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ظهار هذا العمل بها إليؤخذ سوكل مالحظاتهم وتعليقاتهم سيكون لها األثر الكبير و  ،العمل المتواضع

افة أعضاء وك ،مداء الكلياتوع   ،الجامعة رئيس إلىبأفضل صورة ممكنة، كما أتقدم بشكري وتقديري 

ي وه لالجامعة على كل ما قدم وفي مكتبةدارات المختلفة وكل العاملين باإل ،ريس بالجامعةدتهيئة ال
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 (اإلفريقيّ  االتحادفريقيا )نموذج إ تجاها الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة
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 إعداد
 محمــد رجـــب قــــدح
 إشراف الدكتورة  
 ريمـــــــا ابوحميــــــــدان

 صالملخّ 

ستند هذه حيث تفريقيا إف على دور السياسة الخارجية الليبية تجاه التعرّ  إلىهدفت الدراسة 
الّدراسة على فرضية  مفادها: )أّن هنالك عالقًة ارتباطّيًة قويًة بين سياسة الّدعم الليبّي واالستجابة 

نع استخدمِت الّدراسة المنهج الم قارن، ومنه. وإلثبات الفرضية االتحاد اإلفريقّي( اإلفريقّية إلقامة ج ص 
 القرار وتحليل النظم، والمنهج االستشراقي والمنهج التاريخي.

مجموعة من النتائج وهي أّن لالتحاد اإلفريقّي دوره الفاعل في حلِّ الّنزاعات  إلىخلصت الدراسة 
مجلس الّسلم واألمن، الذي كان له دوره في تحقيِق السَّالم في القارة  اإلقليمية من خالل تشكيلِ 

اإلفريقّية، وأّن طبيعة الّسياسة الخارجيَّة الليبيِّة كانْت مبنيًة على تحقيق الوحدة للقارِة اإلفريقّية التي 
 ة.مَن الّنزاعاِت والحروِب األهلي كانت ت عاني

يز تعز  اإلفريقّيةالقيادات  منَ  الطلبمجموعة من التوصيات وهي  إلىوقد أوصت الدراسة 
 الّسياسةنسيق تو ، ةاالجتماعيّ و ة االقتصاديّ و  الّسياسّية المجاالتِ  كاّفةفي  اإلفريقيّ  االتحادمؤسسات 
 .نوبمال والجّ آليات الحوار بين الشّ  تطويرِ و  ة،اإلقليميّ و  الّدولّيةفي المحافل  االتحادبين دول  الخارجيَّة

 ،يقّيةى الحوار بين القيادات اإلفر تعتمد علاإلفريقّي  االتحادموحدة في ظل إفريقية وضع سياسة و 
تلك  تفادة منْ السالحالي لِ  اإلفريقيّ وتشخيص طبيعة الواقع  ،المرونةو راحة مبادئ الصّ على عتماد االب

 . ة في االتحاد اإلفريقيّ ريقيا، خاصّ الكفاءات في إف
 .فريقيا، االتحاد االفريقيإالكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية، 
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Abstract 

The study aimed to recognize the role of the Libyan foreign policy towards Africa. 

The study was therefore conducted based on a theory stated the existence of a strong 

correlation between Libyan policy of support and the African responding to establish the 

African Union. The study used the analytical descriptive, historical, and decision-making 

methodologies in order to confirm the theory. 

The study has concluded a set of results, the most important of which are the African 

Union has a major role in solving regional conflicts by the establishment of Peace & 

Security Council that played an effective role in peace achievement in the African 

content, and the nature of Libyan foreign policy was based on achieving unity for African 

continent that was suffering conflicts and civil wars. 

The study recommends the following recommendations. First, requesting African 

leaders to reinforce the institutions of African Union in all political, economic, and social 

areas, as well as coordinating the foreign policy between the Union countries in 

international and regional forums and developing dialogue mechanisms between north 

and south. Second, establishing a unified African policy in the light of African Union that 

depends on the dialogue between African leaders by adopting the principles of honesty, 

flexibility, and characterize the nature of current African reality to benefit from 

competencies in Africa, especially on the African Union.  

Keywords: Foreign Policy, Africa, African Union.  
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 :األول الفصل
 وأهميتها الّدراسةخلفية 

 مقدمةال

صول ة للو  يعيّ ليبيا إحدى المداخل الطب عد، إذ ت  اإلفريقّيةفي القارة  دور   الليبيِّة الخارجيَّةياسة للسّ 

ونها بوابة القارة ك إلىضافة ، باإلاإلفريقّيةمن القارة  يمالتتوسط القسم الشّ  فهي ،اإلفريقّيةللقارة 

لليبيا  للصحراء الكبرى، وقد شكل هذا الموقع الجغرافي امتدادهي  الليبيِّةاألراضي و ألوروبا،  اإلفريقّية

 .اإلفريقّية الليبيِّةودعم العالقات  في تقويةِ  أهمية جيواستراتيجية ساهمتْ 

ي تطوير ف التي ساهمتْ  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةأولويات  إحدى اإلفريقيّ وقد كان الفضاء 

اهتمت ، كما إلفريقيا التَّكامل الوحدةِ  حركةِ  فيه، وبلورةِ  التَّنمية، وتحقيق اإلفريقيّ  االتحادوتفعيل دور 

 م نّظمةل مح الذي حلَّ  اإلفريقي االتحادكان اإلعالن عن  حيث  ؛ اإلفريقّيةفي القارة  الّنزاعاتبحل 

 ة  استثنائي ِقّمةرت خالل دعت ليبيا في مدينة سِ إذ  .(2113)تأسيسها سنة  تمَّ التي و ، اإلفريقّية الوحدةِ 

 اتحادة ــــإلنشاء المشروع األساسي الذي ينص على إقام (2111)ة ــسن اإلفريقّية دةِ ــالوح لمنظمةِ 

 لمّتحدةا م "الوالياتِ ــاس ــــهأطلق علي اإلفريقي االتحادي ـف اءــاألعض ن منيثالث وخمس الّدولم ــيض

  (.222 :1221، الجربي) اإلفريقّية

فريقيا إلى ن القرن الماضي بتركيزها عمخالل التسعينات  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةتميزت  ولقد

 رقد برَّ ذ قيامها، و نم   ليبيافي  الخارجيَّة الّسياسةألحد أهم ركائز  اوامتدادً  ًداتأكيد عوهذا ي  بارز،  بشكل  

راس العظيم الذي هي المت ةالعظيمفريقيا إ "إنّ  :بقولهإلفريقيا  واالنحياز االهتمامالقذافي" معمر " العقيد

كل تأكيد إمكانية يكفل لها ب، غير محدود قًا هائاًل مع   لكي يضمنَ  الليبيّ عب يستند عليه الشّ  ينبغي أنْ 

نّ و قوية،  أن  الليبيّ ب عله والذي ينبغي على الشّ  فريقيا العظيمة هي الت رس القوي الذي ال مثيلَ إ ا 
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نَّ و  .إليه.. موجهة   عادية  م   يتقي به أي ضربات    والعطاءاتِ  تِ رواوالثَّ  اإلمكانياتِ  فريقيا هي أرض  إ ا 

بجنسيتها وينتمي  س  جنَّ بلونها ويت فيها ويتلون   ويندمج   الليبيّ ب ععليها الشّ  .. كما يستند  . الالمحدودة

 (.212 :1223،مسعود) أمين" بحصن   نَ ة وتحصَّ جاِ النّ شاطئ يكون قد رسا على قوميتها، عندئذ  إلى

داف، تنطلق من أجل تحقيق العديد من األه اإلفريقي االتحاد تجاه الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةف

يبيا أهمية لل أن إلىضافة إلبا ،االتحادواألمني لدول  واالقتصادي الّسياسيّ وعلى رأسها توفير الدعم 

 الكبرى. الّدولجعلها محل أطماع تة استراتيجية دولي

 الّدراسةمشكلة 

أهدافها  بيانات  و  بادرات  ن م  مِ  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةمدى ما تقوم به في  الّدراسة مشكلة تكمن  

 التحادا، من خالل دعم ومساهمة وتفعيل دور اإلفريقّيةحقيق الوحدة والتنمية في القارة هو تودورها 

ي األحداث مؤثرة فالمتأثرة و البالقارة  زاعاتالن لوح اإلفريقي كاملالتالوحدة  إلى وصواًل  اإلفريقي

 .الليبيِّة الخارجيَّة سةالّسياعلى  ياسات وانعكاساتهاومستقبل تلك السّ  ،التي تدور على ساحتها الّسياسّية

 الّدراسة أهداف

 .الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةبيان طبيعة  .أ

 .اإلفريقي االتحاد ليبيا في إنشاءدور ف على التعرّ  .ب

 .اإلفريقي االتحاد اتجاه الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةهداف أ .ج

 . الليبيِّةزمة ل األظفي  اإلفريقيّ  االتحاداتجاه  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة استشراف مستقبل .د

 الّدراسةفرضية 

 الليبيّ عم لدَّ بين سياسة ا قوية   ارتباطية   ها: هنالك عالقة  مفاد   على فرضية   الّدراسةتستند هذه 

 .اإلفريقي االتحادإلقامة  اإلفريقّيةواالستجابة 
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 الّدراسةأسئلة 

 ؟الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة: ما طبيعة ولاأل  ؤالالسّ 

 ؟إفريقيااتجاه  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة : ما هي مبادرات  انيالثّ  لؤاالسّ 

 ؟اإلفريقيّ  االتحاداتجاه  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةهداف أ: ما الثالثّ  ؤالالسّ 

 ؟الليبيِّةاألزمة ل في ظ اإلفريقيّ  االتحاداتجاه  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةما مستقبل ابع: ال الرّ الّسؤ 

 الّدراسةة ـــهميأ

 األهمية العملية

 الخارجيَّة الّسياسة اتتبناهؤية التي معرفة الرّ  ساهم فيت  العملية في كونها  الّدراسةتتمثل أهمية هذه 

عالقتها  من خاللا هقهداف التي تسعى ليبيا لتحقيتحديد األ ثمّ  ومنْ  ،اإلفريقي االتحادتجاه  الليبيِّة

 .الليبيِّة الّدولةقامت بها  والتي تظهر على شكل مبادراتّ  ،اإلفريقّيةمع القارة 

 األهمية العلمية 

اتجاه  لليبيِّةا الخارجيَّة الّسياسةتشكل هذه الدراسة أحد الدراسات البحثية القليلة التي تتناول 

بشكل  إلفريقّيةان كانت تناولته دراسات متنوعة اتجاه القارة ا  ، وهذا النوع من الدراسة و اإلفريقيّ  االتحاد

ترة تحديدا خالل الف اإلفريقيّ  االتحادال أن الباحث يحاول التعرض ألحداث ومستجدات اتجاه إعام 

 لليبيِّةالمام بالمواقف والمبادرات ثراء بحثي يتمثل في اإلإفهو ما يتضمن  1212إلى  2112من 

مما يشكل مادة علمية تضاف للمكتبة  1222، رفبراي 26اإلفريقي قبل وبعد ثورة  االتحاداتجاه 

 وللطلبة والباحثين. العربّية
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 الّدراسةحدود 

 فيما يلي: الّدراسةتتمثل حدود 

حيث أختار  1212 إلى 2112: تغطي هذه الدراسة الفترة الواقعة ما بين عام الحدود الزمانية -

أثناء  1/1/2111الباحث هذه الفترة لتغطي سنة تأسيس واطالق مشروع االتحاد االفريقي بتاريخ 

الجانب جانب بعض األحداث والقضايا المتعلقة ب إلىالقمة االفريقية التي عقدت بمدينة سرت بليبيا، 

، ويأتي سبب 1222فبراير  26وما بعد ثورة  2/1/2161االفريقي خالل فترة حكم العقيد القذافي في 

الدول  لرؤساءوالتي هي مؤتمر  2112كبداية لهذه الدراسة لمعاهدة أبوجا عام  2112ختيار سنة ا

الجتماعية المختلفة، حيث تم تأسيس هذه المعاهدة أو االتفاقية والحكومات وكافة اللجان االقتصادية وا

 عام. 34تدريجيا بحيث ال تزيد مدتها عن  تبدأخالل ستة مراحل 

 والقارة االفريقية. الدراسة ليبيا: تغطي هذه الحدود المكانية -

 الّدراسةمحددات 

وتر بعدم االستقرار والتّ  سمتَّ والم   الّسياسيّ الوضع  :أهمها قد يواجه الباحث بعض المحددات

ووجود حكومتين  ،نقساماتاال إلىباإلضافة ، الحالي في ليبيا الّسياسيّ  النِّظامزاعات بين مكونات والنّ 

وف على الوضع القائم في ليبيا س بناءً و لذلك  ؛خرى غرب البالداها في شرق البالد واألحدإمثل تت

 وضاع في ليبيا. ألحين استقرار ا إلىؤية االستشرافية بالغموض، الرّ تتسم 

 الّدراسةمصطلحات 

تقدر بحوالي  يقّيةاإلفر مالي من القارة سط الشّ كبيرة من األرض في الوَّ  تقع ليبيا على مساحة   ليبيا:

 لّسودانابعد  اإلفريقّيةابعة من حيث المساحة في القارة ، وتأتي في المرتبة الرّ مليون كم 2662

 (.36: 1222، مادي) زائر والكونغووالجّ 
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 الّسياسة

، وساس سسوْ اس يَ مصدر للفعل سَ  الّسياسة : جاء في لسان العرب البن منظور أنَّ لغة الّسياسة

 (.411: 2116، بن منظورا) همس  سوْ سه القوم: جعلوه يَ وسوَّ  ،األمر سياسة: قام به

 الخارجيَّة الّسياسة

بعها تي يتّ المتميزة ال الّرسمّيةلوكيات مجموع السّ ها " بأنّ  الخارجيَّة الّسياسة: حيث عرفت اصطالحً ا

 والتي يقصدون بها التأثير في سلوكيات ،ن يمثلونهمسميون في الحكومة أو مَ صانعو القرار الرّ 

 (.6: 1226، البرناوي" )الخارجيَّة الّدولّيةالوحدات 

تي ال صرفاتوالتَّ  لوكياتالقرارات والسّ مجموعة هي اتجاه إفريقيا  الليبيِّة الخارجيَّة: السياسية اـًـــ رائيإج

 لتحقيقها. تسعى هدافأل اإلفريقّيةالقارة في  الليبيِّة الّدولةتقوم بها 

  االتحاد

وهو عبارة عن فعل ويأتي من كلمة اتحاد والتي تعني  يتحد،تعني أتحد والمضارع منها  لغة:االتحاد 

 (2116منظور،  ابن) سالم.اتفاق أو توافق أو 

فيما بينهما من أجل الحصول على كيان واحد                    مختلفين كيانينعبارة عن ضم  اصطالحا:

لوصف اتفاقية عمل أو تجارة أو بين أشخاص أو دول مع بعضها  يستعمل هوفي نهاية األمر، 

تصادي قاألعضاء في نفس االتحاد سواء سياسي أو ا هؤالءالبعض، وتكون النتيجة النهائية انتماء 

    ( 32: 1222، . )حجاجأو اجتماعي مدني أم عسكري

االتحاد اجرائيا: هو خلق فرص للتعاون بين الدول األفريقية لتحقيق الحياة األفضل لمختلف شعوب 

لسالمة واألمن ا وللمحافظة علىأفريقيا. وتعزيز الوحدة بين الدول األفريقية وزيادة تضامنها وتعاونها. 

 بين دول االتحاد األفريقي وتأكيد سيادتها.
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 اإلفريقي االتحاد

 تمَّ إفريقي  كيان  وهو  1221يوليو  1س في تأسَّ  إفريقية،ة لدو  33تتألف من  دولية   م نّظمةهو 

جنوب ي فربان يبقدت في مدينة دوالتي ع   اإلفريقيلالتحاد في القمة األولى ا اإلعالن عنه رسميً 

 (.34: 1226، عبدالرازق) .بجهود إفريقية اإلفريقّيةهوض بالقارة إفريقيا، بهدف الن  

 ابقةراسات السّ والدّ  ظريّ دب النّ األ

 ظري: األدب النّ أواًل 

 لّدولامن أجل حث  الّسياسيفوذ ها استخدام الن  بأنَّ  الخارجيَّة الّسياسةJain(1224 ) ف عرّ 

فاعل ن التّ ع معينة، وهي عبارة   ريقة التي تريدها دولة  على القوانين بالطّ  سلطتهامارسة األخرى على م  

 .أولئك الذين يعملون داخلها وبين الّدولةبين القوى التي تنشأ خارج حدود 

على عمالها أالتي تستخدمها الحكومة لتوجيه  ها االستراتيجيات  بأنّ  الخارجيَّة الّسياسة فتعرّ  كما

 (.Chidozie, Ibietan & Ujara, 2014:41) الّدولّيةحة االسّ 

عامل ولة والتّ للدّ  الّسياسيّ واالستقالل اإلقليمية المة في تحقيق السّ  الخارجيَّة الّسياسةأهداف  وتكمن  

الرتقاء وتحقيق ا ،ولةالمة القومية والجغرافية للدَّ د السَّ يهدِّ  مكن أنْ ي   مع أي خطر   مباشر   بشكل  

 (.jain, 2018:263) ورفع مستوى معيشته ،عباالقتصادي للشّ 

على  فن األهدام تنطلق من أجل تحقيق جملة   اإلفريقي االتحاد اتجاه الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةو 

 ليبيا أهمية  لِ  أنَّ  اصةً خألمني، او  واالقتصادي الّسياسيّ عم يوفر لها الدّ  استراتيجيّ  عمق   رأسها إيجاد  

 الخارجيَّة ةالّسياسأهداف  كما أنَّ  الكبرى. الّدولجعلها محل أطماع ت الّدولّيةستراتيجية الكبرى في ا

اتجاه  الّدوللعموم  جيَّةالخار  الّسياسةال تتعدى أهداف  الليبيِّةولة إقليمي للدّ  تجاه إفريقيا كمجال   الليبيِّة
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ألي دولة  الخارجيَّة الّسياسةأهداف  ، ولهذا يمكننا إجمال أهمِّ الّدولّيةاألخرى في محيط البيئة  الّدول

المساهمة ، و ةولللدّ  واألمن القوميّ  ،وتتمثل في حماية الوجود الذاتي الليبيِّة الّدولةومنها ، في العموم

فاع والدّ  ،وليّ في المجتمع الدّ  الّدولةومكانة  ، باإلضافة لتدعيم هيبةِ االقتصادّيةفاهية في تحقيق الرّ 

 (. 33: 1226، )البرناوي والعمل على نشرها وترويجها ،الّدولةعن إيديولوجية 

الية خالل عقد بفع اإلفريقّيةاتجاه القارة  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةوعلى هذا األساس تحركت 

 اسّيةالّسيمن األهداف  صب عينيها تحقيق جملة  التسعينات من القرن العشرين، وهي تضع ن  

 واألمنية. واالقتصادية

 الالمحدود لحركات التحرر التي تناضل من أجل االستقالل وتقرير المصير.الدعم  -

 السمات الرئيسة التي بني عليها توجه ليبيا نحو تأييد قضايا االستقالل والتحرر في القارة. -

تميزت سياسة ليبيا نحو افريقيا باالنحياز التام لقضية استقالل المناطق االفريقية التي الزالت  -

 االستعمار.تحت الهيمنة و 

 بروز دور ليبيا المساند للشعوب واالقاليم االفريقية. -

     تمثل عونا للكفاح المسلح لدى الشعوب. -

رالعم الالمحدود لحركات سم تحرك ليبيا نحو إفريقيا بالدَّ يتَّ  بيعي أنْ وكان من الطّ  التي  تَّحر 

 باالنحيازريقيا نحو إف الخارجيَّةسياسة ليبيا  حيث تميزتْ  ؛وتقرير المصير االستقاللتناضل من أجل 

دور ليبيا المساند  برزو ، واالستعمارالتي الزالت تحت الهيمنة  اإلفريقّيةم لقضية استقالل المناطق االتّ 

الوسطى إفريقيا  اعم لليبيريتقديم الدّ  :مثل، المادي والمعنوي عمبتقديم الدّ  اإلفريقّيةعوب واألقاليم للشّ 

، ةاإلفريقيّ  الّدولكما ساند العقيد معمر القذافي بشدة الثورات في (. 2: 1224، رتيريا )عمرانا  و 

 . (Fayed & Awad, 2011) خاصة في جنوب إفريقيا وزيمبابوي
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 من خالل اآلتي: اإلفريقّيةفي القارة  الّنزاعاتعلى حل  حرصتْ  وقد

ثبات تحسين الصّ  - ارة مع رغبة سياستها الجديدة في الق توافقورة الذهنية عن ليبيا لدي األفارقة، وا 

زاعات الم في إفريقيا، ونبذ العنف والنّ مات اإلقليمية في إحالل االستقرار والسّ والمنظّ  المّتحدة األ َمم

 حة.سلَّ الم  

يجاد  ،الّسياسيّ عم لدَّ ا الليبيِّة الخارجيَّةياسة لليبيا، بما يوفر للسّ االستراتيجي مق محاولة تأمين الع   -  وا 

الحرب  نتهاءاأخرى في مرحلة ما بعد  على تحقيق أهداف   الليبيِّة الخارجيَّةبيئة في إفريقيا تساعد 

 .اإلفريقيّ اإلقليمي  التَّكامل اإلفريقّيةالباردة، ومنها: تعزيز الوحدة 

 يد منْ حيث ساند في هذه العملية العد ؛اإلفريقّيةا للوحدة يكون داعيً  أنْ  إلىكان القذافي يتطلع 

الوحدة  م نّظمةفي  التي أطلقها ليل على مشاركته في المبادراِت رير في إفريقيا. ويتضح الدّ ححركات التّ 

 .اإلفريقيّ  االتحاد إلىا الحقً  لتْ ، والتي تحوّ اإلفريقّية

إحدى  العربّيةحدة قضية الو  من الفترات كانتْ  ، ففي فترة  اإلفريقيّ الفضاء  إلىل نظام القذافي تحوّ  -  

البحث  لىإ النِّظام الليبيّ بعد فشله في مشروعات الوحدة تحول  ولكنْ  النِّظام،رعية لهذا مصادر الشّ 

 لمي في إفريقيا.السّ  الّدورعن مصادر جديدة منها 

ذات طبيعة    ت  و ...( بأدوا الموقع الجغرافيّ  الّنفط،)عوائد  إقليميّ  عب دور  لَ ليبيا لِ  استثمار قدراتِ  - 

 يالها ليب زلة التي تعرضتْ بعد الع   ، خاصةً النِّظام الّدولي التي يمر بها المرحلة تناسب  ٍ  

 (.1223_إسماعيل،)

ين دول المشتركة ب عليها في تحقيق المصالحِ االعتماد  سس التي يمكن  وهنالك العديد من األ  

على  االعتمادي دائمًا ف حريصةً  األخيرة كانتْ  إنّ حيث  ؛الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةِ و  اإلفريقّيةالقارة 

 . اإلفريقّية الّدولفي عالقاتها مع  الّتعاونمن  هذه األسس والثوابت؛ لتحقيق قدر  
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  الّدراسةابقة ذات العالقة بموضوع راسات السّ الدّ ثانيًا: 

 تمَّ ، فقد ةالّدراسبموضوع  راسات واألبحاث التي تتعلق  على الدّ  باالطالع الباحثِ  من خالل قيامِ 

 هما: رئيسيينمحورين  إلى سمتْ ق   وقدوع، بالموض ذات صلة   تراسامن الدِّ  اختيار عدد  

  العربّيةراسات المحور األول: الدّ 

 إفريقياجاه ت الليبيِّة الخارجيَّةللسياسة  الّدولّية تغيرات  أثر الم  : بعنوان( 0212) ،دراسة عمران -
1992 - 0212. 

والعالقات  ،الّدولّيةفي االستراتيجية  اإلفريقّيةأهمية القارة  هو معرفة   الّدراسةالهدف من هذه 

وعلى  ،تحقيق ذلكوالوسائل المتاحة ل ،اتجاه إفريقيا الّسياسةهمية تلك ، وأاريخيةالتّ  اإلفريقّية الليبيِّة

 .اإلفريقّيةقادتها ليبيا تجاه القارة  التيوالمحاوالِت  المبادراتِ 

ها رئيسة مفادها: إن المتغيرات العالمية الجديدة وما رافقت فرضية   عتْ ضِ و   الّدراسةولتحقيق هدف 

لتبني ليبيا  يسالّرئافع هي الدّ  ،القتصادية والعسكريةاو  الّسياسّيةالمستويات  كاّفةعلى  من تداعيات  

متعارف عليها العلمية ال المناهجَ  الباحث   اتبعَ  الّدراسةنتائج  إلىسياستها تجاه أفريقيا، وللوصول 

 الوصفيّ  والمنهج ،والمنهج المقارن ،اريخيالمنهج التّ  :مثلت فيوت ،والمستخدمة في البحث العلمي

 صلتِ تو و  يعي.والتشر  ذات الطابع القانونيّ  لدراسة الجوانبِ  المدخل القانونيّ  إلىباإلضافة  ،التحليليّ 

ا وامتالكها ودوليً  اومن خالل موقع ليبيا االستراتيجي إقليميً  _الليبيِّة الخارجيَّةياسات السّ  أنّ  إلى الّدراسة

لتي تقود ا والمحاوالتِ  في العديد من المبادراتِ  أساسيّ  يكون لها دور   أنْ  مكن  ي   ضخمة_ لموارد مالية  

 ت في رسم سياسة  رامقدَّ  باستثمار ما تمتلكه ليبيا منْ  الّدراسة حيث أوصتِ  ؛اإلفريقّيةقيام الوحدة  إلى

فاوضية لصالح ت رات قوةً في الوحدة، وجعل هذه المقدَّ  اإلفريقّيةعوب الشّ  لبي طموحاتِ ت   ناجحة   خارجية  

 .الّدولّيةفي العالقات  إرادتهاوفرض ، اإلفريقّيةالقضايا 
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دول  تجّمع: اإلفريقّيةالقارة  تجاه   الليبيِّة الّسياسةبعنوان: تطور  (0212) أبوستةدراسة  -
 .()نموذٍجا ءوالّصحرا الّساحل

 في تلكَ  الليبيِّة الّسياسة حوالت التي حكمتِ معرفة المبادئ واألهداف والتّ  إلى الّدراسةتهدف 

 لمْ  وتحول   ، أم هو تكيف  اإلفريقّيةعلى أهدافها اتجاه القارة  حول كان له تأثير  الفترة، وهل هذا التّ 

 ،لليبيا اإلفريقّية ةالّسياسفي توجهات  الوصفيّ  المنهجَ  الّدراسة ، ووظفتِ الليبيِّة الّسياسةجوهر  يمسْس 

التجمع  أنّ  لىإ الّدراسةحداث لمعرفة أبعادها، وتوصلت واستخدمت المنهج الواقعي لتحليل الوقائع واأل

في المرحلة الماضية، من خالل إدراك نتائج نجاحها في بناء بإفريقيا  الليبيِّةللسياسة  امهمً  امحورً 

، إلفريقّيةالتحقيق مصالحها في القارة  الّسياسةعلى قدرتها في تطويع  اع والذي كان مؤشرً التجمّ 

الم في السّ  غب  تر  ها دولة  بأنّ  اإلفريقّية الّدولديدة لليبيا لدى ورة الجّ بتعميق الصّ  الّدراسةوأوصت 

 .امجددً  اإلفريقّية المنظماتتكون فاعلة في  وتستطيع أنْ 

ي العربي في وقضية األمن القوم الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةالعالقة بين  اأيضً  الّدراسة وقد أظهرتِ 

 .اإلفريقّية القارةِ  إطارِ 

ردة ه إفريقيا بعد انتهاء الحرب البااتجا   الليبيّ اإلقليمي  الّدوربعنوان:  (0212) إسماعيلدراسة  -
1992_0212. 

، اإلفريقّيةايا القارة من قض الليبيِّةإفريقيا، والمواقف اتجاه  الليبيِّةؤى معرفة الر   إلى الّدراسةهدفت 

 الجغرافيّ  الموقعَ  نّ أ الّدراسة وأظهرتِ  الليبيّ  الّدورعلى وانعكاساتها وسياسة القوى الغربية في إفريقيا 

ابط اإلقليمي دور الرّ   ب  ليبيا تلع ، أبرزها: أنّ الليبيِّة الخارجيَّة ياسةِ للسّ  العديد من الفرصِ  لليبيا قد أتاحَ 

لها  دائرة  ك اإلفريقّيةالمنطقة  طرحِ  إلىبين المناطق الحيوية في العالم العربي واإلفريقي، مما أدى 

 لخارجيَّةا الّسياسة وضعها باستمرار على أجندةِ  ثمّ  ، ومنْ الليبيّ ي ة على األمن القومّ خاص   أهمية  

 الخارجيَّة لّسياسةااألبعاد في التأثير على  تعددَ م   ادورً  حيث لعبتْ  ؛أزمة لوكربي إلى باإلضافةِ  ،الليبيِّة
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، وما القضّيةه لها ليبيا في هذ التي تعرضتْ  الّدولّيةمن خالل الضغوط  ، وذلكاتجاه إفريقيا الليبيِّة

الوحدة  تعزيز   :مثل ،جديدةًفا جديدة، حيث خلقت أهدا خارجية   سياسة  لباع ليبيا أدت إليه من إتِّ 

لنازعات امنها، ولعب دور في تسوية  االقتصادّية، وتعزيز التكتالت اإلقليمية وخاصة اإلفريقّية

نجاح  ما أنّ ، كاإلفريقّيةص من المديونية خل  والمرض، والتّ  ، والقضاء على الفقرِ األهلّيةوالحروب 

يات لى مواجهة التحدّ ع قادر   إفريقي   اتحاد   إلى اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمةفي تحويل  الليبيِّة الّدبلوماسّية

 تجاهَ  لليبيِّةا الخارجيَّة الّسياسةعلى  إيجابية   تداعيات   إلى، مما أدى اإلفريقّيةالتي تواجهها القارة 

 إفريقيا.

ن يقيا خالل الفترة مر في إف الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةبعنوان: أثر  (0229) دراسة الجربي -
1991_0222. 

على  لّدولّيةانذ تسعينات القرن الماضي بعد فرض العقوبات م   الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةهدفت 

ي مواجهة الحصار، ف اإلفريقيّ  فكرة الفضاءِ  إلىبسبب حادثة لوكربي  والحظر الجويِّ  الليبيّ االقتصاد 

لمعنوي في مواجهة وا ،والعسكري ،الّسياسيّ عم وفر لها الدّ ي   استراتيجي   ليبيا على إيجاد عمق   وحرصتْ 

 قيّ اإلفري االتحادالغربية، ومدى وشكل نجاح األفارقة في إعالن قيام  الّدولحتمل من خطر م   أيّ 

ميش والتبعية التهْ  بيل للخروج بالقارة من حالةوهو السّ  ،اتجاه إفريقيا الليبيِّة الخارجيَّةياسة للسّ ا انتصارً 

، واحتواء تماعّيةاالجوتحقيق العدالة  ،لم واالستقراريمقراطية، وتأمين السِّ الدّ  من خالل ترسيخ التقاليد

 صلتِ وقد تو  .التَّنميةراعات وحلها على المستوى اإلقليمي، ودفع الجماهير للمشاركة في عملية الصّ 

 ونزاعات   ،طاحنة   أهلية   عاني من حروب  ت   اإلفريقّيةالقارة  نّ ألنتائج أهمها: من اّ  مجموعة   إلى الّدراسة

 أفريقيا من األفارقة أنفسهم. بالوكالة على أرضِ  وحروب  ، عرقية   وصراعات   ،دوديةح  

 



12 

 

 لعربّيةاغير إفريقيا اتجاه  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة):ــ ( والموسومة ب0222دراسة الكوت ) -
 .انتهاء الحرب الباردة( منذ  

، والدور لعربّيةاغير  اإلفريقّية الّدولتجاه  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةمداخل  الّدراسةاستهدفت 

لتي أقامتها واالقتصادية ا الّسياسّيةراعات داخل القارة، والتكتالت المنازعات والصّ  في فضِّ  الليبيّ 

ها: بالرغم أهمّ  ،من االستنتاجات مجموعة   إلىل الباحث وقد توصَّ  .اإلفريقّية الّدولليبيا مع عدد من 

تجاه  الليبيِّة ةالخارجيَّ  الّسياسة ثوابتَ   أنّ انتهاء الحرب الباردة إالّ  في أعقابِ  الّدولّيةتغيرات من الم  

مراء، وقد خلص لسّ نحو القارة ا الليبيّ ه التوج   تغيرات عززتْ هذه الم   تتغير، بل إنَّ  لمْ  اإلفريقّيةالقارة 

على  اسعة  و  بمشاركات   الليبيّ لوك الخارجي تعزيز السّ  أهمها: ضرورة   عدة، توصيات   إلىالباحث 

 ولة.للدّ  الخارجيَّةاألصعدة في البيئة  مختلفِ 

 التحاداها المستقبلية ضمن نطاق وآفاق   الخارجيَّةبعنوان: تجارة ليبيا  (0222) وفاءدراسة   -
 .(0222_1992فترة )لخالل ا اإلفريقيّ 

وتنمية  لليبيِّةا الخارجيَّة الّتجارةبل التي تساهم في تطوير عرف على الس  التّ  إلى الّدراسةتهدف 

التي تتمتع  لهائلةِ ا باإلمكانياتِ  الليبيّ  وذلك بربط احتياجات االقتصادِ  ،مع إفريقيا االقتصادّيةالعالقات 

 ريقة التي تخدم  الطّ ب اإلفريقّية الليبيِّةالمشتركة  والمشاريعِ  وتوجيه االستثماراتِ ، اإلفريقّيةبها القارة 

 إلى الّدراسة لتِ وتوص .اإلفريقيّ  االتحاد ه  وفر  من المناخ الذي ي   واالستفادة   ،الليبيّ مصلحة االقتصاد 

يقيا مع في ربط تجارة إفر ا مهمً  افي الماضي دورً  ليبيا قد لعبتْ  أنّ  :هاتائج كان أهمّ من النّ  مجموعة  

لتطورات وفي ظل ا ،الليبيّ على وضع االقتصاد إيجابًيا وصل مما انعكس ال حلقةَ  لتْ أوروبا، وشكّ 

 ها، فإنّ بين الصين ودول أوروبا وأمريك ولي على االستثمار في إفريقيا خاصةً نافس الدّ الحالية والتّ 

مع إفريقيا جارة في ت بيعية التي كانت سائدةً االنسيابية الطّ  ذلك في إعادةِ  نْ مِ استفادة  ي مكن لليبيا

 الّدراسة صلتِ وتو  صراته،مِ في ة تجارة العبور بالمنطقة الحرَّ  وتشجيعِ  وذلك من خالل تطويرِ ، أوروبا
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السياسي مع كامل االقتصادي و الوحدوية والعملية التي اتخذتها ليبيا نحو التّ  للخطواتِ  ه نتيجةً أنّ  إلى

ينمو بمعدل يفوق  كان الّدراسةخالل الفترة إفريقيا مع  الليبيّ جاري بادل التّ عدل نمو التّ م   فإنّ إفريقيا 

إفريقيا  إلى ةالليبيِّ ادرات دول العالم، وقد كانت الصّ  مع بقيةِ  الليبيّ جاري بادل التّ نمو حجم التّ  معدلَ 

نّ  إلىادرات بالنسبة للصّ  %2,2ل في مقابل معدّ  %2,3سنوي  تنمو بمعدل    بقية دول العالم وا 

بالنسبة  %2ل نمو سنوي مقابل معدّ  %2,2سنوي  تنمو بمعدل   كانتْ إفريقيا من  الليبيِّةالواردات 

 من بقية دول العالم. الليبيِّةللواردات 

 ةاإلفريقيّ تجاه القارة  الليبية الخارجيَّة الّسياسة): ــوالموسومة ب( 0222دراسة منصور ) -
1992_0222. 

 الليبيِّةاآلليات و  إفريقيا واالستراتيجياتاتجاه الخلفيات التاريخية لسياسة ليبيا  الّدراسةتناولت 

وقد ، الّسياسةذه ستقبلية لهالم   عاتِ في إفريقيا والتطل   الخارجيَّةسياستها  ستخدمة لتحقيق أهدافِ الم  

في منظورها  وم  تق اإلفريقّية الليبيِّةالعالقات  ها: أنّ أهمّ  ،تائجالنّ  منَ  مجموعة   إلى الّدراسة   تِ توصل

 فضاًل  ،الثقافيّ و  والحضاريّ  اريخيّ واصل التّ التَّ  من تفاعالتِ  ستمدة  م   أساسية   رتكزات  على م   الّسياسيّ 

 نحو العملِ  بيِّةاللي الخارجيَّة الّسياسةفي ا واضحً  اهناك اتجاهً  شترك، وبأنّ الم   عن الفضاء الجغرافيّ 

ادتها في تحقيق لليبيا وقي فاعاًل  اهناك دورً  ، وأنّ اإلفريقّيةالقارة  مشكالتِ  الواعي لحلِّ  والجهدِ  المضنى

وصيات التي التَّ  ا أهمّ في القارة، أمّ  اياديً رِ  ابتقلد ليبيا دورً  يتميز   جديد   ر عصر  وحدة إفريقيا في إطاِ 

للعمل  راتيجية  است في صياغةِ  الليبيِّة الّسياسةاستمرار مساهمة  إليها الباحث فهي: ضرورة   َص لَ خَ 

 منَ  مزيد   إلى لليبيِّةا الخارجيَّة الّسياسةتتوجه  واألمني في إفريقيا، وأنْ  الّسياسيّ على تحقيق االستقرار 

 العالمي الجديد.النِّظام فريقيا مع إتعامل  سِ س  أ  صياغة  إعادةِ  هد نحوَ الج  
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 األجنبيةراسات اني: الدّ المحور الثّ 

 بعنوان: (Fafore, 2017)ة دراس -
 The African Union and Peace and Security in Central Africa. 

 سطى".لم واألمن في إفريقيا الو  والسّ  اإلفريقيّ  االتحاد"

 أنّ  لّدراسةالم وقوامه وتحدياته، وأظهرت في السّ  اإلفريقيّ  االتحاد تقييم أعمالِ  إلى الّدراسةهدفت 

ستجابة الا إلى اإلفريقيّ  االتحادسعى  لم واألمن، إذْ في تحقيق السّ  بارز   دور   اإلفريقيّ تحاد اللِ 

من  اإلفريقّيةلمشاكل لإفريقية  بإيجاد حلول   اإلفريقّيةالمتكررة التي شهدتها القارة  راعات العنيفةِ للصّ 

: إحداهاات عدة توصي الّدراسة ، وقد قدمتِ اإلفريقيّ لالتحاد ابع لم واألمن التّ للسّ  هيكل   خالل إنشاءِ 

بشأن فريقيا إمات اإلقليمية في وسط والمنظّ  اإلفريقيّ  االتحادد بين تعاض  ق والم  نسّ الم   الّتعاونضرورة 

 الم واألمن اإلقليميين. السّ 

 بعنوان: (Zenbou, 2010)دراسة    -
The Strategic Importance of Africa to Arab National Security from the 

Perspective of Libyan Foreign Policy. 

 "  لليبيِّةا الخارجيَّة الّسياسةمن منظور  العربيّ  ألمن القوميّ ل   اإلفريقّيةاالستراتيجية "األهمية 

 العربيّ  من القوميّ اتجاه األ الليبيِّة الّسياسةلمفهوم صانعي  جديد   تقديم تحليل   إلى الّدراسة هدفتِ 

تجاه األمن ا الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةبين  ة  لَ وجود صِ  الّدراسةهذه  ثبت  (، كما ت  2161ثورة ) منذ  

ركز إفريقيا، وت   متض   متعمقة   إنشاء استراتيجية   إلىصور ى هذا التّ والعربي، وقد أدّ  اإلفريقيّ  القوميّ 

أهدافها  لتحقيقِ  - يقّيةاإلفر  العربّيةفي الجبهتين  – نتها ليبياالجوانب التي احتضَ  على أهمّ  الّدراسةهذه 

 االتحاد أنّ  إلى الّدراسة صتِ لَ ياسية، كما خَ والسّ  ،واالقتصادية ،والعسكرية ،الّدبلوماسّيةعلى الجبهات 

 .والعربيّ  اإلفريقيّ فاظ على األمن األكثر أهمية في الحِ  هو األداة  
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 بعنوان: (Sawani, 0222) دراسة -
Africa in Libya's Foreign policy: History Ideology and Realism 

 .والواقعية" اريخ، والفكر،: التّ الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةبعنوان " إفريقيا في 

 الّسياسةي ف محوريةً  م نقطةً دَ نذ القِ م   شكل  إفريقيا ت   أنّ  إلى هذه الورقة البحثية أشارت حيث  

ن التغيرات الماضية شهدت إفريقيا العديد مالعشر  ه على مدى السنواتِ أنّ  ، كما بينتْ الليبيِّة الخارجيَّة

 ،المّتحدةواليات وجهات التي فرضتها الرها بالتّ وتأث   ،والخارجية الّداخلّيةللعوامل  نتيجةً وذلك سياسية الّ 

م ـغوعلى الرّ ، ةــــال يتجزأ من هذه العملي جزء   اإلفريقّيةيا ـة ليبــسياس أنّ  على ةــالورقة البحثي هذه أكدتْ و 

 ا لهذه العملية.لة جدً وثيق الصّ  وغير   واقعي   نهج   يه اإلفريقّيةيا ــــسياسة ليب صريحات القوية فإنّ التّ  منَ 

، هوية د مسألةِ جرَّ م تهذه العوامل وليس لتفاعلِ  نتيجة   يه اإلفريقّية الّسياسة أنّ  الّدراسة وأظهرتِ 

فريقياوابط التاريخية بين ليبيا دور الرّ المناسب لِ  الوزنَ  د  عيهذا النهج ي   أنّ و   سيما عبر الصحراء، وال وا 

 .مختلفة الحالية بوجود شروط   الّسياسةظر في ن المهم النّ مِ ف

 ابقةراسات السّ عن الدّ  الّدراسةميز هذه ما ي  

 الخارجيَّة اسةالّسي قاط االتية: في عنوانها:ابقة في النِّ راسات السّ الحالية عن الدّ  الّدراسة تتميز

راسات الدّ  منَ  وهو الذي لم تتناوله أي   1212-2112( اإلفريقيّ  االتحاد )نموذجإفريقيا اتجاه  الليبيِّة

اتجاه  لليبيِّةا الخارجيَّة الّسياسةرات تناولها مباد إلىضافة حددة، باإلمنية الم  في الفترة الزّ  ابقةالسّ 

اتجاه  لليبيِّةا الخارجيَّة الّسياسةناولها أهداف  جانب إلى ة ،دق كثرَ أو  ل  فصّ م   بشكل   اإلفريقيّ  االتحاد

 واضح. بشكل   اإلفريقيّ  االتحاد

جريات التي م  وال العقيد القذافي فقط، وكل األحداثِ  ابقة كان اهتمامها بفترةِ السّ  راساتالدّ  كما أنّ 

 المقارنة بينهما. مّ تتالقذافي ل فترة ما بعدِ  إلىق طرَّ بها لم تتَ  كرتْ ذ  
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  الّدراسةــــة منهجيّـــ 

 : التّاليتقتضي طبيعة هذه الدراسة استخدام عدد من المناهج وسوف تكون على النحو 

: من أبرز الذين كتبوا فيها هو ريتشارد سنايدر ، حيث يهتم المنهج بدراسة منهج صنع القرار

 االعتبارعين ، ويأخذ بالخارجيَّةوتحليل العوامل والمؤثرات التي تحيط بصانعي القرار في السياسات 

 فكرة ومراحل صنع القرار والعوامل المؤثرة به لتحليل وتفسير أسباب هذا القرار وأهدافه، باعتبار أن

خدام هذا سياسية، فال بّد من است أبعاد  هو قرار سياسي وله عدة  الخارجيَّة الّسياسةالشروع في اتخاذ 

لليبية، فجوهر  ةالخارجيَّ  الّسياسةالمنهج لدراسة أسباب هذا القرار لمعرفة أبعاده وأهدافه وتأثيره على 

 ومؤسسات، ومن خالل أشخاص   نْ ن يمثلها مِ أو مَ  الّدولةمنهج صنع القرار هو صانع القرار وهي 

وتحليل  يبيِّةالل الخارجيَّة الّسياسةوالخارجية في  الّداخلّيةهذا المنهج سيتم التركيز على المحددات 

، ازي)غ .محل الدراسة اإلفريقيّ  االتحاداتجاه  الخارجيَّةاألطر التي ساهمت في تحديد المواقف 

1212 :43) 

ه بيعتمد على المقارنة في دراسة الظاهرة حيث يبرز أوجه الشّ المنهج الذي  هوالمنهج المقارن: 

قيقة الح إلىكثر، ويعتمد على مجموعة من الخطوات من أجل الوصول أواالختالف بين ظاهرتين أو 

 الدراسة.العلمية المتعلقة بالظاهرة موضوع 

ينة كشف حقيقة أو حقائق مع إلىحيث يؤدي ، ستعان بهذا المنهج في الكثير من الدراساتوي   

 المقارنة.من خالل تلك 

ترة من تجاه افريقيا خالل الف الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةوبما أن هذه الدراسة تقوم على دراسة 

 1222فهي وقعت ما بين فترتين زمنيتين األولى في عهد العقيد القذافي ما قبل  1212ـــ 2112

  .1222أي ما بعد ة ما بعد فترة القذافي والثانيّ 



17 

 

أرسطو  ، حيث قام الفيلسوف اليونانيّ ةالحضارة اليونانيّ  إلىيعود في األصل القديم  هذا المنهجو 

 (34: 2114)إسماعيل،  الفلسفية. االجتماعّيةراسات باستحداثه في الدّ 

بن خلدون، المنهج التاريخي بأنه ))أخبار السابقين والدول ا: ي عرف العالم المنهج التاريخي

 الوقائع((.بوالتعرف على الكيفيات والمسببات التي ترتبط  والتحليل، التحقيق،وفي محتواه  واأليام،

ومن حيث البحث العلمي ي عرف المنهج التاريخي على أنه ))الطريقة أو األسلوب المستخدم في 

بلوغ المعارف والحقائق، وذلك عن طريق م طالعة المعلومات أو البيانات التي دونت في الفترات 

وصل تالماضية وتلقيحها ونقدها بحياد وبموضوعية، للتأكد من جودتها وصحتها، ثم إعادة بلورتها لل

 النتائج المقبولة والمدعمة بالقرائن والبراهين((.  إلى

، كونه  (System Theory)ظمعلى منهج تحليل الن   راسةالدّ تعتمد هذه  ظم:منهج تحليل الن  

شاط ي دراسة النّ ف امن أكثر المناهج تناسبً فهو  هذه الدراسة ا بين عدة مناهج لمثلِ أكثر المناهج تناسبً 

 لنِّظاماولة، ويحيط بكل العناصر المترابطة والمتفاعلة بين وحدات الداخلي والخارجي للدّ  الّسياسيّ 

 ،ولةللدّ  لّسياسيّ اشاط ا في دراسة النّ ، ويعتبر المنهج النظمي من أكثر األطر الفكرية استخدامً الّسياسيّ 

كابالن( فيما  إليه )مورتونأضاف  بشخص )ديفيد ايستون(، ثمّ  الّسياسةوقد ارتبط استخدامه في علم 

حليل النظم سة من حيث تطبيق منهج ت، وفي هذه الدراّ الّدولّيةيتعلق بتطبيق هذا المنهج في العالقات 

في  التي وقعتْ  تأثر بالتغيرات اإلفريقّية الّدولمع  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةتفاعل  والذي يبين أنّ 

دول  اهاتج يِّةالليب الخارجيَّة الّسياسة، وهو ما سيعمل الباحث على توضيحه من خالل الليبيّ النِّظام 

 (33: 2144، . )المنوفيإفريقيا
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تي راسات والبحوث الباعتباره مجموعة الدّ  االمناهج استخدامً  أهمأحد هو  المنهج االستشراقي:

 إلىهدف ي علمي   جانب كونه اجتهاد   إلىمحتملة في المستقبل،  من خاللها يتم الكشف عن مشكالت  

 صياغة مجموعة من التوقعات، واكتشاف العالقات المستقبلية.

