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اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ  -اﻟﻌﺪد 21 :

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
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اﻟﻤﺮﻛـــﺰي ﻧﺠـﺢ
ﻓـﻲ إدارة
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¿ ﺗﻮزع ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ

ﻣﻔﺘﺘﺢ

اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ..
اﻟﺪاء واﻟﺪواء
ﻣﺎ ﻣﺮت ﺑﻪ ﺑﻼدﻧﺎ ﺣﺪث ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻬﺬه اﻟﺜﻮرة
اﳌﺒﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﰲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ وﻋﻔﻮﻳﺔ راﻓﻀﺔ
ﻟـﻠـﻈـﻠــﻢ واﳌـ ـﻌ ــﺎﻧ ــﺎة واﻟ ـﺘ ـﻬ ـﻤ ـﻴــﺶ اﻟ ـ ــﺬي واﻛ ـ ــﺐ ﻛﻞ
ﻣ ــﺪن ﻟـﻴـﺒـﻴــﺎ ﺣـﺘــﻰ أﻃ ـﻠــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﺑـﻌــﺾ اﳋ ـﺒــﺮاء
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن )دوﻟﺔ ﻏﻨﻴﺔ وﺷﻌﺐ ﻓﻘﻴﺮ(  ،ﻓﻠﻴﺒﻴﺎ
رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ دﺧﻠﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
اﻻﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻟ ــﻢ ﻳ ـﻨ ـﻌ ـﻜــﺲ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اﳌـﻌـﻴـﺸــﺔ
ﻟﺴﻜﺎﻧﻬﺎ وﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳊـﻀــﺎري واﳌﻌﺎﺻﺮ
ﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ  ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎس ﰲ
ﻛﻞ رﺑﻮع اﻟﻮﻃﻦ  ،وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ اﻧﺘﻔﻀﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻋــﻦ ﺑـﻜــﺮة أﺑـﻴـﻬــﺎ اﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ ﻹﻧـﻄــﻼﻗــﺔ اﻟ ـﺜــﻮرة ﻣﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻐﺎزي اﻟﺘﻲ أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟــﻠُ ـﺤ ـﻤــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ(  ،اﻟ ـﺘــﻲ ﲡ ـﻤــﻊ ﻛ ــﻞ أﻃ ـﻴــﺎف
اﻟــﻮﻃــﻦ  ،وﻫــﺬا اﳌــﺰﻳــﺞ اﻟﻌﺠﻴﺐ ﻫــﻮ اﻟــﺬي ﻳﺼﻨﻊ
اﻟﻨﻜﻬﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺒﻘﻌﺔ اﻟﺘﻲ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺰف
دﻣـ ًﺎ اﻷن  ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺼﻨﻊ اﻟﻐﺪ اﳌﺸﺮق ﻟﻠﻮﻃﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ وإﻣﺘﺪاد ﺣﻠﻢ اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻰ آﻓــﺎق ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻌﻄﻴﺎت
وﻣﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻦ ﰲ ﺻﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ واﻟﺘﻰ ﻳﻜﺎد
ﻳﺘﻔﻖ اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻘﺒﺔ أﻣــﺎم ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻫﻲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻓﺎﻟﺸﻌﻮب ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻐﻀﺐ ﻳﻜﻮن ذﻟــﻚ ﻷﺳﺒﺎب  ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺜﻮر ﻳﻜﻮن
ذﻟ ــﻚ ﻷن اﻻﺳ ـﺒــﺎب ﲢــﻮﻟــﺖ اﻟ ــﻲ ﻇـﻠــﻢ ﻳـﺠــﺐ أن
ﻳـﺘـﺤــﻮل اﻟــﻰ ﻋــﺪاﻟــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷن رﻓــﻊ اﻟﻈﻠﻢ
ﻳﻌﻨﻲ )اﻧـﺘـﺼــﺎر اﳌ ـﺴــﺎواة(  ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن
ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻐﻴﺮ وﻟﻌﻞ ﻋﻠﻰ رأس
ﻫ ــﺬه اﳌ ـﻌ ـﻄ ـﻴــﺎت ﰲ ﺑــﻼدﻧــﺎ اﳊـﺒـﻴـﺒــﺔ ﻫــﻲ اﻟ ـﺜــﺮوة
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﻌﻢ اﷲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن
ﻧﻌﻤﺔ ﻳﻔﻴﺾ ﺧﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ  ،وﻟﻌﻞ »ﺑﻴﺖ
اﻟ ــﺪاء« ﻳﻜﻤﻦ ﰲ إﻋــﺎدة ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟـﺜــﺮوة ﻋﻠﻰ أﺳﺲ
ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ :
• ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ . ( % 75
• ﺍﳌـﺴــﺎﺣــﺔ ﺍﳉـﻐــﺮﺍﻓـﻴــﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗــﻞ ﻧﺴﺒﺔ
. (% 20
• ﺍﻟـﻘــﺮﺏ ﻣــﻦ ﻣـﺼــﺎﺩﺭ ﺍﻟ ـﺜــﺮﻭﺓ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗــﻞ
ﻧﺴﺒﺔ . (% 5
إن ﻫــﺬا اﻟـﺘــﻮزﻳــﻊ ﻟــﻪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﺜﻴﺮة  ،ﻟﻌﻞ
أﻫﻤﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ
ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻣــﻮال ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ واع ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﳌــﺮﺣـﻠــﺔ اﳊــﺮﺟــﺔ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟــﻮﻃــﻦ  ،ﻓﺎﳌﺸﻜﻠﺔ
اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻫــﻲ اﻟ ــﺪاء اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ
ﻣـﻨــﻪ اﻟــﻮﻃــﻦ وﻛ ــﻞ اﻻﻋ ـ ــﺮاض اﳉــﺎﻧـﺒـﻴــﺔ اﻻﺧ ــﺮى
إﳕــﺎ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻬﺮج اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟــﺬي ﺗﺘﺼﺎدم ﻓﻴﻪ
ﺟﻔﺎء
اﻵراء واﳌﻮاﻗﻒ  ،ﻓﻤﺜﻠﻪ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺰﺑﺪ ﻳﺬﻫﺐ
ً
 ،أﻣﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺣﺮﻛﺘﻪ وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻌــﺪاﻟــﺔ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ ﰲ ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟ ـﺜــﺮوة وﺗــﻮزﻳــﻊ
ﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ راﻛﺰة ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﺚ ﰲ
اﻻرض وﻳﺨﻠﻖ أﺳــﺲ اﻟﺒﻨﺎء واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﻴﺎل  .إن اﻟﺼﺮاع ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺜﻮرات ﻳﺤﺘﺎج
اﻟـ ــﻰ اﳊ ـﻜ ـﻤــﺔ واﻟ ـﻌ ـﻘــﻞ ﺣ ـﺘــﻰ ﻳ ـﺼــﻞ اﻟـ ــﻰ ﻧﻘﻄﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﻮازن  ،وأن اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮ اﻟـ ــﺬي ﺗ ـﻔــﺮﺿــﻪ ﺣﺜﻤﻴﺔ
اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺜﻮرة ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ اﻟـﺘــﻲ ﺳﺘﻈﻞ ﺣـﻠــﻢ اﻟ ـﺜــﻮرة واﻟ ـﺜــﻮار
ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻘﻖ وﻟﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻣﺎﻳﻠﻲ :
• ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﰲ ﺍﳌﺠﺘﻤﻊ
 ،وإﻋـ ـ ــﺎدة ﺗــﻮزﻳ ـﻌ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺸ ـﻜــﻞ ﻣ ـﻜــﺎﻧــﻲ ﻳ ـﺤ ـﻘــﻖ ﺣﻠﻢ
اﳌﻮاﻃﻦ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ .
• ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ
 ،ورﺳﻢ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ وﻓﻖ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻮﻃﻦ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗـ ــﻪ .
• ﻓــﺮﺽ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﰲ ﺛــﻮﺍﺑــﺖ ﺍﳌــﺎﺿــﻲ ،
ﻓﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣــﺎت رﺑــﺎﻧـﻬــﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻزاﻟ ــﺖ ﰲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻄﺮﻳ ـ ـ ــﻖ .
وأﺧـ ـﻴ ــﺮ ًا ﻋـﻠـﻴـﻨــﺎ أن ﻧــﻮاﺟــﻪ اﻟ ــﻮاﻗ ــﻊ وﻧﺼﻨﻊ
اﻟـﺘــﺎرﻳــﺦ وﻓـﻘـ ًﺎ ﳊﺎﺟﺔ اﻟـﻨــﺎس  ،وﻧﺨﻀﻊ أﻧﻔﺴﻨﺎ
ﳊﻜﻤﺔ اﳊــﻮار  ،وﻋﻠﻴﻨﺎ اﺳﺘﻠﻬﺎم ذﻟــﻚ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب
اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺧﺘﺎر »داوود« ﻣﻠﻜ ًﺎ ﻋــﺎدﻻً ،
ﻄﺎ ِب
ﺼ َﻞ ْ ِ
))وآ َﺗ ْﻴ َﻨﺎ ُه ْ ِ
اﳋ َ
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بوصفه عضوا الول مرة

املركزي يف اجتماعات جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية

المحافظ يشارك في االجتماعات
السنوية المشتركة للهيئات المالية
العربية
شارك السيد «الصديق عمر الكبير» محافظ مصرف ليبيا املركزي يف
فعاليات االجتماعات السنوية املشتركة للهيئات املالية العربية التي بدأت
صباح يوم الثالثاء  8أبريل بتونس العاصمة ....
وشارك يف هذه االجتماعات التي افتتحها رئيس احلكومة التونسية
مهدي جمعة نحو  300مشارك منهم وزراء املالية واالقتصاد ومحافظو
البنوك املركزية يف الدول العربية .ويتضمن جدول أعمال هذه االجتماعات
بحث ومناقشة جملة من املسائل ،منها احلسابات اخلتامية للمؤسسات
املالية العربية ،واملصادقة على حسابات األرباح واخلسائر ،وتعيني مدققي
احلسابات لتلك املؤسسات ،إلى جانب تبادل اآلراء حول القضايا املالية
الدولية التي تهم الدول العربية .وسيتم على هامشها تنظيم لقاءات
ثنائية بني الوزراء ومحافظي املصارف املركزية العربية ورؤساء مؤسسات
التمويل العربية وممثلني عن املصرف العاملي وصندوق النقد الدولي.
و ُعقد على هامشها أيضا ،اجتماع مجلس وزراء املالية العرب ،واجتماع
مجلس اإلشراف للحساب اخلاص بتمويل مشروعات القطاع اخلاص
العربي الصغيرة واملتوسطة ،والهيئات املالية العربية .وتتألف الهيئات
املالية العربية من الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي،
وصندوق النقد العربي ،واملؤسسة العربية لضمان االستثمار ،وائتمان
الصادرات والهيئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي إلى جانب املصرف
العربي للتنمية االقتصادية يف إفريقيا.

ليبيا المركزي يفرض غرامات
مالية على مصرفي الصحارى
والجمهورية

أصدر مصرف ليبيا املركزي القرارين رقمي  3، 2لسنة 2014
عاقب مبوجبهما كال من (مصرف الصحارى  /الفرع الرئيسي) طرابلس
 ،و(مصرف اجلمهورية  /امحمد املقريف) بفرض غرامة مالية على
كل منهما ،مقدارهامائة ألف دينار ليبي عن املخالفات التي كشف عنها
التفتيش النوعي ،وإلزامهما بإزالة املخالفة ،وذلك تنفيذ ًا لألحكام
املنصوص عليها يف القانون.
وطلب مصرف ليبيا املركزي من إدارتي املصرفني التحقيق يف
املخالفات املشار إليها ،واتخاذ اإلجراءات القانونية والتأديبية الالزمة
حيال املوظفني الذين تثبت مسؤوليتهم عنها ،وإفادة مصرف ليبيا املركزي
بنتائج تلك التحقيقات.
ودعا مصرف ليبيا املركزي إدارة الرقابة على املصارف والنقد إلى
االستعانة بأحد املكاتب العاملية ،لتقييم نظام الرقابة الداخلية للمصرفني
املذكورين  ،وعلى حسابهما.

بيان مصرف ليبيا
المركزي بشأن
حوادث اختطاف
موظفي المركزي
والمصارف التجارية

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

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

يف إطار االستهداف املتكرر ملصرف ليبيا
املركزي واإلدارات التابعة له وبعض املصارف
التّجارية من ِقبل املتورطني يف ملفات الفساد
املالي ،وجتاه ظاهرة استهداف بعض موظفي
املصرف ومدراء إداراته وبخاصة الرقابية منها
والتي تتحقّق من ملفات الفساد وتتابعها،
وفقا للقوانني النافدة ،األمر الذي دفع تلك
األطراف املتضررة من نهج املصرف املركزي
وسياسته الصارمة يف مكافحة الفساد إلى
إعالن احلرب على املصرف وإداراته .
يف هذا السياق ،فإننا يف مصرف ليبيا
املركزي إذ نحمد اهلل تعالى على سالمة السيد
عصام العول مدير املكتب اإلعالمي باملصرف،
الذي أنقذه اهلل تعالى من براثن مختطفيه،
نُدين كل االعتداءات البائسة ،وآخرها التي

وكيف ينبغي للسلطات الرقابية
املحددة ذات
اإلشراف على بعض املجاالت
َّ
الصلة مبؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية،
إ ْذ يتضمن عملية املراجعة الرقابية التي تغطي
مؤسسات اخلدمات املالية ،وهو وإن كان يتفق
املطبق يف النظام
يف كثير من األحيان مع
ّ
التقليدي ،إال أنّه ُيراعي اخلصوصيات التي
وردت يف الشريعة اإلسالمية ونظام املعامالت
املالية املتوافقة معها ،إضافة لرعاية وتعزيز
السالمة املالية ملؤسسات اخلدمات املالية ،ويف
هذا الصدد يهدف املعيار لتعزيز التقارب نحو
أفضل املمارسات للسلطات الرقابية املشرفة
حد أدنى ملستوى أداء مؤسسات
من خالل إنشاء ٍّ
اخلدمات املالية ،ومتكني هذه السلطات
اإلشرافية من تلبية احتياجاتها عند تنفيذ
األدوار املتوقعة منها يف ضوء معايير مجلس
اخلدمات املالية اإلسالمية  ،وقد أُعلن عن أ ّن
النسخة اإللكترونية من املعيار IFSB -16
ستكون متاحةً على موقع مجلس اخلدمات
املالية اإلسالمية (  ) www.ifsb.orgيف
وقت الحق قريب بإذن اهلل تعالى.
يف اليوم الثاني  ،كانت املحاضرة القيمة
بعنوان :االقتصاد األخالقي اإلسالمي
وديناميات تطوير صناعة اخلدمات املالية
اإلسالمية ،والتي أشار فيها املحاضر السيد
البرفسور د .محمد أسوتي  ،مدير مركز دورهام
للتدريب يف التمويل اإلسالمي ،بجامعة دورهام
باململكة املتحدة ،إلى دور القرآن الكرمي يف
حتديد املبادئ التي حتكم التمويل اإلسالمي
يف القرآن الكرمي ،الذي يشير إلى جانب
األصالة يف املالية اإلسالمية ،إال أنه أكّد على
أ ّن نتائج التمويل اإلسالمي يف الواقع اليوم
ال تظهر ذلك النجاح يف تلك املعاني املقصودة

تعرض خاللها مدير املكتب اإلعالمي ألبشع
وسائل التعذيب والضرب املبرح ،والصعق
حد محاولة
بالكهرباء ،بل وصل األمر إلى ِّ
شنقه م ّرتني ،بهدف إكراهه على التصريح
ضد محافظ املصرف املركزي وبعض املدراء،
واتهامهم بالفساد املالي ! ..إال أنه بفضل اهلل
أوالً  ،ثم حتت ضغط عملية البحث املكثّف
عدة أطراف متعاونة مشكور ًة
التي قامت بها ّ
للكشف عن مكان االختطاف ،قامت املجموعة
اخلاطفة بإلقاء السيد عصام يف منطقة سوق
السبت ،حيث عثرت عليه كتيبة أمن املطار
ومكبالً ،وعليه آثار
مطروح ًا على األرض
ّ
تعذيب مروع ،نسأل اهلل تعالى أن يعجِّل له
بالشفاء ،ويعيده إلى وطنه وأهله ساملا معافى.
كما أن االستهداف قد طال قبل ذلك

