املجتمع بشكل يومي.

كانت الثورة متلفزة

للباحث  كتاب  )األردن(  الياقوت  دار  عن  صدر 
العراقي جاسم محمد بعنوان »داعش واجلهاديون 
امتداًدا  الكتاب  اجلدد«، يف 396 صفحة،  ويعتبر 
لكتابه السابق »صناعة اإلرهاب واإلرهاب السياسي« 

والذي صدر أيضا عن دار الياقوت عام 2012. 
يرى الكاتب أن احلرب مابني األنظمة السياسية 
باملواجهة  تنتهي  وال  عام  املائة  والقاعدة هي حرب 
العسكرية بقدر ما حتتاج إلى مشروع تنموي قومي 

متكامل مع وجود تعاون دولي وإقليمي. 
على  القاعدة  فروع  مترد  أيضًا  الكتاب  ناقش 
ليتحول  الداخلية،  واالنشقاقات  املركزي  التنظيم 

التنظيم املركزي إلى رمز وبيعة وشرعنة »اجلهاد«. 
أغلبها  »أجلهادية«  أن اجلماعات  الكاتب  ويرى 
خرجت من عباءة اإلخوان وناقش تفاصيل خارطة 
جغرافيا  ومتددها  والقاعدة  اجلهادية  التنظيمات 
والسودان  وليبيا  وغزة  سيناء  حدود  عبر  للدول 
التركي  والدور  املركزي  التنظيم  تراجع  كذلك 

واإلسالم السياسي يف املنطقة. 
اإلرهاب  مكافحة  يف  متخصص  باحث  املؤلف 
يف  عليا  شهادات  على  حاصل  واالستخبارات، 
العلوم  يف  عالي  دبلوم   ،1980 اإلنكليزي  األدب 
بريطانيا  ــ  كامبردج  إعالم  ودبلوم  اإلستخبارية، 

اإلنكليزية  اللغة  يف  عليا  وشهادات   ،1983 عام 
ويشغل  سابق.  عراقي  دبلوماسي  وهو  والترجمة. 
اآلن مدير املركز األوروبي العربي لدراسات مكافحة 
اإلرهاب. وتعتمد بعض وسائل إعالم أوروبية وشبه 
دراساته  بعض  خليجية،  وعربية  عربية  حكومية 
العراقية  واملطبوعة  الصحف  بعض  وكذلك 
بتعاون  ويشترك  لندن.  يف  والدولية  املحلية 
متخصصني  وخبراء  باحثني  مجموعة  مع  علمي 
تبادل  أجل  من  والدفاع  واالستخبارات  األمن  يف 
القاعدة  يف  متخصصة  دراسات  ومبراكز  املشورة 

والتنظيمات »اجلهادية«.

داعش والجهاديون الجدد

صدرت للروائي صخر صدقي رواية »بريق األبنوس« عن دار التنوير، وتدور 
أحداثها حول مجموعة من اخلبراء املصريني الذين مت اختيارهم للعمل يف إفريقيا 
السوداء )جنوب الصحراء(، العمل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأحداث وجتارب حياتية 
عاشها الكاتب الذي عمل هو نفسه خبيراً وعاش يف ربوعها ألكثر من عشرة أعوام 

متنقالً غرباً وشرقاً وجنوباً.
ولم يذكر الكاتب اسم البلد، فقد فضل أن يوزع مجموعة اخلبراء على عدة 
مناطق مختلفة وكأنه قصد بذلك أن يكثف كل جتاربه يف القارة يف هذه املناطق 
أنظمة  وسط  األحراش،  وسط  وثني  ريفي  مجتمع  من  طبيعتها  يف  تتفاوت  التي 
وتقاليد قبلية صارمة حيث ال يزال اإلنسان اإلفريقي يرزح حتت وطأة اإلحساس 

بالقهر والدونية وعدم االنتماء.

الشبيهان

صـــــــدر حـــديـــثـــًا 
عـــــــــــــــــن مــــــــؤســــــــســــــــة 
الـــــــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــــــات 
كتاب  الفلسطينية 
»املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة حتت 
االحـــــــتـــــــالل: قـــــــراءة 
نــقــديــة وحتــلــيــلــيــة«، 
تـــألـــيـــف لـــيـــنـــدا طــبــر 

وعالء العزة.
هـــــــذه الــــــدراســــــة 
مــــحــــاولــــة لــــإضــــاءة 
عــــــــــلــــــــــى الــــــــســــــــيــــــــاق 
أنتج  الــذي  التاريخي 
جتـــــــــارب انـــتـــفـــاضـــيـــة 

