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  : ا�)�را���ا����' ���ه    ��ھ�ت ا�#أي ا���ما�

  ,#ورة أم ا���ام ؟ا�)�را���  ھ(
 ����� ��� هللا أ� ا�
	�� ����. د- أ

���	د ����       �  %	� � ط#ا��" -وا� �م ا���	���  ا
                                                                                                       mabulgasem@yahoo.com  

  ���.-ا

ا%- ����	 ا�*�,�ة � � +*	ح )رة .17 
ا62 ا��5	د %��5 �4 �23#ا,# وا�
1	ء ��� +/	م ا�
� �*#د �ا�3ي , ��# 62 ھ3ا ا�5#?ا���را���  ، و�4 أ�=�� ذ�; ��	را:��#ا.�*��وا��9	رات ا7+�� 

%�� ,�#?D	 � C ا���	���4 وا�B	د,�9� 4��5�
�F ����	 ا���	�6 إ,�,������2	  ،وا:داريص �
 ً#/+ ،���	��ظ#وD2	 ا�����P ا�N�5  ���O5و�Mا ��*	+" �L	D+	 �3J� K2# .	ر,D9	 ا�
�,� ا�I�#5,� ا�

������X و�5	ذا .���J : ا���	ؤل ا��	�U� 6)	رة �5ً�	و.� �T إLS	��� ھ3ه ا��را��  ،��9	ر +/	م ا��و�� ا��
,# ا��#��Y ا��	���ا��#ا.�*�9�6	ر ا���را���  ����	 ا�*�,�ة�. �. �
ا�#أي ا� 	م  أن: "؟ و�J	ء ��� ذ�;، 2

�\  17ا����6 � � +*	ح )رة 
�F ا��#ا.�*�9�6	ر ا���را���  ,C2# أن�2#ا,# ,���2
� .�  إذن" �����	 ا�5
\� F�	 ��ا  ���را���اO+ 6����م ا	 �#أي ا�ت ا	ھ	\، وا.*�	�5[�# .�  ���را���اF
��و�J	ء ���  ،��5[�# �

��� ا��را��
. �. �
�� �إ� ا��#��Y ا�5=	رة، ���- 2�Nور ر	O� ��م وأ� 	د : �5D�����را���4 ا�� 	���� ،
ا�I�#5,� وا�I�#�M,� ا���	���، ا����P ا����O5 و��	ر ا�I�#5,� وا�I�#�M,� ا���	��� 62 ����	 ا�*�,�ة، 

 	ھ	ت ا�#أي ا� 	ما.*O+  ���را���.�5ا	*�,�ة، و��ا 	�����ر 	را�� ��9��ا.  


 6�3Dه ا�� أن  ,#����ز, - ��� ���J,�� 6�]. �J ا�Iاو,�  ن	را�� .��^ إ��اد ا����ا��	�\ ا. �.
 ����. �. `�? ،	D� ورة	5*�ا Tط	J5�رة 500وا	و� ،ا��5	ن  	357=ن(� �ل ردودھ ( ً��	J�%: 	 اء#

�� ��4 ��[�#ي ا��را��، ?�` .K5 �#ا�	ة إ%	�	ت  .F��O إ?�	 6N����Y# ا��را��،M �ا a�Y �. �
و�
`�? 4� 4�(O�5�ا :L� ،"J*�ع اى ا�� ���،  ن	ا� #5، +��ا���F، ا��JD5، وا�Y\ ا�M�5د، �

،6�	5�%�)�=6 ا�5����\  إ�� ��9	ر �����	 ا�*�,�ةا���را���  و��5J	 وFd � �ل ا�4,3 �� ,ا2
ا ��� ا
 �DN67(أرا(%. ، e?M,ون أن�,f, 4,3�ا  ���را���,� � ا ��15.1 %a
2.  

5ً�	و.���5   � K�dD	 ھ3ه ا��را�� وا��#��Y ا�5=	رة، ?�` رC2 � /� �إ� ا��J	gN ا��6 .

�F،��9	ر ا���را���  أ2#اد ا� ��J ا�5����\ آراؤھ���ز �� .�*	وا���را���  نا2	���� ا��#ا.�*6 �����	 ا�5

62 ا� 	�� �	+D5/ � 62 K	 دول ذات �2را���  ��#,4 دو�� أن�5	  �	�J5	 ا� 5	d#،�4 ��د دول % 10
�9�d	D.	، و�	��	�� 6	g��J.K+ ��	��ً  أن��	دة و�#رت � 	Dظ	\ ا?��� 	  ���را���رً ا	�� ً��	J� ا،	D� 	 

 ً�J,د ��  .�D	 J� #�j	�^ا���را���  ��	ر iن	، و�	��	�6 2	 و�#��ً 	 و�[,ً �4L ����	 دو�� ��*	+

ا��و�� ا������، +/	م ا�5 �
�ات، ا�.*	ھ	ت، ا�#أي ا� 	م، ا� ا�F  �را���،�����	 ا�*�,�ة، ا�: ا�/���ت ا��ا��
��P���ا.  
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��� :ا��0
ا%- ����	 ا�*�,�ة، � � +*	ح )رة   .17  ��L��L��ت ا	,�O��رات وا	�9��2#ا,#، %��5 �4 ا

��"  3ا����ري 62  ن�2
� �dر ا:�M ،وا:��#ا.�*��j2011أ  F��.O#,#  ن,��ر إ�M أن?�� 
 62 F�	L�	� 6����#اب ا��23ا  #�، ا�B# ا�3ي , 6J ?#ص ا�
�	دات ا���	��� ا������ ا�*�,�ة 2011أ��

ا?6 اإ�� ��� وY\ رؤ,� وا�OY ا� 5	�� �5	 ��fولJ�4 ا� 	����و-  ���	�����	د,�� ،ا�%�5	���و �ا
 ��Jط
#ار وا��5	��O ا����6�2 ا��5ى ا�
#,^ . F5 ����	 ا�*�,�ة ��� ا�� 	��� \� �,�*� F	�F ا4�B وا

  .و�j# ذ�; �4 ا���O,	ت ا7+�� ا��D�Y#2 6	 ا����P ا��i� ���O5 	دھ	 و%ا+�D	 ا�����95

,�4 ا��ا��6 وا�9	ر%6،ا��#ا.�*��5	 .ا%- ����	 ا�*�,�ة .�O,	ت   ��و�4 أ�#ز .�;  � ��� ا�5
ن+	
�	ت وا��f5�ا ��ء دو	Jاط6 و�#
ل ا��,5O��ح ����5 ا	ت +*	,�O��#ؤ,�  ،ا�4 ا� F� F�	 �.و

“Libyan Vision” M�:ري نوا
�F ����	 ا�*�,�ة   ”Constitutional Declaration“ا������� \�
وإذا �	+K ا�#ؤ,� .9	ط^ ا� 	�� ا�9	ر%6  ����6 ط��� اBر� ��J� 4 ا�5	،��Y	 ��2�� D2# ,	 ا�� ^ ا���

2 ،F�
���9ص ����	 ا�5�Uن M�:نا  �,#O�ر�� ا	55� l� �5�6 ا����^ ا ��ط^ ��وره ا	ري ,9ا����
�	ت�f5�ن وا+	
  .وا��,5
#اط�� و�J	ء دو�� ا�

ل ا��,5
#اط6، 2 نا:�M أنوط	�5	   O�����5 ا � T,#رط� ط	� \Yو ��ا�� C  نUا����ري 
����2	 �5	 + �� ��#ا��� اBط#اف و�����  داري ا�3ي ����J	ه ����	 ا�*�,�ة،,��	ءل �4 ا��FL ا���	�6 وا:

L�ن ��5 ً  ن	ا�L�� 6�	��	=#وات، و��.4�َُْ و�=�#ة ا �� 	4 �� �	��� 	6  ،��� أ�" ����5 ����^ ا ��	2
 ً#/+ ،������ �,I�#� ��L? د��a ط��� ا� 
د اBر� � وا�� ن	ا �5 	+	.- �4 ا��[���9ف �4 و%

،��Y	5�6 أ,1ً  ا+	 . 	DJL�ن، و	L���� ا� 4� a
2 6+	 . � ،	 �4 � ��1 أ�#ى ���#ة�4L ����	 ا�*�,�ة 
L��� �,J����� ��fه �4 ��F ا�B# ا�3ي , 6J ا��5#ار و%د 2#اغ �L	+6  ن	وھ6 .�+6 � �ل ا�I,	دة ا�


�J	 ��DJ�  4� `,�O*�� ھ3ه ا��را��، وھ3ا ھ ط#ح .�	ؤ�ت �4 ھ أنو ا�5*	ورة، ناا����J. F��
3ا ا�
ر ا�
	دمO5�ع اY� .  

  :و��3���34 � ا��را1��2/�

   62 �O%	+ �,وإدار ���	^ ���ا�
� ا�� 4�P�9� C أ+- ,T���. 4L5 +5	ذج و.*	رب و� , ��
6�	��
Mل ا����   1.���ا+D	 ��� ا��ول ?�,=� ا

 s�Odأن  	J�
�� �� ���
�F ذ�;  أنا���	ف و.�,# +5	ذج ��	��� وا���	د,� +	%�O، و إ��ا��ول ا��5
62 ا�5
	م اBول وا ،#��B�� 4L	 ��f. ���- أد��	ت ��� ا:دارة ا� 	�� ھ ا��Mف  	+�	+�ً إ 	.#ا)ً  �ُّ  َ ,ُ 

P���/#وف ا�4 ����ا� ���O5�ا � ��آ إ�
�J� 4و� F� ،#� ��، و أ�#ى 62 +�" إ����/#وف  أنا�ف اMا��
��P���ا  

  

                                                           
1
��ض ا���دان ا�
���� ا���ر ��دً��، ��ل ا�
�ور ا���و�� ���دة ا��
د�� ا������  -  ���� �ن إو�� أدت  ”Reverse Engineering“أن �� �ط��


) �$�رب ا���دان ا����د�� &% ا��$�#�
د�� ��
(س ا���(�� � +$
���0رورة أن ھذه ا�دول و-�رھ� �� %
 ت��دم دول $
وب 3رق آ���، # ��

��ذج ������ وا�6�7د�� وا$����� $�ھز %
�ة 7د # ا������� وا#�6�7د��، &��ل دو�� ظرو&�� ا���;�� ا��:��(�، و������% # �$ب ا���رع &% �

  .���3) و����� ا�$د�دة
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5�� �4 ا���	ؤ�ت . L" ا:LS	��� ا��D�2 `O��� 6	 ھ3ه *� 	J��� ��O, *�,�ة�ا 	����62  ���O5�ا
  1.ا��را��
��	م )رة  نإ   3J� *�,�ة�ا 	���� 	ھ�D�. 6��اط6 ا#
ل ا��,5O���2#ا,# .�#ح %��5 �4  ���5�17 ا

��	���4 وا��	?=�4 ا������4 و�j# ا������4، و�4 أ�=�� ذ�; ط#ح أ���P ا���	ؤ�ت ا��5#و�� �4 ��F ا�
��
���� ا�5M �ا a5J� T� �.�	J?��، و�	4 +� �,I�#5�ا ��LO�?�� أ�#ى، � ��4 ا	����95 �4 +�ا 	���� Tط

-��� 2Uن ��Y	�5�� �?�5#و�رات ا	�9�	� T� �. ت� إLS	��� ھ3ه ا��را�� .�F=5 62 ط#ح %��5 �4 ا���	ؤ
4 ��رة ا:LS	��� 62 ا��fال ا��	�6L5, 6�	��	و� ،���	����X و�5	ذا .���J : ��4 ا�I�#5,� وا�I�#�M,� ا�

  ����	 ا�*�,�ة ا�I�#5,� أو ا�I�#�M,� ا���	���؟
 أن، وط	�5	 ..
د+	 ����Y#2 4� `,�O ھ3ه ا��را�� ا��fال�O	و�� ا:%	�� ��� �=F ھ3ا  نإ  

 	D�M� 4� 4L5, ��5�� ت	4 +/#,� �
ن ���L. *��ة�ا ��Y#��ا�وا Xd�#ح وا��f�J �	��5[�#ات ا�
62 ��Y#��رة ا�� 4L5, -+U2 -��� ،��M �ا أن: "ا6.7 ذات ا \�ن أن.*	ھ	ت ا�#أي ا� 	م ,�L.  �����

6J�. ���5� ه	.*  ���را���ر ا	*�,�ة ا��#ا.�*�9�6�ا 	�����م ."	 �#أي ا�ت ا	ھ	ا.* \� F�	 ��,�� ا 	5Jو��
 ،F
�� إ�� �5ً�	 )1( ر�� و,��# ا��FL ���� ا�� 	�D � F	 ��5[�# .	�\،ا���را���  أن,e?M و��5[�# �

� � ��4 ��[�#ات ا��را���� ا��5M �ا .  
ا�3ي ,*�� ���� � ا�O	ل ط�� � ا�.*	ھ	ت و+/	م  ”Public Opinion“، 2	�#أي ا� 	م إذن  

�N	�,	ت ا�I�#5,� وا�I�#�M,� ا��6  إ�� 62 ا�f�� \5�*5دي D+ 62	,� ا��5	ف ةا�5 �
�ات ا���� �,�O.
ن ھJ	ك .
��� �5J	ذج +	%�O 62 دول أ�#ىL, 4� 6�	��	*�,�ة، و��ا 	����ء 	J� ���5� 	D����.، و 	5�2 	أ�

 �ا��5ا�F ا�����P، وا�J/� ا��	ر,�9 نإ�J5	ھg ا���5
� 62 ھ3ه ا��را��، 4L5, -+U2 ا�
ل ,� �T �	��5ا�F وا
���d وا�������O، وا�5
	ر+� �4 أ%	+^ ا�J5	ھg ا إ�� . ��#� 	D� �+	 ����#ز اBدوات ا�DJ5*�� ا��6 ���� ا

����	ر ���ا��� ��Y#2 ا��را�� .  
,4L5 ا�� #ف �4  ن	ا��#��Y ا�5=	رة �����^ إ��اد ا����ا���	ر �Od  نUا، �2#ً ا و��" آ#ً �وأ�  

J�� ت	ھ	ا.* ��� -�M��,�5� � ه	.* 	����[#��� 62 �ا �
�J5�رة �4 ا	�9�  ���را���ا 	,	1
و�j# ذ�; �4 ا�
��M �م  ، 2.ذات ا� �� ��N	�?:ا ��IO�	� �+	 ���62 إط	ر ����5 ا��SPSS”  F��O“ ا�%�5	���و���� ا
6N	�?:را�� ا��ت ا	+	���ا.( ًM=� #/+ : ،�O2M��6 وا��I�إذن) 2004ا �
 6�3Dه 2	��	�\ ا,#���

، وذ�; �4 ا���را����4 ا�#أي ا� 	م ا����6 .*	ه  ��Dا��را��، ��JJL5	 �4 ا�� #ف ��� ��	�# ��	ع 
��	O�درا�� ا gDJ� 6J�. لM�.3  ،2 ،��	O�درا�� ا gDJ� با�B# ,���^  نUو�[C ا�I� 4� #/Jا,	 و��

\� F�	 ��ا  ���را���6ا�	����J ��� ^ ا����6 ا���	ر ا�J/	م ا��, ��? ���Y5�- �D� �NM5�ا:داري ا .  

  

  
                                                           


� �	ھ� 2#,� ر,*I  و�2#ل ھ	,�ي 62 .�,# ا�F��5 ا���6P ا�5
	رن ا�3ي �	ھ� 62 ز,	دة ا��را�	ت ا��6 . - 1� �P���	� �,ا:دار �/J�ا F�	�. ��� I�#
M=� #/+ا ،���O5�ا) :Riggs, 1961 and 1964; Heady, 1979(  


� ��J,�5 ط#ا��" �	+K �4 أول ا��5ن  -  2dM5�ا �J,�5�ر أن ھ3ه ا	4 ��ن أ�#ى ��� ا���� 	D�ا���J�� F=5. 6 ھ3ه ا��را�� ��,�J ا�Iاو,� و�	 ?
K1��+ا �3ا62 ا
م 62 و%- +/	م أ�, 3J� ر��	ھ#ات �	ت �/�DS `�? ،����و,�F ?*� ا� ��J إ�6 . �2#ا,# وذ�; .i,�ً�ا �=ار ��,J� �J[	زي 520

357 	D%,	ت ���	,�J �4 ا���F، وا�� ��� وا����ت ��#دة �5=��، إ�6 ?� ���#، �5*�5\ ا��O`، ?�` .�1 ا� �P2 �J	ت �5#,� �����9 إ�6 %	+^ �
ال أن ھ3ه ا� �F=5. �J ا�#أي ا� 	م ا����FL� 6، و�4L5, 4L ا�����i 62 ھ3ا ا���	ق �D+i	 �O	و�� �����N ا���	���، و� , 6J ذ�; �?Bل �4 ا	ي ?i

��	ن و%D	ت +/# )ار O�3 62 ا�i.  ��
ع ��D وDJ� T2*�� إ���#,Y  . �2#ا,# 17��را�� �
3
  -  �����، و�	��	�gDJ� #�� ,“Post Behaviorist School” 4L5, -+U2 6 درا�� ا�O	�� �45Y 4 أ�#ز �J	ھg ا��5ر�� ا�5	� �,� أو �	 � � ا�

: ����2002، : (ا��� 	+� �- 62 إط	ر ����5 ا��Fd إ�6 . 5�5	ت .� �T ��5ى �Mء�� ا��LO ا�6�O5 �����	 ا�*�,�ة، و�5 #�2 ا�I5,� ا+/# ���	?`
106 -107   Eckstein, 1975:79-138;(  
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 ا��	�6OJ�ن ��� اL�� را����ت ھ3ه ا	5��
.:  

 .#�I,� ا���	��� 62 ����	 ا�*�,�ة
 . ��9	ر �����	 ا�*�,�ة

� � ��4 ��[�#ات ا��را���� ا��5M �ا  

  

“Foedus،  �D� 6J . 6��وا“Pact” أو
ز,\ ا����	d	ت . 	D�%5� ��, ��++	�ھ����L ��	��� و

 )(Heywood  2000: 240  , 	5Jو��� 
Elazar 1987: 12 ( و e?M,أن  C ��ا

�,I�#�M�وا �,I�#5�� ا�����ى ا

�T ا��ازن ��4 ا�O. 62 	� ^ S ��jر 	D+1908 أ: 
%��، وا���,�,i� �NM� #�j أو �NM� م	/J� ���را�

s��. 6�	��	، و���و��ا ��?�	ت �� d �%. 	��J� ر	�9�  ���را���ا
 2001: 201،  (Shively  2���را���	د  .���^ و%

 6�O5�ا �LO�م ا	ط +/	6 ار.�J , 3ي�ا #�B6، ا�O�
��LO�" ھ�� �4 ا��6 �O5�ا �LO�ا  ���را���ا sYوا T? -JL�و


� �J	d#وھ	 �D+i	 J./�� �=	�6 ��� 	ون ا:+�	+6، +/ً#ا D+B	 L ." ����5 ��� 	ون ��4 اBط#ا� , 	��J� ��%�ف ا�����95 . ��# ا���را��� أ,�,

�LO�ت ا	��� z�
�	ت ا�� ���O5	��J,	���L وا���	�F ا�5��5#، و�	��	�6 �� .I,� أو .�LO�وا ���را���ت ا	�LO�4 ا�� ��M �ت � ط�� � ا	
�,	ت ا��O�5ة �DSت �	ت ا����O5 62 ا�LO�وا ���را���ا ��LO�4 ا�� ��M �	2# 5�و ،�,I�#5�ا O+ 	OًYوا 	ًD%.�2.  
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2 ،��Y#��ھ3ه ا \� 	U6 ن�	��ا OJ�ن ��� اL�� را����ت ھ3ه ا	5��
.

#�M�وا �,I�#5�ا���	��م وا�B 	د : �I,� ا�D�5�ا. 
�� 	���� �,I�#5�4 ا ���	�� .وا�I�#�M,� ا�

�M�وا �,I�#5�ر ا	و�� ���O5�ا �P���*�,�ةا�ا 	����62  ���	��#�I,� ا�
O+  م	 �#أي ا�ت ا	ھ	ا.*  ���را���*�,�ةا�ا 	�����ر 	�9�

  .ا��J	gN وا���d	ت: ا�9	.�5

FL��ا  ��  )1 (ر
� � ��4 ��[�#ات ا��را���� ا��5M �ا

  :ا��)3
م وا���8د: ا����2��6#���� �5#���� وا�

د . s���� %3ور ���را���ا ��إ  ��J�.M�[� ا��اFoedus”
 “Covenant 6J . ���را���	ت  إذن، 2	d	����ز,\ ا. 	D�%5� ��, ��++	�ھ����L ��	��� و

 ���	�Bوا �,I�#5�ا ��LO�ت ��4 ا	��وf�+� وا�5L5�ا��و��� 
 12 :1987( ��	رة ��L? 4 ذا.6 و��fو��� ���#��ا���را��� 


�T ا��ازن ��4 ا�
ى ا��ا��� ��I�#5,� وا�I�#�M,� إ�� ,��#O. 62 	� ^ S ��jر 	D+أ
 (Dicey 4�� I��5��أو أ+- ,*^ ا  ���را���ا��وا ،��%�,�,i�

, 1993: 3-13 Burgess 14 (  

�	ت ��?�� ا��و��، و�	��	�s��. 6ا���را���  و.�#ز           d �%. 	��J� ر	�9�
 ً��	J����
(.2001: 201	 ���O	ظ ��� ا�?�ة ا�ط��J أو ا�

,� 4����J� 4���LO، أ?����6 و���6�O، ا�B# ا�3ي , 6J ار.�	ط +/	م ا��LO ا�6�O5  ا�7#ھ5	 
�� أنو ��25
	�� ا����	ت �4 +	?��،LO�" ھ�� �4 ا��6 �O5�ا �LO�ا

                                                           

� �J	d#وھ	 �D+i	 J./�� �=	�6 ��� 	ون ا:+�	+6، +/ً#ا D+B	 L ." ����5 ��� 	ون ��4 اBط#ا� , 	��J� ��%�. ��# ا���را��� أ,�,

  )Smith, 1995: 4: (و�5 #�2 ا�I5,�، ا+/# �=M� 4� . ًMل ا�.O	د ا���را�6
�LO�ت ا	��� z�
�	ت ا�� ���O5	��J,	���L وا���	�F ا�5��5#، و�	��	�6 �� .I,� أو .�LO�وا ���را���ت ا	�LO�4 ا�� ��M �ط�� � ا �

4�I�# ا�� ���را���ت . ا�DS ة�O�5�ت ا	,��	ت ا����O5 62 ا�LO�وا ���را���ا ��LO�4 ا�� ��M �	2

 ���� ���� ا�����د ����
ث ا������   
 

 

	 �\ ھ3ه ا��#��Y، 2و.��5ً 

1. #�M�وا �,I�#5�ا
2. �� 	����
3. �M�وا �,I�#5�ر ا	و�� ���O5�ا �P���ا
4. O+  م	 �#أي ا�ت ا	ھ	ا.*
ا�9	.�5 .5

  

�#���� وا�ا�

د   .
Covenant “��=	ق

 ���	�Bوا �,I�#5�ا ��LO�ت ��4 ا	��وf�وا�5
C ��ا  ���را���ا
,��# ا#�7
141)،Dicey
�LO��. 13)

          
ً M,�� ً��	J�

,� 4����J� 4���LO، أ?����

	�� ا����	ت �4 +	?��،��

                  
1


� �J	d#وھ	 �D+i	 J./�� �=	�6 ��� 	ون ا:+�	+6، +/ً#ا D+B	 L ." ����5 ��� 	ون ��4 اBط#ا -  � , 	��J� ��%�. ��# ا���را��� أ,�,
�M� 4ل ا�.O	د ا���را�6

2 - ��.�LO�ت ا	��� z�
�	ت ا�� ���O5	��J,	���L وا���	�F ا�5��5#، و�	��	�6 �� .I,� أو .�LO�وا ���را���ت ا	�LO�4 ا�� ��M �ط�� � ا �
4�I�# ا�� ���را���ا
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 Unitary State“ا������  نا��د ا����
� � أY 	ف،.72   FL��4 62 ا��� ، )2(ر�� �5	 ھ
ا�
��F �4  نا �j #�� .5D� ً#/+ ،�B# ا���را��� 

ى ا� 	��ا���را��� ��� ���  

  

م ا�6L��ML ا�T��5 62 دول ��Oودة،D�5�ا ��*. T�	��4L .��\  438ا�
M*� sYء .�6J دول أ�#ى �5J	ذج �����9 �4 , #d	 5�6 ا�	��و�4 ا�5J	ذج  ا���را���،ا��	ر,� ا�

��C � F ا��ول ا��a�9, 6 ا�� DJ�� C	 و��4 4� �
�	 , #ف ���,C ا����	ت ا���را���  ا���5
#d	 5�ا ��	 �,� �4 دول ا� �3 �- ا�i. ذج5+ ا���را���  و,*^ ا��I��5 ��4 419.، وھ

و��4 ا�.O	د ا����را�6 ا�3ي , 6J ��وره  
    )202،2001( Hague andHarrop ،   

 ،#5�����	ت ا�� ����O5	��J,	����L وا���	��F ا�5LO�وا
4�I��ا #���. )Wiarda، 2000: 137 ( ���M �	2

�,	ت ا��O�5ة �DSت ��#وز )�Mث���ت ز,�	دة  ا�% F�?ا#�

Mل، وھ�3ه ا�5#ا?�F ھ�6�����,	ت �3�J ا fS 62: )Rosenbloom andون ا�

دو��، ,e?M أن ��د ا����ان ا���را��� ا7ن �� ,� � ��#,4 دو��، 
ى �	رات ا� 	�� ا�59��، وھ6����� ا���J��. 6 ا�J/	م ا����را�6 ��#ة دو�� .�زع ��� ��N#�ول ا��ا : ،;��L5�ا ،F,#از��، ا	��ا��#ا

��	ن، ا:�	رات ا� #��� ا��O�5ة، %Iر�	� ،	,I��	� ،	�
ب أ#2,J% ،	,#�*�+ ،	ا، رو��#�,�,	ت ا��O�5ة، ا��JD، ا�5	+�	، �، .IJا+�	، ا�
�J� #5ا، ا�
�,	ت ا��O�5ة �,	ت أ��	ه 62 ا�,��� ��د ا� 	5J50(و�� �,��,	ت ,�F أد+	ه 62 )و، ,e?M أن ��د ا�

ا�6 أر� � أY 	ف، إ� أO� ة�O�5�ت ا	,�ق �L	ن ا��, �JD�ن ا	L� 4 أن ��د� �j#�	و� �� �,�JD�ت ا	,�ن ��د ا�
  )Lawson, 1999:276: (ا+/# 62 ھ3ا ا��iن

 ��� F�. 4,#� �ا ���را���ول ا��ن ا	L� و��د �?	��FL، إ� أن  �


	�� ا����	ت و� T2	 zJ, ���- ا����ر 62 �5�� دول، ھ6�� a�.#5�ي ا���
�D	 ا��D�5� : ،ا#�,�,	ت ا��O�5ة، �ا�

 ًM=� e?M, `�? ،دة�O� 62 دول T��5�ي ا���
اID%Bة ا��5�Y أن  �J 5	ھ	 ا��
��confederations”  T“+��را��� J. ���5� 6 �*#دJ . 6��ا

ا�دول ا�(�درا���
10%

ا����� ا�ول        -����� ا��او��       -���� ���� ا�����د ����
ث ا������   
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ص ���- 62 ا����ر �4 +	?�� أ�#ى�J�16 دة  أن	ز,����د ا��
System ����	� �+ر	
� � أY 	ف، إ�� �5 �ل ,�Fا���را���  نا�.


ل 62 ھ3ا ا���	ق, ��	��ا���را���  ���1 أن: "% C � F ��5	ء ا�
 �/J�ا �J��. ول��ا���را���2001:201 .( ا،  Shivel.(  

FL��ا ��  )2 (ر
ا���را���  ا��ول �j# إ�� ا���را��� نا� �ل ا����

م ا�6L��ML ا�T��5 62 دول ��Oودة، ��	�J 5ا���را���  نD�5�ا ��*. T�	�ا�
M*� sYء .�6J دول أ�#ى �5J	ذج �����9 �4 , #d	 5�6 ا�	��ا��	ر,� ا�

��C � F ا��ول ا��a�9, 6 ا�� DJ�� C	 و��4 4� �
ا���5
“Devolution#d	 5�ا ��	 �,� �4 دول ا� �3 �- ا�i. ذج5+ ، وھ

��LO�ت ��4 ا	���
	�� ا�. 6J . 6��ا  ���را���ت،ا	,� وا�
T���. 62 	� 6�	�� م	ح +/	+*  ���را���ا\�    .   ��� أرض ا�ا

�	توLO�4 ا�� ��M �ط�� � ا ����	ت ا�� ����O5	��J,	����L وا���	��F ا�5���5#، ا���را���  .�LO�وا
��	ت و�	��	�6 �� .I,� أو .�
�z ���	تLO�ا  ����را���4ا�I��ا #���

��LO�4 ا��  ���را���62 ا ���O5�ت ا	�LO�ثواM�( ت ��#وز�DS ة�O�5�ت ا	,�ا�
��LO�ا F��.  ���را���ھ�6ا F�?5#ا�ل، وھ�3ه اM
�����,	ت �3�J اfS 62ون ا�
Kravchuk، 2005: 110( 

                                                           
دو��، ,e?M أن ��د ا����ان ا���را��� ا7ن �� ,� � ��#,4 دو��،  173وFd ��د ا��ول ا�D+ 62 �,I�#5	,� ا� 
� اBول �4 اB���� ا�=	�=� إ�6 

ى �	رات ا� 	�� ا�59��، وھ6����� ا���J��. 6 ا�J/	م ا����را�6 ��#ة دو�� .�زع ��� ��N#�ول ا��ا
��	ن، ا:�	رات ا� #��� ا��O�5ة، %Iر�	� ،	,I��	� ،	�
ب أ#2,J% ،	,#�*�+ ،	ا، رو��#�,�,	ت ا��O�5ة، ا��JD، ا�5	+�	، ���Jا، ا�

4��J%رBوا ،M,وIJ2 ،	L�*�� ،	��#d . ة�O�5�ت ا	,��,	ت أ��	ه 62 ا�,��� ��د ا� 	5Jو��
4�5���ا�6 أر� � أY 	ف، إ� أ). و�,	ت وإO� ة�O�5�ت ا	,�ق �L	ن ا��, �JD�ن ا	L� 4 أن ��د� �j#�	و�

 ��L,#�Bت ا	,�ا+/# 62 ھ3ا ا��iن. ا.O	دات إ����7 ��5	Y:	�2 إ�6 ) و�,� 24(,�*	وز +�X ��د ا�
�FL، إ� أن  ��	?� و��د �L	ن ا��ول ا���را��� ا� �#,F�. 4 ���  ا� 	�� دول�4 ��د % 10 ���ر-م �ن أن دد ا���دان ا�(درا��� �م ��$�وز

49%  ،37.%  

	�� ا����	ت و� T2	 zJ, ���- ا����ر 62 �5�� دول، ھ6 ا���را����� a�.#5�ي ا���
�D	 ا��D�5�

  .��*�L	�J� ،ا وا��#ا��	
�J 5	ھ	 ا��
���ي ا�T��5 62 دول ��Oدة، ?�` ,M=� e?Mً  ا���را���.�,C ا����	ت ,X��9 ���� � ا�O	ل �4 

�. ��� ا�I�#5,� 62 ا���	دة����	ت �	 LO�رك ا	،  X��9. 	5����را���ا L�4 ا�+��را��� 
  .4 دول ذات ��	دة

ا���دان -�ر ا�(�درا���
90%

 ���� ���� ا�����د ����
ث ا������   
 

 

ص ���- 62 ا����ر �4 +	?�� أ�#ى�J�
System”


ل 62 ھ3ا ا���	ق, ��	��% C � F ��5	ء ا�
 �/J�ا �J��. ول��ا

نإ  
M*� sYء .�6J دول أ�#ى �5J	ذج �����9 �4 , #d	 5�6 ا�	��ا��	ر,� ا�

��C � F ا��ول ا��a�9, 6 ا�� DJ�� C	 و��4 4� �
ا���5
Devolution”

��LO�ت ��4 ا	���
	�� ا�. 6J . 6��ا
T���. 62 	� 6�	�� م	ح +/	*+

و  
و�	��	�6 �� .I,� أو .�
�z ���	ت

��LO�4 ا��
��LO�ا F��.
Kravchuk

                  
1 -  	5J�� 6�=� إ�	=�ا ����Bول �4 اBا �
وFd ��د ا��ول ا�D+ 62 �,I�#5	,� ا� 

ى �	رات ا� 	�� ا�59��، وھ6 و�4 أ�#ز����� ا���J��. 6 ا�J/	م ا����را�6 ��#ة دو�� .�زع ��� ��N#�ول ا��ا
��	ن، ا:�	رات ا� #��� ا��O�5ة، %Iر�	� ،	,I��	� ،	�
ب أ#2,J% ،	,#�*�+ ،	ا، رو��#�,�,	ت ا��O�5ة، ا��JD، ا�5	+�	، ���Jا، ا�

4��J%رBوا ،M,وIJ2 ،	L�*�� ،	��#d
و�,	ت وإ���4�5 6(ا��#ا��	 

 ��L,#�Bت ا	,�,�*	وز +�X ��د ا�
2

���ر-م �ن أن دد ا���دان ا�(درا��� �م ��$�وز - 
49ا��ا�6 إ�6 

3 -  #�OJ.���را���ا
��*�L	�J� ،ا وا��#ا��	

,C ا����	ت ,X��9 ���� � ا�O	ل �4  أن – 4�.
�. ����	ت �	 �

4 دول ذات ��	دةو. 	ون ��
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�� �، وا��6 ا.�K5 )1932-1787(ا�I5دو%� ا���را���  �#?�� .1M �ص، وا	�����ت ا	*� F��
����2���، وا+�O	ر ا�	J��ا  ���را���را5ذج ا����را�6 ,Md 62.  Xd?�	ت ?�دھ	 ا����J�	2

 .62 ھ3ه ا�I�#� "L , -+i� ��?#5,� ا��و��
,	ت ا�� 	ون، و)1964-1933(ا�� 	و+�� ا���را���  �#?�� .2�� ا���5	د، وا��I�5. 6ت �I,	دة �

 sJ5�ا g#ا���د 	O��9ام ا���62 ھ3ه ا�5#?�� ا���را���  و.�XJ ا���را���،ا���5	دل، وا�I,	دة 62 ا
��Bا �,I�#� O+ ه	*.�	�. 

، وا��6 ا.�K5 ��ورھ	 ��
��z ود�g �#ا�g ا�sJ5 )1988-1972(ا�*�,�ة ا���را���  �#?�� .3
��	��,	تا���را���ات وا�5,	ت .�,C و��fو��	ت ا��� .، وز,	دة �

ظ� ��4 ا����ا���را���  و,�M� 4� s1ل .��\         O�� ت	2Mد ا��م و%D�56  نا���ة ا#d	 5�ا
�,	ت ا��O�5ة  أن ا��T��. 6 ا�J/� ا��#�5	M=� e?M, `�? ،��+ً  نا.��T ا�J/� ا�#N	��� �4 .�; ا����ا�

 T��. 6��ا��	ت ��2را��� و����O ��� ا�5M� د,�4 ا:���65 وا�ظ������6أ F�2 ا����	ت .*�� و%، 
�LO�ا �/J� zO��5�4 اL�  ���را���ف ا# , 	� �J��. ،	��ا وا��#ا�J� F=� ،��+	5�#��ا �/J�ا T��. 6��ا

��، ?�` ,�#ز .ازن ”Executive or Administrative Federalism“ا��3��J,�  	���را����LO�ا 
ى ا����� ا��3��J,�ا���را��� ��� ��� ���O5�ت ا	�LO�، 6�2 1210.وا	+�	5�أ ��LO�ا . ��# ا�Jو�  ���را���ا

�ً ط2#ً �Nر 	��	 �ا ��	��5�fو��	ت ا��5 �
� ���	،  3��J. F�d	 Jd 62\ ا��	� ���O5�ت ا	�LO�ا z�9. 	5J��
   )Heywood, 2000: 240-241(  ا���	�� ا� 	��

   4L�6�D�� F�d	�. فM4 ا��� �j#�	�  ���را���د ا%ا�6L��ML وا� 5	4L5, -+U2 ،#d ا�
ل �
F=� 	D� ��#��� zN	��) :Heywood ,2000: 241 ( 

�� أن .1LO�ا 	Dر�	6 .5��ت ا	�?M��ا  ���را���ا ��	ت ا��O, ���O5دھ	 ا����ر، و�	��	�6 LO�وا
������ 4L5,  ���را���ا 	D.	d	وز ا���	*. FLا�� ���J�	� 6ء��ل +�" ا� 4L5,ادي، و#�+

���O5�ت ا	�LO��. 
2. ���� اوا����	ت ا����O5 ا��J	دً ا���را���  .z�9 ا����� ا�
1	� ��N	���F 62 أ,� �2M	ت ��4 ا�

 .ا����ر ا����را�6 إ��
�	ت  .3�f� د��T وا�� 	ون ا���را�6 و%J��ا ���� ���O5�ت ا	�LO�� �J��, `�? ،6�O5�ا #�(i��ا

ى ا����را�6 62 ا� 	دة���M� 4ل �	 , #ف �	�[#�2 ا�=	+�� ������  ،62 ا���	�� ا� 	�� ��� ا�5
�,	ت ا��O�5ة 62 �*�" ا���خ ��� ��م  M=52ً  ،ا���#, ���,	ت ا�59��4 62 ا�.F=5 ا�


F و%D	ت +/#ھ	+ 4� 	DJL5, 3ي�ا #�Bواة �55=��4 ا	���  إ�� ا�5LO�ا���را���ا . 
�� أن .4LO�4 ا� F�  ���را���أو �ا FL�� \�5�. ���O5�ت ا	�LO�وا����	� ���M
��	� #�. 
5.  ��LO�.��5\ ا 	5� ،���O5�ت ا	�LO�.��5\ ا���را���ر ، أ,1ً ا	3,� 62 إط��J.ت .�#, �� و	���� 	

	D.	d	ا���. 

                                                           
2 - ��5�����5
� 62 أ�5	+�	، وأ�#ى إ�	3,� ���J. ���6 ��2را�إ ��
J. 6�#]�ا ��	 �62 ا 	D� ذ�i5�ا ��L��ML�ا ���را���ا K+	� ل -إذا	O�ا وظ���� �5	 ھ

�,	ت ا��O�5ة اi2 ،��L,#�Bن +5	ذج ا���را��� ا���5
� 62 ���ان ا� 	�� ا� 5	d# .��# إ�6 و%,	ت �����را���، وھ626 ا���� �(M( د) : ،����
2002 :333-334(  
�2- �5ً�	 ��� ا��Oود ا:دار,� ��ل �4 ا��Oود ا�*[#ا • I��#��و,�� ا ،�,I�#5�ا ��LO�دة ا	 �62 ا \��, a����2 +/	م ?6�O� �L ��ا6N أو �

� �5ذج �4 ��F دول +	��� .J�6 ھ3ا اJ�. ��,و ،���	��ى ا��6 ا���	�6  ��4 +/� ا�I�#�M,� ا����M� 4ل ھ3ا ا�J/	م إ�6 ر2\ �
,	ت ا��L	,� وا��	���� �J5/5	ت ا��LO ا�6�O5 �4 +	?�� أ�#ى��5اط4�J �4 +	?��، وإ�6 ر2\ ���. 

� .� �ى  .���T ا�5�fو��	ت ا��6 ?�دھ	 ا����ر ا����را�6 • 6�O5�ا �LO�ة اID%إن أ `�O� ،د�O� أو ��
� ���	�� �,I�#�� .+/	م 
�\ +/� ا��LO ا����O5 62 ا���	d	D.	 ��O` .�	ل ا�5*	�ت ا�� 6�� D J5,	 ا����ر ا����را�d 6#ا?� •..  
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        ��LO�ت ا	d	ا��� #��
. �ا�9	ر%��، و�DJL	 .�	رك ��� �5	ر�� ا���	�� ا���را���  و
6�
ى ا����	ت ا�C � 62 ���O5 ا����	d	ت ا��ا���� ا��6 .��ا�F �\ ا�5LO�ا 	أ,1 TS F=� ،

�,	ت�	ت ا����O5  ،ط#,M� 4� \,#� Tل أ�	��� � C ا�LO�د ا�ت ,��T و%	O�و62 �=�# �4 ا
	�ً5� ��LO�د ا�D	، و�	��	�6 2ا���را���  و%�+Uء �� ن	
�� ,�� ا�.�	ق ا:� 6�O5�ا �LO�ت ا	��f� �

.�6J ا�I�#�M,�  إ�� وھJ	ك %��5 �4 ا����	رات .�2\ ا��ول ،���- �M� 4ل � 	ھ�ة �	3D� �dا ا��iن
 ًM=� 	DJ� ،���	��  Appleby ، chapter 5  ، Heywood ، 1949 ؛322-320: ����2002، : (ا�

,2000: 241;(  

, � �
��#ً  م	�D نإ?�` ا.�	ع دور ا��و�� ا� 5	d#ة،  .1 ���5 �ا ��� دور ا��و�� 62 ��# ا� 
 ً5� ��J�5�ت ا	��9�ا �,�
. 62 \�  .		 و���ً ا�#ا�6 2
a، و�JL- . �ى ���� � ا�O	ل ا��

ا�B# ا�3ي ,���^ .����O� �L? �/+ 6J .��6 ا?��	%	ت  ،��م ا��*	+" ا��L	+6 وا� #�6 وا��[ي .2
ع 62 إط	ر ھ3ه ا��ولJ��ا ،�JD�ا F=� 2���را���	  K�زا 	و� K+	�.#/J -��\  إ�	ذات ط ��	*��	�

�	ت وا��2M	تJ�� 6.	��f�:  ،�������� و�[,� وا%�5	���و�#.111 
3. L�J� 62	طT ���	��ة، ا�B# ا�3ي ,� ^ ��� ا�5اط4�J ����5  ن	ا.�	ع إ���� ا��و�� و.��K ا�

C ��ا �D1 � \و� ���	����#ا��� اBط#اف،  دو�ً  أنj M2#ا��  ،ا��اFd �\ ا� 	�5d ا�
�d	� :KJ�. �� ;��L5�وا ،F,#از��ا ،�JD�ة، ا�O�5�ت ا	,���9	ر ا���را���  رو��	، ��Jا، ا�

 نا Bو� , 6J ا.�	ع ا:���� وا����K ا��L	+6 ��م و%د ����O ���#��، +/#ً  ،ا��#ا.�*6
ا���L#ة  ناا���� أن,e?M ���-، �	:%�	ر 6 ا�[	�^ �	��#ا6Y و��" i�J. 2ا���را���  ا�.O	دات

�� ا� #��	ت وا��,	+	ت .F�5 62 ا�[	�^J�5�وا �*O�ا ��6 إJ�.  ���را���ر ا	ا��#ا.�*�9�6. 

/� 4�FL ا�� 	ب ا��6  .4��� �D� *, 3ي�ا #�B4، ا�Jاطى ا��6 ا���	�6 ��4 ا�5��ار.�	ع �

 .ا���را��� نا. �T ا��LO ا�6�O5 62 ا����
5.  \�*�.4�Jاطى ا�5��� ��� a
�	���، و��" 2Bى ا�� ،.���T ا��5	دئ ا��,5
#اط�� ��� �

�j	ب �=F ھ3ه  نU، و�	��	�6 2ا�7#	��� وا��� .
�F و.�O#م ا�#أي )
	�2 �� إذن.*��  	���را���2
�2	
��� �3�;ا. نإ�� �T���. T ا��LO ا�6�O5 ?�� و ا�=Y .2#ت ا�5 ��	ت ا�5

6. L5�ول ا��ار ا#dد ��� إ	O.���F�L�. F ا 	D���M
+� �O.M	د ا����را�6 ��� ���d	D.	 وا��
\� .أرض ا�ا

7. �J� � دول ��.�F�L ا.O	د ��2را�DJ�� 6	، ���  إ�� و%د ��# �	ر%6 ���#ك ,�5*� \2
ا%�D ا��9# ا�9	ر%6 و?�ھ	� \����. � 	D+ر أ	�6   أنو ،ا��� 	أورو� ��د  إ	O.ا F�L�.

 ^�, 	DJ�� 6���2را	�ً����\ �=Mً  أن62 ھ3ا ا�.*	ه، ?�` ,4L5 ا�
ل  �5. � دو�D	 ا��[�#ة 
ا%�D ا��9# ا�9	ر6%� . 


� �	 ��� .�F�L ا.O	د ��2را�6،  أن .8�J� ,�*\ دول ����	ر%6 أ�=# 2	^ دور � �62  ��j#�ا
اBورو�6 ,�^ 62 ھ3ا ا�.*	ه  .��i" ا�.O	د ا����را�6 إ�� ا�� 6 أن,e?M و�4 )� 

5ع أ�1	DN	 وi2ور ،2.112	أ,1ً *� FL�, 6��ة ا�?. ��# أول ا���	د �	�65 ) دو�� 27(�	 ا�5
B ھ��f� 6D2 6�	��	6، و��	6 ا:%5�
ة ��	��� و��L#,� �	���5 62  ن�4 ?�` ا�J	g. ا��ن L.


�F ��� ا.�Oت ��2را��ً ��  .	ا�5
                                                           

  )Rosenbloom and Kravchuk, 2005: 97-138(ا+/# 62 ھ3ا ا��iن أ,1ً	  - 1
ي �=F ا�.O	د  - 2�
Mل �4 ا�.O	د ا����را�6 �� ,�FL أ,1ً	 jB#اض .� ��، أو ���F�L. F�L ا���	دي ���اBورو�6، أو �5O	,� ا��ول ?�,=� ا

 ًM=� #/+ا �,I5�5 #�2 ا�و ،;L���ا) :Roskin, 1997: 249-250(  
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 :وا��5#���� ا�����2��6��� 9�8 ا��#���� 

   َ� �
�	D�M
��9	ر ��	�6 ا���را���  ����5 �� و%Iر .*	ه 1951 د,� K2#  6224 #�5����	 �3J ا��
K�ا �5 ��	ت ����2 ���LS	 �3J� K2# ا�
�م ا�I�#5,� وا�I�#�M,� ا���	���، +/#ً  ،�- ��#را.- 62 ذ�; ا�

����� D�Y#2	 ا�/#وف ا�Y���	د,	��� وو��ا��6 ���#ت  ناوا���� ����#اطر,	ت ا�%�5	���و �ا
 D�L��1،213	 ا�O	�6ا���را���  2	��و�� ا:�� ���M	K+ �4 أول ا��L	+	ت ا���	��� ا��6 ط�
K ،��� ا��Mد

���	�� �,I�#�M� #ة���62 .�; ا 	���� K �5. 6�	��	و� . �,I�#5�ا Tط� �� 6�	�,��4L ا��� 5	ر ا
 ����	رات %� ���	��و���J	  ،)1943-1911(.�9م ��	�M� -Oل �2#ة ا�� 5	ره �����	  إ��#ا.�*��ا�

	���� ����	 إدار,	 �4 ��F �#,�	+�	 و#2+
��، : �J	طT، ھM(6ث  إ�� ا+��#ت دول ا���O	ء، .� .#�
	Dوط#ا��" و��.  

   62 	���� K�
ات،  1951د,��5#  24و���J	 ا��J�ا��	رت ����	 ا�I�#�M,� ا���	��� �Mل ا�
1957-1963 2 ���O5�ا �P���ا 	Dرات أ���	�����4L ا��L�55 ا������ ا��O�5ة �	دت �4 %�,�  6 .�; ا���#ة،

�,	توا��	رت ا�I�#5,� ا���	���، و�	��	��K ا�O. 6 ��ا: إ �,I�#�M�ت ا��دار,� و��" �O	2/	ت %
،���	��و�3J ذ�; ا��	ر,� ا��
#ت ����	 ��� .�6J ا�I�#5,� ا���	��� وا:دارة ا����O5،  ا�I�#�M,� ا�

���5	 62 ا� �D ا��5	د )1969-2011 (���	��، ?�` إ+- ا�3ي j	ل ��T���. 62 #��� FL ا�I�#5,� ا�
���	ت ���9S 62ا��Iل �F ا� �����  .ا�
�ا62 ا��

4 ا�I�#5,� �	د ا�*�ل �4 %�,� ��4 ا���	���4 وا�B	د,4��5 ?ل ��	رات ����	 ا�*�,�ة �� نوا7  
 ،���	����*�ل ا�
	�N ��4 ��	ري ا�I�#5,� وا�I�#�M,� ا���	���  نإ,4L5 ا�
ل  إذنوا�I�#�M,� ا�

�2#ة .� 6J����	 ��I�#5,�  أنة .	ر,��9 �#, � .M*� sYء +/# .	ر,��9 � ,4L5 .*	ھ�D	، و�4L ا%3ورً 
4� #�=L� لF ?	ل، ا��Dف �4 ھ3ه ا��را�� ��" ��� � �2#ة .�D�J	 �I�#�M,� ا���	���، ا���	��� أط

5ذ4L5, 4�% ا�?�3اء �5D	 62 إط	ر ����	  ���� � ا�O	ل ا��2	عJ� ���	���4 ا�I�#5,� أو ا�I�#�M,� ا�
s�Y ��ى �MءLا�*�,�ة، و�. 6� F=5�, ف�D�4 ا 5ذ%�4 ا��35ر,4 �����	 ا�*�,�ة، وھ3ا ھJ�ا M� ��

ر ا��	�6 ���را��O5�ا I��#. .  

  
�ة وا��5#���� �#�����ا���>� ا����;� و:��ري اا��  :ا���2��6 =' ����� ا��

   ً
+/	م ا:دارة  )دو�� 173(�4 دول ا� 	�� ا� 5	�J��. ،90 % #d )2( ر�� 	 ���	+	ت ا��FLو2
 �/ � \� 6�O5�ا �LO�?��، و��م .6�5 +/� ا	ا:دار,� �4 + �,I�#�M�ا ��� S 6J , 3ي�ا #�Bا ،���O5�ا

�?/J	دول ا� 	� 	5L2 ،?�� أ�#ى	6 �4 +�	J�م وا�
+/� ا��LO ا�6�O5 .���5 وا��ول ا�L=���  ن2U � ا��5
L���ً  ن	ا�#� ��J�5�ط#اف واB�5#ا��� ا�وا ً�J,ود 		�2ً  	
  .		 وا%�5	��ً و)

   ��
J. *�,�ة�ا 	����� ���O5�ا �P���ا K+	� وإذا	�ً�M�  4ً  ن�P��U دا���� وأ�#ى �	ر%��، 2 إ�� �5
�� ��ورھ	
J. ��%ر	9�ا���� وا��ا �P���ا ��إ ���	د,� وا%�5	���و,4L5  و)
	��2، +/� 2#��� ��	���، وا

	�ً5� ���2#ا,#، و�	  17ى ا��ا��M� 4� 6ل .��\ ���#ة )رة وXd و.F��O ا����P ا����O5 ��� ا�5

                                                           
1

5ذج ا����را���J� 6	 ا��
�K و.�KJ د��رھ	 ا�*�,� 62 �	م  -  J�ا K
�,	ت ا��O�5ة ا��L,#�B �4 أول ا����ان ا��O,=� ا��6 ط� 1787. � ا�
  )Patterson, 2002: 59-88: (��	��� � #و�2، و�5 #�2 ا�I5,� ا+/# 62 - ����	رات %�
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ل ا��,5
#اط6 �5	 ھ ��	رO��ء 62 ����5 ا���4 ا� 	DJ� g�+ -��إ M�:` �4 ا�	=�ب ا	��ن62 ا 
  .ا����ري
��	م )رة    3J� ت�DS 	����217  #5ا����ادي ا�� �L? �,	D+ 	D5أھ F � ،�,�2#ا,# .[��#ات %3ر


��# ��� ا�
�F وا�����# وا���j	ب و�`  �=# �4 أر� � �
د،أ. �� ���

� .#ك ا�J/	م ا��5	د .#�� )�
� . -JL�د، و	��	ت ا��و��، إ�� ذ�; ىا��#�� وا��l�5D وا���f5� F�	� د 2#اغرة  و%( K��	 .17و 

4�Bم وا	/J�دة ا	*#?� وإ��ا ��L�� F=� ،��+7ا FN	���� �\ ا�L=�# �4 ا�5Y إ�� �2#ا,# �*�,� و�
،-�	�+  ً#/+ 4L�6Jط
	�6 ا��+�ى ا���O,	ت، ���- �	رع ا�5*�" ا�� إ�� ا �� �� ا��5	�F وز,	دة �

M�:ار ا�dري 62  نإ��"  3ا����j2011أ ًOY���	د,2	ق ا����P ا���	��� و	 �2- أ� 	د وآ، �� �ا
  .ا�=
	��2 �����	 ا�*�,�ةو ا�%�5	���و

M�:د ا�? �
�K �	رط� ط#,T � ���5  نو�f5�6 ا�	
�+�ا����ري ا�3ي أ�dره ا�5*�" ا�ط6J ا
ل ا��,5
#اط6 62 ����	 ا�*�,�ة ��d 3Jوره 62 O��3ا "��j، . 2011أ��و��ت ا	��f� ب	[��و+/#ا 

 -��� 2Uن M�:اط6  نا#
ل ا��,5O��ا ��?#� F % ��ا��O#,#  نا � � �dور إ�DSM#ً  18(ا����ري 
+" و��#) �2011�#إ� 6223 . 4� F� 62 	D��� ق	�.�و,4L5 .��\ . أطل �4 .�; ا���#ة ا��6 .� ا

ل ا��,5
#اط6 ا��6 أS	رO��ا F?ا#� D��إ	 M�:اد  ناا����ري 62 ا��	ب ا�=	�` �M� 4ل .�zO ا�5
  .30 إ�� 4�17 

 ��9	را���را���  .�6J إ�� ا����ري ,M*� e?Mء ��م إS	ر.- ا��5	S#ة نا� zO��5���M نإ
ا���را���  ا����ري �#ة وا?�ة، و�	��	�6 .�
� ن�s���� 4L ا��LO ا�6�O5 ورد 62 ا:�M ،ا��#ا.�*6

�X ��	ر 114.	 �����	 ا�*�,�ةا ���?ً ��	رً 62 ��� ��ى إ�#ار ��#وع ا����ر  �5ً�	ا���را���  و,�
ر ا�#5.
^، ?�` ا�����	ء ا�3ي ��*#ى ��� .� إ����� ��N	DJ�دة ا� نا:�M أن,e?M ��اد ا�5

 ً� d نL, ����9	ر ا���را���  	 62 ?	�� .�	,4 ا7راء ?لا����ري ,�Oد S#ط �ا2
� ا�=�=�4 وھ S#ط 
  .��	�6 �����	 ا�*�,�ة

ل ا��,5
#اط6 62 إط	ر ����	 ا�*�,�ة %��5 �4 اBو�,	ت، � F أھD5	 أنO�����5 ا �ار  #
���ا
�	.6 ا�3ي ور)J	ه �4 ا�J/	م ا��5	د�f5�#اغ ا��ء اF2. و� ،-���U4 ن� `,�O�ا  ���را���ت ا	,��" �4 أو�


D	 6J . ?#,� ا�� ��# و?#,� ا�#أي،  إ�� �4L ا��,5
#اط�� ا��6 .� � ����	 ا�*�,�ة ھ3ه ا�#5?��،�
O.
 6J , 3ي�ا #�B6 أناJ�. عY�	5Nً , ��# ��#و�ً  �*6ا��#ا.��9	ر ا���را���  � 	 ،	 6J . اط��#
5,��	2

ار ا��J	ء وا���5	ع O��2 ا	
4 .�,# ود�� )L5, 6�	��	و� ،���Y
	ش �5J�� \�Yاط#ح ا� �,� �4 ا�5
  .��#أي ا�5 	�"

ل د,5
#اط6O. ���5� �D�. *�,�ة�ا 	����� ���	���	ت ��	���  ،2	����P ا��f� "��i. 	DJ� ف�D�ا

�T ا�O#,�، وا� �ا�� وا�5�	واة 17)رة  .���5 وط5?	تO. 62 #,�2#ا .  

�	.M� 4� 6ل وY\ �	رط� ط#,�O, T	ج نإ�f5�#اغ ا��ء اF� ���5� ��د �4 أ% إD*�ا F� #2	1. F
ل ا��,5
#اط6،O��ح ����5 ا	إ+*  ��Jطن J� #�j	�^ ��#ح �ا�D. \�Yد ا���5O ا�L, �� K�و���- 2	�


	ءSB2# ��4 ا	J��ا �,I.و.  
  

                                                           
�� د - 1LO� *�,�ة�ا ���L���زت 62 ا#� �
��� وزارة ���LO ا�6�O5، ا�B# ا�3ي , 6J أن. �f5�ا ^�L�#?�� ا�*�,�ة  ��� ا�ا 	����� ���را���ر ا	6 ��J�.

�����5	 وأن �J	d#ي ا�I�#�M,� ا� ،�N	���5ن �
ة �3Dا ا��9	ر ا���	�M� 4� 6ل �
� ا��Jوات ا� ���5 و�M� 4ل L�S	ت ,�
� ا?�5	ل , ���	
6�	5�%�  .ا��اFd ا
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 4L5,و	�ً5� P���ا Fا�  :ا6.7 62 ا��#ا.�*�9�6	ر ا���را���  � ا��z�9�.�6J�. T� . 6 ا� 
� , 6J �	�1#ورة  ن، �	�d 62 ا����ا�B#ى62 ا��ول ا���را���  +*	ح أن .1 ،���
+*	?D	 62 ا��5

�#ا، أو ,�,	ت ا��O�5ة، أو �����	 ا�*�,�ة، ا��X��9. 6 ظ#وD2	 ا������i. FL� ��P �4 ظ#وف ا�
��ت .*#�� ا.O	د �*5�� ا���را���  52 /� ا��ول ،?�� +�*�#,	 وا:�	رات ا� #��� ا��O�5ة%

 .و��" .*#�� S ^ وا?� ���O أMdً  ،دول
2.  s�Odأن L� ،ط#افBا��� ا#�� 	����L�ا�I�#5�,  ��� F�5ون 62 ا��#,a ا��	?�6 ن	4 � /� ا�

،a�ن 62 و#�ن ��� ا��#,a ا��	?�OJ� 6وا�I�#5�5 ن	و?�� ا��L ا��O# اC��B ا��5

� ا���� ا���55ة �4 ��#ا.-�J5�62 ا ��+	L� ت	jد 2#ا ا�J5	طT ا�����D، و�	��	�e?M, 6 و%

��#�I,� ��	���، 2 �م ا�L=	�2 ا��L	+�� وو%د 2#ا ،�J[	زي إ�� ^���, �j	ت �L	+�� ���#ة 
دول ا�*ار ��� �ة �F5ء �=F ھ3ا ا��#اغ 62 ظF ��م و%د ��	�� �	�� ?	ز�� 62  أن���5	 و

 .ھ3ا ا��iن
رة  .3( K��(أ �
وظ��� ا�
���� ا%�5	��� 62 ا�5
	م اBول،  أن����	 ����� وا?�ة، و أن�2#ا,#  17�

اء ا��J	?# ا�
��6 ��" �- �	 ,�#ره 	���را���ا��2\ � نUو�	��	�6 2�?� . ��9	ر 
ا�B"  نU?� ���# �	��*	+" ا��,6J وا� #�6 وا��[ي وا��	ر,69، و�	��	�6 2 إ�� ����	 .��� أن .4

	D��� م	
2# 62 ����	 ا��L� 4,�, 6	D+	 �	M�:م، �F و�	�35ھ^ ا�5	�6Lا���را���  ا��6 .�. �. 
ا����ر ا�*�,� 62  ��#وع ا����ري ��� Y#ورة �ا2
� )�=6 ا������4 ��� ن.���i ا:�M أن .5

ن S#طً �	��9صا�����	ء ا�3ي ��*#ى L, �� ، ً� d 	 	أن  ًM�O��� 4L, ��  4,	�. ��	? 62
  .��9	ر ��	�6 �����	 ا�*�,�ةا���را���  ا7راء ?ل

� C  أنا، و���#ً  ��	 ���Jj �D	ءً � J� C	طT �� أن.#��I )#وات ����	 J� 62	ط6J , �J� � T  أن .6
 Tط	J5�ىا#�B6 اJ�. ��	? 62 \��� #
�C ا��#ا.�*�9�6	ر ا���را���  �� 	+2 4� 6	J�, وھ3ا ،


#ار ور2	ھ�� ا�5اط4  ����17 � ا�O	ل �\ أھ�اف )رة ���
�T اO. 	DJ5Y 4� 6���2#ا,# ا
FL� 6����ا. 

�K .� 	طX �\ ا� �D ا��5	د اا�J5	طT ا��6 �	ز��* F ا��#� �d	 �O+�� C ا���را���  .�6J أن .7
رة  iن�( CD*.17 2 6�	��	�2#ا,#، و�Uم 62  ن	/J�4 وا�Bز �4 اI �� �,I�#� ��L? دو%

 .إط	ر ����	 ا�*�,�ة ا�5?�ة
ن �d 4	�s ا�J5	طT ا�1O#,� ا��D�2 #��J, 6	 ا�� ���ا���را���  أن .8L��،  a��� 	D�2 \�.#,و

ن اY #=�B#رً  نU�6 2د�F ا��#د، و�	��	L�� ط#افB�5#ا��� ا�#,��� ا�ا Tط	J5�ا،ا  ��LO�	2
�� ��2را���L? 4� *�,�ة�ا 	����ر 	65 62 إط���
�T ا��ازن ا:O. ��� ر��
��  ،ا�I�#5,� أ,

	D� � �	��ت ا	,� .ا����ر ��	�	.D	 62 ا�
�2#ا,#، و�	��	�6 ھJ	ك  �17\ ا�=
	�2 ا���	��� ا��	�Nة ��ى )ار  �5ً�	ا:دارة ا����O5 .���5  أن .9

 .�	دات و.
	��� ا�5*�5\ ا����6ا���را���  .I5ق أن���� �4 
  ��f5�4 �4 اL� ،	���� Tط	J� C � 62 ��%�,�,i� ���را����� ��,i. ك	Jن ھL, ��ا� �,� �4  أن

� .���5 وأھ�اف ) ��17رة ا������4 ,�9ن .*#�� %�,�ة  �,� .�2#ا,# 62 ����	 �?�ة و
�4 دول ا� 	�� ھ6 دول .��T ا:دارة ا����O5 و��" % 90أن.i)�# ا����P ا�9	ر%�� ,�F=5 62  أن .10

�J��+و ��	 �رب � /� دول ا	ت و.*	?	ذا +�#ك +*	6 5�2�	��	6، و��O5�ا �LO�ا  ���را���6 ا��ا
ا��� #(i	����P ا�9	ر%��، U2+- �4 �	ب أو�� �O	�	ة  و� �� �4 ن	U2ذا � .��
D	 أ���� �4 دول ا� 	��،

����B" ا��و �,#=�Bا.  
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�ة� �.��را�)�را���  ا���ھ�ت ا�#أي ا���م  <��� :����� ا��

ر �4 ا��را�� ��� وXd و.F��O ا.*	ھ	ت و  O5�62 ھ3ا ا I��#��رة آ���� ا	�9� �J�� ن(راء =

� ا�[#��� �����	 ا�*�,�ة ) 357�J5�ه�4 ا	.*  ���را���ر ا	ا��#ا.�*�9�6  	�����، �����ط#ح أ���P  ن	2	

ر �4 ا��را�� ��#�I ��� ا.*	ھ	ت )ار  ن�9�U	ر �����	 ا�*�,�ة، و���- 2ا���را���  ��	S#ة �4O5�ھ3ا ا

� ا�[#��� .*	ه  17�J5�	� #,�2#ا���را���ار  ،ا+ً  217	.*	ھ	ت )L� #�� . #,�2#ا ً��Nر 	 �P���� 	 ���O5�ا

���O5�م ا:دارة ا	6 أو +/�O5�ا �LO�م ا	/+ KJ�. اء  .�����	 ا�*�,�ة �
 وا��FL )3، 2، 1 (أر�	م  ا��F��O ا:?�	6N ���	+	ت ھ3ه ا��را��، �5	 ھ ���4 62 ا�*�اول نإ  

��  :6.7ا  إ�� ، .��#3 ر


ة  أن .1� C2#, -+أ 	را�� إ���ا �J�� 6=)� 4� #=)47.3(أ�% C2#, 6 %)19.9(، أو�	�, �، أو ?�� 
�	ط� ��*Iئ ����	��9	ر ��	ح �����	 ا�*�,�ة، +/#ً  	���را����%) 4.5(�� -+B ا ��ت  إ	,�دو,Mت أو و

 ً��� #(f�� رة( 	D.������2	 �	K+ و�	ز�K دو�� �?�ة، و�	��	�6  ،�2#ا,# 17	 ��� ا�?�ة ا�ط��J ا��6 %

�� ا���را���  أن، وط	�5	 �2#ا,# 17ة F�2 ا�J/	م ا��5	د D�NI*. 62	 �Mل )ر��.���5 �	دة وا��ول ا�5

	DJ�� د	O.ا F�L�. 62 ^j#. 6��?�ه، ���- 2 ،ا ��� ��دو F� ��d�� ��� �/2	O5��2- ا ��,Uر  ن	�9�ا
 ًY���J�� 6=�( F ا��را�� 	 �
ة أو �2#Yً ا����را�6 , ��# إ�	 �2# 4� 	67.2((%،  K�����2	 ا�*�,�ة ��

ا�^ %	ھIة .��J إ�� 62 ?	%��ا�5#?��  نUھ	 دول . 	+6 �4 ا��2M	ت ا%�5	��� و)
	��2، و���- 2	أ,� 
�� د,5
#اط�� �#�DJL5, �,I	 .#%�5 أھ�اف )رة  إ�� ا�
	د�� .�O	جL?17  �/2	O5�ا 	5����2#ا,#، 

،��Jط5س إ�� ��� ا�?�ة ا��� \� . وا
 أن,e?M ، و�	��	�6 %)15.1(���9	ر ا����را�6 62 إط	ر ����	 ا�*�,�ة �� .�*	وز +����D ا�f5,�,4  أن .2

��� ��Oودة �4 أ2#اد ���J  ا��#ا.�*�9�6	ر ا���را��� + ��,i�� �ا�� ^  أنوط	�5	  ا��را��،� .O/� إ
���� أو ا����ال، ���- 2�	� �� ا��[��# ا�*3ري  نUا����6 ,�O+ �J� �ت ا	ھ	ا.* �������	 ا�*�,�ة ,�

ل�
�	� -�	���� � ��J ا��را��  ،�	�C2# أ�=# �4 ا.J�	� ���� 5�ت ا	ھ	*.�وا.*	ھ	ت  �5ً�	و.���5 ا
لD*5�*�,� وا�2#اد �4 اBق ���� ا	�� ،ا�#أي ا� 	م 62 � /� دول ا� 	�� �e?M, `�? ،FL 62 ھ3ا ا�

��5 ا�I�55ة �.*	ھ	ت ���J ا��را��، و�	��	�6 2	��[��# ا���ر,*6  و��" ا��[��# ا�*�ري  , ��# ا� e?M,
��� ���PY %�ً  أن+��� T2ا .��9	ر ��	�6 ��	ح �����	 ا�*�,�ةا���را���  ا .

