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(Simplified Arabic )على ( برانمجword 04سم، ارتفاع 97( على حجم ورق )عرض.)سم 

 -التايل: على الربيد االلكرتوين  البحوث،ميكن أن ترسل 

H64299@Yahoo.com 
 وليد بين-مقر اجمللة /   كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

 

 

 



 

 

 

 

 جملة العلوم االقتصادية والسياسية

 عن كلية االقتصاد والعلوم السياسية بين وليد مة نصف سنوية تصدرجملة علمية حمك

 م 2019 سبتمرب ــــ عشر الرابعالعدد 
 

 العام املشرف

 رالشارف انبية عام. د

 مدير التحرير                              رئيس هيئة التحرير                     

 إبراهيم أمحد خليل الصقر .د                   حوسني مصباح العالمد. 

 أعضاء هيــئة التــحرير

 فخر الدين عبد السالم عبد املطلب د.                 خالد صاحل عبود د.  

 دسامي الشيباني حممو .د                  عثمان سامل علي .د              

 اللجنة االستشارية

 ميالد سامل املختار. د                      حممد السوداني أغنيةد أ.               

 حممد عثمان خليفة .د              عبد احلميد حممد أمحد الفقي .د              

  مجعة مفتاح الكاسح .د                          امعمر توزر مفتاح .د              



 

 

 

 محتويات العدد

 

 

.................................... .................................... ديةمستقبل منطقة اليورو يف ظل أزمة الديون السيا *

 د. عثمان سامل على عبد اجمليد .....................................................................................................
7 

               .........................................................................ويةدور حاضنات األعمال يف دعم املشروعات التنم   *

 هد، ا. أبو بكر عيسى احلواسيصباح العالم، أ. عادل عبد السالم اجملاد. حوسني م........... .......................... 
20 

 63 د. كمال سامل الشكري ..........................كية على العراقدور مراكز األحباث والدراسات يف احلرب األمري *

  ................................شئة التنمية االتتصادية لسأسواق النايفدور االستثمارات األجنبية غري املباشرة  *

 اليك ، ا. حممد علي عبد اهلل ق احممد بلقاسم ، أ. بشري علي بشري شد. الصاد .......................................
84 

صرف التجارة والتنمية م جارية )دراسة حتليلية علىأثر إلغاء سعر الفائدة على رحبية املصارف الت *

 خالد عبد اهلل رحيل شقاف. أ ...........................................................................الرئيسي طرابلس(
77 

سة تطبيقية على ة( على درجة اآلمان املصريف دراتياس أثر خماطر )رأس املال، االئتمان، السيول *

 باح سعدمربوكة رمضان مص .أ  ....................."( 0202-0222املصارف التجارية الليبية خالل الفرتة ) 
36 

 ..................................................طورات الراهنـة مستقبل جمموعـة الربيكس كقوى صاعدة يف ظل الت *

 ريم رمضان عبد الرحيم املخزومأ. م ................................................................................................
903 

 989 تهد. عمر املربوك اسبا ........................................وججا((مناألمن القومي يف أوتات النزاعات )ليبيا  *

 ........................... ملة()الفرص املتاحة والتحديات احملت القطاع املصريف اللييب يف ظل العوملة املالية *

 د. حممد عثمان خليفة سالمة .........................................................................................................
913 

راسة تطبيقية على الشركات )د واكبة التغري التكنولوجيبشرية ملاسرتاتيجيات إدارة املوارد ال *

 د. عبد السالم حممد عبد اجلواد ........................................................................الصناعية الليبية(
973 

 
  



 مستقبل منطقة اليورو يف ظل أزمة الديون السيادية

 – 2019 سبتمرب – الرابع عشر العدد  ––––––      ––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  –

 

                                                                مستقبل منطقة اليورو يف ظل أزمة الديون السيادية

 د. عثمان سامل على عبد اجمليد

  وليدجامعة بين/العلوم السياسية كلية االتتصاد و

 :مقدمة
 السيادية الديون  أزمة انفجرت حتى 2008 لسنة العقاري  الرهن أزمة من العالمي االقتصاد يتعاف لم

 عشرات مدى على تحقق نجاحا تتوج أن المؤمل من كان فريدة تجربة بتقويض ومهددة منذرة لليونان
 التكامل أشكال بأرقى تنتهي أن المفترض من كان ،ناجحة وتجارية اقتصادية بوحدة بدأت السنين

 ضخ عليه ترتب األوروبي االتحاد في ركود ، 2008 العالمية المالية األزمة عن نتج فقد االقتصادي،
 السيادية الديون  سداد عن فالعجز النمو تباطؤ عنه نتج ما وهو الخارجية،االستدانة  فتم للتحفيز، سيولة

 وفي يورو، مليار 700 إسبانيا وفي يورو، تريليون  1.7 إلى إيطاليا في وصلت حتى تضخمت التي
 في أيضا الثقة غياب بفعل كانت األوروبية السيادية الديون  أزمة انفجار فإن يورو، مليار 350 اليونان

 وهو لها، عون  أي تقديم بعدم اليونان تجاه السلبي األلمانية المستشارة لموقف نتيجة األوروبية، األسواق
 العالمي االقتصاد آفاق تقرير في الدولي النقد صندوق  ذكر كما األسواق، كافة على سلبا أثره انعكس ما

 النظام استقرار على ستؤثر اليورو، منطقة في المتفاقمة السيادية الديون  أزمة تداعيات أن ، 2011
 .النامية الدول فيها بما العالمي، المالي
 على قدرته في وشككوا األوروبي، النقدي االتحاد اتفاقية األمريكيين االقتصاديين بعض انتقدولقد      

 خصوصا األعضاء، الدول بين المثلى العملة لمنطقة األساسية الشروط أحد افتقاده بسبب وهو االستدامة،
 من التخفيف على النقدي االتحاد يساعد بما زمات،لال المالية للتحويالت نظام وجود ضرورة أوقات في
 لليونان السيادية الديون  أزمة شكلت وقد االتحاد في األعضاء بالدول تلحق طارئة سيولة أزمة أي أثر

 .حقيقي محك على اليورو يجعل ما وهذا اليورو لمنطقة حقيقيا اختبارا
 المشكلة البحثية:

 لبعض السلبي للموقف نتيجة األوروبية األسواق في الثقة غياب األوروبية الديون  أزمة تفاقم في ساهم لقد
 عدم عن صراحة الحكومات بعض أعلنت حيث اليونان، تجاه األزمة بداية في االتحاد األوروبي دول

 على سلبا أثره انعكس ما وهو يورو، مليار 300 تتعدى تكن لم ديونها وقتها أن رغم لها عون  أي تقديم
 اتحاد وجود خالل من األزمة تلك أسباب إهماليمكن  ال نفسه الوقت وفي .األوروبية األسواق جميع

 االتحاد لهذا الحاكمة التجاوزات المالية عن الطرف وغض المالية، السياسة في انفصام مع نقدي أوروبي
 اليونان مقدمتها وفي االتحاد دول من العديد في الديون  سجل وخاصة ماستريخت، التفاقية وفقا
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 أزمة أثرت مدى أي إلى : اآلتي السؤال في الدراسة تطرحها التي الرئيسية اإلشكالية ومن هنا برزت
 ؟ في مستقبل منطقة اليورو األوروبية السيادية الديون 

 نحاول فرعية ألسئلة تبسيطه تم فيه الغموض مواطن وتبسيط السؤال لهذا المتعددة بالجوانب لإللمامو 
 اإلجابة

 : وهي ه الورقةهذ متن خالل من عليها
ما طبيعة ازمة الديون السيادية االوربية ) ازمة منطقة اليورو(؟ وما هي نتائجها على االقتصاد  -0

 العالمي ؟ 
 ؟  هل تؤدي هذه االزمة إلى انهيار منطقة اليورو أم تتعافي وتصبح أكثر تكامال -0
 ما هي تداعيات هذه االزمة على الدول المتقدمة والنامية؟  -3
  ؟ لمعالجتها اتخاذها تم التي الوسائل هي ما -4
 : الدراسة ةفرضي

 الغير للممارسات عاكسة مرآة  األزمة هذه تعتبر: التالية يةالفرض نطرح الفرعية التساؤالت على ولإلجابة
 دول باقي إلى اليونان أزمة وانتقال اليورو منطقة دول بعض من المقدمة اإلحصائيات في شفاف

 . األزمة هذه احتواء لمحاولة جماعية بصفة الجهود سيحرك مما األوروبية،
 : الدراسة أهداف

 أدق إلى لوصولل محاولت االحاطة بمختلف الجوانب النظرية المتعلقة بأزمة الديون السيادية االوربية
 .بعالجها الكفيلة الوسائل وحدود ظهورها في ساهمت التي األسباب

 : الدراسة أهمية
أن االزمة اصابة أكبر اقتصاديات العالم التي يرتبط بها الكثير من اقتصاديات  في الدراسة هذه أهمية تأتي

 .اليورو عملة من كبيرة بنسبة تتشكل التي الموارد على خطرا يشكل مما ،الدول وخاصة النفطية منها
 منهجية الدراسة:

 المنهج على االعتماد سيتم المطروحة اإلشكالية عن اإلجابة أجل ومن الدراسة محل للموضوع بالنظر
 األزمات لظاهرة النظرية الجوانب في المتمثل والظواهر األحداث وتفسير بوصف يعني الذي الوصفي

 .المالية
 : هي اربع محاور رئيسية إلى البحث هذا تقسيم ارتأينا التساؤالت هذه على ولإلجابة

 طبيعة ازمة الديون السيادية االوربية ) ازمة منطقة اليورو(.  -0
 اليورو انهيار منطقة -0
 .تكامال أكثر تصبح و اليورو منطقة عافيت -3
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 .النامية والدول المتقدمة الدول على السيادية الديون  أزمة تداعيات   -4
 .اليورو منطقة انهيار :  األول محورال

كان هناك قلق متجدد بشأن الدين الوطني المفرط حيث طالب  0202في األسابيع القليلة األولى من عام 
المقرضون بمعدالت فائدة أعلى من عدة بلدان ذات مستويات ديون وعجز في الحساب الجاري أعلى 
وهذا بدوره جعل من الصعب على أربع حكومات من أصل ثمانية عشر منطقة اليورو أن تمول المزيد 

عدالت م من العجز في الميزانية وتسدد أو تعيد تمويل الديون الحكومية القائمة وال سيما عندما تكون 
النمو االقتصادي منخفضة وعندما تكون نسبة مئوية عالية من الديون في يد دائنين أجانب في حالة 

 اليونان والبرتغال.
وقد واجهت الدول التي تأثرت تأثرا سلبيا باألزمة ارتفاعا قويا في أسعار الفائدة على السندات الحكومية 

يات تحمل الديون في المستقبل. وكان ال بد من إنقاذ أربع والنتيجة لشواغل المستثمرين بشأن القدرة على 
في منطقة اليورو من خالل برامج اإلنقاذ السيادية التي شارك في تقديمها صندوق النقد الدولي واللجنة 
األوروبية بدعم إضافي من المستوى التقني من البنك المركزي األوروبي وأصبحت هذه المنظمات الدولية 

 تمثل دائني اإلنقاذ معا ملقب بـ "الترويكا". الثالث التي
وخفض النفقات مما ساهم في  الضرائب ومن أجل محاربة األزمة ركزت بعض الحكومات على رفع

قتصاديين وكثير منهم يدعون إلى زيادة العجز عندما االضطرابات االجتماعية والنقاش الكبير بين اال
تكافح االقتصاديات وخاصة في البلدان التي ازداد فيها العجز في الميزانية والديون السيادية بشكل حاد 
وظهرت أزمة ثقة مع اتساع نطاق انتشار العائد على السندات والتأمين ضد المخاطر على نظام اإليداع 

ول والدول األعضاء األخرى في االتحاد األوروبي وأهمها ألمانيا. وبحلول نهاية عام المركزي بين هذه الد
مليارات يورو من األزمة حيث توافد المستثمرون إلى سعر فائدة أكثر  9قدرت ألمانيا بأكثر من  0200

تفادت اس 0200أمانا ولكن دون سعر الفائدة على سندات الحكومة االتحادية األلمانية، وبحلول يوليه 
هولندا والنمسا وفنلندا أيضا من معدالت الفائدة الصفرية أو السلبية وبالنظر إلى السندات الحكومية 
القصيرة األجل التي تقل مدتها عن سنة واحدة حيث تشمل قائمة المستفيدين بلجيكا وفرنسا، وفي حين 

( على حد سواء من انخفاض أسعار الفائدة أدت األزمة أيضا إلى اإلضرار والدنماركاستفادت سويسرا )
بقطاع صادراتها بسبب التدفق الكبير لرأس المال األجنبي وما نجم عنه من ارتفاع للفرنك السويسري 

طني السويسري المتداولين بالعمالت من خالل التعهد بأنه "لن يتسامح فاجأ البنك الو  0200وفي سبتمبر 
فرنك" مما  0.02بالغ دون الحد األدنى ال الفرنك السويسري  بعد اآلن مع سعر صرف اليورو مقابل

  .0921يضعف بالفعل الفرنك السويسري وهذا هو أكبر تدخل سويسري منذ عام 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A
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و إال أن بلدان منطقة اليور قد ارتفعت بشكل كبير في عدد قليل من  الديون السيادية وعلى الرغم من أن
مما   من الناتج المحلي اإلجمالي في منطقة اليورو ٪6اليونان وأيرلندا والبرتغال مجتمعة ال تمثل سوى 

أدى إلى تكهنات بمزيد من العدوى في بلدان أوروبية أخرى واحتمال تفكك منطقة اليورو وإجماال أجبرت 
منطقة اليورو على التماس المساعدة من الدول األخرى بلدا في  02أزمة الديون خمسة بلدان من أصل 

 .0200بحلول نهاية عام 
وبسبب النجاح في ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية  0200وفي منتصف عام 

في البلدان األكثر تعرضا للخطر وتدابير السياسة العامة المختلفة التي اتخذها قادة االتحاد األوروبي 
بنك المركزي األوروبي وتحسن االستقرار المالي في منطقة اليورو تحسنا كبيرا سقطت بشكل مطرد وال

وقد أدى ذلك أيضا إلى تقليص خطر العدوى إلى بلدان أخرى في منطقة اليورو. واعتبارا من أكتوبر 
ح مع افبلدا من منطقة اليورو وهي اليونان والبرتغال وقبرص ال تزال تك 02من أصل  3فقط  0200

أظهرت مزادات الديون السيادية  0203.وبحلول مطلع يناير ٪6أسعار الفائدة على المدى الطويل فوق 
الناجحة في جميع أنحاء منطقة اليورو ولكن األهم من ذلك في أيرلندا وإسبانيا والبرتغال أن المستثمرين 

خفض البنك المركزي األوروبي  0203يعتقدون أن دعم البنك المركزي األوروبي قد عمل. وفي نوفمبر 
 0204فقط للمساعدة في االنتعاش في منطقة اليورو. وحتى مايو  ٪2.00سعر الصرف المصرفي إلى 

 Gilt yields  )ال يزال هناك بلدان )اليونان وقبرص( ال يزاالن بحاجة إلى مساعدة من أطراف ثالثة.
rise amid UK debt concerns  02  0200يناير ) 

 البعض ويجادل تساؤل، محل األوروبي المركزي  البنك التزامات جعلت لليونان السيادية الديون  أزمة إن
 المركزي  البنك الستقاللية خسارة يمثل اليونانية العامة الديون  شراء األوروبي المركزي  البنك قرار أن

 وهذا الجنوب، لبلدان المالي اإلنقاذ لحزمة السياسي الدعم حول اإلجماع غياب يالحظ كما األوروبي،
 (Rymond  ،0202 ،00) .الشمالية البلدان من أكثر أو بلد خروج احتمال من يزيد ما
 النقدية سياستها استقاللية أخرى  مرة تستعيد يجعلها اليورو منطقة من الشمالية الدول أحد انسحاب إن

 العملة إلى فالعودة ،سلبية آثارا كذلك لالنسحاب أن إال الجنوب، دول تجاه المالية التزاماتها من والحد
 كما ،اليورو مقابل عمالتها الرتفاع نظرا التنافسية قدرتها تراجع إلى يؤدي سوف أخرى  مرة الوطنية
 .انسحابها دون  تحول قانونية عوائق الشمالية الدول ستواجه

 .وتصبح أكثر تكاملا  اليورو منطقة تعافي : الثانيالمحور 
 اواًل: تعافي منطقة اليورو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.ft.com/content/7d25573c-1ccc-11df-8d8e-00144feab49a
https://www.ft.com/content/7d25573c-1ccc-11df-8d8e-00144feab49a
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 في المنطقة نجحت ما إذا بسالم، األزمة هذه من اليورو منطقة خروج وهو نفسه يطرح آخر سيناريو
 المالية المساعدات حزمة خالل من وذلك الضعيفة الجنوبية األوروبية الدول أسواق في األوضاع تهدئة
 وتعهد
 المتتبعين من العديد يرى  للتقشف، جديدة حزمة فرض و العامة الديون  شراء األوروبي المركزي  البنك

 السعر تخفيض في الهيكلية واإلصالحات التقشف إجراءات نجحت ما إذا األزمة هذه تجاوز يمكن أنه
 المنطقة، داخل المالية السياسات تكامل من مزيد إلى اللجوء احتمال يبعد ما وهذا الجنوب، دول في
 األخرى  األوروبية والدول الدولي النقدي الصندوق  يقدمها التي المساعدات إن المختصين بعض يرى  كما

 ما االقتصادية، لعافيتها االقتصاد هذه استعادة حين إلى الهيكلية اإلصالحات بتأجيل تسمح سوف
 .اإلصالحات بهذه تضر أن يمكن التي المضاربات عن بمنأى يجعلها
 اكبر بفاعلية المستقبل في مماثلة أزمة مواجهة على قادرة اليورو منطقة كانت إذا ما حول الجدل ويدور

 )والضرائب اإلنفاق (المالية السلطة كنقل المقترحات من العديد هناك لذلك اليورو، عمر بإطالة يسمح مما
 موحدة وضريبية ونقدية مالية سياسة وجود يتطلب ما وهذا .األوروبي والبرلمان المركزية الحكومةلصالح 

 من اليورو وإنقاذ األزمة تلك حل نحو البناءة الخطوات من كواحدة االتحاد، في األعضاء الدول لجميع
 .الحالية معضلته

 .تكامال أكثر تصبح اليورو منطقة : ثانياً 
 مزيد إلى يؤدي مما األزمة، هذه من الخروج في اليورو منطقة دول بها تقوم التي اإلصالحات تنجح قد

 من للحد مالية إصالحات تنفيذ يجب السيناريو هذا يتحقق ولكي واالقتصادي، السياسي التكامل من
 تقديم يتم ولكي مستقبال، األزمات هذه لمثل االستجابة في اليورو منطقة قدرة وتعزيز المجاني االنتفاع

 للمالية أكبر وتعزيز واضحة آليات تبني يجب الضعيفة للدول المطلوب وقتها في طارئة مساعدات
 الواليات ففي .كبير فرق  مالحظة يمكن المتحدة، بالواليات األوروبية العملة اتحاد مقارنة فعند الفيدرالية،
 ضعيفاً  أداء إحداهن أظهرت حال في الواليات مختلف بين به مسموحاً  المالي التحويل يكون  المتحدة،

 هناك توجد وال المالي، النظام من كبيراً  مستوى  تمارس أن الدول تتوقع اليورو، منطقة وفي، نسبي بشكل
 االلتزام على مؤشر أي هناك يكون  يكاد ال ذلك من الرغم وعلى، المالي التحويل عمليات تنظم أحكام
 (Rymond  ،0202 ،00)) األعضاء الدول بعض من المالي

 كما فتماما، أقوى  سياسية و اقتصادية مؤسسة ستصبح المشاكل، هذه حل في أوروبا نجحت وإذا     
 االقتصادية األزمة تجبر أن المتوقع من الفيدرالية، تشديد على المتحدة الواليات الكبير الكساد أجبر

 لتقوم اليونان على الضغط بالفعل األوروبية المفوضية بدأت وقد، اتحادها توطيد على أوروبا الحالية
  السياسية بالحوكمة االقتصادية، لألزمة الخلفي الباب من اليورو، منطقة تحظى قد وهكذا، بإصالحات
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 تكون  قد النفق، نهاية وفى، نقدي اتحاد أي سير لحسن ضرورية أنها المشككون  اعتبر لطالما التي
)سثيفن ثيل،  تنافسية أكثر أوروبا المطاف نهاية  وفى االقتصادية لمشاكلها وإصالحا تكامال أكثر أوروبا

0202 ،06) 
  .النامية والدول المتقدمة الدول على السيادية الديون  أزمة تداعيات : ثالثال حورالم

 والنامية المتقدمة الدول على تداعياتها على وللوقوف العالمي، االقتصاد على السيادية الديون  أزمة أثرت
 : التالية يمكن تقسيمها إلى الفروع

 .المتقدمة الدول على اليورو منطقة أزمة عياتا تد : األول الفرع
 تداعيات مقاومة على مقدرتها عدم جراء الكبرى  القوى  لها تتعرض التي االقتصادية المشكالت بخصوص

 (Rymond  ،0202 ،03)) :يلي فيما األثار هذه نتناول و المالية األزمة
 : األمريكي االقتصاد على اآلثار :أوال
 هناك أن حيث العالمي، االقتصاد في رئيسيا دورا تلعب اليورو ومنطقة المتحدة الواليات اقتصادات إن

  تستهلك أوروبا أن حيث االوروبي، واالتحاد المتحدة الواليات بين كبيرة واالستثمارية التجارية روابط
 في ، خارج في االمريكية االصول من % 50 من أكثر ويحمل المتحدة، الواليات صادرات من 02%

 يؤدي أن يمكن ألوروبا، الخارجية األصول من % 40 من يقرب ما تحتجز المتحدة الواليات أن حين
 وفي ، المتحدة للواليات بالنسبة وخيمة عواقب إلى أوروبا في التقلبات وزيادة النمو معدالت انخفاض

 كون ي أن يمكن االمريكي االقتصاد أن المستغرب من ليس فإنه ، القوية االقتصادية الروابط هذه ضؤ
 الحاالت وكانت والتجارية المالية الروابط طريق عن اليورو، منطقة في األزمة جراء من سلبا انعكس

 في االسهم أسعار في التقلب في عجلت وقد يوم، كل تتفاقم األزمة أن من مخاوف فيها تكون  التي
 9 يوم االوروبي المركزي  للبنك مؤثر عضو من متوقعة غير استقالة إلى ذلك وأدى المتحدة، الواليات
 بلغت انخفاض وبنسبة االوروبية، االسواق في االسهم من%5 انخفاض إلى أدى حيث 2011 سبتمبر

  . المتحدة الواليات في الرئيسية المؤشرات في 2 % من أكثر
 المتحدة، الواليات اقتصاد على تأثيرات أي حجم على تنقسم أن إلى يميلون  االقتصاديون  الخبراء أما    

 من  0.2 %بنسبة انخفاض 2012 عام في فقط متواضع بشكل اليورو منطقة اقتصاد عقود كان إذا
 أثر ،2013 عام في 1 %بنسبة النمو في انتعاش حدوث و اليورو منطقة في اإلجمالي المحلي الناتج
 أكبر االقتصادي األثر يكون  أن يمكن ذلك ومع األدنى، الحد وهذا هو المتحدة الواليات اقتصاد على

 الديون  ألزمة نتيجة تفكك حتى أو األمد وطويل عميق ركود إلى تتجه اليورو منطقة كانت إذا بكثير
 .(Rymond  ،0202 ،03))المتفاقمة، السيادية

 



 مستقبل منطقة اليورو يف ظل أزمة الديون السيادية

 – 2019 سبتمرب – الرابع عشر العدد  ––––––      ––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  –

 : االوروبي االتحاد على اآلثار :ثانيا
 اإلجمالي الناتج من فقط بالمئة2.6 تشكل اليورو منطقة في الدول أصغر من واحدة اليونان أن رغم

 الموحدة العملة في الثقة فقد ذلك شأن من ألن برمتها للمنطقة خطيرة مشكلة يمثل تعثرها أن إال ،للمنطقة
 وإسبانيا البرتغال خاصة والميزانية المديونية خصائص حيث من المشابهة الدول على ضغوطاً  وخلق

 مليار 49.2 إليها تعود التي األوروبي االتحاد بنوك على خطيرة مضاعفات في التسبب عدا وإيرلندا،
ة )مؤسسة جدوي وألماني فرنسية بنوك إلى عائدة منها يورو مليار 30.0اليونان   ديون  من يورو

 (02، 0202لالستثمار،
 أعلى ليسجل الذهب قفز أن أسرعها وكان بالظهور، االقتصادية التداعيات بدأت األزمة اندالع ومع

 في للتحوط النفيس المعدن شراء على المستثمرين إقبال نتيجة األزمة، من أسبوعين نحو في مستوى 
 سعر ولحقه، الفترة تلك في دوالر 1116.65 فبلغ اليونان، في األزمة تصاعد بشأن مخاوف مواجهة
 وارتفع نيويورك، في دوالر 15.52 من لألوقية دوالر 15.81 إلى نفسها الفترة في صعد الذي الفضة

 من لألوقية دوالًرا 425 إلى البالتنيوم زاد كما دوالر، 1512.5 من لألوقية دوالًرا 1530 إلى البالتين
 عقب كبيًرا، تراجًعا صرفها سعر وسجل شديدة، ضغوًطا اليورو عملة واجهت أيضا دوالر 418,5

 أخرى  دول إلى األزمة انتشار من المخاوف بسبب دوالر 1.37 دون  ما إلى تراجع إذ األزمة، اندالع
 الدول معظم في رقمين بمعدل ترتفع كانت التي االستثمارات وانخفضت( 03 – 0202،00)السيد على،

 االقتصادية التوقعات وتدهور الخارج في االستثمار وانخفاض االئتمان، قيود بسبب الجديدة، األعضاء
 ،االستهالكي االئتمان نضوب بسبب األجور وانخفاض البطالة، ارتفاع شبح تواجه أصبحت كما

(Katinka  ،0229 ،0) ظروف وجود على مخيفة إشارات األوروبي االتحاد في دول عدة وتبدي 
 المتوسطية العدوى  إن متورم عام وإنفاق متخشبة عمل أسواق من فيها ما بمالحظة وذلك لليونان مشابهة

 (02، 0202ا )ماكنمارا،واسباني وإيطاليا البرتغال نحو  تتوجه وهي بالفعل سارية
 كل في البطالة ارتفاع إلى وأدت أخرى  بلدان في عنها البلدان بعض في أكبر خسائر األزمة سببت فقد

 تضخمية ضغوط هي والنتيجة غيرها، عن البلدان بعض في أكبر بصورة ذلك فعلت لكنها اليورو، منطقة
 أكثر ضغوط أيضاً  وهناك أخرى، بلدان في عنها اليورو منطقة بلدان بعض في أكبر محتملة أو فعلية
 السندات على العالوات نطاق اتساع في يتراءى كما اليورو، منطقة بلدان لبعض العامة الماليات على

 (09، 0229)ايشنجرين،  به المرتبطة االئتمان سداد تعثر  ومقايضات السيادية
 نحو على للمخاطر معرضة اليورو منطقة في األعضاء غير االتحاد لدول المحلية العمالت وتبدو
 أن تجد أو ميزانياتها في العجز لتمويل المالية األسواق من االقتراض عن عاجزة إما والحكومة متزايد

 النقد صندوق  ومن األوروبي االتحاد من المالي الدعم ورومانيا والتافيا هنغاريا طلبت وعليه مكلف، ذلك
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 جديد تسهيل وهو بالصندوق  الخاص االئتمانية التسهيالت حد على الحصول بولندا طلبت كما الدولي،
 (04، 0229ي. )شيهاك، قو  مسار سجل لها التي لالقتصادات مصمم
 هو األوروبي االتحاد أن حيث اليورو، قيمة في تراجع إلى تشير كثيرة عوامل هناك الطويل المدى وعلى

 ارتفع ( ضعيفة النمو إلى عودته كانت حيث مزدوجاً  ركوداً  تشهد ربما التي العالم في الوحيدة المنطقة
 أن عن فضالً  ) األول الربع في سنوي  أساس على فقط بالمئة 5 بنسبة اليورو لمنطقة اإلجمالي الناتج

 الفائدة أسعار في الفروقات تكون  لن كذلك االقتصادي، األداء تضعف أن التقشف إجراءات شأن من
 األرجح على يلجأ لن األوروبي المركزي  البنك أن اآلن يبدو حيث الموحدة األوروبية العملة صالح في
 ضبط بها المنوط الجهة باعتباره األوروبي المركزي  البنك ظل وقد الوقت لبعض األسعار رفع إلى

 الفدرالي باالحتياطي يناط حيث أمريكا في نظيرتها من أعلى الفائدة أسعار إبقاء على مثابراً  التضخم
 في الحقيقي الفرق  يلعب والدوالر اليورو عملتي حالة وفي االقتصاد في النمو ودعم التضخم ضبط
 وفي العملة قيمة تغير على التأثيرات في مهماً  دوراً  الفروقات هذه في المتوقعة والتغيرات الفائدة أسعار

 األوروبي المركزي  البنك استباق إلى يلجأ قد الفدرالي االحتياطي فإن أوروبا في االقتصادي الضعف ظل
. )مؤسسة أكبر نحو  على اليورو إضعاف في المساهمة شأنها من خطوة وهي الفائدة أسعار رفع في

 (4، 0202جدوي لالستثمار، 
 .مستقبال معها للتعامل المقترح وحلول العربي الوطن على األزمة تداعيات : الثاني الفرع 

 من مصالحه، لتحقيق يسعى إقليميا، اقتصاديا كيانا يكون  أن في عقود مدار على العربي العالم فشل
 العالمي، المحيط في اإلقليمية الكيانات باقي مع تعامله خالل من أو البينية، االقتصادية العالقات خالل
 االقتصادي للتكامل لمشروع امتالكه خالل من العربي للعالم المواتية الظروف من الرغم على وذلك

 المحيط في المؤثرة االقتصادية الموارد بعض على استحواذه أو العشرين، القرن  ستينيات منذ العربي
 سوقا العربية المنطقة اعتبار إلى أدت التي السكانية الزيادة أو النفط، رأسها وعلى العالمي، االقتصادي

 .االقتصاد عالمفي  به يعتد
 وجود نلحظ لم ، 2008 عام أواخر منذ امتدت التي العالمية واالقتصادية المالية األزمة خضم وفي 

 التكامل قيم من ليعظم العربي االقتصادي البناء إلعادة يسعى األزمة رحم من ولد عربي كيان
 العربية، االقتصاديات على السلبية اآلثار لمواجهة برامج وجود تعكس موحدة رؤية ليوجد أو االقتصادي،

 صناعة في دور العربي للعالم يكون  أن ندعي أن بمكان الصعوبة من بأنه القول نستطيع هنا ومن
 التي األولى العربية االقتصادية القمة أعمال نتائج من ذلك على أدل وال، العالمي االقتصادي المستقبل

 في سوى  الواقع أرض على ملموسة نتائج عن تسفر لم حيث ، 2009 عام مطلع الكويت في عقدت
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 عمله الصندوق  يباشر ولم دوالر، مليار 2 مال برأس الصغيرة المشروعات لدعم صندوق  إلقامة الدعوة
 :منها التحديات، من مجموعة فرضت العربي العالم على األوروبية المالية األزمة تداعيات أن إال، بعد
 ة.الخارجي العربية االستثمارات قيمة خفض :أوال

 بعد المخاطر، من لمجموعة دوالر تريليون  2 بنحو تقدر التي الخارجية العربية االستثمارات تعرضت
 أسواق في المباشرة غير لالستثمارات المخاطر هذه من األوفر النصيب وكان المالية، األزمة وقوع

 400 بنحو العربية االستثمارات خسائر قدرت وقد، العقارات قطاع في المستثمرة وتلك المالية، األوراق
 تحيط التي المخاطر أحد أيضا يعد وأميركا األوروبية بالدول الفائدة معدالت خفض أن كما، دوالر مليار

 شرق  جنوب ودول الصين إلى توجه قد االستثمارات هذا بعض ان ومع، بالخارج العربية باالستثمارات
 إعادة يتطلب الذي األمر وأميركا، أوروبا في اليزال األكبر الجزء أن إال عربية، دول إلى ريسيال و آسيا

 المخاطر حيث من أمنا أكثر أخرى  وأماكن العربية المنطقة في االستثمارات  هذه توطين في النظر
 (04، 0200ة. )منظمة العمل العربية، االقتصادي

 :واليورو بالدوالر العربية العمالت ربط : ثانيا
 النقدية سياساته ربط يستتبع ما وهو واليورو، بالدوالر المحلية عملته يربط العربية الدول من العديد اليزال

 أداء تراجع نتيجة الخسائر من بالعديد العربية الدول حمل مما واألوروبية، األمريكية النقدية بالسياسة
 في األوروبية السيادية الديون  أزمة خالل وكذلك ، 2008 في العالمية األزمة خالل األمريكي االقتصاد
 بالدوالر المقومة العربية الدول لدى النقدية االحتياطيات قيمة انخفاض من ذلك على أدل وال ، 2009
 اهم من وكان، األمريكية الخزانة سندات في العائد هذا استثمارات على العائد انخفاض وكذلك واليورو،
 في المالية األزمة وقوع منذ ملحوظ بشكل الخليج بدول التضخم معدالت ارتفاع السياسة هذه مخاطر

 االرتباط بفك تقوم أن الثالثة األلفية مطلع منذ العربية الدول على الواجب كان ولذلك،   2008 عام
 على لالستحواذ العودة وأيضا بديلة، قوية عمالت سلة لتكوين والسعي واليورو، والدوالر عملتها بين

 (94 – 93، 0202ة. )سليمان، النقدي االحتياطيات  في رئيسي كمكون  الذهب
 :الغذائية المواد أسعار ارتفاع :ثالثا
 تراجعا شهدت قد 2009 عام ومنتصف 2009 عام المالية لألزمة التالية الشهور أن من الرغم على

 أخرى، مرة الغذائية السلع أسعار ارتفاع عودة شهد 2010 عام أن إال الغذائية، السلع أسعار في ملحوظا
 الرتفاع مجددا العربية الدول عرض مما اليورو، منطقة في السيادية الديون  أزمة تفاقم بسبب وذلك
 عام في الغذاء من العربية الواردات فاتورة بلغت حيث طويلة؛ فترة منذ منها تعاني التي الغذاء فاتورة

 مدون  األزمة هذه من والمخرج ، (2، ص0200 عبد الحافظ الصاوي،(دوالر مليار 40.2  نحو 2008
 ذات الدول في العاملة األيدي من باالستفادة العربي، االقتصادي التكامل دفاتر في طويلة سنوات منذ
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 وبعض السودان في الخصبة الزراعية واألراضي والعربية، الخليجية النفط وأموال العالية، السكانية الكثافة
 التداعيات لمواجهة العربية الدول به تعمل أن يجب الذي الجديد القديم الدرس ولعل .األخرى  العربية الدول

 العربي، االقتصادي التكامل مشروع لتفعيل الجادة العودة هو وغيرها، األوروبية المالية لألزمة السلبية
 .السياسية اإلرادة عدا ما المقومات من الكثير له يتوافر والذي

 . العالمية القوى  موازين على ذلك وانعكاس األزمة من الصاعدة االقتصاديات وضعرابعًا: 
 من عليها فرضت ما بقدر الصاعدة، للدول فرص من األوروبية السيادية الديون  أزمة مثلت ما بقدر

 من عالية معدالت تحقيق والبرازيل والهند الصين وبخاصة الصاعدة الدول استطاعت لقد التحديات،
 فيه كان الذي الوقت في األجنبية، االستثمارات من أكبر نصيب على حصلت كما االقتصادي، النمو
 اتسم قد الصاعدة الدول أداء أن يالحظ ولكن، المؤشرات تلك على متراجعا وأميركا أوروبا دول أداء

 :منها التنموي، الصعيد على السلبيات من بمجموعة
 معدالت أن صحيح ، األوفر النصيب منه لألغنياء كان الدول هذه في النمو معدالت زيادة من العائد أن

 في فقراء من حظا أوفر كانوا األغنياء فإن اآلخر الجانب على ولكن الدول، بهذه تراجعت قد الفقر
 يمارس اليزال -كالصين– البلدان هذه بعض أن هو الثاني واألمر، النمو هذا ثمار من االستفادة

 بلدان في أخرى  صورة تظهر بينما والديمقراطية، التنمية بين رابط أي توجد ال التي المستبدة الرأسمالية
 استثمارات خالل من قوي  بشكل مورست والتي الدولة، قبل من المدارة الرأسمالية وهي والبرازيل الهند مثل

 التجربة آليات نفس على الصاعدة الدول تجربة اعتماد فهو الثالث التحدي أما، السيادية الصناديق
 االستثمارات من طائلة مبالغ الدول هذا تستقبل حيث بالدين، التنمية تمويل حيث من واألمريكية األوروبية
 محموما، اقتصاديا نشاطا تشهد أن لها المتوقع من جعل مما، المباشرة وغير المباشرة بنوعيها األجنبية
 ،شيفر أولريش )  اآللية لهذه السلبية التداعيات ضد القتصادياتها  التعقيم سياسات من الكثير يتطلب

 (. 361 ص ، 2010 يناير
 بها، المالية األوراق سوق  في الساخنة األموال على ضرائب فرض إلى الدول بعض دعا ما هذا ولعل 

، المضاربة لنشاط األموال هذه ممارسة من والحد ممكنة، فترة أطول البقاء على األموال هذه تجبر حتى
 الفترة خالل العالمية االقتصادية القوى  خريطة على دورها تأكيد على الصاعدة الدول سيساعد ومما

 ( :هي دول، خمس ضم الصاعدة للدول تجمع عقد حيث بينها، فيما التنسيقية الخطوات تلك المقبلة
 آخرها كان االجتماعات من مجموعة عقدت وقد ،)إفريقيا وجنوب وروسيا، والبرازيل، والهند، الصين،

 نظام تخص اتفاقية االجتماع، هذا في نوقشت التي االتفاقيات أهم ومن بالصين، 2011 ريلبأ في
 .للدوالر كبديل المحلية بعمالتها والمنح القروض بينها فيما تتداول أن الدول لهذه يتيح والذي ، اإلنتربنك



 مستقبل منطقة اليورو يف ظل أزمة الديون السيادية

 – 2019 سبتمرب – الرابع عشر العدد  ––––––      ––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  –

 حجم من %01 ويحق العالم، سكان من %40 يضم الصاعدة للدول التجمع هذا أن بالذكر والجدير
 (0200، الدولية القدس جريدة ) للعالم السلعية التجارة من %00 على ويسيطر العالمي، المحلي الناتج

 هذه ألن المستقبل، في عالمية اقتصادية مفاوضات أية في الصاعدة الدول كفة ترجح أن ويتوقع ،
، النظر وجهات اختالف حالة في وأميركا األوروبية الدول وجه في النامية الدول إليها تجذب سوف الدول

 الخريطة تشكيل في الصاعدة للدول دور وجود فرض قد العالمي لالقتصاد الجديد الواقع أن صحيح
 المالية األزمة من الخروج في التفكير تقصر لم المتقدمة الدول أن ذلك مظاهر ومن الجديدة، االقتصادية

 بعض وكذلك والبرازيل، والهند الصين بينها ومن الصاعدة للدول المجال أفسحت ولكنها نفسها على
 حيث قبل ذي عن مختلف سلوك وهو السعودية، العربية كالمملكة المالية الفوائض ذات النامية الدول
 عبد) التنفيذ سوى  النامية الدول على وما تشاء، ما لتقرر تنفرد المتقدمة الصناعية  السبع مجموعة كانت

 (.1ص سابق، مرجع الصاوي، الحافظ
 النمو معدالت صعود ظل في واألمريكية األوروبية الغربية الدول أخطاء تكرر أال الصاعدة الدول وعلى 

 بينها فيما التعاون  من كبيرا قدرا تمتلك وأن سكانها، بين النمو ثمار توزيع تعالج أن عليها أن كما بها،
 االعتماد تجاه االحتياطات من مزيدا تأخذ وأن العالمي، االقتصاد أداء في االستقرار تحقيق على يساعد
 مع متوازنة عالقة تقيم أن الصاعدة الدول على أنه كما، كايوأمر  ألوروبا التصدير على كبيرة بنسبة
 على إليها تنظر وأال المشتركة، المصالح وتحقيق العادلة التجارة من إطار في نموا واألقل النامية الدول

 .قبل من الغربية والدول أميركا فعلت كما الرخيصة األولية للموارد مصدر مجرد أنها
 النتائج:
 المتنوعة االختبارات من الكثير بعدد اليورو ومنطقة األوروبي االتحاد واالقتصادية المالية األزمة جابهت

 البرتغال من كل إلى وانتشرت ، 2009 نهاية من بداية المنطقة في اليونانية السيادية أزمة تفجرت إذ
 مهددة العالمية األزمة بعد الالزمة الفعالية اكتساب من اليورو منطقة تتمكن أن قبل وإسبانيا، إيرلندا و

 .واإلقليمي المالي النظام
 فرض في ما حد إلى فشلت قد ماستريخت اتفاقية أن األوروبية السيادية الديون  أزمة خالل من ويتضح
 األسباب أحد هي النقدية الوحدة تفرضها التي المؤسسية القيود أن كما وسليم، صحيح بشكل قواعدها

 دول بين التجارية االختالالت أظهرت فقد والجنوبية الشمالية الدول بين التباعد زيادة في ساهمت التي
 العمالة انتقال حرية رغم جيد بشكل تعمل ال اليورو منطقة في التكيف آلية أن والجنوبية الشمالية أوروبا

 ما في المطلوب التضامن تحقيق على يساعد وال األعضاء الدول استقرار يضمن ال األسعار ومرونة
 اليورو منطقة في دولة كل وضع لمتابعة دليال يعتبر والذي والنمو االستقرار ميثاق هناك أن رغم .بينها

 والنقدية المالية األوضاع في والتحكم السيطرة من التمكن في كبير خلل عن كشفت قد األزمة هذه أن إال
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 تعكس ال إذ المقدمة واإلحصائيات األرقام في والمصداقية الشفافية لنقص وذلك اليورو، منطقة في
 االقتصادي االتحاد في الوحيدة الدولة اليونان تكن ولم .اليونان في حدث كما لالقتصاد الحقيقي الوضع
 تهدد اليونانية األزمة جعل ما الميزانية وعجز المديونية في الحدود تجاوزت التي األوروبي والنقدي
 سياسات مستويات على النطاق والواسع القوي  المشترك العمل فبفضل .باإلنهيار اليورو منطقة مستقبل

 النشاط على المعاكس تأثيرها من والحد المالية، االضطرابات وقف وتم األزمة احتواء تم االتحاد، دول
 الجديدة، األوروبية التمويل وأدوات واالئتمان، للسيولة المسبوق  غير الدعم خالل من ألوروبا، االقتصادي

 عزيمة أحيانا توهن األزمات أن من وبالرغم وعليه، المتضررة البلدان في كبيرة مالية إجراءات واتخاذ
 .القديمة العقبات على للتغلب فرصة وتوفير االتحاد لزيادة دعوة تكون  أن أيضا يمكن لكنها السياسيين،
 التوصيات:

 والرقابة األوضاع لتسوية أوروبية هيئة خالل من المثال سبيل على وذلك وحلها، األزمات إدارة توحيد -0
 يتسم المالية للخدمات سوق  إلى للوصول ضروري  وكالهما مقبولة، األعباء اقتسام مسألة لجعل الموحدة
 المجلس كإنشاء االتجاه، هذا في خطوات الراهن الوقت في تتخذ( واالستقرار والكفاءة التام بالتكامل

 فبالنظر هذا ومع ،(تكامال أكثر للتسوية إطار وضع بشأن والمناقشات المالية الرقابة ألجهزة األوروبي
 الوطنية المصالح تعوقه للغاية بطيئا التقدم يزال ال الماثلة التحديات وحجم لألزمة الوخيمة العواقب إلى

 قالنطا الضيقة
 الكثير ان تكشف ألنه االوروبي االتحاد عليها يقوم التي األطر في النظر تعيد ان ألوروبا ينبغي  -0

 المالي االستقرار إلطار الدقيق الفحص إلى الحاجة هو إلحاحا األكثر واألمر ،مفقود أو، معيب منها
 . االوروبي لالتحاد

 باالعتراف يتعلق فيما تنسيقا وأفضل أسرع تقدما يحقق أن االوروبي المالي النظام على يتعين -3
 في البقاء على القادرة المؤسسات رسملة وإعادة اإلجهاد واختبار الحامية، الموروثة واألصول بالخسائر

 .أخر مشكالت يحل حين
 خفض في االنفاق العسكري خالل الفترة المستهدفة. -4

 :المراجع
محمد ابراهيم السقاء السيناريوهات المستقبلية لليورو، الصحيفة الاللكترونية ، مقال متاح على الموقع ،  -1
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ww.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=13022010&id=-4a8d-b02d-3eadbd926f28 
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                                              دور حاضنات األعمال يف دعم المرشوعات التنموية

 ³ا. أبو بكر عيسى احلواسي، ²السالم اجملاهد أ. عادل عبد، ¹حوسني مصباح العالم. د

 جامعة بين وليد-العلوم السياسية  كلية االتتصاد ¹

 للعلوم والتقنية مزدةاملعهد العالي  ³’²

 :مقدمةال
تعتبر حاضنات األعمال من الطرق الرئيسة والداعمة للمشاريع التنموية في عصرنا الحديث ولها عالقة 

الحاضنات على الدراسات والبحوث ذات العالقة  العتمادوطيدة بالبحث العلمي ومؤسسات التعليم ، 
بالمشروعات والتنمية من خالل حشد القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتوجيهها لدعم مسيرة التنمية 
المستدامة وإرساء ثقافة النظرة المستقبلية الشاملة التي من خاللها تستطيع الدول مجابهة تحديات القرن 

دت مالمحه األساسية تتجلى في تعاظم دور العلوم والتقنية واالبتكار كمحدد الحادي والعشرين، الذي ب
أساس للميزة التنافسية، وكوسيلة ضرورية إليجاد فرص عمل جديدة، وتحقيق مكاسب اقتصادية، في ظل 

 .تزايد حدة المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي، وتراجع األهمية النسبية للموارد الطبيعية التقليدية
وإن من أسباب التخلف في بلداننا العربية بقائها خارج نطاق التطور والبحث العلمي ، السبب الذي أدى 
إلى تخلف التنمية في القطاعات االقتصادية المهمة كالصناعة والزراعة واعتماد هذه  الدول على موارد 

ل بديلة ربية البحث عن مصادر دخقابلة للنضوب مثل النفط والغاز ، وبالتالي فإنه لزامًا على الدول الع
إال بإدخالها في حاضنات أعمال تسندها وتدعمها لتدخل طور  يال تأتمشروعات ريادية وواعدة والتي ، و 

المنافسة والتصدير أيضًا  ، فنجد دول صغيرة استطاعت أن تتبوأ مراكز متقدمة نتيجة اهتمامها بالبحث 
العلمي ودوره في التنمية وهذا ال يكون إال عن طريق االهتمام بالحاضنات ، والتي اهتمت وتبنتها العديد 

   .لمتقدمة وساهمت بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية االقتصاديةمن الدول ا
نموية تتركز ، والمشروعات التلنواة الحقيقية ألي تنمية منشودةفالمشروعات التنموية في حد ذاتها تعتبر ا

أغلبيتها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحقق قيمة مضافة لالقتصاديات المهتمة بهذه 
 .الصناعات

 :البحثكلة مش
تتمثل المشكلة البحثية في عديد الصعوبات التي تواجه المشروعات التنموية )الصغيرة والمتوسطة( ومدى 

 مساهمتها في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
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 :أهداف البحث
تهدف إلى توضيح ماهية المشروعات التنموية ودور حاضنات األعمال في دعمها وتوضيح أبرز 

 .المعوقات التي تواجه حاضنات األعمال
  :منهجية البحث

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خالل عرض األدبيات والنظريات التي تناولت موضوع 
 .الحاضنات ودورها في دعم المشروعات التنموية

 :هيكلية البحث
 المحور األول: حاضنات األعمال المفهوم واألهمية

 الثاني: دور حاضنات األعمال في دعم المشروعات التنموية.المحور 
 حاضنات األعمال وطرق دعمها للمشروعات التنموية. :المحور الثالث

 المحور األول: حاضنات األعمال المفهوم واألهمية
 .نشأة وتاريخ حاضنات اإلعمال :أولا 

فعالة من أجل مواجهة األوضاع بدأت العديد من الدول النامية عمليات البحت عن آليات جديدة 
االقتصادية المترتبة على تطبيق سياسات اإلصالح االقتصادي ومواجهة سياسات السوق المفتوح التي 
تنتجها معظم دول العالم أالن. إذ نجد أن إدارة القطاعات األعمال باقتصاديات السوق تؤدي التوافر 

سواق العمل بشكل أو بأخر. فضال عن ارتفاع نسبة عمالة مدربة ينبغي االستفادة منها وإدخالها إلى أ
ندرة  لكذالبطالة سيما بين الشباب المتعلم وندرة فرص العمل المناسب ألعداد الضخمة من الخريجين وك

 .(1)وصعوبة الحصول على التمويل الالزم لهذه المؤسسات 
ر تطوير نشاط مراكز تطويفنشأة فكرة حاضنات األعمال نتيجة للسعي الدءوب لبعض الدول من اجل 

األعمال واالهتمام المتزايد من قبل هذه الدول بتشجيع اإلبداع واالبتكار وعملية نقل التكنولوجيا واالقتناع 
بأهمية ودور المنشآت المبدعة الجديدة،ويرجع تاريخ الحاضنات إلى أول مشروع تم إقامته في مركز 

إحدى العائالت مقر شركتها الذي توقف عن العمل إلى ، عندما حولت 0909)باتافيا( في نيويورك عام 
مركز يتم تأجير غرفة وما توافر لديهم من مواد لألفراد الذين يرغبون في إنشاء إعمال خاصة بهم مع 
تقديم المشورة لهم، ولقد القت هذه الفكرة إعجاب العديد من الشركات األخرى وبدءوا بتقليدهم، وفي عام 

( من اجل العمل على تنظيم هذه NBIAألمريكية لحاضنات األعمال )أنشأت الجمعية ا 0910

                                                           
د.نغم نعمة ، دور حاضنات األعمال في تمويل المشاريع الصغيرة ، مجلة اإلدارة واالقتصاد ، جامعة النهرين ، السنة  (1) 

 .22م ، ص2012، لسنة  112العدد  –األربعون 
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الحاضنات، وهكذا انتشرت الحاضنات في أمريكيا وباقي الدول هناك من أطلق عليها مصطلح ضامه 
 . (2)الحاضنات 

وتعود فلسفة إنشاء مفهوم فكرة احتضان األعمال أساسا إلى الحاضنة التي يتم وضع األطفال غير 
يئة كل لك عن طريق تهي صعوبات الظروف المحيطة بهم، وذفيها فور والدتهم من أجل تخطالمكتملين 

السبل من اجل رعايتهم، تم يغادر الوليد الحاضنة بعد أن يصبح قادرا على النمو والحياة الطبيعية وسط 
كي يستطيع ل اآلخرين. فالمولود الجديد يحتاج إلى رعاية واهتمام كبيرين في المراحل األولى من حياته،

اج فان المؤسسات الجديدة في مراحل تأسيسها األولى تحت ذلكالنمو ويكتسب القدرة على العيش والبقاء ك
فان العديد من  ذلكإلى حضانة ورعاية، فهي تفتقر إلى المقومات التي تشجع لها بالنمو بصورة ذاتية، ول

 ليات الحضانة التي تزودها بمقوماتالمؤسسات تفشل في مراحل انطالقها األولى بسبب عدم توافر آ
 .(1)البقاء والنمو

وهناك من يرى أن فكرة إنشاء الحاضنات يعود الى بداية الخمسينات بعد خروج الواليات المتحدة األمريكية 
من الحرب العالمية الثانية وازدياد الكساد والبطالة وتعطل المصالح الكبيرة والتقليدية وبالتالي ظهرت 

 .(2) 0906ولى عام الحاضنة األ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ميسون القواسمة ، واقع حاضنات األعمال ودورها في دعم المشاريع الصغيرة في الضفة الغربية ، جامعة الخليل ، كلية  (2) 

 .72،ص 2010الدراسات العليا ، 

 .27د.نعيم نغمة ، مرجع سبق ذكره ،ص (1) 

 (2) WWW.NPC.GOV.LY 
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 :(1)والشكل التالي يوضح مراحل تطور الحاضنات 

 
 

 تعريف حاضنات األعمال. :ثانياا 
تعتبر حاضنات األعمال من المشاريع المهمة المتطورة في عالمنا اليوم والتي تستطيع المساعدة في 

، التي تواجهها في مراحل التأسيسإقامة وتعزيز وتطوير مشاريع األعمال الصغيرة وحل كافة المشاكل 
وعرفت الحاضنة على أنها منظومة عمل متكاملة توفر كل السبل واإلمكانيات لهذه المشاريع وحل 

عرفت بأنها عبارة عن نظم وإجراءات ذات تقنيات عالية وبنية تحتية وأفراد متخصصة  ذلكمشاكلها وك
 اعدتها في مراحلها األولى.لتغذية وإنماء المشاريع الصغيرة الجديدة من خالل مس

                                                           
أحمد علي صالح ، إدارة األعمال الدولية منظور سلوكي واستراتيجي ، عمان ، دار اليازوري زكريا مطلك الدوري ،  (1) 

 .7، ص 2009للنشر والتوزيع ، الطبعة العربية 
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فكلمة الحاضنة مستمدة من كلمة الحضن والذي يعني تقديم الرعاية والدعم يحتاجها وتأتي هذه ضرورة 
من أجل المحافظة على المولود البشري سواء كانت هذه المساعدة مقدمة من والديه أو لمن لهم حق 

 . (1)الحضانة 
والحماية وتكون لفترة معينة ولهذا تبقى ضرورية حيث تقوم بتشجيع أي أن فكرة الحاضنة من االحتضان 

ورعاية االبتكار واألفكار الريادية، وبالنظر إلى خاصية حاضنات األعمال ومعرفة مفهومها وحدودها فان 
هناك تباين واضح بين اآلراء المختلفة في تعريفهم إلى ماهية حاضنات األعمال إلى أن هذا التباين لم 

ى حد التقاطع ومن هنا يمكن إيضاح ابرز تلك المفاهيم والرؤى حول ماهية حاضنات األعمال يصل إل
  :وماهية على النحو التالي

وهي بناء مؤسس حكومي أو خاص تمارسه مجموعة من األنشطة هدفها المشورة والنصح والمساعدات 
راحلها األولى وتعد)حاضنات المالية واإلدارية والفنية لمجاالت األعمال والصناعات الصغيرة في م

األعمال( احدي اآلليات الحديثة الخاصة بدعم هذه المشروعات وإعادة الهيكل االقتصادي من خالل 
 .(2)نشر ثقافة العمل الفردي واكتساب التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها

 مساعدة تعرف الجمعية العمومية الوطنية األمريكية لحاضنات األعمال: بأنها) هيئات تهدف إلى
-كناألما-المؤسسات المبدعة الناشئة ورجال األعمال الجدد، وتوفير لهم وسائل الدعم األزمة)الخبرات

الدعم المالي( لتخطي أعباء ومراحل االنطالق والتأسيس. كما تقوم بعمليات تسويق ونشر منتجات 
 .(3)المؤسسات

ذور التي يتم فيها زراعة النباتات والبويمكن أيضا النظر إليها من جانب تشابهها من فكرة المشاكل و 
الصغيرة، حيت تصبح قادرة على النمو والتأقلم مع البيئة، وبعدها ي تنويلها إلى المزار األكسجين وهذا 

 هو شأن مشاتل األعمال.
ومما سبق يمكن القول بان حاضنات األعمال هي مؤسسات مستقلة بذاتها ولها كيانها تعمل على تقديم 

 ق.الناشئة لتجاوز صعوبات االنطالهيالت األزمة لصغار المستثمرين أصحاب المشروعات العون والتس
 أنواع حاضنات األعمال.: ثالثاا 

رغم قصر عمر الحاضنات في العالم، إلى أن نشأت العديد من األنواع وبصيغ مختلفة سواء من حيت 
ملكيتها أو طبيعة الخدمات التي تقدمها أو النشاطات االقتصادية ولكن منها ما يميز خصائصه، أي 

                                                           
نائلة حسين عطار ، حاضنات المشروعات الصغيرة فرص عمل للجميع ، الصحيفة االقتصادية االلكترونية ، العدد  (1) 

 م.01/07/2008،  5286

سار فخري عبد اللطيف ، دراسة بعنوان )فرص إقامة حاضنات األعمال كوسيلة للنهوض بالمشروعات الصغيرة في أ (2) 

 .7، ص 2016العراق ( البنك الدولي المركزي العراقي ، 

 .27د.نغم نعمة ، مرجع سبق ذكره ، ص (3) 
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ب أنواع سحتختلف باختالف أهدافها وأنواع المشاريع التي تحتضنها ويمكن تصنيف حاضنات األعمال 
  :إلى ثالث أصناف رئيسية تتمثل فيما يلي المشاريع أو المؤسسات التي تحتضنها

حاضنات األعمال العامة: وهي تهتم بالتنمية االقتصادية الشاملة للمنطقة التي تتواجد فيها، من خالل -0
ص ن تخصاالستثمار في تطوير األعمال المختلفة، وتقدم الخدمات للكثير من مشاريع األعمال بدو 

محدد، وتركز على مشاريع ومجاالت التجديد واالبتكار، وتؤسس حاضنات األعمال العامة لهذا الهدف 
 أصال، أوقد تنشأ لخدمة قطاع محدد تم تتحول إلى حاضنة عامة.

حاضنات األعمال المتخصصة: وهي تهتم بصفة خاصة بتلبية بعض الجوانب االقتصادية للمنطقة -0
ن خالل إعادة هيكلة الصناعية للمنطقة أو تشجيع صناعات معينة فيها، أو خلق التي تتواجد فيها، م

فرص وظيفية لتخصصات مرغوبة أو لفئات محددة من الباحتين فيها من العمل، او الستقطاب استثمارات 
 .(1)من نوع خاص

 المنشآت رحاضنات األعمال التقنية: وهذا النوع من الحاضنات يختص بالتكنولوجيا ونشرها، وتطوي-3
المتخصصة فيها والمرتبطة بها تشجيع ومساعدة وتدريب األكاديميين ولباحتين في مراكز األبحاث 
والجامعات ليصبحوا رواد أعمال من خالل تزويدهم بالمهارات الالزمة وتدريبهم وتوفير الخدمات 

 .(2)واالستشارات األخرى الالزمة 
 :(3)وهي على النحو التالي دف الذي أنشئت من اجلهحسب اختصاصاتها أو الهحاضنات أعمال مقسمة 

الحاضنة اإلقليمية: أي أنها تغطي منطقة جغرافية معينة بهدف تنميتها وتعمل على استخدام الموارد  -0
 المحلية عن طريق استثمار الطاقات البشرية.

ا التكنولوجيا، كمالحاضنة الدولية: تعمل على استقطاب رأس المال األجنبي ودارة عمليات نقل  -0
 تهدف إلى تشجيع عمليات التصدير إلى الخارج.

الحاضنة الصناعية: وهي تنشأ داخل المناطق الصناعية لتلبية احتياجاتها من الصناعات المغذية  -3
والخدمات المساندة حيت يتم فيها تبادل المعارف والدعم التقني بين المصانع الكبيرة والمؤسسات الصغيرة 

 لى الخاصة. المنتسبة إ
حاضنة القطاع المحدد: تهدف هذه الحاضنات إلى خدمة قطاع محدد مثل صناعة البرمجيات أو  -4

 الصناعات الهندسية وتدار بواسطة خبراء مختصين في النشاط المراد التركيز عليه.

                                                           
 م.01/01/2008نائلة حسين عطار ، مرجع سبق ذكره ،  (1) 

بي ، نموذج مقترح لحاضنات أعمال تقنية بالمملكة العربية السعودية ، ندوة واقع ومشكالت المنشأت نبيل محمد شل (2) 

 .77، ص 2002السعودية  –الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها ، الغرفة التجارية والصناعية بالرياض 

 .29-28د.نغم نعمة ، مرجع سبق ذكره ، ص  (3) 
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لهدف االحاضنة البحثية: وتتواجد وتنشأ هذه الحاضنات داخل الجامعات ومراكز البحت والتطوير، و  -0
منها تطوير أفكار األساتذة والباحتين باالستفادة من الورش والمختبرات الموجودة بالجامعات أو مراكز 

 البحت العلمي.
الحاضنة االفتراضية: وهي حاضنات بدون جدران وتقدم جميع الخدمات المعتادة باستثناء اإليواء  -6

ا طة بالغرف التجارية والصناعية مثاال على هذواألماكن، وتعد مراكز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوس
 النوع من الحاضنات.

حاضنات االنترنت: وهي مؤسسات تهدف إلى مساعدة الشركات العاملة في مجال االنترنت وتعود  -2
بيل (، و0990( سنة IDEAL LABريادة حاضنات االنترنت إلى )ديفيد ويترول( الذي أسس حاضنة )

 .0996( سنة CMGIلذي أسس حاضنة )ا )غروس
 أهمية حاضنات األعمال. :رابعاا 

لحاضنات األعمال أهمية كبيرة حيت تساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية عن طريق إيجاد المناخ 
وظروف األعمال المناسبة لغرض تقويم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنوعيتها خاصة التكنولوجيا 

والتقني والمالي واالستثماري وربط المشاريع في السوق ويمكن إيجاز تلك الصناعية، وتقديم الدعم الفني 
 :(1)األهمية في األتي

كونها تساهم في توظيف نتائج البحث العلمي واالبتكارات واإلبداعات في شكل مشروعات صغيرة  -0
 تجعلها قابلة للتحول إلى إنتاج.

 لعاطلين عن العمل والباحثين عن أعمال مناسبة.أنها تساهم في تنمية الموارد البشرية وحل مشكلة ا -0
 توفر المناخ المناسب و اإلمكانيات والمتطلبات لبداية المشروعات الصغيرة. -3
 تعمل على إقامة دعم مشروعات إنتاجية أو خدمية تعتمد على تطبيق تقنية مناسبة وابتكارات حديثة. -4
 للمشروعات الصغيرة.تقدم المشورة العلمية ودراسات الجدوى  -0
 تربط المشروعات الصغيرة والمبتكرة بالقطاعات اإلنتاجية وحركة السوق ومتطلباته. -6
تؤهل جيل من أصحاب األعمال ودعمهم ومساندتهم لتأسيس أعمال جادة وذات مردود، مما يساهم  -2

 في تنمية اإلنتاج وفتح فرص للعمل والنهوض باالقتصاد.
صغيرة على مواجهة الصعوبات اإلدارية والمالية والفنية والتسويقية التي عادة تساعد المشروعات ال -1

 ما تواجه مرحلة التأسيس.
 تقدم الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة لتحقيق معدالت نمو وجودة عالية. -9
 

                                                           
 .5أسار فخري عبد اللطيف ، مرجع سبق ذكره ، ص (1) 
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 تفتح المجال أمام االستثمار في مجاالت ذات جدوى لالقتصاد الوطني مثل حاضنات األعمال -02
 التكنولوجية وحاضنات الصناعات الصغرى والداعمة وحاضنات مشاريع المعلوماتية وغيرها.

تساهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية عن طريق إيجاد مناخ وظروف عمل مناسبة لغرض  -00
نمو، لتطوير المشروعات الصغيرة بأنواعها خاصة منها التكنولوجية والصناعية وتوفير إمكانيات التطور وا

 بما فيها الدعم الفني والتقني والمالي واالستشاري وربط المشروعات بالسوق. 
 .(1)خامسا: عوامل نجاح حاضنات األعمال  

رغم الدور الذي ذكر لحاضنات األعمال في دعمها للمشاريع الجديدة والمتعثرة إال أن هناك معوقات 
 وقيود تعيق فعاليتها ودورها من أبرز تلك المعوقات: 

قد يرتفع مستوى طموح المؤسسات المحتضنة في حين قد تكون قدرات الحاضنة المالية والبشرية  -
 محدودة.

 اعتماد المؤسسات المحتضنة على الحاضنات في مختلف المجالت. -
 اختالف أهداف المؤسسات المحتضنة والحاضنة فيما يتعلق بالحقوق وااللتزامات. -
 ة لنشاط االبتكار واالختراع والتطوير خصوصًا في الدول العربية.قلة النصوص التشريعية المسهل -
 ضعف مستوى العالقة بين الجامعة ومراكز البحت من جهة والشركات الصناعية من جهة أخرى. -
 نقص الكفاءة العلمية والتكنولوجيا ذات التأهيل  العالي، وهجرة األدمغة. -
 ضعف ميزانيات البحث والتطوير. -
 لكبيرة بين قطاعات التصنيع ومؤسسات البحث العلمي.الفجوة ا -
 عدم مشاركة القطاع الخاص في عمليات التمويل بشكل فعال. -

 خامساا: عوامل نجاح حاضنات األعمال.
وبصورة عامة فانه لكي تنجح الحاضنات في أداء دورها في تنمية المهارات وتشجيع المبادرات الشخصية 

 :(2)بد توافد عدة عوامل من أهمها وخلق فرص العمل والتطوير ال
كفاءة مدير الحاضنة وقدرته على إدارتها بشكل فعال، فنجاح الحاضنة والمشروعات الملتحقة بها  -0

 بتوقف إلى حد كبير على صفات وأداء مدير الحاضنة، ومدى ارتباطه بالمؤسسات المحتضنة. 
يع الذي تتلقاه من مختلف الهيئات ترابط الحاضنة مع المجتمع المحيط ومدى الدعم والتشج -0

 والمؤسسات، سواء العامة والخاصة.

                                                           
م( كلية العلوم 16/12/2012الملتقى الوطني حول )إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر   (1) 

 جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي. –الجزائر  –االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 .10، ص 2008الرباط / المغرب  –لصناعية والتعدين ، دليل الحاضنات الصناعية المنظمة العربية للتنمية ا (2) 
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وضع معايير محددة عند اختيار المؤسسات تتناسب مع الظروف الملية ومراعاة الجدوى االقتصادية  -3
 للمشاريع، وإمكانية توسعها المستقبلية.

 الحصول على التمويل المناسب في أسرع وقت وبأقل تكلفة. -4
صورة ذهنية للنجاح يعتبر عامال جوهريا في تنمية الحاضنة، ويساعد على سرعة اندماج خلق  -0

الحاضنة في المجتمع او المنطقة المحيطة، وسهولة اجتذاب الموارد والشركاء، ومساعدة المشروعات 
 الصغيرة على كسب المصداقية واجتذاب مشروعات جديدة.

 ت بالشركات الكبيرة.قوة شبكات األعمال ومدى ارتباط الحاضنا -6
خلق بيئة أعمال مناسبة داخل الحاضنة تسود فيها روح التعاون والصداقة بين المشروعات المختلفة،  -2

فضال عن أهمية توافر الوعي من قبل المقاولين الصغار بالمكاسب التي سوف تقدمها الحاضنات ثقافة 
 تكنولوجية.

 دة.إشراك القطاع الخاص في االستثمارات الجدي -1
 استحداث وتطوير التشريعات واألنظمة التي تحكم تعاون القطاعين العام والخاص. -9

 اختيار مكان جيد أو قريب من المراكز الجامعية المعاهد إلمكانية تطويره. -02
 طراف المعنية كافة، من الجهات الحكومية وغير الحكومية.التزام اال -00
إقامة تحالفات بين الجهات المعنية بالتجديد التكنولوجي على الصعيد اإلقليمي لتوفير الموارد األزمة  -00

 واستغالل المزايا والبني التحتية المتوفرة في بلدان مجاورة. 
 المحور الثاني: دور حاضنات األعمال في دعم المشروعات التنموية.

 تعريف المشروعات التنموية. :أولا 
على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات التنموية لما لها دور في عملية التنمية  يطلق

االقتصادية بوجه عام، وبهذا وعند تعريف المشروعات التنموية نذهب للحديث عن مفهوم المشروعات 
 الصغرى لونها المكون الداعم الرئيسي لالقتصادية المتطورة. وعند الحديث عن مفهوم المشروعات

 الصغيرة والمتوسطة تصل إلى مفهوم واسع وواضح لماهية المشروعات التنموية. 
  :مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة -0

ال يمكن تقديم تعريف نهائي ومفهوم محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهو مفهوم نسبي يختلف 
فقا هذه المعايير بين دولة وأخرى، و  اختالف ذلكباختالف المعايير المتحدة لتعريف هذه المشروعات ك

الختالف إمكانياتها وظروفها االقتصادية االجتماعية ودرجة تطورها التكنولوجي، وبالتالي هناك العديد 
من التعريفات التي تتفق مع البيئة السياسية واالقتصادية في البلد المعنى وتختلف في البلد األخر، كما 

 سب مراحل النمو يمر بها اقتصاد تلك الدولة، ومن هنا نجد التباين بينح ذلكقد تختلف في البلد نفسه و 
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دولة وأخرى ومن مرحلة إلى أخرى في تبني تعريف معين للمشروعات الصغيرة في بلد ما بما يتفق 
وإمكانياتها ومقدراتها وظروفها االقتصادية. كما ويختلف التعريف وفقا للهدف منه، وهل هو لألعراض 

 .(1)لألغراض التمويلية أو ألية أغراض أخرى  اإلحصائية أو
فهناك من يعتمد على معايير كمية للتميز بين المشروعات مثل حجم العمال في المشروع ورأس المال، 

 وحجم اإلنتاج، وهناك مجموعة أخرى من المعايير تسمى المعايير النوعية كالمعيار التنظيمي والتقني.
ريفه للمنشات الصغيرة على عدد العمالة، فالمشروع الصغير هو الذي وقد اعتمد البنك الدولي في تع -

 ( عامال.00-0بين ) يتراوح عدد العمال فيه ما
أما لجنة األمم المتحدة للتنمية الصناعية فعرفت المشروعات الصغيرة بمعيار عدد العال أيضا فالمنظمة  -

( عمال، 99-02ي التي يعمل بها من )( عامال، والمتوسطة ه09-00الصغيرة هي التي يعمل بها من )
 ( عامال. 002دون ) والكبيرة يعمل بها ما

( عامال تعتبر مشاريع صغيرة 02أما الدول االتحاد األوروبي مثال، المشاريع التي يعمل فيها أقل من ) -
 ( عامال. 002دون ) أما المتوسطة فهي التي يعمل بها ما

أما منطقة العمل الدولية: فعرفت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنشات اإلنتاجية والحرفية التي  - 
 .(2)( عامال002ال تتميز بتخصص اإلدارة ويديرها مالكها ويصل عدد العاملين فيها )

روف ظنالحظ انه ال يوجد اتفاق حول تحديد مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا الختالف ال
 بين الدول والمستوى االقتصادي. 

 ثانياا: أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فهي تمثل نسبة كبيرة من المشروعات لعديد من دول العالم في مراحل تطوره المختلفة، وتعتبر من 
 المشروعات التي تمثل البطالة من خالل ما توفره من فرص عمل، وتساهم في تشجيع الصادرات، وزيادة

من إجمالي الناتج  %12إلى  %02القدرة واإلبداع واالبتكار، وتمثل في أغلب دول العالم المتطور من 
 المحلي. 

 : (1)ومن أهم ما تقدمه هذه المشروعات من خدمات على الصعيد المحلي والعالمي ما يلي
 قدرتها على توفير فرص العمل وامتصاص البطالة. .0

                                                           
د.عثمان سالم ، د.علي أشتيوي ، خصائص المشروعات الصغيرة والمشاكل التي  تعاني منها ، مجلة العلوم  (1) 

 .80، ص 2015االقتصادية والسياسية ، كلية االقتصاد جامعة بني وليد ، عدد خاص ، مايو 

أ.خالد رحيل ، أ.عبد السالم المغربي ، أساليب التمويل اإلسالمي  المالئمة لطبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة   (2) 

م ، عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في 2015، المؤتمر العلمي األول الذي نظمته جامعة بني وليد سنة 

 .52عملية التنمية االقتصادية ص 
ية مجلة العلوم االقتصادية والسياس – ، د.جمعة الكاسح ، واقع المشروعات الصغيرة المتوسطة في ليبيا عامر فتح هللا (1)

 .60م ، ص2015كلية االقتصاد جامعة بني وليد  ، عدد خاص ، مايو  –
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 "عدد العاملين".دورها في استيعاب القوى العاملة  .0
 مساهمتها في اإلنتاج. .3
 المساهمة في نجاح التنمية المكانية. .4

 دور حاضنات األعمال التنمية القتصادية والصناعية. :ثالثاا 
تعتبر وسيلة لدعم المشاريع الجديدة عن طريق ما تقدمه من استشارات دعم مالي وفني لغرض النهوض 
 بها، لذا فان دورها في التنمية االقتصادية والصناعية واضح وجلي ويمكن توضيحه على النحو التالي: 

 دعم التنمية االقتصادية: -0
ي خاللها االرتقاء بمستوى االقتصاد الوطن بما أن التنمية االقتصادية تعتبر عملية منظمة يتم من

على كافة األصعدة والمستويات ، بما تعكس  التطور الحاصل في القطاع االقتصادي سواًء كان 
، ويأتي دعم الحاضنات لعملية التنمية االقتصادية عن طريق (2)ذلك على الجانب الكمي أو النوعي 

ية أو الخدمية الجديدة في المجتمع ، وهذه تسهيل توطين وإقامة عدد من المشروعات اإلنتاج
المشروعات الجديدة تعتبر في حد ذاتها إحدى أهم ركائز التنمية االقتصادية لهذا المجتمع حيث تقوم 
هذه الشركات بدفع الضرائب والرسوم وتنشيط عمليات اإلنتاج والتصدير والتوريدات ، وكلها عمليات 

 .(3)ومن تم المجتمع تدر موارد مالية على ميزانيات الدول
 تشجيع وخلق وتنمية المشاريع الصغيرة الجديدة. -0

 لناشئة الجديدة ورفع فرصمن أهم المبادئ األساسية لقيام ونشأة الحاضنات وهي دعم المشاريع ا
من خالل توفير اإلمكانيات المادية والدعم اإلداري وتسويق المنتجات ، ورعاية المشاريع نجاحها 

في مرحلة بدء المشروع وتوفير دعم مجتمعي واالهتمام بالجودة وإنشاء قاعدة  التي تم احتضانها
للمعلومات الفنية والتجارية وتقييم أداء المشاريع التي تنفذ بداخلها او المنتسبة اليها من خارج الحاضنة 

ز البحثية ك، وكذلك تبني العديد من المشروعات القائمة على التقدم التقني التكنولوجي المرتبطة بالمرا
 والجامعات.

 :تنمية المجتمع المحلي -3
لى ع أي تنمية البيئة المحيطة بالحاضنة والتي تحتاج إلى تنمية وتطوير لجعل الحاضنة أداة تنمية

 من الشباب للعمل وتقديم ما يحتاجه المجتمع من سلع الناشئ، وتوعية المستويين المحلي واإلقليمي
 .(1)وخدمات 

                                                           
 WWW.SOTOR.COMم: 29/06/2019نشر بالموقع االلكتروني طور بتاريخ  (2) 
ي تنمية النسيج االقتصادي والصناعي  ، مركز مقديشو للبحوث والدراسات دور الحاضنات ف دعادل عمر ، (3) 

 WWW.MOGADISHUCENTER.COMم ،  22/06/2019،
 .80-29د.نغم نعمة ، مرجع سبق ذكره ، ص  (1)
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 :والتكنولوجية دعم التنمية الصناعية -4
ويأتي هذا الدور للحاضنات عن طريق ما يقدمه من رعاية لألفكار اإلبداعية المتطورة وبراءات 
االختراع في العلوم التطبيقية والتي يتم تنفيذها على ارض الواقع بدعم الحاضنات لمثل هذه المشاريع 

 وذلك لتطوير عمليات اإلنتاج بكفاءة عالية.
  :لبشرية وخلق فرص عملدعم وتنمية الموارد ا -0

تعمل حاضنات األعمال في أساسها على خلق جيل يسعى إلى تقديم إضافة في مجتمعه من خالل 
 .(2)تنمية مهاراته وزرع روح العمل الحر

  :العمل على حل مشكلة محدودة -6
ويكون ذلك عن طريق المساهمة في حل بعض المشاكل المحدودة التي قد تحصل عند قيام بعض 

أو الشركات بقفل احد خطوط إنتاجها أو االستغناء عن عمال ووظائف ، هنا يكون دور  المصانع
 .(3)الحاضنات بتدريب العمالة التي تم تسريحها وإعدادها ألعمال تكون مطلوبة من قبل سوق العمل

 حاضنات األعمال وطرق دعمها للمشروعات التنموية. :المحور الثالث
إن الدور الرئيسي أو فلسفة حاضنات األعمال كما ذكرنا سابقًا في ماهية الحاضنات بأن دورها يتمثل 
في توفير الدعم المالي والفني واإلداري للمشروعات المتعثرة أو التي تمر بمرحلة اإلنشاء وتحتاج لمشورة 

ل ا المشروعات وفق المراحودراسات لكي تأخذ النمط الطبيعي للمشروعات الناجحة وتتم المتابعة لهذ
 :(1)التالية 

 مرحلة الدراسة والمناقشة البتدائية "التخطيط". :أولا 
مما يؤدي إلى إرباك في  للمشروع،يؤدي تحديد االحتياجات والمطلوب للوصول إلى أكثر من فكرة 

هميتها حسب أ تحديد أي األفكار قابلة للتطبيق ولهذا فان األفكار تحتاج إلى ترتيب حسب أولوياتها و 
  :االتي

 وأهدافها. المشروع واستراتيجياتهامدى تحقيق هذه الفكرة لرسالة  -
 مدى االستفادة التي تتحقق من هذه الفكرة. -
 مدى تقبل الفئات المستهدفة لهذه الفكرة. -
 في تنفيذ مثل هذه الفكرة. مدى الخبرة -
 مدى توفر اإلمكانيات لذا تنفيذ هذه الفكرة. -

                                                           
د.عاطف الشبراوي ، دور حاضنات األعمال في تنمية النسيج الصناعي واالقتصادي ، الندوة العربية األولى  (2) 

 .22-25ص  2007القاهرة ، جمهورية مصر العربية ،  –للحاضنات الصناعية 
 .70د.عادل عمر ، مرجع سبق ذكره ، ص  (3)

من كتاب مبادئ اإلدارة  –( مراحل المشروع 2المشروعات ) د.عبدالرحيم محمد عبدالرحيم ، د.سعد بحيري ، إدارة  (1) 

 WWW.DR-AMA.COM، منشورات على االنترنت بالموقع الرسمي للدكتور عبدالرحيم محمد عبدالرحيم: 
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 .الفكرةتكاليف تنفيذ هذه  -
أضف إلى النقاط السابقة الدراسة التسويقية والخطط التي تضمن قدرة المنتج على الدخول لألسواق وأي 

 .خطط توسعية في المستقبل
 .مرحلة إعداد الخطة والتخطيط للمشروع :ثانياا 
 لتخطيطامرحلة الثانية وهي مرحلة النتائج التي يتم الوصل إليها في المرحلة األولى تأتي ال ءضو في 

 عتمادباال، ويمكن إعداد خطة المشروع ترجمة األفكار إلى أهداف وأنشطة وإعداد الخطط والتي يتم فيها
 :على العناصر التالية

 المشروع. استراتيجية -
 التي يسير عليها المشروع. االستراتيجيةتحديد  -
 .أي األهداف التي تسعى لتحقيقها من تطبيق هذا المشروع :أهداف المشروع -
 وهي النشاطات المزمع تقديمها من خالل تنفيذ المشروع. :نشاطات الرئيسية في المشروعال -
 تحديد الفئات المستهدفة. -
 النتائج المتوقعة. -

 .مرحلة النضمام للحاضنة وبدء النشاط :ثالثاا 
وفي هذه المرحلة تقوم الحاضنة بتعيين وتهيئة الكادر البشري الذي سيدير المشروع باإلضافة إلى 

وفي هذه المرحلة أيضًا يتم التعاقد مع المشروع  الالزمة،تخصيص وتجهيز الموارد العينية والمالية 
 ويخصص له مكان مناسب طبقًا لخطته.

 .مرحلة تنفيذ المشروع :رابعاا 
لتي يتم فيها اإلعالن عن بدء تنفيذ المشروع ويباشر فريق العمل بتنفيذ اإلجراءات والمهام وهي المرحلة ا

المتفق عليها في خطط المشروع أو في خطة العمل ، وتكمن أهمية إدارة المشاريع في هذه المرحلة ألنها 
ات حسينتعمل على التحكم في سير أعمال لمشروع حسب ما هو مخطط له ، وإدخال التعديالت والت

 الالزمة على إجراءات ومهام المشروع إذا ما حدث تغيرات في محيط عمله.
  :ويمكن متابعة سير المشروع من خالل العناصر التالية

 :مقومات أي مشروع
 :يقوم أي مشروع على أربع ركائز وهي

وهو ما يجب توفيره لتغطية نفقات التأسيس والتشغيل في المرحلة األولى والذي تحدده  :المال -0
 دراسات الجدوى االقتصادية.

 وهي التي تتولى المشروع منذ مرحلة وضع دراسة الجدوى االقتصادية في مراحل اإلنتاج. :اإلدارة -0
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 ة.أي العمالة التي تقوم بتسيير العمل وتنفيذ أوامر اإلدار  :العمال -3
 المواد الخام(. –أدوات اإلنتاج  –اآلالت  –وتشمل )األرض  :المستلزمات -4

 متابعة خطة المشروع:
حيث يتم التأكد من أن المشروع يتجه نحو تحقيق األهداف المرجوة منه ، وان األنشطة والخدمات يتم 

قية التي عليها ة المتبتقديمها في الوقت المناسب وللفئات المستهدفة ، كما تقوم الجمعية بتحديد األنشط
 .أن تنجزها

تبطة اإلجراءات المر كما تتأكد من أن التناسق في مراحل وإجراءات تنفيذ المشروع متوفرة وخاصة في 
 .، ألنها تعمل على متابعة دقة تنفيذ خطة المشروع بكل جوانبها الموضوعيةببعضها البعض

 :متابعة الموارد المالية
ويتم في هذه الخطوة التأكيد من أن رصيد المشروع ال يعاني من نقص في األموال، وأن األموال 

، وأن يتم معالجة المصروفات غير المخطط لها أي إنها تصرف على المستلزمات المخصصة لها
 تعمل على متابعة دقة تنفيذ موازنة المشروع.

  :متابعة فريق العمل
ويأتي ذلك  ،موظفين وضبطها في االتجاه الصحيحقق من انجازه وفعالية الوتهدف هذه المتابعة إلى التح
، إعدادهم تقارير العمل المطلوبة وعقد م بتنفيذ خطة المشروع وخطة العملمن خالل متابعة مدى التزامه

تنفيذ ل، ومتابعة استعداداتهم ة المشروع وتبادل المعلومات حولهاجتماعات عمل بشكل مستمر لمناقش
، وانسجامهم كفريق عمل في تسيير إجراءات المشروع ومدى التزامهم بمهامهم وأدوارهم ،ة المتبقيةاألنشط

 واتخاذ القرارات أي إن الجمعية تعمل على متابعة دقة تنفيذ أنظمة العمل.

  :إلدارة المخاطر استراتيجيةتطبيق 
 ،للمشروع وهذا وضع طبيعي جداً طيط قد ال تتمكن من توقع حدوث كل شيء في مرحلة اإلعداد والتخ

ولكن قد يتعرض المشروع إلى بعض المخاطر أثناء تطبيقه ، وبالتالي متابعة المشروع تتيح للجمعية 
فرصة إدارة المخاطر التي قد يتعرض لها ، وبشك مختصر ، تتمثل إدارة المخاطر في تحديد عوامل 

 ومن خالل هذه المتابعة الشاملة لسير المشروع .الخطر ومسبباتها وأثارها ووضع الحلول لها ومعالجتها
يمكن تكوين صورة واضحة لموقع المشروع الحالي ، وتحديد اإلنجازات التي حققها المشروع واألمور 

 المتبقية تحتاج إلى تنفيذ.
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 .(1)مرحلة التخرج من الحاضنة :خامساا 
ين إلى تتراوح من سنت ويحدد لها فترةوهي المرحلة األخيرة التي يمر بها المشروع في إطار الحاضنة 

وتحقيق  ،من االعتماد على الذات والنجاح ، وخالل هذه الفترة يكون المشروع قد حقق قدراً ثالث سنوات
 معدالت نمو تمكنه من االستمرار خارج إطار الحاضنة بحجم أكبر وقدرة عالية.