من هذه األصالة أو الشريعة اإلسالمية ،كما
يقع يف مفاهيم طموحة لالقتصاد األخالقي
اإلسالمي ،وهو بذلك يشير إلى عدم توفر
األدوات الداعمة لتحقيق تلك الطموح بشكل
مكايفء ) ومن هنا  ،فإن مجلس اخلدمات املالية
اإلسالمية أيضا لن يستطيع الوفاء بتوقعات
السيدة املحتجة يف وول ستريت التي رفعت
لوحة تطالب فيها بالتزام أحكام الشريعة
والصيرفة اإلسالمية يف املعامالت ،كما أكّد أ ّن
املؤسسات املالية لن تكون منوذج ًا للمؤسسات
املالية والتجارية كما يف التمويل التقليدي،
ما لم تط ّور من أدائها املؤسسي والتزامها
باملعايير واالستفادة من جتارب تطور العمل
املؤسسي املالي التقليدي.
ويف اليوم الثالث عقد اجتماع اجلمعية
العمومية للمجلس ،وقد دعينا للحضور
يف اجتماع املجلس االستشاري للمجلس
لألعضاء كاملي العضوية  ،ويف مساء ذلك اليوم
كانت اخلامتة بحضور الندوة السابعة الستقرار
املالية اإلسالمية ،حيث قدم رئيس املجلس
ومساعده عرض ًا شامال لتطورات وأوضاع املالية
اإلسالمية يف الدول األعضاء ،وتطرق السادة
املناقشون الثالثة الذين تولوا مناقشة ما ورد
يف العرض إلى العديد من النقاط الهامة
التي ينبغي أخذها يف االعتبار للمحافظة على
استقرار فعلي للمالية اإلسالمية ،وأرجع السيد
رافعي منون من البنك املركزي السنغافوري
جل املعضالت التي تواجه املالية اإلسالمية
ّ
إلى صغر حجمها بالنسبة لسوق املالية
التقليدية التي توجه السوق وتتحكم فيه،
فأي اختالالت يف النظام التقليدي ستؤثر يف
النظام املالي برمته ،وبالطبع ستؤثر يف النظام
جزءا من النظام،
املالي اإلسالمي ،باعتباره
ً
وهنا تطرق املناقشون إلى ضرورة توسيع حجم
املالية اإلسالمية وتنويع أدواتها ومنتجاتها،
بحيث تصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات
والتعامل مع األزمات.
وقد عقد السيد محافظ مصرف ليبيا
املركزي لقاء تشاوري ًا مع السيد رئيس مجموعة
البنك اإلسالمي للتنمية معالي الدكتور أحمد
محمد علي على هامش البرنامج ،حيث مت
خالل اللقاء تبادل وجهات النظر يف عدد من
القضايا التي تهم الطرفني ،وعلى رأسها آلية
تقدمي الدعم الفني يف مجال املالية اإلسالمية
من قبل مؤسسات مجموعة البنك اإلسالمي
جه نحو التأسيس
للتنمية لليبيا يف ظل التو ّ
لنظام الصيرفة اإلسالمية وفق أفضل النماذج
والتطبيقات  .وقد أبدى السيد رئيس املجموعة
استعداد املجموعة لتقدمي كل دعم ممكن وفق ًا
جه إليها.
للطلب املو ّ

السيد مدير إدارة الرقابة على املصارف والنقد
املك ّلٓف يف محاولة اعتداء واختطاف سافرة
حتت تهديد السالح أمام منزله وبني أبنائه،
كما سبق االعتداء على مق ِّر وحدة مكافحة
غسل األموال والتهديد بتفجيره مبن فيه،
هذا كله فضال عن االستهداف املتواصل
لبعض املصارف التجارية وموظفيها باخلطف
والتعذيب والقتل ،والذي تو ّسع نطاقه مؤخر ًا
بشكل ملحوظ ،يف ظل غياب تام لألجهزة
األمنية بكل أنواعها بالرغم من مطالباتنا
املتكررة بشأن تأمني القطاع املصريف وموظفيه.
يف ظل هذه األوضاع املؤسفة ،ومع اتساع
نطاق الفساد املالي يوما بعد آخر يف القطاعني
العام و اخلاص ،فإنّنا يف مصرف ليبيا املركزي
نؤكِّد على املسير ق ُُدم ًا يف ما بذل أبناء ليبيا

األبرار دماءهم وأرواحهم من أجله ،لتطهير
ليبيا من الفساد وأهله  .وإنّنا على يقني من
أ ّن مرحلة البناء حتتاج ملزيد من التضحيات
والدماء كما احتاجت مرحلة التحرير لدماء
زك ّية طاهرة وغالية علينا جميع ًا ،وإنّنا نعاهد
اهلل تعالى ونعاهد أبناء هذا الوطن ،بأن نواصل
العمل بكل حزم لإلسهام يف بناء دولة القانون
واملؤسسات ،ونرى أ ّنٓه من اخليانة للوطن
وألهلنا أن نتنازل بالسكوت عن أي شبهة فساد
تطال مصلحة الوطن وأمنه وثروته التي هي
حق لكل الليبيني .
حفظ اهلل ليبيا وأهلها وتضحيات أبنائها
األبرار.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
مصرف ليبيا املركزي
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التجاري الوطني يحتفي
بافتتاح فرع الظهرة
يعد املصرف التجاري الوطني أحد املصارف التجارية العاملة بليبيا
ومبناسبة الذكرى الثالثة لثورة السابع عشر من فبراير املجيدة  2014مت
افتتاح فرع الظهرة برئاسة السيد سليمان العزابي املدير العام للمصرف
التجاري الوطني يف احلادي عشر من فبراير وبحضور عددمن مدراء الفروع
ورؤساء األقسام واملوظفني التابعني للفرع ،حيث افتتح االحتفال بآيات من
الذكر احلكيم ،وألقيت العديد من الكلمات تعبيرا عن هذه املناسبة .
صحيفة مصارف أجرت لقاءات مع احلضور واملشاركني يف هذا احلفل،
وكان اللقاء مع السيد سليمان العزابي مدير عام املصرف التجاري الوطني
الذي أوضح أنه «مبناسبة الذكرى الثالثة لثورة السابع عشر من فبراير مت
افتتاح فرع املصرف التجاري الوطني فرع الظهرة وبتكاثف جهود الشباب
العاملني إلجناح العمل ولتقدمي األفضل للزبون ،ونحن يف إطار تطوير كل
فروع املصرف التجاري الوطني ،وكان هذا أحد الفروع ،كما نتمنى أن نشاهد
كل الفروع بهذه الكيفية وأفضل من ذلك يف املستقبل القريب خدمة للشعب
الليبي وفرحة بالعيد الثالث لثورة السابع عشر من فبراير،كما نتمنى التوفيق
لكل الزمالء .
وكان القاء أيضا مع السيد عبد الوهاب أحمد املختار رئيس مجلس
اإلدارة باملصرف التجاري الوطني «أوال البيئة الوظيفية عادة تكون مالئمة
للموظف وللزبون أيضا ،بأعتبارنا جهة أكثر تعاملها مع اجلمهور ،ونحن يف
السابق كنا نعمل يف فرع الظهرة يف بيئة غير مالئمة من ناحية املوقع واملكان
ألنه بالقرب من محطة ركاب ومقاهي ،كذلك املقر ال يسع العدد الكايف من
املوظفني ،فنحن بادرنا بشراء هذا املبنى منذ حوالي سنة تقريبا وقد مت
إعداده ،واليوم مبناسبة حلول الذكرى الثالثة لثورة السابع عشر من فبراير مت
االحتفال بافتتاح هذا الفرع وهذا الفرع يضم جميع اإلدارات مثل احلسابات
اجلارية واالعتمادات واملرابحة والتسويق ،ومتتد فروعنا من طبرق شرقا
وحتى الزاوية غربا واجلنوب ،كما دائما نسعى للتجديد والتطوير ،كما نؤمن
دائما بآن البيئة هي أهم املقومات التي يرتكز عليها العمل ألنها حتدد املسار
إلجناح القطاع ،كما هناك استراتيجيات حديثة للعمل املصريف نحن بصدد
تطبيقها خالل مارس القادم بإذن اهلل ،لالرتقاء بالعمل وتقدمي األفضل .
السيد محمود الشريدي رئيس قسم املبيعات والتسويق باملصرف
التجاري الوطني «حقيقة نحن اليوم مسرورن جدا بهذه اخلطوة ألننا دئما
نسعى لتقدمي األفضل بجميع إدارته وهذه اإلدارة تقدم خدمات متنوعة مثل
السيارات واألثاث والسلع املعمرة واملنتج اإللكتروني ،بطاقة السحب الذاتي
والفيزا كارت و  ،smsكما نسعى لتطوير أكبر مثل منتج مواد البناء والفكرة
هذه جيدة وتخدم اجلميع وبدون فائدة ،والهدف من ذلك مساعدة املواطن
يف إنشاء مبنى أو عقار وهذه اخلطة قيد الدراسة لدى مجلس اإلدارة ،فنحن
نسعى دائما لتقدمي األفضل واألرقى للزبون ،وحلرصنا على األداء اجليد مت
افتتاح هذا الفرع ،كذلك كان يف السابق هذا املبنى باإليجار واآلن مت شراؤه
بقيمة تقدر حوالي ( )13,60000مليون دينار ليبي ،واآلن أصبح أصلاً
من أصول املصرف التجاري الوطني ،ويف املستقبل القريب سوف تقدم فيه
كافة اخلدمات اإللكترونية وبالتالي وضعت خطة له بأن يكون من املصارف
النموذجية يف ليبيا ،وقد جاءت هذه الفكرة ضمن اخلطة النموذجية املوضوعة
للخروج باألفضل للزبون .
نادية الهادي زايد
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العكاري :

الدين العام باملليارات واحلل حتويلها �إىل م�شاريع
طالب رئيس مجلس إدارة مصرف
اجل �م �ه��وري��ة م �ص �ب��اح ال �ع �ك��اري ال��دول��ة
اإلي � �ف ��اء ب��ال �ت��زام��ات �ه��ا اجت � ��اه امل �ص ��ارف
ال �ت �ج��اري��ة ال �ع��ام �ل��ة يف ل�ي�ب�ي��ا ،وت�س��دي��د
دي ��ون� �ه ��ا امل �ت ��راك �م ��ة م �ن��ذ ع � ��دة س� �ن ��وات،
وال �ن��اش �ئ��ة ع��ن ع�م�ل�ي��ات مت��وي��ل ش��رك��ات
ومؤسسات عامة ،باملخالفة للقوانني.
وأف� ��اد ال �ع �ك��اري ب ��أن ال ��دول ��ة ،ومنذ
س �ن��وات م��اض �ي��ة ،ت �ق �ت��رض م��ن امل �ص��ارف
لتنفيذ م �ش��اري��ع ومت��وي��ل ص �ف �ق��ات ،دون
تسديد ديونها ،إلى أن تكدس الدين العام،
م �ت �ج��اوز ًا عتبة امل �ل �ي��ارات م��ن ال��دي �ن��ارات،
األم � ��ر ال � ��ذي ت �س �ب��ب يف إرب� � ��اك امل �ص ��ارف
وأس �ه��م يف ع��زوف �ه��ا ع��ن مت��وي��ل امل �ش��اري��ع،
وت �ب �ع � ًا ل��ذل��ك ت �ك��دس األم � ��وال يف اخل��زائ��ن دون
االستفادة منها يف دفع االقتصاد الوطني ،مؤكد ًا
أن ال��دي��ون بضمانة احلكومة بلغت مايقارب 2
مليار دينار يف مصرف اجلمهروية فقط ،يف حني
يتفاوت حجم الديون يف املصارف األخرى.
وق ��ال ال �ع �ك��اري إن ال��دول��ة وط�ي�ل��ة عقدين
كانت تخالف القانون ،وبشكل فاضح ،إثر قيامها
باتخاذ إجراءات مخالفة لقانون الدين العام رقم
 15لسنة  ،1986الذي اليجيز يف إحدى مواده
بإنشاء دي��ن ع��ام إال بقانون ،فيما كانت األوام��ر
وال�ت�ع�ل�ي�م��ات ب�ت�م��وي��ل ال�ص�ف�ق��ات وامل �ش��اري��ع ،يف

ظل النظام السابق ترد إلى إدارات املصارف من
أص �ح��اب ال�ن�ف��وذ ع�ب��ر ال�ه��ات��ف يف أح �ي��ان كثيرة،
وبأوامر شفوية يف أحيان أخرى ،مؤكد ًا استمرار
احلكومة احلالية يف مخالفة قانون الدين العام
رق ��م  15ل�س�ن��ة  ،1986ال� ��ذي وص �ف��ه باملعيق
ل�ع�ل�م�ي��ات ال�ت�م��وي��ل امل �ص��ريف ،م�ط��ال�ب� ًا ب �ض��رورة
إلغائه.
وكشف العكاري عن وجود تركة ضخمة من
ال��دي��ون ،مب��ايف ذل��ك محفظة ائتمانية مببلغ 2
مليار دينار لدى مصرف اجلمهورية  ،جزء منها
ديون بضمانة احلكومة ،موضح ًا أن هذه الديون

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

بحجة مكافحة تبييض األموال ومخاطر النقل البري…

 البنوك امل�صرية توقف تعامالت التحويالت الليبية

قامت ال �ب �ن��وك امل �ص��ري��ة ب��رف��ض اس �ت�لام قيمة
حت��وي�لات م��ن ليبيا لتسديد واستيفاء مستحقات
عدد من الشركات املصرية ،بناء علي تعليمات شفهيه
م��ن ال�ب�ن��ك امل��رك��زي بحظر ال�ت�ع��ام�لات البنكية مع
بعض ال��دول العربية واإلفريقية ،مب��ايف ذل��ك قطر،
ليبيا ،سوريا  ،السودان ،وفق ماجاء يف صحيفة صدى
البلد املصرية.
وأرجع البنك امل��رك��زي املصري ه��ذه اإلج��راءات
ب � ��أن ه � ��ذه ال � � ��دول غ �ي��ر م �ل �ت��زم��ة ب �ت �ط �ب �ي��ق ق��وان�ي�ن
م �ك��اف �ح��ة ت�ب�ي�ي��ض األم � � ��وال ،وس ��ط ش �ك��وك تتعلق
بتحويل األم� ��وال ال�ق��ادم��ة م��ن ال ��دول ال�ت��ي شملها
احلظر ملنظمات حقوقيه وأهلية يف مصر قد يساء
استخدامها ،حسب الصحيفة.
وأوردت ب �ع��ض امل� �ص ��ادر اإلع�ل�ام �ي ��ة ن �قل�اً عن
مسؤول بارز بالبنك املركزى املصري قوله إن األسباب
ال �ك��ام �ن��ة وراء امل �ش �ك�ل�ات ال �ت ��ى ت ��واج ��ه امل �ص��دري��ن
املصريني ألس��واق ال�س��ودان  ،وليبيا ،وس��وري��ا ،تشمل
إرت� �ف ��اع امل �خ��اط��ر ال �س �ي��اس �ي��ة ،وامل �ص��رف �ي��ة ل�ت�م��وي��ل
التصدير لهذه ال��دول .ووفقا للمصري اليوم ،فقد
ق��ال امل�س��ؤول ال��ذي فضل ع��دم ذك��ر اس�م��ه  :بالنسبة

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

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

نصية  :المركـــزي نجـــــح في إدارة المرحلــــة
نشرت صحيفة األيام يف عددها رقم  28الصادر
لقاء مطوالً مع الدكتور
يوم األثنني  28ابريل ً ، 2014
عبدالسالم نصية الرئيس السابق للجنة امليزانية
والتخطيط واملالية باملؤمتر الوطني العام وأستاذ
االقتصاد واملحاسبة باجلامعات الليبي ة،
يف صحيفة املصارف نقتبس جزء مماورد يف اللقاء
بالنص ،ألهمية ما أثير من أسئلة واجابات ،وردت على
لسان نصية ،الرتباطه بالقطاع املصريف.
 lاأليام  - :كيف تقيمون أداء مصرف ليبيا املركزي يف
ظل إدارته احلالية ؟
الدكتور عبدالسالم نصية  - :إدارة مصرف ليبيا املركزي
جنحت يف بعض اجلوانب كاملحافظة على سعر صرف العملة
وجتاوز مشكلة السيولة التي ظهرت بعد الثورة واستطاعت
التغلب عليها بدون تأثير على االقتصاد ولكن مصرف ليبيا
املركزي لم يستطع إدارة السياسية النقدية بطريقة جيدة
خاصة يف مجال االستيراد وسعر الدوالر أصبح يتزايد
وتسربت العملة الصعبة بطريقة عشوائية وإهدار كبير قد
حدث يعني  47مليارا السنة املاضية إلى شهر  11و12
وتوسع كبير يف هذه السياسة باإلضافة إلى عدم تطوير
القطاع املصريف أو البطـء يف تطوير القطاع املصريف بالرغم
مما يبذل من جهد ولكننا لم نر تطورا كبير خالل السنتني
املاضيتني بحسب ما كنا نتأمل خاصة بعد ان أصبح قرار