3.  ���+ 4L�)17.7 (%4� 	D�������	 ا�*�,�ة،  ا��#ا.�*�9�6	ر ا���را���  ��J�� 4 ا��را�� �� .�Oد � � �
 :� ��9	ر، وھ6و�	��	�6 ھJ	ك )M)� ا?�5	�ت ����را��

•  6J , 3ي�ا #�Bر، ا	�9� ���را����� �P��ل ھ3ه ا�����-  أنا?�5	ل + �,I. ��� �ل ا�f5,�,4 �����را��� 
F��� ��32.8 إ%،  ً� ���� �
و%د  إ�� 	2	����M	ت ا�#أي ا� 	م .��# دا5Nً  ،ا�4L ھ3ا ا�?�5	ل ,�

�1	,	 �=�#ة ��*�ل 4� 	D���� ,�#.^ �DJ	 أ?�اث .[��#ات %3ر,� �O,#S،  62 �4 ا�#أي ا� 	م � .�Oد �ا
 .ھ����L ا��و�� أو ��	�	.D	 ا� 	��

•  6J , 3ي�ا #�B، ا���را����� �O,#��ھ3ه ا C2ل ر	أنا?�5 F�, �� 	D� 4�12#ا�دة � �ل ا	ز, ��85 إ% ،
 �D2ر	 � �,I. 	��J� 	5��� �,I�#�M�ا �J��. اط��#
�4 ����	ت ا�I�#�M,� ا���	��� 62 إط	ر دو�� د,5
��, .ا:دار,� ���#ة ز���J ط
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,P� ^�  �أ��اد ���
� و+

�ت	O�ا ������ ا:5%	���   +J�ا
�ت	O��  

4 47.3 
19. 67.2 
4. 71.7 
7.8 79.6 
7. 86.8 
1 100.0 
100.0  
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  )1 (ر��  %�ول
,: ا���را���ا.*	ھ	ت ���J ا��را�� .*	ه P� ^�أ��اد ���
� و+

  
�ت  ط�� � ا�.*	ھ	ت	O�ت  ��د ا�	O�ا ���+

47.3 169  08
ة را=?
19.9 71  را=?
'���� �  16 4.5
7.8 28  �
ا=@

7.3 26  08
ة �
ا=@
13.2 47  ��8<�ت �)0
دة

'����A100.0 357  ا

FLS ��3 ر  
ا���را���  .�	وت ا.*	ھ	ت ���J ا��را�� .*	ه  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را&ض ��وة
47%

را&ض
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�ت �(�ودة���
13%
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�ول� B2 ر�  
One-Sample Statistics 

 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
federalism 357 2.87 2.684 .142 

 
 

   

�ول�  B3 ر�  
 One-Sample Test 

 

  

Test Value = 2.5 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
federalis

m 2.593 356 .010 .368 .09 .65 

 
�	ط� �4  نإا�
ل ,4L5  اوأ��#ً  •�� #� . 	D+B ،#5���ة و� �ل ا���	+	ت ا��5
دة ��	��M�ا ���+

 6L� ^�J�د ھ3ه ا	ا���  ��, ��و%د S#اsN �����9 ��#أي ا� 	م F� 62 دول ا� 	��، و�	��	�6 
�����را��� 62 ط	ر ����	 +� #ف ��� ا�5 ��ت ا�� ��� �C2# و.i,�� ��#دات ���J ا��را�� 

�ة، 6�22 ?	��  ا�*�,�ة،	��M�ا �����  نUا��� 	د ا���	+	ت ا��5
دة وا:%	�	ت ا��6 .*+
F��� \�.#. ���را�����#ا4�12 �ا ��وز  أن، و%67.2 إ	*�, �� �ل ا�f5,�,4 �����را��� 

15.1.% 
��	+	ت  نUوا.*	ھ	ت ��#دات ���J ا��را��، 2ا���را���  أ�	 � ?	و�J	 ا���	ر ��Y#2 رC2 ��	ر .4

�� :ا��	�6 إ�� .��#)  4، 3 ( ا�*�و��4 ر
�	�6  إن إ�� .��# )2( ر�� ��	+	ت ا�*�ول أن •O�ا a�، وا�+O#اف ا�5 �	ري )2.87(ا��5

	 62 إط	ر ھ3ه ا�5#اد .���O- إ?�	�Nً �را��� �ا�� ��5[�#.) 142(ا�5 �	ري  iوا��9 115،)2.684(
�	�6 أ?� �
	,�" ا���IJ ا�I�#5,� ا�3ي ,
�" 62 ھ3ه ا�O	��  ن	وإذا � ،ا��را��O�ا a�ا��5

ع Y� O+ را����ا �J�� ت	ھ	ا.*���را���2ا -��� ،Uري , � ن	5 ��اف ا#O+���وره أ?�  ا

	,�" ا����K ا�5���9م 62 إط	ر ھ3ه ا��را���. 

�	ب ���a ا��#ق ��4 ��[�# •? �. �
�5	 ھ .) 368(وا��K]�� 6  وا�
��5 ا��Y#��5،ا���را���  و�
62  ن	��ى ���J ا��را�� ��را��� �ا�� رC2 أن إ�� ، وھ3ا ,��#)3( ر�� ���4 62 ��	+	ت ا�*�ول

ى ا���� 6 �� ).2.5(ا��5�a أ��� �4 ا�5
� , ��# �	�2ً .) 368(وا�
��5 ا��Y#��5، وا��K]�� 6 ا���را���  ���a ا��#ق ��4 ��[�# أنط	�5	  • 	

C2ر #,#

��5 ا���را���  ��� �+	 ���ى د���D	 t ((��9	ر ��	ح �����	 ا�*�,�ة، ���- ,4L5 ا�� و�
(Sig. 2-tailed)، *�ول�ت ا	+	و.��# �� �����5  أن إ��)  3( ر)t (K�dو �� أنو) 2.593( إ�� 

ل �- 62 اBد��	ت �
ى ا�5��ى ا����� , ��# أ�F �4 ا�5�� نإ، و�	��	�4L5, 6 ا�
ل .)01(�
                                                           

1

� ھذه ا�درا�� �6ل إ�%  - �� ���ن ا��ول �Hن)2.684(ط���� أن ا�:طH ا�����ري &% إط�ر 
I& �����ن % 95،  �� J�� ت ا�درا��#�K ن�

�%) 2- (أو ) 2(+��Kن ا���و�ط ا�� ).Babbie, 2008:453(  
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C2ر a�ى ا����  6��C2# ا���را���  �����	وي ا�5, � �J� �ر ��4 أ2#اد ا	2.5(��9( ، �F ھ
-J� إذن ،أ��� C2ر a�، )2.684(وا+O#اف � �	ري �
��5 ) 2.593(��9	ر �
��5 ا���را���  �52

 4� F
. ��N	�?إ ���4 ���a ا�C2# ��ى ��#دات ���J ا��را�� , ��# أ���  أن, 6J  0.05ود�
ظO�� FL�� 6 ����ى ا��  .ا�5

 ،T�� 	5� s1�,ت  أن	ھ	د ا.*ا��F��O ا:?�	6N ���	+	ت ھ3ه ا��را�� ,��f ��� و%
C2#.  ���را���ر ا	ا��#ا.�*�9�6 ،F�
��د ا��5#و�Y ��� ا�� ��5 62 ?	��  �����	 ا�5�
4 .�
� ا�L�

FL� 	���� F5��� �J� �ق ا	�+ \��  ..�gDJ� 6J درا�� ا�O	�� ، ا�B# ا�3ي ,���^ .

  .ا�DE��4 وا��
��Cت: ا�.����

   4� �j#�	6 وا:داري ,��# أن��	��دو�� ����� ذات ���	ت  �5ً�	أ+D	 . ��#  إ�� .	ر,� ����	 ا�
 �ل  ،	��9	ر , ��# ���?ً ا���را���  أن�#�M� �,Iل .	ر,D9	 ا�
�,� وا���a وا� 5	d#، إO��2 ���5 ا

ار ا�5=5# وا��J	ء، و�	��	�6  �22011#ا,#  17ا��,5
#اط6 ا���D�. 6ھ	 ����	 �3J ا+��ع )رة O�م ��� ا
.
ا أنT? 452 أ�J	ء ا�� ^ ا����6 ��	J, 6 وا:داري�	��
�F ����	 ا���5� �
 ،�	�2 ا�
1	,	 ا��5#و?� ا��5 �

��F أر� � �
د، و���- +F�i  ا��م ����2	 	���� #�jل  أن? �N	
ار ا�O�را�� 62 إ)#اء ا��ھ� ھ3ه ا	�.
ا?6 ا���	���، وا:دار,� وJ�*�,�ة �4 ا�ا 	���� F�
�����	د,��  .�ا


� �4 إLS	��� و�O� ��Y#2دة، ���- ,D+ 62 4L5	,� ھ3ه ���را�	ت ا� ���5  أنوط	�5	   ��J5�ا

	ط ا��	���J�62 ا 	D*N	�+ z�9�. را����ا:  

1. M�:62 ا �%, ���" 3ا����ري ا��	در 62  نjا?� 2011 أ#d #��, 	� ��6 إJ�.  ���را���ر ا	�9�

�F، و�	��	�6 2���	�I�#�M,� ا���	��� . �# 62 وا�\ ا�B# ا���ات ا�J5	د,�  ن��U	�6 ��	ح �����	 62 ا�5

s5�. ��%�ن ����	 دو�� ��2را��� ���ً  أن إ�� ��	رة �4 أ,�,L.،�,I�#� ت	ذات ��� ����  �4 دو�� �
 6J , 3ي�ا #�Bت، ا	���ل أن2	�ا�\ ا�5 	ش ,*�� و%د دو�� ����� أو �#�I,� ا�O��ا ��إ 

 F=� 451�, ��ا2
� )�=6 أ�1	ء ا�� ^ ا����6 ��� ��#وع ا����ر ا�3ي � ^���, ���	��ا�I�#�M,� ا�
 .ھ3ا ا���5^

ھ3ا ا�J/	م �5 /� ا��ول ا��5
���  ��5NM إ�� ا� 	�� �I�#�M,� ا:دار,� ,��# نا�6J�.90 %��� 4  أن .2
اء� �? ��� ���	J�ذا � ،واU2	*�,�ة  ن�ا 	�����أن  #(i�.����رب ا	ى نا��*#�B4 ?�`  ا� 	D� �D�	�5�ا

 .��	ر +/	م ا:دارة ا����O5 و��" +/	م ا��LO ا�6�O5 إ�� ا�/#وف ا�����P ا�D+U2 ،���O5	 أ�#ب
، و�	��	�6D2 6 ا�%�5	�������	 ا�*�,�ة ��*	+�� ��FL ���# 62 ا�*ا+^ ا�=
	��2، وا� #���، وا��,��J و .3

�%	O� K��J	��� ���ول  	���را���2 ،ا�
	�5N 62 ا�B	س ��� ��م ا��*	+" وا���Mفا���را���  .�6J إ�� ��
و. 	+6 �4 و%د ا��2M	ت د,��J و�#��� و�[,� و�j#ھ	، ا�B# ا�3ي  ،���#ة ا�5�	?� و�=��� ا��L	ن

 6J ,أن  ���را���*�,�ةا�ا 	�����6 وا:داري �	��� .���5 وا�J/	م ا�. 
� .#j^ و� �.  ا���را��� .4 	DJL�و ،��#��� s�	�� 	D��#. ��
��
�T و?�ة �*5�� دول �O�� ���	J� ���

 K��- 62 و�+ 	D.	�d���	د,وا�=
	��2 و ا�%�5	���62 ا��4� 6�9 ��� �4L وا�\ ����	 ,��# �	�� F ،�ا
 .�����	 ا�*�,�ةا���را���  ��ء�j# ذ�;، ا�B# ا�3ي , 6J ��م �M إ��

2	�#أي ا� 	م ا����6،  ����	 ���K ا��=J	ء �3Dه ا�
	��ة،ا� 	�� �	����ال، و نا62 � /� ���,��� ا�#أي ا� 	م  .5
رة ( Fة 62 ظ�N	�ل ط	�5	  17ا�3ي ,*�� +/	م ا�5 �
�ات وا�.*	ھ	ت ا�D*5�ا C2#, ،#,أن�2#ا  \�ا�ا

���5 2 ،������ 65��ل ا�O��وا ��Jط
�T ا���5O ا�O. 62 -O�	ش ,���5 و��	5 �اط6  ا#
ل ا��,5O��ا



��2015رس     -ا���د ا�ول        -ا����� ا�ول        -����� ا��او��       -���� ���� ا�����د ����
ث ا������     
 

 

22 
 

رة ( F1�� 	���� 	ھ�D�. 6��17ا ��O�3 62 ا�i. ��*,ل .�رO. ���5� د
�T  ن	�2#ا,# .*�� و%O.
��Jط?�ة ا��	� #1, �� .ا�?�ة ا�ط��J، و��" .�6J +/	م ��2را�6 

6. / � C2#, َآراء K 6 ا������ا �J� �أ2#اد ا �	ھ  ���را���ر ا	*�,�ة، ا��#ا.�*�9�6�ا 	�����دً  	Jاا�� ��أن إ 
� +��6  ،+/	م ��	�I , 6ز �4 و?�.D	 ا�ط��J إ�� ����	 .�O	ج 	J+4 أ� �j#�	#أي  أنو��ا F=5. � �J� �ا

 ً#Sf� #�� . 	D+أ �
� ا�[#���  	�5Dً و 	�	�ً  اا� 	م ا����FL� 6، إ�J5�6 62 ا����م ا	 �#أي ا�ت ا	ھ	ا.* ���
 .ا���را���.*	ه 

� ا����O5 ا��6 .5# ���/#وف ا���P 	وd	د�ً  	?�ً  ا�����	 ا�*�,�ة . ��# .*���ً  ا��#ا.�*�9�6	ر �را��� �ا�� أن .7
ل ا��,5
#اطD�17 6	 ����	 ا�*�,�ة � � +*	ح )رة O��اط6  ،�2#ا,# و��ء ����5 ا#
ل ا��,5O��2 ���5 ا

� 4������ �d#��ا K?	.نأi �,�*�ا 	�����?� 	�5�رات ا	�9�وا 	,	1
ا �F ا���	J,ة. 
�����	 ا�*�,�ة � , 6J ��م و%د � 4,�,f�D	،  ا��#ا.�*6رC2 أ����j أ2#اد ا� ��J �����را��� ��9	ر  أن .8

ال?Bل �4 ا	ي ?i� ��#, ���� ا�#ا 4�12�D	 إ�� و�4L � �ل ا�f5,�,4 �����را��� +. 
�����	 ا�*�,�ة، و�	��	�6  ا��#ا.�*�9�6	ر ا���را���  .*	ه 	 	 �	طً رأ,ً  نْ ِّ Lُ ھJ	ك �O,#S �4 ا�#أي ا� 	م �� .ُ  .9

2Uي ن�,f6 و�Yر	 �  ���را���ا #�j ��? اط�� أو#
�	FN ا��,5�	� �D�	�
�5ن ��� ا�� , ��
 .ا��,5
#اط��


�F، +/#ً ا���را���  رC2 أن .10��ل �D	 62 ا�5�
ال ��م ا�?Bل �4 ا	ي ?i� 6J , � #Y	O�ا K�ا 62 ا�
Bن ��	� X�L�. 2#ادBت ا	ھ	ا.*P���/#وف ا�5#ار �\ ا����O5�ا �.  

  
5ً�	ھ3ه ا��را�� .���5  إ��- ا��J	gN ا��6 .K�d أن�  C2د ر� K و%وا��#��Y ا�5=	رة ا��6 .

ع .���^ ا�I5,� �4 ا��را�	ت ا�*	دة �����	 ا�*�,�ة، ا��#ا.�*6�����را��� ��9	ر Yاء  ،�4L أھ��5 ا�5�
 K+	اأ� #�j أو ��

��ا���#,,#��� ،-��� 2Uن � 4� -�2 ��	�L�4�5 وا�D5�ا F��ع �4 Y�F إ)#اء ا�5

 ،�O�� �%	? #�� . 4��5,د	�Bرا�� 62 وأ��#ا��ت ا	�d. z�9�. 4L5, -+U2 6.7ا:  

و�j# ذ�; �4 ا�5ا�Y\  ،ا���را��� .J� "��i/5	ت �f� ��=Oھ�� ��
�	م �	���Mع ا�#أي ا� 	م ا����6 .*	ه .1
F�
��5� �
,� ا��5 ��O�*�,�ة ا�ا 	����. 

�	���D	 و.�D,�ھ	 ���4  .2? K+	� 	5D� \�Yاار ا��,5
#اط6 ��4 ا������4 62 �	�2 ا�5O�روح ا #,�.
 .ا��Dف �4 ذ�; �J	ء ����	 ا�*�,�ة ��� أ�" ����5 أنا�ط6J ا����6، ط	�5	 

	ء ����	 ��� أ�" و�F ا�5ا�Y\ ا��5 �
� ��Jا���را���  �
� ا�I5,� �4 ا�f5.5#ات وورش ا� F5 :)#اء .3
 .��+�� ود,5
#اط��
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Fا��#ا�: 

  ،�O2M��س ا	ل و��M� �5O� ،6��I�6  اN	�?:م ا	/J�ا :��N	�?:ت ا	+	���ا F��O.و �D2) .ن	5� : ��	���� FNدار وا
 ،#�J�2003وا(  

 ،��	
رات %	� � : ط#ا��". (+/#,	ت ��� ا:دارة ا� 	������، ����� ��� هللا أ� ا��J� ،s.	��2001ا.(  

 ،��	
رات ا�*	� � ا���5?�، : ط#ا��". (��	دئ ��� ا:دارة ا� 	������، ����� ��� هللا أ� ا��J�2002(  

 ، ��	
  )2002ا��P�D ا�
��� ���O` ا� �65، : ط#ا��". (�J	ھg وأ�	��^ ا��O` ا���	�����6، ����� ��� هللا أ� ا�

 ، ��	
�� ��� ا���	������، ����� ��� هللا أ� ا��ا��ار ا�*5	ھ�#,� ���J# : ط#ا��". (����O	ت ��9	رة: �
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 ��  )TO��)1 ر

C2ط ر	ار.� ��M� �2,	ت د��� ا���را���  ������ �J� �5 �#ة ��[�#ات أ�#ىD� �) 4� F��5	 وردت 62 ) 05.أ
 ا��را�� ن	ا����

  ا����Lرات
ر2	ھ�� 
 ا�5اط4

 �,#O�ا
 وا� �ا��

ا:�Mم 
\,#��� 

 �,#?
 اBد,	ن

. �د 
 اI?Bاب

ا���اول 
 65��ا�
������ 

��	ت ا��Iا
 ا��و���


ق ?
 ا:+�	ن

 ��L�5�ا
�d	9�ا 

 ���M
ا��
 ا���را��� ا�
1	ء

 0.384 0.506 0.512 0.681 0.560 0.595 0.406 0.372 0.648 0.714 1 ر2	ھ�� ا�5اط4

 0.418 0.542 0.618 0.696 0.486 0.606 0.412 0.4 0.732 1 0.714 ا�O#,� وا� �ا��

 0.395 0.535 0.562 0.681 0.541 0.599 0.395 0.396 1 0.732 0.647 ا:�Mم ���#,\

 0.345 0.402 0.386 0.446 0.388 0.449 0.445 1 0.396 0.4 0.371 ?#,� اBد,	ن

 0.391 0.432 0.542 0.46 0.424 0.458 1 0.445 0.395 0.412 0.406 . �د اI?Bاب
 65��ا���اول ا�

������ 0.595 0.606 0.6 0.449 0.459 1 0.602 0.577 0.592 0.619 0.375 

�� 0.358 0.451 0.544 0.576 1 0.602 0.424 0.389 0.541 0.487 0.56 ا��و��� ت�Iا�	ا

 0.482 0.572 0.636 1 0.575 0.577 0.46 0.446 0.681 0.696 0.68 ا:+�	ن?
ق 

�d	9�ا ��L�5�0.443 0.566 1 0.636 0.543 0.591 0.542 0.386 0.562 0.618 0.511 ا 

 0.414 1 0.566 0.572 0.451 0.618 0.432 0.402 0.535 0.542 0.506 ا��
M��� ا�
1	ء

 1 0.414 0.443 0.482 0.358 0.374 0.391 0.345 0.395 0.418 0.383 ا���را���
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  األداء المالي  في تحسين الديموغرافيةالعوامل  دور
  الصغيرة شروعاتفي الم

  دراسة تطبيقية 
ناجي ساسي المندلسي. د  

-���� ا#�6�7د $���� ا�زاو��    
 dr.naji64@yahoo.com 

أبوراوي عيسى قبقب. د   
-���� ا#�6�7د $���� ا�زاو��    
abugabgub@yahoo.co.uk 

  
 :الملخص

ـــ  ـــة فـــي الجـــنس،  الديموغرافيـــةدور العوامـــل  ناتهـــدف الدراســـة إلـــى تبي ـــرة، و المؤهـــل العلمـــي، و الوظيفـــة، و متمثل الخب
كمــا تحــاول الدراســة إبــراز دور هــذه . العمــر، والتخصــص فــي تحســين األداء المــالي للمشــروعات الصــغيرة العاملــة فــي ليبيــاو 

تعريـــف  الدراســـة أيًضـــا إليـــه وممـــا تهـــدف. فـــي ليبيـــا االجتماعيـــة و ةياالقتصـــاد المشـــروعات فـــي معالجـــة بعـــض المشـــكالت
أصـــحاب المشـــروعات الصـــغيرة العاملـــة فـــي ليبيـــا بفـــرص التمويـــل المختلفـــة التـــي تعـــزز مـــن فـــرص نجـــاح واســـتمرارية هـــذه 

  .الليبي االقتصاد المشروعات في
الخبـرة لهـا تـأثيرات معنويـة ذات دالالت إحصـائية المؤهـل العلمـي ومـدة و الوظيفـة، و الجـنس،  أنوانتهت الدراسـة إلـى         

والتخصص بأي تأثير معنوي ذي داللة إحصـائية  بينما لم يرتبط العمر. على تحسين األداء المالي في المشروعات الصغيرة
  .الليبي االقتصاد على تحسين األداء المالي في هذا النوع من المشاريع في

سياســات أكثــر فاعليــة فــي مجــال تــدريب وتطــوير المــوارد البشــرية، والعمــل  ل فــي تبنــيفتتمثــ الدراســةأمــا أهــم توصــيات و      
نـاث للمسـاهمة الجـادة فـي تسـيير دفـة العمـل بهـا، إضـافة إلـى االهتمـام تملـك وٕادارة المؤسسـات لشـريحة اإل على إتاحة فرص

  . رورية والتحفيزيةاتهم الضهم الوظيفي وتوفير احتياجبالعاملين في تلك المشروعات من خالل تحسين جودة أدائ
  .، المشروعات الصغيرة، األداء الماليالديموغرافيةالعوامل  :دالةالكلمات ال
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  :مقدمة
الوظيفة ومجال و الخبرة، و المؤهل العلمي، و ر، مالعو الجنس، : مثل الديموغرافيةالعوامل د تع  

وتتأثر بها باختالف أنواعها وتعددها  ،أداء األعمالمن أهم العوامل واألسس التي تؤثر في  ،التخصص
ذلك التأثير سلبيًا أو ايجابيًا وذلك اعتمادًا  أنبمختلف أنشطتها وأحجامها سواء ك المشروعات في كافة

على طبيعة العوامل المحيطة بأداء تلك األعمال من إمكانات بشرية أو مادية أو تقنية أو بيئية وتهديدات 
  .ذلكوفرص وما شابه 

وتكون فكرية النتاجية أو اإلخدمية أو في كافة العمليات ال يرةالصغ المشروعات أنشطة مثلتوت
سلعة أو تقديم خدمة المحددة لها إلنتاج  األخرىأو بحسب المعايير  ،القيمة والعدد ةمحددتلك األنشطة 

 ةياالقتصاد في المجاالت ،تحقيق أهداف تنموية أو ربحية أو االثنين معاً إلى هدف تأو ابتكار فكرة 
  .والسياسية والبيئية وغيرها االجتماعيةو 

ها من خالل نتائج صحاب المشروعات الصغيرة على أدائأل الديموغرافيةثير العوامل ويتضح تأ
المحلي  االقتصاد مجاالت النشاط المختلفة وعلى أعمال تلك المشروعات ومدى تأثير تلك النتائج على

  .والقومي بالتبعية
  :مشكلة الدراسة

حيـث أحـد أهـم عناصـر نجـاح أي مشـروع مـن المشـروعات بشـكل عـام،  الديموغرافيـةتعتبـر العوامـل 
 ناغرافي يجعــل مــن الصــعب تحقيــق مؤشــرات ايجابيــة فــي أداء المؤسســات ســواء كــو ضــعف العامــل الــديم أن

نقـــص القـــدرة الكافيـــة لـــدى أصـــحاب المؤسســـات فـــي : ذلـــك ألســـباب منهـــا ومـــردذلـــك األداء وظيفيـــًا أو ماليـــًا، 
ٕالى عدم توافر السجالت المحاسبية التي توضح الوضع و عن ضعف الوعي المصرفي لديهم،  فضالً  ،إدارتها

  .المالي للمشروع وتبين التوقعات المستقبلية له
واستمرار  ة إنشاءاستراتيجييمثل أهمية قصوى في  الديموغرافيةاالهتمام بالعوامل  أنوعلى الرغم من 

وبالتالي تتمحور مشكلة ، نتائج األداء للعديد من المؤسسات كانت سلبية أن، إال يرةالمؤسسات الصغ
مما يؤثر  ،يرةلدى أصحاب المؤسسات الصغ الديموغرافيةالبحث في قلة االهتمام بتفعيل دور العوامل 

   :ويمكن التعبير عن ذلك من خالل اإلجابة على التساؤل التالي ،سلبًا على أدائها المالي
في الصغيرة  المشروعاتاألداء المالي في تحسين  في الديموغرافيةالعوامل  تقوم بهما هو الدور الذي 

  ؟ليبيا
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   :الدراسة فرضية ومتغيرات 
ال توجد فروق ذات داللة معنوية بين العوامل "على فرضية تنص على أنه  تقوم الدراسة

  ."الصغيرة  المشروعاتوبين األداء المالي في  الديموغرافية
  

   
  
  
  
  
  
  
  

   :الدراسة أهداف 

أو الشخصية  الديموغرافيةتحدثها العوامل  أنالتعرف على اآلثار التي يمكن إلى  دراسةهدف الت
الربحية  :مثل ،في ظل متغيرات األداء المالي فيهالدى أصحاب المؤسسات الصغيرة على األداء المالي 

 ةياالقتصاد في معالجة المشكالت الديموغرافيةالعوامل إبراز أثر والكفاءة، إضافة إلى  ةوالمخاطر 
 .التي تواجه  تلك المؤسساتالمتعددة  االجتماعيةو 
  

  : لدراسةأهمية ا

بالرغم ) 2007جيتراك، %) (4(في الناتج القومي الليبي مشروعات الصغيرة ال تتجاوز مساهمة ال .1
 .من إجمالي المشروعات في ليبيا%) 96(تشكل ما يقرب من من أنها 

تقوم به  أنالذي يمكن  ،هذه الدراسة على أنها دراسة علمية متخصصة عن الدور الفاعل فُ ن صَ تُ  .2
 .في المشروعات الصغيرةفي تحسين األداء وخاصة األداء المالي  الديموغرافيةالعوامل 

عيل دور العوامل بخصوص تف ،المساهمة في تقديم بعض التوصيات ألصحاب المشروعات الصغيرة .3
 .تغيير تنموي إيجابي لتلك المشروعات في إحداث الديموغرافية
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  : حدود الدراسة
  .مدينة الزاويةتتمثل الحدود المكانية في دراسة المشروعات الصغيرة في نطاق : الحدود المكانية. 1
  . 2012إلى  2005تتمثل الحدود الزمنية للدراسة في الفترة بين : الحدود الزمنية. 2

   :الدراسة منهجية
وما تطلبـه ذلـك مـن تحديـد إلطـار الدراسـة،  ،تباع المنهج الوصفي التحليلي للبياناتاب ناالباحثقام 

، وعــرض للجــداول واألشــكال، والرســوم البيانيــة، وتفســير لــبعض العالقــات واتجاهاتهــا بــين متغيــرات الدراســة
  . ستمارة جمع البياناتلبيانات التي تم تجميعها بواسطة اعلى ا االعتمادوب

  :ته وعينالدراسة مجتمع 
) 148831( والبــــالغ عــــددهمالصــــغيرة  شــــروعاتأصــــحاب الممجتمــــع الدراســــة مــــن جميــــع يتكــــون 

علـى  حـازتدون سـواهم ألنهـا  يرةسـات الصـغتم التركيز على فئة أصحاب المؤسو ، صاحب مشروع صغير
حجــم العينــة المناســب تحــدد  أنو أمــا عينــة الدراســة فهــي احتماليــة طبقيــة، كبــر لمجتمــع الدراســة، التمثيــل األ

  ).2012-2005(مفردة، وغطت الفترة الزمنية ) 384( بعدد
 

: الدراسات السابقة  
ودورها في إدارة وتنمية وتمويل المؤسسات  الديموغرافيةالدراسات العوامل عديد من التناولت 
مفتاح ( ةدراسمن  كالً  اتفقت، حيث وأثر ذلك على نتائج أعمالها ،وأنشطتها بمختلف أحجامها

تلك  مشاكل في تسويق توزيع منتجات وجودعلى ) 2005عبد الرزاق بن حليم،(ودراسة  ،2004)أشقاق،
في الكفاءات والمهارات  اهناك نقصً  أنوضحت بأفقد ) 2007نبيل الزروق، (دراسة  أماو  المشروعات،

تقتصر مؤهالت الأغلب  أن لوحظ في تخصصات اإلدارة والمحاسبة، حيثوخاصًة الجامعية منها  ،العلمية
الكفاءات المتخصصة في استخدام نظم المعلومات في لنقص امما أدى  ،حملة الدبلوم المتوسط على

 تكدأ وقد ،لمشاريعل مستويات األداء يإلى تدنأدى  وهو ما ،والتكاليف والتخطيط الجيد الماليالتحليل و 
حسن إدارة تكاليف المشروع وتنظيم  أن) Zhenyu & Jess H &.James J. 2007( دراسة

لمالكي المشروع  الماليةالمصروفات والنفقات من عوامل نجاح المشروعات، وتوصى بالفصل بين الذمة 
 .الخاصة بالمشروع الماليةوديونهم الشخصية، والذمة 

ال توجد فروق دالة إحصائيًا لالتجاهات نحو العالقة بأنه )  2008مهدي، بنذر(دراسة  وأظهرت
وهو ما تختلف الدراسة بين الخبرة والتأهيل في اإلدارة المالية ومستوى أداء المشاريع اإلنتاجية الصغيرة، 

هيل ومستوى األداء المالي أهناك عالقة جوهرية بين متغيرات الخبرة والت نإحيث الحالية معه من 
إلى مجموعة من  Maher Al-Mahrouq،2011) (في حين توصلت دراسة ،بالمؤسسات الصغيرة
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اإلجراءات التقنية : ردن، وهيفي األ شركات الصغيرة اللها تأثير إيجابي وكبير على نجاح التي العوامل 
  . والتكنولوجيا، والهيكل التنظيمي للشركة والهيكل المالي والتسويق واإلنتاجية وبنية الموارد البشرية

التخطيط  بموضوع االهتمام هناك قصور في أنكدت على أفقد ) 2011على، فاطمة،(ما دراسة أو 
 الصغيرة المشروعات في االستثمار بين التي تهدف للربط ،االستراتيجيةقلة الخطط  عالوة على ستراتيجياال

 ودعم بتنمية المعنية للمؤسسات الداخلية القدرات بناء على والتركيز وعدم االهتمام المستدامـة، والتنمية
 منها، وكذلك الوقوف على المناسبة المؤهالت وتوخي العمل، كوادر يخص فيما الصغيرة المشروعات

بالل (دراسة الى حد كبير مع وهو ما يتفق  ،تواجهها التي والصعوبات المشاكل وطبيعة التعثر أسباب
 أسباب عدم من يعدوالمالية  والتسويقية اإلدارية الخبرات نقص أن لىإتوصلت  التي )2009السميرات، 

 لألساليب المشاريع استخدام مالك عدم الناتجة عن المشكالت من عدد المشاريع، وأيضا وجود هذه نجاح
  .اإلدارية الفعالة

 بالمشروعاتداء المالي في تحسين مستوى األ الديموغرافيةالعوامل  أما الدراسة الحالية فتتناول دور
صحاب المؤسسات أل الديموغرافيةتحدثها العوامل  أنثار التي يمكن اآل ناالصغيرة في ليبيا من خالل بي

الربحية  :في ظل متغيرات األداء المالي مثل ،الصغيرة على األداء المالي في المؤسسات الصغيرة
التي المتعددة  االجتماعيةو  ةياالقتصاد في معالجة المشكالتالعوامل تلك ٕابراز أثر و والكفاءة،  ةوالمخاطر 

  .تلك المؤسساتتواجه 

  :اإلطار النظري للدراسة 
  : المشروعات الصغيرة

يتجاوز الخمسين  هناك ما أنأظهرت الدراسات المختلفة التي أجريت على المشروعات الصغيرة 
 المشروعات، وبالتالي فقدالعديد من الدول ال يتوافر لديها تعريف موحد لهذا النوع من  أنتعريفًا لها، و 

 اهتماماتها وقدراتها وظروفها ختالفمشروعات الصغيرة من دولة ألخرى باختلفت التعريفات المطروحة للا
ومدى التقدم التكنولوجي السائد ومرحلة النمو التي بلغتها، فالمشروع الذي يعتبر  ،االجتماعيةة و ياالقتصاد

قد يعتبر كبير الحجم في دولة أخرى نامية، بل إنه في  ناابيلا وصغيرًا في الواليات المتحدة األمريكية أ
مصطلح  نإداخل الدولة الواحدة ذاتها يختلف تقييم حجم المشروع بحسب مرحلة النمو، وفي كل األحوال ف

 ،ت القطاع الخاص والتعاونياتآالمشروعات الصغيرة هو مصطلح واسع يشمل األنشطة المختلفة في منش
  .ت األسرية والمنزلية وبعض األنشطة التكامليةومجموع المنتجا
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 : مفاهيم المشروعات الصغيرة
يير بين يمكن االستناد إلى معايير عديدة لتحديد مفهوم المشروعات الصغيرة، وتتباين تلك المعا    

عدد : المعاييرتلك ومراحل النمو التي بلغتها، ومن بين  ةياالقتصاد اتها وقدرتهادولة وأخرى بتباين إمكان
والطاقة المستغلة هيكل الملكية، و حجم المبيعات، و نوع النشاط، و التكنولوجيا، و حجم رأس المال، و العمالة، 
  - ):2009السيسي، (وفيما يلي أمثلة ألهم تعريفات المشروعات الصغيرة وغيرها، 

عمال بالمشروعات ) 10(يعرف المشروعات التي يعمل فيها أقل من  :البنك الدولي لإلنشاء والتعمير •
- 50(فيها مابين  عامًال بالمشروعات الصغيرة، والتي يعمل) 50-10(المتناهية الصغر، والتي يعمل فيها 

 .بالمشروعات المتوسطة) 100
ن دوالر مليو ) 2.5( عات التي تستثمر حدًا أقصى مقدارهتعرف المشرو  :مؤسسة التمويل الدولية •

 .الصغيرةأمريكي بالمؤسسات المتوسطة و 
تلك المشروعات التي : تعرف المشروعات المتناهية الصغر بأنها :لجنة األمم المتحدة للتنمية الصناعية •

وقصيرة األجل " االستراتيجية"يديرها مالك واحد، ويتكفل بكامل المسئولية بأبعادها الطويلة األجل 
والمشروعات   ،عامل) 19- 10(الصغيرة يتراوح عدد العاملين فيها مابين  أما المشروعات". التكتيكية"

عامل، والمشروعات الكبيرة هي التي ) 99- 20(هي تلك المشروعات التي يعمل فيها مابين المتوسطة 
 .عامل) 100(يعمل بها أكثر من 

الحجم جدًا تنتج  تعرف المشروعات أو الصناعات الصغيرة بأنها وحدات صغيرة: منظمة العمل الدولية •
أو توزع سلعًا أو خدمات، وتتألف من منتجين مستقلين يعملون لحسابهم الخاص في المناطق الحضارية 

قد يستأجر أمواًال أو حرفيين،  اآلخروفي المناطق النائية، وبعضها يعتمد العمل من داخل العائلة، والبعض 
ثابت، وتستخدم كفاءة ذات مستوى منخفض،  ومعظمهم يعمل برأسمال صغير جدًا أو ربما بدون رأسمال

فر فرص عمل غير مستقرة، وهي تدخل في قطاع غير رسمي، اوعادًة ما تكتسب دخوًال غير منتظمة، وتو 
 .وبما يعني أنها ليست مسجلة لدى األجهزة الحكومية وال تتوافر عنها بيانات في اإلحصائيات الرسمية

نها تلك التي يقل عدد العمال فيها عن بأ الصناعات الصغيرة  فيتم تعري :الواليات المتحدة األمريكية •
 .عامل) 500(
نها تلك الصناعات التي يكون عدد العاملين فيها بأ يتم تعريف الصناعات الصغيرة  :تحاد األوروبياال  •

 .عامالً ) 250- 10(مابين 
عدد العاملين فيها أقل من نها تلك الصناعات التي يكون بأ يتم تعريف الصناعات الصغيرة  :أندونيسيا •
 .عامل) 100(
تستوعب القوى  ،االجتماعيةو  ةياالقتصاد وأداة للتنمية ،هي مؤسسات أهلية إنتاجية وخدمية: ليبيا •

فر فيها المواصفات الفنية واإلدارية والتقنية المالئمة لتشغيلها بكفاءة، ومعيار العاملين اوتتو  ،الشابة
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وال تتجاوز قيمة اإلقراض الذي يمنح لمؤسسة بهذا الحجم مليون  ،عنصر) 25(بالمشروعات في ليبيا هو
 ).2006وزارة العمل والتأهيل، ( دينار ليبي

  : مزايا وخصائص المشروعات الصغيرة
توفيق ( اآلتي على مختلف أنشطتها فيميزات وخصائص المشروعات الصغيرة يمكن إيجاز أهم م    

  - ):2009يوسف، 
 .للخدمات المقدمةالطابع الشخصي  - 
 .المعرفة والتفضيلية بالعمالء والسوق - 
 .قوة العالقات بالمجتمع - 
 .المنهج الشخصي في التعامل مع العاملين - 
 .مرونة اإلدارة - 
 .ستمرارية المنافسةالمحافظة على ا - 
 .التجديد ورفع مستوى الناتج القومي والدخل القومي - 
 .االجتماعيةاآلثار  - 
 .المالمستويات معامل رأس انخفاض  - 
 .ختالف أنماط الملكيةا - 
 .القدرة الذاتية على التوسع والتطوير والتحديثانخفاض  - 

  : أهمية وأهداف المشروعات الصغيرة
ية، وتحقيق مجموعة تكمن أهمية هذه المشروعات في قدرتها على المساهمة الفعالة في عملية التنم     

للدولة، حيث تعد حاليًا من أكثر المصادر البديلة أهمية لخلق فرص  االجتماعيةو  ةياالقتصاد من األهداف
انخفاض الفساد والجريمة، و  انتشارعمل في المستقبل، وتخفيف حدة مشاكل البطالة والفقر، والحد من 

بتكار ي، وتشجيع روح االاالقتصاد النشاطدعم نمو وتطوير  وأيضاً . عيشة األفراد نتيجة لذلكمستوى م
إلى جانب تحقيق التكامل بينها وبين المشروعات الكبيرة وتنويع هيكل اإلنتاج، واستخدام الخدمات  ،واإلبداع

المحلية، وٕاحالل اإلنتاج المحلي محل الواردات، وتوسيع األسواق، وتطوير وتنمية الطاقات البشرية والتقنية، 
حتواء واالقتصاد القومي، ويحقق ا المدفوعات ناالتجاري وميز  ناوتعزيز القدرة التنافسية بما يدعم الميز 

من دول العالم، األمر الذي  في كثير ياالقتصاد السلبية لبرامج اإلصالح ةاالقتصاديو  االجتماعيةاآلثار 
  ).2009السيسي، ( شديد األهمية ااستراتيجيً  اعتبار دعم وتنمية هذه المشروعات هدفً يدعو ال

 ، نظرًا لما تقدمههتمام عالمياآلونة األخيرة محط ارة وخاصة في وقد أصبحت المشروعات الصغي    
وزيادة التنمية على الصعيد الفردي والجماعي، وقد سعت كافة الجهات  ،من فرص عمل وتحسين الدخل

كي تنمو الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى توفير البنية التحتية للمشاريع الصغيرة 
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وٕادارته من ، والربحية، الموارد المادية، والبشرية: ثالثة عناصر أساسية وهي وتتضمن المشاريع وتزدهر،
حجمه أن بشكل فعال، ويحمل الطابع الشخصي بشكل كبير، وتميزه بكونه محليًا إلى حد كبير، و  أصحابه

 بشكل كبير على المصادر الداخلية لتمويل رأس االعتماد، و اإليه صغير نسبيًا في الصناعة التي ينتمي
   ).2009السيسي، (نموه المال من أجل 

  : الديموغرافيةالعوامل 
 :في العموم إلى مجموعة العوامل المرتبطة بشخصية األفراد من حيث الديموغرافيةتشير العوامل 

تقوم أن وما يمكن  وغير ذلك، ،ومجال التخصص ،والعمر ،ميوالمؤهل العل ،ونوع الوظيفة ،نوع الجنس
هناك عالقات وتأثيرات أن حيث به تلك العوامل من أدوار تؤثر وتتأثر مع بيئة العمل المحيطة بها، 

وفيما يلي توضيح لتلك العالقات التي تناولتها هذه  بين تلك العوامل والظروف المحيطة،مختلفة 
  -:الدراسة

لمالك المشروعات قيد الدراسة  ةبالنسب) نثىذكر أو أ(به مدى تأثير نوع الجنس يقصد  :نوع الجنس .1
 .اأم سلبيً  االتأثير إيجابيً ان ا كوما إذ الصغيرة المشروعاتداء المالي في في تحسين األ

يقصد بنوع الوظيفة في هذه الدراسة هو مدى قدرة المالك أو العاملين في تحسين  :نوع الوظيفة .2
 .داء المالي في المشروعات الصغيرةاأل
تختلف المستويات اإلدارية لمالك المشروعات الصغيرة والعاملين بها، ولذلك تسعى  :المؤهل العلمي  .3

  .هااألداء المالي في تحسينثير عامل المؤهالت العلمية في أهذه الدراسة إلى توضيح مدى ت
 يقصد بها مدى تأثير شرائح المستويات العمرية التي تم تحديدها وفقًا لقانون العمل في تحسين :العمر .4
 .الصغيرة المشروعاتداء المالي في األ
لمختلفة المكونة يقصد بمجال التخصص هو دراسة نسبة مساهمة اإلدارات ا :مجال التخصص .5

 .لتلك المشروعاتاألداء المالي  كل حسب تخصصها في تحسين ،قيد الدراسة للمشروعات الصغيرة 
تأثير سنوات الخبرة التي يتمتع بها مالك المشروعات الصغيرة في  ىوهي دراسة مد: مدة الخبرة .6

  .تحسين األداء المالي لتلك المشروعات
  : األداء المالي

 ذ يركز على استخدام مؤشرات مالية، إالمشروعاتيمثل األداء المالي المفهوم الضيق ألداء 
التي  الداعم األساسي لألعمال المختلفةباعتباره  المشروعاتلقياس مدى إنجاز األهداف، ويعبر عن أداء 

بفرص  المشروعاتوتزويد  ي كذلك في إتاحة الموارد الماليةويسهم األداء المال .،تالمشروعاتمارسها تلك 
وتحقيق  صالحاستثمارية في ميادين األداء المختلفة، والتي تساعد على تلبية احتياجات أصحاب الم

   .أهدافهم
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عتبر أداة تحفيزية، التخاذ القرارات االستثمارية، وتوجيهها تجاه األداء المالي، كمتغير يف
التي تشير معاييرها  أو األسهم ،المشروعالناجحة، فهي تعمل على توجيه المستثمرين إلى  المشروعات

المالية إلى التقدم، وبالتالي فهو أداة لتدارك الثغرات والمشاكل والمعطيات التي قد تظهر في مسيرة 
ربحية، أو النقدية أو ال في واجه صعوباتي المشروعان كإذا  فالمؤشرات تدق ناقوس الخطر ،المشروع

 العسر المالي والنقدي، وبذلك تنذر إدارتها لمعالجة الخللمن أشكال شكل  وألكثرة الديون والقروض 
أداة لتحفيز العاملين  عبارة عن األداء المالي أن )2010(الخطيب،  بينما يرى ،2006عبدالغني، (

لبذل المزيد من الجهد، بهدف تحقيق نتائج ومعايير مالية أفضل من سابقتها، ما  المشروعواإلدارة في 
في لحظة معينة ككل، أو لجانب معين  المشروعيعني أنه معيار للتعرف على الوضع المالي القائم في 

  .في يوم محدد وفترة معينةفي السوق المالية  أو ألداء أسهمها المشروعاتمن أداء 
يرًا، فإذا ما قام كل فرد واألعمال واألنشطة والوظائف داخل المنظمة هي األكثر تأث ماهأداء المإن   

قضية تطوير إن للمنظمة، ولذلك ف االستراتيجيةمحصلة ذلك هو تحقيق األهداف إن ف ،ه بنجاحتمهمبأداء 
وبالتالي على المستوى الكلي للمنظمة تعد من أهم  ،العاملينوتحسين األداء الوظيفي والمالي على مستوى 

التي تعمل إدارات المنظمات والمشروعات واألعمال بمختلف أنواعها وأحجامها  االستراتيجيةالعمليات 
  .ةالمناسبة لها لتكون ضمن حزمة من اهتماماتها الرئيسات ستراتيجيووضع اال ،على تبنيها

اء تقف على تحقيق معدالت ومعايير األداء المستهدفة والتعرف على عملية تقييم األدأن "كما    
فتقييم األداء  ،جوانب القوة وتعظيمها، والتعرف أيضًا على جوانب القصور والضعف ومحاولة عالجها

وٕانما هو أداة ضرورية للتحسين المستمر سواء على مستوى الفرد أو األداء الكلي  ،اتهذليس هدفًا في حد 
  ).2012سيد جاد الرب، ( "لأو حتى على مستوى فرق العم ،للمنظمة
تندمج فيه مفاهيم تحديد األهداف، وتقييم األداء، وتطوير  متكامالً  اإدارة األداء تعد منهجً  أن"   

هناك أن أو ماشابه ذلك، كما  اأو وظيفيً  ااألداء ماليً ان سواء أك ،األداء على المستوى الجزئي أو الكلي
  - :من العوامل التي تساهم في تحسين األداء يمكن إيجازها في النقاط التالية اعددً 

 .التقييم الذاتي - 
 . تشجيع المشاركة - 
 .سرعة إظهار اإلعجاب والتقدير للعامل من قبل المقابل - 
 .تخفيض حدة النقد - 
 .تغيير السلوك وليس تغيير الشخص - 
 .التركيز على حل المشاكل - 
 .العاملالتركيز على دعم ومساندة  - 
 .التركيز على تحديد األهداف - 
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 ."ية المستمرةاليوم المتابعة - 
 ،ولتحسين األداء وٕاتاحة الفرص الفعالة للتطوير والتحسين المستمر تستخدم أساليب متعددة لذلك    

ووضع خطة  ،ومنها أسلوب مقابالت تقييم األداء في التعرف على جوانب الضعف في أداء العاملين
رفين أو المديرين تخاذ اإلجراءات واألفعال والممارسات الالزمة من قبل المشاخالل لتحسين األداء من 

  - :اآلتي وبالتالي تحسين األداء من خالل ،لتصحيح األخطاء
 .رئيس لنقاط القوة والضعف في عملية األداءالفرد مصدر  أنعتبار ا - 
هتمام بالبيئة الخارجية والتي تشمل األسرة والمجتمع والمشكالت الشخصية المرتبطة بالفرد والعوامل اال - 

 .المرتبطة بها الديموغرافية
ونظم الحوافز والمكافئات واألجور والترقيات  ،تهيئة بيئة العمل التنظيمية والمناخ التنظيمي السائد - 

 .والعالقات اإلنسانية وغيرها
الربحية،  :ستعانة بمقاييس األداء المالي مثللتقييم المتصل لعملية األداء واالمرة واالمتابعة المست - 
  :ما يلي مؤشرات األداء الماليومن   السيولة وغيرها،و الكفاءة، و مخاطرة، الو 

  األصول إجمالي÷صافى المبيعات = األصول  نامعدل دور 
  المخزون÷ تكلفة البضاعة المباعة = المخزون  نامعدل دور 

  مجموع الخصوم المتداولة÷ مجموع األصول المتداولة = نسبة التداول 
  الخصوم المتداولة÷ المخزون السلعى  –األصول المتداولة = نسبة التداول السريعة 
  مجموع هيكل رأس المال÷ قروض طويلة= نسبة هيكل رأس المال

  الفوائد÷ فوائد صافي الدخل  المتاح لسداد ال= معدل تغطية الفوائد  - : نسب التغطية
 )2009،غنيم  ( عباء الثابتةاأل÷ لدخل  المتاح لسداد الفوائد صافي ا=   الثابتةعباء ألتغطية ا معدل

  : الجانب العملي
  :الدراسة االستطالعية 

الهدف منها التعريف بمشكلة  ناك ،بإجراء دراسة استطالعية قبل إعداد خطة البحث ناقام الباحث
 :اآلتي في إجراء الدراسة على االعتمادوتحديد متغيراته، وتم  ،وتكوين فرضيته ،البحث

مراجعــة البيانــات الثانويــة المتاحــة عــن المصــارف التجاريــة والمتخصصــة الليبيــة، وبعــض العينــات مــن  .1
 .الصغيرة في مدينة الزاوية المشروعات

 . صاحب مؤسسة صغيرة) 50(إجراء مقابالت مع عدد  .2
وقـد  ،أسـئلة لعينـة مـن أصـحاب المؤسسـات ممـن تـم اختيـارهم عشـوائياً إعداد استقصـاء مبـدئي تضـمن  .3

علــى   يرةت الصـغألصـحاب المؤسســا الديموغرافيــةتمحـورت األســئلة حـول معرفــة مـدى تــأثير العوامـل 
  .األداء المالي في تلك المؤسسات
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يخـص  مـن خـالل الدراسـة االسـتطالعية إلـى مجموعـة مـن البيانـات والمالحظـات فيمـا

 :التالي الشكلمصنفة كما تظهر في 

  2012عدد وأنواع المشروعات في ليبيا

  .2012مصلحة اإلحصاء والتعداد 

م تصـــنيف المشـــروعات فـــي ليبيـــا إلـــى ثالثـــة أحجـــام صـــغيرة 
، %)88.5(منهــا بمــا يعــادل  ،ومتوســطة وكبيــرة، بحيــث حــازت المشــروعات الصــغيرة علــى النصــيب األكبــر

  %). 1.5(بنسبة  المتوسطة
موزعـة علـى أربعـة أنشـطة رئيسـة كمـا يتضـح فـي 

  بحسب تصنيفها ومدى مساهمة المشروعات الصغيرة فيها
 النسبة عدد المشروعات الصغيرة

18313 12.30% 
1170 08.% 

100129 67.28% 
29219 %19.63 

148831 100% 
  2010مصلحة اإلحصاء والتعداد 
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مـن خـالل الدراسـة االسـتطالعية إلـى مجموعـة مـن البيانـات والمالحظـات فيمـا ناتوصل الباحث
  :فكانت على النحو التالي، المؤسسات الصغيرة

مصنفة كما تظهر في مشروعًا ) 166665(بلغ عدد المؤسسات في ليبيا 
  )2(شكل رقم        

عدد وأنواع المشروعات في ليبيا

مصلحة اإلحصاء والتعداد  الكتاب اإلحصائي،: المصدر

م تصـــنيف المشـــروعات فـــي ليبيـــا إلـــى ثالثـــة أحجـــام صـــغيرة تـــأنـــه قـــد  )2( رقـــم الشـــكليتضـــح مـــن 
ومتوســطة وكبيــرة، بحيــث حــازت المشــروعات الصــغيرة علــى النصــيب األكبــر

المتوسطة المشروعات راً ، وأخي%)10(شروعات الكبيرة بنسبة
موزعـة علـى أربعـة أنشـطة رئيسـة كمـا يتضـح فـي  مشـروع) 148831(بلـغ عـدد المشـروعات الصـغيرة 

  :التاليالجدول 

  )1(جدول رقم 
بحسب تصنيفها ومدى مساهمة المشروعات الصغيرة فيها ةياالقتصاد باألنشطة نابي

عدد المشروعات الصغيرة ياالقتصاد النشاط ت
18313 الصناعات التحويلية 1
1170 البناء والنشيد 2
100129 التجارة الداخلية 3
29219 الخدمات 4

148831 المجموع
مصلحة اإلحصاء والتعداد الكتاب اإلحصائي،على  االعتمادب ينمن إعداد الباحث

 ���� ���� ا�����د ����
ث ا������   
 

 

توصل الباحث .4
المؤسسات الصغيرة

بلغ عدد المؤسسات في ليبيا . أ

يتضـــح مـــن 
ومتوســطة وكبيــرة، بحيــث حــازت المشــروعات الصــغيرة علــى النصــيب األكبــر

شروعات الكبيرة بنسبةتلتها الم
بلـغ عـدد المشـروعات الصـغيرة . ب

الجدول 

ت
1
2
3
4

من إعداد الباحث: المصدر   
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فــي  مشــروع) 148831(رة فــي ليبيــا بلــغ عــدد المشــروعات الصــغي أن )1( رقــم يتضــح مــن الجــدول
التشـييد فبلـغ ، وفي أنشطة البنـاء و %)12.30(بنسبة   مشروع) 18313( أنشطة الصناعات التحويلية بعدد

لتجارة الداخليـة ، في حين بلغ عدد المشروعات العاملة في أنشطة ا%).08( بنسبة  مشروع) 1170(عددها
مشـروع بنسـبة ) 29219(، وأمـا أنشـطة الخـدمات فقـد بلـغ عـددها %)67.28(بنسـبة   مشروع) 100129(
ويتبين من ذلك تركز المشروعات الصغيرة في غالبيتها علـى نشـاط التجـارة الداخليـة، وهـو مـا %). 19.63(

يها بهذا النوع من األنشطة، في حـين يـنخفض ذلـك لِ و مَ المشروعات الصغيرة ومُ  أصحابيعكس مدى اهتمام 
، ممــا يعكــس مشــروع) 98959( الداخليــة وقــدرهة والتشــييد بتغيــر كبيــر عــن نشــاط التجــار  ،فــي نشــاط البنــاء

بسبب قلة الخبرات والمهارات فـي هـذا النشـاط، األمـر الـذي يتطلـب مـن أصـحاب القـرار  ،ضعف االهتمام به
ضــرورة العمــل علــى إعــداد وتأهيــل كــوادر متخصصــة فــي هــذا النشــاط للنهــوض بهــذا القطــاع، وكــذلك الــدفع 

  . يتها ودورها في دعم برامج التنمية بصفة عامةنحو تمويل هذا النوع من المشروعات ألهم
جـدوى النشـاط، : تتمثـل فـي ،تعتمد المصارف إجراءات تقييم للمشروعات المراد تمويلها من نـواحي عـدة.  ج

    . ياالقتصاد الوضعو الوضع العائلي، و العمر، 
الخدمات التدريبية االستفادة من ، و تتمتع المشروعات الصغرى بمجموعة من اإلعفاءات والمزايا. د

واالستشارية من المراكز وحاضنات األعمال، وأولوية الحصول على المواقع في المناطق الصناعية 
 .إلقامة المشروعات

ــ. هـــ ) 61008.7(وقــدره  ابلغــت قيمــة القــروض الممنوحــة مــن قبــل المصــارف التجاريــة والمتخصصــة مبلًغ
  :مليون دينار ليبي موزع على المصارف كما يلي

  )2(جدول رقم 
  مليون دينار         مصارف                 من القيمة القروض الممنوحة 

  النسبة  حجم اإلقراض  المصرف  ت
  %83.30  50815.9  التجارية  1
  %16.70  10192.8  المتخصصة  2
  %100  61008.7  اإلجمالي  

  .2012التقرير السنوي، مصرف ليبيا المركزي، : المصدر

) 61008.7(وقـدره  اأنه قد تـم مـنح مـالك المشـروعات الصـغيرة مبلًغـ )2( رقم يتضح من الجدول
مليون دينار ليبي، بحيث حازت المصارف التجارية على النصيب األكبر في تمويل المشروعات الصغيرة 

، فــي حــين مولــت مجموعــة المصــارف )%83.30(وبمــا نســبته  ،دينــار ليبــي) 50815.9(بمبلــغ وقــدره 
دينــار ليبــي، ويالحــظ هنــا حجــم الفــارق بــين  )10192.8( عات الصــغيرة بمــا قيمتــهالمتخصصــة المشــرو 

ذلــــك لكبــــر حجــــم رأس مــــال  ىزَ ْعــــحجــــم التمويــــل بــــين المصــــارف التجاريــــة والمصــــارف المتخصصــــة، ويُ 
 لـة فيهـا، المصارف التجارية ولحجم السقوف التمويلية المخصصـة لإلقـراض، ولكثـرة وتعـدد األنشـطة الممو
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يتنـــاقص لـــدى المصـــارف المتخصصـــة بســـبب صـــغر حجـــم راس المـــال ومحدوديـــة األنشـــطة  األمـــر الـــذي
 .المستهدفة بالتمويل من قبل المصارف المتخصصة

  : قياس واختبار الفرضية
تم استخراج التكرارات والنسب المئوية لوصف اإلجابات نحو خصائص عينة : قياس الفرضية  . أ

   :ه من نتائجيإل عرض ألبرز ما تم التوصل ليالدراسة، وفيما ي
شــملت عينــة الدراســة كــل مــن شــريحتي الــذكور واإلنــاث مــن أصــحاب المشــروعات : نــوع الجــنس .1

   :بنتائج الدراسة ناالصغيرة، وفيما يلي بي
  )3(شكل رقم 

  نوع الجنس لفئة أصحاب المشروعات الصغيرة 

 
  

  
  
  

شـريحة الـذكور مـن أصـحاب المؤسسـات الصـغيرة تمثـل النسـبة األعلـى  أن )3( رقم يتبين من الشكل
في  ةالصغير ، مما يدل على صعوبة تفهم إمكانية تملك شريحة اإلناث للمشروعات %)82.20(التي بلغت 

  . المجتمع الليبي، وخاصة المناطق الواقعة بعيدًا عن المدن الرئيسة
  

وأصــحاب مؤسســات الصــغيرة بــين العــاملين جــاءت إجابــات المستقصــى مــنهم فــي النــوع الوظيفــة  .2
  :لتالياعلى نحو من التفاوت النسبي كما يتضح في الشكل  المشروعات
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  ) 4(شكل رقم 
  نوع الوظيفة لفئة أصحاب المشروعات الصغيرة

  
المشـروعات بنسـبة  مـالكجـل اإلجابـات المتحصـل عليهـا جـاءت مـن  أن) 4( رقـم يالحظ من الشـكل

وكانـت اجابـات  الدقة والثقة فـي مصـدر المعلومـات، يدل على وجود عامل ، مما %)82.20( عالية بلغت
بمبــــررات قصــــور إمكانيــــات المالــــك عــــن ســــير العمــــل %) 17.80(مــــا ال يتعــــدى  مــــن المــــالك العــــاملين

   .عهبمشرو 
  

  :يليكما الصغيرة من قبل مالك لديهم مؤهالت علمية مختلفة  المؤسسات تدار : المؤهل العلمي.3
  ) 5(شكل رقم 

  المؤهل العلمي لفئة أصحاب المشروعات الصغيرة

  
ر دفـة العمـل فئة المالك من حملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها تسي  أنإلى ) 5( رقم يشير الشكل

ا حملــــة مــــن مجمــــوع المــــؤهالت، وجــــاء ثانًيــــ%) 41.1(فــــي المشــــروعات الصــــغيرة، حيــــث بلغــــت نســــبتهم 
يــــرًا حملــــة الماجســــتير ، وأخ%)15.3(، فحملــــة الــــدكتوراه ثالثــــا بنســــبة %)36(بنســــبة  الشــــهادات الجامعيــــة
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عن دخول حملة الشهادات العليـا إلـى معتـرك العمـل فـي مجـال  ايجابيً إ  اوهذا يعطي مؤشرً  ،%)7.2(بنسبة
 تحسن في مستوى األداءبر المؤسسات الصغيرة ويبش.  