، لّسياسّيةااالصعدة ومنها  كاّفةويهتم بدراسة المتغيرات على ، احتماالتفهو علم يحاول وضع 

الح دراسة اصط إلىوأول من توصل ، هو التفكير االستراتيجي بما سيكون عليه الحال في الغد إًذا

 (22: 2143)عبود،  .2132)اوسيب فلنختاهيم( عام األلماني خ المستقبل هو المؤرّ 

مع دول  لليبيِّةا الخارجيَّة الّسياسةالفهم والتنبؤ بمستقبل  لمحاولةراسة استخدام هذه الدّ  تمَّ ولقد 

 ليه من نتائج مستقبلية بالخصوص. إوما تصل  اإلفريقيّ  االتحاد

 الّسياسّيةإفريقيا 

 (1) الخريطة رقم
Almagala.com 
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 ليبيا

 (1) (0) الخريطة رقم

  

                                                           
(1( http://www.libyanstand.com/defaultnews/2016-07-31/138 

http://www.libyanstand.com/defaultnews/2016-07-31/138
http://www.libyanstand.com/defaultnews/2016-07-31/138
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 :الفصل الثاني
  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةطبيعة 

 تمهيد وتقسيم

ية، للّسياسة الخارجية؛ فهناك الّتعريفات  العامة والّتعريفات الجزئ م حدديوجد اتفاق حول تعريف   ال

طارها. أبعاد تشكل إ إلىكون الّسياسة الخارجية ظاهرًة معقدًة يصعب  معها الوصول  إلىويعود ذلك 

ّنما مْن  فصعوبة تعريف الّسياسة الخارجية كامنة  في أّنها ال تََتحدَّد من خالل تشريع  أو دستور، وا 

يعتمد  ، و خالل م نطلقات  عامة  يتفق بشأنها على أّنها معاني أو مقاصد المصلحة الّوطنية للّدولة

قاموس العالقات الّدولية في تعريف الّسياسة الخارجية على أّنها المصلحة الوطنية والتخطيط إلنجاح 

العمليات، فالّسياسة الخارجية هي منهاج  مخطط في الّدولة )س( باتجاه الّدولة )ص( أو عدة وحدات  

: 1222 ،)الحراثيِة للّدولة سياسية  دولية، والغرض  هو تحقيق مقاصَد ومعاني المصلحِة الوطني

22_22). 

الليبية في تطور، وذلك من خالل إعطاءها األولويات في تعاملها مع البيئة  الخارجيةفالّسياسة 

الّدولية، حيث إّن بعض الّدول مثل: الواليات المّتحدة األمريكية، والّدول الغربية تقوم بالّضغط على 

والذي  خارجية الليبية باعتبار أّن هذا الّتطور الذي تقوم به ليبياالّنظام الّسياسّي في ليبيا من خالل ال

يعتبر مْن طبيعة هذا الّنظام يقوم بأدوار  م عادية  وتهديد  ِلمصالحها في المنطقة، ومنها قضية لوكربي 

لك ية في لندن، كذالّسفارة الليب يبيا بعد اتهام ليبيا بسبب حادثةجانب قطع بريطانيا عالقتها مع ل إلى

عمها دتوتر العالقات مع فرنسا بعد اتهام ليبيا بإسقاط طائرة )يوتا(، وكذلك تَدخ ل ليبيا في تشاد و 

الّمتحدة  وعلى رأسهِم الواليات -حركاِت التَّحرر في العالم، كل  هذه القضايا وغيرها جعلْت الغرب ل



21 

 

يقافه وبشتى اسّي الليبي، مما يتطلب إيعتبر أّن هذه األعمال تكمن  في طبيعة الّنظام الّسي -وبريطانيا 

 (31: 1224)عمران،  .والَوسائلالط رق 

شاط نّ ا في دراسة التناسبً  المناهج ثرأكعد إذ ي   ؛ظمتحليل الن   منهجعلى  الفصل هذهاعتمد 

  .لّسياسيالنِّظام ابطة بين وحدات ولة، ويحيط بكل العناصر المترادّ اخلي والخارجي للالدّ  الّسياسي

 :اليةمن خالل المباحث التّ  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةطبيعة يتناول الفصل 

 .1212ـــــ  2112 الليبيِّة الّسياسة الخارجيَّة المبحث األول:

 .اإلفريقيّ  االتحاد اتجاه الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة وأدوات   أهداف   اني:المبحث الثّ 

 .اإلفريقيّ  االتحاداتجاه  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةحددات م  عوامل و  الث:المبحث الثّ 
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 :المبحث األول
 السياسة الخارجية الليبية

 المقدمة

بعدة مراحل  2132عام  االستقالل منذ   مرتْ قد ها الحظ أنّ ي   الليبيِّة الخارجيَّة ياسةللسّ ع تتبّ الم  

مولي م العسكري الشّ مرحلة الحك (، ثمّ 2161 - 2132لكي )فصلية، أولها مرحلة الحكم المَ رئيسية مِ 

ا بعد مأال وهي مرحلة    ،تتبلور بعد لمْ  الثة واألخيرة وهي مرحلة  والمرحلة الثّ (، 1222 - 2161)

خالل  الخارجيَّة الّسياسةولقد كانت ، (1222) فبراير( 26كري أو مرحلة ثورة )العسّ  النِّظام سقوط 

 الّسياسة وكانتْ ، خارجي وأخرى بعضها داخليّ  ،مختلفة لعوامل بيئية   االماضية نتاجً  االستين عامً 

سجل م ت  الجوار واالحترام المتبادل؛ لذا ل سنِ كي، تقوم على ح  كم الملَ خالل فترة الح   الليبيِّة الخارجيَّة

: 1223، الكوتطيلة الفترة المشار إليها ) الّدولمع هذه  أو عسكري   دبلوماسي   حاالت اشتباك   أيّ 

223.) 

ألهداف ا ما تعكس   أخرى، وعادةً  إلى دولية   من وحدة   الخارجيَّة الّسياسةوتختلف طبيعة أهداف 

ما يؤدي  يراً كث الّدولير الهيئة الحاكمة في تغي   القول أنّ  إلىؤدي رؤية الهيئة الحاكمة، األمر الذي ي  

 عدم  و  اتبالثّ  طبيعة األهداف عدم   فمنْ  ، ولهذاالخارجيَّة الّسياسةوأهداف  في اتجاهاتِ  تغير   إلى

 (.1: 1226، اشطيبة) االستقرار

 اإلفريقي االتحاداتجاه  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة

البدائل  جموعةِ ، من بين مالّدولّيةسميون للوحدة مثلون الرّ العلني الذي يختاره الم   العملِ  برنامج  هي 

 (.6: 1221، الجربي) وليالدَّ  حيطِ في الم   محددةّ  تاحة من أجل تحقيق أهداف  الم  
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يتمتع  ا التيوتتمتع بالمزاي، الّدولّية نظمةِ األقوانين و لل تخضع  ، وليليبيا إحدى دول المجتمع الدَّ 

دار ياق الذي ت  ل الس  ماث  ي   ياق  وسِ  عام   في إطار   الخارجيَّةوتدير عالقاتها  ولي،بها أعضاء المجتمع الدّ 

 (.23: 1221البليعزي،خرى )األ   الّدولّيةالوحدات  به سياسات  

بعها صانعو ي يتَّ المتميزة الت الّرسمّيةلوكيات مجموع السّ  هانّ بأ الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة تِ رفوع

في سلوكيات  أثيروالتي يقصدون بها التَّ  ،ن يمثلونهمسميون في الحكومة أو مْ الرّ  الّسياسيّ  القرار

 (.6: 1226، البرناوي) الخارجيَّة الّدولّيةالوحدات 

أهمها ، اريقيإفريقيا  من األهداف من وراء التوجه صوبَ  تحقيق مجموعة   إلىوقد سعت ليبيا 

 حتملةم   أي أخطار   في مواجهة والمعنويّ  الّسياسيّ عم وفر لليبيا الدّ ي   استراتيجي   غبة في إيجاد عمق  الرَّ 

 .(43): 1221، )الشكري

فات إطار التصرّ  كم القذافي بسقوطها فيح  فترة في  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةعمليات  تميزتْ ولقد 

 نهجي  م وجد أهداف ومصالح عليا ذات طابع  كن تخابراتية، فلم ت، والعمليات الم  ةالخارجيَّ رية السِّ 

صراعية مع  يَّةالخارج الّسياسةولية، كما كانت والدّ واإلقليمية  الوطنّيةالبيئات  مع مقتضياتِ تتماشى 

، الحراثي) خرآلا مع الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةومصالح  أهدافِ تضارب  إلى ًرانظ ،ن دول العالممْ  كثير  

1224 :231.) 

والذي  ،أثيوبية-ليبيةركة المختلطة كمشروع الشّ  ،والمشاريع الّسياسّيةالعديد من العالقات  قامتِ أو 

 اتبرً عم   اإلفريقّية المّتحدةقامة الواليات إ إلىدعا القذافي  2111وفي العام  ،2112-2144ن امتد م

 "فريقياإ "ملك ملوك وا وهتشريفيً  االقذافي لقبً  يَ لِّ حيث و  ؛ القارة" مشكالتا لِ  تاريخيً شكل "حاًل ذلك ي   أنّ 

 (1212)االتحاد، ". اإلفريقّية المّتحدةمن حملته إلقامة "الواليات  كجزء   (1224عام ) في
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 الليبيِّة الّسياسة تجاها أساسية  عبية االستراتيجية التي تقوم برسمها المؤتمرات الشّ  خاللليبيا من  إنَّ 

 الّدولجاه ت من خالل ما تقوم به من أدوار   ا متواجدة  فهي دائمً  ،اإلفريقّية الّدولص األخوب الخارجيَّة

 اتجاه األساسّيةبية عالمنبثق عن المؤتمرات الشّ  الليبيّ ، فالهدف اإلفريقيّ  االتحادوالمتمثل في  اإلفريقّية

العقيد به وما يقوم  ،إفريقياالذي تقوم به ليبيا في  الّدورمن المؤتمر على  اوجد تأكيدً  الخارجيَّةالبيئة 

جانب  إلى، اإلفريقّيةالم واالستقرار في المنطقة والسّ األمن هدفها تحقيق  ر القذافي من مبادرات  معمّ 

ألطراف اوتسوية الخالفات القائمة بين ، اإلفريقيّ مشكالت القرن إنهاء التي يقوم بها من أجل الجهود 

زيادة  إلى ةاإلفريقيّ عوب من خالل العقيد القذافي بدعوة الشّ  الليبيِّة الخارجيَّةكما تقوم  .المتنازعة

ة محتلّ فلسطين ال إلىايقاف تهجير اليهود  إلىعوة جانب الدّ  إلىالوحدة،  تحقيقِ تعاونها من أجل 

 (264: 2114)زارتمان،  .اإلفريقّية الّدولخص الهجرات التي تنطلق من وباأل

 الّدولمع  اسّيةالّسي الّدبلوماسّيةالعالقات  فيوسع خالل استراتيجيتها التّ  نْ مليبيا  لتكما حاو 

خالل  نْ م الخارجيَّةجانب قيام ليبيا بتقديم المساعدات  إلى، اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمةعضاء في األ

الهيئات  لىإما تقدمه ب وذلك بارز   قامت ليبيا بدور  قد ف ؛االقتصادّيةاالتفاقيات المختلفة ومنها 

مقدمة ات المالية ال  نوالمتمثلة في المعو  اإلفريقّية االقتصادّية التَّنميةبشأن دعم  االقتصادّيةسات والمؤسّ 

منح تلتي ا ةالّدوليّ ناديق المالية والصّ  االقتصادّيةات ليبيا عن دعم المؤسستقف  إذ لمْ  ،الّدوللهذه 

ونذكر على  االتي تربطها عالقات طيبة مع ليبي الّدولمع  ذلك وفًقا، و اإلفريقّية الّدول إلى اقروضً 

 (116: 1224، )فتحي سبيل المثال:

مليون دوالر، حيث تعتبر ليبيا  263قيمته  بقسط   اإلفريقّيةنمية سهام ليبيا في المصرف العربي للتّ إ -

( من أسهم %32للتنمية، بنسبة مساهم ) اإلفريقيّ المصرف  مالِ  التي تساهم برأسِ  الّدولأكثر من 

 .مليون دوالر 146يتجاوز  مالي   بقسط  و المصرف، 
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 اإلفريقّيةعوب شّ صالح اللِ  اإلفريقّية العربّيةتسخير الموارد لِ ، و أجنبيّ  احتكار ومن أجل القضاء على أيّ 

له من ماو  اإلفريقيّ العربي ــ  الّتعاون القناعة بأهمية هذا إلى اقتصادي عالمي وصواًل  ووضع نظام  

 ( 114 :1224)فتحي،  :تيعلى اآل ارتكز الّتعاون، فهذا مشتركة واقتصادية   سياسية   فوائد لقوة  

 .اإلفريقّيةشاط الفاعل الذي تقوم به ليبيا في القارة وتأكيد النّ إبراز  -

 .اإلفريقيةاالستفادة من المواد الخام ب -

 قارة.ة في البينجمنافسة االستثمارات األ -

 اإلفريقّية.لقارة في ابيعية االستفادة من المواد الطّ  -

 .إفريقيافي  التَّنميةدعم طط واالستراتيجيات لِ المشاركة ووضع الخ   -

 الّدولع مقوية   اقتصادية   من أجل بناء عالقات   الليبيِّة الخارجيَّةمر الذي ساعد األ ذكر بأنّ وي  

 اتجاه الليبيِّة يَّةالخارج الّسياسةف )الّنفط(،هام هو  رئيسي   ، وما تتمتع به ليبيا من مصدر  اإلفريقّية

 (132: 1224)فتحي،  تي:في تنفيذها على اآل اعتمدتإفريقيا 

 تقديم قروض  و  استثمارية   والذي يقوم بدوره في تمويل مشاريع   الليبيّ  -العربي المصرف الخارجي  -

 .مختلفة

 )االتحاد إفريقيا تجاها الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةتحققه  الذيجاح ؤكد على النّ والذي ي   الّسياسّي، الّدور -

 .الليبيّ  الّسياسيّ ( والذي يدعم القرار اإلفريقيّ 

 اإلفريقّيةل و بين ليبيا والدّ  ربط العالقات وزيادتهاسالمية لِ عوة اإلالذي تقوم به جمعية الدّ  الّدور -

نشاء إفي  لةالمتمثّ و ، اإلفريقّيةول ة بتقديم المساعدات للدّ ، خالل قيام الجمعيّ اإلفريقيّ واالتحاد 

نشاء و  ،في جامعات ليبيا المختلفة ّدراسةللالب لطّ أمام افرص تاحة ال  ا  المدارس والجامعات، و  ا 

 .اإلسالميّ ين ونشر الدّ ، إسالمية بحوثّ  مراكز ومعاهدَ 
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ل على الجانب االقتصادي، حيث قامت ليبيا من خال اإلفريقّية الّدولمع اعتماد ليبيا في عالقاتها  -

 وظيف الدبلوماسي الجيد في هذا الجانب.بالتّ  االقتصادّيةامكانياتها 

فهنالك حكومتاِن تتنافسان على الّسيطرة:  1222بالّسياسة الخارجيَّة الحالية بعد  يتعلَّق فيماأّما 

حكومة  الِوفاق الوطني، وهي م عترف  بها مْن ِقبل األ َمم المّتحدة والمجتمع الّدولي، والتي اتخذْت من 

بها فقط  لمؤقتة الم عترفمدينة طرابلس في الغرب الليبّي مقًرا لها. والحكومة اّلثانية هي: الحكومة ا

مْن ِقبل مجلس الّنواب، ولهذا أصبح لذاِت الّدولة "ليبيا" حكومتان تنفيذيتان؛ مما جعل الّسياسة 

جدي  فعلي، وخاصًة مْن طرف  الخارجيَّة الليبيِّة في تخبط  واضح، وتوالِت األزمات عليها دونما عمل  

لق صور في األداء، وعدم العمل بموجِب دراسات  الوزارة التي محلها طرابلس، حيث يظهر واضًحا ا

وتحليالت  استراتيجية  لحقيقة المشهد الّداخلي، والسيما أّنها الجهة الّرسمّية الفاعلة في نقل الّصورة 

 (.1212، التومي) الّرسمّية للّدولة خارجًيا

 في ليبيا الّسياسيّ مراحل تنفيذ القرار 

عام  شكل  ب الّسياسةإطار هميته في أل مميًزا ا لهغل موقعً شَ  الّسياسيّ القرار  تنفيذِ عملية  إنّ 

اخلي في المجالين الدّ  عمل   هي برنامج   الّسياسة خاص، وباعتبار أنّ  بشكل   الخارجيَّة الّسياسةو 

أقل  ستويات  م إلى الّدولةليا في ع   مستويات   منْ الصادرة  القراراتِ  منَ  مجموعةً  تتطلب فهي والخارجي

حقيق من أجل ت صادرة   قرارات  وهي ، ألخرىدولة  تنفيذه منْ  قوةِ  من حيثِ  منها، فالقرار يختلف  

 مصالحها وأهدافها القومية على المستوى الخارجي 

     نفيذ التّ  جبَ ا ووالزمً المراحل حتى يكون م   يتطلب مجموعة منَ  الّسياسيّ تنفيذ القرار  فإنّ وبهذا 

ن القرارات م في جوهرها تعبر عن سلسلة   الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةا كانت ولمّ  ل الجميع.قبَ  منْ 

فهي الخارجية، و  الّداخلّيةغوطات التي تأتي من البيئة المواقف والضّ  المتتابعة، والتي تكون لمواجهةِ 
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ة إعداد مرحلتبدأ بِ  ،ة المراحلمتعدد   ها عملية  كما أنّ  ،من بين العديد من البدائل المطروحة اختيار  

 (43 :1224، وشوية)مسغوني القرار.  مرحلة تنفيذِ  اتخاذ القرار، ثمّ  مرحلة ثمّ  ،القرارنع وص  

 ،قيتهاصداأكد من مِ والتّ  والبياناتِ  تجميع المعلوماتِ تبدأ هذه المرحلة بِ  مرحلة إعداد القرار: .2

 ناط  ا ي  م حليل، وفي ليبيا عادةً والتّ  راسةللدّ  قابل   هذه البيانات داخل إطار   كاّفةع ومحاولة وضْ 

 تجميعَ  وليّ الدّ  عاونوالتّ  لشعبية لالتصال الخارجيّ اللجنة ا ختصة في أمانةِ اإلدارات الم   إلى

رضها على عة لالتصال الخارجي، الذي يقوم بِ عبية العامّ جنة الشّ أمين اللّ  إلىالمعلومات وتقديمها 

 تتضمن اإلجراءات مذكرات   في صورةِ  األساسّيةعب العام" والمؤتمرات الشعبية مؤتمر "الشّ 

ته تطبيق ما أقرَّ  في وليّ عاون الدّ بها اللجنة الشعبية لالتصال الخارجي والتّ  التنفيذية التي قامتْ 

اصة تتبع خ إنشاء مكاتبَ  تمَّ ولهذا  ؛الخارجيَّة الّسياسة ندِ بَ  اتجاه األساسّيةالمؤتمرات الشعبية 

 ذاِت  لالّدو مع بعض  الّتعاونمجاالت  وذلك ِلمتابعة؛ أمين اللجنة الشعبية لالتصال الخارجي

والتصريحات  ومتابعة التطورات ،وتصنيفها، وتبويبها ،لتجميع المعلوماتو األهمية اإلستراتيجية، 

يطاليا مع إ الّتعاونمع جمهورية مالطا، ومكتب  الّتعاون مكتب :، مثلالّرسمّيةوغير  الّرسمّية

نشاء مكاتب للقضايا ذات األهمية  لوكربي. قضية ومكتب متابعةِ  ،مكتب حقوق اإلنسان :مثل ،وا 

م المعلومات والبيانات، وفي هذه المرحلة يت كاّفة يتم اتخاذ القرار بعد جمعِ  مرحلة اتخاذ القرار: .1

، لخارجيَّةاأو وزير  - (الّدولةرئيس )القرار  االختيار بين العديد من البدائل المطروحة أمام صانعِ 

تبارها أعلى باع األساسّيةعبية المؤتمرات الشّ  بلِ قِ  عادة ما يتم اتخاذ القرار منْ الجماهيرية وفي 

 نْ العديد مِ  تجاهاالعقيد القذافي  بتوجيهاتِ  لطة االسترشادية تكون نافذةً فالسّ  ،الّدولةفي  سلطة  

، أو لّدولالبعض  عم الماديّ ، أو بتقديم الدّ باألمن القوميّ ق التي تتعلّ  تلك القضايا، خاصةً 

 (12: 2114، قرني) .الّدولللعالقة مع بعض  بإعطاء خصوصية  
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وتعتبر  ،عبية لالتصال الخارجية الشّ أمانة اللجن هذه المرحلة من اختصاص :القرار مرحلة تنفيذ   .2

صديق، وذلك لتّ ل يكون قاباًل  لكيرح والشّ فسير التّ  منَ  نوع   إلىالقرار يحتاج  نّ إحيث  ؛مرحلة أهمّ 

 القائمين على قدرةتنفيذ القرار ومدى  اءة أجهزةِ ــالتخاذه، وهنا تكمن كف عةِ قنِ رات الم  برّ بطرح الم  

تنفيذ ك، لّدولةاأجهزة أخرى داخل  إلىرار ــــتنفيذ الق ناط  وقد ي   ،إسباغ المصداقية والمبررات المقنعة

، وتعويضات ((UTA الفرنسّيةرة ــائالوكربي، وتعويضات ضحايا الطّ  ضحايا قرار تعويضاتِ 

يات الخيرية ــمعة للجــذافي العالميــمؤسسة الق إلىتنفيذه  نيطأ  حيث تفجير ملهي البيل األلماني، 

 (.23: 1224، علي) يّ ـــولالدّ  عاونعبية لالتصال الخارجي والتّ عاون مع اللجنة الشّ وبالتّ 

 :يطرةعلى السّ  تشكيل حكومتين تتنافسان تمَّ وبعد سقوط القذافي 

 األ َمم برعايةِ  اتفاق الصخيرات بموجب 1226تشكلت في شباط  ،فاق الوطني: حكومة الوّ األولى

 منبثق   س  ، وهو مجلالليبيّ ئاسي المغربية، واختار تشكيلتها المجلس  الرّ  الصخيرات في مدينة المّتحدة

 مختلفة. ليبيةً  اويضم تسعة أعضاء يمثلون مناطقً  ،عن االتفاق ذاته

يضاء واب، والتي اتخذت من مدينة البالنّ  ل مجلسِ : الحكومة المؤقتة المعترف بها فقط من ِقبَ انيةالثّ 

لة، ومجلس و شكل مجلسان: المجلس األعلى للدّ وت   "برئاسة "عبداهلل الثنيلها،  ًرامق الليبيرق في الشّ 

 الّسياسّيةما جعل تان متنفيذيّ  ان، وحكومتانِ تشريعيّ  مجلسانِ  "ليبيا" الّدولةواب، وهكذا أصبح لذات النّ 

 (.1212، )التومي القرارات في إصدارِ  واضح   ط  في تخب   الليبيِّة الخارجيَّة

 الّسياسيّ أجهزة صنع القرار 

صاص كم االختِ بح، في ليبيا الخارجيَّةخاذ القرارات ليا التّ الجهة الع  عد ي   ووه ورةالثّ  مجلس قيادةِ  -

الثورة هو أعلى  قيادةِ  مجلَس  (، وبحكم أنّ 2161ادر سنة )ستوري الصّ له في اإلعالن الدّ  الممنوحِ 
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مجلس الوزراء هو  أنّ  إلى (21) رقمستوري في مادته ولقد أشار اإلعالن الدّ  ،سلطة في البالد

 . الخارجيَّة ياسةالسّ ومنها  قيادة الثورة مجلس   يرسمه ق ماف  العامة وِ  الّسياسة خولة بتنفيذِ الجهة الم  

ة قياد تحويل صالحيات مجلسِ  تمَّ عب، بعد إعالن قيام سلطة الشّ و  2166عام  مارس 1من و  -

ماد اعتقبول أوراق  :طاق، مثلفي أضيق نِ  عب العام، وهي صالحيات  الشّ  مؤتمرِ  إلىالثورة 

وهذه  ،ب العامععبية، وأداء القسم القانوني أمام أمانة مؤتمر الشّ مناء المكاتب الشّ وتعيين أ  فراء، الس  

 لخارجيَّةا الّسياسةي اذ القرارات فـــباتخ اعب العام ليس معنيً ر الشّ ــمؤتم أنّ  إلى ة  ــصريح إشارة  

 .الليبيِّة

 ما يلي، 2144لسنة  1القانون رقم ي ف كرتْ والتي ذ   عب العامصات مؤتمر الشّ ااختص همّ أومن 

 (:212: 1222، البرناوي)

 .الخارجيَّة الّسياسةياسات العامة و والسّ  ،إصدار القوانين -

 . واالتفاقياتعاهدات ديق على الم  التصّ  -

 . الخارجيَّة الّسياسةياسات العامة، ومنها وضع السّ  -

 .ماتول والمنظّ بالدّ  الخارجيَّةتحديد عالقات ليبيا  -

في  وليّ ن الدّ عاو لالتصال الخارجي والتّ  العامة عبيةالذي تقوم به أمانة اللجنة الشّ  الّدوروينحصر 

 صياغة القرار الخارجي في األبعاد اآلتية:

عبية ات الشّ عن المؤتمر  تنفيذ القرارات التي تصدر  ل أداةً ة االتصال الخارجي انأمتعد : لعد األوّ الب  

بخصوص مهام  2113لسنة  66عبية العامة رقم اللجنة الشّ ، من خالل تحليل قرار األساسّية

، واالقتراحسيق نوهي تبدأ باإلشراف والتّ  لالتصال الخارجي، العامة عبيةاللجنة الشّ  واختصاصات أمينِ 

ذات األهمية  ياسّيةالسّ في القرارات  ، خاصةً األساسّيةعبية للمؤتمرات الشّ  ايً استشار  افهي تعتبر جهازً 
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دائل وطرح الب ،د تقديم المعلومات، بحيث تكون مهمة أمانة االتصال الخارجي مجرَّ االستراتيجية

ضفاء المصداقية على القرارات التي يتمّ  ،والخيارات  (.12: 1221، )الجربي اتخاذها وا 

 :مات، مثلبالمعلو  الّدولةفي تغذية أجهزة  مهًما االخارجي دورً  االتصال: تلعب أمانة انيعد الثّ الب  

ة نيّ المدَ  نِ األم وشركات، وأجهزةِ  وهيئات   ابعة لها من مؤسسات  عبية العامة والقطاعات التّ اللجنة الشّ 

ي متابعة ف ئيسة لهذه المعلومات، خاصةً الرّ  عبية في الخارج القناةَ وتعتبر المكاتب الشّ  ،ةوالعسكريّ 

التي يتم توقيع  اونالّتعل مجاالت يالجماهيرية، وتفع في القضايا التي تهم   الّدوللهذه  الّرسمّيةالمواقف 

ا كانت هذه لمّ و  عن الجماهيرية. الّدولنشر في وسائل إعالم هذه ما ي  بشأنها، وتقديم تقارير ل فاقيات  ات

دور  فإنّ  ،األساسّيةعبية بل المؤتمرات الشّ قِ  سيتم على ضوئها اتخاذ قرارات منْ التي المعلومات 

الكفاءات البشرية في تجميع هذه المعلومات من مصادرها األصلية وتحليلها ومتابعة تطور أحداثها 

  (.12: 1221، الجربي) الخارجي االتصالتقوم بها أمانة  المهام الفعلية التي من أهمّ 

 إلى فاق الوطنيدعوة حكومة الوِ  إلىولكن في األوضاع الحالية لليبيا فقد أشار األمين العام 

ظر ، بالنَّ ةعلى مستوى ليبيا ستكون هشَّ  التي االنتخابات أنّ  منْ  ره حذّ وطنية، لكنّ  إجراء انتخابات  

 الّسياسةعن  عب الحديث  ولذلك من الصّ  .عم من المؤيدين الخارجيينة والدّ التطورات العسكريّ  إلى

 .الّداخلّية راعاتِ االضطرابات والصّ الحالية بسبب األوضاع في ضوء  الليبية الخارجيَّة

 1992وريــة رعية الثّ وثيقـــة الشّ 

القانون رقم  قرارإعب العام، باعتباره الجهة التشريعية في ليبيا بقام مؤتمر الشّ  2112في سنة 

ماهير ج )ت علناألولى رعية الثورية، والذي جاء في مادته صدار وثيقة الشّ إبشأن  2112سنة ( لِ 2)

إصدار عن  ظميعبية االشتراكية الع  الشّ  الليبيِّة العربّيةفي الجماهيرية  األساسّيةعبية المؤتمرات الشّ 

ؤتمر م عالن هذه الوثيقة خالل انعقاد جلساتِ إرفقة بهذا القانون(، وجاء رعية الثورية الم  وثيقة الشّ 
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ومن خالل هذه الوثيقة  2112مارس  1-1ادس عشر من العادي السّ  عب العام في دور انعقادهِ الشّ 

 تي:اآلإعالن  تمَّ 

 لزمة وواجبة التنفيذ.ر القذافي تكون م  التوجيهات التي تصدر من العقيد/ معمّ  نّ أ -

لعقيد القذافي كتسب لوبذلك فهي حق م   ،ورة الطبيعيرعية الثورية تستند على قانون الثّ الشّ  أنّ  -

 حب.لسّ ل قابلة   الثورة، وهي غير  دون غيره باعتباره رمز 

، وله الحق بتكليف رورة بالجماهييقوم بقيادة تلك الثّ  نورة بأالثّ  دَ للعقيد القذافي باعتباره قائ حق  يَ  -

 ذلك. ل تحقيقِ أجْ  ا منْ يراه مناسبً  منْ 

 في أيِّ  كونرعية غير مقتصرة داخل ليبيا فقط بل تورة فهذه الشّ ا للثّ باعتبار العقيد/ القذافي قائدً  -

 في العالم.مكان   

 بي وليستِ عالديمقراطية هي الحكم الشّ  في ليبيا بأنّ  األساسّيةعبية الشّ  المؤتمراتتؤكد جماهير  -

 .نهتراجع ع ال جماهيري   ثوري   خيار  عب هي سلطة الشّ  نّ إعبي، وعليه فعبير الشّ التّ 

ا منها، بل اعترافً  ةً بهِ  ورية ليستْ الثّ  رعيةالشّ  بأنّ  األساسّيةعبية كما تؤكد جماهير المؤتمرات الشّ  -

 الجماهير. لصالحِ  أعمال   بما يقوم بها العقيد القذافي منْ 

 0211فبراير  12بعد ثورة  الليبيِّة الخارجيَّةياسة للسّ العامة غيرات في البيئة التّ 

 الليبيِّة يَّةالخارج الّسياسةر القذافي و في ليبيا والتي قادها العقيد معمّ  2161يام ثورة سبتمبر نذ قِ م  

 منْ  قد جعلتْ ف لها لتأمين حدودها الجنوبية، ومن ثمّ  استراتيجي   عمق   بمثابةِ إفريقيا هي قارة  ترى أنّ 

في تحقيق الوحدة هودها ج فشلتْ  بعد أنْ  الليبيّ عب الشّ إليه يستند  ند الكبير الذي ينبغي أنْ فريقيا السّ إ

بعد  خاصةً  ا،يإفريق اتجاهكامل ثقلها تنقل ليبيا بِ  على أنْ  وبعد ظهور عوامل أخرى ساعدتْ  ،العربّية
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 الجويّ  روا اختراق الحظر، حيث قرّ اإلفريقّية الّدولمن  وتأييد  إجماع  واجادوجو، عندما نشأ شبه  ِقّمة

 وكيربي.اتهام ليبيا بالوقوف وراء تفجير طائرة ل الغربية نتيجةَ  الّدولل قبَ  على ليبيا منْ  المفروضِ 

 ا يخدم المصالحَ مالمجاالت بِ  كاّفةفي  اإلفريقّيةللعالقات مع دول القارة  هًماما ليبيا حيزً  لتْ لقد أوْ 

 عمى تقديم الدّ ليبيا عل نطلق حرصتْ ا، ومن هذا الم  ا ودوليً قليميً إواالستقرار  منَ ز األعزِّ شتركة، وي  الم  

     .قافيةِ والثّ  قتصاديةواال الّسياسّيةمجاالتها  العالقات في مختلفِ  مساندة تعزيزِ أنواعه وأشكاله لِ  بمختلفِ 

 (62 :1224، )الكوت

، إلفريقّيةافاظ على المصالح للحِ  اإلفريقّية الوحدةِ  م نّظمةر ز دوِ ليبيا على تعزيِ  كما حرصتْ 

مة الوحدة نظّ م  المؤسسة لِ  الّدولحدى إ ليبيا كانتْ  ما أنَّ ، وبِ اإلفريقّية الّدولفاع عن مصالح وسيادة والدّ 

 الليبيّ ه وج  تّ ال خص بعدَ األوب الم نّظمةا فاعليتها تجاه شؤون بدً أخفي ت   ها لمْ نّ إف 2163عام  اإلفريقّية

المؤتمرات واللقاءات سواء  ليبيا في جميعِ  خالل مشاركةِ  د ذلك منْ وتجسَّ  ،2162نذ عام فريقيا م  إِل 

 1222فبراير  26ثورة  تْ ولقد أدَّ  .صةالمتخصّ األخرى جان مستوى اللّ  ىة أو علعلى مستوى القمّ 

 في منهجِ  ر  غي  ت إلىى بدوره كامل، األمر الذي أدّ  بشكل   الليبي النِّظام الّسياسيّ في هيكل  تغير   إلى

 ر منَ الكثيِ  مراجعةَ  ّيةالّسياسليبيا من خالل قيادتها  بدأتْ  كبير، حيث   بشكل   الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة

 الّسياسةبالتغير في  كبير   بشكل   التي تأثرتْ  ومن بين المناطقِ  .النِّظام الّسابقبعها الخطط التي كان يتَّ 

النِّظام يث باشر صوص، حعلى وجه الخ   اإلفريقيّ عام واالتحاد  بشكل  إفريقيا منطقة  الليبيِّة الخارجيَّة

نْ المختلفة و  دارة قضاياه  إفي  جديد   الجديد في االعتماد على منهج   الليبيّ   أنّ  ي يعنالكان ذلك  ا 

وازن ة التّ بل وجود المصلحة القومية، وقضي الّداخلّيةال تستند فقط على التغيرات  الخارجيَّة الّسياسة

 (1212، العربية)اإلفريقّي. أن في الشّ  لالتي تتدخّ اإلقليمية وكذلك القوى ، وليالدّ 



33 

 

النِّظام في  االذي كان سائدً  الّسياسيّ في طبيعة نظامها  العربّية الّدولوتنفرد ليبيا عن باقي 

النِّظام ه مع يوجد تشاب لمْ  ثمّ  نْ ومِ  )النِّظام الجماهيري(وأكثر،  عقودّ أربعة والذي استمر طيلة  الّسابق

. اتعارف عليهم  ال وفقسياسيًة ا ظمً التي تتبع ن  األخرى نظمة من األ همقارنة بغير  الليبيّ  الّسياسيّ 

  (.21: 1226)جبريل،

 النِّظام علىعتماد ا ا، وأيضً الّسياسّيةظم النّ  عن غيره منَ  النِّظام الّسياسيّ  ا الختالف طبيعةِ بعً وتِ 

ث كان العقيد في ليبيا، حي الخارجيَّة الّسياسةشكيل توجهات تَ لِ  دَ جِ و   أو القائد كطرف   الّرئيسوجود 

: 1222، ب)حسي ا.ا وخارجيً داخليً  الليبيِّة الّسياسةجوانب  كاّفةهائي في القذافي هو المسؤول النّ 

22-23). 

 قائم   مقراطي  ديليبيا ومحاولة تشكيل نظام    فيورة الثّ  ونجاحِ  النِّظام الجماهيريمرحلة  وبانتهاء

أو  ل مؤثرات  كِّ شهذه التغيرات ت   تشريعية، ووزارات، أصبحت كل   سياسية، وسلطة   أحزاب   على وجودِ 

 الّسياسةي وائر الرئيسية ف، ورغم احتفاظ ليبيا بالدّ الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةفي  جديدة   مدخالت  

 النِّظام الليبيّ  ملِ طبيعة تعا ولية، ولكنَّ والدّ اإلسالمية  اإلفريقّية العربّيةائرة الجديدة وهي الدّ  الخارجيَّة

 واذا كانتِ  بق.االحكم السّ  عليه أثناء مرحلةِ  تْ عما كان اختلفتْ وائر في هذه الدّ  الخارجيَّة الّسياسةمع 

 على أهدافِ  لّسياسّيةاالقيادة  سابق هي هيمنة  الّ  النِّظام  بانَ إ الليبيِّة الخارجيَّةياسة ئيسة للسّ مة الرَّ السِّ 

سس ؤ ت فبراير لمْ  26ليبيا في مرحلة ما بعد ثورة  فإنّ نع القرار، وضعف المؤسساتية، ص   وعمليةِ 

في  تْ غير مستقرة تجلّ  تحوالت   إلىمؤشرات أولية  ةثمَّ  المالمح، رغم أنّ  مكتملةِ  خارجية   لسياسة  

عقود  كثر من أربعةِ ألول التي تبناها العقيد القذافي للدّ  الّداخلّيةئون دخل في الشّ خلي عن سياسة التّ التّ 

راعي طبيعة المصالح متوازنة مع المحيط الخارجي، ت   شراكة   قامة عالقاتِ إجانب  إلىحكمه،  منْ 

 (32-33: 1221وبارفي، )باك  .الليبيِّة الوطنّية
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ية في مرحلة ما والخارج الّداخلّيةحول تلك عن التغيرات في البيئتين مؤشرات التَّ فصل  مكني   وال

 دركات  ها م  األهداف، ل متنوعةِ  جديدة   خبة  ن   اخلي في ليبيا شهد صعودَ المشهد الدّ  إنّ ذ إورة، بعد الثّ 

ورة، يبيا بعد الثّ لل الخارجيَّة الّسياسةفي طبيعة توجهات  العالم الخارجي، وبالتالي أثرتْ  اتجاه جديدة  

 لّسياسةاا في تحوالت  رئيسيً ابق مدخاًل ظام السّ بالنّ  طاحةِ الخارجي في اإل الّدور ل تعاظمَ كما مثّ 

 تغيرات   ورة شهدتْ ة بليبيا بعد الثطحيالم  اإلقليمية البيئة   عن أنّ ، فضاًل ورةبعد الثّ  الليبيِّة الخارجيَّة

ثورة  نّ ي أفق بسقوط نظامي الحكم في مصر وتونس، أو يتعلَّ  في ماذات طبيعة استراتيجية، سواء 

 استدعتْ  في أزمة شمال مالي التي ةً جليّ  ، بدتْ اإلقليممع  تشابكية   ليبيا أفرزت تداعيات ذات طبيعة  

 (66: 1222، ا. )علويا فرنسيً  عسكريً تدخاًل 
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 :المبحث الثاني
 أهداف وأدوات السياسة الخارجية الليبية تجاه االتحاد االفريقي

 المقدمة

أهدافها وطموحاتها في تعاملها الخارجي مع باقي أطراف  دولة تعكس  ي أل الخارجيَّة الّسياسة

 .لّسياسةاأهدافها التي ترغب في تحقيقها من وراء تلك  معنية بتحديدِ  الّدولةولذا فإن  النِّظام الّدوليّ 

األهداف ف ،صانعي القرار رغباتِ تخضع لِ  طلقة  م   نفعية  أو مَ  زاجية  مسألة مِ  األهداف ليستْ  وضع  ف

موارد  نْ والقابلية للتحقيق بما يتوفر لها م تتصف بالواقعيةِ  لنفسها يجب أنْ  الّدولةالتي تضعها 

مكانيّ   ات.وا 

والذي تعمل  ،الّدولةه ه المشروع أو اإلنجاز الذي ترغب  بأنّ  الخارجيَّة الّسياسةويعرف الهدف في 

 ىعلواإلصرار  ،الئمةروف الم  وخلق الظّ ، ئة اإلمكانات الالزمةتحقيقه عن طريق تعبِ  من أجلِ 

ن تحديد م لذلك ال بدّ  ؛والمعنوية التي قد يتطلبها األمر كاليف الماديةِ الوصول إليه برغم كل التّ 

ا أهدافً  تْ وليس قوميةً  ايجعلها بالفعل أهدافً  طبيعتها وأنواعها ومصادرها وكيفية صياغتها في شكل  

القادة ام و كّ للح   اوأحالمً  أهواءً  تْ سوليعوب، وأمال الشّ  عن طموحاتِ  ون معبرةً شخصية، بحيث تك

 (.6: 1223، مسعود) عماءوالز  

ن األهداف، م تنطلق من أجل تحقيق جملة   اإلفريقّيةتجاه القارة  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةوكانت 

األمني، و  واالقتصاديّ  الّسياسيّ عم استراتيجي يوفر لها الدّ  إيجاد عمق   والتي على أساسها يمكن  

وعلى هذا  ى.بر الك الّدولجعلها محل أطماع ت الّدولّيةليبيا أهمية كبيرة في اإلستراتيجية لِ  أنّ  وخاصةً 

 صب عينيها جملةً ن   واضعةً  ،بفعالية اإلفريقيّ  االتحاد اتجاه الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة األساس تحركتِ 

 واالقتصادية واألمنية. الّسياسّيةمن األهداف 
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  الّسياسّيةهداف األ

من خالل  اإلفريقيّ  االتحادفي توجه ليبيا نحو  كبير   ساهمت بقدر   سياسية   هناك عدة أهداف  

في  لّسياسّيةاومن خالل تعزيز مصالحها ، اإلفريقّية الليبيِّةوثيق العالقات نفتاح على إفريقيا وتاإل

على  للحفاظِ  ةاإلفريقيّ  الّدولمع  الّسياسّيةفي تنظيم العالقات  تمثلتْ من األهداف،  القارة محققة جملةً 

لوحدة ا تحقيق إلىامية فاع عن سيادتها من أجل دعم كل الجهود الرّ والدّ  اإلفريقّيةمصالح القارة 

بها عن  رتقاءاللول القارة مصالح د  عن  والتمسك بأهدافها ومبادئها المعبرةِ  ا،و بشريً ا ماديً  اإلفريقّية

من  ،تقالليتهااسو  فاعليتها من الحدّ  إلىاألجنبية التي ترمي  حتواء والمناوراتِ في محاوالت اال الوقوعِ 

 القضاياعظم في م   ومؤثرا فاعاًل   اليبيا دورً  في القارة، حيث أدتْ  فاعل   اقليمي   خالل لعب دور  

 :1223، )مسعود .اإلفريقّيةفي القارة األجنبي فوذ ق بمقاومة تواجد النّ فيما يتعلَّ  ، خاصةً اإلفريقّية

4.) 

