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 المقدمة -
تطوير اجملتمع اللييب يف ظل اإلرتباط باذلوية الوطنية وفق  شرقروو وطقص إيقال ش   نق  أعقو مقي  ز شق  إن  

 ش  الوطص داخل اجملتمع اللييب وينهض حبركة التقدم التنموي الراشل.التضا
 ش  ى  كان ل اشا دعم وشساعدة رلهودات اإليالح الوطص للرقش باجملتمع وتكوي  دولة شدعية  ديثة.        

 أهداف المؤتمر -

 يت تؤخر عملية البناء.ترخيص حتديات بناء الدولة الليبية وشناقرة الص وبات وادل وقات واإلنكا ت ال -1

 تقدمي اقرتا ات عملية لتقييم التحديات. -2

 ا متفادة ش  جتارب اآلخري  يف شواجهة التحديات. -3
 تف يل دور ادلؤمسات البحثية لربط الفكر بالواقع. -4
 تنمية لغة احلوار وترميخو بني سلتلف أطياف اجملتمع اللييب. -5
 محاور المؤتمر: -

 االقتصادي لصاحاالالمحور االول: 
للمنتجات احمللية حتفي  الصادرات وتنوي ها كأولوية امرتاتيجية على ادلدى الب يد وت  ي  القدرة التنافسية  -1

 .وهتيئتها للمنافسة الدولية

 التوزيع ال ادل للثروة مبا يضم  حتسني ادلستوى ادل يرش للمواطنني. -2
 .ش دعما ل ملية التنمية ادلستداشةإيالح النظام ا قتصادي واخلدشش واإلعتاج -3

 اإلداري اإللصاحالمحور الثاني: 
 .ادلداخل التقليدية واحلديثة ل ملية اإليالح اإلداري -1

 .اإليالح كمدخل للتطوير اإلداري -2

 .الفساد اإلداري يف ادلنظمات -3

 المحاسبي اإللصاحالمحور الثالث: 
 .الفساد ادلايل وومائل ضبطو -1
 .وكمة يف القطاو احلكوششلنظري واجملال التطبيقش دلفهوم احلاإلطار ا -2

 .احلكوشش للمساعدة يف ت  ي  اإليرادات وترنيد اإلعفاق رفع كفاءة النظام احملاميب بالقطاو -3

 السياسي  اإللصاحالمحور الرابع: 

 .فكرية(دور النخبة يف عملية اإليالح الوطص )التكنوقراط، القيادات السيامية، النخب ال -1

فرض حتسني النظام السيامش يف ليبيا )دعم أعظمة احلكم الرنيد، جتديد احلياة السيامية، القاعدة  -2
دعم وت  ي  ادلؤمسات غري الرمسيةق إيالح عظام اإلدارة ال اشة، إعادة ىيكلة الدمتورية، النظام ا عتخايب، 

ادلدعية، ت  ي  دور أجه ة الرقابة ال اشة، حتديث وظائف ودوائر الدولة وجتديد أدوارىا وإيالح عظام اخلدشة 
 إدارة ادلوارد البررية، احلوكمة، تطوير ادلراريع ال اشة(.
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التحديات اليت تواجو اإليالح الوطص يف ليبيا )التواف  الوطص الفساد السيامش، عدم اإلمتقرار  -3
السيامية والدمتورية،  قوق اإلعسان السيامش، ادلصاحلة الوطنية والسلم اإلجتماعش، فاعلية ادلؤمسات 

 ادلرك ية والتهميش(.

 واالستثماريةالتمويلية المؤسسات إلصاح المحور الخامس: 
 إلمتثمارات اخلارجية الليبية بني النجاح واإلخفاق.ا -1

 .صارف الليبيةلمصريفة اإلمالشية وآلياهتا يف ش اجلة الرتكة الربوية لال -2

 .ان التقييم ال لمش إلدارة النظام ادلصريف يف ليبياادلصرف ادلرك ي يف شي   -3

 (.حتجيم الفساد ادلايل )السبل والتحديات -4

 .الصغرية وادلتومطةمواق ادلالية ودورىا يف دتويل ادلرروعات األ -5
 ماحظة:
اش ة األمسرية باجل لكلية ا قتصاد والتجارة ثاينكني يف ادلؤدتر السنوي الًب قبول وعرر الورقات ال لمية للمرار  
اجلاش ات الليبية، وضم  نروط  ن شع خنبة ش  ا كادميني ش ب د حتكميها ش  قبل جلنة علمية وبالت او  اإلمالشية

 .اليت تصدر ع  الكليةوقواعد البحث ال لمش اليت عصت عليها رللة ال لوم ا قتصادية والسيامية احملكمة 
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 رئيس املؤمتر
 ّش صٛاْعد. اعّذ 

 جنت التذضرييتالل

 سئ١غا أبٛعضش عبذاٌغالَ عصاَد. 

ُ عط١ت بٓ ع١ٍُد.   عضٛا عاٌ

 عضٛا ِغّذ عبذهللا اٌخ١شد. 

 عضٛا أعّذ ش١ٕبد. عٍٟ 

 عضٛا طٗ ئعّاع١ً ٚاٌٟد. 

 عضٛا عٍٟ ع١ٍُ صٛاْأ. 

 عضٛا أوشَ عّش اٌز٠بأ. 

 عضٛا أبٛبىش ٘ذ٠ٗ اٌّغشٚقأ. 

 عضٛا أعاِت ِفخاط اٌخٛاحٟأ. 

 عضٛا اٌش٠ٛشف ِغّذ عٍٟأ. 

 عضٛا أ. فشس أعّذ اِض٠ىت

 عضٛا ِغغٓ سِضاْ صابش أ. 

 عضٛا أ. ِغّذ سِضاْ اٌضذا٠ّٟ

 عضٛا أ. ِغّذ عط١ت اٌش٠ٛشف

 اللجنت العلميت
 سئ١غا ِصطفٝ سصب اٌبٍعضٞد. 

 عضٛا اِغّذ اٌش٠ٛشفد. عادي 

 عضٛا ِغّذ ئبشا١ُ٘ األعّٝد. 

 عضٛا أعاِت عغ١ٓ شىشهد. 

 عضٛا خاطِصطفٝ أبٛص٠ذ ِفد. 

 عضٛا عٍٟ ِغّذ د٠َٙٛد. 

 عضٛا فخغٟ بٍع١ذ أبٛص٠ضةد. 

 عضٛا عٍٟ ِغّذ اٌطٕاصفخٟد. 

 عضٛا ١ِالد سصب اش١ٍّتد. 

 عضٛا د. لاعُ عط١ت اٌضٕذٞ

 عضٛا أ.د. ٠ٛعف عبذهللا ٔضٟ

ً صا٠ذ  عضٛا د. ِغّذ عم١

 عضٛا د. ععاد عبذاٌغالَ عش٠م١ب

ٓ ِغعٛد  عضٛا د. ِغّٛد ِغّذ ب

  عضٛا ذ ٌشبشد. ِٕصٛس ِغّ
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 قائمت أمساء احملكمني
 

 اــــــــــاٌضٙت اٌخابع ٌٙ ُـــــــــــاالع س.َ

 صاِعت ِصشاحت اعّذ بٓ ٔاصش عبذاٌغ١ّذد.   .1

 صاِعت اٌّشلب  ِغّٛد سِضاْ بش١شد.   .2

 صاِعت بٕٟ ١ٌٚذ د. ٠ٛعف ئبشا١ُ٘ اٌضذا٠ّٟ  .3

 االواد١ّ٠ت ا١ٌٍب١ت ِصشاحت د. ِغّذ عٍٟ عضاٌذ٠ٓ  .4

 صاِعت اٌّشلب وش٠ُععذ خاٌذ د.   .5

 صاِعت اٌّشلب عْٛ عبذاٌغالَ د. ٔاصش   .6

 اٌضاِعت األعّش٠ت اإلعال١ِت اٌعاحٟ عّشاْ د. عٍٟ  .7

 اإلعال١ِت اٌضاِعت األعّش٠ت د. ِغّذ عبذاٌغ١ّذ اٌّبمع  .8
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 تقديم

و، عرب الترخيص وادلناقرة وادل اجلة دلراكلو وتنميت يف رلال البحث ال لمش، والنهوض باجملتمعات على الدور ادلنوط باجلاش  بناءً 
 .ةف  أمس علميو 

طار دعمها ذلذا اجلاعب، وش  شنطل  شسؤوليتها ال لمية إمسرية اإلمالشية ويف كلية ا قتصاد والتجارة باجلاش ة األ  تش  ىنا جاء
طالق شؤدترىا ال لمش السنوي الثاين حتت ذل  بإو ول ذلا، لوالوقوف على حتدياتو وإجياد احل ،ية خلدشة اجملتمع اللييب وتنميتووالبحث
والبحاث ( والذي يهدف اىل الدفع بادلؤمسات البحثية واألكادميية اإليالح الوطص يف ليبيا "الفرص والتحديات")عنوان 

خر ترخيص حتديات بناء الدولة الليبية وشناقرة الص وبات وادل وقات واإلنكا ت اليت تؤ  للمراركة يفواألكادمييني 
يتطلع ذلا كل  لإلعطالق لبناء الدولة اليت وتقدمي ا قرتا ات ال لمية وال ملية بغية تقييمها وإجياد احللول ادلنامبة ، عملية البناء

ب تنبع ش  يلب ختصصات كلية ا قتصاد والتجارة، كاجلاعب عالليبيني، وذل  عرب شناقرة ىذه التحديات ش  عدة رلا ت وجوا
 وادلؤمسات النقدية وا متثمارية. ،والسيامش ،واحملاميب ،اريواإلد ،ا قتصادي

ن نكلت ذلذا الغرض مواء كاعت اوجنا و ذترة جهود قاشت هبا عدة جل ،لكليةل ثايني ترب اع قاد ادلؤدتر السنوي الهبذا ال مل 
 .إدارة اجلاش ةو إعالشية، وبدعم شبانر ش  أ ،و خدشيةأ ،وعلميةأ ،حتضريية

جلميع والتقدير الركر جب يل قدم تعلألوراق البحثية اليت قبلت وقدشت يف ادلؤدتر السنوي الثاين صدر ىذا اجمللد اوأخريا، وإذ ع
 اجلاش ة.إدارة لكلية و ألمرة االسادة ادلراركني بورقاهتم ال لمية، وجلميع أعضاء اللجان ادلنظمة للمؤدتر و 

 

 والسالم عليكم ورمحو اهلل وبركاتو
 

 

ٌٍّإحّش تع١ٍّضٕت اٌاٌٍ  
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  حٛص١اث اٌّإحّش اٌعٍّٟ اٌزأٟ
 ٌى١ٍت االلخصاد ٚاٌخضاسة اٌضاِعت األعّش٠ت اإلعال١ِت 

 0100ٌَغٕت 

  
ال يمكف تنفيذ أم برنامج إصالحي بدكف استقرار البمد، كبالتالي لكي تستقر البمد يجب العمؿ عمى إدارة البمد  -1

قصاءبأدكات اقتصاد األزمة،  عماؿ، كعدـ السماح ليـ بالتدلؿ يي ؤؤكف تسيير كؿ ما يعرؼ برجاؿ األ كا 
البمد، سكاء بصفة مستؤاريف أك بصفة رجاؿ أعماؿ، كتجميد جميع القكانيف التي تستثنييـ أك تعفييـ أك 

 تمنحيـ أم مزايا لالؿ يترة عدـ االستقرار.

كجكد ىذه العجكزات كما  إف عالج العجز الدالمي لممكازنة العامة الميبية أمر ال مناص منو، ألنو باستمرار -2
يترتب عمييا مف دحرجة الديكف الدالمية، سيجعؿ مف جيكد أم إصالح أك التنمية ضرب مف اللياؿ 

إزاء  IMFكمصيرىا الفؤؿ ال محالة، مثؿ ما حدث ببرنامج التثيبت الييكمي لالقتصاد المحمي المنتيج مف 
ي إصالح االقتصاد المحمي، سيترتب عميو المزيد الدكؿ المستدينو منو، كحاؿ إستمرار ىذا العجز كالفؤؿ ي

 مف االضطربات السياسية كاألمنية كالعسكرية كاالجتماعية، كبالتالي إعادة ترسيخ اإلقتتاؿ كعدـ االستقرار.

كضع استراتيجية عامة كؤاممة ككاضحة لممصالحة الكطنية؛ كتؤريؾ النيلب الثقايية كاالجتماعية كالدارسيف  -3
ميا لمؤركع المصالحة الكطنية، كعقد ندكات كالباحثيف كمؤسس ات المجتمع المدني الحقيقية يي ىيئة عي

 متلصصة ككرش عمؿ تضـ نلبة مف اللبراء يي العمكـ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالقانكنية. 

دم إلى تألر العمؿ عمى إلغاء نظاـ المحاصصة القبمية كالجيكية عمى المكاقع السيادية لمدكلة ، الف ىذا يؤ  -4
 عممية اإلصالح الكطني كيرسخ الكالء كالتعصب لمقبيمة كالجيكية عمى حساب الكطف.

 اإلسراع يي االستفتاء عمى إصدار الدستكر ليجد كؿُّ مكاطف حٌقو يي االنتماء الكطني المؤترؾ. -5

التغيير كالتطكير التنمية اإلدارية ضركرة يتطمبيا الجياز اإلدارم الحككمي لكي يستطيع اإلصالح لمكاكبة  -6
 كتنفيذ لطط التنمية يي كؿ الجكانب التي تسعى الدكلة إلى تحقيقيا.

عمى المؤرعيف كمتلذم القرار العمؿ عمى نص قكانيف تسمح بتعدد االستثمارات بؤكؿ قد يسيـ يي تحقيؽ  -7
 ؿ.معدالت أداء مرتفعة، تساىـ يي زيادة قدرة المصارؼ عمى الكياء بالتزاماتو يي المدل الطكي

ال يمكف إقامة قاعدة دستكرية دائمة يي ظؿ االنقساـ السياسي كالتيميش كانتؤار السالح يي ليبيا، لذا يإنو  -8
يجاد صيغ تكايقية تجتمع حكليا أطراؼ  البد مف تكحيد المؤسسة العسكرية كتكحيد المؤسسات كدعـ السالـ كا 

 الستحقاؽ.النزاع، مع تكيير ضمانات محمية كدكلية تؤرؼ عمى انجاز ىذه ا

ضركرة ضبط معدؿ نمك الكتمة النقدية بما يتكايؽ مع معدؿ نمك الناتج المحمي اإلجمالي، حتى ال يككف  -9
 ىناؾ اصدار كيير كبدكف مقابؿ .

إف استيداؼ معدالت نمك اقتصادم مف لالؿ سعر الصرؼ الحقيقي ، يتطمب العمؿ بجدية عمى  -10
 ناسب للمؽ جياز إنتاجي مرف قادر عمى المناقؤة.تحسيف قيمة الدينار الميبي كتكيير المناخ الم

 

 اللعٌح الوٌظوح للوؤذوش
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 :المتخمص

ىديت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل مالئمة النظاـ المحاسبي يي الكحدات الحككمية الميبية لتطبيؽ مكازنة البرامج    
كاألداء، ككذلؾ التعرؼ عمى مدل مساىمة مكازنة البرامج كاألداء يي ترؤيد اإلنفاؽ الحككمي ، كاعتمدت الدراسة عمى 

دارة المراقبيف  المنيج الكصفي كالمنيج التحميمي الستطالع آراء مجتمع الدراسة مف العامميف بإدارة الميزانية كاللزانة كا 
( مفردة، كنظران لصغر حجـ مجتمع الدراسة، يقد اعتمد 77المالييف كمكتب المراجعة الدالمية بكزارة المالية، كالبالغ عددىـ )

استبانة ،  61االستبيانات الصالحة لمتحميؿ )( استبانة ككانت عدد 77الباحثكف أسمكب المسح الؤامؿ، حيث تـ تكزيع )
كبعد التحميؿ اإلحصائي ثـ التكصؿ إلى عدة نتائج اىميا: إف النظاـ المحاسبي الحككمي الحالي غير مالئـ لتطبيؽ مكازنة 

لدراسة قاـ البرامج كاألداء، إف مكازنة البرامج كاألداء تساىـ كبؤكؿ يعاؿ يي ترؤيد اإلنفاؽ الحككمي، كبناء عمى نتائج ا
الباحثكف بتقديـ عدة تكصيات كمف أىميا: العمؿ عمى تطكير النظاـ المحاسبي الحككمي بما يتالءـ كتطبيؽ مكازنة البرامج 
كاألداء، العمؿ عمى تطكير كفاءة العامميف بالكحدات الحككمية مف لالؿ إقامة الدكرات ككرش العمؿ يي مجاؿ تطبيؽ 

 مكازنة البرامج كاألداء.
 
 .الكحدات الحككمية، مكازنة البرامج كاألداء، اإلنفاؽ الحككمي ،النظاـ المحاسبيمات المفتاحية: الكم
 

 مقدمة:
لممكازنة العامة أىمية كبيرة لمدكلة ككنيا أداة مف األدكات الرئيسية لتحقيؽ األىداؼ بصفة عامة كاألىداؼ 

   ستلداـ األمثؿ لممكارد المتاحة.االقتصادية بصفة لاصة، حيث أنيا تعمؿ عمى ترؤيد اإلنفاؽ كاال
كنتيجة الستلداـ أسمكب مكازنة البنكد كاالعتمادات إلعداد المكازنة العامة يي ليبيا، كلكجكد العديد مف العيكب 
كاالنتقادات بيذا األسمكب، أصبحت الحاجة ممحة لمبحث عف أساليب جديدة تعالج العيكب المكجية لألسمكب 

عديد مف الدكؿ الستلداـ أحدل ىذه االساليب كالذم يتناسب مع أنظمتيا المحاسبية كمف التقميدم كالتي لجأت ال
بيف ىذه األساليب مكازنة البرامج كاألداء، إال أف ىذه االساليب تتطمب أنظمة محاسبية متطكرة تضمف تحقيؽ 

النظاـ المحاسبي ا كاف  األىداؼ الرئيسية ليذه االساليب، كمف ىذا المنطمؽ جاءت ىذه الدراسة لمبحث ييما إذ
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المطبؽ يي الكحدات الحككمية الميبية مالئـ لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء، ككذلؾ الكقكؼ عمى مدل مساىمة 
 مكازنة البرامج كاألداء يي ترؤيد اإلنفاؽ الحككمي.

 الدراسات السابقة:
يي تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء  (ىديت الدراسة لبياف أثر كفاءة النظاـ المحاسبي 2021 ،دراسة )محمكد -

كاستلدمت الدراسة أسمكب أداة  ،كاعتمدت الدراسة عمى المنيجيف الكصفي ك التحميمي ،كعممية ضبط اإلنفاؽ العاـ
 ،االستبياف لجمع آراء عينة الدراسة المتمثمة يي العامميف بكزارة المالية كالتلطيط االقتصادم بكالية اللرطكـ

ى العديد مف النتائج مف أىميا: كجكد عالقة طردية بيف كفاءة النظاـ المحاسبي كضبط كتكصمت الدراسة إل
كجكد عالقة بيف التلطيط االستراتيجي لمكازنة البرامج كاألداء كضبط اإلنفاؽ  ،اإلنفاؽ العاـ بالكحدات الحككمية

 العاـ بالكحدات الحككمية.
لتعرؼ عمى إمكانية التحكؿ لمكازنة البرامج كاألداء (ىديت الدراسة إلى ا2020 ،كآلركف ،)أبكبكر دراسة -

كاستلدمت  ،كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي كالمنيج التحميمي ،لتحسيف كتفعيؿ دكر الرقابة المالية يي ليبيا
 الدراسة أسمكب قائمة االستبياف لجمع آراء عينة الدراسة كالمتمثمة يي مدراء إدارات المحاسبة كرؤساء األقساـ

كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:  ،كالمراجعيف الدالمييف كالمكظفيف  بديكاف المحاسبة الميبي بطرابمس
ال تتكير معايير كمؤؤرات قياس األداء المالي  ،النظاـ المحاسبي الحالي غير مالئـ لمتحكؿ لمكازنة البرامج كاألداء

 اء يي ليبيا.كغير المالي لمتحكؿ إلى لمكازنة البرامج كاألد
 ،( ىديت الدراسة إلى دراسة كتحميؿ مفيكـ مكازنة البرامج كاألداء كمنيجية تطبيقيا2019 ،)الربيعي دراسة -

كاعتمدت الدراسة عمى المنيجيف الكصفي  ،كالتعرؼ عمى الفكائد كالمزايا المتحققة مف تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء
( رئيس قسـ ك 40ئمة االستبياف لجمع آراء عينة الدراسة المتمثمة يي )كاستلدمت الدراسة أسمكب قا ،كالتحميمي

كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف  ،مكظؼ باألقساـ المالية كالرقابة اإلدارية كالتلطيط كالتطكير يي جامعة بابؿ
ررات كالميزات العممية أىميا: اف النظاـ المحاسبي القائـ حاليا غير مالئـ لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء إف المب

كالتنظيمية التي تحققيا مكازنة البرامج كاألداء تلمؽ حاجة ممحة لمبحث كالتطكير إليجاد الكسائؿ التي تساىـ يي 
 إيجاد أرضية مالئمة لتطبيقيا. 

ؿ (ىديت الدراسة إلي اعتماد مكازنة البرامج كاألداء كمنياج لمكصكؿ الي االستغالؿ األمث2019،لميؿدراسة ) –
 ،لممكارد المتاحة كاقتراح إطار يسيؿ االنتقاؿ لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء يي الكحدات اإلدارية الحككمية

كتكصمت الدراسة الي عدة نتائج منيا :  ،كاستلدمت الدراسة أسمكب قائمة االستبياف لجمع آراء عينة الدراسة
ت تساىـ يي تحقيؽ أىداؼ المكازنة بتحسيف كفاءة استلداـ معمكمات األداء يي المكازنة يمكف مف صنع قرارا

تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء يحتاج نظاـ محاسبي يكير تكمفة الملرجات  ،التلصيص كاالنضباط المالي الكمي 
 التي تستلدـ لمربط بيف المكارد كالنتائج.
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ية لتطبيؽ مكازنة البرامج ( ىديت الدراسة إلى التعرؼ عمى المتطمبات األساس2018 ،كمحمد ،)سمطاف دراسة
كاعتمدت الدراسة عمى  ،ككذلؾ التعرؼ عمى دكر مكازنة البرامج كاألداء يي ترؤيد اإلنفاؽ الحككمي ،كاألداء

كتكصمت  ،كاستلدمت الدراسة أسمكب أداة االستبياف لجمع آراء عينة الدراسة  ،المنيجيف الكصفي كالتحميمي
ميا: أف ألسمكب مكازنة البرامج كاألداء القدرة عمى معالجة الكثير مف نكاحي الدراسة إلى العديد مف النتائج مف أى

القصكر يي األسمكب التقميدم يي إعداد المكازنة العامة كالمتمثمة يي اليدر المالي الذم أصبح صفة مالزمة 
 ازنة البرامج كاألداء. تمتمؾ الدكائر الحككمية يي إقميـ كردستاف مقكمات االنتقاؿ إلى أسمكب مك  ،لألنفاؽ الحككمي

( ىديت الدراسة الي التعرؼ عمى مدل إمكانية تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء 2018 ،كجياف ،دراسة )األزرؽ –
كاستلدمت الدراسة أسمكب أداة   ،كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيجيف الكصفي كالتحميمي ،يي الكزارات الحككمية

كتكصمت الدراسة الي عدة نتائج مف أبرزىا: ال يمكف تطبيؽ مكازنة البرامج االستبياف لجمع آراء عينة الدراسة 
كاألداء يي الكزارات الحككمية الميبية كذلؾ لعدة اسباب منيا) مستكل الجانب المعمكماتي ال يساىـ بؤكؿ يعاؿ يي 

مة لتطبيؽ مكازنة البرامج تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء يي الكزارات الحككمية ، عدـ تكير المقكمات الفنية الالز 
إف مستكل  االدراؾ كالرغبة كالقناعة لدل المسؤكليف بأىمية مكازنة البرامج كاألداء المتكيرة حاليان ال تساعد  ،كاألداء

 عمى تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء(.
كؿ إلى مكازنة ( ىديت الدراسة إلى التعرؼ عمى المتطمبات الضركرية لمتح2018) ،كبعرة ،لريص)أبك  دراسة -

ككذلؾ التعرؼ عمى الصعكبات كالمعكقات التي تحكؿ دكف تطكير النظاـ المحاسبي لمتحكؿ  ،البرامج كاألداء
كاعتمدت الدراسة عمى المنيجيف الكصفي  ،لمكازنة البرامج كاألداء يي الكحدات اإلدارية الحككمية الميبية

ف لجمع آراء عينة الدراسة المتمثمة يي المحاسبيف يي الدكائر كاستلدمت الدراسة أسمكب قائمة االستبيا ،كالتحميمي
كتكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج مف أىميا: إف مكازنة  ،،المالية الرئيسية يي كزارة المالية ككزارة التلطيط

إف  ،االعتماد التي ينؤأ مف أجمو البرامج كاألداء تعمؿ عمى الرقابة الفعمية مف لالؿ التأكد مف تحقيؽ األىداؼ
مف اإلنفاؽ الفعمي كتقييـ األداء الذم  مكازنة البرامج كاألداء تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ الحككمة مف لالؿ التأكد

ايتقار النظاـ المحاسبي الحككمي يي ليبيا  إلى معايير  ،تـ كمقارنة الفعمي بالمستيدؼ كتحديد االنحراؼ كمعالجتو
 اس كاإليصاح.كاضحة تحتكـ إلييا يي مرحمتي القي

( ىديت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استلداـ أساس االستحقاؽ الكامؿ بدالن مف األساس 2016،دراسة)المكقة
كاستلدمت الدراسة  ،كاعتمدت الدراسة عمى المنيجيف الكصفي كالتحميمي ،النقدم يي النظاـ المحاسبي الحككمي

تمثمة يي المحاسبيف الحككمييف كرؤساء األقساـ كمدراء الدكائر أسمكب أداة االستبياف لجمع آراء عينة الدراسة الم
كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: إف  ،109كالمدراء العامميف يي كزارة المالية الفمسطينية كالبالغ عددىـ 

ية عف تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء يي النظاـ المحاسبي الحككمي يحتاج لكجكد نظاـ يكير المعمكمات الكاي
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إتباع أساس االستحقاؽ الكامؿ يكير المعمكمات التي تحدد المبالغ المالية الالزمة لتغطية  ،األنؤطة التي تقكـ بيا
 اللدمات المقدمة بما يتكايؽ مع حاجة الدكلة.

( ىديت الدراسة إلى التعرؼ عمى العائد الحقيقي مف  تطبيؽ مكازنة البرامج  2014 ،محمدك  ،دراسة)ماضي
ء عمى مؤاريع الحككمة المحمية كاالستلداـ األمثؿ يي تكزيع المكارد بكفاءة كترؤيد اإلنفاؽ الحككمي، كاألدا

كتكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج مف أىميا: إف  ،كاعتمدت الدراسة عمى المنيجيف الكصفي كالتحميمي
لية كاإلدارية التي تساعد الكحدات الحككمية استلداـ مكازنة البرامج كاألداء يزكد متلذم القرار بالمعمكمات الما

إف تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء يكضح ما عمى الحككمة مف  ،عمى القياـ بالمياـ المنكطة بيا كتحقيؽ األىداؼ
التزامات كعمى أساس ذلؾ يتـ كضع اللطط اللاصة بالتديؽ النقدم لتسديد ىذه االلتزامات المترتبة عمى 

 الحككمة.
تطكير المكازنة العامة المستلدمة يي القطاع الحككمي الفمسطيني  ىديت الدراسة إلى (2011 ،عثمافدراسة ) -

بما يؤدم إلى زيادة كفاءة كياعمية الكحدات الحككمية الفمسطينية كتحقيؽ الرقابة عمى الماؿ العاـ كالمساعدة عمى 
كاستلدمت الدراسة أسمكب أداة  ،كالميداني كاعتمدت الدراسة عمى المنيجيف االستقرائي ،قياس األداء الحككمي

االستبياف لجمع آراء عينة الدراسة المتمثمة يي العاممكف كمدراء الدكائر كرؤساء األقساـ كالمحاسبيف العاممكف يي 
ككذلؾ  ،كأعضاء لجنة المكازنة كالتؤريع ،إدارات المكازنة كالكحدات الحسابية يي كزارات السمطة الفمسطينية

يي بعض المؤسسات المالية كاألجنبية الممثمة لمدكؿ المانحة كالميتمة بتطكير النظاـ المالي الحككمي  المحاسبيف
كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا: إف النظاـ المحاسبي الحككمي الحالي القائـ عمى تطبيؽ  ،الفمسطيني

القياس المحاسبي  ال يكير المعمكمات المالية األسمكب التقميدم يي إعداد المكازنات كتطبيؽ األساس النقدم يي 
إف مكازنة البرامج كاألداء تعتبر صكرة مف صكر  ،كاالدارية التي تساعد  الكحدات الحككمية عمى القياـ بمياميا

إعداد المكازنة  العامة يي الكحدات الحككمية لما تحققو مف المساءلة كالمحاسبة كنظاـ رقابي يعاؿ كتحديد معايير 
 جاز كقياس الكفاءة كترؤيد اتلاذ القرارات.االن
( ىديت الدراسة إلى تطكير النظاـ المحاسبي الحككمي المطبؽ حاليان ليفي بمتطمبات 2011 ،دراسة)حسيف-

كتكصمت الدراسة إلى العديد  ،كاعتمدت الدراسة عمى المنيجيف الكصفي كالتحميمي ،تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء
ا: إف مكازنة البرامج كاألداء ليا دكر ميـ يي عممية ترؤيد اإلنفاؽ مف لالؿ قياس تكمفة مف النتائج مف أىمي

ال يفي النظاـ المحاسبي الحككمي المطبؽ كالقائـ عمى األساس  ،البرامج كالعمؿ عمى تنفيذىا بأقؿ تكمفة ممكنة
 النقدم كاللالي مف بيانات التكمفة بمتطمبات تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء.

( ىديت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع النظاـ المحاسبي الحككمي المطبؽ يي الكزارات  2008 ،)كؤاح دراسة 
كاستلدمت الدراسة أسمكب أداة االستبياف لجمع  ،كاعتمدت الدراسة عمى المنيجيف الكصفي كالتحميمي ،الفمسطينية

الية كالرقابية كاالدارية المذيف ليـ عالقة بالنظاـ آراء عينة الدراسة المتمثمة يي رؤساء االقساـ بالدكائر الم
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كتكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج مف أىميا: النظاـ المحاسبي الحككمي المطبؽ يي الكزارات  ،المحاسبي
الفمسطينية يؤكبو العديد مف أكجو القصكر التي تجعمو غير قادر عمى مكاكبة التغيرات التي طرأت عمى اتساع 

ال تتالءـ األسس كالقكاعد المحاسبية التي يعتمد عمييا النظاـ المحاسبي  ،التي تقكـ بيا السمطة الكطنيةالمياـ 
الحككمي الفمسطيني مع متطمبات كجكد نظاـ محاسبي متطكر كذلؾ بسبب مركزية النظاـ المحاسبي كاتباع 

ية غير قادر عمى ضماف ترؤيد اإلنفاؽ النظاـ المحاسبي الحككمي المطبؽ يي الكزارات الفمسطين ،األساس النقدم
 الحككمي كتحقيؽ أىداؼ المكازنة كتكيير نظاـ جيد لمرقابة.

 ،( ىديت الدراسة الي تطكير أسمكب إعداد المكازنة يي يمسطيف لتحقيؽ الرقابة عمى األداء2006 ،دراسة )غناـ -
كاعتمدت الدراسة عمى المنيجيف الكصفي  ،ككذلؾ تقديـ إطار مقترح لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء يي يمسطيف

كتكصمت الدراسة إلى عدة  ،كاستلدمت الدراسة أسمكب قائمة االستبياف لجمع آراء عينة الدراسة ،كاالستنتاجي
نتائج مف أىميا: اف استلداـ نظاـ مكازنة البرامج كاألداء يؤدم إلى التلصيص األمثؿ لممكارد كزيادة الكفاءة 

إف تطبيؽ   ،األنؤطة كتساىـ يي دعـ آليات الرقابة كالمسؤكلية عمى االنحرايات كتقييـ النتائجكالفاعمية لمبرامج ك 
أساس االستحقاؽ كإحدل متطمبات تطبيؽ مكازنة البرامج األداء يؤدم إلى زيادة الكفاءة كالفاعمية يي  ضبط 

رامج مع كحدات اإلنتاج لكؿ عممية تحصيؿ اإليرادات كالمصركيات حيث سيتـ الربط بيف اإلنفاؽ الفعمي لمب
تطبيؽ مكازنة البرامج  ،برنامج سكاء تـ اإلنفاؽ أـ ال األمر الذم ينعكس عمى زيادة كفاءة تحصيؿ االيرادات

كاألداء يؤدم إلى ربط اإلنفاؽ بالمسؤكليات اإلدارية الملتمفة مف لالؿ البرامج مما يؤدم إلى ضبط حجـ اإلنفاؽ 
 كالكقكؼ بدقة عمى اتجاىاتو.

يإف الدراسة الحالية تتؤابو مع الدراسات السابقة يي المجاؿ اللاص  كمف خالؿ عرض ممخصات جيكد الباحثيف
حيث أف ىذه الدراسة تعتبر مكممة يي أىداييا لما  ،بالدراسة كىك النظاـ المحاسبي كتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء

ي إثراء الجانب النظرم لمدراسة كبناء أداة جمع كقد ثـ االستفادة مف الدراسات السابقة ي ،عرض مف أىداؼ
ككذلؾ إستفاد الباحثكف مف الدراسات السابقة يي مناقؤة نتائج الدراسة الحالية كمقارنتيا بنتائج  ،البيانات كتطكيرىا
 الدراسات السابقة .

 مشكمة الدراسة:-3
مؿ عمى تحقيؽ األىداؼ مف لالؿ تعتبر مكازنة البرامج كاألداء أداة مالية كاقتصادية تترجـ اللطط كتع

التلصيص االمثؿ لممكارد كيقان لمبرامج كاالنؤطة المكضكعة لمحصكؿ عمى نتائج كملرجات تحقؽ قيمة إضايية 
 (.2ص ،2021 ،)محمكد لممجتمع استنادان لمؤؤرات كمعايير قياسية محددة لكؿ برنامج

كذلؾ  لما تحققو  ،زنة  العامة يي الكحدات الحككميةمكازنة البرامج كاألداء صكرة مف صكر إعداد المكاكتعتبر  
ككذلؾ  ،مف المساءلة كالمحاسبة كنظاـ رقابي يعاؿ كتحديد معايير االنجاز كقياس الكفاءة كترؤيد اتلاذ القرارات
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لما ليا مف دكر ميـ يي عممية ترؤيد اإلنفاؽ مف لالؿ قياس تكمفة البرامج كالعمؿ عمى تنفيذىا بأقؿ تكمفة 
 (.2011 ،) حسيف كدراسة ،(2011 ،)عثماف كىذا ما أكدتو دراسة ،ةممكن

كانطالقان مف العالقة المباؤرة كالتبادلية بيف المكازنة العامة كالنظاـ المحاسبي الحككمي مف لالؿ مقكماتو الفنية 
كلصكصان  ،ناتكاألسس كالنظريات التي يرتكز عمييا يجب أف يالءـ النظاـ المحاسبي أساليب اعداد نظاـ المكاز 

كمف ىذا المنطمؽ جاءت الدراسة لإلجابة عمى التساؤالت  ،(126ص ،2011،)حسيف مكازنة البرامج كاألداء
 االتية:

 التساؤؿ األكؿ: ما مدل مالئمة النظاـ المحاسبي يي الكحدات الحككمية الميبية لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء؟ 
 البرامج كاألداء يي ترؤيد اإلنفاؽ الحككمي؟ التساؤؿ الثاني:  ما مدل مساىمة مكازنة

 أىداؼ الدراسة: -4
 ىديت الدراسة إلى تحقيؽ االىداؼ االتية:

مدل مالئمة النظاـ المحاسبي يي الكحدات الحككمية الميبية لتطبيؽ مكازنة البرامج  التعرؼ عمى اليدؼ األكؿ:
 كاألداء. 

 لبرامج كاألداء يي ترؤيد اإلنفاؽ الحككمي.التعرؼ عمى مدل مساىمة مكازنة ا  اليدؼ الثاني:
 فرضيات الدراسة:-5

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ثـ صياغة الفرضيتيف اآلتيتيف :
 النظاـ المحاسبي يي الكحدات الحككمية الميبية مالئـ  لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء . الفرضية األكلى:

 .ي ترؤيد اإلنفاؽ الحككميالفرضية الثانية: تساىـ مكازنة البرامج كاألداء ي
 :أىمية الدراسة-6

تستمد الدراسة أىميتيا مف أىمية المكضكع الذم تتناكلو كىك مكضكع النظاـ المحاسبي كمدل مالئمتو لتطبيؽ  
كما تستمد ىذه الدراسة  ،كمدل مساىمة مكازنة البرامج كاألداء يي ترؤيد اإلنفاؽ الحككمي ،مكازنة البرامج كاألداء

كما ستساىـ الدراسة يي  ،يي ككنيا ستفيد متلذم القرار يي كزارة المالية يي ليبيا  بما يتكؤؼ مف نتائجأىميتيا 
كايضان ستساىـ يي يتح مجاالت  ،إثراء المعرية العممية ليذا النكع مف الدراسات يي مجاؿ العمكـ االقتصادية

ف معمكمات تساعد الباحثيف كالميتميف البحث العممي يي ىذا المكضكع مف لالؿ ما ستكيره ىذه الدراسة م
 بمكضكع الدراسة.

 حدكد الدراسة:-7
: اقتصرت الدراسة عمى دراسة مكضكع مدل مالئمة النظاـ المحاسبي يي الكحدات الحككمية  الحدكد المكضكعية

 الميبية لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء كمدلؿ لترؤيد اإلنفاؽ الحككمي.
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تتمثؿ الحدكد المكانية يي كزارة المالية كاداراتيا الملتمفة كالتي مقرىا الرئيسي مدينة  : الحدكد المكانية كالبشرية
المراجعكف  ،أما الحدكد البؤرية يتتثمؿ يي بعض العامميف بكزارة المالية كىـ )المراقبكف الماليكف ،طرابمس

 رؤساء األقساـ(. ،مدراء االدارات  ،الدالميكف
الزمنية التي ثـ إجراء الدراسة بيا كتكزيع االستبياف تمثمت يي ؤيرم يكنيك كيكليك مف  إف الفترة الحدكد الزمنية:

 .2021سنة 
منيجية الدراسة:-8  

كاألبحاث  ،اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي كالمنيج التحميمي مف لالؿ االطالع عمى الكتب كالدكريات
المعمكمات الدكلية اإلنترنت كمصادر ثانكية لجمع  كؤبكة ،كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدراسة

المعمكمات، كلمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة استلدـ الباحثكف أسمكب قائمة االستبياف كأداة رئيسية 
 لمدراسة.

 الجانب النظرم:
 تعريؼ النظاـ المحاسبي الحككمي:

تلدـ مجمكعو مف المستندات كالسجالت بيدؼ حماية ىك مجمكعة مف القكاعد كاالجراءات المحاسبية كالتي تس
(.18، ص2008مكجكدات الحككمة كتقديـ البيانات كالمعمكمات المالية لمتلذم القرار.)كؤاح،  

 خصائص النظاـ المحاسبي الحككمي:
ت يرل لبراء األمـ المتحدة إف النظاـ المحاسبي الحككمي الجيد كنظاـ لقياس كفاءة األداء كتكيير المعمكما

المناسبة ال تلاذ القرارات كرسـ البيانات كالتحميؿ كالتقكيـ كأداة للدمة أغراض اإلدارة األلرل يجب اف يتضمف 
 ( .130،ص2011اللصائص التالية: .)حسيف، 

أف ينسجـ مع السمطات الدستكرية كالقانكنية كغيرىا مف المتطمبات المقررة.-1  
النظاـ المحاسبي الحككمي بصكرة تحقؽ التكامؿ بينيا إلظيار مدم أف يتـ الربط بيف المكازنة العامة كبيف -2

 التقيد بالمكازنة العامة كلطة مالية تعكس نؤاطات الحككمة كسياساتيا  .
يجب اف يتـ تصميـ الحسابات بطريقة يمكف مف لالليا تؤليص األىداؼ كاألغراض التي لصصت مف -3

اإلدارية المسؤكلة عف تأميف ىذه المكارد كعف استلداميا لتنفيذ أجميا األمكاؿ كتكضيحيا ككذلؾ تحديد الجيات 
 البرامج كاألنؤطة الحككمية.

أف يسيؿ الرقابة اإلدارية الفعالة عمي األمكاؿ كالبرامج كاإلجراءات كأف يضمف سيكلة التدقيؽ الدالمي .-4  
أف يسيؿ عمميات التدييؽ كالرقابة التي تمارسيا الجيات اللارجية .-5  
يسيؿ اظيار كعرض النتائج اللاصة بالبرامج الحككمية. أف-6  
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ـ المحاسبي المعمكمات المالية االزمة لتطكير التلطيط كالبرمجة كتسييؿ المراجعة كالمتابعة -7 أف يكير النظا
 كتقييـ العمؿ بصكرة مادية كماليو. 

   متطمبات تطكير كفاءة النظاـ المحاسبي الحككمي
محاسبي عمي الطرؽ كاألساليب المحاسبية التي يعتمدىا يي معالجة البيانات المتعمقة تعتمد كفاءة النظاـ ال   

بالعمميات المالية كالتي تمتؿ المدلالت األساسية لنظاـ المعمكمات المحاسبية ، كيمكف تطكير النظاـ المحاسبي 
(144-146ص ،2010 ،كالسندم ،الحككمي عمي مستكم الكحدة الحككمية مف لالؿ: ) السقا  

استخداـ أساس االستحقاؽ في المحاسبة عف عمميات الكحدة الحككمية: -1   
تتبع الكحدات الحككمية أسس محاسبية ملتمفة مف بينيا األساس النقدم كالذم عمي الرغـ مف إنو يتسـ بالكضكح 

كال يكير البيانات كالبساطة إال أف التدالؿ يي قياس نتائج األعماؿ مف سنة أللرم ال يصمح لممقارنة بيف السنكات 
االزمة لحساب تكمفة اللدمات كاالنؤطة الملتمفة، كقد أدل ذلؾ الي تحكؿ أغمب الدكؿ إلى استلداـ أساس 
 االستحقاؽ أال أف ىذا التحكؿ كاف حذران مما أدل الي ظيكر األساس النقدم المعدؿ كأساس االستحقاؽ المعدؿ .

المـ المتحدة استلداـ أساس االستحقاؽ ألف استلدامو يتفؽ تمامان كما يفضؿ نظاـ المحاسبة القكمية الصادر عف ا
مع الطريقة التي تعرؼ بيا األنؤطة كالتديقات االقتصادية األلرل يي النظاـ كيسمح بتقكيـ ربحية األنؤطة 

 المنتجة بدكف التأثر بحاالت التعجيؿ كالتألير يي التديقات النقدية.
تطبيؽ محاسبة التكاليؼ:-2  

يقمؿ مف أىمية استلداـ محاسبة التكاليؼ يي الكحدات الحككمية إال اف ىذا الرأم ال يتفؽ مع المفيكـ  ىناؾ مف
االقتصادم القائؿ بأف المكارد محدكدة كأف االستلدامات يي الغالب غير محدكدة  

 مكازنة البرامج كاألداء
 تعرؼ مكازنة البرامج كاألداء بأنيا:
أجيزة الحككمة ككحداتيا الملتمفة تحقيقيا لالؿ يترة زمنيو مقبمو بعد تفصيميا مجمكعو مف األىداؼ المقررة عمي 

تبعان لمبرامج كاألنؤطة كالجيكد االزمو ليذا التحقيؽ مع تحديد التكمفة المقدرة لتنفيذ كؿ برامج كنؤاط كتحديد 
(24ص ،2021 ،معايير إلنجاز كقياس الكفاءة. )محمكد  

مج كاألداء:أسباب التحكؿ إلي مكازنة البرا  
إف نقطة التحكؿ يي أىداؼ المكازنة العامة مف مكازنة البنكد الي مكازنو البرامج كاألداء بدأت عند دلكؿ األساليب 
العممية يي مجاؿ اإلدارة الحككمية لمتأكد مف قياميا بتنقيد ما يعيد إلييا مف كاجبات بكفاءة كيعالية كيقا للطة 

، كبدأ العمؿ 1949مكازنة البرامج كاألداء يي الكاليات المتحدة األمريكية عاـ الحككمة، كقد برزت الدعكة لتطبيؽ
، كتـ انتقؿ تطبيقيا إلى باقي دكؿ العالـ كتبني ىذا التكجو بؤكؿ أساسي ىيئة االمـ المتحدة 1959يييا عاـ 

 (34:35ص ،2021 ،كيمكف القكؿ بأف أسباب التحكؿ تكمف ييما يمي: .)محمكد
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 اإلدارة العممية يي المجاؿ الحككمي. إدلاؿ أساليب -1
 ظيكر أنظمو كأجيزة لمرقابة المالية منفصؿ عف جياز المكازنة العامة. -2
 إمكانية إحكاـ الرقابة عمي عمميات البيع كالؤراء الحككمية. -3
 محدكدية مكارد الدكلة، حيث تعاني الدكؿ مف مصادر دلكؿ محدكدة . -4
 بر عمي الملرجات كالنتائج بدالن مف التركيز عمي المدلالت الرغبو يي التركيز بدرجو أك-5

 مساىمة مكازنة البرامج كاألداء في ترشيد اإلنفاؽ الحككمي :
ز مساىمة مكازنة البرامج كاألداء يي معالجة نكاحي القصكر التي تكتؼ أداء الجياز الحككمي كالمتمثمة يي تبر

ألنؤطة التي تنطكم عمييا المكازنة التقميدية كذلؾ مف لالؿ ايجاد اليدر المالي الذل اصبح صفة مالزمة لتنفيذ ا
مبررات منطقية لإلنفاؽ الحككمي عمى أف يرايؽ تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء لطو اقتصادية كسياسية كاجتماعية 

عف تعديؿ  الن يض ،يمكنيا أستعاب أسس مكازنة البرامج كاألداءيسبقيا تييئة المستمزمات الالزمة مف ككادر بؤرية 
إذ أف  .النظاـ المحاسبي الحككمي ليتالءـ كمتطمبات الرقابة كالتقييـ التي تيدؼ مكازنة البرامج كاألداء إلى تحقيقيا

أف يحدد تكمفة األنؤطة  إدلاؿ أساس االستحقاؽ كنظـ محاسبة التكاليؼ كالعمؿ بمفيكـ التكمفة/ العائد مف ؤأنو 
ي مدركس األمر الذم يضع القائميف عمى التنفيذ أماـ مسؤكلية االلتزاـ بحدكد الملتمفة ضمف البرنامج بؤكؿ عمم

النفقات الملصصة كعدـ إمكانية تجاكزىا كمف ثـ تحقيؽ الكفاية اإلنتاجية التي تصب أليران يي معالجة ظاىرة 
 (.380- 379ص ،محمد ،اإلسراؼ يي النفقات ) سمطاف

 الدراسة الميدانية:
 لالزمة لمدراسة: أداة جمع البيانات ا
ـ الباحثكف  االستبياف لتحقيؽ أىداؼ الدراسة يقامكا بتصميـ استمارة استبياف مف لالؿ االستفادة مف مجمكعة أداة استلد

 ،)أبكبكر كدراسة ،(2018) ،كبعرة ،كدراسة)أبك لريص ،(2018 ،كمحمد ،سمطافمف الدراسات السابقة دراسة)
ت الؤلصية لممستيدييف كالمتمثمة المؤىؿ العممي، كالتلصص، كالمسمى كاؤتممت عمى البيانا ،(2020 ،كآلركف

الكظيفي، كسنكات اللبرة، كالمؤاركة يي المؤتمرات كالندكات بمجاؿ تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء. كما اؤتمؿ االستبياف 
 عمى محكريف أساسييف كىما: 

كتككف المحكر مف  مكازنة البرامج كاألداء؛ لتطبيؽ المحكر األكؿ: مدل مالئمة النظاـ المحاسبي الحككمي الحالي
 ( عبارات.5)

 ( عبارات.6؛ كتككف المحكر مف )المحكر الثاني: مدل مساىمة مكازنة البرامج كاألداء في ترشيد اإلنفاؽ الحككمي
 التحميؿ اإلحصائي كمعالجة البيانات:

مع لإلجابات المتعمقة بالمقياس اللماسي حيث تـ استلدـ الباحثكف الترميز الرقمي يي ترميز إجابات أيراد المجت
إعطاء درجة كاحدة لإلجابة )غير مكايؽ بؤدة( كدرجتاف لإلجابة )غير مكايؽ( كثالث درجات لإلجابة )محايد( 
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كقد تـ تحديد درجة المكايقة لكؿ يقرة مف كأربع درجات لإلجابة )مكايؽ( كلمس درجات لإلجابة )مكايؽ بؤدة(، 
اف كلكؿ محكر مف مقارنة قيمة متكسط االستجابة المرجح مع طكؿ يئة المقياس اللماسي، كحسب يقرات االستبي

 (.5( عمى )4طكؿ يئة المقياس مف لارج قسمة )
( ترميز بدائؿ االجابة كطكؿ فئة تحديد اتجاه االجابة1جدكؿ )  

 مكافؽ بشدة مكافؽ محايد غير مكافؽ غير مكافؽ بشدة اإلجابة
 5 4 3 2 1 الترميز

1.8إلى أقؿ مف  1 طكؿ الفئة 2.6إلى أقؿ مف  1.8  3.4إلى اقؿ مف  2.6  4.2إلى اقؿ مف  3.4  5إلى  4.2   
 مرتفعة جدان  مرتفعة متكسطة منلفضة منلفضة جدان  درجة المكايقة

 أساليب التحميؿ اإلحصائي لمبيانات:
مييا يي كصؼ الظاىرة مف حيث نحتاج يي بعض األحياف إلى حساب بعض المؤؤرات التي يمكف االعتماد ع

القيمة التي تتكسط القيـ أك تنزع إلييا القيـ، كمف حيث التعرؼ عمى مدل تجانس القيـ التي يألذىا المتغير، 
كأيضا ما إذا كاف ىناؾ قيـ ؤاذة أـ ال. كاالعتماد عمى العرض البياني كحدة ال يكفى، لذا  بحاجة لعرض بعض 

مف لالليا التعرؼ عمى لصائص الظاىرة محؿ البحث، ككذلؾ إمكانية مقارنة  المقاييس اإلحصائية التي يمكف
 ظاىرتيف أك أكثر، كمف أىـ ىذه المقاييس مقاييس النزعة المركزية كالتؤتت، كقد تـ استلداـ األتي :

 سكبا إلى لتحديد عدد التكرارات، كالنسبة المئكية لمتكرار التي تتحصؿ عميو كؿ إجابة، من :التكزيعات التكرارية
إجمالي التكرارات، كذلؾ لتحديد األىمية النسبية لكؿ إجابة كيعطي صكرة أكلية عف إجابة أيراد مجتمع الدراسة 

 عمى العبارات الملتمفة.
 يستعمؿ لتحديد درجة تمركز إجابات المبحكثيف عف كؿ محكر، حكؿ درجات المقياس، المتكسط الحسابي :

 محكر مف محاكر الدراسة.كذلؾ لمعرية مدل تكير متغيرات كؿ 
 :لتحديد اتجاه اإلجابة لكؿ يقرة مف يقرات المقياس كيؽ مقياس التدرج اللماسي. المتكسط الحسابي المرجح 
 يستلدـ االنحراؼ المعيارم لقياس تؤتت اإلجابات كمدل انحراييا عف متكسطيا االنحراؼ المعيارم :

 الحسابي.
 جمالي االستبياف. : لتحديد العالقة بيف كؿ معامؿ االرتباط  محكر مف محاكر االستبياف كا 
 لتحديد الثبات يي أداة الدراسة )االستبياف(معامؿ الفا كركنباخ : 
 لتحيجد ييما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال .اختبار التكزيع الطبيعي : 
 ( اختبارOne Sample T-Testلتحديد معنكية الفركؽ بيف متكسط االستجاب :) ة لمفقرة أك المحمكر مع

 (.3متكسط القياس )
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 كتـ ذلؾ مف لالؿ:صدؽ فقرات االستبياف : 
 أكالن: صدؽ المحكميف

حيث إف صدؽ المحكميف يعد مف الؤركط الضركرية كالالزمة لبناء االلتبارات كالمقاييس كالصدؽ يدؿ عمى مدل 
ف أيضؿ طريقة لقياس الصدؽ ىك الصدؽ الظاىرم كالذم ىك عرض  قياس الفقرات لمظاىرة المراد قياسيا، كا 

يقرات المقياس عمى مجمكعة مف اللبراء لمحكـ عمى صالحيتيا. كقد تحقؽ صدؽ المقياس ظاىريان مف لالؿ 
عرض الفقرات عمى مجمكعة مف المحكميف المتلصصيف يي مجاؿ المحاسبة، كقد تـ األلذ يي نظر االعتبار 

 .محكميفجميع المالحظات التي قدمت مف قبؿ ال
 ثانيان: صدؽ االتساؽ الداخمي

 مكازنة البرامج كاألداء. مدل مالئمة النظاـ المحاسبي الحككمي الحالي لتطبيؽ . أ
جمالي المحكر مدل مالئمة النظاـ المحاسبي الحالي لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء"عبارات محكر"( معامالت االرتباط بيف 2جدكؿ )  كا 

ػػ ت ػػ ػػ ػػ رةالعبػػػػػػػػػػػ  ػا
معامؿ 
 االرتباط

قيمة الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 **0.718 يكير النظاـ المحاسبي الحالي المعمكمات المالئمة يي الكقت المناسب 1
 0.000 **0.823 يتكير الكادر الكظيفي المؤىؿ لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء 2
 0.000 **0.851 حمؿ السنة بمصركياتيا كايراداتيا الحقيقيةالنظاـ المحاسبي الحككمي المعتمد عمى األساس النقدم ال ي 3
 0.000 **0.542 النظاـ المحاسبي الحالي يتسـ بالمركنة الكايية لتطبيؽ االجراءات كالمعالجة المناسبة 4
 0.000 **0.720 النظاـ المحاسبي الحالي ال يكير المعمكمات الالزمة لقياس األداء 5

 (0.01ائية عند مستكل المعنكية )** القيمة ذات داللة إحص

كىي دالة إحصائيان كتؤير إلى  0.05( أف قيـ الداللة اإلحصائية جميعيا أقؿ مف 2لقد بينت النتائج يي الجدكؿ )
كجكد عالقة معنكية ذات داللة إحصائية بيف عبارات محكر مدل مالئمة النظاـ المحاسبي الحككمي الحالي 

جمإليو لذا يإف ىذه العبارات صادقة لما كضعت.لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألدا  ء كا 
 مدل مساىمة مكازنة البرامج كاألداء في ترشيد اإلنفاؽ الحككمي . ب

جماليعبارات محكر "( معامالت االرتباط بيف 3جدكؿ )  المحكر مدل مساىمة مكازنة البرامج كاألداء في ترشيد اإلنفاؽ الحككمي" كا 

رة ت ػػػا ػػ ػػ ػػ  العبػػػػػػػػػػػ
عامؿ م

 االرتباط
قيمة الداللة 
 اإلحصائية

 0.012 *0.319 تساىـ مكازنة البرامج كاألداء يي سيكلة تحديد التضلـ يي حجـ اإلنفاؽ 1
 0.000 **0.807 تساىـ مكازنة البرامج كاألداء يي الرقابة الفعالة عمى النفقات يي المؤسسات العامة 2
 0.000 **0.861 االنحرايات كالكقكؼ عمى اسبابيا كالمسؤكليف عنياتساىـ مكازنة البرامج كاألداء يي تحميؿ  3
 0.000 **0.855 تساىـ مكازنة البرامج كاألداء يي ربط اإلنفاؽ بمراكز المسؤكلية التي تتكلى ميمة تنفيذ البرامج الملططة 4
 0.000 **0.760 االنؤطة ذات األكلكيةتساىـ مكازنة البرامج كاألداء يي تلصيص المكارد البؤرية كالمادية عمى البرامج ك  5
 0.000 **0.744 تساىـ مكازنة البرامج كاألداء يي ضبط اإلنفاؽ الحككمي كعدـ تجاكزه لممستكيات المحددة لو 6

 (0.01** القيمة ذات داللة إحصائية عند مستكل المعنكية )
 (0.05* القيمة ذات داللة إحصائية عند مستكل المعنكية )
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كىي دالة إحصائيان كتؤير إلى  0.05( أف قيـ الداللة اإلحصائية جميعيا أقؿ مف 3نتائج يي الجدكؿ )لقد بينت ال
كجكد عالقة معنكية ذات داللة إحصائية بيف عبارات محكر مدل مساىمة مكازنة البرامج كاألداء يي ترؤيد 

جمإليو لذا يإف ىذه العبارات صادقة لما كضعت.  اإلنفاؽ الحككمي كا 
 صدؽ االتساؽ البنائي لمحاكر الدراسة :ثالثان 

جمالي االستبياف4جدكؿ )  ( معامؿ االرتباط بيف محاكر الدراسة كا 

ػػػكر ت  المحػػػػػػػػػ
عدد 
 الفقرات

معامؿ 
 االرتباط

قيمة الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 **0.815 5 مدل مالئمة النظاـ المحاسبي الحالي لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء 1
 0.000 **0.781 6 مساىمة مكازنة البرامج كاألداء يي ترؤيد اإلنفاؽ الحككمي مدل 2

 0.01** القيـ ذات داللة إحصائية عند مستكل المعنكية 

( أف قيـ معامؿ االرتباط بيف إجمالي االستبياف كمحكر )مدل مالئمة النظاـ 4لقد بينت النتائج يي الجدكؿ )
( كبيف إجمالي االستبياف كمحكر )مدل 0.815ازنة البرامج كاألداء( )المحاسبي الحككمي الحالي لتطبيؽ مك 

(، ككانت قيـ الداللة اإلحصائية دالة 0.781مساىمة مكازنة البرامج كاألداء يي ترؤيد اإلنفاؽ الحككمي( )
 (.0.05إحصائيان حيث كانت قيـ الداللة اإلحصائية جميعيا أقؿ مف )

 :  اتالثب
قياس إذ يعطي النتائج نفسيا بعد تطبيقو مرتيف يي زمنيف ملتمفيف عمى اإليراد نفسيـ، كىك االتساؽ يي نتائج الم

كتـ حساب الثبات بطريقة معامؿ آلفا كركنباخ حيث إف معامؿ آلفا يزكدنا بتقدير جيد يي أغمب المكاقؼ كتعتمد 
( 0.6ات تعد مقبكلة إذا كانت )ىذه الطريقة عمى اتساؽ أداء الفرد مف يقرة إلى ألرل، كأف قيمة معامؿ آلفا لمثب

، كالستلراج الثبات كيؽ ىذه الطريقة تـ استلداـ استمارات  ( Sekaran،2003)كاقؿ مف ذلؾ تككف منلفضة
لفا لثبات محكر )مدل مالئمة آ( اف قيـ معامؿ 5( استمارة، كقد بينت النتائج يي الجدكؿ رقـ )61البالغ عددىا )

(، كلمحكر )مدل مساىمة مكازنة 0.764لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء( ) النظاـ المحاسبي الحككمي الحالي
(، كبالتالي يمكف القكؿ أنيا 0.787(، كالجمالي االستبياف )0.802البرامج كاألداء يي ترؤيد اإلنفاؽ الحككمي( )

 معامالت ذات داللة جيدة ألغراض البحث كيمكف االعتماد عمييا يي تعميـ النتائج.
 كضح معامؿ الفاكركنباخ لمثبات( ي5جدكؿ )

 معامؿ الفا عدد الفقرات العػبػػػػػػػػػػارات ت

 0.764 5 مدل مالئمة النظاـ المحاسبي الحالي لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء 1
 0.802 6 مدل مساىمة مكازنة البرامج كاألداء يي ترؤيد اإلنفاؽ الحككمي 2

 0.787 11 إجمالي االستبياف
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 لدراسة: مجتمع ا
دارة المراقبيف المالييف كمكتب المراجعة الدالمية بكزارة  يتككف مجتمع الدراسة مف العامميف بإدارة الميزانية كاللزانة كا 

( مفردة، كنظران لصغر حجـ مجتمع الدراسة، يقد اعتمد الباحثاف أسمكب المسح 77المالية، كالبالغ عددىـ )
 .(6( استمارة، صالحة لمتحميؿ، كما مبيف يي الجدكؿ رقـ )61استردا منيا )( استمارة ك 77الؤامؿ، يقاما بتكزيع )

 ( يبيف عدد االستمارات المكزعة كالفاقد منيا كاالستمارات الصالحة لمتحميؿ6جدكؿ )
االستمارات 
 المكزعة

االستمارات 
 المفقكدة

نسبة االستمارات 
 المفقكدة

االستمارات الغير 
 صالحة 

نسبة االستمارات 
 صالحة الغير

االستمارات 
 الصالحة

نسبة االستمارات 
 الصالحة

77 16 20.78% 0 0% 61 79.22% 

 عرض كتحميؿ البيانات المتعمقة بمتغيرات الدراسة:
 الكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كفؽ الخصائص كالسمات الشخصية

 ( تكزيع المستيدفيف حسب البيانات الشخصية7جدكؿ )

%( مف حممة المؤىؿ الجامعي 44.3( أف غالبية أيراد العينة كبنسبة بمغت )7بينت النتائج يي الجدكؿ )
( مستيديان كما نسبتو 11%( يحممكف مؤىؿ الدبمكـ العالي، ك)21.3يان كما نسبتو )( مستيد13"البكالكريكس"، ك)

%( يحممكف المؤىؿ العالي 8.2( مستيدييف كما نسبتو )5%( مف حممة المؤىؿ العالي "الماجستير"، ك)18)
 ( مستيدييف كبنفس النسبة يحممكف مؤىؿ الدبمكـ المتكسط.5"الدكتكراه"، ك)

( أف غالبية أيراد العينة كبنسبة بمغت 7العممي؛ يقد بينت النتائج يي الجدكؿ رقـ ) كييما يتعمؽ بالتلصص
%( متلصصيف يي مجاؿ 16.4( مستيدييف كما نسبتو )10%( متلصصيف يي مجاؿ المحاسبة، ك)63.9)

المؤىؿ 
 العممي

 المجمكع دكتكراه ماجستير بكالكريكس دبمكـ عالي طدبمكـ متكس 

 61 5 11 27 13 5 العدد
 %100 %8.2 %18 %44.3 %21.3 %8.2 النسبة%

 التخصص

 المجمكع أخرل تمكيؿ كمصارؼ إدارة أعماؿ محاسبة 

 61 8 4 10 39 العدد

 %100 %13.1 %6.6 %16.4 %63.9 النسبة%

المسمى 
 الكظيفي

 المجمكع أخرل محاسب مراجع داخمي ر ماليمدي مراقب مالي 

 61 13 30 8 4 6 العدد

 %100 %21.3 %49.2 %13.1 %6.6 %9.8 النسبة%

سنكات 
 الخبرة

 المجمكع سنة فأكثر 15 سنة 15أقؿ مف -10 سنكات 10أقؿ مف -5 سنكات  5أقؿ مف  

 61 32 11 13 5 العدد

 %100 %52.5 %18 %21.3 %8.2 النسبة%

كات المشار 
بالمؤتمرات 
 كالندكات

 المجمكع مشاركات فأكثر 3 مشاركتاف مشاركة كاحدة ال يكجد 

 61 5 11 8 37 العدد

 %100 %8.2 %18 %13.1 %60.7 النسبة%
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( مستيدييف 8%( متلصصيف يي مجاؿ التمكيؿ كالمصارؼ، ك)6.6) ( مستيدييف كما نسبتو4إدارة األعماؿ، ك)
 %( كانت ليـ تلصصات ألرل غير التي تـ ذكرىا.13.1كما نسبتو )

كييما يلص المسمى الكظيفي؛ يقد بينت النتائج يي الجدكؿ المؤار إليو أعاله أف غالبية أيراد العينة كبنسبة بمغت 
كما ( مستيدييف 6%( مف المراجعيف الدالمييف، ك)13.1( مستيدييف كما نسبتو )8%( مف المحاسبيف، ك)49.2)

%( يؤغمكف منصب "مدير مالي"، 6.6( مستيدييف كما نسبتو )4%( مف المراقبيف المالييف، ك)9.8نسبتو )
 %( يؤغمكف كظائؼ ألرل غير التي تـ ذكرىا.21.3( مستيديان كما نسبتو )13ك)

( سنة 15رة )%( ليـ لب52.5، بينت النتائج أف غالبية أيراد العينة كبنسبة بمغت )لعدد سنكات اللبرة كبالنسبة
( 10( سنكات إلى أقؿ مف )5%( تراكحت لبرتيـ ما بيف )21.3( مستيديان كما نسبتو )13يأكثر، يي حيف أف )

( 5( سنة، ك)15( سنكات إلى أقؿ مف )10%( لبرتيـ تراكحت ما بيف )18( مستيديان كما نسبتو )11سنكات، ك)
 ( سنكات.5%( ليـ لبرة أقؿ مف )8.2مستيدييف كما نسبتو )

كأليران ييما يتعمؽ بعدد المؤاركات يي المؤتمرات كالندكات يي مجاؿ تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء؛ يقد بينت 
%( لـ يسبؽ ليـ المؤاركة يي 60.7النتائج يي الجدكؿ المؤار إليو أعاله أف غالبية أيراد العينة كبنسبة بمغت )

%( كانت 18( مستيديان كما نسبتو )11داء، يي حيف أف )أم مؤتمر أك ندكة يي مجاؿ تطبيؽ مكازنة البرامج كاأل
( مستيدييف كما 5%( كانت ليـ مؤاركة كاحدة، ك)13.1( مستيدييف كما نسبتو )8ليـ مؤاركتاف بيذا المجاؿ، ك)

( مؤاركات يأكثر يي المؤتمرات كالندكات المتعمقة بمجاؿ تطبيؽ مكازنة 3%( قد ؤارككا بعدد )8.2نسبتو )
 ألداء.البرامج كا

 (Normal testأختبار التكزيع الطبيعي  )

لمتحقؽ مف يرضيات الدراسة، كلتحديد ييما اذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي سيتـ استلداـ التبار 
( يإف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي 0.05ككلمجركؼ سميرنكؼ، يإذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر مف )

( يإف البيانات ال تتبع 0.05دـ االلتبارات البارامترية، كاذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقؿ مف )كعند ذلؾ نستل
 التكزيع الطبيعي كبالتالي نستلدـ االلتبارات الالربارامتية.

 ( نتائج اختبار التكزيع الطبيعي لمبيانات8جدكؿ )
 بارالداللة اإلحصائية لالخت االنحراؼ المعيارم المتكسط المحكر

 0.176 0.884 2.39 مالئمة النظاـ الحالي لتطبيؽ مكزانة البرامج كاألداء
 0.11 0.684 3.58 مساىمة مكازنة البرامجكاألداء يي ترؤيد اإلنفاؽ الحككمي

( ، 0.176( لمبيانات تساكم )P-value( أف قيـ الداللة اإلحصائية )8أظيرت النتائج يي الجدكؿ رقـ )
كتؤير إلى إف البيانات تتبع التكزيع الطبيعي لذا سيتـ استلداـ االلتبار التائي  0.05ف (، كىي أكبر م0.11ك)
(One Sample T-Test.لمتحقؽ مف يرضيات الدراسة ) 
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 اختبار الفرضيات
لتحديد درجة اإلتفاؽ عمى كؿ يقرة مف يقرات االستبياف كعمى إجمالي كؿ محكر مف محاكر اإلستبياف، تـ 

(، يتككف الدرجة مرتفعة ) أيراد العينة متفقيف عمى محتكل الفقرة ( اذا One Sample T-Testاستلداـ التبار )
( 0.05(  كقيمة الداللة اإلحصائية أقؿ مف )3كانت قيمة متكسط االستجابة لمفقرة أكبر مف قيمة متكسط القياس )

ى محتكل الفقرة( اذا كانت قيمة كبالتالي قبكؿ الفرضية، كتككف الدرجة منلفضة )أيراد العينة غير متفقيف عم
( 0.05( ككانت قيمة الداللة اإلحصائية أقؿ مف )3متكسط االستجابة لمفقرة أقؿ مف قيمة متكسط القياس )

بغض النظر  0.05كبالتالي ريض الفرضية، كتككف الدرجة متكسطة إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر مف 
 الفرضية. عف قيمة متكسط االستجابة كمف ثـ ريض

 الفرضية األكلى: النظاـ المحاسبي الحالي مالئـ لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء

 لمحكر مالئمة النظاـ المحاسبي الحالي لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء (T-Testيكضح الكصؼ اإلحصائي كنتائج اختبار ) (9جدكؿ )

 الفقرة ت

سبة
كالن
رار 

لتك
ا

شدة 
ؽ ب

كاف
ر م

غي
 

فؽ
مكا
ير 
غ

 

فؽ يدمحا
مكا

شدة 
ؽ ب

كاف
م

 

 المتكسط
 االنحراؼ

 
 المعيارم

الداللة 
 االحصائية

P-
value 

درجة 
 المكافقة

1 

يكير النظاـ المحاسبي الحالي 
المعمكمات المالئمة يي الكقت 

 المناسب

 1 0 7 11 42 ؾ
 منلفضة  0.000 0.829 1.48

% 68.9 18.0 11.5 0 1.6 

2 
يتكير الكادر الكظيفي المؤىؿ 

 طبيؽ مكازنة البرامج كاألداءلت
 3 16 6 31 5 ؾ

 منلفضة 0.031 1.104 2.69
% 8.2 50.8 9.8 26.2 4.9 

3 

النظاـ المحاسبي الحككمي 
المعتمد عمى األساس النقدم ال 

يحمؿ السنة بمصركياتيا كايراداتيا 
 الحقيقية

 3 17 9 24 8 ؾ

 متكسطة 0.065 1.157 2.72
% 13.1 39.3 14.8 27.9 4.9 

4 

النظاـ المحاسبي الحالي يتسـ 
بالمركنة الكايية لتطبيؽ االجراءات 

 كالمعالجة المناسبة

 4 17 11 25 4 ؾ

 متكسطة 0.357 1.103 2.87
% 6.6 41.0 18.0 27.9 6.6 

5 
النظاـ المحاسبي الحالي ال يكير 
 المعمكمات الالزمة لقياس األداء

 1 15 7 33 5 ؾ
 منلفضة 0.002 1.008 2.57

% 8.2 54.1 11.5 24.6 1.6 

 منلفض 0.000 0.884 2.39 أجمالي المحكر 

( تبيف إف متكسطات االستجابة لفقرات محكر مدل مالئمة النظاـ المحاسبي الحككمي 8مف الجدكؿ رقـ )
جة اإلتفاؽ كانت (، لذا يإف در 2.87( إلى )1.48الحالي لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء؛ تراكحت ما بيف )

( يقرات، كلتحديد مدل مالئمة النظاـ المحاسبي 3متكسطة عمى يقرتيف مف يقرات ىذا المحكر كمنلفضة عمى )
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( بينت أف متكسط االستجابة 9الحككمي الحالي لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء، يإف النتائج يي الجدكؿ رقـ )
(، كلتحديد معنكية 0.61( كأف الفركؽ تساكم )3القياس ) ( كىك أقؿ مف متكسط2.39إلجمالي المحكر يساكم )

، كىذا يؤير إلى إف مستكل مالئمة 0.05ىذا الفرؽ يإف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم صفران كىي اقؿ مف 
كىذا يتفؽ مع ما آلت إليو  ،النظاـ المحاسبي الحككمي الحالي لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء كاف منلفضان 

( حيث جاء مف ضمف نتائجيا أف النظاـ المحاسبي القائـ حاليا غير مالئـ لتطبيؽ مكازنة 2019 ،بيعيدراسة)الر 
( كالتي جاء مف ضمف نتائجيا إف تطبيؽ 2019 ،كايضان يتفؽ مع ما تكصمت إليو دراسة)لميؿ ،البرامج كاألداء

ككذلؾ  ،ستلدـ لمربط بيف المكارد كالنتائجمكازنة البرامج كاألداء يحتاج نظاـ محاسبي يكير تكمفة الملرجات التي ت
( حيث أكدت عمى أف النظاـ المحاسبي الحككمي يحتاج لكجكد 2016 ،يتفؽ مع ما تكصمت إليو دراسة )المكقة

( كالتي جاء مف ضمف 2011 ،ككذلؾ دراسة)عثماف ،نظاـ يكير المعمكمات الكايية عف األنؤطة التي تقكـ بيا
ي الحككمي الحالي القائـ عمى تطبيؽ األسمكب التقميدم يي إعداد المكازنات كتطبيؽ نتائجيا إف النظاـ المحاسب

األساس النقدم يي القياس المحاسبي  ال يكير المعمكمات المالية كاالدارية التي تساعد  الكحدات الحككمية عمى 
أف النظاـ المحاسبي  ( كالتي أكدت عمى2008 ،كايضان يتفؽ مع ما أكدت عميو دراسة)كؤاح ،القياـ بمياميا

الحككمي المطبؽ حاليان يؤكبو العديد مف أكجو القصكر التي تجعمو غير قادر عمى مكاكبة التغيرات التي طرأت 
إف األسس كالقكاعد المحاسبية التي يعتمد عمييا النظاـ المحاسبي  ،عمى إتساع المياـ التي تقكـ بيا ىذه الكحدات

تباع الحككمي ال تتالءـ مع متطمبات كج كد نظاـ محاسبي متطكر كذلؾ بسبب مركزية النظاـ المحاسبي كا 
( كالتي أكدت عمى أف النظاـ 2020 ،كآلركف ،كايضان يتفؽ مع ما آلت إليو دراسة)أبكبكر ،األساس النقدم

ي كغير كال تتكير معايير كمؤؤرات قياس األداء المال ،المحاسبي الحالي غير مالئـ لمتحكؿ لمكازنة البرامج كاألداء
( التي جاء مف ضمف 2018 ،كجياف ،ككذلؾ دراسة)األزرؽ ،المالي لمتحكؿ إلى لمكازنة البرامج كاألداء يي ليبيا

نتائجيا ال يمكف تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء يي الكزارات الحككمية الميبية كذلؾ لعدة اسباب منيا) مستكل 
 ،كدراسة)حسيف ،كازنة البرامج كاألداء يي الكزارات الحككمية(الجانب المعمكماتي ال يساىـ بؤؿ يعاؿ يي تطبيؽ م

( كالتي أكدت عمى أف النظاـ المحاسبي الحككمي المطبؽ كالقائـ عمى األساس النقدم كاللالي مف بيانات 2011
لحالي النظاـ المحاسبي ا " لذا يتـ رفض الفرضية األكلىالتكمفة ال يفي بمتطمبات تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء 

 مالئـ لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء"، كقبكؿ نقيضيا.
 الفرضية الثانية: تساىـ مكازنة البرامج كاألداء في ترشيد اإلنفاؽ الحككمي

( تبيف أف متكسطات االستجابة لفقرات محكر مساىمة مكازنة البرامج كاألداء يي ترؤيد 9مف الجدكؿ رقـ )
(، لذا يإف درجة اإلتفاؽ كانت متكسطة عمى يقرة كاحدة 3.77( إلى )3.11اإلنفاؽ الحككمي، تراكحت ما بيف )

مف يقرات ىذا المحكر كىي )تساىـ مكازنة البرامج كاألداء يي سيكلة تحديد التضلـ يي حجـ اإلنفاؽ(، كمرتفعة 
، يإف ككميمدل مساىمة مكازنة البرامج كاألداء يي ترؤيد اإلنفاؽ الحكلتحديد عمى جميع يقرات ىذا المحكر، 
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( كىك أكبر مف متكسط 3.59( بينت أف متكسط االستجابة إلجمالي المحكر يساكم )9النتائج يي الجدكؿ رقـ )
كلتحديد معنكية ىذا الفرؽ يإف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم صفران (، 0.59( كأف الفركؽ تساكم )3القياس )

زنة البرامج كاألداء يي ترؤيد اإلنفاؽ الحككمي كاف ، كىذا يؤير إلى إف مستكل مساىمة مكا0.05كىي اقؿ مف 
كجكد عالقة بيف ( التي جاء مف ضمف نتائجيا 2021 ،مرتفعان، كىذا يتفؽ مع ما تكصمت إليو دراسة)محمكد

 ،كمحمد ،كدراسة)سمطاف ،التلطيط االستراتيجي لمكازنة البرامج كاألداء كضبط اإلنفاؽ العاـ بالكحدات الحككمية
ي أكدت عمى أف ألسمكب مكازنة البرامج كاألداء القدرة عمى معالجة الكثير مف نكاحي القصكر يي ( كالت2018

األسمكب التقميدم يي إعداد المكازنة العامة كالمتمثمة يي اليدر المالي الذم أصبح صفة مالزمة لألنفاؽ 
كصمت إلى إف مكازنة البرامج ( كالتي ت2018كبعرة،  ،كايضان يتفؽ مع ما آلت إليو دراسة)ابكلريص ،الحككمي

التي ينؤا مف اجمو االعتماد، ك إف مكازنة  كاألداء تعمؿ عمى الرقابة الفعمية مف لالؿ التأكد مف تحقيؽ األىداؼ
مف اإلنفاؽ الفعمي كتقييـ األداء الذم تـ  البرامج كاألداء تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ الحككمة مف لالؿ التأكد

( 2011 ،كما تتفؽ مع ما تكصمت إليو دراسة)عثماف ،كتحديد االنحراؼ كمعالجتو كمقارنة الفعمي بالمستيدؼ
كالتي جاء مف ضمف نتائجيا إف مكازنة البرامج كاألداء تعتبر صكرة مف صكر إعداد المكازنة  العامة يي الكحدات 

قياس الكفاءة كترؤيد الحككمية لما تحققو مف المساءلة كالمحاسبة كنظاـ رقابي يعاؿ كتحديد معايير االنجاز ك 
( التى أكدت عمى إف مكازنة البرامج كاألداء ليا دكر ميـ يي عممية ترؤيد 2011 ،كدراسة)حسيف ،اتلاذ القرارات

( 2006 ،كما يتفؽ مع دراسة)غناـ ،اإلنفاؽ مف لالؿ قياس تكمفة البرامج كالعمؿ عمى تنفيذىا بأقؿ تكمفة ممكنة
داـ نظاـ مكازنة البرامج كاألداء يؤدم إلى التلصيص االمثؿ لممكارد كزيادة كالتي جاء مف ضمف نتائجيا أف استل

لذا  ،الكفاءة كالفاعمية لمبرامج كاالنؤطة كتساىـ يي دعـ آليات الرقابة كالمسؤكلية عمى االنحرايات كتقييـ النتائج
 ككمي".تساىـ مكازنة البرامج كاألداء يي ترؤيد اإلنفاؽ الح " يتـ قبكؿ الفرضية الثانية
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 لمحكر مساىمة مكازنة البرامج كاألداء في ترشيد اإلنفاؽ الحككمي (T-Testيكضح الكصؼ اإلحصائي كنتائج اختبار ) (9جدكؿ )
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P-
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جة در 
 المكافقة

1 

تساىـ مكازنة البرامج كاألداء يي 
سيكلة تحديد التضلـ يي حجـ 

 اإلنفاؽ

 4 25 10 18 4 ؾ

 متكسطة 0.423 1.112 3.11
% 6.6 29.5 16.4 41.0 6.6 

2 

تساىـ مكازنة البرامج كاألداء يي 
الرقابة الفعالة عمى النفقات يي 

 المؤسسات العامة

 7 35 8 9 2 ؾ
 مرتفعة 0.000 0.990 3.59

% 3.3 14.8 13.1 57.4 11.5 

3 

تساىـ مكازنة البرامج كاألداء يي 
تحميؿ االنحرايات كالكقكؼ عمى 

 اسبابيا كالمسؤكليف عنيا

 12 29 9 10 1 ؾ
 مرتفعة 0.000 1.028 3.67

% 1.6 16.4 14.8 47.5 19.7 

4 

تساىـ مكازنة البرامج كاألداء يي 
مراكز المسؤكلية التي ربط اإلنفاؽ ب

تتكلى ميمة تنفيذ البرامج 
 الملططة

 9 32 11 6 3 ؾ

 مرتفعة 0.000 1.019 3.62
% 4.9 9.8 18.0 52.5 14.8 

5 

تساىـ مكازنة البرامج كاألداء يي 
تلصيص المكارد البؤرية كالمادية 

عمى البرامج كاالنؤطة ذات 
 األكلكية

 8 33 18 2 0 ؾ

 رتفعةم 0.000 0.716 3.77
% 0 3.3 29.5 54.1 13.1 

6 

تساىـ مكازنة البرامج كاألداء يي 
ضبط اإلنفاؽ الحككمي كعدـ 
 تجاكزه لممستكيات المحددة لو

 10 32 12 7 0 ؾ
 مرتفعة 0.000 0.874 3.74

% 0 11.5 19.7 52.5 16.4 

 مرتفع 0.000 0.684 3.59 أجمالي المحكر 

 النتائج كالتكصيات:
 : النتائج:اكالن 

 بعد تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا، فإف الدراسة تكصمت إلى ما يمي:
 إف النظاـ المحاسبي الحككمي الحالي غير مالئـ لتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء كذلؾ لعدة أسباب منيا:  .1

 ناسب.أف النظاـ المحاسبي الحككمي الحالي يي ليبيا ال يكير المعمكمات المالئمة يي الكقت الم . أ
 النظاـ المحاسبي الحككمي الحالي يي ليبيا  ال يكير المعمكمات الالزمة لقياس األداء. . ب

ج. إف اعتماد النظاـ المحاسبي الحككمي يي ليبيا  عمى األساس النقدم المعدؿ كالذم ال يحمؿ السنة 
 .بمصركياتيا كايراداتيا الحقيقية يحكؿ دكف إمكانية تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء 
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 إف مكازنة البرامج كاألداء تساىـ كبؤكؿ يعاؿ يي ترؤيد اإلنفاؽ الحككمي كذلؾ مف لالؿ: .2
 تلصيص المكارد البؤرية كالمادية عمى البرامج كاالنؤطة ذات األكلكية . أ
 ربط اإلنفاؽ بمراكز المسؤكلية التي تتكلى ميمة تنفيذ البرامج الملططة . ب
 العامةالرقابة الفعالة عمى النفقات يي المؤسسات  . ج
 ضبط اإلنفاؽ الحككمي كعدـ تجاكزه لممستكيات المحددة لو . د

 ثانيان: التكصيات
 في ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج يكصي الباحثكف بالتكصيات األتية:

 العمؿ عمى تطكير النظاـ المحاسبي الحككمي بما يتالءـ كتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء. .1
ساس النقدم إلى أساس االستحقاؽ كذلؾ باالستعانة باللبراء االكاديمييف يي دراسة إمكانية التحكؿ مف األ .2

 أقساـ المحاسبة بالجامعات.
تؤجيع العامميف بالكحدات الحككمية عمى  المؤاركة يي المؤتمرات كالندكات المتعمقة بتطبيؽ مكازنة  .3

 البرامج كاألداء.
لالؿ إقامة الدكرات ككرش العمؿ يي مجاؿ  العمؿ عمى تطكير كفاءة العامميف بالكحدات الحككمية مف .4

 تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء.
العمؿ عمى تفعيؿ دكر مراكز البحكث بالجامعات لتبادؿ اللبرات كالتعرؼ عمى التطكرات يي أساليب  .5

 إعداد المكازنات.
األداء كذلؾ مد جسكر التكاصؿ مع الدكؿ المجاكرة كالتي ليا تجربة عممية يي تطبيؽ مكازنة البرامج ك  .6

 لالستفادة كتفادم األلطاء يي التطبيؽ . 
 المراجع: 

( مدم تكير 2020ايماف عمى عمر ) ،كالثمكثي ،مبرككة احضيرم ،المزكغي ،ليرية محمد ابراىيـ ،أبكبكر -
 ، يمجمة الجامع ،االمكانيات االزمة لمتحكؿ لمكازنة البرامج كاألداء لتحسيف كتفعيؿ دكر الرقابة المالية يي ليبي

  232-213ص ص  ،31العدد ،طرابمس ،النقابة العامة ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي

( صعكبات كمعكقات النظاـ المحاسبي لمتحكؿ 2018أنس ناصر) ،رةيكبع ،السالـياطمة محمد عبد ،أبكلريص -
، ص 27مس، العددجامعة طراب ،مجمة الجامعي ،لمكازنة البرامج كاألداء يي الكحدات اإلدارية الحككمية الميبية

 .213-188ص

( مدم إمكانية تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء ، دراسة استطالعية عمى 2018جياف، ابراىيـ )األزرؽ، أسامة، ك  -
 .109-74ص ص ،14العدد  ،جامعة طرابمس  ،مجمة األستاذ ،القطاع الحككمي بميبيا

مجمة  ،بيؽ مكازنة البرامج كاألداء يي الجزائرتطكير كمالئمة النظاـ المحاسبي الحككمي لتط (2011لماس) ،حسيف -
 .151 ،126ص ص  ،5العدد   ،جامعة عنابة ،العمـك االقتصادية كالتسيير كالعمـك التجارية
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( إمكانية تطكير مكازنة البرامج كاألداء يي الكحدات االدارية الحككمية كيقان إلطار 2019حكراء إحساف ) ،لميؿ -
  691:667ص ص  ،54العدد  ،جامعة الفرات االكسط التقنية ،كيةمجمة مركز دراسات الك ،مقترح

مجمة  ،ت المحاسبية يي الكحدات الحككميةياعمية نظـ المعمكما( 2010) ا عمي ماؿ ،كالسندم ،زياد ىاؤـ ،السقا -
 .157-128،  ص ص17العدد ،6المجمد  ،جامعة تكريت ،تكريت لمعمـك االدارية كاالقتصادية

إمكانية تطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء كدكرىا يي ترؤيد ( 2018ريبار محمد حسيف) ،كمحمد ،رأياد ؤاك ،سمطاف -
 -365ص ص ،4العدد ،5المجمد  ،جامعة السممانية ،مجمة الغرم لمعمـك االقتصادية كاالدارية ،اإلنفاؽ الحككمي

393 . 

 ،ية بأسمكب مكازنة البرامج كاألداءتطكير مكازنة الكحدات الحككمية الفمسطين (2011) حسف زكي أحمد ،عثماف -
 جامعة القاىرة. ،كمية التجارة ،رسالة ماجستير غير منؤكرة

 ،رسالة ماجستير يي المحاسبة ،اطار مقترح إلعداد كتطبيؽ مكازنة البرامج كاألداء يي يمسطيف ( 2006يريد ) ،غناـ -
 غزة. ،الجامعة االسالمية

اس اإلستحقاؽ الكامؿ بدالن مف األساس النقدم يي   النظاـ المحاسبي استلداـ أس( 2016عمي تيسير محمد)،المكقة -
 يمسطيف. ،جامعة االزىر ،رسالة ماجستير غير منؤكرة ،الحككمي كاثره عمى التقارير المالية

( مدم امكانية استلداـ مكازنة البرامج كاألداء يي المؤاريع 2014عبداليادم عباس ) ،كمحمد ،بياء الديف ،ماضي -
 ،35العدد  ،9المجمد  ،جامعة البصرة ،مجمة العمـك االقتصادية ،مارية لمحككمة المحمية يي محايظة البصرةاالستث

 .170-135 ص ص

رسالة ماجستير يي المحاسبة غير  ،دكر مكازنة البرامج كاألداء يي ضبط اإلنفاؽ( 2021حمد محمد يرج) ،محمكد -
 السكداف. ،جامعة النيميف ،رةمنؤك

رسالة اإلطار العاـ لتقكيـ كتطكير النظاـ المحاسبي الحككمي الفمسطيني، ( 2008دا محمكد)محمكد عب ،كؤاح -
  الجامعة االسالمية، يمسطيف. ،ماجستير غير منؤكرة
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ّ
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 ُممخصال
معامميف ل الميقػدمة لدماتالييـ كاقع "دكر االصالح اإلدارم يي تحسيف جكدة ػػلتق المنيج الكصفيالدراسة يي ىذه  استلدـ   
 مف ذلؾ ىككاليدؼ تف، ػػػمف لالؿ دراسة ميدانية عمى المصرؼ التجارم الكطني يرع زلي ،"حككميال قطاع المصرييبال

د أسمكب الحصر الؤامؿ لمفردات مجتمع عتمً اي ، ك رؼ عمى مكضكع الدراسةالكصكؿ إلى تعميمات ذات معنى لزيادة التعٌ 
( مكظفان، 40كعددىـ ) محؿ الدراسة اف عمى كاية المكظفيف العامميف بالمصرؼياالستب اتتكزيع استمار  تـحيث  ،الدراسة

، Statistical Package for the Social Science (SPSS)الحزمة اإلحصائية  تـ تفريغ كتحميؿ االستبانة مف لالؿك 
التبار ألفا كركنباخ ، ك النسب المئكية كالتكرارات كالمتكسط الحسابيىي: ليب اإلحصائية المستلدمة كمف األسا

(Cronbach's Alpha) تبارلاك ، التبار تحميؿ االنحدار اللطي البسيط، ك التبار معامؿ ارتباط بيرسكف، ك (t حكؿ )
 .المتكسط

عدة نتائج منيا، أف لإلصالح اإلدارم أثر ايجابي عمى تحسيف جكدة اللدمات الميقدمة لمعامميف، إلى  كتـ التكصؿ   
ككذلؾ كجكد مستكل عالي مف اإلصالح اإلدارم بالمصرؼ التجارم الكطني يرع زليػػػتف، أيضان إف التغػػير يي اإلصالح 

مف التغػػير يي تحسيف جكدة اللدمات المقدمة لمعامميف، كأف إدارة المصرؼ التجارم الكطني زليػػػتف  %(35اإلدارم يفسر )
 .تعمؿ عمى تييئة كتدريب مكظفييا قبؿ البدء بعممية اإلصالح اإلدارم

كيز كالتر بأف تقـك إدارة المصرؼ التجارم الكطني بعمؿ صندكؽ ؤكاكم لاص لمعامميف بالمصرؼ،  الدراسة أكصتك    
كالعمؿ عمى تكيير جميع المتطمبات المادية كالمعنكية لتقديـ اللدمة بؤكؿ ، عمى تكيير ؤبكات اتصاؿ عالية المستكل بالمصرؼ

 أف تعمؿ إدارة المصرؼ عمى دراسة ؤكاكم العامميف كايجاد الحمكؿ المناسبة ليا بصكرة سريعة.، كسريع كبدكف ألطاء

 .، المصرؼ التجارمالقطاع المصرييم، جكدة اللدمات، اإلصالح اإلدار  الكممات الدالة:   
  

Abstract: 

   In this study, the descriptive approach was used to evaluate the reality of "the role of 
administrative reform in improving the quality of services provided to workers in the 
government banking sector", through a field study on the National Commercial Bank, 

Zliten branch, and the aim is to reach meaningful generalizations to increase knowledge of 
the subject of the study, and it was adopted The method of comprehensive inventory of the 
vocabulary of the study community, where the questionnaire forms were distributed to all 

employees working in the bank under study (40) employees, and the questionnaire was 
unloaded and analyzed through the Statistical Package for the Social Science (SPSS), and 

mailto:almbqa@yahoo.com
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the statistical methods used are: Percentages Frequencies, arithmetic mean, Cronbach's 
Alpha test, Pearson correlation coefficient test, simple linear regression analysis test, and 
(t) test about the mean. 

   Several results were reached, including that the administrative reform had a positive 
impact on improving the quality of services provided to workers, as well as the existence 

of a high level of administrative reform in the National Commercial Bank, Zliten branch. 
Also, the change in administrative reform explains 35% of the change in improving the 
quality of services provided. for employees, and that the administration of the National 

Commercial Bank of Zliten is working to prepare and train its employees before starting 
the administrative reform process. 

   The study recommended that the management of the National Commercial Bank create a 
special complaints box for the bank’s employees, focus on providing high-level 
communication networks in the bank, and work to provide all the material and moral 

requirements to provide the service quickly and without errors, and that the bank’s 
management work on studying the complaints of employees and finding appropriate 

solutions to them. quickly. 

   Keywords: Administrative Reform, Quality of Services, Banking Sector, Commercial Bank . 
 

 مقدمة
إف جميع المنظمات تسعى إلى تحقيؽ عممية اإلصالح بصكرة عامة يي دالميا بغض النظر عف النؤاط     

الذم تقكـ بو، ألف عممية اإلصالح اإلدارم ىي الدعامة األساسية التي تركز عمييا عممية التطكير كالتنمية يي 
ت ييو تكنكلكجيا االتصاالت، كبالتالي يتـ أم دكلة مف الدكؿ النامية يي عصر تنامت ييو المعمكمات كتقدم

التركيز يي إدارة المنظمات العامة عمى اإلصالح اإلدارم بصكرة لاصة لضماف جكدة اإلنتاجية )السمع 
كاللدمات( كتقديميا لممجتمع، أم أف اإلصالح اإلدارم مطمب ضركرم تسعى إليو جميع دكؿ العالـ لتحقيؽ 

ية مرتبطة بتنظيـ األجيزة اإلدارية يي الدكلة، كأحد اآلليات األساسية لدعـ االزدىار يي مجتمعاتيا، كىك عمم
اللدمات التي يحتاجيا المجتمع، كلاصة أف اإلصالح اإلدارم يعتبر عنصر رئيس لضماف نجاح عممية التنمية 

 .(518، ص2015يي الدكلة )البرعصي، 
رة اىتمامان متزايدان باإلصالح اإلدارم بسبب تدني ؤيدت المنظمات العامة يي ليبيا لالؿ السنكات األليقد ك    

جكدة اللدمات بيا، كتفؤي بعض الظكاىر السمبية التي تعيؽ مف جكدة لدماتيا، كظاىرة التسيب اإلدارم، 
كالرؤكة، كااللتالس، كالتحيز كالمحاباة، كاستغالؿ المنصب العاـ، كمف ىنا كجدت إدارة ىذه المنظمات نفسيا أماـ 

كحقيقي لمكاجية ىذه السمبيات كالحد منيا مف لالؿ العمؿ عمى البحث عف طرؽ مثمى لتحقيؽ  تحدم كبير
 .   (51، ص2020)ضك ك المصراتي،  اإلصالح اإلدارم كايجاد اساليب حديثة لتحسيف جكدة اللدمات بيا

نتاجية اإلعكس عمى تحسيف ، كالذم بدكره ينالتنظيميتطكير عممية الدكران ميمان كأساسيان يي صالح اإلدارم إللك    
زيادة المركنة يي المؤسسة، كالذم يؤدم إلى زيادة قدرتيا عمى   كإعادة تنظيـ تديؽ العمؿ كالذم يساعد عمى
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كأثره الذم يمكف أف يمتد مف لالؿ تطكير أداء صالح اإلدارم كبذلؾ تككف أىمية تطبيؽ اإل اإلحساس بالتغيير،
 .(2، ص2008)الفرجاني،  سسةالقدرات ليصؿ إلى تطكير مكارد المؤ 

المنظمة، كىذا  مع لمتعامؿ آلريف عمالء لمسة يجذب أف العميؿ الراضي يستطيع أف عمى كتدؿ الدراسات   
 المنظمة، كالذم سمعة تحسيف ثـ كمف العمالء بيف اإليجابية االتصاالت تناقؿ يي تساعد الجيدة يعني أف اللدمة

 (. 86، 2013 ،لميؿ(جدد  عمالء جذب إلى يؤدم
 المنظمة كتكسيع مع التعامؿ يي استمرارىـ ثـ كمف العمالء رضا تحقيؽ الجيدة تساىـ يي اللدمة كبالتالي يإف   

 كاإلؤباع كالحكايز يرص الترقي تكاير ثـ كمف المنظمة أعماؿ زيادة إلى يؤدم ما كىك معيا، معامالتيـ نطاؽ
 اللدمة جكدة بيف العالقة حيث تبدك اللدمة الجيدة، تقديـ يي اراالستمر  إلى يؤدم الذم األمر لمعامميف، الكظيفي
العمالء  لدمة يي كاضحة، كذلؾ مف لالؿ التجارب التي تيؤير إلى أف المنظمات الرائدة العامميف عمى كالحفاظ

ك  يالمرس(المتميزة  كالكفاءات البؤرية عمى المكارد الحفاظ يي تيساعد التي الجيدة اللدمة تقديـ تعمؿ عمى
 (. 36، ص2006 ،أبكبكر

 اإلطار العاـ لمدراسة/ المحكر األكؿ
إف القطاع المصريي يي الدكلة يعتبر جزء ميـ مف قطاع اللدمات، حيث أف التغيرات / مشكمة الدراسة .1.1

ة البيئية المتسارعة كالمنايسة الحادة بيف المنظمات المصريية أكدت عمى أىمية رضا العمالء كالسعي لتحقيؽ جكد
لدمات مثالية، كذلؾ بيدؼ زيادة ربحيتيا كحصتيا السكقية يي ذلؾ القطاع، كىك يي األصؿ يعتمد عمى جكدة 
اللدمة الدالمية، كعمى نتائجيا عمى سمكؾ العامميف يي اللط األمامي لملدمة الميقدمة لمعمالء، كالذم يؤدم إلى 

مجميكر اللارجي بصكرة أيضؿ، ألف نظرة العامميف رضا العمالء، كبالتالي يفترض أف تككف اللدمات الميقدمة ل
لجكدة اللدمات يجعؿ مف اإلدارة قادرة عمى معرية كجية نظرىـ بيا، كالذم يساعد عمى تقييميا مف حيث تحديد 

 (.5، ص2013 ،عكاجيفال(نقاط القكة كالضعؼ، كتقكيميا بمعالجتيا كتعزيز نقاط القكة كالتأكيد عمييا 
، عف جكدة تفصرؼ التجارم الكطني يرع زليالمه الدراسة لمعرية آراء العامميف يي كعمى ذلؾ جاءت ىذ   

اللدمات الميقدمة لمعمالء ألنيـ األداة الرئيسة يي ذلؾ، كما لذلؾ مف انعكاس عمى ريع مستكل جكدة اللدمات 
كذلؾ المالحظة الميقدمة، كمف لالؿ إجراء المقابالت الؤلصية مع عدد العامميف بالمصرؼ محؿ الدراسة، ك 

ضمف ىذه الدراسة يحص  افلذلؾ يسعى الباحثك  ،جكدة لدمات العامميفيي  دنيتالؤلصية، اتضح كجكد 
 .تفصرؼ التجارم الكطني يرع زليبالتطبيؽ عمى الم ىذه اإلؤكاليةكالتبار 

دارم يي تحسيف اإل التالي: ما ىك دكر اإلصالحكبناءن عمى ما سبؽ يمكف صياغة مؤكمة الدراسة يي التساؤؿ    
 بالمصرؼ التجارم الكطني يرع زليتف؟ اللدمات الميػقػػدمة لمعاممػػيف جكدة 
يكجد أثر ذك داللة إحصائية لإلصالح  :ةالتالي ةلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ صياغة الفرضي/ الدراسة ةفرضي .2.1

 .تفلكطني يرع زليرؼ التجارم ابالمصاإلدارم يي تحسيف جكدة اللدمات الميػقػػدمة لمعاممػػيف 
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 تيدؼ ىذه الدراسة لتحقيؽ التالي:دراسة/ أىداؼ ال .3.1
 .دكر اإلصالح اإلدارم يي تحسيف جكدة لدمات العامميف بالمصرؼ التجارم الكطني يرع زليتف تبياف. 1.3.1
 تف.ليالتٌعرؼ عمى جكدة لدمات العامميف بالمصرؼ التجارم الكطني يرع ز . 2.3.1
 بناءن عمى نتائج الدراسة المتكقعة، يإف ىذه الدراسة تكمف أىميتيا ييما يمي:/ أىمية الدراسة .4.1

، تحسيف جكدة اللدماتك  اإلصالح اإلدارمحيث تناكلت الدراسة الربط بيف تطبيؽ ـ: بالنسبة لمعم .1.4.1
 الميمة. المفاىيـ المعاصرةىما مف ك  مجاؿ التنمية اإلدارية،كالمذاف يعتبراف المفيكميف األساسييف يي 

اإلصالح يتكقع أف يككف لنتائج ىذه الدراسة مساىمة يي تطكير آلية الربط بيف بالنسبة لممجتمػع:  .2.4.1
، ضمف المجتمع ؤسسة، كالذم ييفترض أف ينعكس عمى مستكل إنتاجية المتحسيف جكدة اللدماتك  اإلدارم

التجارية المتعمقة بتحسيف جكدة تساعد يي دعـ متلذم القرارات يي المصارؼ كلاصة أف ىذه الدراسة 
 .قدمة لمعامميف مف لالؿ بكابة اإلصالح اإلدارماللدمات المي 

  اكتساب لبرة عممية كعممية لقياميما بيذه الدراسة. افيأمؿ الباحث: افبالنسبة لمباحث .3.4.1
 في.الكصالتحميمي ية تحميمية، تتبع المنيج ميدانىذه الدراسة  تعتبر/ منيجية الدراسة .5.1
 كىك عمى النحك التالي:/ ىيكؿ الدراسة. 6.1

كتـ تككيف ىذا اإلطار بالرجكع إلى األدبيات اإلدارية المعاصرة التي تناكلت ار النظرم: اإلط. 1.6.1
، مف لالؿ الرجكع إلى الكتب كالدكريات كالتقارير كذلؾ جكدة اللدماتك  اإلصالح اإلدارممكضكعي 

 لفكرية التي تـ التبارىا تطبيقيان.الستلالص مجمكعة مف المفاىيـ ا
كىذا اإلطار يؤتمؿ الجكانب المتعمقة بإجراء الدراسة الميدانية يي ضكء اإلطار  ي:ميداناإلطار ال .2.6.1

الفكرم لمدراسة مف لالؿ العرض لمجاؿ التطبيؽ كالبيانات الالزمة كأساليب كمصادر البيانات التي تـ جمعيا 
 كتحميميا.
حيث أف المنيج المستلدـ ىك المنيج الكصفي التحميمي مف لالؿ دراسة  ع البيانات:أسمكب جم .3.6.1

 عمى االستبياف كأداة أساسية لجمع البيانات األكلية.  افميدانية، اعتمد الباحث
مصرؼ التجارم الكطني يرع الب يفػف مجتمع الدراسة مف جميع العاممككٌ تى  الدراسة: كعينة مجتمع .4.6.1

 (، كقد تـ اجراء مسح ؤامؿ لكامؿ مفردات مجتمع الدراسة.40) كعددىـتف زلي
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 الدراسات السابقة: .7.1
 أىػـ النتائػػج اليدؼ مف الدراسة السنة اسـ الباحث

ضك 
 كالمصراتي

كػػػػػاف لمدراسػػػػػة ىػػػػػػدؼ رئػػػػػيس كىػػػػػك: التعػػػػػػرؼ  2020
عمػػػػػى دكر الحككمػػػػػة يػػػػػػي تحقيػػػػػؽ اإلصػػػػػػالح 
اإلدارم يػػػػي المؤسسػػػػػات الميبيػػػػػة، كذلػػػػػؾ مػػػػػف 

 لالؿ:

تحديػػػد إطػػػػار مفػػػػاىيمي يتعمػػػػؽ بالحككمػػػػة  -
بتكضػػػيح مفيكميػػػا كأىميتيػػػا كلصائصػػػػيا 

 .كمبادئ تطبيقيا
 اإلدارم اإلصػالح مفيػـك عمػى التعػرؼ  -

 .لإلصالح المحددة كالعكامؿ كأىدايو
تقػديـ االقتراحػات كالتكصػيات المالئمػة يػػي  -

 .ىذا المجاؿ
 

 رتطػك  تحػدث أف كتطبيقيػة تسػتطيع نظريػة كآليػة الحككمػة 
 مػف تحتكيػو لمػا اإلدارم، كذلػؾ اإلصػالح مسػتكيات يػي كبير
 األلالقية. الثقاية عف تعبر كأىداؼ كضكابط مبادئ

 التكعيػة نؤػر يػإف لػذلؾ مسػؤكلية الجميػع، اإلدارم اإلصػالح 
 إلػى يقػكد بػدكره العمميػة كالػذم ليػذه اإلعػداد متطمبػات مػف

 بمعػايير الميبيػة كالمؤسسػات كاإلدارات المسػاىميف كعػي
 الحككمة. كمبادئ

 المتعمقػة الملػاطر تلفػيض يػي المؤسسػات حككمػة تسػيـ 
 كاألجيػزة المؤسسػات تكاجييػا التػي كالمػالي اإلدارم بالفسػاد
 اإلصػالح تحقيػؽ إلػى يقػكد بػدكره ىػذا ليبيػا، يػي اإلداريػة
 التنميػة أىػداؼ تحقيػؽ عمػي الػذم يػنعكس األمػر اإلدارم،
 .ليبيا يي المستدامة

 تعريػؼ حػكؿ البػاحثيف نظػر كجيػات دتعػد مػف الػرغـ عمػي 
 أف يجػب ىػذه العمميػة أف إال اإلدارم كاإلصػالح الحككمػة
 الماديػة المؤسسػات إمكانيػات مػع يتكايؽ الذم المفيـك تراعي

 المؤسسة. كبيئة مع طبيعة تتكيؼ كأف كالبؤرية
 

 أىػـ النتائػػج اليدؼ مف الدراسة السنة اسـ الباحث

 العػامميف لػدل التمكػيف مسػتكل ىعمػ التعػرؼ - 2019 السحاتي
  .بنغازم بمدينة العامة التجارية المصارؼ يي
التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى مسػػػػػػػػتكل جػػػػػػػكدة اللػػػػػػػػدمات  -

يػػػػػػػػػي المصػػػػػػػػػارؼ التجاريػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة بمدينػػػػػػػػػػة 
 .بنغازم

 التػي كالمقترحػات التكصػػيات تقػديـ محاكلػة -
 أبحػاث إلجػراء جديػدة مجػاالت يػتح يػي تسػيـ
 . العامميف تمكيف حكؿ

 

 يف قيػػد الدراسػػة يػػػي المصػػارؼ التجاريػػة العامػػػة إف العػػامم
بمدينػػػػػػة بنغػػػػػػازم يتمتعػػػػػػػكف بدرجػػػػػػة مرتفعػػػػػػػة مػػػػػػف التمكػػػػػػػيف 

 .اإلدارم
   أف درجػة الممارسػة ألبعػػاد التمكػيف مػف ًقبػػؿ العػامميف قيػػد

الدراسػػػػػة كانػػػػػت بػػػػػيف االرتفػػػػػاع كالمتكسػػػػػطية، كاحتػػػػػؿ بيعػػػػػد 
 .تفكيض السمطة المرتبة األكلى بيف أبعاد تمكيف العامميف

 ىنػاؾ مسػتكل متكسػػطان مػف جػػكدة اللػدمات المصػػريية  أف
 .يي المصارؼ التجارية العامة بمدينة بنغازم 

  تكصػػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػكد أثػػر ايجػػابي معنػػكم لتمكػػػيف
العػػػػامميف كأبعػػػػػاده عمػػػػػى جػػػػػكدة اللػػػػػدمات المصػػػػػريية يػػػػػي 

 .المصارؼ التجارية العامة بمدينة بنغازم 
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 أىػـ النتائػػج الدراسةاليدؼ مف  السنة اسـ الباحث

التعػرؼ عمػػى الػدكر الػػذم يمكػػف أف  - 2015 البرعصي
تؤديػػػػػو إدارة الجػػػػػكدة الؤػػػػػػاممة يػػػػػي تحقيػػػػػػؽ 

   .اإلصالح اإلدارم بميبيا

التبػػػػػار ىػػػػػذه العالقػػػػػػة مػػػػػف لػػػػػػالؿ  -
إتجاىػػػػػات المػػػػػديريف يػػػػػي الػػػػػدكاكيف العامػػػػػة 

 .بميبيا –الكزارات –لممنظمات الحككمية 

كدة الكصػػكؿ إلػػى نمػػكذج إلدارة الجػػ -
الؤػػػاممة يتناسػػػب كطبيعػػػة اإلدارة الحككميػػػة 

 .الميبية

 العمػػػػػـك بصػػػػػالحية  يرمكجػػػػػكد إتجاىػػػػػات قكيػػػػػة لػػػػػدل مػػػػػد
مػػدلؿ إدارة الجػػكدة لتحقيػػؽ اإلصػػػالح المنؤػػكد يػػي ليبيػػػا 
كىػك مػػا مػػف ؤػأنو أف يسػػيؿ عمميػػة التحػكؿ نحػػك تطبيػػؽ 

 ىذا المدلؿ كيساعد يي تحقيؽ متطمباتو.
 صػػػػػالح اإلدارم يػػػػػػي كجػػػػػكد قناعػػػػػة عاليػػػػػة جػػػػػػدا بػػػػػأف اإل

منظمػػػات اإلدارة الحككميػػػػة يتطمػػػػب تحقيقػػػػو إلػػػػى تطبيػػػػؽ 
 عناصر مدلؿ إدارة الجكدة الؤاممة.

  

 :المصطمحات المستخدمة في ىذا البحث .8.1
ىك عممية تتألؼ مف مجمكعة مف النؤاطات كالكظائؼ المحددة التي تؤدم إلى  :اإلصالح اإلدارم. 1.8.1

،  تحسيف سير اإلدارة، كبالتالي نؤائيا، مع ضماف بقائيا كنمكىا )ييـر التحقيؽ الفعمي لألىداؼ المسطرة ليا كا 
 (.21، ص2018
ىي عممية تحسيف المنتج كالحفاظ عميو، بالؤكؿ الذم يضمف تقديـ المنتج سكاء كاف سمعة أك . الجكدة: 2.8.1

 (.65، ص2006كر، لدمة بأقؿ تكمفة، مع تحقيؽ الرضا الكامؿ لمعميؿ )المستفيد( )المرسي ك أبكب
ىػػػي نؤػػػاط معنػػػكم أك سػػػمعة متغػػػايرة كغيػػػر نمطيػػػة يػػػي الغالػػػب، كممكيتيػػػا ال تتغيػػػر كال تنتقػػػػؿ كال  . الخدمػػػة:3.8.1

 (.37، ص2005يمكف نقميا أك تصديرىا إلى مكاف آلر، كلكف نظاـ تقديميا يمكف أف ينقؿ )العنزم، 
ذا كػاف ىنػاؾ يرقػان بػيف تكقعػات ىػي القػدرة عمػى مقابمػة تكقعػات العمػال . جكدة الخدمة:4.8.1 ؤػباع حاجػاتيـ، كا  ء كا 

ك أحمػػد،  الصػحفالعمػالء نحػك الجػكدة، كمػا تحصػػمكا عميػو مػف لدمػة يعتبػػر ذلػؾ قصػكران يػي جػػكدة اللدمػة المقدمػة )
 (.124، ص2013
ىػػػي تمػػؾ اللػػػدمات التػػػي تؤػػػبع حاجػػػات ذاتيػػة كدالميػػػة لػػػدل العػػػامميف، كتؤػػػعرىـ بػػػأف  . خػػػدمات العػػػامميف:5.8.1

 (.  7، ص2017اإلدارة تراعي مصالحيـ الؤلصية كتساىـ يي حؿ مؤكالتيـ اللاصة  )عكيداف، 
أنيػا تقيػػيـ ؤلصػي لمعميػؿ لمسػػتكل األداء الفعمػي  لملدمػة مػػف لػالؿ مقارنػػة  . جػكدة الخػػدمات المصػػرفية:6.8.1 

ملدمػة الميقدمػة عػف تكقعػات العميػؿ العميؿ لملدمة الميقدمة بتكقعاتو، كتتحقؽ الجكدة يقط عنػدما يزيػد األداء الفعمػي ل
 (.10، ص2013)لميؿ، 

 الجانب النظرم/ المحكر الثاني
ظير مصطمح اإلصالح اإلدارم يي أكالر الستينيات مف القرف الماضي يي بعض اإلصالح اإلدارم:  .1.2

دعكة إلى بال "  Riggsك Lapalambora ك " Bribanti & Spengler الدراسات عندما قاـ عمماء اإلدارة مثؿ
إعادة تنظيـ النظـ اإلدارية لتكاكب التغيير كتتماؤى مع البرامج اإلنمائية القكمية، كساعد عمى تقبؿ ىذا الفكر 
الجديد أف النظـ اإلدارية القديمة يؤمت يي تنفيذ البرامج التي تعمؿ عمى تحقيؽ التنمية كالتقدـ، منذ ذلؾ الحيف 
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ارييف يي العالـ حتى زاد التركيز عميو يي ثمانينيات القرف الماضي كمكضكع اإلصالح اإلدارم يؤغؿ يكر اإلد
تطبيؽ ىذا الفكر الجديد يي أجيزتيـ اإلدارية ألنو يعتمد عمى التغيير بعمماء اإلدارة الحككمات  نادلعندما 

 (.7، ص1998، لطاب) كالتطكير ألداء الجياز اإلدارم
 الملتمفة، المنظمات عمميات ك ليياكؿ المقصكدة التغيرات مف مجمكعةكىك  :اإلصالح اإلدارممفيكـ  .1.1.2
 العامة، اللدمات جكدة تحسبف النفقات، يي كيرة ؽيتحق :منيا تياغا عدة تحقيؽ ك أيضؿ بصكرة التؤغيؿ بيدؼ
 مكالماد اللدماتي اإلنتاج مف األداء كفاءة منو ك" ةيبفاعم ذىايتنف تـيس العامة اساتيالس أف ضماف الكفاءةزيادة 
 (.38، ص2004، برادعي)ال القكمي الدلؿ ادةيز  ك ة،يالقكم ةيالتنم لصالح أرباحا، ستحقؽ

يؤمؿ جميع األنظمة كالتعميمات ذات العالقة بالتنظيـ اإلدارم، سكاء ما يلص باإلصالح اإلدارم أنو قصد كيي    
عممية التنظيـ مف حيث  يؤمؿ رماإلصالح اإلدا، كبصكرة أكثر دقة يإف عالقة اإلدارة بمكظفييا أك بالمكاطنيف

، 1993، حسف) واألسس كالمبادئ كمعالجة المؤاكؿ كالصعكبات التي تكاجو التنظيـ كالكؤؼ عف عكامؿ نجاح
 (.67ص
ف    اإلصالح اإلدارم يعبر عف المجيكدات ذات اإلعداد اللاص الذم ييدؼ إلى إدلاؿ تغيرات أساسية يي  كا 

مى مستكل النظاـ جميعو أك عمى األقؿ مف لالؿ كضع معايير لتحسيف أنظمة اإلدارة مف لالؿ إصالحات ع
 (.151، ص2006، العزاكم)عناصرىا الرئيسة كىي: اليياكؿ اإلدارية، األيراد، العممية اإلدارية 

كضع السياسات  منيا إلصالح اإلدارم إلى تحقيقياا سعىي كثيرة أىداؼ ىناؾ: صالح اإلدارماإل أىداؼ .2.1.2
، 2008، فرجاني)النفيذىا، بؤكؿ يضمف الكفاءة كالفعالية كالعدالة كاللضكع لممساءلة عف األداء العامة كت

، كتبيف الدراسات لتجارب اإلصالح اإلدارم يي الدكؿ الملتمفة أف عمميات اإلصالح اإلدارم تتمثؿ يي (21ص
  :(41ص، 2011، البحيرم)تحقيؽ غايات سياسية كاجتماعية كاقتصادية تتملص ييما يمي 

 . تحسيف مستكيات األداء يي الجياز اإلدارم كريع اإلنتاجية. 1.2.1.2
ترؤيد اإلنفاؽ الحككمي كالتركيز عمى اقتصاديات التؤغيؿ مف لالؿ تلفيض حجـ البرامج  .2.2.1.2

 . كاألجيزة كاألعداد الزائدة مف العامميف
الالمركزية اإلدارية بيدؼ تؤجيع المؤاركة  تعزيز عممية التحكؿ الديمقراطي كدعـ التكجيات نحك .3.2.1.2

 . الؤعبية يي إدارة الؤؤكف العامة كيي صنع القرار
تبسيط اإلجراءات اإلدارية كا صالح األنظمة المالية كالضريبية بقصد تكيير المكارد كالعدالة يي  .4.2.1.2

 . تكزيع األعباء
  Responsivenessكـ ضػػػركرة االسػػػتجابة تحسػػػيف أسػػػاليب التعامػػػؿ مػػػع المػػػكاطنيف كتعزيػػػز مفيػػػ .5.2.1.2
 . لمطالبيـ
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ة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسات المجتمعية يأىمية ضركر  إف لإلصالح اإلدارم: صالح اإلدارماإل أىمية .3.1.2
عداد جياز إدارم)السياسية، االقتصادية، االجتماعية، الثقايية( كمؤىؿ كقادر عمى تحٌمؿ أعباء تنفيذ كفؤ  ، كا 

التنمكية( التي تتضٌمف بالضركرة تؤريعات حديثة متكاممة كمتناسقة، كآليات  اإلدارةكيؽ مفيكـ ) اللطط التنمكية
منظكمة اإلصالح ، جرادات) إدارية تقنية كينية، كمكارد بؤرية، كنظاـ محكـ لمرقابة كالمساءلة كالؤفايية

  :(2021اإلدارم،
 مف الكثير كاجوت النامية الدكؿ لبعض اإلدارية األجيزة إف معظـ :أسباب القياـ باإلصالح اإلدارم .4.1.2

المكظفيف ك  الكظائؼ عدديتضح ذلؾ مف لالؿ عدـ كجكد تناسب بيف  ك ،التنظيمية ك التلطيطية المؤكالت
كحصر أغمب  ،التنمية كمتطمبات التطكر مستمزمات تمبية عمىة قادر  ريغ ياجعم ما ىذاك  ،بالمؤسسات العامة

عدة عكامؿ ىي:  اإلدارم اإلصالحب مقياـل الدايعة مف لالؿ دراساتيـ أف األسبابالباحثيف يي ىذا المجاؿ 
 .(26ص ،1988 ي،ألعرجاالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كاإلدارية كالتقنية كالديمكغرايية كالدكلية )

 :(15ص ،2016 ،كسيقتصر ذكر العكامؿ اإلدارية لعالقتيا بمكضكع الدراسة كالمتمثمة يي )الكاعر   
 . الدكلة ألجيزة اية العمياديالق المراكز يي فيالملتص ك المؤىمة الكفاءات غياب .1.4.1.2
 دكلة فيب المكجكدة مراعاة الفكارؽ دكف ةياإلدار  بيايأسال يي المتقدمة لمدكؿ األعمى ديالتقم انتؤار .2.4.1.2

 . كألرل
 . المصمحة العامة إىماؿ ك العامة لألمكاؿ المؤركع ريغ االستلداـ .3.4.1.2
 ك الجيد الكقت إضاية ك مطمكبال األداء عرقمة إلى ؤدمكالذم بدكره ي   ةياإلدار  اإلجراءات ديتعق .4.4.1.2

  .كالذم كذلؾ يؤدم إلى زيادة التكمفة
 .لإلصالح الجيكد المبذكلة تعثر إلى ؤدمي ما ىذا ك رييالتغ قاكمكفي ك ريضكفي امميفالع بعض .5.4.1.2
 .اآللر البعض عف ربصال غضك  البعض مع التؤدد تـي حيث امميف،لمع المكضكعي ريغ ـييالتق .6.4.1.2
 كاإللالص النفاؽ ثكب كفرتدي فييمف اإلدار  البعض جعؿ ايالعم المناصب نحك التسابؽ ظاىرة انتؤار. 7.4.1.2
 .يـتياغا ؽيحقتل العكس، ـكباطني كاألمانة

مية اإلصالح اإلدارم ىك نتيجة لحالة غير عادية تمر بيا الدكلة كاجيزتيا كيكمف القكؿ بأف أسباب القياـ بعم   
يؤعر بيا المكاطف، ييي حالة مرضية تعيؽ أجيزة اإلدارة العامة عف القياـ بالتزاماتيا كمسؤكلياتيا، يتتـ المطالبة 

 .(16، ص2008، فرجاني)الباإلصالح اإلدارم 
جراءات متتالية كمتناسقة  إلى عدة ياـ باإلصالح اإلدارمالقيحتاج  اإلصالح اإلدارم:مراحؿ  .5.1.2 لطكات كا 

        (:347، ص2013، الحممي) مع بعضيا البعض، تتمثؿ ييما يمي

 .دراسة كتحميؿ الحاجة إلى اإلصالح اإلدارم .1.5.1.2
 .إعداد كصياغة االستراتيجيات ككضع األىداؼ .2.5.1.2
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 .يذهتطبيؽ اإلصالح اإلدارم كتنف .3.5.1.2
 .الرقابة كتقكيـ األداء .4.5.1.2

مطمب مف متطمبات النجاح يي السكؽ المعاصر لتقديـ السمع ىي ك (: Service Qualityجكدة الخدمة ) .2.2
تقييـ  ييي كاللدمات بمستكل مميز مف الجكدة، يؤىميا لمنايسة السمع كاللدمات المماثمة ليا يي القطاع التنايسي،

ما ييقٌيـ مؤٌغمك أك مقٌدمك اللدمات التجارية نكعية اللدمة  ان ككثير  ،قدمة مع تكقعات العميؿلمدل تكايؽ اللدمة المي 
 . قدمة لعمالئيـ مف أجؿ تحسيف لدماتيـ كالتعرؼ بسرعة عمى المؤاكؿ كتقييـ رضا العمالء بؤكؿو أيضؿالمي 

 ،عمالء يي حيف تبقى تنايسية اقتصاديان مبي أك تتجاكز تكقعات الكاألعماؿ التجارية ذات جكدة اللدمة العالية تي    
كتؤير األدلة المستمدة مف الدراسات التجريبية إلى أف تحسيف نكعية اللدمات يزيد مف الربحية كالقدرة التنايسية 

كيمكف تحقيؽ تحسينات يي نكعية اللدمات عف طريؽ تحسيف العمميات  ،االقتصادية عمى المدل الطكيؿ
ككضع معايير أداء لدمة مكثكقة كقابمة لمقياس كقياس رضا العمالء  ،بسرعة كمنيجية كتحديد المؤاكؿ ،التؤغيمية

 كنتائج األداء األلرل.
كىػػػػػػػي جػػػػػػػكدة اللػػػػػػدمات الميقدمػػػػػػػة سػػػػػػػكاء كانػػػػػػت المتكقعػػػػػػػة أك المدركػػػػػػػة، أم مفيػػػػػػػكـ جػػػػػػػكدة الخدمػػػػػػػة:  .1.2.2

يس لرضػػػػػا المسػػػػػتيمؾ أك عػػػػػػدـ التػػػػػي يتكقعيػػػػػا العمػػػػػالء أك التػػػػػي يػػػػػدرككنيا يػػػػػي الكاقػػػػػع الفعمػػػػػي، كىػػػػػي المحػػػػػدد الػػػػػرئ
رضػػػػػػاه كتعتبػػػػػػر يػػػػػػػي الكقػػػػػػت نفسػػػػػػػو مػػػػػػف األكلكيػػػػػػػات الرئيسػػػػػػة لممنظمػػػػػػػات التػػػػػػي تريػػػػػػػد تعزيػػػػػػز مسػػػػػػػتكل النكعيػػػػػػة يػػػػػػػي 

 .(171، ص2015، الدرادكة)لدماتيا 

 كالؤكؿ التالي يكضح مفيكـ جكدة اللدمة.   

 

 

 

 

 

 
 

 ( يكضح مفيكـ جكدة الخدمة0شكؿ )
 .337يؽ )استراتيجيات التسكيؽ المصريي كاللدمات المصريية(، صالحداد، عكض بدير. التسك  المصدر:

 الخدمة الُمقدمة

 تكقعات الزبكف لمخدمة مستكل الخدمة )الفجكة( إدراؾ الزبكف لألداء
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إف لجكدة اللدمة التي تيقدـ إلى الزبائف عدة مستكيات كما ىك الحاؿ يي . مستكيات جكدة الخدمة: 2.2.2
حيث يمكف تمييز لمسة مستكيات لجكدة اللدمة كالتالي  السمع، كيتضح ذلؾ مف مفيكـ جكدة اللدمات،

  :(331، ص0520 ،العجارمة)

 الجكدة التي يتكقعيا الزبكف: كىي الجكدة التي يرل الزبائف كجكب تكيرىا.. 1.2.2.2
 الجكدة المدركة: كىي التي ترل إدارة المنظمة أنيا مناسبة.. 2.2.2.2
 الجكدة القياسية: كىي تمؾ الجكدة التي تحدد بالمكاصفات النكعية لملدمة.. 3.2.2.2
 : كىي الجكدة التي تؤدم بيا اللدمة يعالن.. الجكدة الفعمية4.2.2.2
 . الجكدة المركجة لمزبائف: كىي الجكدة التي كيًعد بيا الزبائف مف لالؿ الحمالت التركيجية.5.2.2.2

 : (215، ص2015 ،حمكد)كالتالي يي عدة نقاط  جكدة اللدماتتتمثؿ أىمية جكدة الخدمات: أىمية  .3.2.2

د تزايدت أعداد المنظمات التجارية التي تقدـ اللدمات أكثر مف أم كقت نمك مجاؿ اللدمة: لق. 1.3.2.2
مضى، يمثالن نصؼ منظمات األعماؿ يتعمؽ نؤاطيا باللدمة، إضاية إلى نمك المنظمات المتصمة باللدمات 

  مازاؿ مستمران بالتكسع.

المؤاريع يعتمد عمى القدر  مف المتعارؼ عميو أف استمرار نؤاط المنظمات كبقاء ازدياد المنايسة:. 2.3.2.2
الكايي مف المنايسة، كعمى ذلؾ تعمؿ ىذه الؤركات كالمؤاريع عمى تكير جكدة اللدمة يي منتجاتيا، كأف ىذه 

  اللدمات ليا العديد مف المزايا التنايسية. 

اءات تحسيف اللدمات الدالمية: كيقصد بذلؾ القياـ بالتيار المكظفيف كالعامميف مف ذكم الكف. 3.3.2.2
كالميارات العالية، ككذلؾ تكيير السبؿ التدريبية لتدعيـ أىمية الكفاءة الؤلصية، كأيضان تكيير بيئة عمؿ 

. مداد األيراد الذيف يتعاممكف مع جميكر العمالء بالدعـ الالـز   دالمية تتسـ بالجكدة العالية كا 

الزبائف جيدة، كلاصة أف أغمب الزبائف  الفيـ األكبر لمزبائف: كىي أف تككف معاممة المنظمات مع. 4.3.2.2
ال يفضمكف التعامؿ مع المنظمات التي يككف تركيزىا يقط عمى اللدمة، يال يكفي تقديـ منتجات ذات سعر 

  كجكدة معقكلة مف دكف تكيير معاممة جيدة. 

 المدلكؿ االقتصادم لجكدة لدمة العميؿ: تحرص جميع المنظمات يي الكقت الحاضر عمى. 5.3.2.2
ضركرة استمرار التعامؿ معيا كتكسيع قاعدة عمالئيا، كمعنى ذلؾ أف ىذه المنظمات يجب أف ال تسعى يقط 
عمى استقطاب العمالء كاجتذاب الزبائف الجدد، بؿ ينبغي عمييا المحايظة عمى العمالء كالزبائف الحالييف، 

 كبذلؾ تظير أىمية جكدة اللدمة لمزبائف.
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تيقسـ اللصائص الرئيسة لجكدة اللدمة إلى النكعيف التالييف  جكدة الخدمة:. الخصائص الرئيسة ل4.2.2
 :(500، ص2016 ،الصرف)

يتطمب ىذا النكع مف الجكدة االعتماد عمى المكظفيف ذكم اللبرات كالمعارؼ المتميزة باللدمات  .1.4.2.2
جراءاتيا المتنكعة، كيالئـ ىذا النكع اللدمات المصريية المعقدة مثؿ: لط ط التقاعد كالمعاؤات، حيث تعد كا 

 المعرية الفنية متطمبان رئيسان كاضحان.
يركز ىذا النكع عمى المصادية اللدمية كالكيفية التي تقدـ بيا اللدمة، كىي  تتطمب التفاعؿ . 2.4.2.2

النفسي بيف المنظمة كزبائنيا، كيجب أف تسعى إدارة المنظمة إلى تعزيز جكدة لدماتيا مف لالؿ تحديد 
ليدؼ االستراتيجي لجكدة اللدمة، كمتابعة احتياجات كتكقعات الزبائف، كقياس الجكدة كرضا الزبكف كمف ثـ ا

القياـ بإعادة التنظيـ حكؿ الزبكف، كتحديد األدكار الجديدة لمديرم كمؤريي المنظمة كتحقيؽ يكائد اإلنتاجية، 
 كسب كالء الزبكف. كقياس كتلفيض تكاليؼ اللدمة المصريية، كبناء قاعدة متينة ل

يمكف لممنظمة اللدمية أف تستلدـ اللطكات التالية لتحسيف جكدة  خطكات تحسيف جكدة الخدمات: .5.2.2
 : (124، ص2014 ،أبك لميؿ ك آلركف)لدماتيا الميقدمة 

  كضع المعايير كالمستكيات النمطية لملدمات المقدمة لمعمالء.. 1.5.2.2

 .جميع المديريف يي جيكد تحسيف اللدمات الميقدمةأىمية مراعاة مؤاركة . 2.5.2.2

 .العمؿ عمى تنمية ميارات ميقدمي اللدمة بؤكؿ مستمر .3.5.2.2

تقيػػػػػػػػيـ األداء يػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ اللػػػػػػػػدمات الميقدمػػػػػػػػة لمتأكيػػػػػػػػػد مػػػػػػػػف الممارسػػػػػػػػة الجيػػػػػػػػػدة ليػػػػػػػػذا األداء يػػػػػػػػػي . 4.5.2.2
 ضكء الملطط لو، كمع تحديد إجراءات التصحيح المطمكبة.

  .السياسات المناسبة لحؿ مؤكمة العمالء التي قد تطرأ عمى كجو السرعة كضع. 5.5.2.2

) internet bankingيتجو ميقٌدمك األعماؿ كاللدمات عبر ؤبكة اإلنترنت  تركنية:جػكدة الخػدمة اإللك .6.2.2
)providers ٟ٘ حتياجات اال، ئٌٝ حض٠ٚذ اٌضبائٓ باٌعذ٠ذ ِٓ اٌخذِاث دْٚ ِعشفت ِٓ ُ٘ ٘إالء اٌضبائٓ، ِٚا

كالرغبات التي يريدكنيا يي اللدمة الميقدمة، يالبيئة التقميدية تساعد عمى متابعة كتسجيؿ البيانات عف أيعاؿ 
كتفاعالت الزبائف مع المنظمة بدقة كايية، كلكف الحقيقة ىي أف البيئة اإللكتركنية تسمح لمقدمي األعماؿ 

خالي ع١ٍّت اعخٙالن اٌخذِت، أٞ  ت عف سمكؾ الزبائفاإللكتركنية بالحصكؿ عمى كميات ضلمة مف المعمكما

 (.31، ص2005 ،الصرف)ص١ّع آسائُٙ ِٚخطٍباحُٙ بأشىاي ِخخٍفت 
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 الجانب التطبيقي/ المحكر الثالث
 ككاف عمى النحك التالي:: التحميؿ اإلحصائي لمبيانات. 1.3

يي تحسيف دكر االصالح اإلدارم اقع "ك  لتقييـالتحميمي الكصفي استلدـ المنيج تـ  منيجية الدراسة:. 1.1.3
المصرؼ التجارم مف لالؿ دراسة ميدانية عمى " حككميبالقطاع المصريي الاللدمات الميػقػػدمة لمعاممػػيف جكدة 

ىذا المنيج الكصكؿ إلى تعميمات ذات معنى لزيادة التعرؼ عمى ييدؼ الباحثاف مف لالؿ ، ك تفالكطني يرع زلي
 مكضكع الدراسة.

المكظفكف العاممكف بالمصرؼ التجارم  نظران ألف المستيدؼ يي ىذه الدراسة ىـ مجتمع كعينة الدراسة:. 2.1.3
اعتماد أسمكب الحصر الؤامؿ لمفردات مجتمع الدراسة، ، يقد تـ ( مكظؼ40الكطني يرع زليتف كالبالغ عددىـ )

بالمصرؼ، كالجدكؿ التالي يكضح عينة كقاـ الباحثاف بتكزيع استمارة االستبياف عمى كاية المكظفيف العامميف 
 :الدراسة

 المكزعة كالفاقد منيا كالصالحة لمتحميؿ ت( يكضح عدد االستبيانا1جدكؿ )
 نسبة االستجابة % الخاضع لمدراسة المستبعد المتحصؿ عمييا الفاقد  االستمارات المكزعة

40 1 39 0 39 98% 

قدمة "اإلصالح اإلدارم كدكره في تحسيف جكدة الخدمات المُ حكؿ  فاستمارة استبياتـ إعداد  أداة الدراسة:. 3.1.3

 مف قسميف رئيسيف ىما: استمارة االستبيافتتككف ، ك حككمي"لمعامميف بالقطاع المصرفي ال
ـ األكؿ - التلصص  ،الفئة العمرية، المؤىؿ العمميب )الجنس، ك لممستج كالكظيفية الؤلصية البيانات: عبارة عف القس

مستكل الكظيفي، الدكرات التدريبية يي مجاؿ اإلصالح اإلدارم، عدد سنكات اللبرة، مستكل المعرية العممي، ال
 (.باإلصالح اإلدارم، مصدر المعرية باإلصالح اإلدارم

عبارة، ك)تحسيف جكدة ( 15كيؤتمؿ عمى ))اإلصالح اإلدارم(  :كىماالدراسة  م: يتككف مف متغير القسـ الثاني -
 عبارة.( 15كيؤتمؿ عمى ) لدمات العامميف(

 رات االستبياف حسب الجدكؿ التالي:عبال آراء المستجكبيفلقياس استجابات  اللماسي كتـ استلداـ مقياس ليكرت   
 درجات مقياس ليكرت يكضح( 2) جدكؿ

 مكافؽ تمامان  مكافؽ اكافؽ إلى حد ما ال اكافؽ ال اكافؽ تمامان  االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

عادة يقصد بثبات استمارة اإلستبياف أف تعطي ىذه االستمارة نفس النتيجة لك تـ إ  استمارة االستبياف:ات ثب. 4.1.3
مف لالؿ استمارة االستبياف تكزيعيا أكثر مف مرة تحت نفس الظركؼ كالؤركط، كقد تحقؽ الباحثاف مف ثبات 

بياف، ككانت النتائج كما يي الجدكؿ ( لقياس ثبات استمارة االستCronbach's Alphaمعامؿ )ألفا كركنباخ 
(3.) 
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 ( يكضح نتائج اختبار ألفا كركنباخ لقياس ثبات استمارة استبياف الدراسة3جدكؿ )

 معامؿ ألفا كركنباخ رةػعػػػبػػػػػػػػػػػػػاال ـ
 0.88 اإلصالح اإلدارم 1
 0.92 تحسيف جكدة لدمات العامميف 2
 0.93 جميع عبارات استمارة االستبياف 1-2

صحيفة االستبياف يتضح مف النتائج بالجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ )ألفا كركنباخ( كانت ممتازة لجميع عبارات    
يي صكرتيا النيائية قابمة لمتكزيع، كبذلؾ استمارة االستبياف كبذلؾ يإف  ،(، كىي قيمة ممتازة0.93كانت)حيث 

مما جعميما عمى ثقة بصحتيا كصالحيتيا لتحميؿ النتائج الدراسة استبانة يككف الباحثاف قد تأكدا مف ثبات 
 كاإلجابة عف تساؤؿ الدراسة كالتبار يرضيتيا.

تـ تفريغ كتحميؿ االستبانة مف لالؿ الحزمة اإلحصائية األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث: . 5.1.3
Statistical Package for the Social Science (SPSSكمف األساليب ا ،):إلحصائية المستلدمة ما يمي 

. النسب المئكية كالتكرارات كالمتكسط الحسابي: يستلدـ ىذا األمر بؤكؿ أساسي لمعرية تكرار يئات 1.5.1.3
 متغير ما، كيفيد الباحثاف يي كصؼ عينة الدراسة.

 (: لمعرية ثبات عبارات االستبانة.Cronbach's Alpha. التبار ألفا كركنباخ )2.5.1.3
. التبار معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس درجة االرتباط: يستلدـ ىذا االلتبار لدراسة العالقة بيف 3.5.1.3
 المتغيرات.
 . التبار تحميؿ االنحدار اللطي البسيط: لمتعرؼ عمى النمكذج الذم يربط متغيرات الدراسة.4.5.1.3
 د درجة الممارسة.( حكؿ المتكسط: لمتعرؼ عمى اتجاىات اآلراء كتحديt. التبار )5.5.1.3
ييما يمي عرض لعينة الدراسة  الكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كفؽ الخصائص كالسمات الشخصية: .6.1.3

 كيؽ ىذه اللصائص كالسمات:
%( مف أيراد عينة 97.4( يتضح بأف )4. تكزيع أيراد العينة حسب متغير الجنس: مف الجدكؿ رقـ )1.6.1.3

 %( منيـ اناثان. 2.6) الدراسة كانكا ذككران كأف يقط
 (  يكضح التكزيع التكرارم كالنسبي لمتغير الجنس4جدكؿ )

 %النسبة المئكية  العدد الجنس

 %97.4 38 ذكر
 %2.6 1 أنثى

 %100  39 المجمكع

مف مفردات  (%35.9)( أف تقريبان حكالي 5يبيف الجدكؿ رقـ ) تكزيع أيراد العينة حسب متغير الفيئة العمرية:
سنة  45مف المكظفيف أعمارىـ  (%33.3)كأف حكالي  سنة، 35لى أقؿ مف إسنة  25لدراسة أعمارىـ مف عينة ا
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مف ( %2.6) بينما يقط ،سنة 45لى أقؿ مف إسنة  35منيـ اعمارىـ مف  (%28.2)يي حيف كاف  ،يما يكؽ
  سنة. 25المكظفيف  بالمصرؼ اعمارىـ أقؿ مف 
 سبي لمفيئة العمرية( يكضح التكزيع التكرارم كالن5جدكؿ )

 %النسبة المئكية  العدد العمر

 %2.6 1 سنة 25أقؿ مف 
 %35.9 14 سنة 35سنة إلى أقؿ مف  25مف 
 28.2% 11 سنة 45سنة إلى أقؿ مف  35مف 

 33.3% 13 سنة يما يكؽ 45مف 
 %100 39 المجمكع

( أف أغمب مفردات 6ف الجدكؿ رقـ )م يتضحالذم  تكزيع أيراد العينة حسب متغير المؤىؿ العممي:. 2.6.1.3
يي حيف أف  ،مف حممة الدبمكـ العالي (%33.3)كأف حكالي  ،جامعييف (%53.8)عينة الدراسة حكالي 

 مف حممة الؤيادة الثانكية أك ما يعادليا. ىـ مف مفردات عينة الدراسة  (12.8%)

 ( يكضح التكزيع التكرارم كالنسبي لمتغير المؤىؿ العممي  6جدكؿ )
 %النسبة المئكية  العدد المؤىؿ العممي

 %12.8 5 ثانكم أك ما يعادلو
 %33.3 13 دبمـك عالي
 %53.8 21 جامعي

 %100 39 المجمكع

( يتضح أف أغمب مفردات عينة 7مف الجدكؿ رقـ ) تكزيع أيراد العينة حسب متغير المسمى الكظيفي:. 3.6.1.3
مف  (%7.7)يي حيف أف  ،قساـأ رؤساء (%23.1)حكالي  كأف ،منيـ مكظفكف (%66.7)الدراسة حكالي 

 دارة.إبكظيفة مدير  (%2.6)بينما يقط  ،مفردات عينة البحث بكظيفة مدير مكتب
 (: يكضح التكزيع التكرارم كالنسبي لمتغير المسمى الكظيفي7جدكؿ )

 %النسبة المئكية  العدد المسمى الكظيفي
 %2.56 1 مدير ادارة
 %23.08 9 رئيس قسـ 
 %7.69 3 مدير مكتب
 %66.67 26 مكظؼ 
 %100 39 المجمكع

الجدكؿ رقـ  لالؿ مف تكزيع أيراد العينة حسب متغير الدكرات التدريبية يي مجاؿ اإلصالح اإلدارم:. 4.6.1.3
كأف حكالي  ،مف أيراد العينة لدييـ دكرة كاحدة يي مجاؿ اإلصالح اإلدارم (%30.8)( يتضح بأف حكالي 8)
 (%25.6)يي حيف أػف  ،مف المكظفيف بالمصرؼ لدييـ أكثر مف دكرتيف يي مجاؿ اإلصالح اإلدارم (28.2%)

منيـ  (%15.4)بينما يقط حكالي  ،مف المكظفيف لـ يسبؽ ليـ ألذ أم دكرة تدريبية يي مجاؿ اإلصالح اإلدارم
 لدييـ دكرتيف تدريبيتيف يي مجاؿ اإلصالح اإلدارم. 
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 يع التكرارم كالنسبي لمتغير عدد الدكرات في مجاؿ اإلصالح اإلدارم( يكضح التكز 8جدكؿ )
 %النسبة المئكية  العدد عدد الدكرات
 %30.8 12 دكرة كاحدة
 %15.4 6 دكرتيف

 %28.2 11 أكثر مف دكرتيف
 %25.6 10 ال تكجد
 %100 39 المجمكع

( %46.2) ( يتضح بأف حكالي9كؿ رقـ )مف الجد  تكزيع أيراد العينة حسب متغير سنكات اللبرة:. 5.6.1.3
مف المكظفيف ( %28.2) كأف ة،سن 20قؿ مف ألى إسنكات  10مف أيراد العينة سنكات لبرتيـ بالمصرؼ مف 

 10قؿ مف ألى إمف المكظفيف لبرتيـ مف سنة  (%25.6)سنة يأكثر، بينما حكالي  20بالمصرؼ لبرتيـ 
 سنكات. 

 لنسبي لمتغير سنكات الخبرة( يكضح التكزيع التكرارم كا9جدكؿ )
 %النسبة المئكية  العدد سنكات الخبرة
 %25.6 10 سنكات 10مف سنة إلى أقؿ مف 

 %46.2 18 سنة 20سنكات إلى أقؿ مف  10مف 
 %28.2 11 سنة يأكثر 20مف 

 %100 39 المجمكع

( يتضح بأف حكالي 10رقـ ) مف الجدكؿ تكزيع أيراد العينة حسب مستكل المعرية باإلصالح اإلدارم:. 6.6.1.3
مف المكظفيف  (%33.3) كأف ،مف أيراد العينة لدييـ مستكل جيد جدان مف المعرية باإلصالح اإلدارم (43.6%)

مف المكظفيف معريتيـ باإلصالح  (%12.8)يي حيف أف  لدييـ مستكل جيد مف المعرية باإلصالح اإلدارم،
 ف المكظفيف لدييـ مستكل ممتاز مف المعرية باإلصالح اإلدارم. م (%10.3)بينما يقط حكالي  ،اإلدارم مقبكلة

 ( يكضح التكزيع التكرارم كالنسبي لمستكل المعرفة باإلصالح اإلدارم10جدكؿ )
 %النسبة المئكية  العدد مستكل المعرفة باإلصالح اإلدارم

 %10.3 4 ممتازة
 %43.6 17 جيدة جدان 
 %33.3 13 جيدة
 %12.8 5 مقبكلة

 %100 39 جمكعالم

( يتضح بأف حكالي 11مف الجدكؿ رقـ ) تكزيع أيراد العينة حسب مصدر المعرية باإلصالح اإلدارم:. 7.6.1.3
مف  (%28.2)كأف  ،مف أيراد العينة تعتبر الدكرات التدريبة ىي مصدر معريتيـ باإلصالح اإلدارم (30.8%)

مف المكظفيف تعتبر  (%20.5)يي حيف أف  ة،باإلصالح اإلدارم ىك الممارس المكظفيف مصدر معريتيـ
كما أف التعميـ الذاتي يعد مصدر لمعريتيـ باإلصالح  المقررات الدراسية ىي مصدر معريتيـ  باإلصالح اإلدارم،
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مف المكظفيف تعتبر المؤاركة يي  (%5.1)بينما يقط حكالي  ،مف مكظفي المصرؼ (%15.4)اإلدارم لحكالي 
 ر معريتيـ باإلصالح اإلدارم. المؤتمرات كالندكات مصد

 ( يكضح التكزيع التكرارم كالنسبي لمصدر المعرفة باإلصالح اإلدارم11جدكؿ )
 %النسبة المئكية  العدد مصدر المعرفة باإلصالح اإلدارم

 %15.4 6 تعميـ ذاتي
 %5.1 2 مؤاركة يي مؤتمرات كندكات

 %28.2 11 ممارسة
 %30.8 12 دكرات تدريبية

 %20.5 8 راسيةمقررات د
 %100 39 المجمكع

 إلجابات ان كيق الدراسة متغيراتل اإلحصائي التحميؿ إجراء تـ اختبار البيانات المتعمقة بمتغيرات الدراسة:. 2.3
 كاالنحرايات الحسابية المتكسطات احتسبت حيث ،يي استمارة االستبياف الكاردة راتعباال عمى الدراسة عينة أيراد

 المتكسطات قيـ يإف ذلؾ إلى دان كاستنا الدراسة، يي المستلدـ المقياس تدرج االعتبار يي أللذا مع المعيارية،
 :البيانات لتفسير التالي المعيار عمى اعتمدت الدراسة إلييا كصمتت التي الحسابية

 ( يكضح معيار متكسط إجابات آراء المستجكبيف12جدكؿ )
 درجة الممارسة اتجاه الرأم المتكسط الحسابي

 منلفضة جدان  ال أكايؽ تمامان  1.80 – 1.00
 منلفضة ال أكايؽ 2.60  – 1.81
 متكسطة أكايؽ إلى حد ما 3.40 – 2.61
 عالية أكايؽ 4.20 – 3.41
 عالية جدان  أكايؽ تمامان  5.00 – 4.21

تـ  تساؤؿ،ال ىذا عف لإلجابةما مستكل اإلصالح اإلدارم بالمصرؼ التجارم الكطني فرع زليػػػتف؟  .1.2.3
( حكؿ متكسط آراء المستجكبيف عف عبارات المحكر األكؿ كالمتعمقة باإلصالح اإلدارم بالمصرؼ tتطبيؽ التبار)
 :ذلؾ بيفيي ( 13) كالجدكؿ ،محؿ الدراسة
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 رع زليػػػػتف( يكضح المقاييس اإلحصائية آلراء المستجكبيف نحك مدل اإلصالح اإلدارم بالمصرؼ التجارم الكطني ف13جدكؿ )

 رقـ  
 رةعباال

 راتعػػػػػػػػػػػػػػػػباال
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة  
T    

 
 الداللة

 Sig 

 

 اتجاه 
 الرأم 

 
 درجة 

 الممارسة

 الترتيب
 حسب 

 األىمية

 الح اإلدارمػػػاإلص

 0.00 8.60 0.950 4.31 المصرؼ بأىمية اإلصالح اإلدارم. إدارة تكجد قناعة لدل 1
أكايؽ 
 تمامان 

عالية 
 جدان 

1 

2 
تعتمد إدارة المصرؼ عمى عممية التلطيط قبؿ القياـ بعممية 

 اإلصالح اإلدارم.
 4 عالية  أكايؽ  0.00 8.33 0.885 4.18

3 
ـ قبؿ البدء بعممية اإلصالح  تييئة العامميف بالمصرؼ كتدريبي

 اإلدارم.
4.23 0.667 11.52 0.00 

أكايؽ 
 تمامان 

عالية 
 جدان 

3 

4 
الييكؿ التنظيمي بالمصرؼ مػرف بؤػكؿ يسػمح باإلسػتجابة 

 السريعة لعممية اإلصالح اإلدارم.
 6 عالية أكايؽ  0.00 6.97 0.873 3.97

5 
يسػعى المصػرؼ عنػد القيػػاـ بعمميػة اإلصػالح اإلدارم إلػػى 

 اتباع أحدث األساليب اإلدارية لذلؾ.
 7 عالية أكايؽ  0.00 6.63 0.870 3.92

6 
اإلصػػػالح اإلدارم تسػػػاعد عمػػػى تحسػػػيف اللػػػدمات عمميػػة 

 المقدمة لمعامميف بالمصرؼ.
4.28 0.759 10.55 0.00 

أكايؽ 
 تمامان 

عالية 
 جدان 

2 

7 
يألذ المصرؼ بعيف اإلعتبار كجيات نظر العامميف المتعمقة 

 بعممية اإلصالح اإلدارم.
 12 عالية  أكايؽ  0.00 3.93 1.060 3.67

8 
بيػػػػػؽ عمميػػػػػة اإلصػػػػػػالح اإلدارم تكجػػػػػد بػػػػػرامج حديثػػػػػة لتط

 بالمصرؼ.
 9 عالية أكايؽ 0.00 4.33 1.111 3.77

 رقـ  
 العبارة

 العػػػػػػػػػػػػػػػػبارات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة  
T    

 
 الداللة

 Sig 

 

 اتجاه 
 الرأم 

 
 درجة 

 الممارسة

 الترتيب
 حسب 

 األىمية

 اإلصػػػالح اإلدارم

9 
ؼ كفػػاءات بؤػػرية مؤىمػة كقػػادرة عمػػى القيػػاـ يكجػد بالمصػػر 

 بعممية اإلصالح اإلدارم.
 5 عالية أكايؽ 0.00 8.69 0.774 4.08

10 
لعممية اإلصالح اإلدارم آثار ايجابيػة كاضػحة عمػى جػكدة 

 اللدمات المقدمة لمعامميف مف قبؿ إدارة المصرؼ.
 8 عالية أكايؽ 0.00 5.90 0.923 3.87

11 
ر الػػكعي بػػيف العػػامميف بأىميػػػة يعمػػؿ المصػػرؼ عمػػى نؤػػػ

 اإلصالح اإلدارم.
 11 عالية أكايؽ 0.00 4.13 1.009 3.67

12 
يسػػتند المصػػرؼ عمػػػى آراء لبػػراء كاستؤػػػارييف مػػف دالػػػؿ 

 كلارج المصرؼ عند القياـ بعممية اإلصالح اإلدارم. 
 13 عالية أكايؽ 0.00 3.86 1.038 3.64

13 
إلدارم كتقييميػػػا ييػػػتـ المصػػػرؼ بمراقبػػػة نتػػػائج اإلصػػػالح ا

 باستمرار.
 15 عالية أكايؽ 0.001 3.44 0.885 3.49

 14 عالية أكايؽ 0.002 3.31 1.161 3.62 المناخ العاـ بالمصرؼ يدعـ اإلصالح اإلدارم. 14
 10 عالية أكايؽ 0.00 4.95 0.938 3.74 يكجد رضى لدل العامميف عمى نتائج عممية اإلصالح اإلدارم. 15
 يةػػعال      قةػػمكاف  0.00 9.84 0.568  3.90 صالح اإلدارم بالمصرؼ التجارم الكطني زليتف.كاقع اإل 1-15
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مستكل اإلصالح اإلدارم ( أف المتكسطات الحسابية لتصكرات أيراد العينة لكاقع 13ييبيف الجدكؿ رقـ )   
الحسابي الكمي لكاقع اإلصالح جاءت أغمبيا بدرجة عالية، كبمغ المتكسط  بالمصرؼ التجارم الكطني يرع زليتف

"كجكد  (، مما يعني أنو كحسب آراء المستجكبيف ىك:0.568( كانحراؼ معيارم )3.90اإلدارم بالمصرؼ )
 ".مستكل عالي مف اإلصالح اإلدارم بالمصرؼ التجارم الكطني فرع زليػػػتف

األكلى جاءت بأعمى درجة ممارسة حيث  الجزئيةالعبارة أف أما بالنسبة لمعبارات الجزئية لممحكر األكؿ ينجد    
كىذا  كقبكؿ الفرضية البديمة، العدـ يةكعميو يتـ ريض يرض(، 0.05أقؿ مف ) بالمعنكية المحسك  لمستك كاف 

كحيث أف المتكسط  ،(3لتمؼ عف المتكسط المفترض )ي ةيعني أف متكسط إجابات عينة الدراسة ليذه العبار 
 – 4.21)المكايقة تمامان قع يي منطقة ي كىك( 3مف المتكسط المفترض ) ( أكبر4.31ليذه العبارة ) الحسابي
تكجد قناعة لدل المصرؼ تؤير إلى أف العبارة األكلى "يعني أف اتجاىات أراء أيراد عينة الدراسة  مما ،(5.00

 " ليا درجة عالية جدان مف الممارسة.بأىمية اإلصالح اإلدارم

عممية اإلصالح اإلدارم تساعد عمى العبارة الجزئية السادسة "درجة الممارسة  يي المرتبة الثانية مف حيثكجاءت    
كعميو يتـ (، 0.05أقؿ مف ) بالمعنكية المحسك  لمستك نجد أف حيث تحسيف اللدمات المقدمة لمعامميف بالمصرؼ"، 

لتمؼ عف ي ةلعبار كىذا يعني أف متكسط إجابات عينة الدراسة ليذه ا كقبكؿ الفرضية البديمة، العدـ يةريض يرض
 كىك( 3مف المتكسط المفترض ) ( أكبر4.28ليذه العبارة ) كحيث أف المتكسط الحسابي ،(3المتكسط المفترض )

تيؤير إلى أف ىذه يعني أف اتجاىات أراء أيراد عينة الدراسة  مما( 5.00 – 4.21)المكايقة تمامان قع يي منطقة ي
 .العبارة ليا درجة عالية جدان مف الممارسة

تييئة العامميف بالمصرؼ كتدريبيـ قبؿ البدء بعممية الثالثة "الجزئية  المرتبة الثالثة يقد جاءت العبارةيي أما    
كقبكؿ  العدـ يةكعميو يتـ ريض يرض (،0.05)أقؿ مف  بالمعنكية المحسك  لمستك  اإلصالح اإلدارم"، يكاف

 ،(3لتمؼ عف المتكسط المفترض )ي ةاسة ليذه العبار كىذا يعني أف متكسط إجابات عينة الدر  الفرضية البديمة،
قع يي منطقة ي كىك( 3مف المتكسط المفترض ) ( أكبر4.23ليذه العبارة  يساكم ) كحيث أف المتكسط الحسابي

تؤير إلى أف العبارة الثالثة ليا يعني أف اتجاىات أراء أيراد عينة الدراسة  مما ،(5.00 – 4.21)المكايقة تمامان 
 بيرة جدان مف الممارسة بالمصرؼ التجارم الكطني يرع زليتف. درجة ك

المناخ العاـ بالمصرؼ يدعـ اإلصالح اإلدارم"، جاءت يي المرتبة الرابعة عؤر "الجزئية  حيف نجد أف العبارةيي    
 يةيرض ريضكعميو يتـ  (،0.05)مف  كىك أصغر (0.002ب يساكم )معنكية محسك  لمستك ب ما قبؿ األليرة

لتمؼ عف المتكسط ة يكىذا يعني أف متكسط إجابات عينة الدراسة ليذه العبار  كقبكؿ الفرضية البديمة، ـالعد
 – 3.41)المكايقة قع يي منطقة ي ( ييك3.62ليذه العبارة  يساكم ) كحيث أف المتكسط الحسابي ،(3المفترض )

بارة الرابعة عؤر ليا درجة عالية مف تؤير إلى أف الع البحثيعني أف اتجاىات أراء أيراد عينة  مما ،(4.20
 الممارسة.
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ييتـ المصرؼ بمراقبة ككذلؾ نجد يي المرتبة األليرة مف حيث درجة الممارسة العبارة الجزئية الثالثة عؤر "   
كعميو يتـ ريض  (،0.05)أقؿ مف ( 0.001ب )معنكية محسك  لمستك بنتائج اإلصالح اإلدارم كتقييميا باستمرار"، 

لتمؼ عف المتكسط ي ةكىذا يعني أف متكسط إجابات عينة الدراسة ليذه العبار  كقبكؿ الفرضية البديمة، ـالعد يةيرض
 كىك( 3مف المتكسط المفترض ) ( أكبر3.49ليذه العبارة  يساكم ) كحيث أف المتكسط الحسابي ،(3المفترض )

تيؤير إلى أف ىذه العبارة  البحثعينة  يعني أف اتجاىات أراء أيراد مما( 4.20 – 3.41)المكايقة قع يي منطقة ي
 ليا درجة كبيرة مف الممارسة بالمصرؼ التجارم الكطني يرع زليػػػتف.

 عف لإلجابةما مدل تحسيف جكدة الخدمات المقدمة لمعامميف بالمصرؼ التجارم الكطني فرع زليػػتف؟  .2.2.3
ف عبارات المحكر الثاني كالمتعمقة بتحسيف ( حكؿ متكسط آراء المستجكبيف عtتـ تطبيؽ التبار) التساؤؿ ىذا

 :ذلؾ بيفيي ( 14) كالجدكؿ ،محؿ الدراسة جكدة اللدمات المقدمة لمعامميف بالمصرؼ
( يكضح المقاييس اإلحصائية آلراء أفراد العينة نحك مدل تحسيف الخدمات الُمقػدمة لمعامميف بالمصرؼ التجارم الكطني فرع زليػػػتف14جدكؿ )  

 رقـ  
 رةاعبال 

 راتعػػباال
المتكسط 
 الحسابي

   االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة  
T     

 
 الداللة 
  Sig 

 

 اتجاه  
 الرأم  

 
 درجة   
 الممارسة  

 الترتيب
 حسب 

 األىمية

 يفػػػمػامػػػة لمعػػدمػقػػػات المُ ػػػدمػػيف الخػػػتحس

1 
يكجػػد بالمصػػػرؼ صػػػندكؽ ؤػػكاكم لػػػاص لمعػػػامميف 

 بالمصرؼ.
 15 متكسطة محايد 0.343 0.961 1.167 3.18

 14 متكسطة محايد 0.110 1.638 1.173 3.31 تكجد بالمصرؼ ؤبكات اتصاؿ عالية المستكل. 2
ـ بؤكؿ سريع كبدكف ألطاء. لمعامميف تقديـ اللدمة 3  12 متكسطة محايد 0.083 1.780 1.080 3.31 يت

4 
يتـ دراسة ؤكاكم العامميف كايجاد الحمكؿ المناسبة ليا 

 كرة سريعة.بص
 13 متكسطة محايد 0.097 1.704 1.127 3.31

5 
لدل المصرؼ القدرة عمى االستمرار يي تقديـ لدمات 

 لمعامميف بو بكفاءة كياعمية.
 10 عالية أكايؽ  0.00 5.009 0.863 3.69

6 
يمتػـز المصػػرؼ بمعػايير الجػػكدة عنػد تقػػديـ اللػػدمات 

 لمعامميف.
 5 لية عا أكايؽ  0.00 6.680 0.887 3.95

7 
سػاليب محػددة يػي إعػداد البػرامج أيػتـ اإلعتمػاد عمػى 

 كالدكرات التدريبية لمعامميف بالمصرؼ.
 6 عالية  أكايؽ  0.00 6.273 0.944 3.95

8 
يتحصػػؿ العػػاممكف عمػػى الحػػكايز الماديػػة كالمعنكيػػػة 

 بالتساكم كبدكف كساطة.
 11 عالية أكايؽ 0.011 2.659 1.144 3.49

9 
ة كالمركنػػػة بػػػيف العػػػامميف ك القيػػػادييف تتػػكير الؤػػػفايي
 بالمصرؼ.

 9 عالية أكايؽ 0.00 4.520 1.063 3.77

10 
تعمؿ إدارة المصرؼ عمػى تػكيير رغبػات كاحتياجػات 

 العامميف بو يي المكعد المحدد.
 8 عالية أكايؽ 0.00 4.747 1.012 3.77

 7 عالية أكايؽ 0.00 5.860 0.984 3.92 كجكد عامؿ الثقة بيف إدارة المصرؼ كالعامميف بو. 11
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 رقـ  
 العبارة 

 ػػػػػػػباراتالعػػػػ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ    
 المعيارم

 قيمة  
T     

 
 الداللة 
  Sig 

 

 اتجاه  
 الرأم  

 
 درجة   
 الممارسة  

 الترتيب
 حسب 

 األىمية

 تحسػػػيف الخػػدمػػػات المُػػػقػدمػػة لمعػػػامػمػػػيف

12 
إلرتيػػػػاح الكامػػػػؿ يػػػػي العمػػػػؿ دالػػػػؿ يكجػػػػد ؤػػػػعكر با

 المصرؼ.
 2 عالية أكايؽ 0.00 8.208 0.761 4.00

13 
يقـك العامميف بالمصرؼ بتأدية أعمػاليـ كفريػؽ عمػؿ 

 كاحد.
 1 عالية أكايؽ 0.00 10.124 0.664 4.08

14 
ـ العمؿ كالتدريب  تعمؿ إدارة المصرؼ عمى تطكير نظ

نيػػة يػػػي بصػػكرة مسػػػتمرة السػػتلداـ الكسػػػائؿ اإللكترك 
 االتصاؿ لتنمية قدرات العامميف بالمصرؼ.

 4 عالية أكايؽ 0.00 6.532 0.932 3.97

15 
يتـ حفظ كتكثيؽ البيانات كالمعمكمات الذم يعتمد عمييا 

 اإللكتركني. األرؤيؼالعاممكف بالمصرؼ يي 
 3 عالية أكايؽ 0.00 6.968 0.873 3.97

1-15 
تجارم الكطني كاقع تحسيف خدمات العامميف بالمصرؼ ال

 . .زليتف
 عالية مكافقة    0.00  6.650  0.668  3.71

تحسيف لدمات العامميف ( أف المتكسطات الحسابية لتصكرات أيراد العينة لكاقع 14ييبيف الجدكؿ رقـ )   
يف جاءت أغمبيا بدرجة عالية، كبمغ المتكسط الحسابي الكمي لكاقع تحس بالمصرؼ التجارم الكطني يرع زليػػػتف

(، مما يعني أنو كحسب آراء المستجكبيف أنو: 0.668( كانحراؼ معيارم )3.71لدمات العامميف بالمصرؼ )
 .تف"المصرؼ التجارم الكطني فرع زلي"يكجد مستكل عالي مف التحسيف لجكدة الخدمات الُمقدمة لمعامميف ب

األكلى مف حيث درجة الممارسة العبارة  أما بالنسبة لمعبارات الجزئية لممحكر الثاني يقد جاءت يي المرتبة   
المعنكية  لمستك الثالثة عؤر "يقكـ العامميف بالمصرؼ بتأدية أعماليـ كفريؽ عمؿ كاحد" حيث كاف  الجزئية
كىذا يعني أف متكسط إجابات كقبكؿ الفرضية البديمة،  العدـ يةكعميو يتـ ريض يرض(، 0.05أقؿ مف ) بالمحسك 

( 4.08ليذه العبارة ) كحيث أف المتكسط الحسابي ،(3لتمؼ عف المتكسط المفترض )ي ةعينة الدراسة ليذه العبار 
يعني أف اتجاىات أراء أيراد  مما ،(4.20 – 3.41)المكايقة قع يي منطقة ي كىك( 3مف المتكسط المفترض ) أكبر

 تؤير إلى أف ىذه العبارة ليا درجة عالية مف الممارسة.عينة الدراسة 

العبارة الجزئية الثانية عؤر "يكجد ؤعكر باإلرتياح الكامؿ يي رتبة الثانية مف حيث درجة الممارسة يي المكجاءت    
 العدـ يةكعميو يتـ ريض يرض(، 0.05أقؿ مف ) بالمعنكية المحسك  لمستك نجد أف حيث "، العمؿ دالؿ المصرؼ
لتمؼ عف المتكسط المفترض ي ةلعبار كىذا يعني أف متكسط إجابات عينة الدراسة ليذه ا كقبكؿ الفرضية البديمة،

قع يي منطقة ي كىك( 3مف المتكسط المفترض ) ( أكبر4.00ليذه العبارة ) كحيث أف المتكسط الحسابي ،(3)
تيؤػػير إلى أف ىذه العبارة ليا درجة أيراد عينة الدراسة  أراءيعني أف اتجاىات  مما ،(4.20 – 3.41)المكايقة 

 عالية مف الممارسة.
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اللامسة عؤر "يتـ حفظ كتكثيؽ البيانات كالمعمكمات الذم الجزئية  المرتبة الثالثة يقد جاءت العبارةيي أما    
 (،0.05)أقؿ مف  بالمعنكية المحسك  لمستك  "، يكافيعتمد عمييا العاممكف بالمصرؼ يي األرؤيؼ اإللكتركني

 ةتكسط إجابات عينة الدراسة ليذه العبار كىذا يعني أف م كقبكؿ الفرضية البديمة، العدـ يةكعميو يتـ ريض يرض
( كبانحراؼ معيارم 3.97ليذه العبارة  يساكم ) كحيث أف المتكسط الحسابي ،(3لتمؼ عف المتكسط المفترض )ي
يعني أف  مما ،(4.20 – 3.41)المكايقة قع يي منطقة ي كىك( 3مف المتكسط المفترض ) ( أكبر0.875)

تؤير إلى أف العبارة اللامسة عؤر ليا درجة كبيرة مف الممارسة بالمصرؼ اتجاىات أراء أيراد عينة الدراسة 
 التجارم الكطني يرع زليف. 

"تكجد بالمصرؼ ؤبكات اتصاؿ عالية المستكل" جاءت يي المرتبة ما قبؿ الثانية الجزئية  حيف نجد أف العبارةيي    
كريض  العدـ يةيرض قبكؿكعميو يتـ  (،0.05)مف  كىك أكبر (1.173ب يساكم )معنكية محسك  لمستك ب األليرة

 ،(3عف المتكسط المفترض ) ؼة ال يلتمكىذا يعني أف متكسط إجابات عينة الدراسة ليذه العبار  الفرضية البديمة،
 مما ،(3.40 – 2.61)الحياد قع يي منطقة ي ( ييك3.31ليذه العبارة  يساكم ) كحيث أف المتكسط الحسابي

 تيؤير إلى أف العبارة الثانية ليا درجة متكسطة مف الممارسة. البحثاد عينة يعني أف اتجاىات أراء أير 
كنجد يي المرتبة األليرة مف حيث درجة الممارسة العبارة الجزئية األكلى "يكجد بالمصرؼ صندكؽ ؤكاكم    

 العدـ يةيرض قبكؿكعميو يتـ  (،0.05)مف  ( أكبر1.167ب )معنكية محسك  لمستك ب"، لاص لمعامميف بالمصرؼ
عف المتكسط المفترض  ؼال يلتم ةكىذا يعني أف متكسط إجابات عينة الدراسة ليذه العبار  كريض الفرضية البديمة،

 ،(3.40 – 2.61)الحياد قع يي منطقة ي ( كىك3.18ليذه العبارة  يساكم ) كحيث أف المتكسط الحسابي ،(3)
ى أف ىذه العبارة ليا درجة متكسطة مف الممارسة بالمصرؼ تيؤػػير إل البحثيعني أف اتجاىات أراء أيراد عينة  مما

 التجارم الكطني يرع زليػػػتف. 
اللتبار يرضية الدراسة، يجب التأكد مف تكير ؤرط االعتدالية لمبيانات حتى يتـ تطبيؽ  . اختبار فرضية الدراسة:3.3

مف أجؿ التحقؽ مف ايتراض التكزيع الطبيعي اسمكب االنحدار اللطي لمتعرؼ عمى ؤكؿ العالقة بيف متغيرات الدراسة، ك 
(Normal Distribution( ـ الباحثاف بإجراء التبار (، كالذم كانت Kolmogorove - Smirnov( لمبيانات، يقد قا

 نتائجو عمى النحك اآلتي:
 Kolmogorove-Smirnov( يكضح نتائج اختبار 15جدكؿ )

 االحصاءة dfدرجات الحرية  المتغػػػػػيرات
-Pالمعنكية المحسكب  مستكل

value 

 0.200 0.097 39 جمػػػيع المتغػػػػػيرات
 (SPSS) استنادان عمى نتائج برنامج افالمصدر: مف إعداد الباحث  
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( كىي أكبر مف مستكل 0.200كانت )  P-valueنيالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة مستكل المعنكية المحسكبة    
(، كبالتالي يإننا نقبؿ يرضية العدـ القائمة بأف ىذه البيانات تتبع التكزيع الطبيعي، 0.05المعنكية المعتمد يي الدراسة )

 كبذلؾ يمكف القكؿ بأنو ال تكجد مؤكمة يي طبيعية تكزيع البيانات.

 
 ( يكضح التمثيؿ البياني لمدل مالئمة البيانات لمتكزيع الطبيعي2شكؿ )

 (SPSS) ستنادان عمى نتائج برنامجا افالمصدر: مف إعداد الباحث              
 

كدة "يكجد أثر ذك داللة احصائية لإلصالح اإلدارم في تحسيف ج كتـ التبار يرضية الدراسة التي تنص عمى أنو:   
 كالتالي: ،"بالمصرؼ التجارم الكطني فرع زليتفيف الخدمات الُمقدمة لمعامم

   - 0H :دمة م يي تحسيف جكدة اللدمات الميػقجد آثر ذك داللة احصائية لإلصالح اإلدار ال يك  الفرضية الصفرية

 .تفالمصرؼ التجارم الكطني يرع زليبلمعامميف 

   - 1H دمة لمعامميف رم يي تحسيف جكدة اللدمات الميق: يكجد آثر ذك داللة احصائية لإلصالح اإلداالفرضية البديمة

 .تفزليم الكطني يرع بالمصرؼ التجار 
 كعند ايجاد معامؿ اإلرتباط بيف اإلصالح اإلدارم كتحسيف اللدمات المقدمة لمعامميف كانت النتائج عمى النحك التالي:  

 اإلصالح اإلدارم كأداء العاممػػيف( يكضح نتائج معامالت االرتباط بيف 16)جدكؿ 
 مستكل المعنكية ػيفتحسػيف الخدمات المُػقػػدمة لمعاممػ المتغػػػػػػيرات

 0.00 0.59 اإلصػػالح اإلدارم
 (SPSS) استنادان عمى نتائج برنامج افالمصدر: مف إعداد الباحث

ـ )    ( أف اإلصالح اإلدارم لو عالقة ارتباطية طردية متكسطة القكة مع جكدة اللدمات الميقدمة 16يكضح الجدكؿ رق
 (.0.59حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط ) ،لمعامميف

 كعند إجراء التبار تحميؿ االنحدار اللطي البسيط، كانت النتائج عمى النحك التالي:   
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 إلعال١ِتاٌضاِعت األعّش٠ت ا                                                                                                    اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث 

-   54   - 

 ( يكضح نتائج تحميؿ التبايف لالنحدار لمتأكد مف صالحية النمكذج الختبار فرضية الدراسة17جدكؿ )

 المصدر
Rمعامؿ التحديد  درجات الحرية

مجمكع  2
 المربعات

متكسط 
 المربعات

 محسكبةال Fقيمة 
 Fمستكل داللة 

 0.00 *20.180 5.980 5.980 0.35 1 االنحدار

 0.296 10.965 37 اللطأ

  16.945 38 الكمي
 (SPSS) استنادان عمى نتائج برنامج افالمصدر: مف إعداد الباحث

المحسكبة كاف  ( صالحية نمكذج التبار يرضية الدراسة كذلؾ نظران ألف مستكل الداللة17يكضح الجدكؿ رقـ )   
(، كمف لالؿ قيمة معامؿ التحديد يإف اإلصالح 0.05( كىك أقؿ مف مستكل الداللة المعتمد يي الدراسة )0.00)

%( مف التبايف يي متغير )تحسيف اللدمات المقدمة لمعامميف( ، كبناء عمى ذلؾ نستطيع التبار 35اإلدارم يفسر )
 يرضية الدراسة.