  

سنة، وهو ما يتوافـق مـع لـوائح ) 18(الصغيرة قيد الدراسة عندالمشروعات  أصحابتبدأ أعمار : العمر. 4
  :كالتالي) فأكثر 51(، )50-36(، )35-18(وتشريعات قانون العمل، بحيث تم تصنيفها إلى 

  )6(شكل رقم 
  العمر لفئة أصحاب المشروعات الصغيرة 

 
 اًذاكثــر اســتحو هــي األ) 50-36(شــريحة العمــال  أنه أعــاله إلــى يــإل المشــار) 6(رقــم يشــير الشــكل 

 الشــرائح العمريــة ت، فيمــا تقاســم%) 50(علــى فــرص العمــل بالمؤسســات الصــغيرة، حيــث تجــاوزت نســبتها 
 مـــن قبـــل المؤسســـات الصـــغيرة يفـــرص تبنـــلا انخفاًضـــاك نـــه أن، مـــا يفســـر بـــاقي الفـــرص) األولـــى والثالثـــة(

شــريحة الشــباب، وضــعف فــرص التطــوير والتحــديث واإلبقــاء علــى مشــروعات تــدار بثقافــة وتقنيــة ال تتوافــق 
  .ومتطلبات العصر

اإلداريـــة : ومنهـــا ،هنـــاك عـــدة تخصصـــات تعمـــل فـــي أنشـــطة المؤسســـات الصـــغيرة: مجـــال التخصـــص. 5
  :بيانها في الشكل التالي، ويمكن األخرىوالتطبيقية، والتخصصات  االجتماعيةوالمالية، والهندسية، و 

  )7(شكل رقم 
 مجال التخصص لفئة أصحاب المشروعات الصغيرة 
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القانونيـة والمهنيــة المجـاالت  فـي المتمثلــة مجـال تخصصـات المـالك  أن) 7(رقــم يتضـح مـن الشـكل 
، وهــذا التنــوع لـــه األخـــرىوالحرفيــة وغيرهــا قـــد حــازت علــى النصـــيب األكبــر مــن بـــين مجــاالت التخصــص 

الممارســة فــي تلــك المؤسســات، ممــا يســاهم فــي تــوفير  ةياالقتصــاد مــدلوالت جيــدة مــن حيــث تنــوع األنشــطة
  .منها ن االحتياجات وسد العجز للداخلالعديد م

  

  .)40-1(المشروعات الصغيرة ما بين  أصحابالخبرة لدى  تتفاوت مدة: مدة الخبرة. 6
  )8(شكل رقم 

 مدة الخبرة لفئة أصحاب المشروعات الصغيرة 

 
  

تتمثـــل فـــي الصـــغيرة  المؤسســـاتصـــحاب ألخبـــرات ســـنوات الأغلـــب  أن )8( رقـــم  يتضـــح مـــن الشـــكل
علــى مثــل هــذا النــوع مــن المشــروعات  االعتمــادر إلــى إمكانيــة يســنة، وهــو مــا يشــ) 15-5(مــابين الشــريحة 
  .واستمرارها

تحسين  وبين الديموغرافية العوامل بين معنوية داللة ذات معنوية فروق توجد ال"اختبار الفرضية   . ب
  "الصغيرة المؤسسات في المالي األداء
باإلضافة  Multinomial Regression Analysisالمتعدد  يسمستخدام تحليل االنحدار االاتم 

  :وأوضحت نتائج التحليل ما يلي، األخرىإلى بعض االختبارات 
  جودة التوفيق للنموذج الكلياختبار ) 3(جدول رقم 

 α=0.05القرار عند   مستوى الداللة  درجات الحرية  2قيمة كا  النموذج
  معنوي  0.0  624 281.57  الكلي النموذج

  :اآلتي تبين )3( رقم الجدول بيانات من
حيث و   α=0.0كما كانت قيمة الداللة  .)281.57( المحسوبة كتقريب للنموذج الكلي 2كانت قيمة كا -1

هذا  α=0.05قيمة مستوى الداللة الختبار النموذج المقدر الكلي أقل من قيمة مستوى المعنوية  نإ
 .عليه االعتمادإمكانية قبول النموذج الكلي و  ييعن
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  Log likelihood 2-األعظم  نااختبار المعامالت باستخدام لوغاريتم اإلمك) 4(جدول رقم 

  اسم المتغير
-2 Log 

likelihood  
  2قيمة كا

مستوى 
  الداللة

القرار عند 
α=0.05 

R2  
  معامل التحديد

  معنوي  0.0 131.58 1853.3  الجنس -

69.7%  

  معنوي  0.0 132.42 1853.9  الوظيفة -
  معنوي  0.0 195.3 679.4  المؤهل العلمي -
  غير معنوي  1.00 1.027 1722  العمر -
  غير معنوي 1.00 20.37 1741  مجال التخصص -
  معنوي  0.0 163.91 1586  مدة الخبرة -

  

  :أن يتضح) 4( رقم الجدول بيانات من
قيمة مستوى الداللة لمتغير الجنس أقل من قيمة مستوى المعنوية  أن: بالنسبة لمتغير الجنس .1

α=0.05 له تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  الديموغرافيةالجنس كأحد المتغيرات  أن يوهذا يعن
  .لمؤسسات الصغيرةفي اعلى األداء المالي 

قيمة مستوى الداللة لمتغير الوظيفة أقل من قيمة مستوى المعنوية  أن: بالنسبة لمتغير الوظيفة .2
α=0.05  لها تأثير معنوي ذو داللة  الديموغرافيةالفئات الوظيفية كأحد المتغيرات  أنوهذا يعنى

  .لمؤسسات الصغيرةفي اإحصائية على األداء المالي 
قيمة مستوى الداللة لمتغير المؤهل العلمي أقل من قيمة مستوى  أن: بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي .3

له تأثير معنوي ذو  الديموغرافيةالمؤهل العلمي كأحد المتغيرات  أنوهذا يعنى  α=0.05المعنوية 
  .لمؤسسات الصغيرةفي اداللة إحصائية على األداء المالي 

قيمة مستوى الداللة لمتغير العمر أكبر من قيمة مستوى المعنوية  أن: بالنسبة لمتغير العمر .4
α=0.05  في فئات العمر المختلفة ليس لها تأثير ملموس على األداء المالي  أنوهذا يعنى

 .وبالتالي يتم استبعاده من النموذج ،ي ليبيافلمؤسسات الصغيرة ا
فئات مجاالت التخصص المختلفة ليس لها تأثير ملموس على  أن: بالنسبة لمتغير مجال التخصص .5

  .وبالتالي يتم استبعاده من النموذج ،ليبيا في لمؤسسات الصغيرةفي ااألداء المالي 
قيمة مستوى الداللة لمتغير مدة الخبرة أقل من قيمة مستوى المعنوية  أن: بالنسبة لمتغير مدة الخبرة .6

α=0.05  له تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  الديموغرافيةأحد المتغيرات مدة الخبرة ك أنوهذا يعنى
  .لمؤسسات الصغيرةفي اعلى األداء المالي 

المتغيرات المعنوية ذات  أن يوهذا يعن =R2 %)69.7(قيمة معامل التحديد اإلجمالي للنموذج  أن .7
لهم مسئولية تفسير ما ) مدة الخبرة –المؤهل العلمي  –الوظيفة  –الجنس ( الداللة اإلحصائية 
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وهناك ، لمؤسسات الصغيرةفي ااألداء المالي مستوى حدث في تمن التغيرات التي  %)69.7(نسبته
مستوى الدخل، : مثل يرجع إلى عوامل أخرى غير مدرجة في هذا النموذج %)30.3(ما نسبته 

في نطاق  ، وغيرها التي لم تكن والعالقات اإلنسانية، والتوزيع الجغرافي ،المهاراتو حجم المشروع، و 
  .والتي يمكن تناولها ضمن أبحاث أخرى، نياهتمام الباحث

  
  : النتائج

 اتتأثير مدة الخبرة لها و المؤهل العلمي، و الوظيفة، و المتمثلة في الجنس،  الديموغرافيةالمتغيرات  أن .1
، بينما لم يرتبط الصغيرة في المشروعاتاألداء المالي تحسين إحصائية على  تدالال اتذ ةمعنوي

حصائية على تحسين األداء المالي في هذا النوع إالعمر، والتخصص بأي تأثير معنوي ذي داللة 
  .الليبي االقتصاد من المشاريع في

ممــا يــدل علــى صــعوبة  ،الصــغيرة تمثــل النســبة األعلــىالمشــروعات  أصــحابشــريحة الــذكور مــن  أن .2
المنـــاطق فــي فــي المجتمــع الليبــي، وخاصــة  الصـــغيرة للمؤسســاتتفهــم إمكانيــة تملــك شــريحة اإلنــاث 

  .الريفية
ما يفسر تقليل معلى فرص العمل بالمشروعات الصغيرة  إاذً أكثر استحو ) 50-36(شريحة العمال  أن .3

مشروعات الصغيرة ، وبالتالي ضعف فـرص التطـوير والتحـديث واإلبقـاء للفرص تبنى شريحة الشباب 
 .على مشروعات تدار بثقافة وتقنية ال تتوافق ومتطلبات العصر

الممارسة فـي تلـك المشـروعات، ممـا يسـاهم فـي تـوفير العديـد مـن  ةياالقتصاد األنشطة هناك تنوع في .4
 .والمساهمة في تنمية الصادرات للخارج ،وسد العجز للداخل ،االحتياجات

ر إلـــى إمكانيـــة يســـنة، وهـــو مـــا يشـــ) 15-5(الصـــغيرة مـــابين  المؤسســـات أصـــحابأغلـــب خبـــرات  أن .5
 .على مثل هذا النوع من المشروعات واستمرارها االعتماد

 .عات الصغيرةضعف القدرات اإلدارية والمحاسبية والتنظيمية والفنية للقائمين على المشرو  .6
ــــة المصــــرفية لــــدى أصــــحاب المشــــروعات .7 ــــوفير احتياجــــات العــــاملين  ضــــعف الثقاف ــــة االهتمــــام بت وقل

 .الضرورية والتحفيزية
  .القصور في سن القوانين والتشريعات المنظمة لعمل وحماية المشروعات الصغيرة .8
 :التوصيات 
إدارات المؤسسات الصغيرة لسياسات أكثر فعالية في مجاالت تدريب وتطوير الموارد البشرية في  تبني .1

 .عمالية والفنية بما يمكنها من تحسين أداء األاألعمال اإلدارية والمحاسبية والتنظيم
قروض لتمويل مشروعاتهن للمساهمة الجادة في  المصارف على منح شريحة اإلناث حث إدارات .2

 .تسيير دفة العمل بها
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 .وبما يساهم في تحسين جودة حياتهم الوظيفية ،زيادة تحسين ظروف العاملين بالمؤسسات الصغيرة .3
مثل اإلعفاءات الضريبية، تقديم  ،اعتماد السياسات المحفزة على تحسين األداء بالمؤسسات الصغيرة .4

 .وتقديم المعلومات السليمة ،ستشاراتتقديم الدراسات واال، المعنوية الحوافز
دارية والتسويقية والمالية بالخبرات اإلدعم المؤسسات الصغيرة و ستحداث جهاز حكومي متخصص لا .5

 .وٕاعدادها اإلعداد السليم لقيادة وٕادارة تلك المؤسسات ،وغيرها من التخصصات ،والقانونية والتقنية
سسات اإلدارية والقانونية والتمويلية واالستشارية الحاضنة والراعية لعمل تفعيل أو استحداث المؤ  .6

ستشاري وتقني وخططي ومالي مها بالمتطلبات الضرورية من دعم اودع ،المؤسسات الصغيرة
 .نجاز األعمال الموكلة لهاإ نالضم
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الدراسات العليا، جامعة ، كلية )غير منشورة رسالة ماجستير(، الصغيرة في المملكة العربية السعودية
 .البلقاء التطبيقية، البلقاء

، -الواقع، الفرص،التحديات –المشروعات الصغيرة في ليبيا ). 2005(الرزاق بن حليم،  عبد -
  .، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس)غير منشورةرسالة ماجستير (

، فاق حلولهاآالصغيرة و الصعوبات التمويلية التي تواجه المشروعات ) 2004(مفتاح اشقاق،  -
 .، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس)غير منشورةرسالة ماجستير  (

قلة الكفاءات والمهارات المتخصصة وأثرها على أداء المشاريع الصناعية  ،)2007(نبيل الزروق،  -
 ).طرابلس غير منشورةرسالة ماجستير  (،الصغيرة والمتوسطة

  البحوث والمقاالت. ج
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 تمويل مؤسسات في ستراتيجياال التخطيط توظيف، )2011(سكر،  الزهراء المناصير، فاطمة علي -
 ، المؤتمرالصغيرة المشروعات في قطاع االستثمار ألغراض األردن في العامة الصغيرة المشروعات

   .الزرقاء المستقبل،  جامعة وخيارات العربي ياالقتصاد الوضع التاسع الدولي العلمي
 إقليم في الصغيرة المشاريع تواجه التي واإلدارية المالية المشكالت، )2009(السميرات،  يوسف -

 .عمان ،2، العدد ،36 المّجلد، اإلدارية، العلوم ، دراسات،الجنوب
، مجلة ةياالقتصاد ، قراءة في األداء المالي والقيمة في المؤسسات)2006(عبدالغني دادن،  -

  . ، جامعة ورقلة، الجزائر4، العدد الباحث
- Maher Al-Mahrouq، (2011)، Administrative Sciences، Dirasat, Volume 

33، No. 1، p2-14. 
- Zhenyu & Jess H &.  James J. (2007)، "Effects of Ownership and 

Management on Small Business Equity Financing" Journal of business 
venturing، ، Vol.: 22، No.:6، PP.:216-233. 

مصادر ومراجع األنترنت. د  
 .2007مؤسسة جيتراك  الدولية لالستشارات واألبحاث والتدريب،  دبي،  -
  ).2012 -2008(للفترة ) 55 – 52(التقارير السنوية لمصرف ليبيا المركزي أعداد  -
 ).2012 – 2005(التقارير السنوية لمصرف التنمية للفترة  -
 ).2012 – 2005(للفترة  يالتقارير السنوية للمصرف الزراع -
 ).2012 – 2005(للفترة  يالتقارير السنوية للمصرف الريف -
  .2009تقرير القوائم التحليلية ألبرز المؤشرات المالية للمصارف التجارية، جمعية المصارف الليبية،  -
 ).2012 – 2009(، مصلحة اإلحصاء والتعداد للفترة يالكتاب اإلحصائ -
  .تقرير بعض األحكام للمشروعات الصغرى والمتوسطة أن، بش2006لسنة ) 116(قرار رقم  -
إنشاء البرنامج الوطني  أن، بش2007لسنة ) 845(، رقم )سابقا( العامة اللجنة الشعبيةقرار  -

 . للمشروعات الصغرى والمتوسطة
 أنم، بتقرير بعض األحكام في ش2009لسنة ) 472(، رقم )سابقا( العامة اللجنة الشعبيةقرار  -

 .المشروعات الصغرى والمتوسطة
1. Agriculture Bank- Libya: www.wcb.com.ly. 
2. Central Bank of Libya : www.cbl.gov.ly 
3. Bank of Development- Libya:  www.ldb.com.ly 
4. Wahda Bank- Libya : www.wahdabank.com. 
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5. National Commercial Bank- Libya: www.ncb.ly/ 
6. National Brogram for Small and Medium Size، http://sme.ly/. 
7. Libyan Lending Fund، :http://llf.ly/. 
8. Alrefi Bank – Libya:www.rb.ly/. 
9. www.lba.org.ly 
10. www.getracemirates.com 
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-ا���م ���2Iر 9�8 أ��2ر ا��#ف وا���6
ى ا�6�������5 ا�:���ر ا  
J�K ��0��;� �22010 - ��1993)�#ة  ا����' ا�����د درا  - 

 

�ادKإ 
  �و�ف �:�ف ���ود . د

      .ا��(�و�K ا�$���� ا������ - ا#�6�7د �7م         
Dr.yusef@yahoo.com 

 ���%  �ر���% . أ

 .ا�$���� ا������ ا��(�و�K - ا#�6�7د �7م

salahsasi67@yahoo.com    
  

  : ��.- ا��را�2

ى ا� 	م ��� 	ر و.[�#ات � # ا��#ف ��4 )# ا�D. F��O.Bف ھ3ه ا��را�� إ�� ����و ا�5M �ا a5+ �,�O. 	5DJ��. 
�� ا������ ��4 2010إ�� 1993وا���5ت ا��را�� ��� .F�M� F��O ز���J ����#ة ا���55ة �4 M �ر ا	����أ� 	ر م، 

ى ا� 	م ��� 	ر�����	د 62 ا��#ف وا�5�
�	س أ)# .
��	ت أ� 	ر ا��#ف  ا����6، ������9 62 ذ�; +5ذج ��	�6 ا�
ى ا� 	م ��� 	رو���� ��4 أ� 	ر ا��#ف أنا�
��#  ا��5ىو�� أظD#ت +�	gN . ا�5M �ا“EXR”  ;�D��و أ� 	ر ا�5

��رة ��[�# أ� 	ر ا�5���D; أنط#د,�، و“CPI”  #ف��ر ا	ث 62 أ� �O. 6��[�#ات ا��ا #���. ���“EXR” F/.
���	د Y ��� و��Oودة 62��� ��4 أ� 	ر ا��#ف أنو. ا����6 اM �ا“EXR” و ������اردات اأ� 	ر ا�

IMP“ط#د,� t”، ً�% ��� Yا،  F,�� 62 ا��5ى ا��M �ا #,�
. gN	�+ ت#Dر ��[�#  أن62 ?�4 أظ	 �B 6�	�
ا�#�� ا�
 ;�D��IMP“� �ل ا��[�# 62 أ� 	ر ا�اردات ا������ و         ،”CPI“ا�5 t” م  وD�5�	� د
J�[�# 62 �#ض ا��ل ا� �

�� ط#د,� �\ ��[�#  ”MSSG2“ا�ا�\ M � ن��.#,���� �\ ” 65�“EXR���J,	ر ا����6 � # ا��#ف اL� ��M و� ،
 .”IGD“ا�C�95 ا� 6J51��J	g. ا�6�O5 ا:5%	�6 

 ���  :ا��0


#ار���
�T اO. s�d#اھ4 أ�6 ا�و��ا �
J�م ا	/+ Fد 62 ظ	����ل �	:Y	�2 إ�� �ا�F أ�#ى  يا�i5�ا
���J%Bت اM5 �ف ا#d ر	ات أ� #�]�� a�.#�،  4� 6�	J�ا ��	 �دول ا �d	9و� ��دو F� ول	O. 3اD�و

اء %Bا �P�D. ف�D� د�J5�ار ا#
���
�T اO. 4� 	DJL5. #ف��� ��	ج ��	D�+ا �,�
J�ا 	D.	��� لM�
5J�ت ا�� � \2#� �5NM5�د ا	���� .يا


� ا��وJ�وق ا�Jd sN	�+ 4� دة	�����T���. 62 6 �#ا�g و62 ھ3ا ا�515	ر ?	و�K � /� ا��ول ا�J	��� ا
6�L�D�ا K��=��ح اMd:د وا	������	�	ت  أن�� ,D�� 4L	 .��# إ��  أن� /� ا��*	رب  أن ، �j#يا

���	د ا:Mdح�5ً�	 يا�،  ً�,�O. #ف��ت .[��# � # ا	�	او��،  ���	J�ول ا��,� �4 ا� �ا 	D�J�. 6��ا
	���� 	DJ،و� �62 3ي ,ا F=5�. zN	�� ة� � 	دھ	���6 ��� ا�	�
���#ة ا�
�	ع ا�ا?�، X Y ا��#ا�a ا�

+� �-،ار.�	ع در%� ا�+�L	فL5�ت ا	�	�
���	دا ��4 ا��ع ا�FL�D ا:+�	%6 ا+�9	ض، يJ. �%6  ،در��ا
�ت ا����L�D ���ورھ	 M����� ا� �,� �4 ا	�. 62 K5ھ	�	ى  ن��أھD5	 I,I . ا�.*	ه ا�� دي 62 ا�5

,	ت ا���ل و�4  	ا�B# ا�3ي ا+ L" ���ً  ،ا� 	م ��� 	ر��ى ا�5 ���)��� ���2
� أ��ت درا��  ،� �
ث ا� �مO� I�#� 	د أ%#اھ	����ى ا� 	م ��� 	ر �J	ء ��� �Sf# ا�#��  م،�2008	م  �,ا��ار.�	ع ا�5


� ا��i� ��� 5 	ر �	م �J� م	 �6 ا�	�
، م2007 �	م 191.5���F إ��  �1980	م  4�35.2  م،1993ا�
ي I�156.0,	دة ��رھ	 J� ث( 5D	�إ� ��4 ا� 	��4 ا��5	ر% 15.8، و�5 �ل +5O��ا I�#� د	����، �,ا

���5 ا��,J	ر ا����6 �
	�F ا��و�ر و�� راT2 ھ3ا ا�ر.�	ع 62 � ��ت ا���91 .#ا% ً . )2008 62 	
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 4� 6L,#�Bم  3.54ا	 �ا �,	D+ 62 �?اد,J	ر �FL دو�ر  1.300, 	دل   إ�� �	 1990دو�ر ���,J	ر ا�
  .م2010أ�#,D+ 62 6L	,� ا� 	م 

 :�1/�� ا��را�2 


�م ,��L�� z�9�. 4L5 ا��را�� 62 ا���	ؤ�ت ا��	��� . 	5�:  
ى ا� 	م ��� 	ر ؟ -1���� ��4 ا��[�#ات 62 أ� 	ر ا��#ف و��4 ا��[�#ات 62 ا�5M� �%. Fھ  
�� ، 52	 ھ +a5 وط�� �  -2M� ك	Jھ K+	� ؟إذا 	وأ)#ھ ��M �ه ھ3ه ا	وا.*  

  :أھ��� ا��را�2


	ط ا��	���  J�را�� 62 ا��45 أھ��5 اL.:  

	 أو ار.�	�ً  ( ا��#ف ,�#�D	 .[��# � # أن,4L5  ا��6 ا7)	رi.6 أھ��5 ھ3ه ا��را�� �M� 4ل . - 1 
 ًY	�9+ا	ى)  �����	د ��� ��.ا�6�L  ا  

�� ��4 � # ا��#ف وا�Sf5#ا�� #ف ���  .���5 ھ3ه ا��را�� أھD��5	 �M� 4ل -2M �ر ا	 ���م 	 �ا 
���	د ط�� �D	 62و�.ا����6  ا  

:أھ�اف ا��را�2   


�T اBھ�اف ا��	���   O. ��را�� إ��ھ3ه ا � �.:  
1-  F��O.B#ف ��4 )# ا��ر و.[�#ات � # ا	 ���م 	 �ى ا��  .ا�5
ى -2���� وا.*	ھD	 ��4 � # ا��#ف وا�5M �ا a5+ �,�O.  ر	 ���م 	 �ا.  

 
:=#,�� ا��را�2   

ء �	 .� ط#?- �4  Y #ف�����ا # � F,� .،  62 K5ھ	� 	����62  �,�
J�ت ا	���ا��6 ا+�D�*D	 ا�
ى ا� 	م ��� 	ر���� ����� ��4 � # ا��#ف  ،. I,I ا�.*	ه ا�� دي 62 ا�5M� د�5	 ,��# إ�� و%

 ا��	�6و���- ,�d 4L5	6��Y#2 �j و� �ل ا���91 OJ�را�� ��� ا��ا : 
1-  ���O5���5 ا �	� ��
��� ا+�
	ل أ)# ) �Sf5# �4 ا����	ت 62 %	+^ ا� #ض(.f)# أ� 	ر ا�اردات �

 ���J%B��5 ا �ف ا#d ر	ت 62 أ� 	��
���	د �Sf# ا�B 	ر 62وا���  .ا����6 ا

�ي  -2J�#ض ا �[�# 62 ا��)# اf,^(���+^ ا	ت 62 %	����4 ا� F=55� (+ت 62 ��� ا	��
 L	س أ)# ا��

���J%Bت اM5 �ف ا#d ر	ر 62و أ� 	 �Bا #Sf� د	���� .ا����6  ا

  :�(0*�� ا�درا#� 

         ً�dرا�� ، وو��أھ��5 ا \� 	
ا2. 	D2أھ�ا ��د%#ى  ، إ	5������ أ��ب ا��F��O ا�
�	�6   ا

�	س � 4�� #(B#ف ا��ر ا	ت أ� 	��
ى ا� 	م ��� 	رو.���� ��5DJ	 �Mل  ،ا�5M �وط�� � ا a5+ �,�O.و

ب ا��L	�F ا���5#ك و.�s�O ا��9وذ�; �	���9ام أ� ،�2#ة ا��را���U  ��M �ر ا	����وأ��ب %#ا+*# 
62  ن	وا���5 ا��	?= ،و�4 )� .���# ا��J	gN ،ا������ ا�3ي ,
م ��� .F��O ا7)	ر ا���5	د�� ��4 ا��5[�#ات

ع ا��را�� ��� ��	در � ��	ت و .
	ر,# و+�#ات إ?�	d ��N	درة �4 Y5� �
%5\ ا���	+	ت ا��5 �
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ا�*D	ت ا�#���5 62 ا��و�� ا������، اK�5�S ��� +�#ات و.
	ر,# ��#ف ����	 ا�I�#5ي، و+�#ات 
T�( .d	درة �4 وزارة ا��a��9، و+�#ات إ?�	d ��N	درة �4 ھ��P ا�5 ��	ت وا��

  : #	ت ا�#	
$�ا�درا 

��ن أ���ر ا�6رف وا����وى ا���م ����Oر�درا�� اھ
�ك ا��د�د �ن ا�درا��ت ا������ ا��% ��
�ول          �7Q� 
��ن  أنإ�)  تإ�3رھذه ا�درا��ت  أن إ#. Kول ا����م �7Qر وا����وى ا���م أ�ر ا�����O� # أ���ر ا�6رف

ا�$��� وا������ك وا��
�R  أ�رھ� إ�) أ���رل ا��د � ،&�ط ا�6رفأ���ر ����Oر و ���ن &% ا����وى ا���م 
 ���K�ا�6رف �)  أ���ر�ر إ�) أوا��0:م، �ذ�ك �وف ��م �6
�ف ورض ��ك ا�درا��ت &% ھذه ا�ور�7 ا�

�) ا��0:م، وذ�ك ��� ��% وا��را�$��� وا������ك،  أ���ر�)  وأ�رھ�ا�����K،  ا����ر:  


�ن  -أو2ً  ��  :ا���,�� وا�#"	را��رف  أ#"	را�"!

ا�����K �ن  ����Oر ا�6رف ا��$��� ا���Lرات &% أ���ر ھ
�ك $دل وا0+ ��ن ا�درا��ت Kول  ��دار       
� �م ��ن ز��(��ر إ�) أ د��، �Kث �و�6ت درا��
  ���Oر ا������K �7و�أي ا��$��� ا�6رف  ����ر

)2004Zulfiqar H.et.al.( �&و7د وا� (� �� # �و$د ا��$���أ
أ�دت �Kث ا$
�س  ھذه ا�
��$� درا�� 

��د� J� �
�����Lرات ا���6�K &% أ���ر ا�6رف ������ر ���Kر ا�����Oنا  ��
��Qا�:رىأ�ر��� ا�(Agnes B.، 

 إ# ، ا�����K وا����را�6رف ���Hر  ھ
�ك ا��$��� أو أ�ر ��ن أ���ر أنأ�دت &�د �و��س  درا�� أ��. (2003

ت ��وا��0 و:6و6ً  أن�� �� �Kروس درا�� أ��.(Thomas B.، 2013)ر� &% ا��دى ا���6در$� ا#��$�

��نا
���ل  أن&:�6ت إ�)  ���ن :Qل ��ر  إ# ��ون# ا����وى ا���م ����Oر ا�����K و��ر ا�6رف  ا#��$�
  ).K�2004روس ور��0ن، (ا�6رف ا����K% &�ط و��س ا#��% 

�) �� ھذه ا�ور�7 وا��% ���ض ا�درا��ت ا������ ا��% �
�و��رى   إذن         ���Kأ�ر ا����ر ا�� (��م �ر�ز 
ا�6رف # �ؤ�ر &%  أ���ر أن ، و:�6ت إ�)ا�����K ا����ر��ر ا�6رف �)  �رأ�
�7ش ��ر ا�6رف �ل 

 وا�
��$� ا����� ا��% ���ن ،و��ن ھذا ا����Hر ��0ف ا��� ���Hرً  أن ا�:ررى ��0�� �ا���K %& ،���Kن  ا����ر

�ًء �) �� �و�6ت ��� اء7ر��ا�����K  ا����ر�)  �م ��ن �� ���Hر ��ر ا�6رف أنا�درا��ت ا������  ��ك إ��

��3ل �م�K��� ���Kل  ،ا����ر ا�����K 7د ��ون ��� ���Hر �) ��ر ا�6رف أن ن�، و����د ا�K0وھذا �� ��و
��� �$را
$ر &% ھذه ا�درا���  .ا:���رات ا���7Q ا��


�ن أ#"	ر -	�	(�ً  ��:ا��#�0,ك وأ#"	را�*�,�  وأ#"	را��رف  ا�"!  

�ر �ن أا�$���  وأ���را�6رف  أ���ر ا#��$��� ����Lرات ��ن أن��ض ا�درا��ت  أ���ت         � ��ا#��$�
 ن��ؤ3ر ا�ر7م ا�����% ����ر ا�$��� � أن) ز�(��ر إ� ا������ك، �Kث �و�6ت درا�� أ���ر�)  ����Lرات 

 �� درا�� أ�دتو7د . ).2004Zulfiqar H.et.al( ��ر ا�6رف �ن �ؤ3ر أ���ر ا������ك�J أ��ر ا��$�

(س ا�
��$� �Kث  �ر�ور (���ن  أن أ���ت ���ن  أ���ر ا�6رف ��
ت أ��رو �ؤ3ر أ���ر ا�$���ا#��$�

���ر ا
���ل ا#��$��� � أن إ�)�6ت �ودا�ل  و�ذ�ك درا��).2008�ر�ور، (�ؤ3ر أ���ر ا������ك �J  ا#��$�

  Daiel)�ؤ3ر أ���ر ا������ك ا#��$��� ��Jؤ3ر أ���ر ا�$��� أ��ر �ن و�Kر��ت أ���ر ا�6رف 

L.2002)،.ت درا��وأ��0ً أ����ن ا
���ل أ�ر 6د��  أنا$
�س  � ��ا�ر7م ا�����% ����ر و��ر ا�6رف ا#��$�


�� ��
��ا ا�ر7م ا�����% ����ر ا�$��� أ7وى ���رً ت ا#��$��� �J ا��������ن ��
ت �Kدودة و��
�� �ر���، 
  .،.Agnes B) 2003(و�Kدث ��ر� أ��ر
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��ن أ���ر أنإ�) �و�6ت  أ:رىدرا��ت  أن$د 
&% �Kن           ���$Wك وأ���ر ا�6رف ا��رة ا������� ،
��ن در$�  أنأظ�رت �Kث  ،��و���� و�ن ھذه ا�درا��ت درا�� ��6د�� ا���Lرات وا����ر ا�����K  ا#��$�


ت�� �����Kد &% أ���ر ا�6رف ا��� %& (�
��  ناأ��Qدول 3رق آ���  و�ر��� أ�ر��� ا� %& ���
ت ھ% �� ���

�ء ���������
�ؤ3ر �J ��ر ا�6رف ا��$���  أن إ�)�و�6ت &�ر�
�  و�ذ�ك درا��. (Kiyotaka S.2007)إ
دو



�� � ت ھ%أ���ر ا��������ن ����� أ���ر ا��
�$�ن، ��� ،(�أ���ر ا�واردات و��ر ا�6رف  ا��ر ��ن ن�ا�

(�و&% ا#�$�ه .Verena T.et.al. ،2012) ا�د
) و������� ا�����K ھ� أنإ�) 
��و#ي درا��  ( �و�6ت 

��ً  �و�ر��ً  ة���ر��
ت أ���ر ا������ك وأ���ر ا��
�R  و��ر ا�6رف ��ن �ر ا� ��دل�
��ن �ر ا�ا
���ل  أنو�، 

د�� ��
ت ا����� ا�رو��
�� �ر�وط� ���دو#ر  ن�أ���ر ا������ك وأ���ر ا��
�R �و��ر ا�6رف أ��ر وأ�رع 


د�� �م ر�ط�� ����ورو����ر  �
��ؤ3ر  أن��و���� أ���ت  �ذ�ك درا��، .(Nikolay G.، 2003)ا��ر��% ���ر

��د �7و�ً  اأ�رً أ���ر ا������ك &% ا�ر$
��ن  ���� %& ���أ�ر���  نا����Lرات &% ��ر ا�6رف ا����K% ��� ھ% 
��
��Qا�(Kiyotaka S.، 2007).  درا�� �7م  وا&�تو7د��ر�ز ا����و��ت ودم ا�:�ذ ��$�و� �ن ا�����Kن �� 

� ا��6ري و��ن ��ر  أن�) إ ا��رار�
و$ود �7Q وا�K0 و7و�� ��ن ��ر 6رف ا�دو#ر ا��ر��% ����ل ا�$
����K د ا��3س، ��� ���س����ن   ز�ت  �7Qن ھذه ا����� أ�ر ا��� %;��
��ر ا�6رف وأ���ر ا������ك ا�

  ).�2005ر�ز ا����و��ت ودم ا�:�ذ ا��رار، (

ً K0وا ھ
�ك $د#ً  أن��� ��ق 
$د          ��ن أ���ر��ن 
��;R ا�درا��ت Kول 7وة  � �� وأ���را�6رف  ا#��$�
��ن أ���ر ا ھ
�ك أ�رً  أنا������ك، &��ض ا�درا��ت ا��% �م �
�و��� &% ھذه ا�ور�7 �رى  وأ���را�$���  

ا�6رف  ��ن أ���ر�ر ا� أنأ���ت :رى أدرا��ت  أن
$د ،  أ:رىو�ن $��  .��رأا�$��� وأ���ر ا�6رف 
�رأا������ك  وأ���ر�.  


�ن أ#"	ر -�	��	 ��  :ا���6موا��رف  ا�"!

ا�6رف وا��0:م، و�ن ھذه  أ���رھ
�ك �7Q طرد�� ��ن �Kر��ت  أنأظ�رت ا��د�د �ن ا�درا��ت          
أ&K6ت ن و$ود �7Q طرد�� و7و�� ��ن �Kر��ت ��ر ا�6رف و��د#ت ���% �و��� ا�درا��ت درا��
%�K2013 (ا��0:م ا��(Thomas B,. درا�� وأ�دت(�و$ود �7Q �واز
�� طو��� ا�$ل ��ن ��ر  ا��3ري 

ا���ب ا�ر;�س ���0:م ھو ���Lر ��ر ا�6رف ��د�
�ر ا��را7%،  أنا�6رف وا��0:م ا�
�دي &% ا��راق، و
� ��س ھو ا����ل ا�و�Kد،وإ
�� ھ
��ك ا��د�د �ن ا��وا�ل 
�)  ا�:رىو�� %������ا��% �ؤ�ر �) ��ر ا�6رف و

ا���Lرات ا��% �6Kت ���ر 6رف ا�د�
�ر ا��را7%  أنا��رواري درا��  وأ���ت ،)2013ا��3ري ،(ا��0:م

�$�ه  ا�دو#ر ا��ر��% أ�رت �6ورة ���3رة &% ا����وى ا���م ����ر ��ظم ا���Q:  Jل �دة ا�درا�� ، ��� 
�ل ا�دو#ر أ�رت &% ���وى ا��0:م ا�
�دي  ا�د�
�ر �ت ا��% Kد�ت ���ر 6رفا����� أنأ�3رت ا�درا�� إ�) ���

ا��را%7 ��3ل ���ر �)  ا#�6�7د ا���د أن&% درا���  و$د ��Kمو). 2011ا��رواري و����ل،(&% ا��راق

 ).��K2012م، (ا�واردات $�ل �ن ��ر ا�6رف أKد ا����Lرات ا��ؤ�رة &% ���ر ا����وى ا���م ����Oر
��ن �ّل �ن ��ري ا�6رف ا����K% وا#��% و��ري ھ� �Kروس اأ$ردرا��  وأظ�رت ��و$ود �7Q �و$

�) ا��0:م  ،ا�(�;دة ا����K% وا#��% ���
 أن، ��� �دل �) ) K�، 2004روس ور��0ن(و���Hر �ل �

�� ���Kق ��Kن &% �ل �ن ��ري ا�6رف وا���I� .�(�;دة ا������Kن�:(�ض ���و��ت ا����ر ا�����K �ر��ط 

��ض ا�درا��ت &%           R;��
�ر �ن ��ر ا�6رف �) أ�ر أ���  أ:رى���Lرات  أن�Kن أظ�رت �

ت ��
��ج ودر$� ا��ر��ب ا����% ��ل �ن  أنا��0:م، و�ن ھذه ا�درا��ت درا�� �ر�ور ا��% Wوا�ل ا

 �ن ��دل ا��0:م ا�����% ���ت دوًرا &% �ر %�Kف ��دل ا��0:م ا��Q�:ا��6درات وا�واردات وا
ا���7Q   أنو�ذ�ك درا�� 
�&J أظ�رت ). 2008�ر�ور،(�Kر��ت ��ر ا�6رف �) �ؤ3ر ا����ر &% ا�ردن 
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 أنو ،ا��6ري ھ% �7Q طرد�� ��0(� ا#�6�7د % ��د#ت ا��0:م &%��ن ا���Lر &% ��ر ا�6رف وا���Lر &
ا���ب ا�ر;�س &% دم و$ود �7Q طرد�� 7و�� ��ن ا����Lر�ن، 7د �ر$J &% ا���س إ�) ا��:دام ا�ر7م ا�����% 

� ھذا ا�ذي �3�د ��Lًرا ����ًرا &% �ر���� ا��$�و� ا������ ا��% ���ون �) أ���� ”CPI“����ر ا������ك 


:(�0 ا���ر و�دو�� &% أ-�ب ا���Kن� ��ً�� �و&% ).2004
�&J و��Kن، ( ا�ر7م ���3ل ھذه ا��$�و


(�ا#�$�ه � ناا��رض ا��(رط &% ���� ا�
�ود ا���داو�� �م ��ن ��� أ�ر &% ��د أن ��و���� إ�)�و�6ت درا��  

�ء �����
دو
����أ�Kل ا�درا�� )2007(Kiyotaka S..  

ا�6رف  أ���رو$ود �7Q طرد�� ��ن �Kر��ت  أنأظ�رت ا��د�د �ن ا�درا��ت ھ
�ك  أن
KQظ           
��ض ا��ن $�� ووا��0:م،  R;��
�ر �ن ��ر ا�6رف أ�ر أ���  أ:رى���Lرات  أندرا��ت أ:رى أظ�رت �

�) ا��0:م.  
  ��	&� ا�(�وذج ا�$�	#�

رة 62 ا��ور,	ت ?ل ��	س أ)# ا��[�# إ�� �	�#%ع            �J5�ذج ا	5J�و��د �4 ا �
�	���را�	ت ا�
62 � # ا��#ف ��� ا�B 	ر ا����O5، +*�ھ	 .KJ51 ��ًدا �4 ا� ا�F وا��5[�#ات ا�f5)#ة 62 ھ3ه 

��M �دا ً.ا	Jوا�� ����� gDJ� ار#j ��� ;�را�� وذ��ذج ھ3ه ا5+ 4,L. �. ت	را���ھ3ه ا ��إ  
62  ة62 +5ذ%- ا�3ي �J	ه ��zO و.�O,� ا� ا�F ا�1999McCarthy, (#(f5،(\ ا�3ي �#Y- ا��ز,

 ���
�� ���	Jd دول \�. 62 4�*�J5�ر ا	4 وأ� �L�D��أ)# .[�#ات أ� 	ر ا��#ف ��� �Sf# أ� 	ر ا�5
 ..��T +/	م � # ا��#ف ا�5ُ ّم 

دة دول، & )McCarthy(% �ا ��ط��ق ���رو
ظرً          %& �
�وذ$Iا�ذي  ن ��)
ا�درا�� ����:دم ا�
�وذج 

%& ����، �J إد:�ل ��ض ا���د�Qت )�2004ر�ز ا����و��ت ودم ا�:�ذ ا��رار، (ا��6ري  ا#�6�7د �م �ط

Q�� �3ل� ���� و&�� ��� ��
��ب �J  ��ا#�6�7د � ����;����م �J ا����ت ا�ء�����Kث ��م �ط ،��� دا#�6�7 ا���
 %�Y� ���  :ا����% وأھداف ا�درا�� وذ�ك ط

 أنا��J��9	 أ� 	ر ا�اردات ��� �4 أ� 	ر ا�F=55� a�J ������ 62 %	+^ ا� #ض، وذ�; ��� ا���	ر  -1
a�J�ر �� � و?��ة ھ6 �� � ا��, -��+ K�رد � /� ا���\ ا�DJ	��N وا����� و62 ا���, ��� 	����. 

2-  #Sf� ��� را����ج ا���5ت ھ3ه ا	ر ا:+�	أ�  #Sf� 4� �ا�C�95 ا� 6J51��J	g. ا�6�O5 ا:5%	�6 ��
���McCarthy( 4(6 )ا��J	�6 ا�3ي ا��L� -��� �5	ر�N4 ر����: 62 +5ذ%-، وذ�; � 	5D�أنأو  	����

ع �4 ا���\ وا���9	ت، وآ�#ھ5	 ��م .J�� 6�	Jd ج	إ+� 	D,�� "�� 6 ,ٍم ر	د +	���2# أر�	م اذات ا
  .ھ3ا ا�Sf5# و��	+	ت �4

6، 62  62 +5ذ%- 2*ة ا:+�	ج �� �# )McCarthy(6 )ا���9م �L	ر -3�L�^ ا���+^ ا	62 % �����4 ا�
 62 ������ F=55� \ا��- ا�D�5� د
J�دة 62 �#ض ا	,I�را�� ��� � �ل ا��62 ھ3ه ا 	4 ا���5+�?


�ً  ,��وذ�;  أنو  ،%	+^ ا���^�J�=?	��ا #/+ �D%4 و� 	�4� e?ھJ	ك ز,	دةً 62 �#ض  iن، ?�` �

د 62J�د ا	�����-  اD�5� د
J�ور �#ض ا�
ن �5L, 6�	��	=�، و��	=�ا ����Bا,� ا�� \� �d	� 6����ا

62 6�L�^ ا���+^ ا	62 % �����4 ا� F�	� FL�� #�� ��ا�\ ا���	د ا��ا����6، و, د ا���9ام �#ض  ا

د �J 5	ه ا�ا�\J�، ا �ا ����+- ,F=5 ا�L� ت	=��	ز �	و,�5 ���O5.  

�	ت و�J	ءً M �4 ا� ���Nت ر	�4 +5ذج ھ3ه ا��را�� �M( 4ث �*5,L. �. ;�6  ��� ذ�	��ا OJ�ا ���: 
�� ا�
�	��B 6 	ر ا�5��4�L�D : ا�5*5�� اBو�� -#�	� 	�ً	
5�� ا�B 	ر، و.�451 � �ل ا���91 �*�

 .و�3�; � # ا��#ف ا�� 65���J,	ر ا����6 و�Sf# ا�C�95 ا� 6J51��J	g. ا�6�O5 ا:5%	�6، 
5�� ا� #ض ا:%5	�6 ا�6�O5 وا���^ ا:%5	�6 ا�6�O5، و.� .F�=5 %	+^ : ا�5*5�� ا�=	+�� -*�


د J�62 �#ض ا 5J�اردات، 62 ?�4 , �# � �ل اM“ا� #ض ا:%5	�6 ا��i� 6�O5 	ر ا� 2”  ^+	% 4�
6�O5�6 ا�	^ ا:%5���ا . 
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- ��
�,� ا��F=5. 6 ردة F 2 ا��5#ف ا�I�#5ي: ا�=	�=�ا�5*5J�ا Fا�و.�F5 . و.�451 �*5�� ا� 
 65�� .� # ا��	�Nة ا

ن �4 ��� ��[�#اتL�, 3ي�6 ا�	��ذج ا5J�ا #,�
  :����J �	�*�ول ا��	�6  و���� .

الرئيسة المستخدمة في النموذج القياسي متغيراتلاتعريف ) 1(جدول  
 الوصف الرمز المتغيرات ت
سعر الصرف االسمي للدينار  1

 الليبي

 
Exr 

 

خر، ي آيمثل سعر الدينار الليبي معبرا عنه بداللة عملة بلد أجنب
أي هو عدد الوحدات من العملة األجنبية الالزمة لشراء وحدة 

 واحدة من العملة الوطنية
  الرقم القياسي ألسعار المستهلك 2

CPI 
يقيس المستوى العام ألسعار سلة ثابتة من السلع والخدمات التي 

 8تستهلكها األسرة في ليبيا خالل فترة زمنية معينة وتضم 
 مجموعات سلعية وخدمية 

المخفض الضمني للناتج  3
اإلجمالي المحلي  

Igd االقتصاد يمثل أسعار جميع السلع والخدمات المعروضة في 
 المحلي

أسعار  التغير في معدل  4
 الواردات الليبية

 
Impt 

هو عبارة عن معدل النمو في التغير الذي يطرأ على سعر وحدة 
الواردات على مستوى السلع خالل سنة البحث مقارنة بسنة 

 األساس 
يمثل مقدار العائد الذي يحصل عليه األفراد مقابل مدخراتهم لدى   R سعر الفائدة االسمي 5

 المصارف التجارية 
  عرض النقود التغير فيمعدل  6

 بالمفهوم الواسع

 
Mssg2 

ويعبر عن معدل النمو في السيولة المحلية التي تشمل النقود 
شبه النقود إليه مضافا  

 .)I�#�2004 ا�5 ��	ت ود�� ا.9	ذ ا�
#ار، 

 \�5*� T� �, 	5�2ل وا��O,� ا� 5	�Mت ا��6 �*	+^ ا��5[�#ات 62 ا�5 	د�ت ا��	��� ,
�� �D	 ا��5
  :ا�9	�d ���; ا��5[�#ات

(1) ∑Impt = Et-1∑ Impt + ԑt  
∑∆Impt......................................................................................................... 

)2(  ∑Mssg2 = Et-1 ∑Mssg2 +α1ԑt ∑∆Impt + ԑt 

∑∆Mssg2.................................................................... 
)3(  ∑R= Et-1∑(R) +β1 ԑt ∑ Impt + β2 ԑt ∑∆Mssg2+ ԑt ∑R   

......................................................................... 
)4(  ∑Exr = Et-1∑Exr +λ1 ԑt  ∑Impt + λ2 ԑt ∑∆Mssg2 + λ3 ԑt ∑R + 

λ4∑∆Exr....................................... 
)5(  ∑IGD = Et-1∑IGD +θ1 ԑt  ∑∆Impt + θ2 ԑt ∑∆Mssg2 + θ3 ԑt ∑R + θ4∑∆Exr + ԑt  

∑IGD................... 
)6(  ∑CPI = Et-1∑(CPI) + γ1 ԑt  ∑∆Impt +γ2 ԑt  ∑∆Impt+γ3ԑt ∑R + γ4 ∑∆Exr +γ5 ԑt  

∑IGD + ԑt∑CPI...... 
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ذج ا��را�2�> #��0� 
           s1.ة، ا�?ء ا���	ر %3ر ا�Y ى أن�����و�F�،  4L ��[�# ��� ?�ة � #�j	��J 62 ا�5

�J� �J�	� 	D1 � #وق �3أ��ا 	D� ) ��، ")2"وا�TO�5 ر�� " "1��I5,� �4 ا�5 ��	ت ,J/# ا�TO�5 ر
 F%B62 ا 	5DJ�� ��M �ا #,�
. 4L5, 6�	��	و�	5DJ�� ��5#ك�ا F�	L��د ا	ل إ,*M� 4� ;�وذ ،F, ،ا��

و��X�L �4 ��ى و%د .L	�F ���#ك ��4 ��[�#ات ا��را�� �J*#ي ا���	ر ا��L	�F ا���5#ك �*�5\ 
.��[�#ات ا��را��  

          4� ���L	�F ا���5#ك وJ�d	 إ�� ا��J	gN ا��6 ظD#ت �	�*�ول )Johansen(و�U%#اء ا���	ر %ھ	+
�� ا��	�6ا��L	�F  #ض +�	gN ا���	ر �Jو5�2	 ,�6 ،  )1( رOJ�; ��� ا�را�� وذ���5[�#ات ا���5#ك �ا:  

���/��( ا���1#ك �O�� 9�8#ات ا��راDE��> �2 ا:���ر �
ھ�<96) 2(��ول   
Hypothesized Eigen value Trace 

Statistic 
Critical Value 

at 5% 
Critical 

Value at 1% No. of CE(s) 
None ** 0.997785 255.1623 94.15 103.18 

At most 1 ** 0.968567 139.0274 68.52 76.07 
At most 2 ** 0.843973 73.28913 47.21 54.46 
At most 3 ** 0.715731 37.99238 29.68 35.65 

At most 4 0.425482 14.09353 15.41 20.04 
At most 5 0.171006 3.563296 3.76 6.65 

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
Trace test indicates 4 co-integrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

Hypothesized Eigen value Max-
Eigen 

Statistic 

Critical Value 
at 5% 

Critical 
Value at 1% No. of CE(s) 

None ** 0.997785 116.1350 39.37 45.10 
At most 1 ** 0.968567 65.73823 33.46 38.77 
At most 2 ** 0.843973 35.29674 27.07 32.24 
At most 3 * 0.715731 23.89885 20.97 25.52 
At most 4 0.425482 10.53024 14.07 18.63 
At most 5 0.171006 3.563296 3.76 6.65 

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
Max-eigen value test indicates 4 co-integrating equation(s) at the 5% level 
Max-eigen value test indicates 3 co-integrating equation(s) at the 1% level 

 

�ت �ن�����ن  أر�Jو$ود ��3ر إ�) ) Trace Test(ا:���ر ا��ر  أنق 
KQظ �ا�$دول ا���  ��
�7Qت �واز


د ���وى ا:���ر ا����� ا��ظ�)  أن� أ�0ً و
KQظ %. 1و% �L��5رات ا�درا�� &% ا��دى ا�طو�ل 

)TestMaximal Eigen Value  (أJ���ن ���Lرات ا�درا�� &% ا��دى ا�طو�ل  ظ�ر و$ود � ��
�7Qت �واز

���
د ���وى أر ��

د ���وى ��
و�� و�% 5 ��
و�� � ��Q1.%  

 )s Causality‘Granger(ا:���رات ا�6���� 

�� ا������ 62 ا�L=�# �4 ا��را�	ت          M �رات ا	ذا .*#ى ا���	5�د 	����
� إ+- �4 ا�5 �م  �,ا�
؟ ?
�� ��4 ا��5[�#ات، أي �4 ا��5[�#ات ا��f. 6)# 62  أنM �ه ا	ا.* �,�O�� دة	ى �#*. �����ا���	رات ا�
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�� �����9 �4 ا���	د إ�� آ�#، وذ�;  	����9ً  ا� #�]�5	 i.)�#ً � أن+*�  ن	C � 62 -+B اB?� ،ا#�7M� أو
�� 62 ذ�;M �ا ��d���	د ,#%\ إ�	 ��9��� ��4  ،اM �ه ا	د ط�� � ا.*�O. �� �� ��M� �%, �أو أ+- 

 ;�3� ،�,#/J�ا ��?	J��5[�#ات �4 ا�ا ;�.U2+ً  ن	ذ%- +*�ه ,1\ أ?�	 ا�L� #�]�5	ر)��J� 6	 �#ض +5
 ًM
��
F .	� ً  ،62 � 	د��، )� ,
م ��[��#ھ	 62 � 	د�� أ�#ى ���
Mً  	أي ,��s ا�5��وھ3ا �	  ،وا��	�\ �

�� ا������ ) 6و 5و 4و 3و 2و 1(م 	ر�أ�5 	د�ت و�OY- اM �ا �,�O. s��, 	Jرا��، و�4 ھ��62 ھ3ه ا
���	د ا� ���5 62 �*	ل ��� 	تY#ورة ���O 62 ا�L=�# �4 اO�B	ث وا��را��و��� رأ�D	 ھ3ه  �,ا

  .ا��را��
أ� 	ر  أن:ا��	���������� .J��O	 ��� ا��J	gN  (Granger) إ%#اء ا���	رات�M� 4ل            
;�D��,EXR” #(f“ � # ا��#ف ا��65 أن، و”f. 6“EXR)# 62 � # ا��#ف ا��CPI” 5“ا�5

 6�O5�ا g.	J�� 6J51�ا C�95�62 ا“IGD” ،أنو   ������اردات اIMP“� �ل ا��[�# 62 أ� 	ر ا� t” #(f.
5��م ا�ا�\  أن، و”EXR“6 62 � # ا��#ف اD�5�	� د
J�[�# 62 �#ض ا��ل ا� �“MSSG2” 

 #(f.  6�O5�ا g.	J�� 6J51�ا C�95�62 ا“IGD”  ة�N	��و� # ا“R”،6 و�O5�ا g.	J�� 6J51�ا C�95�ا
“IGD” ة�N	��62 ��[�# � # ا #(f,“R”.  

 
<��DE ا:���ر �#ا<�# ���O��� ����6#ات ا��را�2 ) 2(��ول   
Probability  F-

Statistic 
Obs. EXR; MSSG2; CPI; IGD; R; 

IMPT 
Null Hypothesis: 

0.00734 7.12568 19 CPI does not Granger Cause 
EXR 

0.01691 5.53791 19 EXR does not Granger Cause 
IGD 

0.09137 2.85264 19 IMPT does not Granger Cause 
EXR 

0.03449 4.32391 19 MSSG2 does not Granger 
Cause IGD 

0.07292 3.17524 19 MSSG2 does not Granger 
Cause R 

0.07076 3.21918 19 IGD does not Granger Cause R 

  

�> #��0�
 )�
  :ذج ا��را�2 =' ا���ى ا�;

           َّL5. ��5#ك�ا F�	L��ا gN	�+ ��� ًء	J� َّJ ت	4 إ)�� 	�5ى  أن�را�� 62 ا��4 ��[�#ات ا�� ��M� ك	Jھ
 ،F,���	د و�3�; .� � #�2 ��[�#ات ا��را�� ا�f5)#ة ��� � # ا��#ف 62ا���ا����6 ���#ة  ا

�� 62 ا��5ى ا��,F ا��	���M �ا #,�
 :ا��را��، و�	+K ا��J	gN �5	 ھ�J��� 6 62 � 	د�� .
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دة . � KO	�Mت ��[�#ات ا�5 	د�� ا�5
�رة ر��  أن��ا,�          %���5 ) 7(ا�
�� ا�5 	D� ��
,(P-Value) ،
�� ��4 أ� 	ر ا��#ف أن,JJL5	 �M?/� وM �ا“EXR” ;�D��ذات  ”CPI“وا�#�� ا�
�	��B 6 	ر ا�5

 �,J � ى��� �J� ��N	�?إ ����� ط#د,�، إ�َّ  أنو% 1دM �أن ط�� � ھ3ه  ا  F,.i)�#ھ	 62 ا��5ى ا��
X� Y،  وز	*�, �� 	�F ا�C�95  أن	 وأظD#ت +�	gN ا��F��O 62 ا��5ى ا��,F أ,0.003 ،  ً1?�` 

,� �IGD”  �J“ا� 6J51��J	g. ا�6�O5 ا:5%	�6J � �����  أن، و%1ذو دM �ط�� � ھ3ه اJ� ��L 
  .0.048ا ?�` � ,�*	وز X� Y %�ً  اi.#�7)�#ه ھ  أنEXR” . #�j“ا��i)�# ��� أ� 	ر ا��#ف

IMP“��[�# 62 أ� 	ر ا�اردات ا������� �ل اأَ�	 ��[�#         t”  �J� يJ � D21 % ،ط�� � ھ3ه  أنو
 ً#�(i. #�]�5�ھ3ا ا #D#ف، وأظ��ر ا	أ�  ��� #�(i��ط#د,� ا  ��M �اا  ً�62 .���# ا��[�#ات ا��  6	��5


	ر+� �[�#ه �4 ��[�#ات +5ذج ا��را��، ?�`  ”EXR“� # ا��#ف ا�� 65���J,	ر ا�����O. 6ث 62 �
 #���. \����,2.6 %F, .�4 ا��[�#ات ا���O. 6ث 62 أ� 	ر ا��#ف ��� ا��5ى ا��

م ا�ا�\ أّ�	 ��[�#       D�5�	� د
J�[�# 62 �#ض ا��ل ا� �“MSSG2”.  �J� يJ � D25%أن، و 
��  ط#د,� ا��i)�# ��� أ� 	ر ا��#فM �ط�� � ھ3ه  ا  ً#�(i. #�]�5�ھ3ا ا #Dا، وأظ  ً,�	  ً�% #��ا  62 .�

��# ،  ”EXR“� # ا��#ف ا�� 65���J,	ر ا����6 ا��[�#ات ا���O. 6ث 62 �. \����, `�?22.8 %
F,وھ3ا ,ُ � أ��# .i)�# ��5[�#ات +5ذج  ،�4 ا��[�#ات ا���O. 6ث 62 أ� 	ر ا��#ف ��� ا��5ى ا��

  .ا��را�� ��� � # ا��#ف

  (ECM)����: ا��ط9 �	ذج ا�درا#� 
	#��دام (�وذج�$د�ر (

��M �ر ا	���	� 	J5� �����أ� 	ر و”EXR“ � # ا��#ف ا��J�  4��65	ًء ��� +�	F��O. gN ا���	ر ا�
;�D��IMP“� �ل ا��[�# 62 أ� 	ر ا�اردات ا������ و ”CPI“ا�5 t” ;�3و� ، gN	�J�ل ��� ا�O�ا �.

  :ا��J��5 62 ا�5 	د�� ا��	���
 

  

، (P-Value)��6د ��� ���7 ) 8(ا���م ا��و$ودة �Kت ����Qت ���Lرات ا����د�� ا���درة ر7م  أن�دا��         

 أ�3ر إ�)����7Q &% ا��دى ا�طو�ل 7د  ����Iل ��K6+ ا�:ط أن���ن 
��;R ��د�ر ا���7Q  أنا����د��  
KQظ �نو
و7د ��Kق ،ا�
�$م ن دم ا���رار ا���Qل ا�ز�
��  ل��:�% 27.80���دار  �K6��I+ ا�:ط ا�
�وذج7درة 


و و ��Iدل ��K6+ ا�:ط %،�������$� وھ
3رط% 7�ول ھذه ا��� �  %.75ل �ن أوھو  �K0.0211ث ���وي ��

��ن  أن
��;R ا���د�ر  أظ�رت���          �7Qر ا�6رف ا����“EXR”ك و��أ���ر ا����“CPI-1” ���
� ا������

 �7Q
د  طرد����ر أدى إ�) ز��دة  1 ا������ك ���دار أ���ر���� زادت ، &% 10وذات د#�� ��
و�� 

0.02���دار  ”EXR“ا�6رف  . R�
��
���ر-م �ن و$ود �7Q ذات د#�� ��
و�� �ن ا�
���K أ
و�ن ذ�ك  �
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 Z#�6;��، إKWدث &%  أ���ر�ر أ أن اK� %رات ا���Lر ا����)� (�ا�6رف �ظل  ��رأ�ا������ك و7در��� 
  .ا����% ا#�6�7د ��0(� و�Kدودة &%

��ن  أن�ن 
��;R ا���د�ر � أ�0ً و
KQظ           �7Qر ا�6رف ا����“EXR”أ���رو  ���-IMP“ا�واردات ا���


د ”11���دار ا�واردات ا������  أ���ر���� زادت &% ���01
��ن ا�������ن �7Q طرد�� وذات د#�� ��
و��  

�R  ،ل.د 0.003���دار  ”EXR“��ر ا�6رف ل ا
:(ض .د��
� أو�ن ذ�ك 
 (�ا�ر-م �ن و$ود �7Q ذات 

 ��K�
�) �(��ر ا���Lرات ا��% �Kدث ا�واردات ا������ و7در���  أ���رر أ� أنZ   ا�6KW;�� إ#Z د#�� ��
و�� �ن ا�
  .ا����% ا#�6�7د ا و�Kدودة &%ا�6رف �ظل ��0(� $دً  أ���ر&% 


��;R ا���د�رات &% �(��ر ا�
�وذج ا����ق، إ#Z  ا#���د# ���ن          (���د ا���Hد �ن :�و 
��;R ا���د�ر  

�ت ا�درا�� �ن ���3ل ا���د�ر��� Iو����3 ����ن Kد ا�:ط ”Serial Correlation“��ل ا#ر���ط ا�ذا�%  ،و

“Heteroskedasticity” ��� ،Dimitrios، te al، 2007 & Larsson، et al) %و����3 ا��وز�J ا�ط

2001).   

  ����ص ا�
وا��) 3(*دول ر�م 

Result  Probability  F-statistic Residual Diagnostic Tests 

No  0.100641  3.101766  Breusch-Godfrey Serial 

Correlation LM   

No  0.136015   Jarque-Bera  Normality test   

3.989983  

� �م            ��و$ود ����3 ا#ر���ط  ما#:���ر د
��$�  أظ�رتو7د ”D.W“ا:���ر دار�ون و��ون  إ$راء

دم و$ود ����3 ا#ر���ط أ�0ً  ظ�رأو7د ، (Breusch-Godfrey)ا:���ر  إ$راءو�ز��دة ا����Hد �م  ،ا�ذا�% �

��ر ����3 ا��وز�J ا�ط���% ����Lرات ا�در ،%ا�ذا��:�� �
 Normality“ا�� ن طر�ق ا:���ر �م �7

Test”رت�دم و$ود ھذه ا�����3  وأظ  ).3(، وذ�ك ��� ھو وا0+ �ن ا�$دول ر7م �أ�0ً 
��;R ا#:���ر 

: ($	ش (�	>; ا��$د�ر  


��;R ا�درا�� ��ذه ا�ور�7 7د ا�(�ت �J درا��  أن
KQظ          )Tomas B.2013 ( ث�K ك  أنأ�دت�
ھ


ت ��وا��0 و:6و6ً  أنا�����K، و وا����ر ا�6رف أ���ر��ن  ا���Hرً �� ��� &% ا��دى در$� ا#��$�
 وا����ر��ن ��ر ا�6رف  ا��ر�ن �Kث ) K�، 2004روس ور��0ن(�J درا��  �أ�0ً وا�(�ت  ،ا���6ر
 ���Kا����
�) ��ر ا�6رف ا����K% &�ط و��س ا#��%ا��ر ا:��(ت ���� &% ا�6�7ر  ، إ# أ.  

