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 حالة دراسة: 2011-1969ليبيا 

 إعداد
 محمد لطفي محمد درز

 إشراف
األستاذ الدكتور عمر الحضرمي

 الممخص

السياسة عمى التأثير في االقتصاد يمعبو الذم الدكر التعرؼعمى الى الدراسة ىدفت
(.2011-1969معمرالقذافي)الرئيسةحكـالخارجيةلمدكؿ،دراسةحالةالدكلةالميبيةخالؿفتر

كبيف،أفىناؾعالقةارتباطيةبيفإدارةاإلقتصادفيالدكلةمفادىاةعمىفرضيةالدراساستندت
كصناعتيا. الخارجٌية سياستيا عدةكتشكيؿ الدراسة اتبعت التحميميكمناىج المنيجك،المنيج

الكصفيك،التاريخي ك،المنيج السياسية النظـ السمككيالكمنيج نتائجمنيج الى تكصمت كقد ،
اإلقتصادفيالدكلةكبيفتشكيؿؿفرضالدراسةبقبكأىميا أفىناؾعالقةارتباطيةبيفإدارة

الخارجيةأفاالقتصاديمكفأفيكرسفيخدمةالسياسة،كقدبينتسياستياالخارجٌيةكصناعتيا
أىميا طرؽ عدة خالؿ تمكف:مف التي االقتصادية الخارجيةالمغريات ذاتالسياسة لمدكلة

ا لقكيةاالقتصاد األضعؼ، فيالحالةأشارتالدراسةكمففرضأكتمريرسياساتعمىالدكلة
الذم،كاساسيعمىالثركةالنفطيةفياقتصادىالدكلةالميبيةاعتمدتبشكؿرئيسيأفاالميبيةالى

عمىاالستغالؿ الدكلة قدرة كتبيفعدـ لمدكلة، اقتصادية قكة كافالعنصرالذمأدلالىإيجاد
مفاألم العديد الميبية العالقات شابت حيث الخارجية، كالسياسة اقتصاد في النفطية لمثركة ثؿ

تعتمدافبضركرةكعمىضكءالنتائجأكصتالدراسة.التكتراتكالمشكالتمعالعديدمفالدكؿ
عمىالعمؿالفردمسياسةالدكلةالخارجيةعمىالمبادئالعمميةفيعمـالس  .ياسةكأالتقـك

:االقتصاد،السياسةالخارجية،ليبياممات المفتاحيةالك
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ABSTRACT  

This study aimed to find out the role that the economy plays in influencing thee 

states foreing policy , case study of Lybian state during the period of Mo’ammar Al-

Qathafi governing (1969-2011). The study depended on a hypothis which states that 

there is a correlation between the economy management in the state and between the 

formation and making its foreing policy. The study sued an analytical, historical, 

describptive and political systems and the behavioral methods. The study reached a 

number of results, the most important are the accepting of the stuy hypothiesis the 

presence of a correlation between the economy managmenmanagementstate and 

between making and formulation of its policy. It showed that the economy may be 

employed inforeing policy service through many ways, the most important is the 

economic tempters that enable the foreign policy of states with strong economy to 

impose or pass policies on the weaker states. In Lybian case, the study indicated that 

Laybian state basically depended on the oil wealth in its economy which was the 

element which led to the creation of a strong economy to the state, also, a ppeared 

that the state was unable to exploit the oil wealth optimaly in the foreign economy 

and policy, since the Laybian relations hhae witnessed many problems and 

disturbances with many countries. In ligh of the results, the study recommended the 

ncessesety for the states foreign policy to depend on the sicnetific priniples in the 

political scinces and not to be based on the individual work.  

Keywords: Economy, Foreign Policy, Libya 
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة وأىميتيا 
 المقدمة:

عينويتأثركفىمكاقؼمليا،مكاقؼمعينةفيمفالدكؿألمدكلةلسمكؾالخارجييتأثرا

أخر دكليو إدراؾلبسمكؾكحدة فيظؿتكفر تككفىذهالحافز، كقد المكقؼالسمككي، بمعنى

أكمستقمة.كتابعوأمتضاربةأكمتعاكنةذاتطبيعة"الحكافز"

كيتميزسمكؾالدكؿالخارجيبالتكقعكعدـالتيقف،كغالبانينتجذلؾعنداستقبالولسمككيات

ك داخمية، لحاجة نتيجة أك مقابمة الخاخارجية السياسية تتشكؿالظاىرة الدكؿعمىقد عند رجية

بات،كعميوفقداىتمتسمسمةمتتابعةمفالتبادالتالسمككية،كذلؾنتيجةلمحكافزكاالستجاشكؿ

 أكاديمية كمقاالت دراسات شكؿ عمى لمدكؿ الخارجي بالسمكؾ حديثة السياسةتأدبيات ناكلت

 عاـ، بشكؿ كالخارجية فيميبدراسة ((Philips, 1972كارف السمكؾ بينتأف الخارجيكالتي

ما دكللدكلة بسمكؾ يتأثر أك يؤثر قد أخرل ة خالؿ التسمسمةمف مف السمككيمتتابعات بادؿ

"الحكافز".الخارجيبفعؿمنظكمة

يككفمجرد قد لمدكلة السمكؾالخارجي بأف أفىناؾتحميالتتذىبإلىاالعتقاد كما

ىذهالمكاقؼالتنشأبالضركرةمفعناصرالبيئةالخارجيةكلكفقدتتمثؿكاستجابةلمكاقؼسابقة،

 السابؽ السمكؾ نفسيالمدكلةفي أف أم ، سمكؾ مجرددكلة يككف قد معينو لحظو كفى معينو

ككفمجردإفرازلألنماطالركتينيةيعادةماذمكال،السابؽفيالتعامؿالخارجياستمرارلسمككيا

دكلةفإذاتأكدت،كاعتياديةالدكركالتأثيرالخارجيفيدائرةصنعالقرارالخارجي،كالبيركقراطية

عدـأكمفإدراكو،تجانسكاالستمراريةبشرطالتأكدصؼبالمفالسمكؾالصادرإليياكأنويتما
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كغيابتجانسوكاستمراره،إد الخارجيراكو، لتمؾالدكلةفالسمكؾ سكؼيككفدكلةأخرلتجاه

(1995:23)أبكطالب،لمسمكؾالمتبادؿ"فعؿكردفعؿ"مجرد

سـسياساتكاضحةعمىإلىر،ناميةـسكاءكانتمتقدمةأ،تسعىالحككماتفيالدكؿك

معمحميالصعيديفال الداخمية،كالخارجيالمتمثؿفيعالقاتيا كياناتالمتمثؿفيإدارةشؤكنيا

مجمكعةمفالعكامؿالتيتؤثرإماياسياساتالحككماتعندرسـىذهحيثتكاجو،المجتمعالدكلي

السياسات مالمحتمؾ عمىتحديد إيجابان أك تمؾ.سمبان االقتصاديةالعكامؿىككلعؿأىـ ،القكة

.كؿراشدكسميـبشذلؾاالقتصاددارةالقيادةالسياسيةعمىإكقدرة

،فقدباتلمدكؿاالقتصادممفالعكامؿالرئيسيةفيتكجيوالسياسةالخارجيةكيعدالعامؿ 

ية،األمرالسياسةالخارجتكجيوتحقيؽأىداؼالتنميةاالقتصاديةمفاألىداؼالجكىريةفيإطار

كالتقربمنيـدكفالنظرإلىىكية،عالقاتياالخارجيةمعجيرانياكالعالـالدكؿلتدعيـالذمدفع

مفالعكامؿالتيتعمؽعميياأىميةخاصةفيميدافالعالقات،كماأفقكةالدكلةتعدتمؾالدكؿ

لذمتقكـبوالدكلةفيالمجتمعالدكلية،كذلؾبالنظرإلىأفىذهالقكةىيالتيترسـأبعادالدكرا

،الدكلي الدكلية. البيئة في الخارجية بالقكل عالقاتيا أطر الجانبافكتحدد االقتصادمكيعد

كالسياسيمفالمعطياتالرئيسيةكالمحكريةفيتشكيؿالصكرةالشاممةكالمتكاممةلمدكلةشرطتكفر

)المفمحكالسرحاف،فيىذااإلطاريفالجانبيفجممةمفالمقكماتالتييتـفيياالتنسيؽكالتكامؿب

2009:37).

المدخالتك مف بمجمكعة الدكلة سياسات رسـ عممية الى،المختمفةتتأثر فباإلضافة

التيليالمبالدلمدكلةككاألمنيةكالتقنٌيةالسياسيةكاالجتماعيةىناؾالظركؼ،ظركؼاالقتصاديةال

اتلتمؾالظركؼكمعرفةكيفيةالتعامؿمعيايؤدمإلىتحقيؽ،حيثأفإدراؾالحككمعالقاتبيا
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)كىيب، الدكلة مصمحة تنعكسكتصبفي التي كاإليجابية المخرجاتالناضجة مف قدر أكبر

2010:16.)

 فإفليبيا المكانية الدراسة ىذه انتعاشاقتصاكفيسياؽحدكد شيدتفترة دمنتيجةقد

 أف،1963الكتشاؼالنفطعاـ كانتفبعد اقتصاد الميبية ضعيفانالدكلة ، مكاردفقد أصبحليا

فكائضمالية. قياداتذاتمعرفةكخبرةأنو،إالضخمةأدتالىإيجاد كعمىضكءعدـكجكد

النفطمصدركبقيفإفالتدفقاتالماليةلـتكجولمتنميةاالقتصاديةالصناعيةكالزراعية،اقتصادية،

ك الكارداتتمكيؿلمعممياتالتجارية في تعيشعمىريخاصة كبذلؾبقيتليبيا النفط، )حياة،ع

(.2016:7كآخركف،

 المجاكرة الدكؿ مع االقتصادية مصالحيا تعزيز إلى ليبيا عمدت مفلكقد عدد تحقيؽ

 المكارد كاستثمار إلييا تسعى االاألىداؼالتي الدكؿ بيا تزخر التي عمىكجوالطبيعية فريقية

كالطا المشاركةالخصكص، مفأجؿ كتسخيرشعكبتمؾالدكؿ المادية، مكاناتيا كا  قاتالبشرية

فيالقارة، االستثماراتاألجنبية كمنافسة االقتصادية، عفاالستغالؿكالتبعية بعيدان االقتصادية،

ال لمصناعة الخاـ لممكاد مصادر يجاد مكا  البرامجيبية، عفطريؽ  البشرية فيالتنمية كالمشاركة

عارةالمدرسيفكغيرذلؾمفاألمكر،كؿذلؾينطكمالثق افيةكاالجتماعية،كتقديـالمنحالدراسيةكا 

(2014:36زركقي،تحتمظمةالسياسةالخارجيةالميبيةمفأجؿتعزيزاقتصادىا)

انقالبانعمىالحكـالبالدشيدتحيث1969ظركؼليبياالسياسيةمنذالعاـتطكرتكما

 قالممكي استقاللياالذم اد ك، برزت.انجميكرينظامياأصبحت العربية الجميكريات ككمعظـ

دمفاألفكارالذمكانتلديوالعديكلمبالد،مميـقائدبطؿقكميكشخصيةالرئيسمعمرالقذافيك

عداءاتلمكالتصرفاتالغريبة مفالدكؿاإلقميميةكالالتينتجعنيا حيثتـاعتباره،عالمٌيةعديد
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قضاياداعمان فيعدة لضمكعو لككربي،،لإلرىابنتيجة في أمريكية سقكططائرة قضية كمنيا

كذلؾفيمساىمتوفيالحربكدعـالجيشالجميكرمااليرلندم،كاختفاءمكسىالصدرفيليبيا،

(.2012:5فيالتشاد)الشمرم،

،بشكؿكبيريانعالمارتفعتأسعارالنفط1980-1970عاميكفيالفترةالممتدةمابيف

الى أدل أساسيزيادةمما بشكؿ النفط عمى الميبي االقتصاد عناصرابتعكاال،اعتماد عف د

الرئيسية شكماألخرلاالقتصاد التي كالصناعة( االقتصاد2ت)الزراعة حجـ مف فقط %

السياسي  (Alrubaie, 2008: 9)الميبي تكففييا التيلـ اتاستمرذلؾالىالفتراتالالحقة

االقتصاديةفاعمةفيأممفالمجاالتاالقتصاديةغيرالنفطية.

ثركاتكبيرةالىتحقيؽعمالجـاإلنتاجفيالدكلةالميبيةحكازديادإفارتفاعأسعارالنفط

 السمطات كانتبيده الذم القذافي بقيادة الميبية السمطة يد في مطمؽكافة عمى،كبشكؿ فعمؿ

 الميبية الثركات تكجيو كتطمعاتو أفكاره تحقيؽ فيالسياسية،الى استمراره يخدـ بما كجييا كما

 في جعؿالسمطة الذم األمر -االقتصادليبيا، الرئيسي في-النفطكمكٌكنو الفقرم العمكد ىك

الدكؿفيمحاكرمختمفةيدكرفيفمكيااصطفىتحيثكتشكيميا،صناعةالسياسةالخارجٌيةالميبية

فإنياغدتالنفط،كخاصةطبيعية،لخارجيالميبي.كككؿالدكؿالتيتممؾثركاتالعمؿالسياسيا

تشكٌةمحط كاألصدقاء كأطماعيـ األعداء تكفـ،يكأىكائؿ حيثلـ العربية المنطقة في خاصة

كبالتاليسياساتياالخارجٌية.اقتصاداتياالدكؿقادرةعمىإدارة

كأخذتالخارجٌية،فيتشكيؿالسياسةقتصاداالكعميوفإفالدراسةقدتركزتحكؿدكر

امث الدكلة ذلؾ عمى الميبية،الن أف سياساتاالقتصادحيثلكحظ صناعة في رئيسان يمعبدكران

الدكلةكخاصةإفأيحًسنتإدارتو.
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 مشكمة الدراسة:
 اليائمة الميبية الثركات مف الرغـ عكائدعمى مف النفط،تصدير الى تكافرباإلضافة

إالأنويالحظأفتمؾالثركاتلـتعمؿعمىتنميةالدكلةاناتاالقتصاديةاألخرلالمقٌدرة،االمك

-1969كماأفسياسةالدكلةالميبيةالخارجيةفيالفترةمابيف)لدلالمكاطفالميبي.كزيادةالرفاه

2011 البالاصطدمت( مف كثير كاإلقميمية كزيادةمشكالتالدكلية نتيجة لمممارساتالعداءات،

كالتيأكصتبياالقدرةاإلقتصاديةاألحياف،بعضناضجةفيالكغير،مدركسةالالسياسيةغير

الكبيرةكالتيلـييحسىفإدارتيا.

 عكامؿ بعدة يرتبط السياسية المآرب تحقيؽ أف المعركؼ كمف العامؿ:أىميامف

النفطكارتفاع فيظؿتكافر الميبية االقتصادمكثركاتالدكلة ىذهبالتاليفإفمشكمةكأسعاره،

 الدراسة بياف في الخارجيةتتمحكر السياسة تكجيو في اإلقتصاد دكر ليبيالمدكؿ حالة دراسة

.عددمفالتساؤالت،كمفالممكفتحديدمشكمةالدراسةمفخالؿ1969-2011

 فرضية الدراسة:
تـبناءالدراسةعمىالفرضيةالتالية:

بيفإدارةاإلقتصادفيالدكلةكبيفتشكيؿسياستياالخارجٌيةكصناعتيا.ىناؾعالقةارتباطية

 الدراسة: أسئمة
تحاكؿالدراسةاإلجابةعفاألسئمةاآلتية:

 مااألدكاتالحاكمةلالقتصادفيالتأثيرعمىالسياسةالخارجيةلمدكؿ؟ -1

 لمدكؿ؟مادكراألدكاتالحاكمةلالقتصادفيالتأثيرعمىالسياسةالخارجية -2

كيؼكظفتالدكلةالميبيةاألدكاتالحاكمةلالقتصادفيسياستياالخارجيةمابيفعامي -3

 ؟1969-2011
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 أىداف الدراسة:
 آلتية:تسعىالدراسةلتحقيؽاألىداؼا

 تحديداألدكاتالحاكمةلالقتصادفيالتأثيرعمىالسياسةالخارجيةلمدكؿ. -1

 تصادفيالتأثيرعمىالسياسةالخارجيةلمدكؿ.الكقكؼعمىدكراألدكاتالحاكمةلالق -2

كظفتالدكلةالميبيةاألدكاتالحاكمةلالقتصادفيسياستياالخارجيةمابيفتحميؿكيفي -3

 .2011-1969عامي

 أىمية الدراسة:
كذلؾعمىالنحكأىميةعممية،أىميةعمميةك؛ناحيتيففيالحاليةتتمثؿأىميةالدراسة

:تياآل

عممية:األىمية ال

تمثؿ التيكالدكلياألىـعمىالمستكلالمحميككبرالمشكالتألرصدانالدراسةالحالية

الميبية الدكلة الدكؿمفتكاجو مف العديد تداعياتيا شممت كاجتماعية كامنية سياسية مشكالت

كالدكلية، اإلقميمية إدارة كيفية مقاربة الى اقتصادىاكذلؾاستنادان أىمية تكمف كما . فيالدراسة

فيأثراالقتصادعمىرسـالسياسةالخارجيةمفالدراساتالتيتتناكؿمكضكعككنياأصالتيافي

 )ليبيا أف.(2011-1969خالؿالفترة الحالية مفالدراسة العربيةرفدتكيؤمؿ كطالبالمكتبة

السياسية السياسيةميدافيثةفي،بمادةىامةكحدالعمـك .العمـك

عممية:األىمية ال

لةإللقاءالضكءعمىأىميةاإلقتصادفيصناعةالسياسةتعتبرالدراسةالحاليةمحاك

بيافخطكرةالكاقعاالقتصادملمدكؿ،فإفىيأحسنتإدارتوالىالخارجيىةلمدكؿ.كماتسعى
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استطاعتأفتحتؿدكرانلوثقؿعمىالمستكلالعالمي،أماإذامافشمتفيذلؾفإفذلؾسيؤثر

سمبانعمىكؿمكٌكناتكجكدىا.

(كمثؿلمتثبتمف2011-1969كالدراسةالحاليةقدأخذتالحالةالميبيةبيفعامي)

الفرضيةالرئيسةالتيقامتعمييا.

مصطمحات الدراسة:
 : السياسة 

لغة ًفعىالىة: عمى مصدر مف كقيؿلغكينا ًسياسة، كساساألمر : ساسى الفعؿ مف مأخكذة كىي ،

(.1994:8)بفعباد،،كىيعمىمصدرفعالةكيسكس

السمطةالمطمقةداخؿالدكلةمفأجؿالمصمحةالعامة،كىيكتعرؼاصطالحانبأنيا:اصطالحاً 

،(2017:10السمطةلصناعةالقراراتكىيمخكلةبسمطةنيائية)الشيبكيحيى،

إدارةعالقاتالدكلةمعالخارج.إجرائيًا:

 االقتصاد

فيالنفقة،" كسطبيفاإلسراؼكالتقتيرت:لغة ٍقًتصده بيفاإلسراؼكالتقتيريقاؿفالفمي "القىٍصدي

(.1977:15لنجفي،(

التصرؼاإلنالدكلةمكاردعمـإدارة:اصطالحاً  التييتخذىا بدراسةالصكر سانيفي،حيثيقـك

الشخصاكاألفرادطبقاكىكيقكـعمىتحميؿكشرحالصيغةالتعمميةتدبيرىذهالمكارد. ييقـك

.(2007:24اجاتالمتعددةغيرالمحددة)طمبة،حدكدةإلشباعالحليابتخصيصالمكاردالم

مابتكزيعو:إجرائياً  .تدبيرشؤكفالماؿ،إمابتكثيرهكتأميفإيجادهكا 
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 السياسة الخارجية

لتنفيذتمؾالقراراتكاألعماؿالتيالخارجيةالقراراتالتيتحددأىداؼالدكلةلغة:  )العمي،تتخذ
2017:7)

أكأخرلمكعةاالعماؿالتييقكـبياجيازمتخصصلدكلةلتسييرعالقاتيامعدكؿمجإجرائيًا: 

رل.أخأطراؼدكلية

اصطالحاً  الدكلة": بيا تقـك التي كاإلستجابات المبادرات مف الفرصالميبيةسمسمة مع لمتعامؿ

أىدافياكتعزيزسيادتياالتيتعتبرأعمىلتمبيةاريةعمىالساحةالدكليةكذلؾالمتاحةكاألحداثالج

.(2014:31)المكدم،"األىداؼكأىميا

 :السياسة الميبية

اصطالحاً  القياـ: عند عنيا يعبر كالقراراتكالسمككياتالتي البرامج عف التعبير ليست ىي

نماىيتعبرعفمضمكفثقافي كتاريخيمعيف،كأىداؼثكريةمعمنةمفبتحركاتخارجية،كا 

(.2016:13)حياة،كآخركف،1969عاـ

معالدكؿاألخرلمفأجؿتحقيؽالميبية:ىيالتعامالتالسياسيةكاالقتصاديةكالثقافيةإجرائياً 

أىداؼكطنية.

 حدود الدراسة:
:األتيةتقتصرالدراسةعمىالحدكد

كىيالفترةالتيتكلىفييانظاـ(2011-1969الفترةالزمنية)تتحددالدراسةفيالحدود الزمنية:

.الفاتحمفسبتمبرالحكـفيليبيا)نظاـالقذافي(

تتحددالدراسةفيالدكلةالميبية.الحدود المكانية:
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 محددات الدراسة:
كاجيت الدراسة تنفيذ أثناء المحددات بعض إلالباحث الكصكؿ صعكبة في ىتتمثؿ

فيمكضكعالدراسة،كال،المراجع إضافةدراساتالعمميةالمكثكقة تعمؽبحالةالدراسة, ما خاصة

فإفىناؾصعكبةكاجيتالباحثتمثمتفيعدـ،إلىأفانتياءفترةالدراسةبانتياءحكـالقذافي

فليا.مؾالفترةأكمفتبقىمفالدارسيإمكانيةإجراءمقابالتمعرجاؿحكـت

 راسات السابقة:والد اإلطار النظري

 أواًل: اإلطار النظري

اىتماـالمكاطفالمتزايدفيالعصرالحاضربالسياسةالخارجيةلمدكلةالتييعيشفيإف

ختصاصمفالقادةىؿاإلالتكجونحكأفتككفعميوحسبكجيةنظره،يعنيأكمايجب،كنفيا

التفاعالتالكالسياسييف سمسمة في دكلتيـ سياسة حركة كالتيلتفسير الدكلي، النظاـ في قائمة

 مف المختمفةعادة،خالليا،تسعى مصالحيا تحقيؽ الخارجية.الى السياسة أف المعمـك كمف

بجميعالمؤثراتكبطريقةتأخذكقراراتياالتصنعبطريقةارتجالية،بؿتتأتىبعدعمميةعقالنية

دفعالتخطيطاالقتصادمإلىرتبةتمكفيالسنكاتاألخيرةارتفعمستكلالسياساتإلى.محسكبة

المجاالت التحدياتفي مف قدر لمتصدمألقصى قابمة فرصأكثر البحثعف ككذلؾ األماـ،

في كأثره السياسة مستكل تحديد في تؤثر التي العكامؿ مف مجمكعة ىناؾ حيثأف المختمفة،

 بما المرتبطة كاإلنفاؽ الديكف مشاكؿ منيا: االقتصادم النمك المالي"مستكل "الجرؼ يسمى

(Bryan, 2013: 140.)

 كقد الخارجية السياسة تعددتالتعريفاتلمفيكـ كجكد بيافعدـ تعريؼمتفؽعميومع

العالقاتالدكليةبشكؿخاص،كيعكدىذاإلىعمماءأكعند،سكاءعندعمماءالسياسةبشكؿعاـ
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إ التكصؿ أجؿ مف كالبحث الخارجية، السياسة ظاىرة سياقياتعقيد في تندرج التي األبعاد لى

(.2016:15)محسف،كالعالقةبينيا

مع"كيمكفتعريؼالسياسةالخارجيةعمى األسمكبالذمتديربوالدكلةعالقاتيا أنيا

بحيثتعمؿ معغيرىا فيعالقاتيا الدكلة الذمتتبعو أكىيالمنيجالسياسي الدكؿاألخرل،

الخاالسياسةالخارجيةعمىإيجاد دكلتيا التيتكازفبيفالتزاـ ترجيكبيفالقكة تنفيذلحتاجإلييا

(.3،:2011ىذاااللتزاـ)العجمي،

كسيتـفيمايمياستعراضبعضالتعريفاتلمسياسةالخارجية:

"مجمكعةاألىداؼكاالرتباطاتبأنيا(1984:13)السياسةالخارجيةكمايعرفياسميـإف

،مفخالؿالسمطاتالمحددةدستكرياأفتتعامؿمعالدكؿاألجنبيةكسطتياالتيتحاكؿالدكؿبكا

 بعضاألحياف" في كالعنؼ بؿ كالقكة النفكذ باستعماؿ الدكلية البيئة كمشاكؿ أفكيالحظ ىنا

القكةكلتنفيذالسياسةالخارجيةأالكىالتعريؼينصرؼالىأىداؼالكحدةالدكليةكحددأداةرئيسية

.كالعنؼ

السياسةالخارجيةعمىأنيا:Jain(2018:165ؼقدعرٌك النفكذالسياسي( ةاستخداـ

دكل التيتريدىا القكانيفبالطريقة فيصنع سمطتيا ممارسة ةمفأجؿحثالدكؿاألخرلعمى

كبيفأكلئؾالذيفيعممكفالدكلةبيفالقكلالتيتنشأخارجحدكدالتفاعؿىيعبارةعفمعينة،ك

داخميا.

االستراتيجياتالتيتستخدمياالحككمةلتكجيوأعمالياكعرفتالسياسةالخارجيةبأنيا:

مااتباعيافيعالقةكالدكلةقيادةىاكتحددىاقررتعمىالساحةالدكليةفييتكضحاألىداؼالتي

.(Chidozie, Ibietan & Ujara, 2014: 52)أككضعمعيف
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يا:"السياسةالتيتديرنشاطالدكلةفيعالقاتيا(عمىأن4 :2011العجمي)ياكماعرف

معغيرىا،أكىيمنيجسياسيتتبعوالدكلةفيعالقاتيامعغيرىابحيثتعمؿالسياسةالخارجية

عمىإيجادتكازفبيفالتزاـدكلتياالخارجيكبيفالقكةالتييحتاجإليياتنفيذىذااإللتزاـ".

اإليديكلك "النظرة األكلىفيفترضأفالسياساتكتعرؼبأنيا: أما التحميمية، كالنظرة جية،

كاالجتماعية السياسية المعتقدات عف تعبيرات ىي الخارجي العالـ تجاه الدكؿ تصطنعيا التي

كالدينيةالسائدة،فتصنؼالسياسةالخارجية،ديمقراطيةكاستبداديةكتحرريةكاشتراكيةكمحبةلمسالـ

.(2012:10)رياض،"أكعدكانية

لمافيواألخرلففتسييرالتجارةمعالدكؿ(إلىأنيا:"8،ص2016كقدأشارميمكف)

الكطنية لممصمحة خير ، ك الدبمكماسية بكاسطة ذاتو الففعف )حيثيعبرىذا ففاإلستراتيجية

لمسالحلكقتالسمـدكفاستبعادالمجكءكقدحدداستخداـالكسيمةالدبمكماسيةاإلرغاـ(،ففاإلقناع

".عفالدبمكماسيةلسياسةاتستغنيفالأمافيزمفالحرب.األقؿمفبابالتيديدعمى

 معكقد لسيادتيا، التابعة كالمؤسسات كرعاياىا الدكلة نشاط "تنظيـ بأنيا: عرفتأيضان

كتيدؼالسياسةالخارجيةإلىصيانةاستقالؿالدكلةكأمنيا مفالدكؿكالتجمعاتالدكلية. غيرىا

(.2016:16كحمايةمصالحيااإلقتصادية")محسف،

( أشارتمحسف 2016كقد ىناؾثالث18،: أف إلى تعريؼالسياسة( إتجاىاتفي

 :كىيالخارجيةكماعٌرفياأشيرالمفكريففيحقؿالسياسة،

إاإلتجاه األول كمبادئ: الخارجية السياسة عف: تعبر الخارجية السياسة السياسة ف

 اليةمفالمبادئالتيتدارفيظمياعالقاتدكلةمامعغيرىامفالدكؿاألخرل.مجمكعةإجم
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:السياسيةالخارجيةكتخطيط،كالذميعرفيابأنياالمنيجالذمتقكـالدكلةاإلتجاه الثاني

 بمقتضاهتسييرعالقاتيامعغيرىامفالدكؿ.

