اﻧ ـﻄــﻼﻗ ـ ًﺎ ﻣــﻦ ﻣ ـﺒــﺪأ اﻟـﺸـﻔــﺎﻓـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ
ﻣ ـﺼــﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي ﻟـﻠـﺘـﻔــﺎﻋــﻞ ﻣــﻊ اﻟـﻤــﻮاﻃـﻨـﻴــﻦ
واﻟ ــﺮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻬﻢ وﺗـﺴــﺎؤﻻﺗـﻬــﻢ ﻣـﺒــﺎﺷــﺮة ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي ودون اﻻﻧﺠﺮار ﺧﻠﻒ ﺑﻌﺾ
اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺧﺎﻃﺌﺔ ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﺼﺎدر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ..
ﻋـﻠـﻴــﻪ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻜــﻢ اﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ اﻻﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧــﻲ
اﻟﺘﺎﻟﻲ :
mediaoffice@cbl.gov.ly
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻜﻢ
وﻋﺎﺷﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺣﺮة

ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ¿ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ¿ ﺛﻘﺔ

¿

اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ  -اﻟﻌﺪد 14 :

¿ اﻷرﺑﻌﺎء  24ﺷﻌﺒﺎن  - 1434اﻟﻤﻮاﻓﻖ  3ﻳﻮﻟﻴﻮ 2013

¿ ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼم ﺑﻤﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﻳﻌﻘﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﲟﺪن ﺷﺮق ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴّﺔ واﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴّﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة
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أﺑﻮﻓﻨﺎس :اﻟﻨّﻔﻂ ﻻ ﻳﺼﻨﻊ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﳋﺪﻣﺎت واﻟﺰّراﻋﺔ أﳒﻊ اﳊﻠﻮل ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ
أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮﻓﻨﺎس ﻋﻠﻰ
أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﺪد ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،وﺳﺘﺼﺪر اﻟﻠﺠﺎن اﳋﺎﺻﺔ
ﲟﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ ،ﲤﻬﻴﺪ ًا ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ
ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ ،ﺗﻌ ّﺰز اﻻﲡﺎه ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
واﻟﺘﺤ ّﻮل إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳋﺪﻣﻲ واﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ،واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎدر ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﳌﻌﺮض ﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻷﺳﻮاق
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﺗﺬﻫﺐ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ
واﻟﺰراﻋﻴﺔ ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،
ﺳﻴﻀﺎﻋﻒ اﳊﻠﻮل اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﳋﻠﻖ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ،
وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ  20ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة ،ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
وﻗﺎل أﺑﻮﻓﻨﺎس إن اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺼﻨﻊ اﳌﺎل ،وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺼﻨﻊ ﻓﺮص
ﻋﻤﻞ ،ﻣﺆﻛﺪ ًا ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻠﻪ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.

وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ أﺷﺎر أﺑﻮﻓﻨﺎس إﻟﻰ ﺳﻌﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﳋﻔﺾ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ  90ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺻﺎدرات اﻟﺒﻼد ،ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻦ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﺬي ﻻﻳﺘﻌﺪى ﺣﺠﻢ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ
ﻧﺴﺒﺔ  5ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺎﺑﻞ  95ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻴﺪة ،ﻣﻔﺘﺘﺤ ًﺎ
ﺑﺎب اﻟﻔﺴﺎد ،وأوﺿﺢ ﺑﻮﻓﻨﺎس أن ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺪرات ﻣﺘﻤﻴﺰة
ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻷﺳﻤﺎك واﻟﺰﻳﻮت واﻟﺘﻤﻮر.
وﺗﺘﺠﻪ ﻟﻴﺒﻴﺎ إﻟﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻻﻧﻄﻼق اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻨﻮع ،ﺳﻴﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ،
واﻟﺰراﻋﺔ ،وﻛﻞ اﳌﺠﺎﻻت اﻷﺧﺮى ،ﲟﺎﰲ ذﻟﻚ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد
ﻗﺒﻞ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎم  ،1958ﻣﻊ ﻧﺤﻮ  80ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ أو ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﻋﺎم
 ،1950واﻧﺨﻔﺾ ﻫﺬا اﳌﻌﺪل ﺗﺪرﻳﺠﻴ ًﺎ إﻟﻰ أن وﺻﻞ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم
 1999إﻟﻰ  18ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ.

أﺣ ـﺠ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟـﺒــﺮاﻣﻴــﻞ !!!
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ﻧﻌﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺰل اﻟ ّﺴﻴﺎﺳﻲ ...وﻟﻜـﻦ !!
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ﻣﻮﻣﻴﺎء اﻟﻔﺘﺎة ﻣﻦ اﳉﻐﺒﻮب إﻟﻰ اﻟﺴﺮاﻳﺎ اﳊﻤﺮاء
ﺻـ 07

وﻳﺮى اﳋﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أن وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ
ﺟﺪﻳﺪة ،ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ،ﺟﻨﺒ ًﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺳﺎﺋﻞ
ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺣﺪﻳﺜﺔ ،ﺗﻠﺒﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﺳﻮف ﺗﻌﺰز
ﺻﺎدرات اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،وﺗﺒﻌ ًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ذات أﺛﺮ
اﻗﺘﺼﺎدي إﻳﺠﺎﺑﻲ.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﺗﺆﻛﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺎت أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﳋﺒﺮاء اﳌﺤﻠﻴﲔ واﻟﺪوﻟﻴﲔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،أن ﻧﺤﻮ  230أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎ ﰲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،إذا ﻣﺎ ﰎ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺨﻄﻂ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ  ،2025 2009-ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻔﻨﺎدق وﻣﺮاﻛﺰ اﻹﻳﻮاء اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ إﻟﻰ  100أﻟﻒ ﻏﺮﻓﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻌﺰز
ﻓﺮص اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﲤﺘﻠﻚ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ دول اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب  4.6ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ،
وﺗﺒﻌ ًﺎ ﻟﺬﻟﻚ رﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إﻟﻰ  6ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﰲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﲟﻴﺰات أﻣﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ

اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺨﻔﺾ 55ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر

ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻠﻲ
ﺣﺒﺮي إن إﺻﺪار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻛﺎن ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﻤﻞ
ﻛﺒﻴﺮ وﺿﺨﻢ ،ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﺑﲔ  135ﻋﺮﺿﺎ،
وﰎ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ وﺣﺪة اﻟﻮﻃﻦ
واﻧﺘﻤﺎءاﺗﻪ واﻟﺮﻣﻮز اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺑﻪ وﺷﺮﻗﻪ وﻏﺮﺑﻪ،
وﲤﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺣﺪث اﻟﻄﺮق ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ
واﳌﻤﺎرﺳﺔ ،أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ  55ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ اﻷﺳﻌـﺎر .

¿ ﺗﻮزع ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ

ﻣﻔﺘﺘﺢ

اﻟﻤﻘﺮﻳﻒ اﻟﺼﻮرة واﻟﻮاﻗﻊ
اﻵن وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ )رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻲ( اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻤﻘﺮﻳﻒ ،ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻲ ﻛﻤﻮاﻃﻦ ﻣﺤﺎﻳﺪ
أن أﻋﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن
ﻣﻼزﻣ ًﺎ ﻟﻤﺴﻴﺮﺗﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﻓﺒﺤﻜﻢ
ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻄﻨﻲ ﻋﻼﻗﺎت
ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺒﻨﻐﺎزي ،
وﻛﻨﺖ داﺋﻤ ًﺎ ﺣﻴﻦ اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻌﻬﻢ ﻳﺬﻛﺮون
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻜﻠﻤﺎت اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺜﻨﺎء واﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﺼﺮﻳﺤﺔ واﻟﻘﺪرات
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺟﺰء ﻣﻦ ذاﻛﺮﺗﻲ ،
ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ
ً
ﺖ أﺗﺘﺒﻊ أﺧﺒﺎره ﺑﺈﻋﺠﺎب ﻛﺒﻴﺮ
وأﺻﺒﺤ ُ
ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم وأدرك ﻣﺒﻜﺮ ًا
ﻋﺪم اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻪ ،ﻓﺈﻧﺸﻖ
ﻋﻨﻪ ﺑﺎﺣﺜ ًﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﺴﺎم ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
آﺧﺮ  ،وﻣﻦ اﻟﻌﺠﻴﺐ أﻧﻨﻲ وﺧﻼل ﻋﻤﻠﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ) ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻨﻬﺮ( ﻛﻨﺖ أﺑﺤﺚ
ﻋﻦ دﻟﻴﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد
اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈذا ﺑﺼﺪﻳﻘﻲ ﻣﻦ دﻳﻮان
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻳﻔﻴﺪﻧﻲ ﺑﺄن أﺣﺴﻦ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان ﻗﺪ ﺗﻢ إﻋﺪاده ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن رﺋﻴﺴ ًﺎ ﻟﻠﺪﻳﻮان  ،وﻗﺪ
اﺳﺘﻠﻤﺖ ﻓﻌﻼً ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ  ،ﺣﻴﺚ ﻓﻮﺟﺌﺖ
ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪﻟﻴﻞ ودرﺟﺔ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻛﺈﺳﻠﻮب
ﻋﻤﻞ ودﻟﻴﻞ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
واﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ،اﺳﺘﻠﻤﺖ دﻟﻴﻼً أﺧﺮ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة أﻋﺪه وﻛﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮان ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ وﻳﺪﻋﻰ )اﻟﺤﺒﻮش( ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻓﻜﻨﺖ ﻓﻌﻼً ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ذﻫﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ
اﻹدارة واﻷداء اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼدﻧﺎ ،
وﻣﻨﺪ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ وﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮﻳﻒ
ﺟﺰء ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻟﻲ دون ﺳﺎﺑﻖ
أﺻﺒﺤﺖ
ً
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺰوغ ﺛﻮرة  17ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺮﻓﺖ ﺑﻠﻘﺎﺋﻪ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻓﻨﺪق
اﻟﻤﻬﺎري ﻗﺒﻞ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻌﺎم  ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ
وﻛﺎن اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻻول ﻣﻌﺰز ًا ﻟﺼﻮرة
اﻟﺬاﻛﺮة ﻓﺮأﻳﺖ ﺗﻮاﺿﻊ ﺟﻢ وإﻃﻼﻟﺔ
ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻣﻌﺒﺮة وﻣﻼﻣﺢ ﺟﺎدة ﺗﻌﻜﺲ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﻗﺪرة ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻮاﻗﻊ وﻇﺮوﻓﻪ  ،ﺗﻜﺮر ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻠﻘﺎء
ﻓﻜﺎن إﺳﺘﻜﻤﺎﻻً ﻟﺼﻮرة ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﺎﻫﺪ
اﺳﺘﻄﺎع وﺑﺤﻖ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ اﻷول
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺗﻤﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻪ ﻟﻴﻜﻮن
وﺑﺤﻖ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﺈرادة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ .
ﻫﺬا اﻟﻔﺎرس اﻟﻤﻐﻮار اﻟﺬي اﻣﺘﻄﻰ
ﺣﺼﺎن اﻟﻐﺮﺑﺔ ﺳﻨﻴﻦ ﻃﻮاﻻً وﻗﺎد
اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﻧﻘﺎد ﻟﻴﺒﻴﺎ  ،وﻛﺘﺐ
اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻳﻀﺎح ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﻈﺎم
وﻓﺴﺎده  ،وﺗﻜﺒﺪت ﺟﺒﻬﺘﻪ ﺷﻬﺪاء ﻋﻈﺎم
ﻋﻄﺮوا ﺑﺪﻣﺎﺋﻬﻢ وﻛﺮ اﻟﺸﻴﻄﺎن  ،وﺗﻌﺮض
ﺷﺨﺼﻴ ًﺎ ﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻃﺎر
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﻳﻘﻮدﻫﺎ زﺑﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻪ اﻷﻣﺮ
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻄﺮ ًا ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ
ﻳﻜﻮن ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺰل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،
ﺣﻘ ًﺎ ﻟﻘﺪ ﺻﺪق اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻗﺎل » إﻧﻤﺎ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻌﺐ وﻟﻬﻮ
 «...ﻓﺘﺤﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻤﻐﻮار ،وﻫﺬه
اﻟﻘﺎﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ  ،أﻋﺬر ﺟﻬﻠﻨﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺮﺟﺎل .
ﺣﻔﻆ اﻟﻠﻪ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺷﺎﻣﺨﺔ آﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم
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حق الرد مكف ـ ـ ــول :