�$����  ا#�6�7د و�ط���ت 
��;R ھذه ا�ورJ� �7 ا�درا�� ا��% أدھ� �$�و� �ن ا�����Kن &% �7م          
��ن �ر ��ر ا�6رف � أنأظ�رت �Kث ، l  (Verena. etl.al .2010)�ور��3وس �������أ���ر ا�واردات 


��;R ��د�ر 
�وذج ھذه ا�ور�7 ا�����Kإ��ا�����K ھو ا�د
)، وھذا �� �و�6ت  � أ���ر �رأ أنإ�) �Kث :�6ت  ،
 ��� ا#�6�7د ا و�Kدودة &%ا�6رف �ظل ��0(� $دً  أ���ر�) �(��ر ا���Lرات ا��% �Kدث &% ا�واردات ا���

  .)0.003(ا����% �Kث # ���دى 
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: (�	>; ا�درا#�  


�وذج ا�درا�� -�ر ���
� &% ا����وى أن -1�
 ،$��J ا���Qل ا�ز�
�� ا�:��6 �Kو�ل ا���Qل  دوا���رت 

  .ا�ز�
�� ��ذه ا����Lرات ��(روق
��ن ���Lرات ا�درا�� &% ا��دى ا�طو�ل أنظ�ر 
��;��K� Rل ا�����ل ا���3رك أ -2 �7Q  .ھ
�ك 

��ن أ���ر ا�6رف أن -3 �7Qا��“EXR”ر و�L�� ك��ا�ر7م ا�����% ����ر ا����“CPI” ��
طرد��، -�ر أ

  .�K0.003ث # ��$�وز ��0(� ا����Hر &% ا��دى ا�طو�ل 

د#�� ��
و�� �ن  ذات���ر-م �ن و$ود �7Q و ،�ط���� ا���7Q &% ا��دى ا���6ر طردي أ�0ً  أن
KQظ  -4

 ��K�
�) �(��ر ”CPI“ا�ر7م ا�����% ����ر ا������ك 7درة ���Lر  أن ا�6KW;�� &% ا��دى ا���6ر إ#Z ا�

  .0.023ا����% �Kث # ���دى  ا#�6�7د �(� و�Kدودة &%ا�6رف �ظل �0 أ���را���Lرات ا��% �Kدث &% 

5-  F,� 	�F ا�C�95 ا� 6J51��J	g. ا�6�O5  أنَّ أظD#ت +�	gN ا��F��O 62 ا��5ى ا��
��� ا��i)�# ��� أ� 	ر ا��#ف ”IGD“ا:5%	�6L� ��M � a�.#,“EXR” ، َّ� اi.#�7)�#ه ھ  أن إ

 ً�% X� Y وز	*�, �%� �- .D+ #�(i	6N ��� أ� 	ر ا��#ف 62 ا��5ى ، 62 ?�4 0.048ا ?�` , �
#��
  .ا�

6-  #�]�� #Dأظ������اردات اIMP“� �ل ا��[�# 62 أ� 	ر ا� t” [�#ات��ا #��.i)�# ط#دي ��5س 62 .�
��# ”EXR“� # ا��#ف ا�� 65���J,	ر ا����6 ا���O. 6ث 62 �. \�����4 ا��[�#ات % 2.6، ?�` ,

F,��# ا��[�#ات ا���O. 6ث 62 ��ر.-  أنإ� .ا���O. 6ث 62 أ� 	ر ا��#ف ��� ا��5ى ا���. ���
���	د ./Y F ��� %�ا و��Oودة 62 62 ا��5ى ا�
��#  ا��#ف أ� 	ر� .0.003ا����6 ?�` � .� �ى  ا

م ا�ا�\  .i)�# ��[�# �#ض أن -7D�5�	� د
J�ا“MSSG2”  ً�% ى�ا، ��� � # ا��#ف ط#دي و
 -�5�� 	� #���. \����, `�?22.8 %F, ،�4 ا��[�#ات ا���O. 6ث 62 أ� 	ر ا��#ف ��� ا��5ى ا��

 ً#�(i. ##ف اوھ3ا ,ُ � أ����را�� ��� � # ا��ذج ا  .��5[�#ات +5

  :��!�� ا
��ن ا��دى  ا#�6�7د ا��% �Kدث �) أ���ر ا�6رف &%إ���
�� �(��ر ا���Lرات  أن          �
����� %�ا���

�(��ر ا���Lرات ا��% �Kدث �) أ���ر ا�6رف &% ا��دى ا���6ر  أن�Kث 
$د  ا���6ر وا��دى ا�طو�ل،
��دل ا���Lر &% أ���ر و ”CPI“ا�ر7م ا�����% ����ر ا������ك و����ل &% ���Lر�ن &�ط ھ��  ،�Kدود و��0ف

���  .ا�واردات ا���

��ر ا��% �Kدث &% ���Lر  ،
�وذج ا�درا�� أ��ر &����� &% �(��ر ا���Lرات أنأّ�� &% ا��دى ا�طو�ل 
$د        
 %��Kث 
KQظ �روز ���Lرات ��� ���Hر 7وي ووا0+ �م �ظ�ر ��� أي ���Hر  EXR“ا�6رف ا#��% ��د�
�ر ا���


��R  و ”MSSG2“ض ا�
�ود ����(�وم ا�وا�J ��دل ا���Lر &% ر��ل  ،&% ا��دى ا���6ر�� %
ا��:(ض ا��0

 %���$Wا %�Kا��“IGD . د$
��ر ا�6رف �) ”CPI“ا�ر7م ا�����% ����ر ا������ك ���Hر ���Lر  أنو�ذ�ك 

 %�� أ  طردي إ#EXR”   Z“ا#��% ��د�
�ر ا���
  .��0ف و�Kدود
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 قائمة المراجع

 
 ا��#ا�F ا��#��8: أو�ً 

��ت ا��و���،طرا��س، �����"ا2*��	���و  ��ا2���	د ا��ؤ�رات"، )2008(ا��$
� ا��3��� ���:ط�ط  - ��Kداد . (، ا�أ

�)��:�.(  

  .����ب ا�6KW;%، ا�
3رة ا��
و��، طرا��س، �����ا،)1999(، ا���;� ا�وط
�� ���و��ق و ا����و��ت -

  .����ب ا�6KW;%، ا�
3رة ا��
و��، طرا��س، �����ا ،)2003(ا���;� ا�وط
�� ���و��ق و ا����و��ت،  -

  .����ب ا�6KW;%، ا�
3رة ا��
و��، طرا��س، �����ا،)2004(،ا���;� ا�وط
�� ���و��ق و ا����و��ت -

أ�ر ا����ر %� #"ر �رف ا�*(�@ ا���ري �,< أ#"	ر أھم "، )2004(و���3ء أ�Kد،  ن�����ء �Kروس و���3ء ر�0 -

  .48- 6�1ر، ص -7ط�ع ا������� ا�:�ر$�� ،ا���ھرة -، �ر�ز ���و��ت وا�:�ذ ا��رار."ا�#	#�� %� ��را�#,� ا��ذا>�� 

- ،4�=?	� ��5*�)2008(،"'= B.Rم"ا����' ا�����د ا��ث ا� �O� I�#� ، د	���� .و��#ف ����	 ا�I�#5ي �,ا

، �ر�ز " ا��رف %� �"دل ا���6م �� ��رأ�ر ���رات #"ر "، ) �K ،)2004دأھ�� �و�ف و���3ء �دKت 
�&J و -

  .27-6�1ر، ص  –،ا���ھرة  يا#�6�7د 7ط�ع ا����Kل - ا����و��ت  ودم ا�:�ذ ا��رار

ا�"وا�ل ا��ؤ�رة %� ا(�$	ل أ�ر أ#"	ر �رف ا�"�!ت ا�*(
�� �,< �ؤ�ر ا�#"	ر %� "،)2008(�3�ور �ر�ور،  -

����وم ا��6ر&�� ، ���� ا���وم ا������ وا��6ر&�� ، �7م ا���6رف ، ر���� ، ا���د���� ا��ر��� " 2006-1985ا�ردن 

�  .ا�ردن –ن�د��وراه -�ر �
3ورة ، 

  .، طرا��س، �����)37(،إدارة ا��Kوث وا�6KWء، ا���ر�ر ا��
وي )1993(�6رف ����� ا��ر�زي،  -

 ، إدارة ا��Kوث"1996-��1990رة �طور �رض ا�($ود %� ��
�	 �!ل ا�"، )1997(�6رف ����� ا��ر�زي،  -
  ).37(ا�ر�J ا����ث، ا��$�د  ��ا#�6�7د و ا�6KWء، ا�
3رة ��ا#�6�7د
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3رة ا��Kوث ا#�6�7د��، إدارة "وروإ�D –ا�ور
�� ا��و�دة ا�"�,� "، )2002(�6رف ����� ا��ر�زي،  -
  . 42ا�ر�J ا�ول ، ا��$�د  ��ا#�6�7د
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وي )2000(�6رف ����� ا��ر�زي، -

- 1990ا���ر%� 
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 ��ا#�6�7د و ا�6KWء، ا�
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ً (ا��$
� ا��3��� ���:ط�ط  --  ���، �7م "2000 -1990ا�ر�م ا�$�	#� ���,�� ا��"��� �!ل ا�#)وات"، 2000((،  )��

  .، طرا��س، ����� ��ا#�6�7د ا�6KWءات

 ، إدارة ا��Kوث"�,��	رف ا��*	ر��أھم ا��ؤ�رات و ا�(#ب ا��	��� "، )2003(ا�ر�J ا���
%  ��ا#�6�7د ا�
3رة -
  ).43(�6رف ����� ا��ر�زي، طرا��س، �����، ا��$�د  ،و ا�6KWء ��ا#�6�7د

، " ا���ري ا2���	د ا�#	#�� %� ��ا2���	د ��,�ل ا�"!�	ت 
�ن ا�����رات"، )2005(����ء �Kروس وآ:رون،  -

  .35-1 �6ر، ص –،ا���ھرة  يا#�6�7د اWدارة ا����� �����Kل -�ر�ز ا����و��ت وا�:�ذ ا��رار

 ا2���	د ا�#	#�� %� ��ا2���	د ��,�ل ا�"!�	ت 
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�	>�� ا��!�ق 
)1(�,�ق ر�م   

)2011- 1990()�#ة �� �256( ا����O��� ��4#ات ا��را��8�2<�ت ا  

Imp ا��46 t CPI Igd R Exr Mssg2 
1993 3.72 73.8 39 5.6 3.0944 5.13 
1994 3.811 84.7 42.6 5.6 2.7588 11.35 
1995 4.103 94.5 43.9 4.4 2.82127 10.49 
1996 3.526 106 49.03 4.4 2.7328 7 
1997 2.204 120 54.13 4.4 2.5728 3.96 
1998 2.352 126 48.67 4.4 2.2036 4.11 
1999 11.111 127.9 55.79 4.4 2.15945 8.37 
2000 -33.965 124.2 67.56 5.6 1.831 -14.33 
2001 -24.281 112.8 65 5.7 1.5448 6.51 
2002 100.63 102 91.6 5.7 0.8219 6.8 
2003 4.712 100 100 5.7 0.76429 5.65 
2004 41.8 101.3 121.4 4.7 0.79959 13.64 
2005 -2.961 104 152.5 4 0.73778 30.15 
2006 1.051 105.5 175 4 0.77627 14.97 
2007 11.126 112 189.6 4 0.8148 37.27 
2008 2.052 123.7 232.2 3.9 0.79897 47.29 
2009 31.627 126.8 173.1 2.8 0.80632 4.31 
2010 35.509 129.8 197.2 2.7 0.79522 11.79 
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 B@ ر��2(��(  

 
<��DE ا:���ر د�/' =�# ا����ل )  ADF) 

 

ECMiables 

1
st

 difference 2
nd

 difference 

Constant Trend and 

constant 

None Constant Trend and 

constant 

None 

Exr -3.3045
0.0293 

-3.6256
0.0545 

-2.4777
0.0163 

-1.35280
0.5839 

-0.55187
0.9709 

-3.5307
0.0013 

CPI -5.2869
0.0020 

-1.4991
0.7934 

-1.8119
0.0675 

-3.20970
0.0363 

-5.51875
0.0061 

-3.3092
0.0024 

R -3.6689
0.0140 

-3.6702
0.0503 

-3.5126
0.0014 -  - - 

Mssg2 -1.0863
0.6800 

-3.8977
0.0483 

-5.1288
0.0001 

-2.059815
0.2612 

-0.75612
0.9360 

-2.5410
0.0165 

Igd 212.244- 0.000 
-2.7963

0.2228 
-2.2908

0.0263 
-2.073047

0.2566 
0.458820

0.9971 
-0.9766

0.2743 

Impt -7.6713
0.000 

-7.4528
0.000 

-7.8561
0.000 - - - 

�) �:ر$�ت ا��ر
��R ا�6KW;%  ا���داً �ن �ن إداد ا����K: ا��6در Eviews4.1  

)3(ملحق رقم   
<��DE ا:���ر =���V �8#ون )  P-PT) 

 

ECMiables 

Level 1
st

 difference 2
nd

 difference 

Constant  Trend and 

constant 

Constant  Trend and 

constant 

Constant  Trend and 

constant 

Exr -1.313
0.602 

-0.7556
0.953 

-3.3000
0.024 

-

3.62564
0.054 

-

10.8016
0.000 

-

13.20937
0.000 

CPI -1.8686
0.33 

-1.7067
0.710 

-1.6734
0.427 

-

1.69304
0.714 

-

3.17537
0.038 

-

3.060036
0.144 

R -0.4564
0.88 

-1.5073
0.792 

-3.6702
0.013 

-

3.67236
0.050 

- - 

Mssg2 3.1573
0.038 

3.7531
0.0420 - - - - 

Igd 0.2132
0.966 

-2.0217
0.555 

-5.5575
0.000 

-

5.71401
0.001 

- - 

Impt -4.8924
0.00 

-5.2207
0.002 - - - - 

�) �:ر$�ت ا��ر
��R ا�6KW;%  ا���داً  ن��ن إداد ا����K: ا��6درEviews4.1  
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   الدولة الفاشلة

   دراسة استكشافية للحالة الليبية

  البشير علي الكوت. د                                                       

.$���� طرا��س  –وا���وم ا�������  ا#�6�7د ����  

               bkut12@gmail.com     

  

  :الملخص 

الدولة الفاشلة من المصطلحات الحديثة نسبيًا في الحقل األكاديمي السياسي ، إذ يعود استخدام هذا مصطلح         
وقد أصبحت . أنالمصطلح إلى مطلع تسعينيات القرن العشرين ، ومنذ ذلك الوقت يتزايد تراكم الدراسات المتعلقة بهذا الش

هور العديد من النماذج الفاشلة من الدول وخاصة في أفريقيا وآسيا الدولة الفاشلة من الموضوعات الجديرة باالهتمام نظرًا لظ
منذ أكثر من عقدين من الزمن ، وتشكل الدولة الفاشلة خطرًا مزدوجًا على شعبها وٕاقليمها وربما على المستوى العالمي ، 

إلى مأوى ومركز للتخطيط لألعمال اإلرهابية  ناوفي هذا السياق يمكن اإلشارة إلى النموذج األفغاني ، إذ تحولت أفغانست
  . على مستوى العالم 

،  ةاالقتصاديتصبح الدولة فاشلة عندما تعجز عن القيام بوظائفها الضرورية في المجاالت السياسية واألمنية و          
عريف بموضوع الدولة وتوجد بعض المؤشرات التي يمكن من خاللها قياس مدى فشل الدولة ، هذه الدراسة تسعى إلى الت

ومن ثم محاولة تطبيق ذلك على الوضع الليبي ، وذلك بغرض اختبار حجم المخاطر التي تهدد الدولة الليبية  ،الفاشلة
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تناول الموضوع من خالل التركيز على مفهوم  فبراير ، 17لسنوات التي تلت ثورة بالفشل خالل ا

، وتحاول الدراسة اإلجابة ) المدخالت(لة ، بيئة الفشل التي تواجه الدولة الليبية وتأثيراتها المختلفة ومؤشرات الدولة الفاش
 .وكذلك معرفة األسباب، وفرص الفشل والنجاح  هل ليبيا دولة فاشلة ؟: على سؤال محوري 

لى دراسة للبيئات السياسية واألمنية وقد اختتمت الدراسة بوضع سيناريوهات مستقبلية للحالة الليبية اعتمادًا ع        
   .، وهو ما يكشف عن احتماالت تطور الوضع في ليبيا نحو الفشل من عدمه االجتماعيةو  ةاالقتصاديو 

  :الكلمات الدالة 
    االجتماعيةالبيئة  ،ةياالقتصادالبيئة ،البيئة السياسية واألمنية ،الدولة الفاشلة
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  :مشكلة الدراسة     

، وهي مرحلة رغم ما تم تحقيقه  علىتها امازالت ليبيا في مرحلة انتقالية لم تتضح معالمها ونهاي       
عاجزة عن إيجاد حلول للكثير من القائمة فيها الكثير من المختنقات والتشويش لدرجة تجعل السلطات 

وتقديم  ،مثل بسط األمنها ماهخاصة أنها ال تملك القوة الالزمة للقيام بأبسط م المشاكل التي تواجهها ،
فهل نحن أمام دولة قادرة : وحماية الحدود ، وهذا الوضع يطرح جملة من التساؤالت  ،الخدمات الضرورية

 ،على إنجاز الحد األدنى من وظائفها ؟ أم نحن أمام دولة عاجزة عن القيام بهذه الوظائف بحدها األدنى
امل ؟ وما هي العوامل التي تدفع باتجاه الفشل في ليبيا وربما هي في طريقها للتحول إلى دولة فاشلة بالك

؟ وما هو المستقبل الذي ينتظر الدولة في ليبيا ؟ هذه التساؤالت وغيرها تتعرض مباشرة أو بطريقة غير 
مباشرة للمشكلة المتعلقة بمخاطر الفشل التي تحيط بالدولة في ليبيا ، وهو ما تسعى الدراسة لمحاولة 

  .رف عليه التعو استكشافه 

يالحظ المرء قصور الدولة أو عجزها عن أداء  ناففي كثير من األحي ،الوضع في ليبيا معقد      
ومية ، في يلا ها األساسية المتعلقة بتحقيق األمن للمواطن وتوفير المستلزمات والخدمات الضروريةماهم

المقابل يالحظ بروز سطوة ونفوذ منظمات أو كيانات غير رسمية مسلحة في الغالب تتمتع بقوة وتأثير 
هذه المنظمات أو الكيانات ربما تستطيع فرض القوانين والتشريعات  نإيفوق ما يتوفر للدولة ، بل 

يقية في ليبيا تتعلق بعجز السلطة هناك مشكلة حق إذن ارات على السلطات الرسمية للدولة،والسياسات والقر 
وما  ،الشرعية عن القيام بوظائفها األساسية ، وهو ما تحاول هذه الدراسة التعرف على مسبباته ونتائجه

  .   ه وضع الدولة في هذا السياق من خالل وضع سيناريوهات للمستقبل إلي سيئول

  :أهداف الدراسة وأهميتها 

ذب أداء الدولة تدفعنا إلى محاولة التحقق من مدى فشلها في القيام نحن أمام صورة واضحة لتذب       
بوظائفها ، وهو ما يحتاج إلى الدراسة والبحث ، وهو ما يشكل أيضًا الهدف الرئيس لهذه الدراسة ، كما 
تهدف إلى محاولة التعرف على أسباب الفشل والنجاح حتى يمكن معالجة نقاط الضعف وهو ما قد 

  .قرار في تحسين أداء الدولة وتجاوز مسببات الفشليساعد صانعي ال
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األهمية العلمية للدراسة تكمن في محاولة التعرف على مدى فشل  نإمن ناحية أخرى يمكن القول       
موضوع الدولة الفاشلة من الموضوعات المعاصرة التي  أنالدولة الليبية من خالل بعض المؤشرات ، إذ 

    .          خاصة على المستوى الليبي حسب اطالع الباحث لم تحظ باالهتمام المطلوب 

  :منهجية الدراسة 

يتم من خالله دراسة نظمي ستعمل الدراسة على تناول ظاهرة الدولة الفاشلة من خالل مدخل بيئي      
المختلفة المؤثرة في الدولة ، وذلك بنية التعرف  االجتماعيةو  ةاالقتصاديالعوامل البيئية السياسية واألمنية و 

فالبيئة بجوانبها المختلفة  على مدى تأثيرها في نجاح أداء الدولة أو تحويلها إلى دولة ضعيفة أو فاشلة ،
، ومن ثم ) مطالب ، تأييد ، معارضة ، موارد(تفرض ضغوطها على النظام السياسي في شكل مدخالت 

لنظام من خالل تحويل هذه المدخالت إلى مخرجات في شكل سياسات وقرارات التعرف على ما يقوم به ا
  .ومواقف 

البيئة المحيطة بالنظام السياسي الحالي في  أنوفي سياق ذو صلة بالمنهجية تفترض هذه الدراسة ب      
تبدو  احتماالت الفشل أنليبيا ال تساعد على بناء دولة ذات مؤسسات تؤدي وظائفها بشكل طبيعي ، أي 

ويمكن التعبير عن هذه الفرضية في شكل متغيرين ، . هي األقرب في المدى المنظور على األقل 
، أما المتغير ) متغير مستقل(المحيطة بالنظام السياسي  فالمتغير األول هو البيئة الداخلية والخارجية

كما ستحاول  ،) متغير تابع(ناسبة الثاني فهو إمكانية تحول ليبيا إلى دولة فاشلة نتيجة هذه البيئة غير الم
الدراسة االستعانة ببعض المؤشرات المتعارف عليها التي تتناول أداء الدولة مثل مؤشر التنمية البشرية 

Human Development Index (H D I)  ومؤشر الدولة الفاشلة ،The Failed States Index  أو
، وهي مؤشرات معروفة تستخدم للتعرف على مدى  The State Fragility Indexمؤشر الدولة الهشة 

  .نجاح أو فشل الدولة ، دون التقيد بالنواحي الكمية لموضوع الدراسة باعتبارها دراسة استكشافية 

  :للدراسة  يةنالزم الحدود

،  2014وحتى عام  2011تركز الدراسة على الفترة الزمنية التي تلت سقوط نظام القذافي في فبراير      
يتم فيها إعادة بناء النظام السياسي وفق رؤى جديدة تحقق  أنمن المفروض  ناي المرحلة التي كوه

، غير أنها قد تصبح المرحلة التي تتحول فيها ليبيا إلى دولة فاشلة حات غالبية شرائح المجتمع الليبيطمو 
   .  
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  :تقسيمات الدراسة 

  : من أجل تحقيق أغراض الدراسة فقد تم تقسيم الموضوع إلى عدة عناصر على النحو التالي      
 .مفهوم ومؤشرات الدولة الفاشلة  - 

  ) .المدخالت(الفشل التي تواجه الدولة الليبية وتأثيراتها المختلفة  بيئة - 
  ) .المخرجات( ؟ ليبيا دولة فاشلةهل  - 
  .أسباب فشل الدولة في ليبيا  - 
 .سيناريوهات للمستقبل . . والنجاح  فرص الفشل - 

  .خاتمة  - 
  :مفهوم ومؤشرات الدولة الفاشلة  –أوًال 

  :لمفهوم الدولة الفاشلة  منهاجيهصعوبات  - أ  

لقد أثار مصطلح الدولة الفاشلة جدًال واسعًا حول مضمونه ، فهناك من ربط هذا المصطلح بأبعاد         
، فالدول النامية مثًال توصف بأنها دول ذات سيادة سلبية يادة الدولةقانونية وتحديدًا بس Negative 

State في مقابل دول ذات سيادة إيجابية   Positive State الفئة األولى  نإحيث ، ) الدول الغربية مثالً ( 
ة أو تقديم الخدمات مهممن الدول تتمتع بشرعية وسيادة مظهرية فقط وال تتمكن من القيام بوظائف 

(لمواطنيها وهو ما يسمها بالفشل على عكس الفئة الثانية  الضرورية Edward Newman والبد من ) . 
، ولعل بدايات حديثة في دراسة الظاهرة السياسيةمصطلح الدولة الفاشلة من المصطلحات ال أناإلقرار ب

نظهور هذا المصطلح تعود إلى نهاية الحرب الباردة تقريبًا ، إذ حذر روبرت كابال Robert Kaplan 
 أنمن الخطر الذي يتهدد األمن العالمي ، و " الفوضى القادمة"نابعنو  1994الغرب في مقال له عام 

مصدر هذا الخطر هو بعض الدول الضعيفة أو الفاشلة في غرب أفريقيا وغيرها من الدول النامية ، وقد 
دة األمريكية أصبحت ترى ، فالواليات المتح 2001سبتمبر  11ازداد التركيز على المصطلح بعد أحداث 

وشن الهجمات على العالم المتحضر ،  ،جنة لتجنيد وتدريب اإلرهابيين نافي دول مثل الصومال وأفغانست
هذه الرؤية  2006إلى  2002خالل المدة من  األمريكية لألمن القومي اإلستراتيجيةوقد عكست  (Sonali 

Huria، 2008) ول بأنه ووفق المفهوم المتعارف عليه للدولة الفاشلة أما من الناحية العملية فيمكن القو ،  
ها مباشرة وبهذا إلي لهذه الدولة عبر التاريخ رغم أنه لم تتم اإلشارة العالم قد عرف وشهد نماذج كثيرة  نإف

.المصطلح    
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 Failed Statesعند محاولة تعريف الدولة الفاشلة البد من التمييز بين مصطلح الدول الفاشلة      
ومصطلح الدول الضعيفة ،  Collapsed Statesمثل مصطلح الدول المنهارة  ،ومصطلحات أخرى

Weak States  ،والدول الهشة Fragile States  فالدولة تفشل عندما تتعرض الضطرابات نتيجة ،
سياسية إيجابية لسكانها ، وتفقد أعنف داخلي تصبح معه غير قادرة على االستمرار في تقديم خدمات 

تعجز عن حماية إقليمها وٕايجاد  عموًما، فالدولة الفاشلة حكومتها الشرعية في نظر معظم مواطنيها 
أما األصناف و المؤسسات الشرعية ، وعن تقديم الخدمات الضرورية في مجال التعليم والصحة وغيرها ، 

ه الدراسة ، فاألولى من الدول كالمنهارة أو الضعيفة أو الهشة فهي ليست مجال اهتمامنا في هذ األخرى
كانت  أنو  ن الثاني والثالث فهي تبقى دوالً اأما النوعو هي دولة تعاني من انهيار كامل في كافة الجوانب، 

  . تعاني من الضعف أو الهشاشة وتستطيع أداء وظائفها 

ماذا : فالسؤال هو  فتتعلق بتعدد مؤشرات قياس الدولة الفاشلة ، األخرى هألمنهاجيأما اإلشكالية و       
وفي هذا السياق يمكن اإلشارة إلى أبرز نقيس أو ماذا ندرس للتعرف على ضعف أو فشل الدولة ؟ 

، ومن أهمها ) Edward Newman( الدول الفاشلة أو دراسة المؤشرات المتعارف عليها في مجال قياس
سنوي وضع من قبل  ، وهو مؤشر Human Development Index (H D I)مؤشر التنمية البشرية 

برنامج األمم المتحدة للتنمية ، ويقيس انجازات الدولة في مجاالت التنمية البشرية كالصحة والتعليم 
ة وحيوية للتعرف على أداء الدولة ، والضعف في مهمومتوسط األعمار ومستوى المعيشة ، وهي مؤشرات 

ضعف الذي قد يصل إلى تحولها إلى دولة تقديم هذه الخدمات يؤدي إلى وصف الدولة بالضعيفة ، وهو ال
  .فاشلة عندما تعجز بالكامل عن أداء ما هو مناط بها من خدمات 

 The، والخاص بالدولة الفاشلة  Fund for Peaceوهناك المؤشر الذي وضعه صندوق السالم      

Failed States Index ثيرها ، ويركز ، وقد وضع بغرض فهم طبيعة الدولة الفاشلة وأسباب فشلها وتأ
ونزوحهم ، وهجرة  نامؤشر اجتماعي وسياسي واقتصادي من قبيل ضغط السك 12على قياس نحو 

 حقوق اإلنسان ، والفقر وتفاوت الدخل ، وشرعية الدولة، وغياب حكم القانون والمحاسبة ، وانتهاكالعقول
ا المؤشر في عام قد ظهر هذ  ،Lisa Mahapatra 2013، ، وبروز االنشقاقات الحزبية وغيرها

،  2006دولة عام  146رتفع عدد الدول التي يقيسها إلى دولة ، ثم ا 75بالعمل به على ،وبدأ 2005
  .   )www.statesindex.org   26.10.2014  (دولة  175بلغ عدد هذه الدول  2013وفي عام 



��2015رس     -ا���د ا�ول        -ا����� ا�ول        -����� ا��او��       -���� ���� ا�����د ����
ث ا������     
 

 

68 

 

لكننا لن ندخل في الجدل اللغوي الدائر حول عالقة هذه المصطلحات ببعضها البعض ، وهو ما       
وهو المصطلح الذي ستستخدمه هذه الدراسة ، وهنا أيضًا يمكن ، سنستعيض عنه بتعريف الدولة الفاشلة 

مشتق من نظري اإلقرار بوجود تباين في تعريف ظاهرة الدولة الفاشلة ، وهو ما يقتضي تبني تعريف 
الدولة الفاشلة وفق هذه الدراسة يمكن تمييزها بمؤشرات  أنإذ  ،بعض المؤشرات المعروفة للدولة الفاشلة 

قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية، فهي دولة تفتقر مؤسساتها إلى الشرعية في نظر مواطنيها أو 
ى إقليمها وال رة على فرض قراراتها علمعظمهم ، يعوزها االستقرار ، كما أنها في الغالب ال تملك القد

، نا، وبروز ظاهرة انتهاكات حقوق اإلنستشهد في الغالب غياب حكم القانون، و تسيطر على حدودها
هذه الدولة تنقصها تقاليد الشفافية  أن، كما نشقاقات السياسية الحزبية وغيرهاوتكثر بها االنقسامات واال
ها متدنيًا في مستوى الخدمات ومستويات التنمية يعتبر أداؤ  ياالقتصاد والمحاسبة، وعلى المستوى

يسودها نوع من التفكك وعدم التماسك االجتماعي وربما حاالت حادة  االجتماعيةومن الناحية  ،البشرية
  .   من الصراع  

  :  بيئة الدولة الفاشلة  -ب 

حديدها، ويمكن حصر هذه وهو ما يقتضي محاولة ت ،تتعدد المؤشرات المتعلقة بفشل الدولة     
  : جوانب بيئية رئيسة على النحو التالي  ةالمؤشرات في ثالث

لم تعد التهديدات التي تعترض الدولة وتهدد أمنها ووجودها تأتي من الدول  :السياسية واألمنية البيئة – 1
ها ، ولكن المخاطر تهدد استقرار الدولة وأمنها وبقاءفقط ، وهو ما يعرف بالخطر التقليدي الذي ي األخرى

وم تتعلق بإمكانية فشلها في أداء وظائفها المتعارف عليها، فالدولة تقوم الي التي تواجه الدولة في عالم
الوظائف وقد تحول دون ، وهذه البيئة قد تساعد على القيام بهذه المختلفة في بيئة سياسية وأمنية بوظائفها
الفاشلة يمكن ذكر العناصر التالية كمكونات للبيئة السياسية ، ووفق التعريف السابق للدولة القيام بها

  :واألمنية التي قد تحول الدولة إلى دولة فاشلة 
افتقار الدولة للشرعية في نظر مواطنيها ، إما بسبب وجود سلطة تولت الحكم بطريقة غير شرعية أو  - 

  . فشلها في أداء دورها بالشكل المطلوب على مستوى السلطات المختلفة
  .عدم االستقرار السياسي في الدولة، ومؤشرات ذلك عدم استقرار مؤسسات الدولة وقياداتها وتشريعاتها  - 
الدولة للسيطرة على إقليمها وحدودها ، فهي ال تمتلك القدرة على فرض شرعيتها في الداخل من  نافقد - 

  .خالل تطبيق القانون ، وال هي قادرة على حماية حدودها 
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، وذلك ال يعني بالضرورة عدم وجود قوانين تنظم ناالقانون المقرون بانتهاك حقوق اإلنس غياب حكم - 
الدولة ولكنها في األغلب قوانين معطلة ال يتم العمل بها ، كما يقترن غياب حكم القانون عادة بانتهاكات 

  .ناغير محدودة لحقوق اإلنس
  .االنقسامات واالنشقاقات السياسية الحزبية وغيرها  - 
  .   انعدام الشفافية والمحاسبة  - 

، وعالقات اقتصادية ، للدولة من إنتاج وخدمات ةياالقتصاد وتشمل كل الوظائف : ةياالقتصاد البيئة – 2
التي قد ينتج عنها تحولها إلى دولة فاشلة فهي  ةياالقتصاد أما المؤشراتأو توجهاته ،  االقتصاد وشكل

  :كثيرة من بينها 
 .القومي ودخل الفرد تدني الدخل  - 

 .زيادة معدالت البطالة بشكل كبير  - 

 .تدني مستوى الخدمات في مجاالت الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات  - 

 .إثقال كاهل الدولة بالديون  - 

    .  عدم وجود برامج تنموية  - 
تماسك  ومعتقداتهم ، ومدى ناوهي بيئة المجتمع المتعلقة بتكوينات السك : االجتماعية البيئة – 3

  :المجتمع ، والعادات والتقاليد ، وقد تؤثر هذه العناصر وتؤدي إلى فشل الدولة على النحو التالي 
 .الصراعات العرقية بين الجماعات أو القبائل المكونة للدولة  - 

 .سيادة معتقدات وتقاليد وثقافات قد تتعارض مع بناء الدولة وتقدمها واستقرارها  - 

 .لكم والكيف العامل السكاني من حيث ا - 

 . الهجرة سواء كانت من الخارج إلى داخل الدولة أو من داخلها إلى الخارج  - 

  :تأثيرات الدولة الفاشلة على البيئة الدولية  -ج

عدم امتالك  أنتأثيرات الدولة الفاشلة ستظل حبيسة حدودها اإلقليمية ، إذ  أنال يمكن الجزم ب      
رة على ضبط تؤهلها للقيام بوظائفها الحيوية واألساسية يجعلها غير قادالدولة للقدرة واإلمكانيات التي 

، وهو ما قد ينقل تأثيرات ما يجري داخل إقليم الدولة الفاشلة إلى الخارج ، وهي في الوقائع داخل إقليمها
الغالب تأثيرات سلبية ، ومنها على سبيل المثال تصدير اإلرهاب والحركات اإلرهابية ، فالمنظمات 

، فبعض والعمل داخل حدود الدول الفاشلة إلرهابية تجد بيئة مناسبة للعمل بحرية ومرونة للتخطيطا
البيئة المناسبة للعمل خاصة بعد  ناالحركات اإلسالمية المتطرفة مثل تنظيمات القاعدة وجدت في أفغانست
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بن الدن بالتخطيط لهجمات المتطرفة للسلطة، وهناك قام تنظيم القاعدة بقيادة أسامة  ناوصول حركة طالب
  .، وكذلك تفجير بعض السفارات األمريكية في أفريقيا  2011سبتمبر  11
كما تحولت دولة فاشلة كالصومال إلى مصدر قلق لجيرانها والمنطقة المحيطة، فقد أصبحت الحركات    

دول الجوار خاصة اإلسالمية المتطرفة مثل شباب المجاهدين وغيرها تنفذ بعض عملياتها اإلرهابية في 
الهجرة غير الشرعية من الصوماليين الهاربين من جحيم الحرب األهلية اتجهت لمعظم  أنكينيا ، كما 

للمحيط الهندي ، من ناحية أخرى برز تأثير فشل  األخرىمن الواقعة على الضفة الي دول الجوار بما فيها
الذين اتخذوا من المياه الدولية المقابلة  ،الدولة في الصومال في ظهور جماعات من القراصنة البحريين

، ولم تنج السفن التجارية وناقالت النفط من االختطاف ي المحيط الهندي مسرحًا لقرصنتهمللصومال ف
لالستيالء على حمولتها أو لطلب فدية مقابل اإلفراج عنها، ولعل زيادة معدالت الهجرة غير الشرعية نحو 

عض الدول األفريقية جنوب الصحراء عبر ليبيا ناتج عن ضعف أو فشل أوربا والتي يقوم بها رعايا ب
  .    الدولة في ليبيا 

  :بيئة الفشل التي تواجه الدولة الليبية ومظاهرها المختلفة  –ثانيًا 

  :المدخالت 

فبراير في بيئة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية  17يعمل النظام السياسي في ليبيا بعد ثورة        
معقدة ، تشكل تحديًا للنظام واختبارًا ألدائه، وهذه التحديات تكشف مظاهر للعجز والفشل الذي تواجهه 

جانب عوامل أخرى مدخالت من ناحية أخرى تشكل هذه التحديات إلى و الدولة بعد انهيار النظام السابق، 
فشل النظام السياسي في  أنو يعمل على حلها ،  أنيتعامل معها النظام ومن المفروض  أنيفترض 

تحويل هذه المدخالت إلى مخرجات إيجابية في شكل سياسات وقرارات تحظى بالقبول يعني فشله في 
ز مظاهر فشل الدولة الليبية في عدة تبر  ،القيام بأهم وظائفه، أي بالنتيجة تحول ليبيا إلى دولة فاشلة

وسيتم التركيز على مظاهر  مجاالت ، بعضها يعود إلى ما قبل ثورة فبراير ولكن أغلبها برز بعدها ،
  :في اآلتيالفشل والمتمثلة 

  : الشرعية وعدم استقرار المؤسسات  نافقد – أ

تغلب حالة من عدم االستقرار على مرحلة ما بعد الثورة في ليبيا خاصة على مستوى المؤسسات        
عمدت المناطق المتحررة من سيطرة  2011فبراير  17العليا التي تقود الدولة، وبالرجوع إلى بداية ثورة 

عن  ند تم اإلعال، فقوافقنظام القذافي في المنطقة الشرقية إلى إنشاء أول مؤسسة تشريعية عليا بالت
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من ممثلين عن مناطق ليبيا المختلفة بما فيها  مارس ، ويتكون 2في  تأسيس المجلس الوطني االنتقالي
هذا المجلس غير منتخب وال يتمتع بسلطات أو  أنالسابق؛ وبما  الواقعة تحت سيطرة النظامتلك 

ضعيفة ، وتركز معظم  عموًمامؤسسات أو موارد فقد كانت إدارته لألجزاء المحررة من البالد أو لألزمة 
، جهده على المستوى الخارجي من خالل سعيه لكسب االعتراف الدولي والدعم للكفاح ضد نظام القذافي

، يليشيات والمجموعات المسلحةالسلطات في مقابل تغول الم وقد عكست بعض األحداث هشاشة وضعف
نوري أبو سهمين رئيس : حيث تم اختطاف أعلى الشخصيات في هرم السلطتين التشريعية والتنفيذية وهما 

  ) .2013في أكتوبر (رئيس الحكومة  ناوعلي زيد) 2014في يناير (المؤتمر الوطني العام 

على حساب شرعية الدولة  القبلي والجهوي التعصب والوالء مشاعر كما يمكن اإلشارة إلى تصاعد    
هناك حقيقة ال  أنوالوالء لها، وهو ما أصبح يشكل منافسة لشرعية الدولة ، وفي هذا السياق يشار إلى 

المجتمع الليبي هو مجتمع قبلي  أنيمكن القفز فوقها بالنسبة ألي نظام سياسي يحكم في ليبيا وهي 
فبراير في الكثير من  17ل الحالة القبلية والجهوية مظهرًا آخر لفشل الدولة بعد ثورة بامتياز، وتشك

العام ، ولم تعد تتوقف عند  أن، فالقبيلة أو المنطقة أصبحت تشارك الدولة في التعاطي مع الشنااألحي
مناطق على دورها االجتماعي، كما أصبحت غطاء يوفر الحماية للفرد حيث تحوز الكثير من القبائل وال

تشكيالت مسلحة وعتاد عسكري يفوق ما يتوفر للدولة، فلقد استولى هؤالء على معظم األسلحة والذخائر 
ين وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية ومكانة اآلخر وسخروها لفرض إرادتهم على  ،المملوكة للدولة

  .   اجتماعية ، في المقابل فقدت الدولة هيبتها ووالء مواطنيها 
تم إحداث تغييرات في مؤسسات الدولة العليا ، فبعد المجلس  2014إلى  2011خالل الفترة من        

يوليو  7الوطني االنتقالي تم انتخاب المؤتمر الوطني العام كأول مؤسسة تشريعية منتخبة بعد التحرير في 
 تحظى بالقبول عند بالشرعية إال أنه تحول إلى أداة عاجزة وال يهذا الجسم حظ أن، وبالرغم من  2012

الكثيرين ، وتوزع أعضائه بين تكتالت وتحالفات دخلت في صراع سياسي مكشوف ، أما على المستوى 
التنفيذي فقد شكلت الحكومات المتعاقبة مظهرًا آخر من مظاهر عدم استقرار المؤسسات في ليبيا، فخالل 

من األعضاء إلدارة شئون الدولة ،  حرب التحرير تم تشكيل مجلس تنفيذي برئاسة محمود جبريل وعدد
ونظرًا لطبيعة المرحلة فقد تركز معظم جهد المكتب على العمل السياسي الخارجي لكسب االعتراف 
الدولي ودعم مطالب الشعب وتوفير الحماية له ، كما أنه لم تتوفر اإلمكانات المادية لهذا المكتب حيث 

تشكلت أول حكومة برئاسة  2011رد الدولة ، وفي أكتوبر النظام السابق ال يزال مسيطرًا على موا ناك
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عبد الرحيم الكيب، انحصر دورها في التأسيس لمؤسسات وزارية ومعالجة المختنقات التي وقعت خالل 
في أغسطس  ناحرب التحرير ، ومع انتخاب المؤتمر الوطني تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة علي زيد

مثار جدال بين أعضاء المؤتمر المنقسمين حتى تم اإلطاحة برئيسها ، وهي الحكومة التي كانت  2012
وتولي وزير الدفاع عبد اهللا الثني رئاسة نفس الحكومة ، وبالرغم من االعتقاد الذي  2014في مطلع عام 

األمور ازدادت  أنسائدًا بتحسن األوضاع عقب تمديد المرحلة االنتقالية وانتخاب مجلس للنواب إال  ناك
  .ًا تعقيد

تم فيها التعدي على سيادة الدولة  ،ما سبق من عدم استقرار مؤسسي وما رافقه من أحداث نإ       
 ،وشرعيتها من التكتالت السياسية والميليشيات والجماعات المسلحة والمتطرفة مثل فرض القوانين بالمغالبة

غيرها من األحداث ، كل ذلك وٕاضفاء الشرعية على الميليشيات المسلحة و  ،وقفل موانئ تصدير النفط
  .  أدى إلى عجز الدولة عن أداء وظائفها 

  :االنفالت األمني  - ب

الشرطة (الرسمية تفكك المؤسسات األمنية والعسكرية يعود االنفالت األمني إلى عدة أسباب أهمها        
التنظيمات الدينية معظم التنظيمات والميليشيات والعصابات المسلحة وكذلك  أن، ويبدو ) والجيش

إعادة بناء هاتين  نالمتطرفة تتفق جميعها على ضرورة عرقلة عملية إعادة بناء الجيش والشرطة ، أل
المؤسستين األمنيتين يعني بالضرورة إلغاء وجود المؤسسات غير الرسمية المسلحة وما تتمتع به من نفوذ 

يدفع ثمن االنفالت األمني من خالل ما قد وامتيازات مادية ومعنوية، وهو ما يجعل المواطن الليبي 
  . نايتعرض له من قتل وتعذيب وكل أنواع انتهاكات حقوق اإلنس

االعتداء على لم يقتصر تأثير االنفالت األمني على مؤسسات الدولة ومواطنيها فقط بل امتد إلى         
السفارات والدبلوماسيين لعل أبرزها فقد شهدت ليبيا عدة اعتداءات على  األجانب، السفارات والدبلوماسيين

اإلرهابي الذي  نافي ذكرى أحداث العدو  2012االعتداء على القنصلية األمريكية في بنغازي في سبتمبر 
داخل الواليات المتحدة األمريكية، وقد قتل السفير األمريكي وبعض أفراد  2001سبتمبر  11وقع في 

زي، كما شملت االعتداءات على السفارات األجنبية االعتداء السفارة داخل القنصلية األمريكية في بنغا
،  2012على السفارة الروسية في طرابلس، واالعتداء على السفارة الجزائرية في منتصف أكتوبر 

وسط العاصمة طرابلس، وتبعه اختطاف دبلوماسيين تونسيين  2014واختطاف السفير األردني في أبريل 
في طرابلس من طرف جماعة مسلحة، وذلك بهدف استبدالهم بمساجين من أعضاء السفارة التونسية 
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 2013ليبيين في تونس ينتمون إلى الجماعات المتطرفة ويقضون عقوبة بالسجن في تونس، وفي أبريل 
تم تفجير سيارة أمام السفارة الفرنسية في طرابلس، وغيرها من األحداث الموجهة ألعضاء البعثات 

  . 2014  معظمها خالل اشتباكات طرابلس في صيف التي رحل ،الدبلوماسية

  :أنانتهاك حقوق اإلنس - ج

، وقد تمثلت في  2011فبراير عام  17في ليبيا ترديًا متزايدًا عقب ثورة  ناشهدت حقوق اإلنس       
تقوم بها ميليشيات وجماعات مسلحة  ،االنتهاكات التي شملت أعمال قتل وتعذيب واختطاف واغتصاب

وأفراد بعضها معروف وبعضها غير معروف، إذ وفرت البيئة األمنية الفوضوية فرصة الرتكاب هذه 
  .الجرائم 

العديد من االنتهاكات لحقوق  2013لسنة  AMNESTYلقد رصد تقرير منظمة العفو الدولية      
لقتل غير المشروع ، والتعذيب وصنوف المعاملة السيئة ، التي وقعت في ليبيا ، ومنها عمليات ا نااإلنس

والقبض واالحتجاز بصورة تعسفية، واستمرار معاناة النازحين ، واإلفالت من العقاب، وقمع حرية التعبير 
 ) .   AMNESTY, 2013، Annual Report(وغيرها من االنتهاكات 

  : ةياالقتصاد تذبذب األوضاع - د

في ليبيا قرينة على فشل الدولة ، إذ ظهر واضحًا أداء الدولة في هذا  ياالقتصاد يمثل الوضع        
بسبب اإلضرابات التي أدت إلى  ،المجال ، فقد انخفض إنتاج النفط المورد الرئيس وربما الوحيد للدولة

ركات قفل الموانئ والحقول النفطية ، كما تواصل توقف برامج التنمية وخاصة تلك التي تعتمد على الش
  .األجنبية لتنفيذها بسبب الفوضى األمنية والسياسية 

 800ال يكاد يتعدى  اليوم ، وهو اليوم مليون برميل في 1.65إنتاج ليبيا من النفط قبل الثورة  نالقد ك    
، وليبيا تعتمد %  50اإليرادات النفطية بنسبة تفوق  نخفاض، وهذا الوضع يؤدي ال اليوم ألف برميل في
من قيمته مقابل الدوالر %  20على إيراداتها النفطية، كما فقد الدينار الليبي نسبة %  90على أكثر من 

  ) . 2012جواد البكري ، (األمريكي 

  :تدني مستوى الخدمات  - ه

ة وبعدها، ونظرًا لتدني مستوى الخدمات خالل نظرًا لحالة الفوضى التي سادت الدولة خالل الثور        
فترة النظام السابق فقد استمر هذا التردي في الخدمات في مجاالت الصحة والتعليم والبيئة ، وقد عزز من 
ذلك القيام باإلضرابات واالحتجاجات والتسيب اإلداري واالنفالت األمني، وفي الوقت الذي يعاني القطاع 
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اضطرت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وخاصة حكومتي عبد الرحيم الكيب  الصحي من تردي الخدمات
إلى إنفاق مليارات الدوالرات على العالج بالخارج بذريعة معالجة جرحى الثورة بطريقة شابها  ناوعلي زيد

  .    الفساد ، في المقابل لم يشهد قطاع الصحة في الداخل أي تحسن في أدائه 

  : السيطرة على اإلقليم  نافقد – و

 أنيبدو اإلقليم الليبي خارج سيطرة أجهزة الدولة الرسمية ؛ فعلى الصعيد المحلي ال يمكن القول        
السلطات الرسمية المركزية للدولة تستطيع فرض سلطاتها على مدنها وقراها المختلفة ، فهذه المدن والقرى 

سلحة تنتمي لتيارات مختلفة، فعلى سبيل المثال ال توجد تقع في الغالب تحت سيطرة كتائب وجماعات م
المسيطرين على هذه المدينة، وهم من التيار الديني  أنسلطة للدولة على األرض في مدينة درنة لدرجة 

فمثل هذه ! الجهادي المتطرف، لم يسمحوا بإجراء انتخابات الهيئة التأسيسية للدستور في المدينة 
طة الدولة وال تؤمن بالديمقراطية القائمة على االنتخابات، وتقوم هذه الجماعات الجماعات ال تعترف بسل

أيضًا بعمليات اغتياالت منظمة ضد العاملين في أجهزة الدولة السيادية مثل القضاء والجيش والشرطة 
يس أخرى تفجير مقرات رسمية أو دينية أو تاريخية، ول نا، وفي أحيلمنع قيام أجهزة قضائية أو أمنية

التي ال تقع  األخرىوضع درنة إال حالة متردية ومتقدمة لما عليه الحال في باقي المدن والقرى الليبية 
  .  تحت سيطرة الدولة 

، فمن ناحية ظاهرة الهجرة والتهجيروتبرز ظاهرة أخرى لها عالقة بسيطرة الدولة على إقليمها وهي      
بشكل يومي من دول الجوار وخاصة القادمين من دول أفريقيا تشهد ليبيا تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين 

، ومن بعض الدول العربية المجاورة وخاصة ناجنوب الصحراء عبر حدود ليبيا مع النيجر وتشاد والسود
سيطرة الدولة الليبية على  ناآخر على فقد اظاهرة المهجرين في الداخل تبدو مؤشرً  أنكما  ، مصر
هم ماههم بتأييد النظام أو التماهين تم تهجيرهم أيام الثورة ضد النظام السابق الت، فهؤالء المهجر إقليمها

  .بارتكاب جرائم خالل مرحلة الثورة 

في المقابل توجد أعداد كبيرة من الليبيين الفارين إلى الخارج خالل وبعد الثورة على نظام القذافي       
عمليات انتقام قد ترتكب ضدهم ، وبالرغم من عدم دقة  والذين ال يستطيعون العودة إلى ليبيا لخوفهم من

اإلحصائيات المتعلقة بالمهاجرين الليبيين في الخارج من حيث التقليل من العدد أو المبالغة فيه فإنه يمكن 
توفير محاكمة عادلة لهم ، وهو ما يوحي  ناالدولة الليبية ال تستطيع تأمين عودة هؤالء أو ضم أنالقول ب

  .طة المركزية على فرض سيطرتها على إقليمها بعجز السل



��2015رس     -ا���د ا�ول        -ا����� ا�ول        -����� ا��او��       -���� ���� ا�����د ����
ث ا������     
 

 

75 

 

  ) 1(شكل رقم 

  في ليبيا تأثير العوامل البيئية المختلفة المسببة لفشل الدولة

  
  هل ليبيا دولة فاشلة ؟   –ثالثًا 

في  54ليبيا في المرتبة  2013للعام  The Failed States Indexأظهر مؤشر الدول الفاشلة        
دولة ، ما يعني تحذيرًا لليبيا باالقتراب من الفشل، ومن خالل ما سبق  178سلم الترتيب المكون من 

ليبيا أقرب للدولة الفاشلة ، وذلك  نإعرضه يمكن التصدي لإلجابة على هذا السؤال بشكل مباشر والقول 
  :من خالل المؤشرات التالية 

ى شرعية دستورية كونه وصل إلنظام القذافي ال يستند  أنبالرغم من : الشرعية واالستقرار السياسي  – 1
 أنمعضلة الشرعية في ليبيا ظلت قائمة بعد سقوطه ، إذ  أنإلى السلطة من خالل انقالب عسكري إال 

 2012مًا حتى يوليو وظل قائ 2011المجلس الوطني االنتقالي الذي تأسس عقب اندالع الثورة في فبراير 
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الدستوري في  نلم يقم إال على شرعية توافقية، فهو مجلس غير منتخب من الشعب وهو من وضع اإلعال
تأسيس هذا المجلس ضروريًا خالل فترة التحرير لملء الفراغ الذي حدث في  نا، وقد ك 2011أغسطس 

المؤتمر الوطني (ة تشريعية ومع ذلك يحسب للمجلس نجاحه في اإلشراف على انتخاب مؤسس ،السلطة
  . 2012وتسليم السلطة له في يوليو ) العام
وجود هذه السلطة التشريعية  أنانتخاب مؤتمر وطني لم يحل مشكلة الشرعية بشكل كامل ، إذ  نإ     

قابله وجود قوة على األرض تنافسه وتقوم بالضغط عليه وتفرض شروطها ورؤيتها بقوة السالح ، فهناك 
وهو ما ! من حقهم تسيير الدولة بالطريقة التي يرونها  أنو  ،ماعات يرون أنهم من قاموا بالثورةكتائب وج

شرعية المؤتمر  أنأدى لوجود شرعية القوة أو األمر الواقع إلى جانب الشرعية المنتخبة، يضاف إلى ذلك 
فبراير  7ددة له بعد المؤتمر قد تجاوز المدة المح أن ت محل شك لدى الكثيرين الذين يروننفسه أصبح

الشرعية التي  نإ، ودون الخوض في التفاصيل فإنه يمكن القول ، ولذا لم يعد وجوده شرعياً  2014
يمتلكها المؤتمر قد تآكلت أمام تحدي شرعية القوة وأمام المشككين في استمرار وجوده من الناحية 

ذبات بين التيارات السياسية المختلفة مما فوت ه بالتخبط والتجاؤ هذا المؤتمر قد تميز أدا أنالقانونية، كما 
ليبيا تعاني من مشكلة تتعلق  أنعليه تحقيق األهداف التي أنتخب من أجلها، ولذا يمكن القول بالنتيجة 

نه لم يتم بناء مؤسسات إبتحقيق الشرعية مما يجعلها أقرب للدولة الفاشلة، خاصة إذا أضفنا لذلك القول 
  .الجيش والشرطة ة مثل مهمالدولة ال

الدولة قد فشلت في أهم  أنفي ظل عدم بناء مؤسستي الجيش والشرطة ال يمكن إال : األداء األمني  – 2
قيام الدولة جاء لتوفير األمن للمواطن ضمن  أن، فحتى فالسفة العقد االجتماعي كانوا يرون بوظائفها

فبراير ال يمكن القول  17نوات على ثورة واجباتها المتعاقد عليها مع المواطنين ، ورغم مضي ثالث س
ها في حماية حدود الدولة وتوفير األمن ماهبوجود مؤسسات جيش أو شرطة في ليبيا قادرة على القيام بم

ية الليبية بحاالت القتل واالختطاف والتعذيب والسطو والسرقة اليوم للمواطن، ويعج سجل األحداث األمنية
تحرك ساكنًا حيال ما  أن، وال تستطيع السلطات الرسمية نابسط حقوق اإلنسوغيرها من الجرائم المنافية أل

وجود  يجري الفتقارها للقوة الالزمة لفرض القانون على األرض ، ولعل الكثير من األطراف ال ترغب في
، ومن هؤالء التنظيمات والكتائب المسلحة غير الشرعية ، بعضها ذو مؤسسات عسكرية وأمنية قوية

دينية متطرفة ال تعترف بشرعية الدولة ، وبعضها عبارة عن جماعات مسلحة قبلية أو جهوية أو توجهات 
ي لصوص وتجار هي جماعات إجرامية تأو  اآلخرأذرع عسكرية لتنظيمات سياسية أو دينية ، وبعضها 
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ولذا  نعكس على كل المستويات،ااالنفالت األمني قد  نإوكما سبقت اإلشارة ف مخدرات وتهريب وغيره،
  .عاجزة عن توفير األمن في حده األدنى  ألنهاوفي هذا السياق يمكن وصف ليبيا بأنها دولة فاشلة 

للدولة تعكس الفشل، فقد انخفض إنتاج النفط  ياالقتصاد مخرجات األداء أن:  ياالقتصاد األداء – 3
ألف برميل في بعض  300مليون برميل يوميًا إلى أقل من  1.6الليبي خالل السنوات الماضية من 

التي تحدثها بعض الجماعات في الحقول والموانئ  نياوذلك بسبب التعديات وحاالت العص، نااألحي
 ناذلك يعني على المدى القريب فقد نإف ، وحيد تقريبًا للدخلالنفط هو المصدر ال أنالنفطية، وٕاذا علمنا 
وبالتالي تعطل برامج التنمية وتدهور المستوى المعيشي، كما يشار إلى تعطل برامج  ،هذا المصدر الحيوي

 وضعف الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ظروف أمنية ال تساعد على األداء في المجال ،التنمية
  .       ياالقتصاد

  ) 2(كل رقم ش

  وصعوبة تحويلها )المدخالت(النظام السياسي التي تواجه  العوائق

  إلى مخرجات إيجابية 
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  )عملية التحويل(أسباب فشل الدولة في ليبيا  -رابعًا 

      :البيئة الداخلية ودورها في فشل الدولة   - أ

واضحًا في استنساخ أساليب النظام السابق  ناللعيفبراير يبدو  17أحد مظاهر فشل الدولة بعد ثورة  نإ 
يمكن اإلشارة إلى أهم أسباب فشل الدولة في ليبيا  عموًماخاصة فيما يتعلق باألساليب وتوزيع الموارد، و 

  : فيما يلي 

 تشكل البيئة السياسية واألمنية في ليبيا سببًا رئيسيًا لفشل:  الدولة األسباب السياسية واألمنية لفشل - 1
الدولة الليبية ، وهي أسباب في الغالب تتعلق بفشل السلطات الرسمية في الدولة، وخاصة السلطات 
الثالث، في الخروج من دائرة الفشل من خالل ما يصدر عنها من سياسات وقرارات ،  ويمكن التعرف 

  :  اآلتي على ذلك من خالل

أكتوبر  23التحرير في  نانهيار النظام السابق جاء بصورة رسمية بعد إعال : الفراغ المؤسساتي - 
وهو ما  ،سياسات النظام السابق أدت منذ البداية إلى تفكيك مؤسسات الدولة نوفي الحقيقة إ ، 2011

أدى إلى فراغ مؤسسي أدى بدوره إلى حالة من الفراغ والفوضى، كما أنه سعى إلى خالل أكثر من أربع 
 De-urbanazitionإلى تشويش وطمس مفهوم الدولة والمواطنة في مقابل ترسيخ القبلية والبدونة عقود 
علي حميدة ، (يخلق هذا الوضع المعقد فراغًا في ليبيا بمجرد سقوط النظام  أنمن المتوقع  نا، وك

2009.(  
لوطني العام والحكومات المجلس الوطني االنتقالي ومن بعده المؤتمر ا(لم تكن السلطات الرسمية        

قادرة على تعويض وبناء المؤسسات السياسية واألمنية والبيروقراطية والتي تحللت خالل العقود ) المتعاقبة
الدستوري أو بناء  ناألربعة الماضية ، فلم تستطع السلطات المذكورة وضع دستور دائم يحل محل اإلعال

جهزة األمنية ، وفي الوقت الذي افتقدت فيه الدولة مؤسسة عسكرية أو جهاز للشرطة أو غيرها من األ
لهذه المؤسسات الرئيسية والضرورية ظهرت مؤسسات بديلة غير منظمة من الميليشيات والتنظيمات 
المسلحة ممن أطلقوا على أنفسهم ثوار وهم خليط ممن شاركوا في الحرب ضد نظام القذافي وأعداد أكبر 

جني مكاسب مادية وسلطوية ، وأجبرت الحكومات المتعاقبة على  لتحق بهم بعد التحرير بغرضاممن 
وال تتلقى األوامر من السلطات  ،إضفاء الشرعية على معظم هذه الميليشيات، وهي ذات توجهات مختلفة

العكس هو الصحيح ، وهو ما جعل المؤسسات الرسمية عاجزة عن تنفيذ برامجها وخططها  نإالرسمية بل 
      .  
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يسيطر على األوضاع في ليبيا  نامنذ انهيار النظام السابق الذي ك : علق بالسلطة المركزيةأسباب تت - 
بشكل مركزي وبقبضة حديدية لم تعرف الدولة سلطة مركزية قادرة على فرض سيطرتها الرأسية على 

تآكل أجهزة مستوى األجهزة البيروقراطية للدولة واألفقية على مستوى المناطق والمحليات، وينبع ذلك من 
الدولة وانهيارها، ربما منذ ما قبل انهيار النظام نفسه، وفي أحسن األحوال فقد تم تدجين بعض المؤسسات 

وبالتالي فقد افتقرت الدولة في ليبيا إلى سلطة . وخاصة العسكرية واألمنية لحماية النظام والدفاع عنه 
ستخراجية تعارف عليها بما فيها الوظائف االالممركزية لها القدرة على القيام بوظائف النظام السياسي 

 ناوالتوزيعية وغيرها ، كما افتقدت السلطة المركزية قوة ودعم اإلدارات المحلية أو اإلقليمية والذي ك
  .سيحقق االستقرار 

هناك جماعات وتنظيمات غير رسمية تنشط في ظل هذه  : الجماعات المستفيدة من ضعف الدولة - 
  :للمحافظة على الوضع الراهن لما يحققه لها من مكاسب ، ومن هؤالء الظروف ، وتسعى 

وتشير بعض التقديرات إلى قيام النظام السابق بإطالق سراح كل السجناء :  السجناء السابقون* 
ألف سجين الستغاللهم في الدفاع عنه ، وهؤالء  16والبالغ عددهم أكثر من  ،المدانين في جرائم جنائية

  . يريدون إقامة سلطة شرعية تعيدهم للسجون بالتأكيد ال 
آمنًا للحركات الدينية  مالذيجمع المراقبون لألوضاع في ليبيا بأنها أصبحت :  التنظيمات المتطرفة* 

بعض المدن قد أصبحت تحت سيطرة هذه  نإالجهادية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم القاعدة ، وكما يبدو ف
أو جزئي ومنها مدن درنة وبنغازي وسرت ، فيما ال تخلو مدن ومناطق التنظيمات اإلرهابية بشكل كلي 

وتكمن خطورة هذه التنظيمات في أنها ال تعترف بشرعية  ،أخرى من وجود هذه التنظيمات ولو بشكل أقل
الدولة وتريد إقامة دولتها البديلة، فهي تحمل مشروعها المتعارض مع إقامة الدولة والديمقراطية ، وتعمل 

يمات الدينية المتطرفة على عرقلة قيام الدولة من خالل استهداف مؤسسات الدولة والعاملين فيها التنظ
 نإ، بل ية ومراكز الشرطة ومعسكرات الجيشالتخريب والقتل، مثل استهداف المراكز االنتخابو بالتفجير 

  .    بعض مؤسسات المجتمع المدني لم تنج من اعتداءاتهم 
، فقد أصبحت تجارة المخدرات رائجة في  غير قانونية مثل تجار المخدرات جماعات تمارس أعماالً * 

ليبيا وكذلك معبرًا للدول المجاورة ، وهناك أمراء الحرب وتجار السالح المستفيدون من هذا الوضع ، 
  .هم عصابات التهريب للبشر والسلع ، وكل هؤالء ينشطون في غياب الدولة يإل يضاف
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  :مؤسسات المجتمع المدني ضعف بنية وخبرة  -2

ليس لنشاط مؤسسات المجتمع المدني مكانة متميزة في ليبيا، فهو يفتقر إلى الخبرة الالزمة ، فليبيا لم     
تعرف مجتمع مدني فاعل خالل المراحل التاريخية المتعاقبة ، وبالرغم من البداية المحتشمة لمثل هذه 

نشاط بعض هذه المؤسسات قد برز خالل فترة  نإكن القول المؤسسات خالل العهد االيطالي إال أنه يم
، أما خالل فترة الحكم العسكري السابق فقد كانت مؤسسات قابات العمالالحكم الملكي خاصة ما يتعلق بن

، أو كما صنع النظام نفسه أو تدور في فلكهالمجتمع المدني المسموح بإقامتها هي تلك التي تكون من 
" لتزام بالسياسة العامة للدولة التي تملك وحدها حق إنشاء أو حل هذه التنظيماتاال"وصفه البعض بأنه 

تساهم مؤسسات المجتمع  أن، وفي الوقت الذي يفترض فيه ) 161، ص  2013يوسف الصواني ، (
ليبيا ، ويعود ذلك إلى في الوضع ال يبدو كذلك  نإالمدني في تعزيز بناء الدولة وتحضر المجتمع ف

حيث تسيطر مفاهيم وممارسات القبيلة والجهة في ظل فوضى  ،إلى الخبرة وتأثرها بالبيئة المحيطةافتقارها 
  .عامة 
هذا الدور  أنبالكامل على دور رسمي فوقي في بناء وتماسك الدولة الليبية ، إذ  االعتمادال يمكن      

  .    سات المجتمع المدني يحتاج إلى مساهمة القاعدة العريضة من الجماعات واألفراد من خالل مؤس

  : وابتزازها إرهاق الدولة -3

في ظل ضعف في ثقافة الوالء للوطن والمواطنة مازال ينظر الكثير من الليبيين إلى الدولة كجسم    
الدولة هي كائن غريب  أنغريب ينبغي استغالله إلى أقصى حد ممكن، وهي ثقافة موروثة ترى في 

كي جابي الضرائب من الفقراء ، ومرة أخرى هي المستعمر االيطالي الذي ال ومتسلط ، مرة هي الوالي التر 
يستحق حتى مجرد االحترام ، ومرة أخرى هي معمر القذافي وعائلته ًا نايرى في المواطن الليبي إنس

    .الشعبافراد  الثورية والرفاق وغيرهم دون بقية ناوالمتحلقين حوله مما يسمى بالضباط األحرار واللج
لم تتضح صورة الدولة في التراث الليبي وفي ذهن المواطن الليبي ، أو باألحرى لم ير في هذه و       

الدولة أنها تحقق مصالحه وأنها الحامي لحقوقه والقناة التي يؤدي من خاللها واجباته ، فهي دائمًا دولة 
أو العثمانيين أو االيطاليين  نامالمستعمر أو الجسم الغريب ، فهي دولة الفينيقيين أو اإلغريق أو الرو 

تسعى لتحقيق مصالح  التي ولذا رأينا الكثير من اإلضرابات واالعتصامات) . 2012البشير الكوت ، (
ها ، ومنها مثًال إقفال الموانئ ، بل إنها ترهق الدولة وتعيق بناءشخصية وال تراعي مصلحة الدولة 

  . ن المرافق العامة والحقول النفطية وقفل الطرق وتعطيل الكثير م
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  : ة وعالقتها بفشل الدولة في ليبياالخارجي البيئة - ب 
الليبي منذ  أنيكثر الحديث عن وجود أدوار مشبوهة لبعض األطراف الخارجية التي تدخلت في الش    

فبراير، ومعظم هذه األطراف هي دول تعاطت علنًا مع األوضاع في ليبيا ، وبالرغم من  17بداية ثورة 
فر أدلة مادية واضحة على هذا الدور المشبوه إال أنه ال يمكن في المقابل إنكاره أو نفيه ، غير أنه ام تو عد

وكذلك األمم المتحدة لم تلعب دورًا إيجابيًا في  ،الدول التي ساعدت في إسقاط نظام القذافي أنمن المؤكد 
ضى وعنف وتحول ليبيا إلى بؤرة وغضت الطرف عما يجري في ليبيا من فو  ،بناء إعادة بناء الدولة

بعض الجماعات والحركات  ناالرغم من استيطعلى   ، وهو ما عمق من فشل الدولة،لإلرهاب الدولي
العديد منها ما  نإإال أنه يمكن القول  ،واألحزاب في ليبيا وظهورها على يد ليبيين وتحت مسميات جديدة

، وتكمن خطورة مثل ستمد مرجعيته وتوجهاته من الخارجهو إال امتداد لتنظيمات خارجية ، فالبعض منها ي
هذه الجماعات في رؤيتها لعملية بناء الدولة وفق أسس ديمقراطية ، فالحركات التي تتبنى فكر القاعدة 
مثًال ال تؤمن بالديمقراطية واالنتخابات وال بمؤسسات الدولة الحديثة ولذا فهي تعمل على إفشال الدولة 

مؤسساتها، لكي تقيمها من جديد على ما تراه نموذجًا إسالميًا يقوم على أسس مثل وتكفيرها وتحطيم 
يعتمد  امباشرً  اقصائيً إ  االبعض من الحركات والجماعات تتبنى في الغالب فكرً  أناإلمارة والبيعة، كما 