يشيرإلىأفالسياسةالخارجية:ركزىذهاإلتجاهعمىصناعالقراركالذماإلتجاه الثالث

حيث الحككمة في الرسميكف القرار صانعك يتبعيا كالتي المتميزة السمككياتالرسمية تتألؼمف

تيدؼىذهالسمككياتإلىالتأثيرفيسمكؾالكحداتالدكليةالخارجية.

 أبعاد السياسة الخارجية

( كاآلتي كىي أساسية، أبعاد سبعة الخارجية السياسة تشمؿ 2002الصديقي، :،27-

30:)

ذكبعديفرئيسييف،البعداألكؿ،كىكالبعدالمحدد،ان:تعدالسياسةالخارجيةبرنامجأوالً 

كالذميتمثؿبمجمكعةالسمككياتكالقراراتكالمعامالتالتيتتضمنياالسياسةالخارجية،أماالبعد

،األىداؼ،كاإلستراتيجيات.الثانيفيكالبعدالعاـ،كالذميتمثؿبالتكجيات،األدكار

فكانتثانياً  :إفالسياسةالخارجيةتسعىإلىتحقيؽاألىداؼإزاءالكحداتالخارجية،كا 

تصاغداخؿالكحدةالدكلية.

يتـثالثاً  كأنما السياسي، مفخارجالنظاـ تمامان ليستمفركضة الخارجية إفالسياسة :

يتتميزبعنصراإلختيار.إختيارىامفبيفسياساتبديمةمتاحةفي

:إفالسياسةالخارجيةىيعمميةتنطكمعمىمحاكلةالتأثيرعمىالبيئةالخارجيةأكرابعاً 

لمبيئة آلي فعؿ رد ليستمجرد األىداؼحيثأنيا مف مجمكعة تحقيؽ اجؿ مف معيا التأقمـ

عمنة،كيقصدبذلؾأنيابرامج:تتمثؿالسياسةالخارجيةببرامجالعمؿالخارجيالمخامساً الخارجية.

قابمةلممالحظةكمقصكدةلذاتيالتحقيؽأىداؼمعينة.
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الممثمكفسادساً  بصياغتيا يقكـ التي السياسة تمؾ بأنيا الخارجية السياسة تتمثؿ :

الرسميكفلمكحدةالدكليةكىـاألشخاصالمخكلكفرسميانإلتخاذالقراراتالالزمة.

السسابعاً  يميز ما إف الكحدة: بسياسة تتمثؿ أنيا العالقاتالدكلية عف الخارجية ياسة

الدكليةالكاحدة،أمالبرامجالتيتتبعياىذهالكحدةإزاءالعالـالخارجي.

 أىداف السياسة الخارجية
ىناؾجممةمفاألىداؼالتيتتبناىاالدكلةفيتعامميامعالنظاـالدكليكالتيتٌسخرمف

ا جميع تحقيقيا أجؿ أشار كقد كالكسائؿ، عدةJain(2018:165إلمكانات ىناؾ أف إلى )

 :كىيأىداؼلمسياسةالخارجية،

أوالً  السياسيلمدكلة. كاإلستقالؿ اإلقميمية السالمة معأمثانياً : التعامؿبشكؿمباشر :

قتصادملمشعب:تحقيؽاإلرتقاءاإلثالثاً تيديدممكفأفييددالسالمةالقكميةكالجغرافيةلمدكلة.

معيشتو مستكل كرفع الدكلةرابعاً . تنكع خالؿ مف لمدكلة اإلقتصادم كاإلزدىار الرفاه تحقيؽ :

لتجارتياكاقتصادىامفأجؿتحقيؽالمركنةبمايكفيلمكاجيةتحدياتالعالـالتنافسي.

ذكررياض) 2012كقد يمكفتصنيؼ50: أنو إلىثالث( الخارجية أىداؼالسياسة

كاآلتيفئات األىداؼالبعيدة، فئة األىداؼالمتكسطة، فئة األىداؼالمحكرية، فئة كىي عامة،

 تكضيحيا:

حمايتياأوالً  تساكم كالتي القصكل األىمية ذات األىداؼ كىي المحكرية: األىداؼ ،

الدكلةبتكظيؼكافةالكسائؿكاإلمكانياتلمح فاظكتحقيقياكجكدالدكلةأكالنظاـنفسو،حيثتقـك

 عميياكتحقيقيا.

،األىداؼالمتكسطة:كىياألىداؼالتيتفرضإحداثالتغيرفيالمحيطالخارجيثانياً 

فكانتالتساكمأىميةاألىداؼالمحكرية.  لمدكلة،حيثيجباإللتزاـبيذهاألىداؼحتىكا 
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تصٌكرثالثاً  تمثؿاألىداؼالبعيدة األىداؼالبعيدة: الدكليان، النظاـ لبنية التقـك كىنا ،

الدكلةبتكظيؼكافةإمكاناتيافيخدمةىذهاألىداؼكماتفعؿبالنسبةلألىداؼالسابقة.

 طبيعة السياسة الخارجية 

فيتمؾ المتغيراتالسائدة الدكلييتأثربطبيعة السياسيعمىالمستكل القرار إفصنع

ىتفاعالتكحركةاألطراؼالمناظرةالداخميةكالخارجيةعمالمتغيراتمجمكعةتؤثرالدكلة،حيث

(.2010:160سكاءكانتكحداتدكليةأكمنظماتأكمؤسساتدكلية)صالح،

(فإفسياساتالدكؿىيمفصنعأفرادرسمييفيمثمكف2009:98ككماذكراليحيى)

سيا،حيثيطمؽعمييـالفاعميفالدكلييفأكصناعالقرار،كليستمفصنعالدكلةنففالدكلةكالذي

تتسـبنكعمفأنكاعاإلعتمادإذتتمثؿالسياسةالخارجيةبالتبادؿأكالتفاعؿبيفالفاعميفالدكلييف

المتبادؿ.

يجباكالتحديد الخارجية السياسة حكؿ لمقراراتالرسمية كلتحقيؽالمتطمباتاألساسية

التيتحدداالطارالعاـلمسياسةىدؼالسيادةالخارجيةتحديدادقيقا،كىذايستدعيمعرفةالعكامؿ

السكاف، المنشآتالصناعيةكالعسكرية، الخارجيةلمدكؿمثؿالمكقعالجغرافي،المكاردالطبيعية،

.(Rolenc, 2013: 20)القيادةالسياسية،األيدلكجيةكجيازاالعالـ

ةالتييتـكبعدتحديداليدؼالخارجيالعاـلمدكلةتأتيعمميةصنعالقراراتكىيالعممي

مفخاللياتحكيؿاليدؼالقكميالعاـالىقرارمحدد،كىنايعدالبعداإلدراكيعندصانعالقرار

البيئة ليذه الحسي بمكجبإدراكو بيئتو مع بالتعامؿ القرار صانع حيثيقكـ جدان ميمان عامالن

دراكولياكالتصكراتالمككنةفيمخيمتوعنيا،حيثيتعامؿمعالعكامؿالبيئيةتبع انلتصكراتوكا 

الفعمية.كتعتبرعمميةصناعةالقرارعممية تختمؼمفدكلةالىمعقدةكليسمعحقيقتيا ألنيا
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أخرلحسبتركيبوالنظاـالسياسيلمدكلةكفيداخؿالدكلة،حيثيشارؾفيعمميةصناعةالقرار

فةتجاهكؿسياسةكلياالمقدرةعددمفاألجيزةالحككميةكغيرالحككميةكالتيليامكاقؼمختم

(.2009عمىالتأثيرفيصانعالقرار)النعيمي،

مف عدد الدكلة لدل يككف الحالة ىذه كفي لتنفيذه السعي القرار صناعة عممية كيتمك

القراراتالخارجية حيثتختمؼىذه،الكسائؿكاألدكاتلتنفيذ كمصالحيا، كتحقيؽأىداؼالدكلة

 حسب كتتنكع كالعسكريةاألدكات كالسياسية اإلقتصادية مكاناتيا كا  لمدكلة الدكلية المكانة طبيعة

كالثقافية،باإلضافةإلىطبيعةالعالقاتبيفالدكؿكالسياساتالمتبادلةبيفبعضياالبعض،كمف

األداة ىي: الخارجية بالسياسة المتعمقة قراراتيا تنفيذ في الدكؿ عمييا تعتمد األدكاتالتي أبرز

العسكرية،كاألداةالدعائية.كىناؾأيضانأدكاتأخرلذاتاإل قتصادية،األداةالدبمكماسية،األداة

أىميةأقؿمفاألدكاتالسابقةكلكفقدتككففٌعالةجدانفيتحقيؽأىداؼسياسةالدكلةالخارجية،

الرمزية التكنكلكجية،األداةاإلستخباراتية،األداة األدكات،األداة ،كالمكاردالطبيعية.كقدكمفىذه

تستخدـالدكلةاحدلىذهاألدكاتكالكسائؿلتنفيذالقرارالخارجي،كقدتستعمؿاكثرمفأداةككؿ

)العجمي، المتاحة الكسائؿ كمدلتكفر كامكاناتالدكلة الخارجي القرار عمىطبيعة ذلؾيعتمد

2011: 8.)

 االىـداف القوميـة والسياسة الخارجية

يرتبط الدكلي المجاؿ في تحقيقو الدكلة تستيدؼ معيف يدؼالقكميعمىأنو:"كضعيعرؼال

 التحقيؽ إلىمرحمة التطكر مرحمة مف الكضع بيذا باالنتقاؿ كالكفيمة الالزمة كالقدرات اإلمكانات بتكفير

(.2005:10الفعمي")عمر،
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الخارجي تشكيؿالسياسة عند المرجكة األىداؼالقكمية )عمر،تتمثؿأىـ لمدكؿباآلتي ة

2005:18:)

،الدفاععفاأليدكلكجيةالرسميةلمدكلةكالتركيجليادكليان.أوالً 

،الدفاععفقيـالمجتمعكأىدافوالعمياكحمايةالثقافةالكطنية.ثانياً 

،صيانةالسالـالعالميكاإلستقرارالدكلي.ثالثاً 

ارابعاً  كحماية الدكلية السيادة حماية كدعـ، الكيافاإلقميميلمدكلة ألمفالقكميكسالمة

مكاناتيا. قدراتالدكلةكا 

،تأميفالرفاىيةاإلقتصاديةلمكاطنيالدكلة.خامساً 

أىـكأسمىىدؼقكميتسعىالدكؿإلىتحقيقو األمفالقكميألمدكلةكاستقراره يعد

يختم القكمي األمف مفيـك أف مف الرغـ كعمى عميو، أخرلكالمحافظة إلى دكلة مف ؼكيتبايف

عفإطار اليخرجمنيجيان أنو إاٌل نفسيا، الدكلة التيتتبناىا األمف إلىاختالؼنظرية إستنادان

بيفالسياسةمفجية،كاالقتصاد،كالجغرافية،كالديمكغرافيا،كالتاريخ،كالمغةمفالعالقاتيالتفاعؿ

األم (.2016:139فاألساسية)عقيؿ،جيةأخرل،كالتيتعدضمفمقكماتمفيـك

(إلىاألمفالقكميعمىأنو:قدرةالدكلةفيالدفاععف2012:28كقدأشارالجرابعة)

في كقدراتيا إمكاناتيا تنمية كأيضان أراضييا، عمى كسيادتيا استقالليا كصياغة كحقكقيا أمنيا

كاالقتصادية االجتماعية، الثقافية، السياسية، المجاالت الدبمكماسيةمختمؼ القدرة إلى مستندة ،

كاإلمكاناتالمتاحة، بعيفاإلعتباراالحتياجاتاألمنيةالكطنيةلمدكؿاألخرل، كالعسكرية،آخذة

كالمتغيراتالداخميةكاإلقميميةكالدكلية،كالتيتؤثرعمىأمنياالقكمي.
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:أساسييفىما(أفمفيكـاألمفالكطنييرتبطبمتغيريف2016:12كقدذكر)ياسيف،

 )عمر، أكضح ككما كالقكة. 2005المصمحة ب25: األىـ( المعيار تمثؿ الكطنية المصمحة إف

كالحاكـكالذمتتحدداستنادانإليوطبيعةالعالقاتبيفالدكؿ،مفحيثالتعاكفكالصداقة،أكمف

ذاحدثحيثالعداءكالصراع،فإذاكافىنالؾتعارضبيفالمصالحالمشتركة،كافالصر اع،كا 

العكسانفتحالمجاؿأماـالتعاكفالدكليكلكفإلىفترةزمنيةمحددة.إفالمصمحةالكطنيةىي

أىـأىداؼالسياسةالخارجيةالسيمافيالتعامؿمعاألعداءكبالتاليفإفحمايةالمصالحالكطنية

الخارجية، الدكلةمفخالؿسياساتيا حيثأفكضكحمضمكفىيالغايةاألسمىالتيتتكخاىا

لنجاحالسياسة العكامؿ مفأىـ يعد الخارجية لمسياسة القرار فيذىفصانع الكطنية المصمحة

الخارجيةكفعاليتيافيتحقيؽأىدافيا،كيمكفالقكؿبأفالمصمحةالكطنيةىيمحصمةاألىداؼ

الخارجيةلمدكلة.

ألم الخارجية السياسة فإف القكة لمتغير بالنسبة كانتأما سكاء بقكتيا، مرتبطة دكلة

عسكرية،أـاقتصادية.أماقكةاآلراءكاألفكار،فإنياالتخضعلقياسدقيؽ،بؿالفكرةالسائدةفي

الشعكب، عمىآراء السيطرة فياحكاـ بارزان يمعبدكران ىيأفالعالـ الغربية الديمقراطية الدكؿ

(.2016:71ا)الكعكد،تياكلةكاستراتيجيكتسخيرىالخدمةسياسةالد

منيامصادرداخمية، القكمي، ىنالؾعدةمصادرتؤدمبالدكؿإلىعدـاستقرارأمنيا

 (:2010:50)العساؼ،كفيمايميتكضيحلياكأخرلخارجية،

االستقرار:أوالً  لعدـ الداخمية المصادر رئيسييف، بمصدريف تتمثؿ جغرافيةكالتي كىما

سيةكاالجتماعية،حيثيمعبمكافالدكلةدكرانىامانفياستقرارأكعدـالمكاف،كالمصادرالسيا

عيشفيوجماعةمتحدةفيالعرؽفكؽأرضو،فإذاكافالمكافالذمتاستقرارسكانوالذيفيعيشكف
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مجزأةبيفعدةكحداتسياسية، سيؤدمإلىاضطرابفإفذلؾكالجنسكبقيةالمقكمات،كلكنيا

م كسيشكؿ المكاردفيأمنيا مفناحية كافالمكافغنيان إذا كأنو كما الجماعة، لتمؾ قمؽ صدر

االقتصاديةفإفأنظاراألمـكالشعكبالتيتفترلمثؿىذهالمكاردستتكجوإلىىذاالمكاف.

مفالعكامؿاليامةكالتي تعد فإنيا بالنسبةلممصادرالداخميةالسياسيةكاالجتماعية، أما

كالص التاريخ حيثتفسر اإلنسانية، أثرأفٌراعات التغيانكميمانكبيرانليا إجراء المطمكبيفي ر

مفأىـأىداؼكتطمعاتالدكلة لمشعكبكالتيتعد البشرية لتحسيفالكضعاالقتصادمكالتنمية

 المستقبمية.

كاثانياً  اإلقميمية، بالمصادر تتمثؿ كالتي االستقرار: لعدـ الخارجية المصادر لمصادر،

بالد القكؿ حيثيمكف لمدكلةكلية، المجاكرة مكاقؼالدكؿ عف عبارة ىي اإلقميمية المصادر أف

مفحيثترتيباألكراؽالسياسةالخاصةبكؿمنيما.كلعؿأبرزمصادر كطبيعةالعالقةبينيما

برالخارجيةالدكليةالتيتيدداستقراراألمفالقكميىيالحراؾالسياسيالذميمثؿالتيديداألك

لمدكؿ،حيثأفىنالؾأطرافاندكليةكثيرةتحرؾالصراعالسياسيأحيانان،بينماتقكـبتيدئتوأحيانان

أخرل.

 الفرق بين السياسة الخارجية والسياسة الدولية

( ميمكف الضركرم2016أشارت التفاعؿ أك التشابؾ أنيا عمى الدكلية السياسة إلى )

أفيحدثن الذمالبد أكثرمفكحدةكالمتكقع مف لتبنياألىداؼكالقراراتالتيتصدر تيجة

ىناؾعدةفركقات،كاآلتيذكرىا:أفسياسيةكاحدة.كمفىذاالمنطمؽنجد

بكصفياأوالً  ليس كلكف الدكلية السياسة عناصر مف عنصران الخارجية السياسة تعد ،

نمانمكذجانمفنماذجالسمكؾالدكلي. كأىداؼمحميةكا 
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،إفالسياسةالدكليةبيذاالمعنىتمثؿالتفاعؿأكالتقاطعبيفأكثرمفدكلةأكتكتؿاً ثاني

مفالتكتالتالدكليةالمرتبطةبعالقاتإقميميةأكمكاقؼإستراتيجية.

نماثالثاً  كحسبكا  الرسمية العالقاتالدكلية مجرد التقتصرعمى الدكلية إفالسياسة ،

التنظيماتغيرالرسمية،طالمالياصفةالدكلية.العالقاتبيفمختمؼأشكاؿ

 :طرق صنع السياسة الخارجية وأىدافيا القومية

إفالنمكذجاألساسيلصناعةالسياسةالخارجيةىكذلؾالنمكذجالذميكمففيالتحميؿ

تحقيؽمصالحيا كيفية في الدكلية لمسياسة التقميدم التصكر عمى كالقائـ االستراتيجي العقالني

القكمية،حيثإفالسياسةالخارجيةلمعظـالدكؿتنشأتمبيةنلتحقيؽالمصمحةالقكميةبالتكازممع

(.2010بالقكاعدالدكليةالعامةالتيتحكـالعالقاتبيفالدكؿ)كىيب،المساسعدـ

الكفارنة) رئيسيانفي2009كقدأشار الداخميلمدكلةتمعبدكران إلىأفتركيبةالنظاـ )

كالتيتختمؼمفدكلةإلىأخرل،كيمكفالقكؿأفعممية،ميةصناعةالقرارالسياسيالخارجيعم

العمميةلتفضيؿ المشارككففيىذه اتخاذالقرارتعنيمجمكعةاألساليبكالقكاعدالتييستعمميا

بديؿمعيفأكبدائؿمعينةلحؿمشكمةما.

جاهدكلةأخرل،التعرؼعمىأىـالعكامؿإنوكمفالضركرملفيـسياسةكرؤيةدكلةماات

لمدكلة الخارجية السياسة تحديد في مؤثران دكران تمارس مالمحيا،التي رسـ في تساىـ كالتي

(.2014:33)إسماعيؿ،

ما،حيثأفبعضك ىنالؾعددمفالمحدداتالتيتؤثركتحددالسياسةالخارجيةلبمد

حي في تتغير ال أك المحدداتثابتة تعديؿىذه كيتـ مستمر تغير حالة في أنالبعضاآلخر ف

.(Jain, 2018)ديناميكيتياباستمراركفؽالظركؼالمتغيرة
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ذكر 2017)تالزىرةكقد كىما:47: رئيسييف قسميف إلى المحدداتتنقسـ ىذه أف )

 تشمؿ: كالتي المحدداتالداخمية، األكؿ، الجغرافيةالقسـ العكامؿ العكامؿ العكامؿاالقتصادية، ،

التكنكلكجية،االجتماعية السياسي.العكامؿ النظاـ كطبيعة الثاني،، الخارجية،القسـ المحددات

كالمكقؼ الدكلية، التفاعالت الدكلية، المسافة الدكلي، (:النسؽ2016كالتيتشمؿاآلتي)ميمكف،

منيما:.الدكلي كاآلتيتكضيحكؿن

 المحددات الداخمية -1

الأوالً  الماديةالدائمة2015:27جغرافية)أحمد،:العكامؿ اىـالعكامؿ (:تعدالجغرافيا

في أساسيان كالتيتمعبدكران ثباتان، األمة أكثرمرتكزاتسياسة كىيمف الخارجية، فيالسياسة

تحديدطبيعةكمركزالدكلةفيالنظـاإلقميميةالدكليةكتؤثرأيضانفيطبيعةاألىداؼالتيتحددىا

 فيسياستياالخارجية.الدكؿ

(:يقاسىذهالعامؿبدرجةاإلنتاجالكمي2012:49:العكامؿاالقتصادية)رياض،ثانياً 

كمعدؿ إنتاجاإلنتاجية، معدل نمو االقتصاد المحلي لدولة معينة، ومعدل  السلع إنتاجلمدكلة

جيةلمدكلة،فإذاكانتالفردكدخموالسنكم،حيثتمعبىذهالمؤشراتدكرانفيرسـالسياسةالخار

السياسةالخارجيةلدكلةفيمستكاىااألعمى،كذاكانتىذهالمؤشراتتككفىذهالمؤشراتإيجابية

 السياسةالخارجيةلمدكلةربماتككفتابعةلنظاـمعيفأمأنياغيرمستقمة.فإفسمبية

فكاركالمعتقدات(:كيقصدبياجميعاأل2016:53:العكامؿاالجتماعية)ميمكف،ثالثاً 

السياسية الثقافة كتشمؿ السياسي، لمعالـ رؤيتيـ كتحدد المجتمع أفراد تكجو التي األساسية

 كاإليديكلكجية.
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 الدكلةلمتطكر مكاكبة عبرعفمدلت(:ك2012:50رياض،)التكنكلكجيةالعكامؿ:رابعاً 

التكنكلكجي.رىاغي كاالقتصادية كاإلعالمية العسكرية كالمياديف العمكـ شتى في بالعامؿ كيقصد

 .أيضانمدلالتقدـالتكنكلكجيكالعمميلمدكلة

خامساً: )أحمد، السياسي النظاـ 2015طبيعة أىـ30: مف السياسي النظاـ يعتبر :)

لما ىذه كيعكد الخارجية، المتعمؽبالسياسة القرار مع مباشرة صمة التيليا المقكماتاألساسية

اسيمفإمكانياتماديةكبشرية.يحتكيوالنظاـالسي

 المحددات الخارجية -2

نتيجة تنشأ كالتي لسمطتيا الدكلية الكحدة ممارسة نطاؽ خارج مف اآلتية العكامؿ كىي

 (:2016:38التفاعؿمعكحدةدكليةأخرل،كتشمؿاآلتي)الكريكات،

سياسيةالدكليةبما،النسؽالدكلي:يشمؿالنسؽالدكليعدةعكامؿ،منيا:العممياتالأوالً 

فيذلؾتأثيراألحالؼ،عددالكحداتالدكليةكماىيتيا،المستكلالمؤسسلمنسؽالدكلي،كبنياف

 النسؽالدكلي.

،المسافةالدكلية:يشمؿعامؿالمسافةالدكليةعدةعكامؿ،كىي:المسافةالخارجية،ثانياً 

بال كيقصد النسبية. كالمقدرات كتشابييا، القكل بيفتكازف كالتشابو التعاكف أنيا الدكلية مسافة

 خصائصالكحدةالدكليةلدكلةما،كالكحداتالدكليةاألخرل.

االستقطاب،ثالثاً  سياسة االقتصادية، التبعية كتشمؿسباؽالتسمح، التفاعالتالدكلية: ،

التفاعالتال ىذه بنكعية لمدكلة الخارجية السياسة حيثتتأثر اإلرىاب. تيتربطياكالحربعمى

 بالدكؿاألخرل.
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التصرؼرابعاً  الخارجية السياسة قرار صانع مف العامؿ يتطمبىذا المكقؼالدكلي: ،

بشكؿمحددلمتفاعؿمعيا،كيقصدبالمكقؼالدكليالحافزالمباشرالذمينشأمفالبنيةالخارجية

فيفترةزمنيةمعينة.

أخرللمسياسةالخارجيةتنقسـإلىؾمحددات(إلىأفىنا2012:52كقدأشاررياض)

محدداتداخميةكأخرلخارجية،حيثتتمثؿالمحدداتالداخميةباآلتي:

استغاللياأوالً  تـ ما إذا لمدكلة األساسي القكة مصدر كىي لمدكلة: الطبيعية المكارد :

 بعقالنيةكتكظيفيافيالسمسمةاالقتصادية.

كمماأدتإلىصناعةسياسةخارجية:القاعدةالعسكرية:كالتيكممثانياً  اكانتمتطكرة

قكيةكمؤثرةكالعكسصحيح،كتشمؿالنفقاتالحربيةعمىأنظمةاألسمحة،كعددالقكاتالمسمحة،

 كالكفاءةالحربيةلألسمحةالعسكرية.

:المكقعكالمساحة:حيثأفكبرمكقعالدكلةكاتساعولودكرميـفيقكةالدكلة،ثالثاً 

كتمعبكيحدد الدكلة، قكة مركز كالذميحدد كالجكار حيثالمحيط مف كمساحتيا الدكلة مكقع

 المنافذالبحريةدكرانميمانفيالجانبالعسكرمكاالقتصادملمدكلة.

:العكامؿالحككميةكالتنظيمية:كالتيتتعمؽبدكائرصنعالقراركالجيازالبيركقراطيرابعاً 

ظكمتوالعمميةكالقيمية.اإلدارمكمستكلأفرادهكمن

تتسـعمميةصناعةالسياسةالخارجيةبالتعقيدلتفاعؿكتداخؿمعطياتيابصكرةدينامية،ك

حيثتختمؼىذهالعمميةمفدكلةالىأخرلحسبتركيبالنظاـالسياسيلكؿدكلة،إالأنورغـ

الخارجيةحيث فيصنعالسياسة مشتركة االختالؼفإفىناؾأصكالن يشارؾفيصناعتياىذا
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عددمفاألجيزةالحككميةكغيرالحككمية،كيتـالتكصؿالىمفاىيـمتقاربةككجياتنظرمكحدة

(.2016:40القرارالسياسي)الكريكات،اتخاذبقدراالمكافمفأجؿ

ؾضركرةالخارجيةيجباإلشارةإلىأفىناقبؿالتطرؽإلىتعريؼمفيكـصنعالسياسة

فثالثةمفاىيـأساسيةكالتيقدتتداخؿعندبعضالباحثيففيىذاالمكضكعأالكىي،لمتمييزبي

)الصديقي، الخارجية السياسة كتنفيذ الخارجية السياسة قرار كصنع الخارجية، السياسة صنع

2002:32.)