بالمصرؼ التجارم اإلصالح اإلدارم عمى تحسيف جكدة الخدمات الُمقػػػدمة لمعاممػػيف  االنحدار البسيط الختبار أثر ( يكضح نتائج تحميؿ18جدكؿ )
  تفالكطني فرع زلي

 B الفرضية الصفرية
 الخطأ 
 المعيارم

Beta 
 tقيمة 

 المحسكبة
 مستكل 
 داللة

ال يكجد أثر ذك داللة احصائية لإلصالح اإلدارم يي 
المصرؼ بدمات الميػقػػدمة لمعاممػػيف تحسيف جكدة الل

 .تفالتجارم الكطني يرع زلي
0.698 0.155 0.594 4.49 0.00 

 (SPSS) استنادان عمى نتائج برنامج افالمصدر: مف إعداد الباحث
( أف المتغير المستقؿ t(، كمف متابعة قيـ التبار )18يتضح مف النتائج اإلحصائية الكاردة يي الجدكؿ رقـ )   
( tصالح اإلدارم( لو تأثير يي المتغير التابع )تحسيف جكدة اللدمات الميػقػػدمة لمعاممػػيف(، حيث بمغت قيمة ))اإل

 (، كمما سبؽ يقتضي ما يمي:α= 0.05(، كىي قيمة معنكية عند مستكل داللة )4.49المحسكبة )
ائية لإلصالح اإلدارم في تحسيف ال يكجد أثر ذك داللة احصكالتي تنص عمى أنو: " رفض الفرضية الصفرية -   

 ."بالمصرؼ التجارم الكطني فرع زليتفجكدة الخدمات الُمػقػػدمة لمعامميف 
جكدة يكجد أثر ذك داللة احصائية لإلصالح اإلدارم في تحسيف التي تنص عمى أنو: " كقبكؿ الفرضية البديمة -   

 ".تفزلي الكطني فرع بالمصرؼ التجارميف الخدمات الُمػقػػدمة لمعامم
 نتائج عمى النحك التالي:عدة مما سبؽ، يمكف استلالص  النتائج/ . 4.3

 لإلصالح اإلدارم آثر ايجابي عمى تحسيف جكدة اللدمات الميػقػػدمة لمعاممػػيف. .1.4.3
 %( مف التغير يي تحسيف جكدة اللدمات الميقدمة لمعاممػػيف.35ير يي اإلصالح اإلدارم ييفسر )التغ .2.4.3
 الح اإلدارم بالمصرؼ التجارم الكطني يرع زليتف.ىناؾ مستكل عالي مف اإلص .3.4.3
 تف قناعة بأىػمػػية اإلصػػالح اإلدارم.صرؼ التجارم الكطني بزليلدل إدارة الم .4.4.3
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 إلعال١ِتاٌضاِعت األعّش٠ت ا                                                                                                    اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث 

-   56   - 

. مكتبة الفالح لمنؤر إدارة جكدة اللدمات العامة )المفاىيـ كاساليب التطكير((. 2005العنزم، عكض لمؼ. )  .14
 كالتكزيع. الككيت.

يي مؤسسة تنمية أمكاؿ أثر جكدة اللدمات الدالمية يي الرضا الكظيفي لمعامميف  (.2013العكاجيف، أكثـ ماجد. )  .15
 . رسالة ماجستير غير منؤكرة. جامعة الؤرؽ األكسط، كمية األعماؿ. قسـ إدارة األعماؿ.األيتاـ يي األردف

كاقع استراتيجيات اإلصالح كالتطكير اإلدارم كدكرىا يي تعزيز أمف  .(2008. )بدالفتاح محمد عميع ،فرجانيال  .16
 .التجارة. قسـ إدارة األعماؿكمية  غزة.-اإلسالميةجامعة ال .رسالة ماجستيرالمجتمع الفمسطيني. 

  ف.األرد عماف. دار كائؿ لمنؤر كالتكزيع. .اإلصالح اإلدارم بيف النظرية كالتطبيؽ .(2001) محمد. ،القريكتي  .17
 زيع.كالتك  نؤرطباعة كاللم كائؿ دار .التطبيقات( -األسس -)المفاىيـ اإلدارية التنمية. (2002) .كسىم ،المكزم  .18

 .األردف .عماف
 )مدلمؾ البيع كميارات العمالء لدمة يف دليؿ(2006). . كأبكبكر، مصطفى محمكد. محمد الديف جماؿ مرسي،ال  .19

 .اإلسكندرية. الجامعية الدار. لتحقيؽ ميزة تنايسية يي بيئة األعماؿ المعاصرة(
جامعة  .ماجستير. رسالة مكمية يي الجزائراإلصالح اإلدارم كدكره يي تحسيف اللدمة الع (.2016). نسيـ، الكاعر  .20

 .الحقكؽكمية  العربي بف ميدم.
 .https://ammonne.net . ككالة عمكف اإللبارية األردنية منظكمة اإلصالح اإلدارم. .((2021. عزت ،جرادات  .21
رسالة  .دكر التدريب يي اإلصالح اإلدارم مع التطبيؽ عمى دكلة قطر .(1993. )حسف، عبدالرحمف إبراىيـ  .22

 .االقتصاد كالعمـك السياسيةكمية  القاىرة.جامعة  .ماجستير
 .األردف عماف. المسيرة لمنؤر كالتكزيع. دار .إدارة الجكدة كلدمة العمالء. (2015) .لضير كاظـ، حمكد  .23
 جامعة ة،أطركحة دكتكرا .دكر المنظمات غير الحككمية يي اإلصالح اإلدارم (.1998). حياة محمد، لطاب  .24

 .االقتصاد كالعمـك السياسية كمية ىرة.القا
 ة. أطركحالسكدانية التجارية المصارؼ يي ةاللدم جكدة يي كأثره العامميف تمكيف (2013). .لميؿ عابديف نزار ،لميؿ  .25

 .العميا الدراسات . كميةكالتكنكلكجيا لمعمـك السكداف جامعة .اللرطـك. منؤكرة غير دكتكراة
الحككمة كدكرىا يي تحقيؽ اإلصالح اإلدارم يي  (2020).صراتي، سالمة مفتاح. ضك، صالح عبد السالـ. كالم  .26

دارة األعماؿ، المجمد )المؤسسات الميبية  (، ديسمبر.6(، العدد )3. مجمة دراسات يي االقتصاد كا 
 . رسالةالتغيير التنظيمي كدكره يي تحسيف جكدة لدمات العامميف بالمنظمة(. 2017عكيداف، يكزم مصباح. )  .27

 ماجستير غير منؤكرة. جامعة طرابمس. كمية االقتصاد كالعمـك السياسية. قسـ إدارة األعماؿ. 
، ياطمة الزىراء. )  .28 ، جامعة زياف عاؤكر بالجمفة. اإلصالح اإلدارم كدكره يي تحسيف األداء الكظيفي(. 2018ييـر

 (. الجزائر. مارس.1(. العدد )11د )كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية. مجمة الحقكؽ كالعمـك اإلنسانية. المجم
 منؤأة .اإلدارم كمؤكالت التنظيـ يي المؤسسات البيركقراطية االجتماع عمـ. (1981) إسماعيؿ. محمد ،قبارم  .29

 مصر. .اإلسكندرية .المعارؼ
ة طباعلممؤسسة رسالف  دار. اإلصالح كالتطكير اإلدارم )بيف النظرية كالتطبيؽ( (.2020). مصطفى يكسؼ، كايي .30

 .سكريا دمؤؽ. كالتكزيع. نؤركال
الدار  .تطكير المنظمات كالدليؿ العممي إلعادة الييكمية كالتميز اإلدارم كا دارة التغيير (2004). أحمد. ،ماىر  .31

  .مصر .اإلسكندرية .الجامعية لمطباعة كالنؤر كالتكزيع
ّ
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 خصمالم
 ىدؼ ىذا البحث إلى الكقكؼ عمى أحد التجارب االستثنائية يي ييـ اإلصالح كاالستفادة منو يي كاقعنا، مع تتبع كنقد 

بعض المفاىيـ التي اعتبرىا الجابرم محددات أك مضاميف اإلصالح يي مفيكمو الحداثي، حيث كظؼ الجابرم المنيج 
المنيج التحميمي كذلؾ  الباحث التراث كتفكيكو كنقده، مع نقد كتقييـ التجارب الغربية أيضان. سيستلدـ يي قراءةالفمسفي 

تتبع ما يتعمؽ بقضية اإلصالح يي يكر الجابرم كقراءتو لؤركط نجاح  لالليما كالتي يتـ مف، بتطبيؽ أدكاتو النقد كالتقكيـ
مفيـك اإلصالح بناء عمى استحضار تجربة التراث كنقدىا، مع عرض كنقد التجربة الحداثية. يتكصؿ الباحث إلى أف يكرة 

ىكيتنا العربية اإلسالمية، ؤريطة مف التراث ما يستكجب لترسيخ ثقايتنا ك  تألذاإلصالح يي بعض مفاىيميا عند الجابرم؛ 
أف نستبعد ما ال يساير كاقعنا المعاصر، كما ال يستبعد أمكانية استنبات محددات لإلصالح مف الفكر الغربي ؤريطة أف 

 تلضع لمتأكيؿ.
 .المفيـك اإلصالح، المنيج الفمسفي، التراث، التجربة الحداثية، تبيئة المفاىيـ، استنباتكممات مفتاحية: 

 
 

Abstract: 

 

The aim of this research is to identify one of the exceptional experiences in understanding 
reform and benefiting from it in our reality. It also aimed to track and criticize some concepts 
that Al-Jabri considered about the determinants or implications of the reform in his modern 

concept. 

Al-Jabri employed the philosophical method in reading heritage and criticizing it. He also 
discussed and evaluated the western experiences as well. The researcher implemented the 
analytical method and used its applications on criticism and evaluation. By employing this 

method, he could follow up what was related to the reform issue in Al-Jabri thought of seeing 
the successful conditions of the reform. That is by providing the heritage experience and 

criticizing the modern one. 

The researcher reached to conclusion about the reform concepts in Al-Jabri thought: it takes 

from the heritage what is required to consolidate our Arabic-Islamic culture provided that 
excluding what does not go along with our contemporary reality. He might also derive some 

cultivation of reform from the western thought provided that they are subject to interpretation.   

Keywords: reform, philosophical method, heritage, the modernist experience, the conceptualization of 

concepts, the cultivation of the concept. 
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 اإلطار العاـ لمبحث: -1

 المقدمة: 1-1
لكي نيحدث مقاربة يكرية يي ىذا المضمار حكؿ مفيكـ اإلصالح يي يكر الجابرم ينبغي أف نككف عمى عمـ بأف 
الجابرم يي حديثو بؿ كنقده لمفيكـ اإلصالح يي مؤركعو النيضكم كاف يتعامؿ مع ىذا المفيكـ عمى مستكل 

المقاربة يي ىذا البحث يإف استحضار أيكار كتجارب الجابرم عمى الكاقع الميبي الفكر العربي، كبالتالي يألحداث 
ييما يتعمؽ )باإلصالح( يعد ممكف التطبيؽ عمى اعتبار أف ليبيا جزء ال يتجزأ مف كاقع الفكر العربي الذل كاف 

دث عنو الجابرم يي الجابرم ميمكمان بدراستو كنقده، حيث أف )الكاقع الميبي( تجمعو بالفكر العربي الذم تح
مؤركعو )كالذم ىك جزء منو( بيئة ثقايية كيكرية كاحدة، بؿ كتجمعو ظركؼ اقتصادية كاجتماعية تكاد تككف 
متقاربو، كىذا ما جعؿ أمر )تبيئة المفاىيـ( التي اؤترطيا الجابرم يي الفكر العربي المعاصر تنطبؽ عمى حالة 

 اقع التطبيقي أيضان.    الفكر يي ليبيا، بؿ يمكف أف تنطبؽ عمى الك 
لعمنا حينما نتحدث عف اإلصالح عند الجابرم تحضرنا بعض المفاىيـ كالتي ىي بمثابة محددات أك مضاميف 
مفيكـ اإلصالح عنده، كىذه المفاىيـ كما يراىا الجابرم مفاىيـ مؤسسة تؤكؿ يي مجمكعيا المضمكف العاـ 

متحدة األمريكية، كالتي تكلدت عبر المسار التطكرم لممجتمعات لػ"اإلصالح" كما تحقؽ يي أكركبا كالكاليات ال
الغربية مف قبيؿ العممانية، كالديمقراطية، كالعقد االجتماعي، كالمجتمع المدني، كالتي يرل الجابرم أنو ال سبيؿ إلى 

طرحيا يي يضائنا  تكظيفيا يي يضائنا الفكرم العربي المعاصر إاٌل بمعرية الركابط الحقيقية التي قد تعطي إلعادة
الفكرم معاني كمدلكالت مقبكلة. ليذا يرل الجابرم أنو ينبغي أف نتعامؿ مع ىذه المفاىيـ بؤكؿ نقدم قبؿ إعادة 
استنباتيا يي كاقعنا العربي. ذلؾ يعني أف المفاىيـ كالمصطمحات ىي بمثابة كائنات حية تكلد كتؤب ثـ تمكت، 

سبيا حمكلة ثقايية لاصة، مف الصعب نقميا إلى بيئة ثقايية ألرل دكف لكف كالدتيا يي بيئة ثقايية أجنبية يك
اٌل حصؿ ليا االلتباس كالغمكض.  إلضاعيا لنكع مف التأكيؿ، كا 

يؤكد الجابرم حكؿ حديثو كنقده لمفيكـ اإلصالح يي أكثر مف مكضع يي كتاباتو أنو البد مف التذكير أيضان 
ف مكقؼ الريض أك التؤكيؾ، لككنو يفرض عمينا مف لارج، كمف جيات بالتيارنا التعامؿ مع ىذا المفيكـ، ال م

يديع كؿ ؤيء يي تصرييا إلى الؤؾ يي صدؽ أقكاليا كحسف نكاياىا إزاءنا، كال مف مكقؼ القبكؿ كالتبني بدكف 
تحفظ لمجرد ككنو يحمؿ مضاميف إنسانية نحف يي حاجة إلييا، كيي حاجة أكثر عمى مف يقكـ بغرسيا يي 

! قرر الجابرم تجنب ىذيف المكقفيف السياسييف ،تنا حتى كلك كاف ال "يتفيـ دائما" مطالبنا كتطمعاتنامجتمعا
المباؤريف، الذيف يعكساف صراعان إيديكلكجيان يجد جذكره كمحركاتو يي بمداننا، كيضؿ الجابرم التعامؿ مع يكرة 

اف مضمكنيا يي الفكر الغربي كتاريلو، "اإلصالح" تمؾ، عمى مستكل يكرم ييدؼ أكال كقبؿ كؿ ؤيء إلى تبي
 .حيث تتحدد رؤية ىؤالء الذيف يطالبكف العرب بػ"اإلصالح
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ليذا يإف الجابرم دكمان نراه يي النسؽ العاـ لتعاممو مع المفاىيـ يؤكد أننا قد نجد الكثير مف المفاىيـ الرائجة يي 
المفيكـ يي أصؿ معناه مف جية، كيي اللطاب لطابنا العربي الراىف، غير أنو قبؿ التفكير ييما يعنيو ىذا 

العربي اليكـ مف جية ألرل، "يفي اعتقاد الجابرم أنو يجدر بنا أف ننبو إلى أف تاريخ لطابنا العربي يي القرنيف 
الماضييف يؤير بكضكح إلى أف ركاج مفيكـ مف المفاىيـ يي ؤعاراتنا كأدبياتنا ال يعني بالضركرة أف ذلؾ المفيكـ 

 يسنده، أك يؤسسو يي كاقعنا كمعطيات حياتنا اليكمية.يجد ما 
يؤكد الجابرم أيضان أف المرجعيات األكركبية حكؿ محددات اإلصالح سكاء كانت كاقعا تاريليا، أك اجتيادات  

يكرية، البد أف تبقى مرجعيات استؤارية ال غير، كيجب أال تنقمب إلى )نمكذج سمؼ( يييمف عمى الفكر كيكجو 
ذف يالمطمكب ىك أف نتجو مباؤرة إلى الكاقع العربي لنمتمس منو تعريفات تمؾ المفاىيـ التي ىي محددات إ الرؤية.

لإلصالح، مستعينيف يي ذلؾ باستحضار الظركؼ كالمالبسات التي جعمتنا نطرح تمؾ المفاىيـ كمطمب، بعد أف 
 كاف غائبان عف مجاؿ تفكيرنا يي العقكد الماضية. 

 مشكمة الدراسة: 2-1
يإف إم يكرة بحثية يي ىذا المضمار قصد بيا نتائج  ؛انطالقان مف التكجو البحثي الذم أمف بو كأنتيجو دائمان 

كؤركط نجاح ىذه الفكرة  ،سميمة إذا لـ يؤلذ يي اعتباراتيا تتبع ؤركط نجاحيا تعد ياؤمة كستقتؿ يي ميدىا
لتي قصد إصالحيا، مع ألد االعتبار يي إلضاع )اإلصالح( ال يمكف تحققيا إاٌل باستحضار تجارب مف البيئة ا

 تؤثر يي البنية التجارب المستلدمة إلى النقد كالتفكيؾ، دكف إغفاؿ التجارب الحداثية حكؿ اإلصالح عمى أاَل 
حياتو الفكرية يي إنجاز مؤركع نيضكم يي  أنفؽاألساسية لمثقاية كاليكية. يعد الجابرم مف النلب الفكرية التي 

الكتب، لصص يييا جزء كبير لمفيكـ اإلصالح تمثؿ يي كتابو )يي نقد الحاجة إلى اإلصالح( ككتبو سمسمة مف 
األلرل التي اؤتممت عمى مؤركعو النيضكم، كالكثير مف المقاالت العممية التي نؤرىا يي عدة صحؼ كمجالت 

 عربية.
بسات التي تطرح بيا اليكـ، كىك ارتأل الجابرم أف يجدد النظر يي قضية اإلصالح عمى ضكء الظركؼ كالمال

يركز اىتمامو عمى )يكرة اإلصالح( كما تتحدد يي مرجعياتنا الثقايية التراثية مند ظيكر اإلسالـ إلى القرف الثامف 
عؤر، كيي الفكر اإلسالمي الحديث، ألف حسب رأيو ال يمكننا أف نظمف قفزات نيضكية مف لارج تراثنا، كال أف 

جاه المستقبؿ مف دكف االنطالؽ مف تراثنا، كما يبحث الجابرم يي يكرة اإلصالح يي نبني جسكران قكية بات
 المرجعية األكركبية محاكالن االسترؤاد بيا يي حدكد الؤركط التي كضعيا.

لعؿ ما جعؿ الجابرم قد كضع أسس استثنائية لإلصالح أنفرد بيا عف غيره مف النلب الفكرية يي عصره 
 في يي ييـ كتأطير المفاىيـ السياسية كحؿ مؤكالتيا. استلدامو لممنيج الفمس

تكمف أىمية الدراسة يي الكقكؼ عمى أحد التجارب االستثنائية يي ييـ اإلصالح كاالستفادة  أىمية الدراسة: 3-1
منيا يي كاقعنا، لاصة كأف ىذا المفكر مف النلب الفكرية التي نقمت المنيج الفمسفي إلى قمب المعترؾ السياسي، 
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يك كاف أحد أعضاء أبرز حركات التحرر يي المغرب أثناء االحتالؿ الفرنسي، حيث كاف يطبؽ المنيج الفمسفي ي
 يي قراءة التراث الفكرم، مع نقد كتقييـ التجارب الغربية حكؿ اإلصالح.

يتـ مف كالتي  المنيج التحميمي؛ كذلؾ باستلداـ أدكاتو النقد كالتقكيـ الباحث سيستلدـ منيج الدراسة: 4-1
تتبع ما يتعمؽ بقضية اإلصالح يي يكر الجابرم، كقراءتو لؤركط نجاح مفيكـ اإلصالح بناء عمى  لالليما

 استحضار تجربة التراث كنقدىا، مع عرض كنقد التجربة الحداثية. 
 المفاىيـ: تحديد-2 
 مفيكـ اإلصالح: 2-1

مىحى   : كىك ضد الفساًد. صى ـى -عكمن-لغة: أصمو صمح كمنو الَصالحي كري :-كى ٍمحي . كالصُّ ميحه . كصى  -بالضـ: -كىك صاًلحه
. كصالحو مصالحة، كاصطمحا، كاَصالحا كتصالحا. كالمصمحة كاحدة المصالح، كاستصمح: نقيض  َنثي ـي. كييؤى ٍم السِّ

.  استفسد، كىذا يصمح لؾ أم مف بابًتؾى

عادتو إلى سيرتو األكلى،اصطالحا أك إلى حاؿ أيضؿ مف الحاؿ الذم ىك  : ىك تقكيـ كتغيير كتحسيف ؤيء ما كا 
 عميو.

مف البيئة كمفيكـ البيئة لغة بأٌنيا اسـ كتعني الحالة، أك الكسط، أك الييئة، كالفعؿ )باءى( ينقكؿ بكأهي  :التبيئة 2-2
متبكأ الكلد مف منزالن: أٌم أنزلو، كبىاءى بالمكاف: أٌم حٌمو، كأقاـ ييو، ك)المبىاءةى( تعني المنزؿ كبيت النحؿ بالجبؿ، أك 

 الرحـ، أك كناس الثكر

مجمكعة العكامؿ الحيكية المحيطة، كالبؤر، كالنباتات، كالحيكانات، كجميع أما مفيكـ البيئة اصطالحان: ييي 
 ،كاليكاء ،كغيرىا، باإلضاية إلى العكامؿ غير الحيكية كالماء ،كييركسات ،كبكتيريا ،الكائنات الدقيقة مف يطريات

 كغيرىا. ،كءكالتربة، كالض

بأٌنيا سمسة العكامؿ اللارجية، كالتأثيرات، كالظركؼ التي   (Environment)كما يمكف تعريؼ البيئة باإلنجميزية
تدكر حكؿ حياة كائف حي معيف، كليا تأثير عميو كاليكاء، كالماء، كالمعادف، كالكائنات الحية األلرل، كقد تعٌبر 

  ايية التي تصؼ حياة إنساف، أك مجمكعة مف األؤلاص، أك ؤعب كامؿ.البيئة عف القكل االجتماعية، أك الثق

 شركط تبيئة المفاىيـ:-3
يي لضـ الصعكبات التي يطرحيا الجابرم لممفاىيـ المنقكلة، تعددت رؤل أىؿ الفكر كالعمـ بلصكص ىذه 

حث اية. يي ىذا الصدد يبتغي  الباإلؤكالية تبعان اللتالؼ زكايا نظرىـ، ككذا التالؼ انتماءاتيـ، كاتجاىاتيـ الفكر 
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إبراز المعالـ الكبرل لنظرية المفكر محمد عابد الجابرم بلصكص كيفية النقؿ السميـ لممفاىيـ الفكرية إلى ثقايتنا 
 المعاصرة، كالتي سماىا "تبيئة المفاىيـ"

 متيف كىي:يمكف أف نكجز رأم الجابرم حكؿ ؤركط تبيئة المفيكـ كنقمو، كالتي تتمثؿ يي لطكتيف مي
تاريلو كما تعطيو المرجعية التي ينتمي إلييا. ىنا يرل الجابرم ضركرة  .،معرية تاريخ المفيكـ الذم يراد نقمو -1

 استيعاب التراث بكؿ تجمياتو كمراحمو التاريلية، يكمما استكعب التراث بؤكؿ سميـ كمما كاف تكظيفو بؤكؿ سميـ.
 (2014)يي نقد الحاجة إلى اإلصالح،  مرجعية المراد نقمو إليياالنظر يي كيفية استنبات ذلؾ المفيكـ يي ال -2

يستكجب ىنا عدـ األلذ بكؿ المنجزات التاريلية المنقكلة مف تمؾ المرجعية، بؿ يجب األلذ يقط بما ىك صالح 
ف ىذا لمحياة الفكرية المعاصرة، كالحذر مف االنؤغاؿ بما يمكف ألذه مف االتجاىات كالمذاىب، كال يمثؿ كاقعنا أل

 عمؿ غير تاريلي يؤدم إلى حمقات مفرغة.
كيؤدد الجابرم عمى أف ما يجب أف نتعامؿ معو نحف اليكـ ليس كؿ التراث؛ بؿ ما نجده صالحا لالستنبات يي 
كاقعنا، كقابؿ لمتطكير كالتحديث لكي يتقاسـ معنا مستقبمنا ذلؾ ىك معنى األصالة. "ىنا نجد الجابرم يدعكا إلى 

)االستعارة كالتبيئة المفيكمية يي قراءة التراث العربي  التاريلي( الذم تعيؤو األمة العربية االسالمية")االستقالؿ 
 .(2015اإلسالمي عند محمد عابد الجابرم، 

ىنا كحتى تككف الصكرة كاضحة كجمية يي ييـ كيفية اتباع الؤركط السميمة لتبيئة المفيكـ عند الجابرم، نستحضر 
التراثية كالغربية التي قاـ الجابرم بإعادة قراءتيا كنقدىا، كذلؾ محاكلة منو إلصالح الكاقع  ىنا بعض المفاىيـ

لراجو مف دائرة التقميد، كاستنبات المفاىيـ التي تتماؤى مع الؤركط التي كضعا.  العربي اإلسالمي كا 
 أمثمة تطبيقية لتبيئة المفاىيـ في فكر الجابرم:-4
 مفيكـ العكلمة: 4-1

ع مفيكـ ىذا المصطمح سنجد بأف ىناؾ ما يؤكبو مف الغمكض؛ نتيجة لتضارب اآلراء إذ تعكد جذكر عند تتب
 كالكممة مؤتقة مف الكممة الالتينية سيككلكـ "secularism" المصطمح إلى ما يرادؼ العربية لمكممة اإلنجميزية

"saeculum" سطى يإف الكممة تعني العالـ أك ؿ أك القرف. أما يي التينية العصكر الك يكتعني العصر أك الج
  (2002)المسيرم،  الدنيا مقابؿ الكنيسة

لقد رسخ استعماؿ العممانية يي الفضاء الفكرم األكركبي بعد الصراع المرير الذم عاؤتو الكنيسة مع النظريات 
جاء ككبرنيؾ  العممية؛ يقد كاف رجاليا يعتمدكف نظرية بطميمكس التي مفادىا بأف األرض ىي مركز الككف، يمما

إاٌل أنيا تصدت ليا عبر محاكـ التفتيش حيث أصدرت أحكاما  ،ظيرت نظرية جديدة ترل عكس مذىب الكنيسة
 (2006)عكاجي،  لمف يتجرأ لمثؿ ىذه األيعاؿ، كانت األحكاـ تتراكح مف السجف إلى القتؿ.

لفظ ليس ييو مف المغة العربية إاٌل أما ييما يتعمؽ باستعماؿ العممانية يي الفضاء العربي اإلسالمي يإف ىذا 
المصدر الصناعي"، مثؿ الحرية اإلنسانية كاألرضية...إلخ. أما عمى مستكل  الصياغة، أم القالب المسمى"
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االؤتقاؽ، يملترعك ىذا المفظ الذم يجرم مجرل )االصطالح(، يمحكف عمى أنو ليس مؤتقان مف الًعمـ )بكسر 
نما مف )العىٍمـ( بفتح  كىك عندىـ مرادؼ لمفظ العالـ، كالعمـ الذم يقصدكنو ىك الدنيا.  ،العيف كسككف الالـالعيف( كا 

كىذا تكمؼ مضاعؼ: يالعىمـ نادر االستعماؿ يي المغة كغير ؤائع يي المعاجـ المعتمدة، يكيؼ يمكف تعريؼ 
ذا قصرنا معناه عمى العالـ الد، مفيكـ بربطو بمفظ نادر االستعماؿ، يي حكـ المجيكؿ؟ نيكم، يمف يفيد ؤيئان كا 

. ىذا مف جية تاريخ (2014)الجابرم ـ.، يي نقد الحاجة إلى اإلصالح،  محددان يي المجاؿ التداكلي العربي"
ظيكر المفيكـ يي السياؽ الغربي، يماذا بؤأف عالقتو بالمجاؿ التداكلي العربي اإلسالمي؟ كىؿ مف أمكانية لتبيئة 

 اإلسالمي؟ المفيكـ يي الفضاء الفكرم العربي 
يرل الجابرم أف الدعكة إلى العممانية ظيرت ألكؿ مرة يي دكؿ بقكميات متعددة، كديانات ملتمفة، كمصر كلبناف 
كسكريا. حيث "قاـ العممانيكف مند ؤبمي ؤميؿ، كيعقكب صركؼ، كيرح أنطكف، كنقكال حداد، كسالمى مكسى، 

لعممانية بنفس المفيكـ الغربي المتمثؿ يي المطالبة ككلي الديف يكف، كلكيس عكض كغيرىـ...ييـ يدعكف إلى ا
بفصؿ الديف عف الدكلة، يالديف  كالكطف لمجميع...المالحظ أف كميـ كانكا مف النصارل، كغالبيتيـ مف نصارل 
 الؤاـ، الذيف كاف انتمائيـ الحضارم لمغرب، كال ينتمكف لإلسالـ ال دينا كال حضارة، تربكا يي المدارس األجنبية،
يكاف األسيؿ يي دعكاتيـ الصادقة لمتقدـ، كالنيكض بالبالد العربية، أف يتـ ألدىـ بالنمط الغربي الذم عريكه 

لقد أكد الجابرم ىذا األمر يي  (1990)حكار المؤرؽ كالمغرب،  كدعكا إليو كرأكه ماثالن يي تقدـ الغرب الفعمي"
انية ريع أكؿ مرة يي لبناف يي منتصؼ القرف التاسع أكثر مف مكضع يي كتبو، حيث نراه يقكؿ "إف ؤعار العمم

كذلؾ مف أجؿ االستقالؿ عف اللالية العثمانية أك عمى األقؿ لممطالبة بالديمقراطية، كاحتراـ حقكؽ  ؛عؤر
كيؽ ذلؾ يإف طرح إؤكالية العممانية يي العالـ العربي  (61، ص2006برم ـ.، سمسمة مكاقؼ.، )الجا األقميات"

زيفة، بمعنى أنيا تعبر عف حاجات بمضاميف غير متطابقة مع تمؾ الحاجات: عف الحاجة إال يي يعد "مسألة م
إطار ىكية قكمية كاحدة، كالحاجة إلى الديمقراطية التي تحتـر حقكؽ األقميات، كالحاجة إلى الممارسة العقالنية 

العربي، كلكنيا تفقد معقكليتيا  لمسياسة، ىي حاجات مكضكعية يعالن، إنيا مطالب معقكلة كضركرية يي عالمنا
لذلؾ  (2006)الجابرم ـ.، سمسمة مكاقؼ،  كضركريتيا عندما يتـ التعبير عنيا بؤعار ممتبس كؤعار العممانية"

 .يرل الجابرم أنو مف األيضؿ أف نستبدؿ ىذا الؤعار بمفاىيـ أدؽ كأعمؽ يي مقدمتيا )الديمقراطية كالعقالنية(

 د البيعة كتغييب صحيفة النبي صمى اهلل عميو كسمـالعقد االجتماعي كعق 4-2

يرل الجابرم أف مف المفاىيـ الرئيسة التي يعتمدىا الفكر اإلصالحي العربي المعاصر مفيكـ "العقد االجتماعي"، 
كىك قريف مفيكـ "العممانية"، ليس يقط لككنيما مف المفاىيـ المركزية التي استعارىا ىذا األلير مف المرجعية 

ركبية، بؿ أيضا ألنيما يرتبطاف ببعضيما بعضان ارتباطا بنيكيان إلى درجة يمكف معيا القكؿ إنيما كجياف لنفس األك 
                                                 

  مريجئ البا ث احلديث ع  ىذا ادلفهوم فيما ب د، وذل  للحديث ع  شفهوم أخر ي ده اجلابري قري  دلفهوم ال لماعية.  
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ذلؾ أف مضمكف "العممانية"  ،كؿ منيما عمى مستكل الفكر العربي العممة. كمع ذلؾ يإنو يمكف التمييز بيف "كضع
ؿ ىي تريضو، بينما تقبؿ ىذه المرجعية قرينو "العقد غائب تمامان يي المرجعية التراثية العربية اإلسالمية، ب

االجتماعي" كتقدـ لو نظيران كؤبييان ىك "عقد البيعة"، عندما يتعمؽ األمر بمضمكنو السياسي، أما مضمكنو العاـ 
ه إرثان الذم يطرح مسألة "اجتماعية" اإلنساف، يتؤترؾ ييو المرجعيتاف األكركبية الحديثة، كالعربية التراثية، باعتبار 

 .مؤتركا مف العصكر القديمة
بالفعؿ كانت ىناؾ نظرية ؤائعة، سادت يي العصكر القديمة كالكسطى، تقكؿ إف ظيكر الدكلة كاف أمرا "طبيعيا" 
اقتضاه ككف اإلنساف ال يستطيع أف يعيش بمفرده، كال أف يقكـ بجميع حاجاتو، كبالتالي البد لو مف التعاكف مع 

تعاكف تطكر األمر إلى ما نسميو الدكلة: إما انطالقان مف األسرة التي تطكرت يأصبحت قبيمة غيره. كبتنظيـ ىذا ال
تحالفت مع غيرىا مف القبائؿ كالجماعات يأسست دكلتيا، كما كاف ؤأف األسر الحاكمة لالؿ القركف الكسطى، 

 .إلخأك ابتداء مف بركز بطؿ يي ظركؼ معينة مكنتو مف تكلي السمطة كتنظيـ التعاكف...
يمكف كصؼ ىذه النظرية بككنيا نظرية محايظة: ييي إذ "تفسر" ظاىرة نؤكء الدكلة ال تفتح أية آياؽ لتغيير 
الكضع القائـ، بؿ تبرره كتجعؿ منو كاقعان اقتضتو "طبيعة" األمكر. أما نظرية "العقد االجتماعي" كما صيغت 

بمعنى صيغت مف أجؿ )اإلصالح( كالتغيير، يمف  عصر النيضة األكركبية ييي بالعكس مف ذلؾ نظرية "ثكرية"،
جية تقكـ ىذه النظرية عمى يرضية "حالة الطبيعة"، التي أدلى بو بعض المفكريف األكركبييف يي بدايات العصر 

كلكف  ،الحديث، كمؤداىا أف البؤر كانكا يي مبتدأ أمرىـ أحراران ليـ كاية الحقكؽ، لكؿ منيـ الحؽ يي كؿ ؤيء
ؿ كاحد منيـ إلى التمتع بجميع الحقكؽ كاف البد أف يؤدم إلى تنازع كتدايع كاقتتاؿ، يقد اىتدكا بما أف سعي ك

بعقكليـ إلى طريقة لتنظيـ ىذه الحقكؽ بصكرة تضمف األمف كالعدؿ، أعني: إبراـ "عقد اجتماعي" يتنازلكف بمكجبو 
 .لتدايع كالصراععف حقكقيـ بيدؼ تنظيميا كحفظيا كاستردادىا؛ بصكرة تمنع التنازع كا

كاضح أف يكرة العقد االجتماعي بيذا المعنى تطرح مسألة الحكـ طرحان أعـ كأعمؽ كعمى مستكييف: أصؿ 
 :االجتماع كأصؿ الدكلة، كىما مستكياف مف التعاقد ملتمفاف

ي كانكا يتعمؽ األمر يي المستكل األكؿ بتنازؿ األيراد، لممجمكعة التي تتؤكؿ منيـ، عف الحقكؽ الطبيعية الت
يتمتعكف بيا يي "الحالة الطبيعية"، يي مقابؿ حقكؽ مدنية تضمنيا ليـ الييئة العامة المجردة المسماة الدكلة. أما 
عمى المستكل الثاني ياألمر يتعمؽ أساسان بتفسير ؤكؿ الحككمة: ياأليراد يتنازلكف ىنا ال لممجمكع "المجرد"، بؿ 

 .بما يي ذلؾ الحفاظ عمى حقكؽ األيراد كالجماعة لؤلص كاحد يقكـ بمياـ الرئاسة كالحكـ،
كما داـ األمر يتعمؽ بفرضيات يغني عف البياف القكؿ إنو مف الممكف الجمع بيف المستكييف يي نظرية كاحدة 
تفسر يي آف كاحد أصؿ االجتماع كالدكلة، كمنؤأ الحككمة كؤكميا، كما أنو مف الممكف تفسير الحككمة كؤكميا 

 .األكلى كحدىا، كقد ؤيد الفكر األكركبي ىذه األنماط جميعان دالؿ النظرية 
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أما الفكر العربي اإلسالمي ييك لـ يعرؼ إال النمط الثاني، أعني الذم يفسر منؤأ الحككمة كؤكميا كىك ما يسمى 
مي ىك "عقد عندنا بػ"عقد البيعة". كبعبارة ألرل إف العقد السياسي الذم دار الكالـ حكلو يي التراث العربي اإلسال

اإلمامة" أك "البيعة". "أما "العقد االجتماعي" كنظرية تفسر أصؿ االجتماع كالدكلة معان يؤيء ظؿ غائبا عف مجاؿ 
)الجابرم ـ.، حقائؽ حكؿ اللالية يي اإلسالـ،  المفَكر ييو لدل الذيف لاضكا يي مسألة "اإلمامة" ك)اللالية("

2009) . 
ع مف "العقد" أبرميا الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ، بعضيا ينظـ االجتماع، كاف ىناؾ يي العيد النبكم أنكا

كبعضيا ينظـ الحكـ: مف ذلؾ عقد "بيعة العقبة" )األكلى كالثانية( المتيف بايع يييما ممثمك أىؿ يثرب )المدينة( 
لتيارية المؤركطة )ؤرط الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ رئيسان عمييـ، يكانت اليجرة إلييـ عمى أساس ىذه البيعة اال

عمييـ كؤرطكا عميو(، كىذا عقد سياسي. كبمجرد كصكؿ النبي عميو الصالة كالسالـ إلى المدينة أقاـ نظاـ 
"المؤالاة"، آلى ييو بيف المياجريف بعضيـ مع بعض، كبينيـ كبيف األنصار، مؤالاة "عمى الحؽ كالمساكاة"، كىذا 

الصحيفة" ييك يجمع بيف االثنيف: يقد كتب النبي صمو ا عميو كسمـ، عند "عقد اجتماع". أما العقد المعركؼ بػ"
كصكلو إلى المدينة مياجرا، كتابا بيف المؤمنيف كالمسمميف مف قريش كيثرب كمف تبعيـ، يمحؽ بيـ كجاىد معيـ 

مييـ. لقد نص ىذا كؤرط ليـ كاؤترط ع ،كأقرىـ عمى دينيـ كأمكاليـ ،أنيـ أمة كاحدة. كما كادع ييو ييكد كعاىدىـ
الكتاب أك العقد عمى أف كؿ يئة مف يئات المسمميف كالمؤمنيف مف المياجريف كاألنصار مف أىؿ يثرب تكاصؿ 
عطائيا، مع التزاـ المعاممة الحسنة  العمؿ بالعرؼ الذم كانت تعمؿ بو قبؿ اإلسالـ يي مجاؿ ألذ الديات كا 

غير  إلى .ى التضامف كالتكايؿ بيف المؤمنيف بعضيـ مع بعضلألسرل، كالعمؿ بالعدؿ يي ايتدائيـ. كما نص عم
بندان، بما سمح لبعض الكتاب اليكـ أف يطمؽ  52ذلؾ مف البنكد التي نصت عمييا الصحيفة، كالتي كصمت إلى 

)صححيفة النبي...تجاىؿ تاريلي أـ عزكؼ  عمييا أسـ )دستكر( عمييا بدال مف معاىدة يي بعض التسميات.
 (2021؟، منيجي مقصكد!

ىذا مف جية، كمف جية ألرل نص ىذا العقد أيضا عمى أف "الييكد ينفقكف مع المؤمنيف ما دامكا محاربيف 
يتحممكف نصيبيـ مف نفقات الحرب التي يؤارككف يييا مع المؤمنيف( كأنيـ: "أمة مع المؤمنيف، لمييكد دينيـ 

يثرب، كعمى الدياع المؤترؾ عنيا، كأف المرجع يي كلممسمميف دينيـ". كما نص ىذا العقد عمى تحريـ القتؿ يي 
الفصؿ يي اللالؼ ىك محمد صمى ا عميو كسمـ سكاء كاف اللالؼ بيف المؤمنيف كالمسمميف بعضيـ مع 
بعض، أك بينيـ كبيف الييكد. كتلتـ "الصحيفة" بالتأكيد عمى أف العالقات يي يثرب يجب أف تبنى عمى البر 

 .مى األمفكحسف المعاممة كالحرص ع
نحف ىنا إذف أماـ عقد اجتماعي مزدكج ينظـ االجتماع، كيي نفس الكقت ييعىيِّف رئيس الجماعة. كما يمفت النظر 
قراره ليذا الحؽ بعبارات تتكرر مع كؿ يئة. االعتراؼ  يي ىذا العقد ىك تأكيده عمى الحؽ يي االلتالؼ كا 

ر، قبائؿ. كاعتراؼ بااللتالؼ دالؿ الييكد كقبائميـ، بااللتالؼ دالؿ المسمميف كالمؤمنيف: مياجركف، أنصا
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كاحتراـ ما يؤسس ىذا االلتالؼ مف أعراؼ، كيي الكقت نفسو الحفاظ عمى كحدة الجماعة التي أصبحت تؤكؿ 
لنبي صمى ا عميو كسمـ ييك ال يتدلؿ إاَل عندما يحدث لالؼ بيف يئة ا-"أمة كاحدة". "أما رئيس الجماعة 

 (2021)صححيفة النبي...تجاىؿ تاريلي أـ عزكؼ منيجي مقصكد!؟،  ."مرجعية محايدة مستقمةكألرل يتطمب 
يالجابرم ىنا يريد أف يؤكد أف الكاقع العربي اإلسالمي بكاية أقطاره سيجد يي ىذه التجربة أكثر تطابقا مع كاقعو، 

التعاقد كتطبيقو، كالذم برجكعنا لو  حيث أف الكاقع الراىف لمفكر العربي المعاصر يفتقر إلى ييـ ىذا النكع مف
 كييمو سنضمف الحقكؽ لكاية األطياؼ كاألقميات  

كقد قيؿ الكثير عف ىذه "الصحيفة"، ككاضح أف مضمكنيا يحتمؿ أف يكصؼ بأنو "عقد اجتماعي"، بؿ إف ىناؾ 
حيفة )ص" مف يرل أف ما يميز ىذه الصحيفة تكمف يي ككنيا تؤمؿ معان الؤقيف )السياسي كاالجتماعي(

كبالتالي القكؿ إف الدكلة يي اإلسالـ قامت عمى  (2021النبي...تجاىؿ تاريلي أـ عزكؼ منيجي مقصكد!؟، 
أساس عقد اجتماعي؛ ىذا يقكلو بعض المعاصريف. أما يي الماضي يإف مما يثير االستغراب أف جميع الذيف 

سألة الحكـ يي اإلسالـ( قد تجاىمكا ىذه "الصحيفة" التي تكممكا أك ؤرعكا لمسألة "اللالية" أك "اإلمامة" )كبالتالي لم
أسست لدكلة الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ تجاىال تاما؛ يذىبكا يبحثكف عف مستندات ألرل يبرركف بيا رأييـ يي 
 "اللالية". كىكذا ذىب بعضيـ إلى القكؿ بػ"النص كالكصية" بينما استند آلركف إلى "إجماع الصحابة" عمى مبايعة
أبي بكر. كالذيف مف المتكمميف كالفقياء تلصصكا يي "الكالـ يي البيعة" كؤركطيا ككيفية عقدىا كعدد مف تنعقد 

.الخ، نزلكا بيا مف األيؽ الكاسع الذم نصت عميو صحيفة النبي صمى ا عميو كسمـ، إلى مستكل ضيؽ .بيـ.
كأف األمة "تبيع" حريتيا كحقكقيا لمف يتكالىا، بالرضى محدكد، يماثمكا بينيا كبيف "عقد البيع" كأحكامو الفقيية، ك 

أك بالقير. كأكثر مف ذلؾ نزلكا بعدد مف تنعقد بو اللالية كاإلمامة: ممف أمكف حضكرىـ مف "أىؿ الحؿ كالعقد" 
إلى القكؿ بأنو يكفي يييا لمسة منيـ، كنزؿ بيا آلركف إلى أقؿ مف ذلؾ... حتى قالكا يجكز أف تنعقد اللالية 

اإلمامة ببيعة رجؿ كاحد. كلكؿ منيـ حجة يستقييا مف كقائع الصراع عمى اللالية زمف الصحابة، إف الجابرم ك 
المرحمة المعاصرة كالتي تستمـز تكاجد العقد السياسي  تحتاجويرل أف الصحيفة ىي التي يمكف أف يتحقؽ يييا ما 

يبدكا أف الضياع الذم تعيؤو  (2004مف العممانية،  )الجابرم ـ.، الديمقراطية كالعقالنية بدالن  كاالجتماعي معا.
الدكؿ العربية بما يييا ليبيا ىك عدـ ييميا لتطبيؽ العقد السياسي كاالجتماعي يي نفس الكقت، كالذم غاب نتيجة 
لتغييب تطبيؽ صحيفة النبي صمى ا عميو كسمـ، كالتي تتضمف معالجات أكثر نجاعة، كتلدـ كاقعنا مف تمؾ 

 الت العقيمة المتمثمة يي تطبيقات العقد االجتماعي، كالتي ال تجدم نفعان يي بيئتنا.المحاك 
  الديمقراطية: 4-3

يعد المفكر المغربي محمد عابد الجابرم مف أبرز المفكريف الذيف عالجكا ىذا المفيكـ، رغـ أف القراءة المبدئية 
اطية، إاٌل أنو كبعد القراءة العميقة لمؤلفاتو تتجمى لنا ألدبيات الجابرم تبدم نكعا ما صعكبة تعريؼ مفيكـ الديمقر 

معالجتو ليذا المفيكـ، حيث نجده يتبنى مفيكميا المتداكؿ يي عصرنا "الذم يؤير إلى الطريقة التي تمارس بيا 
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برم )الجا السمطة، كالعالقة الجامعة بيف الحاكـ كالمحككميف، التي يككف أساسيا احتراـ حقكؽ اإلنساف كالمكاطف"
كمف ثـ يإننا سنعالج يي ىذه الفقرة مفيكـ الديمقراطية عند الجابرم.   (1997ـ.، قضايا يي الفكر المعاصر، 

 كىذا ما يديعنا قبؿ ذلؾ إلى التساؤؿ عما يأتي:
 كيؼ حدد الجابرم مفيكـ الديمقراطية كمؤكؿ االنتقاؿ إلييا؟

 كيؼ حدد الجابرم ضركرة الديمقراطية؟
 ديمقراطية عند الجابرم:مشكؿ االنتقاؿ لم

يعتبر الجابرم أف مؤكؿ االنتقاؿ إلى الديمقراطية ىي مؤكؿ نظرم باألساس أم مفاىيمي، حيث صاغيا الجابرم 
إجماالن كما يأتي يي ىذا السؤاؿ "كيؼ يمكف االنتقاؿ إلى الدمقراطية التي ىي كليدة تطكر األكضاع الصناعية 

ما إلى ما يي مجتمعات تع-الرأسمالية يي أكركبا يش أكضاعان تنتمي يي جممتيا، إما إلى ما قبؿ الرأسمالية، كا 
ما إلى أكضاع ت )الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف،  ـ لميطان مف ىذه كتمؾ؟"ضاعتبره بديؿ الرأسمالية كتجاكز ليا، كا 

2006). 
اجو مؤكمة عممية إذا ما اعتبر الجابرم أف األقطار العربية التي يككف الحكـ يييا عمى أسس غير ديمقراطية ستك 

عزمت عمى االنتقاؿ إلى الحكـ الديمقراطي، ذلؾ ألف ىذا االنتقاؿ يتطمب مف الحكاـ إما القياـ بيذه العممية 
ما إجبارىـ عبر قكات  بأنفسيـ، كيي ىذه الحالة يتطمب منيـ التنازؿ عف سمطاتيـ كامتيازاتيـ بكؿ إرادة، كا 

مى "يرض الديمقراطية يي الدكلة كقادرة عمى الحفاظ عمييا، كالحيمكلة دكف ديمقراطية يي المجتمع تككف قادرة ع
. يكضح الجابرم ىنا أف االنتقاؿ (2006)الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف،  قياـ نكع آلر مف الحكـ الالديمقراطي"

 إلى الديمقراطية مف الناحية العممية يطرح التياريف كىما: إما )التدرج( أك )اإلزاحة(.
رج يقتضي اإليماف بالقكل الديمقراطية لتنمك كتترسخ، كتييمف يي المجتمع كجعؿ الدكلة ديمقراطية عف طريؽ يالتد

 االنتقاؿ إلى دكلة المؤسسات.
أما اإلزاحة: يتقتضي إزاحة الحاكـ مف طرؼ قكل الديمقراطية، أك حمؿ الحاكـ عمى التنازؿ، بيد أف المؤكؿ يي 

جابرم ىك صعكبة إسقاط الحاكـ مف طرؼ القكل الديمقراطية، إذ يجب عمييا أف ىذا االلتيار )اإلزاحة( حسب ال
 تتحكؿ إلى قكل غير ديمقراطية لتستطيع ذلؾ.

كبالتالي يالتدرج مبدئيان أسمـ كأضمف عنده، غير أنو يتطمب كقتان كمراحؿ، ألف مسألة االنتقاؿ ىي مسألة تطبيؽ 
 ف لالؿ ذلؾ تمييع العممية الديمقراطية ذاتيا؟المبدأ، يمف يضمف لنا عدـ تمييع التدرج، كم

كال إنيا تعبر  إف ىذه التساؤالت كالتلكيات كما يقكؿ الجابرم "ليست مصطنعة، كال مجرد ايتراضات تؤاؤمية،
عف كقائع كتجارب ؤيدتيا محاكالت االنتقاؿ إلى الديمقراطية، يي كثير مف أقطار أيريقيا كأسيا كأمريكيا الالتينية 

، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة حكؿ الدكؿ (2006)الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف،  ا الؤرقية، كما زالت تؤيدىا"كأكركب
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التي عجزت األحزاب الديمقراطية عف االنصياع لمديمقراطية بعد إسقاط الحاكـ، حيث عجزت عمى تحمؿ مسألة 
 االنتقاؿ إلى الحكـ الديمقراطي عبر التدرج. 

الديمقراطية يي الدكؿ العربية "ال يمكف طرحيا طرحان جديدان كبناءن إاٌل مف لالؿ النظر  كىكذا يؤكد الجابرم أف
. (2006)الجابرم:،  إلييا يي ضكء الكاقع كما ىك، يي ضكء المحاكالت كالتجارب كالمعطيات التي يزلر بيا"

المعنى كعديـ الجدكل، إذ يجب بمعنى أف التنظير لمديمقراطية دكف النظر إلى الكاقع كمراعاتو ىك تنظير لاؿ مف 
تحميؿ الكاقع، كتمحيص اعتباراتو كمعطياتو بملتمؼ أصنايو، مف أجؿ اللركج بالديمقراطية يي الدكؿ العربية مف 

كالمؤرقة، كمف ثـ سيتأتى لنا بناء مفيكـ كاضح عف الديمقراطية يي الكطف العربي "يفتح ليا  (المأزكمة)كضعيتيا 
 كيطرح أمكانيات التحقؽ الفعمي لمممارسة الديمقراطية دكف االنحسار يي عنؽ الزجاجة" ،آياقان نظرية إيجابية

ؤؾ أف ىذا االنحسار نعانيو اآلف يي كثير مف األقطار العربية كالتي تعد ليبيا مف بينيا،  . ال(2006)الجابرم:، 
 المعاش. حيث أصبحت تعاني تمؾ الدكؿ مف عدـ التكايؽ بيف التنظير لمديمقراطية كالكاقع

يبدكا أف الجابرم ىنا كاف مدركا لكاية االعتبارات كالمعطيات بما يييا كاقع التجارب المتباينة لكؿ دكلة عربية أك 
إسالمية، ذلؾ أف تنظيرنا لمديمقراطية يي ىذه الدكؿ دكف أف نألذ يي االعتبار لاللتاليات الدقيقة بيف الدكؿ 

 بنتائج ياؤمة. العربية، سيجعؿ تطبيؽ الديمقراطية تأتي
تجدر اإلؤارة ىنا أف الجابرم عندما مثؿ لمتحكؿ الديمقراطي يي  الدكؿ العربية مف الناحية العممية كالذم رأل يي 
األساس أنو ال يلرج مف حالتي التدرج كاإلزاحة، يعندما مثؿ لدكلة تكنس رأل أنيا تسير يي اتجاه حالة التدرج، 

أنيا نصبت الحزب  مصر بينما رأل ة بطيئة جدان؛ كصفيا بحركة السمحفاة،غير أنيا تتجو يي ىذا المسار بحرك
الحاكـ باسـ األغمبية، حيث تمارس المؤسسة العسكرية الحاكمة  "السمطة" الذم يراد لو أف يبقى حاكمان دائما، 

 .(2006)الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف،  مكيفان العممية الديمقراطية ليذا الغرض
يرات حدثت كلـ يعاصرىا الجابرم كىي مكجة التغيرات السياسية لبعض الدكؿ العربية مند رغـ أف ىناؾ تغي

نقصد بالتغير ىنا التطبيؽ العممي -ـ، إاَل أف األمر لـ يتغير كثيران عف الكاقع الذم نٌظر لو الجابرم 2011
اسي بؿ االقتصادم كاالجتماعي بؿ إف ىناؾ الكثير مف الدكؿ كالتي مف بينيا ليبيا زاد كضعيا السي-لمديمقراطية

مما كاف عميو يي السابؽ، كذلؾ حسب اعتقاد الباحث بسبب  ،تأزما كأصبح االنتقاؿ لمديمقراطية أكثر صعكبة
 العكدة لمتمركز حكؿ العصبية أك القبيمة التي غيبتا الديمقراطية بؤكؿ كبير.

 ة ليس مفيكمان عربيان أك إسالميان يي أصمو، لذلؾيرل الجابرم أنو بما أف مفيكـ الديمقراطيمف الناحية النظرية  
ف سبقنا بتجربتو كبنضالو الطكيؿ نحك الديمقراطية؛ يإنو ليس مف الضركرم اتباع نفس  ييك يؤكد أف الغرب كا 
 .السبيؿ الذم سار عميو، كال أف يدكف نضالنا نفس الفترة التي استغرقيا نضالو، إذ يمكننا أف نلتصر الطريؽ إلييا

كال ؤؾ أف الجابرم كاف يقصد ىنا أصحاب المرجعية  (2019مقراطية يي يكر محمد عابد الجابرم، )الدي
 النيضكية التي اعتبرت الفكر الغربي مثالن أعمى يي تطبيؽ مفيكـ الديمقراطية.
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 تؤكؿ الديمقراطية حسب مفيكـ الجابرم ذلؾ المنظكر الكاقعي الذم يستميـ الممارسة الديمقراطية كما ىي يي
 ، إذ اعتبرىا نظاماى سياسيان اجتماعيا اقتصاديا يقكـ عمى ثالثة ركائز:العصر الحاضر

 حقكؽ االنساف يي الحرية كالمساكاة كما يتفرع عنيا مف حريات.
دكلة المؤسسات قائمة عمى مؤسسات مدنية كسياسية تتجاكز االيراد ميما كانت مراتبيـ كانتماءاتيـ العرقية 

 كالدينية كالحزبية.
تداكؿ السمطة دالؿ ىذه المؤسسات بيف القكل السياسية المتعددة، كذلؾ عمى أساس حكـ االغمبية، مع حفظ 

 حقكؽ األقمية.
بعد أف حدد الجابرم مفيكـ الديمقراطية كأركانيا، أكد أف مقصده مف االنتقاؿ إلى الديمقراطية ىك االنتقاؿ مف دكلة 

اسع، كال يقكـ كياف الدكلة عمى مؤسسات تتجاكز األيراد كالجماعات، كال ال تحتـر يييا حقكؽ االنساف بمعناىا الك 
التي ذكرىا، حيث  ةتتداكؿ يييا السمطة عمى أساس األغمبية السياسية إلى دكلة يقكـ كيانيا عمى األركاف الثالث

 مع مراعاة التبيئة. ؛يصبح بيذا مجتمع مدني

 المعنى كالمفيكـ.المجتمع المدني.. 4-4

كض ييما تحممو عبارة "المجتمع المدني" مف أبعاد جعمت منيا "مفيكما" مف المفاىيـ األساسية يي الفكر قبؿ الل 
األكركبي الحديث، لننظر كيؼ تعامؿ الجابرم مع مفيكـ )المجتمع المدني( عمى مستكل المغة، حيث يرل أننا 

أكال ييما يمكف أف نحدد "، "المجتمع المدنيسنصاب بدىؤة كبرل إذا نحف أردنا التدقيؽ يي المدلكؿ المغكم لعبارة 
 .بو ىذا المفيكـ عمى صعيد المغة

يمكف تحديد معناىا يي المغة العربية، بالمقارنة مع ما تتحدد بو يي المغات األكركبية! ذلؾ أف لفظ "مجتمع" صيغة 
حدث بدكف زماف، )اجتماع(  ترد يي المغة العربية إما اسـ مكاف أك اسـ زماف أك مصدران ميميان، بمعنى أنيا إما

ما مكاف أك زماف حصكؿ ىذا الحدث )مجتمع القكـ: اجتماعيـ، أك مكانو أك زمانو(، كبالتالي ييك ال يؤدم  كا 
كالذم يعني، أكؿ ما يعني، عددان مف األيراد،  "Society " أك "Société" معنى المفظ األجنبي الذم نترجمو بو
رابطة ما تجمع بعضيـ إلى بعض. أما لفظ "مدني" ييك يحيؿ، يي المغة يؤكمكف "مجمكعة" أك "جماعة" بفعؿ 

العربية، إلى المدينة، إلى "الحاضرة" )قارف: بدك حضر، بادية مدينة(. كبناء عمى ذلؾ يمكف القكؿ، مع ؤيء مف 
لذم ىك "المجتمع التجاكز، إف عبارة "المجتمع المدني" بالنسبة إلى المغة العربية إنما تكتسب معناىا مف مقابميا ا

                                                 
 األخطاء اليت تتجلى لنا امش اللييب فإن بالدكر أن أ د نروط اجلابري لتبيئة ادلفاىيم تتمثل يف النظر إىل تاريخ ادلفهوم؛ فإذا شا  اولنا أن عطب  ىذا الررط على واق نا السي ديراجل 

ودة إىل جتربة األقاليم الثالثة بكافة تفاييلها واليت يقع فيها ب ض السامة يف ليبيا اليوم تتمثل يف زلاولتهم اذلروب ش  ادلأزق السيامش الذي ع يرو بفهمهم للدميقراطية ش  خالل ال 
، بل جيب الرتاثتارخيية ادلنقولة ش  عدم األخذ بكل ادلنج ات الوذل  اعطالقا ش  تأكيد اجلابري على  ش ينة،السابقة، واليت  سب اعتقاد البا ث جاءت لت رب ع  شضاشني تارخيية 

  ، فال ينبغش إعادة امتنساخها ش  جديد يف واقع شغاير تغريت ظروفو وواق و السيامش.األخذ فقط مبا ىو ياحل للحياة الفكرية ادل ايرة
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البدكم"، تمامان كما يعؿ ابف لمدكف حينما استعمؿ "االجتماع الحضرم" كمقابمو "االجتماع البدكم" كمفيكميف 
إجرائييف يي تحميؿ المجتمع العربي يي عيده كالعيكد السابقة لو )كأيضا الالحقة(. كبما أف القبيمة ىي المككف 

 ."المدني" سيصبح المقابؿ الملتمؼ، إلى حد التضاد، لػ"المجتمع القبمي األساسي يي البادية العربية يػ"المجتمع

الذم نترجمو بػ "مدني"، يي قكلنا "مجتمع مدني"، يستبعد يي الفكر  "civil" ىذا يي حيف أف المفظ األجنبي
المتكحؤة" يي  األكركبي ثالثة معاف رئيسية ىي بمثابة أضداد لو: معنى "التكحش" )قارف عبارة )"الؤعكب البدائية/

مقابؿ عبارة "الؤعكب المتحضرة"(، معنى "اإلجراـ" )قارف: "مدني" يي مقابؿ "جنائي" يي المحاكـ(، معنى االنتماء 
إلى الجيش )قارف "مدني": يي مقابؿ "عسكرم"(، كمعنى االنتماء إلى الديف )قارف: "التعاليـ الدينية" يي مقابؿ 

"المجتمع المدني" يي الفكر األكركبي ىك، بناء عمى ذلؾ، مجتمع متحضر، ال "القكانيف المدنية"(. كىكذا يعبارة 
ذف يالفارؽ كبير بيف مدلكؿ عبارة "المجتمع المدني" دالؿ المغة العربية، كبيف  سمطة ييو ال لمعسكر كال لمكنيسة. كا 

إذا يإف الجابرم ىنا  (2005)الجابرم ـ.، المجتمع المدني: المعنى.. كالمفيكـ،  !مفيكميا يي الفكر األكركبي
)الجابرم ـ.، اللطاب العربي  يدعكا كما يقكؿ "إننا يجب أف نبحث عف الطريؽ كسط الغابة ال لارجيا"

كلكي يصحح الجابرم مسار الفكر العربي المعاصر يي التعامؿ مع ىذا  (1994المعاصر. دراسة تحميمية نقدية، 
الذيف نيتؼ بؤعار "المجتمع المدني" -ننقؿ إلى يكرنا نحف العربالمفيكـ الكايد يطرح ىذا السؤاؿ: كيؼ يمكف أف 

يقكـ الجابرم بدارسة كتحميؿ تاريخ ىذا المفيكـ يي ، مضمكف ىذا الؤعار إلى كعينا؟-كؤعار لمحداثة كالتقدـ
الكاقع الغربي، ييرل أف "البداية يجب أف تككف يي التعرؼ عمى مضمكف ذلؾ الؤعار كما ىك مترسخ يي كعي 

 .وأىم
إذا نحف رجعنا إلى تاريخ مفيكـ "المجتمع المدني" يي الثقاية األكركبية سنجد أف ظيكره، محمال بيذه المعاني، قد 
ارتبط بالتطكر الذم ؤيده المجتمع األكركبي يي القرنيف الثامف عؤر كالتاسع عؤر، كىك التطكر الذم ؤمؿ 

السياسة. لقد انتصرت مدينة األرض عمى مدينة السماء مياديف التجارة كالصناعة كالعمـ، كبالتالي االجتماع ك 
)مدينة الكنيسة(، كتفككت األسرة بفعؿ االنتقاؿ مف المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، كحمت محميا 
الؤركات كالنقابات كالجمعيات، كىيمنت التجارة كمنطقيا يتعززت الفردية مف جية، كساد التبادؿ كاالعتماد 

تؤسسو المصمحة اللاصة مف جية ثانية. كمجمكع ىذه التطكرات ىك مضمكف مصطمح "المجتمع  المتبادؿ الذم
كلالصة ذلؾ أف ىذه المطابقة كما يبدك لمجابرم سرعاف ما يتبيف لطؤىا كلطرىا عندما ننتبو إلى  ،المدني"!

 :ثالثة أمكر

كاف يلص مجتمعات كانت تنتقؿ يعال  أف كالـ مفكرم النيضة كاألنكار يي أكركبا عف "المجتمع المدني" األكؿ:
 .مف المجتمع الزراعي اإلقطاعي إلى المجتمع الصناعي الحداثي
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أنو كاف جزءا مف سياؽ تطكر تاريلي كاف يلضع بكاممو لممعطيات الدالمية الذاتية، اللاصة بيذا  كالثاني:
 .ارجيالمجتمع األكركبي أك ذاؾ، يقصد الجابرم بذلؾ غياب تأثير سمبي ألم عامؿ ل

: أف كثيرا مف المؤاكؿ الدالمية، االقتصادية منيا كاالجتماعية، التي كاف يعاني منيا المجتمع األكركبي كالثالث
يي ذلؾ الكقت، قد أمكف تجاكزىا بفضؿ التكسع االستعمارم: اليجرة إلى المستعمرات، مكادىا األكلية، عائدات 

يالمجتمعات العربية ال تعيش حالة االنتقاؿ  .ة لمعالـ العربي الراىفأسكاقيا... إلخ. "كىذه أمكر غائبة تماما بالنسب
مف المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، كال تىٍسمـ مف التدلالت اللارجية التي تعيؽ التطكر يي ىذا االتجاه، 

ث األلذ بعيف إضاية إلى كقكعيا تحت كطأة استغالؿ إمبريالي عالمي، كىذه الفكارؽ األساسية تفرض عمى الباح
)الجابرم ـ.، المجتمع  االعتبار كال مف الزماف كالمكاف عندما يفكر يي مفيكـ المجتمع المدني كالمفاىيـ المماثمة.

 (2005العربي كالكاقع العربي الراىف، 

ـ كلإلبانة أكثر ييما يقصده الجابرم بأم معنى، حتى ال نقكؿ "بأم حؽ"، يمكف نقؿ ىذا المفيكـ إلى مجتمعات ل 
يجب ،  !كمككف أساسي ييو-"القبيمة"-تعش ىذه التطكرات مثؿ "المجتمع العربي"، المجتمع الذم ما زاؿ يحتفظ بػ

التأكيد أف اليدؼ مف ىذه المالحظة التي أبداىا الجابرم ليس التؤكيؾ، ال مف قريب كال مف بعيد؛ يي جدكل 
كطننا العربي، إف ىدؼ الجابرم كما يبدك مف ىذه االىتماـ بقضية "المجتمع المدني" كالتحكؿ الديمقراطي يي 

المالحظات ىك الدعكة إلى معالجة ىذه القضية بأكبر قدر مف االستقاللية، "إف المرجعيات األكركبية يي 
المكضكع، سكاء كانت كاقعان تاريليان أك اجتيادات يكرية، يجب أف تبقى مرجعيات استؤارية ال غير. يجب أاَل 

 (2006)الجابرم ـ.، سمسمة مكاقؼ،  .ج سمؼ" يييمف عمى الفكر كيكجو الرؤيةتنقمب إلى "نمكذ
إف ىذه الدعكة تطاؿ أيضان المفاىيـ التي عرض ليا الجابرم يي مقاالتو المتعددة كػػ )مفيكـ العممانية، كمفيكـ  

د. ذلؾ ألف "العقد العقد االجتماعي( رغـ أف الحاجة لمتؤديد عمييا بلصكص مفيكـ "المجتمع المدني" أقكل كأؤ
االجتماعي" مف تمؾ المفاىيـ العامة التي يغمب يييا "العاـ" عمى "اللاص": يمفيكـ "العقد االجتماعي األمر ييو 
يتعمؽ أساسان بفرضية اليدؼ، منيا تأسيس حؽ الؤعب يي انتلاب الحاكميف كمراقبتيـ... إلخ، كىذا حؽ لجميع 

يذلؾ أمر آلر، بعبارة قصيرة العقد االجتماعي مطمب؛ كليس كذلؾ  الؤعكب، أما التطبيؽ العممي ليذا الحؽ
 .المجتمع المدني

. ثـ إذا كجد نكعان ما مف يعال، "المجتمع المدني" ليس مطمبان بؿ ىك كاقع يككف مكجكدان أك غير مكجكد، ىذا أكالن  
إذف يسنرتكب لطأ ياحؤان  ،الكجكد صار الحديث عف طبيعة كجكده كعف حقكقو كالتصاصاتو... إلخ، أمران ممكنا

                                                 
   مش أو م القبيلة بققق "ال رائرية". والذي أخده ش  اب  خلدون، وي رف اجلابري ىذه األخرية _ال رائرية_ بكوهنا "طريقة يف احلكم أو ملوك مياي رب اجلابري أ ياعًا ع  شفهو

الدولة. كثريًا شا يتواجد ىذا ادلفهوم  والذي يؤدي بطبي ة احلال إىل فرل ."اجتماعش ي تمد على ذوي القرىب بدل ا عتماد على ذوي اخلربة ]أو أيحاب[ التمثيل الدميقراطش احلر
 )ال رائرية( يف رلمل الواقع السيامش اللييب والذي ي ده البا ث ش  أخطر ال واشل يف جتميد ال ملية السيامية والتحول الدميقراطش.
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إذا نحف اعتقدنا أف "المجتمع المدني" مطمب يتكقؼ كجكده عمى مجرد المطالبة بو، إف المجتمع المدني كاقع 
اقتصادم اجتماعي سياسي ثقايي تتضاير يي تككينو عدة عكامؿ، إنو بعبارة قصيرة المجتمع الحديث الذم يتلذ 

كالتحكؿ الديمقراطي يتـ عبر جممة مطالب منيا "حقكؽ اإلنساف" كمبدأ  ؤكمو تدريجيان مع التحكؿ الديمقراطي.
ذف يالمجتمع المدني ىك النتيجة العممية لمتحكؿ  السيادة لمؤعب الذم ىك مضمكف "العقد االجتماعي"... إلخ. كا 

عبر مطالب الديمقراطي، التحكؿ الذم يتـ بفعؿ تطكر دالمي لممجتمع، كلكف أيضان بفعؿ النضاؿ مف أجؿ تحقيقو 
كحتي يتـ تحقيؽ ىذا المفيكـ دكف الكقكع ييما نبو إليو الجابرم ييما  ة،معينة كمطالب حقكؽ اإلنساف كالمكاطن

إننا سنضطر إلى ربط ظيكر الحاجة عندنا إلى ىذا الؤعار )المجتمع المدني( بفؤؿ النمكذج " سبؽ يإنو يرل
لة الحزب الكحيد، كدكلة )الضباط األحرار( كدكلة المجتمعي الذم يؤيد عمى األرض العربية، مف لالؿ دك 

 (2006)الجابرم ـ.، كيؼ نحدد مفيكـ المجتمع المدني،  ".الممكيات المطمقة كالرئاسات القبمية كالفردية
إذا يحسب رؤية الجابرم يإف المجتمع المدني ىك نتيجة عممية لمديمقراطية بؤكميا العممي )أم يي إطار تطبيقيا( 

د أف ىذا التحكؿ كلكي يتـ تضميف يائدتو يي مجتمعاتنا ال بد أف يصحبو تطكر دالمي متمثؿ يي كاقع إاٌل أنو أك
 التطكر االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي كالثقايي لمجتمعنا.

كأليران ينبغي المالحظة أف الجابرم لـ يكف يقط حدران يي مسألة التعامؿ مع مفيكـ "المجتمع المدني" باعتباره 
كايدا لارج البيئة العربية، كينبغي الحدر مف طريقة تكظيفو، كييـ ؤركط استنباتو يي البيئة العربية، بؿ إنو  مفيكما

يي ضركرة مراعاة التفاكت الكبير القائـ بيف األقطار العربية لمفيكـ "المجتمع المدني"، كذلؾ  أيضان  كاف حدران 
لمدني" يجب أال يتقيد بنفس البداية بالنسبة لجميع للصكصية ىذا المفيكـ، بمعنى أف البحث يي "المجتمع ا

األقطار العربية. حيث يقكؿ "إف تفاكت التطكر كالتالؼ التجارب يي العالـ العربي يقضياف أف ننظر إلى 
مضمكف "المجتمع المدني" مف مؤؤرات متعددة، كأف تككف نظرتنا ىذه قابمة لالرتداد، مع اعتبار اللصكصية يي 

ف مظاىر اللصكصية يي أقطار عالمنا العربي أف الطريؽ إلى "المجتمع المدني" قد مر كيمر يي ىذا المجاؿ. كم
 مف القبيمة إلى الطريقة الصكيية )الميدية، السنكسية، القادرية، الؤاذلية...(."-مثال-بعض األقطار عبر االنتقاؿ 

االنتقاؿ مباؤرة مف الطائفة إلى الحزب  كقد يتـ (2005)الجابرم ـ.، المجتمع العربي كالكاقع العربي الراىف، 
كما قد يحدث أف تتزامف  ،كالنقابة كالجمعيات المينية كغيرىا مف مؤسسات المجتمع المدني عمى الطريقة األكركبية

 تمؾ األطر االجتماعية العربية كتتعايش مع بعضيا بعضان، مع قياـ الحزب كالنقابة دكف أف يككنا بديال عنيا.
الدقيقة التي اؤترطيا الجابرم إلمكانية استنبات مفيكـ "المجتمع المدني" يي الكاقع العربي، كما رغـ التفاصيؿ 

ساقو أيضان مف حالتي االنتقاؿ الممكنة ليذا المفيكـ يي االقطار العربية، كااللتزاـ بمراعات التفاكت بيف الدكؿ 
يمكف تحقؽ مفيكـ المجتمع المدني يي الكثير مف  العربية حكؿ ىذا المفيكـ، إالن أف الباحث يعتقد جازمان أنو ال

الدكؿ العربية كلاصة ليبيا، كذلؾ يعكد حسب اعتقاد الباحث إلى مركر الكثير مف تمؾ الدكؿ العربية بانتكاسات 
 سياسية، كاجتماعية، كاقتصادية، حالت دكف تحقؽ ىذا المفيكـ كنضكجو بالؤكؿ الذم نٌظر لو الجابرم. 
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 الخاتمة:
لمفكر المغربي محمد عابد الجابرم يي منيجو التفكيكي النقدم عمى الفيـ الدقيؽ يي قراءتو لمتراث العربي اعتمد ا

اإلسالمي، كلاصة ما تعنيو المفاىيـ يي الفكر التراثي، مع نقده لمكيفية التي قدـ بيا أصحاب الفكر الحداثي مف 
ية التي قابمكىا بالمفاىيـ الغربية الحداثية، كذلؾ إلعادة مفكرم اإلسالـ المعاصريف الذيف استجمبكا مفاىيمنا التراث

ككاقعنا العربي المعاصر، يي محاكلة اعتبرىا الجابرم يائسة يي عممية إصالح الكاقع العربي  ،استنباتيا يي بيئتنا
 اإلسالمي المأزكـ كالمؤرؽ.

ضارة الغربية المتقدمة ال يككف اعتبر الجابرم أف إعادة استنبات المفاىيـ بقصد استنياض األمة لركب الح 
بالرجكع إلى إحياء مفاىيـ التراث، كمحاكلة إنطاقيا بمضاميف ال يمكف تحقيقيا يي ظؿ ما نؤيده مف تطكر 
تكنمكجي كبير يي كاقعنا المعاش، رغـ أنو يي نفس الكقت ال يقكؿ باالنسالخ عف التراث، كال أف نساير مفاىيـ 

اريلي يي مجتمع آلر عاش ظركؼ لاصة، بؿ يجب استيعاب التراث بكؿ غربية تعكس ظركؼ معينو لكاقع ت
كمما كاف تكظيفو بؤكؿ سميـ. يالجابرم يرل أنو ال  تجمياتو كمراحمو التاريلية، يكمما استكعب التراث بؤكؿ سميـ،

االنطالؽ مف يمكننا أف نظمف قفزات نيضكية مف لارج تراثنا، كال أف نبني جسكران قكية باتجاه المستقبؿ مف دكف 
 تراثنا، كما يبحث الجابرم يي يكرة اإلصالح يي المرجعية األكركبية.

اؤترط الجابرم الكيفية التي يستكجب بيا استنبات المفاىيـ إلى المرجعية المراد نقميا إليو؛ عدـ األلذ بكؿ  
اة الفكرية المعاصرة، المنجزات التاريلية المنقكلة مف تمؾ المرجعية، بؿ يجب األلذ يقط بما ىك صالح لمحي

كالحذر مف االنؤغاؿ بما يمكف ألذه مف )االتجاىات كالمذاىب( كال يمثؿ كاقعنا ألف ىذا عمؿ غير تاريلي يؤدم 
 إلى حمقات مفرغة.

حتى تتحقؽ محددات اإلصالح بؤكؿ سميـ اؤترط الجابرم األلذ يي اعتبارنا لمفارؽ يي تطكر التجارب السياسية 
ة، كبيذا لـ يكف الجابرم حدران يقط مف مسألة التعامؿ مع محددات مفيكـ االصالح باعتبارىا بيف األقطار العربي

كايدة لارج البيئة العربية؛ بؿ يرل ضركرة الحدر مف طريقة تكظيؼ محددات االصالح، كييـ ؤركط استنباتيا 
 دالؿ البيئة العربية أيضان.

ـ اإلصالح؛ دقة الؤركط التي كضعيا لتبيئة المفاىيـ، حيث إف ما جعؿ نتائج الجابرم مقبكلة كمنطقية حكؿ مفيك 
نجده لـ يكف يقط قد كضع يي االعتبار االلتاليات بيف حضارة كألرل؛ بؿ إنو ألد يي الحسباف التبايف يي 

 الظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية التي ؤكمت كاقع كؿ قطر مف االقطار العربية أيضان.
قارئ يي قراءة الجابرم النقدية لمحددات اإلصالح التي ذيكرت يي ىذا البحث ما يحاكي الكاقع ليذا السبب سيجد ال

 المعاصر المأزكـ كالمؤرؽ الذم مازاؿ يعيؤو كؿ قطر مف األقطار العربية.
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 الممخص
 

حمػػة يارقػػػة يػػي تاريليػػا نتجػػت عػػػف العديػػد مػػف التغيػػػرات الدالميػػة يضػػال عػػف التحػػػديات التػػي يرضػػتيا التحػػػكالت تمػػر ليبيػػا بمر 
اإلقميميػة كالدكليػة كانعكاسػاتيا عمػى كضػعيا الػدالمي، كىػك مػا يسػتكجب التفكيػر بجديػة يػي كيفيػة الكصػكؿ إلػى اتفػاؽ ميجتمعػي 

 اء اإلصالح االقتصادم.كاسع بؤأف مفيـك عدالة تكزيع الدلؿ، ككذلؾ تحمؿ أعب
إف العدالػػة يػػي تكزيػػػع الػػدلؿ تعنػػي إعطػػػاء كػػؿ يػػرد مػػػا يسػػتحقو، ككػػػؿ منطقػػة ليبيػػة مػػػا تسػػتحقو، كتكزيػػع المنػػػايع الماديػػة يػػػي 
المجتمػػع، كتحقيػػؽ أكبػػر قػػػدر مػػف المسػػاكاة يػػػي تكزيػػع الثػػركات االقتصػػػادية كاالجتماعيػػة يػػي المجتمػػػع، ككػػذلؾ تػػكيير متسػػػاك 

، كذلػؾ لتحقيػػؽ الرياىيػة االقتصػػادية كالتػي تيعػػد حالػة اقتصػػادية يٌتصػؼ بيػػا الفػرد كالجماعػػة مػف لػػالؿ لالحتياجػات األساسػػية
 تكير الدلؿ القكمي.

كلتسػػميط الضػػكء عمػػػى أىميػػة الكضػػع االقتصػػػادم قػػاـ الباحػػث بدراسػػػة مكضػػكع الرياىيػػة االقتصػػػادية كعالقتيػػا بعدالػػة تكزيػػػع 
 باالستعانة باستمارة االستبياف. 2021الدلؿ يي مدينة زليتف كعينة دراسية لسنة 

كمػف أىـػ النتػائج التػي تكصػؿ إلييػا الباحػث؛ لمتفػاكت يػي تكزيػع الػدلؿ أثػر سػمبي كبيػر جػدا عمػى تحقيػؽ الرياىيػة االقتصػادية، 
كقػد تػـػ كضػػع عػدد مػػف المقترحػػات مػػف أىميػا يجػػب زيػػادة درجػة التػػدلؿ الحكػػكمي يػػي الحيػاة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالػػذم 

 عكس إلى تحٌسف المستكل المعيؤي كمستكل الرياىية االقتصادية.ين
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 المقدمة
إف ضػماف التكزيػع العػادؿ لمثػركة يػي المجتمػع مػف بػيف األمػكر المنكطػة بيػا الدكلػة لتحقيقيػا، كيػتـ ذلػؾ مػف لػالؿ إمػا 

د مػف المػاؿ العػػاـ، عمػؿ المػكاطف، يينػاؿ جػزءا مػف المػاؿ العػاـ مقابػؿ عممػػو، أك مػف لػالؿ تلصػيص حصػة لكػؿ يػر 
كذلػؾ سػػعينا منيػػا إلػػى تحقيػؽ أعمػػى مسػػتكل ممكػػف مػػف الرياىيػة ليػػـ، كالػػذم يكػػكف بػارزنا مػػف لػػالؿ االسػػتمتاع الػػذم 
يجنيػو الفػرد مػػف ؤػٌتى صػػنكؼ اسػتيالكو السػمعي كاللػػدمي، أم مػف مأكػػؿ كممػبس كمسػكف كمسػػتكل الرعايػة الصػػحية 

 كالتعميـ كالترييو كاألمف كاالستقرار.
 البحثمشكمة 

أصػبح كاضػػحا يػي كقتنػػا الحػالي الفػػرؽ بػيف مسػػتكيات المعيؤػػة بػيف األيػػراد، يربمػا تكػػكف بسػبب عػػدـ قػدرة الفػػرد عمػػى 
العمػؿ أك بسػبب عػدـ كفايػة مػا يتقاضػاه مػف مػاؿ لسػد احتياجاتػو مػف السػمع كاللػدمات التػي يتطمبيػا الحػد األدنػى يػػي 

يػػي المسػػػتكل العػػاـ لألسػػػعار، باإلضػػاية إلػػى الفجػػػكة الكبيػػرة بػػػيف الحيػػاة الكريمػػة، كذلػػػؾ نتيجػػة لالرتفاعػػػات المسػػتمرة 
 دلكؿ األيراد.
 ىدؼ البحث

ييػدؼ البحػث إلػى دراسػػة الرياىيػة االقتصػادية كعالقتيػا بعدالػػة تكزيػع الػدلؿ، كذلػؾ مػػف لػالؿ التعػرؼ عمػى متكسػػط 
ؼ حػػدة التبػايف يػػي مسػػتكيات دلػؿ الفػػرد، كمػا مػػدل إمكانيػة إعػػادة تكزيعػو لصػػالح الػدلكؿ المحػػدكدة، مػف أجػػؿ تلفيػ

الػػػدلكؿ مػػػف جيػػػة، كمػػػف جيػػػة ألػػػرل ىػػػؿ كػػػاف لعدالػػػة تكزيػػػع دلػػػؿ الفػػػرد المتكسػػػط دكر يػػػي المجػػػاالت االقتصػػػادية 
كاالجتماعيػػة كذلػػؾ لحقيػػؽ الرياىيػػة االقتصػػادية يػػي مدينػػػة زليػػتف باالسػػتعانة ببيانػػات اسػػتمارة االسػػتبياف المعػػدة لػػػذلؾ 

 الغرض.
 أىمية البحث
لبحػث يػي بيػاف مػدل التفػاكت يػي تكزيػػع الػدلؿ بػيف الفئػات االقتصػادية كانعكاسػيا عمػى مسػتكل رياىيػػة تكمػف أىميػة ا

 العينة مكضكع الدراسة.

 ة البحثفرضي
 يعتمد البحث عمى يرضيتيف أساسيتيف ىما:

 اتباع الدكلة ألساليب مناسبة لسد حاجة الفرد. -1
 االقتصادية لذكم الدلؿ المحدكد.لمتفاكت يي تكزيع الدلؿ أثر سمبي عمى مستكل الرياىية  -2

 منيجية البحث
لمتعرؼ عمى "الرياىية االقتصػادية كعالقتيػا بعدالػة تكزيػع الػدلؿ" اسػتلدـ الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي لبيانػات 
عينػػػة عؤػػػكائية بسػػػيطة مػػػف ذكم الػػػدلؿ المحػػػدكد بمدينػػػة زليػػػتف، كيحػػػاكؿ ىػػػذا المػػػنيج مػػػف لػػػالؿ المقارنػػػة كالتفسػػػير 

 كالكصكؿ إلى تعميمات ذات معنى لزيادة التعرؼ عمى مكضكع البحث. ـكالتقيي
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 نطاؽ البحث
 ـ.2021ييما يتعمؽ بنطاؽ البحث يإنو مف الناحية المكانية كاف بمدينة زليتف، أما مف الناحية الزمانية ييك لسنة 

 الدراسات السابقة
( أسػرة، حيػث ىػػدؼ البحػث إلػػى 500( كىػػي بحػث ميػػداني أجػرم عمػى عينػػة مككنػة مػػف )2010دراسػة )أحمػد،  -1

دراسػػػة تحميػػػؿ كقيػػػاس الرياىيػػػػة كعالقتيػػػا بعدالػػػة تكزيػػػػع الػػػدلؿ، كأسػػػفرت الدراسػػػة الميدانيػػػػة عػػػف مجمكعػػػة مػػػػف 
 النتائج أىميا كجكد تبايف كبير يي تكزيع الدلؿ لصالح الطبقات العميا.

فػػيض معػػدالت الفقػػر كعدالػػة ( ييػػدؼ البحػػث إلػى تحميػػؿ أثػػر النمػػك عمػػى زيػادة أك تل2015دراسػة )يضػػؿ ا،  -2
تكزيػػع الػػػدلؿ القػػػكمي يػػػي لبنػػػاف، كذلػػػؾ مػػػف لػػػالؿ تحميػػؿ مسػػػتكل العالقػػػة كاتجاىيػػػا بػػػيف نمػػػك النػػػاتج المحمػػػي 
اإلجمػػالي كالػػػدلؿ الفػػردم كاألسػػػرم مػػف ناحيػػػة، كالفقػػػر كالمسػػاكاة )أك العدالػػػة( يػػي تكزيػػػع المػػداليؿ مػػػف ناحيػػػة 

محمػي اإلجمػالي كمتكسػطات الػدلؿ كاإلنفػاؽ، سػيترايؽ مػع مزيػد ألرل. كمف أىػـ ىػي أف اسػتمرار نمػك النػاتج ال
 مف عدـ المساكاة، مالـ يتـ إصالح اآلليات السياسية أكالن كاالقتصادية ثانيان التي تكفؿ العدالة.

أمػا ىػػذا البحػث يػػاىتـ بدراسػػة الرياىيػة االقتصػػادية كعالقتيػا بعدالػػة تكزيػػع الػدلؿ، كىػػؿ لعدالػة تكزيعػػو دكر يػػي 
ت االقتصػػػػػػادية كاإلجتماعيػػػػػة، كذلػػػػػػؾ مػػػػػف لػػػػػػالؿ بعػػػػػض االلتبػػػػػػارات اإلحصػػػػػائية لملرجػػػػػػات اسػػػػػػتمارة المجػػػػػاال

 االستبياف التي أيعدت لذلؾ الغرض.   

 ىيكمية البحث
تتكػكف الدراسػػة مػف محػػكريف، يقػػد تنػاكؿ المحػػكر األكؿ الجانػب النظػػرم كالػػذم ركػز عمػػى دراسػة الرياىيػػة االقتصػػادية 

المحػػكر الثػاني كالػػذم الػتص بالجانػػب التطبيقػػي يقػد تضػػمف األسػاليب اإلحصػػائية يػػي  مفيكميػا كطػػرؽ تحميميػا، أمػػا
 تحميؿ البيانات كالتبار يرضيات البحث.

 كأليرنا تمت اإلؤارة إلى بعض االستنتاجات كالمقترحات المنبثقة مف ىذا البحث.
 المحكر األكؿ

 تحميميا.اإلطار النظرم لمدراسة: مفيكـ الرياىية االقتصادية كاتجاىات 
تسػػعى الػػدكؿ الناميػػػة يػػي لططيػػا اإلنمائيػػػة إلػػى تحقيػػؽ مسػػػتكل معيؤػػة مرتفػػع، كاالرتفػػػاع بمسػػتكل المعيؤػػة لمسػػػكاف 

 يعتبر مف الضركرات المادية لمحياة مف )مأكؿ كممبس كمسكف(.
نمػػا ىػػي أيضػػا كسػػيمة لريػػع مسػػتكل  يالتنميػة االقتصػػادية ليسػػت مجػػرد كسػػيمة لزيػػادة الػػدلؿ القػػكمي السػػنكم يحسػػب كا 

معيؤة سكاف تمػؾ الدكلػة، يفػي معظػـ دكؿ العػالـ الثالػث ىنػاؾ يئػة معينػة مػف السػكاف مسػيطرة بالكامػؿ عمػى المػكارد 
الماليػة كعمػػى معظػػـ األنؤػػطة االقتصػػادية يػػي الدكلػػة، ممػػا يػدؿ عمػػى أف الػػدلؿ غيػػر مػػكزع تكزيعػػا عػػادال بػػيف يئػػات 

، 1997ؿ كالثػػركات ىػػديا مػػف األىػػداؼ االجتماعيػػة. )عريقػػػات،السػػكاف كبيػػذا يعتبػػر تقميػػؿ التفػػاكت يػػي تكزيػػػع الػػدلك 
 (، لذلؾ يإف متكسط دلؿ الفرد يي أم مجتمع اقتصادم ىك الذم يحدد مستكل المعيؤة.57-56ص ص 
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كتعػػٌرؼ الرياىيػػػة االقتصػػادية لمؤػػػعكب بحجػػـ اإلؤػػػباع الػػذم يحصػػػؿ عميػػو أيػػػراد المجتمػػع عػػػف طريػػؽ التعػػػٌرؼ عمػػػى 
 (.91، ص203ٚآخشْٚ،  ٞعبذ اٌٙادتي ينتجيا ذلؾ المجتمع لالؿ يترة زمنية معينة. )كمية السمع كاللدمات ال

 مفيكـ الرياىية االقتصادية: -1
يمكػف التطػػٌرؽ إلػػى مفيػػكـ الرياىيػػة مػػف جػػانبيف أحػػدىما لغػػكم كاآللػػر اقتصػػادم، يمػػف الجانػػب المغػػكم ىنػػاؾ معػػاف 

يىػػػػوى عىيؤػػػػو، كاإلريػػػػاهي: ىػػػك ال ـي كالٌدعػػػػةي، أم: سػػػػعةي العػػػيش كسػػػػعتيوي، كأصػػػػؿ الرياىيػػػػة: كثيػػػرة منيػػػػا )لػػػػيفي العػػػيش، كرى تػػػػنٌع
 (.14، ص2014، بابىشاللصبي كالٌسعىةي يي المعاش(. )

أمػػا مػػف الناحيػػة االقتصػػادية يػػإف الرياىيػػة تػػرتبط بالسػػعادة كرغػػد العػػيش، كقػػد عيريػػت بأنيػػا "ذلػػؾ الجػػزء مػػف الرياىيػػة 
دية يػػػي ضػػػكء اإلمكانػػػػات االقتصػػػادية مػػػػف لػػػالؿ االسػػػػتغالؿ االجتماعيػػػة الػػػذم تحكمػػػػو كتػػػؤثر بػػػػو العكامػػػؿ االقتصػػػػا

األمثػؿ لممػكارد االقتصػادية المتاحػػة، كتحقيػؽ أقصػى اؤػباع ممكػػف مػف كايػة السػمع كاللػػدمات لعمػكـ أيػراد المجتمػػع. 
 (. 270، ص2000اٌعى١ٍٟ، )

ناكلػو المقيػاس النقػدم بطريقػػة كقػد عػٌرؼ بيجػك الرياىيػة االقتصػادية بأنيػػا ذلػؾ الجػزء مػف الرياىيػة االجتماعيػػة الػذم يت
 (.91، ص1961عّش، ) مباؤرة أك غير مباؤرة.

 كلمداللة عمى مستكل الرياىية االقتصادية لممجتمع قٌدـ بيجك يكرتيف أساسيتيف:
حجػـ الػػدلؿ القػكمي: كالػػذم يبػػيف أف زيػادة الػػدلؿ القػػكمي لممجتمػع تػػؤدم إلػػى زيػادة الرياىيػػة االقتصػػادية،  - أ

دلكؿ المنلفضػػػة ال يػػػنقص عمػػا كػػػاف عميػػو قبػػػؿ الزيػػػادة، إذ يؤكػػد بيجػػػك أف زيػػػادة بؤػػرط أف نصػػػيب ذكم الػػ
الػػػدلؿ القػػػكمي سػػػكؼ تػػػؤدم إلػػػى تحقيػػػؽ الرياىيػػػة االقتصػػػادية لممجتمػػػع، حيػػػث تكػػػكف العالقػػػة طرديػػػة بػػػيف 

 مستكل الدلؿ القكمي كمستكل الرياىية االقتصادية.
دة لتكزيػػػع الػػدلؿ كػػػؿ سػػنة، بحيػػػث تػػؤدم ىػػػذه تكزيػػع الػػػدلؿ القػػكمي: أٌكػػػد بيجػػك عمػػػى أف تكػػكف ىنػػػاؾ إعػػا  - ب

العمميػة إلػى تحسػيف الكضػع االقتصػػادم لجميػع أيػراد المجتمػع مػف لػػالؿ التكزيػع العػادؿ لمػدلؿ، كعمػػى أف 
 يككف ىذا التكزيع لصالح ذكم الدلكؿ المنلفضة عمى حساب ذكم الدلكؿ المرتفعة.

تصػػادية يػػػي أم مجتمػػػع، كتتجٌسػػػد بالمسػػػتكل المعيؤػػػي الالئػػػؽ تيعػػد الرياىيػػػة االقتصػػػادية الغايػػػة الرئيسػػػية لمتنميػػػة االق
الػػذم يىفػػػي باالحتياجػػػات الماديػػػة كالمعنكيػػػة لإلنسػػػاف كتحقيػػػؽ الرضػػػا االجتمػػػاعي، كذلػػػؾ باالسػػػتناد إلػػػى تكزيػػػع عػػػادؿ 

 لمدلؿ بيف ملتمؼ ؤرائح المجتمع.
مػػى الؤػعكر بالرضػػا كاالكتفػاء كاالؤػػباع كبيػذا تعػٌرؼ الرياىيػػة عمػى أنيػػا مقػدار المنفعػػة كالسػعادة التػي تسػػاعد الفػرد ع

، 210عغييي١ٓ، مػػف اسػػػتيالؾ مجمكعػػػة مػػف السػػػمع كاللػػػدمات التػػػي تػػؤذم إلػػػى اؤػػػباع رغباتػػػو المتنكعػػة كالمتزايػػػدة. )

 (.40ص
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كبيػذا يػإف الرياىيػة االقتصػػادية تسػتند إلػى المنفعػة اللاصػػة كالعامػة، كيكػكف مسػتكل الرياىيػػة االجتماعيػة ملتمفػا مػػف 
مسػػتكل المعيؤػػة العػػاـ مػػف جيػػة كالنظػػاـ االجتمػػاعي السػػائد مػػف جيػػة ألػػرل، بػػؿ كيػػي الكقػػت نفسػػػو  بمػػد آللػػر كيػػؽ

 يتفاكت يي دالؿ البمد الكاحد مف منطقة إلى ألرل طبقنا لمنؤاط االقتصادم القائـ زراعة أك صناعة أك تجارة.
 اتجاىات تحميؿ الرياىية االقتصادية: -2

العديػد مػف األيكػار التػي سػاىمت يػي صػياغة مػا يعػرؼ باقتصػادات الرياىيػة،  تعتبر الرياىية نظرية يي حد ذاتيػا ليػا
 يبىينت أربعة اتجاىات لتحميؿ نظرية الرياىية كما يمي:

 التحميؿ الباريتي: - أ
إٌف بػػػاريتك ىػػػك أكؿ مػػػػف أرسػػػى دعػػػائـ التحميػػػػؿ الحػػػديث القتصػػػادات الرياىيػػػػة كذلػػػؾ مػػػف لػػػػالؿ تفسػػػيره لمكضػػػػع 

نػو الكضػػع الػذم يتحقػؽ ييػو أقصػى مسػػتكل معيؤػي لجميػع أيػراد المجتمػع دكف اسػػتثناء، األمثػؿ لمرياىيػة، إذ يعػرؼ بأ
بحيػػث إف حصػػؿ أم تغيػػر يػػػي ىػػذا المسػػتكل األمثػػؿ أٌدل إلػػػى حػػدكث زيػػادة يػػي المسػػػتكل المعيؤػػي لػػبعض الفئػػػات 

اؤػػػباعيـ االجتماعيػػة، يػػإف ىػػػذا التغيٌػػر البػػد أف يػػػنجـ عػػف إلحػػاؽ الضػػػرر بفئػػات اجتماعيػػة ألػػػرل كتلفػػيض مسػػتكل 
عف المستكل األمثؿ، كمف ثػـ يػإف أم الػتالؼ يحػدث عػف المسػتكل األمثػؿ لإلؤػباع يػؤدم إلػى عػدـ تحقيػؽ الرياىيػة 

 (.80، ص2004عٛدة، االقتصادية لممجتمع. )
 تحميؿ كالدكر _ ىيكس:  - ب

ييػػا ليتػػؿ يػػي زعػـ ىػػؤالء أف اقتصػػادات الرياىيػة ىػػي دراسػػة مكضػكعية كعمميػػة، كليسػػت دراسػة ألالقيػػة كمػػا تطػٌرؽ إل
ىػػيكس( أف الفػرد أيضػؿ حػػاالن لػك كػاف عمػػى منحنػى سػكاء أعمػػى،  –كتابػو )نقػد اقتصػاديات الرياىيػػة( إذ أٌكػد )كالػدكر 

 (.108، ص1961عّش، أم أنو يحصؿ عمى إؤباع أكبر. )
ؿ بيػػذا نػػاقض كالػػدكر كىػػيكس يكػػرة التحميػػؿ البػػاريتي عمػػى أسػػاس أف حصػػكؿ التغيػػر يػػي المسػػتكل االؤػػباعي األمثػػػ

لممجتمػػػػع يمكػػػػف أف يحقػػػػؽ مسػػػػتكل الرياىيػػػػة االقتصػػػػادية بؤػػػػرط أف يكػػػػكف التحسػػػػف يػػػػي المسػػػػتكل المعيؤػػػػي لأليػػػػراد 
 المستفيديف مف التغير أكبر مف مقدار اإلنلفاض يي المستكل المعيؤي لأليراد المتضرريف مف التغير. 

 :تحميؿ ليتؿ -ج    
يػػراد الرابحػػكف مػػػف التغيػػر بتعػػكيض األيػػراد اللاسػػريف منػػػو ىػػذا التحميػػؿ يقػػكـ عمػػى أسػػاس ألالقػػػي، كىػػك أف يقػػكـ األ

بمقػػدار اإلنلفػػػاض بمسػػتكيات اؤػػػباعيـ عػػػف المسػػتكل المعيؤػػػي األمثػػػؿ حتػػى تتحقػػػؽ العدالػػػة االجتماعيػػة كيػػػتـ بمػػػكغ 
 (.77، ص2004، عٛدةمستكل الرياىية االقتصادية لممجتمع. )

 تحميؿ ستكيسكي: -د    
يتػػػؿ، كذلػػػػؾ لعػػػدـ كجػػػكد مبػػػػدأ التعػػػكيض بػػػيف الػػػػرابحيف كاللاسػػػريف عمػػػى أسػػػػاس يتنػػػاقض ىػػػذا التحميػػػؿ مػػػػع تحميػػػؿ ل

ألالقػػي، أٌكػػد ستكيسػػػكي عمػػى كجػػػكد أكثػػر مػػف حالػػػة لمتغيٌػػر كيجػػػب التيػػار أيضػػؿ تمػػػؾ الحػػاالت كىػػػي الحالػػة التػػػي 
التغيٌػػر  تمتػاز بتكزيػع أكثػر عدالػػة لمػدلؿ أم الحالػة التػي تتميػػز بأقػؿ عػدد مػػف الػرابحيف كأقػؿ عػدد مػػف اللاسػريف مػف
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يي المستكل المعيؤي، كىذه ىي الحالة التي يرل ستكيسػكي أنػو يػي ظميػا يتحقػؽ المسػتكل المعيؤػي المقبػكؿ لجميػع 
 (111، ص1961، عّشيئات المجتمع، كبالتالي تحقيؽ الرياىية االقتصادية. )

 المحكر الثاني
 تبار يرضيات البحث.اإلطار التطبيقي لمدراسة: األساليب اإلحصائية يي تحميؿ البيانات كال

 أكال: أسمكب الدراسة:
يمكػف أف نقسػػـ البيانػػات التػي تسػػتند إلييػػا الدراسػات التطبيقيػػة حسػػب مصػادرىا إلػػى قسػػميف، بيانػات تاريليػػة كتكيرىػػا 
النؤػريات كاالحصػائيات كالتقػارير الرسػمية كالكتػب كمػا إلػى ذلػؾ، كبيانػات مستلمصػة مػف العمػؿ الميػداني، كغالبػا مػػا 

 ف طريؽ استمارة االستبياف، كىذا ما اعتمد يي ىذه الدراسة.تيجٌمع ع
 مجتمع كعينة الدراسة: -1

ـ أصحاب الدلؿ المحدكد بمدينة زليتفنظران ألف المستيدؼ يي ىذه الدراسة   تـ تكزيع استمارة االستبياف ، يقد ى
 مف ذكم الدلؿ المحدكد بالمدينة، كالجدكؿ التالي يكضح عينة الدراسة: 130عمى 

 المكزعة كالفاقد منيا كالصالحة لمتحميؿ ت(: يبيف عدد االستبيانا1ؿ رقـ )جدك
 نسبة االستجابة % الخاضع لمدراسة المستبعد المتحصؿ عمييا الفاقد  االستمارات المكزعة

130 21 109 10 99 76% 
 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات استمارة االستبياف

 أداة الدراسة:
 .الرياىية االقتصادية كعالقتيا بعدالة تكزيع الدلؿ " حكؿ " استمارة استبيافإعداد تـ  

 :ىما رئيسيف قسميفمف  استمارة االستبيافتتككف 
ـ األكؿ نكع  قطاع العمؿ، ،المؤىؿ العممي، اللبرة بالعمؿ، العمر)الؤلصية كالكظيفية  البيانات: عبارة عف القس
 (.عقد العمؿ

 :كىيكف مف متغيرات الدراسة : يتكالقسـ الثاني
 ات.( يقر 8كيؤتمؿ عمى )الرياىية االقتصادية،  -
  .ات( يقر 7كيؤتمؿ عمى ) التفاكت يي تكزيع الدلؿ، -

 لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب الجدكؿ التالي: اللماسي كقد تـ استلداـ مقياس ليكرت
 درجات مقياس ليكرت (: يبيف2) رقـ جدكؿ

 مكافؽ بشدة مكافؽ محايد ارفض ارفض بشدة ابةاالستج
 5 4 3 2 1 الدرجة

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات استمارة االستبياف
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   استمارة االستبياف: شثاخ -2
عادة تكزيعيا أكثر مف مرة تحت يقصد بثبات استمارة االستبياف أف تعطي ىذه االستمارة نفس النتيجة لك تـ إ 

مػػف لػالؿ معامػؿ ألػػؼ كركنبػاخ كذلػؾ كمػػا اسػتمارة االسػتبياف الظػركؼ كالؤػركط، كقػػد تحقػؽ الباحػث مػػف ثبػات  نفػس
 يمي:

 معامؿ ألفا كركنباخ:
كلمقيػاـ  اسػتمارة االسػتبياف( لمصدؽ كالثبات مػف االلتبػارات اإلحصػائية الميمػة لتحميػؿ بيانػات αالتبار ألفا كركنباخ )
( كىػك التبػػار يبػيف مػػدل مصػداقية كثبػػات αيجػب إجػػراء التبػار ألفػا كركنبػػاخ )تقصػػاء قائمػة االسبػأم تحميػؿ لبيانػػات 

 :استمارة االستبيافإجابات مفردات العينة عمى أسئمة 




















2

2

1
1 T

i

S

S

K

K
      …….    (1) 

 عدد األسئمة يي االستبياف. Kحيث: 
  2

iS  .ِضّٛع حبا٠ٕاث اٌعٕاصش : 

 2

TS .حبا٠ٓ اٌذسصت اٌى١ٍت : 

( كيبيف مدل االرتباط بيف إجابات مفردات العينة ، يعندما تككف قيمة ألفا  1إلى  0كمعامؿ ألفا تككف قيمتو مف ) 
( يذلؾ يدؿ عمى عدـ كجكد ارتباط مطمؽ ما بيف إجابات مفردات العينة ، أما إذا كانت قيمة معامؿ ألفا كاحد 0)

ؾ يدؿ عمى كجكد ارتباط تاـ بيف إجابات مفردات العينة ، كمف المعركؼ أف أصغر قيمة مقبكلة صحيح يإف ذل
كاف  ذلؾ  0.80( ككمما زادت قيمتو عف  0.80إلى  0.70كأيضؿ قيمة تتراكح بيف )  0.60( ىي αلمعامؿ )

اإلجابات األقؿ ارتباطان ييتـ إجراء حذؼ  0.60ما إذا كانت قيمة معامؿ ألفا كركنباخ أقؿ مف أيضؿ ، كيي حيف 
ييتـ حذؼ االسئمة ذات العالقة كالتي تؤثر يي الدراسة حيث تصؿ قيمة معامؿ  SPSSكذلؾ باستلداـ برنامج 

 أك أكثر. 0.60ألفا إلى 
 (.3استلدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات استمارة االستبياف، ككانت النتائج كما يي الجدكؿ )

 ف نتائج اختبار ألفا كركنباخ لقياس ثبات استمارة استبياف الدراسة(: يبي3جدكؿ رقـ )
 معامؿ ألفا كركنباخ الفقرة

 0.61 جميع فقرات استمارة االستبياف
 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات استمارة االستبياف 

اإلسػػػػتبانة حيػػػػث لػػػػة لجميػػػػع يقػػػػرات يتضػػػح مػػػػف النتػػػػائج بالجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أف قيمػػػػة معامػػػػؿ ألفػػػػا كركنبػػػػاخ كانػػػػت مقبك 
 يي صكرتيا النيائية كما يي المالحؽ قابمة لمتكزيع. استمارة االستبياف ( كىي قيمة جيدة، كبذلؾ يإف 0.61كانت)
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: -3

 Statistical Package for the Social Scienceتػـ تفريػغ كتحميػؿ االسػتبانة مػف لػالؿ الحزمػة اإلحصػػائية 

(SPSS،) :كمف األساليب اإلحصائية المستلدمة ما يمي 
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النسػػب المئكيػػة كالتكػػرارات كالمتكسػػط الحسػػابي: يسػػتلدـ ىػػػذا األمػػر بؤػػكؿ أساسػػي ألغػػراض معريػػة تكػػػرار  (1
 يئات متغير ما، كيفيد الباحث يي كصؼ عينة الدراسة.

 االستبانة. ( لمعرية ثبات يقراتCronbach's Alphaالتبار ألفا كركنباخ ) (2
 ( حكؿ المتكسط: لمتعرؼ عمى اتجاىات اآلراء كتحديد درجة الممارسة.tإحتبار ) (3

 التحميؿ اإلحصائي لمبيانات كاختبار فرضيات الدراسةثانيا: 
 الكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كيؽ اللصائص كالسمات الؤلصية.  -1
 تحميؿ البيانات المتعمقة بفرضيات الدراسة.  -2
 الدراسة.التبار يرضيات   -3

كالكظيفية:الشخصية  البياناتالكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كفؽ   -1 

 ييما يمي عرض لعينة الدراسة كيؽ ىذه اللصائص كالسمات. 

 تكزيع أفراد العينة حسب متغيرالمؤىؿ العممي: 
% 23.2الي % مف ايراد عينة الدراسة مف حممة الؤيادة الجامعية كأف حك 49.5( يتضح بأف 4مف الجدكؿ رقـ )

% منيـ مف حممة الؤيادة الثانكية يي حيف أف يقط 18.2مف مفردات عينة الدراسة دبمكـ عالي كأف حكالي 
 % دكتكراه. 3% مف مفردات عينة الدراسة مف حممة الماجستير ككذلؾ يقط 6.1

 (: يبيف التكزيع التكرارم كالنسبي لمتغير المؤىؿ العممي4جدكؿ رقـ )
 %النسبة المئكية  دالعد المؤىؿ العممي

 %18.2 18 ثانكم
 %23.2 23 دبمكـ عالي
 %49.5 49 جامعي
 %6.1 6 ماجستير
 %3 3 دكتكراه
 %100 99 المجمكع

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات استمارة االستبياف

 
 (: يبيف التمثيؿ البياني لمفردات العينة المؤىؿ العممي1الشكؿ رقـ )
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 أفراد العينة حسب متغير سنكات الخبرة:تكزيع  -
% 28.3سنة يأكثر، كأف  15% مف مفردات عينة الدراسة لبرتيـ 34.3( أف تقريبان نسبة 5يبيف الجدكؿ رقـ )
سنة يي حيف أف  15سنكات الى اقؿ مف  10% منيـ لبرتيـ مف 21.2سنكات، بينما حكالي  5لبرتيـ أقؿ مف 

  سنكات. 10نكات الى أقؿ مف س 5% لدييـ لبرة تتراكح مف 16.2
 (: يبيف التكزيع التكرارم كالنسبي لألميات كفقان لعدد األطفاؿ5جدكؿ رقـ )

 %النسبة المئكية  العدد سنكات الخبرة
 %28.3 28 سنكات 5أقؿ مف 

 %16.2 16 سنكات 10سنكات الى اقؿ مف  5مف 
 %21.2 21 سنة 15سنكات الى اقؿ مف  10مف 

 %34.3 34 كؽسنة فما ف 15مف 
 %100 99 المجمكع

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات استمارة االستبياف

 
 (: يبيف التمثيؿ البياني لمفردات العينة حسب سنكات الخبرة2الشكؿ رقـ )

 
  :تكزيع أفراد العينة حسب متغير العمر -

% مف ايراد العينة مف ذكم الدلؿ 43.4الي ( يتضح أف أغمب مفردات عينة الدراسة حك 6مف الجدكؿ رقـ )
سنة، كأف  35سنة الى أقؿ مف  30% منيـ أعمارىـ مف 21.2سنة يي حيف أف  40المحدكد أعمارىـ أكثر مف 

% مف مفردات عينة الدراسة 13.1سنة بينما نجد أف حكالي  30سنة الى أقؿ مف  25% أعمارىـ مف 15.2
% مف ذكم الدلؿ المحدكد بالعينة أعمارىـ أقؿ مف 7.1ة، يي حيف أف سن 40سنة الى أقؿ مف  35أعمارىـ مف 

 سنة.  25
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 (: يبيف التكزيع التكرارم كالنسبي لمتغير العمر6جدكؿ رقـ )
 %النسبة المئكية  العدد العمر

 %7.1 7 سنة 25أقؿ مف 
 %15.2 15 سنة 30سنة الى اقؿ مف  25مف 
 %21.2 21 سنة 35سنة الى أقؿ مف  30مف 
 %13.1 13 سنة 40سنة الى اقؿ مف  35مف 

 %43.4 43 سنة 40أكثر مف 
 %100 99 المجمكع

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات استمارة االستبياف

 
 ( يبيف التمثيؿ البياني لمفردات العينة حسب العمر3الشكؿ رقـ )

 تكزيع أفراد العينة حسب متغير قطاع العمؿ: -
% يعممكف بالقطاع العاـ، يي حيف أف 81.8( أف أغمب ذكم الدلؿ المحدكد حكالي 7دكؿ رقـ )يبيف الج
  % يعممكف بالقطاع اللاص.18.2

 (: يبيف التكزيع التكرارم كالنسبي لألميات كفقان لقطاع العمؿ7جدكؿ رقـ )
 %النسبة المئكية  العدد قطاع العمؿ 

 %81.8 81 عاـ 
 %18.2 18 خاص
 %100 99 المجمكع

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات استمارة االستبياف
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 (: يبيف التمثيؿ البياني لمفردات العينة حسب قطاع العمؿ4الشكؿ رقـ )

  تكزيع أفراد العينة حسب نكع عقد العمؿ: -

لدلؿ المحدكد ىك % مف ايراد العينة مف ذكم ا51.5( يتضح أف نكع عقد العمؿ لحكالي 8مف الجدكؿ رقـ )
 % منيـ نكع عقد العمؿ ىك عقد. 48.5تعييف يي حيف أف 

 (: يبيف التكزيع التكرارم كالنسبي لمتغير نكع عقد العمؿ8جدكؿ رقـ )
 %النسبة المئكية  العدد نكع عقد العمؿ

 %51.5 51 تعييف
 %48.5 48 عقد

 %100 99 المجمكع
 يانات استمارة االستبيافالمصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى ب 

 
 ( يبيف التمثيؿ البياني لمفردات العينة حسب نكع عقد العمؿ5الشكؿ رقـ )
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 تحميؿ البيانات المتعمقة بفرضيات الدراسة: -2
يي  الكاردة الفقرات عمى الدراسة عينة أيراد إلجابات كيقنا الدراسة متغيرات لجميع اإلحصائي التحميؿ إجراء تـ

 تدرج االعتبار يي األلذ مع المعيارية، كاالنحرايات الحسابية المتكسطات احتسبت حيث ،تبيافاستمارة االس
ا الدراسة، يي المستلدـ المقياس  اعتمدت الدراسة إلييا كصمت التي الحسابية المتكسطات قيـ يإف ذلؾ إلى كاستنادن

 :البيانات لتفسير التالي المعيار عمى
 ات المبحكثيف( معيار متكسط إجاب9جدكؿ رقـ )

 درجة الممارسة اتجاه الرأم المتكسط الحسابي
 منلفضة جدان  اريض بؤدة 1.80  – 1

 منلفضة اريض 2.60 – 1.81
 متكسطة محايد 3.40 – 2.61
 عالية مكايؽ  4.20 – 3.41
 عالية جدان  مكايؽ بؤدة 5.00 – 4.21

 ستبيافالمصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات استمارة اال

 اختبار فرضيات الدراسة: -3
 الفرضية األكلى: اتباع الدكلة ألساليب مناسبة لسد حاجة الفرد. -

 ،عػػف يقػرات المحػكر األكؿ كالمتعمقػػة بالرياىيػة االقتصػادية المبحػكثيفإلجابػات ( حػػكؿ المتكسػط tتػـ تطبيػؽ التبػار)
 :ذلؾ يبيف( 10) كالجدكؿ

 كرات أفراد العينة نحك مستكل الرفاىية االقتصادية لذكم الدخؿ المحدكد( المقاييس اإلحصائية لتص10جدكؿ رقـ )
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 مبادرات الدكلة لتحقيؽ الرياىية االقتصادية لذكم الدلؿ المحدكد
العانات النقدية أك العينية مف اىـ الصكر تعتبر ا 1

لإلنفاؽ العاـ التي تستلدميا الدكلة لتحقيؽ الرياىية 
 االيتصادية.

 4 عالية مكايؽ  0.00 4.69 1.18 3.56

يصؿ المكظؼ لمرياه المطمكب مف لالؿ الدعـ  2
 النقدم الذم تقدمو الدكلة.

 5 عالية مكايؽ 0.001 3.31 1.19 3.49

لمكاطف لسياسة ترؤيد االستيالؾ كقياـ يتـ تكعية ا 3
الجيات الملتصة بالرقابة المالية كاالقتصادية عمى 

 آلية تكزيع المبالغ النقدية عمى األيراد.
 3 عالية مكايؽ 0.00 4.83 1.15 3.56

تدعـ الدكلة تيار االستيالؾ الفردم حيث أف تزايد  4
كمية االستيالؾ مف السمع كاللدمات المحصمة زيادة 

ي الرياىية االقتصادية باعتبار أف كمية السمع ي
 كاللدمات المستيمكة مقياسان لمرياىية.

 8 متكسطة محايد 0.068 1.84 1.20 3.22
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تكجيو االنفاؽ الحككمي بؤكؿ تحكيالت مباؤرة لريع  5
المستكل المعيؤي يؤثر عمى رياىية الفرد دالؿ 

 المجتمع.
 2 عالية مكايؽ 0.00 6.48 0.99 3.65

يتـ تكزيع الدلؿ القكمي العائد مف عناصر االنتاج  6
عمى عناصر االنتاج التي ساىمت ييو بنسب تضمف 

 حد الكفاية.
 7 عالية مكايؽ 0.005 2.90 1.14 3.43

7 
ينبغي تكيير حقكؽ أيراد المجتمع حتى كلك مف أبسط 

 حقكؽ الرياىية.
4.72 0.50 34.47 0.00 

مكايؽ 
 بؤدة

 1 عالية جدان 

8 
ؿ األنظمة االقتصادية القائمة أف تحقؽ تسعى ك

 الرياىية االقتصادية لؤعكبيا بؤتى الطرؽ.
 6 عالية مكايؽ 0.00 4.19 1.13 3.47

مستكل مساعي الدكلة لتحقيؽ الرياىية االيتصادية لذكم الدلؿ 
 المحدكد.

 عالية مكايؽ 0.00 11.04 0.55 3.61

 استمارة االستبياف المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات

( أف اتجاىات الرأم لذكم الدلؿ المحدكد بعينة الدراسة حكؿ مستكل المساعي التي تقكـ 10يبيف الجدكؿ رقـ )
بيا الدكلة لتحقؽ ليـ الرياىية االقتصادية تتجو لممكايقو، حيث بمغ المتكسط الحسابي الكمي لمستكل المساعي التي 

( مما 0.55( كانحراؼ معيارم )3.61القتصادية لذكم الدلؿ المحدكد حكالي )تقكـ بيا الدكلة لتحقؽ الرياىية ا
يعني أنو كحسب كجية نظر مفردات عينة الدراسة ىناؾ درجة عالية مف المساعي مف قبؿ الدكلة لتحقيؽ الرياىية 

  االقتصادية لممكاطف.
اد المجتمع حتى كلك مف أبسط حقكؽ ينبغي تكيير حقكؽ أير  كما يتضح مف الجدكؿ أف الفقرة الجزئية السابعة "

المعنكية  لمستك "  جاءت يي المرتبة األكلى كأىـ أسمكب لتحقيؽ الرياىية االقتصادية لممكاطف حيث كاف الرياىية
كىذا يعني أف متكسط إجابات  كقبكؿ الفرضية البديمة العدـ يةكعميو يتـ ريض يرض 0.05أقؿ مف  بالمحسك 

 ليذه الفقرة  يساكم ( كحيث أف المتكسط الحسابي3لتمؼ عف المتكسط المفترض )ي ةعينة الدراسة ليذه العبار 
تؤير راء أيراد عينة الدراسة آيعني أف اتجاىات  مما(  5.00 – 4.21)المكايقة بؤدة قع يي منطقة ي يإنو 4.72

لدكلو لتحقيؽ الرياىية يعد مف أىـ األساليب التي تتبعيا ا  العمؿ بجد مف أجؿ تكيير حقكؽ الفرد بالمجتمعالى أف 
 االقتصادية لمكاطنييا. 

تكجيو االنفاؽ الحككمي بؤكؿ تحكيالت مباؤرة لريع المستكل  اللامسة "الجزئية  يي المرتبة الثانية الفقرة كما جاءت
مف  كىك أصغر 0.00يساكم  بالمعنكية المحسك  لنجد أف مستك " يالمعيؤي يؤثر عمى رياىية الفرد دالؿ المجتمع 

كىذا يعني أف متكسط إجابات عينة الدراسة ليذه  كقبكؿ الفرضية البديمة العدـ يةيرض ريضكعميو يتـ  0.05
يي  يإنو يقع 3.65ليذه الفقرة  يساكم  ( كحيث أف المتكسط الحسابي3لتمؼ عف المتكسط المفترض )ي ةالعبار 

تكجيو االنفاؽ تؤير الى أف لدراسة راء أيراد عينة اآيعني أف اتجاىات  مما( 4.20 – 3.41)المكايقة منطقة 
لو درجة عالية مف الممارسة كأسمكب لمكصكؿ  الحككمي بؤكؿ تحكيالت مباؤرة بغرض تحقيؽ رياىية المكاطف

 لمرياىية االقتصادية.
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يتـ تكزيع الدلؿ القكمي العائد مف عناصر االنتاج عمى عناصر االنتاج التي السادسة " الجزئية  بينما نجد أف الفقرة
" جاءت يي الترتيب ما قبؿ األلير كأسمكب لتحقيؽ الرياىية االقتصادية ساىمت ييو بنسب تضمف حد الكفاية 

كقبكؿ الفرضية  العدـ يةيرض ريضكعميو يتـ  0.05مف  أصغر 0.005 بالمعنكية المحسك  لمستك  ،حيث كاف
( كحيث أف 3المتكسط المفترض ) لتمؼ عفة يكىذا يعني أف متكسط إجابات عينة الدراسة ليذه العبار  البديمة

يعني أف  مما( 4.20 – 3.41)المكايقة قع يي منطقة ي يإنو 3.43ليذه الفقرة  يساكم  المتكسط الحسابي
تؤير إلى أف ألسمكب تكزيع الدلؿ القكمي العائد مف عناصر االنتاج عمى راء أيراد عينة الدراسة آاتجاىات 

ئد درجة عالية مف التأثير يي تحقيؽ الرياىية االقتصادية لذكم الدلؿ عناصر االنتاج التي ساىمت يي ىذا العا
 المحدكد. 
ـ الدكلة تيار االستيالؾ الفردم حيث أف تزايد كمية االستيالؾ مف السمع كاللدمات  الرابعة "الجزئية  الفقرة كما أف تدع

" جاءت يي المرتبة لمستيمكة مقياسان لمرياىية المحصمة زيادة يي الرياىية االقتصادية باعتبار أف كمية السمع كاللدمات ا
مف  كىك أكبر 0.068ب يساكم المعنكية المحسك  لمستك  الثامنة كاالليرة مف حيث الثأثير كاألىمية حيث أف

كىذا يعني أف متكسط إجابات عينة الدراسة ليذه  كريض الفرضية البديمة العدـ يةيرض قبكؿكعميو يتـ  0.05
قع يي ي ييك 3.22ليذه الفقرة  يساكم  ( كحيث أف المتكسط الحسابي3لمتكسط المفترض )لتمؼ عف اة اليالعبار 

دعـ الدكلة لتيار تؤير الى أف يعني أف اتجاىات أراء أيراد عينة الدراسة  مما(  3.40 –2.61) الحيادمنطقة 
 ف.لو درجة متكسطة مف التأثير يي تحقيؽ الرياىية االقتصادية لممكاط االستيالؾ الفردم

 كتأتي األساليب التي تتبعيا الدكلو لتحقيؽ الرياىية االقتصادية مف حيث درجة األىمية بالترتيب التالي:
  .تكيير أبسط حقكؽ أيراد المجتمع 
  .تكجيو االنفاؽ الحككمي بؤكؿ تحكيالت مباؤرة 
  ـ الجيات الملتصة بالرقابة المالية كاال قتصادية عمى آلية تكزيع تكعية المكاطف لسياسة ترؤيد االستيالؾ كقيا

 المبالغ النقدية عمى األيراد.
  .ـ صكر اإلنفاؽ العاـ ـ اإلعانات النقدية أك العينية كأى  تقدي
  .ـ النقدم المباؤر لممكاطف ـ الدكلة لمدع  تقدي
  .ـ لتحقيؽ الرياىية االقتصادية بؤتى الطرؽ ـ االقتصادم القائ  تسلير جميع المكارد لمنظا
   لتي ساىمت يي العممية االنتاجيةا مي العائد مف اإلنتاج عمى عناصر اإلنتاجتكزيع الدلؿ القك. 
 .ـ الدكلة لتيار االستيالؾ الفردم مف السمع كاللدمات  دع

الفرضية الثانية: لمتفاكت في تكزيع الدخؿ أثر سمبي عمى مستكل الرفاىية االقتصادية لذكم الدخؿ  -
 المحدكد.
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ة كاالنحرافات المعيارية لتصكرات مفردات العينة حكؿ آثر التفاكت في تكزيع الدخؿ عمى الرفاىية (: المتكسطات الحسابي11جدكؿ رقـ )
 االقتصادية لذكم الدخؿ المحدكد 
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 الدخؿ كعالقتو بمستكل الرفاىية االقتصادية التفاكت في تكزيع

1 
اعادة تكزيع الدلؿ كالثركة، كتكيير حد الكفاؼ، كزيادة 
االنتاج كاالستثمار كايجاد يرص عمؿ يسيـ يي تحقيؽ 

 الرياىية االقتصادية.

4.62 0.60 26.75 0.00 
ِٛافك 

 بشذة

عالية 
 جدان 

3 

2 
ي تكزيػع التغيرات السياسية ساىمت يي تعميػؽ التفػاكت يػ

 الدلؿ كالثركات بيف أيراد المجتمع.
4.42 0.89 15.87 0.00 

ِٛافك 

 بشذة

عالية 
 جدان 

6 

3 
كجػكد ظػاىرة التفػػاكت يػي عدالػة تكزيػػع الػدلؿ آثػر عمػػى 

 مستكل الرياىية االقتصادية.
4.64 0.58 28.10 0.00 

ِٛافك 

 بشذة

عالية 
 جدان 

1 

4 
اكاة يػػي تعتبػر ليبيػا مػف الػدكؿ التػي تعػاني مػف عػدـ المسػ

 التكزيع لمدلؿ كالثركة.
4.51 0.84 17.79 0.00 

ِٛافك 

 بشذة

عالية 
 جدان 

4 

 0.00 22.16 0.74 4.64 أثر االنقساـ السياسي عمى عدالة التكزيع لدلؿ الفرد. 5
ِٛافك 

 بشذة

عالية 
 جدان 

2 

6 
انيػػاء االنقسػػاـ كقيػػػاـ حككمػػة كطنيػػة كاحػػػدة لػػو دكر يػػػي 

 نفاؽ بيف األسر. تحسيف العدالة التكزيعية يي اال
4.43 0.81 17.62 0.00 

ِٛافك 

 بشذة

عالية 
 جدان 

5 

7 

ـ  ينبغي اعادة تكزيع الدلكؿ لصالح الؤرائح األكلية باستلدا
السياسػات الماليػة المناسػػبة كلمػؽ مصػػادر الػرل لمػػدلؿ 

 كتكزيعيا.
 7 عالية ِٛافك  0.00 17.59 0.78 4.37

كل الرفاىية لمتفاكت في تكزيع الدخؿ آثر سمبي عمى مست
 االقتصادية لذكم الدخؿ المحدكد 

4.52 0.391 38.70 0.00 
مكافؽ 
 بشدة

 عالية جدان 

 المصدر: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات استمارة االستبياف

( يتضح أف آراء أيراد عينة الدراسة حكؿ أثر التفاكت يي تكزيع الدلؿ عمى الرياىية 11الجدكؿ رقـ ) مف
تجمع عمى أف ىناؾ درجة عالية جدان مف األثر لمتفاكت يي تكزيع الدلؿ عمى لذكم الدلؿ المحدكد  االقتصادية

( 4.52، حيث بمغ المتكسط الحسابي الكمي إلجابات الفقرات الجزئية ليذا المحكر )تحقيؽ الرياىية االقتصادية
يي تكزيع الدلؿ أثر سمبي كبير  لمتفاكت يف( مما يعني أنو كحسب كجية نظر المبحكث0.391بانحراؼ معيارم )

 جدان عمى تحقيؽ الرياىية االقتصادية.
كجكد ظاىرة التفاكت يي عدالة تكزيع الدلؿ أثر عمى مستكل  كما يتضح مف الجدكؿ أف الفقرة الجزئية الثالثة " 

ة لممكاطف حيث " جاءت يي المرتبة األكلى مف حيث التأثير عمى تحقيؽ الرياىية االقتصاديالرياىية االقتصادية 
كىذا يعني  كقبكؿ الفرضية البديمة العدـ يةكعميو يتـ ريض يرض 0.05أقؿ مف  بالمعنكية المحسك  لمستك كاف 

 ( كحيث أف المتكسط الحسابي3لتمؼ عف المتكسط المفترض )ي ةأف متكسط إجابات عينة الدراسة ليذه العبار 
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 مما( 5.00 – 4.21)المكايقة بؤدة قع يي منطقة ي يإنو 0.58كبانحراؼ معيارم   4.64 ليذه الفقرة  يساكم
التفاكت يي تكزيع الدلؿ أثٌر سمبان بدرجة كبيرة جدان عمى تؤير إلى أف راء أيراد عينة الدراسة آيعني أف اتجاىات 

 .تحقيؽ الرياىية االقتصادية
نجد أف ي دالة التكزيع لدلؿ الفرد "أثر االنقساـ السياسي عمى ع اللامسة "الجزئية  يي المرتبة الثانية الفقرة كجاءت
كقبكؿ الفرضية  العدـ يةيرض ريضكعميو يتـ  0.05مف  كىك أصغر 0.00يساكم  بالمعنكية المحسك  لمستك 
( كحيث أف 3لتمؼ عف المتكسط المفترض )ي ةكىذا يعني أف متكسط إجابات عينة الدراسة ليذه العبار  البديمة

 – 4.21)المكايقة بؤدة يي منطقة  يإنو يقع 0.74بانحراؼ معيارم  4.64 ليذه الفقرة  يساكم المتكسط الحسابي
تؤير الى أف لالنقساـ السياسي دكر كبير جدان يي تفاكت راء أيراد عينة الدراسة آيعني أف اتجاىات  مما( 5.00

 تكزيع الدلؿ كبالتالي انلفاض مستكل الرياىية االقتصادية.
التغيرات السياسية ساىمت يي تعميؽ التفاكت يي تكزيع الدلؿ كالثركات بيف  نية "الثاالجزئية  يي حيف نجد أف الفقرة

 لمستك  " جاءت يي الترتيب ما قبؿ األلير مف حيث التأثير عمى الرياىية االقتصادية حيث كافأيراد المجتمع 
كىذا يعني أف  كقبكؿ الفرضية البديمة العدـ يةيرض ريضكعميو يتـ  0.05مف  أصغر 0.00 بالمعنكية المحسك 

ليذه  ( كحيث أف المتكسط الحسابي3لتمؼ عف المتكسط المفترض )ي ةمتكسط إجابات عينة الدراسة ليذه العبار 
راء أيراد عينة الدراسة آيعني أف اتجاىات  مما  (5.00 – 4.21)المكايقة بؤدة قع يي ي يإنو 4.42الفقرة  يساكم 

ان يي تفاكت تكزيع الدلؿ كبالتالي انلفاض مستكل الرياىية تؤير إلى أف لمتغيرات السياسية دكر كبير جد
 .االقتصادية

ينبغي اعادة تكزيع الدلكؿ لصالح الؤرائح األكلية باستلداـ السياسات المالية المناسبة السابعة " الجزئية  الفقرة كما أف
 لرياىية االقتصادية حيث أفجاءت يي المرتبة األليرة مف حيث أثرىا عمى ا كلمؽ مصادر ألرل لمدلؿ كتكزيعيا "

كقبكؿ الفرضية  العدـ يةيرض ريضكعميو يتـ  0.05مف  كىك أصغر 0.00ب يساكم المعنكية المحسك  لمستك 
( كحيث أف 3لتمؼ عف المتكسط المفترض )ة يكىذا يعني أف متكسط إجابات عينة الدراسة ليذه العبار  البديمة

يعني أف اتجاىات  ( مما 4.20 -3.41المكايقة ) قع يي منطقةي ييك 4.37ليذه الفقرة يساكم  المتكسط الحسابي
آراء مفردات العينة تؤير إلى أف إعادة تكزيع الدلكؿ لصالح الؤرائح األكلية كلمؽ مصادر ألرل لمدلؿ كتكزيعيا 

 يمعب دكرنا كبيرنا يي تحقيؽ الرياىية االقتصادية.
عمى الرياىية االقتصادية مف حيث درجة التأثير بالترتيب  كتأتي الفقرات اللاصة بأثر التفاكت يي تكزيع الدلؿ

 التالي:
  .كجكد ظاىرة التفاكت يي عدالة تكزيع الدلؿ أثر عمى مستكل الرياىية االقتصادية 
  .ـ السياسي عمى عدالة التكزيع لدلؿ الفرد  أثر اإلنقسا
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  ـ يي تحقيؽ إعادة تكزيع الدلؿ كالثركة، كتكيير حد الكفاؼ، كزيادة اإلنتاج كاالس تثمار كايجاد يرص عمؿ ييسي
 .الرياىية االقتصادية

  .ـ المساكاة يي التكزيع لمدلؿ كالثركة  تعتبر ليبيا مف الدكؿ التي تعاني مف عد
  .ـ حككمة كطنية مكحدة لو دكر يي تحسيف العدالة التكزيعية يي االنفاؽ بيف األسر ـ كقيا  إنياء اإلنقسا
  تعميؽ التفاكت يي تكزيع الدلؿ كالثركات بيف أيراد المجتمع.التغٌيرات السياسية ساىمت يي 
   ـ السياسات المالية المناسبة كلمؽ مصادر ألرل ينبغي إعادة تكزيع الدلكؿ لصالح الؤرائح األكلية باستلدا

 لمدلؿ كتكزيعيا.
 االستنتاجات كالمقترحات

 أكال: االستنتاجات:
دراسػة تػـ التكٌصػػؿ لمعديػد مػف االسػػتنتاجات يمكػف أف نكجزىػا ييمػػا مػف لػالؿ التحميػػؿ االحصػائي كالتبػار يرضػػيات ال

 يمي:
%( مف ذكم الػدلؿ المحػدكد يعممػكف بالقطػاع العػاـ، كىػذا يؤكػد أف أغمػب 81.8أظير التحميؿ أف حكالي ) .1

 األسر تعتمد عمى الكظيفة الحككمية يي تمبية احتياجاتيا.
فػػة العامػة يػػي ليبيػػا بؤػػكؿ يفػػرض كجػػكد آليػػات تكفػػؿ يػػي الكظي اإلصػالح العػػاـ لمنظكمػػة المرتبػػات كاألجػػكر .2

 الحد األدنى كاألقصى بما يتناسب مع تضييؽ الفكارؽ بيف المكظفيف بأجكر عادلة.
إف ألسػػمكب تكزيػػع الػػػدلؿ القػػكمي العائػػد مػػػف اإلنتػػاج عمػػى عناصػػػر اإلنتػػاج التػػي سػػػاىمت يػػي ىػػذا العائػػػد  .3

 دية لذكم الدلؿ المحدكد. درجة عالية مف التأثير يي تحقيؽ الرياىية اإلقتصا
 لمتفاكت يي تكزيع الدلؿ أثر سمبي كبير جدا عمى تحقيؽ الرياىية االقتصادية. .4
إف الرياىية االقتصادية يي ليبيا ليست مجرد رقـ نقدم كحسب، بؿ إف ىذا الرقـ يأتي نتيجة تفاعؿ كثير  .5

النقدية، إاٌل أف ىذا الدعـ يككف ذا مف العكامؿ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالييكمية كالمالية ك 
 نتائج كقتية.

 الي انلفاض مستكل الرياىية االقتصادية.تجدان يي تفاكت تكزيع الدلؿ كبال نقساـ السياسي دكر كبيرلإل .6
 ثانيا: المقترحات:

 ىناؾ مجمكعة مف المقترحات التي يكصي بيا الباحث كىي كما يمي:
دة درجة التدلؿ الحككمي يي الحياة االقتصادية كاالجتماعية، مكضع االقتصادم الراىف يجب زيالنتيجة  -1

 مى تحٌسف المستكل المعيؤي كبالتالي تحسف مستكل الرياىية.عكالذم ينعكس 
يبي، كاإلقتداء بالتجارب إلى يئات المجتمع المٌ  ةأؤكاؿ الدعـ الحككمي الذم تقدمو الدكل كيعيجب تن -2

 لرياىية االقتصادية.الدكلية مما يساىـ بؤكؿ كبير يي تحقيؽ ا
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الدلؿ المحدكد، كذلؾ مف لالؿ يرض ضرائب تصاعدية  اتإعادة تكزيع الدلؿ لصالح الفئات الفقيرة ذ -3
عمى دلكؿ الفئات العميا، كتقديميا كعكف كمساعدة لمفئات الفقيرة مما يسيـ يي تحسيف مستكل الرياىية 

 االقتصادية.
بيا مف لالؿ تعزيز ثقة ىذا القطاع يي سياسات العمؿ عمى تؤجيع كتنمية القطاع اللاص يي لي -4

كمؤسسات الدكلة، كذلؾ بتكيير البيئة االقتصادية المناسبة بحيث يصبح لو دكرنا ياعالن يي الحياة 
 االقتصادية.

دعـ القطاع الزراعي كدعـ الفالحيف بالؤكؿ الذم يؤدم إلى زيادة إسياـ القطاع الزراعي يي الناتج  -5
ليذا القطاع مف دكر كبير يي تقميؿ معٌدؿ البطالة، كمف ثـ تحسيف المستكل  المحمي اإلجمالي لما

 المعاؤي كصكالن إلى تحقيؽ الرياىية االقتصادية.
العمؿ عمى إنياء اإلنقساـ السياسي كقياـ حككمة كطنية مكحدة لما لذلؾ مف دكر يي تحسيف العدالة  -6

 التكزيعية يي اإلنفاؽ بيف األسر.
 

 الوصادس

 رة والثحوز العشتٍح:أوال: الك

 . عّاْ.ِمذِت فٟ اٌخ١ّٕت ٚاٌخخط١ظ االلخصادٞ.صاِعت االعشاء اٌخاصت(. 1997)عش٠ماث، عشبٝ ِغّذ.  -1

 . ِىخبت اٌما٘شة اٌغذ٠زت. اٌما٘شة.1(. اٌشفا١٘ت االلخصاد٠ت. ط.1961عّش، عغ١ٓ. ) -2

 ً ٌٍٕشش ٚاٌخٛص٠ع. عّاْ.. داس ٚائ1. ط.ِبادئ االلخصاد اٌىٍٟ(. 2013، عاِش، ٚآخشْٚ. )ٞعبذ اٌٙاد -3

 . ٚصاسة اٌخع١ٍُ اٌعاٌٟ ٚاٌبغذ اٌعٍّٟ، اٌضاِعت اٌّغخٕصش٠ت.2. ط.االلخصاد اٌضضئٟ(. 2000اٌعى١ٍٟ، طاسق. ) -4

 أريش إٌّيٛ اإللخصيادٞ عٍٝي ِعيذي اٌفميش ٚعذاٌيت حٛص٠يع اٌيذخً اٌميِٟٛ )عاٌيت ٌبٕياْ(. 2015فضيً هللا ، عبيذاٌغ١ٍُ. ) -5
 ِٕشٛسة ، و١ٍت االلخصاد ، صاِعت دِشك ، عٛس٠ا. . أطشٚعت دوخٛساة(2012 – 1992

اٌٛصيٛي ئٌٝي اٌشفا١٘تالعالليت بعيم اٌّىٛٔياث االلخصياد٠ت بخٛص٠يع اٌيذخً ٚاٌزيشٚة (. 2010عغ١ٓ، ِٕٝي ٠يٛٔظ. ) -6
 . داس اٌخٍٛد ٌٍٕشش. ب١شٚث.1. ط.اٌٛط١ٕت

 شاًٍا: الوعالخ:

دساعييت ل١اعيي١ت ِمطع١ييت ٌبٍييذاْ عشب١ييت  (. اٌشفا١٘ييت ٚاٌخ١ّٕييت ٚصٙييت ٔنييش وييٛصٔخظ ال2004عييٛدة، بشيي١ش ٘ييادٞ. ) -1

 .14، و١ٍت اإلداسة ٚااللخصاد صاِعت اٌبصشة، اٌّضٍذ اٌشابع، اٌعذد ِضٍت اٌعٍَٛ االلخصاد٠تُِخخاسة. 

. 2009(. حغ١ًٍ ٚل١اط اٌشفا١٘ت ٚعاللخٙا بعذاٌت حٛص٠ع اٌذخً فٟي ِذ٠ٕيت وشويٛن ٌغيٕت 2010أعّذ ، ٠ٛٔظ عٍٟ. ) -2

 . ١83ت اإلداسة ٚاإللخصاد ، صاِعت اٌغ١ٍّا١ٔت ، اٌعذد ، وٍِضٍت اإلداسة ٚاإللخصاد 

(. ٔنش٠ييت اٌشفا١٘يييت االلخصييياد٠ت فيٟي االلخصييياد اإلعيييالِٟ ٚدٚس اٌضويياة فييٟي اٌشفييياٖ 2014بييابىش، ِغّيييذ عّيييش. ) -3

 .8، صاِعت اٌٛادٞ، اٌعذد ِضٍت اٌذساعاث ٚاٌبغٛد االصخّاع١تاالصخّاعٟ. 

 

ّ
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 إلعال١ِتاٌضاِعت األعّش٠ت ا                                                                                                    اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث 

-   92   - 

ّللويبعدالةّاإلتنًقالوةّيفّالِواقّالِواديّاال

ّالًَدوات(ّ–)ادلِاراتّ

 
 سالـ دينار عمي عمر .د

 محاضر كمية التربية
 جامعة سرت 

gmail.com  m.attayeb@ 

 السائح أحمد محمد السائح .د

 أستاذ مساعد كمية االقتصاد
 جامعة سرت 

 ميالد محمد ميالد الشاطر .د
 العمكـمحاضر كمية اآلداب ك 
 جامعة سرت

  MILAD_sh92@yahoo.com  
 

 
 المقدمة

احتؿ مصطمح العدالة االنتقالية بالرغـ مف حداثة نؤأتو مركز االىتماـ لدل الرأم العاـ الكطني كالعالمي كيتداكؿ 
ساف كجرائـ ضد المكاطنيف يي األنظمة التي تمر بكثرة لدل المجتمعات التي كاجيتيا انتياكات يي حقكؽ االن

بعممية تحكؿ مف أنظمة إلي ألرل السيما المجتمعات التي أطاحت بنظـ حكـ يردية اك تمؾ التي تعرضت إلي 
 صرعات دالمية كحركب دالمية أىمية.

ييا اسـ )العدالة لذلؾ برزت أىمية مفيكـ إدارة العدالة اثناء يترة التحكؿ السياسي يي بناء السالـ أطمؽ عم
االنتقالية( كالتي تنطكم عمى مجمكعة مف السياسات كالممارسات كاآلليات القضائية كغير القضائية التي تنفذىا 
عادة بناء العالقة بيف الدكلة  الدكؿ التي تعرضت إلي صراعات بيدؼ التصالح مع تركو الماضي السيء كا 

 ي المستقبؿ.كالمكاطف كالحيمكلة دكف حدكث ىذه االنتياكات ي
يي ليبيا كاف البد مف  2011كلمعدالة االنتقالية أىمية قصكل يي الحالة الميبية عقب ما ؤيدتو االحداث يي عاـ 

عادة البناء لدكلة القانكف، يينالؾ كـ ىائؿ مف  تبني مؤركع حقيقي لمعدالة االنتقالية لمعبكر الي االستقرار كا 
الحرب اك ما بعدىا، يانتياكات حقكؽ االنساف لـ تقتصر عمى يترة النظاـ التراكمات سكاء المتعمقة بفترة ما قبؿ 

السابؽ بؿ تبعتيا العديد مف االنتياكات كاالعتقاالت كالتعذيب كالقتؿ لارج القانكف مف قبؿ بعض أطراؼ 
 الصراع.

ادية أك االجتماعية لكف مسار العدالة االنتقالية يي ليبيا تأثر بالسياؽ السياسي دكف غيره مف السياقات االقتص
-تنفيذية–يأصبح الطرؼ السياسي الغالب كالمسيطر عمى أدكات تطبيؽ العدالة االنتقالية سكاء كانت )تؤريعية 

قضائية( يتلذ المسار الذم يالئمو كيتفؽ مع مصالحو اآلنية كرؤاه السياسية، ليتعامؿ بما يراه مناسبان مع لصمو 
 المغمكب كمحاسبتو.

ؿ يي السجؿ التؤريعي الميبي مف القكانيف كاالعالنات الدستكرية كالقرارات ذات العالقة المباؤرة كرغـ الكـ اليائ 
بمسار العدالة االنتقالية، اال اف العديد مف العكامؿ كالصعكبات كالتحديات كالعراقيؿ جعمت مف مسار العدالة 

 االنتقالية كاف تكيرت قكاعدىا كآلياتيا صعبة التطبيؽ.

mailto:m.attayeb@gmail.com
mailto:m.attayeb@gmail.com
mailto:MILAD_sh92@yahoo.com
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الكرقة مسار العدالة االنتقالية يي السياؽ السياسي الميبي لمكقكؼ عمى ما اعترضو مف عراقيؿ كتدرس ىذه  
كتحديات ساىمت يي تألر الميبييف عف جيرانيـ يي طي صفحات الماضي كعبكر المرحمة االنتقالية نحك بناء 

 استقرار دائـ.
 مشكمة الدراسة

نتقالية يي السياؽ السياسي الميبي اال اف مسارىا لـ يصؿ الي بالرغـ مف تبني لطكات كمؤركع لتطبيؽ العدالة اال
 نيايتو كيرجع ذلؾ الي بركز العديد مف العراقيؿ كالتحديات التي لذلت ىذه العدالة عف تحقيؽ أىداييا المرسكمة.

ديات كتكمف مؤكمة الدراسة يي بحث مسار العدالة االنتقالية يي السياؽ السياسي كما اعترضتو مف عراقيؿ كتح
 ساىمت يي عدـ إنجازىا كانياء لطكاتيا.

 كتجرنا ىذه اإلؤكالية الي طرح تساؤالت تساعد عمى ييميا كىي:
 ما ىك مفيكـ كلصائص العدالة االنتقالية؟ -
 ما ىي اىـ اآلليات كالؤركط التي تساىـ يي تحقيؽ العدالة االنتقالية؟ -
 بيؽ العدالة االنتقالية؟ماىي المسارات التي تبناىا السياؽ السياسي الميبي لتط -
 ىؿ كاجيت مسارات السياؽ السياسي الميبي عراقيؿ؟ -
 ما ىي اىـ التحديات التي تكاجييا العدالة االنتقالية يي ليبيا؟  -

 فرضية الدراسة
 تتمحكر يرضية الدراسة عمى النحك التالي:

ديات اعاقت تحقيؽ االستقرار كبناء برزت اماـ مسار العدالة االنتقالية يي السياؽ السياسي الميبي عراقيؿ كتح))
 .((دكلة القانكف

 منيجية الدراسة
اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي لكصؼ كتحميؿ الظاىرة محؿ الدراسة، كمنيج دراسة الحالة 

 باعتبار الدراسة تتناكؿ حالة ليبيا.
 أىمية الدراسة:

اكؿ كتتعرض لو بالدراسة كالذم يلص مرحمة تاريلية تعتبر تنبع أىمية الدراسة مف أىمية المكضكع الذم تتن
ميمة، كتتناكؿ التغيير السياسي الميبي كالذم تعتبر العدالة االنتقالية استحقاقان ميما لو كلطكة نحك تحقيؽ 

عادة بناء الثقة بيف الؤعب كالدكلة كانياء المرحمة االنتقالية كبناء دكلة القانكف كتح قيؽ المصالحة الكطنية كا 
 استقرار دائـ.
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 اىداؼ الدراسة
 تيدؼ الدراسة الي: 

تسميط الضكء عمى يرع جديد يي العمكـ السياسية كىك العدالة االنتقالية، كتكضيح مفيكـ كآليات كؤركط   -1
 العدالة االنتقالية.

الن اماـ نجاح دراسة مسارات العدالة االنتقالية يي ليبيا كتحديد العراقيؿ كالتحديات التي تكاجييا كتقؼ حائ -2
 مسار التحكؿ لبناء الدكلة كاالستقرار.

 حدكد الدراسة
 الحدكد المكانية: دكلة ليبيا.

 .2021-2011الحدكد الزمانية:
 تقسيمات الدراسة

 تـ تقسيـ الدراسة الي مبحثيف:
 : مفيكـ العدالة االنتقالية كآلياتيا.المبحث األكؿ

 ئصيا كأىداييا.لصاالمطمب األكؿ: مفيكـ العدالة االنتقالية 
 المطمب الثاني: آليات العدالة االنتقالية.

 : العدالة االنتقالية يي السياؽ السياسي الميبي.المبحث الثاني
 المطمب األكؿ: مسار العدالة االنتقالية يي ليبيا.

 المطمب الثاني: معكقات العدالة االنتقالية يي ليبيا كتحدياتيا.
 الدراسات السابقة

 المرحمة كتحديات القانكف حكـ بيف ليبيا يي االنتقالية العدالة(، 2020) الدغيمي، ميكز  سمكلدراسة  -1
ليبيا  يي االنتقالية العدالة مكضكع نظمت التؤريعية التي المنظكمة عمى االنتقالية، ىديت الدراسة إلي التعرؼ

ليبيا، كتكصمت الدراسة كرصد تحدياتيا، كأيضان معرية التحديات التي كاجيت مسار العدالة التصالحية يي 
انعداـ الثقة المتبادلة االنتقالية ك  المرحمة يي المتتالية االنتقالية السمطات لدل السياسية اإلرادة تكير إلي عدـ

 السياسية. التكازنات للمؽ كالمصالحة السممي الحكار مف بدالن  العنؼ استعماؿك 

الكاقع، ىديت الدراسة  يي مردكد بال عدة تؤريعات ليبيا يي االنتقالية (، العدالة2020حمد، ) دراسة محمكد -2
إلى  أٌدت التي األسباب ليبيا ككذلؾ معرية يي االنتقالية بالعدالة المتصمة الملتمفة بالتؤريعات إلي التعريؼ

السياسي  االنتقالية، كتكصمت إلي إف تعثر االنتقاؿ لمعدالة متكامؿ برنامج تفعيؿ يي التؤريعية الجيكد يؤؿ
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 صياغة معيبةن، جاءت العدالة االنتقالية تؤريعات االنتقالية، ككذلؾ العدالة مبادرات يؤؿ عكامؿ مف أىـ
ا.  كتنفيذن

 ظؿ يي ليبيا يي كالمحاكمة العادلة االنتقالية العدالة تحقيؽ (، يرص2016الككت، ) عمي دراسة البؤير -3
 ليبيا كطبيعة التحكالت يي العدالة تحقيؽل الدستكرية الراىنة، ىديت الدراسة الي معرية الضمانات التحكالت
 ليبيا، كتكصمت الي الضمانات يي العدالة كتحقيؽ القضاء تفعيؿ ليبيا كمعرية عكائؽ يي المرتكبة كالجرائـ
مكانية الغالب يي نظرية ضمانات كىي الدستكرية  مؤسسات ببناء العدالة ترتبط تحقيؽ تصطدـ بالكاقع، كا 
 القضائية. ؤسساتالم كتفعيؿ كىيبتيا الدكلة

مف المالحظ اف معظـ الدراسات السابقة ركزت عمى الجكانب القانكنية كالتؤريعات الصادرة حكؿ العدالة االنتقالية، 
 يي حيف ىذه الدراسة تحاكؿ دراسات المسارات كالعراقيؿ كالتحديات التي كاجيت مسار العدالة االنتقالية يي ليبيا.

 االنتقالية كألياتيا:المبحث األكؿ: مفيكـ العدالة 
يحتؿ مكضكع العدالة االنتقالية أىمية كبيرة دالؿ االكساط األكاديمية كالسياسية، لعالقتيا الكثيقة بأمف كاستقرار 
حالؿ التعايش كالسمـ يي المجتمع،  المجتمعات، يالعدالة االنتقالية آلية لتحقيؽ األمف كاألستقرار بعد الصراعات كا 

ؽ االنساف لذلؾ سنتطرؽ ىنا يي ىذا المبحث الى تكضيح مفيكـ العدالة االنتقالية كأىداييا كمنع االنتياكات لحقك 
 -كلصائصيا، باإلضاية الى آليات كؤركط العدالة االنتقالية مف لالؿ مطمبيف: 

 المطمب األكؿ: مفيكـ العدالة االنتقالية لصائصيا كأىداييا. 
 المطمب الثاني: آليات العدالة االنتقالية. 

 المطمب األكؿ: مفيكـ العدالة االنتقالية خصائصيا كأىدافيا: 
العدالة االنتقالية مفيكـ حديث العيد، ظير مع بركز الصراعات يي المجتمعات التي تعرؼ انتقاؿ نحك 

 الديمقراطية كتسعى مف لاللو الى تحقيؽ جممة مف األىداؼ.
ية باعتباره مفيكمان مضايان الي المصطمحات القانكنية لذلؾ يككف مف الضركرم التطرؽ لمفيكـ العدالة االنتقال 

كالسياسية كغامضان بؤكؿ لـ يتحدد بتعريؼ متفؽ عميو بيف الفقياء، كما عمينا اف نحدد االىداؼ التي تسعى الدكؿ 
 الى تحقيقيا مف كراء تطبيؽ العدالة االنتقالية كاللصائص التي تميزىا عف مفاىيـ العدالة التقميدية.

يعتبر مفيكـ العدالة االنتقالية مف المفاىيـ المركبة، ييك مركب مف كممتيف:  فيكـ العدالة االنتقالية:اكال م
)العدالة( ك )االنتقالية(، العدالة بمعنى االستقامة كالمساكة، أما القانكف كاالنصاؼ يي الحقكؽ، أما االنتقالية ىي 

 (.2020تحكؿ المجتمع مف نمط الى نمط الر )حسف، كعبد رضا، 
كبما أف مفيكـ العدالة االنتقالية قد ارتبط بمفيكميف ىما العدالة كاالنتقاؿ، يقد كرد لو معنى داللي الر يعتبره 

، 2019)كالع،  ((تحقيؽ العدالة اثناء المرحمة االنتقالية التي تمر بيا دكلو مف الدكؿ))البعض أدؽ لممفيكـ بأنو 
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تره مف العنؼ اك القمع يي مجتمع مف المجتمعات، يجد المجتمع (. يمع حدكث التحكؿ السياسي بعد ي178ص 
نفسو أماـ تركة صعبة مف انتياكات حقكؽ االنساف، تتطمب سعي الدكلة لمتعامؿ مع جرائـ الماضي لتعزيز العدالة 

 كالسالـ كالمصالحة.
ؿ نطاؽ العمميات كاآلليات كقد عرؼ تقرير االميف العاـ لألمـ المتحدة مفيكـ العدالة االنتقالية بانيا ))كام 

المرتبطة بالمحاكالت التي يبذليا المجتمع لتفيـ تركتو مف تجاكزات الماضي الكاسعة النطاؽ بغية كفالو المساءلة 
قامة العدالة كتحقيؽ المصالحة كقد تؤمؿ ىذه اآلليات القضائية كغير القضائية عمى السكاء مع تفاكت مستكيات  كا 

كمحاكمات االيراد، كالتعكيض كتقصي الحقائؽ االصالح الدستكرم،  ـ كجكدىا مطمقا(المؤاركة الدكلية )اك عد
 (.204ص ، 2018كيحص السجؿ لمكؤؼ عف التجاكزات كالفصؿ اك اقترانيما معان(( )اللاياني، 

الى استقرار اف العدالة االنتقالية ليست نفسيا العدالة التقميدية ييي تعتمد يي يترة معينة كاالنتقاؿ مف حرب أىمية  
كسمـ، أك االنتقاؿ مف حكـ ديكتاتكرم إلى حكـ ديمقراطي، كغيرىا مف الحاالت التي تعرؼ يي طياتيا مجمكعة 

 مف االنتياكات اللطيرة.
كيعرييا المركز الدكلي لمعدالة االنتقالية بأنيا ))مجمكعو التدابير القضائية كغير القضائية التي قامت بيا دكؿ  

الجة ما كرثتو مف انتياكات جسيمو لحقكؽ االنساف كتتضمف ىذه التدابير كالمالحقات ملتمفة مف أجؿ مع
، ص 2020القضائية كلجاف التحقيؽ كبرامج جبر الضرر كأؤكاؿ متنكعة مف اصالح المؤسسات(( )الدغيمي،

201.) 
بطة بالظركؼ الدالمية ليس مف السيؿ تعريؼ العدالة االنتقالية كتحديدىا يي مفيكـ كاحد متفؽ عميو، ألنيا مرت 

كالدكلية التي تحيط بالدكلة المعنية كمساراتيا اللاصة، كيي ىذا السياؽ البد مف تناكؿ كذكر محاكالت الدكؿ 
العربية لتعريؼ العدالة االنتقالية بعد ما يسمى بثكرات الربيع العربي كالتي ظيرت عمى أثرىا محاكالت لتطبيؽ 

 العدالة االنتقالية.
ذه المفاىيـ، ما جاء يي تعريؼ المؤرع التكنسي باعتبار العدالة االنتقالية ))مسار متكامؿ مف كمف أبرز ى 

اآلليات كالكسائؿ المعتمدة لفيـ كمعالجة ماضي انتياكات حقكؽ االنساف بكؤؼ حقيقتيا كمحاسبة المسؤكليف 
الذاكرة الجماعية كيكثقيا كيرسى عنيا كجبر ضرر الضحايا كرد االعتبار ليـ بما يحقؽ المصالحة الكطنية كيحفظ 

ضمانات عدـ تكرار االنتياكات كاالنتقاؿ مف مجاؿ االستعباد الي نظاـ ديمقراطي يساىـ يي تكريس منظكمة 
 (.452، ص2018حقكؽ االنساف(( )ياسيف، طو،

ية بأنيا بؤأف العدالة االنتقال 2013لسنة  29أما المؤرع الميبي يقد عرييا يي المادة األكلى مف القانكف 
))مجمكعة مف اإلجراءات التؤريعية كالقضائية كاإلدارية التي تعالج ما حدث لالؿ يترة النظاـ السابؽ كالمرحمة 
االنتقالية يي ليبيا كما اقترؼ مف انتياكات لحقكؽ االنساف كحرياتو األساسية كتيدؼ الي إصالح ذات البيف 

 (.32، ص 2020)عمية، ((كترسيخ السمـ االجتماعي
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يعتبر ىذا المفيكـ األقرب لمدقة كالمنيجية لتعريؼ العدالة االنتقالية بإؤارتو الى انيا عبارة عف مجمكعة مف ك 
االجراءات التؤريعية كالقضائية كاإلدارية، كىي اآلليات التي مف الممكف اف تتحقؽ العدالة االنتقالية، كما انو حدد 

اعي، كلـ يقتصر نطاقيا الزمني عمى ما جرل يي عيد النظاـ أىداييا بإصالح ذات البيف كترسيخ السمـ االجتم
 السابؽ بؿ حتى المرحمة التي تمتيا كىي المرحمة االنتقالية.

كيالحظ عمى معظـ الجيكد العربية لتعريؼ العدالة االنتقالية ىك ربطيا بفكره المصالحة الكطنية، ييناؾ عالقة 
ية تعد جزءان مف مؤركع المصالحة الكطنية كاساس مف أسسيا، كثيقة بيف المفيكميف، بؿ اف العدالة االنتقال

كالحديث عف أحدىما دكف االلر أمر ال جدكل منو، حيث يترتب عمى العدالة االنتقالية مصالحو كطنية بيف 
 االطراؼ المتنازعة.

 (:2020 )عمية، كيتضح مف التعريفات السابقة ارتباط العدالة االنتقالية بأمريف 
اؿ المجتمع أك الدكلة مف حالة سمبية إلى حالة ايجابية يحتـر يييا القانكف عمى التالؼ طبيعة ىذا انتق-األكؿ: 
 التحكؿ.

ييك كجكد انتياكات جسيمة لحقكؽ االنساف سابقا ليذا التحكؿ تستدعي المساءلة عنيا كردع مقتريييا -الثاني:  
 قصد تجنب كقكعيا مستقبالن.

نتقالية كمفيكـ ذك طبيعة لاصة يجمع بيف اعتبارات قانكنية كسياسية اك كمف ىنا يظير مفيكـ العدالة اال
 اجتماعية تجعمو ذا طبيعة متميزة لتميز آلياتو كاىدايو كلصائصو.

أىـ ما يميز العدالة االنتقالية ىك أىداييا كلصائصيا، ييي ال تكتفي ثانيا: خصائص العدالة االنتقالية كأىدافيا: 
بمقتضى القانكف، بؿ انيا تحتكم عمى مجمكعة مف الكسائؿ التي تتجاكز مجرد العقاب بتحديد الحقكؽ كالحكـ 

كالتعكيض لتيدؼ لتحديد المسؤكليات الجماعية كاالعداد لمستقبؿ ال تتكرر ييو أحداث الماضي، يما يميز العدالة 
ي برنامج العدالة االنتقالية االنتقالية ىك اىداييا المنؤكدة أكثر مف اليياكؿ اك المؤسسات المستعممة، كييدؼ ي

 (:2018عادة إلى تحقيؽ االىداؼ التالية )بف يحيى، 
 .كقؼ انتياكات حقكؽ االنساف الجارية 
  .التحقيؽ يي جرائـ الماضي 
  .تحديد المسؤكليف عف انتياكات حقكؽ االنساف 
  .يرض عقكبات عمى بعض المسئكليف عف انتياكات اللطيرة لحقكؽ االنساف 
  كيضات لمضحايا.تقديـ التع 
  .منع االنتياكات يي المستقبؿ 
  .الحفاظ عمى السالـ المستداـ كتعزيزه 
  .تعزيز المصالحة الفردية كالكطنية 
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كيمكف لمعدالة االنتقالية بيذه االىداؼ يي المدل القصير مف التصدم لمممفات المتعمقة بماضي انتياكات حقكؽ 
 ع االجتماعي كتقكية أسس التحكؿ الديمقراطي المنؤكد.االنساف كيي المدل البعيد تستيدؼ رأب الصد

لذلؾ تمتاز العدالة االنتقالية بلصائص ميمو تميزىا عف العدالة التي ينطؽ بيا القضاة بعد ام نزاع، بؿ تعتمد  
مقاربو ؤمكليو كتكاممية بيف ملتمؼ الحقكؽ اإلنسانية، كبذلؾ ييي ليست ؤكال لاصا بؿ تكييؼ لمعدالة بما 

 ـ مع مجتمعات تلكض مرحمة مف التحكالت، كيبقى لكؿ دكلو سياقيا المحمية.يتالء
 (: 2017كتتميز العدالة االنتقالية بمجمكعو مف اللصائص )لكاجو،  
انيا تركز عمى الؤمكلية يي التعامؿ مع انتياكات حقكؽ االنساف المرتكبة يي يتره معينو مف الماضي، ييي  -0

ساف يي الماضي كمعالجتيا عف طريؽ آليات ملتمفة تحمؿ المسؤكلية عف تركز عمى تركة جرائـ حقكؽ االن
الجرائـ كالمحاسبة الجزائية لمجناة كتتعداىا إلى جبر الضرر بإقرار التعكيضات، كتسعى الى عدـ تكرارىا يي 

يجاده الثقة بيف الدكلة كمكاطنييا يي الدكؿ الديمقراطية كتصؿ إلى اج راء مصالح المستقبؿ، كاستدامة السمـ، كا 
 كطنية.

إف العدالة االنتقالية تعمؿ يي إطار تعطى ييو األكلكية لتحقيؽ التكازف كاالندماج بيف العدالة مف لالؿ معاقبة  -0
مرتكبي االنتياكات كتحقيؽ السمـ المستداـ بعد الحرب كالنزاع، ييي ال تحاكؿ تحقيؽ السمـ كلك عمى حساب 

ذلؾ يي صياغة سياسة مكاجية الكضع االنتقالي عمى نحك يحقؽ العدالة كال تفعؿ العكس ايضان، كيتحقؽ 
 ىدييف مرتبطيف بقدر اإلمكاف، إلف كالىما ضركرم يي ىذه المرحمة.

إنيا تعتمد منيج يركز عمى الضحايا لمتعامؿ يي سبيؿ معالجة االنتياكات السابقة، إف يي تنفيذ لطكاتيا  -3
يـ مدل نجاح العدالة االنتقالية اعتمادان عمى مكقفيـ منيا، كىك الملتمفة أك ييما يرسـ مف النتائج، كما أف تقي

 إما داعـ أك معارض ليا.

كسعيان لتحقيؽ تمؾ االىداؼ كالتميز بيذه اللصائص تتبع العدالة االنتقالية كعممية مجمكعة مف اآلليات التي 
التي يمر بيا، كسنعرض ىذه  يتلذىا مجتمع ما لتحقيؽ العدالة يي مرحمة انتقالية مف مراحؿ عدـ االستقرار

 االليات يي المطمب التالي.
 المطمب الثاني: آليات العدالة االنتقالية كشركطيا: 

تيدؼ العدالة االنتقالية كما ذكرنا سابقا لكقؼ ملتمؼ االنتياكات كالتحقيؽ يييا كتحديد المسئكليف كمعاقبتيـ  
ظ عمى السالـ كالمصالح الكطنية كضماف عدـ تكرار يضالن عف تعكيض الضحايا كمنحيـ مستقبال آمنان بالحفا

الماضي، كىك ما يتطمب مجمكعة مف اآلليات التي تجمع يي ثناياىا عناصر ملتمفة تؤكؿ سياسة العدالة 
 االنتقالية، كىي ليست اجزاء مف قائمة عؤكائية كلكف ترتبط ببعضيا البعض نظريان كعمميان.

انكف الدكلي االنساني كحقكؽ االنساف يتكجب عمييا تحقيؽ العدالة كالمصالحة اف التزاـ الدكؿ باحتراـ قكاعد الق 
كالمساكة كجبر الضرر كالتعكيض الكايي، كلذلؾ تجمع بيف اآلليات القضائية كإصدار القكانيف كاجراء المحاكمات 
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ية، ذلؾ ألنيا تسعى كآليات غير قضائية التي يمكف أف تككف أىداييا إنسانية أك اجتماعية أك اقتصادية أك ثقاي
إلقامة سالـ دائـ كيعاؿ، يالبد مف استحداث تدابير لارج نطاؽ القضاء، مثؿ لجاف المجاف الحقيقة كالتعكيضات 

 المادية كالمعنكية التي تسعى إلى جبر الضرر يضالن عف االصالح المؤسساتي.
محمكد الؤريؼ بسيكني كحرره دانييؿ )) كبالرجكع الي مبادئ ؤيكاغك ما بعد النزاعات المؤركع الذم أؤرؼ عميو

تتملص بسبعة مبادئ ىي: محاكمة المرتكبيف كاحتراـ الحؽ،  ((ركتنبرغ بالتعاكف مع ايتيؿ ىيغكنيو كمايكؿ حنا
كاالعتراؼ بالكضع اللاص لمضحايا، كاعتماد سياسة التنحية)العزؿ(، كدعـ البرامج الرسمية لممبادرات الؤعبية 

دعـ اإلجراءات كالكسائؿ التقميدية كاألىمية كالدينية يي التعاطي مع االنتياكات السابقة لتلميد ذكرل الضحايا ك 
 (.2013 )ؤعباف، كالمؤاركة باإلصالح المؤسسي لدعـ سيادة القانكف كالحقكؽ األساسية كالحكـ الرؤيد
 -: كيمكف تقسيـ اآلليات المتبعة لتحقيؽ العدالة االنتقالية الي نكعيف عمى النحك التالي

كىي اآلليات التي تكتسب صبغة قانكنية ككضع قانكف لاص لمعدالة االنتقالية كاتباع أكالن: اآلليات القضائية: 
المحاكمات الجنائية لتعزيز سيادة القانكف التي تساىـ يي االستجابة كالتغمب عمى الظركؼ التي تكلد الصراع 

 المسمح.
كف لاص بالعدالة االنتقالية أثناء المرحمة االنتقالية مع مراعاة يتـ كضع قان قانكف خاص بالعدالة االنتقالية: -1

مدل مالئمتيا كاستمراريتيا، يضال عف منع القكانيف التي تتعارض مع القانكف الدكلي لحقكؽ االنساف كالقانكف 
ي، االنساني بغية تعزيز استقاللية كنزىة العدالة كتدؿ عمى صدؽ نكايا الحككمة يي مسيره اإلصالح )جكان

(. كما يمكف االستعانة بقانكف العرؼ الذم يتمتع بؤرعية كطنيو كيراعى سمة اللصكصية لمدكؿ، 2015
كتتعامؿ السمطات القضائية الكطنية كالدكلية، ليس يقط مع المطالبات الفردية لمؤكاكل الجماعية كلكف 

ؤئة بمكجب القانكف الدكلي يي الطبيعة اإلدارية كالقضائية التأديبية، كضركرة اف تنعكس االلتزامات النا
 (.2020القانكف المحمي )حسف، كعبد الرضا، 

: بعد كضع قانكف لاص لمعدالة، يتـ تحديد الجرائـ كمرتكبييا كعمى الدكلة تطبيؽ القانكف المالحقة القضائية -2
 عمييـ عف طريؽ محاكمتيـ كيؽ نصكص قانكنيو كاضحة.

ساءلة مرتكبي الجرائـ كىي نكع مف العدالة تجاه الضحايا، حيث كتعتبر المحاكمة الجنائية كسيمو مباؤرة لم 
تمنحيـ يرصة مؤاىدة مف قاـ بتعذيبيـ مف قبؿ أف يتعرض لممساءلة عف جرائمو، كما تساعد عمى استعادة 
كرامتيـ، كتقكل رابطة ىؤالء بدكلتيـ كتساعدىـ عمى اللركج مف يترة صعبة انتقالية كالدلكؿ الى نيج 

 (.2017)رؤيدة، بصفة أسرع كبكؿ ثقةالديمقراطية 
تعد المحاكمات القضائية كاحدة مف أىـ العناصر المحكرية يي أم استراتيجية انتقاليو لمعدالة، كالتي يمكف التعكيؿ 
عمييا لمتحقيؽ يي مجاؿ المحاسبة كمحاكمة المسؤكليف عف ارتكاب الجرائـ بما يي ذلؾ االنتياكات اللطيرة 

ادة الجماعية كالجرائـ ضد اإلنسانية. كقد يؤمؿ برنامج المتابعة القضائية أك المالحقة لحقكؽ االنساف كاإلب
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المحاكـ الكطنية كالمحاكـ الدكلية كالمحاكـ الملتمطة، غير أف المحاكـ الكطنية تظؿ صاحبة االلتصاص 
ت المحاكـ الكطنية غير األصيؿ، كال ينيض القضاء الجنائي الدكلي لمنظر يي ىذا النكع مف الجرائـ إال إذا كان

راغبة أك غير قادرة أك عاجزة عف إجراء المحاكمات كىذا ىك مبدأ التكامؿ، كيككف ذلؾ إما عف طريؽ إحالة 
 (.2018القضايا عمييا مف طرؼ مجمس االمف أك مف جية ليا مصمحو يي ذلؾ )ياسيف، كطو، 

ؿ الضماف الفعمي لعدـ تكرار االنتياكات كتجدر اإلؤارة الى اف تفعيؿ القضاء الكطني يي ىذا المسعى يمث
مستقبال، الى جانب ثقة السكاف المحمييف كامكانية محاكلتيـ أكثر مع المؤسسات القضائية المحمية يي حاؿ تكايرىا 
عمى القدرات كالمؤىالت التي تمكنيا مف اداء دكرىا، كالميـ يي ىذا الصدد انو عمى كؿ دكلو كضع استراتيجية 

إنؤاء محاكـ مدنية كجنائية كادارية تعرض عمييا القضايا حسب طبيعتيا، ىذا باإلضاية إلى كاضحة أساسيا 
إنؤاء محاكـ جنائية لاصو بجرائـ الحرب كالممارسات ضد اإلنسانية كاإلبادة كالتيجير، كالتيار ككادر تتحمى 

 االنساف.بصفات النزاىة كالكفاءة كالفيـ الؤامؿ كالصحيح لكؿ المنظكمة المتعمقة بحقكؽ 
اآلليات القضائية التي تيدؼ لتكقيع العقكبات عمى مرتكبي االنتياكات  استلداـثانيان: اآلليات شبو القضائية: 

الجسيمة، قد ال يتحقؽ بمكجبيا العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية لصكصا مع زيادة حدة االنتياكات كؤدة 
يزىا بجممة مف االليات ؤبو القضائية كاالجتماعية كالسياسية الضرر بأطياؼ كثيره يي المجتمع بما يتطمب تعز 

عادة الحقكؽ ألىميا كرأب الصدع يي المجتمع ، كتنحصر ىذه اآلليات لتساىـ يي معالجة انتياكات الماضي كا 
 ييما يمي: 

كات لكي تتحقؽ العدالة كالتعايش بيف أطراؼ المجتمع كتسكية كضع ماضييـ المؤكب باالنتيا لجاف الحقيقة: -1
أك العنؼ مف الضركرم كؤؼ حقيقة ما جرل عف طريؽ لجاف الحقيقة التي أصبحت تعمد إلى إنؤائيا العديد 
مف الدكؿ ليتاح لمضحايا يرصة ركاية ما تعرضكا لو كمعريو ما حصؿ لممفقكديف كمصيرىـ، لتصؿ بيـ الي 

 معرية الحقيقة.

ىيئات  ((الكرامة أك لجاف التقصي كيجرم تعريفيا بانياكقد يطمؽ عمييا اسـ لجاف الحقيقة أك ىيئة الحقيقة أك 
رسمية عرضية تنؤأ لتقصي التاريخ المنقضي إلنتياكات حقكؽ االنساف عمى مدل يترة محددة مف الزمف يي بمد 

، ص 2010بعينو، أك مرتبطة بصراع ما، كمف ثـ إصدار التكصيات الكاجب تنفيذىا يي المستقبؿ(( )حتحكت، 
168.) 