  .        على ممارسة اإلقصاء ورفض الحوار 

  سيناريوهات للمستقبل. . فرص الفشل والنجاح  –خامسًا 

 : من حيث الفشل والنجاح للدولة في ليبيا SOWTالتحليل الرباعي  -أ 

جوانب القوة  ناالجوانب المختلفة لفشل الدولة أو نجاحها من خالل بي نايقتضي التحليل الرباعي بي        
، وذلك ) 3كما هو مبين بالشكل رقم (وكذلك الفرص  ،أو االيجابيات والعيوب والتهديدات أو التحديات

  :  على النحو التالي 
ر إلى إمكانية تحسن يتوجد في المشهد الليبي بعض االيجابيات التي تش: جوانب القوة أو اإليجابيات  – 1

  :األوضاع في ليبيا في المستقبل ، ومن هذه االيجابيات 
، نابيرة من النفط والغاز ، يقابل ذلك عدد قليل من السكوضع اقتصادي جيد يتمثل في توفر عائدات ك –

 ن الدولة من تحقيق تنمية ومستويات معيشة عالية مما يمك.  
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كل الليبيين يعودون ألصول  أنوذلك ال يعني بالطبع : نوع من التجانس االجتماعي العرقي والديني  –
التجانس أو المهادنة هو السمة  أنم بعرقية واحدة أو أنه ال يوجد اختالف مذهبي ، لكن يمكن الزع

، أما من الناحية الدينية ) عرب وأمازيغ وتبو وأقليات صغيرة(السائدة بين األصول العرقية الليبية المختلفة 
  .ي من األمازيغ مالكي مع أقلية تمذهبت بالمذهب األباضفالديانة السائدة هي اإلسالم على المذهب ال

والمتمثل في المواقف الدولية من القضية الليبية ، إذ بالرغم من : رار ليبياراف خارجية مؤيدة الستقأط –
ذلك في الغالب يكون مدعاة لعدم  نإف أنتناقض مواقف األطراف الخارجية واختالف مصالحها بهذا الش

الليبي لتحقيق مآربه، فالدول الكبرى وخاصة الدائمة العضوية في مجلس  أنانفراد طرف بالتدخل في الش
ألمن جمع بينها في مرحلة ما االتفاق على إنهاء نظام القذافي، وهو ما سمح بصدور قراري مجلس األمن ا

  ،  1973و  1971
ر إلى المخاطر التي تواجهها ليبيا ييد من السلبيات التي تشدهناك الع: جوانب الضعف أو السلبيات – 2

  :ما يجعل منها أقرب إلى الدولة الفاشلة 
االنفالت األمني، فالكثير من الجماعات جود و مع السالح بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع  انتشار –

الخارجة عن سلطة الدولة تستحوذ على كميات كبيرة من األسلحة بأنواعها المختلفة، وهذه الجماعات 
  . السالح   ةإضافة إلى أنها خارج سيطرة الدولة فإنها لن تتنازل عما تحققه من مكاسب مادية ومعنوية بقو 

  .افتقاد الدولة لسلطة مركزية تحظى بالقبول وتتمتع بالشرعية وتملك القوة  –
الليبي من خالل  أنأخطار خارجية تهدد بناء الدولة واستقرارها ، ومن ذلك تدخل بعض الدول في الش –

ت اإلرهابية دعم بعض المنظمات والحركات واألحزاب ، كما يشار إلى تسرب قيادات وأفراد من الجماعا
  .كتنظيم القاعدة إلى ليبيا 

بالرغم مما تعانيه ليبيا من مشاكل وتهديدات تنذر بتحولها إلى دولة : الفرص المتاحة لتجاوز الفشل  - 3
  :  إال أنه يمكن القول بوجود العديد من الفرص التي تساعد على الهروب من دائرة الفشل ومنها  ،فاشلة

صري يحقق بناء دولة ديمقراطية ومؤسسات على أسس سليمة ، استنادًا وجود فرصة لتبني دستور ع  –
 1969ال يقيدها دستور سابق ، فآخر دستور عرفته ليبيا تم تعطيله في انقالب سبتمبر عام أن ليبيا  على

 وحتى وقوع االنقالب المشار 1951، وهو الدستور الذي تم العمل به خالل فترة النظام الملكي منذ عام 
  . إليه
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وجود فرصة لخلق اقتصاد قوي يعتمد على أكثر من مورد ، ومن ذلك خلق صناعة سياحية على سبيل  - 
 أنالمثال نظرًا لتمتع ليبيا بآثار تاريخية مختلفة وشاطئ طويل على البحر المتوسط ، كما يمكن لليبيا 

  .قًا رائجة لالستثمار الخارجي تكون سو  أنتلعب دورًا في تجارة العبور بين أوربا وأفريقيا ، كما يمكن لها 

  .وجود موارد وفرص لتحقيق تنمية شاملة  - 
  .هناك فرص لتحسين دخل الفرد والرفع من مستواه المعيشي  - 

يساهم في منع تحول ليبيا إلى دولة  ةياالقتصاد وغيرها في المجاالت إليه استغالل الفرص المشار نإ    
  .يعد من بين أخطر عوامل الفشل في الدولة  ياالقتصاد فاشلة ، فالفشل

هناك الكثير من  نإمن خالل ما سبق يمكن القول : التهديدات والتحديات التي تنذر بالفشل – 4
ن إثارة جملة من األسئلة التهديدات والتحديات التي تهدد ليبيا وتنذر بتحولها إلى دولة فاشلة ، وهنا يمك

االنفالت األمني من خالل إقامة مؤسستي الجيش والشرطة وجمع هل يمكن القضاء على : من قبيل
السالح وحل الميليشيات غير الخاضعة لسلطة الدولة ؟ وهل ستتحول ليبيا إلى دولة مستقرة لها مؤسسات 

ونها والذي يضعف استقالليتها وتحقيق ؤ ديمقراطية ؟ وهل يمكن لليبيا تجنب التدخل الخارجي في ش
تنجح في بناء اقتصاد متوازن يحقق التنمية والرفاهية لشعبها الصغير  أنلليبيا مصالحها ؟ وهل يمكن 

  نسبيًا ؟
    ل ليبيا إلى دولة فاشلة في حال عدم مما سبق يمكن القول بوجود العديد من التحديات التي قد تحو

  :التغلب عليها ومنها 
خطيرة ، وهي كفيلة بفشل الدولة ، ومنها وهذه األنواع من التحديات متعددة و : تحديات سياسية وأمنية  - 
:  

افتقار ليبيا إلى المؤسسات والتقاليد الديمقراطية التي تحقق االستقرار السياسي واألمني ، وهي تعاني * 
  .من صعوبات كثيرة في التحول من حالة الفوضى إلى حالة النظام واالستقرار 

وعصابات وأفراد ، ويصعب على الدولة السيطرة  واسع للسالح بين ميليشيات انتشارتعاني ليبيا من * 
  .على هذا السالح أو جمعه 

  :وهي تحديات متنوعة ومنها : تحديات اقتصادية  –
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وما قد يسببه ذلك من أخطار في حال  ،الريعي القائم على سلعة رئيسية واحدة هي النفط االقتصاد حالة* 
ليبيا لم  أنأو توقف اإلنتاج بسبب الفوضى ، خاصة و  ،أو اكتشاف بدائل أخرى للطاقة ،هبوط األسعار

  .تسع خالل العقود الماضية إليجاد مورد بديل للنفط 
 ناخاصة في مجاالت اإلسك ناالبنية التحتية المتردية التي تفتقر ألبسط المقومات في الكثير من األحي* 

  .والصحة والتعليم وغيرها 

  .سوء توزيع العائدات والفساد  تدني مستوى الدخل الحقيقي للفرد بسبب* 

  ) 3(شكل رقم 

  إلمكانية نجاح الدولة أو فشلها في ليبيا SWOTالتحليل الرباعي 

  

  
  

  

إ��	(�	ت (*	ح 
و%�ل ا�دو�� %� 

	�
�� 

  

 ا��زا�	

  

 ا��0د�دات

  

 ا��رص
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  :سيناريوهات للمستقبل  - ب
  :ليبيا معرضة لثالث سيناريوهات على النحو التالي  نإمما سبق يمكن القول   
صورة الوضع ستتحسن اعتمادًا  أنيفترض هذا السيناريو :  لناريو األول أو السيناريو المتفائالسي – 1

 ،سيطرة الدولة من خالل تفعيل مؤسساتها ، إذ هناك دالئل تشير إلى ذلكعلى بعض المؤشرات ومنها 
ومنها االنتخابات الختيار أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، يضاف إلى ذلك الجهود المبذولة 

 الدعم الدولي يساعد على الدفع باتجاه بناء أنيالحظ في سبيل بناء المؤسسات العسكرية واألمنية ، كما 
، وكذلك المؤسسات واالستقرار، وذلك على مستوى األمم المتحدة من خالل بعثتها الموجودة في ليبيا

ات بعض الدول ومساعدتها لليبيا في التعامل مع األزمة القائمة وخاصة في مجال التدريب ماهسإ
  . لمؤسسات الجيش والشرطة 

وهو سيناريو يقوم على افترض مزيد من التردي لألوضاع :  السيناريو الثاني أو السيناريو المتشائم – 2
الحالية على كافة المستويات، فمن الناحية السياسية قد يكون المشهد أكثر سوء حيث يتوقع تراجع 
وضعف شرعية الدولة في مقابل تغول الجماعات المسلحة وسيطرتها على األوضاع ، وبالتالي نشوب 

والجماعات المسلحة وصراعات أخرى بين الجماعات المسلحة حول صراعات بين المؤسسات الشرعية 
 ناالسلطة والموارد ، وهو ما سيقود إلى حرب أهلية ومزيد من التفكك وربما تقسيم الدولة إلى أكثر من كي

  .   و إلى كانتونات ، أي انهيار الدولة في نهاية المطافإ
يقوم هذا السيناريو على افتراض استمرار :  اهنالسيناريو الثالث أو سيناريو استمرار الوضع الر  –3

المشهد الحالي على ما هو عليه من تعقيدات وفوضى، سلطات رسمية ضعيفة يقابلها جماعات مسلحة 
غير رسمية تفرض إرادتها على السلطات الرسمية، يتخلل هذا الوضع صراعات مسلحة بين الفينة 

  .ولكن تظل قواعد اللعبة على ما هي عليه ،مستفيدونحول النفوذ والثروة قد يتغير فيه ال األخرىو 
  :خاتمة ال 

تناولت هذه الدراسة بشيء من اإليجاز موضوع الدولة الفاشلة بشكل عام، وركزت على المخاطر       
 ةاالقتصاديالبيئة السياسية واألمنية و  أنالتي تهدد الدولة الليبية بالفشل، وقد تبين من خالل الدراسة 

تلعب دورًا سلبيًا في استقرار الدولة وتدفع بها نحو الفشل، إذ لوحظ خالل السنوات التي تلت  االجتماعيةو 
مؤسساتها الشرعية ال تملك القدرة على  أنالدولة تفتقد إلى االستقرار ، كما  أناإلطاحة بالنظام السابق 

ير الرسمية القبلية والجهوية الجماعات غ أنممارسة صالحياتها واختصاصاتها ، في المقابل لوحظ 
  .أمامها في أداء وظائفها  اوغيرها والمستفيدة من هذا الوضع تمثل عامًال منافسًا لشرعية الدولة وعائقً 

، وقد أظهر  SWOTكما استعرضت الدراسة فرص نجاح وفشل الدولة من خالل التحليل الرباعي      
في ليبيا ، وهو ما قادنا إلى وضع ثالثة سيناريوهات متكافئة لفشل ونجاح الدولة  اهذا التحليل فرصً 

  . لمستقبل الدولة في ليبيا على النحو الذي سبق عرضه 
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قد تكون  االجتماعيةو  ةاالقتصاديالبيئة الليبية بجوانبها السياسية واألمنية و  نإوفي الختام يمكننا القول     
ذلك ال يعني انعدام الفرص أمام تحقيق  أن، غير اه فشل الدولة حسب فرضية الدراسةعامًال يدفع باتج

فرت الظروف المناسبة ، كما يشار االنجاح في حال استثمار الجوانب االيجابية في البيئة الليبية متى ما تو 
  .        موضوع الدولة الفاشلة في ليبيا يحتاج إلى دراسات كمية لقياس فشل الدولة  أنإلى 

  مراجعال

  :الكتب 

دار الفسيفساء للطباعة والنشر : طرابلس (،  الهوية واالستبداد والثورة: ليبيا الكوت ، البشير علي ،  –
  ) .2012والتوزيع ، الطبعة األولى 

في ليبيا أثناء االستعمار وبعده  نياالخضوع والعص: األصوات المهمشة احميدة ، علي عبد اللطيف ،  –

  ) .2009 ، العربية ، الطبعة األولىمركز دراسات الوحدة : بيروت (، 
مركز دراسات الوحدة : بيروت (،  ليبيا الثورة وتحديات بناء الدولة يوسف محمد جمعة ، الصواني ، –

  . )2013العربية ، الطبعة األولى ، سبتمبر 

  :الدوريات 
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 محددات دخل المدير التنفيذي في 

  يمدخل تمويل: بيئة األعمال في ليبيا
  د محمد فرج الصفراني

  جامعة الزاوية -كلية االقتصاد -محاضر بقسم التمويل والمصارف
Assufrani1972@yahoo.com 

  

  ص الدراسة لخّ مُ 
حيث تم   ،2008 -2000تناولت الدراسة محددات دخـــــل المدير التنـــــفيذي في بيئة األعمال في ليبيا خالل الفترة 

لمنظمة، لاستخدام إجمالي  دخل  المدير التنفيذي السنوي كمتغير تابع وكل من أداء المنظمة، حجم المنظمة، فرص النمو 
الحجم والنمو ودرجة تعقد عمليات  أنأظهرت النتائج  .ة كمتغيرات تفسيريةدرجة تعقد عمليات المنظمة، وعمر المنظم

المنظمة هي عوامل مهمة في فهم سلوك دخل المدير التنفيذي في بيئة األعمال في ليبيا، حيث ارتبط كل من حجم 
، بينما ارتبط النمو المنظمة ودرجة تعقد عمليات المنظمة بعالقة موجبة وذات داللة إحصائية مع دخل المدير التنفيذي

منهما بعالقة  أيٌ أما أداء المنظمة وعمر المنظمة فلم يرتبط و  ،بعالقة سالبة وذات داللة إحصائية مع دخل المدير التنفيذي
األقرب لتفسير تبدو نظرية السلطة اإلدارية  أنالدراسة أيضًا  أظهرت وقد ،ذات داللة إحصائية مع دخل المدير التنفيذي

ا تقترح نفً آا على النتائج المذكورة وتأسيسً  ،التنفيذيين في بيئة األعمال في ليبيا من نظرية الوكالة يرينالمدسلوك دخول 
وذلك للحد أو  ،بأداء المنظمة في بيئة األعمال في ليبياالمنظمة عام  يرمكافآت مد الدراسة جملة من المقترحات أهمها ربط

أقرانه  مكافآت بمعزل عن مستوى يكون هذا الربط ال أظمة وبين ُمديريها، على للتخفيف من مشكلة الوكالة بين مالك المن
  .عدم تسرب المدير الجيد إلى منظمات أخرى ناوذلك لضم ،األخرىفي المنظمات 

  . نظرية الوكالة، نظرية السلطة اإلدارية أداء المنظمة، حجم المنظمة، ،المنظمة مدير عام دخل: دالةالكلمات ال

   :مقدمــــــــــة .1
باهتمام متزايد من ُكتّاب     Executive Compensationحظي وال يزال موضوع دخل المدير التنفيذي 

ولقد حّفز  ،أدب التمويل على وجه التخصيص وبيئة األعمال بشكل عام وأيضا اإلعالم والحكومات
من جهة وبين   Ownersمن الباحثين لالهتمام بالعالقة بين مصلحة مالك المشروع  االموضوع كثيرً 

وفي السنوات األخيرة أصبح الموضوع من أكثر  ،من جهة أخرى Managementمصلحة إدارة المشروع 
، Corporate Governance CG) الحوكمة(المواضيع جدًال في مجال التمويل وكذلك اإلدارة الرشيدة 

 وتأثرت بها 2007األزمة المالية التي عصفت بالواليات المتحدة األمريكــية في أواخر عــام خاصة بعد 
 ،Hengartner (2006)التركيز على موضوع دخل المدير التنفيذي، كما يجادل  أن. كثيـر من دول العــالم

الفهم المحدود لظاهرة االرتفاع المتزايد لدخول المديرين التنفيذيين،  )1؛ مرّده إلى ثالثة أسباب رئيسة
في الوقت الذي ظّلت فيه دخول باقي ، Chief Executive Officer (CEO)وخاصة المدير العام للمنظمة 

من حيث كونه أحد أهم ُصّناع  CEOأهمية المدير العام للمنظمة  )2العاملين بالمنظمة شبه ثابتة، 
ما أدى م ،زيادة مستوى اإلفصاح والشفافية في كثير من دول العالم )3بالمنظمة،  االستراتيجية القرارات
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لذلك بذل  .إلى توفير بيانات أفضل للباحثين الستكشاف هذه الجزئية المهمة من موضوعات اإلدارة المالية
التنفيذيين نظريًا حيث كانت نظريتا تكلفة الوكالة  يرينا لتأطير سلوك دخول المدا كبيرً العلماء جهدً 

Agency Cost Theory  والسلطة اإلداريةManagerial Power Theory  من أكثر النظريات التي حاولت
   .التنفيذيين يرينتفسير سلوك دخول المد

   :مشكلة الدراسة .2
 Firmحاول بعض علماء التمويل تفسير سلوك دخل المدير التنفيذي ومدى ارتباطه بأداء المنظمة 

Performance هذا الموضوع هو مركز  نا، حيث كاإليه خاصة بعد األزمة المالية، التي سبقت اإلشارة
هذه المؤسسات التنفيذيين في  يرينالمد أن االهتمام  لدى المؤسسات التي انهارت في تلك األزمة بسبب

إلى  2007وصلت في عام  ،)Clarke 2007 (قد تحصلوا على مبالغ طائلة CEOوخاصة المدير العام 
في الوقت الذي تدهور فيه وضع هذه  ،, Malli)2010( مرة من متوسط دخول العمال العاديين 520

التنفيذيين وٕالى أي  يرينمن هنا زاد االهتمام بالعوامل التي تؤثر في دخول المد ،المؤسسات حتى انهارت
ن قبل ا، وهل هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الحسب)نظرية الوكالة(، حد هي مرتبطة بأداء المنظمة

. )نظرية السلطة اإلدارية(، المالك ومجلس اإلدارة عند وضع باقة المكافآت اإلدارية للمديرين التنفيذيين
  : ينآلتيا وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤالين

  ما هي محددات دخل المدير التنفيذي في بيئة اإلعمال في ليبيا؟  -
أيهما أقرب في تفسير سلوك دخل المدير التنفيذي في بيئة األعمال في ليبيا نظرية تكلفة الوكالة أم  -

  نظرية السلطة اإلدارية؟ 

   :دوافع ومبررات الدراسة. 3

تحاول الدراسة معرفة العوامل التي تؤثر على دخل المدير العام للمنظمة في بيئة األعمال في 
 : ليبيا، وهي بذلك تساهم في إثراء الموضوع لعدة أسباب

الدراسة تتطرق لدراسة دخل المدير التنفيذي في بيئة األعمال في ليبيا من ناحية كمية وربطها   -1
  .الحجم، النمو، درجة تعقد عمليات المنظمة، وعمر المنظمةببعض صفات المنظمة مثل األداء، 

أغلب الدراسات في هذا الموضوع أجريت في دول متقدمة، حيث تتاح لمجلس إدارة المنظمة   -2
يمكن بواسطتها مكافأة المدير العام للمنظمة وباقي أعضاء اإلدارة التنفيذية  ،عديد األدوات

وأسهم االختيار  Share Ownershipوأسهم الملكية  Cash Compensationكالمكافآت النقدية 
Share Option  واألسهم المقيدةRestricted Shares  في الوقت الذي لم تحظ الدول النامية التي ال

 المكافآت النقدية كما هو الحال في ليبيا، بأي اهتمام يذكر يوجد بها إال .  



��2015رس     -ا���د ا�ول        -ا����� ا�ول        -����� ا��او��       -���� ���� ا�����د ����
ث ا������     
 

 

89 

 

 Listedمة، أجريت على شركات مسجلة أغلب الدراسات في هذا الشأن، حتى في الدول المتقد  -3

Companies  بورصة(في سوق رأس المال الثانوي المنظم (Stock Marketأن نا، وغني عن البي 
تكون الشركة المسجلة على مستوى معين من اإلفصاح  أنمجرد التسجيل في هذه السوق يستلزم 

وى معين من التنظيم والشفافية في عرض بياناتها، خاصة المالية منها، وكذلك على مست
Regulation  والحوكمةGovernance على عكس الشركات غير المسجلة، كما هو الحال مع ،

السواد األعظم لشركات األعمال في ليبيا، وهي غير ملزمة بهذا المستوى من اإلفصاح والتنظيم 
  .والحوكمة

ظمات غير المملوكة للدولة أغلب الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة اهتمت بدراسة المن  -4
م الخاصة والعائلية ا، وهي المطروحة لالكتتاب العام، Public Companiesسواء العامة منها (

Family and Private Companies(أما في ليبيا فالقطاع الحكومي ،Sector  State-Owned 
لمؤسسات هذا القطاع الهدف الرئيس  أنمنذ عقود، ومن المعروف  ةياالقتصاد يهيمن على الحياة

للبلد، وليس تعظيم ثروة المالك، كما هو الحال  االجتماعيةو  ةياالقتصاد هو المساهمة في التنمية
 االقتصاد في شركات القطاع غير الحكومي، الذي لم يسمح له بالمساهمة في تحريك عجلة

أنه بسبب  لذلك يرى الباحث ورة أقل ما توصف بها أنها مستحية،الوطني إال مؤخرًا وبص
 Agency مشكلة الوكالة نإاالنفصال الواضح بين الملكية واإلدارة في القطاع الحكومي ف

Problem  دراسة كال القطاعين  نإأكثر تعقيدًا منها في القطاع غير الحكومي، وعليه فربما تكون
بيئة تعطي صورة أكثر وضوحًا عن العوامل التي تؤثر في دخول المديرين التنفيذيين في قد 

  .األعمال في ليبيا

   :أهمية الدراسة. 4
          ;S ��	��  ،�- أھ��5- دخول المديرين التنفيذيين وفهم سلوكهاا�� ّ#ف ��� ��Oدات  أن, `�O�


�ي ا�O#ا�J5/�5 ��� ا���LO 62 ا�ـJ�ا T2��Free Cash Flow   4L5, 3ي��5,#ون  أنوا��5- ا ��,

ن 62 ز,	دة )#وا.�D ا�9	�d ا�5�5=�� 62 ,3��J��هذا التحكم سيوفر على و  ،مرتباتهم وعالواتهم وبدالتهما
ا أيضً . وعاملي المنظمة ومديرييمكن استغاللها في استثمارات تعود بالنفع على مالك  المنظمة أمواالً 

 أنتأتي أهمية الدراسة من أهمية التوقيت الذي تطرح فيه واالقتصاد الليبي ُترسم له مالمح جديدة يتوقع 
 ،االجتماعيةو  ةياالقتصاد تحظى فيه المبادرات الفردية على فرصة أكبر للمشاركة في برامج التنمية
لذلك من أثر على مستوى والمساهمة في تطبيق وترسيخ متطلبات الحوكمة في الشركات الليبية، وما 
، ويأتي موضوع )البورصة(اإلفصاح والشفافية الذي يطلبه التسجيل في سوق رأس المال الثانوي المنظم 

في مقدمة تلك المعلومات  ،CEO compensationدخول المديرين التنفيذيين، وخاصة دخل المدير العام 
تقدم  أنمن جهة أخرى يأمل الباحث و  ،وريتنشرها وبشكل د أنالتي يجب على الشركة المسجلة بالسوق 
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وكذلك اإلدارة الرشيدة ما يفيد عن محددات المكافآت  ،الدراسة للباحثين والمهتمين بمواضيع التمويل
إلجراء عديد  ااإلدارية وتفسير سلوكها في بيئة األعمال في ليبيا، والتي ُيعتقد في أنها ستكون منطلقً 

  . ت المستقبلية بدورها ستزيد الموضوع وضوحًا وأهميةا، وهذه الدراساالدراسات الحقً 

   :أهداف الدراسة .5

 : في اآلتيمن األهمية السابقة يمكن تحديد أهداف الدراسة 

  . التعرف على محددات دخل المدير التنفيذي في بيئة األعمال في ليبيا  -1
هي  - نظرية الوكالة ونظرية السلطة اإلدارية - معرفة أي من نظريتي دخول المديرين التنفيذيين  -2

 . أكثر قدرة على تفسير سلوك هذه الدخول في بيئة األعمال في ليبيا

    :البحثأو منهج مدخل . 6

يبرز سؤاًال أساسيًا  ،من حيث النظرية من بداية البحث االمدى الذي يكون فيه الباحث واضحً  نإ
 Approach  Deductiveاالستنتاجيالباحث سيستخدم المدخل  نإحيث من  ،بتصميم خطة البحث امتعلقً 

فبعد طرح  .الستنتاجياهذه الدراسة تستخدم المدخل  ،Approach Inductive أو المدخل االستقرائي
اإلطار النظري للدراسة الذي يؤسس للجزء العملي من خالل صياغة الفرضية أو الفرضيات ومن ثم 

وهذا ما أكد عليه كل  ،وبناء على ذلك يتم استخالص نتائج الدراسة ،اختبار هذه الفرضية أو الفرضيات
  : هيخمس مراحل متسلسلة  االستنتاجيمدخل لل نإبالقول  حيث جادالً  )Collis and Hussey (2003)من 

طرح الفرضية، والفرضية هي مقترح قابل لالختبار حول عالقة بين متغيرين أو أكثر من النظرية   -1
  . ث في إطارهاالتي يبحث الباح

توضيح الفرضية في مصطلحات عملية بحيث يفصح الباحث عن كيفية قياس المتغيرات    -2
  . المستقلة والمتغيرات التابعة

  . اختبار صحة الفرضية  -3
  . فحص نتائج االختبار  -4
  .تحوير أو تعديل النظرية في ضوء النتائج إذا لزم األمر  -5

   تقسيمات الدراسة. 7

لتغطية أهم صور دخل منها ، ُأفرد األول أجزاء رئيسة عشرةإلى الالحق من الدراسة ُقّسم القسم           
الدخل مدير عام المنظمة، وهي باإلضافة إلى المرتب األساس ُحصرت في ثالث صور رئيسة هي 

 ، أما الجزء الثاني فتناولالمتعلق باألداء، حصة جهة العمل في االشتراكات الضمانية، ومكافآت أخرى
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أهم النظريات التي تعّرضت لموضوع المكافآت اإلدارية، وبالنسبة  تعرضاً ساإلطار النظري للدراسة، م
 الدراسةوصف عينة فالجزء الرابع أما للفرضيات التي تختبرها الدراسة فقد تعّرض لها الجزء الثالث، 

وكذا النموذج الرياضي المطبق في  األسلوب اإلحصائي المستخدمو ،الدراسة بياناتعملية جمع وكذلك 
 الدراسةمتغيرات وكيفية قياس وصف ل السادسوُخصص الجزء ، في الجزء الخامس الدراسة يظهر

جز ، وأو تمت في الجزء السابع نتائج اختبار فرضيات الدراسةومناقشة تحليل و التابع، والمتغير  المستقلة
الجهد  أنبش وُتركت المقترحات ،توصيات الدراسة اسعولخص الجزء التأهم نتائج الدراسة،  الثامنالجزء 

  .األخيرالعاشر القادم في حقل المكافآت اإلدارية للجزء 

  نظريات مكافآت المديرين التنفيذيين . 8
مكانًا مميزًا في تفسير العالقة بين المالك  Agency Cost Theoryتحتل نظرية تكلفة الوكالة 

Principals  والمديرينManagers  وبالتالي تصّورها للمكافآت اإلدارية وربطها بأداء المنظمة، وحديثا
لتكون وجهة  Managerial Power Theoryأفرزت أدبيات السياسة واالجتماعً  نظرية السلطة اإلدارية 

  . نظر أخرى لفهم سلوك المكافآت اإلدارية

  نظرية تكلفة الوكالة  1.8 
، والتي تسمى أيضًا نظرية Agency Cost Theoryلة تكلفة الوكا نظريةر يرجع الفضل في ظهو 

، Theory Owner-Managerالمدير  - أو نظرية المالك Interests Conflict Theoryاختالف المصالح 
يكون لمالك مشروع ما تأثير يذكر  أنحيث جادال بأنه ال يمكن  Berle and Means (1932)إلى كل من 

   .هؤالء المالك ال يملكون حصة كبيرة من أسهم المشروع أنعلى تصرفات إدارة ذلك المشروع طالما 

حيث طّورا نظرية الوكالة وصاغا  Jensen and Meckling (1976) انجاء بعد ذلك العالم
أو (والمدير ) أو المالك(الوكالة هي عقد بين المالك "للعالقة بين مالك المشروع وٕادارته تعريفًا جاء فيه 

وهذا األمر يستلزم ) الموكل(بأداء خدمات لصالح األول ) وهو المدير وأيضًا الوكيل(يقوم الثاني ) المديرين
 ،1976 ،(Jensen p 308 )بعض صالحياته في اتخاذ قرارات لصالح األول يتنازل األول للثاني عن أن

Meckling and .  هذه النظرية تجادل بأنه بسبب كبر حجم المشروعات الذي سبب انفصال الملكية عن
سلوكها يسير في اتجاه  أنيراقبوا تصرفات اإلدارة بصورة كاملة للتأكد من  أنالمالك ال يمكن  نإاإلدارة ف
وعدم القدرة هذا وّلد نوعًا من التعارض بين طرفي عقد الوكالة الذي بدوره يرجع لعدة  ،المالك مصالح

  : أسباب أهمها

من خالل تنويع محفظة استثمارات  ،المالك بسبب قدرتهم على تخفيض مخاطر استثماراتهم أن   -1
ومن المعروف أنه كلما زادت مخاطر (المشروع، فإنهم يميلون إلى الدخول في استثمارات خطرة 
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، وهذا على عكس المديرين الذين هم على درجة عالية من الكره )االستثمار زادت العوائد المتوقعة منه
وخاصة البشري منه  ،ال المستثمر في المشروعلخوفهم على مستقبل رأس الم  Risk-aversion للمخاطر

وهو غير قابل للتنويع في حالة الدخول في استثمارات خطرة، وبالتالي فالمديرون يكرهون االستثمارات 
  ،) (Hengartner.  2006 التي تدر عوائد كبيرة متى ارتبطت بها مخاطر كبيرة 

 أن Grabke-Rundell and Gomez-Mejia (2002)من كتاب اإلدارة المالية ومنهم  ونيرى كثير    -2
والتي تبرز عندما  ،التعارض بين طرفي عقد الوكالة يحدث عندما تكون هناك فجوة اختالف معلومات

ال تتوافر  يمتلك المديرون مستوى عاٍل من المعلومات تتعلق بأنشطة المشروع ومستقبله في الوقت الذي
عل المديرين أكثر قدرة على العمل من أجل مصالحهم الشخصية هذا الوضع يج ،هذه المعلومات للمالك

رغبتهم في تعظيم الوجاهة إلى المتمثلة في الحصول على مرتبات وعالوات وبدالت مرتفعة، باإلضافة 
واإلقدام على  ،األمر الذي يدفع المديرين ألخذ قرارات ،والبقاء في مناصبهم أطول فترة ممكنة االجتماعية

  . أفعال قد ال تكون في مصلحة المالك
 ،التعارض بين المالك والمديرين قد يحدث نتيجة عدم اتفاق الطرفين بخصوص االستمرار في النشاط  -3

المديرين يفضلون استمرار المشروع في نشاطه حتى إذا قرر المالك تصفية وتسييل األصول؛  نإحيث 
   .(Harris and Raviv، 1990)اياهم ومناصبهم مز  ناخوف المديرين من فقدلوذلك 

المالك هم أكثر من المديرين تفضيًال لألداء الجيد للمشروع  نإحيث خر للتعارض يأتي من آسبب    -4
أما المديرون فهم يحبذون األداء الجيد للمشروع في ، و  Long-run Performanceفي المدى الطويل 

هذه المشكلة أدت بالمديرين في الغالب إلى  ،باقون في مناصبهمالمدى الطويل فقط إذا توقعوا أنهم 
  ) .(Rankin.  2007تفضيل زيادة قيمة المشروع في المدى القصير عن المدى الطويل 

 

مصالح الطرفين  أنعدم قدرة المالك على مراقبة تصرفات اإلدارة بشكل كامل للتأكد من  أن     
في اتجاه واحد جعل المالك يسيرون في خطين متوازيين في الوقت نفسه، األول هو توفير عقود  ناتسير 

عمل ألعضاء اإلدارة تضمن لهم الحصول على مرتبات وعالوات وبدالت ومزايا مجزية، والثاني هو 
متى  يرة تكون كبأنالتكاليف يتوقع  وهذهMonitoring Costs تحّمل تكاليف مراقبة سلوك هؤالء المديرين 

 نإباإلضافة إلى هذين األمرين ف. (Beatty and Zajac، 1994)المديرون غير راضين عن مكافآتهم  ناك
  . المالك سيتحملون نتائج قرارات اإلدارة متى كانت هذه النتائج غير مرغوب فيها

والمديرين السير في االتجاهين السابقين يساعد على تخفيض حدة تعارض المصالح بين المالك  نإ    
. (Meckling 1976،    ويحث المديرين على العمل أكثر من أجل مصلحة المالك وهو تعظيم ثروة المالك

Jensen and   

مكافآت إدارة المشروع بأسهم المشروع  أن Bushman and Smith (2001)يجادل نفسه في السياق   
Share ownership  ربط هذه المكافآت بأداء  أنمصلحة المالك و هي وسيلة فّعالة لربط مصلحة اإلدارة مع
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 أنوكما سبق القول  ،هي وسيلة لتخفيض درجة كره المخاطر لدى المديرين Performanceالمشروع 
االستثمارات التي تتعرض لمخاطر كبيرة في العادة ما يتولد عنها عوائد كبيرة وبالتالي ربط المكافآت عن 

عل من المديرين يستفيدون من هذه العوائد ألنهم في الوقت نفسه هم طريق أسهم الملكية بأداء المشروع يج
  . مالك للمشروع ويحملون أسهمه

تجعل من هذه العملية هناك إجراءات كثيرة  نإأما فيما يتعلق بتكاليف مراقبة تصرفات اإلدارة ف
 واحد أنفي  المنظمةا لمجلس إدارة يكون مدير عام المنظمة رئيسً  ال أمن هذه اإلجراءات  أكثر فاعلية

CEO Duality ،فما فوق من % 5يكون من بين مالك المشروع من غير العاملين به من يحمل نسبة  أن
 يرينيكون أغلب أعضاء مجلس اإلدارة من غير المد أن، External Shareholderمجموع أسهم المشروع 

تكون نسبة عالية من أسهم المشروع مملوكة لمؤسسات وليس  أنو  Non- Executive Directorالتنفيذيين 
   .External Shareholder Concentrationألفراد عاديين 

  نظرية السلطة اإلدارية  2.8
، كما سبق الذكر، من أدبيات العلوم  Managerial Power Theoryانبثقت نظرية السلطة اإلدارية

 Hardyفي هذا السياق يجادل  ـ،لفهم سلوك المكافآت اإلداريةالسياسية وعلم االجتماع لتكون زاوية أخرى 

and Clegg (1999) ن من السلطة يستمد منها المديرون التنفيذيون القوة، هما يهناك نوع أن ����ا�

ظهر العالقة بين تُ  بحيثالتي تعكس التركيبة الهرمية للسلطة داخل المنظمة ، Formal Power ا���5�#
وعلى هذا األساس يكون المدير العام هو أعلى سلطة تنفيذية ،  The relations between officesالمكاتب 
ومجلس اإلدارة هو أعلى سلطة في المنظمة على اإلطالق، أما النوع الثاني فهو السلطة غير  ،بالمنظمة
  . مارس خارج التسلسل الهرمي للسلطةوالذي يُ  Informal Power  الرسمية

 ،(  فهناك من،  يحددوا لها تعريفاً  أنمن المهتمين بموضوع السلطة في مجال اإلدارة  رحاول كثي

(Finkelstein 1992 p506  ويرى "قدرة الفرد على إظهار ميله واستعداده"يعرف السلطة اإلدارية على أنها ،
هذا التعريف به قصور واضح من حيث كونه يركز على القوة أو السلطة اإلدارية من منظور  أنالباحث 

 (Lambert، Larcker and ، p p441ثم قدم . Work Groupسلوك فردي وأهمل سلوك األفراد كجماعة 
(Weiglet 1993 ة تأثيرات السلطة اإلدارية هي قدرة المدير على ممارس"تعريفًا قريبًا للتعريف السابق مفاده

 Grabke-Rundell and، وانتقد "على مجلس اإلدارة بخصوص مرتباته وباقي مزاياه النقدية والعينية

Gomez-Mejia (2002) أخرى باإلضافة إلى التأثير  االقوة اإلدارية تأخذ أبعادً  أنالتعريف على أساس  هذا
ويرى الباحث أنه باإلضافة . وععلى مجلس اإلدارة مثل القدرة على جذب مصادر تمويل ألنشطة المشر 

مثل قرار تشكيلة  ،في مسائل تتعلق بصناعة القرار داخل المنظمة الإلدارة نفوذً  نإإلى النقد السابق ف
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مصادر التمويل، قرار تشكيلة االستثمارات التي يمكن الدخول فيها، قرار معدالت اإلنتاج، القرارات 
  . الخ.....التسويقية، المستوى التكنولوجي، قرارات التسعير، واستخدام واستبقاء العنصر البشري

ذها في هناك أربعة تقسيمات يجب أخ نإفقد جادل بالقول  Finkelstein (1992)بالعودة إلى 
 Structureالقوة المستمدة من التسلسل الهرمي : جل فهم وتقييم القوة أو السلطة اإلدارية هيأمن  ناالحسب

Power القوة المستمدة من امتالك أسهم المنظمة ،Ownership Power قوة المعرفة والخبرة ،Experience 

Power وأخيرًا قوة المركز االجتماعي ،Prestige Power ،ه األنواع يرى وكل هذFinkelstein  أنها تمّكن
  . يحصلوا على مستويات عالية من المزايا النقدية والعينية أنالمديرين من 

مصادر القوة التي تمّكن المدير التنفيذي من التفاعل مع من بالنسبة للنوعين األول والثاني فهما 
وتمشيًا مع . اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارةالبيئة الداخلية للمنظمة، مثل التعامل مع باقي أعضاء فريق 

بإمكانه ممارسة  Larcker and Weiglet (1993) ،Lambert ،المدير العام، كما يجادل  نإهذا الطرح ف
سلطته وقوته في التأثير على مجلس اإلدارة في اختيار عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة، الذين 

فالمدير العام الذي يحمل . م عمله وعمل باقي أعضاء فريق اإلدارةيقوموا بمراقبة وتقيي أنمن المفترض 
أسهم ملكية في منظمته يكون أكثر قوة وسلطة من المدير العام الذي ال يحمل أسهم ملكية في منظمته 

القوة المستمدة من امتالك أسهم المنظمة  أن Tosi and Gomez-Mejia (1989)وفي السياق نفسه يرى 
للمنظمة، ويزداد هذا التأثير كلما زادت  االستراتيجيةنفيذي نوعًا من التأثير في الخطط تمنح المدير الت

  . نسبة امتالك هذه األسهم

الثالث والرابع فهما ميزات تمّكن المدير التنفيذي من التعامل مع البيئة الخارجية  ناأما النوع
فالخبرة تمد المدير ، وغيرهم... المنافسينللمنظمة مثل المؤسسات الحكومية، المستهلكين، الموردين، 

يستغلها في الحصول على مزيد  أنالتنفيذي بمزيد من القوة في التعامل مع البيئة الخارجية والتي يمكن 
فوجود نقص في سوق  ،ً هذا التحليل يبدو منطقيا أنويرى الباحث . Hambrick (1981))من الدخل 

المدير المسلح بمستوى عاٍل من الخبرة في وضع أقوى  يجعلاهر وزيادة الطلب على المدير الم يرينالمد
أما فيما يتعلق بالقوة المستمدة من المركز االجتماعي و  ،لطلب مستوى عاٍل من المزايا النقدية والعينية

فإنها ميزة للمدير التنفيذي تمّكنه من جلب معلومات قيمة لمنظمته من البيئة الخارجية، فالمدير الذي 
هذا و  ،نه ذو مكانة مرموقة هو ذلك المدير الذي يملك مركزًا مميزًا داخل محيطه االجتماعييوصف بأ

تستغل  أنهذا الشخص له عالقات قوية خارج المنظمة يمكن  أنيرسل رسالة مفادها  أنالوضع يمكن 
  . في الحصول على معلومات تفيد عمليات ونشاط المنظمة وربما الصناعة ككل
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  المكافآتنظام . 9

التي في العادة  Reward System16أعطاء فكرة عن صور الدخل  يعتقد الباحث في أنه من المفيد    
ُتستخدم في تعويض أو مكافأة مدير عام المنظمة، والتي قد يكون بعضها غير معروف أو غير شائع 

   .االستخدام في بيئة األعمال في ليبيا
يتحصل المدير التنفيذي على صور أخرى من الدخل  Basic Salaryباإلضافة إلى المرتب األساس     

 ذههفي تصنيفه لصور الدخل   Armstrong)2002( ويتفق الباحث مع. تتحملها المنظمة التي يعمل بها
والذي  Performance-Related Pay PRP الدخل المتعلق باألداء): 1كما في شكل ( إلى ثالثة أنواع 

جهة العمل في االشتراكات ، حصة )سيأتي الحديث عنها ألحقاَ (بدوره ُيقَسم إلى خمسة أقسام رئيسة 
  .وغيرها...ومكافآت أخرى مثل تأمين صحي، سيارة فاخرة   Pension Scheme PS ةالضماني

   المرتب األساس  1.9
هو ذلك الجزء من دخل المدير التنفيذي الذي ال  Basic Salaryالمرتب األساس  أن كما هو معلوم     

على أساس حجم المنظمة ، قطاع  ناعالقة له بأدائه أو أداء المنظمة، بل يتحدد في كثير من األحي
الصناعة، خبرة المدير ومهاراته السابقة، المستوى التعليمي للمدير التنفيذي، أو مستوى المرتبات األساسية 

أهمية المرتب األساس تكمن في كونه األساس لتحديد باقي الدخل  أنغير بخاٍف و . في منظمات مماثلة
وربما ُيعَدل ليعكس  ،المرتب األساس في شكل شهري أو أسبوعي أو يومييدفع و  ،الذي له عالقة باألداء

  .الزيادة في األعباء المعيشية وكذلك مستوى التضخم

  1شكل 
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  الدخل المتعلق باألداء  2.9
هو ربط   Performance-Related Pay PRPالهدف األساس من هذا الجزء من دخل المدير التنفيذي     

 Motivationا أو مع فريق عمله بالمكافآت المتحصل عليها، وهو بذلك يعد محفزا أداء المدير، منفردً 
ما ُيّقسم إلى  هذا الجزء من دخل المدير عادة. لمزيد من العمل حيث يزداد الدخل مع زيادة اإلنتاجية

  :خمسة أقسام رئيسة هي

  الدخل المتوقف على النتائج  1.2.9
هو برنامج للمكافآت يعتمد على فكرة   Payment By Results PBRالدخل المتوقف على النتائج      

نظام الدفع في المنظمة  أنالربط بين مكافآت المدير ونتيجة المهمة المكلف بها، هذه الفكرة مفاُدها 
. تحصل على مزيد من الدخل ؛هف المدير جهدثّ سيحفز المدير للعمل باتجاه معين، ما يعني أنه كلما ك

وعندها سوف تنشأ  ،هذا األسلوب يعد مناسبَا في حالة أمكن قياس نتيجة العمل أنالباحث يرى  أنغير 
 Workجموعة عمل ، أيضًا عندما ُتسند مهمة ما إلى معالقة مباشرة بين دخل المدير ونتيجة جهدهِ 

Group وليس لشخص بعينه تصعب معرفة نتيجة عمل كل فرد من هذه المجموعة بدقة.  

  العالوات  2.2.9
برنامج للمكافآت يتحصل عليه المدير التنفيذي نظرًا لتحقيقه مستوى مقبول هو  Bonusالعالوات          

والهدف من هذا النوع من المكافآت هو الحث على بذل مستويات عالية من اإلنجاز، لذا  ،من األداء
) 1995( يجادل. ضحة بين األداء والمكافآتيعد هذا البرنامج أداة تحفيزية فّعالة، وذلك للعالقة  الوا

Hume لدخل، األداء الشخصي ومستوى امن مزايا استخدام هذا النوع من المكافآت أنه يربط بين  أن
 أنيضاف إلى ذلك و  ،هو برنامج بسيط للمدير لكي يفهمه وبسيط للمنظمة إلمكانية قياسه وأيًضا

، االوقت الذي يمضي من تاريخ االنتهاء من المهمة وعملية الدفع المتعلقة بها عادة ما يكون قصيرً 
 نإومن جهة أخرى  ف أة،حافًزا إلى جانب كونه أداة للمكافوأخيرَا عالقته المباشرة باألداء يجعل منه 

هذا النوع من المكافآت قد ُيرسخ ثقافة العمل الفردي على حساب األداء الجماعي المهم في كثير 
آنفًا، يعد مقبوَال إذا تمكنت المنظمة من قياس نتيجة  رَ كِ هذا األسلوب، كما ذُ  أنمن الظروف،  كما 

  .أداء المدير

  المشاركة في األرباح  3.2.9
هو أحد برامج المكافآت المتوقف على األداء ويدفع  Profit Sharing المشاركة في األرباح برنامج      

هذا النوع من  ،وفيه توزع األرباح كنسبة من المرتب األساس ،إلى المدير باإلضافة إلى مكافآته العادية
تباعها لهذا اعّدد مزايا تجنيها المنظمة من Hume ) 1995(. يدفع نقداَ  ناالمكافآت في كثير من األحي
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ا حث المدير ليصبح أكثر مشاركة في تحقيق البرنامج أهمها زيادة شعور المدير باالنتماء للمنظمة، وأيضً 
 .أهداف المنظمة، باإلضافة إلى تمكين المدير من المشاركة في النجاح المالي للمنظمة

   حوافز المبيعات 4.2.9

إلى عاملي إدارة أو قسم أو وحدة المبيعات، وهو يعتمد على  Sales Incentivesحوافز البيع دفع ت       
فنوعية المنتج  ،بيعة الزبون، وطبيعة عملية البيععوامل عدة كنوعية المنظمة نفسها، نوعية المنتج ، ط

يؤدون بها وظائفهم ، مثَال تؤثر بشكل كبير على نوعية العاملين بتسويق هذا المنتج وكذلك الطريقة التي 
فبيع معدات وآالت عالية التقنية التي يستخدمها األطباء والفنيون في المجال الصحي تحتاج إلى نوعية 

ولهم مؤهالت تختلف عن تلك المطلوبة في األشخاص الذين يقومون ببيع سلع أساسية  ،عاملين مهرة
عاملو  )1: بيعات إلى ثالثة أقسام رئيسة هيوفي العادة ُيقّسم العاملون في مجال الم ،للمستهلك العادي

عاملو حلقة الوصل بين إدارة أو قسم أو وحدة المبيعات مع  )2الشباك الذين لهم عالقة مباشرة بالزبون، 
عاملو الدعم التكنولوجي الذين يقدمون الدعم التكنولوجي  )3العاملين بإدارة أو قسم أو وحدة الحسابات، 

أو منظومة الدفع المسبق والدفع عن طريق النقود اإللكترونية  ،لعملية البيع كتصميم منظومة المبيعات
  .عبر اإلنترنت

  أسهم الملكية  5.2.9
لمديريها التنفيذيين كإحدى نوع من المكافآت توفره المنظمات  وه Share Ownership أسهم الملكية     

ويدخل  ،ومحاولة لربط سلوك اإلدارة بمصلحة المالك  Agency Problemوسائل تخفيف مشكلة الوكالة
وهو حق للمدير يشتري بموجبه  Share Optionضمن هذا النوع من المكافآت ما يسمى باسهم االختيار 

  .وخالل توقيت محدد ،أسهم المنظمة عند سعر تنفيذ معين

  االشتراكات الضمانية   3.9
في دفع اشتراكات  المديرَ  في هذا النوع تشارك المنظمةُ  Pension Scheme PS االشتراكات الضمانية     

وذلك بغرض حصول المدير على مرتب عند اإلحالة إلى  ، التقاعد وقد تدفع المنظمة كل حصة المشترك
 Goodالتقاعد، ولالشتراكات الضمانية عدد من المزايا منها إظهار المنظمة على أساس أنها ُمستخدم جيد 

Employer ، هتم بمصلحة العامل في األجل الطويل، باإلضافة إلى كونها وسيلة من بالموكذلك إظهارها
  .شخاص المميزينوسائل جذب واستبقاء األ
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  منافع أخرى  4.9
التي  Other Benefitsتوفر أنواعًا أخرى من المنافع  - خاصة في الدول المتقدمة–المنظمات       

واألبناء ) الزوج(لهم وألفراد عائالتهم كالزوجة  مين الصحيأيستفيد منها المديرون التنفيذيون مثل الت
األثاث المكتبي الفاخر، باإلضافة إلى أنواع أخرى من المكافآت تهتم باحتياج  ،والوالدين، السيارات الفارهة

المدير إلى التقدير إلنجاز العمل المطلوب وهي ال تقل أهمية عن المكافآت المادية، مثل رسائل الشكر 
ببرنامج وزيادة الكم المعرفي لديه فيما يسمى  ،مهاراته والتقدير وكذلك فتح المجال أمام المدير لتطوير

  .Personal Development Programالتطوير الشخصي 

  فرضيات الدراسة . 10
تسليط الضوء على األسباب الكامنة وراء  الجهد السابق حول موضوع المكافآت اإلدارية حاول

خر ومن منظمة ألخرى، ولهذا تم واختالف هذه المكافآت من مدير آل ،للمكافآت اإلدارية يالمستوى العال
عملية اختيار متغيرات تفسيرية  أن ،لتفسير سلوك هذا النوع من المكافآت بعديد المتغيرات محاولةً الدفع 

أو  Irrelevant variablesقد يتم اختيار متغير ليس له عالقة بالظاهرة فلظاهرة معينة ليس باألمر السهل، 
الحالتين معًا؛ لذلك فالمتغيرات أو   Model Misspecificationمتغير مهم له عالقة بالظاهرة تجاهل

أو االستخدام من قبل  ،التفسيرية المستخدمة في هذه الدراسة اختيرت على أساس أنها واسعة التطبيق
  .لها عالقة بسلوك المكافآت اإلدارية أنوالتي ثبت   ،دراسات سابقة

  :اآلتيكى التوالي بالصورة العدمية والبديلة علتعتمد الدراسة على فرضية رئيسة واحدة صيغت و   

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لكل من أداء المنظمة، حجم المنظمة، فرص نمو المنظمة، درجـــــة تعقد    
  .مكافآت المدير العام للمنظمة في بيئة األعمال في ليبيا عمليات المنظمة، وعمر المنظمة على

حجم المنظمة، فرص نمو المنظمة، درجة تعقد  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لكل من أداء المنظمة،   
  .ياـمكافآت المدير العام للمنظمة في بيئة األعمال في ليب عمليات المنظمة، وعمر المنظمة على

  : ةاآلتي والختبار هذه الفرضية صيغت الفرضيات الفرعية الخمس

  األداء المالي للمنظمة  1.10
تكون عالقته موجبة بالمكافآت  أنة الوكالة يتوقع هذا المتغير التفسيري كما تجادل نظرية تكلف

كبر حجم المشروعات، كما سبق القول، سّبب انفصال الملكية عن اإلدارة وهذا االنفصال جعل . اإلدارية
القدرة على جلب منافع شخصية لهم عادة ما تأتي على حساب الثروة التي يديرونها، في الوقت  مديرينلل

لذلك يقدم المالك عقود  المديرين؛الذي ال يكون فيه المالك قادرين بصورة كاملة على مراقبة سلوك هؤالء 
داء المالي للمنظمة عمل مجزية ألعضاء اإلدارة التنفيذية وربط المقابل الذي يحصلون عليه بمستوى األ
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 ،تتفق مع مصلحة المالك ناقدر اإلمك اإلدارةفي محاولة لحل أو لتخفيف مشكلة الوكالة وجعل مصلحة 
  : كاآلتيبالصورة العدمية والبديلة األولى الفرعية وعلى ذلك يمكن صياغة الفرضية 

 :H01  مكافآت المدير العام للمنظمة في بيئة  علىألداء المالي للمنظمة لداللة إحصائية  ذو تأثيروجد يال
  .األعمال في ليبيا

:H11 مكافآت المدير العام للمنظمة في بيئة  علىألداء المالي للمنظمة لداللة إحصائية  ذو تأثيروجد ي
  .األعمال في ليبيا

  حجم المنظمة  2.10

 Tonks) ،، ودراسة  Rose, 92كثير من الدراسات السابقة حول موضوع المكافآت اإلدارية مثل دراسة      

and Jewell Gregg 2010) التنفيذيين في المنظمات الكبيرة يحصلون على  يرينالمد أنتجادل ب ،وغيرهما
المنظمات كبيرة الحجم في الغالب  أنوالسبب  .مزايا نقدية وعينية أكثر من أقرانهم في المنظمات الصغيرة

األمر الذي  يفاقم  ،ويكون لها مستويات إدارية واضحة Decentralizedما تكون منظمات ال مركزية 
مشكلة عدم المراقبة الكاملة لتصرفات اإلدارة من قبل المالك، ما يجعل المالك أكثر ميًال لتوفير عقود 

 أنيضاف إلى ذلك  .سير تصرفاتهم في اتجاه سير مصلحة المالك ناالتنفيذيين لضم يرينلمدلسخية 
بحيث تصبح في وضع أفضل من  ،ادة ما تحقق مستويات أعلى من األرباحالمنظمات كبيرة الحجم ع

ا تأسيسً و  ،المنظمات الصغيرة من حيث توفير مستويات عالية من المزايا النقدية والعينية لإلدارة التنفيذية
  : كاآلتيبالصورة العدمية والبديلة  ثانيةالالفرعية صياغة الفرضية  عليه تم

:H02  مكافآت المدير العام للمنظمة في بيئة األعمال في  علىلمنظمة لحجم اداللة إحصائية  ذو تأثيروجد يال
  .ليبيا

:H12 مكافآت المدير العام للمنظمة في بيئة األعمال في  علىلمنظمة لحجم اداللة إحصائية  ذو تأثيروجد ي
  .ليبيا

   فرص النمو  3.10
أحد أهم األهداف التي تسعى اإلدارة التنفيذية  Growth Opportunitiesالتوسع في أنشطة المنظمة  عد ي   

هذا الــهدف سيكــون على حســاب المــالك متى أعــطت األنشطــة الجديدة قــيمة ســالبة  أنلتحقيقيه، غير 
مجالس اإلدارة في المنظمات التي تتوفر لها  أن .Net Present Value (NPV)لصافــي الــقيــمة الحــالــية 

يعمق مشكلة  فرص للنمو عادة ما تواجه صعوبات في عملية مراقبة تصرفات إداراتها التنفيذية مما 
المنظمات التي لها القدرة على توسيع  أنهذا باإلضافة إلى  ).(Smith and Watts، 1992الوكالة لديها 
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 Informationمستويات متزايدة من مشكلة اختالف المعلومات  تواجه نأنشطتها تكون أكثر عرضة أل

Asymmetry  المديرين التنفيذيين لديهم معلومات خاصة عن  أنسبب والبين المالك واإلدارة التنفيذية؛
، (Gaver، and Gaver 1995)مستقبل عمليات المشروع في حين ال يملك مالك المشروع هذه المعلومات 

الفرضية  تصيغ لذا ،لتنفيذية في موقف قوي عند طلبها مستويات عالية من المكافآتوهذا يجعل اإلدارة ا
  : كاآلتيبالصورة العدمية والبديلة  الفرعية الثالثة

:H03  مكافآت المدير العام للمنظمة في بيئة  علىلمنظمة ا فرص نمولداللة إحصائية  ذو تأثيروجد يال
  .األعمال في ليبيا

:H13 مكافآت المدير العام للمنظمة في بيئة األعمال  علىلمنظمة لفرص نمو اداللة إحصائية  ذو تأثيروجد ي
  .في ليبيا

  درجة تعقد عمليات المنظمة  4.10
يرتبط طرديًا مع ما يضيفه  أنما يحصل عليه الموظف من مقابل يجب  أن Fama (1980)يؤكد 

تكافئ  أنالمنظمة يجب  أن Rose (1982)كما يرى .  Net Added Valueللمنظمة من صافي قيمة مضافة
التي يديرونها وأنه كلما اتصفت عمليات  Complexityمديريها التنفيذيين على أساس درجة تعقد العمليات 

هذا  أنالمنظمة بالمعقدة ازدادت الحاجة إلى مديرين لهم مستوى معين من الخبرة والمعرفة، على أساس 
في المقابل هذا النوع من  Fama .تحقيق اإلضافة التي يتحدث عنها هو القادر على  يرينالنوع من المد

الموارد البشرية في العادة ما يطلب مستويات عالية من المزايا النقدية والعينية، فليس إدارة مصنع لصناعة 
 الفرعية الرابعةذلك يمكن صياغة الفرضية ل. لعب أطفال كإدارة مصنع لصناعة طائرات شحن جوي

  : كاآلتيبالصورة العدمية والبديلة 

:H04  مكافآت المدير العام للمنظمة في  علىلمنظمة لدرجة تعقد عمليات اداللة إحصائية  ذو تأثيروجد يال
  .بيئة األعمال في ليبيا

:H14 مكافآت المدير العام للمنظمة في بيئة  علىلمنظمة لدرجة تعقد عمليات اداللة إحصائية  ذو تأثيروجد ي
  .األعمال في ليبيا

  عمر المنظمة  5.10
 ،ترتبط فترة بقاء المدير في منصبه وكذلك خبرته ارتباطًا وثيقًا بعمر المنظمة التي يعمل بها

لهم خبرة ومهارة ومعرفة  أنيوصفون ب يرينفالمنظمات التي لها عهد أطول ببيئة العمل تحتكم على مد
بعمليات المنظمة وربما الصناعة ككل، وبالتالي توفر هذه المنظمات عقود عمل مجزية لهذا النوع من 

في العادة ما تكون  يرينهذا النوع من المد .العنصر البشري للمحافظة عليه وعدم تسربه لمنظمات منافسة
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في الصناعة في الغالب ما المنظمات الراسخة  أنحيث من المعروف  ،له القدرة على زيادة أرباح المنظمة
وعلى ذلك يمكن صياغة الفرضية . تحقق أرباحًا بمعدالت أعلى من المنظمات حديثة العهد بالصناعة

  : كاآلتيبالصورة العدمية والبديلة  الفرعية الخامسة

:H05  مكافآت المدير العام للمنظمة في بيئة األعمال في  علىلمنظمة لعمر اداللة إحصائية  ذو تأثيروجد يال
  .ليبيا

:H15 مكافآت المدير العام للمنظمة في بيئة األعمال في  علىلمنظمة لعمر اداللة إحصائية  ذو تأثيروجد ي
  .ليبيا

  جمع البياناتو عينة الدراسة . 11

عليها  االعتماديمكن  data baseال توجد بها قاعدة بيانات أن ليبيا  كما هو معروف لدى الكثيرين
العاملة في ) المنظمات التي تسعى إلى تعظيم ثروة المالكهي و ( ةياالقتصاد في معرفة عدد المنظمات
وهذا الوضع يجعل من الصعب على الباحث معرفة ما إذا  ،المختلفة ةياالقتصاد كل قطاع من القطاعات

يصعب دراسة مجتمع الدراسة بالكامل لكون ذلك  نيانه في كثير من األحإحيث (كانت العينة المختارة 
 أنتمثل مجتمع الدراسة تمثيًال جيدًا، وبالتالي سيكون في وضع ضعيف بش) يستغرق جهدًا ووقتًا وتكلفة

لهذا السبب ومن  ؛هذه العينة ليست ممثًال جيدًا لمجتمع الدراسة أنتعميم نتائج الدراسة إذ تبين فيما بعد 
اشتملت عينة الدراسة على شركات من  ناواضحة وغير متحيزة قدر اإلمكأجل الحصول على صورة 

من القطاعين الحكومي وغير الحكومي، المالي ) صناعية، تجارية، وخدمية( ةياالقتصاد أغلب القطاعات
وغير المالي وأيضًا اشتملت الدراسة على شركات ذات مركز مالي جيد وأخرى ذات وضع معسر 

  : اآلتي إلىوترجع أسباب هذا التنويع  .وسطة وصغيرة الحجموشركات كبيرة وأخرى مت

 Agencyمشكلة الوكالة  أنبسبب  نااشتمال العينة على شركات حكومية وأخرى غير حكومية ك  -1

Problem  تكون أكثر حدة في شركات القطاع الحكومي النفصال الملكية تمامًا عن اإلدارة مما يزيد من قد
وبالتالي الحصول  Managerialismالتنفيذيون سلوكًا في غير مصلحة المالك  يرونيسلك المد أناحتمال 

تكون فيه هذه المشكلة أقل  أنُيتوقع على مكافآت بشكل أكبر من أقرانهم في القطاع غير الحكومي والذي 
  . حدة

المؤسسات المالية  أنتنويع العينة بين مؤسسات ذات طبيعة مالية وأخرى غير ذلك جاء بسبب    -2
تكون مصالح  أنومع هذا الوضع يتوقع  Institutions  High Regulatedمتاز بالتنظيم العالي لعملياتهات

التنفيذي في المؤسسات المالية أكثر التصاقًا بمصالح المالك عنها في المؤسسات غير المالية  يرالمد
  .التي ال يتوافر فيها هذا المستوى من التنظيم
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 أنبسبب  أندخول شركات تعاني عجزًا ماليًا إلى جانب شركات ذات وضع مالي صحي ك  -3
التدفقات  أناإلعسار المالي والخوف من ذهاب المؤسسة إلى اإلفالس يؤثر على قرارات مجلس اإلدارة بش

  .النقدية الداخلة والخارجة وبالتالي تتأثر مكافآت أعضاء اإلدارة بالسالب بهذا الوضع
من أسباب انتعاش الصناعة  أنعلى عكس الشركات الكبيرة ف أن Hutchinson (2002)يجادل   -4

تكاليف الوكالة التي يتكبدها المالك لمراقبة سلوك  انخفاضفي الشركات متوسطة وصغيرة الحجم هو 
ومع هذه  ،تنفيذيون في المشروع يرونالمساهمين في الغالب ما يكون منهم مد أناإلدارة، وذلك بسبب 

سلوكًا أكثر رشدًا  يرونتتفق إلى حد كبير مصالح كل من اإلدارة والمالك ويسلك المد أنضعية يتوقع الو 
في الشركات متوسطة وصغيرة الحجم على مستوى أقل من المكافآت  يرونيتحصل المد أنوبالتالي يتوقع 

وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه تصنف الشركات التي يزيد رأس مالها عن . مقارنة بأقرانهم في الشركات الكبيرة
  .مليون دينار ليبي إلى شركات كبيرة أما ما دون ذلك فهي شركات متوسطة وصغيرة الحجم 5
 تمثل أغلب قطاعاتاختيرت بطريقة عشوائية شركة  59نة المختارة في البداية بلغ عدد شركات العي 

   :ةاآلتي لألسباب شركة 26قّلص إلى العدد ت أن، غير في ليبيا االقتصاد
 .أو فترات منها2008 -2000مالية للفترةال هاقوائم عدد من الشركات لم ُتعد -1

 .أو فترات منها من قبل مراجع خارجي 2008- 2000مالية للفترة ال هاراجع قوائمتُ  عدد من الشركات لم -2

التنفيذيين والحصول عليها بطريقة غاية في  يرينحساسية البيانات المتعلقة بمرتبات ومزايا وعالوات المد -3
 . الصعوبة

 ؛لمنظمة دون باقي المديرين التنفيذيينافقط بجمع ودراسة البيانات حول مدير عام  الدراسة اهتمت    
تكون  أنمدير العام هو الالعب الرئيس في عملية صنع القرار داخل المنظمة وبالتالي يتوقع ال أنبسبب 

لم تشتمل كذلك  ،من باقي زمالئه في فريق اإلدارة مكافآته أكثر حساسية للمتغيرات التفسيرية المختارة
وال على شركات ليبية تعمل خارج ليبيا ألنها تقع تحت ظروف  ،في ليبيا تعملالعينة على شركات أجنبية 

فعلى سبيل المثال تتوفر للشركات  ،تختلف عن تلك الظروف التي تحكم الشركات الليبية العاملة في ليبيا
وهي مختلفة  Organization Cultureاألجنبية، خاصة القادمة من دول متقدمة، ما يسمى بثقافة المنظمة 

يكون لها تأثير على سلوك  أنتوقع يُ ودة في الشركات الليبية العاملة في ليبيا، وهذه الثقافة عن تلك الموج
   .المكافآت اإلدارية

فيما يتعلق بالمتغيرات  Archival Dataعلى بيانات األرشيف  االعتمادتم الدراسة الختبار فرضيات   
بحوث تطبيقية تستخدم بيانات "بحوث األرشيف على أساس أنها  ، Moers ،2007فعرّ ويُ  .التفسيرية

كما  ."وتطبق طرق كمية لتحليل تلك البيانات Primary Source of Dataاألرشيف كمصدر أولي للبيانات 
تلك البيانات التي ال يكون الغرض األساس من إعدادها "ف أيضًا بيانات األرشيف على أساس أنها عرّ يُ 

أكثر ربما تكون بيانات األرشيف  أنيرى الباحث وفي مجال علم التمويل  ."األكاديمية هو إجراء البحوث
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لكل منظمة  أب عَ يُ  نااستبيبموضوعية فيما يتعلق باختبار عينة كبيرة من الشركات من جمع البيانات نفسها 
  .على حده

  

   النموذج الرياضيو األسلوب اإلحصائي . 12
 Longitudinalوالذي يسمى أيضًا  Panel Dataمن أجل اختبار فرضيات الدراسة تم استخدام أسلوب     

Data ستخدم كثيرًا هذا األسلوب مُ  .الختبار قوة المتغيرات المستقلة في تفسير وفهم سلوك المتغير التابع
لوجود بيانات مقاسه ، Time Seriesالسالسل الزمنية  سلوبأحيث يتم فيه الجمع بين  ،في بحوث التمويل

هذه الحالة تسمى أيضًا  ،، لوجود عينة ممثلة لمجتمع كبيرCross-Sectionلسلسلة من الزمن، وأسلوب 
Repeated Measurement  في هذا السياق يجادل  .المتغير نفسه يقاس ألكثر من فترة زمنية أنوهي

Brooks (2008) هناك مزايا الستخدام أسلوب  أنPanel Data   F��O��لكونه يمّكن الباحث من62 ا :  

سلوب أاستخدام بولفعل هذا . المتغيرات تتغير عبر الزمن بطريقة ديناميكية العالقة بين أنمالحظة  -1
بيانات لفترات طويلة نسبيًا للحصول على عدد كبير من المشاهدات طلب السالسل الزمنية، في العادة ما يت

 .معنى لفرضية أو فرضيات الدراسةل على اختبار ذي و حصالتمّكن من 

  .وبالتالي تزداد قوة االختبار Degree of Freedomزيادة درجات الحرية  -2
ى تواجه هذا النوع من البيانات مثل تبعض المشاكل اإلحصائية إل )أو التخفيف من حدة(على التغلب  -3

ببعضها والتي في حالة وجودها يتم بين المتغيرات التفسيرية  Multicollinearity مشكلة االرتباط المتعدد 
 .الحصول على نتائج مضللة تؤدي بالنهاية إلى قراءة خاطئة للعالقة بين المتغير التفسيري والمتغير التابع

حيث يواجه الباحث عملية  (E views)تم استخدامه بواسطة البرنامج اإلحصائي  Panel Data أسلوب    
ونموذج التأثيرات  Fixed Effects (FE)نموذج التأثيرات الثابتة: االنحدار همااالختيار بين نوعين من نماذج 

، والمدخل المقبول في العادة لالختيار بين هذين النموذجين هو تطبيق Random Effects (RE)العشوائية 
   . Housman Testاختبار هوسمن 

  :  اآلتي استخدام النموذج الرياضيبنتائج الدراسة  ىتم الحصول علو   
Compensation i،t = B0 + B1 RoA i،t-1+B2 size i،t-1+B3 Growth i،t-l+B4 Compleixityi،t-1+B5 Agei،t-1+ ei 

  :حيث
 Compensation i،t :تمثل إجمالي الدخل النقدي السنوي للمدير العام للمنظمة i في  المدفوع له من المنظمة

  .tالسنة 
 B0 =  الجزء المحصورThe intercept   

B1، B3 B2، B4، B5 : معامالت االنحدارRegression Coefficients.  
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 :ROA i،t-1  العائد على األصول للمنظمةi  في السنةt-1  قاس بصافي موهو مقياس ألداء المنظمة
  .الدخل قبل الفوائد والضرائب مقسوم على إجمالي األصول

 Size i،t-1:  حجم المنظمةi  مقاس بمتوسط حجم األصول في السنةt-1.  
 Growth i،t-1 : مقياس لنمو المنظمةi  في السنةt-1 قاس بالتغير في إجمالي األصول بين بداية السنة م

t-1  ونهاية السنةt-1.   
Complexity i،t-1 : درجة تعقد عمليات المنظمةi  في السنةt-1  مقاسه بعدد خطوط اإلنتاج  في نهاية

    .t-1السنة 
 :Age i،t-1  عمر المنظمةi   في السنةt-1 مقاس بالفترة التي أمضتها المنظمة في النشاط .  