 اإلفريقّيةالوحدة هدف  .1

 الخارجيَّة ةالّسياسأهداف  كاّفةيتقدم  اتمثل هدفً  اإلفريقّيةمنذ مطلع عقد التسعينيات والوحدة 

عن كثير من  ميزته   يةً خصوص اإلفريقّيةلوحدة لِ  الليبيّ وقد أكتسب المفهوم ، اإلفريقّيةفي القارة  الليبيِّة

 اتجاه يبيِّةالل الخارجيَّة الّسياسةأهداف  ىحدإبوصفها ، الجهود والنشاطات المبذولة اتجاه إفريقيا

 .افريقيإ

 اتحادي   يان  من خالل إقامة ك اإلفريقّيةا لتحقيق الوحدة تسعى دائمً  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةف

عبيد ) ليةاوقد تحقق ذلك من خالل المراحل التّ  ،مصالحهاويرعى بأكملها  اإلفريقّيةضم دول القارة ي

 (41،1224 منى:
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 ة  قاريّ  مةم نظّ هي ، و اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمة إلى والحكومات األعضاء الّدولليبيا رؤساء  دعتْ  -

االجتماعية، مع واالقتصادية و  الّسياسّيةفي المجاالت  اإلفريقّية الّدولبين  الّتعاونتعمل على توثيق 

إلقامة الوحدة  ساعدةروف الم  حين تهيئة الظّ  إلىانتقالية  بسيادتها الكاملة، كمرحلة   دولة   احتفاظ كلِّ 

 2111/ 6/ 1ي ف استثنائية   دورة   تْ عقدولقد ، اإلفريقّيةعوب املة، التي تحلم بها الشّ الشّ  اإلفريقّية

      صدر في حيث ،الجديدة الّدولّية الّسياسةبما يتماشى مع  الم نّظمةل إصالح وتفعيل مناقشة سب  لِ 

 نّظمةم   ميثاقألهداف  ابقً طِ  اإلفريقي االتحادعلى إنشاء  والذي نصَّ رت(، )إعالن سِ  2111/  1/ 1

عاهدة خال الم  إدفي عجيل التّ و  ،اإلفريقّية االقتصادّيةماعة إنشاء الجّ  حكام معاهدةِ أو  اإلفريقّيةالوحدة 

 .لقيام هذا البناء الوحدوي العمالق اومنطلقً ا ل هذا اإلعالن أساسً وقد شكَّ ز التنفيذ، حيِّ 

التحاد ل قانون التأسيسيّ ال نصِّ  بإعداد مشروعِ  اإلفريقّيةمة الوحدة العامة لمنظّ  وقامت األمانة

ر، اإلفريقيّ   ،معاهدة أبوجاو  اإلفريقّية الوحدةِ  م نّظمة ميثاقعليها  نصَّ  والمبادئ التياألهداف  وقد كرَّ

دانة  سان،ق اإلنوحقو  يمقراطية،سات الدّ المؤسّ  لمي كتعزيزِ عيد العاما استقر على الصّ  باستثناءِ  وا 

دانة  ،اإلرهاب  في بعض االتحادل دول ستورية للحكومات، وكذلك حق تدخ  التغيرات غير الدّ وا 

 (.44: 1223، )ضلع .الحربوجرائم  اإلنسانية،رائم ضد اإلبادة والجّ  الحاالت كجرائمِ 

ورة الست الدّ  خالل 1222/  22/ 6في  ارسميً  اإلفريقيّ  لالتحاد اعتماد القانون التأسيسي  تمّ و 

بيا على رأس لي وكانتْ  ،اإلفريقّيةمة الوحدة األعضاء بمنظّ والحكومات  الّدوللمؤتمر رؤساء الثالثين و 

دخل و  الم نّظمةع عليه أكثر من ثلثي أعضاء قَّ وَ و  ،عاصمة توغو في لومي انعقد ، وقدالّدولهذه 

، إفريقيا في دوربان بجنوب اإلفريقيّ  االتحاد بانطالق الليبيِّة، وتوجت الجهود 1221 عام  ذز التنفيحيِّ 

 م نّظمةجبه التي تحولت بمو و  اإلفريقّيةلكل أبناء القارة  اتاريخيً  احدثً  اإلفريقيّ  االتحادكان ميالد و 
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 الّدولة حية على أنّ االفتتا تهأكد رئيس جنوب إفريقيا في كلمو ، اإلفريقيّ  االتحاد إلى اإلفريقّية الوحدة

 (41: 1223، ضلع). االتحادهذا  الكبير في تحقيق الّدوركان لها  الليبيِّة

واالجتماعية واالقتصادية  الّسياسّيةلمعالجة القضايا  ا( دولة تعمل معً 33) االتحاد ضمّ  وقد

نهائهاالرئيسية، بما في ذلك الحد من الصّ  فريقيا من في عموم إ التَّكامل التَّنميةوتعزيز  ،راعات وا 

زمات راعات واألبحكم الحروب والصّ  الهدف غير واقعيّ  إنّ ، حيث 1223خالل أجندة طموحة لعام 

 .إلفريقّيةا المّتحدةبهدف إقامة الواليات  اإلفريقيّ  االتحاد. حيث نجحت ليبيا في إقامة الّدولبين 

 (66: 1226، )عاشور

 اإلفريقّيةقارة في ال فوذ األجنبيالنّ  مقاومة .0

ودورها في  يبيِّةالل الخارجيَّة الّسياسةينطلق من وعي  اإلفريقّية في القارةتمام ليبيا ّن اهشك أ ال

 ول الغربية بشكل  لدّ او ليبيا حدى نقاط الخالف بين إ وهذه، اإلفريقّيةفوذ األجنبي في القارة مكافحة النّ 

تعتبر إذ  ،اإلفريقّية الّدولحاك ضد ية التي ت  عام بسبب وقوف ليبيا في وجه المخططات االستعمار 

ّساحة ي على الخول األمريكالدّ  إلى إضافةً  لها، تاريخي   نفوذ   منطقة   اإلفريقّيةالقارة  الغربية أنّ  الّدول

 قتصادّيةاال، ورغبة في حماية مصالحها ولينافس الدّ التّ  من رؤيا استراتيجية في إطارِ والمنطلق 

و يقاومون القومية  ،على مستعمراتهم القديمة كبير   الفرنسيين يعتمدون بشكل   أنّ  إلى إضافةً ، فطيةوالنِّ 

 (.66: 1224، عامر) على إحيائها الليبيِّة الّسياسةالتي تعمل  اإلفريقّية

لغل اإلسرائيلي غبسبب التّ  ،اإلفريقّيةار التي تواجه المصالح في إدراكها لألخط دور  لليبيا  كما أنّ 

األهداف  ى فضحِ عملت ليبيا عل فقدبين أبناء القارة الواحدة،  فرقةالتّ على زرع  الذي يعمل  و في إفريقيا 

اإلسرائيلي غلغل تّ مقاومة ال ليبيا على لذلك حرصتْ  ،اإلفريقّيةجود اإلسرائيلي في القارة من الو   والغاياتِ 
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، وربط تلك إلفريقّيةاول للدّ  االقتصادّيةموية ليبيا باإلسهام في تمويل البرامج التن فقامتْ ، إفريقيافي 

 (.144: 1226، يونس) اسيةالسيّ و  االقتصادّية االتفاقياتمن  بجملة   الّدول

يطرتها على س تحاول فرَض  قوية   الت  تكت   إلىالعالم تحول  أنّ  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة وتري

 لّدولاالمناطق التي تتوفر فيها اإلمكانيات التي تحتاجها تلك  العديد من مناطق العالم وخاصة تلكَ 

يتم  نيات لمْ إمكا نْ لما لهذه القارة م وذلك عن هذه األطماع، بعيدةً  اإلفريقّيةالقارة  تكنِ  ولمْ ، الكبرى

يق الوحدة تحق على احريصة دائمً  كانتْ  فقدوباعتبار ليبيا جزءأ من هذه القارة،  ،استغاللها بعد

 مشتركة   ة  اقتصادي اقتصادي، وبناء مؤسسات   قيام تعاون   من خالل  لمواجهة تلك األطماع  اإلفريقّية

 (.26: 1224عمران،لالقتصاد الخارجي)  هول الصناعية، ونقلللدّ  اإلفريقّية قادرة على إنهاء التبعية

في  القتصادّيةاولي للتنمية منها: المصرف الدّ  ،واقليمية دولية   مالية   ساهمت ليبيا في مؤسسات  و 

راعية للتنمية الزّ  وليّ ندوق الدّ الصّ و )ابيدجان(،  اإلفريقيّ للتنمية  وليّ المصرف الدّ و )الخرطوم(، إفريقيا 

وقدمت ليبيا العديد من المساعدات في شكل قروض  للتنمية )جده(. اإلسالميّ )روما( والمصرف 

تلك  لىإ باإلضافة، هذا اإلفريقّيةفي العديد من دول القارة  واسهامات في تشييد مؤسسات   وهبات

أو من خالل شركة االستثمارات  اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمةالتي قدمتها ليبيا من خالل اإلسهامات 

الخارجي، حيث ساهمت تلك المؤسسات في العديد من المشاريع  الليبيّ أو المصرف العربي  الخارجيَّة

 استعمارية. أو دول   مؤسسات   إلىاالكتفاء وعدم اللجوء  غيةَ ب   فريقية  إ في دول  اإلنمائية  االقتصادّية

(aljazeera.net) 

 االقتصادّيةاألهداف 

من  أو دعم   ونة  مع إلىتحتاج أْن  دونبِ  اتكتفي ذاتيً  أنْ مكن إفريقيا هي القارة الوحيدة التي ي   إنّ 

 مياه،البيعة و لطّ المعادن ا :ومن بينها ،طبيعية وثروات   نيا من خيرات  ل ما في الدّ باها اهلل بكّ فقد حَ  ،دأح
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سمها واألمطار في موا المناخ  أيًضا و  ر بها القارة،اة البشرية التي تزخَ لحيلمصادر ال وهما من أهمّ 

تي ساهمت نتجة والوتوفر األيدي العاملة الم   ،راعيوتنوع اإلنتاج الزّ  ،بةبيعة الخاّل والطّ  ،المختلفة

لعالم من حيث ا هي ثاني قاراتِ  اإلفريقيةفالقارة ناعية في أوروبا، هضة الصِّ رة في النّ كبي بدرجة  

ا هامً  اصدرً عتبر مي ت  تالو  ،في العالم أكبر صحراء   فيهاو كان، الثة من حيث عدد السّ والثّ ، المساحة

الكثير من و نهر النيل، ونهر الكونغو،  وهوأطول األنهار في العالم  فيهاوكذلك  ،مسيةاقة الشّ للطّ 

 عن ذلك ضاًل ف نمية هذه القارة ودعمها اقتصادية، سهم في تي   ااقتصاديً  اشكل رصيدً المعادن التي ت  

البحر و  ،فهي تطل على البحر المتوسط ،العالمية الّتجارةالذي يتحكم في معظم و موقعها االستراتيجي 

ليج التاريخ من خ العالمية على مرِّ  الّتجارةفهي ممر  .والمحيط الهندي ،والمحيط األطلسي ،األحمر

 (21: 1224، )عمران جاء الصالح.رأس الرَّ  إلىقناة السويس  إلىالسويس 

 حقيق الوحدة ت المشترك ودوره في  االقتصاديأهمية العمل  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةوقد أدركت 

 وذلك ،والّصحراء الّساحلدول  تجّمعسم اتحت  اقتصادي تجّمعت على إقامة فقد عملْ ، اإلفريقّية

االحتياجات موحات الطّ  كلَّ  لبِّ ي   ع لمْ هذا التجمّ   أنّ ، إالّ الّسياسّيةالوحدة  إلىتقود  اقتصادية   خلق وحدة  لِ 

 إلىتسعى  ليبيِّةال الخارجيَّة الّسياسةجعل الذي ر املة، األمق بتحقيق الوحدة الشّ فيما يتعلّ  اإلفريقّية

، ويوفر اياسية معً والسّ  االقتصادّيةوالذي يحقق الوحدة  المشترك اإلفريقيّ خر للعمل آ إيجاد إطار  

على القارة  سلبي   بشكل   التي أثرتْ العالمي، و النِّظام  راتِ تغي  رة الالزمة لمواجهة قدِ مَ ال اإلفريقّيةول للدّ 

 الّدولعض ب الذي واجه معارضةَ  اإلفريقّية المّتحدةلمشروع الواليات  الليبيّ رح ، فجاء الطّ اإلفريقّية

 اإلفريقيّ  االتحاد للتنفيذ في هذه المرحلة وهو ه قابل  لكنّ  اطموحً  خر أقلّ آ ا، لتطرح ليبيا مشروعً اإلفريقّية

 (.13: 1221، الجربي). واالقتصادي الّسياسيّ  انبِ الجّ في  متقدمةً  مثل خطوةً الذي ي  و 
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من األهداف  لتحقيق عدد   اإلفريقّية الّدولمع  االقتصادّيةتعزيز مصالحها  إلىسعت ليبيا ولقد 

 ،ةماديّ واإلمكانيات ال ،اقات البشريةوالطّ  ،بيعية التي تزخر بها القارةاستثمار الموارد الطّ منها: 

بية مارات األجناالستث ومنافسةِ ، االقتصادّية المشاركةِ  نظامِ  القارة في إطارِ  منفعة شعوبِ وتسخيرها لِ 

يط الحركة عملت ليبيا على تنشو  .على خيرات القارةاالستغالل واالحتكار واالستحواذ التي تقوم على 

 احررهوت   ،دولة لكلِ  الوطني االقتصادمصالح  وطنية تخدم  سس أ  على  اإلفريقّيةفي البالد  االقتصادّية

من  الكثير   فادتِ ولقد است، المشتركة اإلفريقّية الليبيِّةبفعل المصارف  من نفوذ المصارف االحتكارية،

يبيريا، وغينيا، والتشاد، وأوغندا، ول لكونغو، والنيجر، ومالي،، مثل: اعم الماليّ من الدّ  اإلفريقّية الّدول

جزر و  ،وجوالتو  ،غاناو ، وزيمبابوي، ورواندا، إفريقياالوسطى، وجنوب إفريقيا وأثيوبيا، ومدغشقر، 

 شاريع  م القذافي فيها عن سلسلةِ  موريتانيا التي أعلنَ  إلى الديمقراطية، إضافةً  الكونغوو  ،القمر

 (16: 1224، )الكوت مشاريع اقتصادية.ق م المالي حقّ فالدعّ لذا  اقتصادية،

 الّدولعاملها مع في ت الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةعليه  الذي حرصتْ و االقتصادي  الّتعاونارتكز و 

 (.13: 1224، عمران) هات اآلتية:حددتها في التوج   سس  ى أ  عل اإلفريقّية

 بهدفِ  ؛االقتصادّيةفي إصالح هياكلها  هامِ واإلس ،اإلفريقّية التَّنمية المشاركة في دعم خططِ  -

 صحيح الخلل في موازين مدفوعاتها.ت

وتسخيرها  ،واإلمكانيات المادية ،اقات البشريةالطّ من بيعة التي تزخر بها القارة استثمار الموارد الطّ  -

 القتصاديا عن سياسات االحتكار بديل  ك االقتصادّيةالمشاركة  نظامِ  عوب القارة في إطارِ لخير شّ 

 االستعماري.

 .اإلفريقّيةن مصادر المواد الخام واالستفادة م ،منافسة االستثمارات األجنبية في القارة -
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 اإلفريقّيةة من خالل فتح المجال لليبيين لالستثمار في القار  ،الفاعل في القارة الليبيّ شاط يف النّ ثتك -

 .وفتح القروض للتشجيع على ذلك

ثمرين األجانب من المست ومستقباًل للعديد احاضرً ا إمكانيات جعلتها هدفً  اإلفريقّيةك القارة وتمتل

كل الشّ استغالل تلك الموارد ب إلى ليبيامما دفع  ستفادة من ثروات القارة الوفيرة،الذين يحاولون اال

جنب  إلى اوالتكاتف جنبً  ذلك لن يتحقق إال بتوحيد الجهود مدركة أنّ  ،الذي يخدم سكان هذه القارة

 (1212 ،إبراهيم) غيرة.الصّ  االقتصادّيةالت ويالت أو حتى التكت  ال مجال فيه للد   دولي   في ظل مناخ  

 انشائها: تمَّ التي  المشتركةِ  والماليةِ  االقتصادّية والمؤسساتِ  ومن ضمن الهيئاتِ 

 نيجيريا(. )أبوجا اإلفريقيّ البنك المركزي  -

 ليبيا(.ـــــ  )طرابلسلالستثمار  اإلفريقيّ البنك  -

 الكاميرون(.ـــ  )باوندي اإلفريقيّ قد صندوق النّ  -

 ح عملةً ملتها لتصبيد ع  حجراءات تأسيس هذه المؤسسات، وتو إنهاء إ من أجلِ  جان  لِ عدة  وشكلت

من  ي  أ شاءإنيتم  لمْ  ولكنْ  1214بحلول عام  نهائي   ذلك وبشكل   يتم   على أنْ  ،)األفرو( دةحمو  دةً أو 

 هذه المؤسسات:

 شخاص  أ تتألف منْ و  ،يفتها استشاريةظو  وهو هيئة   والثقافي:المجلس االقتصادي واالجتماعي  -

   .1224ا لهذا المجلس عام رئيسً  (أكيري مونا)أصبح  وقدمدنيين، مهنيين 

من معاهدة أبوجا والقانون التأسيسي  تؤكد كاًل و صة، متخصّ  فنية   جانب ذلك هناك لجان   إلى

 دور هؤالء الوزراء مع غيرهم منَ  ، حيث يكون  اإلفريقّية الّدولوزراء من  تضمّ هي و لهذه اللجان، 

هذه  نّ إ ،االتحادمعية العامة لهذا شورة الالزمة للجّ الخطط وتقديم المَ  خرين وضع  المستشارين اآل

تصاد ضمن المواضيع المقترحة لهذه اللجان االق نْ عملي، ومِ  بشكل   تقمْ  احية العملية لمْ النّ  وِمنَ اللجان 
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، الهجرة، و ماركالجو  ،اقة والموارد الطبيعيةالطّ ، و قدية والماليةؤون النّ الشّ و  ،راعيةي والمسائل الزّ فالريّ 

 ،قافةالتربية والثّ و  ،ةالبيئو  ،االجتماعّيةالشؤون و  ،جارة وما يتعلق بهالتّ وا ،ناعة والعلوم والتكنولوجياالصّ و 

 (2112)معاهدة ابوجا،  حة.الصّ و  ،العملو  ،ياحةلسّ ، واالموارد البشريةو  ،قلالنّ و 

، إلفريقيّ ا االتحادبل االعتراف بها من قِ  تمَّ  قليمية  إ اقتصادية   جانب ذلك هناك مجموعات   إلى

   ذه خرى، وهعن األ نفصلة  م   قليمية  إ من هذه المجموعات بموجب معاهدة   دة  واح نشاء كلّ إ تمَّ  وقد

 المجموعات هي:

 )الكوميسا(.فريقيا إشرق وجنوب وق المشتركة لِ السّ  -

 .العربي( )المغربالمغرب العربي  اتحاد   -

 .)الجماعة(فريقيا إدول شرق االقتصادي لِ  المجتمع   -

 )سادك(.إفريقيا جماعة تطوير جنوب  -

 .)ليكواس(إفريقيا دول غرب المجتمع االقتصادي لِ  -

 )ايغاد(.الحكومية للتنمية  الهيئة   -

 ص(. )س والّصحراء الّساحلدول  تجّمع -

 )كوميسا(.فريقيا إشرق  مجموعة   -

ي ف كامل القاريّ من التّ  ر  قدْ  أكبرِ  هو تحقيق   االقتصادي مع دول القارة الّتعاوندف هذا هو 

ق تحقّ تو  ،ةشامل إفريقية   دة  حو  إلىمهد المجال االقتصادي، والذي بدوره ي   ختلفة وخاصةً مالمجاالت ال

يعود بالفوائد  ر  كبي اقتصادي   موحدة، مع تحقيق توازن   ملة  ذات ع   اإلفريقّية المّتحدةمن خاللها الواليات 

 الّسياسة إلىر ظعوة مع النّ في هذه الدّ  بق  السَّ  الليبيِّةطراف، ويكون للخارجية األ كاّفةتعددة على الم  
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خليفة، ) املة.الشّ  ةاإلفريقيّ قريب الوحدة ت في كبيرة  أدوار  ما لها من لِ  ،بعين االعتبار الليبيِّة الخارجيَّة

1223 :43) 

 األهداف األمنية

 عن اشتداد ةلو مسؤ  ابدوره تْ ي كانتوال ،هضةقيام النّ  إلىأوروبا ورة الصناعية في ظهور الثّ  ىأد

ديم التي جذبت القإحدى قارات العالم  اإلفريقّيةكانت القارة و ، والّجديدتعمار في العالم القديم حركة االس

 فككِ والتّ  مِ لتشرذ  ا منَ  عانيت   اإلفريقّيةلقارة او  ومنذ ذلك الوقت لوفرة خيراتها،االستعمارية  الّدولأنظار 

في  خاصةً و  غربية،ول البعية للدّ ها نتيجة التّ ئِ متطلبات الحياة ألبنا هوض بأبسطِ على النّ  قدرتها وعدم  

 (.32: 1224، عمران) الّدولةفي بناء  األساسّيةكيزة عد الرّ ب األمنية التي ت  الجوانِ 

ظلة تحت مِ  ،اأبعاده بجميعِ  التَّنميةخالل بناء   منْ إالّ  تمّ ي أنْ  ال يمكن   إفريقيافي  الّنزاعات حل  

الم السّ  أجلِ  نْ م مثل مبادرةً الذي ي  و إفريقيا، ديدة لتنمية راكة الجّ من خالل مشروع الشّ و  اإلفريقيّ  االتحاد

بادرة ليبيا م   ومن هنا جاءتْ  رجة األولى،ها واستقرارها بالدّ منِ أ حماية إلىوهذا يقود إفريقيا  ،واالستقرار

ع القرار صنلِ  دائم   وهو جهاز   ،اإلفريقيّ  االتحادالم واألمن في إطار السّ  مجلسِ  باستحداث مؤسسةِ 

نذار   ،جماعي أمن   يشكل منظومةَ  ، إذتهايوتسييرها وتسوِ  الّنزاعات الوقاية منَ  أجلِ  منْ  بهدف  ريع  س وا 

: 1223، الكوت) اآلتي في هوتكمن أهداف، واألزمات في إفريقيا النِّزاعتجاه حاالت افعال  تحقيق عمل  

243) 

، فاديهاومحاولة ت الّنزاعاتاألمن واالستقرار في إفريقيا من خالل استباق و الم فاظ على السّ الحِ  -

 .النِّزاعبعد انتهاء  إعادة البناءِ بواالهتمام ، الم وتشجيعها وتعزيزهاوبذل جهود السّ 

 .وليّ اإلرهاب الدّ  محاربة   -

 .اإلفريقيّ لالتحاد  مشترك   إفريقي   بناء دفاع   - 
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 .اإلفريقّيةول عوب والدّ ة وأمن الشّ القتصاديّ او  االجتماعّية التَّنميةبط بين الرَّ  -

 الخارجيَّة الّسياسةأدوات 

 االتحادحو ت في توجه ليبيا نوالتي ساهمْ  ،الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةأهداف  استعراضمن خالل 

مصالح المشتركة، ال جانب تعزيزِ  إلىالعالقات معها،  ودعمِ إفريقيا  اتجاهباالنفتاح  بدأ، الذي اإلفريقيّ 

 الخارجيَّةسعى ت أدوات   تتطّلب وجوداألهداف ، وهذه اإلفريقّيةفاع عن سيادتها بهدف تحقيق الوحدة والدّ 

من هذه  أداة   كلّ لة والعسكرية، و واالقتصاديّ  الّسياسّية: األدواتهذه  نها، ونذكر مِ إليلوصول لِ  الليبيِّة

 (236: 1224)علي،  .الليبيِّة الخارجيَّةياسة للسّ  ومهم  ل   ار فعّ دو  األدوات 

 الخارجيَّةستها تنفيذ سيا أجلِ  دولة منْ  أليّ  الّسياسيّ تعتبر من أساسيات العمل  :الّسياسّيةت او داأل -

 ب مهارتهاجان إلىفاع عن نفسها، أثناء الدّ و لم سواء على مستوى السّ  ،المواقف المختلفة اتجاه

يقوم بممارسته  انشاطً  الّسياسّيةداة األا فيه، كذلك تعتبر تكون طرفً  صراع   أيّ  دارةِ إكيفية  في 

وتحقيق  ،بلوماسيفي مجال تخصصها الدّ  الّدولةفي  الخارجيَّةوالحكومات ووزراء  الّدولرؤساء 

فق وِ  عاملِ تّ جانب ال إلى، الّدولبين  الّرسمّيةكاتبات والم   باحثات  رق، منها الم  ط   بعدةِ  يكون   ذلك

 على تِ داوالوالم   بالمفاوضاتِ  اءً دبِ  ،تعارف عليهاالمّ اإلجراءات ولي من خالل القانون الدّ  قواعدِ 

ألخرى المختلفة.) ا تدواختلفة، وغيرها من األالمؤتمرات والجلسات القانونية الم   طاوالتِ 

 ( 31: 1222،المودي

 كاّفةلى ع الّدبلوماسّيةمن خالل إفريقيا تجاه  الخارجيَّةوكان استخدام ليبيا في سياستها 

وأهداف، في أبرز مهامها  حلها في ذلك مصال وكلنائية أم الجماعية، الثّ  سواءالمستويات، 

 والمادي لتحقيقها، حيث قامتْ  الّسياسيّ عم من الدّ  ه، مستخدمة في ذلك كل ما تملكالّدبلوماسّية

بزيادة  اإلفريقّية لالّدو  اتجاه الّدبلوماسّيةوعلى المستوى الثنائي وفي مجال العالقات  الليبيِّة الخارجيَّة
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المؤسسات  ليبيا بتفعيل عيد الجماعي قامتْ ، وعلى الصّ اإلفريقّية الّدولعتماد سفاراتها في أغلب ا

راءات من خالل اج الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةوالهيئات واعتمادها من خالل أدواتها المستخدمة في 

 اإلفريقيّ  االتحاد وتكوين ومن أبرز ما حققته هو: تأسيس  ، إفريقيا اتجاه الخارجيَّةتنفيذها لسياستها 

دول  ّمعتجا وهو )يً قليمإا عً تجم   ، كذلك انشأتْ اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمة ليحل محلّ  1/1/2111في 

اتها التي من خالل أدو إفريقيا في  واقتصادي   سياسي   ( وبهذا يكون لليبيا دور  والّصحراء الّساحل

 ي حلّ وقيامها بالمشاركة ف ،اإلفريقّيةفي القارة  ااًل وفعّ  اهامً  افي ذلك، مما جعل لها دورً  استخدمتْ 

 (31: 1222، )الموديزاعات، وكان لها بذلك تحقيق نتائج مميزة. العديد من الخالفات والنّ 

حقيق كبيرة، من خالل استخدامها لت بر ذات أهمية  تعتَ  االقتصادّية األداةهذه : االقتصادّيةدوات األ -

لمادية من موارد مختلفة وقدرتها ا الّدولة، وفق ما تمتلكه الخارجيَّة الّسياسةاألهداف على مستوى 

 ادّيةاالقتصهي القدرة  االقتصادّيةواألدوات خرى لتلك الموارد، األ الّدولوحاجة  ،واالقتصادية

 ولة المقتدرة.للدّ  الخارجيَّة الّسياسةوالمادية التي يتم استخدامها لدعم أهداف 

وذلك ، إلفريقّيةا الّدول مع كبير   بشكل   االقتصادّيةاتها أدو و إمكانياتها باستخدام ليبيا فقد قامت 

العالم، حتى  أمام الّسياسّيةن أجل تعزيز قوتها مِ قتصادًيا بهدف تحسين عالقاتها معها ومساعدتها ا

يث كانت يطرة عليها، حالكبرى والسّ  الّدولل ن قبَ ها مِ ضعافِ إمن دائرة  اإلفريقّية الّدولهذه  تخرجَ 

، الخارجيَّة لّسياسةاأدوات  برزِ أو  أهمّ  منْ  اإلفريقّية الّدولالتي قامت بها ليبيا تجاه  الخارجيَّةالمساعدات 

 إلىرات الخبكذلك توفير األيدي العاملة و  ،باتأو هِ  قروض   سواء كانت هذه المساعدات على هيئةِ 

المعاهدات، و  االقتصادّيةوكانت تلك المساعدات تتم وفق االتفاقات ، بينهما ادل الثقافيّ جانب التبّ 

ومن خالل ، ةاإلفريقيّ من خالل دعمها لدول القارة  الليبيِّة الّسياسةدور الهام في دعم والتي كان لها الّ 

 إلىمن والسالم، لها الدور الهام من أجل تحقيق األ، كان إفريقيالليبيا والذي يتوسط  الموقع الجغرافيّ 
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م المادي لها عا قيام ليبيا بالدّ أيضً  .اإلفريقّية الّدولجانب ما تقوم به من عالقات اقتصادية مع تلك 

بعض  جانب وجود إلى، وفتح فرص عمل لمواطنيها، األساسّية االقتصادّيةهدفه تنمية القطاعات 

تجارة للّ  فريقيّ اإلومنها: المصرف ، اإلفريقّية الّدولتعمل من أجل مساندة تلك  التي الليبيِّة المؤسسات

 منَ  تي لها شبكة  ريقيا وال_إفليبيا ةظ، ومحفاإلفريقّية الّدولمن الفروع في  وله عديد   ،ابع لليبياالتّ 

روض ي لتقديم القّ الخارج الليبيّ ، والمصرف اإلفريقّية الّدولة المنتشرة في غالبية االستثماريّ الشركات 

انب ج إلىالعالمية، اإلسالمية عوة ا، وجمعية اعتصموا لألعمال الخيرية، وجمعية الدّ ضً أية الماليّ 

عمال ة باألصندوق ليبيا للمساعدات االنسانية، كل هذه المؤسسات متخصّ سة القذافي للتنمية، وص  مؤسّ 

 (1222:31، )المودي .اإلفريقّية الّدوللمساعدة  ةالخيريّ 

فهي  ؛أخرى أداة   أيِّ  عنْ  أهميةً  ال تقل   الخارجيَّة الّسياسةة في العسكريّ األداة : العسكرّيةاألدوات  -

 طر  خ وتدريب األفراد لمواجهة أيِّ  من وسائل الحرب وما تتطلبه من االستعداد العسكريّ  وسيلة  

القارة شهدْت و بين دولتين أو أكثر،  مسلح   دام  وصِ  مواجهة   يالحرب ه ، باعتبار أنّ الّدولةد هدِّ قد ي  

تي تكون الحروب الأو  األهلّيةوالحروب، سواء من حيث الحروب  الّنزاعاتن الكثير مِ  اإلفريقّية

فريقيا من إي فالم من والسّ فظ األفي حِ  وبهذا كان لليبيا دور  بين دول القارة مع بعضها البعض، 

سطى عام فريقيا الو إنداء حكومة ليبيا لِ  ومثال ذلك هو تلبية  ة، خالل استخدامها لألداة العسكريّ 

وحماية المدنيين من األخطار  حفظ االمن في البالدِ مساعدتها والوقوف معها لِ  لغرضِ  1222

عاصمة )بانغي(، وكان تطبيق ذلك من خالل ما في الاجمة بسبب تدهور الوضع األمني النّ 

اعدة على س ليبية عسكرية   الوسطى عن طريق قوة  إفريقيا مساعدة حكومة مْن  به ليبيا قامتْ 

 (42: 1222،الموديلعاصمة )بانغي(.)في ا ضبط األمن وتوفير الحماية

 



48 

 

 :المبحث الثّالث
 اتجاه االتحاد اإلفريقيّ  عوامل ومحددات الّسياسة الخارجيَّة الليبيِّة

 المقدمة

 مكن أنْ فال ي   ها،في أثيرالتّ درجة  لعالم وتتفاوت  في ا دولة   أليةِ  الخارجيَّة الّسياسةدات محدّ  تتعدد  

 ،ا وتشريعاتهاول وقوانينهق بالدّ تتعلّ  ةقد تكون داخليّ  ،عواملالمن   نتاج مجموعة  إالّ  الّسياسةتكون هذه 

 الّسياسةو  .ومصالحها المتبادلة مع العالم الخارجي الّدولة ق بأهدافتتعلّ  ةأو عوامل ومؤثرات خارجيّ 

المتفاوتة  داتمن المحد فهي تخضع لتأثير جملة   ؛ن هذه القاعدةع استثناءً  ليستْ  الليبيِّة الخارجيَّة

 :كاآلتي الّداخلّيةدات سيتم تناول العوامل والمحدّ و  التأثير،

 اإلفريقيّ  االتحاد اتجاه الليبيِّة الخارجيَّةياسة للسّ  الّداخلّيةالعوامل 

وما  الّسياسّيةعوامل : الاإلفريقيّ  االتحاد اتجاه الليبيِّة الخارجيَّةياسة للسّ  الّداخلّية العوامل تتضمن  

يبيا قبل الوضع االقتصادي لل والتي تتضمَّن االقتصادّيةومعاهدات، والعوامل  ه من اتفاقيات  ضم  ت

 فط وبعده.اكتشاف النّ 

 الّسياسّيةل ـالعوام

ذات  دولةً  ، لتصبحَ 2132في عام  المّتحدة الليبيِّةالمملكة  أعلنت ليبيا استقاللها تحت اسم

مجموعة  تْ ، نظمّ 2161أيلول عام  2وتحت حكم الملك إدريس. وفي  وراثيّ ٍ   ستوريدٍ   فيدرالي نظام

ضد  انقالًبا ر القذافيمعمّ  سنة 16يش البالغ من العمر يش بقيادة ضابط الجّ صغيرة من ضباط الجّ 

بوصفه "األخ  ر القذافيلـمعمّ  االشارة تِ ، وتمّ ثورة الفاتح عرف الحًقا باسم ما وأطلقَ الملك إدريس، 

 .الّرسمّية الليبيِّة حافةِ والصّ  صريحات الحكوميةِ ورة" في التّ القائد أو مرشد الث  

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_1969_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_1969_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
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من أجل  لةالّدو مكانيات التي تعتمد عليها اإلو المهارات  إلى الّداخلّية الّسياسّية العواملتشير 

ومدى تأثير  يَّةالخارج الّسياسة، من حيث تعاملها مع قضايا الّسياسّيةاخلي للقوى ب التأييد الدّ اساكت

ت األخرى من حدايمنحها القوة في تعاملها مع الوِ ما ذلك و ولة، للدّ  الخارجيَّة الّسياسةهذا التأييد على 

 (13: 1222،)سليم. اإلفريقّيةحيث االهتمام بالقارة 

 الخارجيَّة ياسةالسّ من قبل  اإلفريقّيةيؤكد على هذه األهمية، فاالهتمام بالقارة  الليبيّ فالموقف 

 تأتي منْ  فريقياإ اتجاه ةالليبيِّ  فاالستراتيجية، إفريقياعلى  أو السيطرة   ا على أطماع  يكن مبنيً  لمْ  الليبيِّة

ل قبَ  التأكيد منْ  بابا، وتمّ أبأديس  2163قراره في مايو إ تمَّ والذي  اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمة خالل ميثاقِ 

تحقيق  ك بأهدافها من أجلِ التمسّ و عوب التحكم في مصيرها الشّ  كاّفة بحقّ  اإلفريقّية الّدول رؤساء

دعم قضية  تْ تبنَّ  نْ أ الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة، فكان دور اإلفريقّيةعوب للشّ  والمساواةِ  ية والعدالةِ الحرّ 

 (113: 1224، )معتوقة. االستعمار والعنصريّ  ةِ ضحرير ومناهالتّ 

الصادر عن و  الخارجيَّة لبيئةِ ا اتجاه األساسّيةعبية من خالل المؤتمرات الشّ  الليبيّ الهدف  نَّ إ

العقيد القذافي  جانب مبادراتِ  إلى ،قارة إفريقيافي د على دور ليبيا عب العام في ليبيا، يؤكّ مؤتمر الشّ 

ق للعملية نسّ لم  باعتباره ا اإلفريقيّ  االتحادول في دالم تحقيق األمن واالستقرار والسّ  إلىوالتي تهدف 

تسوية و  اإلفريقيّ القرن  مشكالتِ إنهاء من أجل  المبذولةِ  جانب جهودهِ  إلى، المنطقةلمية في السِّ 

 (113: 1224، )معتوق رق السلمية.الخالفات بينهم بالط  

 وصدِّ  ،االستعمارمقاومة  إلىإفريقيا العام بدوره من خالل دعوة شعوب  عبالشّ كما يقوم مؤتمر 

ن أجل تحقيق وشعوبها م اإلفريقّية الّدول هذه القارة، وحثِّ  اتجاهواستغالل نفوذه  ،محاوالته للهيمنةِ 

تهجير  يقافإلمن أجل محاولتها  الليبيِّة الخارجيَّةجانب الجهود التي تقوم بها  إلى، اإلفريقّيةالوحدة 

المنبثق منها  إلفريقّيةااهتمام ليبيا للقارة  إنَّ  .ا من دولة أثيوبياوتحديدً إفريقيا  اليهود الذين ينطلقون منْ 
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املة التي الشّ  لعربّيةاوعدم تلبيتهم لتحقيق الوحدة  ،عد العربيّ والب   خاذلِ التَّ  كان بسببِ  اإلفريقيّ  االتحاد

 وتقديمِ  صادّيةاالقتالمؤسسات  عمِ د إفريقيا قارة نادى بها العقيد القذافي، ومما تقوم به ليبيا من أجل

 (116: 1224 ،)معتوق .اإلفريقّيةول القروض والعون للدّ 

سياستها  لتنفيذِ  ات  آلي على مجموعةِ استندْت  اإلفريقّيةتعاملها مع القارة  خاللومن  الليبيِّة الّسياسةف

من  لليبيِّةا الخارجيَّة الّسياسةالذي يؤكده هذا الجانب على نجاح و  الّسياسيّ ومنها الجانب  الخارجيَّة

، اإلفريقّيةل و للدّ  الّسياسيّ ة القرار لخدمِ  االقتصادّيةإمكانياتها ، من أجل توظيف خالل دبلوماسيتها

وا، مفاده رفع واغادوق ِقّمة، والذي يؤكده القرار الصادر عن اجتماع الليبيّ  الّسياسيّ ليعود على القرار 

 (132: 1224الحظر المفروض على ليبيا. )معتوق، 

وتنفيذها،  راتيجيةاالستواآللية التي حققت بها هذه  االستراتيجية على ما تقوم به ليبيا منَ  فبناءً 

 (234:1222، )شافعي :ما يليتكوين إفريقيا في  الليبيِّة الّدبلوماسّيةحيث تحقق من خالل نتائج 

 ص(. )س والّصحراء الّساحلدول  تجّمع -

 .اإلفريقيّ  االتحاد -

وتشهد القارة  ياإفريق اتجاهالتي استخدمتها ليبيا  االستراتيجيةومن خالل تكوينها يتضح نجاح 

تبني  أسبابِ  منْ و  ،عات الموجودة أصاًل ، وتفعيل تلك التجمّ إقليمية نشاء تجمعات  إا في تزايدً  اإلفريقّية

 (1212 ،)زكريا أو تفعيلها هي: المنظماتإلنشاء  اإلفريقّيةالقارة 

 .مع بعضها البعض مشتركة   وثقافية   واقتصادية   سياسية   فريقيا لمقومات  إامتالك قارة  -

 الفقر وديونها لدى الغير. :ومنها ،اإلفريقّيةتشابه المشاكل التي تواجهها القارة  -

 على ، فمثاًل يميةاإلقلزلة ليبيا من الع   ةهو معانا فريقياإنحو  لتتوجه ليبيا سباب التي دعتْ من األ

 ارتأتهنا ففي وقوفه بجانب ليبيا أثناء أزمة )لوكربي(،  االتحادشل قد فالمغاربي، ف االتحادمستوى 
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د انتهاء لة تشاد بعو د وحتى مع ،العالقات معهإعادة من أجل  اإلفريقيّ قليم نحو اإل تتوجه ليبيا أنْ 

ولي المفروض على الدّ  الحصارَ  نّ إف الّدولّيةروف ، ومن حيث الظّ 2114عام  الليبيِّةاألزمة التشادية 

 ِقّمةدرة عن امن خالل القرارات الصّ  اإلفريقّية الّدولمن  قبل عدد   منْ  هِ خرقِ  بسببليبيا بدأ ينتهي 

 (143: 1223)بلوافي وصديقي،  .2114)واغادوقوا( في سبتمبر 

 هو خطوة   1/1/2111بل العقيد القذافي في قِ  وة ليبية منْ نشاءه بدع  إ تمَّ والذي  اإلفريقيّ  االتحاد

قوتها،  وتعزيز   ،تقبلهامس الحديثة، وتحقيق   إفريقيابناء و نتظرة الم   اإلفريقّيةمن أجل قيام الوحدة  تاريخية  

غبة شعوب هذه ر  يأتي منْ  اإلفريقّية الّدولبل قِ  مع عليه منْ جِ والذي أ   اإلفريقيّ  االتحادل نحو فالتحوّ 

فريقيا إيصبح مؤسسة لنقل  األمل في أنْ  االتحادما ي غطي وهذا  ،الّسياسّيةعميق الوحدة في تالقارة 

 ات  جانب بناء مشارك إلىستقرار، األمن واال إلىراعات والحروب ف والصّ لفوضى والتخلّ من حالة ا

يو  الة  فعّ   (131 :1224المختلفة. )معتوق،  الّدولّيةمع القوى  جابية  ا 

مكانيات إ وبكل ما تملك منْ  قامتْ  الليبيِّة الّدبلوماسّيةومن خالل  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةف

فاالتحاد  ،االتحادعمين لهذا الداّ  أهمّ  العقيد القذافي منْ عد ، حيث ي  االتحادوراء هذا  بالوقوفوقدرات 

 االتحادودخل هذا  ،اإلفريقّيةقارة في الز الوجود ودخل حيّ  الليبيِّةعالنه في مدينة سرت إ تمَّ  اإلفريقيّ 

، وبهذا فريقّيةاإلا في كل ما يتعلق بقضايا القارة ا به ومشاركً عات العالمية الكبرى معترفً التجمّ  إلى

 كذلك مطالبةِ جاحه، و نما يتطلبه إل كاّفةوتوفير  االتحاددعمها الالمحدود لهذا  الليبيِّةالجماهير  أكدتِ 

 شترك  م قوة، وبهذا أصبح هناك تعاون   ليبيا من خالل دعمه وبكلِ  تحذو حذوَ  األعضاء أنْ  الّدول كاّفة

)معتوق،  وبي.واألور  اإلفريقيّ  االتحادبين  الّتعاون إلىعوة والدّ  ،االتحاداألعضاء في  الّدول كاّفةبين 

1224 :141) 

 االقتصادّيةالعوامل 
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ذا همراحل ذكر  عن األخرى، ويمكن   كل مرحلة   بمراحل عدة، اختلفتْ  الليبيّ  قتصاداال مرَّ 

قبل اكتشاف  عجزِ كود والالرّ  منَ  فترةً  الليبيّ حيث شهد االقتصاد : ولىالمرحلة األ  ،طور في مرحلتينتّ ال

راعة هي لزّ ا كانتِ ف ،عدقِ م   فقر   في حالةِ  افط في أواخر الخمسينات، حيث كانت البالد اقتصاديً النّ 

 ،يتونوالزّ  ،محوالق ،عيركالشَّ  راعيةالزّ  في المحاصيل ةً ، متمثلالليبيّ ئيسي لالقتصاد ل الرّ وّ مَ الم  

لتي يرتكز عليها انية اعامة الثّ مثل الدّ الذي كان ي  و  ةروة الحيوانيّ وهناك قطاع الثّ  .والفواكه ّيات،والبقول