والــعــالقــات  الــعــوامــل  وفــهــم  فلسطينية، 
املـــــاديـــــة الــــتــــي ســـاهـــمـــت يف تـــشـــكـــل هـــذه 
الــــتــــجــــارب، وتـــوضـــيـــح أهــمــيــتــهــا ومــــدى 
ارتـــبـــاطـــهـــا بـــواقـــع الـــيـــوم وإمــــكــــان إعــــادة 
االعــتــبــار إلــيــهــا. كــذلــك تــســعــى الــدراســة 
لــفــهــم الـــعـــنـــاصـــر املـــعـــوقـــة واإلمــــكــــانــــات 
لنشوء  الــكــامــنــة  والــطــاقــات  املستقبلية 

مـــــــقـــــــاومـــــــة شـــــعـــــبـــــيـــــة يف 
فـــلـــســـطـــني الــــــيــــــوم تــعــيــد 
االعــــتــــبــــار إلــــــى مــفــاهــيــم 
بأبعادها  الوطني  التحرر 
الــثــقــافــيــة واالجــتــمــاعــيــة. 
وبـــالـــتـــالـــي، يــــحــــاول هـــذا 
الــــكــــتــــاب تــــقــــدمي قـــــــراءة 
حتـــــلـــــيـــــلـــــيـــــة لــــلــــمــــاضــــي 
القريب وللحاضر تساهم 
بــــشــــأن أيـــن  يف الــــنــــقــــاش 
فلسطني  مــن  اآلن  نــحــن 

جغرافية وتاريخًا.
يذكر أن ليندا طبر، 
أكـــادميـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة، 
وهــــي عــضــو يف مــؤســســة 
الــــدراســــات الــنــســويــة يف جــامــعــة تــورنــتــو 
دراســات  باحثة يف مركز  أنها  )كندا(، كما 
الــتــنــمــيــة يف جــامــعــة بــيــر زيــــت، أمـــا عــالء 
العزة فهو أستاذ األنثروبولوجيا الثقافية 

يف جامعة بير زيت.
صــفــحــات،   103 يف  الـــكـــتـــاب  يـــقـــع 

وثمنه 8 دوالرات أميركية أو ما يعادلها.

المقاومة الشعبية الفلسطينية تحت االحتالل

قراءة نقدية وحتليلية

بريق األبنوس

لقصور  العامة  الهيئة  عن  حديثًا  صدر 
سيرة  »الشبيهان..  عنوان  حتت  كتاب  الثقافة 
الصحفى  للكاتب  على«  وبن  ملبارك  مزدوجة 
ويقع  الثورة،  كتابات  سلسلة  ضمن  يحيى،  كارم 

الكتاب يف 250 صفحة من القطع الصغير. 

املزدوجة  السيرة  هذه  يف  الكاتب  انطلق 
كتبه  جريء  كتاب  قراءة  وإعادة  استلهام  من 
بعنوان  تونس  دكتاتور  عن  فرنسيان  صحفيان 
هدف  وكان  مصري،  بعيون  اجلنرال«  »صديقنا 
طريق  عن  يناير   25 قبل  الثورة  إثارة  املؤلف 
نشره يف أحد املواقع اإللكترونية إلثارة التفكير 
على  وبن  مبارك  الشبيهني  حول  والنقاش 
واألتباع  واحلاشية  والعائلة  الفرد  »احلاكم 
واحلزب والطبقة والرعاة اإلقليمني والدوليني«.
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مـصـرف ليبيا املركزي

عــن عـطــــاء لتوريد وتركيب منظومة مراقبة 
أمنية بمبنى المصرف بفرع بنغازي

 UO�O� فdBْ�َ vM�ْ�َ ءUA�ْùِ W ��ZzU اُ*�WIَ�َU ا*ULFِر�[
fK�ُاdDَ� b�b'َي اe�d*ا

أعلنت جلنة التحكيم املكونة من أسماء 
مـــرمـــوقـــة يف مـــجـــال الـــعـــمـــارة والــتــصــامــيــم 
ُــــدامــــة والــبــيــئــة ، نــتــائــج تــقــيــيــم املــســابــقــة  امل
تصميم  أفــضــل   الختيار  العاملية  املعمارية 
معماري مبدئي إلنشاء مبني مصرف ليبيا 
املركزي اجلديد الذي يجمع املباني املتناثرة 

جميع  فيه  وتتركز 

نشاطات املصرف.
بعد  إليها  املــشــار  اللجنة  توصلت  وقــد 
واملكاتب  الشركات  تقييم مشاركات عدد من 
النتائج  إلــى  والــعــاملــيــة  الوطنية  الهندسية 

التالية:- 
الفائزون باجلوائز الرئيسية:

First place: Henning Lar-  •  
 .(sen Architects (Denmark

Second place: ECOU – (Li- • 
(bya

Third place: Zaha Ha- •  
(did Architects (UK

ترضية  جــوائــز  خمس  منحت  و   
لكالً من :