جاء من  tبدال من الزمن  t-1اختبار المتغيرات التفسيرية في الزمن  أنوهنا البد من اإلشارة إلى      
ينعكس على أداء المنظمة في  أنعلى أداءه الذي ُيفترض  tلمنظمة ُيكافأ في السنة امدير عام  أنحقيقة 
هذا قد يكون سببا من أسباب عدم ارتباط أداء المنظمة بصورة خاصة مع  أنويعتقد الباحث  .t-1السنة 

مكافآت فريق اإلدارة في كثير من الدراسات التي حاولت الربط بين أداء منظمة ما  لفترة معينة مع 
  . مكافآت إدارة هذه المنظمة للفترة نفسها

   متغيرات الدراسةوقياس وصف . 13
  المتغير التابع  1.13

تم استخدام إجمالي الدخل النقدي السنوي للمدير العام للمنظمة المدفوع له من  1كما يبين جدول         
 ذيالدراسة تهتم بدخل المدير التنفيذي النقدي ال أنقبل المنظمة كمتغير تابع، وهنا تجدر اإلشارة على 
 أي دخل نقدي يتحصل عليه المدير العام للمنظمة نايحصل عليه من منظمته فقط، وال يدخل في الحسب

  .مثال من منظمة أخرى، كعضوية مدير عام المنظمة في مجلس إدارة منظمة أخرى

  المتغيرات التفسيرية  2.13
على تفسير المتغير  تكون لها قدرة أنتم استخدام خمسة متغيرات يتوقع يظهر أنه  1جدول         

  :التابع، وهي كاألتي
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�ول �B1ر�  

  المستخدمة في الدراسةالمتغيرات مقاييس ملخص 

  المقياس  المتغير  رم

الدخل السنوي   1
النقدي لمدير عام 

 لمنظمةا

لمنظمة اإجمالي الدخل النقدي السنوي لمدير عام 
  المدفوع له من المنظمة

إجمالي  إلىصافي الدخل قبل الفوائد والضرائب نسبة  أداء المنظمة  2
  األصول

  متوسط حجم األصول في السنة حجم المنظمة  3
فرص النمو   4

 للمنظمة

  التغير في إجمالي األصول بين بداية السنة ونهاية السنة

درجة لتعقد عمليات   5
 المنظمة

  عدد خطوط اإلنتاج  في نهاية السنة

  )بالسنوات(الفترة التي أمضتها المنظمة في النشاط  عمر المنظمة  6

  أداء المنظمة  1.2.13
رت عن متقدمة، عبّ قت على شركات من دول بّ أغلب الدراسات السابقة، والتي كما سبق القول طُ 

لوغاريتم  – )tتوزيعات الفترة  + tسعر إقفال السهم في نهاية الفترة (لوغاريتم  [أداء المنظمة بأداء السهم 
وبسبب عدم توفر هذه البيانات في بيئة األعمال في ليبيا تم  ،])t-1سعر إقفال السهم في نهاية الفترة (

والذي يقاس  Return On Assets (ROA)استخدام األداء المحاسبي أو ما يعرف بالعائد على األصول 
ويرجع السبب في أخذ صافي الدخل . على مجموع األصول  EBITبقسمة الدخل قبل الفوائد والضرائب

األموال المدفوعة كفوائد واألموال المدفوعة لمصلحة  أنقبل الفوائد والضرائب بدًال من صافي الدخل إلى 
من أنه  يعتقد الباحثالضرائب هي أموال جاءت من كفاءة اإلدارة في استخدام األصول وبالتالي 

  . المحاسبي للمنظمة دون األخذ في االعتبار هذه األموال اإلجحاف الحكم على األداء
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  حجم المنظمة  2.2.13
وبسبب اختالف  .يقاس حجم المنظمة في العادة بحجم المبيعات أو عدد العمال أو حجم األصول

تختلف طبيعة مبيعاتها عن باقي  ،طبيعة األول بين شركات العينة من حيث وجود مؤسسات مالية
الدراسات في حقل من الثاني فالدراسة، كما كثير  أنها بشبالمؤسسات، وكذلك لعدم توفر بيانات موثوق 

  . تستخدم إجمالي األصول لوضوحه وسهولة الحصول عليه ،Dragi (2011) التمويل مثل دراسة

  فرص النمو   3.2.13
 Marketيعبر عن النمو في العادة بقسمة القيمة السوقية لألصول على القيمة الدفترية لألصول 

to Book Ratio . سوق رأس المال الثانوي المنظم في ليبيا ال يوفر بيانات عن القيمة السوقية  أنحيث و
للنمو، والذي سبق  مقياساً الدراسة تستخدم التغير في حجم األصول  نإ، فألغلب شركات العينةلألصول 

في دراستيهما  )2006(و بوفرنه  Dragi (2011) منمه في بيئة اإلعمال في ليبيا من قبل كل ااستخد
  .في البيئة الليبية Capital Structureلمحددات الهيكل التمويلي 

  درجة تعقد عمليات المنظمة  4.2.13
مصادر (أو عدد نوافذ اإليرادات  بعدد خطوط اإلنتاج درجة تعقد عمليات المنظمةتم قياس 

لهذه  نافي العادة يؤدي إلى تعقد عمليات المنظمة، خاصة إذا كمثال تنوع خطوط اإلنتاج ف، )اإليراد
  . ونوعية مستهلك مختلفة ،وطريقة معالجة مختلفة ،الخطوط مصادر مواد خام مختلفة

  عمر المنظمة   5.2.13
  .ت التي أمضتها المنظمة في النشاطتم قياس عمر المنظمة بعدد السنوا      

  والمناقشة  التحليل. 14

العامين في ليبيا مع دخول أقرانهم في الواليات  يرينوبمقارنة مستويات دخول المد 2من جدول 
خالل ) من غير الواليات المتحدة(العامين  لباقي دول العالم  يرينالمتحدة األمريكية ومتوسط دخول المد

العامين في  يرينلمدلمتوسط الدخل السنوي  ناك فمثالً  ،منخفضة بشكل ملحوظ الدراسة نجدهافترة 
العامين   يرينلمدلومتوسط الدخل السنوي  ،مليون دوالر أمريكي 178حوالي  2005الواليات المتحدة عام 

  (Clark 2007 ).  ، مليون دوالر أمريكي 4.8حوالي  2005في باقي دول العالم عام 
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  2 رقم جدول
  

  للعينة ملخص اإلحصاءات الوصفية

المتوسط  الحد األعلى الحد األدنى المتغير
 الحسابي

 23775 40690 15010 لمنظمةاالدخل السنوي النقدي لمدير عام 

 %2.7 %4.9 - %1.2 أداء المنظمة

 973854612 2577693670 2325775 حجم المنظمة

 %40.2 %87.8 %8.1- فرص النمو للمنظمة

 2 4 1 عمليات المنظمةدرجة تعقد 

 20 37 5 )بالسنوات(عمر المنظمة 
   

العالم، وخاصة  كثير من دول ربما يكون اعتمادأحد أسباب هذا االختالف  أنالباحث  عتقدوي
 ناوالتي تصل في بعض األحي Equity–based payالمتقدمة منها، في مكافآت اإلدارة على أسهم الملكية 

  .(Clark)2007. من مجموع الدخل السنوي للمدير التنفيذي % 70إلى ما يقرب 

ربحية الشركات الليبية في العينة منسوبة إلى إجمالي األصول تبدو  أنيبين أيضًا  2 رقم جدول
العينة متوسط حجم شركات  أنالجدول يظهر  اً أيضو  %5منخفضة، فلم تتجاوز خالل فترة الدراسة الـ 

، وأنه في المتوسط %40متوسط تجاوز ــشركات في الــمعدل نمو هذه ال أنو ل، .د���ن  974ارب الـ ـق
  .سنة 20ن، وأخيرًا لهذه الشركات متوسط عمر بلغ ان إنتاجايكون لهذه الشركات خط

  3ر�B جدول

  بين المتغيرات التفسيرية Pearsonمصفوفة ارتباط 

 عمر المنظمة درجة التعقد فرص النمو الحجم األداء المتغير

 ــــ ــــ ــــ ــــ 1.0 أداء المنظمة

 ــــ ــــ ــــ 1.0 0.011 حجم المنظمة

 ــــ ــــ 1.0 -0.019 -0.123 فرص نمو المنظمة

  1.0 -0.151 0.017 0.024 درجة تعقد عمليات المنظمة

 1.0 0.011 -0.102 0.028 0.021 عمر المنظمة
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       بين المتغيرات المستقلة  Multicollinearityمشكلة االرتباط المتعدد  أن)  3( رقم يظهر جدول
ومشكلة االرتباط المتعدد  ،وجود هذه المشكلة، كما سبق القول، يؤثر بالسالب على نتائج الدراسة ،ال توجد

   0.80بين المتغيرات التفسيرية تحدث عندما تكون العالقة بين أي متغيرين أكبر من 
المتغيرات  أنالمعدلة تعتبر مرتفعة نسبيًا ما يدل على  R2قيمة  نإف 4ح من جدول كما هو واض

تشير إلى صالحية النموذج  Fقيمة  ،التفسيرية المختارة لها قدرة عالية على تفسير سلوك المتغير التابع
العام يمكن التغير في سلوك مكافآت المدير  أنككل، والجدول يظهر أنها ذات معنوية، كما يشير إلى 

   .تفسيرها من خالل المتغيرات المستقلة المختارة

مقبولة األولى العدم فرضية  أنبالنسبة للعالقة بين أداء المنظمة ومكافآت المدير العام، يبدو 
العالقة بين مكافآت فريق اإلدارة  أنفعلى عكس نظرية الوكالة التي تفترض  ،لمقابل رفض الفرض البدي

 ،يظهر عالقة موجبة 4عالقة طردية لحل أو للتخفيف من مشكلة الوكالة، جدول وأداء المنظمة هي 
هذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات أخرى مثل  ،ينبين هذين المتغير غير ذات داللة إحصائية ولكنها 
ومكافآت المدير  ROAالعالقة بين  أنحيث وجدوا  Gregg، Machin and Szymanski (1993)دراسة 

  .العام هي عالقة ضعيفة
  4 جدول     

  محددات مكافآت مدير عام المنظمة  ل  Fixed Effectsالتأثيرات الثابتة نموذج  نتائج

 المتغير العالقة مع إجمالي الدخل السنوي للمدير العام

t B 
 أداء المنظمة 0.053 0.920

 حجم المنظمة 0.012 4.012 ***

 فرص النمو للمنظمة -0.230 -5.341 ***

 درجة تعقد عمليات المنظمة 0.080 6.290 ***

 عمر المنظمة 0.005 0.499

0.0001 Housman Test   
0.797 R المعدلة  
142.40 F 

0.0000 Prob-f 
  شاهداتمعدد ال 208

  %1معنوية عند  ***          

 هاديرياختارت مقياس أخر على أساسه تكافئ مُ هذه المنظمات قد  أنالنتيجة قد تفسر على أساس      
 .Manager Personal Performanceأحد هذه المقاييس قد يكون األداء الشخصي للمدير  ،التنفيذيين

هذه المنظمات تواجه منافسة شديدة فيما يخص سوق المديرين  أنا على أساس النتيجة قد تفسر أيضً 
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ما لجلبهم للعمل لديها أو لحثهم على البقاء في إ مديرينية للوبالتالي كل منظمة تحاول تقديم عقود مجز 
نظرية السلطة اإلدارية  نايدعم ناالتفسير ، و عدم تسربهم لشركات منافسة ناوظائفهم أو االثنين معًا لضم
Managerial Power Theory  والتي تعد الخبرة والمعرفة ضمن مصادر القوة لدى المديرين وبالتالي سببا

هذه النتيجة مع كثير من الدراسات  عدم تمشي أنو  ،على مكافآت بمستويات عالية نسبياً لحصولهم 
 إلى المقياس الذي استخدمته هذه الدراسة لقياس أداء المنظمة، اً يرى الباحث أنه قد يكون راجع ،السابقة

ستخدمت أداء اوالتي بقت الغالبية العظمى منها في دول متقدمة تلك الدراسات التي طُ  الذي يختلف عن
  .السهم لقياس أداء المنظمة

النتيجة تقود هذه  ،مكافآت المدير العاممع موجبة وذات داللة إحصائية  ارتبط بعالقةحجم المنظمة      
 Shah، Javed and  جة لدراسةــــــالنتيجة تتفق مع نتي. العدم الثاني وقبول الفرض البديل إلى رفض فرض

Abbas (2009  الشركات الكبيرة في العادة هي شركات راسخة في  أنوأحد التفسيرات لهذه العالقة هو
الصناعة، وبالتالي تحتكم على مديرين تنفيذيين على مستوى عاٍل من الخبرة والمعرفة فيما يخص نشاط 

من  مثل هذه النوعية من المديرين في العادة ما ُيدفع لها مستويات عالية ،الشركة والصناعة ككل
تكافئ  أنعالية تمكنها من  اً الشركات كبيرة الحجم في العادة ما تحقق أرباح أنأضف إلى ذلك  ،المكافآت

وهذا التفسير يدعم نظرية السلطة  ،المديرين المسلحين بالخبرة والمعرفة بمعدالت عالية من المكافآت
بيرة هي شركات ال مركزية توجد بها الشركات الك أنوهناك تفسير أخر يدعم نظرية الوكالة وهو  ،اإلدارية

 يونالتنفيذ يرونلمدا يمتلكحيث  ،بين اإلدارة والمالك  Information Asymmetryفجوة معلومات 
ومسألة  ،في الوقت الذي ال يملك المالك مثل هذه المعلومات ،معلومات خاصة بنشاط الشركة ومستقبلها

لجعل مصلحة  سخية لإلدارة التنفيذية محاولةً  اً اختالف المعلومات هذه جعلت من المالك يقدمون عقود
  . تسير في االتجاه نفسه الذي تسير فيه مصلحة المالك المديرين

يعني رفض وهذا  ،ير العامذات داللة إحصائية مع مكافآت المدسالبة و تبط النمو بعالقة ار  
والتي  ،هذه النتيجة جاءت عكس ما تجادل به نظرية الوكالة لث وقبول الفرض البديل،الثا فرض العدم

الشركات التي لها فرص للنمو تكون لديها مشكلة اختالف معلومات بشكل أكبر من الشركات  أنترى 
وبشكل هذه الشركات تعتمد  أنأحد التفسيرات لهذه النتيجة قد يكون و  ،لديها هذه الفرص فراال تتو التي 

فر السيولة ااألمر الذي يجعل تفكير اإلدارة التنفيذية عند تو  ،كبير على الديون في تمويل مشاريعها الجديدة
 أنالذي يمكن  The free cash flowوهذا ُيقلص من حجم النقدية  ،على تسديد الدين وفوائده امنصبً 

  .المرتبات والعالوات والبدالتتهم الخاصة المتمثلة في اثرو  تعظيمفي  يرونيستخدمه هؤالء المد
عند  )2006(بوفرنه  إليه هذا التفسير يتفق إلى حد كبير مع نتيجة توصل أنيرى الباحث و  

وبين ديون الشركات ) مقاس بالنسبة المئوية للتغير في إجمالي األصول(دراسته للعالقة بين النمو 
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بين النمو وٕاجمالي  إحصائيةداللة متوسطة وصغيرة الحجم في ليبيا، حيث وجد عالقة موجبة وذات 
إلى غياب سوق رأس مال ثانوي منظم في ليبيا، والتي يمكن من خاللها توفير  تهنتيج ابوفرنه عز . الديون

تمارس ضغطًا على اإلدارة وتجعلها  ،خاصة القصيرة منها ،الديون نإحيث ، وسائل تمويل بديلة للديون
سديد الديون في مواعيد أكثر اهتمامًا بعملية مواءمة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة سعيا منها لت

عدم موافقة نتيجة الدراسة مع نتائج أخرى يرجع إلى حد بعيد إلى االختالف في قياس النمو و  ،استحقاقها
  . رضته ظروف البيئة الليبيةفي حد ذاته في هذه الدراسة الذي ف

، داللة إحصائية اتوذ ةموجببعالقة مكافآت المدير العام ب تدرجة تعقد عمليات المنظمة ارتبط
 إليه توصلت نتيجة أخرى ـقــجة وافـهذه النتيو  ،ما يعني رفض فرض العـــــدم الرابع وقبول الفــرض البديل

Hengartner (2006)  فقد يكون من بين أسباب هذه العالقة هو أنه  ،اإلداريةوهي قد تدعم نظرية السلطة
ات ستراتيجييكونوا مقدرين للخطط واال أنعلى المديرين في الشركات التي توصف عملياتها بالمعقدة  لزامٌ 

ن و ن ومستهلكو المختلفة والتي لها مورد) بضاعة كانت أم خدمة(التنافسية فيما يتعلق بنوافذ مبيعات السلع 
ن، وهذا بدوره يزيد من درجة تعقد وظيفة فريق اإلدارة، وبالتالي يتطلب من الشركات و تلفن مخو ومنافس

ذات العمليات المعقدة توفير نوعية خاصة من المديرين ممن لهم القدرة على التعامل مع كل هذه 
المحيَطين  آنفًا هذا النوع من المديرين المسلحين بالمهارة والحنكة في التعامل مع رَ كِ وكما ذُ  ،الظروف

هذا التفسير أيضًا يدعم نظرية . الداخلي والخارجي للمنظمة عادة ما يطلبون مستويات عالية من المكافآت
باب ــبب من أســدير وســـصدر من مصادر قوة المــخبرة والمعرفة كمــالسلطة اإلدارية في اعترافها بال

 . لى مكافآت بمستويات عاليةـصوله عــح

هذه النتيجة و  ،ةالمنظم عامة ذات داللة إحصائية مع مكافآت مدير نظمة بعالقلم يرتبط عمر الم
 أنأحد تفسيرات هذه النتيجة قد يكون و  ،تدفع باتجاه قبول فرض العدم الخامس ورفض الفرض البديل

المنظمات حديثة العهد بالصناعة مثلها مثل المنظمات الراسخة في الصناعة تقدم عقود بمستويات عالية 
 ناحيث جادال ب Brown and  Medoff (2003)هذا التحليل يتوافق مع  .المكافآت لمديريها التنفيذيينمن 

ولديهم مستويات عالية من التعليم قد ال توجد لدى  ،المنظمات الحديثة تحتكم على مديرين صغار السن
ر البشري تُقدم المنظمات أقرانهم في الشركات الكبيرة، وسعيًا منها للمحافظة على هذه النوعية من العنص

هذا التحليل يدعم نظرية السلطة اإلدارية التي تعترف و  ،الصغيرة عقود عمل مجزية لمديريها التنفيذيين
بالمستوى التعليمي كأحد العوامل التي تضع المدير العام في موقف قوي عند طلبه لمستويات مرتفعة من 

  .المكافآت

، يقود إلى رفض الفرضية العدمية الرئيسة فيما يخص حجم 5كما يلخص جدول  التحليل السابق،    
يسة فيما يتعلق وقبول الفرضية البديلة الرئ ،درجة تعقد عمليات المنظمةو  فرص النمو للمنظمةالمنظمة، 
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ا إلى قبول الفرضية العدمية الرئيسة فيما يخص أداء المنظمة وعمر كما يقود أيضً  بالمتغيرات نفسها،
  .ل رفض الفرضية البديلة الرئيسة فيما يتعلق بالمتغيرينالمنظمة في مقاب

   نتائج الدراسة. 15
  :ةاآلتي النتائجاستخالص يمكن  ينالسابقوالمناقشة من التحليل 

هي متغيرات لها أهميتها  درجة تعقد عمليات المنظمةو  ،فرص النمو للمنظمةو  ،حجم المنظمة  -1
 .بيئة األعمال في ليبيافي المنظمة عام  يرمكافآت مدفي فهم سلوك 

ال عالقة لها باألداء المالي للمنظمة وال في بيئة األعمال في ليبيا المنظمة عام  يرمكافآت مد  -2
 .بعمر المنظمة

نظرية السلطة اإلدارية تالقي دعمًا أكبر من نظرية الوكالة في فهم االختالفات في مستويات  -3
 .يبيافي بيئة األعمال في لالمنظمة عام  يرمكافآت مد

5 رقم جدول  

الفرعية فرضيات الدراسة ملخص نتائج اختبار  

 الفرضية
 الفرعية

  المتغير 
 المستقل

  المتغير
  التابع 

  نتيجة العالقة
  ظهرت 

اختبار نتيجة 
 العدم فرض

اختبار نتيجة 
  البديل فرضال

موجبة وغير ذات   دخل المدير العام أداء المنظمة األولى
  داللة إحصائية

  رفض قبول

موجبة وذات داللة  دخل المدير العام حجم المنظمة الثانية
  إحصائية

  قبول رفض

فرص النمو  الثالثة
 للمنظمة

سالبة وذات داللة  دخل المدير العام
  إحصائية

  قبول رفض 

درجة تعقد  الرابعة
 عمليات المنظمة

موجبة وذات داللة  دخل المدير العام
  إحصائية

  قبول رفض

موجبة وغير ذات  دخل المدير العام عمر المنظمة الخامسة
  داللة إحصائية

  رفض قبول

 

    توصيات الدراسة. 16
  : ةاآلتي ا على نتائج الدراسة يمكن طرح التوصياتتأسيسً 

وذلك للحد أو للتخفيف  ،بأداء المنظمة في بيئة األعمال في ليبياالمنظمة عام  يرمكافآت مد ربط -1
 . من مشكلة الوكالة بين مالك المنظمة وبين ُمديريها
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تكون بإعطائه حصة في رأس  أنيمكن  في بيئة األعمال في ليبياالمنظمة عام  يرمكافآت مد -2
 أنالسهم الذي من المفترض بأداء مكافآت هذه ال ربطيتم ، وبالتالي  Shared Ownershipمال المنظمة
تخفيض درجة كره المخاطر بالنسبة يساعد أكثر في  أنهذا الوضع ُيتوّقع له و  ،منظمةاليعكس أداء 

لقياس  ا مقبوالً أداء السهم يعد معيارً  نربط مصلحة المالك مع مصلحة المديرين؛ ألوبالتالي  ،للمديرين
أداء السهم أداء اإلدارة وبالتالي المنظمة، بحيث كلما تحّسن أداء المدير تحّسن معه أداء المنظمة و 

 .    بالتبعية

يكون  أال يفترض  ،بأداء المنظمة في بيئة األعمال في ليبياالمنظمة عام  يرمكافآت مدربط  -3
ككل، وذلك  االقتصاد أو حتى على مستوى ،أقرانه داخل الصناعة الواحدة مكافآت بمعزل عن مستوى

منظمات أخرى، خاصة المنافسة  عدم تسرب المدير المتسلح بالخبرة والمهارة والمعرفة إلى نالضم
 .منها

 :  في اآلتيعامة يمكن حصرها أخرى هناك توصيات و 

 االقتصاد العمل على توفير قاعدة بيانات تهتم بتزويد الباحثين والمهتمين ببيانات تتعلق بمؤسسات -1
في ليبيا يمكن من خاللها معرفة عدد المنظمات العاملة في  Databaseعدم وجود قاعدة بيانات و  الليبي،

 ،العينة التي اختارها أنيجعل الباحث غير متأكد من  ،الليبي المختلفة االقتصاد كل قطاع من قطاعات
وبالتالي قد يكون تعميم النتائج على البيئة  ،أو التي تمَكن من دراستها تمثل مجتمع الدراسة تمثيًال جيداً 

  . محل سؤال بالكامل
تؤكد  أنالليبي بإعداد قوائمها المالية أوال بأول، و  االقتصاد العاملة في ةياالقتصاد تهتم المنظمات أن  -2

في بيئة المنظمات كثير من ف .،يراجع خارجعلى البيانات الواردة في تلك القوائم بمراجعتها لدى م
أو عدم مراجعة هذه القوائم من قبل  ،أصالً األعمال في ليبيا تعاني مشكلة عدم إعداد قوائمها المالية 

  .الدراسةشمل بتُ  أنالمنظمات التي يمكن  عدد منص لّ تُقمراجع خارجي، وهذه المشكلة 
وكذلك باقي التقارير المالية التي يمكن  ،الليبي االقتصاد العاملة في ةياالقتصاد القوائم المالية للمنظمات -3

 The Internetشبكة المعلومات الدولية فر على اتتو  أنينبغي و  ،يتطلع عليها أنلمن هو خارج المنظمة 
إلى االتصال مباشرة أو المهتم دفع بالباحث يعدم نشر التقارير المالية عبر شبكة المعلومات الدولية ، و 

  . والتكلفة المادية من الوقت والجهد اكلف كثيرً يوهذا  ،مقر المنظمةب
 ،الليبي برفع مستويات اإلفصاح والشفافية لديها االقتصاد في العاملة ةياالقتصاد تهتم المنظمات أن  -4

متطلبات ، كأحد التنفيذيين يرينمرتبات ومزايا المد ووافية حولبيانات واضحة  وذلك فيما يتعلق بنشر
على الرغم من صدور ونشر متطلبات اإلدارة الرشيدة من قبل إدارة سوق ف ، "حوكمةال" اإلدارة الرشيدة

ومطالبته الشركات نشر بيانات واضحة " سوق األوراق المالية الليبي"في ليبيا رأس المال الثانوي المنظم 
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اطة مسألة الحصول على هذه المعلومات مجهدة للغاية ومح أن  التنفيذيين، إال  ينر يالمد دخلفيما يتعلق ب
المعلومات المتحصل عليها سوف لن تستخدم  أنٕاقناع هذه المؤسسات بو  ،بدرجة عالية جدًا من السرية

 ذأختغير مطلوب المستهدفين والمؤسسات التي يعملون لديها ذكر أسماء  أن و  ،إال لغرض علمي فقط
أخرى، وخاصة  هذا النوع من المعلومات في دولفيه نشر في الوقت الذي كل ذلك ، و وقتًا طويالً 

مستوى على عرف تالحق في الرجل الشارع لقوائم المالية، وأصبح الالمتقدمة منها، أمرًا ضروريًا كنشر 
  .اً سابق إليه المشار، 2007اإلدارة التنفيذية، خاصة بعد األزمة المالية مع نهاية عام أعضاء مكافآت 

 بحوث في المستقبل . 17

تطوير هذه  ناباإلمكنفًا فإنه آ إليه تذليل الصعاب التي تمت اإلشارةو األخذ بالتوصيات السابقة في حالة 
  : ةاآلتي الدراسة في بيئة األعمال في ليبيا وذلك بالمقترحات

مّكن الشركات من تنويع باقة المكافآت نشط في ليبيا يُ " بورصة"وجود سوق رأس مال ثانوي منظم  أن -1
 Share-Basedكاستخدام أسهم الملكية Cash payاإلدارية لديها إضافة إلى األسلوب النقدي 

Compensation  مثًال وجعله أداة لربط مصلحة كل من المالك واإلدارة، هذا يمّكن من قياس أداء
بدًال من قياسه باألداء _  كأغلب الدراسات في هذا المجال _ Share Performanceالمنظمة بأداء السهم 

   .المقارنة مع نتائج هذه الدراسات وبالتالي تسهل ،فقط (ROA)المحاسبي 
نشط في ليبيا يمّكن قياس فرص النمو بقسمة " بورصة"في حالة وجود سوق رأس مال ثانوي منظم  -2

كبقية  Market to Book Valueالقيمة السوقية لألصول، التي سيوفرها السوق، على القيمة الدفترية 
دقة للداللة على نمو المنظمة من أخذ الفارق بين  الذي يرى الباحث أنه مقياس أكثر ،الدراسات السابقة

  . خر المدةآإجمالي أصول أول و 
فر قاعدة بيانات جيدة في ليبيا يمّكن قياس حجم المنظمة بأكثر من قياس وبالتالي معرفة افي حالة تو   -3

 ،لشفافيةهذا األمر يتطلب مستوى عاليًا من اإلفصاح وا ،مثر التصاقًا بمكافآت المدير العاأي منها أك
  .في ليبيا" اإلنترنت"وكذلك تحسين خدمات شبكة المعلومات الدولية 

وكذلك معرفة ما إذا كانت هذه  ،ة الدراسةوجود قاعدة بيانات جيدة في ليبيا يمّكن من توسيع حجم عين -4
  .ل مجتمع الدراسة تمثيًال جيدًا أم المثّ العينة تُ 

هيكل التمويلي والرافعة المالية، فاعتماد المنظمة على يمكن ربط موضوع المكافآت اإلدارية بموضوع ال  -5
في تمويل أنشطتها ومطالبة المنظمة بدفع الدين وفوائده يستهلك جزءًا كبيرًا " الديون"التمويل الخارجي 

عّدلون سلوكياتهم بشكل استخدامه في تدعيم ثروتهم الخاصة وبالتالي يُ  مديرينمن النقد الذي يمكن لل
 . يعزز الثروة التي يديرونها ويجعل هذه السلوكيات تقترب أكثر من تحقيق مصالح المالك

 tلسلوك هذه المكافآت في الفترة  اً تفسيري اً متغير  t-1تكون مكافآت المدير العام عن الفترة  أنيمكن   -6

يؤثر ذلك إيجابيًا على  أنفمن المتوقع  t-1ته عن الفترة آعن مستوى مكاف ياً المدير راض نابحيث إذا ك
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أو على األقل المحافظة على الدخل  ،ه وٕانتاجيته بغية الحصول على مستوى أعلى من المكافآتأدائ
  .ينعكس إيجابًا على أداء المنظمةهذا بدوره ، و t-1عند  المستوى السابق في الفترة 

الجهد القادم في موضوع  نإفي حالة توفر بيانات كاملة عن المنظمة والحصول عليها بطريقة ميسرة ف   -7
يشمل فريق اإلدارة بالكامل وليس فقط المدير العام للمنظمة، وبالتالي دراسة  أنيمكن  ،المكافآت اإلدارية

تؤثر في المستويات األدنى لإلدارة االختالفات في العوامل المؤثرة في مكافآت المدير العام عن تلك التي 
 . التنفيذية
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  عالقة القدرة التنافسية للمنظمات بتبني مفهوم إدارة الجودة الشاملة

  البراق نادراسة تطبيقية على شركة طير 

  عامر محمد الالفي. د                                                             
  ــــ جامعة الزاوية االقتصاد كلية                                                                  

  :المستخلص

طيران مدى مساهمة تبني مفهوم إدارة الجودة الشاملة من قبل شركة   معرفةهدفت هذه الدراسة إلى       
ومدى رضا المسافرين  ،لتحسين مستوى جودة خدماتها المقدمة في تعزيز القدرة التنافسية للشركة البراق؛

وقد تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال عن مدى مساهمة جودة الخدمة المقدمة من  ،عن تلك الخدمة
وأعتمد الباحث المنهج الوصفي  ٕاقبال المسافرين للسفر معها،و  ،في تعزيز القدرة التنافسية لهاالشركة 

وتمثل  ،أعدت خصيصًا كأداة لجمع البيانات المتعلقة بالدراسة نالتحليل البيانات مستخدمًا استمارة االستبي
 ،وقد تم استخدام الطريقة العشوائية في اختيار أفراد العينة طيران البراق،مجتمع الدراسة في المسافرين مع 

  وأثنين منها خارجية ) وطرابلس ـــ طبرق   طرابلس ـــ بنغازي(وتم اختيار أربع رحالت اثنين منها داخلية 
انات وتم تحليل البي ،االستمارات من قبل طاقم الطائرة تِ عَ ز وُ وَ  ،)س ـــ تونسطرابلس ـــ إسطنبول و طرابل( 

الشركة على علم تام  أنالدراسة  إليه ومن ضمن النتائج التي توصلت ،بعد جمعها واستخراج النتائج
وذلك من خالل الدورات التي تقوم بها الشركة للعاملين بها  ،بأهمية تبني مفهوم إدارة الجودة الشاملة

وذلك من خالل تفريغ اإلجابات  ،ينمن قبل المسافر رضى هناك  أن كما  ،وعالقتها بتعزيز القدرة التنافسية
سواء الخدمات األرضية أو على متن  ،وتحديد النسبة المئوية لكل سؤال على خدمات الشركة المقدمة

 .العمل على تطوير إجراءات الحجز وزيادة حجم األسطولبكما توصي الدراسة الشركة  ،الطائرة

  .اإلطار التمهيدي: الجزء األول
  المقدمة: أوال

الذي أثر األمر  ،من تطورات سريعة ومتصلة ببعضها في كافة المجاالت اليوم نظرًا لما يشهده العالم     
وذلك  ،عالمية مفتوحة أمام الجميع اأسواقً  تأصبح ث، حيومن ضمنها األسواق بدوره على األطراف كافة،

مات القوة األساسية أو وتعد القدرة التنافسية للمنظ ،بفضل التطور التكنولوجي أو ما يسمى بالعولمة
ومعالجة لنقاط الضعف التي قد  ،الضامنة لبقائها في تلك األسواق مستفادة من نقاط القوة الداعمة لها

 ناونتيجة لذلك التطورات أصبح من الواجب على المنظمات العمل على مواكبة ذلك لضم ،تلحق بها
من خالل تبني مفهوم إدارة الجودة الشاملة من أجل الرفع من  وهذا لن يتأتى إال  ،بقائها داخل المجموعة
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 ااهتمامً  يأنه لق هذا المفهوم يعتبر من المفاهيم الحديثة في الفكر اإلداري إال  نإحيث و  ،مستوى الخدمات
تطبيق مفهوم إدارة الجودة  ناويمكن ضم ،وخاصة في المجال الخدمي واإلنتاجي ،من قبل المفكرين اكبيرً 
  .ملة من خالل مساهمة جميع األطراف داخل المنظمة كًال فيما يخصهالشا

  مشكلة الدراسة: اً ثاني

وتتمثل جودة الخدمة في  ،تساهم جودة الخدمة بشكل كبير جدًا في تعزيز القدرة التنافسية للمنظمات      
وحجم األسطول خدمات الحجز ومواعيد اإلقالع :منها ،الشركة محل الدراسة في العديد من الجوانب

مالء حتياجات العخدمة على مقابلة توقعات واقدرة المنتج أو الها أنوخدمات داخل الطائرة وتعرف الجودة ب
ومن خالل مالحظه الباحث لكثرة الطلب على السفر مع شركة  ،) 35، ص2004جورج إسكندر، ( 

طيران لخدمات المقدمة من شركة فقد تم تفسير ذلك من قبل الباحث بأنه يرجع إلى جودة ا ،طيران البراق
أنه رد فعل يحدث بعد تلقي العميل للخدمة المقدمة ب رضىويعرف ال المسافرين عليها، رضىو  البراق

العميل باستخدام  رضىويعتبر المسح الميداني ل).  2002ريم األلفي،(  .يعكس مدى قبوله أو كراهيته لها
أحد ). مثل مقياس لكرت الخماسي ( د أحد المقاييس والمتضمن مجموعة من األسئلة واعتما نااالستبي

ويعني مفهوم  ،األمر الذي ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركة عميل،ال رضىأدوات متابعة وقياس 
وبدرجة  ،القدرة التنافسية لدى الشركات القدرة على توفير احتياجات ومتطلبات العميل في الوقت المناسب

وتتمثل القدرة التنافسية في مجموعة ). 2005 ،ناعماد سالم.( فاعلية تفوق المنافسينعالية من الكفاءة وال
األمر الذي يتطلب من الشركة تبني مفهوم ). العميل رضىجودة الخدمة المقدمة ـــــ ( من العناصر منها 

ودة عالية إدارة الجودة الشاملة الذي يهدف إلى مساهمة جميع العاملين بالشركة في تقديم خدمة ذات ج
تعهد والتزام اإلدارة ( وتتمثل عناصر الجودة الشاملة في  وتعزيز القدرة التنافسية للشركة، من أجل بناء

من خالل ذلك ).  2008 ،ـ رعد الطائي). ( العليا، المعرفة العلمية، مشاركة العاملين، تحسين المستمر
الحالي وقدرتها  طيران البراقأداء شركة هل مستوى ( : يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال التالي

التي تفوقها في حجم األسطول و مدة الخبرة ناتج عن جودة الخدمة  األخرىعلى منافسة الشركات 
      )..؟المقدمة منها 

  .أهمية الدراسة: ثالثاً 

التنافسية تكمن أهمية الدراسة في معرفة دور جودة الخدمة المقدمة من الشركة في تعزيز قدرتها       
كذلك تساهم هذه الدراسة ولو بشكل  ،ومدى مساهمتها في زيادة الحصة السوقية وبالتالي زيادة األرباح

  .بسيط في زيادة إثراء المكتبات وفتح أبواب معرفة جديدة أمام الباحثين

  .أهداف الدراسة: رابعاً 
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بتبني مفهوم إدارة الجودة  لطيران البراق تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى اهتمام اإلدارة العليا لشركة
المسافرين معها على جودة الخدمة المقدمة منها وما مدى مساهمتها  رضىالشاملة والتعرف على مدى 

  .في تعزيز القدرة التنافسية

  .مجتمع وعينة الدراسة: خامساً 

م اختيار عينة الدراسة وقد ت طيران البراقيتمثل مجتمع الدراسة في المسافرين المستفيدين من خدمات 
  .بطريقة عشوائية شملت أربع رحالت للشركة اثنين منها داخلية واثنين خارجية

  .أداة الدراسة: سادساً 

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي و الذي يقوم على تجميع الحقائق والبيانات والمعلومات وتفسيرها  و 
تقى الباحث مع مدير إدارة التسويق ومدير إدارة لاحيث  ،التي تم جمعها من خالل المقابالت الشخصية
مجموعة من  علىحيث احتوت  ،ستبانةاال وعن طريق ،الموارد البشرية ومدير مكتب الجودة بالشركة

وكيفية شراء التذكرة وٕاجراءات المغادرة والخدمة على  ،األسئلة تضمنت المعلومات الشخصية للمسافر
واالنطباع العام للمسافرين على  ،وسبب اختيار المسافر للشركة ،الطائرة وكذلك المرافق و الكماليات

المسافر على  رضىوالغرض منها معرفه مدى  ،وتفرع كل سؤال منها على عدة أسئلة فرعية ،الشركة
  .الخدمات المقدمة من الشركة

  :حدود الدراسة: سابعاً 

  :في اآلتيتمثلت حدود الدراسة 
     الدراسة على أهمية جودة الخدمة المقدمة من الشركةحيث اقتصرت : الحدود الموضوعية - 

 .ودورها في تعزيز القدرة التنافسية
 .م2014ـــــ  2013تناولت هذه الدراسة الفترة : الحدود الزمنية - 
بعض اإلدارات  يريومد ،شركة البراق ناشملت المسافرين على متن طير : الحدود المكانية - 

  . والمكاتب بالشركة

  .الدراسات السابقة: ثامناً 

استهدفت هذه الدراسة العوامل المؤثرة على القدرة التنافسية  ):2006(دراسة محمد سعد السمرائي  .1
وتوصلت إلى مجموعة من النتائج منها التوصل إلى عوامل تصنف  ،ربية السعوديةعللخطوط الجوية ال
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خدمات المطار، أسعار التذاكر، ( هي متغيرات القدرة التنافسية بالخطوط الجوية العربية السعودية و 
  ). مستوى تجهيز الطائرة للركاب و أسطول الشركة، 

أثر التدريب على التميز في أداء الخدمة وذلك  نابعنو ) 2004(دراسة عصمت عبداهللا عبدالفتاح . 2
  .بالتطبيق على خدمات الضيافة الجوية بمصر للطيران

 ،لتدريب المستمر للعاملين في مجال الخدمةا: الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها  هوقد توصلت هذ
على التميز في أداء  اً تأثيرًا ودورًا كبير كان لها وخاصة التدريب في مجال كيفية تقديم وتسويق الخدمات 

  .وذلك بالنسبة لخدمات الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران ،الخدمات
وهي مجلة ) Power and Associates Frequent Flyer and J.D(دراسة أجرتها مجلة  .3

األمريكية لقياس  ناعلى عدد من شركات الطير . م2000في شهر مايو  نامتخصصة في شؤون الطير 
  ــــ :حيث تم تحديد عناصر جودة خدمات النقل الجوي في  ،جودة خدمات النقل الجوي

ـــــ اإلقالع في الوقت المناسب ـــــ خدمات إنجاز العفش ـــــ الخدمات المقدمة من مدى توافر رحالت كافية (
ــــ البرامج  ةـــــ خدمات الطعام ـــــ خدمات الصعود إلى الطائر  ةالمضيفين ـــــ الراحة وسعة المقاعد على الطائر 

الدراسة إلى تحديد األهمية النسبية لكل وتوصلت هذه ). الترفيهية داخل الطائرة ـــــ البيئة الداخلية للطائرة
اإلقالع في الوقت : حيث كانت كما يلي  ،نظر المسافرين هةعنصر من عناصر جودة الخدمة من وج

، %)11(، وسعة المقاعد %)11(، وكفاءة المضيفين %)11(، وخدمات إنجاز العفش %)25(المحدد 
، وخدمات %)9(، وتوافر الرحالت %)9(، والبيئة الداخلية للطائرة %)10(وخدمات بوابة الصعود 

  ) 2004ي ـــــ سعد الحارث( ، %)7(، والبرامج الترفيهية %)7(الطعام 
وأثره على أداء  ،الدراسات السابقة العوامل المؤثرة على القدرة التنافسية وأهمية التدريب لقد تناولت       
أسعار  أنحيث تبين من خالل نتائج الدراسات السابقة ب ،وعناصر جودة خدمات النقل الجوي ،الخدمة

كما  ثل أهم متغيرات القدرة التنافسية،الداخل تمجم أسطول الشركة ودرجة تجهيز الطائرة من حالتذاكر و 
فر امدى تو  أنكما توصلت الدراسات إلى  ،على أداء الخدمة هأكدت الدراسات على أهمية التدريب وأثر 

كلها تمثل  ،والخدمة المقدمة من المضيفين ،رحالت كافية اإلقالع في الوقت المحدد وراحة المقاعد
     .عناصر جودة خدمات النقل الجوي

  اإلطار النظري: الجزء الثاني
يتكون اإلطار النظري للدراسة من فرعين األول يتناول المفهوم الفكري والفلسفي للقدرة 

   .  والثاني يتناول مفهوم وأهمية إدارة الجودة الشاملة ،التنافسية
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  : مفهوم القدرة التنافسية: الفرع األول 

حيث رجح البعض فكرة التنافسية إلى السياسات  ،ميالد التنافسية أناختلفت اآلراء والتحاليل بش     
رجحها كرد فعل على ما شهدته فترة السبعينات من استمرار معدالت  اآلخروالبعض  ،الليبرالية المتشددة

راء المفكرين والمحللين اتجاه آولقد تباينت .  )2011 ،ـ نامصطفى رضو (في االرتفاع  ياالقتصاد النمو
إال أنهم اهتموا بهذا المفهوم من خالل  من حيث وضع تعريف محدد وشامل لها، ،التنافسيةالقدرة 

التجارة الخارجية  ، والتي تمثلت في إظهار حالةاألولى القدرة التنافسية على مستوى الدولة :نظريتين
 ،على مستوى المنظمات أما الثانية فتهتم بمفهوم القدرة التنافسية، و وكذلك المستوى المعيشي لألفراد ،للدولة

 . (وناآلخر ي تتمثل في مدى قدرة المنظمات على سد حاجات المستهلكين بشكل أفضل مما يقدمه توال

  ).2000 ،نسرين بركات ـــ عادل العلي

ي تتيح تالمهارة أو التقنية أو الموارد المتميزة ال بأنها) 104ص ، 2001ـ ،على السلمي .(وقد عرفها
الء ؤ أو يؤكد تميزها واختالفها من ه ،ومنافع للمستفيدين يزيد عما يقدمه المنافسونللمنظمة إنتاج قيم 

بأنها القدرة المستمرة ) 43ص  ،2010ـ ،نيفين شمت (فتها وقد عر  ،نظر المستفيدين ةن من وجهيالمنافس
ـ ،البكري تامر ( ـخر لآوفي تعريف  مفتوحة،للمؤسسات على بيع السلع والخدمات بربحية في األسواق ال

وتحقيق عوائد أعلى من خالل السعر مقارنة  ،بأنها قدره المنظمة على تقليص كلفتها الكلية) 2008
  .وتحقيق قيمة أكبر للزبون ،بالمنافسين

اختلفت القدرة التنافسية تبعًا لقدرة المنظمات نفسها إلى عدة أنواع منها  :أنواع القدرة التنافسية * 
واختزال وقت إنتاج وتقديم  ،وتقديم لمنتج جديد ،ختصار الوقت بين كل ابتكاريعني او  ،التنافس بالوقت

التنافس بالجودة والذي يتحقق عندما ينجح  :والنوع الثاني ،وتسليم المنتجات في الوقت المحدد ،المنتج
 :والنوع الثالث ،أو سلعة تلبي حاجات المستفيد وتفوق توقعاته ،المنتج في ابتكار وٕانتاج وتقديم خدمة

والنوع ) 2001 ،أحمد سيد مصطفى . (ويتم من خالل تحديد مستمر لتكاليف اإلنتاج ،التنافس بالتكلفة
 ،محسن الخضيري (التنافس بالتسويق والمتمثل في تطوير المنتجات وترويجها وتوزيعها وتسعيرها  :الرابع

2004.(  

يمكن اعتبارها مؤشرات لقياس القدرة التنافسية  ،رئيسية مقاييس ةــــ توجد ثالث: قياس القدرة التنافسية* 
  ــــ :للمنظمات وهي 

والمحافظة على مستواها من  ،والمقصود بها ما مدى قدرة الشركة على تحقيق األرباح:  الربحية. 1
  . والعمل على زيادته نخفاضاال
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وتميزها عن باقي الشركات  ،المقصود به ما مدى قدرة الشركة على خلق ميزة تنفرد بها: التمييز. 2
  .نفسه العاملة في المجال

محمد . ( وتتمثل في ما مدى قدرة الشركة على دخول األسواق المحلية والعالمية: الحصة السوقية. 3
  ).  2006 ،مرائي االس

  .مفهوم إدارة الجودة الشاملة: الفرع الثاني 

يتطرق إلى مفهوم الجودة بشكل  أنيرى الباحث  ،لكي نوضح الفكرة أو الصورة أمام القاري بشكل أفضل
بحيث تشبع  ،درجة توافر خصائص وصفات معينة في المنتج أو الخدمة المقدمة: عام حيث عرفت بأنها 

وكذلك عرفها .) 60ص ، 2005 ،أحمد سيد مصطفى.(حاجات وتوقعات المستفيد المعلنة أو غير المعلنة
الوفاء بمتطلبات السوق من حيث التصميم واألداء : يطانيا بأنها ببر  ةياالقتصاد المكتب القومي للتنمية

  ).13ص  ،1998ـ ،توفيق عبد المحسن (الجيد وخدمات ما بعد البيع 
ظ بها بشكل يهدف إلى الوصول للقدرة التنافسية واالحتفا كذلك تعتبر الجودة نظامًا متكامًال ومتصالً 

هذا وقد حظي مفهوم إدارة الجودة الشاملة باهتمام كبير من قبل ). 2013 ،عادل عبداهللا (مستمر 
 ال يوجد تعريف عالمي موحد لها؛ نوٕالى اآل مر الذي ظهر عنه عدة تعريفات لها،األ ،المفكرين والباحثين

ومن ضمن تلك التعريفات بأنها فلسفة إدارية  ،كل تعريف نظر إلى صفة خاصة أو خاصية معينة نأل
ويرى آخرون بأنها فلسفة إدارية مبنية  أفضل طريق للتنافس في السوق، الجودة هي أنعلى فكرة  ىنَ بْ تُ 

إدارية تبحث عن التزام  الكامل للمستفيد من الخدمة، كما تعرف بأنها فلسفة رضىعلى أساس تحقيق ال
لمنتجات والخدمات وتحسين مستمر لجودة العمليات واألفراد وا ،جميع أعضاء المنظمة لتحقيق جودة عالية

و تعرف بأنها أسلوب إداري لتحقيق النجاح طويل ). 38ص ، 2004 ،جورج إسكندر . (في المنظمة
إدارة الجودة الشاملة  نإويمكن القول ). 18ص  ،2009ـ ،هاغستروم (. األمد من خالل إرضاء الزبائن

  ).2010 ،لحسن باشيوة ـو  نزار البرواري. (ضاء المنظمةهي فلسفة شاملة هدفها خلق ثقافة لدى أع
التركيز على _ تتمثل أهم المتطلبات في قناعة ودعم اإلدارة العليا :متطلبات إدارة الجودة الشاملة* 

 ،هند رشدي ـ(التحسين المستمر_ وجود أهداف محدده من احتياجات العمالء _ مشاركة األفراد_ الزبون 
  ).2009،  انزيد ناو سلم 2009

  :تبني مفهوم إدارة الجودة الشاملةالنتائج المترتبة على * 
وحسن خدمة العمالء  ،وتخفيض التكاليف ،تهدف إدارة الجودة الشاملة إلى تطوير جودة المنتجات     

  .وتحقيق عوائد وأرباح عالية و تعزيز القدرة التنافسية للمنظمات ،وزيادة رضاهم
   :الشاملة والقدرة التنافسيةالعالقة بين تبني إدارة الجودة *

وتقليص سوق المنافسة  ،نظرًا إلى التكتالت التي تشهدها األسواق والتي تسعا إلى فرض سيطرتها      
لذا يستوجب على المنظمات وخاصة في الدول النامية تبني مفهوم إدارة الجودة الشاملة  ،واقتصاره عليها
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وتعتبر إدارة الجودة الشاملة إحدى ). 2004المحسن ـــ توفيق عبد . (وتقديم خدمات ذات جودة عالية
ًا مهمحيث تلعب الجودة في اقتصاديات السوق الحرة دورًا  ،السياسات المتبعة لتعزيز القدرة التنافسية

ويعد تبني مفهوم إدارة الجودة الشاملة أحد معايير القدرة  المحلية والدولية،ومتزايدًا في اكتساب األسواق 
                                                             ).  2005 ،أحمد مصطفى . (حد الوسائل لبلوغ التنافسيةأواألخذ به  التنافسية

  .نبذة مختصرة عن الشركة محل الدراسة: الجزء الثالث
لسنة  296وذلك بموجب القرار رقم . م2000في شهر نوفمبر سنة  طيران البراقتأسست شركة        
وهي أول شركة  معيتيقة الدولي مقرًا لها، وأخذت من مطار. 53539وتم تسجيلها تجاريا برقم . م2000

 وهي صالحة) األيزو(وقد تحصلت على شهادة جودة الخدمة . في ليبيا مملوكة للقطاع الخاص ناطير 
  :اآلتي حسب الجدول اسطوًال متنوعً ك الشركة أوتمتل. م2015-6- 14حتى 

  عدد المقاعد  العدد  الطراز
800 -737B 2  168  

B737-400  2  166  
B737-500  1  110  

وقد قامت الشركة بعدة دورات بغرض الرفع من مستوى أداء العاملين بها ومن أجل تقديم خدمات ذات 
  :وتعزز من قدرة الشركة التنافسية وفق الجدول التالي ،المسافرين رضىجودة عالية تنال 

  العدد  المستفيدين  نوع الدورة  م. ر
  40  الضيافة الجوية  تأهيلية  1
  90  الضيافة الجوية  تنشيطية  2
  36  طيارين  تنشيطية  3
  36  طيارين  تأهيلية  4
  10  اإلدارة الفنية  تنشيطية  5
6  CRM 10  العمليات الجوية  
  10  العمليات الجوية  إعداد مدربين  7
  28  مختلف اإلدارات  إكسل  8
  1  الخدمات  سالمه مهنية  9
  1  إدارة الجودة  أخصائي جودة معتمد  10
  5  إدارة الجودة  وتوعية للموصفات القياسية األيز   11
  4  مختلف اإلدارات  6لين سيجما   12
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  .الجانب العملي: الجزء الرابع
  .المقدمة: 1

ما مدى مساهمة تبني مفهوم إدارة الجودة الشاملة في تعزيز  هذا الجانب إثباتتناول الباحث في     
كأداة  احتوت على مجموعة من األسئلة، والتي نااالستبيصحيفة  ذلكإلثبات  ختاراحيث . القدرة التنافسية

 باألسالي استخدام، وقد تم للوصفحتى تكون قابلة  ،مقياس ليكرت الخماسي باستخدامنات الجمع البي
  .الدراسةبيانات لتحليل المناسبة  االحصائية

  .مجتمع وعينة الدراسة: 2
لسنة  طيران البراقالتابع لشركة  األسطولتمثل مجتمع الدراسة في شريحة المسافرين على متن       
ن في رحالت و المسافر  :األولى ،مجموعتين تضمنتعينة عشوائية  اختياروقد تم  م،2014ـــ  2013

ًا، وقد تم توزيع مسافر  189وشملت  داخليةفي رحالت  نو والثانية المسافر ، مسافراً  209 وتضمنتخارجية 
منها ال تصلح ، انً ااستبي 22أنوبعد الفحص والفرز وجد ، نااستبي 420منها  سترجع، انااستبي 460

 متضمنة نااستبي 398نات الخاصة بالدراسة ايستبالعدد ا ناوبذالك ك ،استبعادهاللدراسة، وقد تم 
  .المسافرين في الرحالت الداخلية والخارجية

  .عرض وتحليل البيانات: 3

  .الرحالت الخارجية: أوال

  .مستجوب 209عن أفراد العينة والتي شملت  الديموغرافيةعرض وتحليل البيانات . 1

  .وفق الجنس الديموغرافيةنات اعرض البي.أ

  .الدراسة وفق الجنس التوزيع التكراري لمفردات عينة) 1(الجدول رقم 

  %النسبة   العدد  الجنس
  55.5  116  ذكور
  29.1  61  إناث

  15.4  32  بينات مفقودة

    209  اإلجمالي
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نسبة الذكور تزيد عن نسبة اإلناث حيث كانت  أنالجدول السابق تبين  بيانات من خالل النظر إلى
للذكور قد تكون مناسبة أكثر ظروف السفر  أنيرجع ذلك إلى  ،% 29.1اإلناث بلغت بينما % 55.5

  .من اإلناث

  .وفق العمر الديموغرافيةعرض البيانات .ب

  .التوزيع التكراري لمفردات عينة الدراسة وفق العمر) 2(الجدول رقم 

  %النسبة   العدد  الفئة العمرية
  8.1  17  سنة 18أقل من 

  21.5  45  20إلى  18من 
  26.7  56  40إلى  21من 
  16.8  35  50إلى  41من 

  17.7  37  50ما فوق 
  9.3  19  بيانات مفقودة

     

ثم تليها الفئة % 26.7وبنسبة  40إلى  21أكبر نسبة هي للفئة العمرية مابين  أن يبين الجدول السابق 
 40سنة إلى  18أغلب أفراد العينة مابين  أن وهذا يدل على %. 21.5بنسبة  20إلى  18العمرية مابين 

أي لها القدرة على تمييز أو تقييم جودة الخدمة المقدمة  ،وهي الفئة التي قد يكون جلها فئة متعلمة ،سنة
نجاح إاألمر الذي يساهم بشكل كبير في  ،األخرىومقارنتها بالخدمة المقدمة من الشركات  ،من الشركة
  .هذا البحث

  .ا للمهنةوفقً  الديموغرافيةعرض البيانات .ج

  .الدراسة حسب المهنة ةالتوزيع التكراري لمفردات عين) 3(الجدول رقم 

  %النسبة   العدد  المهنة
  7.6  16  طبيب
  7.2  15  مهندس
  22  46  موظف
  11.9  25  طالب
  6.7  14  متقاعد

  29.2  61  عمل حر
  15.4  32  بيانات مفقودة



��2015رس     -ا���د ا�ول        -ا����� ا�ول        -����� ا��او��       -���� ���� ا�����د ����
ث ا������     
 

 

126 
 

ويعتبر هذا ، % 29.2مهنة العمل الحر كانت أكبر المهن السافرة بنسبة  أنيوضح الجدول السابق     
هذه المهنة تسافر بشكل كبير مما يجعلها تستخدم أكثر من شركة  أنحيث يوضح ب ،للدراسة االمؤشر جيدً 

لغرض السفر وهذا يساهم في مدى صدق اإلجابات المتحصل عليها من خالل دراية هذه الفئة بمستوى 
  .الخدمات المقدمة

ة جودة الخدمة في تعزيز القدرة التنافسية عرض وتحليل البيانات المتعلقة بدراسة مساهم: 2
  .للشركة

والمتمثلة في اإلجابة  ،عرض وتحليل البيانات التي تبين ما مدى جودة الخدمة المقدمة من الشركة: أوالً 
  :على األسئلة وفقًا لما يلي

 .تحليل البيانات الخاصة بخدمة الحجز والمبيعات - 1

  ).الحجزكيف تم (طريقة الحجز ) 4(الجدول رقم 

  غير مذكور  ال  نعم  العبارة
  

  زجهل قمت أنت شخصيا بعملية الح
  
108  

  
91  

  
10  

وهذا سوف  ،من أفراد العينة قد قاموا بأنفسهم بإجراءات الحجز% 51.6ما نسبته  نأن الجدول السابق يبي
  .في اإلجابة عن األسئلة التالية مهميكون له دوًر 

  .الحجزمستوى جودة خدمات ) 5(الجدول رقم 

  ال تعليق  ضعيف  مقبول  جيد  جيد جداً   الفقرات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  0.4  1  1.2  2  5.5  6  21  23  70.3  76  المظهر العام
  ــ ــ  ــ ــ  7  8  21  23  13.6  15  57  62  الكفاءة

  0.8  2  4  5  2  3  50  55  39.8  43  اإلهتمام والمساعدة
 

من قبل الشركة بالمظهر العام لمكاتب الحجز والمظهر العام  ااهتمامً هناك  بأنن الجدول السابق يبي     
لمستوى  %21لمستوى جيد جدًا و% 70.3وقد ظهر ذلك من خالل النسب الواردة بمعدل  ،للعاملين بها

من أفراد العينة راضون % 57ما نسبته  نأأما ما يخص كفاءة العاملين أثناء عملية الحجز تبين و  ،جيد
من أفراد % 70.8نسبته  أي بمعنى ما ،بمستوى جيد% 13.8وما نسبته  ،داً األداء بمستوى جيد ج عن

 ما أنف ،والمساعدة االهتماموفيما يخص فقرة  ،العينة راضون عن مستوى أداء العاملين في مكاتب الحجز
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بأنها  أجابوافمن أفراد العينة % 50ما وأ ،بأنها في مستوى جيد جداً  أجابوامن أفراد العينة % 39.8 هنسبت
  .في مستوى جيد

  .عرض البيانات الخاصة بإجراءات المغادرة. 2

  .مستوى جودة خدمة المغادرة) 6(الجدول رقم 

  ال تعليق  ضعيف  مقبول  جيد  جيد جداً   الفقرات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

خدمة الحصول على 
  بطاقة الصعود

127  60.7  42  20  17  8  10  4.7  13  6.2  

المظهر العام 
  لموظف الحركة

119  56.9  46  22  16  7.6  11  5.2  17  8.1  

  6.6  14  5.2  11  9  19  29.1  61  49.7  104  كفاءة الموظف
  6.6  14  4.7  10  9  19  23.9  50  55.5  116  والمساعدة االهتمام

      

ــ خدمة الحصول :خالل أربع فقرات هيجودة خدمات المغادرة تم تقييمها من  أنيبين الجدول السابق 
% 20وما نسبته  ،من أفراد العيينة بأنها جيدة جداً % 60.7نسبته  حيث أجاب ما ،على بطاقة الصعود

تقديم خدمة أفضل أما  على رص الشركةيدل على ح وهذا مما ،يدالمستوى الجي من أفراد العينة بأنها ف
من أفراد العينة % 56.9نسبته  ما أنتبين من خالل التحليل فقد المظهر العام لموظف الحركة  فقرة

وهذا يعني  ،المستوى الجيدي ف هي% 22نسبته  ما أنو  ،موافقون على المظهر العام بمستوى جيد جداً 
الموظف والتي لها عالقة  كفاءةما يخص يأما فو  ،على المظهر العام لموظف الحركة  رضىهناك  أنب

في مستوى أجابوا بأنها من أفراد العينة % 49.7ما نسبته  أنبمستوى جودة خدمة المغادرة ف مباشرة فعالً 
الشركة تولى  أنوهذا مؤشر جيد يدل على  ،بأنها في المستوى الجيدأجابوا % 29.1وما نسبته  .جيد جداً 
  .نظرنا إلى باقي النسبا لمستوى أداء العاملين بها إذا م ااهتمامً 