 -ؤاء لجاف الحقيقة إلى االسباب التالية )زيادة، العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية يي العالـ العربي(: كيعكد إن
 .إثبات حقيقة بؤأف الماضي 
 .محاسبة مرتكبي انتياكات حقكؽ االنساف 
   .تكير منبران عامان الضحايا 
 .تحفز عمى النقاش العاـ 
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   .تكصي بجبر ضرار الضحايا 
 ات القانكنية كالمؤسسية الالزمة.تكصى باإلصالح 
  .تعزز المصالح الكطنية 
  .تساعد عمى التحكؿ الديمقراطي 

كبذلؾ تككف لجاف ؤبو قضائية تنؤئ لمدة محدكدة تستمد ؤرعيتيا مف مياميا، كيتـ تؤكيميا يي مراحؿ االنتقاؿ  
لصفات كاللصائص التالية السياسي لمكؤؼ عف الماضي كالتحقيؽ بؤأف انتياكاتو، كتتسـ لجاف الحقيقة با

 (:2017)لكاجة، 
  .تركيزىا عمى االحداث التي كقعت يي الماضي، كىي ال تؤمؿ االحداث الكاقعة كقت انؤائيا 
  تلتص بالتحقيؽ يي االنتياكات التي تقع لالؿ يترة زمنية محددة كال تركز عمى مكاقع محددة اك حدث

 معيف.
  ة أؤير كسنتيف.ىي لجاف مؤقتا تتراكح مده عمميا بيف ست 
   يتـ اعتمادىا رسميان كيصاغ ليا قانكف بمقتضاه تمنحيا الدكلة سمطات كالتصاصات لمقياـ بمياميا كيي

 نياية عمميا تقدـ تقرير لمجيات الملتصة.

كال تككف لجاف الحقيقة كاحدة يي جميع الدكؿ ييي تلتمؼ بيف دكلة كألرل سكاء مف حيث ىيكميا كحجميا 
يض الذم يعطي إلييا لمتحقيؽ كنكع القضايا، كاىـ ؤيء طبيعة تكصياتيا مف حيث النطاؽ كقدراتيا كالتفك 

كااللزامية، إذ قد يككف نطاؽ كاسع لتصؿ التكصية إلي االصالح المؤسسي كأحيانا تضيؽ لتؤمؿ الضحية يقط، 
 (.2016كىذه التكصيات قد تككف ممزمو أك غير ممزمة )مكي، 

ة كغير قضائية ذات مدة محددة لمتحقيؽ يي انتياكات حقكؽ االنساف كتسعى لسماع إذف لجاف الحقيقة لجاف رسمي
 ؤيادات الضحايا كالؤيكد كالجناة كاالعتراؼ رسميان بالحقائؽ المستلمصة منيا.

ىي احدل آليات العدالة االنتقالية كقبؿ البدء بالتعكيض البد مف أف يتـ االعتراؼ التعكيض كجبر الضرر:  -0
كالن كي يتـ ما بعده، ييك أكؿ لطكة عمى طريؽ معالجة اللطأ، يالتعكيض يمثؿ مسألة بالغة بكقكع الضرر أ

 األىمية لتحقيؽ العدالة االنتقالية.

 2005 /16/12( يي 174 /60كلقد حددت الجمعية العامة لألمـ المتحدة مسألة التعكيض يي قرارىا المرقـ ) 
يلص الحؽ يي االنصاؼ كالجبر لضحايا االنتياكات الجسيمة  كالمتضامف المبادئ األساسية كالتكجييية ييما

لمقانكف الدكلي االنساني كمف ىذه المبادئ تعكيض ما يتكبده الضحايا مف ضرر عمى الدكلة ككضع برامج كطنية 
 (: 2018لتعكيضات كىي )اللاياني، (. كيمكف التمييز بيف نكعيف مف ا2017كتقديـ المساعدات )رؤيدة، 
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ية كتؤمؿ منح األمكاؿ لذكم الضحايا بؤكؿ مباؤر أك عمى ؤكؿ محفزات مادية كتقديـ تعكيضات ماد - أ
 بعض اللدمات التفضيمية ليـ كاللدمات الصحية كالتعميمية كغيرىا.

تعكيضات معنكية كتككف عمى أساس تقديـ اعتذار رسمي مف قبؿ الحككمات لذكم الضحايا عمى ؤكؿ   - ب
 نصب تذكاريو ليـ.

لؾ إقرار الحككمات بفضؿ الضحايا سكاء كاف جماعات اك ايراد كترسيخ ذكراىـ، لتحقيؽ ىدؼ كيمكف اف يحقؽ ذ 
 العمؿ عمى تؤجيع البناء االجتماعي كتماسؾ يئات المجتمع كتييئة المناخ المناسب لتحقيؽ المصالح الكطنية.

لذيف يعممكف بنظـ يككف مف الضركرم تغيير األجيزة كاألؤلاص القائميف عمييا كااإلصالح المؤسساتي:  -3
 قانكنية جائرة بما يتالئـ كالمرحمة الجديدة، كىك ما يعتبر اساسان لتحقيؽ العدالة االنتقالية.

مع ضركرة إرياؽ اإلصالح بضمانات تطبيقية تؤدم إلصالح القكانيف كالعدالة كمؤسسات كأجيزه الدكلة 
عادة ىيكمتيا، كيككف اليدؼ مف ذلؾ إزالة الؤركط التي أدت ا  لى نؤكء يتره النزاع أك القمعكا 

-كىناؾ ثالث كسائؿ لتحقيؽ ىذا اليدؼ )زيادة، العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية يي العالـ العربي(:   
 إعادة ىيكمة مؤسسات الدكلة التي تكطآت يي أعماؿ العنؼ أك االنتياكات.  - أ
 إزالة التمييز العريي أك االثني أك الجنسي القديـ العيد.  - ب
 ع مرتكبي جرائـ حقكؽ االنساف مف االستمرار يي االستفادة مف ؤغؿ مناصب يي المؤسسات العامة.من  - ج

لذلؾ البد اف تضمف العدالة االنتقالية إعادة إصالح المؤسسات بإحداث تغيير بنيكم يي أجيزة الدكلة، كاستبعاد 
تمييز العنصرم كالعرقي كالسياسي مف ساىمكا يي انتياكات حقكؽ االنساف كالفساد منيا كتنقيتيا مف صكر ال

كالجيكم كالقبمي إلعادة الثقة يي ىذه المؤسسات كتمكينيا مف اداء دكرىا مف منطمؽ اف العدالة االنتقالية ىي 
عدالة تأسيسية عالجيو إلزالة اثار االنتياكات كالفساد، كيمكننا اف نحدد آليات االصالح المؤسسي ييما 

 (: 2019 يمي)الدغيمي،
 القانكني الحاكـ إلدارة ىذه المؤسسات كالذم يمنع الييمنة عمييا مف قبؿ الحاكـ أك السمطة عمى  اإلطار

حساب الؤعب، كالمقصكد بذلؾ المنظكمة التؤريعية التي تنظـ إدارة ىذه المؤسسات بما يضمف عدـ 
 استغالؿ السمطة مف قبؿ الحاكـ لتحقيؽ مصمحتو اللاصة.

 لمؤسسات يفترض أف تتمتع بالقدرة عمى لجـ احتمالية انفالتيا كانلراطيا يي إيجاد آلية لمرقابة عمى ىذه ا
 انتياكات االمف كاالستقرار كالعدالة.

ىي أدكات القمع كاالنتياكات لحقكؽ -الؤرطة كالقكه العسكرية كالقضاء-كغالبا ما تككف ىذه المؤسسات العامة 
ح ىذه المؤسسات مطمكبان إلتماـ برنامج العدالة االنتقالية االنساف، كأثناء حدكث االنتقاؿ الديمقراطي يصبح إصال
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عادة ىيكمتيا بحيث تحتـر حقكؽ اإلنساف كتحايظ عمى  كضماف نجاحو، ييما يتطمب مراجعة تمؾ المؤسسات كا 
 سيادة القانكف.

بة آلية يتـ حفظ الذاكرة عف طريقؾ إحيائيا أك عف طريؽ حدث أك كاقعة أك بناء يستلدـ بمثاحفظ الذاكرة: -4
لمتذكير )إقامة نصب تذكارم( مثالن مف طرؼ الدكلة أك المكاطنيف يي مساىمة إلحياء ذكرل أحداث الماضي، 
كيمثؿ ىذا ييـ الحتياجات الضحايا كعائالتيـ كالناجيف مف انتياكات حقكؽ االنساف، كيعد أحد أىـ العناصر 

 (: 2020النصب التذكارية مفاىيـ عدة أىميا)الدغيمي،الرئيسية يي العدالة االنتقالية كيمكف اف تتحقؽ مف لالؿ 
 المطالبة بأماكف عامة لمنصب التذكارية. - أ
النصب التذكارية كأسمكب لمبحث عف الحقيقة ييي تلمؽ ساحة عامة الستمرار الحكار الذم يضمف   - ب

 عدـ النسياف.
 النصب التذكارية كجبر رمزم لمضرر تقدمو الحككمة لمضحايا.  - ج
 م التزاـ حضارم يؤجع االلتزاـ مع الذاكرة.النصب التذكار   - د

كبذلؾ يمكف تلميد ذكرل الضحايا الذيف قضكا جراء انتياكات حقكؽ االنساف كىك ما قد يككف جبران لذلؾ الضرر  
 كتعكيضان ألىميـ كذكييـ.

نظاـ متسمط  كلتامان إف العدالة االنتقالية ىي الطريقة التي تعني بمسألة االنتقاؿ مف الحرب الى السمـ اكمف
ديكتاتكرم إلى نظاـ ديمقراطي باالعتماد عمى جممو مف اآلليات القضائية كؤبو القضائية كحتى االجتماعية 
كالسياسية، كلكف قد ال يتـ اعتماد كؿ االجراءات لكف جزء منيا، كذلؾ بسبب التالؼ الظركؼ اللاصة بكؿ 

التي تمر بيا الدكؿ، ككؿ دكلة حاكلت تطبيؽ نمكذج مجتمع، يال يمكف طرح نمكذجا مكحدا عمى الجميع الحاالت 
 حسب تجربتيا كلصكصيتيا الثقايية كالقيـ السائدة يي المجتمع.

الذم يلتمؼ عف غيره مف التغييرات يي المنطقة العربية  2011كليبيا إحدل الدكؿ التي اجتاحيا التغيير يي عاـ  
ا ساىـ يي سقكط ضحايا كحدكث انتياكات لحقكؽ حيت أتسـ بالصراع المسمح كدلكؿ أطراؼ لارجية كىك م

االنساف استمرت حتى بعد تغيير النظاـ مما يستكجب السعي لتطبيؽ العدالة االنتقالية كأساس ميـ لتحقيؽ 
 المصالح الكطنية كاالستقرار كبناء الدكلة.

 المبحث الثاني: العدالة االنتقالية في السياؽ السياسي الميبي: 
دعت الضركرة الى تبني تمؾ الدكؿ برامج  2011رات التي ؤاىدتيا بعض الدكؿ العربية عاـ يي أعقاب التغيي 

لمعدالة االنتقالية تككف بمثابة اإلطار العاـ الذم يحكـ تحركيا   لالؿ المرحمة االنتقالية، بؿ كأصبح تبني ىذا 
كؿ التي مرت بيذه التغييرات يي المنطقة البرنامج مقياسان لنجاح عممية التغيير السياسي يي تمؾ المرحمة. كتمؾ الد

العربية قامت بعضيا بمحاكلة تطبيؽ العدالة االنتقالية، لتعيد لممجتمع تماسكو ككصمت يييا إلى مرحمة متقدمة، 
إال أف بعض الدكؿ مثؿ ليبيا تعثرت يييا العدالة االنتقالية كظمت تراكح مكانيا كتألر إرساء أسس األمف 
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ؽ المصالحة الكطنية بفعؿ جممة مف المعكقات كالتحديات التي حالت دكف ذلؾ، كلصكصان أف كاالستقرار بما يحق
 التغيير جاء بعد صداـ مسمح، كتتناكؿ الدراسة ىنا مسار العدالة االنتقالية يي ليبيا مف لالؿ مطمبيف:

 المطمب األكؿ: مسار العدالة االنتقالية يي ليبيا. 
 االنتقالية يي ليبيا كتحدياتيا. المطمب الثاني: معكقات العدالة 

 المطمب األكؿ: مسار العدالة االنتقالية في ليبيا:
لمعدالة االنتقالية أىمية قصكل يي الحالة الميبية، ييي مفتاح إستقرار الدكلة الميبية، كأساسان لتحقيؽ المصالحة 

كما ؤيده مف إنتياكات لحقكؽ كما بعده  2011الكطنية كلصكصان مع الطابع المسمح الذم صاحب التغيير عاـ 
حتجاز غير قانكني، كاغتياؿ يي يترة الحككمات المتعاقبة.  االنساف مف أعتقاالت كا 

كالكاقع يتطمب بعد ىذا التغيير كالتحكؿ مف نظاـ سياسي إلى الر يي ليبيا أف يككف ىناؾ مساران تؤريعيان  
ف الحقيقة كجبر الضرر كالمحاسبة كاالصالح المؤسسي كمجتمعيان كسياسيان لمعدالة االنتقالية يساىـ يي الكؤؼ ع

 لمكصكؿ لمصالحة كطنية تعالج االنقساـ المجتمعي كتحقؽ االستقرار كالتنمية يي ليبيا.
كجدير بالذكر أف مسار العدالة االنتقالية يي ليبيا قد تأثر بالسياؽ السياسي دكف غيره مف السياقات االقتصادية  

ؼ الغالب أك المسيطر عمى أدكات تطبيؽ العدالة االنتقالية سكاء كانت تؤريعية أك أك االجتماعية حيث الطر 
تنفيذية أك قضائية يتلذ المسار الذم يالئمو بما يتفؽ مع مصالحو السياسية كما يتفؽ مع ما يراه مناسبان يي 

مؿ قكتو يي الدالؿ التعامؿ مع لصمو المغمكب بؤأف محاسبتو عمى ما قاـ بو مف انتياكات مع عدـ إغفاؿ عكا
كاللارج. كسنتطرؽ ىنا لمجيكد المبذكلة إلنؤاء منظكمة العدالة االنتقالية مف لالؿ تتبع مسارىا كالذم تحدد مف 
لالؿ إصدار القكانيف كالتؤريعات كاالجراءات التي صدرت عف السمطات المتعاقبة عمى الدكلة الميبية كالتي 

 -ة ليذا المسار كيمكف تقسيميا الى ثالث مراحؿ: يعتبرىا البعض بمثابة المبادئ األساسي
 2011قاد المجمس الكطني االنتقالي ليبيا منذ بداية التغيرات عاـ أكالن: إجراءات المجمس الكطني االنتقالي: 

كلاللو يترتو كجيو التيـ لمنظاـ السابؽ بانتياكات حقكؽ  2012-7-7كحتى انتلابات المؤتمر الكطني يي 
بؤأف تمجيد النظاـ السابؽ  2012لسنو  37لي أعتمد آلية المالحقة القضائية، كصدر قانكف رقـ االنساف كبالتا

ىانة الثكرة )ؤعيتير،   (. 2019كا 
لسنو  17، كىك القانكف رقـ 2011-2-26ككانت أكؿ مبادرة يي صدكر أكؿ تؤريع لمعدالة االنتقالية بتاريخ 

مادة، كىك عباره عف مقترح  18دالة االنتقالية كالذم جاء يي بؤأف إرساء قكاعد المصالحة الكطنية كالع 2012
 (.2019مف كزارة العدؿ عبر لجنة لبراء كلـ يعرض لممناقؤة عمى المجتمع المدني كال عمى الضحايا )الطؤاني، 

مني غير كقد تضمف ىذا القانكف يصميف يبدا األكؿ بتعريؼ العدالة االنتقالية )المادة األكلى(، كيبدك التحديد الز  
 1969سبتمبر  1تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى الكقائع التي حدثت منذ )) كاضح حيث جاءت يي المادة الثانية

إلى حيف تحقيؽ االىداؼ المرجكة مف ىذا القانكف كال تسرم عمى االؤلاص الذيف أتمكا الصمح يي ظؿ النظاـ 
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، ص 2020)حمد،  ((ي أحكاـ قضائية تـ تنفيذىاالسابؽ كما ال تسرم عمى المنازعات التي صدرت يي بؤأنيا ى
(. كنظمت المادة الرابعة منو إنؤاء ىيئة تقصي الحقائؽ كالمصالحة كحددت التصاصاتيا إال اف تؤكيميا جاء 75

(. كبالتالي كلدت عاجزه 2019قضائيان لالصان كلـ تمثؿ ييو المرأة كالؤباب كاالقميات كال الضحايا )الطؤاني، 
مى التعاطي مع كاقع معقد كلـ يؤثر بالتالي ىذا القانكف يي مسار العدالة االنتقالية كيحقؽ استقرار كغير قادرة ع

 الدكلة كدعـ التحكؿ الديمقراطي. 
بؤأف  2012لسنو  51كالمعدؿ بالقانكف  35القانكف رقـ  2012كما أصدر المجمس الكطني االنتقالي يي مايك 

دلكلو حيز التنفيذ كانقضاء الدعكل الجنائية كاسقاط العقكبات المحككـ بيا العفك عف بعض الجرائـ المرتكبة قبؿ 
كاالثار الجنائية المترتبة عمييا كاستثني مف ذلؾ الجرائـ التي أرتكبيا أيراد مف أسرة القذايي كأصياره كأعكانو 

 (.2020)حمد، 
باعتبار المسائؿ المستثناة ىي مف صميـ  كيعتبر مثؿ ىذه القكانيف عقبو يي كجو تحقيؽ أىداؼ العدالة االنتقالية 

المسائؿ التي تحتاج إلى مصالحة كعفك يضمف جبر الضرر كيكفؿ عدـ اإليالت مف العقاب بؤكؿ يجعميا عدالة 
 انتقاميو، كقد يككف العفك المبكر سببان يي بركز ظاىرة استيفاء الحؽ بالذات.

بؤأف تعكيض السجناء السياسييف  2012لعاـ  50نكف رقـ كما أصدر المجمس االنتقالي لتطبيؽ آلية التعكيض قا 
(، كمف المالحظ عمى ىذه 2019كالذم أثار ريض حقكقي باعتباره ثمنان لمنضاؿ كمحاباة لفئة دكف غيرىا )ؤعيتر،

المرحمة يي إصدار القكانيف تغميب لغة االقصاء تجاه يئات معينة كىك ما يتنايى مع أىداؼ العدالة االنتقالية 
تالي ساىـ يي عدـ تحقيؽ كتطبيؽ أسس العدالة االنتقالية كاالستقرار كسيادة القانكف كتحقيؽ المصالحة كبال

 الكطنية.
-7-7بعد تغير السمطة التؤريعية يي ليبيا كانتلاب المؤتمر الكطني العاـ يي ثانيا: إجراءات المؤتمر الكطني:  

ات السياسة التؤريعية المرتكبة كاستمر معيا اتلاذ ، استمرت ذ2014كالذم استمـ السمطة حتى اغسطس   2012
آليات كثيره دكف تحقيؽ تحسنان عمى أرض الكاقع كنجاح يساىـ يي سيادة القانكف كتطبيؽ مبادئ العدالة االنتقالية، 
ا، كعمى الرغـ مف صدكر تمؾ القكانيف التي تعبر عف تكجو نحك تحقيؽ العدالة االنتقالية إال انيا لـ تحقؽ أىدايي

يالعدالة االنتقالية ليست مؤركعان قانكنيان يستيدؼ العقاب بؿ نظاـ لتحقيؽ االنسجاـ المجتمعي بما يساىـ يي 
 الكصكؿ لممصالحة الكطنية.

كنلصص الحديث يي ىذه المرحمة عمى أىـ قانكنيف تميزت بيا أكليما مع بداية اجراءات المؤتمر الكطني  
كقد كضح ىذا النص أف ))بؤأف العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية،  2013لسنو  29بإصدار القانكف رقـ 

مفيكـ العدالة االنتقالية يؤمؿ بعض آثار ثكرة السابع عؤر مف يبراير كىي تحديدان مكقؼ كأعماؿ أدت إلى ؤرخ 
) (( بادئيايي النسيج االجتماعي كأعماؿ كانت ضركرية لتحصيف الثكرة كؤابتيا بعض السمككيات غير الممتزمة بم

(، كىك ما يعتبر إضاية إلى مفيكـ العدالة االنتقالية يي الحالة الميبية ليؤمؿ الجرائـ 52،ص2019الطؤاني، 
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كاالنتياكات التي أرتكبيا المقاتمكف تحت راية المجمس الكطني االنتقالي أك غيرىا مف السمطات االلرل كبذلؾ لـ 
انكف عمى تأسيس ىيئو تقصي الحقائؽ ك المصالحة ممحقة تقتصر عمى انتياكات النظاـ السابؽ، كنص الق

بالبرلماف، تلتص بتقصي الحقائؽ حكؿ انتياكات حقكؽ االنساف يي الفترة التي حددىا القانكف، كالتحقيؽ يييا 
كالتكصية بلصكص ما يمـز اتلاذه إزاءىا، بما يي ذلؾ اإلحالة الى القضاء لمنظر يييا، ك يمـز القانكف الييئة 

يـ تقرير ؤامؿ يتضمف تفاصيؿ ما حققت مف كقائع، كما تكصمت إليو مف نتائج كما بذلتو مف جيكد لتحقيؽ بتقد
المصالحة بيف اطراؼ النزاع، كتعقد الييئة جمسات عمنيو لمباؤرة تحقيقاتيا إال يي حاالت سرية لدكاعي األمف أك 

 (.2020 )حمد، اآلداب العامة
متلصصة يي يحص مؤسسات الدكلة األمنية كالقضائية كالعسكرية كالمالية،  كما اؤار القانكف إلى إنؤاء ىيئة

(. كرغـ 2020كأستحدث القانكف صندكؽ تعكيض الضحايا كتحدد الئحة تنفيذية يصدرىا مجمس الكزراء )حمد، 
ة إال أنو لـ أف ىذا القانكف جاء أكثر ؤمكالن مف القكانيف السابقة كأحتكل عمى العديد مف ركائز العدالة االنتقالي

 يطبؽ عمى أرض الكاقع، كلـ تصدر الالئحة التنفيذية كلـ يجد طريقو إلى التطبيؽ.
كاستمراران لسياسة االقصاء كعدالة تلدـ مصالح طرؼ عمى حساب طرؼ الر، أصدار المؤتمر الكطني العاـ 

ؿ يي ظؿ النظاـ السابؽ بؤأف العزؿ السياسي كاالدارم كالذم أقصى كثيران ممف ؤغ 2013لسنو  13قانكف رقـ 
ال يعد الالالن بما كرد يي أحكاـ ىذا االعالف عزؿ بعض االؤلاص )) مناصب سياسية كسياديو ككاف نصو

كمنعيـ مف تكلى المناصب السيادية كالكظائؼ القيادية يي اإلدارات العميا لفترة زمنية مؤقتة كبمقتضى ىذا القانكف 
 (.22: ص2019)ؤعيتر، ((كبما ال يلؿ بحؽ المعنييف يي التقاضي

كقد كاف ليذا القانكف أثر أحدثت انقسامان عميقان يي المجتمع الميبي كعمؽ الصراع السياسي كالعسكرم كقمص 
يرص نجاح برنامج متكامؿ لمعدالة االنتقالية كلاصة أف ىذا القانكف قد صدر تحت تيديد السالح مف الجماعات 

رة كزارتي العدؿ كاللارجية، كبذلؾ يعاقب ىذا القانكف يئة معينة المسيطرة عمى المؤتمر الكطني بعد محاص
كيحرميا مف الكظائؼ العامة يي ملالفة لمبدأ المساكاة أماـ القانكف، كانتياؾ لحقكؽ االيراد المدنية كالسياسية 

 كيستبعد الكثير مف الككادر الكطنية المؤىمة.
تطبيؽ العدالة االنتقالية عف صياغة سياسات عامة اك قكانيف لقد عجزت اجراءات المؤتمر الكطني العاـ الرامية ل

كقرارات قادرة عمى نقؿ المجتمع الميبي مف مرحمة انتقالية الى مرحمة االستقرار السياسي كالمؤسسي كظمت سياستو 
نيا ترتكز عمى االقصاء ك سيادة ارادة المنتصر، األمر الذم أدل إلى يؤؿ تطبيؽ تمؾ المؤركعات كالقكانيف أل

جردت مفيكـ العدالة االنتقالية مف أىدايو السامية لتجعميا مجرد عدالة انتقاميو كانتقائية زادت مف حالة االنقساـ 
السياسي كاضعفت ياعمية نظاـ العدالة االنتقالية باعتبارىا تقكـ عمى يكرة االيالت مف العقاب لؤريحة معينة كىي 

طالة أمد المؤكمة كيتح المجاؿ أماـ  تمؾ التي تكائـ قناعة الجية مصدر القانكف كىكما ساىـ يي تأجيؿ الحؿ كا 
 تطكر االزمة.
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كسمطة تؤريعية لتحؿ محؿ المؤتمر الكطني،   2014بعد انتلاب مجمس النكاب  : اجراءات مجمس النكاب:ثالثان 
ينو طبرؽ، كمع أف المجمس لـ يسمـ مف حالة االنقساـ حكؿ مدل ؤرعيتو، إال أنو بقى يمارس ميامو مف مد

كأصدار جممة مف التؤريعات كاف ليا سياؽ مغاير يي مسار العدالة االنتقالية الذم كاف ينتيج مبدأ األقصاء،  
كقد نجـ عف انعقاد مجمس نكاب يي طبرؽ إعادة إحياء المؤتمر الكطني بسبب تمسكو بإجراءات ؤكمية بعد أف 

نت تؤيد حرب، كتسبب ذلؾ انقسامان سياسيان أثر عمى كانت بنغازم )المقر المفترض لمجمس النكاب( كالتي كا
(. ككانت اللطكة األىـ ىي إصدار 2019المسار السياسي، كانتيى بالتكقيع عمى اتفاؽ الصليرات) العفاس، 

 15ليتـ بمكجبو التجاكز عف القضايا المرتبطة مف تاريخ  2015لسنو  6مجمس النكاب قانكف العفك العاـ رقـ 
تاريخ تفعيؿ القانكف كاستثناء بعض القضايا الجنائية كالقضايا المتعمقة باإلرىاب كتيريب  إلى 2011يبراير 

(. كمف الؤركط التي كضعيا القانكف لالستفادة 2019الملدرات كالقتؿ عمى اليكية كااللفاء كالقسرم )ؤعيتر، 
ي عميو كتسميـ األسمحة كاألدكات مف العفك، التعيد المكتكب بالتكبة كرد الماؿ محؿ الجريمة كالتصالح مع المجن

عادة الؤيء الى أصمو يي جرائـ االعتداء عمى العقارات كالممتمكات  التي استعممت يي إرتكاب الجريمة، كا 
 (.2019المنقكلة )الطؤاني، 

كبالرغـ مف ضركرة إصدار مثؿ ىذا القانكف كتطبيقو إال أنو ظؿ مثار لالؼ كنقد لاصة انو صدر يي كقت  
اسي كنزاع عسكرم بيف مجمس النكاب كالمؤتمر الكطني الذم ظؿ يتمسؾ بالسمطة مف جية ألرل، انقساـ سي

 كبالتالي اعتراه جدالن كبيران حكؿ مدل نجاحو كتكقيت صدكره.
ديسمبر  17أما بلصكص ما كرد يي االتفاؽ السياسي المكقع بيف مجمس نكاب المؤتمر الكطني يي الصليرات  

عمى تفعيؿ آليات العدالة )) مف المبادئ الحاكمة 26ة االنتقالية يقد نصت المادة ، ييما يلص العدال2015
االنتقالية كالمصالحة الكطنية مف أجؿ إعالء الحقيقة كتحقيؽ المحاسبة كجبر الضرر كا صالح مؤسسات الدكلة 

 مف االتفاؽ 24المادة (. كأقرت 2019)ؤعيتير،(( كذلؾ تمؤيان مع التؤريعات الميبية النايذة كالمعايير الدكلية

يلتص مجمس الدكلة كذلؾ بدراسة كاقتراح السياسات كالتكصيات الالزمة حكؿ المكضكعات التالية: دعـ جيكد ))
المصالحة الكطنية كالسمـ االجتماعي مف لالؿ اآلليات القائمة كدعـ لجاف تقصي الحقائؽ كمؤسسات مكايحة 

مف األحكاـ اإلضايية عمى آلية العفك كسبان  11(، كركزت المادة 2019)ؤعيتير، ((الفساد يي أدائيا لكاجباتيا
تضمف المؤسسات المنبثقة عف االتفاؽ السياسي الميبي عدـ مقاضاة أم مف ))  لمزيد مف الفرقاء حيث نصت عمى

(، كطالب االتفاؽ 23، ص 2019)ؤعيتر، (( االؤلاص ألسباب تقتصر عمى قتاؿ اللصكـ أثناء النزاعات
، كلـ يتحدث عف صياغة مؤركع جديد 2013لسنو  29الطراؼ بتطبيؽ قانكف العدالة االنتقالية رقـ السياسي ا

(. كلكف ظؿ مسار العدالة 2019لتاليى عيكب القانكف، كتغير ظركؼ االحداث المصاحبة لو )الطؤاني، 
ما ساىـ يي تعطيؿ االنتقالية كمصير االتفاؽ نفسو مف حيث الدلكؿ يي تنازع حكؿ لطكاتو ككيفية تطبيقو م
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تطبيقو باعتباره لـ يحدد آلية كاضحة لتفعيؿ العدالة االنتقالية تساىـ يي تطبيقيا كلصكصان مع استمرار اللالؼ 
 كعدـ تطبيؽ بنكد االتفاؽ نفسو.

كلتامان، يتضح مف تتبع مسار العدالة االنتقالية كمتابعة ما صدر مف تؤريعات بلصكصو، انيا ظمت حبران عمى 
ـ تنيي حالة عدـ االستقرار كتساىـ يي سيادة القانكف ظؿ غياب اإلرادة السياسية لتبنى مؤركع متكامؿ كرؽ كل

لمعدالة االنتقالية للمؽ إرادة مجتمعية تفضي إلى تطبيقو بفضؿ جممة مف التحديات كالمعكقات كانت كراء تعثره 
 كيؤمو كتدني يرص نجاحو كىك ما سنتناكلو يي المطمب التالي.

 مب الثاني: معكقات العدالة االنتقالية في ليبيا كتحدياتيا: المط
تثبت التطكرات كاإلجراءات السابقة لمسار العدالة االنتقالية يي ليبيا، أف التطبيؽ يكاجو الكثير مف التحديات  

يد عمى كالتعثر لاصو مع االنقساـ السياسي كاالقتتاؿ الذم ظيرت آثاره السنكات السابقة، كىك ما يدعك لمتأك
أىمية كضع االسس المالئمة لتطبيؽ العدالة االنتقالية يي ليبيا كلكف بأدكات كأسس جديدة تساىـ يي بناء 
المصالحة الكطنية كالتماسؾ االجتماعي كسيادة دكلة القانكف.  إف المتابع لمسارات العدالة االنتقالية كسياقيا 

ديد مف المعكقات كالتحديات كاإلؤكاليات التي تحكؿ دكف ياعمية المتبع يي ليبيا يي الفترة السابقة يالحظ كجكد الع
 التؤريعات كاالجراءات المتلذة كالصادرة لتطبيؽ العدالة االنتقالية.

ككانت تمؾ التحديات كالمعكقات مرتبطة بعضيا بتعثر عممية االنتقاؿ السياسي لمرحمة ما بعد الصراع بصكرة  
كثيقان بتؤريعات العدالة االنتقالية، ينجاح االنتقاؿ السياسي مطمب ضركرم  عامة، كبعضيا االلر يرتبط ارتباطان 

كأف لـ يكف كاييان لتكير يرص العدالة االنتقالية، كيمكف تعزيزه بإصدار التؤريعات لتككف جزءان مف عممية متكاممة 
 -لبناء السالـ. كتتناكؿ الدراسة تمؾ التحديات كالمعكقات عمى النحك التالي: 

 : تحديات عممية االنتقاؿ السياسي.أكالن 
 ثانيان: التحديات المتعمقة بتؤريعات العدالة االنتقالية.

 كييما يمي استعراض لتمؾ التحديات. 
إف التحكالت كالتطكرات التي ؤيدتيا ليبيا لالؿ مراحؿ التغيير جعمتيا أكالن: تحديات عممية االنتقاؿ السياسي: 

جعمت مف المرحمة االنتقالية التي تمر بيا تتسـ بدرجة عالية مف الصعكبة تعاني مف أزمات حادة كمترابطة، 
كالتعقيد ساىمت يي تعثر عممية االنتقاؿ السياسي بؤكؿ سمس كناجح إلى مؤسسات تنجز أية لطكة يي ىذا 

  -ي: الؤأف، كتنكعت التحديات كالمعكقات التي ساىمت يي تعثر عممية االنتقاؿ السياسي يي ليبيا لتؤمؿ ما يم
ؤيدت ليبيا العديد مف التراكمات كاالنتياكات المتعمقة بحقكؽ االنساف سكاء التركيز عمى إرث النظاـ السابؽ:  -0

أك ما بعدىا، كقد ؤكمت عقبات كاجيت مسار العدالة االنتقالية  2011المتعمقة بفترة ما قبؿ أحداث عاـ 
ف االنتياكات التي ارتكبيا النظاـ السابؽ كتجريـ كعممية التحكؿ الديمقراطي كاالنتقاؿ السياسي. كبالرغـ م

ؤيد تجاكزات مف كال  2011االلتالؼ يي الرأم كالمعارضة كالتعذيب لارج القانكف إال أف مرحمة أحداث 
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(، كلكف ظمت السمة األساسية لمعدالة االنتقالية يي ليبيا السعي لالنتقاـ مف مرحمو 2017الطرييف )الؤيخ، 
كالتأكيد عمى إرث ىذه المرحمة ىك السبب يي عدـ تطبيؽ العدالة االنتقالية كالسبب يي تاريليو كرمكزىا، 

 االنقساـ المجتمعي كعدـ التنمية كحالة االستقطاب كىكما أيقد مقترحات العدالة االنتقالية طابع الؤمكؿ.
ية يي المرحمة االنتقالية إف غياب اإلرادة السياسية لممؤسسات السياسية لمدكلة الميبغياب اإلرادة السياسية:  -0

ابتداءان مف المجمس الكطني االنتقالي كمركران بالمؤتمر الكطني كانتياءان بالبرلماف، كحتى عندما أؤريت االمـ 
المتحدة عمى حكار الصليرات كأنتجت جسمان جديدان تحت مسمى المجمس الرئاسي كالذم تسمـ السمطة يي 

يتـ بالعدالة االنتقالية كتقدـ تصكر لمبدء يييا مف لالؿ إظيار إرادة ، اال أف كؿ تمؾ االجساـ لـ ت2014عاـ 
(، بؿ عمى العكس مف ذلؾ 2020كاضحة لتبني مؤركع العدالة االنتقالية ككضعو مكضع التنفيذ. )الدغيمي،

 سجمت إلفاقات ىذه االجساـ التؤريعية حتى مع إصدار التؤريعات كالتي أيرغت قانكف العدالة االنتقالية مف
 محتكاه مف ناحية، كلـ يتـ التعامؿ معيا بالؤكؿ المطمكب مف الناحية األلرل.

أحد أىـ االلطار التي أدت لتعثر عممية اإلنتقاؿ السياسي ىك انتشار السالح كالمجمكعات المسمحة:  -3
مسمحة التكاير اليائؿ لألسمحة مف كؿ األنكاع اللفيفة كالمتكسطة كالثقيمة كتكظيؼ الكتائب كالمجمكعات ال

ليذه الترسانة لتحقيؽ أىداؼ سياسية كاقتصادية، كما تـ استلداميا لمتناحر بيف الكتائب مما جعميا تقؼ 
حجر عثرة اماـ بناء الدكلة، كما يزيد االمر تعقيدان ىك تركز ىذا السالح بكميات كبيرة يي أيدم مجمكعات 

بعالقات كثيقة بأنظمة أك أجيزة استلبارات  ذات نزعة قبمية أك دينية ال تلضع لمسمطات المركزية، كترتبط
(، عالكة عمى انتؤار الجماعات ذات التكجو الديني كالتي تـ تصنيفيا عمى أنيا 2020لارجية)حمد،

(، ككؿ ذلؾ يجعؿ مف الصعب الحديث عف انتقاؿ سياسي كسيادة القانكف 2016مجمكعات إرىابية)زردكمي،
لظركؼ، إال إذا تـ السيطرة عمييا كنزع السالح كاستبداليا بجيش كتحقيؽ العدالة االنتقالية يي ظؿ ىذه ا

 نظامي مكحد كالئو لمكطف، بما يضمف سير العمؿ الديمقراطي كتضمف السبيؿ أماـ تحقيؽ العدالة االنتقالية.
قساـ، تعاني ليبيا مف حالة القبمية المتجذرة كالنزعات الجيكية إلي حد يعرضيا لالن النزعات القبمية كالجيكية: -4

 كتساىـ التركيبة المجتمعية القبمية يي عرقمة اإلنتقاؿ السياسي كتحقيؽ العدالة االنتقالية.

يي ليبيا نزعات قبمية كاف يرعاىا النظاـ السابؽ كعمقت التجاذبات القبمية كاالنقساـ  2011لقد كرثت أحداث 
لميبي، كلصكصان مع كجكد مدف المجتمعي أثناء يترة الحرب كىك ما ساىـ يي إحداث ؤرخ يي المجتمع ا

(، ىذا االنقساـ كالنزاعات القبمية كالمناطقية ساىـ يي إعاقة 2020كقبائؿ مؤيده كألرل معارضة )حمد، 
االنتقاؿ السياسي كتطبيؽ العدالة االنتقالية التي نظر إلييا باعتبارىا مكجيا ضد مصمحو قبائؿ بعينيا أك 

 مدف معينة.
يعزل ذلؾ إلى ىؤاؤة األجيزة األمنية  نقساـ السياسي:كمؤسساتيا كاإل  ضعؼ أجيزة الدكلة األمنية -5

   كضعؼ أدائيا لمنظاـ السابؽ ك كانت كظيفتيا حماية النظاـ الحاكـ بدالن مف تحقيؽ أمف الدكلة كالمكاطنيف
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ذلؾ ما حدكث التغيير ظمت مؤسسات الدكلة ضعيفة األداء كمعدكمة  كاستمر ىذا  (،2019العفاس، )
ع بؿ أصبحت الدكلة يي إنييار متكامؿ، إف غياب أجيزة الدكلة كمؤسساتيا كلاصة األمنية  كضع الكض

البالد يي حالو يراغ أمني  ؤكؿ لطران عمى الجميع سكاء األيراد أك دكؿ الجكار كبالتالي يؤؿ أجيزة الدكلة 
ساىـ يي التفاىـ عمى كمؤسساتيا االنتقالية يي إنجاز أم لطكة حاسمة يي الكصكؿ إلى إجماع كطني ي

لارطة طريؽ النتقاؿ سياسي يككف لطكة أكلى نحك بناء دكلة المؤسسات بما يمكنيا مف القدرة عمى تنفيذ 
كمما زاد االمر سكء االنقساـ  كتطبيؽ ما يتـ التكصؿ إليو كبالتالي إحباط أم جيد لتفعيؿ العدالة االنتقالية.

ذييف بيف برلماف كحككمة بالؤرؽ، كمثميما يي الغرب، كما السياسي الذم جسده جيازيف تؤريعييف كتنفي
تبعيما مف انقساـ أغمبية مؤسسات الدكلة العامة، كىك ما ؤكؿ أؤد كألطر التحديات التي كاجيت مسار 

 العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية كاحباط ام جيد لتفعيميما.
مباؤرا تحت مظمة االمـ المتحدة كحمؼ الناتك، كيرجع  ؤيدت ليبيا تدلالن لارجيان عسكريان التدخؿ الخارجي:  -6

ذلؾ ألسباب ترتبط بتحالفات كمصالح استراتيجية دكلية غمفت بدايع حماية المدنييف، كقد كاف ليذا التدلؿ 
الدكلي المباؤر يي اإلطاحة بالنظاـ، ككاف ليذا التدلؿ آثار سمبية عمى االنتقاؿ السياسي بما ساىـ يي 

عدـ االستقرار السياسي، كلمؼ يراغ أمني كبير جعؿ مف عممية بناء الدكلة أمران صعبان، كزاد استمرار حالة 
 مف صعكبة تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية.

مما زاد االمر سكءان ىك التدلؿ الدكلي كاإلقميمي سعيان لتحقيؽ مصالحة كدعـ أطراؼ عمى حساب أطراؼ ألرل 
طالة أمده، ككاف سببان يي تعثر عممية كىك ما ساىـ يي احتد اـ الصراع السياسي كالعسكرم بيف تمؾ األطراؼ كا 

 (.2017االنتقاؿ السياسي )الؤيخ،
لقد أثر انحياز القكل اإلقميمية كالدكلية عمى احتماالت الحؿ يي ليبيا، كقد ساندت بعض الدكؿ أطراؼ بعينيا إما 

إلي تحكيؿ ليبيا إلي ساحة حرب بالككالة  دلأ مية أك دكلية ألرل، ممالتحقيؽ أىداؼ إقميمية أك إلنياء قكل إقمي
ساىمت يي إعاقة التسكية السياسية كالمصالحة الؤاممة كأدت إلي يكضى سياسية كأمنية يصعب معيا تحقيؽ أم 

 نجاح كتفعيؿ أم مؤركع لمعدالة االنتقالية كمسارىا.
ي تعثر عممية اإلنتقاؿ السياسي لمرحمة ما بعد الصراع كأدل كلتامان يقد ساىمت كؿ تمؾ المعكقات كالتحديات ي

إلي تضاءؿ يرص نجاحو مف لالؿ عممية سياسية تساىـ يي بناء المؤسسات كسيادة القانكف كتحقيؽ أسس 
العدالة االنتقالية التي تؤدم إلي كؤؼ الحقيقة كالمساءلة كالمحاسبة كتعكيض االضرار كا صالح المؤسسات بما 

 حقيؽ االستقرار السياسي كاألمني كديع عممية المصالحة الكطنية.يساىـ يي ت
تعثر عممية االنتقاؿ السياسي ليست السبب الكحيد الذم ثانيان: التحديات المتعمقة بتشريعات العدالة االنتقالية: 

ي أصدرتيا كقؼ حائالن دكف نجاح مسار العدالة االنتقالية يي ليبيا، بؿ أف تؤريعات العدالة االنتقالية الت
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المؤسسات المتعاقبة يي ليبيا جاءت معيبة صياغة كتنفيذان كيي بعض األحياف كانت تمبية ألىكاء سياسية كنيج 
 يسعى لإلقصاء السياسي لملصكـ.

إف نجاح مسار العدالة االنتقالية لف ينجح يي ظؿ استغالؿ السمطات التؤريعية األكضاع كالظركؼ يي تبني 
سياسية بعينيا، مما سينحرؼ بيا عف أىداؼ الحقيقية كيؤدم بالضركرة إلي تحكؿ ىذه  تؤريعات للدمة اتجاىات

 القكانيف آلليات الثأر كاالنتقاـ كتصفية الحسابات.
كقد كاجيت تؤريعات العدالة االنتقالية الصادرة عف المؤسسات الميبية المتعاقبة تحديات كمعكقات تمحكرت ييما 

 يمي: 
العديد مف القكانيف كالتؤريعات لتعبر عف تكجو نحك العدالة االنتقالية، إال أف ىذه  صدرتالنزعة االقصائية:  -0

القكانيف لـ تحقؽ أىداييا ألنيا لـ تألذ مطالب كتكجيات جميع األطراؼ كتميزت بسياستيا كنزعتيا االقصائية 
 ألطراؼ معينة كلدمة مصالح أطراؼ عمى حساب ألرل. 

اص بفرض الحراسة عمى أمكاؿ بعض األؤلاص ذكم العالقة بالنظاـ السابؽ الل 2012لسنة  36يالقانكف رقـ 
كاللاص بتجريـ تمجيد النظاـ السابؽ، كالقانكف  2012لستة  37كالصادر مف المجمس االنتقالي، كالقانكف رقـ 

ك كالذم يستثني مف العقاب ما استمزمتو ثكرة السابع عؤر مف يبراير مف تصريات عسكرية أ 2012لسنة  28
 (.2016 أمنية أك مدنية قاـ بيا الثكار)الككت،

كبالرغـ مف إلغاء ىذه القكانيف جراء الطعف أماـ المحكمة العميا، إال أنيا تمثؿ نزعة إقصائية ألطراؼ كلرقان 
إللتزامات ليبيا تجاه القانكف الدكلي اإلنساني كتضمف اإليالت مف العقاب كعدـ مالحقة بعض مرتكبي 

 االنتياكات.
ثؿ قانكف العزؿ السياسي مثاالن كاضحان عمى ىذه النزعة االقصائية بعد تدلؿ كتؿ سياسية كيرض القانكف بالقكة كيم

 (.2016 دالؿ المؤتمر الكطني إلقصاء أركاف النظاـ السابؽ)الككت،
دالة إف مثؿ ىذه المبادرات كالتؤريعات جاءت لالنتقاـ كتدعيـ ىيمنة المنتصر يي الصراع كليست لتحقيؽ الع

االنتقالية التي ترسخ كحدة المجتمع الحاضر كالمستقبؿ كتجسدىا، يمـ يتـ ربط نظاـ العزؿ السياسي بعممية 
المصالحة، كعمى العكس يضع القانكف نمطان مف المساءلة يي مرحمة مف االنتقاـ كالعدالة األحادية المكجية 

 لمطرؼ الميزكـ.
الصادر عف مجمس النكاب تضمف استثناءات مف تطبيؽ  2015لعاـ  6كيي المقابؿ نجد قانكف العفك العاـ رقـ  

نظاـ العفك تستيدؼ إقصاء بعض الفئات المحسكبة عمى مف يسمكف بالثكار لالؿ مرحمة أحداث يبراير مف 
 (.2019تطبيؽ نظاـ العفك )الجممي، 

اؼ، كىك ما يقكض أىـ كبذلؾ نجد انو تـ تبني نفس المنطؽ اإلقصائي، لككنو نص عمى استثناء أحد األطر  
الدعائـ الرئيسية لنظاـ العدالة االنتقالية التي يجب اف يتبنى المصالحة لتحقيؽ الكئاـ المجتمعي، إف النزعة 
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االقصائية ليذه القكانيف تأتي يي سياؽ سياسة إقصائية جردت مفيكـ العدالة االنتقالية مف أىدايو السامية لتجعميا 
 ال تستيدؼ تحقيؽ مؤركع حقيقي لممصالحة بؿ أضعفت نظاـ العدالة المتبنى. عدالة انتقامية أك انتقائية

عمى التؤريعات التي أقرت بلصكص العدالة االنتقالية ىي -إف لـ تكف الغالبة-كيمكف القكؿ اف السمة المؤتركة 
قرار العدالة النزعة االقصائية بيدؼ االنتقاـ مف القيادات المرتبطة بالنظاـ السابؽ أكثر مف الحرص عمى إ

 كمحاسبة مرتكبي الجرائـ.
كاية مؤركعات العدالة االنتقالية اقتصرت عمى الجانب التؤريعي كلـ االقتصار عمى الجكانب التشريعية:  -0

تنتقؿ إلى الجكانب التنفيذية عمى أرض الكاقع كيؤمت يي تفعيؿ ىيئات إنفاذ القانكف يتعاظمت ثقاية اإليالت 
يات القانكنية كاألطر التؤريعية كالدستكرية التي تـ كضعيا لمعدالة االنتقالية يي مف العقاب مع كثاية التكج

 ليبيا.

كعالكة عمى ذلؾ لـ يحدث أم تعديؿ يي االجراءات الجنائية كلـ يتـ صياغة آليات جديدة ال نفاذ القانكف بؿ  
االنتقالية )عدلي: االنتقاؿ  تضمنت تناقضان بيف التؤريعات كيي التصاص الييئات المنكط بيا تطبيؽ العدالة

العدالة االنتقالية يي ليبيا نحك صياغة بديؿ كطني(. لقد كؤفت مسارات العدالة االنتقالية الميبية ضعؼ التعاطي 
مع مفيكـ العدالة االنتقالية كالتركيز عمى المصالحة الكطنية بدكف تحديد ؤركط المصالحة كآليات تطبيقيا 

كتجمى ذلؾ يي االنقسامات كالمحاصصات أدت إلى ضعؼ الكعي بالعدالة كضعؼ  كالقكاعد التي تستند إلييا
(،  كيرجع ذلؾ إلى ضعؼ الحكار 2017ثقاية التسامح كاالعتذار ليحؿ محميا ثقاية المنتصر كالميزكـ )الؤيخ، 

الفاعمة مف بيف أطراؼ العممية التؤريعية بيف بعضيـ مف جية، كبينيـ كبيف مؤسسات المجتمع المدني كاالطراؼ 
جية ألرل بما يمكف مف الكصكؿ إلى جكدة كمستكل لمصياغة التؤريعية قابمة لمتنفيذ كمقبكلة مف جميع االطراؼ 
كال تتضمف اقصاءان بما يضمف معاممتيـ بؤكؿ متساكم دالؿ منظكمو الحكـ كيمنع حدكث أك نؤكب صراع آلر 

كالتي ال يمكف تصكرىا إال بمؤاركة جميع مككنات المجتمع  عمى السمطة كنتاج لمتيميش كانعداـ لمعدالة االنتقالية
نتاج مفاىيـ مقبكلة تؤسس لتطبيؽ العدالة االنتقالية.  الميبي كا 

إف مؤاركة الجميع يي صياغة قانكف لمعدالة االنتقالية مف لالؿ مناقؤات معمقة مف قبؿ ؤرائح المجتمع المعنية 
 مؤركع كطني.بذلؾ يضمف الفاعمية يي التطبيؽ باعتبارىا 

الصادر عف المجمس االنتقالي  2012لسنو  17يعتبر القانكف رقـ قصكر كالطعكف في القكانيف كتعديالتيا:  -3
، كأيضا 2012لسنة  41بؤأف إرساء قكاعد المصالحة الكطنية كالعدالة االنتقالية كالمعدؿ بالقانكف رقـ 

أف العدالة االنتقالية أىـ ما صدر عف الصادر عف المؤتمر الكطني يي ؤ 2013لسنو  29القانكف رقـ 
الجيات المسؤكلة لتنظيـ العدالة االنتقالية إال أف تمؾ القكانيف قد ؤابيا القصكر كتعرضت إلى طعكف متعددة 

 كانتقادات مف قبؿ الملتصيف كيمكف إجماؿ نقاط القصكر يي تمؾ التؤريعات يي اآلتي:
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أسبؽ مصطمح المصالحة الكطنية قبؿ مصطمح العدالة اللطأ الكارد يي تسمية القانكف كذلؾ عندما   - أ
االنتقالية، األمر الذم سبب لغطان يي الرأم العاـ الميبي، حيث أرتبط يي ذىف المكاطف المتضرر أف ىذا 

 (.2020القانكف يعني الصفح كعدـ القصاص ممف قتؿ أك انتيؾ )التكمي، 
ة لممؤتمر الكطني الذم ىك ىيئة مؤقتة، مدتيا النص عمى تبعيو ىيئة تقصي الحقائؽ كالمصالحة الكطني  - ب

محددة باإلعالف الدستكرم، ككاف األجدر أف تككف تبعيتيا لمسمطة التؤريعية بما يضمف تبعيتيا لكؿ 
نجاز ميمتيا)الدغيمي،  (.2020السمطات التي تحؿ محمو إلي حيف إنتياء مدة الييئة كا 

مف القضاء المتقاعديف كغير المتقاعديف، كىك جعميا  إف أعضاء ىيئة تقصي الحقائؽ التي تـ تؤكيميا ىـ - ذ
عممية قضائية، كمف اللطأ تككينيا مف رجاؿ القضاء يقط بؿ مف المفترض أف يككف ضمف تؤكيميا 

 (.2020أؤلاص متلصصكف يي التكثيؽ كالتاريخ كالسياسة كعمـ النفس )حمد، 
ي المجتمع، مثؿ قضية تاكرغاء كمصراتة، لـ يكف لمييئة أم دكر إيجابي يي القضايا األكثر حساسية ي  - د

حيث لـ تقؼ إلى حد اآلف عمى حقيقة ما حصؿ مف أجؿ تقديـ المذنبيف الى المحاكمة، كجبر الضرر 
نياء حالة النزكح لألبرياء، األمر الذم جعؿ ىذه الييئة مجرد جسـ ال قيمة لو.  لممتضرريف كرد اعتبارىـ كا 

 (.2020)التكمي، 
مطة إضفاء صفة الضبطية القضائية عمى أؤلاص تلتارىـ ىي، األمر الذم يثير تساؤالن منحت الييئة سىػ= 

 (.2020ميمان حكؿ مدل أىميتيا لممارسة ىذا الدكر )الدغيمي، 
منحت لمييئة ميزانية مستقمة ليا يقرىا المؤتمر الكطني دكف لضكعيا لرقابة ديكاف المحاسبة )الدغيمي،  - ك

2020.) 
ئة كيقان لقانكف إنؤائيا أف تقكـ بالتكاصؿ مع مؤسسات المجتمع المدني مف أجؿ مف ضمف التصاصات اليي - ز

التعريؼ بالييئة كالتصاصاتيا، كلتعزيز ثقاية الحكار كدعـ التحكؿ الديمقراطي، كىك ما لـ تباؤره الييئة 
 (.2014)السائح، 

المتلذة لذلؾ، كغياب منظكمة كلذلؾ تظؿ محاكلة تطبيؽ العدالة االنتقالية صعبة يي ظؿ قصكر التؤريعات  
قانكنية متكاممة ال تتعرض لمطعف كال تككف عرضة لمعكقات كتحديات تزيد مف صعكبة تطبيقيا عمى أرض 

 الكاقع.
يالتؤريعات كالقكانيف ىي دستكرىا المحدد كالمنظـ ألعماليا يي نطاؽ االلتصاص، يإف لـ يتـ صياغتيا بؤكؿ 

ريف يإنيا لف تستطيع الكقكؼ يي كجو التحديات التي ستعترض طريقيا، لمعاقبة المذنب كجبر الضرر لممتضر 
 كستككف المعرقؿ لمتطبيؽ بدالن أف تككف المنظـ لو.

إف مسار العدالة االنتقالية لف ينجح يي ظؿ استغالؿ السمطة التؤريعية االكضاع كالظركؼ كتبني تؤريعات 
عرقمة المسار كيؤمو كعجزه عمى أقؿ تقدير، كال بد مف  للدمة اتجاىات سياسية بعينيا، كبالتالي يككف مصيرىا
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التكصؿ لقانكف يحظى بقبكؿ جميع االطراؼ كقابؿ لمتطبيؽ، إف لصكصية الحالة الميبية جعمت مف التطبيؽ 
العممي لمعدالة االنتقالية يييا يعرؼ العديد مف الصعكبات كالتحديات الميدانية التي أؤرنا إلييا، كىك ما أدلؿ ليبيا 

 يي مأزؽ سياسي سبب غياب االستقرار.
كلتامان إف مف ؤأف تكاير متطمبات العدالة االنتقالية كمؤركع متكامؿ يمكف مف لاللو التغمب عمى كؿ تمؾ 
التحديات كالمعكقات كيككف بداية لتحقيؽ المصالحة الكطنية كبناء دكلة القانكف كالمؤسسات كتحقيؽ االستقرار 

ذا ما أيمحت المؤسسات الميبية يي  السياسي كالمجتمعي بعد طي صفحة الماضي كضماف عدـ تكرار االنتياكات كا 
 تجاكز تمؾ التحديات كالمعكقات ستككف قادرة عمى تنفيذ برنامج العدالة االنتقالية.

 الخاتمة:
يكضكم إلى  العدالة االنتقالية ىي الطريقة التي تعني بمسألة االنتقاؿ مف حالة الحرب إلى حالة السمـ أك مف نظاـ

نظاـ ديمقراطي، تستند عمى منظكمات كمعايير مرجعية متنكعة أساسيا المؤترؾ مبادئ حقكؽ االنساف كالقانكف 
الدكلي االنساني كقيـ الديمقراطية ييي ليست العدالة التقميدية التي تبث يي نزاع بيف ؤلصيف أك أكثر، ييي 

 مف التحكالت.تكييؼ لمعدالة بما يتالئـ مع مجتمعات تلكض مرحمة 
كتسعى برامج العدالة االنتقالية لتحقيؽ أىداؼ تتعمؽ بكقؼ انتياكات حقكؽ االنساف كالتحقيؽ يي الجرائـ كمعاقبة  

الفاعميف كتقديـ الضحايا كذلؾ لمنع تكرارىا يي المستقبؿ بما يضمف تحقيؽ السالـ كتعزيز المصالحة الكطنية 
جرائـ حقكؽ االنساف كمعالجتيا بمعاقبة المرتكب كتعكيض  كىي بذلؾ تمتاز بلصائص تجعميا تركز عمى

الضحايا، كعمى ىذا االساس يتـ تحديد اآلليات المناسبة التي تتنكع بيف اآلليات القضائية كؤبو القضائية، كتبدأ 
نؤاء لجاف لتقصى الحقائؽ إلثبات حقيقة  بإصدار قانكف لاص لمعدالة االنتقالية كمالحقة الجناة قضائيان، كا 
عادة  الماضي، كتعكيض الضحايا كجبر الضرر الذم تعرضكا لو، كمف الضركرم إصالح مؤسسات الدكلة كا 
ىيكمتيا كاستبعاد مف ساىمكا يي انتياكات حقكؽ االنساف، كما يتـ حفظ الذاكرة كحيائيا كبناء النصب التذكارية 

 لمضحايا كجبر رمزم ليـ.
سقاط أنظمة الحكـ يييا كجدت نفسيا يي ضركرة لتبني آليات العدالة إف دكؿ الربيع العربي بعد قياميا بالتغيي  ر كا 

االنتقالية لتعزيز التحكؿ كتعزيز المصالحة كبناء دكلة القانكف كالمؤسسات. كقد طبقت العدالة االنتقالية يي 
ياسي، سياقات محددة، ككانت ليبيا كحالة ليا لصكصية ممف اتلذت مسارات لتطبيؽ العدالة يي السياؽ الس

باتلاذ جممة مف االجراءات كالتؤريعات كالتي تميزت بأنيا قرارات سياسية بامتياز، استلدمت ألغراض سياسية 
مكانية تطبيقيا عمى أرض الكاقع، كمف ىنا كاجيتيا العديد  مما آثار ؤكككان بؤأف ياعمية تمؾ االجراءات المتلذة كا 

حقاقيا، ككانت مف المعكقات كالتحديات التي ساىمت يي إحباط أم  إجراءات لمكصكؿ ألىداؼ العدالة االنتقالية كا 
تمؾ التحديات مرتبطة ببعضيا مف ناحية تعثر االنتقاؿ السياسي لمرحمة ما بعد الصراع بفعؿ التركيز عمى إرث 

نزعات النظاـ السابؽ، كغياب اإلرادة السياسية لألطراؼ الفاعمة، كانتؤار السالح كالجماعات المسمحة، كاحتداـ ال
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القبمية كالجيكية كضعؼ أجيزة الدكلة  كمؤسساتيا كما ترتب عمى ذلؾ مف انقساـ سياسي، كما كاف لمتدلؿ 
اللارجي أثره السمبي يي استمرار حالة عدـ االستقرار، كما ارتبطت التحديات االلرل بالتؤريعات اللاصة 

اءت معيبة صياغةن كتنفيذان، يقد عبرت عف نزعة بالعدالة االنتقالية التي اصدرتيا المؤسسات المتعاقبة كالتي ج
اقصائية ألطراؼ معينة كلدمو لمصالح أطراؼ ألرل، كتعرض ىذه التؤريعات إلى طعكف متعددة جعمتيا قاصرة 

 عف الكصكؿ إلى أىداييا كتطبيقيا عمى أرض الكاقع لتصبح معيا مسألة تطبيؽ العدالة االنتقالية عممية صعبة.
 النتائج 
 لدراسة إلى جممة مف النتائج عمى النحك التالي: تكصمت ا 

العدالة االنتقالية ليست بديالن عف العدالة، بؿ لعالج جرائـ كانتياكات حقكؽ االنساف يي يترات االنتقاؿ مف  -1
 حالة الصراع كالحرب إلى حالة السمـ كاالستقرار.

ثناياىا عناصر ملتمفة قضائية كؤبو  يتطمب تطبيؽ كتفعيؿ العدالة االنتقالية جممة مف اآلليات تجمع يي  -2
 قضائية كاجتماعية كسياسية تلتمؼ بالتالؼ الدكؿ كلصكصيتيا الثقايية كالقيـ السائدة يي المجتمع.

تفعيؿ العدالة االنتقالية لو أىمية قصكل يي الحالة الميبية عقب ما ؤيدتو اثناء كقبؿ أحداث يبراير لسنة   -3
عادة بناء دكلة القانكف كالمؤسسات كمعالجة الكـ اليائؿ مف كبعدىا، لمعبكر إلى االستقر  2011 ار كا 

 االنتياكات كاالعتقاالت كالتعذيب كالقتؿ كااللفاء القسرم.
اتلذت المؤسسات المتعاقبة يي ليبيا العديد مف االجراءات لتطبيؽ مسار العدالة االنتقالية كاصدرت   -4

غيره مف السياقات االقتصادية كاالجتماعية كعبرت عف التؤريعات كالقكانيف تأثرت بالسياؽ السياسي دكف 
 الطرؼ السياسي المسيطر كمصالحو.

أعاقت مسار العدالة االنتقالية يي ليبيا جممة مف التحديات كالمعكقات ساىمت يي تعثر كتضاءؿ يرص  -5
كر كالطعكف نجاحو كقد تنكعت بيف التحديات التي كاجيت عممية االنتقاؿ السياسي كبناء الدكلة كبيف القص

يي التؤريعات المتعمقة بالعدالة االنتقالية كالتي لـ يتـ تطبيقيا عمى ارض الكاقع كنقؿ المجتمع الميبي مف 
 المرحمة االنتقالية إلى مرحمة االستقرار السياسي كالمؤسسي.

سية حقيقيو مف التؤريعات كاالجراءات كحدىا ال تحقؽ تطبيؽ العدالة االنتقالية، بؿ البد مف تكاير إرادة سيا -6
 قبؿ الجيات المسؤكلة لدعـ كتطكير مسار العدالة االنتقالية كمؤسساتو.

 التكصيات
 -لمعالجة مسار العدالة االنتقالية كمكاجية التحديات تكصي الدراسة بما يمي: 

اية االعتماد عمى مرجعية المعايير الدكلية لحقكؽ االنساف يي العدالة االنتقالية بما ال يتعارض مع الثق -1
كالديف لممجتمع الميبي كاالستفادة مف التجارب الدكلية كاستلالص الدركس المستفادة كأسباب نجاحيا يي 

 بعض الدكؿ كتعثرىا يي الدكؿ األلرل.
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عدـ تسييس العدالة االنتقالية لصالح أطراؼ لتحقيؽ أىداييا كتحكيميا إلى عدالة انتقائية انتقاميو، كالتكقؼ  -2
 مة الجيكد الرامية لتحقيقيا كاالبتعاد عف سياسات االقصاء كالعزؿ كالتيميش.عف كؿ ما مف ؤأنو عرق

تبني منيج سميـ قائـ عمى أسس كمبادئ مالئمة تكير الؤركط لتحقيؽ المصالحة الكطنية كطي صفحة  -3
الماضي كالتحرؾ نحك المستقبؿ بمحاسبة مالئمة لمجناة عمى الجرائـ المرتكبة كضماف عدـ إيالتيـ مف 

 ب ككؤؼ الحقيقة كجبر ضرر الضحايا.العقا
أف تقكـ السمطة التؤريعية بمراجعة القكانيف كالتؤريعات اللاصة بالعدالة االنتقالية التي كضعت لالؿ  -4

الفترة الماضية كتعديميا لتاليى العيكب كالقصكر، كالتكصؿ إلى صيغة تحظى بالقبكؿ مف جميع االطراؼ 
الؤعب الميبي كمؤسسات المجتمع المدني بما يضمف االلتزاـ كترضى المتضرريف بمؤاركة جميع أطياؼ 

 مف قبؿ الجميع.
أف تقكـ السمطة التنفيذية بإصالح المؤسسات القضائية كالعسكرية كاألمنية كتحكيميا إلى أدكات تحايظ  -5

عمى الحقكؽ كالحريات كالنظاـ، بما يضمف السيطرة الرسمية ألجيزة الدكلة عمى مجريات االمكر بالؤكؿ 
 الذم يحكؿ دكف استمرار الفكضى كاالنتياكات.

إجراء الدراسات كالبحكث إليجاد ييـ دقيؽ لمنيجية العدالة االنتقالية ككيفية تطبيقيا كتنظيـ كرش عمؿ  -6
كندكات كمؤتمرات لنؤر مفيكميا كالتكعية بأىميتيا يي تحقيؽ المصالحة الكطنية كاالستقرار السياسي 

ؿ القنكات الرسمية لمدكلة مف إذاعات مرئية كمسمكعة ككسائؿ التكاصؿ كاالجتماعي كيككف ذلؾ مف لال
 االجتماعي.

 المراجع
 الكتبأكالن 
العدالة . كتاب ((المضاميف المؤسسة لمعدالة االنتقالية يي ايريقيا بيف المفيـك كالممارسة)(. 2018بف يحيى، ساميو. ) -1

. تحرير مصطفى ابك جعبكط. )برليف. المركز العربي االنتقالية يي ايريقيا مظاىر تفكيؾ األنظمة السمطكية
 الديمقراطي(.

. كتاب ((الحالة الميبية مثاالن  االصالح المؤسسي يي سياؽ سياسات العدالة االنتقالية))(. 2019الدغيمي، سمكل. )  -2
 . )طرابمس. منؤكرات المنظمة الميبية لمعدالة االنتقالية(.كرقات عمميو يي العدالة االنتقالية

. كتاب ((العدالة االنتقالية يي ليبيا نظرة نقدية لقانكف العدالة االنتقالية كعكائؽ تطبيقيا))(. 2014السائح، اسامو. )  -3
 .. تحرير كـر لميس )منؤكرات المنظمة العربية لحقكؽ االنساف(العدالة االنتقالية يي السياقات العربية

. كتاب الطائفية كالتسامح كالعدالة ((ة مقاربات عربية لمتجربة الدكليةالعدالة االنتقالي))(. 2013ؤعباف، عبد الحسيف. )  -4
 . )بيركت. مركز دراسات الكحدة العربية(.االنتقالية مف الفتنو إلى دكلة القانكف. تحرير عبد االلو بالقزيز
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. كتاب الحكـ ((يةالسمطتيف التؤريعية كالتنفيذية يي ليبيا كعالقتيما بالمصالحة الكطن))(. 2019العفاس، عمر. )  -5
الكطني يي ليبيا مقاربات متعددة التلصصات. تأليؼ مجمكعو باحثيف. )بنغازم. مركز دراسات القانكف كالمجتمع 

 بجامعة بنغازم(.
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 ، العدد اللامس، ديسمبر.دكريو عمراف، ((نمكذجان 
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 صالممخ
ت نتيجة طكؿ معاناة عريت عدد مف األقطار العربية يى بداية العقد الثاني مف القرف الحالي ثكرات كاحتجاجات عارمة، كان

الؤعكب مف االستبداد كالفساد كتدىكر األكضاع المعيؤية كغياب الحريات العامة كاالنتياكات الجسيمة لحقكؽ االنساف، 
بسبب غياب لطط التنمية كغياب العدالة االجتماعية كاستنزاؼ كتبديد المكارد الطبيعية كاالقتصادية، كمع نجاح بعض ىذه 

لديكتاتكريات الحاكمة ليا، برزت الحاجة لمحديث عف بعض المفاىيـ كالعدالة االنتقالية كالمصالحة الثكرات يى العصؼ با
الكطنية كآلية ناجعة كيعالة لطي صفحة الماضي لمكصكؿ بالمجتمع إلى طريؽ البناء كاالستقرار كيؽ نظاـ ديمقراطي حر 

حايا انتياكات حقكؽ اإلنساف كضحايا النظاـ البائد، قائـ عمى احتراـ حقكؽ اإلنساف، كقادران عمى تحقيؽ العدالة لض
كيحاسب مرتكبي الجرائـ حسابان عادالن يرضى جميع األطراؼ، كيضع حجر األساس لمبدأ سيادة القانكف كالمضي معان 

 )الضحايا كالجناة( نحك تحقيؽ مستقبؿ أيضؿ لمبالد.
 االنتياكاتكالمصالحة الكطنية، لمعالجة  االنتقاليةدالة بصكرة لاصة سرعة المجكء إلى تطبيؽ الع الميبيكيفرض الكاقع 

التي حدثت بعد  االنقسامات كاالنتياكات الصارلة، ككذلؾ معالجة ـ2011السابع عؤر مف يبراير التي كقعت قبؿ ثكرة 
مع رمكز  ، كلـ يصبح األمر متطمبان المصالحةيي العبكر اآلمف صكب دكلة القانكف تمبيتو طمكحات الؤعب لغرضثكرة ال
النازحيف عدد مف المؤكالت األلرل التي ما زالت بحاجة لمعالجتيا كمؤكمة  معالجة يحسب، بؿ أيضان  السابؽنظاـ ال

 كالميجريف.
تحديات بترتبط  بيد اف مسار العدالة االنتقالية كطريؽ لممصالحة الكطنية يي ليبيا قد عرؼ العديد مف االكراىات كالعقبات

، كاألكضاع التي نجمت عف اإلطاحة بو، كما كلٌدتو مف استقطاب حاد كؤرخ السابؽحكـ نظاـ الكثيرة بما ترتب عمى 
كتفاقـ الكضع بكجكد حالة مف االنقساـ الحاد كيكضى انتؤار السالح كغياب االرادة السياسية الكطنية التي . كبيراجتماعي 

كىك ما يدعك  ،الزالت تعبث بالمؤيد الميبي ل لارجيةتعمؿ عمى ممؼ العدالة االنتقالية كالمصالحة كالكطنية، كدلكؿ قك 
كاضحة  كعممية عمى أسس عممية كطنية تنيضكؿ األطراؼ الميبية المتنازعة إلى التفكير الجاد بكضع لارطة طريؽ 

طبيؽ كاالجتماعية كت اإلصالحية السياسية كاالقتصادية نحك حثيثان كالسير  كبرؤية سياسية بعيدان عف التدلالت اللارجية،
 ممصالحة الكطنية.ل ناجع كطريؽالعدالة االنتقالية 

 التحديات.المقتضيات ، المصالحة الكطنية، العدالة االنتقالية، الكممات المفتاحية:
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 مقدمة
ليبيا حالة استثنائية ييما يصاحب حدكث الثكرات كاالنتفاضات مف يكضى، كما يترتب عنيا مف نتائج  لـ تكف

العالـ  بمدافالكثير مف يي العمؽ. كال غرك أف المجتمعي  النسيج تمسى لحقكؽ االنساف ك بسبب انتياكات جسيمة 
 بيد انيا ،جراء تمؾ التغيرات كرسميان  مرت بحاالت مف االنقساـ المجتمعي سياسيان  كعبر مراحؿ تاريلية ملتمفة قد

 اتبعتيا دكؿ عدة لمعالجة األزماتات كيؽ آليعادة ما تتجاكزىا يي النياية، كاف التمفت الفترات الزمنية يي ذلؾ، 

يي المصالحة الكطنية عف طريؽ العدالة  تتمثمسكاءن ، بنكعيياالمصالحة الكطنية  لعؿ أبرزىاالتي ؤيدتيا 
 أـ يي المصالحة الكطنية عف طريؽ العدالة التصالحية. االنتقالية،

يي مفاىيمو  كبيران  ف كاف يمقى اليكـ ركاجان ا  ك أك كطريؽ لممصالحة الكطنية  ،العدالة االنتقالية كبرنامجكحيث اف 
 طريؽ صعب المناؿ، حيث أف تأكيده عمى مبادئو كالتؤديد عمييا أنو عمميان أثبتت التجارب الدكلية  بيد اف ؛النظرية

 ديات.حثير مف التكال ؼما يجعمو يصاد دكف النظر إلى لصكصيات كؿ دكلة كثيران 
يي كعميقة باالستناد إلى مبادئ العدالة االنتقالية  حقيقية ؤاممةنية يصعب الحديث عف مصالحة كط كيي ليبيا

 التحديات التي تكاجو المصالحة الكطنية كآياؽ المستقبؿ الذم تتجو نحكه الدكلةجممة مف االكراىات ك  ضكء كجكد

 كاالستقرار. إلى حالة مف السالـ ية انتقاؿ ناجحةما تأميف عميمف ؤأنبما 
 أىداؼ الدراسة:  -أ 

 األلرلالعدالة االنتقالية كأىداييا، كاالستفادة مف تجارب الدكؿ  تسميط الضكء عمى ماىيةإلى  الدراسةتيدؼ ىذه 
لكيفية تطبيؽ العدالة  كعممي التي حققت العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية، كأليران، تقديـ نمكذج نظرم

رز كتأسيسان عمى ذلؾ تب تحقيقيا،ضكء التحديات التي تكاجو  الميبي يياالنتقالية كالمصالحة الكطنية يي المجتمع 
ماضي انتياكات آثار الدكلي تنؤد تحقيؽ العدالة كمعالجة ييف الكطني ك عمى المستك كمطالبات ممحة ار كأيثمة 

 .عمية بالعدالة االنتقالية ؼكىك ما تعار  ،حقكؽ اإلنساف
 منيج الدراسة:  -ب 

 المكاضيع مف كطريؽ لممصالحة الكطنية يي ليبيا بيف المقتضيات كالتحدياتالعدالة االنتقالية  مكضكع يعد
ككسيمة لمكصكؿ إلى ىدؼ  أىمية تكريس العدالة االنتقالية بلصكص إؤكاالت مف يثيره ميمة لما الجد القانكنية

 اعتمد الباحثاف يقد جكانبيا جميع مف الدراسة متكاممة تككف كحتى ،أؤمؿ كأعـ أال كىك تحقيؽ المصالحة الكطنية
القانكني المعتمد عمى تحميؿ أىـ النصكص كالمكاد القانكنية الملتمفة ذات  الكصفي التحميمي المنيج مف كؿ عمى

 الصمة مكضكع الدراسة.
 إشكالية الدراسة:  -ج 

؟ يبياالعدالة االنتقالية كطريؽ لممصالحة الكطنية في ل ما مدل نجاعة :مفاده رئيسي، تساؤؿ سةاالدر  ىذه تثير
 ؟تعيؽ تحقيؽ عممية المصالحة في ليبياالتي قد  التحدياتمقتضياتيا ك  كما ىي



 و١ٍت االلخصاد ٚاٌخضاسة ص١ٌخٓٛٞ اٌزأٟ                                                                                                           اٌّإحّش اٌعٍّٟ اٌغٕ

 اٌضاِعت األعّش٠ت اإلعال١ِت                                                                                                     اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث
 

-   121   - 

 مف لالؿ الييكمية التالية: االجابة عف ىذا التساؤؿ نتناكؿ سكؼ
 ىيكمة الدراسة:  -د 

 مبحثيف كلاتمة، ككما يمي:   إلى سنعتمد يي دراستنا ىذه ىيكمية عممية قائمة عمى تقسـ الدراسة
 االطار المفاىيمي لمعدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية.كؿ: المبحث األ

 ماىية العدالة االنتقالية. المطمب األكؿ:
 الفرع األكؿ: مفيكـ العدالة االنتقالية
 الفرع الثاني: نؤأة العدالة االنتقالية

 ماىية المصالحة الكطنية. المطمب الثاني:
 الفرع األكؿ: مفيكـ المصالحة الكطنية.

 الثاني: نؤأة العدالة التصالحية. الفرع
 مقتضيات كتحديات العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية.  المبحث الثاني:
 مقتضيات العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية المطمب األكؿ:

 الفرع األكؿ: مقتضيات العدالة االنتقالية
 الفرع الثاني: مقتضيات المصالحة الكطنية 

 .تحديات تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية المطمب الثاني:
 الفرع األكؿ: تحديات لارجية.
 الفرع الثاني: تحديات دالمية.

 االطار المفاىيمي لمعدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية: المبحث األكؿ
 عميا تتعرض لتعدد التسمياتمع المتطمبات القانكنية كالسياسية جكالمصالحة الكطنية إف تكيؼ العدالة االنتقالية 

يف، كعمى ىذا األساس سنتكلى اللكض يي المعنى، كىك ما يتطمب العكدة إلى أصؿ نؤأة المصطمح كالتالؼ
 المطمبماىية العدالة االنتقالية، بينما نسمط الضكء يي  األكؿىذا المبحث مف لالؿ مطمبيف، نستعرض يي 

 عمى ماىية المصالحة الكطنية. الثاني
 ماىية العدالة االنتقالية: األكؿالمطمب 

نتيجة لحداثة مفيكـ العدالة االنتقالية تعددت مضامينو، األمر الذم ينعكس عمى صعكبة ييـ محتكاه، كلتفصيؿ 
ىذا المفيكـ بؤكؿ كاؼو سنقكـ بتبياف مفيكـ العدالة االنتقالية يي الفرع األكؿ مف ىذا المطمب، أما الفرع الثاني 

 .لعدالة االنتقاليةيسنعرض ييو نؤأة ا
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 مفيكـ العدالة االنتقالية: الفرع األكؿ
تمجأ البمداف اللارجة مف النزاعات المسمحة كمرحمة االستبداد كانتياكات حقكؽ االنساف إلى يترة انتقاؿ سياسي 

عدالة لتلطي تمؾ المراحؿ مف تاريليا بكضع آليات لمعدالة االنتقالية تتالءـ كتمؾ الحقبة. يما ىك مفيكـ ال
  )ثانيان(.كاصطالحان  )أكالن(االنتقالية لغة 
 تعريؼ العدالة االنتقالية لغةن: –أكالن 

يجمع مفيكـ العدالة االنتقالية بيف مفيكميف: مفيكـ العدالة، كمفيكـ االنتقاؿ، لذا يمف المالئـ أف نبدأ أكالن بالتعريؼ 
 نتقالية كمصطمح مركب.بكؿ مف المفظيف لغة كاصطالحان، ثـ التعريؼ بالعدالة اال

 العدالة لغةن:  –أ 
، ييك عاًدؿي  لىًة. عىدىؿى يىٍعًدؿي ٍعدى مصدر عدؿ، كىك ضد الجكر، كما قاـ يي النفكس انو مستقيـ، كالعىدالىًة كالعيدكلىًة كالمى

ٍدلىةه. كالعىٍدؿي  ٍدؿه كعى ، كامرأة عى ٍدؿه ، بمفظ الكاحد، كىذا اسـ لمجمع، رجؿ عى ٍدؿه ؿو كعى : مف عيدكي ديميؾى ، كعى : الًمٍثؿي كالَنظيري
 (. 1061، ص 2008ميعاًدليؾى )آبادم، 

 االنتقالية لغةن: –ب 
 كالتنقؿ: التحكؿ –االنتقالية مف المصدر انتقؿ ينتقؿ، نقؿ الؤيء: أم تحكؿ مف مكضع إلى مكضع آلر 

 (.      1166 – 1165، ص ص 2009)الجكىرم، 
(، كاالنتقاؿ: مكاف غير دائـ )حككمة 1646، ص 2008)آبادم،  حاؿ كنكاقؿ الدىر: التي تنقؿ مف حاؿ إلى

، 819، ص 1973 الجر،انتقالية(، حككمة يميد بيا لمرحمة مقبمة، كيقاؿ )المرحمة االنتقالية( ك )مادة انتقالية( )
   (. 306 – 226، ص ص 2016نقالن عف: الصقمي ك الجبكرم، 

 حان:  تعريؼ العدالة االنتقالية اصطال –ثانيان 
يمكف تحديد المعنى االصطالحي لمعدالة االنتقالية عمى عدة مستكيات منيا الدكلي مف لالؿ المنظمات الدكلية، 
كعمى المستكل الكطني مف لالؿ التؤريعات الدالمية لمدكؿ التي عريت تجربة العدالة االنتقالية، إلى جانب تبياف 

  مفيكـ العدالة االنتقالية عمى الصعيد الفقيي.
 مفيكـ العدالة االنتقالية لدل المنظمات الدكلية: – 1

 نطاؽ كامؿ تؤمؿ بأنيا "أناف ككيي" المتحدة لألمـ األسبؽ العاـ األميف تقرير بحسب "االنتقالية العدالة" تعٌرؼ
 بغية ،النطاؽ الكاسعة الماضي تركة كتجاكز لتٌفيـ المجتمع يبذليا التي بالمحاكالت المرتبطة كاآلليات العمميات
حقاؽ لممساءلة كفالتو  االنتقالية العدالة كتتميز (،5، ص2014" )المفكض السامي، المصالحة كتحقيؽ العدؿ كا 
 لـ محددة تاريلية لحظة يي تتـ حيث سياسية؛ مقاربة إلى كئيابمج المحاكـ، عدالة أم الكالسيكية، العدالة عف

 أنو منطؽ مف كسط لحؿ األطراؼ ييمجأ ،كمية التغيير كلـ تنتصر يييا قكل تمامان  السابؽ النظاـ يييا يسقط
 لحقكؽ النطاؽ ككاسعة اللطيرة االنتياكات عف سيما كال الماضي، مظالـ عف المسؤكليف محاكمة يصعب
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 نحك االنتقاؿ تسييؿ ىك ياألىـ ثـ كمف السمطة، مف معتبر بجزء ممسكيف يزالكف ال كانكا إذا لاصة اإلنساف،
 يمسككف يزالكف ال ألنيـ مالحقتيـ؛ بعدـ االنتقاؿ مسار يي لممساىمة يرصة المسؤكليف ىؤالء بمنح الديمقراطية،

 السجكف يي بيـ كالزج المتابعةي  بعدـ إف لـ تقدـ ليـ ضمانات التحكؿ عرقمة كبإمكانيـ السمطة، مف ميـ بقدر
  ص(،-، )د2013)النكيضي، 

http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/2013124101916

34162.html.) 

 

 مفيكـ العدالة االنتقالية في التشريعات الداخمية: – 2
 ـ2013 ديسمبر 24مؤرخ يي ال 2013لسنة  (53)ساسي عدد األقانكف العرؼ الفصؿ األكؿ مف  كفي تكنس:

مسار متكامؿ مف اآلليات كالكسائؿ المعتمدة "العدالة االنتقالية بأنيا:  تعمؽ بإرساء العدالة االنتقالية كتنظيمياالم
عنيا كجبر ضرر  المسئكليفلفيـ كمعالجة ماضي انتياكات حقكؽ االنساف، بكؤؼ حقيقتيا كمسائمة كمحاسبة 

عتبار ليـ، بما يحقؽ المصالحة الكطنية، كيحفظ الذاكرة الجماعية، كيكثقيا كيرسي ضمانات عدـ الضحايا كرد اال
 "يساىـ يي تكريس منظكمة حقكؽ االنساف ديمقراطيتكرار االنتياكات، كاالنتقاؿ مف حالة االستبداد إلى نظاـ 

    .(4335، ص2013الرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية، )
العدالة  " بأنيا العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية االنتقالية بالعدالة الخاص اليمني قانكفال مشركع عٌرؼ كقد

ر االنتياكات اكمنع تكر  التصالحية غير القضائية لمكؤؼ عف الحقيقة كجبر ضرر الضحايا كحفظ الذاكرة الكطنية
  "المستقبؿ الجسيمة لحقكؽ اإلنساف يي

(http://www.hlrn.org/img/documents/YemenTJ_Drft.pdf ،2021.) 
العدالة االنتقالية  يي ؤأف العدالة االنتقالية، 2013( لسنة 29لمادة األكلى مف القانكف رقـ )عريت ا كفي ليبيا،
معالجة ما تعرض لو الميبيكف لالؿ النظاـ السابؽ مف انتياكات جسيمة كممنيجة لحقكقيـ كحرياتيـ عمى انيا "

دارية، كذلؾ مف أجؿ  كاجتماعيةجيزة التابعة لمدكلة، عف طريؽ إجراءات تؤريعية كقضائية األساسية مف قبؿ األ كا 
إظيار الحقيقة كمحاسبة الجناة كاصالح المؤسسات كحفظ الذاكرة الكطنية كجبر الضرر عف األلطاء التي تككف 

 .  (978 -.965، ص ص 2013ليبيا،  -الجريدة الرسمية " )الدكلة مسؤكلة بالتعكيض عنيا
 مفيكـ العدالة االنتقالية لدل الفقياء: – 3

عمى الرغـ مف التطرؽ لمصطمح العدالة االنتقالية كتعريفو مف جانب منظمة األمـ المتحدة كبعض التؤريعات 
الكطنية لمدكؿ التي لاضت تمؾ التجربة؛ بيد انو ما زاؿ يكتنفو بعض الغمكض كألنو أيضان مف المصمحات 

عمى انيا تركز عمى مسألة الطريقة التي تعالج يييا   Mark Freemanمارؾ يريماف  الحديثة، كقد عرييا
المجتمعات التي ىي يي حالة انتقاؿ مف حكـ استبدادم إلى ديمقراطية، كىي معنية أساسان بانتياكات حقكؽ 

از التعسفي لفترة االنساف الجسيمة المعركية كالتعذيب كاالعداـ دكف محاكمة، كااللفاء القسرم كالرؽ، كاالحتج

http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312410191634162.html
http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312410191634162.html
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طكيمة، ككذلؾ جرائـ دكلية معينة بما يي ذلؾ اإلبادة الجماعية، كالجرائـ ضد االنسانية، كاالنتياكات الجسيمة 
-، )د2021)النعيمي،  لمقكانيف كاألعراؼ المنطبقة يي النزاعات المسمحة، سكاء كانت ذات طابع كطني، أـ دكلي

 (.    azzaman.comص( 
عادؿ ماجد )نائب رئيس محكمة النقض المصرية( بأنيا "مجمكعة التدابير  كاإلجراءات  عرييا المستؤارك

القضائية كغير القضائية يتـ االضطالع بيا لالؿ مرحمة ما بعد الثكرات لمتصدم النتياكات حقكؽ اإلنساف 
ترة تغيير ىذا كغيرىا مف صكر سكء استعماؿ السمطة التي كقعت يي ظؿ نظاـ استبدادم، أك قمعي، أك لالؿ ي

النظاـ، كىي ترمي أساسان إلى القصاص العادؿ لمضحايا كجبر األضرار التي لحقت بيـ كبذكييـ، كا صالح 
مؤسسات الدكلة، كتحقيؽ المصالحة الكطنية بيدؼ االنتقاؿ بالمجتمع إلى صميـ مرحمة الديمقراطية، كمنع تكرار 

    .(92، ص2013ماجد، ) "ما حدث مف انتياكات كتجاكزات
بأنيا "سمسمة مترابطة مف العناصر تيدؼ  د. إياد يكنس محمد الصقمي، كعامر حادم عبد ا الجبكرمكعرييا 

إلى االنتقاؿ بكاقع المجتمعات التي مرت بفترات تعرضت يييا لمعديد مف االنتياكات إلى مجتمع ديمقراطي عف 
جراءات قضائية عادلة كنزيية كألرل غير قضائية تتمثؿ بكؤؼ حقيقة االنتياكات كتعكيض  طريؽ اتلاذ تدابير كا 

الضحايا كجبر الضرر كاصالح مؤسسات الدكلة، كالمصالحة كالكطنية بيف يئات المجتمع، إضاية إلى حفظ ذاكرة 
    .      (239ص، 2016، كالجبكرم الصقمياالنتياكات لمحيمكلة دكف تكرارىا يي المستقبؿ" )

تحقيؽ العدالة لضحايا االنتياكات المنتظمة لحقكؽ نيج ييدؼ إلى الية ىي كمف ذلؾ يتضح أف العدالة االنتق
ة بغية مساءلة الجناة كمحاسبتيـ عف الجرائـ التي ارتكبكىا بحؽ الؤعب كيؽ تدابير قضائية كغير قضائيك اإلنساف 

ة، كتحقيؽ منع الصراعات يي المستقبؿ مف لالؿ معالجة انتياكات الماضي لضماف المساءلة، كتكيير العدال
قامة مؤسسات لاضعة ، ك تعٌزز اإلصالح كالمصالحة الكطنية، ك المصالحة، كتبادؿ اللبرات كؤفاء الجراح ا 

ضماف عدـ تكرار ، ك تعكيض ضحايا العنؼ كالقمع كاالستبداد كتمكينيـ مف التعايي، ك لممساءلة كاستعادة الثقة يييا
 ئ الديمقراطية كسيادة القانكف.عمؿ عمى إرساء مباد، كالىذه االنتياكات يي المستقبؿ

 نشأة العدالة االنتقالية: الفرع الثاني
 يمكف تمليص التطكر التاريلي لمعدالة االنتقالية يي ثالث مراحؿ أساسية ىي:

تعكد إرىاصات العدالة االنتقالية إلى مرحمة تقع يي أعقاب الحرب العالمية الثانية المرحمة األكلى:  –أكالن 
 .      (48، ص 2017 – 2016جبيرم، ) كالقضاء عمى النازية( مات نكرمبرغمحاك)يي أكركبا 

المترتبة عمييا، كتميزت  االنتقالية لالؿ ىذه المرحمة حكؿ يكرة التجريـ كالمحاكمات الدكلية كتمحكرت العدالة
 الباردة ركدت ىذهانتياكات حقكؽ اإلنساف، بيد أنو كمع بداية الحرب  بتمركز مساعي العدالة حكؿ معاقبة مرتكبي

 (.100، ص 2017دريس، ) الجيكد كاستمر ذلؾ حتى نيايتيا
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كىي التي حدثت بعد انييار االتحاد السكيييتي كالتغيرات السياسية الملتمفة يي المرحمة الثانية:  –ثانيان 
ع محمي مرتبط دكؿ أكركبا الؤرقية كألمانيا كتؤيككسمكياكيا، كيي ىذه المرحمة تـ تطبيؽ مفيكـ ميسيس كذا طاب

بالعدالة االجتماعية كاليياكؿ الرسمية لمدكلة، كىنا تجاكزت يكرة المحاكمات كتضمنت آليات ألرل مثؿ لجاف 
كيي ىذه المرحمة صارت العدالة االنتقالية بمثابة حكار  ،(56، ص2021 حسيني،ك بمقدار ) الحقيقة، كالتعكيضات

لثة لمديمقراطية يي الثمانينات يي أكالر القرف المنصـر كأكائؿ كطني مع الجناة كالضحايا، كما كاف لممكجة الثا
التسعينات دكر يي تغير مفيكـ العدالة االنتقالية، حيث بات ىذا المفيكـ كاسع كيقكـ عمى اعادة تقييـ ؤامؿ 

، 2014 كاليكف،) لمكصكؿ بمجتمع ما يي المرحمة االنتقالية إلى مكقع آلر تعد الديمقراطية أحد أىدايو األساسية
 (. 38ص 

لما يمكف أف يسمى بتطبيؽ لمعدالة االنتقالية،  ليذه المرحمة بداية الحقيقيةال كانت المرحمة الثالثة:  –ثانيان 
يي أكاسط السبعينيات مف القرف الماضي، كبعدىا يي المتابعات لمحكـ  يي محاكمات حقكؽ اإلنساف يي اليكناف

 1990كتؤيمي عاـ  1983تقصي الحقائؽ يي األرجنتيف عاـ  جنتيالعسكرم يي األرجنتيف كتؤيمي مف لالؿ ل
  .كمف بعد ذلؾ يي العديد مف دكؿ القارة الالتينية

حيث ، 1993كمنيـ مف يحيؿ بداية ىذه المرحمة بإنؤاء المحكمة الجنائية الدكلية اللاصة بيكغسالييا السابقة يي 
 النتقالية، كما ارتفعت األصكات المنادية بالحد مف األلذأدل تكرار النزاعات إلى تكرر حاالت تطبيؽ العدالة ا

بمبدأ الحصانة ليصبح االستثناء كليس القاعدة، كيي ىذا السياؽ تـ إنؤاء المحكمة الجنائية الدكلية اللاصة 
 لممحكمة الجنائية الدكلية. كقد أثرت ىذه التطكرات يي األساسيثـ إقرار النظاـ  1998، ثـ يي 1994 بركاندا يي
السالـ التي عقدت بعد ذلؾ، كالتي أؤارت إلى المحاكمات الدكلية باعتبارىا جزءا مف عممية  اتفاقيات الكثير مف

"ليناس مارككسيس" اللاصة بساحؿ العاج.  كاتفاقيةمف ذلؾ اتفاقية "أركؤا" المتعمقة ببكرندم،  التسكية السممية؛
ـ اإلحالة دائما إلى القانكف الدكلي االنساني كالقانكف الدكلي تزاؿ مستمرة حتى اآلف تت كيي ىذه المرحمة، التي ال

، السيما مع دلكؿ ميثاؽ ركما اللاص نكرمبرغمحاكمات  الستمياـالعكدة  لحقكؽ االنساف، باإلضاية عمى
قرار كجكد المحكمة كآلية دائمة لمحاسبة مرتكبي  2004 يي التنقيدبالمحكمة الجنائية الدكلية حيز   االنتياكاتكا 

 (.htt//m.facebook.com ،ص(-ـ، )د2021نظير، ) اللطيرة لحقكؽ االنساف
 ماىية المصالحة الكطنية: المطمب الثاني

مف الضركرة بمكاف كقبؿ اللكض يي صمب الدراسة أف نتعرض أيضان يي ىذا المطمب إلى بياف مفيكـ المصالحة 
 ى نؤأة العدالة التصالحية.عم الفرع الثاني، ثـ نسمط الضكء يي الفرع األكؿالكطنية يي 
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 مفيكـ المصالحة الكطنية: الفرع األكؿ
عرؼ تعريؼ مصطمح المصالحة الكطنية العديد مف اجتيادات الباحثيف، كبناءن عمى ذلؾ سنرصد آراء بعض 

تعرض كألير نس)ثانيان(،  ، كالكطنية)أكالن(كلكف قبؿ ذلؾ حريان بنا أف نكضح مفيكـ المصالحة  )ثالثان(،ىؤالء 
   )رابعان(.تعريؼ العدالة التصالحية 

 مفيكـ المصالحة: –أكالن 
 المصالحة لغةن: - 1

(.  كقد صمح يصمح، 359ت(، ص-تعكد لمفعؿ صمح، كالصالح: ضد الفساد، كأصمحو: ضد أيسده )الزاكم، )د
 -، )د2)التٌميسي، ج صالحان كصمكحان، كقد أصمح الؤيء بعد يساده: أقامو. كمف المجاز: أصمح إليو، أحسف إليو

كأصمح ذات بينيما، أك ما بينيما مف عداكة، أك ؤقاؽ. كصالحو: صاياه، كأصمح القكـ: زاؿ ما (. 359ت(، ص 
نياء حالة الحرب ، 1989)المعجـ الكجيز،  بينيـ مف لالؼ. كتصالحكا: أصمحكا. كالصمح: إنياء اللصكمة كا 

 (.368ص 
 المصالحة اصطالحان: – 2

، مفيفالملت فا إلى اإلصالح بييبؿ يتكص ي "معاقدةىأك  ،عقد كضع لريع المنازعة الصمح ىكالمصالحة، أك 
يضيؿ، ) "أك محتمالن  ،قائمان  عان از نالطرياف  وب ـا عقد يحسيأن ىمع الناس". كما عريت فح المعامالت بيمكص

     (.33، ص2003 – 2002
 فى أمالمدني التي تنص ع فالقانك ف م (548)المادة  ؿلال فم ـعا وبكج حمالص الميبيالمؤرع كمف جانبو عرؼ 

ا عمى كجو مأك يتكقياف بو نزاعا محتمال، كذلؾ بأف ينزؿ كؿ مني ،" الصمح عقد يحسـ بو الطرياف نزاعان قائما
 .(99، ص1988القانكف المدني، ) التقابؿ عف جزء مف ادعائو"

 مفيكـ الكطنية: –ثانيان 
 الكطنية لغةن: – 1
طىف: بمد اآلباء  المغة مألكذة مف قكليـ: كطىف يالفه بالمكاًف: أقاـ بو، سكىنو كأًلفو كاَتلذهيي الكطنية  كطىننا. كالكى

ًلد بو ليو انتماؤه، كي .  كاألجداد، كىك مكافي اإلنساف كمقرُّه، كا  طىفو كاحدو أك لـ يكلد. ككاطىفى القكـى: عاش معيـ يي كى
 د. كالكطىًنٌي: ؤلص منتـو إلى بمد يتمتع بالحقكؽ السياسٌية كاٌية كحٌؽ تكلِّيكطف كاح كاٍلميكاًطف: مىٍف نؤىأ معؾ يي

ا يييا أك حاصالن عمى جنسيتيا.  الكظائؼ العاٌمة؛ لككنو مكلكدن
ي مف أجمو، كيعمؿ عمى نصرتو، كيدعك إلى استقالؿ  كيعيَرؼ الكطني بأنو: مىٍف ييحبُّ كطنىو كيلمص لو كيضحِّ

 بالده.
ٌب الكطف كاإللالص كالَتضحية مف أجموةكأَما الكطىنيَ  عمر، ) : يإنيا اسـ مؤَنث، منسكب إلى ٌكٌطف، كىي: حي

 (.  2463 – 2461، ص ص 2008
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 الكطنية اصطالحان: – 2
 عيَريت الكطنية عدة تعريفات اصطالحية منيا:

 (.9، ص 1985الحصرم، "الكطنية حب الكطف كالؤعكر بارتباط باطني نحكه" )
ق، 1425لؤيـ، عبارة عف مؤاعر جياؤة كعاطفية قكية يكنيا األيراد كالمكاطنكف لدكلتيـ، أك كطنيـ" ) "الكطنية
 (.5، ص2007،  نقالن عف: الزعبي، 459ص 

، 2005يلرك، "الكطنية ىي مؤاعر عاطفية ككجدانية تتككف عند الفرد تجاه الكطف، أك األرض التي يحبيا" )
 (.5 ، ص2007، نقالن عف: الزعبي، 71ص

لالصو لكطنو الذم يؤمؿ االنتماء إلى  كعريتيا المكسكعة العربية العالمية بأنيا: تعبير قكيـ يعني حب الفرد كا 
 -المكسكعة العربية العالمية الكطنية)كالتفاني يي لدمة الكطف ،كالفلر بالتاريخ ،األرض كالناس كالعادات كالتقاليد

 (.110ص  ،1996
ف التمفت  يالكطني  ،مكطفلر إلى أف الكطنية ؤعكر باالنتماء يكتؤ ،ألفاظيا يإنيا متحدة المعنىييذه التعريفات كا 

كالعمؿ عمى  ،اإلحساس بيمكـ اآللريفك  ،أك يرعاىما معا ،لاصةىك الذم يقدـ المصالح العامة عمى مصالحو ال
  .جيكالدياع عنيـ ضد أم عدكاف لار  ،كحؿ قضاياىـ ،كاالنؤغاؿ بيمكميـ ،تحقيؽ مصالح الناس

 :تعريؼ المصالحة الكطنية -ثالثان 
ؤيد مفيكـ المصالحة الكطنية العديد مف اجتيادات الباحثيف حسب الزاكية التي ينظر مف لالليا كؿ منيـ ليذا 

 المصطمح، كسنطرح تعريفات بعض منيـ، كما يمي:
، ص 2014صالح، المجتمع") "ىي الرامية إلى إرساء السالـ كالثقة كالكطنية بيف أيراد عرييا بعضيـ عمى أنيا

159 ،https://lark.uowasit.edu.iq/index.php/lark/issue/view/29.) 
تعبر عف مرحمة مف أجؿ إيجاد تكايؽ كطني يستيدؼ عمى أنيا "المصطفى صكيمح المصالحة الكطنية كعرؼ 

ي تعبر عف مسعى كردـ اليكة بيف األطراؼ المتلاصمة؛ إضاية إلى ذلؾ يي تقريب كجيات النظر الملتمفة
كالثقايية كتصحيح  كاالجتماعية كاالقتصاديةالسياسية كالتؤريعية  ؾ نحك إلغاء عكائؽ الماضي كاستمراريتيار مؤت

كجرائـ جسيمة، كالتكايؽ النيائي مف قبؿ الجميع مع الحمكؿ  ما ترتب عنيا مف غبف كمآسي كألطاء كانتياكات
كذلؾ مف لالؿ التأسيس يي  ،إلى المستقبؿ كالنظرة التفاؤلية العميقة يي معالجة القضايا الملتمؼ حكليا،

" األطراؼ المتلاصمة أك المتحاربة الحاضر لمبنات غير مزيفة أك كاذبة لمديمقراطية كلممؤاركة المتساكية بيف
 (.10، ص 2008 – 2007ص(، نقالن عف: حانكف، -، )د2015صكيمح، )
جيات النظر الملتمفة، كرأب الصدع، كردـ الفجكات بيف تكايؽ كطني يستيدؼ تقريب ك " بمعني آلر ىيك 

المتناحرة، حيث إف المصالحة الكطنية يي حقيقتيا ىي السعي المؤترؾ نحك إلغاء  أك ،األطراؼ المتلاصمة
السياسية، كالتؤريعية، كاالقتصادية، كاالجتماعية، كالثقايية، كتصحيح ما ترتب عنيا  عكائؽ الماضي، كاستمراريتيا
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كالعمؿ عمى القطع النيائي مف قبؿ الجميع يي المجكء إلى العنؼ يي معالجة الممفات  لطاء كاالنتياكات،مف األ
مستمر يي النظر بتفاؤؿ إلى المستقبؿ، كذلؾ مف لالؿ التأسيس يي الحاضر  الملتمؼ عمييا، كالحث بؤكؿ
 (.www.eipss-eg.org. 3- 2، ص 2020التكمي، " )لمديمقراطية لمبكادر غير المزيفة أك الكاذبة

عممية المصالحة الكطنية إحدل الركائز األساسية التي تعتمدىا آليات العدالة االنتقالية، كعرييا البعض بأنيا "
مرتكبي االنتياكات إلى طاكلة المصالحة أك المتابعة بيف الجالد كالضحية، يقد اعتمدت  كالتي تعمؿ عمى نقؿ

كطنية. كذلؾ مف لالؿ تنظيـ جمسات االستماع العمكمية كالعمنية، بكضع لممصالحة ال معظـ التجارب عدة مدالؿ
كالمعنكية، كتقديـ االعتذارات الرسمية مف لدف الدكلة، قصد اإلقالع عف تكرار ما كقع  برامج التعكيضات المادية

 .    (59، ص 2018المصطفى، " )لتفاء القسرم كاالعتقاالت التعسفيةكاال يي الماض م مف مظالـ كتعذيب
كمف جيتو نص المؤرع الجزائرم عمى المصالحة الكطنية بداللة المادة األكلى مف الفصؿ األكؿ مف األمر عدد 

المتضمف تنفيذ ميثاؽ السمـ كالمصالحة  2006يبراير  27المكايؽ  1427محـر عاـ  26( المؤرخ يي 01 – 06)
مف أجؿ السمـ كالمصالحة الكطنية المعبر عف اإلرادة الكطنية عمى أف " ييدؼ ىذا األمر إلى تنفيذ أحكاـ الميثاؽ 

السيدة لمؤعب الجزائرم. كتجسيد الؤعب الجزائرم عمى استكماؿ سياسة السمـ كالمصالحة الكطنية الضركرية 
 .    (3، ص 2006الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، الستقرار األمة كنطكرىا" )

، يف األطراؼ بعد تمزيقيا جراء العنؼبناء عالقات جديدة بطنية بأنيا إعادة كمما تقدـ يمكف تعريؼ المصالحة الك 
 يف عمى حد سكاء،كالعفك كالتعكيض كالمحاكمة كاحتراـ حقكؽ الضحايا كالمتيم  عمى أسس مف الحكار كالتسامح

مرة ألرل  تكراره السممي، كنزع أسباب النزاع بغية عدـالماضي، بما يؤدم إلى التعايش  ألطاء تكرار كعدـ
 ر كاالنتقاـ.أاالبتعاد عف الثك 

 تعريؼ العدالة التصالحية: –رابعان 
لقد اجتيد العديد مف الباحثيف المعنييف بالعدالة التصالحية كؿ حسب كجية نظرة إلى محاكلة كضع تعريؼ لمعدالة 

الناجمة عنيا بأنيا "مسار لممعنييف بالجريمة لتؤليص األضرار  Howard Zaherالتصالحية، يقد عرييا 
رساء االنسجاـ االجتماعي".    كاالستجابة لمحاجات كااللتزامات بيدؼ اصالح ىذه األضرار كا 

العدالة التصالحية بأنيا " مسار مف لاللو يؤارؾ المعنيكف بالجريمة يي إيجاد  Tony . f . Marshallكعرؼ 
 حؿ لعكاقبيا كالتعامؿ مع تداعياتيا المستقبمية".

 – 363ـ، ص ص 2014عبد الرحمف، ) المجمس االقتصادم كاالجتماعي لييئة األمـ المتحدة كمف جانبو أكضح
( بأف " العدالة التصالحية تتؤكؿ مف أم مسار يؤارؾ ييو كؿ مف الضحية، الجاني، أك أم ؤلص، أك 364

جراـ كعادة مجمكعة تضررت مف الجريمة لإلسياـ بفاعمية بيدؼ إيجاد الحمكؿ لكؿ المسائؿ ذات العالقة باإل
 (.114، ص 2014القحؼ، بمساعدة ميسر" )
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لمكاجية التي انتيجتيا العديد مف الدكؿ الحمكؿ اليامة  تمثؿ أحد التصالحية العدالة إف القكؿ يمكف سبؽ كمما
 ارتكاب تجاه االجتماعي رد الفعؿ آليات تيسير إلى ييدؼ إجرائي نظاـ كىي عبارة عف ،أزمة العدالة الجنائية

 باإلدانة. حكـ دكف استصدار اللصكمة أطراؼ يرضي حؿ إلى لمكصكؿ مراحميا كالتزاؿ ةالجريم
 نشأة العدالة التصالحية: الثانيالفرع 

ممكنا عف الحؽ يي  حيث كاف يعتبر بديالن ، تجد العدالة التصالحية جذكرىا التاريلية األكلى يي مرحمة االنتقاـ
كاف لمصمح دكر بارز يي ي. حيث ذكيو يي مكاجية الجانأك  ،القصاص الذم كاف يمارسو المجني عميو

كمع ظيكر األنظمة القانكنية ظؿ لمصمح ىذا الدكر  التؤريعات القديمة يي الحد مف الثأر كمنع نؤكب الحركب
حيث ييعد القانكف المصرم القديـ كالقانكف اإلغريقي  ،الفردم يي إنياء اللصكمة الجنائية كالحد مف آثار االنتقاـ

 (.26، 22، ص 2020 – 2019سكيقات، ) البؤرية قانكف الركماني مف أقدـ األنظمة التي عريتياكال
 ؛أف مصطمح" العدالة التصالحية" مف المصطمحات الجديدة لكف بالنظر إلى الناحية التطبيقية ليامف رغـ كعمى ال

ألمـ السابقة ال يصعب عميو أك مكاف معيف لمنؤئيا، كمف يبحث يي تاريخ ا ،مف الصعب تحديد زماف أنو نجد
 ،االلتجاء إلى مبادئيا مف طرؼ زعماء كحكماء يي كثير مف المكاقؼ الحرجة التي مرت بيا تمؾ األمـ مالحظة

 .(87، ص 2020سالمي، ) تقريرىا كالترغيب يييا مف لالؿ أحكاـ الؤريعة اإلسالمية كما أننا نجد
الصمح بيف المتلاصميف يي غير ماؿ كما ، جماع كالمعقكؿمؤركعية الصمح: ثبت يي الكتاب كالسنة كاالعف ك 

رُّ ديات(، قاؿ تعالى: " قصاص، عفك،) ديي جنايات العم اصي ًيي اٍلقىٍتمىى اٍلحي ـي اٍلًقصى مىٍيكي يىا أىيُّيىا اَلًذيفى آمىنيكا كيًتبى عى
اأٍلينثىٰى ًباأٍلينثىٰى يىمىٍف عيًفيى  اٍلعىٍبدي ًباٍلعىٍبًد كى رِّ كى اءه ًإلىٍيًو ًبًإٍحسىافو  ًباٍلحي أىدى كًؼ كى ٍعري ًلؾى  ۗ  لىوي ًمٍف أىًليًو ؤىٍيءه يىاتِّبىاعه ًباٍلمى ذٰى

ابه أىًليـه  ًلؾى يىمىوي عىذى ـٍ كىرىٍحمىةه يىمىًف اٍعتىدىٰل بىٍعدى ذٰى  (.178))البقرة، اآلية  "تىٍلًفيؼه مِّف َربِّكي
 أك حالالن، حـر صمحان  إال المسمميف بيف جائز الصمح" :قاؿ سمـك  عميو ا صمى ا رسكؿ أف النبكية: كيي السنة

 حرامان". أحؿ أك حالالن، حـر ؤرطان  إال ؤركطيـ عمى كالمسممكف حرامان، أحؿ
 اإلجماع: منعقد مف زمف الصحابة _ رضكاف ا عمييـ _ إلى يكمنا ىذا.كيي 

، 2019 – 2018محمكد ك عمراف، ) العداكاتمات ك ك المعقكؿ: أف الصمح ينمي اللير كالتسامح كيريع الملصك 
 (.363 – 362ص ص 

المكاطف، كمف قبيؿ ذلؾ ما يرضو الؤارع الحكيـ يي جرائـ  مكانة العدالة التصالحية كاضحة يي العديد مفك 
بيد أنو يي الكقت نفسو يتح باب األمؿ لمجناة لمعكدة مف  مف عقكبات قاسية كزاجرة، (الجرائـ اإلرىابية)الحرابة 

اإلرادية الرغـ مف لطكرتيا "العدالة التصالحية"، يالتكبة  جديد إلى أحضاف المجتمع، يأجاز يي ىذه الجرائـ عمى
، كلـ يغفؿ الفقو (الحرابة)الحد يي الجرائـ  التي ىي إحدل آليات العدالة التصالحية يي الفقو اإلسالمي تسقط

يأجاز العدالة التصالحية مف لالؿ العفك كالصمح  ؛احؽ ضحايا الجرائـ اإلرىابية كالمضركريف مني اإلسالمي
  .القتؿ العمد كؤبو العمد كيؽ ؤركط كضكابط محددة كالدية يي جرائـ
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سنة  كيي تحديد دقيؽ لنؤأة برنامج العدالة التصالحية بمفيكمو الجديد، يمكف اعتبار أف أكؿ إعالف لو كاف
 " ييينا " الذم قررت مف لاللو الدكؿ األعضاء ييكاف إلعالف حيثبعد جيكد مف المجتمع الدكلي،  2000

جراءات كبرامج لمعدالة ـ 17/5/2000األمـ المتحدة يي مؤتمرىا العاؤر بتاريخ  التؤجيع عمى صكغ سياسات كا 
المكعد المستيدؼ لمراجعة الدكؿ ممارستيا يي ىذا الؤأف، كما أكد ذلؾ المجمس  ـ2002التصالحية كبجعؿ سنة 

بالمبادئ األساسية الستلداـ برامج العدالة التصالحية ( 14/2000)تماعي الذم طمب يي قراره االقتصادم كاالج
العاـ أف يمتمس تعميقات مف الدكؿ األعضاء  مف األميف (2000جكيمية  26بتاريخ )يي المسائؿ الجنائية 

المتحدة لمنع الجريمة ؤبكة برنامج األمـ  كالمنظمات الحككمية كغير الحككمية ذات الصمة، ككذلؾ مف معاىد
استلداـ برامج العدالة التصالحية يي المسائؿ  كالعدالة الجنائية، عمى مدل استحساف كضع مبادئ مؤتركة بؤأف

المجمس االقتصادم إلى عقد اجتماع لبراء  الجنائية، ككسائؿ إرساء تمؾ المبادئ، كعمال عمى تمؾ المقاصد دعا
الكاردة كيدرسكا اقتراحات بؤأف اتلاذ مزيد  لكي يستعرضكا التعميقات يلتاركف عمى أساس تمثيؿ جغرايي عادؿ،

دكلة عضك بؤأف  (71)االجتماع عمى ممثميف مف  مف اإلجراءات ييما يتعمؽ بالعدالة التصالحية، كقد اؤتمؿ ىذا
 . نائيةالستلداـ العدالة التصالحية يي المسائؿ الج المؤركع األكلي لعناصر إعالف لاص بالمبادئ األساسية

 بالسياسة أك ما يسمى اصطالحان  ،عنى بالجريمة كالعقكبةتي ي تكمف جانب آلر عمى صعيد العمكـ الجنائية ال
 جنائية بظيكر عمـ اإلجراـ، ثـ تاله عمـالالجنائية يإف نتائج أبحاث ىذه السياسة أسفرت عف تطكر تمؾ العمكـ 

 يإف ،حايا اإلجراـ، كمصاحبة لتطكر ىذه العمكـ الجنائيةكمنذ أكالر الستينات بدأت معالـ ظيكر عمـ ض ،العقاب
 العدالة الجنائية كآلية كانت تعكس يي كؿ حقبة ىذا التطكر، يكانت بمثابة الثابت المتغير، إذ انطمقت يي بدايتيا

 نمطكعدالة عقابية ترتكز يي أساسيا عمى الجريمة كيرض العقكبة المناسبة ليا، لكف مع الزمف اتضح عجز ىذا ال
ارتكزت عمى الجاني بالسعي  كالتي العقابي كيؤمو يي التصدم لظاىرة اإلجراـ المتفاقمة لتظير العدالة التأىيمية

مف بمداف العالـ، كقد كاف  كىي العدالة التي ال تزاؿ متبعة يي كثير إليجاد السبؿ كتييئتو إلعادة إدماجو اجتماعيان 
أصبح يمكح بما سمي بأزمة  نسب متزايدة مف اإللفاقات، مما لمبعض منيا نتائج يي حيف كاف لمبعض اآللر

ظاىرة اإلجراـ كاتساع لطكرة  العدالة الجنائية كالتي أصبحت تسمى كذلؾ بالعدالة العقيمة لدل البعض، لتزايد
يطمؽ  كأنتج ىذا التفكير ما العكاقب الناجمة عف ىذه الظاىرة مما استمـز التفكير يي بديؿ ليذه العدالة الجنائية

أكؿ المناديف بالعدالة  عميو اليكـ العدالة التصالحية، كيعبر يي ىذا الصدد السيد "ىاكرد زاىر" الذم يعد مف
 تتميز بؤكميتيا العقيمة مف جية كجعميا العقاب حكران  كيقكؿ أنيا "عدالة ،التصالحية عف يؤؿ العدالة الجنائية

 يرضت ظيكر العدالة التصالحية كنيج بديؿ". كىك أساس األزمة التي ،عمى الدكلة مف جية ألرل
 يؤالن  الردع يكرة عمى كالمستندة االنتقالية العدالة مرتكزات أىـ تمثؿ التي التقميدية الجنائية العدالة أثبتت لقدك 

كدمجيـ  عمييـ المحككـ تأىيؿ إعادة يي العقابية المؤسسات يؤؿ عف يضال اإلجرامية الظكاىر مكايحة يي ذريعا،
 أكثر مف التقرب أصبح الكقت ذات كيي عمييا، القائمكف يبذليا التي الكبيرة الجيكد مف الرغـ عمى تمعاتيـ،مج يي
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 عف حمكؿ البحث يي ليا سندان  كيككف مؤاكميا عالج إمكانية لمدكؿ يتيح بديؿ كبرنامج التصالحية العدالة يكرة
 . اإلنساف حقكؽ عمى االيجابي األثر مجالبرنا ىذا تنفيذ يي يككف أف أمؿ عمى ألكضاعيا مكاءمة أكثر

 التي األزمات مف الكثير تجاكز يي عميو كالمعكؿ البديؿ النيج المتطكرة بمفاىيمو التصالحية العدالة نيج كيعتبر
بات  حيث النيج ىذا يعالية إلى التنكيو يزداد المتكالية التجارب لالؿ كمف ،)الجنائية العدالة(  كنيج تتكايؽ قد ال
يي  ركزت التي الدكؿ مف العديد كىناؾ مناسبة، كؿ يي عميو التأكيد كأصبح كاسع، نطاؽ عمى انتؤاره اليكـ

أيضؿ  تكير إيريقيا جنكب تجربة كلعؿٌ  المجتمعي، السمـ تحقيؽ إلعادة المصالحة آلية عمى االنتقالية المراحؿ
 أساسان  تقكـ الكطنية المصالحة لبمكغ لاصة ةآلي عمى اعتمدت أنيا يميزىا ما أىـ كالتي الؤأف، ىذا يي الممارسات

عمى  لمحصكؿ كؤرط الحقيقة معرية ىيئة أماـ كتجاكزات انتياكات مف ارتكبو عـٌ  اعترايان  المسؤكؿ تقديـ عمى
 أك ،العقابية العدالة كليس التصالحية العدالة تحقيؽ منيا الغرض ككاف الكطنية، المصالحة إلىان بمكغ العفك

 (.89 – 87، ص ص2020لمي، سا) االنتقامية
 مقتضيات كتحديات العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية: المبحث الثاني

 مع التعاطي يي كالعممية الفعالة اآلليات بعض ضارحاست يقتضي العدالة دكلة كبناء الديمقراطي كؿاالتد سياؽ إف
 العدالة إلى الكصكؿ لالليا مف يراد التي آللياتا تمؾ أىـ االنتقالية العدالة نسؽ كلعؿ السياسية، كالتحالت كاقع
 أف يجب استبدادية نظـ مف عانت التي البالد يي أنو حقيقة عمى الدكلية المعايير تقكـ الصدد ىذا كيي مية،كال

 مف ثيركال إلى النظر لالؿ مف فكل ،)المطمب األكؿ( االنتقالية العدالة بمبادئ األلذ النظـ تمؾ زكاؿ يعقب
 )المطمب الثاني(. ذلؾ تعترض قد التي دياتحالت مف ثيركال عمى الحاؿ كاقع ؤؼكي التجارب

 مقتضيات العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية: المطمب األكؿ
لنجاح العدالة االنتقالية كطي صفحة االستبداد كاالنتياكات الجسيمة لحقكؽ اإلنساف كالحريات العامة كصكالن إلى 

مصالحة الكطنية الؤاممة البد مف تكاير جممة مف المقكمات كالمقتضيات لمكصكؿ إلى تمؾ حالة االستقرار كال
الفرع مقتضيات العدالة االنتقالية، بينما نلصص  األكؿالغاية، لذا سنقسـ ىذا المطمب إلى يرعيف، نستعرض يي 

 لتناكؿ مقتضيات المصالحة الكطنية. الثاني
 اليةمقتضيات العدالة االنتق: الفرع األكؿ

ؿ كٌ مصطمح العدالة االنتقالية مصطمح كثيؽ الصمة بمفيكـ المصالحة الكطنية بؿ أف ىذه األليرة تؤاف  ال غرك
منظكمة العدالة االنتقالية، التي تبتغي الكصكؿ بالمجتمع إلى السالـ االجتماعي، كتؤكد أنو ال  ؼأىـ أىدا أحد
كاالنقساـ العميقة بملتمؼ أبعادىا  ؼصي جذكر اللالتحقيؽ ذلؾ إال مف لالؿ مبادئيا التي تقتضي تق فكيم

راىية بصكرة تسيـ يي االنتقاؿ المتدرج ككال ؽكاالقتصادية كاالجتماعية بما يسمح بتجاكز أسباب اللال السياسية
تتمحكر  )ثانيان(تكاير جممة مف المعطيات كالمقتضيات  قؽ دكفحالديمقراطية عمى أسس متينة، كذلؾ ما ال يت إلى
 كالعدالة الضرر، إصالح كعدالة الجنائية، العدالة تتضمف كؤاممة كاسعة بطريقة االنتياكات إرث مع التعامؿ حكؿ
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أف مرجعية نظاـ ب ( مع التنكيو268 – 267، ص ص 2019الؤريؼ، ، )االقتصادية كالعدالة االجتماعية،
 أساسيا القانكف الدكلي عمى مرجعيات دكلية قيؽ المصالحة كالعدالة تقكـحالعدالة االنتقالية كالمجاف المنبثقة لت

 )أكالن(. كالقكانيف الكطنية
 األساس القانكني لمعدالة االنتقالية:  –أكالن 

كقكاعد القانكف  (1)سكؼ نتناكؿ األساس القانكني العدالة االنتقالية يي كؿ مف قكاعد القانكف الدكلي االنساني 
 .(3)الجنائي  كالقانكف الدكلي (2)الدكلي لحقكؽ االنساف 

 (.88ت(،  ص -مكي، )د) قكاعد القانكف الدكلي االنساني – 1
يي  قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، كالسٌيما اتفاقيات جنيؼ األربعة المكقعةيي  يالقانكن أساسونظاـ العدالة  يجد
الحقيقة  صات لجافاـ كقرارات المحاكـ اإلقميمية كنتائج كلالككأح ـ1977لعاـ  كممحقاتيا ـ1949أغسطس  12

 كالقكانيف الكطنية غير المتعارضة مع الؤرعة الدكلية لحقكؽ اإلنساف كغيره، لذلؾ يإف السير يي ،كالمصالحة
 رامة اإلنسانية ككؤؼ الحقيقة كجبر الضرركمف حيث رد االعتبار كال ايا إيجابان حس عمى الضكطريقيا سينع

 ،كت عنياكجتمع بحجـ كلطكرة االنتياكات المستترة أك المسككذلؾ كاقع النيكض بحقكؽ اإلنساف كتثقيؼ الم
الؤريؼ، ) الكعي الديمقراطي كتعزيز كتقكية المجتمع المدني ككضع أسس دكلة القانكف كالتكجو الديمقراطي كنؤر

 (.268، ص 2019
ف إلى جانب ذلؾ تكجد صككؾ ألرل تحـر استلداـ األسمحة كلططان عسكرية معينة كتحمي بعض الفئات م

 1980ـ لحماية الممتمكات الثقايية، اتفاقية عاـ 1945األؤلاص كاألعياف كتؤمؿ باألساس اتفاقية الىام لسنة 
ـ بؤأف 1977ـ بؤأف األسمحة الكيماكية، معاىدة أكتاكا لعاـ 1993بؤأف بعض األسمحة الكيماكية، اتفاقية عاـ 

 ـ بؤأف مؤاركة األطفاؿ يي النزاعات المسمحة.2000األلغاـ المضادة لأليراد، البركتكككؿ االلتيارم لسنة 
كترتكز أىـ العناصر األساسية لعناصر ما بعد النزاعات عمى الحقكؽ االنسانية المؤركعة كالمطالبة بالعدالة 
كاالعتماد عمى القانكف الدكلي اإلنساني لمنع االيالت مف العقاب كالمحاسبة عمى االنتياكات السابقة، كألذ حقكؽ 

 (. 284، ص2016الجبكرم،  كالصقمي ) يي الحسباف لجبر الضرر كاالنصاؼ الضحايا
مكتب المفكض السامي لحقكؽ االنساف،  –األمـ المتحدة ) قكاعد القانكف الدكلي لحقكؽ االنساف: – 2
 (5،  ص2012

الذم جاء عمى ـ ركيزة أساسية مف ركائز القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ك 1945يعتبر ميثاؽ األمـ المتحدة لسنة 
انقاذ يؤؿ عصبة األمـ يي كقؼ انتياكات حقكؽ االنساف، اضاية إلى ذلؾ ىناؾ كثيقة ميمة جدان ؤكمت الدستكر 

ـ كاالتفاقيات الجكىرية 1948كالمرجع لجميع حقكؽ االنساف أال كىي االعالف العالمي لحقكؽ االنساف لسنة 
 اللتزاـ لمدكؿ األطراؼ يي تعزيز كاحتـر حقكؽ االنساف.األساسية اللاصة بحقكؽ االنساف كالتي أرست مبدأ ا
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ذا كاف القانكف الدكلي لحقكؽ االنساف يستيدؼ حماية حقكؽ االنساف زمف السمـ؛ يإف ىناؾ مف يرل انو يعنى  كا 
 بحماية حقكؽ االنساف يي ظركؼ استثنائية )ظركؼ النزاعات المسمحة(. 

ة مف االستراتيجيات المتنكع ةي ييتـ بتنمية مجمكعة كاسعالنتقاؿ السياساف مجاؿ العدالة االنتقالية أثناء يترات ا
لمكاجية ارث انتياكات حقكؽ االنساف كتحميميا كتطبيقيا عمميان بغية لمؽ مستقبؿ أكثر عدالة كديمقراطية، كيي 

اممة تتضمف الجانب النظرم كالعممي تيدؼ العدالة االنتقالية إلى التعامؿ مع ارث الماضي بطريقة كاسعة كؤ
العدالة الجنائية كعدالة اصالح الضرر كالعدالة االجتماعية كاالقتصادية. كىي مبنية عمى اعتقاد مفاده سياسة 
قضائية يجب أف تتضمف تدابير تتكلى ىديان مزدكجان كىك المحاسبة عمى جرائـ الماضي كالكقاية مف الجرائـ 

  (.287، 286، ص ص 2016الجبكرم، ك الصقمي ) الجديدة
 الجنائي:قكاعد القانكف الدكلي  – 3

مجمكعة القكاعد القانكنية الدكلية التي تعاقب عمى يئات لطيرة مف الجرائـ يعٌرؼ القانكف الدكلي الجنائي بأنو "
الدكلية التي تؤكؿ انتياكان لسيادة الدكؿ كعدكانان عمى الؤعكب، تيدد السمـ الدكلي كتؤذم الضمير االنساني يي 

ءن يي كقت السمـ، أك أثناء الحرب، كتحدد سبؿ مكايحتيا دكليان، كتبيف االجراءات المتبعة لمحاكمة مجمكعو، سكا
كعقاب مرتكبييا، كجية القضاء الجنائي الدكلي الملتصة بذلؾ، كتحكـ تنازع االلتصاص يي ؤأنيا بيف القضاء 

، نقالن عف: الصقمي 33، ص 2004حسف، الجنائي الدكلي كجيات القضاء الدالمي كبينو كبيف مجمس األمف" )
 (.288الجبكرم، ص ك 

األستاذ الدكتكر محمكد نجيب حسب  -كيلتمؼ القانكف الدكلي الجنائي عف القانكف الجنائي الدكلي الذم ىك 
كتحدد العقكبات المقررة ليا، كتبيف  "مجمكعة مف القكاعد القانكنية تبيف األيعاؿ التي تعد جرائـ دكلية -حسني 

الجرائـ حتى يمكف تكقيع العقاب عمى مف تثبت مسؤكليتو  التي يتعيف إتباعيا عند ارتكاب إحدل ىذه اإلجراءات
بمعنى أف قكاعد القانكف الجنائي الدكلي تحكـ تنازع القكانيف الجنائية  ،(2، ص1959-1960حسني، ) عنيا"

أجنبي، أك عميو دالؿ  كااللتصاص القضائي، مف حيث األؤلاص كالمكاف يي صكرة كقكع الجريمة مف ؤلص
 (.  92، ص2002البدراني، ) اقميـ الدكلة، أك لارجيا

ذا كانت إجراءات العدالة الجنائية التي اتلذت عقب الحرب العالمية األكلى أيضت إلى تحريؾ يكرة المسؤكلية  كا 
لي لمعاقبة مرتكبي ىذه الجنائية الدكلية الفردية تجاه مرتكبي الجرائـ الدكلي، كبمكرت يكرة إحداث قضاء جنائي دك 

الجرائـ؛ يإف الحرب العالمية الثانية تعد حجر الزاكية نحك ترسيخ المسؤكلية الجنائية الدكلية ككذا القضاء الجنائي 
الدكلي لتمديد المسؤكلية مف لالؿ إنؤاء محاكـ تلدـ ذلؾ الغرض، كقد تـ ذلؾ مف لالؿ إنؤاء محكمتي 

 .(138، ص 2009 – 2008بف عبيد، ) نظاـ ألية محكمة جنائية دكلية نكرمبيرغ كطككيك، كىما األساس لكضع
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 مقتضيات العدالة االنتقالية:  –ثانيان 
 آليات تطبيؽ العدالة االنتقالية: – 1
 : عمى جممة مف األركاف نتقاليةاال العدالة منظكمة تنيض

 : اإلنساف لحقكؽ الجسيمة االنتياكات بشأف الحقيقة كشؼ -أ 
 كتتمٌثؿ اإلنساف، لحقكؽ الدٌكلي كلمقانكف اإلنساف الكطني لحقكؽ لمقانكف جسيمان  لرقان  تؤٌكؿ اٌلتي تياكاتاالن كىي

 عمى التٌضييؽ التٌعذيب، ممارسة االعتقاالت التعسفيٌة، القسرم، االلتفاء االغتياالت، يي أساسان  تمؾ االنتياكات
 . الؤعبيةٌ  التحرٌكات كقمع التجمٌعات كالمظاىرات منع ،الصٌحاية حريةٌ  قمع ، األساسيةٌ  الحريٌات النقابيةٌ 

 : االنتياكات ممارسة عف المباشريف كغير المباشريف لممسؤكليف كالمحاسبة المساءلة -ب 
 المباؤريف المسؤكليف سائر كمحاسبة بالضٌركرة مساءلة يقتضي العقاب مف اإليالت عدـ مبدأ ضماف ذلؾ إفٌ 

 لجميع كالمحاسبة دائرة المساءلة تتٌسع أف كعميو يتعيفٌ  اإلنساف، لحقكؽ الجسيمة اتاالنتياك عف كغير المباؤريف
 كالتغطية أك بالتٌعميمات الممارسة، حيث مف كمباؤر يعمي بؤكؿ سكاء يي االنتياكات تكرٌطكا اٌلذيف األؤلاص
 طمس يي غير مباؤرة ةبصف كالمتكرٌطيف مباؤرة بصفة المكرٌطيف لتؤمؿ المحاسبة العقاب، مف اإليالت كضماف
 . االنتياكات حقيقة

 : ليـ عتباراال إعادة كأ ،مادم كأ ،معنكم كأ ،رمزم ليـ كالتّعكيض لمضّحايا الضرر جبر -ج 
 حقكقيا كاسترداد ليا االعتبار كرد لمضحيةٌ  كالمادٌم كالمعنكم الرٌمزم التٌعكيض عمى الضٌرر جبر نظاـ يقكـ

عادة تأىيميا دماجيا كا   الفئات كضعيةٌ  بعيف االعتبار جماعيٌا، كيؤلذ أك يرديٌا، الضٌرر جبر يككف أف كيمكف .كا 
  .اللاصة( االحتياجات كذكم ككبار السف النٌساء )األطفاؿ، الميمٌؤة
 :إصالح مؤسّسات الدّكلة -د 

ـ ستبداد كمعالجتيا بؤكؿ يضمف عدكاال ينصب إصالح مؤسٌسات الدٌكلة عمى تفكيؾ منظكمة الفساد كالقمع
ستبداد كاال بتلميص مؤسٌسات الدٌكلة كمرايقيا مف ؤتٌى اآلليٌات التي تؤسٌس لمقمع إنتاجيا لتمكـ اللركقات كذلؾ

عادة ىيكمتيا ،كالفساد كتأىيؿ أعكانيا بما يكفؿ إرساء دكلة القانكف كحماية  كالعمؿ بالتٌالي عمى تحديث مناىجيا كا 
  .يةٌ الفردكالحريٌات العامٌة ك  الحقكؽ األساسيةٌ 

 :المصالحة -ق 
 االنتياكاتصفحة الماضي األليـ مف  جتماعي بيف كٌؿ المكاطنيف كطيتيدؼ المصالحة إلى تحقيؽ السٌمـ اال

لى إؤاعة الٌطمأنينة المكاطف  جتماعيٌة، كما تيدؼ إلى إرساء ثقةرتياح يي عالقاتيـ الفرديٌة كاالكاال الملتمفة، كا 
أٌف  باعتبارغير أٌف المصالحة ال تعني اإليالت مف العقاب،  ديمقراطي.يي مؤسٌسات الدٌكلة يي ظٌؿ مجتمع 

 (.28 - 27، ص ص 2019ذكيب، ) ستمرارانتياكات بمف ؤأنو اإلبقاء عمى دكٌامة اال اإليالت مف العقاب
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 المسار القانكني لمعدالة االنتقالية في ليبيا: -  2
ـ بؤأف 2012( لسنة 17عدالة االنتقالية بداية مف القانكف عدد )عريت ليبيا تطكران لممنظكمة القانكنية المنظمة لم
 – 106، ص ص 2014ة المؤقتة: كزارة العدؿ بالحككمة الميبي) إرساء قكاعد المصالحة الكطنية كالعدالة االنتقالية

 ؽالحقائ تقصي بعممية القياـ عمىبالصيغة التي تضمنيا  كفنالقا ذلؾ قدرة مدل ييالبعض  ؤكؾقد ك ( 113
 :كىي كاحين ثالث مف تقاداتنا كفنالقا ىذا يكاجو حيث ،بفاعمية

 .النطاؽ كاسعة مؤاكرات دكف سف كفنالقا أف :األكلى
 .كاضحة كليست دقيقة غير أىدايو أف :يةنالثا

 عف تجكن يةفنكال العممية التركيبة عمى صني لـ كفنالقا أف حيث ذاتيا ؽالحقائ تقصي بييئة ؽتتعم :الثالثة
 ؽالحقائ تقصي كأفك  ،يقط القضاة كبار مف ؽالحقائ تقصي ىيئة تنتكك  أف بعد ييما كفنالقا يي صكرالق ىذا

 كيحصيا تياكاتناال كاية لدراسة كايية مساحة يتيح ال ييك ،ؤديد قصكر يـفال ىذا كيي مجردة، قضائية عممية
 االستماع أف الدكلية التجارب اثبتت قدكل  .كالؤرعية كاالقتصادية كالنفسية االجتماعية كاحينال مف جيدان  يحصان 
 غير يالضحايا آرائيـ، عف التعبير يي حقيـ كضماف لعالجيـ اىمية ذك أمر يعد يةنعم جمسات يي الضحايا إلى

 (.267ص ،2020كربكش، ) ؽسب ما إلى يضاؼ آلر قصكر كىذا بالتعكيض، ؽيتعم ييما إال مذككريف
ؿ بالحككمة كزارة العد) الجرائـ بعض عف كفالع بؤأف 2012 ( لسنة35) رقـ كفنالقا تقاليناال المجمس أصدر كما

 مف اإليالت يدعـ طكقونم اف ظاىر لسبب كفنالقا ىذا تقدنكا (،226 – 224، ص ص 2014، الميبية المؤقتة
 بالمرحمة اللاصة اإلجراءات بؤاف 2012 ةسنل (38) رقـف ك نالقا تقاليناال ينالكط المجمس أصدر كما العقاب،

 عدـ عمى صنت كالتي كفنالقا ىذا مف (4) رقـ المادة عميو صتن ما حكؿ كاسعان  جدالن  أثار مذكال تقالية،ناال
 أك الثكرة جاحنا بيدؼ بيا قامكا قد كانكا يةنمأ أك ،ةنيمد أك ،عسكرية تصريات مف يبراير 17 ثكار معاقبة
بعض  يرل الصدد ىذا كيي(، 241 – 237 ، ص ص2014ة: مؤقتة الكزارة العدؿ بالحككمة الميبي) حمايتيا

 ؽبح اجحايان  يعد المادة عميو صتن ما أف ييفنالكط اللبراء مف كالكثير سافناإل ؽحقك  ظماتنكم حقكقيكفال
 يمت ال عامان  كان فع كيؤكؿ الجريمة عمى تستر المادة ىذه كتعتبر 2011 يبراير 17 ثكار تجاكزات مف المتضرريف

 (.262 – 261، ص 2017بيي كآلركف، ) المصالحة يلدـ الك  صاؼنكاإل لمعدالة بصمة
 تطبيؽ مف استثناءات تضمف 2015 سنة الميبي البرلماف عف الصادر العاـ العفك قانكف أف نجد المقابؿ كيي
 نظاـ تطبيؽ مف يبراير ثكرة لالؿ بالثكار يسمكف مف عمى المحسكبة الفئات بعض اقصاء تستيدؼ العفك نظاـ
 يي قرر عندما اإلقصائي المنطؽ نفس تبنى العاـ العفك ؤأف يي 2015 لسنة 6 رقـ القانكف أف نجد حيث العفك،
 سرياف عدـ عمى المذككرة المادة مف4) ) الفقرة صتني العفك، نطاؽ مف الجرائـ بعد استبعاد عمى(  (3مادتو
يي الغالب  كىذه جرائـ تنسب”. يبجرائـ القتؿ عمى اليكية كااللتطاؼ كاإللفاء القسرم كالتعذ“العفك بؤأف  قانكف

يستيدؼ أحد أطراؼ  لؤريحة مف الثكار ارتكيًبت لالؿ يترة حرب يبراير، ما يعني أف االستثناء يي ىذه المرحمة
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يتبنى المصالحة مف أجؿ  الصراع يي ليبيا، كىك ما يقكض أىـ الدعائـ الرئيسة لنظاـ العدالة الذم يجب أف
 تحقيؽ الكئاـ المجتمعي.

اللالؼ بيف  كاضحان أف ىذيف القانكنيف صادرا أىداؼ العدالة االنتقالية المتمثمة يي يكرة رأب الصدع كتسكية يبدك
كعفك يضمف جبر الضرر  أطرايو ، يتمؾ الجرائـ المستثناة ىي صميـ المسائؿ التي نحتاج بؤأنيا إلى مصالحة

 بيا الدكلة الميبية. حمة التي تمركيكفؿ عدـ اإليالت مف المساءلة الجنائية، بأسمكب يالئـ المر 
االنتقالية مف  إف ىذا اإلقصاء الذم تضمنتو ىذه القكانيف يأتي يي سياؽ سياسة إقصائية جردت مفيكـ العدالة

حقيقي لممصالحة بقدر ما أنيا  أىدايو السامية لتجعميا مجرد عدالة انتقامية أك انتقائية ال تستيدؼ تحقيؽ مؤركع
 البعض حسب ييـ –كىذا يرجع يي الحقيقة  السياسي كأضعفت ياعمية نظاـ العادلة المتبنى. زادت حالة االنقساـ

تقكـ عمى يكرة عدـ اإليالت مف العقاب كعدـ استفادة  محددة إلى أف ىذه القكانيف استييدم يي صياغتيا بفمسفة –
إيالت ؤريحة معينة مف  يي مقابؿ ترسيخ ضمانات قانكنية تكفؿ اللصـ مف مقكمات مرحمة ما بعد الصراع،

 (. 68 – 67، ص ص 2019)الجممي،  الجية مصدر القانكف العقاب كىي تمؾ التي تكائـ قناعة
كلممضي قدما يي تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية عمد المؤتمر الكطني العاـ الذم انتقمت إليو سمطة 

ـ يي ؤأف العدالة 2013( لسنة 29اصدار القانكف عدد ) إدارة البالد مف سمفو المجمس الكطني االنتقالي إلى
 (.978 – 965، ص ص 2013الجريدة الرسمية، ) االنتقالية

استيؿ القانكف أحكامو ببياف مفيكـ العدالة االنتقالية بأنيا حزمة مف اإلجراءات التؤريعية كالقضائية كاإلدارية كقد 
 بة الجناة كاإلصالح المؤسسي كجبر الضرر كالتعكيض مكردان كاالجتماعية إلظيار الحقيقة كحفظ الذاكرة كمحاس

بذلؾ األىداؼ األساسية األربعة لمعدالة االنتقالية كالتي يسعى مف لالليا إلى معالجة انتياكات حقكؽ اإلنساف 
 كحصر ىذه االنتياكات يي: ،كالحريات األساسية

منيجة لمحقكؽ كالحريات األساسية المرتكبة يي ظؿ النظاـ السابؽ حددىا يي االنتياكات الجسيمة كالم - أ
نتياؾ حقكؽ اىك  " نتياؾ الجسيـ كالممنيجكعريت المادة الثانية مف ذات القانكف بأف اال ،مف قبؿ أجيزة الدكلة

تالييا إذا  ،أك التعذيب الجسدم ،لتطاؼأك اال ،اإلنساف مف لالؿ القتؿ رتكبت نتيجة اأك مصادرة األمكاؿ كا 
أك  ،لص يتصرؼ بدايع سياسي ككذلؾ التعدم عمى الحقكؽ األساسية بؤكؿ يرتب آثار ماديةتكجيو أمر مف ؤ
 معنكية جسيمة.

يبراير كذكرىا عمى سبيؿ الحصر ال المثاؿ كىي مكاقؼ كأعماؿ  17بعض األثار الناجمة عف ثكرة  - ب
مككيات غير ممتزمة بمبادئ أدت إلى ؤرخ يي النسيج االجتماعي كأعماؿ كانت ضركرية لتحصيف الثكرة ؤابتيا س

 الثكرة.
نتياكات الالحقة التي ارتكبت يي حؽ المدنييف حتى اآلف تحت مسميات ملتمفة كبيذا الحصر يإف كاية اال

 2012لسنة  (17)الذم سمكو القانكف رقـ  ستلرج عف االلتصاص النكعي ليذه المعالجة، كىك ذات النيج تقريبان 
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ف كاف م  االنتياؾيمـ يقتصر عمى  (29) عددمف القانكف  نتياكات أكثر ؤمكالن فيكـ االيي المادة االكلى منو كا 
 نتياؾ لحقكؽ اإلنساف.اأك  ،بؿ ىك كؿ يعؿ يؤكؿ جرمان  ؛الجسيـ كالممنيج

أنو لـ يألذ بعيف االعتبار الفئات اليؤة مف الضحايا التي كقع عمييا االعتداء  (29) عددمما يؤلذ عمى القانكف ك 
 .طفاؿ ككبار السف كذكم االحتياجات اللاصة()كالنساء كاأل

أبعد القانكف بمكجب نص لاص المظالـ العقارية عف عمؿ ىيئة تقصي الحقائؽ كالمصالحة كأناط بيا ىيئة كما 
 . (المادة الثامنة كالعؤركف مف القانكف)ألرل تسمى ىيئة رد المظالـ العقارية 

 . ات المقررة بمكجب األحكاـ المقررةكما أف الفساد المالي كاإلدارم غاب عف المعالج
إلى  1969سبتمبر مف عاـ  1مدة سرياف ىذا القانكف حددىا يي نص المادة الثالثة منو كىي الفترة الكاقعة بيف ك 
مما  كلعؿ ىذا التحديد الدقيؽ لممدة يعتبر أكثر كضكحان  ،نتلاب الجسـ التؤريعي بناء عمى الدستكر الدائـ لمدكلةا

 . ىداؼ المرجكة مف ىذا القانكفسبتمبر إلى تحقيؽ األ 1بأف جعؿ مدة سريانو منذ  (17) عددف كرد يي القانك 
بالتقصي كالكؤؼ مف لالؿ ىيئة تقصي الحقائؽ  2013لسنة  (29) عددالحقائؽ التي يطاليا القانكف ك 

أكجاع كمعاناة  كالمصالحة المنؤئة بمكجب نص المادة السابعة منو حددىا يي المادة الرابعة بكؤؼ كتكثيؽ
كيي المادة اللامسة منو الكؤؼ عف الحقائؽ ذات الطبيعة العامة كالجماعية  ،المكاطنيف الميبييف يي النظاـ السابؽ
 .كالحقائؽ الفردية دكف بياف معنى ليا

 ىيئة تقصي الحقائؽ كالمصالحة : •
دد طبيعتيا كالتصاصاتيا كصالحياتيا انؤئت ىذه الييئة بنص المادة السابعة مف القانكف كما بعدىا مف مكاد مح

 ككيفية تؤكيؿ إداراتيا كالمجاف التابعة ليا.
لتصاصاتيا كيؽ مككنات العدالة االنتقالية كيتككف امف مجمس إدارة كعدد ست إدارات حددت  تتككف الييئة

انكف ؤركط عضكية كما حدد الق ،مجمس اإلدارة مف عدد ثماني أعضاء يتـ تعيينيـ مف قبؿ المؤتمر الكطني العاـ
ف لص أعضاء مجمس اإلدارة يقط بؤركط الحياد كالكفاءة  ،مجمس اإلدارة كاإلدارات كالمجاف التابعة لمييئة كا 
كما لـ يأت عمى ذكر ؤرط التلصصات المتنكعة كعمـ  ،عضاءكاالستقاللية كلـ يؤترط تكايرىا يي باقي األ

أك أف يككف مف بيف ، كـ التي ليا عالقة بمياـ عمؿ الييئةالقانكف كعمـ االجتماع كعمـ النفس كغيرىا مف العم
أك مف مؤسسات المجتمع المدني الفاعمة المعنية بالمدايعة عف حقكؽ االنساف  ،عضاء مف يمثؿ أسر الضحايااأل

أك التنصيص عمى  ،كما يي ىيئة الحقيقة كالعدالة البارغكام كىيئة التمقي كالحقيقة كالمصالحة بتيمكر الؤرقية
 جكد العنصر النسائي كما يي ىيئة االنصاؼ كالمصالحة المغرب.ك 

صالحيات كاسعة لمييئة لتمكينيا مف أدكات تحقيؽ أحد أىـ  القانكف المادة السادسة عؤر مفبداللة  كمنح المؤرع
عالقة  يميا أف تأمر األؤلاص كتقكـ بزيارة األماكف التي ليا ،عناصر العدالة االنتقالية كىك الكؤؼ عف الحقيقة



 و١ٍت االلخصاد ٚاٌخضاسة ص١ٌخٓ                                                                    ٌّإحّش اٌعٍّٟ اٌغٕٛٞ اٌزأٟ                                       ا
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نتياكات كتعمؿ عمى تفتيؤيا كتطمب المستندات كاألدلة كلألعضاء المكمفيف بذلؾ مف قبؿ رئيس مجمس االدارة باال
 . صفة مأمكر الضبط القضائي

ك معمكمة ليا عالقة بمكضكع البحث كالتقصي الذم أ ،كما ليا أف تطمب مف أم ؤلص أف يكؤؼ عف أم كثيقة
ليميف القانكنية كتستجكب الؤيكد، كما ليا الحؽ يي الحصكؿ عمى معمكمات مف كأف تعمؿ عمى تكجيو ا ،تباؤره

 .أم دكلة ألرل مف لالؿ كزارة اللارجية
يعاقب بالحبس مدة ال "جـر المؤرع الممتنع عف مساعدة الييئة يي المادة الكاحد ك الثالثكف مف القانكف بأف  كما

دينار كؿ مف يمتنع عف تمكيف الجيات الملتصة بتنفيذ القانكف أك بغرامة ال تزيد عمى الؼ  ،تزيد عمى ستة أؤير
أك لجانيا  ،أك يريض المثكؿ أماـ ىيئة التقصي كالمصالحة ،أك مستندات يي حكزتو ،طالع عمى أم أدلةمف اال

 . "دكف عذر مقبكؿ
لى لجاف إأك اإلحالة  ،أك الجنائية ،اإلحالة لممحاكـ المدنيةطبقان لممادة العؤركف مف القانكف كما يجكز لمييئة 

سكت المؤرع عف كضع معايير كضكابط ليذه اإلجازة كمدل التزاـ الجية المحاؿ بينما  ،التحكيـ كالمصالحة كالعفك
 . ليا بيذه االحالة

 لجاف تقصي حقائؽ خاصة: •
ا ؤكمت إلى جانب ىيئة تقصي الحقائؽ كالمصالحة كجدت العديد مف المجاف اللاصة بالتقصي كالتحقيؽ منيا م

 قبؿ إنؤاء الييئة كمنيا ما ؤكؿ بعدىا مف ىذه المجاف:
الصادر  2011لسنة  (2) عددالمؤكمة بمكجب القرار  لجنة تكثيؽ الجرائـ المرتكبة مف نظاـ القذافي -

 .عف المجمس الكطني االنتقالي
لسنة  (3) عددالمؤكمة بمكجب القرار  لجنة تكثيؽ كمتابعة شؤكف المحتجزيف كالمرتزقة كالمفقكديف -
 .الصادر عف المجمس الكطني االنتقالي 2011
الصادر عف المجمس الكطني  2012لسنة  (19) عددلجنة إدارة األزمة المشكمة بمكجب القرار  -
 .االنتقالي
 –تيجي  –د الحكام –ستطالع مسببات الشقاؽ  كالنزاع في مناطؽ ) العجمية الجنة تقصي الحقائؽ ك  -
 .2013لسنة  (57) عددؤكمة بمكجب القرار الم (العطؼ –نالكت 
 .2013لسنة  (59) عددالمؤكمة بمكجب القرار  لجنة النظر كالتحقيؽ في مذبحة بكسميـ -
ك المؤكمة بمكجب القرار  لجنة تقصي حقائؽ كجمع معمكمات بشاف صرؼ مبالغ مالية لكزارة الدفاع -

 ي الحقائؽ كالمصالحة بيذه المجاف كغيرىا.لـ يحدد القانكف عالقة ىيئة تقصك  .2014لسنة  (1) عدد
المصالحة يي نص المادة التاسعة منو بأربع سنكات قابمة لمتمديد ك حدد المؤرع مدة عمؿ ىيئة تقصي الحقائؽ 
كما ألزميا بتقديـ تقارير عف الممفات التي  ،نتياء مدتيا بثالثة أؤيراسنة كاحدة بطمب يقدـ لمسمطة التؤريعية قبؿ 
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لييا الييئة يي تقاريرىا كأكتفى باإلؤارة إكسكت عف كضع آليات إنفاذ التكصيات التي تلمص  ،يييا تنيي العمؿ
أك حؿ المنازعات بما يي  ،تكصيات بؤأف طرؽ معالجة االنتياكات"أف الييئة تصدر  (د)الفقرة  (17)يي المادة 

 ".الملتصةأك كقائع إلى الجية  ،أك إحالة أؤلاص ،أك تدابير ،تلاذ إجراءاتاذلؾ 
 المحاسبة كالمساءلة الجنائية: •

تيدؼ المساءلة كالمحاسبة يي مسار العدالة االنتقالية إلى الحيمكلة دكف إيالت الجناة مف العقاب كترسيخ العدالة 
كما أف العدالة االنتقالية تسعى لمعالجة أسباب  ،يي المجتمع كالمساىمة يي كؤؼ الحقيقة كحفظ الذاكرة الكطنية

نصاؼ المجني عميواالنتي نو يؤلذ عمى إكمف ثـ ي ،اكات بينما يقتصر دكر العدالة التقميدية عمى معاقبة الجاني كا 
المادة الثانية عؤر منو أف المؤرع   2012لسنة  (17) عددكمف قبمو القانكف  2013لسنة  (29) عددالقانكف 

ة دكف بياف لكيفية إجراء ىذه المساءلة كالمحاسبة التزؿ المحاسبة كالمساءلة يي مجرد اإلؤارة إلى المساءلة الجنائي
 (29) عددنتياكات إذ نص يي القانكف بتحديد إطارىا التؤريعي كطبيعة المحاكـ التي تباؤر النظر يي ىذه اال

 – 4…يقكـ تحقيؽ العدالة االنتقالية يي ليبيا عمى الجكانب التالية : " المادة اللامسة الفقرة الرابعة 2013لسنة 
نتياكات االمحاسبة عمى "كبينت المادة الرابعة الفقرة الثالثة منو مف ىـ الذيف تطاليـ المساءلة  "حاسبة الجنائيةالم

 "ستمداد منياأك األيراد الذيف يتصريكف باال ،حدم مؤسساتياارتكبت تحت غطاء الدكلة أك احقكؽ اإلنساف التي 
نتياكات لمتدابير القضائية مع غير القضائية لمعالجة تركة اال ييذه اإلؤارة تقكدنا لمتساؤؿ حكؿ عدـ تناكؿ المؤرع

أـ ىك قصكر  ،عف المساءلة نتقالية بعيدان االجسيمة لحقكؽ اإلنساف كالفساد المالي كاإلدارم لينتيج مسار عدالة 
ت يي ليبيا نتياكات التي حدثمنو بأف الكعاء التؤريعي كالمؤسسي القائـ قادر عمى التصدم لال عتقادان اتؤريعي ك 

 منذ قرابة النصؼ قرف؟
 التعكيض كجبر الضرر: •

مستحؽ التعكيض كىك كؿ مف تعرض  لصص المؤرع الفصؿ الرابع مف القانكف لعنصر التعكيض محددان 
عادة التأىيؿ كتقديـ ال نتياؾ جسيـ كبيف أنكاعو يي المادة الثالثة كالعؤركف منو كىي التعكيض المادم كالعالج كا 

أك أم صكرة ألرل مف صكر التعكيض تتقدـ  ،تماعية كالتعكيض المعنكم يي تلميد الذكرلجاللدمات اال
ترؾ القانكف أمر تقدير قيمة التعكيض لمجنة لاصة بالتعكيضات كالتي يتـ ك  قتراحيا الييئة لمجمس الكزراء.اب

ابعة كالعؤريف كترؾ المؤرع تعيينيا مف قبؿ مجمس اإلدارة برئاسة قاضي كيعتمد قرارىا مف قبؿ الييئة المادة الر 
حتساب التعكيضات كتقديرىا ككيفية صرييا كمكاعيد ىذا الصرؼ لمقرار الذم اأمر الضكابط التي يتـ عمى أساسيا 

 .القانكف( المادة اللامسة العؤريف مف)يصدر بإنؤاء صندكؽ تعكيض الضحايا 
نتقالية ييما يتعمؽ بعنصر التعكيض طبيعة بؤاف العدالة اال 2013لسنة  (29) عددلـ يكضح المؤرع يي القانكف 

نتقالي كالمؤتمر الكطني بؤأف تعكيض العالقة بيف ىذا القانكف كالقكانيف كالقرارات الصادرة عف المجمس الكطني اال
لسنة  50يبراير كالقانكف رقـ  17يئات معينة كالسجناء السياسييف كأسر الؤيداء كالمفقكديف كالجرحى يي ثكرة 
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بؤأف رعاية أسر الؤيداء كالمفقكديف  2014لسنة  (1) عددالقانكف  –تعكيض السجناء السياسييف  بؤأف 2012
بؤأف تنظيـ الجياز اإلدارم لكزارة رعاية أسر الؤيداء كالمفقكديف  2012لسنة  28 عددالقرار  –يبراير  17بثكرة 

 ديف كغيرىا مف التؤريعات.بؤأف رعاية كتكريـ أسر الؤيداء كالمفقك  2012لسنة  (85) عددالقرار  –
 اإلصالح المؤسسي: •

كىك إعادة ىيكمة مؤسسات الدكلة بحيث تحتـر حقكؽ اإلنساف كتحايظ عمى سيادة القانكف، كتلضع لممحاسبة 
كاإلصالح، باإلضاية إلى تعطيؿ البنى كاألسس التي أتاحت حدكث ىذه االنتياكات كاإلصالح يؤمؿ التؤريعي 

كاكتفى المؤرع الميبي بذكر اإلصالح  ،نتياؾ حقكؽ االنسافاييضمف عدـ تكرار  كاإلدارم كالمؤسسي حتى
ص مكاد تتعمؽ يالمؤسسي مف ضمف األىداؼ الرئيسية التي يسعى ليا يي المادة األكلى مف القانكف دكف تلص

مة بمكضكع ال ييما تعمؽ باإلصالح التؤريعي مف لالؿ تكميؼ إدارة مراجعة التؤريعات ذات الصإبيذا االصالح 
 العدالة االنتقالية.

ما نص عميو مف بطالف التؤريعات الظالمة كعدـ  2013لسنة  (29) عددمف المثالب التي ؤابت القانكف ك 
يعد ظمما كعدكانا تعطيؿ الحياة الدستكرية يي ليبيا كتعد التؤريعات "المادة السادسة منو حيث نصت  ،مؤركعيتيا

أك دستكرم مف التؤريعات الظالمة كتعتبر  ،عف رغبتو كدكف أساس ؤرعي ان التي أصدرىا النظاـ السابؽ تعبير 
الغية كغير دستكرية منذ صياغتيا كال يصح التذرع بيا يي مكاجيات الحقكؽ الثابتة كيجب معالجة آثارىا السمبية 

السياسية قتصادية ك لعؿ المؤرع يي ىذا النص عني بالتؤريعات التي مست الحياة اال "،عمى الفرد كالمجتمع
كالقكانيف المستندة إلى  2012لسنة  (2) عددجتماعية كقانكف تجريـ الحزبية الذم ألغي بمكجب القانكف كاال

ف كاف المؤرع قرر البطالف لتمؾ القكانيف لعدـ صحة كجكدىا مما يؤدم النعداميا  مقكالت الكتاب األلضر كا 
إال أنو كاف  ،الذم انتيؾ حقو كعمى صعيد المجتمععمى كجكب معالجة آثارىا السمبية عمى صعيد الفرد  ناصان 

نايي لمجيالة ال أف يكتفي  عمى المؤرع باإلضاية إلى النص صراحة ببطالف ىذه التؤريعات أف يحددىا تحديدان 
  –بكضع معيار الظمـ كالعدكاف المتمثؿ يي تعطيؿ الحياة الدستكرية كأف يضع آليات معالجة اآلثار)االقتصادية 

المستند  1974لسنة  (4) عددمنيا عمى سبيؿ المثاؿ القانكف  ،القانكنية( المترتبة عمى ىذا البطالف –ة االجتماعي
تقرير ) لمقكلة البيت لساكنو كالذم بمكجبو اغتصبت حقكؽ الممكية مف أصحابيا كأنؤئت حقكؽ ألؤلاص آلريف

 (.https://hrsly.com ،1999يي ؤأف العدالة االنتقالية"،  2013( لسنة 29) عددحكؿ القانكف 
إلى تجنب استعماؿ مصطمح التطيير الذم يعمد إلى  تتكجو التجارب الحديثة لمعدالة االنتقالية كنؤير ىنا إلى اف

لإلصالح المؤسسي يي حيف أف الغربمة تمثؿ آلية جديدة لإلصالح مف لالؿ  قديمان  اإلقصاء كيتضمف مفيكمان 
كقد أنتيج المؤرع التكنسي  ،لسمككو الفعمي ية الؤلص لمنصبو استنادان تقييـ لكؿ حالة عمى حدة كبياف مدل أىم

المؤرخ يي  2014لسنة  (53) عددالفصؿ الرابع عؤر مف القانكف الفقرة األليرة مف ىذا المسار عندما نص يي 
 كيقتضي إصالح المؤسسات لاصة" انو عمى كتنظيميا العدالة االنتقاليةالمتعمؽ بإرساء  2013ديسمبر  24
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مراجعة التؤريعات كغربمة مؤسسات الدكلة كمرايقيا ممف ثبتت مسؤكليتو يي الفساد كاالنتياكات كتحديث مناىجيا 
عادة ىيكمتيا كتأىيؿ أعكانيا يي حيف أنتيج المؤرع  (4336، ص2013الرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية، " )كا 

بؤاف  2013لسنة  (13) عددلالؿ القانكف  الميبي مسار التطيير كاإلقصاء يي إصالح مؤسسات الدكلة مف
كقد أثار إقرار المؤتمر الكطني ليذا  .(320 -.312، ص 2013الجريدة الرسمية، ) العزؿ السياسي كاإلدارم

 ،تداعيات و مفنتج عنلما سكؼ ي نظران كف نيي الساحة الميبية، كتبايف المكاقؼ تجاه ىذا القا  كاسعان جدالن القانكف 
دارية لالؿ الحكـ السابنف عمى إقصاء كؿ ؤلص تسمـ مك نص ىذا القانكي ، 2020كربكش، ) ؽاصب سياسية كا 

 .(267ص 
 احتياجات تطبيؽ العدالة االنتقالية في ليبيا: – 3

كتعكيض  ة، كنزع سالح القكات المقاتمة، كتحسيف أمف المدنييفحتتطمب العدالة االنتقالية تحقيؽ احتياجات مم
نعاش اقتصاد احالض فاءة، ككال لمجتمع، كما تتطمب إجراء المحاكمات لتأميف معايير عالية مف االستقالليةايا كا 

القانكنية، كحظر المحاكمات  ة االدعاءات لكضع استراتيجية مناسبة باحتراـ اإلجراءاتحمف ص كذلؾ لمتأكد أكالن 
يتطمب األمر حماية الؤيكد  كماالمتعددة لمجريمة ذاتيا، يال يجكز محاكمة متيـ أكثر مف مٌرة عمى جريمة كاحدة، 

بالذرائع لمتنصؿ مف  كف مف غير المقبكؿ األلذككحماية المكظفيف كاإلجراءات كتكعية الجميكر، كينبغي أف ي
عمى أف الجرائـ ال تسقط  جج بطاعة األكامر كغير ذلؾ إال يي حاالت ضيقة، كما ينبغي التأكيدحالمسؤكليات كالت

كال  ،ضد اإلنسانية إزاء جرائـ اإلبادة الجماعية كجرائـ الحرب اللطيرة كالجرائـبيف كبالتقادـ يي لصكص المرت
المدعى عمييـ، كال  يتمتع رئيس الدكلة بأية حصانة، كيحظر المجكء السياسي لحماية الجناة، مع تأكيد حقكؽ

 .عقكبة بأثر رجعي كيي حالة التعرض لمسجف ال بٌد مف حماية حقكؽ السجناء
اإلنساف  مليص ركائز العدالة االنتقالية عمى األقؿ يي لمسة مناىج أكلية لمكاجية انتياكات حقكؽف تكيم كعمكمان 

 :الماضية، كىي تتمثؿ ييما يمي
 أك اللارجية. ،أك الدكلية، المحمية ،أك الجنائية، الكطنية ،المحاكمات سكاء المدنية -أ
أك  ،رسمية كطنية مثؿ لجاف الحقيقة ث عف الحقيقة كتقصي الحقائؽ سكاء مف لالؿ تحقيقاتحالب -ب

 كمية.كأك جيكد المنظمات غير الح ،دةعأك آليات األمـ المت ،التدقيؽ الدكلية لجاف
 .التأىيؿ إعادة أك ،العيني أك ،الرمزم التعكيض لالؿ مف سكاء التعكيض -ج
زاحة كالمؤسسية القانكنية اإلصالحات ذلؾ يي بما المؤسسي اإلصالح -د  المناصب مف يعاؿاأل بيكمرت كا 
 .اإلنساف حقكؽ حكؿ العمكمييف المكظفيف كتدريب ،العامة

حي التذكارية النصب إقامة -ق  (.270 – 269، ص ص2019الؤريؼ، ) الجماعية الذاكرة اءكا 
ا الضكء سنمقي كما  ذكره، السالؼ القانكف عف المنبثقة الحقائؽ تقصي طالت ىيئة التي العيكب أىـ عمي أيضن
  :يي اآلتي أىميا حصر يمكننا حيث
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 مما االنتقالية، العدالة مصطمح عف المصالحة الكطنية أسبؽ عندما لمقانكف تسميتو يي ألطأ المؤرع أف يبدك -1
 كعدـ كالصفح العفك يعني القانكف ىذا أف ذىنو يي ارتبط الميبي، حيث العاـ الرأم لدل كبيران  لغطنا سبب

 .تيـحرما كانتيؾ قتؿ الميبييف ممف القصاص
  اإلعالـ. لو مف لالؿ كسائؿ العاـ الرأم حؤد يتـ أف دكف عجؿ عمى صدر القانكف اف ىذا – 2
 ىذا حكؿ الحكار يي كأثناء الثكرة السابؽ يي االنتياكات كضحايا المدني المجتمع مؤسسات تؤريؾ اغفاؿ  -3

 ييو. نظرىـ كجية إلبداء القانكف
كعدـ دعميا باإلمكانيات  ذكره السالؼ القانكف بمكجب أنؤأت لتيا الحقائؽ تقصي ىيئة عدـ تفعيؿ عمؿ – 4

 كاألدكات الالزمة لمقياـ بالمياـ المككمة إلييا.
كاف يجب تؤريؾ ذكم االلتصاصات األلرل يي عضكية الييئة كالمتلصصيف يي التاريخ كالسياسة كالمرأة  – 5

 االستفادة يرصة كىذا يفكت عامنا، (40عف ) الييئة عضك عمر يقؿ أال اؤترط القانكف كالؤباب لككف
 كأىداييا. الكطنية كالمصالحة االنتقالية يي مجاؿ العدالة الؤابة بالكفاءات

 الييئة عمؿ سيجعؿ ؤؾ بال كىذا ،الحالييف أك المتقاعديف، القضاة مف الحقائؽ تقصي ىيئة أعضاء كؿ إف - 6
 كالتمعف اإلنساف حقكؽ انتياكات إرث لدراسة كايينا الن يتيح مجا ال الكضع ىذا أف كما القضائية، العممية يؤبو
  آرائيـ. عف لمتعبير لمضحايا مساحة كلمؽ عمنية، جمسات استماع لالؿ مف يييا،

 بالييئة التعريؼ أجؿ مف المدني المجتمع مع مؤسسات بالتكاصؿ الييئة كيقنا لقانكف إنؤائيا تقكـ لـ - 7
 اآلف. حتى الييئة تباؤره لـ ما كىذا الديمقراطي، التحكؿ عـكد ثقاية الحكار كلتعزيز كالتصاصيا،

 النائب أك العدؿ، كزير يقط مف عمييا تعرض التي المنازعات يي النظر لمييئة يجيز الحالي القانكف إف - 8
ا يعد كىذا ككالئيـ، مف أم النزاع، أك أطراؼ أك العاـ،  عمى كاف أنو كنرل القانكف، يي كقصكران  لمالن جسيمن
ا أف المؤرع  التي المجتمع المدني مؤسسات مف عمييا تعرض التي النزاعات الحقيقة ىيئة تنظر أف يجيز أيضن
 الثكرة. أثناء حصمت التي كتكثيؽ االنتياكات رصد يي ىامان  دكران  لعب

 ىعم تقؼ لـ إنيا حيث كمصراتة، تاكرغاء قضية الحساسة مثؿ القضايا يي إيجابي دكر أم لمييئة يكف لـ -9
نياء المحاكمة، إلى المذنبيف تقديـ مف أجؿ حصؿ ما حقيقة  .األبرياء نزكح حالة كا 

 (42منذ ) حصمت التي جرائميـ كانتياكاتيـ عف الجناة مساءلة يجيز الحالي االنتقالية العدالة قانكف إف -10
 يجيزاف ال ميبييفال اإلجراءات الجنائية كقانكف العقكبات قانكف أف غير ،1969 سبتمبر 1 منذ أم سنة،

 بالتقادـ، حياليـ الجنائية الدعكم كسقكط بمضي المدة إلييـ المنسكبة الجرائـ لسقكط الجناة، ىؤالء مساءلة
 مف الجناة معظـ سيفمت كبالتالي 1997لسنة  (11عدد ) بالقانكف تاريخ العمؿ قبؿ الجرائـ تمؾ أغمب لكقكع

 الكاجب القانكف كىك لممتيـ، األصمح القانكف ىك القديـ القانكف ألف العقاب، مف اإلنساف منتيكي حقكؽ
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 الدستكر بعده كمف المؤقت الدستكرم تضميف اإلعالف لالؿ مف اإلؤكالية ىذه حؿ ينبغي كعميو التطبيؽ،
ا    .بالتقادـ إلييـ المنسكبة سقطت الجريمة كلك مساءلتيـ يجيز نصن
زاء  االنتقالية لمعدالة جديد قانكف مؤركع بإصدار كذلؾ التدلؿة سرع الميبي بالمؤرع نييب عيكب مف تقدـ ما كا 
 (.163 – 160، ص ص2014ألىداييا )السايح،  تحقيقيا يضمف كبما يعاؿ، تطبيقيا بؤكؿ نكفؿ حتى

 مقتضيات المصالحة الكطنية: الفرع الثاني
ما زالت بعيدة التحقيؽ كلك جزئيان.  ف الطريؽ نحك المصالحة الميبية الحقيقة كالفَعالة يي مستقبؿ البالد كاستقرارىاإ

ذا أردنا الحديث عف مصالحة كطنية ؤاممة كعامة يي ليبيا تنيي حالة التؤظي ككذلؾ ميقكمات نجاحيا،  كا 
كاالنقساـ كطي صفحة الماضي بما تحممو مف انتياكات كمظالـ البد مف تكاير جممة مف المقتضيات كالمتطمبات، 

  :يا، كلعؿ أبرز تمؾ المقكماتألم مصالحة حقيقٌية ذات نتيجة أف تقكـى دكن عمى المستكل النظرم، ال يمكفي
 :المصالحة الكطنية نابعة مف الداخؿيجب أف تككف  –أكالن 

أف تبتعد قدر اإلمكاف عف االستقطابات اللارجية التي عادة ما تككف معكؿ ىدـ. كما أف أبناء الؤعب، أك بمعنى 
بد أف يتبنكا ليار المصالحة تبٌنيان صادقان، ككنو أسيؿ الطرؽ إلى بناء الدكلة  باألحرل األطراؼ المتصارعة، ال

كلمممة ؤتاتيا، لصكصان بعد كصكؿ الليارات كاألساليب األلرل إلى باب مسدكد، كنيج مردكد، سكاء يي 
 .السيطرة عمى الحكـ، أك حتى بنيج ليار المغالبة كيرض األمر الكاقع

صالحة الحقيقة مؤّطرة في إطار شرعي كقانكني يحفظ الحقكؽ، ليس عمى الميجب أف تككف  –ثانيان 
 :المدل القصير فحسب، بؿ عمى المدييف القصير كالبعيد

أك أكثر يي نيج الملادعة،  ،كيي المقابؿ، قد تككف لممصالحة ارتدادات عكسية عمى البالد، إذا سار يريؽ
ييب النار عند إؤعاليا لمرجكع بالبالد إلى المرٌبع األكؿ، كجعميا )المصالحة( مف مسارات التيدئة التي تسبؽ ل

قصاء اآللر  .كمحاكلة السيطرة عمييا كا 
 (5) عددالمجمس الرئاسي  قرار، كما جاء يي إنشاء مفكضية عميا لممصالحة الكطنية في البالد -ثالثان 

االعتبارية كالذمة المالية  تتمتع بالؤلصيةك بؤأف تؤكيؿ المفكضية الكطنية العميا لممصالحة،  2021لسنة 
 .المستقمة، كتتيع المجمس الرئاسي

كنص القرار يي مكاده عمى أف تلتص المفكضية بتنفيذ مبادرة المصالحة الكطنية كيقا لملرجات ممتقى الحكار 
ـ المنصكص عمييا يي لارطة الطريؽ المرحمة التمييدية لمحؿ 2020نكيمبر  9السياسي الميبي المنعقد بتاريخ 

 كعمييا يي سبيؿ ذلؾ القياـ بما يمي:”: لؤامؿا
تنفيذ مسارات المصالحة الكطنية بما يعزز الكحدة الكطنية كيؽ رؤية ؤاممة كاستراتيجية كطنية تعتمد عمى   -

مبادئ احتراـ حقكؽ اإلنساف كسيادة القانكف، كدراسة أكضاع النازحيف كالميجريف يي الدالؿ كاللارج؛ كاقتراح 
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 معالجة ممفات المفقكديف كمعتقمي الرأم كالمحتجزيف قسران عمى  مة لضماف عكدتيـ، كالعمؿ معان التدابير الالز 
 .دكف كجو حؽ؛ كالقبض كاالحتجاز التعسفي

تقصي الحقائؽ يي االنتياكات، كاقتراح آليات لجبر الضرر الكاقع بضحاياىا دكف إسقاط الحؽ ذم التقاضي  -
اف، كإجراء األبحاث كالدراسات كعقد الندكات كالمؤتمرات كحمقات كبما يحقؽ العدالة كاحتراـ حقكؽ اإلنس

 .النقاش ككرش العمؿ؛ كاعداد البرامج اإلعالمية بيدؼ التكعية بالمصالحة الكطنية
التنسيؽ مع الجيات التنفيذية ذات العالقة لتحقيؽ أىداؼ المفكضية، كأم مياـ ألرل تسند ليا كيما يتماؤى  -

لمقر الرئيس لممفكضية يي مدينة طرابمس، عمى أف يككف ليا يركع أك مكاتب يي مع التصاصاتيا، كيككف ا
 (مدف ألرل، بحسب مقتضيات المصالحة الكطنية، كذلؾ بقرار مف مجمس اإلدارة بناء عمى العرض عميو

 (. https://libyaalhadath.net/?p=22310، 2021الحدث، )
أك ناجحة، إذا لـ تكف مفكضية  ،المفكضية لف تككف ياعمةأمر جيد، كالجميع يرحب بذلؾ، غير أف ىذه كىذا 

كمف جية ألرل، أف ال تدلؿ يييا كيي إنؤائيا االستقطابات السياسية. كمف جية ثالثة،  ،مجتمعية بالدرجة األكلى
 .أف ال يككف ليا أم ارتباط بالجيات اللارجية

الحي كامؿ، يعمؿ مف أجؿ االستقرار، مشركع إص مستندة عمىمصالحة حقيقة كفاعمة الأف تككف  -رابعان 
 :كتككيف الدكلة، كعدـ تكرار االعتداء كالتشظي

باإلضاية إلى كؿ ما ذكر، المصالحة الحقيقة يجب أف تككف مؤٌطرة يي إطار ؤرعي كقانكني يحفظ الحقكؽ، ليس 
 يمكف أف ينتيى عمى المدل القصير يحسب، بؿ عمى المدييف، القصير كالبعيد، باعتباره مؤركعان كطنيان ال

باستحقاؽ انتلابي أك دستكرم، بؿ يتعٌداه ليككف مؤركعان كطنيان يكاكب الثكرة كالدكلة يي كؿ تقٌمباتيا السياسية، 
 ص(،-ت(، )د-)د ؤعيب،)كصكالن إلى مرحمة االستقرار كالكئاـ. كبالتأكيد، لف يتحقؽ ذلؾ عمى المدل القصير

https://www.alaraby.co.uk). 
 االقرار بحؽ الضحايا في معرفة الحقيقة: –خامسان 

كذلؾ باالعتراؼ بحؽ ضحايا االنتياكات يي المعرية كالعدؿ كالتعكيض، مف المفركض أف يقابمو ييـ سميـ أيضان 
ؤريعات كالنظـ الضابطة لمؤركع لفكرة النسياف كالعفك، أك الصفح عف الجناة، يطابع إعماؿ نكع مف التكازف يي الت

، 10ـ، ص 2007الطائي، المصالحة الكطنية ينصب يي لانة المصالحة )
http://search.mandumah.com/Record/626774     .) 