 .الليبيّ االقتصاد 

 ودخلتْ  ،2134 عامفط في ليبيا اكتشف النّ فط، فقد اكتشاف النّ  فهي مرحلة   انيةالمرحلة الثّ  اأمّ 

طور للتّ  ونتيجةً  2162عام اإلنتاج واالستكشاف، وبدأ  تنقيبالّ  ركات األجنبية لغرضِ من الشّ  الكثير

المصدرة  لّدولاأهمية مكانة ليبيا بين  تزايدتْ فط النّ لب على الهائل في المجاالت الصناعية وتزايد الطّ 

 (.131: 1222، )البرناوي إنتاجها ةِ رب حقولها من أسواق أوروبا وغزار قلِ  ، وذلكللبترول

كانت ليبيا تعتمد  فبينما ،للبالد االقتصادّيةثر البارز في الحياة صدره األتفط و وكان الكتشاف النّ 

 ، فبعد ذلك أدتِ دارية والماليةوالفرنسية في تمويل ميزانياتها اإلواألمريكية  البريطانّيةعلى المساعدات 

 232ا من واضحة، فارتفع دخل ليبي زيادةً  الليبيّ خل القومي زيادة الدّ  إلىفطية في ليبيا الثروة النّ 

 استمرَّ  ثم ،أكثر من مليار وثالثمائة مليون دوالر نهاية عقد التسعينات إلى 2163مليون دوالر عام 

 ةربعأ 2163فط عام حيث وصل دخل ليبيا من النّ  2161في االرتفاع بعد قيام ثورة سبتمبر خلالدَّ 

ا من ـًـ ادة تدريجيــــيي الزّ ـــر فـ، واستمرار دوالــرين مليشع إلى 2142ام ــــل عــالدخوزاد  ،مليارات دوالر

 (33: 2143)شكري،  خرى.أ إلى ة  ــــسن

ة وذلك لعدة فطيالنّ  الّدول غيرها منَ  نْ مِ األجنبية أكثر ركات وكانت ليبيا قادرة على مواجهة الشّ 

 (36: 2143)شكري،  منها:أسباب، 
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، يطالياإ :مثل ،المستوردة الّدولالقبول لدى  جعلته ينال   مميزات   منْ  الليبيّ فط ما يتميز به النّ  -

نسبة و  ،وائبالشّ  منَ  خال   الليبيّ فط النّ  إنّ  . وغيرها، حيث  .. هولندا، و لمانيوأ ،اليونانو  ،فرنساو 

لفة من حيث ك وبأقلق على نفط الخليج العربي، فوّ تما يجعله يوهذا ، فيه منخفضةالكبريت 

  .فطالمحتاجة لهذا النّ األسواق لقربه من واإلنتاج االكتشاف 

ن تواجه أْ  كان واحتياجاتها محدودة، استطاعتْ ليبيا باعتبارها دولة نفطية ومتوسطية وقليلة السّ  -

 فطيّ النّ  ياطيّ االحتو  االكتشافات النابع من زيادة الليبيّ بسبب ازدياد الموقف  األجنبيةركات شّ ال

 . الليبيّ 

 وقفها التفاوضيّ م بقوةِ  تشعر   الليبيِّة فطي جعل القيادةَ نتاج واالحتياطي النّ ر في اإلهذا التطوّ  نّ إ -

تعتمد عليه، وحتى في و  الليبيّ فط ول الغربية التي تستورد النّ ، والدّ األجنبيةفطية ركات النّ تجاه الشّ 

 األمريكية كان حدةالمتّ لى رأسها الواليات ول الغربية وعبين ليبيا والدّ  الّسياسيّ  الّتوترحاالت  أشدِّ 

 .بمع الغر  ه في المواجهةِ أثر   الليبيّ  فطيّ االحتياطي النّ  لقوةِ 

من القوانين  اعددً  فطية، فأصدرتْ روة النّ يطرة على الثّ السّ  من القرارات بشأنِ د اليبيا عدً اتخذت 

في رأس  وحصولها على مساهمة   2161و 2162عامي واألمريكية  البريطانّية ركاتالشّ  منها )تأميم

ال مالكبير على أعاألثر ذلك لوكان  %32فط في ليبيا بنسبة ركات العاملة في مجال النّ مال الشّ 

 (122: 1222 ،البرناوي) .له وخاصة في منطقة الخليج العربيفطية في العالم كّ ركات النّ الشّ مصافي 

 إلى ،تكريرلا ومعاملَ  مصانعَ  بإنشاءوذلك فط داخل ليبيا ر النّ وتكريِ  ليبيا بتصنيعِ  قامتكما 

 كبير   ليبيا لعدد   وامتالك ،ىخر فطية األفطية في ليبيا والمصانع النّ ب انتشار الموانئ والمصافي النّ نجا

من  عديدِ في ال بيعي، ودخلتْ كما طورت ليبيا قدرتها في مجال الغاز الطّ  .فط الخامالنّ  ناقالتِ  منْ 

  (122: 1222، )البرناوي غرى والمتوسطة.خرى المختلفة الص  ناعية األالصّ  المجاالتِ 
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   ، وذلك إلفريقيّ ا االتحادا في التأثير على سياسة ليبيا تجاه ا مهمً  اقتصاديً أصبح عاماًل  فطفالنّ 

 من حيث:

 .ألجنبيةاركات فطية من الشّ يطرة على مواردها النّ فط للسّ للنّ ة المنتج اإلفريقّية الّدولدفع  -

ي دول ف التَّنمية مشروعاتِ  ودعمِ  مرحلة تعاونِ  اإلفريقيّ  االتحادمع  الليبيِّةالعالقات دخول  -

 .االتحاد

 ليبيا. معجارية عالقاتها التّ  لتعزيزِ  االتحادفي  اإلفريقّية الّدولتشجيع  -

اإلجراءات  منَ  ةالّسياسيّ به القيادات  وما قامتْ  ،كبيرة نفطية   ثروات   ما تمتلكه ليبيا منْ ا لِ ونظرً 

را وتقوم به ليبيا من مساندتها لحركاتِ  وما قامتْ  اإلجراءات األخرى،رها وغيرها من ذك  ابق ِ السّ   لتَّحر 

االقتصادي و  الّسياسيّ الكبرى من مدى تأثير القرار  الّدولا من بعض ، وخوفً اا ومعنويً في العالم ماديً 

الواليات  على رأسهاالكبرى و  الّدولبعض  فقد لجأتْ الكبرى،  الّدوللبية على تلك انعكاساته السّ و  الليبيّ 

ض االنعكاسات بع بَ اقتصادية وغيرها على ليبيا، مما سبَّ  ر وعقوبات  ظح بفرضِ  األمريكية  المّتحدة

 (16: 2111)التير،  .على الوضع االقتصادي في البالد لبيةالسّ 

 اإلفريقي االتحاداتجاه  الليبيِّة الخارجيَّةياسة للسّ  الخارجيَّةالعوامل 

لها وهذه العوامل تختلف  الخارجيَّةدولة تتضح من خالل العوامل  ألي المؤثرات الخارجية نّ إ

ي تحيط بهذه الت الّدولّيةقدراتها ومدى تأثير هذه القدرات على البيئة و دولة  من حيث تأثيرها، فكلّ 

التي  لالّدو تلك  منْ  تغير أكثرَ  محدودة فكون معرضة أليّ  ذات قدرات   الّدولة، فعندما تكون الّدول

حدودة مقاومتها م أنّ  مقاومة أيْ  محدودة القدرات أقلّ  الّدولقدراتها ومواردها عالية، وبذلك تكون تلك 

كون لها والموارد العالية في التي لها قدرات   الّدولا الكبرى، أمّ  الّدولمن خالل  الّدولّيةغوط تجاه الضّ 
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، فكل لّسياسّيةا، فالعالم بأكمله يعيش ويتفاعل مع الحياة الّدولّيةداخل وخارج البيئة  ير إيجابي  تأث

مل كل من هذه التفاعالت تشو ، ةولللدّ  الخارجيَّةاحة مع تلك البيئة على السّ  تتفاعل وتتأقلم الّدول

 إلى ،حسلّ وسباق الت ،وليعلى المستوى الدّ  والمعامالت التي تتمّ  ،األخرى الّدولادر عن لوك الصّ :السّ 

 (226: 1224، )الهزايمه .الّدولّيةجانب االقتصاد وتبعيته 

 سيطرة   ا فرض  كان فيهو بالعديد من التطورات،  الّدولّيةمن التاريخ مرت البيئة  فعبر مراحل سابقة  

المرحلة  لىإقوة واحدة، حتى وصلت  ثمّ  ومنْ قوتان  أن أصبحتْ  إلىمن قبل العديد من القوى المختلفة 

لقرن ا ظهوره وبروزه مع بداية التسعينات منَ  بدءالحالية والتي تسمى بالنظام الدولي الجديد، والذي 

 المّتحدةة الواليات في سيطر  حادية القطبية متمثاًل اً النِّظام أصبح السوفيتي  االتحادالماضي، بعد تفكك 

 سواء كان بشكل   بيِّةاللي الخارجيَّة الّسياسةعلى  االجديدة تأثيرً  الّدولّيةهذه المتغيرات كان ل، وماألمريكية

 :التّاليوالذي سيتم تناوله وفق  ( 63: 2141، )أبو جابر مباشر أو غير مباشر،

فهذه العالقات وخالل فترة السبعينات وبداية الثمانينات من القرن التونسية:  الليبيِّةالعالقات 

لبلدين، وبعد تولي ابين قيادات  متضاربة   سياسية   والكآبة ألسباب   الّتوترِ  منَ  شوبها جو  كان يالماضي 

 بدأت العالقات بين البلدين في تحسن   2146تونس عام  التونسي زين العابدين بن علي رئاسةَ  الّرئيس

ساسها واالقتصادي، أ الّسياسيّ متطورة بينهما على المستوى  تأسيس عالقات جديدة   ملحوظ، وتمّ 

ف ر من نفطها لصالح تونس والموجود بالج   نازل عن جزء  المشترك، حيث قامت ليبيا بالتّ  الّتعاون

ين في ال التونسيين العاملدة لصالح العمّ فراج عن األصول المجمّ جانب قيام ليبيا باإل إلىي، القارّ 

إعادة فتح السفارات بين البلدين  تمَّ  2146في عام و  مالة التونسية للعمل في ليبيا،ماح للعَ السّ و ليبيا، 

يبيا تقوم بدعم ل خول لمواطني البلدين، وأصبحتْ لغاء تأشيرات الدّ إ تمَّ من خالل تبادل السفراء، وكذلك 

وهام تجاه  رز  با اريع االستثمارية في تونس، وكان لتونس دور  االقتصاد التونسي من خالل إقامة المش
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ا في معدالت ، مما أعطى تزايدً 2111على ليبيا عام  اليبيا خالل فترة الحصار الذي كان مفروضً 

: 1222، المودي) .االقتصاد مع ليبيا خالل تلك الفترة ئيسي في نموالرّ  الّدوروأصبح لتونس  ،الّتجارة

62)               

ين واللغة ووحدة الدّ  ،يديولوجيقارب الجغرافي واإلا لعوامل التّ : نظرً صريةالم   الليبيِّةالعالقات 

لها اتجاه سياسي من خالل  2161اريخ بين البلدين، فكانت ليبيا ومنذ قيام ثورة سبتمبر عام والتّ 

ناك تحقيق االندماج الكامل بين البلدين، فكانت ه إلى تهدف ليبيا إذتجاه مصر،  الليبيِّة الخارجيَّة

بهة القومية نشاء الجّ إب 2161مع مصر، وتم توقيع ميثاق طرابلس عام  العربّيةلتحقيق الوحدة  تجربة  

 2162ام ع العربّيةعلن اتحاد الجمهوريات أ   ودان( ومن ثمّ م )ليبيا ومصر والسّ ضوالتي ت ،العربّية

 .التحاداة لعدم انضمامه لهذا ودان ذلك الوقت ظروفه الخاصّ وكان للسّ )ليبيا ومصر وسوريا(  ضمّ 

 (62: 2113)ابوطالب، 

من  اذلت جهودً بقد ، فالقضّيةمع ليبيا تجاه هذه  إيجابي   وخالل قضية لوكربي قامت مصر بدور  

ها، ورغم لا لها من خالل اتصاالتها مع المحيط الخارجي سندً  أجل تقديم كل العون لليبيا، وأصبحتْ 

ادي، يمنع استمرار العالقات بينهما على المستوى االقتص لمْ  فإّن ذلك ض على ليبيارِ هذا الحظر الذي ف  

 ريك األساسي في المجال االقتصادي لليبيا بعد تونس، ورغم مرور فترات  وأصبحت مصر هي الشّ 

. واالقتصادي ياسيّ السّ عيد ا على الصّ ا وتطورً نموً  العالقات بينهما شهدتْ  أنّ  بين البلدين االّ  الّتوترمن 

  (62: 2111، )ابوعامود

ل ا في العالقات مع ليبيا خالقد شهدت تذبذبً  الّسودان: كانت ودانيةالسّ  الليبيِّةالعالقات 

 إلى لّسوداناتسليم الحكم في  تمَّ النميري، وعندما  الّرئيسحكم  أثناءالسبعينات من القرن الماضي 

في  التحسن   إلىهب، أدى على يد سوار الذّ  21143رئيس الوزراء الصادق المهدي بعد انقالب عام 
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في العالقات بين  الّتعاونازداد   2141العالقات بين البلدين، وبعد تولي عمر البشير الحكم عام 

 الّساحلدول  عتجمّ  إلى الّسودانوعند انضمام  ،من االتفاقيات المشتركة البلدين من خالل توقيع العديدِ 

 بيا بلعب دور  وقامت لي ،المستوى يعال افشهدت تطورً أكثر، العالقات بين البلدين  توطدتِ  والّصحراء

ان على مستوى الجنوب ودارفور، وك الّسودانفي  الّداخلّية الّنزاعاتمن أجل تسوية  وكبير   أساسي  

 لّسوداناا في هذه العالقات، حيث قامت ليبيا باالستثمارات المختلفة لدى ا مهمً للجانب االقتصادي دورً 

 (231: 2112)عز الرجال،  بإقامة المشاريع المختلفة.

 منذ سبعينات القرن الماضي، كان الّجزائرالعالقات مع دولة  إنّ الجزائرية:  الليبيِّةالعالقات 

وى ظر بين قيادات البلدين على المستوجهات النّ قارب  إلىيرجع ذلك و يسودها االستقرار والهدوء، 

المستويات  ّفةكاا على ا ملحوظً هذه العالقات تطورً  بينهما، ومع بدايات القرن الحالي شهدتْ  الّسياسيّ 

في إلرهاب ا مشتركة فيما يتعلق بالجانب األمني لمكافحةِ  تعاون   اتفاقياتِ  وتوقيعِ  من خالل إقامةِ 

 امععلى المستوى العسكري، والذي كان  الّتعاونحراء الكبرى المشتركة بين البلدين، وكذلك الصّ 

(1221( www.libyalive.net 

عبي عبر شّ عالقات على المستوى ال بينهماو ن يمتجاورتالّدولتين  الكِ  التشادية: الليبيِّةالعالقات 

، كان لها 2161العالقات، وبعد قيام ثورة سبتمبر في ليبيا عام  هذه ويةتق منِ تاريخ القديم، مما زاد الّ 

حكم فيها بتشاد ضد نظام ال ثورية   بدعم جبهة   لالستعمار الغربي في المنطقة، فقامتْ  ه معادي  توج  

 اقة، ونظرً ا في المنطا لمصالحهعتبرته تحديً االفرنسي، مما أزعج فرنسا و  وكذلك الوجود العسكريّ 

م داخل التاريخي الذي تقوم به لنشر اإلسال الّدورجانب  إلىفريقيا إألهمية موقع ليبيا الجغرافي في 

وفرنسا،  ية األمريك المّتحدةة الواليات الغربية وخاصّ  الّدولتخوف  إلىذلك  فقد أدى اإلفريقّيةالقارة 

رق استهالك واستنزاف قدرات ليبيا من خالل اشعال الحرب وبشتى الط   الّدولهذه فقد حاولْت ولهذا 

http://www.libyalive.net/
http://www.libyalive.net/
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ا فيه، وكان هدف ليبيا األساسي من ذلك تأمين حدودها الجنوبية، في تشاد، حيث كانت ليبيا طرفً 

بالخطر  تْ ، فالقيادة في ليبيا أدركالليبيّ لحفاظ على األمن القومي ابالمنطقة، و  قليميّ إ وقيامها بدور  

 نّ إبهذا فالمجاور، و  اإلفريقيّ يطرة على هذا البلد وجود قوات أجنبية فيها والسّ تجاه تشاد من خالل 

 اوتشاد وخالل فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كان يسودها أحيانً  العالقات بين ليبيا

 أخرى توتر وعداء شديد. داقة والتفاهم وفي أحيان  من الصّ  جو  

 ّرئيسالبعد وصول وذلك  جديدةً  بين ليبيا وتشاد مرحلةً  العالقاتبدأت  2112وفي أواخر عام 

 كاّفةتسوية  تْ في العالقات بينهما، وتمّ  تعاون   ذلك بداية مرحلةِ  وكانللحكم في تشاد ( أدريس ديبي)

، مع 2114عام  الّدولّيةالقضايا العالقة بين البلدين، ومنها قضية أوزو، وفق حكم محكمة العدل 

عاون والتّ  اسيّ الّسيتعزيز تلك العالقات على المستوى  تمَّ ة، وبذلك داقصّ القيامهما بتوقيع معاهدات 

 (63: 1222، )المودي االقتصادي.

، حيث لليبيا من جهة الجنوب اإلفريقيّ دول الجوار إحدى  الّنيجر: الّنيجرمع  الليبيِّةالعالقات 

من خالل العالقات بينهما في  كم، وكان بين البلدين تعاون   343برية بطول  ترتبط مع ليبيا بحدود  

 ، ورغم الخالف الحدوديّ الّنيجر جانب الحكومات التي حكمتْ  إلى)هاماني ديوري(،  الّرئيسعهد 

 ات الماضية حرصتْ نو ليبيا طيلة السّ فإّن  الّنيجربين البلدين حول منطقة تومو والتي تقع تحت سيادة 

، مما يجرالعالقات الجيدة مع النّ  حرصها على على عدم فتح هذا الملف الخالفي الحدودي، من أجل

على جميع  التعاون بين ليبيا والنيجر كانف، الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةا على ا إيجابيً يعطي انعكاسً 

بشكل   بني  عاون ماالقتصادي واالستثماري، فالتّ  الّتعاونجانب  إلىواألمنية،  الّسياسّيةالمستويات 

 ( 211: 1224، )عامر .رفينمصالح الطّ  على والحفاظ، سن الجوارعلى ح   أساسيّ 
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ض المشكالت بع البعض منها منْ ي عاني ومن خالل دول الجوار لليبيا والتي  اإلفريقّيةفالقارة  إًذا

ياسية السّ و  االقتصادّية الّدولواالنقالبات العسكرية، وتبعية بعض هذه  ،الحروب :والتي من أبرزها

 الليبيِّة يَّةالخارج الّسياسةعلى  الحدود، فكل ذلك كان له تأثير   جانب مشكالتِ  إلىول الغربية، للدّ 

 (41: 1224، )عامر من حيث: اإلفريقّية الّدولتجاه 

 الخارجيَّة ياسةالسّ ضمن اهتماماتها على صعيد  اإلفريقّية الّنزاعاتليبيا موضوع تسوية  وضعتْ  -

 .الليبيِّة

 .اإلفريقّيةالقارة  في لدورها جديدةً  تضع رؤيةً  أنّ  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةعلى  تْ هذه القضايا فرض -

ور دّ الوعي بين صفوف األفارقة، من حيث قيامها بال قيمة بثِّ لِ  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةدراك إ -

 وقيامها بتقديم المساعدات المختلفة لها. الّدولالتعليمي لتلك 

 اإلفريقي االتحاد اتجاه الليبيِّةياسة للسّ  الّداخلّيةدات حدّ الم  

تمثل جغرافي والذي يَ ال الموقع ن  تضمَّ ، فهي تَ الليبيِّةياسة للسّ  الّداخلّية اتددّ بالمح  أما فيما يتعلق 

تراتيجي، حيث موقعها االس منْ  الّسياسّيةومناخها، والحدود  ،هاسوتضاري ،ومساحتها ،ليبيا في موقعِ 

 .العسكريّ  دحدّ الم   ، ثمّ البشريّ  دحدّ الم  جانب  إلى

 ةالجغرافي داتحدّ الم  

جملة المحددات المتعلقة بموقع الدولة ومساحتها وربما تضاريسها ومناخها، حيث  بهاويقصد 

يلعب كل عنصر من هذه العناصر الجغرافية تأثيره في سياسة الدولة الخارجية، فموقع الدولة من 

العوامل الحتمية التي ال تخضع للتغيير، وعلى الدولة في المقابل أن تسخر هذا العامل لتحقيق 

فموقع الدولة يتعلق ببعض الجوانب وعلى رأسها موقعها من خطوط الطول والعرض،  مصالحها،
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ومكانها من اليابسة والماء، وموقعها من الدول المجاورة. حيث تمتد أرض ليبيا بين خطي طول تسعة 

وخمس وعشرين درجة شرقًا، في حين يصل أقصى امتداد لها في الجنوب خط عرض ثماني عشرة 

ين جنوبًا، أما في اتجاه الشمال فيعتبر خط عرض ثالث وثالثين درجة شمااًل، درجة وخمس وعشر 

ويعد الحد األقصى المتداد البالد في هذا االتجاه، ويمتاز مناخ ليبيا بمميزات مالئمة لالستقرار 

وطنات السياسي واالقتصادي خصوصًا المست كيانهاالبشري تؤثر بدرجة مباشرة في بناء الدولة وقوة 

ية شمال البالد وبعض أجزائها الجنوبية  فالحضارات القديمة التي نشأت باإلقليم الشمالي إلفريقيا البشر 

 (.3: 1224، تدين في قيامها وتطورها و استمرارها لالعتدال المناخي )سويب

كبيرة من طرف القارة األفريقية الشمالية، وتمتد حدودها من ساحل البحر  مساحةحيث تحتل ليبيا 

أن تلتقي مع حدود كل من جمهوريتي النيجر وتشاد، وأما شرقًا  إلىشمااًل وتستمر جنوبًا  المتوسط

 (.3: 1224)سويب، فتسير الحدود مع مصر والسودان، وغربًا مع حدود جمهوريتي تونس والجزائر

منبسطة تغلب عليها الصحراء، مع مرتفعات محدودة في الشمال  عموماليبيا  تضاريسوتعد 

م أن تكون جبااًل، ولذا يمكن اعتبار ليبيا أرضًا منبسطةً ومتصلًة، وبالرغ إلىالشرقي والغربي ال ترقى 

من أن المنطق الجيوبوليتيكي لم يعد عاماًل حتميًا بسبب تقدم االتصاالت والمواصالت وغيرها من 

ه في المقابل ال يمكن تجاهل هذا الدور بالكامل في دولة نامية مثل ليبيا، وفي المقابل الوسائل إال أن

تشكل مساحة الدولة عاماًل من عوامل القوة يتيح للدولة فرص التنوع وكثرة الموارد الطبيعية والمعادن 

 .(226: 1223، )الكوت وكذلك الموارد الزراعية

راته على السياسة الخارجية الليبية يمكن القول أن لكل عن المحدد الجغرافي وتأثي الحديثوعند 

لسياسات ا موقع جغرافي جوانبه االيجابية والسلبية فيما يتعلق بالدفاع أو التجارة أو ما يتصل بأمور

فليبيا لها حدود مجاورة مع أربع دول عربية ودولتين أفريقيتين مما له تأثيره السياسي  الخارجية،
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 لمتوسط،اطويل من الساحل الجنوبي للبحر  بشاطئجانب تمتع ليبيا  إلىالخارجي تجاه هذه الدول ــ 

يجعلها ذات توجه عربي أوروبي له قوة خاصة تجاه كل من مالطا وايطاليا وجنوب فرنسا واليونان 

 (180:2000، البرناوي)وتركيا. وقبرص 

ع السياسة الخارجية لها، تتمثل في حدودها م ومن حيث مدى تأثير الموقع الجغرافي لليبيا على

أو تقلب هذه الدول المجاورة قد يؤثر على السياسة الخارجية الليبية  استقرارحيث  المجاورة،الدول 

خاصة في حال وجود نزاعات أو خالفات، كما حصل من خالف بين لليبيا وتشاد فيما يخص قطاع 

 (244: 1222، )البرناوي. 2112بدأ عام  يأوزو الحدودي والذ

 مغربه،و فان موقع ليبيا المتوسط ما بين مشرق الوطن العربي  االقليمية، االلتزاماتأما من حيث 

فتأثيرات هذا الموقع  كم، 2122الجنوبية للبحر المتوسط أكثر من  الشواطئ منوباعتباره قد احتلت 

لموقع  وأصبح المجاورة،ل هذه الدول تبدو واضحة من النواحي االمنية واالقتصادية والصحية على ك

 (1212 ،معلومات عن ليبيا)كبرى. ليبيا أهمية 

لدور الذي هذا ا ألهمية العربيةفليبيا كدولة مغاربية افريقية هي التي نادت بالوحدة مع الدول 

ي دفع كل فموقع ليبيا الجغرافي هو الذ القومية،يمكن أن تلعبه الدول المغاربية في القضايا العربية 

 لحصول علىمحاولة ا إلىمن بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي سابقا 

 (62:1222، المودي) ليبيا.وقع قدم في 

 الجغرافي في الّسياسة الخارجية الليبية اتجاه دول االتحاد اإلفريقي في أن يكون الموقعكما أثر 

 (1212 ،لها رصيد من العالقات والّروابط االجتماعية والثقافية واالقتصادية. )معلومــات عن لــيبيا
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 ( 2) الخريطة رقم  خريطة جغرافيا ليبيا

http://www.libya-unesco.org/arabic/libya-ar.htm 

 البشرية داتحدّ الم  

يجابً و  اولة سلبً للدّ  الخارجيَّة الّسياسةوالمهمة المؤثرة في  األساسّية المحدداتكان من السّ  د ادتعف اا 

نتاجية قدرات   كان وما يتمتعون به منْ السّ  ومبدعين  لعلماء ومفكرينمن امتالك ا ّدولةيمّكن ال علمية وا 

ذا المجال وكفاءتها، ومدى مشاركتها في ه الّدولةا على قدرة الميادين، فهؤالء يعتبرون تأكيدً  كاّفةعلى 

له نصر عالفلهذا تأدية أعمالهم،  منْ  الخارجيَّة الّسياسةعلى مستوى العالم والذي يسهل على رجال 

رات ولة قدعطي للدّ كان ي  يادة العدد في حجم السّ ز  جانب األهمية العلمية إذ إنّ  إلى أهمية  كبيرة
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، البرناوي) تخوض في سياسات خارجية بكافة أشكالها على أنّ قادرة  وامكانات دفاعية كبرى، فيجعلها

1222 :266) 

لها تأثير في فعالية العدد البشري أيًضا عدد البشري هناك عناصر أخرى مهمة لجانب ا إلى

 ولة ومن أهمها:للدّ  الخارجيَّة الّسياسةسكان ومدى تأثيراته على للّ 

 كان.تعلمين بين السّ الم نسبة   -

 كان.لسّ لالمستوى االجتماعي واالقتصادي  -

 كاني.عداد السّ باب في التّ الشّ  نسبة   -

 كان.بين السّ  الّسياسّية مستوى المشاركةِ  -

 .كانالعرقي واللغوي بين السّ  جانس  التَّ  -

ير وقدراتها على التأث الّدولةدد مكانة حعلى توظيف هذا العامل هو الذي سي   الّدولةمدى قدرة ف

كان ر من السّ يل العدد الكبقد يتحوَّ ف، الخارجيَّة الّسياسةى وتحقيق أهداف األخر  الّدولّيةعلى األطراف 

ع كان استعاضت عن ذلك برفذات العدد القليل من السّ  الّدولبعض  كما أنَّ  ،الّدولةعلى  عبء   إلى

 (263: 1222، )البرناوي .سكانها وقدرةِ  كفاءةِ 

عكس آثاره وتن ،وقوتها الّدولةيؤثر على استقرار  أو دينية   عرقية   متمايزة   وجود جماعات   أنّ كما 

هذا و ، ما وراء حدودها إلىتحوي جماعات لها امتدادات عرقية  الّدول، فبعض الخارجيَّةعلى سياستها 

 ة،لو لخارج أكثر من والئها للدّ في ابعض هذه الجماعات تدين بالوالء لجماعاتها االمتداد قد يجعل   

 الّدولّيةدات حفي مواجهة الوِ  الخارجيَّةويضعف سياستها  ،ولةللدّ  الوطنّيةد الوحدة هدّ ي   مر قدذا األوه

 األخرى. 
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قبائل ل امتدادً ا التي ي عّد م عظمهانوب توجد قبائل التبو ففي الجّ وع، ليبيا جماعات من هذا النّ وفي 

اق التي الطور  كما توجد قبائل   منها داخل ليبيا، فيما يعيش جزء   ،من بعض دول الجوار منها تشاد

ية هذه غلبوأ، الّنيجروتنتشر في عدة دول أهمها  ،حراء الكبرىمن الصّ  واسعة   تستوطن مساحات  

 الليبيّ جنوب تعيش في بعض مدن ال أما الطوارق الليبيون فهم أقلية   ،القبائل تتواجد في مالي والجزائر

 لليبيِّةارقي من الحدود تعيش بعض القبائل الممتدة عبر الحدود ومنها غدامس، وعلى الجانب الشّ 

 لكنَّ  ،اعّيةاالجتمواحي كان من النّ بة السّ ال يمكن تمييز تركي ِلذاالمصرية )أهمها قبائل أوالد علي( 

ر وة غيخنوب حيث الحدود الرَّ يأتي من الجّ  الليبيّ الخطر األكبر للقبائل الممتدة على األمن القومي 

نعدم فيها ت تكاد   في ظروف قاسية   هذه الجماعات تعيش   كما أنّ يطرة عليها بالكامل، عة للسّ الخاض

في  الستقراراا للمشاكل وعدم ما يجعلها منبتً  وهذا ،الليبيِّةاألراضي  إلىبل الحياة مما يجعلها تلجأ س  

 (.221: 1223، الكوت) ليبيا وفي المنطقة

 إلى، باإلضافة امع جانس العرقي والديني بشكل  عام بالتّ  بشكل  كاني في ليبيا ويتميز الوضع السّ 

والكتلة  الغربيةِ  ةالليبيِّ  كانيةِ باعد الجغرافي بين الكتلة السّ ة اللغة المستخدمة في الخطاب، رغم التّ وحدِ 

 (.261: 1226، )البرناوي الجنوب في كانيةِ السّ  رقية والكتلةِ الشّ  كانيةِ السّ 

أما بالنسبة  نسمة، ألف 363ومليون  6 إلى 1226كاني في ليبيا عام ولقد وصل التعداد السّ 

والطوارق هي  ،ألفا 32و 14دادهم بين أعتتراوح  حول تعدادهم، ولكنْ  رسمية  أرقام  للطوارق ال يوجد 

 البربر. إلىقبائل تسكن في الصحراء الكبرى وينتمون 

 :منهالبيات نذكر السّ  ، هناك بعض  اإليجابياتجانب تلك  إلى

 2116 – 2143مية وفق التقرير االقتصادي العربي الموحد عن السنوات من نسبة األ ازدياد -

دني نسبة وت ،في المستويات الثقافية واالجتماعية للمواطنين مباشر   انخفاض   إلىمما أدى ذلك 

 .الخارجيَّة الّسياسةأو االهتمام بالقضايا العامة خاصة مسائل  الّسياسّيةالمشاركة 
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باعتبار ليبيا ، الّسياسيّ ع القرار اا لدى صنّ سبب قلقً ان في ليبيا من العوامل التي ت  كقلة عدد السّ  -

 .2132 عام دبعوالذي شهد تطورا  ،2132فقيرة من حيث عدد سكانها عام دولًة 

ز عدم ترك  و  ت  كان بها، مع وجود تشت  تناسب عدد السّ  ممع عد قعة الجغرافية لليبيااتساع الرّ  -

 (266: 1222، البرناوي)الّساحلية. خاصة بالمدن  دة،بمناطق محدّ إاّل كان السّ 

 ةــــــالعسكري داتحدّ الم  

فاع الدّ و  أجل تحقيق أهدافها ومصالحها، ا منِ عسكريً  الّدولةالعامل العسكري يعني كفاءة وقدرة 

أهمية عن غيره من العوامل األخرى، فله  قل  ي دث، وهذا العامل التح مواجهات قدْ  أيّ  عنها ضدَ 

 .الخارجيَّة الّسياسةبها  قحقّ تَ ولة، وكذلك يعتبر أحد الوسائل التي تَ للدّ  الخارجيَّة الّسياسة في قوي   تأثير  

من  لّدولةامن خالل ما تقوم به  تهقو  فتظهر الخارجيَّة الّسياسةفي  ومؤثر   ه عامل مهم  وحيث أنّ 

ة والتي تشمل فكثّ عة والمة الموسّ دريبات العسكريّ إقامة التّ  إلى، باإلضافة كبيرة    عسكرية   امتالكها لقوة  

جانب قيام  لىإ، ةكاديميات العسكريّ نشاء الكليات واألا  الح، و السّ  القادرين على حملِ  الّدولةأفراد  كاّفة

سابقة،  ربية  اشتراكها في معارك حالم كتسبِة مْن  الّدولة ذلك خبرةَ  إلىصنيع الحربي، أضف بالتّ  الّدولة

داقة ومصالح والتي لها عالقات ص ةالقويّ  الّدولمع  وتحالفات   ت  تفاقيااِل من توقيعها  الّدولةما تقوم به و 

ظ على افاع المشترك في بعض األحيان، من أجل الحفِ رف باتفاقيات الدّ عي   وهو مامشتركة معها، 

 (114: 1222، )البرناوي .من القومي لهااأل

بينهم  نْ مو مهمة لبلدانها،  عسكرية   رق األوسط، فلها قيادات  والشّ  اإلفريقّية الّدولوعلى مستوى 

د مناصب قلَّ ت سياسية لبلدانهم، فمنهم منْ في الحياة الّ  أساسي   عالية، لهم دور   تب  أصحاب ر   ضباط  

، الّسياسّيةة في الحيا استمرارهجانب  إلىستمر برتبته وواجبه العسكري اسياسية مدنية، ومنهم من 

 ترسانةً  تمتلك الّدولحدى تلك إوليبيا ك .الخارجيَّة الّسياسةهمية العامل العسكري في أمما يؤكد 
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امتالكها  بإلى جاناء البالد، ة أنحالوحدات العسكرية بكافتنتشر كبيرة، و  داد  وبأعورة متط عسكريةً 

المدارس وجود  اأيضً  ،اإلفريقّية العربّية الّدولقد يفوق بعض  ، ماة مدن ليبيااألسلحة بكافّ  مخازنِ لِ 

ليبيا لها قدرات  وكل هذا يؤكد بأنّ  األصناف، ةبكافّ  وأفراد   ليات العسكرية والتي يتخرج منها ضباط  والكّ 

 (113 :1222، البرناوي)بها.  ال يستهانعسكرية 

د وذلك بع المجلس الوطني االنتقالي من ِقبل 1222في عام  الليبيّ الجيش الوطني  سَِّس وقد أ  

 .نيسوداو  من كتائب قبلية وميليشيات بعضها تشادي   يتكونالذي كان  ابقالسّ  الليبيّ الجيش  زمَ ه   أنْ 

اِس شّكلت تحدًيا للجيش الجديد يتمثل باألس جسيمة   مستودعات وقواعد اإلمداد ألضرار   وقد تعرضتْ 

 (233: 2111)بن حليم،  .ية العسكرية للبالدالتحتّ  من البنيةِ  كبير   في إعادة بناء جزء  

للباحث بان العوامل والمحددات الجغرافية كان لها دور في رسم سياسة ليبيا  يتبينمما سبق 

الخارجية فموقع ليبيا والثروات االقتصادية الليبية تعد من مواطن القوة التي جعلت من ليبيا ذات 

 أهمية على المستوى اإلقليمي والعربي والدولي.

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A_(1951%E2%80%932011)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A_(1951%E2%80%932011)
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 :الفصل الثالث
 اإلفريقيّ  االتحاداتجاه  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةمبادرات 

 تمهيد وتقسيم
 الّدولمعظم  فقتْ ، فاتاإلفريقّيةالتي تشهدها القارة  زاعاتِ للنّ  وضع حد   إلى اإلفريقّية الّدولسعت 

أسيس ا حين التّ طلق عليهأ   اإلفريقّية الّدول معظمَ  تضم   م نّظمةتشكيل على توحيد جهودها لِ  اإلفريقّية

 واجهتْ  زمات  أ لعدةِ  لول  تتدخل لوضع ح   أنْ  الم نّظمةتلك  واستطاعتْ  (،اإلفريقّية الوحدةِ  م نّظمة)اسَم 

ها حال دون مؤسسات منْ  في العديدِ  الم نّظمة للضعف الذي أصابَ  نتيجةً  ولكنْ ، اإلفريقّيةدول القارة 

في  بقاء  ا الجديد، وهو إمّ ر أمام خيا   اإلفريقّية الّدولكل المطلوب، األمر الذي وضع استمرارها بالشّ 

ني االتي أصابها بعض الضعف، وكان الخيار الثّ  الم نّظمة لتطويرِ  صيغة   ك، أو إيجادِ تفك  الحالة 

لغرض تالفي  ،اإلفريقّيةلمنظمة الوحدة  تطوير   والذي جاء بمثابة   اإلفريقيّ  االتحادتأسيس  هعن أثمرَ 

 .اإلفريقّيةزاعات التي حدثت بين بلدان وشعوب القارة المشكالت والنّ  وحلّ 

 االتحادتجاه ا الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةا هي مبادرات ه: مولإلجابة عن السؤال الثاني والذي مفاد

، العلمي أهم مناهج البحث التحليلي، والذي يعتبر منْ  المنهج الوصفيّ  دم الباحث  خاست ؟اإلفريقيّ 

 .اإلفريقيّ  االتحاداتجاه  الخارجيَّة الّسياسةحيث تناول الحديث عن مبادرات 

وحتى قيام  2132الّسياسة الخارجيَّة الليبيِّة خالل فترة االستقالل في عهد النِّظام  الملكي عام 

اتَّسمْت بانحيازها الكامل للّدول الغربية وحرصها  2161ثورة سبتمبر بقيادة العقيد معّمر القذافي عام 

يبيا غربية على ما تقوم به لاستمرار تأثير الّسياسات ال إلىعلى قيام عالقات  قوية معها، مما أدى 

من عالقات مع الّدول اإلفريقّية، فيما يخص الّسياسة الخارجيَّة خالل تلك المرحلة، حيث أّنه خالل 

كانت القارة اإلفريقّية ت عقد فيها العديد من المؤتمرات، والتي ظهرْت من  2162 إلى 2134الفترة من 
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، وكانت مشاركة ليبيا في هذه المؤتمرات يتّم بشكل 2162خاللها م نّظمة الوحدة اإلفريقّية في مايو 

 تقليدي، وليس لها مواقف ثابتة  حول القضايا المتعّلقة بالّدول اإلفريقّية.

أشار بأّن ليبيا هي جزء من القارة اإلفريقّية، ومع ذلك لم  2132فالدستور الليبّي الّصادر عام 

ر ذلك مْن عدم االهتمام للعالقات معها، ومن حيث يكن لها أي  دور  إيجابي تجاه إفريقيا، ويظه

الّتمثيل الدبلوماسي الليبّي لدى الّدول اإلفريقّية فقد كاَن في أدنى حد  له مما جعل ليبيا ال تقوم بدورها 

 الكامل والفّعال في ظل ما كانْت تشهده إفريقيا خالل فترة الخمسينات والستينات مْن تطورات.

بقيادة العقيد معّمر القذافي أصبح لليبيا ومن خالل سياستها  2161ر وبعد قيام ثورة سبتمب

جانب  إلىالخارجيَّة دور آخر مختلف، حيث صار دورها فاعاًل ونشيًطا في العالقات مع إفريقيا، 

 (Aljazeera.net). ألنشطة األخرى المختلفةياسّي واالقتصادي وكافة أنواع االّتعاون السّ 

يعد االتحاد اإلفريقّي وأحًدا مَن مشاريع الّتكامل اإلفريقّي، وتتويًجا لجهود الوحدة اإلفريقّية، والتي 

، الستقاللاتحقَّقْت بعد محاوالت  م ضنية  من أجل تحقيق صيغة  للتّقارب بين الّشعوب اإلفريقّية بعد 

ة( د بتأسيس )م نّظمة الوحدة اإلفريقيّ أْن ت وِّجْت كل  تلك الجهو  إلىوالتي عقدْت لها عدة مؤتمرات  

ضعفها، وبالتالي َشعَر القادة  إلى، وقد واجهت تحديات  عديدة أدَّْت 2163مايو  13بأديس أبابا في 

األفارقة بضرورِة إيجاد صيغة  أخرى للّتكامل في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وط رحْت 

ألهلّية         كن لمنّظمة الوحدة اإلفريقّية دور  في التخفيِف مَن الحروب ابالفعل فكرة  االتحاد اإلفريقّي، فلْم ي

 (11: 1224، داخل الّدول اإلفريقّية. )دهب

لمباحث االل من خ اإلفريقيّ  االتحاداتجاه  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة مبادراتِ ويتناول هذا الفصل 

 الية:التّ 

 . اإلفريقيّ  االتحادودورها في تأسيس  الليبيِّة الخارجيَّة ول:األ  المبحث  

 .اإلفريقيّ  االتحاداتجاه  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةوسائل تنفيذ  اني:الثّ  المبحث  

 إفريقيا.اتجاه  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةمبادرات  الث:الثّ  المبحث  
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 :المبحث األول
 اإلفريقيّ  االتحادة ماهيَّ 

في إطار  ليبيِّةال الّدبلوماسّيةمن الجهود التي بذلتها  بعد سلسلة   اإلفريقيّ  االتحادجاء تأسيس 

، اإلفريقّية الّدولعاون بين والتّ واالندماج كامل التّ  وخارجها؛ لتعديل صيغةِ  اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمة

الشعوب  لم تعد قادرة على تلبية طموحات اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمةأن  الليبيِّةبعد أدراك القيادة  وخاصةً 

 جديد   مل  ع إيجاد أسلوبِ  وضرورةِ في الوحدة والتقدم، ومواجهة المتغيرات العالمية الجديدة،  اإلفريقّية

فاظ على الحِ  ريقّيةاإلفالجديدة، بما يضمن للقارة  العالميةِ  واالقتصاديةِ  الّسياسّيةرات يتماشى مع التطوّ 

 .واالقتصادية واالجتماعية الّسياسّيةقدراتها 

راسة التي يمكن للدّ و  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةوتأثيره على  االتحادئيسة إلنشاء وافع الرّ ومن الدّ 

 تجملها باآلتي: أنْ 

وجود للمشاركة  الفللحكومات،  د ناد  غم من طبيعتها القارية مجرَّ بالرّ  اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمة ظلتْ  -

المفكرين  ة التي طرحها بعض  غم من األفكار المهمّ بالرّ ، اتقريبً  كلي   أدائها بشكل  في عبية الشّ 

أو في أثناء اإلعداد لوضع الميثاق في مؤتمر أديس  الم نّظمةأن سواء قبل إنشاء هذه بهذا الشّ 

 .2163أبابا التأسيسي في مايو 

 ها بعض  س لاألوروبي التي تحمَّ  االتحادكما في تجربة  اإلفريقيّ ق فكرة البرلمان عدم تحقّ  -

ختلف م في وضع   الم نّظمةا جعل تتح الفرصة لألخذ بها ممّ  المفكرين والقادة األفارقة، لذا لمْ 

 األوروبي. االتحادجارب اإلقليمية األخرى كتجربة بالمقارنة ببعض التّ 

لحاح لضرورة بإ تْ رضَ على وجه العموم، والتي فَ  اإلفريقّية الّدولتواجه  يات التي باتتْ التحدّ  -

بالعمل  الرتقاءانها من ة لما يمكِّ تتمتع بقدر  كاف  من المرونة والفاعليّ  جديدة   التفكير في آليات  

 (.32: 1224، يات )دهبالمشترك من أجل التصدي لهذه التحدّ  اإلفريقيّ 
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لمتمثلة في ا الليبيِّةوعلى رأسها القيادة  اإلفريقّيةوالحكومات  الّدولر رؤساء على ذلك قرّ  بناءً 

 لّداخلّيةاتكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات  جديدة   إقليمية   مة  استبدالها بمنظّ  الخارجيَّةسياستها 

عيد على الصّ  لليبيِّةا الخارجيَّةياسة للسّ  متواصلة   جهود   ا حصيلة  وهي أيضً  ،والخارجية التي تواجه القارة

ولى أ   نوات األخيرة من القرن العشرين، وبدأتْ بهذا االتجاه في السّ اإلقليمي. وقد تسارعت األحداث 

، عندما 2111في يوليو عام  الّجزائرنعقدة في الم   اإلفريقّيةة أن في القمّ الخطوات العملية بهذا الشّ 

ارس هذا استثنائية في ليبيا لتد ِقّمةفي  لالجتماع اإلفريقّيةوالحكومات  الّدولليبيا رؤساء  دعتْ 

 اإلفريقّيةة القمّ  دتِ قومناقشتها، وبالفعل ع   الليبيِّةظر في الوثيقة عوة للنّ هذه الدّ  العرض، وقد قبلتْ 

در ص الليبيِّةقاش وتبادل اآلراء حول الوثيقة م، وبعد النّ 2111االستثنائية في ليبيا في سبتمبر عام 

، يّ اإلفريق االتحاد م نّظمة جتمعة إنشاءَ الم   الّدولفيه  لذي قررتْ وا 1/1/2111سرت بتاريخ  إعالن  

(، وهي 1222مارس  1 -2ليبيا يومي ) ِقّمةفي  اإلفريقيّ  االتحاد إلعالنِ  الّرسمّيةجاءت الخطوة  ثمّ 

 االتحادنشاء إ ااإلعالن رسميً  تمَّ حيث  ،اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمةالخامسة في تاريخ االستثنائية ة   القمّ 

 اة العملية وضمانً احيالنّ  ه منَ  أنّ احية القانونية، إالّ النّ  منَ  قائمةً  حقيقةً  االتحادوأصبح بذلك  ،اإلفريقيّ 

 ى األمر منْ اقتض اإلفريقيّ  االتحاد صيغةِ  إلى اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمة صيغةِ  منْ  المرنِ  لالنتقال

إفريقيا  بجنوبِ  ديربان ِقّمةانعقاد  تمَّ  أنْ  إلىانتقالية،  اإلذن بفترة   اإلفريقّيةوالحكومات  الّدولرؤساء 

من  عقود   بعد أربعةِ  اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمة ، وبهذا اإلعالن انتهى عمل  1221في يوليو من عام 

 (،243: 1224، )عمران عنها كبديل   اإلفريقيّ  االتحادقيام  قيامها، وتمَّ 

 ,Aljazeera. Net) 2010 ,1)وهي: ، االتحادنشاء هذا وافع إلالدّ  لشكّ ت   نقاط   بذلك مجموعة   عتْ ووضِ  

 واالنتماء لها. اإلفريقّيةدة حالو  بمبادئ األخذ   -

االقتصادية و  الّسياسّيةرات ومتابعة التطوّ  ،فعالية كبرى اإلفريقّيةمة الوحدة لمنظّ  بأنّ  التأكيد   -

 اخلي والخارجي.واالجتماعية لها على المستويين الدّ 
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 .فيهاندماج الكامل في اال، وحق شعوبها اإلفريقّيةقارة الحديات ت مواجهة   -

تقالل واالس، من أجل العيش الكريم اإلفريقّيةعوب طريق نضال الشّ في االستمرار والمتابعة  -

  والحريّة.

