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جملة السياسات و اإلسرتاتيجيات

هيئة التحرير

حريرلتا رئيس ميةاــــش أ.د. عبدهللا
 وــــــــــــــــــــضـع واتـــــــــأ.د. علي الح

 وـــــــــــــــــــــعض أ.د. عزالدين عاشور
 وـــــــــــــــــــــعض  يم ــــأ.د. عوض إبراه

 وـــــــــــــــــــــعض وت ـــــــــير الكــبشالد. 

إال عن آراء كتابها وال تعكس بالضرورة رأي  التعرب   اجمللةاملواد املنشورة يف هذه 
 هيئة التحرير أو املنظمة الليبية للسياسات واإلسرتاتيجيات
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النشروشروط قواعد 
أن تكون أصلية مبتكرة، ويصاحبها إقرار من مقدمها أبنه مل يسبق له نشرها يف أية جهة أخرى وأهنا غري مستلة  . 1

 من أية دراسة أيًـّا كان نوعها.

يكتب على ورقة مستقلة عنوان البحث واسم صاحبه وصفته العلمية مع ملخصني عن البحث أحدمها ابللغة  . 2
 آلخر ابللغة اإلنكليزية.العربية وا

العلمية املقدمة للنشر وفق اإلطار العام املعتاد من حيث: املقدمة، واإلطار النظري، واإلجراءات،   أن تكون املادة  .3
والنتائج، والتفسري واملناقشة، واخلالصة، واملراجـع، مع مراعاة قواعد البحث العلمي واألعراف األكادميية يف التوثيق 

 د وطريقة كتابة املراجع .واالستشها

للمراجع   للمراجع العربية يليه مباشرة " اثنًيا "  توضع قائمة املراجع يف هناية املادة العلمية ، حيث خيصص " أوالً "  .4
األجنبية يف نظام أجبدي يليه"اثلثا" مراجع األنرتنت، واستمرار تسلسل املراجع األجنبية عقب املراجع العربية مباشرة 

 األسلوب التاىل:وفق 

وإذا كان   دار النشر. –مكان النشر  –عنوان الكتاب ويوضع حتته خط –اتريخ النشر –اسم املؤلف    الكتـب :- 
هذا اجلزء يف كتاب لغري صاحبه يكتب العنوان بني عالميت تنصيص وبعده كلمة ) ىف ( مث تستوىف ابقي عناصر التوثيق 

 اخلاصة هبذه الفقرة .

 صفحات النشر .  –رقم العدد  –عنوان اجمللة –عنوان البحث  –اتريخ النشر  –سم الباحث البحوث : ا-

اسم  –اسم الكلية  –رسالة ) ماجستري/ دكتوراه (  –عنوان الرسالة  –التاريخ  –الرسائل : اسم صاحب الرسالة -
اجلامعة.

أبرقام مسلسلة، ويوضح حمتوى الشكل أسفله،  ترفق ابملادة املراد نشرها الرسوم التوضيحية واألشكال واخلرائط  .5
 كما توضع اجلداول يف أرقام مسلسلة، ويذكر رقم اجلدول وعنوانه فوق اجلدول .
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ختضع كل املسامهات يف اجمللة للتحكيم العلمي املوضوعي، ويبلغ الباحث بنتائج التحكيم والتعديالت املقرتحة   .6
 ردود كل احملكمني.من قبل احملكمني ، إن وجدت، فور إستالم 

توضع اهلوامش يف أسفل الصفحة املناسبة وترقم ابلتسلسل حسب ظهورها.  .7

يراعى الرتقيم التسلسلي للجداول واملخططات واألشكال والصور، إن وجدت. وجيب وضع عنوان لكل منها يف   .8
 وز عددها الثالثة.األعلى، وذكر مصدرها يف األسفل مع إضافة فهرس يوثقها يف هناية البحث إن جتا

( للمنت ، والعناوين الوسطى 13)  بنـط (Traditional Arabic) تتم الكتابة خبط عريب من نوع  .9
( ، والعناوين اجلانبية الفرعية  PT  BOLD  HEADING ) ( ، ونوع اخلط16الرئيسة بنط )

( ، ونوع 11)  ، واحلواشي ابهلوامـش بنـط  (MONOTYPE KOUFI) ونوع اخلط(، 14بنط )

(.SIMPLIFIED ARABIC ( ، ونوع اخلط)12، واملراجـع بنـط )  ( SIMPLIFIED ARABICاخلـط)

سم  3,0 :اهلامش األمين ،سم  2,5 :اهلامش األيسر، سم  23.3: الورقةرتفاع ا ،سم  17.3:  الورقة عرض  .10
سم.  1.37 :سم ، تذييل الصفحة1.37 :سم ،  رأس الصفحة 2.5 :اهلامش العلوي والسفلي ،

أن يتم تنسيق فقرات كتابة نص البحث على النحو التاىل : تباعد األسطر " مفرد " واحد سم ، وتباعد الفقرات   .11
سم. نقطة ، واملسافة البادئة للفقرة " واحد " 6" قبل " 

كلمة ماعدى ورقات تقدير   300إىل  250العلمية املوجهة للمنظمة ينبغي أن ترفق مبوجز من حنو كل األوراق  .12
كلمة، تُعّرف   120كلمة، وجرد لعدد من الكلمات املفاتيح، وسرية موجزة للكاتب )  150إىل  100موقف من 

لكرتوين .....اخل(، وصورة شخصية ابلكاتب( وبيان السرية الذاتية املفّصلة )وتشمل رقم اهلاتف والعنوان والربيد اال
 للكاتب )عالية اجلودة(.

من  (info@loopsresearch.com)اخلاص ابملنظمة  أن ترسل الورقة بواسطة الربيد اإللكرتون  .13
 . Wordو  PDFنسختني

mailto:info@loopsresearch.com
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االفتتاحية كلمة
الرحيم الرحمن الله بسم

 جملة من األول العدد إصدار مت  سرتاتيجيات،واإل للسياسات الليبية ابملنظمة األخوة ومثابرة صدق وبفضل وعونه، هللا بفضل
 مادة ، واخلارج ابلداخل واملتخصصني  العام، وللشأن اللييب للشأن املتابعون فيها وجد واليت " واالسرتاتيجيات السياسات "

 هذه عرب نقدم أن يسران إذ وحنن .صورها بكافة الليبية املكتبة إىل يضاف علميا منربا منهم الكثريون واعتربها وجيدة، جادة علمية
 أبمهية كذلك  ثقة وعلى اجمللة، عليها قامت  اليت األسس، وصالبة املنهج، سالمة من يقني على فإننا ، الثاين العدد االفتتاحية

 .لتحقيقها تسعى اليت األهداف وجناعة
 واسع إبهتمام حتظى قضااي مواضيعها وغطت متميزة، علمية بعناية كتبت  متخصصة، علمية ورقات أربع العدد هذا تضمن لقد
 :أن جند حيث واالجتماعية، اإلدارية االقتصادية اجملاالت وتغطي اللييب، اجملتمع من عريضة فئات بني

أ.د حسني سرتاتيجي لنشاط التسويق وأثره على األداء اإلداري " ، للدكتور اإلالورقة األوىل واليت جاءت بعنوان " التخطيط -
وبشكل هذه الورقة ، لتربز  علي موسي الذويب مولودو  و د. الطاهر أمحد حممداحلداد  معبد السالد. فيصل  و عمر عثمان

 داري ابملنظمات.اإلمهيته يف دعم وحتسني األداء أدارية مث حتليل اإلسرتاتيجي يف اختاذ القرارات اإلمباشر أمهية التخطيط 

شامية استعرضت السياسات  االقتصاد اللييب " للدكتور عبدهللا احممدأما الورقة الثانية وعنواهنا " فاعلية السياسة النقدية يف -
دواهتا، وواقعها ابالقتصاد اللييب.أاالقتصادية أمهيتها وأنواعها مث ركزت وبشئي من التفصيل على السياسة النقدية، أمهيتها، 

األمن القومي اللييب " للدكتور البشري الكوت ، لتربز وجاءت الورقة الثالثة بعنوان " اهلجرة غري القانونية إىل ليبيا وأثرها على -
اآلاثر السلبية للهجرة غري القانونية وخاصة على األمن القومي.

الورقة الرابعة واألخرية تطرقت كذلك لقضية " اهلجرة غري الشرعية إىل أورواب عرب ليبيا " للدكتور علي احلوات،  وأشارت ما هلذه -
 صاد اللييب.اهلجرة من آاثر على االقت

 الوطن، بقضااي واملهتمني املتخصصني، كافة من أتمل فإهنا العلمية جملتها من الثاين العدد لكم تقدم أن يسرها إذ التحرير وهيئة
 حيقق ومبا وحمتوايهتا، اجمللة جودة من والرفع األداء، حتسني إىل هتدف اليت والبناءة، الناقدة واألراء، املقرتحات إبداء يف الرتدد عدم

 ضمن أتيت اليت اجملاالت من أي يف ابجمللة العلمية ابلكتابة املسامهة إىل دعوهتم التحرير هيئة يسر كما. إليها تسعى اليت األهداف
.واألكادمييني املتخصصني قبل من املوضوعي العلمي للتقييم  ختضع ابجمللة تنشر اليت البحوث كافة أبن وتذكريكم  املنظمة، إطار

وبركاته تعاىل هللا ورمحة عليكم والسالم ،، التوفيق ويل وهللا

شامية محمدا عبدالله. د.أ
رئيس هيئة التحري
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سرتاتيجي لنشـــاط التســـويق التخطيـط اإل
 داريواإل  املايلعلى األداء وأثره 

(يف ليبيا املاية إلنتاج األدويةعلي شركات  ميدانيةدراسة ) 

أ.د حسين عمر عثمان
–أستاذ مشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 

ة تدريس منتدب بجامعات السعوديةئيعضو ه

.الحداد معبد السال. فيصل د
رئيس قسم المحاسبة بكلية إدارة األعمال -أستاذ مساعد

الجفرة -جامعة سرت–الجفرة 

د. الطاهر أحمد محمد
أستاذ مشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

مولود علي موسي الذويبأ.
طرابلس. -المالية مالي بوزارةمراقب 

2017أبريل 
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المستخلص

عند لتخطيط لباقي أنشطتها و القيام ابمنظمة عند يعد أداة أساسية ألي  االسرتاتيجيالتخطيط 
الدراسة إىل صياغة إطار مفاهيمي متكامل ملفهوم التخطيط  وهتدف هذه ختطيط النشاط الكلي هلا،

ركات العاملة يف التعرف على مدى إدراك مديري التسويق يف الشو  ،لنشاط التسويق االسرتاتيجي
يف  أن بعض  ومتثلت مشكلة الدراسة ،أو فائدة املفاهيم التسويقية احلديثة دوىجلجمال إنتاج الدواء 

التخطيط قصري األجل نتيجة لبعض املشكالت والصعوابت اليت  تفضل االقتصار علىالشركات 
الرؤية أمام البعض منهم  وضوحوعدم تواجهها بسبب عدم توافر املهارات واملوارد البشرية واملادية 

على األداء العام للشركة. فقد توصلت الدراسة إىل لنشاط التسويق  االسرتاتيجيلتأثري التخطيط 
 االسرتاتيجيإحصائية بني التخطيط عدة نتائج من أمهها أن هناك عالقة طردية قوية ذات داللة 

وبني سويقية ة على االسرتاتيجية التوالرقاب الصياغة والتنفيذ، يلنشاط التسويق ومراحله الثالث وه
أوصت الدراسة بضرورة دعم الثقافة التنظيمية للتخطيط  دالدواء. وقاألداء العام لشركات إنتاج 

كما جيب أن هتتم ولني والقائمني على إدارة هذه الشركات.  ؤ املسلدى لنشاط التسويق  االسرتاتيجي
. العامقوى ابألداء  طرداي اأن هلا ارتباط الشركات بصياغة االسرتاتيجية التسويقية حيث وجد
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الكلمات المفتاحية

 -القياس احملاسيب   – ملايلاألداء ا –املنظمة  – االسرتاتيجيالتخطيط  - االسرتاتيجيةاإلدارة 
 املنافسة.

المقدمة

 ،أنشطتها لنشاط التسويق أداة أساسية ألي منظمة عند التخطيط لباقي االسرتاتيجييعترب التخطيط 
هو جزء من لنشاط التسويق  االسرتاتيجيويعين ذلك أن التخطيط ي هلا، وختطيط النشاط الكل

مطلبًا  لنشاط التسويق االسرتاتيجيولقد أصبح التخطيط  للمنظمة ككل، االسرتاتيجيالتخطيط 
 ،ه املنظماتأساسيًا جلميع منظمات األعمال نظرًا ألمهيته الكبرية وحتقيقه للعديد من املزااي هلذ

 :حيث

 االستجابةويوجه املنظمات إىل يف توفري قيمة متميزة للعمالء وحتقيق اإلشباع هلم، يساهم  •
، وميّكنها من مواجهة حتدايت لتنوع حاجات ورغبات العمالء وتطوير وتنمية املنتجات

 املنافسة احمللية والعاملية، 
 هار يف السوق،واالستمرار واالزدويساعد على حتقيق البقاء والنمو •
 ، كما يساعد على التنبؤ ابلتغريات املستقبلية واجتاهاهتا  •
تفرزها البيئة  اليتجتنب التهديدات من تسويقية متّكن  اسرتاتيجياتتطوير يساعد على •

بينها ظل التغريات احللية ومن  يفاملتاحة خصوصاً  وحتقيق االستفادة من الفرص التسويقية
 ت منظمة التجارة العاملية واالجتاه إىل اخلصخصة. ابقرار  وااللتزامالعوملة 

إدارات غالبية هناك قناعة كاملة بني  زم أبناجلالقرن أصبح من املمكن، وحنن يف مطلع هذا ولقد 
 التسويق يف حتقيق األهداف لديها. يلعبه ياملية والعربية أبمهية الدور الذالشركات واملؤسسات الع

ورغم أدركت أمهية التسويق يف جمال تنميتها االقتصادية.  -انمية أو متقدمة- أن معظم الدولبل 
عاملياً إاّل أن غالبية العلماء والباحثني املختصني يف جمال التسويق  الواضح بدور التسويقهذا االهتمام 

، متمثلة يف املفاهيم واألنشطة التسويقية االسرتاتيجيةخالف وجدل قائم حول ما إذا كانت يف 
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منت وتطورت يف الدول املتقدمة قابلة للنقل والتطبيق يف الدول النامية  واليت التسويقية يةاالسرتاتيج
ونظراً حملدودية الدراسات التسويق حول هذه القضية. ولقد ظهرت مدارس متعددة بني علماء  أم ال.

تعترب حماولة ومسامهة يف  فإن الدراسة احلاليةكادميية يف هذا اجملال، الليبية األامليدانية يف البيئة احمللية 
كادميية ة احلديثة وتطبيقها يف البيئة األاجلهود البحثية املتعلقة إبمكانية نقل هذه املفاهيم التسويقي

 .قطاع الصناعات الدوائية يف ليبياالليبية متمثاًل يف 

مشكلة الدراسة
ــــــــــة التخطــــــــــيط  ــــــــــكمــــــــــا ســــــــــبق القــــــــــول إال لنشــــــــــاط التســــــــــويق   االســــــــــرتاتيجيرغــــــــــم أمهي ه أن

، لنشـــــــــاط التســـــــــويق يف الشـــــــــركات الليبيـــــــــة االســـــــــرتاتيجيعـــــــــدم وجـــــــــود التخطـــــــــيط وحظ لـــــــــ
ــــــــت تطبــــــــق  جــــــــل بســــــــبب عــــــــدم التخطــــــــيط الســــــــنوي قصــــــــري األوأن هــــــــذه الشــــــــركات الزال

ــــــــدى ياالســــــــرتاتيجوضــــــــوح مفهــــــــوم التخطــــــــيط  بعــــــــض مــــــــديري التســــــــويق بصــــــــفة خاصــــــــة  ل
 ياالســـــــــــرتاتيجن التخطـــــــــــيط وأ خاصـــــــــــة ومـــــــــــديري األنشـــــــــــطة األخـــــــــــرى بصـــــــــــفة عامـــــــــــة.، 

يتم على ثالث مراحل وهي:  إداراي ايعترب نشاط يلنشاط التسويق والذ

.مرحلة وضع اخلطة   (1) 

 .مرحلة تنفيذ اخلطة  (2) 

ومرحلة الرقابة واملتابعة وتقييم األداء للخطط. ( 3) 

السابقة الدراسات
لســـــــابقة ابعتبـــــــار لغـــــــرت أدبيـــــــات البحـــــــث كـــــــان البـــــــد مـــــــن الوقـــــــوف علـــــــى الدراســـــــات ا  

جوانــــــــب  تلفــــــــة أهنــــــــا متثــــــــل حجــــــــر الزاويــــــــة هلــــــــذا البحــــــــث ومــــــــن   االنطــــــــالق منهــــــــا إىل 
ـــــــــــق تكـــــــــــون ذات  تلـــــــــــك بعـــــــــــض  يوفيمـــــــــــا يلـــــــــــ أهـــــــــــداف هـــــــــــذه الدراســـــــــــة،معـــــــــــ  لتحقي

:تالدراسا



سرتاتيجي لنشـــاط التســـويق وأثره على األداء املايل  واإلداريإلالتخطيـط ا

12

الدراسة لدراسة هذه سعت  : 1م(1999دراسة : جمال الدين محمد مرسي ) (1)
 وفحصاملصرية املصنعة، واستهدفت استكشاف للمنتجات اخلارجي التسويق معوقات وحتليل 

والتعرف  ،نشاط التصدير أو االستمرار فيهحتفز املنظمات املختلفة على بدء  اليتماهية العوامل 
 يف االختالف وحتديد مدى  ،املنظمات املصرية عند التصديراليت تواجه عوقات املعلى طبيعة 

األمهية النسبية ملعوقات التصدير  مع  صدرةاملبني الشركات  األمهية النسبية ملعوقات التصدير
 :توصلت الدراسة إىلولقد  .صدرة وغري املصدرةاملبني الشركات 

 .مستغلة متثل أهم دوافع التصدير وجود طاقة زائدة عن احلد وغري  -1
.مقارنة ابختالف حمفزات التصدير تتأثر بصورة  تلفةغري املصدرة الشركات أن   -2
 .للصادرات املصريةفسية تراجع القدرة التنا  -3
 .عدم توافر املعلومات الالزمة لتحديد وحتليل األسواق األجنبية  -4

.جلهود تنمية الصادراتدون حتقيق الفاعلية املطلوبة  ول حتاليتأهم العوائق هذه القضااي متثل حيث  
افية الدميغر اختالف أتثري بعض معوقات التصدير ابختالف اخلصائص أن إىل أيضا كما توصلت   

األعداد املؤهلة من العاملني عوامل داخلية مثل نقص  هيللشركة وأن غالبية معوقات املصدرين 
.القائمة ابألنشطة التسويقية

حتليل العالقة الدراسة إىل هذه هدفت :2م(2000مي منصور) محمد بسطا :دراسة (2)
ن عملية التخطيط متثلت مشكلة الدراسة يف أو  ،لتسويقوا سرتاتيجياإلالتخطيط بني عملية 

وجتنب  ،الفرص املتاحة واستغالل ،املنشآتكافية إلحداث تغيريات يف أداء غري   سرتاتيجياإل
مت  اليت االسرتاتيجيةلعدم مالئمة ظروف املنشآت الداخلية لتنفيذ اخلطط  ،املختلفةاملخاطر 
نتائج من  وتوصلت الدراسة إىل عدة، سرتاتيجياإلليها من خالل عملية التخطيط إالتوصل 

األساس الذي تب  عليه اخلطط الوظيفية املختلفة  للمنشأ سرتاتيجيةاإلنه تعترب اخلطة أ أمهها
  .الرئيسية االسرتاتيجيةالتسويق ومن بينها خطة ابملنشأة 
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ضرورة تقييم أداء أنشطة التسويق بناًء على تقييم خطة  أمهها أوصت الدراسة بعدة توصياتو 
 مت التعامل معها. اليتوتقييم قطاعات العمالء  لفرتات سابقة االسرتاتيجيةالتسويق 

التأثريات التفاعلية الدراسة دراسة  استهدفت:3مet.al Phillips; (2001) ةدراس (3)
بعاد أد مت قياس املتغري املستقل بعدة ولق ،لنشاط التسويق واألداء االسرتاتيجيالتخطيط بني 

تغري التابع فقد أما امل، (درجة التعقد، ودرجة الشمولدرجة الرمسية، ودرجة املشاركة، و وهى )
ومتوسط معدل إشغال احلجرة، والنمو نسبة اإلشغال، عالية )ـــــــــالف مبتغريات مثلمت قياسه بكل 

عدد ، والتكيف )وهامش الربح(العائد على االستثمار، الكفاءة )و ، املبيعات لكل حجرة( يف
ايل املنتجات املقدمة ونسبة املبيعات من اخلدمات اجلديدة اخلدمات اجلديدة الناجحة إىل إمج

وقد فندقًا ابململكة املتحدة.  50ولقد مت تطبيق هذه الدراسة على . (املنتجات إمجايلإىل 
 :يما يلإىل  انتهت الدراسة

لنشاط التسويق  االسرتاتيجيختالف الباحثني فيما يتعلق مبدى العالقة بني التخطيط ا•
 .واألداء

 .أقل على األداء مقارنة ابلنشاط املايل أتثريالناجحة هلا  االسرتاتيجيالتسويق  ططخن أ•
  لى األداء حيث بلغ معامل التحديدعلنشاط التسويق  االسرتاتيجيهناك أتثري للتخطيط •

R2  22. % 

على حتليل أثر  هذه الدراسةركزت : 4م(2009دراسة فاتن فاروق األمين عمر ) (4)
متثلت مشكلة و الصمغ العريب يف شركة الصمغ العريب. على تسويق  جياالسرتاتيالتخطيط 

وضع هذه ما هو و  ،لتسويق الصمغ العريب اسرتاتيجيةخطة البحث يف التعرف على أتثري وجود 
االستفادة من سلعة قومية تدر على البالد عائداً ماداًي  وابلتايل اخلطة، ومدى إمكانية تطبيقها،

وأمهيته  االسرتاتيجيإىل إلقاء الضوء على مفهوم التخطيط الدراسة هدفت وابلتايل . كبرياً 
يف  االسرتاتيجيابلنسبة لكل منظمات األعمال للتوصل للدور الذي ميكن أن يلعبه التخطيط 

 .وضع حد للمشاكل اليت تعرتت تسويق الصمغ العريبو تطوير منظمات األعمال، 
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وتوصلت الدراسة لنتائج  ،ة مجيع الفرضياتصح لالستبانةمنهج املسح االجتماعي ثبت ولقد أ
 بشركة الصمغ العريب،وتسويق الصمغ العريب  االسرتاتيجيوجود عالقة بني التخطيط  أمهها

والرتويج لسلعة الصمغ العريب وتسويقها. االسرتاتيجيةاخلطة ابإلضافة لوجود عالقة بني تطبيق 

أهمية الدراسة
  :أمهها االعتباراتمن إىل جمموعة هذه الدراسة ترجع أمهية 

يف و التخطــــــــــــيط التســــــــــــويقي و ظــــــــــــاهرة االهتمــــــــــــام ابلنشــــــــــــاطات التســــــــــــويقية منــــــــــــ -1
ــــــــب  ــــــــة أغل ــــــــدول املتقدمــــــــة الدراســــــــات والبحــــــــوث احلديث ــــــــثيف ال ــــــــن إ ، حي ــــــــه م ن

ـــــــــــام بدراســـــــــــة  ـــــــــــد القي ـــــــــــة للوقـــــــــــوف علـــــــــــى مـــــــــــدى اهتمـــــــــــاماملفي ـــــــــــة  ميداني وجدي
ـــــــــــــاج الـــــــــــــدواء يف التخطـــــــــــــيط إالشـــــــــــــركات العاملـــــــــــــة يف جمـــــــــــــال   تيجياالســـــــــــــرتانت

 .للنشاطات التسويقية
لنجـــــــــاح الشـــــــــركات هـــــــــو النظـــــــــرة املســـــــــتقبلية طويلـــــــــة أصـــــــــبح احملـــــــــك الرئيســـــــــي  -2

نشـــــــــاط التســـــــــويق ســـــــــرتاتيجية او  ،عامـــــــــة اتيجية الشـــــــــركة بصـــــــــفةاملـــــــــدى إىل اســـــــــرت 
 كونه حيدد ابقي مسارات األنشطة األخرى يف املنظمة.  ،بصفة خاصة

ـــــــــة أحـــــــــوج  نأ -3 ـــــــــل هـــــــــذه الدراســـــــــ مـــــــــا يكـــــــــوناألســـــــــواق الليبي ، ولنتائجهـــــــــاات، ملث
هبـــــــــا واالســـــــــتفادة مـــــــــن تتبـــــــــ  سياســـــــــة بنـــــــــاء دولـــــــــة والنهـــــــــوت ن ليبيـــــــــا إحيـــــــــث 
ـــــــيت املـــــــوارد ـــــــاح اقتصـــــــادايً  ،خـــــــري أبنائهـــــــامتتلكهـــــــا ألجـــــــل  ال ـــــــزم االنفت  وكـــــــذلك تعت

ــــــــع دول العــــــــا  مــــــــن خــــــــالل  ــــــــة  ــــــــا يعــــــــين املشــــــــاركة يف حنــــــــو مجي األســــــــواق العاملي
املنافســــــــة مــــــــن مواجهــــــــة حاجــــــــة ســــــــوقها إىل مثــــــــل هــــــــذه الدراســــــــات لتنفيــــــــذها يف 
.الشركات العاملية لضمان الثبات واالستقرار والنمو والنجاح

لدراسةأهداف ا
التخطيط طبيق املفاهيم احلديثة للتسويق و هو استقصاء مدى ت ه الدراسةهلذ الرئيسياهلدف 

 .نتاج الدواء يف ليبياإللشركات العاملة يف جمال  االسرتاتيجي
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فرضية الدراسة
:الفرضيات التالية اسة اختبارتعتزم الدر 

ــــــــر لعناصــــــــر التخطــــــــيط االســــــــرتاتيجي : ىلفرضييييييييية األوليييييييي ا• يوجــــــــد أث
 على أداء املنظمة.

هنالـــــــــك عالقــــــــــة بـــــــــني عناصــــــــــر التخطــــــــــيط  :الفرضييييييييييية الثانييييييييييية•
االسرتاتيجي واألداء املايل واإلداري.

منهجية الدراسة
يعمل على  منهجي   داخل ودعمتمت استخدام جمموعة من مناهج البحث العلمي حبيث حيصل بينها 

 ما يلي:ومتثلت هذه املناهج في ف الدراسة،أهداحتقيق 
هذا البحث وصياغة دامه للتعرف على طبيعة مشكلة مت استخ ياملنهج االستنباطي الذ •

  .فروت الدراسة
املنهج التارخيي مت استخدامه الستعرات الدراسات السابقة وحتديد اإلطار الفكري •

  .ال هذه الدراسةوالعملي يف جم
 . املنهج االستقرائي الختبار فروت الدراسة•
واملنهج الوصفي والتحليلي مت استخدامه من خالل الدراسة امليدانية وحتليل البياانت حمل •

 الدراسة.

حدود الدراسة:
 العاملة يف جمال صناعة الدواء داخلالشركات عينة من  ثلة يف املكانية تتمثل الدراسة يف احلدود 

 م.2016متثلها حدود سنة البحث  واليت واحلدود الزمنيةليبيا، 
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 املبحث األول
سرتاتيجياإلي للتخطيط نظراإلطار ال 

سرتاتيجياإل التخطيط وأهمية مفهوم
:ستراتيجياإلمفهوم التخطيط أواًل: 

لتخطيط وحتديدًا يف ا ،منذ مائيت عام مضت سرتاتيجياإلبدأ استخدام مصطلح التخطيط 
يف القطاع الصناعي احلكومي يف  االسرتاتيجي  جاء التخطيط  ،الكربى للمدن القدمية االسرتاتيجي

وانتقلت هذه املمارسة إىل القطاع اخلاص  ،بداية العشرينات من القرن املاضياالحتاد السوفييت يف 
ابلشكل العلمي ، ا املفهوموتعود جذور هذيف الدول الغربية وحتديدًا يف املوازانت وختطيط العمالة، 

 Ansuf Mcdoland وماكدونيل   حيث يوضح أنسوف  إىل منتصف اخلمسينات ،واملعاصر
 :5مر بثالث مراحل أساسية هي ،وخالل فرتات تطوره، االسرتاتيجيأن التخطيط 

مرحلة التخطيط ابستخدام امليزانيات السنوية •
 .طويل املدى مرحلة التخطيط•
 . اتيجياالسرت مرحلة التخطيط •

يم املستقبل أسلوب إبداعي وابتكاري يف التفكري لتصم أبنه االسرتاتيجيف التخطيط حيث عرّ 
ويتم ذلك بشكل متعمد وخبطوات متعارف عليها ملواجهة هتديدات أو فرص املرغوب فيه للمنظمة، 

ورسالة  الداخلية للمنظمة سعيًا لتحقيق رؤية بيئية آخذًا يف احلسبان نقاط الضعف ونقاط القوة
ف التخطيط أبنه عمل ذهين يعتمد على التفكري العميق والرؤية الصائبة عرّ كما   .6وأهداف املنظمة

 .7يستخدمها املخطط يف رؤيته حاضرة ومستقبلية اليت
مـــــــا، ويف العـــــــادة  شـــــــيءأســـــــاليب تعـــــــد ســـــــلفاً إل ـــــــاز  كـــــــذلك أبهنـــــــا  فـــــــت اخلطـــــــة عرّ  ولقـــــــد

 .8لفإن مجيع اخلطط حتدد أهدافها أو حتديد عم
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ف التخطيط أبنه فن التعامل مع املستقبل وهو نقطة البداية للعملية اإلدارية تضمن تصميم كما عرّ 
كيفية من خالل برامج وجداول زمنية حتقق ذلك الاألهداف وتقيمها واختيار املناسب منها وحتديد 

 .9كثرأهبا  املنشاةوتصبح 
تقديرات مدروسة، وأن موحة تستند إىل أن التخطيط بشكل أساسي هو حماولة ط ن ثو يرى الباحو  

ابلتايل يواكب التخطيط الواقعية ألوضاع اجملتمع و  ،سي للتخطيط يهتم بتناول املستقبلاهلدف األسا
وبعد أن تناول الباحثون املفاهيم املختلفة  ،وحتوالته ويهتم برتمجة آمال اجملتمع ورغباته وتطلعاته

من املفاهيم الرئيسية يف املنشآت حيث  سرتاتيجياإلط خيلصون أن التخطي سرتاتيجياإلللتخطيط 
وقدرهتا على التكيف مع بيئتها احمليطة واليت تتغري  املنشاةأكدت أغلب الكتاابت أبنه حيدد مستقبل 

آلية تضع  على أنه: " االسرتاتيجيالباحثون إىل التعريف التايل للتخطيط خلص  ابلتايل ،ابستمرار
املضامني األساسية  تتبنيو  تغريات" ، مد كاستجابة ملا حيدث حوهلا من وخططها األ املنشاةأهداف 

(: 1) من خالل الشكل رقم سرتاتيجياإلللتخطيط 

:ستراتيجياإل التخطيط أهمية: ثانيًا

:10يرى أحد الكتاب أن أمهية التخطيط االسرتاتيجي ترجع إىل االعتبارات التالية
على حتديد وتوجيه قرارات االستثمار يف املنظمة.يعمل التخطيط االسرتاتيجي  .1
التعرف على فرص االستثمار اجلديدة أمام املنظمة وحتديد متطلبات االستفادة منها. .2
حتديد أفضل بدائل توفري موارد املنظمة وفق اعتبارات التكلفة والفائدة. .3
 ارات والتأكد مندراسات جدوى القر تعميق إحساس أعضاء املنظمة أبمهية وحتمية  .4

فعاليتها.
 تطوير أدوات وأساليب إعداد املوازانت االستثمارية والربامج املالية للمنظمة. .5
وضع اإلطار العام ألسس حتديد وتنويع جماالت أعمال املنظمة سواء فيما يتعلق أبنواع  .6

األنشطة أو األسواق أو العمالء أو غريها.
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  ( 1الشكل رقم)

االستراتيجيملة لعملية التخطيط المضامين المتكا

  

 

 

 

في تحسين األداء المؤسسي في  االستراتيجيةالمصدر: غازي رسمي أبوقاعود،  دور اإلدارة  •

، كلية االقتصاد والعلوم غير منشورة ألردنية الهاشمية، رسالة دكتوراهالمنظمات العامة في المملكة ا

 م.2006رة، السياسية جامعة القاه

:االستراتيجيمتطلبات تطبيق التخطيط ثالثًا: 
مثرة عملية ختطيط رمسية تلعب فيها اإلدارة العليا أهم األدوار، فإنه ال يتحتم أن  هياالسرتاتيجية 
إذ عادة ما تنبعث رمسي،  اسرتاتيجياسرتاتيجيات الشركة نتيجة ملمارسات ختطيط تكون كل 

احملققة للشركة هي نتاج إما  فاالسرتاتيجية ،ركة دون سابق ختطيطمن أعماق الش االسرتاتيجيات
يلزم التطبيق الفعال لنظام التخطيط و  .11غري  ططة اسرتاتيجيات ططة أو  السرتاتيجيات
 :12ضرورة توافر عدة متطلبات أساسية وهي االسرتاتيجي

 التخطيط

االستراتيجي

Strategic

تخطيط الطموحات

تخطيط التنافسية

التخطيط الموقفي

التخطيط اإلداري

تخطيط األحداث المفاجئة

تخطيط اإلبداع

تخطيط ثقافة الفريق

تخطيط اإلنتاجية
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اقتناع اإلدارة العليا أبمهيته،  من خالل تعميق االسرتاتيجيللقيام بعملية التخطيط هتيئة املنظمة   •
ووضع آلية تطبيق نظام التخطيط وإعداد ، والتعرف على حقيقة املوقف احلايل للمنظمة

 للمنظمة. االسرتاتيجية
ومصادر احلصول عليها، أساليب توفري املعلومات الضرورية عن عناصر البيئة الداخلية واخلارجية،  •

 وحفظها ومتابعة حتديثها. حتليلها، كيفية االستفادة منها،وأدوات 
، وتنمية االسرتاتيجيةمن خالل تصميم وربط نظام احلوافز إب از  االسرتاتيجياستمرارية التفكري  •

 كري والرؤية العلمية لدى أعضاء املنظمة، وتطوير التنظيم اإلداري.مهارات التف
ص وقت أكرب لعملية لدى اإلدارة العليا من خالل ختصي االسرتاتيجيإعطاء األولوية للتخطيط   •

 االنغماس يف اإلجراءات التنفيذية التفصيلية.وعدم  االسرتاتيجيالتخطيط 
ومنهج إعداد االسرتاتيجية من خالل معرفة أعضاء املنظمة  االسرتاتيجيالتعريف بعملية التخطيط •

ومراحاها والنتائج املستهدفة منها ومتطلباهتا. االسرتاتيجيهبدف عملية التخطيط 

عند تطبيق التخطيط  ،ن توافر هذه املقوماتإ، فاالسرتاتيجيد أن مت تناول مقومات التخطيط عب    
تصبح  يفعالة على مستوى املنظمة لكبشكل كبري يف الوصول إىل اسرتاتيجية يساهم  ،االسرتاتيجي

أنشطة املنظمة. ابقيتب  عليه اسرتاتيجيات ي بعد ذلك األساس الذ

وايييييييإلدارة االسيييييييتراتيجيخطييييييييط العالقييييييية بيييييييين الت رابعيييييييًا: 
االستراتيجية

أسلوابن منظمان للتعامل مع املستقبل يف بيئة تتسم  االسرتاتيجياإلدارة االسرتاتيجية والتخطيط إن 
يف كون األخري  االسرتاتيجيختتلف عن التخطيط ابلتعقيد والديناميكية، إال أن اإلدارة االسرتاتيجية 

عنصرًا مهمًا من عناصرها ويرتبط ابلربجمة واجلدولة الزمنية و اإلدارة االسرتاتيجية من  اجزء
 .13ياالسرتاتيجالناتج لعملية التخطيط  هي اليتسرتاتيجية لال

املنظمة. مع بعضهم اسرتاتيجية يشكل فيها املديرون  اليتهو العملية  االسرتاتيجين التخطيط إحيث 
 جتاه واحلدود لكافة األوجه واألنشطة يف اإلدارةاالسرتاتيجية يف قمة املنظمة وحتدد االاإلدارة توجد و 
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 االسرتاتيجيأما التخطيط ، االسرتاتيجيدارة املوارد والتقييم إو  االسرتاتيجيوتتكون من التخطيط 
 العالقة بني هذه املفاهيم.الشكل التايل يوضح . رة االسرتاتيجيةلإلدافهو احملور الرئيسي 

و التخطيط  االسرتاتيجيةطبيعة العالقة بني اإلدارة  (2) رقم الشكل للباحثنياتضح ولقد 
يعد شكالً واحداً فقط  االسرتاتيجين التخطيط أتكاد تتخذ املدخل التشكيلي إذ  اليت االسرتاتيجي

النهائي هو وضع اخلطة  االسرتاتيجين هدف التخطيط إوحيث ، االسرتاتيجيةاإلدارة من 
ا أمهيتها وجدواها ابلنسبة للمنظمات وحتديداً يف حال ربطها ، وهذه املفاهيم هلوتقييمها االسرتاتيجية

 االسرتاتيجياملنظمات اليت تتب  التخطيط ابألداء، حيث أشارت العديد من الدراسات إىل أن 
 املنظمات اليت ال تتبناها أو تطبقها.على  تتفوق يف أدائها وإ ازها االسرتاتيجيةوتطبق اإلدارة 

(2شكل )

 االستراتيجيو التخطيط  االستراتيجيةاإلدارة قياس المحاسبي و ال العالقة بين

 

 

 

 

في تحسين األداء المؤسسي في المنظمات  االستراتيجيةالمصدر: غازي رسمي أبوقاعود، دور اإلدارة 

امعة ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية جغير منشورةالعامة في المملكة األردنية الهاشمية، رسالة دكتوراه 

 .م2006القاهرة، 

اإلدارة االستراتيجية

التخطيط االستراتيجي

االستراتيجية

القياس المحاسبي 
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: الدراسة امليدانيةنياملبحث الثا

نبذة تارخيية عن شركة املايةأوالً: 
قيم هذا أدوية واملستلزمات الطبية، وقد ألنتاجية التابعة للشركة العامة لصناعة ااإل أحد املصانع

والعمل على  ،لوطيندوية إىل جانب دعم االقتصاد املرافق الصحية ابحتياجاهتا من األاملصنع لتزويد ا
 االعتماد يف توفري هذه السلعة االسرتاتيجية على املصادر اخلارجية. تقليل 

م، حيث مت التوقيع على عقد 2000م، واستمر جتهيزه حىت العام 1995أتسيس املصنع يف عام مت 
نقل جنبية الستكمال النواقص والتشغيل والتدريب والصيانة و أمشاركة للمساعدة الفنية مع شركة 
يع نتاجه يف الفرتة ذاهتا بتصنإم، وقد بدا 5/9/2001ع رمسيًا يف املعرفة والتقنية، ومت افتتاح املصن

يف الوقت  ا( صنف31صناف حىت وصل إىل )وىل،   زاد عدد األأ( أصناف دوائية كمرحلة 9عدد )
 احلاضر، وستتم زايدة أصناف أخرى يف املرحلة املقبلة. 