تكافؽ كطني حقيقي بيف المككنات االجتماعية كالسياسية المختمفة في إطار حضارم  كجكد -سادسان 
 :شمكلي كمتكامؿ

، كيؽ معايير جبر يةقانكن أطرية باعتبارىا مؤركعان كطنيان مجتمعيان ال يمكف أف تككف مف دكف المصالحة الكطني
بعاد كؿ مف تسببكا يي ذلؾ بغية االستيالء عمى السمطة كالحكـ  الضرر، كمعاقبة المعتديف، كتحقيؽ العدالة، كا 

https://www.alaraby.co.uk/
https://www.alaraby.co.uk/
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مؤركع إصالحي كامؿ، يعمؿ  كمحاسبتيـ. كما ال يمكف أف تككف ىناؾ مصالحة حقيقة كياعمة مف دكف كجكد
مف أجؿ االستقرار، كتككيف الدكلة، كعدـ تكرار االعتداء كالتؤظي كاالنقساـ، سكاء يي مؤسسات الدكلة، أك حتى 

 ،ص(-ت(، )د-ؤعيب، )د) مف الناحية المجتمعية التي تتأثر تبعان لذلؾ بطريقة مباؤرة أك غير مباؤرة
https://www.alaraby.co.uk.) 

 تحديات تطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية: ثانيالمطمب ال
، األمر كالعقباتالكثير مف التحديات  ممؼ تحقيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية الؤاممة تعترضوال يزاؿ 

ات كتتفرع ىذه التحدي، لمعالجتيا الكيفية الناجعةىذه التحديات حتى يمكف البحث عف  رصد أىـالذم يستكجب 
  )فرع ثاني(.كتحديات دالمية  )فرع أكؿ(إلى تحديات لارجية 

 التحديات الخارجيةالفرع األكؿ: 
تغييرات لطيرة  يي االنتصار عمى النظاـ، يإنو أحدث أيضان  بالقدر الذم كاف ييو التدلؿ األجنبي يي ليبيا حاسمان 

 كالسعي إلى إقامة النظاـ السياسي الجديد. لقدانعكست آثارىا عمى البالد كالمجتمع يي يترة ما بعد سقكط النظاـ 
بالماؿ كالسالح مف بعض بمداف اللميج  قطر كاإلمارات أدل التدلؿ العسكرم لحمؼ الؤماؿ األطمسي مدعكمان 

 إلى تعميؽ االعتبارات كااللتاليات القبمية كالجيكية كتكظيفيا بؤكؿ سمبي مف ناحية، كتحكيؿ ليبياالقاـ األكؿ  يي
 ة لممارسة النفكذ األجنبي مف ناحية ثانية. كىذا بدكره يتح الباب عمى مصراعيو لنمك كانتؤار جماعاتإلى منطق

 العنؼ كالسالح التي ساىمت يي تمغيـ الساحة األمنية الميبية، حيث كجدت يييا التنظيمات المتطرية بيئة مناسبة

http://jilrc.com/wp-، 44-43(، ص 2017)الؤيخ، محمد، ) لممارسة أنؤطتيا اإلرىابية

content/uploads/2040/03.) 
 إلمكانياتيا ان ر ظنباعتبار أف ليبيا كمكرد طاقكم ميـ يي المعادلة االقتصادية الدكلية ي كعمى الصعيد الدكلي؛

طقة نتيجي مطؿ عمى البحر األبيض المتكسط الذم يعتبر مالذىب األسكد كمكقع استرا تاجية كاالحتياطية مفناإل
ية بمكارد طبيعية جمة كمحطة نالكبرل عمى مر التاريخ كبكابة لمسيطرة عمى إيريقيا الغ صراع تقميدية بيف القكل

رقعة )سكي يي كتابو نيا بريجنسيا التي تحدث عآ تمثؿ أيضا اليالؿ اللارجي ألكر يانايس الدكلي، كانلمت
حك السيادة العالمية، لذا يإف الصراع الدكلي عمى ن االنطالقةاليالؿ اللارجي بداية  حيث اعتبر أف (،جنالؤطر 

احرة حكؿ المكارد كالسمطة، كىك الصراع الذم يساىـ يي التدلؿ نالمميؤيات المت تيجة صراعنليبيا سيستمر 
 (.   270، ص 2020)كربكش،  يانبي مرة ألرل يي ؤؤك ناألج

كتؤاد يي  دكؿ إقميمية ميمة، مثؿ: مصر كاإلمارات كالسكداف كتركيااستمرت  ؛ يقدلدكر اإلقميميكعمى صعيد ا
الحظر الدكلي عمى إدلاؿ السالح  تقديـ الدعـ العسكرم لبعض األطراؼ المتنازعة يي الؤرؽ أك الغرب متجاىمةن 

ممية بإرادات إقميمية تنتصر لطرؼ حيث اصطدمت الجيكد األ إلى ليبيا، كمعطمةن بذلؾ تطبيؽ اتفاقية الصليرات؛
 (.47، ص 2017)السبيطي  عمى آلر يي النزاع

http://jilrc.com/wp-content/uploads/2040/03
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2040/03
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2040/03
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كىك لرؽ ال يزاؿ يكثؽ مف قبؿ  ،عمى األسمحة ىذا الدعـ يؤكؿ انتياكنا لطيران لمحظر المفركضكال غرك أف 
ك  2017لمتقارير التي تغطي السنكات  ، ككيقان (1970/2011) عدد لجنة لبراء مجمس األمف، بحسب القرار

 (.4(، ص 2018)مركز القاىرة لدراسات حقكؽ اإلنساف، ) 2015ك  2016
 التحديات الداخمية :الفرع الثاني

رادة صادقة كعزيمة قكية مف  لتظايريحتاج كالمصالحة الكطنية يي ليبيا تقالية نالعدالة اال ؽإف تحقي الجيكد كا 
العدالة  دكف تحقيؽ حائالن ى الكثير مف التحديات التي تقؼ ال يزاؿ يحتكم عم؛ بيد أف الكاقع الميبي الجميع الميبي

يستكجب معرية ىذه التحديات كالتي يمكف  ما ، كىكاالنتقالية كالمصالحة الكطنية الؤاممة التي يطمح إلييا الميبيكف
 ييما يمي: رصدىا

 تحديات تطبيؽ العدالة االنتقالية: –أكالن 
 ـ:2011 بعد ليبيا كاجوت التي السياسيةك  األمنية لتحدياتا – 1
ساىمت االنتفاضة الميبية يي جعؿ السالج يي ليبيا منتؤران بكثرة، الؤيء الذم  لقدالتحديات األمنية:  –أ 

لمؽ ما يعرؼ بالمميؤيات المسمحة كىذا دكف اغفاؿ أف ىناؾ قبائؿ مسمحة أصالن يي ليبيا، ما يجعؿ مف 
لية يي ظركؼ مؤابية لمظركؼ التي تعرييا ليبيا مف انتؤار لمسالح المستحيؿ الحديث عف قانكف كال عدالة االنتقا

ف لـ يكف  كالمميؤيات، إال إذا تمت السيطرة عمى المميؤيات كنزع السالح كدمج المقاتميف يي المجتمع كمدنييف كا 
كقانكنيا يلرج ىذا يتجنيدىـ كأيراد يي الجيش النظامي، يالعدالة االنتقالية ال تككف يي دكلة تغيب يييا السيادة 

 (.     http://journals.jilrc.com/social-sciences، 192، ص2016عالء الديف، مف رصاص البنادؽ )
 ىناؾ مؤؤرات عمى استمرار تدىكر الكضع األمني، كتألر بناء الجيش الكطني كالمؤسسات األمنية،كالكاضح اف 

كما س النكاب كالمجمس الرئاسي، كدالؿ كؿ منيما، السيما يي ظؿ اللاليات كاالنقسامات ؤبو المستمرة بيف مجم
مف المؤسسات تعرضت لضغكط ؤديدة أدت إلى ضعفيا كانييار بعض  الجيش كالؤرطة كغيرىما اف مؤسستي

تعد الدكلة تحتكر حؽ استلداـ القكة، كبلاصة يي ظؿ انتؤار السالح  قدراتيا بعد إطاحة نظاـ القذايي. لذلؾ لـ
ظمت الساحة السياسية كاألمنية لاضعة لييمنة قكل سياسية كعسكرية،  يي الكاقع، .كاسعكالمميؤيات عمى نطاؽ 

 المصالحة.حقيقيان عمى مسار  كىك ما يمثؿ لطران 
كيقؼ  ،يقمؽ الكثير مليفان  منيان أ ىاجسان  ،عمى امتداد لارطة الكطف ،انتؤار السالح كتداكلو بيف جميع الميبييفي

كاف ىذا السالح يؤمؿ اللفيؼ كالمتكسط  لحة الكطنية كالعدالة االنتقالية، لصكصان حجر عثرة اماـ مبادرات المصا
ك أ ،ىك تركز ىذا السالح كبكميات كبيرة يي ايدم ميميؤيات ذات تكجيات قبمية ،كالثقيؿ، كما يزيد االمر تعقيدان 

 ص(،-)د، 2018الرقيؽ، ) ك حتى سياسية ال تلضع لمسمطات المركزية حتى اآلفأ ،دينية
https://www.eanlibya.com.) 



 و١ٍت االلخصاد ٚاٌخضاسة ص١ٌخٓٛٞ اٌزأٟ                                                                                                           اٌّإحّش اٌعٍّٟ اٌغٕ

 اٌضاِعت األعّش٠ت اإلعال١ِت                                                                                                     اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث
 

-   147   - 

كمف ىنا ظير يي قمب المؤيد السياسي كاألمني عدد كبير مف مجالس الثكار كالكتائب كالميميؤيات المسمحة، 
عف المجالس القبمية ذات النفكذ الكاسع يي مناطقيا، كالجماعات المسمحة المكالية لمنظاـ السابؽ،  يضالن 

، اٌّذٟٔكانكا بحاجة إلى دكلة المؤسسات الديمقراطية الحديثة كالمجتمع  الجريمة المنظمة. يالميبيكف كعصابات
إلى ىامش كاؼو مف الكقت لنجاحيا كليسكا بحاجة إلى دكلة الميميؤيات التي تصنع كتفرخ أكبر  كما ىـ بحاجة

 الكطنية.عف األجندة  بعيدان 
يبراير ال يزاؿ االنقساـ  17 بالرغـ مف مركر أحد عؤر عامان عمى انتفاضة: التحديات السياسية –ب 

عمى  ال دليالن إكما كجكد حككمتيف يي السابؽ كاحدة يي الؤرؽ كالثانية يي الغرب  ،السياسي كالرسمي سيد المكقؼ
ذلؾ االنقساـ، كيقابميما عمى المستكل التؤريعي مجمس لمنكاب يي طبرؽ كمجمس لمدكلة عمى انقاض المؤتمر 

الطبيعة انقساـ يي اغمب مؤسسات الدكلة العامة، كىذا االنقساـ كاف مف اؤد الكطني يي طرابمس، كيتبع ذلؾ ب
 ص(،-)د ،2018الرقيؽ، )أنظر:  كالطر التحديات التي كاجيت مسيرة المصالحة كالعدالة االنتقالية يي ليبيا

https://www.eanlibya.com). 
النقسامات أيديكلكجية كجيكية  األكؿ انعكاسف اللاليات كاالنقسامات السياسية يي ليبيا ىي يي المقاـ ا كيبدك

الذم نجـ عف انييار القبضة األمنية  كقبمية، تصاعدت بدرجة كبيرة يي مرحمة ما بعد القذايي، كذلؾ لسد الفراغ
الميبية تعمي مصالح قبائميا كمناطقيا  كالتسمطية لمنظاـ. كقد أصبحت النلب المتنايسة كالمتصارعة عمى الساحة

ىذا الكاقع المأساكم إال يي  أك تكاد تغيب. كال يمكف ييـ ،ى حساب المصالح الكطنية التي غابتكأحزابيا عم
 مف أربعة عقكد. ألوزشإطار سياسات "الال دكلة" التي انتيجيا نظاـ القذايي 

ىنا تبرز أىمية كحيكية التكصؿ إلى حد أدنى مف اإلجماع الكطني كترسيلو بما يتضمف التكايؽ عمى لارطة 
مقبكلة، كىك ما يقتضي االحتكاـ إلى قكاعد ملتمفة تستند إلى عقد اجتماعي سياسي ينبثؽ منو تكايؽ  يؽطر 

أساسيات المسألة الكطنية كلطكطيا العريضة، كلتحقيؽ ىذا العقد البد مف كلكج كؿ األطراؼ يي  كطني عمى
الؤيخ، ) كممارسة، ضد اآللريف يكران  ، لتطييرىا مف نزعات اإلقصاءءكقبؿ كؿ ؤي حقيقية مع الذات أكالن  مصالحة
 (.41 – 40ص ص ، 2017

 ذات التكجو الديني:  تالجماعا تحدم - 2
إذ تعتبر قضية كأتباع التيارات الدينية كاالسالـ السياسي يي ليبيا مف أكثر القضايا تعقيدان، كذلؾ لتجمع الكثير مف 

االسالمية كالتيار يي ظؿ النظاـ السابؽ مف متابعات  العكامؿ التاريلية التي نذكر منيا: ما تعرضت لو األحزاب
كمالحقات كسجف كقمع ما جعميـ يي حالة يرار دائـ كعمؿ سرم غير معمف، كما يعرؼ يي عمـ النفس بالكبت، 
ما جعؿ سقكط النظاـ السابؽ تمييدان ليـ لالنتقاـ مف أيراد النظاـ السابؽ كمحاكلة عمى السيطرة عمى زماـ األمكر 

بيا لاصة كأف االسالـ السياسي قد سيطر عمى الحياة السياسية يي كؿ مف تكس كمصر يي تمؾ الفترة يي لي
 (.   http://journals.jilrc.com/social-sciences ،191، ص 2016عالء الديف، )
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 تحدم كيفية التعامؿ مع إرث الماضي:  – 3
 بمداف تجارب كلالؿ الماضي، مع التعامؿ طريقة ىك االنتقالية العدالة مكضكع يكاجو ما كألطر أىـ مف يعتبر
 االستمرارية إلى دعا الذم األكؿ :أساسييف نمكذجيف إلى اإلؤارة يمكف الجنائية المساءلة ناحية الؤرقية أكركبا

 ،جيان كتدرُّ  ان كتكاصمي ان كسممي ان سمس كاف يييما التغيير أف كلصكصان  كىنغاريا، بكلكنيا تجربتا مثمتو الذم كىك القانكنية
 مع القطيعة دعكات ييو ارتفعت ان ثكري يييما التغيير كاف إذ كتؤيككسمكياكيا، ألمانيا تجربتي عكستو يقد الثاني أما

  (.70، ص 2013ؤعباف، ) السابؽ النظاـ جرائـ لمعالجة كسيمة كالتاريلي العقابي العدؿ كاستلداـ الماضي
 تحديات تطبيؽ المصالحة الكطنية: -ثانيان 
  مكض فكرة المصالحة:غ – 1
 المكاطنيف لدل فةمملت بطرؽ ايميي إلى يؤدم مما غامضة تككف أف يمكف ايتاذ حد يي المصالحة يكرة ذلؾ اف

 ىمع مستندان  المصالحة مف يبييفمال مكقؼ يككف ما غالبان  مصالحة،مل مكحد تعريؼ غياب ظؿ يفي. يبييفمال
 نسياف تعني ايأن يعتقدكف مصالحة أم يبييفمال بعض ضيري المثاؿ، سبيؿ ىمع. يةمعممل اللاص ـيكميمف

-www.stc، 15، ص 2018عيسى كزريؽ، )  الماضي ئـراج ارتكبكا الذيف مساءلة دكف مف بالكامؿ الماضي

rs.com.ly.) 

 :ليبيا في الكطنية المصالحة يةمعم تنفيذ بدء تكقيت  - 2
 المصالحة ةميبعم البدء أف الإ ،جدان  متألر كقت يي ليس أيضان  كلكف ،جدان  مبكر كقت يي تبدأ أف يجب ال

اف كما  .ا صعبان يية كيصبح تحقيقمذه العمىا يي يتمامىؼ اااألطر  يقداف لطر ويكاج قد متألر كقت يي الكطنية
كعدـ االنصياع لألصكات  ى الدكلة،ميؤيات عمعات كسيطرة المجمكعات كالماالتؤظي كاالنقساـ كالنز  ر حالةااستمر 

ال مف إال تتحقؽ  انيا ـ جيدان ملتحقيؽ المصالحة الكطنية كالتي نع قياـ دكلة القانكف كتكيير المناخ المالئـبالمطالبة 
بما  ليبيا تحديات عدة، ة ييمية المصالحة الكطنية الؤاممعم وى الذات. إذف تكاجمحة الكطف عممص يبملالؿ تغ

)عيسى ك  جريف باللارجيكالنازحيف بالدالؿ كال ،المنتصر كثقاية كنزع السالح، يي ذلؾ التعامؿ مع الماضي،
 (.16 – 15، ص ص 2018زريؽ، 
 الخاتمة

المصالحة الكطنية يي ك  مسار العدالة االنتقاليةتكاجو كعقبات دالمية كلارجية يتبٌيف لنا أف ثمة تحديات مما تقدـ 
 .حقيقياليبيا كتقؼ عائقا كبيران أماـ ت

قميمية الزالت تعبث بالمؤيد الميبي  زاد األمر سكءن أف ىناؾ أطراؼكقد  كتمارس دكر  -كيؽ مصالحيا  -عربية كا 
كيرض أمر كاقع جديد يي ليبيا. كىك ما يدعك إلى التفكير الجاد  اكلةتعطيمي لمسار المصالحة مف لالؿ مح

ز ترتك مبنية عمى أسس كاضحة بعيدان عف التدلالت اللارجية يي الؤأف الميبيكطنية كضع لارطة طريؽ ب
لاليان مف نزعة الثأر كاالنتقاـ كاإلقصاء، كتتلذ مف التكايؽ السياسي أساسان باألساس عمى اطالؽ مؤركع كطني 



 و١ٍت االلخصاد ٚاٌخضاسة ص١ٌخٓٛٞ اٌزأٟ                                                                                                           اٌّإحّش اٌعٍّٟ اٌغٕ

 اٌضاِعت األعّش٠ت اإلعال١ِت                                                                                                     اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث
 

-   149   - 

التعامؿ مع ميراث عدـ الثقة الذم كرثتو القكل السياسية منذ ما قبؿ سقكط نظاـ القذايي كما بعده، ككيفية ك لو، 
كصكالن يي نياية   يمثؿ لارطة لتنظيـ الحياة السياسية صياغة عقد سياسي اجتماعي جديد باالستناد إلى دستكر

  .ليار التصالح الذم ال مفر منوالمطاؼ إلى 

ف طبقت  ف تكايرت قكاعدىا كآلياتيا صعبة التطبيؽ، كا  ياالستقرار الغائب يي ليبيا يجعؿ مف العدالة االنتقالية كا 
ؽ دالؿ البيت الميبي كذلؾ انطالقان مف الدالؿ يمكف التؤكيؾ يي ؤفاييتيا، لذلؾ البد مف اعادة ترتيب األكرا

كاللارج يي محاكلة لجبر الكسر كتصحيح اللطأ، كالمساىمة الكمية مف الفئات المجتمعية دالؿ ليبيا يي بناء 
مجتمع متعايش يتقبؿ اآللر لكي يمكف تطبيؽ اآلليات القانكنية لمعدالة االنتقالية التي تعطي ملرجات ديمقراطية 

 بناء دكلة حديثة ال تكرر يييا ألطار الماضي.تساىـ يي 

 كنايمة القكؿ يتعيف يي اللتاـ استلالص أىـ النتائج التي ظفرت بيا الدراسة، ثـ رصد االقتراحات.

 النتائج: –أكالن 
ينطكم مفيكـ العدالة االنتقالية عمى نيج ؤامؿ يؤمؿ مجمكعة كاممة مف التدابير القضائية كغير القضائية  -1

مساءلة، كاقامة العدؿ، كتكيير سبؿ االنصاؼ لمضحايا، كالمصالحة، كاستعادة الثقة يي مؤسسات لضماف ال
 الدكلة، كتعزيز حكـ القانكف.  

العدالة التصالحية ترتكز عمى الرضائية، التكاصؿ، اصالح العالقات بيف أيراد المجتمع مف لالؿ كصؿ ىذه  -2
 العالقات بدالن مف القطيعة كالجفاء.

 حقكؽ لكؿ ضحية مف ضحايا  انتياكات كقانكنيا كدستكريان  إنسانيان  حقان  االنتقالية يعد العدالة يي الحؽ أف -3
 بأكممو. كلممجتمع كلذكييـ، اإلنساف،

عدـ كجكد إرادة سياسية صادقة كجادة لتطبيؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية عمى أرض الكاقع،  -4
 الممؼ الياـ. كالفاؽ السمط المتعاقبة يي معالجة ىذا

إف عممية االنتقاؿ الديمقراطي ؤاممة كمعقدة، كتؤمؿ جكانب ملتمفة سياسية كاقتصادية كاجتماعية كنفسية،  -5
كقضائية، لذا كانت ىناؾ صعكبة يي الحالتيف يي االعتماد عمى آلية العدالة الجزائية بمفردىا، حيث كانت 

ة، مع السعي لمتنسيؽ بينيا حتى يحدث التكامؿ كليس ىناؾ حاجة لالعتماد عمى اآلليات التصالحية الملتمف
 .التصادـ كالتعارض

االنتقالية كمداىا.  يي المجتمع الميبي لتحديد أىداؼ عمميات العدالة كالحكار حاجة لمزيد مف النقاش تكجد -6
 كالمصالحة الكطنية العدالة االنتقالية حكؿ مكضكعكغير رسمية كاسعة النطاؽ رسمية  تامؤاكر  كاطالؽ

 ان جديران باىتماـ.كطنيباعتبارىما مؤركعان 
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 المقترحات: –ثانيان 

مسمحة كقكات أمنية كالئيا  ثـ الكطف، كدعميا باإلمكانيات  قكات كبناءكاية،  الدكلةمؤسسات  تكحيد -1
 .الحالية كالمرحمة يتناسببما  الالزمة

التأجيج كيدعك الى المصالحة كالتسامح االلتزاـ بلطاب اعالمي تكايقي ينبذ التعصب ك  ضركرةالدعكة الى  -2
  .كنبذ كؿ مظاىر العنؼ المفظي كالمعنكم

 .قانكف العفك العاـ كاإلسراع يي تييئة الظركؼ لعكدة كؿ الميجريف يي الدالؿ كاللارج تفعيؿلى إالدعكة  -3
يا التركيز عمى الجانب االعالمي عند تطبيؽ العدالة االنتقالية، كذلؾ مف أجؿ إيصاؿ صكت الضحا -4

كمعاناتيـ لتكثيؽ ما لحؽ بيـ مف انتياكات كحفظ الذاكرة، كالسعي إلى تدكيؿ جرائـ األنظمة الدكتاتكرية التي 
 ترقى منيا إلى جرائـ دكلية.    

اجعتو مف أجؿ تحقيؽ ىذه ر كم إعادة النظر يي اإلطار القانكني المعمكؿ بو حاليان  مجمس النكابينبغي عمى  -5
 يحسب، كانما قكانيف العفك كذلؾ. يقتصر عمى قانكف العدالة االنتقاليةاألىداؼ. كىذا األمر ال 

يي ؤأف العدالة االنتقالية التي تقضي بكضع  2013( لسنة 20( مف القانكف عدد )33تفعيؿ نص المادة ) -6
   عمى عرض مف ىيئة تقصي الحقائؽ كالمصالحة. بناء السمطة التؤريعيةبقرار مف لمقانكف الالئحة التنفيذية 

 إنياء االحتجاز التعسفي يي أسرع كقت ممكف لألؤلاص المؤتبو بتكرطيـ ييعمى  يتحتـ العمؿ الجاد -7
طالؽ سر ك ع. ائـ التي ارتكبت لالؿ مرحمة الصر االجر   كقؼ كاية أنكاع التعذيب كسكء إلى جانب. ـحياا 

 المعاممة ضد المعتقميف كمنع كقكع أم حاالت ألرل.
 .يقط التنفيذية السمطة بيد كحصره سالحال كنزع المسمحة التؤكيالت حؿ -8
النيلب الثقايية كاالجتماعية كالدارسيف  كتؤريؾممصالحة الكطنية؛ كضع استراتيجية عامة كؤاممة ككاضحة ل -9

ميا لمؤركع المصالحة الكطنية،  كمؤسسات المجتمع المدني الحقيقيةكالباحثيف  عقد ندكات ك يي ىيئة عي
 لبراء يي العمكـ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالقانكنية. متلصصة ككرش عمؿ تضـ نلبة مف ال

اإلقميمية عف دعـ األطراؼ الميبية المتصارعة بالسالح كالعتاد، كالديع باتجاه إنجاح الدكلية ك األطراؼ  لجـ -10
اـ الجيكد السياسية، كمعالجة كؿ اإلؤكاالت بيف األطراؼ الميبية عبر الحكار السياسي بعيدان عف االحتك

 مسالح.ل
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 عقائمة المراج

 القرآف الكريـ. –أكالن 

 الكتب: –ثانيان 
الحماية القانكنية الدكلية لحقكؽ االنساف يي النزاع (، 2012مكتب المفكض السامي لحقكؽ االنساف، ) -األمـ المتحدة  -1

 جنيؼ. -ط(، منؤكرات األمـ المتحدة نيكيكرؾ -، )دالمسمح
بيركت  ، مركز دراسات الكحدة العربية،2آراء كأحاديث يي الكطنية كالقكمية، ط(، 1985الحصرم، أبك لمدكف ساطع، ) -2

 لبناف. –
 ييصؿ الممؾ ط(، مركز-، )داألزمة الميبية بيف التدلالت الدكلية كالكساطات اإلقميمية(، 2017السبيطي، محمد، ) -3

 اإلسالمية، الرياض. كالدراسات لمبحكث
، منؤكرات األمـ المتحدة مكتب المفكض السامي(، 2014تصادية كاالجتماعية كالثقايية، )العدالة االنتقالية كالحقكؽ االق -4

 نيكيكرؾ كجنيؼ.
(، التطكر التاريلي كالنظرم لمفيـك العدالة االنتقالية، دار الحامد لمنؤر كالتكزيع عماف 2017بيي، لطيفة كآلركف، ) -5

 األردف. –
ط(، المؤسسة األلمانية لمتعاكف القانكني، -، )دالنتقالية يي العاؿ العربيمعايير تطبيؽ العدالة ا(، 2013ماجد، عادؿ، ) -6

 القاىرة.
-، المجنة الدكلية لمصميب األحمر، )دالقانكف الدكلي اإلنساني يي النزاعات المسمحة المعاصرةت(، -مكي، عمر، )د -7

 ـ(.
القاىرة: دار النيضة العربية، ، 1، طدركس يي القانكف الجنائي الدكلي(، 1960 – 1959حسني، محمكد نجيب، ) -8

 القاىرة.
، ترجمة: 1، طمعضالت العدالة االنتقالية يي التحكؿ مف دكؿ ؤمكلي إلى دكؿ ديمقراطية(، 2014كاليكف، نكبؿ، ) -9

 رياض ؤربا، الؤبكة العربية لألبحاث كالنؤر، بيركت.

 أطركحات كمذّكرات كرسائؿ: –ثالثان 
، رسالة ماجستير ات مجمس األمف يي تنفيذ قكاعد القانكف الدكلي االنسانيآلي(، 2009 – 2008بف عبيد، الالص، ) -1

 الجزائر. -غير منؤكرة، كمية الحقكؽ جامعة الحاج للضر باتنة
، رسالة ماجستير يي التربية االسالمية دراسة تحميمية –التربية الكطنية يي االسالـ (، 2007الزعبي، آالء عمي يالح، ) -2

 يعة كالدراسات االسالمية، جامعة اليرمكؾ.غير منؤكرة، كمية الؤر 
، رسالة ماجستير كمية الحقكؽ كالعمـك اإلدارية غير الصمح يي المنازعات اإلدارية(، 2003 – 2002يضيؿ، العيش، ) -3

 منؤكرة، جامعة الجزائر.
دكتكراه تلصص  ، أطركحةالعدالة التصالحية يي المسائؿ الجنائية دراسة مقارنة(، 2020 – 2019سكيقات، بمقاسـ، ) -4

 بسكرة. –القانكف الجنائي غير منؤكرة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد لضير 
 -، اطركحة دكتكراه غير منؤكرة، كمية القانكف، جامعة المكصؿ الؤرعية اإلجرائية(، 2002البدراني، طالؿ حسف، ) -5

 العراؽ.
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، رسالة ماجستير يي عمـك اإلعالـ ي الصحاية المكتكبةاألساليب اإلقناعية ي(، 2008 – 2007حانكف، نزىة، ) -6
 قسنطينة، الجزائر.  -كاالتصاؿ غير منؤكرة، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية، جامعة منتكرم 

دراسة مقارنة، - بكادر العدالة االنتقالية يي ميثاؽ المصالحة الكطنية الجزائرم(، 2017 – 2016جبيرم، ياسيف، ) -7
ه العمـك يي الحقكؽ تلصص: قانكف جنائي، كمية الحقكؽ غير منؤكرة، جامعة االلكة منتكرم قسنطينة رسالة دكتكرا

(1 .) 

 أبحاث كمقاالت:  –رابعان  
: المفيـك كالتحديات"، دياتر السياسة 2011(، "العدالة االنتقالية يي ليبيا بعد ثكرة ييفرم 2020كربكش، أحمد، ) -8

تصدر عف كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية بجامعة كرقمة،  ي الحقكؽ كالعمـك السياسيةمجمة جامعية محكمة يكالقانكف، 
 .272 - 263، ص ص 1(، ع 12مجمد )

(، "العدالة االنتقالية يي ليبيا نظرة نقدية لقانكف العدالة االنتقالية كعكائؽ تطبيقو"، العدالة 2014السايح، أسامة، ) -9
، 1ـ( المنظمة العربية لحقكؽ االنساف، ط-ب مف إعداد: ىايدم عمي الطيب، )داالتتقالية يي السياقات العربية، كتا

 . 163 – 160ص ص 
، تاريخ https://www.alaraby.co.ukؤعيب، الفيتكرم، "مف أجؿ نجاح المصالحة الميبية"، العربي الجديد،  -10

 اعة العاؤرة صباحان.ـ الس18/10/2021االطالع: االثنيف 
مجمة دراسة مقارنة"،  –(، "العدالة االنتقالية 2016الصقمي، إياد يكنس محمد، ك الجبكرم، عامر حادم عبد ا، ) -11

، 5العراؽ، المجمد –، مجمة عممية محكمة تصدر عف كمية القانكف جامعة كرككؾ كمية القانكف لمعمـك القانكنية كالسياسية
 . 306 – 226، ص ص 18ع 
مجمة عممية أكاديمية (، "العدالة االنتقالية يي ضكء قانكف المصالحة الكطنية بالجزائر"، 2017دريس، بالكيا، ) -12

( جكاف، ص 21الجزائر، ع ) –تصدر عف معيد الحقكؽ كالعمـك السياسية بالمركز الجامعي لتامنغست  محكمة سداسية
 .      116 – 95ص 

لعدالة التصالحية البديؿ عف العدالة الجنائية"، مجمة المفكر، مجمة عممية (، "ا2014عبد الرحمف، بف النصيب، ) -13
جامعة محمد لضير بسكرة،  -محكمة متلصصة يي الحقكؽ كالعمـك السياسية تصدرىا كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية 

 .    379 - 357، سبتمبر، ص ص 11الجزائر، ع 
ة مف لالؿ تجارب العدالة االنتقالية )مظاىر تحقيؽ الكحدة (، "المصالحة الكطني2018المصطفى، بك جعبكط، ) -14

، مجمة عممية دكلية دكرية محكمة متلصصة، تصدر عف المركز اتجاىات سياسيةالكطنية كاالنسجاـ االجتماعي"، 
 .   69 – 59برليف، ص ص –ألمانيا  -الديمقراطي العربي 

، مجمة محكمة تصدر عف دائرة مجمة ثقايتناة الكطنية"، (، "اإلطار القانكني لممصالح2007الطائي، حيدر أدىـ، ) -15
، متاح عمى مكقع دار المنظكمة عمى 10 - 8، ص ص 3العراؽ، ع  –كزارة الثقاية  -العالقات الثقايية العامة 

ـ الساعة 18/10/2021تاريخ االطالع: االثنيف  ،http://search.mandumah.com/Record/626774الرابط: 
 التاسعة ليالن.

ـ(، المعيد المصرم لمبحكث كالدراسات، متاح -(، "األزمة الميبية كالمصالحة كالكطنية"، )د2020التكمي، لالد، ) -16
 ـ الساعة الرابعة مساءن.  25/9/2021، تاريخ االطالع: السبت  www.eipss-eg.orgعمى الرابط:  

https://www.alaraby.co.uk/
http://search.mandumah.com/Record/626774
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(، "الصمح يي القرآف الكريـ كالسنة النبكية كأثره 2019 – 2018عمراف، محمد عبد الجبار، )لالد ؤاكر ك محمكد،  -17
 –، مجمة عممية محكمة يصمية تصدر عف كمية اآلداب مجمة مداد اآلدابيي البناء االجتماعي دراسة ؤرعية"، 

 .388 - 357الجامعة العراقية، عدد لاص بالمؤتمرات، ص ص 
(، السالـ كاالنتقاؿ الديمقراطي يي ليبيا حمـ مؤجؿ أـ كابكس أبدم؟، 2018ة لدراسات حقكؽ اإلنساف، )مركز القاىر  -18

 .17 – 1ص 
مجمة جيؿ العمـك دراسة يي اآلليات كالتحديات"،  –(، "مسار العدالة االنتقالية يي ليبيا 2016عالء الديف، زردكمي، ) -19

، 16مة تصدر ؤيريان عف مركز جيؿ البحث العممي، العاـ الثالث، ع ، مجمة عممية دكلية محكاالنسانية كاالجتماعية
، تاريخ االطالع: http://journals.jilrc.com/social-sciences. متاح عمى الرابط: 193 – 183ص ص 

 ـ الساعة الثالثة ظيران.5/10/2021الثالثاء 
الرؾ (، "العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية كآليات تطبيقيما يي المجتمع العراقي"، 2014زينب محمد، ) صالح، -20

، 6، س1، مجمة يصمية محكمة تصدر عف كمية اآلداب، جامعة كاسط، مجمدلمفمسفة كالمسانيات كالعمـك االجتماعية
متاح عمى الرابط: ،  168 – 157، ص ص 16ع

https://lark.uowasit.edu.iq/index.php/lark/issue/view/29 ـ 26/9/2021، تاريخ االطالع: األحد
 الساعة السابعة مساءن.  

ستقرار (، "المصالحة الكطنية كآلية لتحقيؽ اال2018سامي أبكعجيمة، ك زريؽ، محمكد نصر محمد، )عيسى،   -21
، مجمة عممية محكمة تلتص بنؤر الدراسات كالبحكث  يي كاية "، مجمة دراسات االنساف كالمجتمعالسياسي يي ليبيا

 .5، ص ص 6حكث كالدراسات، ع مجاالت كيركع العمـك اإلنسانية كاالجتماعية،  تصدر عف مركز العمـك كالتقنية كالب
 ـ، الساعة العاؤرة ليالن. 2021أكتكبر  6يخ االطالع: االربعاء ، تار  www.stc-rs.com.lyمتاحة عمى الرابط:   -22
(، "العدالة االنتقالية مفيـك نسبي "احتياجات الحالة الميبية لتحقيؽ المصالحة الكطنية 2019الجممي، طارؽ، ) -23

االنتقالية ، عدد لاص بالعدالة 5، تصدر عف مركز دعـ التحكؿ الديمقراطي كحقكؽ االنساف، ع دكرية دعـأنمكذجان"، 
 .71 – 64يي تكنس كليبيا، ص ص 

ت(، "العدالة االنتقالية كآلياتيا الديمقراطية"، الزماف، عربية يكمية دكلية مستقمة، متاح -النعيمي، طارؽ حسيف، )د -24
 ـ الساعة الرابعة مساءن. 23/9/2021، تاريخ الدلكؿ إلى المكقع: اللميس  azzaman.comعمى الرابط : 

، مجمة عممية مجمة العمـك القانكنية كاالجتماعية(، " األطر الدكلية لممصالحة الكطنية"، 2020الـ، )سالمي، عبد الس -25
 .94 - 77(، ص ص 2دكلية محكمة تصدرىا جامعة زياف عاؤكر بالجمفة الجزائر، المجمد اللامس، عدد )

كجنكب إيريقيا"، مركز الجزيرة (، "إؤكالية العدالة االنتقالية: تجربتي المغرب 2013النكيضي، عبد العزيز، ) -26
 لمدراسات، عمى الرابط:

27- http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312410191634162.h

tml . 
(، "اآلليات الممكنة لتحقيؽ المصالحة كالعدالة االنتقالية يي ليبيا"، عيف ليبيا، ؤبكة إعالمية 2018بير، " )الرقيؽ، ع -28

، متاح عمى الرابط: Ean Libya Publishing Limitedيكمية ؤاممة، تديرىا كتممكيا مؤسسة 
https://www.eanlibya.com  ة ظيران.ـ الساعة الكاحد3/10/2021، تاريخ االطالع: األحد 

، صحيفة عربية مستقمة، -مينا، يكزم، )د -29 ت(، " العدالة االنتقالية كمعكقات تطبيقيا يي الدكؿ العربية"، رأم اليـك
ـ الساعة السادسة 2021أكتكبر  20، تاريخ االطالع: االربعاء https://www.raialyoum.comمتاح عمى الرابط: 

 مساءن.
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(، "المصالحة الكطنية يي ليبيا: التحديات كآياؽ المستقبؿ"، جيؿ الدراسات 2017الؤيخ، محمد عبدالحفيظ، ) -30
السياسية كالعالقات الدكلية، مجمة عممية دكلية محكمة تصدر ؤيريان عف مركز جيؿ البحث العممي، العاـ الثالث، 

، تاريخ  http://jilrc.com/wp-content/uploads/2040/03، متاحة عمى الرابط: 50 – 37، ص ص 11ع
 ـ الساعة الحادية عؤرة ليالن.30/9/2021االطالع: اللميس 

(، "العدالة التصالحية لدل النيابة العامة كالضابطة العدلية يي التؤريع الجزائي 2014القحؼ، مركاف ؤريؼ، ) -31
ة محكمة تصدر عف المركز الدراسات كالبحكث جامعة السكرم"، المجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب، دكرية عممي

 .151 – 107(، ص ص 59، ع ) 30نايؼ العربية لمعمـك األمنية، المجمد 
 –ت(، "العدالة االنتقالية قراءة مفاىيمية كمعريية"، ىيئة رصد االنتياكات بنقابة المحاميف اليمنييف -نظير، مركة، )د -32

 15، تاريخ االطالع: الجمعة:  htt//m.facebook.comة، متاح عمى الرابط: يرع الحديدة، الؤبكة العربية العالمي
 ص(.  -ـ، الساعة الكاحدة ظيران، )د2021أكتكبر 

(، "العدالة االنتقالية كطريؽ لممصالحة الكطنية بيف المقتضيات كالمعيقات"،  مجمة العمـك 2019الؤريؼ، نايؿ، ) -33
، 1محكمة تصدرىا جامعة زياف عاؤكر بالجمفة  الجزائر، المجمد الرابع، ع القانكنية كاالجتماعية، مجمة عممية دكلية

 .275 - 262ص ص 
(، "مسار العدالة االنتقالٌية يي تكنس"، دكرية دعـ، تصدر عف مركز دعـ التحكؿ الديمقراطي 2019ذكيب، نزيية، ) -34

 .41،  27، عدد لاص بالعدالة االنتقالية يي تكنس كليبيا، ص ص 5كحقكؽ االنساف، ع 

 نصكص: –خامسان 
 عف كزارة العدؿ، )أعداد ملتمفة(. 1963الجريدة الرسمية، دكرية تصدر منذ عاـ  -1
، 1427محػػػػػـر عػػػػػاـ  29، 11، ع43الجريػػػػدة الرسػػػػػمية لمجميكريػػػػػة الجزائريػػػػة، تصػػػػػدر عػػػػػف األمانػػػػػة العامػػػػة لمحككمػػػػػة، س  -2

 ـ.    2006يبراير  28المكايؽ 
، كتعنػػػػى بنؤػػػػػر النصػػػػكص القانكنيػػػػػة 1860جكيميػػػػة  22دكريػػػػة تصػػػػػدر منػػػػذ تػػػػػاريخ الرائػػػػد الرسػػػػمي لمجميكريػػػػػة التكنسػػػػية،  -3

 .2014ييفرم )يبراير(  10، عدد لاص، 157كالترتيبية، س 
 ـ.1988ـ(، مطابع الييئة العامة لؤئكف القضاء، –القانكف المدني )الميبي(، إعداد: اإلدارة العامة لمقانكف، )د  -4
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http://www.hlrn.org/img/documents/YemenTJ_Drft.pdf ـ 2021اكتػػػػػػػػػػكبر  6، تػػػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػػػالع: اللمػػػػػػػػػيس
 الساعة الكاحدة صباحان.

كزارة العػػدؿ بالحككمػػػة الميبيػػة المؤقتػػػة: مجمكعػػة القػػػكانيف الصػػػادرة عػػف المجمػػػس الػػكطني االنتقػػػالي، مطبعػػة العػػػدؿ، ط سػػػنة  -6
 ـ. 2014
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 معاجـ كقكاميس: –أ 
(، دار الحديث، 9ط-تاج المغة كصحاح العربية، )د –(، الصحاح 2009الجكىرم، أبي نصر إسماعيؿ بف حماد، ) -1

 القاىرة.
تكزيع ، القاىرة: عالـ الكتب لمنؤر، ال1(، معجـ المغة العربية المعاصرة، المجمد األكؿ، ط2008عمر، أحمد ملتار، ) -2

 الطباعة، القاىرة.
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 تقارير: –ب 

، 2021التصاص"، ) 12الحدث، "المجمس الرئاسي يكٌمؼ المفكضية الكطنية لممصالحة بػ  -1
https://libyaalhadath.net/?p=22310.) 

يي ؤأف العدالة االنتقالية"، منظمة التضامف لحقكؽ االنساف، منظمة غػػير  2013( لسنة 29"تقرير حكؿ القانكف رقـ ) -2
ـ 1999ديسمبر  10سكيسرا بتاريخ -حككمػػية معنية بأكضاع حقػػكؽ اإلنسػػاف يي ليبيا، تأسػست يي جنيؼ
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ّ

 الممخص
مف لالؿ األبعاد التالية: عدالة  الزاكيةتيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر العدالة التنظيمية بديكاف المجمس البمدم 

سة تحقيؽ أىداؼ الدراكلغرض كجية نظر مكظفي الديكاف قيد الدراسة.  التكزيع، عدالة اإلجراءات، عدالة التعامالت، مف 
البمدم الزاكية، البالغ مجتمع الدراسة مف كاية المكظفيف بالمجمس  تككفك  ،المنيج الكصفي التحميمي تـ االعتماد عمى

( استمارة 58حيث تـ تكزيع )نظران لصغر حجـ مجتمع الدراسة، المسح الؤامؿ  ( يردان، كقد تـ استلداـ أسمكب58عددىـ )
الدراسة انلفاض مستكل عدالة التكزيع يي  أظيرت: تكصمت الدراسة إلى  كقدتحميؿ. ( استمارة صالحة لم53كايستيًردى منيا )

كؤفت الدراسة ، ( كيؽ مقياس التدرج اللماسي2.4النتائج إف متكسط االستجابة بمغت قيمتو ) ، أظيرتقيد الدراسةديكاف ال
 ،(2.63تكسط االستجابة بمغت قيمتو )، أظيرت النتائج إف مقيد الدراسةديكاف الانلفاض مستكل عدالة اإلجراءات يي 

كجكد عالقة سمبية بيف عدالة اإلجراءات كالفساد اإلدارم، كنتج عف ىذه العالقة أثر معنكم ذك داللة إحصائية لعدالة 
  ، %(36.2اإلجراءات عمى الفساد اإلدارم ككانت بنسبة األثر )

 الة التكزيع، عدالة اإلجراءات، عدالة التعامالت.عدالعدالة التنظيمية، الفساد اإلدارم، : الكممات المفتاحية
 

 . اإلطار النظرم لمدراسة 1
  . المقدمة 2

يحظى مكضكع العدالة التنظيمية بصكرة عامة عمى اىتماـ األمـ كالؤعكب يي ملتمؼ مناطؽ العالـ، كأصبحت 
إف منظمة النزاىة الدكلية  تيتـ بو معظـ المنظمات كالمؤسسات الدكلية، النعكاسو عمى مجمؿ حياة الناس، حتى

تصدر تقارير دكرية يي حالة العدالة كالؤفايية يي ملتمؼ دكؿ العالـ، كتستند إلييا كثير مف الدكؿ يي قراراتيا 
 . (73:2013 العقمة:)ؤطناكم،  التمكيمية كالتجارية

ماـ المتزايد عبر كثير مف كيعد مكضكع العدالة التنظيمية مف المكاضيع الميمة يي حقؿ اإلدارة، كقد حظي باالىت
األبحاث كالدراسات المتعمقة بالسمكؾ اإلدارم كالسمكؾ التنظيمي كبالتطكير المعريي لممكارد البؤرية، كيي لمؽ 

 (1: 2017)مالؾ الديف مستكيات عالية مف العدالة التنظيمية المناسبة لألغراض اإلدارية كاإلنسانية كالمجتمعية. 

ة بؤكؿ جكىرم بقيـ العامميف كعالقتيـ االجتماعية، كىي تؤثر بؤكؿ مباؤر عمى دكايع كترتبط العدالة التنظيمي
العامميف ككجكدىـ، األمر الذم أدل إلى اعتبارىا إحدل نظريات السمكؾ اإلنساني يي المنظمات لفترة طكيمة، 

mailto:aishahadei6@gmail.com
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mailto:ahmedArea722@gmail.com
mailto:ahmedArea722@gmail.com
mailto:MILAD_sh92@yahoo.com
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لمي عف السياسات التنظيمية كيعكد االىتماـ  بالعدالة التنظيمية إلى العديد مف األسباب، أبرزىا الحاجة إلى الت
اليدامة، القائمة عمى البيركقراطية كمؤاعر الظمـ كالتيديد لدل العامميف، كتبني سياسات ألالقية ألرل تتسـ 
بالعدالة التنظيمية كالدعـ التنظيمي، بما يكفؿ االستمرارية كالفعالية التنظيمية يي األجؿ البعيد، كما يعكد االىتماـ 

ة إلى كجكد تحدم يي السعي لتقميؿ أك منع السمككيات المعادية لممجتمع الصادرة عف العامميف، بالعدالة التنظيمي
 (.5:2006 )عادؿ محمد، ةالناتجة أساسا عف غياب العدالة التنظيمي

كانطالقا مف ذلؾ تعتبر العدالة التنظيمية أحد المككنات األساسية لمييكؿ االجتماعي كالنفسي لممنظمة، كمف 
تماـ اإلدارة بالمؤاعر كالعالقات اإلنسانية لعاممييا، كاىتماميا بسمككياتيـ التي تؤثر عمى ياعمية األداء، منطمؽ اى

يإف تكيير مناخ لمعدالة التنظيمية يؤثر إيجابيا عمى سمككيات ىؤالء العامميف، كعمى دكايعيـ كمستكيات إنجازىـ، 
لعامميف، كيي مقدمتيا الفساد اإلدارم بأؤكالو كصكره كيىحد مف انتؤار بعض السمككيات السمبية بيف أكساط ا

، ظفي ديكاف المجمس البمدم الزاكيةالمتعددة، كمف ىذا المنطمؽ كاف البد مف دراسة كاقع  العدالة التنظيمية بيف مك 
 2016)ميأ كمزيؽ  مف مظاىر كأؤكاؿ الفساد اإلدارم كمدل تأثيرىا عمى إحساس المكظفيف عمى انتؤار أك الحد

:117).    

 . مشكمة الدراسة   3
تعتبر العدالة التنظيمية قيمة اجتماعية كنمطا اجتماعيان يؤدم غيابو إلى ملاطر جسيمة، تيدد المنظمة كالفرد 
العامؿ معا، إذ إف إدراؾ العامميف لغياب كعدـ تكير العدالة التنظيمية، يؤدم إلى ممارسات سمككية سمبية، 

كالتي مف بينيا: التسيب، كاإلىماؿ الكظيفي، كالكاسطة، كاالبتزاز، كالرؤكة،  كارتكاب العديد مف الجرائـ،
)ديكاف كااللتالس، كالتزكير، كالتي تندرج جميعيا تحت بند صكر كأؤكاؿ الفساد اإلدارم، كما بينو تقرير 

كثر يسادا يي كىي أف دكلة ليبيا ضمف الدكؿ األ(، 2017(، كمنظمة الؤفايية الدكلية ،2016المحاسبة الميبي ،
دعكة إلبراز أثر  الدراسة، ( عمى مستكل العالـ، كمف ىنا جاءت ىذه171العالـ، حيث حصمت عمى الترتيب )

العدالة التنظيمية عمى الحد مف انتؤار سمككيات الفساد اإلدارم، بأؤكالو كأبعاده الملتمفة كالمعقدة، كتعدد أسبابو 
ؤاركة ييو، ضمف األساليب العالجية لمحد مف انتؤاره، كتحقيؽ تكزيع كتؤابكيا كتدالؿ العكامؿ كالمتغيرات الم

عادؿ لمعامميف كؿ حسب مؤىالتو، كؤركط تكصيؼ الكظيفة المطمكبة، كتكزيع عادؿ لممكايآت كالحكايز الؤيرية، 
لة كدقة نظاـ كمؤاركة المدير لمعامميف يي القرارات المتعمقة بكظائفيـ، األمر الذم ينتج عنو ثقة العامميف يي عدا

 األداء، كاتصايو بالعدالة التنظيمية، لذلؾ يمكف تجسيد مؤكمة الدراسة يي التساؤؿ اآلتي :
 ما أثر العدالة التنظيمية عمى الحد مف الفساد اإلدارم بيف مكظفي ديكاف المجمس البمدم الزاكية ؟
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  . فرضيات الدراسة4
 : ىذه الدراسة كالتالي لإلجابًة عمى التساؤؿ سالؼ الذكر صيغت يرضيات 

يكجد أثر معنكم ذك داللة إحصائية لمعدالة التنظيمية عمى الفساد اإلدارم بيف مكظفي ديكاف  الفرضية الرئيسية :
 اآلتية : الفرضيات الفرعيةكيتفرع عنيا  المجمس البمدم الزاكية ،

 يف مكظفي الديكاف قيد الدراسة.يكجد أثر معنكم ذك داللة إحصائية لعدالة التكزيع عمى الفساد اإلدارم ب .1
 يكجد أثر معنكم ذك داللة إحصائية لعدالة اإلجراءات عمى الفساد اإلدارم بيف مكظفي الديكاف قيد الدراسة. .2
 يكجد أثر معنكم ذك داللة إحصائية لعدالة التعامالت عمى الفساد اإلدارم بيف مكظفي الديكاف قيد الدراسة. .3

  .أىداؼ الدراسة5
 الة التكزيع عمى الفساد اإلدارم بديكاف المجمس البمدم الزاكية مف كجية نظر المكظفيف.قياس أثر عد .1
 تكضيح مستكل التعامالت اإلدارية بديكاف المجمس البمدم الزاكية مف كجية نظر المكظفيف.  .2
 فيف.تقييـ أثر عدالة اإلجراءات عمى الفساد اإلدارم بديكاف المجمس البمدم الزاكية مف كجية نظر المكظ .3
تقديـ بعض التكصيات التي يمكف أف تساىـ يي الحد مف الفساد اإلدارم بديكاف المجمس البمدم الزاكية مف  .4

 كجية نظر المكظفيف.
 . أىمية الدراسة 6

 األىمية النظرية 
لتحقيؽ  تساعد العدالة التنظيمية يي الكصكؿ إلى مستكيات متميزة مف األداء، ككذلؾ إلدراؾ األىمية البالغة 

العدالة يي التكزيع، كيي الحد مف تفؤي ظاىرة الفساد اإلدارم كالمالي، كيمكف تناكؿ أىمية ىذه الدراسة مف لالؿ 
 الجكانب التالية :

براز أىميتيا يي تحقيؽ العدالة يي التكزيع بما يتناسب كحقكؽ  - تسميط الضكء عمى كاقع العدالة التنظيمية كا 
 زاكية .المكظفيف بديكاف المجمس البمدم ال

تكمف أىمية العدالة التنظيمية يى االجراءات المتبعة يى الحصكؿ عمى الحد االدنى مف تفؤى الفساد االدارم -
 كالمالي بالديكاف المذككر.

بحث كاقع العدالة التنظيمية يي قياس التعامالت مع االلريف دالؿ المجتمع الكاحد كعالقتو مع المجتمعات  -
 رل.    كالبمديات المجاكرة االل

تسيـ ىذه الدراسة يي لفت نظر المسئكليف يي ديكاف المجمس البمدم الزاكية، إلى أىمية تحقيؽ العدالة  -
التنظيمية بأبعادىا: )عدالة التكزيع، عدالة اإلجراءات، عدالة التعامالت(، لما لذلؾ مف نتائج إيجابية تنعكس عمى 

 مؿ مف السمككيات السمبية لدييـ.المكظفيف بؤكؿ عاـ، كتؤدم إلى تحسيف أدائيـ كتق
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  منيجية الدراسة .7 
، كذلػػؾ لتحميػػػؿ كتكصػػيؼ متغيػػػرات  Descriptive Approachاعتمػػدت ىػػذه الدراسػػػة عمػػى المػػػنيج الكصػػفي 

مكضػػػػكع الدراسػػػػة، كمػػػػػف لػػػػالؿ اإلجابػػػػات الملتمفػػػػػة لمجتمػػػػع الدراسػػػػػة عمػػػػى العبػػػػارات التػػػػػي تضػػػػمنتيا أداة الدراسػػػػػة 
ؼ عمػػػػػػى أثػػػػػػر العدالػػػػػة التنظيميػػػػػػة بأبعادىػػػػػا: عدالػػػػػػة التكزيػػػػػػع، عدالػػػػػة اإلجػػػػػػراءات، عدالػػػػػػة )االسػػػػػتبانة( بيػػػػػػدؼ التعػػػػػر 

التعػامالت، عمػى الحػػد مػف انتؤػػار الفسػاد اإلدارم بػديكاف المجمػػس البمػدم الزاكيػػة  ، كقػد اسػتلدـ ىػػذا المػنيج أيضػػا 
ؼ الحصػكؿ عمػى المعمكمػػات مػف أجػؿ جمػع البيانػات كتحميميػا، الػػذم يعتمػد بدرجػة كبيػرة عمػى دراسػػة الظػاىرة ، بيػد

 (.74، 2005)الدركيش كآلركف، الكايية كالدقيقة 
 . مصطمحات الدراسة  8

" كتعني ميؿ األيراد العامميف لمقارنة حالتيـ مع حالة زمالئيـ اآللريف يي العمؿ، أم: إدراؾ  : العدالة التنظيمية
لمباؤر، كالتي تؤثر بالنياية عمى مكاقفيـ العدالة يي مكاف العمؿ مف لالؿ عالقتيـ بالمنظمة أك برئيسيـ ا

 (8: 2014)الؤيرم،  كسمككياتيـ يي العمؿ"
"كتعني عدالة الملرجات التي يحصؿ عمييا المكظؼ، أم: أنيا تتعمؽ بعدالة تكزيع المكايآت"  العدالة التكزيعية :

 (149:2007)أبك الندا،
عامميف إزاء عدالة اإلجراءات التنظيمية، التي تستلدـ يي "كىي درجة الؤعكر المتكلدة لدل ال العدالة اإلجرائية :

 (249:2008)البؤابؤة، تحديد الملرجات التنظيمية"
"ىي درجة تعامؿ المدير مع مكظفيو باحتراـ كتقدير، كاىتمامو بحقكقيـ كمصارحتيـ يي كؿ  العدالة التعاممية:

 (.411:  2013)سكر، اقؤتيا" ؤيء ييميـ، كتطبيؽ القرارات بعدالة عمييـ، كالسماح ليـ بمن
: "ىػك إسػػاءة اسػتعماؿ السػػمطة ألجػؿ تحقيػػؽ مكاسػب ؤلصػػية لممكظػؼ نفسػػو أك لجماعػة مػػا، كذلػػؾ  الفسػػاد اإلدارم

 (.281: 2011" )السكارنة، بطريقة ملالفة لألنظمة كالقكانيف أك المعايير األلالقية السامية
 : الدراسات السابقة. 9
عنػػكاف: " تػػأثير العدالػػة التنظيميػػة عمػػى انتؤػػار الفسػػاد اإلدارم" يػػي المنظمػػات العامػػة ( ب2007دراسػػة )عمػػكاف،  .1 

الدراسػة إلػى معريػة مػدل تػأثير غيػاب العدالػة التنظيميػة عمػى انتؤػار الفسػاد اإلدارم  بمدينة سرت بميبيا، حيػث ىػديت
الدراسػػة عمػى التيػػار ثالثػة أقسػػاـ  بػيف أكسػاط العػػامميف يػي المجمػػع اإلدارم لمدينػة سػػرت الميبيػة، كقػد اؤػػتممت عينػة

مػػف كػػؿ مصػػػمحة مػػف مصػػػالح المجتمػػع اإلدارم لمدينػػة سػػػرت، كتػػـ التيػػػار العينػػة بطريقػػة عؤػػػكائية، كأظيػػرت نتػػػائج 
الدراسػػة كجػػكد تػػػأثير لمعدالػػة التنظيميػػة كبأبعادىػػػا الثالثػػة التكزيعيػػة، اإلجرائيػػػة، التعامميػػة عمػػى انتؤػػػار ظػػاىرة الفسػػػاد 

%( مػػف انتؤػار الفسػػاد اإلدارم بػػيف العػػامميف يػػي 72لدراسػػة، حيػػث بمػغ مسػػتكل معامػػؿ التفسػػير )اإلدارم يػي عينػػة ا
لػى ) %( يرجػع إلػى عكامػؿ ألػرل كيػؽ اسػتجابة عينػة الدراسػة، قػد 28مجتمع الدراسة إلى غياب العدالة التنظيمية، كا 
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لػػى نظػاـ الحػػكايز المسػتلدـ يػػي المنظمػات العامػػة محػػؿ  يرجػع إلػػى نظػاـ االلتيػػار كالتعيػيف، أك نظػػاـ تقيػيـ األداء كا 
 الدراسة . 

("، محػػػددات العدالػػػػة التنظيميػػػة كعالقتيػػػا بسػػػمكؾ المكاطنػػػػة التنظيميػػػة " مػػػف كجيػػػػة 2015. دراسػػػة )أبكسػػػمعاف، 2  
نظػر الضػػباط يػػي جيػػاز الؤػػرطة بقطػاع غػػزة"، كىػػديت الدراسػػة إلػػى تحميػؿ العالقػػة بػػيف محػػددات العدالػػة التنظيميػػة 

التنظيميػػػػة، مػػػف كجيػػػة نظػػػػر ضػػػباط جيػػػاز الؤػػػػرطة بقطػػػاع غػػػزة، اعتمػػػػدت الدراسػػػة عمػػػى المػػػػنيج  كسػػػمكؾ المكاطنػػػة
 ( ضػػػػابط، كقػػػد تكصػػػػمت400الكصػػػفي التحميمػػػي مسػػػػتلدمة االسػػػتبانة كمسػػػتيدية عينػػػػة عؤػػػكائية طبقيػػػػة مككنػػػة مػػػف )

نظيميػة كسػمكؾ المكاطنػة الدراسة إلى عدة نتائج، منيػا مػا يمػي: كيجػكد عالقػة ارتباطيػة مكجبػة بػيف محػددات العدالػة الت
التنظيميػػة، كتكصػػػمت الدراسػػػة كػػػذلؾ إلػػػى كجػػػكد العدالػػػة التنظيميػػػة عمكمػػػان بدرجػػػة متكسػػػطة، كجػػػاء ترتيػػػب محػػػدداتيا 
كالتػػالي: عدالػػػة التعػػامالت كبدرجػػػة كبيػػرة، تمتيػػػا عدالػػة اإلجػػػراءات كبدرجػػة متكسػػػطة، كأليػػران عدالػػػة التكزيػػع كبدرجػػػة 

 يمية يجاء بدرجة كبيرة، كبجميع مككناتو.قميمة، أما سمكؾ المكاطنة التنظ
 (، بعنكاف: "أثر غياب العدالة التنظيمية عمى انتؤار ظاىرة الفساد 2016. دراسة )مٌيا كمزيؽ، 3

اإلدارم" "دراسػػة ميدانيػػة عمػػى العػػػامميف يػػي مجمػػس مدينػػة الالذقيػػػة"، كىػػديت الدراسػػة إلػػى التعػػػرؼ عمػػى أثػػر غيػػػاب 
عدالػػة التكزيػع، عدالػػة اإلجػراءات، عدالػػة التعػامالت عمػػى انتؤػار ظػػاىرة الفسػػاد اإلدارم  العدالػة التنظيميػػة بأبعادىػا:

( 175بػػيف أكسػػػاط العػػػامميف يػػػي مجمػػس مدينػػػة الالذقيػػػة، أمػػػا عينػػة البحػػػث ييػػػي عينػػػة ميٌسػػرة مػػػف العػػػامميف بمغػػػت )
بعدالػػة التعػػامالت، كػػاف  إلييػػا  الدراسػػة مػػا يمػػي: إف إحسػػاس العػػامميفعػػامال، ككػػاف مػػف أىػػـ النتػػائج التػػي تكصػػمت 

ف غيػاب العدالػة التنظيميػة لػو تػأثير  أألعمى تـ يميػو إحساسػيـ بعدالػة اإلجػراءات، ثػـ يميػو إحساسػيـ بعدالػة التكزيػع، كا 
%( مػػػف 60.9يػػػي انتؤػػػار سػػػمككيات الفسػػػاد اإلدارم، بػػػيف أكسػػػاط العػػػامميف يػػػي مجمػػػس مدينػػػة الالذقيػػػة، حيػػػث إف )

 ككيات الفساد اإلدارم، يفسره غياب العدالة التنظيمية بؤكؿ عاـ.التغيرات الحاصمة يي انتؤار سم
(، بعنػكاف : "العدالػػة التنظيميػة كعالقتيػػا بػػااللتزاـ التنظيمػي" ، دراسػػة ميدانيػة عمػػى ىيئػػة 2016.  دراسػة )عميػػاف، 4 

العدالػػػة  التمػػريض يػػػي المستؤػػػفيات الحككميػػػة يػػػي محايظػػػة غػػػزة"، كىػػديت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى العالقػػػة بػػػيف
 التنظيميػػػة كااللتػػػػزاـ التنظيمػػػي عمػػػػى ىيئػػػة التمػػػػريض، يػػػػي المستؤػػػفيات الحككميػػػػة يػػػي محايظػػػػة غػػػزة، كقػػػػد تكصػػػػمت
الدراسػة إلػػى مجمكعػة مػػف النتػائج، أىميػػا مػا يمػػي: تكجػد عالقػػة ذات داللػة إحصػػائية بػيف العدالػػة التنظيميػة كااللتػػزاـ 

ميػػػة يػػػػي محايظػػػة غػػػػزة، كتتػػػكير لػػػػدل ىيئػػػة التمػػػػريض يػػػػي التنظيمػػػي، لػػػػدل ىيئػػػة التمػػػػريض يػػػي المستؤػػػػفيات الحكك 
المستؤػفيات الحككميػػة بالمحايظػة درجػػة عاليػػة مػف االلتػػزاـ التنظيمػػي، كحصػكؿ مجػػاؿ العدالػػة التنظيميػة ككػػؿ عمػػى 

 درجة متكسطة مف المكايقة، مف قبؿ ىيئة التمريض يي المستؤفيات الحككمية يي محايظة غزة.
، بعنػػكاف: "العدالػة التنظيميػة كعالقتيػػا بػاألداء اإلدارم" لػدل إطػػارات مديريػة الؤػػبيبة (2017. دراسػة )البغػدادم، 5  

كالرياضػػة "دراسػػة ميدانيػػة لمديريػػة الؤػػػباب كالرياضػػة لكاليػػة المسػػيمة، كىػػديت الدراسػػػة إلػػى معريػػة العالقػػة اإلرتباطيػػػة 
ؤػػباب كالرياضػة بكاليػػة المسػيمة، كقػػد تىكػػكف المكجػكدة بػػيف العدالػة التنظيميػػة كاألداء الػكظيفي، لػػدل إطػػارات مديريػة ال
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 ( إطػػػارا، كقػػػػد تكصػػػػمت52مجتمػػػع الدراسػػػػة مػػػف إطػػػػارات مديريػػػػة الؤػػػباب كالرياضػػػػة بكاليػػػػة المسػػػيمة البػػػػالغ عػػػػددىـ )
الدراسػػػة إلػػػػى النتػػػائج التاليػػػػة: تكجػػػد عالقػػػػة ارتباطيػػػة بػػػػيف العدالػػػة التكزيعيػػػػة كاألداء الػػػكظيفي، لػػػػدل إطػػػارات مديريػػػػة 

ضػػػة، كتكجػػػػد عالقػػػة ارتباطيػػػػة بػػػيف العدالػػػػة اإلجرائيػػػة كاألداء الػػػػكظيفي، لػػػدل إطػػػػارات مديريػػػة الؤػػػػباب الؤػػػباب كالريا
 كالرياضة، كتكجد عالقة ارتباطية بيف عدالة المعامالت كاألداء الكظيفي، لدل إطارات مديرية الؤباب كالرياضة.

اسات أعاله مف حيث عينة الدراسة، بناءن عمى ما تـ عرضو مف دراسات سابقة، تلتمؼ ىذه الدراسة عمى الدر 
لمتعرؼ عمى أثر العدالة التنظيمية بديكاف  حيث تأتي ىذه الدراسة عمى المستكل الكطني الميبي كأكلى الدراسات

مف كجية المجمس البمدم اللمس مف لالؿ األبعاد التالية: عدالة التكزيع، عدالة اإلجراءات، عدالة التعامالت، 
. يإف ما يميز ىذه الدراسة عف غيرىا، أنيا أيجريت عمى القطاع اللدمي العاـ، د الدراسةنظر مكظفي الديكاف قي

ف الدراسات السابقة ناقؤت مكضكع  كىك ديكاف المجمس البمدم الزاكية . كؤممت كاية المكظفيف بديكاف المجمس، كا 
ة الؤباب كالرياضة )البغدادم، العدالة التنظيمية مف جكانب متعددة، كركزت بعضيا عمى قطاعات ملتمفة، كمديري

(، التي ركزت عمى القطاع الصحي كالمستؤفيات العامة يي دكؿ ملتمفة، بينما 2016(،  كدراسة )عمياف، 2017
( ركزت عمى دراسة العدالة التنظيمية، كعالقتيا بالكالء التنظيمي يي المنظمات العامة 2007دراسة )عمكاف، 

(، كالتي كانت بعنكاف" 2016لدراسة الحالية تؤابيت مع دراسة )مٌيا كمزيؽ، بمدينة سرت الميبية، يي حيف أف ا
أثر غياب العدالة التنظيمية عمى انتؤار ظاىرة الفساد اإلدارم "دراسة ميدانية عمى العامميف يي مجمس مدينة 

كعدالة التعامالت، الالذقية"، حيث تلصصت بدراسة أبعاد العدالة التنظيمية عدالة التكزيع، كعدالة اإلجراءات، 
يركزت الدراسة الحالية عمى دراسة مستكل العدالة التنظيمية بديكاف المجمس البمدم الزاكية ، مف لالؿ األبعاد 
التالية: عدالة التكزيع، عدالة اإلجراءات يي الحد مف انتؤار الفساد اإلدارم، عدالة التعامالت مف كجية نظر 

، يضالن عف ذلؾ يقد تمت االستفادة مف الدراسات السابقة يي تحديد أبعاد مكظفي ديكاف المجمس البمدم الزاكية
كمحاكر الدراسة، كبناء يكرتيا كعرض اإلطار النظرم ليا، ككذلؾ يي تصميـ االستبانة، كالتيار منيج الدراسة 

تفادة منيا يي تقديـ كاألساليب اإلحصائية، كالطريقة التي تـ تحميؿ البيانات بيا، إضاية إلى مقارنة النتائج كاالس
                                   بعض التكصيات.

 اإلطار النظرم لمدراسة
 العدالة التنظيمية   1.9

 مة مقد  1.1.9
ؤيد العالـ يي اآلكنػة األليػرة تقػدما كتطػكرا يػي مجػاالت الحيػاة بكػؿ مككناتيػا كتفاصػيميا، كلقػد بػرز مػؤلرا يػي مجػاؿ 

اط الساسػػػة كصػػناع القػػػرار، االىتمػػػاـ بالسػػمكؾ التنظيمػػػي، كمػػف ىنػػػا تعػػد العدالػػػة التنظيميػػػة اإلدارة كتطكرىػػا يػػػي أكسػػ
نظريػة ميمػة، يػي دراسػة سػمكؾ الفػرد يػي المنظمػة، نظػرا لمػا تحػكم مػف انعكاسػات عمػى مسػتكل إؤػباع الفػرد لحاجاتػو 
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اإلنجػػػػاز، كؤػػػعكره بالرضػػػػا  كتكقعاتػػػو، كالتػػػي يطمػػػػح إلييػػػا، يضػػػػال عػػػف ككنيػػػػا تؤػػػكؿ بعػػػدان ميمػػػػا لدايعيػػػة الفػػػػرد نحػػػك
 كاالستقرار، كبالتالي يإف العدالة التنظيمية تؤثر يي تكجو الفرد نحك تحقيؽ أىداؼ المنظمة.

كتيعػػػد العدالػػػة التنظيميػػػة متغيػػػران ميمػػػان كمػػػؤثران يػػػي عمميػػػات اإلدارة ك كظائفيػػػا، إذ ينظػػػر إلييػػػا كأحػػػد المتغيػػػرات ذات 
يجػاد منػاخ العالقة بكفاءة األداء الكظيفي، ييػي تػؤ  ثر عمػى نجػاح المنظمػات، كقػدرتيا عمػى تحقيػؽ أىػداييا بكفػاءة، كا 

 (.12: 2015)أبكسمعاف، تنظيمي مستقر. 
.)العبيػػػدم كتيعػػرؼ العدالػػة التنظيميػػة : "بأنيػػا إدراؾ األيػػراد لحالػػة اإلنصػػػاؼ، التػػي يعػػاممكف بيػػا مػػف قبػػؿ المنظمات"

يف الجيػػكد المبذكلػة كالعكائػد المتحققػة عنيػا بؤػكؿ يسػيـ يػػي كمػا عيريػت عمػى" أنيػا محصػمة االتفػاؽ بػ(، 2012:82:
 (15: 2016".)ميأ، مزيؽ :تحقيؽ األىداؼ المطمكبة لممنظمة 

العدالػة التنظيميػة بأنيػا: "درجػة تحقيػؽ المسػاكاة كالنزاىػة يػي الحقػكؽ كالكاجبػات  (33:2017كمػا عػرؼ )مالػؾ الػديف:
كػػرة العدالػػة كمبػػدأ تحقيػػػؽ االلتزامػػات مػػف المػػكظفيف تجػػاه المنظمػػػة التػػي تعبػػر عػػف عالقػػة الفػػرد بالمنظمػػػة، كتجسػػد ي

 التي يعممكف يييا، كتأكيد الثقة التنظيمية المطمكبة بيف الطرييف".
 أبعاد العدالة التنظيمية   2.1.9

يتفػػػػؽ معظػػػػـ البػػػػاحثيف عمػػػػى أف العدالػػػػة التنظيميػػػػة تتكػػػػكف مػػػػف ثالثػػػػة أبعػػػػاد رئيسػػػػة، ىػػػػي: )عدالػػػػة التكزيػػػػع، كعدالػػػػة 
إلجػػػراءات، كعدالػػػة التعػػػامالت(، إال أف بعػػػض البػػػاحثيف أضػػػايكا ليػػػا بعػػػديف آلػػػريف، ىمػػػا: )عدالػػػة التقيػػػيـ، كعدالػػػة ا

 (24: 2016)ميأ، مزيؽ : كاآلتي : األلالؽ(، كبناء عمى ذلؾ أصبح لمعدالة التنظيمية لمسة أبعاد
لمكظػػػػػػػؼ مػػػػػػػف : كىػػػػػػى عدالػػػػػػػة الملرجػػػػػػػات التػػػػػػػي يمكػػػػػػػف لممكظػػػػػػؼ الحصػػػػػػػكؿ عمييػػػػػػػا اعدالػػػػػػػة التكزيػػػػػػػع  .1

كالتػػػػي تتعمػػػػؽ بعدالػػػػة تكزيػػػػع المكايػػػآت، األجػػػػكر، الحػػػػكايز، يػػػػرص الترقيػػػػة، كعػػػػدد  (،2012)السػػػكر،المنظمة
سػػاعات العمػػػؿ، كأعبػػػاء ككاجبػػػات الكظيفػػػة، كىػػػى العدالػػة المدركػػػة مػػػف الملرجػػػات أك النتػػػائج أك التكزيعػػػات 

 التي يحصؿ عمييا الفرد يي البيئة التنظيمية.
ىػػػػذه العدالػػػػة تيػػػػتـ باألسػػػػاليب كاآلليػػػػات كالعمميػػػػات المسػػػػتلدمة لتحديػػػػد النتػػػػػائج أك : إف عدالػػػػة اإلجػػػػراءات .2

الملرجػػات، كىػػي انعكاسػػات لمػػػدل إحسػػاس العػػامميف بعدالػػػة اإلجػػراءات المتبعػػة، يػػػي اتلػػاذ القػػرارات التػػػي 
 تمػػس األيػػػراد، كيتحقػػػؽ ىػػذا النػػػكع مػػػف العدالػػػة عنػػدما يتػػػاح لممكظػػػؼ يرصػػػة مناقؤػػة األسػػػس كالقكاعػػػد التػػػي

 سكؼ يتـ عمى أساسيا تقييـ أدائو.
: ىػي مػػدل إحسػػاس العػػامميف بعدالػة المعاممػػة، التػػي يحصػػؿ عمييػا العامػػؿ عنػػدما تطبػػؽ عدالػػة المعػػامالت .3

عميػػو اإلجػػراءات، أك مػػدل معريتػػػو أسػػباب تطبيػػؽ تمػػػؾ اإلجػػراءات، كتتمثػػؿ يػػي المعاممػػػة بػػأدب كاحتػػراـ مػػػف 
يس كالمػػػػػػػرؤكس، كاىتمػػػػػػػاـ الػػػػػػػرئيس بمصػػػػػػػالح المكظػػػػػػػؼ الػػػػػػرئيس لممػػػػػػػرؤكس، كالثقػػػػػػػة كالمصػػػػػػػارحة بػػػػػػػيف الػػػػػػرئ

 (.2014)الؤيرم،
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  قة بيف أبعاد العدالة التنظيمية العال  3.1.9
مػػف لػػالؿ اسػػتعراض أبعػػاد العدالػػة التنظيميػػة، يتضػػػح التػػأثير المتبػػادؿ كالمتػػرابط بػػيف ىػػذه األبعػػاد، يفقػػػداف أم      

يػكـ العدالػة التنظيميػػة يػي جانػػب محػدد، كىػك مػػا يتنػايى مػػع بعػد مػف ىػػذه األبعػاد الثالثػة السػػابقة، يقصػر كيحصػػر مف
المفيػكـ الكاسػع لمعدالػة بؤػكؿ عػاـ، كيػؤدل إلػى ؤػػعكر الفػرد بعػدـ اإلنصػاؼ كالظمػـ كالتػكثر يػي سػمككو اللػػاص، إف 
عدالػػة التعػػامالت عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، تتمثػػؿ يػػي األسػػمكب الػػذم يػػتـ اسػػتلدامو يػػي التعامػػؿ مػػع الفػػرد، عنػػد تطبيػػػؽ 

جػػػراءات الرسػػػمية، كالتػػػي بػػػدكرىا تػػػؤثر عػػػؿ مجمػػػؿ جكانػػػب العدالػػػة التنظيميػػػة، يضػػػال عػػػف تأثيرىػػػا المباؤػػػر عمػػػى اإل
عدالػػػػػة اإلجػػػػػراءات كعدالػػػػػة التكزيػػػػػع، كبالتػػػػػالي ال يمكػػػػػف يصػػػػػؿ أم بعػػػػػد مػػػػػف أبعػػػػػاد العدالػػػػػة التنظيميػػػػػة عػػػػػف غيػػػػػػره. 

 (.25: 2015 )أبكسمعاف،
 مبادئ العدالة التنظيمية   4.1.9

 (45: 2018)عمر،  ما يمي: نظيمية مجمكعة مف المبادئ العامة، كمف أىـ ىذه المبادئلمعدالة الت
مبدأ المساكاة : كيتمثؿ ىػذا المبػدأ يػي تكػايؤ الفػرص كاألجػكر كالحػكايز كسػاعات العمػؿ ككاجبػات الكظيفػة، بػيف  .1

 األيراد العامميف يي المنظمة.
 ؤرؼ كاألمانة، كاإللالص كالصدؽ.المبدأ األلالقي: كيتمثؿ يي االستقامة كالنزاىة، كال .2
مبػػػػدأ الدقػػػػة كالتصػػػػحيح : يجػػػػب أف تكػػػػػكف القػػػػرارات كاإلجػػػػراءات المتلػػػػذة مبنيػػػػػة عمػػػػى أسػػػػاس معمكمػػػػات دقيػػػػػؽ  .3

 ككاضح، كقابؿ لمتصحيح يي حالة كجكد لطأ.
انيف مبدأ االلتزاـ بما ىك عػادؿ، كلصكصػا المعاممػة المنصػكص عمييػا، كالمكايػأة المسػتحقة كيقػا لممعػايير كالقػك  .4

 المطبقة.
مبػػػدأ المؤػػػاركة: أم: أنػػػػو يجػػػب أف تيؤػػػارؾ جميػػػػع األطػػػراؼ العاممػػػة يػػػػي المنظمػػػة، يػػػي صػػػػنع كاتلػػػاذ القػػػػرارات  .5

 كتطبيؽ اإلجراءات.  
  أىمية العدالة التنظيمية   5.1.9

 (57: 2008)دره،  تتضح أىمية العدالة التنظيمية مف لالؿ المؤؤرات التالية:
إلػػى تحقيػػؽ السػػيطرة الفعميػػة كالتمكػيف يػػي عمميػػة اتلػػاذ القػػرار، كتعتبػػر العدالػػة  إف العدالػة التنظيميػػة تػػؤدل .1

اإلجرائيػة يػي ىػذا الجانػب بعػدا ميمػا، يتحػدد يػي ضػكئو نظػاـ العقكبػات كااللتزامػات الكظيفيػة، ككيفيػة األداء 
 لبمكغ األىداؼ المطمكبة يي المنظمة، ككيفية حؿ المؤكالت المترتبة.

يميػة سػمككيا عمػػى حػاالت الرضػا عػف الرؤسػاء كنظػػـ القػرار، كعمػى سػمككيات المكاطنػػة تػنعكس العدالػة التنظ .2
 التنظيمية، كااللتزاـ التنظيمي.
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إف العدالػة التنظيميػة تبػػرز منظكمػة القػيـ األلالقيػػة كاالجتماعيػة كالدينيػػة عنػد األيػراد، كتحػػدد طػرؽ التفاعػػؿ  .3
ـ كتصػػػكراتيـ لمعدالػػػة الؤػػػائعة يػػػي المنظمػػػة، كالنضػػج األلالقػػػي لػػػدل أعضػػػاء المنظمػػػة، يػػػي كيفيػػة إدراكيػػػ

 بؤكؿ يدؿ عمى ضكابط األيعاؿ، لمقياـ باألداء المطمكب كالتفاعؿ اإليجابي.
تػنعكس العدالػػة التنظيميػػة سػػمككان عمػى حػػاالت الرضػػا عػػف الرؤسػػاء، كنظػـ القػػرار الصػػادر كعمػػى سػػمككيات  .4

 المنظمة، كىنا يبرز دكر العدالة يي التعامالت.
التنظيمية تؤدل إلى تحديد جكدة نظػاـ المتابعػة كالرقابػة كالتقيػيـ، كالقػدرة عمػى تفعيػؿ دكر التغذيػة  إف العدالة .5

 الراجعة بؤكؿ يحقؽ إستدامة العمميات التنظيمية، كاإلنجازات عند األعضاء يي المنظمة.

 الفساد اإلدارم  1.2.9
ر المرغكبػػػػة، كالملالفػػػػػة لمقػػػػكانيف كاإلجػػػػػراءات إف الفسػػػػاد يعبػػػػػر عػػػػف كػػػػػؿ االنحرايػػػػات السػػػػػمككية، كالتغيػػػػرات غيػػػػػ     

كالسياسػػػات، كاألعػػػراؼ كالتقاليػػػػد كالمعػػػايير، التػػػػي تكضػػػع مكضػػػػع التنفيػػػذ لمصػػػالح العػػػػاـ، مػػػف أجػػػػؿ تحقيػػػؽ الكسػػػػب 
اللػاص كالمنػايع الؤلصػػية عمػى حسػاب المجتمػػع، كمػف ثػـ يصػػبح الفسػاد اسػتغالال لمسػػمطة )عامػة، أك لاصػػة(، أك 

ارض مػػع القكاعػػػد التػػي تحكػػػـ ممارسػػتيا، لتحقيػػػؽ منػػايع أك مزايػػػا لاصػػة، كيمكػػػف تعريػػػؼ اسػػتلداميا عمػػػى نحػػك يتعػػػ
مػػف جانػػب ألالقػػي: " بأنػػو سػمكؾ منحػػرؼ عػػف القػػيـ األلالقيػػة كالدينيػة، يسػػتيدؼ تحقيػػؽ منػػايع ذاتيػػة بطريقػػة  الفسػاد

(، كيمكػػػػف 841،:2004نفسػػػو" )حسػػػف،غيػػػر ؤػػػرعية، كبػػػدكف كجػػػو حػػػؽ كىػػػذا نػػػابع مػػػػف القػػػيـ األلالقيػػػة كثقايػػػة الفػػػرد 
   (126: 2018إيضاح لصائص الفساد عمى النحك التالي : )القط كالصكيعي، 

 اؤتراؾ أكثر مف أطراؼ يي ممارسة الفساد اإلدارم. . أ
 السرية التامة يي ممارسة الفساد اإلدارم. . ب
 يجسد المصالح المؤتركة كالمنايع التبادلية لمرتكبيو. . ج
كمرتكبي الفساد، الذيف يضغطكف عمى الطرؼ األكؿ، إلصدار  يعبر عف اتفاؽ بيف إرادتي صانع القرار . د

 قرارات محددة تلدـ مصالحيـ الؤلصية.

 ارم أسباب الفساد اإلد  2.2.9
 (10،:2012)التركي، ، تكجد العديد مف األسباب أك العكامؿ التي تؤدم إلى الفساد، يمكف عرضيا ييما يمي:

نػػو إتاحػػة يػػرص لمفسػػاد اإلدارم، بحيػػث يكػػكف ىنػػاؾ يػػػرص تػػدلؿ الحككمػػة يػػي اقتصػػاد البمػػد، ممػػا تتكلػػد ع .1
 لكبار المكظفيف الستغالؿ نفكذىـ الكظيفي.

 قكة الركابط االجتماعية كما ينتج عنيا مف محاباة األقارب، كالضغط اللارجي لمصالح اآللريف. .2
 انتؤار الفقر كظيكر العكز، كالذم يرجع إلى الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية لممجتمع. .3
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عؼ اليياكػػػؿ التنظيميػػػة كاإلداريػػػة، كمػػا يتػػػكير مػػػف عكامػػػؿ تنظػػيـ اإلدارة، كطػػػرؽ ككسػػػائؿ اتلػػػاذ القػػػرار، ضػػ .4
 كالضبط اإلدارم.

طبيعػػة سياسػػػة الػػػبالد كنظػػػرة الدكلػػػة التجػػػاه إعطػػػاء يػػػرص تحسػػػيف الكضػػػع المػػػادم لممػػػكاطنيف، مػػػف لػػػالؿ  .5
التػأثير السػمبي عمػى معيؤػة المػػكاطف، تػكيير كظػائؼ يػي القطػاع العػاـ، بػػدال مػف غيػاب الرقابػة الػذم يعػػكد ب

 كيييئ لمفساد اإلدارم.

 . أشكاؿ الفساد اإلدارم: 10
إف أؤػػكاؿ الفسػػاد ترجػػع إلػػى ضػػعؼ النظػػاـ اإلدارم، كانعػػػداـ الرقابػػة عمػػى اإلدارة العامػػة، كىػػى تلتمػػؼ حسػػػب      

ؤػكالو كالتػي مػف أىميػا مػا ظػركؼ كػؿ مجتمػع مػف المجتمعػات، كمػدل تػكير كجػكد منػاخ لمنمػك، كتجػدر الفسػاد بكػؿ أ
 (125: 2016)ميأ، مزيؽ :يمي : 
: كىػى مجمكعػػة مػػف الظػػكاىر السػمبية، التػػي تمثػػؿ إلػػالال بكاجبػات الكظيفػػة العامػػة، مػػف الفسػػاد التنظيمػػي .1

ًقبىػؿ مكظػؼ اللدمػة العامػة، كتتمثػػؿ يػي اإلمتنػاع عػف أداء العمػؿ كبؤػػكؿ مسػتمر، إضػاية إلػى عػدـ تعػػاكف 
 تعمؽ بتحقيؽ أىداؼ المنظمة.زمالء العمؿ، ييما ي

كىػػػى مجمكعػػػة مػػف الظػػػكاىر السػػػمبية لمسػػمكؾ الػػػكظيفي، لمفػػػرد أك األيػػراد العػػػامميف يػػػي  الفسػػػاد السػػػمككي: .2
األجيػػزة العامػػػة، ىػػػذا السػػمكؾ السػػػمبي يتمثػػػؿ يػػي صػػػكر كأؤػػػكاؿ، كقػػد يألػػػذ بػػػاالنحراؼ الػػكظيفي الػػػذم قػػػد 

ك عػدـ كضػكح سياسػات العمػؿ أك عػدـ االىتمػاـ بػالفرد، تكػكف أسػبابو عػدـ تقػدير الفػرد العامػؿ نتػائج عممػو، أ
 ككؿ ذلؾ يؤدل إلى يساد يي سمكؾ العامؿ كالذم يتمثؿ يي صكر منيا :

عػدـ المحايظػػة عمػػى كرامػػة الكظيفػػة العامػػة، مػػف لػػالؿ ممارسػػة الفػػرد أعمػػاؿ تعيػػب الجيػػاز اإلدارم الػػذم  . أ
 ينتمي إليو.

 العمؿ الرسمي لمفرد العامؿ.أداء أعماؿ غير رسمية كغير مسمكح بيا أثناء  . ب
 استغالؿ المكارد المتاحة لمفرد يي تحقيؽ منايع ؤلصية. . ت
 التحايؿ عمى تعميمات العمؿ بتحقيؽ مكسب ؤلصي مف لالؿ تمكيو الحقائؽ باللداع كالكذب. . ث
: كيتمثػػػؿ ىػػذا النػػػكع مػػػف الفسػػاد، يػػػي التيػػرب مػػػف الضػػػمانات ،كالتالعػػب بػػػالنظـ، كملالفػػػة الفسػػػاد المػػػالي .3

عػػد كاألحكػػاـ الماليػػة، التػػي تػػػنظـ سػػير العمػػؿ يػػي الدكلػػة كمؤسسػػػاتيا، ،كالتحايػػؿ عمييػػا لتحقيػػؽ منفعػػػة القكا
لاصػػة، كمػػػف أىػػػـ صػػكره الرؤػػػاكل كااللػػػتالس ،كالتيػػرب الضػػػريبي، كتيريػػػب األمػػكاؿ لػػػارج الدكلػػػة، كمػػػنح 

 (.62:  2016)المالطي :القركض بدكف ضمانات، كالمحاباة كالمحسكبية 
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 مي لمدراسة اإلطار العم
 منيج الدراسة كأداة جمع البيانات: 10 
قاـ الباحثكف باستلداـ المنيج الكصفي التحميمي، كذلؾ بتصميـ استبانة مقسمة عمى ثالثة محاكر كيؽ مقياس  

ليكرت اللماسي، ككؿ محكر مقسـ لمجمكعة يقرات مبنية عمى الجانب النظرم كالمراجع العممية يي أدبيات ىذا 
 المكضكع. 

 مجتمع الدراسة   2.10
( يػػردان، كنظػػران لصػػػغر 58مجتمػػع الدراسػػة مػػف كايػػة المػػكظفيف بػػالمجمس البمػػدم الزاكيػػة، البػػالغ عػػددىـ ) يتكػػكف     

( اسػػتمارة 53( اسػػتمارة كايسػػتيًردى منيػػا )58حجػـ مجتمػػع الدراسػػة، يقػػد تػػـ اعتمػػاد أسػػمكب المسػػح الؤػػامؿ، يػػتـ تكزيػػع )
 يي الجدكؿ أدناه. صالحة لمتحميؿ، ككما ىك مبيف

 (: يبيف االستمارات التي تـ تكزيعيا كنسبة المسترد كالفاقد منيا1) جدكؿ

 عدد االستمارات المكزعة
عدد االستمارات 
 المفقكدة 

نسبة االستمارات 
 المفقكدة

عدد االستمارات 
 الصالحة 

نسبة  االستمارات 
 الصالحة 

58 5 8.62 % 53 91.38 % 
 

 

  انات مصادر جمع البي 3.10
لتكػكيف اإلطػار النظػرم لمدراسػة تػـ اسػتلداـ عػدد مػف مصػادر البيانػات الثانكيػة كالتػي تتمثػؿ يػي المصادر الثانكيػة : 

مجمكعػة مػػف الكتػب كالمراجػػع العربيػة ذات العالقػػة باإلضػاية إلػػى اسػتلداـ الػػدكريات كالمقػاالت كالتقػػارير كالدراسػػات 
 السابقة التي تناكلت مكضكع الدراسة .

لتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػة كالتكصػػؿ إلػػى نتػػائج تلػػدـ ىػػذه األىػداؼ تػػـ جمػػع البيانػػات األكليػػة مػػف صػػادر األكليػػة : الم
 لالؿ االستبانة، كأداة رئيسية لصصت ليذا الغرض، ككزعت عمى كاية المكظفيف بالديكاف قيد الدراسة.

 :  ترميز البيانات  4.10
 قمية )مقياس ليكرت اللماسي(، ككما ىك مبيف يي الجدكؿ التالي : تـ ترميز البيانات بعد تجميعيا بالطريقة الر 

 جابةإلترميز بدائؿ ا :(2جدكؿ )

 مكايؽ تمامان  مكايؽ مكايؽ إلى حد ما غير مكايؽ غير مكايؽ تمامان  اإلجابة

 5 4 3 2 1 الترميز

(، يإذا T-Testلتبار )لتحديد درجة المكايقة عمى كؿ يقرة ككؿ محكر مف محاكر االستبياف، تـ استلداـ اال
( كقيمة متكسط االستجابة لمفقرة أك إجمالي المحكر أكبر مف قيمة 0.05كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقؿ مف )

ذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أقؿ مف )3متكسط القياس ) (، كقيمة 0.05(، تككف درجة المكايقة مرتفعة، كا 
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ذا 3لمحكر أقؿ مف قيمة متكسط القياس )متكسط االستجابة لمفقرة أك إجمالي ا (، تككف درجة المكايقة منلفضة، كا 
 ، يإف درجة المكايقة تككف متكسطة.0.05كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر مف 

حيث إف صدؽ المحكميف يعد مف الؤركط ، صدؽ المحكميفكتـ ذلؾ مف لالؿ صدؽ فقرات االستبياف : 
بارات كالمقاييس، كالصدؽ يدؿ عمى مدل قياس الفقرات لمظاىرة المراد قياسيا، كاف الضركرية كالالزمة لبناء االلت

أيضؿ طريقة لقياس الصدؽ ىك الصدؽ الظاىرم، كالذم ىك عرض يقرات المقياس عمى مجمكعة مف اللبراء 
يف لمحكـ عمى صالحيتيا. كقد تحقؽ صدؽ المقياس ظاىريان مف لالؿ عرض الفقرات، عمى مجمكعة مف المحكم

نظر االعتبار جميع المالحظات التي قدمت مف قبؿ المتلصصيف يي إدارة األعماؿ، كقد تـ األلذ يي 
 .المحكميف
 عمى اإليراد: كىك االتساؽ يي نتائج المقياس، إذ يعطي النتائج نفسيا بعد تطبيقو مرتيف يي زمنيف ملتمفيف الثبات

يزكدنا بتقدير جيد يي أغمب  لإلتساؽ الدالمي الذم نفسيـ، كتـ حساب الثبات بطريقة معامؿ ألفا كركنباخ
المكاقؼ، كتعتمد ىذه الطريقة عمى اتساؽ أداء الفرد مف يقرة إلى ألرل، كأف قيمة معامؿ ألفا لمثبات تعد مقبكلة 

البالغ كالستلراج الثبات كيؽ ىذه الطريقة تـ استلداـ استمارات ( كأقؿ مف ذلؾ تككف منلفضة، 0.6إذا كانت )
يمكف القكؿ أنيا (، لذا 0.85( إلى )0.619) لمثبات ما بيفقيـ معامؿ ألفا  تراكحتكقد  ( استمارة،53ىا )عدد

 .كيمكف االعتماد عمييا يي تعميـ النتائج الدراسة،معامالت ذات داللة جيدة ألغراض 
ثباتالفاكركنباخ لممعامؿ  : يكضح(3)رقـ جدكؿ ال  

 عامؿ ألفام عدد الفقرات العػبػػػػػػػػػػارات ت
 0.619 5 عذاٌت اٌخٛص٠ع 0

 0.73 5 عذاٌت اإلصشاءاث 0

 0.813 5 عدالة التعامالت 3

 0.85 9 الفساد اإلدارم 4

   لمبيانات اإلحصائيأساليب التحميؿ   5.01
يػػي بعػض األحيػػاف حسػاب بعػػض المؤؤػرات، التػػي يمكػػف االعتمػاد عمييػػا يػي كصػػؼ الظػاىرة، مػػف حيػػث  يػتـ       
لتػػػي تتكسػػط القػػػيـ أك تنػػػزع إلييػػا القػػػيـ، كمػػػف حيػػث التعػػػرؼ عمػػػى مػػدل تجػػػانس القػػػيـ التػػي يألػػػذىا المتغيػػػر، القيمػػة ا

كأيضػػا مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ قػػػيـ ؤػػػاذة أـ ال، كاالعتمػػػاد عمػػػى العػػرض البيػػػاني كحػػػده ال يكفػػػى، لػػػذا يػػػتـ عػػػرض بعػػػض 
ؿ البحػث، ككػػذلؾ إمكانيػة مقارنػػة المقػاييس اإلحصػائية، التػػي يمكػف مػػف لالليػا التعػرؼ عمػػى لصػائص الظػػاىرة محػ

 ظاىرتيف أك أكثر، كمف أىـ ىذه المقاييس مقاييس النزعة المركزية كالتؤتت، كقد تـ استلداـ اآلتي :
 كػؿ إجابػة، منسػكبا إلػى  االتػي تتحصػؿ عمييػ ،لتحديد عدد التكرارات، كالنسبة المئكيػة لمتكػرار :التكزيعات التكرارية

الدراسػة  مجتمػعكيعطػي صػكرة أكليػة عػف إجابػة أيػراد  ،يد األىمية النسبية لكػؿ إجابػةإجمالي التكرارات، كذلؾ لتحد
 عمى العبارات الملتمفة.
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 حكؿ درجات المقياسمحكرلتحديد درجة تمركز إجابات المبحكثيف عف كؿ يستعمؿ : المتكسط الحسابي ، ،
 .الدراسة محاكرمف  محكركذلؾ لمعرية مدل تكير متغيرات كؿ 

 لتحديد اتجاه اإلجابة لكؿ يقرة مف يقرات المقياس، كيؽ مقياس التدرج اللماسي :ابي المرجحالمتكسط الحس. 
 لقياس تؤتت اإلجابات كمدل انحراييا عف متكسطيا يستلدـ االنحراؼ المعيارم : االنحراؼ المعيارم

 .الحسابي
 تبار تي اخ(One Sample T – test ): ة أيراد المجتمع، لتحديد جكىرية الفركؽ، بيف متكسط استجاب

 .( يي المقياس اللماسي3كمتكسط القياس )
 جمالي االستبياف.معامؿ االرتباط  : لتحديد العالقة بيف كؿ محكر مف محاكر االستبياف كا 
 لتحديد الثبات يي أداة الدراسة )االستبياف(.معامؿ الفا كركنباخ : 
 يمية( عمى المتغير التابع )الفساد اإلدارم(. : لتحديد أثر المتغير المستقؿ )العدالة التنظتبايف االنحدار 

 أكالن : العدالة التنظيمية 
  أ. عدالة التكزيع

 عدالة التكزيعلفقرات محكر ( T-Testكاختبار ) كنتائج التحميؿ الكصفي التكزيعات التكرارية :(4جدكؿ رقـ )
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1 
عبيييييييياء أل٠ييييييييخُ حٛص٠ييييييييع ا

ٚاٌٛاصبييياث اٌٛظ١ف١يييت بيييي١ٓ 

 اٌّٛظف١ٓ بعذاٌت.

 0 3 9 13 28 ن
1.75 0.939 0.000 

ِٕخفضت 

 0 5.7 17 24.5 52.8 % صذا  

2 
٠خٕاعييب ساحبييٟ اٌشييٙشٞ ِييع 

ٌخيٟ أبيزٌٙا خبشحٟ ٚاٌضٙيٛد ا

 فٟ ٚظ١فخٟ .

 1 3 4 8 37 ن
1.55 0.992 0.000 

ِٕخفضت 

 1.9 5.7 7.5 15.1 69.8 % صذا  

3 
٠خٕاعييب ساحبييٟ اٌشييٙشٞ ِييع 

ِييإٍٟ٘ اٌعٍّيييٟ ٚاٌيييذٚساث 

 اٌخٟ حغصٍج ع١ٍٙا .

 10 27 6 5 5 ن
 ِشحفعت 0.000 1.182 3.6

% 9.4 9.4 11.3 50.9 18.9 

حخٛافييييك ِخطٍبييييياث ِٚٙييييياَ  4

 ٚظ١فخٟ ِع لذساحٟ اٌزاح١ت .

 6 20 7 11 9 ن
 ِخٛعطت 0.756 1.322 3.06

% 17 20.8 13.2 37.7 11.3 

5 
اٌغييٛافض اٌّع٠ٕٛييت ٚ اٌّاد٠ييت 

اٌخييٟ أعصييً ع١ٍٙييا ِٕاعييبت 

 . صذا  ٌّضٙٛداحٟ

 0 5 18 12 18 ن
 ِٕخفضت 0.000 1.02 2.19

% 34 22.6 34 9.4 0 

 هٌخفض 1.111 1.593 0.4 عمحكر عدالة التكزيأظوالً 

( أف ىماؾ يقرتاف كانت درجة المكايقة عمييا منلفضة جدان، كدرجة 3لقد بينت النتائج يي الجدكؿ رقـ )      
كاحدة كانت درجة المكايقة عمييا منلفضة، كأيضان كانت المكايقة بدرجة متكسطة عمى يقرة كاحدة، ككذلؾ كانت 

تفعة، كلتحديد مستكل إجمالي العدالة التكزيعية، يإف متكسط االستجابة إلجمالي االجابة عمى يقرة كاحدة بدرجة مر 
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(، كلتحديد معنكية ىذه الفركؽ، 0.6(، كأف الفركؽ تساكم )3(، كىك أقؿ مف متكسط القياس )2.4المحكر يساكم )
الفركؽ، كىذا يدؿ  ، كتؤير إلى معنكية0.05يإف قيمة الداللة اإلحصائية لاللتبار تساكم صفران، كىي أقؿ مف 

كىذا يؤير إلى ضعؼ عممية  عمى أف مستكل عدالة التكزيع كاف منلفضان مف كجية نظر المكظفيف بالديكاف،
التكزيع العادؿ لمكاجبات كاألعباء بعدالة بيف المكظفيف، كانلفاض مستكل تناسب الراتب الؤيرم مع لبرات 

ضعؼ مناسبة الحكايز المادية كالمعنكية لممجيكدات المبذكلة كجيكد المكظفيف بديكاف المجمس البمدم، إضاية إلى 
 مف قبؿ مكظفي الديكاف قيد الدراسة.

 :تب. عدالة اإلجراءا
 عدالة اإلجراءاتلفقرات محكر ( T-Testكاختبار ) كنتائج التحميؿ الكصفي التكزيعات التكرارية :(5جدكؿ رقـ )
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0 

٠غييييييشص اٌّييييييذ٠ش عٍييييييٝ 

اعخشياسة ِٛظف١يٗ لبيً احخيار 

 اٌمشاساث اٌخاصت باٌعًّ.

 0 7 9 20 17 ن
 ِٕخفضت 0.000 1.013 2.11

% 32.1 37.7 17 13.2 0 

0 

شاساث اٌٛظ١ف١ت ٠خُ احخار اٌم

فٟ اٌذ٠ٛاْ بذْٚ حغ١ض ئٌٝ 

 أعذ.

 3 15 10 14 11 ن
 ِخٛعطت 0.104 1.246 2.72

% 20.8 26.4 18.9 28.3 5.7 

3 

٠شويييض اٌّيييذ٠ش عٍيييٝ صّيييع 

اٌّعٍِٛياث اٌذل١ميت ٚاٌشياٍِت 

لبً احخار اٌمشاساث اٌخاصيت 

 باٌعًّ.

 0 10 13 15 15 ن
 ِٕخفضت 0.000 1.091 2.34

% 28.3 28.3 24.5 18.9 0 

4 

٠شييييشط اٌّييييذ٠ش اٌمييييشاساث 

ٚاإلصيييييشاءاث اٌخيييييٟ ٠ييييييخُ 

احخار٘يييييا، ٠ٚميييييَٛ بخض٠ٚيييييذ 

اٌّييييييٛظف١ٓ  باٌّعٍِٛيييييياث 

اإلضاف١ت  ٚاٌىاف١ت فيٟ عاٌيت 

 االعخفغاس عٕٙا .

 3 13 11 12 14 ن

 ِخٛعطت 0.028 1.276 2.6

% 26.4 22.6 20.8 24.5 5.7 

5 

٠خيي١ظ اٌّيييذ٠ش اٌفشصييت ٌىيييً 

شييت ٚلبييٛي أٚ ِٛظييف ٌّٕال

سفييييم  أٞ ئصيييييشاء ٠خخيييييز 

 بغمٗ بىً ٚد ٚاعخشاَ .

 6 22 16 7 2 ن

 ِشحفعت 0.002 0.991 3.43

% 3.8 13.2 30.2 41.5 11.3 

 هٌخفض 1.110 1.790 0.63 هحوس عذالح اإلظشاءاخاظوالً 

، كيقرتاف كاحدة كانت ( يقرات كانت درجة المكايقة عمييا منلفضة3( أف )5لقد بينت النتائج يي الجدكؿ رقـ )
درجة المكايقة عمييا متكسطة، كيقرة كاحدة كانت درجة المكايقة عمييا مرتفعة، كلتحديد مستكل إجمالي العدالة 

( كأف الفركؽ 3( كىك أقؿ مف متكسط القياس )2.63اإلجرائية، يإف متكسط االستجابة إلجمالي المحكر يساكم )
فركؽ يإف قيمة الداللة اإلحصائية لاللتبار تساكم صفران، كىي أقؿ مف (، كلتحديد معنكية ىذه ال0.37تساكم )
كتؤير إلى معنكية الفركؽ، كىذا يدؿ عمى أف مستكل عدالة اإلجراءات كاف منلفضان مف كجية نظر  0.05

كذلؾ يؤير إلى كجكد تدني يي قدرة المسؤكليف عمى جمع المعمكمات الكايية قبؿ اتلاذ  المكظفيف بالديكاف،
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قرارات المتعمقة بالعمؿ، إضاية إلى تجاىؿ المسؤكليف مناقؤة المكظفيف يي القرارات كاإلجراءات المتلذة مف قبؿ ال
  إدارة الديكاف قيد الدراسة.

 ت. عدالة التعامالت:
 عدالة التعامالت لفقرات محكر( T-Testكاختبار ) ،كنتائج التحميؿ الكصفي التكزيعات التكرارية :(6جدكؿ رقـ )
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1 

عندما يتلذ المدير قرار 
يتعمؽ بكظيفتي يإنو 

يتعامؿ معي بكؿ اىتماـ 
 كتقدير .

 5 10 7 15 16 ؾ

 منلفضة 0.008 1.353 2.49
% 30.2 28.3 13.2 18.9 9.4 

2 
أؤعر بنزاىة كعدالة المدير 
يي حسـ اللاليات التي 

 تحدث أثناء ساعات العمؿ 

 3 8 10 19 13 ؾ
 منلفضة 0.001 1.184 2.42

% 24.5 35.8 18.9 15.1 5.7 

3 
تسػػكد ركح الفريػػؽ كالتعػػاكف 
كالمؤػػػػػػػػػاركة بينػػػػػػػػػي كبػػػػػػػػػيف 

 زمالئي يي الديكاف .

 5 19 7 9 13 ؾ
 متكسطة 0.554 1.382 2.89

% 24.5 17 13.2 35.8 9.4 

4 
يناقش المدير معي 

القرارت التي يمكف أف 
 تؤثر عمى كظيفتي .

 5 9 8 16 15 ؾ
 منلفضة 0.007 1.325 2.49

% 28.3 30.2 15.1 17 9.4 

5 
يظيػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػدير اىتمامػػػػػػػػػان 

ؼ عنػػػػػػػػػد بحقػػػػػػػػكقي كمكظػػػػػػػػ
 يفتي اتلاذ قرار يتعمؽ بكظ

 6 9 12 19 7 ؾ
 متكسطة 0.182 1.219 2.77

% 13.2 35.8 22.6 17 11.3 

 منخفض 0.006 0.985 2.61 محكر عدالة التعامالتاجمالي 

( يقرات كانت درجة المكايقة عمييا منلفضة، كيقرتاف كانت درجة 3( أف )6لقد بينت النتائج يي الجدكؿ رقـ )
يد مستكل إجمالي عدالة التعامالت، يإف متكسط االستجابة إلجمالي المحكر يساكم المكايقة عمييا متكسطة، كلتحد

(، كلتحديد معنكية ىذه الفركؽ، يإف قيمة 0.39(، كأف الفركؽ تساكم )3(، كىك أقؿ مف متكسط القياس )2.61)
كىذا يدؿ عمى أف ، كتؤير إلى معنكية الفركؽ، 0.05(، كىي أقؿ مف 0.006الداللة اإلحصائية لاللتبار تساكم )

االىتماـ مستكل عدالة التعامالت كاف منلفضان مف كجية نظر المكظفيف بالديكاف قيد الدراسة، كىذا يؤير إلى قمة 
كالتقدير الكاًؼ مف قبؿ إدارة المجمس بالمكظفيف حكؿ القرارات المتعمقة بكظائفيـ، كضعؼ مستكل ؤعكر 

 .يات التي تحدث أثناء العمؿالمكظفيف بنزاىة كعدالة المدير يي حسـ اللال
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 :العدالة التنظيمية . أ

 العدالة التنظيمية إلجمالي محكر (One Sample T- test)(: نتائج اختبار 7جدكؿ رقـ )

 المحػػػػػػػػكر
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 هٌخفض هعٌوي 1.111 1.583 1.44 0.56 العدالة التنظيمية

( أظيرت أف متكسط االستجابة إلجمالي المحكر 7، يإف النتائج يي الجدكؿ رقـ )العدالة التنظيميةمستكل كلتحديد 
معنكية ىذه الفركؽ، يإف (، كلتحديد 0.44(، كأف الفركؽ تساكم )3(، كىك أقؿ مف متكسط القياس )2.56يساكم )

، كتؤير إلى معنكية الفركؽ، كىذا يدؿ عمى 0.05قيمة الداللة اإلحصائية لاللتبار تساكم صفران، كىي أقؿ مف 
 مف كجية نظر المكظفيف بالديكاف قيد الدراسة. العدالة التنظيمية كاف منلفضان أف مستكل 

 :ثانيان: الفساد اإلدارم
 ( لفقرات محكر الفساد اإلدارمT-Testكرارية كنتائج التحميؿ الكصفي كاختبار )التكزيعات الت :(8جدكؿ رقـ )
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1 
يكجػػػػػػػػد تػػػػػػػػألير يػػػػػػػػي مكاعيػػػػػػػػد 

بالعمػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػباب االلتحػػػػػػػػاؽ 
 لاصة 

 18 25 4 4 2 ؾ
 مرتفعة 0.000 1.038 4

% 3.8 7.5 7.5 47.2 34 

2 

ايضػػػػؿ إنجػػػػػاز العمػػػػؿ بؤػػػػػكؿ 
يػػػػػػػػػػػػردم كال أميػػػػػػػػػػػػؿ النجػػػػػػػػػػػػاز 
االعمػػػػػػػػػػػاؿ المؤػػػػػػػػػػػػتركة مػػػػػػػػػػػػع 

 اآللريف .

 10 6 11 13 13 ؾ

 متكسطة 0.22 1.44 2.75
% 24.5 24.5 20.8 20.8 18.9 

3 
تعمػػػػػػدت العمػػػػػػؿ بػػػػػػبطء لكػػػػػػػي 
أضػػػػػػػر بمصػػػػػػػػمحة العمػػػػػػػػؿ أك 

 ؤلص ما .

 8 6 5 8 26 ؾ
 منلفضة 0.001 1.536 2.28

% 49.1 15.1 9.4 9.4 15.1 

4 

أحيانػػػػػػػا اسػػػػػػػتفيد مػػػػػػػف عممػػػػػػػػي 
بالػػػػػػػػػػديكاف للدمػػػػػػػػػػة االقػػػػػػػػػػارب 
كاالصػػػػػػػػػػػػػػدقاء دكف مبػػػػػػػػػػػػػػرارات 

 قانكنية .

 18 24 5 4 2 ؾ

 مرتفعة 0.000 1.047 3.98
% 3.8 7.5 9.4 9.4 34.0 

5 
إمكانيػػػات العمػػػؿ مػػػف اسػػػتلدـ 

 أجؿ اغراضي الؤلصية .
 10 9 3 11 20 ؾ

 منلفضة 0.062 1.586 2.58
% 37.7 20.8 5.7 5.7 18.9 

6 
أقػػـك بقضػػاء أعمػػالي اللاصػػة 

 اثناء كقت العمؿ الرسمي .
 7 29 8 9 0 ؾ

 مرتفعة 0.000 0.922 3.64
% 0 17 15.1 54.7 13.2 

7 
بػػػؿ يمكننػػي تقاضػػي اليػػدايا مقا

 تسييؿ بعض اللدمات لمغير.
 7 9 18 12 7 ؾ

 متكسطة 0.736 1.216 2.94
% 13.2 22.6 34.0 34.0 13.2 
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8 

يقػػـك الػػػزمالء بتحصػػيؿ بعػػػض 
المبػالغ الماليػػة مػػف المػػكاطنيف 
مقابػػػػػػػػػػػػػػػؿ تسػػػػػػػػػػػػػػػييؿ بعػػػػػػػػػػػػػػػض 

 االجراءات .

 6 11 24 5 7 ؾ

 متكسطة 0.632 1.141 3.08
% 13.2 9.4 45.3 45.3 11.3 

9 
يػػػتـ إيؤػػػاء أسػػػػرار العمػػػؿ مػػػػف 
لػػػالؿ معمكمػػػات أك مسػػػتندات 

 لصالح جيات الرم .

 6 35 10 2 0 ؾ
 مرتفعة 0.000 0.662 3.85

% 0 3.8 18.9 66 11.3 

 مرتفع 0.015 0.683 3.23 محكر الفساد اإلدارماجمالي 

اد اإلدارم كانت درجة المكايقة عمييا محكر الفس يقرتاف مف يقرات ىناؾ( إف 8لقد بينت النتائج يي الجدكؿ رقـ ) 
( يقرات كانت درجة المكايقة عمييا مرتفعة، كلتحديد 4( يقرات كانت درجة المكايقة عمييا متكسطة )3منلفضة ك)

( كىك أكبر مف متكسط 3.23مستكل إجمالي الفساد اإلدارم، يإف متكسط االستجابة إلجمالي المحكر يساكم )
(، كلتحديد معنكية ىذه الفركؽ يإف قيمة الداللة اإلحصائية لاللتبار تساكم 0.23اكم )( كأف الفركؽ تس3القياس )

، مستكل الفساد اإلدارم كاف مرتفعان أف كىذا يدؿ عمى كتؤير إلى معنكية الفركؽ،  0.05( كىي أقؿ مف 0.015)
بالمجمس مف أجؿ لدمة كاالستفادة مف العمؿ  ،كيعزل ذلؾ إلى التألير المستمر يي مكاعيد االلتحاؽ بالعمؿ

 .اللاصة بالعامميف أثناء كقت الدكاـ الرسمي األعماؿاألقارب إضاية إلى قضاء بعض 
 : ختبار الفرضياتا 6.10

الفرضية الرئيسة: يكجد أثر معنكم ذك داللة إحصائية لمعدالة التنظيمية عمى الفساد اإلدارم بيف مكظفي ديكاف 
 .الزاكيةالمجمس البمدم 

قة بيف العدالة التنظيمية كالفساد اإلدارم، تـ استلداـ ارتباط بيرسكف اللتبار جكىرية العالقة بيف لتحديد العال
المتغيريف، يتككف العالقة طردية إذا كانت قيمة معامؿ االرتباط مكجبة كتككف عكسية إذا كانت قيمة معامؿ 

، 0.05نت قيمة الداللة اإلحصائية أقؿ مف االرتباط سالبة، كتككف العالقة معنكية )ذات داللة إحصائية( إذا كا
 .0.05كتككف غير معنكية اذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر مف 

مكظفي يكجد أثر معنكم ذك داللة إحصائية لعدالة التكزيع عمى الفساد اإلدارم بيف  الفرضية الفرعية األكلى:
 الزاكية.ديكاف المجمس البمدم 

 حدار لتحديد أثر عدالة التكزيع عمى الفساد اإلدارم( نتائج تبايف االن9جدكؿ )

 قيمة الداللة معامؿ االرتباط
معامؿ التحديد 

(R2) 
 نسبة األثر

 معامالت االنحدار
 عدالة التكزيع الثابت

- 1.308 1.111 1.046 04.6% 4.150 -1.630 

 4.1100=  ذولٍحالع F(  ،  قٍوح 50،  0،  دسظاخ الحشٌح )   8.695=  الوحسوتح Fقٍوح 
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( كجكد عالقة سمبية معنكية بيف عدالة التكزيع كالفساد اإلدارم، حيث كانت 8أظيرت النتائج يي الجدكؿ رقـ )
(، كتؤير إلى سمبية العالقة بيف المتغيريف ، أم أف االىتماـ بعدالة التكزيع يقمؿ 0.382 -قيمة معامؿ االرتباط )

، كتؤير إلى كجكد 0.05( كىي أقؿ مف 0.000ة الداللة اإلحصائية )مف مستكل الفساد اإلدارم ، ككانت قيم
 عالقة معنكية ذات داللة إحصائية بيف عدالة التكزيع كالفساد اإلدارم.

( كىي قيمة مرتفعة قياسان بالقيمة 8.695تساكم ) Fيإف قيمة  ،كلتحديد أثر عدالة التكزيع عمى الفساد اإلدارم
كجكد أثر ، كىذا يدؿ عمى  0.05(، كىي أقؿ مف 0.000ة الداللة اإلحصائية )(، ككانت قيم4.0012الجدكلية )

( كىي تؤير إلى أف ما 0.146، ككانت قيمة معامؿ التحديد  )معنكم ذك داللة لعدالة التكزيع عمى الفساد اإلدارم
 لر.ما لـ يؤثر مؤثر أ الفساد اإلدارم يعكد إلى عدالة التكزيع%( مف التغيرات يي 14.6نسبتو )

 ٠ّٚىٓ حمذ٠ش ِعاٌُ ّٔٛرس االٔغذاس عغب ِعادٌت االٔغذاس باٌشىً اٌخاٌٟ:

Y= 4.051 - 0.632*X1 + ε  

 اٌخطأ اٌعشٛائٟ ε     ،عذاٌت اٌخٛص٠ع    X1،  الفساد اإلدارم Y  ع١ذ:

 
 ( العالقة بيف عدالة التكزيع كالفساد اإلدارم1شكؿ )

مكظفي ذك داللة إحصائية لعدالة اإلجراءات عمى الفساد اإلدارم بيف يكجد أثر معنكم  الفرضية الفرعية الثانية:
 الزاكية.ديكاف المجمس البمدم 

 االنحدار لتحديد أثر عدالة اإلجراءات عمى الفساد اإلدارم ( نتائج تبايف10جدكؿ )

 قيمة الداللة معامؿ االرتباط
معامؿ التحديد 

(R2) 
 نسبة األثر

 معامالت االنحدار
 عدالة اإلجراءات الثابت

- 1.610 1.111 1.360 36.0% 4.499 -1.748 

 4.1100=  العذولٍح F(    ،    قٍوح 50،  0،    دسظاخ الحشٌح )   08.965=  الوحسوتح Fقٍوح 

( كجكد عالقة سمبية معنكية بيف عدالة اإلجراءات كالفساد اإلدارم، حيث كانت 9أظيرت النتائج يي الجدكؿ رقـ )
(، كتؤير إلى سمبية العالقة بيف المتغيريف، أم أف االىتماـ بعدالة اإلجراءات 0.602 -االرتباط ) قيمة معامؿ

، كتؤير إلى 0.05( كىي أقؿ مف 0.000يقمؿ مف مستكل الفساد اإلدارم، ككانت كقيمة الداللة اإلحصائية )
 رم.كجكد عالقة معنكية ذات داللة إحصائية بيف عدالة اإلجراءات كالفساد اإلدا



 و١ٍت االلخصاد ٚاٌخضاسة ص١ٌخٓ                                                                    ٌّإحّش اٌعٍّٟ اٌغٕٛٞ اٌزأٟ                                       ا
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( كىي قيمة مرتفعة قياسان 28.965تساكم ) Fيإف قيمة  ،كلتحديد أثر عدالة اإلجراءات عمى الفساد اإلدارم
، كىذا يدؿ عمى  0.05(، كىي أقؿ مف 0.000(، ككانت قيمة الداللة اإلحصائية )4.0012بالقيمة الجدكلية )

( كىي 0.362، ككانت قيمة معامؿ التحديد  )كجكد أثر معنكم ذك داللة لعدالة اإلجراءات عمى الفساد اإلدارم
ما لـ يؤثر مؤثر  الفساد اإلدارم يعكد إلى عدالة اإلجراءات%( مف التغيرات يي 36.2تؤير إلى أف ما نسبتو )

 ألر.
 ٠ّٚىٓ حمذ٠ش ِعاٌُ ّٔٛرس االٔغذاس عغب ِعادٌت االٔغذاس باٌشىً اٌخاٌٟ:

Y= 4.499 - 0.748*X2 + ε 

 اٌخطأ اٌعشٛائٟ ε     ،عذاٌت  اإلصشاءاث   X2،  ارمالفساد اإلد Y  ع١ذ:
 

 

يكجد أثر معنكم ذك داللة إحصائية لعدالة التعامالت عمى الفساد اإلدارم بيف مكظفي  الفرضية الفرعية الثالثة:
 الزاكية.ديكاف المجمس البمدم 

 دارم( نتائج تبايف االنحدار لتحديد أثر عدالة التعامالت عمى الفساد اإل11جدكؿ )

 قيمة الداللة معامؿ االرتباط
معامؿ التحديد 

(R2) نسبة األثر 
 معامالت االنحدار

 عدالة التعامالت الثابت

- 1.433 1.111 1.087 08.7% 3.659 -1.430 

 4.1100=  العذولٍح F(    ،    قٍوح 50،  0،    دسظاخ الحشٌح )   00.756=  الوحسوتح Fقٍوح 

( كجكد عالقة سمبية معنكية بيف عدالة التعامالت كالفساد اإلدارم، حيث 10جدكؿ رقـ )أظيرت النتائج يي ال
(، كتؤير إلى سمبية العالقة بيف المتغيريف ، أم أف االىتماـ بعدالة 0.433 -كانت قيمة معامؿ االرتباط )

، 0.05ىي أقؿ مف ( ك 0.000التعامالت يقمؿ مف مستكل الفساد اإلدارم، ككانت كقيمة الداللة اإلحصائية )
 كتؤير إلى كجكد عالقة معنكية ذات داللة إحصائية بيف عدالة التعامالت كالفساد اإلدارم.

( كىي قيمة مرتفعة قياسان 11.756تساكم ) Fيإف قيمة  ،كلتحديد أثر عدالة التعامالت عمى الفساد اإلدارم
، كىذا يدؿ عمى 0.05(، كىي أقؿ مف 0.000(، ككانت قيمة الداللة اإلحصائية )4.0012بالقيمة الجدكلية )

( كىي 0.187، ككانت قيمة معامؿ التحديد  )كجكد أثر معنكم ذك داللة لعدالة التعامالت عمى الفساد اإلدارم
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ما لـ يؤثر مؤثر الفساد اإلدارم يعكد إلى عدالة التعامالت %( مف التغيرات يي 18.7تؤير إلى أف ما نسبتو )
 ألر.

 ّٔٛرس االٔغذاس عغب ِعادٌت االٔغذاس باٌشىً اٌخاٌٟ: ٠ّٚىٓ حمذ٠ش ِعاٌُ

Y= 3.659 - 0.432*X3 + ε 

 اٌخطأ اٌعشٛائٟ ε     ،التعامالت عذاٌت   X3،  الفساد اإلدارم Y  ع١ذ:
 

 

 ( العالقة بيف عدالة التعامالت كالفساد اإلدارم3شكؿ )
لتنظيمية عمى الفساد اإلدارم بيف مكظفي ديكاف الفرضية الرئيسة: يكجد أثر معنكم ذك داللة إحصائية لمعدالة ا

 الزاكية .المجمس البمدم 

 نتائج تبايف االنحدار لتحديد العالقة بيف العدالة التنظيمية كالفساد اإلدارم :(12جدكؿ )

 معامؿ االرتباط
قيمة 
 الداللة

معامؿ التحديد 
(R2) نسبة األثر 

 معامالت االنحدار

 عدالة التكزيع الثابت
الة عد

 اإلجراءات
عدالة 
 التعامالت

- 1.666 1.111 1.443 44.3% 5.003 - 1.194 -1.617 -1.094 

 0.8387=  العذولٍح F(  ،   قٍوح 49،  3،    دسظاخ الحشٌح )   03.114=  الوحسوتح Fقٍوح 

اإلدارم، حيث  ( كجكد عالقة سمبية معنكية بيف العدالة التنظيمية كالفساد12أظيرت النتائج يي الجدكؿ رقـ )
(، كتؤير إلى سمبية العالقة بيف المتغيريف، أم أف االىتماـ بالعدالة 0.666 -كانت قيمة معامؿ االرتباط )

، 0.05( كىي أقؿ مف 0.000التنظيمية يقمؿ مف مستكل الفساد اإلدارم، ككانت كقيمة الداللة اإلحصائية )
 ف العدالة التنظيمية كالفساد اإلدارم.كتؤير إلى كجكد عالقة معنكية ذات داللة إحصائية بي
( كىي قيمة مرتفعة قياسان 13.004تساكم ) Fيإف قيمة  ،كلتحديد أثر العدالة التنظيمية عمى الفساد اإلدارم

، كىذا يدؿ عمى 0.05(، كىي أقؿ مف 0.000(، ككانت قيمة الداللة اإلحصائية )2.8387بالقيمة الجدكلية )
( كىي 0.443، ككانت قيمة معامؿ التحديد  )معدالة التنظيمية عمى الفساد اإلدارمكجكد أثر معنكم ذك داللة ل

ما لـ يؤثر مؤثر الفساد اإلدارم يعكد إلى العدالة التنظيمية %( مف التغيرات يي 44.3تؤير إلى أف ما نسبتو )
 ٠ّٚىٓ حمذ٠ش ِعاٌُ ّٔٛرس االٔغذاس عغب ِعادٌت االٔغذاس باٌشىً اٌخاٌٟ: ألر.
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 إلعال١ِتاٌضاِعت األعّش٠ت ا                                                                                                    اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث 

-   176   - 

Y= 5.123 - 0.094X1 + 0.607X2 -0.294*X3 + ε 

 
 .اٌخطأ اٌعشٛائٟ ε  ،عدالة التعامالت   X3 عذاٌت اإلصشاءاث، X2عذاٌت اٌخٛص٠ع،  X1،  الفساد اإلدارم Y  ع١ذ:

 

 ( العالقة بيف العدالة التنظيمية كالفساد اإلدارم4شكؿ )
 النتائج كالتكصيات: 7.10
 مناقشة النتائج :  -أكالن :

 التحميؿ اإلحصائي لبيانات الدراسة، تـ التكصؿ لعدة نتائج يمكف إنجازىا ييما يمي : لالؿف م
النتائج إف متكسط  ، يقد أظيرتقيد الدراسةديكاف الالدراسة انلفاض مستكل عدالة التكزيع يي  أظيرت .1

 (.4كذلؾ كما ىك مبيف بالجدكؿ رقـ )، ( كيؽ مقياس التدرج اللماسي2.4االستجابة بمغت قيمتو )
، يقد أظيرت النتائج إف متكسط قيد الدراسةديكاف الكؤفت الدراسة انلفاض مستكل عدالة اإلجراءات يي  .2

  (.5كذلؾ كما ىك مبيف بالجدكؿ رقـ )، (2.63االستجابة بمغت قيمتو )
، يقد أظيرت النتائج إف متكسط قيد الدراسةديكاف البينت الدراسة انلفاض مستكل عدالة التعامالت يي  .3

 (.6كذلؾ كما ىك مبيف بالجدكؿ رقـ )، (2.61ستجابة بمغت قيمتو )اال
يقد أظيرت النتائج إف متكسط قيد الدراسة، ديكاف الأظيرت الدراسة ارتفاع مستكل الفساد اإلدارم يي كما  .4

 (.8كذلؾ كما ىك مبيف بالجدكؿ رقـ )، (3.23االستجابة بمغت قيمتو )
دالة التكزيع كالفساد اإلدارم، كنتج عف ىذه العالقة أثر معنكم ذك كجكد عالقة سمبية بيف عأظيرت الدراسة  .5

، %( ما لـ يؤثر مؤثر آلر14.6داللة إحصائية لعدالة التكزيع عمى الفساد اإلدارم ككانت بنسبة األثر )
 (.9كذلؾ كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ )

ه العالقة أثر معنكم ذك داللة كجكد عالقة سمبية بيف عدالة اإلجراءات كالفساد اإلدارم، كنتج عف ىذ .6
، كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ %(36.2إحصائية لعدالة اإلجراءات عمى الفساد اإلدارم ككانت بنسبة األثر )

(10.) 
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كجكد عالقة سمبية بيف عدالة التعامالت كالفساد اإلدارم، كنتج عف ىذه العالقة أثر معنكم ذك داللة  .7
، كذلؾ كما ىك مكضح %(18.7اد اإلدارم ككانت بنسبة األثر )إحصائية لعدالة التعامالت عمى الفس

 (.11بالجدكؿ رقـ )
كجكد عالقة سمبية بيف العدالة التنظيمية كالفساد اإلدارم، كنتج عف ىذه العالقة أثر معنكم ذك داللة  .8

بالجدكؿ  ، كذلؾ كما ىك مبيف%(44.3إحصائية لمعدالة التنظيمية عمى الفساد اإلدارم ككانت بنسبة األثر )
 (. 12رقـ )

  مناقشة الدراسات السابقة مع نتائج الدراسة الحالية 
 مف ناحية التشابو في نتائج   -:أكالن 

( عمى كجكد عدالة يي 2017( ك دراسة ) البغدادم 2016اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كؿ مف )عمياف 
 مف قبؿ المكظفيف بنسبة لبعض الكزارات.   التنظيـ ك التكزيع الكظيفي كيي األداء يي المعامالت

  فات في نتائج مف ناحية االختال -ثانيان:
ك)دراسة مزيؽ ( 2015)أبك سمعاف ( كدراسة 2007اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسات مثؿ دراسة )عمكاف 

حسكبية بيف المكظفيف يي ( عمى كجكد مؤكمة حقيقية تكمف يي ازدياد الفساد اإلدارم كازدياد الرؤاكم كالم2016
مجالس البمدية مما أثرت بؤكؿ كاضح عمى العدالة يي المعامالت كما أثرت عمى الجانب اإلدارم بؤكؿ كبير 
بسبب ازدياد أصحاب نفكس الضعيفة كعمى حساب المكطف الفقير الذم ليس لو سند  كبتالي اثر أيضا عمى 

 باؤرة مع األؤلاص المنتفعيف . اإليراد ذكم المبادئ جيدة مما سبب ليـ صدامات م
  التكصيات: :ثانيان   8.10

تكصي الدراسة بضركرة عمؿ نظاـ كاضح لتكزيع الكاجبات كالمسئكليات كاألعباء، بيف مكظفي ديكاف  .1
 المجمس البمدم بالتساكم، لتحقيؽ نكع مف العدالة التنظيمية.

أجؿ تحفيز المتميزيف بديكاف المجمس البمدم،  العمؿ عمى ضركرة تفعيؿ نظاـ الحكايز المادية كالمعنكية، مف .2
 كبما يتناسب كالمجيكدات المبذكلة التي تتطمبيا الكظيفة.

تزكيد كالعمؿ عمى جراءات التي يتـ اتلاذىا، إلالقرارات كا إعطاء أىمية بالغة لنؤر كتكضيح كؤرح .3
ف إمكانية حصكؿ المكظفيف ، كأف تضميي حالة االستفسار عنيا كالكاييةضايية إلبالمعمكمات ا المكظفيف

 عمى المعمكمات يي الكقت المناسب.
عطاء الفرصة لممكظفيف لتقديـ  .4 محاكلة تفعيؿ كتنمية ركح المؤاركة بيف مكظفي ديكاف المجمس البمدم، كا 

المقترحات كالتصكرات كدراستيا كمناقؤتيا، كالحرص عمى استؤارة المكظفيف قبؿ اتلاذ القرارات المتعمقة 
 عطاء المجاؿ لممكظفيف لحضكر االجتماعات لإلدالء بآرائيـ.بالعمؿ، كا  
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الحرص عمى إتاحة الفرصة لمكظفي المجمس البمدم لمناقؤة كاية القرارات التي يمكف أف تؤثر عمى  .5
 كظائفيـ.

كما تكصي الدراسة بالعمؿ عمى تطكير نظـ اإلجراءات كأساليب كطرؽ العمؿ بما يقضي عمى المظاىر  .6
ر عف العمؿ كغيرىا، كييحٌسف أداء األجيزة كاإلدارات العامة، كيمنع المكظؼ العاـ مف السمبية، كالتألي

 االستغالؿ كاالبتزاز، كمساكمة المكاطنيف عند تقديـ اللدمات العامة.

 المراجع قائمة  9.10
 التدريس ىيئة ضاءأع بأداء كعالقتيا اليرمكؾ جامعة يي التنظيمية العدالة( ، 2013) ريما ،العقمة ،نكاؼ ،ؤطناكم. 1

 . 4ع ، 14 المجمد ،كالنفسية التربكية العمـك مجمة ، تحسنيا كسبؿ يييا

(" محػػددات العدالػػػة التنظيميػػة كعالقتيػػػا بسػػمكؾ المكاطنػػػة التنظيميػػة" مػػػف كجيػػة نظػػػر 2015أبػػك سػػػمعاف، محمػػد ناصػػػر ). 2
 جارة، الجامعة اإلسالمية، غزة.الضباط يي جياز الؤرطة بقطاع غزة"، رسالة ماجستير غير منؤكرة، كمية الت

(" االلتػزاـ التنظيمػي كعالقتػو بالؤػعكر بالعدالػة التنظيميػة" رسػالة ماجسػتير غيػر منؤػكرة، 2007أبػك النػدا، سػامية لمػيس ). 3
 قسـ إدارة األعماؿ، الجامعة اإلسالمية، غزة.

دارم" لػػػػدل إطػػػػارات مديريػػػة الؤػػػػبيبة كالرياضػػػػة ( "العدالػػػة التنظيميػػػػة كعالقتيػػػػا بػػػاألداء اإل2017البغػػػدادم، مالػػػػؾ الػػػػديف ). 4
"دراسػػة ميدانيػػة لمديريػػػة الؤػػباب كالرياضػػػة لكاليػػة المسػػيمة، رسػػػالة ماجسػػتير منؤػػػكرة، معيػػد عمػػـك كتقنيػػػات نؤػػاطات البدنيػػػة 

 كالرياضية، جامعة محمد بكضياؼ، المسيمة، الجزائر.

ة يػي بمػكرة التماثػػؿ التنظيمػي يػي المؤسسػات األردنيػة "دراسػػة (، أثػػر العدالػة التنظيميػ2008البؤابؤػة، سػامر عبػد المجيػد ). 5
 .460 -427، ص ص 4، العدد4ميدانية، المجمة األردنية يي إدارة األعماؿ، المجمد 

رسػػػالة دكتػػكراه، جامعػػػة نػػػايؼ،  ( "دكر الؤػػػفايية كالمسػػاءلة يػػػي الحػػد مػػػف الفسػػاد اإلدارم"2012التركػػي كؤػػػريي، يػػارس ). 6
 الرياض.

 .األردف، دار كائؿ لمنؤر كالتكزيع( الفساد اإلدارم، عماف، 2011و، بالؿ لمؼ )السكارن. 7

(" مسػػػػتكل العدالػػػة التنظيميػػػة لػػػدل مػػػديرم المػػػػدارس الثانكيػػػة بمحايظػػػة جػػػدة كعالقتيػػػػا 2014الؤػػػيرم، محمػػػد بػػػف محمػػػد ). 8
 ربية، جامعة أـ القرل، السعكدية.بدايعية اإلنجاز لدل المعمميف مف كجية نظرىـ" رسالة ماجستير غير منؤكرة، كمية الت

( "كاقػع الفسػاد يػي ليبيػا: المسػببات كآليػات المعالجػة" دراسػة نظريػة تحميميػة "كقػائع 2018القػط، صػالح، كالصػكيعي، ىنػد ). 9
 2018نػػػػكيمبر  12-11المػػػؤتمر العممػػػي الثػػػاني المؤػػػترؾ )الحككمػػػة يػػػي المؤسسػػػػات الميبيػػػة الكاقػػػع كالطمػػػكح ( لػػػالؿ الفتػػػرة 

 (. 143-122البيضاء ) –عمر الملتار جامعة 

( "دراسػػػة تحميميػػػة ألسػػػباب كآثػػػار الفسػػػاد اإلدارم كالمػػػالي يػػػي االقتصػػػاد الميبػػػي 2016المػػػالطي، عبػػػد الفتػػػاح أبػػػك بكػػػر ). 10
  (.  3"مجمة ؤؤكف ليبية، العدد )

ي، مركػػػز دراسػػػات الكحػػػػدة ( "مفيػػػـك الحكػػـػ الصػػػالح لمتحميػػػؿ ظػػػاىرة الفسػػػاد" مجمػػػة المسػػػتقبؿ العربػػػ2009) كػػػريـ، حسػػػف. 11
 (، بيركت.209العربية، العدد )

 ( " العدالة التنظيمية الميمة القادمة إلدارة المكارد البؤرية" الطبعة األكلى، القاىرة.2006زايد، عادؿ محمد ). 12
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ر منؤػكرة ،جامعػة (" تأثير العدالػة التنظيميػة عمػى انتؤػار الفسػاد اإلدارم" رسػالة ماجسػتير غيػ2007عمكاف، قاسـ نايؼ ).13
 ليبيا.  سرت،

(" العدالػة التنظيميػػة كعالقتيػػا بػااللتزاـ التنظيمػػي "دراسػة ميدانيػػة عمػى ىيئػػة التمػػريض 2016عميػاف، محمػػد عبػد سػػعيد ). 14 
يػي المستؤػفيات الحككميػة يػي محايظػة غػزة، رسػالة ماجسػػتير غيػر منؤػكرة، كميػة االقتصػاد كالعمػـك اإلداريػة، جامعػة األزىػػر، 

 يمسطيف.غزة، 

( "أثػر غيػػاب العدالػة التنظيميػػة عمػى انتؤػػار ظػاىرة الفسػػاد اإلدارم" دراسػػة 2016ميػأ، عمػػى يػكنس كمزيػػؽ، رامػي أكػػـر ). 15
ميدانيػػة عمػػى العػػامميف يػػي مجمػػس الالذقيػػة ،مجمػػة جامعػػة تؤػػريف لمبحػػكث كالدراسػػات العمميػػة، سمسػػمة االقتصػػادية كالقانكنيػػػة، 

 .  136-117( 6( العدد )38المجمد )

( ، أثػر قكاعػػد العدالػة التكزيعيػة يػي زيػػادة لػكالء لتنظيمػي مػف كجيػػو نظػر لمػديريف يػي لػػكزارات 2012. السػكر، عبػد الكػريـ)16
 . 549 – 520( 3)8األردنية: دراسة ميدانية، لمجمة األردنية يي إدارة األعماؿ ،

 ( .  2016. ديكاف المحاسبة الميبي)17
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 الممخص
قػد اعتمػػد ىػدؼ ىػذا البحػث إلػػى التبػار مػدل انطبػػاؽ يرضػية مػالد التمػػكث عمػى حالػة االقتصػػاد الميبػي، كلتحقيػؽ ىػػذا اليػدؼ ي

، عػف مؤؤػرم كميػػة انبعاثػات غػاز ثػػاني أكسػيد الكربػكف، كالصػػادرات 2019-1950البحػث عمػى بيانػػات سػنكية تغطػي الفتػػرة 
السمعية االجمالية، كلتحقيػؽ ىػذا اليػدؼ تبنػى البحػث عػدة أسػاليب قياسػية تمثمػت يػي تحميػؿ االرتبػاط اللطػي البسػيط، كالتبػار 

، إضػػايةن إلػػى التبػػار العالقػػة السػػببية طكيمػػة المػػدل DOLSالمؤػػترؾ مػػف لػػالؿ طريقػػة  التكامػػؿ المؤػػترؾ، كانحػػدار التكامػػؿ
، كقػػػد أؤػػارت نتػػػائج البحػػث إلػػػى كجػػكد ارتبػػاط مكجػػػب كقػػكم بػػػيف متغيريػػو، كأؤػػػارت Toda-Yamamotoباسػػتلداـ منيجيػػة 

عمػػى كجػػكد أثػػر مكجػػب  DOLSكػػذلؾ إلػػى ارتبػػاط ىػػذيف المتغيػػريف بعالقػػة تكازنيػػة يػػي المػػدل الطكيػػؿ، كأكػػدت نتػػائج طريقػػة 
كقػكم لمصػادرات عمػى انبعاثػات غػػاز ثػاني أكسػيد الكربػكف، كأؤػػارت نتػائح التبػار السػببية إلػى كجػػكد عالقػة سػببية يػي المػػدل 

 الطكيؿ تتجو مف الصادرات إلى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربكف.

 يد الكربكف، التكامؿ المؤترؾ.االقتصاد الميبي، الصادرات، مالد التمكث، ثاني أكسالكممات الدالة: 
 .JEL :F14 ،F18 ،C22تصنيؼ 
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Abastract 

 

The aim of this study was to examine the well-known Pollution Haven Hypotheses PHH in 
the case of the Libyan economy. In order to achieve its objective, the study adopted several 

econometric approaches, utilizing Pearson simple linear correlation coefficient, Bayer-Hanck 
cointegration test, Gregory-Hansen cointegration test, DOLS method and Toda-Yamamoto 
TY non-Granger causality test. The main findings of the study indicated a positive correlation 

relationship between research variables. In addition, a long run equilibrium relationship 
between these variables was captured. Furthermore, DOLS results showed a positive 

relationship between exports and CO2 emissions. Finally, TY test supported an existence of a 
unidirectional causal relationship from exports to CO2 emissions. 

Key Words: Libyan economy, Exports, PHH, CO2, Cointegration. 
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 :Introductionالمقدمة  .1

 developingإنػو لمػػف السػيكلة بمكػػاف أف يػدرؾ النػػاظر لطبيعػة التقسػػيـ الػػراىف لمعمػؿ الػػدكلي بػأف الػػدكؿ الناميػة 

countries قػد تلصصػػت يػي إنتػػاج كتصػدير المػػكاد األكليػػة ،Primary goods لمػػدكؿ المتقدمػة developed 

countriesدير السػمع المصػنعة ، بينمػا تلصصػت األليػرة يػي إنتػػاج كتصػmanufactured goods كقػد نكقؤػػت ،
مف إطػػار تبعػات ىػذه الػػنمط مػف العالقػات االقتصػػادية بػيف الػػدكؿ المتقدمػة كالػدكؿ الناميػػة عمػى المسػتكل الفكػػرم ضػ

، Bhagwati (1958)التػػػػي أرسػػػى دعائميػػػػا  Immiserizing Growthأطركحػػػػة النمػػػػك البػػػػائس مػػػا يعػػػػرؼ ب
، Prebisch (1959 ; 1962)مد لؤركط التجارة يي الػدكؿ الناميػة التػي كلػدت عمػى يػد كأطركحة التدىكر طكيؿ األ

كال تتجػاكز تمػػؾ التبعػات التػػي نكقؤػت يػػي ظػؿ تمػػؾ األطػر النظريػػة الجانػب االقتصػػادم المػادم، المتمثػػؿ يػي تػػدىكر 
تيػػة عػػف التجػػارة الدكليػػة مسػتكيات النمػػك االقتصػػادم كمسػػتكيات المعيؤػػة يػػي الػػدكؿ الناميػة، كميػػؿ جػػؿ المنػػايع المتأ

 كاالستثمار األجنبي لصالح الدكؿ المتقدمة.

عممػت الػدكؿ الصػػناعية المتقدمػة ييمػا يبػػدكا ظاىريػان أنػػو اسػتجابة لنػداءات كمطالبػػات متكػررة مػف الػػدكؿ الناميػة عبػػر 
ؤتمر األمػػـ ، كمػػIMFكصػػندكؽ النقػػد الػػدكلي  WBبعػض المؤسسػػات االقتصػػادية الدكليػػة كاالقميميػػة كالبنػػؾ الػػدكلي 

عمػى تػكطيف بعػض الصػناعات الثقيمػة يػي الػدكؿ الناميػة، كمنيػا بعػض مراحػؿ  UNCTADالمتحدة لمتجارة كالتنميػة 
، كال تعبػػر ىػػذه المسػػػاعي عػػف رغبػػة حقيقيػػة يػػػي تػػكطيف ىػػذا الػػنمط مػػػف Petrochemicalsتصػػنيع البترككيماكيػػات 

ات اقتصػػادية محضػة، تتمثػػؿ يػي ارتفػػاع المزايػا النسػػبية الصػناعات يػػي الػدكؿ الناميػػة بقػدر مػػا كانػت مديكعػػة باعتبػار 
الػدكؿ الناميػة تمتمػؾ  يػي ىػذا الصػدد إلػى أف Solarin et al. (2017)لتصػنيع ىػذه المػكاد يػي ىػذه الػدكؿ، كيؤػير 
، تتجػػاكز مسػػألة العمالػة الرليصػػة، إلػى مزايػػا ألػػرل Foreign capitalعكامػؿ جػػذب معتبػرة لػػرأس المػاؿ األجنبػػي 

التػي تتبناىػا تمػؾ الػدكؿ،  environmental standardsالضػعؼ الؤػديد يػي التؤػريعات كالمعػايير البيئيػة تكمػف يػي 
لمػدكؿ الناميػة بزيػادة  Foreign investmentكقػد نجػـ عػف ذلػؾ أف ارتبطػت الزيػادة يػي تػديقات االسػتثمار األجنبػي 

ر الػذم يطمػؽ عميػو اصػطالحان بفرضػية يػي تمػؾ الػدكؿ، األمػ Environmental pollutionمعػدالت التمػكث البيئػي 
إلػى أف الؤػركات  Assamoi et al. (2020)، كيؤػير Pollution Haven Hypotheses PHHمػالد التمػكث 

-intensiveالمندمجػة يػي األنؤػطة الكثيفػة التمػكث  Multinational Corporations MNCsمتعػددة القكميػات 

pollution activities  دىػػػا بالػػدكؿ الناميػػػة التػػي تتسػػػـ أنظمتيػػا البيئيػػػة بالضػػػعؼ، تسػػعى إلعػػػادة تلصػػيص مكار
 كليذا يإف المزيد مف تديقات االستثمار األجنبي لتمؾ الدكؿ يعني المزيد مف التمكث بيا.

 .Riti et alال يعػد االسػػتثمار األجنبػي القنػػاة الكحيػدة التػػي يعبػػر مػف لالليػػا التمػكث إلػػى الػدكؿ الناميػػة، كيؤػػير 

ثالثػػة أكجػو، يتمثػػؿ األكؿ يػي إعػػادة تػكطيف الصػػناعات الثقيمػة الممكثػػة  PHHؤػأف بػػأف لفرضػية يػي ىػػذا ال (2016)
مػػف الػدكؿ المتقدمػػة إلػػى الػدكؿ الناميػػة، كيتمثػػؿ الثػاني يػػي إغػػراؽ الػػدكؿ  heavy polluting industriesلمبيئػة 
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ة المتقدمػػة، كيتمثػػؿ الكجػػو الثالػػث يػػػي الناميػػة بالنفايػػات اللطيػػرة الممكثػػة لمبيئػػة التػػػي تػػـ تكليػػدىا يػػي الػػدكؿ الصػػػناعي
يػي الػدكؿ الناميػة  non-renewable natural resourcesاالستلراج غيػر المقيػد لممػكارد الطبيعيػة غيػر المتجػددة 

بكاسػطة الؤػػركات متعػددة القكميػػات العاممػة يػػي مجػاؿ اسػػتلراج البتػركؿ بالدرجػػة األكلػى، كرغػػـ أف معظػـ الدراسػػات 
ىرة قػد ربطػت بػيف معػدالت التمػكث البيئػي يػي الػدكؿ الناميػة كتػديقات االسػتثمار األجنبػي ليػػذه التػي تناكلػت ىػذه الظػا

مػف ناحيػػة ألػرل إلػػى أف يرضػية مػػالد التمػكث مرتبطػػة إلػى حػػدو كبيػرو بالنػػاتج  Riti et al. (2016)الػدكؿ، يؤػير 
حصػة األسػد يػي ىيكػؿ  dirty industriesالصناعي، كلاصة يي الػدكؿ التػي تكػكف يييػا لمصػناعات الممكثػة لمبيئػة 
 القطاع الصناعي، كيقاس آداء القطاع الصناعي عادة بحجـ صادراتو.

لقد كانت ىذه الظػاىرة مكضػكعان لمعديػد مػف الدراسػات التجريبيػة السػابقة التػي أجريػت عمػى حػاالت متعػددة مػف الػدكؿ 
ة التػي يعبػر مػف لالليػا التمػكث إلػى تمػؾ الناميػة كالمتقدمػة عمػى حػد سػكاء، كقػد تنكعػت ىػذه الدراسػات مػف حيػث القنػا

، Foreign investmentالػدكؿ، يفػػي الكقػت الػػذم ركػزت ييػػو أغمػػب تمػؾ الدراسػػات عمػى قنػػاة االسػػتثمار األجنبػي 
ركػزت دراسػات ألػػرل عمػى قنػاة التجػػارة الدكليػة، كمػف الدراسػػات التػي ركػزت عمػػى قنػاة االسػتثمار األجنبػػي مػا قػاـ بػػو 

Riti et al. (2016) يجابيػان إاألجنبػي يػؤثر  أف االسػتثماري دراسػتيـ عػف االقتصػاد النيجيػرم، التػي تكصػمت إلػى يػ
تػديقات االسػػتثمار يػػي ذات السػياؽ إلػى أف  Sun et al. (2017)كتكصػؿ كػؿ مػف  ،التمػكث البيئػػيعمػى معػدالت 

مػػف ناحيػػة  Ur Rahman et al. (2019)البيئػػي، كتكصػؿ  األجنبػي لمصػػيف تعمػؿ عمػػى زيػػادة معػدالت التمػػكث
كمعػػدالت التمػػكث البيئػػي، كيػػي عالقػػة مكجبػػة بػػيف االسػػتثمار األجنبػػي  ألػػرل يػػي دراسػػتيـ عػػف الباكسػػتاف إلػػى كجػػكد

إلػػى كجػػكد عالقػػة سػػببية بػػيف االسػػتثمار األجنبػػػي  Rana & Sharma (2019)دراسػػة ألػػرل عػػف الينػػد تكصػػؿ 
أثػر مكجػب طكيػؿ  إلػى كجػكد Assamoi et al. (2020)كمعػدالت التمػكث البيئػي لػالؿ األجػؿ الطكيػؿ، كتكصػؿ 

 إلػػى Bulut et al. (2021)البيئػي يػػي سػاحؿ العػاج، كتكصػػؿ  األجػؿ لالسػتثمار األجنبػػي عمػى معػدالت التمػػكث
مكجبػػػان لالسػػػتثمار األجنبػػػي عمػػػى معػػػدالت  أثػػػران  كاالتمػػػكث عمػػػى حالػػػة االقتصػػػاد التركػػػي، ككجػػػد دانطبػػاؽ يرضػػػية مػػػال

 .يي ىذا البمد التمكث البيئي

يػي دراسػتيما عػف  Guzel & Okumus (2020)مػف الدراسػات التػي تناكلػت عينػات مػف الػدكؿ مػا قػاـ بػو كػالن مػف 
،  ASEAN-5 countries (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand)دكؿ 

يييػػػا،  ة التػػػدىكر البيئػػيجنبػػػي ليػػذه الػػدكؿ تعمػػػؿ عمػػى زيػػػادة درجػػاألأف زيػػادة تػػػديقات االسػػتثمار التػػي تكصػػمت إلػػػى 
إلػػى  Southeast Asian countries-5يػػي دراسػتيما عػف دكؿ  Nguyen & Ho (2021)كتكصػؿ كػالن مػف 

يػػي  Gyamfi et al. (2021)البيئػي يػي تمػؾ الػدكؿ، كتكصػؿ  أثػر مكجػب لالسػتثمار األجنبػي عمػى التمػكثجػكد ك 
 Oil and non-oilطقػػة إيريقيػا جنػػكب الصػحراء دراسػتيـ عػف الػػدكؿ المنتجػة كالػػدكؿ غيػر المنتجػػة لمػنفط يػي من

sub-Saharan African countries .إلى أف عالقة االستثمار األجنبي بالتمكث البيئي مكجبة 
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رغـ أف جؿ الدراسػات التػي أجريػت يػي ىػذا المجػاؿ قػد أجمعػت عمػى انطبػاؽ يرضػية مػالد التمػكث عمػى حالػة الػدكؿ 
يػػي دراسػػتيما عػػػف دكؿ مجمػػس التعػػاكف اللميجػػػي  Al-Mulali & Tang (2013)الناميػػة، يقػػد كجػػد كػػػالن مػػف 

GCC عػدـ كجػكد عالقػػة  الدراسػة عمػػى ، كأكػدتيػي تمػؾ الػػدكؿ عػدالت التمػػكثمأف االسػتثمار األجنبػي يػػرتبط سػمبيان ب
 سببية بيف االستثمار األجنبي كمعدالت التمكث البيئي.

 .Akbostanci  et alالتجػارة مػا قػاـ بػو كػؿ مػف  مػف لػالؿ قنػاة  PHHمػف الدراسػات التػي اىتمػت بعمػؿ يرضػية 

تزايػػد معػدالت التمػػكث المنتجػة بكاسػػطة يػي دراسػتيـ عػػف القطػاع الصػػناعي التركػي، التػػي تكصػمت إلػى أف  (2007)
، كتكصػػؿ عمػػى ىػذه الحالػة التمػكث ديرضػػية مػال، األمػػر الػذم يعنػي انطبػاؽ الصػناعة تتػزامف مػع تزايػػد الطمػب عمييػا

التجػارة الدكليػة تمػارس أثػران طكيػؿ المػدل عمػػى يػي دراسػتيما عػف غانػا إلػى أف  Solarin et al. (2017)كػؿ مػف 
يػػػػي دراسػػػتيـ عػػػػف عينػػػػة مػػػػف دكؿ  Gill et al. (2020)معػػػدالت التمػػػػكث البيػػػػي يػػػي ذلػػػػؾ البمػػػػد، كتكصػػػؿ 

Association of South-East Asian Nations (ASEAN) countries  إلػى انطبػاؽ يرضػيةPHH  عمػى
يػػي دراسػػتو التػػي ؤػػممت ثػػالث دكؿ عمػػى حػػدكد االتحػػاد  Jensen (2021)لػػدكؿ، كمػػف ناحيػػة ألػػرل تكصػػؿ ىػذه ا

يطاليػا، إلػى انطبػاؽ يرضػية مػالد التمػكث عمػى حالػة ىػذه الػدكؿ، كتكصػؿ   & Yahiaاألكركبػي ىػي تركيػا كاليكنػاف كا 

Li (2021)  يػي دراسػػتيما عػػف مقاطعػػات الضػباب الصػػينيةChinese Smog Provinces  إلػػى انطبػػاؽ ىػػذه
 الفرضية عمى حالة ىذه المقاطعات.

مػف ناحيػة ألػػرل تكصػمت بعػض الدراسػػات إلػى كجػػكد أثػر سػمبي لمتجػػارة عمػى معػػدالت التمػكث البيئػي، كمػػف ذلػؾ مػػا 
يػي دراسػػتيما التػػي تناكلػت الحالػػة اللاصػػة  Dietzenbacher & Mukhopadhyay (2007)قػاـ بػػو كػالن مػػف 

، كأف معػػػدالت زيػػػادة التمػػػكث ىػػػذه الدكلػػػةالتمػػػكث عمػػػى حالػػة  دعػػػدـ انطبػػاؽ يرضػػػية مػػػالإلػػػى لمينػػد، كالتػػػي تكصػػػمت 
كليػذا ، الناجمة عف زيادة الصادرات صغيرة جػدان مقارنػة باالنلفػاض يػي معػدالت التمػكث الناجمػة عػف زيػادة الػكاردات

دراسػػػة عمػػػى أف الصػػػناعات يػػػإف المزيػػػد مػػػف التجػػػارة الدكليػػػة ال يعمػػػؿ عمػػػى زيػػػادة التمػػػكث بدرجػػػة كبيػػػرة، إذ أكػػػدت ال
دكلػػة  43قطػػاع صػناعي يػػي  56، كيػػي دراسػة لػػػػػ التصػديرية الينديػػة أكثػػر نظايػة مػػف الصػػناعات المنايسػة لمػػكاردات

، يمكػف أف تلفػض مػف التمػكث ةإلػى أف التجػار  بؤػكؿ عػاـ Zhang & Wang (2021)تكصػؿ كػالن مػف  عبػر العػالـ
إلػػى أف  كػذلؾ أىميػػة يػي عمميػػة تلفػيض التمػػكث، كتكصػمت الدراسػػةكانػػت التجػارة يػػي المنتجػات الكسػػيطة أكثػر كقػد 

 ان تجنبػػػػان ألف تكػػػػكف مصػػػػدر  ؽكركبػػػػي أكثػػػػر المنػػػػاطالنتيجػػػة تلتمػػػػؼ بػػػػالتالؼ الػػػػدكؿ، حيػػػػث كانػػػػت منطقػػػػة االتحػػػػاد األ
 .global value chain GVCs كلاصة يي الصناعات المرتبطة بسالسؿ القيمة العالمية ،لمتمكث

ات التػػي تمػػػت مراجعتيػػا يػػي ىػػذا اإلطػػار عمػػى مؤؤػػػر انبعاثػػات غػػاز ثػػاني أكسػػيد الكربػػػكف لقػػد اعتمػػدت جػػؿ الدراسػػ
CO2   كمؤؤػػػػر عمػػػػى درجػػػة التمػػػػكث البيئػػػيenvironmental pollution كرغػػػـ ذلػػػػؾ يقػػػػد اسػػػتلدـ كػػػػالن مػػػػف ،

Dietzenbacher & Mukhopadhyay (2007)  ثػاني أكسػػيد الكربػكفمؤؤػرات CO2أكسػيد الكبريػػت ي، كثػػان 
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SO2 ثػاني أكسػيد النيتػركجيف، ك NO2  ليػذا الغػرض، كاسػتلدـZhang & Wang (2021)  مؤؤػرات ثػاني أكسػػيد
، nitrogen oxides، كأكسػيد النيتػركجيف sulfur dioxide، كثػاني أكسػيد الكبريػػت carbon dioxideالكربػكف 
 PM2.5 emissionsمػف نػػكع  مبة أك السػائمةصػانبعاثػات الجسػيمات الدقيقػػة ال Yahia & Li (2021)كاسػتلدـ 
 كمؤؤر عمى التمكث اليكائي. كبضمنيا التراب كالغبارميكركمتر،  2.5األقؿ مف 

حيػػث إف األدب التجريبػػي المتعمػػؽ بالتبػػػار ىػػذه الفرضػػية قػػد ركػػػز عمػػى قنػػاة االسػػتثمار األجنبػػػي، يركػػز ىػػذا البحػػػث 
الميبػي، الػذم يعػد مػف االقتصػادات  عمػى قنػاة الصػادرات يػي التبػار مػدل انطبػاؽ ىػذه الفرضػية عمػى حالػة االقتصػاد

% مػػػػف 96.32ؤػػػػكمت الصػػػادرات النفطيػػػػة ييػػػو مػػػا يقػػػػدر بػػػػػػػػػ الريعيػػػة المعتمػػػدة بؤػػػػدة عمػػػى القطػػػػاع النفطػػػي، كالػػػذم 
(، كليػػذا يػإف تنكيػع الصػػادرات 2021)الحػكيج، 2017-1962اجمػالي الصػادرات، كذلػػؾ يػي المتكسػط لػػالؿ الفتػرة 

دم اآلثػػػار الناجمػػػة عػػف تقمبػػػات أسػػعار الػػػنفط كتػػػأثير ذلػػؾ عمػػػى عكائػػد النقػػػد األجنبػػػي الميبيػػة قػػػد ال يكػػكف مطمبػػػان لتفػػا
يحسب، بؿ إف اآلثار البيئيػة التػي تػنعكس مباؤػرة عمػى مسػتكل الصػحة العامػة قػد تكػكف ىػي األلػرل مػف اإلعتبػارات 

الفرضػػية لػػـ تلتبػػر يػػػي الميمػػة لضػػركرات التنكيػػع، كليػػذا يػػإف اإلسػػياـ الػػرئيس ليػػذا البحػػث إنمػػا يتمثػػؿ يػػي أف ىػػذه 
حالػػة االقتصػػاد الميبػػػي مػػف قبػػؿ، كمػػػا أنػػو يضػػيؼ بعػػػدان جديػػدان لضػػركرات تنكيػػػع الصػػادرات الميبيػػة، يتمثػػػؿ يػػي البعػػػد 

عمػػػػى حالػػػػة  PHHالبيئػػػي، كيتمثػػػػؿ اليػػػػدؼ الػػػػرئيس ليػػػػذا البحػػػػث يػػػػي التبػػػػار مػػػػدل انطبػػػػاؽ يرضػػػػية مػػػػالد التمػػػػكث 
 االقتصاد الميبي. 

 :Data and Variables البيانات كالمتغيرات .2

، كيسػػػػتلدـ متغيػػػريف يعبػػػػر األكؿ 2019-1950، تغطػػػػي الفتػػػرة Annual dataيقػػػكـ البحػػػث عمػػػػى بيانػػػات سػػػػنكية 
يػػي ليبيػػا، الممثػػؿ لممتغيػػر التػػابع يػػي ىػػذا  environmental pollution rateمنيمػا عػػف معػػدؿ التمػػكث البيئػػي 

 Carbon dioxide CO2ز ثػاني أكسػيد الكربػكف البحػث، كيسػتدؿ عمػى ىػذا المتغيػر مػف لػالؿ مؤؤػر انبعاثػات غػا

emissions الذم يقاس بالطف المترم ،Metric tons كقد تـ الحصػكؿ عمػى البيانػات اللاصػة بيػذا المتغيػر مػف ،
لمتعبيػر عػف ىػذا المتغيػر،  CO2، كقػد اسػتلدـ الرمػز Our world dataلػالؿ قاعػدة البيانػات االحصػائية العالميػة 

، كقػػد تػـ الحصػػكؿ Total exportsان مسػتقالن كاحػدان يتمثػػؿ يػي الصػادرات السػػمعية االجماليػة كيسػتلدـ البحػث متغيػػر 
عمػػػػى البيانػػػػػات اللاصػػػػة بيػػػػػذا المتغيػػػػػر مػػػػف قاعػػػػػدة البيانػػػػػات االحصػػػػائية لمػػػػػؤتمر األمػػػػػـ المتحػػػػدة لمتجػػػػػارة كالتنميػػػػػة 

UNCTAD كاستلدـ الرمز ،EXP .لتمثيمو 

 :Econometric techniqueاألسمكب القياسي  .3

يػي ليبيػا مػف لػالؿ دراسػة العالقػة بػيف الصػادرات كمعػدالت التمػكث  PHHييتـ البحث بالتبػار يرضػية مػالد التمػكث 
 Pearsonالبيئػػػي، كيسػػػتلدـ يػػػي ذلػػػؾ عػػػدة أسػػػاليب قياسػػػية، يتمثػػػؿ أكليػػػا يػػػي معامػػػؿ االرتبػػػاط اللطػػػي البسػػػيط 

simple linear correlation coefficient اط بػيف متغيػػرم البحػث، كذلػؾ أللػػد الػذم سيسػػتلدـ لقيػاس االرتبػ
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 يكرة مبدئية عف طبيعة كقكة العالقة بيف ىذيف المتغيريف.

يتمثؿ األسمكب الثاني يي التبار مدل كجكد عالقة تكازنية طكيمة المدل بيف متغيرم البحث، كذلؾ مف لالؿ 
مكمات مف عدة التبارات لمتكامؿ المؤترؾ الذم يقكـ عمى تجميع المع Bayer-Hanck (2009)استلداـ التبار 

، كيجمع التكزيعات االحتمالية ليذه االلتبارات يي تكزيع كاحد، كيستلدـ (Bayer & Hanck,2013)يردية 
، كيعتمد ىذا joint test (Bayer & Hanck,2013)التي تعد مالئمة لمحصكؿ عمى التبار مجمع  Fاحصاءة 

، كالتبار Johansen، كالتبار Engle-grangerتبار االلتبار عمى أربع التبارات لمتكامؿ المؤترؾ ىي ال
Banerjee كالتبار ،Boswijk كمف أىـ مزاياه أنو يتجاكز بعض المؤكالت المتعمقة بصغر حجـ العينة، كأنو ،

يجنب الباحث اتلاد قرار تعسفي يي حاؿ استلداـ عدة التبارات بؤكؿ يردم كالحصكؿ منيا عمى نتائج 
 .(Bayer & Hanck,2013)متعارضة  

يتبنػػى  Structural breaksنظػران الحتمػػاؿ تػأثر السالسػػؿ الزمنيػة لمتغيػػرم البحػث بكجػػكد بعػض التغيػػرات الييكميػة 
لمتكامػؿ المؤػترؾ، كىػك مػف االلتبػارات القائمػة عمػى ديناميكيػػة  Gregory & Hansen (1996a)البحػث التبػار 

القاضػي  Null hypothesesكـ عمػى يػرض العػدـ ، كيقػresiduals based tests for cointegrationالبػكاقي 
الػذم يػنص عمػى كجػكد تكامػؿ مؤػترؾ مػع  alternative hypotheses بعػدـ كجػكد تكامػؿ مؤػترؾ، كالفػرض البػديؿ

 كيقػػكـ ،((one unknown break point Gregory & Hansen,1996aصػدمة كاحػدة غيػر محػددة التػاريخ 
كالتغيػػر يػػي  ،Level shiftحػػدكث الصػدمة، كىػػي التغيػر يػػي الثابػػت  عمػى ثالثػػة نمػػاذج تحػدد مكػػافىػذا االلتبػػار 

التغيػػر يػػي الثابػػت  ، كLevel shift with trendالثابػت مػػع األلػػذ يػي االعتبػػار كجػػكد اتجػاه عػػاـ يػػي السمسػمة 
 & Gregory، كيمكػف كصػؼ ىػػذه النمػاذج يػي اآلتػػي: ”Regime “change in level and slopكالميػؿ 

Hansen,1996 b)) 

)1(2211  tt

T

tt eyy     Level shift 

)2(2211  tt

T

ttt eyy   Level shift with trend 

)3(2221211  ttt

T

t

T

tt eyyy   Regime shift 

 الثابػت بعػػد الصػدمة، أمػا يػي النمػػكذج 2قبػؿ الصػدمة، كتمثػؿ Intercept( الثابػػت 1يػي النمػكذج رقػـ ) 1كتمثػؿ
( يتحػػدث الصػػػدمة يػػػي 3، أمػػا يػػػي النمػػكذج رقػػػـ )االتجػػاه العػػػاـ، كتحػػدث الصػػػدمة يػػي الثابػػػت tالثػػاني يتمثػػػؿ 

النمػػكذج الثالػػت لككنػػػو الميػػؿ بعػػدىا، كيتبنػػى البحػػػث  2الميػػؿ قبػػؿ الصػػدمة، كتمثػػػؿ1الثابػػت كالميػػؿ معػػان، كتمثػػػؿ
 أؤمؿ ىذه النماذج.

 Dynamicالمربعػػات الصػػػغرل الديناميكيػػػة لتقػػدير معممػػػات األثػػػر لػػالؿ األجػػػؿ الطكيػػػؿ يسػػتلدـ البحػػػث طريقػػػة 

ordinary least squares DOLS التػػي تتسػػػـ بكفاءتيػػا يػػي حالػػػة العينػػات الصػػػغيرة ،Finite samples ،
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 .((Masih & Masih,1996بيف المتغيرات المستقمة  Simultaneity problem كتجاكزىا لمؤكمة اآلنية 

 Toda and Yamamotoمنيجيػػة سػيتـ اسػتلداـاللتبػار العالقػة السػببية بػيف متغيػرم البحػث يػي المػدل الطكيػؿ 

(1995) TY non-Granger causality test ، عمػػػػى نمػػػكذج متجػػػػو اإلنحػػػدار الػػػػذاتي المطػػػػكرالمبنيػػػة 
Augmented VAR model (Dritsaki,2017) كيػػػتـ كيقػػان ليػػػذه المنيجيػػة اسػػػتلداـ السالسػػؿ الزمنيػػػة عنػػػد ،

، كبمعنػىن آلػر يػتـ تقػدير Parameters matrix، كتحػت بعػض القيػكد عمػى مصػفكية المعممػات at levelالمسػتكل 
)VARordermax نمػكذج )k d thحيػث تعبػر ،k  يتـ تحديػػدىا سػعػف عػدد يتػػرات اإلبطػاء المثمػى لمنمػكذج، التػي
، عػػف أكبػر رتبػة لتكامػػؿ السالسػؿ الزمنيػػة maxd ، كتعبػرshwartz information criterion SICلمعيػار كيقػان 
X,لمتغيػػػريفلمسػػػببية طكيمػػػة المػػدل  TYالنمػػػكذج، كيمكػػف كصػػػؼ منيجيػػة  ملمتغيػػر  Y يػػي اآلتػػػي( :Toda & 

Yamamoto,1995) 
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كيسػتكعب نمػػكذج  Alam et. al (2011)تسػتلدـ ىػذه المنيجيػة لمسالسػػؿ الزمنيػة المتكاممػة مػف درجػػات ملتمفػة 
Augmented VAR المتكاممػػػة مػػػف الدرجػػة الثانيػػػة يييػػا حتػػػى السالسػػػؿ الزمنيػػة المسػػػتلدـ Alam et. al 

اللتبػار يػرض العػدـ  Modified Wald testالمعػدؿ  Wald test، كتعتمػد ىػذه المنيجيػة عمػى التبػار (2011)
 القاضي بعدـ كجكد العالقة السببية.

 :Results and discussionالنتائج كالمناقشة  .4

 عرض نتائج البحث: .1.4

 اآلتي:يمكف عرض نتائج البحث مف لالؿ 

 :Time series propertiesخصائص السالسل الزهٌٍح لورغٍشاخ الثحس  .1.1.4

 يمكف عرض أىـ لصائص السالسؿ الزمنية لمتغيرم البحث مف لالؿ اآلتي:

 :Time series plotsأكالن: الرسـ البياني لمسالسؿ الزمنية لمتغيرات البحث 

تغيػػرم البحػػث المتمثمػيف يػػي الصػػادرات السػػمعية اإلجماليػػة الرسػػـ البيػاني لمعالقػػة بػػيف م (1يبػيف الؤػػكؿ التػػالي رقػػـ )
كلػػػػط  Scatter plotككميػػػة انبعاثػػػات غػػػػاز ثػػػاني أكسػػػيد الكربػػػػكف يػػػي ليبيػػػا، كذلػػػػؾ مػػػف لػػػالؿ الرسػػػػـ االنتؤػػػارم 

، كاأللػػػػػرل تربيعيػػػػػػة Linearليػػػػػذه العالقػػػػػة، كذلػػػػػؾ بصػػػػػػيغتيف، أحػػػػػداىما لطيػػػػػة  Regression lineاالنحػػػػػدار 
Quadraticدؼ مػف كراء ذلػػؾ يػي تحػػرم مػدل تػػكاؤـ نمػكذج البحػػث مػع الصػػيغة اللطيػة التػػي تتطمبيػػا ، كيكمػف اليػػ
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لتقػػػدير النمػػػكذج  Row dataأغمػػب طػػػرؽ القيػػػاس المسػػػتلدمة يػػػي ىػػػذا البحػػث، كقػػػد تػػػـ اسػػػتلداـ البيانػػػات اللػػػاـ 
ر النمػػػكذج لتقػػدي  Logarithmic form of dataالتربيعػػي، بينمػػا تػػـ اسػػتلداـ الصػػيغة المكغاريثميػػة لمبيانػػات 

 اللطي، كقد لكحظ 
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  مكاءمة نمكذج البحث(: 0الشكؿ رقـ )

مػف لػالؿ ذلػؾ ككمػا يبػدكا مػف الؤػكؿ أف البيانػات تتػكاءـ يػي ؤػكميا اللػاـ إلػى حػد كبيػر مػع الؤػكؿ التربيعػي، كأنيػا 
مػػع الؤػػكؿ اللطػػي، كليػػذا يػإف تطبيػػؽ طػػرؽ القيػػاس اللطيػػة تحػػتـ تحكيػػؿ البيانػػات تتػكائـ يػػي صػػيغتيا المكغاريثيمػػة 

 إلى الصيغة المكغاريثمية، كىك ما تـ تطبيقو يي البحث.