 Jourdan & Muller  •  
((Germany

 National Consulting  •  
(Bureau  (Libya

 Tabanlioglu Architects  •  
((Turkey

(Archea Associati (Italy • 
(Delugan Meissi (Vienna • 

 وأوضح املهندس «علي اجلهاني» رئيس 
جلنة اإلشراف على املسابقة  أسباب الشروع 
املركزي  للمصرف  جديد  مبنى  تصميم  يف 
ـــَو َمــْبــنــى أََثــــري َوُذو  َــْبــنــى اَحلــالــي ُه بـــأن «  امل
 ، فيه  ع  وسُّ التَّ ِكن  ُميْ والَ  َمــْحــُدوَدة  َمَساحات 
ــذي  الَّ ـــر  األَْم  ، الَعَمل  ألَداء  ُمناِسبًا  والَُيــَعــْد 
روع يف ِإيجاد َمْبنى َيْجمع  ب أَْن َيِتم الشُّ َيتطلَّ
ــركــيــز َجــمــيــع َنــشــاطــات  ــَرة َوْت ُــتــنــاِث ــانــي امل َــَب امل
ــالََمــة  ــر ِبـــِه ُشــــروط الــسَّ َـــْصـــرف ِبـــه ، َوَتــتــوفَّ امل
ِمــْن  َــْصــرف  امل ن  ِلَيتمكَّ الَعَمل  ألََداء  واألَمـــان 

أَْكــمــل  َعــَلــى  ِبـــه  ُــنــاَطــة  َـــَهـــام امل أََداء امل

أَْن  ِإَدارة املَْصرف  رَْت  َقــرَّ َوِلَهَذا الَغْرض  َوْجه ، 
ة  روع يف َطْرح ُمَساَبَقة ِمْعماريَّة َعاَمليَّ َيِتم الشُّ
ِالْخــتــيــار أَْفـــَضـــل َتــْصــمــيــم ِمــْعــمــاري َمــْبــَدئــي 
ر َعْن َدْور املَْصرف يف رَْفِعة َوِإِزدهار  ِلْلَمْبنى َيعبَّ

ليبيا َوإاْسِتقراِرها املَالي َواإلاْقِتصادي»

و كـــذلـــك أشــــــار اجلـــهـــانـــي إلـــــى أن 
املَعايير  أَْحــــدث  ِوْفـــق  كــان  الــفــائــز  التصميم 
ــة يف َمــــَجــــال الـــِبـــنـــاء والــِبــيــَئــة،  ــْصــمــيــمــيَّ الــتَّ
اِالْشِتراطات  ا  ُمراعّيً نفيذ  للتَّ ُمالِئمًا  وكــان 
رَ  ــْصــمــيــم اَحلـــضـــري ِلـــْلـــَمـــْنـــِطـــَقـــة، وَتـــقـــرَّ لــلــتَّ
َــْمــلــوَكــة  َـــْصـــرف ِبــــــاألَرْض امل ــر امل ــكــون َمــقَّ أَْن َي
ـــنـــِطـــَقـــة ُقـــرجـــي ِلـــُقـــْرِبـــهـــا ِمـــَن  ِلـــْلـــَمـــْصـــرف ِمبَ
احلَِزام  ط  ُمخطَّ ِمْن  َوُقْرِبها  الَبْحري  املِيناء 
الَّتي  املِــَســاَحــة  وُمــالِءَمــة  ِلْلَمدينة  األَْخــضــر 
ِإلْنـــشـــاء  ِهـــْكـــتـــار }  ِبـــَحـــوالـــي { 5.5  ر  ُتـــقـــدَّ
ــروط  اَســـة الــشُّ ـــرَّ ُك ِإْعــــــَداد  َــْبــنــى ، َوَمتَّ  َهــــَذا امل
َمجال  يف  ــة  األُوروبــيَّ ة  الِقياسيَّ املَعايير  ِوْفــق 
ــبــات  ُــتــطــلَّ ـــة َوَجـــمـــيـــع امل ـــْعـــمـــاريَّ ُــســابــقــات املِ امل
الَمة  ة ِلْلَمْبنى َوُشروط األَْمن والسَّ الَوظيفيَّ
َوَمتَّ َدْعوة َعَدد (80) َشركة َوَمْكتبا َهنَدسيا 
ـــَد  ُــســاَبــَقــة ، أَكَّ َوطــنــيــا َوعــاملــيــا ِلــالْشــِتــراك ِبــامل
على  وَعــاَملــيــا  َوطــنــيــا  َهــنــَدســيــا  َمْكتبا   (40)
ُــشــارَكــة ، كــمــا إاْســتــلــْمــت ُمــشــارَكــات (23)  اْمل

َمْكتبا « .