مصرف ليبيا املركزي قرارا حرا فال نقارن قرار
مصرف ليبيا املركزي طيلة  42سنة عندما كان
يتم بالهاتف بقراره اآلن وهو حر يف إدارته ولكن
يف مجال االستقرار واملحافظة على املوازنة حقق
مصرف ليبيا املركزي خطوات جيدة .
 lاأليام  - :قد يرجع البعض ما يعتري
املصرف املركزي من عيوب إلى طبيعة أداء املؤمتر
الوطني الذي حتول بلجانه إلى حكومة تنفيذية
ورئيس دولة عالوة على كونه مجلسا تأسيسيا
وتشريعيا ؟
الدكتور عبدالسالم نصية  - :مصرف ليبيا
املركزي عمله فني بحث ويصعب التدخل فيه
من ناحية املؤمتر إال يف بعض األشياء السياسية
كالودائع وما عدا ذلك فقرارات املؤمتر فنية
وتخصه بنفسه .
 lاأليام  - :كانت هناك نية لدى املؤمتر يف
تغيير محافظ مصرف ليبيا املركزي وهناك رسالة
من رئيسه إلى املحافظ تقضي بتجميد صالحيات
األخير فيما يخص إبرام االتفاقيات أو تغيير
رؤساء إدارات ومدراء املصارف فما هي تفاصيل هذا األمر ؟
الدكتور عبدالسالم نصية  - :الرسالة جاءت على خلفية
البدء يف برنامج تغيير املحافظ خالل شهر ولم يحدث التغيير
فقد كنا يف اللجنة عاقدين العزم على إجراء هذا التغيير
ولكن إذا لم يكن الوقت ٍ
كاف ًيا الختيار البديل األصلح فيصبح
من الصعب التغيير فالتغيير ليس فقط ألجل التغيير

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

ال بأس من التغيير .
 lاأليام  - :هل تعتقدون بأن انفصال هذه املصارف عن
املركزي ميثل خطوة يف طريق تطويرها ؟
الدكتور عبدالسالم نصية  - :أول خطوة يف إصالح
املالية العامة واالقتصاد الليبي أن تنتهى عالقة ملكية
املصارف التجارية مبصرف ليبيا املركزي وهنا يف احلقيقة
أمامنا خياران سواء يف ظل املرحلة االنتقالية أو املرحلة
القادمة بحسب استقرار البلد فترمومتر اإلصالح
هو االستقرار وال ميكن أن جنري إصالحا يف ظل عدم
االستقرار ألنه سيتحول إلى مغامرة وقد تنتكس املسألة
وهذان احلالن هما إما أن تقوم وزارة املالية بشراء املصارف
من املركزي وبالتالي تؤول ملكيتها إلى وزارة املالية إلى حني
طرحها يف سوق األوراق املالية أو أن يتم بيعها إلى املؤسسات
العامة وبعض القطاع اخلاص ويبقى دور مصرف ليبيا
ورقابيا فقط وبالتالي ستدخل يف التنمية
إشرافيا
املركزي
ً
ً
فاملصرف املركزي دوره هو ممارسة السياسة النقدية ووزارة
املالية متارس السياسة املالية ووزارة املالية تلعب دور املكمل
أو املنفذ للسياستني فتحرير املصارف العامة يحرك عجلة
االقتصاد ويسهم يف بناء التنمية ويكون فعال القاطرة التي
ستقود االقتصاد فعندما تأتي اآلن للمصارف التجارية
وتعرض عليها الدخول يف أي مسألة ستجيبك بأنها مقيدة
بقرارات املصرف املركزي ولكن يجب أن تتحرر هذه املصارف
لتصبح مملوكة للقطاع اخلاص أو جلهات عامة فهذه هي
اخلطوة األولى يف اجتاه اإلصالح ومبدأ التنافس يقوم على
أساس البقاء لألصلح .
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�POت ا*dا�� w� Wا*UBرف ..وا�bور ا*uIHد!
أوﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  1ﻟﺴﻨﺔ  2005ﺑﺸﺄن اﳌﺼﺎرف اﳌﻌﺪل
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  46ﻟﺴﻨﺔ  2012ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ﻣﻦ اﳌﺎدة 83
ﻣﺮاﺟﻌﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮف؛ ﻛﻼً ﻋﻠﻰ ﺣﺪة،ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳ ٍﺮ
أن ﻳﻘﻮم
َ
ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮ ﱟي ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷداء اﻹداري واﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف،
وﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻛﺬا
ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳ ٍﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ،ﻣﺘﻀﻤﻨ ًﺎ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﰎ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻷﺻﻮل ،وﻃﺮق
ﺗﻘﻮﳝﻬﺎ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،وﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲟﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن،
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ّ
ٍ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ ،إﻟﻰ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ
وإرﺳﺎل
ﺤﺪدﻫﺎ اﳌﺤﺎﻓﻆ.
اﳌﺮﻛﺰي ،ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟﺘﻲ ُﻳ ﱢ
وﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ،ﻳﻜﻮن ﻛﻞﱞ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﺳ ْﺒﲔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ أ ﱢي ﺗﻘﺼﻴ ٍﺮ ﻳﺮد ﰲ أ ﱟي ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ
ﻳﻘﺪﻣﻬﻤﺎ وﻳﺠﻮز ﳌﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﺷﻄﺒﻪ ﻣﻦ
اﻟﻠﱠﺬﻳﻦ ﱢ
ﺳﺠﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪﻳﻪ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ – وﻓﻘ ًﺎ
ٍ
ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻔﻲ
ﻟﻨﺺ اﳌﺎدة  119ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن -
دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ِة آﻻف دﻳﻨﺎر ﰲ ﺣﺎل ،اﺧﺘﻠﻖ ،ﺑﻘﺼﺪ
ٍ
ﺻﺤﻴﺤﺔ أو أﺧﻔﻰ ﺑﻌﺾ اﻷوراق أو اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
اﻟﻐﺶ ،وﻗﺎﺋ َﻊ ﻏﻴﺮ
ﳑﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي ،أﻣﺎ اﳌﺎدة 112
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﳌﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﳊﺒﺲ
ٍ
ﻣﺪ ًة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ِ
وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﲡﺎوز ﺧﻤﺴﲔ أﻟﻒ
ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ
دﻳﻨﺎر ،أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ،ﰲ ﺣﺎل إﺧﻼﻟﻪ ﺑﺈﻋﺪاد
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ أو ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ أﺻﻮل اﳌﻬﻨﺔ.
واﻟﻼﻓﺖ ﻫﻨﺎ أﻧﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﻗﺴﻮة اﳉﺰاءات اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ
واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﳌﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﰲ ﺣﺎل إﺧﻼﻟﻪ
ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻮطٌ ﺑﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن
وإن ﺣﺪد ﺗﻮﻗﻴﺖ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﺳﺐ
ٍ
ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وإﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ
ٍ
ٍ
إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ؛ ﻓﻤﺎذا ﻳﻌﻨﻲ اﻷداء
اﳌﺮﻛﺰي ،ﻟﻢ ﻳﻘﺪم
اﻹداري واﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي أوﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ؟ وﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ذﻟﻚ اﻷداء وﻗﻴﺎﺳﻪ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻫﺬه
اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎﺳﺐ

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أن ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أداء اﳌﺼﺮف ﻟﻬﺎ؟ وﻣﻦ
ﻫﻲ اﳉﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﻪ اﳌﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻪ إﻟﻴﻬﺎ؟.
إن ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻗﺪ
ٍ
ﺗﺴﺎؤﻻت ﺟﺪﻳﺪة!.
ﺗﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ إﺛﺎرة
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻔﻬﻮ ٌم ﻣﺤﺪد ﻟﻸداء ،رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﺤﺎوﻻت
ﻛﺜﻴﺮة ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻪ.
أﻣﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻷداء،ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﲔ ﰲ اﳉﻬﺎز اﳌﺼﺮﰲ،ﻳﺴﺘﺨﺪم ﳕﺎذج
ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﳌﺼﺮﰲ ،ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﻟﻰ آﺧﺮ ﺣﺴﺐ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺘﺒﻌﺔ ،ﻋﺒﺮ
ٍ
ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ودﻗﺔ إﳒﺎز
اﺳﺘﺨﺪام
اﻷﻫﺪاف اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ،وﺗﺘﻌﺪد اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺣﺴﺐ
أﻫﺪاف اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﻨﻮﻋﻪ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﺼﻨﻒ اﳌﻨﻈﻤﻮن
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﻮن ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺼﺎرف ﺣﺴﺐ
ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ
أﻧﻮاع ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎر ًا ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ب
) (CAMELSوﻳﺮﻣﺰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات وﻫﻲ ﻛﻔﺎﻳﺔ )ﻣﻼءة( رأس اﳌﺎل »Capital
 «Adequacyوﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮوض اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض
إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل أو اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ رأس اﳌﺎل وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ب » Asset Quality
» ﺛﻢ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹدارﻳﺔ » «Management Qualityﺗﻠﻴﻬﺎ
اﳌﻜﺎﺳﺐ أو ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ » «Earningsوأﺧﻴﺮ ًا اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
» » liquidityوﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﺆﺷ ٌﺮ ﺣﻮل ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق » ،«Sensitivity of Market Riskوﻳﻬﺪف
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺷﺮات إﻟﻰ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﺼﺎرف اﳌﺘﻌﺜﺮة ﻋﻦ
اﳌﺼﺎرف ذات اﻷداء اﻟﺴﻠﻴﻢ ،أﻣﺎ ﰲ أُورﺑﺎ ﻓﻨﺠﺪ ﳕﺎذج أﺧﺮي
ٍ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ٍ
ﻋﺪد ﻣﻦ
ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻲ
اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻠﻴ ِﻞ ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻧﺴﺒﺔ وﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ،وﰲ
ﻣﺠﻤﻞ أﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺈن اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻫﻮ إﺧﻀﺎع اﳉﻬﺎز اﳌﺼﺮﰲ
اﻟﺘﺠﺎري إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ )ﺑﺎزل( ﰲ أﺣﺪث إﺻﺪاراﺗﻬﺎ وﻫﻲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ

اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻗﻴﺎس ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل إﻟﻰ اﻷﺻﻮل اﳋﻄﺮة
اﳌﺮﺟﺤﺔ.
ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷداء ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﻳﺼ ﱡﺢ اﻟﻘﻮل أن أداء
اﻧﻌﻜﺎس ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ
اﳌﺼﺮف اﻹداري واﳌﺎﻟﻲ ﻫﻮ
ٌ
ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻟﺌﻦ ﻛﻨﺎ ﻻ ﳒﺪ ﲢﺪﻳﺪ ًا دﻗﻴﻘ ًﺎ ﳌﺎﻫﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ

أداء اﻟﻤﺼﺮف ﻫﻮ
اﻧﻌﻜﺎس ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ

اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻔﺘﻮح
ﻟﻼﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ إدارة
اﻟﻤﺼﺮف واﻟﻤﺤﺎﺳﺐ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﳕﻴﻞ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﳌﺮﻛﺰي وﻗﺮارات ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي واﳌﻨﺸﻮرات
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻻﺗﺒﺎع ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﳒﺪ ﺑﺪ ًا ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ
اﻟﺒﺮﻏﺜﻲ

ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم إﻟﻰ أن
اﳌﺠﺎل ﻣﻔﺘﻮ ٌح ﻟﻼﺧﺘﻼف ﺑﲔ إدارة اﳌﺼﺮف
واﳌﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻮل ﺗﻔﺴﻴﺮ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﺮارات واﳌﻨﺸﻮرات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
ﺳﺆالٍ
أﺧﻴﺮ ،ﳌﻦ ُﻳﻘﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻹداري واﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺬي أﻟﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 1ﻟﺴﻨﺔ  2005ﺑﺸﺄن اﳌﺼﺎرف اﳌﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺈﻋﺪاده
ٍ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي.
وإﺣﺎﻟﺔ
ﻗﺪ ﻳﻘﻮل ﻗﺎﺋﻞ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮي
واﻟﺴﻨﻮي ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﳝﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎ ِم ٍ
رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺔ واﺧﺘﻴﺎر
وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ووﺿﻊ اﳋﻄﻂ
واﳌﻮازﻧﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ وﻋﻤﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ
وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﳌﺤﻴﻄﺔ واﳌﺴﺆول ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ
ٍ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل وواﺿﺢ،
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎ
وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﻲ اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ أﻣﺎم اﳌﺠﻠﺲ
ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ﻓﺈن أداء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤ ًﺎ ،ﻣﺎذا ﻟﻮ
ﻛﺎن أداء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺗﺪﻧﻲ أداء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؟
ﻘﺪم إﻟﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻪ؟ أم أن ﻳﻜﻮن اﳋﻴﺎر
ﻫﻞ ﻳﺠﺐ أن ُﻳ ﱠ
ﻫﻮ رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳉﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﺖ
ٍ
ﻧﺎﺣﻴﺔ
اﳌﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﲟﻬﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻦ
أﺧﺮى؟!.
ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻫﻨﺎ ،أن ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﳌﺼﺮف ﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ
ٍ
ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠ ٌﻖ
ٍ
ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ
ﳌﺼﻠﺤﺘﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﳌﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺧﺎص ﻣﻨﻬﺎ ،وﻓﻘ ًﺎ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻘﻴﺎس وﲢﺪﻳﺪ واﺿﺢ
ٍ
ﻷدوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎس
وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﺟﻮدة اﻷداء ﲟﺎ ﻳﺮﺳﺦ
ﻗﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة واﻹﻃﻤﺌﻨﺎن ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻪ.

ﻟﻴﺒﻴــﺎ اﻟﻨﻔﻂ ..ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺪرب اﻟﻄﻮﻳﻞ ..
ﻳﻮم ﺗﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ أﻣﺎم اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺎم
ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﲟﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ اﳌﺘﺄﺧﺮة واﻟﺘﻲ ﻣﻀﻰ
ﻋﺪة أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺻﺮﻓﻬﺎ ،ووﺻﻞ اﻷﻣﺮ
إﻟﻰ أن ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ وﻋﻴﻪ وﺳﻘﻄﺖ دﻣﻮع
اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺧﻮﻓ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ ورأﻓﺔ ﳌﻦ
ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﻢ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ،ﻟﻢ ﻳﺤﺮك
رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو رﺋﻴﺲ اﳌﺆﲤﺮ ﺳﺎﻛﻨ ًﺎ وﻟﻢ
ﻳﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺎء اﻟﻨﺰول إﻟﻴﻬﻢ وﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻢ
وﺗﻄﻤﻴﻨﻬﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ
ورواﺗﺒﻬﻢ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺗﺐ رﺋﻴﺲ
اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳌﺆﲤﺮ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن ﻋﺸﺮات
أﺿﻌﺎف ﻣﺮﺗﺒﺎت ﻫﺆﻻء اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻜﺘﻔﻮن ﺑﻌﺪة ﻣﺌﺎت ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﺣﺘﻰ ﻟﻸﺳﺒﻮع
اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻃﻮﻟﻪ ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻳﻘﻀﻮﻧﻪ
ﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي
ﻳﻠﻴﻪ.
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ورﺋﻴﺲ
اﳌﺆﲤﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻠﻒ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ وأﻋﻀﺎء
اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺆﻻء إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﺑﻌﻴﺪ ًا ﻋﻦ ﻋﲔ اﳌﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬي رﲟﺎ ﺗﻮﻗﻊ أن
ﻳﻨﺰل أﻫﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺆﻻء اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﺎب
أﻣﺎﻣﻬﻢ وﺷﻜﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺬي
ﻳﺤﻔﻈﻮن ﺑﻪ اﻟﺒﻠﺪ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻣﻦ أدران ﻫﺆﻻء
وﻏﻴﺮﻫﻢ ،وﻳﺆدون واﺟﺒ ًﺎ ﺷﺮﻳﻔ ًﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻬﻢ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ وﻳﻨﺰﻟﻬﻢ ﻣﻨﺰل اﻻﺣﺘﺮام ﻣﻦ ﻛﻞ
اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻬﻨﻲ وﺗﺪرك
ﻣﺪى اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن ﰲ
ﻣﺼﺎف اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر اﻟﻌﻤﻞ
وﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲢﻔﻆ ﻟﻺﻧﺴﺎن
ﺣﺮﻳﺘﻪ وﻛﺮاﻣﺘﻪ .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﺪ إﻻ ﻣﺎ ﻗﺎم
ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ
وﻛﻴﻒ ﺣﺎول أن ﻳﻄﻤﺌﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺎ
ﰲ ﻣﻘﺪوره اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﲢﻞ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ

وﻳﻌﻮدون إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﺮ
ﻋﻠﻴﻪ ،ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن وﺣﻴﺪ ًا ﻳﻐﺮد ﺧﺎرج ﺳﺮب
اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳌﺆﲤﺮ.
ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺪرب اﻟﻄﻮﻳﻞ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮ
واﳉﻮع واﳌﺮض واﳉﻬﻞ واﳊﺮﻣﺎن اﻣﺘﺪت
ﻋﺒﺮ ﻗﺮون وﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ أﻳﺎم اﻷﺗﺮاك إﻟﻰ
ﺟﻮر اﻟﻄﻠﻴﺎن إﻟﻰ أﻳﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
اﻷوﻟﻰ ﺛﻢ ﻋﺼﺮ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ واﻵن ﻋﺼﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ
واﻟﺒﻘﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ،وﺳﻴﻜﻮن اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ
ﻇﺮوﻓﻬﺎ وأﺣﺪاﺛﻬﺎ .ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻧﺮاه اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺬ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻈﺮوف ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮت،
وأن ﲡﺎرب اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺮارﺗﻬﺎ وﻧﻜﺒﺎﺗﻬﺎ
وأﺣﺪاﺛﻬﺎ ﺗﻮﺻﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﻨﺒﻪ آﻻم وﻇﺮوف اﳌﺎﺿﻲ
وﻳﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺎرﻃﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻮﻃﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن
ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف
وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﳌﺸﺘﺮك
واﻟﻘﻴﻢ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ اﳌﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻮق أي اﻋﺘﺒﺎر ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺳﻮاﻫﺎ.
أﻣﺎم ﻣﺪاﺧﻞ اﻷﺳﻮاق وأﻣﺎم اﳌﺼﺎرف
وﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺮﻗﺎت اﻟﻄﺮق وﲢﺖ أﺣﺬﻳﺔ اﳌﺎرة
ﺻﻮرا وﻧﺮى
ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﻔﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻧﺸﺎﻫﺪ
ً
ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ً
رﺟﺎﻻ وﻧﺴﺎء ،ﻛﺒﺎر ًا و ﺻﻐﺎرا،
ﻳﺘﺴﻮﻟﻮن وﳝﺪون أﻳﺪﻳﻬﻢ ﳌﻦ ﻳﺮأف ﺑﻬﻢ
وﻳﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﻢ وﻳﺤﺲ ﺑﺤﺎﺟﺘﻬﻢ
وﻳﺪرك ﲟﺎ ﻻ ﻳﺪﻋﻮ ﻣﺠﺎﻻً ﻟﻠﺸﻚ أن ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺑﻠﺪ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ،وأرض اﻟﻔﻘﺮاء واﳌﻨﺴﻴﲔ
ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻪ ووﻃﻨﻪ .أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻣﺮارة اﻷﻟﻢ
ﲤﻨﻊ ﻋﻨﻚ ﻋﻄﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮع وﺗﻌﻄﻴﻚ إﺣﺴﺎﺳﺎ
ﺑﺄن ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﻻ اﳌﻈﻬﺮ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﺘﻤﺜﻼً ﰲ
رﺑﻄﺎت ﻋﻨﻖ أﻧﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﻮردة أو ﺟﻼﺑﻴﺐ
ﻣﺤﻠﻴﺔ وأزﻳﺎء وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺰرﻛﺸﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﻈﻬﺮ ًا
ﺧﺎدﻋ ًﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ أﻫﻞ اﻟﻮﻃﻦ وأﺑﻨﺎء اﻟﺘﺮاب.
ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻗﺮرت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻌﺎدة

وﺳﻴﺎدة رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ودوﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ زﻳﺎدة
ﻣﺮﺗﺒﺎت ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻌﻪ دون ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ وﻣﻴﺰان ﻣﻮﺣﺪ
ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،وﻻ ﳝﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ إﻻ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺨﺎﻃﺮه وﻇﺮوﻓﻪ وأﻣﺎﻛﻨﻪ واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
ﰲ اﳋﺒﺮة واﳌﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﲢﻜﻢ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ.
وﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺎت
واﳌﻌﺎﺷﺎت واﳌﻬﺎﻳﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﰎ زﻳﺎدة ﻣﺮﺗﺒﺎت
ﺑﻌﺾ اﳉﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻟﻌﻞ
اﻟﻨﻔﻂ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﺿﻌﺎف ﻣﺮﺗﺒﺎت
ﻣﻦ ﻳﺨﺪﻣﻮن ﰲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﺗﺆدي ﺧﺪﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻻ
ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺠﺎل اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .ورﲟﺎ
ﺗﻨﺎﺳﻰ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻏﻴﺮه ﳑﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن
ﻣﻌﻪ أﻧﻪ ﻻ وﺟﻮد ﻷي ﻗﻄﺎع إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﰲ
ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺪا ﻫﺬا اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺘﺪﻓﻖ اﻟﺬي
ﻳﺬﻫﺐ ﰲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻳﺆدي إﻟﻰ
ﺑﺪاﺋﻞ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻐﻨﻲ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﺎ ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ
إﻟﻴﻪ وإﻟﻰ رﻳﻌﻪ.
ﻫﺬا اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﳊﺎل وﻗﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﻼﻗﻞ واﻟﺜﻮرات
ﻣﻄﻤﻌﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
واﻟﻜﻮارث واﳌﺤﻦ وﺟﻌﻠﻬﺎ
ً
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ أﻳﺴﺮ اﻟﻄﺮق .وﻟﻮﻻ
ﻫﺬا اﻟﻨﻔﻂ ﳌﺎ وﺻﻠﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ِﳌَﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ
اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ،وﻫﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﺟﺎﻫﺪة
ﻋﻤﻦ ﻳﻘﻮدﻫﺎ إﻟﻰ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن ،ﺣﻴﺚ اﻟﻬﺪوء
واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻜﻞ
أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ .ﻟﻜﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﺑﻨﺎء أﺻﺒﺢ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻟﻪ رأي آﺧﺮ ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻮ ﻳﺮى ﻛﻴﻒ أن أﻣﻮال
اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻬﺪر ﳝﻨﺔ وﻳﺴﺮة وﺗﺴﺮق وﺗﻨﻬﺐ
ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت واﺟﻬﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺗﻜﺄت

ﻋﻠﻰ ﻧﻀﺎﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج إﺑﺎن ﻓﺘﺮة
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ .وأﺛﺒﺘﺖ اﻷﻳﺎم أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺣﺎل ﳑﻦ ﺳﺒﻘﻮﻫﺎ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﺎق
واﻻﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ واﻟﻐﺮﺿﻴﺔ واﻟﺘﻮق إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﳌﺎل
واﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎﻟﺢ واﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ
أوﺗﺎر اﳌﺒﺎدئ واﳌﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺸﻌﺐ ،واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ
وآﻣﺎﻟﻪ.
ﻣﺎ ﻧﺮاه اﻟﻴﻮم ﻫﻮ أن اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
واﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة أﻛﺒﺮ ﻣﻦ
اﻟﻮﻃﻦ وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻬﻢ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻃﻦ ﻟﻪ
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﻓﻜﺮ ﻫﺆﻻء ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﻛﺜﺮة اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳊﺰﺑﻴﺔ واﳉﻬﻮﻳﺔ واﳌﻨﺎﻃﻘﻴﺔ
واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻧﻮاﻳﺎﻫﺎ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ارﺗﻔﻊ ﻋﻨﻬﺎ زﻣﻦ اﳋﻮف اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪاً،
وأرﻏﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﻮر ﲟﻈﻬﺮ اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺸﻌﺐ ،واﳌﻨﺎﺿﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻃﻦ ﺣﻀ ًﻨﺎ ﻳﻀﻢ اﳉﻤﻴﻊ ﻟﻴﺲ
ﻓﻴﻪ ﻻ ﻣﻐﺒﻮن وﻻ ﻣﻈﻠﻮم وﻻ ﺳﻴﺪ وﻻ ﻣﺴﻮد
ﺑﻞ ،ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﺳﻮاﺳﻴﺔ ﺗﺮﻋﺎﻫﻢ ﻗﻴﺎدات رﺷﻴﺪة
ﻫﻤﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ ﻛﺎﻓﺔ وﻫﻢ ﻃﺮف
ﻛﺜﻴﺮا
ﻣﻨﻬﺎ .ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﻌﺪ ﻓﺒﺮاﻳﺮ أﻇﻬﺮ أن ً
ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﺎرﺑﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎن
ﻫﺪﻓﻬﻢ اﻷﻛﺒﺮ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺤﺮوﻣﲔ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﺗﻠﻚ
ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﻨﻈﺎم ،وﻟﻢ ﻳﺼﻠﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ
ﺷﻲء .ﻃﺮف آﺧﺮ ﻛﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎﳊﻪ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ
واﻟﻔﺌﻮﻳﺔ وﻛﻴﻒ اﻟﺴﺒﻴﻞ إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ
وإن ﻛﺎن ﺑﺎﺳﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﻜﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ .وﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى
رﲟﺎ وﺟﺪت أن أﻣﻮال اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﻴﻞ إﻟﻰ
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺮوﻧﻪ اﻟﺴﺒﻴﻞ إﻟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺣﺼﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻷزﻣﻨﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺗﻨﺎﺳﻮا أن اﻟﺪﻣﺎء ﺳﺎﻟﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﻢ
وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ.

ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺜﻤﺎن

ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻗﺒﲔ واﳌﺤﻠﻠﲔ واﳌﺘﺎﺑﻌﲔ
ﻟﻠﺸﺄن اﻟﻠﻴﺒﻲ أن ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﺟﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ دوﻟﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻬﺎ
اﺳﺘﻘﺮار وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻳﺠﻌﻼﻧﻬﺎ ﻣﺤﻂ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وأﻫﺪاف ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ .وﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺟﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺘﺮة ﻗﺪ ﲤﺘﺪ ﻣﻦ
ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
وﻫﻮ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ ﻗﺪ ﺗﺨﺴﺮ ﻓﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪ
ﻓﺘﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ زﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
وﺗﻜﻠﻔﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ.
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻴﺲ اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺎدﻳﺔ
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻘﻮل واﻋﻴﺔ ووﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﻴﺮة ﻳﻜﺒﺮ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻃﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ أوﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻛﻞ
ﻓﺮد ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺮى وﻃﻨ ًﺎ ﻳﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ و ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻦ
أﺟﻠﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﺘﺮة
ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻨﻔﻌﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ واﻟﻐﺮﺿﻴﺔ
ودوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ،اﻟﺘﻲ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻷﻛﺒﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى
ﺣﺪود اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﺼﺎﻟﺢ اﳊﺰﺑﻴﺔ
وﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
واﻵراء ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ آﻓﺎق اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻠﻴﻢ
اﻟﺬي ﻳﺒﻨﻲ ﺑﻠﺪ ًا وﻳﺤﻲ ﺗﺮاﺛ ًﺎ و ﻳﺼﻨﻊ أﻣﺔ.
وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ أن ﻳﻘﺪم
ﻗﻴﺎدات واﻋﻴﺔ وﻗﺎدرة وأﻣﻴﻨﺔ وﺻﺎدﻗﺔ
وﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ
واﳌﺼﺎﻟﺢ واﻷﻣﻮال واﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻮﺟﺎﻫﺔ
ﻓﺈن أﻋﺪاد اﳌﻨﺴﻴﲔ واﳌﺘﺴﻮﻟﲔ واﳌﺸﺮدﻳﻦ
وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﺳﻮف ﺗﺰداد وﺗﻜﺒﺮ ﻋﻠﻰ أرض
اﻟﻨﻔﻂ ،اﻟﺬي ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻦ ﻳﺪوم ﻧﻌﻴﻤﻪ
ﻃﻮﻳﻼ ً،وﺳﻮف ﻳﺮﺣﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺴﺒﻮا ﺛﺮواﺗﻬﺎ
وﻛﻨﺰوﻫﺎ وﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮوا أن ﻳﺘﺮﻛﻮا إرﺛ ًﺎ ﺑﻌﺪﻫﻢ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻔﻜﺮ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﻢ و ﻳﻘﺪﻣﻮا
ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻮم ﻻ وﺟﻮد إﻻ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ أﻳﺪﻳﻬﻢ
و اﻋﺘﻤﺮت ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ.
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ﻣﻘﺎﻻﺕ

اﻟﺬﺋﺎب اﻟﻐﻨﻢ ! ..وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻮس اﻟﻠﺼﻮص!..
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻋﻰ
ُ
) أﻫﺬه ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎ ﺣﻤﻠﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات؟!(...
ْﺶ« اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ » ُﺗﺘّﺨﺬُ «
ﺐ » َﻧﻜ َ
ﻋﺎد ًة ،ﻻ أﺣ ّ
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ذرﻳﻌﺔً ﻟﺒﺚ روح اﻟﺘﺸﺎؤم واﻟﺘّﺸﻮﻳﺶّ ،
اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ ذﻛﺮه ،واﻟﺘّﺤﺬﻳﺮ ﻣﻨﻪ وﻟﻔﺖ
اﻷﻧﻈﺎر إﻟﻴﻪ ،رﻏﻢ ﺑﺆﺳﻪ وﺗﻌﺎﺳﺔ أﻫﻠﻪ  ..وﻟﻘﺪ َﺷ َّﺪﻧﻲ
أﺣﺪ اﳌﺜﻘﻔﲔ ) (1ﺣﻮل ﺑﻌﺾ ﺷﺆون
ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ُ
»اﻟ ُﻨّﺨﺒﺔ اﳌﺜﻘﻔﺔ« ،ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ ﰲ ﺳﻴﺎق ﺗ َْﻌ َﺪاده ﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺜ َﻘّﻒ »اﻟﻨّﺨﺒﻮي« اﻟﺘﻲ ذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻤﺎن ﺑﺎرزة،
ﻗﺎل ﻋﻦ أﻫﻤﻬﺎ  » :وأ ّﻣﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﻛﺜﺮة
اﳌﺆاﻣﺮات اﻟﺘﻲ ُﲢﺎك ﺿﺪه ،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﻨّﺨﺒﻮي اﳌﺜﻘﻒ
ﻳﻜﺸﻒ ﺧﻼل وﺟﻮده داﺧﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻨﻮاﻗﺺ واﻟﻌﻴﻮب
ﰲ اﻷﻓﺮاد واﳉﻬﺎت اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ
وﻳﻘﺪم اﳊﻠﻮل ،ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺴــﺘﻬﺪﻓ ًﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف
ّ
اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﻘﺎء ﻫﺬه اﻟﻨﻮاﻗﺺ واﳌﻔﺎﺳــﺪ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ،
وﻫﺬا اﻻﺳﺘﻬﺪاف ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﺛﻢ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﻟﻠﻤﺜﻘﻒ اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ
إﻟﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺛﻢ اﻟﻨﻔﻲ وأﺧﻴﺮ ًا اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﳉﺴﺪ ّﻳﺔ » !!..
واﻋﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة ،ﻫﻲ أﻛﺒﺮ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد
وأﻫﻠﻪ ،ﻓﻬﻢ ﻟﻀﻴﻖ أﻓﻘﻬﻢ ﻳﻈﻨﻮن أﻧّﻬﺎ آﺧﺮ اﻟﺪواء
ﻟﻠﻨّﺨﺒﺔ! ﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ،ﻫﻲ أﻛﺒﺮ اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ ﻟﻬﻢ،
ﺗُﻌ ّﺮﻳﻬﻢ وﺗﻜﺸﻒ ﻓﺴﺎ َدﻫﻢ ..
ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻳﺸﺘﻲ ﻟﻮاﻗﻌﻨﺎ اﻟﻠﻴﺒﻲ رأي اﻟﻌﲔ ،أﺟﺰم
ﺑﺼﺪق ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ  ..ﻟﻜﻦ ﻣﺎ آﳌﻨﻲ ﻓﻌﻼً – أو ﻫﻮ
ﺑﻌﺾ ﳑﺎ ﻳﺆﳌﻨﺎ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ  -ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ٍ
ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ،
أﻋﺪﻫﻢ
ﻌﺪون
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟ ُﻨّﺨﺒﺔ وﻣﻦ اﳌﺜﻘﻔﲔ ،وﻻ ُّ
َﻳ ّ
َ
اﻟﺸ َﻬﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔُ ،ﻳ ِ
ﻣِ
ﺴﺎﻓ ُﺮو َن
ﻦ
ﻛﺎﻧﻮا
ن
وإ
ﻛﺬﻟﻚ،
ﺣ َﻤ َﻠ ِﺔ َّ
ْ
َ
وﻳﻌﻘﺪو َن ﺑﻬﺎ ﺻﻔﻘﺎت ﻫﻲ أﻗﺮب
ﻟﻠﺘّﺠﺎرة ﺑﺸﻬﺎداﺗﻬﻢ َ
ﻟﻠﺼﻔﻌﺎت ،ﻧﻌﻢ ﻫﻲ ﺻﻔﻌﺎت ﻟﻠﻌﻠﻢ وﻷﻫﻠﻪ ،وﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ

ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀ ًﺎ ﰲ ﻗﺮارات
وﻟﺰﻣﺎﻧﻬﺎ اﻟﺬي وﻟّﻰُ !..ﻳﺤﺎﺑﻲ
ُ
ﻘﺒﺾ ﺛ ََﻤ َﻦ
ﻳ
ن
أ
إﻻ
ﻟﻪ
ﻢ
اﻹﻳﻔﺎد ،ﲡﺪ أﺣﺪﻫﻢ ﻻ ﻫ ّ
ْ َ
َ
ﺻﻔﻘﺘﻪ ﺧﻼل أﻳﺎم ،ﻟﻴﻨﻘﻠﺐ ﻋﺎﺋﺪ ًا ﺑﻌﺪ ﺟﻮﻟﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ أو
ﻧﺰﻫﺔ ﻣﻊ اﻷوﻻد ،ﻟﺒﻨﺎء ﻓﻴﻼ أو ﺷﺮاء اﺳﺘﺮاﺣﺔ أو ﻏﺮض
ﻣِ ﻦ أﻏﺮاض اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﳑﺎ َﺑﺎعَ ﻷﺟﻠﻪ دﻳﻨﻪ ودﻧﻴﺎه !!..
ﻟﻸﺳﻒ أﻗﻮﻟﻬﺎ وﺑﻜ ّ ِﻞ َﻣ َﺮارَ ٍة ،أﻫﺆﻻء ﳑﻦ اﺳﺘﺄﻣﻨّﺎﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ أوﻻدﻧﺎ وﺗﻨﻤﻴﺔ أﺟﻴﺎﻟﻨﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻼدﻧﺎ؟!..
أﻫﺆﻻء ُر َﻋﺎ ُة ِ
اﻟﻌﻠْﻢ وﻃﻼﺑﻪ؟! ..أﻫﺆﻻء ُﻣﺜﻘﻔﻮن أم ﺣﻤﻠﺔ
ﺷﻬﺎدات؟! ﻟﻘﺪ ﺳﺎءﺗﻨﻲ ﺟﺪ ًا ﺷﻬﺎدة زﻣﻴﻞ ﻣﺎﻟﻴﺰي
ﺑﺈﺣﺪى اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ،ﺑﺸﺄن ﺑﻌﺾ اﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ

ﻫﻞ ﺣﻘﺎ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻌﻀﻨﺎ
ﺑﻌﻀﺎ ،وﻻ ﻳﺮاه؟!
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ

رﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﺻﻮات اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ
ﺣﺪ اﻟﻀﺠﻴﺞ ،وﻣﻸﻧﺎ
أﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻘﻴﺮﺗﻨﺎ ﱠ
ﺣﺪ اﻟﺘﺨﻤﺔ ،ﺛﻢ
ﺑﻬﺎ أﺛﻴﺮ إذاﻋﺎﺗﻨﺎ وﻗﻨﻮاﺗﻨﺎ ﱠ
أذﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﻴﻞ ودﻳﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺪاد
أﻏﺮق اﻟﺴﻄﻮر وﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻄﻮر!
ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﺛﻨﺎن؛ ﻛﻤﺎ
أن اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺛﻨﺎن ،ﻫﻮ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ
ﻟﻴﺒﻲ ﻳﺴﻤﻊ اﻵﺧﺮ ،وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻲ ﺻﻮﺗﻪ ﺑﺄﺛﻘﻞ
اﻟﻜﻼم ،وأﺧﻄﺮ اﻟﻜﻼم؛ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﺣﺎل
اﻟﻮﻃﻦ ،وﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،وﻣﻮاﻃﻨﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ؛
اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ،واﻟﻘﺎدﻣﲔ!
ﻣﻦ اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ،إﻟﻰ
ﻃﺎوﻟﺔ اﳌﻘﻬﻰ ،إﻟﻰ رﺻﻴﻒ اﻟﺸﺎرع ،إﻟﻰ
ﺣﻮار إذاﻋﻲ ،إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻇﺮة ﺗﻠﻔﺰﻳﺔ ،إﻟﻰ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وزارﻳﺔ ،إﻟﻰ ﻣﺪاوﻟﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ؛ أﻃﻨﺎن
ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻔﺠﺮة ﺗﻘﺬف ﺑﻬﺎ ﻣﺪاﻓﻊ
اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ اﳌﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ ﺳﺎﺣﺔ ﺣﺮب اﻟﻜﻠﻤﺎت
اﻟﻀﺮوس اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﻳﺴﻔﺮ ﺳﺠﺎﻟﻬﺎ اﳊﺎد ﻋﻦ ﺷﻲء ﺳﻮى ﻋﻦ
أﻛﺪاس ﻣﻦ أﺷﻼء اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺼﺎﺑﺔ ﻛﻠﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺻﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﺘﻜﺮرة اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ؛
رﺻﺎﺻﺔ ﺻﻤﻢ اﳌﺴﺎﻣﻊ!
رﺻﺎﺻﺔ ﺻﻤﻢ اﳌﺴﺎﻣﻊ ﺗﻠﻚ ،ﻫﻲ
اﳌﺘﻬﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ وراء ﻛﻞ ﺟﺮاﺋﻢ وأد اﻟﻜﻠﻤﺎت
وﺗﺴﺎﻗﻄﻬﺎ ،ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ ﻫﻮ أﻧﻨﺎ ،ورﻏﻢ
ﺣﺮب اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﺋﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﺎﻣﲔ
وزﻳﺎدة ،ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﺑﺄي ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ
اﳌﺘﺤﺎرﺑﲔ ،ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ
أﺧﺒﺎر ﻣﺮﻋﺒﺔ ،وﺗﺴﺎؤﻻت ﻣﻠﺤﺔ ،وﺗﺼﻮرات
ﻣﺨﻴﻔﺔ ،واﺗﻬﺎﻣﺎت ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ؛
ﻓﺎﺳﺘﻮﺛﻖ ﳑﺎ ﺳﻤﻊ ،ووﺿﻊ ﻳﺪه ﰲ ﻳﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﻪ وﻣﺤﺎوره ،ورﲟﺎ ﻣﺘﻬﻤﻪ وﻣﺠﺮﻣﻪ،
وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ إزاﻟﺔ ﻛﻞ ﻏﻤﻮض ،واﻟﺸﺮوع
ﻓﻮرا ،وﺑﺠﻬﺪ ﻣﺸﺘﺮك وروح رﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﰲ
إزاﻟﺔ اﻟﺸﻜﻮك ،ودﺣﺾ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ،وﺗﺴﻮﻳﺔ
اﳊﺴﺎﺑﺎت ،وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻷﺟﻮاء ،وﺑﻌﺚ اﻟﺜﻘﺔ،

وﺻﻒ اﻟﺼﻔﻮف .ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻛﻠﻪ!
اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ إﻟﻰ ﺣﺎل اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ،ﻻ
ﻳﺠﺪ وﺻﻔﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ،
أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﻣﻦ أن اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻄﺮﺷﺎن واﻟﻌﻤﻴﺎن ﻳﺘﺨﺎﺻﻤﻮن!
ﺣﻘﺎ ﻻ أﺣﺪا ﻣﻨﺎ ﻳﺴﻤﻊ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﺪر
اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ،واﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ رد اﳉﻮاب! وإﻻ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺗﺪاول
ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻼم واﺟﺘﺮاره ،وﲡﺪد ﻧﻔﺲ اﻻﺗﻬﺎم
اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ ﻓﺮﻳﻖ وﻓﺮﻳﻖ وﺗﻜﺮاره؟!
إن ﻣﺎ ذﻛﺮت ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ
ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﳊﺎﻟﺔ؛ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﺎ ﺗﺮى ﻋﻼﺟﻬﺎ؟
اﳉﻮاب:
ﺧﻄﻮة إﻟﻰ اﻟﻮراء ،وﺑﻌﺾ اﻟﺼﻤﺖ،
واﻟﺸﺮوع ﰲ إﻳﻘﺎد اﻟﺸﻤﻌﺎت ،واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ
ﻟﻌﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت.
ـ اﻟﺮﺟﻮع ﺧﻄﻮة إﻟﻰ اﻟﻮراء ،واﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ ﻋﺎدﺗﻨﺎ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﰲ رش وﺟﻪ ﻣﻦ ﻧﺤﺪﺛﻪ
ﺑﺮذاذ ﻟﻌﺎﺑﻨﺎ.
ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻮراء ﻗﻠﻴﻼ،
ﺳﻨﺮى ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﺒﺎﻧﻮراﻣﺎ أوﺳﻊ ،ﺗﻀﻄﺮﻧﺎ
إﻟﻰ اﻟﺼﻤﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﺪﻳﺪ
اﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت ،وإﻋﺎدة ﺿﺒﻂ اﳌﺆﺷﺮات.
ـ ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أدﻧﻰ ﺷﻚ ﰲ أن اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ
اﻟﻮراء ﺧﻄﻮات ،ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎط اﻷﻧﻔﺎس
اﳌﺆدي إﻟﻰ إﺧﻤﺎد ﺟﻤﺮ اﻟﻨﻌﺮات ،واﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ ﻟﻌﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت ،وإﻳﻘﺎد اﻟﺸﻤﻌﺎت ،وﻣﻦ
ﰎ رؤﻳﺔ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ
ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺻﻮرات ،وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺻﻮرة
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﺎ أﺻﺪق ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﻮرة ﻣﻮاﻃﻨﻲ
ﻟﻴﺒﻴﺎ!
ﻋﻨﺪ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﺳﻮف ﻳﺴﻤﻊ
ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ ،وﺳﻴﺘﺤﻮل ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺚ ﻃﺮﺷﺎن إﻟﻰ ﺗﻨﺎﺻﺢ إﺧﻮان ،ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺑﻨﺎء اﻷوﻃﺎن.

ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ،اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ زور ًا ﻟﻠﻌﻠﻢ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﳌﺤﺴﻮﺑﲔ ﻇﻠﻤ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ،
ﳑ ْﻦ ﺟﺎءوا ﲢﺖ ﻏﻄﺎء »اﻹﻳﻔﺎد ِ
اﻟﻌﻠﻤﻲ« ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ
َّ
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ﻓﺈﻧّﺎ ﷲ وإﻧّﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن ،وﺣﺴﺒﻨﺎ اﷲ وﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ ..
وﻳﺼﺪق
ﲟﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚُ ،ﻳﺘّﻬﻢ اﻷﻣﻨﺎء ،وﻳﺨ ّﻮﻧﻮن،
ّ
اﻷدﻋﻴﺎء اﻟﻠﺼﻮص اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن و ُﻳﺴﻤﻊ ﻟﻬﻢ! َﻧﺴﻤﻊ ﻣﻦ
اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮ ،وﻧﻘﺮأ ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺮاء واﻟﺘﺰوﻳﺮ ،ﻣﺎ ﻻ
ﺗﻜﺎد ﺗﻄﻴﻘﻪ ﺣﺘﻰ اﳋﻴﻞ واﻟﺒﻐﺎل واﳊﻤﻴﺮ ،ﻣﻦ ﻫﻮل

د .ﻓﺘﺤﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ
ﻋﻘﻮب

اﻟﻬ َّﻮة واﳌﺴﺎﻓﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺑﺘﻨﺎ ﻧﺘﺮ ّﺑﺺ واﻗﻊ
اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ،و ُﺑ ْﻌ ِﺪ ُ
ﺧﺒﺮ ﻧﺒﻴﻨﺎ اﳊﺒﻴﺐ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
ﺣﺪث أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻗﺎﺋﻼً )ﻓﺎﻧﺘﻈﺮ
ﺣﲔ ّ
اﻟﺴﺎﻋﺔ( ،ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺗﻬﺎ :
ّ
 ) .1ﺗُﻮﺷﻚ اﻟﻘﺮى أ ْن ﺗَﺨﺮب وﻫﻲ ﻋﺎﻣﺮة ،ﻗﺎﻟﻮا
ﺠّﺎرُﻫﺎ
ﻛﻴﻒ؟ ﻗﺎل :إذا ﺳﺎد اﻟﻘﺒﻴﻠﺔَ ﻣﻨﺎﻓﻘﻮﻫﺎ ،وﻋﻼ ُﻓ َ
ﻄ َﻖ
ﺧ ِ ّﻮن اﻷﻣﲔُ ،
واؤﲤﻦ اﳋﺎﺋِ ُﻦ ،و َﻧ َ
أﺑﺮا َرﻫﺎ ،وإذا ُ
َ
َ
ﻀﺔُ ( واﻟﺮوﻳﺒﻀﺔ ﻫﻮ اﻟﺴﻔﻴﻪ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰲ أﻣﺮ
اﻟ ُّﺮ ِ
وﻳﺒ َ
اﻟﻌﺎﻣﺔ!..
ﺿﻴﻌﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﺎﻧﺘﻈﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻗﺎﻟﻮا:
 ) .2إذا ُ
ﻛﻴﻒ إﺿﺎﻋﺘﻬﺎ ؟ ﻗﺎل :إذا ُوﺳِ َﺪ اﻷﻣ ُﺮ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ أﻫﻠﻪ
ﻓﺎﻧﺘﻈﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ ( ..
 ) .3إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﰲ ﻛﺒﺎرﻛﻢ واﳌﻠﻚ ﰲ ﺻﻐﺎرﻛﻢ
واﻟﻌﻠﻢ ﰲ رذاﻟﻜﻢ واﳌﺪاﻫﻨﺔ ﰲ ﺧﻴﺎرﻛﻢ ( ..
 ) .4ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن أﺳﻌﺪ اﻟﻨﺎس
ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻜﻊ ﺑﻦ ﻟﻜﻊ (  ..واﻟﻠﻜﻊ ﻫﻮ اﻷﺣﻤﻖ اﻟﻠﺌﻴﻢ
واﻟﻌﺒﺪ !..
ي ﺑﻨﺎ اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﺄﻣﻞ
ﺮ
ﺣ
ﺔ
ﻳ
ﻧﺒﻮ
إﺿﺎءات
ﻫﺬه
ّ َ ٌّ
ﻣﻠ ّﻴ ًﺎ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﳒﻊ ﺳﺒﻞ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﰲ
أﺷﺪ ﺗَﻨﻔﻴﺮ ﻣِ ﻦ ﺗﻠﻚ
واﻗﻌﻨﺎ وﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﻤﻠ ّﻴﺔ ،إﻧّﻬﺎ ﺗ ِّ
ُﻨﻔ ُﺮ َّ
اﻟﻘﺒﺎﺋﺢ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮت ﰲ أﻳﺎﻣﻨﺎ ﻫﺬه ،ﻣﻊ ﻏﻴﺎب اﻟﻨﻜﻴﺮ،
ﺣﺘﻰ ﻛﺎدت ﺗﺼﻴﺮ ﻋﺎد ًة ﻟﻠﻜﺜﻴﺮﻳﻦ!..
أﻻ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﻫﺆﻻء وﻏﻴﺮﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﻣﺎ اﻋﺘﺎدﺗﻪ
ﻗﻞ أم َﻛﺜُﺮ ،وﻟﻴﺒﺤﺜﻮا
واﻟﺴﺤﺖَّ ،
ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻣِ ﻦ أﻛﻞ اﳊﺮام ّ
ﺠ ٍّﺔ أو ﺑﺮﻫﺎن ،ﻳﺴﺘﺒﻴﺤﻮن ﺑﻪ ذﻟﻚ،
ﺣ َ
ﻣﻨﺬ اﻵن ﻋﻦ ُ
ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﺑﲔ
وﻳﺄﻛﻠﻮﻧﻪ وﻳﻄﻌﻤﻮﻧﻪ أوﻻ َدﻫﻢ وأﻫﻠﻴﻬﻢّ ،
وﺟﻞ ،وﻻ أﻣﻠﻚ إﻻ أن أﺳﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن
ﻳﺪي اﳌﻮﻟﻰ ﻋ ّﺰ َّ
وﻳﻬﺪي أﻫﻠﻨﺎ وإﺧﻮاﻧﻨﺎ
ُﻬﺎ،
ﺗ
وأﺧﻮا
اﳌﺴﺎﻟﻚ
ُﻳﺠﻨﺒﻨﺎ ﻫﺬه
َ
ﻻﺟﺘﻨﺎﺑﻬﺎ ،وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ..

ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ
ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ
اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن دون وﺟﻮد
ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﺣﺮ وﻣﺴﺘﻘﻞ؛ وذﻟﻚ
ﻷﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﻬﻨﻴﺎ؛ ورﲟﺎ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﳊﻈﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة
ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺷﺮط اﻟﻠﺤﻈﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎل
اﲢﺎد اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﰲ
إﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻼد.
وﻟﻮ وﺟﺪت ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﳌﺎ
ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻫﺬه اﻟﻔﻮﺿﻰ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻣﻦ
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وإﺿﺮاﺑﺎت ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ،
واﺧﺘﻼط اﳌﻄﻠﺒﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺒﺮ ﻗﻄﻊ
إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﳉﻤﻴﻊ
اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ ﺟﻬﻮﻳﺔ.
إن ﻏﻴﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺳﻮاء
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺠﺎﻻت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛ أو ﺣﺘﻰ ﻟﺪى اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم،
ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ،ﺑﻌﺪ أن
ﰎ وﻟﻌﻘﻮد اﺧﺘﻄﺎف اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻨﻈﺎم وﺧﺪﻣﺔ أﻫﺪاﻓﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﰲ ﺣﲔ أن ﻣﻬﻤﺎت
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﻬﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺘﻢ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.
واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻷﻏﺮاض
اﳌﻔﺎوﺿﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﳌﺴﺎوﻣﺔ
اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﺨﺪام
وﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﳊﻜﻮﻣﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وأرﺑﺎب
اﻟﻌﻤﻞ.
وأﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻛﻘﻮى ﻣﺪﻧﻴﺔ
ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم  ، 1948ﺑﺄن أﻛﺪت
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اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ :
»ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺷﺘﺮاك
ﰲ إدارة اﻟﺸﺆون اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﻼد« .أﻣﺎ
اﳌﺎدة  23ﻓﺘﺆﻛﺪ ﺻﺮاﺣﺔ ﰲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻧﻪ » :ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ
أن ﻳﻨﺸﺊ وﻳﻨﻀﻢ إﻟﻰ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﳌﺼﻠﺤﺘﻪ« .ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﻘﻮق
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﰲ  16ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،1961
اﻟﺬي ﻳﻨﺺ  » :ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف
أن ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺄن ﺗﻜﻔﻞ  :ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮد ﰲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻳﺨﺘﺎره ﻣﻨﻬﺎ … وﻻ ﻳﺠﻮز وﺿﻊ اﻟﻘﻴﻮد
ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ ﺳﻮى ﻣﺎ ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳑﺎ ﻳﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺎ ﰲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ دﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ«.
وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺻﺪرت ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم ،ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ
أﻳﻀﺎ ﻧﺼﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا وإن ﻛﺎن أﻗﻞ ﺗﻔﺼﻴﻼ
ﻋﻤﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
ﻓﺎﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ :
 - 1ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﳊﻖ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت
أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻪ.
 - 2ﻻ ﻳﺠﻮز وﺿﻊ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ
ﳑﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﻮاﻧﲔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ ﰲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ دﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ …
أﻣﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ
ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﺘﻲ
ﺻﺪرت ﺳﻨﺔ  ،1965ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻧﻄﺎق
وﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ
اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ إﻻ ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺣﺪى ﻓﻘﺮات
اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ  » :اﳊﻖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ

ﺳﻠﻴﻢ
ﻳﻮﻧﺲ

اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻬﺎ «.
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ إﻋﻼن اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺬي أﺟﺎزﺗﻪ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﱈ
اﳌﺘﺤﺪة ﰲ  11دﻳﺴﻤﺒﺮ  1969ﰲ
اﻟﻔﻘﺮة » أ « ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻣﺎ
ﻧﺼﻪ  » :اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳊﺮﻳﺎت
اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت وﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻤﺎل … «.
وﻧﺼﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ رﻗﻢ 87 :
ﻟﺴﻨﺔ  1948وﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﺮﻳﺎت
اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ
ﻣﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  » :ﻟﻠﻌﻤﺎل … ﺑﺪون
ﲤﻴﻴﺰ اﳊﻖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺨﺘﺎروﻧﻬﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ أو اﻻﻧﻀﻤﺎم
إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺪون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إذن ﺳﺎﺑﻖ ،ودون
اﳋﻀﻮع إﻻ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻫﺬه اﳌﻨﻈﻤﺎت
ﻓﺤﺴﺐ «.
واﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 » :ﲤﺘﻨﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ أي
ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳊﻖ
أو ﻳﻌﻮق اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ «.
واﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :
» ﻳﺠﺐ أﻻ ﳝﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻼد أو ﻳﻄﺒﻖ
ﺑﺤﻴﺚ ﳝﺲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ «.
إن ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻫﻲ ﺗﻔﺘﺢ ذراﻋﻴﻬﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؛ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﲟﻜﺎن أن
ﺗﻌﻴﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ
اﳌﺠﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛ وﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻳﻦ ﰲ
ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﲡﺮﺑﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ
ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ؛ واﻟﺘﻲ
ﻟﻌﺒﺖ دورا راﺋﺪا ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ؛ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
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�سيا�سات الدعم ال�سلعي يف ليبيا
بدأت سياسة الدعم السلعي يف ليبيا مع بداية عقد السبعينيات من
القرن املاضي ،أي مع صدور القانون رقم ( )68لسنة  1971بشأن إنشاء
املؤسسة الوطنية للسلع التموينية كمؤسسة تابعة لوزارة االقتصاد تُعنى
بتوفير السلع التموينية واملواد واملحاصيل الزراعية مبا يحقق ثبات أسعارها
وتوفرها بصورة منتظمة يف السوق وبكميات تكفي لسد حاجات املستهلكني.
وقد خول القانون املذكور املؤسسة بفتح فروع ومكاتب لها يف مختلف مناطق
ليبيا ،كما خولها باتخاذ وكالء ومراسلني يف الداخل واخلارج .ويف عام 2009
مت إنشاء صندوق موازنة األسعار ودمج املؤسسة الوطنية للسلع التموينية يف
هذا الصندوق.
وقد شملت سياسة دعم األسعار يف ليبيا خالل الفترة  2010ـ ـ 2013
السلع التالية:

املبالغ املصروفة على الدعم السلعي
خالل الفترة 2010-2013

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

دعم أسعار السلع الغذائية األساسية:
ارتفع حجم املبالغ املصروفة على دعم السلع الغذائية من 1046.0
مليون دينار ليبي عام  2010إلى  1800.0مليون دينار ليبي يف عام
 ،2013ليبلغ إجمالي املبالغ املصروفة على دعم السلع الغذائية خالل
الفترة  6271.0مليون دينار.
دعم األدوية واإلمداد الطبي:
بلغ إجمالي دعم األدوية واإلمداد الطبي خالل عام  2010نحو 497.6
مليون دينار ليرتفع الى  868.5مليون دينار خالل عام  ،2013ليبلغ
إجمالي املبالغ املصروفة خالل الفترة نحو  2414.2مليون دينار.
دعم املحروقات:
بلغ إجمالي املبالغ املصروفة على دعم املحروقات خالل عام  ،2010نحو
 5452.1مليون دينار ليرتفع إلى  6600.0مليون دينار خالل عام ،2013
ليبلغ إجمالي املبالغ املصروفة خالل الفترة  19700.5مليون دينار.
دعم الكهرباء واإلنارة العامة:
بلغ إجمالي املبالغ املصروفة على هذا البند خالل عام 400.0 ،2010
مليون دينار ليرتفع الى  1000.0مليون دينار خالل عام  ،2013ليبلغ
إجمالي املبالغ املصروفة خالل الفترة  2761.6مليون دينار.
دعم املياه والصرف الصحي:
بلغ إجمالي املبالغ املصروفة على هذا البند  200.0مليون دينار خالل
عام  ،2010ليستقر عند  200.0مليون دينار خالل عام  ،2013ليبلغ
إجمالي املبالغ املصروفة خالل الفترة نحو  948.8مليون دينار.
دعم النظافة العامة:
بلغ إجمالي املبالغ املصروفة على هذا البند  300.0مليون دينار خالل
عام  2010ليرتفع إلى  418.0مليون دينار خالل عام  ،2013ليصل
إجمالي املبالغ املصروفة خالل الفترة  1494.6مليون دينار.
دعومات أخرى (التعليم التشاركي ،األعالف والشركة العامة خلدمات
املراكز اإلدارية):
بلغ إجمالي املبالغ املصروفة خالل عام  2010نحو  270.0مليون
دينار ( تعليم تشاركي والشركة العامة خلدمات املراكز اإلدارية) وقد توقف
الصرف على هذا البند خالل السنوات الالحقة يف حني مت الصرف على بند
دعم األعالف خالل عامي  2012و  2013ما مجموعه  100مليون دينار.
ومما تقدم يتضح أن إجمالي املبالغ املصروفة على الدعم ( الباب الرابع)
ارتفعت من  8165.7مليون دينار خالل عام  2010إلى 10932.3
مليون دينار خالل عام  2013بارتفاع قدره  2766.0مليون دينار ،و من أهم
األسباب التي ساهمت يف هذا االرتفاع زيادة عدد السلع الغذائية املدعومة من
أربع سلع يف عام  2010إلى اثنتي عشرة سلعة خالل عام  ،2013باإلضافة
إلى ارتفاع أسعار بعض السلع يف األسواق العاملية وخصوصا أسعار النفط
اخلام.
وجتدر اإلشارة إلى أن ما مت إنفاقه على الدعم خالل األربع سنوات
املاضية من  2010ـ ـ ـ  2013بلغ نحو  33,950.7مليون دينار.

مما الشك فيه أن سياسة الدعم السلعى نتجت عنها العديد من املشاكل
والظواهر السلبية والتي أهمها ما يلي :
أن الدعم السلعي يستفيد منه معظم األفراد املتواجدين داخل البالد ليبيون
وأجانب.
تستفيد منه األسر واألفراد من ذوي الدخول العالية بنسبة كبيرة مقارنة باألسر
واألفراد ذوي الدخل املنخفض .
يساعد دعم الوقود يف زيادة استهالكه بشكل مبالغ فيه ،ويؤدي إلى الهدر.
تكلفة الدعم تقلل من جودة اإلنفاق العام واملبالغ املالية املتاحة ألولويات اإلنفاق
العام على برامج التنمية  ،فضال عن هدر موارد الدولة من العمالت األجنبية .

أن سياسة الدعم السلعي أدت إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والتوريد،
وارتفاع عدد املواطنني املدرجني حتت بند املساهمني يف اجلمعيات
االستهالكية إلى ما يزيد عن  8.5مليون فرد.
عادة ما يصاحب السلع املدعومة إسراف وهدر يف استهالكها .
تعدد احللقات الوسيطة وما يصاحبها من فساد إداري ،األمر الذي
يؤدي إلى إخفاء املعروض من السلع وعدم وصوله إلى املستهلك بشكل
منظم .
ومما تقدم فإن األمر يتطلب من كافة اجلهات املختصة سرعة
مراجعة سياسة الدعم السلعي وآثارها على االقتصاد الليبي وموارد
الدولة ،وأن تستهدف هذه السياسة الفئات التي المتكنها دخولها من
مواجهة تكاليف السلع الضرورية.
مصرف ليبيا املركزي

7
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إعداد :
د .فتحي عقوب

اللجنة الفنية تضع توصياتها لمواجهة العجز الناجم عن أزمة إقفال الموانئ النفطية

 2014ميزانية طارئة  ..والتنفيد على �أ�سا�س �شهري

ظر ًا للخلل الذي طال إيرادات الدولة الليبية
َن َ
ج ّراء تدني إنتاج النفط والغاز ،نتيجة ألزمة إقفال
النفطية ،التي أثّرت بشكل مباشر على
املوانئ
ّ
أوضاع الدولة املالية ،وبالتالي انعكس أثرها بشكل
مباشر على امليزانية العامة للدولة يف العام 2014
مت تشكيل جلنة فنية مشتركة بني مؤسسات الدولة
ّ ،
ت بوضع استراتيجية فاعلة ملواجهة
املعنية  ،وكُلّ ف ْ
تصورا للميزانية العامة  ،وتشكّ لت
األزمة تتضمن
ً
كل من وزارات املالية ،والتخطيط،
اللجنة من ٍّ
والنفط ،واملؤسسة الليبية للنفط ،إضافة ملصرف
ليبيا املركزي ،مبشاركة خبراء من صندوق النقد
فنية خالل الفترة
الدولي ،حيث عقدت ورشة عمل ّ
عقد ٍ
عدد
 2013 /12/12–9بتونس  ،تضمنت
َ
من االجتماعات امل ُكثَّ فة ملناقشة تط ّورات وضع املوارد
وسبل ترشيد اإلنفاق ،وقد حضر جانب من عمل
اللجنة السيد محافظ مصرف ليبيا املركزي ووكالء
وزارتي املالية والتخطيط ،ومدير إدارة التخطيط
بوزارة النفط ،وقد توصلت اللجنة إلى نتيجة
مفادها أنه البد من وضع موازنة طوارئ تأخذ بعني
النفطية
االعتبار الظروف املتعلِّ قة بتدنّي اإليرادات
ّ
النفطية ،وأثر ذلك على متويل امليزانية
وغير
ّ
العامة لسنة  ،2014و تمَ َّ ت مناقشة كافة التَّ طورات
احلاصلة وأثرها على ميزانية العام  ، 2014ودراسة
أهم اخليارات ،حتى وصلت اللجنة إلى ٍ
عدد من
التَّ وصيات ،متثِّ ل حلوالً ومعاجلات ينبغي األخذ بها
ضمن حزمة إجراءات وخطوات تصحيحية ترشيدية،
ومن أهمها ما يلي :
• أوال  :ما يتعلّ ق بعملية إعداد امليزانية
• بالنسبة لإليرادات
• تعتمد تقديرات اإليرادات العامة
املتوقعة يف عام  2014على ثالثة سيناريوهات
محتملةُ ،يبنى أ ّولها على إنتاج يبلغ  1.25مليون
برميل يوميا من النفط ،بينما يعتمد ثانيها على
معطيات أكثر واقعية ويتضمن إنتاجا نفط يا يبلغ
 0.6مليون برميل يوميا ،وأما ثالث السيناريوهات
فيتضمن إدخال تعديالت على السيناريو الثاني أكثر
فطية.
واقعيةً يف ظل تطور أزمة احلقول واملوانيء النّ ّ
• تأسيس ًا على فرضية استبعاد حدوث
أ ّية اضطرابات سياسية أو مشكالت فنية أخرى،
عد
فإن إنتاجا بحجم  1.25مليون برميل يوميا ُي ُّ
معدال قابال للتحقيق يف العام  ،2014إال أ َّن ضرورة
حوط ،جتعل اعتماد تقديرات متحفِّ ظة وأكثر
التَّ ُّ
تقدر بحوالي  0.6مليون برميل يوميا هو
واقعية ّ
األولى ،مع تقدير سعر النفط اخلام مبائة دوالر
للبرميل.
إنتاج النفط والغاز
• بالنسبة للنفقات
• ُيتوقَّع حدوث انخفاض كبير يف هذا

~

الباب ،يف حال إعادة تنظيم اإلدارة العامة ،وتطبيق
الرقم الوطني مع بداية العام  ،2014مما يساعد
الوهمية يترواح ما
يف تقليص عدد من الوظائف
ّ
بني  150000ـ ـ ـ  200000وظيفة ،إضافة لتأجيل
املعلن عنه ملدة عام واحد.
تنفيذ قرار زيادة الرواتب َ
• ت ِ
َعتم ُد تقديرات الباب الثاني -على
افتراض تخفيض  % 20يف السلع الرئيسية بالباب
باإلضافة إلى إعادة تصنيف حتويالت بعينها
متضمنة عالج جرحى احلرب وعالوة األبناء وعالوة
الزوجة إلى الباب الرابع .
• بالنسبة للباب الثالث -نفقات التنمية
ت اللجنة بتفويض نسبة من نفقات التنمية
 أوص ْللمستوى دون الوطني كوسيلة لتعزيز الكفاءة
واألثر ،وبذل جهود إضافية لبناء القدرات يف مجال
تصميم وتنفيذ ومتابعة ميزانية التنمية.
• بالنسبة للباب الرابع  -الدعم
والتحويالتُ -يقترح زيادة سعر البنزين من 0.15
إلى  0.20دينار ليبي للتر الواحد.
• ثانيا -عملية تنفيذ امليزانية
(توصيات)
• أوصت اللجنة بضرورة اعتبار ميزانية عام
 « 2014ميزانية طارئة» ،وتنفيذها على أساس
شهري من خالل اللجنة املعنية حتت إشراف رئيس
الوزراء ،وحتديد «شرط التدخل» مبليون برميل يف
اليوم من اإلنتاج النفطي ،وباجتاه تصاعدي بشكل
متسق مع اإلنتاج .
• ينبغي أن تُدار عملية تنفيذ امليزانية الطارئة
وفقا ملجموعة من «القواعد» التي يتعني إدراجها يف
قانون ميزانية عام  ، 2014وتشمل هذه القواعد ما

~

توقعات بحدوث
انخفاض كبير
في باب النفقات
إذا طبق الرقم
الوطني

اقتراح بزيادة سعر
البنزين من 150
إلى  200درهم
يلي :
• حتديد أولويات اإلنفاق حسب الباب والبند،
وفقا لعناصر اإلنفاق يف دليل احلسابات.
• تأسيس املصروفات النقدية الشهرية استنادا
إلى اإليرادات يف الشهر السابق.
• الصرف على البنود ذات األولوية األعلى أوال،