              الّسياسيّ تعالج واقعها  الوقوف في وجه التحديات المختلفة التي تواجهها، وأنْ  -

 واالقتصادي واالجتماعي.

قدت بمدينة ي ع  الت اإلفريقّيةة خالل القمّ  اإلفريقيّ لالتحاد  النِّظام الّسياسيّ كتمال الموافقة على ا -

 .1222يوليو  22لوبي بجمهورية التوغو في 

 اإلفريقي االتحادتأسيس 

نات بِ أول لَ  2111 والحكومات في يوليو اإلفريقّية الّدول( لرؤساء 33ورة العادية رقم )شهدت الدّ 

عقد ي   ةاستثنائي ّمةقِ ليبيا الستضافتها لمؤتمر  قرار بقبولِ  ، وذلك بصدورِ اإلفريقيّ  االتحادإنشاء  مسيرةِ 

يتماشى ا بم اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمةتفعيل  بل وأدواتِ س   ؛ لمناقشةِ 2111سبتمبر 1 - 6في الفترة من 

عداد القارة  الّسياسّيةمع التطورات  اظ على بما يضمن لها الحف اإلفريقّيةواالقتصادية العالمية، وا 

 (.  244: 1224، عملي )عبدالحميد قدراتها في إطار  م  

ابعة ة االستثنائية الرّ القمّ  1/2111، 4وبناء عليه استضافت ليبيا بمدينة سرت خالل يومي 

عنها في  درة التي صَ وهي القمّ  اإلفريقّيةمة الوحدة والحكومات األعضاء بمنظّ  الّدوللمؤتمر رؤساء 

 على ما يلي:  رت( حيث نّص )إعالن سِ  1/1/2111

ماعة وأحكام معاهدة إنشاء الجّ  اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمةألهداف ميثاق  بًقافريقي طِ إ إنشاء اتحاد   .أ

 .اإلفريقّية االقتصادّية
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 االتنفيذ وتحديدً  حيزِ  إلى اإلفريقّية االقتصادّيةماعة المعاهدة المؤسسة للجّ  إدخالِ عجيل بمسيرة التّ  .ب

 (63: 1226)وفاء، :فيما يتعلق بما يلي

لوحدة ا وقد استهدفت معاهدة أبوجا تحقيقَ  ،أبوجا معاهدةِ  منية لمراحل تنفيذِ دة الزّ ضغط المّ  -

 وهي: ،مراحل متعاقبة سنة مقسمة لستِ  34أقصاها  زمنية   الكاملة للقارة خالل فترة   االقتصادّية

   مَس خ القائمة، وتستغرق   االقتصادّيةماعات وتدعيم الجّ  تعزيزِ  األولى: مرحلة   المرحلة 

 أقصى. كحد   سنوات  

   ا، القائمة نحو تحسين أوضاعه االقتصادّية ماعاتِ انية: تستهدف تحرك الجّ الثّ  المرحلة

 د أقصى.سنوات كح   هذه المرحلة ثمانِ  وتستغرق  

  ًوتستغرق   ،كتلت لكلِّ  مركي  ج   اتحاد   ثمّ  ،ةحرّ  تجارة   الثة: وهي مرحلة إنشاء منطقةِ الثّ  المرحلة 

 أقصى. هذه المرحلة عشر سنوات كحد  

    هذه المرحلة  ومدة اإلفريقّيةعلى مستوى القارة  مركي  ج   مرحلة إنشاء اتحاد   :بعةالراّ  المرحلة

 .أقصى سنتان بحد  

   ة أربع ، ومدة هذه المرحلاإلفريقّيةوق المشتركة السّ  الخامسة: وهي مرحلة تأسيسِ  المرحلة

 أقصى. بحد   سنوات  

   ومدة هذه المرحلة في حدها  ،وحدةفريقية م  إ ملة  وتستهدف إصدار ع  : ادسةالسّ  المرحلة

 األقصى خمس سنوات.

عجيل بإنشاء المؤسسات المنصوص عليها بمعاهدة أبوجا كالبنك المركزي العمل على التّ  -

 لمان عمومِ خاصة بر  ، وبصفة  اإلفريقّية، ومحكمة العدل اإلفريقيّ قدي النّ ، واالتحاد اإلفريقيّ 

 فريقيا.إ
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إلفريقّية ا االقتصادّيةماعة ؛ لتحقيق أهداف الجّ اإلقليمية االقتصادّيةماعات تدعيم وتقوية الجّ  -

 المنشودة. والوحدة

 .ادرةالقرارات الصّ  الخطوات الالزمة لتنفيذِ  التخاذالتنفيذي  تفويض المجلسِ  .ج

 م نّظمة إلىسبة النّ ب امتاز بأهميته ًياتأسيس اقانونً  اإلفريقيّ لالتحاد ولقد تضمن القانون التأسيسي 

منها ع في اعتباره األهداف التي تضقد وضَ  اإلفريقيّ  االتحاد أنّ  غم منْ ، على الرّ اإلفريقّيةالوحدة 

 (.43: 1224)اإلمام، اإلفريقّية االقتصادّيةماعة ومعاهدة الجّ  اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمة ميثاق

  اإلفريقيأن ر القذافي في الشّ خطابات العقيد معمّ 

ر القذافي أمام مؤتمر الغذاء العالمي بالعاصمة اإليطالية روما خالل شهر كلمة العقيد معمّ    -

سيا وعليها آو إفريقيا الفقيرة في  الّدول ثرواتِ  الغنية سرقتْ  الّدولن إ)) جاء فيها  0229ديسمبر 

 اضحة  و  يحضروا هذا المؤتمر، وهذه رسالة   األغنياء لمْ  أرى أنَّ  ا أنْ ين، ويؤسفني جدً الدّ  تسديدَ 

ساهمة في حل مشكلة األمن الغذائي العالمي، فهذه األغنياء قرروا عدم الم   ا بأنَّ ا لنا جميعً جدً 

ْن أدولة تبحث عن معيشتها وترشد مواردها وتحاول  وكلّ  ،ا يهتم بنفسهمنّ  واحد   كلّ  رسالة بأنَّ 

زمون يلت غنياء عندما التستطيع سوف تموت، فاألالفقر اذا استطاعت واذا لم ْ  علىقضي ت

ينية فعليهم الالتإفريقيا وآسيا وأمريكا نهبوا ثروات  نهم همْ هؤالء ليس من حقهم هذا، أل بمساعدةِ 

 ،نهبت ثرواتهمالتي استعمرتهم و  الّدولالالتينية في اتجاه أمريكا سيا آفريقيا و إل ومالحقة وحق   دين  

 تساوي عونة من المانحين األغنياء الم الّدولها ستقدم لهذه فحتى المبالغ التي دائما يلوح بها بأنّ 

يس الث من قبل االستعمار، ولهب الهائل الذي حصل لثروات العالم الثّ النّ  منَ  قلياًل  مقدارً إاّل 

ثرواتهم  بتْ هوتعويض الذين ن   ،أصحابه إلىين وارجاع الدّ  ،مندفع الثّ  يتهربوا منْ  من حقهم أنْ 

 الب بحق  طلين ولسنا شحاتين، نحن ن  فنحن ال نستجديهم غير متسوّ  .عن هذه الثروات التي نهبت
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يم دولة أو في كل إقل تعمل مصارف للبذور المحلية في كلّ  أنْ وينبغي على الفاو  ،اغتصب

ال وتحسن هذه البذور المحلية  حكم فيه ن حتى الغذاء سيتم التّ أل ؛ستكون كارثة في المستقبلوا 

نياء يوقف، هناك األغ حارب وأنْ ي   فهناك االقطاع الجديد يجب أنْ  ركات الرأسمالية،من قبل الشّ 

أتي األغنياء ي كبيرة، ثمّ  بمساحات  إفريقيا ة في وخاصة األجانب يستولون على األراضي الخاصّ 

 ،الشيء فس  الالتينية نأمريكا  سياآفارقة، وربما في ويستغلون جوع األ ،بخس ويشترونها بثمن  

، ويدفعون األغنياء يأتون ويستغلون فقر األفارقة أنّ  باسمهام أتكلّ  التيريقيا فإمؤكد بأن في  ولكنْ 

صغار ف، كم صغار الفالحينوهذا يحرم، كنتم كلّ  اإلفريقّيةاألرض  لهم دراهم معدودة مقابلَ 

اصة الجدد وخ اإلقطاعييناألغنياء  .ويستغلون حاجتهم للمال ،الفالحين تسلب منهم األرض

فريقيا ويشترون هذه األراضي ويحرمون صغار الفالحين الذين إ إلىاألجانب يأتون  اإلقطاعيين

    http:// archive.arabic.cnn.comأتكلم عنهم يحرمونهم من أرضهم وبالتالي يزداد الفقر((. 

خ بتاري الليبيِّةبمدينة سرت  اإلفريقيّ  االتحادإعالن ر القذافي أثناء كلمة العقيد معمّ   -

 حلّ تأْن العالمية ال يمكن  الّتجارةموضوع  ))بأنّ  :والذي تحدث في كلمته قائاًل  9/9/1999

ونحن نا، بأنفسورنا أم ن نتدبرمورنا، نحن مَ أنتدبر  ، نحن منْ أمورناوتدبير  الوطنّية الّدولمحل 

 لغى.ت   العالمية ويجب أنْ  الّتجارة م نّظمةا ضد كليً 

اته وصادر  الّدولي(المصرف  )كابوس وليسمى بالمصرف الدّ ما ي   الشكوى منْ  رّ نحن نشكو م   -

مالءاته فيجب  ادوليً  كانَ فإذا الث، مشاكل كثيرة لشعوب العالم الثّ  وخلفتْ  ،شعوبنا رتْ التي دمّ  وا 

 .اكون لنا جميعً ي أنْ 

 بسبب هذه األدوات العالمية.إفريقيا مت ولي حطّ قد الدّ شروط صندوق النّ  -
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 وروبا،مع جارتنا وصديقتنا وشقيقتنا أ الّتعاونو وهن ق خيارنا اآلونحن نطبّ  ،فريقيا خياراتإمام أ -

ات، انيّ ا الخامات وعندنا اإلمكنعند، غنية   مثمر، فنحن قارة   د، تعاون  نِّ د لِ النِّ  معها تعاونَ  نتعاون  

مكانيات إفريقيا فلوال خامات  فريقيا إ ألنّ  ؟قياإفريأوروبا  ما استعمرتْ لِ  ،إفريقياوخيرات إفريقيا وا 

دها خيارات مثلما فريقيا عنإبيننا، ف الّتعاونفشلنا في إذا  فريقيا، لكنْ إل وألن أوروبا محتاجة   غنية  

الية ومع متتعامل مع أمريكا الالتينية ومع أمريكا الشّ  يمكن أنْ ، فإفريقيا أوروبا عندها خيارات

حترم تخرى عالمية أ كتلة   أيّ  إلىا نغير وجهتن   نستطيع أنْ وسي، الرّ  االتحادين والهند ومع الصّ 

 .الّداخلّيةل في شؤوننا وال تتدخّ  ،ثقافاتنا وتحترم نظمنا

فالقنبلة  ف اإلرهاب،نعرِّ  د أنْ ب ال لكنْ اإلرهاب، د ضِّ  ا ندين اإلرهاب، والزم نتحداإلرهاب نحن كلنّ  -

ولي د الدّ قائرات إرهاب، صندوق النّ حامالت الطّ و إرهاب،  واريخ العابرة للقاراتِ والصّ  ،رهابإرية الذّ 

، هابإر ، القاعدة إرهابالعالمية  الّتجارة م نّظمةقواعد  ولي إرهاب،صرف الدّ إرهاب، سياسة المَ 

اليدوية  قنبلةَ ية والرّ الذ القنبلةَ  ها إرهاب، ولكنّ إرهاب، بن الدن إرهاب، وهذه كلّ  اإلسالميّ ف التطر  

 ؟!إرهاب والذي يمتلك القنبلة اليدويةإرهاب كيف الذي يمتلك القنبلة الذرية مش  ولكنْ  مثل بعض،

 .فهذه مقاييس غير معقولة

 كسوق   ،واحدة ة  تلك  فريقيا كَ إواحدة،  كوحدة  إفريقيا عامل مع فيجب التّ إفريقيا عامل مع ردتم التّ أ إذا -

 هذا منِ ريقيا إفوجنوب إفريقيا وشمال إفريقيا وغرب إفريقيا شرق أقاليم عامل مع ولكن التّ  ،واحد

فريقياعامل ببين أوروبا التّ إجهاض  إلى ضمن األشياء التي أدتْ  امل مع ععن التّ  أو الكفِّ  .وا 

، فأوروبا قيّ اإلفري االتحاداألوروبي مع  االتحاديتعامل  نْ أفيجب  ا،لى حد عكاًل  اإلفريقّيةاألقاليم 

فريقيا دة حوا كتلة   الّ و  ،واحدة كتلة  وا    سيفشل تعاونهم.ا 

 حالف  أو حتى ت وتنسيق   ن  و تعا إلىايا دولية اقتصادية وغير اقتصادية تحتاج قضمامنا أنحن  -

 من القرصنة واإلرهاب، نحاول أنْ  اخاليً  اجديدً  اونخلق عالمً  ،لكي ننقذ العالمإفريقي أوروبي 
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بيدنا،  وع والمرض وال يأخذ  ا الجّ يمنع عنّ  ًئانحن لم نجد شي وع، ولكنْ من المرض والجّ  خالًيايكون 

من  ا، حيث تقول التقارير عكس مكانها، متوقعً الّداخلّيةنجد التدخل في شؤوننا ، بل بالعكس

فريقيا و بين أوروبا  الّتعاوناتفاقيات  ، كما انخفضت اً وحتى الكاريبي تحولت كثير من دول أقل نمو ا 

 http://archive.arabic.cnn.com . ((الّدولالشرائية في معظم  القوى

نشاء  دور ليبيا في دعم       فريقياإل االتحادوا 

لي القائم و للوضع الدّ  كانت استجابةً  اإلفريقيّ  االتحاد اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمةمن  نشأة كل   إنّ 

 لّدولاولي في فترة الستينيات من القرن الماضي هو الذي فرض على فترة، فالوضع الدّ تلك الفي 

 والوضع   ،الم نّظمةمهام وأولويات عمل هذه  دَ ، وهو الذي حدّ اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمةإنشاء  اإلفريقّية

الوحدة  م نّظمةر وعلى رأسها ليبيا تغيي اإلفريقّية الّدولا على قد التسعينيات فرض أيضً طلع عَ القائم مَ 

 الجديدة. لعالميةِ ا ومواجهة المتغيراتِ  الّدولّيةالت متطلبات عصر التكتّ  تواكب   جديدة   مة  بمنظّ  اإلفريقّية

 التحاداعليه في  يا هتختلف عمّ ا جدً  صعبة   في ظروف   اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمةوقد جاءت 

أجل  منْ  ح  الغربي وتكاف االستعمارتحت سيطرة  ترزح اإلفريقّية الّدولمن  حيث كان عدد   ،اإلفريقيّ 

لى لحصول عفي ا اإلفريقّية الّدولمساعدة جاء لِ  الم نّظمةفالهدف األساسي من هذه  .استقاللها

 االستقاللق لتحقي اومعنويً ا وسياسيً  ادبلوماسيً  الت ضاغطة  استقاللها في المقام األول، وخلق تكتّ 

وخلق بعض  بالحدود والتمييز العنصري، ضايا المتعلقةِ القك اإلفريقّيةبعض القضايا  الوطني، ومعالجةِ 

 الّدولبين  االقتصاديكامل األدنى من التّ  اإلقليمية داخل القارة؛ لتحقيق الحدِ  االقتصادّيةالتنظيمات 

ل ليبيا لمواجهة قبَ  نْ الدعوة لها مِ  تَ تمّ  جديدة   فقد جاء من خالل مبادرة   اإلفريقيّ  االتحاد اأمّ  .اإلفريقّية

 طموحاتِ  بيلقد ت   بها مهام   نيطَ استحداث عدد  من الهيئات أ   عن طريقطورات العالمية الجديدة التّ 

 التحادا ة فيما يتعلق بحقِّ ، كما طالت هذه التغيرات الجديدة عدة جوانب، وخاصّ اإلفريقّيةعوب الشّ 
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حيث ، الم واألمنالسّ م بالخطورة إلعادة سِ معينة تتَّ  لظروف   ااألعضاء وفقً  الّدولدخل في إحدى التّ 

 بعثات سالم  إرسال به  نيطَ الم واألمن" والذي أ  "مجلس السّ  1224عام  اإلفريقيّ  االتحاداستحدث 

 (.263: 1224، )عمران االتحادل األعضاء في دو لّ 

ي في مواجهة ياسي واالقتصادد االستراتيجي والسّ عسبة لليبيا الب  بالنّ  اإلفريقيّ  االتحادعد وي  

ؤمن بها هات التي ترعي والقانوني في طرح بعض التوجّ الشّ  كما يمثل الغطاءَ  ،العالميةت الالتكتّ 

 .اإلفريقّيةات األوروبية ق بالعالقفيما يتعلّ  وخاصةً  ،اتجاه القضايا اإلقليمية والعالمية الليبيِّة الّدبلوماسّية

 (64: 1223)عاشور، 

نها وبين القوة يقف بي اتحاد   إلىحاجة بإفريقيا اليوم  أنّ  دتْ جَ قد وَ  الليبيِّة الخارجيَّةياسة فالسّ 

 قسوة   كثرَ أ ف األخير من القرن التاسع عشر من جديد على نحو  صحتى ال تتكرر مأساة النّ  ؛الكبيرة

يالم. فالظّ   وفِ تخَ  إلىير شباق االستعماري األوروبي على إفريقيا، ت  نذ بداية السّ اريخية م  روف التّ وا 

رة المستعمَ  لّدولاتضمن تبعية  سياسات   اتباع  قيام دولة إفريقية عظمى، لذلك عملوا على  نْ مِ األوروبيين 

هذه   أنّ إفريقية، إالّ  قوة   راب األوروبي، والحيلولة دون قيامِ التّ  منَ ا لهم، بل واعتبار أراضيها جزءً 

ثالثين الدورة العادية الخامسة وال فوضعتِ  ،ليل على إمكانية قيام هذه القوةالدّ  روف نفسها قدمتِ الظّ 

دة الموح اإلفريقّيةنات قيام القوة بِ أولى لَ  2111يوليو 24-21زائر من الجّ في المنعقدة  اإلفريقّيةة للقمّ 

للمنظمة في  استثنائي ِقّمةبشأن استضافة ليبيا لمؤتمر  الليبيِّةعوة المقدمة من القيادة بقبول الدّ 

ة الدورة السادس ، ووافقتِ اإلفريقيّ  االتحاد علن فيه إنشاء  ي أ  وهو مؤتمر سرت الذ 1/1/2111

على اعتماد القانون التأسيسي  1222يوليو  22في  ارسميً  الم نّظمةوالثالثين لرؤساء دول وحكومات 

 (.13-11: 1222، وعشرون دولة على الوثيقة عند اختتام الدورة )حجاج سبع عتْ لالتحاد، ووقَّ 
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كل التنظيمي كان الشّ  اأيً  اإلفريقّيةهو تحقيق الوحدة  الليبيِّة الخارجيَّةوكان المهم بالنسبة للسياسة 

ألطراف بل امن قِ  اإلفريقّيةفريقية لمواجهة العولمة، ولوقف استغالل القارة إلها، وتحقيق وحدة 

 (.41: 1221 ،. )الجربياإلفريقيّ  االتحادإنشاء  إلىيدعو  بدياًل ا ، لذلك قدمت ليبيا مشروعً الخارجيَّة

التوصيات تتخذ العديد من  أنْ  1221عام  اإلفريقيّ لالتحاد واستطاعت ليبيا من خالل رئاستها 

 كان أهمها: االتحادعمر  فية نوعيً  ل نقلةً شكّ ت   والتي

وزارات ة تسع طة الجديديتضمن هيكل السلّ ، و االتحاد سلطة   إلى اإلفريقيّ  االتحادتحويل مفوضية 

تية اإلقليمية مشاكل البنية التحو ، لع واالفرادة تنقل السّ من الفقر، وحريّ  تندرج مهامها في اآلتي: الحدّ 

 لّتجارةاواألوبئة، وفي مجال البحث العلمي، والمفاوضات على مستوى  ،والقارية، والتغيرات المناخية

 .ولّيةالدّ ات. والتنسيق في المسائل ومكافحة المخدر  ،مالق بميادين السّ . وكل ما يتعلّ الّدولّية

 كانون الثاني في طرابلس ِقّمةعلى هامش أعمال  قدتْ التي ع   االجتماعاتوبادرت ليبيا خالل 

لموضوعات ااألفكار غير التقليدية والمبادرات الجديدة، خاصة في بعض  منَ  العديدِ  بطرحِ  1221 عام

 اإلستراتيجية منها:

 إلفريقيّ ا االتحاد مقرِّ  من، حيث انطلقت إفريقيالتنمية  انطلقتْ  وهي مبادرة   NEPAD )نيباد( ِقّمة  -

ة البحيرات العظمى ، وقمّ والّصحراء الّساحلدول  تجّمع عمل   بعض االجتماعات لمراجعة آليةِ 

يص جانب تخص إلى ،لم واألمنؤساء دول مجلس السّ ة ر  الخاص بظاهرة القرصنة، وقمّ  واالجتماع

نشاء  االتحاديةبل تفعيل الحكومة مناقشة س  لِ  كاماًل ا يومً _ على طلب ليبيا  بناءً _  االتحاد وا 

 .اإلفريقّية المّتحدةالواليات 

وأكدت ليبيا على أن ما تحقق في ظل تجمع دول الساحل والصحراء من تنمية اقتصادية للدول  -

اإلفريقي، باعتبار أن تجمع الساحل والصحراء  االتحادعضاء،  قد يعود بالنفع على منظومة األ
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 كونه يضم عدد كبير من الدول اإلفريقية ، االتحادهو القاطرة التي تتولى جهود التنمية داخل 

مثل أكبر أنه ي إلىاإلفريقي ويضم نحو نصف شعوب القارة، باإلضافة  لالتحادويعد قاعدة هرم 

قى الئم لمناقشة األفكار الوحدوية واالندماجية، وملتتجمع إقليمي في أفريقيا، وهو يعتبر نموذج م

المقترحات والمشاورات الالزمة قبل اتخاذ أي قرار وحدوي، كما يسعى تجمع دول الساحل 

كامل تنفـذ من خالل مخطط تنموي مت الستراتيجيةإقامة اتحاد اقتصادي شامل وفقاً  إلىوالصحراء 

وتشمل االستثمار في الميادين الزراعية والصناعية  مع مخططات التنمية الوطنية للدول األعضاء

زالة كافة العوائق التي تحول دون وحدة الدول األعضاء.  واالجتماعية والثقافية وميادين الطاقة وا 

الثالث لرؤساء أركان جيوش شمال أفريقيا في إطار  االجتماعكما احتضنت قاعدة طرابلس الجوية  -

 (.262: 1224، ترتيبات الخاصة باستكمال بناءها )عمرانالقوة اإلفريقية الموحدة لبحث ال

 والّصحراء الّساحلدول  تجّمع

اإلنجازات التي  إلىضاف ي  لِ  2114في شهر فبراير  ليبية   من خالل مبادرة   االتحادنشأ هذا 

 الظروفبعض  ع هوفريقيا  وكان من أسباب إقامة هذا التجمّ إ اتجاه الليبيِّة الخارجيةياسة حققتها السّ 

 ،ت بهاقد مرَّ  ولية التي كانت ليبياوف اإلقليمية والدّ ر ما يتعلق بالظّ ، و مسألة التكتالت اإلقليمية منها 

 تالت  تكإلقامة ع، حيث كانت ليبيا تسعى قبل ذلك مما جعلها تتخذ القرار في إقامة هذا التجمّ 

 الخارجيَّة ةالّسياسمار، ولم تنجح مقاومة االستع إلىتهدف من خاللها ، عيد العربيعلى الصّ  وتجمعات  

إقامة  لىإمما اضطرها  ،في هذا المجال العربّية الّدولفي تحقيق ما كانت تسعى اليه مع  الليبيِّة

 اءاألعض اإلفريقّية الّدول ومنْ  ،والّصحراء الّساحلدول  تجّمعومنها إقامة  ،توجهات أخرى جديدة

، الوسطىريقيا إف، الّسودان، و وركينا فاسووب ل،السنغا، و جامبيا، و )لليبيا :عفي هذا التجمّ  التي كانت
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. (ومالالصّ ، و تونس، و يجيريا، ونالمغرب، و مصر، و جيبوتي، و تشادو  ،مالي، و لّنيجر، واريترياوا

 (133،1224: معتوق)

 (0202، )إبراهيم :والّصحراء الّساحلدول  تجّمعومن أهداف 

فق توجهها وِ  إفريقياخريطة وتخطيط ِ  وتشكيلِ  اختراقِ  منعها منْ لِ قوف في وجه القوى العالمية الو   -

 .ها وما يتوافق مع مصالحهار وتصوّ 

لمواجهة  ،باعتبارها مشتركة من حيث العرق والتراب اإلفريقّيةدول القارة  بينامل واالندماج كالتّ  -

 ولية.الغربية والدّ  الّدول

 واستثمارها. اإلفريقّيةالكبرى لدول القارة  االقتصادّيةالعمل على استغالل اإلمكانات  -

ول للدّ  ادية  اقتص من تنمية   والّصحراء الّساحلدول  تجّمعق في ظل قَّ حما تَ  وأكدت ليبيا على أنّ 

هو  حراءوالصّ  الّساحل تجّمع باعتبار أنّ  ،اإلفريقيّ  االتحاد، قد يعود بالنفع على منظومة األعضاء

ويعد قاعدة  ،ريقّيةاإلف الّدولمن  اكبيرً  اعددً  كونه يضمّ ، االتحادداخل  التَّنميةة التي تتولى جهود رَ القاطِ 

إقليمي  جّمعته يمثل أكبر أنّ  إلىنحو نصف شعوب القارة، باإلضافة  ويضمّ  ،اإلفريقيّ لالتحاد هرم 

 تراحاتلالق التقً لمناقشة األفكار الوحدوية واالندماجية، وم   امالئمً ا عتبر نموذجً فريقيا، وي  إفي 

 (136 :1224)معتوق،  .شاورات الالزمة قبل اتخاذ أي قرار وحدويوالم  

يا في فريقإلث لرؤساء أركان جيوش شمال االثّ االجتماع قاعدة طرابلس الجوية  كما احتضنتْ 

 (.262: 1224، ة باستكمال بناءها )عمرانالموحدة لبحث الترتيبات الخاصّ  اإلفريقّيةالقوة  إطارِ 

وبها، لما لهذا ووحدة شع اإلفريقّيةالقارة  وتعزيز مستقبلِ  من أجل بناءِ  شئنأ   اإلفريقيّ  فاالتحاد

 القارة،ه تقع على شعوب هذ مسؤوليةهي  إفريقيافنهضة  ،يعزز قوتها فيكبرى  من أهمية   االتحاد

ميشها جانب محاولة من العالم الغربي لته إلىخيراتها  ونهب   غربية   ض لهجمات  تتعرّ إفريقيا  كما أنّ 
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 اإلفريقيّ  االتحاد لىإجه تو ت اإلفريقّية وبّشعالالتي جعلْت  من األسبابهذه  وكانتْ  ،اا واقتصاديً سياسيً 

 (1212 ،)بوابة الشروق .امل االقتصادي وتحقيق الوحدة السياسيةكمن أجل الحفاظ على التّ 

وعدم االستقرار والخروج من دائرة  الفوضىمن حالة  تحول   هو نقطة   اإلفريقيّ  االتحاد كما أنّ 

لقارة الم ، مما يجعل من اوتحقيق السّ  اآلمنو االستقرار  إلى األهلّيةاعات والحروب ز راعات والنّ الصّ 

 أنْ  إلىعوب القارة ش عِ جانب تطل   إلى ،المطلوبة االقتصادّية واالصالحاتِ  بالتنميةِ  تنعم   قارةً  اإلفريقّية

المطلوب  ارطالجديدة هو اإل بأشكالهاوفق مكوناته الجديدة بكامل مؤسساته المختلفة  االتحاديكون 

ع المناسب من الوض إلىولي الدّ  همالهميش واإلمن التَّ إفريقيا ، وبهذا يتم نقل إليهتحقيقه والوصول 

 لما يخدم مصلحتها ومصلحة ،مع كامل دول العالم اءة  نّ بَ  خول في شراكات  عاون، والدّ تّ الو  هتمامالا

 تْ تشّكل، و يّ اإلفريق االتحادمع  اإلفريقّيةالقار  واالقتصادي دخلتْ اإلقليمي بهذا التكامل و مواطنيها، 

  (131: 1224، )معتوق .لها مرحلة جديدة من تاريخها

 القضّيةوراء هذه  تقفَ لِ  الليبيِّة الّدبلوماسّيةتمثل في الم   الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةوبهذا يأتي دور 

إفريقيا ول د بارتباطها مع العالم العربي، حيث أبدتْ  الليبيِّة الخارجيَّة وذلك بعد اخفاقِ  ،قلهاثِ  بكلِّ 

بل الواليات قِ  نْ على ليبيا مِ  ضتْ ر التي ف   إفريقيا العقوباتِ دول  وتحدَّتْ  ،جانب ليبيا إلىساندتها م  

لحصار ا رقِ بخَ  اإلفريقّية الّدولهذه  ، وقامتْ األمن مجلسِ  جانب عقوباتِ  إلىاألمريكية  المّتحدة

 (212: 1222)رضا،  .ليبيا يجابية اتجاهإ ل لها مواقفَ مما سجّ  ،وي على ليبياالجّ 

 2111خرق الحصار الجوي الذي ف ِرض على ليبيا عام  اإلفريقّيةوهكذا استطاعْت هذه القوى 

دم األمن القومي فهو يخ ،في ليبيا ااستراتيجيً  دوًرا اإلفريقيّ  االتحادحقق وي   من قبل الّدول الغربية،

مكانيات  قدرات  ك ذات اإلفريقّيةعد القارة وت   .ةه إفريقيا من قوة مادية وبشريّ مثلّ بما ت   الليبيّ   بيرة وا 

نّ  موحد في  يقي  إفر  توحيد تلك اإلمكانيات الهائلة، وتكثيف الجهود من أجل تكوين اقتصاد   عظيمة، وا 
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.  إحداهاوليبيـــــا  اإلفريقّية الّدول لكلّ  اكبيرً ا اقتصاديً  اقـــق نمـــوً يح   شأنه أنْ ْن مِ  اإلفريقيّ  االتحادإطار 

من  إلفريقّيةابيل للخروج بالقارة السَّ  يكونَ  أنْ  يمكن   اإلفريقيّ  االتحادقيام  ونجاح األفارقة في إعالنِ 

العدالة  ، وتحقيقِ رارواالستقلم السّ  يمقراطية، وتأمينِ قاليد الدّ والتبعية من خالل ترسيخ التّ  حالة التهميشِ 

اهير ا على المستوى اإلقليمي، ودفع الجمهوحلِّ  راعاتِ على المستوى الوطني، واحتواء الصّ  االجتماعّية

ظر إليها ين النَّ لى اآلخر لشعوبها، وتفرض ع تصبح إفريقيا ذات قيمة  ، لِ التَّنميةللمشاركة في عملية 

: 1221، )الجربي ةالليبيِّ  الخارجيَّة الّسياسةفي  اإلفريقيّ وجه التّ  أهدافِ  واهتمام، وهذه هي أهمّ  باحترام  

14.) 

 0211ر فبراي 12بعد ثورة  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة وموقفها تجاه اإلفريقيّ  االتحاددول 

عترفة م   ،المدول الع أغلبِ  نْ مِ  الّرسمّية والبيانات   القرارات  فور سقوط نظام القذافي حتى توالت 

 لغالبيتها مواقف   كان اإلفريقّية الّدول، بينما الليبيّ عب ا للشّ ا وحيدً  شرعيً مثاًل االنتقالي م   بالمجلسِ 

 اتخذتْ  ةاإلفريقيّ  الّدولبعض  إنّ قوية، حيث  مع القذافي، الرتباطها مع نظامه بعالقات   تضامنة  م  

أييد رغم التّ خر باأل قامْت بعض  الّدولاألوضاع في ليبيا، في حين إليه  برفضها ما وصلتْ  قرارات  

وقف وغير واضح، وكان م احايدً البعض اآلخر كان موقفه م   أنّ  إلىباإلضافة تعاطفهم مع القذافي، 

ذلك  القذافي، وقد تبينعاطف مع نظام خالل التّ  نْ ا مِ أكثر المواقف وضوحً  منْ إفريقيا جنوب  دولةِ 

 باإلفراج ّتحدةالممم لأل في اجتماع  األمريكية  المّتحدةبه الواليات  تقدمتْ  من خالل قرارها برفض طلب  

 مساعدة المجلس الوطني لغرضِ  دولي   كان ذلك من خالل قرار  لقد دة، و المجمّ  الليبيِّةرصدة عن األ

التأني في تنفيذ  مر هوفي هذا األإفريقيا في تسيير شؤون البالد. وكان موقف جنوب  الليبيّ االنتقالي 

من خالل اعترافه بالمجلس  اإلفريقيّ  االتحاد معرفة موقفِ بلي و الدّ األمن ذلك، ومطالبة مجلس 
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ا قفً ي مو مما أعتبره المجلس االنتقال ،فبراير 26لثورة  غير مؤيدة   كان لها مواقف   االنتقالي، وهناك دول  

  (  634 :1226. )أبو رقيقة، امؤسفً 

 وجيه اتهام  االنتقالي ت ، فقد سبق للمجلسِ الليبيّ ا دولة تشاد والتي تجاور ليبيا من الجنوب أمّ 

حد ليبيا من الجنوب تي تال الّسودانفبراير، وعن موقف  26لحكومتها بمشاركة القذافي ضد ثورة 

عدم وضوح  يعكس مدى ا أخرى بشكل  أحيانً و ار ر للثوً وبالتأييد الحذِ أحيانا ا ظً تحفِّ الشرقي، فكان م  

ا بالتأييد أحيانً  تقرر التي اإلفريقّية الّدولربعة األخيرة. ومن العقود األمّر العالقات بين البلدين على 

التي تقع غرب و  الّدولة تلك ضتْ بوركينا فاسو، فقد عرَ  دولة من التقدير للقذافي بشيءمع تحفظها 

، الليبيّ تقالي بالمجلس الوطني االن االعتراف قتو اليها، وفي نفس  اللجوءعلى القذافي  اإلفريقّيةالقارة 

يا، والسنغال، نيجير  مثل:أخرى هناك دول  .لطة الوحيدة التي تمتلك الشرعية في ليبياباعتباره السّ 

عب ا للشّ  شرعيً مثاًل بالمجلس الوطني م   رفتواعتفبراير  26جانب ثورة  إلىثيوبيا، قررت الوقوف أو 

 (43: 1221)البليعزي،  القيام بتأييده. إلى اإلفريقيّ  االتحاد ، ودعتْ الليبيّ 

 القتصادّيةافي قراراتها هو ارتباطها بالمصالح  اإلفريقّية الّدولر اختالف مواقف ما يفسّ إّن 

قذافي، وذلك تخشى من انتهاء نظام ال اإلفريقّيةول دولة، فالدّ  لكلّ األيديولوجية  الّسياسّيةواالعتبارات 

 األموال كاستثمارات في العديد من حكومة القذافي وضعتِ  إنّ ا على اقتصاداتها، حيث يكون مؤثرً 

لك الكثير، وغير ذاتصاالت بين فنادق ومزارع ومحطات وقود وشركات تنّوعْت  اإلفريقّية الّدولتلك 

، فريقيّ اإل االتحادعتبر من أكثر المساهمين الخمسة في ميزانية نظام القذافي كان ي   جانب أنّ  إلى

، والتي ريقّيةاإلف المّتحدةوبهذا قد يكسب تصويتهم من أجل الفكرة الخاصة به وهي تكوين الواليات 

 (166: 1223)محمد وعلي،  يدعو لها العقيد القذافي. كان
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الظروف،  بمصالح اقتصادية واعتبارات سياسية ستتغير وفق تقلّ بنى على العالقات التي ت   ولكنّ 

 تي لزمتْ ال الّدولأو  الليبيِّةالتي كان لها مواقف معادية للثورة  اإلفريقّيةأما من جانب الحكومات 

يبيا ما بعد التعامل مع ل رغامهاإب الّدولّية االقتصادّيةغوط لها كانت بسبب الضّ فكّ الوقوف المحايد، 

 ( 642: 1226)أبو رقيقة، أبقى من األفراد.  الّدول أنّ  ، بمنطقِ القذافي

توحيد القارة ، كانت تسعى لاإلفريقيّ  االتحادبطرحها لمشروع إقامة  الليبيِّة الخارجيَّةفالّسياسة 

دول  جّمعتوتفعيل دور  ،ثانية من جهة   الم نّظمةالمشكالت التي تعاني منها  وحلّ  ،من جهة اإلفريقّية

 اتحاد   لنجاح أيّ  ّيةاألساسكيزة عد الرَّ التي ت   اإلفريقّية االقتصادّيةفي تقريب الوحدة  والّصحراء الّساحل

 اإلفريقّيةلوحدة آخر ل عد  ب   رابعة إضفاء   ثالثة، ومن جهة   جهة   أو قاري وفقاً لتجارب اآلخرين منْ  إقليمي  

ة واقتصادية ذو أبعاد سياسي االتحادليصبح  الم نّظمةعبية التي افتقدت إليها عن طريق المشاركة الشّ 

 (.14: 1221، )الجربي اإلفريقّية المّتحدةرسمية وشعبية لتحقيق هدف إقامة الواليات 
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 :المبحث الثّاني
 وسائل تنفيذ الّسياسة الخارجيَّة الليبيِّة اتجاه االتحاد اإلفريقيّ 

 المقدمة

 استخدام العديد من األدوات الالزمة لتنفيذها وترجمتها الخارجيَّة الّسياسةيتطلب تحقيق أهداف 

ي استخدامها ول تختلف ففالدّ  ،أخرى إلى دولة   ، وقد يختلف تحقيق ذلك منْ الّدولةيخدم مصلحة  بشكل  

 ستخدمتِ بعضها، وقد ا يستخدم   احة لديها ومنها منْ تيستخدم كل األدوات الم   فمنها منْ ، لتلك األدوات

تمثلة في ، والم  جيَّةالخار  الّسياسةاتجاه إفريقيا األدوات المتعارف عليها في  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة

نقطة تواصل  شكلتْ تي والوسائل العسكرية واألمنية، وكذلك الوسائل اإلعالمية ال الّدبلوماسّيةالوسائل 

 .لخارجيَّةاا لتنفيذ سياستها نطلقً منها ليبيا م   ، كل هذه الوسائل اتخذتْ اإلفريقّية الّدولبين 

 الّدبلوماسّيةالوسائل 

ما  قيا في مرحلةِ تجاه إفري الخارجيَّةفي سياستها  الّدبلوماسّيةاستخدمت ليبيا بفاعلية الوسائل  

من األهداف والمصالح  جملةً  ماعي، واضعةً نائي والجّ بعد الحرب الباردة على المستويين الث  

الكامل  ياسيّ والسّ  عم الماديّ في ذلك الدّ  مستخدمةً  ،الّدبلوماسّيةواإليديولوجيات على رأس قائمة المهام 

ياسية مع السّ و  الّدبلوماسّيةنائي في توسيع مجال العالقات زت على المستوى الث  ركّ و من أجل تحقيقها، 

بلوماسي ثيل الدّ م، ورفع مستوى التّ اإلفريقّية الّدوللها في معظم  من خالل فتح سفارات   اإلفريقّية الّدول

ليبيا على تفعيل األطر والمؤسسات ذات الطابع  ماعي فقد عملتْ الجّ  الّتعاونأما على صعيد  ،معها

ذ سياساتها اتجاه في تنفي الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةالجماعي وتوظيفها ضمن األدوات التي تستخدمها 

 اوأنشأت تجمعّ  ،يقيّ اإلفر  االتحاد إلى اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمةي تحويل ا فكبيرً ا دورً  لعبتْ وقد  ، ياإفريق

 ، ومن خالل هذه األطر استطاعت ليبيا رسمَ والّصحراء الّساحلدول  تجّمعطلق عليه اسم أ   اإقليميً 
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 التدخل لحلّ و  ،في  القارة فاعل   نها من لعب دور  جديد لها في إفريقيا، مكَّ  واقتصادي   سياسي   دور  

: 1224، ن)عمرا األصعدة ة نتائج جيدة على كلّ زاع في دارفور، محققً فيها كالنّ  الّنزاعاتالعديد من 

43.)  

عدد تلك  ، ويصل  ّيةاإلفريقدول القارة  كاّفةعلى  الليبيِّةوالقنصليات  الّدبلوماسّيةوتتوزع البعثات 

خمس وأربعين بعثة دبلوماسية وقنصلية، وهي تحمل مسميين هما: المسمى األول مكتب  إلىالبعثات 

تشمل جمهورية و  ،العربّية الّدولوالقنصلية في  الّدبلوماسّيةوهي تطلق على مكاتب البعثات  :اإلخوة

واريتريا.  ،لوماوالصّ  ،وجيبوتي ،ودانوالسّ  ،وموريتانيا ،والمغرب ،زائروالجّ  ،وتونس، العربّيةمصر 

نصلية على بقية والق الّدبلوماسّيةعبية، وهي تطلق على مكاتب البعثات المكاتب الشّ  الثاني:ى والمسمّ 

د أنشأت إدارة تابعة فق الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة، وألهمية إفريقيا في العربّيةغير  اإلفريقّية الّدول

، وتأثير تلك اإلفريقّية الّدولمع  الّسياسّيةتختص بمتابعة العالقات والتطورات  الليبيِّةللخارجية 

 اإلفريقيّ  االتحاد ، ومن ثمّ اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمةهذه اإلدارة بشؤون ا ياسات على ليبيا، وتهتم أيضً السّ 

 (.363: 1226، )البرناوي اإلفريقّيةوبكل القضايا 

في  الليبيّ  الّدوربيعة مع ط يتوائم ال  وفعّ  نشط   في إفريقيا بدور   الليبيِّة الّدبلوماسّيةتقوم البعثات 

ذروته بإعالن  إلى قد التسعينيات من القرن العشرين وصاًل منذ عَ  مستمر   الذي كان في تصاعد  و  القارة

 (163: 1223)بلوافي وصديقي،  .اإلفريقيّ  االتحاد

 قاط التالية:في إفريقيا في النّ  الليبيِّة الّدبلوماسّية تناول أهداف البعثاتِ  ويمكن  

في  الليبيِّة لوماسّيةالّدبغ في إفريقيا لتصب   الليبيّ  الّدور: امتدت خصوصية الليبيّ  الّدورخصوصية  .2

يا فيما يلي: في إفريق الليبيّ  الّدور، وقد تمثلت خصوصية الّدورتتواءم مع ذلك  إفريقيا بصبغة  

 (64: 1221)كاظم، 
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عي وى القارة بالسّ على مست الليبيِّة الّدبلوماسّية : حيث انفردتِ اإلفريقّيةالوحدة  إلىاعي الدّ  الّدور .أ

يها وتقدمها قر   إلىمن ظروف القارة ويرمي  بيل الذي ينبعث  والهدف النّ  ،هد الوافروالجّ  ،الدؤوب

 التحادافي العديد من المحاوالت الوحدوية، وعلى رأسها قيام  األساسيَّ  الّدورعد ي  و  ،بلوماسيالدّ 

يراود  امً حل الذي ظلَّ  والّصحراء الّساحل العربي، وتجّمعومن قبلها اتحاد المغرب  اإلفريقيّ 

 أبناء القارة على مدى أكثر من نصف قرن.