، كذلػؾ بعػػد Time series plots( الرسػـ البيػاني لمسمسػػمتيف الػزمنيتيف لمتغيػرم البحػث 2يبػيف الؤػكؿ التػالي رقػـ )
، كيالحػظ مػف الؤػكؿ بػادئ دم بػدء أف السمسػمتيف تحكيػاف بػيف Logarithmic formتحكيميما لمؤػكؿ المكغػاريثمي 
ىػاتيف السمسػمتيف غيػر سػػاكنتيف ، كيعطػي ذلػؾ انطباعػان أكليػان عػف أف Positive trendطياتيمػا اتجاىػان عامػان مكجبػان 

 ، كما أنو يساعد يي التيار النمكذجnon stationary at levelيي المستكم 

 
lnEXP LnCO2 

 (: الشسن الثٍاًً للسلسلرٍي الزهٌٍرٍي لورغٍشي الثحس0شكل سقن )ال

، كذلػػؾ مػف حيػػث احتكائػو عمػػى ثابػت أك اتجػػاه عػاـ أك كالىمػػا، unit root testsالمالئػـ اللتبػارات جػػذر الكحػدة 
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 ، األمػػر الػػذمstructural breaksكيتضػح مػػف الؤػكؿ كػػذلؾ أف كػػال السمسػمتيف تحكيػػاف بعػػض التغيػرات الييكميػػة 
 ينبغي ألذه بعيف االعتبار عند التيار التبارات جدر الكحدة كالتبارات التكامؿ المؤترؾ التي سيتـ تطبيفيا.

 :Descriptive statisticsثانيان: الخصائص االحصائية الكصفية لمتغيرات البحث 

البحػػث، المتمثمػػيف يػػي ( اللصػػائص االحصػػائية الكصػػفية لمسمسػػمتيف الػػزمنيتيف لمتغيػػرم 1يبػيف الجػػدكؿ التػػالي رقػػـ )
، كذلػؾ بعػد تحكيميمػػا EXP، كالصػادرات السػمعية االجماليػة يػي ليبيػا CO2كميػة انبعاثػات غػاز ثػاني أكسػيد الكربػكف 

، كيالحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الكسػػط الحسػػابي ليػػذيف المتغيػػريف قػػػد Logarithmic formلمؤػػكؿ المكغػػاريثمي 
، كالقػػيـ Minعمػػى التػػكالي، كبمقارنػػة ىػاتيف القيمتػػيف بػػالقيـ الصػػغرل  كذلػؾ 7.9406، ك16.341بمغػت مػػا يقػػدر بػػػػػػػ 

ليػػذيف المتغيػػػريف نجػػد أف قيمػػة الكسػػػط الحسػػابي تقتػػرب كثيػػػران مػػف القػػيـ العظمػػػى، كتبتعػػد قمػػيالن عػػػف  Maxالعظمػػى 
لػػػيس  يػػػي البيانػػػات، كلكنػػػو dispersionالقػػيـ الػػػدنيا لكػػػؿ منيمػػػا، األمػػػر الػػػذم يػػػدلؿ عمػػػى كجػػكد قػػػدر مػػػف التؤػػػتت 

ليػذيف المتغيػريف نجػد أنػو قػد بمػغ  Standard deviationبػالكبير عمػى أم حػاؿ، كبػالنظر لقيمػة االنحػراؼ المعيػارم 
، األمػػر الػػذم يؤكػػد مػػا lnEXPبالنسػبة لممتغيػػر  2.7600، كمػػا قيمتػػو lnCO2بالنسػػبة لممتغيػػر  1.9344مػا قيمتػػو 

ع الطبيعػي نجػػد أف السمسػمتيف الممثمتػػيف لمتغيػرم البحػػث ال لمتكزيػ Jarque-Beraذكػر آنفػان، كبػػالنظر لنتيجػة التبػػار 
تتبعػاف التكزيػع الطبيعػي، األمػػر الػذم قػد يػػنجـ عنػو بعػض المؤػكالت القياسػػية التػي ينبغػي التنبػػو ليػا كالتعامػؿ معيػػا 
ف عنػػد تقػػػدير النمػػػاذج التػػػي سػػػيتـ تقػػػديرىا يػػػي ىػػػذا البحػػػث، كبػػػالنظر لعػػػدد المؤػػػاىدات التػػػي تككنػػػت منيػػػا السمسػػػمتي

مؤػاىدة لكػؿو منيمػا، األمػر الػذم يعنػي عػدـ كجػكد قػيـ  70الػزمنيتيف لمتغيػرم البحػث يالحػظ أنيػا قػد بمغػت مػا قيمتػو 
، كىػػػذا أمػػر جيػػد، كيعنػػػي مػػف ناحيػػة ألػػػرل أف عينػػة البحػػث ىػػػي مػػف العينػػات الصػػػغيرة missing valuesمفقػػكدة 

finite samplesراء عمميات القياس.  ، األمر الذم ينبغي ألذه بعيف االعتبار عند إج 

 الزمنيتيف لمتغيرم البحث (: الخصائص االحصائية الكصفية لمسمسمتيف0الجدكؿ رقـ )   

Variable Mean Min Max Std. Dev. Jarque-Bera Obs. 

lnCO2 16.341 11.870 17.928 1.9344 17.39706* 70 

lnEXP 7.9406 2.1928 11.037 2.7600 16.79483* 70 

* P-Value less than 0.05. 

 :Unit root tests’ resultsنتائج اختبارات جذر الكحدة لمسمسمتيف الزمنيتيف لمتغيرم البحث  ثالثان: 

 Augmented Dickey-Fuller ADFيسػتلدـ البحػث ثػػالث التبػارات لجػػذر الكحػدة، تمثػػؿ األكؿ يػي التبػػار 

unit root test الػذم تػـ دعمػو بالتبػار ،Phillips-Perron PP unit root test  الػذم يعػد مػف االلتبػػارات
كبػػالنظر  ،ADFبتجػاكز بعػض الؤػركط التػي بنػي عمييػا التبػار التػي تسػمح  Non-parametric testsالالمعمميػة 

 Lee-Strazicich LS unitلكجػكد تغيػرات ىيكميػة يػي السالسػؿ الزمنيػة لمتغيػرات البحػث يقػد تػـ اسػتلداـ التبػار 

root test طة المقتػػرح بكاسػLee & Strazicich (2003)( الػذم يبػيف نتػػائج 2، كبػالنظر لمجػدكؿ التػػالي رقػـ )
التبػارات جػذر الكحػدة لمسمسػمتيف الػزمنيتيف لمتغيػرم البحػث يالحػظ أف ىػاتيف السمسػمتيف غيػر سػاكنتيف عنػد المسػتكل 
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Non-stationary at level كأنيمػا سػاكنتاف بعػد ألػذ الفػرؽ األكؿ ،Stationary at first difference األمػر ،
  Integrated of order oneالذم يعني أنيما متكاممتاف مف الدرجة األكلى 

 الزمنيتيف لمتغيرم البحث (: احتبارات جذر الكحدة لمسمسمتيف0الجدكؿ رقـ )

Variables ADF PP LS 

lnCO2 -5.689555** -5.377982** -7.769960** 

lnEXP -6.564756** -6.551719** -5.649521** 

* Stationary at first difference (0.5 significance level) 

I(1) كقػػػػػد تػػػػػـ التكصػػػػػػؿ ليػػػػػذه النتػػػػػػائج بالنسػػػػػبة اللتبػػػػػػارم ،ADF,PP  مػػػػػف لػػػػػالؿ قبػػػػػػكؿ يػػػػػرض العػػػػػػدـNull 

hypotheses  القاضػي بػػاحتكاء ىػاتيف السمسػػمتيف يػي المسػػتكل عمػى جػػذر الكحػػدةUnit root كريضػو يػػي الفػػرؽ ،
ليػػذا االلتبػار القاضػػي بػػاحتكاء السالسػػؿ الزمنيػػة  Cيقػد تػػـ اسػػتلداـ النمػػكذج  LSا، أمػػا بالنسػػبة اللتبػػار األكؿ ليمػ

، كتػػـ قبػكؿ يػػرض العػػدـ بالنسػػبة Trend، كاالتجػاه العػػاـ Interceptعمػى تغيػػرات ىيكميػػة عمػى صػػعيد الحػػد الثابػػت 
 لمستكل ىاتيف السمسمتيف كريضو بالنسبة لمفرؽ األكؿ ليما.

 :Correlation analysis between research variables االسذثاط تٍي هرغٍشي الثحسذحلٍل  .2.1.4

( نتػػائج تحميػػؿ االرتبػػاط اللطػػي بػيف متغيػػرم البحػػث، كيتضػػح مػػف الجػػدكؿ كجػػكد عالقػػة 3يبػيف الجػػدكؿ التػػالي رقػػـ )
قػػة قكيػػة جػػدان، حيػػث % بػػيف ىػػذيف المتغيػػريف، كقػػد كانػػت ىػػذه العال5مكجبػػة معنكيػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل المعنكيػػة 

، األمػر الػذم يػدلؿ مبػػدئيان 0.95ليػذه العالقػة مػا يقػدر بػػػ  Correlation coefficientبمغػت قيمػة معممػة االرتبػاط 
عمػى أف ىػػذيف المتغيػػريف عمػى عالقػػة كثيقػػة ببعضػػيما الػبعض، كيؤػػير ذلػػؾ إلػػى أف تطػكر قيمػػة الصػػادرات السػػمعية 

الت انبعاثػػات غػاز ثػػاني أكسػيد الكربػػكف، كتعطػي ىػػذه النتػائج دلػػيالن مبػػدئيان االجماليػة يػػي ليبيػا يتػػزامف مػع تطػػكر معػد
 عمى تحقؽ يرضية مالد التمكث يي حالة االقتصاد الميبي.

 (: مصفكفة االرتباط بيف متغيرم البحث3الجدكؿ رقـ ) 

 LNCO2 LNEXP 

LNCO2 1  

LNEXP 0.95* 1 

* Significant at 5% significance level. 

 Testing for cointegration between researchثاس الركاهل الوشرشك تٍي هرغٍرشي الثحرس اخر .3.1.4

variables: 

بعػػد أف تػػػـ التحقػػؽ مػػػف كجػػكد عالقػػػة ارتبػػاط بػػػيف متغيػػرم البحػػػث يػػإف مسػػػألة التأكػػد مػػػف مػػدل كجػػػكد عالقػػة تكازنيػػػة 
تػػػـ التحقػػؽ منػػػو باسػػتلداـ التبػػػارم طكيمػػة األجػػؿ بػػػيف ىػػذيف المتغيػػػريف ىػػي مػػػف األىميػػة بمكػػػاف، كىػػذا بالضػػػبط مػػا 

 التكامؿ المؤترؾ الذيف تمت اإلؤارة ليما يي منيجية البحث.

 Bayer-Hanck (2009) test for( نتػػػػائج التبػػػػار التكامػػػػؿ المؤػػػػترؾ 4يبػػػػيف الجػػػػدكؿ التػػػػالي رقػػػػـ )
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cointegration  التػػػػي تؤػػػػػير إلػػػػى إمكانيػػػػػة ريػػػػػض يػػػػرض العػػػػػدـ القاضػػػػػي بعػػػػدـ كجػػػػػكد تكامػػػػؿ مؤػػػػػترؾNull 

hypotheses of no cointegration  بػيف متغيػػرم البحػػث، كذلػؾ عمػػى صػػعيد التبػػاراتEngle-Granger ،
Johansen ،Banerjee ،Boswijk  بؤػػكؿ يػػردم كػػالن عمػػى حػػدة ، أك عمػػى صػػعيد االلتبػػاريف التجميعيػػيف(EG-

J-Ba-Bo) , (EG-J) كقػد تػػـ التكصػؿ ليػذه النتػائج مػف لػػالؿ قيمػة ،P-Value لتبػارات األربعػة كػػالن المرايقػة لال
%، كمػف لػػالؿ المقارنػػة بػػيف إحصػػاءتي االلتبػػار التجميعيتػػيف المتػػيف 5عمػى حػػدة، التػػي قمػػت عػػف مسػػتكل المعنكيػػة 

، المتػػيف critical value %5عمػى التػػكالي، بػػالقيمتيف الحػرجتيف  221.04817، ك110.52408بمغتػا مػػا قيمتػػو 
، األمػر الػػذم يعنػي تفػكؽ قيمػة إحصػاءتي االلتبػار عمػى القيمتػػيف 21.931، ك11.229بمغتػا عمػى التػكالي مػا قيمتػو 

الحػرجتيف، كيمكػف مػف لػالؿ ذلػؾ ريػض يػرض العػدـ، كقبػكؿ الفػرض البػديؿ القاضػي بارتبػاط متغيػرم البحػث بعالقػة 
 تكازنية طكيمة المدل "عالقة تكامؿ مؤترؾ".    

 في ظؿ عدـ كجكد تغيرات ىيكمية (: اختبار التكامؿ المشترؾ  بيف متغيرم البحث4الجدكؿ رقـ )

Bayer-Hanck (2009) test for cointegration 

 
Engle-Granger Johansen Banerjee Boswijk 

P-Value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Test statistic -5.7926 33.3828 -5.7195 35.7047 

Fisher Type Test statistic, Bayer Hank Test 

EG-J: 110.52408 , 5% critical value: 11.229  

EG-J-Ba-Bo 221.04817 , 5% critical value: 21.931  

-Bayerحيػػػث إف السمسػػػػمتيف الػػػزمنيتيف لمتغيػػػػرم البحػػػػث تعانيػػػاف مػػػػف كجػػػػكد تغيػػػرات ىيكميػػػػة يقػػػػد تػػػـ دعػػػػـ التبػػػػار 

Hanck (2009) test for cointegration  لمتكامػؿ المؤػترؾ بالتبػارGregory-Hansen  لمتكامػؿ المؤػترؾ
الػػػذم يسػػػػمح بكجػػػػكد تغيػػػػرات ىيكميػػػػة يػػػي السالسػػػػؿ الزمنيػػػػة، كقػػػػد تػػػػـ اسػػػتلداـ النمػػػػكذج الثالػػػػث مػػػػف ىػػػػذا االلتبػػػػار 

Gregory-Hansen Test for Cointegration with regime shift  القاضػي بكجػكد تغيػرات ىيكميػة عمػػى
( نتػائج ىػذا االلتبػار التػي تقضػي بؤػكؿ 5الي رقػـ )، كيبػيف الجػدكؿ التػslopكالميػؿ  Interceptصعيد الحد الثابػت 

عػػاـ بامكانيػػػة ريػػػض يػػرض العػػػدـ القاضػػػي بعػػدـ كجػػػكد عالقػػػة تكامػػؿ مؤػػػترؾ بػػػيف متغيػػرم البحػػػث، كقبػػػكؿ الفػػػرض 
 البديؿ القاضي بكجكد ىذه العالقة. 

   في ظؿ كجكد تغيرات الييكمية  (: اختبار التكامؿ المشترؾ بيف متغيرم البحث5الجدكؿ رقـ )

Gregory-Hansen Test for Cointegration with regime shift 

 

Test statistic Breakpoint Date 
Asymptotic critical values 

1% 5% 10% 

ADF -7.16 35 1984 -5.47 -4.95 -4.68 

Zt -5.10 14 1963 -5.47 -4.95 -4.68 

Za -30.06 14 1963 -57.17 -47.04 -41.85 

، بػػالقيـ الحرجػػة عنػػد مسػػتكل المعنكيػػػة  ADF, Ztؽ مػػف ىػػذه النتيجػػة بمقارنػػة قيمػػة احصػػػاءتي االلتبػػار تػػـ التحقػػ



 و١ٍت االلخصاد ٚاٌخضاسة ص١ٌخٓٛٞ اٌزأٟ                                                                                                           اٌّإحّش اٌعٍّٟ اٌغٕ

 اٌضاِعت األعّش٠ت اإلعال١ِت                                                                                                     اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث
 

-   191   - 

%، كحيث إف قيمتي احصاءتي االلتبػار قػد تفكقػت عمػى القيمػة الحرجػة لكػؿ منيمػا عنػد مسػتكل المعنكيػة المػذككر 5
 يإف ىذيف المتغيريف يرتبطاف بعالقة تكامؿ مؤترؾ.  

 Estimating longخرال  اثظرل اليوٌرل تيشٌقرح الوشتعراخ الصرغشن الذٌٌاهٍكٍرح  ذقذٌش هعلوراخ اثشرش .4.1.4

run coefficients using Dynamic Ordinary Least Square DOLS method  : 

بعػػد التحقػػػؽ مػػػف كجػػػكد عالقػػػة تكامػػػؿ مؤػػػترؾ بػػػيف متغيػػػرم البحػػػث يػػػإف البػػػاب مفتػػػكح لتقػػػدير معممػػػات األثػػػر لػػػالؿ 
قػػػكة كاتجػػػاه التػػػأثير بػػيف المتغيػػػر المسػػػتقؿ كالمتغيػػػر التػػابع، كباسػػػتلداـ طريقػػػة المربعػػػات األجػػؿ الطكيػػػؿ، التػػػي تبػػيف 

يبػيف الجػدكؿ التػػالي  Cointegration regressionالصػغرل الديناميكيػة، كيقػان ألسػمكب انحػػدار التكامػؿ المؤػترؾ 
عمػػى كميػػػة انبعاثػػات غػػػاز ثػػػاني  ( أف الصػػػادرات السػػمعية االجماليػػػة الميبيػػة تمػػػارس أثػػران مكجبػػػان طكيػػؿ األجػػػؿ6رقػػـ )

، األمػػػر الػػذم يعنػػػي أف أم تغيػػر نسػػػبتو 0.691234أكسػػيد الكربػػكف، كقػػػد بمغػػت قيمػػػة معممػػة االنحػػػدار مػػا يقػػػدر بػػػػػ 
% تقريبػػػان يػػي كميػػة انبعاثػػػات غػػاز ثػػػاني 0.69% يػػي قيمػػة الصػػػادرات السػػمعية الميبيػػػة سػػكؼ يسػػتتبع بتغيػػػر قيمتػػو 1

 أكسيد الكربكف.
 DOLS: ذقذٌش هعلواخ اثظل اليوٌل تاسرخذام طشٌقح (6العذو  سقن )

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LNEXP 0.691234 0.073509 9.403361 0.0000 

C 10.86994 0.703070 15.46067 0.0000 

 Testing for long run causalityاخرثاس العالقح السثثٍح ترٍي هرغٍرشي الثحرس ارً الورذن اليوٌرل  .5.1.4

between research variables : 

بعػػد أف تػػـ التحقػػؽ مػػػف ارتبػػاط متغيػػرم البحػػث بعالقػػػة تكازنيػػة يػػي المػػدل الطكيػػػؿ، كممارسػػة المتغيػػر المسػػتقؿ ألثػػػر 
مكجػب عمػى المتغيػػر التػابع المتمثػػؿ يػي كميػػة انبعاثػات غػػاز ثػاني أكسػػيد الكربػكف، يمػػـ يتبػؽ إال أف يػػتـ التحقػؽ ممػػا 

العالقػة تمثػؿ عالقػة سػببية حقيقيػة أـ أنيػا مجػرد تػزامف إحصػائي يػي حركػة البيانػات، كيعػرض الجػػدكؿ إذا كانػت ىػذه 
 & Toda( نتػائج التبػػار العالقػة السػببية طكيمػػة المػدل بػيف متغيػػرم البحػث المعتمػدة عمػػى منيجيػة 7التػالي رقػـ )

Yamamoto (1995) non-Granger causality test كيتضػػػح مػػػف لػػػالؿ قيمػػػة ،P-Value  المرايقػػػػة
% كجػػػػكد عالقػػػػة سػػػػػببية تسػػػػرم مػػػػػف الصػػػػادرات السػػػػػمعية 5الحصػػػػاءة االلتبػػػػار كالتػػػػػي قمػػػػت عػػػػػف مسػػػػتكل المعنكيػػػػػة 

االجماليػػة يػػي ليبيػػػا إلػػى انبعاثػػات غػػػاز ثػػاني أكسػػيد الكربػػػكف، كليػػذا يػػإف العالقػػػة التػػي تػػـ اثباتيػػػا مػػف لػػالؿ تحميػػػؿ 
ات األثػػػر اللاصػػة بيػػػا مػػف لػػػالؿ انحػػدار التكامػػػؿ المؤػػػترؾ االرتبػػاط كالتبػػػارم التكامػػؿ المؤػػػترؾ، كتػػـ تقػػػدير معممػػ

إنمػػػػا تعبػػػر يػػػػي حقيقػػػة األمػػػػر عػػػف عالقػػػػة سػػػػببية حقيقيػػػة، كليػػػػذا يػػػإف التطػػػػكر يػػػي قيمػػػػة الصػػػػادرات  DOLSبطريقػػػة 
 السمعية الميبية يسبب تطكران مماثالن يي اإلتجاه لكمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربكف.
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 ئج اختبار العالقة السببية بيف متغيرم البحث في المدل الطكيؿنتا(: 7الجدكؿ رقـ )

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Dependent variable: LNCO2 

Excluded Chi-sq Df Prob. 

LNEXP 8.246990 2 0.0162 

All 8.246990 2 0.0162 

الػػذم تػػـ بنػػػاءان عميػػو التبػػار العالقػػة السػػببية بػػيف متغيػػػرم  Augmented VARلمتحقػػؽ مػػف جػػكدة ككفػػاءة نمػػكذج 
( 3(، كالؤػكؿ رقػػـ )8البحػث تػـ إجػراء بعػض اإللتبػػارات التؤليصػية التػي عرضػت نتائجيػا يػػي الجػدكؿ التػالي رقػـ )

اللاصػػػػػػة بنمػػػػػػػكذج  Regression residualsالتػػػػػػالي لػػػػػػو، كيتبػػػػػػيف مػػػػػػف لػػػػػػػالؿ الجػػػػػػدكؿ أف بػػػػػػكاقي االنحػػػػػػدار 
Augmented VAR ليػة مػػف المؤػػكالت القياسػػية، كقػد تػػـ اثبػػات ذلػػؾ مػف لػػالؿ اإلحصػػاءة المجمعػػة لاjoint 

statistic  اللتبػػارJarque-Bera  لمتكزيػػػع الطبيعػػػي، التػػػي كانػػػت قيمػػةP-Value  المرايقػػػة ليػػػا أكبػػػر مػػػف مسػػػتكل
 Normallyان %، األمػر الػػذم يمكػف معػو قبػػكؿ يػرض العػدـ القاضػػي بػأف بػكاقي االنحػػدار تتػكزع طبيعيػ5المعنكيػة 

distributed كقػد أؤػارت نتػائج التبػار ،VAR Residual Serial Correlation LM Tests  أف ىػذه البػكاقي
مسػػػػتكل  LM، حيػػػث ياقػػػت قيمػػػة احصػػػاءة Serial correlationلاليػػػة مػػػف مؤػػػكمة االرتبػػػاط الػػػذاتي المتسمسػػػؿ 

 VAR Residual Heteroskedasticity%، كتػػـ اثبػػات نفػػس النتيجػػة بالنسػػبة إلحصػػاءة التبػػار 5المعنكيػػة 

Tests (Levels and Squares)  التػػي ياقػػت قيمػةP-Value  األمػػر الػػذم 5المرايقػػة ليػا مسػػتكل المعنكيػة ،%
 .Heteroskedasticityيثبت عدـ معاناة بكاقي االنحدار لمنمكذج المقدر مف مؤكمة عدـ تجانس التبايف 

 المقدر Augmented VARج االختبارات التشخيصية لنمكذ(: 8الجدكؿ رقـ )

Jarque-Bera 7.110797* 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests  1.738524* 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests (Levels and Squares)  76.83063* 

* P Value > 0.05. 

 Inverse Roots of ARمعككسة لمعادلة االنحدار الذاتي ( نتائج التبار الجذكر ال3يبيف الؤكؿ التالي رقـ )

Characteristic Polynomial  التي تفيد باستقرار ىيكؿ نمكذجAugmented VAR  المقدر، حيث كقعت
 كؿ الجذكر الممثمة لممعادالت التي يتككف منيا النمكذج دالؿ الدائرة الممثمة لمكحدة.
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 :Results Discussionمناقشة نتائج البحث  .2.4

تػػػـ التكصػػػؿ مػػػف لػػػالؿ النتػػػائج التػػػي تػػػـ عرضػػػيا يػػػػي األقسػػػاـ السػػػابقة إلػػػى مػػػا يفيػػػد بانطبػػػاؽ يرضػػػية مػػػالد التمػػػػكث 
Pollution Haven Hypotheses PHH حيػث تػـ التحقػؽ مػف كجػكد ارتبػاط مكجػب عمػى حالػة االقتصػاد الميبػي ،

كقػػكم بػػػيف متغيػػرم البحػػػث المتمثمػػيف يػػػي الصػػادرات السػػػمعية االجماليػػة ككميػػػة انبعاثػػات غػػػاز ثػػاني أكسػػػيد الكربػػػكف 
CO2 كتػػػـ التكصػػػؿ أيضػػػان لكجػػػكد عالقػػػة تكازنيػػػة طكيمػػػة المػػػدل بػػػيف ىػػػذيف المتغيػػػريف، كأف الصػػػادرات تمػػػارس أثػػػران ،

يء عمػى كميػػة انبعاثػػات غػػاز ثػػاني أكسػيد الكربػػكف يػػي ليبيػػا، كتػـ التحقػػؽ مػػف لػػالؿ التبػػار مكجبػان كقكيػػان يعػػض الؤػػ
السػػببية أف ىػػذه العالقػػػات إنمػػا ىػػي عالقػػػات سػػببية حقيقيػػة، كتفسػػػر ىػػذه النتػػائج بالطبيعػػػة الريعيػػة لالقتصػػاد الميبػػػي، 

غػػػاز"، حيػػػث تؤػػػكؿ الصػػػػادرات الػػػذم يعتمػػػد يػػػي ىياكػػػؿ اإلنتػػػػاج كالصػػػادرات عمػػػى المػػػكرد النفطػػػي "قطػػػػاع الػػػنفط كال
النفطيػػة القسػػـ األعظػػـ مػػف التركيبػػة السػػمعية لمصػػادرات الميبيػػػة، كليػػذا يػػإف الزيػػادة يػػي الصػػادرات تفسػػر يػػي قسػػػميا 
األعظػػـ بزيػػػادة الصػػادرات النفطيػػػة، التػػي تؤػػػير بقػػدر كبيػػػر مػػف الدقػػػة إلػػى تزايػػػد اإلنتػػاج النفطػػػي، الػػذم يعنػػػي بػػػدكره 

ي أكسػيد الكربػكف، كيؤػار ىنػا إلػى أف ليبيػا قػد حاكلػت منػذ عقػد السػبعينيات العمػؿ عمػػى المزيػد مػف انبعاثػات غػاز ثػان
تنكيػع مصػادر الػػدلؿ، كالتقميػؿ مػف حػػدة االعتمػاد عمػػى القطػاع النفطػي، كقػػد كجيػت أغمػب االسػػتثمارات التػي أنفقػػت 

جية التلطػػيط الصػػناعي التػػي لػالؿ تمػػؾ الفتػػرة إلػى قطػػاع البترككيماكيػػات، الػػذم حظػي باألكلكيػػة بنػػاءان عمػػى اسػتراتي
( كيقػكـ ىػذا القطػاع ىػك اآللػر عمػى الصػناعات األساسػية المتمثمػة يػي مػكاد 2014تـ تبنييا إباف تمؾ الفترة )الحػكيج،

، كبعػػػض األسػػػمدة، التػػػي تمثػػػؿ يػػػي مجمميػػػا صػػػناعات ممكثػػػة لمبيئػػػة، Methanol، كالميثػػػانكؿ Ethyleneااليثيمػػيف 
ت الميبيػة كمعػػدالت التمػػكث البيئػي نػػاجـ بدرجػة أسػػاس عػػف عمميػة االعتمػػاد المفػػرط كليػذا يػػإف االرتبػاط بػػيف الصػػادرا
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عمػػى القطػػاع النفطػػػي، كال ؤػػؾ بػػػأف ليبيػػا يػػػي ىػػذا الصػػػدد تػػدلؿ ضػػػمف اإلطػػار العػػػاـ لتقسػػيـ العمػػػؿ الػػدكلي، حيػػػث 
ؿ الناميػػػػة، تسػػػعى الؤػػػركات متعػػػػددة الجنسػػػيات إلػػػػى تػػػكطيف الصػػػػناعات النفطيػػػة كالبترككيماكيػػػػة األساسػػػية يػػػػي الػػػدك 

كتحتفظ ىي بالصػناعات المتلصصػة التػي تنطػكم عمػى قيمػة مضػاية أكبػر، كألطػار بيئيػة أقػؿ، كتتكايػؽ ىػذه النتػائج 
 مع ما تـ التكصؿ لو مف لالؿ العديد مف الدراسات السابقة، كمنيا دراسات كؿ مف:

Akbostanci  et al. (2007) ; Solarin et al. (2017) ; Gill et al. (2020) ; Nguyen & Ho 

(2021) ; Jensen (2021). 

 تتعارض ىذه النتائج مف ناحية ألرل مع ما تكصؿ لو كؿ مف:
Dietzenbacher & Mukhopadhyay (2007) ; Riti et al. (2016) ; Zhang & Wang (2021). 

عمػى حالػػة  PHHيمكػف إجمػاالن تملػػيص مػا تػػـ التكصػؿ لػػو مػف لػػالؿ ىػذا البحػث يػػي انطبػاؽ يرضػػية مػالد التمػػكث 
 االقتصاد الميبي.

 :Conclusionالخالصة  .5

 Pollution Haven Hypothesesىػدؼ ىػذا البحػث بؤػكؿ عػاـ إلػى التبػار مػدل انطبػاؽ يرضػية مػالد التمػكث 

PHH  1950عمػػى حالػػة االقتصػػاد الميبػػي، كلتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ اعتمػػد البحػػث عمػػى بيانػػات سػػنكية تغطػػي الفتػػرة-
ثػػات غػػاز ثػػاني أكسػػيد الكربػػكف كمؤؤػػر لمتمػػكث البيئػػي، كالصػػادرات السػػمعية االجماليػػة ، مسػػتلدمان كميػػة انبعا2019

كمؤؤر عف نؤاط التجػارة اللارجيػة الميبيػة، كقػد تبنػى البحػث عػدة أسػاليب قياسػية تمثمػت يػي تحميػؿ االرتبػاط اللطػي 
 Bayer-Hanck، كالتبػػػػػارم التكامػػػػػؿ المؤػػػػترؾ Pearson simple linear correlationالبسػػػػيط 

cointegration test, Gregory-Hansen cointegration test كانحػدار التكامػؿ المؤػترؾ مػف لػالؿ طريقػة ،
DOLS إضايةن إلى التبار العالقة السببية طكيمة المدل باستلداـ منيجية ،Toda-Yamamoto. 

% بػػػػيف 5كل المعنكيػػػة أؤػػػارت نتػػػائج تحميػػػػؿ االرتبػػػاط إلػػػى كجػػػػكد عالقػػػة مكجبػػػة كقكيػػػػة كمعنكيػػػة احصػػػائيان عنػػػػد مسػػػت
الصػادرات السػمعية الميبيػػة كانبعاثػات غػاز ثػػاني أكسػيد الكربػكف، كأؤػػارت نتػائج التبػارم التكامػػؿ المؤػترؾ إلػى كجػػكد 

 DOLSعالقػػػة تكازنيػػػة طكيمػػػة األجػػػؿ بػػػيف ىػػػذيف المتغيػػػريف، كمػػػف لػػػالؿ تحميػػػؿ انحػػػدار التكامػػػؿ المؤػػػترؾ بطريقػػػة 
كقكيػػان بعػض الؤػيء عمػػى كميػة انبعاثػات غػػاز ثػاني أكسػيد الكربػػكف، كقػد أيػػاد تبػيف أف الصػادرات تمػػارس أثػران مكجبػان 

التبػار السػػببية طكيػػؿ المػػدل أف العالقػػات التػي تػػـ اكتؤػػاييا بػػيف ىػػذيف المتغيػريف إنمػػا ىػػي عالقػػات سػػببية حقيقيػػة، 
 .كليذا كمو يمكف حكصمة نتائج البحث يي انطباؽ يرضية مالد التمكث عمى حالة االقتصاد الميبي
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 الممخص
كلتحقيؽ  ،2018-1980ىديت ىذه الدراسة إلى تقييـ يعالية السياسة النقدية الميبية يي اتجاه النمك االقتصادم لالؿ الفترة 

بناء عمى معطيات يحص بيانات السالسؿ الزمنية كقد تـ استلداـ متغير الناتج  ، VECMىذا اليدؼ تـ التيار نمكذج 
كمتغير عرض النقكد بالمعنى الكاسع كمعبر عف  ،لحقيقي كمتغير تابع كمعبر عف النمك االقتصادم المحمي االجمالي ا
كتكصؿ البحث إلى  ،كسعر الصرؼ الحقيقي كمتغير ضابط كمعبر عف قنكات سرياف السياسة النقدية  ،السياسة النقدية 

كأف معامؿ تصحيح اللطأ ىك  ،يرات يي النمكذج مجمكعة مف النتائج أىميا كجكد عالقة تكازنيو طكيمة األجؿ بيف المتغ
 .  سنتاف كلمسة أؤير

 
  المقدمة -

أف السياسة النقدية تعد أحد أىـ ركايد السياسة  ،مف المعركؼ عند دراسة األدبيات االقتصادية الملتمفة
كلذلؾ ييي  ،االقتصادية العامة لتحقيؽ االستقرار االقتصادم الذم تسعى إليو كؿ برامج االصالح االقتصادم 

تحتؿ مكاف الصدارة  كاألداة الميمة التي تستلدميا السمطات النقدية يي إدارة النؤاط االقتصادم لمدكلة . لقد 
يقد تناكلتيا المدارس االقتصادية الملتمفة  ،أثار مكضكع يعالية السياسة النقدية جدالن كاسعان بيف االقتصادييف 

حيث اعتبر ،كالتي أعطتيا أىمية بالغة  منذ المدرسة الكالسيكية بالدراسة كالنقد ما بيف مؤيد كمعارض 
كلكف ،الكالسيؾ السياسة النقدية األداة الفعالة يي تحقيؽ االستقرار االقتصادم كتفادم حالة عدـ استقرار األسعار 

سة الكينزية ظيرت المدر   ،أك ما يعرؼ بالكساد العظيـ كعجز السياسة النقدية عمى معالجتيا ،ـ1929بعد أزمة 
إال أف ىذه األيكار لـ تدـ طكيالن نتيجة تفاقـ المؤاكؿ كاألزمات بسبب  ،التي أعطت أىمية أكبر لمسياسة المالية 

لتعكد مرة ألرل األيكار الكمية بالظيكر يي سبعينيات القرف الماضي عمى  ،تدلؿ الدكلة يي الحياة االقتصادية 
كحتى يكمنا ىذا . كما تعتبر السياسة االقتصادية لمدكلة كنكعيتيا مف أىـ يد ميمتكف يريدماف رائد مدرسة ؤيكاغك 

األسباب التي تزيد أك تضعؼ مف معدالت النمك االقتصادم .كلقد حظيت دراسة أثر ىذه السياسات عمى عممية 
كذلؾ مف  ،النمك لاصة النقدية منيا باىتماـ العديد مف االقتصادييف سكاء عمى ؤكؿ نماذج نظرية أك تطبيقية 

 لالؿ دراسة أثر ىذه السياسة عمى النمك االقتصادم. 

mailto:s.argeeb@asmarya.edu.ly
mailto:s.argeeb@asmarya.edu.ly
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حيث كاف لممصرؼ المركزم باعتباره المسئكؿ عف  ،كاالقتصاد الميبي ليس بؤاذ عف بقية االقتصادات األلرل 
تحديد كتنفيذ السياسة النقدية عدة اجراءات يي إطار ىذه السياسة بيدؼ الكصكؿ إلى االستقرار االقتصادم . 

كؼ يقكـ ىذا البحث بمحاكلة تقييـ ىذه السياسة كمدل تحقيقيا لألىداؼ المناطة بيا . كلمقياـ بذلؾ سكؼ كس
 ـ . 2020 –ـ 1970لالؿ الفترة  VECMتعتمد ىذه الدراسة عمى االسمكب القياسي باستلداـ نمكذج 

مف المكاضيع الميمة يي التحميؿ  ، : يعد تأثير السياسة النقدية يي المتغيرات االقتصادية الحقيقيةمشكمة الدراسة -
حيث تستلدـ  ،حيث يرل مؤيدك المدرسة النقدية بأف السياسة النقدية ىي األكثر يعالية  ،االقتصادم الكمي

 أدكاتيا الملتمفة يي تحقيؽ أىداؼ السياسة االقتصادية العامة .

 كعمى ذلؾ تـ صياغة مؤكمة الدراسة كما يمي : 
 –ـ 1980يبيا فعالية كدكر في التأثير عمى الناتج المحمي االجمالي خالؿ الفترة ىؿ لمسياسة النقدية في ل

 ـ؟  2018
متمثمة يي  ،يرضية البحث يي أف السياسة النقدية يي ليبيا لالؿ يترة الدراسة  تنطمؽفرضيات الدراسة :  -

 النمك االقتصادم يي ليبيا . كسعر الصرؼ الحقيقي( ليا تأثير كبير يي ،أدكاتيا ) كمية النقكد بالمعنى الكاسع 

تكمف أىمية البحث يي دكر النمك االقتصادم يي التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالتنمية : أىمية الدراسة 
لذلؾ مف الضركرم دراسة  ،كىك األمر الذم يمس جميع أيراد المجتمع  ،باره جزء ال يتجزأ منياباعت ،المستدامة
كتعتبر السياسة النقدية أحد أىـ ىذه السياسات لدكرىا المباؤر كغير  ،المؤثرة ييو المتغيرات كالسياساتمحدداتو ك 

 المباؤر عمى ملتمؼ المؤؤرات االقتصادية .
 ،ـ 2018 -ـ1980ىناؾ ىدؼ رئيسي يتمثؿ يي : تقييـ يعالية السياسة النقدية لالؿ الفترة أىداؼ الدراسة : -

 مك االقتصادم .يي ليبيا كمدل تحقيقيا ألىداييا ناحية الن

 كىناؾ أىداؼ يرعية تتمثؿ يي اآلتي :
 قياس العالقة الطكيمة كالقصيرة األجؿ بيف السياسة النقدية يي ليبيا كالناتج المحمي االجمالي  .-1
 قياس أثر السياسة النقدية عمى الناتج المحمي االجمالي يي ليبيا . -2
 جمالي يي ليبيا .قياس أثر صدمة السياسة النقدية عمى الناتج المحمي اال-3
يي تأثيرىا عمى الناتج المحمي االجمالي  ،كسعر الصرؼ الحقيقي  ،قياس األىمية النسبية بيف كمية النقكد -4

 الميبي.
 ،كاالجابة عمى سؤالو ، كالتبار يرضيتو  ،: لمكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف البحث  منيجية البحث-

 ـ . 2018-ـ1980لمفترة   VECMالؿ دراسة نمكذج تـ االعتماد عمى المنيج القياسي مف ل
 كذلؾ مف لالؿ محكريف:    
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 إلعال١ِتاٌضاِعت األعّش٠ت ا                                                                                                    اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث 

-   200   - 

 محكر االكؿ : الدراسات السابقة  ال
: المكسكمة بػػ) العالقة بيف كمية النقكد كالناتج المحمي االجمالي (2002،دراسة )خالد بف حمد بف عبد اهلل -1

كىدؼ ىذه الدراسة ىك تحديد  ،رؾ كالعالقة السببية(دراسة تطبيقية باستلداـ التكامؿ المؤت –يي دكلة قطر 
إذ تقكؿ يرضياتيا أف التغيرات يي كمية  ،العالقة السببية بيف الناتج المحمي االجمالي ككمية النقكد يي دكلة قطر 

ر بينما تساعد التغيرات يي الناتج إلى تفسي ،النقكد ال تساعد يي تفسير التغيرات يي الناتج المحمي االجمالي 
كاستلدمت الدراسة منيجية جرانجر كنمكذج تصحيح  ،التغيرات يي كمية النقكد يي المدل القصير كالطكيؿ 

كمف أىـ نتائج التبار السببية أف ىناؾ عالقة  ،اللطأ لتحديد العالقة بيف المتغيريف يي المدل الطكيؿ كالقصير 
 .  (2002)القدير،  كمية النقكد  سببية يي المدل القصير يتجو مف الناتج المحمي االجمالي إلى

كقد كانت الدراسة عف أثر السياسة النقدية عمى مستكل المعيؤة يي الجزائر  ـ(:2018 ،مزراشي )فتيحة -2
حيث ىديت ىذه الدراسة إلى معرية تأثير السياسة النقدية عمى مستكل المعيؤة  ،ـ2015 -ـ1990لالؿ الفترة 

كتكصمت إلى أف لمسياسة ،لتقدير العالقة يي األجؿ القصير كالطكيؿ  ARDLباالعتماد عمى ملرجات نمكذج 
النقدية أثر ايجابي ضعيؼ نسبيان عمى الفقر يي األجؿ القصير يي الجزائر كأثر ضعيؼ كلكنو ايجابي عمى 
الرياىية االقتصادية يي األجميف القصير كالطكيؿ .كما تكصمت إلى أثر ايجابي كضعيؼ لمعرض النقدم عمى 

لى عدـ يعالية السياسة النقدية يي تلفيض معدؿ  ،الفرد مف الناتج القكمي الحقيقي يي األجؿ القصير  نصيب كا 
كال يسبب  ،البطالة يي األجميف .كما أف العرض النقدم ال يسبب المؤؤرات االجتماعية كالصحة كالتعميـ 

 . (2018)مزراؤي ، المؤؤرات الديمكغرايية كمؤؤر معدؿ اللصكبة 
: عف أثر السياسة النقدية كالمالية عمى النمك االقتصادم يي الجزائر ، كقد  ـ(2017 ،سة) حسيبة مدانيدرا -3

 -ـ1980ىديت ىذه الدراسة إلى التبار أثر السياستيف النقدية كالمالية ،عمى النمك االقتصادم لالؿ الفترة 
ة كالمالية أثر ايجابي ضعيؼ نسبيان ، كتكصمت إلى أف لمسياسة النقدي ARDLـ، باالعتماد عمى نمكذج 2015

عمى النمك االقتصادم يي الجزائر عمى المدييف القصير كالطكيؿ . كبمقارنة أييما أكثر تأثيران تكصمت إلى أف 
 ،السياسة المالية أكثر أثران عمى النمك االقتصادم . كما أثبت التبار تكدايامامكتك  لدراسة السببية لممدل الطكيؿ 

ما يستدعي  ،لنقدية مرتبطة أك مقيدة بالسياسة المالية بالنظر لملصكصية الريعية لالقتصاد الجزائرم أف السياسة ا
)مداني، اإلسراع بتبني اصالحات ىيكمية لديع عجمة النمك االقتصادم كالتنسيؽ بيف السياستيف النقدية كالمالية 

2017). 
طبيعة العالقة السببية بيف التضلـ كعرض ىديت الدراسة إلى تحديد  (،2015دراسة )السيد كالرشيد،  -4

(، عف طريؽ تحميؿ بيانات ؤيرية باستلداـ منيجية جرانجر 1990-2012النقكد يي السكداف لالؿ الفترة )
اللتبار العالقات السببية كيؽ لمسة مراحؿ ىي التبار جذر الكحدة باستلداـ ديكي يكلمر المكسع، كالتبار تكازف 

السمسمتيف باستلداـ انجؿ جرانجر، تحديد الفجكات الزمنية المناسبة عف طريؽ التبار طكيؿ األجؿ بيف بيانات 
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(Hsiao،1981 التبار جرانجر لمسببية يي المدل القصير، كنمكذج تصحيح األلطاء لتحديد اتجاه العالقة يي ،)
النقكد كمعدالت المدل الطكيؿ، دلت نتائج االلتبارات عمى كجكد تكامؿ مؤترؾ بيف معدالت النمك يي عرض 

التضلـ كأف العالقة سببية ثنائية االتجاه بيف عرض النقكد كالتضلـ يي المدل القصير، كأف ىنالؾ عالقة سببية 
 .(2015)السيد ك الرؤيد،  يي اتجاه كاحد يي المدل الطكيؿ تتجو مف عرض النقكد إلى التضلـ

النقدية عمى النمك االقتصادم يي األردف ىديت الدراسة إلى قياس أثر السياسة  (،2008دراسة )عّساؼ،  -5
( حيث تضمنت أىـ نماذج النمك االقتصادم سكلك كتكبف كقد تـ استلداـ طريقة 1973-2005لالؿ يترة )

المربعات الصغرل يي عممية التقدير، كقد لمصت الدراسة إلى أف عناصر اإلنتاج ممثمة بعرض النقد كرأس الماؿ 
النمك االقتصادم يي األردف كتجدر اإلؤارة إلى إف عرض النقد أظير أكبر أثر كالعمؿ ليا تأثير إيجابي عمى 

)عساؼ،  %0.57عمى معدؿ النمك يي األردف حيث بمغ تأثير عرض النقد عمى النمك االقتصادم يي األردف 
 .ـ(2008

 ، ىديت الدراسة إلى التبار العالقة بيف عرض النقد كالناتج المحمي(El-Seoud,, 2014دراسة ) -6
باستلداـ نمكذج تصحيح اللطأ كالتبار السببية، بينت ،( يي البحريف 2000-2013اإلجمالي لالؿ الفترة )

النتائج كجكد عالقة طكيمة األجؿ بيف الناتج المحمي اإلجمالي كعرض النقد، كما إف ىناؾ عالقة سببية باتجاىيف 
  .(El.Seoud , 2014) بيف عرض النقد كالناتج المحمي اإلجمالي

(، ىديت الدراسة إلى قياس اثر عرض النقد عمى الناتج المحمي Ihsan and Anjum, 2013دراسة ) -7
(، باستلداـ نمكذج االنحدار، بينت النتائج كجكد اثر لكؿ مف 2000-2012اإلجمالي الباكستاني لالؿ الفترة )

بينما ال يكجد اثر معنكم لمعدؿ سعر الفائدة كمؤؤر أسعار المستيمؾ عمى الناتج المحمي اإلجمالي الباكستاني، 
 .(Ihsan & Anjum, 2013) التضلـ عمى الناتج المحمي اإلجمالي

 –كتحمؿ عنكاف : السياسة النقدية كمدل تأثيرىا يي النمك االقتصادم  ،(2020دراسة )خشيماكم كالدلفي، -8
النقدية يي النمك االقتصادم  كقد ىديت ىذه الدراسة إلى بياف أثر السياسة ،2015-2003لممدة  -العراؽ نمكذجان 

 ،لمكصكؿ إلة نتائج البحث كيؽ االلتبارات االحصائية كالقياسية SPSSكقد تـ استلداـ برنامج  ،يي العراؽ
كتكصؿ إلى أف أكثر أداة ليا تأثير يي النمك االقتصادم العراقي لالؿ مدة الدراسة ىك متغير سعر الصرؼ 

 . (2020)اللؤيماكم كالدلفي، عض أدكات السياسة النقدية العراقية كما تكصؿ إلى كجكد تؤكه يي ب ،الرسمي
كقد ىديت ىذه الدراسة إلى تحديد العالقة بيف عرض النقكد كالناتج (: 2019 ،دراسة )احميد كمحفكظ -9

كمدل يعالية السياسة النقدية يي  ،كطبيعة العالقة بيف عرض النقكد كسعر الصرؼ  ،المحمي االجمالي الحقيقي 
 ،التبار جكىانسكف لمتكامؿ المؤترؾكقد تكصمت الدراسة القياسية باستلداـ  ،ـ2017 -ـ1990ا لالؿ الفترة ليبي

كسعر الصرؼ كالمستكل العاـ  ،إلى كجكد عالقة تكازنيو طكيمة األجؿ بيف الناتج المحمي االجمالي كعرض النقكد 
كبدراسة العالقة السببية اتضح أف  ،المتغيرات  لألسعار .كأف ىناؾ يي المدل القصير عالقة طردية تزايديو بيف
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لنقكد إلى المستكل العاـ كمف عرض ا ،ىناؾ عالقة سببية كحيدة االتجاه مف سعر الصرؼ إلى عرض النقكد 
  .لألسعار

 :: الدراسة التطبيقيةالمحكر الثاني
 .ـ2018-ـ1980ترة تقييـ أداء السياسة النقدية كأداة لتحفيز النمك االقتصادم في ليبيا خالؿ الف

 :كيستلدـ يي ىذا الجانب منيجيف
 .و كالتبار مدل قدرتيا عمى التنبؤ: مف حيث تكصيؼ متغيرات النمكذج كتقدير معمماتمنيجية االقتصاد القياسي -1
: مف حيث استقرارىا كقدرتيا عمى التكصيؼ غير المتحيز لمتغيرات النمكذج كلمكىا مف منيجية السالسؿ الزمنية -2

 ،Seasonal Componentكالمركبات الفصمية  ،Trend Componentب المتمثمة يي مركبات االتجاه العاـ الؤكائ
 .Randomness Componentكالمركبات العؤكائية  ،Cyclical Componentكالمركبات الدكرية 

 كلمتكييؽ بيف كؿ مف المنيجيتيف سكؼ نمر باللطكات التالية : 
 :  أكالن : كصؼ متغيرات النمكذج

 لتقييـ يعالية السياسة النقدية يي ليبيا عمى النمك االقتصادم يقد تـ استلداـ المتغيرات التالية : -
ggdp -1  كمعبر عف النمك االقتصادم(. حيث يعرؼ الناتج المحمي االجمالي الحقيقي ) لناتج المحميلكغاريتـ ا

االجمالي : بأنو قيمة السمع كاللدمات النيائية يي االقتصاد القكمي لالؿ سنة )كىك يؤير إلى حجـ السكؽ المحمي 
 .(https://ar.wikipedia.org) كالبنية االقتصادية لمدكلة (

gexr -2  عدد الكحدات مف  . كيعرؼ بأنو:أحد قنكات تنفيذ السياسة النقدية(الحقيقي )ك لكغاريتـ سعر الصرؼ(
 . /(https://ar.wikipedia.org) السمع األجنبية الالزمة لؤراء كحدة كاحدة مف السمع المحمية

gm2 -3  . الضٌيؽ  يؤمؿ عرض النقكد بمعناه الكاسع كاية مكٌكنات المفيكـك  لكغاريتـ عرض النقكد بالمعنى الكاسع
العممة يي المصارؼ + الكدائع الجارية(، باإلضاية إلى الكدائع االٌدلارٌية يي المصارؼ كمكاتب البريد،  M1لمنقكد )

 . (https://mawdoo3.com) (M2كما ييرمز لو بالرمز )
ة االقتصادية كؿ المتغيرات المستلدمة ىي بالقيـ الحقيقية بدالن مف القيـ االسمية كذلؾ لمحفاظ عمى نكع العالق -

 المكجكدة بيف المتغيرات .
كذلؾ بيدؼ تلميص السالسؿ الزمنية مف مؤكمة عدـ ثبات التبايف ، كمحاكلة  ،كؿ المتغيرات ىي بالمكغاريتـ -

 الحصكؿ عمى عالقة لطية ثابتة بيف المتغيرات، تعرؼ يييا المقدرات عمى أنيا مركنات اقتصادية . 
ي بيانات سنكية تمتد الزمنية المستلدمة ىك نؤرات مصرؼ ليبيا المركزم ،كىالمصدر الرئيسي لبيانات السالسؿ  -

 ـ، كقاعدة بيانات البنؾ الدكلي.2018ـ، كحتى 1980مف سنة 
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 ثانيان : تقدير النمكذج القياسي ) النتائج كالمناقشة(: 
ناجمة عف عدـ استقرار السالسؿ :  لتفادم مؤكمة االرتباط الزائؼ بيف المتغيرات الاختبار استقرار السالسؿ الزمنية -1

الزمنية المستلدمة يي تقدير النمكذج القياسي كالذم يترتب عنو ارتفاع المعنكية االحصائية لمعممات النمكذج المقدرة ، 
( ، يقد تـ يحص استقرار السالسؿ Adjusted R2كمعامؿ التحديد المعدؿ ) (  R2كارتفاع قيمة معامؿ التحديد )

، كييميبس  ADKالمستلدمة يي التحميؿ القياسي مف لالؿ اجراء التبارم ديكي ييممر المكسع  الزمنية لممتغيرات
.ككيقان لمدراسات السابقة يقد تـ الربط بيف متغيرات الدراسة بكاسطة كؿ مف نمكذج االنحدار الذاتي  PPبيركف 
VAR) )، ( كنمكذج متجو تصحيح اللطأ المتعدد VECM )، ناء عمى نتائج التبارم جذر كالذم سيتـ تحديدىـ ب

 :ـ(2018)الدليمي،  الكحدة كما يي التلطيط الييكمي التالي

 (1شكؿ )
 مخطط ىيكمية االختبارات القياسية

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخرثاس ظزس الوحذج

اٌّخغ١شاث 
 ِغخمشة عٕذ :

I(0) , I(1) , 
I(2) 

 

 اٌّخغ١شاث ِغخمشة عٕذ:

I(1) , I(2) 
  

ص١ّع اٌّخغ١شاث 

  I(1)ِغخمشة عٕذ : 

ص١ّع اٌّخغ١شاث ِغخمشة 
 عٕذ :

I(0) , I(1) 
 

ص١ّع اٌّخغ١شاث 

 ِغخمشة عٕذ :

I(0) 

 

اخخباس حٛدا 
 ٠اِٛحٛ

ّٔٛرس االٔغذاس 

 ARاٌزاحٟ 

اخخباس 
اٌخىاًِ 

 اٌّشخشن

ARDL 
 OLSأغذاس 

اٌبغ١ظ ٌألِذ 

 اٌط٠ًٛ

عٕذ ٚصٛد حىاًِ ِشخشن ٠خُ اعخخذاَ ّٔٛرس ِخضٗ حصغ١ظ 

 . اٌخطأ ٌم١اط اٌعاللت لص١شة ٚط٠ٍٛت األصً

عٕذ عذَ ٚصٛد حىاًِ ِشخشن ٠خُ اعخخذاَ ّٔٛرس شعاع 

 ٌم١اط اٌعاللت لص١شة األصً . VARاالٔغذاس اٌزاحٟ 

VECM  فٟ عاٌت ٚصٛد

 أوزش ِٓ ِخغ١ش داخٍٟ 

ECM  ٟعاٌت ٚصٛد  ف

 ِخغ١ش داخٍٟ ٚاعذ فمظ
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السؿ الزمنية ( عمى السPP) (ADK ) ،كبناء عمى التلطيط السابؽ قمنا بتطبيؽ التبارم جذر الكحدة 
 :يمي ادمة يي النمكذج ككانت النتائج كمالمستل

 (1جدكؿ )
 ADKنتائج اختبار ديكي فيممر المكسع 

 النتيجة االحتمالية الجدكليةT  المحسكبة T النمكذج مستكل االختبار المتغيرات

ggdp 

 المستكل
 0.899 2.9411 0.3956 حد ثابت

 0.494 3.5330 2.1646 حد ثابت كاتجاه عاـ غير مستقرة
 0.862 1.9498 0.6985 دكف الثابت كاالتجاه 

 الفرؽ األكؿ
 0.0000 2.9434 6.2985 حد ثابت

 مستقرة
I(1) 

 0.0000 3.5366 6.4775 حد ثابت كاتجاه عاـ
 0.0000 1.9501 6.2582 دكف الثابت كاالتجاه 

gexr 

 المستكل
 0.6056 2.9434 1.3293 حد ثابت

 0.8200 3.5366 1.4756 حد ثابت كاتجاه عاـ رةغير مستق
 0.2432 1.9501 1.0942 دكف الثابت كاالتجاه 

 الفرؽ األكؿ
 0.0113 2.9434 3.5742 حد ثابت

 مستقرة
I(1) 

 0.0479 3.5366 3.5565 حد ثابت كاتجاه عاـ
 0.0006 1.9501 3.6284 دكف الثابت كاالتجاه 

gm2 

 المستكل
 0.9996 2.9411 1.7727 بتحد ثا

 0.8383 3.5330 1.14215 حد ثابت كاتجاه عاـ غير مستقرة
 1.0000 1.9498 5.3817 دكف الثابت كاالتجاه 

 الفرؽ األكؿ
 0.0016 2.9434 4.3080 حد ثابت

 مستقرة
I(1) 

 0.0019 3.5366 4.8638 حد ثابت كاتجاه عاـ
 0.0025 1.9501 3.1457 دكف الثابت كاالتجاه 

 Eviews10المصدر : مف عمؿ الباحث بناء عمى ملرجات 
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 (2جدكؿ )
 ppنتائج اختبار فيميبس بيركف  

 النتيجة االحتمالية الجدكليةT  المحسكبة T النمكذج مستكل االختبار المتغيرات

ggdp 

 المستكل
 0.8945 2.9411 0.4256 حد ثابت

 0.4945 3.5330 2.1651 كاتجاه عاـ حد ثابت غير مستقرة
 0.8616 1.9498 0.6960 دكف الثابت كاالتجاه 

 الفرؽ األكؿ
 0.0000 2.9434 6.2944 حد ثابت

 مستقرة
I(1) 

 0.0000 3.5366 6.4654 حد ثابت كاتجاه عاـ
 0.0000 1.9501 6.2581 دكف الثابت كاالتجاه 

gexr 

 المستكل
 0.6792 2.9411 1.1655 حد ثابت

 0.8594 3.5330 1.3501 حد ثابت كاتجاه عاـ غير مستقرة
 0.2590 1.9498 1.0522 دكف الثابت كاالتجاه 

 الفرؽ األكؿ
 0.0113 2.9434 3.5742 حد ثابت

 مستقرة 
I(1) 

 0.0479 3.5366 3.5565 حد ثابت كاتجاه عاـ
 0.0006 1.9501 3.6284 دكف الثابت كاالتجاه 

gm2 

 المستكل
 0.9987 2.9411 1.4084 حد ثابت

 0.8106 3.5330 1.5041 حد ثابت كاتجاه عاـ غير مستقرة
 1.0000 1.9498 4.2922 دكف الثابت كاالتجاه 

 الفرؽ األكؿ
 0.0015 2.9434 4.3257 حد ثابت

 مستقرة
I(1) 

 0.0018 3.5366 4.8991 حد ثابت كاتجاه عاـ
 0.0027 1.9501 3.1191 بت كاالتجاه دكف الثا

 Eviews10المصدر : مف عمؿ الباحث بناء عمى ملرجات 

قد بينا أف جميع السالسؿ تحتكم  ADK ، PPكبالنظر إلى الجدكليف أعاله نجد أف نتائج التبارم جذر الكحدة 
ؿ كبالتالي يكؿ المتغيرات كلـ تستقر إال عند ألذ الفرؽ األكؿ لجميع السالس ،عمى جذر الكحدة عند المستكل

يإننا  ،(1كحسب الملطط المعركض سابقان ) ؤكؿ  ، I(1)أم متكاممة مف الرتبة األكلى   ،مستقرة يي الفرؽ األكؿ
كقبؿ إجراء  ،(2019)بف عمرة، سكؼ نمر إلى اللطكة التالية كىي إجراء التبار التكامؿ المؤترؾ لجكىانسكف 

 ات االبطاء .االلتبار سنقكـ أكالن بتحديد يتر 
: يتـ تحديد يترات االبطاء المالئمة باستلداـ معايير تحديد درجة التألير لنمكذج  تحديد فترة اإلبطاء المثمى -2

 كيككف مكضح حسب الجدكؿ التالي :  ،(2011)ؤيلي،  VARاالنحدار الذاتي ذك المتجو 
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 ( 3الجدكؿ ) 
 نتائج تحديد فترات االبطاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . Eviews 10المصدر : مف عمؿ الباحث باالستناد إلى نتائج 

قد اتفقت عمى أف   HQ , SC , AIC , FPEككما ىك مكضح يي الجدكؿ أعاله يإف كؿ المعايير المستلدمة  
 ميو سيتـ استلداـ ىذه الفترة يي تقدير درجة النمكذج .كع ، 1يترة التألير المناسبة ىي : 

كيعتمد بؤكؿ  ،يستلدـ ىذا االلتبار لفحص كجكد عالقة سببية بيف متغيريف :  اختبار السببية لجرانجر - 3
لو  Xإذا كاف التباطؤ الزمني لممتغير    Yيؤثر عمى المتغير Xحيث يقاؿ أف المتغير  ،  Fأساسي عمى التبار 

ال يؤثر يي  Xيقبكؿ الفرضية الصفرية يعني أف  ، Yبؤية أعمى مف الطاقة التنبؤية لمتنبؤ الزمني لممتغير طاقة تن
Y  ،يي حالة ما إذا كانت قيمة ـ(2018)الدليمي .P  إلحصائيةF  كريض الفرضية الصفرية  ، 0.05أكبر مف

تككف ىناؾ ثالثة حاالت لمسببية ك  ، 0.05أصغر مف  Fإلحصائية   Pإذا كانت قيمة  Yيؤثر يي  Xتعني أف 
 :(2011)الطيب، الحجابا، ك ؤحاتيت، 

كلكف المتغير الثاني ال يسبب يي  ،السببية أحادية االتجاه: عندما يككف المتغير األكؿ يسبب المتغير الثاني -
 المتغير األكؿ .

 السببية ثنائية االتجاه : عندما يككف كؿ مف المتغيريف يسبباف بعضيما . -
 لية : عندما ال يككف أحد المتغيرات سببا يي اآللر . االستقال -

 حسب الجدكؿ السابؽ . ، 1عممان بأف عدد يترات التباطؤ ىك  ،كالجدكؿ التالي يبيف نتائج التبار السببية لجرانجر
 
 
 
 
 
 
 
 

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -97.83800 NA   0.054395  5.602111  5.734071  5.648169 

583211  46.   256.7488*   2.95e-05*  -1.921289*  -1.393450*  -1.737059* 
2  54.32550  12.47370  3.20e-05 -1.851417 -0.927697 -1.529014 
3  57.59051  4.716119  4.53e-05 -1.532806 -0.213207 -1.072231 
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 (: اختبارالسببية لجرانجر4جدكؿ ) 
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 ،لكاسع كمف لالؿ الجدكؿ نالحظ أف ىناؾ عالقة سببية كحيدة االتجاه بيف لكغاريتـ كمية النقكد بالمعنى ا
حيث أف كمية النقكد ىي مف يسبب يي الناتج المحمي االجمالي كيؤثر عميو  ،كلكغاريتـ الناتج المحمي االجمالي 

 . بينما بقية المتغيرات األلرل يال أحد منيا يسبب اآللر . 
بيف :ييدؼ ىذا االلتبار إلى التحقؽ مف كجكد عالقة طكيمة األجؿ  اختبار التكامؿ المشترؾ لجكىانسكف -4

كذلؾ بعد أف كجدنا أف جميع متغيرات الدراسة مستقرة عند الفرؽ األكؿ أم متكاممة مف  ،المتغيرات محؿ الدراسة 
 ككانت النتائج كما ىي بالجدكؿ التالي :  ،نفس الدرجة 

 (5جدكؿ )
 نتائج اختبار التكامؿ المشترؾ لجكىانسكف

 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None * 0.435996 43.06279 42.91525 0.0483 

At most 1 0.311945 21.87309 25.87211 0.1453 
At most 2 0.195294 8.039285 12.51798 0.2485 

     
 .Eviews10المصدر : مف عمؿ الباحث باالستعانة بملرجات برنامج                 

كالتبار القيمة الكامنة  ، Traceإف التبار التكامؿ المؤترؾ لجكىانسكف يحتكم عمى التباريف ىما : التبار األثر 
لتباريف كمف لالؿ مراجعة األدبيات السابقة يإنو عند التالؼ نتائج اال ، Maximum Eigenvalueالعظمى 

. كلكجكد تناقض بيف نتيجتي االلتباريف يقد اعتمدنا عمى نتيجة (2019)بف عمرة،  ييفضؿ األلذ بالتبار األثر
كانت  ،% 5التبار األثر. كبالنظر إلى الجدكؿ أعاله نجد أف القيمة المحسكبة اللتبار األثر عند مستكل معنكية 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     DGEXR does not Granger Cause DGGDP  37  0.10663 0.7460 

 DGGDP does not Granger Cause DGEXR  0.00417 0.9489 
    
     DGM2 does not Granger Cause DGGDP  37  4.47329 0.0418 

 DGGDP does not Granger Cause DGM2  0.13437 0.7162 
    
     DGM2 does not Granger Cause DGEXR  37  0.42258 0.5200 

 DGEXR does not Granger Cause DGM2  0.05198 0.8210 
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أم أننا سكؼ نريض يرضية العدـ كالتي تتضمف عدـ  ، 42.9152كىي أكبر مف القيمة الجدكلية  43.0637
كىذا يعني كجكد عالقة تكامؿ  Noneكجكد تكامؿ مؤترؾ بيف المتغيرات ييما يلص الفرضية األكلى لاللتبار 

 مؤترؾ كاحدة عمى األقؿ . 
اسة مستقرة : بعد أف تـ التأكد مف أف جميع السالسؿ الزمنية لمتغيرات الدر  VECMتقدير نمكذج تصحيح الخطأ  -5

يإف النمكذج  ،ككجكد عالقة طكيمة األجؿ بيف المتغيرات ، I(1)عند الفرؽ األكؿ أم متكاممة مف الدرجة األكلى 
 Vector Errorاأليضؿ لتقدير ىذه العالقة التكازنية الطكيمة األجؿ ىك نمكذج تصحيح اللطأ العؤكائي 

Correction Model (VECM)  ،(2018بكسكي، )عياش ك  ك (2019)بف عمرة: 

 (6جدكؿ )
 VECMنتائج تقدير نمكذج تصحيح الخطأ 

 

    Cointegrating Eq:  CointEq1   
    
    DGGDP(-1)  1.000000   
    

DGM2(-1)  3.224476   
  (1.27072)   
 [ 2.53753]   
    

GEXR(-1) -0.559450   
  (0.23138)   
 [-2.41786]   
    

@TREND(80)  0.011312   
  (0.01365)   
 [ 0.82868]   
    
C -0.862766   
    
    Error Correction: D(DGGDP) D(DGM2) D(GEXR) 
    
    CointEq1 -0.396643 -0.168763  0.047979 

  (0.17536)  (0.04380)  (0.07537) 
 [-2.26184] [-3.85299] [ 0.63657] 

 .Eviews10لباحث باالستناد إلى نتائج المصدر : مف عمؿ ا

كىذا يعني  ،%5سالب كمعنكم عند مستكل معنكية   Cointeq1يؤير الجدكؿ أعاله أف معامؿ تصحيح اللطأ
 ،مف ألطاء األجؿ القصير يتـ تصحيحيا تمقائيان عبر الزمف لبمكغ التكازف يي المدل الطكيؿ    (0.396643أف )

كىي استجابة سريعة لبمكغ قيمتيـ  ،تقريبان( 2.5=  0.396643/1ؤير ) أم يتطمب حكالي سنتاف كلمسة أ
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التكازنية يي األجؿ الطكيؿ .ىذا مف حيث معادلة تصحيح اللطأ ) معممات األجؿ الطكيؿ( كمعامؿ تصيح اللطأ 
Cointeq1 . 

حيث ألف  ،ئيان ييتضح جميان أنيا جميعان معنكية احصا ،أماعف معممات األجؿ القصير ككما يي الجدكؿ أدناه
أكبر  Fكما أف قيمة  ،%5المحسكبة أكبر مف القيمة الجدكلية عند مستكل معنكية  Tالقيمة المطمقة إلحصائية 

 %.5مف القيمة الجدكلية المناظرة ليا عند مستكل معنكية 
مف  ،%51 يؤير إلى أف أكثر مف  R. Squaredأما بالنسبة لتقييـ النمكذج احصائياى ينجد أف معامؿ التحديد 

قيمة التغيرات يي الناتج المحمي االجمالي راجع يي األساس إلى التغيرات يي كمية النقكد المعركضة يي االقتصاد 
 الكطني.    

 (7جدكؿ )
 VECMنتائج تقدير معممات األجؿ القصير في نمكذج 

 
 

  
 
 

  
  

 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 

 .Eviews10المصدر : مف عمؿ الباحث باالستناد إلى نتائج 

الحية النمكذج المقدر قياسيان : ىناؾ عدة التبارات تستلدـ لتقييـ مدل ص اختبار مدل صالحية النمكذج -6
 كمنيا : ،كمدل امكانية االعتماد عمى نتائجو 

 
 

D(DGGDP(-1)) -0.391384  0.087153 -0.042952 
  (0.16006)  (0.03998)  (0.06880) 
 [-2.44517] [ 2.17994] [-0.62434] 
    

D(DGM2(-1))  1.595848 -0.158779  0.004609 
  (0.58080)  (0.14507)  (0.24963) 
 [ 2.74766] [-1.09452] [ 0.01846] 
    

D(GEXR(-1)) -0.394385  0.057968  0.457949 
  (0.38392)  (0.09589)  (0.16501) 
 [-1.02725] [ 0.60450] [ 2.77527] 
    
C  0.022731 -0.000356  0.004456 
  (0.06496)  (0.01622)  (0.02792) 
 [ 0.34994] [-0.02194] [ 0.15962] 
    
    R-squared  0.514830  0.445607  0.203100 

Adj. R-squared  0.452227  0.374073  0.100274 
Sum sq. resids  4.662637  0.290882  0.861319 
S.E. equation  0.387824  0.096867  0.166687 
F-statistic  8.223777  6.229263  1.975186 



 و١ٍت االلخصاد ٚاٌخضاسة ص١ٌخٓ                                                                    ٌّإحّش اٌعٍّٟ اٌغٕٛٞ اٌزأٟ                                       ا
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 Roots Characteristic Polynominal   (AR ROOTS :) اختبار عدد جذكر الكحدة 1.6
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 (2ؤكؿ ) 

إذ أف جميع الجذكر تقع  المقدر تحقؽ ؤرط االستقرارية VECMكيتضح مف لالؿ الؤكؿ السابؽ أف نمكذج 
 دالؿ أك عمى محيط دائرة كاحدة .

 (8جدكؿ )
 AR Rootsنتائج اختبار 

     Root Modulus 
  
   1.000000  1.000000 

 1.000000  1.000000 
-0.521514  0.521514 
-0.389392  0.389392 
-0.044302 - 0.381272i  0.383837 
-0.044302 + 0.381272i  0.383837 

  
 .Eviews10المصدر: مف عمؿ الباحث باالستناد إلى ملرجات   

أك مساكية لمكاحد الصحيح .كيمكف التأكد مف  ،كيؤكد الجدكؿ أف جميع معامالت جذر الكحدة ىي أصغر
 :  (2018)عياش ك بكسكي،  النتيجتيف مف لالؿ المعادلة التالية

 عدد عالقات التكامؿ المؤترؾ  –ات الدراسة عدد الجذكر المساكية لمكاحد الصحيح = عدد متغير 
كىك مطابؽ لنتائج  2=1-3إذف :  ،كيي دراستنا ىذه يكجد لدينا ثالثة متغيرات كعالقة تكامؿ مؤترؾ كاحدة 

 الجدكؿ .
: يمكف التأكد مف أف النمكذج المقدر ال يعاني مف مؤكمة   LM Testاختبار االرتباط الذاتي لألخطاء  2.6

ظير نتائجو كما يي كالذم ت ،سمسمي لأللطاء عف طريؽ القياـ بإجراء التبار مضاعؼ الجرانج االرتباط الت
 :الجدكؿ التالي
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 (9جدكؿ )
 LM Testنتائج اختبار 

       Null hypothesis: No serial correlation at lag h  

       
       Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob. 
       
       1  11.18071  9  0.2635  1.281388 (9, 63.4)  0.2646 
       
              

Null hypothesis: No serial correlation at lags 1 to h  

       
       Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob. 
       
       1  11.18071  9  0.2635  1.281388 (9, 63.4)  0.2646 
 . Eviews10المصدر : مف عمؿ الباحث باالستناد إلى ملرجات برنامج                        

أكبر  ،كعند درجة تألير كاحدة  ،المحسكبة  Fنالحظ مف الجدكؿ أعاله أف االحتماؿ المقابؿ لقيمة إحصاءه  
 ف مؤكمة االرتباط الذاتي لأللطاء .كعميو نقبؿ يرضية العدـ القائمة بلمك النمكذج المقدر م ، 0.05مف 
 ،Whiteاللتبار عدـ ثبات التبايف تـ االعتماد عمى التبار  : اختبار عدـ التجانس ) عدـ ثبات التبايف( 3.6
 : نت النتائج كما يي الجدكؿ التاليككا

 (10جدكؿ )
 نتائج اختبار عدـ تجانس التبايف

 
 

                                                      
 
 

 Eviwes10المصدر : مف عمؿ الباحث باالستناد إلى نتائج برنامج 

عند مستكل  0.05المحسكبة أكبر مف  Chi-sq( أف االحتماؿ المقابؿ لقيمة إحصاءه 10كنالحظ مف الجدكؿ )
ف لحدكد اللطأ يي النمكذج كبالتالي تقبؿ يرضية ثبات التباي ،تجانس كعميو نريض مؤكمة عدـ ال ،%5معنكية 
 .المقدر
 :   Normality Testاختبار التكزيع الطبيعي لمبكاقي  4.6

المحسكبة )  Jarque-Berraكذلؾ بمقارنة قيمة التبار  ،كمف لالؿ الجدكؿ أدناه نجد أف البكاقي تتكزع طبيعيان 
X2مع قيمة)  ،(37.22830

كعميو نقبؿ يرضية العدـ كالتي تفترض أف سمسمة البكاقي تتكزع  ، df= 6ك  ،( 0.05
 طبيعيان.

 
 
 

   Joint test: 
Chi-sq df Prob. 

 62.85734 48  0.0736 
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 (11جدكؿ )
 نتائج اختبار التكزيع الطبيعي لمبكاقي

 

     Component Skewness Chi-sq Df Prob.* 
     
     1 -0.542335  1.764762 1  0.1840 
2  0.004666  0.000131 1  0.9909 
3  0.343276  0.707029 1  0.4004 
     
     Joint   2.471922 3  0.4804 
     
          

Component Kurtosis Chi-sq Df Prob. 
     
     1  4.272735  2.429781 1  0.1190 
2  2.394894  0.549229 1  0.4586 
3  7.602707  31.77736 1  0.0000 
     
     Joint   34.75637 3  0.0000 
     
          

Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     1  4.194543 2  0.1228  

2  0.549360 2  0.7598  
3  32.48439 2  0.0000  

     
     Joint  37.22830 6  0.0000  

 .Eviews10ت المصدر : مف عمؿ الباحث باالستناد إلى ملرجا                      

: أم دراسة العالقة السببية قصيرة Wald Testاختبار معنكية المعالـ في المدل القصير ) اختبار ككلد(   -7
 0.05( ىي أقؿ مف chi-squareكيالحظ مف لالؿ الجدكؿ أعاله أف قيمة  االحتماؿ لالحصاءة ) ،األجؿ 

غيرات المستقمة يي معادلة المتغير التابع يي كعميو ال يمكف أف تنعدـ المعالـ لممت ،( 0.0000حيث تساكم ) 
 المدل القصير .
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 (12جدكؿ )
  Wald Testنتائج اختبار ككلد

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 .Eveiws10المصدر : مف عمؿ الباحث باالستناد إلى ملرجات 

تتميز دكاؿ االستجابة لحساب المضاعفات الديناميكية بأنيا تألذ بعيف  تحميؿ دكاؿ االستجابة لرد الفعؿ: -8
بحيث أنيا تبيف رد يعؿ نظاـ المتغيرات الدالمية عمى إثر  ،ع العالقات الديناميكية المكجكدةاالعتبار مجمك 

 حدكث صدمة يي األلطاء.
كعمى باقي متغيرات النظاـ يي كؿ االكقات. كعميو  ،ئ لممتغير نفسوكـ تبيف دكاؿ االستجابة أثر كحيد كمفاج

يتـ تحميؿ دكاؿ  ،لمتعرؼ عمى طبيعة تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع يي إطار النمكذج المقدر
ات المستقمة لصدمة بمقدار انحراؼ معيارم كاحد عمى المتغير  ،الناتج المحمي االجمالي(االستجابة لممتغير التابع )

. كقد تـ تقدير دكاؿ (2019)بف عمرة، ك سعر الصرؼ الحقيقي(  ،كاحدة تمك األلرل )كمية النقكد بالمعنى الكاسع
ككمية  ،ثر كؿ مف الناتج المحمي االجماليلقياس كتحميؿ مدل تأ VARاالستجابة لرد الفعؿ مف لالؿ نمكذج 

كالمدل الزمني الذم  ،كيي المتغير نفسو ،ي السياسة النقديةكسعر الصرؼ الحقيقي بالصدمات الملتمفة ي ،النقكد
األمر الذم يعكس  ،كذلؾ مف لالؿ مدل زمني يتراكح بيف السنة كالعؤر سنكات ،تستغرقو حتى يتالؤى أثرىا

 المدييف القصير كالطكيؿ. كعميو كانت النتائج بالؤكؿ التالي:
 

Wald Test:   
System: %system  

    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    Chi-square  38.88309  3  0.0000 
    
    Null Hypothesis: C(1)=C(2)=C(3)=0 

Null Hypothesis Summary:  
    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 
    
    C(1) -1.098671  0.334636 

C(2) -0.060004  0.205664 
C(3)  0.003878  0.587566 
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 Eveiws10 : مف عمؿ الباحث باإلستناد إلى ملرجات المصدر  

( : نتائج أثر صدمات متغيرات الدراسة خالؿ عشر سنكات3الشكؿ )  

 :المصاحبة لمرسـ البياني كالتالي ككانت الجداكؿ
 (13جدكؿ )

 أثر حدكث صدمة في كؿ متغير مع نفسو كالمتغيريف اآلخريف
 ب( -13جدكؿ )                                                      أ( -13جدكؿ )

 باتجاه الناتج ككمية النقكد  أثر حدكث صدمة يي الناتج باتجاه الناتج ككمية النقكد كسعر الصرؼ           أثر حدكث صدمة يي سعر الصرؼ
 كسعر الصرؼ                                                                                                         

 

 Response of DGM2: 
 Period DGGDP DGM2 DGEXR 

    
     1  0.026903  0.115330  0.000000 

 2  0.006342  0.073090  0.007432 
 3  0.011280  0.090319  0.009040 
 4  0.011418  0.082103  0.007186 
 5  0.011475  0.085866  0.007215 
 6  0.011222  0.084289  0.007518 
 7  0.011282  0.084978  0.007437 
 8  0.011319  0.084642  0.007438 
 9  0.011293  0.084808  0.007425 
 10  0.011301  0.084729  0.007441 

Response of DGGDP 

Period DGGDP DGM2 DGEXR 
    
    1 0.362512 0.000000 0.000000 
2 0.018333 0.178060 0.076714 
3 0.109710 0.058915 0.149293 
4 0.099270 0.112919 0.093156 
5 0.111848 0.083206 0.106300 
6 0.100167 0.102429 0.104022 
7 0.105275 0.091371 0.107004 
8 0.103604 0.097043 0.104684 
9 0.104474 0.094104 0.105671 
10 0.103897 0.095704 0.105299 
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 ج( -13دكؿ )ج
 أثر حدكث صدمة في كمية النقكد باتجاه  الناتج ككمية النقكد كسعر الصرؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أثر الناتج المحمي االجمالي عمى المتغيرات الثالثة 1.8
إف حدكث صدمة غير متكقعة بمقدار انحراؼ معيارم كاحد يي الناتج المحمي االجمالي سيككف لو أثر مكجب 

حتى السنة السادسة كيستمر  ،الصرؼ الحقيقي حتى السنة الرابعةكسعر  ،كطردم عمى الناتج المحمي االجمالي
 مع كمية النقكد ليبدأ بعدىا يي التالؤي .

إف حدكث صدمة عؤكائية يي كمية النقكد : ية النقكد عمى المتغيرات الثالثةأثر حدكث صدمة في كم 2.8
كبمقدار انحراؼ معيارم كاحد سيككف لو أثر مكجب كطردم عمى متغيرم سعر الصرؼ ككمية النقكد كلكنو 

 كحتى السنة الثانية يقط كلكنو يي االتجاه العكسي  لمتغير الناتج المحمي االجمالي . ،الثة بالنسبةيستمر لمسنة الث
أثر حدكث صدمة يي سعر الصرؼ الحقيقي عمى المتغيرات الثالثة : إف حدكث صدمة غير متكقعة يي  3.8

كاحدة يقط ثـ  قي لمدة سنةسعر الصرؼ الحقيقي سيككف لو أثر مكجب كعكسي عمى سعر الصرؼ الحقي
أما الناتج المحمي االجمالي ييككف مكجب متذبذب بيف االرتفاع كاالنلفاض حتى يتالؤى بعد السنة  ،يتالؤى

 الرابعة .كلكف ىذه الصدمة ذات تأثير سالب عمى كمية النقكد لالؿ السنتيف االكلييف ثـ يتالؤى بعد ذلؾ .  
أك تغيير يي حجـ  ،إلى حساب مدل مساىمة كؿ تجديدة  : ييدؼ تجزئة تبايف لطأ التنبؤتحميؿ التبايف -9

تأثير كؿ متغير يي النمكذج عمى المتغيرات األلرل. كتبرز أىمية ىذا التحميؿ يي أنو يعطي األىمية النسبية 
 .ج عمى جميع المتغيرات يي النمكذجألثر تغير مفاجئ يي كؿ متغير مف متغيرات النمكذ

 يؿ مككنات التبايف لممتغيرات الثالثة محؿ الدراسة: كالجدكؿ التالي يكضح نتائج تحم
 
 

 Response of DGEXR: 
 Period DGGDP DGM2 DGEXR 

    
     1  0.065876 -0.029808  0.162798 

 2  0.076447 -0.029811  0.083616 
 3  0.096152 -0.039247  0.086745 
 4  0.079070 -0.026270  0.088587 
 5  0.084069 -0.034280  0.092578 
 6  0.083121 -0.030432  0.089688 
 7  0.083923 -0.032518  0.090482 
 8  0.083280 -0.031261  0.090272 
 9  0.083572 -0.031964  0.090460 
 10  0.083464 -0.031601  0.090328 

         Cholesky Ordering: DGGDP DGM2 DGEXR 
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 (14جدكؿ )
 نتائج تحميؿ التبايف

 
 Variance Decomposition of DGGDP: 

 Period S.E. DGGDP DGM2 DGEXR 
     
      1  0.362512  100.0000  0.000000  0.000000 

 2  0.411511  77.80208  18.72269  3.475238 
 3  0.455123  69.41658  16.98210  13.60132 
 4  0.488283  64.44166  20.10188  15.45646 
 5  0.518799  61.73140  20.37880  17.88980 
 6  0.548177  58.63100  21.74446  19.62455 
 7  0.575656  56.51161  22.23742  21.25096 
 8  0.602071  54.62274  22.92689  22.45036 
 9  0.627237  53.10183  23.37494  23.52323 
 10  0.651512  51.76152  23.82332  24.41516 

     
      Variance Decomposition of DGM2: 

 Period S.E. DGGDP DGM2 DGEXR 
     
      1  0.118426  5.160707  94.83929  0.000000 

 2  0.139508  3.925523  95.79069  0.283783 
 3  0.166820  3.202526  96.30535  0.492126 
 4  0.186418  2.939707  96.51761  0.542683 
 5  0.205690  2.725901  96.70531  0.568784 
 6  0.222701  2.579314  96.82150  0.599182 
 7  0.238745  2.467578  96.91405  0.618374 
 8  0.253667  2.384898  96.98135  0.633750 
 9  0.267810  2.317475  97.03708  0.645443 
 10  0.281219  2.263231  97.08140  0.655369 

     
      Variance Decomposition of DGEXR: 

 Period S.E. DGGDP DGM2 DGEXR 
     
      1  0.178133  13.67632  2.800181  83.52350 

 2  0.213204  22.40364  3.909810  73.68655 
 3  0.252520  30.46920  5.202662  64.32814 
 4  0.280278  32.69140  5.101659  62.20694 
 5  0.308819  34.33873  5.434445  60.22682 
 6  0.333539  35.64791  5.491235  58.86086 
 7  0.357122  36.61782  5.619057  57.76312 
 8  0.378943  37.35190  5.671109  56.97699 
 9  0.399733  37.93855  5.735950  56.32550 
 10  0.419417  38.42119  5.777881  55.80093 

     
      Cholesky Ordering: DGGDP DGM2 DGEXR  
     

 Eveiws10 المصدر : مف عمؿ الباحث باالستناد إلى ملرجات                             
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 ( : نتائج تحميؿ التبايف4شكؿ )

: ككما ىك مكضح بالجدكؿ السابؽ يي جزئو العمكم أف تحميؿ نتائج تحميؿ التبايف لمناتج المحمي االجمالي 1.9
االجمالي يي السنة  مككنات تبايف األلطاء يكضح لنا أف التقمبات كالتغيرات الظريية كالييكمية يي الناتج المحمي

لتنلفض ىذه النسبة تدريجيان حتى تصؿ يي السنة العاؤرة  ،%100األكلى يرجع إلى المتغير نفسو بتبايف قدره 
مف التغيير يحصؿ نتيجة المتغيرات األلرل كالنسبة بينيما تكاد تككف  ،تقريبان  48.24أم أف  ،%51.76إلى 

 % يرجع لمتغير سعر الصرؼ الحقيقي.24قكد ك% يرجع لمتغير كمية الن23متساكية حيث أنيا 
:  نرل يي الجزء الثاني مف الجدكؿ تحميؿ مككنات تبايف األلطاء لمتقمبات نتائج تحميؿ التبايف لكمية النقكد 2.9

لمتغيرات يي المتغير  ،%94حيث نالحظ أنو يي السنة األكلى يعكد التغير بأكثر مف  ،يي متغير كمية النقكد 
ثـ يتزايد تأثير كمية النقكد عمى نفسيا حتى تصؿ يي السنة  ،عكد لمتغير الناتج المحمي االجمالي% ت6ك ،نفسو 

 % تقريبان.1كسعر الصرؼ الحقيقي بنسبة  ،% تقريبا 2كالناتج المحمي بنسبة  ،%97العاؤرة إلى 
سـ البياني يإف نتائج : أما يي الجزء األلير مف الجدكؿ كالر  نتائج تحميؿ التبايف لسعر الصرؼ الحقيقي 3.9

مف  ،%83تحميؿ تبايف األلطاء لمتغير سعر الصرؼ الحقيقي يكضح أنو لالؿ الفترة األكلى يرجع ما نسبتو 
اتج المحمي االجمالي بنسبة % المتبقية ييرجع معظـ التأثير يييا لمن17أما نسبة  ،التأثير إلى المتغير نفسو

كد . كيتناقص لالؿ الفترة تأثير المتغير عمى نفسو حتى يصؿ يي % لتأثير كمية النق2.8جع نسبة كتر  ،13.6%
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بينما يتزايد تأثير المتغيريف اآللريف كيبقى التأثير األكبر ىك لمناتج المحمي االجمالي  ،%55.8نياية الفترة إلى 
 .% لمتغير كمية النقكد5.77ك ،% 38.4بنسبة 

 كفي الختاـ ىذه المعادلة المقدرة :
VAR Model: 
=============================== 
D(DGGDP) = A(1,1)*(B(1,1)*DGGDP(-1) + B(1,2)*DGM2(-1) + B(1,3)*DGEXR(-1) 
+ B(1,4)*@TREND(80) + B(1,5)) + C(1,1)*D(DGGDP(-1)) + C(1,2)*D(DGM2(-1)) 
+ C(1,3)*D(DGEXR(-1)) + C(1,4) 
D(DGM2) = A(2,1)*(B(1,1)*DGGDP(-1) + B(1,2)*DGM2(-1) + B(1,3)*DGEXR(-1) 
+ B(1,4)*@TREND(80) + B(1,5)) + C(2,1)*D(DGGDP(-1)) + C(2,2)*D(DGM2(-1)) 
+ C(2,3)*D(DGEXR(-1)) + C(2,4) 
D(DGEXR) = A(3,1)*(B(1,1)*DGGDP(-1) + B(1,2)*DGM2(-1) + B(1,3)*DGEXR(-1) 
+ B(1,4)*@TREND(80) + B(1,5)) + C(3,1)*D(DGGDP(-1)) + C(3,2)*D(DGM2(-1)) 
+ C(3,3)*D(DGEXR(-1)) + C(3,4) 
VAR Model - Substituted Coefficients: 
=============================== 
D(DGGDP) =  - 1.09867086281*( DGGDP(-1) - 1.51258122656*DGM2(-1) - 
1.04213781468*DGEXR(-1) - 0.00130971939738*@TREND(80) + 
0.133841017828 ) - 0.0600039954534*D(DGGDP(-1)) + 
0.00387844007812*D(DGM2(-1)) - 0.673745604522*D(DGEXR(-1)) + 
0.00811684785153 
D(DGM2) =  - 0.0638145086131*( DGGDP(-1) - 1.51258122656*DGM2(-1) - 
1.04213781468*DGEXR(-1) - 0.00130971939738*@TREND(80) + 
0.133841017828 ) + 0.0251059303283*D(DGGDP(-1)) - 
0.450978990946*D(DGM2(-1)) - 0.020853370096*D(DGEXR(-1)) + 
0.00168563138441 
D(DGEXR) = 0.260419394219*( DGGDP(-1) - 1.51258122656*DGM2(-1) - 
1.04213781468*DGEXR(-1) - 0.00130971939738*@TREND(80) + 
0.133841017828 ) - 0.133543854544*D(DGGDP(-1)) + 
0.268171032965*D(DGM2(-1)) - 0.214987391449*D(DGEXR(-1)) - 
0.00393266725574 
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يمكف اللركج  ،بناء عمى النتائج كالمناقؤات السابقة التي تكصمنا إلييا مف لالؿ ىذه الدراسة : التكصيات -
 ببعض التكصيات كاالقتراحات نبرزىا ييما يمي : 

يي عرض النقكد كباالعتماد عمى قناة سعر الصرؼ سكؼ يؤثر عمى االقتصاد الميبي بعد سنتاف إف أم تغيير  -
 كبالتالي عمى صانع القرار كضع ذلؾ بعيف االعتبار . ،كلمسة أؤير 

يمكف االعتماد عمى السياسة النقدية يي معالجة التقمبات كااللتالالت الييكمية التي يتعرض ليا االقتصاد الميبي  -
. 
يتطمب العمؿ بجدية عمى تحسيف قيمة  ،إف استيداؼ معدالت نمك اقتصادم مف لالؿ سعر الصرؼ الحقيقي  -

 الدينار الميبي كتكيير المناخ المناسب للمؽ جياز انتاجي مرف قادر عمى المناقؤة .
 .  بارات سياسيةدكف اللضكع ألم اعت اعطاء استقاللية اجرائية أكبر لمسمطة النقدية يي رسـ كتنفيذ سياساتيا -

 المراجع :
 :  أكالن : المراجع العربية

 (. العالقة السببية بيف عرض النقكد كالتضلـ يي السكداف.2015طارؽ محمد الرؤيد. )امامة مكي محمد السيد، ك  -1

 -صادم (. تحميؿ السياسة النقدية كمدل تأثيرىا يي النمك االقت2020جاسـ ىادم اللؤيماكم، ك عمي ىادم الدلفي. ) -2
 (.1)مجمة كمية الككت الجامعة لمعمـك االنسانية. 2015-2003لممدة  -العراؽ نمكذجان 

 : جامعة مرباح.أثر السياسة النقدية كالمالية عمى النمك االقتصادم : دراسة حالة الجزائر(. 2017حسيبة مداني. ) -3

دراسة  -كالناتج المحمي االجمالي يي دكلة قطر العالقة بيف كمية النقكد (. 2002لالدبف حمد عبد ا القدير. ) -4
 جامعة الممؾ سعكد . ،الرياض: كمية العمـك االدارية  تطبيقية باستلداـ التكامؿ المؤترؾ كالعالقة السببية .

(. تقييـ يعالية السياسة النقدية يي الجزائر باستلداـ نمكذج تصحيح اللطأ 2018زبير عياش، ك حميمة بكسكي. ) -5
 .مجمة اقتصاديات الماؿ كاألعماؿـ. 2016-1990لالؿ الفترة VECMئيالعؤكا

(. تأثير سعر الفائدة ألجؿ عمى االستيالؾ اللاص: حالة 2011سعكد الطيب، سميـ الحجابا، ك محمد ؤحاتيت. ) -6
 . دراسات العمـك االدارية(.مجمة  2004 -1976األردف لالؿ الفترة ) 

 الجزائر: جامعة يرحات بف عباس. . Eviews 10باستلداـ  VECMلطكات تقنية  (.2019عبد الرازؽ بف عمرة. ) -7

أطركحة دكتكراه يي  ،دراسة حالة الجزائر  -أثر السياسة النقدية عمى مستكل المعيؤة (. 2018يتيحة مزراؤي . ) -8
 .1سطيؼ جامعة،الجزائر: كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير  العمـك االقتصادية .

 -ـ1985قياس كتحميؿ محددات الطمب عمى النقكد يي االقتصاد العراقي لممدة ـ(. 2018مالؾ عالـ الدليمي. ) -9
 العراؽ: جامعة الفمكجة. ـ.2015

 العراؽ: دار حامد لمنؤر كالتكزيع. طرؽ االقتصاد القياسي: محاضرات كتطبيقات.(. 2011حمد ؤيلي. ) -10

 ،عماف رسالة ماجستير. ،تأثير السياسة النقدية عمى النمك االقتصادم يي األردف ـ(. 2008محمد ىاركف عساؼ. ) -11
 االردف: الجامعة األردنية.
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 ثانيان : مكاقع االنترنت:
https://ar.wikipedia.org-1  

https://mawdoo3.com 2-  
 : مراجع األجنبيةثالثان : ال

1- El.Seoud , m. (2014). Testing the relationship between money supply and GDP in 
bahrain (5 ed., Vol. 2). International Journal of Economics , commerce and mangement 
united kingdom. 

2- Ihsan , I., & Anjum, s. (2013). Impact of money supply ( m2) on GDP of Pakistan (6 
ed., Vol. 13). Global Journal of mangement and busines research finance  
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ّم0100إذكالواتّبناءّالددًورّيفّلويواّماّبعدّ

 
 طو محمد كالي .د

 أستاذ مساعد كمية االقتصاد كالتجارة الجامعة األسمرية اإلسالمية
 

 

 ممخص ال
 ،عدـ االستقرار إلى حالة الدكلة المستقرة كالتحكؿ نحك الديمقراطيةمرت التجربة الميبية يي إطار االنتقاؿ مف حالة الثكرة ك 

كجدت نفسيا ما  ،بمحاكالت إلعادة بناء الدكلة مف جديدة كقطع صمتيا بالماضي؛ ييي بالغاءىا لتجربة الدكلة الجماىيرية
طية كلمبناء الدستكرم كالمؤسسي بعد كضع لارطة الطريؽ المتمثمة يي اإلعالف الدستكرم أماـ دكلة تفتقد لمتجربة الديمقرا

كأيضا لمتكايقات  ،الذم غابت عنو الضكابط كالقكاعد الممزمة كالحاكمة لمسار عممو كلإلرادة المنفذة لو ،الحديث كالفاعؿ
 الكطنية حكؿ القاعدة الدستكرية التي تنيي المراحؿ االنتقالية كتحقؽ مؤركع بناء الدكلة الديمقراطية.

سة تيدؼ لمتعرؼ عمى التجربة الدستكرية التي ترتب عمييا كضع مالمح المرحمة االنتقالية لمتنظيـ الدرا عميو يإف ىذه
كأيضا المعكقات التي كاجيت البناء الدستكرم المؤقت كحالت دكف إنياء المرحمة االنتقالية يي إطار  ،السياسي يي ليبيا

 ،كاألسباب التي تقؼ كراءىا ،الترتيبات الدستكرية كالمؤسساتيةالدستكر الدائـ. أما عف إؤكالية الدراسة ييي تبحث يي تعثر 
 كالكلكج إلى الدكلة الديمقراطية المستقرة. ،كعالقتيا بتعطؿ المسار الدستكرم كانعكاساتو عمى المرحمة االنتقالية

كاللكض يي  ،ريةلتتبع مسار التجربة الدستكرية كالتعديالت الدستك  ،كتعتمد الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي 
كأسباب تعثر مسار البناء الدستكرم الدائـ. إضاية إلى االستعانة بالمدلؿ  ،التفسيرات التي تقؼ كراء ىذه التعديالت

كمدل التزاـ المؤسسات االنتقالية  ،القانكني المؤسسي الذم ييتـ باألبنية كاليياكؿ الرسمية التي كضعيا اإلعالف الدستكرم
 القائمة.بالقكاعد الدستكرية 

 دكلة ليبيا -المرحمة االنتقالية-البناء المؤسسي-اإلعالف الدستكرم -ثكرة يبراير :مفتاحيةالكممات ال
 

 مقدمة
كالدكلة الميبية الزالت تؤيد حالة  ،الذم رسـ مالمح المرحمة االنتقالية 2011منذ صدكر اإلعالف الدستكرم عاـ 

كصمت إلى لمسة مراحؿ؛ يبمجرد تؤكؿ المؤسسات االنتقالية بدأت مف استمرارية تعدد المراحؿ االنتقالية التي 
أزمة التنظيـ السياسي كتطبيؽ الكثيقة الدستكرية يي الظيكر سكاء يي عجز األليرة عف حؿ إؤكالية كتحديات 

دارة العممية السياسية بدالميا مسالة  أك يي ،أك يي اكتساب الؤرعية كاالستناد عمييا ،المرحمة االنتقالية كضبط كا 
إعادة تفعيؿ كتؤكيؿ المؤسسات التي عانت مف الضعؼ كعدـ االستقرار المؤسسي كاالستقطاب السياسي بدالميا 

كزاد تدالؿ النزاع القانكني مع السياسي بيف  ،كحكليا. يكثرت التعديالت الدستكرية كالكثائؽ الدستكرية الممحقة بيا
 .لدستكر الدائـ كتعثر أعماؿ الييئة المؤرية عمى ذلؾإضاية إلى تعطيؿ مؤركع ا ،المؤسسات االنتقالية

 إلى اآلتي: تيدؼ ىذه الدراسة 
 التعرؼ عمى التجربة الدستكرية كالسياسية التي ترتب عمييا بناء الدكلة الميبية كتنظيـ السمطات يييا. -1
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 البحث يي المعكقات التي كاجيت العمؿ الدستكرم كالتنظيـ السياسي يي ليبيا.  -2
كاستقرارىا الميبية ييكمف يي التأثير الذم تركتو الكثيقة الدستكرية عمى مؤركع بناء الدكلة  ،مية المكضكعأما عف أى

 كالعالقة التي تربط لارطة الطريؽ بمستقبؿ الدكلة.  ،كتنظيـ العمؿ السياسي بدالميا
كما عالقتيا  ؟رتيبات الدستكريةبينما إؤكالية الدراسة تحاكؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي كىك: ما أسباب تعثر الت

 كالكلكج إلى الدكلة الديمقراطية المستقرة؟ ،بتعطؿ المسار الدستكرم كانعكاساتو عمى المرحمة االنتقالية يي ليبيا
 ،يي حيف تنبع الفرضية مف محاكلة إثبات العالقة بيف تعثر المسار الدستكرم كالقصكر يي اإلعالف الدستكرم 

كبيف غياب التجربة السياسية كالدستكرية  ،دات التي تؤيدىا األحداث ما بعد الثكرةكعدـ استيعابو لممستج
 كالمؤسساتية يي ليبيا.

إف المنيجية ىي نظاـ كاضح مف القكاعد كاإلجراءات التي يتبعيا الباحث يي المراحؿ الملتمفة لمدراسة كلتحقيؽ 
لتتبع مسار التجربة الدستكرية كالتعديالت  ،تحميميالمنيج الكصفي الاألىداؼ مف الدراسة لدم سكؼ يتـ استلداـ 

كاللكض يي التفسيرات التي تقؼ كراء ىذه  (2020كالى عاـ  2011)منذ عاـ  التي ؤيدىا اإلعالف الدستكرم
 كتعثر مسار البناء الدستكرم الدائـ. ،التعديالت كمدل تأثرىا كتأثيرىا يي الترتيبات السياسية االنتقالية

ستعانة بالمدلؿ القانكني المؤسسي الذم ييتـ باألبنية كاليياكؿ الرسمية التي كضعيا اإلعالف إضاية إلى اال
 كمدل التزاـ المؤسسات االنتقالية بالقكاعد الدستكرية القائمة. ،الدستكرم

 تقسيمات الدراسة
 التعريؼ بمفاىيـ الدراسةالمحكر األكؿ: 

 2011د ثكرة يبراير المحكر الثاني: البناء الدستكرم كالمؤسسي ما بع
 المحكر الثالث: معكقات كتحديات المسار الدستكرم كالتؤريعي يي ليبيا

 دراسةاإلطار النظرم لمالمحكر األكؿ: 
 مفيكـ بناء الدكلة:  -1

يفي المدرسة الدستكرية كاف يدؿ البناء  ،يلتمؼ مدلكؿ البناء مف مدرسة إلى ألرل دالؿ حقؿ السياسة المقارنة
لكف مع المدرسة السمككية  ،المؤسسات المؤكمة لمنظاـ أك أجيزة الدكلة )السمطات الثالث( عمى ؤكؿ أك ىيكؿ

تتـ دالؿ العممية  التفاعالت( -معايير المأسسة -أصبح المفيكـ بصيغة البنية كمؤؤر لديناميات سياسية )التأسس
 (.36-35ص ص  ،2014)جيالني  سكاء عمى مستكل النظاـ السياسي أك الدكلة ،السياسية

أك بحسب  ،إف تعدد المفاىيـ المتعمقة ببناء الدكلة يرجع لتطكر التجارب الدكلية حكؿ تككيف الدكلة أك إعادة بناءىا
أك بحسب المجاالت كالتلصصات كالنظريات التي  ،طبيعة كتركيبة كؿ دكلو كمككنيا المجتمعي كالحضارم

إلي الصيغ المحمية االجتماعية  ،ة كالرسمية الفكقيةتناكلت المكضكع بداية مف التركيز عمى الصيغة المؤسساتي
 الكطنية التحتية أك الدكلية.
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بحيث تتيح  ،عادة ما تستغرؽ يترة زمنية طكيمة ،سياسية -بناء الدكلة بأنو عممية تنمكية اجتماعية مفيكـ عرؼ
كال يعني ذلؾ أف ىذه  ،لممجتمعات المفككة أف تغدك مجتمعا مكحدا متطابقا مع كياف الدكلة يي نياية المطاؼ

كىك السائد  ،بؿ إنيا قد تحدث أصال عمى نحك قسرم أك سممي أك عمى النحكيف معا ،عممية ستستمر تمقائيا
بحيث يسعى الساسة مف اللارج أك الدالؿ  ،ىدؼ سياسي يي المقاـ األكؿ ة بأنوبناء الدكل عرؼ عمميا. بينما 

كذلؾ مف اجؿ تحقيؽ مصالحيـ أك ابتغاء التعزيز  ،امة –ؿ دكلة إلى لمؽ كتقكية نظاـ سياسي منؤأ أساسا يي ظ
عرؼ بناء الدكلة  أيضا ،(79-78ص ص ،2010)مجيد  كالعمؿ عمى إضعاؼ سمطة لصكميـ ،مف سمطتيـ

 ،اصطالحا بأنو "عممية بناء ؤرعية مؤسسات الدكلة كقدرتيا عمى تقديـ اللدمات األساسية لمكاطنييا: األمف
يضال عف التعميـ كالصحة التي تمبي جميعيا تطمعات المكاطنيف". كيؤار لبناء الدكلة  ،القانكف كسيادة ،كالعدالة

إنؤاء  -إجراءات تتداكليا األطراؼ الدكلية كالكطنية الفاعمة  -يي إطاره اإلجرائي مف لالؿ المؤؤرات التالية:
حكؿ المطالب المتبادلة بيف الدكلة العممية السياسية الفعالة لمتفاكض  -كا صالح أك تعزيز مؤسسات الدكلة 

 (.10ص  ،2014)جيالني  كطبيعة العالقة التي تربط الدكلة كالمجتمع مف جية ألرل" ،كالمكاطف مف جية
كيتضح مف لالؿ المفاىيـ المتداكلة حكؿ بناء الدكلة أنيا تركز عمى اليياكؿ كالمؤسسات سكاء مف حيث اإلنؤاء 

ا تتـ يي مرحمة تمر بيا الدكلة بفترة تغيير ما يعني أف ىناؾ ىدـ أك انييار أك كما أني ،أك اإلصالح أك التعزيز
كاف البناء ىك عممية  ،عمؿ عمى إعادة بناءىا أك تأسيسياكالتعطؿ لمؤسسات الدكلة كؤرعية القائميف عمييا 

ف حالة ىدـ أك تعطؿ كتيدؼ لالنتقاؿ م ،سياسية تؤارؾ يييا ملتمؼ القكل السياسية عبر اتفاؽ أك كثيقة دستكرية
 ديمقراطي.مستقر ك إلى بناء 

 فبراير:  كثكرة ثكرةالمفيكـ  -2
بأنيا "  ،يعريت الثكرة مف منظكر تقميدم استكحى مف الثكرة الفرنسية ،تعددت مفاىيـ الثكرة بتعدد المدارس الفكرية

ريت الثكرة عند المفكر "جكف كما ع ،انتفاضة ؤعبية تقكدىا النلب المثقفة إلحداث تغيير بالقكة يي نظاـ الحكـ"
لكؾ بأنيا "حؽ مؤركع كظاىرة اجتماعية طبيعية كمنسجمة مع النسؽ العاـ لممجتمع اإلنساني تحدث متى تكايرت 
مقكماتيا". أيضا عريت الثكرة لدل المفكر "كارؿ ماركس بأنيا " القانكف العاـ لمسار الطبيعة كالمجتمع كىى الحؿ 

يت الثكرة مف منظكر الثقاية اإلسالمية بأنيا "لمع السمطاف الجائر الظالـ بقصد الكحيد لمؤكالتو". كذلؾ عر 
 (. 127:129-124ص ص ،2012اإلصالح") طارؽ 

كمنيا: أف  ،ف اغمب الثكرات يي العالـ تكاد تجتمع عمى جممة مف اللصائص تميز العمؿ الثكرم عف غيرهإ 
البا ما تككف ىذه األليرة المستحكذة عمى القكة السياسية الثكرة تمثؿ قطاع اكبر مف المجتمع ضد يئة اصغر كغ

كما أف الثكرة تقكد إلى الحمكؿ الجذرية كتريض حمكؿ اإلصالح ألنيا يي األصؿ تغيير راديكالي  ،كاالقتصادية
ة كىك كأف ىذا التغيير يؤمؿ نسؽ القيـ كالمعتقدات بما يتالءـ كالمرحمة الجديد ،يقكـ كيركز عمى راديكالية المطالب
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يؤكؿ تغييرنا اجتماعينا كسياسينا؛ أيضا الثكرة تتكرر كىي سريعة االنتقاؿ بيف المجتمعات كعبر الدكؿ 
 (.386ص ،2012حسيف)

يمكف كضع عدة عناصر لمثكرة يي سياؽ التعريؼ اإلجرائي مف  ،كبناء عمى التعريفات التي تناكلت مفيكـ الثكرة
نؤاء أكضاع جديدة بديمة ،يير ؤاممة كمستمرة كجذرية لألكضاع القائمةلالؿ المؤؤرات التالية: بأنيا عممية تغ  ،كا 

إضاية إلى  ،كما أنيا تتسع يي رقعتيا جغراييا كؤعبيا ،كبأنيا تمثؿ قطيعة مع الماضي أك الكضع القائـ قبؿ الثكرة
 .ارتباطيا بالدكايع كالمطالب الدالمية التمقائية

ييي تعني االنتفاضة التي قاـ بيا الؤعب الميبي ضد نظاـ معمر  ،2011لعاـ  أما عف التعريؼ بثكرة يبراير 
كنتج عنيا سقكط النظاـ الجماىيرم كقطع الصمة بو. كبقياسيا بالمؤؤرات السابقة  ،2011يبراير  17ألقذايي يي 

تيا لتؤمؿ ككاسعة امتدت رقع ،يالحظ بأنيا ثكرة ؤاممة كجذرية لكؿ نكاحي الحياة االجتماعية كالسياسية ،الذكر
 .كتؤارؾ يييا كاية المدف كالمناطؽ يي ليبيا

 المرحمة االنتقالية كبناء الدكلة -3
 عممية كذلؾ بعدما تستكمؿ ،االنتقاؿ مف مرحمة الفعؿ الثكرم إلى عالـ الدكلة ،يقصد بمفيكـ المرحمة االنتقالية

تيي مف كضع األطر الدستكرية كالقانكنية كتن ،بناء كترسيخ كاية مؤسسات الدكلة السياسية كاألمنية كاالقتصادية
كبينيا مجتمعو كبيف  ،التي تنظـ العالقة السكية كالمتكازنة ييما بيف ىذه المؤسسات كبعضيا بعضا مف جانب

بينما يراىا كؿ مف اكدنيؿ  .(144 ،2013مكاطني ىذه الدكلة كالعالـ اللارجي مف جانب آلر )عبدالمطيؼ 
كيي أثناء عممية االنتقاؿ أك يي أعقابيا يتـ تدعيـ النظاـ  ،اصمة بيف نظاـ سياسي كآلركؤمبيتر بأنيا "المرحمة الف

 ،2013كتنتيي ىذه العممية يي المحظة التي يجرم يييا اكتماؿ تأسيس النظاـ" )المراحؿ االنتقالية  ،الجديد
 (.98ص

سقكط النظاـ السياسي السابؽ كبيف بناء بأنيا مرحمة مؤقتة بيف لحظة نجاح الثكرة ك  أيضا تعرؼ المرحمة االنتقالية
كىي مرحمة يمكف تحديدىا بمحظة سقكط النظاـ  ،كالذم يقصد بو بناء النظاـ السياسي الجديد ،الدكلة الجديدة

أما مرحمة الدكلة يمف الصعكبة اإلؤارة إلى نقطة زمنية محددة تؤكؿ نقطة التحكؿ بيف المرحمة االنتقالية  ؛السابؽ
كىي مرحمة تتـ عبر المؤسسات السياسية أم األجيزة  ،كذلؾ نظران لمتدالؿ بيف المرحمتيف كمرحمة الدكلة،

الملتصة باتلاذ القرارات السيادية لمدكلة، ككذلؾ عبر آليات إدارة العالقات الدالمية دالؿ اإلطار االجتماعي 
بة الحاكمة )التأصيؿ النظرم كأيضا عبر الثقاية السياسية كاللطاب السياسي المرايؽ لمنل ،لمنظاـ السياسي

 (.2013لالنتقاؿ 
النتيجة المرحمية لمفاكضات سياسية  -التي تتفؽ مع مفيكـ المرحمة االنتقالية-كتعتبر الترتيبات السياسية االنتقالية

أحكاما بلصكص الحككمة المؤقتة أك االنتقالية  ييي تؤمؿ ،أك االنتقاؿ مف حالة الحرب إلى حالة السالـ
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كتيدؼ إلى مساعدة بمد ما عمى اجتياز  ،لكحدة الكطنية كالتدابير المؤقتة كالمؤسسات كاآلليات االنتقاليةكحككمات ا
 .(2015مرحمة انتقالية معينة)يكلؤر 

يتضح مما سبؽ باف عبارة المرحمة االنتقالية تؤير لمرحمة تمييدية تسبؽ عممية بناء الدكلة المستقرة أك الجديدة أك 
مسمح الصراح الة أك االنقالب أك ر المرحمة تدؿ عمى حدكث تغيير جكىرم يي بناء الدكلة كالثك  كاف ىذه ،الدائمة

كبأنيا تميد الطريؽ لالنتقاؿ إلى الحالة الدائمة لمدكلة عبر بناء المؤسسات المستقر القائمة عمى  ،أك االحتالؿ
 الدستكر الدائـ.

 الدستكر كالدستكر المؤقت كاالتفاؽ السياسي -3
يالمعيار األساسي  ،يقياء القانكف الدستكرم عمى االستناد إلى المعيار الؤكمي يي تعريؼ الدستكردرج بعض 

كيعرؼ الدستكر كيقا ليذا  المعيار بأنو "مجمكعة القكاعد  ،لدييـ ىك االعتماد عمى كجكد الكثيقة الدستكرية
الدستكرية تتسـ بالسمك كارتفاع قيمتيا القانكنية  كاألحكاـ كالنظـ المكتكبة التي تحتكييا الكثيقة الدستكرية"؛ يالكثيقة

يي مكاجية غيرىا مف التؤريعات. إلى جانب ىذا االتجاه ىناؾ اتجاه آلر مكضكعي يعكؿ عمى جكىر كمضمكف 
ييعرؼ اليريير القكاعد الدستكرية بأنيا  ،القكاعد الدستكرية يي تعريؼ الدستكر دكف االىتماـ بالجانب الؤكمي

كؤكؿ الحككمة كما إذا كانت ممكية أك  ،ي تتناكؿ طبيعة الدكلة بككنيا دكلة مكحدة أك تعاىديوالقكاعد الت)
كالقكاعد التي تحدد المبادئ األساسية اللاصة بتككيف كالتصاصات كنؤاط السمطات العامة كالعالقات  ،جميكرية

تعريؼ الدستكر بأنو "مجمكعة القكاعد  . كسعيا لمتكييؽ بيف المعياريف عمؿ الدكتكر ابكلزاـ عمى(التي تربط بينيا
الصادرة عف مؤركع دستكرم كالتي تنظـ عمؿ السمطات العامة يي الدكلة كتتناكؿ الحريات كالحقكؽ األساسية 

 (.29-25: 21ص ،2000ابكلزاـ مكاطنيف ككيفية كآليات حمايتيا")لم
 النيائي الدستكر سف يتـ ريثما معينة، لفترة القانكني بالسمك تتمتع تأسيسية صككؾ بأنيا : تعرؼالمؤقتة الدساتير

 كعمميتيا تصميميا يي التاليا جكىريان  تلتمؼ القانكنية الكثائؽ مف تؤكيمة التعريؼ ىذا تحت كينضكم .المكعكد

 أك ،المؤقتة اإلعالنات أك ،الدستكرية الترتيبات أك ،المرحمية الدساتير أك ،االنتقالية المكاثيؽ مثؿ نجاحيا، كمعدؿ

 حيث تكير ،آلر إلى دستكرم نظاـ مف لالنتقاؿ جسر بمثابةة المؤقت الدساتير السياسية؛ كتعتبر االتفاقات تىح

طاران  لمحكـ مؤقتان  مؤسسيان  ىيكالن   (.28ص  ،2015)يكلؤرالنيائي الدستكر عمى لمتفاكض كا 

 إلنياء مصممة متصارعة أطراؼ فبي عقكدان  تمثؿ : تعرؼ اتفاقات السالـ بأنياالسالـ اتفاقاتك  الدساتير المؤقتة

أك لتمييد الطريؽ  ،جديدة كقانكنية سياسية ىياكؿ تصميـ عبر أك النار إطالؽ كقؼ طريؽ عف إما عنيؼ، صراع
 ترتيبات مف تتضمنو قد لما نظران  المؤقتة، الدساتير مع المؤتركة القكاسـ بعض كجكد يرغـ لعممية بناء الدستكر.

 المؤقتة الدساتير عف تلتمؼ كىي مؤكد، غير أك عميو متنازع قانكني طابع ليا السالـ اقاتاتف يإف أحكاميا، يي مؤقتة

كما أف الدساتير المؤقتة تركز عمى المبادئ كالقيـ  ،الدستكر بناء عممية لمتابعة الطريؽ بالضركرة تميد ال ألنيا
لتعديؿ الدستكر كمسائؿ تتعمؽ  كىي عمى عكس اتفاقات السالـ تتضمف غالبا إجراءات ،كالمؤسسات كالعمميات
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أطرنا  المؤقتة الدساتير معظـ تتضمف كقد االنتقالي؛ المؤسسي النظاـ تحدد التي األحكاـ عف يضالن  ،بعمميات إعداده
 المتفاكضة األطراؼ بعض ريض مع لمتعامؿ بديمة كطرقنا النيائي، الدستكر صياغة بلصكص نيائية كمكاعيد زمنية

بينما بالمقابؿ تككف  ،الدستكر بناء عممية طكاؿ االنتلابات كجدكلة المستعصية، اللاليات مع أك تنازالت تقديـ
 مصالح عمى تركزكما أنيا  ،االنتقالية العممية يي لمسير المؤقتة الدساتير مف أقصر زمنية جداكؿ السالـ التفاقات

 جذابة صفقات عرض أك يااستمالت طريؽ عف إما عنيفة، أطراؼ استرضاء إلى الرامية الجيكد يي ضيقة
 .(12-8-7ص ص  ،2015)يكلؤر

كاف دكره يكمف يي تقميص النزاع كتحفيز  ،عنيؼ صراع إنياء عمى قدرتو يي أساسان  يكمف المؤقت إف نجاح الدستكر
بعض األطراؼ السياسية عمى إتباع القاعدة كمنح األطراؼ كقتا كاييا لتسكية لالياتيـ بطريقة تؤاركيو؛ كىذا 

 كالدساتير السالـ اتفاقات بيف جسران  تؤكؿ المؤقتة الدساتير أف كما تقارب إلى حد كبير مع االتفاؽ السياسي.األمر ي

 كأحيانا ،الكاقع بحكـ مؤقتة دساتير تؤكؿ قد إنيا بؿ المؤقتة، الدساتير قبؿ عادة السالـ تحصؿ اتفاقات كباف ،النيائية

 محتدمان. ما يعني يي النياية أف كمتا يزاؿ ال كالصراع انتقالية يترة ىعم االتفاؽ يجرم بؿ سالـ، اتفاؽ أم يتحقؽ ال

 كالمجتمع الدكلة بيف جديد اجتماعي عقد كتؤكيؿ الصراع إنياء إلى معنا كتيدياف بطبيعتيما تيفانتقالي الكثيقتيف
 (.14-8-7ص  ،2015)يكلؤر

رغـ االلتالؼ يي بعض  ،السالـ أيضا المؤقتة يالحظ مما سبؽ ذكره باف العالقة بيف الدساتير المؤقتة كاتفاقات
ياالثنيف يكممنا  -كالنمكذج الميبي مثال -مقاربة يي التعامؿ مع حاالت النزاع كما بعدهىي عالقة  ،المسائؿ

يالدستكر المؤقت حينما يعجز عف معالجة إؤكاالت المرحمة  ،بعضيما البعض يي التعامؿ مع ىذه الحاالت
ياف األمر  ،أك حصكؿ انسداد سياسي ،اصة إذا ما تطكر األمر إلى نزاع أك صراع مسمحاالنتقالية المستجدة ل

يتطمب التدلؿ عبر اتفاقيات سالـ لمعالجة القصكر يي يقرات الدستكر المؤقت باإلضاية أك التعديؿ لبعض 
طرؼ كلكف بمجرد الكصكؿ لالتفاؽ بيف األ ،نصكصو التي عجزت عف معالجة القضايا المطركحة الجديدة

كىنا يتطمب إدلاؿ كثيقة االتفاؽ يي الدستكر المؤقت  ،المتنازعة ياف األمر يحتاج إلى مؤركعية اإللزاـ ببنكده
 القانكنية.ك حتى تضفى عمييا الؤرعية 

 2111المحكر الثاني: التنظيـ الدستكرم ما بعد ثكرة فبراير 
رغـ  ،الدستكرية كالقانكنية كالمؤسساتية المستقرة كالكاضحةلمدكلة الميبية ايتقارنا لممرجعية  النظاـ السابؽؤيدت يترة 

الكتاب األلضر  ،1977اعتماده عمى أربعة قكاعد عامة تحكـ عمؿ الدكلة )إعالف قياـ سمطة الؤعب لعاـ 
كثيقة الؤرعية  ،1988الكثيقة اللضراء الكبرل لحقكؽ اإلنساف لعاـ  ،بفصكلو الثالثة الصادر يي نياية السبعينيات

كحٌصف تكجيياتو  ،كاف المفسر لكؿ الكثائؽ الدستكرية )بمثابة رئيس الدكلة( القذاييمعمر ي ،(1996ثكرية لعاـ ال
عمؿ ألقذايي  ،كحتى عندما بدأ العمؿ عمى إعداد مؤركع دستكر يي نياية حكمو ،بؤرعية ثكرية ممزمة التطبيؽ

لتتحكؿ الكثيقة إلى مسمى  ،سمطة الؤعبعمى التدلؿ يي نصكصو حتى أيرغو مف محتكاه بإدلالو لمفاىيـ 
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كبالتالي جمد العمؿ بيا نتيجة  ،أعطت لمقذايي حصانة كرمزية لارج إطار القانكف ،مرجعية النظاـ الجماىيرم
 .2011لتراجع ألقذايي عف اعتمادىا؛ لتقكـ بعد ذلؾ ثكرة يبراير 

مؤسسات االنتقالية كىي المجمس الكطني بدأ العمؿ عمى إنؤاء أكؿ ال ،2011عاـ  بمجرد انطالؽ ثكرة يبراير
الذم منح صالحيات كاسعة تـ تأطيرىا يي اإلعالف الدستكرم الصادر  ،االنتقالي باعتباره أعمى سمطة يي الدكلة

قامة الدستكر الذم  ،2011أغسطس  3يي  يمثؿ لارطة الطريؽ لممرحمة التمييدية التي تؤسس لبناء الدكلة كا 
يعمؿ المجمس االنتقالي عمى التيار  ؛ف لالؿ إعادة تنظيـ الدكلة كمؤسساتيا كبناء ؤرعيتيام ،الدائـ ما بعد الثكرة

 -بعد أف ألغى النظاـ الجماىيرم-لممؤسسات العامة القائمة  وإضاية إلى إعادة تنظيم ،سمطة تنفيذية انتقالية
 كذلؾ قاـ ،النظاـ المحميكأيضا بو كقيامو بإصدار كتعديؿ العديد مف التؤريعات المعنية بالقطاع الحككمي كىياكم

كقانكف االنتلابات البرلمانية  ،منيا قانكف األحزاب السياسية ،قكانيفلمعديد مف ال هتنظيـ العمؿ السياسي بصدكر ب
 الخ...لييئة التأسيسية لصياغة الدستكرقانكف انتلاب اك 

متغيرات كمستجدات سياسية أثرت يي  رغـ ظيكر عدة 2012استمرت يترة المجمس االنتقالي يي الحكـ إلى يكليك 
لارطة الطريؽ بإجراء ثالثة تعديالت يي اإلعالف الدستكرم كانت ليا انعكاسات عمى المرحمة االنتقالية المقبمة. 
لتأتي بعد ذلؾ يترة المرحمة االنتقالية الثانية بانتلابات المؤتمر الكطني العاـ المؤقت الذم أكمؿ مسيرة 

كلكنو بسبب ضغكطات القكل السياسية كالعسكرية كاللارجية كتعثر الترتيبات الدستكرية  ،ةاإلصالحات المؤسساتي
تطمب األمر  ،كقصكرىا يي تنفيذ االستحقاقات الدستكرية إلنياء المرحمة االنتقالية ،المقررة بحسب الجداكؿ الزمنية

تعديؿ العبر إجراء  ،سية االنتقاليةمف اإلعالف الدستكرم المعنية بالعممية السيا 30إعادة النظر يي المادة 
 ،ضعت مف لاللو لارطة طريؽ جديدة تنؤأ لمرحمة انتقالية ثالثة الذم ،(2014كثيقة يبراير ) دستكرم السابعال

مع يترات كمدد جديد  ،تنيي كالية المؤتمر الكطني بانتلاب جسـ تؤريعي جديد كرئيسا لمجميكرية كحككمة مؤقتة
 ات الدائمة يي إطار الدستكر الدائـ.ينتقؿ مف لالليا لممؤسس

كىنا يالحظ أف ؤكؿ النظاـ السياسي بحسب التعديؿ الدستكرم السابع قد التمؼ مف النظاـ  البرلماني قبؿ 
كىذا يعد تغيرا جكىريا يي اإلعالف الدستكرم كالترتيبات السياسية  ،التعديؿ إلى النظاـ ؤبو الرئاسي بعد التعديؿ

 االنتقالية.
جمساتو يي مدينة  ى؛ كلكف بمجرد انعقاد أكل2014ى ىذه اللارطة تـ انتلاب مجمس النكاب يي يكنيكبناء عم

تستيدؼ مؤركعية االستالـ كالتسميـ. يتحكؿ األمر لمدائرة الدستكرية بالمحكمة  طبرؽ بدأت الطعكف الدستكرية
العاـ م استفاد منو المؤتمر الكطني الذ ،التي أصدرت حكما يقضي بعدـ دستكرية انتلابات مجمس النكاب ،العميا

. كما ؤيدت ىذه الفترة بسبب حدة ليذا الحكـ المنتلب بعده مقابؿ ريض البرلماف ،لكي يعكد لممؤيد السياسي
لغاء األجساـ المنبثقة عنو كتسميـ السمطة  ،االنقساـ كالصراع بيف القكل المحمية الدعكة لتجميد اإلعالف الدستكرم كا 
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ما يعني الكصكؿ لمرحمة مف االنسداد يي العممية السياسية كالعجز يي  ،األعمى بؤكؿ مؤقتلمجياز القضائي 
 المسار الدستكرم المنظـ ليا.

تدلمت األمـ المتحدة كطرؼ كسيط لمحكار بيف  ،كيي ظؿ ىذا الصراع كاالنقساـ بيف القكل كاألجساـ السياسية
ركعيا المتمثؿ يي بناء السالـ كعبر بعثتيا اللاصة األطراؼ المتصارعة كاالتفاؽ عمى حمكؿ مرضية عبر مؤ

يي محاكلة منيا لدعـ الجيكد الميبية يي عممية التحكؿ الديمقراطي؛  ،بميبيا )التي جددت كاليتيا أكثر مف مرة(
يأؤريت بذلؾ عمى جكالت الحكار السياسي بيف الفرقاء الميبييف إلى أف تكصمت بعد أكثر مف سنة إلى صيغة 

 ،2015تـ التكقيع عمييا يي الصليرات بالمغرب يي ديسمبر  ،حت مسمى كثيقة االتفاؽ السياسيتكايقية ت
لاصة  ،باعتبارىا قاعدة دستكرية جديدة غيرت مف طبيعة المرحمة االنتقالية كالمؤسسات السياسية القائمة عمييا

إلى جانب  ،اب كمجمس الدكلة(كأنيا تضمنت نصا بإدراجيا يي اإلعالف الدستكرم؛ يأنتجت مجمسيف )مجمس النك 
 كطني تلتار مف قبمو. اؽكحككمة كي ،مجمس رئاسي الذ بصالحيات رئيس الدكلة

دكف اتساعو ليضـ جميع  ،أنو يعكس مطالب أطراؼ الصراع يقط ،االتفاؽ السياسي مف لالؿ دراسةيالحظ 
 2015تيا كثيقة يبراير لعاـ كما انو غير مف بعض النصكص التي تضمن ،القكل المحمية كالسياسية الملتمفة

؛ يالجديد يي االتفاؽ ىك إضاية مجمس استؤارم كمجمس رئاسي بعدد تسعة أعضاء )التعديؿ الدستكرم السابع(
كما مدد مف يترة كالية ىذه األجساـ السياسية  ،تككف لو صالحيات رئيس الدكلة إضاية إلى حككمة الكياؽ الكطني

 .2011لى انو ميد الطريؽ لمرحمة انتقالية جديدة تعتبر الرابعة منذ إضاية إ ،بإعطائيا مؤركعية جديدة
ؤكاالت يي اإلعقبات ك بدأت تظير ال ،كبمجرد تنفيذ بنكد االتفاؽ السياسي المتعمقة بالترتيبات السياسية االنتقالية

يي تحديد ك  ،كرمكأيضا يي تضميف االتفاؽ السياسي يي اإلعالف الدست ،اعتماد األجساـ السياسية المنبثقة عنو
التي ظمت - إضاية إلى تكحيد المؤسسات السيادية يي سمطة كاحدة ،ىي الجية التؤريعية المنكطة بيذا الفعؿ مف

تجدد الصراع بيف  ت يي النياية ىذه العقبات إلىأسفر  كالتي -منقسمة حتى بعد تؤكيؿ السمطة التنفيذية الجديدة
لمعكدة مرة ألرل لجكالت الحكار سعيا لتكحيد المؤسسات كدعـ السالـ رغـ المحاكالت األممية  ،األطراؼ المحمية

يجاد صيغ تكايقية تجتمع حكليا أطراؼ النزاع  .كا 
 ،2014الذم تتقارب أسبابو مع الصراع المسمح يي عاـ  2019يبعد تجدد الصراع المسمح كالسياسي يي ابريؿ 

لذم ؤيدتو العممية السياسية كسكء إدارة المرحمة مف حيث القصكر يي االتفاؽ السياسي كاالنسداد السياسي ا
االنتقالية التي تعطمت دكف كجكد بكادر لمحؿ؛ تدلمت األمـ المتحدة مرة ألرل بدعـ مف القكل الدكلية لترعى 

عدة مسارات كاف أىميا المسار الدستكرم  كيؽ ،2020مسارات الحكار مف جديد بيف أطراؼ الصراع عاـ 
عادة النظر يي ترتيبات و بتعديم ،)القاعدة الدستكرية( االتفاؽ السياسي ى ضركرة مراجعةالذم ركز عم ،السياسي كا 

منصكص التي تتطمب تكايقا بيف لكمراجعة  ،المرحمة االنتقالية كيؽ صياغة مفاىيـ جديدة كجداكؿ زمنية
ءات كالتؤريعات التي التركيز عمى اإلجراك  ،السياسية القائمةمؤسسات لمكا صالح  ،المجمسيف)النكاب كالدكلة(
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التي اعتبرت بمثابة  ،2020برليف يي يناير ؛ لتنتج ملرجات الحكار يي النياية مبادرة مؤتمر تتطمبيا ىذه المرحمة
 2020مرجعية لمصيغة النيائية التكايقية التي تضمنتيا ملرجات ممتقى الحكار السياسي يي تكنس بتاريخ نكيمبر 

 التمييدية لمحؿ الؤامؿ(. تحت مسمى )لارطة الطريؽ لممرحمة
إلى تعزيز الؤرعية السياسية عبر  ،يا كحد أقصى ثمانية عؤر ؤيراتكتيدؼ لارطة الطريؽ التي حددت يتر 

عمى أف يتـ تضميف ملرجات ممتقى  ،2021 ديسمبر24 انتلابات برلمانية كرئاسية عمى أساس دستكرم بتاريخ 
 كالمتضمف دستكريا. 2015ياسي المكقع سنة الحكار السياسي الميبي مجتمعا يي االتفاؽ الس

بعد االنتياء مف كضع لارطة الطريؽ بدأ العمؿ عمى تنفيذ ملرجاتيا بانتلاب السمطة التنفيذية تحت إؤراؼ 
 المككنة مف مجمس رئاسي كحككمة كحدة كطنية.  ،2021األمـ المتحدة يي يبراير 

بدأ العمؿ عمى المسار السياسي المعني  ،برليف كتكنس يقكبالتكايؽ مع مسارات لارطة الطريؽ المحددة يي اتفا
كالمسار الدستكرم يي  ،كالمسار العسكرم يي جنيؼ لتكحيد المؤسسة العسكرية ،بالمناصب السيادية يي المغرب

 ،اتفقت المجنة الدستكرية المؤكمة مف مجمسي النكاب كالدكلةمصر لمعالجة صيغة مؤركع الدستكر الميبي؛ حيث 
بيذا المسار األلير عمى إجراء االستفتاء عمى مؤركع الدستكر، مع اعتماد آلية التصكيت عميو يي  المعنية

بناءن عمى قانكف مجمس النكاب المنظـ لعممية االستفتاء  ،1+50األقاليـ الثالثة )طرابمس، برقة، يزاف( ؤرط بمكغو 
عرقمة ىذا االتفاؽ كتحصيف ما سيصدر  كلضماف عدـ .(2019لسنة  1كتعديمو )بقانكف رقـ  2018لسنة  6رقـ 

عنو مف قكانيف جديدة، قررت المجنة غمؽ باب الطعكف أماـ ما سيصدر عنيا مف القكانيف المنظمة لالستفتاء، 
كيي حالة تعذر االستفتاء عميو  ،كغمؽ الطعكف أيضا عمى مؤركع الدستػكر كالتعديؿ العاؤر لإلعالف الدستػكرم

رغـ أف ىذه القاعدة قد تـ كضع مسكدة ليا مف  ،نتلابات المقبمة باالتفاؽ بيف المجمسيفيعتمد كقاعدة دستكرية لال
 كتـ إحالتيا لممجمسيف لمنظر يييا. ،قبؿ ممتقى الحكار السياسي

ؿ ييبعد تؤك ،)يترة البرلماف المؤقت( تطكرا يي مجاؿ صياغة الدستكر كما ؤيدت ىذه المرحمة االنتقالية الثالثة
يسية لصياغة الدستكر باستثناء بعض األقميات العرقية )كاالمازيغ كالتبك كالطكارؽ( التي قاطعت الييئة التأس

كيؽ لجاف  2014أبريؿ  بتاريخأعماليا  الييئة يي بدأت ،بعضيا انتلابات الييئة كبعضيا اآللر جمساتيا
)كضعت  2014يسمبرقدمت مف لالليا الييئة مجمكعة مف التصكرات كانت لالصتيا األكلى يي د ،متلصصة

كنظاـ الحكـ كالسمطة القضائية كالييئات الدستكرية المستقمة كالجيش كالؤرطة كالحقكؽ  إطارنا أكلينا لؤكؿ الدكلة
كالحريات كالتدابير االنتقالية كالحكـ المحمي كالنظاـ المالي كالثركات الطبيعية(؛ لتنتقؿ بعدىا الييئة كتقدـ مؤركعا 

تـ  ،( مادة210متضمنا) ،2015اكتكبر 6الجديد "المسكدة األكلي لمدستكر" بتاريخ  متكامال لمدستكر الميبي
عاد مف جديد لمتداكؿ كالمناقؤة مف تل ،بعد عرضيا عمى الجيات القانكنية كالسياسية كالرأم العاـ ،االعتراض عمييا

مادة(  220ك ،باب 13ت )تضمن 2016يبراير 3معدلة يي  لرج يي صكرة مسكدة ثانيةتك  ،قبؿ الييئة التأسيسية
التي أحالتيا إلى الييئة  ،(دستكركاللاصة بصياغة مسكدة ال ،مف قبؿ لجنة العمؿ)المؤكمة مف الييئة التأسيسية
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بالرغـ مف اإلؤكاليات القانكنية حكؿ عممية  -كىك ما تـ يعال-التأسيسية إلبداء الرأم حكليا كالتصكيت عمييا 
يسمـ إلى مجمس  ،ة بعدىا كتطرح مف جديد يي ؤكؿ مؤركع دستكر منقحلتنتقؿ المسكد ،التصكيت التي تمت
حالتو لالستفتاء الؤعبي؛ ليككف ىذا اإلجراء ىك األلير 2016النكاب يي ابريؿ  يي العممية الدستكرية  لمنظر ييو كا 

تفتاء عمى ( لالس2018لسنة  6) رقـ  لاصة كاف مجمس النكاب اصدر قانكنا ،التي تنتيي بصدكر الدستكر الدائـ
 الدستكر.

كتضمف مؤركع الدستكر جانبيف ميميف يي مسار االنتقاؿ لمدكلة المستقرة كالدائمة: األكؿ متعمؽ برسـ مالمح 
كنظاـ سياسي  ،كيؽ ىكية عربية إسالمية ،حيث أؤار لمؤكؿ الجميكرم لمدكلة الميبية ،الدكلة الميبية كؤكميا
كسمطة تنفيذية مككنة مف رئيس منتلب ؤعبيا كمجمس كزراء  ،فكمجمس تؤريعي بغريتي ،ملتمط بثالثة عكاصـ

 ،إضاية إلى نظاـ حكـ محمي ال مركزم كاسع الصالحيات ،مع محكمة دستكرية ،كسمطة قضائية تراتبيو ،يدعمو
كحريات كحقكؽ كاسعة لاصة يي المجاؿ السياسي كالمدني؛ كما جاءت مسكدة الدستكر أيضا بلطة ؤاممة 

 أمنية. كترتيباتالية مف عدالة انتقالية كمصالحة كطنية كا صالح لممؤسسات العامة لمتدابير االنتق
أف طكؿ المرحمة االنتقالية كتعدد التعديالت  ،2011يالحظ مف لالؿ تتبع المسار الدستكرم يي مرحمة ما بعد 

 ،السياسية كالعسكرية يرجع لالزمات كالصراعات ،الدستكرية كتعثر مؤركع الدستكر كبناء الدكلة يي ىذه المرحمة
كاف المراحؿ االنتقالية عانت مف تلبط السمطات  ،كايتقار الدكلة كالمجتمع لمتنظيـ كالتجربة السياسية كالدستكرية

كما أف لارطة الطريؽ  ،العميا كتدالؿ صالحياتيا كاللضكع لمضغكطات المحمية كاالنقساـ السياسي كالمؤسسي
ت مستجدات جعمت مف مكاده عاجزة عف حؿ إؤكاليات كتحديات المرحمة التي رسميا اإلعالف الدستكرم كاجي

مما أدل لكثرت التعديالت التي انعكست  ،كأصبح ىناؾ تجاكزا كالتراقا لبنكده كلممدد المطركحة ييو ،االنتقالية
لزاميتو بيف األطراؼ الميبية؛ كما ؤيدت الدكلة صراعا عمى الؤرعيات ما بعد   .2014عمى سمكه كا 

 كر الثالث: معكقات كتحديات المسار الدستكرم كالمؤسسي في ليبياالمح
رغـ مركر عؤرة سنكات عمى صدكر اإلعالف الدستكرم المؤقت إال أف الدكلة الزالت تعاني مف صعكبات كعراقيؿ 

ما  ،ائـيي تحقيؽ االستقرار كاالنتقاؿ مف حالة الثكرة إلى حالة الدكلة كالكصكؿ بيا إلى االستقرار كالدستكر الد
 يعني أف حالة المرحمة االنتقالية الزالت مستمرة كلـ يتـ تجاكزىا إلى الحالة الدائمة.

 معكقات البناء التشريعي كالمؤسسي لمسمطات المؤقتةأكال:  -
كاجيت ىذه المؤسسات تحدم إدارة اللاليات  ،كما بعدىا 2011منذ بداية إنؤاء المؤسسات االنتقالية أثناء ثكرة 

عدـ تمكنيا مف إدماج ملتمؼ القكل المحمية يي العممية السياسية أك القياـ بذلؾ بطريقة لاطئة أك السياسية ك 
مما أدل إلى الصراع بيف التيارات السياسية كالجماعات المحمية  ،بسبب تنازع الؤرعيات بيف ىذه المؤسسات

 ،رات اللاطئة التي لـ يكف عمييا أم رقيبكالذم تفاقـ بسبب األلطاء كالتحركات كالقرا ،المدنية كالقبمية كالجيكية
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يأنتجت كضعا متؤابكا كمعقدا كمقمقا ناتج عف غياب كاضح لمظاىر الدكلة كأسس ؤرعيتيا كمؤسساتيا المبنية 
 (.2015)عقيؿ  عمى أسس كطنية

يديد تارة يكاف نتيجة لضعؼ السمطات االنتقالية كميادنتيا كلضكعيا لمقكل المحمية التي مارست الضغط تارة كالت
منيا مثال تراجع المجمس  ،أف كانت قراراتيا كسياساتيا متأثرة كمعبرة يي أحياف كثيرة عف ىذه القكل ،ألرل

تحت  2012االنتقالي عف منع قياـ األحزاب عمى أساس جيكم أك ديني يي قانكف األحزاب الصادر يي ابريؿ
الجيكم كالقبمي عند تؤكيؿ الييئة التأسيسية  كلضكعو أيضا لضغكط التيار ،ضغط القكل اإلسالمية كالجيكية

يتقرر أف يككف التعديؿ الدستكرم باالنتلاب بدال مف التعييف بيدؼ تمثيؿ األقاليـ الثالثة يي  ،لصياغة الدستكر
. أيضا األمر انطبؽ عمى المؤتمر الكطني العاـ الذم جاء بعد المجمس ليا ليبيا تجنبا لمقاطعة اإلقميـ الؤرقي

أثرت عمى  ،كبدأ مسيرتو االنتقالية بصراع القكل السياسية بدالمو مف أحزاب كتيارات إسالمية كجيكية ،لياالنتقا
دارتو لمعممية االنتقالية )حنفي  (. يفترة المؤتمر الكطني العاـ عانت 184-183ص ص  ،2015ملرجاتو كا 

 ،الصالحيات بيف المؤسسات القائمة كالتدالؿ يي ،المؤسسات االنتقالية يييا الضعؼ كعدـ االستقرار المؤسسي
الذم  ،كىك ما اتضح يي بعض المؤؤرات، كتغيير رئيس المؤتمر مرتيف مف محمد المقريؼ إلى نكرم أبك سيميف

إضاية إلى التغيير المستمر لرئاسة الكزراء بسبب  ،ؤيدت يترة عممو تعزيزا لسمطاتو مقابؿ السمطة التنفيذية
رئيس الحككمة مصطفى أبك ؤاقكر إلى عمي زيداف ثـ احمد معيتيؽ ثـ عبد ا الصراع السياسي كالمسمح )مف 

كالتأثير عمى  ،الثني( لالؿ يترة المؤتمر، كىك ما انعكس عمى تسارع معدؿ تغيير الكزراء كالمسئكليف التنفيذييف
 (.2014 ،الكطني قمؽ يي المؤتمر ،كتباعد المكاقؼ السياسية يي ؤأف مستقبؿ الدكلة )عمر ،ياعمية المؤسسات

)بمكجب التعديؿ الدستكرم السابع الذم  2014أيضا ىذه اإلؤكاالت انتقمت إلى البرلماف الميبي المنتلب عاـ 
ؤيدت يترتو إنتاج مؤركعيف سياسييف متباينيف  حيث ،أضاؼ الكثيقة الدستكرية الثانية الصادرة مف لجنة يبراير(

كاللارج بيف البرلماف كالمؤتمر الكطني الذم استفاد مف حكـ  يتنازعاف حكؿ مف يمتمؾ الؤرعية يي الدالؿ
المحكمة العميا ليعكد إلى سابؽ عممو باعتباره صاحب الؤرعية بمكجب حكـ الدائرة الدستكرية بالمحكمة العميا يي 

إلى جانب ىذه الكاقعة ؤيدت  (؛17ص ،)الؤيخ القاضي بعدـ ؤرعية مجمس النكاب يي طبرؽ 2014نكيمبر  6
اؿ السمطة التؤريعية طعنا يي المحكمة العميا يي عممية التيار رئيس الكزراء احمد معيتيؽ بدعكل عدـ أعم

إضاية إلى الطعف المقدـ لمدائرة الدستكرية  ،صكتا( 120صكتا مف أصؿ  113حصكلو عمى النصاب القانكني)
المحكمة كأقرت عدـ دستكرية  يي قراره بتنصيب معيتيؽ الذم قبمت بو الكطني عضكا مف المؤتمر 13 قبؿ مف

كىك ما يعد سابقة برلمانية حيث تعرض أعماؿ السمطة التؤريعية عمى القضاء الدستكرم كاإلدارم  ،ىذا اإلجراء
ليبيا  ،دالؿ اطر المؤسسة التؤريعية كيؽ القكاعد القانكنية التي تحكـ النظاـ الدالمي)عمركبديؿ عف مناقؤتيا 

لتتسع بذلؾ دائرة األزمة بتدلؿ  ،يعد ملالفا لمبدأ الفصؿ بيف السمطاتذا كى ،(21ص  ،2014 ،أزمة مايك
 بعدما كانت األزمة سياسية.  ،الدستكرم مع السياسي -الجانب القانكني
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)تـ تضميف الكثيقة  2015استمرت ىذا النزاع كاالنقساـ بيف السمطات حتى بعد تنفيذ االتفاؽ السياسي لعاـ 
لكياؽ االمجمس الرئاسي كحككمة  التيار( ك 2018التعديؿ الدستكرم الحادم عؤر لسنة الدستكرية الثانية بمكجب 

د األمـ المتحدة ك علت ؛الصراع المسمح بسبب ملرجات الكثيقة الدستكرية الثانية كالذم تطكر إلى حد ،الكطني
ة الطريؽ لممرحمة تنتج لنا كثيقة دستكرية ثالثة)لارطك كاألطراؼ السياسية المتنازعة لممفاكضات مرة ألرل 

أك  ،العديد مف اإلؤكاالت مف حيث عدـ تضمينيا يي اإلعالف الدستكرمبدكرىا كاجيت  ،التمييدية لمحؿ الؤامؿ(
أك ييما يلص استحداث أجساـ سيادية غير  ،يي تجاكز المدد المقررة يي االتفاؽ مف قبؿ األجساـ المنبثقة منيا

 رحمة االنتقالية القادمة.منتلبة ليا دكر جكىرم يي التأثير يي الم
 إشكالية اإلعالف الدستكرم كالكثائؽ الدستكرية الممحقةثانيا:  -

لفاؽ الترتيبات الدستكرية تبرز يي المنازعات المتعمقة بمساراتو كالمبس  ،إف إؤكالية اإلعالف الدستكرم كا 
ما اثر يي  ،تي أطالتياكالغمكض الذم طاؿ نصكصو مف حيث التفسير كالتأكيؿ لمسارات تطبيقو كالثغرات ال

 كعدـ قدرة المؤسسات ،كالتدالؿ بيف القانكف كالسياسة ،إضاية لطكؿ الفترة االنتقالية ،عممية بناء الدكلة كالدستكر
 .لمتسكيةالمحمية كعدـ استعداد األطراؼ  ،عمى يرض االتفاقات كالكثائؽ الدستكرية االنتقالية

 يكانت التعديالت الدستكرية ،لدستكرم يي تغطية أكجو المراحؿ االنتقاليةأثبتت التجربة االنتقالية قصكر اإلعالف ا
كتكضح األبعاد الدالمية يي  ،تكؤؼ اللصائص األساسية لإلعالف الدستكرم يي ظٌؿ التغيرات التي طرأت عميو

ا ما يتعمؽ بتماسكو كقدرتو عمى التكٌيؼ مع تغيرات البيئة ال ا دستكرينا، كلصكصن  سياسية.بنيتو بكصفو نصًّ
عٌد تلٌمينا عف جكىر لطة االنتقاؿ الدستكرم، يحصكؿ التعديالت الثالثة األكلى يي عيد المجمس االنتقالي مثال ت

لغاء الكظيفة األساسية لممؤتمر كتقميصيا لتقتصر يقط عمى كضع الضكابط كالمعايير الالزمة النتلاب أعضاء  كا 
عالف نؤر  ،لجنة الدستكر كصكغ قانكف انتلابيا جاءت ييي  ،ه بسرعة دكف انتظار تكثيقو يي الكثائؽ الرسميةكا 

كمف ثـ كاف  ،بسبب الملاكؼ مف تكسع صالحيات السمطة السياسية التي تدير مرحمة ما بعد المجمس االنتقالي
األزمة  ،اليدؼ منيا التقميص مف صالحياتيا التؤريعية القادمة يي اإلؤراؼ عمى مراحؿ بناء الدكلة )عمر

 (. 29: 24ص ص ،2015 ،ةالدستكري
كسبتمبر  ،كقد تكرر ىذا األمر يي يترة المؤتمر الكطني الذم أجرل عدة تعديالت متقاربة)مثؿ تعديالت: أغسطس

حيث ؤيد آلرىا)التعديؿ السابع( تعديال جكىريا يي  ،(2014كمارس مف عاـ  ،، كتعديالت يبراير2012مف عاـ 
 ،الية كاحدث إؤكالية يي إجراءات التصكيت عميو بحسب الالئحة الدالميةاإلعالف الدستكرم كمسار المرحمة االنتق

كىك تعديؿ يتماثؿ يي أىميتو مع التعديؿ الثالث الذم سحب صالحيات التيار الييئة التأسيسية لصياغة الدستكر 
ر بناء الدكلة مف المؤتمر الكطني كجعميا باالنتلاب. يالتعديؿ السابع أنتج مرحمة انتقالية جديدة أثرت يي مسا

لاصة كأنيا تعرضت الزمة دستكرية متمثمة يي إجراءات التسميـ كاالستالـ بيف  ،كتمديد المراحؿ االنتقالية
صداراىا ألحكاـ تبطؿ إجراءات انتلاب البرلماف -الدائرة الدستكرية-كدلكؿ المحكمة العميا  ،المجمسيف ليعقبيا  ،كا 
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لتبيف الحصيمة النيائية التعقيد  ،البيضاء تبطؿ حكـ المحكمة العمياصدكر حكـ آلر مف محكمة ابتدائية بمدينة 
 الدستكرم كالقانكني كتأثيره عمى مسار بناء الدكلة.

ىذه التعديالت الدستكرية أسيمت يي كضع تعقيدات أدت إلى إطالة المرحمة االنتقالية؛ إذ اتجيت إلعادة صكغ 
فيا كمياميا، ما أدل إلى كجكد حالة مف السمطات المجزأة. كظائؼ المؤسسات االنتقالية، بطريقة غٌيرت كظائ

بعاده عف عممية  كلعؿ االتجاه العاـ لمتعديالت التي أجراىا المجمس االنتقالي سار نحك احتكاء المؤتمر الكطني كا 
ي كما أدت التعديالت إلى حدكث انتقاؿ لألزمة السياسية؛ إذ انتقمت مف الحكار الكطن ،إعداد مؤركع الدستكر

 (.35-30ص ،2015 ،األزمة الدستكرية ،كطرح المبادرات إلى الصراع المسٌمح كانقساـ المؤسسات )عمر
بدأت التعديالت مف )عمى يترات متقاربة كمف بعده المؤتمر كالكطني جاءت تعديالت المجمس الكطني أيضا 
 11 ،يبراير 5، ثـ 2013ؿ يإبر  11، كأيضا يي 2012مف عاـر سبتمبر  1،يكليك 5 ،يكنيك 10 ،مارس 13تاريخ 
كبيذا التتابع لمتعديالت الدستكرية التي سعت إلى تفكيؾ السمطات االنتقالية باستثناء التعديؿ  (؛2014مارس

 ،نجده يعكس اتساع مركنة اإلعالف الدستكرم كالتالؿ مرجعيتو كحجة قانكنية)عمر ،اللاص بالعزؿ السياسي
 (.،2014 ،السياقات الدستكرية

يتضح أف اإلعالف الدستكرم كاجو عدة تحديات كمعكقات يي مسالة تنفيذ مسار المرحمة االنتقالية كالتعامؿ بالتالي 
كااللتزاـ بالبنكد كالمدد الزمنية  ،كعالقتو باإلدارة المحمية ،مع مستجداتيا: منيا يي ؤكؿ الدكلة كىياكميا كمؤسساتيا

يي إؤكالية المؤركعية أم المرحمة االنتقالية ائمة؛ ما أكقعيا المقررة يي اإلعالف الدستكرم مف قبؿ المؤسسات الق
ما أدل لفقداف اإلعالف  ،بتجاكزىا لنصكصو كالقياـ بالتعديالت الدستكرية لمتمديد لنفسيا أك أللذ صالحيات جديدة

اتفاقيات  ت بسببئالدستكرم سمكه؛ ىذا إلى جانب تعدد الكثائؽ الدستكرية المضاية لإلعالف الدستكرم كالتي أنؤ
تسكية سياسية مثؿ كثيقة يبراير ككثيقة االتفاؽ السياسي ككثيقة تكنس لممتقى الحكار السياسي. ىذه الكثائؽ تعبر 

مكاد اإلعالف الدستكرم يي التعامؿ مع المستجدات التي ؤيدتيا المرحمة  تي طالتعف حالة العجز كالقصكر ال
ما يعني التمديد لممراحؿ  ،ى اإلعالف الدستكرم كمسالة بناء الدكلةجديدة عم ةكلتضيؼ تعقيدات دستكري ،االنتقالية

االنتقالية كحصكؿ عدـ استقرار سياسي كمؤسسي كأزمة يي المؤركعية بيف المؤسسات بسبب صدكر حكـ قضائي 
 ،2014يطعف يي إجراءات نقؿ السمطة بيف األجساـ التؤريعية التي انقسمت ما بعد انتلاب مجمس النكاب عاـ 

 دت لتجاىؿ ىذه األحكاـ كعدـ االلتزاـ بيا.كأ
يقد اٌتجو  ،كما كاجو اإلعالف الدستكرم كالتؤريعات المنبثة منو الكثير مف الضغكطات السياسية مف القكل المحمية

منيا  االعتراض عمى مصدر القانكف دالؿ اإلعالف  ،المؤتمر إلى سٌف تؤريعات تحت ضغكط سياسية أيديكلكجية
 ،لة الؤعب مصدر السمطات كليس ؤرع اأكمس ،تبار الؤريعة اإلسالمية مصدر كحيد لمقانكفباع ،الدستكرم

كىنا كاف لبعض التيارات السياسية دكرا يي ىذا االعتراض كالتأكيد عميو يي اغمب القكانيف الصادرة يي عيد 
ة ليا كؿ الظركؼ (؛ التي ىيأ27-26ص ص  ،2012المجمس االنتقالي كالمؤتمر الكطني العاـ)حمقة نقاش
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حيث تـ  ،لمسيطرة عمى الحياة السياسية بدءنا مف التدلؿ يي تعديؿ مسكدة اإلعالف الدستكرم كقانكف االنتلاب
كأيضا قانكف األحزاب مف لالؿ التأثير يي المسكدة األكلى التي تمنع إقامة  ،إدراج النظاـ االنتلابي المتكازم

كما كاف ليـ الدكر يي دكائر الؤأف الديني كاألكقاؼ كدائرة  ،لغاءىااألحزاب عمى أساس ديني يصار التعديؿ با
التي نصت عمى "عدـ جكاز ريع  2012لسنة 15مف قانكف 9بمكجب المادة  ،حيث منح المفتي الحصانة ،اإليتاء

الدعكل الجنائية ضد المفتي إال بعد الحصكؿ عمى إذف بذلؾ مف المجمس الكطني أك مف يحؿ محمو )اللمميؤي 
 (.579:582ص ص ،2013
 2115إشكالية الكثيقة الدستكرية لالتفاؽ السياسي لعاـ ثالثا: 

المتداكلة بيف الكسيط الدكلي  االتفاؽ السياسي الميبي تعند التمعف يي المبادرات السممية المطركحة كأبرزىا مسكدا
أك  -بالمبادئ الحاكمة ةجزء المتعمقال يي الديباجة أك يي ال – يإنو ال نجد تبكيب أك تضميف ،كاألطراؼ المتنازعة
مما  ،أيضت لتكسيع اليكة بيف األطراؼ ،مفاتيح كاضحة كمحددة لمصطمحات لاليية مبيمة/حتى إؤارة لتعريفات

كمف ىذه المصطمحات عمى سبيؿ المثاؿ ال  ،بالتنازع ألمفاىيمي كرس حالة تنعت يي األدبيات ذات الصمة
 ،التطرؼ ،اإلرىاب ،المميؤيات ،األحزاب ،الثكار ،الؤرعية ،ريبراي 17مبادئ كأىداؼ ثكرة (الحصر

مما يسيـ إلى  ،يغياب التعريفات اإلجرائية يي االتفاؽ يجعؿ صياغة المفاىيـ عرضة لمتأكيؿ ،.)الخ...الديمقراطية
  (.2015 ،)االطرش حد كبير يي تعثر الجيكد كعدـ التكصؿ إلى اتفاؽ نيائي

 )االتفاؽ السياسي بالصليرات( يي النقاط التالية: كثيقة الدستكرية الثانيةكيمكف تكضيح أىـ إؤكاالت ال
مجمس النكاب كالمؤتمر الكطني السمطة السيادية يي المرحمة االنتقالية، كىذا معتبرة جاءت كثيقة االتفاؽ  - أ

يا، دلال يي صراع لفترة طكيمة نسب لاصة كأنيما ،انطكل عمى ملاطر ىددت استقرار المسار االنتقالي
إضاية إلى ظيكر انقسامات يي الجيتيف التؤريعيتيف، بحيث  ،يصعب معو كجكد تجانس يي العمؿ المؤترؾ

 ،ييناؾ نكاب مقاطعيف كآلريف لرجكا بمبادرة الحكار الميبي الميبي ،يصعب اعتبار أم منيا مؤسسة مستقرة
كىذا ما اتضح يعميا بعد  ،قطة(ليبيا أماـ ن ،2015)عمر كنفس اآلمر انطبؽ عمى أعضاء المؤتمر كالكطني

 تنفيذ االتفاؽ السياسي.

التي تنظـ اجتماع المجنة المؤتركة مف  (17يي ظؿ االستعجاؿ عمى تكقيع االتفاؽ، لـ يتـ تعديؿ المادة)  - ب
ككذلؾ تعديؿ النص اللاص بانتياء الييئة  ،2015سبتمبر 17المقرر عقده يي يفعمجمس النكاب كالمقاط
؛ ما يؤير إلى أف تدقيؽ االتفاؽ اقتصر عمى المكاد المتعمقة 2016مارس 24 يا ييالتأسيسية مف أعمال

لى تزايد الضغكط عمى أطراؼ الحكار ألجؿ التكقيع  ،ليبيا أماـ نقطة( ،2015)عمر بمجمس رئاسة الكزراء، كا 
 متجاىال بذلؾ البناء الدستكرم كااللتزاـ بالمدد الزمنية المقررة يي االتفاؽ السياسي.

عضك  100التؤريع يي المصادقة عمى الحككمة التكايقية: تـ تمرير حككمة الكياؽ ببياف مكقع مف  اليةإؤك - ج
مف أعضاء مجمس النكاب، كليس عبر جمسة يتـ يييا التصكيت. صحيح أف ىؤالء يمثمكف أغمبية يي 
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أقرب إلى التؤريع  ما يجعؿ بيانيـ ،المجمس كفيمة بمنح الثقة لمحككمة، لكنيـ لـ يصًكتكا يي جمسة رسمية
ىذا البياف السياسي جرل تعزيزه  ،السياسي لمحككمة منو إلى قرار قانكني، تترتب عميو مقتضيات منح الثقة

قميمي بينما لـ يتـ تضميف االتفاؽ (. 2116) ارتيمة بمباركة مف لجنة الحكار السياسي كاعتراؼ دكلي كا 
نكيمبر  26ثة سنكات كيؽ التعديؿ الحادم عؤر بتاريخ السياسي يي اإلعالف الدستكرم إال بعد قرابة الثال

كالذم اعتبر انتقائيا بتجاكزه كتعديمو لبعض يقرات االتفاؽ السياسي دكف حصكؿ تكايؽ مع مجمس  ،2018
 الدكلة االستؤارم.

مف لالؿ يرض المؤسسات المنصكص عمييا  ،يرض سياسة األمر الكاقع يي تطبيؽ أحكاـ االتفاؽ السياسي - د
االتفاؽ السياسي الميبي عمى السمطات المكجكدة يي المنطقة الغربية ككذلؾ يي المنطقة الؤرقية  اـيي أحك

رغـ  ،2259بؿ كاعتبار ىذه السمطات سمطات مكازية غير ؤرعية كيؽ قرار مجمس األمف رقـ  ،عمى السكاء
دستكرم المطمكب لدلكلو حٌيز بؿ كعدـ إقرار التعديؿ ال ،عدـ تكقيع االتفاؽ كاعتماده نيائيا مف كؿ األطراؼ

يقد تـ القفز عمى العديد مف مراحؿ  ،بسبب التكاريخ كالمدد المضغكطة كغير المدركسة يي االتفاؽ ،النفاذ
رغـ أنيا ذات  ،بؿ إف بعض ىذه المراحؿ انتيت مدتيا الزمنية كانقضت منذ كقت طكيؿ دكف تنفيذىا ،تنفيذه

كمع ذلؾ نجد أف المجتمع  ،يبية عامة كاالتفاؽ السياسي لاصةصمة بمسائؿ جكىرية متعمقة بالحالة الم
الدكلي يسعى بكؿ الكسائؿ كالطرؽ نحك تنفيذ أحكاـ االتفاؽ كجعمو أمرا كاقعا دكف أم محاكلة لمعالجة 

 .(2116 ،)كنيدرالقصكر الحاصؿ ييو

 لتمييدية لمحؿ الشامؿ(ممرحمة ال)خارطة الطريؽ  2121الثالثة لسنة  ةإشكالية الكثيقة الدستكريرابعا:  -
كاجيت الكثيقة الثالثة لالتفاؽ السياسي العديد مف اإلؤكاالت ييما يلص إدارة المرحمة االنتقالية كتحقيؽ بناء 

يبعد انتلاب كؿ مف المجمس الرئاسي كرئيس الحككمة مف قبؿ ممتقى الحكار التابع لبعثة األمـ المتحدة  ،الدكلة
ف دكر كؿ مف مجمس النكاب كالدكلة قد تـ أيتبيف  ،اصصة سياسية كجيكية كقبميةكبناء عمى مح ،لمدعـ يي ليبيا

كىذا األمر يجعمنا أماـ مجمس سيادم  ،كترؾ لمجمس النكاب يقط منح الثقة ،إقصائيما مف التيار الحككمة
تيار يي ال وتدلمب لاصة كانو منح صالحيات جكىرية تمس بالسيادة الكطنية ،آلر)ممتقى الحكار السياسي(

تقى صالحيات سيادية تحدد مستقبؿ المرحمة االنتقالية المقبمة بنصو يي المادة مبؿ إف الكثيقة أعطت لمم ،الحككمة
كالتؤريعات  ،"يعكد لممتقى الحكار السياسي الميبي البث يي انجاز االستحقاؽ الدستكرمباف  3الرابعة الفقرة أ/

يمة المحددة يي الفقرة األكلى مف ىذه المادة دكف تحقيؽ النتيجة الضركرية النجاز االنتلابات يي حاؿ انقضت الم
النجاز االستحقاؽ الدستكرم  مدة الزمنية المقررة يي ىذه الكثيقةال زتجاك  كىذا ما حصؿ يعال عندما تـ ،المطمكبة"

لمجنة قانكنية ممتقى الحكار السياسي)بتؤكيمو لليتحكؿ انجاز ىذا االستحقاؽ  ،لالؿ ستيف يكما مف قبؿ المجمسيف
. كىذا معنية بإعداد الكثيقة الدستكرية لممرحمة االنتقالية( الغير منتلب مف الؤعب أك مف احد مؤسساتو السيادية



 و١ٍت االلخصاد ٚاٌخضاسة ص١ٌخٓ                                                                    ٌّإحّش اٌعٍّٟ اٌغٕٛٞ اٌزأٟ                                       ا
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حؽ دعكة ممتقى كأيضا  ،حؽ التيار أعضاء الممتقىلبعثة األممية اعندما منحت  ،يي السيادةاألمر يعد انتقاصا 
 .ر كدعـ اجتماعاتوكىي التي تقكـ بتسيي ،الحكار لالجتماع

عدـ تضميف لارطة الطريؽ يي االتفاؽ السياسي كاإلعالف  كىي ،ألرل كاجيت ىذه الكثيقة كما ىناؾ إؤكالية
 (.كالمتضمف دستكريا 2015)اتفاقا مضايا لالتفاؽ السياسي المكقع عاـ بحسب الكثيقة الدستكرم باعتبارىا 

 صياغة الدستكرالمعكقات التي كاجيت الييئة التأسيسية لخامسا:  -

يقد أدل التعديؿ الدستكرم اللاص بيا إلى جعؿ  ،بدأت أزمة الييئة التأسيسية لصياغة الدستكر منذ تؤكيميا
مراحؿ بعد إقرار انتلاب الييئة بدال مف  ةصار مؤركع الدستكر يتـ عمى ثالثي ،عممية الدستكر ؤديدة التعقيد

ىيئة النالبيف اللتيار أعضاء الييئة، ثـ انعقاد ىيئة النالبيف  إعداد قكانيف االنتلاب، كانعقاد :ا كىيالتيارى
كىك ما ترتب عميو بدء عممية سياسية منفصمة عف السمطة العميا  .لالستفتاء عمى مؤركع الدستكر بأغمبية الثمثيف

ص الكحيد يي مستقمة استقالال تامًّا عف السمطة التؤريعية كالسيادية كصاحبة االلتصاسمطة  مما أنتج ،يي الدكلة
لـ يحدد اإلطار الدستكرم طريقة أك نظامنا لمراجعة أعماليا أك كيفية التصرؼ يي كما  ،رصياغة مؤركع الدستكر 

  السياقات الدستكرية(. ،2014حالة إلالليا بالدستكر)عمر
ة اثر ىذا التعديؿ الدستكرم بلصكص االنتلاب بدؿ التعييف إلى ملرجات جيكية بدؿ أف تككف مينيكذلؾ 

منيا  ،ما انعكس عمى أداء الييئة كاجتماعاتيا. يكثرت اللاليات كاألزمات التي عطمت مياميا ،كمتلصصة
احتجاجا عمى ملرجات لجنة العمؿ  ،كثرت المقاطعيف لجمساتيا لاصة مف المنطقة الغربية كمف المككنات الثقايية
مقة بترسيخ التقسيـ الفيدرالي كحقكؽ حكؿ المسكدة األكلى كالثانية مف الدستكر لاصة يي النصكص المتع

مما أدل إلى صعكبة التصكيت عمى قرار الييئة كدلكؿ الييئة يي جمكد  ،المككنات الثقايية مف لغة كتراث كتعميـ
أيضا يي ظؿ تعدد الحككمات  ؛(2016 ،)معكقات الحؿ السياسي كتجاكزات قانكنية تدلمت المحكمة يي يضو

ف الييئة كقعت أماـ مأزؽ إحالة مؤركع الدستكر كعرضو عمى إأعماؿ العنؼ يكالؤرعيات كتصاعد االنقساـ ك 
االستفتاء الؤعبي إلقراره يي ظؿ تبايف مكاقؼ الفرقاء بلصكص طبيعة النظاـ كالتقسيمات اإلدارية؛ كىك ما أكدتو 

ة كالتقسيمات مقررة لجنة العمؿ دالؿ الييئة نادية عمراف، عندما أقٌرت باستمرار اللاليات بلصكص العاصم
اإلدارية كمقار السمطات التؤريعية كالتنفيذية، رغـ أف المجنة انتيت مف صياغة معظـ مكاد مسكدة 

 (. 2016 ،معكقات الحؿ السياسي)الدستكر
 ،ييي لـ تعالج العديد مف المسائؿ الميمة ،كما كاجيت لجنة العمؿ انتقادات أىميا تسرعيا يي إلراج المسكدة

أيضا تجاىمت المجنة ملرجات المجاف النكعية  ،يكـ أثرت يي عمميا 30بمدة زمنية قصيرة ىي  إضاية إلى قبكليا
 ،أعضاء الييئة بؤكؿ منتظـ إلى جانب عدـ مناقؤة ما تكصمت إليو مف أعماؿ مع ،يي كثير مف المسائؿ الميمة

اىتمت بالجزئيات كالتفاصيؿ  أيضا ،بؿ عممت يي تكتـ كسرية إلى نياية عمميا كأنيا لجنة مستقمة لكضع الدستكر
ألف الدستكر المفركض انو يحتكم عمى نصكص عامة  ،التي ترىؽ الدستكر المستقبمي مف ناحية إمكانية التعديؿ
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كتترؾ التفصيالت كالجزئيات لمقكانيف كالمكائح اللاصة. إضاية إلى انتياج المجنة مبدأ المغالبة بدؿ التكايؽ يي 
 (.2016لتأسيسية )الييئة ا القضايا اللاليية

كؿ ىذه األمكر السابقة الذكر تبيف مدل اإلؤكاليات التي تعاني منيا الييئة كالتي أثرت يي ملرجاتيا)مؤركع 
ييي كغيرىا مف األجساـ الزالت  ،بالمكاعيد المقررة ليا يي اإلعالف الدستكرم بداية مف عدـ التزاميا ،الدستكر(

كالحقيقة ىنا أف الييئة ال يكجد نص يسمح  ، 2017ر تألر إلى عاـ كما أف مؤركع الدستك  ،مكجدة يي المؤيد
كلـ يذكر اإلعالف الدستكرم كبحسب  ،مراجعة أعماليا يي حالة إلالليا باالستحقاؽ الدستكرمك بمراقبة أداءىا 

ات مف قبؿ . كانتياء بمؤركع الدستكر الذم تعرض لالنتقادتعديالتو سكل تمديد لفترة بقاءىا أسكة باألجساـ األلرل
 ما أدل إلى عرقمت االستفتاء عميو. ،األطراؼ السياسية

 أزمة صياغة مشركع الدستكرسادسا:  -
مف ابرز نقاط اللالؼ كاإلؤكاليات التي يعاني منيا مؤركع الدستكر الصادر مف قبؿ الييئة التأسيسية )بمكايقة 

 ىي: ،مف قبؿ القكل كاألجساـ السياسيةكالتي جعمت منو محؿ اعتراض  ،2017يكليك 29ثمثي األعضاء( بتاريخ 
كترسيخ  ،مسالة ترسيخ التقسيـ الفيدرالي الذم أؤير إليو يي عدة حاالت منيا تقسيـ مجمس األمة لغريتيف -1

 لفكرة العكاصـ الثالثة.

 التي بدكرىا قاطعت جمسات الييئة. ،مسالة حقكؽ المككنات الثقايية -2

مف القكاعد العامة المبسطة كالكاضحة إلى تفاصيؿ  إف كثرة النصكص كتعقد بعضيا يلرج الدستكر -3
 التي مف المفترض أف تككف كيؽ قكانيف. ،معقدة كغامضة

الف انتلاب  ،عمى العممية الديمقراطية الناؤئة االتار مؤركع الدستكر النظاـ الرئاسي، كىذا يؤكؿ لطر  -4
كيؤدل ذلؾ إلعادة تركز  ،ؤلص كاحد لحكـ البالد قد يككف مف منطقة كاحدة كربما مف قبيمة كاحدة

 . السمطة يي يد رجؿ كاحد يستحكذ عمى كؿ الصالحيات كيؽ الدستكر

لكف النصكص المتعمقة بيذا  ،ذكرت المسكدة نظاـ الحكـ المحمى كىك ما يعني أننا أماـ نظاـ ييدرالي -5
متع باالستقالؿ حيث ال يكجد سمطات سياسية محمية تت ،النظاـ تؤير لإلدارة المحمية كليس لمحكـ المحمي

 كملتارة مف سكاف األقاليـ. ،الذاتي

يالحظ مف لالؿ تتبع مؤركع الدستكر الميبي كعممية االستفتاء عميو انو قد كاجو عدة عقبات كتحديات حالت دكف 
طراؼ دكلية. يفي كؿ مرحمة مف المراحؿ االنتقالية  ،تنفيذ ىذا االستحقاؽ اؤتركت يييا عدة قكل كأجساـ سياسية كا 

يعندما قدمت المجنة  ،2020كمثاؿ ذلؾ االتفاؽ السياسي لعاـ  ،ـ ترحيؿ ىذا االستحقاؽ دكف الفصؿ ييويت
يتبيف انو قد تـ ترحيمو  ،2021القانكنية التابعة لممتقى الحكار السياسي الميبي مسكدتيا لمقاعدة الدستكرية يي مايك 

الملكلة بانجاز الدستكر الدائـ يي اجؿ  2021ديسمبر  24لمرحمة ما بعد انتلابات السمطة التؤريعية الجديدة يي 
 ستة أؤير قبؿ انتياء كاليتيا. هقصاأ
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 الخاتمة
باإلضاية إلى تأثيرىا يي  ،إف التجربة الدستكرية يي ليبيا مرت بمنعطفات أثرت يييا عدة متغيرات محمية كلارجية

ىذه الكثيقة ىي يي  التأثيراتككانت أىـ  ؛2011 مسار المراحؿ االنتقالية منذ بداية صدكر اإلعالف الدستكرم عاـ
تبيف  حيث ،بناء الدكلة الميبية المستقرة كالدائمةاللاصة بالتعديالت الدستكرية التي غيرت مف لارطة الطريؽ 

كالتي  ،مدل القصكر يي ىذا اإلعالف الدستكرم كعدـ استيعابو لممستجدات التي ؤيدىا الكضع الدالمي الميبي
إضاية إلى عدـ االستقرار المؤسسي  ،أسبابيا لغياب التجربة الدستكرية طيمة أكثر مف أربعيف سنة يرجع يي احد
 . 2011المرحمة االنتقالية ما بعد عاـ  كيي مسار ،يي تمؾ الفترة

تقؼ كراء تعطؿ  رأل أنيا التيك  التي تكصؿ إلييا الباحث يي ىذه الدراسة كتعد مف أىـ األسباب أك العراقيؿ
قامة الدستكر الدائـالترتي  -:ىي ،بات الدستكرية االنتقالية كا 
غياب الثقة بيف األطراؼ الميبية كالتسرع يي المضي تجاه العممية الدستكرية الدائمة دكف النظر يي   -1

 .االنقساـ المجتمعي كالسياسي

 .غياب المصالحة الكطنية كالتكايؽ الكطني حكؿ مفيكـ الدكلة الجديدة -2

 كلضكعيا لمصالح القكل القبمية كالجيكية كالسياسية الضيقة.  ،ئمة كعدـ استقرارىاضعؼ المؤسسات القا  -3

 -عميو تكصى الدراسة باالتي:
إف نجاح الترتيبات الدستكرية يتكقؼ عمى بناء الثقة بيف األطراؼ كالقكل المحمية كدعـ المجتمع الدكلي  -1

 .ليذه الترتيبات المتدلمةاإلقميمية كالقكل 

نو إلذا ي ،اقاعدة دستكرية دائمة يي ظؿ االنقساـ السياسي كالتيميش كانتؤار السالح يي ليبيال يمكف إقامة  -2
يجاد صيغ تكايقية تجتمع حكليا  البد مف تكحيد المؤسسة العسكرية كتكحيد المؤسسات كدعـ السالـ كا 

 ستحقاؽ.مع تكيير ضمانات محمية كدكلية تؤرؼ عمى انجاز ىذه اال ،أطراؼ النزاع

 ؽ العدالة االنتقالية كالمصالحة الكطنية أمر ميـ النجاز أم استحقاؽ دستكرم قادـ.إف تطبي -3

ككجكد تكايؽ  مؤركع الدستكر الدائـ دكف النظر يي نضكج التجربة الديمقراطية كاإليماف بيا عمؿ عمىإف ال -4
ة تحمي ال يعد سكل إطار ؤكمي غير ممـز ما لـ يكف ىناؾ دعـ كقناعة ؤعبية كمؤسسات قكي ،مجتمعي
 .القادـ الدستكر

ـ تدالؿ السمطات السياسية يي الجكانب عدإف نجاح العممية الديمقراطية يعتمد عمى الفصؿ بيف السمطات ك  -5
 القانكنية الدستكرية.