ما كان حديثاً يُفترى !!..
يف مقال � ��ه بعنوان "ه � ��ل كان حديثا يفترى ؟!" على صحيفة مصارف املنش � ��ور
بتاري � ��خ  12رج � ��ب  1434املواف � ��ق  22ماي � ��و 2013م ،افتت � ��ح الس � ��يد إبراهي � ��م
الهنقاري كالمه بأمرين  :األول  :أ َّن ما أورده إ ْن هو إال اجتها ٌد و رأ ٌي ؛ ُمتناس � ��ي ًا أ َّن
لالجته � ��اد يف أ ِّي ٍ
باب مِ نْ أبواب العلم واملعرفة أدواته ومتطلباتُه  ،وإال الجتهد َمن
ش � ��اء فيما ش � ��اء ،ولقال َمن ش � ��اء ما ش � ��اء ،ويف احلديث املبارك املتف � ��ق عليه يقول
املصطفى صلى اهلل عليه وس � ��لم  ( :إذا حكم احلاكم ،فاجتهد وأصاب ،فله أجران.
وإذا حك � ��م ،فاجتهد فأخطأ ،فل � ��ه أجر واحد ) فحصول األج � ��ر يف حالتي اإلصابة
واخلط � ��أ يف االجته � ��اد ،يتوقف على تو ّف � ��ر آلته ،أي أن يكون احلاك � ��م املجتهد أهالً
لالجته � ��اد ِفعالً ،حائ � ��ز ًا ألدوات االجتهاد فيما حكم فيه ،أما َمن اجتهد وحكم دون
تواف � ��ر أداوت االجته � ��اد لديه فال حظَّ ل � ��ه يف أجر االجتهاد اخلطأ ب � ��ل هو آث ٌم وإ ْن
أصا َب ،لتركه األخذ باألس � ��باب !! الثاني َ :ع� � � َّو َل الكاتب يف نهاية األمر على الن َّية!
عل ذلك يشفع له زلة قلَّم أو كبوة ،غافالً
مص ّرح ًا بأ َّن نيته ومقصده هو اإلصالح! َّ
صلة إلى
ع � ��ن أ َّن حس � � َ�ن الن ّي � ��ة ال ُيغني عن خطأ األس � ��لوب وإهم � ��ال الوس � ��يلة املو ِّ
حل َس� � � َنةُ تستلزم األخذ باألسباب ،بسلوك طريقٍ
صحيح،
ٍ
الغرض النبيل ،إذ الن ّيةُ ا َ
مقص ٌر ال َتش� � � َف ُع له ن ّيةٌ .فيتبني بذل � ��ك أ ّن محاولة الكاتب التّمترس وراء
وإال فهو
ِّ
حس� � � ِن الني � ��ة وحري � ��ة االجته � ��اد والتعبير عن ال � ��رأي! وطلب ًا للس �ل��امة م � ��ن الرد
ُ
السفينةَ ال جَترِي
والتعقيب! ترجو الس �ل��امة ولم تَسلُك َم َس � ��ا ِل َكها (نية) *** إ َّن َّ
وسنن ،وأس � ��با ٌب مقدمات يجب سلوكها للوصول
س (س � ��بب) هناك ُس �ن � ٌ
الي َب ِ
ن َ
على َ
إلى نتائج منطقية أوتاس � ��يس حقائق علمية ،وما تبرير الكاتب بهذين األمرين –
الني � ��ة وحربة التعبير ع � ��ن الرأي – اللذين افتتح بهم � ��ا إال محاولة إلزام للقاريء
ظاهِ رٍ .
بدايةً باحترام ما
جد َ
اعتبره " رأي ًا " يف إطار " الرأي والرأي اآلخر"! والفر ُق ُّ
َ
ٍ
ألحد على هذه األُطُر العامة ،مَّ
وإنا االعتراض على ما
بطبيعة احلال ،ال اعتراض
اعتبره الكاتب رأي ًا باألس � ��اس ،بينما هو مفتقر للس � ��ند واملُستند ،ولم َي ِ
بنه ال على
بين � � ٍ�ة و ال بره � ��انٍ
قبل منه أو ُير ُّد
علمي وال
واقعي ،بحيث َيصي ُر قابال لل ِّنق � ��ا ِ
في ُ
شُ ،
ٍّ
ّ
ِ
ط �ي��نَ بِ َّلةً ،كا ْن
حزمةً مِ � ��ن الت
َّلفيقاتَ ،زا َد ْت ال ِّ
ضا َ
علي � ��ه ،بل أَ َ
�ب إلى كالمِ ِه ُ
ف ال َكاتِ � � ُ
انتهاء! مما
ابتداء ،وال يستعجل باحلكم فيما ال يعلم
األولى به أ ْن ال يخوض فيها
ً
ً
جعله يأتي بالعجائب مِ ن ال َقولِ ،وكان األولى به أن يس � ��أل أوالً قبل أن يحكم ،فقد
العي – املرض  -السؤا ُل
قال احلبيب املصطفى عليه الصالة والسالم  ( :مَّإنا شفاء ِّ
) .إِ َّن ما اعتبره الكاتب فكر ًة واجتهاد ًا أو تعبير ًا عن الرأي وحر ّيةً ،ال صلةَ له بالعلم
صحف َّيةً كانت أم غيرها ،فالكتابة الصحيفة ال ينبغي أن
وال باملهنية وال بالكتابةَ ،
تَق َت ِ
�ائل العلم َّي � ��ة وتقلب حقائقها ،ألن � ��ه إهدار للقيم � ��ة العلمية ،وخلط
ح� � � َم املس � � َ
ل �ل��أوراق حت � ��ت غط � ��اء "التعبير ع � ��ن الرأي"! أم � ��ا غي � ��اب املنهجي � ��ة واملوضوعية -
ص � ��لٍ إلى احل � � ِّ�ق ،ال ينبغي تأس � ��يس فكرة أو بن � ��اء رأي دون
باعتبارهم � ��ا وس � ��يلتا تو ُّ
مراعاتهم � ��ا  -فح � � ِّ�دث وال حرج! بل كثي ٌر من كتابنا املس َّيس �ي��ن لألس � ��ف ال َيفقهون
حت � ��ى معناه � ��ا فضال عن تطبيقها أو االلتزام بها ،وكما قيل  .وسأس � ��رد بعض تلك
الش � ��طحات مقتبس� � �ةً من كالم الكاتب كما هي ،ثم أتبعها مبناقشة بسيطة تكشف
كل منها ،مبا يؤكِّد أن ما ورد لي � ��س له صلة باألفكار ،وال بالرأي الذي طالبنا
وه � � َ�ن ٍّ
باحترام � ��ه ،وذلك على النحو التالي  :أوالً  :جم � ��ع الكاتب متناقضات ومختلفات
ومتع � ��ددات ومتقاب �ل��ات ال جامع بينه � ��ا وال رابط و وصفها بأنها اس � ��تغالل للدين
اإلس �ل��امي لتحقيق أهداف سياسية! ومنها حسب تعبيره  :املصارف اإلسالمية –
اجلماعات اإلس �ل��امية – اإلسالم السياسي – اإلخوان املسلمني – أنصار الشريعة
– حزب اهلل – حزب التحرير اإلسالمي – القاعدة – جماعة بوكو حرام – اجلماعة
اإلس �ل��امية املقاتلة – وغيرها من التنظيمات التي تنس � ��ب نفسها لإلسالم ! نقول
للكاتب  :طاملا اعتبرت الصيرفة اإلس �ل��امية اس � ��تغالال للدي � ��ن ،فهل مصرف ليبيا
املرك � ��زي ،أو املؤمت � ��ر الوطن � ��ي الع � ��ام يف ليبي � ��ا هما أح � ��د أولئك املس � ��تغلني للدين
ألغراض سياس � ��ية ،حني قررا دعم مش � ��روع الصيرفة اإلس �ل��امية ؟! وإ ْن كانا كذلك
فلم � ��ا لم تس � ��ردهما يف القائمة ،أم أنها تصفية حس � ��ابات أخ � ��رى ،ليس املركزي وال
املؤمت � ��ر ب � ��ل وال الصيرفة اإلس �ل��امية طرفا فيه � ��ا ؟! أم هل يا ترى صن � ��دوق النقد
الدول � ��ي ه � ��و اآلخر ،الذي ع � ��رض خدماته ودعم � ��ه يف مجال الصيرفة اإلس �ل��امية
وإصدار الصكوك اإلس �ل��امية هو اآلخر يستغل الدين اإلسالمي لتحقيق أغراض
سياس � ��ية أو غيره � ��ا ؟ ومن وراءه البن � ��ك الدولي ،وغيرهما من املؤسس � ��ات الدولية
الدع � ��م الفني يف مج � ��ال الصيرفة اإلس �ل��امية،
املالي � ��ة املتخصص � ��ة والتي تق � � ّ�دم ّ
وعرض � ��ت خدماتها على مصرف ليبيا املركزي واملصارف التجارية الليبية ،هل هي
األخرى لها أهدافها السياسية ؟! ثم ما الرابط أو العالقة املباشرة أو غير املباشرة
بني مؤسسات الصيرفة اإلسالمية والتأمني اإلسالمي وبني احلركات أو اجلماعات
التي س � ��ردها الكاتب؟! التي بعضها فعال إس �ل��امي يسعى لتحقيق أهداف وغايات
إس �ل��امية ،وبعضها مصنوع لتشويه اإلسالم واملس � ��لمني ،وهي جتمعات بشرية ذات
جد مختلفة عن أهداف املؤسس � ��ات املالية التي تلتزم املعايير الش � ��رعية يف
أهداف ُّ
تعامالته � ��ا؟! ق � ��ام الكاتب بحش � ��د كل ه � ��ذه املتناقضات ظن ًا منه ب � ��أن حكم بعضها
س � ��ينتقل إلى األخرى باملج � ��اورة ،وبالتالي َمن عرف – مث �ل��ا – تنظيم القاعدة أو
ت
مي ُّ
بوكو حرام أو غيرها ،سيس � ��حب حكمه ذاك على كل ما ذكر؟! وهذا أس � ��لوب ال ُ
ٍ
بصلة  ..بل إ َّن هذا ُي ِ
بط ُل دعوى حس � ��ن
للكتابة وال لألمانة العلمية وال للمنهجية
النية واإلش � ��ارة إلى اإلصالح الذي أشار إليه يف مطلع حديثه ،فاإلصالح له طرقه
وأساليبه وليس باإلقحام واالفتراء والدعاوى املجردة يكو ُن اإلصالح  ..وبناء على
أساس الكاتب ،وتأسيس� � � ًا على النظرة املوضوعية للصيرفة اإلسالمية ،كان يلزمه
أن يذك � ��ر ضمن احلش � ��د الذي حش � � َ�ده يف قائمة ُمس � ��تغلي الدين اإلس �ل��امي ،تلك
الدول الداعمة للصيرفة واملالية اإلسالمية ،فهناك ماليزيا الرائدة يف هذا املجال
ضى على تَدش � ��ينها مش � ��روع الصيرفة اإلس �ل��امية أربعة عقود تقريب ًا ،ومن
التي َم َ
ورائه � ��ا الس � ��عودية والبحرين واإلمارات وقطر وإندونيس � ��يا وس � ��نغافورة ،بل هناك
ت
أيض ًا ابريطانيا وفرنسا ،وهناك الواليات املتحدة األمريكية ،فهذه كلها دول َقنَّن ْ
للصيرف � ��ة واملالي � ��ة اإلس �ل��امية بش � ��كل عام ومارس � ��تها عملي� � � ًا؟! ِ
ت مِ َن
فل َم س � ��قط ْ
ح َش � � َ�ده
الذي
الغريب
ال َقائِ َم � � ِ�ة؟! ه � ��ل ألنَّها س� � �تُظهِ ُر التناق � ��ض الكبي � ��ر يف املزيج
َ
الكات � ��ب؟! لك � � ّ�ن الع � ��دل واإلنصاف وهم � ��ا صنو اإلصالح ال � ��ذي رفع ش � ��عاره بداية
ُيلز َمانِ ِه بذكر اجلميع أ ّي ًا كانوا ،و ُيوجب عليه ذكرها ،وبخاصة بأنه س � ��رد منظمات
وجماع � ��ات ال عالقة لها بالصيرفة اإلس �ل��امية ،فتنظيم القاع � ��دة مثال أو جماعة
بوك � ��و حرام ،لم نس � ��مع يوم � ��ا ولم نق � ��رأ بأنهم � ��ا يدعم � ��ان أو يطالب � ��ان بالصيرفة
ت ابريطانيا مثال التي أعلنت صراح ًة أنها
اإلس �ل��امية؟! فلماذا دخال بينما خرج ْ
تس � ��عى لتكون ابريطانيا مركزا ماليا إس �ل��اميا يف أوروبا ،وتبعتها فرنسا يف ذلك ؟!
إذ بحس � ��ب بيان وزارة اخلزان � ��ة البريطانية الصادر بتاري � ��خ  ،15/3/2013فإنها
فريق عمل وزار ّي برئاس � ��ة غريغ كالرك وزير الدولة املس � ��ؤول عن الش � ��ؤون
أنش � ��أ ْت
َ
املالية بوزارة اخلزانة ووزيرة الدولة بوزارة اخلارجية البارونة وارس � ��ي ،سيعمل على
تقوي � ��ة موقع لندن كمركز للتمويل اإلس �ل��امي يف العالم الغربي ،وحس � ��ب البيان،
س � ��يعمل الفريق عل � ��ى "دعم تنمية قط � ��اع التمويل اإلس �ل��امي يف بريطانيا وزيادة
ض ِّخ أموال وإنش � ��اء
االس � ��تثمارات الداخلي � ��ة وتقوي � ��ة االقتص � ��اد البريطاني عب � ��ر َ
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ش � ��ركات جديدة وتوفير متويل أرخص من التمويل التقليدي الذي توفره املصارف
ملش � ��اريع البنية األساس � ��ية" .فهاهم أباطرة املال الغربيون ُيعلن � ��ون عن رغبتهم يف
املصرفي � ��ة واملالية اإلس �ل��امية ،التي يري � ��د أن يزهدنا فيها بنو جلدتن � ��ا! هل إيثارا
ألولئك بالغنم واملنافع أم حرصا على ديننا من سوء التوظيف ألغراض ساسية يا
ت � ��رى ؟!! وبحس � ��ب التقارير منها تقري � ��ر "بيتك" لألبحاث وغيرها ،س � ��تبلغ أصول
الصيرفة اإلسالمية تريليون ونصف بنهاية العام احلالي ،وبالتالي رأت ابريطانيا
ضرورة املنافس � ��ة على حصتها من تلك الس � ��وق الواعدة ،الس � ��تقطاب أكبر قدر من
ه � ��ذه األص � ��ول ،علما بأنها تس � ��تضيف حالي ًا أكثر من  25ش � ��ركة متويل إس �ل��امي
حس � ��ب تقرير «وورلد ريبورت» منها بنك «لندن والشرق األوسط» وبنك «ابريطانيا
اإلس �ل��امي» الذي تأس � ��س يف عام  ،2004رغم م � ��ا على التجرب � ��ة البريطانية من
مالحظ � ��ات ومآخذ ،نظ � ��را لبعض املمارس � ��ات املت ََّّبع � ��ة املخالفة لق � ��رارات املجامع
الفقهية املُعتبرة ،كالس � ��ماح ببيع العينة واملرابحة العكس � ��ية والتمويل بالصكوك
املدمجة والتداول بأس � ��هم الشركات التي تشوبها ش � ��بهة الربا ،والتي أُخذت نسخا
ع � ��ن جتارب مختل � ��ف حول ش � ��رعيتها ،إال أ ّن وجود نافذة متويل إس �ل��امية يف نحو
ابريطانيا وكندا وأمريكا يبقى أفضل من االعتماد على القروض والفائدة الربوية
املحرم � ��ة بالتأكيد .فهل كانت اململكة املتحدة تس � ��تغل الدين اإلس �ل��امي أيض ًا؟ أم
أنها تدعم القاعدة واجلماعات اإلس �ل��امية التي سردها علينا الكاتب ،وربط بينها
كل ما سبق ذكره من املزيج غير
وبني الصيرفة اإلس �ل��امية؟!! ثاني ًا  :اعتبر
الكاتب َّ
ُ
املتجان � ��س ،واألس � ��ماء واملصطلح � ��ات اعتبرها جميع � ��ا "بدعة دخيل � ��ة على الدين
ي مِ ن هذه
اإلسالمي" ،حيث – حسب رأيه – "لم ينتم
النبي الكرمي وأصحابه إلى أ ٍّ
ُّ
التَّنظيم � ��ات واجلماعات ،ولم َيعتنقوا أ ّيا م � ��ن أفكارها املتطرفة التي يتم الترويج
قدم لنا
لها اليوم مِ ن ِق َبل اجلماعات والتنظيمات باسم اإلسالم؟!" هنا  :تمَ نينا لو ّ
الكاتب أوالً تعريفا منضبط ًا للبدعة التي يقصد! لندرك كيف بنى حكمه وتبديعه
للصيرف � ��ة اإلس �ل��امية وللمصارف اإلس �ل��امية أو لغيره � ��ا ،قد تس � ��عفنا املعلومات
املتوفرة بانطباق هذا الوصف على بعض األطراف املذكورة ،إال أ َّن عملية التحشيد
ت من عث � ��وره على تعريف واحد
ب �ي��ن املتقابالت واملختلفات ش � ��كال وموضوع ًا ،منع ْ
ق � ��دمي أم حدي � ��ث يخدم حكم � ��ه املتهاوي ب � ��أ ّن كل هذا م � ��ن "البدع � ��ة"! ..إ َّن البدعة
الدين
"مصطلح ش � ��رعي" وهي يف أبس � ��ط تعريفاتها تَعني " :الطريقة املخترعة يف ّ
َعب � ��د ًا هلل تعالى"  ..فكان على الكاتب
التي قُصد بها مضاهاة الطريقة الش � ��رعية ت ُّ
تنزي � ��ل حكمه بالتبدي � ��ع من خالل هذا املعي � ��ار ،أو أن يجتهد بوضع معيار أش � ��مل
ليتسع لكل األطراف واجلهات واملؤ َّسسات واملنظمات التي أوردها وال قاسم بينها!
حرِ َّي� � � ًا بالكات � ��ب أن َيحت� � �رِ َم
لنس � ��تطيع تأيي � ��ده أو معارضت � ��ه بع � ��د ذل � ��ك  ..ف � ��كان َ
ّخصص ،وأن يرجع إلى ِ
نفسه مؤنةَ النِّقاش يف هذا أساس ًا
أهل ِه علَّه كفانا وكفى َ
الت ُّ
 ..ثالث ًا  :لم يعرف النبي عليه الصالة والس �ل��ام وال صحابته األبرار ش � ��يئا اس � ��مه
مصرف أو بنك كما لم يعرفوا شيئا اسمه دوالر أو يورو أو ين  ...وال ودائع مصرفية
وال قروض ...الخ !!!.إ َّن مجرد الس � ��رد التاريخ � ��ي الذي ذكره الكاتب هنا ال ُيضيف
ش � ��يئ ًا ،لكني قد أضيف للكاتب أن الفقه اإلس �ل��امي يفرق بني املقاصد والوسائل،
كم � ��ا يفرق ب �ي��ن الغايات واآللي � ��ات ،ولم يقف يوما ض � ��د العل � ��م وال يتنكر للجهود
اإلنس � ��انية أ ّي� � � ًا كانت ،وال يضع أغالالً وال إصر ًا ،بل ينظ � ��م احلياة مبا يكفل حقوق
اجلمي � ��ع ،ويحقق املصلح � ��ة العامة ال لفئ � ��ة دون أخرى ،ولهذا عندم � ��ا جاء النبي
َّاس ُيس � ��لفو َن يف السوق ،لم ُيل ِغ
صلى اهلل عليه وس � ��لم إلى املدينة املنورة و َو َ
ج َد الن َ
الس� � � َل ِ
تل � ��ك املعامل � ��ة ،مَّ
ف
وإن � ��ا نظَّمها فقط ،وق � ��ال لهم يف َّ
ف  -مثالً َ ( : -منْ أس� � � َل َ
ج � ��لٍ َم ْعلُومٍ )  ..فاإلس �ل��ام لديه حزمةُ
فليس � ��لف يف كي � ��لٍ َمع ُل � ��ومٍ َووزنٍ َم ْعلُومٍ إلى أَ َ
مب � ��ادئ وأحكام ثابتة يجب أن تخضع لها احلياة عامة ،بغض النظر عن الوس � ��ائل
واألدوات التي تتوصل إليها البش � ��رية يف أمور دنياها ،وال يقف اإلسالم حجر عثرة
أمام التط � ��ور كاملا لم يخالف حكم ًا من أحكامه الربانية ،ففي صحيح مس � ��لم عن
موس � ��ى بن طلحة عن أبيه أ َّن النبي صلى اهلل عليه وس � ��لم م� � � َّر يف املدينة على قوم
يؤبرون ال َّنخ َْل فقال  " :لو لم يفعلوا لصلح له " فامتنع القوم عن تلقيح النخل يف
�يص ًا  -بلح ًا
ذل � ��ك الع � ��ام ظن ًا منهم أ َّن ذلك من أمر الوحي ،فلم ُينتج الن ُ
َّخل إال شِ � � َ
ؤكل  -فقال " :ما أظن يغني ذلك ش � ��يئ ًا " ..ثم قال " :إ ْن
غي � ��ر ملق � ��ح ُم ُّر الطّعم ال ُي ُ
كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ،فإني مّإنا ظننت ظن ًا فال تؤاخذوني بالظن ،ولكن إذا
حدثتك � ��م عن اهلل ش � ��يئ ًا فخذوا به " ويف رواية أخرى ص� � � ّح عنه انه قال لهم  ( :أنتم
أعل � ��م بأمور دنياك � ��م ) ،فال حاجة بنا الس � ��تعراض ما كان موج � ��ودا مما لم يكن يف
عه � ��ده عليه الصالة والس �ل��ام ،ألنَّه ليس م � ��ن موضوعات الفقه اإلس �ل��امي ،مَّ
وإنا
موضوعه هو تكييف كل املس � ��ائل واملس � ��تجدات املعاصرة وف � ��ق القواعد والضوابط
واألح � ��كام الش � ��رعية الثابت � ��ة يف دين اهلل تعال � ��ى ،أما اآللي � ��ات واألدوات للمباح من
املقاصد والغايات ،فليس � ��ت موضوعا يس � ��تحق حتى النقاش .رابع ًا  :فلماذا ن ِ
ُقح ُم
لمي وال َمنطقي يف أم � ��ر من أمو ِر دنيانا ال عالقة له بأركان
ا ِإل ْس �ل��ا َم إقحام ًا َ
غير عِ ّ
اإلسالم اخلمسة وال باحلالل واحلرام البينّ  ...ونغير األسماء الصحيحة لألشياء
بأس � ��ماء مز ّيفة وهو م � ��ا ُيع َت َب ُر يف الواقع نوعا مِ ن ِ
ش الذي ح َّر َمه اإلس �ل��ا ُم ،ثم
الغ ِّ
نزيد التكلفة
َنس � ��تبد ُل عب � ��ارة "الفائدة" بعبارة "املرابحة" بعد أ ْن نزي � ��د قيمتها أي ُ
على املسلم ،ثم نسمي املصرف الذي يقوم بذلك ِ
ش باملصرف "اإلسالمي" .هنا،
الغ ِّ
نس � ��أل الكاتب  :هل أنزل اهلل تعالى كتابه وأرس � ��ل رس � ��وله إال لتنظيم حياة الناس
وفق ًا ملا يريد اهلل تعالى ويرضاه لعباده الذين خلقهم؟! فكيف سيفعل ذلك دون أن
يكون له حضور – ال إقحام ألنها كلمة ال تليق بدين اهلل تعالى وش � ��رعه – يف حياة
وحيه وقو ُل � ��ه وقوله نبيه عليه الصالة
الناس ،ب � ��ل ليكون حكمه با َّت ًا ونِ هائي ًا ،وهذا ُ
والس �ل��ام ،جهله من جهله وعلمه من علمهُ ،مش � ��اعا للجميع ميكن االطالع عليه،
ف � ��إ ْن كان مِ ن أه ِل االجتهاد والنَّظر فله أن يس � ��تنبط منه احلكم الش � ��رعي ،وإ ْن لم
الذ ْك� � �رِ إِ ْن ُك ْن ُت ْم لاَ
يك � ��ن كذلك فعليه أن يس � ��أل أه � ��ل الذكر يف ذلك ( َفا ْس� � �أَلُوا أَ ْه َل ِّ
ت َْع َل ُمو َن )  ...خامس� � � ًا  :إ َّن نس � ��بة املصرف أو البنك إلى اإلسالم هو إذن تعبير لغوي
"خاطئ" كأ ْن تقول الطائرة اإلس �ل��امية أو الس � ��يارة اإلسالمية أو حاملة الطائرات
اإلس �ل��امية أو الفيتامني اإلس �ل��امي أو الكمبيوتر اإلسالمي إلى غير ذلك  !!..بعد
ويعتب ُر املصطلح ال � ��ذي تداوله
اقتح � ��ام الفقه هاه � ��و الكاتب يدخ � ��ل على اللغ � ��ةَ ،
العالم بأس � ��ره ش � ��رق ًا و َغرب ًا ،مس � ��لمون وغيرهم" ،الصيرفة اإلس �ل��امية" أو" "�Ban
 "king Islamicاعتبره خطأ يف اللغة؟! واألد َهى مِ ن ذلك أ ْن يقر َن هذا املصطلح
ال � ��ذي يش � ��ير إلى عل � ��م املالي � ��ة واملصرفي � ��ة املوافقة للش � ��ريعة اإلس �ل��امية بإجماع
اخلب � ��راء واملتخصصني ،مبصطلحات ُمغايرة متام� � � ًا وخارج إطار املوضوع وال وجه
ِ
املوصلة
ش � ��به بينها ،كاألجهزة والطائرات والعقاقي � ��ر وغيرها ،أل ّن اآلالت واألدوات
إل � ��ى مقاصد وغايات وحتقق حاجات إنس � ��انية أباحها الش � ��رع ،مأم � ��ور بها ويعتبر
حتصيله � ��ا فرض ًا عل � ��ى الكفاية ،يأثم املس � ��لمون جميع ًا إ ْن لم يصنع � ��وه ،وبالتالي
فهذه األدوات والوس � ��ائل منصوص على إباحتها ،من خالل التنصيص على إباحة
الغايات التي تؤدي إليها ،وملاذا لم ميثّل الكاتب باخلمر اإلس �ل��ام ّية ،رمبا املنزوعة
ص � ��ف هذه اآلالت واألدوات
الكح � ��ول مث �ل �اً!! أو نحو ذلك؟! فمن غير املعقول أ ْن تُو َ
واألجهزة واملخترعات بذاتها بكونها إس �ل��امية أم غير إسالمية ،وإمنا الذي يوصف

هو ما تؤدي إليه من غايات ومقاصد .باألساس ليس هذا مجال النّقاش والبحث،
لكن � ��ه اإلقح � ��ام والتش � ��تيت يف غياب بوصلة ورؤي � ��ة واضحة ،ولم نس � ��مع مبثل هذا
ال � ��كالم حتى م � ��ن قبل املالحدة وغير املس � ��لمني ،ولم نعه � ��ده إال يف ثقافة الطاغية
املقب � ��ور الذي اعتبر كلمة "مصرف إس �ل��امي" تَعني بالض � ��رورة أ ّن املصارف األخرى
عقل وصفها بذلك وإمنا
"كُفرية" متناسيا  -لفرط جهله  -أ َّن املؤسسات نفسها ال ُي ُ
تُوصف به املبادئ واللوائح وال ُّنظم واملعايير النافدة من خاللها  ..سادس ًا  :أما قول
الكات � ��ب  " :ألي � ��س مِ ن العيب على هذه املؤ َّسس � ��ات التي تس � ��مي نفس � ��ها باملصارف
اإلسالمية أن تتعامل مع زبائنها مبا يزيد يف الواقع عن الفوائد املصرفية املعتادة
بينما تتعامل هي مع املؤ َّسس � ��ات املصرفية العاملية بالش � ��روط نفسها  ...ثم تكذب
على عمالئها وتقول أن ما يدفعونه هو حصة "املصرف اإلسالمي من األرباح التي
نفس � ��ه؛ فاعتبر ضمنا
يحققها الزبون من تلك املعاملة  ."...بداية ،ناقض الكاتب َ
نفسها باإلسالمية ُمب َّررٌ ومعقو ٌل بعد ما أنكره جملةً وتفصيالً،
بأ َّن
َ
وصف املصارف َ
إذ عا َب عليها هنا الكذب بأ ْن تُخبر بخالف ما تُعلن ،ألنه أمر ُيخالف مقتضى ذلك
الوصف "اإلس �ل��امية" ،فظاه ٌر مِ ن كالمه بأنّها إ ْن لم تكذب فس � ��تكون جدير ًة بهذا
ِس الكذب والغش .....ألخ من املعايير
الوصف الذي يعني أنْه ال ينبغي لها أ ْن تمُ ار َ
تمُ
ارس
ال
ن
أ
ا
أيض
�تلزم
�
�
س
ي
بأنه
نحن
الش � ��رعية ،وهو املطلوب إثباته!! فنزيد عليه
ً ْ
َ
ص � ��ور ًا أخ � ��رى من املحرم � ��ات ،على رأس � ��ها أخذ الرب � ��ا وإعطائه ،اس � ��تغالالً ألموال
املودعني ،لتحقيق أرباح كبيرة لصاحلها ،بينما هي ال دور لها إال أن تأخذ من طرف
لتقدم لطرف آخر بفائدة أكبر ..هذا كله رغم أن معظم املصارف
بفائدة ربوية أقلِّ ،
الليبي � ��ة ل � ��م ت ِ
ُعط املودع �ي��ن أ ّية عوائ � ��د ،بل هي جتن � ��ي عوائد أم � ��وال املودعني من
املصرف املركزي زحتتكرها لنفس � ��ها! أم � ��ا احلادثة التي س � ��ردها الكاتب ،فهي أوالً
حادثة عني ،ال ميكن تعميمها على كل املصارف اإلسالمية ،وما جهله الكاتب منها
اكثر بكثير مما علمه ،ونحن نعرف عشرات من تلك املصارف لم متارس هذا النوع
من الكذب الذي يتحدث عنه! سابع ًا  :يقول  " :فكيف تكون الفائدة حرام ًا إذا كان
اله � ��دف منها هو درء الضرر عن أموال املودعني أو تخفيفه على األقل ؟! "فأيان" –
هك � ��ذا ورد ْت  -تذهبون ؟؟!! ألس � ��نا نقرأ ق � ��ول اهلل تعالى ( فلك � ��م رؤوس أموالكم ال
تظلم � ��ون وال تطلم � ��ون )  ...وإذا كان اهلل تعالى يقول يف كتابه يريد بنا اليس � ��ر وال
يريد بنا العس � ��ر ،فلماذا يعقد بعض الشيوخ املسلمني علينا حياتنا بفتاوى ظاملة
وباطل � ��ة وال تراعي واق � ��ع احلال وحاجات املس � ��لمني" .هنا أضاف الكاتب تفس � ��يرا
جديد ًا وفلس � ��فة أخ � ��رى للفائدة ،حيث اعتبره � ��ا درءا للض � ��رر أو تخفيفا له ،وكأن
املصارف الربوية التي تنتش � ��ر يف أرجاء العالم إمنا هدفها وعملها هو در ُء األخطار
تهدد أموال املودعني ،وهي ال تعرف مبدأ املشاركة يف اخلطر على اإلطالق وال
التي ِّ
تعت � ��رف ب � ��ه إطالق ًا .فلو جئنا نس � ��ترجع من ذاكرة أيام الدراس � ��ة يف كلية االقتصاد
لنس � ��تعيد بعض � ��ا من تفس � ��يرات الفائدة ،س � ��نجد  -مث �ل��ا – أبو الرأس � ��مالية "آدم
فيعتب ُر الفائدة ثمن ًا الس � ��تخدام رأس
س � ��ميث" الذي ال يفرق بني الفائدة والربح! َ
امل � ��ال الناجت ع � ��ن تضحية ادخارية (حقيقية) ،جَ
ون ُد "مارش � ��ال" يوافقه "س � ��ينيور"
"الس � ��عر املدفوع يف الس � ��وق الس � ��تعمال رأس املال"؛ مِ ن
ُيعرف � ��ان الفائ � ��دة على أنها ّ
جان � ��ب آخ � ��ر يع ّرفها التجدي � ��دي " كين � ��ز" يف نظريت � ��ه االقتصادية العام � ��ة ،بأنها
"مكافأة التخلي عن الس � ��يولة" ،يف حني يرى "فيش � ��ر" يف كتابه "نظرية الفائدة" أ ّن
"ثمن عدم الصبر على إنفاق الدخل وفرصة االس � ��تثمار" ..أي
مع � � َّ�دل الفائدة ه � ��و
ُ
ض ال ُّنقُود؛ فالفائدة تُد َف ُع ثمنا لتخلي الناس عن االكتناز ،وس � ��ع ُر
ثمن إلقرا ِ
أنَّها ٌ
الفائ � ��دة هو املكاف � ��أة الطبيعية! وهذا أش � ��هر تبريرات الفائدة ل � ��دى االقتصاديني
نفس � ��ها مِ � ��رار ًا ،ولعل أبرز
الكنزي �ي��ن ،إال أ َّن هذه النظرية املعتمدة لديهم ،ناقض ْ
ت َ
املآخ � ��ذ عليها ه � ��و أ ّن الفائدة لن تحَ مل عل � ��ى التخلي عن االكتن � ��از إال كانت متثّل
عائدا ُمجزي ًا – ليظهر لك أن قول الكاتب بأنها جلبر الضرر فهو تفس � ��ير أبعد من
حده األدن � ��ى  -كما هو االجت � ��اه العام لهذه
اخلي � ��ال!  ،-أم � ��ا إذا بلغ س � ��عر الفائ � ��دة َّ
النظري � ��ة ذاته � ��ا – ف � ��إ َّن تاثيرها س � ��يكون بعكس املطل � ��وب؛ حيث ي � ��زداد التفضيل
وحدها
ال َّنق � ��دي وتق � � ُّ�ل الرغبة يف التَّخلي عن الس � ��يولة ،كم � ��ا أنَّه ليس بالفائ � ��دة َ
يحم � ��ل الناس على ال َّتخلي عن االكتناز ،بل هناك وس � ��ائل أخرى أكثر جدوى وأقل
كلف � ��ة وال تتضم � ��ن تأثي � ��را جانبيا حاد ًا على غرار س � ��عر الفائ � ��دة ،وذلك مِ ن خالل
توفي � ��ر فرص اس � ��تثمارية مالئِ مة ،تقوم على مش � ��اركة عادلة ،و ُت � ��د ُّر أرباحا ُمجزية
لكاف � ��ة األط � ��راف ،مما يدفع بق � ��وة إلى تفضيل االس � ��تثمار والتخلي ع � ��ن االكتناز
بالكلي � ��ة!! وهذا هو بيت القصيد وجوهر الصيرفة اإلس �ل��امية ول ُُّبها ،الذي حجبه
ع � ��ن البعض إما جهلهم بالصيرفة اإلس �ل��امية وأسس � ��ها ،أو اس � ��تحضارهم لصورة
ت يف األمر أن
التعام � ��ل القائم يف ليبيا املنحص � ��ر يف من َتج املرابحة تحَ ديد ًا ،والالف ُ
"كينز" صاحب النظرية وأحد أعمدة الرأسمالية نفسه يرى يف نظريته االقتصادية
ح َس � ��ن اإلدارة ميكن أن
العامة املش � ��ار إليها و ُيس� � � ِّل ُم بأ ّن َّ
معدل الفائدة يف مجتمع َ
جل ُدد" حتى األزمة
يك � ��ون صفر ًا !! ..وهذا ما اعتمد عليه َم � ��ن ُعرفوا بـ "الكنزيون ا ُ
املالية العاملية األخيرة يف 2008م .إذن جند الكاتب ُيضيف لنا ُبعد ًا إنس � ��اني ًا آخر
لم نعرفه مسبق ًا ،ولم نعهده يف املصارف الربوية التقليدية؛ حيث ذكر بأ َّن الفائدة
إمن � ��ا تُعطى ِ
لدرء الضرر عن أم � ��وال املودعني! مما َيعني أ َّن تل � ��ك املصارف الربوية
وتقدم خدمات حفظ أموال املودعني ،بل وتعوضهم
ارس دور ًا خيري ًا وإنس � ��اني ًا!! ّ
تمُ ُ
أمكن التس � ��ليم ب � ��ه يف حال إعطاء
ن
إ
ر
َبري
ت
فهذا
الزمن،
�رور
�
�
م
عن
�ارتهم
�
�
س
عن خ
ٌ ْ
َ
املص � ��رف الفائد َة القليلة ألصحاب األموال ،فكيف ميكن تطبيقه على جانب أخذ
املص � ��رف للفائدة الكبيرة من املقترضني ؟! وملا نرى املودعني يهربون منها ويفرون
ويعتبرونها سببا ألزماتهم االقتصادية املتتالية ؟! ..أخيرا ،نقول وبكل جرأة؛ ماذا
س � ��تصلح املصارف الربوية يا ترى وهي ما جلبت على الش � ��عوب واألمم إال اخلراب
والدمار واألزمات واملعضالت؟! يقول اخلبير االقتصادي د .محمد عمر ش � ��ابرا يف
ّ
كتاب " نحو نظام نقدي عادل" عن أضرار الفائدة على النش � ��اط االقتصادي  " :إ َّن
ت
عدلُها مرتفع ًا عاقب ْ
الفائدة مؤذية س � ��واء كانت مرتفعة أم منخفض � ��ة؛ فإذا كان ُم َّ
ت االستثمارَ والتَّكوين ال َّرأسمالي ،وأ ّدى هذا يف النِّهاية
أصحا َب املشروعات ،وأَ َعا َق ْ
إل � ��ى هبوط اإلنتاجي � ��ة وفرص العم � ��ل ومعدالت النم � ��و .وإذا كان مع � ��دل الفائدة
ت يف تفاوت
للم ّدخرين ،والس � ��يما الصغار منهم ،وس � ��اهم ْ
ُمنخفض � ��ا كانت عِ قاب� � � ًا ُ
الدخول والثروات ،كما أنعشت اقتراض القطاعني العام واخلاص من أجل نفقات
ونش � ��طت االس � ��تثمارات غي � ��ر املنتجة
االس � ��تهالك ،وول � ��دت ضغوط � ��ا تضخم َّي� � �ةًَّ ،
ت إلى اإلفراط يف التكنولوجيا املس � ��تغنية عن العمال ،مما
وعمليات املضاربة ،وآل ْ
يزيد من معدل البطالة" .هذا وباهلل تعالى التوفيق ،وسنعود ملوضوعات أخرى ،قد
تخ � ��دم هدف توضي � ��ح الصورة للق � ��اريء الك � ��رمي ،وتنويره بالصيرفة اإلس �ل��امية،
والف � ��رق بينها وبني الصيرف � ��ة التقليدية التي تقوم على أس � ��اس الفوائد الربوية،
ومن املوضوعات التي س � ��نتطرق إليها بحول اهلل وقوته  .1 :الفروق اجلوهرية بني
الصيرفة اإلس �ل��امية والصيرفة التقليدية .2 .الفائدة املصرفية  :دراس � ��ة شرعية
اقتصادية .3 .الفرق بني الفائدة الربوية  ،واملرابحة اإلس �ل��امية .والس �ل��ام عليكم
ورحمة اهلل وبركاته
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اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
ﺗﺸﻜﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ أدارة ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي رﻗﻢ
ً
) (21ﻟﺴﻨﺔ 1370و.ر ) (2005واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻮﺿﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ,وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
,ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﻬﺎ .وﻳﻜﻮن ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص
اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ :
 1اﻗﺘﺮاح اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال .
 2ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ اﳉﻬﺎت اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ،واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ .
 3إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞاﻟﻠﺠﻨﺔ .وﺗﺼﺪر ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي .
 4اﻗﺘﺮاح ﻣﺎﺗﺮاه ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال .
 5ﲤﺜﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت واﳌﻮﲤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال .
 6إﻋﺪاد ﳕﻮذج اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ.اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺎدة )(9ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ
إرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ
ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﺮي واﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
 7وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰاﻟﻬﻮﻳﺔ ،واﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء واﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ,ﺳﻮاء
ﻛﺎﻧﻮا أﺷﺨﺎﺻ ًﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﲔ أو اﻋﺘﺒﺎرﻳﲔ ,ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ
إﺛﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ,وﲢﺪﻳﺪ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﻛﺎﻓﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ,واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻊ
إدارة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي.
 8وﺿﻊ اﻟﻨﻈﻢ واﻹﺟﺮاءات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔﻋﻠﻲ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أن
ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
· ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻣﺎن واﻟﺴﺮﻳﺔ .
· ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻹداري ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ
ﺑﻮﺣﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎح ﻟﻬﻢ اﻻﺧﺘﺼﺎص
ﺑﺈدارة ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،وﺣﺪود ﻫﺬا
اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻪ .
· وﺿﻊ ﻧﻈﻢ اﺳﺘﻼم اﳌﺴﺘﻨﺪات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،وإﺟﺮاءات
ﻗﻴﺪﻫﺎ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎ.
· ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
,واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ,ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﻋﺪاد
ﳕﺎذج اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﺘﻔﻮﻳﻀﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻻﻃﻼع .
· ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت
اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﻓﻘﺎ ﻹﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن .
 9-وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﰲ اﻹﻓﺼﺎح

ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ,ﻣﻊ
ﻣﺮاﻋﺎة أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﻤﻮذج
اﻹﻓﺼﺎح ,وﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ إن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ,ﺧﺎﺻﺔ
اﺳﻢ اﳌﺴﺎﻓﺮ ,واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ ,وﻣﺤﻞ اﻻﻗﺎﻣﺘﻪ
اﳌﻌﺘﺎد ,وﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻮاز ﺳﻔﺮه ,وﺳﺒﺐ ﻗﺪوﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد أن
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ .وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزﺗﻪ وﻧﻮﻋﻬﺎ.
 10وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ,واﻟﻮﺣﺪات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻷﺟﻬﺰة
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﲟﺮاﻛﺰ وﺟﻬﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ,ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج .
 11إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﳉﻤﻬﻮر ﺑﺸﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﺒﺼﻴﺮﻫﻢ ﲟﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﻮات ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
 12ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎتاﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ,ﻣﻊ اﻟﺪول واﳌﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ
اﻷﻣﻮال ,وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ .
 13وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳋﺒﺮاءواﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ
اﻷﻣﻮال ,وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 14وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎﺑﺸﺎن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ,وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ,ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.
 15وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺒﺎدلاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ,ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ,ﻣﻊ اﻟﺪول

اﻷﺧﺮى
واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ,ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺮرة ﰲ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ,أو
إﻋﻤﺎﻻ ﳌﺒﺪأ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ.
 16اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﰲ ﻣﺠﺎلﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ,وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻲ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﺪوﻟﻲ ,واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ
اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج .
 17أي اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺧﺮى ﺗﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲإدارة اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي .

وﺣﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻫﻲ وﺣﺪة ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻴﻬﺎ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات
اﻟﺼﻠﺔ وﺗﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻋﻦ ﻫﺬه اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ أوﺟﻬﺔ.
ﰎ إﻧﺸﺎء اﻟﻮﺣﺪة ﲟﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﳌﺤﺎﻓﻆ رﻗﻢ  2002/40اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 2002/05/26ﻛﻮﺣﺪة ﻣﺼﻐﺮة ﺗﺘﺒﻊ إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف واﻟﻨﻘﺪ.
أُﻋﻴﺪ ﺑﻨﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري ﳌﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﲟﻮﺟﺐ
ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال رﻗﻢ ) (1ﻟﺴﻨﺔ .2008
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﲢﺖ إﺷﺮاف اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺪﻳﺮ إدارة
،ﻳﻌﺎوﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ وﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﲔ ذوى اﻻﺧﺘﺼﺎص واﳋﺒﺮة ﰲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻪ ﰲ ﻧﻄﺎق
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮﺣﺪة وﲤﺎرس أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲ :ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 ،وﻗﺴﻢ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺤﺮي ،وﻗﺴﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﳌﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
أن ﺗﻜﻮن وﺣﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ
اﻷﻣﻮال و ﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﳌﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وأﺻﺤﺎب اﳌﻬﻦ واﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب واﳊﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.

ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي

ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﲟﺎ ﻳﻠﻲ :
 1إدارة ﺷﺆون اﻟﻠﺠﻨﺔ ,واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ,واﻟﺘﺄﻛﺪﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﳌﺤﺪدة ﻟﻬﺎ .
 2دﻋﻮة اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ,وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲﲢﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ .
 3إﻋﺪاد ﺟﺪاول أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ,وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ,ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎﺗﺮاه ﻣﻦ ﻗﺮارات ﰲ ﺷﺎﻧﻬﺎ .
 4إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي ﻳﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲاﻹدارة اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ,وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﺠﻨﺔ
واﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ,واﻟﻮﺣﺪات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ,واﻟﺘﻄﻮرات ﰲ
ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﳌﺤﻠﻲ
واﻟﺪوﻟﻲ .
 5إﺟﺮاء اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞاﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ,وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﳉﻬﺎت
اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻻﺧﺮى واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ,ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
ﻹﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
 6اﻗﺘﺮاح إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻌﺎون دوﻟﻲ أو ﻣﺬﻛﺮاتﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻻﺧﺮى واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺠﺎﻻت
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال .
 7إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ,وﺗﻌﲔ رﺋﻴﺴﻬﺎ .وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻣﻪ ,ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أن ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ
,ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﺮي واﻟﻔﺤﺺ
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ,وإدارة ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ,وﺗﺒﺎدل ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﻻﺧﺮى ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج
 8إﺻﺪار اﳌﻨﺸﻮرات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة
ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ  ,واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﳉﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ .

أﺳﻌﺎر ﺻﻌﻒ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻠﻴﺒﻲ

¿ÓYEG

ﻋﻦ ﲤﺪﻳﺪ ﺳﺤﺐ أوراق ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺪارات اﻟﻘﺪﳝﺔ
إﳊﺎﻗﺎ ﻟﻺﻋﻼن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي،ﺑﺘﺎرﻳﺦ  13رﺟﺐ 1434ه
اﳌﻮاﻓﻖ  23ﻣﺎﻳﻮ 2013م،ﺑﺸﺄن ﺳﺤﺐ اﻹﺻﺪارﻳﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول ،ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ ﺟﺎء ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة رﻗﻢ )(10
ﻟﺴﻨﺔ 2013م ،وإﻟﻰ ﻣﻨﺸﻮر إدارة اﻹﺻﺪار رﻗﻢ ) (4ﻟﺴﻨﺔ  2013م اﻟﺼﺎدر
ﺑﺎﳋﺼﻮص ،وإﻋﻄﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﳌﻮاﻓﻖ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ
 2013م.
ﻧﻮد اﻹﻓﺎدة ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻘﺮر ﲤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﻗﺒﻮل اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺤﻮﺑﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول اﻟﻮارد ذﻛﺮﻫﺎ أﻋﻼه ،ﻟﺪى اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻓﺮوﻋﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﲔ اﳌﻮاﻓﻖ  30ﻣﻦ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2013م.
وﺑﻬﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﻬﻴﺐ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﺎدة اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،ﳑﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻹﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺧﻼل
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ .

ﻣﻼﺣﻈﺔ:ﻫﺬه اﻷﺳﻌﺎر ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﺑﻴﻊ وﴍاء اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ

األخيرة

السنة األولى  -العدد 14

األربعاء  24شعبان  - 1434الموافق  3يوليو 2013
■ محمد عبد اهلل الشيباني

محمد املقريف وشهادة النبل
األخرى وليست األخيرة!!

مصطلحات قانونية

«»1

■ انتصار عبدالله الشريدي

السهـ ــم فـ ــي الشركـ ــات
املساهمـ ـ ــة
• السهم هو حصة يف رأس مال
الشركة ،وتكون األسهم متساوية القيمة.
وحتدد قيمة السهم يف عقد تأسيس الشركة
املساهمة مببلغ عشرة دنانير ،ويجب أن يتضمن
السهم البيانات األساسية اآلتية-:
• اسم الشركة ،ومركزها الرئيسي،

ومدتها.
• تاريخ عقد التأسيس ،وتاريخ ورقم
القيد،ومكتب السجل التجاري املقيدة فيه الشركة.
• القيمة االسمية للسهم،ونوعه،ومقدار
رأس مال الشركة،وعدد األسهم املصدرة.
• قيمة األقساط املدفوعة إذا لم تكن
قيمة السهم قد دفعت بالكامل.
• احلقوق والواجبات اخلاصة.
• توقيع املمثل القانوني للشركة.

الشركة القابضة

هي شركة مساهمة تقوم بالسيطرة املالية
واإلدارية على شركة أو أكثر من الشركات األخرى
التي تصبح تابعة لها ،وذلك من خالل متلكها
لألكثرية املطلقة على األقل من أسهم تلك الشركة
أو الشركات سواء كانت من الشركات املساهمة
أو من الشركات ذات املسؤولية املحدودة أو من
الشركات التوصية باألسهم ،وتضاف عبارة شركة
قابضة إلى جانب اسم الشركة يف جميع أوراقها،
وإعالناتها ،والوثائق األخرى الصادرة عنها.
ومن أغراض الشركة القابضة مايلي-:
• تأسيس شركات تابعة لها ،أو
السيطرة على إدارة شركات أخرى أو املساهمة يف
رأس مالها.
استثمار أموالها يف األسهم
•
والسندات واألوراق املالية.
• تأسيس إدارة الصناديق ،واملحافظ
االستثمارية.
• تقدمي القروض والضمانات والتمويل
للشركات التابعة لها.
• متلك براءات االختراع والعالمات
التجارية واالمتيازات وغيرها من احلقوق املعنوية،
واستغاللها ،وتأجيرها للشركات التابعة لها أو
لغيرها.

مصارف

مدير عام شركة التكافل :

غياب قوانني تراعي االقتصاد أسفر عن تخبط السياسات املالية و املصرفية
شدد مساعد مدير عام شركة التكافل للتأمني «بشير خالط» ،على دور املصارف يف دعم التنمية االقتصادية املستدامة
ّ
والدفع بها خطوات متقدمة إلى األمام.
ودعا خالط إلى ضرورة وضع سياسات اقتصادية تقوم على التخطيط املالي طويل املدى ،وتنظم متويل املشروعات،
بشكل يعزز فرص حتفيز القطاع اخلاص للقيام بدوره ،ويعمل كبديل يخفف االعتماد على القطاع العام ،ويسهم يف ايجاد
مصادر جديدة للدخل ،تؤسس آلليات جديدة ،وتضع حلول جذرية ملشاكل الدخل والدعم السلع ،وتخلق بدائل لالقتصاد
الريعي املعتمد على النفط ،مشير ًا إلى أهمية االهتمام بالقطاعات اخلدمية واالنتاجية ،كالسياحة والصناعة والثروة
البحرية واحليوانية كمصادر جديدة للدخل العام للتخفيف من االعتماد على النفط.
ورد ًا على سؤال حول أهم املشاكل التي تواجه القطاع املالي واملصريف ،أفادخالط بأن غياب قوانني تراعي وضع ليبيا
االقتصادي أسفر عن تخبط السياسات املالية واملصرفية ،وعدم كفاءتها يف إيجاد احللول لالختناقات التي تواجه تنشيط
االقتصاد ،مطالب ًا بضرورة التدرج يف تطبيق نهج الصيرفة اإلسالمية ،ليتسنى إعداد الكوادر البشرية املؤهلة ووضع
التشريعات الالزمة ،وتهيئة البنية التحتية املالئمة ،السيما وأن موضوع الصيرفة اإلسالمية يعتبر حديث العهد بالنسبة
للشعب الليبي ،داعي ًا إلى تكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية ،وإيفاد املزيد من الكوادر البشرية للخارج ،بهدف التدريب
واالستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا يف هذا املجال مثل (دول اخلليج  -وماليزيا).

استقالة الرئيس املقريف من رئاسة املؤمتر
شهادة نبل ووسام شرف يأخذان مكانهما على
صدره املآلن صدقا ورشدا وحبا للوطن.
خاف املقريف على ليبيا من القذايف
ونظامه ،فدفعه خوفه هذا إلى نسيان خوفه
على نفسه وعائلته من بطش حاكم عتل يأخذ
األب العجوز بجريرة ابنه الشاب ،ويأخذ الطفل
الصغير بجريرة أبيه ،بل وهدم القذايف بيوتا
معارضيه بعدما قتلهم وشرد أطفالهم الصغار؛
بيت املرحوم عثمان زرتي مثاال ال حصرا!
وازن املقريف الشاب بني حياة مخملية
لوزير ونقيضتها حياة الشظف والتشرد واملالحقة
األمنية اخلبيثة جدا ،فاختار الثانية التي يحوز
صاحبها معها وسام التطهر مما يف خيمة القذايف
من رجس وعهر سياسي وحتى أخالقي!
يف ظالم الثمانينيات وليلها احلالك السواد
أشعل املقريف شمعة التحرر من الدكتاتورية ،تلك
الدكتاتورية التي بنى لها الدكتاتور القذايف سردابا
طوق ليبيا حجرا وبشرا إال من أبى ،وكان املقريف
من األباة األوائل!
خسر املقريف بسبب ما يحمله من مبادئ
الكثير من أصوله املادية واالجتماعية وغيرها،
وطال به حبل اخلسران ،وامتد به زمن املعاناة،
إال أنه ،وهو املحاسب ،لم يلجأ إلى أي تقنية من
تقنيات املحاسبة املتعلقة بإعادة التقييم والتسعير
ملا يحمله من مبادئ من أجل تعويض اخلسائر
الفادحة يف أصوله!
سمعته ذات مرة منذ أكثر من عقدين يف
تصريح له إلذاعة هولندا يقول :إني رهنت ما بقي
من عمري من أجل اإلطاحة بالقذايف! قال ذلك
وهو املطارد الالجئ والقذايف اآلثم ملء السمع
والبصر .وفى املقريف مبا وعد ،لم يتزلزل ولم
يرتعد!
لم يتم املقريف عامه األول يف كرسي رئاسة
املؤمتر املحرقة ،وشاءت املعادلة الليبية الصعبة أن
تقلب املسلمات والبديهيات؛ فتجعل من املقريف
غرمي القذايف األول مأخوذا بوزر القذايف!
وألن ليبيا يف قلب املقريف أكبر من كل شيء،
ها هو املقريف بصدقه ووفائه وحنكته يصنع من
أشواك السياسة وساما من نبل وتعفف وكياسة
يكلل به صدره!
ظل سوار الذهب السوداني متربعا العقود
الطوال على كرسي الرئيس العربي الوحيد الذي
يترك الكرسي طواعية .سوار الذهب الليبي،
املقريف ،ينتزع السوار!
هذه ليست مرثية أفول جنم سياسي ،ولكنها
مرثية سقوط قيم ومثل!

املركزي واجلامعة الدولية للتمويل اإلسالمي يوقعان اتفاقية تعاون مشترك
وقّع مصرف ليبيا املركزي واجلامعة
الدولية للتمويل اإلسالمي التابعة للبنك
املركزي املاليزي « بنك نيقارا « يوم االثنني
 20مايو 2013م -بالعاصمة املاليزية -
كواالملبور  -اتفاقية تعاون مشترك تتعلق
بالدعم التقني والفني لبرامج تطوير
العمل املصريف الليبي  ،وحضرها عن
اجلانب الليبي كل من محافظ مصرف
ليبيا املركزي السيد الصديق عمر الكبير
 ،وسعادة سفير ليبيا يف دولة ماليزيا د.
أنور الفيتوري  ،وعدد من األعضاء املمثلني
للطرفني.
تأتي هذه االتفاقية يف إطار سعي
مصرف ليبيا املركزي لالستفادة من
التجربة املاليزية املتميزة يف جانب الصيرفة
والتمويل اإلسالمي والتي جتاوزت عقدها
الثالث  ،ولتوفير الدعم الفني الذي تعهدت
به دولة ماليزيا لليبيا من خالل السيدة
محافظ املصرف املركزي املاليزي د .زيتي
عزيز  ،وستوفر هذه االتفاقية – بإذن اهلل تعالى
عدة للقطاع املصريف الليبي من خالل :
 -فرصا ّ
االستشارات الفنية املتخصصة سواء يف التأسيس أو التح ّول
 –تدريب الكوادر البشرية وتطويرها عمليا ً
 –البرامج التعليمية املتعددة التي تبدأ من الدورات
املتخصصة يف مجاالت املالية واملصرفية اإلسالمية إلى كل من
مرحلة املاجستير والدكتوراه يف التمويل والصيرفة اإلسالمية ،
وهي برامج معتمدة من معظم اجلامعات العاملية  ،كما سيكون
ملوظفي مصرف ليبيا املركزي واملصارف التجارية وشركات
التأمني وسوق املال الليبي فرصة االستفادة من هذه االتفاقية.
IN�I

 )CEIFتأسست يف سنة 2005م يف دولة ماليزيا  ،وهي إحدى
أذرع املصرف املركزي املاليزي التدريبية والتعليمية ،إلى جانب
كل من  :األكادمية العاملية للبحوث الشرعية ( ، )ISRAومعهد
التمويل واخلدمات املصرفية اإلسالمية املاليزي (،)IBIFM
وغيرها من املؤسسات البحثية والتدريبية والتعليمية التابعة
للمصرف املركزي املاليزي.
وتعتبر اجلامعة الدولية واحدة من املراكز املالية اإلسالمية
األكثر حيوية يف العالم ،وتقع يف عاصمة ماليزيا كواالملبور  ،وهي
واحدة من أشهر مدن آسيا وأكثر مالئمة للعيش ،ويقع احلرم
اجلامعي ( )INCEIFعلى مساحة  2.5فدان من األرض.
تُعنى اجلامعة الدولية التابعة للمصرف املركزي املاليزي
(بنك نيقارا) مبحور التمويل اإلسالمي  ،حيث إن التعلم يف
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هذه اجلامعة يتيح الوصول املباشر إلى
فرص التواصل احلقيقي والتعلم القائم على
املمارسة ،إذ تقوم  INCEIFبتنظيم زيارات
ميدانية منتظمة إلى مجموعة واسعة من
املؤسسات املالية اإلسالمية مبا يف ذلك
سوق األوراق املالية والبنك املركزي املاليزي،
ومجلس اخلدمات املالية اإلسالمية ،والعديد
من املصارف اإلسالمية األخرى ذات التجربة
واخلبرة العملية.
وتتمحور البرامج الدراسية يف اجلامعة
يف تقدمي التدريب واملعرفة سواء من خالل
البرامج األكادميية وخدمات الصناعة املالية
تقدم اجلامعة ثالثة برامج
اإلسالمية ،إذ ّ
أكادميية؛ شهادة التمويل اإلسالمي املهنية
( ،)CIFPاملاجستير يف العلوم املالية اإلسالمية
( ،)MIFودكتوراه يف التمويل اإلسالمي .جدير
بالذكر أن البرنامج الرئيسي هو  CIFPوهو
عبارة عن تأهيل مهني يهدف لتأسيس جيد
وحديث للممارسني لصناعة اخلدمات املالية
اإلسالمية ،والهدف من كل البرامج الثالثة هو إنتاج املهنيني
ذوي الكفاءات العالية يف صناعة اخلدمات املالية واملصرفية
اإلسالمية للسوق العاملي ،كما تغطي خدمات الصناعة
 –جانب االستشارات والبرامج التنفيذية والبحوث أيضاً.
وتهدف خطة مصرف ليبيا املركزي لتطوير قطاع الصيرفة
اإلسالمية لتلبية احلاجة املتسارعة وتوفير البنية التحتية
لهذه الصناعة احلديثة العهد بليبيا  ،وذلك من خالل ابتعاث
عدد من موظفي املصارف التجارية الذين تتوفر فيهم املعايير
اخلاصة لضمان اإلفادة منهم بعد اجتياز هذه البرامج التدريبية
والتعليمية ،وسوف يبدأ العمل على إدخال هذه االتفاقية حيز
التنفيذ يف وقت قريب بإذن اهلل تعالى.
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املحافـ ــظ يلتق ــي السفيـ ــر الفرنسـ ــي يف ليبـ ــيا
اجتمع السيد محافظ مصرف ليبيا
املركزي صباح يوم االثنني 2013-6-3
بطرابلس مع السفير الفرنسي يف
ليبيا .
وقد تناول االجتماع الذي حضره
امللحق االقتصادي بالسفارة الفرنسية
بطرابلس بحث العالقات املتميزة بني
ليبيا وفرنسا يف املجاالت االقتصادية
كافة  ،وسبل دعمها وتطويرها  ،والدفع
بها خطوات متقدمة إلى األمام  ،مبا
يحقق مصلحة الشعبيني الصديقني
الليبي والفرنسي .