ها في السوق على اغلب المستويات كما أن امتالك الدولة لحاضنات األعمال يمكنها من إثبات وجود
 القانونية والتنظيمية والمالية والتكنولوجية.

 :النتائج والتوصيات
 :من خالل دراستنا لموضوع البحث توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات وهي على النحو التالي

 :النتائج :أولا 
 :النتائج التي توصلنا إليها ما يلي أبرزمن 

كبير في التنمية االقتصادية من خالل إسهاماتها في توسيع وتوزيع القاعدة للحاضنات دور  .0
، وتساهم ون مشاريع اقتصادية منتجة وواعدةاالقتصادية باستثمار األفكار الرائدة وتنفيذها ودعمها لتك
 في تطوير القدرة التنافسية وتشجيع الصادرات الوطنية.

ر المشاريع ، اي يجب اختياالحاضنة يكتسي أهمية كبيرةها من إن اختيار المشاريع وصوالً إلى تخريج .0
 على أسس اقتصادية وفق معايير محددة عند احتضانها.

تكمن أهمية حاضنات األعمال في توفير الظروف المواتية لنجاح عمل المشاريع التي يتم تبنيها واالهتمام  .3
لك على الدفع بالعملية اإلنتاجية والخدمية لت بها واهما الموارد المالية والقانونية والكوادر اإلدارية القادرة

 المشاريع.
، عن طريق ما يملكون من مهارات لحاضنات دور كبير في إنجاح عملهاللقائمين على إدارة ا .4

 تخطيطية ابتداًء من أول خطوة في العمل وصواًل إلى تسويق المنتجات والخدمات.
ع منها بل تقييمها بعد تخرجها وما هو إن نجاح عمل الحاضنات ال يتوقف بمجرد تخرج المشاري .0

المسار التنموي الذي حققته بعد تخرجها وكيف يمكن أن تستمر وتحقق نجاحاً بعيداً عن الدعم المقدم 
 .من الحاضنات

كلما كانت معايير االختيار للمشروعات واضحة ومحددة زادت فرص جذب األفكار والعقول القادرة  .6
 خالل الحاضنات.على إنجاح عمل المشروعات من 

تقدم حاضنات األعمال الحوافز للمشروعات المتميزة كما أنها تكون دافع للمشروعات المتعثرة لدعمها  .2
 وتصحيح مسار عملها لتكون مشاريع رائدة.

                                                           
 .26-25د.أسار فخري عبد اللطيف ، مرجع سبق ذكره ، ص (1) 
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 التوصيات. :ثانياا 
 :من أهم التوصيات التي نوصي بها ما يلي

دولنا  زالت طور النشؤ بالفكرة ال االهتمام بالتشريعات والقوانين الخاصة بعمل الحاضنات لكون  -0
 ، كما أن دور الحاضنات يحتاج إلى دورات تثقيفية وتوعية إليضاح دورها والية عملها.العربية

ي ، لوضع الخطط الالزمة فللحاضنات ءباللجو القيام بالدراسات الالزمة قبل البدء في أي مشروع  -0
 قتصادية.حال قبول المشروع وتقييمه من ناحية دراسات الجدوى اال

توفير المناخ المالئم لمل الحاضنات بتوفير الدعم من السلطات المحلية وتعاون الجامعات والمراكز  -3
 .البحثية

 تشجيع القطاع الخاص إلقامة الحاضنات ويكون بالتعاون مع السلطات المحلية ورجال األعمال. -4
ات االبتكارات واالختراععلى المصارف والمؤسسات المانحة تقديم منح وتسهيالت الزمة ألصحاب  -0

 لتنفيذها لتكون مشاريع رائدة وواعدة مستقباًل.
 القضاء على المعوقات اإلدارية بتوفير مناخ مالئم بسن قوانين ولوائح تكون داعمة لعمل الحاضنات. -6

 :لمراجعالمصادر وا
صاد ، جامعة النهرين ، السنة د.نغم نعمة ، دور حاضنات األعمال في تمويل المشاريع الصغيرة ، مجلة اإلدارة واالقت

 .20م ، ص0202، لسنة  000العدد  –األربعون 
ميسون القواسمة ، واقع حاضنات األعمال ودورها في دعم المشاريع الصغيرة في الضفة الغربية ، جامعة الخليل ، كلية 

 .32،ص 0202الدراسات العليا ، 
WWW.NPC.GOV.LY 

إدارة األعمال الدولية منظور سلوكي واستراتيجي ، عمان ، دار اليازوري للنشر زكريا مطلك الدوري ، أحمد علي صالح ، 
 .4، ص 0229والتوزيع ، الطبعة العربية 

 0016نائلة حسين عطار ، حاضنات المشروعات الصغيرة فرص عمل للجميع ، الصحيفة االقتصادية االلكترونية ، العدد 
 .م20/24/0221، 

دراسة بعنوان )فرص إقامة حاضنات األعمال كوسيلة للنهوض بالمشروعات الصغيرة في العراق أسار فخري عبد اللطيف ، 
 .4، ص 0206( البنك الدولي المركزي العراقي ، 

الصغيرة  تآالمنشعودية ، ندوة واقع ومشكالت نبيل محمد شلبي ، نموذج مقترح لحاضنات أعمال تقنية بالمملكة العربية الس
 .33، ص 0220السعودية  –ا وتنميتها ، الغرفة التجارية والصناعية بالرياض والمتوسطة وسبل دعمه

م( كلية العلوم االقتصادية 06/00/0202الجزائر الملتقى الوطني حول )إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
 .جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي –الجزائر  –والتجارية وعلوم التسيير 

 .02، ص 0221الرباط / المغرب  –عربية للتنمية الصناعية والتعدين ، دليل الحاضنات الصناعية المنظمة ال
د.عثمان سالم ، د.علي أشتيوي ، خصائص المشروعات الصغيرة والمشاكل التي  تعاني منها ، مجلة العلوم االقتصادية 

 .12ص ، 0200والسياسية ، كلية االقتصاد جامعة بني وليد ، عدد خاص ، مايو 
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 دور مراكز األبحاث والدراسات يف الحرب األمريكية عىل العراق

 د. كمال سامل الشكري 
 لزيتونةا جامعة-بكلية االتتصاد والعلوم السياسية 

                                                                                                                                    

 :البحثملخص 
تعتبر مراكز األبحاث من أهم مصادر إنتاج المعرفة والتفكير في الواليات المتحدة األمريكية ، من خالل 

التي تقوم بها هذه المراكز كاألبحاث والندوات والمؤتمرات والدراسات ، ذات الدور  النشاطات العلمية
البارز في صياغة السياسة العامة األمريكية ، وخصوصًا السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية 

 .تجاه قضايا إقليمية وعالمية
ها ونشأتها ز األبحاث ، وتتبع بدايات ظهور حيث تم في هذا البحث التعرف على التعريفات المختلفة لمراك

وتحديد أنواعها ونشاطاتها ومصادر تمويلها ، لنصل إلى الدور الذي لعبته مراكز األبحاث في الحرب 
م ، ومن تم الوصول إلى استنتاجات حول ما يمكن أن تقوم به هذه المراكز  0223األمريكية على العراق 
 .من أدوار في المستقبل

مراكز األبحاث ـ مؤسسات الفكر ـ صنع السياسة الخارجية األمريكية ـ الحرب على  :دالةالكلمات ال
 .العراق

 المقدمة:
إن دور مراكز األبحاث والدراسات في صياغة السياسة الخارجية األمريكية مهم وفعال ، حيث قامت هذه 

 .المراكز برسم معالم التعامل األمريكي مع دول العالم األخرى 
مراكز األبحاث والدراسات ومن خالل ما تقوم به من دراسات وبحوث وما تقدمه من  حيث أصبحت

استشارات وأفكار من العناصر المؤثرة على صانع السياسة الخارجية األمريكية حول أي مشكلة أو 
 .موضوع مطروح يخص دولة معينة

عد مة في أمريكا خصوصًا بفقد ساهمت في نشر أفكار وأطروحات المحافظون الجدد إلدارة السياسة العا
 .سبتمبر وتغييراتها على السياسة األمريكية والعالم 00أحداث 

حيث تحولت مراكز األبحاث قبيل الحرب على العراق إلى ورشات عمل لوضع الدراسات واألبحاث 
يجب  يالمتعلقة بالتبريرات للحرب وأفضل البدائل والخبرات التي يمكن القيام بها واألهداف والنتائج الت

 .بلوغها وحجم التكاليف المادية والعسكرية الممكنة خالل مرحلة العمليات العسكرية
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 :بناء على ما تقدم ستركز اإلشكالية الرئيسية لهذا البحث حول التساؤل التالي
 م ؟2006على العراق ما الدور الذي لعبته مراكز األبحاث والدراسات في الحرب األمريكية 

 :الرئيسي تأتي بعض األسئلة الفرعية المتمثلة فيومن هذا السؤال 
 ما هي مراكز األبحاث والدراسات ؟ 
 كيف نشأة وتطورت هذه المراكز في أمريكا ؟ 
 ما هي أنواعها وما مصادر تمويلها ؟ 
 هل كان لها دور في الحرب األمريكية على العراق ؟ 

 :رضيات تتمثل فيولإلجابة على هذه التساؤالت فإن البحث يقوم على جملة من الف
  تعتبر مراكز األبحاث والدراسات من المؤسسات الفكرية التي تشارك في رسم السياسة

 .الخارجية األمريكية
  إن المراكز البحثية ساعدت من خالل المؤتمرات والندوات والدراسات عن أسلحة الدمار

 .اقالحرب على العر الشامل العراقية وطبيعة النظام العراقي الدكتاتوري ، على اتخاذ قرار 
وستتم االستعانة بالمدخل التاريخي للكشف عن بداية ظهور هذه المراكز ومراحل تطورها ، والمنهج 

 :الوصفي التحليلي لوصف األحداث وتحليلها ومنهج دراسة الحالة وذلك من خالل المحاور التالية
 ـ:المحور األول / تعريف مراكز األبحاث والدراسات

يصعب وضع تعريف موحد وبسيط للمؤسسات البحثية والتي تسمى بمسميات عديدة منها مراكز أبحاث 
 .Think Tanks، دراسات ، مراكز فكر ، خزانات فكر، 

ومن بين التعريف العديدة والمتعددة التي يمكن ذكرها هنا يأتي تعريف جيمس مالغان بأن " مراكز 
طيات ، وأنها مهمة في الديمقراتمع المدني وتعمل كمحفز لألفكارجاألبحاث هي تشكل جزءاً من صميم الم

 (.6، 0229الصاعدة والمتقدمة في العالم " )بوشيه ،رويو،
ج.وياردا بأنها "عبارة عن مراكز للبحث والتعليم ، وال تشبه الجامعات أو الكليات ، كما .وعرفها هوارد

حية ، وإن كانت تملك منتجًا وهو األبحاث ، أنها ال تقدم مساقات دراسية ، بل هي مؤسسات غير رب
هدفها الرئيسي البحث في السياسات العامة للدولة ، ولها تأثير فعال في مناقشة تلك السياسات كما أنها 
تركز اهتمامها على التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسة العامة والدفاع واألمن والخارجية ، كما ال 

حية لتلك المسائل بقدر مناقشتها والبحث فيها بشكل عميق ولفت إنتباه الجمهور تحاول تقديم معرفة سط
 .(0،  0203لها " )محمود ، 

حيث سميت هذه المؤسسات باسم ) مؤسسات الفكر والرأي ( نظرًا ألنها ألت على نفسها أن تتحدث عبر 
تبطًا ه ، وألنها تقدم رأيًا مر أطروحاتها من منطلق أعمق من ناحية التخصص ، ومن ناحية الثقة فيما تقدم
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بنقاط جوهرية شديدة االنتماء لمتطلبات القضية التي هي بصددها ، وألن القائمين عليها يرون دورهم 
فيما يتعلق بصناعة القرار محصورًا في تقديم األفكار فقط دون االهتمام بقبول األطراف األخرى )ممولين 

 .( 00،  0229) عبدربه ، .أو تنفيذيين( لها من عدمه
ويمكن تعريفها أيضًا بأنها " كيانات ذات توجه بحثي وال تهدف لتحقيق الربح ، كما وأنه ليست لديها أية 
انتماءات حزبية وأن كان هذا ال ينفي كونها ذات خلفية أيديولوجية ، هدفها األول ، ممارسة التأثير على 

يل ك المؤسسات التي تزود مجتمع السياسيين بالتحلالرأي العام والسياسات العامة "، كما تعرف بأنها " تل
والنتائج التي يمكن أن تستخدم كنواة لتطوير سياسات جديدة أو تعديلها أو مراجعة للسياسات القائمة ". 

 (  02،  0222)عبد الغني ، 
جمع تويعرفها قاموس ماري وبستر بأنها " معهد أو شركة أو مجموعة تقوم بأعداد البحوث البيئية التي 

 (2،  0222)ابلسون ، .مشكلة ما " بين أثنين أو أكثر من التخصصات العلمية في دراسة
. فأن التعريف األقرب إلى الواقع ، وما يقصده البحث ويرمي إليه الباحث من مراكز األبحاث .وأخيراً 

أو مصانع التفكير  Think Tanksوالدراسات هو أن مراكز األبحاث والدراسات ترجمة حرفية لمصطلح 
وهو " تجمع وتنظيم لنخبة متميزة ومتخصصة من الباحثين ، تعكف على دراسة معمقة ومستفيضة لتقدم 
استشارات أو توقعات مستقبلية يمكن أن تساعد أصحاب القرارات في تعديل أو رسم سياساتهم بناء على 

 ( 49،  0229هذه المقترحات في مجاالت مختلفة ".)تابت ، 
بق من تعريفات يمكن أن نالحظ أنه ال يوجد اختالف أو تباين كبير بينها ، فهي جميعًا تشترك مما س

في كونها مراكز مخصصة للقيام باألبحاث في مجاالت متنوعة ، أو بشكل أوضح حول قضايا معينة ، 
 سمية أو غيرالهدف منها ـ أي األبحاث ـ نشر الثقافة والمعرفة العامة أو خدمة أحد أطراف الحكومة الر 

 .الرسمية وتقديم المقترحات والحلول لمشاكل معينة
 :المحور الثاني / نشأة مراكز األبحاث والدراسات وتطورها

إن مراكز األبحاث والدراسات تم إنشاءها بهدف أجراء البحوث ، وإنتاج معارف مستقلة لتسد بذلك فراغًا 
 .القرار والسياسيين من جهة أخرى  بين طبقة األكاديميين و العلماء من جهة وطبقة صناع

حيث أن مراكز األبحاث قد نشأت كرد فعل على أزمات خطيرة لم تستطع الحكومات حلها ، وغالبًا ما 
كانت من أجل دفع فكرة تعتبر أساسية من قبل األوساط الثقافية ، لكن أصحاب القرار السياسي لم يدركوا 

 .أهميتها بوضوح
مريكي لدور المؤسسات الخاصة في الحياة العامة سببًا في قيام التجمعات فقد كان لتقبل المجتمع األ

الفكرية واألقليات العرقية بتنظيم نفسها وإنشاء المؤسسات التي تعبر عن أفكارها وأهدافها ، حيث أصبح 
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بإمكان هذه المؤسسات المشاركة في توجيه السياسة العامة للدولة ، وأصبحت مصدر خبرة ومعرفة ورقابة 
 ( 000،  0992لم يعد باإلمكان إهمالها أو االستغناء عن دورها أو خدماتها كليًا.) ربيع ، 

م ، أي خالل فترة إعادة 0160م ـ 0160نشأة مركز األبحاث والدراسات في أمريكا بعد الحرب األهلية 
راد بهدف وأفبناء دول الجنوب ، وقد كانت مراكز بحوث في العلوم االجتماعية تقودها مؤسسات وشركات 

مساعدة الحكومة في تنفيذ سياسات فعالة من أجل اإلصالحات المؤسسية لتطوير منهجية جديدة في 
التسيير ، وقد ساهمت المؤسسات الخيرية والمؤسسات األمريكية ، بشكل كبير في تطوير أدوات البحث 

استفادتها ان استمرار تقدمها و لجعلها مؤثرة في مجال التنمية والتصنيع واستكمال بناء أجهزة الدولة وضم
 (  0، 0200)الخزندار، األسعد، .من منجزات العصر

أما على مستوى السياسة الخارجية فقد بدأ ظهور وانتشار هذه المؤسسات الفكرية في أمريكا بداية القرن 
 ن الماضي ، بسبب رغبة كبار الممولين والسياسيين والمثقفين في خلق مؤسسات يجتمع فيها الباحثو 

والقادة من القطاعين العام والخاص ، لمناقشة القضايا العالمية والتداول بشأنها من جهة وحاجة صانعي 
السياسة غير المحدودة إلى المعلومات والتحليالت المنتظمة المتصلة بالسياسة ، حيث ظهرت مؤسسات 

سنة  ي للسالم العالميبشكل خاص في أمريكا خالل العقود األولى من القرن العشرين ) مؤسسة كازينج
م ، ومؤسسة هوفر ـ نسبة إلى مؤسسها الرئيس الراحل هربوت هوفر ـ حول الحرب والثورة والسالم 0902

م ظهر معهد 0906م ، وبالرجوع إلى عام 0900م ، ومجلس العالقات الخارجية سنة 0909سنة 
م ، ثم مع معهد المشروع 0902األبحاث الحكومية الذي اندمج  فيما بعد مع مؤسسة بروكينغر سنة 

م ، وهو عبارة عن مؤسسة فكر ورأي محافظة تحظى 0943األمريكي ألبحاث السياسة العامة سنة 
 ( 00،  0221)حزب البعث ، .بأهمية كبيرة ، ركزت على القضايا الخارجية في عملها

خرجت أمريكا م عندما 0940في تاريخ نشأة وتطور هذه المؤسسات هو بعد عام أما الموجة الثانية 
منتصرة من الحرب العالمية الثانية ، وأصبحت أحدى القوتين المسيطرتين على العالم ، ومما أوجب 
وجود هذه المؤسسات هو احتدام الحرب الباردة بين أمريكا واالتحاد السوفيتي السابق مما جعل الحكومة 

ومي في مجال الدفاع واألمن القتدعم بعض هذه المؤسسات التي كرست موارد ضخمة للعلماء والباحثين 
م ، هذه المؤسسة التي بدأت عملها 0946، حيث يبرز هنا تاريخ نشؤ مؤسسة راند األمريكية في عام 

م تهدف إلى 0941مع شركة دوغالس للطائرات وبعد ذلك أصبحت مؤسسة مستقلة ال تسعى للربح عام 
اتيجية مواضيع العسكرية والقضايا اإلستر ربط التخطيط العسكري مع البحث والتطوير ، فقد اهتمت بال

والشؤون السياسية والدبلوماسية شديدة الحساسية وأطلقت دراسات للبحث في أسسها وقواعدها وإيجاد 
م كان في أمريكا العديد من المراكز والمؤسسات البحثية ليصل عددها 0922حلول لها ، ومع بداية عام 
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ث والموظفين ولها ميزانية ضخمة وإمكانيات هائلة ، وقد ركزت إلى العشرات تضم أعداد كبيرة من البحا
 ( 030،  0229) نامق ، .عملها على تقديم النصح والمشورة السياسة والعسكرية

م وتزايد عدد المؤسسات بشكل كبير ولكن بحجم 0922فقد ظهرت مع نهاية عام بينما الموجة الثالثة 
المواقف ذات الجذور الفكرية واإليديولوجية ، ومن أهم  أصغر وأصبحت تتبع العمل الحزبي ، وتسودها

م 0923النماذج لهذه المؤسسات والمراكز في أمريكا هي مؤسسة هيريتج المحافظة والتي أنشأت عام 
بعد األزمة النفطية األولى وما عدا المنظمات الرائدة ، فإن مراكز األبحاث بدأت تستجيب ليس فقط 

لكن إلى االنقسامات السياسية التي تعمل في المجتمع لألزمات الدولية الكبيرة،و 
 (    0229،040األمريكي.)بوشيه،رديو،
حيث بدأ الباحثون مع نهاية الحرب الباردة بطرح أسئلة جديدة عن إليه عمل وأخيراا الموجة الرابعة 

رة ، إلى عالم طالعالقات الدولية في عالم متغير من الثنائية القطبية الذي يتميز بالرعب وتقاسم السي
متحرك ومائع ال منافس فيه للتفوق األمريكي مع الصعود القوي والسريع للصين ، فزادت الحاجة إلى 
معرفة ما ينتظر العالم في ظل العولمة وتوسع رأس المال مما أدى إلى ظهور مراكز أبحاث جديدة في 

ر العالمية وتتصدى ألحداث م كثرت مراكز األبحاث والدراسات حتى تساي0220أمريكا ، ومنذ عام 
 (  6) الشهواني ، ب.ت ، .مصيرية وقضايا قومية ملحة تحتاج إلى البحث عن حلول سياسية

وقد أضحت المراكز البحثية دعامة أساسية في عملية صنع واتخاذ القرار السياسي في أمريكا ، ناهيك 
لتي افية والفكرية التي تضمها واعن صياغة الكثير من االستراتيجيات األمنية ، ألهمية النخب الثق

) كبة .أصبحت محور تشكل السياسات والبرامج ولجان النقاش على صعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية
 ،0202  ،29 ) 

        ـ:المحور الثالث / أنواع مراكز األبحاث والدراسات ومصادر تمويلها
 تعدد التخصصات في مختلف مجاالت الحياة ومتطلباتتتنوع مراكز األبحاث والدراسات تنوعًا واسعًا مع 

مؤسسة ممن ينطبق عليها وصف مؤسسات  0022العصر وبانتهاء القرن العشرين أصبح هناك أكثر من 
األبحاث أو مراكز التفكير ، تسيطر على الساحة السياسية األمريكية ، وهي تشكل مجموعة غير متجانسة 

ر وطرق التمويل والمواقع التي تشغلها ، ويمكن تقسيمها إلى من حيث اتساع نطاق المواضيع ومصاد
 ( 20،  0223ـ) بور، :التالي

 .ـ مؤسسات تابعة للجامعات مثل مؤسسة بحوث الشرق األوسط التابعة لجامعة كولومبيا 0
ـ مؤسسات بحثية تميل ألحد الحزبين الرئيسيين في أمريكا مثل معهد يروكنجر الذي يميل إلى الحزب  0
 .ديمقراطي ، ومؤسسة هيرتيج التي تميل إلى الحزب الجمهوري ال
 .ـ مؤسسات تابعة لهيئات حكومية مثل جامعة الدفاع الوطني ومركز بحوث الكونجرس 3



 األمريكية عىل العراقدور مراكز األبحاث والدراسات يف الحرب  

 – 2019 سبتمرب – الرابع عشر العدد  ––––––      ––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  –

 .ـ مؤسسات بحثية تابعة لمؤسسات خاصة كبرى مثل مؤسسة كارينجي للسالم الدولي 4
 .العالقات الخارجيةـ المؤسسات التقليدية للسياسة الخارجية مثل مجلس  0
 .ـ مؤسسات متخصصة مثل الجمعية الوطنية للعلوم السياسية 6
ـ المؤسسات التابعة للوبي الصهيوني مثل اللجنة الوطنية اليهودية األمريكية ، ولجنة العالقات العامة  2

 األمريكية اإلسرائيلية "إيباك".
(  ظمها من اليسار مثل )اتحاد الباسيفيكـ مؤسسات مرتبطة بهيئات معارضة للسيطرة األمريكية ومع 1

 .واليمين المعارض مثل ألروش
ـ مؤسسات أخرى تدخل ضمن المؤسسات البحثية التابعة للكنائس والهيئات الدينية واألقليات القومية  9

 .والعرقية واللغوية والناشطين السياسيين واالجتماعيين
حدد مواضيع البحث ، فهي األخرى تتعدد وتختلف أما عند الحديث عن مصادر تمويلها والتي بدورها ت

اآلراء حول كل مصدر ألن تحديد المصدر يضمن لنا معرفة المسئول عن األجندة البحثية واتجاهات 
 :المراكز وينقسم تمويل مراكز األبحاث والدراسات إلى قسمين أساسيين هما

ل ن في الدولة ، ويتفرع عن هذا التمويـ تمويل حكومي مباشر من قبل الدولة ، وهنا البحاث هم موظفو  0
الحكومي ، مراكز البحوث القريبة والمرتبطة مباشرة بعملية صنع القرار ومؤسساته ولكن تمويلها عالي 
المستوي يختلف عن بقية مراكز البحوث المرتبطة بالدولة ، وإن كان االثنان ينبعان ويصبان في المصدر 

 .نفسه أي الدولة
ومي ، أي القطاع الخاص ، وهو ما أحدث مشكلة ، فهذا القطاع يقوم بتمويل مراكز ـ تمويل غير حك 0ـ

 :البحوث بأشكال مختلفة يمكن إجمالها في التالي
أ ـ تمويل من طرف رجال األعمال واألغنياء ، وهو في العادة تمويل شفاف يسعى لزيادة البحث العلمي 

 .السياسة العامة التي تتبعهافي بلدانهم ، وهو ال يتدخل في توجهات المراكز و 
هادي )عبد ال.ب ـ تمويل غير معروف أو موجه من قبل أشخاص أو دول معينة يتم تحت ستائر مختلفة

 ،0229  ،042 ) 
 (46،  0220ـ )بنيتكورت ،  :لتاليكما أنه يمكننا إبراز مصادر الموارد المالية لمراكز األبحاث وفق ا

طرف الحكومة ممثلة في المؤسسات الوطنية للبحث العلمي ومن  أ ـ إعانات مالية للبحث مقدمة من
 .طرف المنظمات الدولية مثل منظمة اليونسكو التي تمنح منح من أجل البحث العلمي التنافسي

ب ـ عائدات مقدمة من المؤسسات ، فأغلبية مراكز األبحاث تعتمد على المؤسسة التي أنشأتها ، 
هذه المراكز تستطيع أن تصل إلى عائدات كبيرة مثال مؤسسة بروكينز فاالحتياطيات المالية األكيدة ل

 .مليون دوالر 026م إلى 0222وصل رأسمالها عام 
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ألف دوالر  02م أكثر من 0999ج ـ مساهمات أخرى للمؤسسات الخيرية مثل مؤسسة راند جمعت سنة 
 .من مؤسسات فورد ، واألكوا ، واكسون ، وهيرست

مليون دوالر تحت  04م محاضرة بورد جمعت ما يقارب 0999تساب ، ففي عام د ـ موارد منسوبة لالن
 .صيغة االنتساب

ه ـ موارد منسوبة لبيع المنشورات من كتب وصحف ومجالت وندوات وغيرها ، وهي بالعادة ليست  
 .مبالغ كبيرة

معهد  شركة ، كذلك 002م مخصصات من حوالي 0999و ـ منح الشركات ، فمعهد بروكينز جمع سنة 
   .شركة 42ألف دوالر من  00راند في نفس السنة جمع عائدات أكثر من 

وتختلف هذه الموارد المالية من مركز ألخر حسب الجهة والنوع وعادتًا هي مرتبطة بالدول المتقدمة ، 
وكلما تنوع مصدر التمويل كان ذلك أفضل حتى ال يكون هناك تدخل في عمل الباحثين ، وعادتًا فإن 

 .ز األبحاث الممولة من المال العام تنتج أبحاثًا ذات نوعية متميزةمراك
إن اعتماد مراكز الدراسات واألبحاث على المؤسسات الخيرية وهي مؤسسات تقوم بتقديم الدعم المالي 
والمعنوي واإلعالمي بهدف تحقيق مصالحها السياسية وغالبًا ما يسيطر عليها اليهود وتأخذ دورًا في 

 ( 042،  0993)حسين ،  .ت األمريكية للرئاسةاالنتخابا
من القانون  020واستطاعت أمريكا أن تخلق آلية تمكنها من تمويل مراكز األبحاث ، ففي المادة 

األمريكي الذي يسمح بإعطاء هبات لمراكز األبحاث ، تحت عنوان " في سبيل اإلنسانية " وهذا ما يسمح 
ي بلداننا العربية فتواجه المؤسسات البحثية والجامعات انخفاض بهبات النشطاء لمراكز البحث ، أما ف

من الميزانيات العامة  %0مستويات التمويل وتدني مساهمة القطاع الخاص ، إذ أنها ال تصل إلى 
وبالتالي هذا أثر على مستوى اإلنفاق على المؤسسات البحثية والجامعات في الوطن العربي على مستوى 

عدل نشر البحوث واألوراق العلمية العربية قياسًا لما حصدته المؤسسات العلمية اإلنتاج المعرفي وم
 ( 03،  0220)زرنوقة ،  .العالمية

 ـ :كما أن هناك من وضع معايير دقيقة يمكن وفقها تصنيف مراكز األبحاث والدراسات وهي كالتالي
 0220ل ، ) هال .ل ، وأساليب العملالتوجه السياسي ، ومجال االهتمام ، والتبعية التنظيمية ، والتموي

 ،046  ) 
إن ضعف أو انعدام التمويل هو ما جعل الكثير من مراكز الدراسات والبحوث وعدد من مؤسسات 
المجتمع المدني ، في دول العالم الثالث وخاصًة في العالم العربي ، تلجأ إلى طلب التمويل األجنبي ، 

لي الذي ال يكاد يذكر ، غير أن هذا التمويل ليس لوجه هللا  ـ وهو تمويل سحي ، مقارنة بالتمويل المح
كم يقال ـ هو مدخل للسيطرة على القرار والتوجه واألجندة عادًة ، فالذي يضع األجندة هو الذي يصنع 
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القرار ويحدد األولويات واالهتمامات ، فالتمويل األجنبي يهدف إلى التأثير على مجريات التغيير في 
لهذا فهو ال يخضع لقاعدة العمل الخيري ، أو نظرية البراءة ، بل له أغراض أحيانًا تتسبب  المجتمعات ،

 .في أحداث مشاكل وفتن داخل الوطن الواحد
وعليه فالتمويل األجنبي بالشكل الذي ترسمه الجهات الداعمة حاليًا ، فإنه قد يحمل في طياته إمكانية 

كن أن يؤثر على مراكز األبحاث واهتماماتها وأولوياتها ، خاصة التأثير السلبي على المجتمع ، وبذلك يم
وأن أولويات العمل المدني في المجتمع والبحوث والدراسات تختلف في الوطن العربي عنها في المجتمعات 

 .الغربية وذلك العتبارات الثقافة والبنية االجتماعية من جهة والعتبارات الفارق الحضاري من جهة أخرى 
 (   3،  0220، )الحمد 

  م:ـ 2006المحور الرابع / دور مراكز األبحاث في الحرب األمريكية على العراق 
لقد تحولت مراكز األبحاث والدراسات قبيل الحرب على العراق إلى ورشات عمل ، تعمل على وضع 

زت على ركالتبريرات للحرب وأفضل البدائل والخيارات من خالل الدراسات والندوات واألبحاث ، حيث 
األهداف التي يمكن تحقيقها والنتائج التي يجب التوصل إليها وحجم التكاليف المادية والعسكرية الممكنة 

 .خالل مرحلة العمليات العسكرية
ويمكننا التأكد من ذلك من خالل تحليل ودراسة النشاط البحثي الذي قام به معهد بروكينغز ومؤسسة 

ة والدولية قبل الحرب على العراق حيث تشير الدراسات إلى كارينغي ومركز الدراسات الخارجي
 ( 032، 036،  0206)بشير ، :التالي

ـ أحتل العراق مراكز الصدارة في عدد األبحاث المنشورة والتقارير وملخصات العمل والمؤتمرات  0
معهد والندوات التي أقامتها المراكز الثالثة قبل الحرب األمريكية على العراق ، حيث أصدر 

( دراسة ، بينما مركز الدراسات الدولية والخارجية 14( دراسة ، وأصدرت مؤسسة كارينغي )40بروكينغز)
 .( دراسة92أصدر )

ـ تناولت هذه المراكز الثالثة قبيل الحرب على العراق قضايا محددة أبرزها وجود دالالت على امتالك  0
تورية لنظام صدام حسين ، وركزت هذه المراكز على العراق ألسلحة دمار شامل ، وكذلك الطبيعة الدكتا

احتماالت مصادر أسلحة الدمار الشامل في العراق ، وما يمثله ذلك من خطر على األمن والسلم الدوليين 
، حيث كان لهذه الدراسات األثر البالغ على دفع اإلدارة األمريكية إلى المطالبة بدخول مفتشين دوليين 

( دراسات حول ذلك ، ومؤسسة كازينغي 9كن اإلشارة إلى معهد بروكينغز وضع )إلى العراق ، وهنا يم
  .( دراسات9( دراسة ومركز الدراسات الدولية )00)

وبعد أن أصبحت المنشأة العراقية مفتوحة أمام المفتشين الدوليين ، اتجهت مراكز األبحاث الثالثة ، 
ن قبل تنظيم القاعدة الذي أعلنت اإلدارة األمريكية للحديث عن إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل م
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( 2( دراسات ومؤسسة كارينغي )9عن وجوده في العراق ، حيث أصدر معهد بروكينغز حول ذلك )
( دراسات إضافة إلى عدد من األبحاث عن غياب الديمقراطية 1دراسات ومركز الدراسات الدولية )

 ب على اإلرهاب وعلى أمريكا القيام بالضربة اإلستباقية أووانتهاك حقوق اإلنسان ، وأصبحت تروج للحر 
 ( 43،  0229) الشاهر ،  .الوقائية

لقد وضعت هذه المراكز مجموعة من الدراسات التي تظهر أن الخيار العسكري ، هو األفضل واألنجع 
التي  اتللتطبيق ، والذي يقي المجتمع الدولي من خطر نظام صدام حسين وحول ذلك بلغ عدد الدراس

( 00( دراسة ، ومركز الدراسات الدولية )00( دراسات ، ومؤسسة كازينغي )1وضعها معهد بروكينغز )
دراسة ، حيث تزداد أهمية المراكز البحثية بشكل خاص عندما تكون للرئيس األمريكي رؤية أيديولوجية 

إذ  ات إدارته الثمانية ،ثابتة وواضحة وهو ما حدث للرئيس األمريكي ) جورج بوش االبن ( خالل سنو 
)العرب .كان دور بعض المؤسسات بارزًا في مجمل الملفات بما في ذلك ملف الحرب على العراق

،0229 ،02) 
حيث أسهمت األبحاث والدراسات الكثيرة التي وضعتها مراكز األبحاث بحسم الجدل واالنقسام داخل 

ذي يميل إلى الخيار العسكري ، بعد أن زودته بحجج اإلدارة لصالح التيار الجديد ) المحافظون الجدد ( ال
قوية ، من هنا يمكن النظر إلى إعالن الحرب على العراق ، بأنه كان قرارًا قياسيًا بسبب حدة الخالف 
الداخلي والخارجي عنه وحوله ، لكن مراكز األبحاث تمكنت من خالل نشاطها النظري والعملي من 

ا في اتخاذ القرار ببدء العمليات العسكرية ضد العراق تحت مسميات تدعيم موقفها ، ومن ثم مساهمته
 ( 000،  0221)عباس ، .مختلفة كان أخرها شعار تحرير العراق

كما أنه جدير بنا أن نذكر بأن هناك مصانع أفكار ومؤسسات بحثية أخرى أدت دورًا مهمًا في الدفع 
سسة العهد األمريكي الذي أشاع للتداول تعبير باتجاه غزو العراق مثل مؤسسة التراث األمريكية ومؤ 

الدول المارقة ، الذي لم يلبت حتى تحول إلى إستراتيجية حرب وأبرز أعضائه ريتشارد بيرل أكبر داعية 
إلعادة رسم خريطة الشرق األوسط بدءًا من العراق ، كما أن مؤسسة العهد األمريكي وفي الوقت الذي 

ونغرس حول قرار تفويض الرئيس باستخدام القوة العسكرية ضد العراق كان النقاش على أشده داخل الك
، عقدت مؤتمرًا تمحور على العراق ما بعد صدام وما تم تناوله من أفكار تم بالفعل تبنيها بعد عزو 

 ( 020،  0223)هيكل ،  .العراق مثل قانون إدارة الدولة المؤقت
قلت مهمة مراكز األبحاث إلى وضع الدراسات التي تحدد ومع انتهاء العمليات العسكرية على العراق انت

خيارات السياسة الخارجية تجاه الواقع العراقي الجديد ، وهو واقع أزداد تعقيدًا بسبب النتائج السلبية 
والخطيرة التي أفرزها الغزو األمريكي األمر الذي دفع صانع القرار إلى زيادة اعتماده مرة أخرى على 
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لقيام بتقديم خيارات جديدة تجاه ما يمكن أن يفرزه هذا الواقع الجديد في العراق والرأي مراكز األبحاث ل
 .العام األمريكي

إن تتبع الدراسات التي وضعتها مراكز األبحاث بعد انتهاء العمليات العسكرية يكشف عن وجود تغير 
لتأتي  الغزو واالحتالل في نوعية موضوعاتها ، كذلك األهداف التي ترمي إليها حيث تراجعت مواضيع

مكانها مواضيع تبرر فكرة بقاء القوات األمريكية في العراق بعد انتهاء مهمتها األساسية المعلنة وهي 
م وضع معهد بروكينغز ، دراستين فقط عن أسلحة 0224القضاء على نظام صدام حسين ، ففي عام 

اسات فقط ، بينما لم تضع مؤسسة كارينغي ( در 4الدمار الشامل في العراق ، ومركز الدراسات الدولية )
أي دراسة حول ذلك الموضوع ، وهو ما يعني أن السبب األساسي الذي قدمته المراكز الثالثة للحرب 
األمريكية على العراق ام يعد محط اهتمام أو بحث هذه المراكز ، فمن عدد دراسات مرتفع ُقدمت حول 

عد انتهاء العمليات العسكرية وهو األمر الذي ترافق مع م إلى تراجع واضح ب0223هذا الموضوع عام 
عدم تناول اإلدارة األمريكية لهذا الموضوع أو طرحه ضمن تصريحات الرئيس األمريكي وقادة إدارته 
الذين كانوا يدفعون باتجاه الحرب على العراق تحت ذرائع واهية تبث عدم صحتها ، وبالتالي عدم صحة 

اث من وجود أسلحة دمار شامل ، ولم تضع المراكز البحثية بعد انتهاء الحرب ما روجت له مراكز األبح
أي دراسة لتبرير الحرب ، بل جرى االستعانة عنها بدراسة تبين تطورات األوضاع والنتائج االيجابية 
للحرب ، وهو األمر الذي ينطبق كذلك على موضوع نشر الديمقراطية في العراق باعتباره أحد أبرز 

 (001،  0221ات التي رفعتها اإلدارة األمريكية لتبرير الحرب.)عباس ، الشعار 
 الخاتمة:

وفي ختام هذا البحث الذي تناول موضوع دور مراكز األبحاث والدراسات في الحرب األمريكية على 
العراق ، اتضح لنا الدور الفعال والمؤثر الذي قامت به هذه المراكز، فدور مراكز الدراسات واألبحاث 
كان واضحًا في الحرب األمريكية على العراق هذه الحرب التي كانت بداية التخطيط لها ضمن مراكز 
الدراسات واألبحاث من خالل الدراسات واألبحاث التي كانت تدعو إلى تغيير نظام الحكم في العراق بما 

ة متابعة السياس يخدم المصالح األمريكية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد عملت هذه المراكز على
األمريكية في العراق حتى بعد الغزو وقد تم اقتراح إستراتيجية االنسحاب من العراق من أجل الحفاظ 

 .كية التي تضررت بسبب هذه الحربعلى المصالح األمري
 ـ  :كما توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج تتمثل في التالي

م 0223ـ  إن دراسة وتحليل عدد ونوعية الدراسات التي أصدرتها مراكز األبحاث خالل األعوام  9
م تبين وبوضوح أنها كانت تركز على المواضيع التي تدعم موقف اإلدارة األمريكية في حربها 0222ـ 

 .ضد العراق
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ر حجم لسلبية أو تظهـ  أنها كانت تبتعد أو تضعف من أهمية القضايا التي تتناول الجوانب ا 2
 .خسائر اإلدارة األمريكية أو أخطائها

ـ  أن مراكز األبحاث كانت تمثل  نشاط كان يرتفع وينخفض بالتغيرات المرافقة للخطاب الرسمي  6
األمريكي بحيث يصعب في كثير من األحيان التمييز بين ما إذا كانت تلك المراكز تمهد بنشاطها 

لخارجية ، وتقدم لها التبريرات والدعم أو أنها تكتب ما تريد اإلدارة األمريكية وأبحاثها لقرارات السياسة ا
  .سماعة

ـ إن العالقة بين الحكومة ومراكز األبحاث متداخلة بحيث يصعب الفصل بينهما وتحديد من له  8
 .األولوية في توجيه سلوك األخر

مؤسسات الفكر والرأي ومراكز أما التوصيات فهي تتمثل في ضرورة العمل على نقل أسلوب عمل 
 ومات على التفكير والتخطيط الجيد.األبحاث األمريكية المستقلة إلى دولنا العربية لمساعدة الحك

 المراجع:
  :الكتب :أولا 

شركة نهضة  :)القاهرة0ـ حسن عبد ربه ، عقل أمريكا مؤسسات صناعة الرؤية والفكر في الواليات المتحدة األمريكية ، ط 0
 .(0229مصر للطباعة والنشر ، 

الواقع الراهن وشروط االنتقال إلى فعالية أكبر ، المركز  :ـ  خالد وليد محمود ، دور مراكز األبحاث في الوطن العربي 0
 .0203العربي لألبحاث ودراسة السياسات ، 

مركز اإلمارات  :) األمارات 0معاهد السياسة العامة ، طـ دونالد إرلسون ، هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية ـ تقويم تأثير  3
 (. 0222للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ، 

دار الفارابي ،  :)بيروت 0ماجد كنج ، ط :أدمغة حرب األفكار ، ترجمة :ـ ستيفن بوشيه ، مارتن رويو ، مراكز الفكر 4
0229 ). 

منشورات الهيئة العامة السورية  :، ) دمشق 0220أيلول  00يكية بعد ـ  شاهر إسماعيل الشاهر ، أولويات السياسة األمر  0
 .(0229للكتاب ، 

 .(0223دار الشرق ،  :)القاهرة 0ـ محمد حسنين هيكل ، اإلمبراطورية األمريكية على العراق ، ط 6
 (.0992 دار الكرمل للنشر ،  :)عمان 0ـ محمد عبد العزيز ربيع ، صنع السياسة األمريكية والعرب ، ط 2
الدار المصرية اللبنانية ،  :)القاهرة 0ـ مصطفى عبد الغني ، المستشرقون الجدد دراسة في مراكز األبحاث الغربية ط 1

0222). 
ـ هاشم حسن حسين الشهواني ، مراكز األبحاث العربية وسبل تطويرها باتجاه اإلسهام في صناعة القرار السياسي ، مركز  9

 .ت.الدراسات اإلقليمية ، ب
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 :الدوريات :ثانياا 
ـ علي الدين هالل ، دور مراكز البحوث في تدعيم عملية صنع القرار والسياسة العامة وخدمة المجتمع ، )ندوة( دور مراكز 0

، المجلة 0220نوفمبر  04ـ  03 :التحديات واألفاق ، الشارقة :البحوث والدراسات السياسية واإلستراتيجية في الوطن العربي
  .العربية للعلوم السياسية

ـ سامي الخزندار ، طارق األسعد ، دور مراكز الفكر والدراسات في البحث العلمي ووضع السياسات العامة ، مجلة السياسة  0
 .0200والقانون ، الجامعة الهاشمية األردنية ، 

سات األمريكية وصناعة القرار ، سلسلة دراسات إستراتيجية ، العدد األول ، ـ حزب البعث العربي االشتراكي ، مراكز الدرا 3
 .0221تشرين األول ، 

ـ بسمة خليل نامق ، مؤسسات مخازن التفكير ودورها في صياغة السياسة الخارجية للدولة الحديثة ـ النموذج األمريكي ،  4
 .0229، كانون األول  0دد، الع 0مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، المجلد 

ـ صباح عبد الرزاق كبة ، دور المراكز البحثية األمريكية في الحياة السياسية وصنع القرار السياسي الخارجي األمريكي ،  0
 .0202، السنة الحادية والعشرين ،  42مجلة العلوم السياسية ، العدد 

 .0223، نوفمبر  31ة األمريكية ، مختارات إيرانية ، العددـ محمد سجاد بور ، المؤسسات البحثية والسياسة الخارجي 6
ـ مهدي عبد الهادي ، مشكلة التمويل في مراكز البحوث العربية ،)ندوة( دور مراكز البحوث والدراسات السياسية واإلستراتيجية  2

  .وم السياسية، المجلة العربية للعل0220نوفمبر  04ـ03 :التحديات واألفاق ، الشارقة :في الوطن العربي
 .0220، أبريل  006ـ صالح سالم زرنوقة ، البحث العلمي والتنمية في مصر ، مجلة حصاد الفكر، القاهرة ، العدد  1
ـ جواد الحمد ، برامج وأجندات مراكز األبحاث العربية وعالقتها بقضايا ومصالح الوطن العربي ، ) ندوة(  دور مراكز  9

  .، المجلة العربية للعلوم السياسية0220نوفمبر  04ـ03 :التحديات واألفاق ، الشارقة: عربياألبحاث العربية في الوطن ال
، السبت  02ـ صحيفة العرب األسبوعية ) مراكز التفكير( حلقة أساسية في صنع السياسة الخارجية األمريكية ، العدد  02
00/0/0229. 
 :الرسائل العلمية :ثالثاا 

سلطات الرئيس األمريكي بين النص الدستوري والواقع العملي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية ـ داوود فواد حسين ،  0
 .0993العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 

ـ بشير محمد بشير ، دور مؤسسات الفكر والرأي وتأثيرها على السياسة الخارجية األمريكية ، رسالة ماجستير غير منشورة  0
 .0206قليمية ، األكاديمية الليبية ، طرابلس ، قسم الدراسات اإل

ـ عبير تابت ، دور مراكز الفكر والدراسات في صناعة القرار اإلسرائيلي ـ مركز جاف كنموذج ، رسالة دكتوراه ، جامعة  3
 .0229ـ  0221الجزائر ، كلية العلوم السياسية واإلعالم ، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ، 

أشواق عباس ، دور مراكز األبحاث في صنع السياسة الخارجية األمريكية ـ دراسة تطبيقية على الشرق األوسط ، بعد ـ  4
 .0221أحداث الحادي عشر من أيلول ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة دمشق 

 :شبكة المعلومات الدولية :رابعاا 
، حوار قومي حول إنشاء مؤسسة للفكر والرأي في الهندوراس ، في دور مؤسسات الفكر والرأي ـ ايمي كوغنور بنيتكورت 0

محمد عميش ، نوفمبر  :في السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية ، ترجمة
0220.www.Unesco.state.gov/journals.itps/1102hass.pdf
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دور االستثمارات األجنبية غري المبارشة يف التنمية االقتصادية لألسواق 

 الناشئة

 ³ اهلل حممد علي عبدا. ، ² بشري علي بشري شاليكأ. ، ¹د. الصادق احممد بلقاسم 

 جامعة طرابلس-كلية االتتصاد  ¹

 لزيتونةاجامعة  –كلية االتتصاد والعلوم السياسية  ³’²

 المستخلص:
 ذلكلناشئة، و اتناولت هده الورقة دور االستثمارات األجنبية غير المباشرة في التنمية االقتصادية لألسواق 

 التحليلي.باستخدام المنهج الوصفي 
وقد توصلت الى ان عدم توافر مصادر التمويل المحلية الكافية من اهم معوقات التنمية في الدول النامية 

 ومنها تدفقات االستثمار االجنبي غير المباشر من اهم الخاصة،االجنبية  الرأسماليةلتدفقات وتعتبر ا
صور البدائل التمويلية مقارنة بالقروض الخارجية والمنح والمعونات األجنبية وان صور االستثمار االجنبي 
االكثر مالئمة للدول الناشئة هي الصور التي تتسم بطول االجل والتي تتمثل في صناديق االستثمار 

 وصناديق راس المال المخاطر.وصناديق المعاشات 
 مقدمة:

تعاني معظم الدول النامية من المشكالت التي تؤثر على خطط التنمية االقتصادية فيها ، ومن المعروف 
ا ورفع مستويات الرفاهية به ياالقتصادان خطط التنمية في هده الدول تهدف الى رفع معدل النمو 

،واساس عملية التنمية االقتصادية هو رفع معدالت االستثمار ، وهو ما يستلزم ضرورة توافر برامج 
مالئمة لتمويل التنمية والمشكلة االساسية التي تعاني منها اغلب الدول النامية عدم توافر مصادر التمويل 

نتيجة عدم استقرار حصيلة صادرات هده  ذلكوالوسيطة ، و  المحلية الالزمة السيراد السلع الراسمالية
مي )را .ومن هنا بدات هده الدول في البحث عن مصادر بديلة لتمويل التنمية االقتصادية .الدول

( من العروف ان هناك ثالث انماط خارجية لتمويل التنمية في البلدان النامية وهي 03، ص0220السيد،
ة سواء في صورة قروض ميسرة او هبات والقروض باسعار جارية وياتي المساعدات االنمائية الرسمي

اغلبها من البنوك التجارية لكن ياتي بعضها ايضا من مصادر رسمية مثل قروض بنوك التصدير 
مساعدات جية هي الر اي ان انماط التمويل الخا .واالستيراد واخيرا االستثمارات المباشرة او غير المباشرة

 ( 02، ص0992سعيد النجار، )االستثمارات. مية او القروض او االنمائية الرس
فادا نظرنا الى تلك المصادر نجد ان القروض التجارية نضبت او اوشكت على النضوب وعلى كل حال 
لم تعد متاحة باليسر او بالنطاق الدي كانت عليه في الماضي. اما المساعدات االنمائية الرسمية فانها 
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االحوال خاضعة لشروط عديدة تتعلق بالسياسات المالية والنقدية واستراتيجية التنمية اصبحت في معظم 
الف مع وحتى ادا اتفقت فقد يثور الخ ، وقد ال تتفق تلك الشروط مع التوجهات او االيدلوجيات السائدة.

ار التنموية ثصندوق النقد الدولي حول السرعة التي يتم بها تنفيد االصالحات االقتصادية ، او حول اآل
من هنا نجد  .لبرنامج التصحيح او مضمونه االجتماعي او التداعيات السياسية التي يمكن ان تنجم عنه

عزوف عدد غير قليل من البالد النامية عن الدخول في اتفاق مع الصندوق او عجزها عن اتمام 
ة عدنا المساعدات االنمائيا استبعدنا القروض التجارية النها غير متاحة ، واستبذا .المفاوضات معه

سوى االستثمارات االجنبية كمصدر من  ذلكالرسمية النها خاضعة الشتراطية شديدة ،ال يبقى بعد 
تمويل. وهي في نفس الوقت تتمتع بمزايا ال تتوافر لمصادر التمويل االخرى فهي اوال غير لمصادر ا

ددة التي تنشأ عن القروض بسداد مبالغ مح منشئة للمديونية حيث ال تتولد عنها التزامات تعاقدية مثل
 .في اقات محددة

وهو  .اما االلتزام بتحويل االرباح الى الخارج فهو يختلف في طبيعته القانونية عن االلتزام بخدمة الدين
بعا اذ تتغير االرباح المحولة ارتفاعا وانخفاضا ت .من الناحية االقتصادية يتمتع بقدر كبير من المرونة

ة ارتفاعها ففي فتر  .ومن ثم فهي ال تلقي عبئا على ميزان المدفوعات مثل خدمة الدين .والكسادللرواج 
فاذا تدهور ميزان المدفوعات في فترات الكساد  .يكون ميزان المدفوعات في وضع يمكنه من احتمالها

ة من بريئيضاف الى ذلك ان االستثمارات  .فالغالب ان تتضاءل االرباح المحولة او تتالشى تماما
االشتراطية التي اصبحت تعكر صفو المساعدات الرسمية. طبعا قد تكن هناك شروط تتعلق بالمشروع 

ولكن هذا يختلف كل االختالف عن االشتراطية التي تتعلق باالصالح االقتصادي او  االستثمار.محل 
 التنمية.استراتيجية 

د ير المباشرة تمثل في الوقت الحاضر النمط السائاذا انتهينا الى ان االستثمارات االجنبية المباشرة وغ
في التمويل الخارجي للتنمية يكون من الواجب تهيئة المناخ االستثماري المالئم لجذب رؤوس االموال 

 .(32-09)سعيد النجار،مرجع سابق،صص.االجنبية
 اهداف الدراسة:

تنمية ( لتحديد اثاره المتوقعة على التم تناول هدا النوع من التدفق ) االستثمار االجنبي غير المباشر 
 .االقتصادية بالنسبة للدول المتلقية سواء االيجابية او السلبية

  الدراسة:فروض 
 يعتبر االستثمار االجنبي غير المباشر احد البدائل الهامة لتمويل التنمية في االسواق الناشئة. -0
ي في تمويل التنمية االقتصادية فيمكن ان يؤدي االستثمار االجنبي غير المباشر دورا بارزا  -0

 كفء.ظل سوق اوراق مالية 
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 الدراسة:مشكلة 
ليس من المبالغة القول بأن دخول المحافظ االجنبية إلى البورصات الناشئة كان عاماًل مهمًا في تطويرها 

 .ماليجفقبل ذلك كانت تلك االسواق تتسم بضألة األموال المتداولة فيها بالقياس إلى الناتج المحلي اإل
وبقلة عدد الشركات المسجلة فيها ،وانخفاض معدل الدوران ،وضعف البيئة التنظيمية والمؤسسية وكلما 
زادت األسواق حجمًا وسيولة تزيد الثقة بالسوق ويؤدي ذلك إلى جذب المزيد من المستثمرين األجانب 

وراق ن السيولة بالنسبة لألوالعامل األساسي في خلق هذا هو ازدياد سيولة السوق أي تحس .والمحليين
المتداولة )والتي تتألف منها السوق الثانوية(مما يشجع على مزيد من اإلصدارات من جانب المؤسسات 

يؤدي تدفق و  القائمة بالفعل وايضًا من جانب المؤسسات الجديدة في السوق والتي تشكل السوق "األولوية"
، تزيد من كفاءة السوق المحلية  Virtuous Circleرؤوس األموال إلى الداخل إلى إيجاد حلقة حميدة 

عن طريق اإلتصال بالمؤسسات المالية األجنبية التي تمتلك تكنولوجيا مالية متقدمة يكون لها آثرها في 
 يشجع بدوره على تنشيط اإلستثمار اجتذاب المزيد من التدفقات ، وزيادة المعرفة بتلك األسواق مما

 .األجنبي
لكن ليس معنى مما سبق أن االستثمار األجنبي بالمحفظة هو المسئول الوحيد عما شهدته األسواق 

كما أن ذلك ال يعني أن فتح الباب أمام هذه اإلستثمارات ال ينطوي على قدر  .الناشئة من نمو ملحوظ
ب التحوط من اآلثار الجانبية التي يمكن ان يحدثها هذا النوع من المخاطرة البد من التحوط منها ، يج

من التدفقات على اإلقتصاد المحلي وتزيد أهمية هذه اآلثار في ظل زيادة اإلرتباط بين األسواق المالية 
 (.00،ص0999)هالة السعيد،.العالمية وزيادة حدة التقلبات التي تتعرض لها األسواق المالية العالمية

 اسة:الدر منهج 
لدراسة، اتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مستخدمين الكتب والدراسات التي تناولت موضوع 

 هما:ينتهج الباحثون في هذه الدراسة منهجين  وسوف
يتمثل في مراجعة الكتب والمقاالت والدوريات العلمية والتقارير والمؤتمرات والندوات  :)أ( المنهج اإلستقرائي

 .والرسائل العلمية المرتبطة بموضوع البحت واألبحاث
تحليل البيانات والمعلومات المرتبطة باإلستثمارات األجنبية غير المباشرة ودورها  التحليلي:المنهج )ب( 

 االقتصادية.في مجال التنمية 
 :خطة الدراسة

تتناول الدراسة مفهوم كال من االستثمارات األجنبية غير المباشرة، وسوق االوراق المالية الناشئة وكذلك 
راسة الي وبالتالي تم تقسيم هذه الد االقتصادية،الدور المنوط به لتلك االستثمارات في عملية التنمية 

 .مبحثين
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  ة.الناشئاالستثمارات االجنبية غير مباشرة وسوق االوراق المالية  االول: مفهومالمبحث 
  االقتصادية.دور االستثمارات األجنبية غير المباشر في التنمية  الثاني:المبحث 

 الول:المبحث 
 مفهوم الستثمارات غير المباشرة وسوق الوراق المالية 

 المباشرة.مفهوم الستثمارات الجنبية غير  أولا:
 نقاط:نتناول دراسة ذلك المفهوم في عدة 

 تعريف اإلستثمار االجنبي غير المباشر. .0
 تصنيفات اإلستثمار االجنبي غير المباشر.  .0
 دوافع اإلستثمار االجنبي غير المباشر في االسواق المالية الناشئة. .3
  تعريف الستثمار الجنبي غير المباشر - 0

مؤسسات معينة بها( عندما  يعرف على انه إجمالي رؤوس األموال التي تحصل عليها دولة ما )أو    
تقوم بإصدار اوراق مالية )اسهم وسندات وغيرها(في اسواق المال العالمية ، او يقوم مستثمرون اجانب 

لنوع كما يحقق هذا ا.ية )افراد او مؤسسات ( بشراء اوراق مالية داخل السوق المحلية لهذه الدولة المتلق
اهمها توفير التمويل الالزم ، والسيما للقطاع الخاص ،  .من التدفقات عددًا من الفوائد للدول المتلقية

للقيام باالستثمارات المخططة التي تعجز المدخرات عن تغطيتها ، وتزيد هذه الفائدة إذا ما اتسمت 
األجل ، ولم تستهدف فقط المضاربة ، او الحصول على وطول  باالستقراراالجنبية المالية االستثمارات 

كما تساهم هذه االستثمارات في تحسين أداء اسواق المال المحلية للدول المتلقية ،  .عائد مالي سريع
ن هناك كما يكو  .وتحفزها على السعي المستمر للتطور حتى تجذب المزيد من االستثمارات االجنبية

بهذه االسواق إلتباع القواعد والمعايير الدولية للمحاسبة ، ويخفض من تكلة ايضًا حافز للشركات المقيدة 
ر في المحافظ تثمس(. لذلك يتجه الم02-9،صص0224حصولها على راس مال )شيرين مصطفى،

مار في اسواق جديدة من اجل تنوع مكونات محفظته المالية ويعمل على ان تكون المالية نحو االستث
من االصل  ةيضيفها الي محفظته غير مرتبطة باالصول التي تحتويها المحفظاالصول الجديدة التي 
 (04)هلة،سعيد، مرجع سابق،ص.طر االجمالية للمحفظةاوذلك للتقليل من المخ

 (09-02،صص0226)هشام فرج، تصنيفات الستثمار الجنبي غير المباشر - 0
ن اجانب مستثمرين اجانب أفراد، مستثمرييمكن تصنيف المستثمر االجنبي الى نوعين اساسيين وهما     

مؤسسات. يعرف النوع االول على انه المستثمر الذي لديه قدر من المدخرات بما يمكنه من تكوين 
محفظة اوراق مالية يستفيد من خاللها من مزايا التنوع المحلي والدولي معًا إذا تعدت المحفظة حدود 

يه ذا النوع من المستثمرين بإرتفاع درجة الثقافية المالية لدالسوق المحلي للمستثمر االجنبي ، ويتسم ه
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باالضافة إلى الخبرة والدراية الكافية بأحوال اسواق المال الدولية وكيفية االستفادة من فرص االستثمار 
في االسواق المالية الناشئة والمتقدمة ، وبصفة عامة يتخذ المستثمر االجنبي الفرد قراراته االستثمارية 

خالل اوامر الشراء أو أوامر البيع لشركات السمسرة في االوراق المالية وفي بعض االسواق المالية  من
ع الثاني أما النو  .المتقدمة يمكن للمستثمر إعداد أوامر الشراء أو البيع من خالل شبكة المعلومات الدولية

ي االسواق المالية المالي الكبير ف من المستثمرين االجانب فيختص بالمؤسسات المالية ،والتي تتسم بالثقل
المستثمرة فيها لما لها من رؤوس أموال ضخمة باالضافة إلى الخبرة والدراية الكاملة بفرص االستثمار 
في االسواق المالية الناشئة والمتطورة ،كما يتصف هذا النوع من المستثمرين بأنه القائد في معظم األسواق 

ات المستثمرين من مؤسسات تعتبر مرشدًا لكثير من المستثمرين بصفة المالية الناشئة ، حيث أن قرار 
كما يتميز ايضًا هذا النوع من المستثمرين بتوافر التقنيات الحديثة  .خاصة ، إتباعًا لسياسة القطيع

باإلضافة إلى المعرفة العلمية والعملية التي تمكنه من اقتحام السوق المالي وتوجيه قرارات المستثمرين 
الستثمار كما تتنوع أدوات ا .خرين طبقا لرؤيته الذاتية وتحقيقا ألهداه االستثمارية ي السوق المالياآل

األجنبي غير المباشر في األسواق المالية الناشئة وذلك تبعًا لطبيعة المستثمر االجنبي ، فالمستثمر 
سرة الي من خالل شركات السماألجنبي الفرد تكون أدواته محدودة بالتعامل بيعًا وشراءًا في السوق الم

اما المستثمر االجنبي من المؤسسات المالية والتي تمثل الغالبية العظمى من حجم  .كما سبق القول
 :االستثمار األجنبي في األسواق الناشئة فتتمثل ادواته االستثمارية في صناديق االستثمار المختلفة مثل

 صناديق االستثمار الدولية. 
  اإلقليميةصناديق االستثمار. 
 الصناديق الخاصة. 
 .صناديق راس المال المخاطر 

الى النوعين السابقين من أدوات االستثمار االجنبي غير المباشر استطاعت االسواق المالية  وباإلضافة
الناشئة جذب بعض االستثمارات االجنبية من خالل ما يعرف باالصدارات العالمية أو الدولية لالوراق 

 :المالية ، ومن امثلة هذه االصدارات العالمية
 .شهادات اإليداع الدولية 
 داع األمريكية.شهادات اإلي 
 شهادات اإليداع األوروبية. 

 (00-02)هشام فرج،صصدوافع الستثمار األجنبي غير المباشر في األسواق المالية الناشئة -  6
هناك العديد من الدوافع التي من شأنها القيام ونشأة االستثمار األجنبي غير المباشر ومن أهم هذه الدوافع 

 .لدولي باإلضافة إلى المضاربة، االستفادة من مزايا التنوع ا
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 .ستفادة من مزايا التنويع الدولياال -أ
من المعلوم انه كلما زاد حجم المحفظة االوراق المالية ،أي كلما أدى ذلك الى التخلص الجزي من 
المخاطر الكلية ، وهذا معناه ان التنوع له حدود ،بمعنى أن زيادة التنويع عن الحد لن يؤدي الى تناقص 

لجزء الذي ال ،لى ذلك ا  systematic riskالمخاطر ،حيث تم اطالق مصطلح المخاطر المنتظمة 
يمكن التخلص منه بالتنويع ،حيث انها تمثل مخاطر ال يمكن تجنبها وتعرف أيضًا بالمخاطر السوقية ، 
كما أنه من المعلوم لدينا أيضًا ان الجزء من المخاطر والذي يمكن تجنبه من خالل التنويع الجيد ويعرف 

القابلة للتنويع ، فهي متصلة بورقة ،أو تلك المخاطر   Unsystemaic riskبالمخاطر غير المنتظمة
 .مالية دون غيرها ، ومن هنا تبرز اهمية التنويع

خالصة ما سبق ان المستثمر يستطيع التحكم في المخاطر الخاصة أو المخاطر القابلة للتنويع عن 
هنا من  .طريق التنويع الجيد ، ولكنه ال يستطيع التحكم في المخاطر الخاصة أو الغير قابلة للتنويع

تظهر أهمية االستثمار االجنبي غير المباشر في االسواق المالية الناشئة ، حيث يطل علينا مفهوم جديد 
وبموجب هذا االتجاه يستطيع المستثمر التحكم   Internaional Diversificationوهو التنويع الدولي 

ية صة به ألصول مالبعض الشئ في المخاطر الخاصة ،عن طريق تضمين المحفظة االستثمارية الخا
 .لمنشآت تمارس نشاطها في دول مختلفة

 .Specuiationالمضاربة -ب 
تعتبر المضاربة هي الدافع الثاني من دوافع االستثمار االجنبي في االسواق الناشئة ،حيث تتسم هذه 

ن جراء ماألسواق بتواضع مستوى الكفاءة أو انعدامها ،وباتالي يسعى المستثمر تحقيق ارباح غير عادية 
االستثمار في هذه االسواق خاصة وان أرباح االستثمار ي االوراق المالية معفاه من الضربية كما هو 

ويأمل المستثمر االجنبي ي االستثمار في احد .الحال في عديد من اسواق المالية الناشئة مثل مصر
افة إلى تمتع تثمر المحلي باإلضاالسواق المالية الناشئة التي تتسم بإنخفاض الوعي االستثماري لدى المس

السوق باإلعفاءات والمسموحات الضريبية ،كاالعفاء الضريبي على أنشطة أسواق األوراق المالية 
،وباإلضافة إلى سعيه إلى االستثمار في احد البلدان التي تتمتع باستقرار نسبي في سعر الصرف حتى 

 .يكون في مأمن من مخاطر تغير سعر الصرف
فيه أن مضاربة المستثمر االجنبي في السوق المالي الناشئ مؤداها تحقيق خسائر يمنى  ومما ال شك

بها المستثمر المحلى ،أو بمعنى أخر أن االرباح الهائلة التي تحققها المؤسسات المالية األجنبية ،ومعظمها 
حليل والتقييم مثل التصناديق استثمار ،تكون مقابل خسائر يتحملها المستثمر قليل المعرفة والخبرة بأمور 

حيث انه من المعروف ان منطق السوق هو تحقيق المعادلة الصفرية وبمقتضاها  .التحليل الفني واالساسي
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أن مكاسب طرف تعادل خسائر الطرف االخر وعليه فإن االرباح غير العادية التي يحققها المستثمر 
 .للثروة خارج حدود االقليم اإلجنبي في االسواق المالية الناشئة من شأنه انتقال صريح

 ثانياا: مفهوم السواق المالية الناشئة 
 :تتناول الدراسة ذلك المفهوم في عدة نقاط     

 تعريف باالسواق المالية الناشئة. .0
 خصائص اسواق االوراق المالية الناشئة. .0
 .وظائف أسواق االوراق المالية .3
 كفاءة أسواق االوراق المالية. .4
 (026-024،ص ص0226)ونيس عبدالعال، .تعريف السواق المالية الناشئة .9
ة التغيير أو أ عملييعتبر السوق المالي ناشئًا ـ طبقًا لتصنيف البنك الدولي ـ إذا كان هذا السوق قد بد 

وقد عرفت مؤسسة التمويل  .والتي تتمثل في نمو حجم السوق ومعدل دوران النشاط ،مرحلة التحول
بأنها تلك االسواق التي بدأت في النمو ،ولديها قدرة   Emerging Marketالدولية االسواق الناشئة 

هتمام بهذه على مواصلة النمو والتقدم ،وهي تلك االسواق التي تضمنها اقتصادات نامية ،وقد تزايد اال
 االسواق لعدة أسباب 

حرية االنتقال رؤوس االموال من خالل إلغاء القيود والضوابط  عالمية وتزايدتزايد التدفقات الرأسمالية ال
وتزايد عالقات الترابط واالتصال بين االصحاب هذه االموال والمقترضين لها ،وتسارع عمليات تحرير 

وم بط مفهبشكل عام يرت .االسواق المالية في كثير من البلدان النامية والدول التي تمر بمرحلة االنتقال
يمكن اعتبار  اي انه .السوق المالي الناشئ بصورة قوية بدرجة نمو االقتصاد الذي يتواجد فيه ذلك السوق 

 :السوق المالي ناشئ إذا توافر ـ على االقل ـ معيار واحد من المعايير التالية
  بحسب تعريف البنك الدوليفي اقتصاد منخفض أو متوسط الدخل تواجد هذا السوق ،. 
  كما تنخفض نسبة القيمة الرأسمالية االجمالية الستثمارات نموالسوق المالي آخدًا في الإذا كان ،

 اإلجمالي.افظة الي الناتج المحلي االوراق المالية والح
 ( 22 – 20، ص ص 9334)هباء ابوعزيز،.خصائص اسواق الوراق المالية الناشئة - 2

جد أن تلك االسواق تو  متجانسة، حيثإن اسواق االوراق المالية الناشئة ال يمكن النظر إليها كمجموعة 
ة في كل الجديد المسجلة، التعامالتبينها اختالفات البد أن تؤخد في االعتبار من حيث عدد الشركات 

عكس إن تلك الفروق ت.عليهاسنة ،رأس المال السوقي ،إجمالي االموال المتزايدة وقيمة االسهم المتعامل 
 :الفروق المتواجدة في البيئة االقتصادية والمالية لتلك الدول التي تتمثل في االتي

  دور القطاع الخاص 
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  دخول االجانب لسوق االوراق المالية 
  دور مصادر التمويل االخرى البديلة 
  الوضع المؤسسي من حيث آليات المراقبة والشافية وتسوية المنازعات 
  الهيئة التشريعية والقانونية التي تحكم االستثمار المحلي واالجنبي 
 الى ذلك تدفق المعلومات ومتطلبات االفصاح  باإلضافة 
 .وظائف سوق الوراق المالية - 6

 :إن سوق االوراق المالية تقوم بوظيفتين أساسيتين
 أ ـ الوظيفة االقتصادية لسوق االوراق المالية 

قيام سوق االوراق المالية بتسهيل تحويل الموارد االقتصادية الحقيقية من االطراف يقصد بتلك الوظيفة 
المقرضة الى االطراف المقترضة ،فاالطراف المقرضة تؤجل اشباع حاجاتها المالية الحالية وذلك باقتطاع 

لتنازل اجزء من دخولها وتنازل عنها لالطراف المقترضة في مقابل الحصول على عائد مناسب مقابل هذا 
وعندما يستخدم المقترضون االموال المقترضة في الحصول عل الموارد الحقيقية ، أي شراء وتأجير 
عوامل االنتاج المختلفة ،فإنهم سوف يحققون دخواًل أعلى مما ينعكس على المستوى الحقيقي للمعيشة 

صادي ، في النظام االقت باالرتفاع ليس فقط لالطراف المقترضة ولكن لكافة االطراف االخرى المشاركة
ويمكن توضيح ذلك بشئ من التفصيل من خالل عرض ألهم الوظائف االقتصادية والتي تتمثل في 

 :اآلتي
 ( 000، ص ص 0222جيهان شلبي ،تعمل سوق االوراق المالية على بلوغ القيمة العادلة للسهم 

– 006). 
م للتداول عن القيمة االسمية والدفترية للسهمن الطبيعي أن تختلف القيمة السوقية لالسهم المطروحة 

وذلك بعد انتهاء فترة التأسيس ودخول الشركة مرحلة االنتاج وأن تتزايد الفجوة بينهما مع تطور الشركة 
ونموها ، إال ان التفاوت الكبير في القيمة السوقية عن القيمة االسمية يجعلنا نبحث عن القيمة الحقيقية 

 :بعناصر أساسية تعتبر محددات لهذه القيمة ،وهي للسهم حيث أنها ترتبط
 اخرى.قائمة أصول وموجودات الشركة وتطورها من فترة الى  -
كفاءة الجهاز االداري للشركة ومدى قدرته على تحقيق خطط تطوير االداء سواء مخطط تحسين  -

 .كل عاماء بشاالنتاج أو مخطط التسويق وغيرها من الخطط والمقترحات التي من شأنها تحسين االد
 والتوسع في المستقبل. احتماالت النمو -

تلعب سوق االوراق المالية دورًا فعااًل في تقويم السهم والتعرف على ما إذا كان السهم مقيمًا بأعلى أو 
أقل من قيمته الحقيقية ،وذلك من خالل تالقي قوى العرض والطلب متمثلة في البائعين والمشترين حيث 
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ق المالية من خالل العرض والطلب دون تدخل أية عوامل اخرى في تجديد السعر تتجدد قيمة االورا
وهناك عوامل عديدة تساهم في بلوغ القيمة العادلة للسهم باالضافة الى قوى العرض والطلب ومنها 
ضرورة توافر كافة البيانات والمعلومات االولية عن الشركات التي تطرح اسهمها لالكتتاب العام مما 

فكرة كافية للمستثمر عن مزايا الشركة ونظامها االساسي ونظام ملكية الشركة حتى تتأكد ثقته في يعطي 
 .الورقة المالية باتالي يكون السعر الذي يدفعه مقابل امتالك الورقة المالية قائم على دراسة واقتناع تام

 التعامل في الورقة المالية بالبيع والشراء. 
كما  .السوقية بغرض تسييل االوراق المالية الممارساتإن سوق االوراق المالية هو المكان الذي تتم فيه 

أن المستثمر الفرد يضع في اعتباره عاماًل هامًا عند اتخاذ قرار االستثمار في سوق االوراق المالية أال 
وف بسهولة ويسر فإن المستثمر س هو امكانية بيع تلك الورقة ، فإذا لم تكن الورقة يمكن ااجة بيعها

 (1)هيبة ابوعزيز ، مرجع سبق دكره، ص.يعارض قرار الشراء
 )إيجاد منتج مالي متطور )مستحدث. 