العالـ عمميةتحديداألىداؼالخاصةبالدكلةاتجاه يقصدبصنعالسياسةالخارجيةبأنيا

نمكذجلمتحرؾاإلدارمال كالعمؿعمىتحديد قراراتمحددة، األىداؼإلى كتحكيؿىذه خارجي،

بقية عف الخارجية السياسة قرارات يميز ما أف حيث األىداؼ، ىذه تحقيؽ أجؿ مف كالعممي

(.2005:29القراراتىيأنياتخضعلمتفاعؿبيفالبيئةالداخميةكالخارجيةلمدكلة)عمر،

أشار كقد كديركف قرار(Mintz & DeRouen, 2010)مينتز صنع عممية إلى

السياسةالخارجيةعمىأنيا:الخياراتالتييتخذىااألفرادكالجماعاتكالتحالفاتكالتيتؤثرعمى

تصرفاتالدكلةاتجاهالعالـالخارجي،كعادةماتتسـقراراتالسياسةالخارجيةبالمخاطرةالعالية،

كعدـاليقيف.

رياض)كىناؾ ذكر كما لمقرار، أنكاع 2012ثالثة النحك52: عمى تقسيميا يمكف )

اآلتي:

القرارالقاطع:كيمثؿالتصفيةلألزمةأكالصراعكفياألمدالقصير. -1

قرارالتأجيؿ:يمثؿمكاجيةالتيربمفحسـالمكقؼ. -2
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مفالتصفيةلحالةالتكترالمتعمقةبمكض -3 كعالقرار،كلكنوقرارالقرارالتكفقي:يمثؿنكعان

بتصفيةاألزمةأكالصراعبصفةحاسمة. غيرحاسـ،كاليقـك

كماعرفياقرارإفعمميةتنفيذ ،ىيالمرحمة(Jain, 2016)جيفالسياسةالخارجية

الخارجية،حيثلؾالخارجيةمعالبيئةالداخميةككذالتييتفاعؿمفخاللياصانعكقرارالسياسة

القرارنحكمسارالعمؿعمىتنفيذالسياسةالخارجية،يكالسياسيةصانعاالجتماعيةتدفعالعكامؿ

الجياتالمعنيةبتقييـالسياسةالخارجيةلمدكلة كمفخالؿىذهاإلجراءاتكعندتنفيذالسياسة،تقـك

مفخالؿمقارنةالمصالحكاألىداؼالمخططليامعالتيتـتحقيقيافعالن.

القر فإف )كعميو كىي أساسية متغيرات ثالث عمى يعتمد السياسي كجييدةار ،كريمة،

2018:)

كالجياز كالمسئكليف كالمستشاريف القادة مف كؿو كيشمؿ السياسي: القرار صناع أكالن:

البيركقراطي.

ثانيان:طبيعةالمكقؼالذميكاجوصناعالقرارالسياسي:كتمثؿالمكضكعأكاألزمةالتي

القرار.تعمؽبياصنع

أك لمدكلة، الكطنية بالمصمحة أىداؼمتعمقة إما القرار: مفاتخاذ اليدؼالمرجك ثالثان:

أىداؼفردية.

 قرار في السياسة الخارجيةالنظريات صنع 

الرائجة المناىج أىـ أحد أصبحت القرار اتخاذ لعممية الحديثة كالمناىج النظريات إف

معالدكؿاألخرل،حيثتقكـكالرائدةفيالدراساتالمتعمقةبسياس اتالدكؿالخارجيةكعالقاتيا

ىذهالنظرياتبتحميؿالسياسةالخارجية،كالعالقاتبيفالدكؿ،مفزاكيةصناعةكاتخاذالقرارات
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السياسة، النظرياتأفىػذإذالمتعمقةبيذه االمنكه لمتحميؿفيىج، التيالدراساتتيستخدـكأداة

تمعبدكرانىامانفيعمميةصناعةقرارالسياسةالخارجيةالدكافعالتػيكاتأفتكضحالمؤثرتحاكؿ

(.2004:50لدكلةما)فانكس،

)ك أشارالكفارنة 2009كما إفأىداؼالسياسةالخارجيةتختمؼمفدكلةإلىأخرلف(

السياسيلمدكلة، أفحسبتركيبالنظاـ إذ مشاتخاذعممية بكجكد السياسيتبدأ أكالقرار كمة

عمى خطران تشكؿ قد يراىا التي المشكمة ىذه لحؿ قرار باتخاذ يفكر القرار متخذ تجعؿ حافز،

سياسة أىداؼ )األمفالدكلة في دكلة ألم الخارجية السياسة أىداؼ حصر يمكف الخارجية.

القتصادية(،القكمي،السعيإلىزيادةالقكةالقكمية،دعـالكيافاإلقميمي،كاألىداؼاأليديكلكجيةكا

القراأنوحيث مشكمةكشرطالتخاذ يمكفأفيحدثىناؾليسمفالضركرمأفتكجد نما ر،كا 

مفالقراراتظرؼإيجابي مجمكعة فيتخذ إستغاللو، الخارجيةضركرة السياسة قرار يرلصانع

المناسبةالتيتمكنومفسرعةتحقيؽاليدؼ.

مجمكك كالتيعىناؾ األساسية النظريات مف السياسةة في القرار عممياتصنع تفسر

(:Mintz & Sofrin, 2017الخارجيةكاختيارىا،كاآلتيتكضيحيا)

:النظريةالعقالنيةفيتفسيرالسياسةالخارجيةأوالً 

كفقانليذهالنظريةفإفعمميةإتخاذقرارالسياسةالخارجيةيمربعدةمراحؿكىي:

تحديدالمشكمة. -1
داؼ.تحديدكترتيباألى -2
جمعالمعمكمات. -3
تحديدالبدائؿ. -4
تحميؿالبدائؿمفخالؿالنظرفيتكاليؼكفكائدكؿبديؿكاالحتماالتالمرتبطةبنجاحو. -5
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تحديدالبديؿاألفضؿ. -6
تنفيذالقرار. -7
 متابعةالقرار. -8

:نظريةالتكقعفيتفسيرالسياسةالخارجيةثانياً 

خاطرةفيمايتعمؽبالمكاسبكالخسائر،حيثتشيرىذهالنظريةإلىأفالناسيتجنبكفالم

تعدنظريةالتكقعكنظريةبديمةلمنظريةالعقالنية.تتككفالنظريةمفمرحمتيف:المرحمةاألكلىكىي

النتائج مف التحقؽ يتـ كما الخيارات، تحديد القرار، تقديـ فييا يتـ كالتي التحرير، مرحمة

عمىكاالحتماالتالمرتبطةبيا.المرحمةال االختياربناءن ثانيةكىيمرحمةالتقييـ،كالتسيتـبيا

النقطةالمرجعيةكقيمةالمنفعة.

نظريةالمبراليةالنفعيةفيتفسيرالسياسةالخارجيةال:ثالثاً 

ذكر ميمكفكقد 2016)ت ) أف النظرية ىذه كاألفكارتضـ الفرضيات مف مجمكعة

تفسير يعطييا مما بيا، الخاصة كالمفاىيـ خاصان ىذهالعالقاتلتفاعالتان حيثترىشَّح الدكلية،

تفترضىذهكالنظريةكإحدلالمنظكراتالكبرلفينظرياتالعالقاتالدكليةكالسياسةالخارجية.

الدكلةىيكأفكاألفراد،ىيالمجمكعاتالمختمفةالنظريةأفالعناصرالرئيسيةلمسياسةالخارجية

.المجتمعيةالعناصرمصالحىذهتمثؿسياسية،مؤسساتإاٌلليست

فيتفسيرالسياسةالخارجيةالنظريةالماركسيةكمدرسةفرانكفكرت:رابعاً 

( كآخركف داف، )مدرسة2016أشار النقدية كالنظرية الماركسية النظرية أف إلى )

العكا عمى ترٌكز حيث كالعقالنية، الميبرالية النظريتيف عف جكىريان تتميز الماديةفرانكفكرت( مؿ

السياسية مفاألنشطة كمتنكعان فكريان كىيتمثؿنظامان العالقاتالدكلية، فيتفسير كاالقتصادية
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كالرثكةلحكؿاليرمياتالعكريالتنظتيدؼإلىكالتطبيقيةكالبحكثاألكاديمية، مافيياب،ميةلمقكة

اإلمبريالية.نظريات

السياسةالبيركقراطية:نظريةخامساً 

التنافسالسياسيبيفتشير تثير بالبيركقراطية أفالقراراتالتيتتمتع إلى النظرية ىذه

الدكؿ،كأنواليكجدىناؾخطةرئيسيةشاممةالتخاذقراراتالسياسةالخارجية،كأفالقراراتتنشأ

رسمية إجراءات اتخاذ خالؿ كليسمف الجماعات بيف كالمساكمة السياسي النضاؿ خالؿ مف

(Mintz & Sofrin, 2017.)

 أىمية التحميل البيئي في صناعة السياسة الخارجية
" أنو: عمى البيئي التحميؿ بيئتيايعرؼ كىما المؤسسة كضع في لبعديف دقيؽ تحميؿ

لمبيئةالخارجيةمفأجؿاكتشاؼالفرص فيػكيتطمبتحميؿبيئي.الخارجيةكخصائصياالداخميػة

اآلخػر،كالتيديدات داخمييتطمبكالشؽ تدقيؽ الضعؼ إجراء كنقاط القكة نقاط )بقة،لتحديد "

(.2015:134كمحمب،

(أفأىميةالتحميؿالبيئيالداخميكالخارجيتكمففيما2017:49كقدذكرتالزىرة)

تقدمومففكائدلصناعالسياسةالخارجية،كاآلتيذكرىا:

مدكلةيمنحصناعالسياسةالمعرفةالدائمة:إفالتحميؿالبيئيلمنظاـالسياسيالداخميلأوالً 

بكؿمايتعمؽبيامفنقاطقكةيمكفاستغاللياكأكجوالضعؼالتييجبمعالجتيا.

إيجادثانياً  في البيئييساعد إفالتحميؿ مفالتكازفكالتطابؽبيف: الكفاءة عالية درجة

العامةكالبيئةمفجيةأخرل.كبيفبرامجالسياسات،طبيعةالنظاـالسياسيكأىدافومفجية



28 
 

كالمناسبةثالثاً  المالئمة االستراتيجية تحديد في السياسة صناع البيئي التحميؿ يساعد :

لمنظاـالسياسيالخاصبالدكلةفيظؿمتغيراتالبيئةالداخميةكالخارجية.

منفذمرابعاً  يمٌكف السياسي الدكلة لنظاـ الخارجية لمبيئة المستمر التحميؿ إف برامج:

كالتييمكفاستغاللياكاستثمارىا،السياساتكصٌناعالقرارمفالنظرفيالفرصالمتاحةأماميـ

معيا كالتعامؿ مكاجيتيا يجب التي التيديدات استيعاب ككذا الخارجية، السياسة صناعة في

بفاعمية.

 الجيات المسؤولة عن صناعة السياسة الخارجية

رارالسياسيمفعمميةصنعالقانتككفجزءالممكفأفمفمنظمةداخؿالمجتمعإفأم

أجزاءبناءأككحداتيؤثربنشاطبقيةكيتأثركىذامايمثمومفيكـالكحدةالقرارية،حيثكنشاطيا،

الق كرار.صنع فيتتمثؿ القرارية الالكحدة لتطبيؽ يتكافؽ بما الدكؿ تكجو الداخميةمع سياستيا

اليدؼالمطمكبمفيحقؽليكالذمكالخارجية، فيتحقيؽاتخاذالقرارا إذ،الكطنيةمصمحتيا

 تتمثؿ القرارية مدكلةلالكحدة صناع كاألفرادفي القرار كالمسؤكليةلدييـالذيف التقديرية السمطة

القرارالذيفصانعكتكجييو،كىـكأسياسةمعينةكتغييرسمكؾمعيفيراكتنفيذاكتكجيويلتغ

(.2016:44)ركطاف،صنعالقرارداخؿالكحدةالقراريةفيسمطةاللدييـ

حيػػثعػػددمػفاألجيػػزةالحككميػػةكغيػرالحككميػػة،يػػاصػناعةالقػػرارالخػػارجييشػارؾفيإف

مػػػفخالليػػػايػػػتـ،القضػػػائيةكالتشػػػريعيةكالتنفيذيػػػةركػػػائزكأعمػػػدةالدكلػػػة،كتشػػػكؿالسػػػمطاتالػػػثالث

كىنػػانميػػزبػػػيف،كاحػػدةبقػػػدراالمكػػافثػػـيتخػػذالقػػػرارالتكصػػؿالػػىمفػػاىيـمتقاربػػػةككجيػػاتنظػػر

 :امجمكعتيفتساىماففيصنعالسياسةالخارجيةىم
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كتضـ -1 الحككمية: المؤسسات االستخبارات، الخارجية، كزير الحككمة، السمطةرئيس

كالتيتعتبرالمييمنةعمىعمميةصنعالسياسةالخارجية،التنفيذية مفأيضانكمايتبعيا

التشريعية.القضائيةزةفرعيةمثؿالكزاراتكالسمطةأجي

المؤسساتغيرالحككمية:كتشمؿاألحزابالسياسيةكجماعاتالمصالحكاالعالـكالرأم -2

 .العاـ

 المؤسسات الحكومية أواًل: 

 :الحكومةرئيس  - أ

خطكةيبدأبياكتككفأكؿفيصناعةالسياسةالخارجية،لرئيسالحككمةدكررئيسيىاـ

عالقرارمشركعالقرارحيثتتقدـالحككمةممثمةبرئيسيابالمشركعالىالسمطةالتشريعية،كفيصن

و.كمستشاريأكزرائوأحدكمفأمابمبادرةمفرئيسالحككمةإالحككمةتبدأفكرةالمشركع

حيثيختمؼك الدكلة القراربحسبدستكر فياتخاذ فأرئيسالدكلة فيلرئيسالدكلة

فيصناعةالقرارالسياسيفيالدكلة،كىذاالدكريستمدعادةمفبارزدكرلدكؿالعربيةمعظـا

بالحككمات لالتصاؿ الكحيدة الرسمية القناة كىك الدستكر، لو يمنحيا التي الكاسعة السمطات

رةرئيسبمستشاريوالذيفيمجأليـلالستناالاألجنبية،كفيصناعةالقرارالسياسيالخارجييستعيف

.(2016)ميمكف،كاالرشاد

كمفالجديربالذكرأفبعضالدكؿليادساتيرمختمفةحيثاليمتمؾرئيسالدكؿفييا

 دكرانىامافياتخاذالقراركمنيا)العراؽ،إسرائيؿكغيرىا(

 وزير الخارجية: - ب
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ككففصياغةالسياسةالخارجيةلمدكلةتكعمىالرغـمفأفياالىمية،الحككمةيميرئيس

يعتمدي،كلكفيككفىكصانعالقرارالسياسيالخػارجحيثالخارجيةككزير،ميمػةرئػيسالدكلة

ذادكرهعمىعالقتوبرئيسالحككمةكعمىاىتماـرئيسالحككمةبالسياسةالخارجية، تـاختيارهكا 

كعمىرأسككزيرالخارجيةى.مفقبؿرئيسالحككمةفانويحظىبثقتوكيمنحوصالحياتكاسعة

أ الخارجية كزارة كىك الدكلية بالشؤكف صمة ذك جياز تعتبرىـ الرئيسيةكالتي المصادر مف

لممعمكماتالخارجيةكمفاالدكاتاالساسيةلتنفيذالسياسةالخارجيةكالتيتتمثؿفيالدبمكماسية،

كز الخارجيةبتنفيذكالحصكؿعمىالمعمكماتمفالسفاراتكتحميمياككتابةتقاريرعنيا،كتقـك ارة

(.2009:100)اليحيى،السياسةالخارجيةعفطريؽبعثاتياالدبمكماسية

 االستخبارات:  -ج

الخارجية السياسة لصناعة الالزمة بالمعمكمات القرار صناع تزكد تنقسـ،كالتي حيث

ادرالسػػريةكالتيكالمصػ،المصػادرالعمنيػة:مصادرالمعمكماتبشكؿعاـالىنػكعيفرئيسػيفىمػا

 المخابرات أجيزة منيػػا كيككف بكاالستخبارات شبيو دكرىا جمعدكر حيث مف الخارجية كزارة

فيالسريةلمنشاطاتالتيتمارسيا كبرزدكراالستخباراتبعد.المعمكماتاالانياتختمؼعنيا

:2014السعيدم،كاالكقاتي،الخارجية)الحربالعالميةالثانيةككافلياتأثيرفيتكجيوالسياسة

120.) 

 اجيزة حكومية اخرى:  -د

الدكرعمىطبيعة ىذا كيعتمد القراراتالخارجية، دكربارزفيصنع ليا ىنالؾاجيزة

العامة كالمؤسسات الكزارات كمنيا الحككمي، الجياز بكظيفة عالقتو كمدل الخارجي القرار

 (.2016:40)ركطاف،
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   السمطة التشريعية : -ىـ

افقكةالسمطةالتشريعيةفيكؿدكلةتعتمدعمىالصالحياتالتييمنحيالياالدستكر،

ت التشريعية داخؿالسمطة مفكفي لجاف أكجد المجنالبرلماناتىميا كىذه تتكلىدراسةاف، عادة

الحككمة كالداخميةمقترحات تكحيد بشأنيا كتصدر ألالخارجية السمطة إعضاء بالمكافقة كأما

.رفض،كمفىنايبرزدكرالسمطةالتشريعيةفيعمميةالقرارالسياسيالخارجيال

 ة يحكومال: المؤسسات غير ثانياً 

ك الحككمة خارج تعمؿ مؤسسات ىي تأثيرالتي ليا السياسةممحكظيككف صنع في

،الـككسائؿاالعكجماعاتالمصالح)الضغط(،تعتبراألحزابالسياسية،حيثالخارجيةكالداخمية

الخارجية السياسة عمى التأثير ذات الحككمية غير المؤسسات أىـ مف العاـ )محسف،كالرأم

2016:34.)

 االحزاب السياسية - أ

يمثؿ السياسي أالحزب أحد صنع في تساىـ التي السياسية المؤسسات السياسةبرز

كثرمفأيالدكؿذاكاففإحزابكانضباطيا،فيتكقؼدكرالحزبعمىتعدداألالخارجية،كلكف

فيالدكؿالديم حزابالمكجكدةراءحكؿالسياسةالخارجيةتتقاسميااألفاآلإقراطية،فكحزبكما

الحزبحزبكاحدكيككفىكفييامافيالدكؿالتييكجدأ،كثرتأثيرانكيككفالحزباالقكلىكاأل

الدكراألكبرىكالذميمعبفىذاالحزبإشتراكية،فاإلالناميةكالدكؿالدكؿبعضالحاكـمثؿ

 (.2012)رياض،فيصنعالسياسةالخارجية

 وسائل االعالم  - ب
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كالخارجية،حيث فيصنعالقراراتكالسياساتالداخمية تعكدازدادتأثيركسائؿاإلعالـ

ل،ىميةكسائؿاالعالـالىككنياتؤثرفيصناعةالقرارمفجيةكفيالرأمالعاـمفجيةاخرأ

لمرأمالعاـالداخميتجاهالسياسةالخارجيةكتكضحردكدفعؿانسائؿاالعالـتعتبرمؤشرفكأكما

المكاطنيفتجاهحدثمعيف،ممايفيدصناعالقراركالحككمة،كيبرزدكركسائؿاالعالـفيالدكؿ

الـفيالديمقراطيةالتيتسمحبحريةالرأمكالنقد،كفيالدكؿذاتاالعالـالمكجويكمفدكراالع

(.2015:70)سميماف،ايجاددعـلمحككمةكرفعالركحالمعنكيةلممكاطنيف

 الرأي العام -ج

الػديمقراطي،إالأفالرأممفاالرتباطالكثيؽبيفاستطالعاتالرغـعمى كالنظاـ العاـ

العاـبالرأمكنقصدا.المجتمعاتالديمقراطيةنفسيفيكثيرةعمىىذهاالستطالعاتمخاكؼىنػاؾ

المكاطنيفغيرالرسمييف كقدبرزدكرالرأمالعاـكقكةمؤثرةفيالسياسةالخارجيةبعدالحرب،

كقدمثؿالرأمالعاـنفسومفخالؿاالحزابالسياسية،العالميةاالكلىممثالفيالثكرةالعمالية

الرأمالعاـيقكـناكاحيا،كجماعاتالمصالحكعبركسائؿاالعالـكعفطريؽالمظاىراتالسياسية

بدكر يقـك كقد القكمية، المصمحة تخدـ انيا لو تبيف اذ الخارجية الحككمة لسياسة داعـ برأم

القكمية المصمحة تخدـ ال لمحككمة الخارجية السياسة باف لقناعة كصؿ )محمكد،مناىضاذا

(.2007كشيحو،

جماعات المصالح السياسية-د

ة،تتمثؿبشكؿعاـفييكعرقية،كمفكجياتنظرسياسمفجماعاتإثنيةخميطانتمثؿ

الضغطككسيمةكتعرؼبجماعاتالضغطأل،منظماتطكعيةمفدكفمقابؿمادم تستخدـ نيا

برزىاجماعاتألحمؿرجاؿالسياسةعمىاتخاذقراراتلصالحيا،فيكجدجماعاتمصالحدينيةك
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ىمياالشركاتعبرأالحاالقتصاديةكالماليةككىناؾجماعاتالمص،المصالحالييكديةفيامريكا

قمياتكالقكميةفياألأيضاجماعاتالمصالحالعرقيةأالقكميةكشركاتالبتركؿكالبنكؾالعالمية،ك

(.2012)رياض،فيامريكا

كانماىيمفصنعأفراد،كيرلالباحثافسياساتالدكؿليستمفصنعالدكؿنفسيا

كىـمايطمؽعمييـبصناعالقرار،كحتىتككفالقراراتالسياسيةحكيمةرسمييفيمثمكفالدكلة،

الكطنية المصمحة تخدـ أف الظركؼ،يجب االعتبار بعيف كتأخذ عممية أسس عمى كتبنى

المكضكعية،كبالتالييمعبأصحابالقيادةكالسمطةالدكرالرئيسيفيإنجاحالسياسةالخارجية

كازدىارىا.كفينمكبالدىـكاستقرارىا

الدكليحيثترتبطك بالنظاـ الخارجية الدكلييعمؿأفعكامؿالسياسة االرتباطبالنظاـ

عمىادماجالدكلةفيالمجتمعالدكليكدكلةصديقة،كالتغيرفيالنظاـالدكلياكعناصرفييا

يةالخاصةبالدكلةتؤثرعمىالسياسةالخارجيةلمدكلة،كماتتأثرالسياسةالخارجيةبالعكامؿالحككم

كالعكامؿالمتعمقةبالدكر،كالعكامؿالفرديةمفحيثطبيعةالعالقاتكاألنشطةداخؿنظاـالدكلة

كتكزيعاإلمكاناتكالقكلداخمو.

أفك عمػىطبيعػةقػراراتالسياسػةالخارجيػةلمدكلػة،مثػؿبينػةتػؤثرمتغيراتعدةمفالمعمـك

اتكالميػػزافالتجػػػارمكدرجػػةتطػػكرالدكلػػػةاالقتصػػادمكطبيعػػػةكميػػػزافالمػػدفكع،الدكلػػةاالقتصػػادية

كحجػػـتجارتيػػاالخارجيػػة،إذأنػػوكممػػاكانػػتالدكلػػةمتقدمػػةاقتصػػادياكممػػازادتدرجػػةتفاعميػػافػػي

مػػػػاالتالػػػػدخكؿفػػػػيفػػػػرصالتعػػػػاكفأكثػػػػرمػػػػفاحتتازدادظػػػػاـالػػػػدكليمػػػػعالكحػػػػداتاألخػػػػرل،كالن

أنصارالميبراليػةالجديػدةمػفخػالؿمقتػربالسػالـالػديمقراطي،ىذاماذىبإليوسمككاتصراعية،ك
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بحيثنجدافالمجتمعاتالمتجانسةفيشكؿالنظاـاالقتصػادمالرأسػمالي،تسػمؾسػمككاتتعاكنيػة

.(1985:179)ناصيؼ،اندماجية

فمعكامؿاالقتصاديةدكرامركزيافياختياراتالسياسةالخارجية،أللبشكؿعاـ،فإفك

 االقتصادية. المكارد تكافر يتطمب السياسات معظـ الداخميتنفيذ االستقرار كضعية فإف كعميو

سياستياك في كالمساكمة التفاكض عمى قدرة لمدكلة يمنح االقتصادية التنمية مستكيات ارتفاع

األخرلالخارجيةخاصةإفكافلياقدرةعمىإنتاجكامتالؾالسمعاألمنيةفيعالقاتيامعالدكؿ

العالقة( ىذه حساسفي محكر الطاقة تعتبر ، األكربية الركسية العالقات حالة في )لكيد،)

1989:185).

االقتصاديةمع إلىتعزيزمصالحيا بالنسبةلمسياسةالخارجيةالميبية،فقدسعتليبيا أما

كؿ،باإلضافةألىداؼالدكؿمفأجؿتحقيؽأىداؼعدةمنيااستثمارىالمكاردطبيعيةمفتمؾالد

قيؽأىدافياالخارجيةدكفأفتتعامؿشرية،كماأفليبياالتستطيعتحتتعمؽباإلمكاناتالماديةكالب

معبقيةالدكؿمفخالؿسياساتخارجيةتتبعياأككسائؿمعينةتككفمتاحةليا،كتمؾالكسائؿ

فاليدؼكبعدكاألدكاتتستخدـمفأجؿتنفيذكتحقيؽأىداؼالسياسةالخا دكلة، رجيةألمكحدة

عاـتتضمنوالسياسةالخارجيةفيمخرجاتيا،كيتطمباستخداـعددمفاألدكاتلتنفيذهكترجمتو،

المبادراتكاالستجاباتالتيتتخذ الخارجية، فيسياستيا ليبيا كمفتمؾاألدكاتالتياستخدميا

إلييا)البميعزم،كمفتمؾاألدكاتكالتيأشارمةمفأجؿتفعيؿسياستياالخارجية،يمنياليبياكس

2009:90:)

أدكاتسياسية:كىيأدكاترئيسيةفيتنفيذالسياسةالخارجيةفيكقتالسمـ،كأثناء -1

كالحككمات الدكؿ رؤساء يمارسو نشاط كىك الصراع، إدارة كخالؿ لمدفاع، اإلعداد



35 
 

كالكفكد داراتالشؤكفالخارجية، أجؿكالبعثاتالخاكا  مف كالممثميفالدبمكماسييف، صة

خالؿ مف ذلؾ كيتـ سممية، بطرؽ لمدكلة الخارجية السياسة كشؤكف أىداؼ تحقيؽ

 مباحثاتكمراسالتكتمثيؿيكميلمدكلةفيالخارج.

لتمؾ -2 المتاحةلمدكلة،كحاجةالدكلةالثانية أدكاتاقتصادية:كتعتمدعمىحجـالمكارد

مكاناتيااالق مقدرةاقتصاديةتستغؿبطرؽصريحةأكالمكاردكا  تصادية،كتعرؼبأنيا

 ضمنيةفيدعـأىداؼالسياسةالخارجية.