كلية االقتصاد ببني وليد

آفاق الصيرفة
اإلسالميـ ـ ـ ــة
وحتدياتـ ـ ــها
أُقيم���ت بكلي���ة االقتص���اد
والعلوم السياسية مبدينة بني وليد
 ،ورش���ة عمل بعنوان  ( :الصيرفة
االس�ل�امية  ...الواق���ع واآلف���اق
املس���تقبلية )  ،وذلك يوم اخلميس
املوافق  13من شهر يونيو اجلاري
مبس���رح كلية التقني���ة اإللكترونية
ببني وليد .
وأف���اد رئيس قس���م الصيرفة
اإلس�ل�امية بكلية االقتصاد السيد
« خالد ش���قاف بأن الورشة تهدف
إلى التعريف بالصيرفة اإلسالمية
 ،واقت���راح بدائ���ل للخدمات املالية
التقليدي���ة مب���ا يت�ل�اءم م���ع أركان
الش���ريعة اإلس�ل�امية  .وأوضح أن
جلس���ات الورش���ة  ،تناول���ت ثالثة
مح���اور رئيس���ية ه���ى  :التموي���ل
اإلسالمي « املؤسسات و اخلدمات
«  ،و اإلطار الشرعي والقانوني  ،و
دور التمويل اإلس�ل�امي يف التنمية
االقتصادية واالجتماعية .
وأش���ار « ش���قاف «  ،إل���ى أن
الورش���ة عق���دت مبش���اركة ع���دد
م���ن املختصني واخلبراء وأس���اتذة
القان���ون واملهتم�ي�ن به���ذا املج���ال
م���ن مختلف مدن ليبي���ا  .يذكر أن
الورشة أُقيمت حتت رعاية املجلس
املحل���ي ملدينة بني ولي���د  ،ومكتب
التخطيط باملدينة  ،ومصرف ليبيا
املرك���زي  ،ومصرف س���وف اجلني
األهلي  ،ومصرف اجلمهورية .

للمرة األولى سوق املــال يناق ـ ــش إدارة
املخاط ــر املالية
نظ���م مرك���ز التدريب
بس���وق امل���ال الليب���ي ،
بالتع���اون م���ع جمعي���ة
املتطوع�ي�ن األمريكي���ة
التابع���ة ل���وزارة اخلارجية
بطرابل���س
األمريكي���ة
صباح يوم االثنني ،27/5
ورش���ة عمل حول (املفهوم
احلدي���ث إلدارة املخاطر).
وتس���تهدف الورش���ة ،
املؤسسات املالية بالدرجة
األولى و املصارف التجارية
العاملة يف ليبيا  ،ومصرف
ليبيا املركزي  ،ومؤسسات
الدول���ة الس���يادية  ،مث���ل
ِ
املحاف���ظ واملؤسس���ات
:
االس���تثمارية وس���وق املال
الليب���ي  .وألقي���ت خ�ل�ال
ت
هذه الورش���ة  ،محاضرا ٌ
وورق���ات علمي���ة تناول���ت
التش���ريعات والقوان�ي�ن املحلي���ة ومدى مالءمته���ا للتطور يف
العال���م وأهمية وظيفة إدارة املخاطر يف املؤسس���ات املالية ،
وآليات رفع كفاءة العاملني باملؤسس���ات املالية ومخاطر سوق
التعامالت املالية « العملة األجنبية «  ،وبناء النموذج احلديث
إلدارة املخاطر .
وأفاد مدير إدارة الرقابة ومتابعة املخاطر يف سوق املال

الليب���ي «عبد املنعم محمد أبوه���ادي « -وكالة األنباء الليبية
 أن ورش���ة العمل هذه  ،خاصة بإدارة املخاطر املالية و هيإدارة جديدة لم ُيعمل بها يف السابق.
ودعا إلى ضرورة تنظيم العديد من ورش العمل للتعريف
بإدارة املخاطر املالية  ،وأن تعمل املؤسسات العاملة يف ليبيا
حسب تخصص كل منها ،لضمان خسارة أقل واستثمار أوفر
وأكثر.

«املعايير والضوابط الرقابية
املنظمة للعمل املصريف
اإلسالمي» يف ورشة عمل
حتت عنوان «املعايير والضوابط الرقابية املنظمة للعمل
املصريف اإلسالمي» نظمت اللجنة االستشارية للصيرفة اإلسالمية
مبصرف ليبيا املركزي يوم السبت 2013/06/08م،ورشة
عمل مبقر إدارة الرقابة على املصارف والنقد مبصرف ليبيا
املركزي بحضور عدد من رؤساء مجلس اإلدارة واملدراء العامني
ومدراء اإلدارات لبعض املصارف التجارية.
وقد ناقش احلاضرون جملة من املوضوعات منها-:
• املتطلبات القانونية والتعليمات املتعلقة باملوارد .
• املنظومة املركزية وأثرها يف توصيل أفضل
اخلدمات.
• صيغ التمويل ،ومنها ضمان اجلدية لشراء املنتوج.
• تسلسل مرحلة املراجعة لشؤون الصيرفة
اإلسالمية« ،معايير التدقيق الشرعي وصياغته شرعيا ً كامالً»« ،
«عناصر احتساب هامش الربح».
• ضرورة ضمان اإلقراض وتغطية ارتفاع
التكاليف .
• القانون الوضعي «غرامة التأخير»  « ،الكفالة
الشخصية وأنواع الضمانات».
• جلنة إعداد األدلة ملعايير املرابحة  ،وعدم وجود
ضابط شرعي ملعايير املرابحة.

موظفو مصارف سبها  ...ال لإلنتهاكات

العملة اجلديدة فئة
اخلمسني دينـ ـ ــارا
قيد التداول
شرع مصرف ليبيا املركزي يف تداول العملة الليبية
اجلديدة من فئة ( )50اخلمسني دينارا بجميع املصارف
وفروعها يف أنحاء البالد كافة ابتداء من يوم اخلميس
بناء على منشور السيد محافظ
 ، 2013/6/13وذلك
ً
مصرف ليبيا املركزي رقم  1283بتاريخ  2يونيو  2013م .
ومواصفات العملة اجلديدة تتضمن :
• رقم االصدار . ) 1 ( :
• األبعاد  77 :ملم *  154ملم .
• الوزن 95 :جرام  /م .2
• مت وضع أهم وأبرز املعالم األثرية البارزة ملدينة
«بنغازي» على الوجه األول للعملة الورقية املذكورة وهي منارة
(خريبيش) الشهيرة مبدينة بنغازي التي شيدت يف العام
1935م ،وعلى الوجه اآلخر أحد األقواس الطبيعية بسلسلة 
 جبال تادرارات أكاكوس جنوب غرب ليبيا.

نفد موظفو فرع املصرف املركزي بسبها واملصارف التجارية العاملة يف املنطقة
يوم اخلميس  5/23وقفة احتجاجية رافظة لالنتهاكات واالقتحامات التي تتعرض
لها مختلف فروع املصارف مبنطقة فزان واالعتداء على موظفيها وسرقة مبالغ
مالية منها.
وعبر املتحدثون خالل هذه الوقفة عن استنكارهم الشديد ملا تقوم به العصابات
املجرمة يف وضح النهار من اقتحامات متكررة للمصارف يف ظل الضعف يف بسط
األمن وحماية هذه املرافق والتخاذل الفاضح والفاضح من قبل اجلهات املختصة
مبالحقة ومتابعة هؤالء املجرمني اخلارجني عن القانون .وطالب املشاركون يف
الوقفة االحتجاجية احلكومة وكافة اجلهات األمنية املختصة بتفعيل األمن وبسط
سيادة القانون والدولة والتصدي وبصرامة ملثل هذه االختراقات األمنية وغيرها
للحفاظ على أمن املواطن واستقراره وعلى املال العام ومؤسسات الدولة لتتمكن من
تأدية خدماتها للمواطن على الوجه األكمل.

دور الصيرفة اإلسالميــة يف حتقيق التنمية
تواصالً لورش العمل التي
تنظمها وتشرف عليها اللجنة
االستشارية للصيرفة اإلسالمية
مبصرف ليبيا املركزي ضمن
برامج عملها لهذه السنة بعدد
من مدن بالدنا ليبيا حتت عنوان
(الواقع – التحديات – اآلفاق).
ُعقدت باملعهد الصحي
بتاريخ
يفرن
مبدينة
2013/05/26م ،ورشة العمل
الثالثة حول الصيرفة اإلسالمية
يف ليبيا ودورها يف حتقيق
التنمية .وقد ألقى الدكتور»/بكر
الريحان» من األردن وهو خبير
اقتصادي يف الصيرفة اإلسالمية
 ،ومساعد مدير عام املصرف القطري بقطر  ،كلمة
أوضح فيها األسس النظرية والتطبيقية للصيرفة
اإلسالمية شارحا ً سمات العمل املصريف املتمثلة يف
السيولة والربحية .وتطرق الدكتور»/الريحان» يف

كلمته للحديث عن دور املصارف اإلسالمية يف التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،مبرزاً واقع جتربة الصيرفة
اإلسالمية يف ليبيا .حتدث بعد ذلك الدكتور»/سالم
القمودي»املدير التنفيذي للجمعية الليبية للمالية

اإلسالمية عن سيرة الصيرفة اإلسالمية
يف مصرف ليبيا املركزي ،وقدم تعريفا ً
باللجنة االستشارية لشؤون الصيرفة
اإلسالمية به .
قدم بعدها الشيخ»/محمد رجب»
عضو هيئة الرقابة الشرعية بدار اإلفتاء
ورقة تناول فيها أخالقيات موظف املصرف
 ،وما يجب أن يتحلى به من صفات حميدة
وسيرة عطرة وسمعة طيبة بني زمالئه
وجتاه اجلمهور .ثم طرح الدكتور »/بكر
الريحان» ورقة بعنوان( الشبهات يف
املصارف حول العمل اإلسالمي).
فُتح بعدها باب النقاش حول الصيرفة
اإلسالمية ودورها يف حتقيق التنمية،
وكيفية احتساب األرباح يف الصيرفة
اإلسالمية وكيفية استفادة املواطن من
املضاربة واملشاركة ،واملرابحة االستيرادية ،واإليجارة
املنتهية بالتملك .هذا وقد حضر فعاليات هذه الورشة
عدد من مسؤولي وموظفي املصارف وبعض املواطنني.
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مجلس إدارة مصرف ليبيا املركزي يعقد سلسلة اجتماعات مبدن شرق ليبيا
يف طبرق:

املركزي يبحث مقترحات صندوق النقد الدولي

يف البيضاء:

املرك ـ ـ ــزي يناقـ ــش الوضـع النقدي
يف آلية التنسيق والتشاور مع املجالس املحلية يف
هذا الشأن.
ثم ناقش املجلس تقرير جلنة السياسة
النقدية  ,الذي تناول الوضع النقدي وتأثير
اإلنفاق العام على معدل التضخم  ،ومدى احلاجة
لتعاون مؤسسات الدولة وخاصة وزارة املالية
واملصرف املركزي  ،باالضافة إلى دور املومترالوطني
العام يف التنسيق بني األطراف املعنية  ،لتحقيق
املواءمة بني كل من السياسات النقدية واملالية يف
إطار اقتصادي يحقق االستقرار ،ويجنب الدولة
الهزات والتقلبات ,أوصى املجلس زيادة التواصل
مع األطراف ذات العالقة بهذا الشأن.
بعد ذلك ناقش املجلس بعض املذكرات
املقدمة من إدارة الرقابة على املصارف والنقد
بخصوص مهمات تفتيش لبعض املصارف ومن
إدارة احلسابات بشأن القوائم املالية للسنة املالية
. 2012

عقد مجلس إدراة مصرف ليبيا املركزي
اجتماعه الرابع للعام 2013صباح يوم اخلميس
/6يونيو ،مبقر االدارة العامة للمصرف التجاري
الوطني مبدينة البيضاء .
وقد مت خالل هذا االجتماع مناقشة العديد
من البنود من بينها :
متابعة تنفيد قرارات املجلس يف االجتماع
الثالت  ،واستعراض القانون رقم( )7لسنة 2013
يف شأن اعتماد امليزانية العامة للدولة املعتمدة
للعام  ‘2013كما متت متابعة املستجدات يف شؤون
الصيرفة اإلسالمية  ،واستعراض تقرير اللجنة
االستشارية لشؤون الصيرفة اإلسالمية  ،ومايتعلق
باملعاجلات املقترحة لبند السلف االجتماعية.
وناقش املجلس التقريراخلاص بإنشاء
شركات ومكاتب الصرافة  ،حيت سيمنح املصرف
املركزي رخصا لعدد من الشركات واملكاتب ملمارسة
الصرافة يف مختلف املدن الليبية  ،وقد مت التباحث

عق � ��د مجل � ��س إدارة
مص � ��رف ليبي � ��ا املرك � ��زي
اجتماعـــــ � ��ه اخلامــــــــــــ � ��س
بقاعــــــ � ��ة االجتماعـــــــــــــــ � ��ات
بفندق»املس � ��يرة» مبدين � ��ة
طب � ��رق يوم الس � ��بت بتاريخ
،2013/06/8
وق � ��د ناق � ��ش املجل � ��س
ع � � ّ�دة مواضي � ��ع ترك � ��زت
ح � ��ول زي � ��ارة وف � ��د مصرف
ليبي � ��ا املرك � ��زي مؤخ � ��ر ًا
إل � ��ى الوالي � ��ات املتح � ��دة
األمريكي � ��ة للمش � ��اركة
يف اجتماع � ��ات الربي � ��ع
الت � ��ي عقده � ��ا صن � ��دوق
النق � ��د الدول � ��ي مبش � ��اركة
معظ � ��م دول العال � ��م ،حيث
استعرض املجلس التقارير
ال � ��واردة م � ��ن صن � ��دوق
النق � ��د الدول � ��ي ح � ��ول أداء
القط � ��اع املص � ��ريف الليبي،
املقدم � ��ة م � ��ن
واملقترح � ��ات ّ
قبل الصندوق لتطوير هذا
األداء والرف � ��ع من القدرات
والكف � ��اءات املطلوبة إلدارة
املرحل � ��ة القادم � ��ة ،وقد خلص اجتم � ��اع املجلس إلى ع � � ّ�دة قرارات
وتوصيات يف هذا املجال.
كم � ��ا تطرق املجلس ملقترح تطوي � ��ر إدارة البحوث واإلحصاء
نظ � ��ر ًا ألهميته � ��ا يف عملية اتخاذ الق � ��رارات ،وملواكب � ��ة التطورات
املتالحق � ��ة يف القطاع املصريف واختيار أفضل الس � ��بل لرفع كفاءة

األداء وتطوير القدرات .
خت � ��م املجلس اجتماعه اخلامس يف حوالي الس � ��اعة الثانية
عش � ��رة ظهر ًا حيث التقى أعضاء املجلس برئيس املجلس املحلي
طبرق الس � ��تكمال النقاش حول تأسيس فرع إصدار ملصرف ليبيا
املركزي ،إضاف � ��ة إللقاء نظرة تفقدية عل � ��ى ميناء طبرق وبعض
املعالم التاريخية املتميزة باملدينة.

من اقتص ـ ــاد تقلي ـ ــدي
إلى اقتصاد رقمي
ناقش االجتماع الذي عقد يوم االربعاء  5يونيو  ،بني مجلس إدارة مصرف ليبيا املركزي
واملجلس املحلي ملدينة البيضاء  ،العديد من املواضيع التي تهم القطاع املصريف وتطوير فروع
املصارف باملنطقة  .وبحث االجتماع طلب املجلس املحلي للمدينة بفتح قسم إصدار ملصرف
ليبيا املركزي بالبيضاء لتوفير السيولة النقدية وتسهيل عملية بيع النقد األجنبي  ،إضافة إلى
استفسارات تتعلق ببرنامج الصيرفة اإلسالمية  ،وكيفية تفعيلها لتقدمي حلول للمشكالت التي
يواجهها سكان املنطقة وخاصة يف مجال االستثمار العقاري  .وأوضح محافظ مصرف ليبيا املركزي
السيد « الصديق عمر الكبير « أن سياسة املصرف لتطوير القطاع املصريف تستهدف االنتقال
باملواطنني من اقتصاد نقدي تقليدي إلى اقتصاد رقمي حديث يسهل على املواطنني والتعامل به
بيسر وأمان  .وأكد على ضرورة تعاون اجلميع وتكثيف اجلهود إلجناح التنمية املستدامة التي هي
ليست من مسؤوليات القطاع املصريف فقط بل تشترك فيها كل مؤسسات الدولة .

املركزي و التجاري الوطني:

رؤي ــة تطوي ــر القطـ ــاع املصريف

يف إطار تواصله مع املصارف التجارية
باملدن الليبية التقى مجلس إدارة مصرف
ليبيا املركزي بعدد من قيادات املصرف الوطني
التجاري بحضور  /السيد رئيس مجلس اإلدارة
واملدير العام وبعض أعضاء مجلس اإلدارة ،
حيث استمع السيد املحافظ رئيس املجلس
ونائبه والسادة األعضاء ملداخالت من قبل
مدراء اإلدارات ومساعديهم حول سير العمل
املصريف  ،بعد أن استمع لعرض السيد املدير
العام خلطة املصرف التجاري الوطني لتطوير
أداء املصرف ورفع كفاءة موظفيه واالرتقاء
مبستوى اخلدمات املصرفية التي يقدمها

لعمالئه  ،وذلك يف مجاالت -:
التدريب والتقنية  ،وتوسيع النشاط
االستثماري للمصرف  ،والتوسع يف االستثمار
العقاري بالتعاون مع وزارة اإلسكان ..
وقد أجاب السيد املحافظ وأعضاء
ني
املجلس عن استفسارات احلضور موضح ً
خطة مصرف ليبيا املركزي لتطوير القطاع
املصريف بشكل عام  ،ومدى توافق الرؤية بني
املركزي والتجاري يف هذا الشأن  ،كما قام
السيد مستشار املحافظ لشؤون الصيرفة
اإلسالمية أمني سر مجلس اإلدارة بالرد على
األسئلة املتعلقة مبشروع الصيرفة اإلسالمية

وتناول الدعم الفني يف هذا املجال الذي يقدمه
املصرف املركزي عبر اللجنة االستشارية لشؤون
الصيرفة اإلسالمية للمصرف التجاري الوطني
وغيره من املصارف  ،وقد أعرب احلضور عن
ترحيبهم بهذا اللقاء واملبادرة من قبل مجلس
اإلدارة وأعربوا عن عميق امتنانهم الهتمام
املصرف املركزي ومتابعته للقطاع املصريف
وزيارته ملدينة البيضاء  ،كما وجه مجلس اإلدارة
عبر كلمة السيد رئيس املجلس عن شكره ألهالي
مدينة البيضاء بعامة على حفاوة االستقبال
وكرم الضيافة وبخاصة من قبل موظفي املصرف
التجاري الوطني وإدارته العليا ..

من جهته حتدث نائب محافظ مصرف ليبيا املركزي « علي سالم احلبري « يف هذا االجتماع
عن خطة التدريب والتطوير التي يعتمدها املصرف للرفع من كفاءة موظفي القطاع املصريف
 .وأوضح أنه سيتم فتح فرع ملعهد التدريب والدراسات املصرفية يف العديد من املناطق يف ليبيا
لتوسيع نطاق التدريب  ،كما سيتم وضع خارطة طريق لعملية التطوير الشامل ( البشري والنقي
واإلداري )  .وعبر أعضاء املجلس املحلي بالبيضاء عن شكرهم وامتنانهم ألعضاء مجلس إدارة
مصرف ليبيا لزيارتهم للمنطقة واستماعهم ملطالبهم .
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أﺣ ـﺠ ـﻴـ ـ ــﺔ اﻟـﺒــﺮاﻣﻴــﻞ !!!
ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ ارﺟﻮك  ..أرﺣﻨﻲ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ أﺻﻮات
اﻟﺒﺎرود اﻟﺬي اﺑﺘﻜﺮه ) ﻧﻮﺑﻞ ( واﺑﻌﺪ ﻋﻨﻚ أداة ) ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ
ﻛﻼﺷﻨﻜﻮف ( وﺗﺨﻠﺺ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ذاك اﻟﺮﺷﺎش
اﻟﺬي ﺻﻨﻌﻪ ) ﻣﻴﻜﺴﻴﻢ ( واﻏﻠﻖ ﺿﺠﻴﺞ ) ﻣﺎرﻛﻮﻧﻲ ( اﻟﺬي
ﻧﻜﺒﻨﺎ ﺑﺼﻨﻊ اﻟﺮادﻳﻮ  ..ﺛﻢ رﺟﺎء  ..أﻣﺴﻚ ﺑﻴﺪﻳﻚ اﻵﻟﺔ
اﳊﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ اﺑﺘﻜﺮﻫﺎ ) ﺑﻠﻴﺰ ﺑﺎﺳﻜﺎل (
واﺿﺮب واﻗﺴﻢ ﻣﻌﻲ ﻛﻢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ) اﻟﻨﻔﻂ (  ..اﺟﻤﻊ
واﻃﺮح وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮف اﻟﻨﺎﰋ ﺧﺬ ورﻗﺔ واﺳﺘﻌﻤﻞ ﻗﻠﻢ اﳊﺒﺮ
اﻟﺬي اﲢﻔﻨﺎ ﺑﻪ ) ووﺗﺮﻣﺎن (  ..ﺳﺠﻞ ودون أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮاﺟﺪه
ﻛﻲ ﻧﺤﺎول ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻴﺎﻃﻪ واﻧﺘﺎﺟﻪ .
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻗﻊ اﺳﺘﻌﻤﻞ ان ﺷﺌﺖ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳉﻲ ﺑﻲ اس
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮرت ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻨﺬ
اﺑﺼﺮت اﻟﻨﻮر ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺮوﺳﻲ ) ﻣﻴﻜﺎﻳﻴﻞ ﺗﻴﺨﻮﻧﺮاﻗﻮف ( .
اﻟﺮوﺳﻲ اﻻﺧﺮ ) ﺳﻴﻜﻮرﺳﻲ ( ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﺑﺎﺧﺘﺮاﻋﻪ
ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة اﳌﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﻰ
اﻋﻤﺎق اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ  ..ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺬﻫﺐ اﻷﺳﻮد ..
ﻻ ﺗﺨﻒ  ..ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮرت اﳌﺮوﺣﻴﺎت اﻻن وﺻﺎرت ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻻت  ..ﻣﺤﺮك اﻻﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻲ  ..واﻟﺸﻜﺮ
ﻟﻠﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ) ﺻﺎﻣﻮﻳﻞ ﺑﺮاون (  ..أﺻﺒﺤﺖ اﺳﺮع ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ذي ﻗﺒﻞ .
وﻻ ﺗﺨﻒ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﻖ  ..ﻓﻘﺪ زودﻧﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻪ )
ﺟﻮرج وﻟﻴﺎم ( ﺑﻌﺒﻮة اﻃﻔﺎء اﳊﺮاﺋﻖ  ..ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻨﺎ
وﻣﺮاﻓﻘﻨﺎ اﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ ,واﺳﺘﻤﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﻴﺮان
ﻟﺪرﺟﺔ اﻧﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ ان ﻧﻄﻴﺮ ﻟـ  12ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﰲ
اﻟﻬﻮاء ..ﺑﻜﻞ راﺣﺔ واﻃﻤﺌﻨﺎن  ..وﻧﺤﺘﺴﻲ ) اﻟﺸﺎي (
اﻟﺴﺎﺧﻦ ﰲ اﻟﻄﺎﺋﺮة وﻧﺤﻦ ﻧﺴﺨﺮ وﻧﻀﺤﻚ ﲟﻠﻰء أﻓﻮاﻫﻨﺎ
ﻋﻠﻰ اﻻﺧﻮﻳﻦ ) راﻳﺖ ( اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺷﻌﺮا ﺑﻔﺮﺣﺔ ﻏﺎﻣﺮة ﳌﺠﺮد
ﻃﻴﺮاﻧﻬﻤﺎ ﳌﺪة  12ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ !! ..
ﻓﻠﻨﺮﻛﺐ وﻧﺘﻔﻘﺪ ﻛﻢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺰون إﻟﻬﻲ أﻋﻄﺎه اﷲ
ﻟﻨﺎ  ..اﻧﻪ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪا ﺟﺪا  ..ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺳﻔﻦ ﺑﺨﺎرﻳﺔ
وﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﺑﺘﻜﺮﻫﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ) دﻳﻨﻴﻪ ﺑﺎﺑﺎن (
واﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ) ﻫﻴﻮﻟﺰ ( ﰲ ﻗﺮون ﻣﻀﺖ  ,ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﻠﻪ
وﺗﺼﺪﻳﺮه  ...ﻓﺒﺘﺼﺪﻳﺮه وﺑﻴﻌﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ ان ﻧﺸﺘﺮي ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ
) ادﻳﺴﻮن ( و ) ﻧﻴﻮن ( وﻧﺰﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﺷﻮارﻋﻨﺎ !
ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ أﻳﻀﺎ ﺳﻨﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻠﺐ ﻣﻼﺑﺲ ﺟﺎﻫﺰة
وراﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎرﻛﺎت ﻧﺎﻳﻚ وادﻳﺪاس وﻻﻛﻮﺳﺖ  ,وﺣﺘﻰ
ﻣﻼﺑﺴﻨﺎ اﳌﺤﻠﻴﺔ  ..ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺑﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ وﺟﻠﺐ آﻟﺔ ) إزاك
ﺳﻨﺠﺮ ( اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳋﻴﺎﻃﺔ  ..وﻧﺨﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻼﺑﺴﻨﺎ

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ أﺑﻨﺎءﻧﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﳌﺜﻘﻔﲔ
اﳌﻨﻐﻤﺴﲔ ﰲ اﻻﺧﺘﺮاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ,ﺷﻮﻓﺔ ﻋﻴﻨﻚ !!
ﻣﺪ ﺧﻄﻮط اﻟﻬﻮاﺗﻒ  ..واﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﻟﻜﻞ
ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻳﻀﺎ ّ
اﳌﻨﺎزل  ..واﻟﻀﺤﻚ ﻋﻠﻰ ) ﺟﺮاﻫﺎم ﺑﻴﻞ ( اﻟﺬي اﺧﺘﺮع
اﻟﻬﺎﺗﻒ دون ان ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑـ) اﻟﺮﻏﻲ ( ﺑﻪ ﻛﻤﺎ
ﻧﻔﻌﻞ اﻵن .
ﳝﻜﻨﻨﺎ ان ﻧﺴﺨﺮ ﻣﻦ اﳉﻤﻴﻊ  ,وﻧﺘﻜﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ !!..
 ..ﻷن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺛﺮوة ﻟﻢ ﻧﻌﻤﻞ ﻳﻮﻣﺎ ﳉﻠﺒﻬﺎ  ,وﻟﻢ ﻧﺘﻌﺐ ﻟﻴﻠﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ  ,ﺑﻞ ﻟﻢ ﻧﻜﻠﻒ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺎء اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ
واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ  ,ﺣﺘﻰ ﺟﺎءﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﺎءﻧﺎ ﻟﻴﺤﻔﺮوا ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﻌﺪ
أن ﺣﻔﺮوا ﰲ ) ﺑﻨﺴﻠﻔﻴﻨﻴﺎ (
ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺨﺮ اﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻷوروﺑﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن
ﺻﺒﺎح ﻣﺴﺎء ﰲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﳊﻔﺮ واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﰲ
ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ  ..وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ  % 20ﻓﻘﻂ  ,ﻓﻴﻤﺎ
ﻧﺤﺼﻞ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟـ % 80اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﻣﻨﺎ وﺟﻬﻠﻨﺎ
وﻣﺪ أرﺟﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﺮﺷﺔ ) اﻟﺮاﺣﺔ ﺗﺨﺼﺼﻨﺎ (.
ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻀﺤﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺮوﻳﺞ أﻳﻀﺎ  ,اﻟﺘﻲ ﲤﻠﻚ

ﺛﺮوة ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻣﺜﻠﻨﺎ وأﻛﺜﺮ  ,وﻋﺪد ﺳﻜﺎن أﻗﻞ ﻣﻨّﺎ  ,وﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ أن ﻳﺪﺧﻞ درﻫﻢ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻣﻮال
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة  ,ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﺤﻮل
إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺒﻞ ان ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻰ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ !
ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺨﺮ ﻣﻦ اﳉﻤﻴﻴﻴﻴﻊ  ..ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن
ﻧﺘﺬﻛﺮ أﻧﻨﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺤﺎﺻﺮون ﺑﻬﺆﻻء ﺣﺼﺎرا ﺧﺎﻧﻘﺎ ..
وإﻻ ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ  :ﻣﺎذا ﻟﻮ ﲢﻘﻘﺖ أﻣﻨﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺄن ﺗﺪﻣﺮ
وﲢﺮق أورﺑﺎ واﻣﺮﻳﻜﺎ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ !؟
ﺗﺨﻴﻞ ﻣﺎذا ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻟﻮ دﻣﺮوا ﻓﻌﻼ ﺑﲔ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ ؟
ﻛﻢ ﺷﻬﺮا ﺳﺘﺼﻤﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺪون اﺻﻼح
دوري  ,وﻛﻢ ﺳﻨﺔ ﺳﺘﺴﻴﺮ ﺳﻴﺎراﺗﻨﺎ ﺑﺪون ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر  ,وﻛﻢ
ﻳﻮﻣﺎ ﺳﺘﺼﻤﺪ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻳﺎ ﺗﺮى ؟
ﻛﻢ ﺷﻬﺮا ﺳﻨﺴﺘﻐﺮق  ..ﺣﺘﻰ ﻧﻌﻮد ﻟﻠﺨﻴﺎم ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف
اﻟﺒﺤﻴﺮات  ,وﳕﻸ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻴﺎه وﻧﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر اﳉﻤﺎل ,
وﻧﻨﻄﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺬي
أﺗﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﺮاد  ..وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺒﻴﺪات !
وﺑﻌﺪ ان ﻧﻌﻮد ﻟﻠﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺧﻼل أﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ

وﻧﻌﻴﺶ ﻃﻮﻳﻼ ﻣﻊ اﳉﻤﺎل واﳋﻴﺎم  ..ﻛﻢ ﺳﻨﺔ ﻳﺎ ﺗﺮى
ﺳﻴﻠﺰﻣﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻘﺘﻨﻊ أن اﻟﺜﺮوة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﳕﻠﻜﻬﺎ ﻫﻲ
ﻋﻘﻮل اﻃﻔﺎﻟﻨﺎ  ,وﻟﻴﺲ ﻧﻔﻄﻨﺎ  ..ﻛﻢ ﺳﻴﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺣﺘﻰ
ﻧﺘﻌﻠﻢ أن أرواح اﻟﺒﺸﺮ أﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ .
ﻷن ﻋﻘﻮل اﻟﺒﺸﺮ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ ﻣﻦ
ﻣﺠﺮد أوﺳﺎخ إﻟﻰ ﻣﺎدة ﺛﻤﻴﻨﺔ  ,ﺟﻌﻠﺖ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺼﻨﻊ وﻳﻄﻮر
وﻳﻘﻮد اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻳﺼﻌﺪ ﰲ ﺳﻠّﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  ,وﺟﻌﻠﺖ ﺑﻌﻀﺎ آﺧﺮ
ﻳﺄﻛﻠﻮن وﻳﺸﺮﺑﻮن وﻳﺼﻮرون ) اﻟﺰرادي ( وﻳﺮﻓﻌﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ )
ﻳﻮﺗﻴﻮب ( وﻳﺸﺎرﻛﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران ) اﻟﻔﺎﻳﺲ ﺑﻮك ( .
ﻣﺘﻰ ﻧﺘﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻬﺘﻢ ﺑﻌﻘﻮل ﺻﻐﺎرﻧﺎ  ,ﺣﺘﻰ ﻻ
ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ؟
ﻣﺘﻰ ﺳﻨﻘﺘﻨﻊ ان ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﺮﻛﺰ واﺣﺪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ أي
ﺷﻲء  ,ﺑﺪل ﺻﻒ اﳌﻘﺎﻫﻲ اﳌﺘﺮاﺻﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ !!
ﻣﺘﻰ وﻣﺘﻰ ﻳﺎ ﺗﺮى ؟
ﻟﻢ ﻳﺠﺮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ أن ﺗﺴﻘﻂ
ﺣﻀﺎرات ودول ﻫﻜﺬا ﰲ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ ) وﻟﻦ ﲡﺪ ﻟﺴﻨﺔ اﷲ
ﺗﺒﺪﻳﻼ (
دﻋﻚ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة ﻛﻼﻣﻲ وﻗﻞ ﻟﻲ :ﻫﻞ وﺻﻠﻨﺎ اﻟﻔﻨﺪق
ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ ؟  ..اﺻﻌﺪ إذن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ وارﺳﻞ
ﲢﻴﺎﺗﻲ اﻟﻰ ﻣﺒﺘﻜﺮه ) ﺟﻮرج ﻣﻴﻠﺮ ( وﻟﻨﺬﻫﺐ اﻟﻰ ﻏﺮﻓﺘﻨﺎ
ﻟﻨﺴﺘﻤﻊ اﻟﻰ رادﻳﻮ ) ﻣﺎرﻛﻮﻧﻲ ( او ﻧﺸﺎﻫﺪ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن )
ﺟﻮن ﺑﻴﺮد ( وﻻ ﺗﻨﺲ ﻃﺒﻌﺎ ان ﺗﺸﻐﻞ راﺋﻌﺔ ) ﻛﺎرﻳﺮ ( ..
اﻋﻨﻲ اﳌﻜﻴﻒ  ..وووووو  ...ﺗﺴﺘﻤﺮ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﳊﺰﻳﻨﺔ ..
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﺴﻨﲔ اﻟﻰ أن ﻧﺪرك ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ  ..أﻧﻨﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮون
ﺑﻬﺆﻻء اﳌﺬﻛﻮرة أﺳﻤﺎؤﻫﻢ  ,وأﻧﻨﺎ اذا ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻜﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس
ﺑﺄﻣﻮاﻟﻨﺎ  ,ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺘﻨﺎ ﰲ ﺳﻮق اﻷﱈ واﻟﺸﻌﻮب ) ﺧﻤﺴﻮن
ﺳﻨﺘﺎ ( .
وﺳﻨﺪرك أﻳﻀﺎ ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم  ..أن ﺑﺮاﻣﻴﻞ ﻓﺎرﻏﺔ
وﻋﻘﻮﻻ ﳑﺘﻠﺌﺔ  ,أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﻴﻞ ﳑﺘﻠﺌﺔ  ,وﻋﻘﻮل ﻓﺎرﻏﺔ
وﺳﻨﺪرك ﰲ اﻟﺪرس ﻳﻮﻣﺎ  ..أن ﺑﺤﻴﺮة ﻧﻔﻂ ﻋﻠﻰ
ﺿﻔﺎﻓﻬﺎ ﻗﺮﻳﺔ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﻌﻘﻮل ﻓﺎرﻏﺔ  ,ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى
ﺑﺤﻴﺮة ﻣﻦ اﻷوﺳﺎخ اﳌﺰﻋﺠﺔ  ,ﻓﺎذا اﻋﻄﻴﻨﺎ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺴﻼح واﻟﻨﺎر  ..ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻴﺤﺮﻗﻮن ﻗﺮﻳﺘﻬﻢ .
اﻫﺘﻤﻮا ﺑﺘﺄﻣﲔ وﺗﺮﻣﻴﻢ وﺑﻨﺎء اﳌﺪارس  ,ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻬﺘﻤﻮن
ﺑﺘﺄﻣﲔ وﺗﺮﻣﻴﻢ وﺑﻨﺎء ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ  ,ﻳﻮﻣﻬﺎ ﺳﻨﺼﺒﺢ ﺑﺸﺮا
ذوي ﻗﻴﻤﺔ  ,وإﻻ ﻓﻘﻴﻤﺘﻨﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ وﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻊ ﺳﻬﻢ )
ﺑﺮﻧﺖ ( و ) اﳋﻔﻴﻒ ( .
ﻋﺬرا ﻹﻃﺎﻟﺘﻲ

 ºﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ

اﻻﺑﺘﻜـ ــﺎر واﻟﺘﺄﻟ ـ ــﻖ وﺻ ــﻮﻻ ﻟﻠﺘﻤﻴــﺰ
ﻳﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ
اﳌﺘﻌﺪدة ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي.
ﻋﻠﻮﻣﺎ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻻﺗﺪرّس ﰲ اﳌﺪارس واﳉﺎﻣﻌﺎت وﻻ
ﺣﻴﺚ إن ﻫﻨﺎك
ً
ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺴﺘﻤﺮ وﺗﻘﻮل ﺑﻌﺾ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت -:
• ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أي ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳉﺎﻣﻌﺔ .
• ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﺤﻮ 15%ﰲ ﺣﲔ
 85%ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ.
• ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ  70%ﻣﻦ
اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ .
• ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 20ﺳﻨﺔ ﻣﻀﺖ ﻇﻬﺮت 40ﻣﻠﻴﻮن وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ
25ﻣﻠﻴﻮن وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
• ﺇﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم 2009م وﺻﻞ إﻟﻰ ) (200ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  ،وﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ
ﻳﻌﺎدل ﻣﺎ ﰎ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
• ﺇﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﳌﺪﺭﺏ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ.
• ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻳﺤﺘﺎﺝ  70%ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ إﻟﻰ إﻋﺎدة
اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﰲ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﳊﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﰲ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة.
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺘﻨﺎوﻟﻪ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ اﻹدارة ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ أي ﺧﺒﺮ إﻋﻼﻣﻲ،
ﻷن اﻹدارة ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﰲ ﻣﻬﻤﻠﺔ وﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ
واﻟﻔﺴﺎد ،ﺑﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻺدارة وﺟﻮد ﻳﺬﻛﺮ،ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ أو ﻗﻮاﻧﲔ
ﺗﻄﺒﻖ ،وﻣﺎزاﻟﺖ اﻷﻣﻮر ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ واﻟﻨﺎس ﻣﺎزاﻟﻮ ﺗﺸﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات
ﻣﺘﺴﺮﻋﺔ ،وﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺛﻮرة 17ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺠﻴﺪة أن ﻧﻨﺴﻰ ﻛﻞ ذﻟﻚ وﻧﺒﻨﻲ
ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ وﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻠﻴﻢ وﻻﺑﺪ ﻣﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﻮﻛﻨﺎ إﻟﻰ اﻷﺣﺴﻦ وﻧﺤﺘﺮم اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.
ﻻﺑﺪ أن ﻧﺘﻨﺎول ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺮﻛﻴﺰة
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻘﺎء أي ﻣﺆﺳﺴﺔ وﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻧﺤﺪد أﻫﺪاف
ﻧﻈﻢ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻈﺎم إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي واﻟﺬي أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻗﻮى
ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺗﺄﻫﻴﻼً ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻛﻔﺎءة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ
اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻛﻔﻴﻠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﳌﺆﺳﺴﺔ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ واﻗﺘﺮاح
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وإﻗﺮار ﻧﻈﺎم ﻛﻔﺆ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت وإدارة
اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻔﺼﻞ واﻻﺳﺘﻐﻨﺎء.
ﻛﻤﺎ ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺮاﲡﻴﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﲢﺴﲔ
أداء إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ وﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم.
ﻧﺘﻨﺎول ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮ واﳌﺴﺆول واﳌﺸﺮف وﻫﻮ ﻳﺒﺘﻜﺮ وﻳﺒﺪع
وﻳﺘﺄﻟﻖ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ وﺻﻮﻻً ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ اﻹداري ﻟﻴﺲ ﺧﺎﺻ ًﺎ ﲟﺠﺎل ﻣﻌﲔ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮ
ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ اﳌﺠﺎﻻت  ،ودور ﻣﺪﻳﺮي اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ-:
• ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻛﻞ ﰲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أداﺋﻬﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وإﻋﻼﻣﻬﻢ ﺑﻮﺻﻒ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ.
• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺗﻐﺬﻳﺔ
ﻋﻜﺴﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ وإﺟﺮاء ﺣﻮارات ﺣﻮل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺎر
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻊ اﳌﺮؤوﺳﲔ وﺗﺪﻋﻴﻤﻪ.
• ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ
ﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎرﻫﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﺗﺨﺎذ اﻟﻼزم ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
• ﺗﺴﻌﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﳊﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ﰲ
اﻹﺷﺮاف اﻹداري ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﻔﺰات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺪول أن ﺗﻘﺪم ﳕﻮذﺟ ًﺎ ﻋﺎﻟﻴ ًﺎ
ﻣﻦ اﻹدارة ﻳﺘﺴﻢ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ.
ورﻏﻢ ﺗﻘﺪم وﺗﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺠﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
إﻻ أﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،وﻻ
ﳝﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ أو إﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ.
ﻧﺮﻳﺪ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ أن ﻧﺸﺮح ﻣﻌﻨﻰ اﻹدارة وﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﳊﺪﻳﺚ وﻧﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﺮأي
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻹدارة-:
• ﺍﻟﺴﻴﺪ/ﻓﺮﻳﺪ ﺑﺮﻳﻚ ﺗﺎﻳﻠﻮﺭ :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﳌﺎ ﻳﺮﺍﺩ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
• ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﻓﺎﻳﺒﻮﻝ :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
وإﺻﺪار اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
• ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﻛﻮﻧﺘﺮ ﺃﺩﻭﻧﻴﻞ :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
• ﺍﻟﺴﻴﺪ /ﺭﺍﻳﺖ :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
اﻷﻓﺮاد ﻹﳒﺎز ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪد أو ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﻌﲔ.
• ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ . :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ :ﺗﻨﺒﺆ -ﺗﺨﻄﻴﻂ -ﺗﻨﻈﻴﻢ-
رﻗﺎﺑﺔ -ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ – إﺟﺮاءات.
 .اﻹدارة ﻫﻲ :اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺪف ﲢﺪده ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً وﲢﻘﻴﻖ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ.
 .اﻹدارة ﻫﻲ :ﺣﻠﻖ ﺣﻀﺎري وﻣﻔﻬﻮم ﺣﻀﺎري واﺑﺘﻜﺎر
وإﺑﺪاع وﺗﺄﻟﻖ وﻗﻴﻢ ﻋﻤﻞ
ﺟﺪﻳﺪة.
وأﻗﻮل أﻧﺎ ﰲ اﻹدارة  :ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ) اﳌﺎدﻳﺔ-
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ -واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ( ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
وﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ أن ﻧﺴﺄل ﻫﻞ اﻹدارة ﻋﻠﻢ أو ﻓﻦ؟:
اﻹدارة ﻋﻠﻢ  :ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،أي أن اﻹدارة
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
وﻣﻨﻈﻤﺔ ذات ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ.

اﻹدارة ﻓﻦ :ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎرة ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﰲ اﻷداء ﻣﻦ
ﺧﻼل اﳋﺒﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹﺑﺪاع واﻟﺘﺄﻟﻖ واﻟﺜﺒﺎت ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻮاﻗﻒ.
وﰲ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻴﺮﻧﺎ ﻣﻮﺟﻮد ًا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎدق واﳌﺜﺎﺑﺮة
واﳉﺪ واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎدق اﻟﺬي ﻧﺤﺘﺎﺟﻪ ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﻟﻠﺮﻗﻲ ﲟﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
ﻧﻌﺮف أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬات واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﻛﻤﺎ ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ أن ّ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹدارة اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺘﻮازن.
وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ) أﻋﺮف ﻧﻔﺴﻚ أوﻻً( :ﺣﻜﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻊ
اﻟﺰﻣﻦ ،وﻟﻜﻲ ﺗﻌﺮف ﻧﻔﺴﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺒﺎرات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﻜﻮن اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ ﺗﻔﻜﻴﺮك وﺳﻠﻮﻛﻚ أو ﻃﺮﻳﻘﺘﻚ ﰲ اﻹدارة وﺗﻌﺎﻣﻠﻚ
اﳊﺴﻦ واﻟﺼﺎﺋﺐ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻓﻌﻼً
وﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻔﻌﻠﻪ.
ﻧﻌﺮج ﻗﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻹداري
DECISSIONMKKING
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ وﰲ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﻌﻤﻞ وﰲ
اﻟﺸﺎرع ،ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻗﺮارات ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺻﺎﺋﺒﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻃﻮل 42ﺳﻨﺔ
ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺬاﰲ اﻟﻈﺎﻟﻢ ،واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺴﺎﺳﺔ ﰲ ﺛﻮرة 17ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ
اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻏﻴﺮ ﻣﺪروﺳﺔ وﻏﻴﺮ ﺻﺎﺋﺒﺔ وﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ.
ﻳﺘﺴﻢ اﻟﻘﺮار اﳉﻴﺪ اﳌﻮزون اﳌﺤﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﺗﻌﻨﻲ اﳉﻮدة أو اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
اﳉﻴﺪة وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل واﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه ،واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻹداري
اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻵﺗﻲ-:
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  -اﻟﻮﺿﻮح  -اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ  -اﻟﺪﻗﺔ  -اﻻﺗﺼﺎل  -اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ  -اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ  -اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ  -اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ  -اﻟﻘﺒﻮل  -اﻟﺮﺿﺎ
ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺪر ﰲ اﻹدارة واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
رﺑﻨﺎ ﻳﻮﻓﻖ اﳉﻤﻴﻊ ﳋﺪﻣﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ.

اﻷرﺑﻌﺎء  24ﺷﻌﺒﺎن  - 1434اﻟﻤﻮاﻓﻖ  3ﻳﻮﻟﻴﻮ 2013

اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ  -اﻟﻌﺪد 14
■ ﻣﺤﻤﺪ اﻗﻤﻴﻊ

أﻛﺜﺮﻛﻢ ﺻﺨﺒﺎً أﻗﺮﺑﻜﻢ إﻟﻰ ﻗﻠﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ
إن أﻛﺜﺮﻛﻢ ﺻﺨﺒ ًﺎ ،وأﻛﺜﺮﻛﻢ ﻋﺘﺎد ًا وﻗﺪرة
ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻴﻮم أﻗﺮﺑﻜﻢ إﻟﻰ "ﻗﻠﺐ"
اﻟﺴﻠﻄﺔ ...ﻓﻬﻞ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻨﻌﻢ ﻗﺮﻳﺘﻚ أو ﻣﺪﻳﻨﺘﻚ
اﻟﺴﻠﻄﺎت
ﻬﻤﻠﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ُ
اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻋﺸﻴﺮﺗﻚ اﳌ ُ َ
اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ وأن َﲢﻈﻰ ﻗﺒﻴﻠﺘﻚ أو
ُ
ﺟﻤﺎﻋﺘﻚ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو ﺣﺰﺑﻚ ﺑﺎﻟﺪﻻل واﳌﻨﺎﺻﺐ
اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ واﳊﻴﺎة اﳌﺨﻤﻠﻴﺔ ...ﻓﺈن اﻟﻮﺻﻔﺔ ﰲ
ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ  ...ﻓﻜﻞ ﻣﺎﻋﻠﻴﻚ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ أن
ﲡﻤﻊ ﻋﺪد ًا ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺔ اﻷﺷﺪاء أو اﻟﻀﻌﻔﺎء
ﻻﻳﻬﻢ ﻃﺎﳌﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺴﻼح -ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺘﻚ أوﺟﻤﺎﻋﺘﻚ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﲢﺎﺻﺮ أﻗﺮب ﻣﻘﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ
وﺗﻘﻄﻊ اﻟﻨﻔﻂ أو اﻟﻐﺎز أو اﳌﺎء أو أﻗﺮب ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎم
أو ﻣﻄﺎر أو ﻣﺸﻔﻰ ...أو ﺣﺘﻰ ﻣﺨﺒﺰ اﻟﻘﺮﻳﺔ ...
وإن أردت أن ﻳﺄﺧﺬ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪا دوﻟﻴ ًﺎ وأﺻﺪاء
اﻋﻼﻣﻴﺔ واﺳﻌﺔ  ...ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ أن ﺗـﺠُـﺮ
ﻋـﺪد ًا ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻄـﺎﻋﻨﲔ ﰲ اﻟﺴﻦ  -ﳑﻦ ﻟﻢ
ﻳﻌﺪ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﻣﺎذا ﺳﻴﺤﺪث ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ "ﺣﺴﺐ ﻗﻮل
ﺑﺮﻧﺎرد ﺷﻮ"  -وﺗﻌﻠﻦ ﻋــﺰﻣﻜﻢ "اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ"
ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻨﻘﻊ اﻟﻠﻴﺒﻲ -واﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﺒـﻘﻌﺔ اﻷرضاﻟﺘﻲ ﺗﻘﻄﻨﻮﻧﻬﺎ وأن ﺗﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﺮﺳﻴﻢ ﺣﺪودﻛﻢ
اﳉﻐــﺮاﻓﻴﺔ وﻻ ﺗﻨﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻓﻀﺎﺋﻴﺎت
ﺧـﻠ َﻘﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺎﺗﻬﻢ إﻻ
ﻣﺸﺎﺋﺦ اﳋﻠﻴﺞ ،ﻓﻤﺎ ُ
ﻟﻺﻛـﺜﺎر ﻣﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﻼد اﻟﻌﺮب وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻜﺮاﺳﻲ
ﲟﻘﺎﻋﺪ ﺟﺎﻣﻌﺘﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﻮﺻﻔﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ  ..وﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ..وآﺧﺮ
اﻟﻨﻤﺎذج ﻫﻮ اﻋﻼن رﺋﻴﺲ اﳊــﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻘﺮ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤ ّﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻰ ﺑﻨﻐﺎزي
اﺿﺎﻓﺔ ﳌﻨﺢ ﻫﺬه اﳌﺪﻳﻨﺔ  15ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎﺟﻞ  !...ﰲ أول رد ﻓﻌﻞ ﳊﻜﻮﻣﺔ زﻳﺪان ﻋﻘﺐ
اﻋﻼن اﻟﺸـﻄﺮ اﻟﺸــﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﻋﻦ
ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﲢﺖ اﺳﻢ "اﻣﺎرة ﺑﺮﻗﺔ" ...
وﻛﺄن ﻛﻞ ﻫﻢ اﻟﺴﻴﺪ زﻳﺪان ﻫﻮ ﻛﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ
ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺸﻄﺮ اﳌﺘﻤﺮد ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ !...
وﻟﺴﺎن ﺣﺎﻟﻪ ﻳﻘﻮل ﺧﺬوا ﻣﺎﺷﺌﺘﻢ ﻓﻘﻂ
ﻓﻠﻨﺆﺟﻞ اﻻﻧﻔﺼﺎل وﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻰ ﺣﲔ...

وﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ "اﻟﺘﺆدة اﻟﺰﻳﺪاﻧﻴﺔ" !...وﻟﻢ ﻳﻨﺲ
زﻳﺪان اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ "ﺣﺮﻳﺘﻪ" وﻋﺪم ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻷي
ﺿﻐـﻂ ﰲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎل اﻟﺒﺮﳌﺎن...
وأن ﻧﻴﺮان ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﺼ ّﻮ َﺑﺔ اﻟﻰ رأس
اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن ﺗﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ "ﺑﺮد ًا وﺳﻼﻣ ًﺎ".
وﻳﻈﻬﺮ اﻷﻣﻴﺮ ورﻳﺚ ﻋﺮش اﻟﺴﻨﻮﺳﻴﺔ ودﻳﻌ ًﺎ
 ..واﻧﺴﺎﻧﻴ ًﺎ  ..ﻧﺎﺑﺬ ًا ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻠﺠﻮء
ﻟﻠﻘﻮة ﰲ اﺻﺪار اﻟﻘ ــﺮارات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑـ "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺰل" وﻛﺄن اﻷﻣ ــﻴﺮ واﻟﺸﻴﺦ
اﻟﻄﻤﻮح ﻗﺪ ﻧﺴﻲ اﻏﻼق أﻧﺼﺎره ﻣﻦ اﳌﺴــﻠﺤﲔ
ﻟﻄﺮﻳﻖ "اﻟﻮادي اﻷﺣــﻤﺮ" ﰲ اﻟﻌﺎم  2012واﻏﻼق
ﺷ ــﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔــﻂ ﺑﻘﻮة اﻟﺴــﻼح وﻣﺎﻓﻌﻠﻪ اﻧﺼــﺎره
ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ واﺑﺎن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨــﺎﺑﺎت  !!...وإﻻ
ﻓﻤﻦ أﻳﻦ ﻟﻪ ﻣﺎﺣــﻘﻘﻪ ﻣﻦ اﳒﺎزات "ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ"
وﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮﺿــﻬﻢ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎ ٌﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﺎﻧﻮن "ﳉﻨﺔ
اﻟﺴﺘﲔ" ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻴﲔ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺗﺒﻨﻲ
اﻻﺣﺰاب اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ دﺳﺘﻮر  51ﻻ ﻏــﻴﺮه
وأﺧــﻴﺮا اﻧـﺘﺰاع ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﺣﺪودﻫﻢ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ
!!...
رﲟﺎ ذاﻛــﺮة اﻷﻣــﻴﺮ ﲢﺘﺎج ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ
وﻗﺪ ﻧﺴﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﺘﻤﻲ ﺑـ "ﺟﻴﺶ ﺑﺮﻗﺔ" واﳌﺴﻤﻰ
أﻟﻮﻳﺔ ﻗﻄﺮ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ ...ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻜﺜﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺘﺤﻤﺴﲔ اﻧﺘﺰاع "ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺰل" ﺑﺎﻟﻘﻮة
ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺘﻢ رواد ﲢــﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎﻟﺢ واﳌﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮة
أﻳﻬﺎ اﻷﻣــﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﳌ ُ ِ
ﺘﻘﺪ ﻃﻤﻮﺣ ًﺎ.ﻻﺳﺘﻌﺎدة
ﻋﺮش اﻟﺴﻨﻮﺳﻴﺔ
وﻧﻴﻞ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮة  ...ﻧﻬﺞ اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ
اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﻴﺒﻲ  ...ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ
ﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻄﺎوﻟﺔ وﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺒﻞ َﻣ َ
اﳌُﺴﻠﺤﲔ واﻻرﻫﺎﺑﻴﲔ و"اﻟﻔﺘــﻮات" ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت
ﺳﻮاء دﻳﻨﻴﺔ أو ﻗﺒﻠﻴﺔ أو ﺟﻬﻮﻳﺔ أو ﺣﺰﺑﻴﺔ  ...وﻻ
ﺗﺴﺄل ﻣﺜﻼً ﻋﻦ "وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف" ﻣﻦ اﻟﺬي أﻟﺰﻣﻪ
ﺑﻴﺘﻪ وﳌﺎذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻫﺬه
اﻟﻠﺤﻈﺔ ،وﻳﺪرس زﻳﺪان أﺧﻴﺮ ًا إﻋﻔﺎءه ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ

ﻷن "ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻟﺪﻳﻨﻲ" ﻻ ُﺳـﻠﻄﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻻ
ﳝــﻠﻜﻮن اﻟﺴﻼح اﻟﻜﺎﰲ !..
ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻴﻮم  ..ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ
ﺻﺨﺒ ًﺎ واﻷﻛﺜﺮ ﻋﺘﺎد ًا وﺳﻼﺣ ًﺎ ﺗﺄﺗﻲ أوﻻً وﻗـﺒﻞ
ﻛﻞ ﺷﻲء  !...ﺛﻢ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ دور اﳋـﺮاف
واﳊـﻤﻼن اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ  ..ﻫﺬا إن ﺑﻘﻲ ﻟﻬﻢ وﻗﺖ
أوﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﻧﻬﺮ اﳌﻠﻴﺎرات اﳌﺘﺪﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ
ﻫﺪى !..وﻧﺨﺸﻰ أن ﻻ ﻳﻄﻮل ﺻﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﳊﻤﻼن
 ...ﻃﺎﳌﺎ "اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ" ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻋﻨﻮة
ﻟﻼﳝﺎن ﺑﺄن اﳊﻘﻮق اﻟﻴﻮم " ُﺗ ــﺆﺧﺬ ﻏﻼﺑﺎ" ...وﻻ
ﺷﺮﻋﻴﺔ إﻻ ﻟﻘﻮة اﻟﺴﻼح!..
ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻈﺮه ﺑﻘ ـ ّﻴﺔ اﳌـ ُـﺪن واﻟ ُﻘــﺮى اﻟﻨــﺎﺋﻴﺔ
واﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻓﻠﺘﻨﺘﺼﺐ اﻟﻜﺎﻧﺘــﻮﻧﺎت واﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺎت
واﻻﻗﺎﻟﻴﻢ واﳉﻤﻬﻮرﻳﺎت  ...ﻓﺈن ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻴﻮم
أﺻﺒﺤﺖ ﺣِ ــﻤﻼً ﺛﻘــﻴﻼً ﻋﻠﻰ اﻫﻠﻬﺎ وﺻﺎر ﻟﺰاﻣ ًﺎ
ﻋﻠﻴﻬﻢ "ﺗﻔﺘﻴﺘﻬﺎ" ﻟﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺣﻤﻞ
ﻳﺨﺼﻪ ،ﻟﻴﺠﻌﻠﻪ اﺧﻮاﻧﻴ ًﺎ أو وﻫﺎﺑﻴﺎ
اﻟﺸـﻄـﺮ اﻟﺬي
ّ
أو ﺻﻮﻓﻴ ًﺎ أو ﻋﻠﻤﺎﻧﻴ ًﺎ او ﻣﻀﺎرب ﻟﻌﺸﻴﺮﺗﻪ وذوﻳﻪ،
ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻫﻮاه وﻣﺎ ﲤﻴﻞ اﻟﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ ...وإن ﺑﻘﻴﺖ
ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﻫﺬي اﳊﺎﻟﺔ  ...ﻓﺒﻌﺪ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺟــﺪ ًا
ﺳﻨﺴﻤﻊ ﻋﻦ وﻃﻦ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺎ اﻟﻌﺠــﺎﺋﺰ اﺳﻤﻪ
"ﻟﻴﺒﻴﺎ" ﻛﺎن ﻳﻘـﺒﻊ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﺼــﺮ وﺗﻮﻧــﺲ  ...ﻗ ّـﺴ َﻤﻪ
و َﻣــﺰﻗﻪ أﻫـﻠﻪ إرﺑ ًﺎ ،ﻃﻤــﻌ ًﺎ وﺧ ــﻮﻓﺎ!..
وأﺧﻴﺮ ًا  ..ﻧﺮﺟﻮ أن ﺗﻨﺘﺒﻪ "اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ"
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﻔﻘﺖ اﳉﺒﺎل ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻬﺎ وﻗﺪ
ارﺗﻀﻮﻫﺎ  ..ﻓﺈﻣﺎ "أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ أو ﻻ ﻳﻜﻮن"
 ..وﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺮﺗﻌﺸﲔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻼح أن ﻳﻮﻗـﻨﻮا
ﺑﺄن "اﻟﻘﺬاﰲ" ﻗﺪ ﺷــﺒﻊ ﻣﻮﺗ ًﺎ وﻟﻦ ﻳﻌـﻮد .وﻻ ﻣﺒﺮر
ﻟﻜــﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﻋﺐ  ..وﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻼح ﻫﺬا
ان ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻴﺒﻴﲔ ﺑﺤﻖ وﻣﺴﻠﻤﲔ ﺻﺎدﻗﲔ ﻳﻬﻤﻬﻢ
ّأﻻ ﻳﻨﻬﺎر وﻳﻐﺮق ﰲ اﻟﺪم ﺑﻠﺪ ﻣﺴﻠﻢ آﺧﺮ  ...ﻓﻬﺬا
اﻟﺴﻼح اﳌﻨﻔﻠﺖ واﻟﻌﺘﺎد اﻟﺬي ﺗﻜﻨﺰون ﻟﻦ ﻳﻜﻮن إﻻ
وﺑﺎﻻً وﻧﻜﺒﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ.
وﺣﻔﻆ اﷲ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ
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ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﻳﻌﻠﻦ ﺳﺤﺐ أوراق ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺪارات اﻟﻘﺪﳝﺔ
ﻗﺮر ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﺤﺐ اﻹﺻﺪارﻳﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرا
ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول  ،وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎر ًا ﻣﻦ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻮاﻓﻖ . 2013 /5 / 30
وﺣﺪد اﳌﺼﺮف ﰲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﺗﻠﻘﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺼﺎرف ﻧﺴﺨ ًﺔ ﻣﻨﻪ أن آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﻟﻘﺒﻮل ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﺪى اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ دوام ﻋﻤﻞ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﳌﻮاﻓﻖ 6 / 30
 . 2013 /وأﻫﺎب اﳌﺼﺮف ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﺎدة اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﳑﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻻﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة .

ﻣﻘﺎﻝ
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■ أ.د.ﻋﺒﺪ اﳉﻠﻴﻞ آدم اﳌﻨﺼﻮري

ﻧﻌﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺰل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
...وﻟﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ !!
ﻫﻨﺎك ﺣﻜﻤﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﺗﻘﻮل ﻣﺎ ﻣﻔﺎده؛ أن اﳊﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﺎﳊﺮﻳﺔ دون ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴﺎء ﻓﻬﻤﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ،وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻮل
إﻟﻰ ﻓﻮﺿﻰ ﻋﺎرﻣﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﺮد واﻟﺘﻌﻨﺖ وﻏﻴﺎب ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻣﻦ ﺛﻢ
اﻻﻧﻔﻼت اﻷﻣﻨﻲ ،ﺛﻢ إﻟﻰ اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ .
ﻧﻌﻢ ،ﻟﻘﺪ ﻣﺮت ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻋﺠﺎف ،ﻋﺮف ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﻜﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﻮر ﺑﻐﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺘﻞ اﳊﺮﻳﺔٌ ،
ﺻ ّ ِﺪق ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎذب ،و ُﻛ ِّﺬب ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﺎدق ،ﻧﻄﻖ ﻓﻴﻬﺎ
آل اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ أﻫﻠﻪُ ،
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺘﺎﻓﻪ وﻧﺼﻒ اﳌﺘﻌﻠﻢ واﳌﺰ ِ ّور ،ﻟﻴﺘﻜﻠﻢ -ﺑﻞ و ُﻳﻔﺘﻰ -ﰲ أﻣﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ،واﻷﺻﻞ اﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ إﻻ اﻟﻌﺎﻗﻞ واﳊﻜﻴﻢ .ﻟﻢ ﻳﺆﺧﺬ اﻟﺮأي واﻟﻌﻠﻢ
ﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻻ ﻋﻠﻤﺎﺋﻪ ،ﺑﻞ أُﺧﺬ ﻣﻦ اﻷﺻﺎﻏﺮ اﻷﺷﺮار -وﻛﺜﻴﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ -ﻻ
ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺮﺟﻰ  ،وﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﺑﻪ ،ﻓﻬﻠﻜﺖ اﻟﺒﻼد وﺿﺎع اﻟﻌﺒﺎد.
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﺘﻰ ﻗﺪﺣﺖ اﻟﺜﻮرة ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﺑﻞ
ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﺮى ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻏﻴﺎب اﳊﺮﻳﺎت ،وإﻫﺎﻧﺔ آدﻣﻴﺔ اﻵدﻣﻲ،
وﻏﻴﺎب اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﻨﺎﻃﻘﻲ،
وﻧﻘﺺ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ دﻓﺔ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .
وﺑﻌﻴﺪ اﻟﺜﻮرة اﳌﺒﺎرﻛﺔ ،ﻻﺣﻆ اﻟﻠﻴﺒﻴﻮن ﺗﺪﺧﻞ ﺻﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
َ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ؛ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر أﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ أواﻧﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﲢﺎﻟﻔﺎت ﰲ ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﻠﻬﺎ ووﻗﺘﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺻﺮاﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻄﻠﺖ وﻻدة اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺮﺗﻘﺐ واﻟﻨﻈﺎم
اﻹداري اﳌﺆﻗﺖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻴﻌﻜﺲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﻜﻢ اﳌﺤﻠﻲ .وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،اﺗﻀﺢ ﺳﻮء
إدارة اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟ ّﺮ ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﻴﺒﻲ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت ،اﳌﺸﺮوع ﻣﻨﻬﺎ ودون اﳌﺸﺮوع،
اﻧﻌﻜﺴﺖ ﰲ وﺟﻮد ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﰲ أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﻨﺎك
ﻓﺠﻮة ﺑﲔ اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺪى ﻗﺪرة اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ)
واﳌﺆﻗﺘﺔ( ﻋﻠﻰ ﻃﺮح رؤﻳﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﻋﻤﻘﺖ ذﻟﻚ اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺴﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺎﺳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔّ ،
اﳉﺪد ﳌﻐﺎزﻟﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،دون إدراك ﳊﺠﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﺘﻈﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮؤى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺪور ﰲ ﻓﻠﻚ اﳌﺎﺿﻲ،
وﻧﺴﻲ أوﻟﺌﻚ اﻟﺴﺎﺳﺔ ان ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﺒﺪأ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻮﻋﻮد اﻟﺘﻲ
ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ،أو أن ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺴﺎﺳﺔ ﺑﻘﻮاﻧﲔ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻬﺎ اﻟﺴﻮاد اﻻﻋﻈﻢ
ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ .
إن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺰل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺟﻴﺊ ﺑﻪ ،ﻻ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﳌﺒﺪأ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎس .ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪرك ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ
أن رﺟﺎﻻت اﻟﺸﺮﻃﺔ واﳉﻴﺶ وﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﳌﺤﺴﻮﺑﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺜﻮرﻳﺔ ﰲ
إﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮﻗﺔ ،ﻗﺎﻣﻮا ﻣﻦ أول ﻳﻮم ﰲ اﻟﺜﻮرة ﺟﻨﺒ ًﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﺛﺎر
ﺿﺪ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻄﻐﻴﺎن وﺣﻜﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﺌﻴﺲ وﻣﻦ ﻳﺪور ﰲ ﻓﻠﻜﻪ ،ﻫﺒﻮا ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ
ﻫﺒﺔ رﺟﻞ واﺣﺪ ،وﲢﺮك اﳉﻤﻴﻊ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﻣﺸﺎرف ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺮت ﰲ أﻗﻞ
ﻣﻦ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺜﻮرة  ،ﻗﺎﻣﻮا ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﲢﺖ ﻗﻴﺎدة اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔVirtual lea-
ﻳﺪﻋﻲ أي ﻛﺎن أﻧﻪ اﻟﻘﻴﺎدي ﻟﻬﺬه اﻟﺜﻮرة ،إﻧﻬﺎ ﺑﺤﻖ وﺣﻘﻴﻘﺔ
 ، dershipﻓﻼ ّ
ﺛﻮرة ﺷﻌﺐ.
وﻋﻠﻴﻪ  ،ﻛﻴﻒ ﻧﻘﺒﻞ اﻵن أن ﻧﻘﻮل ﳌﺜﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺮﻓﺎء ﻣﻦ رﺟﺎﻻت اﻟﺸﺮﻃﺔ
واﳉﻴﺶ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺗﺒﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ و ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
اﻟﺒﺮاﻧﻲ اﺷﻜﺎل وﺟﻨﻮده  ،اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻔﻮا ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة ،وزودوا اﻟﺜﻮار ﺑﺎﻟﺴﻼح ،ﺗﻘﻮل
ﻟﻬﻢ اﻧﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺰل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ !؟ ﻟﻘﺪ وﻗﻒ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن ﻣﻨﻬﻢ
واﳌﺪﻧﻴﻮن ﻣﻊ اﻟﺜﻮرة  ،دون ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ ﻟﻬﻢ ﺑﺄن اﻟﺜﻮرة ﺳﺘﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻬﻮى  ،وﻫﻮ
اﻟﻨﺼﺮ اﳌﺒﲔ  ،إﻧﻬﺎ ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻛﺘﻬﻢ  ،ﺿﻤﺎﺋﺮ وﻃﻨﻴﺔ دﻋﺘﻬﻢ ﻣﻦ أول
وﻫﻠﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ ﺿﺪ اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ وﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻪ .
ﻛﺬﻟﻚ رﺟﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ أو ﰲ اﳋﺎرج ،ورﺟﺎﻻت
اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ اﳋﺎرج اﻟﺬﻳﻦ أﺑﻬﺮوا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻮﻗﻮﻓﻬﻢ ﺻﻔ ًﺎ واﺣﺪ ًا ﺗﺎﻳﻴﺪ ًا ﻟﻠﺜﻮرة،
وﺑﺮﻫﻨﻮا ﻟﻠﻘﺎﺻﻲ واﻟﺪاﻧﻲ اﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ رﺟﻞ واﺣﺪ -رﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎرﺑﻬﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -ﻷن اﻟﻮﻃﻦ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ ،ﻻﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎوم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أﺣﺪ.
ﻧﻌﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺰل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻧﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻠﻘﻢ ،اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﻟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ -ﻗﺒﻞ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ -أﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ اﳌﻨﻀﺪة ﰲ
وﺟﻪ اﳌﻼزم ﻣﻌﻤﺮ ﰲ وﺳﻂ ﻣﺒﻨﻰ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ،ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺬة اﻟﺘﻲ
ﻧﺮاﻫﺎ ﺛﺮوة وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻮزن اﻟﺜﻘﻴﻞ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
واﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ؟ وﻛﻴﻒ ﻧﻌﺰل اﻟﺴﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺪﺑﺎﺷﻲ ،وﺳﻌﺎدة اﻟﺴﻔﻴﺮ
ﻋﻠﻲ اﻻوﺟﻠﻲ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ وﻗﻔ ًﺎ ﻋﻮﻧ ًﺎ ﻣﻌﻴﻨ ًﺎ ﻟﻠﺜﻮرة ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻬﺎ ؟ ﻟﻢ
ﻳﺨﺬل ﻫﺬان اﻟﺮﺟﻼن وﻃﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﰲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺴﺮة واﻷوﻗﺎت اﳊﺮﺟﺔ ،ﺗﻠﻜﻢ
ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻮاﻗﻒ ورﺟﺎﻻت ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺮﻫﻨﻮا ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﻟﻜﻞ ذي ﻋﺮﻓﺎن وﺑﺼﻴﺮة .
ﻛﻴﻒ ﻧﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺰل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ د .ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻘﺮﻳﻒ واﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ زﻳﺪان
اﻟﻠﺬﻳﻦ وﻗﻔ ًﺎ ﻣﻮﻗﻔ ًﺎ ﻣﺸﺮﻓ ًﺎ ﺿﺪ ﺣﻜﻢ اﳌﻼزم ﻣﻌﻤﺮ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻛﺎ وﻇﺎﺋﻔﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ
ﻋﺎم 1981م ،واﻧﻀﻤﺎ إﻟﻰ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺣﺘﻰ ﻳﻮم ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة
اﳌﺒﺎرﻛﺔ،أﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﺑﻜﺎف أن ﻳﺸﻔﻊ ﻟﻬﻤﺎ؟ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ دورﻫﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻼل
أﺷﻬﺮ اﻟﺜﻮرة ،اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﺘﺰ ﺑﻪ ﻟﻬﻤﺎ ،ﻓﻬﻤﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎن ﻣﺨﻠﺼﺎن ﻟﻮﻃﻨﻬﻤﺎ،
ﻓﻜﻴﻒ ﳒﺮؤ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﺧﻼف ذﻟﻚ؟
ﻛﻴﻒ ﻧﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻳﻀ ًﺎ ﻋﻠﻰ د .ﻣﺤﻤﻮد ﺟﺒﺮﻳﻞ اﻟﺬي أﻋﺮﻓﻪ ﺟﻴﺪ ًا ﻣﻦ
اﻟﺪاﺧﻞ اﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺤﺎول ﻗﺪر ﺟﻬﺪه إﺻﻼح ﻣﺎ ﳝﻜﻦ إﺻﻼﺣﻪ ،ﻛﺎن ﻣﻌﺎرﺿ ًﺎ ﻣﻦ
داﺧﻠﻪ ﻟﻠﻨﻈﺎم ،وﻻ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻄﻴﻞ ﻫﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧُﺜﻤﻦ ﻟﻪ
ﻋﺎﻟﻴ ًﺎ دوره ﺧﻼل أﺷﻬﺮ اﻟﺜﻮرة ،وﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻳﺸﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،ﰲ وﻗﺖ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ
اﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد اﳌﻌﺎﻟﻢ ،ﻻ ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﻮد اﻟﺒﻐﺪادي _ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ
ﺳﺠﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﳌﺎت _ ﻛﺎن ﻳﻮد ﻗﺘﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎى ﻃﺮﻳﻘﺔ .
أﻗﻮل ،ﻛﻴﻒ ﻧﺮﺿﻰ ﻧﺤﻦ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ أن ﻧﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺰل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﳌﺪﻧﻴﺔ ،اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺤﺎء ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﻬﻢ ،إﻧﻬﻢ رﺟﺎﻻت ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺸﺮﻓﺔ ،رﻓﻌﺖ
رؤوس وﻫﺎﻣﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،أﻟﻴﺲ اﻹﺳﻼم ﻳﺠﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ؟
إﻧﻨﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺮﺟﺎل وﻣﺜﻠﻬﻢ ،وﻟﻴﺲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن
ﻋﺰل ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﻟﻘﺪ ﺻﺪق ﺟﺒﺮان ﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒﺮان ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎه؛ وﻳﻞ ﻷﻣﺔ
اﻟﻀﻴﻘﺔ
أﻋﻘﻠﻬﺎ أﺑﻜﻢ وﻗﻮﻳﻬﺎ أﻋﻤﻰ .ﻓﺎﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﻀﻊ ﺣﺪ ًا ﺑﲔ اﳌﺼﻠﺤﺔ َ
واﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺣﻜﻤﺘﻪ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﻗﻮل اﳊﻖ ﰲ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ
اﻻﻟﺘﻮاء ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﻈﻠﻮﻣﲔ ،وﻹﻧﺼﺎف اﻷوﻓﻴﺎء واﳌﺨﻠﺼﲔ .أﻣﺎ اذا اﻧﻘﻠﺒﺖ
اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﺮس اﻟﻌﻘﻞ وﻻ ﻳﻘﻮل ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ ،وﺣﲔ ﻳﻌﻤﻰ اﻟﻘﻮي ﻋﻦ رؤﻳﺔ
ﻛﻞ ﺷﻲء إﻻ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻘﻮي ﺑﻪ ،ﻓﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺴﻼم،
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل واﳊﻖ واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻹﺧﻼص واﻟﻮﻓﺎء ﻛﻞ اﻟﺴﻼم ،ﻓﺎﻟﻌﻴﻮن
ﻣﺒﻘﻘﺔ ،واﻷﻳﺪي ﻣﻐﻠﻮﻟﺔ ،وﺣﻴﻨﻬﺎ ﺣﺮي ﺑﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺰل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺑﻬﻴﺌﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ،ﻻﺟﺌﺖ أﻫﻼً وﻻ ﻧﺰﻟﺖ ﺳﻬﻼً ،ﻓﻼ أﻫﻼً ﺑﻚ وﻻ ﺳﻬﻼً.