إن سوق االوراق المالية وبنك االستثمار دائمًا ما يحاوالن تقديم منتجات جديدة لمجابهة متطلبات 
السهم العادية والممتازة ، سندات الكوبون كانت االوراق تتمثل في ا 0923المستثمرين ، فحتى عام 

الحكومية وكذلك السندات التعاونية ، أما حاليا فإن المستثمرين يستطيعون أن يختاروا من أدوات مالية 
 ......)نفس المرجع (.عديدة ومتنوعة مثل االسهم والسندات والخيارات والمستقبليات

  األموال.سهولة استثمار رؤوس  
في سوق االوراق المالية بالسهولة واليسر وذلك بالمقارنة بصعوبة االستثمار في مجاالت  يمتاز االستثمار

تطلب كما ال ي .يتميز بإمكان استثمار اي مبلغ كبير ام صغير ، وألي مدة طالت أم قصرت اخرى، كما
 تجارية،اي خبرة خاصة ففي مقدور أي شخص استثمار ماله في أي شركة زراعية أو صناعية أو 

من نجاحها بالحصول على االرباح كما يستفيد من ارتفاع قيمة االسهم نتيجة أعمال الشركة  ستفيدوي
بعكس الحال بالنسبة لالستثمار في مجاالت اخرى حيث يتطلب ذلك خبرات معينة وكفاية ودراية خاصة، 

ي سندات حكومية ف كما يتميز ايضًا بأنه يتيح الفرصة لتنويع االستثمار فيمكن توزيع رأس مال المستثمر
 ( 01 – 02، ص ص 0991وفي اسهم شركات صناعية وعقارية وغيرها )عطية فياض، 

  األموال.وتجميع تشجيع االدخار 
تحقق البورصة للمدخرين مزايا التي تشجعهم على توظيف أموالهم في االوراق المالية ،حيث تعطيهم 

ئد منتظم للورقة المالية التي يتعامل فيها، ًا في الحصول على عاضاالمان الكامل لرؤوس اموالهم واي
كما تعطيهم الحق في سهولة التصرف في الصك في أي لحظة ،كما ان العالنية المتوافرة في البورصة 

 (01)عطية فياض ، نفس المرجع ،ص.تساعد المدخر في اتخاذ القرار المناسب في توظيف أمواله
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 ( 06 – 00، ص ص 0992)يسرى جرجس ،  توفير سوق مستمر للتعامل في االوراق المالية 
تتيح سوق االوراق المالية من خالل البورصة سوقًا مستمرة ومفتوحة وحرة ، بما يمكن جمهور المتعاملين 
من شراء أو بيع االوراق المالية حسب رغبتهم باالسعار السائدة دون ان يترتب على ذلك خفض أو رفع 

ة ن قابلية االوراق المالية للتسويق مما يؤدي بدوره إلى زيادة درجكبير في االسعار ،وهذه الحقيقة تزيد م
سيولتها ،وبالتالي يمكن للمستثمر التخلص مما يملكه من أوراق المالية وتحويله إلى نقدية بسرعة وسهولة 
،وبدون تحمل خسائر رأسمالية كبيرة ، وهذا بال شك يؤدي إلى تشجيع الميل لالدخار واالستثمار في 

 .ق الماليةاالورا
 :ولكي تكون بورصة االوراق المالية سوقا مستمرة فأنه يجب

 .أن يتوافر عدد كافي من المتعاملين في أوقات العمل المحددة على االستعداد للبيع والشراء -
أن تسمح قواعد البورصة بالتعامل على المكشوف ، بحيث يتم عقد الصفقات المختلفة ، بناءًا على  -

توفير االوراق المالية موضع التعامل ، بمعنى إذا طلب مشتر لورقة مالية ولم تكن إمكانية البائع في 
ي حيازة البائع في وقت البيع ،فإن هذا االخير يبرم الصفقة اعتمادًا على استطاعته الحصول عليها 

 .فيما بعد بفضل السوق المستمر ليسلمها للمشتري 
قة مالئم للتعامل في الورقة المالية ، البد في توافر الثولكي تصبح بورصة االوراق المالية هي المكان ال

 :لدى المتعاملين وذلك من خالل ما يلي
 .االفصاح عن المعلومات ، وتحقيق العدالة في اشهار المعلومات والبيانات لكافة المتعاملين -
طبيعية  رتدخل ادارة السوق لضبط حركة االسعار ، إذا كانت التغيرات في االسعار نتيجة لعوامل غي -

مثل المضاربات المبالغ فيها ،وكذلك تدخل ادارة السوق لوقف تداول صفقة معينة إذا كانت نتيجة 
 .لتالعب او خداع

 :ويترتب على اعتبار البورصة المالية سوقًا مستمر عدة فوائد، يمكن اجمالها فيما يلي
 .سرعة تداول االوراق المالية -
 .ال سائلة ،واالموال السائلة الى اوراق ماليةسهولة تحويل االوراق المالية إلى امو  -
 تمكن حائزي االوراق المالية من معرفة قيم االوراق المكونة لمحافظهم المالية يوميا تقريبًا. -
سهولة التعديل في مكونات المحاظ المالية ، وبذلك يمكن لمالكي هذه المحافظ تفادي الخسارة وتحقيق  -

 عوائد مناسبة 
  سوق االوراق المالية أداة لتقويم الشركات والمشروعات 

تمثل سوق االوراق المالية سلطة رقابية بصورة غير مباشرة على كفاءة الشركات والمشروعات التي 
يجري تداول اوراقها المالية في السوق ،وذلك من خالل التقارير الدورية التي تنشر في بورصة االوراق 
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ات المدرجة على قائمة التداول ، وعن حركة التداول وتطورات المالية عن اوضاع الشرك
....وغير ذلك من البيانات ،مما يسهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات .االسعار

والمشروعات ، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل ، فانخفاض اسعار االسهم بالنسبة لشركة من 
دم نجاحها أو على ضعف المركز المالي ، مما قد يؤدي إلى اجراء بعض الشركات دليل قاطع على ع

أن سوق  وبصورة عامة فإنه يمكن القول .التعديالت في قيادتها أو في سياستها أمال في تحسين مركزها
االوراق المالية تضمن إلى حد ما سالمة تقويم المشروعات ، وعن طريق سالمة تقويم اسهمها ، االمر 

 ( 09 – 01، المرجع السابق ، ص ص عليه حسن توجيه المدخرات )يسرى جرجس  الذي يترتب
 .توفير السيولة للوراق المالية 

من المعروف ان عملية تسييل أي اصل تحتاج إلى فترة زمنية التمامها ، كما قد يلحق بها بعض 
ة يخرج من مساهمة في شركالخسائر وخاصة إذا كانت عملية البيع سريعة وبالتالي إذا اراد مساهم ان 

ما ألي سبب ما فإنه يقوم ببيع أسهمه في سوق االوراق المالية التي تتحدد فيه االسعار لألوراق المالية 
بناءاً على الطلب والعرض ،والتي تحكمها محددات أخرى كقوة المركز المالي للشركة وتوزيعاتها ومركزها 

 .المالي التنافسي أو االحتكاري وغير ذلك
التالي يستطيع المستثمر تسييل أصوله )اسهمه مثال( في اسرع وقت و بالسعر المعلن بالبورصة وب

ليسترد رأسماله و ذلك بناءا على اتخاذ قرار بشراء اوراق مالية اخرى حيث أن البورصة توفر وظيفة 
سوق  كات فيأساسية وهي تداول األوراق المالية مع توفير كافة البيانات عن كافة المعامالت و الشر 

األوراق المالية و نشرها بحياد تام بما يوفر العالنية لكافة المتعاملين بالسوق) جيهان شلبي ،مرجع سبق 
 (. 000 – 002دكره، ص ص 

 توفير المعلومات والعالنية. 
من اهم مقومات نجاح سوق األوراق المالية توافر جهاز معلومات متكامل ال يوفر معلومات فقط عن 

التي تتم داخل المقصورة وإنما يوفر معلومات عن األسعار خارج المقصورة وعن الشركات العمليات 
وارباحها ، ومجالس اداراتها، واحصاءات اخرى عن اتجاهات اسعار االوراق المالية المختلفة و اي 
معلومات اخرى يحتاجها كل المستثمرين و الوسطاء وكذلك المدخرين في سوق األوراق المالية فلكي 
يتمكن المستثمر او المدخر من اتخاذ القرار السليم في شأن شراء وبيع األوراق المالية ينبغي ان يتوافر 
لديه معلومات قد تؤثر على قراره او على سعر التداول للورقة المالية وأهم ما تعتمد عليه كفاءة اي سوق 

تها طريق توفير المعلومات و عالني لألوراق المالية هو مدى توفر جهاز يوفر المعلومات المطلوبة ، وعن
تستطيع كافة الفئات المتعاملة في سوق األوراق المالية من اتخاذ القرارات المتعلقة بسوق األوراق المالية 
 بكفاءة )في ظل افتراض الرشد االقتصادي ( كما تحقق المعلومات التي تتوافر يوميا عن اسعار اإلقفال 
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اصول كل مستثمر في األوراق المالية و هو قد ال يتوافر في اي استثمار  الفتح تقييم دائم ومستمر عنو 

 ( 003)جيهان شلبي ، المرجع السابق ، ص .آخر
 .توفير تطابق االسعار 

وهذه العملية عبارة عن موازنة االسعار لورقة مالية مابين    Arbitrageيطلق عليه عملية األربيتراج 
هم في الشركات الدولية فتكون عمليات الموازنة هذه بين بورصات بورصات دول معينة او في حالة االس

الدول المقيدة بها اسهم هذه الشركات ، فاذا كانت مثل هذه االوراق تسعر في جميع البورصات فان 
هبوط سعر احداها في احدى هذه البورصات يدفع المحترفين الى شرائها بقصد بيعها بثمن اعلى في 

ء هذه تضمن عمل موازنة بين االسعار و زوال الضغط الذي يحدث في احد سوق اخرى فعملية الشرا
االسواق بسبب زيادة الطلب على الشراء منه او زيادةالعرض في صورة مبيعات ضخمة و بذلك يتالشى 

 ( 000تذبذب االسعار الحاد من زيادة او انخفاض)جهان شلبي ، المرجع السابق ، ص 
 .توجيه االستثمار 

نه في حالة ارتفاع االسعار بسوق االوراق المالية فان معدل الفائدة التي تغلها تقل ويسرع من المعلوم ا
الجمهور الى بيع االوراق المالية اليداعهابالبنوك ، و كذلك عندما تقل الودائع بالبنوك تعتمد الى زيادة 

االستثمار  راق المالية الىسعر الفائدة بها فتنتقل رؤوس االموال في هذه الحالة من االستثمار بسوق االو 
بالبنوك وبالعكس عندما يقل سعر الفائدة بالبنوك عن الفائدة التي تغلها االوراق المالية يسحب الجمهور 
ودائعهم فتنتقل رؤوس االموال من البنوك الى ، وال يخفى ما لهذه الوظيفة من اهمية كبرى في توجيه 

 (  9، ص  0220اقتصاد البالد ) حسين الياسي ، 

  :مرونة السوق في امتصاص الهزات والقلبات بحد ادنى من العقبات المعطلة
يتطلب ذلك وجود كمية كبيرة من االسهم المدرجة في السوق ومن مختلف االنواع والخصائص لتلبي 
االحتياجات والشروط للمستثمرين المختلفين ، وعند حدوث ظروف مالية طارئة ، يمكن ان تتدخل ادارة 

االوراق المالية ويجوز ان تصدر اوامرها باقفال البورصة ليوم واحد او اكثر حتى تتضح االمور سوق 
ولتحقيق النظام فانه يجب ان تعمل البورصات دائما وفقا  .ويعود التعامل بعد معرفة الحقيقة الجديدة

دارة سوق تقوم اكما  .لقوانين وتنظيمات محددة تمنع سوء الفهم وتشويه الحقائق والتالعب باالسعار
االوراق المالية بالرقابة ووضع الضوابط على الشركات المسجلة في السوق والمنظمات المالية العامة 

كما تقوم ادارة السوق بتوفير المعلومات للمستثمرين عن الشركات التي يريدون االستثمار فيها مما  .فيه
 ( 03، ص  0990) محمد سامح ، .يساعد في ترشيد القرارات االستثمارية
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 تكفل البورصة حرية المساومة:  
حيث انه ال تنفذ الصفقة لحساب العميل البائع الذي يطلب سعرا معينا اال حين يتاح هذا السعر بوجود 

 .مشتري للشراء بهذا السعر فان لم يوجد مثل هذا المشتري اضطر البائع الى تخفيض الثمن اذا اراد
 ( 00حسين الياسي ، مرجع سبق دكره ، ص)
  العمل بكفاءة داخل السوق:  

وذلك عند انخفاض تكلفة الخدمات المؤداة الى المتعاملين في السوق سواء بتزويد السوق بشبكة اتصاالت 
متطورة او باالهتمام بتدريب الوسطاء على االساليب المستخدمة في البورصة المالية او بتوير المعلومات 

 (  00) حسين الياسي ، المرجع السابق ، ص ... الخ.يانات للمستثمرين و للمتعاملين مع السوق والب
 تخفيض المخاطر: 

يعتبر سوق االوراق المالية اداة لتحويل المخاطر وتاجيل االستهالك ، حيث يسمح سوق االصدار 
الية ويل االوراق المللشركات بتوزيع المخاطر على االسهم والسندات ، كما يسمح سوق التداول بتح

طويلة االجل الى ارصدة سائلة من خالل اجلها المحدد ، وبذلك يستطيع المستثمر الحصول على 
 .السيولة الالزمة في الوقت الذي يحدده

يمكن تخفيض المخاطر في سوق االوراق المالية من خالل تنويع محافظ االوراق المالية بحيث تتكون 
طاعات اقتصادية مختلفة وشركات متعددة ، وقد يمتد التنويع ليشمل اوراق كل محفظة من اوراق مالية لق

مالية دولية ومحلية وهذا التنوع يؤدي الى تخفيض المخاطر ، حيث تعمل حركة االسعار في السوق 
بمثابة رقابة ومرشد للمديرين لتحسين اوضاع نشاطهم وتحسين مركزهم المالي ومن ثم ينعكس ذلك على 

  .ستثماراتتحسين نمو اال
في المقابل تعكس االسعار في سوق راس المال المعلومات المتاحة عن المنشآت المتداولة وكلما تحسن 
نشاط ومستقبل المنشأة ارتفع سعر االوراق الخاصة بها ، ومن ثم تعمل كل منشأة على تحسين وضعها 

ادة الثقة من ناحية ويؤدي الى زي لالستفادة من ارتفاع اسعار اوراقها الذي يعني انخفاض تكلفة التمويل
في تعامالتها من ناحية اخرى ، في حين ان انخفاض اسعار االوراق المالية يعكس ضعف الثقة وارتفاع 

 (  00، ص  0221) مصطفى النشرتي ، .تكلفة التمويل وهذا ما تسعى المنشآت العاملة الى تجنبه
 تحقيق الستقرار القتصادي: 

اة مهمة من ادوات السياسة االقتصادية لتنفذ الحكومات مهامها في الوصول الى تعد سوق راس المال اد
ي ذلك من خالل التأثير في معدالت الفائدة ، وبالتال .االستقرار االقتصادي ، وتجنب التضخم او الكساد

ل خواالستثمار في االقتصاد وتقوم الحكومة من خالل ادوات غير مباشرة في التد تغير مستوى االقتراض
لتحريك سعر الفائدة مما ينعكس على حركة االسعار في سوق راس المال ، وذلك الن هناك عالقة 
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عكسية بين سعر الفائدة واالسعار في سوق راس المال ، ومن ثم يمكن التاثير في زيادة نمو 
 (  19، ص 0222)إيهاب الدسوقي ، .االستثمارات

 :الوظيفة التمويلية لسوق الوراق المالية –ب 
ترتب على وجود اسواق لالوراق المالية العديد من المزايا لكل من المصدر والمستثمر حيث تساهم هذه ي

على االموال الالزمة للوفاء  –سواء كان منظمة اعمال او الحكومة  –االسواق ي حصول المصدر 
يث تلجأ ية العامة ، حباحتياجاته المالية ،كذلك تساهم اسواق االوراق المالية في تمويل احتياجات التنم

الحكومات الى االقتراض لتمويل برامج التنمية، ويستفيد المستثمر من آلية نظام السوق ففي حالة عدم 
امكانية اعادة بيع الورقة المالية التي يحوزها في الحال فانه سيتردد في الحصول على هذه الورقة من 

ة لتمويل الصناعات والحكومات وبذلك تساهم البداية ، ويؤدي ذلك الى تخفيض حجم االموال المتاح
اسواق راس المال في تشجيع المستثمرين على شراء االوراق من خالل آلية نظامها الذي يتميز بالعدالة 
والسرعة في تداول االوراق المالية باسعار معلومة ، وبذلك تساهم آلية نظام اسواق االوراق المالية في 

الفائضة من بعض القطاعات الى القطاعات التي تواجه عجز في االموال تسهيل عمليات تحويل االموال 
هذا وتعتبر وظيفتي تحويل الخطر وتحويل االنتظار من اكثر الوظائف  .بكفاءة وباقل قدر من التكلفة

التمويلية من حيث االهمية ، حيث تساهم وظيفة تحويل الخطر في تنمية االستثمارات المادية التي تقوم 
كات المساهمة ، اما وظيفة تحويل االنتظار فتستمد اهميتها من اتاحة الفرصة امام المستثمر بها الشر 

 .لتويل استثماراته المالية الى نقود عند الحاجة اليها
  :وفيما يلي عرض موجز لهاتين الوظيفتين

 : Transfer Of Riskوظيفة تحويل الخطر  -
 المستثمرين )حملة االوراق المالية( بدال ان يتحملها صاحبتتمثل هذه الوظيفة في توزيع المخاطر على 

المشروع وحده ، فاالستثمار المادي من المجاالت التي تحوطها المخاطر لما يرتبط بحجم الطلب على 
منتجاته من عدم تاكد ، ولوجود العديد من العوامل التي تؤثر على ارباحه المستقبلية ، وهو ما يدفع 

عد عن المشروعات ذات التكلفة االستثمارية المرتفعة وعن المشروعات التي تتسم المستثمرين الى الب
بفترات استرداد طويلة ) تبدأ في اعطاء ارباح بعد انقضاء فترات طويلة ( ولذا فهم يفصلون المشروعات 
التي تدر ارباحا تغطي تكاليفها خالل السنوات االولى، ومعظم هذه المشروعات تكون ذات مساهمات 

حدودة ي عملية التنمية االقتصادية ، لكن مع وجود سوق فعال لالوراق المالية وقيامه بوظيفة تحويل م
الخطر فان المستثمرين سيقومون بالمشروعات عالية التكليف والمشروعات ذات فترات االسترداد الطويلة 

رجع ياسي ، م)حسين ال.دون خوف كبير النهم سيحصلون على تمويل طويل االجل لهذه المشروعات
 ( 00 – 04سبق دكره ، ص ص 
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 :ransfer of waitingوظيفة تحويل النتظار  -
باالضافة الى دور البورصة في توفير سوق اولي لالوراق المالية ، فان لها دور اخر كسوق ثانوي ، 

تد تداول محيث يتم تداول االوراق المالية من خاللها طالما لم يستحق تاريخ استرداد تلك االوراق ، وقد ي
االوراق المالية الى ما ال نهاية مثل االسهم ، حيث يتم تداول السهم طالما ان الشركة المصدرة له مستمرة 
في الوجود ، فاذا كان هناك مستثمر في احدى الشركات ال يتوقع ان تقوم الشركة باعادة قيمة استثماراته 

ة لمستثمر اق المالية لمستثمر آخر، وبالمثل بالنسبفيها ، يمكنه ان يبيع استثماراته من خالل بورصة االور 
في االوراق المالية ذات الدخل الثابت واالي عادة ما يكون لها مدة محددة ) تاريخ استحقاق( تتراوح ما 
بين عشرة اعوام وخمسة وعشرون عاما يمكنه بيع هذه االوراق بالبورصة في اي وقت ، وعلى اية حال 

ة معينة حتى تاريخ استحقاقها ، يؤدي الى حصول حامل الصك )الورقة المالية( فان االحتفاظ بورقة مالي
على القيمة االستردادية لها من مصدر هذا الصك حتى تاريخ االستحقاق، وغالبا ال يحدث ذلك بواسطة 

انية وتؤثر امك .المستثمر االصلي للورقة المالية المشتراه منذ عشر سنوات او خمسة وعشرون عاما
ول لالسهم والسندات ببورصة االوراق المالية على زيادة رغبة المستثمرين في اقتناء االوراق المالية التدا

لفترة زمنية طويلة )نقصد هنا االوراق المالية التي تستحق السداد خالل فترة تزيد عن العشر سنوات(. ) 
 (  01 – 02حسين الياسي ، المرجع السابق ، ص ص 

  :المالية كفاءة سوق الوراق – 8
بعد العرض السابق للوظائف االقتصادية والتمويلية لسوق االوراق المالية فالبد من توافر شروط معينة 
في تلك السوق لكي تقوم بتلك الوظائف بصورة جيدة فيما يطلق عليه مصطلح السوق الكفء. وسوف 

السوق الكفء ، الكفاءة الكاملة )التامة( للسوق،  :المقصود بكال من :يتم توضيح ذلك في عدة نقاط
الكفاءة االقتصادية للسوق، الفرق بينهما ، المتطلبات ) الشروط( الواجب توافرها في السوق لكي تكون 

 .كفء ، المؤشرات التي تقيس كفاءة السوق 
  :مفهوم كفاءة السوق –أ 

عة، سوق االوراق المالية ،وعلى وجه السر وفقا لمفهوم الكفاءة ، يتوقع ان تستجيب اسعار االسهم في 
 .لكل معلومة جديدة ترد الى المتعاملين فيه يكون من شأنها تغيير نظرتهم في الشركة المصدرة للسهم

وتتجه اسعار االسهم صعودا وهبوطا تبعا لطبيعة االنباء اذا كانت ايجابية ام ال. وفي سوق تمتاز 
ومات المتاحة عنها سواء كانت تلك المعلومات على شكل قوائم بالكفاءة ، يعكس سعر سهم الشركة المعل

مالية او معلومات تتعلق بانشطتها تبثها وسائل االعالم، او تتعلق بالسجل التاريخي لسعر السهم او 
غيرها من تحليالت وتقارير حول الحالة االقتصادية العامة الداء المنشأة ،والذي يتضمن مستويات 

 ملة االرباح ورقم االعمال وغيرها ،ويعكس سعر السهم ي ظل السوق الكفء توقعات العوائد الفعلية، رس
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المستثمرين بشأن المكاسب المستقبلية وبشأن المخاطر التي تتعرض لها هذه المكاسب،ولكن رغم توافر 
 المعلومات لجميع المتعاملين في السوق،اال ان ذلك اليعني بالضرورة تطابق تقديراتهم المستقبلية

 ( 9 – 1، ص ص  0224والمخاطرة المحيطة بها تماما.) حسان خضر ، 
 93، ص ص  2009الكفاءة الكاملة والكفاءة القتصادية والفرق بينهما ) محمود إبراهيم ،  –ب 
– 97   ) 
  الكفاءة الكاملة للسوقPrefect Effiency 

في السوق تام الكفاءة ال يوجد فاصل زمني بين تحليل المعلومات والتوصل لنتائج محددة بشأن      
القيمة الحقيقية للسهم، كما انه ال يوجد فاصل زمني بين التوصل لتلك النتائج وحصول كافة المستثمرين 

  :عليها، ويمكن ايجاز اهم شروط الكفاءة الكاملة فيما يلي
ن متاحة لكافة المستثمرين في ذات الوقت وبدون تكلة وبالتالي فان توقعاتهم تكون ان المعلومات تكو  -

 .متماثلة
ال توجد اي قيد على التعامل ، حيث ال يوجد تكاليف معامالت او ضرائب كما يمكن للمستثمرين  -

 .شراء او بيع اي كمية من االسهم مهما صغر حجمها
 .لتعظيم منفعتهم من وراء استغالل ثرواتهمان المستثمرين يتصفون بالرشد ويسعون  -

تعلق ان لم يكن مستحيال تواره خاصة فيما ي –ولما كان مفهوم الكفاءة الكاملة يعد مفهوما نظريا يصعب 
بالشروط الثالثة االولى، فال يبقى اال التسليم بوجود الشرط الرابع باعتباره المحور االساسي لكفاءة السوق 

ءة االقتصادية ، وبالتاي فان مايمكن قبولهكتعبير عملي عن كاءة السوق هو الكفاءة وربما يشير الى الكفا
 .االقتصادية

  الكفاءة القتصادية للسوقEconomic Efficiency: 
اما في ظل الكفاءة االقتصادية للسوق فانه يتوقع ان يمضي بعض الوقت منذ وصول المعلومات الى 

  .سهمالسوق حتى تظهر اثارها على اسعار اال
 .هذا يعني ان القيمة السوقية للسهم قد تبقى اعلى او اقل من قيمته الحقيقية لفترة من الوقت على االقل

لكن سبب تكلفة المعلومات والضرائب وغيرها من تكاليف االستثمار لن يكون الفارق بين القيمتين كبيرالى 
 .المدى الطويلدرجة ان يحقق المستثمر من ورائها ارباحا غير عادية على 

 :متطلبات سوق الوراق المالية الكفء -ج
لكي يقوم سوق االوراق المالية بدوره في توجيه وتخصيص الموارد المتاحة الى افضل االستثمارات البد 

  :ان تتوافر فيه بعض السمات االساسية اال وهي
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 .الكفاءة التسعيرية -
 .الكفاءة التشغيلية -
 .الكفاءة التخصيصية -
 .االعالميةالكفاءة  -
 .السيولة واالستمرارية -
  الكفاءة التسعيريةPricing Efficiency: 

يطلق على كفاءة التسعير الكفاءة الخارجية ، ويقصد بها ضمان وصول المعلومات الجديدة الى جميع 
المتعاملين في السوق بسرعة وبادنى تكلفة، بحيث تعكس اسعار االسهم في السوق كافة المعلومات 

ويقتضي تحقيق سرعة نشر المعلومات ووصولها الى جميع المتعاملين وجود شبكة منتظمة  .المتاحة
لالتصاالت على درجة عالية من الكفاءة تساعد على تشكيل ردود افعال المتعاملين في السوق بسرعة 

 ةويصبح التعامل في السوق بمثابة منافس .تجاه المعلومات الجديدة ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة
عادلة تتساوى فيها فرص تحقيق االرباح لجميع المتعاملين بالسوق، وتقل فرص تحقيق اي ارباح غير 
عادية. ويحقق فقط خسائر المستثمرون الذين يفتقدون الدراية الكافية والقدرة على تحليل المعلومات 

 (  62 – 09، ص ص  0220)عاطف اندراوس ، .المتوافرة ي السوق 
  الكفاءة التشغيليةOperational efficiency: 

 لمقدمةااءة المنظمات المالية العاملة في سوق االوراق المالية عندما تنخفض كافة الخدمات فتتحقق ك
ولتخفيض تكاليف التشغيل ، فان المنظمات المالية يجب ان تكون ذات حجم  .الى المتعاملين في السوق 

كما انه من الضروري العمل على تزويد سوق االوراق المالية بشبكة  .يحقق اقتصاديات الحجم الكبير
اتصاالت متطورة تربط بين البورصة والمنظمات المتعاملة معها من بيوت السمسرة والبنوك وشركات 
التامين وشركات االوراق المالية ، مع االهتمام بتدريب الوسطاء على اساليب العمل في البورصات 

كفاءة التشغيل ، يجب ان تلعب اجهزة سوق االوراق المالية دورا في توفير البيانات  ولتحقيق .العالمية
والمعلومات لجمهور المستثمرين مثل المعلومات عن نشاط الشركات وتوقعات نموها وارباحها، مع اعطاء 

دارة بطريقة الاالهمية لنشر البيانات الدورية والتحليالت المالية الخاصة بالقوائم المالية وتقرير مجلس ا
 ( 00) محمد سامح ، مرجع سبق دكره ، ص .تفصيلية واضحة

  الكفاءة التخصيصيةAllocation efficiency:  
ان كفاءة التخصيص تتطلب ان يمر االدخار في قنوات الى مشاريع االستثمار بحيث يتكافأ مستوى 

لموارد ما ان التخصيص الكفء لالعائد المتوقع تحقيقه مع معدل الخطر الذي يتعرض له االستثمار ، ك
المحدودة يور لمشروعات االستثمار الناجحة عرضا كافيا ومالئما من راس المال بتكلفة مناسبة ، اما 
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 .المشروعات او العمليات غير الناجحة او المتقادمة وال تحوز القبول فتسحب منها االموال بتصفيتها
  :ولتحقيق التخصيص الكفء لراس المال، يجب ان تتوافر المتطلبات االتية في سوق االوراق المالية

 نظام تسعير يعمل بحرية تامة استجابة لحاالت العرض والطلب. -
، حيث ان سالمة وصحة التعامل باالسهم المعلومات الدقيقة بتكلفة منخفضةمصدر واسع لنشر  -

ت وهذا االفصاح هو المهمة االساسية للهيئات المشرفة على سوق تقوم اساسا على نشر المعلوما
االوراق المالية النه يحمي التعامل بالسهم ، ويفيد الشركات المساهمة ذاتها في االمد البعيد اذ يكشف 

 عن الشركات المتهالكة واالدارات غير الكفء.
مخاطر د ممكن يتفق ودرجة التوافر مجتمع مستثمرين ذوي سلوك عاقل والذين يبحثون عن اعلى عائ -

 .التي يرغبون في قبولها
 -وسطوفي المت –وفي ظل التخصيص الكفء لراس المال ،سوف تتعدل اسعار االوراق المالية بسرعة 

ونظرا الن االحداث تتم بانتظام ، فان اسعار  .وبطريقة مناسبة جميع المعلومات الجديدة ذات الصلة
مرجع )محمد سامح ، ال .ستجابة للتيار المستمر من المعلومات الجديدةالورقة المالية تتغير بانتظام ا

 (  00 – 00السابق ، ص ص 
 الكفاءة العلمية: 

تعني الكفاءة االعالمية مدى توافر المعلومات االقتصادية عن االوضاع السابقة ونتائج االعمال وفرص 
المطروحة في سوق االوراق المالية ، ومدى اعتماد النمو المستقبلية للمنظمات المصدرة لالوراق المالية 

السوق عند تحديد القيمة االقتصادية الحقيقية لالصل المالي المطروح للبيع داخل السوق على هذه 
ذه ويساعد توافر ه .المعلومات وليس على تخمينات او انفعاالت او اشاعات او ممارسات غير صحيحة

 (002، ص  0221)نادية ابوفخرة ،  .ة التخصيصية لهذه االسواقالكفاءة االعالمية في تحقيق الكفاء
 :اي انه باختصار لكي تكون السوق جيدة وبالتالي كء البد ان تتوافر فيها الخصائص التالية

(Frank.Relly,2006,p106  ) 
 .معلومات دقيقة ولحظية عن اسعار واحجام الصفقات السابقة -
ى بسرعة وبسعر يدنو من اسعار الصفقات السابقة ) لديه السيولة ، بمعنى ان االصل يباع ويشتر  -

 .سعر مستمر ( ، بافتراض انه لم تكن هناك معلومات جيدة
تكاليف صفقة منخفضة ، تشمل تكاليف الوصول الى السوق وتكاليف السمسرة الفعلية وتكاليف  -

 تحويل االصل 
 السعر الساد يكون عادال ، حيث انهاالسعار تعدل بسرعة طبقا للمعلومات الجديدة ، بالتالي فان  -

 .يعكس كل المعلومات المتاحة المرتبطة باالصل
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  :الصيغ المختلفة لفرضيات السوق الكفء –د 

بعد التعرف على مفهوم السوق الكفء ) هي السوق التي تعكس اسعاره كل المعلومات المتاحة ( ينبغي 
 .تتمثل في ثالث صورتوضيح الصور المختلفة لفروض كفاءة السوق والتي 

 فرض الصيغة الضعيفة:  
في تلك الحالة تعكس االسعار الحالية لالسهم المعلومات التاريخية فقط عن الصفقات السابقة وبالتالي 

 .ال تساهم تلك المعلومات ي التنبؤ باالسعار المستقبلية لتلك االسهم
 فرض الصيغة المتوسطة:  

بالمعلومات التاريخية باالضافة الى المعلومات العامة المتاحة في تلك الحالة تتأثر اسعار االسهم 
 (  60) عاطف اندراوس ، مرجع سق دكره ، ص  :للمستثمرين ، والتي تتمثل اآلتي

 .االحداث االقتصادية والسياسية على المستوى العالمي  -
 .الظروف االقتصادية والسياسات االقتصادية -
 .ظروف الشركة الداخلية -
قوائم المالية الخاصة بالشركة ، والتحليالت والتفسيرات الخاصة بهذه القوائم والتي تعدها التقارير وال -

  .بعض الجهات المتخصصة في هذا المجال
 فرض الصيغة القوية:  

هي تعتبر حالة مثلى لكفاءة السوق ، وهي حالة من الصعب تحقيقها في الواقع العملي ، حيث تعكس 
مثل اعضاء  :لعامة والخاصة ) التي تكون متاحة الشخاص معينييناسعار االسهم كل المعلومات ا

مجلس ادارة الشركة(، يمكن اختبار صيغة الفرض القوي لكفاءة السوق عن طريق قياس العائد الذي 
يحققه فئات من المستثمرين والتي يمكن ان يكون لديها وسائل خاصة للحصول على البيانات والمعلومات 

 (000ر بنفس السرعة وهم ) نادية ابوفخة نمرجع سبق دكره، صالتي ال تتاح للجمهو 
 .المؤسسات المالية المتخصصة في االستثمار -
 المتخصصون في تحليل االوراق المالية.  -
المديرون وكبار العاملين بالمشآت المصدرة لالوراق المالية الذين يمتلكون ميزة معرفة المعلومات  -

 بسرعة عن باقي المستثمرين. 
  :مؤشرات كفاءة السوق  –ه 

من اهم المؤشرات التي توضح مدى تطور وكفاءة سوق االوراق المالية ما يلي) مصطفى التشرتي ،  
 ( 32مرجع سبق دكره ، ص 
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مؤشر راس المال السوقي كنسبة من الناتج المحلي االجمالي الذي يستخدم لقياس حجم السوق حيث  -
 لمتداولة على الناتج المحلي االجمالي ، وتشير الدراساتيتم حسابه بقسمة القيمة السوقية لالسهم ا

االقتصادية الى االثر االيجابي التساع حجم السوق النه يعمل على نعبئة راس المال وتنويع 
 المخاطر. 

مؤشر قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي االجمالي ويستخدم هذا المؤشر لقياس القدرة على بيع  -
ية بسهولة ويتم قياس المؤشر عن طريق قسمة قيمة التداول السنوي على الناتج وشراء االوراق المال

 .المحلي االجمالي
معدل دوران االسهم يستخدم هذا المؤشر لقياس القدرة على بيع وشراء االوراق المالية بسهولة ، ويتم  -

شر المؤ  قياس المؤشر عن طريق قسمة قيمة التداول السنوي على راس المال السوقي ويركز هذا
 .على مقارنة قيمة التداول بحجم السوق 

درجة تقلبات العوائد ويشير هذا المؤشر الى مدى التقلبات في االسعار ويقاس من خالل تقدير  -
االنحراف المعياري لتقلب العوائد في السوق خالل فترة عام وكلما انخفضت التقلبات كانت البورصة 

 .اكثر تطورا
هذا المؤشر لقياس مدى مساهمة اكبر عشر شركات من حيث قيمة مؤشر درجة التركز ويستخدم  -

التداول للوقوف على مدى سيطرة الشركات على السوق ، حيث تنخفض درجة التركز في الواليات 
 .المتحدة واليابان في حين ترتفع في كولومبيا واالرجنتين

ل مقارنة لورقة المالية من خالمؤشر كفاءة التسعير ويستخدم هذا المؤشر للحكم على القيمة السوقية ل -
العائد الفعلي والعائد على االستثمار في االوراق المالية ، وتعتبر الواليات المتحدة االمريكية واليابان 
من الدول ذات الكفاءة العالية في تسعير االصول في حين ينخفض ذلك المؤشر في االرجنتين 

 والبرازيل وتركيا 
دم للحكم عليها من المؤشرات عن الشركات المقيدة والمعايير الهيكل التنظيمي للسوق ويستخ -

 .المحاسبية المستخدمة وقوانين حماية المستثمر والعوائد على االستثمار االجنبي وتحويل راس المال
 دور سوق الوراق المالية في التنمية القتصادية  :المبحث الثاني

تقوم اسواق االوراق المالية بدور مهم في التنمية االقتصادية، حيث تنتقل االرصدة القابلة لالقراض وراس 
المال التمويلي من الوحدات التي لديها فائض الى الوحدات التي تعاني من عجز، ومن ثم تشكل سوق 

تثمارية ظيفها في المشروعات االساالوراق المالية احدى اآلليات الهامة لتجميع وتوجيه الموارد المالية وتو 
من خالل حيازة االفراد والشركات والمؤسسات لما يصدر في هذا السوق من اسهم وسندات وادوات مالية 
اخرى ، كما يقوم سوق االوراق المالية بدور الوسيط بين المستثمرين وبين الجهات المصدرة لالوراق 
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ثمار مدخراتهم ، كما يتيح للمنشآت مصادر متنوعة من المالية ، ويتيح ذلك لالفراد فرص متعددة الست
،  0990)عمر صقر ،  .االسهم والسندات وغيرها للحصول على ما تحتاجه من اموال للتوسع والنمو

 ( 0020 – 0022ص ص 
  :تم تقسيم هذا المبحث الى

 .اول: دور سوق الوراق المالية في التنمية القتصادية
 .لجنبي في سوق الوراق المالية الناشئةمخاطر الستثمار ا :ثانيا

وقبل تناول كيف تساهم سوق االوراق المالية في التنمية االقتصادية، البد من توضيح الفرق بين النمو 
 .االقتصادي والتنمية االقتصادية

  :المقصود بالنمو القتصادي
الناتج ، كالدخل القومي ، و يشير النمو االقتصادي الى تحقيق معدالت مرتفعة في المتغيرات الكلية 

) علي .القومي والعمالة واالستهالك واالدخار وتكوين راس المال بما يحقق الرفاهية الفراد هذا االقتصاد
 .( 060، ص  0994طفي ، ل

  :المقصود بالتنمية القتصادية
تهدف الى و هي اجراءات وسياسات وتدابير متعددة ، تتمثل في تغير بنيان وهيكل االقتصاد القومي ، 

تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخل الفرد الحقيقي ، عبر فترة ممتدة من الزمن ، وبحيث يستفيد 
 .منها الغالبية العظمى من االفراد

بناءا على ذلك فان عملية التنمية عملية شاملة متشابكة وترتبط بالبنيان االقتصادي واالجتماعي التي 
ان مفهوم التنمية يعني انبثاق ونمو كل االمكانيات والطاقة الكامنة في كيان تقوم بتطويره، ويمكن القول 

 .معين بشكل كامل وشامل ومتوازن، سواء كان هذا الكيان فرد او جماعة او مجتمع
  :دور سوق األوراق المالية في التنمية القتصادية :اول

 :تسهم سوق االوراق المالية في التنمية االقتصادية من خالل
 عبئة المدخرات وتنمية وعي الفراد في مجال الستثمار المالي ت -9

يسهم التعامل في سوق االوراق المالية في تنمية وعي االفراد في مجال التوظيف المالي ، وخاصة 
بالنسبة لصغار المدخرين الذين ال يستطعون القيام بمشروعات مستقلة باموالهم المحدودة، ومن ثم 

ويسهم سوق االوراق المالية في توجيه الموارد المالية نحو  .اء اوراق ماليةيفضلون توظيفها في شر 
االستثمارات المالئمة )سواء في االسهم او السندات( وذلك وفقا التجاهات االسعار. وايضا يحفز سوق 

 -روفكما هو مع –االوراق المالية االفراد على توظيف مدخراتهم في االسهم والسندات ، لما يضيفه 
عامل في هذا السوق على االوراق المالية م " سيولة " تالئم ظروف صغار المدخرين. فعن طريق الت
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سوق االوراق المالية يستطيع كل مدخر او مستثمر في هذا السوق ان يسترد القيمة السوقية الوراقه 
 من لية بدالالمالية عند الحاجة اليها ، ويشجع هذا الوضع على توسع االفراد في حيازة االوراق الما

االحتفاظ بالنقود. من ناحية اخرى ، فان اتساع نطاق سوق االوراق المالية كسوق ثانوي )للتداول( يترتب 
عليه اثار ايجابية تتمثل في زيادة عدد شركات االكتتاب العام ، االمر الذي يعكس نفسه في تشجيع 

المالية  كما يؤدي اتساع نطاق سوق االوراقاالستثمار الحقيقي، وبالتالي دفع عجلة التنمية االقتصادية ، 
الناتج عن الشراء المباشر لهذه االوراق من قبل صناديق االستثمار باعتبارها بديل لتوظيف الموارد 
المالية ، والتي تعطي عائد متغير ومن ثم فانها تساعد على زيادة حجم االستثمار المالي في هذه السوق 

ة واتساع نطاقها يرفع من درجة سيولة االوراق المالية المتداولة في هذه واخيرا فان سوق االوراق المالي
السوق ، كما يزيد من امكانية تحويل االوراق المالية الى نقود بدون خسارة ، وينعكس ذلك في زيادة 

 (  66 – 60، ص ص  0999) السيد محمد السريتي ، .الوعي االستثماري 
  :زيادة سيولة الصول المالية -2

ثر اسواق االوراق المالية على النشاط االقتصادي من خالل خلقها للسيولة النقدية، حيث يحتاج قد تؤ 
العديد من االستثمارات المربحة الى التزام طويل االجل بتوير راس المال ، ولكن المستثمرين وخاصة 

ال يمكنهم  ت الذيحملة االسهم ال يخططون لالحتفاظ باالسهم التي يمتلكونها الى االبد، وذلك في الوق
فيه استرداد قيمتها من المنشآت التي اصدرتها، طالما ان تلك المنشآت مستمرة في ممارسة نشاطها، 
ولكن اسواق االوراق المالية تجعل االستثمار اقل مخاطرة واكثر جاذبية النها تسمح للمستثمرين بالحصول 

الى استرداد مدخراتهم او اذا ارادوا تغيير على االصول المالية وبيعها بسرعة ويسر، اذا ما احتاجوا 
محافظ اوراقهم المالية، في الوقت الذي تتمتع فيه الشركات بفرصة الحصول بشكل دائم على راس المال، 
من خالل اصدارات اسهم راس المال ، واالسواق التي تتحقق فيها السيولة تساعد بتسهيلها االستثمارات 

تحسين تخصيص راس المال وزيادة معدالت التنمية االقتصادية.  االطول اجال واالكثر ربحية على
فضال عن ذلك يمكن للسيولة التي توفرها اسواق االوراق المالية والتي من خاللها يصبح االستثمار اقل 
مخاطرة واكثر ربحية، ان تؤدي الى زيادة االستثمارات، وتؤيد الدراسات التطبيقية ان زيادة سيولة اسواق 

المالية تساعد على تحقيق التنمية االقتصادية، فمن المقاييس الشائعة للسيولة بيان القيمة االوراق 
 .االجمالية لالسهم المتداولة كنسبة من الناتج القومي االجمالي

 تعبئة وتخصيص الموارد: -6
 ،حيث تساهم سوق االوراق المالية في هذا الصدد بدورين متميزين ،احداهما مباشر واالخر غير مباشر

ويعزى الدور المباشر الى حقيقة ان المستثمرين عندما يشترون اسهم منشأة ما فهم في حقيقة االمر 
يشترون عوائد مستقبلية، وبناءا عليه فان المنشآت التي تتاح لها فرص استثمارية واعدة يعلم بها 
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يعها بسعر ، بل وبالمتعاملين في السوق، هي التي ستتاح لها فرصة مواتية الصدار المزيد من االسهم
مرتفع يحقق حصيلة ويرة لالصدار، وهي ما يعني انخفاض تكلفة االموال. اما الدور غير المباشر فينتج 
عن زيادة اقبال المستثمرين على التعامل في اسهم المنشأة يعد بمثابة شهادة ضمان للمقرضين، الذين 

 بسعر فائدة معقول. اما الشركات التي ال لن يترددوا في تزويد المنشأة بما تحتاجه من اموال اضافية
تتوفر لها فرص واعدة لالستثمار،فانها تواجه صعوبة في اصدار وتصريف المزيد من االسهم، وان 
اصدرت، فتكون على حساب تقديم خصم على السعر المطروح به االسهم ، مما يعني حصيلة اقل 

لجأت هذه الشركات الى االقتراض فان ذلك يكون  لالصدار، ومن ثم تكلفة اعلى للتمويل، كما انه اذا ما
بسعر فائدة اعلى. ويعمل الهيكل المالي المتطور على تخفيض تكلفة االقتراض، ويقلل من تقلبات اسعار 
الفائدة ،كذلك يشجع سوق االوراق المالية على زيادة معدل االدخار، ويجعله اكثر جاذبية ويتيح 

ة وتوزيعه على انشطة االستثمار المختلفة تبعا لذلك.) عيسى تخصيصه الى اكثر المستثمرين كفاء
 ( 01،ص  0220الفارسي ، 

 التخفيف من حدة مشكلة المديونية الخارجية للدول النامية:  -8
تجذب اسواق االوراق المالية المدخرات االجنبية لالستثمار في االسهم المصدرة محليا االمر الذي يترتب 

تنتج عن االقتراض الخرجي، والمتمثلة في زيادة مدفوعات خدمة الدين، كذلك عليه تالفي المشاكل التي 
 .ينطوي االستثمار االجنبي في االسهم على مشاركة المستثمرين االجانب في تحمل المخاطر

كما تتمثل تقنية توريق الدين في عملية تحويل الدين ورقة مالية قابلة للتداول في اسواق المال       
تبر احد التقنيات التي تستخدم كاسلوب لمواجهة ازمة الدين ومحاولة تخفيض الرصيد الدولية وتع

القائمللدين الخارجي للدول ثقيلة المديونية، وتسمى االدوات المالية التي تستخدم في التقنية سندات 
عادة ما و التخارج، اذ يمكن للمصارف الدائنة تحويل القروض التجارية الى اوراق مالية قابلة للتداول، 

تعكس القيمة السوقية للورقة )اي قيم تداولها في السوق الثانوية( الجدارة االئتمانية للدول المدينة، ومقدار 
الخصم من القيم التعاقدية للدين عند تحويله الى ورقة مالية باالضافة الى مستويات اسعار الفائدة على 

 .هذه الورقة
في عالج مشكلة الدين الخارجي للدول النامية من خالل مبادلة  كذلك تقوم اسواق االوراق المالية بدور
وفي اطار الجهود التي تبذل لحل مشكلة  Debt equity swapالدين الخارجي للدول المدينة باسهم 

الديون الخارجية للدول النامية، ابتكرت البنوك اداة جديدة بديلة للتمويل في السوق المالي الدولي ، وهو 
مبادلة الدين باالسهم ومن خالل هذه التقنية يسمح للمستثمرين المقيمين واالجانب بشراء  ما يطلق عليه

التزامات الدول المدينة بالعملة االجنبية بخصم في الخارج، بحيث يمكن بعد ذلك الحصول على مقابلها 
 في شكل مشاركات او اسهم بالعملة المحلية في مجاالت انتاجية وخدمية متفق عليها.
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 .(20، ص 0221، طوات التالية: ) ونيس عبدالعالما تتم عملية مبادلة الدين باالسهم وفقا للخ عادة
وجود مستثمر اجنبي يرغب في استثمار امواله في شراء اسهم باحدى شركات الدولة المدينة ، ومن  -أ 

للدولة النامية  ئنثم يقوم هذا المستثمر بالبحث عن بنك اجنبي يقوم نيابة عنه بالتعامل مع البنك الدا
 .المدينة

ويتولى البنك االجنبي الوسيط شراء اذونات الدين من البنك الدائن مقابل خصم يتفق عليه بين  -ب 
 .المستثمر االجنبي والبنك االجنبي الوسيط والبنك الدائن

لدين ا ويتولى البنك الدائن مبادلة اذونات الدين التي في حوزته مقابل حصوله على القيمة لهذا -ج 
 .بالعملة االجنبية

يرسل البنك االجنبي الوسيط اذونات الدين المقدمة بالعملة االجنبية لعميله المستثمر االجنبي مقابل  -د 
  .مصروفات محددة

يبحث المستثمر االجنبي عن احد البنوك المحلية في الدولة المدينة ، ويفوضه في استخدام اذونات  -ه 
عملة محلية في شراء احدى الشركات او جزء منها في الدولة المدينة من اسواق الدين بعد تحويلها الى 

اوراقها المحلية ، وبعد اتمام البنك المحلي الخطوات السابقة يقوم بارسال االسهم التي تم شراؤها لحساب 
  .السهما المستثمر االجنبي ، وبذلك تتم عملية مبادلة الدين باالسهم وينخفض رصيد الدين الخارجي بقيمة

  :عودة رؤوس االموال الوطنية من الخارج – 0
من الدول النامية الى الدول المتقدمة ، االمر الذي   Capital flightانتشرت ظاهرة هروب راس المال 

اضعف مقدرتها االستثمارية، والتي هي في حاجة اليها لدفع عجلة التنمية االقتصادية. ومن اسباب 
  :هروب راس المال من الدول النامية ما يلي

ف او الظرو الخوف من بعض الظروف غير الالئمة في الدول النامية مثل ظروف التضخم الشديد  –ا 
 .السياسية المضطربة

ضعف فرص االستثمار في اسواق االوراق المالية المحلية وغياب الثقة في المناخ االستثماري  –ب 
  .والرغبة في تحقيق دخل اكبر مما يتحقق في الدول النامية

ة للعملة يالمضاربة على العمالت االجنبية والتي تحدث عند توقع تغيرات ملموسة في القيمة الخارج –ج 
الوطنية الحدى الدول النامية ، فعندما تنخفض القيمة الخارجية الحدى العمالت الطنية يتدفق راس 

 .المال الوطني للخارج
 :الحد من اثر التقلبات االقتصادية – 6

يوجد ثمة اختالف بين اآلثار الناجمة عن االستثمار في محفظة االوراق المالية وتدفقات راس المال مثل 
روض ،عبر مراحل الدورة االقتصادية، حيث يساعد االقتراض من البنوك على تفاقم الدورة نظرا لرغبة الق
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البنوك في زيادة اقراضها اثناء مرحلة التوسع عن مرحلة الكساد. في حين ينطوي االستثمار في محفظة 
او  جم عن البيعاالوراق المالية على حدوث مكاسب وخسائر معينة لذلك نجد ان المستثمر الخاص يح

، االمر ماليةالرأساالسهم حتى يتجنب الخسائر  ألسعارالشراء في اوقات االنخفاض او االرتفاع الشديد 
 .الذي يؤدي الى آلية داخلية تلطف وتحد من تقلبات الدورة االقتصادية

،  0220) حسين عبدالمطلب ، .مخاطر الستثمار الجنبي في اسواق الوراق المالية الناشئة :ثانيا
 (  40 – 44ص ص 

على الرغم من الدور الذي تؤديه اسواق االوراق المالية الناشئة في عملية التنمية، اال انها تحمل قدرا 
من المخاطر والمشاكل التي تؤثر على اقتصاديات الدول النامية، حيث ان طبيعة االستثمار في هذه 

ات راس ، مقارنة باالشكال االخرى من تدفقق العكسي في االجل القصيرر التدفاالسواق يرتفع فيه مخاط
تتسم و  .المال مثل االستثمار االحنبي المباشر واالقتراض من المؤسسات الدولية والبنوك االجنبية

منها يعتبر امواال ساخنة ، اي انها شديدة  االستثمارات في اسواق راس المال الناشئة بان جزءا كبيرا
للتقلبات في سعر الفائدة، وسعر الصرف بالتالي فمن الممكن ارتدا االموال المستثمرة بها فجأة الحساسية 

، فقد يقرر المستثمرون االجانب فجأة تحويل اموالهم عن الدولة التي يستثمرون بها اموالهم وقد يكون 
  :ذلك لعدة اسباب من اهمها

 .انخفاض قيمة العملة -0
ة ربما نتيجة لمضاربة مصرفية او نقدية يقوم بها مستثمرون اجانب، قد يحدث انخفاض في قيمة العمل

او قد تكون نتيجة النخفاض في اسعار بعض سلع التصدير الرئيسية او ارتفاع في بعض سلع االستيراد 
واق ، ويؤدي ذلك االمر الى دفع المستثمرين في استرتب في تدفقات راس المال للداخلوهو ما ي ةالرئيسي

الى تحويل اموالهم الى خارج البالد ) او االحتفاظ بها فقط في حالة وجود عوائد مرتفعة بهذا راس المال 
السوق( وقد يؤدي ذلك الى قيام المستثمرين ببيع االصول المحلية التي يملكونها ويشترون بحصيلتها 

، ثارشي تلك اآلخطوات الالزمة لتالعملة اجنبية. وفي هذه الحالة اذا عجز البنك المركزي عن اتخاذ ال
نظرا النخفاض مستوى االحتياطيات االجنبية فقد يترتب على ذلك اختالل في ميزان المدفوعات وتصبح 

  .تلك التقلبات في اسعار الصرف مصدرا خطيرا لعدم التاكد، مما يعوق االستثمار االجنبي والمحلي
 .ارتفاع اسعار الفائدة العالمية -0

في البلدان الصناعية احتمال وقوع ازمة مصرفية في البلدان النامية وذلك  تثير الزيادة في اسعار الفائدة
  :من اهمها بلعدة اسبا

يتعين على المصارف في البلدان النامية ان ترفع اسعار فائدتها حتى تستبقى استثمارات مستثمري  –ا 
 تكاليف على عائقميل ال، ويتم تحئد اعلى ي بلدانهم حينئذالبلدان الصناعية الذين يستطيعون تحقيق عوا
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 .المقترضين المحليين، مما يزيد من احتماالت االعسار
تقترض شركات كثيرة في الدول النامية من مصارف في خارج البالد، وعندما يكون هذا االقتراض  –ب 

واسع االنتشار ، فان الزيادات في اسعار الفائدة في البلدان الصناعية تخلق صدمة عامة في االقتصاد 
مصارف الكلي ، حيث تترك الشركات عاجزة عن سداد قروضها للمصارف المحلية عالوة على ال

االجنبية، وتؤدي القفزة في اسعار الفائدة في البلدان الصناعية الى انخفاض قيمة اسعار الصرف في 
 البلد النامي بحيث يحتاج المقترضون المحليون الى مزيد من النقد المحلي لتسديد ديونهم بالنقد االجنبي. 

جمة مصرفي للبلد النامي، وتحدث هويمكن ان تلحق هجمات المضاربة اضرارا جسيمة باستقرار النظام ال
المضاربة على نقد ما عندما يحول المودعون االجانب والمحليون اموالهم على حين غرة من المصارف 
المحلية الى نقد اجنبي نتيجة لذلك يواجه النظام المصرفي المحلي في كثير من االحيان تدافعا على 

المستثمرين معلومات تؤثر على جاذبية االبقاء سحب االيداعات، وتحدث هذه الهجمات نتيجة لتلقي 
على اموالهم داخل البلد. ان حدوث احد او بعض هذه العوامل يدفع المستثمرين الى تحويل اموالهم 
خارج البالد وبيع االصول المحلية التي يملكونها ليشتروا بحصيلتها عملة اجنبية، وهو ما يؤدي الى 

جدر االشارة هنا الى ان ارتداد االستثمارات االجنبية له اثار سلبية انخفاض مؤشر االسعار بالبورصة. وت
على كل من اسعار الصرف واسعار الفائدة، فبالنسبة السعار الصرف يالحظ ان تحويل المستثمرين 
الى ممتلكاتهم من االصول المحلية الى االجنبية يدفع بشدة الطلب على الصرف االجنبي وهو ما يؤدي 

قيمة العملة المحلية ، اما بالنسبة السعار الفائدةفيالحظ ان الخروج السريع لالموال  انخفاض شديد في
 .يؤدي الى انخفاض شديد ي المعروض النقدي مما يؤدي الى رفع سعر الفائدة المحلي

 :عدوى انتقال ازمة في دولة ما على الدولة المستثمر بها االموال -3
انتشرت بسرعة ي انحاء  0992و تايالند عام  0994عام ان االزمات التي بدأت في المكسيك خالل 

العالم، وكان لهذه االزمات تأثير كبير على االسواق المالية، واسواق العالم حتى في بلدان تقع في 
 .النصف اآلخر من العالم

ته لتنتقل العدوى المالية بين الدول لعدة اسباب ، فقد بدأت سلسلة االحداث ببلد يشهد خفضا في قيمة عم
، وبالتالي يصبح من االرخص على المستهلكين االجانب ان يشتروا صادرات هذا البلد من السلع ، 
وتجد البلدان االخرى التي تصدر نفس السلع نفسها في موقف تنافسي سيء ، وعندئذ تتعرض البلدان 

شرق  من ان تنغمس بلدان 0992االخيرة لضغوط تخفيض سعر صرفها، وقد خشي الكثيرون في عام 
اسيا في محاولة منها لمساندة قطاعات التصدير في مواجهة المنافسة االجنبية في جوالت من " تخفيض 
العملة التنافسية" والتي تلحق الضرر باألفاق االقتصادية المرتقبة لجميع البلدان المعينة. وقد ساعدت 

وتمة سبب  .اتساع العدوى المالية هذه التاثيرات على انتشار ازمة شرق اسيا ، اال انها ال تفسر عمق او
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آخر من خالل اتجاهات المستثمرين في كافة انحاء العالم هو استجابة مدراء الصناديق االستثمارية 
  :المشتركة لالزمات االقليمية، فيمكن لمدراء الصناديق ان ينشروا التقلبات المالية بطرق عديدة منها

لناشئة حوافظهم عبر بلدان مختلفة طبقا لنسب مئوية محددة كثيرا ما يوزع مدراء صناديق االسواق ا -ا
سلفا ، وعندما تنخفض قيمة االستثمار في احد البلدان، قد تكون استجابة احد المدراء لذلك في بيع 

 االرصدة في اسواق ناشئة اخرى العادة موازنة الحافظة، فتنخض اسعار االسهم
خسائر من جراء االستثمار في احد البلدان لمشكالت قد يترض مدراء الصناديق الذين يواجهون  –ب 

 السيولة تضطرهم الى بيع استثماراتهم في اسواق اخرى.
يجد المستثمرون، وبخاصة في االسواق الناشئة، ان جمع المعلومات عن االفاق المرتقبة لشركة او  -ج

مستثمرين لص احد البلد ما مسألة مكلفة، وتشجع هذه الصعوبة على سلوك القطيع، فيفترض بان تخ
من رصيده يرجع الى انباء لم تعرف بعد على نطاق واسع، ومن ثم يفسر المستثمرون االخرون هذا 
العمل على انه اشارة لبيع ما في حوزتهم، كما ان نقص المعلومات يشجع المستثمرين على اعتبار انباء 

 .ئة وشيكة في اسواق مثيلةسوء االداء في احد االسواق الناشئة عالمة على ان االنباء السي
  النتائج:

  :توصلنا من خالل الدراسة للعديد من النتائج والتي لعل من اهمها
 .يعتبر عدم توافر مصادر التمويل المحلية الكافية من اهم معوقات التنمية في الدول النامية – 0
اشر من االستثمار االجنبي غير المبتعتبر التدفقات الراسمالية االجنبية الخاصة ، ومنها تدفقات  – 0

 اهم صور البدائل التمويلية مقارنة بالقروض الخارجية والمنح والمعونات االجنبية.
ان صور االستثمار االجنبي االكثر مالئمة للدول الناشئة هي الصور التي تتسم بطول االجل  – 3

 س المال المخاطر.والتي تتمثل في صناديق االستثمار وصناديق المعاشات وصناديق را
بالرغم من ان هناك تعريفا محددا لالسواق الناشئة اال انها ال يمكن النظر اليها كمجموعة متجانسة  – 4

حيث تختلف فيما بينها من حيث عدد الشركات المسجلة وكمية راس المال السوقي ودرجة كال من 
 السيولة والتمركز وحدة التقلب.

ة غير المباشرة في تمويل التنمية باالسواق الناشئة من خالل القيام بدور تساهم االستثمارات االجنبي – 0
  :فعال ي تنمية وتطوير وتنشيط سوق االوراق المالية الناشئة وذلك من خالل

المساهمة مباشرة في تمويل الشركات المحلية في السوق االولية اما في صورة اقراض التمويل )  –ا 
 .الملكية) اسهم ( سندات( او على شكل مشاركة في

زيادة درجة سيولة االوراق المالية حيث يستطيع المستثمر شراء هذه االوراق وببيعها بسرعة  –ب 
والحصول على امواله متى اراد ، مما يؤدي الى زيادة الطلب عليها وارتفاع قيمتها وانخفاض تكلفة 
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ح المزيد من االصدارات وهو الحصول  على راس المال االمر الذي يشجع الشركات المحلية على طر 
 .ما يدفع في النهااية الى تنشيط سوق االوراق المالية المحلية

تحث المشاركة االجنبية في المال المحلية على تطوير القواعد المحاسبية ونظم التقارير، وعلى رفع –ج 
ما ال سيمستوى االفصاح عن المعلومات الداء الشركات ، وذلك نتيجة طلب المستثمر االجنبي " 

المستثمر المؤسسي" لمستوى متقدم من القواعد واالجراءات التنظيمية للتعامل ، ونظم المعلومات 
واالفصاح الجيد وايضا طلبه توافر مستوى متقدم من الخدمات التي تساعد على التداول مثل شركات 

 السمسرة ، الحفظ وااليداع والتسوية والمقاصة.
الجنبية الى ايجاد حلقة حميدة تزيد من كفاءة السوق المحلية عن طريق يؤدي تدفق رؤوس االموال ا –د 

االتصال بالمؤسسات المالية واالجنبية التي تملك تكنولوجيا مالية متقدمة، يكون لها اثرها في جذب 
 المزيد من التدفقات وزيادة المعرفة بتلك االسواق مما يشجع بدوره على تنشيط االستثمار االجنبي ،

رغم من الدور المنوط به تلك االستثمارات في مجال التنمية اال انها يكتنفها بعض المخاطر التي بال – 6
  .البد من التحوط منها

  التوصيات:
مار االجنبي االتجاه الى تشجيع صور االستث باآلتي:في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة نوصي 

غير المباشر خاصة التي تتسم بطول االجل حيث انها تتسم باالستقرار النسبي خاصة وقت االزمات 
 :المالية ، وذلك من خالل

اجراء تغيرات وتعديالت جوهرية على القوانين والقواعد المنظمة لسوق االوراق المالية بوجه عام،  -0
 االجانب فيها بوجه خاص.ولتعامالت 

دراسة تجارب دول ناجحة في مجال جذب االستثمارات االجنبية غير المباشرة ومحاولة االستفادة  -0
 .منها ، او اقامة اتفاقيات تعاون وشراكة معها بهدف اكتساب الخبرة

تدريب الكوادر البشرية على احدث نظم وسائل االتصاالت والمعلومات الدولية في مجال تداول  -3
 .االوراق المالية

 :المراجع
السيد محمد السريتي،أسواق األوراق المالية الناشيئة ودورها في عملية التنمية االقتصادية ،مجلة كلية التجارة  -0

 .0999جامعة اإلسكندرية ، العدد الثاني الجزء األول، سنة 
ة ثمارات في مصر ، دراسإيهاب إبراهيم الدسوقي حسن ، دور كفاءة سوق راس المال في تخصيص ونمو االست -0

 .0222مقارنة مع الواليات المتحدة االمريكية ، رسالة دكتوراه ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ،
جيهان كامل محمد شلبي ، االزمات االقتصادية في أسواق المالية الدولية ومدى تاثيرها على سوق األوراق المالية  -3

 .0222جامعة عين شمس ، المصرية ، رسالة ماجستير ، كلية التجارة 
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حسين احمد عبدهللا الياسي ، دور سوق األوراق المالية المصرية في تمويل االستثمارات ، رسالة ماجستير ، كلية  -4
 .0990التجارة ، جامعة المنوفية ، 

ي عحسين عبدالمطلب األسرج، سياسات تنمية االستثمار األجنبي المباشر الى الدول العربية، سلسلة البنك الصنا -0
 .0220،بنك الكويت الصناعي، ديسمبر13، العدد 
رامي السيد ابراهيم ابوالمجد، االستثمارات االجنبية في المناطق الحرة في مصر، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير - -6

 0220،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،سنة 
 .0992قاهرة ،سعيد النجار،تجديد النظام االقتصادي والسياسي في مصر ،دار الشروق ،ال -2
شيرين مصطفى صبحي بشير ، االستثمار األجنبي في األوراق المالية ،المحددات واهم االنعكاسات على الدول  -1

 .0224المتلقية ، رسالة ماجستير ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، 
باب القتصاد السوق ، مؤسسة شعاطف وليم اندراوس ، السياسة المالية وأسواق األوراق المالية خالل فترة التحول  -9

  .0220الجامعة ، اإلسكندرية ، 
 .0991، دار النشر للجامعات ، 0عطية فياض ، سوق األوراق المالية في ميزان الفقه اإلسالمي ، ط -02
 .0994علي لطفي ، التنمية االقتصادية ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ،  -00
مالية الصاعدة ودورها في التنمية االقتصادية ، المجلة عمر محمد عثمان الصقر ، مقومات أسواق األوراق ال -00

 . 0990،  0، الجزء 0العلمية للقتصاد والتجارة، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، ع
ستثمار مقوماته، واقعه ، وآفاقه المستقبلية ، ندوة اال:عيسى محمد الفارسي ، االستثمار األجنبي المباشر في ليبيا -03

 .0223جامعة قاريونس ،–، الواقع واالفاق ، قسم اإلحصاء في االقتصاد الليبي 
محمد سامح عبدالهادي ، دور سوق األوراق المالية المصرية في تمول االستثمارات ، رسالة ماجستير ، كلية  -04

  .0990التجارة ، جامعة المنوفية ،
اون لعربية واثره في تدعيم التعمحمود احمد علي إبراهيم ، التكامل االقتصادي بين األسواق المالية في الدول ا -00

 .0220االقتصادي العربي مع إشارة خاصة لسوق المال في مصر ، رسالة ماجستير ، كلية التجارة جامعة عين شمس ، 
مصطفى النشرتي ، تقييم كفاءة البورصة المصرية ، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية ، كلية التجارة   -06

 .0221األول ، سنة  ، جامعة حلوان ، العدد
 .0221نادية ابوفخرة ، إدارة األسواق المالية ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، سنة  -02
هالة حلمي السعيد ، دراسة تحليلية ألثر المتغيرات االقتصادية الكلية على أداء سوق األوراق المالية ، مجلة  -01

 .0999مصر المعاصرة ،القاهرة ،
األجنبية في األسواق المالية الناشئة، كلية الشريعة والقانون، جامعة االمارات المتحدة، هشام محمد فرج ، المضاربة  -09

0226. 
هيكل عجمي جميل ، االستثمار األجنبي المباشر الخاص في الدول النامية الحجم واالتجاه والمستقبل ، مركز  -02

 .0999، 0، ط30االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،ع
لعال، اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق المالية ، كلية التجارة وإدارة االعمال ، جامعة حلوان ونيس فرج عبدا -00

،0221 
يسرى جرجس بسطا ، دراسة تحليلية لسوق األوراق المالية في مصر، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة  -00

القاهرة 
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 أثر إلغاء سعر الفائدة عىل ربحية المصارف التجارية

 )دراسة تحليلية عىل مرصف التجارة والتنمية الرئييس طرابلس(
 خالد عبد اهلل رحيل شقاف .أ

 وليد جامعة بين-والعلوم السياسيةكلية االتتصاد 

 :مقدمة
 حشد في لدوره فقط ليس الحديثة االقتصاديات في المهمة الخدمية القطاعات أحد المصرفي القطاع يعد

 العالم مع األكثر أهمية االتصال حلقة يمثل أصبح ألنه بل ، وتعبئتها واألجنبية المحلية المدخرات
 تعتمد المصارف أعمال فطبيعة ، االقتصاد سالمة على الحكم معيار أوضاعه متانة وأصبحت الخارجي
 أموالهم عوائد )فوائد( على منحهم مقابل الغير )المودعين( وذلك استثمار أموال على األولى بالدرجة
 مهم عامل ألنها عنها االستغناء يمكن ال أداة  فهي االقتصادية الحياة في بارز دور لها وكذلك المودعة

 المصارف تقوم ،إذ االقتصادي النشاط عصب يعد الذي االستثمار وتمويل اإلنتاجية المشاريع تمويل في
 هذه استخدام على فوائد على منهم الحصول مقابل وذلك ، مصرفية )قروض( لعمالئها تسهيالت بمنح

 الفوائد بين الفارق  خالل من رئيسي بشكل الصافي ربحها تحقق التجارية فالمصارف ثم ـومن األموال
 المصارف ربحية في الكبير تأثيره خالل من الفائدة لسعر الكبيرة األهمية تأتي هنا ومن والمدينة الدائنة
 بحسب تعدل التي المركزي  المصرف قرارات بموجب وانخفاضا ارتفاعا عليها يطرأ الذي التغير بحسب
 لموضوع عملي وتحليل قراءة هو البحث هذا فإن تقدم ما على وبناء ، مرحلة كل في االقتصادية الرؤية
 التجارية. المصارف ربحية في الفائدة سعر إلغاء في التغير يحدثه الذي التأثير

 المبحث األول: اإلطار العام للدراسة
 :البحث مشكلة
 التسهيالت منح خالل من وذلك األرباح على للحصول للمصرف األبرز السمة الفائدة سعر يشكل

،  اإلقراض من المحصلة الفائدة في تتمثل والتي اإليرادات من كبيرة بنسبة عليه تعود التي االئتمانية
 التالي؟ للتساؤل وفقا الدراسة مشكلة صياغة يمكن ذكر ما ضوء وفي

  ؟هل يؤثر إلغاء سعر الفائدة على ربحية المصارف التجارية
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  :فرضيات البحث
 ربحية المصارف التجارية.ال يؤثر إلغاء سعر الفائدة على  :فرض العدم -
 : يؤثر إلغاء سعر الفائدة على ربـحية المصـارف التجاريـة.فرض البديل -

 :البحث فأهدا
 التعرف على مدى تأثير سعر الفائدة في ربحية المصارف التجارية. -0
 التعرف على الصعوبات التي تواجهها المصارف في تحقيق األرباح. -0
عينة الدراسة من خالل ما هو تجميع معلومات واقعية عن أثر إلغاء الفائدة على ربحية المصرف  -3

 .في الواقع العملي للمصرف مطبق

 :أهمية البحث
نظرا للدور الكبير الذي يمثله سعر الفائدة تبرز أهمية الدراسة كونها تركز على مدى تأثير إلغاء الفائدة 

 هل تستطيع المصارف تحقيق أرباح في غيابه.على ربحية المصارف التجارية و 

 :منهجية البحث
 :هج الوصفي التحليلي وذلك من خاللاعتمد الباحث في إعداد هذه الدراسة على المن

 امعية وشبكات المعلومات الدولية من أجل جمعالكتب والبحوث والدراسات السابقة والرسائل الج -0
اإلطار  وضع بهدف وذلك بالبحث العالقة ذات والنقاط التجارية والمصارف الفائدة سعر عن المعلومات

 عن الصادرة الصلة ذات والقرارات العالقة ذات والتعليمات والنظم التشريعات عن فضال للبحث النظري 
 .النقد وإدارة المركزي  ليبيا مصرف

 وذلك منها البيانات وجمع وتحليلها الدراسة عينة والتنمية التجارة لمصرف المالية القوائم إلى االستناد -0
 التحليلي. الجانب في

 :البحث وحدود نطاق
 .طرابلس الرئيسي والتنمية التجارة مصرف على الدراسة : اقتصرتالمكانية الحدود – 0
  .(0201 إلى 0221)  سنة من البحث أدوات بأحد والمعلومات البيانات جمع : تمالزمنية الحدود-0

 :السابقة الدراسات
 الدراسات ومنها مباشر غير أو مباشر بشكل سواء الموضوع هذا تناولت التي الدراسات من العديد هناك
 :اآلتية
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 المصارف ربحية على المؤثرة العوامل :بعنوان  ( م2003 ، أبوزعيتر حسن جبر )باسل دراسة - 9
 .(0224-0992للفترة ) فلسطين في العاملة التجارية

 فلسطين في العاملة التجارية المصارف ربحية على المؤثرة العوامل على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
  .المصرفي الجهاز أداء على ذلك وتأثير واستخداماتها التجارية المصارف أموال مصادر على والوقوف

 المصارف في الفائدة سعر مخاطر إدارة استراتيجية :بعنوان  ( 0220 ، جمعة سعيد )عقل دراسة  -  0
 .والمطلوبات الموجودات إدارة في المشتقات باستخدام األردنية التجارية

 والوقوف األردنية التجارية المصارف في الفائدة أسعار مخاطر إدارة كيفية معرفة إلى الدراسة هدفت
 .الفائدة سعر مخاطر إدارة في المالية المشتقات أدوات استخدام إستراتيجية تطبيق مدى على

 :اإلطار النظري للدراسة :المبحث الثاني
 :التعريف بالجهاز المصرفي في ليبيا :اولا 

 أنشئت والتي الليبية النقد بلجنة عرف ما إطار تحت الخمسينات منذ الليبي المصرفي الجهاز تأسس
 المصارف لهيمنة ، الوطنية المصارف من أياً  على تشرف فعلياً  تكن لم التي و ، 0900   سنة في

 المصرفي القطاع في أساسي بشكل تؤثر وطنية مصارف وجود ولعدم ، المصرفي القطاع على األجنبية
 لجنة محل بذلك حل و 0/24/0906في  نشاطه بدأ الذي المركزي  ليبيا مصرف ولد إثرها وعلى ،

 ولم إسترلينية بأصول المصدرة العملة تغطية على المحافظة وظائفه بين من كانت الليبية. وقد النقد
 على الرقابة في أو المصرفي االئتمان أو النقود عرض مراقبة في دور أي نشاطه بـداية في له يكن

 الحياة في فاعل بشكل تأسست قد الوطنية المصارف تكن لم اآلونة تلك في أنه حيث  المصارف.
 .(049،ص0910 )األرباح ،  .االقتصادية

 الناجمة بالتضخم المهددة النقدية الطفرة ليواجه المركزي  المصرف دور تطوير تستدعي الحاجة وكانت
 المصرفي الجهاز ينظم .0963  سنة قانون  الصدد هذا في وصدر ، النفط وتصدير اكتشاف عن

 .النقدية السياسات إدارة وأدوات أساليب ويحدد
 دور ليمارس وتحضيره المصرفي القطاع وتلييب تأميم نحو الجهود اتجهت م0969  الليبية الثورة بعد

 لليبيين مملوكة وطنية مصارف إلى األجنبية المصارف وتحولت ، االقتصادية التنمية في فعالية أكثر
 الوطني التجاري  المصرف ، الصحارى  ومصرف ، األمة مصرف ، منها المصارف من العديد وولدت

 المصارف أنقاض على تأسست أنها المصارف هذه يميز وما ، الجمهورية ومصرف ، الوحدة مصرف ،
 .العام للقطاع مملوكة األغلب على كانت أنها إلى باإلضافة ، المؤممة األجنبية

 المجال وفتح المصرفي القطاع ملكية دائرة توسيع نحو النقدية السلطات توجهت األخيرة الحقبة في
 األجنبي للقطاع المجال فتح تم أنه كما ، المصرفي القطاع من جزء لتملك والخاص األهلي للقطاع
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  حصة بيع في حديثا الجهود هذه الليبي. وتمخضت المصرفي القطاع من جزء وإدارة تملك في للمساهمة
 من  % 09  بنسبة حصة بيع تم كما ، الفرنسية بيإنبي الئتالف الصحارى  مصرف من   % 09

يحق  أنه كما ، %49  إلى حصتها زيادة المصرفين لهذين ويحق ، العربي للمصرف الوحدة مصرف
لهما االشتراك في مجلس اإلدارة واإلشراف على إدارة المصرفين وفقا لحصتهما المتوقع والمسموح لهما 

  .( 6،  ص   0919تملكها ) العالق ،  
 :علقة مصرف ليبيا المركزي بالمصارف العاملة :ثانياا 

ما يحقق ة النقدية بيستخدم المصرف المركزي العديد من األدوات المباشرة وغير المباشرة إلدارة السياس
األهداف االقتصادية الكلية ويضمن سالمة النظام النقدي والمصرفي ، وفي هذا اإلطار يحتفظ مصرف 
ليبيا المركزي باالحتياطي النقدي اإللزامي المطلوب من المصارف التجارية كنسبة من ودائع زبائنها 

الفائضة يقبل الودائع الزمنية من هذه باإلضافة ، كما أنه وفي إطار إيجاد أدوات استثمار للسيولة 
المصارف مقابل فوائد يدفعها لهذه المصارف. كما يعتبر مصرف ليبيا المركزي الملجأ األخير للمصارف 
التجارية حيث يستطيع منحها قروض غير اعتيادية في مواجهة أية ظروف استثنائية تهدد االستقرار 

 .(6،ص0991النقدي والمصرفي في الدولة )عبد هللا، 
 دور مصرف ليبيا المركزي في إدارة وتنظيم النشاط المصرفي. :ثالثاا 

يقوم مصرف ليبيا المركزي بفحص وتحليل المراكز المالية للمصارف التجارية والتأكد من إنها تحتفظ 
بالنسب المطلوبة فيما يتعلق باالحتياطي النقدي اإللزامي والسيولة القانونية. كما يصدر المصرف 

اته المباشرة إلى المصارف التجارية في شأن االئتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي. كما أن توجيه
موظفو مصرف ليبيا المركزي يقومون بالتفتيش على المصارف التجارية وفروعه او فحص دفاترها 

لمصرفية ماتها اوسجالتها للتأكد من سالمة أوضاعها المالية ودقة البيانات المحالة إليه ، ومدى مالئمة خد
، ويقوم كذلك المصرف المركزي الليبي بتقديم خدماتها للمصارف التجارية كمنسق و مشرف ومدير في 

 (002، ص0910مجال مقاصة الصكوك ومخاطر االئتمان )األرباح ،
 :مفهوم المصارف التجارية  :رابعاا 

نحصر ي مؤسسات مصرفية يالمصارف التجارية هي تلك التي رخص لها بتعاطي األعمال المصرفية وه
نشاطها في عملية التعامل في االئتمان أو التجارة في الديون والتي تشتمل تقديم الخدمات المصرفية 
السيما قبول الودائع بأنواعها المختلفة ويطلق عليها أحيانا بمصارف الودائع ، وأهم ما يميزها قبولها 

 (.92،ص0220لك ما يسمى بخلق النقود )البكري ، للودائع تحت الطلب والحسابات الجارية وينتج عن ذ
 :أنواع المصارف التجارية

 :هناك خمس أنواع من المصارف التجارية وهي
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وهي منشآت مصرفية تنتهج سياسة الالمركزية في إدارة شؤونه او لديها  :المصارف ذات الفروع -0 
 فروع منتشرة في أنحاء البلد.

مصرفية تتميز نشاطاتها بالشمولية في تغطية احتياجات وهي منشآت  :المصارف السالسل – 0 
 المجتمع.

وهي أشبه بالشركات القابضة التي تتولى إنشاء عدة المصارف أو شركات  :المصارف المجموعات – 3 
 مالية فتمتلك معظم رأسمالها وتشرف على سياستها.

ن شركات أو أشخاص وتتميز عوهي منشآت صغيرة نسبيًا يملكها أفراد أو : المصارف الفردية  - 4 
 باقي أنواع المصارف بأنها توظف أموالها حصا في أصول عالية السيولة

هي مصارف تغطي منطقة جغرافية محددة كمدينة أو محافظة أو والية  :المصارف المحلية   - 0 
لتي توجد اوتخضع هذه المصارف للقوانين الخاصة بالمنطقة التي تعمل بها كذلك فهي تتفاعل مع البيئة 

 (09،ص0226بها وتعمل على تقديم الخدمات المصرفية التي تناسبها )الصيرفي، 
  : وظائف المصارف التجارية

 تقوم المصارف التجارية بعدة وظائف منها النقدية ومنها غير النقدية ويمكن تقسيم هذه الوظائف إلى:
 :الوظائف الحديثة : أول

وتقديم االستثمارات االقتصادية والمالية لهم من خالل دائرة إدارة أعمال وممتلكات العمالء   -0
 متخصصة.

تمويل اإلسكان الشخصي من خالل اإلقراض العقاري والجدير بالذكر أنا لكل مصرف تجاري سقف   -0
 محدد لإلقراض في هذا يجب أن ال يتجاوزه.

ة إلى اإلقراض ألجال قصير  المساهمة في خطط التنمية االقتصادية وهنا يتجاوز المصرف التجاري   -3
 (.044اإلقراض ألجال متوسطة وطويلة األجل نسبيا )الحداد ، ب ت ؛ ص

 :الوظائف التقليدية   :ثانيا
فتح الحساب الجاري وقبول الودائع على اختالف أنواعها )تحت الطلب  واالدخار وألجل ، وخاضعة 

 األشعار(.
ين السيولة والربحية والضمان أو األمن ومن أهم أشكال تشغيل موارد المصرف مع مراعاة مبدأ التوفيق ب

 :التشغيل واالستثمار ما يلي
 منح القروض والسلف المختلفة وفتح الحسابات الجارية المدينة. -أ

 تحصيل األوراق التجارية وخصمها والتسليف بضمانها. –ب 
 أو مصلحة عمالئها التعامل باألوراق المالية من أسهم وسندات بيع ًاو شراء لمصلحتها -ج 
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 تمويل التجارة الخارجية من خالل فتح االعتمادات المستندية. -د
 التعامل بالعمالت األجنبية بيعًا وشراء والشيكات السياحية والحواالت الداخلية منها والخارجية.  -ه
 تقديم الكفاالت وخطابات الضمان للعمالء. -و
مقاصة ، وصرف الشيكات المسحوبة عليها )عبدهللا تحصيل الشيكات المحلية عن طريق غرفة ال  -ز

 (30،ص0222،  
 :أهداف المصارف التجارية 

 :الربحية والسيولة واألمان :تسعى المصارف التجارية إلى تحقيق ثالثة أهداف رئيسية هي
   :الربحية -9

ي األساستسعى إدارة المصارف دائما إلى تحقيق أكبر ربح ممكن ألصحاب المصرف ، إذ أن المعيار 
لمدى كفاء اإلدارة هو حجم األرباح التي تحققها ، فإذا حققت اإلدارة أرباحا أكثر فإن ذلك يعني أنها أكفأ 
من غيرها ، كما وأنا لوظيفة الرئيسية إلدارة المصرف التجاري هي تحقيق األرباح وحتى يتمكن المصرف 

ية )هندي شتمل إيرادات المصرف البنود اآلتتحقيق األرباح ينبغي أن تكون إيراداته أكبر من تكاليفه وت
 :(04-03،ص0990،

 أ/ الفوائد الدائنة على التسهيالت االئتمانية.
 ب/ العموالت الدائنة التي تتقاضاها المصارف نظير خدماتها التي  تقدمها لآلخرين.

يم استشارات دج/أجور الخدمات التي تقدمها المصارف وغير متعلقة بطبيعة العمل المصرفي كقيامها بتق
 اقتصادية ومالية وإعداد دراسات الجدوى االقتصادية.

 د/ عوائد العملة األجنبية أي األرباح المتحققة من الفرق بين أسعار الشراء وأسعار البيع.
هـ/ إيرادات أخرى كعوائد االستثمار في األوراق المالية والعوائد المتحققة من خصم الكمبياالت و أي 

 ناتجة عن بيع المصرف ألصل من أصوله بسعر أعلى من قيمته الدفتريةأرباح رأسمالية 
 :أما فيما يتعلق بتكاليف المصرف فإنها تشمل على اآلتي

 أ/  الفوائد المدينة على الودائع التي يقوم المصرف بدفعها.
 ب/ العموالت المدينة التي يدفعها المصرف إلى المؤسسات المالية األخرى نظير تقديمها خدمات

 للمصرف ذاته.
 ج/  المصاريف اإلدارية والعمومية.