تقديرات
االيرادات العامة
تعتمد على
ثالث سيناريوات
محتملة
ي فائض عما هو مخطط له ملدة شهر
واالحتفاظ بأ ِّ
لغرض مراجعة منتصف العام وامليزانية التكميلية .
• يقوم رئيس الوزراء بتقدمي القرارات ذات اآلثار
املترتبة على اإلنفاق إلى مجلس الوزراء استنادا
لتوصيات اللجنة املعنية باستراتيجية امليزانية.
• تُعتبر كافة مبادرات النفقات أو اإليرادات
اجلديدة التي يطلقها املؤمتر الوطني العام الغية
يف حال لم تتم املوافقة على تكلفتها مسبقا من قبل
وزارة املالية.
املعنية
اللجنة
موافقة
تتعني
•
َّ
باستراتيجية امليزانية على كافة املشتريات ‹املحمية›،
مثل املوافقات اخلاصة ،السيارات والبعثات الدراسية
يف اخلارج.
• يتعني أن جتتمع اللجنة يف بداية كل
شهر ملراجعة تنفيذ امليزانية وحتديد أولويات الصرف
للشهر التالي.
• يف املدى املتوسط ،تقترح اللجنة إجراء
سلسلة من عمليات مراجعة أكثر تعمقا ،على أن
املؤسسات ،ومراجعة
تشمل حتليال وظيفيا جلميع
َّ
مفصلة لإلنفاق العام ،ومراجعة للمؤسسات اململوكة
للدولة.
• يتعني يف اجتماع يونيو للجنة تقدمي
توصية إلى رئيس الوزراء بشأ ن النهج الواجب اتخاذه
حيال امليزانية التكميلية لعام ( 2014حول تخفيف
أو تشديد تدابير اإلنفاق) .ويف حال ارتفاع إنتاج
النفط إلى مستويات كافية لتخفيف تدابير اإلنفاق
(املستهدف) ،فيجب توخي احلذر واالحتفاظ بفوائد
التخفيضات يف اإلنفاق التي جرت يف ظل امليزانية
الطارئة وذلك حلماية التحسن يف جودة امليزانية.
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خدمات

تحليل ألهم المتغيرات االقتصادية والنقدية
في نهاية عام 2013
 1االحتياطيات واألصول األجنبية:سجل رصيد إجمالي االحتياطيات واألصول األجنبية يف نهاية عام 2013
انخفاضا قدره  2.8مليار دوالر ،أو ما نسبته  % 2.3ليصل إلى  121.8مليار
دوالر ،مقابل نحو  124.6مليار دوالر يف نهاية عام .2012
وقد انعكس االنخفاض يف رصيد االحتياطيات من النقد األجنبي بنحو
 4.9مليار دوالر ،أو ما نسبته  % 4.2ليصل إلى نحو  112.8مليار دوالر ،مقابل
 117.7مليار دوالر يف نهاية عام  ،2012يف حني ارتفع رصيد بند أصول أجنبية
لدى مصرف ليبيا املركزي بنحو  2.1مليار دوالر ،أو ما نسبته  % 30.5ليصل إلى
نحو  9.0مليارات دوالر ،مقابل  6.9مليار دوالر يف نهاية عام .2012
واجلدول التالي يوضح البنود املكونة لألصول واالحتياطيات األجنبية:

ارتفاع ًا قدره  2,585.6مليون دينار ،أي بنسبة  .% 7.5ويرجع هذا االرتفاع إلى
زيادة االحتياطيات األولية للمصارف التجارية بنحو  2,364.2مليون دينار ،أو
ما نسبته  ،% 12.2لتصل إلى  21,788.0مليون دينار يف نهاية عام ،2013
مقابل  19,423.8مليون دينار يف نهاية نفس الفترة من العام السابق ،وارتفاع
ودائع املؤسسات العامة لدى مصرف ليبيا املركزي بنحو  192.6مليون دينار ،أو
ما نسبته  ،% 13.0وارتفاع العملة خارج املصارف بنحو  28.8مليون دينار لتصل
إلى  13,419.9مليون دينار.
وقد كان لصايف األصول األجنبية أثر انكماشي بنسبة  % 3.1على القاعدة
النقدية ،يف حني كان لصايف املوجودات املحلية أثر توسعي بنسبة  % 6.1على هذه
القاعدة.

 3العملة املصدرة:سجل رصيد العملة املصدرة (ورقية ومعدنية) يف نهاية عام 2013
ارتفاع ًا قدره  218.2مليون دينار ،أو ما نسبته  % 1.5ليصل إلى  15.0مليار
دينار ،مقابل  14.8مليار دينار يف نهاية عام  ،2012منها نحو  1,622.6مليون
دينار عملة بخزائن املصارف التجارية ،ونحو  0.7مليون دينار عملة نقدية
بالصندوق لدى العمليات املصرفية مبصرف ليبيا املركزي ،ونحو 13,419.9
مليون دينار عملة يف التداول خارج املصارف يف نهاية عام  ،2013مقابل
 13,391.1مليون دينار يف نهاية عام  ،2012مظهر ًا بذلك ارتفاع ًا قدره 28.8
مليون دينار ،أي بنسبة  0.2%واجلدول التالي يوضح تطور العملة املصدرة.

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

إعداد  :إدارة
البحوث واإلحصاء

املصارف التجارية.
وجتدر اإلشارة إلى أن الودائع حتت الطلب شكلت ما نسبته  % 74.0من
إجمالي الودائع ،يف حني شكلت الودائع ألجل وادخار ما نسبته  % 26.0من
إجمالي الودائع لدى املصارف التجارية يف نهاية عام .2013

االئتمان املمنوح من قبل املصارف التجارية:
سجل االئتمان املصريف املمنوح من قبل املصارف التجارية يف نهاية عام
 2013ارتفاع ًا قدره  2,332.7مليون دينار ،أو ما نسبته  % 14.7ليصل إلى
نحو  18,232.2مليون دينار ،مقابل  15,899.5مليون دينار يف نهاية عام
 .2012ويعود ذلك إلى زيادة االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص بنحو 2296.9
مليون دينار ،أو ما نسبته  % 21.7ليصل إلى  12,905.2مليون دينار ،مشكالً
ما نسبته  % 66.7من إجمالي االئتمان املمنوح من املصارف التجارية ،وارتفاع
االئتمان املمنوح للقطاع العام بنحو  35.8مليون دينار ،أو ما نسبته  % 0.7ليصل
إلى  5,327.0مليون دينار ،مشكالً ما نسبته  % 33.3من إجمالي االئتمان
املمنوح من املصارف التجارية.
ومن ناحية أخرى شكل االئتمان املصريف ما نسبته  % 18.5من إجمالي
أصول املصارف التجارية وما نسبته  % 21.8من خصومها اإليداعية يف نهاية
عام .2013

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

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

9

 5عرض النقود والعوامل املؤثرة فيه:شهد عرض النقود (ع )2يف نهاية عام  ،2013ارتفاع ًا قدره 5,274.5
مليون دينار ،أو ما نسبته  % 8.3ليصل إلى  69,005.9مليون دينار ،مقابل
 63,731.4مليون دينار يف نهاية عام .2012
وقد متثل هذا االرتفاع يف زيادة مكونات عرض النقود (ع )1بنحو 5,085.7
مليون دينار ،أو ما نسبته  % 8.6ليصل إلى  64,299.4مليون دينار ،مقابل
 59,213.7مليون دينار يف نهاية عام  ،2012كانت معظم الزيادة يف الودائع
حتت الطلب بنحو  5,056.9مليون دينار ،أو ما نسبته  % 11.0لتصل إلى
 50,879.5مليون دينار يف نهاية عام  ،2013وارتفاع العملة خارج املصارف
بنحو  28.8مليون دينار او ما نسبته  ،% 0.2كما ارتفع شبه النقود بنحو 188.8
مليون دينار ،أو ما نسبته  % 4.2ليصل إلى  4,706.5مليون دينار ،مقابل
 4,517.7مليون دينار يف نهاية عام .2012

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

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

 7معدل التضخم وفق َا ملؤشر الرقم القياسي ألسعار املستهلك خالل عام-:2013
استنادا إلى بيانات مصلحة اإلحصاء والتعداد ،فإن معدل التضخم وفق ًا
ملؤشر الرقم القياسي العام ألسعار املستهلك ،بلغ  % 2.6خالل عام  ،2013حيث
تركز االرتفاع يف الرقم القياسي ألسعار مجموعة املالبس واألقمشة واألحذية
بنسبة  ،% 7.4وارتفاع الرقم القياسي ملجموعة السكن ومستلزماته بنسبة ،% 4.8
كما ارتفع الرقم القياسي ألسعار مجموعة املواد الغذائية واملشروبات والتبغ بنسبة
 ،% 3.7كما ارتفع الرقم القياسي ملجموعة التعليم والثقافة والتسلية بنسبة 0.9
 ،%خالل عام  ،2013يف حني انخفض الرقم القياسي ألسعار مجموعة السلع
واخلدمات األخرى بنسبة ( ،)% 6.2والرقم القياسي ملجموعة العناية الصحية
بنسبة ( ،)% 3.5إال أن معدل التضخم انخفض مقارنة بنفس الفترة من العام
السابق ليصل إلى  ،% 2.6مقابل .% 6.1
جتدر اإلشارة إلى أن االرتفاع الذي شهده الرقم القياسي ألسعار املستهلك
خالل الفترة موضوع التقرير يعزى بالدرجة األولى إلى اإلنفاق العام التوسعي
وخاصة اإلنفاق اجلاري.
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متعة السفر على مسارات
القطارات األوروبية

األيام
هناك شيء سحري حول
الصعود من منصة السكك احلديدية
يف لندن والنزول يف باريس ،أو
السفر بالقطار بني عشية وضحاها
لقضاء عطلة رومانسية يف «سانت
بطرسبرغ» ،فالرحالت على
منت عربات القطارات يف أوروبا
كتصفح الطبيعة بكامل مفرداتها،
فالقطارات متر على اجلبال
الشاهقة ،والبحيرات الساحرة،
وتخترق احلقول ،وتتوغل داخل
الغابات ،ولكنها تخبيء املزيد.
فالرحلة من لندن إلى «افينيون»
الواقعة يف منطقة بروفونس جنوب
شرق فرنسا ،على منت قطارات

«يوروستار» السريعة ،تنطوي على
متعة كبيرة ،حيث الطريق املمتد على
املسافات الطويلة عبر ريف «كينت»
يعطيك ملحة موجزة عن واحدة من
أجمل املقاطعات يف اجنلترا ،قبل
أن يقطع القطاراملناظر اجلميلة
من مزارع الكروم والبلدات القدمية
جنوب فرنسا ،يف رحلة التستغرق
أكثر من ست ساعات ،مببلغ 399
دوالرًا.
الرحلة بواسطة القطار من
جنيف السويسرية إلى ميالنو
شمال إيطاليا ،بالنسبة للغالبية من
املسافرين الباحثني عن مشاهدة
املناظر اخلالبة لبحيرة جنيف قبل
الولوج عبر املروج األلبية ،التي

حتدها اجلبال املغمورة بالثلوج
الهائلة ،يف رحلة التكلف أكثر من
دوالرا ذهابا ً وإياباً.
195
ً
ويف رحلة على املسار
الكالسيكي ،بني برلني إلى موسكو
اثنتني من مدن شرق أوروبا ،تستغرق
يوما ً واحداً ،وسط أجمل املسارات،
املفعمة باملشاهد الطبيعية األكثر
روعة ،ألرياف مدن «بوزنان» و
«وارسو» قبل عبور روسيا البيضاء
ودخول روسيا ،يف رحلة تبلغ تكلفتها
أميركيا.
دوالرا
329
ً
ً
من «هلسنكي» إلى «سان
بطرسبرج» ،يخترق القطار غابات
دائمة اخلضرة ،التي تنتشر فيها
البحيرات يف فصل الصيف.

األيام
يتجنب الكثير من
املسافرين مبيزانيات محدودة،
السفر إلى املدن واجلهات
األكثر غالء ،والتي ترتفع كلفة
العيش فيها ،جراء عدة عوامل،
مبايف ذلك سعر صرف العمالت
األجنبية مقابل عملة البلد ،أو
بسبب إقبال املستثمرين ورجال
األعمال على االستثمار ونقل
أعمالهم إليها.
ووفق وحدة املعلومات
االقتصادية ،التابعة ملجلة
«إيكونومست» ،التي تصدر سنوي ًا
تقرير «مؤشر تكلفة املعيشة يف
العالم» ،فإن مقارنة أسعار أكثر
من  400من السلع واملتطلبات املعيشية ،تفضي إلى الكشف
غالء حول العالم.
عن قائمة أكثر املدن ً
فقد تصدرت سنغافورة القائمة ،للعام الثاني على
التوالي ،وجتاوزها  131مدينة على مستوى العالم ،وحسب
الدراسة فإن قوة العملة يف سنغافورة والتكلفة العالية يف
خدمة تشغيل السيارات وفواتير املياه والكهرباء ساهمت يف
احتاللها هذه املرتبة املتقدمة ،وكذلك املركز األول بني مدن
العالم يف ارتفاع أسعار املالبس.
وجاءت باريس وأوسلو وزيورخ وسيدني ،يف املراتب من
الثانية إلى اخلامسة ،بعد مدينة سنغافورة ،فيما احتلت
كاراكاس ،وجنيف ،وطوكيو املركز السادس ،والعاصمة
الدمناركية «كوبنهاجن» املركز السابع.
وعلى اجلانب اآلخر ،تصدرت مدينة «مومباي» ،قائمة

املدن األرخص كلفة ،تلتها مدينة كراتشي الباكستانية،
وحلت العاصمة الهندية «نيودلهي» يف املركز الثالث ،و
«كتماندو» النيبالية رابع ًا.
واحتلت العاصمة السعودية الرياض املرتبة العاشرة،
وجدة يف الترتيب التاسع ،و»بنما سيتي» ثامن ًا ،والعاصمة
الرومانية «بوخارست» يف املركز السابع ،والعاصمة اجلزائرية
يف املرتبة السادسة ،فيما تراجعت العاصمة السورية دمشق
إلى املرتبة اخلامسة.
ويقارن التقرير أسعار أكثر من  400من السلع،
واملنتجات واخلدمات يف  131مدينة ،مبا يف ذلك الطعام
والشراب واملالبس واللوازم املنزلية ومواد العناية الشخصية،
واإليجارات املنزلية والنقل وفواتير املياه والكهرباء واملدارس
اخلاصة ،واملساعدة املنزلية ،و التكاليف الترفيهية .

تقلي�ص الر�سوم الإ�ضافية يف الفنادق

األيام
إذا كنت قد حجزت غرفتك يف الفندق للتوا ،كيف ميكنك
جتنب الصدمة عند دفع املبلغ املطلوب؟ خاصة أنه ميكن
للرسوم اإلضافية اخلفية واملثيرة للدهشة أن تزيد من صعوبة
موقفك ،ما يجعل من فاتورة الفندق النهائية أكثر مما كنت
تتمناه… .فكيف ميكن جتنب هذه الرسوم اإلضافية؟
احفظ مبلغا مناسبا لتناول العشاء باستخدام عربة يف
اخلارج أو القيام بالتسوق يف أي سوق كبديل عن تناول الطعام
داخل الفندق وهو ما سيزيد من هذه الرسوم اإلضافية اخلفية
التي أنت يف غنى عنها.

وجتنب مطعم الفندق إال إذا كان سعره معقوال ،حيث إن
تناول وجبة اإلفطار يف املطعم املحلي يف الشوارع العامة أمر
يقلل من التكاليف العامة كما يجعلك تتمتع بالبيئة املحلية
ويشعرك وكأنك واحد من السكان املحليني.
وإذا كنت تستطيع البحث عن فندق عبر اإلنترنت قبل
أن تسافر يف واحد من مواقع السفر واملنتديات األخرى فهذا
أمر جيد فيما يتعلق بتوفير املعلومات الالزمة أيضا ،حاول أن
تسأل عن تقدير تقريبي عن سعر الغرفة اإلجمالي (الغرفة
والضرائب والرسوم) ،فعلى األقل ميكنك أن تصل إلى احلد
األدنى للتكلفة .وعندما تصل إلى الفندق ،ابحث عن دليل
خدمات الضيوف اخلاص بك .فعادة ما يكون
موثق فيه التكاليف ذات الصلة ،وكذلك
املطاعم ومناطق اجلذب املحلية .إذا كنت ال
ميكن العثور عليه ال تتردد يف سؤال موظفي
االستقبال عن الرسوم اإلضافية وكيف ميكن
جتنبها.
وميكن جتنب رسوم الفندق اإلضافية،
كاملنتجع الصحي ،أو مركز اللياقة البدنية،
يف بعض األحيان سوف تكون عامال لزيادة
الرسوم اإلضافية ،لذلك اطلب أن يتم
إزالتها ،إال أنه ينبغي ان تعلم أن بعض
الفنادق ترفض ذلك ،ولذا فدائما ينصح
أن تسأل قبل أن تسافر عبر البحث على
االنترنت أو طلب املشورة ممن سبقوك.