6

متابعة

السنة األولى  -العدد 14

األربعاء  24شعبان  - 1434الموافق  3يوليو 2013

مبيزات أمنية عالية ومواصفات فنية حديثة

املركــزي يحتف ــل بطــرح اخلمسي ــن دينـ ــاراً من بنغـ ــازي
أقام مصرف ليبيا املركزي صباح يوم اخلميس املوافق
2013-6-13م احتفالية مبناسبة طرح العملة الورقية
الليبية اجلديدة من فئة اخلمسني دينارا للتداول يف
املصارف وفروعها كافة مبختلف املدن الليبية .
وحضر االحتفالية التي أقيمت مببنى مصرف ليبيا
املركزي فرع بنغازي الدكتور عوض البرعصي نائب رئيس
الوزراء  ،والسيد نائب محافظ مصرف ليبيا املركزي
 ،ووفد ممثل الشركة البريطانية التي قامت بطباعة
العملة اجلديدة  ،و مديرو اإلدارات مبصرف ليبيا املركزي
 ،وعدد من مديري املصارف التجارية باملنطقة الشرقية ،
وموظفو مصرف ليبيا املركزي مبدينة بنغازي  ،وجمع من
مبعوثي ومراسلي وسائل اإلعالم املختلفة.
واستهل احلفل بالنشيد
الوطني وقراءة الفاحتة
على أرواح شهداء بنغازي
الذين سقطوا يف األحداث
األخيرة ،تالها كلمة

~

حبري  :تلقينا
 135عرضاً ...
ووفرنا  55باملائة
من األسعار

عوض البرعصي نائب رئيس
الوزراء قال فيها « :نشكر
أهالي مدينة بنغازي العزيزة
على حفاوة االستقبال
الذي لقيناه  ..ومتنيت
أن تكون هذه االحتفالية
يف وقت أحسن من هذا
الوقت  ،ولكن بعون اهلل
ستتغلب بنغازي على
آالمها  ،وستحافظ على
نسيجها االجتمـ ــاعي ،
وما احتفاليتنا اليوم
بإصدار ورقة اخلمسني
دينارا من العملة
اجلديدة
الورقية
وعليها خلفية مدينة
بنغازي  ،وهي منارة
مدينة بنغازي إال
شعاع أمل على انتصار
مدينة بنغازي على
مشاكلها  ،ونترحم
على أرواح من سقطوا
يف األيام املاضية
 ،ونطلب من اهلل
سبحانه أن يغفر لهم وأن تنهض بنغازي من هذه األزم ــة
املريرة  ،وستكون عصية على كل من يريد أن يستهدفهـ ــا
ويستهدف أمنهـ ــا» ..
من جانبه قال نائب املحافظ ( علي احلبري )
كلمته باالحتفالية  :يف البداية اسمحوا لي باسم جميع
العاملني مبصرف ليبيا املركزي أن أتقدم إلى بنغازي
العظيمة بأحر وأطيب األمنيات مبستقبل مشرق بعد
هذه األحداث األليمة التي مرت بها بنغازي ( وإصبر
وما صبرك إال باهلل ) فالصبر جميل إن شاء اهلل ..وبهذه
املناسبة حقيقة كما تعلمون فإن إصدار النقود مسألة
روتينية يف املصارف املركزية  ،وهي أحد األعمال واألهداف
التي يقوم بها كل مصرف مركزي  ،ولكن اخلصوصية التي
يتمتع بها إصدارنا اآلن أنه جاء بعد وقت طويل عانى فيه
الشعب الليبي ويالت عظيمة خالل  42عام ًا واكب فيها
الفقر وعدم العدالة االجتماعية وكل العوامل التي تؤدي

إلى عدم القدرة على التعامل مع احلياة الطبيعية ..
فكان هذا اإلصدار عظيم ًا بكل ثقة ألنه كان على أسس
سليمة  ،ففي البداية قام بهذا اإلصدار مجموعة من
الفنانني الليبيني يف مناقصة عامة شارك فيها 153
فنانا ومصمما وأظهر مجموعة من التصميمات انعكست
كما ترون يف أشكال مختلفة امتزجت فيها وحدة الوطن
 ،فإن نظرمت إلى هذا اإلصدار الذي ميثل عائلة متكاملة
لوجدمت أن الدينار يعكس الثورة ويعكس االنتصار يف
الوجهني  ،ولو نظرنا إلى اإلصدار القدمي لوجدنا إنسانا
يرتدي الزي الوطني ويضع يده على ذقنه» ...
وأضاف حبري  :ستكون هذه اخلطوة فتحا اقتصاديا
كبيرا  ..وإذا رأينا من االصدارات
التي جاءت من  153عرضا  ،ومت
اختيار التصميمات التي تعكس
وحدة الوطن وانتماءاته والرموز
املختلفة من جنوبه وشرقه وغربه
لوجدنا أن املرحلة التالية من خالل
إعداد الطرق العلمية احلديثة يف
عملية الشراء والطباعة وهذه
اتبعنا فيها قول اهلل عز وجل (
إن اهلل اليحب الفساد ) فكانت
يف احلقيقة بفضل فريق العمل
من أحدث الطرق يف عملية
املناقصة واملمارسة ترتب عليها
نصر آخر هو توفير  55يف املائة
يف األسعـار  ،وهذا ما أدعو إليه
ألن الوطن إذا كانت األسعار
القدمية فيها زيادة  55يف
املائة يفترض على األقل أن
أسعار املستقبل تكون  35يف
املائة  ،ومتتاز العملة أيض ًا
بقدرتها على مواجهة التاريخ
إذا نظرنا قوس أكاكوس يف اخللف
جند فعالً عظمة التاريخ وعظمة
هذا الوطن وقد برز هذا القوس
كأشهر أحد املؤثرات العاملية وضم
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اجلهاني  :اخترنا
أفضل العالمات
األمنية من أحدث
املدارس العاملية

من منظمة اليونسكو على أساس أنه
كأحد املعالم التاريخية العاملية  ،فهذا
حقيقة شرف كبير لهذا الوطن  ،ومبا أن
هذه الصخور صلبة فهي تعبر عن صالبة
هذا الوطن  ..وقدرة أبناء هذا الوطن على
مواجهة املصاعب» ...
وأكد حبري على أن صورة شيخ الشهداء عمر
املختار التي أختيرت على إحدى واجهتي ورقة العشرة
دينارات اجلديدة لن يختلف عليها الشعب الليبي ،
متمني ًا أن تكون هذه العملة انطالقة جناح وتفعيال
للدور االقتصادي ،وتؤس لرؤية متوسطة املدى تخدم
كل املدن الليبية ،مؤكد ًا أن التنمية تعم جميع املدن
والبلدات ،وستوزع الثروات توزيعا عادال ،وتتوج بانتصار
دولة الرفاهية ليتمتع كل إنسان بكافة حقوقه يف القريب
العاجل.
من جهته ألقى السيد علي اجلهاني مدير ادارة
الشوؤن اإلدارية كلمة حتدث فيها عن دواعي إصدار
عملة ورقية من حيث اجلوانب األمنية ومكافحة
عمليات التزوير  ،وأيض ًا تنامي استخدام العملة الورقية
أثناء وبعد انتصار الثورة وقلة التعامل بالوسائط

اإللكترونية ..
وذكر أيض ًا بأن تقادم بعض االصدارات احلالية كان
سبب طرح عملة جديدة  ،وأيض ًا لتداول إصدار واحد من
العملة ومن نفس العائلة ،كما أفاد اجلهاني بأن استبدال
أكثر من  1.7مليار ورقة نقدية مقارنة بالنرويج التي
تتداول  200مليون ورقة بعدد سكانها  ..وأيض ًا عدم
وجود طاقة تخزينية للعملة املتداولة حالي ًا ونقص
األمن  ..كما حتدث عن املواصفات الفنية ملقاسات العملة
الورقية الصادرة بحيث راعت اللجنة املشرفة املواصفات
العاملية يف اختيار األشكال واملزايا ..
وتطرق اجلهاني إلى املزايا اجلديدة يف العملة
للمكفوفني وضعاف البصر حيث مت وضع نقاط بارزة
تبني العملة الورقية التي ميتلكها بدون الرجوع إلى
أشخاص آخرين  ..ومت حتسيني التصاميم وتعبيرها عن
املوروث الثقايف واحلضاري ومالءمتها للظروف اجلوية
 ،وأيض ًا مت اختيار املادة ( األلياف القطنية ) ملالءمتها
لألجواء الليبية ومقاومتها ملادتي البنزين والبوتاسيوم ..
ويف تصريح لصحيفة املصارف قال علي اجلهاني :
« مت إطالق أول عملة من فئة اخلمسني دينارا بعد الثورة
التي ضحى الشعب الليبي بالعديد من األرواح والشهداء
حتى ينعم باحلرية والرخاء  ،وبإذن اهلل سوف تكون
هذه العملة خيرا على الشعب الليبي الذي تكبد العناء
طوال فترة حكم الطاغية معمر القذايف واختيرت مدينة
بنغازي لنيل شرف االحتفال واختيار رمز منارة خريبيش
على الوجه األمامي للورقة النقدية للعملة اجلديدة
ألنها شرارة الثورة وهذا أقل ما يقدم لها  ،وعن العالمات
األمنية التي وضعها مصرف ليبيا املركزي فإنه مت اختيار
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مواصفات العملة
اجلديدة متكن املكفوفني
من متييزها دون االستعانة
بأشخاص آخرين

املدرسة احلديثة كما هو يف ورقة اليورو  ،وهذا يعتبر
أفضل اختيار وبالدعم القوي ألحدث العالمات األمنية» .
وعبر السيد  michael wilsonاملدير االقليمي
يف الشركة التي تولت طباعة العملة اجلديدة عن سعادته
بأنه أحد املساهمني يف طباعة العملة الليبية وهذا شرف
كبير له وللشركة وأعرب عن سعادته بالتحول القوي
لليبيا من الدولة يف العهد الدكتاتوري إلى الدميقراطية
والتي هي اخلطوة السليمة للحرية وبناء الدولة .
كما قدم  michael wilsonتعازيه ألسر الشهداء
يف بنغازي ،متمني ًا للشعب الليبي التقدم بثبات لتحقيق
آماله ،وأن تصبح ليبيا كبريطانيا يوما من األيام  ،وقدم يف
ختام حديثه الشكر إلى مكتب اإلعالم ،ومكتب املحافظ
املتمثل يف اإلدارة العليا على حسن الضيافة والسعي
إلجناح القطاع املصريف ومشاريع التنمية واالقتصاد .

فعاليات معرض طرابلس الدولي للمشاريع
الصغرى واملتوسطة يف دورته الرابعة

على هامش مشاركة مصرف اجلمهورية يف
فعاليات معرض طرابلس الدولي للمشاريع الصغرى
واملتوسطة يف دورته الرابعة أكد السيد« /مصباح
العكاري» رئيس مجلس اإلدارة ملصرف اجلمهورية أن
مصرف اجلمهورية متواجد وبقوة من خالل مشاركته
يف هذه الدورة  ،بجناح خاص بقسم التسويق وقسم
التمويل اإلسالمي  ،حتى يكون ذلك دافعا للشباب
يف متويل املشروعات الصغرى واملتوسطة  ..موضحا
أن ذلك يعتبر نقطة حتول مهمة لفتح آفاق جديدة
أمام الشباب للمساهمة من خالل املشروعات الصغرى
واملتوسطة يف تفعيل برامج التنمية  ،باعتبار هذه
املشروعات رافدا لالقتصاد الوطني  ،وسبيال لتعدد
مصادر الدخل  ،والتقليل من معدالت البطالة ،
واالنتقال باملجتمع من مجتمع استهالكي إلى
مجتمع منتج ومبدع  ،ومساهمة فعالة يف بناء ليبيا
اجلديدة .
وأضاف السيد /رئيس مجلس اإلدارة أن مصرف
اجلمهورية سبق أن أصدر منشورا مت تعميمه على أكثر
من مائة وستني فرعا ووكالة تغطي الرقعة اجلغرافية
يف ليبيا  ،يوضح قيمة التمويالت للمشروعات

الصغرى واملتوسطة التي ميكن أن تدفع لكل شاب يريد
إنشاء مشروع بسيط  ،وذلك يف حدود أربعني ألف دينار
ليبي لكل مشروع  ،موضحا أن الضمانات املطلوبة
لهذه املشروعات ال تتعدى شخصني يرد مرتبهما إلى
مصرف اجلمهورية  ،أو رجل أعمال يضمن املشروع
 ..مشيرا إلى أن هناك مشروعات صغرى ومتوسطة
أكبر حجما سيساهم مصرف اجلمهورية يف متويلها
 ،بالتعاون مع وزارة االقتصاد من خالل الصناديق
اجلديدة التي سيتم نشرها  ،والتي حتدث عنها السيد
وزير االقتصاد  ،هذا باإلضافة إلى مساهمة مصرف
اجلمهورية يف متويل خطوط اإلنتاج  ،واستيراد السلع
من اخلارج للمشاريع القائمة بتمويل إسالمي صرف .
كما أشار إلى قرار مجلس اإلدارة من اجلمعية
العمومية بتاريخ 11/04/2013م بتحويل املصرف
إلى مصرف إسالمي وهذا بالطبع يعتبر اجنازا كبيرا
ملصرف اجلمهورية خالل سنة 2013م  ،وطمأن
الذين لديهم النية الصادقة للتحول إلى اإلنتاج بأن
التمويالت سوف تكون حسب الشريعة اإلسالمية.
نادية الهادي ميلود
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السياحية

باستهداف القطاعني العام واخلاص

وزارة السياحة تكشف عن برنامجها التدريبي لسنة 2013
أعلن قسم املوارد البشرية بوزارة السياحة،
أحد األقسام املستحدثة ضمن الهيكلية
اجلديدة للوزارة ،عن البدء يف تنفيذ خططه
الرامية إلى تطوير الكوادر البشرية.
وقد باشر القسم يف تنفيذ خطة سنة
 ،2013التي حتظى باهتمام واسع من قبل
وزيرة السياحة املهندسة اكرام باش امام ،وترمي
إلى تطوير الكوادر البشرية بالوزارة ،بحزمة

من البرامج التدريب والتأهيل يف مجاالت
اإلدارة واللغة االجنليزية ،وتستهدف 250
موظفا ،إلى جانب دورات خارجية قصيرة املدى
لنحو  600موظف ،جنب ًا إلى جنب مع خطة
للرفع من كفاءة اخلريجني والعاملني بالقطاع
اخلاص والباحثني عن العمل ،وتستهدف
 1000شخص ،يف دورات تدريبية بالتعاون مع
وزارة العمل.

احلمادة احلمراء ...فضاءات الرهبة

تتربع احلمادة احلمراء على مسافة  300كيلومتر من الغرب
إلى الشرق ،وتتشكل أراضي املنطقة اساسا من املشهد احلجري،
مع عدد قليل فقط من املناطق العشبية على قيد احلياة ،وتبرز
تضاريس هذا اجلزء من الصحراء الضخمة من فسحة جيرية،
وموقع الرواسب البحرية القدمية ،التي تغطي عشرات املاليني
من السنني يف العصر الطباشيري ،وشبكة من الوديان اجلافة
تنتهي عند الطرف اجلنوبي على منحدر يطل على كثبان عرق
أوباري البحر الهائل من الرمال املتموجة بألوانها املتغيرة
باستمرار التي يكون لها تأثير سحري عند غروب الشمس ،وهذا
هو املشهد الصحراوي الذي اليثير اإلعجاب فحسب ،بل أيضا
الرعب ،يف نفس من زار املكان ومن تلمس مفردات روعة مفرداته.

وأشار التقرير الذي كشف النقاب عنه يف
ورشة العمل التي تناولت التعاون بني منظمة
السياحة العاملية ووزارة السياحة ،إلى أن
الكوادر البشرية تشكل أحد أمنت ركائز تنافسية
السياحة ،وأهم مامييز املنتوج السياحي يف
املقاصد السياحية ويعزز قيمته.
ويف تعقيبه على التقرير أوضح السيد
عمر فالديز ،املسؤول عن البرنامج التدريبي
مبؤسسة (تيميس) للتدريب التابعة ملنظمة
السياحة العاملية ،أن العمل وفق أولويات
واضحة يف مجال التأهيل والتدريب يسهم
يف تعزيز تنافسية سياحة الدول ،السيما وأن
الكوادر العاملة يف القطاع ،تشكل معيار تقييم
اجلودة والتنافسية ،وتهيئ املناخ املالئم لتنفيذ
برامج السياحة املستدامة ،التي تستند إلى
معايير تتيح توظيف أكبر عدد من السكان
املحليني القاطنني بالقرب من مواقع اجلذب
السياحي ،واملدربني بشكل احترايف يعزز من
قيمة وجودة اخلدمات.
كما أكد السيد (فالديز) على إجراء
عمليات تقييم ملعرفة مستوى املوارد البشرية
احلالية ،ومامدى مالئمة العناصر املدربة
لالنخراط يف سوق العمل ،عارض ًا يف ختام
مادخلته برامج وخطط التدريب والشهادات
التي تتيحها املؤسسة.

املياه ...أيقونة اليوم العاملي
للسياحة 2013

أعلنت منطمة السياحة العاملية ،من مقرها مبدريد عن شعار اليوم العاملي للسياحة
 ،2013الذي يعالج قضايا توفر املياه ،وتقييم مدى التحديات املتعلقة بالتعاون بني
احلكومات والدول ،لتفادي نشوب النزاعات حول منابع املياه ومصادرها ،إثر بروز مقابل
تشير إلى أن توفير املياه هو مفتاح الطاقة يف املستقبل ،والتحدي األكبر أمام توفرها.
ووفق بحث أجراه فريق تابع لوكالة الطاقة العاملية ،عقب دراسات تفيد بارتفاع
الطلب على الفحم يف توليد طاقة ،السيما الكهرباء منها ،جنبا إلى جنب مع منو
االعتماد على الفحم يف تكنولوجيات جديدة ،من املتوقع أن يعزز االجتاه نحو استهالك
		
مزيد املياه خالل عام  ،2035وفقا لتقرير الوكالة.
وترمي السنة الدولية للتعاون يف مجال املياه إلى جذب االهتمام بالعديد من
األبعاد التي يتسم بها التعاون يف مجال املياه ،وذلك يف ما يتعلق بالتنمية املستدامة
وتغير املناخ واألمن الغذائي ،فضالً عن املساواة بني اجلنسني.

قائمة التراث العاملي  :معاييـ ــر اإلختيـ ـ ــار وتدوي ـ ــن اخلصائ ــص
مت يف العام  1972اعتماد
االتفاقية املتعلقة بحماية التراث
العاملي الثقايف والطبيعي ،وهي معاهدة
دولية فريدة تربط ألول مرة مفاهيم
حماية الطبيعة واملحافظة على
املمتلكات الثقافية ،واالعتراف بأهمية
طريقة تفاعل الناس مع الطبيعة
 ،واحلاجة األساسية للحفاظ على
التوازن بني االثنني.
صادق على اتفاقية التراث العاملي
التي أصبحت سارية املفعول عند
التصديق عليها من قبل  20دولة،
كما مت إنشاء قائمة التراث العاملي
املهدد باخلطر للفت االنتباه إلى
اخلصائص التي حتتاج إلى النظر
على الصعيد الدولي واملساعدة يف
وضع األسس واألولويات فيمايتعلق
مبفهوم احلفاظ ،ولتحقيق ذلك مت
تأسيس صندوق التراث العاملي ملساعدة
الدول األطراف على حتديد وصون
وتعزيز مواقع التراث العاملي على حد
سواء من خالل املساهمات اإللزامية

والطوعية ،جنب ًا إلى جنب مع إطالق
جلنة التراث العاملي العمل على تطوير
معايير االختيار وتدوين اخلصائص
على قائمة التراث العاملي ،ووضع املبادئ
التوجيهية التشغيلية لتنفيذ اتفاقية
التراث العاملي ،ومجموعة أخرى للرصد
واإلبالغ عن اخلصائص على القائمة،

فيما اعتمد إدراج أول اثني عشر موقعا
على قائمة التراث العاملي ،يف اجتماع
اللجنة الذي نظم يف جزر غاالباغوس
باألكوادور.
بعد  21سنة من ظهور االتفاقية
أدرج  377موقع ًا طبيعي ًا على
القائمة ،كما مت تأسيس مركز التراث

العاملي لإلشراف على إدارة االتفاقية،
مما جعلها مبثابة أول صك قانوني
لالعتراف بأهمية البيئة وحماية
املناظر الطبيعية الثقافية.
ومبناسبة الذكرى الـ  30إلعالن
واعتماد االتفاقية ،اعتمدت اللجنة يف
إعالن بودابست بشأن التراث العاملي،
دعوة جميع أصحاب املصلحة لدعم
احلفاظ على التراث العاملي من
خالل األهداف االستراتيجية األربعة
الرئيسية املشتملة على املصداقية،
احلفظ ،وبناء قدرات االتصاالت.
وأطلقت مبادرة شركاء التراث العاملي
لتشجيع القطاعني العام واخلاص ،مبا
يف ذلك مجموعة واسعة من املؤسسات
وكذلك األفراد الذين ميكنهم املساهمة
يف احلفاظ على مواقع التراث العاملي
يف جميع أنحاء العالم ،فيما ضمن
هدف خامس ألهدافها االستراتيجية،
وهو مفهوم اجلماعة بغية تسليط
الضوء على أهمية دور املجتمعات
املحلية يف احلفاظ على التراث العاملي.

(فور بوينتس) تعيد افتتاح فندقها بطرابلس
قريباً ...و (الشيراتون) عالمة جديدة يف 2015

مومي ــاء الفت ــاة
من فض ــاءات
اجلغـبـ ـ ــوب
إلى قاعـ ـ ــات
السرايا احلمراء
أزيح يف نهاية عقد التسعينات من القرن املنصرم
وبداية األلفية الثانية ،بالقرب من احلدود الليبية
املصرية ،النقاب يف صحراء اجلغبوب النايية ،عن مدفن
كبير يحوي مجموعة من القبور ،تضم مومياءات ترقى إلى
عصور غابرة ،مبايف ذلك مومياء أثارت اهتمام العلماء ،إلى
احلدى الذي دفع إلى حفطها ونقلها إلى روما ،فيما فقدت
أخريات يف طروف غامضة لم تكشف تفاصيلها حتى اآلن.
ووصلت املومياء إلى متاحف السرايا احلمراء ،مطلع
عام  2009ماأطلق عليه اسم مومياء اجلغبوب ،بعد مضي
أكثر من خمس سنوات ،على نقلها إلى ايطاليا إلخضاعها
للدراسات ،واستكمال األبحاث املخبرية عليها من قبل
أعضاء البعثة االيطالية العاملة مبنطقة أمساك أكاكوس.
وإثر االتفاق مع مصلحة اآلثار ،قام فريق من اخلبراء
االيطاليني بإجراء االختبارات والدراسات التحليلية
باألشعة املقطعية على جمجمة املومياء واليدين ،وحتاليل
كربون  ،14وأخذ عينات من نسيج كفن املومياء ،فضالً
عن دراسات معملية قام بها البرفيسور " دجي فورنيشاري،
ودجي مانزي" باجراء سلسلة من التحاليل ،من بينها
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حتليل احلمض النووي " دي أن أي" ،وخلصت إلى أن
املومياء يرقى تاريخها إلى نحو  1800سنة مضت.
و أسفرت تلك الدراسات عن اكتشاف عقد مصنوع
من الزجاج امللون ،وأقراط من الفضة ،وخامت كانت تزين
أطراف صاحبة املومياء ،فيما بينت التحاليل املخبرية
أن املومياء تخص طفلة يف السابعة من عمرها تقريب ًا،
توفيت نتيجة مرض يف الكبد ،و أفادت التحاليل بأن
املومياء ترجع إلى ثقافات مختلفة كانت سائدة يف صحراء
اجلغبوب ،متثلت يف احلضارات الرومانية واملصرية ،إضافة
إلى بعض التأثيرات الثقافية األخرى.
كما عثر داخل القبر الذي يضم املومياء على بعض
املقتنيات اجلنائزية ،مبايف ذلك خامت وأقراط من الفضة،
وبقايا عقد مت وضعه على جيد املتوفى ،يتألف من ٍ
ثمان
وسبعني خرزة جميعها من الزجاج امللون حتاكي حجارة
صلبة مثل الكهرمان والزمرد ،وثالث خرزات زجاجية أكبر
حجم ًا ،عليها أوراق ذهبية وبعض اخلرزات من الزجاج
املفضض،وهي عموم ًا تشكل أنفس األثاث اجلنائزي
بالقبر.