كعقد جمسات استماع كحكار ؤامؿ  ،ضركرة إعادة النظر يي مؤركع الدستكر الصادر مف الييئة التأسيسية -6
 عض نصكصو.ة عمى بارضمع األطراؼ المع
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 قسـ التمكيؿ كالمصارؼ
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 الممخص

ممصارؼ التجارية بدراسة الدراسة إلى التعرؼ عمى محددات كفاءة األداء المالي المفسرة لقياس األرباح لتيدؼ 
العالقة بيف )نسبة القدرة عمى جذب الكدائع، نسبة سيكلة المصرؼ، حجـ المصرؼ(عمى كفاءة األرباح ممثمة )معدؿ العائد 
عمى األصكؿ(، كذلؾ مف لالؿ التبار كتحميؿ أثر تغير )نسبة القدرة عمى جذب الكدائع، نسبة سيكلة المصرؼ، حجـ 

، كتـ صياغة مؤكمة الدراسة يي معرية العكامؿ المحددة لكفاءة األداء المالي التي تؤثر صرييةالمصرؼ(عمى الربحية الم
كجكد أثر مكجب ذك داللة إحصائية نسبة القدرة عمى  قياس األرباح لممصارؼ التجارية الميبية، ككانت نتائج الدراسة يي

ظؿ حجـ سكاء بعد استبعاد حجـ المصرؼ كيي ي جذب الكدائع كنسبة درجة السيكلة، عمى معدؿ العائد عمى األصكؿ ي
باستثمار جزء مف الفكائض المالية يي منتجات متنكعة عف طريؽ تقديـ حزمة متكاممة مف ، كما اكصت الدراسة المصرؼ

اللدمات المصريية كتقديـ أنؤطة تمكيمية جديدة إضايية مبنية عمى دراسات الجدكل االقتصادية، بحيث يصبح ليا األثر 
 م عمى األداء العاـ لكي نضمف قدرة المصرؼ عمى الكياء بالتزاماتو يي المدل الطكيؿ.القك 

 
 المقدمة 1.1

تسعى المصارؼ التجارية المساىمة إلى تحقيؽ مجمكعة أىداؼ، لعؿ مف أىميا تحقيؽ عائد مجز لممساىميف 
المستثمرة مف التآكؿ بسبب  يزيد عمى األقؿ عمى العائد اللالي مف الملاطر، كالمحايظة عمى قيمة األمكاؿ

ملاطر التضلـ، كالقيمة الزمنية لمنقكد، مع العمؿ عمى تنمية تمؾ األمكاؿ، كاستغالؿ جميع الفرص المتاحة 
أماميا لالستثمار يي سبيؿ تحقيؽ أىداييا، كتعكس القكائـ المالية لممصارؼ نتيجة نؤاطيا كمدل كفاءة اإلدارة يي 

كف أماـ المساىميف يييا سكل تقييـ الربحية باستلداـ األساليب العممية لتحميؿ القكائـ استثمار تمؾ األمكاؿ، يال يك
المالية لتقييـ أداء إدارات تمؾ المصارؼ، يقد تظير القكائـ المالية تحقيؽ أرباح لممصارؼ،  كلكف عند تحميؿ 

حقكؽ الممكية ياف النسبة تككف القكائـ المالية لممصارؼ كمقارنة صايي الربح بإجمالي المبالغ المستثمرة أك 
متدنية، مما يعطي انطباعان عمى عدـ قدرة إدارة المصرؼ عمى تكليد أرباح كايية، كيي كؿ األحكاؿ، يإف تقييـ 
الربحية لممصارؼ التجارية باستلداـ األساليب العممية لتحميؿ القكائـ المالية كجزء مف تقييـ األداء أصبح أمرا 

ة لمكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ بالمصرؼ، أك لممساىميف الحالييف أك المستثمريف الذيف ضركريان، سكاءن لإلدار 
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عمى  تعمى سالمة أمكاليـ، كقدرة تمؾ اإلدارا فيرغبكف يي استثمار أمكاليـ يي تمؾ المصارؼ التجارية لالطمئنا
متزايدة، حيث أف دكرىا ال استثمارىا بالؤكؿ الصحيح، مف جانب ألر تمعب المصارؼ يي عالـ األعماؿ أىمية 

يلفي عمى أحد، إذ ارتبط كجكد نظاـ مصريي قكل كمتطكر يي أم بمد مف البمداف بتطكر أنظمتو االقتصادية 
التي تنعكس بالتأكيد عمى نكاحي الحياة األلرل كاية، كىذا األمر ينطبؽ بصكرة كاضحة كجمية عمى ليبيا لما مر 

 ية كسياسية كبيرة ككثيرة متنكعة يي العقكد الماضية.بيا مف يترات تحكؿ اقتصادية كاجتماع

 مشكمة الدراسة 2.1

ف اليدؼ الرئيسي لممصارؼ التجارية ىك التحقيؽ المزيد مف األرباح كذلؾ ألف الربحية عاـ ىاـ ألم مصرؼ إ
ياس ربحية مف اجؿ االستمرار يي عممو، كمف ىذا المنطمؽ يإف تحديد محددات كفاءة األداء المالي المؤثرة يي ق

األىداؼ  من المصارؼ بيدؼ تحسيف أدائيا كىك ما ينعكس عمى ملتمؼ القطاعات االقتصادية كانطالقا
األساسية إلدارة المصارؼ التجارية أال كىك تحقيؽ الربحية كتعظيميا كىك عف طريؽ تكظيؼ األمكاؿ التي يحصؿ 

 كف صياغة مؤكمة الدراسة يي السؤاؿ التالي:ك يي ضكء ذلؾ يم، عمييا مف ملتمؼ المصادر بأعمى كفاءة ممكنة
 ما ىي العكامؿ المحددة لكفاءة األداء المالي التي تؤثر قياس األرباح لممصارؼ التجارية الميبية؟ 

 ىدؼ الدراسة 3.1

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى محددات كفاءة األداء المالي المفسرة لقياس األرباح لممصارؼ التجارية 
لعالقة بيف )نسبة القدرة عمى جذب الكدائع، نسبة سيكلة المصرؼ، حجـ المصرؼ(عمى كفاءة األرباح بدراسة ا

ممثمة )معدؿ العائد عمى األصكؿ(، كذلؾ مف لالؿ التبار كتحميؿ أثر تغير )نسبة القدرة عمى جذب الكدائع، 
ت كفاءة األداء المالي المفسرة نسبة سيكلة المصرؼ، حجـ المصرؼ(عمى الربحية المصريية، كذلؾ محاكلة محددا

كالمتغيرات المؤثرة منيا كبالتالي تقديـ مجمكعة مف  التجارية المصارؼ ربحية مفيكـ لقياس الربحية، كالتعرؼ عمى
 التكصيات المتعمقة بمستكيات قياس الربحية يي المصارؼ التجارية الميبية.

 فرضيات الدراسة 4.1

 الفرضية الرئيسية األكلى

 H01:  يكجد أثر ذك داللة إحصائية نسبة القدرة عمى جذب الكدائع كنسبة درجة السيكلة، عمى معدؿ العائد ال
 عمى األصكؿ بعد استبعاد حجـ المصرؼ.

( لنسبة جذب الكدائع عمى معدؿ العائد α ≤ 0.05ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -1
 عمى األصكؿ لممصارؼ الميبية التجارية.
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( لنسبة درجة السيكلة عمى معدؿ العائد α ≤ 0.05ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -2
 عمى األصكؿ لممصارؼ الميبية التجارية.

 الفرضية الرئيسية الثانية

 H02:  ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية نسبة القدرة عمى جذب الكدائع كنسبة درجة السيكلة، عمى معدؿ العائد
 ى األصكؿ يي ظؿ حجـ المصرؼ.عم

( لنسبة جذب الكدائع عمى معدؿ العائد α ≤ 0.05ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -1
 عمى األصكؿ لممصارؼ الميبية التجارية يي ظؿ حجـ المصرؼ.

معدؿ العائد ( لنسبة درجة السيكلة عمى α ≤ 0.05ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -2
 عمى األصكؿ لممصارؼ الميبية التجارية يي ظؿ حجـ المصرؼ

 أىمية الدراسة 5.1

تنبع أىمية الدراسة مف أىمية المكضكع نفسو، كالذم يتناكؿ محددات األداء المالي التي تؤثر عمى مستكيات 
األرباح لممصارؼ التجارية محددات كفاءة األداء المالي المفسرة لكفاءة  كفاءة األرباح المصريية، حيث تؤكؿ

 إن ًإذ التجاريةْ المصارف يي كبيرا تأثيرا )نسبة القدرة عمى جذب الكدائع، نسبة سيكلة المصرؼ، حجـ المصرؼ(
 ليذه تتعرض  التجارية المصارف أن إلى كنظران  ربحيتو تيدد التيك، لملاطر المصرف يعرض كتغيرىا تقمبيا

لمحددات المفسرة لكفاءة األرباح لممصارؼ التجارية، كما أف حجـ الفكائض تأثيرات ا دراسة من يالبد  الملاطر
المالية لممصارؼ التجارية يمكف أف يسيـ يي عمميات االستثمار كالتمكيؿ يي االقتصاد بؤكؿ عاـ كسكؽ األكراؽ 

قرار كالمؤرعيف المالية بؤكؿ لاص، كبالتالي قد يقدـ تحميؿ محددات كفاءة األداء المالي بعض الرؤل لمتلذم ال
يي محاكلة معالجة أكجو القصكر  المصارؼ اتمساعدة لجنة اإلدار حكؿ تقييـ ربحية المصارؼ التجارية الميبية ك 

يجاد الحمكؿ العممية ليا سعيان  استثماراتيا يي الكدائع، بيا، كلصكصان  المكجكدة  المصارؼلالرتقاء بأداء  كا 
 ينيا.، بؤكؿ يحقؽ األىداؼ المرجكة مف تكك لأليضؿ

 منيجية الدراسة 6.1

تـ استلداـ المنيج الكصفي التحميمي الكمي يي الدراسة، حيث أنو ييتـ بالتعرؼ عمى مظاىر المؤكمة كيؤمؿ 
تحميؿ البيانات كقياسيا لمتكصؿ إلى تكصيؼ دقيؽ لممؤكمة كنتائجيا كقد اقترف ذلؾ بإجراء تجربة كمية إحصائية 

ميان، كتـ إتباع منيج دراسة الحالة باعتبار أف الدراسة مقتصرة عمى دراسة حالة تعزز إمكانية االستقراء منيجان عم
 المصارؼ التجارية الميبية.
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 التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة كطرؽ قياسيا 7.0
ؼ المحددات المفسرة لكفاءة األرباح لممصار تعتمد الدراسة عمى مجمكعة مف المتغيرات الالزمة إلجراء تحميؿ أثر 

ربحية عمى كمتغير مستقؿ  التجارية )نسبة القدرة عمى جذب الكدائع، نسبة سيكلة المصرؼ، حجـ المصرؼ(
 المصرؼ، يتطمب استلداـ المقاييس التالية:

 المتغير التابع 0.7.0
 نسب مؤؤر العائد عمى األصكؿ.

 = (R O A)نسبة العائد عمى األصكؿ  .1
 صايي الربح بعد الضريبة 

 مجمكع األصكؿ
 قياس المتغيرات المستقمة 0.7.0

المحددات المفسرة لكفاءة األرباح لممصارؼ التجارية )نسبة القدرة عمى جذب الكدائع، نسبة سيكلة المصرؼ، حجـ 
 :المصرؼ(

 نسب القدرة عمى جذب الكدائع، كتقاس 

 نسبة القدرة عمى جذب الكدائع = .1
 إجمالي الكدائع
 إجمالي األصكؿ

 
 المصرؼ.نسبة درجة سيكلة 

 نسبة درجة سيكلة المصرؼ = .2
 إجمالي القركض
 إجمالي الكدائع

 
 الطبيعي ألصكؿ ـحجـ األصكؿ= لكغاريت
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 نمكذج الدراسةا 8.0

 أنمكذج الدراسة (1الؤكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 

 اٌّخغ١شاث اٌّغخمٍت 

 ِغذداث وفاءة األداء اٌّاٌٟ   

 اٌّخغ١شاث اٌخابعت

 ل١اط االسباط   

 ِعذي اٌعائذ عٍٝ االصٛي 

  ٔغبت صز  اٌٛدائع  

 دسصت اٌغ١ٌٛت ٔغبت   

 

 اٌضابظ اٌّخغ١ش

 ئصّاٌٟ أصٛي اٌّصاسف اٌخضاس٠ت ا١ٌٍب١ت

 

 (1)(Ahmed 2012) سةباالستناد إلى درا يفمف إعداد الباحث المصدر:

  حدكد الدراسة 9.0
حيت ركعي يي التيار يترة الدراسة،  2018إلي سنة  2000سنة متصمة تبدأ مف سنة  17غطت يترة الدراسة 

إدلاؿ أكبر عدد ممكف مف السنكات كىي يترة تفي بمتطمبات التحميؿ اإلحصائي، يضالن عف أنيا كايية لمحصكؿ 
ة تتناكليا دراسة تتعمؽ عمي نتائج تعكس إلي حد كبير الكاقع الفعمي لمكضكع الدراسة، كتعد يترة الدراسة أطكؿ يتر 

 بالمصارؼ التجارية الميبية.
 الدراسات السابقة 01.1

تناكؿ األدب المالي كالتمكيمي عددا مف الدراسات التي ألتبرت ربحية المصارؼ كأثر بعض مف العكامؿ يييا، 
بالتبار ربحية المصارؼ يي عدة بمداف حيث ثـ  1992عاـ  Molyneux and Thortonحيث قاـ كؿ مف 

بحيث تـ التبار عدد مف العكامؿ )الممكية، درجة التركيز  1989-1986بمدا أكربيان لبيانات مف سنة  18التيار 
المصريي، الفائدة عمى السندات، نمك الطمب عمى النقكد كنسبة حقكؽ الممكية إلى األصكؿ، كنسبة النقد كاألكراؽ 

                                                 
(1(

Ahmed Bilal  (.2012  ) Managing credit risk in Islamic banking  ،Directory of Social Sciences Articles 

publications July 2011, Vol. 1, No. 1. 
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كؿ( كتكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة مكجبة كميمة المالية إلى األصكؿ كنسبة المصركيات اإلدارية إلى األص
 بيف الربحية كالعائد عمى الممكية كمستكل معدؿ الفكائد.

-1980بدراسة العكامؿ التي تؤثر عمى أداء المصارؼ التكنسية لمفترة مف  2001عاـ  Naceurكيي تكنس قاـ 
صكؿ عمى أيضؿ العمكالت حيث تكصؿ إلى أف أيضؿ المصارؼ المتطكرة تبذؿ جيكدا أكبر لمح 1995

المصريية، كأف أيضؿ المصارؼ ىي التي تمتمؾ كدائع مصريية أكبر كأليرا إف أيضؿ المصارؼ التي تمتمؾ 
 حقكؽ ممكية أكبر.

بدراسة العالقة بيف ىيكؿ السكؽ كربحية المصارؼ التجارية يي  2003عاـ   Chirwaمف جانب ألر، يقد قاـ 
، حيث كجد العالقة طكيمة بيف الربحية مف جية كتركيز 1994-1974الفترة ماالكل باستلداـ سمسمة بيانات 

 الممكية مف جية ألرل، كنسبة األصكؿ إلى رأس الماؿ، كنسبة القركض إلى األصكؿ كالكدائع مف جية ألرل.

بدراسة العكامؿ المؤثرة عمى ربحية المصارؼ التركية  2009عاـ   Guven and Onur كيي تركيا قاـ كؿ مف 
حيث كجدكا أف ىناؾ عالقة ايجابية بيف نسب حقكؽ الممكية إلى إجمالي األصكؿ كربحية المصارؼ، كذلؾ يي 

أثر المحددات المصريية كبعض محددات سياسات  2011عاـ  ,Deger and Ademتركيا تناكؿ الباحثاف 
معدؿ العائد عمى األصكؿ  االقتصاد الكمي يي ربحية المصارؼ التركية، كقد تـ قياس ربحية المصارؼ مف لالؿ

كمعدؿ العائد عمى حقكؽ الممكية، كتكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة طردية بيف حجـ المصرؼ كدلؿ غير 
الفكائد مع الربحية بينما كانت العالقة السالبة يتمثمت يي حجـ المحفظة االئتمانية كالقركض تحت المتابعة مع 

يقد التبركا العكامؿ اللارجية كالدالمية المؤثرة عمى ربحية  2011كزمالئو عاـ   Sehrish Gulأما الربحية، 
المصارؼ التجارية يي باكستاف حيث التبركا أثر كؿ مف األصكؿ كالقركض كالممكية كالكدائع كالنمك االقتصادم 
ى كالتضلـ كمؤؤر السكؽ المالي عمى مؤؤرات الربحية متمثمة يي معدؿ العائد عمى األصكؿ كمعدؿ العائد عم

حقكؽ الممكية كتكصمت الدراسة إلى دليؿ قكم لكجكد تأثير لمعكامؿ اللارجية كالدالمية عمى الربحية، كيي أمريكا 
محددات ربحية المصارؼ األمريكية قبؿ األزمة المالية العالمية كقد  2001عاـ  Hoffmannيقد تناكؿ 

ص بالمصارؼ كألرل تتعمؽ بظركؼ استلدمت الدراسة مجمكعة مف المتغيرات كمحددات لمربحية منيا لا
االقتصاد الكمي، أما الربحية يقد تـ قياسيا مف لالؿ كفاءة العائد عمى حقكؽ الممكية، كقد تكصمت الدراسة إلى 
كجكد عالقة عكسية بيف الطمب عمى الكدائع كمصاريؼ الفكائد مف جية كمع الربحية مف جية ألرل، كذلؾ 

 ية بيف عمر المصرؼ كالربحية المصريية.تكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة طرد

( يقد ىديت إلى البحث يي محددات الربحية لمجمكعة مف المصارؼ الكركاتية Ana et al, 2011أما دراسة )
لتقدير اإلحصائي لدراسة  GMMكقد تـ قياس الربحية مف لالؿ معدؿ العائد عمى األصكؿ كتـ استلداـ نظاـ 
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كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا كجكد عالقة طردية بيف مؤؤر نمك القركض  العالقة بيف الربحية كمحدداتيا،
 كمؤؤر رأس الماؿ مع الربحية، كذلؾ كجكد عالقة عكسية بيف نسبة الكدائع عمى القركض مع الربحية.

 -( إلى دراسة محددات ربحية المصارؼ التجارية يي االقتصاديات المتطكرةAlly, Z, 2014كما ىديت دراسة )
كقد حددت الدراسة محددات ربحية المصارؼ التجارية مف لالؿ متغيرات مرتبطة بعمؿ المصارؼ  -حالة تنزانيا

كألرل لارجية ترتبط باالقتصاد الكمي، بينما قياس ربحية المصارؼ مف لالؿ معدؿ العائد عمى األصكؿ 
 أس الماؿ كالسيكلة، مع الربحية.كتكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة طردية بيف كؿ مف حجـ المصرؼ ، كفاية ر 

( تناكلت محددات ربحية المصارؼ يي نيجيريا كقد تـ التعبير عمى الربحية مف Adeusi et al, 2014دراسة )
لالؿ معدؿ العائد عمى األصكؿ بينما تـ التعبير عمى محددات الربحية مف لالؿ مجمكعة مف المتغيرات لاصة 

كمي، كمف أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا، كجكد عالقة عكسية بيف ال دبالمصارؼ كألرل لاصة باالقتصا
 جكدة األصكؿ ككفاءة اإلدارة كالنمك االقتصادم مع ربحية المصارؼ.

( ىديت الدراسة عمى معرية أثر بعض المحددات المصريية المتعمقة بطبيعة Rahman et al, 2015دراسة )
عمى ربحية المصارؼ كالتي تـ التعبير عنيا مف لالؿ ثالثة عمؿ المصارؼ، كبعض المحددات االقتصادية 

مؤؤرات، معدؿ العائد عمى األصكؿ، معدؿ العائد عمى حقكؽ الممكية، كصايي دلؿ الفكائد كتكصمت الدراسة إلى 
 كجكد عالقة طردية بيف كؿ مف )مثانة رأس الماؿ، حجـ المصرؼ، ( مع الربحية

( إلى تحميؿ المحددات الدالمية لربحية المصارؼ التجارية المدرجة 2017 كما ىديت دراسة )ىناكم، عبدالرزاؽ،
بسكؽ دمؤؽ لألكراؽ المالية لالؿ األزمة التي تمر بيا سكريا كقد تـ التعبير عمى الربحية مف لالؿ مقياس معدؿ 

المصرؼ  العائد عمى األصكؿ أما المتغيرات المستقمة يتمثمو بالمحددات الدالمية كىي عمر المصرؼ كحجـ
كنسب رأس الماؿ كمؤؤر التسييالت االئتمانية كجكدة االئتماف ككفاءة اإلدارة ككفاءة التكاليؼ كمعدؿ اإليداعات 

 المصريية كمعدؿ االستثمار يي األكراؽ المالية.

 الجانب النظرم

 الكدائع المصرفية كاستراتيجيات جذبيا 0.0

مف  ةباالستفاد لمزبكف ححيا الزبكف إلى المصرؼ كيؽ عقد يسمنيا مبمغ مف الماؿ يمنأتعرؼ الكديعة المصريية ب
يائدة معينة كيكجب  لدمات المصرؼ، كيمكنو مف سحب الكديعة كيؽ صيغة يتفؽ عمييا، كقد يحصؿ عمى

يراىا مناسبة لفترة محددة أك  لممصرؼ استغالليا بالصيغة التي حعمييا، ييما يسمالمحايظة الزبكف حماية الكديعة ك 
 ددة.غير مح

 



 و١ٍت االلخصاد ٚاٌخضاسة ص١ٌخٓ                                                                    ٌّإحّش اٌعٍّٟ اٌغٕٛٞ اٌزأٟ                                       ا
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 المصرفية الكدائع لجذب األساسية االستراتيجيات 0.0.0

 يمكف كالتي المصريية الكدائع لجذب أساسيتيف استراتيجيتيف كجكد عمى المصريي المجاؿ يي الباحثيف معظـ يتفؽ

 :يي كالمتمثمة كدائعيا حجـ لتنمية اعتمادىا لمبنكؾ

 أىمية مف كبالرغـ لممكدعيف، أعمى يائدة معدالت بديع تيجيةاالسترا ىذه كتتمثؿ :السعرية المنافسة استراتيجية-0

 بعض أف الإ ،االقتصادم النؤاط مجاالت معظـ يي إنما يحسب، المصريي النؤاط يي ليس االستراتيجية ىذه

 جذب يي االستراتيجية ىذه كر د مف يقمؿ الذم األمر الجارية، الكدائع عمى يكائد بديع حتسم ال المصريية التؤريعات

 .الكدائع

نما تسعى  تستند إلى ديع يكائد عمى الكدائع الالتي  االستراتيجية: كىي المنافسة غير السعرية استراتيجية-0 كا 
المصريية التي تساعد  مكعة مف اللدماتجسعار تنايسية، أم أنيا تستند إلى تقديـ مأإلى تقديـ لدمات ملتمفة ب

 .(92-89، ص ص 2018)أكصغير،  الو لدل البنكؾأمك  عأك تساىـ يي جذب العميؿ، كتحفيزه إليدا

 نسبة القدرة عمى جذب الكدائع =
 إجمالي الكدائع
 إجمالي األصكؿ

 السيكلة 2.2

كتعرؼ بأنيا القدرة عمى تكيير النقد لتمبية االحتياجات عمى أساس يكمي كذلؾ عند ظيكرىا لذلؾ يجب عمى 
قصيرة االجؿ حتى تعتبر بأنيا ؤركات  تلماؿ لتغطية االلتزاماالؤركات أف تككف قادرة عمى تكليد ما يكفي مف ا

 (.8، ص2019ذات طابع سيكلي)يريحات، 
  

 نسبة درجة سيكلة المصرؼ =
 إجمالي القركض
 إجمالي الكدائع

 

 معدؿ العائد عمى األصكؿ 3.0

ؽ أرباح، كذلؾ بغض ييدؼ ىذا المعدؿ إلى قياس مدل قدرة إدارة المصرؼ يي تؤغيؿ األصكؿ المتاحة يي تحقي
 (، كيمكف قياس ىذا المعدؿ بالمعادلة التالية:164، ص2009النظر عف كسائؿ التمكيؿ المتاحة )أبكزيد 

 (.33، ص2010الضرائب(/) مجمكع المكجكدات(  )مطر، صايي الربح بعد معدؿ العائد عمى األصكؿ = )
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استلداميا لألصكؿ العاممة، ككذلؾ ييي معيار  كتعتبر ىذه النسبة جيدة لمقارنة ربحية المؤسسات الملتمفة يي
، 2006مناسب لقياس كفاءة اإلدارة يي استلداـ أصكؿ المؤسسة، كتحقؽ ىذه النسبة األىداؼ التالية )كراجو، 

 (:200ص

المساعدة يي اتلاذ القرارات اللاصة باالقتراض كاالقراض كذلؾ مف لالؿ المقارنة بيف معدؿ العائد ككمفة  -
تعتبر أيضؿ النسب كالمعدالت لممقارنة بيف المؤسسات ، ك يعكس ىذا المعدؿ الكفاءة التؤغيمية، ك االقتراض

 (.317، ص2013الملتمفة )الؤكاكرة، 

إف معدؿ العائد عمى األصكؿ لو أىمية كبيرة بالنسبة لجميع المؤسسات، حيث أنو يعبر عف العائد عمى  -
مدل كفاءة المصرؼ يي استلداـ أصكلو، حيث تعتمد االستثمارات يي جميع األصكؿ، كبالتالي ييك يقيس 

 (.93، ص2015ىذه النسبة إلى حد كبير عمى األرباح التي تحققت مف ىذه األصكؿ )العكاؤي، 

 الجانب االحصائي

 مجتمع كعينة الدراسة 1.3

مصارؼ التجارية كذلؾ باالعتماد عمى البيانات المالية اللاصة بال الميبية التجارية المصارؼ كيتككف مف عينة مف
 (2018 - 2000الميبية لمفترة )

 (1)(: المصارؼ التجارية الميبية 1الجدكؿ رقـ )
 سنة التأسيس المصرؼ

 1951 مصرؼ الجميكرية
 1964 مصرؼ الصحارم

 1970 مصرؼ التجارم الكطني
 .يبية المختارةلممصارؼ التجارية الم البيانات المالية عمى باالعتماد المصدر مف إعداد الباحثكف     
 .النمكذج القياسي المستخدـ الختبار فرضية الدراسة:0.3

 يتككف النمكذج القياسي مف العناصر التي تعكسيا المعادلة التالية: 

                                                                       1.2.3. 

                                         .2.2.3 
تمثؿ العائد عمى األصكؿ كيستلرج بقسمة صايي الربح عمى إجمالي األصكؿ كيعبر عنو بربحية   =  حيث:

 المصرؼ.
                                                 

 2019لسنة  األردعية اإلمالشيةالتقارير السنوية للبنوك  علىاعداد البا ث با عتماد  (1)
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 إلعال١ِتاٌضاِعت األعّش٠ت ا                                                                                                    اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث 

-   250   - 

 المقطع الثابت لمنمكذج.  = 

جارم الكطني، الصحارم المحددات المفسرة لكفاءة األرباح لممصارؼ الجميكرية، الت=حساسية  
 .التجارم

 .نسبة القدرة عمى جذب المدلرات= كيعبر عنو   
 .نسبة سيكلة المصرؼ= كيعبر عنو  
 . حجـ المصرؼ= كيعبر عنو لكغريتـ  

 ( = اللطأ العؤكائي.)

 كصؼ متغيرات الدراسة 3.3

جذب الكدائع، نسبة الكصفي لمتغيرات الدراسة المتغيرات المستقمة كالمتمثمة يي  اإلحصاءيعرض ىذا المبحث 
كذلؾ  ،كالمتغير الضابط كىك حجـ المصرؼ ،األصكؿكالمتغير التابع معدؿ العائد عمى  ،كنسبة درجة السيكلة

التجارم كمصرؼ  ،كمصرؼ الصحارم ،السنكية اللاصة بمصرؼ الجميكرية باالعتماد عمى البيانات المالية
 (.2018-2000كذلؾ لمفترة الممتدة مف ) ،الكطني

 مجتمعة لعينة المصارؼ التجارية الميبية (: كصؼ متغيرات الدراسة2الجدكؿ رقـ )
هعذ  العائذ على  

 اثصو 

 حعن الوصشف ًسثح ظزب الودائع ًسثح دسظح السٍولح

 Meanً9.902446  0.830877  0.318421  0.003298  الوروسط الحسات 

 Median الوسٍط       0.003000  0.240000  0.840000  9.994976 

 Maximum 10.57808  1.150000  0.930000  0.011000  أعلى قٍوح 

 Minimum 9.200812  0.640000  0.020000  0.007000- أدًى قٍوح 

 Std. Dev. االًحشاف الوعٍاسي    0.003201  0.219364  0.076047  0.424497 

 Eviews 01ذس: هي إعذاد الثاحصوى تاالعرواد على ًرائط تشًاهط الوص

 نالحظ (،حيث2018-2000الدراسة ) يترة لالؿ المتغيرات المستقمة كالتابعة لنسب ( كصفان 2الجدكؿ ) يعرض
حققت زيادة يي صايي الدلؿ كساىـ ذلؾ يي زيادة العائد  قد عينة المصارؼ التجارية الميبية يي المتكسط أف

تعتبر جيدة كذلؾ لالؿ  درجة السيكلة كنسبة جذب الكدائعالدراسة، كما أف نسب  يترة األصكؿ كذلؾ لالؿعمي 
 يترة الدراسة.

 اختبار مالئمة النمكذج 4.3
كذلؾ  اللتبار مدل مالئمة نمكذج الدراسة لقياس محددات كفاءة األداء المالي كأثرىا عمى قياس األرباح

 إجراء االلتبارات التالية:  لممصارؼ التجارية الميبية تـ
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 الزمنية السالسؿة استقراري دراسة  1.4.3

 غير المتغيرات ىذه أف إلى التكصؿ تـ عمى السالسؿ الزمنية لمتغيرات الدراسة أجريت التي االلتبارات لالؿ مف
ستقراريو ( يكضح نتائج التبار ا3كالجدكؿ رقـ ) ،)0.05االحتمالية أكبر مف )أف قيمة  عند المستكل حيث مستقرة

 سالسؿ متغيرات الدراسة عند المستكل.
 نتائج اختبار استقراريو سالسؿ متغيرات الدراسة عند المستكل( 3الجدكؿ رقـ )

 االخرثاس

 

 الورغٍش

Levin-Lin-Chu ADF 

 الٌرٍعح
 قٍوح هحرسثح

 لوشتع كاي

-Pاالحروالٍح 

Value 

قٍوح هحرسثح 

 لوشتع كاي

 االحروالٍح

P-Value 

 عاوٓغ١ش  0.2072 0.81604- 0.0871 1.35866- اثصو  العائذ على

 غ١ش عاوٓ 0.2558 0.65623- 0.3197 0.46863- ًسثح ظزب الودائع

 غ١ش عاوٓ 0.2108 0.80351- 0.4568 0.10844- ًسثح دسظح السٍولح

 غ١ش عاوٓ 0.5898 0.22699 0.7933 0.81809 حعن الوصشف 

 01Eviewsعلى ًرائط تشًاهط  الوصذس: هي إعذاد الثاحصوى تاالعرواد

(، كعميو تـ ألذ الفرؽ األكؿ 0.05مستكل معنكية )كىي أكبر مف  (P-value)كمف لالؿ قيمة احتمالية االلتبار
لكؿ سمسمة مف سالسؿ متغيرات الدراسة، حيث أصبحت جميع المتغيرات مستقرة عند الفرؽ األكؿ، كيتضح ذلؾ 

( نتائج التبار 4كيكضح الجدكؿ )، (0.05ستكل المعنكية إلحصائية )مف قيـ االحتمالية كالتي ىي أقؿ مف م
 استقراريو سالسؿ متغيرات الدراسة عند الفرؽ األكؿ .

 ( نتائج اختبار استقراريو سالسؿ متغيرات الدراسة عند الفرؽ األكؿ4الجدكؿ رقـ)

 االخرثاس

 

 الورغٍش

Levin-Lin-Chu ADF 

 قٍوح هحرسثح الٌرٍعح

 لوشتع كاي

-Pحروالٍح اال

Value 

قٍوح هحرسثح 

 لوشتع كاي

 االحروالٍح

P-Value 

 عاوٓ 0.0007 3.18133- 0.0002 3.52847- العائذ على اثصو 

 عاوٓ 0.0007 3.19323- 0.0004 3.37769- ًسثح ظزب الودائع

 عاوٓ 0.0101 2.32187- 0.0049 2.58476- ًسثح دسظح السٍولح

 عاوٓ 0.0479 1.66577- 0.0049 2.58075- حعن الوصشف

 01Eviewsالمصدر: مف إعداد الباحثكف باالعتماد عمى نتائج برنامج 

نريض  كبالتالي (،0.05) معنكية مستكل مف أقؿ االحتمالية القيـ جميع ( أف4رقـ) الجدكؿ لالؿ مف نالحظ
 الكحدة جذر كجكد بعدـ ديمةالصفرية القائمة بكجكد جذر كحده)عدـ استقرار البيانات(  كنقبؿ الفرضية الب الفرضية

 )البيانات مستقرة(، كبالتالي جميع سالسؿ متغيرات الدراسة أصبحت مستقرة عند الفرؽ األكؿ.
 المناسب الدراسة نمكذج اختبارات تحديد  2.4.3

ذج كيقان ألسمكب تحميؿ بيانات السالسؿ الزمنية المقطعية تـ تقدير ثالث نماذج، نمكذج االنحدار التجميعي، كنمك 
نتائج تقدير نمكذج االنحدار التجميعي ( 5كيبيف الجدكؿ رقـ )، التأثيرات العؤكائية، كنمكذج التأثيرات الثابتة

 :كنمكذج اآلثار الثابتة
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لمفترة  باح( يبيف نتائج تقدير نمكذج االنحدار التجميعي كنمكذج اآلثار الثابتة لمحددات كفاءة األداء المالي كأثرىا عمى قياس األر 5الجدكؿ رقـ )
(2000- 2018) 

 هعالن وهرغٍشاخ الٌوورض
 ًوورض الرقذٌش

 الرأشٍشاخ الصاترح الرعوٍعً

 ًسثح ظزب الودائع
 0.015537- 0.013933- الوعاهل

 0.0352 0.0426 االحروالٍح

ًسثح دسظح 

 السٍولح

 0.002017 0.002800 الوعاهل

 0.4323 0.2339 االحروالٍح

 شاتد االًحذاس
 0.015565 0.013984 لالوعاه

 0.0218 0.0258 االحروالٍح

Rهعاهل الرحذٌذ 
2

 0.230473 0.247906 

AdjRهعاهل الرصحٍح 
2

 0.201971 0.190052 

 4.285067 8.086466 الوحسوتح Fقٍوح 

Sig. F* 0.000847 0.004518 

D-W 1.036257 1.059314 

 10Eviewsنامج بر  نتائج عمى الباحثكف باالعتماد إعداد المصدر: مف

كتعد عممية تحديد النمكذج األيضؿ لتقدير معالـ نمكذج الدراسة اللطكة األكلى يي التحميؿ اإلحصائي، كذلؾ 
ألنيا تعطينا يكرة كاضحة عف مدل مالئمة كقدرة المتغيرات المستقمة يي تفسير المتغير التابع، كمف لالؿ الجدكؿ 

التبار )النجرانج( لممفاضمة  إليبؤكؿ دقيؽ، لذلؾ تـ الذىاب  أليضؿاالسابؽ تبيف انو ال يمكف تحديد النمكذج 
 بيف نمكذج االنحدار التجميعي كنمكذج التأثيرات الثابتة.

 اختبار النجرانج 3.4.3
تـ استلداـ التبار النجرانج لممفاضمة بيف نمكذجي االنحدار التجميعي كنمكذج التأثيرات الثابتة كذلؾ حسب 

 (:6الجدكؿ رقـ )
 ( يبف نتائج نمكذج النجرانج6جدكؿ رقـ )ال

Test Statistic  d.f.  Prob. 

      

Breusch-Pagan LM 7.334726  3 0.0620 

Pesaran scaled LM 1.769644   0.0768 

Pesaran CD 1.352488   0.1762 

    
 Eviews 01الوصذس: هي إعذاد الثاحصوى تاالعرواد على ًرائط تشًاهط 

 األيضؿقبكؿ يرضية العدـ التي تنص عمى أف نمكذج االنحدار التجميعي ىك النمكذج  إلىا سبؽ كنستلمص مم
 كبالتالي يتـ استبعاد كؿ مف نمكذج التأثيرات الثابتة كنمكذج التأثيرات العؤكائية.

 ((Multicollinearityاختبار االرتباط الخطي المتعدد  5.3

كاحدة مف أىـ المؤكالت التي تكاجو استلداـ تحميؿ االنحدار تعد مؤكمة االرتباط بيف المتغيرات المستقمة 
 بيف اللطي االرتباط التبار (، كيتـ367، ص2015الساعدم، بحيث ال تككف مستقمة بؤكؿ تاـ ) المتعدد،
لطي  ارتباط مؤكمة كجكد إلى عدـ يؤير يذلؾ (، Prob.>0.05)كانت  يإذا ،(Prob)قيمة  باستلداـ المتغيرات
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 االرتباط معامؿ يككف عندما تكجد المستقمة المتغيرات بيف االرتباط (، حيث إف مؤكمة29، ص2017أبككادم، )
 أليرنا، المستقمة المتغيرات بيف 0.8يكؽ  االرتباط تصحيح يجب أنو كتـ اقترح ،0.75مف  أكبر المتغيرات بيف

 ذلؾ عكس عمى األقطاب، عددةمت لطيرة مؤكمة يسبب ال قد 0.9مف  أقؿ االرتباط معامؿ بأف حيث يكجد جداؿ
 غير تقديرات إلى تؤدم لطيرة األبعاد متعددة مؤكمة يي يتسبب قد 0.7يكؽ  ارتباط معامؿ أم بأف ىناؾ جداؿ

االرتباط بيف  مؤكمة كتقبؿ األلرل بيف مف محايظة األكثر النظرة الدراسة ىذه كتتبنى مكثكقية، أقؿ كنتائج يعالة
( يكضح مصفكية 7(، كالجدكؿ رقـ )50، صAyano ،2016) 0.7تتجاكز  القيمة كانت المتغيرات المستقمة إذا

 االرتباط بيف المتغيرات المستقمة:
 ( مصفكفة االرتباط لممتغيرات المستقمة7الجدكؿ رقـ )

    
t-Statistic ًسثح دسظح السٍولح  ًسثح ظزب الودائع  

    1.000000 ٔغبت صز  اٌٛدائع

     

ٌتٔغبت دسصت اٌغ١ٛ  -0.662413  1.000000  

 0.0000    

 

 10Eviewsبرنامج  نتائج عمى الباحثكف باالعتماد إعداد المصدر: مف
( أف قيمة معامؿ االرتباط بيف المتغيرات المستقمة قد كانت جميعيا ال تتجاكز أحد ىذه المعامالت 7يبيف الجدكؿ)

المتغيرات  المتغيرات المستقمة، حيث نالحظ جميع ( كىذا يؤير إلى عدـ كجكد ارتباط قكم بيف0.70القيمة )
 متعدد. ارتباط أم كجكد عدـ يعني منلفضة، مما ارتباط قكة لدييا المستقمة

 (Normality)اختبار التكزيع الطبيعي  6.3
 ريتـ التبا إلجراء كيحتكم ىذا االلتبار عمى التكزيع الطبيعي لأللطاء الناتج مف تقدير النمكذج المقدر ككيقنا

 البقايا متكسط حكؿ كىك الطبيعي االيتراض المعتاد، أم بااليتراض لكياء حيث يجبا النمكذج، معممة حكؿ يرضية
 كالحظت، Jarque-Bera التبار إحصاء مع لمبيانات الطبيعية الحالة يحص تـ الدراسة، ىذه كيي صفر، كىك
 يرضية صياغة المتكسط، كتتـ حكؿ عادة تكزيعو يتـ الذم لإلزعاج ميمة تككف لف Jarque-Beraئعصائ١اث أف

 التالي: النحك عمى الطبيعي االلتبار
H0: طبيعي بؤكؿ اللطأ مصطمح تكزيع  يتـ 
H1: طبيعي بؤكؿ اللطأ مصطمح تكزيع يتـ ال 

α = 0.05 
  نريض ال ذلؾ، لالؼ (0.05)العاـ  المستكل مف ألJarque-Beraًٌـ  Pل١ّت كانت إذا H0القرار: ريض قاعدة

H0 (Ayano،201651، ص)البياني الرسـ يككف أف يجب طبيعي، بؤكؿ الطبيعي لأللطاء تكزيع تـ ، يإذا 
 ؤاؤة أسفؿ يي تعطى التي  pالقيمة أف يعني كىذا كبيران، يككف لف Jarque-Bera إحصاء كأف جرس ؤكؿ عمى

 مستكل عند طبيعي كزيعالت كبأف اللمك يرضية لدعـ (0.05) مف أكبر تككف أف يجب الطبيعي الكضع التبار
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كالؤكؿ التالي يكضح التكزيع الطبيعي لنمكذج الدراسة األكؿ بعد استبعاد ، (58، صSaje،2015)%( 5داللة )
 حجـ األصكؿ:

 بعد استبعاد حجـ األصكؿ:األكؿ ( التكزيع الطبيعي لنمكذج الدراسة 2الشكؿ  رقـ )

0
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-0.008 -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006

Series: Standardized Residuals
Sample 2000 2018
Observations 57

Mean      -2.13e-18
Median  -3.69e-05
Maximum  0.005970
Minimum -0.008892
Std. Dev.   0.002808
Skewness  -0.550763
Kurtosis   3.856861

Jarque-Bera  4.625479
Probability  0.098990 

 

 01Eviewsثاحصوى تاالعرواد على ًرائط تشًاهط الوصذس: هي إعذاد ال

٠غاٚٞ   Jarque-Beraأف التبار ك  جرس ؤكؿ عمى ىك البياني الرسـ أف (2نالحظ مف الؤكؿ رقـ)

التي تعطى يي أسفؿ ؤكؿ التبار الكضع  p( ٚ٘زا ٠عٕٟ أْ اٌم١ّت 0.098990( ٚل١ّت االعخّا١ٌت )4.625479)
، مما يعني أف األكؿإلى أنو ال يكجد مؤكمة طبيعية عمى النمكذج (، كلمصت 0.05الطبيعي ىي أكبر مف )

( 3البكاقي تتكزع تكزيعا طبيعيان، أما ييما يتعمؽ بنمكذج الدراسة الثاني ييمكف بياف ذلؾ مف لالؿ الؤكؿ رقـ )
 كذلؾ كما يمي:

 :في ظؿ حجـ االصكؿ ( التكزيع الطبيعي لنمكذج الدراسة الثاني3الشكؿ  رقـ )

0

2

4

6

8

10

12

-0.010 -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006

Series: Standardized Residuals
Sample 2000 2018
Observations 57

Mean      -3.39e-19
Median  -0.000212
Maximum  0.005743
Minimum -0.009004
Std. Dev.   0.002779
Skewness  -0.480448
Kurtosis   3.937834

Jarque-Bera  4.281781
Probability  0.117550 

 01Eviewsالوصذس: هي إعذاد الثاحصوى تاالعرواد على ًرائط تشًاهط 
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يساكم   Jarque-Beraكأف التبار  جرس ؤكؿ عمى ىك البياني الرسـ أف (3) نالحظ مف الؤكؿ رقـ
 بارالت ؤكؿ أسفؿ يي تعطى التي p القيمة أف يعني ( كىذا0.117550( كقيمة االحتمالية )4.281781)

مما يعني  النمكذج الثاني، عمى طبيعية مؤكمة يكجد ال أنو إلى كلمصت ،(0.05) مف أكبر الطبيعي ىي الكضع
 طبيعيان. أف البكاقي تتكزع تكزيعان 

 ياتاختبار الفرض 7.3
تتككف عينة الدراسة مف ثالثة مصارؼ تجارية ليبية، كىي مصرؼ الجميكرية، كمصرؼ الصحارم، كمصرؼ 

(، كذلؾ مف لالؿ 2018-2000ني، كقد تـ جمع البيانات اللاصة بالمصارؼ الميبية لمفترة مف )التجارم الكط
 Panel)، لذا يإف بيانات الدراسة تعتبر مف البيانات المتسمسمة زمنيان كذات الطابع الطكلي البيانات المالية

Data) ،يؿ اإلحصائي، يتـ اآلف التبار كبعد أف تـ كصؼ متغيرات الدراسة، كالتأكد مف سالمة البيانات لمتحم
 يرضيات الدراسة كمناقؤة االستنتاجات التي يتـ التكصؿ إلييا، كعميو كانت النتائج عمى النحك التالي:

 الفرضية الرئيسية األكلى  1.7.3
1- Ho1:  ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية نسبة القدرة عمى جذب الكدائع كنسبة درجة السيكلة، عمى معدؿ العائد"

 ى األصكؿ بعد استبعاد حجـ المصرؼ".عم
كاللتبار الفرضيات المتفرعة مف الفرضية الرئيسية األكلى، تـ استلداـ تحميؿ االنحدار المتعدد ككانت النتائج كما 

 (:8يي الجدكؿ رقـ )

ة التجارية بعد استبعاد حجـ نسبة جذب الكدائع كنسبة درجة السيكلة عمى معدؿ العائد عمى األصكؿ لممصارؼ الميبي ( أثر8الجدكؿ رقـ )
 المصرؼ

 (0.05* ٠ىْٛ اٌخأر١ش را دالٌت ئعصائ١ت عٕذ ِغخٜٛ )
 01Eviewsعرواد على ًرائط تشًاهط الوصذس: هي إعذاد الثاحصوى تاال

 

 الورغٍش الراتع

 Coefficients ظذو  الوعاهالخ

 الخيأ الوعٍاسي Β الثٍاى
T 

 الوحسوتح

Sig t* 

 هسروىالذاللح

 هعذ  العائذ على اثصو 

 

 0.0426 2.077044- 0.006708 0.013933- ًسثح ظزب الودائع

 0.2339 1.203919 0.002326 0.002800 ًسثح دسظح السٍولح

 C 0.013984 0.006101 2.291897 1.1058شاتد االًحذاس 

Rهعاهل الرحذٌذ 
2

 0.230473 

AdjRهعاهل الرصحٍح 
2

 0.201971 

 8.086466 الوحسوتح Fقٍوح 

Sig. F* 0.000847 

D-W 1.036257 
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 ( يمكف مالحظة اآلتي:8كمف لالؿ جدكؿ رقـ )
H011األكلى : الفرعية : الفرضية 

 عمى العائد معدؿ عمى (لنسبة جذب الكدائعα ≤ 0.05داللة ) مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر يكجد "ال
 لممصارؼ الميبية التجارية". األصكؿ
 لممصارؼ التجارية الميبية ىك األصكؿ عمى العائد معدؿ عمى نسبة جذب الكدائع أثر أف( 8الجدكؿ ) نتائج تؤير
نسبة جذب  أثر إلى يؤير ييك كبالتالي β  (-0.0139330) االنحدار معامؿ بمغ إحصائيان، حيث داؿ أثر

 ( كىيsig=0.0426داللة ) ( كبمستكل-2.077044ىي ) عنده tقيمة  كانت معنكم، حيث أثر الكدائع، كىك
"يكجد أثر ذك داللة  كنقبؿ بالبديمة التي تنص عمى أنو: األكلىعميو نريض الفرضية الفرعية ، 0.05مف  اقؿ

( لنسبة جذب الكدائع عمى معدؿ العائد عمى األصكؿ لممصارؼ الميبية α ≤ 0.05إحصائية عند مستكل داللة )
 التجارية".

H012الثانية : الفرعية : الفرضية 
( لنسبة درجة السيكلة عمى معدؿ العائد عمى α ≤ 0.05ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة )"ال يكجد أثر 

 األصكؿ لممصارؼ الميبية التجارية".
ىك  لممصارؼ التجارية الميبية األصكؿ عمى العائد معدؿ عمىنسبة درجة السيكلة أثر ( أف8الجدكؿ ) نتائج تؤير

كبالتالي ييك يؤير إلى أثر نسبة درجة  β( 0.002800نحدار )أثر غير داؿ إحصائيان، حيث بمغ معامؿ اال
( sig=0.2339( كبمستكل داللة )1.203919عنده ىي ) tالسيكلة، كىك أثر غير معنكم، حيث كانت قيمة 

 .0.05كىي أكبر مف 
 عميو نقبؿ الفرضية الفرعية الثانية ك التي تنص عمى أنو:

لنسبة درجة السيكلة عمى معدؿ العائد عمى  (α ≤ 0.05)ل داللة "ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستك 
 األصكؿ لممصارؼ الميبية التجارية".

 الفرضية الرئيسية الثانية 2.7.3

 H02: ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية نسبة القدرة عمى جذب الكدائع كنسبة درجة السيكلة، عمى معدؿ العائد"
 عمى األصكؿ يي ظؿ حجـ المصرؼ".

لفرضيات المتفرعة مف الفرضية الرئيسية الثانية، تـ استلداـ تحميؿ االنحدار المتعدد ككانت النتائج كما كاللتبار ا
 (:9يي الجدكؿ رقـ )
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حجـ  إضافة( أثر نسبة جذب الكدائع كنسبة درجة السيكلة عمى معدؿ العائد عمى األصكؿ لممصارؼ الميبية التجارية بعد 9الجدكؿ رقـ )

 المصرؼ

 (0.05* ٠ىْٛ اٌخأر١ش را دالٌت ئعصائ١ت عٕذ ِغخٜٛ )
 01Eviewsصوى تاالعرواد على ًرائط تشًاهط الوصذس: هي إعذاد الثاح

 يمكف مالحظة اآلتي: (9كمف لالؿ جدكؿ رقـ ) 
H021: األكلى : الفرعية الفرضية 

 عمى العائد معدؿ عمى لنسبة جذب الكدائع (α ≤ 0.05داللة ) مستكل عند إحصائية داللة ذك أثر يكجد "ال
 ".لممصارؼ الميبية التجارية يي ظؿ حجـ المصرؼ األصكؿ
 لممصارؼ التجارية الميبية ىك األصكؿ عمى العائد معدؿ عمى نسبة جذب الكدائع أثر ( أف8الجدكؿ ) نتائج تؤير
 β  (-0.0142170االنحدار) معامؿ بمغ حجـ المصرؼ كمتغير ضابط، حيث إدلاؿإحصائيان بعد  داؿ أثر

( -2.120052ىي ) عنده tقيمة  كانت معنكم، حيث أثر نسبة جذب الكدائع، كىك أثر إلى يؤير ييك كبالتالي
كنقبؿ بالبديمة التي  األكلىعميو نريض الفرضية الفرعية ، 0.05مف  اقؿ ( كىيsig=0.0387داللة ) كبمستكل

 تنص عمى أنو:
( لنسبة جذب الكدائع عمى معدؿ العائد عمى األصكؿ α ≤ 0.05"يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة )

 التجارية يي ظؿ حجـ المصرؼ". لممصارؼ الميبية
H022: الثانية : الفرعية الفرضية 

( لنسبة درجة السيكلة عمى معدؿ العائد عمى α ≤ 0.05"ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة )
 األصكؿ لممصارؼ الميبية التجارية".

ىك  لممصارؼ التجارية الميبية األصكؿ ىعم العائد معدؿ عمى نسبة درجة السيكلة أثر ( أف8الجدكؿ ) نتائج تؤير
 β( 0.001033حجـ المصرؼ كمتغير ضابط،  حيث بمغ معامؿ االنحدار ) إدلاؿبعد  أثر غير داؿ إحصائيان 

عنده ىي  tكبالتالي ييك يؤير إلى أثر نسبة درجة السيكلة، كىك أثر غير معنكم، حيث كانت قيمة 
عميو نقبؿ الفرضية الفرعية الثانية ك التي ، 0.05كىي أكبر مف ( sig=0.07194( كبمستكل داللة )0.361239)

 لراتعالورغٍش ا

 Coefficients ظذو  الوعاهالخ

 الخيأ الوعٍاسي Β الثٍاى
T 

 الوحسوتح

Sig t* 

 الذاللح هسرون

 هعذ  العائذ على اثصو 

 

 0.0387 2.120052- 0.006706 0.014217- ًسثح ظزب الودائع

 0.7194 0.361239 0.002858 0.001033 ًسثح دسظح السٍولح

 0.2936 1.060747- 0.001224 0.001298- حعن الوصشف

 C 0.027636 0.014240 1.940680 1.1576شاتد االًحذاس 

Rهعاهل الرحذٌذ 
2

 0.246470 

AdjRهعاهل الرصحٍح 
2

 0.203817 

 5.778536 الوحسوتح Fقٍوح 

Sig. F* 0.001705 

D-W 1.045630 
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( لنسبة درجة السيكلة عمى معدؿ α ≤ 0.05"ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ) تنص عمى أنو:
 العائد عمى األصكؿ لممصارؼ الميبية التجارية".

 التفسير االقتصادم لمدراسة:
 ( نستنتج ما يمي:9مبادئ النظرية االقتصادية مف لالؿ الجدكؿ رقـ )سيتـ تقييـ النتائج مف لالؿ 

بالنسبة لإلؤارة السالبة بيف القدرة عمى جذب المدلرات كمعدؿ العائد عمى االصكؿ ييي غير متكايقة مع  -
 ( حيث انو كؿ زيادة يي نسبة القدرة عمىHoffmann, 2011النظرية االقتصادية، كىذا ما يتطابؽ مع دراسة )

 (. 0.014217-جذب المدلرات بكحدة كاحدة تؤدم الي انلفاض يي معدؿ العائد عمى األصكؿ بمقدار )
بالنسبة لإلؤارة المكجبة بيف سيكلة المصرؼ كمعدؿ العائد عمى االصكؿ ييي متكايقة مع النظرية االقتصادية،  -

ة القدرة عمى جذب المدلرات بكحدة ( حيث انو كؿ زيادة يي نسبAna et al, 2011كىذا ما يتطابؽ مع دراسة )
 (، كىك ما يثبت صحة الفرضية.(0.001033كاحدة تؤدم إلي ارتفاع يي معدؿ العائد عمى األصكؿ بمقدار 

بالنسبة لحجـ المصرؼ يقد كانت إؤارتو مكجبة كمعدؿ العائد عمى األصكؿ ييي تتعارض مع النظرية  -
( حيث انو كؿ زيادة يي حجـ المصرؼ ,Deger and Adem  2011االقتصادية، كىذا ما يتطابؽ مع دراسة )

(، كىك ما يثبت صحة (0.001298-بكحدة كاحدة تؤدم إلي انلفاض يي معدؿ العائد عمى األصكؿ بمقدار 
 الفرضية.

 نتائج الدراسة: 1.8
اريػػة بدراسػػة ىػػديت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى محػػددات كفػػاءة األداء المػػالي المفسػػرة لقيػػاس األربػػاح لممصػػارؼ التج

العالقػػة بػػػيف )نسػػػبة القػػػدرة عمػػػى جػػذب الكدائػػػع، نسػػػبة سػػػيكلة المصػػػرؼ، حجػػـ المصػػػرؼ(عمى كفػػػاءة األربػػػاح ممثمػػػة 
)معػػدؿ العائػػد عمػػػى األصػػكؿ(، كذلػػؾ مػػػف لػػالؿ التبػػار كتحميػػػؿ أثػػر تغيػػر )نسػػػبة القػػدرة عمػػى جػػػذب الكدائػػع، نسػػػبة 

 :مت الدراسة إلى نتائج مف أىميا ما يميسيكلة المصرؼ، حجـ المصرؼ(عمى الربحية المصريية، كتكص

تكصمت الدراسة إلى نتائج تؤير إلى عدـ كجكد ارتباط قكم بيف المتغيرات المستقمة، حيث نالحظ جميع -1
 المتغيرات المستقمة لدييا قكة ارتباط منلفضة، مما يعني عدـ كجكد أم ارتباط متعدد.

اس األربػػاح لممصػارؼ التجاريػػة بدراسػة العالقػػة بػيف )نسػػبة القػػدرة حققػت محػػددات كفػاءة األداء المػػالي المفسػرة لقيػػ-2
عمػػى جػػذب الكدائػػػع، نسػػبة سػػػيكلة المصػػرؼ، حجػػػـ المصػػرؼ( مجتمعػػػة لمفرضػػية األكلػػػي كالثانيػػة تػػػأثير معنػػكم كقػػػكة 
 تفسػيرية معنكيػػة عمػػى كفػاءة األربػػاح ممثمػػة )معػػدؿ العائػد عمػػى األصػػكؿ(.كعميو تػػـ ريػض الفرضػػية العدميػػة لمنمػػكذج
الرئيسػػي األكؿ كالثػػاني كقبػػكؿ الفرضػػية البديمػػػة األكلػػي التػػي تػػنص عمػػى كجػػػكد أثػػر مكجػػب ذك داللػػة إحصػػائية نسػػػبة 

 القدرة عمى جذب الكدائع كنسبة درجة السيكلة، عمى معدؿ العائد عمى األصكؿ بعد استبعاد حجـ المصرؼ.

اللة إحصائية نسبة القدرة عمى جذب الكدائع كقبكؿ الفرضية البديمة الثانية التي تنص عمى كجكد أثر مكجب ذك د
 كنسبة درجة السيكلة، عمى معدؿ العائد عمى األصكؿ يي ظؿ حجـ المصرؼ
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 بلصكص الفرضيات الفرعية تـ التكصؿ إلى نتائج مفادىا: -3
ى انػػو تػـ ريػػض الفرضػػية العدميػػة الفرعيػة األكلػػى لمفرضػػية الرئيسػػية األكلػي كقبػػكؿ الفرضػػية البديمػػة التػي تػػنص عمػػ-أ

( لنسػبة جػذب الكدائػع عمػى معػدؿ العائػد عمػى األصػكؿ α ≤ 0.05يكجػد أثػر ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة )
 لممصارؼ الميبية التجارية".

تػػـ قبػػكؿ الفرضػػػية العدميػػة الفرعيػػػة الثانيػػة لمفرضػػػية الرئيسػػية األكلػػي التػػػي تػػنص عمػػػى عػػدـ كجػػػكد أثػػر ذك داللػػػة -ب
( لنسػبة درجػػة السػيكلة عمػى معػدؿ العائػػد عمػى األصػكؿ لممصػارؼ الميبيػػة α ≤ 0.05)إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة 

 التجارية
تػـ ريػض الفرضػية العدميػػة الفرعيػة األكلػى لمفرضػية الرئيسػػية الثانيػة كقبػكؿ الفرضػية البديمػػة التػي تػنص عمػى انػػو  -ج

ع عمػى معػدؿ العائػد عمػى األصػكؿ ( لنسػبة جػذب الكدائػα ≤ 0.05يكجػد أثػر ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة )
 لممصارؼ الميبية التجارية.

تػػػـ قبػػػكؿ الفرضػػػية العدميػػػة الفرعيػػػة الثانيػػػة لمفرضػػػية الرئيسػػػية الثانيػػػة التػػػي تػػػنص عمػػػى عػػػدـ كجػػػكد أثػػػر ذك داللػػػة -د
( لنسػبة درجػػة السػيكلة عمػى معػدؿ العائػػد عمػى األصػكؿ لممصػارؼ الميبيػػة α ≤ 0.05إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة )

 تجاريةال
 التوصيات 1.9

 بناء عمى النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف لالؿ التبار يرضيات الدراسة يكصي الباحثكف بما يمي: 
مػػػف لػػػػالؿ تحميػػػػؿ االرتبػػػػاط تبػػػػيف إف نسػػػبة درجػػػػة السػػػػيكلة لػػػػـ يحقػػػػؽ عالقػػػة مكجبػػػػة مػػػػع العائػػػػد عمػػػػى األصػػػػكؿ  -1

ف حيػػث التركيػػز عمػى إدارتػػو بؤػػكؿ أكثػػر كفػػاءة كياعميػػة، لممصػرؼ، كبالتػػالي نكصػػي بزيػػادة االىتمػػاـ بيػذا الكعػػاء مػػ
يجػابي يػػي األداء العػػاـ لممصػرؼ، بحيػػث يحقػػؽ  عػادة ىيكمػػة كتنظػيـ ىػػذا الكعػػاء بؤػكؿ يجعمػػو يسػػيـ بؤػكؿ ميػػـ كا  كا 

 معدالت أداء أعمى تسيـ يي التأثير االيجابي عمى األداء العاـ لممصرؼ.
اسػة تبػػيف أف النمػكذج يفسػر األداء العػاـ لممصػػرؼ كػاف ضػعيفان حتػػي مػف لػالؿ اإلدلػاؿ المتػػزامف لمتغيػرات الدر  -2

بعػد تحسػػيف النمػكذج بضػػـ متغيػر حجػػـ المصػػرؼ، األمػر الػػذم يكضػح عػػدـ أىميػػة تػأثير حجػػـ المصػرؼ يػػي تفسػػير 
معػدؿ العائػد عمػػى األصػكؿ، كبالتػػالي البحػث عػػف حمػكؿ أكثػر ياعميػػة يػي إدارة األمػػكاؿ بكفػاءة أعمػػى، كليػذا تكصػػى 

اسػػة باسػػػتثمار جػػػزء مػػػف الفػػػكائض الماليػػػة يػػػي منتجػػػات متنكعػػػة عػػػف طريػػػؽ تقػػػديـ حزمػػػة متكاممػػػة مػػػف اللػػػدمات الدر 
المصػػريية كتقػػديـ أنؤػػػطة تمكيميػػة جديػػدة إضػػػايية مبنيػػة عمػػى دراسػػػات الجػػدكل االقتصػػادية، بحيػػػث يصػػبح ليػػا األثػػػر 

 يي المدل الطكيؿ. القكم عمى األداء العاـ لكي نضمف قدرة المصرؼ عمى الكياء بالتزاماتو 
عمػى المؤػػرعيف كمتلػذم القػػرار العمػػؿ عمػى نػػص قػػكانيف تسػمح بتعػػدد االسػتثمارات بؤػػكؿ قػػد يسػيـ يػػي تحقيػػؽ  -4

 معدالت أداء مرتفعة، تساىـ يي زيادة قدرة المصارؼ عمى الكياء بالتزاماتو يي المدل الطكيؿ.
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  الممخص 
ؿ النكايػذ كالفػركع اإلسػالمية التابعػة لممصػارؼ التجاريػة الميبيػة ألحكػاـ المصػريية ىػديت ىػذه الدراسػة إلػى بيػاف مػدل امتثػا     

يي المػكظفيف العػامميف بقطػاع الصػيرية اإلسػالمية  يػي مصػرؼ الجميكريػة اإلدارة  ةاإلسالمية، كقد تمثؿ مجتمع كعينة الدراس
%(،  كلتحقيػؽ ىػػدؼ الدراسػػة 83ياف بنسػػبة )( اسػتب50( اسػػتبياف، اسػترجع مػػنيـ )60العامػة طػػرابمس، حيػث تػـػ تكزيػع عػػدد )

( لتحميػؿ البيانػػات كالتبػار يرضػػية SPSSاعتمػد الباحثػاف عمػػى المػنيج الكصػفي التحميمػػي كتـػ اسػتلداـ البرنػػامج اإلحصػائي )
لجميكريػة الدراسة، ككانت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسػة أنػو يكجػد امتثػاؿ لمنكايػذ كالفػركع اإلسػالمية التابعػة لمصػرؼ ا

ألحكػاـ المصػػريية اإلسػالمية، كأىػـػ مػا أكصػػت بػػو الدراسػة العمػػؿ عمػى ريػػع درجػػة االمتثػاؿ لمنكايػػذ كالفػركع اإلسػػالمية التابعػػة 
لمصػػرؼ الجميكريػػػة مػػف لػػػالؿ ىيئػػػة رقابػػة ؤػػػرعية تقػػػـك بالمتابعػػة كاإلؤػػػراؼ عمػػػى أعماليػػا، كالعمػػػؿ عمػػػى التنػػكع يػػػي تقػػػديـ 

 ة كيقان ألحكاـ المصريية اإلسالمية. اللدمات التمكيمية كاالستثماري

 النكايذ كالفركع اإلسالمية، المصارؼ التجارية، أحكاـ المصريية اإلسالمية.  الكممات االفتتاحية:
 

Abstract 

 

  This study aimed to demonstrate the extent to which the Islamic windows and branches of 
the Libyan commercial banks comply with the provisions of Islamic banking. The study 

population and sample consisted of employees working in the Islamic banking sector in 
Jumhouria Bank, the general administration of Tripoli, As a number of (60) questionnaires 
were distributed, (50) questionnaires were returned, at a rate of (83%), and to achieve the goal 

of the study, the researchers relied on the descriptive analytical approach and the statistical 
program (SPSS) was used to analyze the data and test the hypothesis of the study. The most 

important findings of the study are that the Islamic windows and branches of Jumhouria Bank 
comply with the provisions of Islamic banking. The most important thing recommended by 
the study is to work on raising the degree of compliance with the Islamic windows and 

branches of the Jumhouria Bank through a Sharia supervisory board that monitors and 
supervises its work, and works to diversify the provision of financing and investment services 

in accordance with the provisions of Islamic banking. 

Key words: IsIamic branches and windows, commercial banks, Islamic banking provisions 
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 .اإلطار العاـ لمدراسة1

 المقدمة 1.1  
لقػػد ؤػػيد الربػػػع األليػػر مػػػف القػػرف العؤػػػريف بػػركز ظػػػاىرة اتجػػاه العديػػػد مػػف المصػػػارؼ التقميديػػة إلنؤػػػاء نكايػػذ كيػػػركع 

قػد نمػت ىػذه الظػاىرة تزايػد اإلقبػاؿ عمييػا كجعػؿ الكثيػر مػف المصػارؼ التقميديػة تابعة ليا تقدـ اللدمات اإلسػالمية، ك 
يػػػػي معظػػػػـ الػػػػػدكؿ اإلسػػػػالمية تعيػػػػد النظػػػػػر يػػػػي حسػػػػاباتيا لمػػػػػدلكؿ بؤػػػػكؿ أك بػػػػألر إلػػػػػى ميػػػػداف العمػػػػؿ المصػػػػػريي 

ديؽ اإلسػػػالمي، سػػػكاء كػػػاف ذلػػػؾ مػػػف لػػػالؿ يػػػتح نكايػػػذ أك إنؤػػػاء يػػػركع إسػػػالمية تقػػػدـ اللػػػدمات اإلسػػػالمية، أك صػػػنا
اسػػػػتثمارية أك غيػػػػر ذلػػػػؾ، كنظػػػػران التسػػػػاع كنمػػػػك حجػػػػػـ السػػػػكؽ المصػػػػريي اإلسػػػػالمي كتزايػػػػد الطمػػػػب عمػػػػى اللػػػػػدمات 
المصريية اإلسالمية بؤكؿ كبيػر كمتنػامي مػف قبػؿ ؤػرائح عريضػة يػي ملتمػؼ المجتمعػات، كعمػى الػرغـ مػف أف ىػذا 

اإلسػػػالمي كمػػػا قػػػػد تكػػػكف لطػػػكة مؤػػػػجعة  يعتبػػػر اعترايػػػان مػػػػف المصػػػارؼ التقميديػػػة بأىميػػػػة كنجػػػاح العمػػػؿ المصػػػػريي
 لمتحكؿ لمعمؿ بأساليب كصيغ التمكيؿ اإلسالمية يي النظاـ المصريي التقميدم.

كمػػػػف ىنػػػػا يػػػػأتي الغػػػػرض مػػػػف ىػػػػذه الدراسػػػػة كىػػػػك بيػػػػاف مػػػػدل امتثػػػػاؿ النكايػػػػذ كالفػػػػركع اإلسػػػػالمية التابعػػػػة  لمصػػػػػرؼ 
 الجميكرية ألحكاـ المصريية اإلسالمية.

 مشكمة الدراسة 2.1
ف يكػرة إنؤػػاء نكايػػذ كيػركع إسػػالمية تابعػػة لممصػػارؼ التقميديػة تعػػكد إلػػى بدايػػة ظيػكر المصػػارؼ اإلسػػالمية، يعنػػدما إ

بػػدأت يكػػرة إنؤػػاء المصػػارؼ اإلسػػالمية تنتقػػؿ مػػف الجانػػب النظػػرم إلػػى الكاقػػع العممػػي يػػي مطمػػع السػػبعينات قامػػت 
كيؾ يػػػػي مصػػػػداقية العمػػػػؿ يييػػػػا، كاالسػػػػاليب بعػػػػض المصػػػػارؼ التقميديػػػػة بالتصػػػػدم ليػػػػذه المصػػػػارؼ كمحاكلػػػػة التؤػػػػ

االسػتثمارية التػػي تطبقيػا، كعنػػدما بػاءت تمػػؾ المحػاكالت بالفؤػػؿ تقػدمت بعػػض المصػارؼ التقميديػػة بػاقتراح يػػتح يػػركع 
تابعػػة ليػػا تقػػػدـ اللػػدمات اإلسػػػالمية إال أف ىػػذا االقتػػػراح لػػـ يصػػػؿ إلػػى حيػػػز التطبيػػؽ إال عنػػػدما أدركػػت المصػػػارؼ 

لملتمػػؼ ؤػػرائح المجتمػػع عمػػى اللػػدمات  المتنػػامي قبػػاؿ عمػػى المصػػارؼ اإلسػػالمية كحجػػـ الطمػػباأل لمػػدالتقميديػػة 
ية،  عنػدىا قػررت بعػػض المصػارؼ التقميديػة لػكض غمػار ىػػذه التجربػة يقامػت بإنؤػاء يػركع تابعػػة المصػريية اإلسػالم

بػػػة الكليػػػدة يػػػي إنؤػػػاء نكايػػػذ ليػػا تتلصػػػص يػػػي تقػػػديـ اللػػػدمات المصػػػريية اإلسػػػالمية، كتعتبػػر التجربػػػة الميبيػػػة بالتجر 
كيػركع إسػالمية تابعػة لممصػارؼ التجاريػة الميبيػة كتػتلمص مؤػكمة الدراسػة يػي أنيػا تحػاكؿ التعػرؼ عمػى مػدل امتثػػاؿ 
النكايػػذ كالفػػركع اإلسػػػالمية التابعػػة لممصػػػارؼ التجاريػػة الميبيػػػة ألحكػػاـ المصػػريية اإلسػػػالمية مػػف لػػػالؿ اإلجابػػة عمػػػى 

 امتثاؿ النكايذ كالفركع اإلسالمية التابعة لمصرؼ الجميكرية ألحكاـ المصريية اإلسالمية. ما مدل  التساؤؿ التالي:

 أىمية الدراسة 3.1
كالفػركع اإلسػالمية  نكايػذامتثػاؿ ال لتعالجػو كىػك السػعي نحػك تحديػد مػد الػذم تنبع أىمية الدراسة مف أىمية المكضػكع

ة، ككػذلؾ إثػػراء المكتبػة الميبيػة مػف لػالؿ ككنيػا أحػد المراجػػع اإلسػالمي ألحكػاـ المصػرييةلمصػرؼ الجميكريػة التابعػة 
 التي تساعد الميتميف كالباحثيف لمرجكع إلييا كاالستفادة منيا.
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 أهذاف الذساسح 4.0 

تسػعي ىػػذه الدراسػػة إلػػي بيػػاف مػدل امتثػػاؿ النكايػػذ كالفػػركع اإلسػػالمية التابعػة لمصػػرؼ الجميكريػػة ألحكػػاـ المصػػريية 
 اإلسالمية.

 الدراسة ةضيفر  5.1
امتثػػاؿ لمنكايػذ كالفػركع اإلسػالمية التابعػػة لمصػرؼ الجميكريػة ألحكػػاـ  دلدراسػة عمػى يرضػػية  مفادىػا ال يكجػاعتمػدت ا

 المصريية اإلسالمية.
 حذود الذساسح 6.0

  ـ2021لعاـحدكد زمانية: لفترة الدراسة 
  :كرية اإلدارة العامة )طرابمس(.تقتصر الدراسة عمى قطاع الصيرية اإلسالمية بمصرؼ الجميحدكد مكانية 
  :مػػػػػػدل امتثػػػػػاؿ النكايػػػػػذ كالفػػػػػػركع اإلسػػػػػالمية التابعػػػػػة لمصػػػػػػرؼ الجميكريػػػػػة ألحكػػػػػاـ المصػػػػػػريية حػػػػػدكد المكضػػػػػكع

 اإلسالمية.
 منيجية الدراسة 7.1
 تعتمد الدراسة عمى منيجيف ىما:. المنيج المتبع كأدكاتو البحثية -1
 :إعػداد اإلطػار النظػرم، مػف لػالؿ الكتػب كالػدكريات كالمقػػاالت كقػد اسػتلداـ ىػذا المػنيج يػي  المػنيج الكصػفي

 كالرسائؿ الجامعية كاألبحاث العممية التي ليا عالقة بمكضكع الدراسة.
 اعتمػػدت الدراسػػة عمػػى المػػنيج اإلحصػػائي حيػػث سػػيتـ كصػػؼ الظػػاىرة المعػػدة باللصػػكصالمػػنيج التحميمػػي : 

ع البيانػات، كاالطػالع عمػػى األدلػة كالػػدكريات كذلػؾ تمييػػدا )محػؿ الدراسػة( كذلػػؾ باسػتلداـ االسػػتبياف كػأداة لجمػػ
 (.spssاللتبار الفرضية باستلداـ الحزمة اإلحصائية )

يتكػػكف مجتمػػػع الدراسػػػة الميػػداني مػػػف مػػػكظفي قطػػاع الصػػػيرية اإلسػػػالمية لمصػػػرؼ : مجتمػػػع كعينػػػة الدراسػػػة -2
مصػػػػػػرؼ الجميكريػػػػػػة اإلدارة العامػػػػػػة  أمػػػػػػا عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة مػػػػػػكظفي قطػػػػػػاع الصػػػػػيرية اإلسػػػػػػالمية دالػػػػػػؿ ،الجميكريػػػػػة

 طرابمس(.            )
تحميػػؿ البيانػات كالمعمكمػات المتحصػػؿ عمييػا باسػػتلداـ  تـسػي:  األسػاليب اإلحصػػائية المسػػتخدمة فػي التحميػػؿ -3

)التكػػػرارات، النسػػػػب، المتكسػػػطات، اإلنحػػػػراؼ  األسػػػمكب اإلحصػػػائي الكصػػػػفي يػػػي تحميػػػػؿ البيانػػػات األكليػػػة المجمعػػػػة
 ( لتحميؿ البيانات كالتبار الفرضيات.(spssم( باإلضاية إلى االعتماد عمى الحـز البرمجية الجاىزة المعيار 
 الذساساخ الساتقح:  8.0

 (:2019. دراسة أبكحفيظة، عبداهلل )1
ىػػػديت ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى اقتػػػػراح إنؤػػػاء نكايػػػػذ إسػػػػالمية يػػػػي المصػػػػارؼ التقميديػػػة يػػػػي يمسػػػػطيف، كذلػػػػؾ لعػػػػدـ كفايػػػػة 

إلسػالمية مػػف جيػة كلمػتلمص مػػف المعػامالت المصػػريية المحرمػة مػف جيػػة ألػرم، كقػد تػػـ أتبػاع المػػنيج المصػارؼ ا
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الكصػػػفي لمتعػػػرؼ عمػػػى مفيػػػكـ النكايػػػذ اإلسػػػالمية يػػػي المصػػػارؼ التقميديػػػة كمناقؤػػػة التحػػػديات التػػػي تكاجػػػو إنؤػػػػاءىا 
يمسػػػطيف قػػػد يسػػػيـ يػػػي تفكيػػػر كالتعػػػرؼ عمػػػى عكامػػػؿ نجاحيػػػا كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف إنؤػػػاء نكايػػػذ إسػػػالمية يػػػي 

المصػػػػارؼ التقميديػػػػة جػػػػديان بػػػػالتحكؿ بؤػػػػكؿ تػػػػدريجي أك كامػػػػػؿ إلػػػػى مصػػػػارؼ إسػػػػالمية مسػػػػتقبالن،  كأكصػػػػت الدراسػػػػػة 
بضػػركرة زيػػادة الػػػكعي كالتثقيػػؼ المصػػػريي بػػيف أيػػػراد المجتمػػع الفمسػػطيني كتكسػػػيع يكػػرة المصػػػريية اإلسػػالمية بؤػػػكؿ 

 اإلسالمي يييا.أيضؿ كسف قكانيف تراعي لصكصية التمكيؿ 
 (:2018. دراسة باىي )2

ىػػديت ىػػذه الدراسػػة إلػػى بيػػاف كاقػػع ممارسػػة المصػػارؼ التقميديػػة لمنؤػػاطات المصػػريية اإلسػػالمية عػػف طريػػؽ النكايػػذ 
اإلسػالمية، كذلػػؾ دراسػػة تجػػارب دكليػػة رائػػدة يػػي ىػذا المجػػاؿ ، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف عمػػؿ المصػػارؼ التقميديػػة 

سػػالمية قػػد أثبػػت نجاحػػو، كبالتػػالي ييػػك يعتبػػر لطػػكة مؤػػجعة نحػػك التحػػكؿ إلػػى مصػػرؼ إسػػالمي بػػالفركع كالنكايػػذ اإل
بؤػػػكؿ كامػػػؿ، كقػػػد ازدادت أعػػػداد المصػػػارؼ التقميديػػػة كالتػػػػي تتعامػػػؿ بالنؤػػػاطات المصػػػريية اإلسػػػالمية، كقػػػد يػػػػؤدم 

التػػػػدرج مػػػف أنجػػػػح نجػػػاح يكػػػرة يػػػػتح نكايػػػذ يػػػي دكلػػػػة مػػػا عمػػػػى تبنػػػي مصػػػارؼ ألػػػػرل ليػػػذه التجربػػػػة، كيعتبػػػر أسػػػمكب 
 المتبعة يي التحكؿ المصريي. باألسالي

 (:0107. دساسح تذس وآخشوى )3

التػػزاـ المصػػػارؼ اإلسػػالمية بقكاعػػػد االقتصػػػاد  لىػػديت الدراسػػػة إلػػى بنػػػاء معيػػار ينػػػي متلصػػص لتقيػػػيـ كمعريػػة مػػػد
مػػػف المصػػػارؼ  ينػػةع اإلسػػالمي، أثنػػػاء قياميػػا بالعمميػػػات المصػػػريية ، كمػػف ثػػػـ تصػػػميـ معيػػار ينػػػي تػػـ تطبيقػػػو عمػػػى

اإلسػالمية يػػي الػػكطف العربػػي، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف نسػبة اتفػػاؽ المصػػارؼ محػػؿ الدراسػػة مػػع قكاعػػد االقتصػػاد 
%( مػػف المعػػايير الؤػرعية، كأكصػػت الدراسػػة بػإجراء التبػػار معيػػار الؤػػرعية 90ك) %(29اإلسػالمي تتػػراكح مػػا بػيف )

ار الييئػة الؤػػرعية لممصػػرؼ بالنتػػائج، بمػا يتػػيح قػػدرا أكبػػر مػػف عمػى كػػؿ المصػػارؼ اإلسػػالمية بصػفة دكريػػة مػػع إلطػػ
 الؤفايية لعمالء ىذه المصارؼ.

 (:2014. دراسة خريس )4
ىػػػديت الدراسػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػى أثػػػػر النكايػػػذ اإلسػػػالمية عمػػػى الصػػػيرية اإلسػػػػالمية كمػػػدل سػػػالمة التعامػػػؿ مػػػع النكايػػػػذ 

مػػع المبػػادئ كالمقاصػػػد الؤػػرعية كلتحقيػػػؽ أىػػداؼ الدراسػػػة  اإلسػػالمية مػػف الناحيػػػة الؤػػرعية كسػػػالمتيا كمػػدل تكايقيػػػا
اسػػتلدمت االسػػمكب الكصػػفي كالتحميمػػػي، كمػػف أىػػـ النتػػائج التػػػي تكصػػمت الييػػا الدراسػػة أف ىػػػذه النكايػػذ غيػػر جػػػائزة 
ؤػرعا كمػػا بينػػت أنيػػا تعػارض مقاصػػد الؤػػريعة الغػػراء مػف حيػػث المبنػػى كالباعػػث كالمػاؿ، كذلػػؾ باعتبارىػػا ستضػػعؼ 

اإلسػػػالمية اقتصػػاديان ككػػػذلؾ سػػتؤثر عمػػػى التزاميػػػا بالضػػكابط الؤػػػرعية لتجػػارم ىػػػذه النكايػػذ، كقػػػد أكصػػػت المصػػارؼ 
 الدراسة بعدـ التعامؿ مع ىذه النكايذ بؤكؿ قاطع كدعكة المصارؼ لمتحكؿ الكامؿ لمنظاـ المصريي اإلسالمي.
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 (:2010.دراسة الصمادم )5
النكايػػػػذ اإلسػػػػػالمية، باإلضػػػػاية إلػػػػى بيػػػػػاف مفيػػػػكـ التحػػػػكؿ لمصػػػػػيرية ىػػػػديت ىػػػػذه الدراسػػػػػة إلػػػػى بيػػػػاف مفيػػػػػكـ الفػػػػركع ك 

، كمػػػػدالؿ التحػػػػػكؿ، كبيػػػػاف الحكػػػػػـ الؤػػػػرعي لمتعامػػػػػؿ مػػػػع الفػػػػػركع كالنكايػػػػذ اإلسػػػػػالمية واإلسػػػػالمية، كدكايعػػػػو كأسػػػػػاليب
ج كالمعكقػػػات كالعقبػػػات التػػػػي تكاجػػػو المصػػػارؼ التقميديػػػػة عنػػػد تقػػػديميا لملػػػػدمات اإلسػػػالمية كقػػػد تػػػػـ اسػػػتلداـ المػػػػني

الكصػػػفي التحميمػػػػي كقػػػد صػػػػممت اسػػػتبانة كزعػػػػت عمػػػى جميػػػػع المصػػػارؼ التقميديػػػػة العاممػػػة يػػػػي األردف، كاسػػػػتلدمت 
( يػػي تحميػػؿ البيانػػات كالتبػار الفرضػػيات، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػكد عالقػػة  spssالدراسػة البرنػػامج اإلحصػػائي )

يػذ إسػػالمية ليػا كػػؿ مػػف الػدكايع كالحػػكايز كتػػكير ذات داللػة إحصػػائية بػيف قيػػاـ المصػػارؼ التقميديػة بفػػتح يػػركع أك نكا
 الككادر البؤرية المؤىمة، كنجاح تجربة المصارؼ اإلسالمية، ككضكح الحكـ الؤرعي. 

 (:  2007. دراسة العطيات )6
ىػديت ىػػذه الدراسػة إلػػى بيػاف مػػدل إمكانيػة تحػػكؿ المصػارؼ التقميديػػة يػي األردف نحػػك العمػؿ المصػػريي اإلسػػالمي، 

ؿ تكضػيح العكامػؿ المػؤثرة عمػى إمكانيػػة تحػكؿ المصػارؼ التقميديػة يػي األردف، كتكصػمت الدراسػة إلػػى كذلػؾ مػف لػال
التقميديػػػة التػػػػي تحكلػػػت كميػػػا لمعمػػػػؿ كيقػػػان ألحكػػػاـ الؤػػػػريعة أثبػػػػت نجػػػاح تجربػػػة جميػػػػع المصػػػارؼ  أف الكاقػػػع العممػػػي

سػػتحداث أدكات ماليػة متطػػكرة كمتكايقػػة اإلسػالمية، كأكصػػت الدراسػة بضػػركرة قيػاـ المصػػارؼ اإلسػػالمية يػي األردف با
 مع أحكاـ الؤريعة اإلسالمية.

 . اإلطار النظرم لمدراسة2

 النكافذ كالفركع اإلسالمية 1.2
ترجػػع يكػػرة إنؤػػاء النكايػػذ كالفػػػركع اإلسػػالمية التابعػػة لممصػػارؼ التقميديػػة إلػػػى بدايػػة ظيػػكر المصػػارؼ اإلسػػالمية يػػػي 

لػػـ تصػػؿ إلػػى حيػز التطبيػػؽ إال عنػػدما أدركػػت المصػارؼ التقميديػػة مػػدم نجػػاح مطمػع السػػبعينات، إال أف ىػػذه الفكػرة 
المصػػػارؼ اإلسػػػالمية كتزايػػػد اإلقبػػػػاؿ عمييػػػا، يتقػػػدمت بػػػاقتراح يػػػػتح نكايػػػذ كيػػػركع إسػػػالمية تابعػػػػة ليػػػا تقػػػدـ اللػػػػدمات 

 (، كيظيػػػػر أف لمطمػػػػػب المتنػػػػػامي لملتمػػػػؼ ؤػػػػػرائح المجتمػػػػع عمػػػػػى ىػػػػػذه45، ص2018المصػػػػريية اإلسػػػػػالمية)باىي،
اللدمػػػة دكران رئيسػػػػيان يػػػػي ظيػػػػكر ىػػػػذه النكايػػػػذ كالفػػػػركع لتقػػػديـ اللػػػػدمات المصػػػػريية اإلسػػػػالمية كيقػػػػا ألحكػػػػاـ الؤػػػػريعة 

 (.47، ص1999 رطاف،اإلسالمية)م

 .مفيكـ النكافذ كالفركع اإلسالمية1
ف تابعػػة ليػػػا، عريػػت النكايػػػذ كالفػػركع اإلسػػػالمية بأنيػػا "كحػػػدات أك لػػدمات مصػػػريية تنؤػػئيا المصػػػارؼ التقميديػػة كتكػػػك 

المؤػػاركة(، أك صػػندكؽ اسػػتثمارم أك يػػتح نايػػذة يػػي  ككتألػذ أؤػػكاال متعػػددة، مثػػؿ تقػػديـ منػػتج تمػػكيمي )كالمضػػاربة أ
(، كعرييػػػػا السػػػػرحي 45، ص1999مرطػػػػاف،ؿ لتقػػػػديـ منتجػػػػات مقبكلػػػػة ؤػػػػرعان" )يػػػرع تقميػػػػدم أك تلصػػػػيص يػػػػرع كامػػػػ

ؿ يػػي نؤػػػاطو عػػف نؤػػػاطات المصػػرؼ األـ، يقػػػكـ (" بأنيػػا كيػػاف مػػػالي مممػػكؾ لمصػػػرؼ تقميػػدم مسػػػتق3، ص2010)
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بجػذب المػػدلرات السػػتثمارىا كتقػػديـ اللػػدمات المصػػريية طبقػػان ألحكػػاـ الؤػػريعة اإلسػػالمية، كلديػػو ىيئػػة رقابػػة ؤػػرعية 
( "بأنيػػا الفػػركع التػػي تنؤػػئيا المصػػارؼ التقميديػػة لتقػػديـ 9، ص2005تفتػػي كتراقػػب أعمالػػو"، كعرييػػا أيضػػان الؤػػريؼ )

 مصريية اإلسالمية".اللدمات ال
ـ كمػػػا 2012( لسػػػنة 46كجػػاء يػػػي تعريػػػؼ النكايػػػذ كالفػػػركع المصػػػريية اإلسػػػالمية يػػػي قػػػانكف المصػػػارؼ الميبػػػي رقػػػـ )

 يمي:
النكايػذ المصػػريية اإلسػػالمية: ىػػي النكايػذ التػػي يعتمػػدىا مصػػرؼ تقميػػدم لتقػديـ لػػدمات كتمػػكيالت مصػػريية إسػػالمية 

أف تكػكف ىػػذه النكايػذ تابعػة مػػف الناحيػة الفنيػة لػػإلدارة اللاصػة بالمصػػريية بفركعػو، مػف لػػالؿ مكاتػب منفصػمة، عمػػى 
 اإلسالمية.

الفػػػػركع المصػػػػريية اإلسػػػػػالمية: ىػػػػي الفػػػػركع المصػػػػػريية التػػػػي يعتمػػػػػدىا مصػػػػرؼ تقميػػػػدم لممارسػػػػػة أنؤػػػػطة المصػػػػػريية 
تابعػػة إلدارة لاصػػة اإلسػالمية، مػػع مراعػاة أف يكػػكف ليػػذه الفػركع مركػػز مػػالي مسػتقؿ عػػف المصػػرؼ األـ، كأف تكػكف 

 بالمصريية اإلسالمية.

)أبػػػػػك سػػػػػرحاف،    . أسػػػػػباب إنشػػػػػاء النكافػػػػػذ كالفػػػػػركع المصػػػػػرفية اإلسػػػػػالمية مػػػػػف قبػػػػػؿ المصػػػػػارؼ التقميديػػػػػة2
 (46_45،ص2015
  جػػػذب ؤػػػريحة مػػػف أصػػػػحاب المػػػدلرات كرجػػػاؿ العمػػػػاؿ الػػػذيف يرغبػػػكف يػػػي التعامػػػػؿ كيقػػػان ألحكػػػاـ الؤػػػػريعة

 اإلسالمية.
 المصرؼ التقميدم مف أف ينزحكا إلى المصارؼ اإلسالمية. المحايظة عمى عمالء 
 .اكتساب لبرات مف المصريية اإلسالمية 
 .ثبات كجكدىا  تحقيؽ مصداقيتيا االقتصادية، كا 
 .السعي نحك زيادة األرباح 
  يػرض عقػدم: حيػث ترغػب بعػض المصػارؼ التقميديػة يػي الػبالد العربيػة كاإلسػالمية بػالتحكؿ إلػى المصػػريية

ة، كلكػف بطريقػػة تدريجيػة مػػف لػالؿ التػػدرج بإنؤػاء النكايػذ كالفػػركع اإلسػالمية لمكصػػكؿ إلػى التحػػكؿ اإلسػالمي
 الكمي لممصارؼ اإلسالمية. 

 أحكاـ المصرفية اإلسالمية 2.2
المصػػريية اإلسػػالمية ىػػي نظػػاـ مصػػريي إسػػالمي يػػتـ عبػػره إجػػراء األنؤػػطة الماليػػة كاألعمػػاؿ حسػػب مبػػادئ كأحكػػػاـ 

ية، كتبعػػان لممعتقػدات كالمبػػادئ الؤػرعية اإلسػػالمية المتعمقػة بالتجػػارة كتبػادؿ األمػػكاؿ كالمنػايع، أك مػػا الؤػريعة اإلسػالم
بفقػػو المعػامالت، كيؤػػكؿ القػػرآف الكػريـ كالسػػنة كغيرىػا مػػف مصػػادر التؤػريع اإلسػػالمي مثػؿ اإلجمػػاع كالقيػػاس  ىيسػم

عى المصػػػريية اإلسػػػالمية عمػػػى اجتنػػػاب كايػػػة كاالعتمػػاد المصػػػدر األساسػػػي الػػػذم يسػػػتمد منػػػو يقػػػو المعػػػامالت، كتسػػػ
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االنؤػطة المحظػػكرة مثػؿ الربػػا كغيرىػػا. إف االلػتالؼ األساسػػي بػيف المصػػريية اإلسػػالمية كالمصػريية التقميديػػة ىػػك أف 
 المصريية اإلسالمية تقكـ عمى أحكاـ كمبادئ الؤريعة اإلسالمية. 

ـ كالػػػذم 2009( لسػػػنة 9صػػػرؼ ليبيػػػا المركػػػزم رقػػػـ )كبػػدأ العمػػػؿ بالمصػػػريية اإلسػػػالمية يػػػي ليبيػػػا بصػػػدكر منؤػػػكر م
سػمح مػػف لاللػػو لممصػػارؼ التجاريػػة الميبيػػة بتقػػديـ المنتجػات المصػػريية البديمػػة المتكايقػػة كأحكػػاـ الؤػػريعة اإلسػػالمية 
مػػف لػػالؿ نكايػػػذ أك يػػركع متلصصػػة كمسػػػتقمة، عمػػى أف عمميػػا كيقػػػان لمعػػايير المحاسػػبة كالمراجعػػػة الدكليػػة الصػػػادرة 

ـ 2010( لسػػػنة 9صػػػدر المنؤػػكر رقػػـ )(، ثػػـ AAOIFIالمحاسػػػبة كالمراجعػػة لممؤسسػػات الماليػػػة كالدكليػػة ) عػػف ىيئػػة
( لسػػػنة 46كاللػػاص بتنظػػيـ الصػػيرية اإلسػػػالمية، ثػػـ بعػػد ذلػػؾ  صػػػدر عػػف المجمػػس الػػكطني االنتقػػػالي القػػانكف رقػػـ )

ضػػػاية يصػػػػؿ لػػػػاص ـ بؤػػػػأف المصػػػػارؼ2005( لسػػػنة 1ـ اللػػػاص بتعػػػػديؿ بعػػػػض أحكػػػاـ القػػػػانكف رقػػػػـ )2012 ، كا 
بأحكػػػاـ بالمصػػػريية اإلسػػػالمية  كىػػػي تقػػػديـ اللػػػدمات المصػػػريية كممارسػػػة أعمػػػاؿ التمكيػػػؿ كاالسػػػتثمار، كيقػػػان لصػػػيغ 

مػػػع أحكػػػاـ الؤػػريعة اإلسػػػالمية  كالسػػػماح لممصػػػارؼ التقميديػػػة بفػػػتح النكايػػػذ  ضالمعػػامالت المصػػػريية التػػػي ال تتعػػػار 
المصػػػػارؼ اإلسػػػػػالمية كاممػػػػة كمػػػػنح المكايقػػػػػة لفػػػػتح مصػػػػارؼ إسػػػػػالمية  كالفػػػػركع المصػػػػريية اإلسػػػػالمية، ككػػػػػذلؾ بفػػػػتح

جديػػدة، كذلػػؾ لتفعيػػؿ دكر المصػػريية اإلسػػالمية كىػػك العامػػؿ األساسػػي يػػي إنؤػػاء نكايػػذ كيػػركع إسػػالمية، ككػػذلؾ مػػف 
العكامػػػؿ التػػػي مػػػف ؤػػػأنيا أف تسػػػاىـ يػػػي نجػػػاح عمػػػػؿ المصػػػريية اإلسػػػالمية ىػػػي رغبػػػة عمػػػالء المصػػػارؼ يػػػي ليبيػػػػا 

ـ الصػػػادر مػػػػف 2013( لسػػػنة 1ؿ عمػػػى لػػػدمات تتكايػػػؽ مػػػع أحكػػػاـ الؤػػػريعة اإلسػػػالمية، ككػػػذلؾ قػػػرار رقػػػـ )لمحصػػػك 
المػؤتمر الػػكطني العػػاـ الػػذم يػػنص عمػػى منػػع التعامػػؿ بالفائػدة المصػػريية عمػػى اللػػدمات المقدمػػة لمعمػػالء مػػف قبػػؿ 

 (.  2،ص2016المصارؼ بؤكؿ عاـ يي ليبيا)الفقيو،

 3. اإلطار العممي لمدراسة

 . مجتمع وعينة الدراسة0

( 60تككف مجتمع الدراسة مف مكظفي قطاع الصيرية اإلسالمية لمصرؼ الجميكرية، كقد تـ تكزيع  عدد )
استبياف عمى عينة عؤكائية مف مكظفي قطاع الصيرية اإلسالمية اإلدارة العامة لمصرؼ الجميكرية طرابمس، 

 %(.83ؿ كبنسبة استرداد بمغت )( استبياف صالحة جميعيا لمتحمي50أسترد منيا عدد )
 . مصادر جمع البيانات0

 تـ جمع البيانات مف لالؿ الكتب كالمقاالت كالرسائؿ الجامعية كاألبحاث العممية التي المصادر الثانكية :
 ليا عالقة بمكضكع الدراسة.

 لدراسة( الذم تـ : لقد اعتمدت الدراسة يي جمع البيانات األكلية عمى االستبياف )أداة المصادر األكليةا
 تصميمو كتكزيعو عمى أيراد عينة الدراسة.

 . أداة الدراسة )استمارة االستبيان(3

تـ تصميـ استمارة استبياف اؤتممت عمى مجمكعة مف األسئمة تضمنت محكريف أساسييف كاؤتمؿ المحكر األكؿ 
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سنكات اللبرة، كالمستكل عمى البيانات الؤلصية عف المؤاركيف كىي الجنس، كالعمر، كالمؤىؿ العممي، ك 
 ( يقرات كيقيس يرضية الدراسة.10مف االستمارة اؤتمؿ عمى ) يالكظيفي، كالتلصص العممي. أما المحكر الثان

( لقياس استجابات أيراد العينة كالجدكؿ  Five  Liker  Scaleكقد تـ االعتماد عمى مقياس ليكرت اللماسي )
 ( يكضح ذلؾ.1رقـ )

 ت الخماسي( مقياس ليكر 0جدكؿ )
 مكافؽ بشدة مكافؽ محايد ال أكافؽ ال أكافؽ بشدة االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 ( يكضح ذلؾ:2كما تـ تحديد األىمية النسبية كيؽ ثالث مستكيات، كالجدكؿ رقـ )
 ( األىمية النسبية لفقرات كمتغيرات الدراسة 0جدكؿ )

 يةاألىمية النسب المتكسط المرجح باألكزاف طكؿ الفترة

1333 
 منلفض 2333إلى أقؿ مف  1مف 

 متكسط 3366إلى أقؿ مف  2333
 مرتفع 5إلى  3366مف 

 
 . اختبار صدؽ كثبات أداة الدراسة4

 صدؽ المحتكم) الصدؽ الظاىرم(: 0.4
تـ التأكد مف صدؽ أداة الدراسة )االستبياف( مف لالؿ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف ذكم اللبرة 

ي المجاؿ األكاديمي، كتـ األلذ بمالحظاتيـ كمقترحاتيـ حكؿ االستبياف كعمى ىذا يقد اعتبرت كااللتصاص ي
 لو. تأداة الدراسة صالحة لقياس ما صمم

 :اختبار ثبات أداة الدراسة 2.4
(، كمػا Cranach's Alphaالفػا ) خثػـ التبػار أداة الدراسػة المسػتلدمة يػي قيػاس المتغيػر باسػتلداـ التبػار كركنبػا

 لجدكؿ التالي:با
 ( قيمة معامؿ االتساؽ الداخمي لفقرات أداة الدراسة 3جدكؿ  ) 

 ألفا خقيمة كرك نبا عدد الفقرات
11                 13831 

( 0.80( أف قيمة معامؿ االتساؽ الدالمي كركنباخ الفا لفقرات أداة الدراسة أكبر مف )3نالحظ مف الجدكؿ رقـ )
لجيد بيف يقرات أداة الدراسة كمكثكقية أداة الدراسة كامكانية االعتماد عمييا إلجراء االتساؽ ا ىكىذا مؤؤر عم

 ( Sekaran & Bougie, 2016, p290)التحميؿ اإلحصائي 

 . تحميؿ البيانات كاختبار الفرضيات5
ىمية يعرض ىذا الجزء كصؼ كتحميؿ لبيانات الدراسة، حيث يقدـ كصؼ للصائص عينة الدراسة كلمتغيراتيا كاأل

 النسبية  لفقرات الدراسة، ثـ تحميؿ لإلجابات عف أسئمة الدراسة، كالتبار يرضية الدراسة.
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 كصؼ خصائص عينة الدراسة 0.5
الجنس، العمر، كالمؤىؿ ) كىيأليراد عينة الدراسة  التعريفية، كالديمكغراييةملصائص ان لىذا الجزء كصف يتضمف

تـ يقد كصؼ لصائص عينة الدراسة،  كألجؿ( في، التلصص العمميالعممي، كسنكات اللبرة، كالمستكل الكظي
 عمى النحك التالي:كذلؾ ة ػة الدراسػة أليراد عينػة لممتغيرات الديمكغراييػإيجاد التكرارات كالنسب المئكي

 الجنس .0

 بةنسناث %( مف عينة الدراسة، بينما تؤكؿ اإل76) نسبة( بأف الذككر يؤكمكف 4 ) رقـ يتضح مف الجدكؿ
كيي ذلؾ إؤارة إلى طبيعة المجتمع الميبي كعاداتو، كىذا يجعؿ مساىمة المرأة قميمة باإلضاية %( مف العينة، 24)

 إلى ذلؾ معظـ اإلناث يعممف يي مجاالت كالطباعة كالسكرتارية.
 حسب الجنسعينة الدراسة ( تكزيع 4 الجدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار الفئة المتغير

 
 الجنس

 %76 38 ذكر

 %24          12 أنثى
 %100 51 المجمكع

 . العمر0

سنة(  قد ؤكمت غالبية أيراد  60_ أقؿ مف  20( أف ايراد العينة مف يئات العمر مف) 5نالحظ مف الجدكؿ رقـ )
(، كىذا طبيعي إذا ما تـ ربط ىذه النقطة باللبرة حيث يالحظ أف أغمب ايراد العينة ذكم  (76%العينة بنسبة

 اللبرة العالية.
 العمرحسب  عينة الدراسة( تكزيع  5الجدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار الفئة المتغير

 العمر

 %2 1 20أقؿ مف 

 %34 17 40أقؿ مف  – 20مف 

 %42 21 60أقؿ مف  – 40مف 

 %22 11 يأكثر 60مف 

 %100 51 المجمكع

 . المؤىؿ العممي3

%( مف عينة 50%( مف عينة الدراسة مف حممة الدبمكـ العالي، ككذلؾ )30) ( أف ما نسبتو6يبيف جدكؿ رقـ )
%( ىـ مف حممة الماجستير، يالحظ أف معظـ عينة الدراسة يحمالف مؤىالت 14الدراسة يحممكف بكالكريكس ك)

 عممية األمر الذم يسيؿ مف عممية استيعاب كييـ بيانات الدراسة.
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 مؤىؿ العمميحسب العينة الدراسة ( تكزيع  6الجدكؿ )
 النسبة المئكية التكرار الفئة المتغير

 المؤىؿ العممي

 %4 2 دبمـك متكسط

 %30 15 دبمـك عالي

 %50 25 بكالكريكس

 %14 7 ماجستير

 %2          1 دكتكراه

 %100 51 المجمكع

 . سنكات الخبرة4

%( تراكح مدة لبرتيـ 28سنكات، بينما ) 10 %( مدة لبرتيـ أقؿ مف16( أف نسبة )7نالحظ مف الجدكؿ رقـ )
سنة إلى أقؿ  20%( منيـ كانت مدة لبرتيـ ما بيف 40سنة، يي حيف أف ) 20سنكات إلى أقؿ مف  10 فما بي
%(، كيمكف أف نستلمص مف ىذه 16سنة يأكثر نسبة ) 30سنة، كبمغت مف لدييـ مدة لبرة مف  30مف 

مدراسة كاف مصدرىا يي الغالب مف ذك لبرة طكيمة نسبيان مما يعطي المؤؤرات أف البيانات المتحصؿ عمييا ل
 أىمية لمبيانات التي قدمكىا.

 سنكات الخبرةحسب  عينة الدراسة( تكزيع 7 الجدكؿ )
 النسبة المئكية التكرار الفئة المتغير

 سنكات الخبرة

 %16 8 سنكات 10أقؿ مف 

 %28 14 سنكات 20أقؿ مف  – 10مف 

 %40 20 سنة 30مف  أقؿ – 20مف 

 %16 8 سنة يأكثر 30

 %100 51 المجمكع

 . المستكل الكظيفي5

( كالمتعمؽ بتكزيع عينة الدراسة حسب المستكل الكظيفي اف نسبة مكظؼ تحصمت عمى 8يتضح مف الجدكؿ رقـ )
%(، 10%(، كبمغت نسبة مساعد مدير إدارة )30%( كىي أعمى نسية، يي حيف بمغت نسبة رئيس قسـ )46)

%( كىي أقؿ نسبة، 4%(، يي حيف تحصمت نسبة نائب مدير إدارة عمى نسبة )10كبمغت نسبة مدير إدارة )
كنالحظ ىناؾ تنكع يي الكظيفة يي عينة الدراسة مما يزيد مف الثقة يي النتائج التي سكؼ نحصؿ عمييا عند 

 تحميؿ إجاباتيـ.
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 ل الكظيفيالمستك حسب  عينة الدراسة( تكزيع 8 الجدكؿ )
 النسبة المئكية التكرار الفئة المتغير

 المستكم الكظيفي

 %46 23 مكظؼ

 %30 15 رئيس قسـ

 %10 5 مساعد مدير إدارة

 %4 2 نائب مدير إدارة

 %10 5 مدير إدارة

% 51 المجمكع 100 

 . التخصص6

نسػػػػبة تلصػػػػػص إدارة بمغػػػػػت ( كالمتعمػػػػؽ بتكزيػػػػػع عينػػػػة الدراسػػػػػة حسػػػػب التلصػػػػػص أف 9يتضػػػػح مػػػػػف الجػػػػدكؿ رقػػػػػـ )
%(، 12%(، يػػػي حػػػيف بمغػػػت نسػػػبة تلصػػػص تمكيػػػؿ كمصػػػػارؼ )40%(،أمػػػا تلصػػػص المحاسػػػبة يقػػػد بمغػػػت )32)

%(، كيالحػظ أف عينػة الدراسػة يحممػكف مػػؤىالت عمميػة متلصصػة ممػا يػػنعكس 16أمػا نسػبة مػؤىالت ألػرم بمغػػت )
 عمى إجاباتيـ مكضكع الدراسة.

 التخصصسب ح عينة الدراسة( تكزيع  9الجدكؿ )
 النسبة المئكية التكرار الفئة المتغير

 التخصص

 %32 16 إدارة

 %40 20 محاسبة

 %12 6 تمكيؿ كمصارؼ

 %16 8 ألرل

 %100 51 المجمكع

 :تحميؿ أسئمة الدراسة 2.5
سابية ، كقد تـ احتساب المتكسطات الحيافيعرض ىذا الجزء مف الدراسة كصفان لمتغيرات الدراسة كيقرات االستب

كاالنحرايات المعيارية لمفقرات؛ بغرض الحكـ عمى درجة المكايقة، كتحديد األىمية النسبية عند كؿ يقرة، ككانت 
 النتائج كما يمي:
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 الدراسة( المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية لفقرات 01ؿ )الجدك

 الفقرة الرقـ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 األىمية النسبية الرتبة

1 
يجػب أف يكػكف الػدايع الرئيسػي مػف االمتثػاؿ ىػك االلتػزاـ بأحكػاـ كمبػادئ 

 المصريية اإلسالمية.
 مرتفع 1 1.122 3.980

2 
تمتػػػػـز النكايػػػػػذ كالفػػػػركع اإلسػػػػػالمية أثنػػػػػاء قياميػػػػا بعممياتيػػػػػا االسػػػػػتثمارية 

 .بمعيار تحقيؽ الربح
 متكسط 4 1.374 3.460

3 
كع اإلسػالمية تنفيػػذ معامالتيػا  التػػي تقػدميا لممحايظػػة تتػابع النكايػذ كالفػػر 

 .عمى سالمتيا الؤرعية
 متكسط 5 1.328 3.420

تنفػػػػػذ النكايػػػػػذ كالفػػػػػركع اإلسػػػػػالمية بدقػػػػػة معيػػػػػار تجنػػػػػب التعامػػػػػؿ بالربػػػػػػا  4
 .يي معامالتيا المصريية كعطاءن ألدا ن 

 مرتفع 2 1.227 3.880

أيضػؿ عائػد عمػى اسػػتثمار  تسػعي النكايػذ كالفػركع اإلسػالمية إلػػى تحقيػؽ 5
 .االمكاؿ بأساليب ؤرعية

 متكسط 9 1.100 2.520

تقػػـك النكايػػذ كالفػػركع اإلسػػالمية بإعػػػادة تأىيػػؿ المػػكظفيف لمعمػػؿ بأحكػػػاـ  6
 .المصريية اإلسالمية

 متكسط 3 1.237 3.480

تكجػػػػػػد بالنكايػػػػػػذ كالفػػػػػػػركع اإلسػػػػػػالمية ىيئػػػػػػة مسػػػػػػػتقمة لمرقابػػػػػػة الؤػػػػػػػرعية  7
 .لممعامالت المصريية

 متكسط 6 1.409 3.341

8 
تتنػػػكع اللػػػػدمات المصػػػريية المقدمػػػػة لمعمػػػالء مػػػػف قبػػػؿ النكايػػػػذ كالفػػػػركع 

   .التمكيمية كاالستثمارية اجتياحاتيـ ةاإلسالمية لتمبي
 منلفض 10 1.227 2.120

9 
 تقػـك النكايػذ كاإلسػالمية باسػتالـ سػػمع المرابحػة مػف البػائع كتلزينيػا يعميػػان 

 .ترمقبؿ أف يتـ بيعيا لممؤ
 متكسط 8 1.354 3.260

10 
الصػػيغ االسػػتثمارية التػػي تكيرىػػا النكايػػػذ كالفػػركع اإلسػػالمية متكايقػػة مػػػع 

 .أحكاـ المصريية اإلسالمية
 متكسط 7 1.464 3.340

 متكسط   0.413 3.280 العاـ المقياس

حيػػػث بمػػغ المتكسػػط العػػػاـ أف األىميػػة النسػػبية لممتكسػػط العػػػاـ لفقػػرات الدراسػػة متكسػػطة،  هيالحػػظ مػػف الجػػدكؿ أعػػػال
(، كقػػػد جػػػاءت الفقػػػرة األكلػػػى "يجػػػب أف يكػػػكف الػػػدايع الرئيسػػػي مػػػف االمتثػػػاؿ 0.413(، كبػػانحراؼ معيػػػارم )3.280)

(، كبأىميػػػػػة نسػػػػػبية 3.980ىػػػػك االلتػػػػػزاـ بأحكػػػػػاـ كمبػػػػادئ المصػػػػػريية اإلسػػػػػالمية بالمرتبػػػػة األكلػػػػػى بمتكسػػػػػط حسػػػػابي )
اللػػدمات المصػريية المقدمػة لمعمػػالء مػف قبػؿ النكايػػذ كالفػركع اإلسػػالمية  مرتفعػة، يػي حػػيف حمػت الفقػرة الثامنػػة "تتنػكع

 (، كبأىمية نسبية منلفضة.2.120لتمبية اجتياحاتيـ التمكيمية كاالستثمارية" بالمرتبة األليرة كبمتكسط حسابي )

 :الدراسةة اختبار فرضي 3.5
-One Sample tالتبار  لتحميؿيا ضاع، حيث تـ اليرضية الدراسة تـ التبار  يي ىذا الجزء مف الدراسة

test ( 11كقد كانت النتائج كما بالجدكؿ رقـ.) 
 الفرضية 

 امتثاؿ لمنكايذ كالفركع اإلسالمية التابعة لمصرؼ الجميكرية ألحكاـ المصريية اإلسالمية"" ديكج ""ال
 



 و١ٍت االلخصاد ٚاٌخضاسة ص١ٌخٓ                                                                    ٌّإحّش اٌعٍّٟ اٌغٕٛٞ اٌزأٟ                                       ا

 إلعال١ِتاٌضاِعت األعّش٠ت ا                                                                                                    اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث 
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 الجميكرية ألحكاـ المصرفية اإلسالميةمدل امتثاؿ النكافذ كالفركع اإلسالمية التابعة لمصرؼ نتائج اختبار  (00) جدكؿ

 الفرضية
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

( tقيمة )
 المحسكبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 القرار اإلحصائي

امتثاؿ لمنكافذ كالفركع اإلسالمية  دال يكج
التابعة لمصرؼ الجميكرية ألحكاـ 

 المصرفية اإلسالمية.

رفض الفرضية  *0.000 49 4.743 0.417 3.280
 العدمية

 (α ≤ 0.05)يككف التأثير ذا داللة إحصائية عند مستكل  *

لدييا االمتثاؿ ألحكاـ ، أْ إٌٛافز ٚاٌفشٚع اإلعال١ِت اٌخابعت ٌّصشف اٌضّٙٛس٠ت  (11رقـ ) حش١ش ٔخائش اٌضذٚي   
(، كىي قيمة دالة 0.000إحصائية ) (، بمستكم داللة4.743( المحسكبة )tالمصريية اإلسالمية، إذ بمغت قيمة )

، كأف المتكسط الحسابي إلجابات أيراد العينة عف مجاؿ امتثاؿ النكايذ (α ≤ 0.05)إحصائيان عند مستكل الداللة 
(، 3المصريية اإلسالمية كانت أعمى مف العالمة المعيارية ) ـكالفركع اإلسالمية التابعة لمصرؼ الجميكرية ألحكا

 الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى أنو :كىذا يدؿ عمى ريض 

 "يكجد امتثاؿ لمنكايذ كالفركع اإلسالمية التابعة لمصرؼ الجميكرية ألحكاـ المصريية اإلسالمية"

 النتائج كالتكصيات:
 . النتائج1

  عػػػػػاـ بدرجػػػػػة أظيػػػػرت الدراسػػػػػة أف امتثػػػػػاؿ النكايػػػػذ كالفػػػػػركع اإلسػػػػػالمية التابعػػػػة لمصػػػػػرؼ الجميكريػػػػػة بؤػػػػكؿ
 متكسطة ألحكاـ المصريية اإلسالمية. 

  تكصػػمت الدراسػػػة أف التنػػكع يػػػي تقػػديـ اللػػػدمات التمكيميػػة كاالسػػػتثمارية اإلسػػالمية منلفضػػػة لمنكايػػذ كالفػػػركع
 اإلسالمية التابعة لمصرؼ الجميكرية.

  يػػة ألحكػاـ المصػػريية تبػيف مػػف الدراسػة أنػػو يكجػد امتثػػاؿ لمنكايػذ كالفػػركع اإلسػالمية التابعػػة لمصػرؼ الجميكر
 اإلسالمية.

 . التكصيات2
  العمػؿ عمػى ريػع درجػة االمتثػاؿ لمنكايػذ كالفػركع اإلسػالمية التابعػة لمصػرؼ الجميكريػة مػف لػالؿ ىيئػة رقابػة

 ؤرعية تقكـ بالمتابعة كاإلؤراؼ عمى أعماليا كيقان ألحكاـ المصريية اإلسالمية.
 تمكيميػة كاالسػػتثمارية كيقػا ألحكػاـ المصػػريية اإلسػالمية بالنكايػػذ تعزيػز االىتمػاـ بػػالتنكع يػي تقػديـ اللػػدمات ال

 ك الفركع اإلسالمية التابعة لمصرؼ الجميكرية كمف ثـ  التحكؿ الكامؿ لممصارؼ اإلسالمية. 
  ضػػركرة العمػػؿ عمػػى زيػػػادة الػػكعي كالتثقيػػؼ المصػػػريي بػػيف أيػػراد المجتمػػع الميبػػػي، كترسػػيخ يكػػرة المصػػػريية

 ؿ كسف قكانيف تراعي لصكصيو التمكيؿ اإلسالمي يييا.اإلسالمية بؤكؿ أيض
 



 و١ٍت االلخصاد ٚاٌخضاسة ص١ٌخٓٛٞ اٌزأٟ                                                                                                           اٌّإحّش اٌعٍّٟ اٌغٕ

 اٌضاِعت األعّش٠ت اإلعال١ِت                                                                                                     اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث
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 المراجع
 .المراجع بالمغة العربية1

 (، إنؤػػػػػػاء النكايػػػػػػذ اإلسػػػػػػالمية يػػػػػػي البنػػػػػػكؾ التقميديػػػػػػة يػػػػػػي يمسػػػػػػػطيف 2019) أبػػػػػػك حفيظػػػػػػة، سػػػػػػيى، عبػػػػػػدا، أحمػػػػػػد
 ، الدكحة ، قطر.11، العددبيت المؤكرة لالستؤارات المالية ةمجم"الفرص كالتحديات "،

 راسػػػػػػات، مؤتػػػػػػة لمبحػػػػػػكث كالد (، الفػػػػػػركع المصػػػػػػريية اإلسػػػػػػالمية لممصػػػػػػارؼ الربكيػػػػػػة،2015) ك سػػػػػػرحاف، أحمػػػػػػدأبػػػػػػ
 ، جامعة مؤتة، عماف، األردف.5، العدد30، المجمداالجتماعيةسمسمة العمـك اإلنسانية ك 

 ( الفػػػػػػػػركع اإلسػػػػػػػػالمية يػػػػػػػػي البنػػػػػػػػكؾ التقميد2010السػػػػػػػرحى، لطػػػػػػػػؼ ،)،يػػػػػػػػة ضػػػػػػػػكابط التأسػػػػػػػػيس كعكامػػػػػػػػؿ النجػػػػػػػػاح 
 ، اليمف.تمر المصارؼ اإلسالمية اليمنية الكاقع كأياؽ المستقبؿمؤ 

 ( الفػػػػػػػػػركع اإلسػػػػػػػػػالمية التابعػػػػػػػػػة لممصػػػػػػػػػارؼ الربكيػػػػػػػػػة: دراسػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػكء االقتصػػػػػػػػػاد 2005الؤػػػػػػػػػريؼ، ييػػػػػػػػػد ،)
 ، جامعة أـ القرم، السعكدية.المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمياإلسالمي، 

 (2010الصػػػػػػمادم، منتيػػػػػػػى ،) ايػػػػػػػذ اإلسػػػػػػالمية يػػػػػػػي البنػػػػػػكؾ التقميديػػػػػػػة ؤػػػػػػرعيتيا كضػػػػػػػكابطيا: دراسػػػػػػػة الفػػػػػػركع كالنك
، أطركحػػػػػػة دكتػػػػػكراه غيػػػػػػر منؤػػػػػكرة، األكاديميػػػػػػة العربيػػػػػة لمعمػػػػػػـك الماليػػػػػػة تطبيقيػػػػػة عمػػػػػػى البنػػػػػكؾ التقميديػػػػػػة األردنيػػػػػة

 كالمصريية، عماف، األردف.
 (2007العطيػػػػػػات، يػػػػػػػزف  ،)مية:دراسػػػػػػػة لبيػػػػػػػاف لؤػػػػػػػريعة اإلسالتحػػػػػػػكؿ المصػػػػػػارؼ التقميديػػػػػػػة لمعمػػػػػػػؿ كيػػػػػػػؽ أحكػػػػػػاـ ا

أطركحػػػػػػػػة دكتػػػػػػػػكراه غيػػػػػػػػر منؤػػػػػػػػكرة، األكاديميػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػـك الماليػػػػػػػػة  إمكانيػػػػػػػػة التطبيػػػػػػػػؽ يػػػػػػػػي األردف، مػػػػػػػػدل
 كالمصريية، عماف، األردف.

 (2016الفقيػػػػػػػػػو، كليػػػػػػػػػد ،) أثػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػكدة اللػػػػػػػػػدمات المصػػػػػػػػػريية يػػػػػػػػػي النكايػػػػػػػػػذ المصػػػػػػػػػريية اإلسػػػػػػػػػالمية عمػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػذب
، أطركحػػػػػة دكتػػػػػػكراه غيػػػػػر منؤػػػػػكرة، جامعػػػػػة العمػػػػػػـك سػػػػػالمية يػػػػػي ليبيػػػػػاالعمػػػػػالء: دراسػػػػػة تطبيقيػػػػػة عمػػػػػى النكايػػػػػػذ اإل

 اإلسالمية العالمية، عماف، األردف.
 (1999المرطػػػػػػاف، سػػػػػػعيد،)  ،مجمػػػػػػػة دراسػػػػػػات اقتصػػػػػػادية إسػػػػػػػالميةالفػػػػػػركع اإلسػػػػػػػالمية يػػػػػػي المصػػػػػػارؼ التقميديػػػػػػة ،

 ، السعكدية.1، العدد6البنؾ اإلسالمي لمتنمية، المجمد
 (2018بػػػػػػاىي، سػػػػػػندس ،) كاقػػػػػػع يػػػػػػتح نكايػػػػػػػذ إسػػػػػػالمية يػػػػػػػي المصػػػػػػارؼ التجاريػػػػػػة: دراسػػػػػػػة تجػػػػػػارب دكليػػػػػػػة دراسػػػػػػػة

رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير غيػػػػػػػر منؤػػػػػػكرة، جامعػػػػػػة أـ البػػػػػػػكاقي،  رائػػػػػػدة)اإلمارات، ماليزيػػػػػػا، بريطانيػػػػػػا، نيجيريػػػػػػػا، الجزائػػػػػػر(،
 الجزائر.

 ( مػػػػػػدل تكايػػػػػػؽ معػػػػػػامالت المصػػػػػػارؼ اإلسػػػػػػػالمية 2017بػػػػػػدر، أسػػػػػػامة، المصػػػػػػرم ،أحمػػػػػػد كسػػػػػػيد أحمػػػػػػد، لالػػػػػػد ،)
، 30، المجمػػػػػػػػد مجمػػػػػػػة جامعػػػػػػػػة الممػػػػػػػػؾ عبػػػػػػػػد العزيػػػػػػػز: االقتصػػػػػػػػاد اإلسػػػػػػػػالميقكاعػػػػػػػػد االقتصػػػػػػػػاد االسػػػػػػػػالمي،  مػػػػػػػع
 ، السعكدية.3العدد

 (النكايػػػػػػػػذ اإلسػػػػػػػالمية يػػػػػػػػي البنػػػػػػػكؾ الربكيػػػػػػػة مػػػػػػػػف منظػػػػػػػكر اقتصػػػػػػػػادم إسػػػػػػػالمي، 2014لػػػػػػػريس، نجيػػػػػػػب ،) مجمػػػػػػػػة
 ، األردف. ، جامعة الزرقاء2، العدد 14، المجمد كالدراسات اإلنسانية ثالزرقاء لمبحك 

 ( لسػػػػػػػنة 46قػػػػػػانكف المجمػػػػػػس الػػػػػػػكطني االنتقػػػػػػالي رقػػػػػـػ )( لسػػػػػػػنة 1ـ، بتعػػػػػػديؿ بعػػػػػػض أحكػػػػػػػاـ القػػػػػػانكف رقػػػػػـػ )2012
 ـ، بؤأف المصارؼ، ك إضاية يصؿ لاص لمصيرية اإلسالمية، ليبيا.2005

 ( لسنة 1قانكف المؤتمر الكطني العاـ رقـ )ـ، يي ؤأف منع المعامالت الربكية، ليبيا. 2013 
  ـ. 2009( لسنة 9صرؼ ليبيا المركزم رقـ )منؤكر م 
 ( لسنة 9منؤكر مصرؼ ليبيا المركزم رقـ )ـ. 2010 
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 .المراجع بالمغة اإلنجميزية                                                           2
 Sekaran, U.,& Bougie, R. (2016). Research methods  for business: A skill building 

approach. 7th ed. John Wiley & Sons. 
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ّإذكالواتّالًنموةّاإلداروةّوأثرهاّعلىّفاعلوةّادلؤدِاتّالِوادوةّيفّلويوا

 محمد عمي عزالديف .د
 مصراتة فرع أستاذ مشارؾ األكاديمية الميبية

ail.comazaldeenmohamad@gmّ

 

 عصاـ عبدالسالـ أبكحجر د.
 محاضر كمية االقتصاد كالتجارة الجامعة األسمرية اإلسالمية

   

 
 

 ةالمقدم
تعد التنمية اإلدارية الجياز المسئكؿ عف النجػاح اإلدارم لػدل ملتمػؼ األجيػزة الحككميػة يػي تحقيػؽ األىػداؼ كزيػادة 

داريػة يػػي تحقيػؽ األىػػداؼ السياسػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة، مػػف لػالؿ مؤػػاركة األجيػػزة اإل ىػذا ياعميتيػا، كيظيػػر
ياالقتصػاد يحتػػاج إلػى إدارة كاعيػػة مسػئكلة قػػادرة عمػى زيػػادة الثػركات الكطنيػػة كذلػؾ مػػف لػالؿ إتبػػاع سياسػات إداريػػة 

، كعمػػى ذلػػؾ يإنػػو ال يمكػػف النظػػر إلػػى التنميػػة اإلداريػػة بؤػػكؿ مسػػتقؿ، جػػراءات عمػػؿ كمسػػتكل تكنكلػػكجي عػػاؿو بػػؿ  كا 
 يجب النظر إلييا مف لالؿ عالقتيا كتدالميا مع أنكاع التنمية األلرل .

كما أف التنمية اإلدارية تعتبر أساس تطكير األجيزة الحككمية دالؿ الدكلة عمى اعتبار أنيا األداة األساسية لتنفيذ 
ط التي يقصد بيا  إصالح اللطط االقتصادية كاالجتماعية يي الدكؿ، كالسيما النامية منيا عف طريؽ كضع اللط

كلمتنمية اإلدارية جكانب إنسانية كاجتماعية كتنظيمية ككذلؾ ينية، يالجكانب ، كتطكير الجياز اإلدارم لتمؾ الدكؿ
اإلنسانية ينظر ليا مف جانبيف الجانب الفردم، كيعني كجكد أيراد قادريف عمى القياـ باألعماؿ كمؤىميف لمتدريب 

الجانب الجماعي ييؤير إلى كجكد يريؽ عمؿ متكامؿ مف القادة تتكير لدييـ القدرات كالتنسيؽ كالتكجيو، أما 
 كالكفاءات كالعالقات اإلنسانية الجديدة.

كتظير إؤكاليات التنمية اإلدارية يي الدكؿ النامية حيث تبدأ مف الطمكحات العالية لمجماىير كالطاقات البؤرية 
ير المستثمرة، كما تعتبر التنمية اإلدارية ضركرة مف ضركرات تحقيؽ التنمية المحدكدة كالكفاءة كالمكارد الطبيعية غ

استقرارىا كتباتيا، يالمؤسسات ك  إصالحيا ، حيث يعد بناء مؤسسات الدكلة كاكتماليا أحد أىـ معاييرالؤاممة
ؾ مند التغيير الحاصؿ السياسية يي الدكلة الميبية مرت بنقالت نكعية يي بناء مؤسساتيا التؤريعية كالتنفيذية، كذل

يجابان، حيث إٌف 2011يي عاـ  ـ، نتيجة لظيكر مجمكعة مف الظركؼ التي ساقتيا المرحمة كأثرت عمييا سمبان كا 
الدكلة مؤركع مؤسساتي يعتمد عمى بناء منظكمة مف المؤسسات الرسمية كالغير رسمية، كعمى الرغـ مف عدـ 

مف لمؽ برنامج تنمكم يككف قادر عمى بناء دكلة ذات مؤسسات  تمكف األنظمة المتعاقبة عمى الحكـ يي ليبيا
قكية قائمة كقادرة عمى تحقيؽ أىداييا بجميع أنكاعيا، مما تسبب ذلؾ يي تفاقـ ظيكر األزمات دالؿ الدكلة، كعدـ 

لتنمية الَدكلة الفاؤمة لعدـ نجاحيا يي إتماـ عممية االعنؼ ك مقدرتيا عمى الحد منيا، كيي اللركج مف دٌكامة 
اإلدارية التي تحقؽ مف لالليا البناء كاإلصالح، بناء مؤسسات مستقرة تستطيع مكاكبة العالـ يي التغيير كالتطكر، 

mailto:azaldeenmohamad@gmail.com
mailto:azaldeenmohamad@gmail.com
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كتسعى لتحقيؽ أىداؼ لطط التنمية المكضكعة، مف كضع ىياكؿ إدارية مالئمة كيؽ رؤية عممية، كتدعيميا 
 لكي ال تككف معرقمة لمبناء كالتجديد يي مسيرة اإلصالحبالميارات البؤرية، كتحديث قكانيف كتؤريعات مالئمة ك 

عمى المؤسسات السياسية يي ليبيا لملركج قدر اإلمكاف مف إؤكاليات التنمية اإلدارية كتقميص حجـ التأثير السمبي 
ظيار مدل عدـ قدرتيا عمى مكاكبة الدكؿ المتقدمة يي ياعميتيا، كسنيدؼ مف لالؿ ىذه الدراسة إلى دراسة  كا 

 دل تأثير الحاصؿ عمى ياعمية المؤسسات السياسية يي الدكلة الميبية مف جراء إؤكاليات التنمية اإلدارية.م
أىمية البحث تكمف يي ككنو يسعى لدراسة إؤكاليات التنمية اإلدارية كتأثيرىا عمى ياعمية أىمية البحث: 

أداء دكر المؤسسات يي الدكلة الميبية كىنا  عمى داريةالمؤسسات السياسية الميبية كقياس مدل تأثير التنمية اإل
 تكمف أىمية الدراسة.

 تي:اآلييدؼ البحث إلى تحديد أىداؼ البحث: 
ظيار أىميتيا. -1  تحديد مفيكـ التنمية اإلدارية كا 
 تحديد طبيعة المؤسسات السياسية يي الدكلة الميبية كمدل ياعميتيا. -2
  مية المؤسسات يي ليبيا.تحديد تأثير إؤكاليات التنمية اإلدارية عمى ياع -3

التساؤؿ الرئيس لمدراسة ينطمؽ مف تساؤؿ ىك: ما مدل تأثير إؤكاليات التنمية اإلدارية عمى  البحث: إشكالية
 ياعمية المؤسسات السياسية يي ليبيا.

يعتمد البحث عمى يرضية مفادىا "إف الدكؿ التي استطاعت تحقيؽ التنمية اإلدارية كاللركج مف الفرضية: 
كتحقيؽ أىداييا ىي دكؿ استطاعت بناء مؤسسات ياعمة كقكية مستقرة كتمكنت مف تدليؿ كؿ  كالياتياإؤ

 اإلؤكاليات كترسيـ معالـ الدكلة المستقرة، كيؽ رؤية تنمكية مكحدة. 
استلدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لمدراسة، لكصؼ اإلؤكاليات كتحميؿ مدل تأثير الفاعمية مناىج البحث: 

 مييا. ع
 تنقسـ الدراسة إلي محكريف: تقسيمات البحث:
 .اإلطار النظرم: المحكر األكؿ

 : مفيكـ التنمية اإلدارية.أكالن 
 : تحديد المؤسسات السياسية يي ليبيا.ثانيان 

 إشكاليات التنمية اإلدارية كأثرىا عمى فاعمية المؤسسات السياسية في ليبيا.: المحكر الثاني
 نمية اإلدارية يي ليبيا.إؤكاليات التأكالن: 
 : تأثير إؤكاليات التنمية عمى ياعمية المؤسسات السياسية يي ليبياثانيان 
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 المحكر األكؿ: اإلطار النظرم.
 أكالن: مفيكـ التنمية اإلدارية.

ـ يعػد مفيػػكـ التنميػة اإلداريػػة مػف المفػػاىيـ المسػتحدثة يػػي اإلدارة العامػػة حيػث نؤػػأت مػع تطػػكر كظيفػة الدكلػػة كتعػػاظ
دكر اإلدارة العامػػة يييػػا، كمػػػا ترجػػع جػػذكر التنميػػػة اإلداريػػة إلػػى حركػػػة اإلصػػالح اإلدارم التػػي ظيػػػرت يػػي الكاليػػػات 
المتحدة األمريكية مع أكائػؿ القػرف الماضػي حيػث دعػت أجيػزة اإلدارة العامػة مػف الناحيػة العمميػة إلػى تحقيػؽ الكفػاءة 

إلداريػػة لػـ تظيػػر كحركػػة يكريػػة ذات مضػػاميف عمميػػة إال يػػي بدايػػة يػي األداء كاالقتصػػاد يػػي اإلنفػػاؽ كلكػػف التنميػػة ا
حيػث إف النظػاـ السياسػي  .الستينيات عندما ظير ذلؾ االىتماـ الكبير مف قبؿ العمماء كالسػيما عممػاء اإلدارة العامػة

يػػؽ السػػمطة، يػي أم مجتمػػع مػف المجتمعػػات يػؤثر يػػي النظػػاـ اإلدارم كيتػأثر بػػو، عمػى اعتبػػار أف اإلدارة كسػيمة لتحق
كلتنفيػػذ اللطػػط كالقػػرارات التػػي تتلػػذىا، كلػػذلؾ يإنيػػا جػػزء مػػف السػػمطة كأداة مػػف أدكاتيػػا الفاعمػػة، يالتػػدالؿ كالػػتالـز 

تػربط التنميػة بأؤػػلاص  كيػي أنظمػة الػػدكؿ الناميػةكالتكامػؿ ىػك طبيعػة العالقػػة التػي تػربط مػا  بػػيف السياسػة كاإلدارة، 
كط النظػػػػاـ أك انييػػػاره سػػػيؤدم بػػػػدكره إلػػػى يؤػػػؿ لطػػػػط التنميػػػة كالػػػذم بػػػػدكره يككنػػػكف عمػػػى رأس النظػػػػاـ، يبمجػػػرد سػػػق

ضعاييا سيؤدم إلى عدـ ياعمية المؤسسات الرسمية يي الدكلة  .كا 
تعرؼ التنمية اإلدارية: يقد عريت مف قبؿ مجمكعة مف المفكريف كسنعرض بعضان منيا، يقد عرييا العالـ 

إلى األيضؿ الذم يسمح بأف يعمؿ بفاعمية أكثر كنتيجة لمتطكير  األمريكي كيمكج بأنيا " التغيير يي الؤلص
كالطريقة التي يعرؼ المدير أنيا حدثت بحيث أصبح الؤلص يممؾ معرية كمعمكمات جديدة كقادرة عمى تطبيؽ 

 (.23،ص1996)اللطيب،  المعرية القديمة بطريقة جديدة "
لة لتكسيع الجياز اإلدارم كزيادة عدد ىيئاتو كحجـ العامميف كما يعرييا ليكنارد بايندر " بأنيا تمؾ الجيكد المبذك 
 ييو كتعميؽ التلصص كتقسيـ العمؿ كتأكيد مينيتو

ككصفيا أ. ؤمس الديف ؤمس الديف بأنيا " مصطمح يؤتمؿ عمى  جكانب اقتصادية كسياسية كاجتماعية كثقايية، 
مؤاكؿ كالعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ المالئمة ليا ".  كمف ىنا ظيرت التنمية اإلدارية لمكاجية ما يكاجو التنظيـ مف

 (.42، ص1989)ؤمس الديف، 
 كردان عمى كصؼ ؤمس الديف لمتنمية اإلدارية، ىناؾ مف رأل بأف تؤلذ التنمية بمفيكميا الكاسع ييي 
نما ظاىرة يريدىا اإلنساف لصالحو، كىي تعني تقدـ اإلدارة يي اال تجاه المرسكـ ليست كاقعة مادية أك ميكانيكية كا 

 لصالحو.
عادة بنائو  كما عرييا سيڤيف بأنيا: " الصياغة الجديدة لمكياف اإلدارم الحككمي بيدؼ إصالحو كتحكيره كتطكيره كا 

  (52،ص 2003كتحديد أؤكالو كأساليبو ". )صالح ،
 جعؿ سيڤيف مف بداية تعريفو ؤرطان لقياـ التنمية كربطيا بتمؾ الصيغة.
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يضؿ ا ييعرييا بأنيا " بناء مؤسسات قادرة عمى اللمؽ كاإلبداع كذات كفاءة عالية يي  أما د. يضؿ ا عمي
 .(24،ص1996أداء الكظائؼ الجديدة ")اللطيب، 

كيتبيف مف ىذا التعريؼ أنو ركز عمى مؤسسات ذات كفاءة يي أداء الكظائؼ كىذه تعتبر مف األىداؼ األساسية 
لـ يحدد ما ىي المؤسسات المقصكدة كال الطرؽ التي يجب إتباعيا يي التنمية لعممية التنمية اإلدارية، إال أنو 

 اإلدارية لمكصكؿ إلى مثؿ ىذه المؤسسات.
كالدكتكر عامر الكبيسي عرؼ التنمية اإلدارية بأنيا " اصطالح يعبر عف الجيكد التي تبذليا الدكلة يي معالجة 

راع يي تقدميا الزراعي كالصناعي كالتعميمي كاالجتماعي كذلؾ المؤاكؿ اإلدارية التي تكاجييا يي محاكلتيا لإلس
مف لالؿ تطكير التنظيمات كالنظـ اإلدارية كالممارسات البيركقراطية لتحقيؽ ىذا التقدـ ")اللطيب، 

 .(24،ص1996
كؿ اإلدارية ربط الكبيسي يي ىذا التعريؼ بيف الدكلة كالتنمية اإلدارية حيث إف الدكلة ىي التي تقكـ بمعالجة المؤا

 أم أنو قد حصر مفيكـ التنمية اإلدارية يي اإلدارة العامة.
كما يتضح مف لالؿ استعراضنا لمتعريفات السابقة أف التنمية اإلدارية ضركرة يتطمبيا الجياز اإلدارم الحككمي 

تصادم أك لكي يستطيع اإلصالح لمكاكبة التغيير كالتطكير كتنفيذ لطط التنمية سكاء كاف يي الجانب االق
 االجتماعي التي تسعى الدكلة إلى تحقيقيا.

" التنميػػػة اإلداريػػػػة ىػػػي بنػػػػاء القػػػػيـ كمػػػف لػػػػالؿ السػػػرد السػػػػابؽ لمتعريفػػػػات نلمػػػص لتعريػػػػؼ الدراسػػػة لمتنميػػػػة اإلداريػػػػة 
اإلداريػػة بصػػػكرة تكاكػػػب التطػػػكر الحضػػػارم لكػػي تسػػػتطيع تطػػػكير األجيػػػزة الحككميػػػة دالػػؿ الػػػدكؿ عػػػف طريػػػؽ تنميػػػة 

يػػدم العاممػػػة كػػالتركيز عمػػى التلصػػػص كتقسػػيـ العمػػؿ كتنميػػػة قػػدراتيـ لكػػي يسػػػتطيعكا الكقػػكؼ يػػي كجػػػو ميػػارات األ
 المؤاكؿ التي تكاجييـ "

كمػف لػػالؿ المفػاىيـ السػػابقة عامػة يتضػػح الػتالؼ الكتػػاب كالبػاحثيف حػػكؿ مفيػكـ التنميػػة اإلداريػة رغػػـ اتفػاقيـ عمػػى 
د مفيػكـ جػامع مػانع لمتنميػة اإلداريػة بػؿ اجتيػادات كمحػاكالت مػف قبػؿ أىميتيا كدكرىا، لػذلؾ يمكػف القػكؿ بأنػو ال يكجػ

 كؿ كاتب كباحث حسب كجية نظره.
 ثانيان: تحديد المؤسسات السياسية في ليبيا.

المؤسسة كممة تطمؽ عمى كؿ نظاـ سياسي كاجتماعي كاقتصادم قائـ يي مكاف ما بإيجابياتو كسمبياتو، كتيعَرؼ 
مف القكاعد كاألدكات كالمعايير المتمحكرة حكؿ ىدؼ ييمبي حاجات معينة لمنتسبييا(، مف المؤٌسسة بأنيا)مجمكعة 

ىنا ينظر لممؤسسات عمى أنيا مجمكعة مف العالقات اإلنسانية الدائمة كالمستمرة نسبيان لأليراد الذيف تجمعيـ 
يمية كاإلجراءات الدائمة مصالح كأغراض مؤتركة، كـ يمكف أيضان ييـ المؤسسات عمى أنيا كؿ اليياكؿ التنظ

 (. 3ص ،2020عزالديف، لمنظاـ السياسي الذم تيكجو كتيفيد كتيراقب سمككيات كتصريات المكاطنيف يي الدكلة )
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كتعد المؤسسات السياسية يي مجمكعيا أساس تككيف الدكلة، كما عرييا الدكتكر العراقي صاحب الربيعي، الدكلة 
مة يقكدىا لبراء ككفاءات تلصصية حيث يعد الكادر التلصصي ألم بأنيا مجمكعة مؤسسات ذات أنظمة صار 

مؤسسة يي الدكلة بمثابة عقؿ الدكلة، كبحاجة إلى التطكير كالتحديث ليككف قادرنا عمى التغير كاالنتقاؿ، كميجاراة 
كتقسيـ  التقدـ التقني كالعممي، كذلؾ بأف تعمؿ المؤسسات السياسية عمى استقطاب النلب كتعتمد مبدأ التلصص

العمؿ، ليككف أحد المبادئ الؤائعة يي المجتمع لتنكع التلصصات العممية كالثقايية يي صفكييا كليككف أداؤىا 
ناجحان كمنسجمان مع متطمبات عممية التحكيؿ كاالنتقاؿ لأليضؿ، دكف أم معكقات أك مؤاكؿ إدارية أك تلصصية 

تكيرت المؤسسات السياسية عمى لبرات كككادر  تتعارض مع قكانيف التنظيـ يي مؤسسات الدكلة، ككمما
تلصصية، كمما حققت النجاح يي إدارة مؤسسات الدكلة كجعمت منيا مؤسسات قكية قادرة عمى تحقيؽ لططيا 

 (.https://www.m.ahewar.org، 2009بسيكلة كيسر )الربيعي ،
  :تحديد أنكاع المؤسسات السياسة يي ليبيا كمف لالؿ ىذا العرض يمكننا

اإلعالف الدستكرم المؤقت: تعتبر الدكؿ أف الدستكر أىـ المؤسسات لبناء كاستقرار أم دكلة، كلذلؾ ألف  -1
الدستكر يجسد اإلرادة الحقيقية لمؤعب، كبما أف الدكلة الميبية التي الزالت تعتمد اإلعالف الدستكرم المؤقت، 

 37، ليرسـ معالـ النظاـ السياسي االنتقالي، حيث يحتكم 2011الكطني االنتقالي يي الذم أصدره المجمس
مادة تكزٌعت عمى لمسة أبكاب، سعى اإلعالف إلى ملاطبة آماؿ الناس كتطمعاتيـ مف لالؿ بياف انطالقو 

ـ كاالستبداد نحك"مجتمع المكاطنة كالعدالة كالمساكاة كاالزدىار كالتقٌدـ كالرلاء الذم ال مكاف ييو لمظم
كالطغياف كاالستغالؿ كحكـ الفرد"، كاستند المجمس إلى ؤرعية الثكرة، كاعتبر أف كؿ ما يقكـ بو ينطمؽ مف 

 (.148، ص2013استجابة لرغبات الؤعب الميبي كتطمعاتو يي تحقيؽ الديمقراطية، )الصكاني، 
طات الثالث )التؤريعية، التنفيذية، ( بأنيا متمثمة يي السم2010المؤسسات الحككمية: أكضح يييا بالركيف) -2

كالقضائية(، باإلضاية إلى ىذه السمطات الثالث، ىناؾ مؤسسات ألرل عديدة كمؤسسة االنتلابات، 
كمؤسسة الجيش، كاألمف، كالضرائب، كيمكف القكؿ بأف المؤسسات الحككمية كضيفتيا رسـ كتنفيذ السياسة 

 المكائح.العامة يي الدكلة،  كتفسير القكانيف كتنفيذ 
كىي ممثؿ يي مؤسسات المجتمع المدني، كالتي تعرؼ بالمنظمات غير الحككمية  :المؤسسات األىمية -3

كتؤمؿ جميع المنظمات التطكعية التي أسسيا األيراد يي المجتمع، كالتي يمكف أف تتلذ أؤكاالن متعددة 
كالجمعيات كالركابط ككؿ قكل كأحجاـ ملتمفة، كلعؿ مف أىـ ىذه المؤسسات اليكـ االتحادات كالنقابات 
 (.2010الؤعب كالعمالة المكجكدة يي المجتمع ما عدا المؤسسات الحككمية )بالركيف ، 

يؤير مفيكميا إلى ذلؾ الؤكؿ التنظيمي المقر قانكنيان كالقائـ عمى تسلير مجمكعة : المؤسسات االقتصادية -4
لعنصر البؤرم كالممتمكات المادية، لتكيير مف المكارد اإلنتاجية كىي المؤسسات الميتمة كالمتمثمة با

االحتياجات اإلنسانية كلتحسيف الكضع االجتماعي، كالمساىمة يي كضع عجمة التنمية، ككظيفة المؤسسات 

https://www.m.ahewar.org/
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، 2018االقتصادية بالدرجة األكلى ىي إنتاج كتداكؿ كتكزيع السمع كاللدمات يي المجتمع، )الحيارل، 
https//:WWW.Mawd003.com.) 

(، يي مجمكعة مف النظـ كالمعتقدات كالعادات التي تحدد 2016سة االجتماعية: كحددىا أبكركيف)المؤس -5
كيفية التعامؿ بيف األعضاء مع بعضيـ البعض دالؿ المؤسسة ككيفية تمبية احتياجاتيـ األساسية يي المكاف 

 الذم ىـ ييو، كيتمثؿ يي كجكد الركابط التقميدية لألسرة، كالقبيمة، كاإلقميـ.
المؤسسة الدينية: كأكضح أبكركيف بأف المؤسسة الدينية ليا أىمية مميزة يي تربية كتعميـ اإلنساف ككنيا تعد  -6

احد مؤسسات التنؤئة السياسية كأىميا دالؿ المجتمع، كتتمثؿ كظائؼ المؤسسة الدينية يي مساعدة اإلنساف 
 سفية لكثير القضايا.عمى تمبية رغباتو كحاجاتو النفسية كالركحية، كالتفسيرات الفم

المؤسسة اإلعالمية: المؤسسة اإلعالمية ىي منظمة حككمية أك لاصة تعمؿ يي مجاؿ مف مجاالت اإلعالـ  -7
ما  الملتمفة كيككف دكرىا األساسي بالضركرة العمؿ عمى نؤر الكعي كالثقاية كاللبر الصحيح، إما مكتكبان كا 

لعاـ إذ إنيا تثبت الكثير مف األيكار كاآلراء كالمعتقدات، كمف مسمكعان أك مرئيان، كتقاس بتأثيرىا عمى الرأم ا
، 2019 مياميا زيادة الثقاية دالؿ المجتمع، كانفتاحو عمى المجتمعات األلرل، )ىنادم،

https//:www.haatoky.com .) 
رت العديد مف التحديات التي تكاجو بناء مؤسسات قكية التحديات لبناء المؤسسات القكية يي الدكلة الميبية: ظي

مستقرة، سنحاكؿ اإلؤارة إلي بعضيا كما يتماؤى مع متطمبات ىذا البحث العممي كبصكرة ملتصرة لكي يتسنى 
 (.13، صoopsk  ،2016لنا التحميؿ كالتفصيؿ يي المحكر الالحؽ ،)المنظمة الميبية لمسياسات كاإلستراتيجية

ياسية: تتمثؿ يي عدـ القدرة عمى لمؽ دكلة مركزية ياعمة تستطيع الحد مف أزمات التنمية التحديات الس -1
السياسية المستفحمة يي الدكلة، كتعتمد معايير الديمقراطية يي انتقاؿ السمطة كتداكليا سمميان، إلنياء االنقساـ 

 كالصراع بيف المؤسسات المزدكجة، كيي آلية قبكؿ األلر كحرية الرأم.   
لتحديات األمنية: كتمثمت يي حالة عدـ االستقرار األمني الناتج عف انتؤار التؤكيالت المسمحة كالمكازية ا -2

لسمطة الدكلة، كيتمثؿ يي عدـ القدرة عمى بناء أجيزة أمنية ؤرطية كعسكرية تساىـ يي رسـ لطط أمنية 
كمف جية ألرل يتمثؿ التحدم  كاضحة تحفظ أمف الكطف كالمكاطف كىذا كنتيجة لعدـ االستقرار السياسي،

يي الصراع الجيكم كالتنايس الحاد كالدائر بيف المدف كالقبائؿ الميبية، كالذم أعاؽ الييئة الحاكمة عمى كضع 
 اللطط كالبرامج.

التحديات الثقايية: تتمثؿ أكلى ىذه التحديات يي الثقاية السائدة يي المجتمع، مف تحجيـ  االنتماءات الفرعية  -3
النتماء الكطني بزرع قيـ الكطنية كيي النظر إلى مؤسسات الدكلة لدعميا كتأييدىا، كيي قيـ كتأصيؿ ا

التسامح كقبكؿ المصالحة الكطنية الؤاممة، كنبد لطاب الكراىية لتأجيج العنؼ كالصراع بيف المناطؽ 
 كالفئات دالؿ الدكلة. 

http://www.haatoky.com/
http://www.haatoky.com/


 و١ٍت االلخصاد ٚاٌخضاسة ص١ٌخٓٛٞ اٌزأٟ                                                                                                           اٌّإحّش اٌعٍّٟ اٌغٕ

 اٌضاِعت األعّش٠ت اإلعال١ِت                                                                                                     اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث
 

-   283   - 

 ة المؤسسات السياسية في ليبيا.المحكر الثاني: إشكاليات التنمية اإلدارية كأثرىا عمى فاعمي
 لتنمية اإلدارية في ليبياأكالن: إشكاليات ا

إؤكاليات التنمية اإلدارية تتككف عند غياب ظاىر ككاضح باأللذ بأساليبيا كمتطمباتيا المتعددة كعجز الدكلة عف 
يي الدكلة، كلمحد مف  تحقيؽ أساسيات التنمية اإلدارية كنجاح لططيا، كالذم بدكره سيؤدم إلى تقكية المؤسسات

نجاحيا لغرض اإلصالح كالبناء كالتطكير،  إؤكاليات التنمية كيصبح يي مقدكر الدكلة االنطالؽ نحك تحقيقيا كا 
 كلعمنا نعرض بعضان مف أسباب إؤكاليات التنمية اإلدارية :

 الرئيس اإلدارم عمى تحقيؽ التنمية اإلدارية يي مجاؿ عممو: جز/ ع 1
سػػػباب الرئيسػػػية إللفػػاؽ التنميػػػة اإلداريػػة بصػػػكرتيا الناجحػػػة، كذلػػؾ لغيػػػاب القيػػادة الحكيمػػػة التػػػي يعػػػد مػػف األالعجػػز 

تغمػب مصػػمحة الػػكطف عمػػى المصػػالح الذاتيػػة، يمػػف العكامػػؿ الرئيسػية يػػي نجػػاح عمميػػة التنميػػة اإلداريػػة كجػػكد قيػػادة  
العػػػػامميف  مقػػػػدرات م كتطػػػػكير كتنميػػػػةمتطػػػػكرة تػػػػؤمف بػػػػالتغيير، يمػػػػف كاجبػػػػات الػػػػرئيس اإلدارم تطػػػػكير الجيػػػػاز اإلدار 

بالجيػاز اإلدارم، كمػػا يجػػب أف تكػػكف القػػرارات المتلػػذة مػػف قبػػؿ القيػػادة رؤػػيدة، عمػػى أف يعتمػػد يػػي أغمػػب القػػرارات 
عمى المؤاركة الفعالة يػي اتلاذىػا. كلػك اعتمػد أغمػب القػادة عمػى ىػذا األسػمكب لتحققػت التنميػة اإلداريػة الؤػاممة يػي 

( عمػػى أف يتبػػع الػػػرئيس اإلدارم أسػػمكب التلفيػػؼ مػػػف 136، ص1984)عصػػػفكر،  كمفػػة ممكنػػة،كقػػت سػػريع كبأقػػػؿ ت
 قيكد العمؿ اإلدارم كاالبتعاد عف البيركقراطية كالتعقيد لكي يسيؿ العالقة بيف الجياز اإلدارم كالمجتمع.

 كمف الصكر التي يجب إتباعيا يي ىذا اإلجراء:
 إعادة التنظيـ كتبسيط اإلجراءات. -
 كتجديد القيادات اإلدارية دكريان لمدة زمنية محدكدة. تغيير -
 االىتماـ بالبحث العممي ككظيفة جديدة ىامة ليا أكلكية يي النظاـ اإلدارم لمدكلة. -
 االىتماـ بالعالقات اإلنسانية كمعنكيات العامميف كحكايز العمؿ. -
 ة كتحميؿ الرأم العاـاالىتماـ بعالقات النظاـ اإلدارم بالمجتمع عف طريؽ األبحاث الميداني -

 (.79..، ص19)رؤيد، 
 / العجز عف تؤكيؿ المجاف المؤقتة كالدائمة المتلصصة: 2

حيػث ينػاط بيػا ميػاـ دراسػة األكضػػاع اإلداريػة يػي األجيػزة الحككميػة كتقػػديـ التكصػيات لتطػكير تمػؾ األجيػزة، كتعتبػػر 
ة، كتتكػكف المجػػاف مػف مجمكعػػة مػف اللبػػراء تكمػػؼ المجػاف مػػف األسػاليب الؤػػائعة كالميمػة يػػي تحقيػؽ التنميػػة اإلداريػػ

، 1984بدراسػػػػػة أسػػػػػػباب القصػػػػػػكر كالفسػػػػػاد كالتلمػػػػػػؼ اإلدارم كتقػػػػػػدـ المقترحػػػػػات كالتكصػػػػػػيات لمعالجتيا.)عصػػػػػػفكر، 
 (134ص
 / عدـ مقدرة الدكلة عمى تؤكيؿ أجيزة متلصصة بالتنمية اإلدارية: 3
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نميػػػة اإلداريػػة ، كتككػػؿ إلييػػا ميػػاـ دراسػػة أكضػػاع األجيػػػزة الػػدكؿ المتقدمػػة تقػػكـ بإنؤػػاء أجيػػزة متلصصػػة بػػأمكر الت 
اإلدارية يي الػدكؿ كتقػديـ التكصػيات المناسػبة لتطكيرىػا، كإعػادة تنظػيـ تمػؾ األجيػزة كتبسػيط اإلجػراءات يييػا كتػدريب 

ميػػػة المػػكظفيف، كيعتبػػػر غيػػاب أسػػػمكب إنؤػػاء أجيػػػزة متلصصػػػة بالتنميػػة اإلداريػػػة مػػف األسػػػباب الرئيسػػة  إللفػػػاؽ التن
 (137ص ،1984)عصفكر، اإلدارية يي الدكؿ النامية، كتعج ليبيا مف بينيا

 / غياب التؤريعات المنظمة : 3
يالجيػاز اإلدارم يعمػؿ يػي ظػؿ مجمكعػػة مػف القػكانيف كالػنظـ كالمػكائح  التػػي تػنظـ كتحكػـ أعمالػو كعالقاتػو، كالتنميػػة 

عػػػادة صػػػياغتيا يػػػي اإلطػػػار العػػػاـ المػػػنظـ اإلداريػػػة قػػػد تػػػتـ عػػػف طريػػػؽ إعػػػادة النظػػػر يػػػي بعػػػض ىػػػذه التؤػػػر  يعات كا 
، 1984)عصػػػػػػفكر،  لمدنيػػػػػػة كنظػػػػػػـ عمػػػػػؿ المؤسسػػػػػػات العامػػػػػػةلمتصػػػػػريات اإلداريػػػػػػة، مثػػػػػػؿ تعػػػػػػديؿ قػػػػػكانيف اللدمػػػػػػة ا

 .(137ص
 ا./ عدـ المقدرة عمى تحديد صالحيات المؤسسات كتفعيمو4

النطاؽ؛ نتيجة التدالؿ كالتضارب يي  لقد ظؿ أداء ىذه الييئات متدىكران كضعيفان لمغاية كمحؿ انتقاد كاسع
الصالحيات كاالنقساـ المؤسسي بسبب الصراعات البيًنيِّة، الذم نتج مف ذلؾ الغياب الكاضح ألم تحديد 
لممسؤكليات كدكف اعتراؼ بمبدأ تقاسـ السمطة، حيث ساد التضارب كالتدالؿ كعدـ التحديد الكاضح يي 

كالتؤريعية، كىذا ما أثار الؤككؾ حكؿ قدرة الحككمة عمى اتلاذ القرارات الصالحيات ييما بيف السمطة التنفيذية 
الالزمة، كلاصة يي عدـ قدرتيا عمى بسط األمف كتكييره لممكاطف، كاألمر يبدك أكثر لطكرة لما لو مف أىمية يي 

مؤسسات  تكيير الؤركط األساسية لتحقيؽ أىداؼ المرحمة االنتقالية، كما نجـ عنيا مف يكضى تفؤت يي جؿ
 (.152،153،ص ص2013الدكلة )الصكاني،

 ان: إشكاليات التنمية اإلدارية كأثرىا عمى فاعمية المؤسسات السياسية في ليبيا.نيثا
كمػػػا يمكػػػػف اعتبػػػار التنميػػػػة اإلداريػػػة عمػػػػى أنيػػػا الجيػػػػاز المسػػػئكؿ عػػػػف النجػػػاح اإلدارم يػػػػي األجيػػػزة الحككميػػػػة      

مؤػػػػاركة األجيػػػػزة اإلداريػػػة يػػػػي تحقيػػػػؽ األىػػػداؼ السياسػػػػية كاالقتصػػػػادية لتحقيػػػؽ األىػػػػداؼ، كىػػػذا يظيػػػػر مػػػػف لػػػالؿ 
كاالجتماعيػػة، يالسياسػػة تحتػػاج إلػػى قيػػػادة حكيمػػة تتنػػازؿ مػػف أجػػؿ إرادة العامػػػة لغػػرض اإلصػػالح كالبنػػاء كالتطػػػكير، 

اسػات إداريػػة ياالقتصػاد يحتػػاج إلػى إدارة كاعيػػة مسػئكلة قػػادرة عمػى زيػػادة الثػركات الكطنيػػة كذلػؾ مػػف لػالؿ إتبػػاع سي
، كعمػػى ذلػػؾ يإنػػو ال يمكػػف النظػػر إلػػى التنميػػة اإلداريػػة بؤػػكؿ مسػػتقؿ، بػػؿ  جػػراءات عمػػؿ كمسػػتكل تكنكلػػكجي عػػاؿو كا 
يجػػب النظػػػر إلييػػا مػػػف لػػػالؿ عالقتيػػا كتػػػدالميا مػػع التنميػػػة االقتصػػػادية كاالجتماعيػػة كالسياسػػػية كالثقاييػػػة.)ألمكزم ، 

 (.38، ص 1900
لتحقيػؽ التنميػة اإلداريػة حيػث أنيػا يجػب أف تبػدأ مػف قمػة الجيػاز اإلدارم، بمػا يتضػمنو كيعػد التنظػيـ الؤػرط الرئيسػي 

ىػذا التنظػػيـ مػػف كظػػائؼ قياديػػة، سػػكاء تػػـ ذلػػؾ ابتػداءن مػػف المسػػتكل األعمػػى أم القمػػة، أك عمػػى ملتمػػؼ المسػػتكيات 
   (.144، ص 1979كيش ، )در  األلرل، كيعنى بيا تمؾ الكظائؼ المتعمقة بالسمطة كالقيادة كعممية صنع القرار
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، كلعمو كمف كجية نظر لقياس ياعمية المؤسسات السياسية يي ليبيا، يتـ بالرجكع إلى تقييـ برامج التنمية اإلداريةك 
ىك اإللفاؽ يي التصدم إلؤكاليات  كالتي ترجع أف السبب الرئيس كراء عدـ ياعمية المؤسسات ىذه الدراسة

ارية حقيقية تستطيع مف لالليا تفعيؿ كتقكية المؤسسات الرسمية يي الدكلة، التنمية اإلدارية، كتحقيؽ تنمية إد
ـ، 2011تعانيو الدكلة الميبية مف ضعؼ مؤسساتيا مند ياإللفاؽ البيف لمتنمية اإلدارية أصبح السبب الرئيس لما 

النقساـ بيف أغمب كىك ما سببى يي ظيكر الكثير مف القضايا السمبية كعدـ استقرار المؤسسات دالؿ الدكلة، كا
المؤسسات يييا، كالذم بدكره أثٌر سمبان عمى األكضاع االقتصادية المتردية، كتفسخ العكامؿ االجتماعية، كىؤاؤة 
المجتمع المدني كدكره يي التعاطي مع القضايا العامة، كعدـ القدرة عمى التكايؽ حكؿ قكاعد العممية السياسية 

 (.7، ص2014ؽ يي عممية االنتقاؿ الديمقراطي، )المغيربي، الحصادم،كالسياسات العامة، كبالتالي اإللفا

ؤكاليات التنمية اإلدارية ككنيا مف كجية  كبتحديدنا لممؤسسات السياسية يي الدكلة الميبية يي المحكر األكؿ، كا 
صؼ أداءىا أىـ المسببات لعدـ الفاعمية اإليجابية لممؤسسات يي الدكلة الميبية، كسنسعى لتحميؿ كك  مفنظرنا 

كتقييميا يي ىذه الفقرة مف ىذا المحكر، يأداء المؤسسات التؤريعية كالتنفيذية يي مراحميا االنتقالية، كالتي كصفت 
التلطيط  ،بضعؼ قياداتيا كغياب الكظائؼ العممية لإلدارة كالتنظيـ كالتلطيط كالتكجيو كالرقابةبعدـ االستقرار ك 

اإلدارم الذم يعتبر أساس لمكظائؼ العممية لإلدارة، كالذم بدكره سيفرض  الذم سيرسـ لارطة الطريؽ، كالتنظيـ
، كالرقابة التي تيدؼ لممتابعة أسسو كمبادئ التي تعتمد مبدأ التلصص كالكفاءة كاعتماد المكائح كالقكانيف المنظمة

 كاإلصالح.

ليبيػػا نسػػتعرض مػػا رأينػػا أنػػو أكثػػر كمػف ضػػمف إؤػػكاليات التنميػػة اإلداريػػة كأثرىػػا عمػػى أداء المؤسسػػات السياسػػية يػػي 
 تأثير يي ياعمية المؤسسات السياسية يي ليبيا.

 : غياب التلطيط اإلدارم كأحد أسباب ضعؼ المؤسسات يي ليبيا. 1
ييعػػد التلطػػيط أحػػد القكاعػػد الرئيسػػة لمتنميػػة اإلداريػػة كيعتمػػػد التلطػػيط عػػادة عمػػى مػػا سػػيككف أم مػػا يجػػب أف يكػػػكف 

عنػػػى ال يمكػػف تحقيػػػؽ التنميػػػػة اإلداريػػػة بصػػػكرة صػػحيحة دكف االعتمػػػػاد عمػػػى رسػػػـ اللطػػػكط عميػػو الكضػػػع، كبيػػػذا الم
المسػػػػتقبمية ليػػػػػا، يػػػػي كػػػػػؿ االتجاىػػػػات ككػػػػػؿ االلتصاصػػػػات االقتصػػػػػادية كاالجتماعيػػػػة كالسياسػػػػػية لمدكلػػػػة المعاصػػػػػرة 

                        .(318ص ،1996)الؤريؼ،

لتعػرؼ عمػػى المؤػػاكؿ كالصػػعكبات قبػػؿ حػػدكثيا، كجمػػع المعمكمػػات كأىميػة التلطػػيط تظيػػر يػػي أنػػو يسػػاعدنا عمػػى ا
كبالتػالي يػإف غيابػو سػيؤدم إلػى  ،حكؿ الصعكبات كالمؤاكؿ كتحميميا كتفسػيرىا، كبالتػالي كضػع الحمػكؿ المناسػبة ليػا

د تظيػػر أىميػػة التلطػيط أيضػػان يػػي التجػػر ، كالكقػكع يػػي المؤػػاكؿ تػؤثر عمػػى ياعميػػة المؤسسػات الحككميػػة يػػي الدكلػة
كالمكضػػػكعية، حتػػػى ال تػػػػنقص قيمتػػػو كتنحػػػرؼ جيػػػػكد التنميػػػة اإلداريػػػة عػػػػف أىػػػداييا، كعميػػػو يإنػػػػو مػػػف الضػػػػركرم أف 

       :(6،ص1982،) الكبيسي يحقؽ التلطيط لمتنمية اإلدارية المياـ التالية
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مية يي تحقيؽ التكازف بيف الجيكد المبذكلة لتنمية مؤسسات الدكلة يي العاصمة كتنمية اإلدارات المح  -
 األقاليـ كالمحايظات، لزيادة ياعمية دكر المؤسسات السياسية كاإلدارية دالؿ الدكلة.

تحقيؽ االنسجاـ بيف قطاعات الجياز اإلدارم كأنؤطتو كمتغيراتو الملتمفة، يمف لالؿ لطة التنمية   -
نكلكجي الذم تدلمو التك اإلدارية يمكف ربط المتغيرات التنظيمية بتعديؿ القكانيف كالتنسيؽ بيف التطكر

المؤسسات كتدريب الكفاءات عمى استلداميا، كبيف زيادة اللدمات التي تلطط المؤسسات لتقديميا، 
 كأساليب إعداد المكازنات كالرقابة عمى تنفيذىا.

كالتلطيط لمتنمية اإلدارية يفرض نفسو مف ككنو الكسيمة العممية الفعالة التي  يمكف مف لالليا تقكية كؿ 
ات دالؿ الدكلة كبرمجة األنؤطة كالبرامج التنمكية كيؽ جدكؿ زمني يحدد الجيات المسئكلة عف تنفيذ كؿ المؤسس

 ميمة ككؿ يقرة يييا.
 : النظاـ السياسي الديكتاتكرم كعدـ الرغبة يي اإلصالح.2

نظمػػػة عمػػػى تعػػد الديكتاتكريػػػة أحػػػد أىػػػـ إؤػػػكاليات التنميػػػة بؤػػػكؿ عػػػاـ كاإلداريػػة بؤػػػكؿ لػػػاص، حيػػػث تعتمػػػد ىػػػذه األ
الرغبػػات كالقػػرارات العؤػػكائية لمفػػػرد الحػػاكـ كلػػيس عمػػى القػػػيـ الفعميػػة لػػإلدارة التنمكيػػة الحكيمػػػة الرؤػػيدة، التػػي تعتمػػػد 
عمػى اسػػتلداـ معػايير الكفػػاءة كتقسػػيـ العمػؿ، ككضػػع الؤػلص المناسػػب يػػي المكػاف المناسػػب، إال أنػو يػػي األنظمػػة 

ذم يصػدر القػػرارات مػف طػرؼ كاحػد كيضػع األؤػلاص المػكاليف لػو، بغػػض الديكتاتكريػة المرجػع الكحيػد ىػك الحػاكـ الػ
النظػػػر عػػػف المعػػػايير السػػػػابقة، كىػػػذا يؤػػػكؿ إعاقػػػة صػػػػريحة لمتنميػػػة كالتػػػي تعػػػد أحػػػػد أىػػػـ األسػػػباب الرئيسػػػة لضػػػػعؼ 

لػيس المؤسسات السياسية دالؿ الدكلة، كغالبان ما تيستحدث اإلدارات لترضػية بعػض األطػراؼ المػكاليف لمحػاكـ الفػرد ك 
 للدمة الصالح العاـ، مما يتسبب يي ضعؼ كترىف مؤسسات الدكلة بسبب التضارب كالتعارض يي التلصصات.
كلمحػد مػػف إؤػػكاليات التنميػػة اإلداريػػة كتأثيرىػا عمػػى عمػػؿ المؤسسػػات السياسػػية يػي الدكلػػة الميبيػػة، يػػإف ذلػػؾ يتطمػػب 

صػالح المؤسسػات كيػي مقػدمتيا البرلمػاف كاألحػزاب كالقضػا لغػػرض  ء كاعتمػاد مبػادئ اإلدارة الرؤػيدة كالكفػؤة، بنػاء كا 
مكايحػػػػة الفسػػػػػاد كتبنػػػػػي إجػػػػراءات الؤػػػػػفايية كالمسػػػػػاءلة كاحتػػػػراـ الحقػػػػػكؽ األساسػػػػػية لممػػػػكاطنيف كنبػػػػػذ أسػػػػػاليب القمػػػػػع 
كالتعػػذيب، كذلػػؾ يكػػكف ببنػػاء القػػيـ كنيضػػة التعمػػيـ كالثقايػػة، لكػػي ترسػػخ قػػيـ احتػػراـ الدكلػػة كطاعػػة تعاليميػػا، كتكحيػػد 

لزامية يرضيا عمى الجميػع، كالمسػاىمة يػي التنميػة كيقػان لمبادئيػا كأسسػيا،قكان كيعتمػد مبػدأ المؤػاركة السياسػية  ينيا كا 
لتتػػيح الفػػرص المتكايئػػة أمػػاـ الجميػػع، أيػػراد كأحػػزاب كتيػػػارات كاتجاىػػات متعػػددة كيػػؽ حػػؽ االلػػتالؼ كمبػػدأ التػػػكازف 

لحػػػػكار الػػػديمقراطي، كتفعيػػػػؿ دكر المجتمػػػػع المػػػػدني كقػػػػكة النسػػػبي بػػػػيف الجماعػػػػات كالقػػػػكل، للمػػػؽ منػػػػاخ يسػػػػكد ييػػػػو ا
)رؤػػػاد   كاسػػتقالؿ جماعاتػػو الملتمفػػة، كحريػػة كاسػػتقالؿ الصػػحاية، كحريػػة المعمكمػػات يػػي عصػػر االتصػػاالت الرقميػػة.

 .(307ص ،2006محمد، 
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   : غياب االستقرار المؤسساتي يي ليبيا.3
كضػػع لطػػػط لمتنميػػػة اإلداريػػة التػػػي ترتقػػي لفػػػرض التنظػػػيـ سػػر عػػػدـ االسػػتقرار السياسػػػي ىػػك عػػػدـ نجػػػاح الدكلػػة يػػػي 

كالتلطػيط كالرقابػػة كالتكجيػػو كالتنسػػيؽ، أم الكظػائؼ العمميػػة لػػإلدارة العامػػة لغػرض إصػػالح كتطػػكير البمػػداف الناميػػة 
كالقضػاء عمػى المجتمػػع التقميػدم نظمػو كقيمػػو ليكػكف مجتمعػػان يعتمػد معيػار التحػػديث، كيؤػؿ الدكلػة يػػي لمػؽ نمػػكذج 

مػكم نػػاجح غالبػػان مػػا يلمػػؽ عػػدـ الرضػػاء عػػف النلبػػة الحاكمػػة، كيػػؤدم إلػػى ظيػػكر صػػراعات دالميػػة كالتػػي بػػدكرىا تن
 (.282،ص1987)عميكة، رتؤدم إلى عدـ االستقرا

عمػى اعتبػػار أف االسػػتقرار السياسػػي يعتبػػر أحػد نتػػائج التنميػػة الناجحػػة يػػي الدكلػة، التػػي تتطمػػب معالجػػة اإلؤػػكاليات 
حيػػث إف النظػػاـ السياسػػي يػػي أم مجتمػػع مػػػف المجتمعػػات يػػؤثر يػػي النظػػاـ اإلدارم كيتػػأثر بػػو، عمػػػى الرئيسػػية ليػػا، 

اعتبػار أف اإلدارة كسػيمة لتحقيػؽ السػمطة، كلتنفيػذ اللطػط كالقػرارات التػي تتلػذىا، كلػذلؾ يإنيػا جػزء مػف السػمطة كأداة 
التػػي تػػربط مػػا  بػػيف السياسػػة كاإلدارة، كيصػػعب  مػف أدكاتيػػا الفاعمػػة، يالتػػدالؿ كالػػتالـز كالتكامػػؿ ىػػك طبيعػة العالقػػة

عمػى إدارة التنميػػة أف تػػنجح يػػي لمػػؽ تنميػػة إداريػػة ناجحػة إف لػػـ تسػػتطيع يػػرض االسػػتقرار كتقكيػػة المؤسسػػات دالػػؿ 
الدكلة، كالسيما تمؾ األنظمة المكجػكدة يػي الػدكؿ الناميػة التػي تػربط التنميػة بأؤػلاص يككنػكف عمػى رأس السػمطة يػي 

بمجػرد سػقكط النظػاـ أك انييػاره سػيؤدم بػدكره إلػى يؤػػؿ لطػط التنميػة كالػذم بػدكره سػيؤدم إلػى عػدـ ياعميػػة النظػاـ، ي
 المؤسسات الرسمية يي الدكلة كىذا محدث يي بمد الدراسة ليبيا.