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

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

الرحلة ،سواء للعمل أو االستجمام.
موقع
يوفر
كما
،HotelsCombinedأكثر من  5ماليني
عرض فندقي من خالل آالف مواقع
احلجوزات ،يف أكثر من  220دولة ،وميكن
البحث بـ  40لغة ،ومقارنة األسعار بـ 120
عملة متداولة حول العالم.
ويعتبر  agoda.comمن الشركات
األسرع منو ًا يف مجال حجوزات الفنادق
عن طريق االنترنيت ،ويدرج حتت الئحته
مئات اآلالف من الفنادق ،عارضة خدماتها
بـ  38لغة أجنبية.

السفر رفقة العائلة فن ينطوي
على تحد كبير
األيام
السفر رفقة أفراد العائلة ،يعني تباي ًنا يف الطلبات ،واالختالف يف الرغبات واألنشطة،
وهذا يعني أن ضمان رحلة ممتعة ،واحلصول على فرص االستمتاع املتاحة يعد حتدي ًا
كبير ًا للوالدين ،ولكن مع حزمة من النصائح للعائلة ،قد حتقق املأمول ،فاختيار الوجهة
التي تلبي متطلبات جميع أف��راد العائلة ،بحيث يتضمن املخطط ج��والت تسويقية،
وبعض الرحالت إلى مدن املالهي ،واملتاحف ومراكز الترفيه ،وحدائق احليوانات.
كما يتيح تصفح شبكات املغتربني على صفحات االنترنت احلصول على املعلومات
املحلية ع��ن أب ��رز ال�ف�ن��ادق امل�ن��اس�ب��ة ل�ل�ع��ائ�لات ،وأب ��رز األح� ��داث ال�ت��ي تسمح الستمتاع
األطفال ،لذلك البد من اختيار جناح بفندق عائلي أنيق متعدد اخلدمات عندما يتعلق
األمر بإقامة العائالت وهناك أيض ًا فكرة جيدة وخاصة ،وكثيرا ما نغفلها ،وتتمثل يف
اإلقامة مبنزل األسر املحلية التي تستضيف السائحني من مختلف بقاع األرض ،وهذا
متوافرا على صفحات امل��واق��ع اإللكترونية املختلفة ويف مقدمتها موقع”
ما ستجده
ً
 ”Homeexchange.comالذي يتيح التواصل مع األسر األخرى يف بالد السفر .كما
ينصح خبراء السفر العائالت املسافرة بعدم حمل الكثير من األمتعة ،حتى ال يتحول
األمر لديهم كمن يسير وسط موكب من احلقائب ،وقد أثبتت التجارب أن البحث عن
مكان محلي لغسل املالبس واملتعلقات الشخصية قد يكون أفضل كثيرا من حمل مزيدا
من احلقائب الثقيلة.
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مسرح أطفال العراق

الأطفال يحققون ما عجز عنه الكبار

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

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

اإلعداد الفني واملسرحي للفعاليات"،
مشير ًا إلى أن "املهرجان يتضمن 14
عمالً مسرحي ًا لألطفال تعرض على
مدى خمسة أيام ،وستكون هناك جلنة
مختصة لتقوميها".
ومحافظ كربالء التي حتتضن
املهرجان" :جتمع أطفال  14محافظة
عراقية يف كربالء يعكس ما عجز الكبار
عن حتقيقه".
عبر وكيل وزير الثقافة عن
وقد ّ
القيم التربوية للمهرجان قائالً:
"الطفولة العراقية تعاني من اضطهاد
مركب ،كونها كانت باألمس ضحية
احلروب والكوارث التي خاضها النظام
السابق ،وتعاني اليوم من اإلرهاب
والظروف العامة التي مير بها البلد،
فالطفل العراقي بحاجة إلى املسرح
واملوسيقى والرسم وكل أنواع التعبير
الفني والثقايف األخرى ..والدفاع عن
حقوقه وتنمية مداركه وربطه بثقافة
حضارية متقدمة" ،مطالب ًا بـ"معاجلة
السلوكيات العقيمة التي ترسخت
يف أذهان األطفال سواء من العائلة
أم البيئة التي مرت بحروب وكوارث
عديدة".

كانت الثورة متلفزة

تع ّود الكاتب األميركي أالن سيبنوال أن يعلق ،ومنذ سنوات عديدة ،على املسلسالت
التلفزيونية الكثيرة جدا ،التي تعرضها مختلف القنوات األميركية.
هذه التعليقات جعلته ذا شهرة كبيرة لدى مشاهدي تلك املسلسالت ،الكثيرين جد ًا
أيض ًا .وعبر تقدميه ملخص ًا حللقات املسلسالت التلفزيونية وطريقته يف التعليق عليها،
رأى العديد من الن ّقاد الفنيني ،أن مضمون أعماله يف السياق ،مبثابة « ثورة» يف هذا امليدان.
ومن هنا بالتحديد جاء عنوان كتابه ،الذي يحمل عنوان «كانت الثورة متلفزة»،
وقد جعلت طبيعة تعليقات املؤلف أحد الناشرين (التقليديني) ،يواجه الكتاب بالرفض
القاطع ،رغم أن موضوعه األساسي يجسد نوع ًا من تقدمي «تاريخ ثقايف حي وواضح»
للمجتمع األميركي ،ذلك من خالل حتليل منط املسلسالت التي شاهدها األميركيون ،كما
يشير املؤلف.
ويشرح املؤلف أيض ًا ،كيف أن حفنة من كتّاب السيناريو واملنتجني ،فرضت منوذج ًا
من املسلسالت يبرز رجال الشرطة واللصوص وأفراد العصابات والقتلة ،دون أن يتعرضوا
لألحداث واملشاكل الواقعية التي يعيشها املجتمع بشكل يومي.

داعش والجهاديون الجدد
صدر عن دار الياقوت (األردن) كتاب للباحث
العراقي جاسم محمد بعنوان «داعش واجلهاديون
امتدادا
اجلدد» ،يف  396صفحة ،ويعتبر الكتاب
ً
لكتابه السابق «صناعة اإلرهاب واإلرهاب السياسي»
والذي صدر أيضا عن دار الياقوت عام .2012
يرى الكاتب أن احلرب مابني األنظمة السياسية
والقاعدة هي حرب املائة عام وال تنتهي باملواجهة
العسكرية بقدر ما حتتاج إلى مشروع تنموي قومي
متكامل مع وجود تعاون دولي وإقليمي.
ناقش الكتاب أيض ًا مترد فروع القاعدة على
التنظيم املركزي واالنشقاقات الداخلية ،ليتحول

التنظيم املركزي إلى رمز وبيعة وشرعنة «اجلهاد».
ويرى الكاتب أن اجلماعات «أجلهادية» أغلبها
خرجت من عباءة اإلخوان وناقش تفاصيل خارطة
التنظيمات اجلهادية والقاعدة ومتددها جغرافيا
للدول عبر حدود سيناء وغزة وليبيا والسودان
كذلك تراجع التنظيم املركزي والدور التركي
واإلسالم السياسي يف املنطقة.
املؤلف باحث متخصص يف مكافحة اإلرهاب
واالستخبارات ،حاصل على شهادات عليا يف
األدب اإلنكليزي  ،1980دبلوم عالي يف العلوم
اإلستخبارية ،ودبلوم إعالم كامبردج ـ بريطانيا

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

المقاومة الشعبية الفلسطينية تحت االحتالل

قراءة نقدية وحتليلية

بريق األبنوس
صدرت للروائي صخر صدقي رواية «بريق األبنوس» عن دار التنوير ،وتدور
أحداثها حول مجموعة من اخلبراء املصريني الذين مت اختيارهم للعمل يف إفريقيا
السوداء (جنوب الصحراء) ،العمل يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بأحداث وجتارب حياتية
عاشها الكاتب الذي عمل هو نفسه خبيراً وعاش يف ربوعها ألكثر من عشرة أعوام
متنقالً غربا ً وشرقا ً وجنوباً.
ولم يذكر الكاتب اسم البلد ،فقد فضل أن يوزع مجموعة اخلبراء على عدة
مناطق مختلفة وكأنه قصد بذلك أن يكثف كل جتاربه يف القارة يف هذه املناطق
التي تتفاوت يف طبيعتها من مجتمع ريفي وثني وسط األحراش ،وسط أنظمة
وتقاليد قبلية صارمة حيث ال يزال اإلنسان اإلفريقي يرزح حتت وطأة اإلحساس
بالقهر والدونية وعدم االنتماء.

ص�������در ح���دي���ث��� ًا
ع�����������������ن م��������ؤس��������س��������ة
ال�������������������������دراس�������������������������ات
الفلسطينية كتاب
«امل���ق���اوم���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة حتت
االح�������ت���ل���ال :ق�������راءة
ن��ق��دي��ة وحت��ل��ي��ل��ي��ة»،
ت���أل���ي���ف ل���ي���ن���دا ط��ب��ر
وعالء العزة.
ه�������ذه ال������دراس������ة
م����ح����اول����ة ل��ل�إض����اءة
ع����������ل����������ى ال��������س��������ي��������اق
التاريخي ال��ذي أنتج
جت���������ارب ان���ت���ف���اض���ي���ة
فلسطينية ،وف��ه��م ال��ع��وام��ل وال��ع�لاق��ات
امل�����ادي�����ة ال����ت����ي س���اه���م���ت يف ت���ش���ك���ل ه���ذه
ال����ت����ج����ارب ،وت���وض���ي���ح أه��م��ي��ت��ه��ا وم����دى
ارت���ب���اط���ه���ا ب���واق���ع ال���ي���وم وإم����ك����ان إع����ادة
االع��ت��ب��ار إل��ي��ه��ا .ك��ذل��ك ت��س��ع��ى ال��دراس��ة
ل��ف��ه��م ال���ع���ن���اص���ر امل���ع���وق���ة واإلم����ك����ان����ات
املستقبلية وال��ط��اق��ات ال��ك��ام��ن��ة لنشوء

م�������ق�������اوم�������ة ش�����ع�����ب�����ي�����ة يف
ف���ل���س���ط�ي�ن ال������ي������وم ت��ع��ي��د
االع����ت����ب����ار إل������ى م��ف��اه��ي��م
التحرر الوطني بأبعادها
ال��ث��ق��اف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة.
وب���ال���ت���ال���ي ،ي����ح����اول ه���ذا
ال����ك����ت����اب ت����ق����دمي ق�������راءة
حت�����ل�����ي�����ل�����ي�����ة ل����ل����م����اض����ي
القريب وللحاضر تساهم
يف ال����ن����ق����اش ب����ش����أن أي���ن
ن��ح��ن اآلن م��ن فلسطني
جغرافية وتاريخ ًا.
يذكر أن ليندا طبر،
أك���ادمي���ي���ة ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة،
وه����ي ع��ض��و يف م��ؤس��س��ة
ال����دراس����ات ال��ن��س��وي��ة يف ج��ام��ع��ة ت��ورن��ت��و
(كندا) ،كما أنها باحثة يف مركز دراس��ات
ال��ت��ن��م��ي��ة يف ج��ام��ع��ة ب��ي��ر زي����ت ،أم���ا ع�لاء
العزة فهو أستاذ األنثروبولوجيا الثقافية
يف جامعة بير زيت.
ي���ق���ع ال���ك���ت���اب يف  103ص��ف��ح��ات،
وثمنه  8دوالرات أميركية أو ما يعادلها.

الشبيهان

صدر حديث ًا عن الهيئة العامة لقصور
الثقافة كتاب حتت عنوان «الشبيهان ..سيرة
مزدوجة ملبارك وبن على» للكاتب الصحفى
كارم يحيى ،ضمن سلسلة كتابات الثورة ،ويقع
الكتاب يف  250صفحة من القطع الصغير.

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

ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
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أﻋﻠﻨﺖ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء
ﻣــﺮﻣــﻮﻗــﺔ ﰲ ﻣ ـﺠــﺎل اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﺎرة واﻟ ـﺘ ـﺼــﺎﻣ ـﻴــﻢ
اﳌ ُــﺪاﻣ ــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ  ،ﻧ ـﺘــﺎﺋــﺞ ﺗـﻘـﻴـﻴــﻢ اﳌـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ
اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر أﻓـﻀــﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺒﻨﻲ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﳌﺮﻛﺰي اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ اﳌﺒﺎﻧﻲ اﳌﺘﻨﺎﺛﺮة
وﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ

• First place: Henning Lar-
.(sen Architects (Denmark
• Second place: ECOU – (Li-
(bya
• Third place: Zaha Ha-
(did Architects (UK

ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﺼﺮف.
وﻗــﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌـﺸــﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﻜﺎﺗﺐ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟـﻌــﺎﳌـﻴــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
اﻟﻔﺎﺋﺰون ﺑﺎﳉﻮاﺋﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:

و ﻣﻨﺤﺖ ﺧﻤﺲ ﺟــﻮاﺋــﺰ ﺗﺮﺿﻴﺔ
ﻟﻜﻼً ﻣﻦ :
• Jourdan & Muller
((Germany
• National Consulting
(Bureau (Libya

• Tabanlioglu Architects
((Turkey
• (Archea Associati (Italy
• (Delugan Meissi (Vienna
وأوﺿﺢ اﳌﻬﻨﺪس »ﻋﻠﻲ اﳉﻬﺎﻧﻲ« رﺋﻴﺲ
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ـﻄ ـ َﻘــﺔ ُﻗــﺮﺟــﻲ ِﻟ ـ ُﻘ ـ ْﺮﺑِ ـﻬــﺎ ﻣِ ـ َـﻦ
ـﺮف
ِﻟ ـ ْﻠـ َـﻤـ ْ
ـﺼـ ِ َ
اﻟﺒﺤْﺮي َو ُﻗ ْﺮﺑِ ﻬﺎ ﻣِ ْﻦ ُﻣﺨﻄﱠﻂ اﳊِ َﺰام
اﳌِﻴﻨﺎء َ
ﺧ ـﻀــﺮ ِﻟﻠ َْﻤﺪﻳﻨﺔ و ُﻣـ ِ
ﺣــﺔ اﻟﱠﺘﻲ
اﻷَ ْ
ـﻼء َﻣــﺔ اﳌِـ َـﺴــﺎ َ
ﺤ ــﻮاﻟ ــﻲ }  5.5ﻫِ ـ ْﻜ ـﺘــﺎر { ِﻹ ْﻧ ـﺸ ــﺎء
ُﺗـ ـﻘ ـ ﱠـﺪر ﺑِ ـ َ
اﺳ ــﺔ اﻟـ ﱡـﺸــﺮوط
َﻫ ــﺬَ ا اﳌـ َ ْـﺒ ـﻨــﻰ َ ،و َ ﱠ
ﰎ إِ ْﻋ ـ ـ َـﺪاد ُﻛـ ـ ﱠﺮ َ
ُ
ِو ْﻓــﻖ اﳌَﻌﺎﻳﻴﺮ ِ
اﻟﻘﻴﺎﺳ ﱠﻴﺔ اﻷوروﺑ ـ ﱠﻴــﺔ ﰲ َﻣﺠﺎل
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﳌـ ُﺘـﻄـ ﱠﻠـﺒــﺎت
اﳌ ُـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺎت اﳌِـ ْـﻌ ـﻤــﺎر ﱠﻳــﺔ َو َ
َ
واﻟﺴﻼ َﻣﺔ
ﻦ
ﻣ
ﻷ
ا
ﺮوط
اﻟﻮﻇﻴﻔ ﱠﻴﺔ ِﻟﻠ َْﻤ ْﺒﻨﻰ َو ُﺷ
ْ
ﱠ
َ
ﻨﺪﺳﻴﺎ
ﻫ
ْﺘﺒﺎ
ﻜ
ﻣ
و
ﺮﻛﺔ
ﺷ
َو َ ﱠ
ﰎ َد ْﻋﻮة َﻋ َﺪد )َ (80
َ َ
َ َ
ـﺎﺑـ َﻘــﺔ  ،أَ ﱠﻛـ َـﺪ
َوﻃـﻨـﻴــﺎ َوﻋــﺎﳌـﻴــﺎ ِﻟـ ْ
ـﻼﺷـ ِـﺘــﺮاك ﺑِ ــﺎﳌـ ُﺴـ َ
)َ (40ﻣﻜْﺘﺒﺎ َﻫـﻨـ َـﺪﺳـﻴــﺎ َوﻃـﻨـﻴــﺎ و َﻋــﺎ َﳌـﻴــﺎ ﻋﻠﻰ
ا ْﳌ ُـﺸــﺎر َﻛــﺔ  ،ﻛـﻤــﺎ إا ْﺳـﺘـﻠـ ْـﻤــﺖ ُﻣ ـﺸــﺎر َﻛــﺎت )(23
َﻣﻜْﺘﺒﺎ » .

ﻋــﻦ ﻋـﻄــــﺎء ﻟﺘﻮرﻳﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
أﻣﻨﻴﺔ ﺑﻤﺒﻨﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﻔﺮع ﺑﻨﻐﺎزي
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