تضم  اهكتار  15كم غرب مدينة طرابلس على مساحة قدرها   27اية على بعد يقع املصنع مبنطقة امل
 قسامه واملرافق اخلدمية واملستودعات التابعة له.أمباين املصنع مبخترباته و 

مليون قنينة من  400و ،نتاجية املثالية للمصنع حوايل مليون قرص يف السنةتبلغ الطاقة اإلكما   
مليون قطعة من التحاميل  5و ،بوب من املراهم والكرميات يف السنةنأمليون  18و ،شربة يف السنةاأل

 ة.يف السن
اجلودة وفقًا  ةدار إلدوية ملتزم بتطبيق نظام لأل  املصنع أن مصنع املايةيف النظام املعمول به إن  

نتاج مستحضرات خالية من العيوب، ومطابقة إت التصنيع اجليد وذلك للتثبت من ملتطلبا
طابقة املغري صناف ستمرين، ومنع تسويق األاملية مع التحسني والتطوير املللمواصفات الع

 Good) التصنيعية اجليدة ةللمواصفات وتشمل متطلبات التصنيع اجليد على املمارس
Manufacturing Practice GMPواملمارسة املخربية اجليدة )  (GLP) 

(Good laboratory Practice   املمارسة السريرية اجليدةو (Good Control 
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Practice GCP( واملمارسة التخزينية اجليدة )Good Storing Practice GSP )
 (.Good Distribution Practice GDPواملمارسة التوزيعية اجليدة )

فرضيات الدراسة رحتليل النتائج واختباثانيا : 
شمل تصميم أداة  تاليتة و جراء الدراسة امليدانيإاملتبعة يف نهجية امليشتمل هذا املبحث على 

وصف ىل إ اة للتأكد من صالحيتها ابإلضافةوإجراء اختبارات الثبات والصدق هلذه األدالدراسة، 
ساليب اإلحصائية اليت مت مبوجبها حتليل البياانت واستخراج النتائج. جملتمع وعينة الدراسة، واأل
وذلك على النحو التايل:

ستبيانصحيفة االأداة  : أوال

االســــتبانة كأداة رئيســــية للحصــــول على البياانت واملعلومات ة هذه الدراســــة على وســــيل مدتاعت
الالزمة ملوضـــــوع الدراســـــة. وتعرف االســـــتبانة أبهنا )أداة من أدوات البحث تتألف من جمموعة من 

املمكنة عنها، أو بفراغ لإلجابة عندما تتطلب إجابة مكتوبة،  جاابتاملفردات مصــــــــحوبًة  ميع اإل
على الفرد أن حيدد ما يراه أو ينطبق عليه فيها، أو يعتقد أنه اإلجابة الصــــــــــحيحة على كل مفردة و 

من املفردات، أو أن يكتب يف الفراغ احملدد ما يعتقد أو يراه أو يشــــــــــعر به جتاه ما تقيســـــــــــه هذه 
 .(14)املفردات(

 :(15) اآليتهذا وجاء اعتماد الباحث على االستبانة ملزاايها املتعددة املتمثلة يف
إمكانية تطبيقها للحصول على معلومات عن عدد من األفراد. .1
 قلة تكلفتها وسهولة تطبيقها. .2
سهولة وضع األسئلة وترسيم ألفاظها وعباراهتا. .3
 توّفر وقت املستجيب وتعطيه فرصة التفكري. .4
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سرتاتيجي لنشاط أثر التخطيط اال حولقام الباحث بتصميم استبانة وحتقيًقا للغرت السابق لالستبانة 
التسويق على األداء العام للمنظمة ابلتطبيق على شركات الدواء يف ليبيا وتتألف االستمارة من 

 قسمني:

القسم األول
البياانت الشخصية املتعلقة بوصف عينة الدراسة  يوه ،اانت اخلاصة أبفراد عينة الدراسةمشل البي

:يوه

 العمر. .1
 ملؤهل العلمي.ا .2
التخصص العلمي .3
سمى الوظيفي.امل .4
 سنوات اخلربة. .5

القسم الثاني
احملاور واليت من خالهلا يتم التعرف على متغريات البحث .  يوه ،ومشل عبارات الدراسة األساسية

:ي( عبارة متثل فروت الدراسة وفقاً ملا يل25ويشتمل هذا القسم من ثالثة حماور وعدد )

 (1) رقم جدول
توزيع محاور الدراسة

اتعدد العبار  محاور الدراسة الفقرات

8 1-8 ولىالفرضية األ 1

13 9-21 الفرضية الثانية 2

13 14-25 الفرضية الثالثة 3

25 المجموع

ين من واقع الدراسة الميدانيةعداد الباحثإالمصدر : 
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 ليكرثكما مت قياس درجة االستجاابت احملتملة على الفقرات إىل تدرج مخاسي حسب مقياس 
وافق بشدة، كما هو موضح أذي يرتاوح من ال أوافق بشدة إىل (، والLikart Scale) سياخلما

.(2يف جدول رقم )

(2جدول رقم )
ةالموافق درجة مقياس

الوزن درجة الموافقة

5 أوافق بشدة

4 أوافق

3 محايد

2 ال أوافق

1 طالقا"إ ال أوافق

ميدانيةين من واقع الدراسة العداد الباحثإالمصدر:   

 الدراسة كاآليت: يفوقد مت تصحيح املقياس املستخدم 
(/ 1+2+3+4+5ردة على العبارات )جمموع درجات املف هيالدرجة الكلية للمقياس  -
5(=15/5= )3) 

وزان واألوساط املرجحة يوضح األالذي ( 3) رقماجلدول  يفواألوساط املرجحة هلذه األوساط كما 
ة.أفراد العين إجاابتخليارات 

 ( 3جدول رقم )
الدراسة لمقياس المرجح والوسط الوزن

 ال أوافق الخيار

بشدة

أوافق بشدة أوافق محايد ألوافق

12345الوزن

المتوسط 

المرجح

ــ 0.1

1.79

ــ  1.8

2.59

ــ  2.6

3.39

ــ 3.4

4.19

5ـــ   4.2

،)القاهرة, دار SPSSلي باستخدام د. عز عبد الفتاح، مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستدال المصدر:

 .541و  540( الصفحات 1982النهضة العربية, 
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ات الداخلي للمقاييس املستخدمة يف باختبار االتساق والث ثانيا:
 الدراسة

يقصد ابلثبات )استقرار املقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن املقياس يعطي نفس النتائج 
ىل احلصول إ يفهو يؤد وابلتايل (16)عيد تطبيقه على نفس العينة(أ  حتمال مساو لقيمة املعامل إذا اب

ما زادت درجة الثبات عادة القياس. وكلإكل مرة يتم فيها   يفعلى نفس النتائج أو نتائج متوافقة 
ا طريقة التجزئة وهناك عدة طرق للتحقق من ثبات املقياس منه ،داة كلما زادت الثقة فيهواستقرار األ

لفا ألمقاييس , وقد مت استخدام معامل ل الداخليكرنباخ للتأكد من االتساق   الفأة النصفية وطريق
(، والذي أيخذ قيمًا ترتاوح بني الصفر والواحد صحيح، Cronbach,s Alphaكرونباخ" )

فإذا   يكن هناك ثبات يف البياانت فإن قيمة املعامل تكون مساويًة للصفر، وعلى العكس إذا كان 
لفا كرونباخ أالواحد صحيح. أي أن زايدة معامل م يف البياانت فإن قيمة املعامل تساوي هناك ثبات ات

تعين زايدة مصداقية البياانت من عكس نتائج العينة على جمتمع الدراسة. كما أن اخنفات القيمة 
وكما  نباخ ملفاهيم الدراسةو مل ألفا كر قيم معا، و الداخلي( دليل على اخنفات الثبات 0.60عن )

(.4يبينها اجلدول رقم )
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على أداء المنظمة االستراتيجيول: يوجد أثر لعناصر التخطيط األ المحور

(4جدول رقم )
ىولالفرضية األ محور عبارات لمقياس كرنباخ ألفا اختبار نتائج

كرنباخ ألفاالعبارات

0.84التعاون بين مختلف أنشطة املنظمة االستراتيجيالتخطيط  يقوي -1

وصف النمو املتوقع ملستقبل  في االستراتيجيعناصر التخطيط القياس املحاسبي ل سهم ي-2

0.83 املنظمة

تحقيق مزيد من  في إيجابيبشكل  االستراتيجيعناصر التخطيط القياس املحاسبي ل عكس ين-3

0.85 املزايا التنافسية

املرتدة بين  والتغذيةالتفاعل على تحقيق  االستراتيجيلتخطيط القياس املحاسبي ل يقوم -4

0.83 التخطيط والتنفيذ

صياغة  فياالستراتيجيات التسويقية املوجهة للعميل يسهم القياس املحاسبي  تحديد بدائل -5

0.86 استراتيجية تسويقية ناجحة

دراكات قية يتطلب فهم السوق على أساس ال تسوياملحاسبية لللتنفيذ االستراتيجية -6

0.87 ميلالحقيقية للع

0.87 تنفيذ االستراتيجية التسويقية فيفضل املمارسات من أجل التحسين املستمر يسهم تبني أ-7

0.86 االستراتيجيةجراء للرقابة على يعد إ الفعليراء تقييم مستمر للخطة واألداء إج-8

0.85العبارات جماليإ

.احثين من واقع الدراسة الميدانيةالمصدر : إعداد الب
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وىل الفرضية األ كرنباخ  جلميع عبارات حمور  الفأقيم  نتائج اختبار الثباتيوضح ( 4)رقم اجلدول 
كرب أعلى أداء املنظمة(  االسرتاتيجيلعناصر التخطيط للقياس احملاسيب )يوجد أثر 

جلميع العبارات سواء كان  الداخليمن الثبات  القيم توافر درجة عالية جدا هذه ( وتعين%60من )
كرنباخ   الفأع عبارات املقياس حيث بلغت قيمة و على مستوى مجيأ ةلك لكل عبارة على حدذ

اعتمدت عليها  اليتن املقاييس ثبات مرتفع ومن   ميكن القول أب ( وهو0.85) يللمقياس الكل
ماد ا ميكننا من االعتتتمتع ابلثبات الداخلي لعباراهتا   ولالدراسة األ ت حموراالدراسة لقياس عبار 

هداف الدراسة وحتليل نتائجها.أحتقيق  يف جاابتعلى هذه اإل
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: هنالك اختالف لدى عينة البحث على عناصر التخطيطالثانيالمحور 
وفق التخصص االستراتيجي

 (5دول رقم )ج
الثانيمحور الدراسة  ياس عباراتكرنباخ لمق الفأنتائج اختبار 

 .المصدر : إعداد الباحثين من واقع الدراسة الميدانية 

كرب أكرنباخ  جلميع عبارات حمور الفرضـــــية الثانية   الفأن قيم إ( نتائج اختبار الثبات 5اجلدول )من 
ســــــــــواء  جلميع العبارات الداخليمن الثبات  القيم توافر درجة عالية جدا هذه ( وتعين%60من )

 الفأت قيمة و على مســــــــــتوى مجيع عبارات املقياس حيث بلغأ ةكان ذلك لكل عبارة على حد
اعتمدت  اليتن املقاييس ثبات مرتفع ومن   ميكن القول أب ( وهو0.86) يكرنباخ للمقياس الكل

)هنالك اختالف لدى عينة البحث  الثاينحمور الدراســـة عليها الدراســـة لقياس عبارات 

كرنباخ الفأالعبارات

داف لشركة لتحقيق األهجميع أوجه نشاط ا فييتم وضع خطط سنوية خاصة -1

دارة االستراتيجية كل حسب ( من قبل اإلتمويل ،تسويق ،نتاجإالوظيفية )

 التخصص
0.82

0.85يرتبط وجود أي منظمة برسالة معينة تسعى لتحقيقها فعال-2

يستخدم في تخصيص  يفي تحديد المعيار الذ اواضح ايلعب التخصص دور-3

0.85 الموارد بين االستخدامات البديلة

0.85 الشركة دور في وضع رسالة واضحة حسب تخصصه لكل عضو في-4

لى تسهيل عملية ترجمة األهداف العامة إ ين صياغة الخطط االستراتيجية تؤدإ-5

ولة داخل ؤسناد المهام للعناصر المسإلى هيكل عمل يتضمن إواألهداف التشغيلية 

 المنظمة
0.86

0.86جمالي العباراتإ
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لعباراهتا  الداخليتتمتع ابلثبات وفق التخصص (   االسرتاتيجيالتخطيط على عناصر 
 هداف الدراسة وحتليل نتائجها.أحتقيق  يف جاابتا ميكننا من االعتماد على هذه اإل 

واألداء االستراتيجيهنالك عالقة بين عناصر التخطيط  المحور الثالث:
واإلداري المالي

يع عبارات حمور الفرضــــــية كرنباخ  جلم  الفأن قيم أنتائج اختبار الثبات  دانه أ (6اجلدول ) يوضــــــح
ــة  ــالث ــة جــدااهــذه القيم تو  ( وتعين%60كرب من )أالث من الثبــات الــداخلي جلميع  فر درجــة عــالي
ت و على مســتوى مجيع عبارات املقياس حيث بلغأ ةســواء كان ذلك لكل عبارة على حدالعبارات 

ن املقاييس اليت ميكن القول أب( وهو ثبات مرتفع ومن   0.74) يكرنباخ للمقياس الكل  الفأقيمة 
ا اعتمدت عليها الدراســـــة لقياس عبارات حمور الدراســـــة الثالث  تتمتع ابلثبات الداخلي لعباراهتا  

 هداف الدراسة وحتليل نتائجها.أيف حتقيق  جاابتننا من االعتماد على هذه اإلميك
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 (6دول رقم )ج
العالقة عبارات محور الدراسة الثالث كرنباخ  لمقياس الفأنتائج 

.احثين من واقع الدراسة الميدانيةالمصدر: إعداد الب

العبارات
 الفأ

كرنباخ

0.72عداد وصياغة االستراتيجيةإدارة العليا هي الجهة الوحيدة التي تقوم بعملية اإل-1

0.72دارة وكل قسمإتوضع األهداف السنوية المطلوب تحقيقها لكل -2

0.72، والمالياعلة في تقييم األداء اإلدارينتاجية )الكفاءة( أحد المقاييس الفتعد اإل-3

0.73ة تساعد على تنفيذ االستراتيجية الكليةيتقوم الشركة بتطوير سياسات وظيف-4

دارية داخل دارة االستراتيجية في تطوير العملية اإلدارة العليا بمفهوم اإلتساهم معرفة اإل-5

0.72 الشركة

0.72ئم لتطبيق االستراتيجية الحاليةالهيكل التنظيمي الحالي للشركة مال-6

0.80توضع أهداف الشركة بصورة محددة لفترة تزيد عن خمس سنوات-7

نواع من الخطط هي االستراتيجية أتسفر مخرجات عملية التخطيط االستراتيجي عن ثالثة -8

0.73 طويلة وقصيرة ومتوسطة األجل

0.79ستراتيجية والتخطيط لتطبيقهادارة العليا تتمثل في صياغة االن مهمة اإلإ-9

دارة العليا حسب حجم ن درجة التقييم المستمر لالستراتيجية متفاوتة وتختلف مساهمة اإلإ-10

0.78 وتنوع المنظمة

0.72 تعتبر المقاييس المحاسبية التقليدية لألداء غير كافية لصنع القرارات االستراتيجية--11

0.82 على األداء المالي الى المبيعات مؤشرإالربح  يفتستخدم الشركة معدل نمو صا-12

0.74جمالي العباراتإ
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جمتمع وعينة الدراسة :رابعا
عليها النتائج  او أن يعمم نو يسعى الباحث اليتيقصد مبجتمع الدراسة اجملموعة الكلية من العناصر   

 شركات صناعة األدوية.ع األساسي للدراسة من ويتكون اجملتم، ملشكلة املدروسةذات العالقة اب
 اليتحدى العينات غري االحتمالية إ يحث بطريقة العينة )القصدية( وهمتَّ اختيار مفردات عينة الب  

خيتارها الباحث للحصول على أراء أو معلومات من مفردات اجملتمع موضع الدراسة. ومت توزيع عدد 
( استبانة سليمة مت استخدامها يف التحليل بنسبة اسرتجاع بلغت 80ومت اسرتجاع ) استبانة( 100)
(%. بياهنا كاآليت:80)

 (7جدول )
االستبانات الموزعة والمعادة

النسبةالعددالبيان

%80 80 استبانات تم إعادتها بعد تعبئتها كاملة

%2020استبانات لم يتم إعادتها

%100 100 بانات الموزعةإجمالي االست

 .إعداد الباحثين من واقع الدراسة الميدانيةالمصدر :  

الدراسة عينة خصائص -"خامسا
مكان حرص الباحث على أن تكون العينة  ثلة جملتمع وج بنتائج موضــــــــــوعية ودقيقة قدر اإلوللخر 

وذلك من حيث مشوهلا على اخلصائص التالية: تفاصيلالدراسة بكل 
فراد العينة حسب العمرأتوزيع  .1

رالعينة وفق متغير العم فرادأل التكراري لتوزيعا   (8جدول رقم)
النسبة%العددالعمر

2227.5سنة 30أقل من 

2328.8سنة 31-35

2632.5سنة 36-40

911.3عاما" 40أكثر من 

80100المجموع

.حثين من واقع الدراسة الميدانيةعداد الباإالمصدر: 
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 ( 3رقم )شكل 

توزيع أفراد العينة حسب العمر

( 40-31عمارهم ما بني )أمن ترتاوح فراد العينة أأن غالبية ، عالهأوالشــــكل  ،يتضــــح من اجلدول
فراد العينة الكلية بينما بلغت نســـبة الذين ترتاوح أعمارهم أمن  %( 61.3حيث بلغت نســـبتهم )

ســـنة  40عمارهم عن أأفراد العينة والذين تزيد  ماأ  %( 27.5ســـنة( ســـنة ) 30ما بني )أقل من 
 .هاحبثيت مت العينة ال مجايلإمن  %( 11.3فقد بلغت نسبتهم )

العلميفراد العينة حسب المؤهل أزيع تو .2
(9دول رقم )ج

.العلميعينة الدراسة وفق متغير المؤهل  فرادأل التكرارييوضح التوزيع 
النسبة %العددالعلميالمؤهل 

3341.2وسبكالوري

1620عاليدبلوم 

2328.7ماجستير

810.1دكتوراه

80100المجموع

 تحليل اإلحصائي.عداد الباحث من نتائج الإ المصدر:

سنة30أقل من 

سنة31-35

سنة36-40

"عاما40أكثر من 
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 (4)شكل 

يفراد عينة حسب المؤهل العلمأ توزيع يبين

فوق  التعليمينة من املســــــــتوى فراد العيأعاله أن غالبية أ( والشــــــــكل 9يتضــــــــح من اجلدول رقم )
العينة فقد بلغت  يف البكالوريوسما محلة أ. (% 58.8( )هكتوراد  ،ماجستري ،عايل)دبلوم  اجلامعي

 .تثحب  يت العينة ال مجايلإمن  (%41.2نسبتهم )

العدد

بكالريوس

دبلوم عالى

ماجستير

دكتوراة
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العلميفراد العينة حسب التخصص أ توزيع .3

 ( 10جدول رقم )
.العلميراسة وفق متغير المؤهل عينة الد فرادأل التكرارييوضح التوزيع 

النسبة %العددالعلميالتخصص 

2025محاسبة

2025اقتصاد

1518.8تسويق

1316.3نظم معلومات

33.8ونقان

911.3أخرى

80100المجموع

تحليل اإلحصائي.من نتائج ال ينعداد الباحثإالمصدر: 

 ( 4)شكل 

التخصص العلمي فراد العينة حسبأيبين توزيع 

محاسبة

اقتصاد

تسويق

نظم معلومات

قانوان

أخرى
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تصاد فراد العينة من ختصص حماسبة واقأعاله أن غالبية أوالشكل ( ، 10رقم )يتضح من اجلدول 
لتسويق ونظم ا يففراد العينة بينما بلغت نسبة املتخصصني أ( % من 50حيث بلغت نسبتهم )

سبتهم القانون و التخصصات األخرى فقد بلغت ن يفما املتخصصني أ( % 35.1املعلومات )
 .موضوع الدراسةالعينة  مجايلإ(%. من 15.1)

فراد العينة حسب الوظيفةأتوزيع  .4

 (11جدول رقم)

العينة وفق متغير الوظيفة فرادأل التكراريالتوزيع 
النسبة%العددالوظيفة

1417.5محاسب

78.8ماليمدير 

1620يدارإمدير 

1316.3رئيس قسم

1316.3معلومات يتقن

1721.3خرىأ

80100المجموع

حصائي.اإلالتحليل من نتائج  ينعداد الباحثإ :المصدر
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 ( 5شكل رقم )

فراد العينة وفق متغير الوظيفةالتوزيع التكراري أل

من املدراء  ليت مت دراستهافراد العينة اأعاله أن غالبية أوالشكل  (،11) يتضح من اجلدول رقم
العينة  يفقسام بينما بلغت نسبة رؤساء األ %( 26.3داريني حيث بلغت نسبتهم )ني واإلاملالي
 العينة. مجايلإمن  % (21.3خرى فقد بلغت نسبتهم )( % أما الوظائف األ16.3)

محاسب

مدير مالى

مدير ادارى

رئيس قسم

تقنى
معلومات
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فراد العينة حسب سنوات الخبرةأ توزيع .5

 (12دول رقم) ج

العينة وفق متغير سنوات الخبرة فرادأل التكراريالتوزيع 

النسبة%العددسنوات الخبرة

1316.3سنوات فأقل 5

4455سنة 6-10

1215سنة 10-15

56.3سنة 15-20

67.5سنة فأكثر 20

80100المجموع

 لتحليل اإلحصائي.من نتائج ا ينعداد الباحثإالمصدر: 

 ( 6شكل )

راد العينة وفق متغير سنوات الخبرةفالتوزيع التكراري أليبين 

العدد

سنوات فأقل5

سنة6-10

سنة10-15

سنة15-20

رسنة فأكث20
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-6ترتاوح ســـنوات خربهتم ما بني ) فراد العينةأعاله أن غالبية أ( والشـــكل 12يتضـــح من اجلدول)
فراد العينة الكلية بينما بلغت نســــبة الذين ترتاوح أمن  %( 55ســــنة( حيث بلغت نســــبتهم ) 10

العينة والذين تزيد ســنوات خربهتم عن ما أفراد أ  %( 15( ســنة )15-10ســنوات خربهتم ما بني)
 ع الدراسة.موضو مجايل العينة إمن  %( 7.5سنة فقد بلغت نسبتهم ) 20
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حتليل البيانات الدراسةاملبحث الثالث :
من مناقشة فروت البحث ساسية للدراسة للتمكن حتليل البياانت األ ىعل ا املبحثيشتمل هذ
 لخطوات التالية:ل وذلك وفقا

على عبارات موضوع الدراسةالوحدات  جاباتإل التكراري التوزيع -1
الدراسة

 املميزاتتوضـــــــح قيم كل متغري لتوضـــــــيح أهم  واليتجداول  يفوذلك من خالل تلخيص البياانت 
 .رقام ونسب مئوية لعبارات الدراسةأشكل  يفساسية للعينة األ

لعبارات الدراسة اإلحصائي التحليل  -2
نة ملعرفة اجتاه عيحماور الدراسة  جلميع املعياريواالحنراف احلسايب ذلك من خالل تقدير املتوسط و 

مهيتها النسبية.أالدراسة وترتيب العبارات حسب 

(كاى تربيعاختبار داللة الفروق ) -3
 حصائية بني أعداد املوافقني وغري املوافقني على عبارات فروتإوالختبار وجود فروق ذات داللة  

لكل عبارات حمور الدراسة  املعياريواالحنراف  احلسايبالدراسة. حيث يتم حساب كل من الوسط 
حيث تتحقق املوافقة على ( 3للدراســـــة ) الفرضـــــيللعبارة ابلوســـــط  احلســـــايبويتم مقارنة الوســـــط 

 ذاإوتتحقق عدم املوافقة  ،(3) الفرضــيكرب من الوســط أللعبارة  احلســايبذا كان الوســط إالفقرات 
للعبارة يقرتب من  املعياريذا كان االحنراف إ. و الفرضــــــيأقل من الوســــــط  احلســــــايبكان الوســــــط 

بني أفراد العينة. جاابتحد الصحيح فهذا يدل على جتانس اإلالوا
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ولى:تحليل بيانات فرضية الدراسة األ•

هذه  باتوإلث على أداء املنظمة االسرتاتيجيلعناصر التخطيط  للقياس احملاسيب أثر يوجد
الفرضية يتم اتباع اخلطوات التالية:

ولىعبارات الفرضية األ تقيس التيللعبارات  التكراري التوزيع: أوال

:ي( ما يل13يتضح من اجلدول رقم ) 

التعاون بني  تلف أنشطة  يعلى أن التخطيط االسرتاتيجي يقو  فراد العينة يوافقونأأن غالبية  -1
. ( %1.2 على ذلك )ني%  بينما بلغت نسبة غري املوافق (88.8املنظمة حيث بلغت نسبتهم )

 ( %. 10حمددة فقد بلغت نسبتهم ) إجاابتفراد العينة والذين   يبدوا أما أ

فراد العينة يوافقون على أن عناصر التخطيط االسرتاتيجي تسهم يف وصف النمو أأن غالبية  -2
 على ذلك ني( % بينما بلغت نسبة غري املوافق73.7املتوقع ملستقبل املنظمة حيث بلغت نسبتهم )

 %.  (12.2حمددة فقد بلغت نسبتهم ) إجاابتفراد العينة والذين   يبدوا أا مأ.( %. 14)

فراد العينة يوافقون على أن عناصر التخطيط االسرتاتيجي تنعكس بشكل إجيايب يف أأن غالبية  -3
 ني%  بينما بلغت نسبة غري املوافق ( 97.5بتهم )حتقيق مزيد من املزااي التنافسية حيث بلغت نس

%.(2.5حمددة فقد بلغت نسبتهم ) إجاابتفراد العينة والذين   يبدوا أما أ(  %.  0) على ذلك

فراد العينــة يوافقون على أن التخطيط االســــــــــرتاتيجي يقوم على حتقيق التفــاعــل أأن غــالبيــة  -4
( %  بينما بلغت نســــــــــبة 93.7يث بلغت نســــــــــبتهم )والتغذية املرتدة بني التخطيط والتنفيذ ح

 حمددة فقد بلغت نســــــــــبتهم إجاابتفراد العينة والذين   يبدوا أما أ( %.  0لى ذلك ) عنياملوافق
(6.3.%  ) 
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التسويقية املوجهة للعميل فراد العينة  يوافقون على أن حتديد بدائل االسرتاتيجيات أأن غالبية  -5
سبة ( % بينما بلغت ن97.5ة تسويقية انجحة حيث بلغت نسبتهم )صياغة اسرتاتيجي يسهم يف
 حمددة فقد بلغت نسبتهم إجاابتفراد العينة والذين   يبدوا أما أ( %.  0 على ذلك )نياملوافق

(2.5.%  ) 

قية يتطلب فهم الســوق على يوافقون على أن لتنفيذ االســرتاتيجية التســوي فراد العينةأأن غالبية -6
بلغت نســــــبة  غري  (  %  بينما91.2كات احلقيقية للعميل حيث بلغت نســــــبتهم )درا أســــــاس اإل

 حمددة فقد بلغت نســـــــبتهم إجاابتفراد العينة والذين   يبدوا أما أ(  %.  0 على ذلك )نياملوافق
(8.8.%  ) 
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ولىاأل الفرضية محور لعبارات التكراري التوزيع( 13جدول رقم )

العبارة
 ال   أوافق بشددة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

نسبة العدد نسبة العدد نسبة العدد نسبة العدد نسبة العدد

التخطيط  ييقو-1

االستراتيجي التعاون بين 

 مختلف أنشطة المنظمة

1518.8567081011.300

القياس المحاسبي  سهمي-2

عناصر التخطيط ل
االستراتيجي في وصف 

لمستقبل  النمو المتوقع
 المنظمة

1923.85973.822.50000

القياس  عكس ين -3

عناصر التخطيط المحاسبي ل
االستراتيجي بشكل إيجابي 
في تحقيق مزيد من المزايا 

 التنافسية

2936.34657.556.30000

القياس المحاسبي  يقوم  -4

لتخطيط االستراتيجي على ل
تحقيق التفاعل والتغذية 

دة بين التخطيط المرت
 والتنفيذ

3746.33847.556.30000

تحديد بدائل -5

االستراتيجيات التسويقية 
الموجهة للعميل يسهم في 

صياغة استراتيجية 
 تسويقية ناجحة

36454252.522.50000

لتنفيذ االستراتيجية -6

التسويقية يتطلب فهم 
السوق على أساس 

يلدراكات الحقيقية للعماإل

3138.84252.578.80000

فضل الممارسات أ يتبن-7

من أجل التحسين المستمر 
تنفيذ  فييسهم 

 االستراتيجية التسويقية

3341.34151.367.50000

جراء تقييم مستمر إ-8

للخطة واألداء الفعلي يعد 
جراء للرقابة على إ

 االستراتيجية

2531.35366.322.50000

22535.137758.9375.810.200موع العباراتمج

م.2015تحليل اإلحصائي، من نتائج ال ينعداد الباحثإالمصدر: 
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فضل املمارسات من أجل التحسني املستمر يسهم أ تبين يوافقون على أن فراد العينةأأن غالبية -7
غري نما بلغت نســـــــبة  (  %  بي92.5تنفيذ االســـــــرتاتيجية التســـــــويقية حيث بلغت نســـــــبتهم ) يف

حمددة فقد بلغت نســـــــبتهم  إجاابتفراد العينة والذين   يبدوا أما أ(  %.  0على ذلك ) نياملوافق
(2.5) .% 

جراء إيعد  الفعليجراء تقييم مســــــــــتمر للخطة واألداء إ أنفراد العينة يوافقون على أأن غالبية -8
على  نيغري املوافقبينما بلغت نســبة    (  %97.5حيث بلغت نســبتهم ) االســرتاتيجيةللرقابة على 

 ( %.2.5حمددة فقد بلغت نسبتهم ) إجاابتفراد العينة والذين   يبدوا أما أ(  %.  0ذلك )

وىل( حيث فرضية الدراسة األتقيس ) اليتفراد العينة يوافقون على مجيع العبارات  أأن غالبية  - 9
فراد العينة أما أ( %.  0.2 على ذلك  )نيافقاملو ( %  بينما بلغت نسبة غري 94بلغت نسبتهم )
 ( %.5.8حمددة فقد بلغت نسبتهم ) إجاابتوالذين   يبدوا 

االستراتيجي التخطيط لعناصر أثر يوجد محور لعبارات الوصفي حصاءاإل: ثانيا

 المنظمة أداء على
اســـــة ويتم لكل عبارات حمور الدر  املعياريواالحنراف  احلســـــايبحيث يتم حســـــاب كل من الوســـــط 

حيث تتحقق املوافقة على الفقرات ( 3للدراســة ) الفرضــيللعبارة ابلوســط  احلســايبمقارنة الوســط 
ذا كان إوتتحقق عدم املوافقة  ،(3) الفرضــــــيكرب من الوســــــط أللعبارة  احلســــــايبذا كان الوســــــط إ

حد ن الواللعبارة يقرتب م املعياريذا كان االحنراف إ. و الفرضــــيأقل من الوســــط  احلســــايبالوســــط 
 بني أفراد العينة. جاابتالصحيح فهذا يدل على جتانس اإل

تقيس فرضــــية  اليتمهية النســــبية للعبارات واأل املعياريواالحنراف  الوســــطجدول يوضــــح  يفيما يل
 .منهم ياملستقص جاابتإلوىل وترتيبها وفقا" األ الدارسة
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 (14جدول رقم )

ولىاألفرضية الدراسة  لعبارات  الوصفيحصاء اإل

العبارات
االنحراف 

المعياري
الترتيب الداللة المتوسط

التعاون بين مختلف  االستراتيجيالتخطيط  ييقو-1

 أنشطة المنظمة
8أوافق0.5814.06

عناصر التخطيط ل القياس المحاسبي  سهمي -2

االستراتيجي في وصف النمو المتوقع لمستقبل 

 المنظمة
0.4694.21

 أوافق

بشدة
7

عناصر التخطيط القياس المحاسبي ل عكس ني -3

االستراتيجي بشكل إيجابي في تحقيق مزيد من المزايا 

 التنافسية
0.5824.30

 أوافق

بشدة
5

لتخطيط االستراتيجي على القياس المحاسبي ل يقوم  -4

 تحقيق التفاعل والتغذية المرتدة بين التخطيط والتنفيذ
0.6074.40

 أوافق

بشدة
2

دائل االستراتيجيات التسويقية الموجهة تحديد ب-5

صياغة استراتيجية تسويقية ناجحة فيللعميل يسهم 
0.5454.42

 أوافق

بشدة
1

قية يتطلب فهم السوق لتنفيذ االستراتيجية التسوي-6

 دراكات الحقيقية للعميلعلى أساس اإل
0.6244.31

 أوافق

بشدة
4

ستمر فضل الممارسات من أجل التحسين المأ يتبن-7

 تنفيذ االستراتيجية التسويقية فييسهم 
0.6154.34

 أوافق

بشدة
3

جراء إيعد  الفعليراء تقييم مستمر للخطة واألداء إج-8

 االستراتيجيةللرقابة على 
0.5084.29

 أوافق

بشدة
6

0.5664.28اإلجمالي
أوافق

بشدة 

اإلحصائي. من نتائج التحليل ين عداد الباحثإالمصدر: 
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:ي( ما يل14من اجلدول رقم ) يتضح

 وىل( يزيد متوســـــــطها عنفرضـــــــية الدراســـــــة األ تعرب عن عبارات حمور ) اليتأن مجيع العبارات  /1
 النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على مجيع عبارات احملور.   وهذه(  3) الفرضيالوسط 

ارة)حتديد بدائل االســـــرتاتيجيات العب هيوىل( فرضـــــية الدراســـــة األحمور ) من عبارات أهم عبارة /2
 إجاابت( حيث بلغ متوسط صياغة اسرتاتيجية تسويقية انجحة يفالتسويقية املوجهة للعميل يسهم 

املرتبة الثانية العبارة )يقوم  يف( تليها 0.545) معياري ابحنراف( 4.42أفراد العينة على العبارة )
املرتــدة بني التخطيط والتنفيــذ( حيــث بلغ  والتغــذيــةعلى حتقيق التفــاعــل  االســــــــــرتاتيجيالتخطيط 

 (.0.607) معياري ابحنراف( 4.40متوسط العبارة )

التعاون بني  تلف  االســــــــــرتاتيجيالتخطيط  ييقو العبارة ) هيوأقل عبارة من حيث املوافقة  /3
 .  (0.581) معياري ابحنراف( 4.06أنشطة املنظمة( حيث بلغ متوسط العبارة )

 ( وهذا يدل على أن غالبية0.566) معياري ابحنراف( 4.28(مجيع العبارات كما بلغ متوسط   /4
  وىل.فرضية الدراسة األ  تقيس اليتفراد العينة يوافقون  بشدة على مجيع العبارات أ

ولىاأل الفرضية عبرات محور لعبارات الفروق اختبار: ثالثا

ايدين وغري املوافقني للنتائج  واحملحصـــــــــــائية بني أعداد املوافقنيإوالختبار وجود فروق ذات داللة 
جدول يوضـــــــح نتائج التحليل  يلداللة الفروق.  وفيما يل تربيع()كاى عاله مت اســـــــتخدام اختبار أ

 لعبارات الفرضية. الوصفي
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ولىاأل الدارسةفرضية  لداللة الفروق لعبارات محور تربيع كأي اختبار (15جدول رقم )

العبارات
قيمة)كاى 

تربيع(

توى مس

المعنوية
الداللة

التعتتاون بين مختلأ أنشتتتتتتتطتتة  االستتتتتتتتراتيجيالتخطيط  ييقو-1

 المنظمة

قبول91.30.000

عناصتتر التخطيط االستتتراتيجي في ل القياس المحاستتبي  ستتهمي -2

 وصأ النمو المتوقع لمستقبل المنظمة

قبول64.20.000

 عناصتتتتتر التخطيط االستتتتتتراتيجيالقياس المحاستتتتتبي ل عكس ين -3

 بشكل إيجابي في تحقيق مزيد من المزايا التنافسية

قبول31.80.000

لتخطيط االستتتتتراتيجي على تحقيق القياس المحاستتتتبي ل يقوم  -4

 التفاعل والتغذية المرتدة بين التخطيط والتنفيذ

قبول26.40.000

تحديد بدائل االستتتراتيجيات التستتويقية الموجهة للعميل يستتهم -5

 يجية تسويقية ناجحةصياغة استرات يف

قبول34.90.000

ساس لتنفيذ االستراتيجية التسوي-6 قية يتطلب فهم السوق على أ

 دراكات الحقيقية للعميلاإل

قبول24.20.000

 فيفضتتل الممارستتات من أجل التحستتين المستتتمر يستتهم أ يتبن-7

 تنفيذ االستراتيجية التسويقية

قبول25.20.000

جراء للرقابة إيعد  الفعليلخطة واألداء جراء تقييم مستتتتتتتتمر لإ-8

 االستراتيجيةعلى 

قبول48.90.000

قبول43.30.000اإلجمالي

اإلحصائيباستخدام مخرجات نتائج التحليل  ينالباحث عدادإالمصدر: 

:ي( ما يل15يتضح من اجلدول رقم )

القيمة أقل  وهذه( 0.000( مبســتوى معنوية )91.3وىل )للعبارة األ تربيع( كأي. بلغت قيمة  )1
حصـــــــــائية بني إىل وجود فروق ذات داللة إن ذلك يشـــــــــري إف ه%( وعلي5من مســـــــــتوى املعنوية )

التعاون بني  تلف  ييقو  االســـــــــرتاتيجياملوافقني على أن التخطيط  أفراد العينة ولصـــــــــاح إجاابت
 أنشطة املنظمة.
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القيمة  وهذه( 0.000توى معنوية )( مبســــــــــ64.2للعبارة الثانية )  تربيع( كأي. بلغت قيمة  )2
حصــــائية بني إىل وجود فروق ذات داللة إن ذلك يشــــري إف هوعلي %(5أقل من مســــتوى املعنوية )

عناصــــــــــر التخطيط القياس احملاســــــــــيب ل أفراد العينة ولصــــــــــاح  املوافقني بشــــــــــدة على أن  إجاابت
 وصف النمو املتوقع ملستقبل املنظمة. تسهم يف االسرتاتيجي

القيمة أقل  وهذه( 0.000( مبســتوى معنوية )31.8للعبارة الثالثة ) ت قيمة  )كاى تربيع(. بلغ3
حصـــــــــائية بني إىل وجود فروق ذات داللة إن ذلك يشـــــــــري إف ه%( وعلي5من مســـــــــتوى املعنوية )

عناصــــــــــر التخطيط القياس احملاســــــــــيب ل أفراد العينة ولصـــــــــــاح املوافقني بشـــــــــــدة على أن  إجاابت
 حتقيق مزيد من املزااي التنافسية. يف إجيايبس بشكل نعكي االسرتاتيجي