 :السيولة -2
سيولة أي أصل من األصول تعني مدى سهولة تحويله إلى نقد بأقصىى سرعة  ممكنة و بأقل خسارة 
وبناء عليه فإن البضاعة أكثر سيولة من العقارات والذمم المدينة أكثر سيولة من البضاعة وهكذا ، أما 
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عني قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته المتمثلة في القدرة على مجابهة طلبات السيولة في المصارف ت
سحب المودعين ، ومقابلة طلبات االئتمان وأية طلبات أو حاجات مالية أخرى ، وهذا يعني أن على 

 ةالمصارف التجارية أن تحتفظ بنسبة سيولة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها في أي لحظة فالمصارف التجاري
ال تستطيع كبقية منشآت األعمال األخرى تأجيل سداد ما عليها من مستحقات ولول بعض الوقت ، فإن 
مجرد إشاعة عن عدم توفير سيولة كافية لدى المصرف ، كفيلة بأن تزعزع ثقة المودعين ويدفعهم فجأة 

 (.022،ص0222لسحب ودائعهم مما قد يعرض المصرف لإلفالس ) لفتة ،
 :األمان – 6
يمكن للمصارف التجارية أن تستوعب خسائر تزيد عن رأس المال الممتلك فأي خسائر من هذا النوع  ال

معناه التهام جزء من أموال المودعين ، وبالتالي إفالس المصرف التجاري ، لذلك تسعى المصارف 
ة العالية درجالتجارية بشدة إلى توفير أكبر قدر من األمان للمودعين من خالل تجنب المشروعات ذات ال

من المخاطرة وإلى تعدد المناطق الجغرافية التي يخدمها المصرف ، ألن ذلك يؤدي إلى تباين الزبائن ) 
المودعين و المقترضين (  وأنشطتهم و أيضا تباين في مدى حساسية تلك األنشطة للظروف االقتصادية 

ن التي يقدمها وهو ما يقلل م العامة ، وباختصار تسهم الفروع في تنويع ودائع المصرف والقروض
احتماالت حدوث مسحوبات ضخمة مفاجئة تعرض المصرف لمخاطر العسر المالي. )هندي، 

 (.04،ص0999
 :سعر الفائدة وربحية المصارف التجارية

 اولا: سعر الفائدة
 :مفهوم سعر الفائدة

من خالله االقتصادي ، ف يعد سعر الفائدة من أهم المؤشرات التي تستخدم لتحقيق التأثير في النشاط
يمكن تنفيذ أدوات السياسة النقدية بغية الوصول إلى األهداف االقتصادية المحددة من قبل السياسة 
االقتصادية ألي دولة ، وعلى مستوى أكثر عمومية فان لسعر الفائدة تأثيرا في االقتصاد بصفة عامة ، 

مرين من أو االدخار ولكن أيضا في قرارات المستثألنه اليؤثر فقط في رغبات المستهلكين في االستثمار 
أصحاب األعمال ، إذ يقوم المقترض بمقارنة سعر الفائدة بالكفاية الحدية لرأس المال التي تعبر عن 
نسبة اللغة المتوقعة من االستثمار في أصل من األصول إلى ثمن عرض هذا األصل أو تكلفة إحالله 

الكفاية الحدية لرأس المال اقلع المستثمر عن تنفيذ المشروع وفضل ، فإذا كان سعر الفائدة اكبر من 
القيام بإيداع أمواله ، ومن ثم كلما كانت الكفاية الحدية اكبر من سعر الفائدة زاد حماس المقترض للمشروع 
وازدادت رغبته في الحصول على القرض ، وانطالقا من ذلك يمكن القول إن سعر الفائدة من المتغيرات 

 همة على المستوى الكلي و الجزئي ، وغالبا ما تقترن معدالت الفائدة بمصادر التمويل سواء كانت الم
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هذه المصادر قصيرة األجل أم متوسطة األجل ، أم طويلة األجل ، إذ يخصص رأس المال في إطار 
وائد على فالفالنظرية النقدية من خالل أسعار الفائدة التي تتفاوت بحسب تفاوت آجال االقتراض ، 

القروض طويلة األجل تكون مرتفعة ، في حين تكون أسعار الفائدة على القروض قصيرة األجل اقل ، 
وتكون أسعار الفائدة على القروض متوسطة األجل بين السعرين ، وترتفع أسعار الفائدة عند تزايد الطلب 

رية وفير العديد من الفرص االستثماعلى رؤوس األموال في أوقات الرواج االقتصادي ، الذي يعمل على ت
 (.031، ص 0204أمام المستثمرين ) محمد ، 

 :تعريف سعر الفائدة
تعددت اآلراء التي تعرف سعر الفائدة فقد عرفها  )سميثوريكاردو( بأنها التعويض الذي يدفعه المقترض 

ل علم ي كتابه "أصو مارشال ف عن الربح الذي كان يمكن أن يحققه باستثمار ماله ، ويعرفها الفريد
االقتصاد  "  بأنه الثمن الذي يدفع الستخدام رأس المال في أية سوق ويميل إلى مستوى التوازن إذ إن 
الطلب الكلي على رأس المال في هذه السوق عند سيادة هذا السعر يصبح معادال للكمية المعروضة ، 

ال ى الذي يجعل اإلنتاجية الحدية لرأس المإن سعر الفائدة يتحدد عند المستو   :أما  )توسسينغ(  فيقول
 .(062،ص0994تجلب المنفعة الحدية من االدخار) شرف،

أجيل مكافأة على ت :في ضوء ذلك يمكننا تعريف سعر الفائدة من وجهة نظر المدخر أو المقرض بأنه
لفة اقتراض ك ، أما من وجهة نظر المقترض فيعد سعر الفائدة بأنهتهالكه في الوقت الحالي للمستقبلاس

 األموال ، وكلما زاد سعر الفائدة زاد االدخار و قل االقتراض وانخفض االستثمار.
 :مخاطر سعر الفائدة

يعة ، وعلى المصرفيين أن يفهموا طبته على مجموعة واسعة من المخاطرينطوي العمل المصرفي بطبيع
تتصرف على أساسها بشكل مالئم ، هذه المخاطر ، وأن يتأكدوا من أن المصارف المعنية تقدره أو 

ونظرا إلى أن الدخل الصافي من الفوائد يشكل نسبة مهمة من مجموع الدخل العامل للمصرف ، فان 
مخاطر سعر الفائدة تكتسب أهمية خاصة ، فارتفاع أسعار الفائدة يخلق للمصارف مخاطرة تتمثل بدفع 

 .إلى ما تحصل عليه من إيراداتها أسعار أعلى على ودائعه او غيرها من مطلوباتها قياسا
ومع أن مخاطر سعر الفائدة هي جزء اليتجزأ من العمليات المصرفية غير انه يمكن أن يشكل وجودها 
بشكل مفرط خطرا كبيرا على أرباح المصرف وقاعدته الرأسمالية وتتخذ مسألة إدارة هذه المخاطر أهمية 

خص في البلدان التي تقوم بتحرير نظم أسعار وقد جاء في متزايدة في األسواق المالية المتطورة ، وباأل
  0223(  من وثيقة لجنة بازل المتعلقة بمبادئ رقابة مخاطر سعر الفائدة وإدارتها في سبتمبر 00المبدأ  )
 (.039،ص0204)محمد ،
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، دةئلتغيرات مضادة في أسعار الفا " تعرض الحالة المالية للمصرف تعريف مخاطر سعر الفائدة بأنها
ويعد قبول هذه المخاطر جزءا طبيعيا من العملية المصرفية ويمكن أن تكون مصدرا مهما للربحية ولقيمة 
حقوق المساهمين ولكن اإلفراط في هذه المخاطر يمكن أن يشكل تهديدا ألرباح المصرف وقاعدته 

في الربح ا إلى تغير صاالرأسمالية إذ أن التغير في أسعار الفائدة يؤثر في أرباح المصرف ، وذلك نظر 
من فائدة ، وكذلك مستوى األرباح األخرى الحساسة للفائدة وتكاليف التشغيل كما تؤثر التغيرات في 
أسعار الفائدة في قيمة الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج الميزانية ، إذ أن القيمة الحالية للتدفقات 

من هنا النقدية ذاتها (  تتغير بتغير أسعار الفائدة ، و  النقدية المستقبلية )وفي بعض الحاالت التدفقات
تكمن أهمية إدارة المخاطر بطريقة فعالة للحفاظ عليها في نطاق المستويات التحوطية لضمان سالمة 

 المصارف وأمثالها.
 :آثار تغير سعر الفائدة

االستهالك  ومنها أن مستوى  عند رفع سعر الفائدة فإن العديد من القطاعات والجوانب تتأثر بهذه الخطوة ،
ينخفض ، حيث يترتب على رفع نسبة الفائدة زيادة تكلفة االقتراض من المصارف ، وهو ما يدفع 
المستهلكين إلى اقتراض كميات أقل من القروض ، ما يؤدي إلى تقليص حجم اإلنفاق االستهالكي ، 

موال يقلص حجمه جراء ارتفاع كلفة األ كما يؤثر رفع نسبة الفائدة على حجم االستثمار في بلد ما ، إذ
المقترضة ألغراض استثمارية ، ومن الجوانب التي تتأثر أيضا األقساط العقارية وأقساط القروض وقيمة 

 (.22، ص 0202العملة المحلية )الهاشمي  ، 
 :الربحية في المصارف التجارية :تانياا 

المصارف التجارية شأنها شأن الوحدات  يعتبر تحقيق األرباح من أهم األهداف التي تسعى إليها
االقتصادية األخرى ، فهو أمر ضروري لبقائها واستمرارها ، وهو كذلك يعتبر المطلب الرئيسي لكل 
المساهمين والمودعين والمقرضين واإلدارة والجهات الرقابية ، فهو الغاية التي يتطلع إليها المساهمين 

لكل من المودعين والمقرضين الدائنين للمصرف ، وهو كذلك لزيادة قيمة ثرواتهم وهو مصدر الثقة 
الهدف الذي تصبو إليه إدارة المصرف لكونه مؤشرا هاما لقياس كفاءتها في استخدام الموارد الموجودة 

 لديها ، وهو موضع اهتمام الجهات الرقابية لما تعكسه من نجاح.
 :تعريف الربحية

التغير في القيمة الصافية للوحدة االقتصادية خالل مدة معينة ، عرف االقتصاديون الدخل بأنه مقدار 
بأنه الزيادة الصافية في الثروة الحقيقية التي يمكن توزيعها على مالكي المشروع في  :وفي تعريف آخر

نهاية المدة دون أن تؤثر في رأس المال المستثمر ، هذا ويمكن تعريف الربحية بأنها عبارة عن العالقة 
 رباح التي تحققها المنشأة واالستثمارات التي أسهمت في تحقيق هذه األرباح ، وتقاس الربحية إما بين األ
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من خالل العالقة بين األرباح والمبيعات ، و إما من خالل العالقة بين األرباح واالستثمارات التي أسهمت 
 (.90،ص0226في تحقيقها  )  عبد هللا، 

 تحقيق هدفها في الربحية من خالل قرارين هما االستثمار والتمويل. هذا وتعمل المصارف التجارية على
: هي مجموعة القرارات المتعلقة بكيفية استخدام المصارف التجارية للموارد المتاحة قرار الستثمار -0

، ويظهر أثر قرار االستثمار في الربحية من خالل التوزيع ا القتناء مختلف أنواع موجوداتهاله
المتاحة للمؤسسة على مختلف أنواع األصول بطريقة توازن بين االستثمار المناسب  األمثل للموارد

 ، ودون نقص يؤدي إلى فواتون زيادة تؤدي إلى تعطيل المواردفي كل بند من بنود الموجودات د
  الفرص ألجل تمكين المصارف التجارية من تحقيق أفضل عائد ممكن دون التضحية بالسيولة

المتعلقة بكيفية إظهار المصادر التي سيتم الحصول منها على األموال الالزمة  : هيقرار التمويل -0
ية ، وينعكس أثر القرار التمويلي على الربحة لتمويل االستثمار في موجوداتهاللمصارف التجاري

من خالل ترتيب مصادر األموال )من ودائع وحقوق مالكين وديون( بشكل يمكن أصحاب المشروع 
 أكبر عائد ممكن.من الحصول على 

 :أهمية األرباح للمصارف التجارية
قاء في ى يستطيع الباألرباح ضرورية لمقابلة المخاطر المتنوعة التي يتعرض لها المصرف حت -0

: مخاطر االئتمان ومخاطر التصفية اإلجبارية فهناك مخاطر كثيرة ومتعددة منها ،دنيا األعمال
 .أو االختالس ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر السرقة

األرباح ضرورية لُمالك المشروع حيث تزيد من قيمة ثرواتهم واستثماراتهم في المؤسسات المصرفية   -0
 والشركات

 األرباح ضرورية للحصول على رأس المال الالزم في المستقبل وذلك على ثالثة وجوه -3
 لتمويل الذاتي.إعادة استثمار األرباح بصفة مستمرة وهو أحد وسائل ا

 رأسماله.تشجيع أصحاب رؤوس األموال على االكتتاب في المصرف عند زيادة  -4
 فيه.إعطاء المساهم عائد مقبول على رأسماله يزيد من ثقته في المصرف الذي يساهم  -0
 ، بصفة عامة حيث يمكن القول بأنها مقياس ألداء اإلدارة.قيس األرباح المجهودات التي بذلتت -6
 المصارف لألرباح يزيد من ثقة أصحاب الودائع بالمصرف والمستثمرين المرتقبينتحقيق  -2

تعطي مؤشرات قوية للجهات الرقابية بأن المصرف يسير في االتجاه الصحيح )رمضان وجودة 
 (00، ص0222،
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 :المتغيرات المؤثرة في ربحية المصارف التجارية
من العوامل التي  ، العديدالمتعلق بتعظيم ربحيتها الهدف هاتواجه المصارف التجارية في سبيل تحقيقه 

 وتتنوع هذه العوامل بين عوامل داخلية وخارجية. يتفاوت في هذه الربحية،
  :العوامل الخارجية -0

 خصوصا ، القروض على الفائدة أسعار ازدادت كلما التجارية المصارف ربحية تزداد :الفائدة أسعار
 الفائدة سعر هامش ازداد كلما تزداد الربحية أن بمعنى منخفضة الودائع على الفائدة أسعار تكون  عندما

 المصارف إيرادات معظم وإن ، المصارف استثمارات في التأثير في فاعال دورا الفائدة أسعار وتؤدي ،
 .المدينة والفوائد الدائنة الفوائد بين الفرق  عن عبارة هي التجارية
 في التأثير في األهمية بالغ دورا الدول في المركزية للبنوك النقدية السياسة تؤدي :النقدية السياسة
 ومطلوباتها. موجوداتها بإدارة يتعلق ما في التجارية المصارف سياسات

  :العوامل الداخلية -0
تعطي الودائع للمصارف مرونة أكبر في توظيفها في استثمارات طويلة األجل نسبيا دون  :هيكل الودائع

السيولة ، وذلك في سبيل تحقيق ربحية أكبر ، وفي الوقت نفسه تؤثر تكلفة الودائع أيضا االعتبار لعامل 
 .في ربحية المصارف التجارية ألنها تمثل األعباء التي يتحملها المصرف في سبيل حصوله على األموال

لقروض ا توجه المصارف التجارية الجانب األكبر من مواردها المالية لالستثمار  في: توظيف الموارد
واألوراق المالية ، إذ بزيادة نسبة الموارد المستثمرة في تلك الموجودات تزداد ربحية المصرف التجاري ، 
إذ إن الدخل المتولد عنهما يعد المصدر األساسي إليرادات المصرف وبالذات الدخل المتولد من القروض 

مدرة ة ، ألنها تعد من الموجودات غيرال، أما توظيفات المصرف في األصول الثابتة في جبأن تكون محدود
 (.99، ص0990)الهواري،  .للدخل

 :الجانب التحليلي
 :الدراسة نبذة عن المصرف عينة

 م وتعديالته بشأن المصارف والنقد واالئتمان0993 ( لسنة0ليبية تأسس طبقاً لقانون رقم ) مساهمةشركة 
 :وفقًا لالتي

 م. 0990-00-9بتاريخ    9000سجل في السجل التجاري تحث رقم   -
 م. 0996-6-9افتتح المصرف رسميًا بتاريخ  -
 م.0996 -21 – 02انضم  كعضو في جمعية المصارف الليبية بتاريخ   -
 م.0991-0-32انضم كعضو في اتحاد المصارف المغاربية بتاريخ  -
 مليون دينار ليبي.        02222222رأس مال المصرف  -
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 :المساهمين
 ون.أفراد طبيعي 0624عدد  -
 .جهة اعتبارية 40عدد  -

 :أهداف المصرف
تقديم القروض لتمويل االستثمارات الالزمة لمشروعات القطاعات اإلنتاجية في مختلف  -0

 .المجاالت الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المشروعات
 زيادة أرباح المصرف وتقليل مصروفاته لتقوية مركزه المالي.  -0
 بية بهدف تمويل المشروعات اإلنتاجية وفقا للسياسة االقتصادية.استقطاب المشاركات األجن  -3
بناء مؤسسة مصرفية قوية مع التركيز على جودة األصول والعمل على زيادة أعمال المصرف  -4

 (.4ومضاعفة مؤشراته المالية. ) التقرير السنوي لمصرف التجارة والتنمية ص
 :تحليل بيانات المصرف

من خالل البيانات المالية والقوائم المالية الصادرة عن المصرف تم  :الربحيةتحليل مؤشرات  –اولا: 
  .تحليل معدالت التغير في األرباح خالل فترة الدراسة وذلك كما هو موضح في الجدول التالي

 م(2094–2004( يوضح صافي أرباح المصرف خلل فترة الدراسة)9الجدول رقم )
 القيمة بالمليون الدينار الليبي

 السنة صافي الربح التغير في صافي الربح
---- 0210001916 0221 

00- % 0010101602 0229 
3- % 0010391303 0202 

92- % 010201966 0200 
3294 % 6010001096 0200 
66% 02016011006 0203 

23-   % 0216341960 0204 
0 % 0912161266 0200 
09 -  % 0314921994 0206 

034 % 0012041920 0202 
022 % 00210601322 0201 

 المصدر من إعداد الباحث بالستناد إلى تقارير المصرف
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  :من الجدول السابق نلحظ
رغم  تدبدب األرباح من سنة ألخرى إال أن المصرف لم يحقق خسائر طيلة فترة الدراسة حيث حقق 

( عام %00ثم انخفض بنسبة )  0221( مليون دينار ليبي سنة 02000916المصرف ربحا قدره )
هذا االنخفاض راجع األوضاع التي مرت بها ليبيا في ذلك الوقت  0200( عام  %92وبنسبة )  0229

 3294بالمقارنة مع السنة السابقة حيث بلغت نسبة الزيادة )  0200، ثم شهدت األرباح نموا كبيرا عام 
زانية موال التي ضختها الدولة في االقتصاد الليبي والمي( وأن سبب االرتفاع الكبير يرجع إلى كمية األ %

مليار دينار ذلك العام والتي صاحبها حركة تجارية كبيرة وذلك من خالل فتح االعتمادات  12التي تفوق 
والتحويالت المالية بين المصارف والتي تعود بشكل ايجابي على إيرادات المصارف ، وكذلك الحال في 

(بالمقارنة السنة السابقة وهذا راجع إلى نفس األسباب %66ادت األرباح بنسبة )( حيث ز  0203عام )
( بالمقارنة مع السنة السابقة لها  0204التي حدثت في العام الماضي، ثم تراجعت األرباح في سنة )

( وهذا االنخفاض راجع لقرار المصرف المركزي  بخصوص إلغاء سعر الفائدة الذي %23إلى ما نسبته )
والذي يمنع فيه المصارف من التعامل بالفائدة اخًد  وعطاًء حيث كان لهذا القرار  0203ره سنة أصد

التأثير الكبير في انخفاض األرباح كون أن المصارف كانت تعتمد في تحقيق األرباح على عملية 
ق التي ال ر اإلقراض واالقتراض بالفائدة فأصبح لزاما على المصارف وجود بديل الستثمار األموال بالط

تتعامل بالفائدة مثل الخدمات المالية اإلسالمية ، ونتيجة لهذا القرار أصبحت األرباح تنخفض في السنوات 
حيث انعكست هذه  0200و 0204التالية له باإلضافة الى الظروف السياسية التي شهدتها ليبيا سنة 

ة العملة بالمقارنة مع العمالت الظروف على الوضع االقتصادي في البالد مما أدى إلى انهيار قيم
الدولية األخرى مثل الدوالر ، وزاد معدل التضخم بنسب عالية صاحبه نقص في السيولة من المصارف 
هذا بدوره أثر على انعدام الثقة بين المصارف وزبائنه أدى إلى سحب مدخراتهم من المصارف األمر 

بير تمد في استثمارها على ودائع األفراد بشكل كالذي يؤدي إلى انخفاض األرباح في المصارف كونها تع
هذا راجع لقرار المصرف المركزي بخصوص منح  0202، ثم الحظنا ارتفاع لألرباح من جديد سنة 

أرباب األسر التي من خالله تحصل على الدوالر بالسعر الرسمي للدولة األمر الذي أثر في حركة نشاط 
حويالت التي تساعد في نمو األرباح من خالل العموالت التي المصارف من خالل إيداع المدخرات والت

حيث زادت نسبة  0201يتقاضاها على تلك الحركات هذا ما الحظناه على أرباح المصرف في عام 
( باإلضافة إلى قرار المصرف المركزي بشأن تعديل سعر الصرف الذي ساعد %022األرباح بمعدل )

زي صاحبه انخفاض في أسعار السلع والخدمات بالمقارنة مع على انخفاض الدوالر في السوق الموا
 .السنوات السابقة لها
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اءه إال سعر الفائدة وبالرغم من إلغانت تعتمد في تحقيق أرباحها على مما سبق نستنتج أن المصارف ك
التي ال تعتمد على أسعار أن المصارف قادرة على تحقيق األرباح وذلك من الخدمات واالستثمارات 

 .الفائدة
 والمدفوعة:الفوائد المقبوضة  تانياا: بيانات

في أي مصرف باعتبارها اقل مخاطرة من  ألبرز لحصول المصارف على األرباحتعتبر الفائدة السمة ا
 المدفوعة وذلكو ت الفوائد المقبوضة بقية االستثمارات األخرى خاصة المباشرة منها عليه يتم مقارنة بيانا

 إلغاء الفائدة على ربحية المصرف.الي لمعرفة تأثير من خالل الجدول الت

 (2094-2004( يوضح الفوائد المقبوضة والمدفوعة للمصرف خلل فترة الدراسة )2رقم )الجدول 
 القيمة بالمليون الدينار الليبي

 السنوات الفوائد المقبوضة الفوائد المدفوعة الفرق 
0412001491 13,237,797 37,249,295 0221 
0911001932 16,224,724 46,037,661 0229 
0216041346 20,274,936 37,929,282 0202 
0210021001 15,447,436 32,557,954 0200 
0911011041 27,102,817 46,930,058 0200 
0912031400 20,577,510 49,630,965 0203 
3216001009 15,436,913 46,052,072 0204 
0019361020 12,726,935 38,663,440 0200 
0612601004 7,323,603 23,389,157 0206 
913231104 8,500,000 17,873,859 0202 

212001142 19,808,537 27,524,384 2018 
 المصدر: من إعداد الباحث بالستناد الى تقارير المصرف

 
 السابق:من خالل الجدول 

أن فروقات الفوائد لدى المصرف كانت موجبة خالل فترة الدراسة حيث وصلت الفوائد المحصلة   نالحظ
 0203( مليون دينار ليبي ثم تزايدت إلى أن وصلت إلى أعلى قيمة لها سنة 321049) 0221سنة 

( مليون دينار ليبي ثم بدأت في االنخفاض بشكل تدريجي في السنوات التي عقبت 491632بقيمة )
 .0202( مليون دينار ليبي سنة  021123دار قرار إلغاء الفائدة إلى أن وصلت قيمة ) إص
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 (2094 -2004( يوضح المؤشرات المالية للمصرف خلل فترة الدراسة )6الجدول رقم )
 القيمة بالمليون الدولر

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2010 2009 
 البيان

 
 رأس المال 10 10 10 10 401 401 401 401 401 401

حقوق  400 444 98 441 218 243 249 824 894 813

 الملكية

7,97

5 

7,07

4 

6,06

8 

5,42

1 

4,84

4 

4,38

1 

3,89

2 

2,43

3 

2,07

9 

2,16

6 
 الودائع

القروض  359 367 374 395 460 475 522 490 488 418

والتسهيال

 ت

االستثمار  83 83 83 84 28 28 28 28 28 28

 العقاري

3,33

4 

7,46

5 

6,39

0 

5,67

1 

5,09

2 

4,63

5 

4,00

9 

2,52

6 

2,77

8 

2,17

9 
إجمالي 

 األصول

 المصدر: من إعداد الباحث بالستناد إلى تقارير المصرف
 النتائج:

 يلي:ومن أهم النتائج التي تم توصل إليها ما 
 كان لسعر الفائدة الدور الكبير في تحقيق الفائدة خالل السنوات الدراسة. .0
قرار إلغاء الفائدة اثر على ربحية المصرف في بداية إصداره إال أن المصرف في السنوات األخيرة إن  .0

تم زيادة بنسبة  0202سنة  % 034زادت نسبة األرباح لديه حيث بلغت نسبة الزيادة ما نسبته 
ء ابالرغم من إلغاء الفائدة هذا ما يثبت صحة الفرضية التي تقول ال يؤثر إلغ 0201عام  022%

 .ى ربحية المصرفسعر الفائدة عل
رغم وجود أرباح أخرى ناتجة عن عمليات التحويل والصرف والخدمات المالية إال أن الفائدة كانت  .3

 تمثل المؤشر األبرز في حصول المصرف على األرباح.
 التوصيات:

ن التحوط م على المصرف أن يدرك أن إلغاء الفائدة سيترتب عليه انخفاض في األرباح بالتالي البد .0
 االنخفاض.لمواجهة هذا 

على المصرف التوجه للخدمات المصرفية البديلة التي ال تعتمد في استثماراتها على الفائدة مثل  .0
 الدول.الخدمات المالية اإلسالمية التي أثبتت نجاحها من خالل تجارب العديد من 

 :المراجع
 الكتب:اولا: 

 (0910في ليبيا )المعهد العالي لإلدارة ،طرابلس ،األرباح ،صالح األمين، الجهاز المصرفي  -
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 (.                  0220العالق ، بشير عباس ، إدارة المصارف)دار وائل للنشر،عمان ، -
 (0226الصيرفي، محمد إدارة المصارف )دار الوفاء للنشر ، اإلسكندرية ، -
 نشر ،عمان ب ت(الحداد، أكرم ،النقود والمصارف مدخل تحليلي معاصر،)دار الوفاء لل -
 (.0202اكتوبر، ليبيا،2الهاشمي ، محمد الطاهر ،المصارف اإلسالمية والتقليدية )منشورات جامعة  -
 (.0990الهواري ، السيد، إدارة البنوك ) مكتبة عين شمس،القاهرة،  -
 (.0220البكري، انس، النقود والبنوك بين النظرية والتطبيق)دار المستقبل ، عمان،  -
 (.0994ابوعراج ، هاشم ،النقود والمصارف )جامعة دمشق ، :شرف، كمال -
 (.0222عمان ،‘ رمضان ،جودة: زياد ، محفوظ  ، االتجاهات المعاصرة في البنوك )دار وائل للنشر  -
 (.0220عبد هللا ، خالد األمين ، العمليات المصرفية )دار وائل للنشر ، عمان،  -
 (.0222في ) أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، لفتة ، عبد السالم سعد ، ) االئتمان المصر  -
 (.0999هندي، منير إبراهيم ، إدارة األسواق والمنشآت المالية ) منشأة المعارف ، اإلسكندرية،  -

 :المجلت :تانياا 
 .0204،العدد االول  32محمد ، علي محمود ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية ، المجلد  -
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 عىل درجة اآلمان المرصيف السيولة(، المال، االئتمان)رأس  قياس أثر مخاطر

  (0202-0222دراسة تطبيقية عىل المصارف التجارية الليبية خالل الفرتة )  

 مربوكة رمضان مصباح سعد .أ

  وليدجامعة بين–والعلوم السياسية كلية االتتصاد  
 

.   
 :الملخص

تناولت هده الدراسة بالتحليل والمناقشة اثر مخاطر ) رأس المال واالئتمان والسيولة( على درجة االمان 
المصرفي ،من خالل تحليل البيانات المالية للمصارف التجارية العاملة في  ليبيا وذلك بتطبيق نموذج 

باالستعانة ببرنامج القياس ( و 0202-0222االنحدار المتعدد على المصارف عينة الدراسة خالل الفترة )
(، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ، وجود عالقة أثر طردية دات  Gretlاالقتصادي) 

داللة احصائية بين درجة االمان المصرفي ومخاطر رأس المال ، وكذلك وجود عالقة أثر عكسية بين 
ي(، كما توصلت الدراسة إلى أن مخاطر درجة االمان المصرفي ومخاطر ) السيولة واالئتمان المصرف

رأس المال لها التأثير االكبر على درجة االمان المصرفي، واقترحت الدراسة نموذج قياسيا لغرض الوقوف 
  .على تأثير كل من مخاطر السيولة ورأس المال واالئتمان المصرفي على درجة األمان المصرفي

  :مقدمة
لمالي والركيزة األساسية القتصاديات الدول، وذلك للدور المهم القطاع المصرفي يعتبر عصب النظام ا

وض بمختلف أنواعها في شكل قر  ستثماريةالدي يلعبه في تعبئة المدخرات ودفعها خالل القنوات اال
وتسهيالت ائتمانية مختلفة باإلضافة إلى الخدمات المالية التي يقدمها القطاع المصرفي للمكونات 

 االقتصادية المختلفة والتي تساعد على خلق مناخ مناسب للتنمية االقتصادية واالزدهار االقتصادي.
الحديثة والتطورات المستمرة في البيئة  كما أن المصارف التجارية تتعرض في ضل المتغيرات  

 والتي تؤثر على مختلف أنشطتها وتشكل تهديدا حقيقيا علىإلى العديد من المخاطر المالية  االقتصادية
درجة االمان المصرفي، ومن أمثلة هذه المخاطر مخاطر رأس المال، ومخاطر السيولة، مخاطر االئتمان، 

، وتؤثر المخاطر السابقة على أصول البنك التجاري وبالتالي مخاطر سعر الفائدة ، مخاطر التضخم
 (0200على سالمة أموال المودعين )شاهين وصباح ، 

وليبيا كغيرها من الدول النامية تعاني من غياب السوق المالي المتطور ويعتبر النظام المصرفي هو    
يجة ي مواكبة التطورات العالمية ، ونتالمحرك األساسي لعجلة االقتصاد رغم أن هذا القطاع  يشهد تأخر ف
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قص في من ركود اقتصادي ون –للمشاكل االقتصادية التي يمر بها االقتصاد الليبي في االونة االخيرة 
ظهرت الحاجة إلى تسليط الضوء على المصارف التجارية  -السيولة ارتفاع سعر صرف الدينار الليبي

ة أمانها لكي نظمن نجاح عمل هده المصارف الذي من ودراسة العوامل التي ممكن أن تؤثر على درج
 الممكن أن تساعد على دفع عجلة االقتصاد إلى األمام.

 مشكلة الدراسة
رية هي وكون أن المصارف التجافي ضل المشاكل االقتصادية التي تمر بها ليبيا في الوقت الراهن     

ت حول ماهية العوامل التي ممكن ان تؤثر في فإنه ُتثار تساؤالأحد مكونات النظام االقتصادي المهمة، 
درجة األمان المصرفي ،  لذلك وجب على إدارة المصرف أن تدرس هذه العوامل وتكون على دراية تامة 

بمدى تأثيرها  لكي تتجنب المخاطر المصرفية المختلفة التي ممكن أن تحدثها هذه العوامل المختلفة  
 لتواصل  نجاحها وتقدمها.

 :فإن مشكلة البحث تتمثل في السؤال الرئيسي التاليوبالتالي 
 ماهي العوامل التي تؤثر على درجة أمان المصارف التجارية في ليبيا؟

 ومنه تتفرع التساؤوالت الفرعية االتية
 ماهو مقدار تأتير مخاطر رأس المال على درجة أمان المصرف ؟ .0
 ؟ ماهو مقدار تأتير مخاطر السيولة على درجة أمان المصرف .0
 ماهو مقدار تأتير مخاطر اإلئتمان على درجة أمان المصرف؟ .3

 أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر إدارة المخاطر المصرفية على درجة أمان المصارف التجارية الليبية، 

 :وذلك من خالل تحقيق األهداف التالية
 المصرفي.بيان دور إدارة المخاطر المالية في التنبؤ بمعدالت األمان  .0
التعرف على العوامل المؤثرة في درجة األمان المصرفي وقياس تأثيرها على المصارف العاملة  .0

 في ليبيا.
بيان مدى تأثير مخاطر )رأس المال و السيولة واالئتمان( على درجة االمان المصرفي في  .3

 المصارف التجارية الليبية.
 راسة أهمية الد

المصارف التجارية وكونها العصب الرئيسي للنظام المالي والدافع تكمن أهمية هذه الدراسة في أهمية 
 الرئيسي لعجلة التنمية االقتصادية. كما أن االمان المصرفي يعتبر مهما بالنسبة للعديد من الجهات، 
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فاالمان المصرفي يظمن للمودعين استرجاع أموالهم ويحقق للمالكين زيادة في رؤوس اموالهم ويظمن 
 الحفاظ على استثماراتهم ويساعد إدارة المصرف على تفادي الفشل وتحقيق النجاح.للمستثمرين 

 فرضيات الدراسة
 :لإلجابة على تساؤالت الدراسة تم صياغة فروض العدم التالية      
 .ال توجد عالقة تأثير دات داللة احصائية بين مخاطر رأس المال و درجة األمان المصرفي .0
 داللة احصائية بين مخاطر السيولة و درجة األمان المصرفي. ال توجد عالقة تأثير دات .0
 ال توجد عالقة تأثير دات داللة احصائية بين مخاطر االئتمان و درجة األمان المصرفي. .3

 منهج الدراسة
بناء على مشكلة وأهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحليل نسب المخاطر المالية   

الليبية، ومن ثم االستعانة بالمنهج القياسي لتقدير نموذج الدراسة باستخدام البرنامج  للمصارف التجارية
الذي يساعد في بيان أثر كل متغير من المتغيرات المستقلة على درجة اآلمان المصرفي  Gretlالقياسي 

 األمر الذي يمكننا من الوصول إلى أهداف الدراسة واختبار فرضياتها.

 مجتمع الدراسة
مجتمع البحث في هذه الدراسة هو القطاع المصرفي في ليبيا ، أما عينة البحث فهي المصارف إن 

التجارية العاملة في الدولة الليبية، وقد تم اختيار هذة العينة نظرا لتوفر البيانات عنها في نشرات وتقارير 
 مصرف ليبيا المركزي.

 حدود الدراسة
ة جارية العاملة في ليبيا ، اما الحدود الزمنية فالبحث يغطي الفتر الحدود المكانية متمثلة في المصارف الت

 م. 0202إلى سنة  0222الممتدة من سنة 

 نموذج الدراسة
( يمثل نموذج فرضي للدراسة يوضح المتغير التابع والمتغيرات المستقلة التي سوف يتم 0الشكل رقم )

 سة.دراسة مدى تأثيرها على المتغير التابع خالل فترة الدرا
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 الدراسات السابقة
والتي كانت بعنوان "أثر ادارة المخاطر على  ( 2099)علي شـــــاهين و بهية صـــــباح، دراســـــــة  -9 

وذلك لعينة من المصــــارف الممثلة للمجتمع وعددها درجة االمان في الجهاز المصــــرفي الفلصــــطيني"  
وذلك باستخدام أسلوب التحليل  0221إلى عام  0992مصرفا  عبر سلسلة زمنية ممتدة من عام  00

، وهذفت الدراسة بيان دور التحليل المالي في التنبؤ بدرجة األمان المصرفي Panel dataاإلحصـائي 
األداء المصـــــــــــرفي في البنوك العاملة في فلســـــــــــطين، وقد  لعينة الدراســــــــــة وكذلك الوقوف على مخاطر

أظهرت الدراسة وجود عالقة طردية بين درجة األمان المصرفي من جهة وكل  من  المخاطر المتعلقة 
بدرجة الســيولة وعدم كفاية رأس المال وتقلبات ســعر الفائدة والعائد على الموجودات ، في حين أظهرت 

 .الئتمان المصرفيوجود عالقة عكسية مع مخاطر ا
( بعنوان "تقييم وتحليل مؤشرات مخاطر القوائم 2014 )عامر فاضل توفيق و تانيا قادر،  دراسة -0

المالية المصر فية واثرها على االمان المصرفي باستخدام نماذج السالسل الزمنية ذات المقاطع العرضية  
Panel Data  وهذفت الدراسة إلى بناء   المختارة"،دراسة تحليلية في عينة من المصارف االسالمية

 ر المستقل الثالثيالمتغ

 )مخاطر السيولة(

LR 

 ر المستقل األوليالمتغ

 )مخاطر رأس المال(

CAR 

 ر المستقل الثانييالمتغ

 )مخاطر اإلئتمان(

CR 

 المصدر: من اعداد الباحث

 موذج الدراسة الفرضين( 9الشكل رقم )

 المتغير التابع

 

 

 

 درجة األمان المصرفي
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نموذج قياس لوصف درجة األمان المصرفي اعتمادا على مجموعة من المخاطر المالية الناجمة عن 
، وتوصل الباحثان إلى أن تحقيق هامش 0200-0220طبيعة وأنشطة تلك المصارف خالل الفترة 

ا ولة ويتناسب عكسيا مع هامش الربح، كماالمان لدى المصارف االسالمية يرتبط بعالقة طردية مع السي
أظهرت الدراسة وجود عالقة عكسية مابين مخاطر االئتمان واألمان المصرفي في حين أظهرت النتائج 
وجود عالقة طردية مابين مخاطر كل من السيولة والتشغيل والرفع المالي وكفاية رأس المال وبين األمان 

أعلى من هامش األمان المصرفي بما يساعد على تجنب المصرفي.واوصت الدراسة بتحقيق مستوى 
 المخاطر المالية المختلفة وبما يضمن تحقيق مستوى مقبول من هامش الربح.

بعنوان " اثر إدارة مخاطر السيولة ورأس  ( 2093)عقيل شاكر وباسم محمد الهرموشي،  دراسة  -3
المصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق دراسة تطبيقية لعينة من :المال على درجة األمان المصرفي

("، وهدفت الدراسة إلى تحديدي   أثر إدارة مخاطر السيولة ومخاطر رأس 0200-0202المالية للمدة )
المال على درجة األمان المصرفي، واعتمدت الدراسة على نموذج االنحدار البسيط بين متغيرات الدراسة،  

ت داللة احصائية معنوية بين كل من إدارة مخاطر رأس المال وقد توصلت إلى وجود عالقة طردية ذا
ومخاطر السيولة على درجة األمان المصرفي، واوصت الدراسة بضرورة تدعيم درجة االمان المصرفي 
 في القطاع المصرفي العراقي وذلك من خالل ايجاد توازن بين األمان المصرفي وبين المخاطر المصرفية.

( بعنوان أثر المخاطر المصرفية في كفاية رأس المال 2097لسوق واخرون )ريما شيخ ا دراسة  -4
في المصارف التجارية الخاصة في سورية" ، وهدفت هده الدراسة إلى تحليل أثر مخاطر رأس المال 
ومخاطر االئتمان و مخاطر التشغيل ومخاطر السيولة في كفاية رأس المال في مصرف بيبلوس خالل 

باستخدام أسلوب تحليل االنحدار البسيط لمتغيرات الدراسة، وقد اظهرت  ذلك، و  (0204-0229الفترة) 
الدراسة وجود عالقة طردية دات  داللة إحصائية بين مخاطر )رأس المال، االئتمان ، السيولة( وكفاية 
رأس المال من جهة، ووجود عالقة طردية ليست ذات داللة  إحصائية بين مخاطر التشغيل وكفاية رأس 

 لمال.ا
( ، بعنوان " العوامل المؤثرة على درجة المان 2008) حسني علي خريوش واخرون  دراسة -0

(، وهدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في درجة األمان المصرفي لدى المصارف المصرفي األردني
( ، واستخدمت الدراسة نموذج االنحدار المتعدد الختبار فرضياتها، 0220-0990االردنية خالل الفترة )

وتوصلت إلى وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين درجة األمان المصرفي وكل من ) معدل 
لعائد على حقوق الملكية ، معدل العائد على االستثمار( ، وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة سالبة ا

وذات داللة إحصائية بين درجة االمان المصرفي وكل من ) مخاطر السيولة ، مخاطر رأس المال، 
 مخاطر االئتمان( 



 )رأس المال ،االئتمان ـ السيولة ( عىل درجة اآلمان المرصيف قياس أثر مخاطر

 – 2019 سبتمرب – الرابع عشر العدد  ––––––      ––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  –

 

 الطار النظري للدراسة :أول
 مفهوم األمان المصرفي واهميته

االمان المصرفي من أهم االهداف التي تسعى المصارف التجارية لتحقيقها، ألن االمان المصرفي يعد 
يعتبر مرتبة متقدمة من االهداف االقتصادية والتنموية، حيت أنه يخلق بيئة عمل مصرفي امنة ومستقرة 

ية قوية، كز مالنسبيا. ويعرف االمان المصرفي على أنه " الحالة التي تتمتع بها معظم المصارف بمرا
وتكون قادرة على العمل بكفاءة ضمن بيئة اقتصادية سليمة، وقواعد تنظيمية واشراف مصرفي حصين 
بما يمكنها من تجنب االزمات التي تتعرض لها وتقدم التمويل الالزم لالقتصاد، وتحقق الكفاءة في عملية 

(. ووفق االدبيات 6،  ص0209ي، )عبدالشرع و الهرموش تخصيص الموارد بما يسهم في النو المالي"
االقتصادية والمالية فإن االمان المصرفي يقصد به االحاطة والحدر من المخاطر التي قد تتعرض لها 

 المصارف التجارية اتناء عمليات التشغيل.
 معدل المان المصرفي

مخاطر رأس درجة االمان المصرفي ترتبط بالعديد من المخاطر منها مخاطر الربحية والسيولة و    
المال، وتقيس درجة االمان المصرفي مالءة رأس المال للموجودات بهذف المحافظة على المركز المالي 
للمصرف، فمن وظائف رأس المال إضافة إلى شراء االصول الثابثة ايضا قدرته على مواجهة الخسائر 

ة االمان عدة تسب لقياس درجغير المتوقعة ومواجهة الطلب غير المتوقع على السيولة المصرفية، وتوجد 
 :(00، ص0200المصرفي من بينها نسبة حقوق الملكية إلى اجمالي االصول )شاهين و صباح، 

 حقوق الملكية  

اجمالي االصول
   االمان المصرفي= 

 وارتفاع هذه النسبة يدل على انخفاض الخطر وزيادة قدرة المصرف على تحقيق درجة عالية من االمان.  
 األمان المصرفيأهمية 

تتركز أهمية االمان المصرفي في ثالت جوانب رئيسية، من ناحية المصرف يعتبر مهما للحفاظ على    
مدخرات و ودائع العمالء باإلضافة إلى حقوق الملكية،  التي تعتبر الركيزة األساسية في عمل المصرف 

لتشغيلية. لتي تلبي احتياجات المصرف ا، فهي التي تستخدم في الوفاء باحتياجات السحب الجارية، وهي ا
أما من ناحية العمالء فاألمان المصرفي يجنبهم خسارة أموالهم المتمثلة في الودائع المصرفية ويظمن 
لهم تحقيق اكبر دخل ممكن متمثل في أالفوائد المتحققة من الودائع. أما من ناحية االقتصاد فالقطاع 

في نمية، وفقدان األمان المصرفي يعني زعزعة الثقة بالقطاع المصر المصرفي يعتبر مهما في دفع عجلة الت
ونقص غي المدخرات وبالتالي حدوت انخفاض في قدرة المصارف على منح االئتمان وبالتالي ضعف 

 في االستثمارات وانخفاض لنمو االقتصادي.
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 أنواع المخاطر المصرفية
 :ماليةتصنف المخاطر المصرفية إلى مخاطر مالية ومخاطر غير 

 Financial Risksأول: المخاطر المالية 
تظهر هذه المخاطر من خالل إدارة الميزانية العمومية للمصارف، وتشمل أنواع مختلفة من المخاطر 

 :تتمثل في االتي
 Capital Riskمخاطر رأس المال   .9

تعكس هده النسبة قدرة رأس مال المصرف المدفوع على امتصاص الخسائر التي يمكن أن تحدث     
للمصارف التجارية وتجنب وصولها إلى أموال المودعين والدائنين ) شيخ السوق، خلف ، و معال، 

ة ي(. ويصعب من الناحية العلمية تحديد رأس المالي الكافي الذي يجنب  المصارف التجار 2، ص0202
هذه الخسائر ، وذلك لعدم معرفة سلوك المودعين والمقترضين )الدائنين( بدقة، فرأس المال ضروري 
لسالمة المصرف ولكنه اليضمن تلك السالمة وحده وإنما يجب أن تتوفر إلى جانبه عوامل أخرى.)عبد 

ين المتعامل (.وبصفة عامة يساعد رأس المال على خلق الثقة في نفوس9، ص0209الشرع والهرموشي، 
مع المصرف ضد مايطرأ من تغيرات على قيمة الموجودات التي يستثمر فيها المصرف أمواله)الصيرفي 

( وتوجد عدة نسب لقياس متانة او كفاية رأس المال الممتلك في المصارف التجارية 33، ص0222، 
 ث.لمستخدمة في هذا البحاهمها نسبة رأس المال المدفوع )الممتلك( إلى اجمالي االصول، وهي النسبة ا

رأس المال المدفوع

اجمالي االصول
 مخاطر رأس المال= 

وكلما زادت هذه النسبة دلت على انخفاض مخاطر رأس المال، والعكس صحيح  فانخفاض نسبة رأس 
 المال المدفوع إلى اجمالي االصول يدل على زيادة مخاطر رأس المال.

عالقة عكسية بين مخاطر رأس المال وبين االمان المصرفي ، وتشير االدبيات المالية إلى أنه هناك 
حيث كلما زادت مخاطر رأس المال كلما قلت نسبة االمان المصرفي االمر الذي يتطلب رفع درجة 

 0224االمان من خالل زيادة حقوق الملكية لمواجهة مخاطر رأس المال.) خريوش، الزعبي، و العبادي ،
 (9،ص 

  Credit Riskمخاطر الئتمان   .2
يتمتل هذا الخطر في عدم قيام المقترضين بسداد التزاماتهم في موعد االستحقاق ويطلق عليه ايضا   

(، وتقيس ايضا قدرة المصرف على 029، ص  0994)االنصاري،  Default Riskخطر عدم الدفع 
( ، ويمكن حساب مخاطر 030، ص0200تحصيل تسهيالته الممنوحة في مواعيدها ) عبدالباقي، 
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االئتمان بعدة نسب مختلفة من بينها نسبة اجمالي االئتمان إلى اجمالي االصول وهي النسبة المستخدمة 
 في هذا البحث:

اناجمالي االئتم 

اجمالي االصول  
  =     مخاطر االئتمان

وزيادة هذه النسبة في فترة ما يعكس ضعف جهاز االئتمان في ادارة وتحليل االئتمان ، ويجب ان   
(، وتشير االدبيات المالية 320، ص  0994تبقي هده النسبة دائما في اقل حد ممكن. )االنصاري، 

ئتمان) نسبة الديون المشكوك فيها إلى اجمالي واالقتصادية لوجود عالقة عكسية بين مخاطر اال
 .القروض( وبين درجة االمان المصرفي

  Liquidity Riskمخاطر السيولة  .6
يقصد بمخاطر السيولة تلك المخاطر التي يواجهها المصرف عندما التتوفر لديه السيولة الكافية 

المصرف على تلبية رغبة عمالءه في  لمواجهة االلتزامات المالية في اوقاتها المحددة، وهي عدم قدرة
، وتقاس  (02، ص0200سحب جزء من ودائعهم او في حصولهم على قروض.) شاهين و صباح، 

مخاطر السيولة بعدة نسب مختلفة من بينها نسبة االصول السائلة إلى اجمالي األصول وهي النسبة 
 :التي تم استخدامها في هذه الدراسة

االصول السائلة

   اجمالي األصول 
  = لةمخاطر السيو  

تحت الطلب والودائع الزمنية لدى المصرف المركزي والمصارف  والودائع وتشمل االصول السائلة النقدية 
 المؤسسات المالية األخرى. أما المقام فيشمل اجمالي األصول داخل الميزانية. 

الية معدالت االستثمار في االوراق الم ولزيادة قدرة المصرف على مواجهة طلبات السحوبات يتطلب رفع 
قصيرة االجل، وارتفاع النسبة السابقة )االصول السائلة إلى اجمالي االصول( يعني انخفاض في درجة 
خطر السيولة.  والعالقة بين مخاطر السيولة ودرجة األمان المصرفي عالقة طردية أي كلما ارتفعت 

كلما  زادت درجة االمان  -درجة خطر السيولة انخفضت –نسبة االصول السائلة إلى اجمالي االصول 
 المصرفي والعكس صحيح.

 المخاطر الغير مالية :ثانيا
وتتمثل في المخاطر المترافقة مع بيئة العمل : Environmental Risksالمخاطر البيئية  -9

ؤثر بطريقة الدي يالمصرفي ، وتشمل مخاطر اقتصادية متعلقة بحالة االقتصاد القومي واالقتصاد الدولي 
مباشرة او غير مباشرة على أداء المصارف التجارية، وتشمل أيضا مخاطر البيئة القانونية وماتحويه من 

 (02،01،ص0203تشريعات محلية أو دولية قد تؤثر على العمل المصرفي.)الشمري، 
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ض للخسائر عرفتها لجنة بازل بانها  مخاطر التعر  :Operational Risk المخاطر التشغيلية -2
التي تنجم بسبب عدم كفاية أو إخفاق كل من:  العمليات الداخلية أو األشخاص العاملين بالمصرف أو 
االنظمة الداخلية بالمصرف أواألحداث الخارجية ، والمخاطر التشغيلية مرتبطة بالعمل اليومي للمصرف 

المثال: االختالس، الرشوة،  فهي واسعة جدا ومتجددة يوم بيوم مع استمرار العمل ومنها على سبيل
السرقة، الكوارث الطبيعية، تجاوز الصالحيات ، االحتيال، اهمال في تنفيد المهام، فشل في أنظمة 

 (0202التكنولوجيا.)ريما شيخ السوق واخرون  ، 
وهي المخاطر الناتجة عن اتخاد قرار بقبول أو رفض  :Strategic Risk المخاطرالستراتيجية -6

 إدارة نشاط مصرفي معين. 
ينشأهدا النوع من المخاطر في حالة قيام المصرف بتقديم   :Defalcation Risk مخاطر السمعة -8

خدمات غير كفوءة، أو عند عدم انتظام تقديم الخدمات ، كذلك يمكن أن تتشأ في حالة عدم اإلفصاح 
لعمالء أو في حالة حدوث انتهاك لخصوصية العمالء. وترتبط هذه المخاطر بسوء الغدارة وعدم الالزم ل

نزاهتها وبالكثير من التصرفات الغير  منضبطة مما يجعلها تنعكس سلبا على االداء المصرفي في جميع 
 (21،ص09،ص0203أنشطته ومجاالته. )الشمري، 

 إدارة المخاطر المصرفية
المخاطر المصرفية جزء ال يتجزء من العمل المصرفي اليومي خصوصا مع كثر ة انتشار المحفاظ    

على صارف وازدياد حدة المنافسة فيما بينها وبعد التطور التكنولوجي وارتفاع حجم المعامالت المصرفية 
لى مصرف إ ، فالمصارف اصبحت اليوم تواجه مجموعة من المخاطر المتنوعة تتفاوت في حدتها من

اخر، لدى اهتمت الدراسات المعاصرة بكيفية ادارة ومواجهة هذه المخاطر، وعملية ادارة المخاطر هي 
"مجموعة مستمرة ومتكامله من األنشطة واالجراءات التي تقوم بها االدارة، والتي تهدف الى الحد من 

(، 2، ص0209شرع و الهرموشي، االثار السلبية المتعددة والمتداخلة لعوامل الخطر المختلفة")عبدال
 :وتصنف المخاطر التي تتعرض لها المصارف التجارية إلى مخاطر مالية ومخاطر غير مالية

والمخاطر المالية تنقسم إلى مخاطر رأس المال ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر العائد، أما 
المخاطر البيئية مثل المخاطر التشريعية المخاطر الغير مالية فهي تشمل عدة أنواع من المخاطر منها؛ 

واالقتصادية والمنافسة والتنظيم، والمخاطر اإلدارية مثل مخاطر السمعة والتنظيم ومخاطر 
 (.00، ص 0203الثكنولوجيا)الشمري، 

 أهمية إدارة المخاطر المصرفية
ة في اعتماد إن اهمية إدارة المخاطر المصرفية تنبع من خصوصية القطاع المصرفي المتمثل    

المصارف بشكل أساسي على أموال الغير، وأن معظم موجوداتها ومطلوباتها تثمتل بالنقد، وأن نشاطها 
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الرئيسي يتركز على التعامل باألموال اقراضا واقتراضا، كما أنها تتميز بصغر حجم رأس مالها نسبيا 
أن المخاطر التي تواجهها المصارف  مقارنة بموجوداتها، مما يجعلها دات درجة رافعة مالية عالية. كما

ليست مخاطر قطاع أو صناعة معينة بل هي مخاطر االقتصاد بمجمله. ولذلك ازداد االهتمام بإدارة 
المخاطر المصرفية في الوقت الحاضر وذلك بعد تكرر األزمات المالية العالمية التي اصبحت تحدت 

األزمة المالية العالمية، واخرها أزمة اليونان من حين إلى آخر، كأزمة جنوب شرق اسيا، المكسيك ، 
االقتصادية، االمر الذي جعل السلطات الرقابية على المصارف والجهات االشرافية الدولية أن تعمل بجد 
للوصول إلى نظام إدارة المخاطر ذي هيكلية جديدة. لذلك نجد أن أهمية إدارة المخاطر تبرز في النقاط 

 :التالية
 مخاطر تزداد اهمية مع ازدياد التطورات المالية  وعولمة الصناعة المالية والمصرفية.إن إدارة ال -0
 عملية إدارة المخاطر تساعد في تشكيل خطة مستقبلية واضحة وفي رسم سياسة العمل المصرفي. -0
التورة التكنولوجية وما صاحبها من نمو في العمل المصرفي االكتروني ساعد في ضهور مخاطر  -3

 .ية جديدةمصرف
إن دراسة المخاطر المصرفية تساهم في تقليل المخاطر ورفع التحوط بما اليؤثر في ربحية المصارف  -4

 من خالل استخدام أدوات إدارة المخاطر.
إدارة المخاطر تساعد في تطوير الميزة التنافسية عن طريق التحكم في التكاليف الحالية والمستقبلية  -0

 (46، ص0203الربحية.) الشمري، التي تؤثر في 
 اإلطار العملي للدراسة :ثانيا

ثم جمع بيانات الدراسة من تقاريرونشرات مصرف ليبيا المركزي حول تطور بيانات المصارف  -9
(، وذلك لعدم قيام المصارف التجارية الليبية بنشر قوائمها المالية في 0206-0221التجارية للفترة )

 (.0222-0222أنه ثم االستعانة بنشرات مصرف ليبيا المركزي لتغطية الفترة )السنوات االخيرة. كما 
ثم حساب بعض النسب المالية المتعلقة بمتغيرات الدراسة و الغير متوفرة بصورة مباشرة في تقارير  -2

 :مصرف ليبيا المركزي من خالل القوانين التالية
 حقوق الملكية  

اجمالي االصول
  االمان المصرفي=

 

رأس المال المدفوع

اجمالي االصول
 مخاطر رأس المال=

 

اجمالي االئتمان 

اجمالي االصول  
  =    مخاطر االئتمان
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االصول السائلة

   اجمالي االصول 
  =  مخاطر السيولة 

 توصيف النموذج -أ
ستقالن  متم االعتماد في هذه الدراسة على نموذج االنحدار المتعدد وذلك الحتواء الدراسة على متغيران 

 :ممكن أن تؤثر في المتغير التابع، حيث كانت صيغة النموذج المعتمد في الدراسة كالتالي
𝑩𝑯 = 𝒂 + 𝒃𝟏𝑪𝑨𝑹 + 𝒃𝟐𝑪𝑹 + 𝒃𝟑 𝑳𝑹 + 𝒖 

 حيث أن:
BHتمثل المتغير التابع  وهو درجة أمان المصرف : Bank Hedging  

CAR: مخاطر رأس المال  تشير إلى المتغير المستقل وهوCapital Risk 
CR: مخاطر االئتمان  تشير إلى المتغير المستقل وهوCredit Risk 
LR:  مخاطر السيولة تشير إلىالمتغير المستقل وهوLiquidity Risk  
 تقدير النموذج -ب

المتخصص في تقدير تماذج القياس االقتصادي   Gretlولتقدير هذا النموذج تم االستعانة ببرنامج 
 :(0وتحصلنا على النموذج التاليكما هي موضحة في الجدول رقم )

𝑩𝑯 = 𝟎. 𝟐𝟗 + 𝟎. 𝟕𝟑 𝑪𝑨𝑹 − 𝟎. 𝟐𝟖𝑪𝑹 − 𝟎. 𝟐𝟕𝑳𝑹 + 𝒖 
   𝟖. 𝟗 ∗∗        𝟓. 𝟏 ∗∗∗       −𝟕. 𝟑 ∗∗∗        −𝟖. 𝟖 ∗∗∗                           

 𝑹𝟐̅̅̅̅ =  𝟎. 𝟖𝟔                       𝑭(𝟑,𝟏𝟒)  =  𝟑𝟔 ∗∗∗          𝑫𝑾 = 𝟏. 𝟔  

 (9جدول رقم )

Model Summary ) ملخص النموذج ( 

 Gretlمخرجات برنامج اعداد الباحث من المصدر: 

 p-value t-ratio Std. Error Coefficient  
*** <0.0001 8.9352 0.0324583 0.290021 Const 
*** 0.0002 5.1193 0.143287 0.733531 CAR 
*** 0.0030 −7.3555 0.0387067 −0.284706 CR 
*** <0.0001 −8.8638 0.0314049 −0.278368 LR 

7.63−07 P-value(F)  36.1325 F(3, 14) 
1.603851 Durbin-Watson  0.861108 Adjusted R-squared 



 )رأس المال ،االئتمان ـ السيولة ( عىل درجة اآلمان المرصيف قياس أثر مخاطر

 – 2019 سبتمرب – الرابع عشر العدد  ––––––      ––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  –

( التالي يبين انحرافات قيم المتغير التابع الحقيقية عن القيم المقدرة له من خالل 0والشكل رقم )   
النموذج، ومن الشكل نالحظ أن القيم الحقيقية للمتغير التابع متقاربة من خط االنحدار على مدى طول 

 اسة هده البيانات.تبر مناسبا لدر فترة الدراسة مما يدل على أن نموذج االنحدار المستخدم يع

 خط النحدار المقدر والقيم الفعلية للمتغير التابع (2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gretlمخرجات برنامج 

 :اختبار النموذج -ج
االختبارات و ولكي نقبل هدا النموذج يجب ان يخضع للتقييم وأن يجتاز بعض االختبارات االحصائية    

 ( الذي يهتم باختبار النموذج ككل،Fاالحصائية للنموذج اختبار فيشر )و من بين االختبارات القياسية 
الدي يختبر نسبة مساهمة المتغيرات المستقلة في تفسير التغير في المتغير  R²جودة التوقيق واختبار 

واتسون(  -اختبار)داربن التابع. ومن بين االختبارات القياسية التي ستجرى على النموذج المقدر هي
DW يختبر وجود مشكلة االرتباط الداتي، واختبار مشكلة عدم تبات التباين  الذي. 

 الختبارات الحصائية للنموذج
( وهي عالية جدا مما يدل على 36قد بلغت ) ( Fمن بيانات النموذج المقدر يتضح أن قيمة )    

̅̅(𝑅2). كما يتضح لنا أن قيمة معامل التحديد المعدل  %0معنوية النموذج عند مستوى  ̅̅ قد بلغت  ̅̅
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من التغير الحاصل في األمان المصرفي للمصارف التجارية الليبية  %86( مما يدل على ان 2.16)
  يحدت بسبب التغيرات الحاصلة في مخاطر السيولة ومخاطر رأس المال ومخاطر االئتمان المصرفي.

 الختبارات القياسية للنموذج
، وهده القيمة وقعت  1.6بلغت  DWيتضح من النموذج السابق أن قيمة معامل االرتباط الداتي     

( ، أي اننا ال نسنطيع تأكيد وجود االرتباط الداتي  3في منطقة الشك كما هو مبين في الشكل رقم  ) 
  من عدمه.

التباين اتضح أن قيمة  للكشف عن مشكلة عدم تبات ( Breusch-Paganاختبار )كما أنه بعد اجراء 
 (RSS/2  كانت )وقيمة  2.32p-value  مما يعني رفض  %0وهي أكبر من  2.94لالختبار بلغت

الفرض البديل وقبول الفرض العدم القائل بعدم وجود عالقة بين تباين الحد العشوائي والمتغبرات التفسيرية 
 أي أنه التوجد مشكلة عدم تبات التباين بالنموذج المقدر.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اختبارات الفروض
يوجد أثر دو داللة احصائية لمخاطر مخاطر رأس المال على درجة االمان  :الفرضية األولى -0

 المصرفي.
، 0.0002بلغت  p-value(  أن القيمة االحتمالية لمعامل رأس المال  0يتضح من الجدول رقم )  

، وبالتالي رفض %0، وهدا يدل على معنوية المعلمة عند مستوى معنوية 2.0وهي أصغر من 
توجد عالقة دات داللة احصائية بين مخاطر رأس المال واالمان  الالقائل بأنه )  فرض العدم

ارتباط داتي 

 موجب

ارتباط داتي 

 سالبب

 اليوجد ارتباط داتي

 منطقة

 شك
 منطقة

 شك

7 0 dL= 

0.8572 

dU= 

1.7277 

4-dL 

=3.1428 

4-dU 

=2.2723 

1.6 

 (3شكل رقم )

 اختبار الرتباط الداتي للنموذج

 المصدر: من اعداد الباحث
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المصرفي( وقبول الفرضية البديلة أي أنه توجود عالقة طردية دات داللة احصائية بين مخاطر رأس 
في وهدا يعني أن الزيادة  2.23المال واأل ان المصرفي. كما أن قيمة معلمة االنحدار قد بلغت 

يؤدي  %02بمقدار  -انخفاض مخاطر رأس المال  -نسبة رأس المال المدفوع إلى اجمالي االصول 
 (.%2.3إلى زيادة في معدل األمان المصرفي بمقدار )

 يوجد أثر دو داللة احصائية لمخاطر االئتمان على درجة االمان امصرفي. :الفرضية الثانية -0
 6−3.59بلغت  p-valueأن القيمة االحتمالية لمعامل مخاطر االئتمان  ( نجد0من الجدول رقم )

، وبالتالي رفض فرض العدم القائل بأنه ) التوجد عالقة دات داللة احصائية 2.0، وهي أصغر من 
بين مخاطر االئتمان واألمان المصرفي( وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود عالقة عكسية 

وقد بلغت قيمة معلمة االنحدار بين مخاطر االئتمان واألمان المصرفي. دات داللة احصائية 
ارتفاع  في  –( وهدا يعني أن الزيادة في نسبة اجمالي االئتمان إلى اجمالي األصول -2.01)

 (.%0.1يؤدي إلى انخفاض في معدل األمان المصرفي بمقدار ) %02بمقدار  -مخاطر اإلئتمان
 دو داللة احصائية لمخاطر مخاطر السيولة على درجة االمان المصرفي.يوجد أثر  :الفرضية الثالثة -3

( بلغت  p-valueأن القيمة االحتمالية لمعامل مخاطر االسيولة )  ( نجد0من الجدول رقم )
، مما يعني رفض فرض العدم القائل ) التوجد عالقة دات داللة  2.0، وهى أصغر من  4.07−7

احصائية بين مخاطر السيولة واألمان المصرفي( وقبول الفرض البديل، أي انه توجد عالقة عكسسية  
(، - 2.02دات داللة احصائية بين مخاطر السيولة واألمان المصرفي. وبلغت معلمة االنحدار )

في  انخفاض-%02أن الزيادة في نسبة االصول السائلة إلى اجمالي الودائع بمقدار  لكذويعني 
 (.%0.2إلى انخفاض في معدل االمان المصرفي بمقدار ) يؤدي-السيولةمخاطر 

 :النتائج
ات داللة احصائية بين مخاطر رأس المال واألمان المصرفي ذهرت الدراسة وجدود عالقة طردية ظا -0

 التجارية الليبية.في المصارف 
ات داللة احصائية بين درجة االمان المصرفي وكل من ذكما تبين من الدراسة وجود عالقة عكسية  -0

 ) مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة( في المصارف عينة الدراسة.
أوضحت الدراسة أن مخاطر رأس المال لها األثر األكبر على درجة االمان المصرفي، حيت أن أي  -3

تؤدي إلى زيادة نسبة االمان المصرفي بمقدار  %02نسبة مخاطر رأس المال بمقدار زيادة في 
سوف يؤدي إلى انخفاض نسبة األمان المصري  %02(، بينما زيادة مخاطر االئتمان بمقدار2.3%)

سوف يؤدي إلى انخفاض نسبة االمان  %02( و زيادة نسبة مخاطر السيولة بمقدار %0.1) بمقدار
 (. %0.2) المصرفي بمقدار
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توصلت الدراسة إلى صياغة النموذج الكمي الذي يوضح العالقة بين درجة االمان المصرفي  -4
 ومخاطر) رأس المال واالئتمان والسيولة( في المصارف التجارية العاملة في ليبيا.

𝑩𝑯 = 𝟎. 𝟐𝟗 + 𝟎. 𝟕𝟑 𝑪𝑨𝑹 − 𝟎. 𝟐𝟖𝑪𝑹 − 𝟎. 𝟐𝟕𝑳𝑹 + 𝒖 

 :التوصيات
بإدارة المخاطر في كل مصرف ، بحيت تقوم بدراسة وتحليل جميع ضرورة توفير وحدة خاصة  -0

المخاطر التي ممكن ان يتعرض لها المصرف ومدى تأثيرها على المصرف  في ضل التطور 
 المستمر في بيئة العمل المصرفي.

بعين االعتبار نموذج الدراسة الدي تم اختباره عمليا واالستفادة منه وتطويره في قياس أثر  األخذ -0
 لمخاطر المصرفية على درجة االمان المصرفي.ا

ضرورة نشر المصارف التجارية لقوائمها المالية لتكون متاحة أمام الجميع إلجراء المزيد من األبحات  -3
 والدراسات للوقوف على مدى استقرار تأثير المخاطر المصرفية على درجة االمان المصرفي. 

 :المراجع
 :الكتب :أول
 .0994عبدالخالق. إدارة البنوك التجارية والبنوك اإلسالمية، القاهرة، كتب عربية،األنصاري، أسامة  -0
الشـــــمري، رصـــــادق راشـــــد. اســـــتراتيجية إدارة المخاطر المصـــــرفية وأثرها في األداء المالي للمصـــــارف التجارية، عمان،  -0

 .0203داراليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 
 .0222كندرية، دار الوفاء للطباعة والنشر،الصيرفي،  محمد. إدارة المصارف، االس -3
البنوك ومحافظ االســــــــتثمار: مدخل دعم اتخاد القرار، االســــــــكندرية ،  دار التعليم الجامعي،  .داود ،علي ســــــــعد محمد -4

0200. 
 .0200إدارة البنوك التجارية، عمان، دار غيداء للنشر والتوزيع، .عبدالباقي، اسماعيل ابراهيم -0

 :المجلت والدوريات :تانيا
، "العوامل المؤثرة على األمان 0224حسني علي خريوش، خالد عبد العالي الزعبي ومحمد عيسى العبادي،  -0

 .0،العدد 01المصرفي األردني دراسة ميدانية"، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز لالقتصاد واإلدارة، المجلد 
، "اثر إدارة مخاطر السيولة و رأس المال على درجة 0209عقيل شاكر عبدالشرع و باسم محمد عودة الهرموشي،  -0

"، مجلة 0200-0202األمان المصرفي:دراسة تطبيقية لعينة من المصارف المدرجة في سوق األوراق المالية للمدة 
 .0، العدد 00كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية والمالية ، جامعة بابل، المجلد 

، أثر المخاطر المصرفية في كفاية رأس المال في 0202السوق و أسمهان خلف و سلمان معال،  ريما شيخ -3
 .02، العدد39المصارف التجارية الخاصة في سوريا، مجلة جامعة البعث، المجلد 
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رها ث، " بعنوان "تقييم وتحليل مؤشرات مخاطر القوائم المالية المصر فية وا2014،  عامر فاضل توفيق و تانيا قادر -4
دراسة تحليلية في  Panel Dataعلى االمان المصرفي باستخدام نماذج السالسل الزمنية ذات المقاطع العرضية  

 .99، العدد 32عينة من المصارف االسالمية المختارة" ، مجلة الغدارة واالقتصاد، المجلد 
االمان في الجهاز المصرفي  ، "أثر غدارة المخاطر على درجة0200علي عبدهللا شاهين وبهية مصباح صباح،  -0

 .0، العدد00سلسلة العلوم االنسانية( ، المجلد )األقصى الفلسطيني"، مجلة جامعة 
والمؤشرات المالية للمصارف التجارية الليبية  تطورأهم البيانات واإلحصاء،مصرف ليبيا المركزي، إدارة البحوث  -6

 (.0206الثاني الربع-0221للفترة )
 . 0201أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية لعام  واإلحصاء،مصرف ليبيا المركزي، إدارة البحوث  -2
. 0229الربع الثاني  49النشرة االقتصادية، المجلد  واإلحصاء،مصرف ليبيا المركزي، إدارة البحوث  -1
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 مستقبل مجموعـة الربيكس كقوى صاعدة يف ظل التطورات الراهنـة

 أ. مريم رمضان عبد الرحيم املخزوم

  وليدجامعة بين- االتتصاد والعلوم السياسيةكلية 

  :مقدمــةال
صعيد كافة الدول إلى أن أصبحت المحرك تحتل العالقات االقتصادية الدولية أهمية جدًا بالغة على 

األساسي والرئيسي لكل نواحي الحياة داخل جميع الدول فموجب تلك العالقات تتحدد مستوى التنمية 
 االقتصادية التي ال يخفي أثرها البارز على جميع األصعدة االجتماعية والثقافية والسياسية.

، الدول النامية النظر مرة أخرى في مسارها التنموي  حيث يعيش العالم اليوم متغيرات عديدة تستوجب من
حيث أصبح من المستحيل أن تحقق دولة ما متطلباتها التنموية بجهد منفرد دون أن تلجأ إلى غيرها من 

 الدول لتتبادل وتقاسم المنافع المشتركة.
تناسب مع الشكل الذي يوقانون الحياة هو التبدل والتغير، ودائمًا ما تحاول الدول توجيه حركة التغيير ب

مصالحها في السياسة الدولية. ونتيجة تقدم علم اإلستراتيجية لدى المؤسسات ذات التصنيفات المختلفة 
وعملها الدؤوب على تقديم الرؤى واألفكار التي تجعل من تحقيق أهدافها إما من خالل التعاون مع الدول 

لى مؤسسة هذا التعاون بهدف تشكيل تكتل أكبر التي تتماثل معها في األهداف، أو من خالل العمل ع
 وأكثر فاعلية.

وبما أن الدول المشكلة لمجموعة البريكس تمتلك التطلع التاريخي للزعامة العالمية سيما روسيا والصين، 
ودول أخرى تحاول أن يكون لها مكانة في هرم القوى الدولية الصاعدة في القرن الواحد والعشرين سيما 

لهند وجنوب أفريقيا، فقد عملت على توحيد جهودها وتكوين "مجموعة البريكس" بهدف تحقيق البرازيل وا
 التكامل في فعلها االستراتيجي وتفعيل دورها في الشؤون الدولية.

 إشكالية الدراسة:
 تتمثل إشكالية الدراسة في السؤال التالي:

 والراهنة ؟هل مجموعة البريكس مازالت قوة صاعدة في ظل الظروف الحالية 
 :أهميــة الدراسة

 :مد هذه الدراسة أهميتها من كونهاتست
. يســــــتطيع القــــــارئ مــــــن الناحيــــــة النظريــــــة التعــــــرف علــــــى مجموعــــــة دول البــــــريكس بشــــــكل مفصــــــل 0

 بحيث يتمكن من معرفة مكونات ومقومات هذا التحالف وما هي أهدافه.
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للمجموعــــــة البــــــريكس كقــــــوى صــــــاعدة فــــــي . تعتبــــــر الدراســــــة واحــــــدة مــــــن الدراســــــات التــــــي تطرقــــــت 0

 ظل التطورات الراهنة.
ــــة 3 . تفــــتح هــــذه الدراســــة المجــــال أمــــام دراســــات أخــــرى لمجموعــــة البــــريكس باعتبارهــــا مجموعــــة حديث

 النشأة.
 :أهــداف الدراسة

 تهدف الدراسة للوصول إلى ما يلي:
 مقومات.. معرفة التأصيل النظري للدول البريكس من حيث النشأة واألهداف وال0
 . تسليط الضوء على واقع الدول المشّكلة منها المجموعة.0
 . توضيح القدرة التنافسية لمجموعة البريكس.3
. التعــــرف علــــى مــــدى قــــدرة هــــذه المجموعــــة علــــى التواجــــد فــــي الســــاحة الدوليــــة فــــي ظــــل الظــــروف 4

 الراهنة.
 :فرضيــة الدراسة

 تستند الدراسة إلى الفرضية التالية:
 يكس لديها مقومات وإمكانيات تجعلها قوة صاعدة في ظل الظروف الراهنة.مجموعة البر 

 :منهجيــة الدراسة
ــــــه ســــــيتم انتهــــــاج األســــــلوب الوصــــــفي  ــــــًا لألهــــــداف التــــــي مــــــن أجلهــــــا قامــــــت هــــــذه الدراســــــة فإن تحقيق
ـــــات واإلحصـــــاءات المتعلقـــــة بموضـــــوع الدراســـــة  ـــــك مـــــن خـــــالل تجميـــــع المعلومـــــات والبيان ـــــي ذل التحليل

 الكتب أو من التقارير والدوريات وشبكه المعلومات.سواء من 
 تقسيمــات الدراسة:

 .تأصيل مجموعة البريكسالمحور األول: 
 .واقع اقتصاديات دول مجموعة البريكس المحور الثاني:

 مستقبل مجموعة البريكس في ظل الظروف الراهنة )جائحة كورونا(.المحور الثالث: 
 .بريكستأصيل مجموعة ال :المحور األول

ـــــورت  ـــــدفع إلـــــى بل إن تشـــــكيل التحـــــدي وتعاظمـــــه يقـــــود إلـــــى نشـــــوء الحـــــافز فـــــي البيئـــــة الدوليـــــة ممـــــا ي
الفعــــــل المــــــوازي لمواجهتــــــه. وبالمقابــــــل فــــــإن االســــــتجابة لهــــــذا التحــــــدي يختلــــــف بــــــاختالف مــــــدى أثــــــر 

 هذا التحدي أو مستوياته على هذه الدولة أو تلك في النظام الدولي.
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ــــــة الد ــــــر البيئ ــــــد بوصــــــفه ســــــمة عامــــــة ونتيجــــــة تغي ــــــدولي الجدي ــــــر النظــــــام ال ــــــدأت مظــــــاهر تغي ــــــة ب ولي
   (1)ومستمرة بفعل التطورات العلمية والتكنومعلوماتية.

( وعليـــــه BRICSومـــــن أهـــــم آليـــــات إعـــــادة تشـــــكيل النظـــــام الـــــدولي الجديـــــد هـــــي مجموعـــــة البـــــريكس )
 :يل مجموعة بريكس يكمن في اآلتيفإن تأص

م لإلشارة إلى أربع اقتصاديات صاعدة هي البرازيل 0220عام  ساكس(االستثمار األمريكية )جولدن 
 وروسيا والهند والصين.

ســـــتخدام المصـــــطلح فـــــي تقريـــــر صـــــادر عـــــن نفـــــس المؤسســـــة بـــــأن الـــــدول ا م تأكـــــد0223وفـــــي عـــــام 
م وســــــوف تتخطـــــــى الـــــــدول 0202األربــــــع ســـــــوف تكــــــون مـــــــن ضــــــمن العشـــــــرة الكبـــــــار بحلــــــول عـــــــام 

 .السبعة الكبار
وعــــة البــــريكس إلـــــى دارســــة التــــي قــــدمها االقتصـــــادي األمريكــــي )جــــيم أونيــــل( وتـــــم وترجــــع نشــــأة مجم
م بعنـــــوان )بنـــــاء عـــــالم اقتصـــــادي أفضـــــل: بريـــــك( والهـــــدف مـــــن دراســـــته هـــــو 0223نشـــــرها فـــــي عـــــام 

ـــــام  ـــــي المق ـــــين لالقتصـــــاد العـــــالمي، وكـــــان يســـــتهدف المســـــتثمرين ف ـــــادة المســـــتقبليين المحتمل ـــــد الق تحدي
ـــــــه إلـــــــى البريـــــــك لتحقيـــــــق النمـــــــو األول وكتـــــــب فـــــــي تقريـــــــره للمؤ  ـــــــأن العـــــــالم يحتـــــــاج فـــــــي بنائ سســـــــة ب

ـــــث توقعـــــت هـــــذه الدراســـــة عـــــام  (2)االقتصـــــادي. ـــــر مـــــن 0200حي ـــــع الـــــدول األربعـــــة أكث م ســـــوف ترف
ــــــى ) ــــــى دخــــــل يصــــــل إل ــــــون شــــــخص إل ــــــا. $0022ملي ــــــرا وألماني ــــــي يتســــــاوى مــــــع فرنســــــا وإنجلت ( والت

ـــــــدول علـــــــى أنهـــــــا تقـــــــدر أن تلعـــــــب دور كبيـــــــر فـــــــي  ـــــــه لهـــــــذه ال وبالتـــــــالي مثلـــــــت جـــــــرس إنـــــــذار وتنبي
 لبساط من القوى االقتصادية التقليدية.االقتصاد العالمي وأن هذه الدول سوف تسحب ا

وتؤكـــــد األدبيـــــات اإلســـــتراتيجية بـــــأن هـــــذه المجموعـــــة تكونـــــت مـــــن أربعـــــة دول وهـــــي البرازيـــــل وروســـــيا 
ــــــا إليهــــــا عــــــام  ــــــوب أفريقي ــــــك(، وبعــــــد انضــــــمام جن ــــــد والصــــــين، وســــــميت )البري ــــــت 0202والهن م، عرف

 باسم )البريكس(. 
 أسباب نشوء مجموعة البريكس: 

 ب الرئيسية إلى نشوء وتطور دول البريكس ومن أهمها:تعددت األسبا
ــــــى صــــــعيد 0 ــــــة والتبــــــادالت التجــــــاري عل ــــــادة العمــــــالت األجنبي ــــــدوالر األمريكــــــي علــــــى قي . ســــــيطرة ال

العــــــالمي والشــــــعور المنــــــاهض لســــــيطرة وتحكــــــم كــــــل مــــــن الواليــــــات المتحــــــدة األمريكيــــــة وبعــــــض دول 
ـــــادة المنظمـــــات العالميـــــة و  ـــــى قي ـــــي اســـــتحواذ عل ـــــا ف ـــــات أوروب ـــــراد الوالي ـــــد وانف ـــــى وجـــــه التحدي منهـــــا عل

                                                           

 .883ص، 2042لسنهوري، ، التغير في النظام الدولي، بغداد، مكتبة اوائل محمد إسماعيل (1)
 ص، 2041 الســـــنة:، 21 عبدالقادر ورســـــمة غالب، مجموعة البريكس ومكانتها في البيئة الدولية، مجلة آفاق المســـــتقبل اإلمارات، العدد (2)

29. 
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المتحـــــدة لقيـــــادة البنـــــك الـــــدولي وبالمقابـــــل انفـــــراد أوروبـــــا بقيـــــادة صـــــندوق النقـــــد الـــــدولي. وعليـــــه حـــــان 
الوقـــــت للـــــدفع بممثلـــــين مـــــن دول أخـــــرى وفـــــي مقـــــدمتها الـــــدول الناميـــــة الصـــــاعدة فـــــي كـــــل مـــــن أســـــيا 

   (1)وأفريقيا وأمريكيا الالتينية.
قــــة تؤكــــد بــــأن هــــذه الــــدول هــــي قــــوى صــــاعدة لــــم تعــــد قانعــــة بمــــا لــــديها مــــن مكانــــة . القــــراءة الدقي0

ــــي النظــــام الــــدولي، وتحــــاول أن تكــــون أحــــد مرتكــــزات النظــــام الــــدولي المســــتقبلي إمــــا منفــــردة  ــــة ف دولي
 (  2)أو مجتمعة.

. تفكــــــر بعــــــض الــــــدول فــــــي لجوئهــــــا إلــــــى تبنــــــي بضــــــرورة التبــــــادل التجــــــاري فيمــــــا بينهــــــا بعمالتهــــــا 3
  (3)وذلك للحد من تأثير التقلبات المستمرة للدوالر األمريكي. المحلية،

يمكــــن القــــول إن أســــباب نشــــوء هــــذه المجموعــــة تقــــارير جــــيم أونيــــل واألبحــــاث التــــي قــــدمها كانــــت مــــن 
ـــــة اقتصـــــادية يمكـــــن  ـــــاك قـــــوة عالمي ـــــأن هن ـــــي ســـــاعدت وأظهـــــرت ب ضـــــمن الدراســـــات االستشـــــرافية والت

حســـــب اإلحصـــــاءات االقتصـــــادية ســـــواء المتعلقـــــة بالنـــــاتج  لهـــــا أن تســـــتمر بقـــــوة وبـــــوتيرة ســـــريعة جـــــداً 
ـــــدرات االقتصـــــادية  ـــــداول، والق ـــــى حجـــــم الت ـــــدل عل ـــــي ت القـــــومي أو المؤشـــــرات االقتصـــــادية األخـــــرى الت

  (4)الهائلة والضخمة لهذه الدول.
 وبالتالي يمكن توضيح مفهوم البريكس على النحو التالي:

لممارسة نفوذ أعضائه، وهم من بين الدول النامية وأكثرها البريكس هو تجمع دولي عابر لألقاليم يسعى 
ديناميكية وخاصة في مجالي التجارة والمال، من أجل تحقيق مصالح مشتركة معينة للدول األعضاء، 
وتغير بعض شروط التبادل والتمويل الدولي، دون المساس بالهيكل األساسي لتوزيع القوة في نظام 

  (5)االقتصادي العالمي الراهن.
ــــــل مجموعــــــة بــــــريكس تجمعــــــًا سياســــــيًا  ــــــًا  -اقتصــــــاديًا  –وُيعــــــد تكت ــــــدول ذات اقتصــــــاديات  -عالمي لل

 ناشئة تسعى لتحقيق التعاون التجاري والسياسي والثقافي في دول المجموعة. 

                                                           
،  الطبعة 2044مصـــــطفى العبدهللا الكفري، التكتالت االقتصـــــادية والمنظمات االقتصـــــادية، منشـــــورات جامعة دمشـــــق، كلية االقتصـــــاد،  (1)

 .434 األولى، ص

 .2048عماد كساب، التبادل التجاري بين سورية ودول البريكس، مجلة هيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات، سورية،  (2)
 -أبريل -29كمال نقيب، مجموعة البريكس، أســـــــباب النشـــــــوء وآفاق التطور، بحث منشـــــــور على شـــــــبكة المعلومات، تاريخ النشـــــــر،  (3)

2042. 
 .80 ، ص2041، 21عبدالقادر ورسمة غالب، مجموعة البريكس ومكانتها في البيئة الدولية، مجلة آفاق المستقبل اإلمارات، العدد  (4)

إجالل راتب، تفعيل العالقات االقتصـــــادية المصـــــرية في دول مجموعة البريكس، ســـــلســـــلة قضـــــايا التخطيط والتنمية، معهد التخطيط،  (5)
 .4ص ، 2044
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إضـــــافة إلـــــى دعـــــم ومســـــاندة الـــــدول الناميـــــة ضـــــعيفة النمـــــو بهـــــدف رفـــــع معـــــدالت النمـــــو االقتصـــــادي 
   (1)واالستقرار.ليؤمن لها األمن 

 
 

ويمكن القول بأن مجموعة البريكس  جاءت تعبيرًا عن الحروف األولى لكل دولة من دول األعضاء في 
التجمع باللغة االنجليزية وهي )البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا( ، وهي منظمة دولية 

ل األعضاء في تجمع وهي من الدو مستقلة تعمل على تشجيع التجاري والسياسي والثقافي بين دول 
 الصاعدة والتي تعد من أسرع دول العالم في النمو االقتصادي. 

ــــريكس مــــن خــــالل وتيــــرة نمــــو دولهــــا الســــريعة وكــــذلك عــــدم تصــــدع باقتصــــاديات هــــذه  تظهــــر قــــوة الب
ــــــة  ــــــث يقطــــــن 0221الــــــدول بعــــــد األزمــــــة المالي ــــــل حي ــــــة للتكت ــــــك القــــــوة الديموغرافي ــــــى ذل م، إضــــــافة إل

مـــــن إجمـــــالي ســــــكان األرض،  %40.0نســـــمة بنســـــبة  مليـــــارات( 3ل البـــــريكس حـــــوالي )مجموعـــــة دو 
ـــــى مســـــاحة ) مـــــن مســـــاحة اليابســـــة  %09.1( بنســـــبة ²مليـــــون كـــــم 3912كمـــــا تتربـــــع هـــــذه الـــــدول عل

ــــــريكس" مــــــا يقــــــرب مــــــن ) ــــــغ رأســــــمال مجموعــــــة "ب ــــــة االقتصــــــادية يبل ــــــة، أمــــــا مــــــن الناحي  022العالمي
ـــــــم تمريرهـــــــا فـــــــي عـــــــدة مشـــــــا ـــــــدول مليـــــــار دوالر( ت ـــــــاتج المحلـــــــي اإلجمـــــــالي ل ـــــــغ الن ريع مشـــــــتركة، وبل

 من الحجم العالمي. %00.3تريليون دوالر( بنسبة  06.4م حوالي )0206البريكس سنة 
ـــــريكس مراتـــــب ـــــل اقتصـــــاديات دول الب ـــــي:  كمـــــا تحت ـــــى النحـــــو اآلت ـــــدولي عل ـــــى الصـــــعيد ال متقدمـــــة عل

ســـــة عالميـــــًا، البرازيـــــل التاســـــعة عالميـــــًا، الصـــــين الثانيـــــة عالميـــــًا، الهنـــــد الرابعـــــة عالميـــــًا، روســـــيا الساد
  (2).جنوب إفريقيا الخامسة والعشرين عالمياً 

مـــــــن أســـــــواق  %02وُتظهـــــــر توقعـــــــات الخبـــــــراء طويلـــــــة األجـــــــل إلـــــــى أن البـــــــريكس سُتســـــــهم بحـــــــوالي 
ـــــات 0202األســـــهم العالميـــــة بحلـــــول  ـــــي الكلـــــي مجتمعـــــًة مثيلـــــه فـــــي الوالي م، وســـــيتجاوز ناتجهـــــا المحل

م، ورغـــــــــم التباعـــــــــد الجغرافـــــــــي بـــــــــين دول المجموعـــــــــة، التـــــــــي تحتـــــــــل مواقـــــــــع 0202المتحـــــــــدة آفـــــــــاق 
ــــــي عــــــدة  ــــــريكس تكــــــاماًل ف ــــــق للب ــــــوفر علــــــى مــــــوارد متعــــــددة تحق ــــــي خريطــــــة العــــــالم وتت اســــــتراتيجية ف

 %42.0مجــــــاالت حيويــــــة كــــــالموارد األوليــــــة والطاقــــــة التــــــي يبلــــــغ حجــــــم إنتاجهــــــا فــــــي دول البــــــريكس 
  (3).من الحجم العالمي

                                                           
 .431مصطفى العبد هللا الكفري، التكتالت االقتصادية والمنظمات االقتصادية، مرجع سابق ذكره، ص  (1)
يخ تار قوى الصـــــــاعدة في العالقات الدولية، بحث منشـــــــور، موقع نبوســـــــت، القاســـــــمي عبد الســـــــميع، مجموعة البريكس، ( 2)

 .2043 -8 -24، النشر

 نفس المرجع السابق.( 3)
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 ثانيــاا: أهداف ومقومات مجموعة البريكس: 
ـــــى إن العـــــالم يشـــــهد مرحلـــــة انتقاليـــــة،  تجمـــــع معظـــــم الدراســـــات فـــــي األدب االقتصـــــادي والسياســـــي عل
تتراجــــــع فيـــــــه النمـــــــاذج النظميـــــــة، اإلقليميـــــــة والدوليــــــة، وأنمـــــــاط التفـــــــاعالت الدوليـــــــة، وهنالـــــــك أنظمـــــــة 

 د الدراسات المسارات الجديدة لصنع جديدة، ذات مضامين قيمة معيارية واقتصادية، وترص
 

قواعــــــد العامــــــة للتنظــــــيم، وضــــــبط التفــــــاعالت الدوليــــــة. ويمثــــــل تجمــــــع البــــــريكس مســــــارًا دوليــــــًا متعــــــدد 
  (1)المستويات لتحقيق الرؤية بإعادة بناء النظام الدولي.

 :أهـداف مجموعة البريكس. 0
اســــــتراتيجيًا يتبنــــــى رؤيــــــة جديــــــدة بديلــــــة إن تكتــــــل مجموعــــــة البــــــريكس يهــــــدف إلــــــى أن يكــــــون تجمعــــــًا 

ــــدولي، واضــــعًا مجموعــــة مــــن المبــــادئ مــــن أجــــل خدمــــة مصــــالح العــــالم النــــامي مــــن خــــالل  للنظــــام ال
احتـــــرام ســــــيادة كــــــل دولــــــة والمســــــاواة فـــــي حــــــق كــــــل دولــــــة، ومــــــن أهـــــم األهــــــداف التــــــي تســــــعى إليهــــــا 

 المجموعة لتحقيقها ما يلي:
لــــــي فـــــــي العمليــــــة االقتصـــــــادية، وتحقيــــــق آليـــــــات أ( تهــــــدف مجموعــــــه بـــــــريكس إلــــــى خلـــــــق تــــــوازن دو 

 .مساهمة فعالة بين دول المجموعة في وقت األزمات االقتصادية
ـــــى وجـــــود  ـــــك مـــــن خـــــالل عـــــالم قـــــائم عل ـــــة اقتصـــــادية بـــــارزة وذل ـــــريكس إلـــــى مكان ب( تســـــعى دول الب

 ثالث دول رائدة على األقل كأداة تمنع هيمنة قوة عظمى واحدة.
واالســــتقرار واألمــــن فــــي العــــالم وذلــــك مــــن خــــالل التنميــــة المســــتدامة،  ج( الســــعي إلــــى تحقيــــق الرخــــاء

 واألمن الغذائي، وأمن الطاقة، والقضايا الدولية واإلقليمية الساخنة.
ـــــــى إنشـــــــاء مؤسســـــــات مشـــــــتركة تســـــــمح لهـــــــا بتجنـــــــب  ـــــــى اســـــــتقالليتها، والعمـــــــل عل د( المحافظـــــــة عل

 االرتباط التبعي. 
لعملـــــة االحتياطيــــة وزيــــادة دور العمـــــالت الوطنيــــة فـــــي هـــــ( الهــــدف الرئيســـــي هــــو خلــــق نظـــــام جديــــد ل

المـــــدفوعات المتبادلـــــة بـــــين دول البـــــريكس، وتطـــــوير التعـــــاون فـــــي مجـــــال األســـــواق الماليـــــة مـــــن أجـــــل 
  (2)تحسين االستقرار والتفاعل على أساس المبادئ والمعايير الدولية.

                                                           

 .2041أحمد عبد العليم، بريكس والتعايش، رؤية بديلة للنظام العالمي،  (1)

 .http://arabic.sputniknews.com  انظر الرابطبريكس......، عمالق جديد،  (2)

http://arabic.sputniknews.com/


 مستقبل مجموعـة الربيكس كقوى صاعدة يف ظل التطورات الراهنـة 

 – 2019 سبتمرب – الرابع عشر العدد  ––––––      ––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  –

تحديـــــد آفـــــاق التنميـــــة، مـــــن أهـــــداف المجموعـــــة هـــــي إصـــــالح الهيكـــــل االقتصـــــادي والمـــــالي، عبـــــر  و(
 (1).وتسهيل التقارب بين الدول المشاركة

 

 

 
 

ــــر المنــــاخ،  ــــع تغي ــــة( وأهمهــــا من ــــى تحديــــد أهــــداف تتماشــــى مــــع )القضــــايا البيئي ــــريكس إل ز( تســــعى الب
ـــــة التـــــي ال  ـــــة المـــــوارد الطبيعي ـــــة وحماي ـــــات صـــــديقة للبيئ ـــــة، وتطـــــوير تقني ـــــة الطبيعي ـــــدمير البيئ ـــــع ت ومن

  (2)تزال قائمة.
 مقومات ومميزات مجموعة البريكس:. 0

 ومن أهم المقومات مجموعة البريكس هي:
أ( فكـــــرة التكامـــــل التجــــــاري مـــــا بــــــين الـــــدول وبعضــــــها حيـــــث تســــــمى الصـــــين "المصــــــنع األكبـــــر" بمــــــا 
تمتلكــــه مـــــن أيــــدي عاملـــــة متـــــوفرة وقويــــة وقـــــادرة علـــــى اإلنتــــاج بينمـــــا تســـــمى البرازيــــل "مخـــــزن المـــــواد 

منــــاجم للحديــــد والتــــي تحتــــاج كــــل مــــن الصــــين وروســــيا فــــي صــــناعاتهم ونجــــد الخــــام" لمــــا تمتلكــــه مــــن 
ـــــــة  ـــــــب اإلدارة " لمـــــــا تمتلكـــــــه مـــــــن صـــــــناعة تكنولوجيـــــــا المعلومـــــــات وأيـــــــدي العامل الهنـــــــد تســـــــمى "مكت
مدربـــــة، بينمـــــا تعــــــد روســـــيا "مخــــــزن الوقـــــود والطاقــــــة" لمـــــا تمتلكــــــه مـــــن احتياطــــــات الغـــــاز والبتــــــرول، 

ــــــرًا جنــــــوب أفريقيــــــا وهــــــي منطقــــــة  تعــــــدين مهمــــــة عالميــــــًا وموقــــــع اســــــتراتيجي وســــــوق مهــــــم جــــــدًا أخي
 بإشرافها على المحيط الهندي والمحيط األطلس معًا.

ب( هنـــــاك معادلـــــة اقتصـــــادية يتفـــــق عليهـــــا أغلـــــب البـــــاحثين والمتخصصـــــين والتـــــي تقـــــول )إنـــــه كلمـــــا 
ــــــة المتنوعــــــ ــــــى المــــــوارد الطبيعي ــــــي الحصــــــول عل ــــــة زادت حظوظهــــــا ف ــــــة الجغرافي ة زادت مســــــاحة الدول

لـــــو أخـــــذنا هـــــذه الفكـــــرة وطبقناهـــــا علـــــى ، (3)والثـــــروات الباطنيـــــة التـــــي تحتاجهـــــا فـــــي تنميـــــه اقتصـــــادها(
ـــــــريكس لوجـــــــدنا إن المجموعـــــــة تشـــــــكل  مـــــــن مســـــــاحة  %00مـــــــن ســـــــكان العـــــــالم، وحـــــــوالي  %42الب

                                                           

التأثير على هيكل النظام العالمي، دراســــــــــة حالة دول الصــــــــــاعدة في  ى دور القو تفاصــــــــــيل أكثر راجع  محمد إبراهيمي،  (1)
   .34ص ، 2041البريكس، رسالة ماجستير منشورة، 

مريم رمضـان عبد الرحيم، مجموعة البريك، األهداف والمؤشـرات، ورقة بحثية غير منشورة مقدمة لمادة العالقات الدولية، جامعة عين  (2)
 .2044شمس، كلية التجارة، قسم االقتصاد، 

 .241ص ، 2044ماهر بن إبراهيم، تكتل دول البريكس، القاهرة، دار الفكر العربي،  (3)
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األرض فـــــي العـــــالم. وتعاظمـــــت مســـــاهمة دول البـــــريكس فـــــي النـــــاتج المحلـــــي اإلجمـــــالي العـــــالمي مـــــن 
  (1)م.0202في عام  %02م إلى 0222عام في  %3،1حوالي 

ج( وجــــود قـــــوتين أساســـــيتين فـــــي المجـــــال االقتصـــــادي والسياســــي فتكـــــون روســـــيا نـــــدًا أساســـــيًا سياســـــيًا 
ـــــــر اقتصـــــــاد فـــــــي العـــــــالم، ومـــــــن مقومـــــــات  ـــــــاني أكب ـــــــر ث ـــــــة والصـــــــين تعتب ـــــــات المتحـــــــدة األمريكي للوالي

ــــــي العضــــــوية  ــــــوتين دائمت ــــــريكس أيضــــــًا تضــــــم ق ــــــزات المجموعــــــة الب ــــــس األمــــــن ممــــــا وممي ــــــي المجل ف
  (2)يعطي ثقاًل سياسيًا واقتصاديًا للمجموعة.