 والمساعدة بأنها في المستوى الجيد جدًا وما االهتماموا فقرة فُ ن من أفراد العيينة صَ % 55.5ما نسبته  أنو 
   .ئناوهذا دليل على مدى حرص العاملين على مساعدة الزب ،بأنها جيدة% 23.9نسبته 
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 .تحليل البيانات الخاصة بمستوى جودة الخدمة على متن الطائرة .3
  .على متن الطائرةمستوى جودة الخدمة ) 7(جدول رقم

  ال تعليق  ضعيف  مقبول  جيد  جيد جداً   الفقرات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

الترحيب من قبل 
  الطاقم

143  68.4  36  17.2  12  5.7  7  3.3  11  5.2  

  7.1  15  2.3  5  5.2  11  20.5  43  64.5  135  المظهر العام للطاقم 
  5.7  12  3.3  7  5.7  12  17.2  36  67.9  142  الطائرة مساعدة طاقم

  10  21  3.8  8  7.1  15  21  44  57.8  121  سرعة اإلستجابة
واإلعالنات  التعليمات

  داخل الطائرة
127  60.7  52  24.8  13  6.2  5  2.3  12  5.7  

  7.1  15  6.2  13  12.9  27  25.8  54  47.8  110  ةمكمية الوجبة المقد
  6.6  14  4.7  10  10  21  33  69  45.4  95  جودة الوجبة

  7.1  15  4.7  10  9.5  20  22.9  48  55.5  116  الوجبة توقيت
      

يتضمن الجدول السابق ثمانية فقرات وضعت كمؤشر أو معيار لقياس مستوى جودة الخدمة المقدمة على 
ثة منها وثال ،واحدة لإلعالنات والتعليماتو  ،متن الطائرة، حيث خصصت أربعة منها لطاقم الطائرة

من مجموع أفراد العينة % 68.4نسبته  ومن خالل نتائج التحليل تبين ما ،خصصت للوجبة المقدمة
وما نسبته  ،الطائرة يرقى للمستوى الجيد جداً والترحيب من قبل طاقم  االستقبالمستوى  أنأجابوا ب
وهذه  ،أجابوا بأنها في المستوى المقبول% 5.7وما نسبته  ،أجابوا بأنها في المستوى الجيد% 17.2

 والترحيب في تحسين سمعة االستقبالطاقم الطائرة على علم بمدى أهمية  أناًال توضح بالنسب إجم
من % 64.5ما نسبته  نإأما فيما يخص فقرة المظهر العام للطاقم فو  ،الشركة وزيادة قدرتها التنافسية

 ،لمستوى الجيدأجابوا بأنها في ا% 20.5وما نسبته . مجموع أفراد العينة أجابوا بأنها في مستوى جيد جداً 
وبمقارنة مجموع تلك النسب مع نسبة مستوى  ،أجابوا أنها في المستوى المقبول% 5.2وما نسبته 

وهذا دليل واضح على ،بدرجة عالية على تلك الفقرة  رضىهناك  أنالضعيف ونسبة بدون تعليق يتبين ب
في خلق هيبة ومكانة العام لكافة العاملين بها ودوره وعي اإلدارة العليا بالشركة بمدى أهمية المظهر 

ما نسبته  أننأتي بعدها إلى فقرة مدى مساعدة طاقم الطائرة للمسافرين فنجد  ،للشركة في نفوس المسافرين
أجابوا بأنها % 17.2أما ما نسبته و  ،من مجموع أفراد العينة أجابوا بأنها في المستوى الجيد جداً % 67.9

وبمقارنة مجموع تلك النسب مع باقي  ،أجابوا بأنها في المستوى المقبول% 5.7ونسبة ،لجيدفي المستوى ا
 أسلوببمستوى  اكبيرً  ااهتمامً الشركة تولي  أنوبدون تغليق يتبين لنا ب ،النسب في مستوى الضعيف
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ين لشركة للعاملويتأكد ذلك من خالل الدورات التي تقوم بها ا ،التعامل مع المسافرين من قبل طاقم الطائرة
من % 57.8نسبته  ماأنيوضح الجدول  االستجابةأما فقرة سرعة و  ،بها من أجل تحسين جودة الخدمة

أجابوا بأنها ترقى إلى % 21وما نسبته  ،مجموع أفراد العينة أجابوا بأنها ترقى إلى مستوى الجيد جداً 
وبمقارنة نسبة تلك المستويات مع نسبة  ،بأنها في المستوى المقبول% 7.1وما نسبته  ،المستوى الجيد

سرعة الرد  اتجاهيوليه طاقم الطائرة لشعور المسافر  اكبيرً  ااهتمامً هناك  أننرى  األخرىباقي المستويات 
أما فقرة التعليمات و  ،وهذا الشعور يزيد من مكانة الشركة لدى المسافر ،على الطلب من عدمها

هذه الفقرة ترقى  أنمن مجموع أفراد العينة أجابوا ب% 60.7نسبته ما  أنالطائرة نجد  داخلواإلعالنات 
بأنها في المستوى % 6.2ونسبة  ،أجابوا بأنها في المستوى الجيد% 24.8ونسبة  ،إلى المستوى جيد جيداً 

من قبل الشركة بدور اإلعالل وأهميته على  اوعلمً  ااهتمامً هناك  أنوبدمج تلك النسب يتبين لنا  ،المقبول
ثم . إلخ...نفسية المسافر، وخاصة اإلعالنات المتعلقة بأجواء العبور و ارتفاع الطائرة ودرجات الحرارة

نسبته  ما أنوأولها فقرة كمية الوجبة المقدمة للمسافر تبين  ،تأتي الفقرات التي تقيس جودة الوجبة المقدمة
أجابوا بأنها في % 25.8ونسبة  ،د العينة أجابوا بأنها ترقى للمستوى الجيد جداً من مجموع أفرا% 47.8

وبجمع تلك النسب الدالة على الموافقة  ،بأنها في المستوى المقبول% 12.9المستوى الجيد ونسبة 
 الشركة من خالل ممارستها للعمل أنفي المقياس يتبين لنا ب األخرىومقارنتها مع باقي نسب المستويات 
تلك الفقرة فقرة جودة الوجبة  وتلي ،المسافر على كمية الوجبة المقدمةقد وضعت نصب أعينها رغبة وحكم 

من مجموع أفراد % 45.4نرى بأنها قد وضعت في المستوى الجيد جدًا بنسبة ) أي نوعية الطعام المقدم( 
هذا دليل واضح على مدى و  ،قبولمفي المستوى ال% 10في المستوى الجيد وبنسبة % 33العينة وبنسبة 

حيث بين التحليل  ،تأتي بعدها فقرة الوقت الذي تقدم فيه الوجبةو  ،عي الشركة بأذواق المسافرين معهاو 
في % 22.9من مجموع أفراد العينة وبنسبة % 55.5بأنها قد وضعت في المستوى الجيد جدًا وبنسبة 

رن مع باقي و إذا ما ق اجيدً  اب تعتبر مؤشرً كل تلك النس ،في المستوى المقبول% 9.5الجيد و المستوى 
للرحلة والزمن الالزم  الشركة ودراستها للفترة الزمنية المستغرقة واهتماموهو دليل على وعي  ،المستويات

  .الستهالك الوجبة وتحديد زمن تقديمها للمسافر حتى يتمكن من أخذ الوقت الالزم
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  .وكماليات الراحة على الطائرة تحليل البيانات الخاصة بجودة المرافق. 4

  .نتائج جودة المرافق وكماليات الراحة على الطائرة) 8(الجدول رقم 

  ال تعليق  ضعيف  مقبول  جيد  جيد جداً   الفقرات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

نظافة الطائرة من 
  الداخل

94  44.9  55  26.3  32  15.3  15  7.1  13  6.2  

  28.7  60  6.6  14  11.4  24  22  46  32.5  68  نظافة الحمامات 
  13.3  28  11  23  13.3  28  27.7  58  34.4  72  راحة المقاعد

      

والتي تمثل إحدى النقاط والتي على ضوئها  ،فقرة نظافة الطائرة من الداخل أنيبين الجدول السابق ب
من أفراد العينة بأنها % 44.9فقد أفاد ما نسبته  ،سوف يقيم مستوى المرافق والكماليات داخل الطائرة

. توى الجيدسمن أفراد العينة أجابوا بأنها في ال% 26.3بينما ما نسبته . ترقى إلى مستوى الجيد جداً 
بأنها جيدة إذا ما نظرنا إلى  اعامً  ايعطي انطباعً  في المستوى المقبول وهذا إجمالٌ  بأنها% 15.3ونسبة 

من أفراد العينة بأنها جيدة % 32.5نسبته  أما فقرة نظافة الحمامات فقد أفاد ماو  ،نسبة مستوى الضعيف
الفقرة قد يحكم عليها  ههذ أنا بعلمً  ،بأنها مقبولة% 11.4دة وما نسبته بأنها جي% 22وما نسبته  ،جداً 

نلمسه من  ماوهذا  ،في تقييم جودة الخدمة انها مؤشر أقل تأثيرً إلذالك يمكن القول  ،اآلخرالبعض دون 
 ،من أفراد العينة% 28.7بما نسبته و  ،تلك الفقرة أنبآرائهم بش اخالل نسبة المسافرين الذين لم يدلو 

ينة بأنها في المستوى الجيد من مجموع أفراد الع% 34.4فقد أفاد ما نسبته  ،وبخصوص فقرة راحة المقاعد
لنسب لإجماًال  أنبأنها في المستوى المقبول أي % 13.3ونسبة  ،بأنها جيدة% 27.7نسبة ما و  ،جداً 

وهذا مؤشر جيد يزيد ويعزز من قدرة الشركة  ،من المسافرين على هذه الفقرة رضىهناك  نإالسابقة ف
  .التنافسية

  .مع الشركة ناتحليل البيانات الخاصة لسبب اختيار المسافر الطير . 5
  .للشركة سبب اختيار المسافر) 9(الجدول رقم 

         
  
  
  
  

  %النسبة  العدد  الفقرات
  26.7  56  جدول الرحالت
  18.1  38  العامل المادي

  30.1  63  السمعة
  16.7  35  الخدمة
  8.1  17  ال تعليق
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تساهم في القدرة أن التي من شأنها  ،انبو كبيرًا لكافة الج االشركة تولي اهتمامً  أنيبين الجدول السابق ب
ويظهر ذلك من خالل  ،وذالك من خالل تحسين جودة الخدمة لكل األعمال المقدمة ،لشركةلالتنافسية 

حيث جاءت فقرة السمعة في المرتبة األولى . توزيع النسب المتقاربة للفقرات الواردة في الجدول السابق
وجاءت فقرة جدول الرحالت  مع الشركة،جموع أفراد العينة كسبب الختيار السفر ممن % 30.1بنسبة 

ذا عامل أساسي وه% 18ثم فقرة العمل المادي بنسبة  ،من أفراد العينة% 26.7ي المرتبة الثانية بنسبة ف
  %.16.7ثم فقرة الخدمة بشكل عام بنسبة  من عوامل المنافسة،

حيث يمثل هذا المؤشر  ،بيانات الخاصة باالنطباع العام للمسافرين مع الشركةالتحليل . 6
مها الشركة ودورها في تعزيز قدرتها قد ى جودة الخدمة التي توالنهائي عل الحكم الفاصل

  .التنافسية

  .االنطباع العام للمسافرين مع الشركة) 10(جدول رقم 

  ال تعليق  ربما  ال  نعم  الفقرات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

 أنسأختار الطير 
مع الشركة مرة 

  أخرى

144  68.8  11  5.2  30  14.3  61  29.1  

  13.8  28  15.7  33  47  10  66  138  أوصى أصدقائي 
      

من % 68.8ما نسبته  أنونجد  ،تجاه الشركةكل عام الرأي النهائي للمسافرين يبين الجدول السابق بش 
من % 14.3وما نسبته  ،نهم سوف يسافرون مع الشركة في المستقبلأمجموع أفراد العينة أكدوا على 

لمدى  ةمنضأما الفقرة الثانية والمتو  ،وهذا مؤشر إيجابي للشركة ،العينة لم يمانعوا من السفر مع الشركة
ما أن و  ،أجابوا بنعم% 66ما نسبته  أنقد ظهر رغبة المسافر بتشجيع أصدقائه بالسفر مع الشركة ف

وهذا دليل إيجابي على قناعة المسافرين بمستوى جودة الخدمة التي  ،ربما :ـــــأجابوا ب% 15.7نسبته 
  .تقدمها الشركة

  .الرحالت الداخلية. ثانياً 
رحالت الداخلية دون دمجها مع بيانات الرحالت الخارجية الالغرض من تحليل البيانات الخاصة ب نإ     

وتتكون العينة التي تم  ،الداخلية والخارجيةي توليه الشركة للرحالت ذال ،هو معرفة مستوى درجة االهتمام
  . اً مسافر  189اختيارها للرحالت الداخلية من 
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  .ألفراد العينة وفق الجنس الديموغرافيةعرض وتحليل البيانات . 1

  التوزيع التكراري لمفردات عينة الدراسة وفق الجنس) 11(الجدول رقم 

  %  العدد  جنس
  70.4  133  ذكور
  11.6  22  إناث

  18.0  34  بيانات مفقودة
    189  اإلجمالي

        

من مجموع أفراد العينة % 70.4الجدول السابق احتلت فئة الذكور المرتبة األولى في المسافرين بنسبة  
وهذا أمر طبيعي إذا ما تمت مقارنته بظروف وعادات وتقاليد المجتمع ، % 11.6ثم فئة اإلناث بنسبة 

  .الليبي

  .وفق العمر الديموغرافيةعرض وتحليل البيانات . 2

  .التوزيع التكراري لمفردات عينة الدراسة وفق العمر) 12(الجدول رقم 

  %النسبة  العدد  الفئة العمرية
  7.9  15  سنة18أقل من 

  15.3  29  30إلى  18من 
  23.3  44  40إلى  31من 
  22.8  43  50إلى  41من 
  11.6  22  فما فوق 51من 

  19.1  36  تعليقال 
       

قد حققت أعلى نسبة من المسافرين  سنة 40إلى  31الفئة العمرية ما بين  أنيبن الجدول السابق   
 - 41ثم الفئة ما بين  نفس المؤشر في الرحالت الخارجية، وهو ،بمجموع أفراد العينة% 23.3وبمعدل 

  .الزيارات المتبادلة بين العائالتإلى وباعتبار الرحالت داخلية يرجع ذلك ربما % 22.8وبنسبة  50سنة
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  .وفق المهنة الديموغرافيةعرض وتحليل البيانات . 3

  .التوزيع التكراري لمفردات العينة حسب المهنة) 13(الجدول رقم 

  %  العدد  المهنة
  5.8  11  طبيب
  9.5  18  مهندس
  22.8  43  موظف
  5.8  11  طالب
  12.1  23  متقاعد

  23.8  45  عمل حر
  20.2  38  غير مذكور

         

وهي نفس ، % 23.8رتبة األولى بنسبة ممهنة العمل الحر جاءت في ال أننالحظ في الجدول السابق ب
ومهنة المتقاعدين  ،في المرتبة الثانية% 22.8ثم مهنة الموظف بنسبة  ،النتيجة في الرحالت الخارجية

ذكر  بعدماحتفظوا فقد من مجموع أفراد العينة % 20.2أما ما نسبته ، و % 12.1في المرتبة الثالثة بنسبة 
  .المهنة

عرض وتحليل البيانات المتعلقة بدراسة مدى مساهمة جودة الخدمة المقدمة من الشركة في تعزيز . 4

افرين عن جودة الخدمة المقدمة من المس رضىوذلك من خالل معرفة  ،قدرتها التنافسية
  . الشركة

  .عرض وتحليل البيانات الخاصة بخدمة الحجز والمبيعات. أ

  .طريقة الحجز من قبل المسافر) 14(الجدول رقم 

  غير مذكور  ال  نعم  العبارة
هل قمت أنت شخصيًا 

  .بعملية الحجز
  %  العدد  %  العدد  %  العدد
119  62.9  38  20.1  32  16.9  

       

وهذا . من مجموع أفراد العينة قد قاموا بأنفسهم بإتمام إجراءات الحجز% 62.9ما نسبته  أنيبين الجدول 
مما يساهم في دقة  ،من حيث وقوف المسافر بنفسه على نوعية الخدمة المقدمة اجيدً  ايعتبر مؤشرً 
  .اإليجابيات
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  .مستوى جودة الخدمة المقدمة في مكاتب الحجز) 15(جدول رقم 

  ال تعليق  ضعيف  مقبول  جيد  جيد جداً   الفقرات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

      1.7  2  6.8  8  33.3  39  58.1  68  المظهر العام
  0.8  1  6.8  8  14.5  17  31.6  37  47  55  الكفاءة

      9.9  11  14.5  17  31.6  37  44.4  52  االهتمام و المساعدة
     

من مجموع أفراد العينة الذين قاموا بأنفسهم بإجراءات  %58.1نسبته  ما أنيبين الجدول السابق ب  
وما  ركة ترقى إلى المستوى الجيد جدًا،المظهر العام للموظفين والمكاتب التابعة للش أنالحجز قد أجابوا ب

بأنها في المستوى المقبول وبجمع النسب % 6.8ونسبة  أجابوا بأنها في المستوى الجيد،% 33.3نسبته 
 اهناك اهتمامً  أنبالجدول نجد  األخرىسابقة وأخذها في االعتبار ومقارنتها بباقي النسب في المستويات ال

وهذا يساهم بشكل كبير في جودة الخدمة المقدمة من  ،من قبل الشركة بالمظهر العام للموظفين والمكاتب
درة العاملين على تقديم العمل أي بمعنى ق ،تأدية العمل أنثم تأتي فقرة الكفاءة للعاملين بش ،الشركة

لين ترقى إلى كفاءة العام أنمن مجموع أفراد العينة أجابوا ب% 47ما نسبته  أنفنجد  ،بالصورة المطلوبة
أجابوا بأنها في % 14.5ونسبة  ،أجابوا بأنها في المستوى الجيد% 31.6وما نسبته  المستوى الجيد جدًا،

ملين بمكاتب الحجز يملكون من القدرة والكفاءة ما يؤهلهم االع أنوتوضح تلك النسب ب ،المستوى المقبول
ثم  ،وهذا ما يساهم في جودة الخدمة وتعزيز قدرة الشركة التنافسية ،على تأدية األعمال بالكيفية المطلوبة

% 44.4ما نسبته  أنفنجد . ،نون بمكاتب الحجز للزبائتأتي فقرة االهتمام والمساعدة التي يوليها العامل
أجابوا بأنها في المستوى % 31.6وما نسبته  بوا بأنها في المستوى الجيد جدًا،مجموع أفراد العينة أجا من

وبمقارنة تلك النسب مع نسبة الضعيف في الجدول  ،بأنها في المستوى المقبول% 14.5ونسبة  ،الجيد
  .للزبائن اكبيرً  االعاملين بمكاتب الحجز يولون اهتمامً  أنيتبين لنا 
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  .عرض وتحليل البيانات الخاصة بإجراءات المغادرة. ب
  .مستوى جودة الخدمة أثناء المغادرة) 16(الجدول رقم 

       

مسافر قد أجابوا  189من مجموع أفراد العينة البالغ عددهم % 43.9ما نسبته  أنيبين الجدول السابق  
أجابوا % 29.6ما نسبته أن و  عود ترقى إلى المستوى الجيد جدًا،فقره خدمة الحصول على بطاقة الص أنب

إجماًال  أجابوا بأنها في المستوى المقبول،من العينة % 10.5ما نسبته أن و  بأنها في المستوى الجيد،
اقة الصعود إذا ما قورنت بنسبة المستوى بالنسبة لخدمة بط اجيدً  امؤشرً  اإليه تعني النسب المشار

مما يدل على اهتمام الشركة بسرعة إتمام إجراءات تسليم بطاقات الصعود حتى ال يشعر  ،الضعيف
ما نسبته  أنأما فقرة المظهر العام لموظف الحركة فقد تبين و  ،المسافر بالملل لطول فترة االنتظار

في % 29.1ما نسبته أن و  نها في المستوى الجيد جدًا،بوا بأمن مجموع أفراد العينة قد أجا% 42.8
المظهر العام  أنتلك النسب تشير إلى  ،في المستوى المقبول تكون% 9.5ما نسبته  أنو  المستوى الجيد،

وهذا دليل على وعي اإلدارة العليا بالشركة  ،من قبل المسافرين رضىو  لموظف الحركة قد القى قبوالً 
ذلك لخلق السمعة و  ،بمدى أهمية المظهر العام لموظف الحركة ودوره في الرفع من مستوى جودة الخدمة

ثم تأتي فقرة كفاءة الموظف والمقصود بها ما مدى قدرة الموظف على تقديم الخدمة  و الهيبة للشركة،
حيث أجاب ما نسبته  المسافر، رضىالكفاءة في جودة الخدمة و  وكذلك دور تلك ،بالصورة المطلوبة

المستوى ي بأنها ف% 25.9وما نسبته  ينة بأنها في المستوى الجيد جدًا،من مجموع أفراد الع% 41.2
المستوى المقبول وهذا مستوى جيد إذا ما تم مقارنته بباقي النسب في ي ف% 11.6وما نسبته  ،الجيد

ثم تأتي فقرة االهتمام والمساعدة  يتميز بها الموظف في تأدية عمله، كفاءة التيودليل على ال ،الجدول
والعمل على خلق ذلك الشعور في نفوسهم  ،والمقصود بها مدى اهتمام الموظف ومساعدته للمسافرين

وما  المستوى الجيد جدًا،ي لعينة بأنها فمن مجموع أفراد ا% 37.7حيث أجاب ما نسبته  ،وٕاحساسهم به
وبمقارنة نسب الموافقة مع باقي  ،في المستوى المقبول% 13.7و . في المستوى الجيد% 30.6بته نس

  ال تعليق  ضعيف  مقبول  جيد  جيد جداً   الفقرات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

خدمة الحصول على 
  بطاقة الصعود

83  43.9  56  29.6  20  10.5  13  6.8  17  8.9  

المظهر العام 
  لموظف الحركة

81  42.8  55  29.1  18  9.5  8  4.2  17  8.9  

  8.9  17  9.5  18  11.6  22  25.9  49  41.2  78  كفاءة الموظف
  9.5  18  8.9  17  13.7  26  30.6  58  37.7  71  والمساعدة االهتمام
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ودليل على اهتمام موظفي الشركة بنفسية  ،وعدم التعليق نرى بأنها مرضية ومشجعة ،نسب الضعيف
  .المسافرين

  .تحليل البيانات الخاصة بالخدمة على متن الطائرة. ج

  .جودة الخدمة على متن الطائرةمستوى ) 17(جدول رقم 

  ال تعليق  ضعيف  مقبول  جيد  جيد جداً   الفقرات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

الترحيب من قبل 
  الطاقم

96  50.7  52  27.5  13  6.8  12  6.3  16  8.4  

  7.9  15  8.9  16  7.4  14  25.9  49  53.4  101  المظهر العام للطاقم 
مساعدة طاقم 

  الطائرة
98  51.8  51  26.9  19  10  8  4.2  13  6.8  

  4.2  8  5.2  10  15.3  29  28  53  47  89  االستجابةسرعة 
التعليمات 

واإلعالنات داخل 
  الطائرة

96  50.7  54  28.5  20  10.5  7  3.7  12  6.3  

  8.9  17  12.1  23  21.4  40  26.4  50  30.3  58  جودة الطعام 
  11.1  21  18.5  35  21.6  41  26.4  50  19  36  كمية الوجبة
  11.1  21  4.2  8  10.5  19  29.6  56  44.4  84  توقيت الوجبة

      

من مجموع أفراد العينة % 50.7فقرة الترحيب من قبل الطاقم قد أجاب ما نسبته  أنيبين الجدول السابق 
أجابوا بأنها في % 27.5وما نسبته  ،لمستوى الجيد جداً إلى ار بأنها ترقى مساف 189والبالغ عددهم 

سب مع بقية النسب في المستوى وبمقارنة تلك الن ، %7.8ول بنسبة وفي المستوى المقب ،الجيدالمستوى 
 اهتمامجابي لمستوى درجة الترحيب من قبل الطاقم ومدى ينرى ذلك بأنه مؤشر إ ،الضعيف وال تعليق
مجموع أفراد من % 53.4ثم فقرة المظهر العام لطاقم الطائرة فقد أجاب ما نسبته  ،اإلدارة العليا بذلك

وفي  ،أجابوا بأنها في المستوى الجيد% 25.9وما نسبته  ،نها ترقى إلى المستوى الجيد جداً العينة بأ
بكافة  باالهتماموهذا دليل على وعي اإلدارة العليا بالشركة  ، %7.4نسبته  المستوى المقبول أجاب ما

إذا ما قارنا مجموع النسب السابقة  ،اهمة في تحسين مستوى جودة الخدمةالجوانب التي من شأنها المس
أما فيما يخص فقرة مساعدة طاقم الطائرة و  ،ببقية النسب في المستوى الضعيف وخانة بدون تعليق

نسبته  فقد أجاب ما. إلخ...الجلوس ووضع الحقائب في أماكنها ناللمسافرين والمتمثلة في تحديد مك
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بأنها في المستوى % 26.9ته ما نسبأن و ،.الجيد جداً  نة بأنها في المستوىمن مجموع أفراد العي% 51.8
من قبل المسافر  رضىبأنها في المستوى المقبول وبجمع تلك النسب الدالة على ال% 10.3ونسبة  ،الجيد

في  األخرىها ببقية النسب اجيد عن مستوى الخدمة المقدمة إذا ما قارن انطباععلى  لفإننا نحص
 اآلخرالمسافرين والتي قد تحدث بين الحين و  باتلطل االستجابةأي  االستجابةأما فقرة سرعة ، و المقياس

من % 47نسبته ا م أنبات فنجد لافرون أحيانًا من كثرة وتعدد الطيتصف به المس وهذا بطبيعة الحال ما
وما  ،يدأجابوا بأنها في المستوى الج% 28ونسبة  ،بوا بأنها في المستوى الجيد جداً مجموع أفراد العينة أجا

 للحالةجابي يظهر مدى وعي وفهم طاقم الطائرة يوهذا مؤشر إ ،بأنها في المستوى المقبول% 15.3نسبته 
بل من  ،من فراغ وهذا الوعي والفهم لم يأتِ  ،مهومدى تأثرها بسرعة تنفيذ الطلب من عد ،النفسية للمسافر

أما فقرة التعليمات و  ،التدريبية لألطقم التابعة لهاات والمتمثل في إقامة الدور  ،اإلدارة العليا مهتماامدى 
 ،من مجموع أفراد العينة قد أجابوا بأنها في المستوى الجيد جداً % 50.7نسبته ما  أنواإلعالنات فنجد 

وبدمج تلك النسب يتبين  ، %10.5بأنها في المستوى الجيد وفي المستوى المقبول بنسبة % 28.5ونسبة 
 اإلعالناتعلى نفسية المسافر وخاصة  وأهميته اإلعالنمن قبل الشركة بدور هناك اهتماما  أنلنا 

 الفقرات التي تقيس جودة الوجبة المقدمة  تأتيثم .العبور وارتفاع الطائرة ودرجات الحرارة  بأجواءالمتعلقة 
% 30.6 نسبته ما أنحيث نجد  جودة الطعام والمتمثلة في نوعية الطعام أي مكونات الوجبة المقدمةف، 

أجابوا بأنها في % 26.4ونسبة  ،من مجموع أفراد العينة أجابوا بأنها ترقى إلى المستوى الجيد جداً 
 اإلدارة أنهذه النسب مقبولة وهو دليل على  ،بأنها في المستوى المقبول% 21.4وبنسبة  ،المستوى الجيد

إذا ما قارنا  ،ثقافية أعدت بالخصوصالعليا في الشركة لم تقدم تلك الوجبة إال من خالل دراسة نفسية و 
يزيد  أنتلك النسب بباقي النسب في المستوى الضعيف وخانة ال تعليق يعتبر هذا األمر إيجابي من شأنه 

من % 19ما نسبته  أنأما فقرة كمية الوجبة فنجد و  ،من جودة الخدمة وتعزيز القدرة التنافسية للشركة
وفي  ،بأنها في المستوى الجيد% 26.4بة ونس ،المستوى الجيد جداً بوا بأنها في مجموع أفراد العينة أجا
ليست بالمستوى أي  ،نها إيجابيةأذا ما نظرنا إلى تلك النسب فنجد إ و %. 21.6المستوى المقبول بنسبة 

أما فقرة توقيت تقديم الوجبة و  ،ا األمر يحتاج من الشركة إلى دراسة تلك الفقرة بشكل أفضلذالمطلوب وه
ما نسبته  أننجد  ون من تناولها بكل راحة،الوقت المحدد بالضبط لتقديم الوجبة حتى يتمكن المسافر أي 

 ،بأنها في المستوى الجيد% 29.6ونسبة  ستوى الجيد جدًا،من مجموع العينة أجابوا بأنها في الم% 44.4
وهذا  ،قبل المسافر من رضىهناك  أنوبالنظر لتلك النسب نجد  ، %10.5وفي المستوى المقبول بنسبة 

 ،من خالل تحديد الزمن الالزم لوصول الرحلة والزمن الالزم لتناول الوجبة ،دليل على اهتمام الشركة بذلك
  .وهذا مما يزيد من جودة الخدمة المقدمة الوقت الالزم لتقديم الوجبة، وعلى ضوء ذلك تم تحديد
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  .          الطائرةتحليل البيانات الخاصة بالمرافق والكماليات داخل . د

 .مستوى جودة المرافق ووسائل الراحة داخل الطائرة) 18(الجدول رقم 

  ال تعليق  ضعيف  مقبول  جيد  جيد جداً   الفقرات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

نظافة الطائرة من 
  الداخل

76  40.7  48  25.3  22  11.6  19  10  24  12.6  

  38  72  4.7  9  7.9  15  20.1  38  29.1  55  نظافة الحمامات 
  12.6  24  21.6  41  22.7  43  21.6  40  21.6  41  راحة المقاعد

       

نظافة الطائرة من الداخل  أنمن مجموع أفراد العينة أجابوا ب% 40.7ما نسبته  أنيبين الجدول السابق 
في المستوى % 11.6وما نسبته  في المستوى الجيد،% 25.3ما نسبته و  ،ترقى إلى المستوى الجيد جداً 

أما فقرة و  نظافة الطائرة من الداخل تحظي باهتمام الشركة، أنمجموع النسب يبين لنا بوان ، المقبول 
ما و  بوا بأنها في المستوى الجيد جدًا،من مجموع أفراد العينة أجا% 29.1ما نسبته  نإنظافة الحمامات ف

 ،هذه النسب تعتبر ضعيفةو  ،%7.9توى المقبول بنسبة وفي المس في المستوى الجيد،% 20.1نسبته 
أغلب المسافرين ال يحتاجون إلى استعمال الحمامات أثناء السفر والدليل على  أنواألمر يعود ربما إلى 

من مجموع % 21.6ما نسبته  نإأما فقرة راحة المقاعد ف ،لم يعلقوا على هذه الفقرة% 38ما نسبته أنذلك 
وفي المستوى المقبول  ،وفي المستوى الجيد بنفس النسبة د جدًا،يا بأنها في المستوى الجابو أفراد العينة أج

ها مع النسب ابالنسبة للرحالت الداخلية إذا ما قارن اضعيفً  اتلك النسب تعطي مؤشرً و  ، %22.7بنسبة 
  .لشركةلرة العليا هذا األمر يحتاج لدراسة من قبل اإلدا ا،جيدً  افي الرحالت الخارجية التي أعطت انطباعً 

  .تحليل البيانات الخاصة لتحديد سبب اختيار المسافر السفر مع الشركة. ه
  .سبب االختيار) 19(جدول رقم 

  %  العدد  الفقرة
  29.6  56  جدول الرحالت
  4.2  8  العمل المادي

  24.9  47  السمعة
  7.4  14  الخدمة

  33.9  64  تعليق ال
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جدول الرحالت جاءت في المرتبة األولى كسبب في اختيار المسافر السفر فقرة  أنن الجدول السابق بيبي 
والخدمة بنسبة  ،  %24.9وسمعة الشركة في المرتبة الثانية بنسبة ، % 29.6، وذلك بنسبة مع الشركة

، وهذه نسبة  %33.9متنع عن اإلجابة ما نسبته افي حين ، % 4.2وأخيرًا العامل المادي بنسبة % 7.4
سمعة  أنمقارنة هذه النسب مع النسب المتحصل عليها من السافرين في الرحالت الخارجية نجد وب كبيرة،

ربما يرجع هذا االختالف في  المرتبة الثانية،أما جدول الرحالت في و  ،الشركة قد احتلت المرتبة األولى
 أنوالمهم عنده  ،فالمسافر داخليًا ربما ال يهمه سمعة الشركة جاه الرحلة داخلية أم خارجية،النتائج إلى ات

ربما يهمه سمعة الشركة فأما المسافر خارجيًا ، ولهذا يفضل جدول الرحالت، و يصل في الوقت الذي يرغبه
  .المسافر عليها وهذا أمر معنوي

ال ؟ ها أم من حيث االستمرار بالسفر معأخيرًا تحليل االنطباع العام للمسافر مع الشركة و 
  . وهذا يعتبر بمثابة الفيصل عن مدى جودة الخدمة المقدمة من الشركة

  .راء المسافرين بشكل عام اتجاه الشركةآانطباع و ) 20(جدول رقم 

  ال تعليق  ربما  ال  نعم  الفقرات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

سأختار السفر مع الشركة مرة 
  أخرى

86  45.4  16  8.4  54  28.5  33  17.4  

  17.9  34  26.4  50  8.4  16  47  89  أوصي أصدقائي بشركة البراق
       

من مجموع أفراد العينة سوف يختارون السفر مع الشركة مرة % 45.4ما نسبته  أنيبين الجدول السابق 
وهذا األمر يزيد من قدرة الشركة على  ة ممن أجابوا بال،ها مع نسباوهذه تعتبر نسبة جيدة إذا قارن ،أخرى

ما نسبته  أننجد  ،ه بالسفر مع الشركةوصي المسافر أصدقاءي أنأما فقرة و  ،األخرىمنافسة الشركات 
نسبة المسافرين الذين جاوبوا قورنت بما وهذه نسبة جيدة إذا  ،من أفراد العينة سوف يوصون بذلك% 47
أوصي بالسفر مع الشركة في الرحالت الداخلية قد  أنع الشركة أو راء المسافرين بالسفر مآ أنونجد  بال،

الشركة تنظر إلى المسافرين معها  أنهذا دليل على و  ،راء المسافرين في الرحالت الخارجيةآاتفقت مع 
 ،من الخدمات اتقدم مستوى عاليً  أنحريصة على أنها و  ،في الرحالت الداخلية والخارجية بنفس النظرة

  .يزيد من تعزيز قدرتها التنافسية داخليًا وخارجياً  اوهذا مم ،حالت الداخلية والخارجيةسواء في الر 
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  .النتائج والتوصيات: ثالثاً 

   :النتائج -أ 

  والمتمثلة في كفاءة العاملين  ،من قبل المسافرين مع الشركة على خدمات الحجز رضىهناك .1
  .ومدى اهتمامهم ومساعدتهم للزبائن ،والمظهر العام    

  والمتمثلة في إجراءات  ،من قبل المسافرين مع الشركة اتجاه جودة خدمات المغادرة رضىيوجد  .2

  .الحصول على بطاقة الصعود وكفاءة الموظفين والمظهر العام

  .من قبل المسافرين بالشركة فيما يخص الخدمات على متن الطائرة رضىيوجد . 3

  .بمستوى مقبول على الوجبة المقدمة سواء في الرحالت الداخلية أو الخارجية بالشركة رضىهناك . 4

  مستوى مقبول على جودة المرافق ووسائل الراحة داخل الطائرة في الرحالت الداخلية  رضىهناك . 5
  .بالشركة     

  الشركة بالنسبة  سمعة الشركة كانت السبب المباشر والرئيسي في اختيار المسافرين السفر مع. 6
  جدول الرحالت السبب الرئيس في اختيار  ناأما الرحالت الداخلية فك. للرحالت الخارجية    
  .المسافرين السفر مع الشركة     

  .االنطباع العام من قبل المسافرين اتجاه الخدمة المقدمة من الشركة جيد. 7

  وتعزز  األخرىتنافس الشركات  أناعت إال أنها استط،رغم صغر حجم األسطول التابع للشركة . 8
  .من قدرتها التنافسية    

  :التوصيات -ب 
تعمل على زيادة تعزيز القدرة  أنوالتي من شأنها  ،يوصي الباحث الشركة باألخذ بمالحظات المسافرين

  ــــ :التنافسية للشركة ومن ضمن هذه المالحظات 
  .العمل على زيادة حجم األسطول. 1
  .النظر في الوجبة المقدمةإعادة . 2
  .التوسع في عدد مكاتب الحجز التابعة للشركة. 3
  .تطوير وسائل الحجز بالمكاتب. 4
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 الخدمة  المسافرين عن جودة رضىكما يوصي الباحث الشركة بالقيام بشكل دوري ومنتظم بقياس      
ووضعها من ضمن أولويات  ،يومواكبة التقدم المستمر في مجال خدمات النقل الجو  ،من الشركة المقدمة

ة لخدمة النقل الجوي من خالل اإلطالع على الدراسات وزيادة االهتمام باألبعاد الرئيس ،عمل الشركة
  .والبحوث التي تنشر في هذا الموضوع وٕاجراء القياسات المقارنة

  :المراجع

  :أـــ الكتب

 ،إدارة الجودة مدخل للتميز والريادة  ،) 2011 (،لحسن عبد اهللا باشيوة  ،نزار العبد المجيد  ،البرواري. 
  .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،األردن،الطبعة األولى 

  .ازوري للنشر والتوزيعالب دار ،األردن  ،ات التسويق استراتيجيـ ،) 2008 (ـ،البكري، تامر ياسر ـ. 
ـ مجموعة ،ـ القاهرة ،ة األولى ـ الطبع،صناعة المزايا التنافسية  ،) 2004 (،الخضيري، محسن أحمد ـ. 

  .النيل العربية
  .القاهرة دار غريب ، االستراتيجيةإدارة الموارد البشرية  ،) 2001( ،السلمي، على . 
ري ازو الي دار ،الطبعة العربية  ،إدارة الجودة الشاملة  ،ـ) 2008(ـ ،عيسى ـ‘ الطائي، رعد و قدادة. 

  . ـ األردنعمان ،العلمية للنشر والتوزيع 
محددات القدرة التنافسية لألقطار العربية في األسواق  ،) 2000 (ـ،عادل ‘ ـ العلي،بركات، نسرين . 

  ).مجموعة بحوث . ( ـ تونس،الدولية ــ المعهد العربي للتخطيط 
ترجمة هند  ،مبادي وتطبيقات إدارة الجودة الشاملة أسس و ،) 2009(ــ ،هاغستروم، ديمنغ وروبيرت ـ. 

  .كنوز للنشر والتوزيع ـــ القاهرة’رشدي ـ
 ،الطبعة األولى ـ، ةياالقتصاد ات العولمةآلي التنافسية كآلية من ،)2011( ،مصطفى أحمد ، رضوان. 

  .ـ اإلسكندرية،الدار الجامعية ـ
دار المناهج للنشر  ،األردن  ،الفلسفة ومداخل العمل  ،إدارة الجودة الشاملة  ،)2009 ( انزيدان، سلم. 

  .والتوزيع
  . اإلسكندرية ـــ مصر ،ـ منشأة المعارف ،تجاهات الحديثة للتسويق اال ،) 2005(ـ ،سالمان، عماد  .

 ،ـ اإلسكندرية،التنافسية الدولة وتأثيرها على التجارة العربية و العالمية  ، )2010 (،ـشمت، نفين حسن. 
  .دار التعليم الجامعي

مؤسسة الوراق  ،ـ األردن ،الطبعة األولى  ،ـ إدارة جودة الخدمات ، )2013( ،عبداهللا، عادل محمد . 
  .للنشر والتوزيع

  .القاهرة،ـ دار النهضة العربية  ،تخطيط ومراقبة جودة المنتجاتـ ،ـ )1998( ،المحسن، توفيق محمد عبد. 
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  .القاهرة دار الفكر العربي ،ـ قياس الجودة وقياس المقارنة ، )2004 (.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 
 ،الطبعة األولى ،التسويق العالمي بناء القدرة التنافسية للتصدير  ، )2001(. مصطفى، أحمد سيد. 

  .القاهرة ،س للطباعة شركة نا
  .الناشر المؤلف ،القاهرة  ،9000إدارة الجودة الشاملة واأليزو ، )2005 (.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 

  :ب ــــ الرسائل العلمية 
 ،قياس رضاء العميل عن الخدمة المقدمة وعالقته بسلوك ما بعد الشراء  ، )2002(ـ ،األلفي، ريم . 

  .كلية التجارة ــــ جامعة عين شمس ،غير منشورة رسالة ماجستير
رضاء العمالء عن جودة الخدمة المقدمة من  ،ـ )2007( ،الحارثي، سعد و السلمي، عبد الوهاب . 

مكتبة  ،معهد اإلدارة العامة  ،ـ بحث ميداني ،لداخلية الخطوط الجوية العربية السعودية على الرحالت ا
  .الملك فهد الوطنية

دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة على القدرة التنافسية للخطوط الجوية ،) 2006 (،السمرائي، محمد سعد. 
  .جامعة عين شمس ،كلية التجارة  ، غير منشورة رسالة ماجستير،العربية السعودية 

رسالة دكتوراه ــــ كلية التجارة  ،إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين األداء  ، )2004( ،إسكندر، جورج. 
  .ـ جامعة عين شمس،
أثر التدريب على التميز في أداء الخدمة وذلك بالتطبيق على خدمات  ، )2004(، عبد الفتاح، عصمت. 

  .جامعة عين شمس ،التجارةـ كلية ، غير منشورة رسالة ماجستير انالضيافة الجوية بمصر للطير 
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  ياالقتصاد الصادرات غير النفطية و دورها فى تعزيز النمو
  ))الليبى االقتصاد دراسة تطبيقية على(( 

   الطيب الفيتورى صالح. أ                                      القانقا خيري نورا   . أ  
  الزاويةجامعة -  كلية االقتصاد                          جامعة الزاوية  -   كلية االقتصاد

)alzawia1982@gmail.com)                        (s20a1981@gmail.com(  

  :ص الدراسةخلم
 وبين النمو ،تهدف الدراسة إلى توضيح العالقة التي تربط بين الصادرات غير النفطية من جهة      

وذلك  ،م تحليل هذه العالقةت، و 2000/2010الليبي خالل الفترة الممتدة بين  االقتصاد فى ياالقتصاد
بتقدير نموذج قياسي يعتمد على مجموعة من المتغيرات، وهى قيمة الصادرات غير النفطية والتركيبة 

، وتوصلت الدراسة ياالقتصاد ومدى تأثيرها على المتغير التابع للدراسة وهو النمو ،النسبية للصادرات
والتنمية، وذلك على اعتبار أنها  ياالقتصاد ا في النموا كبيرً التجارة الدولية تلعب دورً  أنإلى صفة عامة ب

السياسات المعتمدة فى مجال  يتمويل التنمية، وبالتالي البد من االهتمام بشكل كبير ف يأداة مهمة ف
 االعتمادالتجارة الدولية فى ليبيا بحيث تصمم هذه السياسات بما يخدم أهداف التنمية والتركيز على تقليل 

على الصادرات النفطية كما تبين البيانات اإلحصائية خالل فترة الدراسة، وتفعيل دور الصادرات غير 
  .اإلجماليدة معدالت نمو الناتج المحلى او زي ياالقتصاد النفطية فى إحداث النمو

  :مقدمــة
، وتسعى جاهدة إلى تحقيق ياالقتصاد فتهدف الدول النامية إلى التخلص من كل مظاهر التخل      

را لما تلعبه التجارة الدولية عامة ، عن طريق التجارة الدولية، نظً ياالقتصاد الزيادة في معدالت النمو
، وذلك لما تلعبه ياالقتصاد اقتصاد على زيادة معدالت النمو أيتعزيز قدرة  فيوالصادرات خاصة 

الصادرات بخصوص  يالصادرات في زيادة الدخل القومي، باإلضافة إلى ما تحققه الزيادة المستمرة ف
 فيا لهذا الدور الفعال للصادرات ، ونظرً ةياالقتصاد المدفوعات في مراحل التنمية ناميز  فيإحداث التوازن 

صادراته بالدرجة األولى على  ياالقتصاد الليبي يعتمد ف أنوعلى اعتبار  ،ياالقتصاد إحداث النمو
 ياالقتصاد تعزيز النمو يستهتم بإبراز دور الصادرات غير النفطية فقإن هذه الدراسة الصادرات النفطية، 
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تباع سياسات تقلل من اع على وذلك للتشجي ،ا من الباحتين على إبراز أهميتها فى مجاالت النموسعيً 
  .المستمر على الصادرات النفطية االعتماد

  اإلطار العام للدراسة: أوالً 

   :مشكلة الدراسة
معرفة مدى تأثير وذلك ل، في ليبيافي تحديد أهمية الصادرات غير النفطية  الدراسة بحث هذهت     

 في يجمالي اإلمن خالل تأثيرها على الناتج المحل ياالقتصاد غير النفطية في إحداث النمو الصادرات
المستمر على الصادرات النفطية  االعتمادلتقليل من ل، وذلك 2000/2010يبي خالل الفترة لال االقتصاد
، وسيتم تحليل من جهة اخرى ياالقتصاد وتفعيل دور الصادرات غير النفطية في تعزيز النمو ،من جهة

  : تساؤالت التاليةهذه المشكلة من خالل طرح ال
  الليبي؟ االقتصادي قيمة الصادرات غير النفطية ف ي ما ه

  الصادرات والى الناتج المحلى اإلجمالي؟ يجمالإما هي نسبة الصادرات غير النفطية إلى  
  ما هي طبيعة العالقة بين الصادرات غير النفطية والناتج المحلى اإلجمالي؟

  :أهداف الدراسة

، ومن ثم ةياالقتصاد إلى التعرف على دور الصادرات فى إحداث النمو والتنمية الدراسةتهدف هذه       
الصادرات غير النفطية  دراسة واقع الصادرات الليبية، وذلك إللقاء الضوء حول العالقة التي تربط بين

  :وذلك من خالل 2000/2010خالل الفترة  الليبي االقتصادي ف ياالقتصاد ودورها فى تعزيز النمو
الليبي وتحليلها خالل الفترة  االقتصادي الصادرات غير النفطية ف قيمةالتعرف على  .1

2000/2010. 

 )التركيبة النسبية للصادرات( الصادرات قيمةالتعرف على نسبة الصادرات غير النفطية إلى  .2
 .2000/2010خالل الفترة 

خالل الفترة  المحلى اإلجمالي ير النفطية إلى الناتجالتعرف على نسبة الصادرات غ .3
2000/2010. 
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وهى وبين العوامل المؤثرة فيها  الصادرات غير النفطية قيمةمعرفة مدى العالقة االرتباطية بين  .4
الليبي خالل الفترة  االقتصاد في )الناتج المحلي اإلجمالي والتركيبة النسبية للصادرات(

2000/2010. 

 :أهمية الدراسة

من حيث دراسة  ،الليبي االقتصادي توضيح أهمية الصادرات غير النفطية ففى تنبع أهمية الدراسة        
تحديد ، ومن تم اإلجمالي يلى الناتج المحلإ و  ،الصادرات يجمالخالل فترة الدراسة ونسبتها إلى إ تطورها

   .ليبيا يف ياالقتصاد النموتعزيز  دورها فيوتحليل وتفسير العالقة السببية بين الصادرات غير النفطية و 

  :الدراسة اتفرضي
االقتصادية كما بينها األدب  والتنميةكمحرك للنمو ا للعالقة المهمة التي تربط الصادرات نظرً      

 اتنه يمكن وضع الفرضيإف ، هاوأهداف الدراسة مشكلةاألسئلة التي طرحت في ا مع وتماشيً  ،االقتصادي
  -:التالية
الصادرات غير النفطية والناتج المحلى  قيمةذات داللة إحصائية بين  ةتوجد عالقة طردي .1

 .اإلجمالي

والناتج المحلى  التركيبة النسبية للصادرات الليبيةذات داللة إحصائية بين  ةتوجد عالقة طردي .2
 .اإلجمالي

  :الدراسةمنهجية 

المنهج الوصفي والكمي التحليلي في معالجة البيانات وعرضها وتحليلها  على اعتمدت الدراسة     
 التقارير والنشراتمأخوذة من البيانات على ال يساسأبشكل  االعتمادوتم وصول إلى النتائج، وتفسيرها لل

على البيانات الصادرة من كذلك و ، 2000/2010للفترة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي  ةياالقتصاد
وقد تم  في تحليل البيانات، )SPSS( اإلحصائي البرنامجعلى  االعتمادتم النقد العربي، و  صندوق

 هاالدراسة وتحقيق أهداف فيالمطروحة  تلإلجابة على التساؤال األساليب اإلحصائية  استخدام بعض
أهمها مصفوفة االرتباط بين المتغيرات، وتحليل التباين،ونموذج االنحدار الخطي المتدرج نحو الخلف و ،
   .التي تم بها تقدير معامالت النموذج الخطي المتعدد )OLS(المربعات الصغرى  استخدام طريقةب

  : الدراسة متغيرات
  :الدراسة كما يليعلى ضوء مشكلة الدراسة التي تم تحديدها يمكن تحديد متغيرات 

  .يجمالاإل المحلى ناتجلا للدراسة التابع المتغير  .1
  .النفطية غير الصادرات قيمة لدراسةل األول المستقل المتغير  .2
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  .للصادرات النسبية التركيبة لدراسةل الثاني المستقل المتغير  .3

  :الدراسةحدود 
 الصادرات غير النفطيةالعالقة بين طبيعة على دراسة  الدراسةيرتكز موضوع  :الموضوعحدود  .1

   .2000/2010الليبي خالل الفترة  االقتصادفي  ياالقتصاد النموو 
 ).2010 / 2000(، الفترة الزمنية الدراسةتغطى فترة : الحدود الزمنية .2

  .  الليبي االقتصاد تم دراسة الظاهرة على مستوى: الحدود المكانية .3

  :الدراسة ةخط
  : يلي ما إلى  الدراسة تقسيم تم لقد
   ومنهجية اتفرضيالو  هميةاألو  هدافاألو  مشكلةوال المقدمة من ويتكون للدراسة العام اإلطار :أوالً 

  .الدراسة     
  .ياالقتصاد األدب يف ياالقتصاد بالنمو الصادرات عالقة: انيً ثا

 .2000/2010 الفترة خالل الليبي االقتصادفي  ياالقتصادو بالنم النفطية غير الصادرات عالقة: ا ثالثً 
  :يلي وتم دراستها من خالل ما

  .2000/2010تطور قيمة الصادرات غير النفطية خالل الفترة الممتدة من  .1
   2000/2010تطور نسبة الصادرات غير النفطية إلى قيمة الصادرات خالل الفترة  .2
  .2000/2010درجة االنفتاح لالقتصاد الليبي خالل الفترة  .3
  2000/2010خالل الفترة  اإلجمالينسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلى   .4

  .اختبار فرضية الدراسة:  ارابعً 

  .خاتمة الدراسة : خامساً 

  :ياالقتصاد فى األدب ياالقتصاد عالقة الصادرات بالنمو: ثانياً  
ين التي تتحدث عن الدور ياالقتصاد راء وأفكار المفكرينآيجد الكثير من  ياالقتصاد المتتبع للفكر     

  .والتنمية ياالقتصاد البارز الذى تحدته الصادرات فى النمو
التجاري اهتم بضرورة دفع الدولة إلى زيادة ما لديها من ثروة، وذلك من خالل  ياالقتصاد فالفكر      

ادن النفيسة إلى التجاري، بمعنى أنها شجعت على التصدير حتى تتدفق المع ناتحقيق فائض في الميز 
  .)12، 2011 /2010، 8، بهلول مقران. وصاف سعيدي( الدولة 
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الكالسيكي فقد أكدوا على الدور االيجابي للتجارة الدولية واعتبروها القوة  ياالقتصاد أما الفكر     
 أنا المحركة للنمو، ودور الصادرات بصفة خاصة في النمو، وهذا ما أكده فيما بعد النيوكالسيك واعتبرو 

  .ارتفاع اإلنتاج والدخل لكافة الدول المتبادلة ًيا فيساسا أللتصدير واالستيراد دورً 
الصادرات تساهم من خالل عمل المضاعف على زيادة  أنالحديث، فيرى كينز  ياالقتصاد أما الفكر    

. 2010،3سحر تغيان، . 2006، 5المحجوب خالد،(مستوى الدخل بصورة اكبر من قيمتها المباشرة 
  )1، 2011 بدر الدين خير اهللا، . 7-6، 2005مسغونى منى، 

الصادرات في دور  لديهم نظرة تخالف كل اآلراء السابقة حولين الذين ياالقتصاد هنالك بعضو   
 الدمير راء السابقة ومنهم لديهم نفس اآل اآلخربعض الو  ، منهم ماركس،ةياالقتصاد عملية التنمية

 إحداث النموفي  فعالبدور بالقيام التجارة الخارجية عدم قدرة إلى  ماركسحيث أشار  .ونوركس
 ،الدولية ةياالقتصاد في ظل السيطرة الكبيرة للدول الرأسمالية على العالقات ،دول الناميةفى ال ياالقتصاد

لثروات الدول الفقيرة، باإلضافة إلى المنافسة الكبيرة بين هذه  ةوسرقهذه الدول من استغالل  تقوم بهوما 
  .وتحكمها في رأس المال العالمي، الدول للسيطرة على األسواق ومناطق النفوذ في العالم

تعمل على زيادة التفاوت  الناميةوالدول  المتقدمةالتجارة الخارجية بين الدول  أن فيرى الدمير أما        
ها قاألسواق الكبيرة التي تخل أن، ويرى الدول المتقدمة والناميةبين  ةياالقتصاد في المستويات الموجود

الطلب على  أنإلى  باإلضافة ،على تعزيز وضع الدول المتقدمة بالمقام األولالتجارة الخارجية تعمل 
يحدث في قطاع الصادرات في  تطورأي  أن علىويؤكد  ،الدول النامية تتصف بعدم المرونةصادرات 

يرجع أثره إلى الدول الصناعية المستوردة للمواد األولية، إضافة إلى عوائد  الغالب يفالدول النامية 
 فرج الغنزى(استثماراتها التي اقتصرت على قطاعات معينة كإنتاج المواد األولية وتصديرها

.www.alriyadhtrading.com/show_content_sub.php?CUV=72 ،2012(  

 إليه ما تسعىوهذا ، ياالقتصاد التجارة الخارجية لن تؤدي إلى الركود أنى عل الدمير يؤكد وبالتالي 
  .من زيادة الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة ةياالقتصاد التنمية
باإلضافة إلى  ياالقتصاد النمو نتشارالتجارة الخارجية أداة ال أنفإنه يرى  نوركس ياالقتصاد أما

  المحجوب خالد،  .8، 2002 وصاف سعيدي، ( . ةكونها وسيلة لتوزيع الموارد توزيًعا أكثر كفاء
  .)2، 2001قاسم الحمورى، . 51، 2006،
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الليبي خالل الفترة  االقتصادي ف ياالقتصاد عالقة الصادرات غير النفطية بالنمو:ثالثاً  
2000/2010.  

خالل فترة  يالليب االقتصادى في االقتصاد نستطيع عرض عالقة الصادرات غير النفطية بالنمو يلك    
  .ذلك من خالل الفقرات التالية مناقشةالدراسة سيتم 

  .2000/2010الصادرات غير النفطية خالل الفترة الممتدة من  قيمةتطور  .1
والذي يوضح تطور قيمة الصادرات غير النفطية مقارنه بالصادرات ) 1(من خالل الجدول رقم       

لالقتصاد الليبي  ياالقتصاد قيمة الصادرات، والتركيبة النسبية للصادرات،ومعدل االنفتاح يجمالإ النفطية و 
بمعدل  نخفاضتم اتجهت إلى اال 2001إلى  2000حجم الصادرات غير النفطية من عام نالحظ ارتفاع 

م اتجهت بعد عام ثمليون دينار،  234لتصل إلى حوالي  2001مقارنه بعام  2002عام  يبسيط ف
ا انخفاضً ، ثم شهدت 2008مليون دينار عام  1784لتصل حوالي  إلى االرتفاع بشكل متتالٍ  2003
مليون دينار  1808ا إلى حوالي مليون دينار لترتفع مجددً  1693إلى حوالي  2009لتصل عام  ابسيطً 
  .  2010عام 

 الصادرات، والتركيبة النسبية للصادرات،ومعدل االنفتاح قيمة الصادرات غير النفطية والنفطية وٕاجمالي قيمةتطور ) 1(جدول رقم 
  بماليين الدينارات            2000/2010لالقتصاد الليبي خالل الفترة  ياالقتصاد

 السنوات
الصادرات  قيمة

 النفطية

الصادرات  قيمة
 غير النفطية

 ���7  إ$���%
 �6دراتا�

 ��دل ا#
(��ح
  *يا#�6�7د

  

�� ا��6درات -�ر �

 إ�) إ$���%ا�
(ط�� 

 **ا��6درات 

��� ا��6درات ا�
(ط�� �

  ا��6درات إ�) إ$���%

2000 5930.3 230 
6160.3 33.4 3.73 96.27 

2001 6464 265 
6729 31.1 3.94 96.06 

2002 12278 234 
12512 41.3 1.87 98.13 

2003 18144 626 
18770 50.2 3.34 96.66 

2004 21479.4 1140 
22619.4 47 5.04 94.96 

2005 36612.9 1179 37791.9 56.7 3.12 96.88 

2006 50268.6 1283.8 
51552.4 65.2 2.49 97.51 

2007 57655.2 1527 
59182.2 63.8 2.58 97.42 

2008 75243 1784 
77027 66 2.32 97.68 

2009 44626 1693 
46319 53.7 3.66 96.34 

2010 59850 1808 
61658 60.1 2.93 97.07 

  .�6رف ����� ا��ر�زي،���ر�ر و
3رات ا�6�7د�� ��
و�. 1:ا��6در
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  .14ص.1993/2004ليبيا خالل الفترة التجارة الخارجية فى . 2         

  .0�100روب  اW$���%ا��$�رة �) ا�
��R ا���K)  ���ل 6�Kل ���7  إ$���%: يا#�6�7د ��دل ا#
(��ح* 

��� ���6درات** �
  . 100ا��6درات �0روب  إ$���% ���ل 6�Kل ���7 ا��6درات -�ر ا�
(ط�� إ�): ا��ر����� ا�

   2000/2010النفطية إلى قيمة الصادرات خالل الفترة نسبة الصادرات غير  تطور .2

قيمة  إجمالي الصادرات النفطية تشكل النسبة األكبر من أن) 1(ما هو مالحظ من الجدول رقم        
 ، ونالحظ النسبة البسيطة التي تشكلها الصادرات غير النفطية إلى2010 -2000الصادرات خالل الفترة 

بداية سنوات الدراسة بنسبة  يليبيا ترتفع ف يالصادرات ف أنا قيمة الصادرات، ونالحظ أيضً  إجمالي
 إجمالي نسبة الصادرات النفطية إلى نخفاض، وذلك ال2001عام % 3.94بسيطة تصل حوالي 

الجدول، وقد اتجهت إلى  يكما هو مبين ف 2001إلى  2000الصادرات بنسبة بسيطة من عام 
 إجمالي وذلك لزيادة نسبة الصادرات النفطية إلى،  2002عام  %1.87إلى حوالي لتصل  نخفاضاال

وذلك لالرتفاع الكبير % 5.040، تم ارتفعت هذه النسبة  بشكل واضح إلى 2002عام  يالصادرات ف
المستمر للتركيبة النسبية للصادرات  نخفاض، تم نالحظ اال2004الذي حققته الصادرات غير النفطية عام 

قيمة الصادرات  نخفاض، وذلك ال2008عام  يف لتعود بعد ذلك إلى االرتفاع وصوالً   2004عام بعد 
  %. 2.93لتصل حوالي  2010المستمر حتى عام  نخفاضالنفطية، تم استمرت هذه النسبة باال

 انخفاضحالة  يالتركيبة النسبية للصادرات الليبية تزداد ف أنمما تقدم يالحظ من البيانات اإلحصائية     
  .قيمة الصادرات والعكس صحيح إجمالي نسبة الصادرات النفطية إلى

  .2000/2010قتصاد الليبي خالل الفترة االنفتاح لال درجة .3

تعتبر من المؤشرات المهمة فى تحديد مدى ارتباط دولة ما بالعالم  ياالقتصاد درجة االنفتاح     
 يبالتغيرات ف اإلجماليالخارجي وكلما ازدادت قيمته دل ذلك على زيادة درجة ارتباط نمو الناتج المحلى 

  .حركة التجارة الخارجية
ى باالقتصاد المحل االقتصاد مؤشر يقيس عالقة ياالقتصاد االنفتاح درجة أن كما هو معروف     

على ( اإلجماليالصادرات على الناتج المحلى  قيمة إجمالي ، ولتحديد قيمته يتم قسمةالعالمي
والشكل ) 1(الجدول رقم خالل الفترة من  ياالقتصاد ويمكن تتبع درجة االنفتاح )21،2012،يالمحمود

الدراسة بين االرتفاع ، حيث نالحظ  تفاوت نسبتها من فترة إلى أخرى خالل فترة )1(البياني رقم 
، تم تأخذ اتجاه االرتفاع  حتى 2001إلى عام  2000واالنخفاض، حيث نالحظ أنها انخفضت من عام 

تم تتجه إلى  2004عام % 47ا لتصل حوالي ، وتنخفض مجددً %50.2لتصل حوالي   2003عام 
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ويرجع هذا  2008م عا% 66، وترتفع إلى حوالي 
الليبي بشكل كبير على  االقتصاد اعتماد

توفير احتياجات  ذلك لمحدودية القدرة اإلنتاجية في
على التصدير  االعتمادارية، مما يعنى زيادة 

ا السوق الليبي وهذا يعنى أيضً  يللحصول على العمالت الصعبة وزيادة نسبة االستيراد لسد النقص ف
إلى حوالي  2009لتصل عام  نخفاضم اتجهت درجة االنفتاح إلى اال

الصادرات النفطية خالل نفس العام، تم ترتفع مجددا عام 
  .     وذلك لنفس السبب وهو زيادة الصادرات النفطية خالل نفس العام

  

  2000/2010 للفترة الليبي

63.8%

66%

53.7%

%

2000 2001

2006 2007
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، وترتفع إلى حوالي 2007ا عام ، لتنخفض مجددً 2006االرتفاع حتى عام 
اعتمادالمستمر خالل فترة الدراسة إلى زيادة  نخفاضاالرتفاع واال

ذلك لمحدودية القدرة اإلنتاجية فيالصادرات النفطية، واعتماده على العالم الخارجي و 
ارية، مما يعنى زيادة والخدمات االستهالكية واالستثمالسوق الليبية من السلع 

للحصول على العمالت الصعبة وزيادة نسبة االستيراد لسد النقص ف
م اتجهت درجة االنفتاح إلى االث، ياالقتصاد زيادة درجة االنفتاح

الصادرات النفطية خالل نفس العام، تم ترتفع مجددا عام  الذي حدث في نخفاضوذلك بسبب اال% 
وذلك لنفس السبب وهو زيادة الصادرات النفطية خالل نفس العام% 60.1لتصل حوالي 

  

الليبي ياالقتصاد االنفتاح درجة) 1( رقم الشكل

  

33.4%
31.1%

41.3%

50.2%

47%

56.7%

65.2%

60.1

2002 2003 2004 2005

2008 2009 2010

 ���� ���� ا�����د ����
ث ا������   
 

 

االرتفاع حتى عام 
االرتفاع واال

الصادرات النفطية، واعتماده على العالم الخارجي و 
السوق الليبية من السلع 

للحصول على العمالت الصعبة وزيادة نسبة االستيراد لسد النقص ف
زيادة درجة االنفتاح

وذلك بسبب اال% 53.7
لتصل حوالي  2010

  

2005
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4.  J��ا�� D��4ا� Jا�4);�� إ� #�Y 6�� ا���درات>'����A2000/2010 :5ل ا�)�#ة ا  

المستمر فى نسبة الصادرات  نخفاضنالحظ اال) 2(والشكل البياني رقم ) 2(من خالل الجدول رقم      
وانخفضت إلى حوالي % 1.25حوالي  2000حيث كانت عام  اإلجماليغير النفطية إلى الناتج المحلى 

لتصل إلى حوالي  2002، وذلك الرتفاع نسبة مساهمة الصادرات النفطية فى عام 2002عام% 0.77
وذلك لزيادة قيمة % 2.37إلى حوالي  2004، تم اتجهت هذه النسبة إلى االرتفاع لتصل عام 40.48%

تم  ،2000عن عام  910التي ازدادت بمقدار  1140نفس العام إلى حوالي  يالصادرات غير النفطية ف
وذلك الرتفاع % 1.53لتصل حوالي  2008بشكل متتالي ومستمر حتى  نخفاضاللاتجهت هذه النسبة 

ا لتصل م ارتفعت مجددً خالل نفس الفترة، ث اإلجمالينسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلى 
% 51 إلى اإلجماليالناتج المحلى  مساهمة الصادرات النفطية نخفاضوذلك ال 2009عام  1.96حوالي 
 في 2010 عام 1.76 حوالي لتصل نخفاضاال إلى اتجهت وأخير ،2008 عام% 64 حوالي كانت والتي
 حوالي إلى العام نفس يف اإلجمالي المحلى الناتج إلى النفطية الصادرات نسبة فيه ارتفعت التي الوقت

58.37.%  
                                  �!ل ا���رة  اC*�	��إ�< ا�(	�; ا���,< ) ا��	درات إ*�	��ا�(�ط��،ا�(�ط�� ، &�ر ( �طور (#
� ا��	درات ) 2(*دول ر�م 

 ا�د�(	رات 
	��!��ن                                   2000/2010

ا�
��R ا���K)   ا��
وات
%���$Wا  

 ���
 ا��6درات ا�
(ط��
 اW$���%ا���K)  ا�
��R إ�)

 ���
 ا�
(ط��-�ر ا��6درات  
 اW$���%ا���K) ا�
��R  إ�)

 ���
 ا��6درات إ�) إ$���%
 R��
 اW$���%ا���K) ا�

2000 
18456.9 

32.13 1.25 33.38 

2001 
21618.6 

29.90 1.23 31.13 

2002 
30330.5 

40.48 0.77 41.25 

2003 
37360.7 

48.56 1.68 50.24 

2004 
48159 

44.60 2.37 46.97 

2005 
66618.6 

54.96 1.77 56.73 

2006 
79029.9 

63.61 1.62 65.23 

2007 
92693.6 

62.20 1.65 63.85 

2008 
116639.6 

64.51 1.53 66.04 

2009 86289 51.72 1.96 53.68 

2010 
102538.3 

58.37 1.76 60.13 

  )1(الجدول رقم  ا على البيانات الموجودة فيتم إعداد الجدول اعتمادً 
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 ا����A' ا����J ا��4�D إ�J ا���درات 'وإ���� ا�4);�� و�Y# ا�4);�� ا���درات <6��) 2( ر�B ا�1/(

  . اختبار فرضيات الدراسة: رابعاً  

هناك عالقة بين الصادرات غير النفطية وبين  تكان إذاسيتم التعرف ما  الدراسةهذا الجزء من  يف      
لتحليل  ياالقتصاد وسيتم ذلك باستخدام طرق وأساليب القياس ،ةبطريقة كمية وقياسي ياالقتصاد النمو

م تقدير معالم النموذج وتقييم واختبار ثالعالقة الكمية بين المتغيرات، وذلك بصياغة النموذج القياسي، 
  .وتحليل التقديرات

والتي  ةيصاداالقت وهنا سيتم توضيح العالقة السببية بين الصادرات غير النفطية وعدد من المتغيرات      
والتركيبة النسبية  ،ياالقتصاد باعتباره احد أهم مقاييس النمو اإلجماليا الناتج المحلى همن أهم

  .ياالقتصاد زيادة معدل النمو ادتها تعمل بشكل كبير فيزي أنللصادرات على اعتبار 
 ا المتغيراتاإلحصائية، ووفقً  البياناتمن خالل و الليبي  االقتصادي لمعرفة طبيعة العالقة ف     

:المعادلة القياسية التالية يالسابقة تم وضع النموذج القياسي ف  

��� = �(	
		�،�،)……………..……………….…(1)  

  : نإحيث 
GDP = اإلجماليحجم الناتج المحلى. 