القيمة أقل  وهذه( 0.000( مبستوى معنوية )26.4للعبارة الرابعة ) تربيع( كأي. بلغت قيمة  )4
حصـــــــــائية بني إىل وجود فروق ذات داللة إن ذلك يشـــــــــري إف ه%( وعلي5من مســـــــــتوى املعنوية )

 االســرتاتيجيتخطيط القياس احملاســيب  لل يقوم " ة علىأفراد العينة ولصــاح  املوافقني بشــد إجاابت
 ."املرتدة بني التخطيط والتنفيذ والتغذيةعلى حتقيق التفاعل 

القيمة أقل  وهذه( 0.000( مبســــتوى معنوية )34.9للعبارة الرابعة ) تربيع( كأي) . بلغت قيمة5
حصـــــــــائية بني إلة ىل وجود فروق ذات دالإن ذلك يشـــــــــري إف ه%( وعلي5من مســـــــــتوى املعنوية )

التسويقية املوجهة املوافقني بشدة على أن حتديد بدائل االسرتاتيجيات أفراد العينة ولصاح  إجاابت
 صياغة اسرتاتيجية تسويقية انجحة. للعميل يسهم يف

القيمة أقل  وهذه( 0.000( مبســــتوى معنوية )24.2للعبارة الرابعة ) تربيع( كأي) . بلغت قيمة6
حصـــــــــائية بني إ ىل وجود فروق ذات داللةإن ذلك يشـــــــــري إف ه%( وعلي5وية )من مســـــــــتوى املعن

قية يتطلب فهم املوافقني بشــــدة على أن لتنفيذ االســــرتاتيجية التســــوي أفراد العينة ولصــــاح إجاابت
 دراكات احلقيقية للعميل.السوق على أساس اإل

القيمة أقل  وهذه( 0.000ة )( مبستوى معنوي25.2للعبارة الرابعة ) . بلغت قيمة  )كاى تربيع(7
حصـــــــــائية بني إىل وجود فروق ذات داللة إن ذلك يشـــــــــري إف هعلي%( و 5من مســـــــــتوى املعنوية )

فضـــل املمارســـات من أجل التحســـني أ صـــاح  املوافقني بشـــدة على أن تبينأفراد العينة ول إجاابت
 تنفيذ االسرتاتيجية التسويقية. يفاملستمر يسهم 
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القيمة أقل  وهذه( 0.000( مبســــتوى معنوية )48.9للعبارة الرابعة ) يع(ترب كأي) . بلغت قيمة8
حصـــــــــائية بني إىل وجود فروق ذات داللة إن ذلك يشـــــــــري إف ه%( وعلي5من مســـــــــتوى املعنوية )

يعد  الفعليجراء تقييم مستمر للخطة واألداء إأفراد العينة ولصاح املوافقني بشدة على أن  إجاابت
 .سرتاتيجيةاالجراء للرقابة على إ

وىل )يوجد أثر لعناصــــــــــر فرضــــــــــية الدراســــــــــة األ جلميع عبارات حمور )كاى تربيع(. بلغت قيمة 9
القيمة أقل من مستوى  وهذه( 0.000على أداء املنظمة( مبستوى معنوية ) االسرتاتيجيالتخطيط 
اد العينة أفر  إجاابتحصائية بني إىل وجود فروق ذات داللة إن ذلك يشري إف ه%( وعلي5املعنوية )
 وىل.فرضية الدراسة األ املوافقني على ما جاء  ميع عبارات حمورولصاح 

 االسرتاتيجينصت: )يوجد أثر لعناصر التخطيط  واليتوىل تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة األو ا 
 (%. 94وذلك بنسبة موافقة بلغت ) مقبوال ا( يعترب فرضعلى أداء املنظمة
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ضية الدراسة الثانية حتليل فر
للتخصص وفقا االسرتاتيجيهنالك اختالف لدى عينة البحث على عناصر التخطيط 

 الثانية الفرضية عبارات تقيس التي للعبارات التكراري التوزيع:  أوال
 انيةالث الفرضية عبارات محور لعبارات التكراري التوزيع (16جدول رقم ) 

 تحليل اإلحصائي.من نتائج ال ينعداد الباحثإالمصدر: 

 وافق بشدةأال  وافقأال  محايد أوافق أوافق بشدة العبارة

سبةن عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد  

يتم وضع خطط سنوية خاصة في -1

جميع أوجه نشاط الشركة لتحقيق 

األهداف الوظيفية )إنتاج، تسويق، 

تمويل( من قبل الدارة االستراتيجية 

 كل حسب التخصص

32 40 45 56.3 3 3.8 0 0 0 0 

يرتبط وجود أي منظمة برسالة -2

 معينة تسعى لتحقيقها فعال
8 10 13 16.3 49 61.3 8 10 2 2.5 

يلعب التخصص دورا واضحا في -3

تحديد املعيار الذي يستخدم في 

تخصيص املوارد بين االستخدامات 

 البديلة

34 42.5 38 47.5 8 10 0 0 0 0 

لكل عضو في الشركة دور في وضع -4

 رسالة واضحة حسب تخصصه
16 20 44 55 16 20 4 5 0 0 

أن صياغة الخطط االستراتيجية -5

ية ترجمة لى تسهيل عملإ يتؤد

األهداف العامة واألهداف التشغيلية 

سناد املهام إلى هيكل عمل يتضمن إ

 ولة داخل املنظمةؤ للعناصر املس

19 23.8 55 68.8 3 3.8 1 1.3 2 2.5 

 1 4 3.3 13 19.8 79 48.8 195 27.3 109مجموع العبارات
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:ي( ما يل16يتضح من اجلدول رقم )

لشــركة مجيع أوجه نشــاط ا يففراد العينة يوافقون على أن وضــع خطط ســنوية خاصــة أ.أن غالبية 1
دارة االســــــــــرتاتيجية كل حســــــــــب ( من قبل اإلمتويل ،تســــــــــويق ،نتاجإلتحقيق األهداف الوظيفية )

( %. 0 على ذلك )ني( % بينما بلغت نســبة غري املوافق96.3خصــص حيث بلغت نســبتهم )الت
 ( %. 3.8حمددة فقد بلغت نسبتهم ) إجاابتفراد العينة والذين   يبدوا أأما أ

منظمة برســـــــــــالة معينة  أيوجود  ارتباط حمددة على أن إجاابت ال يبدونفراد العينة أ.أن غالبية 2
 على ذلك ني( % بينما بلغت نســــــبة املوافق61.3ث بلغت نســــــبتهم )تســــــعى لتحقيقها فعال حي

 ( %.  12.5وافقني فقد بلغت نسبتهم )املغري فراد العينة أما أ( %. 26.3)

 يحتديد املعيار الذ يف اواضـــــــح افراد العينة يوافقون على أن التخصـــــــص يلعب دور أ. أن غالبية 3
( % بينما بلغت 90حيث بلغت نسبتهم )يلة ختصيص املوارد بني االستخدامات البد يفيستخدم 

حمددة فقد بلغت  إجاابتفراد العينة والذين   يبدوا أما أ( %.  0على ذلك ) نينســـبة غري املوافق
 ( %.10نسبتهم )

وضـــــع رســـــالة واضـــــحة  يف االشـــــركة دور  يففراد العينة يوافقون على أن لكل عضـــــو أ.أن غالبية 4
( 5على ذلك ) ني%  بينما بلغت نســـبة غري املوافق( 75نســـبتهم )حســـب ختصـــصـــه حيث بلغت 

%. (20حمددة فقد بلغت نسبتهم ) إجاابتاد العينة والذين   يبدوا فر أما أ%.  

ىل تســــــهيل عملية إ يصــــــياغة اخلطط االســــــرتاتيجية تؤد فراد العينة يوافقون على أنأ.أن غالبية 5
ولة ؤ سناد املهام للعناصر املسإل يتضمن ىل هيكل عمإهداف العامة واألهداف التشغيلية ترمجة األ

( 3.8 على ذلك )ني% بينما بلغت نسبة غري املوافق( 92.6داخل املنظمة حيث بلغت نسبتهم )
%. (3.8حمددة فقد بلغت نسبتهم ) إجاابتفراد العينة والذين   يبدوا أما أ%.  
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ارات الفرضـــية الثانية( عبس )معرفة تقي اليتفراد العينة يوافقون على مجيع العبارات أ.أن غالبية 15
ما أ( %.  3.1 على ذلك  )ني%  بينما بلغت نســـبة غري املوافق ( 76.1حيث بلغت نســـبتهم )

 ( %.19.8حمددة فقد بلغت نسبتهم ) إجاابتفراد العينة والذين   يبدوا أ

لعبارات محور معرفة المصرف بالمنافسة الوصفيحصاء اإل ا:ثاني

لكل عبارات حمور الدراســـــة ويتم  املعياريواالحنراف  احلســـــايبن الوســـــط حيث يتم حســـــاب كل م
حيث تتحقق املوافقة على الفقرات ( 3للدراســة ) الفرضــيللعبارة ابلوســط  احلســايبمقارنة الوســط 

ذا كان إوتتحقق عدم املوافقة  ،(3) الفرضــــــيكرب من الوســــــط أللعبارة  احلســــــايبذا كان الوســــــط إ
حد للعبارة يقرتب من الوا املعياريذا كان االحنراف إ. و الفرضــــيلوســــط أقل من ا احلســــايبالوســــط 

 بني أفراد العينة. جاابتالصحيح فهذا يدل على جتانس اإل

ة تقيس فرضـــي اليتمهية النســـبية للعبارات واأل املعياريواالحنراف  الوســـطجدول يوضـــح  يفيما يل 
.منهم ياملستقص جاابتإل الدراسة الثانية وترتيبها وفقا

:ي( ما يل17يتضح من اجلدول رقم )

أن مجيع العبارات اليت تعرب عن عبارات حمور )فرضية الدراسة الثانية( يزيد متوسطها عن   -1
عبارات  لى موافقة أفراد العينة على مجيع(  وهذه النتيجة تدل ع3الوسط الفرضي )

 احملور.  
بارة )يتم وضـع خطط سـنوية عحمور )فرضـية الدراسـة الثانية( هي الأهم عبارة من عبارات  -2

متويل(  ،تســـويق ،نتاجإشـــركة لتحقيق األهداف الوظيفية )مجيع أوجه نشـــاط ال خاصـــة يف
أفراد  إجاابتة كل حســــب التخصــــص( حيث بلغ متوســــط دارة االســــرتاتيجيمن قبل اإل

(  تليها العبارة )يلعب التخصــص 0.556( ابحنراف معياري )4.36العينة على العبارة )
يســــــتخدم يف ختصــــــيص املوارد بني االســــــتخدامات  ييف حتديد املعيار الذ احواضــــــ ادور 

(.0.651( ابحنراف معياري )4.32البديلة( حيث بلغ متوسطها )
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 (17جدول رقم )

الثانية الدراسة فرضية محور لعبارات الوصفي حصاءاإل

العبارات
االنحراف 

المعياري
الترتيب الداللة المتوسط

جميع  فية خاصة يتم وضع خطط سنوي-1

فية أوجه نشاط الشركة لتحقيق األهداف الوظي

دارة ( من قبل اإلتمويل ،تسويق ،نتاجإ)

االستراتيجية كل حسب التخصص

0.5564.36
أوافق 

بشدة
1

منظمة برسالة معينة  أييرتبط وجود -2

 تسعى لتحقيقها فعال
5محايد0.8533.21

تحديد  في اواضح ايلعب التخصص دور-3

تخصيص الموارد  فييستخدم  يعيار الذالم

 بين االستخدامات البديلة
0.6514.32

أوافق 

بشدة
2

وضع  فيالشركة دور  فيلكل عضو -4

 رسالة واضحة حسب تخصصه
4أوافق0.7723.90

لى إ يأن صياغة الخطط االستراتيجية تؤد-5

هداف العامة تسهيل عملية ترجمة األ

عمل يتضمن لى هيكل إواألهداف التشغيلية 

ولة داخل المنظمةؤسناد المهام للعناصر المسإ

3أوافق0.7394.10

أوافق0.7143.98اإلجمالي

م.2015،اإلحصائي من نتائج التحليل نيعداد الباحثإاملصدر: 

منظمة برســــــــــالة معينة تســــــــــعى لتحقيقها فعال(  أيالعبارة )يرتبط وجود  هيوأقل عبارة  -3
 .  (0.853) معياري ابحنراف( 3.21حيث بلغ متوسط العبارة )

 ( وهذا يدل على0.714) معياري ابحنراف( 3.98كما بلغ متوســــــــط مجيع العبارات )   -4
.فراد العينة يوافقون على مجيع عبارات حمور فرضية الدراسة الثانيةأأن غالبية 
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الثانية الدراسة فرضية محور لعبارات الفروق اختبار: الثاث

املوافقني للنتائج  حصـــــــــــائية بني أعداد املوافقني واحملايدين وغريإذات داللة والختبار وجود فروق 
جدول يوضـــــــح نتائج التحليل  يلداللة الفروق.  وفيما يل (تربيع كأيعاله مت اســـــــتخدام اختبار )أ

 لعبارات الفرضية. الوصفي

:ي( ما يل18يتضح من اجلدول رقم )

( وهذه القيمة أقل 0.000( مبستوى معنوية )34.6وىل )األ ( للعبارة)كاى تربيع قيمة. بلغت 1
حصائية بني إىل وجود فروق ذات داللة إن ذلك يشري إف ه( وعلي%5املعنوية )من مستوى 

أفراد العينة ولصاح املوافقني على أن وضع خطط سنوية خاصة يف مجيع أوجه نشاط  إجاابت
دارة االسرتاتيجية كل من قبل اإلمتويل(   ،تسويق ،نتاجإلشركة لتحقيق األهداف الوظيفية )ا

 حسب التخصص.

أقل ( وهذه القيمة 0.000( مبســــــتوى معنوية )88.8الثانية ) للعبارة ()كاى تربيع يمةق. بلغت 2
حصـــــــــائية بني إىل وجود فروق ذات داللة إن ذلك يشـــــــــري إف ه( وعلي%5من مســـــــــتوى املعنوية )

جود أي منظمة برســــالة معينة تســــعى لتحقيقها احملايدين على ارتباط و أفراد العينة ولصــــاح  إجاابت
 فعال.
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 (18جدول رقم )

الثانية الدراسة فرضية محور لعبارات الفروق لداللة تربيع كأي اختبار

العبارات
 كأي)قيمة

تربيع(

مستوى 

المعنوية
الداللة

 فييتم وضع خطط سنوية خاصة -1

لشركة لتحقيق جميع أوجه نشاط ا

 ،تسويق ،نتاجإاألهداف الوظيفية )

دارة االستراتيجية كل (  من قبل اإلتمويل

 حسب التخصص

قبول34.60.000

منظمة برسالة معينة  أييرتبط وجود -2

 تسعى لتحقيقها فعال
قبول88.80.000

 في اواضح ايلعب التخصص دور-3

تخصيص  ييستخدم ف يتحديد المعيار الذ

 الموارد بين االستخدامات البديلة

قبول19.90.000

وضع  فيالشركة دور  يلكل عضو ف-4

 رسالة واضحة حسب تخصصه
قبول43.20.000

 يصياغة الخطط االستراتيجية تؤد أن-5

هداف العامة لى تسهيل عملية ترجمة األإ

لى هيكل عمل إواألهداف التشغيلية 

سناد المهام للعناصر المسئولة إيتضمن 

 داخل المنظمة

قبول132.50.000

قبول63.80.000ياإلجمال

م.2015،اإلحصائيابستخدام  رجات نتائج التحليل  نيالباحث عدادإاملصدر: 
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القيمة أقل  وهذه( 0.000( مبســــــتوى معنوية )19.9للعبارة الثالثة ) )كاى تربيع( بلغت قيمة. 3
حصـــــــــائية بني إىل وجود فروق ذات داللة إن ذلك يشـــــــــري إف ه%( وعلي5من مســـــــــتوى املعنوية )

حتديد املعيار  يف اواضح اأفراد العينة ولصاح املوافقني بشدة على أن التخصص يلعب دور  ابتإجا
 ختصيص املوارد بني االستخدامات البديلة. يستخدم يف يالذ

القيمة أقل  وهذه( 0.000( مبســــتوى معنوية )43.2للعبارة الرابعة ) )كاى تربيع(. بلغت قيمة 4
حصـــــــــائية بني إىل وجود فروق ذات داللة إن ذلك يشـــــــــري إف ه%( وعلي5من مســـــــــتوى املعنوية )

وضــع رســالة واضــحة  يف االشــركة دور  يفاملوافقني على أن لكل عضــو  اد العينة ولصــاحأفر  إجاابت
 حسب ختصصه.

القيمة  وهذه( 0.000( مبســــتوى معنوية )132.5للعبارة اخلامســــة ) )كاى تربيع( . بلغت قيمة5
حصــــائية بني إىل وجود فروق ذات داللة إن ذلك يشــــري إف هعلي%( و 5أقل من مســــتوى املعنوية )

ىل تسهيل إ يصياغة اخلطط االسرتاتيجية تؤداملوافقني بشدة على أن  أفراد العينة ولصاح إجاابت
ســـناد املهام للعناصـــر إىل هيكل عمل يتضـــمن إهداف العامة واألهداف التشـــغيلية عملية ترمجة األ

 ولة داخل املنظمة.ؤ املس

( مبســــــــــتوى معنوية 63.4)كاى تربيع( جلميع عبارات حمور ) الفرضــــــــــية الثانية( ) لغت قيمة. ب6
ىل وجود فروق إن ذلك يشــــــري إف ه%( وعلي5القيمة أقل من مســــــتوى املعنوية ) وهذه( 0.000)

أفراد العينة ولصــــــاح  املوافقني على ما جاء  ميع عبارات حمور  إجاابتحصــــــائية بني إذات داللة 
نصــت: )هنالك اختالف لدى  واليتدراســة .و ا تقدم نســتنتج أن فرضــية الدراســة الثانية فرضــية ال

وذلك بنسـبة  مقبوال ا( يعترب فرضـللتخصـص وفقا االسـرتاتيجيعينة البحث على عناصـر التخطيط 
منظمة برســـــالة معينة تســـــعى لتحقيقها  أي(%.  ماعدا العبارة )يرتبط وجود 76.1موافقة بلغت )

 .فعال(
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 رضية الدراسة الثالثةف

واألداء  االسرتاتيجيهنالك عالقة بني عناصر التخطيط 
 واإلداري املايل

الثالثة الفرضية عبارات تقيس التي للعبارات التكراري التوزيع: أوالا 

:ي( ما يل19يتضح من اجلدول رقم )

حيدة اليت تقوم بعملية اجلهة الو دارة العليا هي راد العينة ال يوافقون على أن اإلفأ.أن غالبية 1
 على ني( %  بينما بلغت نسبة املوافق68.8عداد وصياغة االسرتاتيجية حيث بلغت نسبتهم )إ

%. (26.3حمددة فقد بلغت نسبتهم ) إجاابتفراد العينة والذين   يبدوا أما أ( %. 5.1ذلك )

دارة إيقها توضع لكل سنوية املطلوب حتقفراد العينة يوافقون على أن األهداف الأ.أن غالبية 2
( %. 0 على ذلك )نيما بلغت نسبة غري املوافق( % بين96.2وكل قسم حيث بلغت نسبتهم )

 ( %.  3.8حمددة فقد بلغت نسبتهم ) إجاابتالعينة والذين   يبدوا  أفراد أما

يف تقييم  نتاجية )الكفاءة( تعد أحد املقاييس الفاعلةالعينة يوافقون على أن اإل أفراد. أن غالبية 3
 على ذلك نيا بلغت نسبة غري املوافق(  %  بينم98.7األداء اإلداري حيث بلغت نسبتهم )

 ( %.1.3حمددة فقد بلغت نسبتهم ) إجاابتالعينة والذين   يبدوا  أفراد أما(  %.  0)

ذ العينة يوافقون على أن الشركة تقوم بتطوير سياسات وظيفة تساعد على تنفي أفراد.أن غالبية 4
 على ذلك نيغت نسبة املوافق( %  بينما بل96.2االسرتاتيجية الكلية حيث بلغت نسبتهم )

 ( %. 3.8حمددة فقد بلغت نسبتهم ) إجاابتالعينة والذين   يبدوا  أفراد أما( %.  0)
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الثالثة الفرضية عبارات محور لعبارات التكراري لتوزيع (19جدول رقم )

 تحليل اإلحصائي.من نتائج ال نيعداد الباحثإاملصدر: 

العبارة

 وافق بشدةأال  وافقأال  حايدم أوافق أوافق بشدة

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

الجهة الوحيدة التي  هيدارة العليا اإل-1

عداد وصياغة االستراتيجيةإتقوم بعملية 
1 1.3 3 3.8 21 26.3 31 38.8 24 30 

توضع األهداف السنوية المطلوب -2

 دارة وكل قسمإتحقيقها لكل 
24 30 53 66.3 3 3.8 0 0 0 0 

نتاجية )الكفاءة( أحد المقاييس تعد اإل-3

 الفاعلة في تقييم األداء اإلداري
26 32.5 53 66.3 1 1.3 0 0 0 0 

تقوم الشركة بتطوير سياسات وظيفة -4

 تساعد على تنفيذ االستراتيجية الكلية
32 40 45 56.3 3 3.8 0 0 0 0 

دارة العليا بمفهوم تساهم معرفة اإل-5

دارة االستراتيجية في تطوير العملية إلا

 دارية داخل الشركةاإل

36 45 43 53.8 1 1.3 0 0 0 0 

الهيكل التنظيمي الحالي للشركة مالئم -6

 لتطبيق االستراتيجية الحالية
24 30 54 67.5 2 2.5 0 0 0 0 

توضع أهداف الشركة بصورة محددة -7

 لفترة تزيد عن خمس سنوات
22 27.5 49 61.3 7 8.8 2 2.5 0 0 

تسفر مخرجات عملية التخطيط -8

نواع من الخطط أاالستراتيجي عن ثالثة 

هي االستراتيجية طويلة وقصيرة 

 ومتوسطة األجل

31 38.8 39 48.8 10 12.5 0 0 0 0 

دارة العليا تتمثل في أن مهمة اإل-9

صياغة االستراتيجية والتخطيط لتطبيقها
13 16.3 8 10 21 26.3 16 20 0 0 

ن درجة التقييم المستمر أ-10

لالستراتيجية متفاوتة وتختلأ مساهمة 

دارة العليا حسب حجم وتنوع المنظمةاإل

21 26.3 50 62.5 6 7.5 1 1.3 22 27.5 

تعتبر المقاييس المحاسبية التقليدية --11

لألداء غير كافية لصنع القرارات 

 االستراتيجية

20 25 41 51.3 15 18.8 1 1.3 2 2.5 

 يتستخدم الشركة معدل نمو صاف-12

على األداء  الى المبيعات مؤشرإالربح 

 المالي

13 16.3 55 68.8 11 13.8 1 1.3 3 2.5 

 5.3 51 5.4 52 10.5 101 51.4 493 27.4 263مجموع العبارات
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النتائج والتوصيات
مجعت أهذه الدراسات أن أغلب  للباحثنياتضح  اليتلسابقة و الدراسة احلالية من خالل الدراسات ا

ابلتايل توضح هذه الدراسات للتسويق  االسرتاتيجيالتخطيط  احملاسيب لعناصر  القياس على أمهية
يساهم العمل به على تطوير األداء العام هلذه املنظمات،  ملنظمات األعمالمبكراً  اسرتاتيجياتفكرياً 

ما عموماً وهو  ابألداءالعامة للمنظمة وربطها  االسرتاتيجيةالدراسات ا أهنا   تتناول أي من هذه كم
سرتاتيجي يف حتقيق التعريف أبمهية مناذج التخطيط االمن خالل احلايل القيام به البحث  حياول

 األهداف للشركات العاملة يف جمال إنتاج الدواء يف ليبيا.

على أمهية  كدولتؤ  لتستكمل الدراسات السابقة وتتالىف أوجه النقص فيها،حيث أتيت هذه الدراسة 
النشاط كنظام مستمر له منهجه وأساليبه وابعتباره مدخاًل رئيسيًا للتطوير   االسرتاتيجيالتخطيط 

للشركات العاملة يف إنتاج  سينعكس على األداء العام يويق )موضوع الدراسة احلالية( الذالتس
 مستقبلية هلذه الشركات. اسرتاتيجيةيا من خالل اقرتاح الدواء يف ليب

النتائج-أوالا 

عدة نتائج من  علىفقد أســــــــــفر البحث  ،النظري للبحث والدراســــــــــة التطبيقيةمن خالل اجلانب 
-أمهها: 

 يوجد أثر لعناصر التخطيط االسرتاتيجي على أداء املنظمة.-
التعاون بني  تلف أنشطة املنظمة  ييقو التخطيط االسرتاتيجي  القياس احملاسيب لعناصر أن-

 كما تسهم يف وصف النمو املتوقع ملستقبل املنظمة.
تحديد بدائل االسرتاتيجيات التسويقية املوجهة للعميل يسهم يف يقوم القياس احملاسيب ب-

 صياغة اسرتاتيجية تسويقية انجحة.
 .بني التخطيط والتنفيذ على حتقيق التفاعل والتغذية املرتدة التخطيط االسرتاتيجييسهم -
 .عناصر التخطيط االسرتاتيجي تنعكس بشكل إجيايب يف حتقيق مزيد من املزااي التنافسية-
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فضل املمارسات من أجل التحسني املستمر يسهم يف تنفيذ االسرتاتيجية أ أن تبين-
 .التسويقية

بني يستخدم يف ختصيص املوارد  ييف حتديد املعيار الذ اواضح ايلعب التخصص دور -
 ت البديلة.ماااالستخد

هداف العامة واألهداف ىل تسهيل عملية ترمجة األإ يأن صياغة اخلطط االسرتاتيجية تؤد-
 ولة داخل املنظمة.ؤ سناد املهام للعناصر املسإىل هيكل عمل يتضمن إالتشغيلية 

 .دارة وكل قسمإسنوية املطلوب حتقيقها توضع لكل أن األهداف ال-
ارات االسرتاتيجية يف حني تعد لتقليدية لألداء تعترب غري كافية لصنع القر املقاييس احملاسبية ا-

 نتاجية )الكفاءة( تعد أحد املقاييس الفاعلة يف تقييم األداء اإلداري.اإل
 على األداء املايل اىل املبيعات مؤشر إالربح  أن الشركة تستخدم معدل منو صايف-
دارية داخل تيجية تساهم يف تطوير العملية اإلسرتادارة االدارة العليا مبفهوم اإلأن معرفة اإل-

 .الشركة
.اليت تقوم بصياغة االسرتاتيجية والتخطيط لتطبيقهادارة العليا ليست اجلهة الوحيدة أن اإل-
 هنالك عالقة بني عناصر التخطيط االسرتاتيجي واألداء املايل واإلداري.-

ا  التوصيات: ثانيا

وذلك من أجل التعاون بني التخطيط االسرتاتيجي  اصرعلى عن الرتكيزالشركة  ىجيب عل -
 . تلف أنشطة املنظمة، ووصف النمو املتوقع ملستقبل املنظمة

يقية من أجل االسرتاتيجيات التسو القياس احملاسيب  إدارة الشركة حتديد بدائل ىجيب عل-
 ، ابستخدام أسلوب األداء املتوازن.سياسة تسويقية انجحة

يف حتديد املعيار وصياغة اخلطط االسرتاتيجية من التخصص  ىكيز علالشركة الرت  ىجيب عل-
ىل هيكل عمل يتضمن إهداف العامة واألهداف التشغيلية أجل تسهيل عملية ترمجة األ

 ولة داخل املنظمة.ؤ سناد املهام للعناصر املسإ
مقايس لألداء تعترب غري كافية لصنع القرارات  ىالشركة االعتماد عل ىعل جيب-

رتاتيجية.االس
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مقايس أخري خبالف املقاييس احملاسبية التقليدية لألداء  ىالشركة االعتماد عل ىينبغي عل-
 غري كافية لصنع القرارات االسرتاتيجية.  ألهنا تعترب

المقترحة المستقبلية الدراسات: ثالثا  

اء أد ىمستو  ىالتخطيط االسرتاتيجي للخصخصة عل راثتطوير القياس احملاسيب آلدراسة -
 البنوك.

أسلوب األداء املتوازن يف القياس احملاسيب لعناصر التخطيط االسرتاتيجي  استخدام-
 للشركات.
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فاعلية السياسة النقدية يف االقتصاد الليبي
امحمد شامية عبد اللهد. أ.  

 مقدمة

اثرة السؤال التايل: إللحديث عن فاعلية السياسة النقدية يتعني  

سياسات اقتصادية معتمدة ومعلنة ومعروفة األهداف واألدوات  جد يف االقتصاد اللييبو   هل •
، احللقةدا ليخدم موضوع هذه ر حتديوليكن السؤال أكث والوسائل؟

وإن   هل كانت هناك سياسة نقدية ابملعين املعروف من حيث املفهوم واألدوات والفاعلية؟  •
، ليصبح ابة بنعم، يستمر التساؤلجكانت اإل

وما مدى  ؟ لة األربعة عقود املاضيةطي استخدام أي من أدوات تلك السياسةهل مت تطبيق أو •
؟ فاعليتها

وأان بدوري سوف  ،األسئلةأن معظم احلضور لديه إجابة عن هذه  على يقنيقيقة أان يف احل       
من اإلجياز مالمح البيئة اليت   ء  يلكن قبل ذلك يتعني أن نستعرض وبشو  ،ابخلصوص إجابةطرح أ

كننا احلديث عن السياسة النقدية نه ال ميإكافة السياسات االقتصادية، حيث   كانت تعمل فيها
داء االقتصادي بشكل وحمصلة األ القائمةالبيئة االقتصادية مدى فعاليتها مبعزل عن  واحلكم على

تغطي الورقة النقاط التالية:لذا سوف ، عام
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 داء العام لالقتصاد اللييب.حملة عن األ•

  السياسات االقتصادية يف االقتصاد اللييب.•

  االقتصاد اللييب.يف  السياسة النقديةوأدوات إطار وأهداف •

 ، اإلطار النظري والواقع.يف االقتصاد اللييب مدى فاعلية السياسة النقدية•

  نظرة إىل األمام.•

 الليبي داء العام لالقتصاداألحملة عن أوال :  
إن املتتبع للتطورات اليت طرأت على البيئة االقتصادية يف ليبيا خالل العقود املاضية يعجز     

لسياسات االقتصادية اليت كانت تطبقها. إذ ال توجد سياسة عن تفسري سلوك الدولة الليبية وا
اقتصادية معلنة واضحة املعامل واألهداف، وهذا أمر يرجع إىل عدم وضوح الرؤية حول الكثري من 
األمور والقضااي املهمة املتعلقة ابالقتصاد اللييب بشكل عام. فطبيعة النظام االقتصادي، ومدى 

االقتصادي، واألطر القانونية السائدة، واملالمح األساسية لألنشطة  وحدود دور الدولة يف النشاط
االقتصادية املسموح مبزاولتها، وحركة عناصر اإلنتاج واملناخ العام لالستثمار وغريها من اجلوانب 

كانت   كلها ام االقتصادي وتعكس سياساته،املهمة األخرى اليت تكّون يف جمموعها بنيان النظ
ا انعكاسات سلبية موض والرتدد بشأن هذه القضااي هلالدولة منها مرتدد. والغغامضة وكان موقف 

ابلغة اخلطورة على األوضاع االقتصادية بشكل عام، ويؤداين إىل التفكك وزايدة حدة ما يظهر 
ابالقتصاد من تشوهات نتيجة لذلك، ويصبح التصحيح أعلى تكلفة اقتصاداي واجتماعيا 

 وسياسيًا.
قتصاد اللييب مستهدفات واضحة وحمددة طوال العقود األربعة املاضية، وكانت كل فلم تكن لال    

ميكن من خالهلا متابعة وتقييم  الربامج والسياسات املطبقة تفتقر للرؤية واإلسرتاتيجية املناسبة اليت
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 السياسات االقتصادية املطبقة، وتصحيح مسارات االقتصاد على ضوئها وصواًل إىل حتقيق الغاايت
واملستهدفات االقتصادية املنشودة. حيث تعرض االقتصاد اللييب للعديد من التغريات اهليكلية، 

 والتوجهات االقتصادية املتباينة. 

نستنتج النقاط الرئيسية التالية:وعند حماولة تشخيص مستوى األداء العام لالقتصاد فإننا  

طاع يقود النمو االقتصادي يكون مل يربز يف االقتصاد اللييب طوال العقود املاضية ق-
متوافقًا واملقدرات املتاحة ويعكس هويته احلقيقية غري قطاع النفط. وظل قطاع النفط القطاع 

تتعرض  اانضب اطبيعي ااملهيمن كمصدر للدخل وسلعة التصدير الرئيسية رغم كون النفط مورد
فيها ليبيا دوراً رئيسيًا. بأسعاره والكميات املنتجة واملصدرة منه ملتغريات دولية ال تلع

قتصادًا امل تفرز إن السياسات االقتصادية واالجتماعية اليت انتهجها النظام السابق -
قتصادا ا التنمية تولدجهود جتماعية قابلة لالستدامة بل كانت اقتصادية و اواضح اهلوية، أو تنمية 

كبريًا يف توفري السلع واخلدمات يعج ابملشاكل والتشوهات، ويلعب فيه القطاع غري الرمسي دورًا  
 .وتوفري فرص عمل، وتدنت يف ظله مستوايت املعيشة ملعظم أفراد اجملتمع

يف بداية عقد الستينيات من  وتصديره إن اكتشاف النفط، وبدء إنتاجه بكميات جتارية-
يف  صاداتمن أحد أفقر االقت مة يف االقتصاد اللييب، إذ انتقل، يعترب نقطة حتول مهالقرن املاضي

العامل، ال ميتلك أية مقومات لتحقيق منو مستدمي، إىل اقتصاد ذي وفرة يف رأس املال متكن من 
أنه ابلرغم من هذه  غري هيكله.متويل التنمية، وتطوير االقتصاد، وإحداث تغريات رئيسية يف 

ما يعاين من اختالل الوفرة املالية، يعاين االقتصاد اللييب من ندرة يف املوارد البشرية املدربة، ك
% 50إذ يساهم قطاع النفط بنحو  هيكلي واضح متمثل يف االعتماد على قطاع واحد فقط،

% 95ن اإليرادات العامة  و % م93يرادات النفط اخلام إتشكل من الناتج احمللي اإلمجايل، و 
.من عائدات الصادرات
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ة التنمية، نظرا مللكية كان أمرا طبيعيا أن يضطلع القطاع العام بدور رئيسي يف عملي-
خالل اليت كانت سائدة املشوهة ونظرا للتوجهات االشرتاكية  ،الدولة للموارد النفطية من جهة

نتاج إمشاريع البنية التحتية والتوسع يف  من خالل االستثمار يف ،من جهة أخرىالعقود املاضية 
ي واالعتماد على القطاع السلع واخلدمات على حساب القطاع اخلاص الذي مت جتميده بشكل كل

العام بصورة اتمة يف أواخر السبعينيات، وابستخدام مؤشر األمهية النسبية لالستثمارات اليت قام 
% من حجم االستثمارات الكلية، بل 86هبا كل من القطاعني، جند أن القطاع العام استأثر بنحو 

% يف قطاع الصناعة، 98إن مسامهاته جتاوزت هذا املتوسط يف بعض القطاعات، فقد بلغت 
% يف قطاع اخلدمات. وترتب على االعتماد الكلي 100% يف قطاع الزراعة، بل بلغت 93

على القطاع العام يف تنفيذ الربامج االستثمارية، عدم قدرة السياسة االقتصادية يف ليبيا جتنيب 
عكست تقلبات أسعار النشاطات غري النفطية آاثر التقلبات اليت تتعرض هلا أسعار النفط، حيث ان

.معدالت النمو احملققة للقطاعات غري النفطيةضعف وتدين مسامهات و النفط يف 

بقاء مسامهات القطاعات غري النفطية االختالل اهليكلي يف االقتصاد اللييب من حيث -
يف الناتج احمللي اإلمجايل عند مستوايت منخفضة. فلقد بلغ متوسط مسامهة قطاع الزراعة يف 

%، أما مسامهة قطاع الصناعة التحويلية فقد بلغت يف 2.7ط خالل الفرتة املاضية املتوس
 % خالل نفس الفرتة، أما مسامهة قطاع اخلدمة العامة فقد بلغت يف املتوسط2.2املتوسط 

وتقلبها الشديد  لقطاعات غري النفطية ابخنفاضها كما متيزت معدالت النمو احملققة اب  .22.5%
%، بينما بلغ 0.4%، وبقطاع الصناعة 1.5الزراعة  عل النمو بقطا كذلك، حيث بلغ معد

. %4.0معدل النمو لقطاع اخلدمات العامة 

بلغ متوسط اإلنفاق االستثماري يف القطاعات غري النفطية خالل الفرتة املاضية حوايل -
سبة % من الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي، مما يعكس اخنفاض حجم تلك االستثمارات ن17

إىل حجم الناتج احمللي اإلمجايل، األمر الذي يشري إىل أن االقتصاد اللييب يعاين من اخنفاض واضح 
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يف إنتاجية رؤوس األموال املستثمرة يف القطاعات غري النفطية  مما يعكس عددًا من املشاكل 
جودة  تتمثل يف سوء االستخدام ملختلف املوارد، وارتفاع لتكاليف اإلنتاج مع اخنفاض يف

املنتجات، ونقص يف الكميات املتاحة منها بل واختفائها يف كثري من األحيان مما يؤدي لظهور 
السوق املوازية فيها، وغري ذلك من املشاكل اليت تصاحب هيمنة الدولة على األنشطة 

 االقتصادية.

 لرغم من اختاذ خطوات مبدئية بصدد توفري ضماانت وحوافز للمستثمر األجنيب، إالاب-
 % من الناتج احمللي اإلمجايل، وترتكز يف2أن هذه التدفقات ال تزال حمدودة احلجم، حيث مل تتعد 

%، وتوزعت النسبة 80قطاع واحد وهو النفط والغاز الذي بلغ نصيبه من تلك التدفقات 
.الباقية على كافة القطاعات غري النفطية وانعدمت متاما يف قطاعات التنمية البشرية

يتمتع مبزااي بشكل عام القطاع اخلاص دور القطاع اخلاص فإننا نعلم أن ابلنسبة ل-
ور احملمر الذي جعل منه يف شىت اجملاالت االقتصادية األ كبرية تؤهله ألداء دور رايدي  وإمكانيات
العملية التنموية يف معظم الدول النامية  وتنفيذعملية التغيري والتكيف وإعادة اهليكلة األساسي ل

صبح اليوم القوة احملركة للعملية االقتصادية أإن القطاع اخلاص  مة على حد السواء.واملتقد
 ،مقدرة على خلق فرص عملمن و  املوارد، ختصيصوالتجارية بسبب ما ميلكه من كفاءة يف عملية 

حشد املدخرات، حتقيق معدالت متقدمة من النمو، كل ذلك من خالل دوره يف من قدرة على و 
ن يكون ألذا يتعني  .يف كافة القطاعات نتاج والتشغيلاإلار وحتسني مستوايت االستثمزايدة و 

ملؤسسات القطاع اخلاص دورا رايداي اسرتاتيجيا يف االقتصاد اللييب خالل املرحلة 
دارة مقدرات وثروات اجملتمع إيف  للدولة شريكافالقطاع اخلاص جيب أن يكون  القادمة.