كأدل بػػدكره عػػدـ االسػػتقرار السياسػػي كالمؤسسػػاتي يػػي ليبيػػا إلػػى نتػػائج كليمػػة كىػػي االنقسػػامات كالصػػراعات البينيػػة  
كزيػػادة حػػػدة اللػػالؼ، كسػػػببيا الرئيسػػي يرجػػػع إلػػى غيػػػاب كانعػػػداـ اسػػتقرار األكضػػػاع األمنيػػة، كىػػػك أحػػد أىػػػـ أسػػػباب 

 (149،ص2013إؤكاليات كعكائؽ التنمية.)عزالديف،
كىػػذا ينطبػػػؽ عمػػى أغمػػػب الػػدكؿ الناميػػػة كمػػػف بينيػػا ليبيػػػا، كعمػػى الػػػرغـ مػػػف كيػػرة إمكانياتيػػػا مػػف الثػػػركات المعدنيػػػة  

ا يجعميػػػا يػػػػي مصػػػػاؼ الػػػدكؿ المتقدمػػػػة، إال أف غيػػػػاب البػػػرامج الناجحػػػػة لمتنميػػػػة كلػػػدت عػػػػدـ االسػػػػتقرار كالمائيػػػة ممػػػػ
المؤسسػػػػاتي كالسياسػػػػي، سػػػػػكاء كػػػػاف ذلػػػػػؾ بسػػػػبب الحػػػػػركب األىميػػػػة أك بسػػػػبب الصػػػػػراع عمػػػػى السػػػػػمطة، ناىيػػػػؾ عػػػػػف 

ة التػػػػػي أعاقػػػػت ياعميػػػػػة الصػػػػراعات القبميػػػػػة كالتمػػػػرد المسػػػػػمح كاالنقالبػػػػات، كالػػػػػذم تعتبػػػػر مػػػػػف بػػػػيف إؤػػػػػكاليات التنميػػػػ
 .(150ص ،2013 )عزالديف، مؤسساتيا

كاألمػػر األكثػػر أىميػػة مػػف ذلػػػؾ كالػػذم ينبغػػي التؤػػديد عميػػو أف األكلكيػػػة يػػي تحقيػػؽ اإلصػػالح ال يمكػػف أف تكػػػكف إال 
بالضػغكط الدالميػة، كال يمكػف تصػػكر أف يقػع ضػغط لػارجي أيػػان كانػت قكتػو إلحػداث تحػػكؿ سياسػي ديمقراطػي حقيقػػي 

كالتغييػر كالتنميػة، يػال يمكػف أف يفػرض التغييػر مػػف  صػالحالػة قػادرة عمػى اإلطة كيعٌ تكػف ىنػاؾ قػكل دالميػة نًؤػمػا لػـ 
اللػػارج ككػػذلؾ اإلصػػػالحات المفركضػػة مػػػف اللػػارج دكف تبنييػػػا مػػف الػػدالؿ ال تػػػؤتي ثمػػار التنميػػػة كالتغييػػر، كبػػػذلؾ 

 كدكرىػػا يػػػي ياعميػػة مؤسسػػػات الدكلػػة )حػػػرب، ريػػػةالتنميػػة اإلدا يعتبػػر يػػرض اإلصػػػالح مػػف اللػػػارج عائقػػان مػػػف عكائػػؽ
 (.6ص ،2006
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 /غياب الثقاية كالقيـ المؤسسية.4
حيػػػػث تؤػػػػمؿ الثقايػػػػػة المؤسسػػػػية العديػػػػد مػػػػػف المككنػػػػات التػػػػي تعكػػػػػس مػػػػا يسػػػػمى بػػػػػالقيـ المؤسسػػػػية، كتعػػػػرؼ الثقايػػػػػة 

ثقايػػة االجتماعيػػة، ييػػػي المؤسسػػية بأنيػػا تمػػؾ الثقايػػػة المكجػػكدة يػػي المنظمػػة ، كىػػػي ؤػػيء مماثػػؿ أك متجػػانس مػػػع ال
تؤػػمؿ الكثيػػر مػػػف األؤػػياء غيػػػر المممكسػػة كػػػالقيـ، االعتمػػادات، االيتراضػػػات، كالمػػدركات الحسػػػية كأؤػػكاؿ سػػػمككية، 
كبيذا المعنى ترتبط الثقاية المؤسسة كتتأثر بػنمط ط الثقايػة المجتمعيػة السػائدة، كتعػد الثقايػة المؤسسػية امتػداد لمثقايػة 

نمػا ىػك نتػاج السػمكؾ المجتمعػي المجتمعية السائدة، كبػ نمػا ىػك كا  ذلؾ يػإف سػمكؾ األيػراد الػكظيفي ال يتكلػد مػف يػراغ كا 
يجابػػػان، )قػػػكل،  (، حيػػػث تعتبػػػر قػػػيـ الثقايػػػة المؤسسػػػية يػػػي الدكلػػػة الميبيػػػة ذات بنػػػى سػػػمبية بنػػػػت 70،ص2003سػػػمبان كا 

التلطػػيط ثقايػة كنظػػران لغيػاب نيمػة، أسسػيا عمػى التعامػؿ معيػػا مػف بػاب المنفعػػة كاالسػتغالؿ كالبحػث عػػف الفائػدة كالغ
الػذم سيرسػػـ لارطػػة الطريػػؽ، كالتنظػيـ اإلدارم الػػذم يعتبػػر أسػػاس لمكظػػائؼ العمميػة لػػإلدارة، كالػػذم بػػدكره سػػيفرض 
أسسػػػو كمبػػػادئ التػػػي تعتمػػػد مبػػػػدأ التلصػػػص كالكفػػػاءة كاعتمػػػاد المػػػكائح كالقػػػػكانيف المنظمػػػة، يالملرجػػػات كانػػػت يػػػػي 

نحراؼ عػػػػػف لارطػػػػة الطريػػػػؽ التػػػػي رسػػػػميا اإلعػػػػػالف الدسػػػػتكرم كالتيػػػػار ىيئػػػػة تأسيسػػػػػية غالبيتيػػػػا سػػػػمبية كبدايػػػػة بػػػػاال
لصػػياغة الدسػػػتكر، كعمكمػػػان لػػػـ يمتػػػـز بالميػػدىد الزمنيػػػة المحػػػددة لػػػو، كقػػػد صػػدرت عنػػػو قػػػكانيف ملالفػػػة أربكػػػت المؤػػػيد 

ى العارمػػػة، ككػػػػاف (، كقػػػانكف العػػػزؿ السياسػػػي الػػػػذم أعتبػػػر بدايػػػة االنػػػزالؽ نحػػػػك الفكضػػػ7السياسػػػي مثػػػؿ قػػػانكف رقػػػػـ)
(،  يكػػػػػػػاف أداء www.eanlibya.com، 2013بضػػػػػػغط مػػػػػػف جيػػػػػػات لارجػػػػػػة عمػػػػػػػى الجيػػػػػػات الرسػػػػػػمية، )بركػػػػػػات،

 المؤسسة المنتلبة أقؿ مف مستكل طمكح الميبييف،
الميبيػػة كلكػػػي تكػػكف قػػػادرة عمػػػى داريػػة كتقميػػػؿ تأثيرىػػا عمػػػى المؤسسػػات السياسػػػية كلملػػركج مػػػف إؤػػكاليات  التنميػػػة اإل

 لملػػركج مػف إؤػػكاليات التنميػػة اإلداريػػةالعمػؿ كيػػؽ لطػػط كبػػرامج كأىػداؼ مرسػػكمة، يإننػػا نعتمػػد رؤيػة لكضػػع حمػػكؿ 
كالسػتحداث ثقايػػة كقػيـ مؤسسػػية يتطمػب ذلػػؾ تنميػة إداريػػة ياعمػة ترسػػخ  الميبيػػة لتقكيػة المؤسسػػات السياسػية يػػي الدكلػة

كلكػػػي يكػػكف بإمكانيػػا مكاكبػػػة نػػاء كاإلصػػالح كالنظػػػر لممصػػمحة  العامػػة كمػػػا ىػػي اللاصػػة، قػػيـ ثقاييػػة تتبنػػػى ركح الب
تيػػػدؼ لتقكيػػػػة ك  ،كىػػػػذا ال يتحقػػػؽ إال بلمػػػؽ بػػػرامج لمتنميػػػػة اإلداريػػػة كاإلصػػػالح، العػػػالـ يػػػي التبػػػدؿ كالتحػػػػكؿ كالتغييػػػر

جيػػو، كالتنسػػيؽ، كمػػف ذلػػؾ يكػػكف مؤسسػات الدكلػػة السياسػػية كيػػؽ الكظػػائؼ العمميػػة التلطػػيط، التنظػيـ، الرقابػػة، كالتك 
أثػػػر التنميػػػػة اإلداريػػػة إيجابيػػػػان عمػػػى ياعميػػػػة المؤسسػػػػات السياسػػػية، ألنيػػػػا عمميػػػة تمكػػػػف الجيػػػاز اإلدارم مػػػػف تحػػػػديث 
تبػػػػاع اليياكػػػؿ اإلداريػػػػة المالئمػػػػة كتػػػػدعيميا بالميػػػارات البؤػػػػرية، كتحػػػػديث القػػػػكانيف  األنمػػػاط التنظيميػػػػة كالسػػػػمككية، كا 

   ا لكي ال تككف معرقالن لمتنمية.كالتؤريعات المعمكؿ بي
إلفاؽ الدكلة الميبية يي تحقيؽ التنمية اإلدارية كاللركج مف ىذه اإلؤكاليات المتالزمة ليا  يبدك أف: الخاتمة

أسيمت كتسببت يي ضعؼ  ئج اإللفاؽ أفاكانت مف نتكالتي كتأثيرىا الفاعؿ عمى المؤسسات السياسية يييا، 
يي الدكلة الميبية، كالذم بدكره أثر سمبيان عمى قدرة الدكلة يي مكاكبة كرىا كياعميتيا كترجع دالمؤسسات السياسية 

http://www.eanlibya.com/
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يا بلطكات تنظيمية عممية تفرضيا أسس تطكر المجتمع الدكلي، كعمى قدرتيا عمى كضع اللطط لتنفيذ أىداي
 اإلدارية الحديثة التي ستككف نتاج لمتنمية اإلدارية.

 النتائج

الجياز المسئكؿ عف النجاح اإلدارم لدل ملتمؼ األجيزة الحككمية يي تحقيؽ  تعد التنمية اإلدارية -1
 .األىداؼ كزيادة ياعميتيا

مصياغة الجديدة لمكياف اإلدارم الحككمي بيدؼ إصالحو كتحكيره الرئيس ل ؿتعد التنمية اإلدارية المسئك  -2
عادة بنائو كتحديد أؤكالو كأساليبو  .كتطكيره كا 

رة يتطمبيا الجياز اإلدارم الحككمي لكي يستطيع اإلصالح لمكاكبة التغيير ضرك التنمية اإلدارية   -3
 التي تسعى الدكلة إلى تحقيقيا. يي كؿ الجكانبكالتطكير كتنفيذ لطط التنمية 

ىك اإللفاؽ يي التصدم إلؤكاليات التنمية اإلدارية،  يرجع السبب الرئيس كراء عدـ ياعمية المؤسسات -4
 .قية تستطيع مف لالليا تفعيؿ كتقكية المؤسسات الرسمية يي الدكلةكتحقيؽ تنمية إدارية حقي

تمتمؾ اللبرة كالمقدرة نجحت يي  المؤسسات القكية يي الدكلة المستقرة التي تعتمد كفاءات كقدرات كطنية -5
 تحقيؽ برامج التنمية اإلدارية.

 التكصيات:

التنمية ة، كإلمكانية تحقيؽ أىداؼ الحاجة إلى بناء مؤسسات سياسية قكية لمكاكبة التطكرات الدكلي -1
 . داريةاإل

تككف امتداد لمثقاية تكحيد المؤسسات دالؿ الدكلة الميبية ثقاية ذات قيـ مؤسساتية تيدؼ إلى  يرض -2
 المجتمعية السائدة تنتج سمكؾ إيجابي.

ؤسسات اعتماد الكظائؼ العممية لإلدارة)التلطيط، التنظيـ، التكجيو، التنسيؽ، الرقابة( كأساس لمم -3
  السياسية دالؿ الدكلة.

لؾ عمى ياعميتيا كقدرتيا عمى لكي يعكس ذكالتؤريعات، دالؿ المؤسسات الحككمية ف يانك القتكحيد  -4
 .مكاكبة التطكر كالتغير

عداد الككادر البؤرية، كتطبيؽ مبدأ الكفاءة كتقسيـ العمؿ -5  .اعتماد أسس التدريب كا 
، كما يجب أف تككف بوالعامميف  مقدرات دارم كتنميةالرئيس اإلدارم تطكير الجياز اإل يجب عمى -6

 .القرارات المتلذة مف قبؿ القيادة رؤيدة
 .إلصالط اإلداسة اٌغا١ٌت ٠ضب اعخّاد األ٘ذاف اإلعخشاح١ض١ت ٚفك سؤ٠ت اٌخ١ّٕت اإلداس٠ت -7
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ّيّودورهّيفّعرقلةّاإلصالحّالورينّيفّلويواالًعصبّالقيليّواجلهويّوالعرق

ّ)درادةّيفّاجلعرافواّالِوادوة(

 أبكالقاسـ محمد مصباح القاضي. د
 جامعة بني كليد

elgadie2@gmail.com 

 

 قدمةم

كنعره عنصرية ا الكالء الى تعصب ليس مؤكمة يي حد ذاتو كلكف المؤكمة أف ينقمب ىذكالجيكم اف الكالء القبمي  
بؿ كيتنايى   مف العصبيات القبمية كالمناطقية حذر الذماإلسالـ قيـ كتعاليـ يتنايى مع  ىذاكريض لاللريف ،ك 

رعية االلرل إعالء الكالء لمكطف يكؽ كاية أبنية الكالءات الفجميعا منا  يتطمب  ذمبناء الدكلة الحديثة الايضا مع 
اليكـ تتجاذبو أنكاع  المجتمع الميبي،حيث اف  غيرىا(االثنية ك ك  -الجيكية -الفكرية -القبميةيا )كمحك جميع اؤكال

ساحة صداـ ،كصراع بيف التيارات األيديكلكجية كالقبمية منذ عقد مف الزمف كاصبحت ليبيا  االنتماءات،متعددة مف 
حيث اف يضيمة .بيرة لـ يؤيدىا منذ زمف طكيؿكالجيكية القائمة، كيكاجو المجتمع الميبي اليكـ تحديات كملاطر ك

كالكالء لو كاإلحساس باالنتماء إليو قد تراجعت كبيت لكنيا. كما تراجعت يضائؿ ألرل كثيرة كاف  حب الكطف
الميبيكف يتميزكف بيا كيعتزكف كيفتلركف بيا. كتمؾ إحدل الحقائؽ المرة التي ليس حسنان إلفاؤىا أك التيرب مف 

ذا أردنا أف نصحح الكضع كنتجو اتجاىان جديدان لتعزيز قيـ المجتمع عمى القاعدة الراسلة مف االعتراؼ بيا إ
 .الثكابت كالمبادئ كاللصكصيات الركحية كالثقايية كالحضارية

 بنية المجتمعكقع يي   كتصدع لمؿكماصاحبيا مف  2011منذ احداث يبراير يي ليبيا لمتغيرات المتالحقة اإف 
لـ ّبلطر ؤديد ييدد المجتمع الميبي ككحدتو كاستقراره كيصعب التنبؤ بمستقبمو إفكاقب كليمة ك نذر بعتالميبي  

يتداركو الميبييف دكف غيرىـ قبؿ يكات األكاف، كااللطر منو ىك االستكانة إلى ىذا األمر الكاقع، بؿ إيجاد 
فية كالتكجييية السميمة كالحكيمة عمى ملتمؼ المبررات لو، كالتسميـ بو كعدـ محاكلة تغييره بالكسائؿ التربكية كالتثقي

حيث ايتقدت ليبيا اليكـ لمعظـ العكامؿ االيجابية التي تحفظ قكتيا ،ػكتماسكيا، كبقاءىا بسبب ضعؼ  .المستكيات

                                                 
 - مظمكمة، أك العائمة كالقياـ بمناصرتيا سكاء أكانت ظالمة أك  المكاالة بؤكؿ تاـ لمقبيمة العصبية القبمية أك التعصب القبمي مصطمح يدؿ عمى

اف اإلنساف كتعتبر العصبية القبمية ىي أحد أنكاع العصبيات كالتي تندرج تحت السمكؾ اإلنساني كليا تأثيرات سمبية عمى الفرد كالمجتمع، ييما يلرج
ؽ كالعدؿ حينئذ، كىما يجراف مف دائرة العقؿ كاالتزاف إلى دكائر الغرائز المنفمتة، كلذا يإف اإلنساف قد يتصرؼ بال عقؿ كال تعقؿ يتنعدـ معايير الح

كالتياجر، بؿ  إلى الكذب كالتدليس، يضالن عف المبالغة كالتيكيؿ أك التيكيف، كآثارىما بالغة اللطكرة، يقد يترتب عمييما السباب كالتالعف، كالتباغض
  .https://www.alukah.net/web/triqi/1/31576/#ixzz5c33DgcrE         كالقتاؿ. الحراب
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 و١ٍت االلخصاد ٚاٌخضاسة ص١ٌخٓٛٞ اٌزأٟ                                                                                                           اٌّإحّش اٌعٍّٟ اٌغٕ

 اٌضاِعت األعّش٠ت اإلعال١ِت                                                                                                     اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث
 

-   293   - 

، مع تدىكر ىيبة الدكلة نتيجة لارج سمطة الدكلة المؤسسات الحككمية،كتردم الكضع االمني،كانتؤار السالح 
داء الحككمات المتتالية. حيث بدات السبؿ تتباعد اماـ كحدتيا كتعرضت الدكلة الميبية لتصدعات ضعؼ اك لمفساد 
غمبت عمى البيئة السياسية الميبية اليكـ حالة مف التؤرذـ كالتعددية كذلؾ بسبب تركيبة المجتمع القبمية  حيثكبيرة 

ية مف جية الرل كالتي كاف ليا دكر كبير يي مف جية كتدلؿ اطراؼ لارجية عمى الحياة السياسية الميبكالجيكية 
ماكصمت اليو االكضاع يي ليبيا،يضال عف كجكد مؤثرات اساسية الرل ليا ابعاد اقميمية كجميعيا ادت الى 

اال انو  .كالفكرم كالجيكم كاالثني عمى حساب الكالء لمكطف انييار ىيبة الدكلة ككرست الكالء كالتعصب القبمي 
كنجاح عمميات االصالح بكادر تكحي بامكانية ايجاد ملرج لالزمة كر سابقا الزالت ىناؾ كبالرغـ مف كؿ ماذ

كثيرا عمى الكطف كالمكاطف كعمى ىذه االزمات المتتالية التي تعيؤيا ليبيا اثرت  الكطني كاعادة بناء الدكلة حيث
 النسيج االجتماعي الميبي.

يظؿ مكضكع تقديـ الكالءات الضيقة  ليبياالجارية يي  : يي ظؿ التغيرات كالتحكالت السياسيةمشكمة البحث -
لـ يكتمؿ الكطنية ( عمى حساب الكالء الكطني مؤؤر عمى أف مفيكـ الدكلة عرقية)القبمية كالحزبية كالمناطقية كال

 عمى كالجيكية  تكمف مؤكمة الدراسة يي االثار اللطيرة لمعصبية القبميةحيث بعد يي أكساط األيراد كالمجتمع ، 
 .االصالح الكطني 

 تساؤالت الدراسة: -
 يي ليبيا ؟ كالجيكم الكالء كالتعصب القبمي تقكيةماىي االسباب التي ادت الى  -
 ؟ يي عرقمة االصالح الكطني يي ليبيا  كالجيكم التعصب القبمييساىـ  ىؿ  -
 يي المجتمع الميبي؟ كالجيكم  كيؼ يمكف اضعاؼ التعصب القبمي -

 الى تحقيؽ جممة مف االىداؼ اىميا مايمي:ييدؼ البحث اىداؼ البحث: -
 يي ليبيا. ات الفرعيةالكقكؼ عمى اىـ االسباب التي ادت الى زيادة التعصب كالكالء 
 معرية مدل مساىمة التعصب القبمي كالجيكم يي عرقمة االصالح الكطني 
  كاسبابيا كاثارىا عمى المجتمع.كالجيكية  بياف العصبية القبمية 
 أىمية البحث: -
العقيد القذايي اتي ىذا البحث يي اطار اىتماـ الباحث بدراسة اكضاع كمستقبؿ الدكلة الميبية بعد سقكط نظاـ ي

ككنو يمقي الضكء عمى نقطة حساسة كمكطف ضعؼ لطير ييدد كياف الدكلة   تواىمي نبع،كت2011اكالر سنة 
مسيطرة سيطرة تامة عمى الكالء ي تكاد تككف الفرعية التالكالءات ىي تساىـ يي عرقمة االصالح الكطني ك الميبية ك 
 .يي جميع جكانب الحياةكمقدمة عميو الكطني 
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 :سيتناكؿ البحث المحاكر االتية -
 .كدكر التعصب القبمي في عرقمة االصالح الكطني الظاىرة القبمية -
 كدكره التعصب القبمي في عرقمة االصالح الكطني . (المناطقي) التعصب الجيكم  -
 .مؿ )الديني كالعرقي كالمغكم( كدكرىا في عرقمة االصالح الكطني العكا -
 :الظاىرة القبمية/ اكال  -
: عبارة عف مجمكعة عرقية يجمع بيف أيرادىا عادات  tribeتقكـ الظاىرة القبمية عمى كحدة الدـ كالقرابة، يالقبيمة  

دائما ليـ، كيي إطار ىذا النظاـ ،ينصرؼ كتقاليد كلغة مؤتركة ، كىـ عادة ما يحتفظكف بأرض تككف سكنا ككطنا 
 انتماء الفرد ككالئو إلى القبيمة كيصائميا،كلذلؾ يإف القبيمة تمثؿ نظاما مناىضا لنظاـ الدكلة القكمية الحديثة

 (.249، 2011 )تكييؽ،
جتماعية كسياسية ليا ركابط كتحالفات ا تعد ليبيا مجتمعا قبميا يتككف مف عدد كبير مف القبائؿ الملتمفة األحجاـ   

كحتى عسكرية أحيانا، يالقبيمة: ىي المككف األساسي لممجتمع الميبي كليا دكر اجتماعي كسياسي يٌعاؿ منذ القدـ، 
كتمثؿ مؤكمة التعصب القبمي  ككالء المكاطف الميبي أكالن نحك القبيمة كليس نحك الكطف إحدل المؤكالت األساسية 

ناء الدكلة المدنية الحديثة، كبذلؾ تصيب النسيج االجتماعي كالكحدة الكطنية التي تعكؽ تطكر المجتمع الميبي كب
بالتفتت كالتمزؽ. حيث إننا مجتمع  تؤثر يينا تقاليدنا كمكركثاتنا االجتماعية كأعراينا تأثيرنا كبيرنا، يقد كرثنا إلى جانب 

، العصبية القبمية التي تكاد تعصؼ بكؿ مكركثا تنا الحميدة األلرل كاف القبائؿ يي ليبيا ىي المركءة كالؤجاعة كالكـر
 أساس النظاـ االجتماعي يييا كتدكر معظـ العالقات االجتماعية ضمف ىذا اإلطار.

 أسباب العصبية القبمية في ليبيا: -
 العصبية القبمية مكركثة يينا ك تكاد تعصؼ بكؿ مكركثاتنا الحميدة األلرل. -
بعيدا عف قضية الحؽ كالباطؿ كالنقد الذاتي  لح الدنيكيةالعمؿ عمى تحقيؽ المآرب الؤلصية كالمصا -

 كتصحيح المسارات.
القياـ باتباع األؤلاص كالييئات، كعدـ االعتراؼ بالحؽ بدليمو، بحيث يرل بأف ىذه الييئة أك األؤلاص ال  -

 يلطئكف يي عمميـ كتصرياتيـ.
 جيؿ اإلنساف بالميزاف الؤرعي لمتفاضؿ. -
إلكمالو بالدعاكل لمعصبية القبمية كبالنصرة حتى لك كاف ذلؾ  كالسعيؤعكر بعض األؤلاص بالنقص  -

 بالباطؿ.
لعقيد لـ يكف لمقبيمة يي ليبيا دكر يذكر طيمة يترة حكـ ا االبعاد السياسية كاالجتماعية لمظاىرة القبمية في ليبيا: -

كثمانينيات القرف الماضي ادل إلى لدمة لنظامو ، كاف كاف االندياع الثكرم يي سبعينيات القذايي، سكل الكالء لو ك 
، إال أف تالؤى االندياع الثكرم منذ التفاءه ألكثر مف عقديف مف الزمفتلفيؼ البعد القبمي مف المؤيد يي ليبيا بؿ 
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تسعينات القرف الماضي ديع بالنظاـ حينيا إلى العكدة إلى القبيمة مرة الرل بؿ كتقكية العامؿ القبمي  كذلؾ لضماف 
ف كاف دكرىا السياسي انحصر يقط يي نطاؽ الدعـ كالتأييد .كقد تـ حينيا إنؤاء جياز االستقرار  كاالستمرارية، كا 

مركزم ييتـ بؤئكف القبائؿ تحت مسمى)القيادة الؤعبية االجتماعية( األمر الذم أدل إلى عكدة التأثير القبمي يي 
النزعة القبمية بدال مف تحقيؽ االندماج  الحياة السياسية.كنلمص مف ذلؾ اف النظاـ حينيا عمؿ عمى ترسيخ

 ( 25،2014 الكطني)عبدا،
 :2011فبراير سنة  17التكظيؼ السياسي لمقبيمة أثناء احداث  -
التي انطمقت ؤرارتيا االكلى مف مدينة بنغازم ضد العقيد القذايي كنظامو  2011يبراير سنة  17أثناء احداث  

يي األحداث ،كألذ الحراؾ ضد أك مع النظاـ طابع قبمي مناطقي،حيث  كاف االستقطاب القبمي عنصران ياعالن 
)النظاـ كالمجمس االنتقالي( حينيا الى استقطاب القبائؿ اعالميا كسياسيا كعسكريا،كانبثقت مف الطرياف اتجو 

ة متطكعة، كعمؿ انصار كال الطرييف عمى االنتقاـ مف االلر كحدثت الكثير مف مسمحالقبائؿ جماعات 
نتقامات باسـ القبائؿ.اال

، 2011يبراير 17اال انو ينبغي التمييز بيف القبمية يي ؤرؽ ليبيا كغربيا اثناء احداث  
يفي الغرب بدأ الصراع القبمي المسمح بعد السابع عؤر مف يبراير بسبب انلراط بعض القبائؿ يي االنتفاضة 

قتيا مع النظاـ، األمر الذم أدل إلى صراع مسمح كمحاربتيا لنظاـ القذايي، بينما بقيت بعض القبائؿ عمى عال
داـ بيف ىذه األطراؼ القبمية، كبالتالي يإف تجمى القبمية يي الغرب الميبي بداية كاف بسبب الصراع السياسي حكؿ 
"نظاـ العقيد القذايي" كليس بسبب مطالب قبمية، ثـ تطكر بعضو ليحمؿ مطالب يي مكاجية القبائؿ بعضيا 

أما يي الؤرؽ الميبي يمـ يكف حينيا ىناؾ صراع بيف القبائؿ بسبب النظاـ، ألف ، ارات قديمةالبعض بسبب ث
النظاـ كمؤسساتو سقطا لالؿ أياـ معدكدات، اال اف عدـ كجكد صراع بيف القبائؿ يي الؤرؽ الميبي ؤجع أقميات 

 . "الفيدرالية"جيكية كقبمية عمى أف تطرح مطالب جيكية باسـ 
 القبيمة كميددات ثقافة الثار بعد سقكط النظاـ : -

اية عقب سقكط النظاـ كانييار معظـ مؤسسات الدكلة لاصة األمنية كالعسكرية نيمجتمع قبمي ك المجتمع الميبي 
، كيي ظؿ غياب دستكر ينظـ الحياة السياسية يي الدكلة، يضال عف قكة التأثير القبمي، كضعؼ  2011سنة 

كىؤاؤة مؤسسات المجتمع المدني يي ليبيا، مع عدـ كجكد تكايؽ كطني لميبيا بعد القذايي كاف ليا انعكاس عمى 

                                                 
 - رس الثكرم اثناء يترة حكـ العقيد القذايي تـ إنؤاء تنظيمات رسمية يي الدكلة ذات طابع قبمي أىميا: القيادات الؤعبية كركابط ؤباب القبائؿ،كالح

 يي اضعاؼ االندماج الكطني. ،كالحرس الؤعبي،  كالجحايؿ كغيرىا،كىذا كاف لو دكر
 -  كنسبت ىذه المجمكعات إلى قبائميـ ،كبرزت الظاىرة القبمية كثقاية  مسمحةعظـ القبائؿ الميبية مجمكعات مككنت  2011أثناء أحداث يبراير

 الثار بجالء بعد انييار النظاـ.

 - لة ييـ حب الكطف كالكالء لو ،كانقسمكا بيف مؤيديف ليا كمدعكميف حكؿ مسا 2011يبراير 17التمفت كجيات النظر بيف الميبييف أثناء احداث
ك بعد مف اللارج كأكلئؾ الذيف كقفك ضدىا كساندك النظاـ حيث حرص الجانباف حينيا )نظاـ القذايي ،كالمجمس االنتقالي( عمى استقطاب القبائؿ ،

ف كمعارضيف لنظاـ العقيدةالقذايي ،االمر الذم سبب حدكث ؤرخ أصبحت ليبيا مقسمة بؤكؿ كاضح بيف مؤيدي 2011سقكط النظاـ أكالر سنة 
 (.  138،2013كبير يي المحمة الكطنية )الصكاني،

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/889a2767-96bd-461b-b117-acd5b9d3aa83
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ر التحيز لمقبيمة ك لممدف كأصبحت  القبيمة  أحد  أداء المؤسسات الرسمية كغير  الرسمية يي ليبيا ، كبرزت مظاى
المحددات  الرئيسية  لمجريات  الكثير  مف  األحداث  يي البالد، حيث أنؤأت القبائؿ مجالس أك تنظيمات 

تمثؿ اليكية القبمية   بمسميات ملتمفة،كانضكل تحتيا أيرادىا، بؿ كىناؾ بعض القبائؿ ليا تنظيمات عسكرية
القبائؿ ، بؿ بدات تمعب دكر الدكلة يصارت تعتقؿ الكثير مف كال عالقة لمدكلة بيا، كتسمحت كتأتمر بإمرتيا 

كتحارب كترتب عالقاتيا مع القبائؿ االلرل ، كااللطر مف ىذا ىك تحكؿ المدف يي ليبيا الى قبائؿ ،حيث صار 
ؤبت العديد مف الحركب بيف االنتماء لممدف يألذ ؤكؿ التعصب القبمي كلكحظ التطيير القبمي لبعض المدف كن

القبائؿ الميبية لاصة يي المنطقة الغربية، األمر الذم ادل الى احداث ؤركخ يي النسيج االجتماعي الميبي كأدل 
إلى إضعاؼ الكالء لمكطف كأصبح الكالء لمقبيمة يكؽ ك قبؿ الكالء لمدكلة، كىذه تعتبر احد أىـ المعضالت التي 

الدكلة المدنية الحديثة ، بؿ كمف الطر اإلؤكاليات التي تعكؽ اعادة بناء الدكلة كبناء  االصالح الكطنيتعكؽ 
 الميبية، باإلضاية إلى بركز كالءات قكية لمقبائؿ كالمناطؽ لدل غالبية

الفاعميف السياسييف يي ليبيا بعد القذايي ،مع ميؿ كاضح إلثبات الحضكر القبمي كالجيكم كاصبحت النلبة النايذة 
تقكـ   2011تعكؿ عمى القبيمة.بؿ كاصبحت القبيمة يي ليبيا منذ انييار نظاـ العقيد القذايي سنة  ليبيا يي

،كبدكف الرجكع إلى مؤسسات الدكلة،كاصبحت تقكـ بادكار كبيرة  كتتصرؼ احيانا يي أمكر سيادية تلص الدكلة
 يي حياة المجتمع الميبي، كتقكـ احيانا بكظائؼ كمنايس لدكر الدكلة ،كأصبح ؤبو صراع بيف الدكلةكالقبيمة.

مف لالؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف التركيبة القبمية يي ليبيا تمثؿ عامؿ طرد كتعتبر مكطف ضعؼ لطير      
عادة بناء االصالح الكطني ك كياف الدكلة الميبية ،كتعتبر أحد أىـ المعضالت الرئيسية التي تقؼ يي كجو  ييدد ا 

الدكلة الميبية ، بؿ كمف الطر اإلؤكاليات التي تعكؽ بناء الدكلة الحديثة،حيث تراجعت مقكمات الكحدة الكطنية 
كحدة النسيج االجتماعي، كبذلؾ تصيب النسيج السياسي كتزايد التباعد العاـ عف قيـ المكاطنة الذم ييدد بانييار 

كالكحدة الكطنية بالتفتت كالتمزؽ يضالن عف النفكذ القكل لبعض القبائؿ يي ليبيا كؤعكر قبائؿ ألرل بالتيميش 
كاإلبعاد يمكف أف يؤدم إلى انييار كامؿ لمؤسسات الدكلة كنؤكب حرب أىمية ؤاممة ما لـ تتـ معالجتو كيؽ 

استكماؿ بناء دكلة المؤسسات حيث االصالح الكطني ك ة ، كيمثؿ ىذا األمر تحديا لطيرا كعائقا أماـ أسس سميم
مف الممكف أف تعمؿ ىذه المؤسسات التقميدية عمى إعاقة كجكد دكلة قكية ،لاصة إذا ما ؤعرت أف كجكد الدكلة 

الصراع الذم يمكف أف يحصؿ بيف  القكية سينفي كجكدىا كال يحتكييا كسيقمص ما ليا مف نفكذ، ،أك مف لالؿ
 قبائؿ ملتمفة لالؿ الصراع عمى السمطة. 

عادة بناء ليبيا  إف استثمار القبيمة لتجاكز اآلثار السمبية كتحقيؽ االستقرار كالمصالحة كالكحدة الكطنية يي البالد،كا 
جراء كانتقاليا لدكلة المؤسسات كالتعددية الحزبية يرتبط بضركرة عقد حكار كطني ياعؿ ب يف كاية القبائؿ الميبية، كا 

ؤدم إلى حقف الدماء كتمتيف المحمة الكطنية ، كدعـ دكر القبيمة يي الجانب االجتماعي يح كطني حقيقي ،صالا
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يجاد صيغة لمتساند بيف الدكلة كالقبيمة، حينيا يمكف أف يككف عامال مساعدا إلعادة بناء  كاإلصالحي ،كا 
 مؤسسات الدكلة.
يجب أف يعي صانع القرار يي ليبيا أف القبمية قائمة يي المجتمع الميبي منذ أمد طكيؿ ،كالزالت كيي نفس الكقت 

إلى اآلف ،كأف الدكر االجتماعي لمقبيمة يي ليبيا كاف باستمرار دكران إيجابيان، كدكرىا السياسي الذم الزاؿ مرتبط 
سية الميبية طكاؿ تاريليا،حيث لعبت القبيمة بالجدؿ حكؿ تمييزه عف دكرىا االجتماعي لو دكر يي الحياة السيا

 أدكاران مفصمية يي ىذا الؤأف.
 في ليبيا : السمبيات المترتبة عمى الكالء كالتعصب القبمي -

ليس منا مف »يفي الحديث الؤريؼ لما ليا مف اثار سمبية عمى المجتمع اإلسالـ حـر العصبية القبمية  عندما جاء
اإلسالـ لـ يحـر العناية ك « قاتؿ عمى عصبية، كليس منا مف مات عمى عصبيةدعا إلى عصبية، كليس منا مف 

 يي اآليةقاؿ ا سبحانو كتعالى بالنسب ألنو كسيمة لمتعارؼ، كىك اليدؼ مف جعؿ البؤر ؤعكبان كقبائؿ كما 
عىٍمنىاكي  ﴿ الكريمة أيٍنثىى كىجى ـٍ ًمٍف ذىكىرو كى مىٍقنىاكي ييكايىا أىيُّيىا الَناسي ًإَنا لى قىبىاًئؿى ًلتىعىارى  [، كما أف13﴾]الحجرات:  ـٍ ؤيعيكبنا كى

معرية النسب تمكف مف صمة األرحاـ التي أكد عمييا اإلسالـ، كما تمكف مف تطبيؽ أحكاـ الؤريعة الغراء يي 
 -مايمي:القبمي  التعصب المترتبة عمى مف السمبيات  ك .غيرىاالزكاج كالميراث ك 

 كبير يي عرقمة اإلصالح الكطني. يساىـ التعصب القبمي بؤكؿ -1
 كالكراىية كالتحاسد  كالتباغض بؿ كحتى االقتتاؿ. كقكع ايراد المجتمع يي الحقد كالغؿ -2
كتصبح  االنؤغاؿ بالعصبية يجعؿ أيراد المجتمع ينؤغمكف عف االىتماـ بالقضايا الكبرل المصيرية ، -3

 .عمى بعض مؤغكلة كميتمة بكيفية تحقيؽ نصر بعضيا كالكيانات القبائؿ
إضعاؼ النسيج االجتماعي بيف مككنات المجتمع كيكسع ىكة اللالؼ بينيـ، كما يؤدم الى اضعاؼ  -4

 الكالء لمكطف كاضعاؼ ىيبة الدكلة كمؤسساتيا لاصة األمنية كالعسكرية . 
يمنع تحقيؽ سيادة الدكلة ،كيمنع سيطرتيا عمى كامؿ ترابيا، كىذا  يمثؿ دليؿ عمى ضعؼ الدكلة  -5

 تيا.كمؤسسا
 اصطداـ مؤركع الدكلة المدنية بالمجتمع التقميدم القبمي، األمر الذم سيؤدم إلى تألر ىذا المؤركع. -6
ذا سيجعميا مف ضمف تفتيت الدكلة الى كيانات ترل يي غيرىا اعداء كتسعى لمحصكؿ عمى مكاسب ضيقة كى -7

 .الدكؿ الفاؤمة
 

                                                 

عممية تعقب تاريخ ليبيا السياسي كاالجتماعي المضطرب يساىـ يي ييـ الصعكبات التي تكاجييا البمد يي الكقت الحالي،حيث كانت حالة عدـ  -
ية الكطنية،كاليكيات المتعددة كالمتضاربة كالفكرة الضعيفة أك غير المكجكدة عف كياف الدكلة ىي المالمح السائدة  يي االنتماء لمدكلة ،كغمكض اليك 

 (. Emanuela,2011,p2الفترة السابقة )
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 إلعال١ِتاٌضاِعت األعّش٠ت ا                                                                                                    اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث 

-   298   - 

 :الجيكم كدكره في عرقمة االصالح الكطنيالتعصب  /ثانيا
يكجد يي الدكلة مف اؤكاليات  االصالح كاعادة بناء الدكلة الميبية ىك اللالؼ عمى نمكذج  كؤكؿ ادارة الدكلة ،حيث 

كتبعثر الميبية لمؿ بنيكم جيكاستراتيجي تعاني منو منذ نؤاتيا يتمثؿ يي امتالكيا لمساحة جغرايية ؤاسعة مقابؿ ضعؼ 
يميبيا تاريليان مككنة مف ثالث كظمت االقاليـ الثالث ؤبو منفصمة جغراييا . سكاني كتباعد جغرايي بيف اقاليميا الثالث.

اقاليـ ىي: برقة يي الؤرؽ،كطرابمس يي الغرب ،كيزاف يي الجنكب كتاسست الدكلة الميبية بعد استقالليا يي ديسمبر عاـ 
الدكلة الؤكؿ الفدرالي )ؤكؿ  عمى ىذا االساس كتككنت مف ثالث كاليات )المممكة الميبية المتحدة( حيث الذت1951

(،كلـ تعمؿ الدكلة الميبية عمى تصحيح مظاىر ذلؾ اللمؿ بيف االقاليـ،كلـ تمارس كظائفيا بعدالة تؤدم الى تعزيز 1
 .الكالء لمكطف

 1963( التقسيـ االدارم لميبيا منذ االستقالؿ الى سنة 1شكؿ)

ّ

 .صرؼ مف الباحث، بتس،طرابمكزارة التخطيط، مصمحة المساحة  المصدر/

ابريؿ 25( حيف تـ تعديؿ الدستكر يي 1963 -1951كاستمر النظاـ الفيدرالي يي ليبيا حكالي اثنى عؤر عاما )
كتـ عمى اثره الغاء الكاليات الثالث بمرسكـ ممكي كاصبحت ليبيا دكلة مكحدة )المممكة الميبية( كتـ  1963سنة 

كاستمر ىذا النظاـ السياسي ( 2نيا إلى عؤر محايظات ؤكؿ)اعتماد نظاـ المحايظات، حيث قسمت البالد حي
إبريؿ عاـ  25(، عندما تـ تعديؿ الدستكر يي 1963-1951ليبيا حكالي أثني عؤر عاما)يي كالتقسيـ اإلدارم 

                                                 
 -  ة أك استعمار أجنبي يي كقت مرار كتكرارا بيف أكثر مف قكة لارجيلاصة برقة كطرابمس األنقساـ الثنائي مف أبرز مالمح التاريخ السياسي لميبيا

برقة بيزنطية  –برقة البطميمية كطرابمس الركمانية  –برقة اإلغريقية كطرابمس القرطاجية  -كاحد ،يقد كانت  برقة يرعكنية يي حيف طرابمس يينيقية
 .(41،صاؿجم برقة العربية كطرابمس النكرماف كاألسباف.)  حمداف -كطرابمس ركمانية  برقة يارس كطرابمس الفانداؿ
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كأعمنت ليبيا  يزاف(، –طرابمس  -،كتـ عمى أثره إلغاء النظاـ االتحادم الذم يجمع الكاليات الثالث)برقة1963
 ، حيث قسمت البالد إلى عؤر محايظاتيي ليبيا مكحدة باسـ )المممكة الميبية(،كتـ اعتماد نظاـ المحايظاتدكلة 

 . ـ1972حتى عاـ  لمبالدالتقسيـ االدارم ىذا ،كاستمر  2ؤكؿ كما ىك مكضح بال
 (1972-1963( التقسيـ االدارم لميبيا ) 2شكؿ)

ّ

 .،بتصرؼ مف الباحثسم،طرابكزارة التخطيط،مصمحة المساحةالمصدر/  

 االبعاد السياسية لمظاىرة الجيكية بعد سقكط نظاـ العقيد القذافي: -
اصبحت احد عكامؿ عرقمة االصالح عادت النزعة الجيكية لمظيكر مف جديد ،ك  2011يبراير  17منذ احداث 
مى سمكؾ عدد مف ؤكمت مصدر عدـ استقرار عمى ساحة الحياة السياسية يي ليبيا،كقد برز تاثيرىا عالكطني ك 

الفاعميف السياسييف لاصة كاف ؤرارة االنطالقة ضد نظاـ العقيد القذايي بدات مف االقميـ الؤرقي كقد اثر ىذا 
قذايي حيث طالب عدد مف عقيد الال ـالحقا عمى طبيعة المطالب السياسية ذات الطابع الجيكم عقب سقكط نظا

بنغازم عاصمة ثانية لمدكلة باالضاية الى مطالبتيـ بتكطيف عدد مف الفاعميف مف المنطقة الؤرقية باف تككف مدينة 
أقاليـ طرابمس )غربا كبرقة ؤرقا  الذم يضـ التمكيح بعكدة التقسيـ المناطقي القديـك  ،المؤسسات السيادية يي بنغازم

                                                 
 -   الجبؿ  -(  كقسمت البالد إلى عؤر محايظات)محايظة طرابمس1ـ)قانكف رقـ1963صدر مرسـك ممكي بإلغاء نظاـ األقاليـ يي إبريؿ مف عاـ

ي تمؾ كاف بعض المسئكليف ي،ك   (كمحايظة سبيا  -اللميج -الجبؿ األلضر أك)البيضاء( –درنة  –بنغازم  -مصراتة –اللمس  -الزاكية -الغربي
لى تقكية المحمة الفترة يدعكف إلى تقكية اإلحساس بيف الميبييف بأنيـ كميـ أبناء كطف كاحد ، ك يدعكف إلى إزالة الحساسيات بيف األقاليـ الثالث كا 

سـ عمى تقسيـ جغرايي كأنو يجب أف تزكؿ كؿ الحساسيات بيف الكاليات الثالث  لذلؾ بدأت تستلدـ كممة إقميـ بدال مف كالية حيث يدؿ اإلالكطنية  
 كليس إدارم أك سياسي .
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ا تعتمد ىذا التقسيـ، الذم يالمطمبية المناطقية التنمكية كالتمثيمية السياسية لممجمكعات، كانت كثيرا م كيزاف جنكبا(.
ما يتؤكؿ مف تحالفات تقكـ عمى عالقات النسب كالجكار القبمي. كتظير اللارطة االجتماعية الكطنية أف  غالبا

 االنتماء االجتماعي يقكـ عمى النسبة إلى جماعة قرابية كقبمية أكثر مما يككف قائما عمى تكجو سياسي كطني.
بؿ بركز المطالبة بالفدرالية ية عمى عرقمة عمميات االصالح الكطني ىي الجيك  تمؾ المطالب اال اف الطر 

يي اعالف  2011اكؿ المطالب الجيية بد احداث يبراير تمثمت كصمت مطالب البض بالمطالبة بتقسيـ البمد ،كقد 
 2012،كتـ انؤاء حزب يطالب بالفيدرالية يي نكيمبر 2012)مف جانب كاحد( منطقة ييدرالية يي مارس  برقة

عف تؤكيؿ  2013)حزب االتحاد الكطني( كىك اكؿ حزب يدعك الى الفيدرالية يي ليبيا ثـ اعمف يي اكتكبر 
كزيرا كتقسيـ االقميـ الى اربع محايظات كانؤاء قكة عسكرية لاصة باالقميـ.كاف  24حككمة يي برقة تتككف مف 

اال انيا تبقى مؤؤرا عمى ضعؼ التفت ،كسرعاف ماكانت ىذه المطالب لـ تكف ذات تاثير قكم عمى الؤارع 
كعرقمة الجيكم عف التعصب القبمي يي تفتيت الدكلة التعصب تقؿ لطكرة  حيث الالميبي االندماج الكطني 
 .ستمرار حالة عدـ االستقراركااالصالح الكطني 

 ي:صالح الكطناالعرقمة عمى  ماثرىأك  العامؿ )العرقي كالعقائدم( ثالثا/
العقائدية كااليدلكجية  كالمجتمع الميبي لغكيا كدينيا كيكريا تظؿ ىناؾ بعض النعرات العرقية بالرغـ مف تجانس 

النسيج االجتماعي بالتفتت االصالح الكطني ك مكطف ضعؼ ييدد  اف لـ يتـ عالجيا يانيا ستصبحكىذه جميعا 
 بؿ كييدد كياف الدكلة الميبية برمتيا.

ف كعقيدة كعمؿ يعد مف العكامؿ الميمة يي تحقيؽ االنسجاـ كالتقارب بيف الؤؾ أف الدي اكالن :العامؿ العقائدم:
السكاف،كيمعب الديف دكرا ميما يي حياة الدكؿ كسياساتيا بكصفو احد األعمدة الرئيسية التي يقكـ عمييا البناء 

 االجتماعي لمدكلة.
كجية نظر الجغراييا السياسية مف  تعتبر ليبيا مف الدكؿ المتجانسة دينيا بدرجة كبيرة ، حيث تصنؼ ليبيا مف

، كيمكف القكؿ بأنيا دكلة نقية مف الناحية الدينية،كذلؾ للمكىا مف أم أقميات دينية يال الدكؿ المكحدة دينيا
طكائؼ كال التاليات مذىبية حيث يديف معظـ السكاف بالديف اإلسالمي، كما أف المذىب الديني الؤائع يي ليبيا 

                                                 
 - م:٘ يئات ثالث إلى بية٘المذ – الدينية الناحية مف الدكؿ السياسية الجغراييا تصنؼ 
مف سكانيا ،كيي ىذه الفئة الينتظر أف يككف %85 كىي الدكؿ التي يسكد يييا ديف كاحد أك مذىب ديني كاحد،يعتنقو أكثر مف: دكؿ مكحدة دينيا -1
ف لديف سببا مف أسباب حدكث االضطرابات أك يؤدم إلى ضعفيا كانحالليا ،كلكف قد تككف األقميات بيا باعثا عمى حدكث قالقؿ كذلؾ عندما تكك ا

 األقمية قكية.
ي ىذه الفئة قد % مف سكانيا ديف كاحد أك مذىب ديني كاحد ،كي85-50دينيا: كىي الدكؿ التي يعتنؽ مايتراكح مابيف  المكحدة ؤبو الدكؿ يئة -2

اد يككف الديف سببا لحدكث المؤاكؿ كاالضطرابات لاصة عندما تككف العالقات بيف المذاىب  كاألدياف يي الدكلة مضطربة كيييا نكع مف االضطي
 كالطائفية.

ئة يككف لمديف دكر ياعؿ يي إثارة يئة الدكؿ متعددة األدياف:كىي الدكؿ التي ال تظير يييا غمبة لديف أك لمذىب كاحد عمى اآللر ،كيي ىذه الف -3
 (.218، 1979المؤاكؿ كحدكث االضطرابات بؿ قد يككف  سببا يي حدكث انييار الدكلة كانحالليا)الديب،
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الكي باستثناء أقمية أباضية أمازيغية عددىا غير محدد كال يتجاكز بأم حاؿ مف األحكاؿ  ىك المذىب السني الم
اال اف ىذا التجانس ،)جبؿ نفكسة(.  % مف إجمالي السكاف،ك تتكاجد يي بعض مدف الجبؿ الغربي2اك  1

كدعـ مؤركع  الدكلة استقرار عكامؿ مف أىـ يككف أف المفترض الديني الذم يتمتع بو المجتمع الميبي كالذم مف
حقال لمعمؿ السياسي كظيرت بعض الملاطر التي   بعد سقكط نظاـ العقيد القذايي صبحأ ،اإلصالح الكطني

. بعد أف كاف عنصر تكحيد كالتؤظي تمس دكر الديف يي ليبيا، كتنذر بتحكيؿ الديف إلى أحد عكامؿ االنقساـ 
عرقمة االصالح ب ذات الطابع الديني كالتي ساىمت يي حيث ؤيدت ليبيا ظيكر العديد مف التيارات كاالحزا

 .الكطني
كمما زاد التجانس العرقي بيف ؤعب مف الؤعكب زاد الترابط بيف أيراده ،كزاد اإلحساس  العامؿ العرقي: ثانيان:

 باالنتماء لبعضيـ بعضا، األمر الذم يساعد بمضي الزمف عمى تبمكر ما يعرؼ باألمة أك القكمية
Nationكيقصد بالتركيب العرقي لسكاف الدكلة األعراؽ البؤرية التي  يتالؼ منيا سكاف  ،(247،2011يؽ،)تكي

نسجاـ يضان عمى الترابط كاإلأكتؤثر  ،كىك مف العكامؿ الميمة التي تؤثر عمى األداء الكظيفي لمدكلة ىذه الدكلة،
عراؽ.كقد كاف لممراحؿ التاريلية التي مرت تعاني مف تنكع األ بيف ايراد المجتمع،كتعتبر ليبيا مف الدكؿ التي ال

بيا ليبيا كاليجرات التي ؤيدتيا بحكـ مكقعيا ،كعمميات الغزك اللارجي الذم تعرضت ليا دكرا يي طبيعة التركيب 
العرقي لمسكاف ،كمف الصعب تحديد عرقيات يي ليبيا بتاريخ محدد ،حيث أف معظـ سكاف ليبيا اليكـ ينحدركف مف 

قميات يي ليبيا بجميع أنكاعيا كيركعيا تتراكح ( ، ياأل196،2011 )حمداف، ظميـ اآلف عربأصؿ كاحد يمع
(األمازيغ) Berber % مف مجمكع السكاف يي ليبيا نصفيا تقريبا مف البربر10إلى  5مابيف 

 
 (Imazighen) ،

                                                 

  -  يصؿ إلى حكالي عؤرة آالؼ نسمة. إال أنيـ تركك 1952األقمية الدينية الكحيدة التي كانت تكجد يي ليبيا ىي الييكدية ، ككاف عددىـ سنة
كىاجر معظميـ إلى إسرائيؿ كلـ يبقى منيـ احد، أما اليـك يكجد يي ليبيا بعض األقميات الدينية البسيطة جدا مف 1967بالد عقب حرب سنة  ال

  الطكائؼ المسيحية الملتمفة كجميعيـ مف األجانب الغير ليبييف.

 - ة ،حيث برزت تيارات كأحزاب دينية جعمت الديف مكضكعا لممنايسة أصبح الديف يي ليبيا يستلدـ ألغراض سياسية كلتحقيؽ مصالح ؤلصية كحزبي
د المجتمع كالصراع بيف األحزاب الملتمفة، بؿ كبيف أيراد المجتمع بؤكؿ عاـ ،كأثيرت العديد مف المسائؿ التي أصبحت محؿ لالؼ بيف العديد مف ايرا

 بما يصعب التكصؿ إلى التكايؽ يي العديد مف ىذه المسائؿ.
 -  لثقاييةالحككمة الميبية يي السابؽ إلى طمس اليكية األمازيغية ،كانتيجت سياسة تعريب المناطؽ األمازيغية ،كىك مايعرؼ باإلبادة االثنية أك اسعت 

" Ethnocide"ية العربية،كال كالتي تمثمت يي منع التعامؿ كالتحدث بالمغة األمازيغية ،كمنع تسجيؿ األسماء األمازيغية، كذلؾ بغرض إذابتيا يي الثقا
ظير النؤاط األمازيغي  2011يكجد اعتراؼ رسمي بيـ إباف النظاـ السابؽ حيث كاف يطمؽ عمييـ العرب القدماء،كيي أعقاب سقكط النظاـ نياية سنة 

بعدة مظاىرات ليذا الؤاف بؤكؿ عمني بعد اف كاف محظكرا يي السابؽ،حيث  بدا األمازيغ )البربر ( بتنظيـ إحتجاجات كينادكف ببعض المطالب ،كقامك 
االندماج الكطني بؤكؿ  ضعؼ،كقامكا بإنؤاء مجمس لاص بيـ اطمقك عميو )المجمس االعمى المازيغ ليبيا(،كيؤكؿ الحراؾ األمازيغي جزء مف حالة 

 عاـ يي البالد.



 و١ٍت االلخصاد ٚاٌخضاسة ص١ٌخٓ                                                                    ٌّإحّش اٌعٍّٟ اٌغٕٛٞ اٌزأٟ                                       ا
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ييما بينيـ ،حيث يتكزعكف عمى  يمثؿ األمازيغ يي ليبيا مككنا متجانسا كاحدا ،كالكالنصؼ اآللر مف الزنكج)التبك(
 ياألمازيغ ينقسمكف بيف أمازيغ  اساس التمايز القبمي،

الجبؿ كالساحؿ يي الؤماؿ الغربي ،كبيف جماعات الطكارؽ التي استقرت يي مناطؽ بعيدة عف السمطة المركزية 
يي غربي البالد كجنكبيا

أنيـ يلتمفكف عف  ادر إاليالطكارؽ ىـ أمازيغ يي األساس حسب ركاية العديد مف المص. 
بقية االمازيغ كأصبحت لدييـ لصكصية بحكـ بيئتيـ الصحراكية كما ؤكمك مجمس لاص بيـ لتمثيميـ يي الحياة 

 (.2014،35السياسية الميبية)عبدا،
،حيث كجدنا كبعد  Diversity indexكيمكف التعرؼ عمى مدل التنكع العرقي عف طريؽ تطبيؽ مؤؤر التنكع 

% مف اجمالي عدد السكاف،كىذا يدؿ عمى أنو تنكع عرقي محدكد يي 9.9عمى ليبيا أنو كصؿ إلى حكالي تطبيقو 
 الدكلة الميبية.

ف كبالرغـ مف ىذا التجانس العرقي يي ليبيا كالذم مف المفترض اف يككف  مف عكامؿ استقرار الدكلة اصبح اآل
يكجد بعض الدعكات كاف كانت قميمة تنادم باحياء  ،حيث كأحد معرقالت اإلصالح الكطني حد عكامؿ التفرقةأ

ج االجتماعي يضا يي تفكؾ النسأيكىذا يساىـ  كالكالء لو عمى حساب كحدة الكطفكالتعصب لياىذه القكميات 
 لممجتمع الميبي.

 نتائج البحث: -
لجاىمية كيتجمى مقت العصبية ا من الثابت شرعا وعقال أن التعصب ال ٌهدي اإلنسان إلى سواء السبٌل   -1

 كالتحذير منيا  يي كثير مف أحاديث النبي صمى ا عميو كسمـ.
 . اك الفكرم كالجيكلاانطالقا مف المنطؽ القبمي كطني كياف سياسي حزب اك ال يمكف تأسيس أم  -2
يي الحياة السياسية كاالجتماعية  كبيراكما زالت دكراو  ليبياالملتمفة يي الفرعية الكالءات التعصب ك  لعب -3

 . بؤكؿ عاـ المناطؽ كعمى مستكل الدكلةالمدف ك قتصادية عمى مستكل كاال
 .تألر اإلصالح الكطنيسباب الرئيسية التي تدمر السمـ األىمي، كتساىـ يي مف األ كالجيكم التعصب القبمي -4
يي  ثار سمبية تنتج عف عدـ حسباف القبيمةآيي ليبيا، كىناؾ  كالجيكية ال سبيؿ قريب إلى إلغاء كجكد القبيمة -5

 التكازنات المدنية كالمعنكية دالؿ الدكلة.
بالتفتت  عندما تتغمب المصالح  الضيقة عمى مصالح المجتمع  كأكلكيات األكطاف تتفكؾ الدكلة كتبدأ -6

 كاالنييار.

                                                 

 -  التؤادية كيتحدثكف إلى جانب المغة العربية )ليجة التبك جماعات مف البدك يعيؤكف يي جباؿ تيبستي جنكب ليبيا كبالتحديد عمى الحدكد الميبية
نسمة ،أما اآلف يعددىـ يتراكح مابيف 300كاف عدد التبك يي ليبيا ال يتجاكز  1954اىؿ الجنكب( لغة التيدا، ككيؽ نتائج تعداد السكاف لسنة 

 .(https://libyan4native.wordpress.comالؼ نسمة،كاىـ مناطؽ تركزىـ القطركف، كاـ االرانب،كزكيمة، كأكبارم )15/25
 -  (= بالمعادلة اآلتية : ـ ت )حيث ف = عدد المجمكعات العرقية،س = حجـ 100 × (2/ص2مج ف س-1يحسب مؤؤر التنكع)ـ ت (

 (.248،2011المجمكعات العرقية،ص= جممة سكاف الدكلة()تكييؽ،
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الديع ببعض الفاؤميف القبمييف كالجيكييف الى كاجية الدكلة كتقمد مراكز قيادية عمى قاعدة المحاصصة القبمية   -7
 ي تقكية االنتماء كالتعصب القبمي .ساىـ ي

نعيش  اليكـ عصران أراد الفاعمكف ييو محميان كلارجيان إقناعنا بأٌف مستقبمنا ىك يي ضماف حقكقنا القبمية  -8
تفتيت الكطف كىناؾ حتمان أكثرٌية ليبية ال تؤٌيد التؤظي ك ، بينما لاتمة ىذه المسيرة االنقسامية ىي كالمناطقية

  "يىذا الطرح "الجاىم
لمجكء إلى العنؼ كاستعماؿ السالح كالمكاجيات المسمحة يي حٌؿ ابسط اللاليات كالمؤاكؿ التي تقع بيف ا -9

تالر عممية ساىـ كثيرا يي  األيراد كالجماعات كالقبائؿ كالتيار أسمكب العنؼ بدؿ مف  الحكار الكاعي
 .االصالح الكطني

الطرىا ازمة تقكية التعصب عرقمة االصالح الكطني  ادت الىتعاني الدكلة الميبية اليكـ مف عدة ازمات  -10
 كىذه االزمة تضعؼ انتماء المكاطف لمكطف. ،كالجيكمالقبمي 

 التكصيات: -
إف تقكية الترابط االجتماعي يؤدم الى تقكية الكالء لمدكلة الكطنية عبر االلتفاؼ حكؿ المصمحة الكطنية العميا  -1

االثنية(،كيجب اف يككف الكالء المطمؽ لمكطف قيمة ثابتة  -فكريةال -الجيكية -الكالءات االلرل)القبمية قبؿ
  .ثبكتان دائمان ال تتغير كيقان لممتغيرات الدكلية اك االقميمية اك المحمية، كال تتمكف بألكاف الطيؼ السياسي كالقبمي 

االندماج تساعد عمى ييي  تؤجيع المكاطنيف عمى المؤاركة يي األعماؿ التطكعٌية كالليرٌية التي تلدـ المجتمع -2
 .ات الفرعيةكتضعؼ الكالء الكطني كاالسراع يي عممية االصالح الكطني 

االبتعاد عف استعماؿ السالح كالمكاجيات المسمحة يي حٌؿ المؤاكؿ كالنزاعات التي تقع بيف األيراد كالجماعات  -3
يي حٌؿ ر عممية االصالح ك يساىـ يي تاللمجكء إلى العنؼ ا ألف كالقبائؿ كالتيار أسمكب الحكار الكاعي

 ؤكؿ مف اؤكاؿ عدـ االنتماء لمكطف. ت كيعتبرالمؤكال
تالر عمى المكاقع السيادية لمدكلة ، الف ىذا يؤدم الى كالجيكية العمؿ عمى الغاء نظاـ المحاصصة القبمية  -4

 .عمى حساب الكطفكالجيكيةكيرسخ الكالء كالتعصب لمقبيمة  عممية االصالح الكطني
 االستفتاء عمى اصدار الدستكر ليجد كؿُّ مكاطف حٌقو يي االنتماء الكطني المؤترؾ. االسراع يي -5
تصحيح األكضاع القائمة اآلف يي الدكلة الميبية ىي مسؤكليةن ؤاممة تقع عمى االصالح الكطني ك مسؤكلية  -6

 عاتؽ الجميع .
مجتمع كذلؾ مى مستقبؿ العكالجيكم لطكرة التعصب القبمي تبياف ك غرس حب االنتماء لمكطف العمؿ عمى   -7

مف لالؿ ملتمؼ المؤسسات التربكية يي المجتمع كالبيت كالمدرسة كالمسجد كالنادم كالمنتديات الثقايية 
كذلؾ مف لالؿ عٌدة أساليب كمكاف العمؿ كعبر كسائؿ اإلعالـ الملتمفة مقركءةو أك مسمكعةو أك مرئية كغيرىا

 -منيا:
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 إلعال١ِتاٌضاِعت األعّش٠ت ا                                                                                                    اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث 

-   304   - 

االقتداء بالعظماء مف الرمكز الكطنٌية، كالدينٌية، يي ابتعادىـ عف التعصب ذكر األمثمة مف السمؼ الصالح، ك  -
 كحبيـ كانتمائيـ لمكطف.كالجيكم القبمي 

االسترؤاد باآليات القرآنٌية، كاألحاديث الؤريفة التي تظير كتبيف قداسة الكطف كاالنتماء لو كتعزيز الثقاية   -
 .صبكالتي تحذر مف لطكرة التع الكطنية يي االطفاؿ

لما  بكاية المجاالت كالفعاليات المجتمعيةكدمجيـ األطفاؿ كالؤباب اقامة برامج كمنتديات لاصة بالعمؿ عمى  -
 .ليا مف دكر كبير يي تقكية االندماج كالتماسؾ الكطني

 المراجع: 
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 الملخص 

مدم ممارسة المعاىد العميا الميبية  عمىالتعرؼ ، رماالدا بالفساد التعريؼ، باإلدارة االلكتركنيةىديت الدراسة لمتعريؼ 
استلداـ المنيج  يتـ يي ىذه الدراسة، عالقة االدارة االلكتركنية بمكايحة الفساد االدارم ىالتعرؼ عم، لإلدارة االلكتركنية
ىناؾ نتائج اىميا ، تكصمت الدراسة الي مجمكعة مف ال، كاالستعانة باالستبياف كأداة لجمع المعمكماتالكصفي التحميمي

صعكبة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية لنقص تكيير اجيزة  ىناؾ، صعكبة يي تحكيؿ االعماؿ االدارية التقميدية الكتركنيا
لمعامميف صعكبة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية لقمة الدكرات التدريبية  ىناؾبالمعيد،  الحاسكب يي جميع الكحدات االدارية

تساىـ  ، المعيد يي االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ ، الرقابة االلكتركنية يي تكيير نظاـ رقابي دقيؽ جداؽ تطبيساىـ ي ،بالمعيد
 .االدارم الفساد يساىـ يي مكايحة اللدمات االلكتركنية يي تنظيـ العمؿ كالحد مف الفساد االدارم

 اىد العميا.االدارة االلكتركنية، الفساد االدارم،  ليبيا، المع الكممات المفتاحية:
 

THE ROLE OF ELECTRONIC ADMINISTRATION IN COMBATING 

ADMINISTRATIVE CORRUPTION 

 

Abstract 

 

The study aimed to introduce electronic administration, define administrative corruption, 
identify the extent of the practice of the Libyan higher institutes of electronic administration, 
identify the relationship of electronic administration to combating administrative corruption. 

The study reached a set of results, the most important of which is that there is a difficulty in 
electronically converting traditional administrative work, there is a difficulty in applying 

electronic management due to the lack of provision of computers in all administrative units of 
the institute, there is a difficulty in applying electronic management due to the lack of training 
courses for employees of the institute, the application of electronic control contributes to the 

provision of a control system Very accurate, the application of electronic management in the 
institute, electronic services contribute to the organization of work and the reduction of 

administrative corruption contributes to the fight against administrative corruption. 

Keywords: Electronic administration, administrative corruption, Libya, higher institutes. 
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 المقدمة

ت تقميدية إلي مؤسسات حديثة لمؤسسات كتحكيميا مف مؤسساتمعب اإلدارة االلكتركنية دكرا ميما يي تطكير ا
، تمارس اعمميا كأنؤطتيا الملتمفة بالطرؽ الحديثة يي اإلدارة كالتحكؿ إلي اإلدارة الكتركنية كاألرؤفة ذكية

تنفيذ الكظائؼ اإلدارية الحديثة التنظيـ  عمىيكير الكقت كالجيد كيقمؿ التكاليؼ كيساعد  ا، ممااللكتركنية
، مما يساعد يي يد كمتابعتيا بسيكلة كسرعة كأمافلتلطيط كالتكجيو كالرقابة االلكتركنية كحفظ المستندات كالبر كا

ازىا مكايحة الفساد اإلدارم كالمالي الناتج عف ضياع المستندات كتمفيا كتعطؿ األعماؿ اإلدارية كالتألر يي انج
 .يؤثر عمى أداء المؤسسات امم

 مشكلة الدراسة

دارة ؤؤكنيا  كما تكاجو ا لمعاىد العميا الميبية الكثير مف المؤكالت كالصعكبات الملتمفة يي ممارسة اعماليا كا 
اكلة االجابة ، كىذا ما ديع الباحث الي محم يي عممياتيا كأنؤطتيا الملتمفةتعانيو ىذه المؤسسات مف يساد ادار 

 ؟المعاىد العميا الميبيةالفساد االدارم  دكر االدارة االلكتركنية يي مكايحة: ما عمى التساؤؿ التالي

 أهداف الدراسة

تسعي ىذه الدراسة إلي التعرؼ دكر االدارة االلكتركنية يي مكايحة الفساد االدارم بالمعاىد العميا الميبية 
 لؾ مف لالؿ األىداؼ التالية:  المؤسسات التعميمية كذ

 .التعريؼ باإلدارة االلكتركنية .1
 .ارمالتعريؼ بالفساد االد .2
 مدم ممارسة المعاىد العميا الميبية لإلدارة االلكتركنية . عمىالتعرؼ  .3
 عالقة االدارة االلكتركنية بمكايحة الفساد االدارم. عمىالتعرؼ  .4
 مكايحة الفساد االدارم . ىكتكصيات تساعد المعاىد العميا عمتقديـ نتائج  .5

 أهمية الدراسة

 كبياف مفيكمو كأثاره  كطرؽ مكايحتو  دراسة الفساد اإلدارم يي المؤسسات الميبية .1
 تكضيح دكر اإلدارة االلكتركنية يي مكايحة الفساد اإلدارم . .2
التكصػػؿ إلػػي نتػػػائج كاقتراحػػات كتكصػػػيات لمكايحػػة الفسػػػاد اإلدارم يػػي المعاىػػػد العميػػا الميبيػػػة يسػػتفيد منيػػػا  .3

 متلذم القرار كصناع السياسات يي كزارة التعميـ التقني. 
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 سابقة: الدراسات ال

 الدكلة الميبية كطرؽ مكافحتو  عمىكأثره  ( الفساد االدارم2015، دراسة )الحسكمي
اداء المؤسسات الحككمية يي الدكلة الميبية مكضح اسباب الفساد  عمىتناكلت الدراسة مؤكمة الفساد االدارم كأثرىا 

كاألبعاد كاآلثار ليذه الظاىرة التي االدارم كالطرؽ التي يتـ بيا عالج ىذه المؤكمة كالحمكؿ لمقضاء عمييا 
 عمىاصبحت منتؤرة يي المجتمع الميبي يي جميع االجيزة الحككمية كاللطر الذم يؤكمو الفساد االدارم 

ني مف ظاىرة الفساد بدرجة االقتصاد كالتنمية يي ليبيا، تكصمت الدراسة الي اف االجيزة الحككمية يي ليبيا تعا
نتؤرة يي ليبيا بصكرة يجب االىتماـ بيا كمحاربتيا كعالجيا ، تكصي الدراسة باالتي ، اف ظاىرة الفساد ممرتفعة

ضركرة االىتماـ باألجيزة الرقابية لمكايحة الفساد االدارم، استلداـ االساليب الحديثة مف لالؿ االدارة الحديثة يي 
دكر مؤسسات المجتمع  دعـركنية، الكؤؼ عف الفساد االدارم مثؿ تطبيؽ الحككمة االلكتركنية كاإلدارة االلكت

 . الفساد كالحد مف الفساد االدارم المدني يي عممية التكعية بلطكرة
 ( دكر اإلدارة االلكتركنية في التقميؿ مف الفساد اإلدارم2016، دراسة )سعي

لممعدات دكر اإلدارة االلكتركنية يي مكايحة الفساد اإلدارم، التحقؽ مف أف  عمىىديت الدراسة إلي التعرؼ 
، ات دكر يي مكايحة الفساد اإلدارمكاألدكات دكر يي مكايحة الفساد اإلدارم، التحقؽ مف اف لمبرمجيات كالؤبك
: اسة إلي مجمكعة مف النتائج اىمياالتحقؽ مف اف لصناع المعرية دكر يي مكايحة الفساد اإلدارم، تكصمت الدر 

ممية المسائمة بيف ايراد ؤسسة ما يريع مف الؤفايية كيسيؿ عتعزز اإلدارة االلكتركنية تكزيع المعمكمات يي الم
البيركقراطية كسكء التنظيـ اإلدارم كالذم يعتبر  عمىاإلدارة االلكتركنية يساعد يي القضاء  عمى، االعتماد التنظيـ

ف ألنيا تعمؿ مف بيف مظاىر الفساد اإلدارم، تساىـ اإلدارة االلكتركنية يي سيكلة االتصاؿ بيف الرئيس كالمرؤكسي
اليرمية كاالنتقاؿ إلي التنظيـ الؤبكي، ىناؾ ارتباط بيف تكيير األجيزة  عمىالغاء التنظيـ التقميدم القائـ  عمى

المعرية كالحد مف الفساد كالمعدات االلكتركنية كبيف الحد مف الفساد اإلدارم، ىناؾ ارتباط بيف تكيير صناع 
 لكتركنية كالحد مف الفساد اإلدارم . ، ىناؾ ارتباط بيف اإلدارة االاإلدارم

 ( اإلدارة االلكتركنية في المؤسسات الميبية 2017، دراسة )الشيباني كالحسكمي
االمكانيات كالمعكقات لتطبيؽ  عمىىديت الدراسة التعريؼ باإلدارة االلكتركنية كبياف اىـ متطمباتيا ، كالتعرؼ 

ت االستبانة ، كما استلدمالدراسة المنيج الكصفي التحميمي دمت، استلة االلكتركنية يي المراكز الصحيةاإلدار 
، كعدـ كز الصحية تعمؿ بالنظاـ التقميدم، تكصمت الدراسة إلي عدة نتائج أىميا أف المراكأداة لجمع البيانات

كرات ، كعدـ االىتماـ بالعامميف كتقديـ دصكر يي استداـ البرامج االحصائية، مع كجكد قترنت بياتكير دمت االن
 .دريبية لمعامميف بالمراكز الصحيةت
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 الفساد اإلدارم مكافحة( دكر اإلدارة االلكتركنية في 2018، دراسة )جقبكب
دكر اإلدارة  عمىمفيكـ اإلدارة االلكتركنية كمفيكـ الفساد اإلدارم كالتعرؼ  عمىىديت الدراسة إلي التعرؼ 

ألساليب التي اعتمدتيا اإلدارة االلكتركنية يي مكايحة الفساد االلكتركنية يي مكايحة الفساد اإلدارم كالتطرؽ ل
الدكلة التحكؿ مف اإلدارة التقميدية إلي تطبيؽ  عمىاإلدارم تكصمت الدراسة إلي مجمكعة مف النتائج منيا يجب 

ادئ الحكـ اإلدارة االلكتركنية لما تمعبو مف دكر يعاؿ يي مكايحة الفساد اإلدارم، تعزز اإلدارة االلكتركنية مب
الراؤد كالؤفايية كالمساءلة يي التسيير كالتنظيـ اإلدارم كتمكيف المكاطنيف مف مراقبة أعماؿ المكظفيف كالمسئكليف 

نية الفساد باإلدارة االلكترك  عمى،  صعكبة القضاء تباتإااللكتركني كاعتباره كسيمة باإلضاية إلي استلداـ التكقيع 
 . لتعرضيا لميجمات االلكتركنية

 المنهجية

 يتـ يي ىذه الدراسة استلداـ المنيج الكصفي التحميمي، كاالستعانة باالستبياف كأداة لجمع المعمكمات.س
 اإلطار النظري

 مفيكـ االدارة االلكتركنية:  -1
 ادارةتقنية متطكرة تيدؼ الي تحكيؿ االعماؿ االدارية التقميدية الي  عمىىي نظاـ ادارم عصرم يقكـ  -

ىـ يي تحسيف اداء االدارة مما يكير الجيد لمعمالء كالمكظؼ كما تساىـ يي نكعية جكدة الكتركنية تسا
 .(9، ص 2018جقبكب، ) بكاسطة التقنيات الرقمية اللدمات المقدمة

تكاليؼ اقؿ مف استلداـ االدارة بىي الكسيمة التي مف لالليا يتـ انجاز االعماؿ بالسرعة كالدقة ك   -
ا الي اعماؿ امميف ككثرة المستندات الكرقية التي تـ االستغناء عنيا كتحكيميالتقميدية مف حيث عدد الع
 (9، ص 2013، كلدمات الكتركنية. )عجيمة

عبارة عف تحكيؿ العمؿ االدارم التقميدم العادم الي عمؿ ادارم الكتركني مف لالؿ منظكمة الكتركنية  -
نظـ معمكماتية تساعد يي  عمىالت باالعتماد متكاممة باستلداـ االجيزة االلكتركنية كتكنكلكجيا االتصا

 .(78 ، ص 2018، )الحسكمي ليؼ كجيد اقؿ كبالجكدة المطمكبةاتلاذ القرار االدارم بسرعة كبتكا

 اإلدارة االلكتركنية  عمميات
  التخطيط االلكتركني

 .نبياالمعمكمات كبالتالي تج عمىسرعة تؤليص المؤاكؿ لسيكلة الحصكؿ  -
 .بدائؿ كتقييـ ىذه البدائؿ بسيكلةضع مجمكعة مف التستطيع المنظمة ك  -
 .ات تساعد يي اتلاذ القرار الصحيحيككف القرار مدعكـ لكجكد نظـ معمكم -
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لالؿ مزايا اإلدارة  تكيير الكقت الالـز لجمع المعمكمات كبالتالي تكيير الكقت الكايي لمتلذ القرار مف -
 .االلكتركنية

  التنظيـ االلكتركني
كتركني يؤثر يي التصميـ كؤكؿ المنظمة مف لالؿ تنظيـ المستكيات ككيفية التكاصؿ بيف التنظيـ االل -

 .اإلدارات 
 (21ص  ،2013، )عجيميةحكيؿ الكضع الكرقي إلي الكتركني ت عمىالتنظيـ االلكتركني يعمؿ  -
 . تحكؿ مف المركزية إلي الالمركزيةتعدد مراكز السمطة كال عمىيعمؿ التنظيـ االلكتركني  -
 .عممية تكيير المعمكمات بحجـ كبيركد االنترنت سيؿ كج -
 .ميا تؤارؾ كتتفاعؿ مع كؿ األطراؼجعؿ المنظمة تتبادؿ المعمكمات مما يجع -
التلمص مف قيكد التنظيـ لتكاصؿ الجميع كتبادؿ المعمكمات بسيكلة  عمىسرعة تبادؿ المعمكمات ساعد  -

 ليف يي العممية التنظيمية . كتحكيؿ العمالء مف متمقيف سمبييف إلي مؤاركيف يعا

 (57ص  ،2009، كالتنظيـ االلكتركني .)ابكامكنة المنايسة لسرعة التطكير عمىساعد االنترنت  -

 القيادة االلكتركنية  
قناعيـ كتكجيييـ لتحقيؽ أىداؼ المنظمة مف لالؿ العنصر البؤرم كقيادتو   ىي كيفية التعامؿ مع اآللريف كا 

استلداـ ىذا التطكر يي المنظمة لتحقيؽ أىداييا  عمىدارة االلكتركنية ككجكد قائد قادر كتكجيو مف لالؿ تأثير اإل
 (58، ص 2009، ) ابكامكنة سة المنظمات األلرلكمناي

 الرقابة االلكتركنية 
معرية المتغيرات اللاصة بالعمميات اإلدارية مف حيث التنفيذ كسير العممية التنظيمية كعمميات  عمىىي القدرة 

كتسمح الرقابة االلكتركنية بالمراقبة المباؤرة مف لالؿ المؤسسة أك مف لالؿ ؤبكة تصحيح التي تتـ عند التنفيذ ال
إمكانية تقميص الفجكة الزمنية بيف اكتؤاؼ االنحراؼ أك اللطأ كعممية تصحيحو مف  عمىالمؤسسة مما يساعد 

ة االلكتركنية كالكالء االلكتركني بيف العامميف كاإلدارة زيادة الثق عمىلالؿ تديؽ المعمكمات المستمر كىك ما يساعد 
 ( 27، صبدكف تاريخ ،تككف اكتر اقترابا إلي الثقة  )الضاييكالمستفيديف كاإلدارة مما يجعميا 

 مزايا الرقابة االلكتركنية 
 معمكمات رقابية يي ام كقت كبؤكؿ دكرم . عمىالرقابة المستمرة كالحصكؿ  -
المعمكمػػػات عػػف المؤسسػػة لجميػػػع العػػامميف ممػػػا يحقػػؽ مسػػتمزمات الرقابػػػة كالحػػد مػػػف  تسػػاعد يػػي معريػػػة جميػػع -

 المفاجئات كاألزمات يي المؤسسة.
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تحقيػػؽ الرقابػػػة الكقتيػػػة كمعريػػػة التغيػػػرات كاالنحرايػػات يػػػي نفػػػس الكقػػػت بػػػدؿ الحصػػكؿ عػػػف تقػػػارير الرقابػػػة عػػػف  -
 الماضي .

 العمميات كاألنؤطة يي المؤسسة . عمىتحقؽ الرقابة االلكتركنية بالنتائج بدؿ الرقابة  -

 كنية في مكافحة الفساد اإلدارم:دكر اإلدارة االلكتر 
 تساىـ اإلدارة االلكتركنية يي مكايحة الفساد مف لالؿ المزايا المتعددة مف لالؿ االدكات الملتمفة :

 الرقابة االلكتركنية كدكرىا في مكافحة الفساد اإلدارم : -1
عطػػػاء التنبيػػػو بؤػػػكؿ تسػػتطيع الرقابػػػة االلكتر  - كنيػػػة الحػػد مػػػف المفاجػػػآت كتحديػػد االنحرايػػػات بكقػػػت حػػدكثيا كا 

 الكتركني مف لالؿ البرامج الرقابية المستلدمة دكف الحاجة إلي التدلؿ البؤرم .
تػػكير الرقابػػػة االلكتركنيػػة اسػػػتلداما يعػػاال ألنظمػػػة المعمكمػػات كتػػػكيير قاعػػدة معمكمػػػات ، عػػف أداء كأنؤػػػطة  -

 ا ليا التلاذ القرارات يي الكقت المناسب .يعمية، لتككف جاىزة عند حاجة اإلدارة الالجيات التنفيذ
أداء الجيػػات  عمػػىالجكانػػب المػؤثرة  عمػػى، إليجػاد نظػػاـ عمػػؿ يركػز لرقابػػة االلكتركنيػة عنصػػرا اساسػػياتعػد ا -

 التنفيذية يي المنظمة كالتي تحدد نجاح كيؤؿ المنظمة . 
 ايية لمجيات التنفيذية ، ما يؤدم إلي كضكح نؤاطات الجيات الرقابية .تفعؿ الرقابة االلكتركنية الؤف -
تعػد الرقابػة االلكتركنيػػة احػدم الكسػػائؿ الحديثػة لحػػؿ المؤػكالت الناتجػػة عػف التطػػكرات التكنكلكجيػة الحديثػػة  -

 .(25، ص 2011 )الكساسبة،يي الكظيفة كتسريب البيانات الكظيفية 

 :رىا في مكافحة الفساد اإلدارمكدكاليات اإلدارة االلكتركنية  -2
تبسيط االجراءات: يتطمب تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية اعادة ىندسة العمميات اإلدارية كتبسيط االجراءات  -

  .كاستكماؿ المكائح كاألنظمة مما يقمؿ مف السمطة المتاحة لمعامميف يي التعامؿ مع العمالء
ؿ تنظيمي مناسب لممنظمة يسيؿ مساءلة المستكيات اإلدارية المساءلة: يكير تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية ىيك -

الملتمفة كيساعد المكظفيف يي اعداد كتقديـ تقارير دكرية منتظمة عف نتائج اعماليـ كمدم قدرتيـ يي 
تنفيذىا كيساعد يي تكيير المعمكمات الالزمة لتقييـ البرامج كاللطط كتسييؿ عممية استقباؿ االقتراحات 

 المكقع االلكتركني لممنظمة . عمىالبريد االلكتركني اك كالؤكاكم عبر 
الؤفايية: يسيؿ تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية مف كضكح االىداؼ كالغايات كاللطط كالمساعدة يي كضكح  -

 الكسائؿ االلكتركنيةاالجراءات كسيكلة تديؽ المعمكمات كسيكلة تداكؿ كنؤر التقارير اإلدارية كالمالية عبر 
 .(84، ص 2011، )العالكؿ
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 :الفساد اإلدارمتأنيا : 
استغالؿ السمطة العامة لتحقيؽ مكاسب ؤلصية بؤكؿ يتعارض مع القكانيف مف لالؿ اؤراؾ اكثر مف ىك  -

يا المنايع المؤتركة عف طريؽ صانع القرار مف لالؿ الضغكط التي يمارس عمىطرؼ كبسرية تامة لمحكؿ 
 .(2012، كصالحياتو يي العمؿ )تركي، ؤريي

استغالؿ السمطة العامة اك المنصب العاـ لتحقيؽ منفعة لاصة سكاء مف لالؿ الرؤكة اك االبتزاز اك ىك  -
 .(28 ، ص 2013، المحسكبية اك الغش )الملاليي اك النفكذاستغالؿ 

ية الفساد اإلدارم يؤدم بالضرر بالمجتمع بأكممو كاألجياؿ القادمة كيجعؿ الدكلة متألرة يي التنمية االقتصاد -
يؤدم إلي صراع مستمر بيف يئات المجتمع لعدـ  اكيعيؽ عممية التطكير كيلمؼ طبقات يي المجتمع مم

تحقيؽ العدالة االجتماعية كمطالبة المتضرريف مف الفساد بحقكقيـ بجميع الطرؽ كالكسائؿ المؤركعة كغير 
الدكلة مما يجعميا مف الدكؿ  عمىالمؤركعة ككذلؾ يجعؿ ىذه الظاىرة تنمك كتتزايد بيف ابناء المجتمع ك 

لحاؽ الضرر بجميع ايراد المجتمع  ، 2015الحسكمي، )المتألرة اقتصاديا كتنمكيا كانتؤار الفقر كالجيؿ كا 
 .(17ص 

"ىك تحريـ ممارسة الفساد كمكايحتيا بأنكاعيا مثؿ الرؤكة بجميع كجكىيا كيي القطاعيف العاـ  :مكافحة الفساد
ساءة استغالؿ الكظيفة كتبييض االمكاؿ كالثراء الغير كاللاص كااللتالس بجميع كج كىو كالمتاجرة بالنقكد كا 

 .(1997، لفساد األلرل" ) البنؾ الدكليالمؤركع كغيرىا مف اكجو ا
 انكاع الفساد اإلدارم : 

 فساد المكظفيف في العمؿ : -1
اك االمتنػاع عػف القيػاـ  عػدـ قيػاـ المكظػؼ بالعمػؿ المطمػكب مػف يػي الكقػت المناسػب أك بالصػكرة الصػحيحة -

 بالعمؿ المكمؼ بو .
كبجيػد اقػؿ كبأقػؿ معػدؿ أداء  عمػىاجػر ا عمػىأداء العامؿ يككف بصكرة اقػؿ ممػا يجػب اف يعمػؿ لمحصػكؿ  -

 بكسؿ كترالي .
 لركج العامؿ يي كقت مبكر عف كقت الدكاـ الرسمي مع التألر يي الحضكر إلي العمؿ . -
از األعمػػاؿ المطمكبػػة منػو مػػف لػالؿ تضػػييع الكقػت لتكػػكف بالتػػالي بقػاء العامػػؿ يػي مكػػاف العمػؿ بػػدكف انجػ -

 االنتاجية ليذا العامؿ اقؿ بكثير مقارنة بغيره مف العامميف .
عػدـ رغبػػة العامػؿ بالتعػػاكف مػػع زمالئػو مػػف لػالؿ العمػػؿ الجمػػاعي كاالمتنػاع عػػف الحضػكر كالمؤػػاركة يػػي  -

 ة كالالمباالة . اتلاذ القرارات مف لالؿ عدـ ابداء الرأم كاالنعزالي
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يتيػرب العامػؿ مػف تحمػػؿ المسػؤكلية يػي العمػؿ كبالتػػالي يقػكـ باالنتقػاؿ إلػي جيػػات الػرم لتجنػب المسػػؤكلية  -
ظيارىا دكف مسؤكلية منو .  كتعطيؿ العمؿ كعدـ االحتفاظ بأسرار العمؿ كا 

 :امؿفساد في سمكؾ الع -2
السػػػمطة التػػػي يحمميػػػا لتسػػػييؿ األعمػػػاؿ يقػػكـ العامػػػؿ باللػػػدمات الؤلصػػػية يػػػي العمػػػؿ مػػػف لػػالؿ اسػػػتعماؿ  -

 كتجاكز االعتبارات المكضكعية كمنحيا ألقاربو كأصدقائو اك بصكرة تقرب مف المسئكليف . 
كفػاءة األعمػاؿ  عمػىيػؤثر  ايقكـ المدير بتعييف اقاربو كمعاريو مػف غيػر المػؤىميف ليػذه األعمػاؿ بمحسػكبية ممػ -

 زيادة االنتاج كتقديـ اللدمات . عمى التي يقكـ بيا ىؤالء االؤلاص كبالتالي يؤثر
 يتـ استلداـ مكاف العمؿ لفعؿ االيعاؿ الفاحؤة كاستعماؿ الملدرات كالجرائـ االلالقية . -

داريا :-3  فساد متعمؽ بسير العمؿ ماليا كا 
 ملالفة القكاعد كالقكانيف كالمكائح المتبعة يي المؤسسة . -
ملالفػػة اك مػػػف لػػػالؿ اسػػتلداـ العػػػامميف يػػػي األعمػػػاؿ االمػػػكاؿ بطريقػػػة  عمػػػىيػػتـ يػػػرض غرامػػػات كالحصػػكؿ  -

 الؤلصية .
قامػػة الحفػػالت يػػي المناسػػبات كاإلسػػراؼ  - المبالغػة يػػي اسػػتلداـ المقتنيػػات العامػػة مػػف اثػػاث كسػػيارات يارىػػة كا 

 يي استلداـ الماؿ العاـ .

 القياـ باألعماؿ الجنائية : -4
 الرؤكة .مقابؿ نتيجة القياـ باألعماؿ بما يسمي ب عمىالحصكؿ  -
 االمكاؿ كالممتمكات العامة مف لالؿ التزكير يي المستندات . عمىالحصكؿ  -
 ( 6-7، ص  2015الحسكمي ، عمميات التالس الماؿ العاـ . ) -

 االثار الناتجة عف الفساد االدارم: 
 االثار االجتماعية : -1

 ـ كاألمف كالصحة .عمىتدىكر اللدمات يي اجيزة الدكلة كمنيا الت -
 ظيكر جيؿ ياسد .  عمىـ المجتمع كيساعد يضعؼ قي -
 المؤاريع كالبنية االساسية . عمىاالنفاؽ  عمىيضعؼ الدكلة كيستنزؼ ايراداتيا كيجعميا غير قادرة  -
 عدـ تحقيؽ العدالة االجتماعية . -

 االثار االدارية: -2
 لكفاءة االدارية . يقؼ عتبة اماـ تطبيؽ معايير األداء االدارم كبالتالي يلفض مف مستكم االنتاج كا -
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 .يرص العمؿ المناسبة ليـ  عمىضياع مصالح ايراد المجتمع كلاصة الباحثيف عف عمؿ كعدـ حصكليـ  -
 يؤدم الي دكراف العمالة لعدـ الرضاء كعدـ العدالة كبالتالي لسارة عمالة ماىرة مدربة . -
مجميع كيككف عائؽ لمتطكير يجعؿ المكظفيف الجدد يعممكف بو كيؤدم الي اف يصبح ىذا السمكؾ مقبكؿ ل -

 ( 15، ص 2015الحسكمي، )االدارم كالتنمية 

 االثار االقتصادية: -3
 السمع كاللدمات . عمىارتفاع االسعار لكجكد الرؤاكل كالعمكالت كاالبتزاز كىذه التكاليؼ االضايية تضاؼ  -
اصػفات نتيجػػة لػديع الرؤػػاكل اسػتنزاؼ امػكاؿ الدكلػػة كيكػكف بسػػرقة الدكلػة عػف طريػػؽ االعمػاؿ غيػػر مطابقػة لممك  -

 المؤركع الذم يتـ تنفيذه . عمىيا كتحميؿ الرؤكة يعملمحصكؿ 
 العمكالت كالرؤاكل .  عمىانؤاء مؤاريع اقتصادية غير ذات جدكل لغرض الحصكؿ  -

 االثار السياسية: -4
 عمػػػىالقبػػاؿ عػػػدـ الثقػػة يػػػي الحككمػػة كنظػػػاـ الحكػػـ كيجعميػػـ متػػػكرطيف يػػي الفسػػػاد كبالتػػالي عػػػدـ ا عمػػىيعمػػؿ  -

 التعاكف مع الحككمة .
 يساعد المعارضة كيساندىا لإلطاحة بالحككمة لحرماف يئة مف ايراد المجتمع مف حقكقيـ .  -
النظػػاـ الحػاكـ لتغييػػره لتحقيػػؽ العدالػػة  عمػػىيػديعيـ الػػي العنػػؼ كالثػكرة  اظيػكر ظػػكاىر سػػمبية يػي المجتمػػع ممػػ -

 (127، ص 1997، اليادمد)عب ات الفقيرة كالمتضررة مف الفسادكلاصة الفئ

 مظاىر الفساد االدارم:
تعتبر تعقيد االجراءات االدارية يي االدارات العامة مف مظاىر الفساد، الذم كثرة كتعقد االجراءات االدارية :  -1

يستطيع المكظؼ اف يمنح اك يمنع اك ينفذ اك يؤجؿ القياـ باإلجراء ما يرغـ طالب اللدمة اك المعاممة الي اتباع 
 سائؿ غير ؤرعية .ك 
س يتمثؿ يي االستيانة بالممكية العامة كىدر يي مكارد البالد االقتصادية كااللتالىدر المكارد االقتصادية :  -2

 استغالؿ السمطة كعدـ الحس بالمسؤكلية اتجاه الماؿ العاـ . كالتزكير كسرقة الماؿ العاـ كسكء
لرؤكة اللدمة بمقابؿ يقدمو لو كتككف ا عمىطالب الحصكؿ ىي عبارة عف اتفاؽ بيف المكظؼ كبيف الرشكة :  -3

 .، الرؤكة المؤجمة، الرؤكة المادية، الرؤكة المعنكية ، الرؤكة المعجمة يي عدة صكر الرؤكة المالية
اصطناع االكراؽ كالمستندات كتقميد التكقيعات كاأللتاـ الرسمية الحككمية عف طريؽ طباعة التزكير :  -4

كأكراؽ تجارية كنقكد مالية كيككف تزكير المكظؼ لمصمحتو اللاصة اك لمصمحة الغير ؤيادات كؤيكات 
 . منفعة لؤلصو اك لغيره عمىثمف اك مقابؿ مف عممية التزكير لمحصكؿ  عمىلمحصكؿ 
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يتمثؿ يي ملالفة القكانيف كاألنظمة كالمكائح كتككف بعدـ حضكره لمعمؿ يي المكاعيد التسيب الكظيفي :  -5
كاللركج مف العمؿ قبؿ المكاعيد الرسمية كعدـ التكاجد يي مكاف العمؿ لفترات طكيمة كدكف مبرر مقبكؿ  المحددة

 مع اىماؿ اداء الكاجبات كاألعماؿ الرسمية كالقياـ بأعماؿ غير رسمية كقت الدكاـ الرسمي .
كسيف لمرؤساء مف اىـ يعتبر عدـ اطاعة المرؤ انعداـ الطاعة التسمسمية بيف مكظفي االدارات العامة :  -6

سير العمؿ كىك بمثابة اداة ىدـ لمتنظيـ االدارم ما يفعمو المرؤكسيف باالستيانة  عمىمظاىر الفساد كىك ما يؤثر 
 باألكامر التي يكجييا الرئيس ليـ .

اساس  عمىتتمثؿ يي قياـ بعض المسئكليف بتعييف اؤلاص يي الكظائؼ العامة المحسكبية كالمحاباة :  -7
ابة أك الكالء السياسي اك بيدؼ تعزيز نفكذىـ الؤلصي ، اك القياـ بتكزيع مساعدات اك مبالغ مالية مف الماؿ القر 

 (39 ، ص 2016 ، عمى يئات كمناطؽ معينة )سعيالعاـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 42، ص  2016جدكؿ يكضح مظاىر الفساد االدارم ) سعي ، 
 
 
 

 ا اسباب تفشي الفساد في ليبي
 عدـ كجكد قكانيف كتؤريعات صارمة ككاضحة بحؽ مرتكبي الفساد . -1
 عدـ كجكد المؤسسة الحككمية المتلصصة كليا كاية الصالحيات لكؤؼ الفساد كمحاسبتو . -2
 غياب اجيزة الرقابة يي كؿ مؤسسات الدكلة اك تكاطؤىا مع المفسديف . -3
مدكلة كعدـ تقييدىـ بمكائح الميزانية كالتقصير يي اعداد التقارير ضعؼ المراقبيف المالييف بالمؤسسات العامة ل -4

 الؤيرية .

هذس 

الوواسد 

 االقرصادٌح 

الرسٍة 

 الوظٍفً

 

 الفساد االداسي

الوحسوت

ٌح 

 والوحاتاج 

اًعذام 

الياعح 

 الرسلسلٍح

ذعقذ 

االظشاءاخ 

 االداسٌح

 الرزوٌش

 الششوج
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 التعقيدات االدارية كالبيركقراطية الغير مبرر ليا يي جميع اجيزة الدكلة . -5
 تدني مستكم دلؿ االيراد مما يديعيـ الي الد الرؤاكل كاالبتزاز كالكساطة كغيرىا مف مظاىر الفساد. -6
العامميف الي التكرط يي لؿ بيف يئات الؤعب الملتمفة كاتساع الفجكة بينيا مما يديع دالثركة كالتكزيع  سكء -7

 .(2015، الفساد )ديكاف المحاسبة الميبي
 ثانيا : الدراسة الميدانية 

 دكر االدارة االلكتركنية يي مكايحة الفساد االدارم عمىستبانة لمتعرؼ اة الدراسة : قاـ الباحث  بتصميـ ادا
 . المعاىد العميا الميبيةب

 ( استبانة صالحة لتحميؿ .36 ،حيث استرد منيا ) ( 43) عينة الدراسة : تـ التيار منيـ عينة بحجـ
 عينة الدراسة ل الكصؼ االحصائي -1

 عينة الدراسةل الكصؼ االحصائي(  1جدكؿ رقـ ) 
 النسبة المئكية التكرار المستكيات المتغير

 الجنس
  86% 31 ذكر
  14% 5 أنثى

 العمر

  11% 4 30اقؿ مف 
40 - 31 11 %30  
50 – 41 13 %36  
  22% 8 51أكبر مف 

 المستكم التعميمي

 25% 9 دبمـك عالي

 28% 10 جامعي 
 39% 14 ماجستير 
 8% 3 دكتكراه

  كظيفةال

 22% 8 مدير مكتب
 14% 5 رئيس قسـ

 44% 16 ادارم
 20% 7 يني

 لبرةسنكات ال

 11% 4 سنكات5اقؿ مف 
 31% 11 سنكات10-سنكات 5مف
 36% 13 سنة 15-سنة 11مف 
 16% 6 سنة20 -سنة 16مف 

 6% 2 سنة20اكثر مف 

 
( نتائج تكزيع عينة الدراسة حسب الجنس ، العمر ، الدرجة العممية ،  سنكات الليرة لعينة 1يعرض جدكؿ رقـ )

مف اجمالي أيراد  14%مف اجمالي أيراد العينة مف يئة الذككر كنسبة   86% الدراسة يتضح مف الجدكؿ اف نسبة
 39%سنة كنسبة  41 – 50مف اجمالي العينة ينتمكف الي الفئة العمرية مف  36%العينة مف يئة االنات ، كنسبة
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،  يةيعممكف يي الكظائؼ االدار  44%كنسبة ماجستير  مستكم تعميمي عمىمف اجمالي العينة مف الحاصميف 
 .سنة 15-سنة 11مف اجمالي أيراد العينة لبرتيـ مف  36%كنسبة 

 عرض كتحميؿ نتائج اداة الدراسة كتحميميا: -2
 بالمعيداالدارة االلكتركنية  كاقعالدراسة المتعمقة  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالنسبة المئكية لعينة( 2جدكؿ )

 بالمعيداالدارة االلكتركنية  كاقع
المتكسط  الفقرة ر

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 المئكية

مستكم 
 المكافقة

 مكايؽ 73.4 1.43 3.67 يكجد لديؾ معرية باإلدارة االلكتركنية . 1

 مكايؽ 69.4 1.44 3.47 يكجد صعكبة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية لنقص االمكانيات المالية . 2

 مكايؽ 70 1.54 3.50 .لمعامميف بالمعيدلكتركنية لقمة الدكرات التدريبية صعكبة لتطبيؽ االدارة اال ىناؾ 3

 مكايؽ 72.8 1.44 3.64 يتكير منظكمة مالية الكتركنية بالمعيد . 4

 مكايؽ 74.4 1.35 3.72 .ىناؾ صعكبة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية لضعؼ االنترنت كانقطاع التيار الكيربائي 5

الدارة االلكتركنية لنقص تكيير اجيزة الحاسكب يي جميع صعكبة لتطبيؽ ا ىناؾ 6
 بالمعيد . الكحدات االدارية

 مكايؽ 76.2 1.29 3.81

 غير مكايؽ 38.8 1.13 1.94 يتكير ؤبكات انترنت دالمية لربط جميع اجيزة الكمبيكتر لجميع العامميف بالمعيد . 7

 غير مكايؽ 40.6 0.96 2.03 ات .يتكير برامج حماية اصمية لحماية امف كسرية المعمكم 9

 غير مكايؽ 39.4 1.04 1.97 يتـ االتصاؿ االدارم بيف المستكيات االدارية الملتمفة الكتركنيا بالمعيد. 10

 غير مكايؽ 37.2 0.89 1.86 يتكير منظكمة الكتركنية لمصادر كالكارد بالمعيد . 11

 غير مكايؽ 38.8 1.03 1.94 ا ممفات العامميف بالمعيد.يتكير منظكمة الكتركنية لؤؤكف العامميف يحفظ بي 12

 غير مكايؽ 37.8 0.97 1.89 يتكير منظكمة الكتركنية تربط جميع االقساـ بالمعيد . 13

 غير مكايؽ 37.8 1.07 1.89 يتكير مكقع الكتركني لمتكاصؿ بيف العامميف كالتكاصؿ مع الطمبة . 14

 الملتمفة الكتركنيا .يتـ القياـ بالعمميات االدارية  15
1.67 0.91 33.4 

غير مكايؽ 
 جدا

 مكايؽ جدا 84.4 0.92 4.22 . ىناؾ صعكبة يي تحكيؿ االعماؿ االدارية التقميدية الكتركنيا 16

 محايد 53.6 1.49 2.68 لجميع الفقرات

تتراكح ما بيف   بالمعيدية االدارة االلكتركن كاقع( إلي اف متكسط العبارات التي تقيس 2تؤير معطيات الجدكؿ رقـ )
 2.68، كقد بمغ المعدؿ العاـ لمفقرات قدره   { 0.92 – 0.91 } كانحراؼ معيارم قدره{ 4.22 – 1.67 } 

، حيث كانت أغمب المتكسطات الحسابية لمعبارات بمستكم درجة محايد  حيث  1.49كانحراؼ معيارم مقداره 
كالتي بمغ متكسطيا الحسابي  االعماؿ االدارية التقميدية الكتركنياىناؾ صعكبة يي تحكيؿ جاءت بالمرتبة االكلي  

 الثانية العبارة ىناؾ جاءت بالمرتبة، جدا كىي تقع عند مستكم المكايقة مكايؽ  0.92كانحراؼ معيارم  4.22
تي بمغ كال بالمعيد صعكبة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية لنقص تكيير اجيزة الحاسكب يي جميع الكحدات االدارية

الثالثة  جاءت بالمرتبةمكايؽ ،  كىي تقع عند مستكم المكايقة 1.29كانحراؼ معيارم  3.81متكسطيا الحسابي 
كالتي بمغ متكسطيا لمعامميف بالمعيد صعكبة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية لقمة الدكرات التدريبية  العبارة  ىناؾ

الرابعة العبارة   جاءت بالمرتبة مكايؽ ، ستكم المكايقةكىي تقع عند م 1.29كانحراؼ معيارم  3.81الحسابي 
كالتي بمغ متكسطيا الحسابي  ىناؾ صعكبة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية لضعؼ االنترنت كانقطاع التيار الكيربائي
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يتـ القياـ بالعمميات حيث جاءت العبارة مكايؽ ،  كىي تقع عند مستكم المكايقة 1.35كانحراؼ معيارم  3.72
كىي تقع عند مستكم المكايقة  0.91كانحراؼ معيارم  1.67بأقؿ متكسط حسابي بمغ دارية الملتمفة الكتركنيا اال

 1.86كالتي بمغ متكسطيا الحسابي تمييا العبارة يتكير منظكمة الكتركنية لمصادر كالكارد بالمعيد  ،جدا غير مكايؽ
مكايؽ ، كالعبارة يتكير منظكمة الكتركنية تربط جميع غير  كىي تقع عند مستكم المكايقة 0.89كانحراؼ معيارم 
غير  كىي تقع عند مستكم المكايقة 0.97كانحراؼ معيارم  1.89كالتي بمغ متكسطيا الحسابي االقساـ بالمعيد 

كالتي بمغ متكسطيا الحسابي مكايؽ، العبارة يتكير مكقع الكتركني لمتكاصؿ بيف العامميف كالتكاصؿ مع الطمبة 
ىناؾ قصكر يي  وان عمىما يدؿ غير مكايؽ،  كىي تقع عند مستكم المكايقة 1.07نحراؼ معيارم كا 1.89

 .تطبيؽ االدارة االلكتركنية بالمعيد نتيجة لكجكد العديد مف المعكقات
  االدارم الفساد مكافحة في ةااللكتركني االدارة بدكر الدراسة المتعمقة المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالنسبة المئكية لعينة( 3جدكؿ )

 بالمعيد
 بالمعيددكر االدارة االلكتركنية في مكافحة الفساد االدارم  

المتكسط  الفقرة ر
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

النسبة 
 المئكية

مستكم 
 المكافقة

 مكايؽ جدا 84.4 0.97 4.22 .االدارة االلكتركنية يي تنظيـ العمؿ لمحد مف الفساد االدارم تطبيؽ ساىـ ي 1

 مكايؽ جدا 85 0.95 4.25 سيؿ عمميات االتصاؿ بيف المستكيات االدارية .ياالدارة االلكتركنية تطبيؽ  2

 مكايؽ جدا 86.2 0.91 4.31 االدارة االلكتركنية يي كؤؼ التزكير يي الكثائؽ االدارية .تطبيؽ ساىـ ي 3

 مكايؽ 83.4 0.96 4.17 الؤلصية عف عالقات العمؿ . االدارة االلكتركنية يي يصؿ العالقاتتطبيؽ ساىـ ي 4

 مكايؽ 83.8 1.05 4.19 .االدارة االلكتركنية يي التقميؿ مف النفقات المالية عمى اللدمات االداريةتطبيؽ ساىـ ي 5

االدارة االلكتركنية يي تكزيع االعباء كالكاجبات الكظيفية بيف المكظفيف تطبيؽ ساىـ ي 6
 مكايؽ جدا 84.4 1.06 4.22 بعدالة .

 مكايؽ جدا 86.6 0.88 4.33 .تساىـ منظكمة المرتبات االلكتركنية يي الحد مف الفساد االدارم  7

 مكايؽ جدا 85.6 0.93 4.28 االدارة االلكتركنية يي تقميؿ الكثائؽ الكرقية لممعامالت االدارية  تطبيؽ ساىـي 8

 مكايؽ جدا 85 0.89 4.25 كنية يي الحد مف الفساد االدارم يساىـ نظاـ منظكمة المالؾ الكظيفي االلكتر  9

 مكايؽ جدا 87.2 0.89 4.36 منظكمة الصادر كالكارد االلكتركنية يي الحد مف الفساد االدارم تكيير ساىـ ي 10

 مكايؽ جدا 86.2 0.97 4.31 .االدارة االلكتركنية يي القضاء عمى الرؤكة كالمحسكبية  تطبيؽ ساىـي 11

 مكايؽ جدا 85.6 0.84 4.28 االدارة االلكتركنية يي تكيير المعمكمات لممكظفيف كسيكلة الرد عمييا تطبيؽ ساىـ ي 12

 مكايؽ 82.8 0.92 4.14 يساعد تطبيؽ االدارة االلكتركنية يي استؤارة العامميف قبؿ اتلاذ القرارات يي العمؿ  13

 مكايؽ جدا 87.8 0.79 4.39 .الحد مف الفساد االدارم تساىـ اللدمات االلكتركنية يي تنظيـ العمؿ ك  14

االدارة االلكتركنية يي الكؤؼ عف جميع المعمكمات كعدـ الفائيا عف  تطبيؽ ساعدي 15
 مكايؽ جدا 89.4 0.64 4.47 .مستحقييا 

 مكايؽ جدا 88.4 0.76 4.42 . الرقابة االلكتركنية يي تكيير نظاـ رقابي دقيؽ جداتطبيؽ ساىـ ي 16

االدارة االلكتركنية يي المتابعة كالتكجيو المستمر لملتمؼ العمميات تطبيؽ ساىـ ي 17
 مكايؽ جدا 86.6 0.88 4.33 . االدارية كمعرية االنحرايات كعالجاىا

 مكافؽ جدا 85.8 0.91 4.29 لجميع الفقرات

 الفساد مكايحة يي االلكتركنية رةاالدا دكر( إلي اف متكسط العبارات التي تقيس  3تؤير معطيات الجدكؿ رقـ ) 
، كقد بمغ المعدؿ  { 0.64 – 0.92 } كانحراؼ معيارم قدره{ 4.47 – 4.14 } تتراكح ما بيف   بالمعيد  االدارم
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، حيث كانت أغمب المتكسطات الحسابية لمعبارات 0.91كانحراؼ معيارم مقداره  4.29العاـ لمفقرات قدره  
االدارة االلكتركنية يي الكؤؼ عف جميع  تطبيؽ  ساعدي اءت بالمرتبة االكليحيث ج جدا، مكايؽبمستكم درجة 

كىي تقع  0.64كانحراؼ معيارم  4.47المعمكمات كعدـ الفائيا عف مستحقييا كالتي بمغ متكسطيا الحسابي 
يي تكيير نظاـ الرقابة االلكتركنية تطبيؽ ساىـ الثانية العبارة ي جاءت بالمرتبة، جداعند مستكم المكايقة مكايؽ 

مكايؽ  كىي تقع عند مستكم المكايقة 0.76كانحراؼ معيارم  4.42كالتي بمغ متكسطيا الحسابي  رقابي دقيؽ جدا
تساىـ اللدمات االلكتركنية يي تنظيـ العمؿ كالحد مف الفساد االدارم كالتي بمغ الثالثة العبارة  جاءت بالمرتبة، جدا

 جاءت بالمرتبة ،مكايؽ جدا كىي تقع عند مستكم المكايقة 0.79رم كانحراؼ معيا 4.39متكسطيا الحسابي 
منظكمة الصادر كالكارد االلكتركنية يي الحد مف الفساد االدارم كالتي بمغ متكسطيا تكيير ساىـ الرابعة العبارة  ي

ساعد ي حيث جاءت العبارة، مكايؽ جدا كىي تقع عند مستكم المكايقة 0.89كانحراؼ معيارم  4.36الحسابي 
 4.14بأقؿ متكسط حسابي بمغ تطبيؽ االدارة االلكتركنية يي استؤارة العامميف قبؿ اتلاذ القرارات يي العمؿ 

االدارة االلكتركنية يي تطبيؽ ساىـ تمييا العبارة ي كىي تقع عند مستكم المكايقة مكايؽ، 0.92كانحراؼ معيارم 
كىي  0.96كانحراؼ معيارم  4.17تكسطيا الحسابي كالتي بمغ م يصؿ العالقات الؤلصية عف عالقات العمؿ

 عمىاالدارة االلكتركنية يي التقميؿ مف النفقات المالية  تطبيؽ ساىـ، كالعبارة يمكايؽ تقع عند مستكم المكايقة
 كىي تقع عند مستكم المكايقة 1.05كانحراؼ معيارم  4.19اللدمات االدارية كالتي بمغ متكسطيا الحسابي 

االدارة االلكتركنية يي تنظيـ العمؿ لمحد مف الفساد االدارم كالتي بمغ متكسطيا تطبيؽ ساىـ رة يمكايؽ، العبا
 اإلدارة تطبيؽاف  عمىما يدؿ ، مكايؽ جدا كىي تقع عند مستكم المكايقة 0.97كانحراؼ معيارم  4.22الحسابي 
 .االدارم الفساد المعيد يساىـ يي مكايحة يي االلكتركنية

 سة نتائج الدرا 
 ىناؾ صعكبة يي تحكيؿ االعماؿ االدارية التقميدية الكتركنيا. وان -1
 .بالمعيد صعكبة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية لنقص تكيير اجيزة الحاسكب يي جميع الكحدات االدارية ىناؾ -2
 .لمعامميف بالمعيدصعكبة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية لقمة الدكرات التدريبية  ىناؾ -3
 .اؾ صعكبة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية لضعؼ االنترنت كانقطاع التيار الكيربائيىن -4
 .يتـ القياـ بالعمميات االدارية الملتمفة الكتركنياال  -5
 .يتكير منظكمة الكتركنية لمصادر كالكارد بالمعيدال  -6
 .يتكير مكقع الكتركني لمتكاصؿ بيف العامميف كالتكاصؿ مع الطمبةال  -7
 .االدارة االلكتركنية يي الكؤؼ عف جميع المعمكمات كعدـ الفائيا عف مستحقيياتطبيؽ ساعد ي -8
 . الرقابة االلكتركنية يي تكيير نظاـ رقابي دقيؽ جداتطبيؽ ساىـ ي -9
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 . تساىـ اللدمات االلكتركنية يي تنظيـ العمؿ كالحد مف الفساد االدارم - 10
 . ارد االلكتركنية يي الحد مف الفساد االدارممنظكمة الصادر كالك تكيير ساىـ ي -11
 يساعد تطبيؽ االدارة االلكتركنية يي استؤارة العامميف قبؿ اتلاذ القرارات يي العمؿ . -12
 .االدارة االلكتركنية يي يصؿ العالقات الؤلصية عف عالقات العمؿتطبيؽ ساىـ ي -13
 . اللدمات االدارية عمىالنفقات المالية  االدارة االلكتركنية يي التقميؿ مف تطبيؽ ساىـي -14
 . االدارة االلكتركنية يي تنظيـ العمؿ لمحد مف الفساد االدارمتطبيؽ ساىـ ي -15
 .  االدارم الفساد المعيد يساىـ يي مكايحة يي االلكتركنية اإلدارة تطبيؽ -16

 التوصيات

 تركنيا.تحكيؿ االعماؿ االدارية التقميدية الك معيدادارة ال عمىيجب  -
 .بالمعيد تكيير اجيزة الحاسكب يي جميع الكحدات االدارية معيدادارة ال عمىيجب  -
 المتطمبات الالزمة لتطبيؽ اإلدارة االلكتركنية. تكيير معيدادارة ال عمىيجب  -
 مكقع الكتركني لمتكاصؿ بيف العامميف كالتكاصؿ مع الطمبة المعيد تكييرادارة  عمىيجب  -
 .المتطمبات التقنية الالزمة لتطبيؽ االدارة االلكتركنية  عمىالعامميف  تدريب عمىيجب العمؿ  -
إقامة المحاضرات كالبحكث كبرامج التدريب يي مجاؿ اإلدارة يي دعـ  ادارة المعيديجب اف تساىـ  -

 .االلكتركنية
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 الممخص
بالمجمسػػػيف البمػػدييف )زليػػػتف، كاللمػػس(، كمحاكلػػػة السػػائدة  ة اإلداريػػػةنمػػط أك أنمػػػاط القيػػاد ىػػدؼ البحػػث إلػػػى التعػػرؼ عمػػػى   

تػػـػ إتبػػػاع ، يييمػػػا اإلدارم اإلصػػػالحعمػػػى  زليػػػتف، كاللمػػػس(البمػػػدييف )بالمجمسػػػيف السػػػائدة  ة اإلداريػػػةلقيػػػادأنمػػػاط اأثػػػر  معريػػػة
( عضػك، 12المجمسػيف البمػدييف )زليػتف، كاللمػس(، كالبػالغ عػددىـ ) أعضػاءجميػع كتمثػؿ مجتمػع البحػث يػي  المػنيج الكصػفي،

أسػػمكب المسػػػح تػـػ تكزيعيػػا عمػػى مجتمػػع البحػػث بالكامػػؿ بإتبػػاع تػـػ جمػػع البيانػػات األكليػػة مػػف لػػالؿ اسػػتمارات اسػػػتبياف قػػد ك 
كاسػػتلداـ برنػػامج إحصػػائي مػػف حزمػػػة  لػػياآلبيانػػات تػـػ االسػػتعانة بالحاسػػب ال، كلتحميػػؿ مجتمػػع البحػػثالؤػػامؿ نظػػران لصػػغر 
 (األكتكقراطيػةداريػة ، القيػادة اإلالقيػادة اإلداريػة الديمقراطيػة) ينمطػل كدكجػ البحػث (، حيػث أظيػرSPSSالبرمجيػات الػكاردة يػي )

اإلداريػػػػة الفكضػػػػكية يػػػػي  لػػػػنمط القيػػػادة كجػػػػكدالبحػػػث أظيػػػػر كمػػػػا ، كبدرجػػػػة عاليػػػة زليػػػتف، كاللمػػػػس(البمػػػػدييف )المجمسػػػػيف يػػػي 
كجػػكد أثػر ذك داللػة إحصػػائية ألنمػاط القيػػادة اإلداريػة السػػائدة عمػى اإلصػػالح  ، كمػا بينػػت النتػائجكبدرجػة متكسػػطة يفسػمالمج

 .اإلدارم

 القيادة اإلدارية، اإلصالح اإلدارم، ليبيا.مفتاحية: الكممات ال

 
Abstract  
 
The aim of the research is to identify the pattern or patterns of administrative leadership 

prevailing in the two municipal councils (Zliten, and Al-Khums), and to try to know the 
impact of the prevailing administrative leadership patterns in the two municipal councils 
(Zliten and Al-Khums) on administrative reform in them. The members of the two municipal 

councils (Zliten and the Five), totaling (12) members. The primary data was collected through 
questionnaire forms that were distributed to the entire research community by following the 

method of the comprehensive survey due to the smallness of the research community. To 
analyze the data, a computer was used and a statistical program was used from The software 
package contained in (SPSS), where the research showed the presence of two patterns 

(democratic administrative leadership, autocratic administrative leadership) in the two 
municipal councils (Zliten, and Khums) to a high degree, and the research showed the 

existence of a chaotic administrative leadership pattern in the two councils to a medium 
degree, and the results showed the presence of A statistically significant impact of the 
prevailing administrative leadership on administrative reform. 

Keywords: Administrative Leadership, Administrative reform, Libya. 
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 اإلطار العاـ لمبحث
 مقدمة:

دارية  تعيش ليبيا مرحمة مف التطكر كالنمك يي قطاعاتيا االقتصادية كاللدمية كاية، مما يتطمب أجيزة حككمية كا 
قيؽ أىداييا، كيتكقؼ ذلؾ عمى مدل كفاءة قياداتيا عمى أعمى درجة مف الكفاءة، قادرة عمى مكاكبة التطكرات كتح

اإلدارية، ككف نجاح المنظمات مرىكف بتكاجد قيادة مسئكلة كاعية كيعالة تعمؿ باستمرار عمى تكيير ظركؼ 
مكانات مادية كمعنكية مف ؤأنيا الريع مف مستكل اإلصالح اإلدارم، كييعد اإلصالح اإلدارم يي ليبيا  مالئمة كا 

مف أجؿ القضاء عمى المؤكالت كالريع مف الكفاءة اإلنتاجية كتحسيف اللدمة العمكمية كتحقيؽ  أمران ممحان 
األىداؼ اإلدارية. حيث إف مكضكع اإلصالح اإلدارم مف المكاضيع الميمة عمى المستكييف العاـ كاللاص 

حث لمتعرؼ عمى أثر لالنتقاؿ بالمجتمعات مف حالة كمستكل أدنى إلى حالة كمستكل أيضؿ، لذا جاء ىذا الب
)نمط القيادة اإلدارية الديمقراطية، نمط القيادة اإلدارية األكتكقراطية، نمط  أنماط القيادة اإلدارية، المتمثمة يي

 القيادة اإلدارية الفكضكية( عمى اإلصالح اإلدارم يي المجمسيف البمدييف )زليتف، كاللمس(. 

 مشكمة البحث: 
جراء مقابالت ؤلصية مع البعض مف لممجمسيف البمدييف )زليتف، كاللمس( مف لالؿ الزيارة الميدانية    ، كا 

، كعمى ايتراض أف باقي العكامؿ يييمااإلصالح اإلدارم ب قمة االىتماـكجكد مؤكمة تتمثؿ يي  ، تبٌيفأعضائيما
البحث يحاكؿ  ىي عكامؿ ثابتة، يإف زليتف، كاللمس(يي المجمسيف البمدييف )اإلصالح اإلدارم  عمىالتي تؤثر 

)نمط القيادة اإلدارية الديمقراطية، نمط القيادة اإلدارية األكتكقراطية،  كالمتمثمة يي أنماط القيادة اإلدارية أثرمعرية 
كبناءان عمى ما سبؽ ، مف كجية نظر أعضائيمايييما عمى اإلصالح اإلدارم نمط القيادة اإلدارية الفكضكية( 

 :ساؤؿ التالييمكف صياغة مؤكمة البحث يي الت
 يييما؟ اإلدارم اإلصالحعمى زليتف، كاللمس( بالمجمسيف البمدييف )السائدة  ة اإلداريةنمط أك أنماط القياد ما أثر

  أىداؼ البحث: 
 .اإلصالح اإلدارمك القيادة اإلدارية، أنماط  مفيكميإلقاء الضكء عمى  .1

 زليتف، كاللمس(.بمدييف )بالمجمسيف الالسائدة  ة اإلداريةتحديد نمط أك أنماط القياد .2

 زليتف، كاللمس( مف كجية نظر أعضائيما.يي المجمسيف البمدييف )اإلصالح اإلدارم  معرية كاقع .3
 اإلصالحعمى زليتف، كاللمس( بالمجمسيف البمدييف )السائدة  ة اإلداريةنمط أك أنماط القياد أثرمعرية  .4

 .يييما اإلدارم

 بميبيا.اإلدارم  التكصؿ إلى تكصيات قد تفيد يي اإلصالح .5
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 تساؤالت البحث:
 ؟بالمجمسيف البمدييف )زليتف، كاللمس(السائدة  ة اإلداريةما نمط أك أنماط القياد .1

 ؟زليتف، كاللمس( مف كجية نظر أعضائيمايي المجمسيف البمدييف )اإلصالح اإلدارم  كاقعما  .2

 اإلدارم اإلصالحعمى  زليتف، كاللمس() بالمجمسيف البمدييفالسائدة  ة اإلداريةنمط أك أنماط القياد أثرما  .3
 ؟يييما

 فرضيات البحث:
 صيغت فرضيات البحث في شكؿ فرضية رئيسة كالتالي:

نماط القيادة اإلدارية السائدة بالمجمسيف البمدييف )زليتف، كاللمس( عمى اإلصالح أل يكجد أثر ذك داللة إحصائية
 .اإلدارم يييما

 فرضيات الفرعية التالية:كتفرعت مف ىذه الفرضية الرئيسة ال
نمط القيادة اإلدارية الديمقراطية  بالمجمسيف البمدييف )زليتف، كاللمس( عمى لجد أثر ذك داللة إحصائية يك  .1

 .اإلصالح اإلدارم يييما
نمط القيادة اإلدارية األكتكقراطية  بالمجمسيف البمدييف )زليتف، كاللمس( عمى ل يكجد أثر ذك داللة إحصائية .2

 .اإلدارم يييمااإلصالح 
عمى نمط القيادة اإلدارية الفكضكية  بالمجمسيف البمدييف )زليتف، كاللمس( ل يكجد أثر ذك داللة إحصائية .3

 .اإلصالح اإلدارم يييما

 البحث: أىمية
يستمد البحث أىميتو مف أىمية أنماط القيادة اإلدارية التي تعتبر المحكر األىـ لنجاح أم منظمة كمف  .1

 ير عمى سمكؾ المكظفيف كتكجيييـ نحك تحقيؽ أىداؼ اإلصالح اإلدارم.دكرىا يي التأث

يكتسب البحث أىميتو مف أىمية اإلصالح اإلدارم، ككنو يمثؿ الدعامة األساسية لمنيكض بالمجالس  .2
البمدية مف لالؿ إدلاؿ تغييرات أساسية يي أنظمة اإلدارة، بما يكفؿ الريع مف مستكيات األداء كريع كفاءة 

اإلدارية كجعميا أكثر مالئمة مع التطكرات الحاصمة يي البيئة اللارجية كمستجيبة ألماؿ كطمكحات النظـ 
 المكاطنيف يي الحصكؿ عمى اللدمات بمستكل أيضؿ.

 مصطمحات البحث:
"ىي عممية اجتماعية تسعى لمتأثير عمى أيعاؿ األيراد كسمككيـ لمعمؿ بجد كرغبة لتحقيؽ أىداؼ  القيادة اإلدارية:

 (216، ص2009)حريـ،  ؤتركة كمرغكبة ".م
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"جيد جماعي منظـ يستيدؼ إحداث تغييرات ىيكمية يي الجياز اإلدارم القائـ بيدؼ زيادة  اإلصالح اإلدارم:
يعاليتو، بما يتناسب مع الظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية السائدة، مف لالؿ تحسيف أساليب العمؿ 

ذيف يقكدكف العممية اإلدارية، كتييئة البيئة القانكنية كالتؤريعية المناسبة، التي تريع مف كتأىيؿ كتدريب األيراد ال
 (337، ص2013)الحممي، إمكانيات الجياز اإلدارم كتحسف مف مستكل أدائو" 

  الدراسات السابقة: 
ة مديرية أمالؾ أثر النمط القيادم عمى الرضا الكظيفي "دراسة حالبعنكاف:  (،2017)زنكد كالعاير، دراسة  .1

، كىديت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر النمط القيادم يي تحقيؽ الرضا الكظيفي الدكلة لكالية بكمرداس"
بمديرية أمالؾ الدكلة لكالية بكمرداس بالجزائر، مف لالؿ معرية النمط القيادم السائد كمستكل الرضا 

 إلييا الدراسة ما يمي:  الكظيفي يي ىذه المديرية، ككانت أىـ النتائج التي تكصمت

نمطي القيادة اإلدارية الديمقراطية كالتحكيمية ىما النمطاف األكثر تكايران يي المديرية، حيث نمط القيادة  . أ
اإلدارية الديمقراطية ىك السائد، كلكف بفارؽ طفيؼ عف نمط القيادة اإلدارية التحكيمية، يميو نمط القيادة 

 يران نمط القيادة اإلدارية األكتكقراطية بنسبة قميمة.اإلدارية الحرة بنسبة متكسطة كأل

 الرضا الكظيفي لدل مكظفي مديرية أمالؾ الدكلة ذا مستكل متكسط. . ب

كجكد عالقة ارتباطيو طردية متكسطة بيف النمط القيادم الديمقراطي كالرضا الكظيفي، كعالقة ارتباطيو  . ج
في، كعدـ كجكد ارتباط بيف النمط القيادم الحر طردية قكية بيف النمط القيادم التحكيمي كالرضا الكظي

 كالرضا الكظيفي.

دكر القيادة اإلدارية في إنجاح التغيير التنظيمي "دراسة ميدانية عف تطبيؽ بعنكاف:  (،2016ة )ىباؿ، دراس .2
، كىديت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل ممارسة المسيريف نظاـ "ؿ.ـ.د" في جامعات مف الشرؽ الجزائرم

ت التعميـ العالي عمى التالؼ مستكياتيـ التنظيمية ألدكار قيادة التغيير التنظيمي، كقياس مدل نجاح لمؤسسا
التغيير التنظيمي يي الجامعات الجزائرية، متمثالن يي تحقؽ أىداؼ نظاـ "ؿ.ـ.د"، كالتبار أثر ممارسة أدكار 

ايو، كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج قيادة التغيير التنظيمي عمى نجاح نظاـ "ؿ.ـ.د" مف لالؿ تحقؽ أىد
 التالية:

 أف المسيريف لملتمؼ إدارات مؤسسات التعميـ العالي ال يمارسكف أدكارىـ كقادة لمتغيير التنظيمي. . أ

عدـ نجاح التغيير التنظيمي يي الجامعات الجزائرية مف لالؿ عدـ تحقؽ أىداؼ نظاـ )ؿ.ـ.د(  . ب
 رة المعنية.بالمستكل المطمكب كالمرجك مف قبؿ الكزا

 أكدت النتائج عمى التأثير اإليجابي لممارسة أدكار قيادة التغيير التنظيمي عمى نجاحو.ج. 

استخداـ إدارة الجكدة الشاممة في تحقيؽ اإلصالح اإلدارم بميبيا بعنكاف:  ،(2015)البرعصي، دراسة  .3
تؤديو إدارة الجكدة الؤاممة يي  كقد ىديت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدكر الذم يمكف أف "دراسة ميدانية"،
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تحقيؽ اإلصالح اإلدارم بميبيا كالتبار ىذه العالقة مف لالؿ اتجاىات المديريف يي الدكاكيف العامة 
بميبيا، كالكصكؿ إلى نمكذج إلدارة الجكدة الؤاممة يتناسب كطبيعة اإلدارة  –الكزارات  –لممنظمات الحككمية 

 دراسة إلى النتائج التالية:الحككمية الميبية، كلقد تكصمت ال

كجكد اتجاىات قكية لدل مدراء العمكـ بصالحية مدلؿ إدارة الجكدة لتحقيؽ اإلصالح اإلدارم المنؤكد  . أ
 يي ليبيا، كىك ما مف ؤأنو أف يسيؿ عممية التحكؿ نحك تطبيؽ ىذا المدلؿ كيساعد يي تحقيؽ متطمباتو.

منظمات اإلدارة الحككمية يتطمب تحقيقو تطبيؽ  كجكد قناعة عالية جدان بأف اإلصالح اإلدارم يي . ب
 عناصر مدلؿ إدارة الجكدة الؤاممة.

الميارات القيادية كعالقتيا باألداء الكظيفي "دراسة ميدانية عمى بعنكاف:  ،(2012)الساعدم، دراسة  .4
، كقد ىديت م"المديريف في اإلدارات العميا كالكسطى كالتنفيذية بالشركات الصناعية العامة في مدينة بنغاز 

الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل األداء الكظيفي لممديريف يي اإلدارات العميا كالكسطى كالتنفيذية بالؤركات 
العامة الصناعية، كتكضيح طبيعة عالقة الميارات القيادية باألداء الكظيفي لممديريف يي ىذه اإلدارات، كقد 

 تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا: 

أف الميارات الفنية ىي األكثر ممارسة يي اإلدارات العميا كالكسطى كالتنفيذية، ثـ تأتي بعدىا الميارات  . أ
 الفكرية كاإلنسانية.

 أف المديريف يي ىذه اإلدارات يحققكف األداء الكظيفي المطمكب منيـ. . ب

ف يي اإلدارات العميا، الكسطى، كجكد عالقة ارتباطيو بيف الميارات القيادية ككؿ، كاألداء الكظيفي لممديريج. 
 كالتنفيذية. 

االتصاؿ بالمؤسسة العمكمية  استراتيجيةالقيادة اإلدارية كعالقتيا بمشركع بعنكاف:  ،(2010)النذير، دراسة  .5
، كقد ىديت الدراسة تبياف كيفية تفعيؿ نمكذجان  –االقتصادية الجزائرية "دراسة حالة مؤسسة نفطاؿ الجزائر 

 استراتيجيةاإلدارم يي تسيير المكارد البؤرية، كتبياف كاقع دكر القيادة اإلدارية يي نجاح الدكر القيادم 
 االتصاؿ بالمؤسسة الكطنية، كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا: 

أف القيادة اإلدارية بمؤسسة نفطاؿ تكلي اىتماـ كبير لمجانب الميماتي، بينما ال تكلي اىتماـ كبير  . أ
 االتصاؿ. استراتيجيةلعالقاتي مف أجؿ نجاح مؤركع لمجانب ا

 االتصاؿ )صعكبات تقنية كبؤرية(. استراتيجيةأف مؤسسة نفطاؿ تكاجو عقبات يي تطبيؽ مؤركع   . ب

 أف كاقع القيادة اإلدارية يي مؤسسة نفطاؿ يطغى عميو الجانب السمطكم يي اتلاذ القرارات.ج. 

استراتيجيات اإلصالح كالتطكير اإلدارم كدكرىا في تعزيز أمف كاقع بعنكاف:  ،(2008)الفرجاني، دراسة  .6
كقد ىديت الدراسة إلى  المجتمع الفمسطيني "دراسة تطبيقية عمى قيادات الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة"،

التعرؼ عمى كاقع استراتيجيات اإلصالح كالتطكير اإلدارم بالؤرطة الفمسطينية يي قطاع غزة مف كجية نظر 
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لؤرطة، كمحاكلة التعرؼ عمى مدل ممارسة كتطبيؽ استراتيجيات اإلصالح اإلدارم كالتطكير قيادات ا
اإلدارم كالتيديدات التي تؤثر  بالسمب عمى أمف المجتمع الفمسطيني، كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف 

 النتائج أىميا: 

يجيات اإلصالح كالتطكير اإلدارم إف تطبيؽ مفاىيـ اإلصالح كالتطكير اإلدارم بالؤرطة كممارسة استرات . أ
لـ يصال إلى الحد المطمكب، كأف استراتيجيات اإلصالح كالتطكير اإلدارم تساىـ يي تعزيز األمف 

 الفمسطيني.

أف ىناؾ اتفاؽ بيف القيادات عمى التيديدات التي تؤثر بالسمب عمى أمف المجتمع منيا: الصراع  . ب
ضع االقتصادم السيئ جراء الحصار، كضعؼ الكالء التنظيمي لاصة بيف حركتي حماس كيتح، كالك 

 كاالنتماء، كضعؼ الكازع الديني، كؤيكع االتجار بالملدرات.

استراتيجيات اإلصالح كالتطكير كدكرىا في تعزيز األمف الكطني بعنكاف:  (،2006)القحطاني، دراسة  .7
براز الدكر األمني لممؤسسات المدالسعكدم نية كاألمنية بالمممكة العربية ، كىديت الدراسة إلى معرية كا 

السعكدية، كالتعرؼ عمى مدل إسياـ استراتيجيات كتقنيات اإلصالح كالتطكير اإلدارم يي تعزيز أمنيا 
 الكطني، كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

الميددة لألمف ستراتيجي كاستؤراؼ المستقبؿ يؤدم إلى ؤيكع الظكاىر السمبية أ. غياب االعتماد عمى البعد اال
 الكطني الؤامؿ.

عدـ ممارسة استراتيجيات اإلصالح كالتطكير اإلدارم يؤدم إلى ؤيكع الظكاىر السمبية الميددة لألمف الكطني ب. 
 الؤامؿ.

 استراتيجيات اإلصالح كالتطكير اإلدارم تساىـ يي تعزيز األمف الكطني السعكدم.ج. 

دراسة استطالعية مف كجية نظر العامميف  –دارم في األردفاإلصالح اإلبعنكاف:  (،2003)العكش، دراسة  .8
كقد ىديت الدراسة إلى التعرؼ عمى اإلصالح اإلدارم يي األردف كتؤليص أسباب  في الجياز الحككمي،

تلمؼ الجياز اإلدارم الحككمي، كالحمكؿ المقترحة ضمف برنامج لإلصالح اإلدارم مف كجية نظر مكظفي 
 رز النتائج التي أظيرتيا الدراسة ما يمي: القطاع الحككمي، كمف أب

 أف أسباب تدني الجياز اإلدارم يعزل إلى: تدني مستكل الركاتب، غياب نظاـ حكايز يعاؿ.  . أ

كما أظيرت الدراسة أنو مف أسباب عدـ التيار كفاءات جيدة: المحسكبية كالعؤائرية، عدـ ربط العمؿ  . ب
 القيادم باإلبداع، ككجكد تضلـ كظيفي.

 ب عمى الدراسات السابقة:تعقيال
بعػػد مراجعػػػة الدراسػػػات السػػػابقة المرتبطػػػة بمكضػػكع البحػػػث، تبػػػيف أنػػػو ال تكجػػػد دراسػػات سػػػابقة عػػػف أثػػػر أنمػػػاط 
القيػادة اإلداريػة عمػى اإلصػالح اإلدارم يػػي المجمسػيف البمػدييف )زليػتف، كاللمػس( )حسػػب عمػـ الباحثػاف(، بينمػا تكجػػد 
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البحػػػث الحػػػالي كعالقتيػػػا بمتغيػػػرات ألػػػرل، حيػػػث تناكلػػػت بعػػػض الدراسػػػات  دراسػػات سػػػابقة عديػػػدة تناكلػػػت متغيػػػرات
(، التػػػػي تناكلػػػػت القيػػػػادة 2010السػػػػابقة عالقػػػػة المتغيػػػػر القيػػػػادة اإلداريػػػػة مػػػػع متغيػػػػرات ألػػػػرل مثػػػػؿ دراسػػػػة )النػػػػذير، 
لسػػػػػاعدم، الجزائريػػػػػة، كدراسػػػػة )ااإلداريػػػػة كعالقتيػػػػا بمؤػػػػػركع اسػػػػتراتيجية االتصػػػػاؿ بالمؤسسػػػػػة العمكميػػػػة االقتصػػػػادية 

( التػي تناكلػػت الميػارات القياديػػة كعالقتيػا بػػاألداء الػكظيفي، كىػػي دراسػة ميدانيػػة عمػى المػػديريف يػػي اإلدارات 2012
العميػا كالكسػطى كالتنفيذيػة بالؤػركات الصػناعية العامػة يػي مدينػة بنغػازم بميبيػا، كمػا تناكلػت بعػض الدراسػات السػػابقة 

(، حيػػػػث تناكلػػػت دكر اسػػػػتلداـ إدارة 2015ل مثػػػؿ دراسػػػػة )البرعصػػػي، عالقػػػة اإلصػػػالح اإلدارم مػػػػع متغيػػػرات ألػػػػر 
( اسػػػػتراتيجيات 2006الجػػػكدة الؤػػػػاممة يػػػػي تحقيػػػػؽ اإلصػػػػالح اإلدارم بميبيػػػػا، يػػػي حػػػػيف تناكلػػػػت دراسػػػػة )القحطػػػػاني، 

( اإلصػػػػػالح 2003اإلصػػػػالح كالتطػػػػػكير كدكرىػػػػا يػػػػػي تعزيػػػػز األمػػػػػف الػػػػػكطني السػػػػعكدم، كتناكلػػػػػت دراسػػػػة )العكػػػػػش، 
 األردف، كتمت االستفادة مف الدراسات السابقة يي تككيف الجانب النظرم لمبحث كيي تطكير استبانتو. اإلدارم يي

 اإلطار النظرم لمبحث:

 أكالن: القيادة اإلدارية: 
ي عبارة عف عممية تفاعؿ بيف الرئيس كالتابعيف يككف الرئيس لالليا قادران عمى التأثير اإليجابي يي سمككياتيـ ى

كجيييا كجية معينة يرغبيا كيريدىا، كالقيادة اإلدارية الناجحة ىي التي تنسؽ بيف جيكد التابعيف كمؤاعرىـ كت
كتحثيـ عمى العمؿ كتديعيـ إليو مف اقتناع كرغبة يي سبيؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة كأىداييـ بؤكؿ متكامؿ 

 (12، ص 2013كناجح.)المكاكم، 
لقائد عمى التأثير يي سمكؾ اآللريف باتجاه تحقيؽ األىداؼ )زنكد أف القيادة اإلدارية ىي قدرة ا Robbinsكيرل 

(، كما عريت القيادة اإلدارية عمى أنيا "عممية إثارة دايعية التابعيف كتكجيييا كانتقاء 10، ص 2017كالعاير،
 Hitt (، أما11، ص 2010قنكات االتصاؿ الفعالة كحؿ الصراعات التي تنؤأ بيف األيراد يي التنظيـ" )الغزك، 

األىداؼ يعرؼ القيادة اإلدارية عمى أنيا "عممية التأثير يي سمكؾ اآللريف كأيراد كجماعات نحك إنجاز كتحقيؽ 
 (134، ص 2009المرغكبة" )الجيكسي، 

، 2013)المكاكم،  مف لالؿ المفاىيـ السابقة لمقيادة يمكف أف نبيف أنيا تتككف مف ثالثة عناصر أساسية ىي:
 (17ص

 مف األيراد يعممكف يي تنظيـ معيف. كجكد مجمكعة .1

 قائد مف أيراد الجماعة قادر عمى التأثير يي سمككيـ كتكجيييـ. .2

 ىدؼ مؤترؾ تسعى الجماعة إلى تحقيقو. .3
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 ميارات القيادة اإلدارية: 
البد مف أف لكؿ قائد صفات كميارات تساعده عمى التأثير يي سمكؾ تابعيو كتحقيؽ أىداؼ اإلدارة التي يعممكف 
يييا، كلكي يستطيع القائد تفيـ األطراؼ الثالثة لعممية القيادة اإلدارية يالبد أف يحرز أك يكتسب أربع ميارات، 
كذلؾ لكي يبمغ أىداؼ العمؿ كيريع اإلنتاجية مف ناحية كيحقؽ أىداؼ األيراد مف ناحية ألرل، حيث تتمثؿ ىذه 

  (15، 14، ص 2010: )العالؽ، الميارات ييما يمي
ىي أف يككف القائد مجيدان لعممو كمتقنان إياه، كمممان بأعماؿ تابعيو مف ناحية طبيعة األعماؿ  رات الفنية:الميا .1

التي يعممكنيا، كعاريان لمراحميا كعالقاتيا كمتطمباتيا، ككذلؾ أف يككف بإمكانو استعماؿ المعمكمات كتحميميا 
 از العمؿ بأكثر كفاءة.مدركان كعاريان لمطرؽ كالكسائؿ المتاحة، كالكفيمة بإنج

أم المقدرة عمى تفيـ سمكؾ التابعيف كعالقاتيـ كدكايعيـ، ككذا العكامؿ المؤثرة عمى  الميارات اإلنسانية: .2
سمككيـ، ألف معرية القائد بأبعاد السمكؾ اإلنساني تمكنو مف ييـ نفسو أكالن، كمف ثـ معرية تابعيو ثانيان، كىذا 

 ابعيف كتحقيؽ األىداؼ المؤتركة.ما يساعد عمى إؤباع حاجيات الت

كىي أف ينظر القائد لممنظمة عمى أساس أنيا نظاـ متكامؿ، كيفيـ أىداييا كأنظمتيا  الميارات التنظيمية: .3
دراؾ  كلططيا كيجيد أعماؿ السمطة كالصالحيات، ككذا تنظيـ العمؿ كتكزيع الكاجبات كتنسيؽ الجيكد، كا 

 كييـ جميع المكائح كاألنظمة.

كىي أف يتمتع القائد بالقدرة عمى الدراسة كالتحميؿ كاالستنتاج بالمقارنة، ككذلؾ تعني  ت الفكرية:الميارا .4
المركنة كاالستعداد الذىني لتقبؿ أيكار اآللريف، ككذا أيكار تغيير المنظمة كتطكيرىا حسب متطمبات العصر 

 كالظركؼ. 

 أنماط القيادة اإلدارية:
إلدارية، كتحدد ىذه األنماط العكامؿ المكقفية التي تتصؿ بفمسفة القيادييف أنفسيـ ىناؾ العديد مف أنماط القيادة ا

كؤلصياتيـ كلبراتيـ مف ناحية، كبطبيعة الجماعات التي يقكدكنيا كالمستكل العممي أليرادىا كنمط ؤلصياتيـ 
، 13، ص ص 2013اكم، : )المككطبيعة بيئة العمؿ مف ناحية ألرل، كيمكف التمييز بيف أنماط قيادية ثالثة ىي

15) 
ىي التي تؤمف بمركزية السمطة كاتلاذ القرارات إذ عمى جميع التابعيف قبؿ نمط القيادة اإلدارية األكتكقراطية:  .1

أف يقكمكا بأم تصرؼ أف يرجعكا بو إلى رئيسيـ الذم بدكره يزكدىـ بكاية المعمكمات التفصيمية التي 
كتكقراطي الذم يطمؽ عميو تسمية الديكتاتكر يؤمف بسياسة المكايأة يحتاجكنيا يي أداء أعماليـ، كالقائد األ

كالعقاب، كبالتالي ييك يؤمف بمضمكف نظرية ماكجركجر التي ترتبط بمفيكـ أف الفرد كسكؿ كيجب ديعو 
 لمعمؿ باإلثابة كالعقاب معان كيجب أف تمارس عميو رقابة صارمة كأف يطيع ما يطمب منو.
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كبمكجبيا تعطي حرية كبيرة لمتابعيف يي أداء أعماليـ إذ يزكدكف بكاية المعمكمات الحرة: نمط القيادة اإلدارية  .2
كالمستمزمات التي يتطمبيا العمؿ، ثـ تترؾ ليـ حرية التصرؼ دكف تدلؿ، كالقائد ىنا ال يكير القيادة اإلدارية 

إف تأثيره عمى سمكؾ األيراد السميمة كالفعالة لمتابعيف ألنو ينقصو الحماس كالحكايز لعمؿ ذلؾ، كبذلؾ ي
محدكد. ىذا النكع مف القيادة اإلدارية ينجح عندما يتعامؿ القائد مع أيراد ذكم مستكيات عقمية كعممية عالية 
كما يي مؤسسات األبحاث كالدراسات ككذلؾ يي األكضاع التي يككف التابعيف قد حصمكا عمى تدريب كلبرة 

 يي عمميـ أكثر مف قائدىـ.
كىك نمط كسط بيف النمطيف السابقيف كبمكجبو يقكـ الرئيس بتحديد دة اإلدارية الديمقراطية: نمط القيا .3

األىداؼ ككضع اللطة كالسبؿ الكفيمة لتحقيقيا، كذلؾ بمؤاركة تابعيو أم باالتفاؽ معيـ كىك بذلؾ يؤعرىـ 
كىذه القيادة معنكيات التابعيف، بأىميتيـ كدكرىـ يي العمؿ كتحقيؽ األىداؼ، كىذا ما يحدث تأثيران إيجابيان يي 

اإلدارية تيتـ بتنمية التابعيف، كتعتبرىـ ؤركاء ليا يي النجاح يي بيئة لصبة لنمك قيادات المستقبؿ مف 
الؤباب التابعيف، إف القيادة اإلدارية الحقيقية ىي التي تسعى لتطكير اآللريف كتحقيؽ أحالميـ كدكاتيـ مف 

االتصاالت الصاعدة كالتطكير كالتدريب، كاإلعداد المستمر كالتفكيض حيث المؤاركة يي صنع القرار ك 
 المناسب لمعامؿ المناسب يي الكقت المناسب.

 دكر كأىمية العمؿ القيادم في المنظمات: 
تعراض ملتمؼ اآلراء كالتكجيات يي ىذا المجاؿ يمكف استنباط دكر كأىمية القيادة اإلدارية تجاه الجماعة التي باس

 (32-29، ص ص2016)ىباؿ،  تي:حيث تقكـ باآلتقكدىا، 
  الدكر التكجييي لمقيادة مف لالؿ: يتـالقيادة اإلدارية كدكرىا التكجييي كاإلنساني:  .1

رؤادىا نحك األىداؼ كالفرص، كىي دعـ لفرؽ العمؿ ذات اإلدارة أ.  تنسيؽ جيكد المكارد البؤرية، كتكجيييا كا 
 المرجكة. الذاتية لمكصكؿ إلى األىداؼ كالنتائج

 تحديد األىداؼ كاللطط التفصيمية كالبرامج الزمنية.ب. 

 تزكيد األيراد بالمعمكمات الالزمة إلنجاز العمؿ.ج. 

 التنسيؽ بيف مجاالت كأقساـ ككحدات العمؿ الملتمفة.د. 

 التكييؽ كالتكحيد بيف اآلراء كالمقترحات.ىػ. 

 أما الدكر اإلنساني لمقيادة فيتـ مف خالؿ: 
ثبات قدراتيـ الفردية. يةتنمأ.   الركح المعنكية لأليراد كتمكينيـ مف األداء بحرية، كا 

 مساندة التابعكف يي اكتساب الميارات كالمعارؼ، كزيادة رصيدىـ المعريي كاستثماره يي تطكير األداء.ب. 
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عارييـ يي أداء إطالؽ الطاقات الفكرية كاإلبداعية لمتابعيف، كحفزىـ عمى االبتكار كتكظيؼ لبراتيـ كمج. 
 الكاجبات المكمفيف بيا.

 القدرة عمى إيجاد مناخ راقي بالمنظمة.د. 

 مؤاركة التابعيف يي قضايا كمؤكالت العمؿ، كتنمية االتصاالت بيف القائد كمساعديو.ىػ. 

أك  عالج المؤكالت كاآلثار الناجمة عف الصراعات كالنزاعات التنظيمية سكاء عمى مستكل الفرد أك الجماعةك. 
 المنظمة ككؿ.

 كيتمثؿ ىذا الدكر ييما يمي: لممنظمة:  االستراتيجيةالقيادة اإلدارية كدكرىا في بناء التكجيات  .2

  جية ليا.يستراتحديد الرؤية االتحديد الغاية األساسية لممنظمة )الرسالة(، كتأ. 

  ي المدل القصير كالمتكسط.ي االستراتيجيةيي األجؿ الطكيؿ، كالتكجيات  االستراتيجيةتكضيح األىداؼ ب. 

 تحديد األداء كاإلنجازات المستيدية كمقاييس الحكـ عمى اإلنجاز.ج. 
 .االستراتيجيةتحديد أسس كمعايير البناء التنظيمي، كثقاية المنظمة المالزمة لمتكجيات د. 
 القيادة اإلدارية كدكرىا في بناء فرؽ العمؿ:  .3

قائد الفريؽ الذم يحدد قكاعد العمؿ كمعايير األداء كيستلدـ أداء يريؽ العمؿ كمدل نجاحو عمى  يتكقؼ
مياراتو لمساعدة الفريؽ يي حؿ المؤاكؿ، بغرض تحسيف األداء، كتكجيو الجماعة نحك تحقيؽ أىداؼ القائد 
التي يؤمف بيا الفريؽ ككؿ كيتكاثؼ يي سبيؿ إنجازىا، إضاية إلى األدكار كالمياـ السابقة التي يضطمع بيا 

د اتجاه يريؽ عممو، يستطيع تمثيمو رسميان عف أراء الجماعة كأيكارىا كمعتقداتيا أماـ الغير كبؤكؿ ال القائ
 يقبؿ الؤؾ.

تبرز أىمية القيادة اإلدارية يي تدريب األيراد يي المنظمة  حيثالقيادة اإلدارية كدكرىا التدريبي كالتعميمي:  .4
 يي المياـ التالية: 

 يا باتجاه األىداؼ باستلداـ التدريب.استكؤاؼ الطاقات كتحريكأ. 

 الكعي باالحتياجات التدريبية لمتابعيف.ب. 

 التمكف مف كضع اللطط كالبرامج التدريبية الممبية لالحتياجات.ج. 

 تدريب القائد لأليراد بنفسو أك إرساليـ لدكرات تدريبية دالؿ أك لارج المنظمة.د. 

 ي. تحفيز كحث األيراد عمى التدريب الذاتىػ. 

  كما تبرز أىمية القيادة اإلدارية يي تعميـ التابعيف التالي:
ديع التابعيف إلى عدـ التمسؾ باألساليب القديمة يي العمؿ مف لالؿ مساعدتيـ عمى الؤعكر بقيمة المعمكمات أ. 

 كالميارات الجديدة مما يرغبيـ يي التعميـ.
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 ارؼ.تؤجيع التابعيف كتكجيييـ إلى التعمـ كاكتساب المعب. 

إعطاء الفرصة لمتابع ليعتمد عمى نفسو يي الممارسة العممية كاالستفادة منيا يي التعميـ الذاتي، إضاية إلى ج. 
 تعديؿ أساليبو يي العمؿ حسب المكاقؼ.

تكيير التغذية العكسية لمتابعيف عف مستكل انجازاتيـ لكي يتعممكا مف ألطائيـ، كمحاكلة تصحيحيا يي د. 
 المستقبؿ.

 لتزكيد الدائـ لمتابعيف بالمعمكمات عف استراتيجيات كسياسة كأىداؼ المنظمة.اىػ. 

كتجدر اإلؤارة إلى أف أىمية العمؿ القيادم ال تقتصر عمى المحيط الدالمي لممنظمة، بؿ تمتد لتؤمؿ المجتمع 
 (715، ص2004: )السممي، لارج المنظمة مف لالؿ القياـ بالمياـ التالية

 تجات كاللدمات التي تقدميا المنظمة لممجتمع.تقكيـ أثار المنأ. 

االتصاؿ المستمر بفئات كقطاعات المجتمع الملتمفة لمتعرؼ عمى تكقعاتيا كرغباتيا، كدراسة إمكانية المنظمة ب. 
 يي االستجابة ليا.

 تقدير األلطار التي قد تصيب بعض يئات المجتمع نتيجة استلداـ منتجات المنظمة.ج. 

اعد القانكف كاأللالؽ يي المعامالت، كتأكيد الؤفايية كالمكضكعية كتجنب الممارسات غير االلتزاـ بقك د. 
 األلالقية حتى كلك كاف ذلؾ عمى حساب مصمحة المنظمة. 

 ثانيان: اإلصالح اإلدارم: 

 مفيكـ اإلصالح اإلدارم: 
ف كالسياسييف كالعامميف يي مفيكـ اإلصالح اإلدارم بيف األطراؼ الميتمة، حيث يلتمؼ بيف األكاديميي يلتمؼ

الجياز اإلدارم، كتلتمؼ تعريفاتو بيف منظمات الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية، حيث يعرؼ اإلصالح اإلدارم يي 
معظـ الدكؿ المتقدمة عمى أنو " عممية تغييرات يي اليياكؿ كاإلجراءات اإلدارية ضمف اللدمات العامة عندما 

مع البيئة االجتماعية كالسياسية" يي المقابؿ نرل أف التعريؼ األؤمؿ لإلصالح  تصبح ىذه اللدمات غير متكايقة
اإلدارم يي معظـ الدكؿ النامية يؤار إليو بأنو "عممية تحديث كتغيير يي المجتمع لتحقيؽ التحكؿ االجتماعي 

الستلداـ المتعمد كاالقتصادم"،  كما عرؼ يي مؤتمر اإلصالح اإلدارم باألمـ المتحدة عمى أنو " التأثير كا
لمسمطة مف أجؿ تطبيؽ معايير جديدة لمنظاـ اإلدارم، بغرض تغيير األىداؼ كاليياكؿ كالعمميات كتحسينيا لدمة 
لمتنمية". كتكمف أىمية التعريؼ الذم كضعتو األمـ المتحدة يي ككنو يؤير إلى أف اإلصالح اإلدارم عميمة "إدارة 

ارة إلى تأثر عممية اإلصالح اإلدارم بنظاـ كنمكذج السمطة السياسية السمطة لمنظاـ اإلدارم"، كيي ىذا إؤ
كتكجييا، كيضيؼ تعريؼ األمـ المتحدة بعدان تنمكيان لإلصالح اإلدارم حيث يضع ىذه الجيكد يي إطار لدمة 

 ( 10، ص2019التنمية. ) مالعب، 
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عمػػى مسػػػتكل الحككمػػة أك المنظمػػػة  عريػػو بأنػػػو " تغييػػر مقصػػػكد كؤػػامؿ ( قػػد23، ص 2006بينمػػا نجػػد )الملاليػػػي، 
يػػي إطػػػار رؤيػػػة مسػػػتقبمية، لمقيػػػادات اإلداريػػة تحػػػدد مػػػا يجػػػب تحقيقػػػو مػػف إصػػػالحات إداريػػػة لضػػػماف رضػػػا الجميػػػكر 
المسػػػتفيد، مػػػف لػػػالؿ تبنػػػي مفػػػاىيـ كنظريػػػات إداريػػػة حديثػػػة يػػػتـ عمػػػى أساسػػػيا تنميػػػة المػػػكارد البؤػػػرية ماديػػػان كمعنكيػػػان 

جػػػراءات كتحػػديث األدكات كالكسػػػائؿ الفنيػػة كالتقنيػػػة عمػػى أسػػػاس التػػدرج غيػػػر المنقطػػػع كتطػػكير اليياكػػػؿ  كتبسػػيط اإل
 كالمتفاعؿ مع البيئة الكمية لممنظمة".

 أىداؼ اإلصالح اإلدارم: 
يكاجو الباحثيف يي مجاؿ اإلدارة كالسياسات العامة إؤكالية يي تحديد أىداؼ كغايات اإلصالح اإلدارم نظران 

األطراؼ المعنية )قكل سياسية كاجتماعية كاقتصادية(، كتبايف األىداؼ ييما بينيا لجية ما  اللتالؼ المقاربة بيف
يمثمو اإلصالح اإلدارم كأىدايو. إال أنو كبناءنا عمى التعريؼ الذم حدده )عمر مالعب( لمفيكـ اإلصالح اإلدارم 

ك كالتنمية عبر إصالح مكامف اللمؿ يي عمى أنو "مجمكعة الجيكد السياسية كاإلدارية اليادية إلى ديع عجمة النم
 عمؿ األجيزة اإلدارية كالحككمية لزيادة كفاءتيا كيعاليتيا". 

تعتبػػر عمميػػػة اإلصػػػالح اإلدارم تؤػػػاركيو بػػػيف عناصػػػر كقػػػكل متعػػػددة يػػػي المجتمػػػع، يبػػػذلؾ تكػػػكف عرضػػػة لمتػػػأثيرات 
ر، كطبيعػػي أف أىػػػداؼ ىػػذه العمميػػػة لعػػدة عكامػػػؿ اقتصػػادية كسياسػػػية كاجتماعيػػة، كىػػػي عمميػػة تلضػػػع لتقيػػيـ مسػػػتم

تتػأثر إلػػى حػػد بعيػػد بيػذه العكامػػؿ، كيػػي ىػػذا اإلطػار البػػد مػػف اإلؤػػارة إلػى أف اإلصػػالح اإلدارم عمميػػة قػػد تسػػتغرؽ 
كقتػان كتلطيطػان، كىنػػا تكمػف أىميػة كضػػع أىػداؼ كاقعيػة ضػػمف إطػار زمنػي محػػدد بحيػث تتػكاءـ مػػع اللطػط التنمكيػػة 

كتكػكف قابمػة لمقيػػاس كالتقيػيـ، كمػا أف عمميػة اإلصػالح اإلدارم تتطمػب ضػركرة تضػػاير  العامػة عمػى المسػتكل الػكطني
 (17، ص2019. )مالعب، جيكد العديد مف القكل كالعناصر مف ملتمؼ قطاعات الدكلة

 أسباب اإلصالح اإلدارم:
القيادة السياسية  ىناؾ مجمكعة مف األسباب التي تفرض عمى المجتمع المطالبة بعممية اإلصالح اإلدارم، كتدلؿ

 (23)الصيريي، د س ف، ص يي المطالبة كيرض األسمكب اإللزامي لإلصالح اإلدارم كىي:
عنػػدما تكاجػػػو الدكلػػة أحػػػداث لارجيػػػة أك دالميػػة كبيػػػرة تعجػػز عػػػف مكاجيتيػػا، كعنػػػدما تنتؤػػػر  أسػػػباب سياسػػػية: .1

بػػأجيزة اإلدارة العامػة لتصػػبح مكجػة مػف التسػػاؤالت عػف أسػػباب ىػذا العجػػز ككيفيػة معالجتيػا، كضػػركرة النيػكض 
لغاء بالتزاماتيا تجاه المكاطنيف، أم تبدأ المطالب باإلصالح اإلدارم.  قادرة عمى التلمي عف ىذا العجز كا 

عنػػػدما تكاجػػػػو الدكلػػػة أزمػػػػات اقتصػػػادية حػػػػادة كالتضػػػلـ، العجػػػػز الكاضػػػح أمػػػػاـ المنايسػػػػة  أسػػػػباب اقتصػػػػادية: .2
نلفػػػػاض مسػػػػػتكل اإلنتاجيػػػػة، أك تػػػػدني مسػػػػتكل الػػػػدلؿ الفػػػػردم، يبػػػػػدأ العالميػػػػة، أك عجػػػػز الميػػػػزاف التجػػػػارم، أك ا

التفكيػػػر يػػػي اإلصػػػػالح اإلدارم نتيجػػػة عجػػػػز الجيػػػاز اإلدارم عػػػػف مكاجيػػػة األعبػػػػاء الجديػػػدة التػػػػي ألقيػػػت عمػػػػى 
 عاتقو.
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عنػػػدما تكاجػػػو الدكلػػة تغييػػػرات اجتماعيػػػة كانتؤػػار الجػػػرائـ، كيقػػػداف األمػػف كانتؤػػػار الرؤػػػكة،  أسػػػباب اجتماعيػػػة: .3
زديػػاد الفسػػػاد كتفػػػاقـ نسػػبة األميػػػة، كالتغيػػػر يػػي الييكػػػؿ الطبقػػػي، ينتؤػػر يػػػي أذىػػػاف النػػاس اإلحسػػػاس بضػػػركرة كا

 النيكض بالنظاـ االجتماعي كالقضاء عمى مظاىر الفساد.

عندما تكاجو الدكلة أزمات تتعمؽ بالسكاف مثؿ: االنفجار السكاني كاليجرة الدالمية  أسباب ديمكغرافية: .4
أعباءىا تزيد إلى درجة تجعميا غير قادرة عمى تقديـ الكثير مف اللدمات األساسية لممكاطنيف  كاللارجية، يإف

 جميعان، كىذا يؤدم إلى انتؤار مكجة المطالبة بالتفكير كاإلصالح كالقضاء عمى ىذه األزمات. 

 أسباب ألرل لإلصالح اإلدارم منيا: ( 14، ص 2019)مجيمي، كيضيؼ 
لعامة عف تحقيؽ األىداؼ المكضكعة ليا، نؤكء ؤعكر يكاد يككف عامان مف حالة عدـ العجز الكاضح لإلدارة ا . أ

الرضا عف عمؿ األجيزة الحككمية، كيككف الحديث المتكرر عف األلطاء كالممارسات غير السميمة التي 
 ترتكبيا تمؾ األجيزة.

الكسػائؿ اإلداريػػة القديمػػة قػػادرة  التطػكر العممػػي المتسػػارع  يػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاالتصػػاالت، حيػث لػػـ تعػػد . ب
عمػى كال مناسػػبة لمتعامػؿ مػػع مسػػتجدات العمػؿ، يقػػد أصػبح مػػف الضػػركرم تطػكير أسػػاليب العمػؿ لالسػػتفادة مػػف 

 المبتكرات العممية.
ظيػكر أؤػػكاؿ ملتمفػػة مػف الفسػػاد اإلدارم، يػػاألجيزة الحككميػة كعمػػى ملتمػػؼ المسػتكيات بيػػا ممارسػػات لمفسػػاد  . ج

رؤػػػػػكة كالتالسػػػػات كاسػػػػتغالؿ النفػػػػػكذ، انحرايػػػػات سػػػػمككية، كأؤػػػػػكاؿ ملتمفػػػػة مػػػػف التسػػػػػيب  كبكايػػػػة أؤػػػػكاليا مػػػػف
 الكظيفي يي األجيزة الحككمية كعمى ملتمؼ المستكيات.

 عكامؿ نجاح اإلصالح اإلدارم: 
 يتكقؼ نجاح جيكد اإلصالح اإلدارم عمى تكيير العديد مف العكامؿ االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالثقايية،

    (342 -339، ص ص 2013: )الحممي، مف أىميا ما يمي
بنػاء دكلػػة القػػانكف كالمؤسسػػات، التػػي يسػػكدىا تطبيػػؽ القػانكف بعيػػدان عػػف االسػػتغالؿ كالرؤػػكة كالمظػػاىر الفاسػػدة،  .1

كأف يحضػى ىػذا التكجػو بػدعـ مباؤػر مػػف أعمػى قمػة يػي السػمطة التنفيذيػػة مػع تعزيػز اسػتقاللية القضػاء، كترسػػيخ 
 طية، كحماية حقكؽ اإلنساف.الديمقرا

االىتمػػػاـ بالعنصػػػػر البؤػػػػرم، مػػػف لػػػػالؿ بنػػػػاء نظػػػاـ كػػػػؼء لمتعيػػػػيف عمػػػى أسػػػػاس الكفػػػػاءة، كالقػػػدرة عمػػػػى تحمػػػػؿ  .2
قرار منظكمة تلطيط المسار الكظيفي عمى أساس الكفاءة كحدىا دكف غيرىا.  المسؤكلية كا 

امػػػػة، بمػػػػػا يلمػػػػؽ يػػػػػرص متسػػػػاكية لجميػػػػػع تفعيػػػػؿ اإلجػػػػراءات اإلداريػػػػػة المتبعػػػػة يػػػػػي اإلعػػػػداد لتػػػػػكلي الكظيفػػػػة الع .3
جػػراء امتحانػات المغػػة كالثقايػة، لاصػػة  المػكاطنيف مػػف حيػث ؤػػركط التقػديـ لمكظػػائؼ العامػة، كالتبػػار الكفػاءة، كا 
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يي الدكائر الحساسػة، أك التػي تمثػؿ أجيػزة الدكلػة، باإلضػاية إلػى االسػتعالـ الكػايي عػف السػيرة الذاتيػة كالحياتيػة 
 لتحقؽ مف نزاىتو كسمعتو قبؿ تكلى الكظيفة المطمكبة.لممتقدـ لمكظيفة، كا

تحقيؽ التكازف بػيف الحقػكؽ كالكاجبػات تجػاه األؤػلاص المعينػيف كبػيف بعضػيـ الػبعض، مػع تطبيػؽ مبػدأ التػكازف  .4
 بيف الثكاب كالعقاب يي محاربة الفساد، كمحاسبة المقصريف يي أداء كاجباتيـ.

مطمكبػػػػة مػػػػف الناحيػػػػة العمميػػػػة كالعمميػػػػة، كالػػػػذيف يممكػػػػكف الميػػػػارات تكميػػػؼ األؤػػػػلاص ذكم الكفػػػػاءة كالنزاىػػػػة ال .5
 المطمكبة ألداء األعماؿ المككمة إلييـ.

عػادة ىيكمتيػػا بمػا يحقػؽ ريػػع كفػاءة األداء، كسالسػػة  .6 إعػادة تقيػيـ الػػدكرات المسػتندية كاألنظمػة الماليػػة المطبقػة، كا 
 سير األعماؿ كسرعة اإلنجاز.

السػػتلداـ الكاسػػع لألجيػػزة كالمعػػدات المتطػػػكرة يػػي العمػػؿ، كصػػكالن إلػػى تطبيقػػػات بنػػاء أنظمػػة يعالػػة تقػػكـ عمػػػى ا .7
 الحككمة اإللكتركنية لتحقيؽ السرعة كالدقة يي إنجاز األعماؿ كلدمة المكاطنيف.

كضػع بػرامج تدريبيػػة مدركسػة لريػع كفػػاءة المػكظفيف مػف الناحيػػة المينيػة كالسػمككية يػػي ضػكء دراسػة االحتياجػػات  .8
عداد البرامج المناسبة ليا.التدريبية ال  فعمية كا 

إنؤػػاء ىيئػػػات كمراكػػز قيػػػاس كتقيػػػيـ األداء، التػػي تعنػػػي بمراقبػػة كمراجعػػػة كتقيػػػيـ أداء األجيػػزة الحككميػػػة، كتقيػػػيـ  .9
 نكعية اللدمات كالسمع المقدمة لممكاطنيف، كالتأكد مف أنيا مطابقة لممكاصفات كالمقاييس المتفؽ عمييا.

ف جيػة لمقيػػاـ بميمػة تػكيير السػػمع االسػتيالكية لممػػكاطنيف مػف ؤػػركات القطػاع العػػاـ العمػؿ عمػى إؤػػراؾ أكثػر مػػ .11
جػراء المفاضػمة بينيمػا عمػى أسػاس النكعيػة كالسػعر، مػع تييئػة جػك المنايسػة الؤػريفة كتكػايؤ الفػرص  كاللػاص، كا 

 بما يساىـ يي تكيير أيضؿ اللدمات لممكاطنيف. 

 استراتيجيات اإلصالح اإلدارم: 
تراتيجيات اإلصالح اإلدارم مف حيث ؤمكليا، كاألمكر التي ترتكز عمييا كالمستكل الذم تتـ ييو، كيعكد تتبايف اس

ذلؾ إلى ارتباط اإلصالح اإلدارم بملتمؼ العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية، كالسياسية كالثقايية، كما تلتمؼ 
رد التي تكيرىا ليذه العممية، يقد تككف جيكد الدكؿ يي المؤسسات التي تدير عممية اإلصالح اإلدارم، كيي المكا

اإلصالح اإلدارم مؤتتة كارتجالية، كقد تككف مسؤكلية جياز لاص يتكلى تنفيذىا كرصد نتائجيا، كتبيف الدراسات 
يي مجاؿ اإلصالح اإلدارم ضركرة أف تككف عممية تنفيذىا ضمف رؤية كاضحة كعمى مدل يترة زمنية تستغرؽ 

 (.1995مممكسة )المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، طكيمة حتى تعطي نتائج  كقتان يستمر سنكات
، ص ص 2008)الفرجاني، ستراتيجيات يي مجاؿ اإلصالح اإلدارم عمى النحك التالي: ىـ االكيمكف تمليص أ

23 – 26) 
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 التركيز عمى النكاحي الييكمية كالتنظيمية: استراتيجية .1

اض الثقػػة بػػػاإلدارة، كتحقيػػػؽ الكفػػػاءة يػػػي عمػػؿ األجيػػػزة الحككميػػػة، كيمػػػـز لتحقيػػػؽ مػػػف ايتػػػر  االسػػػتراتيجيةتنطمػػؽ ىػػػذه 
الكفاءة اإلدارية المطمكبة تقميؿ عدد األجيػزة المتؤػابية يػي العمػؿ كيػي االلتصاصػات، كتجميػع المتؤػابو منيػا تحػت 

 مظمة كاحدة مما يقمؿ مف النفقات كيساعد عمى تحسيف عممية التنسيؽ.
اإلصػػػػػالحية يكػػػػػكف عمػػػػػى زيػػػػادة الكفػػػػػاءة، كينطمػػػػػؽ مػػػػف ايتػػػػػراض الثقػػػػػة بالحككمػػػػػة  االسػػػػتراتيجيةكالتركيػػػػز كيػػػػػؽ ىػػػػػذه 

كمكظفييػػا، كبقػػدرة الجيػػػاز اإلدارم عمػػى إصػػالح نفسػػػو بنفسػػو، كأف المطمػػػكب ىػػك تحسػػيف صػػػكرة األداء، كزيػػادة قػػػدرة 
 األجيزة اإلدارية كتأكيد أىمية المسائمة.
يمػـز االسػتعانة بالمتلصصػػيف كاللبػراء يػي العمػكـ اإلداريػػة، إذ أف  سػتراتيجيةاالإف تحقيػؽ النتػائج المرغكبػة كيػؽ ىػػذه 

 التعاكف بينيـ كبيف المسئكليف عف إدارة ىذه األجيزة ضركرم لتحقيؽ اإلصالح اإلدارم.
 اإلصالح اإلدارم مف خالؿ إنشاء أجيزة التفتيش كالرقابة: استراتيجية .2

 عمى: االستراتيجيةكتركز ىذه   
 نفقات األجيزة اإلدارية كالحد مف اليدر كاإلسراؼ.التقميؿ مف  . أ

 الحيمكلة دكف استغالؿ الكظيفة العامة ألغراض لاصة . . ب

يػػػي اإلصػػػالح اإلدارم تفعيػػػؿ إجػػػراءات تحصػػػيؿ الػػػديكف الحككميػػػة كتػػػدقيؽ إجػػػراءات  االسػػػتراتيجيةكمػػػف آليػػػات ىػػػذه 
مػف مكقػػع أقػؿ ثقػػة بالجيػػاز اإلدارم  تيجيةاالسػػتراالصػرؼ لمنفقػػات مػف لػػالؿ أجيػػزة رقابيػة متلصصػػة، كتنطمػؽ ىػػذه 

جية السابقة التػي تػرل أف المؤػكمة تكمػف يػي اإلجػراءات كاليياكػؿ اإلداريػة، أكثػر منيػا مؤػكمة يػي سػمكؾ يستراتاالمف 
تػػػدني الػػركح المعنكيػػة لممػػػكظفيف بسػػبب اإلجػػػراءات الرقابيػػة، ممػػػا  االسػػتراتيجيةالمػػكظفيف. كيترتػػب عمػػػى انتيػػاج ىػػػذه 

عمػػػى سػػػرعة اإلنجػػػاز كتزايػػػد دكر الكحػػػدات االستؤػػػػارية التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى التأكػػػد مػػػف سػػػالمة اإلجػػػػراءات  يػػػؤثر سػػػمبيان 
المتبعػػة يػػػي اإلنفػػػاؽ، كمػػػا يؤػػػكؾ الػػػبعض بػػأف تكػػػاليؼ تطبيػػػؽ مثػػػؿ ىػػػذه اإلجػػػراءات يفػػكؽ مػػػا يػػػتـ تػػػكييره مػػػف ىػػػدر 

 لألمكاؿ.
 اعتماد الشفافية كالكضكح: استراتيجية .3

أىميػػػػة التأكػػػػد مػػػف أف ممارسػػػػات العػػػػامميف يػػػي األجيػػػػزة اإلداريػػػػة تتفػػػؽ مػػػػع األعػػػػراؼ عمػػػى  االسػػػػتراتيجيةتؤكػػػد ىػػػػذه 
المينيػػػػة، كمػػػػع معػػػػايير ألالقيػػػػات السػػػػمكؾ العػػػػاـ، مػػػػف لػػػػالؿ إتاحػػػػة المجػػػػاؿ كالفػػػػرص لمجميػػػػكر، ككسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ 

 كجماعات المصالح، إف مف ؤأف ذلؾ أف يعزز الثقة بالجياز اإلدارم.
 عامة مف بعض المسؤكليات: تحرير اإلدارة ال استراتيجية .4

أف المؤػػكمة األساسػية يػي الجيػاز اإلدارم تتمثػؿ يػػي الػركتيف المعقػد كبػطء اإلجػػراءات  االسػتراتيجيةيػرل أنصػار ىػذه 
كعدـ االىتماـ بػالمكظفيف، كضػعؼ األداء مقارنػة مػع القطػاع اللػاص، كمػف ىػذا المنطمػؽ يػركف كجػكب إعطػاء مزيػد 

تباع  الالمركزية يي اإلدارة. مف الصالحيات لممكظفيف، كا 
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إلى ريع معنكيات التابعيف كتقكية سمطات األجيزة اإلدارية التنفيذية، كزيادة كفاءة اإلدارة  االستراتيجيةكتؤدم ىذه  
 كيعاليتيا.