ــــــي( أو د(  ــــــل )االتحــــــاد األوروب ــــــريكس ال يشــــــملها تحــــــالف سياســــــي مث بــــــالرغم مــــــن دول مجموعــــــة الب
تجمــــع تجــــاري مثــــل مجموعــــة )آســــيان( لكنهــــا تنســــق للتــــأثير فــــي االتفاقيــــات التجاريــــة وكــــل دولــــة لهــــا 

ـــــــــأثير كبيـــــــــر فـــــــــي هـــــــــذه المجموعـــــــــة  ـــــــــع الـــــــــدول، بأت نهـــــــــا محصـــــــــنة ضـــــــــد األزمـــــــــة إذا أثبـــــــــت جمي
  (3)االقتصادية.

مـــــن خـــــالل مـــــا تقـــــدم مـــــن خالصـــــة المقومـــــات لـــــدول البـــــريكس، تشـــــير المعطيـــــات الدوليـــــة بأنهـــــا هــــــ( 
تملـــــك العديــــــد مــــــن الفــــــرص واإلمكانيــــــات المتاحــــــة لتجعلهــــــا قــــــوة صــــــاعدة ســــــواء كانــــــت اقتصــــــاديًا أو 

 عسكريًا أو سياسيًا. 

                                                           
، 49طارق محمد دنون الطائي، تأثير مجموعة البريكس في إعادة تشكيل النظام الدولي، العراقية، المجالت األكاديمية العلمية، العدد  (1)

 .93ص، 2020

 .11ص ، 2048، 49للتغيرات الدولية، مجلة آفاق المستقبل، العدد محمد العسومي، مجموعة البريكس نموذجًا  (2)

 .400 صطارق محمد دنون الطائي، تأثير مجموعة البريكس في إعادة تشكيل النظام الدولي، مرجع سابق ذكره،  (3)
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 http://arabic.sputniknews.com: المصدر

 
 

 :ثــالثاا: قمـــم البريكس
عقـــــدت عـــــدة قمـــــم فـــــي أكثـــــر مـــــن مكـــــان مـــــن دول البـــــريكس، وهـــــذه القمـــــم تعتبـــــر دليـــــل علـــــى مـــــدى 

 استمرارية هذه المجموعة ومدى نجاحها. 
ــــــك  ــــــا، عقــــــدت قمتــــــان بري م وعقــــــدت قمــــــة  0202 -0229فــــــي عــــــامي قبــــــل انضــــــمام جنــــــوب أفريقي

م. القمــــــة العاشــــــرة فــــــي جوهانســــــير جنــــــوب 0200البــــــريكس األولــــــى )أي الــــــدول الخمســــــة( فــــــي عــــــام 
 (1)م.0201أفريقيا في عام 

 

 ( قمم البريكـس9جــــدول رقم )

 موضوع مناقشه القمة مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد القمة
 الوضع الحالي في االقتصاد العالمي ودول البريك روسيا -إيكاترينبرغ 0229 -يونيو -06 األولي
 القضايا الدولية والتعاون الدولي داخل البريك البرازيل -برازيليا  0202 –إبريل -00 الثانية

 نالصي –هاينان  –سانيا 0200 -إبريل -04 الثالثة
الرغبة المشتركة والشاملة من أجل السالم واألمن والتنمية 

 والتعاون 
 شراكة البريكس من أجل االستقرار العالمي واألمن الهند –نيودلهي  0200 –مارس -09 الرابعة

                                                           

 https://ar.wikpedia.arg/wiki :بريكسويكييديا،  (1)
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 بريكس وأفريقيا: الشراكة من أجل التنمية والتكامل والتصنيع جنوب أفريقيا –ديريان  0203-مارس -02 الخامسة
 المستدامةالنمو الشامل: حلول  البرازيل -فورتا ليزا 0204 -يوليو -00 السادسة
 عاماًل قويًا للتنمية العالمية –شراكة بريكس  روسيا –أوفا  0200-يوليو -9 السابعة
 بناء الحلول المستجيبة والشاملة والجماعية الهند -غووا 0206 -أكتوبر -00 الثامنة
 الشراكة البريكس: مصر والمكسيك الصين –شيامن  0202 -سبتمبر -0 التاسعة

 0201 –يوليو -02 العاشرة
جنوب  -جوهانسبرغ

 أفريقيا
 الشراكة البريكس: تركيا واألرجنتين

 

 https://ar.wikpedia.arg/wikiبريكس  –إعـداد الباحثة: استناداا على المصدر ويكيبيديا 
 

  (1) .االقتصادية( )الهيكليةعشرة للمجموعة البريكس ادية للقمم الصأهم اإلنجازات االقت
وألن التــــــرابط االقتصــــــادي بــــــين الــــــدول هــــــو مــــــدخل مــــــن مــــــداخل تحقيــــــق التعــــــاون السياســــــي وبــــــدأت 

 تشكيل مجموعة من المؤسسات واألنظمة لمجموعة البريكس وهي كما يلي:
 :بنك التنمية الجديد اواًل:

التــــي عقــــدت فــــي مدينــــة فورتــــاليزا لقــــد تــــم اإلعــــالن رســــميًا عــــن إنشــــاء بنــــك جديــــد للتنميــــة فــــي القمــــة 
 م.0204البرازيلية عام 

وجـــــاء قـــــرار دول البـــــريكس بإنشـــــاء بنـــــك التنميـــــة الجديـــــدة حتـــــى تـــــتمكن مـــــن تشـــــكيل ركيـــــزة اســـــتقاللها 
 عن المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

اء البـــــــــريكس ( الحــــــــاالت الخاصـــــــــة التــــــــي نــــــــدد بهــــــــا أعضــــــــNDBويعــــــــالج بنــــــــك التنميــــــــة الجديــــــــد )
 والموجودة في البنك الدولي. إذ تم توزيع رأس مال الصندوق بالتساوي بين األعضاء 

 
 

مليـــــــار دوالر( والـــــــوزن التصـــــــويتي يســـــــاوي األســـــــهم المودعـــــــة والبالغـــــــة  02المؤسســـــــين الـــــــذي يبلـــــــغ )
  (2)مليارات دوالر( لكل بلد ومن ثم يعتمد نظام الحصص على المساواة بين أعضائه. 02)

                                                           

، طبعــة 2044ى االتجــاهــات الكبرى ونظــام الــدولي، القــاهرة، مكتبــة المــدبولي، أثر الحرب البــاردة علعبــد القــادر حنــدلي،  (1)
 .413ص األولى، 

 .92صكس في إعادة تشكيل النظام الدولي، مرجع سابق ذكره، تأثير مجموعة البريطارق محمد دنون الطائي،  (2)
يهدف إلى الحد من اعتماد مجموعة البريكس على البنك االحتياطي  :CAR أو الطوارئ  ب االحتياطي االحترازي الترتيـ)*( 

 .والدوالر في مواجهه األزمات األمريكي

https://ar.wikpedia.arg/wiki
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ــــــس المحــــــافظين  ــــــيس لمجل ــــــيس هنــــــديًا، وأول رئ ــــــد، وأول رئ ــــــك الجدي ــــــار شــــــنغهاي كمقــــــر للبن تــــــم اختي
ــــــوب أفريقيــــــا. ويهــــــدف  ــــــس اإلدارة برازيليــــــًا، وأول مركــــــز إقليمــــــي للبنــــــك جن روســــــيًا، وأول رئــــــيس لمجل

 البنك إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة داخل المجموعة. 
يـــــــة التـــــــابع لمجموعـــــــة البـــــــريكس أحـــــــد أدوات المجموعـــــــة فـــــــي تحجـــــــيم دور البنـــــــك وُيعـــــــد البنـــــــك التنم

 الدولي وتحقيق الرابط الفاعل بين مجموعة البريكس والدول النامية.
   (CRA BRICS)(*)ثانياا: الترتيب الحتياطي الحترازي:

ــــى0204م خــــالل قمــــة البــــريكس الســــابعة عــــام 0200تــــم تأسيســــه فــــي عــــام   م. فهــــو إطــــار يهــــدف إل
تــــوفير الــــدعم مــــن خــــالل الســــيولة الماليــــة اإلضــــافية وغيرهــــا مــــن الوســــائل لبلــــدان البــــريكس فــــي وقــــت 
 األزمــــــــات االقتصــــــــادية ويعمــــــــل علــــــــى تقــــــــديم الــــــــدعم لــــــــدول البــــــــريكس مــــــــن خــــــــالل أدوات الســــــــيولة

 واالستجابة االحترازية لضغوط ميزان المدفوعات الفعلية والمحتملة على المدى القصير.
مليــــــار دوالر( والهنــــــد  40مليــــــار دوالر( مقســــــمة الصــــــين ) 022المــــــوارد المخصصــــــة لــــــه )وإجمــــــالي 

ــــــــل )01) ــــــــار دوالر( والبرازي ــــــــار دوالر( وروســــــــيا ) 01ملي ــــــــوب أفريقيــــــــا ) 01ملي ــــــــار دوالر( وجن  0ملي
  (1)مليارات دوالر(.

   :نظام الدفع لدول البريكس :ثالثاا 
ــــي ق ــــه ف ــــم الحــــديث عن ــــريكس ت ــــدفع لمجموعــــة الب ــــريكس نظــــام ال ــــدياًل 0200مــــة الب م روســــيا ويكــــون ب

. وُيعـــــد نظـــــام المـــــالي المشـــــترك أحـــــد الهياكـــــل االقتصـــــادية التـــــي ســـــعت المجموعـــــة (2) لنظـــــام ســـــوفت
ـــــى  ـــــل اعتمادهـــــا عل ـــــى ابتكـــــار طـــــرق ووســـــائل تمكنهـــــا مـــــن تقلي ـــــى تشـــــييدها، إذ تعمـــــل عل ـــــريكس إل الب

 التجارة المتبادلة.الدوالر األمريكي من خالل استخدام العمالت الوطنية في 
ــــة مســــتقلة  ــــة وتكــــوين معــــامالت مالي ــــى ابتكــــار نظــــام الحــــواالت المالي ــــى إن المجموعــــة تعمــــل عل بمعن
 يـــــتم تحكـــــم بهـــــا مـــــن قبـــــل مجموعـــــة البـــــريكس، تـــــم إنشـــــاء نظـــــام الـــــدفع المـــــالي الموحـــــد والـــــذي أطلـــــق 

 
 
 
 

لــــــدان ( يــــــتم اســــــتخدامه لــــــدفع أي عمليــــــة شــــــراء فــــــي أي بلــــــد مــــــن ب(BRICS Payعليــــــه اســــــم 
  (3)المجموعة. 

                                                           

 https://ar.wikpedia.arg/wiki. بريكسأكثر تفاصيل راجع ويكيبيديا،  (1)
 .Almsal.comموقع النشر ، 2043 -نوفمبر -1 ،تاريخ النشر( إيمان محمود، كيف يعمل نظام سويفت المالي، 2) 
بي مقالة على الموقع العر بريكس من الممكن أن يضــــــــــــرب الدوالر، أكثر تفاصــــــــــــيل راجع نظام الدفع الجديد بين الدول ال (3)

 .2049 -44-41 ،تاريخ النشر
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مـــــن خــــــالل مـــــا تقــــــدم، عملـــــت مجموعــــــة البـــــريكس علــــــى تشـــــكيل مجموعــــــة مـــــن المؤسســــــات بهــــــدف 
العمـــــل علـــــى تكـــــوين تعـــــامالت اقتصـــــادية مســـــتقلة لتكـــــون مـــــدخاًل مـــــن مـــــداخل إنهـــــاء التفـــــرد الغربـــــي 

 وتكوين التعددية القطبية في النظام الدولي في القرن الواحد والعشرين.
 :التنافسية لمجموعة البريكس لقدرةرابعــاا: ا

يمكــــن النظــــر لتنافســــيه مــــن عــــدة جوانــــب، فتــــربط التنافســــية باألســــعار والنفقــــات النســــبية إلنتــــاج مـــــن 
المنظـــــور االقتصـــــاد الكلـــــي. كمـــــا ربـــــط كثيـــــر مـــــن المحللـــــين االقتصـــــاديين بـــــين التنافســـــية واإلنتاجيـــــة 

ـــــى إنهـــــا ب ـــــد عـــــرف االقتصـــــاديين التنافســـــية عل ـــــي تحســـــن أداء والتطـــــور التقنـــــي. فق ـــــدابير الت عـــــض الت
الــــدولي التجــــاري ممــــا يــــنعكس إيجابيــــًا علــــى الحســـــاب الجــــاري، أو التــــي تــــؤدي إلــــى تحــــواًل ملحوظـــــًا 

 في تكوين الصادرات نحو قيمة مضافة أعلى أو تقنية أعلى.
وينظـــــر للتنافســـــية بشـــــكل متزايـــــد علـــــى أنهـــــا تعكـــــس قـــــدرة الدولـــــة علـــــى جـــــذب االســـــتثمارات األجنبيـــــة 

المــــــــال والمــــــــوارد البشـــــــــرية المــــــــاهرة، وهمــــــــا مــــــــن المتطلبـــــــــات الرئيســــــــية لعمليــــــــة التنميـــــــــة فــــــــي رأس 
  (1)االقتصادية.

ويتكــــــون مؤشــــــر التنافســــــية مــــــن ثــــــالث مراحــــــل كــــــل مرحلــــــة تتبعهــــــا مرحلــــــة انتقاليــــــة مــــــا بينهــــــا ومــــــا 
بعــــــدها. فكــــــل مرحلــــــة لهــــــا مجموعــــــة مــــــن المتطلبــــــات التــــــي البــــــد أن تمتلكهــــــا الدولــــــة لكــــــي تســــــتطيع 

ـــــة مـــــن ) المـــــرور ـــــاك درجـــــة تأخـــــذها الدول ـــــى 2مـــــن هـــــذه المرحلـــــة وهن ـــــة عل ( فالبـــــد أن تحصـــــل الدول
 ( في كل مرحلة، 3.0أكبر من )

 فالثلث مراحل هي:
 ( 2المتطلبات األساسية: ) :المرحلة األولى

 هناك أربع متطلبات أساسية البد أن تتوافر في الدولة بمعدل معين وهي كاآلتي:
 رأس المال البشري من صحة وتعليم، المناخ. االقتصادية،المؤسسات  التحتية،البنية 

 

 وتكون هذه المرحلة من عدة متطلبات وهي كاآلتي: الكفاءة:محرك المرحـلة الثانية: 
 الـــــــتحكم التكنولـــــــوجي، كفـــــــاءة أســـــــواق رأس المـــــــال، الســـــــوق،حجـــــــم  الســـــــوق،كفـــــــاءة  العمـــــــل،كفـــــــاءة 

 التدريب وكفاءة التعليم العالي.
 اإلبداع:محرك  المرحلة الثالثة:

                                                           

، 2044لتنافســـــية الدولية ومؤشـــــرات قياســـــها، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، االقتصــــــاد واإلدارة، البنى علي آل خليفة،  (1)

 .31ص 
ادة العالقات االقتصــــــادية الدولية، جامعة عين شــــــمس، كلية التجارة، قســــــم االقتصــــــاد، محاضــــــرات في مُيمن الحماقي،  (2)

2044. 
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  (1)ومؤشر علمنة األعمال )مدى توافر العلوم والتقدم العلمي في الصناعة(. اإلبداع،مؤشر 
ـــــة  ـــــة مـــــا بينهمـــــا تقـــــف عنـــــدها الدول ـــــة انتقالي ـــــاك مرحل ـــــى والثانيـــــة هن ـــــة األول ـــــين المرحل فنجـــــد إن مـــــا ب

القادمـــــة. وفــــي نفـــــس الوقــــت يمكـــــن عنــــدما يكــــون لـــــديها مشــــكالت اقتصـــــادية تعيــــق دخولهـــــا المرحلــــة 
( درجــــــات 2( مــــــن )3.0أن نجــــــد إن الــــــدول يمكــــــن أن تحقــــــق المعــــــدل المطلــــــوب وهــــــو أعلــــــى مــــــن )

ـــــاك فـــــي كـــــل المراحـــــل مشـــــاكل  ـــــدما يكـــــون هن ـــــك نجـــــده عن ـــــى وذل ـــــة األول ـــــي المرحل ـــــزال ف ولكنهـــــا ال ت
 .اقتصادية تعيق انتقالها من المرحلة األولى

 التنافسية للدول مجموعة البريكس( يوضح مؤشر  2جـــدول رقم )
 The Global  Competitiveness  Index 4.0 2019  Rankings 

Score(2*) Rank Score(1*) Economy Rank 
The 

sequence 
0.4+ 0+ .962 BRAZI 20 0 
0.0+ - 66.2 RUSSIA 43 0 
2.2- 02- 60.4 INDIA 61 3 
0.3+ - 23.9 China 01 4 
0.2+ 2+ 60.4 South AFRICA 62 0 

 المصدر: الجدول من إعداد الباحثة استناداا على المرجع األصلي
The Global   Competitiveness   Report2019(xiii) 

Scale reges 0 to 100 (9*) 
*(2) Rank  and  score  differences  with2018  index  details  reper  to Appendix A 

 

 
الصــــــــادر عــــــــن المنتـــــــدى االقتصــــــــادي كمــــــــا فــــــــي  م0209العالميـــــــة لعــــــــام أظهـــــــر تقريــــــــر التنافســــــــية 

مرتبـــــة  00مــــن بــــين اقتصـــــاديات العــــالم، متقدمـــــة بـــــ  01الجــــدول الســــابق إن الصـــــين تحتــــل المرتبـــــة 
 مرتبة على كل من الهند والبرازيل. 42على جنوب أفريقيا وبنحو  30على روسيا، و

 
 

م، لكـــــن اقتصـــــادها شـــــهد 0201لعـــــام الماضـــــي وأوضـــــح التقريـــــر إن ترتيـــــب الصـــــين لـــــم يتغيـــــر عـــــن ا
 (2).نقطة 0.3ارتفاعًا في التقييم اإلجمالي بمقدار

                                                           

   المرجع سابق ذكره.ية الدولية، ادة العالقات االقتصادمحاضرات في مُيمن الحماقي،  (1)

مقالة بعنوان الصــين تتصــدر االقتصــاديات الناشــئة في أحدث تصــنيف  ،CHINA. ORG.CN.Arabicشــبكة الصــين  (2)
    .   2049 – 40 -41 ،تاريخ النشر التنافسية،عالمي للقدرة 
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أن معظــــــم االقتصــــــاديات ال تــــــزال بعيــــــدة عــــــن القــــــدرة التنافســــــية  4يبــــــين مؤشــــــر التنافســــــية العالميــــــة 
ـــــع عوامـــــل التنافســـــية. كمـــــا أن األداء هـــــو أيضـــــًا مخـــــتلط عبـــــر األركـــــان %022المثاليـــــة  ، عبـــــر جمي

ــــــاح لتحســــــين مســــــتويات  مــــــن 00 ــــــزال المفت ــــــدرة التنافســــــية ال ي ــــــز الق ــــــر أن تعزي المؤشــــــر يؤكــــــد التقري
المعيشــــــة، كمــــــا أن النمــــــو االقتصــــــادي المتواصــــــل هــــــو الطريــــــق الحاســــــم للخــــــروج مــــــن دائــــــرة الفقــــــر 

فــــــي الواقــــــع، هنــــــاك أدلــــــة دامغــــــة علــــــى أن النمــــــو االقتصــــــادي  (1)ومحــــــرك أساســــــي للتنميــــــة البشــــــرية
ـــــاتهم. ومـــــع تطـــــور يجســـــد الطريقـــــة األك ـــــر وتحســـــين نوعيـــــة حي ـــــاس مـــــن الفق ـــــر فاعليـــــة النتشـــــال الن ث

االقتصــــــاد ونمــــــوه تميـــــــل األجــــــور إلــــــى الزيـــــــادة، ومــــــن أجـــــــل الحفــــــاظ علــــــى ارتفـــــــاع األجــــــور يجـــــــب 
ــــإن مؤشــــر  ــــك ف ــــى ذل ــــى المنافســــة. باإلضــــافة إل ــــادرة عل ــــة ق ــــى تكــــون الدول ــــة العمــــل حت تحســــين إنتاجي

ــــي المؤشــــر فــــي ثــــالث مراحــــل محــــددة:  صــــنف إنتاجيــــة 4 -التنافســــية العالميــــة  البلــــدان المشــــمولة ف
ــــــاج )العمــــــل ورأس المــــــال(،  ــــــى عوامــــــل اإلنت ــــــة القائمــــــة عل ــــــى مــــــن مراحــــــل التنمي ــــــة األول ــــــي المرحل ف
تتنـــــافس البلـــــدان علـــــى أســـــاس مـــــا يتـــــوفر لهـــــا مـــــن عوامـــــل اإلنتـــــاج، وخاصـــــة العمالـــــة غيـــــر المـــــاهرة 

ســـــعار وتبيـــــع المنتجـــــات أو الســـــلع األساســـــية. والمـــــوارد الطبيعيـــــة. تتنـــــافس الشـــــركات علـــــى أســـــاس األ
وتتســــــم هــــــذه المرحلــــــة بانخفــــــاض إنتاجيــــــة العمــــــل التــــــي تــــــنعكس فــــــي األجــــــور المنخفضــــــة، للحفــــــاظ 
ــــى  ــــف القــــدرة التنافســــية بشــــكل رئيســــي عل ــــة مــــن التنميــــة، تتوق ــــى القــــدرة التنافســــية فــــي هــــذه المرحل عل

ـــــــركن  ـــــــد )ال ـــــــي تعمـــــــل بشـــــــكل جي ـــــــة المناســـــــبة (0المؤسســـــــات العامـــــــة والخاصـــــــة الت ، والبنيـــــــة التحتي
(، والصــــــحة الجيـــــــدة والتعلـــــــيم االبتـــــــدائي 3(، وإطـــــــار االقتصـــــــاد الكلــــــي المســـــــتقر )الـــــــركن 0)الــــــركن 
(. ترتفـــــع أجـــــور العمـــــال مـــــع تقـــــدم التنميـــــة وتنتقـــــل البلـــــدان إلـــــى مرحلـــــة التطـــــوير الثانيـــــة 4)الـــــركن 

ت إنتـــــاج أكثـــــر كفـــــاءة وزيـــــادة القائمـــــة علـــــى الكفـــــاءة، عنـــــدما يتعـــــين عليهـــــا البـــــدء فـــــي تطـــــوير عمليـــــا
ــــــالتعليم  ــــــد ب ــــــى نحــــــو متزاي ــــــد هــــــذه النقطــــــة، تصــــــبح القــــــدرة التنافســــــية مدفوعــــــة عل ــــــتج. عن جــــــودة المن

ـــــركن  ـــــدريب )ال ـــــركن 0العـــــالي والت ـــــة )ال ـــــركن 6(، وأســـــواق الســـــلع الفعال ـــــة )ال (، وأســـــواق العمـــــل الفعال
ة مـــــن التقنيـــــات المتـــــوفرة )الـــــركن (، والقـــــدرة علـــــى االســـــتفاد1(، واألســــواق الماليـــــة المتقدمـــــة )الـــــركن 2
 (. 02(، وحجم السوق المحلي والدولي)الركن 9

 

ـــــي تحركهـــــا االبتكـــــارات، ال يمكنهـــــا ســـــوى تحمـــــل  ـــــة الثالثـــــة الت ـــــى المرحل ـــــدان إل أخيـــــرًا مـــــع انتقـــــال البل
أجـــــور أعلـــــى ومســـــتوى معيشـــــة أعلـــــى إذا كانـــــت شـــــركاتها قـــــادرة علـــــى المنافســـــة مـــــن خـــــالل تـــــوفير 

ريــــدة مــــن نوعهــــا، فــــي هــــذه المرحلــــة، يجــــب علــــى الشــــركات التنــــافس مــــن خــــالل منتجــــات جديــــدة أو ف

                                                           

 ،تاريخ النشــــر، صــــحيفة الخليج على شــــبكة المعلومات، 2049قراءة في تقرير التنافســــية العالمية علي توفيق الصــــادق،  (1)
 .2020يناير  -42
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ـــــاج األكثـــــر تطـــــورًا )الـــــركن  ـــــات اإلنت ـــــة باســـــتخدام عملي ـــــاج ســـــلع جديـــــدة ومختلف ( ومـــــن خـــــالل 00إنت
ـــــة والمنافســـــة العالميـــــة أن تـــــأثير 00االبتكـــــار )الـــــركن  (. نســـــتخلص مـــــن العالقـــــة بـــــين مراحـــــل التنمي

ة يختلـــــف بـــــاختالف البلـــــدان وتطورهـــــا. ونـــــذكر فـــــي هـــــذا الســـــياق أن كـــــل ركـــــن علـــــى القـــــدرة التنافســـــي
ركنـــــًا المـــــذكورة أعـــــاله غيـــــر متـــــوفرة. فالنظـــــام المـــــالي الســـــليم ال يمكـــــن  00قابليـــــة التعـــــويض بـــــين الــــــ 

ــــــــة، تمامــــــــًا مثــــــــل اعتمــــــــاد تكنولوجيــــــــا المعلومــــــــات  أن يعــــــــوض عــــــــن ضــــــــعف البنيــــــــة التحتيــــــــة المادي
وجــــــود نظــــــام بيئــــــي للمبــــــادرة واالبتكــــــار. يجــــــب علــــــى واالتصــــــاالت ال يمكــــــن أن يعــــــوض عــــــن عــــــدم 

ركنـــــًا، ولكـــــن إنشـــــاء اســـــتراتيجية التسلســـــل الخاصـــــة بهـــــا لتحقيـــــق  00الـــــدول إتبـــــاع جميـــــع الســـــبل الــــــ 
  (1) التوازن بين الجهود وتركيزها، مع االستفادة من رأس المال والتكنولوجيا.

 واقع اقتصاديات دول مجموعة البريكس: : لثانيالمحور ا
ــــــة  أصــــــبحت الصــــــين أكبــــــر ُمّصــــــدر وثــــــاني أكبــــــر قــــــوة اقتصــــــادية فــــــي العــــــالم، والبرازيــــــل قــــــوة زراعي
رئيســــــية فــــــي العــــــالم، لكونهــــــا تســــــيطر علــــــى األســــــواق العالميــــــة بصــــــادراتها مــــــن المنتجــــــات التقليديــــــة 
)الــــــُبن(، فضــــــاًل عــــــن ســــــيطرتها علــــــى أســــــواق الســــــلع الجديــــــدة، والســــــريعة النمــــــو مثــــــل: المنتجــــــات 

 يًا، والوقود الحيوي.المعتلة وراث
أمـــــا روســـــيا، فهـــــي الُمّصـــــدر الرئيســــــي للـــــنفط والغـــــاز إلـــــى أوروبــــــا وإلـــــى معظـــــم دول الجـــــوار، وفــــــي 
الهنــــــد تنمــــــو الشــــــركات المتعــــــددة الجنســــــيات وتزدهــــــر فــــــي األســــــواق العالميــــــة علــــــى صــــــعيد تجــــــارة 

ن الخـــــدمات الدوليــــــة )كالصــــــلب، وصــــــناعة الســــــيارات(. فيمـــــا أصــــــبحت جنــــــوب أفريقيــــــا، فــــــي غضــــــو 
  (2)سنوات قليلة قوة دبلوماسية ومالية للقارة األفريقية.

ـــــــين  ـــــــًا لهـــــــؤالء الالعب ـــــــياًل عميق ـــــــا تحل ـــــــريكس يتطلـــــــب من ـــــــع لالقتصـــــــاديات مجموعـــــــة الب إن فهـــــــم الواق
الجـــــــدد، ألن التسلســـــــل الهرمـــــــي للقـــــــوى االقتصـــــــادية العالميـــــــة أصـــــــبح مهـــــــددًا بســـــــبب قـــــــوة حضـــــــور 

 أفريقيا )البريكس(.البرازيل، روسيا، والهند، والصين، وجنوب 
 وبالتالي علينا استعراض خصائص كل دولة من المجموعة على حداا:

 

 :القتصاد البرازيلي أول:

                                                           

 مرجع سابق ذكره.، 2049قراءة في تقرير التنافسية العالمية ، علي توفيق الصادق (1)
تصــــادية في القرن الحادي والعشــــرين، ترجمة: طوني ســــعادة، الطبعة األولى بالعربية، القوى االقباســــكال ريفو، البريكس،  (2)

 .41ص سسي الفكر العربي للنشر والطباعة، مؤ ، 2041
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ــــــاتج  ــــــغ الن ــــــث بل ــــــي اإلجمــــــالي حي ــــــاتج المحل ــــــر اقتصــــــاد حســــــب الن ــــــل هــــــو ســــــابع أكب اقتصــــــاد البرازي
  (1)تريليون دوالر(. 02.161م حوالي )0201المحلي للبرازيل عام 

أكبــــر اقتصــــاديات ســــريعة النمــــو فــــي العــــالم بمتوســــط معــــدل نمــــو نــــاتج محلــــي إجمــــالي البرازيــــل أحــــد 
 م.0209عام %0.0م، 0201عام  %0.0م، 0202عام  %0.0م ، 0206عام  3.3%

، البــــــريكس، منظمــــــة التجــــــارة (*)البرازيــــــل عضــــــو فــــــي منظمــــــات اقتصــــــادية متنوعــــــة مثــــــل ميركوســــــور
مــــــن  %62بلــــــغ الســــــلع المصــــــنعة وشــــــبه المصــــــنعة العالميـــــة. ولــــــديها مئــــــات الشــــــركاء التجــــــاريين. وت

 صادراتها.
ــــــــل لعــــــــام  ــــــــة (2)(029.469.333م بحــــــــوالي )0201عــــــــدد ســــــــكان البرازي ــــــــة البرازيلي ــــــــوى العامل . والق

ــــــــــــدر بحــــــــــــوالي ) ــــــــــــة الزراعــــــــــــة 0201( عــــــــــــام 020.369.022تق  %9.4م مقســــــــــــمة حســــــــــــب المهن
 .%01.0والخدمات  %30.0والصناعة 

مــــــن نــــــاتج المحلــــــي  %01.0ناعي فــــــي األمــــــريكتين بنســــــبة تمتلــــــك البرازيــــــل ثــــــاني أكبــــــر قطــــــاع صــــــ
 اإلجمالي.

الصـــــــناعات الرئيســـــــية للبرازيـــــــل، المنســـــــوجات، األحذيـــــــة، الكيماويـــــــات، اإلســـــــمنت، األخشـــــــاب، خـــــــام 
الحديــــــــد، القصــــــــدير، الصــــــــلب، الطــــــــائرات، الــــــــدراجات البخاريــــــــة وقطــــــــع الغيــــــــار، اآلالت والمعــــــــدات 

 األخرى.
ـــــي عـــــام  ـــــت الســـــلع الُمصـــــدرة:  002.2م بقيمـــــة )0202حيـــــث كانـــــت صـــــادراتها ف ـــــون دوالر( وكان بلي

 معدات نقل، خام حديد، األحذية، الُبن، السيارات.
، الواليـــــــــات المتحـــــــــدة %06، االتحـــــــــاد األوروبــــــــي %00.1شــــــــركاء التصـــــــــدير الرئيســــــــيين، الصـــــــــين 

 .%0.4، اليابان %1، األرجنتين 00.3%
م بســـــــلع مســـــــتوردة اآلالت، المعـــــــدات 0202بليـــــــون دوالر( عـــــــام  002.20أمـــــــا الـــــــواردات فبلغـــــــت )

 الكهربائية ومعدات النقل، المنتجات الكيماوية، الزيت، قطع غيار السيارات، اإللكترونيات.
، الواليــــــــــــات %01.0، الصــــــــــــين %00.0والشــــــــــــركاء االســــــــــــتيراد الرئيســــــــــــيين، االتحــــــــــــاد األوروبــــــــــــي 

  (3).%3.4، كوريا الجنوبية %6.0، األرجنتين %06.0المتحدة 

                                                           

 .4ص  ،  https://www.marefa.org–اقتصاد البرازيل  (1)
هو اســـم تجمع لدول المخروط الجنوبي بأمريكا الالتينية في إطار اقتصـــادي أو  :الســـوق المشـــتركة الجنوبيةميركوســـور، )*( 

 مزيدًا من المعلومات راجع ويكيبيديا )ميركوسور(.    ، 4994بمعنى أصح تكتل اقتصادي تاريخ التأسيس 
(2)  https://www.marefa.org  

 .8ص  ،  https://www.marefa.org–اقتصاد البرازيل  (3)

https://www.marefa.org/
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 ( تقدير الناتج المحلي اإلجمالي للبرازيل المتوقع حسب دراسة جولدمان ساكس )مليار$(6جــدول رقم )
 

 2010 2081 2080 2061 2060 2021 2020 2091 السنة
 99.633 4.789 3.369 8.336 6.720 6.469 2.938 9.720 البرازيلن،م،إ 

 بناءا على المرجع األصلي  القتصاديةالمصدر: مصطفي العبدهللا، التكتلت والمنظمات 
Global  Economics Paper N:153 March 28.2007 

 
 

ــــــــث  ــــــــة ازدهــــــــارًا كبيــــــــرًا خــــــــالل الســــــــنوات القليلــــــــة الماضــــــــية، حي شــــــــهدت صــــــــناعة الســــــــياحة البرازيلي
ــــدوم  ــــد ق ــــل، فعن ــــي البرازي ــــة ف ــــة المجتمعــــات المحلي أصــــبحت محركــــًا رئيســــيًا للنشــــاط االقتصــــادي وتنمي

للحكــــم عمــــل علــــى خلــــق سياســــات وأســــاليب جديــــدة ســــاهمت فــــي زيــــادة االســــتثمار فــــي مجــــال )لــــوال( 
الســـــياحة حيـــــث حـــــدث فيهـــــا حـــــدثين هـــــامين علـــــى مســـــتوى الرياضـــــة، كـــــأس العـــــالم لكـــــرة القـــــدم عـــــام 

م. حيـــــــــث تحتـــــــــل البرازيـــــــــل 0206م ودورة األلعـــــــــاب األولمبيـــــــــة فـــــــــي ريـــــــــودي جـــــــــانيرو عـــــــــام 0204
 .(1)ة للسياح في أمريكا الجنوبية بعد األرجنتينالمرتبة الثانية كأكبر دولة جاذب

قامـــــت البرازيـــــل زيـــــادة فـــــي االســـــتثمار وتوســـــيع األنشـــــطة المتاحـــــة للســـــياح وتحســـــين صـــــورة الســـــياحة 
ـــــــة لتخطـــــــيط وإدارة  ـــــــدرة والحكومـــــــات المحلي ـــــــدير ق ـــــــاءة العـــــــاملين فـــــــي هـــــــذه الصـــــــناعة، وتق ـــــــع كف ورف

صـــــناعة الســـــياحة لخلـــــق فـــــرص عمـــــل والحـــــد التنميـــــة الســـــياحة، بهـــــدف تشـــــجيع قطـــــاع الصـــــناعة أو 
مـــــن الفـــــوارق االجتماعيـــــة، فقـــــد عملـــــت الحكومـــــة علـــــى تشـــــجيع الحـــــرف اليدويـــــة، واألعمـــــال الزراعيـــــة 
واألعمــــــال الصــــــغيرة، وكــــــذلك عملــــــت الحكومــــــة البرازيليــــــة علــــــى رســــــم سياســــــات اقتصــــــادية طويلــــــة 

 األجل بهدف تحسين صناعة السياحة في البرازيل.
)حــــول عــــدم المســــاواة( فــــي البرازيــــل، والــــذي يطبــــق علــــى الــــدخل الفــــردي )*(  معامــــل أو مؤشــــر جينــــي

  (2)م.0201في  2.04للعائالت، ظل يرتفع باستمرار وصل إلى 
 

مــــــن خــــــالل البــــــريكس حاولــــــت البرازيــــــل تقــــــديم نفســــــها باعتبارهــــــا دولــــــة صــــــاعدة تســــــعى إلــــــى وضــــــع 
اليـــــــة فـــــــي محاولـــــــة منهـــــــا دولـــــــي أفضـــــــل. حيـــــــث قامـــــــت البرازيـــــــل لشـــــــراء الســـــــندات الحكوميـــــــة البرتغ

                                                           

، 2041، زةغجامعة األزهر رضــوان يوســف فوزي، التجربة االقتصــادية البرازيلية، الواقع واآلفاق، رســالة دكتوراه منشــورة،  (1)

 .10ص 

هو من المقاييس المهمة وأكثرًا شــــيوعًا في قياس عدالة توزيع الدخل القومي، وقام بتطوره عالم اإلحصــــاء  :معامل جيني )*(
ة عام. يتحرك معامل جيني بين الصــــفر والواحد الصـــــحيح، ويعتبر الصـــــفر مؤشـــــرًا أكثر من مائ( قبل اإليطالي )كوراد جيني

 للمساواة في دخول أفراد المجتمع بينما يشير الواحد إلى ارتفاع عدم المساواة.
ـــــــــــــــ  (2)  ،Arabic.news.chمقالة نشـــرت على الموقع من الثروة الوطنية،  %48من أثرياء البرازيل يملكون  %40دراســـة لـ

 .2049 -40 -43 ،تاريخ النشر
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لمســــاعدتها بعــــد تحقيقهــــا لنموهــــا االقتصــــادي الكبيــــر والــــذي تــــزامن مــــع تــــدهور الحــــاد الــــذي أصــــاب 
دول االتحــــاد األوربــــي. وأيضــــًا دعــــم فقــــراء أوروبــــا ورفــــض فــــرض بــــرامج التقشــــف علــــيهم وهــــدفها مــــن 

قطــــب ذلــــك كســــب دعــــم دولــــي فــــي قضــــية الحصــــول علــــى مقعــــد دائــــم فــــي مجلــــس األمــــن باعتبارهــــا 
  (1)اقتصادي دولي صاعد.

 القتصادية للقتصاد البرازيلي: بعض المؤشرات  -

 ( معــــدل التضخــــم8جدول رقم )
 2094 2097 2093 2091 2098 2096 2092 2099 2090 السنـــة
المعــــد

 ل
1.30
% 

3.10
% 

1.48
% 

1.39
% 

3.89
% 

90.37
% 

3.23
% 

2.31
% 

6.71
% 

 https://www.marefa.org –المصدر:  القتصاد البرازيل 
 ( معــــدل البطالــــة1جدول رقم )

 2097 2093 2091 2098 2096 2092 2099 2090 السنــــــة
 %92.4 %99.6 %4.6 %3.4 %3.2 %7.8 %7.4 %4.1 المعــــدل

  https://www.marefa.org–القتصاد البرازيل  :المصدر
 )بليــون $(( الناتــــج المحلي اإلجمالــي 3جدول رقم )

 2097 2093 2091 2098 2096 2092 2099 2090 ةـــالسن
 6.280 6.912 6.228 6.607 6.262 6.044 2.378 2.402 ن.م.إ

 https://www.marefa.org –القتصاد البرازيل  :المصدر     
 

  (2)القتصاد الروسي  انياا:ث
ة عالميـــــًا مـــــن فـــــي العـــــالم مـــــن ناحيـــــة النـــــاتج المحلـــــي اإلجمـــــالي، وسادســـــ 00تحتـــــل روســـــيا المرتبـــــة 

 .حيث القوة الشرائية
 

                                                           

ربة النمو االقتصــادي في البرازيل، دروس مســتفادة، مجلة دراســات دورية، العدد تجأمل عبد الحميد، اقتصــاديات عالمية،  (1)
 .48 -42ص ، 2043 السابع، بنك االستثمار القومي، مايو،

 .etArabiya.n-alحقائق عن االقتصاد الروسي  40أبرز  (2)
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ــــــي العــــــالم، حيــــــث بلــــــغ نحــــــو  طــــــن عــــــام  0022تحــــــتفظ روســــــيا بســــــادس أكبــــــر احتيــــــاطي ذهــــــب ف
م ولكــــــن اهتمامهــــــا بالــــــذهب ال يقتصــــــر علــــــى تخزينــــــه فقــــــط بــــــل تعــــــد أكبــــــر منتجــــــي المعــــــدن 0206

  (1)من إجمالي اإلنتاج العالمي. %00يمثل  النفيس والمعادن األخرى،  إذا
تعتبـــــــر روســـــــيا مـــــــن الـــــــدول المتقدمـــــــة اقتصـــــــاديًا، فهـــــــي تعمـــــــل علـــــــى إنتـــــــاج الـــــــنفط والمـــــــواد الخـــــــام 
واأللمـــــاس والغـــــاز الطبيعـــــي باإلضـــــافة إلـــــى الفحـــــم الحجـــــري، وأيضـــــًا متقدمـــــة فـــــي مجـــــال التكنولوجيـــــا 

 والفضاء.
إجمــــــالي وظــــــائف الصــــــناعة، إضــــــافة إلــــــى مــــــن  %02تســــــاهم صــــــناعة األســــــلحة الروســــــية بنســــــبة 

ألـــــف وظيفـــــة، وأيضـــــًا صـــــناعة الفضـــــاء فـــــي  302تصـــــنيع الطـــــائرات التـــــي بـــــدورها تـــــوفر أكثـــــر مـــــن 
  (2)ألف شخص. 002شركة وتوظيف أكثر من  022روسيا والتي تضم أكثر من 

ـــــة القطاعـــــات اإلســـــتراتيجية  ـــــك الدول ـــــث تمتل ـــــدخل، حي اقتصـــــاد روســـــيا هـــــو اقتصـــــاد مخـــــتلط عـــــالي ال
ي االقتصـــــاد وتعتبـــــر روســـــيا مـــــن بـــــين االقتصـــــاديات الكبـــــرى فـــــي اعتمادهـــــا علـــــى عائـــــدات الطاقـــــة فـــــ

 في النمو االقتصادي.
م باعــــــــــت شــــــــــركة 0201روســــــــــيا هــــــــــي ثــــــــــاني أكبــــــــــر مــــــــــورد لألســــــــــلحة فــــــــــي العــــــــــالم ففــــــــــي عــــــــــام 

Rosoboronexport  الروســـــــية بحـــــــوالي مليـــــــار دوالر للعمـــــــالء األجانـــــــب مـــــــن المعـــــــدات واألســـــــلحة
  (3)مليار دوالر(. 02ووقعت عقود بقيمة )

تمتلـــــك روســـــيا صـــــناعة ســـــالح ضـــــخمة ومتطـــــورة وقـــــادرة علـــــى التصـــــميم وتصـــــنيع معـــــدات عســـــكرية 
ــــث. مــــن أهــــم الصــــادرات العســــكرية ا ــــة مــــن الجيــــل الثال ــــة، وتشــــمل مقــــاتالت نفاث ــــة التقني لروســــية عالي

 الطائرات المقاتلة، نظم الدفاع الجوي، السفن، والغواصات.
ــــــي  040.0م بقيمــــــة )0200الصــــــادرات الروســــــية لعــــــام  ــــــت الســــــلع التصــــــديرية ف ــــــون دوالر( وتمثل بلي

منتجــــــات الــــــنفط والغــــــاز، الغــــــاز الطبيعــــــي، المعــــــادن، األخشــــــاب، المنتجــــــات الخشــــــبية، الكيماويــــــات، 
 دنية والعسكرية.مجموعة متنوعة من المصنوعات الم

ــــــــــــا %6.1، الصــــــــــــين %04.6شــــــــــــركاء التصــــــــــــدير الرئيســــــــــــيين هولنــــــــــــدا  ، إيطاليــــــــــــا %6.1، ألماني
 .%0.0، أوكرانيا %0.0، تركيا 6.0%
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م والســــــــلعة المســــــــتوردة تملــــــــت فــــــــي الســــــــلع 0200بليــــــــون دوالر( عــــــــام  301.0وبلغــــــــت الــــــــواردات )
ات الشــــــــــبه المصـــــــــنعة، اللحــــــــــوم، االســـــــــتهالكية، اآلالت، المركبـــــــــات، المنتجــــــــــات الدوائيـــــــــة، المنتجـــــــــ

  (1)الفواكه، المكسرات، األجهزة البصرية والطبية، الحديد، الصلب.
، اليابـــــــــــان %0.2، أوكرانيـــــــــــا %00.0، ألمانيـــــــــــا %06.6شـــــــــــركاء االســـــــــــتيراد الرئيســـــــــــيين الصـــــــــــين 

 .%4.3، إيطاليا %4.4، فرنسا %4.2، الواليات المتحدة 0%
مليــــون نســـــمة( وتتجـــــاوز عـــــدد المـــــدن فـــــي  044.0)م حـــــوالي 0201بلــــغ عـــــدد الســـــكان روســـــيا عـــــام 

 (2)مدينة. 0222روسيا أكثر من 
مليــــــون نســــــمة( حيــــــث قســــــمت  20.0م حــــــوالي )0203بلغــــــت القــــــوة العاملــــــة فــــــي الربــــــع األول لعــــــام 

 .%01، الخدمات %32.6الزراعة، الصناعة  %4.4حسب المهنة إلى 
م،  أمـــــا 0200عـــــام  %0.96 م فـــــي حـــــين زادت إلـــــى0204عـــــام  %4.9أمـــــا نســـــبة البطالـــــة بلغـــــت 

  (3)م.0204لعام  %2.1التضخم )أسعار المستهلك العادي( بلغ 
إن الصـــــناعات الثقيلـــــة مـــــن أكثـــــر القطاعـــــات تطـــــورًا فـــــي روســـــيا، وتتركـــــز مصـــــانع المعـــــدات الثقيلـــــة 
ـــــــة  ـــــــة ومـــــــن أهـــــــم منتجـــــــات الكيمائي ـــــــة والمعـــــــدات الكهربائي ـــــــاج آلالت الثقيل ـــــــوم بإنت فـــــــي موســـــــكو، وتق

 واألسمدة المعدنية كما تحظى صناعة مواد البناء باهتمام الدولة.واأللياف 
ُيعــــد قطـــــاع الســـــياحة فـــــي روســــيا مـــــن القطاعـــــات التـــــي ال يســـــتهان بــــه مـــــن حيـــــث عائـــــداتها الماليـــــة. 
حيـــــــث منـــــــاطق روســـــــيا تتميـــــــز بثلـــــــوج شـــــــتاًء واعتـــــــدال األجـــــــواء صـــــــيفًا فيقصـــــــدها الســـــــياح للتمتــــــــع 

مغـــــامرات وجـــــوالت فـــــي مـــــدنها. ويـــــأتون أيضـــــًا للتمتـــــع بممارســـــة بالمنـــــاظر الطبيعيـــــة والميـــــاه والقيـــــام ب
الرياضـــــيات المختلفـــــة كـــــالتزلج علـــــى الجليـــــد، كمـــــا يقصـــــدونها لزيـــــارة بعـــــض األمـــــاكن المشـــــهورة مثـــــل 
ـــــاريخي،  المعـــــارض الفنيـــــة فـــــي موســـــكو، ســـــاحة الحمـــــراء )الميـــــدان األحمـــــر(، المتحـــــف الحكـــــومي الت

  (4) منطقة سيبيريا الخالبة.
(، البــــــــريكس، G20فــــــــي منظمـــــــات اقتصــــــــادية متنوعــــــــة مثـــــــل مجموعــــــــة العشــــــــرين )روســـــــيا عضــــــــو 

 منظمة التجارة العالمية. وتحتل المركز الخامس عالميًا في إنتاج الذهب والفضة واأللماس. 
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 .2049 -مايو -43 ،تاريخ النشرفداء أبو حسين، معلومات عن روسيا، موقع موضوع،  (2)
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 ( تقدير الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع لروسيا حسب دراسة جولدمان ساكس )مليـــار$(7جـــدول رقم )

 2010 2081 2080 2061 2060 2021 2020 2091 السنــــة
ن،م،إ    

 4.140 7.820 3.620 1.231 8.231 6.689 2.118 9.300 روسيـــا

 المصدر: مصطفي العبدهللا، التكتلت والمنظمات القتصادية بناءا على المرجع األصلي 
Global  Economics Paper N:153 March 28.2007 

 

 الهندي: ثالثــاا: القتصاد
كـــــــم  310121222تعتبـــــــر الهنـــــــد ســـــــابع أكبـــــــر دولـــــــة مـــــــن حيـــــــث المســـــــاحة حيـــــــث تبلـــــــع مســـــــاحتها )

ـــــاه فيهـــــا  ـــــغ نســـــبة المي ـــــع(، وتبل ـــــك الـــــدولي %9.00مرب ، وبلـــــغ عـــــدد ســـــكانها حســـــب إحصـــــائيات البن
 ، الهند تمتلك أسرع نمو اقتصادي في العالم.(1)مليار نسمة( 0.300م )0200لعام 

ــــذي  ــــر، ال ــــغ )أشــــار التقري ــــى أن حجــــم االقتصــــاد الهنــــدي بل  0.94نشــــره موقــــع فايننشــــال إكســــبريس إل
تريليـــــون دوالر( ممـــــا يضـــــعها فـــــي المركـــــز الخـــــامس علـــــى مســـــتوى العـــــالم مـــــن حيـــــث قـــــوة االقتصـــــاد 

 م متجاوزة بريطانيا وفرنسا.0209في عام 
ـــــــذكر أن حجـــــــم االقتصـــــــاد البريطـــــــاني ) ـــــــي حـــــــين أن االقتصـــــــاد الفر  0.13ي ـــــــون دوالر( ف نســـــــي تريلي

 (2)تريليون دوالر(. 0.20)
ــــــــي منظمــــــــات اقتصــــــــادية متنوعــــــــة مثــــــــل مجموعــــــــة العشــــــــرين ) ــــــــريكس، G20الهنــــــــد عضــــــــو ف (، الب

 منظمة التجارة العالمية، منظمة التجارة الحرة لجنوب آسيا.
ــــــاج الفواكــــــه والخضــــــروات، وقطــــــاع  ــــــة فــــــي إنت ــــــب والثاني ــــــاج الحلي ــــــى فــــــي العــــــالم فــــــي إنت الهنــــــد األول

مــــن القــــوى العاملــــة، حيــــث بلعــــت األيــــدي العاملــــة فــــي الهنــــد  %02ســــتحوذ علــــى الزراعــــة فــــي الهنــــد ي
  (3)م.0201مليون شخص( في عام  002بحوالي )

 040.6بليـــــــون دوالر( الصـــــــادرات الســـــــلعية، و) 096.1م بقيمـــــــة )0200الصـــــــادرات الهنديـــــــة لعـــــــام 
الســـــــــــــلع بليـــــــــــــون دوالر(.  وتمثلـــــــــــــت  440.4بليــــــــــــون دوالر( الصـــــــــــــادرات الخدميـــــــــــــة، واإلجمــــــــــــالي )

التصــــــــديرية فــــــــي البرمجيــــــــات، األدويــــــــة، المنتجــــــــات الزراعيــــــــة، المجــــــــوهرات، المنتجــــــــات الهندســــــــية، 
 المنسوجات، معدات النقل، الخامات وسلع أخرى. 

                                                           

 .2043 -يونيو -41 ،تاريخ النشرسميحة ناصر خليف، مساحة الهند وعدد سكانها، موقع موضوع،  (1)
 .عربي BBC NEWS موقع الهند خامس أقوى اقتصاد في العام،  (2)
 م.2049 -غسطسأ  -3 :نشرت في ،Arabiya-alموقع حقائق عن اقتصاد الهند،  40أهم  (3)
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، الواليـــــــــــات المتحـــــــــــدة %06.1م االتحـــــــــــاد األوروبـــــــــــي 0200شـــــــــــركاء التصـــــــــــدير الرئيســـــــــــين لعـــــــــــام 

  (1).%00.1ية المتحدة ، اإلمارات العرب%4.2، سنغافورة %0.0، الصين 00.1%
 001.0بليــــــــــون دوالر( الــــــــــواردات الســــــــــلعية و) 411.6م بلغــــــــــت )0200وبلغــــــــــت الــــــــــواردات لعــــــــــام 

ــــــة و اإلجمــــــالي ) ــــــواردات الخدمي ــــــون دوالر( ال ــــــت  606.2بلي ــــــون دوالر(. والســــــلعة المســــــتوردة تمثل بلي
ــــــــات،  ــــــــات، الســــــــلع الهندســــــــية، الكيماوي ــــــــذهب األحجــــــــار الكريمــــــــة، اإللكتروني ــــــــنفط الخــــــــام، ال ــــــــي ال ف

  (2)الزيت النباتي وسلع أخرى. الصلب،م والمواد الخام، الحديد، اللدائن، الفح
، %6.2الســـــــــــعودية ، %00.0األوروبـــــــــــي م االتحـــــــــــاد 0200شـــــــــــركاء االســـــــــــتيراد الرئيســـــــــــين لعـــــــــــام 

 .%2.2، اإلمارات العربية المتحدة %0.9، سويسرا %00.0الصين 
الخـــــدمات القطــــــاع  ُيشـــــارك القطـــــاع الصـــــناعي بنصـــــيب ثابـــــت فـــــي االقتصـــــاد الهنـــــدي، بينمـــــا تمثـــــل

ـــــة  ـــــا المعلومـــــات، والبني ـــــات وتكنولوجي ـــــذي يشـــــمل اإلنشـــــاءات، االتصـــــاالت، البرمجي األســـــرع نمـــــوًا، وال
 التحتية، السياحة، التعليم، الرعاية الصحية، السفر، التجارة، الصرافة ومكونات أخرى.

دولي حســــب تقــــديرات البنــــك الـــــ %02.42( وصـــــلت إلــــى 04-00البطالــــة فــــي الهنــــد بــــين الشــــباب )
ــــــــد بلــــــــغ 0204لعــــــــام  ــــــــي للهن ــــــــة البشــــــــرية 0200لعــــــــام  33.92م، والمعامــــــــل جين م، ومؤشــــــــر التنمي
ـــــــــامج األمـــــــــم المتحـــــــــدة اإلنمـــــــــائي لعـــــــــام  2.60 ـــــــــديرات برن م، والتضـــــــــخم )أســـــــــعار 0200حســـــــــب تق

  (3)م.0200حسب تقديرات صندوق النقد الدولي لعام  %0.31المستهلك العادي( بلغ 
ة، تـــــزود منهـــــا بتقـــــديرات قريبـــــة وموثوقـــــة لقـــــدرة النمـــــو االقتصـــــادي ومـــــن بـــــين الدراســـــات األكثـــــر شـــــهر 

اســـــــتخدمت  (BRIC)القتصـــــــاد الهنـــــــدي فـــــــي العقـــــــود القادمـــــــة. الدراســـــــة معروفـــــــة بحروفهـــــــا األولـــــــى 
نمــــــوذج التالقــــــي المســــــتوحي مــــــن نظريــــــات النمــــــو الــــــداخلي. تــــــنجم قــــــدرة النمــــــو عــــــن مجموعــــــة مــــــن 

ــــــــــد ال ــــــــــة العوامــــــــــل الداخليــــــــــة )نســــــــــبة االســــــــــتثمار، تزاي ســــــــــكان ومســــــــــتوى تعلــــــــــيمهم، أو أيضــــــــــًا نوعي
م إلــــــى 0990تبــــــين مــــــن الدراســــــة إن الهنــــــد تحولــــــت ومــــــع بدايــــــة اإلصــــــالحات فــــــي  (4)المؤسســــــات(.

 أكبر االقتصاديات نموًا في العالم.
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 ( تقدير الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع للهند  حسب دراسة جولدمان ساكس )مليــــار$(4جــدول رقم )

 0202 0240 0242 0230 0232 0200 0202 0200 السنـــة
ن،م،إ    

 32.661 00.021 06.002 02.004 6.613 4.306 0.141 0.922 الهنـــد

 المصدر: مصطفى العبدهللا، التكتلت والمنظمات القتصادية بناءا على المرجع األصلي 
Global  Economics Paper N:153 March 28.2007 

 .الصينيالقتصاد  :رابعاا 
يعتبـــــــر االقتصـــــــاد الصـــــــيني مـــــــن أقـــــــوى أنظمـــــــة االقتصـــــــاد العالميـــــــة وأكثرهـــــــا تعقيـــــــدًا، فمنـــــــذ إدخـــــــال 

م، أصــــــبحت الصــــــين مــــــن أســــــرع البلــــــدان نمــــــوًا وتطــــــورًا 0921اإلصـــــالحات االقتصــــــادية فــــــي العــــــام 
الواليـــــــات  فــــــي العــــــالم بعــــــدم ثــــــاني أكبــــــر اقتصــــــاد 0204فــــــي العــــــالم، بحيــــــث اعتبــــــرت فــــــي العــــــام 

ـــــر علـــــى مســـــتوى العـــــالم، واألكبـــــر مـــــن حيـــــث القـــــدرة الشـــــرائية المتعادلـــــة،  المتحـــــدة ـــــك ثـــــاني أكب وتمتل
 (1) ميزانية دفاع، وأكبر جيش على مستوى العالم.

تعـــــــد الصـــــــين أحـــــــد عمالقـــــــة العـــــــالم اقتصـــــــاديًا وبشـــــــريًا وحيـــــــث يبلـــــــغ عـــــــدد ســـــــكان الصـــــــين حســـــــب 
 913111002نســـــــــمة( وتبلـــــــــغ مســـــــــاحتها حـــــــــوالي ) 0139212001222م إلـــــــــى )0209إحصـــــــــائيات 

ـــــع(. اقتصـــــادها فالحـــــي وصـــــناعي وتجـــــاري وخـــــدمي  ـــــة،كـــــم مرب ـــــديرات  يحقـــــق أرقامـــــًا عالي وتشـــــير تق
بعــــــــض االقتصــــــــاديين إلــــــــى أن االقتصــــــــاد الصــــــــيني قــــــــد يتفــــــــوق علــــــــى االقتصــــــــاد األمريكــــــــي عــــــــام 

ـــــك عـــــام 0239 ـــــد يحـــــدث ذل ـــــان الرتفـــــاع قيمـــــة عملتهـــــا بنســـــبة 0202م وق ـــــت الصـــــين العن م إذا أطلق
   (2)فقط سنويًا. 0%

ــــــر الزراعــــــة العمــــــود الفقــــــري لالقتصــــــاد الصــــــيني؛ إذ يعمــــــ مــــــن العمــــــال الصــــــينيين فــــــي  %62ل تعتب
الزراعـــــــة، وتنـــــــتج الصـــــــين: األرز والبطاطـــــــا الحلـــــــوة والشـــــــاي فـــــــي المنطقـــــــة الجنوبيـــــــة. والقمـــــــح هـــــــو 
ــــذرة بالدرجــــة الثانيــــة بعــــد القمــــح، كمــــا  المحصــــول األساســــي فــــي منطقــــة الشــــمال. ويــــأتي محصــــول ال

طس والكمثــــــرى تنــــــتج الصــــــين كميــــــات تفــــــوق بمعــــــدلها إنتــــــاج أي دولــــــة أخــــــرى مــــــن القطــــــن والبطــــــا
مــــــــن اإلنتــــــــاج  %10واألرز والتبــــــــغ. وعلــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال، يبلــــــــغ إنتاجهــــــــا مــــــــن البطاطــــــــا الحلــــــــوة 

 العالمي. باإلضافة للمحاصيل السابقة، ُتعتبر الصين رائدة في إنتاج التفاح والكرنب والجزر 
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 والـــــــذرة الشـــــــامية والبطـــــــيخ والمطـــــــاط والبنجـــــــر والســـــــكر وقصـــــــب الســـــــكر والشـــــــاي والطمـــــــاطم وفـــــــول
 الصويا، ومنتجات أخرى عديدة.

َعـــــدي الصـــــين مـــــن أهـــــم البلـــــدان المنتجـــــة للفحـــــم الحجـــــري؛ إذ توجـــــد منـــــاجم الفحـــــم الحجـــــري فـــــي كـــــل تُ 
أرجـــــاء الصـــــين. وأفضـــــل أنـــــواع الفحـــــم الحجـــــري ذلـــــك المســـــتخرج مـــــن منـــــاجم الشـــــمال. خـــــالل أوائـــــل 

مــــــن الطاقــــــة  %92الخمســــــينيات مــــــن القــــــرن العشــــــرين اســــــُتخدم الفحــــــم الحجــــــري لتوليــــــد أكثــــــر مــــــن 
ـــــات كبيـــــرة واســـــتغلوه  ـــــوافر لـــــديهم بكمي ـــــك نجـــــح الصـــــينيون فـــــي اكتشـــــاف الـــــنفط المت ـــــبالد. وبعـــــد ذل لل

مــــــن  %3مــــــن الطاقــــــة للــــــبالد وُيســــــتخدم الغــــــاز لتوليــــــد  %00بشــــــكل جيــــــد. ُيســــــتخدم الــــــنفط لتوليــــــد 
ـــــد لســـــد احتياجـــــاتهم التصـــــنيعية المتز  ـــــب عـــــن خـــــام الحدي ر الصـــــينيون طـــــرق التنقي ـــــدة. الطاقـــــة. طـــــون اي

واليــــوم ُتعــــدي الصــــين مــــن الــــدول الرائــــدة فــــي إنتــــاج الحديــــد، ويفــــوق إنتــــاج الصــــين مــــن مــــادة التنجســــتن 
ــــــح واليورانيــــــوم  ــــــذهب والقصــــــدير والرصــــــاص والمنجنيــــــز والمل ــــــة أخــــــرى، كمــــــا تنــــــتج ال ــــــاج أي دول إنت

 والزنك.
ـــــة ) ـــــون  00تمتلـــــك الصـــــين أكبـــــر مؤسســـــة لصـــــناعة الصـــــيد البحـــــري؛ إذ يصـــــطاد الصـــــينيون قراب ملي

ـــــأتي نســـــبة  ـــــة ســـــنوًيا. ت ـــــاه  %42طـــــن( مـــــن األســـــماك واألصـــــداف البحري مـــــن هـــــذا الصـــــيد مـــــن المي
ــــــي بعــــــض مزارعــــــي األســــــماك أنواعــــــًا تصــــــلح غــــــذاء  ــــــاه البحــــــار. يرب ــــــة مــــــن مي ــــــأتي البقي ــــــة، وت العذب

 لإلنسان وأخرى لصناعات األسمدة.
تبـــــر شـــــنغهاي أحـــــد مراكـــــز وتع، ُتَعـــــدي الصـــــين اقتصـــــادًيا مـــــن بـــــين الـــــدول الكبـــــرى مـــــن حيـــــث اإلنتـــــاج

التصـــــــنيع العالميـــــــة. ويفـــــــوق إنتاجهـــــــا أي إنتـــــــاج فـــــــي الصـــــــين، وتـــــــأتي بكـــــــين بعـــــــدها فـــــــي األهميـــــــة 
الصــــــناعية. تمكــــــن الصــــــينيون مــــــن تطــــــوير صــــــناعات ثقيلــــــة يتركــــــز معظمهــــــا فــــــي جنــــــوبي الصــــــين 

 ووسطها.
ديـــــــد، مـــــــن الصـــــــناعات الرئيســـــــية فـــــــي االقتصـــــــاد الصـــــــيني التعـــــــدين ومعالجـــــــة المعـــــــادن الخـــــــام، الح

الصـــــــــلب، األلومونيـــــــــوم، والمعـــــــــادن األخـــــــــرى، الفحـــــــــم؛ آالت البنـــــــــاء؛ التســـــــــليح؛ النســـــــــيج؛ الـــــــــنفط؛ 
االســــــمنت؛ الكيماويــــــات؛ األســــــمدة؛ الســــــلع االســــــتهالكية، وتشــــــمل األحذيــــــة، اللعــــــب، واإللكترونيــــــات؛ 
معالجـــــة األغذيـــــة؛ معـــــدات النقـــــل، وتشـــــمل الســـــيارات، عربـــــات الســـــكك الحديديـــــة والقـــــاطرات، الســـــفن 

  (1)الطائرات؛ أجهزة االتصاالت، مركبات اإلطالق الفضائي التجارية.و 
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 01643132619011230) م حوالي0209بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية والخدمية للصين عام 
ــــــة نفس العــــــام حوالي  ــــــة والخــــــدمي بليون دوالر أمريكي(، في حين بلغــــــت قيمــــــة الواردات الســــــــــــــلعي

  (1)دوالر أمريكي(. بليون   01429100419391600)
ـــــــ ـــــــغ 0209ة لعـــــــام معـــــــدل البطال ، %019م يصـــــــل إلـــــــى 0209معـــــــدل التضـــــــخم لعـــــــام ، %316م بل

 2.26، مؤشـــــر التنميـــــة البشـــــرية %6.0م حـــــوالي 0209نمـــــو إجمـــــالي النـــــاتج المحلـــــي الفعلـــــي لعـــــام 
  (2)م.0201عام 

 جولدمان ساكس )مليــار$( ( تقدير الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع للصين   حسب دراسة3جــدول رقم )

 0202 0240 0242 0230 0232 0200 0202 0200 السنــة
ن،م،إ    

 22.202 02.302 40.200 34.341 00.602 01.432 00.632 1.033 الصيــن

 المصدر: مصطفي العبدهللا، التكتلت والمنظمات القتصادية بناءا على المرجع األصلي 
Global  Economics Paper N:153 March 28.2007 

 

 .اقتصاد جنوب أفريقيا خامساا:
المســـــتوى و  الـــــدول الناميـــــة ذو مســـــتويين: المســـــتوى األول وتحـــــاكي فيـــــه اقتصـــــاد جنـــــوب أفريقيـــــا دولـــــة

ــــدان األفريقيــــة القالئــــل التــــي  البنيــــة التحتيــــة الثــــاني بأبســــط مكونــــات ــــا هــــي أحــــد البل وجنــــوب أفريقي
ــــــة الشــــــريحة  ــــــى فئ ــــــوب انضــــــمت إل ــــــر اقتصــــــاد جن ــــــدخل. إذ يعتب ــــــدان المتوســــــطة ال ــــــى مــــــن البل األعل

، وهــــو بكــــل المقــــاييس أكبــــر اقتصــــاد فــــي منطقــــة أفريقيــــا جنــــوب ماليزيــــا أفريقيــــا أكبــــر مــــن مثيلــــه فــــي
تــــــأثيره الرئيســــــي علــــــى النــــــاتج الكلــــــي والتجــــــارة وتــــــدفقات االســــــتثمار لقــــــارة الصــــــحراء ـ فضــــــاًل عــــــن 

 .أفريقيا
(، G20جنـــــــــوب أفريقيـــــــــا عضـــــــــو فـــــــــي منظمـــــــــات اقتصـــــــــادية متنوعـــــــــة مثـــــــــل مجموعـــــــــه العشـــــــــرين )

االتحــــــاد  ،ارة الحــــــرة األفريقيــــــةاتفاقيــــــة التجــــــ البــــــريكس، منظمــــــة التجــــــارة العالميــــــة، االتحــــــاد األفريقــــــي،
 .الجمركي ألفريقيا الجنوبية

ــــــي الخمســــــينيات  ــــــة ف ــــــا بصــــــورة هائل ــــــوب إفريقي ــــــى نمــــــو اقتصــــــاد جن ــــــد ســــــاعدت عــــــدة عوامــــــل عل وق
ى تشـــــجيع االســـــتثمارات وتـــــوفير ة علــــــــــــــوالســــتينيات والســـــبعينيات، مـــــن القـــــرن العشـــــرين: إقـــــدام الحكوم

ــــــة االســــــتثمارات الخارجيــــــة. ومــــــن العوامــــــل التــــــي  ــــــة الصــــــناعية. كمــــــا شــــــّجعت الدول ــــــروض للتنمي الق

                                                           

 .إحصائيات دولية وبيانات، Knoema.com  - China. Atlas - أطلس بيانات العالم  (1)
 .مرجع سابق، أطلس بيانات العالم (2)
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https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ســــاعدت علــــى النمــــو االقتصــــادي أيضــــًا كــــون الــــبالد غنيــــة بــــالثروات الطبيعيــــة، ووجــــود أيــــد عاملـــــة 
ث قــــوة االقتصــــاد حتــــى إفريقيــــة رخيصــــة. وُتَعــــدي جنــــوب إفريقيــــا فــــي مصــــاف الــــدول المتقدمــــة مــــن حيــــ

ـــــــي:  ـــــــوطني اإلجمـــــــالي كمـــــــا يل صـــــــارت إســـــــهامات القطاعـــــــات االقتصـــــــادية الرئيســـــــية فـــــــي النـــــــاتج ال
  (1).%.66، الخدمات %3، الزراعة %30الصناعة 

ـــــدي جنـــــوب أفريقيـــــا مـــــن الـــــدول الرئيســـــية فـــــي التعـــــدين فـــــي العـــــالم؛ فهـــــي منـــــتج رئيســـــي للـــــذهب،  وُتَع
والنحــــــــــاس، وألمــــــــــاس، وخــــــــــام الحديــــــــــد، والمنجنيــــــــــز والفوســــــــــفات، والفحــــــــــم الحجــــــــــري، والكروميــــــــــت، 

 والبالتين، واليورانيوم.
ومنــــذ اكتشــــاف الــــذهب فــــي نهايــــة القــــرن التاســــع عشــــر المــــيالدي، أصــــبح لــــه دور مهــــم فــــي تطــــور 
الــــــبالد: فقــــــد زاد إنتــــــاج الــــــذهب مــــــن دخــــــل الــــــبالد، وجلــــــب إليهــــــا االســــــتثمارات األجنبيــــــة الضــــــخمة، 

 ت الصناعة والسكك الحديدية.وتحققت التنمية وتطور 
مليـــــون  01.220.200م حـــــوالي )0209بلـــــغ عـــــدد ســـــكان جنـــــوب أفريقيـــــا حســـــب إحصـــــائيات لعـــــام 

ـــــة  ـــــى  03.220.330نســـــمة( حيـــــث بلغـــــت القـــــوى العامل الزراعـــــة،  %4.6مقســـــمة حســـــب المهنـــــة إل
 .الخدمات 20.9الصناعة،  03.0%

ب، الكـــــــروم فــــــي العـــــــالم(، الســـــــيارات، الصــــــناعات الرئيســـــــة: التعــــــدين )أكبـــــــر منـــــــتج للبالتــــــين، الـــــــذه
التصــــــنيع، تشــــــغيل المعــــــادن، التكنولوجيــــــا، المكينــــــة، صــــــناعة النســــــيج، الحديــــــد والصــــــلب، األســــــمدة، 

 األغذية المعلبة، إصالح السفن التجارية. 
الــــــذهب، ألمــــــاس، بليــــــون دوالر( وتمثلــــــت الســــــلع التصــــــديرية  021م بقيمــــــة )0202الصــــــادرات لعــــــام 

ــــــــات واآلالت والمعــــــــدات المصــــــــنعة  ــــــــة واإللكتروني ــــــــر الحديدي ــــــــين، المعــــــــادن غي ــــــــد، البالت خــــــــام الحدي
والســــــــيارات والفواكــــــــه والمــــــــواد الغذائيــــــــة الزراعيــــــــة المختلفــــــــة والمعــــــــدات العســــــــكرية البريــــــــة والجويــــــــة. 

مانيــــــــا ، أل%2.9، الواليــــــــات المتحــــــــدة %9.9م، الصــــــــين 0202شــــــــركاء التصــــــــدير الرئيســــــــين لعــــــــام 
  (2).%4.0، الهند %0.0، ناميبيا %0.4، بتسوانا 2.6%

بليــــــــون دوالر( وتمثلــــــــت الســــــــلعة  10.9م حــــــــوالي )0202وبلغــــــــت الــــــــواردات جنــــــــوب أفريقيــــــــا لعــــــــام 
ـــــــــــة، المـــــــــــواد  ـــــــــــة، األدوات العلمي ـــــــــــات، المنتجـــــــــــات البترولي المســـــــــــتوردة: اآلالت، المعـــــــــــدات، الكيماوي

 الغذائية.
، ألمانيـــــــا %6.1، الواليـــــــات المتحـــــــدة %01.2م، الصـــــــين 0202م شـــــــركاء االســـــــتيراد الرئيســـــــين لعـــــــا

  (3).%4.0، الهند %3.1، السعودية %3.0، اليابان 00.2%
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ســــــنة( لعـــــــام  04حتـــــــى  00، قـــــــدرت بطالــــــة الشــــــباب )%09.1م بلــــــغ 0209معــــــدل البطالــــــة لعـــــــام 
، نمــــــو إجمــــــالي النــــــاتج %3.3م يصــــــل إلــــــى 0209. معــــــدل التضــــــخم لعــــــام %09م بحــــــوالي 0209

ـــــــــــي %2.1م حـــــــــــوالي 0209لـــــــــــي الفعلـــــــــــي لعـــــــــــام المح مرتفـــــــــــع جـــــــــــدًا لعـــــــــــام  63.2، معامـــــــــــل جين
  (1)م.0200

الحاليـــــة والراهنـــــة )جائحـــــة  مســـــتقبل مجموعـــــة البـــــريكس فـــــي ظـــــل الظـــــروف الثالـــــث:المحــــــور 
 (كورونا

يمـــــر االقتصـــــاد العـــــالمي بأســـــوأ ركـــــود تعـــــرض لـــــه منـــــذ ســـــنوات )الكســـــاد الكبيـــــر( متجـــــاوزًا فـــــي ذلـــــك 
ســــنوات بســــبب "اإلغـــــالق العــــام الكبيــــر" كمــــا يجـــــوز  02األزمــــة الماليــــة العالميـــــة منــــذ كــــل تــــداعيات 

أن نســـــــميه فـــــــي انكمـــــــاش النمـــــــو العـــــــالمي بشـــــــدة. ومـــــــن المتوقـــــــع حـــــــدوث تعـــــــاف  جزئـــــــي فـــــــي عـــــــام 
 م، حيث يصبح النمو أعلى من معدالت االتجاه العام.0200

لالحتــــــواء وتحقيــــــق االســــــتقرار وبالتــــــالي ســــــيكون التعامــــــل مــــــع هــــــذه األزمــــــة علــــــى مــــــرحلتين: مرحلــــــة 
تليهــــــــا مرحلــــــــة للتعــــــــافي. وفــــــــي كــــــــال المــــــــرحلتين، هنــــــــاك دور حاســــــــم لكــــــــل مــــــــن الصــــــــحة العامــــــــة 

  (2)والسياسات االقتصادية.
ــــــد  ــــــا )كوفي ــــــروس كورون ــــــث أحــــــدثت جائحــــــة في ــــــة 09 -حي ــــــي اجتاحــــــت العــــــالم، كــــــل عــــــالم غني ( الت

 وفقيرة تحواًل عميقًا في السياسات االقتصادية.
ــــــث وفــــــي الوقــــــت  ــــــه جديــــــدة، مرحلــــــة كورونــــــا، حي الــــــراهن، فــــــان جائحــــــة كورونــــــا تــــــؤرخ لبدايــــــة مراحل

الحكومــــــات فــــــي القيــــــادة وشــــــاغلها األكبــــــر هــــــو اســــــتغالل الفــــــرص واحتــــــواء المخــــــاطر الهائلــــــة التــــــي 
  (3)تنجم عن مستوى مفرط من تدخل الدولة في االقتصاد واألسواق المالية.

 :(4)كورونا على مستوي القتصاد العالميوهناك قنوات يؤثر من خللها فيروس 
: التبــــــادل التجــــــاري: إذ يــــــؤدي حجــــــر المنــــــاطق إلــــــى إعاقــــــة اإلنتــــــاج وعرقلــــــة اإلمــــــداد وإضــــــعاف أولا 

 الطلب العالمي، ومنه الطلب على الطاقة. 

                                                           

 https://www.marefa.org –اقتصاد جنوب أفريقيا  (1)

 .2020 -أبريلراجع، صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي، اإلغالق العام الكبير،  ( أكثر تفصيالً 2)
 م.2020 -9 -41لسياسة االقتصادية في ظل )كورونا(، بحث منشور، تاريخ النشر: تحول ا( علي توفيق الصادق، 3)
االقتصاد العالمي وسبل المواجهة، بحث منشور، تاريخ  تأثير جائحة كورونا على( أحمد حسين بتال، أيسر ياسين فهد، 4)

 م.2020 –النشر: أبريل
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: التـــــرابط المـــــالي: وقـــــد طـــــال تـــــأثيره المـــــادي والمعنـــــوي أســـــواق المـــــال العالميـــــة التـــــي شـــــهدت ثانيـــــاا 
ــــــة عــــــام انهيــــــارات  ــــــة العالمي ــــــدالع األزمــــــة المالي ــــــذ ان م، وبهــــــذا تعطــــــي أســــــواق 0221وســــــوى أداء من

 المال مؤشرًا سلبيًا على شعور المستثمرين بتوجهات تأثير الفيروس على االقتصاد العالمي.
ـــــاا  ـــــم يكـــــن ثالث ـــــة علـــــى تراجـــــع إن ل ـــــل ال محال ـــــدو أن االقتصـــــاد العـــــالمي مقب : النمـــــو االقتصـــــادي: يب

ـــــــاض النمـــــــو مـــــــن انكماشـــــــًا حـــــــادًا  ـــــــى انخف ـــــــة تشـــــــير إل ـــــــى  %0.9والتوقعـــــــات األولي لعـــــــام  %0.0إل
 م، وقد يصل إلى أدنى مستوى له منذ األزمة المالية العالمية.0202
: أســـــعار الــــــنفط العالميـــــة: الصـــــين أكبـــــر مســــــتورد للـــــنفط فـــــي العــــــالم، والصـــــدمة التـــــي ســــــببها رابعـــــاا 

ــــــروس كورونــــــا لالقتصــــــاد الصــــــيني أضــــــعفت الطلــــــب العــــــالمي ــــــي الــــــنفط. ومــــــن المالحــــــظ أن  في عل
برميـــــل( بـــــاليوم، وانخفـــــاض  022الطلــــب علـــــى الـــــنفط قبـــــل تفشــــي الفـــــايروس كـــــان يتـــــراوح حــــول الــــــ )

مليـــــون  32مليـــــون برميـــــل( بـــــاليوم، ومـــــن المتوقـــــع أن يـــــنخفض بمقـــــدار ) 00الطلـــــب عليـــــه بحـــــوالي )
 برميل( باليوم إذا استمرت مخاطر الفايروس.

 حلي للدول فيؤثر الفيروس خلل القنوات التالية:أما على مستوى القتصاد الم
. إعاقـــــــــة النشـــــــــاط االقتصـــــــــادي: وذلـــــــــك عبـــــــــر إعاقـــــــــة اإلنتـــــــــاج والخـــــــــدمات والمواصـــــــــالت والنقـــــــــل 0

 والسياحة والتسوق، وإضعاف العرض والطلب.
. تكـــــاليف التصـــــدي واالحتـــــواء:  مـــــن إنقـــــاذ ودعـــــم وإجـــــراءات احترازيـــــة لقطـــــاع الصـــــحة والقطاعـــــات 0

 واالجتماعية بتكاليف باهظة وآخذه في االرتفاع.االقتصادية 
. الثقـــــــة واليقــــــــين: فاالرتبـــــــاك وعــــــــدم اليقـــــــين يضــــــــعفان الثقــــــــة، ويـــــــؤدي ذلــــــــك إلـــــــى اإلحجــــــــام عــــــــن 3

 االستثمار واإلنفاق والسياحة. كما أن أسعار النفط تأثير سلبي على مزاج المستثمرين.
ثـــــــر تضـــــــررًا بأزمـــــــة كورونـــــــا مـــــــع . كورونـــــــا والنقـــــــل الجـــــــوي: كـــــــان قطـــــــاع النقـــــــل الجـــــــوي هـــــــو األك4

ـــــــرحالت حـــــــول العـــــــالم وبقـــــــاء الطـــــــائرات علـــــــى األرض وإغـــــــالق العديـــــــد مـــــــن  ـــــــاض معـــــــدالت ال انخف
المطــــارات، ومــــن المتوقــــع إفــــالس بعــــض الشــــركات ووصــــول خســــائر شــــركات الطيــــران العالميــــة إلــــى 

  (1)مليار دوالر(. 022)
ــــــد  ــــــد بعــــــض المؤسســــــات أن جائحــــــة )فيــــــروس كوفي مجموعــــــة مــــــن مجــــــاالت مــــــن ( تحــــــدد 09 -تفي

  (2)شانها أن تساعد في تشكيل المستقبل للدول. هذه المجاالت هي:
 . الحاجة إلى إلغاء البيروقراطية.0
 . الحاجة إلى إطالق موجة جديدة من زيادة األعمال.0

                                                           

 .مرجع سابق ذكره، يسر ياسين فهد( أحمد حسين بتال، أ1)
 م.2020 –أكتوبر -44فاق تشكيل المستقبل في ظل كورونا، صحيفة الخليج،آعلي توفيق الصادق، ( 2)
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 . الحاجة إلى ابتكار التعليم عن بعد.3
 . الحاجة إلى تحديث األطر االقتصادية التقليدية.4
 جة إلى إعادة التفكير في سالسل التوريد.. الحا0
 . الحاجة إلى إعادة اكتشاف التفاعل االجتماعي.6

مــــع انتشــــار وبــــاء كورونــــا بالصــــين، ســــارع بنــــك التنميــــة الجديــــد التــــابع للمجموعــــة البــــريكس إلــــى مــــنح 
مليـــــار يـــــوان( فـــــي إطـــــار برنـــــامج بنـــــك التنميـــــة الجديـــــد للمســـــاعدة الطارئـــــة  2قـــــرض للصـــــين بقيمـــــة )

 مكافحة كورونا، وقدم قرض أيضًا لجنوب أفريقيا بقيمة )مليار دوالر( لمكافحة كورونا.  في 
وفــــــي هــــــذا الســــــياق، لــــــن يكــــــون التــــــرام بنــــــك التنميــــــة فقــــــط بمســــــاعدة الصــــــين مــــــن خــــــالل برنـــــــامج 
المســــــاعدة لتعزيــــــز التنميــــــة المســــــتدامة للبلــــــدان األعضــــــاء فيــــــه، ولكــــــن األهــــــم تــــــوفر الــــــدعم الطــــــارئ 

 بلد العضو الذي يواجه تحديات اقتصادية خطيرة.الذي يحتاجه ال
ـــــم تطـــــوير أيضـــــًا التعـــــاون فيمـــــا  بعيـــــدًا عـــــن نمـــــوذج التعـــــاون المـــــالي الخـــــاص بمجموعـــــة البـــــريكس، ت

  (1)يخص تبادل المعلومات داخل المجموعة.
ووفقـــــًا لـــــذلك، يحتـــــاج االقتصـــــاد العـــــالمي، ليتعـــــافى إلـــــى قـــــاطرة ضـــــخمة، متمثلـــــة بدولـــــة أو مجموعـــــة 

تلــــــــك فكــــــــر اقتصــــــــادي جديــــــــد وإمكانيــــــــات ماليــــــــة كبيــــــــرة، لكــــــــي تــــــــتمكن مــــــــن دوران عجلــــــــة دول، تم
 االقتصاد الدولي من جديد.