F  =دالة.  
NON X =الصادرات غير النفطية  قيمة  

EC  =الصادرات إجمالي نسبة الصادرات غير النفطية إلى(التركيبة النسبية للصادرات (.  
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إلى الصورة ) 1(ولكي يتم قياس العالقة بين المتغيرات  فسوف يتم تحويل المعادلة الرياضية رقم 
                     :  اللوغاريتمية كما يلي

����� = �� + b�lnNON	X + b�lnEX + v……… . (2) 

  :تم الحصول على النتائج التالية) 2(المعادلة رقم  يخالل اختيار العالقة بين المتغيرات الواردة فومن 

����� = 6.753 + 0.724	lnNON	X − 0.646		 ln ��	  

  :يلى وكانت نتائج المعادلة كما) ln(تمية يتم اختبار المعادلة بصيغتها االلوغار 

Coefficients  

sig  T  BModel 

0.000 6.753                                               36.717  Constant  
0.000 0.724                                               30.238 Ln NON X 

0.000  8.963  -                                   0.646  - Ln EC  

(� = 0.992		.			� = �)		.-,		.		معنوى		508.471 = 		0.990				.		�/ = 	1.333			 

، ثم 1.333، والذي بلغت قيمته السابق يالنموذج القياس ا لوجود مشكلة االرتباط الذاتي فيونظرً    
 ستبعاد المتغير المستقل الثاني فياعتمدت الدراسة على نتائجه، حيث تم ا يخر والذآعداد نموذج إ

لعدم معنويته، ومن خالل اختبار العالقة بين متغيرات ) EC(للصادرات  الدراسة وهو التركيبة النسبية
  : تم الحصول على النتائج التالية يالدراسة بعد استبعاد المتغير المستقل الثان

Coefficients  

sig t                             B    Model 

0.000 5.972                          11.769 Constant  
0.000 0.732                            9.768 Ln NON X 

 (� = 0.914					.			� = 95.421		.		,-.		(� = 		0.904				.		�/ = 	1.902			 

 كما النتائج وكانت التحليل من) EC( استبعاد بعد مجددا تميةياللوغار  بصيغتها المعادلة اختبار وتم
  : يلى

lnGDP=5.972+0.732 lnNON X     
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على حجم معلمات  االعتماد، وب2000/2010، وبيانات السلسلة الزمنية من SPSSوباستخدام برنامج 
  : ، ومن خالل جدول نتائج النموذج القياسي، أمكن الحصول على التقديرات التالية)2(قدرها 

من % 91.4المتغيرات المستقلة تفسر  أن، وهذا يعنى R2 (0.914(بلغت قيمة معامل التحديد  .1
 ).اإلجماليالناتج المحلى (المتغير المعتمد يالتغير الحاصل ف

ــــالي فهــــو معنــــوي ،) 0.000( وبمعنويــــة   95.421)  F(بلغــــت قيمــــة  .2 ألن قيمــــة المشــــاهدة  ؛وبالت
 ).0.05(أصغر من قيمة 

الجدولية من  D.Wالمحسوبة مع قيمة  D.W، وعند مقارنة قيمة )D.W)1.902 بلغت قيمة  .3
قيمة  أن، ف2وحجم المعلمات والتي قدرها ) 0.05(وبمستوى معنوية  Durbin-Watsonجدول 
D.W  من القيمة المحسوبة، فانه يمكن القول بأنه ال يوجد ارتباط ذاتي  قريبةالجدولية والتي تعتبر

 .النموذج يبين المتغيرات المستقلة الداخلة ف

 تبلغموجبة و  اإلجمالي الناتج المحلىا إلى حجم قياسً  قيمة معامل الصادرات غير النفطية .4
ستؤدى إلى ارتفاع حجم % 100بنسبة  قيمة الصادرات غير النفطيةزيادة  أن ، أي)0.732(

وحجم  قيمة الصادرات غير النفطيةالعالقة بين  أن أي، %0.732بنسبة  اإلجماليالناتج المحلى 
الصادرات غير النفطية زاد حجم  قيمة تنه كلما زادأ ، أيةعالقة طردي اإلجماليالناتج المحلى 
النموذج يتطابق مع  نإوبالتالي ف ياالقتصاد زيادة معدالت النمو م ن ثَ ومِ  ،اإلجماليالناتج المحلى 

الصادرات  قيمةبين  ةالتي تتعلق بوجود عالقة طردي ، مما يؤكد فرضية الدراسةةياالقتصاد النظرية
 . اإلجماليالناتج المحلى وحجم  غير النفطية

  .خاتمة الدراسة: خامساً 
هــذه الدراســة، فيمــا يتعلــق بالعالقــة بــين قيمــة الصــادرات غيــر النفطيــة  يمــن خــالل مــا تــم عرضــه فــ     
، وبعـد تحليـل البيانـات التـي أدرجـت فـى 2000/2010الليبي خالل الفتـرة  االقتصادفي  ياالقتصاد والنمو

الليبــي خــالل  االقتصــادي صــادرات غيــر النفطيــة فــوتحليــل النمــوذج القياســي لتفســير دور ال  ،ن الدراســةتمــ
  :فترة الدراسة، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، والتي يمكن توضيحها مايلى
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  :النتائج: أ

  :من خالل ما تم عرضه من بيانات وٕاحصاءات تم التوصل إلى النتائج التالية    
، 2002عام % 98.13ا على الصادرات النفطية لتصل حوالي الليبي بشكل كبير جدً  االقتصاد اعتماد. 1

ا خــالل فتــرة أمــا الصــادرات غيــر النفطيــة فقــد حظيــت بنســبة ضــئيلة جــدً و ، 2010عــام % 97.07وحــوالي 
  %.5.04لتصل حوالي  2004عام  يالدراسة والتي كانت أعالها ف

ات ياالقتصــاد االقتصــاد الليبــي مــن أنخــالل فتــرة الدراســة، بمعنــى  ياالقتصــاد ارتفــاع درجــة االنفتــاح.  2
خـالل  ياالقتصـاد نسـبة درجـة االنفتـاح يعكسه االرتفاع الملحوظ فـيالمنفتحة على العالم الخارجي، والذي 

  .األسواق العالمية يالحاصلة ف ةياالقتصاد الليبي رهينة للتغيرات االقتصاد فترة الدراسة، وهذا يجعل
المتوســــط إلــــى حــــوالي  يلتصــــل فــــ اإلجمــــاليارتفعــــت نســــبة الصــــادرات النفطيــــة إلــــى النــــاتج المحلــــى . 3

ل مـن خـال ياالقتصـاد إحداث النمـو يخالل فترة الدراسة، مما يؤكد على دور هذه الصادرات ف% 51.69
يـة إلـى النــاتج نسـبة الصـادرات غيـر النفط يفـ ا كبيـرً  اانخفاًضـحـين نجـد  دور العائـدات المتحققـة منهـا، فـي

 خــالل فتــرة الدراســة، األمــر الــذي يؤكــد اعتمــاد% 1.59المتوســط إلــى حــوالي  يلتصــل فــ اإلجمــالي يالمحلــ
  .الليبي بشكل كبير على الصادرات النفطية القتصادا

  :ييل أما نتائج النموذج القياسي للدراسة فقد توصلت إلى ما

انه كلما زادت  أي، اإلجماليالصادرات غير النفطية والناتج المحلى  قيمةوجود عالقة طردية بين     
 .اإلجماليالصادرات غير النفطية زاد حجم الناتج المحلى  قيمة

  :التوصيات: ب

تعزز من  أننها أمن نتائج يمكن اقتراح بعض التوصيات التي من ش إليه من خالل ما تم التوصل     
  :النقاط التالية ، ويمكن حصرها فيياالقتصاد النمو يدور الصادرات غير النفطية ف

براز وذلك إل ياالقتصاد النمو ياالهتمام بشكل فعلى وجاد بدراسة دور الصادرات غير النفطية ف .1
 .ياالقتصاد تحقيق النمو يدورها الفعال ف

واالستفادة من الناتج المحقق من قبل قطاع النقط ودعم  األخرى ةياالقتصاد االهتمام بالقطاعات .2
يعاب استفرص العمل و و  اإلجماليزيادة الناتج المحلى  ، التي تساعد بالفعل فياألخرىالقطاعات 

 .كبيرة من العاطلين عن العمل أعداد
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على القطاع  االعتمادالليبي وذلك للتقليل من  االقتصادي تفعيل دور القطاعات غير النفطية ف .3
 .يوالزراع ، كالقطاع السياحيالنفطي

عن  ةياالقتصاد االستفادة من العمالت األجنبية المتحققة من الصادرات النفطية إلحداث التنمية .4
طريق االستثمار فى هذه األموال وتشجيع الصناعات بوضع سياسات تشجيع إقامة وتطوير 

 . تصاداالق المشروعات الصغرى والمتوسطة و الكبرى داخل
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 الملحق

ول' ا�<��DE ا��4
ذج ا�2��0  
Regression 

Variables Entered/Removedد b 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 X3، X2a . Enter 

a. All requested variables entered. 
 

b. Dependent Variable: X1 
 

Model Summary b 

Mode

l R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .996a .992 .990 .06384 .992 508.471 2 8 .000 1.333 

a. Predictors: (Constant)، X3، X2 
       

b. Dependent Variable: X1 
        

ANOVAb 

Model Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 4.144 2 2.072 508.471 .000a 

Residual .033 8 .004   

Total 4.177 10    

a. Predictors: (Constant)، X3، X2 
    

b. Dependent Variable: X1 
    

Coefficients a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.753 .184  36.717 .000 

X2 .724 .024 .945 30.238 .000 

X3 -.646 .072 -.280 -8.963 .000 

a. Dependent Variable: X1 
    

Residuals Statistics a 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 9.8391 11.6292 10.8933 .64377 11 

Residual -.10702 .07510 .00000 .05710 11 

Std. Predicted Value -1.638 1.143 .000 1.000 11 

Std. Residual -1.676 1.176 .000 .894 11 

a. Dependent Variable: X1 
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وا������ =J ا��را�2 'ا�[�< '<��DE ا��4
ذج ا�2��0  
 

Regression 

Variables Entered/Removed b 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 X2a . Enter 

a. All requested variables entered. 
 

b. Dependent Variable: X1 
 

Model Summary b 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .956a .914 .904 .20000 .914 95.421 1 9 .000 1.902 

a. Predictors: (Constant)، X2 
       

b. Dependent Variable: X1 
        

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.817 1 3.817 95.421 .000a 

Residual .360 9 .040   

Total 4.177 10    

a. Predictors: (Constant)، X2 
    

b. Dependent Variable: X1 
    

Coefficients a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.972 .507  11.769 .000 

X2 .732 .075 .956 9.768 .000 

a. Dependent Variable: X1 
    

Residuals Statistics a 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 9.9538 11.4636 10.8933 .61781 11 

Residual -.34363 .35351 .00000 .18974 11 

Std. Predicted Value -1.521 .923 .000 1.000 11 

Std. Residual -1.718 1.768 .000 .949 11 

a. Dependent Variable: X1 
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   ا�درا#�*دول ا�
�	(	ت ا��C	>�� و����رات 

  
  ا���
%ا����Lر ا�����ل   ا����Lر ا�����ل ا�ول  المتغير التابع

 السنوات

 (�Kا�� R��
  اW$���%ا�

 )GDP (  
  الصادرات غير النفطية قيمة

  )NON X( 

��� ���6درات �
ا��ر����� ا�
)EC(  

2000 18456.9 230 3.73 

2001 21618.6 265 3.94 

2002 30330.5 234 1.87 

2003 37360.7 626 3.34 

2004 48159 1140 5.04 

2005 66618.6 1179 3.12 

2006 79029.9 1283.8 2.49 

2007 92693.6 1527 2.58 

2008 116639.6 1784 2.32 

2009 86289 1693 3.66 

2010 102538.3 1808 2.93 

  


"د ا�ذ ا�,و&	ر��م �,$�م ا��$�$� ا�درا#�*دول ا�
�	(	ت ا��C	>�� و����رات   

  
X1 X2 X3 

 GDP (LN   )NON X(LN )EC(LN(  السنوات

2000 9.82 5.44 1.32 
2001 9.98 5.58 1.37 
2002 10.32 5.46 0.63 
2003 10.53 6.44 1.21 
2004 10.78 7.04 1.62 
2005 11.11 7.07 1.14 
2006 11.28 7.16 0.91 
2007 11.44 7.33 0.95 
2008 11.67 7.49 0.84 
2009 11.37 7.43 1.30 
2010 11.54 7.50 1.08 
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  لغزو العراق ةاالقتصاديالسياسية و  سباباأل

  من المستفيد من احتالل العراق؟

  علي عبدالكريم العاشق. د
  جامعة الزاوية  –كلية االقتصاد 

     alsahik2000@yahoo.com-Ali   

  :ملخصال
العراق، ونظرا ألهمية الموضوع كونه يبحث في  الحتالل ةاالقتصاديلى موضوع العوامل السياسية و إتتعرض هذه الدراسة 

عن اختالل في توازن القوى وتغيرات هائلة في النسق الدولي أدت  أسفرتالدوافع الكامنة وراء هذا االحتالل في ظل متغيرات دولية 
مام أفسح المجال أمر الذي ، األ)السابق(أحد أقطاب ذلك النسق وهو االتحاد السوفييتي بانهيارفراغ في المجال الدولي وذلك  إلى

أهمية  نياب ولذا تهدف الدراسة إلى،  في النفط اأساسً  المتمثلة ةياالقتصاد حتالل العراق والسيطرة على مقدراتهالواليات المتحدة ال
  .في غزو العراق واحتالله االقتصاديالعاملين السياسي و 

المتمثل في السيطرة على نفط العراق  االقتصاديللعراق، و  االستراتيجيةالعاملين السياسي المتمثل في المكانة  وتوصلت الدراسة إلى إن
    .كانا وراء الحملة األمريكية على العراق واحتالله

  :مقدمةال

طقة المنو  دولة العراق، له تداعياته ونتائجه الوخيمة على خطيراً  سياسياً  العراق حدثاً  حتاللايمثل         
، ومازالت هذه التداعيات العالقات بين الدولون الذي ينظم ، بل وعلى القانوعلى المجتمع الدولي ،العربية

هيكلة  وٕاعادةعلى المنطقة العربية  األمريكيةفيعتبر هذا االحتالل بداية لفرض الهيمنة  ،اليوم مستمرة حتى
 العراق واحتالله استكماالً  ويشكل غزو ،األمريكية على العالم بأكملهالمؤسسات الدولية لمصلحة السيطرة 

، ولفرض هيمنة القطب الواحد بعد انهيار االتحاد  الثانية للسيطرة على منابع النفط ألهداف حرب الخليج
  .السوفييتي 

قامت الواليات المتحدة بغزو العراق في  أخرىوبدعم ومساندة من بريطانيا وأسبانيا واستراليا ودول 
 األمريكية اإلدارةوالتي اعتمدتها ) الحرب االستباقية( الجديدة المسماة األمريكيةة ستراتيجيتجربة أولى لال

  .، وتعني ضرب مصادر الخطر قبل وقوعه2001سبتمبر11 أحداثبعد 
تحريره من  أي) حرية العراق(قامت الواليات المتحدة بطرح شعارات مثل  ناولتغطية وتبرير العدو 

العراق  أنالتي زعمت ) الدمار الشامل أسلحةنزع (نظام ديمقراطي، وشعار  وٕاقامةحكم صدام االستبدادي 
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 أنبعد ) والسلم الدوليين األمنالدفاع عن ( وشعار ) األمريكيالقومي  األمنالدفاع عن ( يمتلكها، وشعار 
  .ولكن هل هذه هي الحقيقة؟ ،األخيرالمتحدة عن الدفاع عن هذا الشعار  األممعجزت 

ما تقوم به الواليات المتحدة من انتهاكات الضوء على حقيقة  من هنا جاءت هذه الدراسة لتسليط
للسيطرة على العالم بتقديمها  - والتي من أهمها مبدأ عدم التدخل -للقوانين واألعراف والمبادئ الدولية 

والرد على هذه  -حسب تعبيرها –حجج واهية عن األعمال الحربية التي تقوم بها تجاه الدول المارقة 
ائق التي أبرزها الواقع ، فليس خافيا على أحد خطورة الوضع بعد القبول الحجج بمحاولة تقديم بعض الحق

الوضع في العراق والمنطقة العربية بل والمجتمع الدولي  إليه بتلك االنتهاكات واحتالل العراق ، وما آل
  .ككل 

  :البحثمشكلة 

حدث بدون تبرير حقيقي  كونه الدولي، أنعظيمة في الشهمية أ له ناك أمر العراق احتالل   
عن اختالل في توازن  أسفرت ،الدوافع الكامنة وراء هذا االحتالل في ظل متغيرات دولية ينيب وواقعي
أحد أقطاب ذلك  بانهياروذلك  ،فراغ في المجال الدولي إلىوتغيرات هائلة في النسق الدولي أدت  ،القوى

العراق  الحتاللالواليات المتحدة  أمامالمجال  أفسحي الذ األمر، )السابق( النسق وهو االتحاد السوفييتي
  .في النفط اأساسً  المتمثلة ةياالقتصاد والسيطرة على مقدراته

إلى ولدراسة هذه المشكلة تم وضع عدة تساؤالت ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عنها للوصول 
  :نتائج، وهذه التساؤالت هي

ل في المتمث االقتصاديللعراق، و  اإلستراتيجيةن السياسي المتمثل في المكانة العامال ناهل ك -1
  ؟على العراق واحتالله األمريكيةوراء الحملة  السيطرة على نفط العراق

 للعراق بالنسبة للواليات المتحدة ؟ ةاالقتصاديو  اإلستراتيجيةاألهمية  يه ما -2
 العراق ؟النفط سبب مباشر الحتالل  نإهل يمكن القول  -3
هل تتطابق المبررات الظاهرية التي قدمتها الواليات المتحدة لغزو العراق مع المبررات  -4

 الحقيقية؟ 

  :أهمية البحث

والذي أصبح ال  –تنبع أهمية هذا البحث من الرغبة في كشف ما أصبح عليه الوضع الدولي   
مريكية من انتهاكات للقوانين وتسليط الضوء على ما تقوم به الواليات المتحدة األ - يخفى على أحد
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أصبحت القطب الوحيد بانهيار  أنواألعراف والمبادئ الدولية في محاولة منها للسيطرة على العالم بعد 
تقدم  أناالتحاد السوفييتي سابقًا، فقد تدخلت الواليات المتحدة في عدة دول والزالت تتدخل، وتحاول دائمًا 

الحجج والبراهين على حقها في التدخل عسكريًا تجاه الدول التي تعتبرها مارقة وبموافقة مشبوهة من األمم 
ا في واضحً  أثبت العكس، هذا األمر بد أنتثبت أنها على حق حتى و  أنالمتحدة، وتحاول بشتى الطرق 

  .زو فعلياً يبدأ الغ أنوالتي اتضح زيفها قبل حتى  ،تقديمها مبررات غزو العراق
ط الضوء جزئيًا على األسباب الحقيقة لهذه يسلتحاول نحيث  لبحث،ا اأتي أهمية هذيمن هنا      

االنتهاكات التي تقوم بها الواليات المتحدة عبر العالم، هذه الجزئية متمثلة في إظهار بعض من األسباب 
الموضوع على كل التدخالت التي نسقط هذا  أن إلى غزو العراق، وبالتالي يمكن ة التي أدتيالحقيق

  .أو التي مازالت تطبخ في مطابخ البيت األبيض أو مطابخ البنتاجون العسكرية ،حدثت بعد العراق

  :منهجية البحث

 أهميةتتبع  والذي باستخدامه يمكنالمنهج التاريخي  استخدام لإلجابة على تساؤالت البحث تم  
عبر تاريخه الحديث  ستراتيجيموقعه االب االهتمام عن فضالً  ،الدول في ثرواته النفطية وأطماع العراق

القوة الرئيسة  أنكيف  نفسر أنيمكن  عن طريقهالذي و المنهج الواقعي  مااستخد كما تم ،على األقل
تتمثل في السعي المستمر نحو حماية وتنمية المصالح القومية  ،للسياسات الخارجية للدولالمحركة 

بكل الطرق الممكنة والمتوفرة بمضاعفة الدولة لمواردها  إالذلك  نوال يكو وتحقيق الدرجة القصوى منها، 
  . لديها

  :خطة البحث
  :لقد تم تقسيم الهيكل العام للبحث على النحو التالي        

 .أهمية العراق  -1
  .للعراق االستراتيجيةاألهمية  1-1
 .للعراق ةياالقتصاد األهمية 1-2

 .التحول األمريكي نحو العراق  -2
 .النفط ومبررات الحرب على العراق  -3
 .األسباب الظاهرية التبريرية لغزو العراق  -4

  .أسلحة الدمار الشامل   4-1
  .نشر الديمقراطية وتحرير العراق من النظام الدكتاتوري 4-2
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 :أهمية العراق -1

  :للعراق االستراتيجية األهمية 1-1

وتشكل القسم الشمالي الشرقي من الوطن العربي،  ،أسياتقع جمهورية العراق في جنوب غرب قارة         
كم ، ومن  58ويحدها من الشمال تركيا بطول "  84"  45  إلى"  38"  45ويمتد العراق من خط طول 

كم ، 814كم ، والعربية السعودية بطول 605كم ، ومن الغرب سوريا بطول 1458بطول ان إير الشرق 
كم ، وله سواحل على الخليج العربي بطول 242كم، ومن الجنوب الكويت بطول 181بطول  واألردن

  .كم58
كيلو متر مربع، وللعراق منفذ بحري قصير على الخليج العربي  438،317وتبلغ مساحة العراق        

كانا أساس  ناجنوبه واللذ إلىدجلة والفرات في البالد من شماله  اهذا ويمر نهر  ،مى بميناء أم قصريس
  .نشأة حضارات مابين النهرين التي قامت في العراق على مر التاريخ

النفط   أسواقيتحكم في  روالً للعراق قديمة قدم التاريخ، فهي ليست بت اإلستراتيجية األهميةوتعتبر       
 إلىمياهها تحولت  أنالجنوب فتصب في أعماق الخليج، ولو  إلىتجري من الشمال  ، بل أنهاربفحس

لحولت الصحراء خالل  الحاكم التركي في العهد العثماني" مدحت باشا"الجزيرة العربية كما خطط لها 

  ).40 ص، 2006أ
ور �3%، ( .لى جنات وينابيعإعشرين عاما 

هاية الشرقية لقوس للعراق في الخليج العربي تأتي من كونه يقع في الن ستراتيجيأهمية الموقع اال نإ    
، فيتحكم في الخليج بسبب صدارته ألعلى الخليج رغم الشواطئ البسيطة التي منحتها له الهالل الخصيب

  . م1916مع فرنسا في معاهدة سايكس بيكو عام  األوسطبريطانيا بعدما تقاسمت الشرق 
األسواق العالمية في أسيا وأفريقيا  إلىمن أقرب الطرق البرية للدولة األلمانية للنفاذ العراق  نوأل

 –برلين "خط قطار  إنشاءفكرت في  لمانياا نأل ؛األولىالعراق تسبب في إشعال الحرب العالمية  نإف
الخليج  منطقة( سيطرتها على أكبر مستودع للنفط في العالم  إلىفي محاولة لتمهيد الطريق " بغداد

 إلىوتقدمت الجيوش البريطانية  ،األولىخسرت الحرب العالمية  أنولكن جهودها لم تتحقق بعد ) العربي
وهكذا وقع العراق تحت نير االحتالل البريطاني في أواخر  ،ملة عليهاهذه المنطقة وبسطت سيطرتها الكا

  .)149ص ، 2005سمير صارم، (.األولىوبداية العام الثاني من الحرب العالمية  األولالعام 
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  :للعراق ةياالقتصاد األهمية 1-2

السعودية، حيث تتراوح  العربية يمتلك العراق ثاني أكبر احتياطيات النفط  في العالم بعد المملكة        
من مجمل االحتياطيات % 11يعادل  مليار برميل، أي ما) 150- 112(احتياطياته النفطية بين 

العراق لو استطاع التنقيب عن النفط  بدون توقف ألصبح يمتلك مثلي  أنخبراء الالعالمية، ويرى 
م بسبب الحروب التي خاضها مع 1980ا من العام التنقيب بدءً  أعمالاحتياطياته الحالية، فقد توقفت 

يستأنف التنقيب بعد هذه الحروب بسبب الحصار الدولي  أنثم مع الكويت ، ولم يستطع العراق  ناإير 

  .)51ص، 2006أنور عشقي، ( .قاطعةوالم

العراقي منذ زمن بعيد،  األسودالذهب  أهميةصحاب الشركات النفطية العالمية يعرفون أجميع  نإ
وذلك لسبب  ،سيا الوسطى وبحر قزوينآنفط جديدة في وحقول  آبارا اكتشاف شيًئ◌ً  األمرمن  روال يغي

، بينما تكلفة أمريكيدوالر  8-7برميل النفط من بحر قزوين  تبلغ  وٕانتاجتكلفة استخراج  أنبسيط وهو 
كما يقول خبراء النفط، لذلك لن تفتر  ايً أمريكسنتا  70جودة ال تتجاوز  األكثربرميل النفط العراقي وهو 

  ). 2002 ،جواد بشارة( .همة الشركات النفطية وأطماعها في نفط العراق

سنة قادمة  250تدفق النفط العراقي سوف يستمر لما يتجاوز  أنوقد كشف خبير اقتصادي  
 النفطي، هذا يؤكد وصول االحتياطي اليوم ماليين برميل في 5 – 3مابين  إلى اإلنتاجحتى ولو ارتفع 

 النفط العراقي هدفاً  إلىالوصول  دائماً  نالذلك ك). 2004، دا:ل$��م ( .مليار برميل 300 إلى
، وعندما أعطى جورج بوش االبن موافقته إلعادة النظر في العقوبات المفروضة على أمريكياً  اً استراتيجي

جل شعب أوالتصدير، لم يكن من  اإلنتاجم ليسمح لبغداد بزيادة حصتها من 2001العراق في بداية العام 
من النفط، وزيادة الطلب العالمي  األمريكية ولالحتياجاتللعراق  ةياالقتصاد بل لمعرفته لألهميةالعراق، 

  .أسعارها الرتفاع عليه ، ومنعً 
ة منها تدني مهمتزايد معدالت نمو الطلب العالمي على النفط ألسباب  إلىوتشير دراسات عدة 

المنتجة  الكومنولثفي  األخرىوكذلك في روسيا والجمهوريات  األمريكيةفي الواليات المتحدة  اإلنتاج
  ).63، ص2001�د �ن ���ود ا�$�
%،( .للنفط 
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  :التحول األمريكي نحو العراق -2
وجهة جديدة  إلىفي الخليج العربي  األمريكيةكارتر حولت سياسة الواليات المتحدة  إدارة أنرغم          

 األزمةمناخ  أن إال وشرعت في تحريك التطورات السياسية والعسكرية الالزمة لدعم هذه السياسة، ، 
وبصورة ، م1980عام  تانتخاباالمتواصل في الخليج لم يحقق سوى نتيجة مؤكدة هي هزيمة الرئيس في 
ين لكي يحتفظوا بتأييد األمريكيغير متوقعة، أصبح الخليج العربي ذا أهمية سياسية حاسمة للرؤساء 

السلطة في  إلى أنرونالد ريج األمريكيوعندما وصل الرئيس . األبيضلبقائهم في البيت  األمريكيالناخب 

، 1986،إسماعيل مقلد( .، أعلن عن تمسكه باألفكار الرئيسة التي تضمنها مبدأ كارترم1981بداية عام 
  .)491ص

يبدأ  أن األمريكيةلى أنه مما يتفق مع المصلحة الوطنية للواليات المتحدة إوخلص الرئيس ريجن 
 أنالقائلة ب اإلستراتيجيةفي ذلك هو الرؤية  إلدارته األولالحافز  نافي تدعيم العالقات مع العراق، وك

 .التوسعية ناا من طموحات إير خوفً  ناموازية إلير  إقليميةدعم العراق كقوى  إلىالواليات المتحدة في حاجة 

  .)148ص ، 2004، إبراهيم نافع(

الدولي  لإلرهابم رفعت الواليات المتحدة اسم العراق من الئحة الدول الداعمة 1982وفي العام 
على بنك  األمريكيةبيض ووزارة الخارجية وضغط البيت األ. مساعدة صدام حسينكي تتمكن من 

وتمكينه من الحصول  ،نظام صدام حسين لالستدانة أهليةالتصدير واالستيراد لتزويد العراق بالتمويل ورفع 

وكانت الواليات  )210ص، 2004،جيف سيمونيز( .على قروض من مؤسسات مالية دولية أخرى

ا بصورة سرية، ومن ثم أعادت واشنطن العالقات ا عسكريً المتحدة تقدم لصدام معلومات استخباراتية ودعمً 

  .)211ص، 2004،جيف سيمونيز( .م1984العام الدبلوماسية الرسمية مع العراق في 

 ناقوى الدول في المنطقة عسكريا، وكأمن  اباعتباره واحدً  ناوقد خرج العراق من النزاع مع اير 
ا كثر انفتاحً أو  ،كثر مواالة للغربأو  كثر اعتداالً أالعراق قد خرج من الحرب  أنهو " باأل"رأي جورج بوش 

تطوير عالقات طبيعية  أندارة بوش إليه من قبل، وفي هذا السياق رأت ع نامن الناحية السياسية مما ك
  .بين الواليات المتحدة والعراق سيخدم مصالحها في المدى الطويل
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  :النفط ومبررات الحرب على العراق -3
 تهإستراتيجيويثبتها في  ،حقيقية يخطط لها المعتدي غير مشروعة أسبابٌ  أولكل حرب مشروعة         

ا مشروعة لحربه يتذرع بها المعتدي ويعتبرها أسبابً ) تبريرية(الحالية والمستقبلية، وأخرى أسباب ظاهرية 
العراق بلد غني بشعبه وأرضه وثرواته  أنالشك و  ،الرأي العام الداخلي والدولي بهاقناع إ وعدوانه محاوالً 

ه على موقإلقومي في المنطقة، إضافة وطني واخاصة النفط، وله ثقله السكاني الكبير وأثره البالغ ال

  . )21ص، 2004،طه نوري( .في المنطقة العربية والدولية مهمال ستراتيجياال

زال في طي البحث، لكنه نتاج طاقة بديلة ماإ أنو  ،رخصطاقة النفط هي األ أنوتدرك واشنطن 
نتاج بديل إسعار بما يتناسب مع كلفة فعت األذا تضاءل االحتياطي النفطي العالمي، وارتإال إلن يتقدم 

 ياالقتصاد ساسية للنهوضلة للنفط سيبقى النفط الركيزة األللنفط، لذلك فمهما قيل عن الطاقات البدي
 ر النموونقصه سيتسبب في تأخ ،لى فترة متقدمةإالعالمي وتطوره، وسيظل هو الوقود الرئيس في العالم 

األمريكية عند مطالبتها معلومات الطاقة  إدارة إليه أشارت ماوهذا  ،ايضً أبل وفي توقفه  ياالقتصاد
ا خالل النصف الثاني من نتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميً إم بضرورة زيادة 2002عام ) وبكأ(

عدم استجابتها لذلك سيحبط االنتعاش المنتظر في اقتصاديات الواليات المتحدة  أنوحذرت ب ،السنة

  .)71ص ، 2004،ريطه نو ( .والعالم

في جامعة رايس ) جيمس بيكر للسياسة العامة(وفي تقرير مسهب عن أزمة الطاقة أعده معهد 
أمريكا خالل  إليه جراءات والمبادرات السياسية التي كانت تلجأاإل أنلى تأكيد إ، خلص الباحثون األمريكية

السنوات العشر الماضية لسد النقص المتزايد في الطاقة لم تعد فاعلة وال كافية بسبب تزايد الطلب العالمي 
محمد  ( .لمصدري النفط اإلضافيةا القدرات على النفط وسائر مصادر الطاقة لدرجة فاق معها كثيرً 

  ).2004، حسين

لى ذروة القوة في إتصل  أنواليات المتحدة من النفط من أهم العوامل التي مكنت ال أنوالشك 
الواليات المتحدة تسعى  أنالعالم، وهو الذي جعل من القرن العشرين بأكمله قرنا أمريكيا، ومما الشك فيه 

على ، ولكي يتم لها ذلك فإنه البد لها من السيطرة أيضاً  أمريكياا جاهدة لجعل القرن الحادي والعشرين قرنً 
، 1994،عبدا هللا قعبدا لخال( .إليه حاجة العالم والواليات المتحدة نفط العراق الذي تزداد، وبخاصة النفط
،  العالمي من النفط اإلنتاجمن % 25يقرب من  الواليات المتحدة تستهلك ما أنومعلوم   ).17ص 
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% 25غلب وارداتها من منطقة الخليج العربي ، وتستورد من العراق وحده أوتستورد ثلثي هذا االستهالك و 
  .األمريكيةهذه الواردات، وهو ما وضع المنطقة في بؤرة اهتمام السياسة الخارجية  إجماليمن 

 ومحاولة السيطرة على أهم جزء في ،تقدم يتضح لنا أهمية النفط للواليات المتحدة ومن خالل ما
، فالجزء األكثر أهمية قديمة في المنطقة ةياالقتصاد لحولعل المصا ،تياطي النفطيالعالم من حيث االح

  :الحرب العالمية الثانية ينص على  نابإلسيطرة العالمية كما تمت صياغته في مفهوم ا
البريطانية أمر بالغ  اإلمبراطوريةالسيطرة على منطقة الخليج العربي التي كانت تعتبر جزءًا من  أن     

 ناهذه المنطقة تعتبر خز  ن، وبصفة خاصة ألا وعسكريًا وسياسياً اديً األهمية للسيطرة على العالم اقتص
ولهذا السبب بدأت الواليات المتحدة سلسلة من عمليات سرية وغير سرية في  ،معظم احتياطي نفط العالم

المنتخبة ديمقراطيًا  نابحكومة مصدق في إير  طاحةاإلأولها  نا، كنطقة منذ خمسينيات القرن العشرينالم

 .)30ص، 2004ديفيد هارفي ،( .بسبب تأميم هذه الحكومة لشركات النفط األجنبية 1953سنة 
في الخليج العربي عددًا من الممارسات بهدف  األمريكيةومنذ أوائل السبعينيات طورت السياسة         

ة العريقة ودعم الوجود اإلقليميوتحقيق أهدافها في المنطقة عن طريق دعم القوى  ،حماية مصالحها
 ،مكانية التدخل العسكري المباشرإثم تطوير  ،وذلك في صورة قواعد وتسهيالت ،في المنطقة األمريكي

كتوبر أالصهيوني في حرب  ناساندت العدو  وذلك على أثر قرار حظر النفط على الدول الغربية التي
1973.  

ع النفط العربي بمسألة الوصول إلى مناطق ومناب األمريكية اإلدارةفمنذ تلك الفترة اهتمت 
كثيرة ومتعددة إذ تشير إحدى الدراسات التي ناقشها  أنوالدراسات التي اهتمت بهذا الش ،واالستيالء عليها

و أوبك منفردة لدول األية القوات المسلحة النظام أن إلى 1975\8\21وصدرت في  األمريكيالكونجرس 
قورنت بالقوات المسلحة التي تمتلكها القوى  من حيث الكم أو الكيف إذا ما أن، تعتبر قليلة الشمجتمعة

�د ( .العظمى ويمكن سحقها بسرعة ،%���
  .)61، ص1994ا�ر�Kن ا�
من النفط العربي من حيث  األمريكيةننوه بالمواقف الرسمية  أن وجدير بالذكر في تلك المرحلة

 هنريفقد أطلق  ،الحاكمة األمريكيةالتهديدات العسكرية المباشرة الصادرة عن مختلف الشخصيات 
الموجود في  األمريكيالسادس  األسطول، كذلك أعلن قائد فيه الكفاية لتهديدات العسكرية ماكيسنجر من ا

يناير  9بيض المتوسط آنذاك االميرال فريديريك تورس في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي يوم البحر األ
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عبد العزيز ( ".أسطوله مستعد في أي وقت للقيام بعملية اجتياح للدول المنتجة للنفط أن:" 1975

  .)183ص، 1976مؤمنه،

أنها ليست من قبيل  يينرجال عسكريين أو سياسستنتج من تلك التصريحات سواء من ي و  
 النفط العربي أهميةوفوق هذا كله تعطي صورة واضحة عن  ،بل هي وليدة الدراسة والتخطيط ،المصادفة

حرب الخليج الثانية  أن ومعلوم ،األمريكيةبالنسبة للواليات المتحدة  بصفة عامة والعراقي بصفة خاصة
 يءم يكن مجول ،قوي في منطقة الخليج يكيأمر وجود عسكري  كانت السبب فيالعراق تحسم أمر التي لم 
 نإ، وهنا تسقط ومن البداية أي حجة تقول صدفة، فهذا أمر مخطط له منذ زمن بعيد األمريكيةالحشود 

 نافي دول منطقة الخليج العربي كانت بمثابة رد الفعل على العدو  األمريكيةالعسكرية  1990حشود عام 
  .لكويتاالعراقي بغزوه 

قد جعل دول الخليج جزءًا من محمية  1990غزو العراق للكويت في عام  أنويرى البعض 
ت يتعرض بقاء الكوي لدول الخليج األمريكية، ففي غياب المساندة الواقع األمرية جديدة نشأت بحكم أمريك

نوا كا ون مااألمريكي، للخطر وبذلك يحقق وعمان، بل والمملكة العربية السعودية واإلماراتوالبحرين وقطر 
وسادت  ،خمسينيات القرن الماضيمنذ  تلك المنطقة كانوا يريدونه منما في الخليج العربي و  إليه يسعون

 ارئيسيً  احماية طرق الوصول إلى النفط كانت سببً  أنقناعة خالل الفترة التي سبقت حرب الخليج الثانية ب
لو :  1990عام  األمريكيالدفاع  وفي هذا يقول لورانس كورب مساعد سابق لوزير ،األمريكيةللمشاركة 

يناير  12، ويقول عضو مجلس النواب ستوكس في اإلطالقع جزرًا لما اهتممنا على كانت الكويت تزر 
لف جندي أ 400سلنا الكويت لو كانت تنتج موزًا عوضًا عن البترول لما كنا أر  نإأقول صراحة :  1991

  .)331ص، 2004جيف سيمونز،( .اليوم مريكيأ

 وذلك بدفع الكويت إلى العمل على تحطيم ،أمريكاوالحرب العراقية على الكويت مهدت لها 
اق من استثمار وارداته النفطية الغرض منهما منع العر  ،ساسيتينأالوطني للعراق بعمليتين  االقتصاد

زيادة  األولى، التحتية وتأخر خطط التنمية عادة بناء ما خلفته حرب الثماني سنوات من دمار في البنىإل
وهذا كله دفع  ،ا بالديون التي ترتبت على العراقضخ النفط الكويتي والثانية بإلحاح الكويت ومطالبته

عربيًا من ا أنً قامت الواليات المتحدة بمباركتها واعتبرتها ش أنبعد  ،بالعراق إلى القيام بحربه على الكويت
  .ابريل جالسبيخالل سفيرتها في بغداد 
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 لصالح حرب ليست إلىت القيادة العراقية شارات الخطر التي جر إ لكبرى و لطامة اوهنا كانت ا
 األمريكية، وعندما تورط العراق بغزوه للكويت تدخلت الواليات المتحدة العربية األمةوال لصالح  العراق

وذلك  ،من مخططها العدواني وهو القضاء على قدرات العراق العسكرية األولىوبدأت بتطبيق المرحلة 
، لقوات العراقية من الكويت بالقوةاألول اخراج ا: مم المتحدة ساسيين من االأبالحصول على قرارين 
نهك فيها العراق كليًا أى العراق والذي استمر عشر سنوات عل ياالقتصاد والثاني فرض الحصار

  .ةيالقتصادا وتحطمت قدراته
في منطقة الخليج العربي  األمريكيةحشدًا قويًا للقوات  شهد عقد التسعينيات أنكما هو معلوم و 

وفر للواليات في كل من الكويت وقطر والسعودية، مما  وافتتحت مستودعات ضخمة للمعدات العسكرية
سلحة العراقية الكيميائية من المتعلقة بتدمير األرك الفوري لتنفيذ قرارات مجلس األالمتحدة القدرة على التح

  .المزعومة األمريكيةسب االدعاءات والبيولوجية ح
على  جل بوش، فإنهاألقرع طبول الحرب من  بشكل كبير أما فيما يخص بريطانيا المتحمسة

مال نتاج بريطانيا من نفط بحر الشإ أن، وذكر مركز تحليل نضوب النفط وشك استنفاذ طاقتها المحلية
 أنذلك إلى  وأشار، على الطاقة المستوردةعتماد اكبر ، مما أدى إلى ا1999أخذ في التراجع منذ عام 

جيف (.ا يحين الوقت القتسام موارد النفط العراقيةمتكن راغبة في البقاء خارجًا عند حكومة توني بلير لم

  .)330ص، 2004سيمونز،

فط في عهد بوش االبن نجدها على صلة قوية بشركات الن األمريكيةوبتتبع بسيط لإلدارة 
هيمنة على مراكز دارة العالم من خالل الات حيوية إلاستراتيجي إعداد إلىوتسعى منذ مجيئها  ،العمالقة

، مدراء السابقين في شركات البترولحكومة الرئيس بوش ُمّثلت بعدد كبير من ال أنونجد  ،الطاقة العالمية
  :سماء التالية نذكر األ أنويعتقد أنهم يحتفظون بعالقات مع مصالحهم البترولية السابقة ويكفي هنا 

، كادت شركته المختصة في التنقيب عمال في مجال النفط في تكساسأرجل : جورج بوش  - 
لى شركة إالتي بيعت بدورها  spectrumتشتريها شركة سبكتروم  أنتفلس قبل  arbustoاربوستو 
اصة مع بفضل ِصالته الكثيرة خ اإلدارةوتم االحتفاظ ببوش كعضو في مجلس . harkenهاركن 
جيف ( ).خر هو جيمس بيكر وزيرًا للخارجيةآقد عّين رجل نفط  ناالذي ك(والده 

  .)333، ص2004سيمونز،
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ورئيس سابق لشركة هاليبرتون أكبر شركة لخدمات  األمريكي األسبقنائب الرئيس : ديك تشيني  - 
 نإ، لذلك يقال السابقة األمريكية اإلدارةات في حقول النفط في العالم وهو من أبرز الشخصي

 ،، يحمل ملفها نائب الرئيسجديدة للطاقة ةاستراتيجيت ومعها السابقة جاء األمريكية اإلدارة
مدادات النفط لتلبية الطلب المتنامي إالعمل بشتى الوسائل على تأمين  االستراتيجيةوتتضمن هذه 

 .)146ص،2005صارم، سمير(.األمريكيةعلى الطاقة في الواليات المتحدة 

 .وزير الدفاع ورئيس سابق لشركة أدوية ذات صالت بالصناعات البترولية: دونالد رامسفيلد  - 
، وحملت ناقلة نفط شركة شفرون إدارةت عضوة في مجلس وزيرة الخارجية كان: كوندوليزا رايس  - 

 .اسمها فترة من الزمن
بليون  1.2رأس مالها ، وهي شركة ة ورئيس سابق لشركة توم براونانكوزير التجار : دون ايفانز  - 

 .دوالر تعمل في مجال الغاز والنفط
، وترأس في الماضي تحالف وهو محام مثل شركة دلتا بتروليوموزير الداخلية : غيل نورتون  - 

، 2004جيف سيمونز،(.أنصار البيئة الجمهوريين الذي تساهم بريتش بتروليوم أموكو في تمويله
 .)334ص 

فقد  ،الحرب األمريكية على العراق لم تكن مفصولة عن المصالح النفطية أنوتؤكد الدراسات           
لحاحها على إ تشدد واشنطن و  أنمدير معهد بيكر للسياسات العامة بجامعة رايس  ناذكر ادوارد دجيريجي

الحرب ذات طبيعة  أنغزو العراق أصبح يجد قناعة لدى العراق نفسه، وفي أنحاء أخرى من العالم ب
العراقيين وغيرهم يدركون  أنأي  ،فقط الدمار الشامل أسلحةتتعلق بعملية نزع  ،منيةأامبريالية أكثر منها 

الهدف منها ثروات العراق، ومادامت هذه الثروات موجودة فأسباب  نحقيقة وقوع الحرب ال محالة، أل
 ،كولن باول قد أكد هذه الحقيقة األسبقمريكي وزير الخارجية األ أن وأضاف الحرب تظل قائمة وموجودة،

 .الثروة النفطية ستتم بغير األيدي العراقية إدارة أنالنفط العراقي سيظل ملكًا للعراقيين، غير  نإعندما قال 
  ).23، ص2004،ستراتيجيالتقرير اال(

يشغل منصب مستشار الرئيس  ناحينما ك 2002ولعل تصريح لورانس ليندساي في اكتوبر 
 عسكري الواليات المتحدة لشن هجوم يلمساع النفط هو الهدف الرئيس أنب ةياالقتصاد للشئون األمريكي

ين حول الهدف الرئيسي األمريكي المسئولينيشكل صراحة غير معتادة من  ناذلك ك نإ، فضد العراق
  ).159ص، 2003مجموعة باحثين،( .العدوانية على العراق األمريكيةوالحقيقي من الحملة 
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بعدت من العراق الذي فضل قد استُ  األمريكيةط البريطانية و فت النشركا أنوهذا يؤكد حقيقة هي 
البديل للنزع السلمي  أنعلى  ،حربللكانت معارضة  والتيية وصينية التعامل مع شركات فرنسية وروس
المتحدة على نزع  األممقت ، ولو صادلتي كانت لها امتيازات في العراقلألسلحة أمرًا تبنته بقوة الدول ا

، أما تغيير النظام عن طريق االمتيازات الحاليون أصحابستفيد فسوف ترفع العقوبات وبذلك ي ،سلحةاأل
باالستيالء على  األمريكية اإلدارة، إذ تقوم يد إعادة التفاوض حول االمتيازاتالحرب فهذا يعني بالتأك

أو تؤسس نوعًا من منظمة ما مثل مجموعة شركات تتمتع فيها الواليات المتحدة  ،شركة النفط العراقية
وقد أعلن نائب  ،، وذلك الستثمار النفط واستخدامهكما في صندوق النقد الدولي) فيتوال(بصالحية النقض 

في مؤتمر قمة أمني أسيوي في  2003في أوائل شهر يونيو ) بول ولفوفيتز( األمريكيوزير الدفاع 
جيف ( ".، فالبلد يسبح على بحر من النفطمامنا أي خيار اقتصادي في العراقلم يكن أ:" غافورة سن

  .)336، ص 2004سيمونز،

 .األسباب الظاهرية التبريرية لغزو العراق -4
خفاء األسباب الحقيقية للحرب على العراق تذرعت الواليات المتحدة بأسباب ظاهرية تبريرية إل

 ، وكانت األسباب التي تذرعت بها ماعام العالمي المؤيد لذلك العدوانتأمين الرأي المن أجل  ناللعدو 
   -:يلي

  :أسلحة الدمار الشامل  4-1

- فرنسا- انجلترا- أمريكا(إال على الدول الكبرى فقط  امتالك أسلحة الدمار الشامل محظور نإ      
السلمية،  لألغراضالتي تستخدم  ،الطاقة النووية من امتالك حتى األخرىمنع الدول تو ) الصين- روسيا

ك ، واستخدمت الواليات المتحدة ذريعة امتاللها يعتبر خرقًا للقانون الدولي خرىأامتالك أي دولة  أنو 
طاحة بنظام الحكم في عليه واإل ناغراض الحربية واعتبرتها ذريعة للعدو سلحة الدمار الشامل لألأالعراق 
  .العراق

 أنتم تشكيلها لهذا الغرض إال  نامم المتحدة بتفتيشه عن طريق لجالعراق لقرارات األوقد رضخ 
ربع أالعراق لمدة تقترب من وتم تجميد عمليات التفتيش في ،  1998انهار في ديسمبر  ناعمل هذه اللج

، متأثرة في ذلك بالتحوالت 1441عقب صدور القرار  2002، ثم جرى استئنافها في نوفمبر سنوات
وما شهدت  ،العاصفة التي طرأت على المنظومة الدولية في فترة مابعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر

بحجة  ،طاحة بنظام صدام حسينجل اإلأنحو استغالل هذه التداعيات من  األمريكية اإلدارةمن اتجاه 
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وفي هذا الصدد يؤكد ريتشارد  ،من أسلحة الدمار الشاملزالة مالديه إمم المتحدة في عدم تعاونه مع األ
) ضد كل األعداء(بيض في كتابه رهاب في البيت األمكافحة اإليشغل منصب منسق  ناكالرك الذي ك

  .والذي كشف فيه نية الرئيس جورج بوش بتوريط العراق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر
تيش العراق ألشهر وسنين لم والتي قامت بتف ،التفتيش التي وافق عليها العراق ناورغم قرارات لج

التفتيش قبل  نالج شامل في العراق حسب اعترافات كل رؤساءالدمار العلى أسلحة ان تعثر هذه اللج
سلحة قبل دعاء امتالك العراق لمثل هذه األاعلى  ناأمريكا وبريطانيا بقيتا تصر  أن، إال وبعده ناالعدو 
، وثانيًا اتخاذه سببًا ر على العراق لمدة ثالثة عشر سنةوًال لفرض الحصاأوبعده واعتبرته سببًا  ناالعدو 

  ).2003أحمد محمود،( .على العراق وتدمير كافة طاقاته نارئيسًا ومبررًا للعدو 
تنظر إلى مسألة إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية  ال الواليات المتحدة نإ يمكن القولوفي هذا السياق 

يركز على  نااألمريكي كالموقف  نإ، وبالتالي فاألزمةفي  األصليا ما يخدم هدفه المحظورة إال بقدر
كملة للهجوم تكون م أننشطة التي تقوم بها فرق التفتيش يمكن األ أن، يتمثل أولها في األهدافعدد من 
، سلحة الدمار الشاملتتكفل اللجنة بالقضاء على ما لدى العراق من أ أن، بمعنى على العراق األمريكي

 اإلدارة أن، عالوة على األمريكية في حالة بدء الحرب على العراقبحيث ال يتم استخدامها ضد القوات 
زمة سلميًا قبل دولي على أنها قد حاولت تسوية األتبدو أمام المجتمع ال أنكانت حريصة على  األمريكية

  .اللجوء إلى الخيار العسكري
وبين هناك تعارض كبير بين عمل المفتشين  وجدت أنه ليس األمريكية اإلدارة نإف كذلك

الحشد العسكري الالزم لبدء ، ألنها كانت تحتاج لوقت كاف الستكمال االستعداد للحرب على العراق
، حتى بالنسبة للمسائل التي يرى العراق أنها ال ون العراق الواسع مع فرق التفتيش، وقد أدى تعاالحرب

، وبالرغم مما قدمه تقريري 2مثل مسألة تدمير صواريخ الصمود ،)االنموفيك(تدخل في صميم عمل لجنة 
والذين تضمنا إشادة واضحة بالتعاون العراقي  2002مارس  7من في بليكس والبرادعي أمام مجلس األ

للعراق  األمريكيةات ماهمع فرق التفتيش لم تكترث ادارة بوش إزاء مايعنيه ذلك من ضعف مصداقية االت
  .مع المفتشين

تقديم مشروع  حاولت )سبانياأالواليات المتحدة ، بريطانيا ، (الدول الراعية  أنكما هو معلوم و 
العراق قد امتنع من االستفادة من الفرصة  أنمم المتحدة يقرر ار وفق الفصل السابع من ميثاق األقر 

 أناألمن عندما بدا  هذه الدول امتنعت عن تقديمه لمجلس أن، إال 1441ائية التي منحه إياها القرارالنه
  .فر األغلبية الالزمة مستبعدااتو 
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  :نشر القيم الديمقراطية وتحرير العراق من النظام الدكتاتوري   4-2

قد لقي  -طلق بالتزامن مع باقي الحجج منذ بداية الحملة على العراقالذي أُ -هذا التبرير  ناك       
والذين " نسانيةالحرب اإل"تبريرات لدى بعض مؤيدي ووجدت هذه ال ،خاصًا لدى أصدقاء إدارة بوش ارواجً 

هدف الحرب  أنقناع العالم بإاألمريكية  اإلدارةوحاولت  ،استمروا في تأييد اللجوء إلى القوة مع إدارة بوش
صدام حسين الذي يدعم الجماعات هو منح الحرية للعراق، وتخليصها من نظام الحكم الظالم بقيادة 

  .األمريكيةة ويهدد أمن الواليات المتحدة رهابياإل
س السابق صدام هم لنظام الرئياألمريكية كانت الحليفة األالواليات المتحدة  أنومن نافلة القول ذكر       

، بل في العراق نااإلنسعلى صعيد حقوق ائعه ظلتي مارس فيها الجزء األكبر من ف، احسين في فترة قوته
سلحة الدمار الشامل التي أنتاج إفي الواقع مصدر تجهيزات ومعدات  كانت األمريكيةالواليات المتحدة  نإ

  .استخدامها الرئيس صدام حسين ضد الشعب العراقي من األكراد

الواليات  نإالرأي القائل  اً منتقد ،ميني دانيال بايبس عن هدف الحرب على العراقيلا يقول الكاتب
نحصر في في العراق ي األمريكيةهدف الحكومة  نإ"وديمقراطي المتحدة تسعى إلى عراق حر ومسالم 

 االجتماعيةام باألعمال ليست مؤسسة للقي األمريكيةاآللة العسكرية  أن، و األمريكيةحماية المصالح 
ين من األمريكي، إنها مبدئيًا وسيلة لحماية ست آلة هدفها إعادة تشكيل العالم، كما أنها ليوالخيرية

بل عراق ال يهدد أمن  ،يكون عراقًا حراً  أنال يمكن  األمريكيالهدف  نإالتهديدات الداخلية والخارجية، 

  .)61ص، 2006أنور عشقي، ( ".يناألمريكي

وحلفاؤها الدوليون تقديم الحجج لتبرير احتاللها للعراق لكسب  األمريكيةحاولت الواليات المتحدة 
الرأي العام العالمي في محاولة إلخفاء أهدافها الحقيقية، وهاهي أولى مبررات الحرب قد ثبت عدم 

، إذ وجود أسلحة دمار شامل في العراق الذي يؤكد عدم ،مصداقيتها من خالل تقرير اللجنة الرئاسية
جورج بوش حول التحقيق في  األمريكيفي التقرير النهائي الذي قدمته اللجنة للرئيس جاءت تلك النتائج 

نحن نستنتج "وقالت اللجنة في تقريرها  ،سلحة الدمار الشاملأ أنالقدرات االستخباراتية للواليات المتحدة بش
لحرب حول أسلحة األوساط االستخباراتية كانت مخطئة تمامًا في كل تقديراتها تقريبًا التي سبقت ا أن

بالغة إدارة بوش في اللجنة المشرفة على التقرير لم تتطرق إلى مسألة م أن، إال األمريكيةالدمار الشامل 
  ).جريدة الديار( .لعراقاستخباراتية لتبرير غزوها المعلومات اال
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السبب الحقيقي لشن الحرب ضد العراق ليس الخطر الذي يمثله صدام حسين على أمريكا  إذن
في السيطرة على ثاني أكبر احتياطي مؤكد من النفط على مستوى  األمريكيةولكنه النفط والرغبة  ،لعالموا

يعد أحد دعاة الحرب الذي  ،جيمس ويلي األمريكيةويقول المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية  ،العالم
يجب على الدول التي ترفض مساندة الواليات المتحدة في حربها ضد "طاحة بصدام حسين ضد العراق لإل

  ).2002مجلة الجزيرة،( ".تدرك أنها لم تحصل على أي نصيب من الغنائم بعد الحرب أنالعراق 
فقررت  األمريكيةهو الحل الذي استقر عليه مخططو السياسة  نااالحتالل كما هو واضح ك إذن       

ولقد استطاعت  ،يات المتحدة الهيمنة التامة على العراق ونفطه وٕاعادة رسم خريطة الحكم في بغدادالوال
 وءمنهم لتبرر اللجأسبتمبر بتهديد  11ين منذ األمريكيتلعب بورقة شعور  أنوبنجاح  األمريكية اإلدارة

  .األمريكيالقومي  األمنثم العراق بحجة  نافغانستألى القوة العسكرية في إالمنفرد 

مم النتهاك السافر لمبادئ ميثاق األسيادة العراق وا وفي ضوء هذا االعتداء الواضح على
و أمن يجيز ممي صادر عن مجلس األأي قرار أواعد الشرعية الدولية، وفي غياب المتحدة، وباقي ق

ية ضد العراق تعتبر البريطان- األمريكيةالحرب  نإلى القوة، فإاليات المتحدة وبريطانيا اللجوء يفوض الو 
ورد في قرار تعريف  في العصر الحديث، وسندنا في ذلك ما ناوبكل المقاييس من أخطر صور العدو 

فدح أبأنه " نا، والذي اعتبر العدو 1974مم المتحدة في ديسمبرالصادر عن الجمعية العامة لأل ناالعدو 
من الدولة أو  فقط على سيادة وسلمطالق، ليس ير المشروع للقوة وأخطرها على اإلصور االستعمال غ

  ).78، ص2004محمد الهزاط، . ( "من والسلم الدوليين ككلالضحية، بل وعلى األ
تنشب  أنحد أنه لم يتوقع أالشك " الخوف والكراهية " في كتابه   ناشارل روميقول الكاتب 

ا الدولي ليست أمرً  الحرب في العرف نأل -األمريكيعلى الرغم من ضخامة التهديد -الحرب فى العراق
 األمريكية اإلدارةسباب التي عرضتها األ أن، سيما ت المتحدةا بالنسبة لدولة مثل الواليا، خصوصً سهالً 

العنف، فهل  نهاءإ، وأعني القضاء عليها في العراق تدعي أنها تريد التي األسبابلشن الحرب هي نفس 
الناحية القانونية تعد هذه الحرب وصمة عار على كبر منه؟ من أالعنف بعنف  تنهي أنيحق لدولة 

الواليات المتحدة وقوتها تسببت في  نصدام حسين اليستحق السقوط، بل أل نالمجتمع الدولي، ليس أل
تعطي لنفسها حق القضاء على دولة أو نظام  أنالكثير من المشاكل والجرائم في العالم، فكيف يحق لها 

  ).2004ناصر بن محمد، (  "بالقوة؟ 
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  :الخاتمة

البحث في األسباب الحقيقية وراء احتالل العراق، وذلك من خالل  لىإهذه الدراسة  تتعرض        
التي أدت إلى  ةياالقتصاد والتي ما كانت إال واجهة فقط لألسباب ،العوامل السياسية التركيز على دراسة

ا االحتالل في ظل متغيرات دولية الكامنة وراء هذ الحقيقية الدوافع في محاولة إلظهار، هذا االحتالل
 ،لى فراغ في المجال الدوليإأدت  ،يرات هائلة في النسق الدوليسفرت عن اختالل في توازن القوى وتغأ

مام أفسح المجال أمر الذي ، األ)السابق(تحاد السوفييتينهيار أحد أقطاب ذلك النسق وهو االاوذلك ب

  .في النفط اأساسً  المتمثلة ةيالقتصادا االعراق والسيطرة على مقدراته حتاللالواليات المتحدة ال

تحت عدة  واحتاللهوالتدخل في أراضيه  استهدافهالعراق قد تم  أنوتوصلت هذه الدراسة إلى 
 أنساقتها الواليات المتحدة األمريكية، رغبة منها في إظهار  قانونية، وسياسية، وٕاعالميةمبررات وأسباب 

 والحقيقي لشن الحرب ضد العراق السبب الرئيس أن، إال في العالم تندرج تحت الشرعية الدولية تصرفاتها
عت د اكما  ، ليس الخطر الذي يمثله صدام حسين على أمريكا والعالمهذه الدراسة إليه حسب ما توصلت

من النفط على مستوى حتياطي مؤكد اة في السيطرة على ثاني أكبر األمريكيأمريكا، ولكنه النفط والرغبة 
 اآلخروالسبب  ، يحتاج إلى كبير ذكاء حتى ُيفهمذلك صراحة، فاألمر ال عن علني ان لمالعالم، حتى و 

للعراق، والذي يجعل من الممكن توفير الحماية  ستراتيجيالموقع اال الذي ال يقل أهمية عن النفط هو
  .قدم في بلد يتوسط قارات العالم موطأرأسهم إسرائيل، والحصول على  لحلفاء أمريكا وعلى
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لبنان، ، مجلة المستقبل العربي، "الخليجي اإلقليميالنفط والنظام "، )1994مارس( عبدالخالق عبداهللا
  .181العدد

ي، الطبعة األولى، ، صراع النفط العالمي ومستقبل نفط الخليج العرب)2001(عيد بن مسعود الجهني
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: الطبعة األولى، القاهرة خريطة أزمة ومستقبل أمة، –على العراق  نا، العدو )2003( مجموعة باحثين
  .السياسية وقسم العلوم السياسية البحوث والدراسات مركز

، 12865مريكا بعد الحادي عشر من سبتمبر، جريدة السياسة الكويتية، العددأمحمد حسين، سياسة 
  .2004\9\11االصدار

  .كانمكتبة العبي: ، الرياضاألولى، لماذا يكرهوننا؟ ، الطبعة  )2004( ناصر بن محمد
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