تشكؿمف -3 عدادالجيكش،كىيأداة تتطمبوالدكلةفيبناءكا  أدكاتعسكرية:كىيما

اضطرابات مف تعاني كانتالدكلة إذا خاصة كسالميا، أجؿالدفاععفأمفالدكلة

 كأمنيةكالدكلةالميبية.سياسيةكعسكرية

 الدراسات السابقةثانياً: 

 الدراسات العربية: -

الدراسةىدف"، الصادرات ودورىا في االقتصاد الميبي"( بعنوان 2006) المحجوبي، إلىتىذه

الضكءعمىكاقعالصادرا معدالؿخفةميبيالمتإلقاء كاالنكشاؼلالقتصادحالنفتااالتدراسة

مصادراتالميبية،كذلؾالتعرؼعمىمعدالتالتبادؿالتجارملالقتصادالميبيكالتركيبالسمعيل

الدراسةبمجمكعةمفالنتائجمنيا؛مفحيثانيافيصالحاالقتصادالكطنياـال،كقدخرجت

اغمبالصادراتغيرالنفطيةىيعمىشكؿكاعتمادالقطاعالتصديرمعمىتصديرسمعةكاحدة.

معدالتالتبادؿالتجارمفيكإطارالمقايضةكاليراعىفييااماساسلمتكمفة.صفقاتتجاريةفي

 اغمبياتسيرفيصالحاالقتصادالميبي.

ة )األردن أثر االستقرار السياسي عمى التنمية االقتصادي"( بعنوان 2008الينا )أبو دراسة 

ة" وماليزيا( دراسة مقارن التعرؼعمى الى الدراسة االستقىدفت التنميةأثر عمى السياسي رار
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)االقتصادية)األردفكماليزيا( (تمحكرتالدراسةحكؿفرضيةنصت2006-1999خالؿالفترة

عمىأفاالستقرارالسياسيلوأثرإيجابيعمىالتنميةاالقتصادية،اتبعتالدراسةالمنيجالمقارف

ؿالمؤثرةعمىاالستقرارالسياسيكتحميؿالنظـ،كتكصمتالدراسةالىنتائجأىمياأفأىـالعكام

كالحرب. السالـ حالتي في ببيئتيا بآخر أك بشكؿ الدكلة حيثتتأثر اإلقميمييف، كالسالـ األمف

كأكصتالدراسةبالتعاكفاإلقميميسكاءتعاكفاقتصادمأكسياسي.كماأكصتبضركرةالتعميـ

كالتدريبلضمافرفعمعدالتالدخؿ.

تطور السياسة النقدية والمصرفية في الجماىيرية بعىىان: "( 0202)دراست مصزف ليبيا، 

السياسة" ية العظمىكالعربية الميبية الشعبية االشترا كفعالية دكر تقييـ الى الدراسة ىدفتىذه

 النالنقدية في كتأثيراتيا االقتصادمشاكالمصرفية ط الى كتكصمت النقديةالميبي، السياسة أف

فمعالقةالتفاعميةمعالبيئة،كقدمرتبعددالىيريةظمتتعمؿاستجابةليذهكالمصرفيةفيالجما

كيمكفتمييزأربعمراحؿمفصمية .المراحؿالتياستكجبتياالتحكالتاالقتصاديةالمحميةكالخارجية

لمسمطةيف المنظمة التشريعية لمتطكرات كفقا الجماىيرية في كالمصرفية النقدية السياسة تاريخ

المراحؿاألربعىي،قديةالن كراءىا،كىذه مرحمةما:كالمتغيراتاالقتصاديةكاالجتماعيةالكامنة

2004المرحمةمابعدك،2004-1993المرحمةك1993-1963مفالمرحمة،1963قبؿعاـ

مفنيجاقتصادمضتكالتالتغيراتاالقتصاديةكالتشريعيةالمحميةإلىأفالدراسةكتكصمت.

حيثأدتيمفيي القرفالعشريف، التسعينياتمف السبعينياتكحتىبداية منذ القطاعالعاـ فيو

بيرةإلىالتفكيركمكجةالتحكالتاالقتصاديةالدكلية،كاالنفتاحاالقتصادم،كظيكرتكتالتدكلية

.ؿاالقتصاديةالجديدةكفيإيجادمناخاقتصادمقادرعمىالتفاعؿاإليجابيمعالييا

ين البعد العربي القومي لمسياسة الخارجية الميبية والعالقة ب"( بعنوان2012ة االشخم )دراس

:ضعؼ("2010-1969النظرية والتطبيق ) منيا استنتاجات عدة الى الدراسة ىذه تكصمت
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فمقدكجداختالؼكبيربيفالنظريةكالتطبيؽأم،العالقةبيفالنظريةكالتطبيؽفيالسياسةالميبية

لنظريةشيءكالتطبيؽشيءاخر,كأفجميعالمشاريعالمتعمقةبالكحدةالعربيةباءتبالفشؿ.افا

كتعزيز بدعـ رشيديقـك االستنتاجاتعدةتكصياتكىي:العمؿعمىحكـ كقداستكجبتىذه

تالحرياتالسياسيةكاالقتصاديةكاالجتماعيةقائماعمىالشفافيةكالمسائمةكحكـالقانكف.استخدم

الدراسةمنيجالمقارف،كالمنيجالكصفي.

الدراسات األجنبية: -

 :بعىىان  wessam Abughalia (2012)دراست 

"Impact of International Economic Embargoes on the Libyan Foreign 

Trade " 

 "أثز الحظز االقتصادي الذولً على التجارة الخارجيت الليبيت"

عمىالتجارةالخارجيةالميبيةفيكؿاالقتصادمأثيرالدكرفحصتالدراسةالىىدفتىذه

تمثم الصادراتكالكاردات، الدراسةتمف فتراتمدة ثالث في -1991،1992-1978كىي:

جانبالصادرات؛باعتبارهيستخدـب.كلقداثبتتنتائجالدراسة،كالخاصة2003،2010-2004

فيالناتجالمحمي الكصفيعمىاالجمالي،حيثركزتمؤشرالصادراتكمساىمتيا فيجانبيا

فترةالحظراالقتصادمتأثرباالقتصادالميبيكمابينتالدراسةاف.تحميؿجانبالصادراتالميبية

خاصة. بصفوة الصادرات كقطاع عمكما الخارجية التجارة قطاع عمى سمبي أثر ليا كاف التي

العالـالخارجي،مفخالؿالدخكؿفياتفاقياتأكصتالدراسةبضركرةالسعيإلىاالنفتاحعمىك

ضركرةرفعكتجاريةكاتفاقياتمععددمفالدكؿكاالسكاؽالدكلية.كضركرةتنكيعقاعدةالصادرات

.مستكلمعدالتاالداءفيمختمؼالقطاعاتاالقتصادية
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 :بعىىان   Masoud, (2013)دراست 

"A Review of Libyan’s Economy, Structural Changes and 

Development Patterns " 

"مزاجعت االقتصاد الليبً والتغيزاث الهيكليت وأوماط التىميت"

تىدف كضع تحديات في التحقيؽ إلى الدراسة الىذه إلىك،ستراتيجيةاالسياسة تيدؼ

إل الحالية إلىاالتجاىاتالرسمية بالنظر الميبيخاصة لالقتصاد المستدامة عادةتحقيؽالتنمية

ىيكمةاالقتصادالميبيمفخالؿزيادةدكرالقطاعالخاصفياالقتصاد،ككذلؾالعمميةالمستمرة

السنكات إلى المغطاة الفترة كتنقسـ البالد. داخؿ العاـ القطاع لخصخصة الحككمة قبؿ مف

ى(،كيتـالتقييـمفحيثمدلنمكاالقتصادالميبيالقائـعم2006-1999(ك)1970-2000)

الميبيقبؿكبعد االقتصاد أداء عمى الضكء الدراسة كسمطتىذه رأسمالي. البنكؾإلىاقتصاد

برنامجاإلصالحاالقتصادمالذمشمؿالخمفيةالتاريخيةاألخيرةلميبياكالبيئةالسياسيةكاالقتصادية

 الميبي االقتصادم اإلصالح برنامج فترة كخمفية الميبي االقتصاد كىيكؿ القيكدكالنمك لغاء كا 

الخصخصة.كبرنامجالتنظيمية

 بعنوان: Imam, Abba, & Wader (2015)دراسة 
"Libya In The Post Ghadaffi  Era " 

 "ليبيا في عيد القذافي"

األياـ في ليبيا دكلة إغراؽ الذمييدؼإلى البحثي العمؿ تصكير الى ىدفتالدراسة

ف الحالي الغزك مكاجية في لمقذافي االقتصادمالسابقة الباحثكفإلىالكضع كينظر يالمنطقة.

كمايحممو،افيمقارنةبمايمكفالحصكؿعميواليـكقذكاالجتماعيالسياسيلميبياالذمحكـفيوال

افيقذإلىأنوعمىالرغـمفأفليبياتحتحكـالكتكصمتالدراسةالمستقبؿفينيايةالمطاؼ.

كافأكصتالدراسةبعدزكالو.كليستأفضؿبالتأكيدايلـتكفأفضؿمفالديمقراطياتفإن أنو
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بالمزيد إلىالدكلةمفاالمكرينبغيالقياـ الطبيعية األكضاع الستعادة بو زاؿيتعيفالقياـ كما

المضطربة،ألفالكالياتالمتحدةكحمفاؤىاكالمنطقةبأسرىالدييـمصالحأخالقيةكاستراتيجيةعمى

فيحربأىميةأكتصبحمالذاآمنالممسمحيفالذيفييددكفحدسكاءلضمافعدـ انييارليبيا

 السالـالعالمي.

 

 :بعىىان Wijaya, & Shariha (2016)دراست 

"Comparison between Corruption in Libya during Ghaddafi’s Rule 

and Corruption in Libya Post- Ghaddafi’s ." 

 "يبيا أثىاء حكم القذافً والفساد فً ليبيا بعذ القذافًمقاروت بيه الفساد فً ل"

مقارنةبيفالفسادفيليبياخالؿحكـالقذافيكبعدحكـالقذافي.الىالىدفتىذهالدراسة

أسبابالفسادكبينتأفأىـالباحثإلىعدةنتائج.تكصؿحيثاستخدـالباحثالمنيجالنكعي

كانت القذافي حكـ لمرقابةغيابالشفااثناء العميا األجيزة استقاللية كعدـ القانكف، كسيادة فية،

كالمحسكبية، المدني، المجتمع منظمات كغياب العمكمييف، المكظفيف أجكر كسكء المالية،

فيمكافحةلدلالقيادةعدـكجكدرغبةحقيقيةكالسياساتكاإلجراءاتالراميةإلىالحدمفالفسادك

التفكير،كالتصديؽالفساد،كاالفتقارإلىإصال حالبيركقراطية،كالنزاىة،كالكظائؼالمينية،كنظـ

الفساد لمكافحة المتحدة األمـ اتفاقية عمى أف الدراسة بينت كما ىجرة، لمفساد؛ العامة اآلثار

قاتمة، صراعات إلى المجتمع يمتد كالفساد السمطات، كضكح كعدـ كالمينية، العممية األدمغة

كيضعؼالمؤسسات التحتية، إلىضعؼالبنية كيؤدم العامة، أدتإلىتفاقـأما التي العكامؿ

العكامؿاإلدارية،كالتنظيميةكالتشريعية،تمثمتفيالعكامؿالعكامؿفقدبينتالدراسةأفأىـالفساد

ادمىشاشةاألجيزةالعميالمرقابة،كالرضافيمعالجةاالنحرافاتاإلدارية،كانتشارالنمطاالستبدك

تتعمؽبالتكترالسياسي،كالحركبالتيالعكامؿالسياسيةباإلضافةالىبيفالمستكياتاإلدارية،
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تتعمؽبسمكؾفاسدفييالعكامؿاالجتماعيةكالثقافيةأماالقذافيمعالبمدافالمجاكرة،قاـبياالتي

خمقوالنظاـالسمطكم.

 :عن الدراسات السابقة ما يميز ىذه الدراسة

لميبياممخ كاالقتصادية السياسية االبعاد تناكلتالدراساتالسابقة السابقة: صالدراسات

(2008الينا)،كبينتدراسةأبككاقعالصادراتالميبية(2006المحجكبي)حيثتناكلتدراسة

االشخـاف.أمادراسةاألمفكالسالـاإلقميميىماأىـالعكامؿالمؤثرةعمىاالستقرارالسياسياف

(2012 بينتأف( الميبيةفقد فيالسياسة كالتطبيؽ بيفالنظرية الىفشؿضعؼالعالقة أدل

 wessam Abughaliaالتيدعتالييا،كمابينتدراسةجميعالمشاريعالمتعمقةبالكحدةالعربية

أثرسمبيعمىقطاعأف(2012) كافليا الحظراالقتصادمالتي بفترة الميبيتأثر االقتصاد

 Imam, Abba, & Waderدراسة أما  ،لتجارةالخارجيةعمكماكقطاعالصادراتبصفوةخاصةا

أفليبياتحتحكـالقذافيلـتكفأفضؿمفالديمقراطياتفإنيابالتأكيدليستفقد بينت  (2015)

 .افضؿبعدزكالو

دكراإلقتصاد:فيعنكانياكتتميزالدراسةالحاليةعفالدراساتالسابقةفيالنقاطاآلتية:

كاخذتليبياكحالةدراسة,كىذامالـتتناكلوأممفالدراساتفيتكجيوالسياسةالخارجيةلمدكؿ

-1969السابقةحيثتناكلتالدراسةاالقتصادالميبيكتناكلتالسياسةالخارجيةالميبيةفيالفترة

لـتت2011 ناكؿعنكافالدراسةخالؿ،حيثيالحظمفخالؿاستعراضالدراساتالسابقةأنيا

فترةحكـالقذافي.2011-1969الفترة
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 منيج الدراسة:
كمنيج،تعتمدالدراسةالحاليةعمىالمنيجالتحميميالتاريخي،كالمنيجالتحميميالكصفي

كالمنيجالسمككيلغاياتاإلجابةعفأسئمةالدراسةكفحصالفرضيةكاختبارىا:،النظميالسياسي

 حميمي التاريخي: المنيج الت
تـاستخداـالمنيجالتحميميالتاريخيفيبيافالتاريخالسياسيكاالقتصادملمدكلةالميبية

( (2011-1969كبيافالظركؼكاألجكاءالسياسيةكاالجتماعيةالتيكانتفيليبياخالؿالفترة

الميبية،كحالةعدـاالستقرارالسياسيفييا،كما اتباعالمنيجالتحميميكالتيأدتالىالثكرة تـ

كتكضح التاريخيفيتكضيحاالحداثالتاريخيةالتيرافقتتكليمعمرالقذافيالحكـفيليبيا

األحداثالسياسيةكاالقتصاديةأثناءتكليولمحكـ.

 المنيج التحميمي الوصفي:

كالمشكالتالسياسيةالتيكاجيتيا فيليبيا الدكلةتـاستخدامولكصؼطبيعةاالقتصاد

الميبيةفيإدارةىذااالقتصاد،كتمؾالتيأحدثتياعمىالمستكلالمحميكاالقميميكالدكلي،كماتـ

تكظيؼالمنيجالتحميميالكصفيلبيافكتحميؿالسياسةكاالقتصادالميبيخالؿفترةالدراسة.

 المنيج النظم السياسية:

كايك في ىك كما السياسي النظاـ دراسة عمى كالتفسيرعتمد كالربط كتحميمو الحاؿ قع

أثر كرصد الخارجية السياسة صنع عممية لبياف استخدامو تـ حيث استنتاجات، إلى لمكصكؿ

االقتصادعمىرسـىذهالسياسة.

 المنيج السموكي:

كالذمتـتكظيفولبيافالسياسةالخارجيةالتيتمحكرعفالرئيسمعمرالقذافيخالؿفترة

(.2011-1969حكمو)
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 الفصل الثاني
 أىمية االقتصاد في بناء الدولة

،خاصةلمسياسةالخارجيةمكانةىامةفيالعالقاتالدكليةالمعاصرةكسيمةيعداالقتصاد

الدكلة يتعمؽببناء فيما لألدكاتاالقتصادية األىمية كىذه عامميفتمثمتفي. أكليما: احتالؿ،

ال المجتمع لشعكب االقتصادية القكميةالرفاىية األىداؼ أكلكيات سمـ في بارزة مكانة دكلي

كنقصالمكاد كالتضخـ، البطالة، مثؿ االقتصادية المشاكؿ أصبحت لقد المعاصرة. لمحككمات

الغذائيةقضاياىامةتشغؿباؿالحككماتالمعاصرة،إذأفبقاءىافيالسمطةيعتمدعمىقدرتيا

فيكزيادةاالعتماداالقتصادمالمتبادؿبيفالدكؿكماأماالعامؿالثاني،فيحؿىذهالمشاكؿ.

لمسياسة ككسيمة االقتصادية األدكات كأكلكية أىمية في زيادة مف االعتماد ىذا عمى يترتب

الخارجية.

كلمزيدمفالتكضيحسيتـتناكؿىذاالمكضكعمفخالؿالمبحثيفاآلتييف:

االقتصادلمدكلةماىيةاالقتصادالسياسيكسياسة:المبحثاألكؿ

المقكماتاالقتصاديةكأثرىاعمىالكزفالسياسيلمدكلة:المبحثالثاني
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 المبحث األول
ماىية االقتصاد السياسي وسياسة االقتصاد لمدولة

تعددتمفاىيـاالقتصادالسياسيكاختمؼاالقتصاديكفأمثاؿآدـسميثكديفيدريكاردك

 مفيكـ تفسير حكؿ ماركس عصرهككارؿ كظركؼ كاعتقاداتو اتجاىاتو حسب كؿ العمـ، ىذا

كالمدرسةالفكريةاالقتصاديةالتينشأفيياكأدكاتالتحيمياالقتصادمالتيتعكدعمييا،كنحفىنا

بصددمفيكـيجمعكؿتمؾالمفاىيـ.

فاالقتصادالسياسيىكعمـمفالعمكـاالجتماعيةكالذمنشأمعظيكرعصرالرأسمالية،

فيكي اإلنتاجلمكصكؿإلىالرفاىية عممية إلتماـ بيفاألفراد التيتتـ بالعالقاتاالجتماعية يتـ

متعمؽبالكضعالطبقيكاإلجتماعي،لذلؾفاالقتصادالسياسييدرسدكرالعممياتاالقتصاديةفي

السياسةكىككيجباإلشارةإلىأنومزيجبيفعمـاالقتصادكعمـتشكيؿطبقاتالمجتمعكالتاريخ.

أيضاننتيجةالتأثيرالمتبادؿبينيما،أمأنوعمـيدرساالقتصادبأساليبكمناىجسياسية،كىك

أخرلبخصكص أمة فكؽ أمة مرتبة تجعؿ كاألسبابالتي الشعكب ثكرة في يبحث عمـ أيضان

(2016البطراكم،)السعادةكالرفاىية.

فرغـاإلختالؼبيفالمكضكعاتمحؿالبحثاالقتصادعالقةكثيقةبعمـالسياسة،كلعمـ

في يجبأف إالإننا السياسةالىذيفالعمميف، بعمـ كثيقة عمىعالقة االقتصاد ننكرأفعمـ

كالعكس.حيثأفأمقرارسياسييحمؿفيطياتونتائجاقتصاديةمعينةكتكجدقراراتسياسية

األساسيمشاكؿاقتصاديةأكىدفي أفيككفسببيا معينةإما األساسيتحقيؽنتائجاقتصادية ا

(.2016العاجيب،)
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كمعظـالعالقاتالسياسيةبيفالدكؿكبعضياالبعضتأتيتحقيقانلمصالحيااالقتصادية،

، فعمىسبيؿالمثاؿقراردكلةمعينةالدخكؿفيحالةحربأكسمـلوحساباتواالقتصاديةأكالن

 دكلة مع شراكة بعقد قرارىا اآلخريحمؿفيطياتوكأيضان ىك دبمكماسية عالقة إقامة أخرلأك

كبذلؾيككفالغرضمفكجكدهىكإرشادالمجتمعاتأكالحككماتإلىماحساباتاقتصادية.

مستكل كرفع الفقراء عدد لتقميؿ قرارات مف تخاذه كا  فعمو ينبغي ما لى كا  عميو يككنكا يجبأف

.(2016حسيف،)يةالعامةكالسياسةاالقتصاديةلمدكلةمعيشتيـ،لذلؾفيكيتعمؽأيضانبالمال

ك عاـ مرة ألكؿ السياسي االقتصاد تعبير استخدـ الفرنسػػي1615قد الكاتب قبؿ مف

مكنكريستياف) دم Antoine de Montchrestien(1575-1621(أنطكاف كتػػػابو في ،)"

ألمريتعمؽ"بقكانيفاقتصادالدكلة"،بحثفياالقتصادالسياسي"قاصدابصفة"السياسي"أفا

بو السياسيحيثكافيقصد مفاالقتصاد أكثر العامة المالية بذلؾيدخؿفينطاؽعمـ كىك

تك مفشأنيا التي المختمفة كالبحثفياإلجراءاتالسياسية لممجتمع، المادية الرفاىية ميمةفير

)البطراكم،تأميفالرفاهالمذككرمةبمايتفؽكإدارةاألمكاؿالعااالقتصادكانتالنصحلألميرفي

2017:37).

يمكفإرجاعتسميةك،قدسبقتفينشأتياعمـاالقتصادفالسياسةاالقتصاديةإبذلؾفك

أحدىماأنوأرادأفيميزهعفالبحكثالتيكاف"سياسي"لدلمكنكريستيافإلىاألمريفالتالييف:

مفكؿكصؼ،كيطمؽعميياقدماءاإلغريؽاسـ مجردا قكاعدالتيكاف"االقتصاد" مكضكعيا

ففيكصؼاالقتصادبالسياسيإشارةإلىاقتصادياتاألسرة،كماأشرناسابقا.التدبيرالمنزليك

.البتدبيرالمنزؿبثركاتالدكؿالبثركاتاألسركأفمكضكعودراسةالظكاىراالقتصاديةالمتعمقة
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أفمعظـمكا كتابوتدكرحكؿالبحثعفالكسائؿالتيتستطيعبفضمياكثانييما ضيع

مفىذيفالمعدنيف،فتحفظكافرةالفضةأفتحصؿعمىكمياتالدكؿالمحركمةمفمناجـالذىبك

فسياسيبذلؾمنزلتيافيميدافالسياسةالدكلية.فالغرضالذمقصدإليومفكراءبحكثوكافإذ

.( :561Doyal, 1995)قبؿكؿشيء

أفأمدكلةتريدتطبيؽاإلصالحاالقتصادمالبدليامفاستخداـمناىجالباحثكيرل

كماأفكأساليباالقتصادالسياسي،ألنومزيجمفاالقتصادكالسياسةالمذافىماأعمدةأمدكلة.

ـيككنكاقدكالركمافالقدامى،لففاليكنانيك،قديـقدـتاريخالبشريةالمدكفالقتصادالسياسيعمـا

غير»نماكافلدييـمجردأفكارا السياسي،كتكصمكابعدإلىالمفاىيـالعمميةالمتعمقةباالقتصاد

»مسؤكلة سطحية« ،« لمغاية« عادية مف«، مستقاة لـ، الكسيط العصر كاف اليكمية، التجربة

عممي. يعرؼأممفيـك

جابةىعفالتساؤالتحكؿالقكانيفالتيكؿالعديدمفالميفكريفعمىمٌرالتاريخاإلحاكقد

اإلنتاجكالتكزيعاالقتصاديةفيالمجتمع،كذلؾحتىأكاخرالقرفالثامفعشركماعممياتتحكـ

(.2016)العاجيب، حدثفيومفطفراتفيالٌنشاطاالقتصادمفيالقارةاألكركبية

قكية،تمثمتفيالعديدم النشاطحركةفكرية فالمدارسالفكريةالتيكقدصاحبىذا

بمكرتأكثرمففرععممي،ككافمفبينياعمـاالقتصادالذمكًضعتلبناتواألكلىعمىيد"آدـ

سميث"فيكتابوالشييرثركةاألمـ،كقدحاكؿآدـسميثفيكتابواإلجابةعفالتساؤالتحكؿ

المنت مف باحتياجاتيـ فيالمجتمع األفراد إمداد استدامة ليـكيفية الكضع كتييئة جاتالمختمفة،

كقد السياسي، النفكذ زيادة عمى بالثركاتالتيتساعدىا الدكلة كحكؿتزكيد لتحقيؽتمؾالكفرة،

صؾسميثمصطمحاالقتصادالسياسيليذاالفرعالذماعتبرهأحدعمكـالسياسة،كلكفبعدأقؿ
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االستغناءعنوكاستخداـمصطمح"اقتصاد ـٌ "مجردا،كبقىاالقتصادالسياسيحبيسمفمئةعاـت

 .الفكراالقتصادمالدكليكاأليديكلكجياتالمختمفة

بيفك حاد نقاشكجداؿ مكضكع كالمفيكـ، حيثالتعريؼ مف السياسي االقتصاد يشكؿ

 في الباحثيف كالسياسيةميداف االقتصاد عمكـ بيف التفاعؿ إفى إذ العالـ؛ في االجتماعية العمكـ

تأثيركؿمنيماعمىاآلخريعدالتعريؼاألبسطلالقتصادالسياسي.كقدطكرتالنظرياتالدكليةك

أفالقكمييفينظركف فؽالنمكذجالفكرمالخاصبيا،فنجد األيديكلكجيةكشرحتذلؾالتعريؼكى

 بشكؿ العممي الفرع ىذا كالميبراليكإلى الماركسييف، مختمفةيختمؼعف كدراسة معو يتعاممكف ف

ماعفسابقييـ.كيعتمدعمـاالقتصادالسياسيعمىالدراساتكاألبحاثفيمجاالتالتاريخ،تما

تـإىمالولفترةطكيمةمفالزمف،ثـإعادةاالىتماـبومع كعمـاالجتماع،كالقانكف،كذلؾبعدأف

(.2016ظيكراألزماتاالقتصاديةالعالمية)العاجيب،

يدرسالسمكؾالبشرمكعالقةبيفالغاياتكالكسائؿالنادرةكيعتبراالقتصادىكالعمـالذم

فاف النادرة، األمثؿلممكارد االستخداـ دراسة ىك كافاالقتصاد فاذا استخداماتبديمة. التيليا

االقتصادالسياسييبدأبالطبيعةالسياسيةلصنعالقراركيشعربالقمؽمعكيؼتؤثرالسياسةعمى

فيالمجتمع.الخياراتاالقتصادية

( Gibson, 1997: 187كأشار أف الى أف( مالحظة مع يبدأ السياسي االقتصاد

تككفمختمفةتماماعفالسياساتالمثمى،حيثأفالسياساتالمثمى ما السياساتالفعميةغالبا

عالمية،كلكفليستسياسية.كتشيرالقيكدالسياسيةإلى ىيالسياساتالتيتخضعلقيكدفنيةكا 

ىذهال مكاجية في جماعية خيارات اتخاذ إلى كالحاجة المصالح تضارب عف الناجمة قيكد

السياسية القيكد تفسير كيفية عف السؤاؿ اإليجابي السياسي االقتصاد يطرح كىكذا الصراعات.
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التي كالنتائج المثمى، السياسات عف المختمفة االقتصادية النتائج كبالتالي السياسات الختيار

تمؾالسياسات.ستحمميا

تضارب مكاجية في السياسات اختيار في المجتمعات تستخدميا التي اآلليات إف

اعمايختارهالمخططاجتماعي.ىذه المصالح،تعنيأفالنتيجةستككففيالغالبمختمفةتمامن

اإليجابيةتنطكمعمىنيجمعيارمكذلؾ،حيثيطرحاالقتصادالسياسيالمعيارمكيفية النظرة

تحقيؽقيادةالمجتمعاتأفضؿاألىداؼاالقتصادية.كىذااليشمؿفقطكيفية"التغمب"عمىالقيكد

لتحقيؽ المؤسساتالسياسية عمىتصميـ ا كلكفأيضن المؤسسيالحالي، داخؿاإلطار السياسية

(.Keefer, 2 :250004األىداؼاالقتصاديةبشكؿأفضؿ)

ك السياسي فافاالقتصاد )كبشكؿعاـ حسيف أشارتلو 6102ما ىك مفالعمكـ( عمـ

االجتماعيةكالذمنشأمعظيكرعصرالرأسمالية،ييتـبالعالقاتاالجتماعيةالتيتتـبيفاألفراد

لذلؾ كاالجتماعي، الطبقي بالكضع متعمؽ فيك الرفاىية إلى لمكصكؿ اإلنتاج عممية إلتماـ

صاديةفيتشكيؿطبقاتالمجتمعكالتاريخ.فاالقتصادالسياسييدرسدكرالعممياتاالقت

 التطور التاريخي لالقتصاد السياسي: 

لمغاية،االأنونظاـأكاديمي ا قديمن نسبينا.انجديديعدٌيعتبراالقتصادالسياسيمكضكعنا

الفالسفة إلى أخالقية، كفمسفة أك العممية الناحية مف سكاء السياسي، االقتصاد تحميؿ كيرجع

قانكفاليكنانيي أساس عمى الفمسفة طرحكا الذيف أكلئؾ إلى ككذلؾ كأرسطك أفالطكف مثؿ ف

الطبيعية.ككافالتطكرفيالتحقيؽالفكرمفياالقتصادالسياسيىكاألىميةالبارزةفيالقرف

السادسعشرإلىالقرفالثامفعشرلممدرسةالتجارية،كالتيدعتإلىقياـالدكلةبدكرقكمفي

(.Acemoglu et al, 2001االقتصادم)التنظيـ
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( أشار الى :128Acemoglu & Robinson, 2000كقد االقتصاد( مبادئ أف

الىأفاالقتصادالسياسيتعدٌ أشار كما فياالقتصاد، اإلنجميزية فيالمغة أكؿعمؿمنيجي

مىالمذىبالسياسيبرزكمجاؿمتميزفيمنتصؼالقرفالثامفعشر،إلىحدكبيركردفعؿع

فرنسكا الفرنسي كاالقتصادم ىيـك سميثكديفيد األسكتمنديكفآدـ كافالفالسفة عندما التجارم،

اشرح رافضن عممانينا، ا نيجن المجاؿبشكؿمنيجي.حيثاتخذكا التعامؿمعىذا ككينامقدبدأكا

كاالقتص السياسية العكامؿ إلى جذبيـ ذلؾ مف كبدالن كالسمطة، الثركة كالتكنكلكجيةتكزيع ادية

كالطبيعيةكاالجتماعيةكالتفاعالتالمعقدةبينيـ.كبالفعؿ،فإفعمؿسميثالتاريخي"التحقيؽفي

طبيعةكأسبابثركةاألمـ"،الذمقدـأكؿنظاـشامؿلالقتصادالسياسيينقؿفيعنكانوالنطاؽ

الكاسعلمتحميؿاالقتصادمالسياسيالمبكر.