نتاجية وأكثر كفاءة يف ختصيص إكثر أاص يعترب وبكل املقاييس االقتصادية وذلك ألن القطاع اخل
املوارد وحتقيق مستهدفات اجملتمع يف التطور والنمو.
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لقد بدأ القطاع اخلاص يف االقتصاد اللييب يتقدم وحبذر واضح يف خوض غمار -
لعمل، مثل االستثمار وتنشيط بعض القطاعات االقتصادية، اليت عادة ما جيد فيها جمااًل مناسبًا ل

خدمات املال والتأمني والنقل والتجارة والعقارات، ولكن نظرًا لطول فرتة هيمنة وسيطرة القطاع 
العام على أوجه احلياة االقتصادية، وبسبب املمارسات اخلاطئة اليت كانت تتعرض هلا مؤسسات 

سامهة الفعالة يف القطاع اخلاص، مازالت مسامهة القطاع اخلاص متدنية، ومازال غري قادر على امل
 املقدم للقطاع اخلاص يف السنوات األخرية  مد تركز الدعقتوفري فرص العمل وزايدة اإلنتاج. ول

على السماح له بدخول قطاعات كانت حكرًا على القطاع العام يف السابق ومنحته من خالل 
 تتبعها إجراءاتهذه احملاوالت لـم اإلعفاءات الضريبية، لكن  ، بعضاالستثمارحماوالت تشجيع 

 متتتالءم مع اإلصالحات اليت ومؤسسات مصرفية متطورة، مالئمة،  إلقامة بيئة تنظيمية وتشريعية
وإعطاء الدور األكرب للقطاع اخلاص، وذلك من خالل استمرار  ،إدخاهلا ابجتاه نظام السوق

لوب إدارته، األمر الذي احملافظة على البنية التنظيمية القائمة واليت كرست هيمنة القطاع العام وأس
وعدم ملرتدد اب الوضع املتسم يف ظل هذاصالحات وافتقارها للمصداقية.  عدم جدية اإليعين

وازداد شلل القطاع العام بعد ، عن االستثمار، الوطين واألجنيب، أحجم القطاع اخلاصالوضوح 
رية من سياسة القطاع اخلاص، وتضررت الفئات الفق جزئية من بعض مؤسسات تعرضه ملنافسة
، ومن عدم وجود فرص العمل وتدين مستوى املعيشة.تثبيت األجور

إن أداء اجلهاز املصريف كان دون املستوى املطلوب، إذ يالحظ ارتفاع حجم السيولة -
ءة، ابإلضافة إىل تدين اكف  ذات املــصرفية مما يدل على صعوبة استخدام موارد املصارف بطريقة

حد املؤشرات على ذلك هو ارتفاع نسبة العملة لدى اجلمهور أ. ولعل مستوى اخلدمات املصرفية
إىل الودائع حتت الطلب، وكذلك اخنفاض نسبة الودائع الزمنية إىل الودائع حتت الطلب. 

تطورات نوعية اخلدمات اليت تقدمها املصارف التجارية، على الرغم من كرب  دال توج -
هبا خربات ومهارات يف جمال العمل املصريف. فاملصارف حجمها، ومرور فرتة طويلة تكفي الكتسا
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التجارية ما زالت تعاين من قصور يف األداء سواء يف جمال اخلدمات املصرفية، أو استغالل مواردها 
. وقد يعود ذلك القصور إىل عوامل داخلية تتعلق إبدارة املصارف ذاهتا، وقد ذي كفاءةبشكل 

 ادية والتشريعية اليت تعمل فيها املصارف. يكون مرجع ذلك إىل البيئة االقتص

أغلب النظام املصريف يف ليبيا مملوك للدولة. ومل يسمح للقطاع اخلاص مبمارسة النشاط -
يتمتع  ياملصريف إال بشكل حمدود، فبالنسبة للسياسة النقدية فإننا جند أن مصرف ليبيا املركز 

صريف يف البالد. وجيعله يتدخل مباشرة عن بوضع احتكاري مما ميكنه من السيطرة على اجلهاز امل
طريق إصدار تعليماته للمصارف للتأثري علـى حجم النقود واالئتمان يف االقتصاد. 

كومي أنه قد تعرض لتطورات هيكلية وتقلبات حادة حلتبني البياانت املتعلقة ابإلنفاق ا-
ل عقدي السبعينيات خالل العقود املاضية. فلقد تزايد اإلنفاق العام بشكل كبري خال

، مث تراجع بشكل حاد بعد ذلك حىت عام 1984والثمانينيات حىت وصل إىل أقصاه عام 
 .بشكل عام فقد شهدت منوًا مستمرًا يف اإلنفاق العام 2010 – 1995. أما الفرتة 1995

م وعد ،ب إيرادات النفطذبذوترجع أسباب هذه التقلبات إىل مجلة من العوامل واليت من أمهها ت
حيث اختارت الدولة أن تلعب دورًا مباشرًا يف أتسيس وتنفيذ   ،استقرار سياسات وخطط التنمية

. االسرتاتيجيةكثري من مشروعات البنية األساسية، وكذلك املشروعات االقتصادية ذات الطبيعة 
، ومت تبين منهج خطط للتنمية متوسطة وطويلة املدىغري أن الدولة ختلت عن إقرار وتنفيذ 

وحدث تراجع عام يف نفقات التنمية ة وما صاحبها من هدر وعدم كفاءة مليزانيات التنموية السنويا
املشروعات بتكاليف  حىت بداية العقد األول من األلفية الثالثة عندما قررت الدولة تنفيذ بعض

اليت مل تستكمل بعد.مبالغ فيها و 

خالل الفرتة املاضية يف ظهور كثري سامهت سياسة اإلنفاق اليت اتبعتها الدولة الليبية  -
اآلن فالبطالة، والركود التضخمي، واخنفاض حىت من املشاكل التـي يعاين منها االقتصاد اللييب 
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معدالت النمو االقتصادي، وتعثر عملية التنمية وتدين معدالهتا بل وختلفها، واخنفاض مستوى 
 شاكل االقتصادية واالجتماعية األخرى، مااملعيشة لقطاع واسع من أفراد اجملتمع، وغريها من امل

املتقلبة غري الواضحة اليت متت ممارستها خالل العقود املاضية.   هي إال نتاج لكل هذه السياسات 

حتقيق التوازن يف جتارة دوات لتجارية يف ليبيا من خالل بعض األلسياسة ااستهدفت ا -
ن اآلاثر السلبية املعروفة واليت ميكن أن يتعرض ليبيا اخلارجية، حبيث ال يقع االقتصاد يف سلسلة م

 واحملافظة على انسياب السلع واخلدمات إىل املستهلكني ،هلا يف عالقته التجارية مع اخلارج
ىل زايدة حدة انكشاف إهذا االنفتاح غري املنظم  ىوقد أد وغريهم من الشرائح االقتصادية

على املنافسة، ابإلضافة إىل التضخم املستورد يف  االقتصاد الوطين، وعدم قدرة الصناعات احمللية
سات أسعار السلع واخلدمات كما تعرض االقتصاد إىل أنواع خمتلفة من االستغالل سواء من مؤس

، خاصة وأن االقتصاد اللييب اقتصاد صغري وابلتايل مارست بعض اإلنتاج الوطنية أو األجنبية
.تسمت به معظم املعامالتاد الذي ار نتيجة للفسامن االحتك انوع دمؤسسات اإلنتاج واالستريا

، ابإلضافة ية ومل تتوفر احلماية للمستهلكنيمل يتحقق توفري احلماية الالزمة للصناعة الوطن-
امة املعنية ابالسترياد والتوزيع إىل املمارسات االحتكارية الىت اتسم هبا أداء بعض املؤسسات الع

املزيد يف جمملها حمفزة لتوسع القطاع غري الرمسي وإحداث كانت السياسات املطبقة   نذاك حيثآ
.من التشوهات يف االقتصاد

ابلرغم من إلغاء مجيع القيود على الصادرات مبا فيها رخص التصدير والرسوم اجلمركية -
رات، والسماح بتصدير مجيع السلع، ابستثناء عدد قليل جداً، وإنشاء مركز لتنمية على الصاد
ات الليبية إىل مت عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف تسمح بنفاذ الصادر ، كما الصادرات

من هذه  اّل أن أايإ، ضمام إىل منظمة التجارة العاملية، وتقدمي مذكرة لالناألسواق اخلارجية
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السياسات مل تؤت مثارها يف غياب دور واضح للقطاع اخلاص والتهميش الذي تعرض له ابإلضافة 
 .ات وشركات القطاع العام على معظم النشاط االقتصاديىل سيطرة مؤسسإ

ربعة عقود املاضية إذ يتضح أن يف االقتصاد اللييب خالل األ هذه إبجياز بعض مؤشرات األداء
يت كانت نتيجة حتمية جلملة من االقتصاد يعاين من مجلة من املختنقات واملشاكل املرتاكمة وال

ة والرؤية املوضوعية الواضحة لالقتصاد ومبا ميكن من وضع سباب أييت يف مقدمتها غياب اهلوياأل
مكانيات املتوفرة واألهداف املرجوة. الة، ومبا يتناسب مع اإلالسياسات االقتصادية الفع

النقدية يف االقتصاد الليبي السياسةثانيا : 
ات الدولة تعترب السياسات االقتصادية جزءا من السياسة العامة للدولة، تتمثل يف تصرف     

ومؤسساهتا العامة املعنية بشئون إدارة االقتصاد ألجل حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة من 
خالل القيام بوظائف من شأهنا أن تؤثر على االقتصاد ومسريته. والسياسات االقتصادية يتم 

نت هناك سياسات حصرها عادة يف السياسة النقدية والسياسة املالية والسياسة التجارية، وإن كا
أخرى مصاحبة مثل سياسة االستخدام وسياسة االستثمار وسياسة سعر الصرف وغريها من 

يف االقتصاد  ونورد فيما عرض لواقع للسياسة النقدية ولغرض موضوع الورقة،السياسات النوعية، 
.خالل الفرتة املاضية اللييب

اليت يتخذها وينفذها املصرف املركزي يف وتعرف السياسة النقدية على أهنا جمموعة اإلجراءات   
الدولة ) ابلتعاون مع السلطة املالية ( هبدف توجيه ومراقبة حجم االئتمان يف االقتصاد. ويتم ذلك 
عن طريق التأثري على املتغريات النقدية، والوصول هبا إىل املستوى املستهدف والذي يضمن حتقيق 

.دةاألهداف االقتصادية واالجتماعية املنشو 

ويثار التساؤل: أي املتغريات النقدية اليت جيب أن يؤثر فيها املصرف املركزي عن طريق       
يبقى املؤشر    The Money Supply (MS)استخدام سياسته النقدية ؟   عرض النقود 

الرئيسي حلالة سوق النقد واالئتمان، وابلتايل هو املتغري األساسي الذي يعترب هدفا ألدوات 
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املصرف املركزي يسعى للتحكم يف حجم االئتمان عن طريق التحكم يف عرض فسة النقدية، السيا
والقاعدة العامة يف  ،النقود ) كمية النقود يف التداول ( وفق ما تقتضيه حاجة  النشاط االقتصادي

 هذا الصدد هي :

ياسة يف احلاالت تنتهج هذه السحيث  ،سياسة نقدية توسعية ،** التوسع يف عرض النقود      
فتصبح  ،لنقل االقتصاد إىل مستوايت تشغيل عالية  يكون فيها الطلب الكلي غري كاف  اليت

وحيذر من هذه السياسة إذ أهنا قد  ،سياسة التوسع يف االئتمان أمرا مرغواب لتشجيع الطلب الكلي
ك عندما يتسم تؤدي إىل حدوث موجات تضخمية دون الزايدة املطلوبة يف مستوايت التشغيل وذل

 .اجلهاز اإلنتاجي بعدم املرونة

ويتم انتهاج هذه السياسة عندما  ،سياسة نقدية انكماشية ،** احلد من عرض النقود     
فتقوم  ،وخياف على القوة الشرائية للعملة من االخنفاض ،ترتفع األسعار وتنتشر موجات التضخم

.ب الكلي وتتجه األسعار إىل االخنفاضفيقل الطل السلطات النقدية بتقييد االئتمان

، واليت تعرف أبهنا: تلك الوسائل اليت يستخدمها ركزي عدد من األدواتتتاح للمصرف املو   
املصرف املركزي للتأثري يف عرض النقود وحجم االئتمان يف االقتصاد، وذلك من خالل التأثري 

ت واسعة االستعمال هي:واألدوا ،على سلوك املصارف التجارية يف خلقها لالئتمان

.تغيري نسب االحتياطي القانوين•
 .عمليات السوق املفتوحة•
 .تغيري سعر اخلصم•
 .اإلقناع األديب•

ويقوم املصرف املركزي ابستخدام هذه األدوات حسب احلاالت اليت يواجهها وحسب ما   
لى خفض نسبة املصلحة العامة ومبا حيقق األهداف. فنجد أن املصرف املركزي يقدم ع هتقتضي

االحتياطي القانوين  كلما دعت احلاجة والضرورة إىل زايدة عادية يف عرض النقود ويرفع النسبة إذا 
أراد عكس ذلك حيث توجد عالقة عكسية بني قدرة املصارف التجارية على التوسع يف اإلقراض 
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ل عمليات السوق و منح االئتمان ونسبة االحتياطي القانوين، يف حني يلجأ املصرف إىل استعما
وقيامه ببيع وشراء األوراق  ةاملالياألوراق سوق صرف املركزي إىل املفتوحة، وتتلخص يف دخول امل

حيث ميكن للمصرف املركزي عن  ،املالية، وهي من أجنح األدوات وأنسبها للتأثري يف سوق النقد
حجم ومبا تقتضيه ظروف  طريقها التأثري مباشرة يف وضع احتياطي املصارف التجارية مباشرة وأبي

الذي ميثل سعر  ،أما أداة سعر اخلصم ،االقتصاد الوطين ودون املساس هبيكل االحتياطي القانوين
املصرف املركزي من املصارف التجارية عندما تقرتض منه ابعتباره املقرض  يتقاضاهالفائدة الذي 

سعر اخلصم وحجم اقرتاض وهناك عالقة عكسية بني  ،األخري لتلبية حاجتها وحاجة عمالئها
املصارف التجارية، وعن طريق حتكمه يف معدالت سعر اخلصم ميكن للمصرف املركزي التحكم يف 

وأخريا هناك أداة اإلقناع األديب وهي  ،حجم قروض املصارف وابلتايل قدرهتا على منح االئتمان
ات إبقراض قطاع معني أو أداة إدارية للتأثري والتدخل بشكل مباشر عن طريق القرارات والتوجيه

 ،بعدم التوسع يف اإلقراض خالل فرتة معينة تلبية لرغبة املصرف املركزي دون حاجة واضحة لذلك
فكلما كان  ،ويتوقف العمل هبذه األداة وفق طبيعة العالقة بني املصرف املركزي واملصارف التجارية

 انت هذه األداة فعالة.هناك أتثريا أدبيا للمصرف املركزي على هذه املصارف كلما ك

يقع وضع إطار وأهداف السياسة النقدية، ضمن وظائف مصرف  ويف االقتصاد اللييب،  ،وابلتايل 
، بشأن املصارف املعّدل مبوجب القانون 2005( لسنة 1ليبيا املركزي وفقًا ألحكام القانون رقم )

نة للسياسة النقدية . ويف هذا اإلطار شكل مصرف ليبيا املركزي جل2012( لسنة 46رقم )
أسندت إليها مهمة متابعة األوضاع االقتصادية احمللية واخلارجية اليت تؤثر يف االستقرار االقتصادي 

تتوىل هذه اللجنة إعداد التوصيات املتعلقة ر. و وما يطرأ من تغريات على املستوى العام لألسعا
ي النقدي اإللزامي، ونسبة السيولة مبختلف أدوات السياسة النقدية املتاحة، مثل نسبة االحتياط

املطلوب االحتفاظ هبا، وسعر إعادة اخلصم، وسعر الفائدة على شهادات اإليداع لدى مصرف 
ليبيا املركزي، ابإلضافة إىل حدود الرتكز االئتماين أبنواعه املختلفة لدى املصارف التجارية وأية 

اسة النقدية جماهلا اجلهاز املصريف. وميكن فالسي ذاول ،مسائل أخرى ذات عالقة ابلسياسة النقدية
إمجال التغريات اليت طرأت على اجلهاز املصريف يف عاملني رئيسني مها:
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i. يةالتغير في الملك
فقد أدى أتميم املصارف إىل تكريس الوضع االحتكاري للمصارف، وجعلها كلها كما لو     

املركزي، بصفته املالك للمصارف، كانت مصرفا واحدا. كما أن هذا الوضع مّكن مصرف ليبيا 
املصارف بشكل مباشر، كأهنا إحدى إداراته، وجعله يف غىن عن  هأبن يصدر تعليماته هلذ

استخدام أي من وسائل السياسة النقدية املعروفة. كما حدد للمصارف حجم ونوع وتكلفة 
من  ماهناف، وحر االئتمان، وقد أدى هذا الوضع إىل تعطيل القدرات الكامنة إلدارات املصار 

اختاذ مبادرات انبعة من وجهة نظر املصرف الذاتية،  ابإلضافة إىل ذلك حيمل  املصرف املركزي 
مستعدا أو قادرا على القيام هبا.  نمبهام خارج نطاق عمله األصلي، الذي قد ال يكو 

ii. التغير في اإلدارة 
قدرة هذه اإلدارات على  إن أسلوب تعيني اإلدارات العليا للمصارف قد حيد أيضا من   

ف ليبيا احلركة، حيث تظل ملزمة بقرارات مجعياهتا العمومية اليت متثلها وزارة املالية ومصر 
دارة للمصارف أدوات تنفيذية للدولة. أما ابلنسبة لإلدارات املركزي. وتصبح جمالس اإل

والتدريب الكايف  الداخلية للمصارف، فتعاين هي األخرى من مشاكل كثرية، منها نقص التأهيل
ملوظفي املصارف، وكذلك غياب احلوافز املالية واملادية اليت تشجع على العمل. كما أن ملكية 
الدولة للجهاز املصريف جعل املصارف إحدى جماالت التوظيف بغض النظر عن العدد األمثل 

كغريها من   من املوظفني الذين حتتاجهم هذه املؤسسات، مما أدى إىل تضخم عدد العاملني هبا
مؤسسات القطاع العام. وعلى أي حال، فإن الوضع االقتصادي مل يساعد إدارة املصارف على 
املبادرة فـي ولوج جماالت لالستثمار قد حتوطها بعض اجملازفة، وكذلك فإن عدم توافر ضماانت  

ر كافية ومقبولة حيد من فرص منح القروض، وقد يعرض املصارف النكشاف وضعها نتيجة لتعث
القروض اليت متنحها. 

مجلة من اإلجراءات اليت كانت هتدف ابختاذ مصرف ليبيا املركزي  بدأ 2004وبداية من عام       
إىل حتقيق االستقرار يف املستوى العام لألسعار وإدارة السيولة يف االقتصاد الوطين، وحتقيق السالمة 
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املالية واالستقرار يف القطاع املصريف اللييّب، واحلّد من املخاطر، وكانت هذه السياسات 
ة العمل والتوجهات االقتصادية اليت كانت واإلجراءات املنفذة هلا قد وضعت يف إطار منظوم

 مجاهلا يف النقاط التالية:إالنقدية ميكن  عدة أهداف للسياسة وضعتلقد و  سائدة يف السابق.

، واحلّد من الضغوط التضخمية مبا يكفل حتقيق ستقرار يف املستوى العام لألسعارحتقيق اال•
 قتصادية املستدامة.االستقرار االقتصادي ودعم وثرية النمو والتنمية اال

 احملافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية ودعم القوى الشرائية للدينار اللييب.•
مواصلة العمل على استكمال عمليات تطوير وحتديث التشريعات املصرفية واملالية، •

  وااللتزام ابملعايري الدولية يف العمل املصريف.
ومباشرة  ،وتنظيم مهنة الصرافة ،رة الســيولةوأدوات إدا ،استحداث أدوات مالية جديدة•

  نشاط التأجري التمويلي وصناديق االستثمار.
االستمرار يف حتقيق مستهدفات ختلي مصرف ليبيا املركزي عن ملكية رؤوس أموال بعض •

 املصارف التجارية، ومبا ي عزز دوره كمراقب وم شرف على املصارف التجارية وكسلطة نقدية.
 تطوير الرقابة املصرفية وفقاً لألهداف اإلسرتاتيجية املوضوعة هبذا االستمرار يف•

 اخلصوص، وملواكبة التطورات اليت يشهدها القطاع املصريف اللييّب.
معاجلة مشكلة فائض السيولة لدى املصارف التجارية، واالستفادة منها يف متويل •

 طاعات االقتصاد.املشروعات الصغرى واملتوسطة.استثمارات حقيقية يف خمتلف ق
  تطوير اخلدمات املصرفية وتبيّن الصريفة اإللكرتونية ابلقطاع املصريف اللييب.•
احملافظة على حجم العملة املتداولة خارج القطاع املصريف، ومبا يتوافق واملعايري املصرفية •

  املتعارف عليها دوليًا.
 شرائية للدينار اللييّب.احملافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية ودعم القوى ال•
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تعزيز إجراءات ونظم احلوكمة يف القطاع املصريف يف إطار إعادة هيكلة املصارف التجارية •
  واخلاصة.

ستكمال العمل على حتديث وتطوير دور ومهام مصرف ليبيا املركزي ضمن رؤية حمددة ا•
 يتم وضعها هبذا اخلصوص.

 :قتصاد الليبييف اال فاعلية السياسة النقديةمدى  :ثالثا
 طار النظري والواقعاإل
يرجع اجلدل حول مدى فاعلية السياسة النقدية، على املستوى النظري، إىل منتصف     

االقتصادي األمريكي ميلتون فريدمان، الذي بدأه ذلك اجلدل  ،اخلمسينيات من القرن املاضي
دها دون غريها من السياسات اعتهم بقدرة السياسة النقدية وحنعلنوا قأن و خر آنظم إليه اوقد 

كما عكفوا   ،على حتقيق التشغيل الكامل وعالج األزمات والوصول إىل االستقرار االقتصادي
على  ،خرىعلى دراسة وحبث خمتلف السبل اليت حاولوا هبا جتريد السياسات االقتصادية األ

خلروج من األزمات وحتقيق من أية قدرة على التأثري على الناتج القومي وا ،رأسها السياسة املالية
ىل التصدي هلذه إنصار السياسة املالية على وجه التحديد أ التوازن العام. وقد اضطر

ودافعوا  نصار السياسة النقديةأاثرها آإىل دراسة وحبث اجلوانب الفكرية اليت  فاجتهوادعاءات اال
عالج و والتشغيل  على قدرة السياسة املالية على التأثري على مستوى النشاط االقتصادي

ية فعالية بل اندوا أركان السياسة النقدية وجتريدها من أاألزمات، ومل حياولوا يف هذا السياق هدم 
أهنا أتيت يف مرتبة اثنوية من حيث األمهية مقارنة ابلسياسة إال بضرورة مساندهتا للسياسة املالية 

رة بني دعاة السياسة املالية ويف املالية. وجتدر اإلشارة إىل أن هذا اجلدل كان موضوع مناظ
ميلتون فريدمان،  كما سبقت اإلشارة  مقدمتهم والرت هيلر ودعاة السياسة النقدية الذين يتقدمهم

ولسنا هنا بصدد تتبع جوالت هذا اجلدل ووجهات النظر املتباينة اليت برزت ولكننا سوف 
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علية السياسة النقدية وما فكار والنقاط اليت تفيد يف تشخيص مدى فاحناول تلمس بعض األ
 تطبيقها على حالة االقتصاد اللييب.

شارة إىل أنصار السياسة النقدية يف )هكذا تتم اإل  Monetaristsيرى النقديون -1
وأهنا  ،األدب االقتصادي( أن النقود تبقى العامل املسيطر واملتغري األهم يف النشاط االقتصادي

 نتاجية والرفاهية.اإلت القدرة م مستوايهي العامل الذي يقيّ 
 جداهلم ودفعهم ابلسياسة النقدية مل يوفقوا يف حتديد املتغري النقدي املالئم يفإن النقديني   -2

 الذي يعمل على حتفيز النشاط االقتصادي، فهل األمر يتعلق ابلكتلة النقدية )عرض النقود
MS مبفهومها الضيق )M1 لواسع أم مبفهومها اM2 إضافة اىل ،الذي يشمل M1،  ودائع

جل لدى املصارف التجارية، أو أن األمر متعلق مبتغري آخر مثل االدخار ومعظم الودائع أل
  .Monetary Base (MB) القاعدة النقدية 

ابلدخل القومي،  فكار النقديني حييط عالقة عرض النقودأهناك نوع من الغموض يف  -3
لنقود ومستوى الدخل القومي، غري يقولون بوجود عالقة ضيقة حمدودة بني عرض احياان أحيث 

أهنم يؤكدون يف حاالت أخرى أبن الطلب على النقود يتأثر بتغريات الدخل يف حماولة إلبراز دور 
 املضاعف النقدي خاصة يف املدى القصري.

إن جوهر اجلدل ينصب حول مدى تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية، حيث ينادي  -4
ليات السوق ويعتربوهنا كفيلة آلة بينما يركز النقديون على سيادة نصار الفكر املايل بتدخل الدو أ

 وحدها إبحداث التوازن االقتصادي دون احلاجة للتدخل احلكومي.
عطاء دور أكرب لتغريات إرائهم اجتاه السياسة النقدية ورأوا أبمهية آلقد عّدل املاليون من  -5

كانت مستقرة بشكل عام يف   وإنود عرض النقود، كما اعرتف النقديون أبن سرعة دوران النق
 املدى الطويل فإهنا ختضع لتغريات حادة يف املدى القصري. 
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على السياسة  ثرأتتأثر السياسة النقدية ابلسياسة املالية املتبعة فالنظام الضرييب املطبق له  -6
ن النقدية، فالنظام الضرييب يؤثر على التوازن الكلي من خالل أثر الضرائب على الدخل، أل

ى االستهالك وختفيض االدخار عل لإلنفاق املخصصىل ختفيض اجلزء إزايدة الضرائب تؤدي 
جند أن ختفيض سعر الفائدة بسبب السياسة النقدية ال  وابلتايل االستثماريتم توجيهه حنو  ذيال

ه زايدة يف االستثمار بسبب التخفيض الذي حدث يف االدخار بسبب زايدة الضرائب نينتج ع
  خل.على الد

ق دون ضوابط وختلق عجزا نفاجتعل السلطة املالية تتوسع يف اإلهيمنة السياسة املالية  -7
وتتضح معامل اهليمنة املالية يف  حتقيق أي من أهدافها.يف هلا مما يعطل السياسة النقدية  مىت حيلو

ية، نفاقها بعيدا عن أي تنسيق مع السلطة النقدادايت النامية حيث ختطط احلكومة إاالقتص
تعلم أنه سيتم تدبري هذا  حيث سبيل ذلك تضع ميزانيتها وال هتتم مبقدار العجز املتوقع يفوهي 

العجز بواسطة املصرف املركزي، وغالبا ما يكون املصرف املركزي غري مستقل عن احلكومة من 
هداف واألولوايت اليت سته األحيث وضع وتنفيذ السياسة النقدية، حيث تغلب على سيا

 ا احلكومة.حددهت

احلكم على مدى فاعلية السياسة النقدية  نإلتبسيط األمور بشكل كبري فإنه ميكننا القول و     
، وهذا ى مستوى الدخل والنشاط االقتصاديثر النهائي علمن خالل النظر إىل حجم األيتم 

:على املستوى النظري يتوقف على

سعار ألتغري يف ب على النقود ل) وحتديدا مدى استجابة الطلالطلب على النقود  دالة ❖
 .(الفائدة

سعار الفائدة.أيف  اتمدى حساسية قرارات االستثمار للتغري ❖
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 دوات السياسة النقدية املعروفةأحدى إ، من خالل ثر التغري يف عرض النقودأحيث يتم تتبع     
، ةة سعر الفائدخل القومي من خالل حركدلى العثر ذلك أو  ،شارة إليهاواليت سبقت اإل

أنه خالل الفرتة املاضية مل يكن  ،وبدون أي عناء ،وابلنظر إىل الواقع يف االقتصاد اللييب جند
بل  االستثمارلسعر الفائدة أمهية اقتصادية يف حتديد مستوايت الطلب على النقود أو قرارات 

جلداول . وتشري البياانت الواردة اب عاماألكثر من مخسة وثالثنين سعر الفائدة ظل شبه اثبت إ
حيث جند ارتفاعا واضحا يف حجم العملة يف التداول وارتفاع إىل نفس النتائج  (4اىل  1)

حسب ما هو ف ،لدى اجلمهور وضخامة حجم السيولة لدى املصارف التجارية التفضيل النقدي
 الناتج ت يفتغريات يف عرض النقود مع التغريا، من جهة وعدم تناسق ال(4مبني ابجلدول رقم )

.2011-1995مجايل خالل الفرتة ومي اإلالق

واملعدنية يف التداول ) لدى اجلمهور ( حيث بلغت أكثر من  ةارتفاع نسبة العملة الورقي .1
، ولقد تراوحت هذه ، من إمجايل عرض النقود2011 – 1995كمتوسط للفرتة    28.5%-

ه النسبة وتعد هذ ،(1%، وكما هو مبني ابجلدول رقـم )38%  و 16.3النسبة ما بني 
% يف 19، % يف قطر18، % يف البحرين20لدول األخرى )) ا قورنت ابإذا منسبيا مرتفعة 

عدم انتشار الوعي املصريف وزايدة مما يدل على ضعف و (( % يف السعودية 16الكويت، 
، أي استعمال النقود بدال من احلساابت اجلارية النقدي وحمدودية التعامل ابلصكوكالتفضيل 

، كذلك يتضح مدى التفضيل النقدي عند النظر إىل نسبة لصفقات واملبادالت التجاريةام اإلمت
% من العملة املصدرة 95العملة يف التداول إىل إمجايل العملة املصدرة إذ يتبني أن أكثر من 

سنواي هي يف أيدي اجلمهور وهي نسبة تدل على هامشية دور املصارف يف احلركة االقتصادية 
  .لدى املواطنني

عند مقارنة معدالت النمو يف عرض النقود مع معدالت النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل  .2
) ابفرتاض حيادية العوامل األخرى استخالص العالقة النظرية املتوقع تواجدها  افإنه ال ميكنن

 أن السياسات النقدية، إذ يتعنيدوات أللداللة على فعالية مجايل( املؤثرة يف الناتج احمللي اإل
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ود االقتصادي لتنشيط الطلب النقود يف االقتصاد )عرض النقود( يف أوقات الرك ةتزداد كمي
( يتبني عدم وجود أي منط يربط 2، إال أنه ابلنظر يف البياانت الواردة ابجلدول رقم )الكلي

، بل إن البياانت يف معظم السنوات النقود والناتج احمللي اإلمجايل معدالت النمو يف  عرض
حيث  2000بياانت عام ىل ابلنظر إعلى سبيل املثال ف، يف اجتاهني متضادين تشري إيل التغري

الناتج  اخنفض معدل منوبينما ، %13.6% إىل -1.4ازداد معدل منو عرض النقود مــن 
، ونفس األمر يتكرر يف سنوات أخرى. لذا ميكننا %-2.0% إىل 31.1ن احمللي اإلمجايل م

يف عرض النقود مل تكن نتيجة لتلبية متطلبات االقتصاد أو متطلبات التغري  القول إن التغريات
، بل كانت ألسباب أخرى من ي يعرب عن اإلنتاجية يف االقتصاديف الناتج احمللي اإلمجايل والذ
 . اإلنفاق العامأمهها مواكبة الزايدة الكبرية يف

قطاع اخلاص وللمؤسسات العامة لل ،االخنفاض الواضح  يف نسبة إمجايل االئتمان املصريف  .3
، حيث اخنفضت النسبة 2011 – 1995رتة الفإىل الناتج احمللي اإلمجايل  خالل  اخلاصة،و 

ابلرغم من الزايدة املطلقة يف حجم  2007% عام 13.4إىل   1995% عام 41من 
مث عادت   2007عام مليون  12333.1إىل  1995دينار عام  مليون 4372االئتمان من 

، هذه املستوايت تدل على استمرارية التفضيل النقدي 2009و  2008فاع خالل عامي لالرت
وركود التعامل املصريف وضعف االستثمارات خاصة لو اعتربان التزايد الواضح يف حجم السيولة 

وكما هو مبني  2011عام  مليون دينار  47513.2العامة يف االقتصاد واليت جتاوزت  
 (. 3ابجلدول رقم )

ية أوىل بدافع املعامالت وال توجد القتصاد اللييب يتأثر ابلدرجة األالطلب على النقود يف فا 
خرى كافة قرارات االستثمار متت أهة، ومن جهة جو غريها، هذا من أاثر لعمليات املضاربة آ

ىل مستوايت العائد إس املال وال ينظر أىل تكلفة ر إضمن مؤسسات القطاع العام وال ينظر 
.وتكلفة الفرصة البديلة سعار الفائدةأستوايت مبها ومقارنت
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(1جدول رقم )

2011 - 1995النقدية األساسية  المتغيرات

عرض  ودائع تحت الطلب عملة لدى الجمهور السنوات
النقود 
م دل

العملة 
المصدرة  

م دل

نسبة 
العملة في 
التداول 

لى إ
العملة 

المصدرة 
%

القيمة 
دل م

لقيمة ا%
دل م

% 

19952035.431.94337.068.16372.42134.695.4

19962419.838.83820.361.26240.12506.696.5

19972534.238.34080.561.76614.72611.297.1

19982698.938.44336.061.67064.92787.796.8

19992634.935.74750.564.37385.42744.196.0

20002699.237.14579.762.97278.92826.795.5

20012559.630.95711.269.18270.82690.795.1

20022613.930.06091.970.08705.82751.895.0

20032763.530.66265.769.49029.22883.395.8

20042612.724.87923.975.210536.62794.793.5

20053308.723.610719.476.414028.13482.195.0

20063932.924.112410.175.916343.04134.595.1

20074581.220.018256.380.022837.55391.685.0

20085608.316.328806.383.734414.65984.193.8

20096962.918.231206.581.838169.47463.693.3

20107609.018.433712.281.641321.29434.980.6

201114840.127.738597.072.353437.115653.394.8

والمجلد  2003 – 43 النشرة االقتصادية : المجلد –المصدر : مصرف ليبيا المركزي 
2012-52والمجلد  2011-51، والمجلد 2006–46
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 (2 (جدول رقم

لنقود والناتج المحلي اإلجماليمعدل النمو في عرض ا

1995-2011

، 2006 – 46والمجلد  ،2003 – 43المجلد  :االقتصاديةالنشرة  –لمصدر: مصرف ليبيا المركزي ا

الناتج المحلي اإلجمالي عرض النقود السنوات
م  –القيمة 
دل

معدل 
النمو 

%

معدل  م دل-القيمة 
% النمو

19956372.4--10672.3--
19966240.12.1-12327.315.5

19976614.76.013800.512.0

19987064.96.413610.68.6-
19997385.45.014075.211.6

20007278.91.4-18456.931.1

20018270.813.618079.12.0-
20028705.85.225914.143.3

20039029.23.731731.422.4

200410536.616.741577.031.0

200514028.133.156025.234.8

200614500.311.479029.941.0

200722837.557.592693.617.3

200834414.650.6116639.625.8

200938169.410.986289.026.0-
201041321.28.3102538.218.8

201153437.129.343385.157.7-
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2012-52والمجلد  2011-51والمجلد   

 ( 3جدول رقم )

حجم االئتمان وحجم السيولة

والناتج المحلي اإلجمالي

1995- 2011

إجمالي  السنوات
االئتمان 
مليون 
دينار 
ليبي)*(

الناتج المحلي 
اإلجمالي

م د ل 

نسبة 
االئتمان 

إلى 
الناتج 
المحلي 
اإلجمال
 ي %

حجم 
السيولة

م د ل

سبة ن
السيولة 

إلى 
الناتج 
المحلي 
اإلجمال
ي %

19954372.410672.341.08942.783.8

19964027.412327.332.78611.369.6

19974302.813800.531.28998.965.2

19984682.913610.637.19636.276.4

19995581.014075.239.710181.

4

72.3

20006069.218456.932.910486.

7

56.8

20016711.518079.137.112334.

7

68.2

20027483.225914.128.913004.

1

50.2

20038384.431731.426.414051.

8

44.3

20048356.141577.020.115343.36.9
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6

20059358.856025.216.719538.

8

34.9

200611118.

2

79029.914.120585.

9

26.0

200712333.

1

92693.613.428751.9 30.7

200821190.

4

116639.

6

18.233393.7 28.6

200931503.

6

86289.036.539545.3 45.8

201037012.

4

102538.