 اإلطار العممي لمبحث:
الميػداني، بيػػدؼ  ثالبحػعمييػا يػػي تنفيػذ  االعتمػادعرضػػان مفصػالن لممنيجيػة كاإلجػراءات التػػي تػـ  اإلطػارتنػاكؿ ىػذا    

التعػرؼ عمػى أثػر أنمػاط القيػادة اإلداريػة عمػى اإلصػػالح اإلدارم يػي المجمسػيف البمػدييف )زليػتف، كاللمػس( مػف كجيػػة 
 ئيما.نظر أعضا

 :البحثمنيجية 
كلتحقيػػؽ ييػػـ أيضػػػؿ  البحػػثالمػػنيج الكصػػفي لمكصػػػكؿ إلػػى المعريػػة الدقيقػػة كالتفصػػيمية حػػػكؿ مؤػػكمة  تػػـ اعتمػػاد   

 .ىر المتعمقة بيا، باعتباره أنسب المناىج يي دراسة الظاىرة محؿ البحثكأدؽ لمظكا

 مجتمع البحث:
قػػد ك ( عضػك، 12المجمسػػيف البمػدييف )زليػتف، كاللمػس(، كالبػػالغ عػددىـ )  أعضػاءتمثػؿ مجتمػع البحػث يػػي جميػع    

أسػمكب المسػح لكامػؿ بإتبػاع تـ جمع البيانات األكليػة مػف لػالؿ اسػتمارات اسػتبياف تػـ تكزيعيػا عمػى مجتمػع البحػث با
 ( استمارة.11مجتمع البحث، ككانت االستمارات الصالحة لمتحميؿ )الؤامؿ نظران لصغر 

 : البحثأداة 
( اللماسي لتقدير Likert Scaleمقياس ليكرت )  كاستلدـ تتناسب كأىدايو كيركضو، اليالح لمبحثأداة تـ تطكير 

، غير إطالقان ( ابتداء بالبدائؿ )غير مكايؽ 5 -1الدرجات مف ) ت، حيث منحاالستبيافدرجة اإلجابة لعبارات 
مى عكالتي تقيس اتجاىات كآراء المستقصى منيـ، ثـ تـ تكزيع اإلجابات  ،(تمامان ، مكايؽ، مكايؽ محايدمكايؽ، 

 اتدرج  بيف  المدل حساب لالؿ اللماسي، مف مقياس ليكرت يي اللاليا طكؿ تحديد كتـ ،لمس مستكيات متساكية

=  5 ÷ 4اللمية أم ) طكؿ عمى لمحصكؿ المقياس يي  كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة ،(4=  1 - 5المقياس  )
 الحد لتحديد كذلؾ، صحيح( كاحد كىي المقياس المقياس )بداية يي  قيمة  أقؿ إلى ىذه القيمة إضاية تـ ذلؾ كبعد، (0880

كىكذا أصبح طكؿ  البحث،المحاكر اللاصة بدراسة يرضيات  قو عمى أسئمةيكىذا ما تـ تطب اللمية، األعمى ليذه
 (.1رقـ ) الياللاليا كما ىك مكضح بالجدكؿ الت

 
 .كطكؿ خاليا المقياس اإلجابات( : يكضح ترميز بدائؿ 1جدكؿ رقـ )ال

 مكافؽ تمامان  مكافؽ مكافؽ إلى حد ما  غير مكافؽ إطالقاغير مكافؽ  اإلجابة عمى األسئمة
 5 4 3 2 1 الترميز

 5 – 4.20 4.19 – 3.40 3.39 – 2.6 2.59 – 1.8 1.79 – 1 المتكسط المرجح
 درجة عالية جدان  درجة عالية درجة متكسطة درجة ضعيفة درجة ضعيفة جدان  التقدير
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 ثبات االستبياف:
ة تحػػت نفػػػس بثبػػات االسػػػتبياف أف يعطػػي ىػػذا االسػػػتبياف نفػػس النتيجػػػة حتػػى لػػك تػػػـ إعػػادة تكزيعػػػو أكثػػر مػػف مػػػر  يقصػػد 

الظػركؼ كالؤػركط، أك بعبػػارة ألػرل أف ثبػػات االسػتبياف يعنػػي االسػتقرار يػي نتائجػػو كعػدـ تغييرىػػا بؤػكؿ كبيػػر ييمػا لػػك 
كقػد تػػـ التحقػؽ مػػف ثبػات االسػػتبياف تػـ إعػادة تكزيعػػو عمػى أيػػراد مجتمػع البحػث عػػدة مػرات لػػالؿ يتػرات زمنيػػة معينػة، 

 ، كذلؾ كما يمي:Cronbach's Alpha Coefficientمف لالؿ طريقة معامؿ كركنباخ ألفا 
 و.يكضح نتائج اختبار ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبان: (2جدكؿ رقـ )ال

 الثبات كركنباخ معامؿ ألفا المحاكر ت
 0.812 0.659 زليتف، كاللمس(المجمسيف البمدييف )نمط القيادة اإلدارية الديمقراطية يي  -1
 0.741 0.549 زليتف، كاللمس(المجمسيف البمدييف )ألكتكقراطية يي نمط القيادة اإلدارية ا -2
 0.873 0.762 زليتف، كاللمس(المجمسيف البمدييف )نمط القيادة اإلدارية الفكضكية يي  -3
 0.823 0.677 زليتف، كاللمس(يي المجمسيف البمدييف )اإلصالح اإلدارم  -4

 13857 13735 جميع عبارات االستبياف 
 .= الجدر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ الثبات

كتتراكح  أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ كانت مرتفعة لكؿ المحاكر يتضح (2)رقـ  جدكؿالمف النتائج المكضحة يي 
كذلؾ كانت قيمة معامؿ ألفا  كركنباخ لجميع عبارات ، لكؿ محكر مف محاكر االستبياف( 08762(، ك) 08549) بيف

لكؿ محكر مف  (0.873 ك) ،(0.741كح بيف )اككانت قيمة الثبات مرتفعة لكؿ المحاكر كتتر ، (0.735) االستبياف
ف معامؿ أكىذا يعني  ، (0.857) ػكذلؾ كانت قيمة الثبات لجميع عبارات االستبياف مساكية ل ،محاكر االستبياف
بصحة االستبياف كصالحيتو مف الثقة مقدار  ؤكدصدؽ كثبات االستبياف مما ي تحقؽكبذلؾ ، الثبات مرتفع جدان 

  تساؤالت البحث كالتبار يرضياتو.لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى 
 :اختبار التكزيع الطبيعي

ما إذا كانت البيانات  اللتبار – K-S) )Test Smirnov Kolmogorovسمرنكؼ   –تـ استلداـ التبار ككلمجركؼ 
 .(3) رقـ جدكؿالئج كما ىي مبينة يي ككانت النتا ،تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو

 .يكضح نتائج اختبار التكزيع الطبيعي :(3) رقـ جدكؿال
 (Sig) ةيلاالقيمة االحتم قيمة االختبار المحكر

 0.113 0.229 ( نمط القيادة اإلدارية الديمقراطية)  المحكر األكؿ

 0.200 0.142 ( نمط القيادة اإلدارية األكتكقراطية)  المحكر الثاني

 0.200 0.153 لفكضكية (نمط القيادة اإلدارية ا)  المحكر الثالث

 0.064 0.307 ( اإلصالح اإلدارم)  المحكر الرابع

 13159 13461 جميع عبارات االستبياف

أكبػػر مػػػف  االسػػتبياف( لجميػػع محػػاكر Sigة )اليػػأف القيمػػػة االحتم ، يتضػػح(3) رقػػـ جػػدكؿالمػػف النتػػائج المكضػػحة يػػي 
 االلتبػػاراتكعميػو يػػتـ اسػتلداـ  ،كبػػذلؾ يػإف تكزيػػع البيانػات ليػذه المحػػاكر يتبػع التكزيػػع الطبيعػي 0805اللػة الد لمسػتك 

 .  البحثيرضيات  اللتبارالمعممية 
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 :البحثعرض كتحميؿ نتائج 
 :البحث تساؤالت كفرضيات
 ؟البحث بالمجمسيف البمدييف قيدالسائدة  ة اإلداريةما نمط أك أنماط القيادالتساؤؿ األكؿ: 
القيػػادة اإلداريػػػة يػػػي ألنمػػػاط المعياريػػة  كاالنحرايػػػاتالسػػػابؽ تػػـ اسػػػتلراج المتكسػػػطات الحسػػابية  تسػػاؤؿلإلجابػػة عػػػف ال

 كالتالي:كذلؾ  ،البمدييف قيد البحث يفالمجمس

 :البمدييف قيد البحث مسيفأنماط القيادة اإلدارية في المج

 :البمدييف قيد البحث يفنمط القيادة اإلدارية الديمقراطية في المجمس .1
البمدييف قيد  يفنمط القيادة اإلدارية الديمقراطية يي المجمسلالمعيارية  كاالنحراياتتـ استلراج المتكسطات الحسابية 

 (.4كذلؾ كما ىك مكضح يي الجدكؿ رقـ ) ،البحث
  .البمدييف قيد البحث يفجمسنمط القيادة اإلدارية الديمقراطية في المل مجتمع البحثتقييـ أفراد  :(4الجدكؿ رقـ )  

 المتكسط العبارات ت
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 الرأم

 تمامان  مكايؽ 695. 4.46 أتقبؿ أم تغيير مقنع يقترحو العاممكف لتطكير مستكل األداء بالمجمس البمدم.  1

 تمامان  يؽمكا 786. 4.27 .إليياأؤارؾ التابعيف يي تحديد أىداؼ مجمكعة العمؿ التي ينتمكف   2
 تمامان  مكايؽ 688. 4.45 أسعى إلى التعرؼ عمى دكايع كحاجات التابعيف معي كأعمؿ عمى تحقيقيا.  3
  مكايؽ 831. 4.09 أسعى إلى تكجيو التابعيف لمتغمب عمى العقبات التي تكاجييـ يي العمؿ.  4
تفاؤليـ تجاه مستقبميـ  ـ، كزيادة لدعـ ؤعكر الثقة يي النفس لديي اليأكايئ التابعيف ذكم االنجاز الع  5

 الكظيفي.
 تمامان  مكايؽ 467. 4.73

 تمامان  مكايؽ 809. 4.36 أيضؿ عمميات صنع القرارات المؤتركة مع األتباع.  6
 مكايؽ 1.136 4.08 عندما ألرج مف العمؿ يي إجازة يستمر العمؿ بنؤاط دكف أف يحدث لمؿ.  7
 تمامان  مكافؽ 4.35  المتكسط العاـ الكمي 

البمدييف قيد  يفنمط القيادة اإلدارية الديمقراطية يي المجمسأف أعمى متكسط لعبارات يتضح مف الجدكؿ السابؽ 
لدعـ ؤعكر الثقة يي النفس لدييـ، كزيادة تفاؤليـ تجاه  الي)أكايئ التابعيف ذكم االنجاز الع ك لمعبارةالبحث ى

أم تغيير  (، تالىا العبارة )أتقبؿ4873كاف المتكسط الحسابي يساكم )، حيث عالي جدان كبتقدير  (مستقبميـ الكظيفي
(، يي حيف كاف أقؿ العبارات 4846بمتكسط حسابي )( مقنع يقترحو العاممكف لتطكير مستكل األداء بالمجمس البمدم

حسابي  )عندما ألرج مف العمؿ يي إجازة يستمر العمؿ بنؤاط دكف أف يحدث لمؿ( بمتكسط تقديران ىي العبارة
كما تؤير المعطيات اإلحصائية  ،المكايقةجاءت ب اآلراء حكؿ عبارات ىذا المحكركؿ  كمف ىذا يتبيف أف ، (4808)

( كاف عاليان، مما يدؿ عمى أف المكظفيف 4835( أف المتكسط العاـ الكمي لإلجابات كالمقدر بػ )4يي الجدكؿ رقـ )
البمدييف قيد  يفنمط القيادة اإلدارية الديمقراطية يي المجمس قد أجمعكا عمى المكايقة بدرجة عالية عمى كجكد

  .البحث
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  :البمدييف قيد البحث يفنمط القيادة اإلدارية األكتكقراطية في المجمس. 2
البمػػدييف  يفنمط القيػػادة اإلداريػػة األكتكقراطيػة يػػي المجمسػػلػ المعياريػػة كاالنحرايػػاتتػـ اسػػتلراج المتكسػػطات الحسػابية 

 (.5كذلؾ كما ىك مكضح يي الجدكؿ رقـ ) ،قيد البحث
 (: تقييـ أفراد مجتمع البحث لنمط القيادة اإلدارية األكتكقراطية في المجمسيف البمدييف قيد البحث. 5الجدكؿ رقـ )

المتكسط  العبارات ت
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الرأم

 مكايؽ إلى حد ما 1.079 3.18 الذم أرغبو. أتدلؿ يي كؿ تفاصيؿ العمؿ لمتأكد مف تأديتو بالؤكؿ المطمكب  1
 مكايؽ تمامان  688. 4.55 أحبذ االلتزاـ التاـ بالمكائح كاإلجراءات كقكاعد العمؿ لضماف تأدية العمؿ دكف ألطاء.  2
رائيـ يي الغالب آأف أحدد اإلجراءات اللاصة بأداء كؿ كظيفة دكف استؤارة المكظفيف، حيث    3

 تفتقر إلى اللبرة.
 مكايؽ 894. 3.00

 مكايؽ  1.136 3.91 يجب أف يحقؽ العاممكف أعمى مستكل ممكف مف االنجاز، بغض النظر عف رؤيتيـ اللاصة.  4
 مكايؽ 894. 4.00 أف تفكيض السمطة لو حساسية كبيرة، كقد يؤدم إلى كثير مف األلطاء كالمؤاكؿ يي العمؿ.  5

قرارات ممزمة التنفيذ، كغير قابمة لمتفسير، يالمدير  القرارات التي يتـ اتلاذىا يي العمؿ ىي  6
 يعرؼ أمكراى ال يعرييا التابعيف.

 مكايؽ 1.036 3.45

 غير مكايؽ  820. 2.55 عندما ألرج مف عممي يي إجازة تحدث أزمة ؤديدة يي سير العمؿ.  7

 مكافؽ 3.52 المتكسط العاـ الكمي 

البمدييف قيد  يفنمط القيادة اإلدارية األكتكقراطية يي المجمسارات أعمى متكسط لعبأف  يتضح مف الجدكؿ السابؽ
)أحبذ االلتزاـ التاـ بالمكائح كاإلجراءات كقكاعد العمؿ لضماف تأدية العمؿ دكف ألطاء( كبتقدير ك لمعبارة البحث ى
ساسية كبيرة، كقد (، تالىا العبارة )أف تفكيض السمطة لو ح4855، حيث كاف المتكسط الحسابي يساكم )عالي جدان 

(، يي حيف كاف أقؿ العبارات تقديران ىي 4.00)بمتكسط حسابي ( يؤدم إلى كثير مف األلطاء كالمؤاكؿ يي العمؿ
كمف ىذا ، (2.55))عندما ألرج مف عممي يي إجازة تحدث أزمة ؤديدة يي سير العمؿ( بمتكسط حسابي  العبارة

( أف 5نة، كما تؤير المعطيات اإلحصائية يي الجدكؿ رقـ )متباي يتبيف أف اآلراء حكؿ عبارات ىذا المحكر
البمدييف قيد  يفنمط القيادة اإلدارية األكتكقراطية يي المجمس(، مما يدؿ عمى كجكد 3852المتكسط العاـ لإلجابات )

 كبدرجة عالية.  البحث
  :البمدييف قيد البحث يفنمط القيادة اإلدارية الفكضكية في المجمس.3

البمػدييف قيػػد  يفالفكضػكية يػي المجمسػنمط القيػادة اإلداريػة لػػالمتكسػطات الحسػابية كاالنحرايػات المعياريػة  تػـ اسػتلراج
 (.6البحث كذلؾ كما ىك مكضح يي الجدكؿ رقـ )
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  .البمدييف قيد البحث يفنمط القيادة اإلدارية الفكضكية في المجمسل مجتمع البحثتقييـ أفراد : (6الجدكؿ رقـ )
 المتكسط اتالعبار  ت

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 الرأم

أترؾ التابعيف معي يؤدكف العمؿ بالطريقة التي يريدكنيا دكف تكجيييـ، ييـ يعريكف ما   -1
 عمييـ يعمو يي العمؿ.

 غير مكايؽ 1.009 2.27

 إلى حد ما مكايؽ 1.009 2.73 لدم القدرة عمى اتلاذ القرارات السميمة حتى لك لـ تتكاير المعمكمات الكايية.  -2
 إلى حد ما مكايؽ 1.300 2.91 أقـك بأداء العمؿ كالتلطيط لو كيؽ األيكار التي تتراءل لي حينذاؾ.  -3
 إلى حد ما مكايؽ 1.348 3.27 ال أجد مؤكمة يي التراجع عف بعض الكعكد حيف تقتضي الظركؼ ذلؾ.  -4
 إلى حد ما مكايؽ 1.286 2.64 مع رغباتيـ. أترؾ لمتابعيف التيار المسؤكليات التي تتناسب  -5
 إلى حد ما مكايؽ 1.044 3.09 ال أتلذ أم قرار أال بعد مكايقة التابعيف جميعاى.  -6
 إلى حد ما مكايؽ 1.095 3.00 أميؿ دائماى إلى تفكيض صالحياتي لمتابعيف.  -7

 إلى حد ما مكافؽ 2384 المتكسط العاـ الكمي 

البمدييف قيد  يفنمط القيادة اإلدارية الفكضكية يي المجمسأعمى متكسط لعبارات أف بؽ السا يتضح مف الجدكؿ
، متكسط)ال أجد مؤكمة يي التراجع عف بعض الكعكد حيف تقتضي الظركؼ ذلؾ( كبتقدير ك لمعبارة البحث ى

( التابعيف جميعاى  ال أتلذ أم قرار أال بعد مكايقة) ة(، تالىا العبار 3.27حيث كاف المتكسط الحسابي يساكم )
(، يي حيف كاف أقؿ العبارات تقديران ىي العبارة )أترؾ التابعيف معي يؤدكف العمؿ بالطريقة 3.09بمتكسط حسابي )

 كمف ىذا يتبيف أف  ،(2.27التي يريدكنيا دكف تكجيييـ، ييـ يعريكف ما عمييـ يعمو يي العمؿ( بمتكسط حسابي )
كما تؤير المعطيات اإلحصائية يي الجدكؿ رقـ ، إلى حد ما المكايقةاءت بجاآلراء حكؿ عبارات ىذا المحكر كؿ 

 يفكجكد نمط القيادة اإلدارية الفكضكية يي المجمس(، مما يدؿ عمى عدـ 2884( أف المتكسط العاـ لإلجابات )6)
  .البمدييف قيد البحث

 ؟بحث مف كجية نظر أعضائيمافي المجمسيف البمدييف قيد الاإلصالح اإلدارم  كاقعما التساؤؿ الثاني: 

إلصػػػػالح لمعريػػػػة كاقػػػػع ا المعياريػػػػة كاالنحرايػػػاتالسػػػػابؽ تػػػـ اسػػػػتلراج المتكسػػػػطات الحسػػػػابية  تسػػػػاؤؿعػػػػف ال لإلجابػػػة
 (.7)كذلؾ كما ىك مكضح يي الجدكؿ رقـ  ،اإلدارم يي المجمسيف البمدييف قيد البحث
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 .صالح اإلدارم في المجمسيف البمدييف قيد البحثإللكاقع ا مجتمع البحث( تقييـ أفراد 7الجدكؿ رقـ )
 المتكسط العبارات ت

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 الرأم

 مكايؽ 1.079 3.82 تقـك إدارة المجمس البمدم بإعادة النظر يي ىيكميا التنظيمي دكريان بؤكؿ مدركس.  1
رؼ  لالستجابة لمتغيرات تعطي إدارة المجمس البمدم الفرصة لمتابعيف يييا الكتساب المعا  2

 كالتحديات البيئية.

 مكايؽ 522. 4.44

 مكايؽ 905. 4.27 تعمؿ إدارة المجمس البمدم عمى تبسيط اإلجراءات لتسييؿ انجاز معامالت المكاطنيف.        3
 مكايؽ 944. 3.91 يتـ تحقيؽ تحسيف جذرم يي معايير األداء بالمجمس البمدم.  4
 مكايؽ 1.120 3.36 مستكيات اإلدارية بالمجمس البمدم يي صياغة األىداؼ.يتـ إؤراؾ كاية ال  5
 مكايؽ 1.000 4.00 تنتيج إدارة المجمس البمدم التلطيط لتحقيؽ األىداؼ كمكاجية التغيرات البيئية.  6
 ؽمكاي 944. 3.91 تتـ مسائمة المكظفيف بالمجمس البمدم يي حاؿ عدـ التزاميـ بتطبيؽ أنظمة العمؿ.  7

يتـ تطبيؽ نظاـ اللتيار المكظفيف بالمجمس البمدم بناء عمى أسس مينية مف لالؿ   8
 .استلداـ االلتبارات كالمقابالت

 مكايؽ 1.489 3.73

 مكايؽ 820. 4.46 .يتـ تطكير المكظفيف بالمجمس البمدم لريع مستكل مياراتيـ بناء عمى تقارير تقييـ األداء   9

 مكايؽ 1.079 4.18 ف بالمجمس البمدم كيقا ألنظمة تحفزىـ عمى تحسيف أداء العمؿ.يتـ ترقية المكظفي   11
يتـ التركيز عمى التحسيف المستمر يي إدارة المجمس البمدم بيدؼ إرضاء كتمبية تكقعات   11

 .المكاطنيف
 مكايؽ 1.036 3.45

يتالءـ كالظركؼ  ب بما ستراتيجيات المستقبمية لتحقيؽ األنستيتـ إدارة المجمس البمدم باال  12
 الدالمية كاللارجية التي تكاجييا.

 مكايؽ 820. 4.45

 مكايؽ 1.079 4.18 يتـ اعتماد الؤفايية يي عمؿ المجمس البمدم.  13
  982. 4.18 .تعتمد إدارة المجمس البمدم مبدأ تكايؤ الفرص لمحد مف الكساطة كالمحاباة  14
  809. 4.36 فعيؿ دكر مؤسسات المجتمع المدني.تعمؿ إدارة المجمس البمدم عمى ت  15
 مكافؽ 4315 المتكسط العاـ الكمي 

ك ىػػػ، ح اإلدارم يػػػي المجمسػػػيف البمػػدييف قيػػػد البحػػػثالإلصػػا أعمػػػى متكسػػػط لعبػػػاراتأف يتضػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػابؽ 
ي لااألداء( بتقػػدير عػػػ )يػػتـ تطػػػكير المػػكظفيف بػػالمجمس البمػػػدم لريػػع مسػػتكل ميػػػاراتيـ بنػػاء عمػػى تقػػػارير تقيػػيـلمعبػػارة 
سػػػػتراتيجيات البمػػػػدم باال )تيػػػػتـ إدارة المجمػػػػس العبػػػػارة تالىػػػػا (،4.46) المتكسػػػػط الحسػػػػابي يسػػػػاكم كػػػػاف حيػػػػث ،جػػػػدان 

(، يػػػي 4.45بمتكسػػط حسػػابي ) )المسػػتقبمية لتحقيػػؽ األنسػػب بمػػا يػػػتالءـ كالظػػركؼ الدالميػػة كاللارجيػػة التػػػي تكاجييػػا
)يػػػػتـ إؤػػػػراؾ كايػػػة المسػػػػتكيات اإلداريػػػػة بػػػالمجمس البمػػػػدم يػػػػي صػػػػياغة  بػػػارةك لمعحػػػيف كػػػػاف أقػػػػؿ العبػػػارات تقػػػػديران ىػػػػ

كمػػا ، جػاءت بالمكايقػة اآلراء حػكؿ عبػارات ىػػذا المحػكركػؿ  كمػف ىػػذا يتبػيف أف ،(3.36األىػداؼ( بمتكسػط حسػابي )
عضػػاء أأف  ىممػػا يػػدؿ عمػػ(، 4805( أف المتكسػط العػػاـ لإلجابػػات  )7تؤػير المعطيػػات اإلحصػػائية يػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

 يييما. إدارم مكايقكف عمى كجكد إصالح)زليتف، كاللمس(  يفالبمدي مسيفالمج
في المجمسيف البمدييف قيد  اإلدارم اإلصالحالسائدة عمى  ة اإلداريةنمط أك أنماط القياد أثرما التساؤؿ الثالث: 

 ؟البحث
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السػػػائدة عمػػػى  ة اإلداريػػػةمػػػاط القيػػػادنمػػػط أك أن أثػػػرتقيػػػيـ يرضػػػيات البحػػػث لمعريػػػة السػػػابؽ تػػػـ  تسػػػاؤؿعػػػف ال لإلجابػػة
 التالي:كذلؾ ك ،يي المجمسيف البمدييف قيد البحث اإلدارم اإلصالح
  :الرئيسةالفرضية 

نماط القيادة اإلدارية السائدة بالمجمسيف البمدييف )زليتف، أل يكجد أثر ذك داللة إحصائيةالفرضية الرئيسة الصفرية: 
 .كاللمس( عمى اإلصالح اإلدارم يييما

نمػػػاط القيػػػادة اإلداريػػػة السػػػائدة بالمجمسػػػيف البمػػػدييف أليكجػػػد أثػػػر ذك داللػػػة إحصػػػائية  الالفرضػػػية الرئيسػػػة البديمػػػة: 
  .)زليتف، كاللمس( عمى اإلصالح اإلدارم يييما

 .المجمسيف البمدييف قيد البحث ثر أنماط القيادة اإلدارية السائدة عمى اإلصالح اإلدارم فيألبياف  االنحداريكضح نتائج تحميؿ  :(8الجدكؿ رقـ )
-Tاختبار التأثير  معامؿ التحديد  (r) االرتباطمعامؿ  المتغيرات المستقمة

test 
 β Sig معامؿ االنحدار 

 0.273 0.530 - 0.363 - 0.132 13363 أنماط القيادة اإلدارية السائدة

نمػاط القيػػادة اإلداريػػة ألداللػة إحصػػائية  ككجػػكد أثػػر ذب مػػع البحػثمجتأيػراد  آلراء تؤػير النتػػائج بالجػدكؿ السػػابؽ كيقػػان 
مػػػػػغ  بحيػػػػث  ،(α=0805معنكيػػػػة ) لالسػػػػائدة عمػػػػى اإلصػػػػالح اإلدارم يػػػػي المجمسػػػػيف البمػػػػدييف قيػػػػد البحػػػػث عنػػػػد مسػػػػتك 

(، 0.132يقػد بمػػغ )  أمػػا معامػؿ التحديػػد ارتبػػاط ضػعيؼ، كجػكد  ىيػدؿ عمػػ اكىػػذ، ( (R =0.363 االرتبػاطمعامػؿ 
اإلصػالح اإلدارم يػػي المجمسػيف البمػدييف قيػػد البحػث نػػاتج عػف التغيػػر يػػي  مػػف التغيػر (% 13.2) نسػبتوأم أف مػا  

( كىػي أكبػر مػف مسػتكل 0.273( بمسػتكل داللػة )T=  0.363 -)كمػا بمغػت قيمػة ، يي أنماط القيادة اإلداريػة السػائدة
نمػاط القيػػادة ألداللػة إحصػػائية ك كجػػكد أثػر ذصػفرية كالتػػي تػدؿ عمػى (، كعميػو يإنػػو يػتـ قبػكؿ الفرضػػية ال0805الداللػة )

   (.α=0805معنكية ) لاإلدارية السائدة عمى اإلصالح اإلدارم يي المجمسيف البمدييف قيد البحث عند مستك 
 الفرضيات الفرعية:

الديمقراطية  بالمجمسيف نمط القيادة اإلدارية ليكجد أثر ذك داللة إحصائية  الفرضية الفرعية األكلى الصفرية:
 .البمدييف )زليتف، كاللمس( عمى اإلصالح اإلدارم يييما

إحصائية لنمط القيادة اإلدارية الديمقراطية بالمجمسيف  يكجد أثر ذك داللة ال الفرضية الفرعية األكلى البديمة:
  .البمدييف )زليتف، كاللمس( عمى اإلصالح اإلدارم يييما

  .ثر نمط القيادة اإلدارية الديمقراطية عمى اإلصالح اإلدارم في المجمسيف البمدييف قيد البحثألبياف  االنحدارائج تحميؿ يكضح نت :(9الجدكؿ رقـ )
-Tاختبار التأثير  معامؿ التحديد  (r) االرتباطمعامؿ  المتغير المستقؿ

test  
 β Sig معامؿ االنحدار 

 0.652 13738 13466 0.024 13153 القيادة اإلدارية الديمقراطية

القيػػادة اإلداريػػػة  لػػنمطداللػػة إحصػػائية  ككجػػكد أثػػػر ذب مجتمػػع البحػػثأيػػراد  آلراءتؤػػير النتػػائج بالجػػدكؿ السػػابؽ كيقػػػا 
مػػػغ بحيػػث  ،(α=0805معنكيػػػة ) لالديمقراطيػػة عمػػى اإلصػػػالح اإلدارم يػػي المجمسػػػيف البمػػدييف قيػػػد البحػػث عنػػػد مسػػتك 

(، أم 0.024يقػد بمػغ )  أمػا معامػؿ التحديػد ارتبػاط ضػعيؼ، كجػكد  ىيػدؿ عمػ اكىػذ، ( (R =0.153االرتبػاطمعامؿ 
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 اإلصػػالح اإلدارم يػػي المجمسػػيف البمػػدييف قيػػد البحػػث نػػاتج عػػف التغيػػر يػػييػػي  مػػف التغيػػر (% 2.4) نسػػبتوأف مػا  
( كىػػػي أكبػػر مػػػف مسػػػتكل 0.652ة )( بمسػػتكل داللػػػT= 0.466)كمػػػا بمغػػت قيمػػػة ، القيػػػادة اإلداريػػة الديمقراطيػػػة نمػػط

القيػػادة  لػػنمطداللػػة إحصػػائية ك كجػػكد أثػػر ذ(، كعميػػو يإنػػو يػػتـ قبػػكؿ الفرضػػية الصػػفرية كالتػػي تػػدؿ عمػػى 0805الداللػة )
 (.α=0805معنكية ) لالديمقراطية عمى اإلصالح اإلدارم يي المجمسيف البمدييف قيد البحث عند مستك  اإلدارية
نمط القيادة اإلدارية األكتكقراطية بالمجمسيف ل يكجد أثر ذك داللة إحصائية الصفرية:الفرعية الثانية الفرضية 

 .البمدييف )زليتف، كاللمس( عمى اإلصالح اإلدارم يييما
يكجػد أثػػر ذك داللػػة إحصػػائية  لػػنمط القيػػادة اإلداريػػة األكتكقراطيػػة بالمجمسػػيف  ال الفرعيػػة الثانيػػة البديمػػة:الفرضػػية 

 .( عمى اإلصالح اإلدارم يييماكاللمس البمدييف )زليتف،
ثر نمط القيادة اإلدارية األكتكقراطية عمى اإلصالح اإلدارم في المجمسيف البمدييف قيد ألبياف  االنحداريكضح نتائج تحميؿ  :(11الجدكؿ رقـ )

  .البحث
-Tاختبار التأثير  معامؿ التحديد  (r) االرتباطمعامؿ  المتغير المستقؿ

test  
 β Sig معامؿ االنحدار 

 0.042 -23125 -23372 13385 13621 القيادة اإلدارية األكتكقراطية

القيػػادة  لػػنمطداللػػة إحصػػائية  كعػػدـ كجػػكد أثػػر ذمجتمػػع البحػػث إلػػى أيػػراد  آلراءالنتػػائج بالجػػدكؿ السػػابؽ كيقػػا  تؤػير
 ،(α=0805معنكيػػػة ) ليف قيػػػد البحػػػث عنػػػد مسػػػتك اإلداريػػة األكتكقراطيػػػة عمػػػى اإلصػػػالح اإلدارم يػػػي المجمسػػػيف البمػػػدي

يقػػد بمػػغ  أمػػا معامػػؿ التحديػػد  ارتبػػاط عػػالي،كجػكد  ىيػػدؿ عمػػ اكىػػذ ،( (R = 0.620 االرتبػػاطمػػغ  معامػػؿ بحيػث 
اإلصػػالح اإلدارم يػػي المجمسػػيف البمػػدييف قيػػد البحػػث نػػاتج يػػي  مػػف التغيػػر (% 38.5) نسػػبتو(، أم أف مػػا 0.385)

( كىػػي 0.042( بمسػػتكل داللػػة )T=  -2.372)كمػػا بمغػػت قيمػػة ، القيػػادة اإلداريػػة األكتكقراطيػػة نمػػط يػػي عػف التغيػػر
داللػػة ك كجػػكد أثػػر ذ(، كعميػػو يإنػو يػػتـ قبػػكؿ الفرضػػية البديمػػة كالتػػي تػدؿ عمػػى عػػدـ 0805أصػغر مػػف مسػػتكل الداللػػة )

 ليػي المجمسػيف البمػػدييف قيػد البحػػث عنػد مسػػتك األكتكقراطيػػة عمػى اإلصػػالح اإلدارم  القيػػادة اإلداريػة لػنمطإحصػائية 
 (.α=0805معنكية )

نمط القيادة اإلدارية الفكضكية بالمجمسيف البمدييف ل يكجد أثر ذك داللة إحصائية الفرضية الفرعية الثالثة الصفرية:
 .)زليتف، كاللمس( عمى اإلصالح اإلدارم يييما

ك داللة إحصائية لنمط القيادة اإلدارية الفكضكية بالمجمسيف البمدييف يكجد أثر ذ ال الفرضية الفرعية الثالثة البديمة:
  .كاللمس( عمى اإلصالح اإلدارم يييما)زليتف، 

  .ثر نمط القيادة اإلدارية الفكضكية عمى اإلصالح اإلدارم في المجمسيف البمدييف قيد البحثألبياف  االنحداريكضح نتائج تحميؿ  :(11الجدكؿ رقـ )
-T  اختبار التأثير معامؿ التحديد  (r) االرتباطمعامؿ  مستقؿالمتغير ال

test  
 β Sig معامؿ االنحدار 

 13411 -23125 -13864 13177 13277 القيادة اإلدارية الفكضكية

 اإلداريػػػةالقيػػادة  لػػنمطداللػػة إحصػػائية  ككجػػكد أثػػػر ذمجتمػػع البحػػث بأيػػراد  آلراءتؤػػير النتػػائج بالجػػدكؿ السػػابؽ كيقػػػا 
مػػػػغ بحيػػػث  ،(α=0805معنكيػػػة ) لالفكضػػػكية عمػػػى اإلصػػػالح اإلدارم يػػػي المجمسػػػيف البمػػػدييف قيػػػػد البحػػػث عنػػػد مسػػػتك 
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(، أم 0.077يقػد بمػغ )  أمػا معامػؿ التحديػد ارتبػاط ضػعيؼ، كجػكد  ىيدؿ عمػ اكىذ ،( (R = 0.277االرتباطمعامؿ 
 ح اإلدارم يػػي المجمسػػيف البمػػدييف قيػػد البحػػث نػػاتج عػػف التغيػػر يػػياإلصػػاليػػي  مػػف التغيػػر (% 7.7) نسػػبتوأف مػا  
( كىػػي أكبػػر مػػف مسػػتكل 0.410( بمسػػتكل داللػػة )T=   -0.864)كمػػا بمغػػت قيمػة ، القيػػادة اإلداريػػة الفكضػػكيةنمػط 

قيػػادة ال لػػنمطداللػػة إحصػػائية ك كجػػكد أثػػر ذ(، كعميػػو يإنػػو يػػتـ قبػػكؿ الفرضػػية الصػػفرية كالتػػي تػػدؿ عمػػى 0805الداللػة )
 (.α=0805معنكية ) لالفكضكية عمى اإلصالح اإلدارم يي المجمسيف البمدييف قيد البحث عند مستك  اإلدارية

 نتائج كتكصيات البحث: 
 أكالن: النتائج: 

حيػػػث  القيػػادة اإلداريػػة الديمقراطيػػةىػػػك نمػػط  قيػػد البحػػث يػػػي المجمسػػيف البمػػدييفأف نمػػط القيػػادة اإلداريػػة السػػائد  .1
نمػػط القيػػػادة  حيػػث يتكاجػػد بدرجػػة عاليػػة، يميػػو نمػػط القيػػادة اإلداريػػػة األكتكقراطيػػة عاليػػة جػػدان، يميػػويتكاجػػد بدرجػػة 

 حيث يتكاجد بدرجة متكسطة. اإلدارية الفكضكية

تيتـ ، ك عمى تقارير تقييـ األداء لريع مستكل مياراتيـ بناءن  المجمسيف البمدييف قيد البحثبيتـ تطكير المكظفيف  .2
ستراتيجيات المستقبمية لتحقيؽ األنسب بما يتالءـ كالظركؼ الدالمية باال البمدييف قيد البحثالمجمسيف  تاإدار 

تبدالف جيكدان لغرض  زليتف، كاللمس(المجمسيف البمدييف )، مما يدؿ عمى أف إدارتا كاللارجية التي تكاجييا
 اإلصالح اإلدارم يييما.

ية السائدة عمى اإلصالح اإلدارم يي المجمسيف البمدييف كجكد أثر ذك داللة إحصائية ألنماط القيادة اإلدار  .3
 .)زليتف، كاللمس(

يي المجمسيف البمدييف القيادة اإلدارية الديمقراطية عمى اإلصالح اإلدارم  لنمطكجكد أثر ذك داللة إحصائية  .4
 .زليتف، كاللمس()

يي المجمسيف اإلصالح اإلدارم القيادة اإلدارية األكتكقراطية عمى  لنمطعدـ كجكد أثر ذك داللة إحصائية  .5
 .زليتف، كاللمس(البمدييف )

القيادة اإلدارية الفكضكية عمى اإلصالح اإلدارم يي المجمسيف البمدييف  لنمطكجكد أثر ذك داللة إحصائية  .6
 .)زليتف، كاللمس(

 ثانيان: التكصيات:
ابي عمى نفسية المكظفيف العمؿ عمى تعزيز نمط القيادة اإلدارية الديمقراطية  لما لو مف تأثير إيج .1

 .زليتف، كاللمس(البمدييف ) يي المجمسيف، كبالتالي تحسيف مستكل اإلصالح اإلدارم كطمكحاتيـ

كبيػاف أىميتػو يػي تبسػيط اإلجػراءات كتحسػيف مسػتكل األداء يػي  ،العمػؿ عمػى زيػادة نؤػر ثقايػة اإلصػالح اإلدارم .2
 المجمسيف البمدييف )زليتف، كاللمس(.
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يكػػكف ىنػػػاؾ تكامػػؿ بػػػيف أنمػػاط القيػػػادة اإلداريػػة السػػػائدة كاسػػتراتيجيات اإلصػػػالح اإلدارم يػػػي مػػف الضػػػركرم أف  .3
زليػتف، كاللمػس(، ألف كمييمػا يعمػؿ عمػى تحسػيف الكضػع االقتصػادم كاالجتمػاعي كالثقػػايي البمػدييف )المجمسػيف 

 أليراد المجتمع.
يػي المجمسػيف البمػدييف بعمميػة اإلصػالح اإلدارم تكيير الدعـ المادم المناسب كالكسائؿ التقنيػة كالعصػرية لمقيػاـ  .4

 زليتف، كاللمس(.)
تؤػػجيع المػػػكظفيف عمػػػى االىتمػػاـ بالجكانػػػب السػػػمككية لػػدييـ لاصػػػة التقيػػػيـ الػػذاتي، كتؤػػػجيع العدالػػػة كالمسػػػاكاة  .5

زليػػػػتف، يػػػػي المجمسػػػيف البمػػػػدييف ) بيػػػنيـ يػػػػي جميػػػع النػػػػكاحي الكظيفيػػػػة، مػػػع تؤػػػػجيع العمػػػػؿ الجمػػػاعي كالتعػػػػاكف
 مس(.كالل

يػػػػػي دراسػػػػة إمكانيػػػػات تكييػػػػػؼ تجػػػػارب الػػػػدكؿ األلػػػػػرل المتقدمػػػػة كتطكيرىػػػػا لتحسػػػػػيف مسػػػػتكل اإلصػػػػالح اإلدارم  .6
 زليتف، كاللمس(.المجمسيف البمدييف )

 قائمة المصادر:
(، اسػػػػتلداـ إدارة الجػػػكدة الؤػػػاممة يػػػي تحقيػػػػؽ اإلصػػػالح اإلدارم بميبيػػػا "دراسػػػة ميدانيػػػػة"، 2015البرعصػػػي، قػػػيس يػػػرج ) .1

 (.538-515لسادس، ممحؽ العدد الثالث )ص ص المجمد ا

 عماف، األردف.، دار اليازكرم العممية، القيادة اإلدارية(، 2010بؤير العالؽ ) .2
 عماف، األردف.، دار الميسرة، اإلدارة كعمـ التطبيؽ(، 2009، محمد رسالف )الجيكسي .3
، دار حامػػد، عمػػػاف، اريػػػة، كظػػائؼ المنظمػػػاتمبػػػادئ اإلدارة الحديثػػة، النظريػػػات، العمميػػات اإلد(، 2009حػػريـ، حسػػيف ) .4

 األردف.
أثر النمط القيػادم عمػى الرضػا الػكظيفي، دراسػة حالػة مديريػة أمػالؾ الدكلػة لكاليػة (، 2017زنكد، يكنس، كالعاير، محمد ) .5

 ، رسالة ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير ، جامعة بكمرداس، الجزائر.بكمرداس
الميػػارات القياديػػػة كعالقتيػػا بػػػاألداء الػػكظيفي "دراسػػػة ميدانيػػة عمػػػى المػػديريف يػػػي (، 2012حسػػػف عمػػي حمػػػد ) ،عدمالسػػا .6

"، رسػالة ماجسػتير غيػر منؤػكرة، جامعػة اإلدارات العميا كالكسطى كالتنفيذية بالؤركات الصناعية العامة يي مدينة بنغازم
 بنغازم، كمية االقتصاد.

، جامعػػة المجمػة العمميػػة لقطػاع كميػػات التجػارةصػالح اإلدارم كآليػػات تطبيقو.)دراسػة مقارنػػة(، سػحر عبػد ا الحممػػي، اإل .7
 .362 -332، ص ص 2013األزىر، العدد العاؤر، يناير، 

 .2، العدد19، مج مجمة جامعة دمؤؽ (، اإلصالح اإلدارم يي األردف، دمؤؽ،2003العكش، يكزم ) .8
 .يمي، دار غريب، القاىرةمكؾ التنظإدارة الس (2004) عمي السممي، .9

 .1، طعماف، األردف، دار أسامة، القيادة كاإلؤراؼ اإلدارم(، 2010الغزك، ياتف عكض ) .11
(، كاقػػػع اسػػػػتراتيجيات اإلصػػػالح كالتطػػػكير اإلدارم كدكرىػػػػا يػػػي تعزيػػػز أمػػػػف 2008الفرجػػػاني، عبػػػد الفتػػػاح محمػػػػد عمػػػي ) .11

، رسػالة ماجسػتير غيػر منؤػكرة، الجامعػة فمسطينية بقطػاع غػزةالمجتمع الفمسطيني "دراسة تطبيقية عمى قيادات الؤرطة ال
 غزة، كمية التجارة. –اإلسالمية 

، الريػػػػاض -اسػػػتراتيجيات اإلصػػػالح كالتطػػػكير اإلدارم كدكرىػػػا يػػػي تعزيػػػز األمػػػف الػػػكطني(، 2006القحطػػػاني، ييصػػػؿ ) .12
 جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، رسالة دكتكراه غير منؤكرة.
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 .. ف، دار الكتاب القانكني، د س ف، داإلصالح كالتطكير اإلدارم المدلؿ لمحككمة اإللكتركنية، محمد الصيريي .13
، رسػػػػػالة إدارة الجػػػػػكدة الؤػػػػاممة كدكرىػػػػػا يػػػػػي تحقيػػػػػؽ اإلصػػػػػالح اإلدارم(، 2006الملاليػػػػي، عبػػػػػد الغنػػػػػي عبػػػػػد الكاسػػػػػع ) .14

 ماجستيرغير منؤكرة، جامعة دمؤؽ، سكريا.
، رسػػالة ماجسػػتير، جامعػػة محمػػػد أنمػػكذج مصػػر -اإلدارم يػػي التطػػكير اإلدارم  دكر اإلصػػالح( 2019)مػػريـ مجيمػػي،  .15

 .ليضر بسكرة، الجزائر
 .1، مؤسسة طيبة، القاىرة، طالقيادة اإلدارية(، 2013المكاكم، عاطؼ عبد ا ) .16
 كيػػة:سمسػػمة دراسػػات تنم(، اإلصػػالح اإلدارم مػػدلال لتصػػكيب المسػػار التنمػػكم: تجػػارب دكليػػة ، 2019مالعػب، عمػػر) .17

 .62، العدد المعيد العربي لمتلطيط بالككيت
القيػػػػادة اإلداريػػػة كعالقتيػػػا بمؤػػػػركع اسػػػتراتيجية االتصػػػػاؿ بالمؤسسػػػة العمكميػػػػة (، 2010النػػػذير، عبػػػد ا ثػػػػاني محمػػػد ) .18

أنمكذجػػان، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منؤػػكرة، جامعػػة السػػانية  – االقتصػادية الجزائريػػة "دراسػػة حالػػة مؤسسػػة نفطػػاؿ الجزائػػر
 كىراف، كمية العمـك االجتماعية، الجزائر.

دكر القيػػػادة اإلداريػػػة يػػػي إنجػػػاح التغييػػػر التنظيمػػػي "دراسػػػة ميدانيػػػة عػػػف تطبيػػػؽ نظػػػاـ "ؿ.ـ.د" يػػػي ىبػػػاؿ، عبػػػد المالػػػؾ،  .19
، كميػة العمػـك االقتصػادية 1"، أطركحػة دكتػكراه غيػر منؤػكرة، جامعػة يرحػات عبػاس سػطيؼجامعات مف الؤػرؽ الجزائػرم

 ، الجزائر.2016كعمـك التسيير، كالتجارية 
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 الممخص

ىديت الدراسة إلى التعرؼ عمى برنامج لإلصالح يككف أكثر نجاعة حاؿ االستقرار مف البرنامج االنكماؤي، الذم يحـر 
-Johansson Co"، كمنيجية "Caldor Magic Squireالبمد مف التنمية كالتقدـ. كاعتمدت الدراسة عمى أسمكب "

integration & VECM"  مع تقديـ تصكر 2020 -1980لتقدير دالة الدراسة بالمدييف الطكيؿ كالقصير لمفترة ،
عدـ استقرار  2020لبرنامج النيج التنمكم لإلصالح. يقد أظيرت الدراسة ألفاؽ برنامج التثبيت الييكمي، حيث سجؿ عاـ 

، ”GDP“العاـ لألسعار كمعدالت مرتفعة لمبطالة كتدني غير مسبكؽ لمعدؿ نمك حصة الفرد مف كارثي بالنسبة لممستكل 
مع تحسف يي معدؿ الميزاف التجارم، كىذا راجع لتحسف مبيعات النفط، كاستنزاؼ مدلرات المكاطنيف، كتلفيض دراماتيكي 

لمحمية. كما أظيرت نتائج التقدير القياسي كجكد لمدلؿ الحقيقي لمكظفي القطاع العاـ، عبر تلفيض متالحؽ لقيمة العممة ا
عالقة تكازنية بالمدييف الطكيؿ كالقصير، كأف لمصادرات النفطية كالكاردات أثر مكجب عمى المكازنة العامة كمؤؤر 

أسعار النفط، يي حيف أكضحت عدـ االستقرار السياسي كاألمني ك لإلصالح االقتصادم، كأثر سمبي عمي كؿ مف متغير 
 ائج عدـ كجكد أم تأثير لمتغير المكارد العامة الغير النفطية عمى العجز.النت

برنامج التثبيت كالتكييؼ الييكمي، برنامج اإلصالح التنمكم، التضلـ، البطالة، معدؿ نمك دلؿ الفرد، معدؿ يائض كعجز : الكممات الدالة
 الميزاف التجارم.

  

 المقدمة 
ؤتى مناحي الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كاألمنية، ألف بيدىا  ال يكجد ريب يي التأثير الحككمي عمى

السياسة المالية كأدكاتيا، كبالتالي نتاج أدائيا يعكس الحالة التي يككف عمييا اقتصاد البمد مف نمك أك رككد، 
يالسياسات المالية ليا  يببساطة ىي مف تتحكـ يي الطمب الكمي الذم بدكره يؤثر يي جؿ المتغيرات الكمية بالبمد،

دكر رئيسي يي ضبط ايقاع اقتصاد البمد، لتعكس بذلؾ ىدؼ االصالح كالتكازف االقتصادم. كبالتالي تكجو 
السياسات المالية إلنجاح سياسات إنتاجية معينة، عبر اإلعفاء الضريبي كالدعـ المالي، ككذلؾ تستلدميا 

الرسكـ الجمركية كالضرائب لمتأثير يي الصادرات كالكاردات  الحككمة يي التأثير عمى ميزاف المديكعات، عبر
 كحركة رؤكس األمكاؿ، ىذا يضال عف الدكر الذم تمعبو ىذه السياسات يي التأثير عمى االدلار كاالستثمار.
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ا األمر يمع تفاقـ الديكف الدالمية كاللارجية، كيقداف البمد لمدلراتو القكمية، كبيع أصكلو االستثمارية اللارجية، ىذ
سيجعؿ مف العجز مؤكمة ىيكمية تجبر البمد عمى إحداث تغيير جكىرم يي نظاميا االقتصادم، أم يصبح العمؿ 
عمى برنامج اصالح االقتصاد أمر ال حياد عنو، كيي الكاقع عندما يذكر االصالح االقتصادم أكؿ ما يطفك عمى 

ييكمي لالقتصاد المفركض مف القكل الميبرالية السطح البرنامج االصالحي كالمعركؼ بالتثبيت كالتكييؼ ال
(، كالبديؿ لو الذم تقترحو ىذه الدراسة IMF & WBالمتطرية، عبر أذرعيا المتمثمة يي المنظمات الدكلية )

 البحثية ىك النيج التنمكم، كيمكف تعريفيما عمى النحك التالي:

حككمة يي النؤاط االقتصادم، بؿ يعدىا العدك منيج التثبيت كالتكييؼ الييكمي، كىك برنامج يحد مف دكر ال -
األكؿ لمتنمية كالتقدـ االقتصادم، كيدعك بكؿ حـز لمعكدة إلى الحرية االقتصادية الغير مقيدة كالمبادرة الفردية، 
كىذا البرنامج يي جكىره ذك نزعة انكماؤية تقؤفية، كيقترف يي تنفيذه بلفض معدالت النمك االقتصادم، كزيادة 

البطالة، كتلفيض مستكل الدلكؿ إلى أدنى مستكياتيا لألغمبية الساحقة مف المكاطنيف، كأيضا إعادة  معدالت
 تكزيع دلكؿ كثركة البمد لصالح األقمية.

أما بالنسبة لممنيج التنمكم، ييركز ىذا المنيج عمى عالج التؤكه الذم يعترم اقتصاد البمد، عبر العمؿ عمى  -
امة لمبمد، كترؤيد اإلنفاؽ العاـ، باإلضاية الي تييئة بيئة مالئمة بالبمد لمتنمية كلزيادة تطكير كتنمية المكارد الع

االدلار القكمي كاالستثمار كالتؤغيؿ، كما يمعب ىذا المنيج دكر ميـ يي العدالة االجتماعية كاالستقرار 
 االقتصادم لمبمد.

رقابية المحمية أظيرت عجز ىيكمي بالمكازنة العامة منذ كبالرجكع إلى كاقع االقتصاد الميبي، يالحظ أف التقارير ال
مميار د.ؿ يي  60مميار سنكيا، ليتجاكز  25الى  10، حيث تركح ىذا العجز ما بيف 2017كحتى  2013
(، مما جعؿ صانع القرار االقتصادم يعمؿ مبكران عمى لصلصة 10، 2020، )تقرير ديكاف المحاسبة، 2020

، ليمحقيا بتفكير جدم يي العمؿ عمى كضع برنامج إصالحي 2012ية سنة مؤسسة إنتاج 125أكثر مف 
، كيعالن تبني ضمنيان برنامج التثبيت كالتكييؼ الييكمي لالقتصاد الميبي، عبر ريع دعـ 2015لالقتصاد الميبي منذ 

حؽ لقيمة ، مترجمان ذلؾ الحقان يي تلفيض متال2017، كبؤكؿ صريح يي نكيمبر 2016السمع األساسية يي سنة 
، كالعمؿ حاليان عمى 2021دينار مقابؿ دكالر كاحد يي مطمع  4.48كمف ثـ  3.92إل  1.25العممة المحمية مف 

لصلصة جؿ المؤسسات العامة، كمنيا قطاع النفط كالمطارات كالمستؤفيات العامة كغيرىا. كمما تقدـ ذكره 
ج اإلنكماؤي برنامج ناجح كياعؿ إلحداث إصالح يمكف بمكرة مؤكمة الدراسة يي التساؤؿ التالي: ىؿ البرنام

اقتصادم لدكلة مثؿ ليبيا، عبر الحد مف العجكزات الييكمية لالقتصاد الميبي كالحد مف التضلـ كالبطالة؟ كىؿ 
يعال يمكف تنفيذ برنامج إصالحي لالقتصاد يي بمد غير مستقر يي ؤتي المجاالت  كتنيؤو الحركب؟ كلماذا تبنى 

باالقتصاد الميبي برنامج تقؤفي؟ كالتي عادة ما يفرض عمى الدكؿ التي تعاني مف ديكف لارجية صانع القرار 
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كليس عمى دكؿ غير مدينة كغنية مثؿ ليبيا، كمؤاكميا األساسية تتركز يي عدـ االستقرار كسكء إدارة المكارد 
 االقتصادية يييا.

القتصاد الميبي لف يككف لو أم ياعمية، بؿ سيمحؽ مما تقدـ تفترض الدراسة أف البرنامج اإلنكماؤي إلصالح ا
الضرر بالمستكل المعيؤى العاـ، كسيؤدم إلى عدـ استقرار األسعار، كارتفاع معدالت البطالة، كأيضا يقداف البمد 
لممؤسسات التي لك أحسنت إداراتيا ستحقؽ تديؽ مستمر لممكارد العامة، كبالتالي ستعالج العجز الييكمي لممكازنة 

عامة. كتفترض الدراسة أيضان أف الليار األمثؿ إلدارة البمد يي اكقات عدـ االستقرار كاألزمات ىك استلداـ ال
أدكات اقتصاد األزمة، مف لالؿ تحمؿ صانع القرار االقتصادم مسؤكلياتو أتجاه مكارد البمد كالمكاطف، كبالتالي 

 ذك الطابع التقؤفي حاؿ االستقرار. تنفيد البرنامج التنمكم لإلصالح بدؿ البرنامج اإلنكماؤي

لقد ىديت الدراسة إلى بياف حقيقة احتياج البمد إلى برنامج اإلصالح االقتصادم مف عدمو، لاصة كأف البمد يي  
كضع غير مستقر، كما ىديت لمتعريؼ عمي أف ليبيا بكضعيا الحالي ال تحتاج ألل برنامج إصالحي بقدر ما 

اد األزمة، كذلؾ مف لالؿ  تكلي صانع القرار إدارة اقتصاد البمد حتى يصؿ الي تحتاج إلدارتيا بأدكات اقتص
مرحمة االستقرار. كتكمف أىمية الدراسة يي بياف تداعيات برنامج التثبيت كالتكييؼ الييكمي لالقتصاد الميبي عمى 

يدكه أنو ال يتجاكز يي إصالحو، كلاصة أنو قد انيي متكسط المدة المسمكح لتنفيذ ىذا النيج، كالذم يفترض مؤ 
المتكسط ثالث سنكات حتى يؤتى تماره، بسبب ؤدة كطأة ىذا النيج عمى مكاطني البمد قيد اإلصالح. كما تكمف 
أىمية الدراسة يي تمكيف صانع القرار االقتصادم بميبيا كالميتميف بالؤأف االقتصادم المحمي مف تقديـ اإلرؤاد 

النيج التقؤفي يي أحداث إصالح لممتغيرات الكمية الرئيسة لالقتصاد  يي سياسة بديمة لإلصالح، حاؿ ألفاؽ
 الميبي.

"، يي تحميؿ تداعيات عدـ استقرار المستكل العاـ Caldor Magic Squireاعتمدت الدراسة عمى أسمكب "
قبؿ "، مف لالؿ دراسة يترة ما GDPلألسعار كالبطالة كالتالؿ الميزاف التجارم كمعدؿ نمك حصة الفرد مف "

، كبعد مركر لمس سنكات مف الؤركع يي النيج اإلنكماؤي إلصالح االقتصاد 2015برنامج اإلصالح لسنة 
 "Johansson Co-integration & VECM، كقد استلدمت الدراسة منيجية "2020الميبي، أال كىي سنة 

 .2020 -1980لتقدير دالة الدراسة بالمدييف الطكيؿ كالقصير لمفترة 
 سابقة الدراسات ال

يي مطمع ثمانينيات القرف الماضي اكتسب مفيكـ اإلصالح االقتصادم االىتماـ األكبر لدل االقتصادييف كلبراء 
، كالتي تعد 1982الؾ عمى أثر أزمة المديكنية الدكلية التي أنطمقت مف المكسيؾ سنة ذصندكؽ النقد الدكلي، ك 

لتظير مناىج متباينة يي  .(2018مية )لرص  الحكاس. نقطة البداية يي مسار اإلصالح االقتصادم لمدكؿ النا
يعمي سبيؿ  اإلصالح كلـ يكف التبايف ظاىر يي المناىج يحسب، بؿ أيضا يي النتائج الناتجة عف تمؾ المناىج.
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، أف معدؿ النمك االقتصادم 1999 -1970دكلة لالؿ الفترة مف  44المثاؿ أظيرت نتائج دراسة أجريت عمى 
كؤماؿ أيريقيا غير مرضية، ككانت زيادة  النمك محدكدة، كربما قد يرجع السبب يي ذلؾ الي  يي الؤرؽ األكسط

تألر تنفيذ اإلصالحات االقتصادية، كبالتالي يإف البيئة غير مناسبة الستلداـ النيج االنكماؤي يي ىذه الدكؿ 
ج بعض الدراسات التي أجريت عمى (. بالمقابؿ أظيرت نتائ2018مقارنة بالدكؿ األلرل، )اسماعيؿ، كعبدالمنعـ، 

استجابة لمتغيرات السريعة يي البيئة اللارجية كالمتطمبات المتزايدة لمنمك الدالمي، كيتمثؿ  العديد مف الدكؿ النامية،
ذلؾ يي تطبيؽ سياسات اقتصادية تعطي دكران اقكل لمسكؽ كتنمية القطاع اللاص، كتسمح باإلندماج مع 

يي مقدمتيا تمؾ السياسات كاإلجراءات التي تيدؼ الستعادة التكازف الدالمي كاللارجي، االقتصاد العالمي، ككاف 
مف لالؿ تطبيؽ سياسات مالية كنقدية متؤددة مكجية لترؤيد الطمب المحمي، عف طريؽ لفض النفقات الحككمية 

سعر الصرؼ. يقد بينت كالسيطرة عمى نمك السيكلة النقدية، كانتياج سياسات محدده ييما يلص نظامي األسعار ك 
تجربة اليند تمكنيا مف التحكـ يي معدالت التضلـ عند مستكل مقبكؿ، كتككيف احتياطيات ضلمة مف العممة 

(. كعمى صعيد متصؿ 2004، بيرثممي، كبػػػف طاىػػر، 2009، كعبكرة، 2019)حجاب، كألركف، الصعبة 
، بأنو ينبغي إدارة اقتصاد البمد بأدكت اقتصاد 2018-1996أظيرت دراسة عمى االقتصاد الميبي لالؿ الفترة مف 

 العاـ المستكل عمى استقرار بمعني العمؿ انكماؤية، أم نقدية سياسة األزمة، كعند االستقرار باإلمكاف أتباع
 البطالة، معدؿ كزيادة االقتصادم النمك تلفيض عمى التجارم، ككذلؾ العمؿ بالميزاف العجز كتلفيض لألسعار
 (.2018الميبي  )يلمؼ،  لالقتصاد حقيقي كمؤسسي إصالح إحداث بغرض كذلؾ

إال إف طيؼ عريض مف الدراسات السابقة ترل يي النيج التنمكم التكسعي، أسمكب ناجز لإلصالح االقتصادم، 
يعندما قامت الكاليات المتحدة االمريكية بإصالحات اقتصادية، كذلؾ مف لالؿ تطبيؽ سياسات نقدية كمالية 

 2014% مقابؿ العمالت الدكلية األلرل، كدلؾ لالؿ الفترة مف 10لريع قيمو الدكالر االمريكي بأكثر مف  محفزة،
، ساىـ ذلؾ بانتعاش االقتصاد، كانلفاض يي أسعار السمع األساسية دالؿ الكاليات 2015حتي كانكف الثاني مف 

يي الدكالر ساىمت يي الثاتير بؤكؿ كبير عمي  المتحدة األمريكية كيي األسكاؽ العالمية، كالؤؾ أف ىذه التقمبات
 ,Dawson).&  2018كالركف،  أسعار الطمب كالعرض مف النفط اللاـ يي األسكاؽ المحمية كالدكلية، )مازف

 ىذه دكلة، ككذلؾ عدد مف الدراسات عمى االقتصاد الجزائرم، أف 26كما أظيرت دراسة ألرم عمى  2006
 يي النمك عمى كبير أثر إيجابي ليا كاف حيف يي القصير، يي األجؿ االقتصاد عمى تكمفة ليا كانت اإلصالحات

ػ 2015، كأبكمرداس، 2017كارد، نسمة كم، ك 2014، لعمى كمسعى، ك 2015، كالركف حبيب)الطكيؿ،  األجؿ
(. كيي المقابؿ أظيرت دراسة عمى االقتصاد Baecky and Havranek, 2013ك، 2017كمسعكدم، 

، بعض االلتالؼ عمي ما تقدـ مف دراسات، حيث أكدت عمى أف 2012-1980الباكستاني لالؿ الفترة مف 
باكستاف، بينما كانت ىناؾ عالقة طردية بيف اإلنفاؽ الحككمي كاف لو تأثير عكسي عمي النمك االقتصادم يي 

كؿ مف اإليرادات العامة كالنمك االقتصادم، كما أكضحت نتائج الدراسة أف اإلطار المؤسسي الذم يحكـ القطاع 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
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 المالي كطريقة تنفيذ سياساتو، يمعباف دكران أساسيا يي دعـ النمك االقتصادم لمدكلة، كبالتالي ينبغي أف يتسـ
كما برىنت  .(Nazir et al., 2013الدكلة، ) قرارات يي األيراد مستكيات ثقة لزيادة كالؤفايية صداقيةتنفيذىا بالم

، أف تأثير سياسة اإلنعاش االقتصادم عمى الصادرات الغير 2014 -2001دراسة عمى االقتصاد الجزائرم لمفترة 
لرئيسة لمناتج الدالمي اللاـ، باإلضاية إلى النفطية ضعيؼ، إذ تبيف أف قطاع النفط ال يزاؿ يمثؿ أحد المككنات ا

 (. 2015أف ىناؾ نقص يي يعالية برامج سياسة اإلنعاش االقتصادم المنفذة يي تحقيؽ النمك، )ابكجمعة، 
كعمى صعيد متصؿ يقد تكصمت عدد مف الدراسات عمى العديد مف الدكؿ العربية، أف سياسة اإلنعاش االقتصادم 

تصادم الذم تعيؤو، أم أف زياد الطمب الكمي بسبب زيادة اإلنفاؽ الحككمي المكجو ال تتناسب مع الكضع االق
لالستثمار لـ تؤدم إلي زيادة العرض الكمي، كتنؤيط الجياز اإلنتاجي، كما كاف ملطط لو، كأف لسياسة اإلنعاش 

كؿ النفطية بؤكؿ االقتصادم عمي معدؿ النمك كالبطالة أثر ضعيؼ كغير مستداـ، كيتحدد معدؿ النمك يي الد
أساسي عمي قطاع المحركقات، نظران لمساىمتو الكبيرة يي الناتج المحمي اإلجمالي لمدكلة، كأف لسياسة اإلنعاش 
تأثير مباؤر عمي قطاع البناء كاألؤغاؿ العامة لمدكلة، كما أظيرت النتائج أف الدكلة أىتمت بتنفيذ برنامج الدعـ 

ماؿ المسارات االقتصادية األلرل، األمر الدم ترتب عميو تقميؿ يعالية دكر كاإلنعاش االقتصادم دكف تنفيذ كاك
 (.2006 و،بني سالمو، درادكػك ، 2004، ، كبيرثممي كبف طاىػػر2013ىذه السياسة، )بكيميح، 

 كاقع المنيح اإلنكماشي كسياسة إصالح باإلقتصاد الميبي

، 2020ك 2015كعرض نتائج مربع كالدر السحرم باالقتصاد لعامي  ؤيقراءة المنيج اإلنكماقبؿ الكلكج يي 
"، التي قدمتو Ideal Countryيجب تكضيح أف نتائج مربع كالدر سكؼ تقارف مع النمكذج األمثؿ لمدكؿ "

ىي منظمة (، ك Organisation for Economic Co-operation and Development- OECDمنظمة )
اعدة أعضائيا، بغية تحقيؽ نمك اقتصادم طكيؿ األجؿ، كتحسيف مستكل معيؤة مقرىا باريس، تسعى إلى مس

لجنة كيريؽ عمؿ، كأربعيف ألؼ  200عضكان، معظميـ مف الدكؿ المتقدمة، كتؤتمؿ عمى  34السكاف. كتضـ 
(، كقدمت ىذه المنظمة نمط مثالي لما يجب أف يككف عميو اقتصاد OCED, 2021لبير مف البمداف األعضاء، )

 لبمد، كالذم سينقاش الحقان مع تحميؿ نتائج االقتصاد الميبي.ا

، سيتـ دراسة سنتيف الميبي، كيؽ متغيرات مربع كالدر السحرمنتائج برنامج اإلصالح باالقتصاد كلمتعرؼ عمى  
 كىي الفترة التي تمت تغيير ،2015كبالتالي السنة األكلى ىي   ما قبؿ تطبيقو، كبعد لمس سنكات مف تطبيقو،

كالتي تعبر عف الفترة التي تدلمت يييا األمـ  2020نظاـ الحكـ كؤيدت استقرار نسبي، كالفترة الثانية ىي 
االقتصادية المحمية، كقدمت يييا لارطة إصالحات اقتصادية عبر برنامج التثبيت كالتكييؼ  المتحدة يي الؤؤكف

 إلنابة لألمـ المتحدة بميبيا."ستيفاني كيميامز" المبعكثة با الييكمي كالتي عريت بإصالحات

http://repository.aabu.edu.jo/jspui/browse?type=author&value=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A+%D8%A8%D9%86%D9%8A+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%2C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%83%D9%80%D9%87
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ؤيدت ىذه السنة تؤكه كبير يي مربع كالدر لإلقتصاد الميبي، حيث  :2015مربع كالدر اإلقتصادم لسنة ( 1
%. 23.99% ليقفز عمى المعدؿ األمثؿ بنحك 24لكحظ أرتفاع معدالت التضلـ بؤكؿ كارثي، يتجاكز معدلو 

%، متجاكزة بذلؾ 19مت معدالت بطالة مرتفعة جدان قاربت كلـ يكف معدالت البطالة بأيضؿ حاؿ، حيث سج
%، كما سجمت تدني كبير يي معدؿ نمك نصيب الفرد مف الناتج 13المعدؿ األمثؿ كالمسمكح بو بأكثر مف 

%، كما سجؿ رصيد 20منلفضة عف الحد األمثؿ بنحك %، -0.17المحمي األجمالي باإلقتصاد الميبي، مسجمة 
 .%-0.46ان الميزاف التجارم عجز 

 2015مربع كالدر االقتصادم الميبي في ( يكضح مؤشرات 1شكؿ )

 
كقت الحرب لـ يتـ إدارة اقتصاد البمد بأدكات اقتصاد أف السبب الرئيس لمتضلـ كانييار العممة الكطنية ىك أنو  -

ة المحمية عف طريؽ يتح األزمة، كاالعتماد عمى التجار يي تكريد السمع األساسية كالدكاء كأيضا يي تكيير السيكل
مميكف دكالر لتجار العممة،  30(، حيث تـ بيع 8، 2011اعتمادات مستندية لمتجار، )تقرير ديكاف المحاسبة، 

، بؤأف النقد كالمصارؼ، ينجـ عف ذلؾ جنى 2005لسنة  1مف القانكف  47-46كيعد ىذا األجراء ملالؼ لممكاد 
مميكف د.ؿ، مما تسبب يي زيادة ىيمنة  3.3السكؽ السكداء بمغت  التجار مف ىذه العممة مكاسب بالمضاربة يي

تجار سكؽ السكداء عمى تديؽ السيكلة كتحكميـ يي األسعار، كبالتالي أضعؼ تأثير الدكلة يي السيطرة عمى 
أظيرت حيث  2014(. ليكرر ذات اللطأ يي 230-90، 2011االقتصاد المحمي، )تقرير ديكاف المحاسبة، 

نزاؼ احتياطيات مصرؼ ليبيا المركزم مف النقد األجنبي، عبر إيقاؼ تداكؿ العمالت األجنبية عمى التقارير است
المكاطف كمنحيا لتجار السكؽ السكداء تحت غطاء اعتمادات تجارية، األمر الدم ترتب عميو تمكيف األلير مف 

ليمحقيا . (219، 2014المحاسبة،  )تقرير ديكافالمضاربة بالعمالت األجنبية كأحداث أنييار لمعممة المحمية، 
المصرؼ المركزم عبر إدارة الرقابة عمى المصارؼ، بأىمالو كتقصيره يي متابعة التحكيالت اللارجية، التي 

يقط،  2014مميار دكالر يي سنة  20.8تنفذىا المصارؼ التجارية يي ؤكؿ اعتمادات كحكاالت، كالتي تجاكزت 
كاأليراد الذيف قامكا بتحكيؿ النقد األجنبي، ككذلؾ عدـ بياف السمع كاللدمات التي كلـ يتـ إعداد التقارير بالؤركات 



 و١ٍت االلخصاد ٚاٌخضاسة ص١ٌخٓٛٞ اٌزأٟ                                                                                                           اٌّإحّش اٌعٍّٟ اٌغٕ

 اٌضاِعت األعّش٠ت اإلعال١ِت                                                                                                     اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث
 

-   353   - 

تـ تكريدىا أك الحصكؿ عمييا مقابؿ ذلؾ، حيث يالحظ جميان أف ىذا المبمغ ليس لو أثر عمى األرض، سكاءن كسمع 
ة المنفذة مف قبؿ كلدمات أك انؤاءات، كما تجدر اإلؤارة إلى أف قيمة أجمالي حركت التحكيالت اللارجي

، 2014مميار دكالر، )تقرير ديكاف المحاسبة،  100.8بمغت  2014-2013المصرؼ المركزم لالؿ سنتي 
 نفذتيا المصارؼ التي اللارجية كالحكاالت المستندية اإلعتمادات (. كما أظيرت التقارير الرقابية أف169-170

 بيذه كالتالعب التزكير مف اكتؤايو الرغـ عمىك  دكالر، مميار 41 قد بمغت حكالي 2015لالؿ  التجارية
 كتمـز الظكاىر ىذه تعالج أف ؤأنيا مف اإلدارة، قبؿ مف ياعمة عممية ك إجراءات يتـ إتلاذ لـ أنو إال التحكيالت،
  .(213، 2014)تقرير ديكاف المحاسبة، التحكيؿ،  بعمميات المرتبطة األنؤطة تنفيذ بحسف المصارؼ

ب الفساد يإنو يعتبر العقبة الكؤكد أماـ التنمية كرياىية المكاطف، حيث أظيرت التقارير الرقابية أما بالنسبة لجان -
 2014، كالست دكؿ األكثر يسادان بالعالـ يي سنتي 2013ليبيا تعتبر مف أكثر ثالث دكؿ يسادان يي سنة أف 
د تـ استلداـ أمكاؿ التنمية يي غير (.  يقد أؤارت التقارير أنو ق125، 2015، )تقرير ديكاف المحاسبة، 2015ك

(. ككذلؾ االستمرار يي تسييؿ التفكيضات المالية 17، 2012األغراض الملصصة ليا، )تقرير ديكاف المحاسبة، 
بالرغـ مف تكقؼ المؤركعات بسبب سكء األكضاع المالية، كعدـ عكدة  الؤركات إلستكماليا حيث سيؿ يي 

مف الالئحة التي تنص عمى إصدار تفكيضات ربع  22الفة لنص المادة مميار د.ؿ بالمل 12.626مبمغ  2013
(. كما أظيرت التقارير أيضان قياـ بعض المكرديف 16-15، 2013سنكية لممتابعة، )تقرير ديكاف المحاسبة، 

لراج البضائع مف الحظائر الجمركية دكف ديع الرسكـ الجمركية. كامتناع بعض  بإعداد إقرارات كىمية كا 
يف الجمركييف مف سداد الرسكـ الجمركية المقدرة عمى البضائع المكردة، كأجبار مكظفي الجمارؾ عمى الملمص

تلفيض تمؾ الرسكـ، كايضا قبكليـ لمتلفيضات بحجة عدـ تكير النكاحي األمنية. ككذلؾ معاممة جؿ البضائع 
أف البضائع المكردة ذات منؤأ أكربي،  المكردة عمى أنيا ذات منؤأ عربي باعتبارىا تتمتع باالعفاء الكمي، يي حيف

(. ىذا يضال عف الفساد اللاص برصيد بند المساىمات اللارجية اللاصة 28، 2013)تقرير ديكاف المحاسبة، 
مميار دكالر، كيتضمف مؤاركات المصرؼ المركزم يي عضكية المؤسسات  10بالبنؾ المركزم، حيث بمغت نحك 
ربحية مثؿ: )برنامج تمكيؿ التجارة العربية، كمنظمة األكبؾ التي أنؤأىا النقد  كالمنظمات الدكلية كاللدمية الغير

الدكلي(، كتجدر اإلؤارة يي ىذا  اللصكص إلى أف المصرؼ المركزم لـ يستثمر مؤاركاتو يي ىذه العضكيات، 
، 2014المحاسبة،  بما يعكد عميو مف اإلستفادة مف اللدمات كالبرامج التي تقدميا ىذه المنظمات، )تقرير ديكاف

(. كما ظير الفساد أيضان يي التفاكت الجامح لدلكؿ مكظفي القطاع العاـ، كعدـ كجكد معايير كاضحة 170
ضعؼ ألدنى  55(. حيث بمغ التفاكت بالدلكؿ نحك 68، 2014لمتفرقة بيف الكظائؼ، )تقرير ديكاف المحاسبة، 

 لمكاياءات األلرل.مرتب لمكظفي القطاع العاـ، ىذا يضالن عف المزايا كا
أما بالنسبة لسكء إدارة مقدرات البمد كملالفة القكانيف كالتؤريعات: يقد أظيرت التقارير الرقابية المحمية أنو يي  -

مميكف دكالر،  254.240مميكف دكالر )لتكنس  761.982، أنو تـ منح قركض كىبات دكلية بأجمالي 2012
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مميكف  253.880مميكف دكالر لمسكداف، كلمكريتانيا  126.940مميكف دكالر، كىبات  126.922كلمسكداف ك
، كالتي نصت عمى تلصيص المبالغ 2012مف قانكف الميزانية لسنة  20دكالر(، بالملالفة ألحكاـ المادة 

المدرجة يي بند أحتياطي الميزانية العامة، لتغطية أم عجز يطرأ يي الميزانية العامة، )تقرير ديكاف المحاسبة، 
2016، 24.) 

احدل مؤؤرات الفساد أيضا سكء إدارة الماؿ العاـ، حيث لكحظ التركيز عمى االستثمار يي القطاع اللدمي،  -
كحدة إنتاجية يي  125(. كما أظيرت التقارير الرقابية أنو بمغ تمميؾ 17، 2012)تقرير ديكاف المحاسبة، 

الكحدات اإلنتاجية دكف معالجة الملتنقات مميار د.ؿ، كلكحظ التكجو للصلصة  2.2، بقيمة بمغت نحك 2012
التي كانت تعاني منيا، كدكف تأىيميا ماديان كتقنيان، األمر الدم أدل إلى تكقؼ العديد منيا عف العمؿ أك تعثرىا 

مؤركعان، منيا  606كعدـ االستفادة منيا يي دكرة االقتصاد الكطني. كقد بمغت عدد المؤركعات االستثمارية 
مميار د.ؿ، كعدد  43.3مؤركعان لـ يؤرع يي تتفيذىا بقيمة  196مميار د.ؿ، ك 4.6تنفيذه بقيمة مؤركع تـ  227
، 2012مميار د.ؿ، )تقرير ديكاف المحاسبة،  74.9مميار، أم بأجمالي  27مؤركعان تحت التنفيذ بقيمة  183
ذ مؤركعات األسكاف كالمرايؽ (. كتفصح التقارير أيضان أنو أبرمت الييئة العامة لممؤركعات عبر جياز تنفي16

مميار د.ؿ، ىذا يضالن  10.3مميار د.ؿ، كسدد منيا آف ذاؾ نحك  44ؤركة بقيمة بمغت نحك  4034عقكد مع 
عف ضعؼ إمكانيات بعض الؤركات المتعاقد معيا، كعدـ قدرتيا عمى التنفيذ، األمر الدم نجـ عنو إلغاء كسحب 

(. كالكارثة ىك 89، 2012مؤركعان، )تقرير ديكاف المحاسبة،  739عدد كبير مف المؤركعات كالبالغة حكالي 
 2015يبراير  28االستثمار يي دكؿ منيارة اقتصاديان، حيث بمغ بند االستثمارات يي الكدائع الجارية اللارجية يي 

، نظران مميار دينار، أغمبيا مكجكد بدكؿ منيارة اقتصاديا كيصعب استرجاعيا مف قبؿ المصرؼ المركزم 3.2نحك 
 (.170، 2014النقضاء عدة سنكات عمى استحقاقيا، )تقرير ديكاف المحاسبة، 

بالنسبة لعدـ االستقرار، ياالنقساـ السياسي كالعسكرم كالمناطقي، نتج عنو نزاع عنيؼ كازدكاج يي السمطات  -
يعية السابقة كمؤسسات الدكلة السيادية، بسبب ريض نتائج اإلنتلابات، كريض بعض ممثمي السمطة التؤر 

، كذلؾ كاف الستمرار 2014)المؤتمر الكطني العاـ( التسميـ لمسمطة التؤريعية المنتلبة )مجمس النكاب( سنة 
أقفاؿ المكاني كالحقكؿ النفطية تأثير سمبي عمى استقرار الدكلة كمكاردىا كلطط عمؿ المؤسسات يييا كالمبني 

(. باإلضاية ايضا لمكثير مف المؤاكؿ 16، 2014محاسبة، أساسا عمي اإليرادات النفطية، )تقرير ديكاف ال
، 2015 -2011الييكمية التي يعاني منيا اإلقتصاد الميبي كالتي ظيرت يي التقارير الرقابية المحمية لالؿ الفترة 

 كال يتسع المجاؿ لذكرىا.
، يبرغـ مف البرنامج 2015: لـ تكف ىذه السنة  بأيضؿ حاؿ مف 2020 مربع كالدر االقتصاد الميبي لسنة( 2

، كالتي تسببت يي تأكؿ 2015التقؤفي القاسي الذم تحممو المكاطف الميبي طيمة اللمس سنكات التي لحقت سنة 
مثؿ، حيث ظمت مدلراتو كانلفاض القيمة الحقيقية لمرتباتو، يال زالت معدالت البطالة مرتفعة جدان عف المعدؿ األ
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%، 13.13% منحرية عف المعدؿ األمثؿ بنحك 18.6الحي، يسجمت تقريبان كما كانت قبؿ البرنامج اإلص
% منحرية عف المعدؿ األمثؿ بنحك 22.3كمعدالت التضلـ الزالت كارثية، حيث سجمت معدؿ بنحك 

، كما ؤيدت معدؿ نمك نصيب الفرد مف الناتج المحمي 2015%، كالزالت قريبة جدان مف معدالت سنة 22.24
%، مسجمة انحراؼ عف المعدؿ األمثؿ بنحك -0.23كر كاالنلفاض، يقد انلفض بمعدؿ اإلجمالي مزيدان مف التدى

رصيد الميزاف التجارم سجؿ يائض %. إال معدؿ رصيد 0.06بنحك  2015%، ككذلؾ مسجمة تدني عف 26
 %.0.09طفيؼ بمغ 

 2020مربع كالدر االقتصادم الميبي لسنة ( يكضح مؤشرات 2شكؿ )

 
 

رة الممحكظة لممكارد الطبيعية التي يتميز بيا االقتصاد الميبي، يبرز ىنا تساؤؿ ميـ عف كلكف بالنظر إلى الطف
األسباب كراء التؤكه الكارثي لمربع كالدر باالقتصاد الميبي؟، ياإلجابة عمى ىذا التساؤؿ يتـ عف طريؽ الرجكع 

ذ برنامج التثبيت كالتكييؼ الييكمي ، كىي يترة البدء يي تنفي2020-2016إلى التقارير الرقابية المحمية لمفترة 
 إلصالح االقتصاد الميبي، كقد كجدت األسباب التالية: 

انقساـ كعدـ استقرار: كجكد ثالث حككمات عمى األرض متمثمة يي حككمة الكياؽ طرابمس كحككمة االنقاذ   -
ب يي تحميؿ الدكلة (. مما تسب12، 2016بطرابمس كالحككمة المؤقتة بالبيضاء )تقرير ديكاف المحاسبة، 

لمصركيات ثالث حككمات يي ذات الكقت، كما تتضمنيا مف نفقات تسييرية كمرتبات كمزايا لممسؤكليف كغيرىا. 
ىذا يضالن عف تكسع الحككمات يي اإلنفاؽ كالتعيينات كالتعاقدات، مما لمؽ يجكة كلمؿ بيف محاكالت اإلصالح 

 (.13، 2016ت كمؤسساتيا المالية، )تقرير ديكاف المحاسبة، كالكاقع الذم يرضتو آثار تصريات تمؾ الحككما
إحداث ؤمؿ اقتصادم: مف المعركؼ أف االقتصاد الميبي بطبيعية اقتصاد ريعي تقريبا،ن كبالتالي تعد العكائد  -

كحتى  2013الطبيعية المصدر الكحيد لمدلؿ، كعميو يإف عممية إغالؽ المكاني النفطية لفترة طكيمة امتدت مف 
مميار دكالر، )تقرير  106.589مميار د.ؿ أم ما يعادؿ  146.225، أدت للسائر ضلمة قدرت بنحك 2016

 .2019(،  ليمحقيا أغالؽ ألر يي 18، 2016ديكاف المحاسبة، 
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تؤكه الييكؿ اإلدارم بالدكلة: عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، كجكد مؤسسات إدارية عامة تمارس أنؤطة  -
سكاف كالمرايؽ كجياز تنمية كتطكير المراكز اإلدارية، كجياز تنفيذ مؤركعات اإلسكاف متؤابية يي مجاؿ اإل

كالمرايؽ العامة، كجياز تنمية كتطكير المدف. ككجكد مؤسسات إدارية عامة تمارس أنؤطة متؤابية يي مجاؿ 
مدني، المكاصالت، كجياز تنفيذ مؤركعات المكاصالت، كمصمحة الطرؽ كالجسكر، كمصمحة الطيراف ال

كمصمحة المطارات، كمصمحة الطرؽ كالنقؿ البرم. ككذلؾ كجكد مؤسسات إدارية عامة تمارس أنؤطة متؤابية 
دارة الصيانة بكزارة الصحة. كأيضان كجكد  يي مجاؿ تحديد االحتياجات الصحية، كجياز اإلمداد الطبي، كا 

ة، كالييئة العامة لممكارد المائية، كالييئة مؤسسات إدارية عامة تمارس أنؤطة متؤابية يي مجاؿ المكارد المائي
 (.52 -51، 2016العامة لممياه، كالجياز التنفيذم لحفر كصيانة آبار المياه، )تقرير ديكاف المحاسبة، 

يساد القطاع اللاص: ظاىرة التيرب الضريبي بأؤكالو كأنكاعو كعزكؼ صغار الممكليف عف ديع الضريبة.  -
ة كالتدليس كاإلدالء بمعمكمات غير صحيحة حكؿ النؤاط. كاستعماؿ مستندات الؤحنة كتزكير المعامالت الضريبي

يي تحكيؿ أمكاؿ لملارج أكثر مف مرة. كالتيرب الجمركي كتزكير مستندات التكريد. كتيريب األمكاؿ لملارج عف 
الناقصة أك غير  طريؽ التالعب يي االعتمادات كالمستندات برسـ التحصيؿ. كالعقكد كالتكريدات الكىمية أك

المطابقة لممكاصفات. كسكء تنفيذ المؤركعات، كالتالعب يي كميات األعماؿ المتعاقد عمييا مع القطاع العاـ، 
كتيريب المعادف كالسمع المحضكرة لملارج، كديع مبالغ مباؤرة عينية إلى مكظفي الدكلة المكمفيف بمتابعة 

مة بعد الحصكؿ عمى الديعات المقدمة أك قيمة التكريدات )تقرير المؤركع. التممص مف تنفيذ أعماؿ العقكد المبر 
 (.58-57، 2016ديكاف المحاسبة، 

سكء أداء صانع القرار االقتصادم: ظيرت مؤؤرات تمثؿ قرائف قكية عمى أف الكضع االقتصادم السيء الذم  -
ؿ بانتعاش االقتصاد كنتيجة غير حقيقي، كأنو كاف باإلمكاف أف تككف األكضاع أيض 2017عانتو الدكلة لالؿ 

، كارتفاع مكارده التي كانت أيضؿ مف األعكاـ السابقة، إال إف ىذا األمر لـ 2017طبيعية لتحسف أنتاج النفط يي 
يحدث ككانت األكضاع االقتصادية كالظركؼ المعيؤة سيئة، نتيجة سياسة التضييؽ التي أنتيجيا المصرؼ 

إدارة المكازنة االستيرادية لكزارة االقتصاد بعكس السياسة التي كانت متبعة ، بعد أف آلت 2017المركزم يي العاـ 
، 2017يي أنفاؽ النقد األجنبي تحت إدارة المصرؼ المركزم يي األعكاـ القريبة السابقة، )تقرير ديكاف المحاسبة، 

دينار  9.5لقيمة  2017(. كىذا ما يفسر ارتفاع سعر النقد األجنبي بالسكؽ السكداء، حيث كصؿ يي نياية 16
 (.17، 2017لمدكالر بسبب انلفاض عرض النقد األجنبي بؤكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ، )تقرير ديكاف المحاسبة، 

مؤؤر الفساد: أظيرت التقارير الرقابية المحمية أف ليبيا تتربع عمى عرش الفساد العالمي، كذلؾ كيؽ مؤؤر  -
، )تقرير 2019 -2012ف أيسد عؤر دكؿ بالعالـ لالؿ الفترة "، حيث تعد ليبيا مCPIمدركات الفساد العالمي "

-2010مميار د.ؿ عمى مؤركعات التنمية مف  80(.  يقد تـ أىدار أكثر مف 54، 2019ديكاف المحاسبة، 
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تـ  2017-2012، دكف تحقيؽ أم تنمية تذكر. كما أظيرت التقارير الرقابية المحمية أنو لالؿ الفترة 2017
ميار د.ؿ عمى قطاع الكيرباء كعمي الرغـ مف ذلؾ، الزالت الدكلة تعاني مف االنقطاعات م 30إنفاؽ حكالي 

مميار د.ؿ سنكيان عمى الدعـ كالزاؿ المكاطف يي عكز كمعاناة، حيث  36المتكررة كسكء اللدمة. كما أنفؽ نحك 
ي أكثر مف نصؼ مناطؽ يباع رغيؼ اللبز كالدكاء كالسمع االساسية بأغمى األسعار، كانعداـ كجكد الكقكد ي

مميار د.ؿ   24الدكلة، كتعثر كجكدىا بيف الحيف كاأللر يي النصؼ الثاني. باإلضاية لذلؾ يقد أنفؽ أكثر مف 
، عمى الصحة كاألدكية كالزاؿ المكاطف يبحث عف العالج كالدكاء يي المصحات 2017-2012لالؿ الفترة 

بعثة دبمكماسية دكف تحقيؽ أم مصالح  141د.ؿ عمى  مميار 4.5اللاصة يي الدالؿ كاللارج. كأىدر نحك 
مميار د.ؿ عمى التعميـ بؤقيو العاـ كالعالي كال زاؿ التعميـ يعاني مف سكء اللدمة  48لمدكلة. ايضا إنفاؽ أكثر مف 

ابية كتدني جكدة الملرجات. ىذا يضالن عف يساد الييئات الرقابية كالقضائية كالتؤريعية، حيث أظيرت التقارير الرق
المحمية، المحاباة كالمجاممة كالرؤى كاستغالؿ السمطة لممصمحة اللاصة، مما نجـ عنو ايالت الفاسديف مف 

 (.76، 2017العقاب كاستمرارىـ يي نيب مقدرات البمد كليراتو )تقرير ديكاف المحاسبة، 

 2016إصالح اقتصادم لمفترة  مما تقدـ يالحظ أف برنامج التثبيت كالتكييؼ الييكمي الذم أزمع تنفيذه كبرنامج
، كالمفترض أف يككف لاص بالمدل القصير، بحيث ال يتعدل يي المتكسط ثالث سنكات 2021كمستمر حتى 

كيؽ  نظرة النقدييف ركاد المدرسة النيككالسيكية، كلكف النتائج االقتصادية التي أسفر عنيا تحميؿ مربع كالدر 
(، حيث سجمت معدالت كارثية لمتضلـ 2مدكم لو )أنظر ؤكؿ السحرم عمى االقتصاد الميبي أظيرت يؤؿ 

انلفاض كبير جدان يي معدؿ نمك نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي يي كالبطالة ىذا يضالن عف تحقيؽ 
%. كبالتالي يإف االستمرار يي ىذا -0.23، كمزيدان مف التدىكر كاالنلفاض، يقد انلفض بمعدؿ 2021سنة 

 م لمزيد مف معاناة المكاطف كتدىكر النمك االقتصادم بالبمد. البرنامج سيؤد
 كصؼ كتقدير دالة الدراسة 

طبقان لمنظرية االقتصادية كبعض الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدراسة، يإنو يمكف تحديد أىـ العكامؿ 
يقان لمدالة التي تتلذ مف الصياغة التي تؤثر عمى المكازنة العامة لمدكلة الميبية كمؤؤر لإلصالح االقتصادم، ك 

 (.2018، كيلمؼ كألركف، 2003التالية ؤكالن ليا )عيسى، 
(1) =F(OX,OP,M,IN,D1) BD 

(2) =  0 + 1∑OXt + 2∑OPt + 3 ∑Mt + 4 ∑INt + 5D1 + Ut ∑BDt 

االقتصادم. كتؤير  تؤير لعجز أك يائض المكازنة العامة القتصاد الميبي سنكيان كمؤؤر لإلصالح BDحيث أف: 
OX لقيمة الصادرات النفطية السنكية بالدينار الميبي، كOP  تمثؿ متكسط أسعار النفط السنكية يي السكؽ

اإليرادات الغير النفطية باالقتصاد الميبي  INتعبر عف قيمة الكاردات الميبية بالدينار، كتعكس  Mالعالمي، 
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متغير كىمي يؤير إلى عدـ االستقرار السياسي تمثؿ  D1)ضرائب مباؤرة كغير مباؤرة كرسكـ جمركية(،  
 كاألمني.

" لفحص كجكد جذكر ADF, PP, Correlogram tests" كيؽ التبارات "Unit Rootsبعد أجراء التبارات "
كحدة بسالسؿ دالة الدراسة، تبيف أنيا تعاني مف جذكر الكحدة عند المستكل، كلكف بعد الفركؽ األكلى ليا استقرت 

1المستكل األكؿ "عند 
ST" عميو تـ إجراء التبارات ."Lag Length تبيف أف درجة التلميؼ المثمى لكؿ سالسؿ ،"

2دالة الدراسة ىي المستكل "
ND". " كبتقدير العالقة يي المدل الطكيؿ كيؽ أسمكبJohnson Co-

integration" تبيف كجكد ست عالقات تكازنية بالمدل الطكيؿ كيؽ اللتبارات "Trace" ك "Max Eigen 

value ." 

 ;Serial Correlationمثؿ " بعد التأكد مف لمك تقدير دالة الدراسة بالمدل القصير مف مؤاكؿ التقدير

Heteroskedasticity; Normality distribution problems; & non stability function" عميو تـ ،
 حصكؿ عمى النتائج التالية:

(3) =  - 0.094129*** (BD-1 - 15.6615794541 OX-1 + 5499.52410869 OP-1 + 

4.75169211851 M-1 + 8.81257543023 IN-1 - 352981.387863 D1-1 - 

56477.6892977) + 0.578236 d(BD-1) - 0.656136 d(BD-2) + 0.275340 

d(OX-1) + 3.117708 ***d(OX-2) - 383.1295*** d(OP-1) - 1100.526*** 

d(OP-2) + 1.318401** d(M-1) - 1.790273*** d(M-2) - 0.230318 d(IN-1) - 

3.122827 d(IN-2) + 69902.45*** d(D1-1) - 22190.13** d(D1-2) + 

5294.461*** 

d(BD) 

 "،ECT-1أف معامؿ إبطاء حد تصحيح اللطأ ""، VECMأظيرت نتائج تقدير دالة النمك االقتصادم بمنيجية "
نحك قيمتو  ض المكازنة العامة الميبي سنكيان كمؤؤر لإلصالح االقتصادممتغير لعجز أك يائيكؤؼ عف عكدة 

يي كؿ يترة زمنية مف الفترة  0.094التكازنية يي األجؿ الطكيؿ، حيث تقدر نسبة تصحيح ألتالؿ التكازف بنحك 
"t-1قصيرة  "، كالتي تعد معامؿ تعديؿ بطيء، أم عندما ينحرؼ مؤؤر متغير معدؿ نمك االقتصاد لالؿ الفترة

مف ىذا االلتالؿ يي  0.094" عف قيمتيا التكازنية يي اآلجؿ الطكيؿ يإف سرعة التصحيح تعدؿ نحك t-1األجؿ "
يترة زمنية، كىذا يكؤؼ تداعيات سكء  128"، إلى أف يصؿ إلى التكازف يي المدل الطكيؿ بعد نحك tالفترة "

 ت االقتصادية لالقتصاد الميبي.تلصيص المكارد بالمدل الطكيؿ، كالفاؽ ما يسمى باإلصالحا

" أثر مكجب عمى المكازنة العامة كمؤؤر Waldكما أظيرت نتائج تقدير العالقة بالمدل القصير كالتبارات "
الكاردات الميبية بالدينار، يي  "M" " عائدات الصادرات النفطية كمتغيرOXلإلصالح االقتصادم لكؿ مف متغير "

لنفطية عالقة سمبية عمى المكازنة العامة كمؤؤر لإلصالح االقتصادم، كلعؿ األسعار ا "OP" حيف أظير متغير
يقضي بتلصيص ما ال يقؿ  ، كالذم1970لسنة  85لقانكف رقـ ىذا األثر بسبب التؤريعات المحمية، حيث نص ا
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اء كالتي تذىب لممدلرات القكمية، ككذلؾ الفساد كاأللط % مف اإليرادات النفطية ألغراض التنمية،70عف 
الفادحة التي أحدثيا صانع القرار االقتصادم، مثؿ التمكيؿ بالعجز كالديف المحمي كاالعتمادات التجارية كطباعة 

الذم يعبر عف عدـ االستقرار السياسي كاألمني لو تداعيات " D1" النتائج أف المتغير الكىمي العممة. كما أظيرت
المكارد العامة الغير النفطية أم أثر  "INيف لـ يظير متغير "يي ح سمبية عمى المكازنة كاإلصالحات االقتصادية.

عمى المكازنة، كذلؾ بسبب ضعؼ قيمتيا كعدـ جباية جميا يي العقد األلر مف الدراسة كيؽ ما أظيرتو التقارير 
 الرقابية المحمية.
 المنيج التنمكم

عمميان لـ يؤدم إلى أم بكادر إلصالح  مما تقدـ يالحظ أف االعتماد عمى برنامج التثبيت كالتكييؼ االقتصادم،
االقتصاد الميبي، كبالتالي ىنا يبرز سؤاؿ ىاـ مفاده، ىؿ يعال االقتصاد الميبي يحتاج إلى إصالح؟ لإلجابة عمى 
ىذا السؤاؿ يجب الرجكع إلى ما تقدـ عرضو ييما أظيرتو نتائج مربع كالدر السحرم حكؿ االقتصاد الميبي 

محمية، ككذلؾ ما أظيرتو نتائج تقدير دالة الدراسة، حيث أبرزت أف االقتصاد الميبي غير كالتقارير الرقابية ال
مستقر أمنيا كال سياسيان كال عسكريان كال حتي إداريان، كالفساد يضرب جميع أركانو كيؽ ما أظيره مؤؤر مدركات 

قتصاد الميبي، حتى يستقر أكال، ". كعميو، يي ىذه المرحمة ال يمكف التفكير يي إصالح االCPIالفساد الدكلي "
كمف ثـ ينطمؽ نحك اإلصالح كالبناء، ياالقتصاد الميبي اآلف يحتاج إلدارتو كيؽ أدكات اقتصاد األزمة، كعمى 
الحككمة تحمؿ مسؤكلياتيا، كما أف برنامج اإلصالح التنمكم يلتمؼ مف بيئة دكلة كظركييا إلى ألرل، كلكف 

بعد تييئة األرضية، كذلؾ تمييدان لعرض محاكر برنامج إصالح ة ليذا اإلصالح. المنطمقات الرئيسية ستككف كاحد
االقتصاد الميبي، كالتي يكمف يي عدد مف المحاكر دكف اللكض يي تفاصيميا بسبب عدـ كجكد مجاؿ لذلؾ، كىي 

 :كالتالي

 ي اإلنفاؽ العاـ كما يفعؿال يقصد ىنا باإلنفاؽ الحككمي الرؤيد ىك التقؤؼ ي :اإلنفاؽ الحككمي الرشيد -أكالن 
 & IMFقتصادم الميبي، منقادان بؤكؿ تاـ ألكامر كتعميمات المنظمات ذات التكجو الميبرالي مثؿ "ع القرار االنصا

WB بؿ يقصد بو ريع . "، أك اإلسراؼ يي اإلنفاؽ كما يعمت الحككمات الميبية المتعاقبة لالؿ العقد المنصـر
مميار دينار  419.6 ىدر ككمي، كبعبارة ألرل كضع حد ليدر الماؿ العاـ، حيث تـالكفاءة اإلنتاجية لإلنفاؽ الح

 (.2020، تقرير ديكاف المحاسبة، 2019، )تقرير ديكاف المحاسبة، 2020 -2011لالؿ الفترة 
عندما ينظر لممكازنات التقديرية بالدكؿ النامية بؤكؿ عاـ، كالتي تعاني ترتيب أكلكيات اإلنفاؽ الحككمي:  -ثانيان 

ؿ لاص، يالحظ أف تكزيع المكارد العامة لمبمد تعكس بؤكؿ كاضح المزاج السياسي كاالجتماعي مف العجز بؤك
التي تمر بو تمؾ البمد، بؿ تنعكس أيضان يي طريقة تفكير كعمؿ قيادة البمد، كليا تداعيات كاضحة عمى تكزيع 

رئيسي المسبب يي العجز الذم تمر مكارد الدكلة كتحديد أكلكيات اإلنفاؽ، كىذه التداعيات قد تككف ىي المصدر ال

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D8%AF%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBmvRRbnLmLLpQJ5MaAsOx37nmy_XzStSobhyjeLIzJrLBkNd1VpRTgXi-mWcm_glw_JG68NdWjMem3kiZRYOM65sndclrYWEyRrODyZvvNGz7eSnrNo5tGM61r9IQ3Zk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D8%AF%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBmvRRbnLmLLpQJ5MaAsOx37nmy_XzStSobhyjeLIzJrLBkNd1VpRTgXi-mWcm_glw_JG68NdWjMem3kiZRYOM65sndclrYWEyRrODyZvvNGz7eSnrNo5tGM61r9IQ3Zk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2EiUu5OyKDSfK31TvBy1uQ8RXO01DAif7facTqI1Exgq7EfQ-ipIVog6q0M1GLZAjCRruVxd9JozSOxFJblEf3XhGug6f2JaQy-h-TGKLvnilEPvGZTimFrUxydmy7sQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW2EiUu5OyKDSfK31TvBy1uQ8RXO01DAif7facTqI1Exgq7EfQ-ipIVog6q0M1GLZAjCRruVxd9JozSOxFJblEf3XhGug6f2JaQy-h-TGKLvnilEPvGZTimFrUxydmy7sQ&__tn__=*NK-R
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بو تمؾ البمد. حيث يالحظ المتتبع لممكازنات التقديرية اللاصة بالبمد التي تعاني مكازناتيا العامة مف العجز، أف 
 .ىناؾ تلبط كعدـ الرؤد يي تحديد الضركريات التي تتطمبيا البمد يي تسيير العجمة االقتصادية بيا

أف التعكيؿ عمى محكر اإلنفاؽ العاـ الرؤيد كحده غير كايي لمحد مف العجز، بؿ أف ة: تنمية المكارد العام -ثالثان 
المبالغة يي الحرص عمى الترؤيد قد تككف لو تداعيات سمبية عمى برنامج اإلصالح االقتصاد، ككذلؾ عمى قدرة 

لى لفض معدالت التمكيؿ، كربما تسبب يي أحداث كساد اق تصادم بالبمد، كبدكف البمد عمى القياـ بكظائفو، كا 
أدنى ريب سيككف لو أثار سمبية عمى رياه المكاطف. كأنما يقصد بالترؤيد كضع حد لعبث الحككمة بالماؿ العاـ، 
كاإلسراؼ بحجة مصركيات عمكمية أك مزايا كمكايئات ليـ، كىذا ظاىر بكؿ كضكح يي الدكؿ المتلمفة كلاصة 

 الغنية منيا.

 اـ الداخمي كالخارجي.التحكـ في الديف الع -رابعان 

 النتائج 
،  تؤكه كبير، حيث لكحظ ارتفاع 2015أظيرت نتائج مربع كالدر السحرم أف االقتصاد الميبي ؤيد يي  -

معدالت تضلـ كمعدالت بطالة بؤكؿ كارثي، كما سجمت تدني كبير يي معدؿ نمك نصيب الفرد مف الناتج 
 برصيد الميزاف التجارم.عف تسجيؿ عجز المحمي اإلجمالي باالقتصادم الميبي، ىذا يضال 

لـ يطرأ  2020، تبيف أنو يي 2016بعد تنفيذ صانع القرار االقتصادم النيج االنكماؤي كسياسة إصالح منذ  -
أم تحسف عمى المستكل العاـ لألسعار، كال عمى معدالت البطالة، كال معدؿ نمك نصيب الفرد مف الناتج المحمي 

برصيد الميزاف التجارم، بسبب ارتفاع أسعار يبي، ىذا يضالن عف تسجيؿ يائض طفيؼ اإلجمالي باالقتصاد الم
النفط كزيادة صادراتو، ىذا باإلضاية لضريبة بيع العمالت األجنبية كتلفيض قيمتيا، كبالتالي لـ يحدث أم نتيجة 

 أحداث قيمة مضاية عبر البرنامج اإلصالحي.

كاجتماعية باىضة: كذلؾ بسبب طبيعة ىذا البرنامج االنكماؤي المنيج االنكماؤي ذك تكمفة اقتصادية  -
كالتقؤفي، كبالتالي مف الطبيعي أف يركز عمى تلفيض اإلنفاؽ العاـ الجارم كاالستثمارم، مما ينجـ عنو تفاقـ 

 الكساد كالبطالة، كانحدار المستكل العاـ لممعيؤة، كعدـ تحقيؽ قيمة مضاية لمدلؿ المحمي االجمالي.

راء كذكم الدلؿ المحدكد مف مكظفي القطاع العاـ، ىـ مف سيديع العبء األكبر ليذا النيج، كذلؾ بسبب الفق -
تزايد البطالة يي صفكييـ، كارتفاع المستكل العاـ لألسعار بسبب إلغاء دعـ السمع األساسية، ىذا يضال عف زيادة 

 رسكـ اللدمات العامة كأسعار منتجات القطاع العاـ. 

الرئيسي ليذا البرنامج ىك تكيير النقد مف العمالت األجنبية لمبمد، بغرض مكاجية الديكف اللارجية  أف اليدؼ -
تكنكقراط البمد المستيدية، كال ييميـ أف يؤدل ذلؾ إلى كقؼ  "IMF & WBمف كجية نظر المنظمات الدكلية "

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%8B?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBJO5z5UFWsF5PVTtuSpO3QRaX20DtnGRdpvQc0uPaWOFGFA6KEvxyAa1W8FyiFDMvth71wggTqkTAAM_nW76d529PG6hLSISb6d4i58UKcW1mzSeBJWKyQUFje_xPxwM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%8B?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBJO5z5UFWsF5PVTtuSpO3QRaX20DtnGRdpvQc0uPaWOFGFA6KEvxyAa1W8FyiFDMvth71wggTqkTAAM_nW76d529PG6hLSISb6d4i58UKcW1mzSeBJWKyQUFje_xPxwM&__tn__=*NK-R
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لاصة ذكم الدلكؿ المحدكدة كالفقراء التنمية االقتصادية كزيادة البطالة كتدىكر مستكل معيؤة مكاطني البمد ك 
 كالعجزة.

أف اليدؼ الذم يسعى لو لبراء المنظمات الدكلية مف لفض الطمب الكمي بالبمد بغرض تلفيض العرض  -
النقدم، كذلؾ عبر ريع أسعار المحركقات كأسعار النقؿ كالتصعيد يي يرض الضرائب كريع أسعار الفائدة، مما 

عراقيؿ أماـ المؤركعات االستثمارية بالبمد، كأيضا زيادة تكاليؼ المدلالت اإلنتاجية، يؤدم إلى كضع الكثير مف ال
 كبالتالي يؤدم الي تعرض الكثير منيا لإليالس كالتكقؼ كاللركج مف السكؽ بسبب تمؾ اإلجراءات التقؤفية. 

تكييؼ االقتصادم جميا ليا آثار كالجدير بالذكر أف اإلجراءات المالية كالنقدية التي يفرضيا برنامج التثبيت كال -
سمبية عمى المكازنة العامة لمبمد، كتسبب يي عدـ تكازف المتغيرات الكمية لمبمد، كمف األمثمة عمى ذلؾ، لفض 
الضرائب عمى الدلكؿ المرتفعة، كعمى رؤكس األمكاؿ المحمية بحجة تؤجيع القطاع اللاص، كالتركيز عمى 

يي زيادة تدىكر دلكؿ كمدلرات ذكم الدلكؿ المحدكدة كالفقراء كالعجزة، يي الضرائب الغير مباؤرة، مما يتسبب 
حيف يالحظ أف الدكؿ الصناعية تركز عمى ضرائب الدلؿ كاألرباح كاإليجارات. ككذلؾ تحرير التجارة اللارجية 

ب يي تدىكر كما ينطكم عميو مف لفض الرسكـ الجمركية بحجة تؤجيع االستثمارات األجنبية المباؤرة، مما يتسب
 حصيمة المكارد العامة لمبمد.

يضالن عف كجكد ست عالقات تكازنية بالمدل الطكيؿ، أظيرت النتائج أيضان كجكد أثر مكجب عمى المكازنة  -
" الكاردات M" عائدات الصادرات النفطية كمتغير "OXالعامة كمؤؤر لإلصالح اإلقتصادم لكؿ مف متغير "

 الميبية بالدينار.

"  أف أسعار النفط لو عالقة سمبية عمى المكازنة العامة كمؤؤر لإلصالح االقتصادم، كلعؿ OPير "أظير متغ -
ىذا األثر بسبب التؤريعات المحمية، ككذلؾ الفساد كاأللطاء الفادحة التي أحدثيا صانع القرار االقتصادم، مثؿ 

 طباعة المحمية. التمكيؿ بالعجز كالديف المحمي كاالعتمادات التجارية كاإليراط يي ال

الذم يعبر عف عدـ االستقرار السياسي كاألمني لو تداعيات  "D1النتائج أف المتغير الكىمي " كما أظيرت -
  سمبية عمى المكازنة العامة كاإلصالحات االقتصادية.

عدـ المكارد العامة الغير النفطية أم أثر عمى المكازنة، كذلؾ بسبب ضعؼ قيمتيا ك  "INلـ يظير متغير " -
 جباية جميا يي العقد األلير مف الدراسة، كيؽ ما أظيرتو التقارير الرقابية المحمية.

 التكصيات
إدارة البمد ال يمكف تنفيذ أم برنامج إصالحي بدكف استقرار البمد، كبالتالي لكي تستقر البمد يجب العمؿ عمى  -

السماح ليـ بالتدلؿ يي ؤؤكف تسيير البمد،  بأدكات اقتصاد األزمة، كأقصاء كؿ ما يعرؼ برجاؿ األعماؿ، كعدـ
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سكاء بصفة مستؤاريف أك بصفة رجاؿ أعماؿ، كتجميد جميع القكانيف التي تستثنييـ أك تعفييـ أك تمنحيـ أم مزايا 
 لالؿ يترة عدـ االستقرار.

ي أصبح ىذا إف االلتالؿ الييكمي لالقتصاد الميبي مرتبط بعدد مف االلتالالت الييكمية األلرل، كبالتال -
االلتالؿ سمة مف سمات االقتصاد الميبي، كعميو يإف عالج ىذا االلتالؿ ال يتأتى إال عبر رؤية متكاممة، يال 

 يكجد أم حؿ جذرم لمعالج يي ظؿ كجكد االلتالالت األلرل باالقتصاد الميبي.

مرار كجكد ىذه العجكزات كما إف عالج العجز الدالمي لممكازنة العامة الميبية أمر ال مناص منو، ألنو باست -
يترتب عمييا مف دحرجة الديكف الدالمية، سيجعؿ مف جيكد أم إصالح أك التنمية ضرب مف اللياؿ كمصيرىا 

إزاء الدكؿ المستدينو  IMFالفؤؿ ال محالة، مثؿ ما حدث ببرنامج التثيبت الييكمي لالقتصاد المحمي المنتيج مف 
ؤؿ يي إصالح االقتصاد المحمي، سيترتب عميو المزيد مف االضطرابات منو، كحاؿ استمرار ىذا العجز كالف

 السياسية كاألمنية كالعسكرية كاالجتماعية، كبالتالي إعادة ترسيخ االقتتاؿ كعدـ االستقرار.

إذا كاف المنيج االنكماؤي المتبع حاليان يضرب بالتنمية عرض الحائط، كيكير ادلار عاـ لمدكلة بغرض سد  -
اد الديكف الدالمية المحدثو عبر الفساد كىدر الماؿ العاـ، يإف برنامج اإلصالح التنمكم يسعى بؤكؿ العجز كسد

رئيس بديع عجمة التنمية لألماـ، مما يكير ىذا النيج مف يرص لزيادة التكظيؼ كتحسف مستكل المعيؤة لممكاطف، 
مف العجز كالديف المحمي أك اللارجي إف  ىذا يضالن عف تنكيع مصادر الدلؿ كنمكه، مما يحد كبؤكؿ ال ريب ييو

 كجد، كيدعـ االحتياطيات العامة لمبمد. 
إف أم برنامج إصالحي لو تكمفة، كبالتالي يجب أف ينيى تفاكت الدلكؿ لدل مكظفي القطاع العاـ مف الفئات  -

ال عمى تحميؿ األغنياء الحاكمة بالدكلة الميبية )التؤريعية كالتنفيذية كالقضائية كالمصريية كغيرىـ(، ىذا يض
العبء األكبر لتكمفة اإلصالح، كتحميؿ الطبقة الكسطى كالدنيا العبء األدنى مف ىذه التكمفة، كما يجب إلغاء 
اإلنفاؽ العاـ اللاص ببند الباب األكؿ )إعاؤة كقياية كمزايا المسؤكليف األلرل(، كما يجب تقميص المصاريؼ 

يارات كبدؿ السكف كغيرىا مف المصركيات الباىضة لممسؤكليف، كالتي ال التؤغيمية ألدنى حد، كمنع ؤراء الس
 يائدة منيا إال ىدر الماؿ العاـ، مع تقميص الحككمة لحككمة أزمة.
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 أكالن/ المقدمة
تعٌد السياحة صناعة حديثة كمجاؿ اقتصادم حيكم كذلؾ لتأثيرىا الفعىاؿ يي كؿ مف الدلؿ القكمي كحجـ 

باإلضاية إلى تأثيرىا الكبير عمى ميزاف المديكعات مف لالؿ  االستثمارات كعمى مستكيات التؤغيؿ كالبطالة،
مساىمتيا يي التجارة الدكلية كجزء ميـ مف إجمالي الصادرات حيث تأتي يي المرتبة اللامسة مف صادرات أكثر مف 

لمالي % مف دكؿ العالـ ، يضالن عف ارتباطيا بالعديد مف القطاعات األلرل كقطاع الزراعة كالصناعة كالقطاع ا80
 كقطاع المكاصالت كاالتصاالت كغيرىا .

 60كعمى المستكل المحمي كبالنسبة لالقتصاد الميبي يإف أكثر التكقعات تفاؤالن تيرٌجح يكرة نضكب النفط بعد حكالي 
عامان، يي حيف أف االقتصاد الميبي ال يزاؿ يعتمد عميو كمصدر كحيد لدلمو كلـ يستطع رغـ المحاكالت الضعيفة أف 

 ح المجاؿ لمؤاركة قطاعات ألرل للمؽ مصادر بديمة لمقطاع النفطي.يفت
إف مرحمة بناء االقتصاد الميبي كا صالحو تحتاج لتكظيؼ كؿ المكارد المالية التكظيؼ األمثؿ كالبعد عف ىدر الماؿ 

سرع كاألقؿ تكمفة العاـ كاللاص أيضان، كبالتالي التركيز عمى تمكيؿ القطاعات التي تعطي عائدان لمدكلة يككف ىك األ
عمى األقؿ يي األجميف القصير كالمتكسط، يفي مراحؿ سابقة كانت المؤاريع االستثمارية تيكٌجو إلى قطاع الزراعة 
كالصناعة عمى الرغـ مف أف ليبيا تعتبر بمدان صحراكيان يعاني مف نقص المياه ككذلؾ مف نقص العمالة يي ىذا 

ان االعتماد عمى القطاع الزراعي كبديؿ لمقطاع النفطي، كما أنو ال يمكف حاليان القطاع كبالتالي كاف مف الصعب مبدئي
عمى األقؿ االعتماد عمى البديؿ الصناعي كذلؾ لغياب الميارات كاللبرات المحمية التي مف الممكف االستفادة منيا 

 يي تنمية ىذا القطاع.
يي مقدمة عممية التنمية المستدامة كتغيير نكعية  إف تفعيؿ دكر القطاع السياحي يي ليبيا مف الممكف أف يجعمو

كىيكمية اإلنتاج كذلؾ لزيادة الطمب عمى منتجات القطاعات األلرل كبالتالي نمك تمؾ القطاعات ، باإلضاية إلى أنو 
نما لمؽ بديؿ آلر يلمؽ يرصان  يعتبر تنكيع لألنؤطة االقتصادية كعدـ االىتماـ بقطاع كاحد كمصدر لمدلؿ كا 

لمعمالة كمصادران ألرل لمعمالت الصعبة التي تتيح لمدكلة التكسع يي معامالتيا اللارجية سكاءن يي ؤكؿ  جديدة
الزيادة يي حجـ الكاردات كنكعيتيا أك يي ؤكؿ تسديد ديكنيا كأجكر العمالة األجنبية ، إضاية إلى دعـ اإلنتاج 

محميان كبالتالي زيادة الدلؿ القكمي كدعـ عمميات المحمي مف لالؿ تكجو األجانب لطمب السمع كاللدمات المنتجة 
 اإلنفاؽ .

 ثانيان/ مشكمة البحث
 يمكف كضع المؤكمة محؿ الدراسة يي صيغة جممة مف اإلؤكاليات الفرعية اآلتية:

 ػػػ ما ىك كاقع قطاع السياحة يي ليبيا كما ىي مقكماتو؟1
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 اد الميبي؟ػػػ ما ىي اآلثار االقتصادية لقطاع السياحة عمى االقتص2
ـ كيقان لمؤؤرات تنايسية السفر كالسياحة؟3  ػػػ أيف يقع ترتيب  ليبيا يي اقتصاد العال

 ثالثان/ أىداؼ البحث
 ييدؼ البحث لمتعرؼ عمى النقاط التالية:

 ػػػ التعرؼ عمى مدل مساىمة السياحة يي التنمية االقتصادية يي ليبيا.1
 ة يي ليبيا دكليا.ػػ التعرؼ عمى كاقع تنايسية قطاع السياح2
ـ التحديات التي تكاجو صناعة السياحة يي ليبيا.3  ػػػ التعرؼ عمى أى

 رابعان/ منيج البحث
تـ يي ىذا البحث استلداـ األسمكب الكصفي التحميمي ، كاالعتماد يي جمع البيانات كالمعمكمات الالزمة لمبحث عمى 

 رة عف الجيات الرسمية المحمية كالدكلية. المراجع مف الكتب كالبحكث كالدكريات كالتقارير الصاد
 المحكر األكؿ / خصائص كمقكمات القطاع السياحي في ليبيا

يمكف أف تعرؼ السياحة بأنيا االنتقاؿ مف مكاف آللر كذلؾ لتحقيؽ عدة أىداؼ قد تككف تريييية أك ثقايية أك 
مقكمات السياحية التي قد تتكاجد يي العديد عالجية أك غيرىا ، كىذا التكجو مف األىداؼ يعتمد عمى العديد مف ال

 ( .38ص ،2016 مف البمداف بنسب متفاكتة ، كيي بعض األحياف تككف متكاجدة كلكنيا غير مستغمة )كايي،
 تنقسـ مقكمات السياحة بؤكؿ عاـ إلى مجمكعة مككنات رئيسية كىي :

 كالؤمس كالؤكاطئ كالغابات . ػػػ المقكمات الطبيعية : كتؤمؿ كؿ ما يلص البيئة مف حيث المناخ1
 .كثػػػ اآلثار كالمكاقع التاريلية : كتؤمؿ كؿ الحضارات القديمة بما يييا مف مدف أثرية كمراكز العمكـ كالثقاية كالبح2
ػػػ المقكمات الثقايية : كىي كؿ األنؤطة المتعمقة بثقاية البمد كالتي تعبر عف اللمفية الفكرية لو بما يييا مف الفنكف 3
لؤعبية كالفنكف التؤكيمية كالمسرح كالسينما التي تعرض الفف المحمي كالذم بدكره يعطي لمفية كاضحة عف عادات ا

 كتقاليد البمد .
ػػػ المقكمات الحديثة : كتؤمؿ كؿ المؤركعات الكبرل التي تتصؼ بتأثير اقتصادم ميـ عمى جكىر كؤكؿ الحياة 4

 لحديدية كالمكانئ البحرية كالسدكد الضلمة .االقتصادية كالمطارات العالمية كالسكؾ ا
ػػػ المقكمات الدينية : كىي كؿ األماكف التي ترتبط بالديانات السماكية كالمكجكدة يي المدف المقدسة كالمدينة المنكرة 5

 كمكة كالقدس .
 ص بغداد، ة )نسيبة،ػػػ المقكمات السياسية: أم النظاـ السياسي لمدكلة الذم يعتبر المحرؾ الرئيسي لكاية األنؤط6

 (  .30ػػػ28 ص
كتمتمؾ ليبيا العديد مف اإلمكانيات كالمكارد السياحية التي تجعؿ منيا أرضان لصبة إلقامة نيضة سياحية ناجحة ، 

 كىذه المكارد ىي :
 ػػػ المقكمات الطبيعية1

( ، كتحتؿ 37، ص2015)الغزكاني، أػػػ المكقع : تمتمؾ ليبيا الثالثية السياحية المؤيكرة كىي الؤمس كالبحر كالرماؿ
كيمك  1900ساحؿ يبمغ تقريبان مكقعان جغراييان ميمان ييي تقع يي الجزء األكسط مف الساحؿ الجنكبي لقارة أكركبا ب

، كىذا يعطييا ميزة القرب مف منابع الطمب السياحي الذم يقمؿ مف تكاليؼ السفر ، يضالن عف إمكانية استغاللو متر
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العبكر، باإلضاية إلى أنيا تحتؿ مساحة ؤاسعة كسط الجزء الؤمالي مف القارة األيريقية كىذا يي تنمية سياحة 
يجعميا حمقة كصؿ بيف المؤرؽ كالمغرب العربي كبيف الدكؿ األيريقية مٌما يجعميا مركزان ىاٌمان لممكاصالت كلتجارة 

 (.136ص ،2016 العبكر )الييمع،
حية الساحؿ الؤمالي ليا ككاجية لمبحر المتكسط جعميا تتأثر بمنالو الذم يتصؼ ب ػػػ المناخ : إف كقكع ليبيا مف نا

بالمناخ المعتدؿ يي معظـ يصكؿ السنة كيككف أكثر مالئمة لحركة السياحة يي أغمب يترات السنة ييما عدا ؤتاؤه 
ة تجذب مف لالليا القصير، بينما تتصؼ األجزاء األلرل بالمناخ الصحراكم الجاؼ كىذا يمثؿ يي حد ذاتو ميز 

 ص ،2006، السكاح يي يصؿ الؤتاء يتككف الصحراء ىي الكجية األكثر جذبان لمسكاح يي ىذا الفصؿ )القزيرم
 (.22،18 ص

أٌدل إلى تنكع عكامؿ الجذب  2كـ 1774440ج ػػػ التضاريس : إف اتساع المساحة يي ليبيا كالتي تبمغ حكالي 
ف الؤكاطئ كالمناطؽ الجبمية كالصحراكية كىذا يعٌد تنكعان يي العرض السياحي حيث تجمع تضاريس ليبيا ما بي

 (.11،ص2016السياحي كيساىـ يي تنؤيط الحركة السياحية)المنصكرم
  تتميز الؤكاطئ الميبية بكجكد العديد مف اللمجاف مثؿ لميج السدرة كرأس ىالؿ كلميجبمبا كطبرؽ كلميج يركة

 زيرة يركة بالقرب مف مدينة زكارة .،إضاية إلى كجكد العديد مف الجزر كج
  أما بالنسبة لممناطؽ الجبمية نجد أف ليبيا تحتضف العديد مف الجباؿ التي تتصؼ بمناظر كلصائص طبيعية

لطبيعة المميزة مناليان جاذبة لمسياح ، يمثالن يي الؤرؽ ىناؾ الجبؿ األلضر القريب مف السكاحؿ كذا ا
كسة، أما يي الجنكب ييناؾ جباؿ أكاككس كالعكينات كاليركج كجبؿ ، كيي الغرب ىناؾ جباؿ نفكنباتيان 

السكداء كجباؿ تيبستي، كىذه الجباؿ تضـ العديد مف الكيكؼ كاألكدية كالجركؼ التي مف الممكف استغالليا 
 لجذب ىكاة التسمؽ .

  نا ميزة كبيرة % مف األراضي الميبية كىذا يعطي90أما إذا تحدثنا عف الصحراء ينحف نتحدث عف أكثر مف
جدان إذا ما أردنا استغالؿ نكع ميـ جدان مف أنكاع السياحة كىك السياحة الصحراكية مف لالؿ لصائص 
الجذب السياحي التي تتمتع بيا الصحراء الميبية كبحر الرماؿ المكجكد يي الجغبكب ككادم الؤاطئ كعتبة 

 ( .16ص ،2005 )الحكيج، كبحيرة الممفا كبحيرة كاك النامكس

 ػػػ المقكمات البشرية2
 كىي اللصائص التي منحيا اإلنساف قديمان كحديثان لمدكلة كالتي تؤمؿ :

أػػػ المقكمات التاريلية كالثقايية : تعتبر المعالـ التاريلية مف أىـ عناصر الجذب السياحي كالتي تزلر بيا ليبيا 
عددان كبيران مف ىذه  سالمية، حيث تحتضفلركمانية كاإلعمى مٌر الحضارات كالعصكر الفينيقية كاإلغريقية كا

كب ىناؾ المكاقع التاريلية أؤيرىا مدينة لبدة األثرية ، كمدينة ؤحات كصبراتو يي المناطؽ الؤمالية ، كيي الجن
، إضاية إلى العديد مف المكاقع األثرية اإلسالمية كالمساجد كالحصكف كالمدارس التي تحكم الطابع جرمة كقرزة

، إضاية إلى العديد مف المتاحؼ نة القديمة بطرابمس كمدينة غدامسجد الصحابة بمدينة درنة كالمدياإلسالمي كمس
تاحؼ ىي المتحؼ التاريلي األثرية التي مف أؤيرىا متحؼ السرايا الحمراء بطرابمس الذم يضـ لمسة م
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تحؼ األزياء كالعديد مف ، كمتحؼ ما قبؿ التاريخ، كمتحؼ النحت كالملطكطات، كالمتحؼ التؤكيمي، كمالطبيعي
 (.68ػػػ66 ص ص ،2001 المتاحؼ األلرل مثؿ متحؼ لبدة كمتحؼ صبراتو كقصر ليبيا كتككرة )الطيب،

: يحتاج قطاع السياحة إلى العديد مف المتطمبات كاللدمات المساندة كالداعمة لو اللدميةب ػػػ البنية التحتية ك 
ـ لدمة سياحية متكاممة كذلؾ ألنو كمع كجكد المنتج السياحي الجيد الكتماؿ عممية العرض السياحي كبالتالي تقدي

إال أنو ال يمكف أف يجذب السياح بدكف كجكد لدمات كبنية تحتية متمثمة يي جانب االتصاالت كالمكاصالت 
لرل كلدمات الضياية كالمطاعـ كالمنتجعات السياحية كالفنادؽ كمراكز الترييو كالتسمية كالعديد مف اللدمات األ

 ( .74 ص ،2013 )ىاني،
بحرية أك جكية مف أىـ ركائز تنؤيط الحركة السياحية يالجذب السياحي يرتبط  إف طرؽ النقؿ سكاء كانت برية أك

ارتباطان كثيقان بالتقدـ يي تكنكلكجيا المكاصالت، كال تصبح المكاقع السياحية أكثر جذبان طالما ال تتكاير يييا إمكانية 
 (.291لميسرة )غنيمة، كآلركف، صالكصكؿ السيمة كا

% مف ؤبكة الطرؽ المكجكدة يي ليبيا متركزة يي المنطقة الؤمالية كثيفة السكاف ، بينما النسبة 75إف أكثر مف 
المتبقية  متكزعة بيف المنطقة الكسطى كالجنكبية ذات الرقعة الجغرايية الكاسعة كالطبيعة الصحراكية ، حيث يكجد 

بط بيف ؤرؽ البالد كغربيا ، كيربط ليبيا بالمؤرؽ العربي عف طريؽ مصر ، كبالمغرب الطريؽ الساحمي الرا
العربي عف طريؽ تكنس ، إضاية إلى أنو يمر بكؿ المناطؽ العمرانية كالجبمية ، كيربط المدف باألرياؼ ليسيؿ 

يي ليبيا سنة عممية التنقؿ كالحصكؿ عمى جميع اللدمات المتكيرة ، حيث بمغت أطكاؿ ؤبكة المكاصالت 
كيمك متران  18386كيمك متران طرقان رئيسية ، كما مقدراه  15143كيمك متران  تقسـ إلى  33529ـ ما مقداره 2009

 ( .74ص ،2005 طرقان يرعية)الطيب،
أٌما بالنسبة لمنقؿ الجكم يترتبط  ليبيا بحركة السياحية الدكلية مف لالؿ العديد مف المطارات يي كؿ مف طرابمس 

راتو كبنغازم  كسبيا كغيرىا كالتي تكير الكثير مف الكقت كالتكاليؼ كتقمؿ متاعب السفر ، كما تكجد العديد كمص
 مف ؤركات النقؿ الجكم التي تعمؿ يي ليبيا كؤركة اللطكط األيريقية كؤركة اللطكط الجكية الميبية .

ط كىذا جعميا حمقة كصؿ بيف أكركبا كأيريقيا يميبيا تتكسط الساحؿ الجنكبي لمبحر المتكس كعمى صعيد النقؿ البحرم
عف طريؽ تجييز كتطكير العديد مف المكانئ البحرية التي أصبحت تعتمد عمييا لصكصان مع ارتفاع مستكل 
المعيؤة كازدياد مستكل الطمب عمى استيراد السمع الملتمفة ، كمف بيف ىذه المكانئ ميناء طرابمس كمصراتو كاللمس 

 كلكف يؤلذ عمى ىذه المكانئ تيالؾ أصكليا كتدني مستكل لدماتيا. غيرىا،كبنغازم كزكارة ك 
كييما يلص ؤبكات السكؾ الحديدية تعتبر ليبيا متلمفة عف غيرىا مف الدكؿ كلاصة دكؿ الجكار حيث ال يكجد يي 

ركات الصينية ليبيا ؤبكة لمسكؾ الحديدية عمى الرغـ مف أف ليبيا تعاقدت إلنؤاء سكة حديدية مع مجمكعة مف الؤ
، 2020إال أف ىذه المؤاريع تكقفت عاـ )االسككا،  2011قبؿ عاـ  كالركسية كتـ البدء يي تنفيذ مراحؿ المؤركع

 (.42-41ص
أٌما ييما يلص المرايؽ اللدمية كالتي تؤمؿ مرايؽ اإليكاء كاللدمات السياحية يتمعب الفنادؽ دكران ميمان كرئيسيان يي 

يي أم بمد مف العالـ ، يالسائح يقضي أطكؿ مدة يي الفنادؽ مقارنة بأم مكاف آلر يي  تنؤيط السياحة كتنميتيا
 ( .298، ص2018البمد المضيؼ )ؤعيبت، 
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إف جؿ الفنادؽ يي ليبيا مف يئة اللمس نجكـ مممككة لمدكلة كميان كالميارم كريكسكس أك جزئيان كفندؽ ككرنتيا، 
مقطاع اللاص، كعمى الرغـ مف مساىمة القطاع اللاص يي تطكير كأغمب ينادؽ الثالث نجكـ أك أقؿ مممككة ل

قطاع السياحة لاصة بإنؤاء الفنادؽ كالقرل السياحية يي كؿ ربكع ليبيا إال أف جكدة اللدمات المقدمة ال ترقى إلى 
يان يي جذب المستكل العالمي حيث تفتقر إلى التكحيد القياسي لممعايير الدكلية مما يضعؼ مف مركزىا التنايسي دكل

السياح، إضاية إلى أف أغمب الفنادؽ ال تعتمد عمى اللدمات االلكتركنية حيث محدكدية الفنادؽ التي تسمح بالحجز 
 (.44، ص2020الكتركنيان )االسككا، 

كيمكف إرجاع ذلؾ إلى قصكر الدكلة 138بمغ عدد إجمالي الفنادؽ المصنفة يي ليبيا حسب آلر إحصائية منؤكره
تثمارات األجنبية إلنؤاء الفنادؽ كالقرل السياحية، يبالرغـ مف الدكر الكبير الذم تمعبو ؤركات الفنادؽ يي جذب االس

% مف 1الؤركات تؤكؿ يي ليبيا أقؿ مف  الدكلية يي تطكير صناعة السياحة يي البمداف األقؿ نمكان، إال أف ىذه
نؤاء الفنادؽ بمكاصفات إجمالي عدد الفنادؽ يي ليبيا، ناىيؾ عف نقص اللبرة كالميارا ت المحمية لتنفيذ كا 

 ( .p123)Elgamodi,2017,عالمية
 المحكر الثاني / كاقع كمؤشرات القطاع السياحي في ليبيا

ـ مثالن كاف عدد السياح 1950عدد السياح الدكلييف ارتفاعان ممحكظان لالؿ السنكات السابقة ، يفي سنة  ارتفع إف
لى  277ـ إلى 1980مميكف سائح ليزداد سنة  25 ـ ، ثـ إلى 1990مميكف سائح سنة  438مميكف سائح ، كا 

)تقرير منظمة  ـ2016مميكف سائح سنة  1220ـ ، ارتفع بعد ذلؾ ليصؿ إلى 2000مميكف سائح سنة  684
 (.76،ص2017التعاكف اإلسالمي،

سنكات التي أثرت يييا لقد سجؿ عدد السياح الدكلييف معدالت تغير مكجبة يي معظـ الفترات باستثناء بعض ال
% ، 0.7ـ بمعدؿ 1983،  1982الظركؼ الملتمفة ، يعمى سبيؿ المثاؿ انلفض عدد السياح يي العاميف 

% كذلؾ نظران الرتفاع معدؿ البطالة كانلفاض معدؿ النمك االقتصادم ، كما انلفض عدد السياح بمعدؿ 0.9
حيث ؤيدت نياية ىذا العاـ أكبر نسبة انلفاض سبتمبر يي أمريكا  11ـ كذلؾ بسبب أحداث 2001% عاـ 0.6

 .(64ص ،2010 )عيساني، % كذلؾ بسبب انعداـ األمف كالثقة11لعدد السياح كسجؿ ىذا االنلفاض ما نسبتو 
ذا ما تتبعنا حجـ اإليرادات اللاصة بقطاع السياحة دكليان نراىا أيضان تتصؼ بالزيادة ، يفي العاـ  ـ كانت 1950كا 

مميار  264مميار دكالر ، ثـ إلى  103.5ـ لتصؿ إلى 1980ميار دكالر ، حيث ارتفعت سنة م 2.1ال تتعدل 
لى 2000مميار دكالر سنة  475، ثـ إلى %14.1ـ بمعدؿ نمك 1990دكالر سنة  مميار دكالر سنة  944ـ ، كا 

مميار  1073ـ ليصؿ إلى 2011% ، بينما تعٌدل عتبة األلؼ مميار دكالر سنة 12.3ـ كبمعدؿ نمك 2008
 ،2017 ـ)تقرير منظمة التعاكف اإلسالمي،2016مميار دكالر أمريكي سنة 1220دكالر، ككصؿ ىذا العائد إلى 

 (.77 ص
كبالنظر إلى أىمية قطاع السياحة يي الدكؿ العربية نالحظ أف معظـ اتجاىات السياحة كانت قد تركزت يي 

% تقريبان مف 70، حيث استحكذت عمى ما نسبتو لمسة دكؿ كىي مصر كالسعكدية كتكنس كالمغرب كاإلمارات 
ـ كالتي بمغ يييا عدد السياح يي منطقة الؤرؽ األكسط كيقان 2005إجمالي عدد السياح يي البمداف العربية سنة 
% مف العدد اإلجمالي لمسياح يي 6.5مميكف سائح بما نسبتو  52.8إلحصائيات منظمة السياحة العالمية حكالي 

 العالـ .
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ـ مف 2005% سنة 7.2ـ إلى 2001% سنة 2.3النسبة إليرادات السياحة يي الدكؿ العربية يقد ارتفع مف أٌما ب
ـ إلى 2001دكالر عاـ  370إجمالي السياحة الدكلية بسبب ارتفاع متكسط اإلنفاؽ لمسياح يي الدكؿ العربية مف 

ـ ليصؿ 2008يرادات السياحية سنة ـ ، بينما حققت المنطقة العربية تطكران يي حجـ اإل2005دكالر سنة  930
مميار دكالر ، ثـ  11مميار دكالر كاف النصيب األكبر مف نصيب مصر التي تحصمت عمى حكالي  45.6إلى 

مميار دكالر كذلؾ باعتبار مصر كالسعكدية مف أىـ األسكاؽ السياحية يي  9.7السعكدية بحصة تقدر بأكثر مف 
 ( .75،ص2013ت سياحية )نكاؿ،المنطقة العربية لما تممكو مف مقكما

 ـ(2010ػػػ  1993ػػػ عدد السياح كالقادميف إلى ليبيا خالؿ الفترة )1
ـ 1993( نالحظ أف أعداد السياح يي معظـ السنكات تتصؼ بالتذبذب ، يفي سنة 1بالنظر إلى الجدكؿ رقـ )
، ثـ انلفض عدد سياح  زائران  596000سائحان يي حيف أف عدد الزكار كاف  62731كاف عدد سياح المبيت 

زائران ، ثـ ارتفع عدد  1441000سائحان بينما ارتفع عدد الزكار إلى  51740ـ ليصؿ إلى 1994المبيت سنة 
ـ كذلؾ ألف 2003سائحان لينلفض بعدىا حتى العاـ  88000ـ كصكالن إلى 1996،  1995سياح المبيت عامي 

 ض عمييا .ليبيا يي ىذه الفترة كانت تقع تحت الحظر الذم ير 
سائحان عمى التكالي ليعاكد  81319،  42638ـ إلى 2005،  2004ارتفع عدد سياح المبيت يي العاميف 

 سائح . 21492ـ حيث كصؿ العدد إلى 2010االنلفاض مف جديد نياية الفترة الزمنية عاـ 
 ـ( باآلالؼ2010ػػػ1993( عدد السياح في ليبيا خالؿ الفترة )1الجدكؿ رقـ )

 اإلجمالي الزكار)نفس اليكـ( السياح )زكار المبيت( السنكات
1993 62731 596000 658731 
1994 51740 1441000 1492740 
1995 55884 1776000 1831884 
1996 88000 1188000 1276000 
1997 50000 1276000 1326000 
1998 32000 919000 951000 
1999 32000 965000 997000 
2000 29302 962559 991861 
2001 20339 - 20339 
2002 20075 - 20075 
2003 23029 - 23029 
2004 42638 - 42638 
2005 81319 - 81319 
2006 41542 83938 125480 
2007 38025 67972 105997 
2008 33900 8218 42118 
2009 28743 6951 35694 
2010 21492 10546 32038 
 معمكمات كالتكثيؽ ، الكتيب اإلحصائي ، أعداد ملتمفةالمصدر : الييئة الكطنية لم
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إف أعداد القادميف إلى ليبيا سكاءن كانكا مف سياح المبيت أك مف الزكار تتصؼ بؤكؿ عاـ كيقان لمبيانات السابقة 
باالنلفاض ، باإلضاية إلى أف النسبة األكبر مف إجمالي السياح يي العديد مف السنكات ىـ ممف يزكركف البالد 
لقضاء بعض االحتياجات ، أك إتماـ بعض الصفقات كالعكدة يي نفس اليكـ ، كبالتالي ييـ ليسكا سياحان حقيقييف ، 

سائح ، يؤكؿ عدد الزكار منيـ ما نسبتو  1831884ـ إجمالي السياح كاف 1995يعمى سبيؿ المثاؿ سنة 
عمى سكء اللدمات السياحية المقدمة % يقط ىـ سياحان بالفعؿ ، كىذا إنما يدؿ 3.1% أم أف ما نسبتو 96.9

 كضعؼ البرنامج الدعائي لمسياحة يي ليبيا .
 ـ(2019ػػػ1992ػػػ عدد الفنادؽ في ليبيا خالؿ الفترة )2

( نالحظ أف أعداد الفنادؽ المكجكدة يي ليبيا تتصؼ بالزيادة  كلك كانت ىذه الزيادة 2بالنظر إلى الجدكؿ رقـ )
سنة  109يندقان ثـ انلفض إلى  118يندقان ارتفع ليصؿ إلى  105العدد ـ كاف 1992بسيطة ، يفي سنة 

ـ لينلفض إلى 2004سنة  266ـ ، ثـ إلى  2000يندقا سنة  194ـ ، ليعاكد االرتفاع مف جديد إلى 1996
يندقان ليذا العاـ انلفض  326ـ بعدد 2018ـ ، حيث اتصؼ بعد ذلؾ باالرتفاع لغاية سنة 2005سنة  212

 ـ .2019يندقان سنة  313فاضان طفيفان ليسجؿ يي نياية الفترة بعدىا انل
إف ىذه األعداد القميمة لمراكز اإليكاء يي ليبيا يعتبر مؤؤران عمى عدـ االىتماـ الكايي بيذا القطاع سكاءن مف ناحية 

ة التي مٌرت بيا تكجيو االستثمارات لو أك تكيير البيئة المناسبة لاصة األمنية كىذا يالحظ يي السنكات األلير 
 البالد بأحداث سياسية ساىمت بؤكؿ كبير يي تكاضع تزايد أعداد الفنادؽ .

 ـ(2019ػػػ1992( أعداد الفنادؽ في ليبيا خالؿ الفترة )2الجدكؿ رقـ )

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 السنة
 عدد

 الفنادؽ
105 105 107 118 118 109 109 109 194 194 194 194 266 212 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة
عدد 

 الفنادؽ
256 268 277 303 305 305 305 321 326 326 326 326 326 313 

 تمفةالمصدر : الييئة الكطنية لممعمكمات كالتكثيؽ ، الكتيب اإلحصائي ، أعداد مل

 ـ(2010ػػػ2000ػػػ تطكر حجـ اإليرادات السياحية في ليبيا بالدكالر خالؿ الفترة)3
مميكف  16409120( أف حجـ العكائد السياحية يتصؼ بالتذبذب حيث كانت قيمتو 3يالحظ مف الجدكؿ رقـ )

يكف مم 11242000ـ ، ثـ إلى 2001مميكف دكالر سنة  11389840ـ انلفض بعده إلى 2000دكالر سنة 
 45538640ـ إلى 2005ـ ، كسجؿ ارتفاعان بعد ذلؾ عمى مدل ثالث سنكات ليصؿ سنة 2002دكالر سنة 

ـ ليصؿ إلى 2008ـ ليعاكد االرتفاع سنة 2007،  2006مميكف دكالر ، ثـ انلفض لالؿ العاميف 
 ـ .2010،  2009مميكف دكالر ، كالتتمت الفترة بانلفاض متتالي عامي  28476000

 



 و١ٍت االلخصاد ٚاٌخضاسة ص١ٌخٓٛٞ اٌزأٟ                                                                                                           اٌّإحّش اٌعٍّٟ اٌغٕ

 اٌضاِعت األعّش٠ت اإلعال١ِت                                                                                                     اإلصالط اٌٛطٕٟ فٟ ١ٌب١ا اٌفشص ٚاٌخغذ٠اث
 

-   373   - 

 ـ(بالمميكف دكالر2010ػػػ2000( اإليرادات السياحية في ليبيا خالؿ الفترة )3رقـ)الجدكؿ 
 معدؿ النمك% اإليرادات السياحية السنكات
2000 16409120 - 
2001 11389840 1.6- 
2002 11242000 1.298- 
2003 12896240 14.7 
2004 23844280 85.1 
2005 45538640 90.7 
2006 29982920 34.1- 
2007 26731760 10.8- 
2008 28476000 6.5 
2009 24561180 13.7- 
2010 18686320 23.9- 

 المصدر : الييئة الكطنية لممعمكمات كالتكثيؽ ، الكتيب اإلحصائي ، أعداد ملتمفة

جية  إف ىذا التذبذب يي اإليرادات السياحية إٌنما يرجع إلى االرتفاع كاالنلفاض يي أعداد السياح مف جية، كمف
 ألرل حسب اللدمات المتكيرة كالتي يكجو السائح إنفاقو عمييا .

كبالنظر إلى معدؿ النمك السنكم لحجـ إيرادات السياحة يي ليبيا نالحظ أنو اتصؼ يي أغمب السنكات بقيـ سالبة 
، ـ2006% بالسالب سنة 34.1الن إلى % بالسالب كصك 1.6ـ كالتي كاف معدؿ النمك يييا 2001بداية مف سنة 
% أيضان بالسالب ، كيرجع ىذا إلى الظركؼ التي 23.9ـ حيث سجؿ معدؿ النمك ما نسبتو 2010إلى غاية سنة 

يعيؤيا االقتصاد الميبي سكاء االقتصادية منيا أك البيئية أك التؤريعية كالقانكنية كغيرىا ، يمثالن يي القانكف الميبي 
ية يي جكاز السفر األجنبي، إضاية إلى أف ارتفاع إيرادات ىناؾ مادة تنص عمى إلزامية كجكد الترجمة العرب

القطاع النفطي كاعتماد الدكلة الميبية عمى ىذا القطاع كدلؿ رئيسي ليا جعؿ السياحة ليست مف أكلكيات ىذا 
 البمد .

 ـ(2010ػػػ2005ػػػ تطكر القكل العاممة في القطاع السياحي في ليبيا خالؿ الفترة)4
العمالة يي ليبيا يي مجاؿ السياحة نجدىا تتصؼ بالزيادة البسيطة يي بعض السنكات كبالثبات بالنظر إلى بيانات 

عامالن ضمف  5710عامالن منيـ  8494ـ ضـٌ قطاع السياحة 2005يي بعض السنكات األلرل ، يفي سنة 
زاد ىذا العدد حتى عامؿ يي ؤركات كمكاتب السفر كالسياحة ،  2784العمالة يي مرايؽ اإليكاء المباؤر ، كعدد 

 5944عامؿ يي مرايؽ اإليكاء ، أما مكاتب كؤركات السفر كالسياحة يضمت  11331ـ ليصؿ إلى 2010سنة 
ـ ليككف 2013ـ انلفض بعدىا سنة 2012،2011،2010عامؿ ، ليتصؼ ىذا العدد بالثبات لالؿ السنكات 

ـ 2020إلى سنة  2014د العاممة مف سنة عامالن يي قطاع السياحة ، ثـ ارتفع إجمالي الي 16837اإلجمالي 
 عامؿ .28460ليصؿ إلى 
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إف ىذا التذبذب يي أعداد القكل العاممة يرجع إلى ضعؼ إيرادات قطاع السياحة المربكطة بؤكؿ مباؤر بأعداد 
 السياح يي السنكات السابقة كالذم اتصؼ بالتذبذب لاصة يي الفترة التي تبعت التغيرات السياسية التي ؤيدتيا

ـ ، إضاية إلى ضعؼ كقمة برامج التأىيؿ كالتدريب لمعمالة السياحية ، كعدـ االىتماـ 2011ليبيا بعد العاـ 
بالمراكز كالمعاىد المتلصصة يي مجاؿ السياحة كالذم أٌدل إلى عدـ تقديـ لدمات ذات جكدة تنايسية ترضي 

 رغبات السياح .
 ـ( باآلالؼ2020ػػػ2005في ليبيا خالؿ الفترة ) (القكل العاممة في القطاع السياحي4الجدكؿ رقـ )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة
 11331 11331 11331 10442 6700 6700 6324 5710 عدد العماؿ في مرافؽ اإليكاء
عدد العماؿ في الشركات 
 كمكاتب السفر كالسياحة

2784 4263 4580 5465 5318 5944 5944 5944 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنة
 10920 10920 10920 10920 10920 10920 10920 10893 عدد العماؿ في مرافؽ اإليكاء
عدد العماؿ في الشركات 
 كمكاتب السفر كالسياحة

9544 13536 13536 13536 14820 14820 16800 17540 

 المصدر : 
 يؽ ، الكتيب اإلحصائي ، أعداد ملتمفةػػػػ الييئة الكطنية لممعمكمات كالتكث

 2018ػػػػ2017ػػػػ مركز المعمكمات كالتكثيؽ السياحي ، التقرير اإلحصائي لمسنكات 

 ـ(2009ػػػ1994ػػػ تطكر حجـ االئتماف السياحي في ليبيا خالؿ الفترة)5
السياحة حيث كانت القيمة ( أف ىناؾ تطكران ممحكظان يي حجـ االئتماف المكجو لقطاع  5يتضح مف الجدكؿ رقـ ) 

ـ ، انلفضت 1998مميكف دينار سنة  32.365ـ  ارتفعت إلى 1994مميكف دينار سنة  0.011تقدر بحكالي 
ـ إلى 2003مميكف دينار لتعاكد االرتفاع مف جديد لتصؿ سنة  32.227ـ قيمة التسييالت إلى 1999بعدىا سنة 
 60.044ـ انلفاضان يي قيمة التسييالت لتصؿ إلى 2005، 2004مميكف دينار ، بينما سجمت سنة  61.008

ـ لتحقؽ أعمى قيمة يي 2008مميكف دينار عمى التكالي ، ارتفعت بعدىا القيمة حتى العاـ  38.213مميكف دينار،
مميكف دينار ، كسجمت قيمة االئتماف يي لتاـ ىذه الفترة انلفاضان كصؿ إلى  219.574ىذه السنة بمبمغ 

 نار.مميكف دي 177.854
 ـ( بالمميكف دينار2009ػػػ1994(تطكر حجـ االئتماف المكجو لقطاع السياحة في ليبيا خالؿ الفترة )5الجدكؿ رقـ )

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنة
 49.354 42.483 32.227 32.365 19.470 11.644 0.133 0.011 حجـ االئتماف

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنة
 177.854 219.574 89.979 45.288 38.213 60.144 61.008 57.243 حجـ االئتماف

 المصدر: مصرؼ ليبيا المركزم ، إدارة البحكث كاإلحصاء ، النؤرة االقتصادية ، أعداد ملتمفة

د الفنادؽ المكجكدة إف المالحظ مف لالؿ بيانات حجـ االئتماف المصريي الممنكح لمقطاع السياحي كبمقارنتو بعد
يي ليبيا كالذم اتصؼ بالتذبذب كالتطكر البطيء أف التسييالت الممنكحة ليذا القطاع لـ تستغؿ االستغالؿ 
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األمثؿ، كلـ تكف ىناؾ أسس سميمة يي منح االئتماف السياحي لتطكير ىذا القطاع لاصة إذا عممنا أنو يتصؼ 
 اؿ ضلمة لتطكيره .بكثاية العنصر البؤرم كال يحتاج إلى رؤكس أمك 

 المحكر الثالث: تحديات قطاع السياحة في ليبيا حسب مؤشرات القدرة التنافسية لمسفر كالسياحة العالمي:
يعتمد قطاع السياحة يي تطكره عمى تكايد السياح مف ملتمؼ البمداف كالذم عٌزز مف ارتباطو بقطاع السفر، كترتب 

 عان كاحدان ذا عالقة تكاممية .عميو اعتبار كالًّ مف السفر كالسياحة قطا
 مفيكـ تنافسية السفر كالسياحة -1

يعرييا المعيد الدكلي لمتنمية كاإلدارة بككنيا تعظيـ القيمة المضاية كمستكل اإلنتاجية يي قطاع السياحة كالسفر مف 
البمد يي عدد لالؿ جذب االستثمارات يي قطاع السياحة ككفاءة عمميات كصكؿ كعكدة السياح، كالتراؽ كتسكيؽ 

كبير مف دكؿ العالـ، كتحكيؿ الميزة النسبية إلى ميزة تنايسية كتقديـ لدمات سياحية ذات مستكل عاؿو مف التقنية 
 (. 41، ص2020كالجكدة يتماؤى مع متطمبات العكلمة )زيف، كآلركف، 

ي الدكلة، ييك يعكس أداء كيعد ىذا المؤؤر مف أىـ المؤؤرات التي تعبر عف القكة االقتصادية لقطاع السياحة ي
الدكؿ مف لالؿ االستراتيجيات التي تـ تنفيذىا كالتي تعد األساس لتحكؿ الميزة النسبية لمسياحة إلى ميزة تنايسية 

 (.73، ص2015تعتمد عمى المكارد المبتكرة )بكراكم، كعيساكم، 
محفزة عمى تطكير ىذا القطاع يي ملتمؼ يقيس المؤؤر الكمي لتنايسية السفر كالسياحة االستراتيجيات كالسياسات ال

دكؿ العالـ، إذ يتـ ترتيب الدكؿ حسب قدرتيا عمى المنايسة كبناءن عمى الجيكد التي تقكـ بيا لدعـ السياحة 
مؤؤران  14حيث يضـ ىذا التقرير دراسة ما مجمكعو ( ،142، ص2016كالمقكمات التي تمتمكيا )زياف، كراتكؿ، 

 (: 29، ص2012ؤرات رئيسية كىي )بكدلدخ، كبكدلدخ، ثالثة مؤ  يي جمعت يرعيان 
 .مؤؤر اإلطار التنظيمي 
 .مؤؤر بيئة األعماؿ كالبنية األساسية 
 .مؤؤر المكارد البؤرية كالثقايية كالطبيعية 

مع اإلؤارة إلى أنو كمما كانت النقاط التي يحققيا المؤؤر أكبر كمما دٌؿ ذلؾ  7ك 1تنحصر قيمة كؿ مؤؤر بيف 
 (.142، ص2016التنايسية كأداء اقتصادم لو أيضؿ )زياف، كراتكؿ،  عمى قكتو

 كاقع كمكانة القدرة التنافسية لقطاع السفر كالسياحة في ليبيا -2
عمى الرغـ مف امتالؾ ليبيا لمعديد مف المقكمات السياحية األمر الذم يترتب عميو حصكليا عمى ميزة نسبية يي 

ع القدرة التنايسية لقطاع السياحة بيف ملتمؼ الدكؿ لمكقكؼ عمى جكانب القكة السياحة، إال أنو ينبغي معرية كاق
كالضعؼ كمف ثـ إبراز أىـ التحديات التي تعيؽ تطكر  تنايسية قطاع السياحة يي ليبيا مف لالؿ المراتب التي 

 حققيا مؤؤر تنايسية السفر كالسياحة دكلياًّ كعربياًّ. 
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 2011- 2009-2008نافسية لقطاع السفر كالسياحة في ليبيا خالؿ السنكات ( تطكر القدرة الت6الجدكؿ رقـ )

 السنكات
2008 2009 2011 

 (14عربيان ) (139دكليان ) (14عربيان ) (133) دكليان  (14) عربيان  (130دكليان )
 14 124 12 112 13 104 الترتيب العاـ
 3.25 3.38 3.45 قيمة المؤشر

 المصدر:
The Travel & Tourism Competitiveness Report 2008, 2009, 2011.  

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف القدرة التنايسية لمسياحة يي ليبيا دكليان كانت ضعيفة حسب قيمة مؤؤر التنايسية لمسفر 
أسفر عنو  كالذم 3.25،  3.38،  3.45حيث كانت قيمتو  2011- 2009 -2008كالسياحة لالؿ السنكات 

مراتب متألرة جدان عمى الصعيد الدكلي كالعربي ، كىذا يؤير إلى الكضع الصعب الذم يمر بو قطاع كجكد ليبيا يي 
السياحة الميبي، حيث أف تنايسيتو بعيدة عف المعايير الدكلية رغـ ما تمتمكو ليبيا مف ميزة نسبية تسمح ليا بالنيكض 

 ديات التي تكاجيو قصد النيكض بو.بيذا القطاع لمتأثير عمى النؤاط االقتصادم كىذا يعزز مف التح
 كييما يمي تكضيح لمؤؤرات القدرة التنايسية لمسفر كالسياحة حسب المؤؤرات الفرعية التي يضميا ىذا القطاع:

 القدرة التنافسية لإلطار التنظيمي لقطاع السياحة في ليبيا -
 مي التطكرات اآلتية:الميبي عمى مستكل اإلطار التنظي ؤيدت القدرة التنايسية لقطاع السياحة

 2011- 2009 -2008( تطكر القدرة التنافسية لمسفر كالسياحة بناءن عمى مؤشر الييكؿ القانكني كالتنظيمي خالؿ السنكات 7الجدكؿ رقـ )

 السنكات 
 المؤشرات    

2008 2009 2011 

 النقاط
 دكليان 

(130) 
 عربيان 

(14) 
 النقاط

 دكليان 
(133) 

 عربيان 
(14) 

 النقاط
 يان دكل
(139) 

 عربيان 
(14) 

كؿ الييكؿ القانكني المؤشر الفرعي األ
 كالتنظيمي

4.3 75 

9 

4.1 97 

10 
    

3.6 122 

14 
 135 3 125 3.2 122 3.1 القكانيف كالمكائح الفرعية
 134 3.7 122 3.8 118 3.8 المحافظة عمى البيئة
 100 4.2 34 5.8 24 5.8 األمف كالسالمة
 83 4.3 77 4.3 50 5.2 افةالصحة كالنظ

 132 3.1 120 3.3 109 3.4 مكانة السفر كالسياحة
 المصدر:

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2008, 2009, 2011.  

ليبيا متلمؼ بناءن عمى مستكل اإلطار التنظيمي ، حيث ؤيدت  يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قطاع السياحة يي
حسب تطكر نقاط المؤؤرات المككنة لمؤؤر اإلطار التنظيمي باإلضاية إلى قيمة المؤؤر بؤكؿ عاـ  ايسيةلتنا قدرتيا

كحصكليا عمى المركز األلير عمى  عامان تمك اآللر، تراجعات ممحكظة عممت عمى تراجع ترتيب ليبيا دكليان كعربيان 
لتي يمكف إرجاعيا إلى عكامؿ دالمية تتمثؿ يي ، كىذا يعكس الفجكة التنظيمية ا 2011مستكل الدكؿ العربية سنة 

إضاية إلى التعقيدات  ضعؼ كعدـ مركنة السياسات كالقكاعد التنظيمية كاإلدارية اللاصة بالحصكؿ عمى التأؤيرات،
كالتي يمكف اإلؤارة إلييا يي النقاط التالية )اللركبي،  القانكنية ييما يتعمؽ بقكانيف االستثمار السياحي األجنبي

 (:211، ص2019
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 يفرض عمى المستثمر األجنبي الترليص مف الدكلة قبؿ البدء يي االستثمار. -
 يتـ يرض ضرائب مباؤرة عمى األرباح التي ستحكؿ إلى اللارج مف العممة المحمية.   -
 ىناؾ صرامة يي القكانيف الميبية تصؿ إلى مصادرة االستثمار األجنبي إذا ألؿ المستثمر بالؤركط . -
٠ٕٚطبك ٘زا اإلصشاء أ٠ضا عٍٝ  المغة العربية مثؿ تعريب جكاز السفر لألجانب بار المستثمر عمى استلداـإج -

 اٌغ١اط.

 القدرة التنافسية لبيئة األعماؿ كالبنية التحتية لقطاع السياحة في ليبيا -
النقؿ الجكم، يالدكؿ  حرم أكيؤير ىذا المحكر إلى مدل تطكر البنية التحتية سكاءن ييما يتعمؽ بالنقؿ البرم أك الب

التي تمتمؾ المطارات كعدد كبير مف ؤركات الطيراف، كعدد الرحالت الدكلية كالمكانئ كمحطات القطارات كالطرؽ 
 (، ككذلؾ14، ص2019لدييا )الحاج، عبد السالـ محمد،  البرية التي تصؿ بيف مناطؽ البالد يسيؿ تديؽ السياح

إلى  يي انتقاؿ السياح، إضاية بحكـ ما تكيره البنية التحتية مف مركنة أكبر مجاؿ االتصاالت كالمعمكمات، يي
معدؿ التضلـ المحمي كأسعار الكقكد كالفنادؽ  أك التركيز عمى مدل تنايسية األسعار سكاءن مف لالؿ أسعار التذاكر

 (.35-34، ص 2012)بكدلدخ، كبكدلدخ،
 -2009 -2008لسياحة يي ليبيا تحسنان طفيفان لالؿ السنكات ككما ىك مبيف يي الجدكؿ أدناه سجؿ قطاع السفر كا

كذلؾ كيؽ مؤؤر بيئة األعماؿ كالبنية التحتية كالمؤؤرات الفرعية المككنة لو ترتب عميو أيضان تحسف يي  2011
ميزة  ترتيب ليبيا دكليان كعربيان، كيالحظ مف المقارنة لالؿ السنكات كعمى صعيد المؤؤرات الفرعية أف ليبيا حققت

دكليان عمى مستكل  39تنايسية بناءن عمى قيمة مؤؤر تنايسية األسعار مما يعكس تحسف يي األداء محققان المرتبة 
 ، إال أف ذلؾ غير كاؼو يي ظؿ2011دكلة لالؿ  139

ا عدـ تكاير بنية تحتية جيدة يي مجاؿ النقؿ الجكم كالبرم كالبحرم كاالتصاالت مسجالن نقاط تعكس ضعؼ تنايسيتي
نقاط عمى الرغـ مف كجكد تحسف يي المراتب التي  7نقطة مف أصؿ  2.6حيث لـ تزد قيمة النقاط المسجمة عف 

 حققتيا ىذه المؤؤرات دكليان. 
 2011- 2009 -2008( تطكر القدرة التنافسية لمسفر كالسياحة بناءن عمى مؤشر بيئة األعماؿ كالبنية التحتية خالؿ السنكات 8جدكؿ رقـ )

 اتالسنك 
 المؤشرات      

2008 2009 2011 

 النقاط
دكليان 

(130) 
عربيان 

(14) 
 النقاط

دكليان 
(133) 

 عربيان 
(14) 

 النقاط
 دكليان 

(139) 
 عربيا

(  (14ًن

 115 2.7 المؤشر الثاني: بيئة األعماؿ كالبنية التحتية

13 
  

2.7 109 

13 
  

2.9 107 

12 
  
   

 99 2.5 102 2.5 103 2.4 البنية التحتية لمنقؿ الجكم
 127 2.6 122 2.3 130 2.3 البنية التحتية لمنقؿ البرم
 107 2.2 107 1.7 110 1.8 البنية التحتية لمنقؿ البحرم

 101 2.4 91 2.2 91 2.1 البنية التحتية لتقنية المعمكمات كاالتصاالت
 39 4.9 48 4.9 57 4.8 تنافسية االسعار في قطاع السياحة

 مصدر:ال
The Travel & Tourism Competitiveness Report 2008, 2009, 2011. 
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 القدرة التنافسية لممكارد البشرية كالثقافية كالطبيعية لقطاع السفر كالسياحة في ليبيا -
ألم  محكر المكارد البؤرية كالثقايية كالطبيعية عمى درجة كبيرة مف األىمية يي تنايسية قطاع السفر كالسياحة يعتبر

بمد، حيث أنو يؤير إلى مدل تطكر المكارد البؤرية مف ناحية التأىيؿ كالمستكل المعريي كالدراسي لمعامميف يي 
القطاع ييك نؤاط كثيؼ العمؿ، كيعتمد عمى إنؤاء المعاىد كالمراكز المتلصصة لمتأىيؿ السياحي كمدل مكاكبتيا 

مجمميا القدرات  يية كالطبيعية ذات الصيت العالمي كالتي تبرز ييإلى عدد المكاقع الثقا لمتطكرات الدكلية، باإلضاية
 (.36، ص2012السياحية لمبمد )بكدلدخ، كبكدلدخ، 

كاستنادان إلى ما سبؽ يمكف تكضيح كاقع القدرة التنايسية لمسفر كالسياحة لميبيا اعتمادان عمى مؤؤر تنايسية المكارد 
 البؤرية كالطبيعية كالثقايية .

( القدرة التنافسية لمسفر كالسياحة في ليبيا بناءن عمى مؤشر مستكل تنافسية المكارد البشرية كالطبيعية كالثقافية خالؿ السنكات 9جدكؿ رقـ )
2008- 2009- 2011 

 السنكات    
 المؤشرات        

2008 2009 2011 

 النقاط
 دكليان 

(130) 
 عربيان 

 (14) 
 النقاط

 دكليان 
(133) 

 عربيان 
(14) 

 النقاط
 دكليان 

 (139) 
 (14عربيان)

المؤشر الثالث: المكارد البشرية كالثقافية 
 كالطبيعية

3.4 106 

11 
   

3.4 114 

11 
  

3.2 125 

13 
   

 115 4.2 104 4.5 99 4.5 المكارد البشرية 
 122 4.2 110 4.4 105 4.4 قابمية المجتمع لمسياحة

 134 1.9 124 2.2 114 2.2 المكارد الطبيعية
 66 2.5 61 2.5 56 2.6 المكارد الثقافية 

 المصدر: 
The Travel & Tourism Competitiveness Report 2008, 2009, 2011. 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ترتيب قطاع السفر كالسياحة حسب مؤؤر المكارد البؤرية كالطبيعية كالثقايية يي 
 -2009 -2008عمى التكالي لمسنكات  125ك 114ك 106ؿ ليبيا المرتبة مراتب متألرة دكليان محققان تراجعان لتحت

كقد يرجع ذلؾ  نقطة، 3.4عند  2009-2008عمى الرغـ مف محايظة ليبيا عمى قيمة المؤؤر لمسنكات  2011
لتحسف الكضع التنايسي لمدكؿ األلرل مف لالؿ تبني إجراءات لتطكير لدماتيا لتحقيؽ ميزة تنايسية عمى الساحة 

محققة مراتب متألرة جدان، أيضان ؤيد مؤؤر  13-11-11لدكلية ، كجاء ترتيب ليبيا عمى مستكل الدكؿ العربية ا
المكارد البؤرية كمؤؤر قابمية المجتمع لمسياحة تراجعا ترتيبيا دكليان حيث احتؿ مراتب متألرة، كينعكس ىذا يي 

يي القطاع كىذا يعد مؤؤر سمبي عمى تكايد السياح، كما  ضعؼ التأىيؿ التدريبي كالمعريي لمككادر البؤرية العاممة
تعكس النقاط التي حققيا معيار المكارد الطبيعية كمعيار المكارد الثقايية ضعفان كاضحان مف لالؿ انلفاض يي قيمة 

كقد يرجع ىذا إلى عدـ مؤاركة المكاقع السياحية ل المؤؤرات إلى األقؿ مف المتكسط كتراجع ترتيبيا دكليا منظمة ًن
السياحة العالمية، حيث سجمت ليبيا لمس مكاقع سياحية يقط يي اليكنيسكك عمى الرغـ مف امتالكيا لمعديد مف 

 المقكمات التاريلية كالثقايية. 
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 النتائج 
تعتبر السياحة عامؿ مؤثر يي اقتصاديات الدكؿ التي تكلي اىتمامان بيا كذلؾ مف لالؿ تأثيرىا المباؤر كغير  -1

 يي عمميات التنمية المستدامة .المباؤر 
تمتمؾ ليبيا ميزة نسبية يي المقكمات السياحية كذلؾ لتنكع مكاردىا مف طبيعة جبمية كصحراكية كساحؿ يتيح  -2

 القياـ بالعديد مف األنؤطة، باإلضاية إلى الحضارات المتعاقبة كالتي تركت إرثان ثقاييان كبيران.
لسفر كالسياحة يي االقتصاد الميبيكذلؾ مف لالؿ قمة أعداد السياح ىناؾ ضعؼ كبير يي مؤاركة قطاع ا -3

كضعؼ حجـ اإليرادات السياحية ، كقمة مراكز اإليكاء كضعؼ جكدة اللدمات المقدمة ، كىذا جعميا تقع يي مراكز 
 متألرة يي تنايسية السياحة بيف العديد مف الدكؿ.

يي ليبيا كذلؾ لقمة مراكز المعمكمات كغياب اللدمات  عدـ تكير البيانات الدقيقة عف النؤاط السياحي -4
 االلكتركنية ، إضاية إلى ضعؼ اللطط السياحية  كالتركيجية كالتسكيقية .

ىناؾ العديد مف المعكقات السياسية كاألمنية كالتؤريعية لمقطاع السياحي يي ليبيا ، إضاية إلى قمة الثقاية  -5
 السياحية المحمية .

 كالعناصر المدربة يي مجاؿ السياحة كعدـ تكير اللدمات المصريية كالمالية الحديثة . قمة الكفاءات -6
 التكصيات 

متقدمة يي  مراكػػػػػز ألػػػػػرل سجمت ىناؾ العديد مف التحديات التي تكاجػػو قطػػػاع السياحة كتعيػػػؽ تطػػػػػكره أسػػكة بدكؿ
 لنقاط اآلتية:يمكف تمليصيا يي ا تنايسية قطاع السفر كالسياحة

عطاءه األكلكية يي مقدمة القطاعات االقتصادية لما لو  -1 زيادة ملصصات قطاع السياحة مف اإلنفاؽ الحككمي كا 
مف دكر يٌعاؿ يي تحريؾ عجمة االقتصاد كالتنمية المستدامة ، حيث تتمتع ليبيا بقدرة مالية تستطيع مف لالليا 

 تطكير ىذا القطاع.
جراءات اإلدارية كالقانكنية كريع القيكد عمى المستثمر األجنبي كذلؾ لتحسيف مناخ العمؿ عمى تسييؿ اإل -2

االستثمار، يالتؤريعات كالقكانيف الحالية تحتاج إلى تحديث كتطكير لتذليؿ الصعاب أماـ السائح كالمستثمر األجنبي 
 . كتؤجيعو كمنحو حكايز لتسييؿ دلكلو إلى ليبيا يي مجاؿ االستثمارات السياحية

العمؿ عمى تحقيؽ االستقرار السياسي حيث يعد مف العكامؿ الميمة لجذب السياح الدكلييف، يالحركب كالصراع  -3
 المسمح أٌدل إلى نفكر السياح كالتيارىـ كجيات سياحية ألرل ذات استقرار سياسي.

لداـ الكسائؿ التقنية العمؿ عمى تحسيف صكرة السياحة يي ليبيا مف لالؿ نؤر الكعي كالتركيج ليا باست -4 
 كاإلعالمية الحديثة، يقمة الكعي أثرت سمبان عمى إعطاء صكرة جيدة لقطاع السياحة يي ليبيا.
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تكيير البنية التحتية المالئمة لمنقؿ مف لالؿ تطكير ؤبكة الطرؽ البرية الجيدة ، ككذلؾ إنؤاء السكؾ الحديدية  -5 
الحالي لقطاع النقؿ لـ يؤجع كلـ يعط قطاع السياحة ميزة تنايسية كتحسيف لدمات النقؿ البحرم كالجكم، يالكضع 

 بيف الدكؿ ناىيؾ عف التألر يي إنؤاء السكؾ الحديدية يي ليبيا.
 الحاجة إلى تكيير عمالة عمى مستكل عاؿو مف الميارة بما يضمف تحقيؽ ميزة تنايسية بيف الدكؿ    -6

ىد كالمراكز التدريبية المتلصصة كاالستعانة بلبرات مف الدكؿ يي قطاع السياحة ، كذلؾ مف لالؿ تحديث المعا
 األلرل التي حققت نجاحان يي ىذا المجاؿ.

 قائمة المراجع
 . دراسة تمييدية عف االقتصاد يي ليبيا الكاقع كالتحديات كاالياؽ. االمـ المتحدة .2020االسككا.  -1

المستدامة كانعكاسو عمى قدرتيا التنايسية يي المناطؽ ؤبو  (. التلطيط لمسياحة2019الحاج، عبد السالـ محمد. ) -2
. المجمة االلكتركنية الؤاممة متعددة المعرية لنؤر االبحاث العممية كالتربكيةالصحراكية )دراسة حالة منطقة بني كليد(.  

(15:)1-20 . 
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