شدد مفتكقد دكرالعديد عمى عشر الثامف القرف في السياسييف االقتصادييف أعماؿ

يتضحذلؾعمىاألرجحمف ربما المذىبالتجارمبشكؿعاـ. كىاجمكا األفرادعمىدكرالدكلة

سميثالشيير"اليدالخفية"،حيثقاؿإفسياساتالدكلةكانتفيكثيرمفاألحياف خالؿمفيـك

أقؿفعاليةفيدفعالرفاىيةا الجتماعيةأكثرمماكانتتفعؿاألفرادذكمالمصمحةالذاتية.كيعتـز

األفرادتعزيزرفاىيتيـفقط،كماأكدسميث،كلكنيـبذلؾيحققكفمصالحالمجتمعكمالككانكا

(.Drazen, 2002يسترشدكفبيدغيرمرئية)

طكرعالـ440Bonoli, 2010 :كأشار) فيالقرفالتاسععشر، الىأنو االقتصاد(

السياسياإلنجميزمديفيدريكاردكأفكارسميث،حيثأشادبمزاياالتجارةككافمحكريافيتفكيض

كجيمسميؿ، جيريميبينثاـ نجحتنفعية كفينفسالكقتتقريبان، المذىبالتجارمالبريطاني،

 الديمقراطية. لتكسيع الدعكات مع االقتصادم التحميؿ دمج في ميؿ ستكارت الدراسةكجكف إف
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الشاممةلالقتصادالسياسيالتيتميزأعماؿسميث،كماركس،كغيرىـقدتـتفكيتياتدريجيافي

أكاخرالقرفالتاسععشرمفخالؿمجمكعةمفالتخصصاتاألكثرتركيزامفالناحيةالمنيجية،

إلىإلقاءالضكءعمىعناصرمعينةمفالمجتمععمىحسابرؤية أكسعحيثيسعىكؿمنيا

لمتفاعالتاالجتماعية.

 عاـ ك1890كبحمكؿ مارشاؿ ألفرد الجديد الكالسيكي االقتصاد عالـ نشر عندما تابو،

المدرسيحكؿمبادئاالقتصاد تـاستبداؿاالقتصادالسياسيكحقؿأكاديميأساسيفيحيث،

ال سياسيةكالدكلية.لقدالجامعاتمفخالؿالتخصصاتالمنفصمةلالقتصادكعمـاالجتماعكالعمـك

االقتصادية"عفاالقتصادالسياسيفاعتبر فصؿمارشاؿبكضكحمكضكعو"االقتصادأكالعمـك

االقتصا فياالقتصادالسياسي،كىكعمؿعكساالتجاهاألكاديميدالعمـك متضمنا مكضكعا ية

(. :577Doyal, 1995العاـنحكالتخصصعمىطكؿالخطكطالمنيجية)

يالقرفالعشريف،عندماأصبحتالعمكـاالجتماعية)السيماالعمكـاالقتصاديةكأخيراف

السياسية(أكثررسمية،تـإحياءاالقتصادالسياسيلتكفيرإطارأكسعلفيـالتعقيد كأيضاالعمـك

فيذلؾ العديدمفمجاالتالدراسة،بما الكطنيكالدكلي.كيشمؿمجاؿاالقتصادالسياسياليـك

لمنظـسياس المقارنة كالدراسة المحمية، كاالقتصادية السياسية كالقضايا اتالعالقاتاالقتصادية،

الدكلي، السياسي االقتصاد ظيكر شكؿ لقد الدكلي. السياسي كاالقتصاد كاالقتصادية، السياسية

كدرا السياسيإلىجذكره االقتصاد كقتالحؽعكدة كفي األكؿفيالعالقاتالدكلية، سةالمقاـ

(. & Molotch, 2007Loganشاممةلألفرادكالدكؿكاألسكاؽكالمجتمع)
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 االقتصاد واالقتصاد السياسي:

مكضكع االقتصاد كاالنضباطالمعاصرفي السياسي بيفاالقتصاد العالقة انمثيرانتعتبر

كىيكـلالىتماـبشكؿخاص،كيرجعذلؾإلىأفالنظاميفيدعيافأنيماينحدرافمفأفكارسميث

الذمكافمتأصالنفيالفمسفةاألخالقية، فيحيفأفاالقتصادالسياسي، كجكفستيكارتميؿ.

معيارينالمدراسة.سعىعمـاالقتصادإلىأفيصبحمكضكعينا كافمفالبدايةإلىحدكبيرمجاالن

رسمي فقدسعىاالقتصاديكفلجعؿانضباطيـ مفالقيمة، دقيقانكخالينا كأنيقان، كأساسان، لمشركعان،

(.Golding & Murdock, 1991:21فكرمأكسع)

المختمفة العالجات خالؿ مف السياسي كاالقتصاد االقتصاد بيف الفرؽ تكضيح كيمكف

عمى التعريفات تأثير عمى السياسي االقتصاد تحميؿ كيركز الدكلية. بالتجارة المتعمقة لمقضايا

في الفعاؿلممكاردالشحيحة فيذلؾاالستخداـ مفبيئاتالسكؽالمختمفة،بما متنكعة مجمكعة

(.Warner, 2013المنافسةالكاممة،كاالحتكار،كاحتكارالقمة)

الخيارات عمى اآلثار لمتعريفاتككذلؾ المباشرة اآلثار المختمفة التحميمية كتبحثاألطر

رياضيةبشكؿعاـ المنيجية كىذه كتستندإلىافتراضأفاالقتصاديةفياألسكاؽذاتالصمة.

السمكؾاالقتصادملمممثؿعقالنيكييدؼإلىتعظيـالفكائدلنفسو.عمىالرغـمفأنوفيالظاىر

ممارسةخاليةمفالقيمة،فإفالتحميؿاالقتصادمغالبانمايفترضأفالسياساتالتيتعظـالفكائد

 ,Marxمفكجيةنظراجتماعية)التيتعكدعمىالجياتاالقتصاديةالفاعمةىيأيضانأفضؿ

922010: .)

عمىالنقيضمفتحميؿاالقتصادالسياسي،يدرستحميؿاالقتصادمالسياسيالضغكط

كالمصالحاالجتماعيةكالسياسيةكاالقتصاديةالتيتؤثرعمىسياساتالتعريفاتككيؼتؤثرىذه
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مجمكع االعتبار في األخذ مع السياسية، العممية عمى االجتماعيةالضغكط األكلكيات مف ة

كالبيئاتالدكلية،كاستراتيجياتالتنميةككجياتالنظرالفمسفية.

يمكف كيؼ الحسباف في السياسي االقتصادم التحميؿ يأخذ قد الخصكص، كجو عمى

استخداـالتعريفاتكاستراتيجيةلمتأثيرعمىنمطالنمكاالقتصادمالكطنيأكالتحيزفيالنظاـ

مفأفالعالمي كعمىالرغـ النامية. عمىالدكؿ البمدافالمتقدمة تفضؿ قد التي الدكلية لمتجارة

منظكره فإف طارعمؿتحميميمكضكعي، كا  عمميةصارمة إلىطريقة السياسييفتقر االقتصاد

بطبيعتيا تتسـ ال التي الجمركية التعريفة لسياسة العديدة لمجكانب أعمؽ ا فيمن يمنح الكاسع

(.Keohane, 2005ديةالبحتة)االقتصا

 :االقتصاد السياسي الوطني والمقارن

كتعنىدراسةاالقتصادالسياسيالكطنيفيالمقاـاألكؿبالتكازفالنسبيفياقتصادالبمد

إلىفكرالخبيراالقتصادم المناقشة بيفقكلالدكلةكقكلالسكؽ.يمكفإرجاعالكثيرمفىذه

الذمجادؿفيالنظريةالعامةلمعمالةكالفائدةكالما مع ؿالسياسياإلنجميزمجكفمايناردكينز،

المالية بالسياسة تتالعب أف يجب الحككمات كأف كالتضخـ، البطالة بيف عكسية عالقة كجكد

 (.Drazen, 2002لضمافالتكازفبيفاالثنيف)

عمى كالمجتمع، كاألسكاؽ الدكلة بيف التفاعالت المقارف السياسي االقتصاد كيدرس

مقارفأدكاتكمنيجياتتحميميةمتطكرةالصعيديفالكطنيكالدكلي.كيستخدـاالقتصادالسياسيال

كحتى الفردم السمكؾ بتحميؿ العقالني االختيار منظرم يقـك المثاؿ، سبيؿ عمى تحقيقاتيا. في

تشكيؿ عمىكيفية العاـ الخيار كيركز التكاليؼ، كتقميؿ الفكائد مفحيثتعظيـ سياساتالدكؿ

دمجةفيركتيفالعمؿالعاـكالخاص.كغالبانالخياراتالسياسيةأكتقييدىامفخالؿالحكافزالم
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القياسيعمىالعديدمفالمسائؿاالقتصادية مايتـتطبيؽتقنياتالنمذجةالمكٌيفةمفاالقتصاد

(.Stilwell, 2011السياسيةالمختمفة)

(الىأنوغالبانمايدرساالقتصاديكفالسياسيكفالذيفيحاكلكفDrazen, 2002كأشار)

ةاالقتصادالكميالكطنيتأثيرالمؤسساتالسياسية)مثؿالييئاتالتشريعية،كالمديريففيـسياس

يتـ مفقبؿالككاالتالبيركقراطية.كما التنفيذييف،كالسمطاتالقضائية(كتنفيذالسياساتالعامة

السياسي كاألحزاب المصالح جماعات )مثؿ كالمجتمعية السياسية الفاعمة الجيات تأثير ةقياس

كينظر كالشيكعية(. كالفاشية الديمقراطية )مثؿ كاإليديكلكجيات اإلعالـ( ككسائؿ كاالنتخابات

االقتصادالمقارفأيضانإلىمدلتشكشالظركؼالسياسيةكاالقتصاديةالدكليةبشكؿمتزايدبيف

داف،لـتعدالسياساتالمحميةكالخارجيةفيمختمؼالبمداف.عمىسبيؿالمثاؿ،فيالعديدمفالبم

السياسات ا أيضن االعتبار في تأخذ كلكنيا الصارمة المحمية األىداؼ تعكس التجارية السياسة

التجاريةلمحككماتاألخرلكتكجيياتالمؤسساتالماليةالدكلية.

الذم العاـ الدعـ كمدل الجميكر السياساتعمى تأثير عمى العمماء مف العديد كيركز

سياساتمعينة. بو تكليدتتمتع بمدل ا أيضن السياسة كبعضعمماء االجتماع عمماء ييتـ ككما

"االقتصاد بػ يسمى ما الدراساتىي إحدلىذه الجميكر، قبؿ مف األكؿ المقاـ السياساتفي

السياسيالحرج"،كالذميتجذرفيتأكيالتكتاباتماركس،حيثييفترضأفالجيكدالحككمية

مفاالقت مختمفة أجزاء الحاؿفيإلدارة ىك ككما البرجكازية. األخالقيلمقيـ النظاـ تفضؿ صاد

السياسةالضريبية،عمىسبيؿالمثاؿ،مفالمفترضأفتدعـالسياساتالحككميةمصالحاألثرياء

(. :261Keefer, 2004أكالنخبةعمىمصالحالجماىير)
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 االقتصاد الدولي 

العالقاتدراسةكاضيعالتيتػشترؾمعػانفػيمفالماالقتصادالدكليعددانمتنكعانيدرس

كالتحميؿاالقتصادملمتفاعؿبيفالػدكؿ الخارجي، العالـ مع لمدكلة االقتصادية المحميػة، كاآلثار

 خارجية سياسة تبٌنييا،تـألم أف حيث التفاعؿ يتـىػذا السمعالذم في التجارة خالؿ مف

الؿالمعامالتالماليةكانتقاؿرؤكساألمكاؿكنقؿالتكنمكجيػامفخػكأيضانكالخدماتكانتقاؿاألفراد

 United)ىامػةبالنسبةلمستكلالرفاهاالقتصادمفيأمدكلةكلرفاىيةاإلنسافأينماكجدآثارلػو

Nations, 2008.)

ذكر فإفالقكل(Blommestein & Santiso, 2007: 20)بمكميستيفكسانتيكككما

جذرمبشكؿالماليقدغيرتالمشيدالماؿرأسكأسكاؽالمصرفيالقطاعفيالثكرةشكمتالتي

النظاـىكتدكيؿالمتغيرالجديدالمشيدليذاالبارزةالسماتكمفالماضية،الثالثةالعقكدخالؿ

الدكلي االقتصاد أىمية كزيادة األسكاؽأىميةتزايدمعاألخيريف،العقديففيالمالي مشاركة

ح التمكيؿعمىالمفرطاالعتمادإلىالمشاركةىذهأدتاألحياف،بعضكفييثأنوالناشئة،

مفحيثلمتغيراتعرضةأكثرالعالميالماليالنظاـفيالبمدافىذهمشاركةجعؿممااألجنبي،

إذالضعؼنقاطمفالعديدمفالديكفإدارةاستراتيجيةعانتكقدكالمفاىيـ،التكقعات الييكمية،

المحمية،األسكاؽكتطكيرالميزانيةفيالعجزتمكيؿفيالدكليةالممارساتأفضؿمراعاةيففشمت

.الخطيرةالماليةاألزماتمفنكباتالناشئةاألسكاؽشيدتلذلؾ،كنتيجة

قدتحكلت كيمراالقتصادالعالميبتغيراتكتحكالتاقتصاديةكثيرة،حيثأفدكؿكثيرة

كالمس المخطط االقتصاد داخؿمف اقتصادم مكقع عف باحثة السكؽ اقتصاد إلى مركزيان ير

التكتالتاالقتصاديةالكبيرةكمعتبرةأفسببفشؿخططياالتنمكيةىكالتخطيطالمركزمكالتسيير
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اإلدارملالقتصاد،حيثأفالتحكؿإلىاقتصادالسكؽيحررالمبادراتكيقضيعمىالبيركقراطية

المشارك كيحرر التسيير ضمففي ليا اقتصادم مركز إيجاد مف كيمكنيا القرار، اتخاذ في ة

بالعكلمة يتسـ اقتصادمعالمي نظاـ إطار في التكتالتاالقتصادية كراتكؿ، :2004)كساب،

10-17.)

( ذكرتحيزية ما45-2006:41كبحسبما جميع تنتج أف تستطيع ال الدكؿ فإف )

نماتقكـب إنتاجالسمعالتيتؤىمياطبيعتياأكظركفيااالقتصاديةتحتاجإليومفسمعأكخدماتكا 

أفتنتجيابتكاليؼأقؿكبكفاءةأكثرمفغيرىا،ثـتبادليابمنتجاتدكؿأخرلالتستطيعإنتاجيا

داخؿحدكدىاأكتنتجيابنسبأقؿمفاحتياجاتياأكبتكاليؼأكثرمفغيرىامفالدكؿ،كىذاما

فيأفالتبادؿالدكلييتـبالعمالتيسمىبالتبادؿالدكليكال تبادؿالداخميكيمكفالتفريؽبينيما

الخاصةالنقديةاألجنبيةفيحيفأفالتبادؿالداخمييتـبالعممةالكطنية،حيثأفلكؿبمدعممتو

 تستمـز الدكلية أفالتجارة إذ الداخمية، كالتجارية المعامالتالمالية كافة تسكية بيا كالتييتـ بو

التعامؿبنقكدمختمفةكىذاىكأىـالعكامؿالتيتميزاالقتصادالقكميأكالمحميعفاالقتصاد

الدكلي.

 التقسيميف نطاقوالرئيسيفإف فيـ عمى يساعداف الدكلي كماىيتولالقتصاد ،نأوالكىما:

تالتبادؿمعدالإبالءعنايةخاصةلمصطمح،كىنايجبنظريةالتجارةالدكليةكالسياسةالتجارية

كانتأكضاعياتستكجبتطبيؽسياساتحمائية،كتحديػد التجارملمدكؿالناميةكالنظػرفيمػاإذا

السياسات ىػذه تطبيػؽ ،وثانيـاً ،كقػت الدكلي النقػدم كاالقتػصاد الذم الصرؼ،يتضمف أسعار

الدكلي النقدية المدفكعاتكالسيكلة كميزاف رؤكساألمػكاؿ، ة،كحركػة الكمكما االقتصاد ييشمؿ
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معالتركيزعمىعممياتتخػصيصالمػكاردكتكزيعيػاكتحقػؽاالستقرار،قتصادمفتػكحغيرمقيدال

.(2009)صديقي،مفخالؿالتجارةكالتمكيػؿكاالقتصادمكتحقيؽالنم

جيزةاألعددمفنظاـاالقتصادالدكلييتككفمف(فإف2013:340ككماأشارالسعيد)

المنظماتاالقتصاديةك،تعدبمثابةآلياتوفيالتسيير،كتتمثؿفيالشركاتمتعددةالجنسياتيكالت

 المنظماتاالقتصاديةىيالعمكدحيثتبقىالدكليةكالتجمعاتكالتكتالتاالقتصاديةاإلقميميػة،

الن ىذا مككنات بػاقي عمى تؤثر كآلياتيا فأنظمتيا الدكلي االقتصادم لمنظاـ الفقرم كتقـك ظػاـ

بإدارتوفيضكءمجمكعةمفالسياساتالنقديػةكالماليػةكالتجاريػةالمؤثرةفيالسياساتاالقتصادية

لمعظـدكؿالعالـ.

يتصدرالناتجالمحمياإلجمالي،الذميقيسمجمؿقيمةالسمعكالخدماتالتيتقكـالدكلة

ا أكثر لككنو كذلؾ الكمي، االقتصاد مفاىيـ المحميبإنتاجيا الناتج يعتبر حيث شمكالن، لمعايير

مفالحساباتالقكميةالتيتعدبمثابةمجمكعةكاممةمفاإلحصاءاتالتيتتيحاناإلجماليجزء

أماـصانعيالسياساتإمكانيةتحديدماإذاكافاالقتصاديشيدحالةمفاإلنكماشأكالتكسع،أك

 النشاطاالقتصادمكمدلكفاءتو االقتصادمالكميحتىتقكيـ إلىقياسالحجـ  ,Kira)كصكالن

2013: 151) 
 

 مفيوم اقتصاد الدول:

قبؿالحديثعفمفيكـاقتصادالدكؿيجبالتطرؽإلىبعضالمفاىيـكالمصطمحاتذات

العالقةكىي:

الذأوالً  العمـ ىك الكمي: االقتصاد االقتصاديةم: األمثؿلممكارد االستخداـ يدرسكيفية

ي،كدةكالنادرةنسبيانإلنتاجالسمعكالخدماتمفأجؿاشباعحاجاتاألفرادكالمجتمعالنيائالمحد
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 الدكىك اقتصاد مع يتعامؿ كلة الكميحيثككؿ القضايا عمى كالنمككالتضةيركز كالبطالة خـ

(.(Goodwin, Nelson & Harris, 2008كالتجارةالخارجية،كالناتجالمحمياإلجمالي)

ماإلنتاجعناصراجميعتكظيؼالنمكاالقتصادم:كىك:ثانياً  كالتخمصمفالبطالةلحدو

ةبالنسبةلو،فضؿإنتاجيأيعطييكؿعنصرإنتاجحتىألمثؿلعناصراإلنتاجالتكظيؼاأيضانك

(.Khan, 2015عدؿالنمكاالقتصادم)ارتفاعملىإمتؤدككذلؾالعكامؿالتي

الناتجالمحمياإلثالثاً  ىناؾثالث: اإلجماليكماةجمالي: مداخؿلتعريؼالناتجالمحمي

(كىي:2016:7أشارإلييا)السمماف،كالبكر،

النيائية .1 كالخدمات لمسمع النقدية القيـ إجمالي اإلنتاج: بطريقة اإلجمالي المحمي الناتج

الجغرافيالمنتجةداخؿاالقتصادالمحميبكاسطةعناصراالنتاجالمكجكدةداخؿالمحيط

خالؿفترةزمنيةمعينةتككفعادةسنة.

الناتجالمحمياإلجماليبطريقةالدخؿ:كىكإجماليدخكؿعناصراإلنتاج)العمؿ،رأس .2

الماؿ،األرض(المكجكدةداخؿالمحيطالجغرافيالتيأسيمتفيالعمميةاإلنتاجية)أم

ككفعادةسنة.فيالناتجالمحمياإلجمالي(خالؿفترةزمنيةمعينةت

الطمب .3 تمبية إلى المكجية السمع قيمة إجمالي اإلنفاؽ: بطريقة اإلجمالي المحمي الناتج

الخاص االستيالكي اإلنفاؽ كيشمؿ النيائي( اإلنفاؽ مجمكع )أم المجتمع في الكمي

ناقصان )الصادرات التجارم التعامؿ كصافي الحككمي كاإلنفاؽ االستثمارم كاإلنفاؽ

 خالؿفترةزمنيةمعينةتككفعادةسنة.الكاردات(
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بنكعيةأكثرييتـلكنوالمجتمع،معيشةلمستكلذاتي:كىكمقياسم:الرفاهاالقتصادرابعاً 

عكامؿذلؾفيبماالحياة، الجريمة،(كالمياه،كالتربةاليكاء،)البيئةنكعيةمثؿعدة كمعدؿ ،

يمثؿكالركحيةالدينيةالجكانبفعفضالناألساسية،االجتماعيةالخدماتكتكافر كىك لمحياة،

كأفرادكفاءةأكثربشكؿالعمؿعمىأعضائولمساعدةمالمجتمعالحككميةكغيرالحككميةالجيكد

.(Bala, 2013المنظمة)االجتماعيةاليياكؿفيككمشاركيف





58 
 

 المبحث الثاني

 المقومات االقتصادية وأثرىا عمى الوزن السياسي لمدولة

فأجؿتقييم ألمدكلة، االقتصادية المسيرة مكـ دراسة مف الطبيعياالبد ةردىا كمقـك

اساسيمفمقكماتالقكةالكطنيةلدييا،كتتنكعتمؾالمقكماتمفخالؿإمكاناتيااالستثمارية،إذ

لمتمييز تستخدـ ما الغنيغالبان كالدكلة الفقيرة لممكادبيفالدكلة أمدكلة يعدحصكؿ إذ الخاـة،

العسكريةكدليؿقكةلتمؾالمصنعةالتيتستخدـفيالصناعاتكالمصادرالمختمفةلمطاقةكالمكاد

الدكلة.