2

36.144987.3 43.9

.109 47513.2--43385.1غ م2011

5

واجمللد  ، 2003 – 43النشرة االقتصادية : اجمللد  –املصدر : مصرف ليبيا املركزي  
46 –2006 ،

ل االئتمان من المصارف التجارية م)*( يش ،2011-52والمجلد   2011-51والمجلد  
.واألهلية والمتخصصة
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( 4جدول رقم )  

حجم السيولة بالحهاز المصرفي في االقتصاد الليبي

2000-2011

السنوات
م   السيولةإجمالي 

د ل
 ة قانوناالمطلوب نسبةال

م د ل 
م د   السيولةفائض 

ل

2000 2435.4 1119.5 1316.0 

2001 2511.1 1229.9 1281.2 

2002 2601.1 1273.7 1327.4 

2003 3265.1 1418.4 1846.7 

2004 6392.9 1621.8 4771.1 

2005 9083.4 2076.2 7007.2 

2006 11602.1 2616.9 8985.2 

2007 18777.4 3723.7 15053.7 

2008 33393.7 10426.5 22967.2 

2009 39545.3 12202.0 27343.3 

2010 44987.3 13848.7 31138.6 

2011 47513.2 14692.7 32820.5 
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يف عرض النقود والناتج معدالت التغري  نه عند مقارنةأ ولقد تبني كذلك من خالل البياانت
املتوقعة حسب النظرية االقتصادية، بل جند جياد تلك العالقة الطردية إمجايل ال ميكننا القومي اإل

 . 2011-1995متضادين خالل معظم  ن املتغريين يتحركان يف اجتاهنيأ

دوات التقليدية املتاحة للتأثري هذا إذا افرتضنا أن املصرف املركزي قام فعال ابستخدام األ   
يضا تغيري نسبة أ، حيث ميكنه على املستوى النظري ى املتغريات النقدية يف االقتصادعل

ىل عدد إابإلضافة  .االحتياطي القانوين ومعدل سعر اخلصم والقيام بعمليات السوق املفتوحة
 .قناع األديبدوات النوعية مثل اإلمن األ

داة الوحيدة اليت ميكن ن األأىل واقع ممارسة السياسة النقدية يف االقتصاد اللييب جند إوابلنظر    
ن املصارف التجارية تتمتع بفوائض ة االحتياطي القانوين وذلك ألاستخدامها وهي تغيري نسب

داة سعر اخلصم من جهة وعدم وجود سوق منظم أمعتربة مما حيد من أمهية  واحتياطياتسيولة 
 .داة السوق املفتوحةأللتعامل ابألوراق املالية مما حيد من استخدام 

النقدية يف االقتصاد اللييب خالل  وابلرغم من ذلك سنحاول التعرف على واقع السياسة   
الفرتة املاضية واستخالص بعض املؤشرات اليت متكننا من الوقوف على مدى فاعلية السياسة 

النقدية 

 1966مصرف ليبيا املركزي بتغيري معدل االحتياطي املطلوب على الودائع منذ  مل يقم .1

سعر اخلصم منذ ذلك الوقت إال  وبطريقة يشوهبا القصور. كما أنه مل يتغري 2007إال يف سنة 
،  وظلت 2009% يف سنة 3%، مث خفض إىل 4% إىل 5حيث خ فض من  2004يف سنة 

 1، مث بعد صدور القانون رقم 2004أسعار الفائدة اثبتة لفرتة طويلة ومل يتم تعديلها إال يف عام 
 أعطيت للمصارف التجارية حرية حتديد سعر الفائدة،  2005لسنة 
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يلة املصرف يف إدارة السياسة النقدية يف التعامل يف بعض أوراق اخلزانة، وساحنصرت   .2

ري فعالة، حيث كانت وبعض التوجيهات األخرى. وبصفة عامة كانت السياسة النقدية غ
على السياسة االقتصادية مما حّد من قدرة للمصرف املركزي يف املهيمن هي  السياسة املالية

تمان، وظل التوسع النقدي السمة الغالبة للسياسة النقدية خالل التحكم يف كمية النقود واالئ
نفاق العام التسيريي على وجه مالية توسعية لتلبية متطلبات اإل بسياسةالفرتة املاضية مدفوعا 

، مما أدى إىل ارتفاع األسعار واخنفاض القيمة احلقيقية للدينار اللييب، حيث استمر اخلصوص
األمر الذي رتب ضغوطا  لي اإلمجايل احلقيقيتفوق منو الناتج احمل عرض النقود يزداد مبعدالت

 .تضخمية

اإليداع ديدة إلدارة السيولة مثل شهادات استحداث أدوات ج 2008عام  يفمت   .3

دينة. وجتدر ومت حترير أسعار الفائدة الدائنة وامل ،لدى املصرف املركزي، بدال من الودائع الزمنية
يداع لدى املصرف املركزي فقد خنفاض سعر الفائدة على شهادات اإلشارة أنه ابلرغم من ااإل

ضلت املصارف التجارية حتتفظ ابلسيولة املتاحة هلا لدى املصرف املركزي، ومل جتد هذه السيولة 
 طريقها لتمويل النشاط االقتصادي.

، إال أن قدرة مصرف ليبيا 2005لسنة  1من صدور قانون املصارف رقم ابلرغم  .4

نفاق العام كانت حمدودة نتيجة لسياسة اإل  ذي كفاءةدارة السياسة النقدية بشكل إيف  املركزي
اليت كانت متبعة، حيث مت ختصيص مبالغ ضخمة للمصارف املتخصصة اليت قامت إبقراضها 

 السياسة النقدية اليت يضعها مصرف ليبيا املركزي. إطار أبسعار فائدة وشروط خارجة عن 
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ذي  دارة السيولة بشكل إف حّد من قدرة املصرف املركزي يف سوق بني املصار غياب  .5

دوات ووسائل أيف ليبيا وقلة  ة املنظم الناضجاملاليوراق األسوق إىل غياب ابإلضافة  كفاءة
 التمويل واالستثمار.

نفاق هي الطابع ، حيث كانت سياسة اإلالسياسة النقدية غري فعالةوبصفة عامة كانت      
سة االقتصادية مما حّد من قدرة مصرف ليبيا املركزي يف التحكم يف كمية الغالب على السيا

ة املاضية النقود واالئتمان، وظل التوسع النقدي السمة الغالبة للسياسة النقدية خالل الفرت 
نفاق العام، مما أدى إىل ارتفاع األسعار واخنفاض القيمة احلقيقية للدينار مدفوعا ابلتوسع يف اإل

األمر  يمجايل احلقيقلي اإلعدالت تفوق منو الناتج احملاستمر عرض النقود يزداد مب اللييب، حيث

  ،الذي رتب ضغوطا تضخمية

مامإىل األنظرة رابعا: 
عتماد املصرفية اإلسالمية ابلقطاع املصريف اللّييب، وتبيّن ايف ظل التوجهات الرامية إىل        

التأمني وصناديق االستثمار، والسوق املايل، أصبحت  أساليب العمل املايل اإلسالمي بقطاعات
ال يتجزأ من الرؤية  ااآلفاق املستقبلية للنظام املايل يف ليبيا، يف ظل هذه التوجهات، جزء

 املستقبلية الشاملة للدولة الليبية.

 ن صدور قانون عن املؤمتر الوطين العام مينع املعامالت على أساس الفوائد املصرفية بنيإ   
األشخاص الطبيعيني واالعتباريني، خالل عامني من صدور القانون، يعين أن بيئية تشريعية 
ومؤسسية جديدة ستحكم املعامالت االقتصادية واملالية يف االقتصاد اللّييب، وميتد ذلك إىل 

 ارج، حيث من املتوقع أن يتممعامالت املؤسسات الليبية مع املؤسسات الدولية املناظرة هلا ابخل
تسهم يف ، و ية( لكي تكون مواكبة هلذا التطوريف السياسات االقتصادية )النقدية واملالتكي
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إعادة الثقة لدى املواطن يف املؤسسات املسؤولة عن رسم السياسات االقتصادية وتنفيذها. 
إن االقتصاد اللييب يتطلب حشد كل اجلهود من أجل حتقيق االستقرار والنمو عليه ف

يتعني وضع:         فإنه  السياسة النقديةجمال ، ويف االقتصادي

سياسة نقدية فّعالة هدفها خلق االستقرار االقتصادي،""  
وتحقيق إصالح حقيقي في النظام النقدي والمصرفي، وبما يعزز
القيمة الحقيقية للعملة ويضمن استقاللية المصرف المركزي،

من ضوابط وأحكام يتالءمالنقدية بما وتطوير أدوات السياسة 
سالمية ومما يسهم في رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفيالصيرفة اإل

كل ذلك بالتنسيق مع بقية السياسات االقتصادية ووفق الرؤية
 ""االقتصادية المعتمدة
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مقدمة
ج اهلجرة غري الشرعية اليت تتم بني ضفيت ذ من منا منوذجاستعراض إىل  ه الورقةذهتدف ه

الصحراء الكربى يف أفريقيا والضفة الشمالية للبحر املتوسط، وخاصة إيطاليا عرب الشواطئ الليبية، 

يل الظاهرة يف مستويني:ه الورقة حتلذا الغرض ستحاول هذوهل

اهلجرة من املوطن األصلي للمهاجر يف أفريقيا وعبور البحر املتوسط : األولالمستوى 

قاع املتوسط ولألسف الشديد وموت األمل يف إىل  اجلنوب اإليطايل، أو الوصولإىل  والوصول

أورواب.إىل  الوصول

ول للتصدي للظاهرة وآاثرها فهو حماولة اقرتاح بعض اآلليات واحلل المستوى الثاني:

السلبية على املستويني اللييب واألورويب وخباصة إيطاليا.

ليبياإىل  غري الشرعيةاهلجرة 
ليبيا عرب الصحراء الكربى، إىل  تفيد معظم الدراسات واملالحظات امليدانية أن املهاجرين أيتون

إىل  أو السرية عبـر البحر املتوسط مواصلة اهلجرة غري الشرعية مثلالستقرار املؤقت يف ليبيا، 
ليبيا حدود ليبيا الواسعة الصحراوية إىل  جنوب إيطاليا. ويساعد على هذه اهلجرة غيـر الشرعية

، وتشكل هـذه اهلجرة غيـر الشرعية مشكلة رتميلو الف كوالبحرية اليت تبلغ أكثر من ستة آ
ة مشكلة اجتماعية وسياسية وأمنية اجتماعية وأمنيـة لليبيا، وبنفس الطريقة تشكل هذه اهلجر 



 اهلجرة غري الشرعية إىل اورواب عرب ليبيا

93 

 إليطاليا جراء تدفق املهاجرين غري الشرعيني الذين ينطلقون من السواحل الليبية ويصلون خصوصا  
 جزيرة المبيدوزا.إىل 

مهاجر غري شرعي من  1500وخالل األشهر املاضية وحسب اإلعالم اللييب مت إنقاذ أكثر من 
هود فرق اإلنقاذ الليبية املتواصلة العمل يف املياه اإلقليمية،  الغرق يف البحر املتوسط بواسطة وجب

كما حتاول السلطات الليبية واإليطالية اختاذ إجراءات مشرتكة ملواجهة هذه املشكلة، ولكن 
املشكلة كبرية ومستمرة النمو، ورمبا تتطلب جهوًدا أكرب وأوسع ورمبا على املستويني األورويب 

ية، ومن خالل خطة اقتصادية واجتماعية تسهم فيها أورواب وإيطاليا بوجه اإلقليمي والدولة الليب
خاص والدولة الليبية وتتمثل أساًسا يف استثمارات اقتصادية ومشاريع إمنائية يف أفريقيا وخباصة 

البلدان األفريقية اجملاورة لليبيا واألكثر تصديًرا هلذه اهلجرة.

ليبيا عرب إىل  أن معظم املهاجرين غري الشرعيني أيتونىل إ هذا وتفيد معظم الدراسات امليدانية
 ميكن حتديدها يف: منافذ
وهم غالبًا مواطنو البلدان ، املنافذ احلدودية وخباصة احلدود مع النيجر وتشاد والسودان .1

 األفريقية جنوب الصحراء الكربى.
ديش وبعض املقيمون يف ليبيا من جنسيات أخرى أسيوية وعربية مثل ابكستان وبنغال .2

بلدان املغرب العريب، ولكنهم عدد قليل مقارنة ابألعداد الكبرية من األفارقة. .

هنا حبق رحلة مثرية وتصلح أن تكون من أفالم اخليال، إ (1)أورواب؟إىل  وكيف تكون الرحلة 
اليت  فالم اخليال العلمي بل أفالم احلقيقة والواقع، وعلى أية حال إن أهم املراحلأب تليس هاولكن

مير هبا الشخص املهاجر غري الشرعي هي:

(1 ( Sara Hamood (2006), African Transit Migration Through Libya to Europe: The 

Human Cost, Cairo, Unpublished Study from the Internet : 

Http://www.google.com.ly/search?hl = AR & q = illegal + migration + in + 

Africa & b + NG = % D 

http://www.google.com.ly/search?hl
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إن املهاجر أمام وضعية اقتصادية منخفضة وبطالة وفقر، وهنا يفكر ، التفكري وقرار اهلجرة .1
خر . وهنا يبدو أن األسرة واألصدقاء وكل احمليط مكان آإىل  يف ترك وطنه ومغادرته

لدراسات األفريقية أن األسرة اهلجرة بل تفيد بعض اإىل  االجتماعي وخاصة األسرة تدفعه
ورمبا جتمع له املال الالزم لتكاليف ، دون آخر من أعضائها للهجرة ااألفريقية ترشح شخص

مث خيطط ألن يلحق بعض أعضائها أي األسرة إذا ما سارت األمور على ما يرام ، الرحلة
ن رعية موهكذا تصبح اهلجرة وأبي طريقة شرعية أو غري ش، أوروابإىل  ووصل املهاجر

على الرجولة وإثبات الذات حىت لو  تقاليد األسرة األفريقية حالًيا، ورمبا ستصبح برهانً 
 املوت واهلالك يف تقاليد األسرة األفريقية.إىل  أدى ذلك

يف سيارات شحن   ، فهي تتم غالًبابلدان الشمال األفريقي رحلة مثريةإىل  ورحلة الصحراء .2
أي أصحاب هذه الشاحنات الصحراوية خرباء يف  وهم، كبرية يؤجرها أصحاهبا هلم

، على األقدام يف جمموعات صغرية، أو تتم الرحلة يف الصحراء مشًيا الصحراء وحياهتا
يتخلل هذه الرحلة ما بني فقدان الطريق أو اجلوع أو العطش مث املوت. وحتفل وغالًبا 

إىل  حني الوصولىل إ الكثري من الدراسات بوصف مفصل هلذه الرحالت وما جيري فيها
مراكز األمن والشرطة واحلجز إىل  أو الوصول، ليبيا لعبور يف مشال أفريقيا وهي غالًبابلد ا

حني موعد الرحيل يف إىل  أماكن االختفاء اليت توفرها شبكات التهريبإىل  أو الوصول
جنوب أورواب يف إيطاليا. إىل  قوارب املوت

، أوروابإىل  ويعمل جلمع املال للرحلة ليبياقد يستقر يف واملهاجر من جنوب الصحراء الكربى 
ليبيا مثاًل إىل  فعندما يصل املهاجر، االستقرار املؤقت يف ليبيا والعمل لبعض الوقت وهذا يتطلب

وخالل هذه الفرتة يعيش املهاجر حياة متعبة ، أشهرإىل  غالبًا يقيم لفرتة مؤقتة متتد من أسابيع
ويسكن يف أماكن غري الئقة يف أطراف املدينة ، عمل ولو أبجر زهيد جداً فهو يقبل أبي ، وبسيطة

أو األحياء الفقرية أو يف الورش واملخازن مقابل العمل فيها أو يف املباين واملرافق اليت هي حتت 
وال تتوفر فيها ، ما يسكن املهاجر يف أماكن ال تتوفر فيها شروط صحية ، وغالًبااإلنشاء والتنفيذ

 خدمات الصرف الصحي، فهو مثاًل غالًباسكن الصحي مثل النظافة والتهوية واملاء و شروط امل
مع أن بعض أصحاب األعمال ، يسكن يف جزء من ورشة أو منزل يف األحياء الفقرية يف املدينة
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يستغلون ظروفهم ويشغلوهنم أبقل األجور وحتت أقسى الظروف غري مراعني أي اعتبار إنساين أو 
ويف كثري من األحيان يعمل هؤالء املهاجرون ، ارات ظروف العمل وحقوق العمالديين أو اعتب

فيسرحون يف ، عن أنظار سلطات األمن والتفتيش يف الزراعة ورعي احليوانت بعيًدااملؤقتون 
الصحراء بقطعان من الغنم أو اإلبل لفرتات طويلة دون أي اتصال أبي جهة رمسية أو غري رمسية 

 .آخرإىل  إلبل أو الغنم من حنيسوى صاحب قطيع ا

واملالحظ أن هناك تطورًا يف اهلجرة غري الشرعية، ففي املاضي وخالل التسعينات من القرن 
إال أهنا اآلن بدأت تتطور  ،املاضي كانت اهلجرة غري الشرعية تقتصر على الشباب الذكور فقط

قوي ، وهذا مؤشر (2)املو نساًء حصغارًا ورجااًل ونساًء وأطفااًل بل و  ابً ابحبيث أصبحت تضم ش
على تفاقم األمور وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة واجلوع وتدين مستوى املعيشة، وفشل التنمية يف 

يف القارة األفريقية، وما مل تتخذ إجراءات وتنفذ برامج إمنائية البلدان املصدرة للهجرة غري الشرعية 
د حجًما وآاثرًا سلبية على كل األطراف املرتبطة هبذه يف أفريقيا فإن اهلجرة غري الشرعية ستزدا

الظاهرة سواء يف ليبيا أو جنوب أورواب.

وهذه اإلجراءات ليست على األطراف املعنية هبا مباشرة ولكن على مستوى األمم املتحدة 
وخباصة الربنمج اإلمنائي لألمم املتحدة وهيئات وصناديق االستثمار العاملية.

ء الكربىعبور الصحرا
الرحلة إىل ليبيا من الضفة األخرى للصحراء الكربى يف أفريقيا تعكس غالًبا قصة حزينة جدًا 
ودراما إنسانية مبعىن الكلمة، إهنا تعين قصة عبور الصحراء مشًيا على األرجل أو بواسطة سيارات 

يبيا أو اجلوع صحراوية، أو بواسطة اجلمال، وهذه الدراما اإلنسانية تعين إما الوصول إىل ل
والعطش والتيه واملوت يف الصحراء الكربى، أو االنتهاء يف أيدي الشرطة الليبية واحلجز يف مراكز 
معينة والرتحيل والعودة إىل األوطان اليت جاؤوا منها عرب طائرات نقل وشحن يف الغالب. وهناك 

(، الهجرة السرية وصحافة الضفتين، الطبعة األولى، )تطوان، منشورات لجنة 2005طارق حيون ) محمد  2

 اإلعالم والنشر، جمعية تطوان أسمير(.
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واحلياة، والصراع بني  وتقصص مثرية يرويها املهاجرون األفارقة تعين كلها قصص الصراع بني امل
مل، ومهما كانت هذه املنافذ فإن املهاجرين يعربون الصحراء ألايم أو أسابيع يف صراع اليأس واأل

إنساين خميف بني املوت واحلياة، وعندما يصلون إىل ليبيا ويتسللون بطريقة أو أخرى يدخلون إىل 
ات هتريب املهاجرين األفارقة إىل جنوب ليبيا، وبعد إقامة بعمل أو بغري عمل يقعون يف أيدي شبك

إيطاليا، وقبل أن يصلوا إىل ليبيا فهناك أفراد وشبكات هتريب توجههم إىل مدن الشمال اللييب، 
وعليهم بعد ذلك تدبري أمورهم فبعضهم يبقى يف املدن الشمالية يف ليبيا أشهر أو أسابيع يقومون 

بون إىل مدينة طرابلس أو بنغازي، حيث يعملون خالهلا أبي عمل حىت جيمعون بعض املال مث يذه
ويقومون ابتصاالت عرب وسطاء هم ليبيون وأفارقة مقيمون يف ليبيا للركوب يف قوارب املوت عرب 
البحر املتوسط إىل جنوب إيطاليا. وكثريًا ما تقع قصص بني الوسطاء وشبكات التهريب 

ر الرحلة ويهربون أو يتقاضون األجور واملهاجرين، ومن هذه القصص أن الوسطاء يتقاضون أجو 
ما يتحطم يف مواجهة  رب ولكنه قارب قدمي متهالك سريًعاويرتبون األمور إىل حني الركوب يف القا

أمواج البحر املتوسط ويغرق املهاجرون أو يتم إنقاذهم بواسطة فرق احلراسة البحرية الليبية أو 
تصادف وكانت ابلقرب منهم أو الحظتهم يغرقون.اإليطالية أو بعض السفن التجارية األخرى إذا 

وعندما تقرأ قصص الرحلة يف البحر املتوسط فهي أشبه ابخليال أو املستحيل، فريكب عدد كبري 
أشخاص  10يف القارب وهذا القارب حيمل عددًا أكرب من محولته، كأن تكون محولة هذا القارب 

ون القرفصاء يف القارب لضيق املكان، وجيلس هؤالء املهاجر  اشخص 35أو  30فريكب فيه 
ما ينفذ الطعام القليل املوجود معهم وكمية املياه املتوفرة، فيضطر  وعندما تستمر الرحلة غالًبا

املهاجرون إىل شرب ماء البحر وتناول قليل من الطعام، ويبدأ مسلسل املوت يف القارب وإلقاء 
ال يستطيع هؤالء املسافرون إلقاء الشخص الذي بسبب اجلوع والعطش  وأحيانً املوتى يف البحر، 
كثرية يشعر   ويف أحيانالبحر، فيبقى جثة هامدة على القارب إىل ما شاء هللا،  إىلمات يف القارب 

وهو ال ميلكه بل هو مهاجر يقوده بدون أجر وابالتفاق مع املهرب على األرض أن  ،قائد القارب
ألجر، أن القارب حيمل أكثر من العدد الالزم فيضطر إىل إعفائه من دفع ا مقابليقوم هبذا العمل 

فيلقى املهاجر ، وهنا يتم االختيار عشوائًياإصدار أوامره إبلقاء بعض املسافرين أحياء يف البحر، 
ه وال حول وال قوة له. وإذا ما وصل املسافرون إىل يف البحر وهو حّي ينظر إىل الدنيا أبم عين

خرى، إال أنه يف كثري من األحيان ال يصل املسافرون، ويكذب عليهم شواطئ إيطاليا فتلك قصة أ



 اهلجرة غري الشرعية إىل اورواب عرب ليبيا

97 

رابن القارب وينزهلم على شاطئ مدينة ليبية حبرية أخرى قريبة من نقطة انطالقهم، وجيربهم على 
يتم ذلك لياًل حىت ال يعرف املسافرون  وغالًباالنزول من القارب، ويقول هلم هذه شواطئ إيطاليا، 

دينة، وهنا جيدون أنفسهم مرة أخرى يف الشواطئ الليبية وليس على الشواطئ طبيعة األرض وامل
يقعون يف أيدي الدورايت األمنية الليبية البحرية فيتم  . ويف كثري من األحيان أيًضااإليطالية

 حجزهم يف مراكز احلجز إىل حني يتم ترحيلهم إىل بلداهنم األصلية.

عيني من أفريقيا جنوب الصحراء لسريون أو غري الشر وعلى أية حال عندما يصل املهاجرون ا
أو الزاوية، ويسكنون يف  ةيف املدن الكربى وخاصة طرابلس أو بنغازي أو مصرات يستقرون غالًبا

ضواحي هـذه املدن ويف أطرافها، ويسكنون يف املباين اليت ال تزال حتـت التنفيذ واإلجناز مقابل 
يطردهم أو يبلغ سلطات األمن ، وإذا مل تدفع له األجور و لييبأجور يتقاضاها صاحب احملل وه

بوجودهم وهم بدون أية أوراق رمسية أو جوازات سفر، فهم يقيمون بطريقة غيـر شرعية يعاقب 
عليها القانون اللييب ابلسجـن والطرد من البالد. وهم يف أثناء هذه اإلقامة غري الشرعية والظروف 

وية مثل محل السلع والبضائع ومـواد البناء مـن السيارات إىل يعملون يف نشاطات اقتصادية يد
مواقع العمل واإلنتاج أو يقومون بتنظيف الشوارع، أو العمل يف الورش واألسواق الكربى، وكل 
األعمال اليت يقومون هبا غري فنية وال حتتاج إىل أي أتهيل مهين سوى جمهود عضلي كبري. وخالل 

عرضة حلمالت التفتيش والتوقيف من قبل الشرطة  هبا هم دائًماألعمال اليت يقومون هذه ا
ألهنم ال ميتلكون أوراق إثبات هوية أو أية مستندات فيؤخذون إىل مراكز احلجز إىل  ونظًراالليبية، 

أن يتم ترحيلهم.

ما متتد من  ري هجرهتم عرب قوارب املوت غالًباواملدة اليت يستقرون فيها يف ليبيا إىل حني تدب
أسبوع إىل أشهر أو سنة كاملة، والغرض هنا من هذا االستقرار هو مجع بعض املال لدفع أجرة 

دوالر  1000البحر املتوسط إىل إيطاليا، وقيمة هذه األجرة هي ما بني  السفر ابلقارب لعبور
دوالر أمريكي. كما أن شبكات التهريب أو الوسطاء غالبًا يتعاطون أجور السفر هذه  800و

ن إىل شراء هذه العملة الصعبة و ة الصعبة، وهنا تظهر مشكلة أخرى فيضطر هؤالء املهاجر ابلعمل
من السوق السوداء وليس من املصارف ألن هذه األخرية لكي تبيع هلم العملة الصعبة تطلب 

ل هذه منهم أوراق هوية وإثبات وهم ال ميلكون مثل هذه األوراق وهذه املستندات، ودخول مث
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يتم عن طريق وسطاء أفارقة يعرفون السوق السوداء يف ليبيا، وال  قتصادية غالًباالعالقات اال
يقومون هم مباشرة هبذه العالقات ألن ذلك يعرضهم ملخاطر التوقيف وخمالفة القوانني واجلرائم 

 املالية يف البالد .

ديد من النشاطات وال شك أن املهاجرين األفارقة وغري األفارقة املوجودين يف ليبيا يقومون ابلع
االقتصادية غري املشروعة، مثل التعامل ابلعمالت الصعبة، وبيع وترويج املخدرات، وأحياًن 

، وكثري من اجلرائم األخرى اليت تقع حتت طائلة القانون على اآلخرين ألخذ أمواهلماالعتداء 
اللييب. 

إىل ليبيا مث إىل اهلجرة وعبور  من الذي يساعد هؤالء املهاجرين غري الشرعيني على اهلجرة أوالً 
يف الدراسة، فاملهاجر الشاب األفريقي  واطئ إيطاليا ؟ هذا سؤال مهم جًداالبحر املتوسط إىل ش

الذي يفكر أو يقرر اهلجرة يلتجئ إىل جهات وأشخاص عديدين الختاذ القرار أواًل، مث اهلجرة، 
من الفئات التالية: ه اجلهات واألشخاص غالًباوهذ

 .دقاء واألسرة يف أفريقيااألص .1
 الوسطاء األفارقة إلمتام االتصال بشبكات التهريب يف ليبيا. .2
 الوسطاء األفارقة لشراء العملة الصعبة لدفع أجرة القارب إىل شواطئ إيطاليا. .3
بدون و أصحاب البيوت واألماكن اليت يتم فيها إيواء املهاجرين إىل حني سفرهم  .4

يا خالل فرتة طويلة ماضية مل تكن تطلب أية أتشريات ، مع العلم أبن ليبرمسيةأوراق 
واآلن للظروف األمنية احلالية والصراعات السياسية بني دخول من األفارقة والعرب، 

األطراف الليبية وعدم التوافق لتشكيل حكومة وطنية واحدة، فالغالب أن هؤالء 
لصحراوية اليت املهاجرين يدخلون البالد بدون أتشريات دخول خاصة من احلدود ا

من السعة والطول حبيث يصعب مراقبتها، وقد ال توجد نقاط مراقبة وتفتيش ملتابعة 
الداخلني أو اخلارجني منها، ولذلك تبدو األمور اآلن أسهل للداخلني إىل ليبيا من 

استمر عدم التوافق احلدود الصحراوية اجلنوبية وهذه مسألة مهمة لكل الليبيني، فإذا 
أورواب قد  نتائجه موجات وموجات من اهلجرة غري الشرعية، كما أن فقد يكون من
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جتعل من ليبيا حاًل ملشكلتها مع اهلجرة غري الشرعية، وما املقرتحات األوروبية األخرية 
على أن للهجرة غري الشرعية  رعيني إال دليلجبعل ليبيا مقًرا دائًما للمهاجرين غري الش

عواقبها ونتائجها على مستقبل ليبيا كدولة ذات  إىل ليبيا عواقب يعلم هللا وحده
 . سيادة.

أنفسهم الذين يعرفون بلد العبور )ليبيا( ومدهنا ومؤسساهتا  األفارقة بعض املهاجرين .5
عمل يتم يف هذا اإلطار مبقابل ، وكل الليبية واالجتار ابلبشر فيهاوشبكات التهريب 
حسب تقديرات املختصني يف دراسات اهلجرة غري والر أمريكي نقدي يبدأ أبلف د

وهذه العمليات تتم بطرق وأساليب يصعب متابعتها، مما يتطلب بذل ، الشرعية
جهود ليبية حكومية لفهم آليات عملها ومن مث التصدي هلا وإجياد احللول املناسبة 

 هلا.

ويف نظري ال تزال اب، ولقد تداخلت اليوم اهلجرة غري الشرعية ابلتهريب واملخدرات واإلره
املسافة بني ليبيا وجنوب أورواب خباصة إيطاليا وإىل حد ما مالطا واليونن حتتاج إىل املزيد من 
التفكري والعمل العلمي واألمين، ليس يف جمال اهلجرة غري الشرعية فقط، بل أيًضا يف جمال هتريب 

قرار والتوافق بني الليبيني زاد من حدة السلع والبضائع وثروات ليبيا املختلفة، كما أن عدم االست
هذه املشكلة وجعل ليبيا ثروة سهلة للجميع بطرق مشروعة وغري مشروعة عرب الرب والبحر على 

السواء.

الرحلة عرب املتوسط
هنا حبق رحلة مثرية تصلح أن تكون من أفالم اخليال ولكن إ تكون الرحلة إىل أوروابما كيف 

بل أفالم احلقيقة والواقع، وللوقوف على مراحل الرحلة من أفريقيا  يليس أفالم اخليال العلم
جنوب الصحراء حىت الوصول إىل مشال ليبيا واالستقرار فيها بعض الوقت، مث الرحيل يف قارب 

ون اهلجرة والالجئني من ؤ إىل شواطئ إيطاليا اجلنوبية، ميكن الرجوع إىل دراسة نفذهتا خمتصة يف ش
نفذت  الورقةيف القاهرة عن اهلجرة غري الشرعية يف ليبيا، ومع مالحظة أن هذه  اجلامعة األمريكية

من وجهة نظر حقوق اإلنسان فقط، ومل تتعرض للبعد االجتماعي واالقتصادي للهجرة غري 
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، إال أهنا دراسة جيدة من الناحية العلمية، ولكن الورقةالشرعية الذي هو حمور أساسي يف هذه 
ات كثرية هلا من حيث إن ما جاء فيها غري مطابق للواقع، وخمالف حلقيقة ما ميكن توجيه انتقاد

، وحنو اهلجرة غري الشرعية بشكل خاص. وعلى أية طات الليبية حنو املهاجرين عموًماتقوم به السل
حتتاج إىل مراجعة جذرية إلظهار الواقع احلقيقي للمهاجرين غري الشرعيني  الورقةحال فإن هذه 

ن إىل ليبيا من بلداهنم األفريقية، أو عندما تعيدهم السلطات اإليطالية إىل األراضي عندما يصلو 
ينقصها عرض جهود ليبيا وتعاملها  ، فالورقةالليبية بعد أن يصلوا إىل إيطاليا ويتم القبض عليهم

اإلنساين مع هؤالء املهاجرين سواء الشرعيني أو غري الشرعيني الذين يستقرون يف ليبيا أو 
  (3)ادروهنا بطرق غري شرعية إىل إيطاليا.يغ

آليات التصدي للهجرة غري الشرعية
إىل درجـة كبـرية  اومعقـد متـداخال ايً مل تعد اهلجرة غري الشرعية ظاهرة عادية بل أخـذت بعـًدا وحتـد

يتداخل فيها العنصر األديب واالقتصادي والسياسي والثقـايف والـدويل، والواضـح مـن كافـة البيـانت 
ملعلومــات الــيت تــوفرت للباحــث أن احملــرك األول هلــذه اهلجــرة غــري الشــرعية الــيت تعــرب الصــحراء وا

األمــل يف حيــاة  الكــربى مث البحــر املتوســط إىل جنــوب أورواب، إمنــا حيركهــا ويــدفعها ابلدرجــة األوىل
ة ، وطبًعـا هـذا ال ينفـي عوامـل أخـرى اجتماعيـة واقتصـاديأفضل، واألمل يف مستوى معيشي أفضـل

ـــدان املصـــدرة للهجـــرة غـــري الشـــرعية  ـــدان املنشـــأ أو البل وسياســـية ونفســـية، املهـــم أن احليـــاة يف بل
أصبحت تضيق على أصحاهبا، فالبطالة والفقـر واليـأس واألمـل يف حيـاة أفضـل يف أورواب هـو الـذي 

رب مل ، هذا مـع العلـم أبن هـذه القـواقوارب املوت يدفع هؤالء املهاجرين للمخاطرة حبياهتم وركوب
تعــد تبحــر وعليهــا الرجــال والشــباب فقــط ، بــل علــى ظهرهــا املتهالــك الرجــال والنســاء واألطفــال 

ـــاجلميع يرغـــب ومـــدفوع إىل ـــار والصـــغار، ف ـــة أيس  والكب ـــري عـــن حال عـــامل جمهـــول وهـــذا أقـــوى تعب
تـايل وابلاإلنسان عندما ختتلط عنده مشاعر احلياة واملوت، فهو قد فقد اجلانب العقـالين يف تفكـريه 

ميكن أن يقوم ويعمل أي شيء حىت ولو كان فيه هالكه وهنايته.

(3) Sara Hamood (2006), African Transit Migration Through Libya to Europe: The 

Human Cost, Unpublished Study from the Internet: 

Http://www.google.com.ly/search?hl = AR & q = illegal + migration + in + 

Africa & b + NG = % D 

http://www.google.com.ly/search?hl
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مبقاربـة  يـتم حاليًـا –ي اهلجرة غري الشـرعية أ –والواضح من البيانت املتوفرة أن عالج املشكلة 
ة سواء مـن قبـل بلـدان ضـفيت البحـر املتوسـط أو بلـدان أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـربى، تحب أمنية

إال فـيض عـدد املهـاجرين غـري الشـرعيني، قـد جنحـت يف خت املعاجلـة األمنيـةهـذه وعلى الرغم من أن 
أهنا فيما تؤكد كل املؤشرات والدراسات ال تزال قاصرة على أن تعاجل املشـكلة مـن جـذورها وتقتلـع 

اليت تنطلـق منهـا اهلجـرات  التنمية يف بلدان املنشأهو  والعالج الفعلي للمشكلة أسباهبا احلقيقية،
نواعهــا شــرعية وغــري شــرعية، وإجيــاد فــرص عمــل وفــرص حليــاة إنســانية كرميــة، وأمــل للشــباب بكــل أ

ــا ، الــذي أغلقــت يف وجهــه أبــواب الــرزق والعمــل واألمــل يف احليــاة ومــا مل تعــاجل املشــكلة اجتماعًي
أو رمبــا خطــرياً للغايــة  فــإن املشــهد ســيكون معقــًدا وبتعــاون وإرادة مشــرتكة مــن اجلميــع، واقتصــادايً 

ـــؤدي إىل كـــوار و  ـــذي رمبـــا ي ـــيم،  وعـــدم االســـتقرار االجتمـــاعي ال هـــو االنفـــالت األمـــين يف اإلقل
.كوار  أمنيةو  اجتماعية وكوار  سياسية

ـــة واالقتصـــادية للهجـــرة غـــري الشـــرعية  ـــة حـــال ومهمـــا كـــان األمـــر، فاملعاجلـــة االجتماعي وعلـــى أي
االجتمـاعي واالقتصـادي قبـل أن تفهـم  وللهجرة بشـكل عـام البـد أن تمفهـم أواًل يف إطارهـا الشـامل 

وهــذا اإلطــار الشــامل البــد أن يــؤدي إىل مســارات مرتابطــة ومتكاملــة وتــؤدي إىل  كمشــكلة أمنيــة،
نتيجــة واحــدة، وهــي تنميــة املنــاطق الــيت تصــدر اهلجــرة غــري الشــرعية وتشــجيع النــاس لالســتقرار يف 

 مناطقهم وبلداهنم، وهذه املسارات هي:

سية لتفهم املشكلة يف إطارها الشامل )االجتمـاعي واالقتصـادي( وإرادة إلجيـاد إرادة سياأوالً: 
ـــول مهمـــا كانـــت الصـــعاب  ـــول بعيـــدة املـــدى هلـــا، والتعـــاون والتنســـيق والتشـــاور لتنفيـــذ احلل حل
واملواقــف واإليــديولوجيات الثقافيــة والسياســية، فهــذا يف صــاأ اجلميــع ومــن أجــل أمــن واســتقرار 

ط حبــرية أمــان وســـالم وتنميــة وجتـــارة وســياحة ولــيس حبـــرية خــوف ورعـــب اجلميــع، وجعــل املتوســـ
 وأشباح.
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وإمنــا تنظــر إليهــا  ،كجرميــة منظمــة: رؤيــة مســتقبلية ال تعــاجل وتنظــر للهجــرة غــري الشــرعية  ثانيًااا
تــدفع النــاس للهــروب منهــا، واهلــروب مــن آاثرهــا  اقتصــادية واجتماعيــة وإنســانية وتعاجلهــا كأزمــة
ة.ونتائجها العميق

شــارك فيهــا بلــدان ضــفيت املتوســط والبلــدان ت وضــع خطــة اجتماعيــة واقتصــادية للتنميــة: ثالثًااا
ــة األفريقيــة عــرب الصــحراء الكــربى، وهــذه اخلطــة هتــدف أساســاً إىل ورفــع مســتوى املعيشــة  التنمي

 وإجياد فرص عمل واملساعدة للخروج من النفق املظلم الذي تسري فيه أفريقيا.

يسـاهم يف هـذا الصـندوق  ،صـندوق أو هيئـة اسـتثمارية لتمويـل هـذه التنميـةتأسيس : رابعًا
ـــة جيـــب أن تســـهم ابلقـــدر األكـــرب  ـــه ومـــوارده، ولكـــن البلـــدان األوروبي اجلميـــع كـــل حبســـب قدرت

ولية ؤ العتبارات اترخيها يف أفريقيا، والعتبارات استقرار اإلقليم ومبـاد  العدالـة االجتماعيـة واملسـ
 الدولية .

إلشارة إىل أن ليبيا ال تستطيع وحدها معاجلة املشكلة نظًرا حلدودها الصحراوية الواسعة وجتدر ا
الذي يصل إىل ما يقارب وكرب مساحتها وطول ساحلها على البحر األبيض املتوسط 

مكانهتا، ولذلك وفيما إ، وكثافة اهلجرة غري الشرعية اليت تصلها واليت قد تفوق 2كم2000
عقد اتفاقية مع إيطاليا ملعاجلة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية بشكل مشرتك أعتقد هناك ضرورة ل

وبتعاون وتنسيق معلومايت وعلمي وأمين وبعمل تنفيذي مشرتك يف عرض البحر املتوسط، وكذلك 
جيب رفض واستبعاد أية فكرة أو خطة لتوطني اهلجرة غري الشرعية بشكل مؤقت أو دائم يف ليبيا، 

رح سابًقا فلذلك عواقب ونتائج تضر بليبيا كدولة مستقلة ذات سيادة وإذا حصل هذا كما طم 
مصادر تصديرها خبطة اقتصادية  منعلى أراضيها ومواطنيها، فاهلجرة غري الشرعية جيب أن تعاجل 

واجتماعية توفر العمل والعيش الكرمي والكرامة اإلنسانية، وهذه اخلطة يشارك يف متويلها يف 
ها األساسي ؤ األطراف املعنية، والواضح أن اهلجرة غري الشرعية حمركها ودا البلدان األفريقية كل

هو الفقر والبطالة وتدين مستوى املعيشة يف البلدان األفريقية، ولذلك جيب معاجلة األسباب مثل 
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التعامل مع النتائج واجلميع مدعوم لإلسهام ومتويل مشروعات إمنائية يف أفريقيا وهذه من شأهنا أن 
اهلجرة غري الشرعية أو ختفف منها كثريًا على األقل.توقف 

خالصة وخامتة
حاولت هذه الورقة إلقاء الضوء على اهلجرة غري الشرعية القادمة أساًسا من أفريقيا عرب 
الصحراء الكربى لتعرب بشكل مؤقت ليبيا مث تواصل حركتها عرب البحر املتوسط إىل جنوب أورواب 

طاليا، ومن حتليل البيانت املتوفرة للباحث، فإن هذه اهلجرة غري وبشكل أساسي إىل جنوب إي
يف القارة  الفقر والبطالة واخنفاض مستوى املعيشة أساسيالشرعية يدفعها وحيركها بشكل 

األفريقية، وهذه اهلجرة غري الشرعية تعرب الصحراء الكربى لتستقر مؤقًتا يف ليبيا مث تواصل احلركة 
ملوت عرب البحر املتوسط إىل جنوب إيطاليا.ما يعرف بقوارب ا يف

وطوال هذه اهلجرة ويف كل حمطاهتا يواجه املهاجرون غري الشرعيني مشاكل وصعوابت معيشية 
مما يفرض على  وأمنية خمتلفة، بل هم غالًبا ينظر إليهم كمصدر ملشاكل اجتماعية وأمنية وسياسية

اءات إدارية وأمنية واقتصادية وصحية وإنسانية جر إبلد العبور )ليبيا( وبلد الوصول )إيطايل( 
وقانونية، هذا إضافة إىل ما يرتتب عن ذلك من تكاليف مالية تتحملها بلد العبور والوصول 

إلعادة املهاجرين غري الشرعيني لبلداهنم ورعايتهم قبل مغادرهتم وعودهتم لبلداهنم األصلية.