ابق لسّ ا الّدورحيث يتطلب  إفريقيا:ة والبشرية لدعم شعوب والماديِ  تسخير اإلمكانياتِ  .ب

عب بناء الشّ من أ األكاديميةِ  الفكريةِ  من خالل الكوادرِ  بشرية   إمكانيات   بخصوصياته تسخيرَ 

في المحافل عليها لضوء ا وتسليطِ راسة والبحث، وتناولتها بالدّ  اإلفريقّيةالقضايا  التي تبنتْ  الليبيّ 

ليبيا العديد من  رصدتْ  فقدمادية، اإلمكانيات الوالمنتديات الفكرية والثقافية، باإلضافة لتوفير 

 .اإلفريقّية الّدولومساعدة  الّدورالموارد المادية للمساندة في القيام بذلك 

يفرض على  يّ الليبور الدّ  إنّ واإلسالمية واإلفريقية، حيث  العربّيةللدول  ىملتق الليبيّ ور الدّ   .ج

 ،إلسالميّ اوالمحور  ،المحور العربي: ثالثة محاور، وهيتتحرك على  أنْ  الليبيِّة الّدبلوماسّية

ا وفكريً  اثقافيً  اارً الثة لتكون إطتلتقي فيه المحاور الثّ  رمح   رأَس  ليبيا، وتعتبر اإلفريقيّ والمحور 

 بين اإلسالم والعروبة واإلفريقية.

 بدور   اإلفريقّيةي دول القارة ف الليبيِّة: تقوم البعثات اإلفريقّيةول توطيد العالقات الثنائية بين ليبيا والدّ  .1

، واالقتصادية، لّسياسّيةااحية النّ  منَ  اإلفريقّيةول العالقات الثنائية بين ليبيا والدّ  للغاية في توطيدِ  مهم  

أهيل واإلعداد؛ من الت عالية   كوادر بشرية على درجة   إلىهذه البعثات تحتاج و ، والحضارية، والثقافية

 بهذه المهام العريضة. للقيام
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في إفريقيا  ليبيِّةال الّدبلوماسّية: تهتم البعثات اإلفريقّيةحاور حول القضايا فاهم والتّ جسور التّ  مدّ  .3

عالمية وتوصيلها والمنتديات ال الّدولّيةالمحافل  إلىفع بها والدّ  اإلفريقّيةاآلراء حول القضايا  فثيبتك

 قي.قدم والر  لطموحات القارة في التّ  القوى العالمية، وفي ذلك تحقيق   إلى

عوة لألطروحات ا الدّ في إفريقي الليبيِّةتتبنى البعثات  بشير باأليديولوجية الفكرية: حيث أخذتْ التَّ  .4

 ي تلك الفترة، وتتمّ في ليبيا ف النِّظام الّسياسيّ المتمثلة في  الّسياسّيةفي الممارسة  الليبيِّةواألفكار 

 والمؤتمراتِ  والمنتدياتِ  دواتِ خالل النّ  منْ  تتمّ  عملية  فكرية  عوة من خالل آليتين: األولى هي هذه الدّ 

زيارة ليبيا ل اإلفريقّيةمن خالل دعوة الكوادر البشرية  تتمّ  انية عملية حركيةرفيعة المستوى، والثّ 

 (.41-44: 1224، )عمران في ليبيا النِّظام الّسياسيّ  والوقوف على تجربةِ 

ماه واالقتصادية واالجتماعية من خالل ما أس الّسياسّيةم القذافي رؤيته الخاصة للقضايا وقد قدَّ 

"من تحزب  األخضر األخضر. كما جاء في الكتابِ  الثة، التي تضمنها الكتاب  ظرية العالمية الثّ بالنّ 

 (61: 2114)ربيع ومقلد،  خان"

في شؤون دول  دةختلف األصعِ على م   الّدولّيةللتدخالت  الليبيِّة الّدبلوماسّيةكما كانت تتصدى 

 لّدبلوماسّيةاعلى  والمسؤوليةِ  واإلنسانيةِ  يادةِ الرِّ  ور وما يحمله من خصائصِ ويتمثل هذا الدّ ، القارة

، فعلى  اإلفريقّيةة القار  تضارب مع سياسات بعض القوى العالمية أو اإلقليمية على ترابِ وقد تَ  ،الليبيِّة

لدول القارة،  ةالّداخليّ ؤون دخل في الشّ التّ  إلىاعية اإلسرائيلية السَّ  الّسياسةي هناك المستوى اإلقليم

سعى تي تالالغربية األخرى  الّدولوبعض  األمريكية المّتحدةوعلى المستوى العالمي هناك الواليات 

خالت بالمرصاد لهذه التد الليبيِّة الّدبلوماسّية وقد كانتِ  ،للقارة الّداخلّيةؤون للتدخل في الشّ أيًضا 

قنع ت   ي إفريقيا أنْ طة فشِ النَّ  الليبيِّة الّدبلوماسّيةاستطاعت حيث  مختلفة. وآليات   لها بأدوات   وتصدتْ 

 ِقّمةخالل  ح  واض يبرز بشكل  وذلك  الغرب،في أزمتها مع  الليبيِّة القضّيةبعدالة  اإلفريقّية الّدول
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هلة ثالثة الغربية م الّدول ضي بمنحِ تيق اقرارً  اإلفريقّية الّدولحين اتخذ قادة  ،2114سنة ( واقادوجو)

الحصار  بخرق اإلفريقّية الّدولقام رؤساء بعض  ثمّ  أشهر إلنهاء الحصار الجوي على ليبيا، ومنْ 

 (.11: 1222، ليبيا )فرج وزيارةالجوي بطائراتهم 

 عالميـةاإل الوسائل  

 لليبيِّةاوسائل اإلعالم  وعلى أثر المتغيرات العالمية الجديدة شهدتْ  منذ مطلع عقد التسعينيات

اآلمن  اعتبارها المالذَ ب اإلفريقّيةوجه للقارة بضرورة التّ  الليبيِّةإلقناع الجماهير  مكثفة   إعالمية   حمالت  

 وكهدف   ،ةفي ظل المتغيرات العالمية الجديد الشاملة، خاصةً  العربّيةبعد فشل ليبيا في تحقيق الوحدة 

الم في مواجهة القوى الغربية التي تتطلع لفرض سيطرتها على دول الع الليبيّ ور يخدم الدّ  استراتيجي  

 (32: 2114، )العوكلي .اإلنسانيمقراطية وحقوق باسم الدّ 

 (.234: 1223، تجاه إفريقيا باآلتي: )الشريف الليبيّ وتتمثل أهداف اإلعالم 

 تجسيد الهوية الثقافية الواحدة، والحفاظ على وحدتها.  -

 .إلفريقّيةابما يخدم القضايا  ،رالمتحرِّ  جماهيريِّ ال اإلبداعيّ  واإلعالميّ  طرح البديل الثقافيّ  -

، ووحدته ،هبقضايا أمنِ  اإلفريقيّ نشر الثقافة الجماهيرية، وربط المواطن  إلىيرمي  إعالمي   خطاب   -

 اإلنسانية العادلة.والقضايا 

 .ةاإلفريقيّ والعالمية بما يخدم المصالح  اإلفريقّيةبين المؤسسات اإلعالمية  الّتعاونمد  -

 .اإلفريقّيةبالقضايا  اإلفريقيّ أي العام توعية الرّ  -

وء على المشروعات واإلنجازات التي تحققها ليبيا في شتى الميادين في القارة الضّ  تسليط   -

 اإلفريقيّ تراثهم قي الذي يربطهم من جهة بافي والر  قد الثّ ابالزّ  اإلفريقّيةوتزويد الجماهير  ،اإلفريقّية

 .ثقافة العصر من جهة أخرىو  اإلسالميّ 
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 ةِ وحثها على حشد جهودها لإلسهام في عملي اإلفريقّيةماهير تعميق المفاهيم الثورية لدى الجّ  -

ك بالقيم والتمسّ  ،ةاإلفريقيّ  عوبِ الشّ  بين فئاتِ االجتماعي ر التضامن التغيير الثوري، وتوطيد أواصِ 

 ريعة اإلسالمية السمحاء. والشّ  اإلفريقيّ راث ن التّ ستمدة مَ وحية المّ الرّ 

ل لقدوة والمثَ ا االستعمار، مما يقدم   ضدَّ  ضال الذي قاده األفارقة  بالنِّ  أي العام العالميّ تبصير الرّ  -

 ومصيًرا. ا،اضرً وح، اتاريخً و ، اتراثيً  اإلفريقّيةويؤكد على وحدة القارة 

نشر الثقافة و  ،الموسيقيو المسرحي، و ي والمهني لإلنتاج السينمائي، هوض بالمستوى الفنّ الن   -

بالقيم  ًمامدعَّ  ،اإلفريقّيةبين الجماهير  وثقافي   مسرحي   وخلق وعي  ، وسائلها وتعميم ،اإلفريقّية

اإلنسانية  ةِ وثمرات المعرف اإلفريقيّ على المصادر النابعة من التراث ا ومرتكزً  ،الفكرية واألخالقية

 في مجاالت الثقافة. 

بالقضايا  اكبيرً  ااهتمامً  تْ أولَ الفاتح، فقد  صحيفة   الليبيِّةبالقضايا  التي اهتمتْ  الليبيِّةحف ومن الص  

 تناولتِ و  اتها، حيث طرحتْ وأفردت في أعدادها األسبوعية مساحات ال بأس بها في صفح اإلفريقّية

ة لألحداث والمناسبات والتحوالت السياسية واالجتماعياإلخبارية بالتغطية  سواءً  اإلفريقّيةالقضايا 

قارة ومقومات ال قارير التي تتناول تاريخَ أو بالتّ  ،أو االفتتاحية والعمودية ،واالقتصادية في القارة

هتمام بهدف ويأتي هذا اال. مستقبل القارة شرفتسالتي تراسات واألبعاد التاريخية نهوضها، أو بالدّ 

نحو  الليبيّ ه وجالتّ  متوافق مع سياسة ونهجِ  عام   اء بالمعلومات حول إفريقيا، وتشكيل رأي  رّ تزويد الق  

 (2116)صحيفة الفاتح،  .اإلفريقّيةالقارة 

عام  هاثّ دأ بالتي بو ، صوت إفريقيا إذاعة اإلفريقّيةذاعات التي اهتمت بقضايا القارة ومن اإل

 اللغاتِ إخبارية ب خمس عشرة نشرة   بمعدلِ  اإلفريقّيةغطي كامل القارة ي   مسموع   من خالل بث   2114
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)عياد،  لغة. بكلّ  يومية   وذلك بواقع خمس نشرات   العربّيةاللغة  إلى والفرنسية، إضافةً اإلنجليزية 

1224 :62.) 

 الّسياسّية اماتاالهتمالبارزة من ذوي  اإلفريقّيةخصيات مع الشّ  حية   حوارات   بث   اوكذلك يتم يوميً 

بإعداد  ارات الحياتية في القارة، وتقوم أيضً األحداث والتطوّ  والثقافية؛ للوقوف على أهمّ واالقتصادية 

البرامج  إلى فةً إضا ،منها اإلفريقّيةا العالمية وخصوصً  احةِ اعة على السّ قضايا السّ  ألهمّ  نوعية   ملفات  

ه ع الموجَّ صوت إفريقيا من خالل بثها المسمو  إذاعة   تهدفو  واالقتصادية والعقائدية المتنوعة. الّسياسّية

مكانياتها وثرواتها الهائلة ،القارة وموقعها االستراتيجي المهم عريف بأهميةِ التَّ  إلى  ضاليّ وتاريخها النّ  ،وا 

ا إضافة لموقف ليبيا من أبناء القارة وشعاراته ،االستعمارية المختلفة قبِ ف في مواجهة الح  شرِّ الم  

 اإلفريقّية القارةِ و  عامة   العالم بصفة   لمشكالتِ  ي  ذر ج وطرح البديل الجماهيري وآلياته كحل  ، اإلفريقّية

 .(244: 1223، خاصة )بالحاج بصورة  

 األمنيةالوسائل العسكرية 

، فقد الليبيِّةلة و للدّ  الّسياسّيةيتعدى الحدود  الليبيِّة الخارجيَّةياسة منظور األمن القومي للسّ  نّ إ

ا القومية لتحقيق أهدافه شاملة   استراتيجية   معلنة ألمنها القومي وهي بمثابةِ  صاغت ليبيا نظريةً 

عده ي ب  ف ر مفهوم األمن القوميّ تصوّ  ، وبهذا فإنّ الخارجيَّةاألخطار  وطنها منَ  واإلقليمية وحمايةِ 

عم الدّ  استراتيجي يوفر غبة في إيجاد عمقّ الرّ  وكانتْ  .اإلفريقيّ دول الجوار  إلىقد امتد  الخارجيّ 

رة في مواجهة األخطار المحتملة في ظل التحديات الكبي الليبيِّةولة والعسكري واألمني للدّ  الّسياسيّ 

االستراتيجي  مق  يكون هذا الع أنْ  الليبيِّة الّدولةمصلحة  وكان منْ في إفريقيا،  الّدولةتواجهها  التي كانتْ 

 (14: 1224، )فكري على أمنها. اشكل خطرً تهديدات قد ت   أيّ  منْ  اا وخاليً آمنً 
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آخر من  هدف   قتحقي إلىمن خالل وسائلها األمنية والعسكرية  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة وتسعى

 الّسياسةاغت وقد ص القارة،فاع عن والدّ  اإلفريقّية الّنزاعات، وهو احتواء اإلفريقّيةأهدافها في القارة 

الميراث  مناآلثار المترتبة  بدأت بمعالجةِ  ،متوازنة لتحقيق هذا الهدف طةً خ   الليبيِّة الخارجيَّة

: 1222 ،فاع عن القارة )مختارلتنتهي بالدّ  القارة،في  اإلفريقّية الّنزاعاتاحتواء  االستعماري، ثمّ 

122 .) 

 الميراث االستعماري منمعالجة اآلثار المترتبة  :أواًل 

 ،راعات العرقيةصّ بال ولالد  تلك  كاهلَ  أثقلَ  اميراثً  اإلفريقّيةول لقد ترك االستعمار األوروبي بالد  

لفة تكريس األوضاع المخت إلىاألوروبي  االستعماروقد عمد  .والثقافية ،ياسيةوالسّ  ،واالجتماعية

يجاد ول االستعبعية دول القارة للد  فاظ على تَ للحِ  ؛اإلفريقّية الّدولراعات لدى الصّ  وتعميقِ  مارية وا 

 (33: 1224)الحافظ،  دخل في شؤونها.للتّ  دائمة   أو ذريعة   وسيلة  

 ،رة األوروبيةيطوالسّ  االستعمار ونتائجِ  عاني من آثارِ ت  _ وال تزال  _اإلفريقّية الّدولوقد عاشت 

 تدخالت  و  ،حدودية ونزاعات   ،أهلية وحروب   ،ومذهبية وطائفية   عرقية   في صراعات   دتْ التي تجسّ 

ارجية لها خ قوىغذي هذه التدخالت في شؤون بعضها، وفي الغالب ت   اإلفريقّية الّدولمتبادلة من 

طورتها على واقع خ إلىهذه األوضاع وتنبهت  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةوقد تفهمت  ،في ذلك مصالح  

 ثحي ،فاع عن القارةالدّ و  اإلفريقّية الّنزاعاتها في احتواء عين  ي   افاعتمدت لنفسها هدفً  ،ومستقبلها القارةِ 

وذلك  ،واإلرث االستعماري في القارة الخارجيَّةمعالجة اآلثار هي خطوات تحقيق ذلك الهدف  رأت أنّ 

والمشاركة ي مالقو  واالندماجكامل ، وتحقيق التّ اإلفريقّيةتحديث المجتمعات  :وهي عبر ثالثة تدابير

 (.121: 1222، )مختار السياسية
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 اإلفريقّية الّنزاعاتاحتواء ا: ثانيً 

 نحو منعِ  ارياالستعمة بالميراث من خالل معالجة اآلثار الخاصّ  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةتسعى 

تطبقه تلك  خر  آ يسانده ويدعمه أسلوب   قائيّ وهذا األسلوب الوِ  ،اإلفريقّيةداخل القارة  الّنزاعات نشوبِ 

  .نها وبين بعضأو بي ،اإلفريقّية الّدولداخل  التي قد تنشب   الّنزاعاتاحتواء  إلىد عمَ يَ  ث، حيالّسياسة

وسائل الوساطة  :وهماآليتين  اإلفريقّية الّنزاعاتمن أجل احتواء  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةوابتكرت 

ازعات التي النّ  ضِّ حكيم لفة بالوساطة والتوفيق والتّ من خالل تشكيل اللجان الخاصّ  ،كيمحوالتوفيق والتّ 

تسوية المنازعات ل ناجحةً  في هذه الوسيلة أداةً  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةتنشأ داخل دول القارة، وترى 

ا ودقائقها. أبناء القارة من احتواء خالفاتهم التي هم أدري ببواطنه ن  تمكِّ  ثوالبينية، حي الّداخلّية اإلفريقّية

 نشاء محكمة  إ فمنذ فترة طويلة وليبيا تنادي بضرورةِ  ،اإلفريقّيةا اآللية الثانية فهي محكمة العدل أمّ 

 الّسياسة دتِ وقد وج ،ة أنواعها وأشكالهابكافّ  اإلفريقّيةليا أفريقية تتولى مهمة تسوية المنازعات ع  

 ،ق هذه الغايةحقِّ المسألة وت بهذهكي تدفع  اإلفريقيّ  االتحادالفرصة مهيأة عند قيام  الليبيِّة الخارجيَّة

 عدل   حكمةِ على إنشاء م اإلفريقيّ وعليه فقد نصت المادة الثامنة عشر من القانون التأسيسي لالتحاد 

 خاص   توكولبرو األساسي للمحكمة وتشكيلها ومهامها في  النِّظام يتم تحديد  ، على أنْ لالتحادتابعة 

 (.246-241: 1223، )الدسوقي بها

ل مع بستمر لسنوات، وسعت ليبيا بكل الس  االذي  الليبيّ وداني السّ  النِّزاع الّنزاعاتومن تلك 

طني الو جمع بين التّ  عوة لعقد لقاء  جميع األطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات من خالل الدّ 

 رضتْ عارضة بقيادة )جون قرنق(، حيث عالم   الّسودانتحرير  وجبهةِ  (عمر البشير)برئاسة  يمقراطيالدّ 

 الّسياسيّ  حول الحلّ تتمحور هذه المبادرة م، و 2111/ 14/6بالعاصمة طرابلس بتاريخ  عليهما مبادرةً 

، حيث لنِّزاعاودانية المتنازعة من أجل تسوية هذا لتنسيق مع الفصائل السّ واودانية، امل لألزمة السّ الشّ 
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لعمليات العسكرية ا ةللوقف الفوري لكافّ  وداني مبادرةً ع الوطني الديمقراطي السّ عرضت ليبيا على التجمّ 

 (266-263: 2112، )عز الرجال والحمالت اإلعالمية من جميع األطراف ووضع آلية لمراقبة ذلك.

ن خالل مبين القبائل الصومالية ا ليبيا لتسوية الخالفات سلميً خر تضاعفت جهود آ ومن جانب  

فضها للتدخل ر  الصومالية، وأعلنت ليبيا صراحةً  الوطنّية صالحةِ الم   مشاركة ليبيا في جميع مؤتمراتِ 

ومال لصّ ما يدور في ا عب الصومالي، وأكدت ليبيا بأنّ وتقديمها المساعدات بدون حدود للشّ  ،الغربي

فريقًيا  ،العربّية الّدول جامعةِ  عالج في إطارِ ي   ي عربي، ويجب أنْ هو شأن إفريق  م نّظمةار في إطوا 

القصد  2111مقديشو خالل شهر نوفمبر عام  إلىمن ليبيا  إرسال وفود   تمَّ حيث  ،اإلفريقّيةالوحدة 

لى طاولة عصالحة بين األطراف المتنازعة وجمعهم اللقاء بزعماء القبائل الصومالية، ألجل الم   امنه

نهاء اإلقتتال بينهم، هذا  دي  وِ  المفاوضات في جو   ومال ن الصّ م الّدولّيةجانب انسحاب القوات  إلىوا 

اخلي               للصراع الدّ  ا لوجه أمام مسؤولية البحث عن تسوية  وضع الفصائل وجهً  إلىأدى ما 

 (.234: 1226، ائر في البالد )حسنالدّ 

 )الوالياتمشروع  لتحقيقِ إفريقيا ر القذافي تسعين مليار دوالر تحت تصرف ولقد وضع العقيد معمّ 

ي إفريقيا إذ ف الّسياسيّ لتسهيل دورها  االقتصادّيةاستخدمت ليبيا إمكاناتها  ولقد) اإلفريقّية المّتحدة

ومصرف  ،الخارجي الليبيّ المصرف العربي  :مثل ،تعتمد على المؤسسات االستثمارية والمصرفية

 .يف اإلسالمه سمؤسسة القذافي التي يرأسها نجل   :أهمها ،خيريةالمعيات لجّ شمال إفريقيا، إضافة ل

  (42: 1223)كميلة، 

 اإلفريقّيةفاع عن القارة الدّ : اثالثً 

وذلك على  ،في شكلين الليبيِّةالرؤية  دخل األجنبي في شؤون القارة وحددتِ خالل محاربة التّ  منْ 

ي القارة ف عديدة   أقدام   ئحيث ال يزال يجد له مواط ،فود األجنبيالنّ  ،كل األولالشّ  :التّاليو حالنّ 
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، ةوالحضاري ةثقافيومنها ال ،ةوالعسكري ،ةواالقتصادي ،الّسياسّيةشتى منها  في صور   ويظهر  ، اإلفريقّية

وال تزال تجاهد  _ األنظار إليه، وجاهدت فوذ ولفتتِ ذلك النّ  إلى الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة وقد تنبهتِ 

فهو  الشكل الثاني افي سبيل ذلك المصاعب والمشاق. أمّ  متْ شَّ وتجَ  ،النفوذ هذا من أجل محاربةِ _ 

كانت هناك ف، اور التي ذكرناها سابقً في الصّ  االنفود األجنبي الذي بدأ واضحً  إلىاإلضافة ، بالتبعية

بصوره لمباشر ا الفعليّ  اجد األجنبيّ و يختفي التّ  ، إذعقنَّ من االستعمار الم   اتعد نوعً التبعية، وهي   

لى ع هذا النوع من التبعية، بدأ من أراضيها حيث قضتْ  مستمرة   ليبيا بصورة   وقد ناضلتْ  .المختلفة

أجزاء الفضاء  اّفةك إلىنضالها  نقلتْ  ثمّ  ،الليبيِّةأشكال التبعية والنفوذ األجنبي في األراضي  كاّفة

دامات والصّ  االحتكاكاتتكن  ولمْ  ،تقاوم ذلك النفوذ بشكله المباشر وغير المباشر وظلتْ  ،اإلفريقيّ 

ليبيا عن  يقافإد بها راي   ذريعة   على أحد، وقضية لوكربي ما هي إالّ  ول الغربية خافيةً بين ليبيا والدّ 

 (43: 1223، )نعمة .أجل سيادتها وقيمهات ذلك من لها تحمّ لكنّ و  نضالها المستمر في إفريقيا،

يتولى مهام حفظ  ريقي  إف إنشاء جيش   الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةتها التي تبنْ  الليبيِّةالطموحات  ومنَ 

 الليبيِّة يَّةالخارج الّسياسةوقد نادت  ،اعتداءات أجنبية أيّ  فاع عنها ضدَ لم واألمن داخل القارة والدّ السّ 

 (.36: 1223، )نصرالدين بإنشاء جيش إفريقي موحد

 تتمَّ  ديدة  ج مبادرة  من خالل  اإلفريقيّ  االتحاداتجاه  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةجاءت مبادرات 

لهيئات من ا من خالل استحداث عدد  ، ديدةالتطورات العالمية الجّ  مواجهةلِ بل ليبيا عوة لها من قِ الدّ 

ة جوانب، ، كما طالت هذه التغيرات الجديدة عداإلفريقّيةعوب الشّ  لبي طموحاتِ قد ت   يط بها مهام  أ نالتي 

بالخطورة  تسم  ت ينة  عم   ظروف  ا لاألعضاء وفقً  الّدولدخل في إحدى التّ  االتحاد وخاصة فيما يتعلق بحقِّ 

واألمن"  والذي الم "مجلس السّ  1224عام  اإلفريقيّ  االتحادحيث استحدث  الم واألمن،إلعادة السّ 

 اإلفريقيّ اد لالتحليبيا من خالل رئاستها  ول األعضاء. واستطاعتْ للدّ  بعثات سالم   إرسالط به نيأ  
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منها ومن ض، االتحادر مع   في نوعيةً  شكل نقلةً تتخذ العديد من التوصيات التي ت   أنْ  1221عام 

وزارات  تسعِ ل لطة الجديدِ هيكل السّ  ويتضمن  ، االتحادسلطة  إلى اإلفريقيّ  االتحادتحويل مفوضية 

 ل البنية التحتيةِ مشاكواألفراد، و لع ة تنقل السّ من الفقر، وحريّ  منها: الحدّ  ماتندرج تحتها العديد من المه

والقارية، والتغيرات المناخية واألوبئة، وفي مجال البحث العلمي، والمفاوضات على مستوى  اإلقليميةِ 

 .الّدولّيةسائل التنسيق في الم، و خدراتالم ومكافحة الم  جانب ما يتعلق بميادين السّ  إلى، الّدولّية الّتجارة

 (62: 1224، )عمران
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 :المبحث الثالث
 مبادرات السياسة الخارجية الليبية تجاه افريقيا

ض الليبية تجاه دول افريقيا والمتمثلة في الوساطة لحل بع الخارجيةهذه المبادرات التي قامت بها 

جانب المساعدات المختلفة لدول تلك القارة سواء المادية  إلىالمنازعات والمشاكل ما بين دول القارة 

لعقيد ا فترتي،او المعنوية ودورها في المصالحة التي قامت بها، وتتمثل هذه المبادرات من خالل 

تقرير اللجنة الشعبية لالتصال والتعاون الدولي )االدارة )). 122فبراير  26ما بعد  معمر القذافي وفترة

 .((1226االفريقية( لسنة 

 المبادرات الليبية في عهد العقيد، معمر القذافي

والتي امتدت اثنان واربعون عاما قامت الخارجية الليبية بعدة مبادرات تجاه دول  الفترةخالل هذه 

 (1226 تنمية لسنةللالتقرير السنوي لمؤسسة القذافي العالمية : )منها على سبيل المثال ونذكرافريقيا 

الوساطة التي قامت بها ليبيا بين كل من غامبيا وغينيا بيساو من جهة والسنغال من جهة أخرى  -

حيث كانت هناك  السينغالي،قليم كازامانس إـــ وذلك حول الخالف على مشكلة  1222عام 

 الخصوص.للدور الذي قامت به ليبيا بهذا  وارتياحاستجابة 

تدخلت ليبيا في حل الخالفات بتشاد ما بين الحكومة والحركة من أجل الديمقراطية والعدالة عام  -

 وتشاد.تطوير العالقات بين ليبيا  إلىوكانت لها نتائج ايجابية ـــ ادت  ،1222

وكانت نتائجها  1222م الوسطى عا بإفريقياالحة الوطنية في تحقيق المص ليبياقامت به  ما -

 طراف.األايجابية مع ارتياح كافة 

فور انتهاء  تنمية،قامت به ليبيا من خالل مساعداتها المادية لدولة سيراليون لتنفيذ مشاريع  ما -

 البلدين.مما زاد في تطوير العالقات الثنائية بين  1221الحرب االهلية عام 
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مما  ،1223الرئيس الشرعي لها عام  بإعادةدولة ساوتومي وبرنسيب مساهمة ليبيا ومساعدتها ل -

 البلدين.تطوير العالقات الثنائية بين  إلىأدى 

 إلىمما ادى  ،1223دعم ومساندة النيجر من خالل تسيير قافلة مساعدات كبيرة لها عام  -

 البلدين.تطوير العالقات الثنائية بين 

بوضع حجر االساس لبناء مركز تدريب  1226أما في دولة بوركينا فاسو قامت ليبيا عام  -

 ادى كذلك الة تطوير ومدارس،ومراكز صحية  لألطفالجانب مستشفى  إلىوتأهيل الشباب ــ 

  البلدين.العالقات الثنائية بين 

ات ستوصفساس لبناء مستشفى مركزي وعدد من المكما قامت ليبيا ايضا بوضع حجر األ -

وكان  ،1226وكان ذلك عام  المياه،بار آجانب حفر عدد من  إلىوكذلك المدارس  رياف،باأل

 البلدين.سببا في تطوير العالقات بين 

 ،1226كان لليبيا دور بارز من خالل ما قامت به من مصالحة بين دولتي تشاد والسودان عام  -

 طراف ذات العالقة وخاصة بدول القارة االفريقية.ور االيجابية واالرتياح من كل األدوكان لهذا ال

بدولة بنين حول الحملة الميكانيكية  1224احل والصحراء عام سّ لمبادرة ليبيا في قمة تجمع دول ا -

رة من وبذلك ساهمت ليبيا بتوفير كميات كبي زراعي،نتاج إالزراعية بدول التجمع لهدف تحقيق 

من دول افريقيا مما ساهم في تطوير العالقات مع هذه المعدات الزراعية المختلفة لعدد كبير 

  .الدول

المبادرة التي قامت بها ليبيا حول انهاء الصراع المسلح ما بين قبائل الطوارق وحكومتي النيجر  -

  معها.مما عزز الدور الليبي في المنطقة وتطوير العالقات  ،1221ومالي عام 

 بالبالد.لمواجهة المجاعة  1222ولة النيجر عام ما قامت به ليبيا بتقديم مساعدة مالية لد -
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والثوابت  على مجموعة من االهداف اعتمدت إفريقيامما سبق يتبين للباحث بأن السياسة الليبية تجاه 

دي ومحاربة االستعمار والتص والمعنوية،دعم حركات التحرر في افريقيا من النواحي المادية  ومنها،

للتغلغل االسرائيلي في أفريقيــــــــا ــ اقامة توثيق العالقات العربيـــــة االفريقية في مجال السياســــة 

  والثقافية.االقتصادية 

 0211فبراير  12السياسة الخارجية الليبية بعد ثورة 

لقد مثلت متغيرات البيئة العامة الداخلية والخارجية مدخال للتحول في السياسة الخارجية الليبية 

بعد الثورة، حيث هذا التحول يعني تغيرا في مستويات متعددة منها: االهداف، واالدوات، ومستوى 

ة الخارجية ساالهتمام بالدوائر االساسية للسياسة الخارجية، ورغم غياب استراتيجية واضحة للسيا

الليبية في المرحلة االنتقالية، نظرا لعدم اكتمال تأسيس النظام السياسي، فان ادارة وصنع تلك السياسة 

، أفرزا مؤشرات لتحول لم 1221الخارجية في مرحلتي المجلس االنتقالي، وما بعد انتخابات يوليو 

ياسة ت الدوائر الرئيسية للس، حتى وان ظلعلى صعيد اهداف السياسة الخارجيةيستقر بعد ،خاصة 

بية، االفريقي( كما هي انعكاسا للطبيعة الجيوسياسية اللي -الخارجية الليبية على المستوى ) العربي 

غير ان مستوى االهتمام اختلف في تلك الدوائر، ويمكن مالحظة في مرحلتي االنتقال السياسي بعد 

 (231: 2111بن حليم، . )1222فبراير  26ثورة 

بسبب الميراث ف االفريقية.نه خالل مرحلة المجلس االنتقالي تم تراجع في االهتمام بالدائرة أحيث 

سلبا في  أثرا مم االنتقالي،تردد االتحاد االفريقي في االعتراف بالمجلس  السمراء،السابق في القارة 

لخارجية تتأسس استه االسيما أن المجلس االنتقالي أعلن ان سي االفريقية،التوجه الليبي تجاه الدائرة 

وفي مرحلة المؤتمر الوطني العام برزت مجموعة  فارقة.األعلى االغداق المالي على  على الشراكة ال

تبنى على  يه االنتقالي،استكماال لتوجه المجلس  المرحلة،االهداف للسياسة الخارجية الليبية في هذه 
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 وضمان الجوار،ر المشكالت مع دول ومحاولة تصغي الخارجية،الشراكة ال التدخل في السياسة 

سواء  يمية،االقلومحاولة التعاون مع قضايا االقليم التجمعات  والغاز،استمرار انتاج وتصدير النفط 

 (46: 2113)انبية،  الداخلي.بهدف تأمين االستقرار  المغاربية،الساحل والصحراء أو 

توتر على خلفية تأخر الدول االفريقية  1222فبراير  26اكتنف السياسة الخارجية الليبية بعد ثورة 

في االعتراف بالمجلس االنتقالي الليبي، خاصة مع وجود شبكة مصالح واسعة للنظام الليبي السابق 

عالقة عن الفضال  أفارقهفي القارة، سواء استثمارات، أو دعم نفطي، أو حتى دعم مباشر لرؤساء 

الوثيقة بحركات التمرد في دارفور، وتشاد، النيجر، كما شهدت السياسة الخارجية الليبية ارتباكا تجاه 

دول الجوار االفريقي، خاصة النيجر، التي رفضت تسليم جماعة النظام السابق ن وهو ما ردت عليه 

قوم على تجاه الدول المجاورة ست ليبيا ــ على لسان المجلس الوطني االنتقالي بأن سياستها الخارجية

 (34: 1221الموقف الذي ستتبناه، حين يتصل االمر بتسليم مطلوبين وأشخاص مالحقين. )رجب، 

بعضوية   1222نه بمجرد اعتراف االتحاد االفريقي بالمجلس الوطني االنتقالي في اكتوبر أال إ

، خاصة منحية القائمة على الشراكة ال الليبليبيا، بداء ان هناك تكيفا افريقيا مع السياسة الخارجية ال

ان ليبيا شاركت في اجتماعات دول الساحل والصحراء، واالتحاد االفريقي كتعبير عن رغبتها في 

تحقيق مصالحها الوطنية في االستقرار الداخلي، ومواجهة الجريمة المنظمة، وتأمين الحدود مع دول 

يبيا مع الموقف االفريقي الرافض لهيمنة جماعات اسالمية االقليم، ولعل احد مؤشرات التحول اتساق ل

مسلحة على شمال مالي، اذ اعلنت الحكومة ذلك الوقت في ليبيا تأييدها للتدخل الفرنسي في شمال 

 (42: 1221جيسون وباراك، مالي، ما دامت الحلول السلمية لم تنجح. )

ركات الدائرة االفريقية على اجندة تحبناء على ما سبق يرى الباحث بانه من المتوقع ان تستمر 

فاظ نها تشهد حال من ترشيد االهتمام بعد الثورة، مع الحأالسياسة الخارجية لحسابات جيوسياسية، بيد 
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 وبشكل عام، يمكن القول ان هناك قدرا من ،مصالح المستقرة لليبيا بحكم موقعها في القارةالعلى 

لكيفية تعامل السياسة الخارجية الليبية مع تلك الدائرة  1222فبراير  26غياب الوضوح بعد ثورة 

مر على مجرد تحركات لنيل دعمها للثورة الليبية واالستقرار الداخلي، وبالتالي ( واقتصر األفريقية)اإل

دى طر التعاونية ما قبل الثورة، وملخارجية الليبية ازاء تلك األسة اتقييم السيا إلعادةفثمة حاجة 

.. حيث ان كل ما تم ذكرة عن السياسة الخارجية الليبية ينطبق .مالءمتها للتغيرات الحادثة بالمنطقة 

ة دوار بالمنطقة رغم الظروف الحاليأيضا على مجلس النواب المنتخب شعبيا حيث يقوم كذل بعدة أ

عدة  إلىت الراهن ي الوقفلبالد فلم يشهد وضع االستقرار النهائي بسبب انقسام البالد التي تمر بها ا

 حكومات شرق وغرب البالد. 
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 :الفصل الرابع
 اإلفريقيّ حاد تال اتجاه ا الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةأهداف 

 تمهيد وتقسيم

النِّظام  الخارجي مع باقي أطرافِ ولة تعكس أهدافها وطموحاتها في تعاملها للدّ  الخارجيَّة الّسياسة

 ، غير أنّ لّسياسةافي تحقيقها من وراء تلك  أهدافها التي ترغب   بتحديدِ  معنية   الّدولةَ  ولذا فإنّ  الّدولي

هداف التي األفصانعي القرار،  مسألة مزاجية أو منفعية مطلقة تخضع لرغباتِ  األهداف ليستْ  وضعَ 

مكان تتصفَ  لنفسها يجب أنْ  الّدولةتضعها  يات بالواقعية والقابلية لتحقيق ما يتوفر لها من موارد وا 

 .نتقاةلألهداف الم   والخارجية من فرص   الّداخلّيةروف البيئية تيحه باقي الظّ وما ت  

ي التنظيمات إذ كان لديها انخراطاً ف ،وليأن الدّ  بالشّ انشغااًل  اإلفريقّية الّدولثر أكن وكانت ليبيا مِ 

االتحاد و ، والّصحراء الّساحلع دول جمّ وت ،اتحاد المغرب العربيو  العربّية، الّدولاإلقليمية )جامعة 

ور في استبدال دّ ر القذافي العقيد معمّ لل(، فكان إفريقياوجنوب  شتركة لدول شرقِ وق الم  السّ و ، اإلفريقيّ 

من خالل  هدافهذه األ ل  و تنا ، وسيتم في هذا الفصلِ اإلفريقيّ باالتحاد  اإلفريقّيةالوحدة  م نّظمة

 الية:التّ  المباحثِ 

 .الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة: توجهات األول المبحث  

 .الليبيِّةياسة للسّ  الخارجيَّةدات حدّ الم   :انيالثّ  المبحث  

 .اإلفريقيّ  االتحادآفاق ومستقبل  الث:الثّ  المبحث  
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 :األول المبحث
 توجهات الّسياسة الخارجيَّة الليبيِّة

 المقدمة

ن عقائد وآراء، ه المجتمع متنفق مع ما يعتنق   ة  خارجيّ  سياسات   توفر هذه التوجهات أدوات لتبريرِ 

الوحدة  :ن  ضمَّ والتي تت الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةتوجهات  إلى ق  ومن خالل هذه الجزئية سوف نتطرَّ 

نشاء اتحادِ و  ،العربّية لفلسطينية، ا، ودعم ليبيا للقضية والّصحراء الّساحلع وتجمّ  ،المغرب العربيّ  ا 

ردعم حركات  إلىباإلضافة   (13 :1223، )عمر .التَّحر 

 العربّيةالوحــــــــدة  

 ل بين المشرقِ صالوَ  قةَ لت حلَ إذ شكّ  ،اإلفريقّية العربّيةفي تعميق العالقات  بارز   لليبيا دور  

، وبين انيةث ناحية   لما وراء الصحراء منْ  اإلفريقّيةناحية، وبين منطقة المغرب والمناطق  منْ  والمغربِ 

 (.224: 1224، )عمران ناحية ثالثة البحر األبيض المتوسط منْ  زرِ وج   اإلفريقّيةالمناطق 

قيام اتحاد  وهي وثيقة   2162/  4/  26عتها ليبيا بعد قيام الثورة كانت في وقّ  وحدوية   فأول وثيقة  

 (.46: 1224، )امحمد وليبيا ،وسوريا ،مصر :من بين كلِّ  العربّية الجمهورياتِ 

على بذل  ل عكفتْ ب العربّيةفي مجال الوحدة  فكري   ثورة سبتمبر في ليبيا بإحداث إطار   تكتفِ  لمْ 

 قيادة   ثر منِ لتحقيقها مع أك اجهدً  توفر ها لمْ إنّ تلك الفكرة على أرض الواقع، حيث  المساعي لتحقيقِ 

 ،ياناتمن المواثيق والب عن عديد   عن تلك المناقشات والمفاوضات اإلعالن   في الوطن العربي، ونتجَ 

مصر، ) ثةالبين األقطار الثّ  لمحادثات   طرابلس، الذي كان نتيجةً  ميثاقوكان أول تلك المواثيق هو 

، 2161ديسمبر   16- 13تلك المحادثات في طرابلس خالل الفترة من  وقد دارتْ  (الّسودان، و ليبياو 
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ويدفعها  ،ثالالثّ  الّدولق بين إمكانات سِّ ني   موحد   عربي   لعمل   انطالق   طرابلس نقطةَ  ميثاقبر واعت  

 (.11: 1221، الوحدة )الجربي حثيثة على طريقِ  فعةً دَ 

ار ت هذه المحاوالت في إط، وظلّ الّسودانوحدوية مع سوريا وأخرى مع  يليبيا مساع ولقد بذلتْ 

كام العرب لحّ ا من أهداف ومبادئ الثورة في ليبيا، وقدمت يدها لكلّ ا المساعي التي بذلتها ليبيا انطالقً 

 ا وقد أدتْ هذ ،العربّيةفي تأكيدها على ضرورة تحقيق الوحدة  واستمرتْ  ،نبذ الخالفاتتدعوهم لِ 

ليا المشتركة جنة الع  الل عقدِ  إلىالمساعي والجهود التي بذلتها ثورة سبتمبر المتمثلة في العقيد القذافي 

تناول  ر  التوقيع على محضاالجتماع ذلك  في دمشق، وكانت حصيلة   اواحدً  ًعاورية اجتماالسّ  الليبيِّة

وقامت سوريا بالتشاور وتنسيق المواقف في إطار المساعي التي تبذلها ، بين البلدين العالقاتِ  أوجهَ 

         االتحادامة بين المغرب وليبيا إلق التوقيع على معاهدة وحدة   ثمّ  ،العربّيةليبيا من أجل تحقيق الوحدة 

 (.223: 1224، )عمران اإلفريقيّ العربي 

 العربّية الوحدةِ  تحقيق إلىليبيا ومن خالل المساعي التي يقوم بها العقيد القذافي  القول إنّ  ويمكن  

 العربّيةمة طرية، وال تتعامل مع األنظج للمصالح الق  الشاملة، تعمل على نبذ األفكار اإلقليمية التي تروّ 

نّ  ،حدةعلى  طر  ق   ة تتعلق بكلّ قضاياها قضايا خاصّ  ها وحدات مستقلة أو أنّ على أساس أنّ  عالج ما ت  وا 

صيب ي   بالجزء   يلحق   رر  ضَ  ، وأيّ من كلْ  كجزء   العربّيةاحة القضايا والمشاكل المطروحة على السّ 

 (.46: 1224، )امحمد الكلْ 

تمحور في تبنيها لسياساتها وخاصة تلك التي ت اإلفريقّية الّدولكسب إجماع  إلىكما سعت ليبيا 

ختلفة شاريع مالمو  مبادراتِ للمن خالل طرحها  إقليمي   محاولة لعب دور  الي حول دول المنطقة، وبالتّ 

 .بعض نزاعات القارة وتبنيها لحلِّ 
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صة في ظل وخا الليبيّ  الّسياسيّ ا في العمل مهمً ا ومحورً  املحً  اهاجسً  اإلفريقّيةوشكلت الوحدة 

األمريكية  مّتحدةالالواليات  وظهورِ  السوفيتيّ  االتحاد بانهيار ة الجديدة، التي بدأتْ المتغيرات العالميّ 

االستعداد  إالّ  ةالليبيِّ  الخارجيَّة الّسياسةأمام ى يبق علن سيطرتها على هذا العالم، ولمْ ت   عالمية   كقوة  

من تلك جديد، و  منْ  في إعادة استعمار القارةِ  ة التي أصبحت تفكر  لمواجهة هذه األطماع االستعماريّ 

 :(231: 2111)بن حليم، :الوحدوية التي سعت إليها، ما يلي المشاريع

   1929 اتحاد المغرب العربي

دول  3دينة مراكش بالمغرب، ويتألف من في م 2141فبراير  26بتاريخ  االتحادس هذا تأسَّ 

 اخيً موريتانيا( حيث ظهرت فكرة اتحاد المغرب العربي تاري، و ليبيا، و تونسو  ،المغربو  ،الّجزائر) :وهي

رضال التي قادتها حركات خالل فترة النّ   في دول المغرب العربي ضد االستعمار، وقد شهدتْ  التَّحر 

س أر  كامل التي تتطلع نحو الوحدة، ويأتي علىالتّ  فترة الخمسينات من القرن العشرين بعض محاوالتِ 

ونسي وحزب التّ ستوري ، عندما اجتمع زعماء الحزب الدّ 2134هذه المحاوالت مؤتمر طنجة عام 

 (.34: 1224، االستقالل في المغرب وجبهة التحرير الوطني الجزائري )الكوت

قامة و ة األوروبية، مواجهة التكتالت العالمية وخاصّ  أهداف اتحاد المغرب العربي ومن أهمّ  ا 

 وحيدِ العمل على تو يعمل على تحقيق وحدتها التكاملية في المجاالت المختلفة،  مغاربي   مجتمع  

 ومضاعفةِ  ول المنطقة والدفاع عن قضاياها العادلة،بما يكفل حماية د   االتحادلدول  الخارجيَّة الّسياسة

 إلىة للوصول والثقافي واالجتماعية االقتصادّيةفي الميادين  االتحادبين دول  الّتعاون الجهود لتطويرِ 

تستهدف  تكاملية   تنموية   خطط  ضع عن طريق وَ  االقتصادّيةياسات تنسيق السّ و كامل والوحدة، التّ 

 ه وبشكل  لغى فيت   متكامل   اقتصادي   العمل على إنشاء مجال  و اندماجية،  اقتصادية   خطة   إلىصول الو  
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لع والخدمات عامل التفضيلي الكامل للسّ مركية ويطبق فيه مبدأ التّ مركية وغير الج  تدريجي الحواجز الج  

 (64: 1221)أبو القاسم،  ولعناصر اإلنتاج ذات المنشأ المغاربي.