فإف ضمفالحدكدلذلؾ، تنتجيا أنيا اليعنيبالضركرة المكاد عمىتمؾ الدكلة حصكؿ

نما فاقيات،فالقطاعتعنيسيطرتياعمىالكمياتالضركريةعفطريؽالتجارةكاالتالسياسيةليا،كا 

االقتصادميعتمدعمىمدلسيكلةاستيرادتمؾالمكادمفاألسكاؽاألجنبية،كبناءعمىذلؾفإف

المكارد عمى حصكليا إمكانية في ىاـ كعنصر تظير لدييا التي كاألرصدة المالية الدكلة قكة

مفأجؿةيدخؿمعترؾالقكالطبيعيةأكامتالكيالتمؾالمكارد،فمثالنإذاأرادأمكيافسياسيأف

المحميفإفالةصناعةقنبم ،كعدـتكفرعنصراليكارانيـك بدذريةالبدلوافيمتمؾاليكارانيـك

تكقدرةتحكيميةلينتجلمدكلةأفتستكردهمفمصادرعالمية،إذامااستطاعتأميفطرؽمكاصال

لمكاد،يشمؿعمىعمىعدةعناصرعمىاإنتاجو.لذلؾ،فمفيكـإمكانيةالحصكؿمايرغبفي

مف المالية كالقكة السياسية كالسيطرة التطكر كدرجة األكلية لممادة األ,لية المصادر المكاقع مثؿ

 (2013العذارم،رؤكساألمكاؿكالتقدـالتكنكلكجيكالعمميكالفنيبأعمىالمستكيات)

ك كقكتيا بأمفالدكلة األكلية ارتبطتالمكاد ما ذا كانمكاا كا  كاقتصاديان عسكريان سياسيانتيا

تطكرالدكلةكسالمةمكاطنيياكأمنيـ،بالمكاداالستراتيجية،إذأفالسيطرةاالقتصاديةكالسياسيةك
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مفأجؿالحفاظعمىتدفؽتمؾالمكادمفمصادراإلنتاجإلىمناطؽاالستيالؾ أدكاتالزمة

العسكر أفالقكةالخاصةبيا،تمؾاألدكاتتعدمفالمياـ يةاألساسيةكالضركريةالحساسة،كما

كالاالقتصاديةتعدمفأدكاتالقكةالسياسية،إذأنياترتبطبشكؿمباشربالقكةالعسكريةألمدكلة،

بدألمدكلةمفأجؿتحقيؽأىدافياأفتكافحمفأجؿاحتكاءكافةالمكاردالقكميةاألساسيضمف

(.2012الصائغ،)حدكدىا

الكمفا مكاردىا كبعضالدكؿتتمتعطلبديييأفلكؿدكلة قميمة، كانتأـ كثيرة بيعية،

بالمكاردالطبيعيةالقميمية،كبعضيالديياندرةفيالمكارد،كماأفبعضالدكؿاستغمتكاستثمرت

مكاردىابصكرةتحقؽمفخاللياأىدافيا،مفأجؿتحقيؽرفاىيااالقتصادمكاالجتماعي،بينما

مفخيراتياإالالقميؿ،لذلؾمفالبديييأفيرتبطمسقبؿأمدكلةبمالـتجفدكؿأخرلىناؾ

يتكفرلدييامفمكاردكثركاتطبيعيةفيمختمؼاألنكاع،ألفكجكدتمؾالثركةكاستثمارىابشكؿ

ةالتعكدمستقؿيؤثربشكؿكبيرعمىمستقبؿقكةالدكلةسياسيانكاقتصاديانكاجتماعيان،فقكةالدكل

نماالقدرةالبششرية إلىحجـالمكاردالطبيعيةلدييابؿبماتمتمكومفمكاردضمفحدكدىافقطكا 

دكلةالمكارد(2016،إذصنؼثابت)التيتتمثؿفيالتقدـالتقنيكالعمميالستمثارتمؾالمكارد

:ككاآلتيخمسةأصناؼإلى

لدكلةمثؿالحديدالصمبكاألسمدة.مكاردمتاحةفكرانكذاتأثرفٌعاؿفيقكةا .1

مكارديمكفتكفرىابعدتشغيؿالكحداتالمنتجةبكؿطاقاتيا. .2

مكارديمكفالحصكؿعمييابعدالتغييركالتحكير. .3

مكارديمكفالحصكؿعمييابعدتنميتياكالثركاتالمعدنيةالمعركؼكجكدىا. .4

غرافي.المكاردالنظريةالمحتمؿكجكدىاضمفإطارالدكلةالج .5
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سبحانو–لممكاردالطبيعيةمفخالؿاليباتالطبيعيةالتيكىبيااهللكيرجعىذاالتصنيؼ

 –كتعالى جغرافيإلى المكارةمنطقة تمؾ فيكجكد دخؿ أية مفدكليسلمفرد البقعة تمؾ في

اقتصادي إلىثركة المكارد أفتتحكؿتمؾ كيمكف مفةاألرض، مقكماتاقتصاديةألمدكلة أك

مفخالؿجيدالمكاردالبشرية مقكماتلمدكلة اقتصاديةأك تحكلتتمؾالمكاردإلىثركة ما إذا

لدييانيفخالؿالمجيكدالبشرمإذامااستغمتالدكلةكاستثمرتتمؾالمكاردمفأجؿمنفعةالمكاط

(2016جاد،مفأجؿبناءمسيرتياكتعزيزقكتيا)

حثيرلأفمقكماتالدكلةاالقتصاديةترتبطبشكؿكثيؽكبناءنعمىماتـذكره،فإفالبا

كسابيا كا  كالحفاظعمييا، كاستثمارىا مفخالؿالحصكؿعمييا معنكعيةككميةالمكاردالطبيعية

طكرالدكلةكبناءقكتيا،كيمكفأفيككفلتمؾةكالتطكير،كلياعالقةبمسيرةكتالديمكمةكالصيان

 أك اإليجابي الدكر كمالمكارد حياة أجؿ مف كمقكماتاقتصادية كاستقالليتياالسمبي الدكؿ سيرة

(2016كقكتيا)ثابت،

تتضمفالمكاردالطبيعيةكافةالمكادالخاـالتيتككففيباطفاألرضأكخارجيا،مثؿك

ثركات عمى تحتكم التي المائية كاألجساـ كالبحار المحيطات مياه تشمؿ كما كالمعادف، التربة

ك تعدافعضكية الجكمبجميعمحتكياتيما األرضالنباتيكغالفيا أفغطاء كما غيرعضكية،

مكاردطبيعية،كتمؾاألىميةلممكاردالطبيعيةترتبطبحياةالكائناتالسياسيةكأمنياالقكمي،لذلؾال

الدكؿ فيسيرحياة بدمفاستثمارتمؾالمكاردبالشكؿالمطمكبكذلؾبسببمحدكيتياكندرتيا

المكاردكاحتياطيياكتكاممياكماينتجعنياكيستغؿ،ىكعمميةالمحافظةعمىتمؾكمكاطنييا.ألف

األسسالضركرية عمى الجكانبتقـك كالمتكاممة السميمة االقتصادية الخطط يتطمبإعداد أمر

.(2013)العذارم،
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ظيرككيافسياسيلوؿبناءقكةليالتؾكافةالمقكماتاالقتصاديةمفأجكأمدكلةتمتم

كمتنكعة تتكفربكمياتكبيرة الطبيعية فالمكارد كتكازفالقكل، الدكلية، الساحة الفعاؿعمى األثر

كافةالمجتمعات،فيكعصبحياةلكافةالمصانع األنكاع،خاصةالنفطكالذميعدعصبحياة

.تتصؼبياالدكلةكاآلالتكالحياةاالجتماعية،باإلضافةإلىالمساحاتالكبيرةالتي

بمايضمفليااألمفكاالستقرارالبدلمدكلةأفتكفرمتطمباتالحياةالضركريةلشعكبيا،ك

كالتقدـإلىاألفضؿ.لذلؾيعداألمفالغذائيكمايتعمؽبومفمقكماتاقتصاديةكالزراعة،المقكـ

تيامفأجؿاستغالؿتمؾاألساسيالذميسيـفيجعؿالدكلةتحتؿالمكانةالمتقدمةفيمخططا

المكاردفياإلنتاجالزراعي،فالبدألمشعبفيالدكلةمفأرضيعيشعميياكينتجمنياغذاءه،

البيئية. مستمدمفالتربةكيعتمدعمىحجـكنكعسعةالمساحةالجغرافيةكطبيعتيا كذلؾالغذاء

ىأنيامكردأساسيعندتقديرقكةلذلؾفاألرضالتيتككفصالحةلمزراعةالبدأفينظرلياعم

الدكلةالكطنية.باإلضافةإلىالمجيكدالبشرمكالتخطيطالسميـككنياتكفركمياتكافيةمفالغذاء

نكعانككمان،إذيقاستقدـالدكؿبمدلمايستيمكوالفردمنيابشكؿيكميمفأنكاعالغذاءالمختمفة.

(2012الصائغ،)

عكامؿطبيع التغييرالذمكىناؾعدة مثؿ الدكؿ، تنتجو مباشرعمىما تؤثربشكؿ ية

يمكفأفيحدثمفعاـآلخرأكمفدكلةألخرل،إالأفىناؾدكؿتتميزفيفئتيانظرانلقابميتيا

لمتطكرالتقنيكخبراتياالزمنية،كاليمكفأفنصنؼالدكلةفيالعالـبأنيامتمتعةباكتفاءذاتي

قدانيالعناصرمقكماتاقتصاديةكالمناخكنكعالتربة،األمرالذماليمكفكامؿ،كذلؾبسببف

ب،خاصةإذاكافالشعمعوإنتاججميعالمحاصيؿالزراعيةالتييحتاجياالشعكبفيتمؾالدكلة

 .(2016جاد،)فيتمؾالدكلةيتمتعبمستكلاقتصادممتقدـ



62 
 

 الفصل الثالث
  لخارجية لمدولةدوات االقتصادية والسياسية ااأل

إف أليةدكلةبغضالنظرعفسياستيا فيالكقتالراىفعصبالقٌكة االقتصاد يعد

كانتحكيمةأـال،إذأفاالقتصادياتالقكيةتستطيعالتحكـباالقتصادياتالضعيفةفمفيمتمؾ

التييرمفالدكؿالقراراالقتصادميستطيعالتحكـفيالقراراتاالستراتيجيةالدكلية،كىناؾالكث

استغمتبشكؿصحيح)عاقؿ، ما فيطكرالنمكإذا تمتمؾمكارداقتصاديةتستطيعأفتجعميا

2014:70.) 

الدكلة، في السياسة لرسـ كالركائز العكامؿ أىـ أحد ألمدكلة االقتصادية القكة كتعتبر

مف التيتعتبر االقتصادية كالتنمية التيتشغؿبالتاليتسعىالدكؿإلىالتقػدـ اليامة العناصر

بتقدـالمجتمعمفخالؿرفعمستكلاإلنتاجيةكتنميةالطاقاتالبشريةلعالقتياالفكراالقتصادم

(،كتتمثؿأىـعناصرالتنميةاالقتصاديةفيرأسالماؿكالخبرةالفنية8،ص2008)أبكالينا،

 )حساف، أكمفخالؿاالستثماراتاألجنبية إدارة2010:139كالعممية سف أكمفخالؿحي ،)

 اإلقتصاد.

:اآلتييفمبحثيفكلمزيدمفالتكضيحسيتـتناكؿىذاالمكضكعفيىذاالفصؿمفخالؿ

.ماىيةاألدكاتاالقتصاديةالفاعمةفيالسياسةالخارجيةلمدكلة:األكؿالمبحث

.لخارجيةلدكلةدكراألدكاتاالقتصاديةالفاعمةفيتكجيوالسياسةا:المبحثالثاني
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 المبحث األول

 ماىية األدوات االقتصادية الفاعمة في السياسة الخارجية لمدولة

،كلفتستطيعتعدمكانةالدكلةكىيبتيافيالخارجمفأىـاألىداؼالتيتسعىلتحقيقيا

لـتفرضوفيالداخؿ فيالخارجما لدكلةفاإ،كبالتاليفالدكلةأفتثبتتمؾالييمنةكالمكانة

كمف الخارج، في كمكانتيا تفرضىيبتيا ثـ كمف داخمينا، كمكانتيا بفرضىيبتيا أكالن مطالبة

المالحظاففرضالدكلةىذهالييبةكالمكانةفيسياستياالخارجيةاليشترطافتككفمفخالؿ

االق األداة لعؿأبرزىا العسكريةفحسببؿيمكففرضياعفطريؽأدكاتمتعددة تصادية،القكة

السيطرة إمكانية عمى التركيز " بيا كيقصد " الحميدة الييمنة بػ" تسمية عمى اصطمح ما كىك

لتكسيع لمدكلة كالمؤسسية المنطمقاتالقيمية كتركيج درجاتو، أدنى العنؼإلى كتحجيـ باإلقناع

 .نفكذىاالعالمي

ة،مكانةمتقدمةكىامةاحتمتاألدكاتاالقتصادية،ككسيمةلصناعةالسياسةالخارجيكقد

السنكات في الدكؿ تشيدىا التي كالمعقدة فالتطكراتالمتسارعة المعاصرة، العالقاتالدكلية في

حيثتعتبر السياسات، مفعمميةكضع االقتصادممنيا فيمختمؼالجكانبالسيما األخيرة

العكامؿالمؤثرةفيك مفأىـ السريعة سياساتالدكؿالتغيراتكالتطكراتاالقتصادية ضعكرسـ

 )حرمة، المجاكرة الدكؿ مع عالقاتيا طبيعة 2017كتحديد مف38: األىمية جاءتىذه كقد )

عامميف:

:احتالؿاألمفاالقتصادممكانةبارزةفيسمـأكلكياتاألىداؼالقكميةلمحككماتاألول

أساس كسيمة يعتبر االقتصادم األمف فإف كبالتالي السياسية، صناعةكاألنظمة كسائؿ مف ية

السياسةالخارجية.
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:زيادةاالعتماداالقتصادمالمتبادؿبيفالدكؿ،األمرالذميترتبعميوتزايدأىميةالثاني

عامؿاالقتصادكعامؿمركزممفعكامؿالسياسةالخارجية.كلعؿالتعريفاتالجمركيةإلىجانب

كال كالعقكباتاالقتصادية كالحصار النقدية اصبحتمفرداتكالديكفمعكناتالقيكد قد كؿىذه ،

فافاالندماجاالقتصادم ثانية كمفجية بالضركرة، الخارجية السياسة صانعك  يتعاطىمعيا

االندماج أف إذ األدكات، مف العديد بجانب الخارجية، السياسة أدكات مف رئيسية أداة يعتبر

ربما تقاربسياسي نحك يككفطريقان قياـاالقتصادمدائمان مف كلنا اندماجسياسي، يصؿإلى

االتحاداألكركبيعمىمرتكزمالفحـالحجرمكالحديد،كىمافيأساسيماظاىرةاقتصادية،كمف

اقتصادم كإجراء تأميميا أك أخرل لدكلة األرصدة تجميد سياسة الدكلة تستخدـ قد ثالثة جية

دكؿإلىاستخداـالمساعداتككسيمةضغطلتحقيؽىدؼسياسي،كفيىذهالحالةكثيرانماتمجأال

 (.2017سياسيلمصادرةقرارالدكؿالمتمقيةليذهالمساعدات)حرمة،

كإجراء كذلؾ المحمية العممة قيمة تخفيض في المتبع االقتصادم االجراء يتمثؿ كقد

العممةاقتصادمتمجألوالدكؿلتشجيعصادراتياإلىالدكؿاألخرل،حيثأفالتخفيضفيقيمة

الدكلة، لصالح التجارم الميزاف كيصبح الخارج، في المنتجاتالمحمية إلىخفضأسعار يقكد

 كبالتالييغدكذلؾأداةاقتصاديةأكثرفاعميةعمىساحةالسياسةالخارجية.

تشكؿالمساعداتاالقتصاديةكالماليةكالفنيةأحدأىـاألدكاتالتيتمعبدكرانىامان كما

ا كانتىذهفيصناعة سكاء الدكؿ، مف دكلة ألم أىدافيا كتحقيؽ كتنفيذىا، الخارجية لسياسة

حتمامانأثناءالحرب المساعداتاالقتصاديةقدكىضي مانحةأـمتمقية.كقدالحظالباحثكفأفمفيـك

يات(كالكالسابقانالباردةالتيشيدتثنائيةقطبية،حيثكانتالقكتافاألعظـ؛االتحادالسكفييتي)
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المتمقيفألحد كذلؾلضمافانحياز المساعداتالخارجية تتسابقافعمىتقديـ األمريكية المتحدة

(.2017المعسكريف،كىذاكموينساؽفيدائرةالسياسةالخارجية)حرمة،

كيرلالباحثأفالثركةالتحقؽاالقتصادالذميتحمىبالقكةدكفكجكدإدارةقادرةعمى

لمتنميةاالقتصاديةالشاممةكتنكيعمصادراالقتصادكتدعيميا،كعدـتنميةتمؾالثرك ةكتكجيييا

االعتمادعمىمصادرمحدكدةلمدخؿ،فإدارةالثركةبشكؿيحقؽمصالحالدكؿاالقتصاديةيؤدم

الىتطكرىااقتصادياكيعززاستقرارىا.
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 المبحث الثاني

 دولةمالخارجية لدور األدوات االقتصادية في توجيو السياسة  

القكميةتعدٌ القكة تككيف في تسيـ التي المقكمات أىـ مف االقتصادية، الدكلة إمكانات

سياستيا لتنفيذ مفالكسائؿكاألدكاتالتيتستخدميا ىامة كسيمة منيا األمرالذميجعؿ لدييا،

أفالدكؿتختمؼفياإلمكاناتكالقدراتاالقتصادية كمفالمعمـك األمرالذميؤثر،الخارجية،

عمىقكتيا،كماأفاستخداـالدكؿلتمؾالكسائؿكاألدكاتيختمؼمفدكلةألخرل،كذلؾكفقانلميزة

بالتقدـ تمتاز كمتطكرة، متقدمة دكؿ ىناؾ المثاؿ، سبيؿ فعمى مطمقة، أـ كانت نسبية الدكلة،

كذلؾفيالمجاالتالتيالتكنكلكجيكرأسالماؿ،تعمؿعمىعرضمكافآتاقتصاديةلدكؿأخرل

،كماأفاستخداـعقكباتاقتصاديةكذلؾمفخالؿإيقاؼتحتاجياالدكؿمقابؿتمؾالمكافآت

تصديراآلالتكالمعدات،بينماتعمؿالدكؿالنامية،كالدكؿالتيتمتازبالمكارداألكليةعمىكجو

كؿالمتقدمة،كذلؾمفأجؿالتأثيرالخصكصعمىاستخداـتمؾالمكاردالتيتعتبرمكاردىامةلمد

لتحقيؽ فيسعييا األدكات تمؾ ازدادتأىمية كقد الدكؿ، تمؾ الخارجي السياسي السمكؾ عمى

يةلمدكؿ،فيظؿتراجعأىمبةالعامؿالعسكرمجأىداؼسياسيةخارجيةكتنفيذقراراتسياسيةخار

 الدكلةمقابؿصعكدعامؿاالقتصادكسيادة )عكلمةاقتصادية(،فيتشيكؿقكة قيـجيكاقتصادية

لتيتؤثرفيالسياسةالخارجيةاألمرالذمأدلألفتصبحالعكامؿاالقتصاديةإحدلأىـالعكامؿا

.(1979:31)الرمضاني،

العامؿاالقتصادم أممفالمؤثراتكيعد كسياسة فيالعالقاتالدكلية فاعمية التيليا

انياتاالقتصاديةالكطنيةكالثركاتكالطبيعيةككافةالمنتجاتكمدكلةخارجية،كيرتبطذلؾباإل
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عممية ككفاءات بأيدم السياسية الخطط ككفؽ استخداميا، ككيفية كالزراعية الصناعية

(.2011:16المشاقبة،)

تح الصعكبة مف المجاالت، كافة في الدكؿ بيف التبادؿ عمى المعتمد العصر يؽقففي

كلة،إذأفالدكلةالتيتستطيعأفتتغمبعمىتراجعيااالقتصادمتستطيعاالكتفاءالذاتيلمد

أفتتخمصمفأيةآثارأليةتبعيةاقتصاديةتسمباستقالليةالقرارالسياسي،كىكمايتكافؽ

كالميزافالتجارم، ميزافالمدفكعات، كتشمؿتمؾالبنية السميمة، االقتصادية البنية معكجكد

الخارجية.إالأفكجكدتمؾالقدراتاالقتصاديةالعاليةكتطكراقتصادال دكلة،كحجـتجارتيا

لمدكلةاليمكفتجسيدهبصكرةمباشرةفيالدكلةالقكيةكسياستياالخارجيةالمؤثرة،إنمايتطمب

(.2017:15ترفاس،ذلؾخبرةكبراعةعقالنيةفيتكظيؼمكاردالدكلةاالقتصادية)

صاديةالفاعمةكالمؤثرةفيسياسةالدكلةالخارجية،النفط،إذأنويمعبكمفاألدكاتاالقت

الدكرالياـفيالعالقاتالدكلية،ذلؾأنويمثؿمصدرقكةتحاكؿالدكؿأفتحصؿعميومف

كالشريافالرئيسيلالقتصادالعالمي.كتأميف فيكيعدمصدرأساسيلمطاقة طرؽإمداداتو،

ال أنو كقتيكما حتى الطاقة،زاؿ تكليد في كاستخدامان االدكاتاعتمادان أكثر مف الحالي، نا

عالية أك نادرة، تككف أف إما المصادر تمؾ األخرل، الطاقة مصادر ارتفاع أك بسببشح

نجدالتك لذلؾ المصدرمفة. يعد الذم المصدر ىذا عمى الحصكؿ أجؿ مف تتسابؽ الدكؿ

 .(2012حقي،)الرئيسيلقكةأمدكلةكتقدمياكسيطرتيا

نو،ككماأسمفناتطكرةكالناميةعمىحدسكاء،لككاألككسجيفلمدكلةالمكمايعتبرالنفط

سابقان،يعدمصدرانكحيدانيستخدـفيأىـقطاعاتالدكلة،كقطاعالنقؿكالمكاصالت،فنحفال

المناطؽنستطيعأفنتخيؿالحياةمفدكفأفيككفىناؾكقكدتسيرالمركبات،فيكيكصؿ
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بعضياببعض،كماأفالحياةتعدصراعانبيفالبشرعمىالمكارد،خاصةتمؾالمكاردالتي

تمؾ عمى الحصكؿ أجؿ مف الدكؿ بيف التصارع فنرل بندرتيا، كتمتاز البقاء، لمبشر تكفر

(1980:31مرسي،المكاردلتحافظعمىقكتيا)

أصبحالسمعةاألساسيةالتيالألفالنفطبيفالنفطكالسياسة،كذلؾكىناؾرابطكثيؽ

غنىعنيا،كبدكفتمؾالسمعةاليمكفأفتستمرالدكلة،حيثأدركتكثيرمفالدكؿالتي

( الػ خالؿ أنو  إذ سياسي، كسالح استخدامو كيفية لمخارج كتصدره النفط 40تمتمؾ عاـ(

م سبعة إلى نسمة مميار أربعة مف العالـ سكاف ارتفع أدلالماضية الذم األمر ميارات،

 تصادأمدكلةلتضاعؼعددالمركباتفيالعالـألربعةأضعاؼ،كىكمايسيـفينيضةاق

(Salhani, 2010:19).

كماأفالسياسةىيصراععمىالقكة،فإفالنفطيعدمفالمصادراألساسيةلتحقيؽتمؾك

الذىبالذميسيؿلممعافبريقوالقكة،فيكالدـالذميسرمفيعصبالمدفالمعاصرة،كىك

كال المعاصرة، لمحياة الضركرم المنتج فيك األمكاؿ، كجامعي كالنفكذ القكة أصحاب لعاب

 & Luft).يستطيعالغربأفيعيشبدكنو،فيكالذميقمبمكازيفالقكللمدكلةالتيتمتمكو

Korin, 2013).

إذكانتأدكاتالسياسةالخارجية،جيةاالقتصاديةإحدلأىـركماتشكؿالمساعداتالخا

ك القطبية، الثنائية فترة في السكفيتي االتحاد انييار قبؿ االمريكيةالكالياتركسيا المتحدة

الدعـ خالؿ مف قركضأك بشكؿ سكاء لمدكؿ االقتصادية المساعدات تقديـ في تتسابقاف

ازالدكؿالمتمقيةألحدىذيفالسياسيالدبمكماسيليذهالدكلةأكتمؾ،مفأجؿأفتضمفانحي

المعسكريف.
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كالمساعداتاالقتصاديةليستكأداةتسعىلتحقيؽمصالحسياسيةلمدكؿالمانحةفحسب،

نمالتحقيؽمصالحاقتصاديةأيضا،إذأفىناؾمجمكعةمفالشركطالتيتترتبعمىتقد يـكا 

(2005:18دات،رضياالدكؿالمانحةمثؿ)مييالمساعداتاالقتصاديةكالتيتف

بأسعار -1 المانحة الدكؿ كخدمات بضائع شراء أجؿ مف المساعدات تمؾ استخداـ

 مرتفعة.

 فرضاستخداـلكسائؿالنقؿالتابعةلدكلةالتيتمنحتمؾالمساعدة. -2

فرضشركطعمىالدكؿالتيتتمقىالمساعدةتضمفمفخاللياأفتككفسياسةتمؾ -3

 نبيكسياستياالتصديريةليامرغكبانبيا.الدكلةكمعاممةاالستثماراألج

كالطاقة كالنفط الخارجية السياسة في الفاعمة االقتصادية األدكات أف الباحث كيرل

كالمساعداتاالقتصاديةكغيرذلؾ،ليادكرفاعؿفيتنظيـشؤكفالدكلةكالحفاظعمىبقائيا

ل األدكات تمؾ تسخير خالؿ مف كاستقرارىا، أمنيا كتعدكاستمرار الدكلة. مساعي تحقيؽ

المتعددة األشكاؿ كتتخذ الخارجية، المساعدات أشكاؿ أىـ مف االقتصادية المساعدات

يمكف أك اليباتكالقركضالتنمكية، مفخالؿ مثؿالمساعداتالنقدية فتككفأكالمختمفة،

.(2011:44)تكفيؽ،بصكرةعينيةكتقديـالسمعكالخدماتبمقابؿشركطسيمةكميسرة
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 الرابع الفصل
 2011-1969السياسة االقتصادية الميبية ما بين عامي 

إفطبيعةالنظاـاالقتصادم،كمدلكحدكددكرالدكلةفيو،كاالساليبالقانكنيةالمتاحة،

المس االقتصادية لمنشاطات الرئيسية كالمالمح مجمكعيا في تكٌكف بمزاكلتيا النظاـأمكح ساس

.فيذاالغمكضكالتردداضافةالىترددمكقؼالدكلةمنوسياستو،امرغامضاالقتصادمكتعكس

يجمبافيؤدي كما التفكؾلمدكلةافالىنتائجسمبيةخطيرةعمىاالكضاعاالقتصاديةبشكؿعاـ،

تك اعمىاقتصاديامٍكيصبحعمميةالتصحيحذاتتتطكرحدةتشكىاتاالقتصادبسببو،كحينيا فة

يا.كسياسياكاجتماع

 الػذميسمطكما تتغذلعمىاإلقتصاد فالسياسة لمسياسة القكة ىكمصدر إفاالقتصاد

محكر االقتصاديكف بعض كيحدد يفرزىا، التي كالعالقات السائد اإلنتاج أسمكب عمى الضكء

 التيباىتماماتاالقتصاد الغاية إلى الثركاتبالنظر كتككيف الحاجات إشباع بفكرتي االقتصاد

كبحسبتستيدفي السياسي، نشاطيا مفمزاكلة الدكلة فإفماMarx, 2010, P92)ماركس)ا

نسميواآلف"االقتصاد"ىكفيالكاقعيشارإليوبشكؿعاـإلى"االقتصادالسياسي".ىذاالمصطمح

فيجزءكبيريعكساالعتقادبأفاالقتصادلـيكفبالفعؿغيرقابؿلمفصؿعفالسياسة.