ليها كمشكلة اجتماعية واقتصادية قبل النظر إن مشكلة اهلجرة غري الشرعية تتطلب النظر إ
إليها كمشكلة أمنية، ويف كل األحوال إن وضع اهلجرة غري الشرعية اآلن يتطلب معاجلتها على 

اتفاقية مستويني األول إقليمي بني ليبيا واالحتاد األورويب، والثاين ثنائي بني ليبيا وإيطاليا يف شكل 
جرة غري الشرعية معلوماتًيا وعملًيا يف عرض البحر املتوسط والبد للتعامل مع هذه اهل ليبية إيطالية

أن تشارك بعض البلدان األفريقية خاصة احمليطة بليبيا يف شروط وعناصر هذه االتفاقية وما يرتتب 
عنها من التزام على كل األطراف.
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 اهلجرة غري القانونية إىل ليبيا
وتأثريها يف األمن القومي الليبي 

د. البشير علي الكوت
قسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية

جامعة طرابلس

 مقدمة 
بطريقة تؤثر عليه قد جبملة من القضااي اليت تعمل كمتغريات مستقلة  يتأثر األمن القومي       

، وخيتلف أتثري هذه املتغريات حبسب الظروف من حالة إىل أخرى ومن زمن و غري مباشرة مباشرة أ
إىل آخر ، فال ميكن القول أبن كل الدول تواجه نفس القضااي فيما يتعلق أبمنها القومي وبنفس 

واالقتصادية واألمنية الدرجة من التأثري ، فأوضاع الدولة من النواحي اجلغرافية والسياسية 
جتماعية من حيث القوة والضعف تعترب متفاوتة من دولة ألخرى ، وابلتايل فإن ما قد يشكل واال

 يعترب ابلضرورة كذلك للدولة ص ، ويف هذه قضية ذات أولوية هامة لألمن القومي للدولة س ال
، فقد ظاهرة اهلجرة غري القانونية يف األمن القومي اللييب  الورقة البحثية حماولة للتعرف على أتثري

أصبحت ليبيا مقصدًا ومعربًا ملئات اآلالف من املهاجرين األفارقة خاصة منذ حنو ثالثة عقود ، 
ية وخاصة من الدول األفريقية جنوب قانونحيث تتعرض ليبيا إىل موجات من اهلجرة غري ال

 ، ومعظم هذه املوجات من اهلجرة تعترب والدول املغاربية والسودان مصرإضافة إىل الصحراء 
هجرة عابرة حنو أورواب ، ويف مجيع األحوال فإن هلذا النوع من اهلجرة غري القانونية أتثريات على 

بعض ميكن طرح  مناحي احلياة املختلفة ، وهي أتثريات قد تتعلق ابألمن القومي . وبناء عليه 
نية وتطوراهتا يف ما هو واقع ظاهرة اهلجرة غري القانو من قبيل :  التساؤالت املتعلقة هبذه الظاهرة

يف األمن القومي  تعترب هذه الظاهرة مسألة أمن قومي وابلتايل فإن هلا أتثريات حمتملةهل ليبيا ؟ و 
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 سيناريوهات؟ وما هي ال اوأنواعه اتالتأثري  هذهشكل وإذا كان األمر كذلك فما هو  ؟ اللييب
ه بعض األسئلة وغريها واليت سنحاول ي اللييب؟ هذاألمن القوم يف ذه التأثرياتاحملتملة هل املستقبلية

 .اإلجابة عليها من خالل هذه الورقة البحثية 

هج التحليلي لتناول ظاهرة من الناحية املنهجية ومن أجل حتقيق أهداف البحث اختري املن    
البحث الذي نعمل من خالله على تفكيك الظاهرة حمل البحث بغية التعرف على مكوانهتا ومن مث 

واعتماد مجلة من االقرتاابت )املداخل(  تكشف غموضها وتفسرها ، تائج وعموميات اخلروج بن
اليت تساعد على فهمها وهي اقرتاابت قانونية واجتماعية واقتصادية وجغرافية ودميوغرافية ، وهذا 

من انحية أخرى ترتكز هذه  ،انبع من تشعب موضوع الظاهرة وتداخله مع الكثري من اجلوانب 
تؤثر أتثريًا  لقانونية إىل ليبياأبن اهلجرة غري االفرضية األوىل ترى فرضيتني حيث على  حثيةالورقة الب

أن السلطات الليبية ال تستجيب بطريقة  ، أما الفرضية الثانية فرتى سلبيًا يف األمن القومي اللييب
حتافظ على األمن القومي اللييب وحتميه من أتثري ظاهرة اهلجرة غري القانونية .

ولقد اعتمد البحث على مصادر معلومات أوليةة تتعلةق بةبعض النصةوص القانونيةة واإلحصةائيات    
وغريهةةةا ، وكةةةذلك بعةةةض املصةةةادر الثانويةةةة املنقولةةةة عةةةن األدبيةةةات الةةةيت تناولةةةت موضةةةوع البحةةةث ، 

ومةةن وكةةذلك اعتمةةاداً علةةى اهتمةةال شخصةةي للباحةةث ابلظةةاهرة مةةن النةةاحيتني األكادمييةةة والعمليةةة ، 
احيةةة الزمنيةةة فةةإن الرتكيةةز جةةرى علةةى فةةرتة بةةروز ظةةاهرة اهلجةةرة إىل ليبيةةا والةةيت تبةةدأ مةةع سةةبعينيات الن

اب و القةةرن املاضةةي حةةني أصةةبحت مقصةةداً للمهةةاجرين حبثةةاً عةةن فةةرص العمةةل أو للعبةةور منهةةا إىل أور 
.(2017 مايوإعداد هذه الدراسة )االنتهاء من الحقاً ، وتتوقف الفرتة الزمنية للبحث عند اتريخ 

ومن انحية أخرى فةإن الرتكيةز يقتصةر علةى تنةاول ظةاهرة اهلجةرة غةري القانونيةة إىل ليبيةا وابلتةايل فةال  
يدخل يف نطاق هذه الدراسة اهلجةرة الداخليةة يف ليبيةا أو هجةرة الليبيةني إىل خةارج أو داخةل ليبيةا ،  

تةةتم وفةةق إجةةراءات رليةةة مثةةل  كمةةا أن البحةةث ال يركةةز علةةى ظةةاهرة اهلجةةرة القانونيةةة إىل ليبيةةا الةةيت
عقود العمل وغريها . 

التفسةري لتجنةب يف حاجةة إىل  بعضةهاتوجد بعض املصطلحات اليت مت تداوهلا يف هةذه الدراسةة و   
التشويش حول مدلوهلا ومنها :
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جةةرة غةةري الشةةرعية ، واملصةةطلا األخةةري هةةذا املصةةطلا مةةرادف ملصةةطلا اهل اهلجةةرة غةةري القانونيةةة :
 IOMكاملنظمةةة الدوليةةة للهجةةرة   الدوليةةة املختصةةةنظمةةات املن الةةبعض خاصةةة بعةةض مسةةتهجن مةة
، كونةه ال يعةرب بدقةة عةن أوضةاع  UNHCR لشؤون الالجئةني السامية لألمم املتحدةواملفوضية 

وصةةف املهةةاجر أبن وضةةعه غةةري قةةانوخ نظةةراً لدخولةةه إىل دولةةة أخةةرى بةةدون لةةذا فةةإن املهةةاجرين ، و 
رمبةا شةرعي ، فالشةرعي وغةري الشةرعي  أكثةر دقةة مةن وصةفه أبنةه مهةاجر غةريرب يعتإجراءات قانونية 

املهةاجر أبنةه  IOMف املنظمة الدولية للهجرة عر  وت   قد يتعلق أبمور دينية أكثر منها أمور قانونية .
"أي شخص يتنقل عرب حدود دولية أو داخل الدولة بعيداً عن مكان إقامته املعتاد بغض النظةر عةن 

االعتبارات مثل وضعه القةانوخ أو أن هجرتةه كانةت طوعيةة أو غةري طوعيةة ، وبغةض النظةر مجلة من 
، وعليه فاهلجرة غري القانونيةة وفقةاً لةنفس املنظمةة تتعلةق  عن أسباب هجرته أو مدة بقاءه كمهاجر"

املهةاجر غةةري إن فةة بنةةاء علةى مةةا سةبق، و  1خةارج حسةةاابت دول املصةدر أو املقصةةد أو العبةورهبجةرة 
 بةةدون وقئةق وإجةةراءات أوهةو كةةل مةن دخةةل أراضةي دولةةة أخةرى يف هةةذه الورقةة البحثيةةة : قةانوخ ال

. عترب دخوله غري قانوخ من الدولة اليت دخلها إذن رلي  ، ويف مجيع األحوال ا

همةا يةدخل هاجر والالجئ ، فبالرغم مةن أن كليك خلط حيصل غالباً بني امللمن انحية أخرى هنا    
ى بةدون إجةراءات قانونيةة إال أن مةن حيمةل صةفة الالجةئ يتمتةع بوضةع خةاص خيتلةف عةن دولة أخر 

هةو   وت عةرف املفوضةة الالجةئ أبنةه ،لالجئةني  1951منحته لةه اتفاقيةة ، وهو وضع املهاجر العادي 
بسبب خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسةبب عرقةه أو دينةه أو جنسةيته أو "كل من وجد 
ة اجتماعيةةة معينةةة أو بسةةبب آرائةةه السياسةةية، خةةارج الةةبالد الةةيت حيمةةل جنسةةيتها، وال انتمائةةه إىل فئةة

، وهنةةا يف هةذه الورقةةة البحثيةةة ال  2" يسةتطيع أو ال يرغةةب يف ةايةةة ذلةك البلةةد بسةةبب هةذا اخلةةوف
 ، مةن انحيةة إىل الةبالد بصةفة غةري قانونيةة طاملةا أن كليهمةا دخةال ئييز بني املهاجر والالجيهمنا التم

. 1951أخرى فإنه ابلنسبة لليبيا هي دولة غري موقعة على اتفاقية الالجئني لسنة 

كخطوة أوىل حنو تعريف األمن القومي اللييب الةذي تةذهب إليةه هةذه الدراسةة   األمن القومي اللييب :
، وابلةرغم مةن قةدل مةدلول األمةن القةومي يف  وخمتصةر البد لنا من تعريف األمن القةومي بشةكل عةال

حةةني مت أتسةةةيس  1947مارسةةة إال أن اسةةةتعماله كمصةةطلا مةةةن الناحيةةة العمليةةةة ال يتعةةدى عةةةال امل
  National Security Council جملةس األمةن القةومي يف الةوالايت املتحةدة األمريكيةة

ومن الناحيةة األكادمييةة تطةور مفهةول األمةن القةومي مةن  ، 3هلذا املفهول عملي مؤسسي تطبيقكأول 
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إىل مةةدلول تنمةةوي شةةامل ، إذ ي نسةةب إىل وزيةةر الةةدفاع األمريكةةي ورئةةيس البنةةك مدلولةةه العسةةكري 
مةةةن القةةةومي يف كتابةةةه )جةةةوهر الةةةدويل األسةةةبق روبةةةرت مكنمةةةارا إقرة االهتمةةةال ابملفهةةةول املوسةةةع لأل

، حيةث يقةول يف كتابةه املشةار إليةه : "واألمةن لةيس هةو املعةدات  1968، الةذي صةدر عةال األمةن(
يتضمنها ، واألمةن لةيس النشةال العسةكري التقليةدي وإن كةان قةد يشةمله . إن العسكرية وإن كان 

األمن هو التنمية ، ومن دون تنمية ال ميكن أن يوجد أمةن ، والةدول الةيت ال تنمةو ال ميكةن أن تظةل 
األمةةن القةةومي  مصةةطلا فةةإن اخلاصةةة ابألمةةن القةةومي وعمومةةاً ودون التشةةعب يف التفاصةةيل  .4آمنةةة"

مصطلا يتعلق بتوفر حالة من األمن جبوانبةه املختلفةة هو كأي أمن قومي يف اجململ يب أو الوطين اللي
للدولةةة الليبيةةة حبةةدودها املتعةةارف عليهةةا أو مةةا يهةةدد هةةذا العسةةكرية والتنمويةةة واالجتماعيةةة وغريهةةا 

  .، وهذا هو املفهول الذي تذهب إليه الورقة البحثية خارج حدودها من الداخل أو من األمن 

ولإلحاطة جبوانب موضوع البحث وحتقيقاً ألهدافه فقد مت تقسيمه إىل العناصر التالية :  

وتطور المواقف الرسميةظاهرة الهجرة غير القانونية إلى ليبيا  –أواًل 
. تجاهها

التأثيرات المختلفة لظاهرة الهجرة غير القانونية في األمن - ًاثاني
. القومي الليبي

يوهات المستقبلية المحتملة لتأثيرات الهجرة فيالسينار -ًا ثالث
. األمن القومي الليبي

. -رابعا الخاتمة
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تطور ظاهرة اهلجرة غري القانونية إىل ليبيا و – أولا 
   ة جتاههاالرمسي واقفامل
نتناول يف اجلزء األول من هذه الورقة البحثية جانبني رئيسيني يتعلق األول ببعض املالحظات   

ة حول ظاهرة اهلجرة غري القانونية يف ليبيا كمدخل للولوج إىل عمق املوضوع ، أما يف اجلزء العام
للسلطات الليبية من تطور ظاهرة اهلجرة غري القانونية ملا لذلك  ةقف الرلياالثاخ فنتناول تطور املو 

من صلة مباشرة ابلظاهرة وابألمن القومي اللييب ، وذلك على النحو التايل : 

ابيإلى ليغير القانونية الهجرة  طبيعة ظاهرة - 1
ليسةت ابلتةايل فهةي ظاهرة اهلجرة غري القانونية ظاهرة عاملية تشهدها الكثري من دول العامل و  تعد   

ألسةةةباب أو دوافةةةع خمتلفةةةة اقتصةةةادية يف و التةةةاريخ  لمنةةةذ قةةةدوهةةةي حتةةةد  ،  اليبيةةة تنفةةةرد هبةةةا ظةةةاهرة
صةادر أفضةل للةدخل ، أو ألسةباب أمنيةة وسياسةية هةرابً مةن معظمها حيث يبحث املهةاجرون عةن م

غةةري أن تزايةةد أعةةداد املهةةاجرين يف العصةةر احلةةايل  ،وغريهةةا مةةن األسةةباب منةةاطق احلةةروب والنزاعةةات 
ل اهلجةةرة غةةري القانونيةةة إىل إىل حتةةو   ، كمةةا أدى مهةةم هلةةا إىل شةةأن دويلو  ححكةةال حةةدود الةةدول إومةةع 

علةى سةبيل املثةال وحسةب تقةديرات  ورويبففي نطاق االحتةاد األ ة .ظاهرة تستوجب الدراسة املعاجل
تشةةري اإلحصةةائيات املختلفةةة إىل وجةةود مةةا بةةني نصةةف مليةةون إىل أكثةةر مةةن مليةةون شةةخص   2009

 أورواب، إذ متثةل  5موجةودين بصةفة غةري قانونيةة مةن خةارج دول االحتةاد ورويبداخل نطةاق االحتةاد األ
، كمةةةا حيةةث فةةرص العمةةةل وظةةروف املعيشةةةة األفضةةل ألفارقةةةة ا وخاصةةة منطقةةة جةةذب للمهةةةاجرين

. أوروابتشكل ليبيا الطريق األنسب هلم للعبور حنو 

تعةةد ظةةاهرة جديةةدة بةةدأت  1951منةةذ اسةةتقالهلا عةةال ن ظةةاهرة اهلجةةرة إىل ليبيةةا ميكةةن القةةول إ    
 فقةةد،  ميةةةوبةةرامج للتن مةةع ظهةةور الةةنفطوابلتحديةةد ، القةةرن املاضةةي بشةةكل ملحةةوذ منةةذ سةةبعينيات

غةةةداة اخلارجيةةةة تتنةةةامى مةةةع حتةةةول ليبيةةةا مةةةن دولةةةة فقةةةرية تعةةةيش علةةةى املسةةةاعدات الظةةةاهرة أخةةةذت 
وقةةةد تطةةةورت هةةةذه الظةةةاهرة بشةةةقيها القةةةانوخ وغةةةري  للةةةنفط ، ومصةةةدرة االسةةةتقالل إىل دولةةةة منتجةةةة

يةةة يف وحركةةة التنمإىل جانةةب أتثةةري الةةنفط  القةةانوخ منةةذ ذلةةك التةةاريخ وفةةق عوامةةل داخليةةة وخارجيةةة
.  امل جذب للمهاجرينو كعليبيا  



وأتثريها يف األمن القومي اللييب اهلجرة غري القانونية إىل ليبيا

113

هنةةاب بعةةض وكمةةدخل هلةةذا البحةةث فةةإن ويف سةةياق تنةةاول ظةةاهرة اهلجةةرة غةةري القانونيةةة إىل ليبيةةا    
:نوردها فيما يليحول بعض لات ودوافع هذه الظاهرة العامة املالحظات 

وا قةد شةرعوا يف العةودة بعةد مشلت أفواج املهاجرين إىل ليبيا عودة الكثري من الليبيةني الةذين كةان -أ 
وضةةةةاع االقتصةةةةادية ، وهةةةةذه الشةةةةرحية مةةةةن املهةةةةاجرين الليبيةةةةني غةةةةري عةةةةالن االسةةةةتقالل وحتسةةةةن األإ

، وتزامنةت مةع هجةرة مؤقتةة لألجانةب جانب إىل ليبيا ذه الدراسة املوجهة للمهاجرين األهب ةمستهدف
منةةذ أواسةةط سةةتينيات القةةرن بغةةرض العمةةل يف ليبيةةا مةةع تصةةدير الةةنفط بشةةكل قةةانوخ وغةةري قةةانوخ 

 . متخصصة وعادية مل تتوفر ابلسوق احملليةالعشرين وبروز برامج تنموية استلزمت عمالة 

لةةةوحظ تذبةةةذب أعةةةداد املهةةةاجرين إىل ليبيةةةا مةةةن سةةةنة إىل أخةةةرى ، ويعةةةود ذلةةةك إىل مجلةةةة مةةةن  - ب
والةةذي  إليهةةا الء املهةةاجرينؤ هةةدخةةول مةةدى تسةةاهل السةةلطات الليبيةةة مةةع سةةباب لعةةل مةةن أ هةةا األ

كمةا أتثةرت العالقةات مةع الةدول اجملةاورة أو الةدول املصةدرة للهجةرة     يرتبط غالبةاً بتحسةن أو سةوء
اب ، فقةد حتولةت و مةن ليبيةا إىل أور  دى سةهولة اهلجةرة والتسةللمبة حركة اهلجرة غةري القانونيةة إىل ليبيةا

جبةةل  -ق املغةةرب كةةال إغةةالق طريةةاب بعةةد إحو يةةة إىل أور إىل أحةةد أهةةم طةةرق اهلجةةرة غةةري القانونليبيةةا 
 حكةال قفةل هةذا املعةرب ، و حةوا يف ذلةكإباب ابلتعاون مع املغرب و قامت أور أسبانيا حيث  -طارق 

رتةةةبط ذلةةك بةةةزايدة  نسةةبياً وتسةةهل السةةةيطرة عليةةه ، واصةةةغريضةةيق و كةةةون هةةذا املعةةةرب   إىل حةةد كبةةري
اب و ابر اهلجةةرة مةةن أفريقيةةا إىل أور اب الةةذي أضةةحى مةةن أهةةم معةةو أور  - إيطاليةةا -اسةةتخدال معةةرب ليبيةةا 

يب و جهود ليبيا واالحتةاد األور  أن حتسن املاضيةمنذ مطلع القرن احلايل ، كما لوحظ خالل السنوات 
لمهةاجرين عةرب أدى إىل بةروز طريةق جديةد ل 2011قبةل عةال خصوصةا يف مكافحةة اهلجةرة  إيطالياو 

، وخةةط آخةةر أقةةل أ يةةة بسةةبب قلةةة إسةةرائيل  –هةةو خةةط مصةةر  غةةري القانونيةةة للهجةةرة قنةةويخةةط 
ومةا تةاله أعةاد ليبيةا إىل  2011غري أن ما حد  عال سردينيا ،  -املهاجرين عربه وهو خط اجلزائر 

بعةد تةردي األوضةاع السياسةية واألمنيةة يف  حنةو أورواب املهةاجرين لتةدفقاتحيوي  طريق مكاهنا كأبرز
  . ليبيا

كةذلك أبوضةةاعهم يف الةدول املصةةدرة للهجةرة ، فقةةد    ارتبطةت أعةةداد املهةاجرين مةن انحيةة أخةةرى   
تراجعةةت  كانةت تةونس واحةدة مةن أهةةم الةدول املصةدرة للهجةرة إىل ليبيةةا خةالل فةرتة السةبعينيات مث
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لةةيم قإمةةا أن املهةةاجرين السةةودانيني مةةن وضةةاع االقتصةةادية يف تةةونس ، كهةةذه األعةةداد بعةةد حتسةةن األ
 .يف العقد األول من األلفية الثالثة  ابإلقليم دارفور إىل ليبيا قد تزايد بعد ظهور أزمة

يالحظ أن املهاجرين إىل ليبيا أيتون من مصدرين رئيسيني  ا العرب القةادمني مةن دول عربيةة  -ج 
. كمةةا يالحةةظ أن هةةؤالء املهةةاجرين جنةةوب الصةةحراء ، وأفارقةةة قةةادمني مةةن دول أفريقيةةة غةةري عربيةةة 

، فالفئةة األوىل أت  بقصةد ووجهةتهم النهائيةة هم إىل ليبيا ينقسمون إىل فئتني من حيث أسباب قدوم
يعودون بعةدها إىل بلةداهنم ، أمةا  وتوفري مبالغ مالية مث العمل يف ليبيا لفرتة حمددة قد تطول أو تقصر

اب .و حنو أور  ليبيا حمطة عبور للهجرة الفئة الثانية فهي اليت تتخذ من

ع هنايةة احلةرب البةاردة علةى ألمةين الواضةا عامليةاً خاصةة مةأصبا للهجرة غري القانونيةة بعةدها ا –د 
% مةةن حجةةم اهلجةةرة يف العةةامل 15% إىل 10ابتةةت تشةةكل مةةا بةةني  ، فقةةدجنةةدات الةةدول صةةعيد أ

، أمةةا مةةن الناحيةةة األكادمييةةة فةةإن البعةةد األمةةين هلةةذه الظةةاهرة كةةان حمةةل اهتمةةال  2010خةةالل عةةال 
، كمةةا أن هةةذا البعةةد األمةةين يتعلةةق أساسةةاً أبمةةن الةةدول  يالبةةاحثني منةةذ مطلةةع اانينيةةات القةةرن املاضةة

ويف ليبيةةا ومةةع زايدة أعةةداد املهةةاجرين  . 6املسةةتقبلة للهجةةرة ، واألمةةن اإلنسةةاخ للمهةةاجرين أنفسةةهم
أصبا للظةاهرة بعةدها األمةين الةداخلي مث اإلقليمةي فيمةا بعةد منةذ سةبعينيات القةرن املاضةي وخاصةة 

 اب .و أور  حنودائم للهجرة من أفريقيا  مع حتول ليبيا إىل أهم معرب

، ة وعالقتها ابألمةن القةومي عمومةاً أخرى تتعلق بظاهرة اهلجرة غري القانونيعامة ة هناب مالحظ –ه 
يكةةون يف الغالةةب علةةى جتةةاه هةةذه الظةةاهرة وهةةي أن تشةةديد إجةةراءات حتقيةةق األمةةن القةةومي للدولةةة 

م احلمايةةة القانونيةةة يف الغالةةب ، ضةةا يعرضةةهم حسةةاب األمةةن اإلنسةةاخ للمهةةاجرين ، إذ ال تتةةوفر هلةة
  لالحتجاز يف ظروف سيئة أو الرتحيل أو انتهاب حقوقهم األساسية .

ظووواهرة الهجووورة غيووور تجوووا  ةيبيوووالمواقوووف الرسووومية الل تطوووور  – 2
القانونية

 من عتبارها ظاهرة هامة تشهدها ليبيا منذ عدة عقود وملا هلا من أتثريات حمتملة يف الكثرياب   
السلطات الرلية يف  اجلوانب فإن اهلجرة غري القانونية البد وأن تنعكس على مواقف وسياسات

ليبيا ، من انحية أخرى فإن هذه املواقف والسياسات تعكس مدى إدراب صانع القرار يف ليبيا 
ابلنظر إىل أل ية وخطورة هذه الظاهرة وخاصة من حيث عالقتها ابألمن القومي اللييب ، و 
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التطورات السياسية اليت شهدهتا ليبيا ميكن تقسيم الفرتة املتعلقة بظاهرة اهلجرة غري القانونية وكيفية 
مل فرتة نظال احلكم السابق التعامل معها من الناحية الرلية إىل مرحلتني ، املرحلة األوىل وتش

لنظال حكم  ، وهي فرتة متصلة 2011وانتهى بسقوطه عال  1969بدأ ابنقالب سبتمرب  الذي
 2011 عال تبدأ بعد سقول النظال السابقفالفرتة الثانية أما ،  7دال ألكثر من أربعة عقود مشويل

 ، وذلك على النحو التايل : )اتريخ االنتهاء من هذا البحث(  2017ومتتد حىت مايو 

ن : مل يك( 2011 – 1969) السابق الشمويلنظال احلكم خالل فرتة  املوقف من اهلجرة -أ 
ية مبنأى عن عالقات ليبيا ابلدول األخرى وخاصة دول اجلوار لتعامل مع ظاهرة اهلجرة غري القانونا

، فاهلجرة شكلت ورقة إلغراء هذه الدول ذلك ما كشفت عنه مواقف وسياسات النظال السابق 
بطرق  من ليبيامالية بتصدير جزء من عمالتها إىل ليبيا ضا يعين حصول هذه الدول على حتويالت 

، وذلك يف مقابل حصول  واملسا ة يف حل مشكلة البطالة فيها يف الغالب غري رليةرلية أو 
يف املنطقة من الدول املصدرة  اإليديولوجية النظال احلاكم على الدعم والتأييد لسياساته وتوجهاته

بية و ور جه الدول األيف و  النظاللوح هبا جهة أخرى شكلت اهلجرة ورقة ضغط ي من ،للهجرة 
معها ، حيث تستطيع ليبيا فتا اجملال أمال املهاجرين األفارقة لعبور ليبيا ابجتاه  خالل مفاوضاته

دود تريد أن تقول بدور الشرطي احلارس حل غري مرة أبن ليبيا ال وقد صرح النظالبية ، و الدول األور 
حازل ابخلصوص ، بدليل أن  اختاذ موقف شأنب أحياانً  رتاخىيكان   اب اجلنوبية ، ولعل النظالو أور 

 نت عالقات ليبيا مع االحتادبعد أن حتس 2009اب قد كاد ينتهي حبلول صيف و تيار اهلجرة حنو أور 
 على وجه اخلصوص . إيطالياعموماً ومع  يبو ور األ

فكانةةت ورقةةة اهلجةةرة غةةري الشةةرعية جتةةاه ظةةاهرة اهلجةةرة إىل ليبيةةا ،  قةةذايفتذبةةذب موقةةف نظةةال ال     
واقةةف تسةةري وفةةق هةةذا النسةةق املمةةن بةةني هةةذه املواقةةف الةةيت و  لتحقيةةق بعةةض أهدافةةه ،ورقةةة ضةةغط 

أثةةرت علةةى تزايةةد تيةةةار اهلجةةرة إىل ليبيةةا ، فقةةد أثةةةرت يديولوجيةةةة أدعائيةةة الراميةةة لتحقيةةق مكاسةةب 
، إذ قةةدل النظةةال حةةوافز لةةبعض  علةةى سياسةةات النظةةال جتةةاه ظةةاهرة اهلجةةرة  الةةدعوة للوحةةدة العربيةةة

لسةنة  6صةدور القةانون رقةم ، ومةن ذلةك تزعمةه لتيةار الوحةدة العربيةة  لةه تحقةقي حىتية الدول العرب
بشةةةأن تنظةةةيم  1988لسةةةنة  456، وقةةةرار اللجنةةةة الشةةةعبية العامةةةة )جملةةةس الةةةوزراء( رقةةةم  1987

قامةةة فيهةةا ، فقةةد أعطةةى هةةذا القةةانون احلةةق ملةةواطين الةةدول العربيةةة يف التمتةةع الةةدخول إىل ليبيةةا واإل
قامةةة والتملةةةك واالنتفةةاع وإنشةةةاء الشةةةركات لليبيةةني ومنهةةةا حةةةق اإلاملمنوحةةةة زااي واملةة وقاحلقةةة بةةنفس
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كتفةةاء سةةفر واال  اتيف دخةةول ليبيةةا بةةدون جةةواز ومزاولةةة مجيةةع املهةةن واحلةةرف ،  انهيةةك عةةن حقهةةم 
 )الربملةةان( عةةن مةةؤمتر الشةةعب العةةال 1989لسةةنة  10إببةةراز بطاقةةة اهلويةةة ، كمةةا صةةدر القةةانون رقةةم 

لسةنة  807عطى املزيد من املةزااي ملةواطين الةدول العربيةة ، أعقةب ذلةك صةدور القةرار رقةم والذي أ
جانةةب لغةةرض يقةةة الةةدخول إىل ليبيةةا ابلنسةةبة لألعةةن اللجنةةة الشةةعبية العامةةة والةةذي نظةةم طر  1989

 عتبةارهم ليسةوالعةرب مةن قيةود الةدخول إىل ليبيةا ابالقرار املواطنني ا العمل أو السياحة واستثىن هذا
 . 8أجانب

 املسةتوى العةريب الزعامةة علةىلعةب دور حتقيق تقدل مةا علةى صةعيد يف  القذايف نظالبعد فشل       
وحةدة القةارة األفريقيةة   جديدة تتعلةق بتحقيةق هةدف قال اببتداع سياسة وحتقيق التكامل وفق تصوره

لةة الليبيةة جتةةاه نعكةس التوجةةه اجلديةد علةى سياسةات الدو ، واتحقيةق الوحةدة العربيةة ل بةديل هةدفك
اهلجرة والدخول إىل ليبيا ، فقد أبدت ليبيا مرونةة يف السةماح لةبعض رعةااي الةدول األفريقيةة بةدخول 

 الةذي أجةاز 2000لسةنة  403رقةم  اللجنة الشعبية العامةة ليبيا للعمل فيها ، وهو ما جاء يف قرار
 العامةة األعمةال وأجهةزة ةالعامة والشةركات الوطنيةة وغةري الوطنيةة املسةا ة والشةركات لألفةراد

 والبنةاء الزراعةة جماالت يف الوافدة األفريقية العاملة القوى تشغيل اإلنتاجية واملشروعات واجملمعات
 مبكاتب مسجلة األفريقية العاملة القوى تكون أن واشرتل  ،  غريهم دون العامة والنظافة والتشييد

 إىل ابإلضةافة جانةباأل لعةالج املنظمةة عاتللتشةري طبقةاً  عالجهةم نفقةاتب تكفةلال مةع االسةتخدال
، كمةا غةض النظةال طرفةه عةن تواجةد املهةاجرين األفارقةة بطريقةة  9هلةم الالئةق اجلماعي السكن توفري

 .غري قانونية متاهيًا مع توجهاته اجلديدة 

زدايد ، يف ا إيطاليامطلع األلفية اجلديدة بدأت أعداد املهاجرين غري القانونيني من ليبيا حنو  مع   
نقاذهم حبرًا من قبل حرس إعدد من وصلوا منهم إىل الرب اإليطايل أو مت  (1ويكشف اجلدول رقم )

ديسمرب  29ري القانونية يف بشأن اهلجرة غ السواحل اإليطايل قبل توقيع االتفاقية الليبية اإليطايل
إذا مل تتعاون مع ليبيا ولقد هدد القذايف صراحة أورواب أبهنا ستتحول إىل أفريقيا أخرى  ، 2007

، والتطور الالفت لالنتباه يف سياسة  10وتدفع هلا ملساعدهتا على وقف تدفق املهاجرين األفارقة
اب بعد التحسن و نظال القذايف من اهلجرة غري القانونية هو تناقص أعداد املهاجرين عرب ليبيا إىل أور 

اليت توجت ابتفاقية  يطاليةت الليبية اإليب وخاصة العالقاو يف عالقات ليبيا بدول االحتاد األور 
، فقد انعكس هذا التطور على واقع اهلجرة من ليبيا  2008الصداقة بني البلدين يف أغسطس 
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 يطاليةجزيرة المبيدوزا اإل تناقصت أعداد املهاجرين الواصلني إىل 2008اب ، ففي سنة و إىل أور 
هاجرًا ، كما اخنفض عدد الواصلني إليها م 4908وهي أقرب اجلزر لليبيا إذ مل يتجاوز عددهم 

مهاجرًا ، ويعكس عدد املهاجرين إىل مالطا هذه احلقيقة أيضًا  2584إىل  2009خالل العال 
فيما   امهاجر  99مل يتجاوز عدد الواصلني إىل اجلزيرة  2009ففي شهري أبريل ومايو من العال 

،  مهاجراً  872( 2008لذي سبقه )من العال ا 7و  6كان عدد هؤالء املهاجرين خالل شهري 
وقد تزامن ذلك مع إجراءات أمنية مشددة قامت هبا السلطات الليبية ضد املهاجرين املتواجدين 
يف ليبيا بطريقة غري قانونية ، كما مشل ذلك مالحقة ومعاقبة الليبيني الذين يتعاطون مع هتريب 

 . 11املهاجرين حنو أورواب 

 (1جدول رقم )
يطاليقبل توقيع االتفاق الليبي اإل يطالياهاجرين الواصلين إليبين عدد الم

Source: Prepared by Centro Studidi Politica Internazionale CeSPI based on figures 

from the Italian Ministry of the Interior. (June 2008). 

اب تةةربهن علةةى حقيقةةة و إن التطةةورات التاليةةة والةةيت بينةةت تنةةاقص ظةةاهرة اهلجةةرة عةةرب ليبيةةا إىل أور   
علةى قبةول املهةاجرين  اهلجةرة ، بةل إن النظةال اتفةق مةع إيطاليةا موقف نظال القةذايف صصةوص ظةاهرة

املشةةرتكة يف البحةةر وإعةةادهتم إىل ليبيةةا لتتةةوىل إعةةادهتم إىل  يطاليةةةين يفلتةةون مةةن الرقابةةة الليبيةةة اإللةةذا
يطةةايل ،  لقةةد مت التأكيةةد جمةةدداً أن التطةةورات السياسةةية حسةةب نصةةوص االتفةةاق الليةةيب اإلبلةةداهنم 

يف عالقاتةه ابلةدول  املتعلقة ابهلجرة غري القانونيةة تسةتخدل كورقةة ضةغط مةن النظةال السياسةي الليةيب

20002001200220032004200520062007السنة

عدد المهاجرين

الذين وصلوا 
إليطاليا

2,7825,50418,22514,01713,59422,82421,40020,165
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إىل  2011ضةطراابت الةيت شةهدهتا ليبيةا يف مطلةع العةال خةالل االبية فقد عمةد نظةال القةذايف و األور 
للهجةةرة إىل  ليةةيب أمةةال املهةةاجرين غةةري القةةانونينيتنفيةةذ هتديداتةةه ضةةد هةةذه الةةدول وفةةتا الشةةاطئ ال

بيةةة الةةيت عارضةةت وحاربةةت و اب ، جةةاء ذلةةك بعةةد أن سةةاءت العالقةةات بةةني نظامةةه والةةدول األور و أور 
للمةدنيني الليبيةةني  اعتربتةه اسةتهدافضةا ا 2011عاملةه مةع أحةدا  فربايةر سياسةات القةذايف وطريقةة ت

مليةةون مهةةاجر علةةى  1.5املعارضةةني لةةه واسةةتخدال السةةالح ضةةدهم ، وقةةد كانةةت ليبيةةا تعةةج بنحةةو 
 .   12األقل خالل تلك األحدا 

تشديد إجراءات الدخول إىل ب قالقاته مع الدول الغربية سعي النظال اللييب لتحسني عالخالل     
ليبيا ابلنسبة للعرب واألفارقة على السواء ، وشرعت السلطات الليبية يف ترحيل العمالة غري 

عال  43000إىل  2000عال  4000القانونية من ليبيا ، حيث تصاعدت أعداد املرحلني من 
عدد  ، ووصل 2005عال  84000رقم إىل ال رتفع، وا 2004عال  54000، مث إىل  2003
، وانتهت هذه اإلجراءات بفرض التأشرية على العرب  64330 حنو 2006عال  املرحلني

ابستثناء رعااي دول االحتاد املغاريب ، وقد جاء ذلك بعد  13 2007 عال ليبيا واألفارقة لدخول
 2007فحة االجتار ابلبشر عال توقيع االتفاق اللييب اإليطايل بشأن اهلجرة غري القانونية ومكا

والذي سبقت اإلشارة إليه ، ضا أحد  انقالاًب كبريًا يف تناقص حجم تدفق املهاجرين غري 
اب عرب ليبيا ، كما أن االتفاق املشار إليه جاء بعد تعزيز اجلانبني اللييب واإليطايل و القانونيني إىل أور 

التفاق املشار إليه توقيع اتفاقية مع شركة البرتول لتعاوهنما يف اجملاالت االقتصادية ، فقد سبق ا
عال يقضي ابستثمار  25يف أكتوبر من نفس العال ، وهو اتفاق مدته  ENI يطاليةالوطنية اإل

مليار يورو خالل عشر سنوات ، إضافة التفاق مبدئي على إنشاء طريق ساحلي يربط ليبيا  20
ده يف معاهدة ، وهو ما مت أتكي 14ثة مليار يورومن شرقها إىل غرهبا بتكلفة مبدئية تقدر بثال

. 2008عال  يطاليةالصداقة الليبية اإل

التعاون بني اجلانبني ذروة  2008يف أغسطس  يطاليةشكلت معاهدة الصداقة الليبية اإل وقد   
يطايل يف التصدي للهجرة غري القانونية ، إذ نصت ضمن بنودها على تسيري دورايت اللييب واإل

مشرتكة وإعادة املهاجرين الذين يتم القبض عليهم يف البحر إىل الرب اللييب ، ورغم أن اجمللس  حبرية
 2011يف ديسمرب  يطاليةتفاقية الليبية اإلالوطين االنتقايل الذي خلف النظال السابق قد أقر اال
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أن  2012يف فرباير      Hirsiبية حلقوق اإلنسان أقرت يف قضية هريسيو أن احملكمة األور  إال
 .   15هذه االتفاقية غري مقبولة

 19وتوجت تلك اإلجراءات من اجلانب اللييب إبصدار قانون صارل للهجرة )القانون رقم     
حتوى القانون على ا، وقد  16( والذي أ طلق عليه قانون مكافحة اهلجرة غري الشرعية2010لسنة 

غري قانونية وعلى الليبيني الذين يقومون  عقوابت صارمة على املهاجرين الذين يدخلون ليبيا بصورة
. أو التعامل معهم بتشغيلهم أو يساعدوهنم على دخول ليبيا أو التواجد فيها

النظال السابق قد حقق بعض املطالب السياسية واالقتصادية ، فعلى الصعيد السياسي  إن   
ف مقبول ميكن التعامل معه ، الدول الغربية إعادة تسويق نفسه كطر  من قبلاستطاع النظال املنبوذ 

بتعويضات مادية عن فرتة االستعمار والتعاون يف التصدي ملوضوع  إيطاليامن انحية أخرى أقرت 
رف يف األزمة بضغط من يب كطو دخل االحتاد األور  2004اهلجرة غري القانونية ، ومنذ عال 

.  17لدعمها يف التصدي لظاهرة اهلجرة غري القانونية السلطات اإليطالية

ورغم سياسات نظال القذايف املتشددة أحيااًن جتاه موضوع اهلجرة إال أن أعداد املهاجرين كانت     
ألف مهاجر يعملون بصفة  600.000كان يوجد يف ليبيا حنو   2011كبرية فقبل أحدا  فربير 

إىل  750.000قانونية بينما قدر عدد املهاجرين املتواجدين بصورة غري قانونية ما بيم 
أما فيما يتعلق بنوعية أو ، وهو ما يعكس حجم وتعقيد هذه الظاهرة .  18مهاجر 1.200.000

أيتون على األغلب من أفريقيا جنوب  هنمين أيتون إىل ليبيا فيمكن القول إجنسيات املهاجرين الذ
أن هؤالء  2008عدت عال اليت أ   أي من غري العرب ، إذ تشري إحدى الدراسات الصحراء

% من أفريقيا جنوب الصحراء ، ومنها النيجر 58.7حنو  - 2011قبل أحدا   -لون يشك
وجاء الباقون  %3.8% ، والسنغال 7.6% ، وغينيا كوانكري 21.3% ، ونيجرياي 36.4

. 19من دول أفريقية أخرى من وسط وغرب وشرق أفريقيا

اهرة من نوع ليبيا ظ يفواألمنية مع بداية القالقل السياسية  2011العال مطلع قد شهد ول     
معدل للهجرة من ليبيا إىل خارجها ، إذ تشري  وز أكرببر آخر استمرت لعدة أشهر وهي 

وهي  –ومفوضية شؤون الالجئني  IOMاإلحصائيات الصادرة عن منظمة اهلجرة الدولية 
العال  حىت يونيو من نفسمن فرباير و إىل أن عدد املهاجرين الفارين من ليبيا  -حصائيات تقريبية إ
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إىل خارج البالد  اليبي     422.912مهاجر وتزامن ذلك مع هجرةألف   768.372قد وصل إىل 
وكانت تونس ومصر أكثر مقاصد املهاجرين الفارين من احلرب  ،20بسبب احلرب األهلية يف ليبيا

 األهلية .