ومكافحة  ،والتربوية وحيةتوحيد المناهج التعليمية والتربوية بما يكفل تأكيد القيم الرّ  إلىباإلضافة 

ت العجيل بربط الصّ والتّ  ،عمل على توحيد سياسة البحث العلميوال  أشكاله، االستالب الثقافي بكلّ 

 الوطنّية لتَّنميةالتحقيق طموحات  وفير مناخ مالئم  قصد تو شتركة، بين مراكز البحوث في مجاالتها الم  

العمل و ياسات اإلعالمية والثقافية والتكوينية في المغرب العربي، توحيد السّ  إلىعي السّ و  ،االتحاددول لِ 

ل نين، وتنق  ل المواطية تنق  على تحقيق حرّ  االعمل تدريجيً و واالجتماعية،  ظم الماليةِ على توحيد الن  

توثيق و ك واإلقامة، المغرب العربي وتمكينهم من التمل   لع ورؤوس األموال عبر أقطارِ والسّ الخدمات 

عاتهم ورفاهيتها مجتم تحقيق تقدمِ و األعضاء وشعوبهم بعضهم ببعض،  الّدولأواصر األخوة التي تربط 

 نتهاج سياسة  وا ،فواإلنصاالم القائم على العدل ي صيانة السّ والمساهمة ف فاع عن حقوقها،والدّ 

قامة تعاون   ،األعضاء الّدولفاق بين تحقيق الوِ و في مختلف الميادين،  مشتركة   ي وثيق دبلوماس وا 

الصناعية  يةالتَّنمتحقيق و ، االتحاددولة من دول  صيانة استقالل كلّ و الحوار،  بينها يقوم على أساسِ 

وسائل لتحقيق                                     ما يلزم منْ ول األعضاء، واتخاذ جارية واالجتماعية للدّ والتّ  راعيةوالزّ 

 (.111-116: 2111، )اليوسفي هذه الغاية

 ائلة وموقع  ه مادية   إمكانيات   من اتحاد المغرب العربي وما لديها منْ  جزءاوحاولت ليبيا باعتبارها 

الل تفعيل خ طنية، ليس منْ لتحقيق مكاسب و  اتوفر فرصً  واطئ األوروبية أنْ استراتيجي مقابل للشّ 

ة خاصّ  االتحادول لد   الخارجيَّة الّسياسة من خالل توظيفه لخدمة أهدافِ ا فقط بل أيضً  االتحادهذا 

 (.41: 1222، )الصواقي أوروباعامل مع عيد التّ ص على
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شئ نالمغاربي منذ تأسيسه في تحقيق األهداف التي أ   االتحادفشل مما سبق يرى الباحث بأن 

مقدمة تلك  وفي، الّ ا ليس إا إداريً باألساس في جعله كيانً  سياسية   خالفات   ألجلها، حيث تسببتْ 

نفصال تنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تطالب باحراء الغربية الم  الصّ  العراقيل مشكلة  

 حراء.الصّ 

 1992 والّصحراء الّساحل تجّمع

من  ّيةاإلفريقاإلقليمية الفرعية في القارة  المنظماتأحدث  منْ  والّصحراء الّساحل تجّمععد ي  

شكل سكانه قرابة مساحة القارة، كما ي   منْ  %42شغل هذا التجمع حوالي حيث يَ  ،احية الجغرافيةالنّ 

عدد أعضائه  أكبرها، حيث يصل يكنْ  لمْ  التجمعات الفرعية الكبيرة إنْ  نصف سكان القارة، ويعتبر منَ 

 (.14: 1224، )الكوت القارة ووسطِ  وشرقِ  وغربِ  عة بين شمالِ لة موزَّ ( دو 13) إلى

 المعنية لتأسيسِ  ولعوة للدّ ليبيا الدّ  هتْ حينما وجّ  والّصحراء الّساحل تجّمعفكرة تأسيس  وتبلورتْ 

 تها عدد  إذ استجاب لدعو  ،مواجهة مختلف التحديات التي تواجه دول المنطقةلِ اإلقليمية؛  الم نّظمةهذه 

مبادرة إنشاء وقد جاءْت  .وتشاد ،ودانوالسّ  ،يجروالنّ  ،ومالي ،بورکينافاسو :وهي ،اإلفريقّية الّدولمن 

 ة التمهيدية التي عقدت في طرابلسبدأت أولها بالقمّ  ،خطوات بعدةِ  والّصحراء الّساحلدول  تجّمع

 (1221)لكريني،  .عاصمة ليبيا

يتم  ،شامل سياسي  و  اقتصادي   هي إقامة فضاء   والّصحراء الّساحل تجّمعإقامة أهداف  ومن أهمّ 

األموال  سهيل تحرك األشخاص ورؤوسِ وت في شتى المجاالت، متكامل   تنموي   تنفيذه من خالل مخطط  

ية تنقل وحرّ  شاط االقتصادي،وممارسة النّ  ،كرية العمل واإلقامة والتملّ وح األعضاء، الّدولبين 

 تنفيذِ و  عن طريق رسمِ  الخارجيَّة الّتجارةتشجيع و  الوطني والخدمات، لع ذات المنشأالبضائع والسّ 

بين  تصاالتواالزيادة وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية و األعضاء،  الّدولسياسة لالستثمار في 
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األعضاء،  لّدولاظم التعليمية والتربوية والثقافية والعلمية والتقنية بين تنسيق الن  عضاء، و األ الّدول

نشاء مكتب التنس ،علم في دول التجمّ األعضاء من أجل حفظ األمن والسِّ  الّدولبين  الّتعاونو  يق وا 

 والهجرةِ  التهريبِ  صدي لظواهرِ والتّ ، في مجاالت األمن العام الّتعاونتطوير و ائم في هذا الشأن، الدّ 

ورية د تبادل المعلومات بصفة  و خدرات وتهريب األسلحة، وتجارة الم   الم نّظمةشرعية والجريمة الغير 

 (.212-241: 1223، األعضاء )عمر الّدولاالستقرار في  تعميمشأنه  ما منْ  في كلِّ 

دفع مبلغ أربعة ماليين وخمسمائة وواحد وعشرين ب( 2111/  21/  26كما قامت ليبيا بتاريخ )

ا ، تجنبً يقّيةاإلفر  الّدوللبعض  متأخرة   عبارة عن مستحقات  ، وهي اإلفريقّيةنظمة الوحدة مألف دوالر لِ 

 ،يجرريا، والنّ وليبي ،وغينيا ،ريقيا الوسطى، وجزر القمرإف :، وهيالم نّظمةحرمانها من التصويت في لِ 

أنغوال  :منهاإفريقية دولة  16استفادت منها  وساوتومی، وجزر سيشل، كما قامت ليبيا بمنح قروض  

زراعي. أما فيما يخص  ( مليون دوالر لتمويل مشروع ري  13يجر )والنّ  ،مليون دوالر 232بمبلغ قدره 

مع زائير لتمويل مشاريع  اقً اتفا عقدتْ فقد  اإلفريقّية الّدولبين ليبيا وبعض  تْ االتفاقيات الثنائية التي تمّ 

 إنشاء مؤسسة مختلطة   تمَّ يون دوالر، كما مل (222) رقات بلغت ميزانيته حواليمختلفة كإنشاء الطّ 

رأسمالها في  فصتساهم ليبيا في أكثر من النِّ و حاس بأثيوبيا الستغالل مناجم الن   ليبية-أثيوبية 

 (.12: 1222، سمير)

 ومنها: ،جارب الوحدوية التي قامت بها ليبياجانب التّ  إلى

 .2161الوحدة االندماجية بين ليبيا ومصر سنة  -

هد عفي عهد القذافي وتونس في بين ليبيا  2164ل أبري 21سالمية اإل العربّيةمشروع الجمهورية  -

 جربة.سمى بيان رف بما ي  وع   ،بورقيبة الّرئيس

 .2163ديسمبر  14حدوي بين ليبيا والجزائر في بيان حاسي مسعود الوِ  -
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 .2141الوحدة االندماجية بين ليبيا وسوريا عام  -

ببيان وجدة الوحدوي.  وعرفَ  ،بين ليبيا والمغرب 2144اغسطس  24في  اإلفريقيّ العربي  االتحاد -

 (12: 1222، )سمير

 ة الفلسطينيةدعم ليبيا للقضيّ 

 لّسياسةاتوجهات  أهمّ  وذلك ِمنْ ، اومعنويً  االفلسطينية ماديً  القضّيةليبيا على دعم  حرصتْ 

 إلىعوة رائيل، والدّ مع إس وال سالم   ح  لْ وال ص   ال تفاوض   :الّسياسةوكانت ثوابت هذه  ،الليبيِّة الخارجيَّة

 .لمواجهةعم المالي للفصائل الفلسطينية ولدول االصهيوني، وضرورة تقديم الدّ  قومية المعركة مع العدوِّ 

توحيد الجهود  إلى، واتجهت 2163وعارضت ليبيا المفاوضات اإلسرائيلية المصرية عقب حرب 

امب ديفيد" انفراد مصر في مباحثات "ك ضدَّ  امشتركً  اتتبنى موقفً  العربّية الّدول كاّفةوجعل  العربّية

نَّ  الفلسطينية ليستْ  القضّية على أنّ  مع "إسرائيل"، وركزتْ  ا هي قضية مقضية الفلسطينيين وحدهم وا 

 اواعترافه العربّيةبسبب تعارضها مع القرارات  2141فاس سنة  ِقّمةالعرب، ورفضت مقررات  كلّ 

ما صدر عن  نّ أ لة التفاقات "كامب ديفيد"، واعتبرتْ كمِّ ة م  قَ ة حلَ واعتبار هذه القمّ  ،الصهيوني بالعدوِّ 

 قة التي أكدتْ ابالسّ  العربّيةمع القمم  تْ وتناقض ،العربيالنِّظام مع عقيدة  اة يمثل تناقضً هذه القمّ 

ال صلح مع و  وال اعتراف   ال تفاوض   :العربي وهيالنِّظام جميعها التوافق مع العقيدة التي ينتجها 

 (.14: 1221، )الجربي إسرائيل

وعلى الرغم من ذلك اتسمت العالقات الليبية مع كثير من الدول العربية خالل هذه الفترة بالتوتر 

أحيانًا والصدام أحيانا أخرى، ألن الكثير منها لم يشاطر السياسة الخارجية الليبية في مفهومها للوحدة 

رائيل، ليبيا في تبني خط تحدي الدول الغربية التي تساند إس إلىولم تبدي استعدادها لالنضمام  العربية

ولم تتضامن تضامنًا حقيقيًا معها عندما تعرضت لضغط الدول الخارجية، مما شكل قاعدة للشعور 
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البحث عن  ىلإتحول السياسة الخارجية الليبية  إلىاع القرار في ليبيا، وأدى نّ بالخذالن من قبل ص  

 (11: 2114وبهجت دور فعال ومؤثر لها في القارة األفريقية. )قرني، 

 رالتحر دعم حركات 

األشخاص منتظمة تقوم بالكفاح، والذي  ها جماعة أو مجموعات منَ بأنّ  رالتحر رف حركات عت  

 ،لعنصريالتمييز ا األجنبي أو ضد أنظمةِ  االحتاللأو االستعماري الوجود  حة ضدَّ ما تكون مسلَّ  ًباغال

ماعة لجّ عب الذي تمثله هذه ادولة، يكون فيها الشّ  إلى االنضمامأو  تكوين دولة   إلىصول بقصد الو  

ر. فحركات الم نّظمةأو  رتهدف لتحقيق  التَّحر  ، )الرشيدي اا واسعً شعبيً  االقي دعمً ، وهي ت  التَّحر 

1226 :11.) 

رل للتمييز بين أعمال اإلرهاب وأعمال عيار األوّ فالمِ  عمل  وأهدافِ  وسائلِ  طبيعة   وه التَّحر 

نف هي الوسيلة الوحيدة التي تستخدمها الجماعات اإلرهابية لتحقيق أهداف فأعمال الع   ،الجماعات

للمقاتلين  ّيةاألساسة يالنّ  إنّ للجماعات، حيث األساسي اني فهو الهدف المعيار الثّ  اأمّ  ،مختلفة ومتعددة

، يمقراطية أو سيطرة دولة أجنبيةة هي تحرير أنفسهم وشعوبهم من األنظمة غير الدّ من أجل الحريّ 

 ه إذا كان عملولي، حيث إنّ ا للقانون الدّ ة عمل الجماعات وفقً الث فهو مشروعيّ ا المعيار الثّ أمّ 

أجل  نْ أعمال القتال م ل يكون منْ العم فإنّ  عبغالبية الشّ  منْ ا ومدعومً  ابه قانونيً  االجماعات معترفً 

ية، ومن األمثلة على هذه األعمال: أعمال استخدام القوة التي قام بها حزب المؤتمر الوطني الحرّ 

.                             وداءسّ الغالبية المْن  فريقيا، تلك األعمال المعترف  إحكومة جنوب  بقيادة مانديال ضدَّ  اإلفريقيّ 

(1: 1223zagros & daniei,  ) 

رسبق كان دعم حركات  على ما وبناءً  ه أنّ حتى  ،ةالليبيِّ  الخارجيَّة الّسياسةهات أحد توج   التَّحر 

رامتد دعم ليبيا لحركات  مية في الحركات اإلسال :مثل ،لبعض دول آسيا وأمريكا الالتينية التَّحر 



111 

 

رحركات  مكن إيجاز أهمّ ا ي  الفيليبين، والحزب الشيوعي بهندوراس.  وعمومً  تلك الحركات:  ، ومنالتَّحر 

تحرير جنوب ل اإلفريقيّ المؤتمر الوطني و ، إفريقياجنوب غرب  _ عبية لتحرير ناميبيا الجبهة الشّ 

 –لخالدات حركة تقرير المصير الجزر او ، إفريقيالتحرير جنوب  اإلفريقيّ الوطني  المجلس  و ، إفريقيا

جبهة و  ومالي،جبهة العمل الوطني الديمقراطي الصّ و ومالي، الوطني الصّ  الصِ جبهة الخَ و الكناري، 

دعم و ، جبهة تحرير زائيرو زائير،  –الكونغو  إنقاذمن أجل  االتحادحركة و ومالي، الوطني الصّ  االتحاد

وجبهة تحرير فطاني )جنوب  2161لتحرير مورو )الفيليبين( عام  الوطنّيةالجبهة و حركة أرتريا، 

لتحرير  الوطنّية، والجبهة 2161)سيريالنكا( عام  جبهة تحرير التاميل فيو ، 2162عام ) تايالند

 ،ركة اليسار البوليفيوح، )الئع الثورية في )البيروركة الطّ وححركة تحرير تشيلي، و أوشانا )بورما(، 

أبريل )كولومبيا( عام  1كة وحر  الحزب االشتراكي التشيلي،و حرير الوطني ) بالدونميكان(، حركة التّ و 

 جبهة تحرير مورزان )هندورا( عامو ي(، المايو )تشيل نّظمةوم  يرلندي، الجيش الجمهوري اإلو ، 2162

 وأمن   حقيقي   من أجل تحرر  و  .2131تموز   31( عامETAحركة الباسك االنفصالية )و  ،2141

لعنصرية، ا صور التفرقةِ  صدي لكلّ ساواة والتّ من التكافؤ والم   سلمي، على أساس   وتعايش   شامل  

تمرات المؤ  كاّفةذلك في  إلىعوة عوب، والدّ الشّ  ات ومصائرِ ر قدّ حكم في م  يطرة والتّ ومحاولة السّ 

ويبرز  يؤكد كيانه شعب مهما كان حجمه في أنْ  ، والتمسك بحق كلّ الّدولّيةلتقيات والمحافل والم  

 الوطنّيةير ر حتفرقتها بين الحركات اإلرهابية وبين حركات التَّ  اوتكرارً  اليبيا مرارً  أعلنتْ  .خصائصه

ل االستعمار بقِ  تصبة، أو من أجل استقالل إرادة شعوبها منْ غأجل تحرير أراضيها الم   التي تكافح منْ 

 (.13: 1221، )الجربي هيونية، وأهمها حركة المقاومة الفلسطينيةواإلمبريالية والصّ 

حركات التحرر أحد توجهات السياسة  هناك دعموبناء على ما سبق يتبين للباحث بانه كان 

الخارجية الليبية حتى انه امتد دعم ليبيا لحركات التحرر لبعض دول آسيا وأمريكا الالتينية مثل 
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هذا  نالحركات اإلسالمية في الفيليبين، والحزب الشيوعي بهندوراس. ولم تكن الدول الغربية راضية ع

على ليبيا، حيث استمرت تلك العقوبات  2161الدعم مما جعل امريكا تفرض حصارًا اقتصاديا عام 

 .2111حتى عام 

 الخارجيَّة ول  عالقات ليبيا بالدّ 

العربي  ام النِّظواقع  أنّ  ، إالّ العربّية الّدولمع العديد من  االتحاد ن صيغِ ليبيا العديد مْ  طرحتْ 

لعديد ا ااديً ليبيا م حدوية، كما دعمتْ بنجاح هذه المحاوالت الوِ  تسمحَ الكبرى ما كانت لِ  الّدولوتدخالت 

رمن حركات  بريالية، اإلم ومحاربةِ  االستعمارمكافحة  العالم، في إطارِ  في مناطق مختلفة منَ  التَّحر 

الخالفات التي  ، فكلّ العربّية الّدول منَ  تأثرت عالقة ليبيا بالعديدِ  ياسات أنْ وكان من نتائج هذه السّ 

فيها تتركز  ّيةاألساسقة ن الحلَ ، نجد أّ العربّيةظم زمنة في تلك الفترة مع النّ م   تسميتها بأزمات   يمكن  

الستعمار احالف مع قوى ، أو تماديها في التّ العربّيةلألمة  مشروعة   ظم عن حقوق  في تخلي تلك النّ 

 منَ  وعدد   ين ليبيابتوتر العالقات  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةنتيجة توجهات  . وكانتْ الخارجيَّةوالقوى 

مع  والعالقات، الّسودان، مثل العالقات مع جمهورية مصر، والعالقات مع جمهورية العربّية الّدول

 الليبيّ ر و والقضية الفلسطينية سلوكيات الدّ  العربّيةقضية الوحدة  وبذلك حددتْ ، التونسية الجمهورية

 (.1221:32، األخرى )الجربي العربّيةومواقفه إزاء األطراف 

العالم  كما نمت عالقاتها مع دول ،بعد قيام ثورة سبتمبر ومميزةً  فاعلةً  فسياسة ليبيا أصبحتْ 

 :التاليةمبنية على األسس  كانتْ  الّسياسةألن تلك  وتطورتْ  المختلفة، وتوحدتْ 

 .العربّيةة وتحقيق الوحد ،تحرير فلسطين إلىوالسعي  ،الكامل للقضية الفلسطينية التأييد   .2

  االستغالل. مكافحة   .1

  .يولوازدهار المجتمع الدّ  وتقدمِ  المشاركة العالمية من أجل رخاءِ  .3
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  .والتكافؤ والعدل الم القائم على الحقِّ السّ  على توطيدِ  العمل   .4

 .وبعتفاهم بين الشّ والّ  الّتعاونوضمان ، مشكالت العالم لحلِّ  صحيح   منهج   إلى عوة  الدّ  .3

 .عوببقية الشّ  حقِّ  في إقرارِ  الّدولة مع بقيَّ  المساهمة   .6

  .مسال حيرةَ المتوسط ب   البحرِ  جعل   .6

 .االنحياز دول عدمِ  دعم   .4

ضايا المتكافئ والعادل في ق الّتعاونجديد، يقوم على  عالمي   اقتصادي   إقامة نظام   إلىعوة الدّ  .1

اكل روف للقضاء على مشوالتنمية، وتوفير أفضل الظّ ، والتقنية ،عةصنّ والمواد الم   ،الطاقة

 .اميةالنّ  الّدولف ومظاهره في التخل  

ها العالمية من الّدولّيةمات والمنظّ  المّتحدة األ َمممجاالت عمل  كاّفةالة في المشاركة الفعّ  .22

في  ماعيةواالجت االقتصادّية التَّنميةعوب، واإلسهام في مجاالت واإلقليمية في حل مشاكل الشّ 

قيع على ولي، ومن ذلك التو عيد الدَّ وتر على الصَّ العالم، والعمل للقضاء على عوامل القلق والتّ 

 (.234 :1226، النووية )اشطيبة انتشار األسلحةِ  معاهدة حظرِ 

الجماهيرية األوروبية، التي تتفهم قضايا شعوبها وقضايا شعوبنا،  المنظماتا مع والتضامن أيضً 

ى تبادل متكافئ يقوم عل عربي أوروبي أكثر قوة، وأبعد قدرة في سبيل تعاون   وحوار   من أجل تعاون  

وتطويرها  ّيةالعربة المنفعة عن طريق استبدال المواد الخام بتكنولوجيا أوروبية متقدمة، مع دعم المنطق

 اعن العالقات االحتكارية االستغاللية، وذلك من أجل بناء حضارة اإلنسان. وتأكيدً ا بعيدً  اصناعيً 

 ة، وتأسيس منظمات  عبيعبي فقد انتهجت ليبيا االتصال والمشاركة في التنظيمات الشّ طلق الشّ نعلى الم  

 (36: 1226 ،)عاشور شعبية عالمية، وذلك لتوضيح حقيقة المواقف والقضايا التي تتبناها ليبيا.
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ها يا بأنّ اتهام ليب إلىعم أدى ية الدّ إتباع أسلوب اإلعالن المباشر دون التركيز على سرِّ  كما أنّ 

رالمساندتها لبعض حركات  انظرً  ،وبريطانيا المّتحدةبل الواليات قِ  لإلرهاب وخاصة منْ  راعية    لتَّحر 

 (44: 2164، )حكيم .مع مصالحهما مباشر   التي تتصادم بشكل  

 والمكافحةِ  رالتَّحر  لتي كانت تؤمن بمساندة حركات ا الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةآثار  منْ  كما أنّ 

د البريطاني الوجو  ضدَّ  الذي يناضل  اإليرلندي عب من أجل االستقالل والحرية أيدت ليبيا قضية الشّ 

 بريطانيا أنّ  يرلنديين، في المقابل تعتبرلإل الوطنّيةالحقوق  من أجل استرجاعِ  ًعامشرو  وتعتبره نضااًل 

يبيا ل اإلرهاب في العالم، وهذا االتهام ترفضه   إرهابية، ومن يدعمها يدعم   م نّظمةاإليرلندّي الجيش 

 الّدولّيةلمحافل ا جلساتِ  يرلنديين لنيل حريتهم في كلِّ مطالب اإل ، بل طالبت بتحقيقِ اقاطعً  ارفضً 

 منَ  د جملة  تجاه ليبيا، وبع البريطانّية الّسياسة بِ غضَ  زيد منْ ما يَ ليبيا وهذا  فيها التي شاركتْ 

 (.234: 1226، )اشطيبة مع ليبيا الّدبلوماسّيةعالقاتها  بريطانيا بقطعِ  االتهامات المتبادلة قامتْ 
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 :الثّانيالمبحث  
 الليبيِّةسياسة للّ  الخارجيَّة دات  حدِّ الم  

 المقدمة

 طاراإل من ، حيث تتضمن كاًل اإلفريقيّ  االتحاد اتجاه الخارجيَّة دداتحِّ الم   هنالك العديد منَ 

وار الجِ  ودول ،زائرودان وتونس والجّ العربي كمصر والسّ  اإلفريقيّ الجوار  ويحتوي دولَ اإلقليمي 

 ، والمنّظماتاألوروبي االتحادولي فيتضمن دول ا اإلطار الدّ يجر، أمّ كتشاد والنّ  العربيغير  اإلفريقيّ 

في قليمية اإل المنظمات في حين تضمنتِ  ،اإلسالميّ المؤتمر  مةم نظّ و  ،المّتحدة األ َممكهيئة  الّدولّية

 ، وسنأتي لها بشيء من التفصيل:العربّية وجامعة الّدول اإلفريقيّ  االتحاد

 ليمـــيقاإلطـــــار اإل

بذلك و  ،الوطن العربي ومغربه بين مشرقِ  اليبيا وسطً  ي عّد موقع: العربي اإلفريقيّ دول الجوار  -

ف هذا االمتداد ر شرقه، وقد ع  و يربط غرب الوطن العربي  جغرافي   كبر امتداد  أِل  ال جسرً ثّ تمفهي 

 ،ات البشريةللهجر  ا كمعبر  رف أيضً وع   ،الغرب إلىرق متجهة من الش  الللجيوش  كمعبر   ًياتاريخ

 فريقيا تمتد  إن م جزء  هي الجماهيرية  نّ َمفادها أؤكد حقيقة جغرافية ا ي  فريقيً ا إكان هناك بعدً  اولمّ 

تتجاهل  نْ أ ال تستطيع فإنها ،الجنوب ىصأق إلىحراء تخوم الصّ  ى من البحر المتوسط حتشمااًل 

 إفريقية.كونها دولة 

ودان من سّ مصر وال :واإلفريقي، وهيالعربي االنتماء تلتقي معها في  ليبيا أربع دول   وتجاور

ليبيا منذ  ورة فيالثّ  زائر من ناحية الغرب، وقد طرحتْ وتونس والجّ  ،رقينوب الشّ رق والجّ ناحية الشّ 

 لعربّيةاضمن هذه المبادئ الوحدة  الجوار العربي المباشر، ومنْ  عالقاتها بدولِ  قيامها مبادئ حكمتْ 

 (.46: 1221، )عطيةالوجود العربي  وما يتبعها من قضايا تمس  
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 ةدول إفريقيا العربي

 (1) (2) الخريطة رقم

، وتشاد لّنيجرا :هما ،فريقيتينإليبيا دولة تجاور دولتين  إنّ  :العربيغير  اإلفريقيّ دول الجوار  -

نّ   ،وبنين ،ووبركينا فاس ،يجر تجاور مالية، فالنّ هامّ  فريقيةً إ اًل ولتين تجاوران دو هاتين الدّ  وا 

، ىقيا الوسطفريإوجمهورية  ،ونيجيريا ،هذه األخيرة تجاورها الكاميرون وتشاد، كما أنّ  ،ونيجيريا

ا تراتيجيا وأمنيً ا اسها تمثل عمقً إنّ إذ  ،اإلفريقّية الّدولهمية هذه أتتجاهل  أنْ للجماهيرية  وال يمكن  

 (.46: 1221، )عطية لها

                                                           

(1) https://hyatok.com. 

https://hyatok.com/
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 الّسياسّيةط غو ممارسة الضّ  التشادي يتطور بين البلدين وكانت من مظاهرهِ  الليبيّ  وأخذ النِّزاع

انية تشاد التي والثّ  ،األولى ليبيا ،ع هنا يدور بين دائرتينز حة. والنِّ واستخدام القوة المسلَّ  ،واالقتصادية

 ما يلي: إلىفيعود  النِّزاعا دافع ليبيا في تحريك رئيس، أمّ  كتها فرنسا بشكل  حرَّ 

طويلة تشمل  ارك ليبيا في حدود  ش، فتشاد ت  الليبيّ ألمن لِ  اا استراتيجيً مثل حزامً إقليم أوزر ي   نّ إ

ليبيا  ر عالقاتِ وت  مع ت ا مهما خاصةً لها، وكذلك عمقً  اطبيعيً  ا، وبذلك تعتبرها ليبيا امتدادً هنوب كلَّ الجّ 

تشادي باعتبارها ال الليبيّ  النِّزاعفي تسوية  دول الجوار دور  لِ  رق والغرب، حيث كانَ بجيرانها في الشّ 

 لّدولامواقف  . ولقد اتسمتْ اإلفريقّية الوحدةِ  م نّظمةوفي  اإلسالميّ  المؤتمرِ  م نّظمةأعضاء في 

خدامها التشادي بالتشابه تجاه ليبيا الست الليبيّ  النِّزاعمن  اإلسالميّ  المؤتمرِ  م نّظمةاألعضاء في 

 لّدولا األعضاء فيها وهي تشاد. فقد قاطعتِ  الّدولوسيادة إحدى  واالعتداء على أمنِ  العسكريةَ  القوةَ 

 الّدولبها  تْ مساطة التي تقدَّ معها، ألنها لم تقبل الوَ  الّدبلوماسّيةالمجاورة ليبيا وقطعت العالقات 

القيادة  نعقد في الكويت. وقد أدركتِ الم   2146الخامس في عام  اإلسالميّ ة األعضاء في مؤتمر القمّ 

إدراكها  إلىافة لها، باإلض العربّيةمن العزلة  مزيد   إلىسيؤدي  الّسياسةه استمرارها في هذ أنَّ  الليبيِّة

فسها في نهديد الخارجي المتمثل في الموقفين الفرنسي واألمريكي، وعندما وجدت ليبيا والتَّ  للخطرِ 

  (.224: 2111، شديفات) 2144مع تشاد عام  اتفاقيةً  عقدتْ  مغلقة   ة  قَ حلَ 

 الّدولّية العدل م محكمةِ صدر حكْ  3/4/2114وبتاريخ  .القضّيةفي هذه  نظرهاجهة بّينت و و 

    (23: 1224)خلف،  القطاع.هذا  منْ  االنسحابتشادية وعلى ليبيا  اباعتبار قطاع أوزو أرضً 

في  اتفاق   لىإوالمباحثات الثنائية بين البلدين )ليبيا وتشاد( وتوصلوا  المفاوضاتوبعد ذلك بدأت 

 انسحابِ  مليات  ع يكون بدايةً  هذا االتفاق أنْ  مفاد   ،كمهذا الح   لتنفيذالعملية  الكيفيةِ  بشأنِ  4/4/2114

 ، وبهذا تكون  32/3/2114 تنتهي عمليات االنسحاب بتاريخ ، على أنْ 23/4/2114ليبيا بتاريخ 
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والذي  ،اددولة تش إلىوزو أقليم إ رسميّ  وبشكل   ، وأعادتْ الّدولّيةكم محكمة العدل ح   نفذتقد  ليبيا

 (21-24: 1224، )خلف .اعامً  12مدة احتالله أكثر من استمر 

 (2)الخريطة رقم  دول افريقيا غير العربّية

 
السياسية في الّسياسة الخارجيَّة الليبيِّة تجاه  المبادرات واالستجابات(، 1222) المودي، جمعة

 11رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، االردن. ص إفريقيا غير العربّية،
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 ولــيالدَّ  ارــطـاإل

: االتحاد األوروبي ومن خالل دوله األعضاء في هذا االتحاد تشكل عمقا األوروبي االتحاددول 

في مواجهة التحديات الدولية، وليبيا ترى في االتحاد األوروبي بعين األهمية باعتباره  قويا استراتيجيا

يل دبلوماسي رفيع وأصبح لليبيا تمث يشكل التوازن الدولي، وبهذا كانت ليبيا تهتم بعالقاتها الودية معه

تمرات المؤ  المستوى مع هذا االتحاد، فصدرت العديد من القرارات المتعلقة بالدبلوماسية من قبل

الشعبية األساسية في ليبيا، عن طريق مؤتمر الشعب العام الذي يعتبر الجهاز التشريعي في ليبيا، 

حيث تلك القرارات صادرة باقتناع جماهيري داخلي وفيما يخدم مصالحها، وبهذا تكون سياسات 

 إصدارهابة الليبية واضحة وهادفة، وما يؤكد ذلك البعض من التقارير والقرارات التي قامت الخارجي

، ليعزي)الب مما أعطى لها األهمية الكبرى من قبل أوروبا على المستويين السياسي واالقتصادي.

1221 :243-246) 

ما مرت به سابقا العالقات الليبية مع دول غرب أوروبا من تدهور في العالقات  إلىونشير 

جانب ما قامت  إلىوالذي تم اتهام ليبيا بها،  2141بسبب تفجير طائرة فرنسية بصحراء النيجر عام 

لندا باسكت بتفجير طائرة )بان امريكان( بقرية لوكربي أيضابه الواليات المتحدة األمريكية باتهام ليبيا 

قام  2111مارس  32، وأصبحت هذه القضية تعرف بأزمة لوكربي،  بعد ذلك وبتاريخ 2144عام 

الصادر  632الحصار على ليبيا وهو تأكيدا للقرار رقم  بإعالن 644القرار رقم  بإصدارمجلس االمن 

و الزام ه بنفس العام، ووضعت ليبيا تحت الفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة، مفاد هذا القرار

 تي:وعليها أن تقوم باآل 2111ابريل  23جميع الدول األعضاء تنفيذه اعتبارا من 

 دولة.المتورطين في أنشطة ارهابية في أي  الليبيينمنع دخول المواطنين  -

 ليبيا.تقليص عدد الدبلوماسيين أو الموظفين في  -
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 ليبيا. إلىحظر توريد االسلحة والمعدات العسكرية  -

  الليبية.وقف تشغيل كافة مكاتب الخطوط الجوية  -

لى أن ، عبأجوائهاأو الهبوط من أراضيها أو المرور  باإلقالعالحظر بمنع الطائرات الليبية  -

 (afrigatenews.net,1992: 1)تستثنى الحاالت االنسانية، 

ن هذا ، حيث أبه جاءحيث دعا مجلس األمن كافة الدول االعضاء تنفيذ هذا القرار والتقيد بما 

 تم اعتماده بأغلبية عشرة أصوات، وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت. 644القرار 

الحاق أضرار كبيرة بالشعب الليبي وشملت كافة أوجه الحياة  إلىهذا القرار والحصار أدى 

بيا ياالقتصادية واالجتماعية، مما أثر على الخطط والبرامج التي كانت قد أعدتها ل سواءاالنسانية، 

القطاعات المختلفة في الدولة، منها قطاع االقتصاد والتجارة وقطاع  كافة، وبذلك تأثرت للمستقبل

 (  (afrigatenews.net, 1992:2خرى.األالصحة وغيرها من القطاعات 

من  منظماتالتلك  تْ أالعالمي، حيث نش النِّظامء من جزً  الّدولّية المنظمات: تعتبر الّدولّية المنظمات

 كان لها دور   وماسّيةالّدبلالمتمثلة في  الليبيِّة الّسياسة نّ إحيث  الّدولوافق بين أهداف تحقيق التَّ  أجلِ 

 تي:ات اآلمنظّ ، وتشمل تلك الم  المنظماتفي هذه  وواضح   أساسي  

ولقد ، 2134عام  24بتاريخ  المّتحدة األ َممهيئة  إلىليبيا  انضمت: حيث المّتحدة األ م مهيئة 

رقضايا و  ،الفلسطينية القضّيةة خاصّ  المّتحدة األ َمم م نّظمةلليبيا مواقف ومطالبات اتجاه  كانَ   ،التَّحر 

ذلك  ائمة العضوية بمجلس األمن وكاند الّدولالذي تتمتع به  نَّقدال والمطالبة بإلغاء حقِّ  ،نميةوالتّ 

 .المّتحدةمم ة لألالهيئة العامّ ر القذافي في اجتماعات من خالل خطابات العقيد معمّ  اواضحً 

راع حيث كان منها استعادة األمن العام في مرحلة ما بعد الصّ  المّتحدةمم سست بعثة لألولقد أ  

ل إنشاء أج والفنية المالئمة للحكومة منْ االستراتيجية تركز نشاط البعثة على تقديم المساعدة و 
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عادةِ أو تسريحه ،الليبيِّة الوطنّية األمنِ  ابقين في قواتِ قادرة إلدماج المقاتلين السّ  مؤسسات   إدماجهم  م وا 

تاحة عن طريق التّ  في الحياة المدنيةِ   اتِ رص العمل. كما تركز نشاط البعثة على تطوير مؤسسف  عليم وا 

 وملتزمة باحترام حقوق اإلنسان، ساءلةِ للم   وخاضعةً  رطة والمؤسسات األمنية لكي تكون قادرةً الشّ 

 (.211: 1224، )العمري ة أنواعهاوالتصدي لالنتشار غير المشروع لجميع األسلحة بكافّ 

في مراكش  2161سبتمبر  13في  والتي تأسستْ  الم نّظمة: هذه اإلسالميّ  المؤتمر   م نّظمة

 ضامن  أهدافها التَّ  من جميع دول العالم، ومنْ  سالميةً إ دولةً  36بالمملكة المغربية، تضم في عضويتها 

ة وتحصل ليبيا مليبيا تعتبر من المؤسسين للمنظّ  إنّ سالمية في العالم، حيث اإل الّدولعاون بين والتَّ 

ة في كبر مدينأحدى المؤسسات ليكون مقرها في مدينة بنغازي ثاني إعلى  الم نّظمةمن خالل هذه 

 انب أنّ ج إلىسالمية للهالل الدولي، وهذه المؤسسة هي ) اللجنة اإل ،ليبيا بعد العاصمة طرابلس

ة ملمنظّ  قتصادّيةاالنمية، وهو أحد االستثمارات للتّ  اإلسالميّ في البنك  ارئيسيً  اليبيا تعتبر مساهمً 

ر تحت خط عتبالتي ت   الّدولعاني من الفقر وكذلك والتي ت  ة اإلسالميّ ول في الدّ  اإلسالميّ  المؤتمر

 (.26: 1222،الخارجيَّةالفقر. )تقرير أمانة 

 اإلقليميـــــــة الم نّظمات  

مة الوحدة ي لمنظّ ة االستثنائفي مؤتمر القمّ  اإلفريقيّ  االتحاد: تبلورت فكرة إنشاء اإلفريقيّ  االتحاد

بعة بإعالن االمرحلة الرّ  وتوجتْ  2111أيلول  1 ليبيا فيفي مدينة " سرت" في  نعقدِ الم   اإلفريقّية

، )بطرس 1221" في دولة جنوب إفريقيا عام "ديرينالتنفيذ في مدينة  يِّزَ ه حل دخول االتفاق التأسيسيّ 

1223 :46.) 