 :الخاتمــــــة
ُتعـــــــد مجموعـــــــة البـــــــريكس أحـــــــد التشـــــــكيالت االقتصـــــــادية وتعتبـــــــر قـــــــوة اقتصـــــــادية صـــــــاعدة، وتكتـــــــل 

ــــي  ــــارات ف ــــوى اقتصــــادية ذات نمــــو ســــريع مــــن أربعــــة ق ــــه خمــــس ق العــــالم، سياســــي عــــالمي تجتمــــع في
اســـــــتطاع أن يشـــــــكل مرجعياتـــــــه االقتصـــــــادية والسياســـــــية والثقافيـــــــة المختلفـــــــة، ليشـــــــكل قـــــــوة دوليـــــــة ال 
يســــــتهان بهــــــا، ويتجــــــه ألن يكــــــون ذات وزن سياســــــي فــــــي كافــــــة الهيئــــــات الدوليــــــة، وتقــــــف بإمكانيتهــــــا 

 المتوفرة ضد فكرة القطب الواحد في القضايا الدولية.
 :ستنتاجات اتآتيةمن خلل ما تقدم تم التوصل إلى ال

. تمتلـــــك دول مجموعـــــة البـــــريكس مقومـــــات قـــــوة تؤهلهـــــا لتشـــــكيل قطـــــب دولـــــي فاعـــــل وقـــــادر علـــــى 0
وضـــــع قواعـــــد فـــــي ظـــــل التطـــــورات الحاليـــــة، فيهـــــا دول نوويـــــة، ودول رائـــــدة فـــــي المجـــــال االقتصـــــادي، 
 مرتكــــــــز لالبتكـــــــــار التكنولـــــــــوجي، ودول بهــــــــا تطلـــــــــع تـــــــــاريخي للزعامــــــــة العالميـــــــــة، ودول لهـــــــــا موقـــــــــع

 جغرافي يربط قارات العالم بحريًا.
                                                           

، أبريل، 43 لتعاون الدولي في ظل أزمة كورونا، المعهد المصــري للدراســات، تقارير ســياســية،رهانات ا( سـمير الخمليشــى، 1)
 .4ص م،2020
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ـــــــــاطي أو 0 ـــــــــة الجديـــــــــد وصـــــــــندوق االحتي ـــــــــة بنـــــــــك التنمي . مـــــــــن أهـــــــــم مؤسســـــــــاتها االقتصـــــــــادية المالي
االحتــــــرازي ، وأهــــــم إنجازاتهــــــا االقتصــــــادية اعتمــــــاد عمالتهــــــا المحليــــــة للتبــــــادل التجــــــاري، وكــــــذلك رفــــــع 

 ة األفريقية.مستوى التبادل التجاري مع الدول النامية والفقيرة مثل القار 
ـــــدي اســـــتراتيجي بقـــــدر 3 ـــــافس الصـــــيني والهن ـــــر نمـــــوًا فـــــي المجموعـــــة، والتن ـــــد هـــــم األكث . الصـــــين والهن

 ما هو تحالف وصداقة.
. األهـــــداف الشــــــاملة لمجموعـــــة البــــــريكس لــــــن يـــــتم تحقيقهــــــا دون العمــــــل الجمـــــاعي للــــــدول المشــــــكلة 4

 لها.
لـــــدول الناميــــة ذات المـــــوارد الـــــوفيرة، . إن نمــــو االقتصـــــاد العــــالمي بعـــــد كورونــــا ســـــوف ينطلـــــق مــــن ا0

 )مجموعة البريكس(. ة،روسي –ويقصد بذلك دول الشرق األوسط، وبقيادة صينية 
يكس مــــــــــن أزمـــــــــة كورونــــــــــا . كـــــــــل التوقعـــــــــات المســــــــــتقبلية تشـــــــــير بتعــــــــــافي اقتصـــــــــاديات دول البـــــــــر 2

 وتداعياتها. 

 :المصادر والمراجع
 .772، ص2012بغداد، مكتبة السنهوري، وائل محمد إسماعيل، التغير في النظام الدولي، 

عبــــــدالقادر ورســــــمة غالــــــب، مجموعــــــة البــــــريكس ومكانتهــــــا فــــــي البيئــــــة الدوليــــــة، مجلــــــة آفــــــاق المســــــتقبل اإلمــــــارات، العــــــدد 
 .29، ص 2015، السنة: 26

مصـــــــــطفى العبـــــــــدهللا الكفـــــــــري، التكـــــــــتالت االقتصـــــــــادية والمنظمـــــــــات االقتصـــــــــادية، منشـــــــــورات جامعـــــــــة دمشـــــــــق، كليـــــــــة  
 .127،  الطبعة األولى، ص 2017اد، االقتص

عمـــــاد كســـــاب، التبـــــادل التجـــــاري بـــــين ســـــورية ودول البـــــريكس، مجلـــــة هيئـــــة دعـــــم وتنميـــــة اإلنتـــــاج المحلـــــي والصـــــادرات،  
 .2017سورية، 

ــــــاريخ   ــــــى شــــــبكة المعلومــــــات، ت ــــــاق التطــــــور، بحــــــث منشــــــور عل ــــــب، مجموعــــــة البــــــريكس، أســــــباب النشــــــوء وآف كمــــــال نقي
 .2012 -أبريل -29النشر، 

ـــــدالقادر ورســـــمة غالـــــب، مجموعـــــة البـــــريكس ومكانتهـــــا فـــــي البيئـــــة الدوليـــــة، مجلـــــة آفـــــاق المســـــتقبل اإلمـــــارات، العـــــدد   عب
 .70، ص 2015، 26

ــــــــريكس، سلســــــــلة قضــــــــايا التخطــــــــيط   ــــــــل العالقــــــــات االقتصــــــــادية المصــــــــرية فــــــــي دول مجموعــــــــة الب ــــــــب، تفعي إجــــــــالل رات
 .1، ص 2017والتنمية، معهد التخطيط، 

الســــــميع، مجموعــــــة البــــــريكس، القــــــوى الصــــــاعدة فــــــي العالقــــــات الدوليــــــة، بحــــــث منشــــــور، موقــــــع نبوســــــت، قاســــــمي عبــــــد 
 .2018 -7 -21تاريخ النشر، 

 .2015أحمد عبد العليم، بريكس والتعايش، رؤية بديلة للنظام العالمي، 
 .http://arabic.sputniknews.comبريكس ......، عمالق جديد، انظر الرابط   

ــــرحيم، مجموعــــة البريــــك، األهــــداف والمؤشــــرات، ورقــــة بحثيــــة غيــــر منشــــورة مقدمــــة لمــــادة العالقــــات مــــريم رمضــــان  ــــد ال عب
 .2011الدولية، جامعة عين شمس، كلية التجارة، قسم االقتصاد، 
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 .275، ص 2017ماهر بن إبراهيم، تكتل دول البريكس، القاهرة، دار الفكر العربي،  
وعـــــــة البـــــــريكس فـــــــي إعـــــــادة تشـــــــكيل النظـــــــام الـــــــدولي، العراقيـــــــة، المجـــــــالت طـــــــارق محمـــــــد دنـــــــون الطـــــــائي، تـــــــأثير مجم 

 .92، ص2020، 19األكاديمية العلمية، العدد 
، ص 2017، 19محمـــــــد العســـــــومي، مجموعـــــــة البـــــــريكس نموذجـــــــًا للتغيـــــــرات الدوليـــــــة، مجلـــــــة آفـــــــاق المســـــــتقبل، العـــــــدد  

65. 
 https://ar.wikpedia.arg/wikiويكييديا، بريكس: 

ـــــــادر  ـــــــة المـــــــدبولي،  عبـــــــد الق ـــــــاهرة، مكتب ـــــــرى ونظـــــــام الـــــــدولي، الق ـــــــى االتجاهـــــــات الكب ـــــــاردة عل ـــــــدلي، أثـــــــر الحـــــــرب الب حن
 .758، طبعة األولى، ص 2011

ـــــــرازي أو الطـــــــوارئ   ـــــــاطي االحت ـــــــب االحتي ـــــــى CAR)*( الترتي ـــــــريكس عل ـــــــى الحـــــــد مـــــــن اعتمـــــــاد مجموعـــــــة الب : يهـــــــدف إل
 البنك االحتياطي األمريكي والدوالر في مواجهه األزمات.

 https://ar.wikpedia.arg/wikiأكثر تفاصيل راجع ويكيبيديا، بريكس.  
، موقــــــــــع النشــــــــــر 2018 -نــــــــــوفمبر -6إيمــــــــــان محمــــــــــود، كيــــــــــف يعمــــــــــل نظــــــــــام ســــــــــويفت المــــــــــالي، تــــــــــاريخ النشــــــــــر،   

Almsal.com. 
وقـــــع أكثـــــر تفاصـــــيل راجـــــع نظـــــام الـــــدفع الجديـــــد بـــــين الـــــدول البـــــريكس مـــــن الممكـــــن أن يضـــــرب الـــــدوالر، مقالـــــة علـــــى الم 

 .2019 -11-15العربي تاريخ النشر، 
لبنــــــى علــــــي آل خليفــــــة، التنافســــــية الدوليــــــة ومؤشــــــرات قياســــــها، مجلــــــة جامعــــــة الملــــــك عبــــــد العزيــــــز، االقتصــــــاد واإلدارة،  

 .26، ص 2017
ُيمـــــــن الحمـــــــاقي، محاضـــــــرات فـــــــي مـــــــادة العالقـــــــات االقتصـــــــادية الدوليـــــــة، جامعـــــــة عـــــــين شـــــــمس، كليـــــــة التجـــــــارة، قســـــــم  

 .2011االقتصاد، 
 ُيمن الحماقي، محاضرات في مادة العالقات االقتصادية الدولية، المرجع سابق ذكره.   
، مقالـــــة بعنـــــوان الصـــــين تتصـــــدر االقتصـــــاديات الناشـــــئة فـــــي أحـــــدث Arabic .CHINA. ORG.CNشـــــبكة الصـــــين  

 .      2019 – 10 -16تصنيف عالمي للقدرة التنافسية، تاريخ النشر، 
، صـــــحيفة الخلـــــيج علـــــى شـــــبكة المعلومـــــات، تـــــاريخ 2019راءة فـــــي تقريـــــر التنافســـــية العالميـــــة علـــــي توفيـــــق الصـــــادق، قـــــ 

 .2020يناير  -12النشر، 
 ، مرجع سابق ذكره.2019علي توفيق الصادق، قراءة في تقرير التنافسية العالمية 

ة، الطبعـــــة األولــــــى باســـــكال ريفـــــو، البـــــريكس، القـــــوى االقتصـــــادية فـــــي القــــــرن الحـــــادي والعشـــــرين، ترجمـــــة: طـــــوني ســـــعاد
 .15، مؤسسي الفكر العربي للنشر والطباعة، ص 2015بالعربية، 

 .1،  ص  https://www.marefa.org–اقتصاد البرازيل  
ـــــي إطـــــار  ـــــوبي بأمريكـــــا الالتينيـــــة ف ـــــدول المخـــــروط الجن ـــــة: هـــــو اســـــم تجمـــــع ل )*( ميركوســـــور، الســـــوق المشـــــتركة الجنوبي

، مزيــــــــدًا مـــــــــن المعلومــــــــات راجــــــــع ويكيبيـــــــــديا 1991اريخ التأســــــــيس اقتصــــــــادي أو بمعنــــــــى أصـــــــــح تكتــــــــل اقتصــــــــادي تـــــــــ
 )ميركوسور(.    

رضـــــوان يوســـــف فـــــوزي، التجربـــــة االقتصـــــادية البرازيليـــــة، الواقـــــع واآلفـــــاق، رســـــالة دكتـــــوراه منشـــــورة، جامعـــــة األزهـــــر غـــــزة، 
 .60، ص 2015
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رت علـــــــــــى الموقـــــــــــع مـــــــــــن الثـــــــــــروة الوطنيـــــــــــة، مقالـــــــــــة نشـــــــــــ %77مـــــــــــن أثريـــــــــــاء البرازيـــــــــــل يملكـــــــــــون  %10دراســــــــــة لــــــــــــ 
Arabic.news.ch ،2019 -10 -12، تاريخ النشر. 

ــــــة دراســــــات   ــــــل، دروس مســــــتفادة، مجل ــــــي البرازي ــــــة النمــــــو االقتصــــــادي ف ــــــة، تجرب ــــــد الحميــــــد، اقتصــــــاديات عالمي أمــــــل عب
 .17 -12، ص 2012دورية، العدد السابع، بنك االستثمار القومي، مايو، 

 .al-Arabiya.netحقائق عن االقتصاد الروسي  10أبرز  
 .،   https://www.marefa.org–اقتصاد روسيا   

ـــــاريخ النشـــــر:  ـــــة منشـــــورة، ت ـــــوم، الصـــــادرات الروســـــية، كيـــــف تغيـــــرت فـــــي خمـــــس ســـــنوات، مقال ـــــي الي ـــــل، العرب ستأســـــى لتي
 .2019 -مايو -22

 . 2019 -مايو -18فداء أبو حسين، معلومات عن روسيا، موقع موضوع، تاريخ النشر، 
 .2012 -يونيو -15خليف، مساحة الهند وعدد سكانها، موقع موضوع، تاريخ النشر،  سميحة ناصر 
 عربي.  BBC NEWSالهند خامس أقوى اقتصاد في العام، موقع  
 م.2019 -أغسطس -8، نشرت في: al-Arabiyaحقائق عن اقتصاد الهند، موقع  10أهم  
 . https://www.marefa.org –اقتصاد الهند  

 م.  2016 -7 -1، تاريخ النشر، Actualitixالهند موقع  صفحة الدولة،
جـــــان جوزيــــــف بوالــــــو، االقتصــــــاد الهنــــــدي، تعريــــــب صــــــباح ممـــــدوح كــــــوان، منشــــــورات الهيئــــــة العامــــــة الســــــورية للكتــــــاب،  

 .118 -112م، ص 2011دمشق، الطبعة األولى العربية، 
 م.2012 –يوليو -25النشر، يارا تعامرة، معلومات عامة عن دولة الصين، موقع موضوع، تاريخ  

 ، إحصائيات دولية وبيانات. - China. Atlas -  Knoema.comأطلس بيانات العالم 
 .  https://www.marefa.org–اقتصاد جنوب أفريقيا 

 .2020 -صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي، اإلغالق العام الكبير، أبريل
 -9 -15االقتصـــــــادية فـــــــي ظـــــــل )كورونـــــــا(، بحـــــــث منشـــــــور، تـــــــاريخ النشـــــــر: علـــــــي توفيـــــــق الصـــــــادق، تحـــــــول السياســـــــة 

 م.2020
ــــــى االقتصــــــاد العــــــالمي وســــــبل المواجهــــــة، بحــــــث   ــــــا عل ــــــأثير جائحــــــة كورون ــــــال، أيســــــر ياســــــين فهــــــد، ت أحمــــــد حســــــين بت

 م.2020 –منشور، تاريخ النشر: أبريل
 أحمد حسين بتال، أيسر ياسين فهد، مرجع سابق ذكره.

 م.2020 –أكتوبر -11، آفاق تشكيل المستقبل في ظل كورونا، صحيفة الخليج،علي توفيق الصادق 
ســــــمير الخمليشــــــى، رهانــــــات التعــــــاون الــــــدولي فــــــي ظــــــل أزمــــــة كورونــــــا، المعهــــــد المصــــــري للدراســــــات، تقــــــارير سياســــــية، 

 .7م، ص2020، أبريل، 12
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 . عمر املربوك اسباتهد                                                                                                                                                       

 جامعة بين وليد –ة والعلوم السياسياالتتصاد  ليةك                                                                                                                          

 

 :مقدمةال
األصــــــعدة، يعتبـــــر األمــــــن واالســـــتقرار حجــــــر الزاويـــــة فــــــي التنميــــــة والتقـــــدم ألي مجتمــــــع علـــــى جميــــــع 

ــــاحي الحيــــاة، إذ ال تنميــــة  ــــى جميــــع من ــــاة المــــواطنين وتــــنعكس عل ــــى حي وهــــو مســــألة رئيســــية تــــؤثر عل
مـــــن دون أمـــــن ولقـــــد كـــــافح اإلنســـــان منـــــذ بـــــزوغ فجـــــر البشـــــرية عـــــن أمنـــــه واســـــتقراره ضـــــد الطبيعـــــة 
وضــــد كــــل مــــا مــــن شــــأنه أن يــــؤثر ســــلبًا علــــى أمنــــه واســــتقراره، ويحــــاول جاهــــدًا العــــيش فــــي اســــتقرار 

مأنينــــة، وقــــد كانــــت الجريمــــة هــــي أكبــــر مهــــدد ألمــــن واســــتقرار اإلنســــان منــــذ نشــــأته، ولــــذا نجــــد أن وط
التشـــــريعات الوطنيــــــة والدوليـــــة أولــــــت اهتمـــــام بــــــأمن البشــــــرية عبـــــر إيجــــــاد اآلليـــــات القانونيــــــة لتحقيــــــق 
ذلـــــك، ومـــــن بـــــين تحـــــديات أمـــــن اإلنســـــان نجـــــد الظلـــــم والقهـــــر والتســـــلط، لكـــــن وبـــــالنظر إلـــــى التطـــــور 

ل فــــــي عالمنــــــا المعاصــــــر، فنجــــــد أن مهــــــددات األمــــــن أصــــــبحت أكثــــــر خطــــــورة وفتكــــــًا بحيــــــاة الحاصـــــ
وأمــــــــن الشــــــــعوب، وزادت حــــــــدة تلــــــــك التحــــــــديات مــــــــع ظهــــــــور النزاعــــــــات المســــــــلحة فــــــــي عــــــــدة دول، 
وانتشــــــار الجــــــرائم المختلفــــــة وتعــــــددها، وانتشــــــار للجريمــــــة المنظمــــــة واإلرهــــــاب وفوضــــــى الســــــالح فــــــي 

ــــروز ل ظــــاهرة عــــدم االســــتقرار السياســــي ومصــــطلح الدولــــة الفاشــــلة، لــــذا عــــدة منــــاطق مــــن العــــالم، وب
نجــــــد أن الــــــدول قاطبــــــة تســــــعى إلــــــى المحافظــــــة علــــــى أمنهــــــا القــــــومي، وتعــــــده هــــــدفًا أساســــــيًا واجــــــب 
التحقيــــق، فالحكومــــة تســــعى إلــــى المحافظــــة علــــى كيــــان األمــــة وحمايتهــــا مــــن تســــلط أيــــة قــــوة خارجيــــة 

ــــة وضــــمان اســــتقاللها ــــدفع العــــدوان عــــن الدول ــــة للعــــدوان أو  .ب ــــرز هــــذا الهــــدف إذا تعرضــــت الدول ويب
إذا توقعـــــت قيادتهـــــا السياســـــية أنهـــــا يمكـــــن أن تكـــــون عرضـــــة لـــــذلك فـــــي لحظـــــة مـــــا. وبهـــــذا يســـــهو، 

 األمن القومي على غيره من أهداف السياسة الخارجية.
يعـــــد النـــــزاع فـــــي ليبيـــــا مـــــن بـــــين النزاعـــــات المعقـــــدة نظـــــرًا لتشـــــابك العوامـــــل الداخليـــــة وتعـــــدد األطـــــراف 
اإلقليميــــة والدوليــــة المتداخلــــة فــــي هــــذا النــــزاع حتــــى أصــــبح لــــه بعــــد محلــــي وإقليمــــي ودولــــي، ال ســــيما 

ة ، لـــــم تعـــــرف الدولـــــة الليبيـــــ2011وأن هـــــذا النـــــزاع لـــــم يعـــــد مجـــــرد نـــــزاع داخلـــــي ليبـــــي فحســـــب، فمنـــــذ 
ـــــــف  ـــــــر مختل ـــــــداعيات ســـــــلبية عب ـــــــث كـــــــان النعـــــــدام األمـــــــن ت شـــــــكاًل مســـــــتقرًا لنظامهـــــــا السياســـــــي، حي
ــــة  ــــاء مؤسســــات سياســــية وأمني ــــى بن ــــة إل ــــوض انعــــدام األمــــن كــــل الجهــــود الرامي ــــالي ق المجــــاالت، وبالت

 وإدارية فاعلة، وسهل توسع المجموعات المسلحة اإلجرامية واإلرهابية، وكرس مظاهر أمنية 
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ــــة الــــال أمــــن وهــــو مــــا يثيــــر المخــــاوف مــــن انــــزالق ليبيــــا نحــــو جديــــدة كــــل  الســــاحة الليبيــــة عمقــــت حال
 الدولة الفاشلة.

 أولا: أهميـة البحـث:
لكـــــل موضـــــوع مهمـــــا كـــــان شـــــكله وطبيعتـــــه أهميـــــة وتكمـــــن أهميـــــة دراســـــتنا فـــــي كونهـــــا تتنـــــاول جانـــــب 

لتنميــــــة ونهــــــوض مهــــــم وأساســــــي للــــــدول وهــــــو الجانــــــب األمنــــــي، الــــــذي يعــــــد ركيــــــزة أساســــــية ومهمــــــة 
 المجتمع.

 التي المقالة في 0970 سنة في كان ”teeiciffE tekrfE“ السوق  كفاءة لمصطلح االول اإلستعمال إن
 المعلومات تنعكس ان الى تدفع سوف السوق  في التنافسية ان الى فيها أشار التي و (Fama E.F) كتبها

 المتعاملين جميع أرآء يعكس المالي المتغير سعر وان االسعار في لحظي بشكل السوق  الى الواردة الجديدة
 متوقع يرغ و جدا صعب االسعار بحركة التنبؤ خالل من أعتيادية غير أرباحاً  تحقيق فإن لذلك بالسوق.
 بأن عتقادلإل السوق  في المتعاملين مايدفع هناك ليس وانه الفرضية. بهذه السوق  اتصف اذا الحدوث
  يجب. مما أكثر أو يجب مما أقل المتداولة األسعار

 صفيت ما دولة في األجنبية العمالت صرف سوق  كان اذا ما لمعرفة إهتمام هناك ان تجد ما عادة لذلك
 الحال، طبيعةب االكاديمين و الباحثيين بعد االمر، هذا بدراسة المهتميين أكثر ال. أم السوق  كفاءة بفرضية

 لنقدية.ا السياسات عن المسئوليين كذلك و فيه العمل في يرغبون  الذين أو بالسوق  المتعاملين هم
 و عارالسا بحركة للتنبؤ نموذج وضع االمكان في كان اذا ما معرفة في يرغبون  السوق  في المتعاملين

 السياسات صانعيل بالنسبة كذلك و كبيرة. أرباحاً  لتحقيق النموذج لهذا وفقاً  السوق  في عملياتهم تكييف
 متغير نها أو فيه التأثير يمكن الموازي  األجنبية العمالت صرف سوق  كان اذا ما معرفة يهمهم النقدية

  (.Walk Random) الحركة عشوائي

 ثانيـاا: أهـداف البحـث:
ـــــى توســـــع مفهـــــوم األمـــــن وتنـــــوع مصـــــادر بهـــــدف  ـــــد عل ـــــى التأكي الباحـــــث مـــــن خـــــالل هـــــذه الدراســـــة إل

تهديـــــده، مـــــن خـــــالل دراســـــة أثـــــره علـــــى ليبيـــــا، كـــــذلك الوقـــــوف علـــــى تطـــــورات األزمـــــة الليبيـــــة ورصـــــد 
أبــــرز تجلياتهــــا علــــى الواقــــع األمنــــي، ومحاولــــة تنــــاول موضــــوع ال يــــزال يتفاعــــل وقابــــل للتطــــور، كمــــا 

قـــــدر المســـــتطاع جمـــــع مـــــادة علميـــــة حـــــول موضـــــوع الدراســـــة الـــــذي ال يـــــزال قيـــــد أن الدراســـــة تحـــــاول 
 التبلور، وتقديم تصور موضوعي حوله.
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 ثـالثـاا: اإلشكـالية البحثية وتساؤلت الدراسة:
، ظلــــت تـــــداعياتها تنــــتج آثارهــــا علـــــى الــــداخل الليبـــــي، 2011منــــذ انــــدالع األزمـــــة الليبيــــة فــــي فبرايـــــر 

ــــة الفاشــــلة فــــي ظــــل انهيــــار  بشــــكل متصــــاعد، حتــــى ــــا إحــــدى نمــــاذج الدول ــــرب األمــــر لتصــــبح ليبي أقت
 المنظومة األمنية، وتزايد عدد األطراف المتصارعة والمتداخلة.

وفــــي هــــذا الســــياق ســــيتم طــــرح التســــاؤالت التاليــــة: كيــــف يمكــــن الحــــديث عــــن تصــــور أمنــــي فــــي ليبيــــا 
وهـــــــل أدى ضــــــعف الحكومـــــــات فــــــي ظـــــــل تجاهــــــل اإلشـــــــكاليات القائمــــــة وعـــــــدم وضــــــع حلـــــــول لهــــــا؟ 

ـــا إلـــى ســـاحة نـــزاع  ـــة حـــول ليبي ـــه أطـــراف خارجي ـــا نـــزاع مســـير تغذي ـــزاع فـــي ليبي ـــة إلـــى جعـــل الن المتعاقب
إقليمــــــي وحــــــروب تخــــــاض بالوكالــــــة ؟ مــــــا هــــــي الســــــيناريوهات المســــــتقبلية الممكنــــــة الحصــــــول للنــــــزاع 

 الليبي؟.

 رابعـاا: فـرضية الدراسـة:
ــــديم لإلجابــــة عــــن التســــاؤالت الســــابقة إرت ــــا وضــــع مجموعــــة مــــن الفرضــــيات نحــــاول مــــن خاللهــــا تق إين

 تخمينات ومواقف مبدئية حول موضوع دراستنا.
إن تشـــــرذم الوضـــــع األمنـــــي الـــــذي تشـــــهده ليبيـــــا يشـــــكل عنصـــــرًا بـــــارزًا وهامـــــًا فـــــي عـــــدم االســـــتقرار  -

 والنهوض بالدولة.
ـــــاعال - ـــــى المجتمـــــع وضـــــبط التف ـــــة عـــــن الســـــيطرة عل ـــــة فيـــــه، إن عجـــــز الحكومـــــات المتعاقب ت الحادث

ســــاهم فــــي بحـــــث كــــل جماعــــة مـــــن جماعــــات المجتمــــع عـــــن مــــا يشــــبع الحاجـــــات األساســــية ألبنائهـــــا 
 من خالل القيام باالتصال بالقوى الخارجية وطلب دعمها.

 خـامسـاا: منهجيـة الدراسة:
 لقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من المناهج التالية:

 المنهج الوصفي: -
محــــــل الدراســـــة عــــــن طريـــــق جمــــــع المعلومـــــات وشــــــرح الظـــــاهرة شــــــرحًا  مـــــن خـــــالل وصــــــف الظـــــاهرة

 دقيقًا، ووصف بعض عناصر الموضوع مثل مفهوم األمن والنزاع واألطراف المتداخلة.
 المنهج التاريخي: -

الـــــذي يتـــــيح لنـــــا االســـــتعراض التـــــاريخي للمراحـــــل المختلفـــــة لموضـــــوع الدراســـــة، وكيـــــف تطـــــورت عبـــــر 
ـــــــد تـــــــم ـــــــاريخي فـــــــي هـــــــذه الدراســـــــة  مختلـــــــف مراحلهـــــــا، وعليـــــــه فق ـــــــف بعـــــــض أدوات المـــــــنهج الت توظي

 للوقوف على المسار والسياق التطوري والتفاعلي الذي أدى إلى تبلور موضوع الدراسة.
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 سـادسـاا: تقسيم الدراسة:
ـــــة، قســـــمت الدراســـــة  ـــــائج المطلوب ـــــى النت ـــــع لمعالجـــــة هـــــذا الموضـــــوع، وللوصـــــول إل ـــــًا للمـــــنهج المتب وفق

المحــــــور األول ينــــــاقش ماهيــــــة األمــــــن القــــــومي والنــــــزاع أمــــــا المحــــــور الثــــــاني إلــــــى محــــــورين رئيســــــين، 
فيتطــــــرق لألمـــــــن القـــــــومي الليبـــــــي فــــــي ظـــــــل األوضـــــــاع الســـــــائدة  وتــــــداعياتها علـــــــى مســـــــتقبل الدولـــــــة 

 الليبية.
 المحـور األول: مـاهية األمن القومي والنزاع:

ـــــت باهتمـــــام الفكـــــر ـــــاهيم التـــــي حظي ـــــومي مـــــن المف ـــــر مفهـــــوم األمـــــن الق ـــــرت حولـــــه  يعتب السياســـــي فكث
ــــــاألمن مــــــن المســــــائل  ــــــل، ف ــــــد مــــــن الدراســــــة والتحلي ــــــى مزي ــــــزال بحاجــــــة إل ــــــك ال ي ــــــات، ومــــــع ذل الكتاب
ـــــاول  ـــــل تن ـــــة وقب ـــــى التنمي ـــــة وتـــــنعكس عل ـــــاة المـــــواطنين واســـــتقرار الدول ـــــى حي ـــــؤثر عل ـــــي ت الرئيســـــية الت

ي يــــدور حولــــه مفهــــوم األمــــن القــــومي فإنــــه يجــــب بدايــــة تحديــــد مفهــــوم األمــــن ذاتــــه وهــــو المفهــــوم الــــذ
 .مفهومنا بشكل رئيسي

 أولا: تحـديد مفهوم األمني:
ـــــاب  ـــــة الـــــذي يشـــــعر بـــــه ســـــواء بســـــبب غي التصـــــقت كلمـــــة األمـــــن بـــــالفرد، لتعنـــــي اإلحســـــاس بالطمأنين
األخطــــــــار التــــــــي يمكــــــــن أن تهــــــــدد وجــــــــوده، أو نتيجــــــــة المــــــــتالك الوســــــــائل الكفيلــــــــة بمواجهــــــــة تلــــــــك 

ــــه مــــن الت(1) األخطــــار حــــال ظهورهــــا، ــــع االتجاهــــات والمجــــاالت بمــــا يمكن ــــي جمي ــــي األرض ف جــــوال ف
التـــــي تمكنـــــه مـــــن تـــــوفير حاجاتـــــه وضـــــمان بقائـــــه. فـــــاألمن يعنـــــي التحـــــرر مـــــن الخـــــوف وينـــــتج عنـــــه 
شـــــعور بالقـــــدرة علــــــى الحركـــــة لمواجهــــــة متطلبـــــات الحيـــــاة. واألمــــــن كمصـــــطلح ومفهــــــوم يعتبـــــر قــــــديم 

ف األزمنــــــة والعصــــــور. فقــــــد األفكــــــار السياســــــية، عــــــرف جملــــــة مــــــن التطــــــورات فــــــي دالالتــــــه بــــــاختال
أتســـــع مفهـــــوم األمـــــن فـــــي عصـــــرنا ليشـــــمل جوانـــــب مختلفـــــة مـــــن حيـــــاة المجتمعـــــات، ليتضـــــمن أيضـــــًا 
حمايــــة النظـــــام السياســـــي القـــــائم مــــن أعمـــــال التمـــــرد أو محـــــاوالت التغييــــر، واســـــتخدام كافـــــة األســـــاليب 

 ظام السياسي القائم.والوسائل لتدعيم الفئة الحاكمة، بالمحافظة على تبعية السكان ووالئهم للن

 ثـانيـاا: مفهـوم األمن القومي:
ــــــــة،  ــــــــي لحظــــــــة معين ــــــــدات التــــــــي قــــــــد تواجــــــــه الجماعــــــــة السياســــــــية ف ــــــــومي بالتهدي يــــــــرتبط األمــــــــن الق
فالتهديـــــدات ال تقتصــــــر علــــــى األعمـــــال العدوانيــــــة التــــــي تـــــتم داخــــــل الجماعــــــة الواحـــــدة، إذ كثيــــــرًا مــــــا 

 فالتهديـــــدات بهـــــذا المعنــــى ال تتجـــــه إلـــــى تتعــــرض العتـــــداءات خارجيـــــة مــــن جانـــــب جماعـــــات أخــــرى.
                                                           

أحمد فؤاد رسالن، مفهوم األمن القومي، رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،  (1)

 .11، ص: 1922جامعة القاهرة، 



 )
ً
 األمن القومي يف أوقات الزناعات )ليبيا نموذجا

 – 2019 سبتمرب – الرابع عشر العدد  ––––––      ––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  –

ـــــد، فهـــــو موضـــــع  ـــــأى عـــــن التهدي ـــــيس معنـــــى هـــــذا أن المـــــواطن فـــــي من ـــــى الجماعـــــة، ل الفـــــرد وإنمـــــا إل
 التهديد في كل األوضاع، أي مهما كانت األشكال التي تمت وفقًا لها االعتداءات الخارجية.

ة فـــي كيانهـــا الـــذاتي وشخصــــيتها وهكـــذا فـــإن األمـــن القـــومي يعنــــي تلـــك الحالـــة التـــي تكـــون فيهــــا األمـــ
ــــــة  ــــــة والطمأنين ــــــة، ويشــــــعر فيهــــــا أبناؤهــــــا بالثق ــــــد أي قــــــوة خارجي ــــــدة عــــــن التســــــلط أو تهدي القوميــــــة بعي
ــــك  ــــأى عــــن أي تهديــــد خــــارجي ســــواء أكــــان ذل الناجمــــة عــــن اإلحســــاس بــــأن وجــــودهم القــــومي فــــي من

درئــــه فــــي اللحظــــة  اإلحســــاس بفعــــل الغيــــاب الحقيقــــي ألي خطــــر أم أنــــه نــــاجم عــــن تــــوفر القــــدرة علــــى
 (1) التي يظهر فيها.

ـــــذاتي للدولـــــة  ـــــان ال ـــــة الكي ـــــادئ المرتبطـــــة بحماي ـــــومي مجموعـــــة المب ـــــي األمـــــن الق وكمفهـــــوم مجـــــرد يعن
ـــــي تمثـــــل الحـــــد األدنـــــى لضـــــمان الوجـــــود القـــــومي فـــــي النطـــــاق الـــــدولي. والسياســـــيون هـــــم الـــــذين  والت

 (2) ينظرون إليه على هذا النحو.
ــــ ــــة والنســــبية والتغيــــر، فهــــو محــــدد بمعنــــى واألمــــن القــــومي كمفهــــوم يتمي ز بالتحديــــد والشــــمول والعمومي

ــــي والتطبيقــــي فــــي إطارهــــا، وهــــو  ــــه العمل ــــة القوميــــة، أي أنــــه يجــــد مجال أنــــه ينحصــــر فــــي نطــــاق الدول
شــــامل بمعنــــى أنــــه يتضــــمن كافــــة جوانــــب األمــــن ومــــا يتصــــل بغيــــاب الخطــــر فــــي كافــــة صــــوره، وهــــو 

حكومــــة فــــي أيــــة دولــــة بغــــض النظــــر عــــن شــــكل نظامهــــا عــــام بمعنــــى أنــــه يقــــع ضــــمن مســــؤولية أيــــة 
ــــدل، ــــك النظــــام أو تب ــــم (3) السياســــي ومهمــــا تغيــــر ذل ــــة فــــي التــــاريخ تعرضــــت للتهديــــد ول فــــال توجــــد دول

ــــة حكومــــة ال تســــتطيع أن تفصــــل وجودهــــا  ــــة أمنهــــا، ألن أي ــــة خطــــوة لحماي تحــــاول حكومتهــــا اتخــــاذ أي
 عن مسألة أمن الدولة التي تنتمي إليها.

ــــرغم ــــى ال ــــة، إال أن جــــذوره  عل ــــة الثاني ــــد شــــاع بعــــد الحــــرب العالمي ــــومي ق مــــن أن مصــــطلح األمــــن الق
ــــرن الســــابع عشــــر، وبخاصــــة بعــــد معاهــــدة وســــتفاليا عــــام  ــــى الق ــــي أسســــت لــــوالدة 1678تعــــود إل ، الت

األمـــــة، وشـــــكلت حقبـــــة الحـــــرب البـــــاردة المنـــــاخ الخصـــــب لمحاولـــــة بلـــــورة  –الدولـــــة القوميـــــة أو الدولـــــة 
ـــــات  نظريـــــة وصـــــواًل إلـــــى اســـــتخدام مصـــــطلح )اســـــتراتيجية األمـــــن القـــــومي(، وشـــــاعت وصـــــياغة مقارب

مصــــــــطلحات مثــــــــل االحتــــــــواء التــــــــوازن والتعــــــــايش الســــــــلمي كمقاربــــــــات لتحقيــــــــق األمــــــــن واالســــــــتقرار 
 وتجنب الحروب في تلك الفترة.

                                                           

أحمد فؤاد رسالن، نظرية الصراع، رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة  (1)

 .780ص: ، 1980القاهرة، 

 .10أحمد فؤاد رسالن، مفهوم األمن القومي، مرجع سابق ص:  (2)

 .56نفس المرجع ، ص:  (3)
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ــــدأ مصــــطلح األمــــن القــــومي يتشــــكل فــــي صــــورته المؤسســــية عــــام  ، عنــــد صــــدور قــــانون 1972وقــــد ب
مي فــــــي الكــــــونغرس األمريكــــــي، أمــــــا بقيــــــة دول العــــــالم فقــــــد وضــــــعت عنوانــــــًا أخــــــر هــــــو األمــــــن القــــــو 

 الدراسات اإلستراتيجية.
وقــــــد وضــــــع عــــــدد مــــــن العلمــــــاء مجموعــــــة تعريفــــــات لمفهــــــوم األمــــــن القــــــومي، مــــــنهم أرنولــــــد وولفــــــرز 

، فــــــي مقــــــال لــــــه بعنــــــوان األمــــــن القــــــومي كرمــــــز 1952حيــــــث وضــــــع تعريــــــف لألمــــــن القــــــومي ســــــنة 
ــــرى أن  ــــة، أمــــا غــــامض، ي ــــاب التهديــــدات ضــــد القــــيم المركزي ــــيس غي األمــــن بــــالمعنى الموضــــوعي، يق

بـــــالمعنى ذاتـــــي، فهـــــو يشـــــير إلـــــى غيـــــاب الخـــــوف مـــــن أن تكـــــون هـــــذه القـــــيم محـــــل هجـــــوم، وبالنســـــبة 
لهــــــانس مورغــــــانتو األمــــــن القــــــومي هــــــو مــــــا يســــــاهم فــــــي حمايــــــة وحــــــدة اإلقلــــــيم الــــــوطني ومؤسســــــاته، 

ـــــك ســـــي ـــــك تراجـــــي وفران ـــــرى كـــــل مـــــن فران ـــــك الجـــــزء مـــــن السياســـــة وي موني أن األمـــــن القـــــومي هـــــو ذل
الحكوميـــــة التـــــي هـــــدفها المركـــــزي هـــــو إتاحـــــة الظـــــروف الوطنيـــــة والدوليـــــة المناســـــبة لحمايـــــة وانتشـــــار 

القـــــــيم الوطنيـــــــة الحيويـــــــة ضـــــــد الخصـــــــوم الموجـــــــودين أو المحتملـــــــين، أمـــــــا بـــــــاري بـــــــوزان فيـــــــرى أنـــــــه  
ــــــتخلص أ ــــــة ال ــــــدور حــــــول كيفي ــــــاش ي ــــــي ســــــياق بالنســــــبة لألمــــــن، النق ــــــد، أمــــــا ف و التحــــــرر مــــــن التهدي

ــــى الحفــــاظ علــــى خصوصــــية هويتهــــا  ــــى قــــدرة الــــدول والمجتمعــــات عل النظــــام الــــدولي، يشــــير األمــــن إل
. ولــــــم يختلــــــف علــــــي الــــــدين هــــــالل، فــــــي تعريفــــــه لألمــــــن القــــــومي فيــــــرى أنــــــه (1) وتماســــــكها الــــــوظيفي

ين مصـــــــالحها وتهيئـــــــة تــــــأمين كيـــــــان الدولــــــة والمجتمـــــــع ضــــــد األخطـــــــار التـــــــي تهــــــددها داخليـــــــًا وتــــــأم
الظـــــــروف المناســـــــبة اقتصـــــــاديًا واجتماعيـــــــًا لتحقيـــــــق األهـــــــداف التـــــــي تعبـــــــر عـــــــن الرضـــــــا العـــــــام فـــــــي 

 (2) المجتمع ولكن مع تغليب الطابع العسكري.
 ثـالثـاا: مفهـوم النزاع:

 (3) يرى كثير من المفكرين أن هناك تصورين للنزاع، األولى موضوعي والثاني ذاتي.
ــــــة بتعــــــارض فالتصــــــور الموضــــــوع ــــــه األطــــــراف واعي ــــــه وضــــــعًا تنافســــــيًا تكــــــون في ــــــزاع بأن ــــــر الن ي يعتب

المواقــــف، إذ يريــــد فيــــه كــــل طــــرف احــــتالل موقــــع يتعــــارض والمواقــــع التــــي تريــــد أن تحتلهــــا األطــــراف 
 األخرى.

ـــــق مـــــن  ـــــه ينطل ـــــًا، ألن ـــــي إدراك الوضـــــع الموضـــــوعي إدراكـــــًا مشـــــوها وخاطئ ـــــذاتي فيعن أمـــــا التصـــــور ال
 .(4)الذاتية والخصوصية

                                                           

جويدة حمزاوي، من األمن القومي إلى األمن اإلنساني، مجلة الدراسات اإلستراتيجية والعسكرية ، المركز ( 1)

 .10، ص: 2020الديمقراطي العربي، ألمانيا، المجلد الثاني، العدد السادس، مارس 

 .2017نزار مؤيد حزان، محاضرات في األمن القومي العربي، المعهد الوطني لإلدارة العامة، سوريا،  (2)

 .10، ص:2008، 1حسين بو قارة، تحليل النزاعات الدولية، الجزائر، دار هومة، ط (3)

 .11، ص: 2002، 1س، طحسين قادري، النزاعات الدولية دراسة وتحليل، الجزائر، دار منشورات خير جلي (4)
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فمصــــــــطلح النــــــــزاع ترجــــــــع أصــــــــوله التاريخيــــــــة إلــــــــى بدايــــــــة تنــــــــاقض مصــــــــالح المجموعــــــــات البشــــــــرية 
والتهديـــــد القـــــائم لهـــــذه المصـــــالح، وأمتـــــد المصـــــطلح اليـــــوم ليشـــــمل كافـــــة المواقـــــف التـــــي ال يوجـــــد فيهـــــا 

 توافق بين مصالح المجموعات البشرية.
ــــه مجموعــــة معينــــة مــــن األفــــراد ســــواء  ــــى: " وضــــع تكــــون في كمــــا يســــتخدم مصــــطلح النــــزاع لإلشــــارة إل

 -قبيلــــــة أو مجموعــــــة عرقيـــــــة أو لغويــــــة أو ثقافيــــــة أو دينيـــــــة أو اجتماعيــــــة أو اقتصــــــادية أو سياســـــــية
تخـــــرط فـــــي تعـــــارض واًع مـــــع مجموعـــــة أو مجموعـــــات أخـــــرى معينـــــة ألن كـــــل مـــــن هـــــذه المجموعـــــات 

مـــــن خــــالل هــــذا التعريــــف نالحـــــظ  (1)اف متناقضــــة فعـــــاًل أو تبــــدو أنهــــا كــــذلك". يســــعى لتحقيــــق أهــــد
أن النــــــزاع يــــــرتبط بمجموعــــــة مــــــن األهــــــداف والمصــــــالح التــــــي تكــــــون متناقضــــــة بــــــين الطرفــــــان، فكــــــل 
طــــرف يســــعى إلــــى تحقيــــق أهدافــــه التــــي تتنــــاقض مــــع أهــــداف الطــــرف األخــــر فيحــــدث تعــــارض فينــــتج 

ــــيس بإمكانهــــا التنــــازل لنــــا ســــلوكا عنيفــــًا، ونجــــده بــــين الجما ــــدول التــــي ل عــــات داخــــل الدولــــة أو بــــين ال
 عن مصالحها الوطنية.

ـــــر مـــــن  ـــــى جماعـــــات مثـــــل األمـــــم، وأكث ـــــزاع يمكـــــن أن يتوســـــع مـــــن شـــــعب واحـــــد إل كمـــــا أن مفهـــــوم الن
طــــــــرفين يســــــــتطيعان أن ينضــــــــويان فــــــــي النــــــــزاع وتبقــــــــي المبــــــــادئ نفســــــــها، ويعــــــــرف النــــــــزاع برغبــــــــات 

ــــزاع فالمقصــــود واحتياجــــات أطــــراف النــــزاع، فــــال ــــراد أو الــــدول، وأمــــا أطــــراف الن نزاع هــــو مــــا يريــــده األف
بهـــــم األطـــــراف المشـــــاركون فـــــي النـــــزاع، ويمكـــــن أن تكـــــون األطـــــراف أفـــــراد أو جماعـــــات أو منظمـــــات 

 أو مجتمعات أو أمم.
ويقــــــوم أي تصــــــنيف بســــــيط للنزاعــــــات المســــــلحة علــــــى معيــــــارين أثنــــــين غيــــــر محــــــددين بدقــــــة أولهمــــــا 

زاع )دولـــــي أم داخلـــــي( وثانيهمـــــا حجـــــم النـــــزاع )كبيـــــر أو صـــــغير( إذن حســـــب هـــــذا الســـــمة العامـــــة للنـــــ
 التصنيف هناك أربع أنواع من النزاعات المسلحة هي:

ـــــه أطـــــراف عديـــــدة ورئيســـــية وهـــــو يتســـــم بحـــــدة قتاليـــــة 1 ـــــوح تشـــــترك في ـــــزاع مفت ـــــي كبيـــــر: ن ـــــزاع دول . ن
 كبيرة وعادة ال يمكن احتوائه إال في إطار حل شامل؛

ــــى . نــــزاع 2 ــــتم التوصــــل إل ــــي يمكــــن أن ي ــــوع الحــــوادث الحدوديــــة الت ــــي صــــغير: وهــــو عــــادة مــــن ن دول
إيقافهـــــا بســـــهولة نســـــبيًا بعـــــد تفـــــاوض مباشـــــر أو بواســـــطة قـــــوة كبـــــرى أو إقليميـــــة تســـــتطيع أن تمـــــارس 

 ضغطًا الحتواء النزاع؛
إلـــــى  . نــــزاع داخلــــي كبيـــــر: وهــــو يشــــمل الثـــــورات والحــــروب األهليـــــة الواســــعة النطــــاق، وقـــــد يتحــــول7

 نزاع خارجي عبر اجتذاب أطراف خارجية ويتطلب جهدًا كبيرًا سياسيًا أو عسكريًا الحتوائه.

                                                           

جيمس دورتي، روبرت بالستغراف، التطربات المتضاربة في العالقات الدولية، ترجمة  وليد عبد الحي، بيروت،  (1)
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ـــــــر متكـــــــررة يمكـــــــن احتوائهـــــــا 7 ـــــــف محـــــــدودة وغي ـــــــي أعمـــــــال عن ـــــــل ف ـــــــي صـــــــغير: ويتمث ـــــــزاع داخل . ن
 .(1)بسهولة

 ويرى الباحث أن النوع الثالث، هو النزاع القائم اآلن في ليبيا وهو محور الدراسة.
 ور الثـاني: األمن القومي الليبي في ظل األوضاع السائدة:المحـ

ــــالي قوضــــى انعــــدام األمــــن هــــذا  ــــف المجــــاالت، وبالت ــــر مختل كــــان النعــــدام األمــــن تــــداعيات ســــلبية عب
الجهــــــود الراميــــــة إلــــــى بنــــــاء مؤسســــــات سياســــــية وإداريــــــة وأمنيــــــة فاعلــــــة، وســــــهل توســــــع المجموعــــــات 

ــــا والمنطقــــة  ــــى نطــــاق أوســــع، فقــــد صــــرح أول مبعــــوث لألمــــين العــــام اإلجراميــــة والجهاديــــة فــــي ليبي عل
ـــــي ديســـــمبر  ـــــس األمـــــن ف ـــــان مـــــارتن لمجل ـــــا إي ـــــتم معالجـــــة  2011لألمـــــم المتحـــــدة لليبي ـــــم ت ـــــه " إن ل أن

الوضــــــع األمنــــــي بســــــرعة وفعاليــــــة، قــــــد تصــــــبح مصــــــالح أصــــــحاب الشــــــأن المختلفــــــين متأصــــــلة، مــــــا 
ـــــة" ـــــه لـــــم يتـــــرج (2)يقـــــوض الســـــلطة الشـــــرعية للدول ـــــى ومـــــن المؤســـــف أن ـــــم المســـــبق بالتحـــــديات إل م العل

 إجراء فعال، وتدهور الوضع األمني في ليبيا إلى ما هو عليه اآلن.
خرجـــــت احتجاجـــــات فـــــي شـــــوارع بنغـــــازي ضـــــد االعتقـــــاالت، وتحولـــــت مـــــن مجـــــرد  2011فـــــي فبرايـــــر 

احتجاجــــــات إلــــــى مطالبــــــات إلســــــقاط النظــــــام وتســــــارعت األحــــــداث لتتحــــــول إلــــــى مواجهــــــات مســــــلحة 
ــــي  وحــــرب أهليــــة بــــين ــــدة والمناهضــــة للنظــــام، غــــدتها األطــــراف الخارجيــــة بالتــــدخل ف الجماعــــات المؤي

، القاضــــي بفــــرض حظــــر جــــوي علــــى ليبيــــا وذلــــك لشـــــل 1927ليبيــــا عبــــر قــــرار مجلــــس األمــــن رقــــم 
ــــــم يتضــــــمن أي إشــــــارة صــــــريحة تــــــرخص  ــــــرار ل ــــــالرغم مــــــن أن هــــــذا الق ــــــوات النظاميــــــة، وب حركــــــة الق

لتـــــدخل العســــكري فـــــي ليبيـــــا بإســــتنثاء نصـــــه علـــــى إنشـــــاء لحلــــف النـــــاتو وعـــــدد مــــن الشـــــركاء العـــــرب ا
منطقــــة حظــــر جــــوي، واتخــــاذ التــــدابير الالزمــــة لحمايــــة المــــدنيين، إال أن الــــدول المشــــاركة فــــي تنفيـــــذ 

بعــــــد حملــــــة جويــــــة وبحريــــــة ناجحــــــة، ولــــــم تظهــــــر  (3)الحظــــــر الجــــــوي عمــــــدت علــــــى إســــــقاط النظــــــام،
الســــتقرار بعــــد انتهــــاء الصــــراع فــــي ليبيــــا، الــــدول األعضــــاء فــــي حلــــف النــــاتو رغبــــة ودور فــــي تحقيــــق ا

فقـــــد نهجـــــت فصـــــل العمـــــل العســـــكري عـــــن التعهـــــد الصـــــريح أو الضـــــمني بضـــــمان األمـــــن واإلشـــــراف 
علـــى عمليـــة االنتقـــال السياســـي فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الصـــراع. دخلـــت علـــى أثرهـــا ليبيـــا فـــي حالـــة مــــن 

جعــــــــل ليبيــــــــا  هشاشــــــــة المؤسســــــــات، وضــــــــعف فــــــــي تــــــــوفير االحتياجــــــــات األساســــــــية ممــــــــا أدى إلــــــــى
بأقاليمهـــــا الشاســـــعة فضـــــاء لممارســـــات غيـــــر شـــــرعية ومـــــالذًا أمنـــــا لـــــيس فقـــــط للجماعـــــات اإلرهابيـــــة 
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بـــــل أيضـــــًا للمهـــــربين، ألن ذلـــــك يمكنهـــــا مـــــن الحصـــــول علـــــى مـــــورد مـــــالي مســـــتقر مـــــا يجعلهـــــا قـــــادرة 
ــــــذ مخططاتهــــــا، ــــــى البقــــــاء واالســــــتمرار فــــــي تنفي كمــــــا أن هــــــذه الجماعــــــات قــــــد عقــــــدت المشــــــهد  (1)عل

اســـــــي فـــــــي ليبيــــــــا، حيـــــــث أن العديــــــــد مـــــــن زعمــــــــاء الكتائـــــــب المســــــــلحة يمارســـــــون أدوار تتصــــــــل السي
ـــــة  ـــــروة المالي ـــــى مصـــــادر الث ـــــي الســـــيطرة عل ـــــادة الميلشـــــيات ف ـــــافس ق بالســـــالح والمـــــال والسياســـــة، ويتن
ومقـــــــدرات الدولـــــــة وفـــــــي االنتمـــــــاء إلـــــــى قـــــــوى سياســـــــية أو دعمهـــــــا، عـــــــالوة علـــــــى تشـــــــكيلهم حركـــــــات 

ــــــوا العمــــــل السياســــــي داعمــــــين أو مــــــدعومين بقــــــوة المســــــلحين المــــــوالين سياســــــية، فقــــــادة الكتائــــــب د خل
ــــى تعقيــــدات أخــــرى تتمثــــل فــــي عمليــــة  ــــي، ممــــا أدى إل لهــــم أو لتيــــارهم السياســــي أو المنــــاطقي أو القبل

ـــــداخل (2)نـــــزع ســـــالح هـــــذه الجماعـــــات ـــــة فـــــي ال ـــــد مـــــن الجهـــــات الفاعل ـــــا ســـــاحة للعدي . وأصـــــبحت ليبي
ات مختلفــــــة، ممــــــا أدى إلــــــى اســــــتمرار تفتــــــت قطــــــاع األمــــــن الليبــــــي، والتــــــي تعمــــــل مــــــن عــــــدة مســــــتوي

 2017واســـــتمرار اإلفـــــالت مـــــن العقـــــاب عـــــن الجـــــرائم المرتكبـــــة مـــــن جميـــــع األطـــــراف، وفـــــي صـــــيف 
ــــى أثــــر إجــــراء انتخابــــات متنــــازع عليهــــا، وانقســــمت  دخلــــت الــــبالد سلســــلة مــــن النزاعــــات المســــلحة، عل

فـــــي األهـــــداف، األول مقـــــره فـــــي طبـــــرق شـــــرق الحكومـــــة الليبيـــــة إلـــــى كيـــــانين، متبـــــاينين فـــــي التوجـــــه و 
الــــــبالد والثــــــاني مقــــــره طــــــرابلس، انــــــدلع العنــــــف عندئــــــذ بــــــين مؤيــــــدي الحكــــــومتين المتنافســــــتين وأرغــــــم 
ـــــك الســـــفارات األوروبيـــــة واألمريكيـــــة، مـــــا زاد  ـــــى الخـــــروج مـــــن ليبيـــــا، بمـــــا فـــــي ذل المجتمـــــع الـــــدولي عل

ـــبالد، فـــي ظـــل عـــدم وجـــود تو  ـــاقم الوضـــع وهـــدد بتقســـيم ال ـــة سياســـية لحـــل مـــن تف افـــق داخلـــي علـــى آلي
ـــــه النـــــزاع نحـــــو توجهـــــات  ـــــة ودوليـــــة تحـــــاول توجي النزاعـــــات القائمـــــة، وفـــــي ظـــــل وجـــــود أطـــــراف إقليمي

 وأهداف غير توافقية.
ــــــزاع مــــــن خــــــالل حــــــوار 2015خــــــالل عــــــام  ــــــى إيجــــــاد صــــــيغة حــــــل للن ــــــت األمــــــم المتحــــــدة عل ، عمل

صـــــــــطلح علـــــــــى تســـــــــميته اتفـــــــــاق ، أ2015الـــــــــوطني، منتجـــــــــة اتفاقـــــــــًا سياســـــــــيًا ليبيـــــــــا فـــــــــي ديســـــــــمبر 
الصــــخيرات دعــــا هــــذا االتفــــاق إلــــى تشــــكيل حكومــــة ليبيــــة جديــــدة وإلــــى تأســــيس مجلــــس رئاســــي، لكــــن 

بعـــــد أن شـــــنت  2019البرلمـــــان رفـــــض التصـــــديق علـــــى الحكومـــــة، وأزداد األمـــــر تعقيـــــدًا وفـــــي إبريـــــل 
 قوات الجيش التابعة للبرلمان حملة عسكرية للسيطرة على طرابلس.

ي النــــــزاع فــــــي ليبيــــــا وتعقــــــدها ووجــــــود أطــــــراف فاعلــــــة، أدى إلــــــى مزيــــــد مــــــن التعقيــــــد هـــــذا التســــــارع فــــــ
وبــــروز جهــــات إقليميــــة ودوليــــة، تغــــدي دورة العنــــف وتســــهم فــــي عــــدم اســــتقرار ليبيــــا مــــن خــــالل دعــــم 
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األطـــــراف الداخليـــــة وتزويـــــدها بالســـــالح، ووصـــــل األمـــــر إلـــــى التـــــدخل المباشـــــر عبـــــر إرســـــال قـــــوات 
 النزاع القائم بين الليبيين. عسكرية وتدخلها المباشر في

 ثـانيـاا: تحـديات األمن القومي الليبي:
ــــى المجتمــــع وضــــبط التفــــاعالت الحادثــــة  ــــي ظــــل عجــــز النظــــام السياســــي فيمــــا يتعلــــق بالســــيطرة عل ف
فيـــــــه، وعـــــــدم اســـــــتطاعته تلبيـــــــة الحقـــــــوق األساســـــــية لمواطنيـــــــه المتمثلـــــــة فـــــــي تـــــــوفير األمـــــــن المـــــــادي 

الســـــلع، وضـــــمان قنـــــوات المشـــــاركة السياســـــية، وعمليـــــة ضـــــع القـــــرار، للمـــــواطنين، وتـــــوفير الخـــــدمات و 
ـــــدأ بالبحـــــث عـــــن مـــــا  واســـــتقرار مؤسســـــات الحكـــــم، نجـــــد أن كـــــل جماعـــــة مـــــن جماعـــــات المجتمـــــع تب
يشـــــبع الحاجـــــات األساســـــية ألبنائهـــــا مـــــن خـــــالل القيـــــام باالتصـــــال بـــــالقوى الخارجيـــــة، التـــــي قـــــد تقـــــدم 

ـــــوق  ـــــوي إلشـــــباع الحق ـــــدعم المـــــادي والمعن ـــــدفع الجماعـــــات األخـــــرى لهـــــا ال األساســـــية ألبنائهـــــا، ممـــــا ي
إلـــــــى أن تفعـــــــل نفـــــــس األمـــــــر، ممـــــــا يقـــــــود فـــــــي النهايـــــــة إلـــــــى انهيـــــــار المجتمـــــــع، وتفكيـــــــك جماعاتـــــــه 

 األساسية، وذلك من شأنه أن يقود احتمااًل إلى تأكل وجود الوطن كلية.
ى خارجيـــــة متباينـــــة ويـــــزداد األمـــــر ســـــوءًا إذا اتجهـــــت بعـــــض الجماعـــــات الداخليـــــة إلـــــى االســـــتعانة بقـــــو 

المصــــالح، بحيــــث نجــــد أن ذلــــك مــــن الممكــــن أن يكــــون مقدمــــة لصــــراع القــــوى العالميــــة مــــع بعضــــها 
 على األراضي الليبية من خالل جماعاته، وهو ما هو حاصل اآلن في ليبيا.

حيـــــث تســـــبب النـــــزاع المســـــلح بـــــين المجموعـــــات المســـــلحة، فـــــي ســـــياق صـــــراعها علـــــى الســـــلطة، فـــــي 
ــــــة، فضــــــال عــــــن شــــــلل الســــــلطات التشــــــر  ــــــى تقــــــويض المصــــــالحة الوطني يعية والتنفيذيــــــة، باإلضــــــافة إل

ـــــــة  ـــــــك، فـــــــإن الجهـــــــات الفاعل ـــــــى ذل ـــــــة للمـــــــواطنين، باإلضـــــــافة إل ـــــــاة اليومي ـــــــى الحي ـــــــأثيره الســـــــلبي عل ت
ــــزاع الليبــــي، تغــــذي دورة العنــــف وتســــهم فــــي عــــدم اســــتقرار ليبيــــا  ــــة فــــي الن ــــة والدوليــــة المتداخل اإلقليمي

مســــلحة، ممــــا حــــول الــــبالد إلــــى ســــاحة نــــزاع إقليمــــي ودولــــي وحــــروب مــــن خــــالل دعــــم الجماعــــات ال
 تخاض بالوكالة.

 األطـراف الخـارجية: -
تلعـــــب األطـــــراف الخارجيـــــة دورًا بـــــارزًا خاصـــــة فـــــي النزاعـــــات األهليـــــة، ويـــــنعكس ذلـــــك فـــــي االختـــــراق 
 مــــــن قبـــــــل الــــــدول المجـــــــاورة بـــــــدعوى التهديــــــدات األمنيـــــــة للمليشـــــــيات والجماعــــــات المســـــــلحة، وعليـــــــه

فــــــاألطراف الخارجيــــــة، تســــــهم فــــــي تكثيــــــف التصــــــادم المحلــــــي مــــــن خــــــالل تقــــــديم أنــــــواع مختلفــــــة مــــــن 
ـــــدعم، ـــــزاع معـــــين تجعـــــل قـــــرارات  (1)ال ـــــي ن ـــــدخلها ف ـــــد ت ـــــة عن ـــــاألطراف الخارجي ـــــك ف ـــــى ذل باإلضـــــافة إل

 أطراف النزاع مرهونه لها، من خالل تقديم مختلف أنواع الدعم خاصة إذا كانت هذه األطراف 
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أثير علـــــى مجريـــــات األحـــــداث فـــــي دولـــــة مـــــا، أو كســـــب مزيـــــدًا مـــــن القـــــوة ، أو طمعـــــًا ترغـــــب فـــــي التـــــ
 في الحصول على ثروات وخيرات الدولة.

ـــــاب األمـــــن وعـــــدم االســـــتقرار ويوســـــع الهـــــوة  ـــــل أمـــــد غي ـــــدور الخـــــارجي عـــــادة يكـــــون ســـــلبيًا ويطي إن ال
ــــــى ســــــجال علــــــى  ــــــداخل، فمــــــا نــــــراه فــــــي ليبيــــــا أن النــــــزاع تحــــــول إل ــــــين بــــــين الفرقــــــاء مــــــن ال األرض ب

مختلـــــــف القـــــــوى اإلقليميـــــــة والدوليـــــــة لتحقيـــــــق مصـــــــالح كـــــــل طـــــــرف متـــــــدخل، ممـــــــا زاد مـــــــن تشـــــــعب 
 مساراته ووصوله إلى مستويات عالية من التعقيد وعدم االتفاق حول آلية توافقية لحسم النزاع.

 النفـلت األمـني والحدودي: -
ـــــدهور وانتشـــــار الســـــالح والجماعـــــات المســـــ ـــــي المت ـــــي إن الجانـــــب األمن ـــــدت ف ـــــي تزاوجـــــت وتوال لحة الت

ـــــــر المشـــــــروع بالبشـــــــر  ـــــــرة، مـــــــن عصـــــــابات الجريمـــــــة المنظمـــــــة واالتجـــــــار غي ـــــــات كثي أشـــــــكال وتطبيق
وتهريــــــــــب للســــــــــالح والســــــــــلع والمــــــــــواد اإلســــــــــتراتيجية والجماعــــــــــات والتنظيمــــــــــات الدينيــــــــــة المســــــــــلحة، 

تفتـــــت قطـــــاع  المتشـــــددة والمتطرفـــــة، واتســـــاع النطـــــاق الجغرافـــــي لتواجـــــد هـــــذه المجموعـــــات، واســـــتمرار
األمـــــن واســــــتمرار اإلفــــــالت مـــــن العقــــــاب عــــــن الجـــــرائم المرتبكــــــة مــــــن جميـــــع األطــــــراف، وعــــــدم قــــــدرة 
ـــــر المخـــــاوف مـــــن  ـــــوطني هـــــو مـــــا يثي ـــــى كامـــــل ترابهـــــا ال ـــــرض ســـــيطرتها المركزيـــــة عل ـــــى ف ـــــة عل الدول

 انزالق ليبيا نحو الدولة الفاشلة.
ـــــذ  ـــــ2011فمن ـــــرة ب ـــــات خطي ـــــات السياســـــية ، تشـــــهد الســـــاحة السياســـــية الليبيـــــة تجاذب ـــــف الفعالي ين مختل

ــــــة، خاصــــــة مــــــع غيــــــاب ســــــلطة إكــــــراه مــــــادي تضــــــبط العنــــــف داخــــــل  أثــــــرت علــــــى األمــــــن فــــــي الدول
المجتمـــع، وهـــي جــــوهر القـــوة العامـــة للدولــــة بمـــا تمثلـــه القــــوة الماديـــة مـــن قــــوى مســـلحة وقـــوى شــــرطية 

ـــــ ـــــة إال شـــــكاًل فارغـــــًا مـــــن مضـــــمونه، وفـــــي الوضـــــع الليب ـــــدونها ال تكـــــون الدول ـــــي ب ـــــذ والت ، 2011ي من
ـــــاك إجمـــــاع حـــــول مـــــن هـــــو  ـــــيس هن ـــــه ل ـــــف، كمـــــا أن ـــــى اآلن ال توجـــــد ســـــلطة واحـــــدة تحتكـــــر العن وحت
المخــــــول بتشــــــكيل ســــــلطة عســــــكرية مركزيــــــة، كــــــل هــــــذه االعتبــــــارات ســــــاهمت فــــــي إخفــــــاق محــــــاوالت 
إعـــــادة هيكلـــــة جـــــيش ليبـــــي موحـــــد، وهـــــو مـــــا كـــــرس مظـــــاهر أمنيـــــة جديـــــدة عمقـــــت مـــــن فقـــــدان األمـــــن 

ـــــده، كمـــــا أن ال ـــــى وتعقي ـــــى الســـــيطرة عل ـــــة عل ـــــة المعقـــــدة ســـــاهمت فـــــي عـــــدم قـــــدرة الدول ظـــــروف األمني
ـــــــدي المهـــــــربين  حـــــــدودها الشاســـــــعة وتأمينهـــــــا، خاصـــــــة فـــــــي ظـــــــل انتشـــــــار الســـــــالح ووقوعـــــــه فـــــــي أي
ــــود  ــــى تهريــــب الســــالح والوق ــــوب هلوســــة، إل ــــب مــــن مخــــدرات وحب والمخــــربين، فتزايــــدت مظــــاهر التهري

هـــــــاجرين غيـــــــر الشـــــــرعيين والجريمـــــــة المنظمـــــــة عبـــــــر والســـــــلع التموينيـــــــة، إلـــــــى اســـــــتفحال معظلـــــــة الم
 الحدود الليبية.



 )
ً
 األمن القومي يف أوقات الزناعات )ليبيا نموذجا
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إن ضــــــعف قطــــــاع األمــــــن، يســــــمح ببــــــروز المجموعــــــات المســــــلحة، ويزيــــــد مــــــن تقــــــويض المصــــــالحة 
الوطنيــــــة فــــــأمن واســــــتقرار وســــــيادة ليبيــــــا مرهــــــون بالدرجــــــة األولــــــى علــــــى قــــــدرة الدولــــــة الليبيــــــة علــــــى 

 ها، وتأمين حدودها برًا وبحرًا وجوًا.فرض األمن واستعادة السيطرة على كامل مؤسسات
 غيـاب العـدالة الجتماعية: -

تـــــؤدي زيـــــادة الفجـــــوة بـــــين الفئـــــات االجتماعيـــــة المختلفـــــة فـــــي المجتمـــــع، مـــــن خـــــالل اســـــتحواذ بعـــــض 
ــــــذر  ــــــذي ين ــــــات األخــــــرى منهــــــا، األمــــــر ال ــــــرص المتاحــــــة، بينمــــــا تحــــــرم الفئ ــــــة الف ــــــى غالبي ــــــات عل الفئ

ـــــات وربمـــــا صـــــراعات  ـــــوترات وتمزق ـــــة للمجتمـــــع بت ـــــة القاعدي ـــــإن الحال ـــــي هـــــذا اإلطـــــار ف ـــــة. وف اجتماعي
تتمثــــــل فــــــي التســــــاوي بــــــين المــــــواطنين فيمــــــا يتعلــــــق بــــــالفرص المتاحــــــة فــــــي المجتمــــــع، وهــــــو الوضــــــع 
الـــــذي يشـــــكل قاعـــــدة التفـــــاق أو عقـــــد اجتمـــــاعي يؤكـــــد تماســـــك المجتمـــــع مـــــع بعضـــــه الـــــبعض، غيـــــر 

ؤدي إلـــــى حالـــــة مـــــن الحقـــــد االجتمـــــاعي، أن هـــــذه الحالـــــة إذا لـــــم تتحقـــــق، فـــــإن ذلـــــك مـــــن شـــــأنه أن يـــــ
وتبـــــدأ التـــــوترات فـــــي التشـــــكل، وإذا أضـــــفنا إلـــــى ذلـــــك تراجـــــع قـــــوة الدولـــــة الضـــــابطة، فـــــإن النـــــزاع بـــــين 
الجماعــــــات أو الفئــــــات المشــــــكلة فــــــي المجتمــــــع، ســــــوف يــــــؤثر علــــــى تماســــــك المجتمــــــع، بــــــل ويــــــؤدي 

ة الشـــــباب التـــــي تشـــــكل بوحدتـــــه، وهـــــو مـــــا نـــــراه حاصـــــل اآلن فـــــي ليبيـــــا، باإلضـــــافة إلـــــى معضـــــلة فئـــــ
أكثــــــر المصــــــادر تهديــــــدًا لألمــــــن القــــــومي، فشــــــريحة الشـــــــباب تمثــــــل نســــــبة عاليــــــة جــــــدًا مــــــن البنـــــــاء 
ــــــدخل، وعجــــــز المجتمــــــع عــــــن تــــــوفير  ــــــة، وانعــــــدام ال ــــــديموجرافي للمجتمــــــع، وبســــــبب انتشــــــار البطال ال

ــــى  ــــاط الشــــباب، ويدفعــــه إل ــــى إضــــعاف انتمــــاء وارتب ــــك يســــاعد عل ــــإن ذل أن حاجــــات هــــذه الشــــريحة، ف
يصـــــــبح قـــــــوة تــــــــدمير، تـــــــدمير لذاتــــــــه، مـــــــن خـــــــالل انحرافــــــــه وتعاطيـــــــه للمخــــــــدرات، واالنخـــــــراط فــــــــي 
جماعــــــات مســــــلحة عقائديــــــه أو جهويــــــة، وفــــــي هــــــذه الحالــــــة فــــــإن الشــــــباب سيشــــــكلون تهديــــــدًا لألمــــــن 

 (1)القومي، واالستقرار الدولة.
 ثـالثـاا: مستقبل المشهد األمني في ليبيا:

تهديــــدًا حقيقــــًا لبنيــــة الدولــــة الليبيــــة، كمــــا يشــــكل تحــــديًا أمنيــــًا بالنســــبة يمثــــل الوضــــع األمنــــي فــــي ليبيــــا 
لــــــدول الجــــــوار التـــــــي تزايــــــد اهتمامهـــــــا بالمســــــألة الليبيـــــــة مــــــع تزايـــــــد تعــــــدد مســـــــاراتها ووصــــــولها إلـــــــى 
مســـــتويات عاليـــــة مـــــن التعقيـــــد، خاصـــــة مـــــع تعـــــدد الفواعـــــل اإلقليميـــــة والدوليـــــة، وعـــــدم اإلتفـــــاق حـــــول 

ا النـــــزاع، فهنـــــاك تعـــــارض واضـــــح بـــــين دول تطالـــــب بالحـــــل العســـــكري، ودول آليـــــة توافقيـــــة لحســـــم هـــــذ
أخــــــرى تطالــــــب بضــــــرورة دعــــــم الحــــــل الســــــلمي والسياســــــي للنــــــزاع داخليــــــًا برعايــــــة دوليــــــة أو إقليميــــــة، 
وعلــــى الــــرغم مــــن أن مســــار الحــــل مــــازال شــــائكًا وطــــوياًل، وهــــو مــــا يعنــــي أن مســــتقبل الدولــــة الليبيــــة 

دم اليقـــــين، وبخاصـــــة أن خيـــــوط الحلـــــول المطروحـــــة فـــــي يـــــد العديـــــد يعتريـــــه حالـــــة مـــــن الضـــــبابية وعـــــ
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مـــــــن األطــــــــراف متقاطعـــــــة المصــــــــالح، فطـــــــول فتــــــــرة النـــــــزاع أفــــــــرز ازدواجيـــــــة فــــــــي الســـــــلطة وغيــــــــاب 
لمؤسســــــات األمـــــــن وتـــــــوافر للســـــــالح وتــــــدخاًل دوليـــــــًا، كمـــــــا أن الميلشـــــــيات ظلــــــت أقـــــــوى مـــــــن أجهـــــــزة 

ـــــدا ـــــة الدولـــــة، ألنهـــــا أصـــــبحت تشـــــكل مـــــع اســـــتمرار النـــــزاع ال ـــــة وجهوي ـــــات قبلي خلي أدرعـــــًا مســـــلحة لفئ
وسياســـــية مـــــؤثرة، تقـــــف خلـــــف عـــــدد مـــــن القـــــرارات السياســـــية، وتمكنـــــت مـــــن الســـــيطرة علـــــى بعـــــض 
ـــــدعمها، بشـــــكل  ـــــي ت ـــــيس مـــــن المحتمـــــل أن تتخلـــــى الميلشـــــيات وال المـــــدن الت المـــــوارد االقتصـــــادية، ول

ـــــــى التمســـــــ ك بســـــــلطاتها كامـــــــل عـــــــن األســـــــلحة وحـــــــل الميلشـــــــيات، ومـــــــن المرشـــــــح أنهـــــــا ستســـــــعى إل
ــــــــرة زادت مــــــــن تســــــــارع  ــــــــة السياســــــــية، إال أن التطــــــــورات األخي ــــــــوا فــــــــي العملي ــــــــى أن يتفق الراســــــــخة إل
ديناميـــــت النـــــزاع، وتعقـــــده بشــــــدة، وحصـــــول تغيـــــر الـــــدائم فــــــي مـــــوازين القـــــوى، وزيـــــادة دور وحضــــــور 

حــــال العامــــل الخــــارجي فــــي النــــزاع الليبــــي، ممــــا أدى إلــــى إخــــراج األمــــر برمتــــه مــــن أيــــدي الليبيــــين، وأ
الفـــــاعلين المحليـــــين المتصـــــارعين علـــــى الشـــــرعية والنفـــــوذ والســـــلطة إلـــــى وكـــــالء حـــــرب باإلنابـــــة عـــــن 
ـــــــة صـــــــاعدة تحـــــــاول أن  ـــــــة اختلطـــــــت فيـــــــه التطلعـــــــات الجيوسياســـــــية لقـــــــوى إقليمي صـــــــراع إرادات دولي
ـــــى صـــــراع  ـــــا إل ـــــزاع فـــــي ليبي ـــــة انتقـــــال الن ـــــذر باحتمالي ـــــار، ممـــــا ين ـــــين الكب تلعـــــب دورًا، مـــــع إرادة الالعب

ليمـــــي ودولـــــي مفتـــــوح علـــــى األراضـــــي الليبيـــــة، تكـــــون عواقبـــــه وخيمـــــة ومـــــدمرة لمـــــا تبقـــــى مـــــن كيـــــان إق
 الدولة الليبية.

ممــــــا يبقــــــي مســــــتقبل المشــــــهد األمنــــــي فــــــي ليبيــــــا مرهونــــــًا بعــــــدد مــــــن المتغيــــــرات، يــــــأتي فــــــي مقــــــدمتها 
كـــــذلك الـــــوعي الـــــداخلي بصـــــعوبة المرحلـــــة، والعمـــــل علـــــى تغليـــــب مصـــــلحة الـــــبالد وتقـــــديم التنـــــازالت، 

 موقف القوى الخارجية ووصولها لتوافقات فيما بينها.
 :الخـاتمـة

مــــــر النــــــزاع فـــــــي ليبيــــــا بالعديـــــــد مــــــن المســـــــارات بــــــدء بـــــــالنزاع بــــــين الجماعـــــــات المناهضــــــة والمؤيـــــــدة 
للنظـــــام، وأعقبـــــه نزاعـــــات قبليـــــة ومناطقيـــــة وعرقيـــــة، شـــــكلت عامـــــل عـــــدم اســـــتقرار، يتفـــــاوت فـــــي مدتـــــه 

، لـــــــم تضـــــــع 2011لســـــــلطات التشـــــــريعية الليبيـــــــة المتعاقبـــــــة منـــــــذ مـــــــن فتـــــــرة إلـــــــى أخـــــــرى، كمـــــــا أن ا
اســـــــتراتيجيات وطنيـــــــة أو خطـــــــط واضـــــــحة إلعـــــــادة بنـــــــاء المؤسســـــــات األمنيـــــــة المنهـــــــارة، وبـــــــداًل مـــــــن 
ذلــــــك، عــــــززت بقــــــوانين ومراســــــيم إنشــــــاء هياكــــــل أمنيــــــة موازيــــــة ال تســــــيطر عليهــــــا الدولــــــة، ومنحتهــــــا 

ي، وعـــــدم قـــــدرة الدولـــــة علـــــى ترســـــيخ ســـــلطتها ســـــلطات واســـــعة، ممـــــا أدى إلـــــى تشـــــرذم الوضـــــع األمنـــــ
واالســـــتجابة للقضـــــايا اليوميـــــة للحكـــــم، كمـــــا أفـــــرز النـــــزاع ازدواجيـــــة فـــــي الســـــلطة وغيـــــاب لمؤسســــــات 
األمـــــــن وتـــــــوافر للســـــــالح، وأثـــــــر انعـــــــدام األمـــــــن كـــــــذلك علـــــــى االقتصـــــــاد، فهـــــــو لـــــــم يمنـــــــع الشـــــــركات 

ـــــا مـــــن العـــــودة الســـــتكمال مشـــــاريعها المت ـــــة فـــــي ليبي ـــــة العامل ـــــة، وإعـــــادة االعمـــــار فحســـــب، األجنبي وقف
وإنمـــــــا هـــــــدد أيضـــــــًا إنتـــــــاج الـــــــنفط وهـــــــو المـــــــورد األساســـــــي الـــــــذي تعتمـــــــد عليـــــــه الدولـــــــة فـــــــي تـــــــوفير 
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احتياجاتهــــــا، ليتصــــــاعد النــــــزاع حاليــــــًا ليصــــــبح أكثــــــر تعقيــــــدًا، حيــــــث أتســــــم بكثــــــرة وتســــــارع دينامياتــــــه، 
ـــــرة األطـــــراف اإلقليمـــــين ـــــوى، فضـــــاًل عـــــن كث ـــــي مـــــوازين الق ـــــدائم ف ـــــر ال ـــــي تغـــــذي  والتغي ـــــدوليين، الت وال

دورة العنــــف وتســــهم فــــي عــــدم اســــتقرار ليبيــــا، وتعمــــل علــــى إخــــراج األمــــر برمتــــه مــــن أيــــدي الليبيــــين، 
وأحالــــــت المتصــــــارعين الليبيــــــين إلــــــى وكــــــالء حــــــرب باإلنابــــــة، وأصــــــبحت ليبيــــــا ســــــاحة نــــــزاع إقليمــــــي 

ــــ ــــى مــــا تبق ــــي، وتقضــــي عل ــــى الشــــعب الليب ــــرة ومــــدمرة عل ــــي، ســــتكون عواقبهــــا خطي ــــان ودول ي مــــن كي
 الدولة.

نســــتخلص ممـــــا ســـــبق ومـــــن خــــالل الرصـــــد والتحليـــــل أنـــــه بـــــالرغم مــــن التحـــــديات التـــــي تواجـــــه األمـــــن 
القـــــــومي الليبـــــــي، إال أن ليبيـــــــا الزالـــــــت تتمتـــــــع بـــــــبعض المزايـــــــا بالمقارنـــــــة مـــــــع المجتمعـــــــات أخـــــــرى ، 

ــــت ليبيــــا تســــتطيع تلبيــــة معظــــم احتياجاتهــــا مــــا بعــــد النــــزاع،  حتــــى وإن كــــان فعلــــى ســــبيل المثــــال، الزال
يستشــــــري الفســــــاد اإلداري والمــــــالي فــــــي مفاصــــــل الدولــــــة، ويــــــرى الباحــــــث أن الســــــيناريو الــــــراجح هــــــو 
الرهــــان علــــى دور منظمــــة األمــــم المتحــــدة عبــــر اتفــــاق أممــــي جديــــد يكــــون بمرحلــــة انتقاليــــة إلــــى غايــــة 

لـــى تنظـــيم الوضـــع الـــداخلي فـــي إطـــار رســـمي، ويســـتند الباحـــث فـــي ذلـــك إلـــى عـــدم قـــدرة األطـــراف ع
اســـــتئناف االقتتـــــال لعـــــدم جـــــدواها فـــــي تحقيـــــق مكاســـــب ونجاحـــــات ملموســـــة علـــــى األرض، والتوصـــــل 
إلـــــى قناعــــــة بعـــــدم إمكانيــــــة تحقيـــــق الربحيــــــة المطلقــــــة، فـــــي ظــــــل اســـــتقوا كــــــل طـــــرف مــــــن األطــــــراف 
المحليـــــة بـــــداعمين إقليمـــــين ودوليـــــين، فضـــــاًل عـــــن وجـــــود رســـــائل ومؤشـــــرات وضـــــغوط مـــــن األطـــــراف 

 وافق، يجنب البالد مزيد من االنهيار والتشظي.الدولية للتوصل إلى ت
 كما أنه يمكن الخروج بمجموعة من التوصيات:

لوقــــف النــــزاع البـــــد مــــن تفكيــــك الميلشـــــيات ونــــزع أســـــلحتها، وتنفيــــذ برنــــامج وطنـــــي محــــدد بوضـــــوح  -
 يتضمن توحيد قطاع الدفاع واألمن، وإضفاء الطابع الرسمي عليه.

يتحقق فقط بمصالحة شكلية أو اتفاقية لوقف النار وعودة النازحين وإنما إن الحل الجذري للنزاع ال  -
 يتطلب أيضًا إبعاد األطراف الخارجية التي تحرك مسار النزاع بما يحقق مصالحها.

على المجتمع الدولي تفادي أسلوب القرارات الدولية االرتجالية، ومراجعة فعالية ونتائج القرارات الصادرة  -
 حدة ومدى إسهامها في حل النزاع القائم.عن األمم المت
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 يف الليبي يف ظل العولمة الماليةالقطاع المرص

 )الفرص المتاحة والتحديات المحتملة(

 د. حممد عثمان خليفة سالمة

 وليد جامعة بين–والعلوم السياسية  دكلية االتتصا

 
 ملخص الدراسة:

 الي اكتشاف االثر االقتصادي المحتمل للقطاع المصرفي الليبي في حالة رئيسيبشكل  الورقةتهدف هده 
العالم الخارجي اي الدخول في منظمة التجارة العالمية. وبالتالي فان هده الورقة  علىالتحرير واالنفتاح 

ترغب في توضيح السؤال االهم وهو هل ليبيا تحتاج الي تحرير قطاعها المالي بشكل عام والمصرفي 
قامت هده الدراسة بوضع  السؤالهدا  ىعل لإلجابةبشكل خاص لتحقق وتعزيز نموها االقتصادي. 

 التالية وهي انه توجد عالقة ايجابيه بين عملية تحرير القطاع المصرفي الليبي والنمو االقتصادي. الفرضية
والمنهجية التي استخدمت في هدا البحث تعتمد بشكل رئيسي علي االسلوب النوعي وهي عملية 

 دراءمالالمقابالت، وقد استهدفت هده الدراسة بشكل اساسي في عملية المقابالت علي مجموعه من 
لعملية  ييسالرئباعتبارها العمودي الفقري والمحرك  الليبيةوالمختصين في قطاع المصارف التجارية 

 في االقتصاد المحلي. التداول
غي اهمها انه ينب ومن خالل تحليل المقابالت خلصت هده الدراسة الي مجموعة من النتائج والتي من

انها من االصالحات واالستراتيجيات المصرفية والتي من شعملية التحرير القيام بالعديد ليبيا قبل  على
من  لكذمع متطلبات التحرير و  يتالءمرفع من كفاءة هدا القطاع وتطويره وتكييفه بما  علىان تعمل 

نها ليبيا. ومن والتي من بي الناميةللدول  االتفاقيةاجل تعظيم مكاسبها واالستفادة من المزايا التي تمنحها 
الرغم من وضع العديد من القوانين  ىالتي توصلت اليها هده الدراسة هي انه وعل التوصيات اهم

 بتطبيقها لعملية االصالح في القطاع المصرفي بشكل خاص الليبيةواالجراءات التي قد قامت السلطات 
خالل  من لكذالليبية العديد من الصعوبات والتحديات التي ينبغي ازالتها و  الدولةاال انه الزالت تنتظر 

وقت ممكن والقيام بعملية التطوير وفي مقدمتها استخدام  أسرعفي  التجاريةاعاده هيكليه المصارف 
 .العولمةبما يتناسب مع متطلبات  العاملةالتكنولوجيا الحديثة وتدريب االيدي 
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Abstract: 
This paper aims mainly to discover the potential economic impact of the libyan 

banking sector in the event of liberalization and openness to the outside world, 

i.e. Entering the world trade organization. Thus, this paper wishes to clarify the 

most important question, which is whether libya needs to liberalize its financial 

sector in general and banking in particular in order to achieve and enhance its 

economic growth. To answer this question, this study puts the following 

hypothesis, which is that there is a positive relationship between the process of 

liberalizing the libyan banking sector and economic growth. 

The methodology used in this research mainly depends on the qualitative 

method, which is the interview process. This study was aimed at the interview 

process on a group of managers and specialists in the libyan commercial 

banking sector, as it is the backbone and the main engine of the circulation 

process in the local economy. 