يزت الفرتة مت :( 2017 مايو – 2011) ييب الراهن من اهلجرة غري القانونيةف اللاملوق -ب  
حبالة من عدل االستقرار السياسي واالنفالت  2011يف أكتوبر  اليت تلت سقول نظال القذايف

، ومن أهم مظاهر يف ليبيا  اهلجرة غري القانونية جمرايت ظاهرة األمين ، ولقد انعكس ذلك على
ابلتنظيم أو  على السيطرة على حركة اهلجرة)الضعيفة واملشتتة( ذلك عدل قدرة السلطات الرلية 

احلظر ، وبرز على السطا أتثري اجلماعات املسلحة واملهربني كعناصر مهمة يف حتريك موضوع 
زايدة أعداد املهاجرين  مع ما يصاحب ذلك من ت الظاهرة إىل ظاهرة اجتار ابلبشراهلجرة ، وحتول

وزير خارجية  صفو ، وقد بسبب سوء املعاملة أو الغرق يف البحر املتوسط نسانية اإل معاانهتم
يف ليبيا أبهنم جتار الرقيق  قانونينيمهريب املهاجرين غري ال 2015يف أبريل ابولو جينتيلوخ  إيطاليا

فق األعداد الكبرية دإىل جانب خطورة تفسوء املعاملة اإلنسانية ،  21يف القرن احلادي والعشرين
ظاهرة اهلجرة غري القانونية  يف التعامل معبشكل أكثر يب و ور األ حفز التدخل ابو منهم على أور 

د رقال غري مسبوقة ، وكذلك إىل زايدة عداب ألو هاجرين الواصلني إىل أور بعد ازدايد عدد املخاصة 
يف  اب عرب ليبياو ، فقد تزايدت وترية املهاجرين الواصلني إىل أور الغرقى منهم يف البحر املتوسط 

للعدد الشهري للمهاجرين غري  2ول رقم الغالب خالل السنوات األخرية ، وهو ما يعكسه اجلد
املهاجرين غرقًا يف  هؤالء ، وميوت الكثري منمنذ أكثر من سنتني  إيطالياالقانونيني الواصلني إىل 
يناير  1، وعلى سبيل املثال بلغ عدد هؤالء الغرقى خالل املدة من  إيطالياالبحر قبل الوصول إىل 

. 22مهاجر 2188حنو  2017مايو  10إىل  2016
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 (2جدول رقم )
عبر المتوسط إيطاليايبين عدد المهاجرين الواصلين إلى 

مايو 14حتى  2017واألشهر األولى من  2016و  2015خالل عامي 

201520162017الشهر

3.5285.2734.468يناير

4.3543.8288.971فبراير

2.2839.67610.853مارس

16.0569.14912.943أبريل

مايو( 14) 7.883 19.925 21.231 ايوم

22.87722.371يونيو

23.21023.552يوليو

22.61021.294أغسطس

15.92216.975سبتمبر

8.91627.384أكتوبر

3.21913.962نوفمبر

9.6368.047ديسمبر

. 2017مايو  23،  يطاليةاملصدر : منظمة اهلجرة الدولية نقاًل عن وزارة اخلارجية اإل
https://missingmigrants.iom.int 

من أفريقيا جنوب الصحراء فإهنم  إيطالياوفيما يتعلق جبنسيات وأعداد املهاجرين الواصلني إىل   
كانت جنسيات   2016يتوزعون على عادة ما تتوزعون على عدة جنسيات أفريقية ، ففي العال 
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ألف  20000ألف مهاجر،  تليها أرترياي  36000د املهاجرين على النحو التايل : نيجرياي بعد
ألف مهاجر ، بينما حيمل الباقون جنسيات أخرى مثل السنغال ومايل  12000مهاجر ، مث غينيا 

  . 23وغاان وغريها

 حظةةر دخةةول املهةةاجرين غةةري القةةانونيني ى الرتكيةةز علةةىعلةة احلاليةةةالليبيةةة دأبةةت السةةلطات لقةةد     
حالةةة ، و  ضةةعف وتشةةتت هةةذه السةةلطات حيةةد مةةن ذلةةكلةةداهنم غةةري أنةةه والعمةةل علةةى تةةرحيلهم إىل ب

 املسةةةلحة يف عصةةةاابتالاالنفةةةالت األمةةةين ، ونقةةةص اإلمكانيةةةات لةةةدى السةةةلطات األمنيةةةة ، وتةةةورل 
يب مةع و دول االحتةاد األور  وحتةاول، كبةرية اليت تدر عليهم أرابحةاً   يف هذه العملياتهتريب املهاجرين 

قضةةية أمنيةةة ابلنسةةبة لليبيةةا غةةري القانونيةةة ، فقضةةية اهلجةةرة الةةيت هتةةدده رة ليبيةةا التصةةدي لطوفةةان اهلجةة
تتميز هذه القضية ببعدها اإلنساخ الذي ال ميكن جتاهله خالل البحث عن حةل هلةا ، كما اب ،  و وأور 

يب ودول املصةدر سةيكون هةو احلةل الوحيةد ملواجهةة و لكن املؤكد أن التعةاون بةني ليبيةا واالحتةاد األور 
اب.و اهلجرة غري الشرعية إىل ليبيا وأور مشكلة 

غري القانونية يف اهلجرة املختلفة لظاهرة تأثرياتال -اا ثاني
 الليبياألمن القومي 

 للهجةةةرة غةةةري القانونيةةةة أبعةةةاد أمنيةةةة خمتلفةةةة تتعلةةةق ابجلوانةةةب السياسةةةية واالقتصةةةادية واالجتماعيةةةة  
نسةةبة إىل  روف معينةةة مثةةل زايدة أعةةداد املهةةاجرين، وتةةزداد أتثرياهتةةا يف هةةذه اجلوانةةب يف ظةة والثقافيةةة

لةك إىل صةعوبة السةيطرة علةى هةذه يؤدي ذكما ،   يهممع ما يشكله ذلك من أتثري عل عدد السكان
يةةزداد أتثةةري هةةذه الظةةاهرة يف حالةةة وجةةود ركةةود اقتصةةادي يف و عةةداد الكبةةرية وحتركاهتةةا وأفعاهلةةا ، األ

وعلةى  دل اسةتقرار سياسةي وغريهةا مةن الظةروف املشةاهبة .الدولة املسقبلة للهجرة أو خلل أمةين وعة
ألهنةةا بدقةةة ات اهلجةةرة غةةري القانونيةةة وحجمهةةا وعمقهةةا ري العمةةول يالحةةظ أنةةه مةةن الصةةعب حصةةر أتثةة

هنةاب عةدة أتثةريات سياسةية وأمنيةة  وفيمةا يتعلةق ابحلالةة الليبيةة تتعلق بظاهرة خارج نطاق السيطرة ،
،  الليةةيب مصةةدرها اهلجةةرة غةةري القانونيةةةتقةةع علةةى األمةةن القةةومي  قةةدوثقافيةةة واقتصةةادية واجتماعيةةة 
 ومن هذه التأثريات : 
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للهجورة غيور القانونيوة فوي األمون ةواألمني ةالسياسي اتالتأثير - 1
 القومي الليبي

القةةومي  ميكةةن رصةةد بعةةض التةةأثريات السياسةةية واألمنيةةة احملتملةةة للهجةةرة غةةري القانونيةةة يف األمةةن   
:ى النحو التايلاللييب عل

لعلةه مةن أهةم التةأثريات السياسةية للهجةرة غةري القانونيةة يف األمةن القةومي التأثريات السياسةية :  – أ
للتةدخل اخلةارجي مةن دول اجلةوار  وغةري مباشةر حتمةال حتةول املهةاجرين إىل سةبب مباشةراهو اللييب 

أو املفوضةية املنظمة الدوليةة للهجةرة و أو من املنظمات الدولية كاألمم املتحدة  ،أو االحتاد األورويب 
ون الالجئةةةني ، وقةةةد يكةةةون هةةةذا التةةةدخل مةةةن منظمةةةات دوليةةةة غةةةري حكوميةةةة معنيةةةة السةةةامية لشةةةؤ 

 قةد حيةد  لسةببنيفإنةه هةذا التةدخل وبغض النظر عن شةكل  ابملهاجرين وحقوق اإلنسان وغريها ، 
نونيني إىل ليبيةةا مةةن مشةةاكل للةةدول األول ويتعلةةق مبةةا يسةةببه تةةدفق املهةةاجرين غةةري القةةا ، السةةبب رمبةةا

اجملةةاورة ، فلقةةةد حتولةةةت ليبيةةا إىل معةةةرب هلةةةؤالء املهةةاجرين حنةةةو أورواب خاصةةةة يف ظةةل تةةةردي األوضةةةاع 
 ورويبدول االحتةةاد األ ذلةةك دفةةع رأينةةا كيةةف، و خةةالل السةةنوات املاضةةية السياسةةية واألمنيةةة يف ليبيةةا 

ات عمليةةة ومنهةةا الضةةغط علةةى السةةلطات علةةى وجةةه اخلصةةوص إىل اختةةاذ سياسةةات وخطةةو  إيطاليةةاو 
لتةةةدفق  2نظةةةر اجلةةةدول رقةةةم )االليبيةةةة لوقةةةف سةةةيل املهةةةاجرين األفارقةةةة عةةةرب حةةةدودها حنةةةو أورواب 

تةةدفق املهةةاجرين غةةري القةةانونيني إىل وكنتيجةةة لأخةةرى  انحيةةة . ومةةن( إيطاليةةااملهةةاجرين مةةن ليبيةةا حنةةو 
يةة املسةلحة ابيني وأعضةاء اجلماعةات اإلرهابرهةاملتطةرفني واإل تسةربي قدليبيا بشكل كبري وفوضوي 
ظةروف االنفةةالت األمةةين علةى حتةةول ليبيةةا إىل أرض صةاحلة إليةةواء العناصةةر  إىل ليبيةا ، فقةةد سةةاعدت
 واالنطالق منها لتنفيةذ العمليةات اإلرهابيةة يفخطيط تللتدريب وال عسكراتاإلرهابية وإىل اختاذها م

  دول اجلوار .و  ليبيا

ليت قد تكون ذريعة للتةدخل اخلةارجي بسةبب وجةود املهةاجرين غةري القةانونيني هةو ومن األسباب ا   
ةايةةةة الةةةدول وخاصةةة دول اجلةةوار يف الشةةأن الليةةيب حبجةةة املنظمةةات الدوليةةة وبعةةض تةةدخل بعةةض 

وقد تتدخل هذه الدول بدعوى ةايةة مصةار رعاايهةا أو لرفةع الضةيم ، املهاجرين وضمان حقوقهم 
، وقةةد  ى سةةبيل املثةةال ملصةةر أعةةداد كبةةرية مةةن العمالةةة يف ليبيةةا علةةى طةةول العةةالاملزعةةول علةةيهم ، فعلةة

شةةةكلت هةةةذه العمالةةةة القانونيةةةة وغةةةري القانونيةةةة أكةةةرب عةةةدد للمهةةةاجرين املوجةةةودين يف ليبيةةةا معظةةةم 
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بعةةض التةةدخالت قةةد تقةةع بسةةبب االمتةةدادات القبليةةة أو األثنيةةة داخةةل الدولةةة ، كمةةا أن   ،األحيةةان 
قبائةةل ومةةثلهم ،  احلدوديةةة مثةةل قبائةةل أوالد علةةي وغريهةةا لقبائةةللر تةةداخل سةةكاخ فبةةني ليبيةةا ومصةة

منتشةةرة يف اجلزائةةةر ومةةايل والنيجةةةر  مشةةةرتكة قبائةةل الةةذين يشةةةكلونالطةةوارق والتبةةةو يف جنةةوب ليبيةةةا 
وتشةةاد ، كمةةا أن املشةةاكل السياسةةية هلةةؤالء املهةةاجرين قةةد تنتقةةل معهةةم إىل ليبيةةا لتتحةةول إىل سةةاحة 

 يل ، مع ما يعنيه ذلك من حالة من عدل االستقرار يف ليبيا .صراع بد

إن تدخل الدول األخةرى يف الشةأن الليةيب حبجةة ةايةة رعاايهةا قةد أيخةذ أشةكاالً خمتلفةة ، تبةدأ      
سةتغناء اإن فةوعلةى سةبيل املثةال ملسةلا ، ببعض املطالب أو الضغول وقد تصل إىل درجة العدوان ا

مالةةة األجنبيةةة لتنظةةيم اقتصةةادها وةايةةة مصةةاحلها الوطنيةةة والةةذي  ةةم عنةةه عةةن الع السةةلطات الليبيةةة
ية عودة مئات اآلالف من العمالة املصرية املوجودة يف ليبيا جعل احلكومةة املصةر  2009خالل عال 

جبارهةةا علةةى العةةدول عةةن سياسةةاهتا بشةةأن تنظةةيم العمالةةة ، أي أن تضةةغط علةةى ليبيةةا  يف حماولةةة إل
لعمالةةةة املصةةةرية ، فمصةةةر تعةةةاخ مةةةن تنةةةاقص فةةةائض اتريةةةد أن تبقةةةى ليبيةةةا سةةةوقاً لاحلكومةةةة املصةةةرية 

سةواق اخلليجيةة ، مةن بعةد فقةد السةوق العراقيةة وتقلةص األسواق اليت تسةتوعب العمالةة املصةرية األ
التدخل الرلةي وغةري الرلةي  جتسدلقد و هنا أي  السوق اللييب كحبل  اة لفائض العمالة املصرية . 

 2009عالميةة املصةرية يف صةيف ثال خةالل احلملةة الدبلوماسةية واإلمصر على سبيل املمن جانب 
مصةرايً مةن املقيمةني يف ليبيةا ، رغةم أن هةؤالء املتهمةني قتلةوا  31جتاه أحكال ابإلعدال صةدرت ضةد 

مصةرايً  16يف حواد  متفرقة ، والغريةب أن مةن بةني هةؤالء الضةحااي  إنساان 25يف قتل  اأو شاركو 
علةةى يةةد هةةؤالء احملكةةومني املصةةريني ، إضةةافة إىل ضةةحااي آخةةرين مةةن ليبيةةا واملغةةرب وابكسةةتان  قتلةةوا

مةةن  ا، وهنةةا نةةرى أن التةةدخل يف القضةةاء الليةةيب والتشةةكيك يف نزاهتةةه قةةد أخةةذ منحةةى خطةةري  وغريهةةا
عةد مةن العقةاب ، األمةر الةذي ي جنائيةة اجلانب املصري إىل درجة املطالبة إبفالت مدانني جبةرائم قتةل

استهتارًا ابلدولة الليبية وقوانينها ، خاصة إذا علمنا أن وزير اخلارجية املصري نفسه قد تةدخل أكثةر 
. 24لدى نظريه اللييب مطالبًا بوقف القصاص من اجملرمني املداننيآنذاب من مرة 

ىل تةةةوتر اب عةةةرب ليبيةةةا وبطريقةةةة سةةةرية إو ف املهةةةاجرين األفارقةةةة سةةةنوايً إىل أور الآقةةةد أدى تةةةدفق ل     
، ، الةةيت رأت يف ليبيةةا معةةرباً للمهجةةرين إىل دول االحتةةاد  ورويبالعالقةةات بينهةةا وبةةني دول االحتةةاد األ

زادت ظةةاهرة اهلجةةرة غةةري القانونيةةة تعقيةةداً بسةةبب  2011يف ليبيةةا عةةال  القةةذايف وبعةةد سةةقول نظةةال
ة مةةةن بعةةةض الةةةدول تةةةردي األوضةةةاع السياسةةةية واألمنيةةةة يف ليبيةةةا ، كمةةةا زادت التةةةدخالت اخلارجيةةة
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بيةةة ومةةن املنظمةةات الدوليةةة يف الشةةأن الليةةيب ، وهتةةدف هةةذه التةةدخالت إىل إرغةةال ليبيةةا علةةى و األور 
، ولعةل أخطةر هةذه احللةول هةو مةا يةدعو  أوروابقبول بعض احللول اخلاصة بوقةف تةدفق اهلجةرة حنةو 

قةةد يةةؤدي إىل تةةوطينهم يف  للمهةةاجرين األفارقةةة يف ليبيةةا ، وهةةو مةةاورمبةةا مةةدن إىل إقامةةة مراكةةز إيةةواء 
اقةرتح رئةيس وزراء اجملةر فيكتةةور  ويف اإلطةار املشةةار إليةه نةذكر  املطةاف ،ليبيةا بشةكل كامةل يف هنايةة 

الليةةيب لتةةوطينهم  بنةةاء مدينةةة خاصةةة ابملهةةاجرين علةةى السةةاحلوالقاضةةي ب 2016يف سةةبتمرب  أوربةةن
بةدى واضةحاً  ورويبدخل االحتةاد األكمةا أن تة  ، 25سةتنكرته حكومةة الوفةاق الليبيةةفيها ، وهةو مةا ا

، وهةةي  2015الةةيت أطلقهةةا االحتةةاد األورويب يف البحةةر املتوسةةط يف مةةايو  مةةن خةةالل عمليةةة صةةوفيا
عرض البحةر بعةد أن ضةاق  اب يفو تقضي ابعرتاض املهاجرين غري القانونيني القادمني من ليبيا حنو أور 

    . 26ني الواصلني إىل أورواب عرب ليبيا واملتوسطعداد الكبرية من املهاجرين غري القانونيذرعاً ابأل

تبةدو مسةألة ضةبط األمةن يف ظةل وجةود مئةات اآلالف مةن املهةاجرين غةري  التأثريات األمنية : – ب
حيملةون بطاقةات  غالبةاً الاملهةاجرين  ء العمةالالقانونيني مسألة صعبة كما هةو احلةال يف ليبيةا ، فهةؤال

،  ، وابلتايل ال ي عرف عددهم على وجه الدقةة وال هةوايهتم الرلية هوية وغري مسجلني لدى األجهزة 
عصةاابت  أحيةاانً  مةنهم همبعضيتنقلون بشكل مستمر ، وقد شكل  هتم غري حمددة فهماكما أن إقام
أرزاقهةم  ونسةلبويلى املواطنني ع ونعتديليالً و  حيث يتجولون القرى واملزارع خاصة يفسطو مسلا 

معسةكرات أو  فةرتة النظةال السةابق خةاللعض اجلماعات من املهةاجرين أقةاموا بو  ،وأحياانً أرواحهم 
ينةة ابلقةرب مةن مدعلةى سةبيل املثةال مدن من القش والصفيا خاصة هبم يف مناطق خمتلفةة مةن ليبيةا 

 ال تبعةةدان كثةةرياً عةةن نياللتةةيف املنطقةةة الغربيةةة الزهةةراء والزاويةةة  ويف مةةدينيت، سةةبها يف جنةةوب ليبيةةا 
طةةةرابلس ، ونظةةةراً لغيةةةاب الدولةةةة وأجهزهتةةةا داخةةةل هةةةذه املعسةةةكرات فقةةةد مةةةارس هةةةؤالء العاصةةةمة 

متد أتثةريهم إىل السةكان الليبيةني ضةا رة املخدرات والدعارة وغريها ، وااملهاجرين ما حيلو هلم مثل جتا
شةةتباكات بةةني الطةةرفني كمةةا حةةد  يف مدينةةة اولةةد االحتقةةان والقلةةق لةةدى األهةةايل ، وأدى إىل وقةةوع 

، حيةث تعرضةت جتمعةات اجلاليةات األفريقيةة  2000يف سبتمرب لزاوية وبعض املدن الليبية األخرىا
على أساس اللون مبا فيها السودانية ألعمال عنف وقتل وحرق من جمموعات مةن األهةايل الغاضةبني 

 . 27 على تواجد األفارقة بينهم بشكل غري قانوخ وما سببوه من مشاكل وجرائم لليبيني

الء علةى اجملتمةع الليةيب وأمنةه ؤ كشف اجلرائم اليت يقرتفها األجانب عن حجةم التةأثري اخلطةري هلةت     
عةن اجلةرائم )بسةبب حالةة الفوضةى السياسةية واإلداريةة( حصائيات حديثةة وابلرغم من عدل توفر إ، 
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 عةةةدد غفقةةد بلةةحصةةائيات السةةابقة تبةةةني ذلةةك ، بةةل املهةةاجرين إال أن  ةةةوذج مةةن اإلاملرتكبةةة مةةن ق
جرميةةةة ،  6106حةةةوايل  علةةةى سةةةبيل املثةةةال 2007جانةةةب يف ليبيةةةا عةةةال رتكبهةةةا األاجلةةةرائم الةةةيت ا

منهةةا القتةةل والسةةرقة واالغتصةةاب ، وقةةد تنوعةةت هةةذه اجلةةرائم ف اشخصةة 8474ارتكبةةت مةةن قبةةل 
، ويف اجلنةةةوب الليةةةيب الةةةذي يعتةةةرب احملطةةةة األوىل 28واالجتةةةار ابملخةةةدرات وكةةةل أنةةةواع اجلةةةرائم تقريبةةةاً 

إىل أن املهةةاجرين ارتكبةةوا هنةةاب  2014ليبيةةا تشةةري إحصةةائية صةةادرة عةةال إىل اجرين الواصةةلني للمهةة
  . 29جرمية تتعلق بقضااي سرقة ونصب واحتيال 314جرمية قتل إضافة إىل  285حنو 

مةةةدى الضةةةرر األمةةةين الةةذي ميكةةةن أن خيلفةةةه وجةةةود مئةةةات اآلالف مةةةن عةةةن املالحةةةظ وال خيفةةى      
 دى أية جهةة رليةة يف ليبيةا مةن أضةرار علةى اجملتمةع الليةيبونيني وغري املسجلني لغري القان املهاجرين

، خاصة يف ظل ضعف السلطة املركزية والفوضى األمنية اليت تعيشها الدولة . وتشري بعةض التقةارير 
ويف بعةةةض إىل اخنةةةرال بعةةةض هةةةؤالء املهةةةاجرين يف القتةةةال إىل جانةةةب اجملموعةةةات املسةةةلحة يف ليبيةةةا 

 تنظةةيم الدولةة اإلسةةالمية ، فقةةد أشةارت تقةةارير إىل جتنيةد بعةةض املهةاجرين مةةن قبةلكمرتزقةة األحيةان  
. 30شهرايً  رمقابل مبالغ مالية تصل إىل ألف دوال )داعش(

ة للهجرة غير القانونيوة فويوالديموغرافي ةالجغرافي اتالتأثير - 2
األمن القومي الليبي

تعرضةها لظةاهرة عتبارات وثيقةة الصةلة بضعها اجلغرايف والدميوغرايف عدة ابيا وو لقد أفرز موقع لي     
فليبيةا هةي الكتلةة  اهلجرة غري القانونية ، وما ميكن أن ينجم عن ذلك من أتثريات يف أمنها القةومي ،

األضعف سكانياً بني الكتةل اجملةاورة ، فهةي حماطةة بسةت دول تتفةوق عليهةا منفةردة مةن حيةث عةدد 
، إن املطلةةع علةةى الوضةةع الةةدميوغرايف لليبيةةا وجرياهنةةا  وهةةذه نقطةةة ضةةعف يف أمنهةةا القةةومي السةةكان

يكتشةف أن ليبيةا هةي األقةةل سةكاان بةني مجيةةع جرياهنةا ، وهةذا يشةكل حتةةداي أو خطةرا إضةافيا لألمةةن 
% مةةن إمجةةايل سةةكان الكتلةةة الشةةرقية مةةن  5القةةومي الليةةيب ، سةةكان ليبيةةا ال يشةةكلون إال نسةةبة 

% مةةن إمجةةايل سةةكان الكتلةةة الغربيةةة مةةن جرياهنةةا )تةةونس  12.5ا )مصةةر والسةةودان( ، وحنةةو جرياهنةة
خةرى أهنةا ، واملفارقةة األ 31% من الكتلة اجلنوبية من جرياهنا )تشاد والنيجر(25واجلزائر( ، وحنو 



وأتثريها يف األمن القومي اللييب اهلجرة غري القانونية إىل ليبيا

127

ة ، يضاعف من خطورهتا أهنا دولة غنيةة ابملةوارد الطبيعيةأخرى نقطة ضعف  دولة كبرية املساحة وهي
وأبرزهةةا الةةنفط والغةةاز ، مةةا معلهةةا مطمعةةاً للةةدول األخةةرى وخاصةةة جرياهنةةا ، فهةةي تشةةرتب يف حةةدود 

كيلةو مةرت مةةن   1770ليهةا حنةو إمةع الةةدول اجملةاورة ، يضةاف تفةوق أربعةة آالف كيلةومرت بريةة طويلةة 
ات ، هةةذا يعةةين أن األمةةن القةةومي الليةةيب عرضةةة للمخةةاطر والتهديةةد عةةرب مسةةاف 32احلةةدود البحريةةة
وغةري املنةتج يف متاسةًا مةع العديةد مةن الةدول ، يضةاف إىل ذلةك عةدد السةكان القليةل طويلة تشكل 

 ضا يشكل عامل هتديد أو خطر إضايف لألمن القومي اللييب .الغالب 

ويةةةرتبط العامةةةل الةةةدميوغرايف ابلعامةةةل اجلغةةةرايف مباشةةةرة فيمةةةا ميكةةةن أن حيدثةةةه مةةةن أتثةةةري يف األمةةةن     
، فعلةى طةول احلةدود الربيةة الليبيةة وهو املرتبط ابخلطر احملتمل للهجرة غري القانونية  ،القومي اللييب 

الطويلة توجد قبائل ضتةدة عةابرة للحةدود ، واترخييةاً ظلةت هةذه القبائةل واجلماعةات تتنقةل عةرب هةذه 
هةةذه  واليةةول فةةإن طةةولإلجةةراءات القانونيةةة لعبورهةةا ، اب قبةةل أن تقيةةداحلةةدود قبةةل أن يةةتم ترسةةيمها و 

خةةةرتاق العبةةةور يف الغالةةةب فإهنةةةا عرضةةةة لال ، وكوهنةةةا حةةةدود سةةةهلةاحلةةةدود وصةةةعوبة السةةةيطرة عليهةةةا 
رقيةةةة يف ليبيةةةا ، كمةةةا أن خاصةةةة مةةةن قبةةةل القبائةةةل واجلماعةةةات القريبةةةة منهةةةا والةةةيت هلةةةا امتةةةدادات ع

 مسةتوطنني يشكلون خطراً على األمن القومي كوهنم قد يتحولةون إىل املنتمني هلذه القبائل ملهاجرينا
يف ليبيةا ، كمةا أن فةرص العةيش  ليةةقبال امتةداداهتم بيا ، فهم قد مدون القبةول مةنبشكل دائم يف لي

من انحية أخرى فإن الوضع احلدودي الرخةو والقليةل أو  ، منها يف بلداهنم يف ليبيا أفضل يف الغالب
لليبيةا اجلغرافيةة والدميوغرافيةة وميكن تتبع األوضاع احلدوديةة  العدمي السكان قد يتغري على األرض ،

على النحو التايل :وظاهرة اهلجرة غري القانونية وأتثريها على األمن القومي 

مةع مصةر : تشةرتب ليبيةا ومصةر يف حةدود بريةة يبلةغ طوهلةا حنةو والدميوغرافيةة  يةاحلدوداألوضاع  -أ 
توسةط مشةاال إىل عمةق البحةر امل امسةاعد علةىو  نقطةة مةا بةني السةلول مةن متتد و 33كيلومرت  1090

حةدود طويلةة نسةبيا  الصحراء جنواب ، حيث تلتقي مع نقطة احلدود الليبية السةودانية ، وهةي بةذلك
هةةي حةةدود  ،خاصةةة يف جزئهةةا األعظةةم املمتةةد جنةةوب واحةةة اجلغبةةوب  ،ه احلةةدود ، ويالحةةظ أن هةةذ

 بريةةةش و جيةةوعةةرة وذات تضةةاريس صةةعبة ، كمةةا أهنةةا منطقةةة خاليةةة مةةن السةةكان ويصةةعب علةةى أي 
وخيتلف الوضع ابلنسبة للحدود املمتدة من ساحل البحر املتوسط وحةىت واحةة اجلغبةوب ،  قهااخرت ا

وهةو مةا حةد ، وهي حدود منبسطة نسةبيا وميكةن اخرتاقهةا بواسةطة اهلجةرات البشةرية أو اجليةوش 
 . 34يف العديد من املرات عرب التاريخ
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الحتمةاالت االنفجةار السةكاخ ، وهةذا  ة األكثةر تعرضةاً الدولمن بني دول املنطقة تعترب مصر        
، ففةةةي منطقةةةة احلةةةدود ابهلجةةةرات اخلارجةةةة عةةةن السةةةيطرة الليةةةيب  النفجةةةار قةةةد يهةةةدد األمةةةن القةةةوميا

الشمالية يتداخل سةكان هةذه املنطقةة وعلةى جةانيب احلةدود تعةيش نفةس القبائةل وأ هةا قبائةل أوالد 
نطقةةة تنقةل وانصةةهار وغةةزو عةرب التةةاريخ مةةن الشةةرق إىل علةي ، وشةةكلت هةةذه املسةافة مةةن احلةةدود م

خةالل االحةةتالل اإليطةايل أقةةال اإليطةةاليون سةياجا مةةن األسةالب الشةةائكة ميتةةد و الغةرب أو العكةةس ، 
من البحر وإىل مسافات طويل يف عمق الصحراء لقطع التمةوين واإلمةدادات عةن اجملاهةدين الليبيةني 

يبيةةا ومصةةر يف النصةةف الثةةاخ مةةن سةةبعينيات القةةرن املاضةةي وعةةزهلم ، وخةةالل تةةوتر العالقةةات بةةني ل
. 35أقامت ليبيا خطا دفاعيا على هذا اجلزء من احلدود

ي اللييب هو ذلك املتعلةق ابلعامةل الةدميوغرايف ، ي ميكن اعتباره حتداي لألمن القومإن اجلانب الذ    
مربةةع( إال أن مصةةر  كيلةةومرت  1.001.449فةةرغم أن ليبيةةا أكةةرب مسةةاحة مةةن مصةةر )مسةةاحة مصةةر 
ففيمةا يقةدر عةدد سةكان  ، (ضةعفاً  14حنةو تتفوق على ليبيا بشكل كبةري مةن حيةث عةدد السةكان )

الثمانني مليون نسمة يقدر سكان ليبيا بنحو ستة ماليني نسمة ، وهذا الفةارق يعةين  أبكثر منمصر 
عامةل االحتكةاب ا ي عةرف مبماللييب ، وأول هذه االعتبارات هو  كثري ابلنسبة ملوضوع األمن القوميال

بينمةا ، للدفاع عن كل كيلومرت من احلةدود الليبيةة  اليبي   315الذي يعين أن هناب حنو و على احلدود 
مصةةري للةةدفاع عةةن كةةل كيلةةومرت مةةن احلةةدود املصةةرية ، أي أن هنةةاب  7000هنةةاب يف املقابةةل حنةةو 

.36جدا يف مصر احلدود يقابله معامل احتكاب عال   معامل احتكاب لييب ضعيف على

إذا أمعنةةةا النظةةةر يف الواقةةةع املصةةةري لرأينةةةا دولةةةة ذات كثافةةةة سةةةكانية عاليةةةة ومةةةوارد حمةةةدودة و      
إىل حنةةةو  2025وانفةةةالت يف نسةةةبة الةةةزايدة السةةةكانية ، ويقةةةدر أن يصةةةل عةةةدد السةةةكان فيهةةةا عةةةال 

،  دأ ابلفعةةل إن مل يكةةن قةةد بةةمليةةون نسةةمة ، ابلتةةايل فةةإن مصةةر معرضةةة خلطةةر انفجةةار سةةكاخ  100
مليةون  2يقابل ذلك نقص يف املساحة الصاحلة للزراعة حيث الةتهم العمةران وخاصةة العشةوائي حنةو 

وادي النيل والدلتا يف العقود الثالثة األخرية ، وبذلك فةإن مصةر يف حاجةة للمزيةد  يضافدان من أر 
اقةةة الةةيت لةةن يكةةون السةةد مةةن األرض الزراعيةةة مةةن أجةةل الزراعةةة إلنتةةاج الغةةذاء ، وإىل املزيةةد مةةن الط

العةةايل قةةادرا علةةى توفريهةةا للعةةدد اإلضةةايف مةةن السةةكان ، وسةةتكون مصةةر يف حاجةةة إلنتةةاج الكهةةرابء 
من احملطات احلرارية ضا يعةين احلاجةة للمزيةد مةن الةنفط ، يف الوقةت الةذي يتوقةع فيةه نضةوب الةنفط 

االنفجةار السةكاخ يف مصةر ، وما مةن متةنفس أمةال مشةكلة  37املصري يف غضون الربع قرن القادل
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لييب ، حيث التنقل اليسري عرب احلدود الربية بني الدولتني ، وحيث الوضع يف ليبيةا مغةراي اجملال الإال 
من الناحية االقتصادية ، لذلك فإن تصدير األزمة املصرية اليت قةد تنةتج عةن االنفجةار السةكاخ إىل 

مةةن دول جمةاورة ملصةةر ميكةن اعتبارهةةا بةديال ومكةةاان  ليبيةا أمةرا واردا إن مل يكةةن حتميةا ، فلةةيس هنةاب
ال ميكةةن تقةةدير حجةةم مثةةل هةةذه  اكمةة  ،املصةةريني الةةيت تفةةيض هبةةا مصةةر املهةةاجرين مناسةةبا ملوجةةات 

األزمة أو ما ينجم عنها من مشاكل وتعقيدات ، انهيك عن أزمة شاملة قةد تتحةول إىل موجةات مةن 
ثر وسةةةةتؤ والسةةةيطرة ، ارج احلسةةةاابت والتوقعةةةات الالجئةةةني ، حينهةةةا تصةةةبا األمةةةور خةةةاملهةةةاجرين و 

إن مل يصةل األمةر إىل تةدمري  واجتماعيةاً  واقتصةادايً  ي الليةيب سياسةياً ابلتأكيد علةى جممةل األمةن القةوم
 .هذا األمن القومي برمته 

مةةع تةةونس : مةةن انحيةة الغةةرب متتةةد احلةةدود الليبيةةة التونسةةية والدميوغرافيةةة  يةةةاحلدوداألوضةاع  -ب 
كيلومرت مشال غرب ليبيا ، وتبدأ احلدود الربية عند نقطة رأس جةدير علةى   500 تقارب فةعلى مسا

شةأن و ساحل البحر مشاال ومتتد جنواب حىت غدامس حيث تلتقي احلةدود الليبيةة التونسةية اجلزائريةة ، 
 خاصةةة تشةةاد واجلزائةةر فقةةد مت زحزحةةة هةةذه السةةابقة معظةةم احلةةدود الليبيةةة مةةع املسةةتعمرات الفرنسةةية

إىل  التونسةية جةرجيسمدينةة  ابلقةرب مةناحلدود خالل العهد العثماخ الثةاخ مةن نقطةة حبةرية البيبةان 
مةع ذلةك مل و  ، 38العمق اللييب يف مكاهنا احلايل عند نقطةة رأس جةدير علةى سةاحل البحةر املتوسةط

حةول  ، كمةا مت تسةوية اخلةالف احلةدودي البحةري بريةة يسبق أن قامت بني البلدين مشاكل حدودية
 . 39اجلرف القاري بينهما عرب حمكمة العدل الدولية

يب والتونسةي روابةط قويةة بةني أبنةاء اجملتمعةني الليةك لفهناالنواحي العرقية واالجتماعية أما من        
ةةةا طةةةرابلس وتةةةونس يف إقلةةةيم واحةةةد يف ظةةةل قرطةةةاج ورومةةةا ومةةةا بعةةةد  ، اترخييةةةا كثةةةريا مةةةا اجتمةةةع  إقليم 

 10بةني عةدد السةكان يف تةونس وليبيةا ) لةيس ابلكبةريالعدديةة هنالةك فةارق  من الناحيةو  ،اإلسالل 
  جةدا لصةار ليبيةا الةيتمليةون نسةمة( ، أمةا مةن حيةث املسةاحة فةإن الفةارق كبةري 6مليون نسمة إىل 