 األساسي   ر  و ، إذ كان لها الدّ االتحادئيسة من حيث الفاعلية في تطوير الرّ  الّدولمن  ليبيا عد  وت  

حديات اإلقليمية التَّ  منَ  لمجموعة   استجابةً  اإلفريقيّ  االتحاد بتأسيسِ  الليبيِّةوتأتي المبادرة في ظهوره، 
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والواقع  ،ها آنذاكعلي التي كانت مفروضةً  الّدولّيةومنها العقوبات  ،تواجهها ليبيا ولية التي كانتْ والدّ 

 (.33: 1222، )المودي المتردي للوطن العربي

 بعالقات   اإلفريقيّ  داالتحا يرتبط   ناحية   ، فمنْ الليبيِّةورة مع الثّ  لةً عضِ م   اإلفريقيّ  االتحادوقد واجه 

 ه اتفاقيات  تحكم   سي  مؤسَّ  في إطار   اإلفريقيّ  االتحادأخرى يعمل  ر القذافي، ومن ناحية  مع معمّ  قوية  

 (.634: 1226، )أبو رقيقة ةرسميَّ  وبروتوكوالت  

انضمت يث ، حالعربّية الّدولعضاء في جامعة األ الّدول إحدى: تعتبر ليبيا العربّية الّدولجامعة 

 ومهم   ال  فعّ  ليبيا دور  ، وكان لِ 2132بعد حصول ليبيا على استقاللها عام  2133مارس  14في إليها 

اعي مخالل العمل الجّ  المختلفة، منْ  العربّيةفي هذه الجامعة من خالل دعمها ومساندتها للقضايا 

 الجامعة   الجامعة هي ، باعتبار أنّ العربّية الّدولشراف جامعة إ، وتحت العربّية الّدولالمشترك بين 

 موا بعدة خطوات  يقو  وتشرف عليها، ويستطيع العرب من خاللها أنْ  العربّية الّدول التي تضم   الوحيدة  

 الّسياسةخدمة  ىإلال، والذي يهدف فعّ  دور   الليبيِّة المشترك، وكان للخارجيةِ  العربيَّ  الّتعاونز عزِّ ت  

 (.    32: 1224، )الكوت .الليبيِّة الخارجيَّة

لفية الغربية على   خ الّدولبتبني مواقف ليبيا حول خالفها مع  العربّية الّدولجامعة  وقامتْ 

 الّدولمن  عدد  إليها انضم  لجنة   م بتشكيلِ 2113مارس  11قضية لوكربي، وقيام الجامعة بتاريخ 

 مختلفِ  العاجلة والالزمة مع إجراء االتصاالت إليها مهمة   أسندتْ و  ،باعيةباللجنة الس   رفتْ ع   األعضاء

 .)1: 1223، )تقرير األمين العام الغربية الليبيِّةلألزمة  بهدف إيجاد حل   الّدولّيةاألطراف 

 1222عام  عربيتان في قمتانِ  قدتْ ع   العربّية الّدولالفاعل في جامعة  الليبيّ ور ا للدَّ واستمرارً 

 ل العربيّ في تطوير آليات العم صت للبحثِ صِّ خ  وقد ة، انية استثنائيّ رية والثّ دوّ  ِقّمةاألولى كانت 
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 يموحات المواطن العربمستوى ط   إلىلترتقي ٍِ  العربّية الّدول منظومة جامعةِ  المشترك وتفعيلِ 

 (. 41: 1222، )المودي

 اإلفريقي الليبيّ  الّتعاون

ورة سبتمبر سنة منذ بداية قيام ث اإلفريقّيةلقارة في ا ال  فعّ  بدور   الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةتقوم 

لوحدة ا م نّظمةمع  الليبيِّة الخارجيَّةاتجاهين، األول عن طريق تعاون  االهتمام  واتخذ هذا  2161

 لعالقاتِ وتطوير ا الّتعاونِ اني من خالل سات، والثّ شاء ودعم المؤسّ إن عنها منْ  وما انبثقَ  اإلفريقّية

 على إلفريقّيةاته ثورة سبتمبر بالقارة تمام الذي أبدَ هوساعد هذا اال ،القارة اإلفريقيةالثنائية مع دول 

ا القارة كانت ممرً  أنّ و  فريقيا، خاصةً إضالي المشترك بين ليبيا ودول يني والنِّ الثقافي والدّ  زيادة العمقِ 

 (242:1222. )شافعي، فريقياإ عبرَ  الليبيِّة تقوم به القوافل   جاري الذي كانتْ التّ شاط ا للنّ وعمقً 

رحركات دعمها لِ  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةميز ما ي   وكان أهمّ  العنصري  ومقاومة التميز ،التَّحر 

قيام للجنبية األِقوى الى استقاللية القارة وعدم االعتماد عل إلىعوة والدّ  ،هيونيّ ومواجهة التغلغل الصّ 

جنة اجتماع لَ  ِقّمةفي   2164/  21/  12ر القذافي بتاريخ ده العقيد معمّ ، وهذا ما أكَّ التَّنمية بعملياتِ 

 نّ فريقيين وا  فريقيا لإلإ نّ تشاد، بقوله: " إو ، الّسودانو ، لّنيجروايبيا، كاّل من: ل م  تحرير إفريقيا التي تض  

، وقادرون         ةالّداخليّ على مشاكلهم  صاية  وِ  مشاكلهم بأنفسهم، ويرفضون أيّ  األفارقة قادرون على حلّ 

 (266: 2114)زارتمان، ل مسئولياتها".على تحم  

، ريجتشاد، والنّ بوركينا فاسو، و  :من التي وقعتها ليبيا مع كل   االقتصادّية االتفاقيات مجموع   وبلغَ 

حث بلِ  الّدول( لجنة مشتركة مع هذه 11لت )كِّ وش   المجاالت، ( اتفاقية في مختلفِ 162ونيجيريا )

 مليون وخمسمائةأربعة  مبلغِ  بدفعِ  6/1/2111 :في هذا اإلطار قامت ليبيا بتاريخو  ،االستثمار فرصِ 

 الّدولعض لب متأخرة   عن مستحقات   ، وهي عبارة  اإلفريقّيةة الوحدة منظمّ وواحد وعشرين ألف دوالر لِ 
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في زيادة عدد  بيِّةاللي الّدبلوماسّيةولقد نجحت  .الم نّظمةالتصويت في  رمانها منَ حلِ  اجنبً ، تَ اإلفريقّية

 من شمال لتشمل دواًل  فريقيا، بل امتدت  إعلى دول وسط وغرب  قاصرةً  تعدْ  ع، فلمْ داخل التجمّ  الّدول

 :ريقية وهيفإدول  ع بخمسِ حيث بدأ التجمّ  ،اإلفريقيّ ومنطقة القرن  من شرق القارة ىفريقيا، وأخر إ

ة األولي ي القّ فريقية فإثماني دول  إلىبوركينا فاسو ، حيث وصلت و ، يجروالنّ مالي، و تشاد، و  ،ليبيا

فريقيا ودان ، ، والسّ أريتريا بعد انضمام  نغال، مام السّ إحدى عشرة بانض إلىالوسطى ، ثم ارتفع العدد وا 

 ،تونس، والمغربو أخرى وهي مصر،  خمس دول   الخرطوم انضمتْ  ِقّمةوجيبوتي، وزامبيا، وفي 

 (62: 1226، )عاشور عشرة دولة. ست عدول التجمّ  يصبح عدد  لِ ومال، والصّ ، ونيجيريا

 تحقيق الوحدةِ  مبنية على الليبية الخارجيَّة الّسياسة طبيعة   كانتْ نه أمما سبق يتبين للباحث ب

في إثارتها  ور  د والتي كان للمستعمرِ ، األهلّيةوالحروب  الّنزاعات عاني منَ ت   التي كانتْ  اإلفريقّيةللقارة 

حاوالت م . لذلك جاءتْ اإلفريقّيةبيعية التي تزخر بها القارة والموارد الطَّ  للحصول على الثرواتِ 

أكانِت سواء  لليبيِّةا الخارجيَّة الّسياسةأهداف وفق  اإلفريقيّ  االتحادفي دعم  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسّية

 االتحاد ي دعمِ ف الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة منية. ولقد نجحتْ أو األ االقتصادّية أو الّسياسّيةاألهداف 

 .اإلفريقّيةللقارة  تحقيق الوحدةلِ  اإلفريقيّ 
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 :المبحث  الثّالث
 يِّةالليبوتأثيره  على الّسياسة  الخارجيَّة  االتحاد اإلفريقيّ  آفـــاق ومستقبــــل

 المقدمة

 ،المتفائل :ع بينزّ مشاهد تتو  ةِ في ليبيا من خالل ثالث اإلفريقيّ  االتحادستقبل وم فاقِ آ تحديد   يمكن  

، في حين يّ اإلفريق االتحادمستقبل لِ اإليجابية  النَّظرةول د األحيث يتضمن المشهَ  .متشائِ والم   ،عتدلوالم  

 النَّظرةالث فيتضمن لثّ ا ا المشهد  أمّ  ،اإلفريقيّ  االتحادمستقبل عتدل لِ يناريو الم  اني السِّ الثّ  ن المشهد  يتضمَّ 

 .اإلفريقيّ  االتحادل لبية لمستقبِ السّ 

 اإلفريقي االتحادمستقبل ل   اإليجابيةً  ظرة  النّ 

 ناحية   تأييد من  ويحظى بال ناحية سم بالتفاؤل منْ يتَّ  اإلفريقيّ  االتحادمستقبل  أنّ  المشهديرى هذا 

نْ  هذا المشهد فقَ التي يتوقع حدوثها وِ فاالحتماالت أخرى.   إالّ  يّ قت الحالفي الو  تبدو مثاليةً  كانتْ  وا 

 التي ستستفيد   ةاإلفريقيّ  عوبِ والشّ  ولِ المصلحة المشتركة للدّ  احتمال حدوثها في المستقبل سيحقق   أنَّ 

ميثاق  داف  فأه، ، أو اجتماعيةاقتصاديةً ، أو سياسيةً  ، سواء أكانتْ اإلفريقيّ  االتحادتحقق أهداف  منْ 

واإلنجازات  واتِ طعلى الخ   وسيتوقف ذلك ،له الّسياسّيةطالما توجد اإلرادة  ستتحقق   اإلفريقيّ  االتحاد

حافظ الم   الطابعِ ب موماً سم ع  المتفائل يتَّ  ويل. فالمشهد  الطَّ  األمدِ  علىالتي ستتحقق على أرض الواقع 

 حول نحوَ للتَّ  حيث تصميمه تفائل منْ ابع الم  ة، وبالطَّ التغيير التدريجيّ  حيث تأكيده على عمليةِ  منْ 

 (.13: 1226، )عومر. األفضل

 اإلفريقّيةلقارة في ا الّسياسيّ دوره في تحقيق اإلصالح  اإلفريقيّ  االتحاديلعب  أنْ  فمن المتوقعِ 

  ، حيث أنَّ ريقّيةاإلف الّدوله جابِ التي ت   الّسياسّية التحدياتِ ، ومواجهة الّسياسّية ساتِ المؤسَّ  بإصالحِ 

 االتحاددول لِ  لّيةالّداخؤون نفسه في الشّ  إقحامِ  منْ  اإلفريقيّ  االتحاديادة وخشية بالسِّ  ساسِ ة المَ حساسيّ 
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 يمكن   ، ولكنْ في القارة الّسياسّيةظم طلوب للن  غيير المَ التَّ إحداث ِ في  صعوبةً  األمر أكثرَ  قد يجعل  

 ،الّداخلّية ماتِ والقضاء على األز  ،وضمان استقرارها ،اإلفريقّيةب على ذلك بالحفاظ على الكيانات التغل  

تورية سد إلصالح المؤسسات الدّ الجاعي والسَّ  ،من أجل تحقيق االستقرار الكافي ،والخالفات والحروب

حقوق اإلنسان بتفعيل         يمقراطية و والشفافية، وتعزيز ذلك بنشر ثقافة الدّ ة وتحقيق الديمقراطية والتشريعيّ 

 (.13: 1224، )دهب. اإلفريقّيةوسائل اإلعالم 

 الليبيِّةة العالقات لخصوصيّ ا منذ بدايتها نظرً  الليبيِّةللثورة  أهميةً  اإلفريقيّ  االتحادوقد أعطى قادة 

في أراضي  ية  أجنب عسكرية   تدخل قوات   إلى التي أدتْ  الليبيِّةمن ناحية، وتطورات الثورة  اإلفريقّية

در . فقد أصمْن ناحية  أخرى لدى األفارقة بالغة   حساسيات   وما أثاره هذا األمر منْ  إفريقية   دولة  

 دَّ القمع العنيف ض فيه أسلوبَ  من اندالع المواجهات أدانَ  بعد أسبوع   ابيانً  اإلفريقيّ  االتحاد

دخل التَّ  برفضِ  2146مارس  21في ا قرارً  لالتحادلم واألمن التابع المتظاهرين، واتخذ مجلس السّ 

بيا من مع جميع األطراف بما فيهم لي من خمسة رؤساء أفارقة للعملِ  لجنة   ولي، وتشكيلِ الدّ  العسكريّ 

 (.643: 1226، )ابورقيقة. المطلوبة حول اإلصالحاتِ  شامل   أجل حوار  

من لم واألسّ في تحقيق ال اإلفريقّيةالواضح في القارة  ه  دور   اإلفريقيّ لالتحاد أّن ويرى الباحث 

نمية للتّ  يق  تحقوبالتالي  لالستقراروالخارجية بهدف الوصول  الّداخلّيةوالقضاء على جميع االزمات 

 ة مجاالتها.بكافّ 

 اإلفريقي االتحادستقبل مل   المعتدل المشهد  

لي يتوقع اللحاضر، وبالتّ ا عتبر امتدادً المستقبل ي  ّن أ َمفاد ها المشهد من فرضية  وينطلق هذا 

وحروب،  وفقر   ف  وتخل   م  في المستقبل على ما هي عليه من تشرذ   اإلفريقّيةتستمر األوضاع  عموًما أنْ 

وازن ألدنى من التّ ا سيستمر في المحافظة على تحقيق الحدِّ  وفق هذا المشهد اإلفريقيّ  االتحادقيام  لكنْ 

 عتدالاال اآلخر، وطالما أنَّ  األهداف على حساب البعضِ  في تحقيق بعضِ االستمرار  بحيث يتم 
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لبيات، السّ  ا على تفادي بعضقادرً  قد يكون   اإلفريقيّ  االتحاد فإنّ  ميزة لهذا المشهدمة الم  يعتبر السِّ 

 (.14: 1226، )عومر على بعض التحدياتب رص، والتغلّ واستغالل بعض الف  

 حافظ، حيث إنّ بع الم  االطّ  المعتدل يعكس   وفق هذا المشهدِ  اإلفريقيّ  االتحادمستقبل  فاستشراف  

عدم  احتماالتِ و  والتحدياتِ  عفِ الضَّ  نقاطِ  منْ  بوجود العديدِ  حدة ترتبط  المشاكل المقترنة بتحقيق الوِ 

بروز  لى ذلكع الوحدة ترتبط بوجود مشاكل وتحديات سيترتب   جاح. وعليه، طالما أنّ النّ  وجود فرصِ 

ضرورة  دمِ على ع أنصار هذا المشهد يؤكدونَ  عليه فإنّ و توقعة وغير المتوقعة، الم  األحداث  العديد منَ 

 لةَ عضِ الم   اإلفريقيّ  االتحاد واجهَ  الي فقدْ وبالتّ . مفاجآت إتمام عملية الوحدة طالما اقترن ذلك بوجودِ 

 ر القذافي بصفتهِ مع معمّ  قوية   بعالقات   اإلفريقيّ  االتحاد رتبط  يَ  ناحية   نْ ، فمِ الليبيِّةذاتها مع الثورة 

 بروتوكوالت  و  ه اتفاقات  م  تحك   مؤسسي   في إطار   اإلفريقيّ  االتحاد أخرى يعمل   ناحية   وشخصه، ومنْ 

 االحتجاجات التي شهدتها ليبيا. ولهذه األسباب جاء ر القذافي إزاءَ فعل معمّ  تتنافى مع ردِ  رسمية  

ى مبادئ وأحكام حافظة علالم، فكان في ظاهره اوعمليً ا رسميً  ًنامن الثورة في ليبيا متباي االتحاد موقف  

 (.643: 1226، بروتوكوالته )ابورقيقة

سيتم تحقيق  حيث ،االعتدال والمحافظة طابعَ  قد يحمل   اإلفريقيّ  االتحادمستقبل  أنّ ويرى الباحث 

ال  ةاإلفريقيّ الوضع القائم في القارة  إنّ . إذ األهداِف األخرىتحقيق  حسابعلى األهداِف بعض 

 ها.صياغت   تْ تمَّ التي األهداف  كلِّ  يسمح بتحقيقِ 

 اإلفريقي االتحاد لمستقبل   لبية  السّ  ظرة  النَّ 

 نْ م مطالب أعضائه، وبروز معارضة   نْ األدنى مِ  لحدِّ لِ  اإلفريقيّ  االتحاداستمرار عدم تلبية  إنَّ 

 . وليستِ التوازن عدمِ  تحقيق حالةِ  إلى _ ظمة النّ لمقوالت نظريّ  اوفقً _ ل البعض اآلخر سيؤدي بَ قِ 

م توافق وعد والمعارضةِ  بتجاهل المطالبِ  التوازن بقدر ما هي متعلقة   المشكلة في بروز حالة عدمِ 
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يل، حيث و المدى الطّ  على اإلفريقيّ  لالتحاد والتقنية مع األهداف المنشودةِ الموارد البشرية والمادية 

 الحدّ  بِ ي لَ  ه لمْ طالما أنّ  االتحادهذا  انهيارِ  إلى اعدم التوازن ستؤدي حتمً  حالةِ  ديمومةَ  حظ أنّ الي  

 وضاعِ اتجاه استمرار األ اتشاؤميً  اعدً فهذا المشهد يعكس ب   نْ األدنى من المطالب المنادية بالوحدة. إذ

 .القائمة

ة في والمصريّ  ةاندالع الثورتين التونسي   السادسة عشر في أعقابِ  اإلفريقيّ  االتحاد ةِقم   تدنعقاو 

طلق ض ي  مما جعل البع ،الثورتين ونتائجهما مناقشة فعالياتِ  القادة األفارقة وقد تجاهل (1222يناير )

عامل مع التّ  اإلفريقيّ  االتحاد. فإهمال (631: 1226، )ابورقيقة "للمستبدين ه "ناد  أنّ  االتحادعلى 

ها في أروقة التي ال تزال تراوح مكان الليبيِّةكاألزمة  اإلفريقّية الّدولفي  الّداخلّيةالقضايا  منَ  العديدِ 

 حالفلتّ ا ويمنع تدخل قواتِ  ،األمور امَ ميتولى زِ  أنْ في  اإلفريقيّ  االتحاد عجزَ  أثبتَ  المّتحدة األ َمم

 (.414: 1224، جيالني)األزمة في بداية 

تسوية  دوره فيوالمطلق لِ  الكاملِ  غياب القبولِ  منْ  طويلة   مدة  عانى لِ  اإلفريقيّ  االتحاد كما أنّ 

 مانبي لِ ولي األجلخيار التدخل الدّ  بقوة   المعارضة تميل   جانب األطراف المعنية، فجماعات  ِمْن األزمة 

الح شبكة المص ة، كما أنّ يدِّ مع ضمانات جِ  النِّزاععلى أرض  المكاسبِ  تحقيقِ  ل لها ذلك منْ مثي  

ا عربيً ن سواء كا خارجيّ  بطرف   د ترتبط  التمرّ  حركاتِ  منْ  حركة   كلّ  المتقاطعة في اإلقليم جعلتْ 

بب في سبريطانيا، فرنسا، تشاد( وهو ما تَ  ،األمريكية المّتحدة)مصر، ليبيا، قطر( أو غربًيا )الواليات 

 (.16: 1222، )الطاهر الحركات لدى هذهِ  االتحادبول ق  لِ  وضع حاجز  

قة بدور الثِّ  عدمِ  إلىدي ي ؤ قد  الليبيِّةاالزمة  في حلّ  اإلفريقيّ  االتحادعدم تدخل  يرى الباحث أنّ 

 االستعانةِ  إلى ليا، مما يؤدي بالتّ اإلفريقّيةول القارة د   التي تواجه زماتاأل في حلِّ  اإلفريقيّ  االتحاد

 االزمة. للتدخل في حلّ  خارجي   بطرف  
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ياسة للسّ  إنّ ف اإلفريقيّ  االتحاداتجاه  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسّيةأهداف عن  نتساءل  وعندما 

ية، وبين من ناح والمغربِ  صل بين المشرقِ قة الوَ حلَ  لتْ ذ شكّ إأهداف وطموحات.  الليبيِّة الخارجيَّة

ر ج ز  و  ريقّيةاإلفوبين المناطق  ،ثانية ناحية   حراء منْ ما وراء الصّ لِ  اإلفريقّيةالمغرب والمناطق  منطقةِ 

 .ثالثة ناحية   البحر األبيض المتوسط منْ 
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 :الخامس الفصل
 ياتصالنتائج والتو  ،الخاتمة

 ةاسر مة الدّ تخا :أواًل 

وروبا، أِل  اإلفريقّيةلقارة ا بوابة  ، فليبيا اإلفريقّيةفي القارة  دورها الواضح   الليبيِّة الخارجيَّةياسة للسّ 

، اإلفريقّية الليبيِّة اتِ العالق ودعمِ  في تقويةِ  ة ساهمتْ جيواستراتيجيّ  أهميةً  الجغرافيّ ليبيا  شكل موقع  إذ ي  

في  واضح   أثر   نْ مِ  لهما ؛ لِ اإلفريقيّ  االتحاددور  تفعيلِ  على الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة   رصتْ ولقد حَ 

 عبرَ  استراتيجي   مق  ، فليبيا لها ع  اإلفريقّيةفي القارة  الّنزاعات ، وحلِّ اإلفريقيّ  التَّكامل التَّنميةتحقيق 

ا ا مهمً دورً  لعب  ي الجغرافيّ  قاربَ التَّ  إنّ ، حيث اإلفريقيّ  العربيّ  اصلِ و خالل التّ  ريخية منْ االمراحل التّ 

خاص، مما  بشكل   اإلفريقيّ  ول الجوارِ عام ود   بشكل   اإلفريقّية الّدولالعالقات مع  في إقامة وتوطيدِ 

 المشتركة. في العالقاتِ  الحمِ والتَّ  بادلِ عملية التَّ  سهل  ي  

 ما يحدث   باعتبارِ  ،اإلفريقّيةبط عالقاتها مع القارة ر لِ وذلك  ،مبكرإفريقّي ك تحر   لهالذلك فليبيا 

ل بذ  ، حيث تَ ةالليبيّ  الخارجيَّة الّسياسة اهتماماتِ  مختلفة كان منْ  مشاكل واضطرابات   فريقيا منْ إفي 

حرير التّ  لىإصل بها تأجل تحريرها من االستعمار األجنبي لِ  جهودها تجاه هذه القارة منِ  ليبيا كلّ 

راركات ِلحعم الالمحدود ك من خالل الدّ يكون التحر   أنْ  بيعيّ الطّ  الكامل ألراضيها، لذلك منَ   لتَّحر 

رحركات  ، ويتبين بأنّ اإلفريقّية ليبيا ومن خالل  التي قامتْ  المساعداتِ  إلى ا قد استندتْ إفريقي التَّحر 

 ة.التحرريّ  بتقديمها لتلك الحركاتِ  الخارجيَّةسياستها 

 ، أصبحَ الّدولّيةات والمتغير  الّسياسّية استقاللها، ونتيجة للمعطياتِ  اإلفريقّية وللد  ا نالتِ  وبعد أنْ 

 :والذي يتبين من خالل ،اإلفريقّية هناك تطور في توجه ليبيا تجاه القارةِ 
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 علقة بالوساطةتخالل األدوار الم   منْ  اإلفريقّية الّدولالتي قامت ليبيا بتبنيها تجاه  االستجاباتِ  -

 فريقيا.في إاألزمات  لحل الليبيِّة

 جامع.إفريقي   فضاء   تكوينِ  إلى عوةِ خالل الدّ  بها ليبيا منْ  المبادرات التي قامتْ  -

إفريقيا زها على الماضي بتركي القرنِ  خالل التسعينات منَ  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة ولقد تميزتِ 

 ي أرض  ه إفريقيا )أنَّ : منها ،الواضح لهذا االهتمامِ  برراتِ الم   منِ  بارز، وكان هنالك العديد   بشكل  

 .الالمحدودة( والعطاءاتِ  رواتِ والثّ  اإلمكانياتِ 

 الية:التّ  اسة اإلجابة عن األسئلةِ ر الدّ  وقد استطاعتِ 

 ؟ الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة : ما طبيعة  لوّ األ  ؤالالسّ 

والقارة  إلسالميّ اجه نحو العالم و على التّ  مبنية ذات طبيعة تحرريةة الليبيّ  الخارجيَّة الّسياسة كانتِ 

ور ر الدَّ لمستعمِ ل ، ولقد كاناألهلّيةوالحروب  الّنزاعاتِ  عاني منَ ت   كانتْ  إذعم، والدّ  للمساندةِ  اإلفريقّية

 ارة، لذلك كانتْ بها هذه الق ر  زخالطبيعية التي تَ  والمواردِ  رواتِ في إثارتها للحصول على الثّ األساسّي 

 هاتها المستمرة تجاهَ ج  من خالل تو  تتمثل   الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةبها  التي تميزتْ  الّسياسّية بيعة  الطّ 

رحركات  ةهذه القارة وكافَّ   .اإلسالميّ  في العالمِ  التَّحر 

  ؟اإلفريقيّ  االتحاداتجاه  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة : ما هي مبادرات  انيؤال الثّ الس  

 عام جديدة   درة  مبامن خالل  اإلفريقيّ  االتحاداتجاه  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة مبادرات   جاءتقد ل

 عدد   تحداثِ ومن خالل اس، الجديدة العالميةِ  التطوراتِ  مواجهةِ ليبيا لِ  لِ بَ قِ  نْ عوة لها مِ الدَّ  تِ تمَّ  1224

الجديدة  التغيراتِ  هذه ، كما طالتْ اإلفريقّيةعوب الشّ  بي طموحاتِ لَ قد ت   بها مهام   نيطَ الهيئات التي أ   منَ 

عينة م   روف  ظلِ  ااألعضاء وفقً  الّدولِ ل في إحدى التدخ   االتحادق بحق فيما يتعلَّ  جوانب، خاصةً  عدةَ 

الم "مجلس السّ  1224عام  اإلفريقيّ  االتحاد يث استحدثَ ح الم واألمن،عادة السّ طورة إِل بالخ   تتسم  
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ها تليبيا من خالل رئاسَ  األعضاء. واستطاعتْ  للدولِ بعثات سالم إرسال به  واألمن" والذي أنيطَ 

 مرِ ع  في  نوعيةً  شكل نقلةً والتي ت   العديد من التوصياتِ  تتخذَ  ( أنْ 1221عام ) اإلفريقيّ  لالتحاد

 يكلَ والذي يتضمن ه االتحاد لطةِ س   إلى اإلفريقيّ  االتحاد مفوضيةِ  تحويل  : منهاضِ  ومنْ  االتحاد

لع السِّ  تنقلِ  ةيَّ الفقر، وحر  منَ  منها: الحد   ،ماالمه تحتها العديد منَ  تندرج   وزارات  سع تلطة الجديدة لِ السّ 

 في مجال البحثِ واألوبئة، و  ،اخيةنالم   غيراتِ ، والتَّ ةة والقاريّ اإلقليميّ  ةِ التحتيّ  شاكل البنيةِ ومواألفراد، 

 ،راتالمخدِّ  كافحةِ م ومالالسَّ  بميادينِ  ق  . وفيما يتعلَّ الّدولّية الّتجارةعلى مستوى  ، والمفاوضاتِ العلميّ 

 االتحادتجاه  في مبادراتها الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة ، كما اعتمدتْ الّدولّيةفي المسائل  سيقنوالتَّ 

رِ حركات االستعمار ودعمها لِ  في محاربةِ  ةِ المتمثل اإلفريقيّ  العالقات  مها بتوثيقِ ، وقياإفريقيافي  التَّحر 

ا يضً أبه  ا قامتْ جانب م إلىة، والثقافيّ  ةواالقتصاديّ  الّسياسّية في شتى المجاالتِ  العربّية اإلفريقّية

نهاِء ساطة وَ  منْ  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة خرى، أ   نها وبين دول  فيما بي اإلفريقّية ولالد  الخالفات بين وا 

، وكذلك فريقّيةاإل الّدوللبعض  مختلفة   مساعدات   تقديمِ  به منْ  وما قامتْ  الوطنّية صالحةِ مع تحقيق الم  

ع ل التجمّ و د  في  ةراعيّ الزّ  حول الحملةِ  1224عام  والّصحراء الّساحلول د   تجّمع ِقّمةمبادرة ليبيا في 

 .الّدولالعالقات مع هذه  مما ساهم في تطويرِ 

 ؟اإلفريقيّ  االتحاداتجاه  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسّيةأهداف : ما لثاالثّ  ؤالالس  

قة ليبيا حلَ  إذ شكلتْ  ،اإلفريقيّ  االتحاداتجاه ة أهداف وطموحات واضح الليبيِّة الخارجيَّة ياسةللسّ 

حراء الصّ  ا وراءملِ  اإلفريقّيةصل بين المشرق والمغرب من ناحية، وبين منطقة المغرب والمناطق الوَ 

 لتْ لثة، ولقد شكَّ ثا ناحية   منْ  البحر األبيض المتوسطِ  زرِ وج   اإلفريقّيةثانية، وبين المناطق  ناحية   منْ 

متغيرات ة في ظل الوخاصّ  الليبيّ  الّسياسيّ ا في العمل مهمً  اومحورً  املحً  اهاجسً  اإلفريقّيةالوحدة 

عالمية ة  كقو  ةكيّ األمري المّتحدة وظهور الوالياتِ  السوفيتيّ  االتحادنهيار االعالمية الجديدة، التي بدأت ب
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واجهة هذه ملِ د االستعدا إالّ  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةأمام  م يبقَ علن سيطرتها على هذا العالم، ولْ ت  

 شاريعالمتلك  جديد، ومنْ  القارة منْ  تفكر في إعادة استعمارِ  األطماع االستعمارية التي أصبحتْ 

 واتحاد المغرب العربي. ،والّصحراء الّساحلِ  تجّمعإقامة  :إليها حدوية التي سعتْ الوِ 

إليها صول تحقيقها والو  إلى الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةتسعى أهداف  أخرى جانب ذلك هناك  إلى

اون عالتّ و ، طيبة لها وخلق سمعة   وليّ أمام المجتمع الدّ  الخارجيَّة الّسياسة ومكانةِ  دعم هيبةِ : ومنها

الذي يعتبر و  نها القوميّ أم، كذلك حماية إليها الليبيِّة الخارجيَّةالمشترك من أجل تحقيق أهداف تسعى 

 إلىريقيا باإلضافة إفتقوم بدورها المؤثر في  الليبيِّة الخارجيَّة كما أنّ  ا،ودوليً إقليمًيا أولوياتها  من أهمّ 

 .اإلفريقّيةالوحدة  األجنبي وتعزيزِ ل مقاومتها للتدخ  

 الليبيّ م عهناك عالقة قوية بين سياسة الدّ  ))أنّ اختبار وفحص الفرضية  راسة منْ الدّ  وقد تمكنتِ 

 (.(اإلفريقيّ  االتحادإلقامة  اإلفريقّيةواالستجابة 

يق مصالح بهدف تحق اإلفريقيّ  االتحادهنالك سياسة خارجية ليبية اتجاه  راسة أنّ الدّ  إذ أظهرتِ 

 (.1224-2112) قتصاديةواال ،منيةواألسياسية، ال في المجاالت متبادلة

 ثانيًا: النتــائج

 الية:تائج التّ النّ  إلىراسة الدّ  توصلتوقد 

عوب العالم ش جه نحو دعمِ و تقوم على التّ  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةطبيعة  راسة أنّ الدّ  أثبتتِ  .2

ر كان للمستعمِ  والتي، األهلّيةوالحروب  الّنزاعات عاني منَ التي كانت ت   اإلفريقّيةوالقارة  اإلسالميّ 

 ر بها القارة.الطبيعية التي تزخَ  والمواردِ  واتِ ر للحصول على الثّ إثارِتها دور في 

لوحدة ا ل ليبيا لتحقيقِ قبَ  عوة لها منْ الدّ  تتمَّ  جديدة  ة  من خالل مبادر  اإلفريقيّ  االتحادجاء  .1

ة الميّ ولمواجهة التطورات الع، اعات المنتشرة في القارةز والقضاء على الحروب والنّ  ،اإلفريقّية
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عوب لشّ ا       تِ لبي طموحابها مهام قد ت   يطَ نأ   التي الهيئات منَ  عدد   الجديدة من خالل استحداثِ 

 .اإلفريقّية

الل تقديم من خ اإلفريقيّ  االتحادأهداف وطموحات واضحة اتجاه  الليبيِّة الخارجيَّةياسة للسّ  أنّ  .3

 . إلنشائه عم والمبادراتِ الدّ 

 .ا قدرات وموارد ليبيا الماليةمستمدً إفريقيا على العقيد القذافي تحوزه تجاه  د  ر  تَ  .4

بين  وحدة  امة بإقمطالبته  تنجحْ  الذي لمْ  عن المحيط العربيّ  كبديل  إفريقي   عن فضاء   البحث  .3

 ومصر وتونس المجاورتين لليبيا. ليبيا

على  داث التي تقع  حاألف الليبيِّة الخارجيَّةياسة للسّ  اإلفريقيّ هي المجال  اإلفريقّيةالقارة  نّ إحيث  .6

 .أولوياتها منْ  أراضيها تعتبر  

عبية من خالل الشّ  عب المتمثل في المؤتمرات واللجانِ من الشّ  منبثقة   الليبيِّة الخارجيَّة ةياسالسّ  .6

 .أخرى خارجية   سياسة   عن أيّ  هي تختلف  وبالتّالي فعب العام، الشّ  مؤتمرِ 

ا، ومن خالل المبادرات التي تقوم به كاّفةتنفيذ  إلىتسعى  الخارجيَّةليبيا ومن خالل سياستها  إنّ  .4

 .إفريقياع بو ة ر  بكافّ  تحقيق األمنِ  إلىفي ذلك  ساعيةً  مالي   انفاق   ما تقوم به منْ 

وهيبتها  الّدولةِ نة اِلمك اعزيزً تبها  من خالل المبادرات التي قامتْ  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة حققتِ  .1

 .والخارجيّ  اخليّ على المستويين الدّ 

بهدف تحقيق  ةاإلفريقيّ  الّدولاالتفاقات مع  العديد منَ  عقدِ ب الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسةكما قامت  .22

 ،والمعنويّ  م الماديّ عالدّ  بتقديمِ  اإلفريقّيةعوب واألقاليم ساند للشّ حيث برز دور ليبيا الم   ،الّتعاون

 .وأرتيريا ،الوسطىإفريقيا  ،ليبيريام ل  عكتقديم الدّ 



135 

 

 ا: التوصياتثالثً 

 راسة توصي باآلتي:الدّ  تائج، فإنّ ما جاء في النّ  على استنادا

 في لّدولّيةامواجهة المستجدات لِ  اإلفريقيّ  االقتصادي العربيّ  التَّكاملو  الّتعاونتطوير وتنمية  .2

 الّتجارة مةم نظّ عامل مع وكيفية االستفادة والتّ  ،وتحديات العولمة االقتصادّية عصر التكتالتِ 

 ذلك في تطورِ  وتوظيف، اإلفريقيّ  االتحادول ة بين د  البينيّ  الّتجارةساهم في زيادة بما ي   ةالعالميّ 

 قدراته. نْ فع مالوطني في تجاوز معوقاته والرَّ  ولخدمة االقتصادِ  الليبيِّة الخارجيَّة الّتجارةِ 

 الّسياسّية المجاالت كاّفةفي  اإلفريقيّ  االتحاد تعزيز مؤسساتِ  اإلفريقّيةالقيادات  منْ  طلب  ي   .1

 لّدولّيةافي المحافل  االتحادبين دول  الخارجيَّة الّسياسةواالقتصادية واالجتماعية، وتنسيق 

 مال والجنوب.الحوار بين الشّ  ، وتطوير آلياتِ ةواإلقليميّ 

إلفريقّية اتعتمد على الحوار بين القيادات ، اإلفريقيّ  االتحادموحدة في ظل إفريقّية وضع سياسة  .3

تلك  ادة منْ لالستف الحاليّ  اإلفريقيّ راحة والمرونة وتشخيص طبيعة الواقع مبادئ الصّ  باعتماد

 . اإلفريقيّ  االتحادفي  ةً خاصّ ، الكفاءات في إفريقيا

 . قياإفريتتوسط دول شمال  ة  عربيّ  فهي دولة   ،اموقعها جغرافيً  تستغلَّ  أنْ على ليبيا  .4

على إيجابيًة  ا، باعتبار تلك المساندة لها ردودً اإلفريقّية الّدولالتأكيد على قيام ليبيا بمساعدة  .3

الغربية  الّدولمام ريق أروابط العالقات بينهم، لقطع الطّ  من خالل تقويةِ  الليبيِّة الخارجيَّة الّسياسة

 .اإلفريقيّ ن أل في الشّ للتدخ  

من  اودوليً ا إفريقيً األحداث المختلفة  ليبيا لها التجارب والخبرات في مجال معالجةِ  باعتبار أنّ  .6

رخالل مساندتها لحركات   منْ  إلفريقّيةاا حيال ما يجري في القارة ك سياسيً ، فعليها التحرّ التَّحر 

 أحداث.
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 لدى قبوالً   يجد  ال اإلفريقّيةفي دعم دول القارة  الخارجيَّةخالل سياستها  ما تقوم به ليبيا ومنْ  إنّ  .6

دعم  فيجبوعليه  ،اإلفريقّيةول بالقارة دّ عيق أهداف تلك الدور ليبيا ي   أنَّ  الكبرى، باعتبار الّدول

 .المّتحدة األ َمممن خالل هيئة  ليبيا

، مع ةاإلفريقيّ ل و بين ليبيا والدّ  الّتعاوناألهداف من أجل تحقيق  ة واضحةَ طضرورة وجود خ .4

 لتحقيق هذه األهداف.  ددة  حم   استراتيجيةوضع 

 كلَّ  ع  يجم شامل   د حوار  قْ طالبة باإلسراع نحو عَ الم   منَ  دّ ب لليبيا ال في ظل الوضع الحالي .1

 .الليبيِّة الخارجيَّةياسة للسّ  ، ألجل التخطيطِ الليبيِّةاألطراف 
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 المصادر والمراجــــــــــــع قائمة  

 العربّيةالمراجع 

 المصادر 

 .1-1223تقرير األمين العام لجامعة الّدول العربّية، القاهرة 

 .26-1222تقرير أمانة الخارجيَّة الليبيِّة، طرابلس 

 .1224/ 12/21ميثاق القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقّي، تمَّ االسترجاع بتاريخ: 

 .أبابا ، أديس2163ميثاق م نّظمة الوحدة اإلفريقّية، 

 (.2112وثيقة الشرعية الثورية )

 المعاجم

 حياء التراث العربي.إ، بيروت: دار لسان العرب(، 2116ابن منظور، )

 الكتب

(. التاريخ السياسي الحديث والعالقات الدولية المعاصرة، دار البشر 2141أبو جابر، فياز ثالح )
 للثقفاة والتوزيع، عمان األردن.

المتغيرات السياسية االقليمية والدولية وأثرها في السياسة الخارجية الليبية (. 1224أحمد فتحي )
 ، طرابلس: منشورات مجلس الثقافة العام.1992-0222

، (. مناهج البحث في علم االجتماع: مواقف واتجاهات معاصرة2114اسماعيل، قباري محمد )
 منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر.

، مركز دراسات الوحدة ارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربيتج(. 1224االمام، محمود )
 العربّية، بيروت.

 ةالمتغيرات السياسية اإلقليمية وأثرها في الّسياسة الخارجيَّة الليبي .(1224) ، فتحيامحمد
 الجماهيرية الليبيِّة: مجلس الثقافة العام. ،1992-0222
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رة، (، القاهة والتطور والمرتكزات الفكريةأوسائل االتصال الليبيِّة )النش .(1223) بالحاج، سالم
 منشورات دار الفكر العربي.

 ،الّسياسة الخارجيَّة الليبيِّة: دراسة نظرية وتطبيقية في المفاهيم واألهداف .(1222) البرناوي، سالم 
 : مركز بحوث العلوم االقتصادّية.طرابلس

 ، طرابلس: أكاديمية الدراسات العليا.العالقات العربّية اإلفريقّية .(1226) ، سالمالبرناوي

 ، وكالة األهرام للتوزيع، مطابعصفحات من تاريخ ليبيا السياسي(. 2111بن حليم، مصطفى أحمد )
 .231األهرام التجارية، قليوب، مصر. ص 

، اء العربي، بيروت، معهد اإلنممسيرة التحديث في المجتمع الليبي(. 2111التير، مصطفى عمر )
 لبنان.

االتحاد اإلفريقّي ومنظمة الوحدة اإلفريقّية رؤية مقارنة في االتحاد اإلفريقّي  .(1222) حجاج، أحمد
 القاهرة: مركز البحوث اإلفريقّية. ومستقبل القارة اإلفريقّية،

 ، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، مصر.حقيقة ليبيا(. 2164) حكيم، سامي

تطبيقية على استخالف  دراسة-الّدولّيةاالستخالف بين االم نّظمات  .(1223) الدسوقي، سيد 
دار  القاهرة: منشورات االتحاد اإلفريقّي لمنظمة الوحدة اإلفريقّية على ضوء التنظيم الدولي،

 .النهضة العربّية

، المؤسسة دراسة مقارنة التدخل الهدام والقانون الدولي العام:(. 1222رضا، يونس عدي محمد )
 الحديثة للكتب، بيروت، لبنان.

ن ، بهجت قرني وعلي الديالسياسة الخارجية الليبية والسعي نحو البطولة(. 2114زارتمان، وليام )
القاهرة: مركز الدراسات السياسية، جامعة  العربية،السياسات الخارجية للدول  هالل )محرران(،
 القاهرة، مصر.

 للطباعة.: دار الجيل القاهرةتحليل الّسياسة الخارجيَّة،  .(1222) دالسي محمدسليم، 

، طرابلس: منشورات أكاديمية الدراسات الّسياسة اإلعالمية في ليبيا .(1223) الشريف، عابدين
 .العليا

 .، معهد االنماء العربي، بيروت، لبنانالنفط واالقتصاد الليبي(. 2143شكري، غانم )
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(، بنغازي: دار منشورات الكتب (. ليبيا المعاصرة )قضايا وتحديات1222الصواقي، يوسف )
 الوطنّية.

 (، بنغازي:االتحاد اإلفريقّي )الدور الليبّي في حركة الجامعة اإلفريقّية(. 1223ضلع، خالد )
 منشورات دار الكتب الوطنّية.

 امعة القاهرة، مصر.. القاهرة: جالتكامل اإلقليمي في إفريقيا رؤى وآفاق(. 1223عاشور، محمد )

 ،التكامل اإلقليمي في أفريقيا: الضرورات والمعوقات، دراسة نظرية ميدانية(. 1226) عاشور، محمد
 معهد البحوث والدراسات االفريقية جامعة القاهرة، مصر.

، مجموعة النيل السوق اإلفريقّية المشتركة واالتحاد اإلفريقيّ  .(1224) عبدالحميد، عبدالمطلب
 العربّية، القاهرة.

ة : دراسإفريقيا في إطار م نّظمة الوحدة اإلفريقّية واالتحاد اإلفريقي(. 1226عبدالرزاق، عادل )
 كتاب.القاهرة، الهيئة المصرية العامة للوثائقية تحليلية في إطار العالقات السياسية الّدولّية. 

 ،0222-1992ة ة تجاه القارة اإلفريقيالّسياسة الخارجيَّة الليبيِّ  .(1223) عمر، محمد سليمان 
 بنغازي: منشورات دار الكتب الوطنّية. 

تقنيات المناهج طرق التدريس بين التخطيط والتطبيق (. 1212غازي، محمد عاصم محمد )
 ، دار دجلة، العراق.العملي

منشورات دار ، القاهرة: االقتصاد اإلفريقّي من التكامل إلى العولمة .(1222) فرج، عبداالفتاح 
 النهضة العربّية.

 1992السياسة الخارجية الليبية تجاه الشراكة المتوسطية ما بين  .(1223كميلة، أحمد عثمان )
 ليبيا. بنغازي،، أكاديمية الدراسات العليا، 1992-

 ، طرابلس: منشورات جامعة الفاتح.الوحدة اإلفريقّية في القرن العشرين .(1224) الكوت، بشير

 ، بنغازي: منشورات دار الكتب الوطنّية.االتحاد اإلفريقيّ  .(1223) بشيرالكوت، 

، بنغازي: منشورات المركز العالمي لدراسات المنظمات الفرعية في افريقيا .(1224، بشير )الكوت
 وأبحاث الكتاب االخضر. 
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ء الحرب منذ انتهاالسياسة الخارجية الليبية تجاه إفريقيا غير العربية  .(1224) الكوت، عبدالمجيد
 ، ليبيا: الدار الجامعية للنشر والتوزيع والطباعة.الباردة

ز ، بنغازي: منشورات المركالّسياسة الخارجيَّة الليبيِّة اتجاه إفريقيا .(1222) مختار، عز الدين
 الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية.

وآثارها في السياسة الخارجية الليبية المتغيرات السياسية االقليمية  .(1224معتوق، فتحي )
 ، مجلس الثقافة العامة.الجماهيرية الليبية 1992-0222

، الكويت: وكلة مقدمه في مناهج وطرق البحث في علم الّسياسة .(2144) المنوفي، كمال
 المطبوعات.

ازي: بنغ اإلفريقّي(،)نحو مجلس فاعل للسلم واألمن  اإلفريقياالتحاد  .(1223) إبراهيمنصرالدين، 
 منشورات دار الكتب الوطنّية.

 ، بنغازي، ليبيا.2، دار الكتب الوطنية، طفريقيا في السياسة الدوليةإ(. 1223نعمة، كاظم هاشم )

 ، األردن: جامعةالسياسة الخارجية األردنية في النظرية والتطبيق .(1224) الهزايمه، محمد عوض
 العلوم التطبيقية.

 ، مصراته: منشورات الدار الجماهرية للنشر والتوزيع.اتحاد المغرب العربي .(2111) فؤاداليوسفي، 

، طرابلس، 1992-1922دور ليبيا في مسار العالقات العربّية اإلفريقية (. 1226يونس، محمد )
 منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة اإلعالن.

 واألبحاث اسات  ر الدِّ 

(. وحدة المغرب العربي بين تجارب الماضي، وتحديات المستقبل، أعمال 1221)أبو القاسم، إبراهيم 
ات مؤسسة ، منشور ”كلفة الالمغرب والمقاربات الجديدة للمستقبل المغاربي“المؤتمر الثاني حول: 

 .1221التميمي للبحث العلمي والمعلومات ومؤسسة كونراد أديناور، تونس أكتوبر/ تشرين األول 

المجلة العلمية  ،1222فبراير 26موقف االتحاد اإلفريقّي من الثورة الليبيِّة (. 1226لد )، خارقيقةأبو 
-634: ، ملحق6، كلية الّتجارة باإلسماعيلية -جامعة قناة السويس ،للدراسات التجارية والبئية

634. 
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(. مدخل للسياسة لليبيا العربية، التقرير االستراتيجي العربي، القاهرة، مركز 2113) حسنطالب،  أبو
 الدراسات السياسية واالستراتيجية.

مجلة السياسة (. الدبلوماسية المصرية واألزمة الليبية الغربية، 2111عامود، محمد سعيد ) أبو
 .222العدد  ،الدولية

مجلة الفاعلين من غير الّدول في المنطقة العربّية،  (. أنماط وأدوار1221رجب، إيمان ) أحمد
، يناير 246، القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، العدد الّسياسة الّدولّية

1221 ،61. 

آليات اتخاذ القرار داخل التنظيم وعالقتها بالرضا على األداء (. 1224آمنة مسغوني، سهيلة شوية )
 .الوادي، الجزائر لخضر،، جامعـــة الشهيد حمه الوظيفي

، يةاإلدار مجلة البحوث (. االتحاد االفريقي: الحاضر واستشراف المستقبل، 1223بطرس، ماجد )
13 (4:)61-42. 

 :تمَّ االسترجاع بتاريخ، الّسياسة الخارجيَّة الليبيِّة: نحو بدائل عملية .(1212) ، خالدالتومي
23/6/1212. http://www.minbarlibya.org/?p=17350 

 ، العدد الثالث،مجلة المنتدى الليبيّ ، في نقد الكتاب األخضر(. 1226) جبريل، عبداهلل
 .1226مارس

 ،اآلليات وضعفاالتحاد اإلفريقّي واألمن في إفريقيا بين تعقد التهديدات  .(1224) جيالني، فاطمة 
، كلية الحقوف والعلوم السياسية -جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مجلة دفاتر الّسياسة والقانون

 .423-413: عدد خاص

بيِّة: رار في الّسياسة الخارجيَّة الليقضايا التخطيط واتخاذ وتنفيذ الق .(1222) الحراثي، ميالد مفتاح 
 .14-1، 28، المجلة العربّية للعلوم السياسية ،األسئلة واالجوبة الغائبة

 ،1222-2161الّسياسة الخارجيَّة الليبيِّة في حقبة معمر القذافي  .(1224) الحراثي، ميالد مفتاح
 .232-262: 246، مركز الدراسات االستراتيجية

 مجلة المستقبل ،(. حول الربيع الديمقراطي العربي، الدروس المستفادة1222) خيرالدينحسيب، 
 .23-22، 346بريل إ: بيروت، العدد العربي

http://www.minbarlibya.org/?p=17350
http://search.mandumah.com.ezlibrary.ju.edu.jo:2048/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD
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