أعلنت (ستاروود) ،مالكة
عالمة (فوربوينتس شيراتون)
عن اعادة افتتاح فندقها يف مدينة
طرابلس (فوربوينتس شيراتون)
مطلع سبتمبر املقبل ،إثر
استكمال التجهيز والترتيبات
الفنية الالزمة الستئناف تشغيل
الفندق ،الذي يعد أحد مكونات
منتجع حي األندلس ،املتوقع
أن يوفر  1000فرصة عقب
استكمال مراحله ،املشتملة على
فندقني 4و 5جنوم ،و(مارينا)،
وسلسلة مطاعم عاملية ،ومقاهي،
ونوادي صحية مزودة بأحدث
التجهيزات ،وقاعات اجتماعات.
وشملت املرحلة األولى التي
انتهت عام  ،2010افتتاح فندق
(فوربوينتس) ،املتألف من 204
غرفة فخمة ،مبا يف ذلك 18
جناح ًا فاخر ًا ،ومركز للرياضة،
وقاعات لالجتماعات ،ومسبح
على الهواء الطلق ،يف حني
تشتمل املرحلة الثانية على استكمال تشييد فندق (شيراتون)،
املتوقع افتتاحه مطلع عام  ،2015وفق ما اعلنته شركة
(ستاروود) ،على موقعها الرسمي.
وتتالف املرحلة الثانية ،جنب ًا إلى جنب مع فندق يحتوي

 312غرفة وجناح ،و 16قاعة لالجتماعات ،من (مارينا)،
سوق (بازار) ،ومركز للتسوق ،ومطعمني ومقهى وحمام سباحة
يف الهواء الطلق ،ومركزا للياقة البدنية ،باالضافة الى ذلك،
خمسة أماكن االجتماع.
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حتليل ألهم املتغيرات االقتصادية والنقدية
يف نهاية الربع األول من عام 2013
 1االحتياطيات واألصول األجنبية:س � ��جل رصيد إجمالي االحتياطيات واألصول األجنبية يف نهاية الربع
االول من عام  2013ارتفاع ًا قدره  13.6مليار دوالر ،أو ما نس � ��بته 12.0%
ليصل إل � ��ى  126.7مليار دوالر ،مقابل نح � ��و  113.0مليار دوالر يف نهاية
الربع االول من عام .2012
وق � ��د انعك � ��س جزء من ه � ��ذا االرتفاع رصي � ��د االحتياطي � ��ات من النقد
األجنب � ��ي بنح � ��و  13.9ملي � ��ار دوالر ،أو ما نس � ��بته  13.1%ليص � ��ل إلى نحو
 120.1ملي � ��ار دوالر ،مقاب � ��ل  106.2مليار دوالر يف نهاية ش � ��هر مارس من
ع � ��ام  ،2012يف حني انخفض رصيد بن � ��د أصول أجنبية لدى مصرف ليبيا
املرك � ��زي بنح � ��و  275.7ملي � ��ون دوالر ،أو ما نس � ��بته  -4.0%ليصل إلى نحو
 6.6ملي � ��ار دوالر ،مقاب � ��ل  6.8ملي � ��ار دوالر يف نهاي � ��ة الرب � ��ع االول م � ��ن عام
.2012
واجل � ��دول التال � ��ي يوض � ��ح البن � ��ود املكون � ��ة لألص � ��ول واالحتياطي � ��ات
األجنبية:

 4القاعدة النقدية والعوامل املؤثرة فيها:بل � ��غ رصي � ��د القاعدة النقدية يف نهاي � ��ة الربع االول من عام 2013
نح � ��و  33902.9مليون دينار ،مقاب � ��ل  33122.0ملي � ��ون دينار يف نهاية
الرب � ��ع االول من ع � ��ام  ، 2012مظهر ًا بذلك ارتفاع ًا ق � ��دره  780.9مليون
دينار ،أي بنسبة  .2.4%ويرجع هذا االرتفاع إلى زيادة االحتياطيات األولية
للمصارف التجارية بنحو  995.4مليون دينار ،أو ما نس � ��بته  ،5.9%لتصل
إل � ��ى  17734.7مليون دين � ��ار يف نهاية الربع االول من عام  ، 2013مقابل
 16739.3ملي � ��ون دين � ��ار يف نهاية نفس الفترة من العام الس � ��ابق ،وارتفاع
ودائع املؤسس � ��ات العامة لدى مص � ��رف ليبيا املركزي بنح � ��و  633.9مليون
دينار ،أو ما نس � ��بته  ،34.3%يف ح �ي��ن انخفضت العملة خارج املصارف بنحو
 848.4مليون دينار لتصل إلى  13685.8مليون دينار.
وق � ��د كان لص � ��ايف األص � ��ول األجنبية أثر توس � ��عي بنس � ��بة  12.4%على
القاعدة النقدية ،يف حني كان لصايف املوجودات املحلية أثر انكماشي بنسبة
 15.4%على هذه القاعدة.

( )1تشمل الشريحة االحتياطية لدى صندوق النقد الدولي وحيازات
وحدة حقوق السحب اخلاصة والذهب.
( )2تشمل القروض واملساهمات اخلارجية للمصرف.

 2سعر صرف الدينار الليبي:انخفض س � ��عر ص � ��رف الدين � ��ار الليبي أمام ال � ��دوالر األمريكي بنس � ��بة
 3.3%يف نهاية ش � ��هر م � ��ارس من ع � ��ام  ،2013أي انخفض م � ��ن 1.2492
دينار ًا لكل دوالر يف نهاية ش � ��هر م � ��ارس من عام  2012إلى  1.2906دينار ًا
لكل دوالر يف نهاية ش � ��هر مارس من عام  ،2013يف حني ارتفع س � ��عر صرف
الدينار الليبي أمام اليورو بنس � ��بة  ،0.9%أي ارتفع من  1.6648دينار ًا لكل
ي � ��ورو يف نهاية الربع االول من عام  2012إلى  1.6502دينار ًا لكل يورو يف
نهاي � ��ة الربع االول من عام  ، 2013وارتفع س � ��عر صرف الدينار الليبي أمام
اجلنيه اإلس � ��ترليني بنس � ��بة  ،1.8%ليصل إل � ��ى  1.9534دينار ًا لكل جنيه
إسترليني يف نهاية الربع االول من عام  ،2013مقابل  1.9883دينار ًا لكل
جنيه إس � ��ترليني يف نهاية الربع االول من عام  ، 2012وارتفع أمام الفرنك
السويس � ��ري بنسبة  ،2.0%أي من  1.3809لكل فرنك يف نهاية شهر مارس
من عام  2012ليصل إلى  1.3537دينار ًا لكل فرنك يف نهاية شهر مارس
من عام  ،2013وارتفع أيضا أمام الني الياباني بنس � ��بة  9.4%يف نهاية شهر
م � ��ارس من عام  .2013واجل � ��دول التالي يوضح تطور س � ��عر صرف الدينار
الليبي مقابل بعض العمالت الرئيسة الدولية:

 3العملة املصدرة:س � ��جل رصيد العملة املص � ��درة (ورقية ومعدنية) يف نهاية ش � ��هر
م � ��ارس من عام  2013انخفاض ًا ق � ��دره  411.3مليون دينار ،أو ما نس � ��بته
 -2.6%ليص � ��ل إلى  15.5ملي � ��ار دينار ،مقابل  15.9ملي � ��ار دينار يف نهاية
شهر مارس من عام  ،2012منها نحو  1823.2مليون دينار عملة بخزائن
املصارف التجارية ،ونحو  8.5مليون دينار نقدية بالصندوق لدى العمليات
املصرفي � ��ة مبص � ��رف ليبيا املرك � ��زي ،ونح � ��و  13685.8ملي � ��ون دينار عملة
يف الت � ��داول خ � ��ارج املصارف يف نهاية ش � ��هر م � ��ارس من ع � ��ام  ،2013مقابل
 14534.2مليون دينار يف نهاية شهر مارس من عام  ،2012مظهر ًا بذلك
انخفاض� � � ًا ق � ��دره  848.4مليون دينار ،أي بنس � ��بة  .-5.8%واجلدول التالي
يوضح تطور العملة املصدرة.

 5عرض النقود والعوامل املؤثرة فيه:شهد عرض النقود (ع )2يف نهاية الربع االول من عام  ، 2013ارتفاع ًا
بنحو  8115.1مليون دينار ،أو ما نس � ��بته  14.3%ليصل إلى 64742.6
ملي � ��ون دينار ،مقابل  56627.5مليون دين � ��ار يف نهاية الربع االول من عام
.2012
وق � ��د متثل ه � ��ذا االرتفاع يف زي � ��ادة مكونات ع � ��رض النق � ��ود (ع )1بنحو
 7593.5مليون دينار ،أو ما نس � ��بته  14.6%ليصل إلى  59679.0مليون
دين � ��ار ،مقابل  52085.5مليون دينار يف نهاية الربع االول من عام 2012
 ،كان معظم � ��ه يف زي � ��ادة الودائع حتت الطلب بنح � ��و  8441.9مليون دينار،
أو م � ��ا نس � ��بته  22.5%لتصل إل � ��ى  45993.2مليون دين � ��ار يف نهاية الربع
االول من عام  ، 2013وكذلك زيادة ش � ��به النقود فقد ارتفع بنحو 521.6
مليون دينار ،أو ما نسبته  11.5%ليصل إلى  5063.6مليون دينار ،مقابل
 4542.0ملي � ��ون دين � ��ار يف نهاي � ��ة الرب � ��ع االول م � ��ن ع � ��ام  ،2012يف حني
انخفض � ��ت العملة خارج املص � ��ارف بنحو  848.4مليون دينار او ما نس � ��بته
.-5.8%
عرض النقود والعوامل املؤثرة فيه

 6هيكل الودائع والتسهيالت االئتمانية للمصارف التجارية:• اخلصوم االيداعية باملصارف التجارية:
س � ��جل إجمالي اخلص � ��وم االيداعية للمصارف التجارية يف نهاية ش � ��هر
م � ��ارس من ع � ��ام  2013ارتفاع� � � ًا ق � ��دره 8899.5مليون دينار ،أو ما نس � ��بته
 15.2%ليص � ��ل إل � ��ى  67534.8مليون دين � ��ار ،مقاب � ��ل  58635.3مليون
دينار يف نهاية ش � ��هر مارس من عام  ،2012وبتحليل البنود املكونة للخصوم
االيداعي � ��ة يالح � ��ظ أن الزيادة كانت يف ودائع القط � ��اع العام بنحو 3784.6
ملي � ��ون دين � ��ار ،أو ما نس � ��بته  12.2%لتصل إل � ��ى  34817.8مليون دينار يف
نهاية ش � ��هر م � ��ارس م � ��ن ع � ��ام  ،2013مقاب � ��ل  31033.2ملي � ��ون دينار يف
نهاي � ��ة نفس الفت � ��رة من العام الس � ��ابق ،وقد ش � ��كلت ودائع القط � ��اع العام ما
نس � ��بته  51.6%من إجمال � ��ي الودائع لدى املصارف التجاري � ��ة ،وارتفاع ودائع
القطاع اخل � ��اص بنحو  5114.9مليون دينار ،أو ما نس � ��بته  18.5%لتصـل
إلى  32717.0مـــليون دينار يف نهاية الربع االول من عام  ،2013وش � ��كلت
ما نس � ��بته  48.4%من إجمالي الودائع لدى املصارف التجارية ،وقد ش � ��كلت
اخلصوم االيداعية ما نسبته  80.3%من إجمالي خصوم املصارف التجارية.
وجتدر اإلش � ��ارة إلى إن الودائع حتت الطلب ش � ��كلت ما نسبته 81.9%
من إجمالي الودائع ،يف حني ش � ��كلت الودائع ألجل وادخار ما نسبته 18.1%
م � ��ن إجمالي الودائع لدى املص � ��ارف التجارية يف نهاية الرب � ��ع االول من عام
.2013

• االئتمان املمنوح من قبل املصارف التجارية:
س � ��جل االئتم � ��ان املصريف املمنوح من قب � ��ل املصارف التجاري � ��ة يف نهاية الرب � ��ع االول من عام
 2013ارتفاع� � � ًا ق � ��دره  2581.2مليون دينار ،أو ما نس � ��بته  19.5%ليصل إلى نحو 15816.7
ملي � ��ون دينار ،مقابل  13235.5مليون دينار يف نهاية ش � ��هر مارس م � ��ن عام  .2012و يعود ذلك
إل � ��ى زي � ��ادة االئتمان املمنوح للقطاع اخل � ��اص بنحو  2722.6مليون دينار ،أو ما نس � ��بته 34.0%
ليصل إلى  10741.0مليون دينار ،مش � ��كالً ما نس � ��بته  67.9%من إجمالي االئتمان املمنوح من
املص � ��ارف التجارية ،يف حني انخفض االئتمان املمنوح للقط � ��اع العام بنحو  141.4مليون دينار،
أو م � ��ا نس � ��بته  -2.7%ليص � ��ل إلى  5075.7مليون دينار ،مش � ��كالً ما نس � ��بته  32.1%من إجمالي
االئتمان املمنوح من املصارف التجارية.
وم � ��ن ناحي � ��ة أخرى ش � ��كل االئتمان املصريف ما نس � ��بته  18.8%من إجمال � ��ي أصول املصارف
التجارية وما نسبته  23.4%من خصومها االيداعية يف نهاية شهر مارس من عام .2013

األربعاء  24شعبان  - 1434الموافق  3يوليو 2013

السنة األولى  -العدد 14
اعداد  /م .على عبداهلل اجلهاني

مقاصة

مدير إدارة الشؤون اإلدارية ملصرف ليبيا املركزي

9

اخلصائص الكيمائية وامليكانيكية للعملة الوطنية اجلديدة
تطرقن � ��ا باجل � ��زء الثان � ��ي
للمواصف � ��ات الفني � ��ة يف طباعة
العمل � ��ة و اس � ��تعراض العالم � ��ات
االمني � ��ة بفئ � ��ات العمل � ��ة الت � ��ي
يتعرف عليه � ��ا اجلمهور للتمييز
ماب �ي��ن األوراق احلقيق � ��ة
واملزيف � ��ة  ،ويف ه � ��ذا اجل � ��زء
نس � ��تكمل اخلصائص الكيمائية
وامليكانيكية للعملة .

• اوالً
الكيمائية :

:اخلصائ � ��ص

• تأثير مادة االيثنول
• التع � ��رض ملرك � ��ب
االيثنول بتركيز  95%ملدة ال تزيد عن
 30دقيقة .
• االيثنول مركب عضوي
 ،قاب � ��ل لالش � ��تعال ع � ��دمي الل � ��ون وله
الصبغ � ��ة الكيمائي � ��ة C2H5OH
فعند تع � ��رض اوراق العمل � ��ة الوطنية
لهذه املادة يالحظ اآلتي -:
• عدم تأثر الورق القطني
اساس اوراق العملة .
• ع � ��دم تأث � ��ر االحب � ��ار
احلجرية أو احبار الطباعة البارزة .
• ع � ��دم تأث � ��ر الش � ��ريط
الذهبي املتوهج .
• ع � ��دم تأث � ��ر العالم � ��ة
االمني � ��ة واألحب � ��ار املرئي � ��ة املتغي � ��رة
(. )SPARK
• عدم تأثر الترقيم .
• عدم تأثر الشعيرات . Fibers
• التأث � ��ر اجلزئي لش � ��ريط احلرك � ��ة  MOTIONبفئة اخلمس �ي��ن
دينارا.
• التأثر اجلزئي للصورة الكامنة ()Latent Image
• التأثر اجلزئي للشريط الفضي املجسم .
• تأثير مادة االسيتون (نقي)  Acetoneملدة  30دقيقة
• االس � ��يتون س � ��ائل ع � ��دمي الرائح � ��ة قابل لالش � ��تعال ول � ��ه الصبغة
الكيمائي � ��ة  ، CH3COCH3ول � ��ه نفس تأثي � ��ر مادة االيثنول  ،باس � ��تثناء عدم
تأثيره على العالمة األمنية للصورة الكامنة ()Latent Image
• تأثير وقود السيارات البنزين  95ملدة  30دقيقة
• وقود السيارات البنزين  ، 95له نفس تأثير االيثنول واالسيتون ،
وله تأثير أش � ��د على الشريط االمني  MOTIONبفئة اخلمسني دينارا  ،بينما
ليس له تأثير قوي على باقي عناصر العملة .

• تأثير املياه الس � ��اخنة حتى درجة حرارة  60درجة مئوية وملدة 30

دقيقة
• يالحظ عدم تأثر اوراق العملة باملياه الس � ��اخنة حتى درجة حرارة
س � ��تني درجة باس � ��تثناء موضع الصورة الكامنة والش � ��ريط املجس � ��م الذي تتأثر
خصائصه نسبي ًا .
• تأثي � ��ر املي � ��اه بدرج � ��ة الغليان حت � ��ى  100درجة مئوي � ��ة وملدة 30
دقيقة
• يالح � ��ظ تأثي � ��ر الش � ��ريط األمني املجس � ��م بدرجة كبي � ��رة والتأثر
النسبي ملوضع الصورة الكامنة .
• تأثير حمض الكبريتيك بتركيز  0.5مول/دم  3وملدة  30دقيقة
• يالح � ��ظ التأثي � ��ر النس � ��بي للطباع � ��ة احلجري � ��ة  ،وكذلك موضع
الصورة الكامنة .
• التعرض ملساحيق الغسيل عند درجة حرارة .ْ 95
• يالحظ التأثير الكبير ملوضع الصورة الكامنة والش � ��ريط املجسم

 ،وكذلك الشعيرات مع احتفاظ ورقة العملة بباقي اخلصائص .

تأنيا  :اخلصائص امليكانيكية
• ً

• بإج � ��راء اختب � ��ارات عل � ��ى ط � ��ول اوراق العمل � ��ة بواس � ��طة طريق � ��ة
االختب � ��ار IGT Crumplingعندم � ��ا تك � ��ون االوراق جاف � ��ة او مبلل � ��ة  ،لوحظ
عدم تأثر خصائص اوراق العملة  ،باس � ��تثناء تأثير بس � ��يط على موضع الصورة
الكامنة والشريط االمني والشريط املجسم .
• وبإج � ��راء اختبارات ت � ��أكل العمل � ��ة  ABRSIONلوحظ عدم تأثر
عناصر ورقة العملة باختبارات تأكل العملة  ،ومحافظة االلوان على بريقها .
مم � ��ا تقدم يالحظ ان العملة الوطنية حتتفظ بخصائص تقاوم العوامل
الطبيعية والكيمائية مما سيكون األثر على اطالة فترة تداولها .
إن التداول العادي سيكون له تأثير على ورق العمل مبرور الزمن ،وميكن أن
تفقد ورقة العملة خصائصها يف حالة إتالفها أو تعرضعها للمواد أو معدات
غير مهيئة للتعرض لها أثناء التداول العادي.

توضيح بشأن التراخيص لشركات ومكاتب الصرافة
يف إط � ��ار اختصاصاته بتنظي � ��م عمليات
النق � ��د األجنبي ،كلف القان � ��ون مصرف ليبيا
املركزي بتنظي � ��م مزاولة مهنة الصرافة ،التي
تش � ��مل االجتار يف العمالت األجنبي � ��ة بيع ًا أو
شراء ،كما تشمل عمليات التحويل سواء متت
يف الداخل أو مع اخلارج.
وق � ��د قام مصرف ليبي � ��ا املركزي يف اآلونة
األخي � ��رة بوض � ��ع القواع � ��د املنظم � ��ة ألعمال
الصرافة ،مبوجب ق � ��رار مجلس إدارة املصرف
رق � ��م ()16املع � ��دل بالق � ��رار رقم ()35لس � ��نة
2012م ،مم � ��ا يتيح لألفراد ف � ��رادى أو ضمن
ش � ��ركات  ،طلب الترخي � ��ص ملزاولة هذه املهنة،

وق � ��د روع � ��ي يف تل � ��ك القواعد إخض � ��اع أعمال
الصرافة لرقابة املصرف املركزي بشكل مياثل
ما تخضع له املصارف التجارية.
ويأتي ه � ��ذا التنظيم يف ظل واقع يتس � ��م
باقتصار ممارسة الصرافة بشكل قانوني على
املصارف التجارية وحدها ،يف ظل تنامي سوق
موازية غي � ��ر منظمة وغي � ��ر منضبطة متارس
من خاللها عمليات تبديل العملة واحلواالت
للخارج بش � ��كل غير قاب � ��ل للمراقبة ،مع تدني
خدمات حتويل العملة يف الداخل واتس � ��امها
بالبطء وعدم الشفافية.
وسوف تس � ��هل مكاتب وش � ��ركات الصرافة

لل � ��زوار الس � ��ائحني بيع ما بحوزته � ��م من نقد
أجنب � ��ي  ،يتم بعد ذلك إع � ��ادة بيعه للجمهور،
وتتولى كذلك حتوي � ��ل النقود يف الداخل ويف
اخلارج يف إطار الضواب � ��ط املوضوعة من قبل
مصرف ليبيا املركزي .
إن تنظيم عمليات الصرافة بهذا الش � ��كل
يحقق األهداف التالية:
ـ خضوع أعم � ��ال الصرافة لرقابة مصرف
ليبيا املركزي ،وهي رقابة تبدأ من التحقق من
هوي � ��ات مؤسس � ��ي مكاتب وش � ��ركات الصرافة ،
وتنتهي إلى رقابة عمليات الصرف واحلواالت
نفس � ��ها من حيث حجمها وأطرافها واجلهات

املستفيدة منها.
ـ حتقيق ش � ��فافية معام �ل��ات الصرافة ما
ميك � ��ن من ضمان عدم اس � ��تخدامها يف أعمال
مخلة باألم � ��ن وباالقتص � ��اد الوطني،وضمان
التع � ��رف عل � ��ى كل املتعامل �ي��ن وحج � ��م
معامالتهم.
ـ خض � ��وع أعم � ��ال الصراف � ��ة للقي � ��ود
اإلجرائي � ��ة املتعلقة مبكافحة غس � ��يل األموال
ومتويل اجلرمية املنظمة.
ـ إنه � ��اء احت � ��كار أعم � ��ال الصراف � ��ة
والتحوي �ل��ات غي � ��ر القانوني � ��ة م � ��ن قب � ��ل
مجموع � ��ات قليل � ��ة غير متع � ��ارف عليها بفتح

باب املنافس � ��ة بني ش � ��ركات ومكات � ��ب الصرافة
املرخص لها.
وق � ��د قام مصرف ليبي � ��ا املركزي باإلعالن
عن فتح باب تق � ��دمي الطلبات للحصول على
تراخيص بأعم � ��ال الصرافة وفق� � � ًا للضوابط
املذك � ��ورة ،وتق � ��دم عدد من املواطن �ي��ن بطلبات
منح تراخي � ��ص لعدد من الش � ��ركات واملكاتب،
وقام � ��ت اللجنة الدائم � ��ة املكونة لهذا الغرض
بدراس � ��ة تل � ��ك الطلب � ��ات متهي � ��د ًا ملن � ��ح اإلذن
مبزاولة النشاط.
انتصار عبدا هلل الشريدى
إدارة الشؤون القانونية