Through the analysis of the interviews, this study concluded with a set of 

results, the most important of which is that, libya should before the 

liberalization process, undertake many reforms and banking strategies that 

would work to raise the efficiency of this sector, develop and adapt it to suit the 

requirements of liberalization,  in order to maximize its gains and benefit from 

the advantages granted by the agreement to developing countries, including 

libya. One of the most important recommendations which reached by this study 

is that, despite the libyan authorities have development of many laws and 

procedures that applied to the reform process in the banking sector in particular, 

but there are many difficulties and challenges that must be removed  through 

the restructuring of banks, as soon as possible and carry out the development 

process, foremost, which used of modern technology and manpower training in 

line with the requirements of globalization. 
 

 :المقدمة
شهد قطاع الخدمات المالية بشكل عام اهمية متزايدة وخاصة المصرفية منها، وقد بدا االهتمام بدور 
القطاع المالي في تعزيز و تسريع النمو االقتصادي في كال من الدول النامية والمتقدمة مند نهاية 

ر تحرير حول دو  اآلراءنتيجة لتضارب االفكار و  ذلكمن القرن الماضي و  اتنالسبعيوبداية  الستينات
تحرير القطاع المالي بشكل عام  أصبحالقطاع المالي في زيادة مستوي النمو االقتصادي. حيث 

ي دفع ف منها الركيزة االساسية المتقدمةوالمصرفي علي وجه الخصوص في كثير من هده الدول السيما 
 .ةعجلة التنمية االقتصادية وتحقيق معدالت نمو كبيرة من خالل زيادة عملية توظف العمالة وتقليل البطال
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الي ميل بعض الدول خاصة المتقدمة منها والتي تملك  ذلكالي زيادة تطور العولمة المالية ادي  ونتيجة
طار النوع من التجارة من خالل ايجاد اي وتقييد هدا الحمايةقدرات تنافسية كبيرة الي اتباع السياسات 

قانوني ودولي ملزم لجميع الدول، وبالفعل قد تم طرح هده التجارة ضمن المفاوضات متعددة االطراف 
 والتي تعرف باتفاقية الجاتس. 

في بداية االمر وجدات  General Agreement Trade on Services (GATS)اتفاقية الجاتس 
هده االتفاقية معارضة شديده من قبل الدول النامية لمعرفتها بان مثل هده االجراءات من شانها ان توضع 
قيودا والتزامات تعيق نمو هده التجارة الناشئة فيها اي انها ترغب في المزيد من الوقت لكي تستطيع 

ا في التي قامت بيها الدول االكثر تقدم طو غنتيجة الض منافسة الدول االكثر تقدما في هدا المجال. ولكن
هدا المجال علي الدول االقل تقدما في تجارة الخدمات المالية استطاعت وضع هده االتفاقية في االطار 

 الدولي.
أول اتفاق وجهد دولي تم في إطاره إدراج قطاع  GATS) وتعتبر االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات )

ول مرة ضمن المفاوضات المتعددة األطراف ليتم تحرير التجارة في الخدمات جنبا إلى جنب الخدمات أل
مع تحرير تجارة السلع، وذلك عقب أطول جولة من جوالت مفاوضات الجات والتي تعرف بجولة 

وقد انتهت المفاوضات بتوقيع  1993-1986)األوروغواي الشهيرة التي دامت حوالي ثماني سنوات ) 
بمدينة جنيف السويسرية،  1997ديسمبر 03ة على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية في دول 22

مما يعني تعميق االتجاه نحو عولمة الخدمات المالية بما تحمله من مفهوم عدم التفرقة في المعاملة بين 
من لمحلية بما يضموردي الخدمات المالية المحليين واألجانب، فضال عن إعادة تنظيم الخدمات المالية ا

رفع جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للموردين المحليين؛ والشك أن تحرير تجارة الخدمات المالية 
من شأنه تحقيق العديد من المنافع لمختلف دول العالم المتقدمة والنامية على حد السواء، إذ أن العديد 

تحرير الخدمات المالية والمصرفية وإرساء نظام من الدراسات التي أجريت في هذا المجال أثبتت أن 
للتجارة متعددة األطراف إلى جانب القيام بإصالحات أخرى من شأنه تعزيز فرص زيادة الدخل والنمو، 
فالنسبة للدول النامية مثال فهو يتيح لها االستفادة من نقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ألسواقها، كما 

فادة من الخبرات األجنبية في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية في أسواق الدول يمكنها أيضا من االست
المستوردة للخدمة، غير أن تواضع إمكانيات الدول النامية في مجال تجارة الخدمات المالية وانخفاض 
قدراتها التنافسية على اعتبار أن معظم الدو ل النامية تعتبر مستورد صافي للخدمات المالية، سوف 

ضع هذه الدول أمام مواجهة تحديات كبيرة تفرضها عليها ظروف المنافسة في إطار توقيعها على ي
&  0202االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات وانضمامها إلى المنظمة العالمية للتجار ) سالمه،

 (.0206بوسعدية، 



 القطاع المرصيف الليبي يف ظل العولمة المالية )الفرص المتاحة والتحديات المحتملة( 

 – 2019 سبتمرب – الرابع عشر العدد  ––––––      ––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  –

 ذلكالسابق و  عينات من القرن لقد حاولت السلطات الليبية تحرير النظام المصرفي مند منتصف فترة التس
من اجل تعزيز وضع النبوك الخاصة ولكي تستطيع من زياة قدرتها للمساهمة في عملية لتنيمية 

هده البنوك بشكل فعلي المساهمة بشكل اكبر في عملية  بدأتفقط  0220االقتصادية. ولكن مند عام 
ة د منحت اكبر البنوك التجارة الحرياالنتاج المحلي، وبموجب عملية التحرير فان لسلطات المحلية ق

 علي رفع من عدهاتسالالندماج والعمل والتطوير من خالل ربط عالقات مع المصارف الدولية لكي 
االفراد والشركات المحلية الستخدام البنك الليبي الخارجي  جال يحتا 0220قدرها المحلية والدولية، ومند 

الجاهات الخارجية. ويمكن القول ان عملية االنفتاح قد تساعد  للقيام بعملية الدفع وتحويل االموال الي
، مصرف االمه، مصرف االدخار، مصرف التجاري، الجمهورية)مصرف  ليبيةخمس بنوك تجارية  أكبر

مصرف الصحاري( لالندماج مع البنوك الخارجية وبالتالي االستفادة منها خصوصا ان هده البنوك لها 
 لمحلية في المجال الدولي.  خبرة طويلة تفوق البنوك ا

 :مشكلة البحث
يعتبر قرار الدولة الليبية تبني سياسة التحرير المالي قرارا اقتصاديا سينعكس هدا القرار بال شك بشكل 

لي والرئيسي لحجم التداول المح ليبي والدي يعتبر المحرك االساسيكبير علي القطاع المصرفي ال
والخارجي، حيث يؤدي تحرير التجارة الدولية في مجال الخدمات في اطار اتفاقية الجات الي التعزيز 
من حده المنافسة محليا ودوليا، والمترتبة علي فتح االسواق المحلية للمناسة االجنبية من خالل السماح 

اخل. ومن هنا سيتم صياغة مشكلة الدراسة من خالل ينوك لها في الد بتأسيسللمصارف االجنبية 
التساؤالت التي تنطلق من حقيقة ان حجم التداول وراس المال وااليدي العاملة داخل المصارف المحلية 

ر المالي هو اتباع سياسة التحري التأثيرأن السبب المباشر لهدا ف تتأثر بين الزيادة واالنخفاض و سو 
 ـ:ويمكن صياغة المشكلة البحثية في التساؤالت التالية عولمة.واالقتصادي وركوب موجة ال

 ماهو دور تحرير القطاع المصرفي في ليبيا وهل تتمتع ليبيا بميزات تنافسية في هدا القطاع؟ .0
ماهي اهم االثار االقتصادية التي تنجم عن تحرير قطاع المصارف التجارية في ظل العولمة  .0

 المالية؟
 النمو االقتصادي؟ زيادةسيؤدي الي  هل تحرير القطاع المالي .3

 :فرضيات البحث
االسئلة البحثية والوصول الي نتائج وتوصيات ايجابية فقد تم وضع فرضيات  علىمن اجل االجابة 

 :مع المشكلة وتتمثل في االتي يتالءمالدراسة بما 
 االقتصاد )الفرص(. علىتحرير القطاع المصرفي الليبي سوف يوثر بشكل ايجابي  .0
 (.)التحدياتتحرير القطاع المصرفي الليبي العديد من االثار السليبة  علىيترتب  .0
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 :محددات الدراسة
  نها ادواتها وهي االتفاقية العامة للخدمات كو  أحد إطارسيتناول البحث تحليل اثار العولمة المالية في

 ل.االتفاقية الدولية الوحيدة التي تنظم تحرير تجارة الخدمات المصرفية للدو 
  الساسي تعتبر المحرك ا ألنهاخمس بنوك تجارية كبري  علىعينة تحتوي  علىيتحدد نطاق البحث

 في االقتصاد الليبي الكبرى و تمتل االهمية االقتصادية 
 ( وهده الفترة شاملة لفترتي ما0200-0921كما يتحدد النطاق الزمني بالفترة )  قبل وبعد تطبيق

 .0220في عام  تطبيقهفي  ةالدولبرنامج االصالح الدي بدأت 
 :الدراسةاهداف 

قتصادية اال االثار علىالهدف الرئيسي من هذا البحث هو دراسة استكشافية من خالل عملية المقابالت 
اداء المصارف الليبية ولكي يكون البحث مالئما ألهداف الدراسة وقادر على  علىالمحتملة للتحرير 

اإلجابة على أسئلة البحث ذات الصلة. ينبغي على الباحث تحقيق األهداف المحددة لهذه الدراسة البحثية 
 :يلي والتي تتمثل فيما

رنامج وانعكاسات ب تحديد او معرفة واقع القطاع المصرفي الليبي قبل القيام بعملية التحرير   .0
فاقية العامة االت لمرحلة التحرير في اطار بتأهيلهالجانب المتعلق  علىاالصالح علية مع التركيز 

 للخدمات )الجات(.
 معرفه ما مدي قدرة مساهمة تحرير القطاع التجاري المصرفي في تعزيز النمو االقتصادي المفترض. .0
متمثلة في عملية التحرير على أداء القطاع المصرفي بيان اآلثار المحتملة للعولمة المالية  وال  .3

 الليبي.
التعرف علي كيفية تطوير الجهاز المصرفي الليبي من اجل االنتقال به إلى مطـاف المصـارف   .4

 المتقدمة بدال من الدور التقليدي الذي تركز عليه هذه المصارف.
 :اهمية البحث

تكشافية تحليلية اس دراسةمن خالل اجراء  ذلكتستمد اهمية هدا البحث من اهمية  القطاع المصرفي ويتم 
الي اقتصاد اال وهو القطاع المالي بشكل عام والقطاع المصرفي الليبي علي وجه  يالرئيسللمحرك 

اتفاقية  تفرضهي الخصوص وما يواجهه هدا القطاع من تحديات وانعكاسات من خالل عملية التحرير الد
التجارة في الخدمات المالية تحث اطار منظمة التجارة العالمية، وتزداد اهمية هده الدراسة من منطلق ان 
ليبيا قامت بعدة خطوات مهمة تسعي من خاللها الي االنضمام الي منظمة التجارة العالمة وتحرير 

االصالحات المهمه التي تمكنها من رفع  قطاعها المصرفي، االمر الدي يحتم عليها القيام بالمزيد من
االمكان لغرض االستفادة من عملية التحرير، بحيث يصبح عملية االنضمام الكامل  قدرها التنافسية قدر
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ثية مساهمه كما تعتبرهده الدراسة البح للمنظمة العالمية وسيلة لدعم االقتصاد المحلي وليس هدفا في داته.
ي مجال التحرير المصرفي حيث يمكن من خاللها معرفة ما ادا كان مهمه الي الدراسات السابقة ف

المصرفي في دولة نامية مثل ليبيا سوف يكون له تاثير ايجابي او سلبي علي النمو االقتصادي  التحرير
 لدولة.

 :المنهجية المستخدمه
المنهجية المناسبة الهداف البحث والتي يمكن من خاللها االجابة علي االسئلة  لقد قام الباحث باختيار

البحثة المطروحة و قد استخدمت هده الدراسة االسلوب االستنباطي من اجل االجابة علي اسئلة الدراسة. 
فسار تاي انه قد استخدم اسلوب المقابالت مع المدراء والمسؤلين في القطاع المصرفي الليبي من اجل االس

جدل بانه توجد العديد من   Creswell,  (2014) حول اسئلة البحث و اهدافه. وفي هدا الصدد، 
الطرق المختلفة والتي يجب ان تناقش عند اجراء البحوث مثل لمادا تم اختيار هده الطريقة، ماهي 

يتم تحليل ف سالبيانات ومن اين ستجمع هده البيانات، ومتي وكيف الباحث سيجمعها وفي النهاية كي
هده البيانات. وتعبير فلسفة البحث احد اهم االشياء االساسية لتحديد الطريقة البحثية وهدا يحتوي علي 

 سبيل المثال طريقة الدراسة وخطه الدراسة خطوات تجميع البيانات وطرق تحليلها.
 :الطار النظري  
 :والمصرفية في ظل العولمه المالية المالية الخدمات 

من صعوبة تحديد مفهوم شامل للعولمه، اال انه يكمن القول ان العولمة هي االنفتاح علي العالم  وبالرغم
الخارجي او تالشي الحدود الجغرافية والتي من خاللها راس المال واالفراد يتحركون بدون قيود، وتتدفق 

صادية حدود االقتالمعلومات بدون عوائق وتندمج االسواق وتنتشر التكتالت االقتصادية وتختفي ال
والجغرافية الراهنة للدول الى افاق اوسع لتشمل العالم باسره. وتاخد العولمة جوانب عدة من بنتها النشاط 
االنتاجي والخدمي والتي من اهمها الخدمات المصرفية حيث يتم تبادل هده االنشطة دون قيود او حواجز 

 بين مختلف دول العالم.
 :وفقا لمنظمة التجارة العالمية لياول: نظرية التحرير الما

على مدى العقود الثالثة أو األربعة الماضية، حدثت عدة إصالحات في القطاع المالي خصوصا بعد 
دخول االتفافية الخاصة بتجارة الخدمات تحث مظلة منظمة التجارة العالمية. وقد تم تطبيق سياسة 

ية من أجل تطوير قطاعها المالي. لذلك، ظهر قدر التحرير المالي في العديد من الدول المتقدمة والنام
كبير من االهميه في الدراسات حول هذا الموضوع، ونتج مجموعة واسعة من اآلراء واألفكار، وهي 
تتراوح بين أولئك الذين يؤيدون بقوة اإلصالح والتحرير والذين يعارضون بشدة أهداف وأساليب التحرير. 

 تصادية حول الصلة بين التنمية المالية والمصرفية والنمو االقتصادي. هناكوبالتالي، تتنوع األدبيات االق
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و  Schumpeter  ،Goldsmith (1969) ،McKinnon (1973)  (1934) العديد المؤلفين مثل
Shaw (1973) .الذين ادعوا أن الخدمات المالية والمصرفية امرضروري لتحفيز النمو االقتصادي ،

مستويات النمو في البلدان بجودة الخدمات التي تقدمها المنظمات واللوائح المالية يمكن تفسير الفرق بين 
 فيها.

اما الفكر الثاني الذي يري ان التحرير المالي يؤثر سلًبا على النمو حيث يفترض أن مستوى النمو 
شكل سلبي ب االقتصادي هو المحفز الرئيسي للتعمق المالي. وفًقا لهذه النظرية، يستجيب النظام المالي

 فقط للطلب على الخدمات.  
العديد من المؤلفين الذين اقترحوا أن للقمع المالي آثاًرا ضارة ومشكالت كبيرة في االقتصاد الحقيقي،   

حيث يري أن التأثير الرئيسي للقمع المالي هو التأثير على كفاءة رأس   Goldsmith (1969)مثل 
لي، ئدة التي تقوم عليها النظريات الكينزية التقليدية االفتراض التاالمال. تحمل السياسة االقتصادية السا

وهو أن أسعار الفائدة المنخفضة التي تحددها الحكومة من شأنها أن تعزز االستثمار. وعالوة على ذلك 
، فإن هذا من شأنه أيضا أن يزيد النمو االقتصادي. بشكل عام، يمثل اراء المؤيدون لسياسة التحرير 

والمصرفي جزًءا من اتجاه أكبر للحد من تدخل الدولة المباشر في االقتصاد. ومع ذلك، في بعض  المالي
الدول النامية، يعد التحرير المالي أيًضا محاولة متعمدة لتجنب القمع المالي، حيث تعمل كسياسة لتمويل 

هذا السياسة كخطوة  االختالالت المالية وتدعم الحكومات القطاعات ذات األولوية. و يمكن القول أن
وفقا الرائهم، القمع المالي ينطوي  .McKinnon (1973) , Shaw (1973) دافع عنها بقوة كال من 

على إقناع المنظمات المالية لدفع ثمن الفائدة الحقيقية منخفضة وعادة ما تكون سلبية والحد من المدخرات 
 المالية الخاصة.

 :يبياثانيا: برنامج اإلصلح القتصادي في ل
إن ليبيا مثلها مثل العديد من الدول النامية األخرى عانت طويال من الضعف في االقتصاد،  وقد عملت  

السلطات في ليبيا على مدى العقود الثالثة الماضية، وخاصة في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، 
بجدية  ليبي. حيث عملت الدولةلمتابعة بعض السياسات االقتصادية المصممة إلعادة هيكلة االقتصاد ال

لتقليص دور القطاع العام من خالل تقليص األنشطة االقتصادية المختلفة التي تسيطر عليها الدولة، 
كان هذا بسبب زيادة التضخم، وانخفاض معدالت النمو والعمالة وايضا زيادة عبء خزانة الدولة والدي 

من أزمة اقتصادية ومالية منذ نهاية الثمانينات اي سبب في عجز ميزان المدفوعات. كانت ليبيا تعاني 
بعد االزمة النفطية العالمية. في ذلك الوقت، انتشرت الخصخصة بسرعة في جميع أنحاء العالم، وخاصة 
في البلدان النامية. وفي الواقع، لم تكن ليبيا استثناًء؛ لقد شهدت الخطط االقتصادية التي قامت بها الدولة 

، خاصة في أعقاب 0912ات الليبية في خصخصة الشركات العامة الصغيرة في عام الي رغبة السلط
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، ولكن نتيجة 0990العقوبات األمريكية في ليبيا. وكانت هناك أيًضا خطط لتحرير التجارة في عام 
 (.0222العقوبات االمريكية والدولية االمر الدي ادي الي تاخير عملية االصالح االقتصادي )شكري ، 

دركت السلطات الليبية الحاجة إلى اإلصالح السياسي لحل مشاكل القطاع العام من خالل تبني لقد أ
السياسات وإصدار سلسلة من القرارات والقوانين منذ أواخر الثمانينات. لذلك بدات في تشجيع االستثمار 

الحظ  لسوءالخاص من خالل البدء في خصخصة شركات القطاع العام الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك ، 
، بسبب عدم االمتثال للقوانين وسوء اإلدارة والمؤسسات الضعيفة والعقوبات السياسية واالقتصادية الدولية 
، كل هذه العوامل أدت إلى فشل عملية الخصخصة وأيًضا تقدم عملية االنفتاح علي العالم الخارجي في 

 العديد من خطط اإلصالح االقتصادي.ذلك الوقت.ونتيجة لذلك، اضطرت السلطات الليبية إلى تأجيل 
ومع ذلك ، فإن معظم األدلة تشير إلى أن االقتصاد الليبي ظل محكوًما بإحكام من قبل الدولة وأظهر 
القليل من عالمات اإلصالح. في الواقع، تجدر اإلشارة إلى أن الخصخصة في ليبيا في الثمانينيات 

 (.Vandewalle  ،2012دم توفير البيئة المناسبة لها )والتسعينيات فشلت في تحقيق أهدافها نتيجة لع
، بدأت ليبيا في إدخال إصالحات اجتماعية 0999بعد أن علقت األمم المتحدة نظام العقوبات في أبريل 

بدأت الحكومة الليبية نظامها االنتقالي  0222في عام   .(John, 2008)واقتصادية لتحرير اقتصادها
اد المخطط إلى اقتصاد السوق. وقد تم ذلك من خالل خصخصة القطاع من خالل التحول من االقتص

العام وتحرير اقتصادها وإعادة هيكلة الشركات ومواصلة اإلصالحات التجارية والتي ينبغي أن تكون هذه  
 (IMF , 2010).االصالحات متوافقة مع استراتيجية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية 

الطريقة الوحيدة المستخدمة لخصخصة هذه الشركات كانت من خالل بيع العقار  تجدر اإلشارة إلى أن
للعمال واإلدارة. وقد تم اختيارهذه الطريقة ألن بعض القادة وصناع القرار في السلطة ما زالوا لديهم أفكار 

اتهم وكتاباتهم حعن السيطرة البيروقراطية التي تم تبنيها في ليبيا لفترة طويلة. جادل الكثير منهم في تصري
بأن هذا النوع من حرية السوق ال يعني قبول النظام الرأسمالي، بل توسيع قاعدة الملكية، كما يسمح 

(. لهذا السبب، يبدو واضًحا أنه على الرغم من إدراك Alafi & Bruijn  ،2010للعمال بتملك أعمالهم )
لمشكالت، إلى العديد من ا ذلكقتصاد قد أدي السلطات الليبية لفشل القطاع العام  وسيطرة الدولة على اال

فإنها تدرك أيًضا أن اعتماد هذه االستراتيجية لخصخصة هذه الشركات كان مؤشرا على عدم وجود إرادة 
 والتزام حقيقي بالخصخصة واالنتقال إلى اقتصاد السوق.  

 تصادية واسعة النطاق )تجدر اإلشارة إلى أن ليبيا لديها تاريخ طويل من اإلصالحات المالية واالق
(John, 2008   وأدى ذلك إلى تنفيذ الحكومة لعدة قرارات من أجل تعزيز السوق المالية في ليبيا لتصبح

أكثر كفاءة وتنافسية على المستوى العالمي. وهكذا، سعى النظام الليبي في ظل حكم القذافي إلى اتخاذ 
 المفتوحة. وتمثل هذه  االجراءات تحوال نحو بعض التدابير في تحرير اقتصادها وسن آليات السوق 
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سيطرة الدولة بشكل أقل على االقتصاد وفي المقابل اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في النشاط 
 االقتصادي.

، وضعت الحكومة الليبية إطاًرا مؤسسًيا للخصخصة، ووضعت خطة شاملة لخصخصة 0220في عام 
. وفي نفس العام أيًضا، بدأت الحكومة في 0223ة في عام المؤسسات العامة. تم تشكيل لجنة رقابي

شركة عامة. وشمل ذلك القطاع  362خصخصة العديد من الشركات، وتمت خصخصة أكثر من 
شركة لتربية  10شركة زراعية و  06شركة صناعية و  024المالي. وكانت البيانات على النحو التالي: 

(. تم التخطيط لخصخصة هذه الشركات وفًقا لجدول 0222شركة بحرية )شكري ،  01الماشية وكذلك 
 .0221إلى  0224القفل على ثالث مراحل خالل الفترة من 

، أعلنت ليبيا عن هدفها المتمثل في توسيع اقتصادها وجذب رأس المال األجنبي إلى 0220في يناير 
البالد. كما ُسمح للقطاع الخاص بإنشاء بنوك خاصة والمساهمة في البنوك العامة، في حين ُسمح للبنوك 

فتح فروع ومكاتب ل األجنبية بالعمل كشركاء استراتيجيين في القطاع المصرفي الليبي ومنحهم تراخيص
(. قبل هذه الفترة الزمنية لم يتم تحرير التجارة الخارجية 2010تمثيلية في ليبيا ) مصرف ليبيا المركزي، 

كان هذا بسبب النظام االقتصادي السائد في الحكومة الليبية. ومع ذلك، مع إزالة العقوبات في عام 
&  0206األجنبي ) ا لمعلومات والتوثيق ،  ، عملت ليبيا بجد لفتح اقتصادها نحو االستثمار0223

(Masoud, 2009 أيضا، ينبغي أن يؤخذ في االعتبار أن ليبيا لم تصبح بعد عضوا كامال في منظمة .
 التجارة العالمية.

استمرت الحكومة في خصخصة السلع والخدمات في محاولة منها إلعطاء الصناعات  0226وفي عام 
اد. تتطلع السلطات إلى تشجيع األعمال التجارية عن طريق سن قوانين الخاصة دوًرا أكبر في االقتص

لدعم الشركات القائمة وتشجيع االستثمار األجنبي المباشر. كانت السياسة تهدف إلى رفع معدالت النمو 
، بعد انهيار أسعار النفط والعقوبات االقتصادية في (0226)عبدالسالم، االقتصادي وتنويع االقتصاد 

نيات، أدركت الحكومة أن التخطيط االقتصادي المركزي قد فشل في مساعدة االقتصاد الليبي على الثماني
تحقيق نمو اقتصادي مرتفع. لقد شهد النظام السياسي واالقتصادي الليبي عدة تغييرات جذرية وأهم هذه 

 التغييرات كانت:
  تأثر 0916المية في عام ، بعد التدخل العسكري في تشاد وظهور أزمة النفط الع0912وفي عام ،

االقتصاد الليبي بعمق بسبب انخفاض أسعار النفط. وهذا بدوره أثر سلًبا على الميزانية العامة 
للحكومة إلى جانب الكساد االقتصادي الدولي، واألهم من ذلك الحظر األمريكي المفروض على 

االقتصاد الليبي  ة األمريكية علىليبيا. بصفتها المستورد الرئيسي للنفط، أثرت العقوبات االقتصادي
تم وضع محاولة للقيام باإلصالحات السياسية واالقتصادية، حيث  ذلك(. وبعد 0996بشدة )أغنيه ، 
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بدأت الحكومة الليبية إعادة الشركات الخاصة التي تم تأميمها وفتح الباب لخصخصة العديد من 
 مؤسسات القطاع العام.

  إيقاف جميع اإلصالحات السياسية واالقتصادية كنتيجة لفرض عقوبات بحلول أوائل التسعينيات، تم
 0911عندما رفضت الحكومة الليبية تسليم المشتبهين في تفجير لوكربي عام  ذلكاألمم المتحدة، و 

، 0991إلى  0990في اسكتلندا. وبالتالي، فقد عمل االقتصاد الليبي بموجب عقوبات اقتصادية من 
  (. 0999& الجيالني،   0200خصخصة ) أبوغاليه، مما أثر على عملية ال

  اتخذت ليبيا المزيد من الخطوات واإلجراءات 0999منذ تخطي ورفع عقوبات األمم المتحدة في عام ،
اإلصالحية لتحرير اقتصادها االشتراكي الذي واصلت تنفيذه تدريجيًا. كما تطورت عالقة ليبيا مع 

الواليات المتحدة بمعالجة قضية لوكربي ودفع التعويضا،  الغرب بشكل واضح وانتهت العداوة مع
حيث وصلت إلى نقطة اعترفت فيها الحكومة بحيازة أسلحة الدمار الشامل ووافقت على تدميرها. 
بعد تسوية كل هذه النزاعات والمشاكل مع الدول الغربية، تسارعت وتيرة اإلصالح إلى حد ما، مع 

 .( IMF. 2010).ر القطاع الخاص في االقتصاد تنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز دو 
وبشكل عام يمكن القول أن النظام المصرفي في ليبيا تهيمن عليه خمسة بنوك رئيسية اهمها: البنك 

؛ بنك الجمهورية الذي  ٪022والذي كان مملوًكا للدولة بنسبة  0922الوطني التجاري الذي أنشئ عام 
،  0922( لسنة 64فًقا للبنوك التجارية بموجب القانون رقم )؛ تأسس و  ٪022تملك فيه الدولة نسبة 

. ينص القانون ٪10.2، وبنك الصحارى  ٪12، وبنك الوحدة ٪022وايضا حصل بنك األمة على نسبة 
من أصول القطاع المصرفي الليبي  ٪ 92على أن البنوك تشكل ما يقرب من  0922( لسنة 003رقم )

  (.2010المركزي،  ) مصرف ليبيا
، وتتمثل المهمة الرئيسية لها 003في الواقع، إن جميع هده البنوك التجارية مملوكة للدولة بموجب القرار 

في المساهمة في تمويل خطط التنمية. فقد بدأت البنوك في منح القروض والتسهيالت االئتمانية لمختلف 
لمثال من قبل الدولة. على سبيل االقطاعات، وفقاً لمنظور التنمية واإلنفاق االجتماعي للخطط الموضوعة 

تشير بعض اإلحصاءات إلى أن رصيد القروض الموزعة على القطاعات المختلفة الذي منحته البنوك 
 (.2010مليون دينار ) مصرف ليبيا المركزي،  6029.0كان  0220التجارية في نهاية عام 

 المصرفي الجهاز تنافسية و المالية الخدمات ثالثا: تحرير 
تم االنتهاء من التفاوض بشأن قواعد االتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات في أوائل التسعينات بين 
الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية ، على الرغم من أن التزامات الدول لم تنته ، وأصبحت فقط 

. بدأت بعض (Cornford, 2015) 0992جزًءا من االتفاق بعد اكتمال المفاوضات في نهاية عام 
البلدان النامية في تحرير قطاعاتها المالية وهي عملية تعرف باسم تحرير حساب رأس المال خالل 
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 ,Pinheiro, Chwieroth) الثمانينيات والتسعينيات ، بهدف تحسين التنمية المالية والنمو االقتصادي 
& Hicks, 2014) أيًضا ، في التسعينيات من القرن الماضي ، تعرضت منطقة شرق آسيا وأمريكا .

لألزمات المالية في شكل مشكالت مصرفية أو عدم استقرار سعر الصرف. "االستقرار مهم لعدة  الالتينية
مو فقد ظهر الن -أسباب. أظهرت األبحاث أن عدم االستقرار له آثار مستمرة على النمو االقتصادي 

أدى التحرير إلى إطالق نقاش جديد  Stiglitz, 2000, p. 1078).لعدة سنوات بعد حدوث األزمة ")
 حول مزايا ومخاطر تحرير الخدمات المالية في هذه البلدان.

دة افقد يؤدي التحرير المصرفي  إلى جذب رأس المال مما يزيد الكفاءة المالية. وهذا بدوره سيؤدي إلى زي
االستثمار وبالتالي نمو اقتصادي أسرع. في الواقع، كان تدفق رأس المال األجنبي محدوًدا في البلدان 

، ولكن منذ ثمانينيات القرن العشرين، تبنت العديد من الدول النامية سياسات 0922النامية حتى عام 
ا مهًما األجنبي المباشر دورً  للتحرر االقتصادي من أجل زيادة تدفقات رأس المال. حيث يلعب االستثمار

في تحديث االقتصاد وتحفيز النمو. ولهذه األسباب، أعطت معظم حكومات الدول األولوية للمسألة وتبذل 
قصارى جهدها للتوصل إلى طرق لجذب المزيد من االستثمار األجنبي المباشر. على الرغم من أن 

األجنبي مقارنة بالدول النامية، فقد زادت األخيرة  الدول المتقدمة لديها حصة أكبر من تدفقات رأس المال
   (Siddiqui, 2015). 0220في عام  ٪ 00.4إلى  0222في عام  ٪ 02.0من 

لقد اختبرت العديد من الدراسات السابقة األزمة المالية و ما إذا كان التحرير يزيد من خطر األزمات  
 Siddiquiتلفة حيث يجادل بعض المؤلفين مثل المالية وقد توصلت هده الدراسات الى عدة نتائج مخ

، بأن  األزمات المصرفية وأزمات العملة يزداد في أعقاب التحرير المالي في اقتصادات األسواق (2015)
فقد زاد العديد من البلدان النامية مثل الصين  -الناشئة. إن تحرير النظام المالي له جوانب مختلفة 

يا من نموها االقتصادي؛ على الرغم من أن دول اخري حصلوا على نتائج وماليزيا والهند وجنوب إفريق
غير متوقعة واضطروا إلى مواجهة أزمات مالية مثل تايالند وكوريا الجنوبية اللتان تكبدتا خسائر كبيرة 

.(Khalaf,  2011,p68) 
ادة  وتشجيع ي إلى زيفمن ناحية ، يميل التحرير المالي إلى تخفيف القيود في عملية االقتراض، مما يؤد

؛ من ناحية أخرى ، فإنه يشجع ويحفز على المخاطرة، االقتصادي النموعملية االستثمار وبالتالي زيادة  
حيث يولد هشاشة مالية في القطاع المصرفي ويزيد من احتمال حدوث أزمات مالية، والتي غالبًا ما 

ات لقد تم تحليل العالقة التجريبية بين األزمتكون لها عواقب وخيمة على الركود االقتصادي للدول. ف
وتوصلت  نتائج    Demirgüc-Kunt and Detragiache , (1999)المصرفية والتحرير في دراسة 

هذه الدراسة إلى أن األزمات المصرفية من المرجح أن تتطور في األنظمة المالية المتحررة. ووجدوا أيًضا 
ي الهش اكثر عرضة لهده االزمات، بالمقارنة مع بيئة المؤسسة أن تأثير التحرير على القطاع المصرف
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دولة تغطي عامي  03بمسح لألزمات المصرفية في  المصرفية القوية. عالوة على ذلك ، قام المؤلفان
من جميع األزمات المصرفية كانت مرتبطة بفترات  ٪ 12. وأشارت النتائج إلى أن 0990و  0912

لنتائج إلى أن التحرير التدريجي للقطاع المصرفي وتصميم وتفعيل األنظمة التحرير المالي. كما تشير ا
 االحترازية، وخاصة في القطاعات المصرفية في البلدان النامية، قد يحدان من حدوث األزمات المصرفية.  

، الذي درس تأثير تحرير البنوك على النمو االقتصادي في حالة باكستان من Saqib (0206وفًقا )
. وتبين النتائج أن هناك عالقة إيجابية مهمة على المدى الطويل بين 0200حتى  0920ة من عام الفتر 

تطوير القطاع المصرفي والتوسع االقتصادي في باكستان. ونتيجة لذلك، تدعم هذه النتائج األفكار 
 ان.  تاألساسية التي تنشط تنمية القطاع المصرفي لتنشيط النمو االقتصادي طويل األجل في باكس

ولقد أثيرت بعض المخاوف بشأن احتمال وجود مخاطر فيما يتعلق بفتح القطاع المالي؛ على سبيل 
باإلضافة إلى كوارث األسواق الناشئة األخرى، كل هده االشياء أثارت  0992المثال أزمة شرق آسيا عام 

ر لى االستقرامخاوف عدة في السنوات األخيرة بشأن كيفية تحرير القطاع المصرفي للحفاظ ع
 (.0206)بوسعدية  ، االقتصادي.

بنكا في تونس. تم استخدام الطريقة  00أداء  Sami & Bechir, ( 2009)  باإلضافة إلى ذلك، درس 
اإلحصائية للبيانات لدراسة مدى تأثير التحرير المالي. كان هذا بناًء على تعرض البنك التونسي للمخاطر. 

. وأظهرت النتائج أن 0226إلى  0911البنوك خالل الفترة من  كان الهدف هو حساب احتمال فشل
التحرير المالي قد زاد  من عملية المخاطر، مما يعني زيادة احتمال حدوث أزمات مصرفية. كما خلص 
التقرير إلى أن الزيادة في القروض المقدمة من القطاع المصرفي التونسي كانت مرتبطة إيجابيا بإمكانية 

في طبيعة القطاع المصرفي   Yu and Van Luu (2003)وة على ذلك، بحث فشل المصرف. عال
التايواني وتحليل تأثير التحرير المالي. استخدم الباحث االقتصاد القياسي لتحليل بيانات القطاع المصرفي 

. ووجدت نتائج 0992- 0990و 0990-0910خالل فترة الدراسة التي تم تقسيمها إلى مرحلتين: 
البنوك التايوانية يجب أن تستفيد من وفورات الحجم من خالل االندماج مع البنوك األخرى ، التحليل أن 

 بداًل من توسيع وفتح المزيد من الفروع.
 :الطار العملي

المقابالت كمنهجية من اجل االجابة علي  تاستخداماان هده الورقة البحثية  المقدمةكما دكر سابقا في 
البحثية والوصول الي اهداف البحث، عند القيام بعملية المقابلة قام الباحث بعدة اجراءات ومن  األسئلة

اهمها، إعداد قائمة باألسئلة وعقد المقابالت، من أجل استكشاف العالقة بين تحرير البنوك والنمو 
ن. وخالل المحادثة مشاركي 0االقتصادي وإلدراك الفهم الواضح للمواضيع، أجريت المقابالت المنظمة مع 

التي قام بها الباحث مع المسؤولين في المصارف المختارة، تم طرح أسئلة أكثر تفصياًل من خالل 
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المقابلة. وبسبب هذا النهج، كان لدى الشخص الذي تمت مقابلته المرونة والحرية في تحديد ما يلزم من 
ن ضا كان وقت المقابالت مرًنا واختير مالنقاش، وكم من التفسير الذي يمكن تقديمه حول االسئلة، واي

وطرحت االسئلة في البداية معلومات عامة حول القطاع ص الذين أجريت معهم المقابالت، قبل األشخا
"يجب Creswell (2014,pp64)وفقا المالي وأسئلة محددة تتعلق بالقطاع المصرفي الذي يعمل فيه. 

لخبرة والمعرفة في المجال الدي تحاول البحث فيه". أن يكون األشخاص الذين تمت مقابلتهم من ذوي ا
بمعلومات موجزة حول موضوع البحث قبل بدء عملية المقابالت  نالمسؤوليكما قام الباحث ايضا إحاطة 

وأخبرهم بأهمية إجاباتهم في تطوير الموضوع البحثي. ايضا قبل إجراء كل مقابلة، طلب الباحث الحصول 
أجريت معهم المقابالت لتسجيل المقابالت وقد منح جميع المستجيبين  على إذن من األشخاص الذين

اإلذن للباحث لتسجيل المقابلة ، واثناء المقابالت قام الباحث بتدوين المالحظات بشكل مفصل في كل 
ين لكى تجعل األشخاص الذ ذلكمقابلة. واكد لهم أن جميع المعلومات سيتم التعامل معها بسرية تامة و 

م في اإلجابة على االسئلة البحثية. يري البعض بأن أهو  م المقابالت أكثر استرخاًء وال يترددأجريت معه
 ن خالل اجراء عملية المقابلة.يمكن ان تتم م دراستهاألدلة التي يمكن أن يحصل عليها الباحث في 

ستخدم المقابالت تُ  المقابلة هي تقنية مهمة لجمع البيانات تشمل التواصل اللفظي بين الباحث والمشارك.''
عملية اجراء  (. تعتبر Fox, 2009.pp5عادًة في تصميمات المسح والدراسات االستكشافية والوصفية ")

عمق من اشخاص دو  أكثرالمقابالت مع شخص واحد أو أكثر طريقة مهمة لمعرفة المعلومات بشكل 
مات حول الظاهرة أو من اجل معرفة أي معلو  ذلكاساسي في المشروع البحثي، و  خبرات ومصدر

، ُتعّرف المقابلة بأنها أحد العناصر األساسية لجمع Creswell,(2014)  المشاكل الرئيسية. وفًقا 
البيانات التي تعتمد على أهداف البحث، حيث يقوم الباحث بإحضار األسئلة إلى المشارك الذي لديه 

. يمكن جمع المعلومات بعدة يعتقدفة ما الخبرة والمعلومات لإلجابة عليها من أجل إيجاد حل. أو لمعر 
بحث لوجهه(، وفي هذا ال )وجهاطرق، وتعد المقابالت الشخصية أكثرها شيوعا اي المقابالت المباشرة 

 تم استخدام المقابالت وجها لوجه لكي يمكن للباحث معرفة المزيد من المشاركين في المقابلة.
مقابلة يلة للحصول على البيانات وتحليلها، "هذا النوع من الاستخدمت الدراسة المقابالت شبه الهيكلية كوس

يشبه المقابالت المنظمة في أن الموضوعات أو األسئلة التي سيتم طرحها مخطط لها مسبًقا، ولكن بداًل 
. Fox. 2009.pp4)من استخدام األسئلة المغلقة، تستند المقابالت شبه المنظمة على أسئلة مفتوحة ") 

ة كانت أسئلة المقابلة مفتوحة والتي لها تأثير أقل انحيازا على االستجابة من األسئلة في هذه الدراس
المغلقة. "تم اختيار المقابالت شبه المنظمة كوسيلة لجمع البيانات ألنها مناسبة تماًما الستكشاف 

زيد من م التصورات وآراء المستجيبين فيما يتعلق بالقضايا الحساسة أحيانًا وتمكينهم من البحث عن
 (.(Bryman & Bell, 2015.P230 المعلومات اإلجابات 
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وفي هدا البحث تم تبني منهجية تفسيرية حول آراء كبار المسؤولين الليبيين في القطاع المصرفي. بشكل 
عام، تم تصميم عملية إجراء المقابلة من قبل الباحث لتكون على النحو التالي: أوال، إعداد وتقديم أسئلة 

 ة، ثانيا، طرح األسئلة على المشاركين، ثالثا، تجميع المعلومات ونتيجة المقابالت المقابل
في هذا الصدد، العينات األكثر استهداًفا في هده الورقة البحثية اخدت من خالل الزيارة التي قام بها 

الميداني،  لالباحث إلى قطاعات البنوك في ليبيا. أجريت هذه المقابالت في ستين يوًما تقريبا من العم
. حيث حاول الباحث خالل األسبوعين األولين ترتيب 0201اي خالل الفترة من اغسطس إلى أكتوبر 

المواعيد مع الممثلين في القطاع المصرفي الليبي. نتيجة الن حجم العينة المختارة نوعا ما صغير، لذلك 
لسهل اعدة الحاسوب، لذلك كان من اال يحتاج الباحث إلى استخدام برمجيات تحليل البيانات النوعية بمس

العمل عليها يدويًا. هناك العديد من التقنيات المختلفة التي يمكن استخدامها لتحليل البيانات النوعية مثل 
تحليل المحتوى، ومطابقة النماذج، التحليل التفسري، وتحليل النظريات وغيرها. وتم استخدم منهج تحليل 

بأن تحليل المحتوى هو أحد  Bryman & Bell, (2015)بحث. يجادل المحتوى لتحليل بيانات هدا ال
األساليب األولى لتحليل النصوص. وبالتالي، يتم استخراج األفكار واآلراء ووجهات نظر األشخاص الذين 

 تمت مقابلتهم من النص.  
 :لقتصاديو املخص ومناقشة نتائج البيانات النوعية حول اتآثار المحتملة للتحرير المصرفي على النم

في هذا البحث تم تحقيق اهداف الدراسة باستخدام مقابالت شبه منظمة.وقد تمت عملية المناقشة واالجابة 
من خالل مقابلة كبار المسؤلين وواضعي  ذلكعلي االسئلة البحثية داخل القطاع المصرفي الليبي و 

 الساسيات االقتصادية والمالية في هدا القطاع.
ظمة النضمام إلى منيبي بعد التحرير و القطاع المصرفي الل اهيواجهالمشكلت والتحديات التي قد 

 :التجارة العالمية
للحصول على فهم أعمق لتأثير التحرير المالي على النمو االقتصادي في ليبيا، تم سؤال المستجيبين 

 عالمية.ليبيا كدولة مرشحة لمنظمة التجارة ال)كبار المسؤولين( في البنوك عن المشكالت التي قد تواجهها 
ولقد صرح جميع المسؤولين الذين تمت مقابلتهم في القطاعات المصرفية أن ليبيا ستواجه عدًدا كبيًرا من 

 بشكل كامل إلى منظمة التجارة واالنضمامالمشكالت، ال سيما على المدى القصير، في حالة التحرير 
اشتراك أي من قطاعات البنوك في المنافسة مع البنوك العالمية والتي العالمية. كان هذا بسبب عدم 

ستدخل حيز التنفيذ في ليبيا باالشتراك مع منظمة التجارة العالمية. وعلى الرغم ان ليبيا التزال في مراحلها 
مة و األولى من اإلصالح االقتصادي، اال أن العديد من القوانين والسياسات الجديدة التي اتخذتها الحك

ين من ذكر بعض المجيب المثال،يمكن اعتبارها خطوات إيجابية نحو اإلصالح االقتصادي. على سبيل 
 البنوك ما يلي:
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"حسًنا، عندما أتحدث عن المشكالت التي قد تواجهها ليبيا كدولة مرشحة لمنظمة التجارة العالمية، أعتقد 
من القوانين واللوائح السارية اآلن في البنوك  أن هناك جزأين من المشاكل. أواًل، ال تزال هناك العديد

الليبية تعمل على أساس نظام مغلق وليس على أساس نظام مفتوح. أي أن هذا يعني أن العديد من 
المشاكل تنشأ نتيجة لعدم استقالل البنوك عن البنك المركزي، حيث قد يكون وجود العديد من القيود التي 

والعقبة في عملية االنفتاح على العالم الخارجي. وبالتالي، يجب على وضعها البنك المركزي هو السبب 
الحكومة إجراء تعديالت على جميع القوانين واللوائح في القطاع المالي بشكل عام، بما في ذلك القطاع 
المصرفي، ألنها تتعارض مع أهداف منظمة التجارة العالمية وأهمها حرية التجارة بين البلدان دون قيود. 

نيًا، أعتقد أيًضا أن النظام التجاري العالمي يعتمد على جانب المنافسة بشكل كبير، لكن لألسف ثا
 0200المنافسة في قطاع البنوك بشكل خاص في ليبيا ضعيفة جدا خاصة بعد احداث ثورة فبراير 

 رنة بالبنوك في البلدان المتقدمة". مقا
"... في الحقيقة، جميع البنوك في ليبيا، بما في ذلك مصرفنا، هي بنوك تقليدية وضعيفة من حيث 
الخدمات التي يتم تقديمها محليا او دوليا مقارنة مع البنوك في البلدان المتقدمة، لذلك ال شك أنها ستواجه 

تعامل لديهم االمكانيات ل ليس ألنها ذلكالعديد من المشاكل، ال سيما على المدى القصير والسبب في 
ى المطلوب ستو مع األنظمة الحديثة في البنوك العالمية، من خالل رفع مستوى الخدمات المصرفية إلى الم

 ".  مع أهداف االنفتاح
األدبيات تدعم إصالح السياسة المالية. ويجادل المجيبون في المقابالت بأن  إن العديد من الدراسات في

الي في ليبيا يعود إلى طبيعة الملكية العامة. ومع ذلك، ينبغي اعتبار غياب بيئة عدم كفاءة القطاع الم
تنافسية أحد األسباب الرئيسية لفشل القطاع العام وعدم فعالية مؤسساته. كما أكد المشاركون في المقابالت 

ن إدارة اأن األساس المنطقي لتحرير المصرفي ونقل ملكية الشركات العامة إلى القطاع الخاص هو ضم
أفضل وحماية األموال العامة والشركات العامة من االستغالل. وفي هذا الصدد، ذكر أحد من أجريت 

 معهم المقابالت أن:
".........في الواقع، أعتقد أن القطاع المصرفي بشكل عام ليس جاهز اآلن للمشاركة في منافسة مع 

 في ليبيا، والذي استمر لعقود والزال بدون  البنوك األخرى بسبب عدم اهلية ونشاط القطاع المصرفي
تطوير يدكر. أيًضا، كان دورها تقليدًيا وهو بعيد جًدا عن عملية المنافسة. باإلضافة إلى ذلك، واحدة 
من المشاكل الرئيسية األخرى هي أن بعض البنوك في ليبيا مملوكة للحكومة. لذلك، إنه نتيجة لسياسات 

لقرارات المناسبة مع العلم أن جميع القرارات تأتي من الدولة مباشرة، بما في الدولة، من المستحيل اتخاذ ا
ذلك تعيين مديري البنوك.  كل هذه القضايا ستكون بالتأكيد عقبة أمام القطاع المصرفي وستعمل كحواجز 

 أمام تنمية البنوك المحلية ".
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تحرير نتقل إلى اقتصاد السوق و كثيرون ممن تمت مقابلتهم في المصارف اقترحوا أن ليبيا يجب أن ت
الشركات المملوكة للدولة التي تسببت في العديد من المشاكل، بسبب فشل القطاع العام في تحقيق أهدافه 
وكذلك النتائج المخيبة لآلمال التي تظهر من حيث زيادة النمو االقتصادي. والجدير بالذكر أن قلة من 

طة بسياسات التحرير. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تنظر المشاركين اعتقدوا أن معظم المخاوف مرتب
الحكومة الليبية في إرشادات اقتصاد السوق للتأكد من االنتقال السليم وتجنب أي آثار سلبية ناشئة عن 

 اللوائح قبل عملية االنفتاح.
 :الليبي بعد التحريرص التي قد تواجه القطاع المصرفي التحديات والفر 

ركون آرائهم حول العالقة القائمة بين التحرير المالي والنمو االقتصادي بشكل عام وفي بعد أن قدم المشا
البنوك على وجه الخصوص، ُطلب من الذين أجريت معهم المقابالت إبداء آرائهم حول التحديات والفرص 

ون هناك كالمتاحة لليبيا في مجال البنوك نتيجة للتحرير. اتفق جميع الذين تمت مقابلتهم على أنه ست
العديد من التحديات والعقبات وخاصة على المدى القصير. ويرجع ذلك إلى عدم مواكبة القطاع المصرفي 

 لألنظمة المالية في النظام العالمي الحديث وعدم االرتقاء إلى المستوى المطلوب من االنفتاح.
لمالية عن ات االقتصادية واأدت العقوبات المفروضة على ليبيا خالل فترة التسعينيات إلى عزل القطاع

كل التطورات الدولية. لقد كان لهذه العزلة تأثير كبير على أسلوب وإمكانيات القطاع المصرفي. كان 
لكل هذه العروض تأثير سلبي ومباشر على النمو االقتصادي، ألن البيئة االقتصادية ال يمكن أن تنمو 

ن وانين واضحة وشفافة. في الواقع، يأيد معظم الذيبدون تكنولوجيا متطورة في القطاع المصرفي ودون ق
تمت مقابلتهم الرأي القائل بأن ليبيا ينبغي ان تمضي قدًما نحو اقتصاد السوق.  لقد عبر أحد المجيبين 

 عن الوضع في القطاع المصرفي على النحو التالي:
"بشكل عام، يتمثل التحدي الرئيسي في كيفية إعادة النظر في الهيكل المالي واإلداري في جميع البنوك   

الليبية، بما في ذلك البنك المركزي الليبي، خاصة وأن القطاع المصرفي قد عمل لفترة من الزمن بمعزل 
   عن التطور العالمي في هذا المجال". 

لتحديات، هي أنه وعلى الرغم من كل المحاوالت التي بذلت خالل الفترة أحد التفسيرات المحتملة لهذه ا 
الماضية لمساعدة القطاع المصرفي الليبي، اال انها فشلت في تحقيق هدافها، ال سيما على المدى 
القصير لسببين رئيسيين: أواًل، النظام السياسي في ليبيا الذي كان مركزيًا إلى حد كبير وسيطر على 

رات.  ثانيًا، يعتمد االقتصاد الليبي على مصدر واحد، أال وهو النفط، وهو ما يؤثر بشكل جميع القرا
 كبير على جميع القرارات المالية للدولة.

وعلى نفس المنوال، أكد جميع من أجريت معهم المقابالت أن أحد التحديات الرئيسية تتمثل في عدم 
لمصرفي مما يزيد من احتمال التعرض لألزمة المصرفية، وجود آلية فعالة لمراقبة تقدم القطاع المالي وا
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، والتي نتجت عن 0221، وكذلك في األزمة المالية العالمية في عام 0992كما حدث في آسيا في عام 
لرئيسية وايضا تتمثل التحديات ا غياب آلية فعالة للرقابة واإلشراف على المؤسسات المالية والمصرفية.

رفي في كيفية مواكبة إعادة تأهيل الموارد البشرية للتطورات في العالم الخارجي التي تواجه القطاع المص
لمركزي الي كيفية إعادة هيكلة البنك ا باإلضافةوكيفية التحكم في التدفقات المالية القادمة من الخارج، 

ين المحلية نليكون قوًيا وقادًرا على توجيه جميع البنوك األخرى والسيطرة عليها بما يتماشى مع القوا
 والدولية.   

في هذا السياق، وفي دعم هذه اآلراء، ذكر جميع من أجريت معهم مقابالت أنه ينبغي زيادة تحرير 
االقتصاد الليبي بسبب الحاجة الملحة إلى إيجاد مصادر بديلة للدخل، ألن االقتصاد الليبي يعتمد اعتماًدا 

ف سياسة االقتصادي والتنمية في ليبيا. في الواقع، فإن أهداكلًيا على النفط؛ وهذا يشكل تهديدا لالستقرار 
التحرير المالي البلدان االشتراكية السابقة، بما في ذلك ليبيا، هي توسيع قاعدة الملكية، وفتح الباب 
للمستثمرين المحليين واألجانب للمساهمة بشكل أكبر في النشاط االقتصادي.  نتيجة لذلك، من المهم 

بما يتماشى  ،لمحلية، وخاصة في القطاع المصرفيلليبية القيام بتعديل العديد من القوانين اعلي السلطات ا
 :مع االنفتاح. ودكر احد المستجيبين بانه

"ستدفع ليبيا تكاليف باهظة لتغيير القوانين واللوائح المحلية. في نفس الوقت، هناك تحد آخر، بعد هذا  
  يير".األرباح من خالل هذا التغ وهو كيف يمكن للحكومة تحقيقاإلنفاق الكبير على القطاع المصرفي، 

فيما يتعلق بالمقابالت، كشفت غالبية المقابالت أن التحدي الرئيسي في القطاع المصرفي يتمثل في 
نقص العمالة الماهرة بسبب هيمنة الدولة على األنشطة االقتصادية لفترة طويلة، مما أدى إلى سوء 

قتصادية، مستويات إنتاجية أقل، تكاليف إنتاج أعلى، جودة أقل، وبالتالي انخفاض استخدام الموارد اال
 عائد رأس المال.

كشفت جميع المقابالت أنه على الرغم من أن البنوك لديها مدخرات كبيرة يتم جمعها من المؤسسات 
ة، فقد أثر هذا ر الكفؤ واألفراد، اال انها لم تستغل االستغالل األمثل، ونتيجة لضعف البنوك والهياكل غي

بشكل كبير على ضعف دور البنوك في الوساطة المالية. باإلضافة إلى ذلك، تؤدي هذه األسباب إلى 
بنوك المديرين يعمل في إحدى ال أحدارتفاع تكاليف التشغيل للبنوك وانخفاض معدالت الربحية. ذكر 

 المختارة أنه:
الدولة  يهبرفي خصوصا في الوقت الحالي الدي تمر "في رأيي، يجب اعتبار التحدي في القطاع المص

على أساس منافس باإلضافة إلى إيجاد حل للتغلب عليها، ألن هذا سيدعم االقتصاد الوطني من خالل 
النظر عليها علي أساس  ن الجهود في إيجاد الحل الصحيح، في حين أن الفرص يجببذل مزيدا م

 ". ياالستغالل األمثل لتنمية االقتصاد الوطن
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لقد شهدت البنوك العديد من التطورات على مستوى العالم منذ أوائل السبعينيات، ومن المتوقع أن تستمر 
، نتيجة ألن يبياهذه التطورات في سياسة التحرير، مما سيؤثر على مستقبل المصارف، بما في ذلك ل

جيا التي من التسهيالت والتكنولو مقارنا بالمصارف المتقدمة، وايضا عدم امتالكها للكثير رأسمالها محدود 
تملكها البنوك الكبرى. لذلك، عندما يكون لدى ليبيا عضوية كاملة في منظمة التجارة العالمية، سيكون 
عليها الموافقة على جميع االتفاقات الدولية، بما فيها الخدمات المصرفية، وستكون بمثابة تحدي 

خاصة مكثف للغاية مع المؤسسات األجنبية المتقدمة، و للمؤسسات في ليبيا، والتي ستكون وضع تنافسي 
 :الخدمات المصرفية. في هذا السياق، ذكر أحد األشخاص الذين تمت مقابلتهم ما يلي

 "هناك تحد فيما يتعلق بكيفية تقييم الوضع الحالي للبنوك الليبية وكيفية تحديد استراتيجية معينة للوصول
إلى الهدف، وهو زيادة النمو االقتصادي. باإلضافة إلى ذلك، فإن عامل الوقت هو واحد من أهم التحديات 

 لتطوير العملية المصرفية ومواكبة االقتصاد العالمي ". 
ستجابة العالمية للتطور السريع، أصبح من الضروري للبنوك في ليبيا تقديم أنشطة ومعدات نتيجة لال

 مصرفية حديثة، لتمكينها من البقاء في السوق المحلي والخارجي. 
 كبرأ"يمثل الوقت تحدًيا كبيًرا في القطاع المالي، فنحن ال نزال قيد التطوير وللحصول على فوائد ايجابية 

 اج عملية التحرير إلى وقت، خاصة في القطاع المصرفي". من السلبية تحت
القول  يمكن و لقد شهد النظام االقتصادي في ليبيا العديد من التغييرات وخاصة في القطاع المصرفي. 

أن العوامل السياسية سواء كانت داخلية أو خارجية، أثناء حكم القذافي، كان لها تأثير كبير ومباشر على 
االقتصاد والرقابة على القطاع العام لعدة  علىسات االقتصادية. حيث أدت الهيمنة عملية وضع السيا

سنوات، إلى عواقب مخيبة لآلمال بالنسبة للمصارف. باإلضافة إلى ذلك، خلقت التناقضات في العديد 
 من القوانين نتيجة لعدم وجود قاعدة تشريعية مستقرة وصورة غامضة حول طبيعة النظام االقتصادي في

ؤكدة مليبيا، حيث ان القرارات كانت غير خاضًعا للرقابة و ُتصدر أحياًنا أحكاًما غير متوقعة ورؤية غير 
يثقل كاهل الدولة وبالتالي يتسبب في الكثير من المشاكل المالية والمصرفية. دون أي دراسات سابقة، مما 

 صرح أحد المجيبين الدين تمت مقابلتهم بأن:
كانت جل المصارف التجارية خاضعة لسيطرة الحكومة لفترة طويلة. أي حتى  ال،المث".... على سبيل 

يعني أن ليبيا يجب ان تتكيف تدريجيًا مع تدابير جديدة لتحرير اقتصادها االشتراكي.  0222بداية عام 
ونتيجة النه كان هناك تراكم للعديد من السياسات السابقة. وبالتالي ال شك أن هذه التراكمات سوف 

شكل تحدًيا كبيًرا لواضعي السياسات في مواكبة السياسة الجديدة لالنفتاح. من ناحية أخرى، هناك بعض ت
 ". من الخبرة األجنبية في هدا مجالالفرص، من أهمها فرصة المصارف المحلية لالستفادة 
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على مباشر  ليعد االنفتاح العالمي وتطوير التكنولوجيا أحد أهم التغييرات الحالية التي تؤثر بشك  
 في هده المصارف ما يلي: نالمسؤولي. قال احد المصارف

"تغيير القوانين واللوائح وتطبيقها على المصارف ليس باألمر السهل ألنه يحتاج إلى وقت طويل. من 
ناحية أخرى، فإن أحد أكثر العوامل المشجعة لتحرير هو تحفيز المصارف المحلية على تطوير خدماتها 

أجل مواجهة المنافسة األجنبية، سواء في الداخل أو الخارج. وايضا يمكن أن تستفيد  بشكل أفضل من
ليبيا من هذا األمر في المستقبل، من أجل ترسيخ نفسها كمركز مالي إقليمي رائد في شمال إفريقيا 

 والمغرب العربي ".  
خصوص جارية على وجه الفي ضوء التغييرات التي أجراها القطاع االقتصادي الليبي، إن المصارف الت

تحتاج إلى أن تكون قادرة على دعم التغييرات القادمة وتفعيل دور القطاع الخاص بشكل مناسب حتى 
اءة يعتبر وجود أسواق ومؤسسات مالية تتسم بالكف وبالتالي،يكون لها دور أكبر في النمو االقتصادي. 

 ، قائاًل:آخر هذا الرأي والمسؤ الشرط األساسي لعملية التحرير المصرفي الناجحة. أيد 
"يعد عدم االستقرار السياسي واالقتصادي أحد أهم التحديات في سوق األوراق المالية الليبي. من ناحية 
أخرى ، أعتقد أن الفرص الرئيسية التي يمكن أن تلعبها سوق األوراق المالية الليبية هي دور مهم من 

  ".رةرات الرأسمالية وإنشاء مناطق حوالخصخصة وتشجيع االستثماخالل برامج اإلصالح مثل رفع القيود 
وعلى الرغم من وجود العديد من التحديات واألزمات المالية و المصرفية العالمية  وخالصة القول انه 

التي قد تحدث نتيجة لعملية التحرير، اال أنه من المهم عدم إغفال الفرص التي يمكن تحقيقها من عملية 
التي من اهمها مساعدة البنوك المحلية على االندماج مع البنوك األخرى وبالتالي االستفادة التحرير و 

بشكل أكبر، بداًل من خلق توسع صغير في الفروع األخرى. على سبيل المثال، تساعد عمليات الدمج 
ولوجيا لهده نمع البنوك األخرى بشكل أكبر في عملية المنافسة في السوق الدولية، وتسهل أيًضا نقل التك

تطلعات ليبيا )وتوقعاتها( في هذا الصدد ينبغي ان تتفق إلى حد  إنالمصارف. في الواقع، يمكن القول 
التحرير والتي تري بان التحرير المصرفي سيؤدي إلى ارتفاع معدالت المدخرات، وزيادة  مع نظريةكبير 

 االستثمار، وفي نهاية المطاف إلى تسريع النمو االقتصادي.
 :دور المتوقع للتحرير المصرفي علي النمو القتصاديال

ا سوف أن التحرير المصرفي في حالة ليبي كشف جميع من أجريت معهم مقابالت فيما يتعلق بالمقابالت،
يكون له تأثير سلبي على النمو االقتصادي خصوصا على المدى القصير. وهذا يعني أن نتائج تحليل 

نظرية التحرير حول وجود عالقة إيجابية بين التحرير المالي والمصرفي  المقابلة تقدم أدلة تتعارض مع
والتنمية االقتصادية للدولة. ومع ذلك في السياق الليبي، اعتقد المجيبون أن التأثير االيجابي لعملية 
التحرير المصرفي في ليبيا سيكون بعيد المدى. ومن حيث الفوائد والتحديات فانه من المرجح أن تؤدي 
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ادة المنافسة إلى زيادة الكفاءة االقتصادية وتحسين األداء، وايضا اكتساب الموظفين العاملين في زي
 القطاع المصرفي مهارات جديدة.

في الوقت نفسه يري كل من تمت مقابلتهم، ان الشركات المحلية ستتعرض لقوى السوق ومنافسة أكبر 
هة إلى وضع استراتيجيات فعالة للبقاء في مواج من الشركات الدولية، ستحتاج قطاع الخدمات المصرفية

هذه المنافسة. باإلضافة إلى ذلك، هناك خطر حدوث عدوى اقتصادية في جميع أنحاء العالم، والدي 
يأتي مع التعرض للتقلبات المرتبطة بتقلب األسواق المالية العالمية. حيث ان المكان الذي يظهر فيه 

الم سوف ينتشر بسرعة ويصيب أجزاء أخرى من النظام المالي انهيار السوق في جزء واحد من الع
 العالمي.

هناك العديد من الدروس التي يمكن استخالصها من تجربة اقتصادات الدول النامية األخرى. وهذه  
 متخذوو  وسهولة، ويمكن أن يتعلم منها صانعالدروس مدمجة جيًدا في األدبيات االقتصادية وهي متاحة ب

يبيا مزيًدا من الدروس، حيث تشرع الدولة في المسار البطيء الذي ال مفر منه على ما السياسة في ل
    ملة لمنظمة التجارة العالمية.   يبدو للوصول إلى وضع العضوية الكا

 :النتائج والتوصيات
 :اول: النتائج

  يعتبر القطاع المصرفي بشكل خاص العمود الفقري للقطاع المالي خاصة في دولة مثل ليبيا والتي
ال توجد فيها اسواق ماليه نشطة مقارنة بالدول المتقدمة. ونتيجة لمليكة الدولة للقطاع المصرفي لفترة 

لي ا القطاع، وبالتاالي اخفاء العديد من المشاكل التي يعاني منها هد ذلكطويلة من الزمن مما ادي 
رفي في القطاع المص نالمسؤوليانه من اهم االشياء االساسية والتي ينبغي ان تكون من اولويات 

 الليبي هي اصالح وتحديث االنظمة المالية لتحسين القدرة التنافسية للمصارف.
  نواع جديدة ا تشريعي يضع اساسا لتقديم ألجراءالسلطات المالية والنقدية تولي اهتماما خاصة  على

د زمني اي وضع حدو  ألساسمن الخدمات المالية غير المتوفرة وعلي ان تكون هده االجراءات وفقا 
 زمنية دقيقه لتحقيق هدا التقدم.

 إلى أن التحرير المصرفي ال يمكن أن يحفز النمو االقتصادي في المدى القصير. وهذا  تشير النتائج
وجود  التحرير المالي حولة توفر دلياًل على دحض نظرية ولييعني أن نتائج تحليل البيانات اال

 عالقة إيجابية بين التحرير المصرفي والنمو االقتصادي.
   ن العالم الخارجي لن يكو  علىأكدت نتائج البيانات األولية أنه مجرد انفتاح المصارف المحلية

مثمًرا، خاصة على المدى القصير، ألن المؤسسات المصرفية في ليبيا ليست مستعدة تماًما لالستفادة 
 .ومتهالكةخاصة في ظل بنية تحتية ضعيفة  العولمةمن 
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  الفوائد الرئيسية لعملية التحرير هو أنها توفر الوصول إلى األسواق العالمية أحدبينت النتائج ان 
وفرص التصدير للشركات الليبية. سيستفيد قطاع الخدمات المصرفية على وجه الخصوص من 
الوصول إلى أسواق رأس المال األجنبي. وبالتالي، يمكن أن تستفيد ليبيا من هذا األمر في المستقبل، 

 من أجل ترسيخ نفسها كمركز مالي إقليمي رائد في شمال إفريقيا والمغرب العربي.
  كان هذا بسبب البيروقراطية التي تمارسها الحكومة علي هدا القطاع القطاع المصرفي و عدم كفاءة

منذ السبعينيات، مما أدى إلى إصدار العديد من القوانين واللوائح التي تحد من االستثمارات الخاصة 
ودور القطاع الخاص في جميع األنشطة االقتصادية تقريًبا بما في ذلك القطاع المصرفي، حيث 

 من إجمالي االستثمارات في الثمانينات. ٪90لغت مساهمة القطاع العام حوالي ب
   عات التي تشجع علي اقامة مشرو  الواضحةاالستثمارية  الخارطةغياب  علىتسببت سيطرة الحكومة

 مجدية.
 :ثانيا: التوصيات

شكل  مفيدة فيراحات التقديم بعض االقتاستناًدا إلى نتائج هذه الدراسة، يعتقد الباحث أنه من الضروري 
 :توصيات لصانعي السياسات والتي تتمثل فيما يلي

  ينبغي على السلطات الليبية تحسين نظام تكنولوجيا المعلومات، والشفافية في القطاع المصرفي
في تطوير المصارف المحلية. وبالمثل، ستعمل أيًضا على تحسين األداء العام  ستساعد بشكل كبير

 لتسهيل تكامله مع االقتصاد العالمي.لالقتصاد الليبي 
  هناك حاجة لتحسين البنية التحتية لقطاع الخدمات المصرفية من خالل تقديم الخدمات المصرفية

 اإللكترونية كجزء من التطوير المؤسسي وهذا يمكن أن يعزز القاعدة المالية قبل التحرير الكامل.
  من أشكال الدعم ذات الصلة لتعزيز االستثمار توصى الدراسة بأن تقدم الحكومة الحوافز وغيرها

 في تكنولوجيا المعلومات في قطاع الخدمات المصرفية، من أجل تسهيل وتيرة النمو االقتصادي.
  ينبغي تطوير رؤية جديدة لجعل ليبيا مركًزا مالًيا واقتصادًيا مهًما ألفريقيا. وينبغي أن تكون هذه

 حديثة لفتح آفاق جديدة للدولة وتعزيزها مع الدول األخرى.الرؤية موجهة نحو تطوير بنية أساسية 
  يوصى الباحث بأن تهدف الجهود الحكومية الحالية إلى تهيئة بيئة مستقرة لالقتصاد الكلي، قبل

 التنفيذ الكامل لعملية التحرير المالي والمصرفي.

 :المراجع
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 اسرتاتيجيات إدارة الموارد البرشية لمواكبة التغري التكنولوجي

 )دراسة تطبيقية عىل الرشكات الصناعية الليبية(

 عبد اجلوادد. عبد السالم حممد 

                                                                                                                                     جامعة عمر املختار –كلية االتتصاد 

 :(Abstract) ملخص الدراسة

 في البشرية الموارد إدارات اتمارسه تيال ستراتيجياتاالعلى  التعرف الىهذه الدراسة  هدفت      
ألسلوب الذي ية، وكذلك التعرف على االتكنولوج في الليبية لمواكبة التغيرات الحديثةالشركات الصناعية 

( قييم التدريبتمدة التدريب، أساليب ، مقدمي التدريبأساليب التدريب، عملية تقديم التدريب )به تتم 
 يفلف مجتمع الدراسة من كل الشركات الصناعية المسجلة أت وقد، التغيرات التكنولوجية هذه للتعامل مع

شركة صناعية من الحجم الكبير والمتوسط  (002)تشكل ما مجموعة  والتي الليبية،وزارة الصناعة 
المسؤولين قبل  من والتي ُطبقت ،األكثر استخداماً  ستراتيجياتاالن أ تشير نتائج الدراسة إلى. والصغير

توصيف وظائف جديدة، وتصميم بالشركات محل الدراسة هي العمل على  ،عن إدارة الموارد البشرية
نه إالدراسة  ، وبينتبهذه الشركات ادخال تكنولوجيا جديدة لتواكب تستخدم استراتيجياتك أعمال جديدة،

 .لعملسلوب التدريب داخل اتكنولوجيا حديثة كان ا إلدخالأساليب التدريب المستخدمة نتيجة ضمن  من
 مالشركات محل الراسة من حيث الحج بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود كشفت نتائج الدراسة عنكما 

 ستخداما حيث منوكذلك  ،التدريب مقدمي طبيعة حيث من وكذلك، خارج العمل للتدريب استخدامهم في
 داللة ذات ق فرو  توجد ال الدراسة، كما بينت أنهالشركات محل  تستخدمها التدريب التي تقييم أساليب

تمام إعطاء مزيد من االه قد اوصت الدراسة. محل الدراسة وفقا لحجم الشركات التدريب مدة في إحصائية
، األمر الذي للشركات محل الدراسةلضمان تحقيق أعلى مستوى أداء ممكن  إلدارة الموارد البشرية

 جودة للعمالء.سينعكس على تقديم خدمات ذات 
 .الليبية ناعية، الشركات الصالتغيير التكنولوجي، إدارة الموارد البشرية إستراتيجيات: الكلمات المفتاحية

 ( :(Introduction المقدمة. 9.9
ساهمت التطورات التكنولوجية، والتغيرات السريعة إعتبارًا من منتصف القرن الماضي في التركيز على 

في تحقيق النجاح والنمو للمؤسسات، وأدت هذه التغيرات في التكنولوجيا إلى العنصر البشرى ودوره 
ظهور عدد من التحديات التي تحتم اإلهتمام بالعنصر البشرى، والتركيز على تدريبه وتطويره بما يتالءم 

 مع هذا التغير، والتطور السريع في التكنولوجيًا.
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إن مثل هذه التغيرات تأثر تأثيرًا كبيرا وقوى على المهارات البشرية المطلوبة في الفترة الحالية والمستقبلة، 
فأصبحت قدرة المؤسسة على التكيف والتالؤم، لمواكبة هذه التغيرات التكنولوجية هي المحدد الرئيس، 

عاتق إدارة الموارد البشرية  . إذ أصبح يقع على(Holm,2003)والتحدي لبقائها في مجال األعمال 
مسؤولية أكبر لمواكبة هذه التطورات والتغيرات التكنولوجية، كما أصبح لزامًا عليها أن تتبنى دورًا مبادرًا 
في إعداد وتهيئة الموارد البشرية نفسيًا، واجتماعيًا وفنيًا، لقبول هذا التغير والتكيف معه، ومن هنا أصبح 

ف قدرات ومهارات األفراد جنبا إلى جنب مع التطورات التكنولوجية التي قد ضرورة إحداث توازن، وتكيي
 تحدث.

 والتحديات المتغيرات لمواكبة حديثة، إدارية إستراتيجيات تطبيق الموارد البشرية يتطلب إدارة دور إن
مستمر، لتحقيق التكامل مع التغيرات التكنولوجية، وتأتي هذه الدراسة لتكشف  بشكل المعاصرة

إلستراتيجيات التي تتخذها إدارة الموارد البشرية في الشركات الليبية الصناعية لمواكبة التطورات والتغيرات ا
التكنولوجية، وكذلك معرفة الطرق التي تتم بها تقديم عملية التدريب، وكذلك توضيح لطبيعة اإلختالفات 

 تقديم التدريب. بين الشركات محل الدراسة من مختلف القطاعات الصناعية في عملية
 : (The problem of the study and its questions). مشكلة الدراسة وتساؤلتها 2.9

ال يخفى على إدارة الموارد البشرية أن إستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا، والذكاء االصطناعي في 
 -الحصر الذكر وليسعلى سبيل  –مؤسساتها يمّثل فرصة لجني المكاسب والفوائد، ومن تلك المكاسب 

زيادة اإلنتاجية وخفض التكاليف المؤسسية والحفاظ على الميز التنافسية. لذا، يتعيـــن على مدراء الموارد 
البشرية، الحرص على اإلستفادة القصوى من أحدث التقنيات التكنولوجية، كالروبوتات والذكاء 

 .االصطناعي واألجهزة الرقمية في تطوير كفاءة الموظفين
ذا وعلى إدارة الموارد البشرية، أن تكون على دراية بالدور الذي يمكن أن تلعبه هذه التقنيات، وتأثيراتها ه

اإليجابية على المجتمع والمؤسسات، حتى تتمكن من مواكبة الوتيرة المتسارعة للمنتجات التكنولوجية، 
 .وتوضيح إستخداماتها المثلى في تحقيق األهداف المؤسسية

ثورة تكنولوجيا الروبوتات والذكاء االصطناعي آثار ال حصر لها على الشركات الصناعية ال شك أن ل
محل الدراسة، وال يمكن تجاهلها مطلقًا، بل على العكس من ذلك ما يجب عليها هو إدراكها واستغاللها 

 .لبما يخدم مصالحها، والنظر إلى تحّدياتها كفرص مواتية للتطوير، وتحسين أساليبها في العم
إن وعي الشركات محل الدراسة بما يدور حولها من تطّور تكنولوجي يعتبر من أكثر السبل فعالية إلعداد 

إن نجاح إدارة الموارد البشرية في هذه الشركات عن طريق  كمانفسها للمستقبل التكنولوجي المحتوم، 
نولوجيا، وهو يرات الحديثة في التكمواكبة التغيساعدها على إلدارة مواردها البشرية،  استراتيجيات استخدام

 على األسئلة التالية:اإلجابة ما تحاول هذه الدراسة التعرف عليها من خالل 
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إدارة الموارد البشرية المستخدمة لمواكبة التغيرات التكنولوجية الذي تواجها  استراتيجياتما هي  .أ
 الشركات الصناعية محل الدراسة؟

ريب( )أساليب التدريب، مقدمي التدريب، مدة التدريب، أساليب تقييم التدكيف تتم عملية تقديم التدريب  .ب
 للتعامل مع التغيرات التكنولوجية؟

بين الشركات محل الدراسة من حيث الحجم في عملية تقديم التدريب  االختالفاتما هي طبيعة  .ج
تغيرات ل مع الللتعام)أساليب التدريب، مقدمي التدريب، مدة التدريب، أساليب تقييم التدريب( 

 التكنولوجية؟
 : (Hypotheses)  . الفرضيات6.9

وجوود فروق ذات داللة إحصائية بين الشركات الصناعية محل الدراسة من حيث  الفرضية الرئيسية:
 )أساليب التدريب، مقدمي التدريب، مدة التدريب، أساليب تقييم التدريب(الحجم في عملية تقديم التدريب 

 وينبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية: التغيرات التكنولوجية،للتعامل مع 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشركات الصناعية محل الدراسة من حيث  الفرضية األولى: 

 الحجم في استخدامهم ألساليب للتدريب.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشركات الصناعية محل الدراسة من حيث  الفرضية الثانية:

 الحجم في استخدام مقدمي التدريب.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشركات الصناعية محل الدراسة من حيث  الفرضية الثالثة:

 الحجم في مدة التدريب. 
حصائية بين الشركات من حيث الحجم في استخدام أساليب ال توجد فروق ذات داللة إ الفرضية الرابعة:

 تقييم التدريب.
 :(Study Importance). أهمية الدراسة 8.9

 النقاط التالية:  من الدراسة في مجموعة هذه تكمن أهمية
أهمية ممارسة إدارة الموارد البشرية في ظل التغيرات والتطورات السريعة التكنولوجية، لتجنب وقوع  .أ

 المؤسسة البشرية في مشاكل تقادم المهارات، وتحديات هذه التغيرات والتطورات في التكنولوجية.موارد 
أهمية الموضوع من حيث محاولة التركيز على تحديد الركائز األساسية المتمثلة في استراتيجية  .ب

 ممارسة إدارة الموارد البشرية تجاه التغير التكنولوجي.
وتطبيقيًا لكل إدارة ترغب في تحقيق تنمية الموارد البشرية، والتكيف اعتبار الموضوع مرجعًا نظريًا  .ج

 والتأقلم مع التغيرات التكنولوجية حتى يسهل على األفراد التعامل مع الجيد.
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 :Study Objectives). أهداف الدراسة )1.9
 سعت هذه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:

في الشركات الصناعية محل  البشرية الموارد إدارات على اإلستراتيجيات التي تمارسها التعرف .أ
 الدراسة، لمواكبة التغيرات الحديثة في التكنولوجية. 

التعرف على أراء مدراء إدارات الموارد البشرية في مدى تطبيق األدوار الحديثة لمواكبة التغيرات  .ب
 التكنولوجية.

لقطاعات الصناعية في استخدام التعرف على وجهات نظر مدراء إدارات الموارد البشرية في ا .ج
 البشرية لمواكبة التغيير في التكنولوجية. إستراتيجيات إدارة الموارد

التعرف على طبيعة االختالفات بين الشركات محل الدراسة، من حيث الحجم في عملية تقديم  .د
 للتعامل مع التغيرات التكنولوجية؟ التدريب

 ية.موارد البشرية في مواجهة تحديات التغيرات التكنولوجالمساهمة في تقديم توصيات تساعد إدارات ال .ه
 (:(The limits of the study.  حدود الدراسة 3.9

 يمكن تحديد حدود هذه الدارسة على النحو التالي:
رات الموارد البشرية، لمواكبة التغي إستراتيجيات إدارةتناولت هذه الدراسة موضوع  الحدود الموضوعية:

 التكنولوجية.
: وحدد نطاق الدراسة على الشركات الصناعية العاملة في ليبيا، والتي تتبع وزارة الصناعة الحدود المكانية

 الليبية.
: اقتصرت هذه الدراسة على المسؤولين عن إدارات الموارد البشرية في الشركات الصناعية الحدود البشرية

 الليبية.
 .9/0209الى  20/0209الجامعي في الفترة من  : أجريت هذه الدراسة خالل العامالحدود الزمنية

 :Previous studies)). الدراسات السابقة 7.9
 العالقة بموضوع ذات الدراسات على لالطالع واالنترنت، التقليدية المكتبات في بالبحث الباحث قام    

 مباشرة غير أو مباشرةبصورة  الموضوع تناولت التي الدراسات من لمجموعة توصل وقد الحالية، الدراسة
 .من االحدث لألقدم زمنياً  الدراسات ترتيب تم وقد واألجنبي العربي المجتمع في

(. استراتيجية تنمية الموارد البشرية في المؤسسات الخدمية وعلقتها 2094ومحمود ) ،علي دراسة
باتجاهات العاملين نحوها " دارسة ميدانية لدى العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية في 

ربية عهدفت الدارسة إلى تعريف استراتيجية تنمية الموارد البشرية في مؤسسة الطيران ال محافظة دمشق".
السورية، وتعريف اتجاهات العاملين نحو استراتيجية تنمية الموارد البشرية في مؤسسة الطيران العربية 
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السورية، وتحديد طبيعة العالقة االرتباطية بين استراتيجية تنمية الموارد البشرية في مؤسسة الطيران 
ة بنسبة رات البحث. سحبت عينة الدارسالعربية السورية واتجاهات أفراد عينة البحث نحوها، وتبعا لمتغي

( موظفا. كان من أهم النتائج انه توجد فروق ذات داللة 320( من المجتمع األصلي بواقع )02%)
إحصائية بين متوسطات اإلجابات على مقياس اتجاهات العاملين تبعا لمتغير الجنس لصالح اإلناث كما 

اإلجابات على مقياس اتجاهات العاملين تبعا لمتغير انه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
الحالة االجتماعية لصالح العازبين كما بينت النتائج ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

 درجات اتجاه أفراد عينة البحث على مقياس اتجاهات العاملين تبعا لمتغير العمر المهني.
قياس مدى مســـاهمة تكنولوجيا المعلومات Ruel,  &Bondarouk  & (Velde 2097) دراســـة

وقد أُجريت هذه الدراســــة على  في كفاءة إدارة الموارد البشـــرية،  e-HRMفي إدارة الموارد البشـــرية 
وقد توصلت الدراسة الى أن  وزارة الداخلية في هولندا وهل كانت عملية التحول مفيدة للوزارة من عدمها،

 المعلومات في إدارة الموارد البشرية مرتبطة بكفاءة إدارة الموارد البشرية، ومنالتطبيق الفعلي لتكنولوجيا 
خالل تحليــل االنحــدار توصــــــــــــــل البــاحــث الى إن وجود تطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات في إدارة الموارد 
 البشـــرية من حيث المحتوى والمضـــمون هي العامل التفســـيري األكثر أهمية في كفاءة إســـتراتيجية الموارد

البشـــرية، وأوصـــت الدارســـة بإجراء المزيد من البحوث الكمية المتعلقة بقياس كفاءة تكنولوجيا المعلومات 
 في إدارة الموارد البشرية، وبإدخال المزيد من التغيرات للنموذج الذي توصل إليه الباحث.