مبحثيفعمىالنحكالتالي:ـتناكؿىذاالمكضكعمفيتضيحسكلمزيدمفالتك

عاميالمبحث األول: بيف  ما الميبية الخارجية السياسة في الفاعمىة االقتصادية المقكمات

(1969-2011)

-1969)األدكاتاالقتصاديةالفاعمةفيالسياسةالخارجيةالميبيةمابيفعامي:المبحث الثاني

2011)
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 ألولالمبحث ا

ة في السياسة الخارجية الميبية ما  بين عامي المقومات االقتصادية الفاعمي

(1969-2011) 

التركيزعمىقطاعاتمعينةمفأجؿإلىاالقتصاديةتسعىالدكؿعمىاختالؼمقكماتيا

كاإلقميمي المحمي المستكل عمى كالمتغيرات فيو يتماشى الذم بالشكؿ التنمكم المسار تكجيو

يكحيكالدكلي ما كىك كبيرة، قطاعالنفطبنسبة عمى يعتمد فإفاقتصادىا ليبيا مثؿ كفيبمد ،

(.2013بإىماؿتاـلقطاعاتأخرلالتقؿأىمية)سعيدمكالعمراكم،

الميبيفي االقتصاد الرئيسبدايةشيد عيد تغيرات، القذافيعدة الحككمةفٌأذٍإمعمر

اتاقتصاديةمتعددة،كقامتببناءخططاقتصاديةكاجتماعيةالميبيةفيتمؾالفترةاعتمدتسياس

عندما ذلؾ، كمع العالمية. النفط فيسكؽ االقتصادمكاالرتفاع فتراتاالزدىار خالؿ طمكحة

النفط أسعار قبضتياكلـانخفضت شددت الخطط، تمؾ تمكيؿ مف الحككمة كاعتمدتتتمكف

أممعرفةمسبقةدكف-هالسياساتبشكؿمنيجيسياساتاقتصاديةمتغيرة.كقدنفذتجميعىذ

المختمفة،كقد األسمكبفياالقتصادفيتقمباتحدكثلىإادلذلؾبآثارىا الميبي.كيعزلىذا

فصناعيمكٌالميبي،إلىعدـكجكدنمكذجاقتصادمقياسيفياالقتصادأساسا،تنفيذالسياسات

تاالقتصاديةالمختمفةالتييمكفأفتقمؿبعدذلؾمفالقرارمفالتنبؤباآلثارالمختمفةلمسياسا

.(Ruhaet, 2013)المشاكؿالتيتنشأعفتمؾالقراراتالعشكائية

  االقتصاد الميبي والنفط

كانتتعتبرمفأفقردكؿالعالـ،حتىأفقبؿ كادتأيتـاكتشاؼالنفطفيليبيا، نيا

الحداألدنىلتجاكزسكافيرتقيألرقاـأفٍالقكميتصنؼاالفقرعمىاالطالؽ،فمـيكفلناتجيا
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بمد فيانالبالدلخطالفقر.كبقيتليبيا يعتمدعمىالمعكناتالدكليةحتىتـاكتشاؼالنفطفييا

ممااعتبرنقطةتحكؿكبيرةفياقتصادالدكلةالميبية،الماضي،نيايةعقدالخمسيناتمفالقرف

عمىالمعكناتالىبممفبمديعتمداتحكلتليبيحيث يعتمدبشكؿكامؿعمىمكرداقتصادمد

(.2017كاحداالكىكالنفط)مفتاح،

 النفطكانت اكتشاؼ قبؿ فيليبيا خاصة االقتصادية، التنمية في ضعؼ مف تعاني

نياأكماالنكعية،القطاعيفالزراعيكالصناعي.ففيالقطاعالزراعيتعتبراالراضيالميبيةرديئة

قرالىالمياهنتيجةسكءالظركؼالجكيةفييا.امافيالقطاعالصناعي،فكانتعمميةالتصنيعتفت

الخاـ المكاد تكفر بسببقمة ,محدكدة نقصاألإاضافة السكؽلى كضيؽ الماىرة، العاممة يدم

تكفير عمى قادرا االقتصاد يكف فمـ المنتج. معالجة عمى كقدرات خبرات كجكد كعدـ المحمي،

.(Masoud, 2013)ستثماراتالالزمةلتغييرتخمؼالبمدنحكالتقدـحتىتـاكتشاؼالنفطاال

 في النفط اكتشاؼ تـ ليبيا 1958عاـ عاـ اإلنتاج 1961كبدأ النفطكدفعـ، انتاج

ناميانأفباالقتصادالميبيإلى التدفقاتانكمفتكحيككفاقتصادان فبفضؿ جؿاعتمادهعمىالنفط،

اكائؿالسبعيناتمفالرأسما ارتفاعاسعاره التينتجتبسببتصديرالنفطخاصةبعد ليةالكبيرة

فيالناتجالمحمي كارتفاعان كبيرة معدالتنمك الميبي حقؽاالقتصاد ،االجماليالقرفالماضي،

لـ االجماليالذمكصؿإلىأرقاـ مستكلاالدخاركاالستثماركنصيبالفرد إلىإرتفاع إضافة

ققياأممفدكؿالعالـعدافيبعضالدكؿالنفطيةالخميجيةخاصةخالؿالفتراتالتيشيدتتح

(.2012إرتفاعانكبيرانفياسعارالنفط)محفكظ،

كقداعتمدتالدكلةالميبيةعمىالنفطالمكتشؼكمصدررئيسفياقتصادىاحيثبات

فيالمائةمف95بي،كأصبحيساىـبنحكتصديرالنفطالخاـيشكؿالعمكدالفقرملالقتصادالمي
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فيالمائةمفأجكر60عائداتالتصدير،أمربعالناتجالمحمياإلجماليتقريبا،كىكمايمثؿ

.(Edweib et al, 2013)القطاعالعاـ.

 السياسة النقدية والصرفية والتضخم في سعر الصرف 

كأثرىافيالنشاطاالقتصادميحتاجالىفالتقييـالفعاؿلدكرالسياسةالنقديةكالمصرفيةإ

فىذهالبيئةتحدداىداؼالسياسةأذإ،كتنٌفذفيياىذهالسياسةمعرفةالبيئةاالقتصاديةالتيترسـ

كنكع كالمصرفية األالنقدية يتـ التي إاستخداميا،دكات الى عليآضافة ة الطرؽكأفضؿمميا،

القاع ىذه خالؿ كمف االىداؼ. ىذه فلتحقيؽ العامة فيإدة كالمصرفية النقدية السياسة ليبياف

 استاستجابةجاءت التي المراحؿ مف بعدد مرت كما البيئة، مع التفاعمية العالقة كجبتياليذه

 (.2010التحكالتاالقتصاديةالمحميةكالخارجية)مصرؼليبياالمركزم،

 االقتصاد شيد الميبي،كقد الفترة كبيالسابقة،في مفتغيرات العديد في كمتزايدة رة

النقكد،كعرضاالجمالي،كسعرالصرؼكالناتجالمحمي،المؤشراتاالقتصادية،كمعدؿالتضخـ

 المؤشراتكالكقكؼعمى بتمؾ االىتماـ زيادة عمى الذمعمؿ أاالمر كعالقاتيا المتبادلة،دائيا

عمىتحقيؽالتنميةا ليبياالقتصاديةكاالجتماعيةفيكبعدىااستيداؼتحقيؽمؤشراتحقيقيةتقـك

(.2013)شنبيش،

المركزم، ليبيا )مصرؼ النقدية2010كاشار السياسة بيا تقكـ اجراءات عدة الى )

كالمصرفيةمنيا:

االجنبيةالسماحلممصارؼالىباإلضافةالسماحبفتحمصارؼمحميةخاصةجديدةأوال،

بفتحفركعكمكاتبتابعةليافيليبيا.
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اصداربعضالقكانيفكالتشريعاتالتيتتعمؽبمختمؼالقضاياكاالحكاـالتيتعمؿا،ثاني

كخمؽقاعدةانتاجية،كتفعيؿحركةالنشاطاالقتصادم.الممكية،عمىتكسيعقاعدة

بتنفيذبرنامج2001كحتىنيايةعاـ1990قاـمصرؼليبياالمركزمخالؿعاـثالثا،

المعمف.عرؼباسـسعرالصرؼالخاص

رابعا، الفترة خالؿ تدريجيا الميبي الدينار قيمة رفع سعر2001-1999تـ بمكجب

الصرؼالخاصالمعمفمصحكبابتخفيضفيقيمتوكفقالسعرالصرؼالرسمي.

تـتعديؿكتكحيداسعارالصرؼلمدينارالميبيكذلؾ2002فيبدايةعاـواخيرا،خامسا 

.2001عماكافعميوفينيايةعاـ%50لرسميبنسبةلتخفيضقيمتوكفقالسعرها

 2010-1969االقتصاد الميبي خالل الفترة التي حكم فييا الرئيسي معمر القذافي 

عاـعقكدحيثكانتمفنياية4عمىفترةحكـالرئيسيمعمرالقذافيفترةتزيدامتدت

لثكراتكفترةالربيعالعربيالتيبعدافتمتاالطاحةبومفخالؿا2011عاـحتىبداية1969

كتكنسكاليمفكغيرىا مثؿمصركسكريا بعضالدكؿالعربية كشيداالقتصادمالميبي.شيدتيا

:(Fargani, 2013)نبرزىاكمايمي,خالؿفترةحكـالرئيسالسابؽعدةتغيراتكتحكالتفييا

 1980-1970االقتصاد الميبي خالل الفترة أواًل: 
ىذهففي.1980حتى1970ادالميبيكنماكفقالفمسفةالرأسماليةمفعاـطكراالقتصت

الفترة،قامتالحككمةالميبيةبتغييرفمسفةالدكؿفيالتخطيطكعممتعمىإعاقةالقطاعالخاص

مفالقرفكذلؾعمىالرغـمفازدىارالقطاعالخاصفياكائؿالسبعيناتالعاـ،لصالحالقطاع

كافمتكقعافينيايةعقدالستيناتبأكثرنمكأكبربمعدؿالعشريف ،كأصبحمفذاؾالقرفمما

 لالشتراكية، مناصران الجديد فيحيث،النظاـ شرعتالحككمة المتغير، االتجاه معىذا كتماشيا

اتخاذعدةتدابيرلمتعجيؿبكتيرةالتحكؿكبدأتسياساتاالعتمادعمىالذات،كالسيمافيمايتعمؽ
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عمىالرغـمفأفاالشتراكيةفيالعالـالثالثتعنيكتفاءالذاتيمفالغذاء.فيىذاالصددباالك

لمقطاعانلمقطاعالعاـكتقمصيعدتكسعانمعنىاالشتراكيةفيليبياكاففأشياءمختمفةلدكؿمختمفة،

الخاص.

راتجديدة،ىدفت،تغييمفالقرفالماضيقدكاجواالقتصادالميبي،منذأكائؿالسبعينياتل

ىذه أكؿ إدخاؿ تـ فقد اشتراكي، اقتصاد إلى سكقيا اقتصادا ككنو مف االقتصاد إصالح إلى

الخارجية.كقدحمت1975التغييراتفيعاـ بدأتالحككمةالميبيةعمميةتأميـالتجارة ،عندما

الس معظـ استيراد الخاصفي القطاع محؿ العامة كالشركات الحككمية كالخدماتالككاالت مع

كتداكليا .( الفترة خالؿ االقتصادية األنشطة في الحككمة دكر تعزيز كتـ19701976كتـ .)

التدخؿالحككميالمباشرفيجميعالقطاعاتغيرالنفطيةعمىأمؿزيادةاإلنتاجالمحميكتحقيؽ

ذلؾ،خالؿالسنكاتاالكتفاءالذاتيفيالسمعكالخدماتمفخالؿالمشاريعالتيتديرىاالحككمة.ل

السبعينيات مف العشريفاألكلى القرف كاستمرمف الخاص. القطاع مع العاـ القطاع تعايش ،

كثيرامفالتسييالتاالئتمانيةالتيتقدمياالمصارؼ.كمعفياالزدىاركاستفادالقطاعالخاص

مفترةالسبعيناتذلؾ،بدأتالحككمةتشديدقبضتياعمىاالقتصادككؿفيالنصؼالثانيمفف

العشريف الفترةالقرف كفي 1980-1977مف. الجممةحيث تجارة في دكرىا الحككمة ألغت

.(Fayad, 2000)بالتخطيطالحككميكلكفباستراتيجيةمختمفةكالتجزئة،كمفثـكاصمت

كقد نتيجةانتاجالنفط،1977-1970يفالعاماالقتصادالميبيخالؿشيد فترةمزدىرة

ماليةبسببالزيادةفيعائداتالنفطنتيجةلالزدىارالذمحيث اصبحاالقتصادالميبيفيكفرة

اعكاـنوخالؿأىإل(Elwerfelli, 2016)أشارإلكيرفيميحدثفيأسكاؽالنفطالعالمية،حيث

ي،ليعددكالرأمريك11،000،ارتفعنصيبالفردمفالدخؿفيالبالدألكثرمف1970-1980

كأكبر أفريقيا فيحيفأصبحمؤشرالتنميةالبشريةاألعمىفيفريقيا،إسأعمىدخؿلمفردفيخام
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السعكدية مف المممكةالعربية دكفاالقتراضمف . القركضاألجنبية،كمامؤسساتكتحقؽىذا

الذمسمحبسيكلةكصكؿالمياه النيرالصناعيالعظيـ كتـبناء ليبياخاليةمفأمديكف.جعؿ

العذبة البالدإلى مف كبيرة الدراسية .أجزاء لممنح المالي الدعـ تقديـ تـ ذلؾ، إلى كباإلضافة

.الجامعيةكبرامجالعمؿ

(الىانوفيعاـ2010اشار)مصرؼليبياالمركزم،قدكفيمايتعمؽبالنظاـالمصرفيف

الحصصاالجنبيةـتأمي(يتعمؽب153االمركزمرقـ)قدكضعقانكفمفقبؿمصرؼليبي1970

 فيعاـ قانكف كضع كمفثـ تنظيميا، كاعادة الميبية )1971فيالمصارؼالتجارية (63رقـ

قاـالمصرؼ بتخفيض1970فيعاـيتعمؽبتعديؿبعضاحكاـقانكفالمصارؼالسابقة.كما

مصارؼ%كذلؾلتمكيفال15الى1966%كالتيحددتفيعاـ25نسبةالسيكلةالعامةمف

التجاريةمفزيادةسيكلتياكقدرتياعمىالتكسعفيتقديـاالئتماف.كماقاـالمصرؼبتحديدنسبة

%بدايةمف5.5الفائدةعمىالقركضالعقاريةالممنكحةبماعرؼبالتطكيرالعمرانيلتصبحبكاقع

يدعكإلىصدرقانكفمفالبنؾالمركزمالميبي1976.كفيعاـ1975حمىعاـ1973عاـ

الى القركضاالسكانية عمى الفائدة صدرسنكيا،%4خفضنسبة رصيدقانكفكبعدىا اعفاء

 المساكفلممكاطنيف،القركضالعقارية كتمميؾ بتاريخالخاصة،لغرضاالقامة الفكائد مفجميع

21/4/1976.

متغيراتفقدخضعاالقتصادالميبي،إلعادةالتدرجفيبعض1980-1977امافيالفترة

االقتصادالكميالياـ،ككافلذلؾآثارسمبيةعمىاألداءالكميلالقتصادبأكممو.ىذهاآلثارغير

،1980-1977المكاتيةالتيحدثتفياالقتصادالميبيخالؿصدماتسكؽالنفطالعالميةفي

هالمرحمة،لكحظكقعتبسببالثكرةاإليرانيةكالحرببيفإيرافكالعراؽ.كعالكةعمىذلؾ،فيىذ

عدـاالستقراركالتذبذب،الذمحدثفياالقتصادبأكمموبسببتدخؿالحككمةالذمسببحالة
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االقتصا فيبيئة اليقيف أٌدلمفعدـ كقد النشاطد في المستثمريففيالمشاركة ذلؾإلىتردد

.(Ruhaet, 2013)االقتصادم

1990-1980خالل الفترة  الميبياالقتصاد ثانياً: 
اضاسعارالنفطالعالميةممافياقتصادالدكلةالميبيةبسبانخفانشيدتىذهالفترةتذبذب

جعؿ ,1985-1980خالؿالفترةأعطت،خططاقتصاديةلمبالد،بكضعالحككماتالميبيةتقـك

ىيتقميؿ الرئيسية ككانتالفكرة بدكرحيكم. لمقطاعالصناعيحتىتتمكفمفالقياـ األكلكية

االعتمادعمىالنفط،كمعالجةالبطالة،كتقميؿاالعتمادعمىالسمعالمصدرة.ككانتخطةلبناء

مف سنكاتالخطط5إلى3أساسصناعيمحمي.لذلؾ،صممتالحككمةالتنميةاالقتصادية

:(Masoud, 2013)اآلتيالتيتتمثؿأىدافياالرئيسيةفي

يلالىتماـبالقطاعيفالصناعيكالزراعي.عمؿتصميـىيكميلالقتصادالميب:أوالً 

االحتياجات:ثانياً  تكفير لضماف صادراتو كاقتصرت تدريجيا النفط قطاع خفضت

لمقطاعاتاألخرل.

الكصكؿالىمرحمةاالكتفاءالذاتيفيالمنتجاتالصناعيةكالزراعيةالالزمة.:ثالثاً 

الطبيعيلالستثمارفياألنشطةالمكجيةاقامةالصناعاتاعتماداعمىالنفطكالغاز:رابعاً 

لمتصدير.

.ايجادفرصعمؿلممكاطنيفكالحدمفالعمالةاالجنبيةخامسًا:

فيالتأثيرعمىبرامج فافاسعارالصادراتالنفطيةتمثؿدليالميما الفترة كخالؿىذه

اادلفائضالعرضعندميناتمفالقرفالعشريف,التنميةاالقتصادية،اذانوخالؿمنتصؼالثم

مفالنفطفياالسكاؽالعالميةالىانخفاضاسعارهلحداالنييار،فقدانخفضسعرالنفطالميبي

،اذبمغ1989،كبقيىذاالحاؿحتىعاـ9.63الىدكالر41مف1986-1981فيالفترة
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 العاـ فيىذا النفط ادلذلؾاالنخفاضفيسعر10.13سعر كقد لمبرميؿ، النفطالىدكالر

ءالعمميةالتنمكيةالقياـبأعباعفتراجعايراداتتصديرالنفطالىدرجةعجزتفيوالدكلةالميبية

.(2016)مينى،

ألىإ(2017مفتاح،ر)كأشا الفترة كي1990-1980فليبياخالؿىذه عتتحتضًقد

كالتيتضاعفت التسعيناتطائمةالعقكباتالدكليةالتيقادتياالكالياتالمتحدة مفالقرفمعفترة

كاالعشريف, التيعرفتبقضيةلككيربي، حصاراقتصادمعميياترتبلتيكذلؾنتيجةلمقضية

طيراف،كعقكباتأخرل،حدتمفحركةالتنميةاالقتصادية،كأكقفتالخانؽعمىالدكلة،كحظر

الخططالتنمكيةفيالبمد.
 

 2000-1990االقتصاد الميبي خالل الفترة ثالثاً: 
(فقدحدثخالؿىذهالفترةتضخـفيسعرصرؼالدينارالميبي2013كفقالشنبيش،)

 مفقبؿامريكاعددمفسببوالحصاراالقتصادمالذمحصؿتجاه ,الدكؿمثؿالعراؽكككريا

لالىارتفاعمعدالتالتضخـنتيجةالنخفاضأدٌدلذلؾالىتباطؤاالستيرادكالتصديركىكماأك

 قيمةالعممةالمحميةكبالتاليارتفاعفياالسعار،كىكماحدثمعالدكلةالميبيةخالؿىذهالفترة.

1995%عاـ11.6مف لألسعار القياسي بالرقـ مقاسان السنكم التضخـ معدؿ تزايدكقد

 13.2الى  في تباطأ ليسجؿ1997%عاـ القياسي1999-1998العاميف الرقـ اف كذلؾ .

نقطة،ثؾفيعاـ127.9حيثسجؿ1999الى1995دشيدارتفاعاخالؿالفترةلالسعارق

.100ليصؿالى2003كاستمرفياالنخفاضالىعاـ124.2قدانخفضليصؿالى2000

 بالنمك كعالقتيا الميبية يتعمؽبصادراتالدكلة فكفيما االقتصادم، الفترة -1990خالؿ

%فياغمب100نفطيةالىاجماليالصادراتتصؿالى،حيثكانتنسبةالصادراتال2000
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تمؾالفترة،كماسجمتالصادراتالنفطيةاىميةنسبيةعاليةفيالناتجالمحمياالجماليفيسنيٌ

ت فياجماليالصادراتكالناتجالمحميكمؾالفترةكذلؾ. النفطية ضآلةمساىمةالصادراتغير

مميكفدينار180نفطيةليستمستقرة،فقدبمغتحكاليافقيمةالصادراتغيركمااالجمالي.

.كأفقيمةالصادرات2000مميكفدينارليبيفيعاـ230كانتيتبقيمة1990ليبيفيعاـ

دينارليبيفيعاـ3034.5النفطيةبالرغـمفانيامرتفعةاالانياغيرمستقرةفقدبمغتحكالي

1990 انتيتبقيمة د5930حتى مميكف عاـ في ليبي الصادرات2000ينار قيمة اف كما .

ىذه نسبة استقرار عدـ خالؿ مف ذلؾ كيتكضح متذبذبة، كانت الفترة تمؾ خالؿ االجمالية

الصادراتفيالناتجالمحمياالجمالي،كيعكدسببذلؾالىعداستقرارالصادراتالنفطيةبسبب

(.2016التقمباتفيسكؽالنفطالعالمية)مينى،

فيتكظيؼ الميبية فيلدكلة نجاحاإلدارة تشيرالىعدـ كيرلالباحثأفتمؾاألرقاـ

اسةالخارجيةفيتمؾالفترةدكرانيسياستياالخارجيةبمايخدـمصالحيااالقتصادية،فقدلعبتالس

اسبأدلالىتدىكرفيالكاقعاالقتصادمالميبيالذملـيتمكفمفإيجادالبديؿاالقتصادمالمن

 لمحدمفاألثرالسمبيلسياساتالدكلةالخارجية.

 2010-2000االقتصاد الميبي خالل الفترة رابعًا: 

 ) الصادرات مف األعظـ النسبة يشكالف كمشتقاتو النفطظٌؿ -2000الميبيةخالؿالفترة

األعمى عمى إلىاستحكاذىما البيانات تشير إذ (،2010 فقد مف النسبة  ما شكمت الصادرات،

الصادرات95مانسبتي الصادرات عمى يضفي مما2002 فيالعاـ %مف األحادية صفة ىذه

.(2012)محفكظ،

 الميبيةخالؿعاـ قامتالحككمة التنمية2003كقد النفطنحك عكائد بمحاكالتلتكجيو

فقدتـاعدادالخططاالقتصاديةالحككميةالتيىدفتالىتحقيؽتنك فيالدكلة، يعاالقتصادية
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عمىمعدؿنمكاقتصادمكطني،كتحسيفأالييكؿاالقتصادمكتكفيرمكاردبديمةلمنفط،كتحقيؽ

المكانية كتكازفالتنمية التحتية، البنية كتطكير الدخؿ، فيتكزيع كالعدالة كما.مستكلالمعيشة،

لذاتيالغذائي،حاكلتالتكسعفيالتصنيع،كاعطاءاىميةلمتكسعفيالزراعة،كقدحققتاالكتفاءا

كفاءةكانتاجيةعكامؿاالنتاج،كتحسيفالخدماتالتعميميةكالصحية،كتكفير باالضافةالىزيادة

(.2004السكف،باالضافةالىعديداالمكراالقتصاديةاالخرل)االمـالمتحدة،

جديدة،رقاماقياسيةأبدأسعرالنفطفياالرتفاع،كسجؿكالعشريفمعبدايةالقرفالكاحد

،الىزيادةايراداتالدكلةكقدأٌدلذلؾدكالر،70ىكصؿسعربرميؿالنفطال2006ففيعاـ

(.كرغـتمؾالخططفقدبقياالقتصادالميبييعتمد2016كزادتالتنميةاالقتصاديةفييا)مينى،

فإف,"المتكافقة"ككفقالمدراساتكالتقديراتالمحميةكالدكلية,بشكؿأساسيعمىتصديرالنفطحيث

شى كٌالنفط عاـ ليبيا في األجنبيك94نحك2010ؿ عائداتالنقد العائدات60%مف %مف

مميكفبرميؿيكميا1.65%مفالناتجالمحمياإلجمالي،حيثكانتليبياتنتج30الحككمية،ك

فيخطةممياربرميؿ،ككان41.5قدرهمفمعدؿاحتياطي بحكاليوجزيادةإنتا2011تتعتـز

فيتمؾالفترة3 ككافمعدؿدخؿالفرد يعادؿليبيدينار4400مالييفبرميؿيكميان، ما كىك

امريكي3329.8) دكالر ). بحكالي يقدر اليكمي الناتج إجمالي كلـ160ككاف دكالر، مميكف

 عف1.77يتجاكزمعدؿالتضخـ: يزيد الصادراتبما كتقدر ،%23.8 فيما الممياردكالر،

الكاردات فيالميزافالتجارم6.3تتجاكز أفالفارؽ بمعني يقدرممياراتدكالر، حقؽفائضا

(.2017نةالدكلةالميبية)مفتاح،يممياردكالرلصالحخز17.5ليبحكا

 إلى 2000 عاـ دينار مميكف 27135مف نمكان الحقيقي اإلجمالي المحمي الناتج كقدحقؽ

 إلى سنة حدتيامف اختمفت تضخمية اتجاىات كجكديؤكد مما ، 2008 عاـ دينار مميكف 50225

 المحمي فيالناتج النمك كمعدؿ النقكد كمية في النمكمعدؿ في االختالؿ مدل يكضح بما أخرل،
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 .االرتفاع نحك دفعاألسعار مما نقدم عدـاستقرار حالةفي االقتصاد كجكد عنو نتج مما اإلجمالي

 مكضحان 2008 %عاـ45.1 إلى كصمت لو قيمة أكبر سجؿمعامؿ يتبيف الجدكؿ تتبع كمف

 المحمي الناتج قيمة بتطكر مقارنة ،النقدية لمكتمة الحاصؿ التطكر فيالنقدم الكبيرلالستقرار الفرؽ

أنوكم.الثابتة لألسعار كفقان اإلجمالي  انخفاض قيمة فيالسنكات بعض في انكماش قدظيرا

(.2013السنكات)شنبيش، بعض في سالبة انقيم لتيأخذتكا النقكد كمية نمك معدؿ

أك المركزم، )مصرؼليبيا في2010شار انو النقديةإطار( عاـ،السياسة في تـ فقد

ليبيا2005 بمصرؼ النقدية لمسياسة العاـ االطار كضع تتكلى النقدية لمسياسة لجنة تشكيؿ

المسائؿ كمعرفة يضمفتحقيؽاالىداؼ، المركزمبما كالمصرفيةبأداءالمتعمقة النقدية السياسة

االقتصادم النشاط في بعض.كتأثيراتيا التخاذ مجمساالدارة تكصياتالى رفعتالمجنة كقد

المناسبة .االمكر بيفكما الزمني التباطؤ تقميؿ تطمبت الحاجة اف المركزم ليبيا مصرؼ بيف

دع،اصدارالتكصيات الىتفكيضرئيسالمجنةفياصدارمجمسااكاتخاذالقراراتمما الدارة

القراراتفيالمسائؿالتيتتفؽبشأنيامعلجنةالسياسةالنقدية.

التجارم الميزاف كالفائضفي االقتصادية الكفرة مف الرغـ عمى أنو األرقاـ مف كيالحظ

عمىمعدؿدخؿالميبيإالافتمؾالثركاتلـتنعكسبشكؿإيجابيعمىالبنيةالتحتيةلمدكلةك

(دكالرامريكي،الذمبقيعمىمستكياتمنخفضةمقارنةبحجـالفائض3329.8)الفردالميبي

التجارماليائؿ.