كيلةةةومرت مربةةةع( ، كمةةةا يبةةةدو   163.610)مسةةةاحة تةةةونس  تةةةونس كثةةةرياً  تها مسةةةاحةتفةةةوق مسةةةاح
ويةدل وصةول الةرئيس أبورقيبةة إىل سةدة احلكةم كةأول رئةيس  تونس كبةرياً التداخل السكاخ بني ليبيا و 

إىل عائلةةة يف أصةةوله لتةةونس بعةةد االسةةتقالل علةةى هةةذا التةةداخل بةةني البلةةدين ، فهةةذا الةةرئيس ينتمةةي 
مابيةةةات هةةةذا التةةةداخل إال أن ذلةةةك يعةةةين انتقةةةال التفةةةاعالت ، ورغةةةم إ أبورقيبةةةة املصةةةراتية الليبيةةةة

، وكثةةةرياً مةةةا كانةةةت ة واالجتماعيةةةة علةةةى جةةةانيب احلةةةدود إبمابياهتةةةا وسةةةلبياهتا السياسةةةية واالقتصةةةادي
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، وآخرهةا حالةة النةزوح الةيت حةدثت خةالل اهلجرات تتم بني اجلانبني ويف االجتاهني حسب الظةروف 
احلربيةة فةراراً مةن املعةارب حيث جلأت أعداد كبرية من الليبيني إىل تةونس  2011انتفاضة فرباير عال 

.د  ذلك ألسباب خمتلفة يف االجتاه املعاكس ، وقد حي

مع اجلزائةر : علةى احلةدود مةع اجلزائةر خيتلةف الوضةع فحةدود والدميوغرافية  يةاحلدوداألوضاع  –ج 
كيلةومرت علةى اجلانةب الغةريب واجلنةويب الغةريب ، انطالقةا مةن   1200اجلزائر مةع ليبيةا متتةد إىل مسةافة 

يةة التونسةية اجلزائريةة وإىل اجلنةوب حيةث نقطةة التقةاء احلةدود غدامس مشاال حيث نقطة احلةدود الليب
الليبية اجلزائرية مع النيجر ، وهي أطول حدود لليبيا مع أيةة دولةة جمةاورة ، وشةكلت أعقةد املشةاكل 

لرتسةةيمها مةةن  1995إىل اآلن، وقةةد جةةرت حماولةةة عةةال  ترسةةيم هةةذه احلةةدود بسةةبب عةةدلاحلدوديةةة 
ية ، غري أن السلطات اجلزائرية توقفةت عةن التعةاطي مةع اللجنةة وألغةت قبل جلنة مشرتكة ليبية جزائر 

قةة ن معظةم احلةدود الليبيةة اجلزائريةة متةر مبنطإ العالمات احلدودية اليت قامت اللجنة بوضعها سابقاً ،
ت السةةكانية املتنةةاثرة هنةةا ماعةةدا قةةاطع غةةات وبعةةض التجمعةةا صةةحراوية شةةبه خاليةةة مةةن السةةكان ،

 .40وهناب

عةدل ترسةيم إىل قد تواجه األمن القومي الليةيب مةن انحيةة اجلزائةر ، إضةافة اليت خرى األكلة شامل    
 أحيةةاانً مةةن أفريقيةةا جنةةوب الصةةحراء ذي أيخةةذه املهةةاجرون غةةري القةةانونينيابملسةةلك الةة تتعلةةق دوداحلةة

ى الةيت متةر عةرب عرب اجلزائر إىل ليبيا ،  وهو معرب من معابر اهلجةرة حنةو ليبيةا إضةافة إىل املعةابر األخةر 
تةةداخل ، كمةةا ت النيجةةر وتشةةاد والسةةودان ، مةةا يشةةكل خرقةةاً آخةةر ألمةةن احلةةدود الليبيةةة مةةع اجلزائةةر

يف الواحةات واملنتشةرة الطوارق  احلدودية بني ليبيا واجلزائر ولو بشكل قليل مثل قبائل قبائلبعض ال
 الةةيت يصةةعبقفةةرة  احلةةدود التتنقةةل عةةرب اجلزائريةةة ، وهةةذه القبائةةل ميكةةن أن -عةةرب احلةةدود الليبيةةة 

.  السيطرة عليهاو ضبطها 

مجةةال ةةةدان قةةد الةةدكتور مةةع تشةةاد : كةةان اجلغةةرايف املصةةري والدميوغرافيةةة  يةةةاحلدوداألوضةةاع  –د 
، فقةةد سةةا ت الظةةروف يف عةةدة مناسةةبات  41وصةةف حةةدود ليبيةةا اجلنوبيةةة أبهنةةا مشةةتل املشةةاكل

جبةال تيبسةيت كمةا كانةت قمةم الطبيعةي هلةذه احلةدود هةو اترخيية يف العبث هبةذه احلةدود ، إن املكةان 
يف السابق ، لكن االحتالل الفرنسي لتشاد وضعف الدولة العثمانية الةيت كانةت حتتةل ليبيةا يف القةرن 
يف التاسةةع عشةةر ومطلةةع القةةرن العشةةرين جعةةل فرنسةةا تةةدفع هبةةذه احلةةدود إىل مةةا وراء جبةةال تيبسةةيت 
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، وبةذلك فقةدت  42ألةف ميةل مربةع( لصةار تشةاد 40مسةاحته مقتطعةة إقلةيم أوزو ) العمق اللييب
، وخسةةرت رقعةةة جغرافيةةة مةةع مةةا ميكةةن أن يكةةون فيهةةا مةةن  امهمةة ادفاعيةة اطبيعيةة حةةدوداي اليبيةةا خطةة

 .  43ثروات طبيعية ، وكما قال عنه البعض "إنه حد ال موز التفريط فيه وسط راتبة الصحراء"

يف احلةرب األهليةة يف تشةاد  السةابق الليةيب النظةال غمةاسخالل العقد املاضي وبعد سنوات من ان    
علةى حمكمةة العةدل الدوليةة ومت إقةرار احلةدود كمةا حةول إقلةيم أوزو مت عرض النزاع الليةيب التشةادي 

 ره ذلةك مةن تبعةات علةى األمةن القةوميهي عليه ابقتطاع معظم إقليم أوزو لصار تشةاد ، مةع مةا مة
هةةو جبةةال تيبسةةيت ، وأايً كانةةت النتيجةةة فةةإن  اطبيعيةة حةةدوداي اانعةةالليةةيب ، لقةةد فقةةدت ليبيةةا بةةذلك م

ولةةيس البحةةث عةةن احلةةدود  مةةن تةةدفق املهةةاجرين املطلةةوب هةةو اعتمةةاد طريقةةة حلمايةةة احلةةدود احلاليةةة
هةةي منطقةةة طويلةةة وصةةحراوية ، وهةةي معةةرب سةةهل  احلةةدود اجلنوبيةةة املشةةرتكة مةةع تشةةادإن  التارخييةةة .

 التبةو يعةيشيف ليبيةا ، و  قبائةل التبةو ، ويف مشةل تشةاد وجنةوب ليبيةا تعةيشللمهاجرين غري القةانونيني 
 مةةةن التبةةةو لكثةةةريزاد عةةةددهم بسةةةبب تسةةةرب ا رمبةةةاو  ،نةةةوب مةةةدن وواحةةةات اجليف مةةةوزعني  الليبيةةةني

 وقةةةد يةةةؤدي الوضةةةع الةةةدميوغرايف املعقةةةد هلةةةذه القبائةةةل املتنقلةةةة وغريهةةةا إىل،  44إىل ليبيةةةا ينيتشةةةادال
 أزمةة حبجةم دارفةورصراعات عرقية على احلدود مع احتمال ظهةور  يا وإىليف ليبالتسلل واالستيطان 

.45على حدود ليبيا اجلنوبية ورمبا يف داخلها  

كمةةةا تشةةةكل تشةةةاد مصةةةدراً للهجةةةرة غةةةري القانونيةةةة ومعةةةرباً ملهةةةاجرين آخةةةرين مةةةن أفريقيةةةا جنةةةوب     
كانةت   2011بعةد أحةدا  فربايةر ، و  من معرب النيجر والسودان الصحراء حنو ليبيا ولو بشكل أقل

وقةدرت  هناب إشارات إىل تورل مسةلحني ومجاعةات تشةادية مسةلحة يف النزاعةات الةدائرة يف ليبيةا ،
 18بنحةو  2017مصادر رلية عدد املسلحني التشاديني املتورطني يف النزاعات الليبيةة مطلةع عةال 

 . 46ألف مسلا

جةةر : مل تكةةن احلةةدود مةةع النيجةةر علةةى جنةةوب ليبيةةا مةةع النيوالدميوغرافيةةة  يةةةاحلدود األوضةةاع -ه 
كةةم حمةةل خةةالف أو نةةزاع بةةني الةةدولتني ، لكةةن مةةا سةةبق ال يعةةين البتةةة أن هةةذه   150والبةةالغ طوهلةةا 

 معظةةم هةةذه احلةةدود غةةري احملروسةةة جيةةداً شةةأنفاحلةةدود ال تشةةكل خطةةراً علةةى األمةةن القةةومي الليةةيب ، 
مةن النيجةر ومةن الةدول األفريقيةة األخةرى  القانونيةةمسارب اهلجرة غري  تشكل أهماحلدود األخرى 

 كهدف هنائي .  أوروابإىل ليبيا للعمل فيها أو اختاذها معرباً حنو 
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لقد متيزت النيجر عرب اترخيها السياسةي املعاصةر والةذي يبةدأ منةذ اسةتقالهلا يف مطلةع سةتينيات      
احلةةدود  نيةةامي والبعيةةدة نسةةبياً عةةن لعاصةةمةاملركزيةةة الضةةعيفة يف ا اتالقةةرن املاضةةي بوجةةود احلكومةة

الشمالية ، الشمال يف النيجر هو مةوطن مجاعةات أثنيةة كةالطوارق ال ختضةع بشةكل كامةل للحكومةة 
الطةةوارق هةةم مواطنةةون ليبيةةون ، هةةذا االمتةةداد العرقةةي عةةرب قبائةةل مةةن  اومعلةةول أن جةةزء، املركزيةةة 

، أن يقةةود إىل نةةزوح حنةةو ليبيةةا حيةةث ميكةةن احلةةدود قةةد يشةةكل خطةةراً يف حةةال عةةدل ضةةبط احلةةدود 
يل فهةةي منطقةةة ضةةعيفة رخةةوة ، منطقةة احلةةدود مةةع النيجةةر بعيةةدة أيضةةاً علةةى العاصةمة طةةرابلس وابلتةةا

ألسةةباب كوهنةةا منطقةةة سةةهلة العبةةور   وهةةي معةةرب ملعظةةم مةةا أي  إىل ليبيةةا مةةن مهةةاجرين غةةري قةةانونيني ،
جلماعةةات إرهابيةةة  حصةةن  دود قةةد تكةةونفةةإن هةةذه احلةة مةةن انحيةةة أخةةرىو  طوبوغرافيةةة ودميوغرافيةةة ،

، ولقد عرب اللواء عبد الفتاح يةونس أمةني األمةن العةال الليةيب  47املتواجدة يف النيجر ومايلكالقاعدة 
% مةةن املهةةاجرين األفارقةةة إىل 80أن  2009)وزيةةر الداخليةةة( لنظةةريه النيجةةري خةةالل شةةهر أبريةةل 

بةدون مسةاعدة دول اجلةوار ها حةل مشةكلة اهلجةرة النيجر وأن ليبيا ال تسةتطيع وحةد عربليبيا أيتون 
. 48، ولكن بدوره رد الوزير النيجري أن بالده نفسها معرب للمهاجرين األفارقة من البلدان األخرى

مةةع السةةودان : علةةى اجلهةةة اجلنوبيةةة الشةةرقية مةةن حةةدود ليبيةةا والدميوغرافيةةة  يةةةاحلدود األوضةةاع -و 
يالحةظ أن هةذه احلةدود ليسةت  ،49رت مةن احلةدود املشةرتكةكليلو م  470يقع السودان على امتداد 

للمهةةاجرين غةةري القةةانونيني القةةادمني مةةن  اً مهمةةاً ، لكنهةةا معةةرب  عازلةةة متامةةا مةةن الناحيةةة الطوبوغرافيةةة
 امليكانيكيةة العسةكرية وميكةن للقةواتشرق أفريقيا )أثيوبيةا وأرتةرياي والسةودان والصةومال وغريهةا( ، 

 . 50ل الثغرات غري الرملية املوجودة فيهاأن تتسلل من خال أيضاً 

ن احلةةدود االثنيةةة أو القبليةةة لسةةكان ليبيةةا أبعةةد مةةن حةةدودها السياسةةية ، إن ضةةا سةةبق يتبةةني لنةةا أو    
وغةري حمةدد ،  امائعة اجتعل األمن القومي اللييب أيضاً مفهومة الدميوغرافيةامليوعة يف احلدود اجلغرافية و 
الدميوغرافيةةة أو اجلغرافيةةة ، فالقبائةةل املشةةرتكة املقيمةةة علةةى احلةةدود قةةد فقةةد يةةتم اخرتاقةةه مةةن الناحيةةة 

يف شكل هجرات كبرية أو صغرية بشكل غةري قةانوخ  يتحرب بعض سكاهنا إىل الداخل أو إىل اخلارج
وقةد يتبعهةا حتةرب سياسةي يطةال احلةدود اجلغرافيةة وميةس ابألمةن القةومي الليةيب يف  وخارج السيطرة ،

اسية املتعلقة بعنصر اإلقليم أحد العناصر األساسية املكونة للدولة . أولوايته األس
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للهجووورة غيووور والثقافيوووة جتماعيوووةاالقتصوووادية وااليرات التوووأث – 3
القانونية في األمن القومي الليبي

علةةى األمةةن  والثقافيةةةلقةةي ظةةاهرة اهلجةةرة غةةري القانونيةةة بتأثرياهتةةا االقتصةةادية واالجتماعيةةة قةةد ت      
مي اللييب مبدلوالته الواسعة ، وسنحاول هنا رصد مثل هذه التأثريات على النحو التايل : القو 

إن عةدل تنظةيم اهلجةرة قةد  التأثريات االقتصادية للهجرة غري القانونية يف األمةن القةومي الليةيب : –أ 
األمةر ابهلجةرة  يؤدي إىل الكثري من التةأثريات واملشةاكل االقتصةادية علةى ليبيةا ، خاصةة إذا مةا تعلةق

ة الةةيت ال ميكةةن حسةةاب أتثرياهتةةا املختلفةةة علةةى االقتصةةاد الليةةيب املصةةمم ملواجهةةة أعبةةاء قانونيةةغةةري ال
صغرية تتعلق أبقةل مةن سةتة ماليةني نسةمة ، فةرغم صةعود مؤشةرات البطالةة يف ليبيةا يف مطلةع األلفيةة 

علةةى فةةرص املةةواطنني الليبيةةني ين ، وانفةةس هةةؤالء املهةةاجر  زادت معدالتةةهالثالثةةة إال أن تةةدفق اهلجةةرة 
العمل ضا خلق املزيد من الصعوابت لسوق العمل اللييب ، ويندر أن جتةد دولةة يف العةامل تتسةاهل إىل 

   سوق العمالة اخلاص هبا .ية فيها اهلجرة غري القانونهذه الدرجة اليت هتدد 

الليةيب ويف غةريه مةن اجلوانةب  يتسبب املهاجرون غري القانونيني يف إحدا  خلل يف سوق العمل     
االقتصادية ، خاصةة إذا علمنةا أن اجملتمةع الليةيب يعةاخ مةن ظةاهرة البطالةة الةيت قةدرت قبةل انتفاضةة 

ورغةةةم أن العمالةةةة غةةةري القانونيةةةة ال تنةةةافس الليبيةةةني يف األعمةةةال الةةةيت % ، 20.74فربايةةةر بنحةةةو 
تبةدو مسةألة التةأثري ، و  51لعضةلية ابلكامةل تقريبةاً يزاولوهنا عادة إال أهنةا حتتكةر جمةال العمالةة العاديةة ا

انحيةةة أعةةدداهم الكبةةرية والةةيت ال ميكةةن معرفتهةةا بدقةةة ، االقتصةةادي للمهةةاجرين غةةري القةةانونيني مةةن 
 مليةةةون نسةةةمة ، وهةةةذا يسةةةاوي حنةةةو ثلةةةث عةةةدد 2فهةةةم يف السةةةابق شةةةكلوا يف بعةةةض الفةةةرتات حنةةةو 

 تقليةل أعةداد املهةاجرين يف ليبيةا ولكةنهم مةازالوا يف ، ورمبا أدت احلةرب األهليةة إىل الليبيني السكان
، هةةذا يف الوقةةت 52(2017ألةةف مهةةاجر تواجةةدوا يف ليبيةةا مطلةةع العةةال احلةةايل ) 381.463حةدود 

يف الذي تعاخ فيه ليبيا من مشاكل اقتصادية كثرية ضا يشكل ضةغطاً إضةافياً علةى احلالةة االقتصةادية 
 .جمال الغذاء واخلدمات وغريها 

ومةةع ظهةةور أوضةةاع اقتصةةادية مرتديةةة يف ليبيةةا وحتةةذيرات ضةةا هةةو أسةةوأ يصةةبا مئةةات اآلالف مةةن     
وضةع املهاجرين غري القةانونيني عبئةاً علةى االقتصةاد الليةيب اهلةش ، فاملؤشةرات االقتصةادية تشةري إىل 

لةنفط إىل ومنها تدخ إنتاج النفط خالل األربع سنوات املاضية ، فقد اخنفةض إنتةاج ا اقتصادي سيئ
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 2017، ورغةةم ظهةةور بعةةض التعةةايف يف مطلةةع عةةال  2016ألةةف برميةةل يف اليةةول خةةالل عةةال  380
 1.6 ) 2011ألةةةف برميةةةل( إال أنةةةه مةةةازال دون نصةةةف معدالتةةةه السةةةابقة قبةةةل فربايةةةر  800)حنةةةو 

، مةع اخنفةاض يف صةايف  2016% عةال  2.5، كما انكمش االقتصاد الليةيب بنسةبة مليون برميل (
%  18.8عجةز امليزانيةة بنحةو ر د  وق ة،  2011إىل نصف طاقته قبل فربايةر  GDPاحمللي الناتج 
انعكةةس الوضةةع االقتصةةادي املةةرتدي علةةى بعةةض القطاعةةات احليويةةة كالصةةحة ، ، و  201753عةةال 
نفةةاق ضةا أدى إىل إغةةالق العديةةد مةةن املستشةةفيات املرتديةةة نتيجةةة عةةدل اإل البنيةةة الصةحية إن حيةث

، ويف ظل هةذه  54ونقص العناصر الطبية املتخصصة ونقص األدوية الضرورية، والوحدات الصحية 
األوضاع االقتصادية السيئة يصبا مئةات اآلالف مةن املهةاجرين غةري القةانونيني عبئةاً علةى االقتصةاد 

. اللييب اهلش وهتديداً لألمن القومي 

ميكةةن رصةةد  مةةن القةةومي الليةةيب :للهجةةرة غةةري القانونيةةة يف األوالثقافيةةة التةةأثريات االجتماعيةةة  -ب 
  على النحو التايل : يف هذا اجملال بعض التأثريات القائمة أو احملتملة لظاهرة اهلجرة غري القانونية

متيةةاز ، فةةال اجملتمةةع الليةةيب جمتمةةع قبلةةي ابن إاجملتمةةع الليةةيب : ونسةةيج إحةةدا  تغيةةريات يف تركيبةةة * 
، كمةا أنةه خيتلةف مةن مكةان إىل آخةر  ىالقبيلة أو يقو  وجود للفرد خارج القبيلة ، وقد يضعف أتثري

أو من جمموعة إىل أخرى ، ورغم التنةوع القبلةي يف ليبيةا فةإن اجملتمةع الليةيب جمتمةع مسةامل تشةكل فيةه 
عامةةةل وفةةةاق ولةةةيس عامةةةل صةةةدال ، فهةةةي أحةةةد ضةةةماانت االسةةةتقرار والوفةةةاق ،  يف الغالةةةب القبيلةةةة

لعبةةةه عقةةالء القةةول يف القبائةةةل الليبيةةة مةةن دور يف تسةةةوية  ويشةةهد التةةاريخ الليةةيب علةةةى الةةدور الةةذي
. مةةن انحيةةة أخةةرى فةةإن العةةدد الكبةةري للمهةةاجرين قةةد يصةةبا حمةةل اخلالفةةات وإقةةرار السةةالل والةةو ل 

عةةدد القليةةل للسةةكان الليبيةةني وتةةدخ نسةةبة الةةزايدة السةةكانية ، فقةةد تةةدنت نسةةبة الأتثةةري ابلنظةةر إىل 
 1.83مث اخنفضةت إىل  1995% عةال 2.8إىل  1984% عةال 4.4النمو السكاخ يف ليبيا مةن 

بةةة الرتكيلنسةةيج االجتمةةاعي و إن مةةا ميكةةن أن ميةةس هبةةذا الوضةةع هةةو اإلخةةالل اب،  55 2006 عةةال
يةةة السةةائدة مةةن خةةالل تةةدفق اهلجةةرات مةةن الةةدول اجملةةاورة ضةةا حيةةد  خلةةالً يف تةةوازن الرتكيبةةة عرقال

أحةةد الركةةةائز  الةةذي يعةةةد االجتمةةةاعيواالنسةةةجال والةةو ل ابلتةةوازن ، وهةةةذا يعةةين املسةةةاس  كانيةالسةة
.املهمة لألمن القومي اللييب 
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إن التةدفقات العاليةة للمهةاجرين غةري القةانونيني  إحدا  تغيري يف ثقافة وعادات وتقاليد اجملتمع الليةيب :* 
، وهويتةةةه الليةةةيب ؤدي علةةةى املةةةدى الطويةةةل إىل إحةةةدا  تغيةةةريات يف ثقافةةةة وتقاليةةةد اجملتمةةةع تةةةإىل ليبيةةا قةةةد 

مةنهم ال  ، والكثةريفهؤالء املهاجرون حيملون ما مييزهم عن اجملتمع اللييب مةن لغةة وعةادات وتقاليةد خمتلفةة 
 ليزيةةة والربتغاليةةة ، وهلةةم عةةادات وتقاليةةد حملليةةة أو الرليةةة كالفرنسةةية واإليتكلمةةون العربيةةة بةةل هلةةم لغةةاهتم ا

عتنقوهنا ، وغالباً ما يقيمون يف جتمعات خاصة هبم ميارسةون فيهةا طبيعةة ترتبط حبياهتم اليومية والداينة اليت ي
يةةةؤدي إىل التشةةةتت  قةةةد ، وابلتةةةايل فةةةإن اهلجةةةرة غةةةري القانونيةةةة تشةةةكل حتةةةدحيةةةاهتم يف جمةةةتمعهم األصةةةلي 

االجتمةاعي وعةدل الشةعور ابألمةان جتةاه الثقافةة والتقاليةد الوافةةدة خاصةة مةع مةا يرافةق ذلةك مةن احنرافةةات 
، وهةذا التنةاقض الثقةايف بةني املةواطن واملهةاجر الوافةد  غةري مقبةول مةن طةرف املهةاجرينخمةالف أو وسلوب 

. ، وهذه األشياء متس ابألمن القومي اللييب يف بعده االجتماعي  56يقود إىل الكراهية والصدال

يبيةا سةوقاً بسبب الفوضى األمنيةة أضةحت ل إدخال ظواهر اجتماعية خطرية كتجارة املخدرات وغريها :* 
، علةى املسةتوى العةاملي خاصة الكوكةايني وجةدت هلةا طريقةاً آمنةاً لتجارة املخدرات ، كما أن هذه التجارة 

ل غةرب أفريقيةا وعةرب مةايل والنيجةر مث ليبيةا حيةث يصةدر الةبعض منهةا حنةو فمن أمريكا الالتينية إىل سةواح
 ، ابهةةاطيهةةا هةةو اسةةتخدامها لتمويةةل اإلر مةةا تشةةكله هةةذه التجةةارة مةةن خطةةورة إضةةافة إىل تعمةةع و ،  أورواب

كطةةرف يف هةةذه التجةةارة ألهنةةا   AQIMفتشةري بعةةض التقةةارير إىل تنظةةيم القاعةةدة يف بةةالد املغةرب العةةريب 
وهو مةا معةل مةن هةذه التجةارة املرتبطةة ابهلجةرة ،  57والذي يستخدمه لتمويل نفسه متر من مناطق نفوذها

اللييب . القانونية خطراً يطال األمن القومي غري

يعد هذا التأثري املادي خطرياً ابلنظر إىل قائمة األمةراض واألوبئةة الةيت * نقل األمراض واألوبئة إىل ليبيا : و 
ميكن أن ينقلها املهاجرون معهم من بلداهنم ، فأفريقيا جنوب الصةحراء هةي أكثةر منةاطق العةامل مةن حيةث 

والكثةري مةن املهةاجرين إىل ليبيةا ،   58يف العةامل % من عدد اإلصةاابت 70بنسبة اإلصابة بفريوس اإليدز 
وهنةاب وابء من هذه املناطق حيملون معهم هذا الفريوس مع ما يشكله ذلك من خطةر االنتشةار يف ليبيةا ، 

قةد فتةاب ، وهةو وابء  املاضةية يف الكنغةو وغةرب أفريقيةا الةثال  الذي ظهةر خةالل السةنواتإيبوال الفتاب 
وأوبئةةةة وأمةةةراض أخةةةرى قةةةد حيملهةةةا ، و  نونيني معهةةةم مةةةن تلةةةك الةةةدول إىل ليبيةةةاحيملةةةه املهةةةاجرون غةةةري القةةةا

، ومبةا أن البنيةة الصةحية يف ليبيةا تعةاخ مةن ضةعف  وغريهةا الكبةد الةوابئي لتهةاابتن معهم ومنهةا او املهاجر 
مةن  اجةزء يعتةرب والةذيلألمةن الصةحي يف ليبيةا  اكبري   اشديد فإن انتشار هذه األوبئة واألمراض يعين هتديد

.األمن القومي 
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 (1الشكل رقم )

يوضح أهم تأثيرات ظاهرة الهجرة
على األمن القومي الليبي

 
 

لتأثريات اهلجرةلسيناريوهات املستقبلية احملتملة ا -اا ثالث
يف األمن القومي الليبيغري القانونية 

شةةراف مسةةتقبل هةةذا التةةأثري ، استحماولةةة إن اإلحاطةةة بتةةأثري ظةةاهرة اهلجةةرة غةةري القانونيةةة يقتضةةي   
اسةتخدال أسةلوب السةيناريوهات اخلاصةة مبسةتقبل أتثةري ظةاهرة اهلجةرة علةى  خةالل وسيتم ذلك مةن

األمن القومي اللييب ، ويف هذه احلالة نستعرض ثالثة سيناريوهات على النحو التايل :

السيناريو األول - 1
الليبيةة علةى ضةبطها ألسةباب داخليةة أو خارجيةة ، ازدايد ظاهرة اهلجرة نتيجة عدل قدرة الدولةة     

ودويل مربها على توقيةع اتفةاق  أورويبفمن الناحية اخلارجية قد جتد ليبيا نفسها حتت ضغط خارجي 

تأثيرات ظاهرة 
األمن  فيالهجرة 

 القومي الليبي

سياسية 
جغرافية وأمنية

ديموغرافيةو 

 اقتصادية
جتماعيةاو 

تأثيرات ظاهرة 
األمن  فيالهجرة 

 القومي الليبي

سية سيا
جغرافية وأمنية

وديموغرافية

 اقتصادية
جتماعيةاو 
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، ومةن الناحيةة الداخليةة قةد تصةبا اتباع أساليب أكثر مرونة مع املهاجرين غةري القةانونيني ينتج عنه 
يطرة علةةى حةةدودها الطويلةةة الصةةحراوية الةةوعرة والبحريةةة  ، وقةةةد ليبيةةا غةةري قةةادرة ابملةةرة علةةى السةة

يساعد على ازدايد هةذه اهلجةرة وقةوع كةوار  أو أزمةات سياسةية أو اقتصةادية أو حةروب يف الةدول 
، ضا ينجم عنةه تةدافع موجةات هجةرة ونةزوح مجةاعي أو دول أفريقيا جنوب الصحراء عموماً اجملاورة 

هةةةا ألسةةباب سياسةةةية أو إنسةةانية أو لوجسةةةتية ، وضةةا يعةةةزز مةةن هةةةذا ابجتةةاه ليبيةةا بدرجةةةة يصةةعب وقف
االحتمال ما تعانيه بعض الدول اجملاورة من أزمات سياسية واقتصادية ورمبةا حةروب ، كمةا أن معظةم 

 سكانية كبرية كما هو احلال يف مصر مثاًل.  الدول احمليطة تشكل كتال

نفسةةةها أمةةةال وضةةةع لةةةه أبعةةةاد سياسةةةية واقتصةةةادية يف مثةةةل هةةةذه احلالةةةة سةةةتجد الدولةةةة الليبيةةةة       
فةرية مةن النةازحني وإنسانية وستعاخ من مشاكل أمنية واقتصةادية وصةحية انمجةة عةن تواجةد أعةداد غ

 ، وهةةذا ابلتأكيةةد سةةيكون ذا ااالقتصةةادية واألمنيةةة رمبةةا علةةى مواجهتهةة حيةةث ال تقةةوى االمكانيةةات
د اسةتقرار الدولةة أو حتوهلةا إىل دولةة فاشةلة ، ومقةدمات أتثري كبري على األمةن القةومي الليةيب مبةا يهةد

. ، وهو ما معله قريباً من الواقع هذا السيناريو موجودة ابلفعل 

السيناريو الثاني - 2
 يقول على افرتاض حتسن أوضاع الدولة الليبية من حيث االسةتقرار السياسةي واألمةين وقيامهةا     

، وهتةدف إىل السةيطرة عليهةا وضةبطها غةري القانونيةة ابهلجةرة تباع سياسةات جديةدة حمكمةة خاصةة اب
بشكل كبري ووفق الظروف واملصار العليا للدولة ومبا حيقةق أمنهةا القةومي ، ابسةتخدال كةل الوسةائل 

والةةةدول األفريقيةةةة املصةةةدرة  ورويباملتاحةةةة مبةةةا يف ذلةةةك التعةةةاون مةةةع األطةةةراف األخةةةرى كاالحتةةةاد األ
يةتم تقلةيص حجةم وخطةةر اهلجةرة إىل حةده األد  ، وهةو مةا حيصةن األمةةن  للهجةرة ، ويف هةذه احلالةة

القومي اللييب جتاه واحدة من أخطر حتدايت األمن القومي اللييب.

السيناريو الثالث - 3
ويقول على بقاء األوضاع الراهنةة علةى مةا هةي عليةه لفةرتة طويلةة وهو سيناريو الوضع الراهن ،       

ويف هةةذه احلالةةة  ،بشةةكل كامةةل رة الدولةةة علةةى السةةيطرة علةةى طوفةةان اهلجةةرة ، واملتمثةةل يف عةةدل قةةد
سيسةةةتمر أتثةةةري اهلجةةةرة لقرهةةةا السةةةلبية علةةةى األمةةةن القةةةومي ، كمةةةا سيسةةةتمر اخلةةةالف مةةةع االحتةةةاد 

الةةذي يريةةد مةةن ليبيةةا بةةذل جهةةود كبةةرية لوقةةف تيةةار اهلجةةرة والعمةةل كشةةرطي علةةى البوابةةة  ورويباأل
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يتةةه مةةن اهلجةةرة األفريقيةةة ، كمةةا أن العالقةةات مةةع الةةدول اجملةةاورة سةةتظل عةةامالً اجلنوبيةةة لالحتةةاد حلما
اتبعةةاً يتةةأثر مبةةدى مسةةا ة ليبيةةا يف حةةل مشةةكلة البطالةةة يف مصةةر مةةثالً ، أو تطبيةةق اتفاقيةةات حريةةة 

 التنقل والتملك اليت يستفيد منها عادة الدول األخرى وليس ليبيا .

ط بتطور األوضاع السياسية واألمنيةة يف ليبيةا ، أي أن حتقيةق تقةدل وعموماً فإن هذا السيناريو مرتب  
يف هةةذا اجملةةال يعةةين حتةةول األوضةةاع حنةةو السةةيناريو األول ، أمةةا تةةردي األوضةةاع السياسةةية واألمنيةةة 

فسيحوهلا حنو السيناريو الثاخ . 

الخاتمة
يبيا وأتثريها يف األمن القومي نونية إىل لاالق تناولت هذ الورقة البحثية ظاهرة اهلجرة غري    

بعاد املختلفة اهرة من حيث حجمها وتطورها واألوقد جرت حماولة التعرف على هذه الظ اللييب،
خاصة يف ظل ما تشهده األوضاع السياسية واألمنية من فوضى وانفالت ، وابلنظر إىل أن هذه 

لقي بظالهلا على األمن اعية فإهنا ت  الظاهرة القادمة من اخلارج ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتم
القومي اللييب يف جوانبه املختلفة ، ومن خالل ما سبق ميكن اإلشارة إىل أبرز النتائج اليت توصلت 

هلا هذه الورقة البحثية :

صة مع تردي األوضاع السياسية ًا مستمرًا خان اهلجرة غري القانونية إىل ليبيا تشهد تصاعدأ – 1
 واألمنية .

أن هذه الظاهرة غري خاضعة للضبط ابلكامل من جانب السلطات الليبية أو دول املصدر أو  – 2
 ، ضا معل من الصعب ضبطها والسيطرة عليها بشكل كبري . ورويبدول االحتاد األ

هناب أتثريات سياسية هلذه الظاهرة ، فهي تفتا الباب للتدخل اخلارجي يف ليبيا ، وهي تؤدي   – 3
 أمين ، وكال ا يعد مساساً ابألمن القومي اللييب يف جانبيه السياسي واألمين .كذلك إىل خلل 

تبني وجود مجلة من التأثريات االقتصادية اليت تتعلق ابلوضع االقتصادي يف ليبيا وتعرضه  – 4
لعوامل غري حمسوبة انمجة عن دخول أعداد غري معروفة من املهاجرين إىل ليبيا ، وهي أتثريات 

 ألمن القومي يف جانبه االقتصادي .ترتبط اب
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ل ان يف ليبيا وما قد يلحقها من خلهناب أتثريات اجتماعية تتعلق مبعامل البنية املكونة للسك – 5
ميس ابلتوازن والرتكيبة السائدة ، فبعض املهاجرين يسعون لالستقرار يف ليبيا بشكل هنائي ، وهو 

أي اإلضرار ابألمن القومي اللييب يف جانبه ما قد ميس ابألستقرار والتماسك االجتماعي ، 
 االجتماعي .

أن السلطات الليبية ال تبذل اجلهد الكايف يف التعامل مع ظاهرة اهلجرة غري القانونية ، وال  – 6
تتبع سياسات مناسبة للحفاذ على األمن القومي اللييب من أتثريات هذه الظاهرة ، وذلك بسبب 

 أو لعدل القدرة املادية على احلد منها . عدل إيالئها االهتمال الالزل

بحثية تشري إىل خطورة الوقوع يف أسوأ لإن السيناريوهات اليت جاءت يف هناية الورقة ا – 7
 سيناريوهات اهلجرة غري القانونية ، وابلتايل اإلضرار ابألمن القومي اللييب .

أتثري ، حيث تبني لنا وجود  يت الدراسةفرضيتائج هذه الورقة البحثية على ن وبذلك أكدت    
، كما أن السلطات الليبية ال تبذل االهتمال  ظاهرة اهلجرة غري القانونية يف األمن القومي اللييبل

وبناء عليه فإن السلطات الليبية  ، واجلهد الكايف للحد من أتثري الظاهرة يف األمن القومي اللييب
ماد احللول املناسبة ائمة اهتماماهتا والعمل على إلى قمطالبة بوضع مشكلة اهلجرة غري القانونية ع

ملزيد من الدراسة على هلا ، من انحية أخرى تظل ظاهرة اهلجرة غري القانونية ظاهرة جديرة اب
كادميي . املستوى األ
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Strategic Planning of Marketing Activity 

and it’s Impact on Financial and 

Administrative Performance 
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Abstract 

    The study focused on the strategic planning, which is an essential 

tool for any organization when planning for the rest of their activities 

and planning of overall activity. The study aimed to formulate a 

conceptual framework of an integrated concepts of strategic planning 

for marketing activity to identify the extent of awareness of marketing 

managers in companies engaged in drug production to the feasibility 

or usefulness of modern marketing concepts. The study’s problem is 

that, some companies prefer short-term planning because of the 

problems and difficulties faced due to the lack of skills, human and 
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material resources shortages, and the lack of visibility in front of some 

companies regarding the impact of strategic planning for marketing 

activity on the overall performance of the company.  

    The study has reached that there is a strong positive correlation with 

statistical significance between planning for activity and between its 

three stages of formulation, implementation, control over the 

marketing strategy, and overall performance of the companies 

producing the drug. 

The study recommended the need to support the organizational culture 

of strategic planning for marketing activity in the hearts of officials 

and managers of companies. The companies must be concerned with 

the formulation of marketing strategy which found to have strong 

extrusive link on performance, and have an impact on the overall 

performance. 



The Effectiveness of Monetary Policy 

 on the Libyan Economy 

Prof. Abdallah Shamia1 

Abstract 

To discuss the effectiveness of monetary policy, the following question 

should be raised: 

• Did the Libyan economy have economic policies that are declared and

known as objectives? 

• Was there a monetary policy in the sense of concept, tools and

effectiveness? If yes, the question continues to be, 

• Has any of the tools of this policy been applied or used for the last

four decades? How effective is it? 

To answer these questions, this paper covers the following points: 

• Overview of the overall performance of the Libyan economy.

• Economic policies in the Libyan economy.

• Framework, objectives and tools of monetary policy in the Libyan

economy. 

• The effectiveness of monetary policy in the Libyan economy

including the theoretical framework and reality. 
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Illegal Immigration to Europe

through Libya

Prof. Ali Elhawat1 

Abstract 

  This paper aims to present a model of illegal immigration between 

the two sub-Saharan African and northern shores of the 

Mediterranean, especially Italy, through Libyan shores.  

For this purpose, this paper attempts to analyze the phenomenon at 

two levels: 

Level 1: Migration from the original home of migrants in Africa, 

crossing the Mediterranean and reaching southern Italy, or reaching 

the bottom of the Mediterranean and, unfortunately, the loss of hope 

to reach Europe. 

The second level is the attempt to propose some mechanisms and 

solutions to address the phenomenon and its negative effects on the 

Libyan and European levels, especially Italy. 
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Illegal Immigration to Libya and its Impact 

on Libyan National Security 

Dr. Al Bashir Ali Al - Kut1 

Abstract 

This paper deals with the phenomenon of illegal immigration to Libya 

and its impact on the Libyan national security. It attempts to identify 

this phenomenon in terms of its size, development and dimensions, 

especially in view of the political and security situation.  

In order to clarify the aspects of this subject and to achieve its 

objectives, this work has been divided into the following elements: 

1. The phenomenon of illegal immigration to Libya and the

development of official responses of different Libyan governments 

towards it. 

2. The different effects of illegal immigration on Libyan national

security. 

3. Possible future scenarios of migration impacts on Libyan national

security. 
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and Political Science, Tripoli University. 