ين األداء ( بعنوان استراتيجية تنمية الموارد البشرية كمدخل لتحس2092)سراج وهيبة،  دراسة 
 المستدام في المؤسسة القتصادية، دراسة حالة شركة تصنيع اللواحق والصحية بعين الكبيرة سطيف،

هدفت الدراسة الى محاولة التعرف على مدى مساهمة إستراتيجية تنمية الموارد البشرية في تحقيق األداء 
المؤسسة  ة الموارد البشرية فيالمستدام للمؤسسة االقتصادية، وكذلك لمعرفة بعض إستراتيجيات تنمي

االقتصادية، وتقديم دليل علمي على أهمية استراتيجية تنمية الموارد البشرية في تحسين األداء المستدام 
للمؤسسة االقتصادية في ظل التطورات التي يشهدها محيط هذه األخيرة. توصلت الدراسة الى عدة نتائج 

الراهن صارت ضرورة حتمية ألي مؤسسة، لكونها تحرص على  منها إن تنمية الموارد البشرية في الوقت
ضمان بقاء هذه األخيرة مستقباًل، وأنها نشاط هادف ومتكامل يركز على تعيير المعارف، عن طريق 

 إستراتيجيات التعلم، والتدريب.
 العام القطاع في البشرية الموارد أداء على المعلومات تكنولوجيا أثر "بعنوان 2009) )رايس، دراسة

 البشــــرية، الموارد أداء على المعلومات تكنولوجيا أثر إبراز إلى الدراســــة هذه عمدت حيث البحريني".
 رفع على ســــاعدت المعلومات تكنولوجيا أن إلى توصــــلت وقد مبحوثًا، (569) الدراســــة شــــملت حيث

 والقضــــــــــاء على التكاليف، من والتقليل األعمال، أداء في والدقة بالســــــــــرعة وذلك، البشــــــــــري  األداء
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 الورق  ككثرة النظام الكالســــيكي عن المترتبة والصــــعوبات المشــــاكل بعض وتفادي، العمل ضــــغوطات
عبر شــــــــبكات  العمل أن الباحث بين كما .بعض المهام تأدية في والغموض البيروقراطية واإلجراءات

 إلى الحاجة دون  قصـــــير وقت في أعمالهم وأداء التنظيم داخل األفراد حركة تقليل إلى أدى نترنتاإل
 هذا األعمال تأدية في المعلومات تكنولوجيا لنا منحتها التي المزايا أن إلى الباحث توصــل كما، التنقل

 ذاتها حد في المعلومات لتكنولوجيا تعود ال الســـلبيات هذه لكن ســـلبيات، على تنطوي  ال أنها يعني ال
 بعض تصــميم في قصــور أو واســتخداماتها التكنولوجيا، تجاه األفراد معارف في لقصــور تعود ما بقدر

 .العمل خصوصيات في العمال استشارة عدم بسبب تكون  األحيان غالب في والتي المعلوماتية، البرامج
 البشرية الموارد إدارة فاعلية على المعلومات تكنولوجيا استخدام أثر"بعنوان: 2007) التمياط،) دراسة

 في المعلومات تكنولوجيا استخدام مدى معرفة هذه الدراسة إلى هدفت ."السعودية العربية المملكة في
 وبيان الوزارات، هذه في الموجودة البشرية الموارد إدارة على والتعرف أهميتها ودرجة السعودية، الوزارات

 نتائج وأظهرت الوزارات، هذه في البشرية الموارد إدارة فاعلية على المعلومات تكنولوجيا إستخدام أثر
 البشرية، الموارد إدارة وفاعلية المعلومات تكنولوجيا استخدام بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود الدراسة
 ووجود البشرية، الموارد إدارة وفاعلية والبرمجيات األجهزة إستخدام بين إحصائية داللة ذات عالقة ووجود
 ذات عالقة ووجود البشرية، الموارد إدارة وفاعلية البيانات قواعد إستخدام بين إحصائية داللة ذات عالقة
 داللة ذات عالقة ووجود البشرية، الموارد إدارة وفاعلية اإلنترنت شبكات إستخدام بين إحصائية داللة

 داللة ذات عالقة ووجود البشرية، الموارد إدارة وفاعلية اإلدارية المعلومات نظم استخدام بين إحصائية
 أشارت وأخيراً  البشرية، الموارد إدارة وفاعلية المعلومات تكنولوجيا إستخدام على التدريب بين إحصائية

 على المعلومات تكنولوجيا استخدام أثر في إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم إلى الدراسة نتائج
 الخبرة العلمي، المؤهل )العمر، والوظيفية الشخصية للخصائص تعزى  البشرية الموارد إدارة فاعلية

 الوظيفية(. والخبرة العملية،
 دراسة :البشرية الموارد إدارة وظائف في المعلومات تكنولوجيا دور"بعنوان:  2006) )األغبري، دراسة

 الدور واقع استعراض إلى الدراسة هدفت حيث اليمنية". بالجمهورية والمعادن النفط قطاع في ميدانية
 وقام ككل، المنظمة بعمل للنهوض البشرية الموارد إدارة وظائف في الحديثة التكنولوجيا تلعبه الذي

 في والمعادن النفط قطاع في العاملين فردًا من  (225) من مكونة عينة على دراسته بتطبيق الباحث
 البشرية الموارد إدارة وظائف في ُأدخلت التي التقنيات أن الدراسة نتائج وأوضحت اليمنية، الجمهورية

 كما واجباتها، وطبيعة تتناسب التي الحديثة، للتقنيات الوظائف من الكثير وتفتقد منها، الغرض تلبي لم
 للتقنيات والمعادن، النفط قطاع وحدات في البشرية الموارد إدارة وظائف حاجة الدراسة نتائج أوضحت
 البشرية. الموارد بوظائف التقنيات تلك في نقص لوجود ذلك الحديثة،
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". عليها التغلب وسبل العربية البشرية الموارد أمام المعاصرة التحديات "بعنوان 2005) )شعبان، دراسة
 وسبل العربية، البشرية الموارد أمام المعاصرة التحديات على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت حيث

 على التعرف وإلىالداخلية،  والضعف القوة ونقاط الخارجية، والتهديدات الفرص وتحديد عليها، التغلب
 نتائج إلى الدراسة وتوصلت البشري، للعنصر الفعال االستخدام طريق عن الممكنة التنافسية الميزات

العربية،  البشرية الموارد أمام المعاصرة التحديات في مهم دور الحديثة للتكنولوجيا أن أهمها: من كان
 تعمل المنظمات كون  العربية البشرية مواردال أمام المعاصرة التحديات في دور التنظيمي للهيكل وأن 

 المركزية، عن واالبتعاد والدنيا، العليا اإلدارة بين المستمر التقارب وإن شديدة، تنافسية بيئة في
 تدريبية برامج تطبيق ذلك في بما والمتغيرة الثابتة التكاليف بتخفيض واالهتمام اإلجراءات، وبيروقراطية

 .للمنظمات واضحة إستراتيجيات وجود يعزز وفعاليتهم، العاملين كفاءة لرفع
 .بعنوان " انعكاسات التكنولوجيا على العنصر البشرى في المنظمات العربية" (9333)مصطفى،  دراسة

قد أستعرض الباحث من خالل هذه الدراسة أهم المتغيرات التي أحدثتها التطورات التكنولوجية في السنوات 
وتحديد اآلثار الحالية والمستقبلية، وطرح مجموعة من التساؤالت تمثل محاور موضوعية العشرين األخيرة، 

 للتأمل والتحليل لدى المديرين العرب.

 :السابقة الدراسات على التعقيب
 أهمية ورغم األجنبية، المجتمعات في العربي وأخرى  المجتمع في عدد من الدراسات على االطالع تم   

يتناول  لم منها أي أن إال اإلنساني، العلمي الصرح في لبنة واعتبارها المعرفة إثراء في السابقة الدارسات
 بين اإلختالف يكمن وهنا الموارد البشرية لمواكبة التغير التكنولوجي، إستراتيجيات إدارةبشكل واضح 

لبشرية والتغير إدارة الموارد ا بين الربط بشكل مباشر يتم حيث لم السابقة والدراسات الحالية الدراسة
 ذلك ورغم  الذكر، األنفة الدراسات تغطيها لم التي األبعاد لتغطي الدراسة هذه جاءت التكنولوجي، لذا

الدراسة مع عدد من الدراسات التي تم التطرق إليها من حيث تناول موضوع إدارة الموارد  هذه اتفقت فقد
 لجمع كأداة  استمارة االستبيان استخدام في السابقة مع الدراسات اتفقت وكذلك البشرية والتكنولوجيا،

 األولية. البيانات

 :(Literature review. مراجعة األدب )2
في هذا الجزء سيتم توضيح وتعريف لمتغيرات الدراسة بدء من إدارة الموارد البشرية، ثم مفهوم إستراتيجية 
إدارة الموارد البشرية، ثم التطرق الى التغير التكنلوجي ومفهومة، ثم بعد ذلك أساليب التدريب المستخدمة، 

 وكذلك أساليب تقييم التدريب. 
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 :البشرية الموارد ةتنمي أول: تعريف استراتيجية
في ظل بيئة العمل المتغيرة والمتطورة تعددت أدوار إدارة الموارد البشرية، وأصبحت أكثر أهمية، مما 
إستوجب إدارتها بمنظور أكثر استراتيجية تأخذ بعين اإلعتبار هذا التغير، وأصبحت إدارة الموارد البشرية 

الشديدة، والتغير التكنلوجي الحاصل في بيئة على مدى العقدين الماضيين أسرع في ظل المنافسة 
 األعمال، وفيما يلي بعض لتعاريف إلدارة الموارد البشرية قبل التطرق لتعريفها اإلستراتيجي:

النشاط اإلداري المتعلق بتحديد احتياجات المشروع من القوى ُتعرف إدارة الموارد البشرية على أنها "
دة، وتنسيق االستفادة من هذه الثروة البشرية بأعلى كفاءة العاملة، وتوفيرها باألعداد  والكفاءات الُمحدن

 (. 0204) بوهنية، "ممكنة
هي ذلك الجانب من العملية اإلدارية المتضمن لعدد من الوظائف واألنشطة "وُعرفت أيضا على أنها 

ة، ومصلحة حة المنظمالتي تمارس بغرض إدارة العنصر البشري بطريقة فعاله وإيجابية بما يحقق مصل
وُعرفت أيضا هي "تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة  (Dsseler, 2008).  العاملين ومصلحة المجتمع

عمليات اختيار وتعيين، وتنمية، ومكافأة، وتكامل وصيانة الموارد البشرية بغرض اإلسهام في تحقيق 
  (Edwin, 1984). أهداف المنظمة

ة فقد ُعرفت على أنها "نمط من استخدامات الموارد البشري لموارد البشريةإلستراتيجية إدارة ااما بالنسبة 
  Noe et).،(1994:45المخططة، والنشاطات التي تسعى إلى تمكين المنظمة على تحقيق أهدافها 

al  وُعرفت أيضا على أنها نهج إلتخاذ القرارات بشأن نوايا وخطط المنظمة في شكل سياسات وبرامج
ارد، إدارة األداء، التعلم والتطوير، المكافآت، وعالقات الموظفين بشأن توفير المو 

2009:115)،.(Armstrong  كما تم تعريفها على أنها النهج اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية للمنظمة
الذي يهم جميع األنشطة التنظيمية التي تؤثر على سلوك األفراد في جهودها الرامية إلى صياغة وتنفيذ 

تراتيجيات المخطط لها، والتي من شأنها أن تساعد المنظمة على المعرفة والخبرة األكثر توافقا اإلس
(Inyang,2010). 

 ثانيا: مفهوم التكنولوجيا والتغير التكنولوجي
 ،نفسه اإلنسان قدم قديمة هي وإنما اإلنسان حياة في جديد شيئا ليست التكنولوجيا من المعروف أن

 في صنع وساهمت رافقت أنها بل البعض يتصور قد كما العشرين القرن  وليدة ليست فالتكنولوجيا
 لكونها واآلراء، اإلجتهادات من الكثير تستوعب التي المصطلحات من التكنولوجيا .القديمة الحضارات

 حياة اإلنسان نوعية تحديد في الفعل للتكنولوجيا يكون  وبعدها له، دالة وهي الزمن مع طبيعة متغيرة ذات
 .المستقبل في
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فالمقطع  من مقطعين مركبة كلمة وهي اإلغريق إلى (technology) التكنولوجيا كلمة في األصل يرجع
 البحث، أو العلم أي  (logy)الحرفة، والمقطع الثاني  مهارة ويعني التقنية أو اإلتقان أي (techno)األول
التغيير  (Haddad(. كما عرف )0992 اإلتقان )جميل، علم اللغوية الناحية من المصطلح يعني وهكذا

التكنولوجي بأنه يتضمن إستعماالت الطرق الحديثة لتحويل المواد إلى منتجات أو لتحسين الخدمــــــــــــــــــــات 
(Haddad,2002( ولقد عرفه ،)Osman-Gani بأنه يشمل التغييرات في المعدات أو األساليب )

 ــــــــــــات بين النشاطات المختلفة وفي تحسين طــــــــــــــــــرق تدفق العمــــــــــــــل)المستعملة في اإلنتاج وفي العالقــ
.(Osman-Gani,2003  في حين يرى (Moorhead & Griffin )  أن التغيير التكنولوجي غالبا هو

بأنه فقد بين   (Milanzeleny) آما  (Moorhead & Griffin,1995:477).إعادة تصميم المهمة
تغير طبيعة المهام وأدائها، والترابط بينها، وطبيعة التدفقات المادية، وتدفقات الطاقة، والتدفقات الوقائية 
ويذكر أيضًا بأن التغيير التكنولوجي يؤدي إلى إكتساب المنظمات، مهام جديدة، أساليب جديدة، إدارة 

 (Margaret, 1999:1) كما يرى   David,2009). جديدة، ثقافة جديدة، وطرق جديدة للقيام باألعمال
بأن التغير  Moore& (Smith وأضاف ) إن التغيير في التكنولوجي يصاحبها الكثير من التحديات.

 & Moore)ــدة ــــــــــــالتكنــــــــولوجي يؤثر في كيفية عملنـــــــا والتفكير بالعمل بطــــــــــــــــــــــــرق عـــــــــــــــــــــــــــــــــ
Smith,2001:2) .  

يتضــح من التعاريف الســابقة أن التغيير التكنولوجي من حيث المفهوم يعني إدخال كل التقنيات الجديدة 
التي تســــتخدم في الصــــناعة، وخدمة المنظمات على ســــبيل المثال؛ الكومبيوتر يســــاعد الموظفين بالقيام 

البنكية، بوليصـــــة التأمين على الحياة، وتتحكم أيضـــــا في مهمات متنوعة وواســـــعة مثل إعداد الصـــــفقات 
بجزء كبير من عمليـــات الصــــــــــــــنـــاعـــة مثـــل منـــاولـــة المعـــدات، ومراجعـــة الجودة، واالجتمـــاعـــات. بعض 
المنظمات ابتكرت أنظمة التصــــــــنيع المرن وهذه األنظمة ولدت أجزاء أو إنتاج كلي بواســــــــطة التشــــــــغيل 

دثا آن هذه التغييرات التكنولوجية أوقعت ح .تدخل اإلنســـان اآللي من التصـــميم األولي إلى لتســـليم بدون 
 ةكبيرًا بســـــــــــــبب اإلمكانيات العالية للتكنولوجيا إلى اإلنتاج بأدنى كلفة ورفع اإلنتاجية، وتحســـــــــــــين الجود

. (Strasser, 2000)   
ــــاج، الخــــدمــــة التكنولوجيــــ  ــــة، اإلنت ــــة التكنولوجيــــة، المواد التكنولوجي ، أنظمــــة ةإن التغييرات في العملي

المعلومات وأنظمة اإلدارة ألي عملية تؤثر بشـــــــــــــكل كبير ومهم على الســـــــــــــياســـــــــــــة التي تتحكم بالعمل، 
والمهارات العمالية المتطلبة للعملية باإلضـافة لتأثيراته الواضــحة في محيط العمل وطبيعة الحياة العملية 

كنولوجيا هي الموجه األســــاس أن الت  (Skinner)وفي متطلبات إعادة التدريب في المنظمة كما أوضــــح
لمحيط العمل لسببين: أواًل ألن التكنولوجيا الحديثة تتطلب مهارات جديدة ومختلفة، وثانيًا أن التكنولوجيا 
الحديثة تؤثر في النظام الداخلي للعملية، والتي تتضـــمن عملية اإلدارة والســـياســـة والمهارات الجســـدية أو 
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التدريب الجســـــدي، وغالبًا ما يظهر في ســـــياســـــة تدريب مشـــــتركة )مهارات المنظمة المختلفة( متضـــــمنا 
Leong,1994:843).) 

إلى مجموعة من العوامل المؤثرة على التطور التكنولوجي والتغيير التكنولوجي مثل   (Beer)ولقد أشـــار
الســـــــوق المتوقعة، بيئة البحث والتطوير في الشـــــــركة مكان العمل، المشـــــــاكل التقنية )الفنية( الخاصـــــــة، 

ومن خالل ما ســبق يبرز بوضــوح ضــرورة االهتمام   (Turban,2002).المنظمات الحكومية والمنافســة
بالتغيير التكنولوجي إذ أصـــــــبح االســـــــتغالل الكفؤ والفعال ألســـــــاليب التكنولوجيا الحديثة ضـــــــروري لبقاء 

 المنظمة واستمرارها.
 لمواكبة التغير التكنلوجياا: اإلستراتيجيات المستخدمة في إدارة الموارد البشرية ثالث

تشهد إدارة الموارد البشرية العديد من التحديات والمتغيرات التي تؤثر في مختلف إستراتيجيتها، وأنظمتها 
وثقافتها التنظيمية، وبالتالي فان أنشطة إدارات الموارد البشرية تتأثر إلى حد كبير بما يحدث لتلك 

على هذه المتغيرات وتحديدها بشكل دقيق. لقد أتفق معظم المنظمات. لذلك أصبح من الضروري التعرف 
 (Deb,2008)( و 0226المغربي، (و (Certo,1997)الكتاب في أدبيات إدارة الموارد البشرية مثل 

على تحديد العديد من التحديات التي تواجها إدارة الموارد البشرية لممارسة وظائفها اإلستراتيجية ومن 
وضوع هذه الدارسة وهو التغير التكنولوجي والذي يعد من ضمن أهم التحديات ضمن هذه التحديات وهو م

التي تواجه ممارسة إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في منظمات األعمال في العصر الحاضر، وذلك 
لمعرفة قدرة تلك اإلدارات على إستخدام وتبنى إستراتيجيات للتعامل معها وإستثمارها لتحسين األداء 

طوير المنتجات، وتحسين الجودة لمواكبة هذه التغيرات او التطور التكنلوجي، وذلك لما لهذه التغيرات وت
التكنولوجية من انعكاسات على أنظمة العمل للموارد البشرية، وإحداث تغيرات نوعية في تصميم الوظائف 

ساليب تطوير المنتجات بابتكار أوالهيكل التنظيمي، ونوعية المهارات واألدوار المطلوبة لألداء الفعال، و 
في ظل هذه اإلستراتيجية الجديدة قامت إدارة الموارد البشرية بوضع (. 0223وأفكار حديثة )المرسى،

  )(Anon, 2006إستراتيجية تتكامل وتتطابق مع إستراتيجية المؤسسة، واحتوت على اآلتي:
 مع المنتج الجديد. توصيف وظائف جديدة، وتصميم أعمال جديدة، تخدمان وتتماشيان .أ

تحديد اإلحتياجات التي تتطلبها المنظمة لخدمة المنتج الجديد من الموارد البشرية، مع تحديد حجم الموارد  .ب
البشرية القديمة التي سيتم اإلستغناء عنها نظرًا لعدم توفر المهارات العالية فيهم، والتي يتطلبها المنتج 

 الجديد.
العمل، بهدف إيجاد وتوفير الموارد البشرية ذات الكفاءة والمهارة  تصميم حملة إستقطاب شاملة لسوق  .ج

العالية، لإلختيار من بينها؛ لتوظيفه وتعيينه في المنظمة لتلبية حاجاتها الجديدة لمواجهة متطلبات المنتج 
 الجديد.
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مًة في ذلك الوسائل والمناهج العلمية التدريبي .د الحديثة،  ةإعداد ووضع برامج تدريبية وتأهيلية مستخد 
والمعرفة التكنولوجية المتقدمة في مجال صناعة المنتج الجديد، وذلك للموارد البشرية الجديدة، وما ستبقي 

 عليه المنظمة من الموارد البشرية القديمة.
لذلك فإن اإلســـتراتيجيات المتبعة في المؤســـســـة إلدارة مواردها البشـــرية تظل تحديًا تواجه ممارســـة تنمية 
المورد البشــــــــــــــريــة لكونهــا تؤثر على أســــــــــــــاليــب وطرق العمــل وعلى إســــــــــــــتخــدام تلــك اإلســــــــــــــتراتيجيــات 

)0992Certo, مما يســــــــــــــتوجب للمؤســــــــــــــســــــــــــــة التي حدث فيها التغير التكنولوجي بإســــــــــــــتخدام هذه ،)
ستراتيجيات لمواكبة هذا التغير، ومن ضمن هذه المؤسسات الشركات الصناعية الليبية محل الدراسة، اإل

فقـد أدى النمو الصــــــــــــــنـاعي إلى التغيير في مجـاالت عـديــدة من الحيـاة حيــث أدى عهـد المعلومـات إلى 
جديدة،  ةإســتخدام الكومبيوتر كمســاعد في مجال التصــنيع وأدى إلى تطوير أنظمة ووســائل أخرى متعدد

وبهذا وضعت التكنولوجيا الجديدة متطلبات حديثه على األعضاء ذوي الكفاءات من حيث توفير األيدي 
وفي عالم األعمال  Daft).،(2004:1العـاملـة التي تمتلـك الخبرة، وتوفير الموارد األوليـة الضــــــــــــــروريـة 

شــــكل ع تكنولوجيا جديدة باليوم فإن من المحتمل أن تخرج أي منظمة ال تتطور أو تكتســـب أو تتكيف م
مســــتمر فعالمنا الحاضــــر يتميز بدرجه عالية من التطور العلمي والتفوق التكنولوجي في كافة المجاالت 
إلى حــد بــاتــت معــه القــدرة على إبــداع المعرفــة العلميــة والتكنولوجيــا أحــد المقومــات األســــــــــــــاســــــــــــــيــة للنمو 

ئة التكنولوجيا الحديثة للتكيف مع البي االقتصـــــــــــادي، وكل ذلك شـــــــــــجع المنظمات على اإلبتكار وتطبيق
 (Daft, 2004:360).واإلنتاج بكفاءة عالية وتقديم منتجات جديدة 

 (Training methodsرابعاا: أساليب التدريب  )
هي األساليب التي يمكن من خاللها حصول الموظف على التدريب الذي يحتاجه لتطوير مهاراته الفنية  

سواء لتحسين أدائه في القيام باألعمال الموكل إليه او أدخال تكنولوجيا جديد تتطلب والوظيفية، والمعرفية 
أو لالنتقال الى مستوى اعلى في مساره الوظيفي ويمكن تصنيف أساليب التدريب الى عليها  التدريب

 نوعين من حيث مكان التدريب وهي كالتالي:
 : أسلوب التدريب في مكان العمل وأثناء الدوام الرسمي  .9

طبًقا لهذا األسلوب المتبع واألكثر شيوًعا في تدريب وتنمية الموارد البشرية العاملة داخل المؤسسة،    
يتم تدريب هذه العمالة في مكان عملها، وأثناء دوامها الرسمي، من خالل مدربين من داخل المؤسسة 

امهم للتعامل مع أعمالهم ومهيوجهون ويرشدون الموارد البشرية محل التدريب نحو آليات فنية ومهنية 
 .الوظيفية؛ لضمان تحسين األداء، وجودة المخرجات التي يقدمونها في صورة سلعة أو خدمة... إلخ

والمدربون طبًقا لهذا األسلوب ينحصرون في الرئيس المباشر )المشرف( للموارد البشرية، وفي الزمالء 
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ويمكن تصنيف هذا األسلوب  essler, 2008)(D أصحاب األقدمية في العمل وذوي الكفاءة المشهودة
 الى التالي:

 أساليب تدريب جماعي:  .أ
وفي هذه المجموعة من أساليب التدريب والتنمية تتم عمليات التعلم والتدريب وإكساب المهارات      

من خالل مدرب أو عدد من المدربين لمجموعة من الموارد البشرية المراد تدريبها داخل المؤسسة، وقد 
المشرف( المباشر، الرئيس ) -يكون المدرب أو المدربون من الموارد البشرية العاملة في المؤسسة 

   .(Low, 1998)أو من خارجها يستعان به من مراكز التدريب أو غيرها  -زميل العمل األقدم 
 ب. أساليب تدريب فردية:

وفي هذه المجموعة من أساليب التدريب والتنمية تتم عمليات التعلم والتدريب وإكساب المهارات من خالل 
مدرب أو عدد من المدربين لمورد واحد )فرد( من الموارد البشرية المراد تدريبها داخل المؤسسة، وقد 

 .(Low, 1998)خارجها يكون المدرب أو المدربون من الموارد البشرية العاملة في المؤسسة أو من 
  ج. أساليب تدريب نظرية:

وفي هذه المجموعة من أساليب التدريب والتنمية تتم عمليات التعلم والتدريب، وإكساب المهارات من 
خالل قاعة المحاضرات داخل المؤسسة، لمجموعة من الموارد البشرية يراد إكسابها ثقافات ومعارف 

 النظرية التي يقوم بها مدرب أو عدد من المدربين محددة عن طريق الدروس أو المحاضرات
. (Inyang, 2010)  

 عملية أو تطبيقية: تدريب د. أساليب 
وفي هذه المجموعة من أساليب التدريب والتنمية تتم عمليات التعلم والتدريب، وإكساب المهارات من 

خالل الوحدات اإلدارية  خالل الوحدات أو ورش العمل والندوات أو مناقشات مجموعة صغيرة، أو من
للموظفين العاملين في المؤسسة؛ والمنوط بهم القيام باألعمال اإلدارية الكتابية، أو القيام باألعمال 
المحاسبية بتدريبهم مثاًل على برامج حاسوبية متخصصة في الحسابات، بهدف إكسابهم المهارات الالزمة، 

 الحديثة، والتكنولوجيا المتقدمة التي تصب في صالح والخبرات الكافية في كيفية التعامل مع اآلالت
العملية اإلنتاجية بشكل مباشر، وتيسير األعمال اإلدارية والمحاسبية، وكل ذلك يخدم األهداف 
االستراتيجية للمنظمة ككل، ويقوم بعملية التدريب هذه مدرب أو عدد من المدربين سواء من داخل أو 

  (Inyang, 2010). من خارج المؤسسة
 تتم في المختبرات والمراكز لتدريب:تدريب ه. أساليب 

وفي هـذه المجموعـة من أســــــــــــــاليـب التـدريـب والتنميـة تتم عمليـات التعلم والتدريب، وإكســــــــــــــاب المهارات 
والخبرات من خالل تدريب الموارد البشــــرية العاملة في المؤســـــســــة في مختبرات ومراكز مهيأة ومشـــــابهة 
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 ها الموارد البشــــــــــــــرية محل التدريب، والعاب المحاكاة واالشــــــــــــــرطة الســــــــــــــمعيةلبيئـة العمل التي تعمل في
 (Ardichvili, 2001). 

 أسلوب التدريب خارج العمل  .2
هو األسلوب الذي يحصل من خالله الُمدرب على الخبرات والمهارات الالزمة خارج مكان عمله، ويتميز 

التي  فالمراكز التجريبية تمتلك التجهيزات، واإلمكانياتهذا األسلوب بالتنظيم أكثر من التدريب الداخلي، 
تساعد على التدريب أكثر من المؤسسات، كما أنها تستعين بمدربين أكفاء ذوي خبرة كبيرة في مجال 
التدريب، وفي مجال الدورات التدريبية مما سيضيف قيمة أكثر للموظفين. إال أنها قد تكون ذات تكلفة 

على الجانب النظري، والعالم في بعض الحاالت بداًل من التركيز على تفاصيل  مادية باهظة، وقد تركز
العمل التي يرغب الموظف في تطويرها. وعادة ما تلجأ المؤسسة الى استخدام طريقتي التدريب معًا وليس 

افرها و التركيز على إداها فقط، وذلك إعتمادًا على طبيعة التدريب ووقته وأهميته  واإلمكانيات الالزمة ت
 .(Dessler, 2008) إلتمامه

 :(Training duration) خامساا: مدة التدريب
تعتمد المدة الزمنية المطلوبة للتدريب على نوع التدريب المقدم، ويمكن تقسيم التدريب من حيث الوقت 

 (:0221)حسونة،  الى
يه عقد الى ستة أسابيع، ويتم ف أسبوع: ويستغرق هذا النوع من التدريب فترة التدريب قصير الجل-أ

دورات تدريبية بصورة مكثفة ومركزة حول البرنامج التدريبي، ومن عيوبه عدم توفر الوقت الكافي للتدريب 
 .لتغطية الموضوع بصورة تفصيلية وكاملة وشمولية

رب د: وفي هذا النوع من التدريب يمتد الى سنة أو اكثر ولذلك لحصول المتالتدريب طويل اتآجل -ب
على المعلومات الكافية حول المادة التدريبية، مما يجعل االستفادة منها أكبر قياسا بالتدريب قصير 
االجل، ومن العيوب التي تؤخذ على هذا النوع من التدريب طول الفترة الزمنية، باإلضافة عن التكاليف 

 .الناجمة عن العملية التدريبية

 (Training evaluation methodsسادساا: أساليب تقييم التدريب )
تقييم التدريب هو عملية هادفة لقياس فاعلية الخطة التدريبية وكفاءتها ومقدار تحقيقها لألهداف المطلوبة، 
وإبراز نواحي الضعف والقوة فيها، كما يعرف أيضا باإلجراءات التي تقاس بها كفاية البرامج التدريبية، 

ة، كما تقاس بها كفاية المتدربين ومدى التغير الذي نجح ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها المرسوم
التدريب والتنمية في إحداثه فيهم، وكذلك تقاس بها كفاية المدربين الذين قاموا بتنفيذ العمل التدريبي، 

 :(0200جون، هناك أكثر من اسلوب من طريقة لتقييم التدريب وهي )
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 الستبيان. .أ
يتم توزيع استبيان على المشاركين في نهاية البرنامج التدريبي لمعرفة رأيهم بأهمية ذلك البرنامج وقيمته، 

 ، وأن المشتركين في معظم األحيان يقيمون استخداماوقد دلت الدراسات على أن هذه الطريقة هي األكثر 
 إيجابيا بعد انتهاء التدريب والتنمية مباشرة.

 .الختبار .ب
، إال أن الختباريناللمشتركين قبل البرنامج التدريبي وبعده، لمعرفة الفرق بين نتائج  اختبارالقيام بإجراء 

المشكلة هنا هي في التأكد فيما إذا كان ذلك الفرق هو نتيجة التدريب والتنمية، وليس بتأثير عوامل 
 أخرى.

 ج. تقرير المدرب.
ل عن النتائج التي حققها هذا البرنامج، ومدى بلوغه لألهداف البرنامج التدريبي يتم السؤا انتهاءبعد 

 .المحددة له، وقياس ردود الفعل ومقدار التعلم من خالل قائمة استقصاء توزع على المتدربين
 د. تقرير المشرف.

ويتم من خالل قيام المشرفين المباشرين للمتدربين بتقييم نتائج التدريب والتنمية على مرؤوسيهم وذلك 
 الحظة التغير الذي يطرأ على سلوكهم وإنجازهم في العمل بعد انتهاء التدريب.بم
 :Study Methodology and Procedures). منهج وإجراءات الدراسة )6

قد تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة البحثية، لدراسة إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية 
التغير التكنولوجي الذي تواجه الشركات الصناعية محل الدراسة، من خالل اإلجراءات المستخدمة لمواكبة 

 التالية:
 :The population and study sample)وعينة الدراسة ) مجتمع. 9.6

(، وهى 0200تألف مجتمع الدراسة من كل الشركات الصناعية المسجلة في وزارة الصناعة الليبية )
شركة صناعية من الحجم الكبير  (002لدولة الليبية والتي تشكل ما مجموعة )جميعها مملوكة بالكامل ل

 ورمز الباحث للشركات حسب الحجم بالرموز (،0والمتوسط والصغير، كما هو موضح بالجدول رقم )
Large Manufacturing Companies (LMCs)   شركات صناعية كبيرة الحجم إما الشركات

حيث تم  ،Small Manufacturing Companies (SMCs)بالرمز صناعية صغيرة الحجم رمز لها 
تحديد حجم الشركات وفقا لعدد الموظفين ورأس المال لكل شركة فالشركة التي تحتوي على أكثر من 

مليون دينار صنفت على أساس ذات حجم كبير،  0.0( موظف او تحمل رأس مال ال يقل عن 002)
الموظفين كأجراء لتحديد حجم الشركات، وبناء عليه قد حدد عدد وقد استخدم في هذه الدراسة عدد 

 ( شركة، والتي ستطبق عليها هذه الدراسة.04( شركة اما الشركات الصغيرة )06الشركات الكبيرة )
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 ( الشركات الصناعية المستهدفة للدراسة وفقا للحجم.9جدول رقم )

 نوع الصناعة
Types of Industry 

 
عدد 

الشركات 
 الكبيرة
LMCs 

 

عدد 
الشركات 
 الصغير
SMCs 

 المجموع
Total 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 21.8 04 04 02 األغذية والمشروبات -0
 15.5 02 9 1 األثاث والسجاد والمنتجات الخشبية -0
 10.9 00 3 9 البالستيك والمنتجات المطاطية -3
 1.0 9 3 6 تصنيع والمنتجات المعدنية -4
 1.0 9 4 0 والمالبس والجلودالمنسوجات  -0
 9.1 02 9 0 الكهرباء واإللكترونيات -6
 6.4 2 0 0 الكيماويات والزيوت -2
 5.5 6 4 0 المنتجات  غير المعدنية -1
 4.5 0 0 3 اآلالت والسيارات، المحركات والمركبات -9

 3.6 4 0 3 الطباعة وورق الكتابة -02
 3.6 4 0 0 الخرسانة، األسمنت والحديد -00
 2.7 3 0 0 الزجاج( أخرى  -الدواء -)منتجات  -00

 100.0 110 54 56 المجموع

 
(، بينما 020( إستبانة إال أن عدد االستمارات المسترجعة كانت )002ومن هنا تم توزيع عدد )       

( من %91( أي بنسبة )022كان عدد االستبانات الصالحة التي دخلت للمعالجة والتحليل اإلحصائي )
ستبانات الموزعة ( يبين عدد اإل0عدد االستمارات التي تم توزيعها على عينة الدراسة، والجدول رقم )

 والمستردة والخاضعة للتحليل:

 ( عدد الستمارات الموزعة وعدد الستبانات المستردة ونسبة السترداد.2جدول )

 

نسبة 
 الصالحة

الستمارات 
 الصالحة

الستبانات  نسبة المستردة
 المستردة

حجم  الستمارات  الموزعة
 المجتمع

%39 900 %31 901 990 990 
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 ( (Data Collection Instrument . أداة جمع البيانات 2.6
اعتمدت الدارسة على أسلوب االستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات، وقد مرت بعدة مراحل أثناء 

عرضها على ذوي االختصاص، ممن لديهم الخبرة الجيدة في صياغة أسئلة االستبيانات  أول:التصميم 
تأكد من وضوح لل ثانيا:لالسترشاد بآرائهم في مدى سالمة االستبيان، ومراجعته وتدقيقه فنيا ولغويا. 

لمفهوم االفقرات وتوافقها مع أهداف البحث، وخلوها من العبارات الغامضة، وظهورها بالشكل المناسب، و 
( فردا ألجراء اختبار أولى لها، وتم تصميم االستبيان بعناية 00للمبحوثين، وقد تم توزيع االستمارة على )

فائقة ليغطي كافة العناصر ذات العالقة بأهداف وتساؤالت الدراسة، وصمم االستبيان من ثالثة أجزاء، 
نوع الصناعة في الشركات ضمنت بيانات عامة عن الشركات محل الدراسة، وت الجزء األول؛تضمن 

 محل الدراسة، ملكية الشركات، عدد سنوات عمل الشركة، عدد الموظفين في الشركات محل الدراسة.
عن المشاركين في االستبيان، وتضمنت جنس المشاركين، والعمر،  معلومات شخصية الجزء الثاني؛

لقة بموضوع األسئلة المتع الجزء الثالث؛إما والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي للمشاركين في االستبيان. 
إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية المستخدمة لمواكبة التغير التكنولوجي الذي الدراسة، والتي تضمنت 

عملية تقديم التدريب من حيث )اساليب التدريب،  تواجه الشركات الصناعية محل الدراسة، كما تضمن
 ساليب تقييم التدريب( للتعامل مع التغيرات التكنولوجية.مقدمي التدريب، مدة التدريب، أ

وتم تصميم العبارات لقياس مستوى ومتغيرات الدراسة بناء على إجابات متدرجة حيث استخدم مقياس 
 ( يبين درجات الموافقة.3لكيرت الخماسي لهذه الغاية والجدول رقم )

 ( درجة الموافقة باستخدام مقياس ليكرت.6جدول )

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق بشدةموافق 
1 8 6 2 9 

 
كذلك تم إستخدام المتوسطات الحسابية التي دعمت بالنسب المئوية كمعايير أساسية في التحليل، ويبين 

( فئة المتوسطات الحسابية، والتفسير اللفظي المرتبط بها، وذلك حسب مقياس ليكرت، 4الجدول رقم )
على مدى استجابة الشركات محل الدراسة مع التغيرات التكنولوجية السريعة من  وذلك من اجل التعرف

الى  3( فإن اإلستجابة تعد مرتفعة، بينما من 3.0أجل البقاء في دائرة المنافسة، فإذا زادت القيمة عن )
 ضة.( فإن اإلستجابة تعد ضعيفة أو منخف3فان اإلستجابة تعد معتدلة، وإذا انخفضت القيمة عن ) 3.0
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 فئة المتوسط الحسابي والتفسير اللفظي. (8جدول )
 منخفض متوسط مرتفع

 6الى  9من  6.1الى  6من  فما فوق  6.1من 
 المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على دراسات سابقة.                           

 (:(Statistical processors for data . المعالجات اإلحصائية للبيانات6.6
لتحليل  (SPSS)بعد االنتهاء من تجميع استمارات االستبيان الدراسة تم استخدام البرنامج اإلحصائي  

 :بيانات الدراسة وكانت األساليب االحصائية المستخدمة كالتالي
 ( والنسب المئوية لغرض توصيف العينة احصائيا.(Frequency Tableالجداول التكرارية  .أ

 واالنحرافات المعيارية.المتوسطات الحسابية  .ب
لمعرفة الفروق ذات اإلحصائية بين الشركات الصناعية محل الدراسة من حيث الحجم  (F)اختبار  .ج

 في عملية تقديم التدريب.

 (Validity and consistency of the questionnaire) صدق وثبات اإلستبانة .9.6
مدى ثبات  لقياس Chronbach Alpha)كرونباخ )للتحقق من مدى ثبات االستبيان تم استخدام ألفا 

(، وهى قيمة عالية مقبولة 2.96أداة الدراسة، وتبين أن قيمة المعامل بلغت لكافة فقرات االستبيان )
ألغراض البحث العلمي، وفق المعايير اإلحصائية. كما تم حساب معامل االرتباط بيرسون، للتأكد من 

 جود عالقات ارتباط وذات داللة إحصائية عند مستوى معنويةاالتساق الداخلي ألسئلة االستبيان، وتبين و 
( بين كل فقرة مع المجموع الكلى للفقرات الذي تنتمي اليه، مما يطمئن الباحث الى سالمة نتائج 2.20)

 الدراسة.
 (:Discuss the resultsعرض ومناقشة النتائج ) .8

يركز هذا الجزء من الدراسة على تحليل للبيانات التي تم الحصول عليها من خالل أداة الدراسة التي   
 ها على العينة المدروسة كما يلي:تم توزيع

 . الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة:9.8
 أولا: معلومات عن الشركات محل الدراسة.

عن الشركات التي استهدفت في الدراسة وذلك بناء على في هذا الجزء سيتم عرض لبعض المعلومات 
 -استجابات استمارات االستبيان من خالل التالي: 

 نوع الصناعة في الشركات محل الدراسة. .أ
 ملكية الشركات محل الدراسة. .ب
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 عدد سنوات عمل الشركة. .ج
 عدد العاملين في الشركات محل الدراسة. .د

 نوع الصناعة في الشركات محل الدراسة. .أ
( 0صنفت شركات التصنيع وفقا لحجم الشركة والمنتجات المصنعة، كما هو مبين في الجدول رقم )قد 

( من المسؤولين عن إدارة الموارد البشرية، كان العدد 002والذي يبين مجتمع  الدراسة، والتي شملت )
لتي يمكن ( من إجمالي المشاركين، وا%90النهائي للشركات المشاركة في هذه الدراسة ما نسبته )

( للشركات الصغيرة والمتوسطة %49(، و)LMCs( يتألف من الشركات الكبيرة )%00تقسيمها إلى)
(SMCs( وكما هو مبين في الجدول رقم )منها ينتمي لصناعة المواد %00(، بينت النتائج انه )0 )

( من إجمالي %04.0( و)%09.2بنسب تمثل) SMCsو LMCsالغذائية والمشروبات، ومن بين 
ئاتها على التوالي، ويتضح من الجدول أن غالبية مجتمع الدراسة من الصناعات الغذائية والمشروبات، ف

 ( من مجتمع الدراسة.%00وهذا يمثل أكبر مجموعة في قطاع الصناعات التحويلية)
 

 ( عدد ونسب الشركات الصناعية المشاركة في الستطلع.1جدول رقم )

 نوع الصناعة
 

 الشركات الكبيرة
LMCs 

 الشركات الصغير
SMCs 

 المجموع
Total 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 00 00 00 00 02 02 األغذية والمشروبات -0
 06 06 09 9 03 2 األثاث والسجاد والمنتجات الخشبية -0

 02 02 6 3 03 2 البالستيك والمنتجات المطاطية -3
 9 9 6 3 00 6 المعدنيةتصنيع والمنتجات  -4
 9 9 1 4 02 0 المنسوجات والمالبس والجلود -0

 1 1 04 2 0 0 الكهرباء واإللكترونيات -6
 0 0 4 0 6 3 الكيماويات والزيوت -2

 0 0 6 3 4 0 المنتجات  غير المعدنية -1
 0 0 4 0 6 3 اآلالت والسيارات، المحركات والمركبات -9

 4 4 0 0 6 3 الكتابةالطباعة وورق  -02
 4 4 4 0 4 0 الخرسانة، األسمنت والحديد -00

 3 3 0 0 4 0 الزجاج( أخرى  -الدواء -)منتجات  -00
 100.0% 100 100% 49 100% 51 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على نتائج التحليل.
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 .محل الدراسة ملكية الشركات .ب
 LMCsمن  %11( من الشركات محل الدراسة أن )%92( إن أكثر من )6بينت النتائج بالجدول رقم )

( مملوكة بالكامل من قبل الليبيين. كما بينت النتائج أيضا انه لم يكن هناك أي SMCsمن  %94و
 ت محلمن هذه الشركات محل الدراسة مملوكة بالكامل من قبل األجانب. أما العدد الباقي من الشركا

( من الشركات كانت من المشاريع المشتركة المملوكة جزئيا من قبل الليبيين %9الدراسة، والتي تمثل )
ت الدواء، الشركات المنتجة للمشروبات، اآلالت والسيارات، منتجا واألجانب، على سبيل المثال

 والكيماويات والزيوت. 
 تها.( عدد ونسب الشركات الصناعية وفقا لملكي3جدول رقم )

 نوع الصناعة
 

 المجموع حجم الشركة
Total LMCs SMCs 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 90 90 94 46 11 40 مملوكة محليا 022%
 2 2 2 2 2 2 مملوكة من أجنبي 022%

 9 9 6 3 00 6 مشروع مشترك مع شركة أجنبية
 100.0% 100 100% 49 100% 51 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على نتائج التحليل.

 ج. عدد سنوات عمل الشركات.
بينت النتائج إن الفترة الزمنية التي أسست فيها الشركة تفاوتت من )أقل من عشر سنوات الى أكثر من 

محل ( والذي يبين إن هناك مجموعات كبيرة من الشركات 2أربعين سنة( كما هو موضح بالجدول رقم )
وبنسبة  LMCs( من %21سنة(، وهي مثلت ما نسبته حوالي ) 39إلى  02عملت لمدة )من الدراسة 

( من %4و) SMCs( من %01سنوات تمثل ) 02. الشركات العاملة ألقل من SMCs( من 60%)
LMCs( من الشركات محل الدراسة %6. وكانت نحو )LMCs  عاما  42عمل ألكثر من توالتي كانت

 وكانت تعتبر من أقدم الشركات المدرجة في مجتمع الدراسة.
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 لصناعية وفقا لفترة التأسيس.( عدد ونسب الشركات ا7جدول رقم )

 
 عدد سنوات عمل الشركة

 

 المجموع حجم الشركة
Total LMCs SMCs 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 00 00 01 9 4 2 سنوات 02أقل من 
 00 00 01 9 00 6 سنة 09سنوات إلى  02من 

 32 32 61 97 21 96 سنة 09سنة إلى  02من 
 42 42 27 96 16 27 سنة 39سنة إلى  32من 

 4 4 0 0 6 3 سنة 49إلى  42من 
 100.0% 100 100% 49 100% 51   المجموع

 المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على نتائج التحليل.

 د. عدد العاملين في الشركات محل الدراسة.
يث الدراسة وفقًا لعدد العاملين بها ح بما أنه تمت االشارة فيما سبق إنه تم تصنف حجم الشركات محل

( والشركات التي لديها LMCsعامال كشركات كبيرة الحجم ) 002صنفت الشركات التي لديها أكثر من 
. فقد بينت SMCs( )0229،(Mankinعامال أو أقل تصنف الى الشركات الصغيرة الحجم ) 002

ة الحجم محل الدراسة أنها تملك ما بين ( انه أكثر من نصف الشركات صغير 1النتائج في جدول رقم )
عامال، وفي المقابل  022( من الشركات كانت تملك أقل من %40عامل، وإن حوالي ) 022-002
-000( من الشركات الكبيرة الحجم محل الدراسة بينت إنها تملك ما بين %09، كان )LMCsفي 

من العاملين، في حين أن  999-622( من نفس الشركات تملك ما بين %06من العاملين و) 622
( فقط من هذه الشركات %6عامال، وكان ) 0222( من الشركات منها تملك أكثر من %42أقل من )

 LMCsمن العاملين. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن أقل عدد من العاملين في  3222-0222تملك ما بين 
( عامال، 02، وكان أقل عدد من العاملين )SMCs(. وفي 0222( عامال وكان أعلى عدد )012كان )

(. ومن المهم جدًا هنا تحديد عدد العاملين من الشركات محا الدراسة حيث 002وكان أعلى مستوى )
 Matthews)لين في أي مؤسسة يمكن أن يؤثر على ممارسة تطوير تنمية الموارد البشرية إن عدد العام

et al,2004)  (0919،  (Nadler & Nadler. 
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 ( عدد ونسب الشركات الصناعية وفقا لعدد العاملين بها.4جدول رقم )

 
 عدد العاملين بالشركة

 

 المجموع حجم الشركة
Total LMCs SMCs 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 00 00 45 00 2 0 عامل 022أقل من 
 27 27 55 27 2 0 عامل 002إلى  022من 
 00 00 2.2 2 09 00 عامل 099إلى  000من 
 03 03 2.2 2 06 03 عامل 999إلى  622من 

 02 02 2.2 2 39 02 عامل 0999إلى  0222من 
 3 3 2.2 2 6 3 عامل 3222إلى  0222من 

 100.0% 100 100% 49 100% 51 المجموع
 احث اعتماداا على نتائج التحليل.المصدر: من إعداد الب

 ثانياا: معلومات شخصية عن المشاركين في الستبيان.
لمسؤولين وهم ا المشاركين في االستبيان،في هذا الجزء سـيتم عرض لبعض المعلومات الشـخصـية عن 

( نوع )الجنسعن إدارة الموارد البشــــــــرية، وذلك بناًء على إجابات االســــــــتبانات من خالل التعرف على 
المشـــــــــــاركين في االســــــــــــتبيان، وأعمارهم والمســــــــــــتوى التعليمي لهم، والمســــــــــــمى الوظيفي الذي يعمل به 

 المشاركين في االستبيان.
 نوع المشاركين في الستبيان.  .أ

( إنه أكثر من ثالثة أرباع مجتمع الدراســــــــــــــة كان من الذكور، و 9من خالل الجـدول رقم )بينـت النتـائج 
 LMCs( المتبقيـة من اإلنـاث، ويبين الجــدول مؤشــــــــــــــرًا واضــــــــــــــحـًا على وجود إختالف كبير بين 00%)
 .SMCs، مع زيادة نسبية للمشاركين من النساء في SMCsو

 لجنس المشاركين في الستبيان.( عدد ونسب الشركات الصناعية وفقا 3جدول رقم )

 النوع
 

 المجموع حجم الشركة
Total LMCs SMCs 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 73 73 71 61 86 88 ذكر
 29 29 29 98 14 7 أنثى
 100.0% 100 100% 49 100% 51 عالمجمو 

 التحليل.المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على نتائج 
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 أعمار المشاركين في الستبيان. .ب
( أن أعمار المشاركين في االستبيان تراوحت من منتصف الثالثينات إلى 02ُتبين نتائج الجدول رقم )

تراوحت أعمارهم  SMCs( من %13و ) LMCs( من %11أواخر األربعينيات، حيث ما يقارب نسبة )
سنة( لم تكن هناك أي من المستجيبين الذين كانوا  30-00سنة. اما عن الفئة العمرية ) 02-32من 

.  وأوضحت النتائج ايضًا إن بعض SMCsأو  LMCsمسؤولين عن تنمية الموارد البشرية في كل من 
ه الفئة كانت في كل من عاما( ولكن هذ 02المشاركين ينتمون إلى الفئة العمرية األكبر )أكثر من 

LMCs وSMCs ( من مجموع الشركات محل الدراسة. لذلك نجد أن غالبية %02تمثل أقل من )
مر عالمسؤولين عن إدارة الموارد البشرية هم في منتصف العمر، واتضح من النتائج أن متوسط 

 عامًا.  42المشاركين قدر بحوالي 
 الصناعية وفقا لعمر المشاركين في الستبيان.( عدد ونسب الشركات 90جدول رقم )

 
 العمر
 

 المجموع حجم الشركة
Total LMCs SMCs 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 0 0 0.0 0 2.2 0 سنة 32إلى  00من 
 16 16 12 3 20 10 سنة 30إلى  30من 
 22 22 24 12 20 10 سنة 42إلى  36من 
 20 20 21 10 20 10 سنة 45إلى  40من 
 25 25 24 92 28 15 سنة 50إلى  46من 
 14 14 19 9 10 5 سنة 55إلى  51من 
 1 1 0.0 2 2 1 سنة 60إلى  56من 

 100.0% 100 100% 49 100% 51  المجموع
 المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على نتائج التحليل.

 في الستبيان. ج. المستوى التعليمي للمشاركين
( من المشـــاركين لديهم مؤهالت التعليم %69( أن )00بينت نتائج الدراســـة كما موضـــح بالجدول رقم )

( من %03العالي مثل درجة البكالوريوس والليســـــــــانس، وحاملي الدبلوم المتقدم. كما بينت أيضـــــــــا ان )
، SMCsو LMCsكل من مجتمع الدراســـة على أعلى مســـتوى من التعليم، مثل درجة الماجســـتير، في 

أن هناك طلبًا متزايدًا على التعليم على مســــــــــــــتوى عال  من القوى  Lowوهذا يتفق مع ما أشــــــــــــــار اليه 
. من ناحية أخرى، بينت النتائج ان عدد (Low,1998)العاملة، وخاصــــــــــة في الصــــــــــناعات التحويلية 

 ( حصلوا فقط على مستوى شهادة التعليم الثانوي.%01) مجتمع الدراسةقليل من 
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 ( عدد ونسب الشركات الصناعية وفقا للمستوى التعليمي للمشاركين في الستبيان.99جدول رقم )

 مستوى التعليم
 

 المجموع حجم الشركة
Total LMCs SMCs 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 01 01 22 00 14 2 شهادة ثانوية
 23 09 27 03 31 06 دبلوم عالي

 80 42 41 02 39 02 مؤهل جامعي
 03 03 10 5 16 1 شهادات عليا

 100.0% 100 100% 49 100% 51      المجموع
 المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على نتائج التحليل.

 
 د. المسمى الوظيفي للمشاركين في الستبيان.

(، أن المسمى الوظيفي للعاملين المسؤولين عن إدارة الموارد البشرية 00يتضـح من نتائج الجدول رقم )
(، في حين إن ما %04كان معظمهم يســـــتخدمون مســـــمى مدير الموارد البشـــــرية بنســـــبة ) LMCsفي 

 LMCs( من %04( يســــــتخدمون مســــــمى مدير التدريب، كما بينت النتائج أيضــــــًا إن )%39نســــــبته )
يطلقون على وظيفتهم مــدير قســــــــــــــم التعلم والتطوير، مع عــدد قليــل من المســــــــــــــميــات المهمــة األخرى 

كانت تختلف قلياًل  SMCsالمذكورة، مثل إدارة تنمية الموارد البشـــــــرية والمدير العام. أما بالنســـــــبة إلى 
( مسماهم %30)( منها كان المسمى الوظيفي لديهم المدير العام، ونسبة %39حيث بينت النتائج إن )

الوظيفي مدير تدريب، كما تضـــــــــمنت النتائج مســــــــــميات وظيفية أخرى من وظائف المســــــــــتجيبين مثل: 
شـــــــؤون العاملين، إدارة الجودة الشـــــــاملة، ضـــــــمان الجودة، مدير، مدير اإلنتاج، مدير شـــــــؤون العاملين 

ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــة بإدارة الموارد واإلدارة. على الرغم من أن مسمى وظائفهم متنوعة وقد ال يبدو أن لها صلـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـ
ي وارد البشريــــــــــة فالبشــــــــــــــــــــــــرية، إال أن هـــــــــــــــــــــــؤالء األفراد في الواقـــــــــــع مسؤولين عن أنشطــــــــــة إدارة الم

 Yadapadithaya (Ardichvili & Gasparishvili,2001هذه الشركـــــــــــــات انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــى )
& Stewart,2001).) 
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 ( عدد ونسب الشركات الصناعية وفقا للمسمى الوظيفي للمشاركين في الستبيان.92جدول رقم )

 
 المسمى الوظيفي

 

 المجموع حجم الشركة
Total LMCs SMCs 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 15 15 6 3 24 12 مدير الموارد البشرية
 4 4 0.0 0 7 4 مدير تنمية الموارد البشرية
 7 7 0.0 2 14 7 مدير قسم التعلم والتطوير

 35 35 31 15 39 20 مدير التدريب
 21 21 39 19 4 2 مدير عام

 18 18 24 12 12 6 آخرون 
 100.0% 100 100% 49 100% 51  المجموع

 إعداد الباحث اعتماداا على نتائج التحليل.المصدر: من 

 نتائج التحليل الحصائي الوصفي:.  2.8
 .اولا: اإلستراتيجيات المستخدمة لتنمية الموارد البشرية لمواكبة التغير التكنولوجي

حيث قد تم إستخراج المتوسطات الحسابية،  سؤال الدراسة األولفي هذا الجزء سيتم اإلجابة على 
 اإلستراتيجيات المستخدمة لتنمية المواردواإلنحرافات المعيارية لمدى موافقة أفراد عينة الدارسة على 

لواردة في ، والتي تمثلت في عدد خمسة إستراتيجيات واالبشرية لمواكبة التغيرات التكنولوجية التي تواجها
( يوضح 03والجدول رقم ) وتم استخدمها في االستبانة، Anon (2006)ن قبل والتي ذكرت م االستبانة،

 نتائج التحليل االحصائي.
ومن خالل النتائج تبين إن إدارة الموارد البشرية في الشركات الصناعية الليبية تستخدم عدد من 

ائج إن االستراتيجية هرت النتاإلستراتيجيات في إدارة الموارد البشرية، لمواكبة التغيرات التكنولوجية، فقد أظ
األكثر استخداما كانت توصيف وظائف جديدة، وتصميم أعمال جديدة، تخدمان وتتماشيان مع إدخال 
تكنولوجيا جديدة، ثم تأتي بعد ذلك في الترتيب استراتيجية اإلستقطاب بهدف إيجاد وتوفير الموارد البشرية 

ديدة ينها؛ لتوظيفها وتعيينها في الشركة لتلبية حاجاتها الجذات الكفاءة والمهارة العالية، لإلختيار من ب
لمواجهة متطلبات التغير الحاصل، ثم بعد ذلك إستخدام استراتيجية تحديد الغحتياجات التي تتطلبها 
الشركة من الموارد البشرية لخدمة المنتج الجديد، مع تحديد حجم الموارد البشرية القديمة التي سيتم 

نظرًا لعدم توفر المهارات العالية فيها، والتي يتطلبها المنتج الجديد. ثم تأتي بعد ذلك  االستغناء عنها
استخدام استراتيجية إعداد ووضع برامج تدريبية، لتواكب التطور نتيجة إلدخال منتج جديد أو تكنولوجيا 
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تأثر أسلوب ممارسة إدارة الموارد البشرية نتيجة إلدخال تكنولوجيا . يتضح من النتائج جديدة الى الشركة
طلب إستخدام الذي ت -سواء الصغيرة منها أو الكبيرة الحجم األمر -جديدة في الشركات الصناعية الليبية 

 من اإلستراتيجيات وبنسب متفاوتة.عدد 
 لوجية.( يبين اإلستراتيجيات المستخدمة لمواكبة التغيرات التكن96جدول )

  الستراتيجية المستخدمة

 المجموع حجم الشركة
Total LMCs SMCs 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% 

 العدد
N 

 النسبة
% Mean* SD 

 2.96 4.22 31 31 32 01 39 02 وظائف جديدهتوصيف 
 2.11 3.92 30 30 30 00 31 06 تصميم اعمال جديده

 0.00 3.92 0 0 6 3 4 0 تحديد اإلحتياجات التدريبية
 2.90 3.22 00 00 06 1 04 2 اإلستقطاب

 0.02 3.60 00 00 02 0 00 6 إعداد ووضع برامج تدريبية
   100.0% 100 100% 49 100% 51      المجموع

 المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على نتائج التحليل.
                                         

 ثانياا: تقديم عملية التدريب.
حول تقديم عملية التدريب من حيث )أساليب  سؤال الدراسة الثانيفي هذا الجزء سيتم اإلجابة على 

التدريب، مقدمي التدريب، مدة التدريب، أساليب تقييم التدريب( للتعامل مع التغيرات التكنولوجية، فقد تم 
( 04)إستخراج المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية وذلك وفقا لما يتضح من الجدول رقم 

( تأثر أسلوب ممارسة إدارة الموارد 03نتائج من الجدول السابق رقم )(، لقد بينت ال00والجدول رقم )
 ضمن البشرية نتيجة إلدخال تكنولوجيا جديدة في الشركات الصناعية الليبية، بحيث اتضح أنه من

اإلستراتيجيات التي تستخدم نتيجة إلدخال تكنولوجيا جديدة، هو استراتيجية تحديد اإلحتياجات التدريبية، 
ال لمجتمع الدراسة عن أساليب التدريب المستخدمة نتيجة لذلك، فقد اتضح من النتائج إن وعند سؤ 

التدريب داخل العمل، وهو أعلى مرتبة مستخدمة من قبل الشركات الصناعية محل الدراسة للتعامل مع 
شركات (. كما أظهرت النتائج أيضا أن معظم ال04التغيرات التكنولوجية، كما هو مبين بالجدول رقم )

تقديم ستشاريين خارجيين والبائعين لأخالل هذا الوقت، عند اإلستعانة بمقدمي التدريب فأنها استخدمت 
الخبرات، وكذلك المتخصصين في مجال الموارد البشرية في وجود التكنولوجيا الجديدة كما مبين بالجدول 

من يوم  ة الزمنية للتدريب تختلف(، وقد تم التوصل أيضا في النتائج إلى أن متوسط طول الفتر 00رقم )
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(. اما عن أساليب تقييم التدريب المستخدمة، فقد بينت 06إلى ثالثة أيام كما هو مبين بالجدول رقم )
 ( ان اإلستطالع بطريقة االستبيان هي طريقة تقييم التدريب األكثر استخدامًا.02النتائج بالجدول رقم )

 

 المستخدمة للتعامل مع التغيرات التكنولوجية.( يبين أساليب التدريب (14 جدول رقم

  الستراتيجية المستخدمة

 المجموع حجم الشركة
Total LMCs SMCs 

 العدد
N 

 العدد
N 

 العدد
N Mean* SD 

 2.90 4.01 10 39 43 التدريب أثناء العمل )داخل العمل(
 2.91 3.12 60 09 33 الندوات / ورش عمل

 0.30 3.40 43 01 25 المحاضراتالفصول الدراسية / 
 0.00 0.96 30 00 19 التدريب القائم على الحاسوب

 0.00 0.94 02 0 00 مناقشات مجموعة صغيرة
 0.04 0.92 06 4 00 مواد التعليم الذاتي
 0.32 0.42 03 0 00 التدريب في الخارج

 0.30 0.20 1 2 1 األشرطة السمعية والمرئية
 0.02 0.22 2 0 0 األلعاب والمحاكاة

 2.19 0.22 0 0 3 دروس مكتوبة
 0.02 3.60 00 0 0 تدريب الحساسية

 المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على نتائج التحليل.
 

 قبل الشركات الصناعية.( يبين ملخص نتائج تحليل التباين على استخدام مقدمي التدريب من 15جدول رقم )

 معدل استخدام مقدمي التدريب
 الشركات الكبيرة

LMCs 
 الشركات الصغير

SMCs F-
Value 

Sig. 
N Mean* SD N Mean* SD 

 2.02 0.09 0.02 3.62 30 0.21 3.02 43 استشاريين خارجيين / بائعي الخدمة
 2.00 0.26 0.22 3.00 30 0.29 3.42 42 المتخصصين في مجال الموارد البشرية

 2.12 0.29 0.02 0.02 32 0.02 3.02 44 قسم / مدراء
 2.30 0.22 0.00 0.42 30 0.00 3.22 33 األكاديميين

 المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على نتائج التحليل.
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 تحليل التباين على استخدام مدة التدريب من قبل الشركات الصناعية.( يبين ملخص نتائج 93جدول رقم )

 معدل استخدام مدة التدريب
 الشركات الكبيرة

LMCs 
 الشركات الصغير

SMCs F-
Value Sig. 

N Mean* SD N Mean* SD 
 2.06 0.29 0.00 3.00 36 0.00 0.60 44 اليوم 0أقل من 

 2.90 2.42 0.02 3.00 33 0.02 3.02 40 أيام 3يوم واحد إلى أقل من 
 2.21 0.29 0.20 0.02 31 0.00 0.00 40 في األسبوع 0أيام إلى أقل من  ثالثة 

 2.62 0.02 0.24 3.22 36 0.21 0.42 34 أسابيع 0أسبوع واحد إلى أقل من 
 2.02 0.26 0.02 0.42 30 0.29 0.00 43 أشهر 0أسبوعين إلى أقل من 
 2.00 0.29 0.22 0.02 30 0.02 3.02 42 أشهر 6شهرين إلى أقل من 

 2.60 0.22 0.02 0.22 32 0.00 3.02 44 ستة أشهر فما فوق 
 المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على نتائج التحليل.

 

لبشرية ا تراتيجيات تنمية المواردستخدام إساات بين الشركات من حيث الحجم في ثالثاا: طبيعة الختلف
 لمواكبة التغيير في التكنولوجيا.

قد فوكذلك إختبار الفرضيات الخاصة بالدراسة،  سؤال الدراسة الثالث،على في هذا الجزء سيتم اإلجابة 
ومقارنة قيمتها الجدولية F) تم إستخراج المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية، وإستخدام اختبار)

والذي يبين وجود فروق ذات  (17)بالجدول رقم لقبول الفرضيات من عدمها كما هو مبين بالمحسوبة 
 pداللة إحصائية بين شركات الصناعية الليبية من حيث الحجم في استخدامهم للتدريب خارج العمل )

ام عية الليبية من حيث الحجم في استخد(. وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين شركات الصنا0.01>
( أنه ال توجد فروق 16(. كما يبين الجدول رقم )(15مقدمي التدريب كما هو مبين بنتائج الجدول رقم 

ذات داللة إحصائية في مدة التدريب، وفقا لحجم الشركات. أما من حيث إستخدام أساليب تقييم التدريب، 
م في دت فروق ذات داللة إحصائية بين الشركات من حيث الحج( أنه وج01فتبين نتائج الجدول رقم )

 استخدام ردود الفعل المدرب.
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 ( يبين ملخص نتائج تحليل التباين على استخدام أساليب التدريب من قبل الشركات الصناعية.97جدول رقم )

 معدل استخدام أساليب التدريب
 الشركات الكبيرة

LMCs 
 الشركات الصغير

SMCs F-
Value Sig. 

N Mean* SD N Mean* SD 

 2.06 0.34 0.02 3.40 42 2.11 4.02 41 الفصول الدراسية / محاضرات
 2.21 2.02 0.00 0.96 39 2.90 3.92 40 الندوات / ورش عمل

 2.21 0.20 0.02 0.94 36 0.00 3.22 40 األلعاب والمحاكاة
 2.90 2.09 0.20 0.92 42 0.02 0.62 43 مناقشات مجموعة صغيرة

 0.22 2.26 0.24 3.22 30 0.00 0.00 42 دروس مكتوبة
 2.02 0.49 0.02 0.62 30 0.21 3.02 44 األشرطة السمعية والمرئية

 2.00 0.29 0.22 0.00 32 0.29 3.42 33 التدريب القائم على الحاسوب
 2.12 2.46 0.02 3.02 30 0.02 3.02 49 على التدريب أثناء العمل

 2.30 0.02 0.00 3.42 33 0.00 3.22 46 التعليم الذاتي مواد
 2.20 6.39 0.64 0.62 30 0.21 3.02 44 التدريب في الخارج

 المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على نتائج التحليل.
≤ 0.05. 

 
 يبين ملخص نتائج تحليل التباين على استخدام أساليب تقييم التدريب من الشركات الصناعية. (94جدول رقم )

معدل إستخدام أساليب تقييم 
 التدريب

 الشركات الكبيرة
LMCs 

 الشركات الصغير
SMCs F-

Value Sig. 
N Mean* SD N Mean* SD 

 استطالعات / االستبيانات
33 3.42 

0.2
1 

32 3.00 0.22 
0.29 2.00 

 تقارير المشرف
49 3.02 

0.2
9 

30 3.02 0.02 
2.46 2.12 

 إدارة االختبارات
46 3.22 

0.0
2 

33 0.42 0.00 
0.02 2.30 

 تقارير المتدرب
40 3.00 

0.0
0 

30 0.60 0.66 
6.38 2.20 

 المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على نتائج التحليل.
   least frequently used   5  frequently used                                 
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 :(Conclusions and Discussions) اإلستنتاجات والمناقشات .1
إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في الشركات الصناعية الليبية لمواكبة قامت هذه الدراسة بالبحث في 

 ة:التوصل الى اإلستنتاجات التالي التغييرات التكنولوجية، وبعد عرض وتحليل نتائج الدراسة تم
لقد تم تصنيف الشركات محل الدراسة الى شركات صغيرة الحجم وشركات كبيرة الحجم وفقا لعدد  .أ

( من هذه الشركات مملوكة بالكامل لليبيين، كما %92العاملين بالشركات، وأوضحت النتائج ان )
ن من الذكور، وأن الغالبية العظمى من أوضحت النتائج ان أكثر من ثالثة أرباع مجتمع الدراسة كا

مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم من منتصف الثالثينات إلى أواخر األربعينيات، مما يبين أن نضج 
 المشاركين من حيث العمر يعني أن لديهم الخبرة والقدرة على ممارسة وظيفة تنمية الموارد البشرية.

يهم مؤهالت التعليم العالي، مثل درجة البكالوريوس بينت النتائج أن غالبية مجتمع الدراسة لد  .ب
والليسانس، وحاملي الدبلوم المتقدم، فمستوى التعليم قد يشير إلى مستوى المعرفة والقدرة على إدارة 
األمور. لذلك، قد يكون مستوى التعليم لمديري الموارد البشرية عامال هاما في تقييم قدراتهم على 

 .العمل واإلدارة والتنسيق
بينت نتائج الدارسة أن إدارة الموارد البشرية تولي اهتمامًا للموارد البشرية، كأصل مهم يتوقف عليه  .ج

نجاح الشركات وقدرتها على مواجهة التغيرات التكنولوجية، وما يظهر هذا اإلهتمام إجابة األغلبية 
 كنلوجية.من افراد المجتمع حول استخدام إستراتيجيات مناسبة لمواكبة التغيرات الت

بينت نتائج الدراسة إن إدارة الموارد البشرية في الشركات محل الدراسة تتبع عدد من اإلستراتيجيات  .د
 فقد أظهرت النتائج إن، المستخدمة في إدارة مواردها البشرية لمواكبة التغيرات التكنولوجية

الشركات الموارد البشرية باإلستراتيجيات األكثر استخداما، والتي كانت من قبل المسؤولين عن إدارة 
محل الدراسة، كانت العمل على توصيف وظائف جديدة، وتصميم أعمال جديدة، كإستراتيجيات 

 تستخدم لتواكب إدخال تكنولوجيا جديدة بهذه الشركات.
استراتيجية اإلستقطاب من قبل المسؤولين عن إدارة الموارد البشرية في أظهرت النتائج استخدام  .ه

عية محل الدراسة، بهدف إيجاد وتوفير الموارد البشرية ذات الكفاءة والمهارة العالية، الشركات الصنا
لالختيار من بينها؛ للتوظيف والتعيين في هذه الشركة لتلبية حاجاتها الجديدة لمواجهة متطلبات 

ة مالتغير الحاصل، ثم بعد ذلك إستخدام استراتيجية تحديد اإلحتياجات التي تتطلبها الشركات لخد
المنتج الجديد من الموارد البشرية، مع تحديد حجم الموارد البشرية القديمة التي سيتم اإلستغناء عنها 

 نظرًا لعدم توفر المهارات العالية فيهم، والتي يتطلبها المنتج الجديد.
، ةمن قبل المسؤولين عن إدارة الموارد البشريكشفت نتائج الدراسة إنه عند تقديم عملية التدريب،  .و

 ا ـــــــنولوجيال تكـــــــة إلدخـــــأساليب التدريب المستخدمة نتيجفإنه من ضمن  في الشركات محل الدراسة،
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حديثة كان إسلوب التدريب داخل العمل، وهو أعلى مرتبة مستخدمة من قبل الشركات الصناعية 
 .محل الدراسة للتعامل مع التغيرات التكنولوجية حال حدوثها

عند اإلستعانة  -خالل وقت التدريب  -نتائج الدراسة أن معظم الشركات محل الدراسة أظهرت  .ز
بمقدمي التدريب فإن أغلبية مجتمع الدراسة من المسؤولين عن إدارة الموارد البشرية، يستخدم 
إستشاريين خارجيين والبائعين لتقديم الخبرات، وكذلك إستخدام المتخصصين في مجال الموارد 

 ي حال وجود التكنولوجيا الجديدة.البشرية ف
أن متوسط طول الفترة الزمنية للتدريب تختلف من يوم إلى ثالثة أيام في أوضحت نتائج الدراسة  .ح

الشركات محل الدارسة، وأوضحت النتائج ايضًا ان من أساليب تقييم عملية التدريب من قبل 
تبيانات بإستخدام االس االستطالعاسة هو المسؤولين عن إدارة الموارد البشرية، في الشركات محل الدر 

 وهي األسلوب األكثر استخداما لطريقة تقييم التدريب.
كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الشركات محل الراسة، من حيث  .ط

 الحجم في إستخدامهم للتدريب خارج العمل، كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين شركات الصناعية الليبية من حيث الحجم في استخدامهم لمقدمي التدريب، التي تستخدمها 
الشركات محل الدراسة، كما بينت النتائج ايضًا أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدة 

 ةالتدريب وفقا لحجم الشركات. اما من حيث استخدام أساليب تقييم التدريب، وجدت فروق ذات دالل
 إحصائية بين الشركات من حيث الحجم في استخدام ردود فعل المدرب.

 (Recommendations): التوصيات .3
 :على ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإنه يمكن تقديم التوصيات التالية

 لضمان تحقيق أعلى مستوى أداء ممكن للشركاتإلدارة الموارد البشرية، إعطاء مزيدًا من االهتمام  .أ
 محل الدراسة، األمر الذي سينعكس على تقديم خدمات ذات جودة للعمالء.

يجب على الشركات محل الدراسة توفير فرص لتنمية المهارات المستمر، من خالل برامج تدريبية  .ب
 مناسبة تكون عاماًل محفزًا رئيسيًا، الستكمال الخبرات الالزمة بسبب التغيرات التكنولوجية.

ل الدراسة العمل على زيادة ميزانيات التدريب، إلستيعاب المزيد من البرامج يجب على الشركات مح .ج
التدريبية للموظفين، كما ينبغي على هذه الشركات معرفة أن التدريب يجب أن ينظر إليه كإستثمار، 
وليس كمصروف، وأن توضع برامج تدريب حاسمة، لرفع مستوى مهارات الموظفين عندما يحدث 

 ي. التغير التكنولوج
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يجب على الشركات محل الدراسة توفير المزيد من الموارد المادية، التي ستخصص للتدريب، وبنفس  .د
القدر من األهمية هو الحاجة إلى إدارة تغيير جيدة، وتوافر مهارات اإلتصال لضمان التغييرات 

 الناجحة. 
ريب النظر للتد يجب أن تستمر الشركات محل الدراسة التي تستخدم أشكال منظمة من التدريب، .ه

القائم على الكمبيوتر، لتمكين الموظفين من التعرف على التطبيقات ذات الصلة بالحاسوب 
 واإلنترنت.

يجب على الشركات محل الدراسة استخدام أساليب تدريبية محددة تعتمد على إحتياجات الشركة  .و
دارة في تيجية جيدة لإلالفردية، وكذلك اإلستعانة بمصادر خارجية للتدريب، يمكن أن تكون استرا

التركيز على القضايا االستراتيجية األكثر أهمية، وإعادة توجيه برامج التدريب لألشخاص الذين لديهم 
 الخبرة، والمعرفة حول التغيير والزيادة في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

محل الدراسة  كاتينبغي أن تكون الفترة الزمنية للتدريب أقل فترة زمنية ممكنة، حتى يسمح للشر  .ز
للتكيف السريع مع التغيرات التكنولوجية الجديدة، وهذا يتيح لهم اكتساب ميزة على منافسيهم، وبالتالي 
ينبغي أن تكون مدة الدورات التدريبية مناسبة إلعطاء الموظفين وقتا كافيا إلستيعاب المعارف 

 الجديدة.
تقييم التدريب، وذلك ألنه قد يكون مفيدًا  يجب على الشركات محل الدراسة إجراء شكاًل من أشكال .ح

 للمسؤولين عن إدارة الموارد البشرية لتشكيل، وتحسين برامج التدريب المستقبلية لهذه الشركات.
ينبغي ان يكون هناك تخطيط جيد لإلستراتيجيات التي يستخدمها المسؤولين عن إدارة الموارد البشرية  .ط

تغير التكنولوجي مبنيا على التخطيط الواقعي لكل عملية في الشركات محل الدراسة، لمواكبة ال
 تغيير، واستخدام األسلوب المالئم لها.

إعطاء المزيد من اإلهتمام للتطورات والتغيرات التكنولوجية، بالشركات محل الدراسة، وكذلك االهتمام  .ي
واإلبتكار  التعلم واإلبداعبإستراتيجيات إدارة الموارد البشرية، واعطائها بعدا استراتيجيا، ومكافأة 

 للوصول إلى التميز.
إعطاء المزيد من اإلهتمام للموارد البشرية في الشركات محل الدراسة، كمصدر لتحقيق الميزة  .ك

 التنافسية، وتحقيق النجاح اإلستراتيجي.
أجراء بحوث مستقبلية تبحث في العقبات والصعوبات التي تواجه الشركات محل الدراسة، في تطبيق  .ل

 في ليبيا وفي البلدان العربية األخرى. ستراتيجية إدارة الموارد البشرية ا
 
 



 اسرتاتيجيات إدارة الموارد البرشية لمواكبة التغري التكنولوجي 

 – 2019 سبتمرب – الرابع عشر العدد  ––––––      ––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  –

  :References)) المرجع .7
 :أول: المراجع العربية

 المملكة في البشرية الموارد فاعلية إدارة على المعلومات تكنولوجيا استخدام أثر  (2007).مشل حواس التمياط، -0
 .األردنية الجامعة عمان، منشورة، غير ماجستير رسالة السعودية، العربية

 في اإلدارية القرارات فاعلية على المعلومات تكنولوجيا استخدام اثر  ( 2005 ).عبدالرحمن محمد، الخفرة، -0
 .األردنية الجامعة العليا، الدراسات كلية منشورة، غير ماجستير رسالة السعودية، العربية المملكة في الوزارات

 على تطبيقية دراسة :الوظيفي مستوى األداء على اإلدارية المعلومات نظم استخدام أثر 2010 ). نواف الظفيري، -3
 ، الكرك،"السعودية العربية المملكة من الشرقية المنطقة في الحكومية المؤسسات والدوائر في والموظفين العاملين

 .منشورة غير ماجستير رسالة مؤتة، جامعة
ة مجموعة النيل العربي ،اإلستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين (. اإلدارة0999المغربى، عبدالحميد ) -4

 القاهرة، جمهورية مصر.
 (. التنمية اإلدارية: المفاهيم، األسس، التطبيقات، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن.0222اللوزي، موسى ) -0
البشرية المدخل لتحقيق ميزة تنافسية لمنظمة القرن  (. اإلدارة اإلستراتيجية للموارد0223المرسي، جمال الدين ) -6

 االسكندرية، جمهورية مصر. ،الحادي والعشرين ، الدار الجامعية 
 النفط قطاع في ميدانية دراسة :الموارد البشرية إدارة في المعلومات تكنولوجيا دور . (2007) إبراهيم األغبري، -2

 .اليمن والتكنولوجيا، العلوم جامعة منشورة، غير رسالة ماجستير اليمنية، بالجمهورية والمعادن
(، إدارة الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية، الجزائر: وزارة التعليم 0203/0204بوهنة زينب، وبلهادي مريم ) -1

 .. بتصّرف02-01العالي والبحث العلمّي، صفحة 
 وزارة  ( 34 )الصغيرة الموسوعة سلسلة / التكنولوجي والتاريخ التكنولوجية النظرية/ الكريم عبد عدنان جميل، -9

 19 بغداد – األعالم
(. تنمية الموارد البشرية، ترجمة عبدالمحسن نعساني، الجزء األول، النشر 0200جون، وارنز وسيمون، راندي دي ) -02

 جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية. -العلمي والمطابع
 البشرية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.(. إدارة لموارد 0221حسونة، فيصل ) -00
 (. إدارة الموارد البشرية المعاصرة، بعد استراتيجي، دار وائل، عمان، األردن.0220عقيلي، عمر ووصفي على )  -00
(. استراتيجية تنمية الموارد البشرية في المؤسسات الخدمية وعالقتها باتجاهات 0201علي، مؤيد ومحمود على ) -03

العاملين نحوها " دارسة ميدانية لدى العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية في محافظة دمشق"، مجلة جامعة 
 حماة، العدد التاسع، المجلد األول. 

 وقائع العراق في والتكنولوجيا العلوم سياسة واتجاهات ، مالمح00/21/0201نقاشية  ورقة حسن، فالح علوان، -04
 .بغداد والتكنولوجيا، العلوم وزارة -العراق في والتكنولوجيا العلوم لسياسات الثانية العلمية الندوة جلسات

 جمهورية مصر.، القاھرة شمس، عين مكتبة البشرية، الموارد إدارة (.0920ماھر) عليش، محمد -00
 دورية البحريني، العام في القطاع البشرية الموارد أداء على المعلومات تكنولوجيا أثر ( 2009 ). مراد رايس، -06

 -167.ص ،(1 ) العدد ،( 35 ) المجلد العامة، اإلدارة
سة ي المؤس(. استراتيجية تنمية الموارد البشرية كمدخل لتحسين األداء المستدام ف0200سراج علي وهيبة مجد، ) -02

االقتصادية، دراسة حالة شركة تصنيع اللواحق والصحية بعين الكبيرة سطيف، مذكرة ماجستير في إطار مدرسة 



 اسرتاتيجيات إدارة الموارد البرشية لمواكبة التغري التكنولوجي 

 – 2019 سبتمرب – الرابع عشر العدد  ––––––      ––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  –

الدكتوراه في علوم التسيير تخصص إدارة اعمال االستراتيجية، كلية العلوم االقتصادية والتجارة علوم التسيير، جامعة 
 سطيف، الجزائر.

 المجلة عليها، التغلب العربية وسبل البشرية الموارد أمام المعاصرة التحديات( 2005 ). حامد سعيد شعبان، -01
 (105).ص ،( 17 ) العدد حلوان، جامعة األعمال، وإدارة كلية التجارة التجارية، والدراسات للبحوث العلمية

 التعاون  مجلس دول في التخطيط ومصطلحات لمفاھيم الموحد الدليل .  (1996)جميل والعصفور، صالح طاھر، -09
 130 ص. الكويت، للتخطيط العربي المعهد العربي، الخليج لدول

(. انعكاسات التكنولوجيا على العنصر البشرى في المنظمات العربية، مجلة أفاق 0996) مصطفى، أحمد سيد -02
 .000-96اقتصادية، اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية للبالد العربية، ص

 .195الكويت، ص المطبوعات، وكالة البشرية، الموارد تنمية في (. قراءات0920منصور، أحمد ) -00

 ثانيا: المراجع الجنبية
1- Ardichvili, A. and A. Gasparishvili (2001). "Human resource development in an industry 

in transition. " Human Resource Development International 4(1): 47- 63. 

2- Armstrong, Michael (2008). Strategic Human Resource Management, a guide to action, 4 

the edition, British Library cataloguing. 

3- Armstrong, Michael (2009), "Huma Resource Management Practice",40 th ed, Personnel 

Management- Hand Book, Cambridge University Press 

4- Anon (2006) Strategic human resource management and its significance to service 

organisations [online]. Available from: http://www.packet-

one.com/docsp1/Thesis%201.pdf 

5- Babbie, E. (1998). Survey Research Methods (2nd ed.). California: Wadsworth Inc 17.  

6- Burke, R. and Cooper, C. (2000). The Organization in Crisis: Restructuring, Downsizing 

and Privatization, London: Blackwell. 

7- Certo, S. (1997). Modern Management (7th ed.). New Jersey: Prentice Hall. 

8- Dessler, G. (2008). Human Resource Management (11th edition), New Delhi, Prentice 

Hall, of India Private Ltd. 

9- Deb, T, (2003). Human Resource Development, Theory and practice, India: Ane Books 

10- Daft, R. (2004). Organisation Theory and Design (8th ed.). UK: Thomson. 

11- David, Fred R. (2009). Strategic Management, 4th ed. Pearson – Prentice Hal. 

12- Edwin, B Flippo (1984) Personnel Management, New York McGraw Hill; 6th Edition, 

1984. 

13- Huub Ruel, Tanya Bondarouk, Mandy Van Der Velde ,"the contribution of e-HRM to 

HRM effectiveness: Results from a quantitative study in Dutch Ministry", employee 

relation, Vol(29),Issue(3),pp 280-291, 2007. 

14- Haddad, C. J. (2002). Managing Technological Change. Thousand Oaks, CA: Sage. 

15- Holm, Justin Tor, (2003) Information Technology Strategy and Business Performance: A 

Study Of Industry And Company Size, Concordia University (Canada). www.lib-

umi.com/dissertational. 

http://www.packet-one.com/docsp1/Thesis%201.pdf
http://www.packet-one.com/docsp1/Thesis%201.pdf
http://www.lib-umi.com/dissertational
http://www.lib-umi.com/dissertational


 اسرتاتيجيات إدارة الموارد البرشية لمواكبة التغري التكنولوجي 

 – 2019 سبتمرب – الرابع عشر العدد  ––––––      ––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  –

16- Iles, P. and M. Yolles (2003). Complexity, HRD and organisation development Towards a 

viable systems approach to learning, development and change in Lee, M. HRD in a Complex 

World. London. New York, Routledge. 

17- Inyang ،Benjamin James (2010)." Strategic Human Resource Management (SHRM): A 

Paradigm Shift for Achieving Sustained Competitive Advantage in Organization", 

International Bulletin of Business Administration, © Euro Journals, Inc. 

18- Lee, M. (2003). HRD in a Complex World. London, Routledge 

19- Low, L. (1998). "Human Resource Development in the Asia-Pacific. " Asian-Pacific 

Economic Literature 12(1): 27-40. 

20- Moorhead, G. and Griffin, R. W. (1995). Organizational Behaviour. 4th Edition. Boston: 

Houghton Mifflin Company. 

21- Mankin, D. (2009). Human Resource Development. Oxford, University Press. 

22- Matthews, J., D. Megginson, et al. (2004). Human Resource Development. London, Kogan 

Page 

23- Nadler, L. and Z. Nadler (1989). Developing Human Resource. San Francisco, California, 

Jossey-Bass. 

24- Noe, Raymond A, Hollenback, J  ،Geraint ،B& Wright ،P(1994) ،"Human Resource 

Management" :Gaining a Competitive Advantage ،Richard D. Irwin, USA 

25- Osman-Gani, A. M. and Jacobs, R. L. (2003), ‘Institutionalizing Organizational Change: A 

Study of HRD Interventions in MNCs from Four Countries’, in Tan, Osman-Gani and 

McLean (eds), Human Resource Development in Asia: National Policy Perspectives , 

Proceedings of the Second Asian HRD Conference held in Bangkok, November 30–

December 2, 2003. 

26- Stonebraker, P.W., dan Leong, K.G. (1994). Operations strategy. Focusing competitive 

excellence. Allyn and Bacon, Boston, MA.  

27- Strasser, D, (2004). The Effect of Information Technology Investment And Information 

Technology Management On Overall Enterprise Performance In Federal Agencies, 

Management Science, Vol. 36, No.1, pp 76-90. 

28- Turban, Efrain, Mclean (2002). Information Technology for Management. Improving 

Quality And Productivity, John Wiley, New York. 

29- Kandula, Srinivas, R, (2002). Strategic Human Resource Development, Meenakshi Printers 

Delhi-110006. 

30- Yadapadithaya, P. S. and J. Stewart (2003). "Evaluation corporate training and 

development policies and practices: A cross-national study of India and Britain." 

International Journal of Training and Development 7(2): 108-123. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  والسياسيةمجلة العلوم االقتصادية 

 / ليبيابنغازي –دار الكتب الوطنية  اإليداع:رقم 

403  /0203  