كالبصير)كبحسب االقتصاد2013,الساعدم، مفتكجيو تتمكف لـ الميبية فإفالدكلة )

اىـفيتنكيعالقاعدةاإلنتاجيةالميبينحكالنتائجالمرجكةكلـتحقؽالتنميةالمنشكدةكماأنيالـتس

حيثأفالخططكالسياساتالماليةلـتحقؽأىدافياكلـتساىـفيحؿمشكالتالفقركالبطالة.
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 النفطي النشاطبيايتميز التي الجيدة المؤشرات مف الرغـ كمفالجديربالذكرأنوكعمى

الميبييف مف الكثير فاف ،2010فيعاـ5.5 %التضخـحكالي معدالت كانخفاض النفطي، كغير

 كصؿ 2011 لعاـ البطالة معدؿ اف التقديراتتبيف حيث المعيشية احكاليـ تردم مف عانكفكانكاي

 الى ادتالى.انكبير مستكل بمغ الفقر اف حيف %في19.5حكالي احدلاالسبابالتي كىذه

.(2016)شنكؼكآخريف،معمرالقذافيحدكثتمؾالثكراتعمىحكـالرئيس

نوعمىالرغـمفالكفرةالذمتمتعبياالنظاـاالقتصادمالميبيإالأنولـكيرلالباحثأ

االقتصادي بالقكة تنمكيةةيتمتع خططاقتصادية كجكد عمىالنفطكلعدـ كذلؾإلعتماده المستقرة

حمقاتتـتكجيوالكارداتاالقتصاديةبشكؿرئيسلمتعمؿعمىتنكيعمصادرالدخؿلمدكلة،كقد

أدلالىتردماألحكاؿ مما بالمكاطفالميبي، السياسيدكفاالىتماـ كالنظاـ بالرئاسة المحيطة

االقتصاديةلممكاطنيفالميبييفعمىالرغـمفالكارداتالكبيرةلمدكلة.
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 المبحث الثاني

 األدوات االقتصادية الفاعمة في السياسة الخارجية الميبية ما بين عامي

 6919-2011 

معالدكؿاألخرلدكفاستخداـكسائؿتتعامؿتستطيعأيةدكلةفيالمجتمعالدكليأفال

لمسياسة كالخطط األىداؼ كتنفيذ تحقيؽ أجؿ مف تستخدـ األدكات كتمؾ ليا، متاحة كأدكات

متضمنانلمسياسةالخارجيةفيمخرجاتيا،كذلؾانة،فاليدؼيعدبعدانعاميالخارجيةألمكحدةدكل

خداـعددمفاألدكاتمفأجؿتنفيذه،كلكتتبعنااألدبياتالتيتناكلتالسياسةالخارجيةنرلباست

 تـتناكلو عمىما يشكؿأثران ما ألدكاتالسياسةأفىناؾاختالؼفيتقسيـتمؾاألدكات،كىك

يامفدكلةألخرل.تمااتمؼفياستخدلخارجية،إذانياتخا

ا االقتصادية األدكات تحقيؽكتعتمد أجؿ مف الميبية الخارجية السياسة تستخدميا لتي

عرفنا ما ذا كا  المكارد، ليذه مدلحاجتيا كعمى ليا، متاحة مكانات كا  مكارد عمىحجـ أىدافيا

األدكاتاالقتصاديةفإنياتعدمقدرةالدكلةالميبيةعمىاستغالؿاإلمكاناتاالقتصاديةبشكؿصريح

(.2009:70كةمفسياستيا)البميعي،أكضمنيلدعـاألىداؼالمرج

كتعدالمساعداتالخارجيةكأداةىامةمفأدكاتالسياسةالخارجية،إذالتمرمفاكضات

 إال الدكؿ أبيف ألحد مساعدات تقديـ عمى عبركتحتكم كنت سكاء المتفاكضة، الدكلة طراؼ

دالتالثقافيةأكالبشريةمفمساعداتصكراقتصاديةمثؿالقركضأكاليبات،أكفيشكؿالتبا

أجؿتكفيراأليدمالعاممةكالخبراتاليامةمفذككالكفاءةفيكافةالمجاالتمفقبؿدكلةأخرل.

تمؾ مع الخارجية فيسياستيا أسمكبالمساعداتاالقتصادية عمى الميبية لذلؾاعتمدتالدكلة
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المساع لتمؾ  استخداميا في محددة كسائط كانتيجت كاالتفاقالدكؿ. المعاىدات مثؿ ياتدات

(2011:39ذلؾمفاألمكر)المكدم،االقتصاديةكغير

النمكذجاألساسيلصناعةالسياسةالخارجيةىكذلؾالنمكذجالذميكمففيالتحميؿيعدك

 تحقيؽمصالحيااالستراتيجيالعقالني كيفية في الدكلية لمسياسة التقميدم التصكر عمى كالقائـ

حيثإفالسياسةالخارجيةلمعظـالدكؿتنشأتمبيةنلتحقيؽالمصمحةالقكميةبالتكازممعالقكمية،

(.2010:52عدـالمساسبالقكاعدالدكليةالعامةالتيتحكـالعالقاتبيفالدكؿ)كىيب،

ك الخارجيةتمثؿ السياسة قرار صنع كالجماعاتعممية األفراد يتخذىا التي الخيارات

لتيتؤثرعمىتصرفاتالدكلةاتجاهالعالـالخارجي،كعادةماتتسـقراراتالسياسةكالتحالفاتكا

(.Mintz & DeRouen, 2010)الخارجيةبالمخاطرةالعالية

ستمدتتكجياتالسياسةالخارجيةالميبيةمفمنطمقاتالثكرةالتيكبالنسبةإلىليبيافقدا

كالكحدة،دئرئيسيةكىيالحرية،كاالشتراكية،حيثأكدتعمىثالثةمبا1969فيالعاـكانت

 قاـ الرئيسكىنا فياألراضيالميبية، المتكاجدة األمريكية القكاعد كجكد قاـالقذافيبإنياء كما

مثؿبدايةالتكتربيفليبياليبيا،بتأميـالشركاتالنفطيةاألمريكيةكالبريطانيةالعاممةفي كىكما

نحكإقامةبعضاتجيتليبياعامة.كقدريكيةبصفةخاصةكالغرببصفةكالكالياتالمتحدةاألم

المعسكر العالقاتحتىإلىالمجاؿالسكفيتي،كامتدتاالتفاقياتاالقتصاديةكالسياسيةمع ىذه

منياكالتيتحقيؽأىدافياالخارجيةلالسكفيتي،العسكرممفخالؿتزكدليبيابالسالحمفاالتحاد

الثكرية،كاالستعدادألمىجكـمحتمؿكخاصةمفالغربكتحديدانأمريكا)سمير،تمساندةالحركا

2011:40.)
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كدكؿالعربيػةالبمػدافمػفكالعديػدتعرضتليبيا(فقد2012:34كبحسبماذكرتعبيد)

كانػتػي،حيثالسياسفيتػاريخليبيػاكبػيرانتحػكالنأحػدثالػذمالتغيػيرإلىتسػكناميافريقيػاشمػاؿ

يقػارب القبميػةعمػىعامػان،سػيطرت42خاضػعةلحكػـمعمػرالقػذافيلمػا العمميػةأساسخالليػا

مػفالمشػاركةفيعمميػةصنعالقرارالمجتمعغمػػبفئػػاتأأدلإلىمنعالذمالسياسػيةبالشػكؿ

ةالحكػـالىجانػبحصػرجميعاالمتيازاتدارإفػرادقبيمتػوفيأانفػرادمعمػرالقػذافيكالسياسي،ك

 .بشخصوكأفرادعائمتو

( كآخركف حياة، 2016كأكضحت :20 أف الميبي( السياسي عاـبكاجوقدالنظاـ عد

الجماىيرملىإالتكجوكلغاءالنظاـالممكيإحيثتـالتغيرات،مجمكعةمف1969 كقدالنظاـ ،

معمرالقذافيدكران عمىالمستكفميمانلعبتشخصية ليرسـمالمحالنظاـالسياسيفيليبيا

االمجنةالمركزيةبيالتيقامتكمفنفسالعاـحداثالفاتحمفسبتمبر،فبعدأالداخميكالخارجي

عرؼالنظاـالسياسيكليبيا،بقيادةمعمرالقذافيتـالغاءالممكيةفي(االحرار)لمضباطالكحدكييف

،ككافىذاعبرمرحمتيفىامتيفكىما:مؤسساتوتحكالتجذريةخاصةمفحيث

 :1976-1969المرحمة األولى: من  -
بالقكميةالعربيةتأثرتجديدةفيىذهالفترةعرؼالنظاـالسياسيالميبيظيكرمؤسسات

:كالفكرالناصرمفيمصركتمثمتىذهالمؤسساتفي

كالذمتـتأسيسوالعربيةالميبيةالسمطةالتشريعيةفيالجميكريةمجمسقيادةالثكرة:يمثؿ -1

اتخػػذمجمكعػػةمػػفاإلجػػراءاتمنيػػاحظػػراألحػػزابالسياسيةالقذافيحيثالرئيسبقيادة

 (.2012:41ة)عبيد،كاالتحاداتالعماليةالمسػتقم
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يعدؿداريةالرئيسيةفيليبياكيتشكؿككافبمثابةالييئةالتنفيذيةكاإلمجمسالكزراء:كالذم -2

 .بقرارمفمجمسقيادةالثكرة

كالتيجاءت -3 لمقذافي كىيالمجافالتابعة الشعبية: المجنة الشعبيةإبعد عاـعالفالثكرة

1973 بيافالديمقراطيةكالتيشكمتجزءان كرد كقد الثالثة، العالمية النظرية أسماه مما

 (.2010،)شرقيةالقذافيالرئيسالذمكتبواألخضرالمباشرةفيالكتاب

لممشاركةالسياسيةدكفاعتبارهكإطار 1971 عاـفي:تأسساالتحاداالشتراكيالعربي -4

فمسفةىذاالتنظيـعمىانوالتنظيـالسياسيالشعبيالذميحقؽحيثسياسيانانحزب تقـك

 .تحالؼالقكة

يعيةلمراجعةلجنةتشرةكىيبمثابةمجمسقيادةالثكرالسمطةالقضائية:كالتيقاـبتشكيميا -5

 اإلسالمية.كتعديؿالقكانيفلكيتتماشىكالشريعة

 :2011إلى غاية  1977المرحمة الثانية: من عام  -
،حيثأصبحتالسمطةالعميا1977تـاإلعالفعفقياـمايسمىبسمطةالشعبعاـ

 الخارجية، السياسة صنع كالتيمفضمنيا التشريعات، بكضع المخكلة تـ المؤسسإاذ اتلغاء

عرفتليبيافيىذهالفترةمؤسساتسياسية،كقدالقانكنيةكالبيركقراطيةالتقميديةبكاممياالحككمية

االتحاداتكالنقاباتاالساسية،المؤتمراتالشعبيةغيراالساسية،المؤتمراتالشعبيةجديدةمنيا:

 المينية،كالركابط الشعبية،المجاف الشعب العاـ،مؤتمر الثكريالمجاف ة، القضائية،المؤسسة

(.2011:46اإلعالمية)سمير،المؤسسةكالعسكرية،المؤسسة
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 صناعة السياسة الخارجية الميبية:

دينامية، بصكرة الخارجيةبالتعقيدلتفاعؿكتداخؿمعطياتيا تتسـعمميةصناعةالسياسة

ؿدكلة،إالأنورغـحيثتختمؼىذهالعمميةمفدكلةالىأخرلحسبتركيبالنظاـالسياسيلك

مشتركةفيصنعالسياسةالخارجيةحيثيشارؾفيصناعتيا االختالؼفإفىناؾأصكالن ىذا

عددمفاألجيزةالحككميةكغيرالحككمية،كيتـالتكصؿالىمفاىيـمتقاربةككجياتنظرمكحدة

(.2016القرارالسياسي)الكريكات،اتخاذبقدراالمكافمفأجؿ

أشار الثالثبشكؿعاـ2011سمير)ككما العالـ لدكؿ الخارجية السياسة فإفدراسة )

 السياسات ىذه ميزت التي التحكالت مختمؼ فيـ كالسياسةالخارجيةالميبيةبشكؿخاصتؤكدأف

 بظاىرة المحيطة المحددات مختمؼ تحديد عمى أساسان تعتمد الحربالباردة نياية بعد كخاصة

مفخالليايمكف التي المؤسساتية البيئة دراسة عمى التركيز كمفثـ الدكؿ هليذ الخارجية السياسة

،كمفمحدداتالسياسةالخارجيةالميبيةاآلتي:صناعتو كخمفيات الخارجي القرار طبيعة تحميؿ

 المكقعكالمساحة مجمكعةمفالعناصرأىميا المحدد المكقعالجغرافي:يشمؿىذا أكالن:

،كتؤثرىذهالعناصرفيالسياسةالخارجيةبشكؿمباشرفيككنياكالتضاريسكالثركات

تحددنكعيةالخياراتكمدلالفرصالمتاحةأماـصانعيالقرارالسياسيالخارجي،كتمتمؾ

ليبياأعمىنسبةممكنةمفطكؿالساحؿإلىمساحةاألرض،كتقتصرحدكدىاعمىرسـ

ؾفكاصؿمعمصركتكنس،كتبمغمساحتياالنطاؽالمتكسطبالتقريب،حيثاليكجدىنا

95نسبتوكتعتبرثالثةأرباعكامؿالرقعةالجغرافيةصحراءأمما2كـ1.760.000

(.1996:35)حمداف،%مفإجماليالمساحة
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 ،ثانيان:النفط:تحتؿليبياالمرتبةالرابعةفيإفريقيامفحيثإنتاجالنفطالخاـبعدنيجيريا

%مفاالحتياطات،حيث80مفانتاجالنفطكمايشكؿنسبة2/3،حكاليالجزائر،أنغكال

بميكفبرميؿ،محتمةبذلؾالمرتبةالرابعةفيإفريقيا4.47بمغاحتياطيالنفطالمؤكدفييا

(2011(.كبحسبسمير)2015:54%مفاالحتياطاتاإلجمالية)عقابي،4.3كتمثؿ

 عمى جديدة أىداؼ بركز خالؿ مف اسةالخارجيةالميبيةالسي في جديدة أدكر النفط فقدأتاح

النفط حيث الدكلي الصعيد كعمى اإلقميمي المستكل  دائرتيا مف ليبيا أخرج الميبي أف

 مف إفريقيا في دكرانجديدان لعبتليبيا إذ 1969 الثكرة قبؿ نفسيا فييا كضعت التي الضيقة

ليا. الخارجية المساعدات تقديـ خالؿ

 بيا مع دول الجوار:عالقة لي

 العربية:  الميبية أواًل: العالقات

عاـ الثكرة قياـ عند عنيا المعمف المبادئ ضكء عمى العربية الميبية العالقات انطمقت

حيثأعمفالقذافيأفالثكرةالميبيةتحمؿرسالةاألمةالعربيةإلىالعالـكأنياتعبرعف1969

ف الرسالة كمفأجؿنشرتمؾ فكؽضميرىا، مؤتمراتدكلية إلىعقد دعتليبيا العالـ أنحاء ي

عمييا التيفرضتيا حققتوالثكرةمفإنجازاتكحتىتتجاكزالعزلة ليشاىدالحاضركفما أرضيا

فيتكجيوليبياالستغالؿ دفةالحكـ الجديدة الثكرية أفتسممتالقيادة الحقبةاالستعمارية،كبعد

الطبيعيكجزءفاعؿفي كجمعمكانيا األمةالعربية األمةالعربية،عممتمفأجؿتكحيد جسد

(.2014:41شمؿالعرب)اسماعيؿ،

 اتحاد قياـ كثيقة كىي1971ككانتأكؿكثيقةكحدكيةكقعتياليبيابعدقياـالثكرةفيعاـ

 ةكثيق كمصر ليبيا كقعت1972فيعاـ كليبيا،ثـ مصركسكريا مف كؿ بيف العربية الجميكريات
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 حاسي ميثاؽ كضع1973عاـ كفي القطريف، بيف الكاممة الكحدة قياـ بمكجبيا أعمف كالتي الكحدة

 تـ1974كحدةشاممة،كفيعاـ بإقامة البمديف التزاـ عف عبر كالذم كالجزائر ليبيا بيف مسعكد

 اإلسالمية، ةالجميكريةالعربي إعالف بمكجبو تـ كالذم كتكنس، ليبيا إعالفميثاؽبيف عمى التكقيع

)سمير، مف ألكثر يستمر كلـ التكنسية، القيادات قبؿ مف رفض االتحاد ىذا أف إال كاحد يـك

2011:70.)

 ثانياً: العالقات الميبية الغربية:

 ليبيا عالقة بالدكؿاتسمت بالتكتر منػذخاصةنالغربية األمريكيػة المتحػدة الكاليػات مػع

فقػدتعارضػتالتكجيػاتالغربيػةمػعليبيػا،1969الىالحكػـعػاـمعمػرالقػذافيالرئيسكصػكؿ

كمقاكمةاالخػتالؼاإليػديكلكجيكاإلصػرارعمػىالػدعكةلمكحػدةالعربيػةحيثمػفعديدةفيأمػكر

فمسػطيف في كالصػييكنية النفطمفخالؿككذلؾاالسػتعمار أسعار عمى لمسػيطرة مسػاعيليبيػا

سقؼ الكطنيػةاإلنتاج،تحديد لحركػاتالتحػرر كالمسػاعدة العػكف يػد ،كمػد بػرفضليبيػاكانتياءن

إمالعسكرية،كالذلسياسػةاألحػالؼكالقكاعػد التػكترمػعالكاليػاتالمتحػػدةأدلبدكره لىتصػعيد

الدبمكماسػػيبػػيفالبمديفالىرفضػتالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػةرفػػعمسػػتكلالتمثيػؿإذاألمريكيػػة

تأييدىالمخطكاتالسػممية:ذاكافقتليبياعمىشرطيفىماإإال-كىكمطمبليبي-درجةالسفراء

اتجيتالعالقاتاألمريكيةالميبيةنحكالمقاطعػةفيعيػد،كقدالشرؽاألكسطككقؼاإلرىابفي

السػفارةاألمريكيػةفيالعاصػمةالميبيػةإغالؽحػدالػرئيساألمريكػيركنالػدريغػافحػتىكصػمتالى

:2012)عبيد،الىخفػضمسػتكلالعالقػاتالدبمكماسيةبيفالبمديف،كالذمأدل1980فيأيػار

47.)
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فترةالسبعينياتكبدايةالثمانيناتاتجيتليبيانحكإقامةبعضاالتفاقياتاالقتصاديةكفي

امتدتىذه،إذرغـإعالنياعدـاالنتماءإلىأممفالكتمتيف،يتيكالسياسيةمعالمعسكرالسكف

دليبيابالسالحمفاالتحادالسكفيتيحيثكافيحتىإلىالمجاؿالعسكرممفخالؿتزكالعالقات

ليبيا الحركاتالثكريةاتجاه مساندة الخارجيةمنيا ،كأتتلعمميةالتسمحفيإطارتحقيؽأىدافيا

محتمؿكخاصةمفالغربكتحديدانألمفيإطاراالستعدادذهىعمميةالتسمح مريكاكحتىأىجـك

مفتكافر تمؾالدكؿ،كىكمارفعميزانيةالدفاعالميبيةمستفيدةاتجاهنظرالممكاقؼالميبيةؿإسرائي

1980مميكفدكالرثـتضاعفتفيعاـ203حكالي1975العكائدالبتركليةحيثبمغتعاـ

مفجيةكالدكؿالغربيةمفجية،مميكفدكالر448إلى كخاصةأخرلاألمرالذمأقمؽأمريكا

(.2011:77)سمير،تمؾالتيتقععمىضفةالبحرالمتكسطكبالتاليقربياالجغرافيمفليبيا

،جمعتبشكؿممحكظمابيف1969أفالسياسةالخارجيةالميبيةمنذعاـكيرلالباحث

المبادراتكاالستجابات،خاصةعمىالمستكلالقكميكاإلقميمي،كقدمكفالمكقعأدكاتيامفخالؿ

الجغرافيلمدكلةالميبةكىكالذميعدأحدالمنافذالشماليةعمىالبحراالبيضالمتكسطكأكركبا،

إلىإمكاناتيااالقتصاديةاليائمة،مفأفتكاجومبادراتعدةمفالدكؿاألخرللمتكجوةباإلضاف

حكىا،خاصةأفمكقعليبياالجغرافيككفرالنفطفييا،لعبدكرانىامانكأداةاقتصاديةفيالسياسةن

 الخارجيةالميبية.
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  الفصل الخامس
 والتوصيات نتائج الالخاتمة 

 أواًل: الخاتمة:

الدراسةتبحث "دراسةحالةليبيا"دكراالقتصادفيتشكيؿالسياسةالخارجٌيةلمدكؿىذه

،تناكؿالفصؿاألكؿ:خمفيةالدراسةكأىميتياكاشتمؿعمىالمقدمة،خمسةفصكؿمفخالؿكذلؾ

الدراسة ككمشكمة الدراس، كفرضية كأىداف، الدراسة كمحدداتياياأسئمة كحدكدىا كأىميتيا

النظرمكمصطمحاتيا، الدراسة،كالدراساتالسابقة،كاإلطار كمنيجية أما الثاني. فتناكؿالفصؿ

،المبحثاألكؿ:ماىيةاالقتصادالسياسيمفخالؿمبحثيف،تناكؿةاالقتصادفيبناءالدكلةأىمي

المبحثالثاني:المقكماتاالقتصاديةكأثرىاعمىالكزفالسياسيكتناكؿ،كسياسةاالقتصادلمدكلة

الؿمبحثيف،مفخاالدكاتاالقتصاديةكالسياسيةالخارجيةلمدكلة:الفصؿالثالث،كتناكؿلمدكلة

المبحثأماالمبحثاألكؿ:ماىيةاألدكاتاالقتصاديةالفاعمةفيالسياسةالخارجيةلمدكلة.تناكؿ

الفصؿكتناكؿ:دكراألدكاتاالقتصاديةالفاعمةفيتكجيوالسياسةالخارجيةلدكلة.فتناكؿالثاني

المبحثخالؿمبحثيف،تناكؿمف2011-1969السياسةاالقتصاديةالميبيةمابيفعامي:الرابع

(2011-1969)ةفيالسياسةالخارجيةالميبيةمابيفعاميالمقكماتاالقتصاديةالفاعمياألكؿ:

المبحثالثاني:األدكاتاالقتصاديةالفاعمةفيالسياسةالخارجيةالميبيةمابيفعاميكتناكؿ

كالذماشتمؿعمىالخاتمةكالنتائج.كاختتمتالدراسةبفصمياالخامسكاألخير(1969-2011)

كالتكصيات.
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تمكنتالدراسةمفاإلجابةعفأسئمةاألسئمةكاختبارالفرضيةككاآلتي:كما

مااألدكاتالحاكمةلالقتصادفي:ينصعمىأجابتالدراسةعفالسؤاؿاألكؿكالذم -1

تصاديةتعدكسيمةىامةاألدكاتاالقكقدتبيفأفالتأثيرعمىالسياسةالخارجيةلمدكؿ؟

لصناعةالسياسةالخارجية،كاحتمتمكانةمتقدمةكىامةفيالعالقاتالدكليةالمعاصرة،

فيسمـ مفعامميف؛األكؿ:احتالؿاألمفاالقتصادممكانةبارزة كجاءتتمؾاألىمية

االقتصادمأكلكياتاألىداؼالقكميةلمحككماتكاألنظمةالسياسيةكالثاني:زيادةاالعتماد

النفطكالمساعداتالخارجيةمفأىـاألدكاتالحاكمةلالقتصادكأفالمتبادؿبيفالدكؿ.

 فيالتأثيرعمىالسياسةالخارجيةلمدكؿ؟

عفالسؤاؿالثانيكالذمينصعمى:مادكراألدكاتالحاكمةلالقتصادأجابتالدراسة -2

تبي كقد لمدكؿ؟ الخارجية السياسة عمى التأثير في أف: االقتصادمف العامؿ مفيعد

ذلؾالمؤثرات كيرتبط خارجية، دكلة أم كسياسة الدكلية العالقات في فاعمية ليا التي

المنتجاتالصن ككافة كالثركاتكالطبيعية الكطنية كالزراعيةباإلمكانياتاالقتصادية اعية

ككيفيةاستخداميا.

الثالثكالذمينصعمى: -3 كيؼكظفتالدكلةالميبيةاألدكاتأجابتالدراسةعفالسؤاؿ

بيفعامي ما الخارجية فيسياستيا ؟،حيثتكصمت2011-1969الحاكمةلالقتصاد

حتى1970كنماكفقالفمسفةالرأسماليةمفعاـقدتطكراالقتصادالميبيالدراسةإلىأف

1980. السبعينياتكما أكائؿ منذ الميبي، االقتصاد الماضيكاجو القرف تغييرات،مف

جديدة،ىدفتإلىإصالحاالقتصادمفككنواقتصاداسكقياإلىاقتصاداشتراكي،فقدتـ

،عندمابدأتالحككمةالميبيةعمميةتأميـالتجارة1975إدخاؿأكؿىذهالتغييراتفيعاـ
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الخارجية الفترة الصادرات مف األعظـ النسبة يشكالف كمشتقاتو النفطظٌؿ الميبيةخالؿ

 .الصادرات مف النسبةاألعمى عمى إلىاستحكاذىما البيانات تشير إذ (،2000-2010)

ىناؾعالقةارتباطيةبيفإدارةعمىأف:اسةمفاختبارالفرضيةكالتيتنصتمكنتالدر -4

كقدتكصمتالدراسةإلىاإلقتصادفيالدكلةكبيفتشكيؿسياستياالخارجٌيةكصناعتيا.

ارتباطي ىناؾعالقة الخارجيةأف سياستيا تشكيؿ كبيف الدكلة في االقتصاد إدارة بيف ة

،كممااستطاعتأفتشكؿسياستياالخارجيةفيانكصناعتيا،فكمماكافاقتصادالدكلةقكي

ظؿالقكة.

 ثانيًا: النتائج:
عرضالخاتمةتكصمتالدراسةلمنتائجاآلتية:بعد

كميةسمـأكلكياتاألىداؼالقألداةاليامةفيأفاألدكاتاالقتصاديةاحتمتمكانةككنياا -1

النفطكالمساعداتالخارجيةمفأىـاألدكاتالحاكمةلمحككماتكاألنظمةالسياسية،كككف

 أثيرعمىالسياسةالخارجيةلمدكؿ.لالقتصادفيالت

االقتصادمأف -2 العامؿ يعد مف ليا كالتي المؤثرة الدكليةالعكامؿ العالقات في فاعمية

سياسةأمدكلةخارجية،كيرتبطذلؾباإلمكانياتاالقتصاديةالكطنيةكالثركاتكالطبيعيةك

اعيةكالزراعيةككيفيةاستخداميا.ككافةالمنتجاتالصن

،ثـ1980حتى1970الرأسماليةمفعاـكنماكفقالفمسفةقدتطكراالقتصادالميبيأف -3

كم السبعينياتكاجو أكائؿ الماضنذ القرف إصالحيمف إلى ىدفت جديدة، تغييرات ،

 .االقتصادمفككنواقتصاداسكقياإلىاقتصاداشتراكي
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الخارجية -4 سياستيا تشكيؿ كبيف الدكلة في االقتصاد إدارة بيف ارتباطية عالقة ىناؾ

كصناعتيا،فكمماكافاقتصادالدكلةقكيان،كممااستطاعتأفتشكؿسياستياالخارجيةفي

ظؿالقكة.

 التوصيات:: ثاً ثال
نتائجتكصيالدراسةبمايمي:ماتـالتكصؿإليومفضكءفي

1)  عمى العمؿ االقتصادضركرة عمى االعتماد خالؿ مف ىامة اقتصادية سياسات اتباع

المتبادؿبيفالدكؿ،ككنوىعامؿمفعكامؿالسياسةالخارجية،كأداةمفاألدكاتاليامة

 .كالرئيسيةفيالسياسةالخارجية.

لتعزيزاإلمكاناتاالقتصاديةالكطنيةكالثركاتالطبيعةكمختمؼكافةالجيكدالممكنةبذؿ (2

المتنجاتالصناعيةكالزراعية،كلذلؾلدكرتمؾاألدكاتالفاعؿفيالتأثيرعمىالسياسة

 الخارجيةالميبية.

تدامةكالتطكيرالمسالعمؿعمىتغييرالسياساتاالقتصاديةكتكجيوالثركةالنفطيةلمتنمية (3

ك التحتية، البنى النفطكمصدرفي عمى االعتماد كعدـ الميبية االقتصاد مصادر تنكيع

فرص كتعزيز كالصناعات، الزراعة كتطكير األجنبي االستثمار كتشجيع لمثركة كحيد

 األسكاؽالمشتركة.

4)  مع الخارجية العالقات تحسيف خالؿ مف الميبي االقتصاد تعزيز عمى المجتمعالعمؿ

الدكليكالدكؿالعربيةكاإلفريقية،بمايتكافؽمعمصمحةالدكلةالميبيةالعميا،كبمايؤىميا

 لتكاكبالمكقعاالقتصادمكالسياسيالياـ.
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