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الشكر والتقدير
بسم اهلل الرحمن الرحيم 
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ ال مرسميف سيدنا محمد كعمى آلو
كصحبوأجمعيف .
أحمد اهلل الذمأنعـعمىبفضموكرموعمىإتماـىذاالبحث كالذم اسأؿاهللتعالىاف
يككففيالمستكلكيحقؽاإلفادةالمرجكةمنو .
كفيىذاالصددأتقدـبجزيؿالشكركالتقديركالعرفافالىكؿمفساندنيفيإتماـىذه
الرسالة ،كالىكؿمفعممنيحرفاداخؿىذهالجامعةالمرمكقة ،كأخصبالشكركالتقدير األستاذ
الدكتكر عمر الحضرمي  الذم كاف لو الفضؿ بعد تكفيؽ اهلل تعالى في انجاز ىذه الرسالة مف
اختيارالعنكافكحتىإنجازىافمومنيكؿالتقديركاالحتراـ .
كماأتقدـ  بالشكر كاالمتنافكالتقديرالىأ سرةكأساتذةقسـالعمكـالسياسيةبكمية اآلداب
بجامعةالشرؽاألكسط،كالذيفكانكاالعكفكالسندلي كلباقيزمالئيالطمبة .
كأتقدـبالشكرمصحكبان بعبؽاالصالة كاالخكةالىأ سرةجامعةالشرؽاألكسطمفإدارة
كعامميفكأساتذةعمىحسفاستقباليـكتعامميـكضيافتيـلناكأخكةاشقاءكمساعدتيـلنافيإتماـ
ىذهالمرحمةمفحياتنا،كالتيكانتبإرادةاهللعمىأيدييـفميـمناكؿالتقديركاالحتراـ .
يبيجنيكيطيبليكيشرفنيأفأتكجوبخالصالشكركالتقديرالىأعضاءلجنةالمناقشة
بتفضميـبقبكؿمناقشةرسالتيىذهمتمنيامفاهللالعزيزالقديرالتكفيؽليكليـ .
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األستاذ الدكتور عمر الحضرمي 
الممخص
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى الدكر الذم يمعبو االقتصاد في التأثير عمى السياسة
اسةحالةالدكلةالميبيةخالؿفترةحكـالرئيسمعمرالقذافي(.)2011- 1969

الخارجيةلمدكؿ،در
استندت الدراسةعمىفرضيةمفادىا أفىناؾعالقةارتباطيةبيفإدارةاإلقتصادفيالدكلة ،كبيف
الخارجية كصناعتيا .كاتبعت الدراسة عدة مناىج  ك المنيج التحميمي ،كالمنيج
تشكيؿ سياستيا
ٌ
التاريخي ،كالمنيج الكصفي  ،كمنيج النظـ السياسية كالمنيج السمككي ،كقد تكصمت الى نتائج
أىميا قب كؿ فرضالدراسةب أفىناؾعالقةارتباطيةبيفإدارة اإلقتصادفيالدكلةكبيفتشكيؿ
سياستياالخارجيةكصناعتيا،كقدبينت أفاالقتصاديمكفأفيكرسفيخدمةالسياسةالخارجية
ٌ
مف خالؿ عدة طرؽ أىميا  :المغريات االقتصادية التي تمكف السياسة الخارجية لمدكلة ذات
االقتصاد القكية مففرضأكتمريرسياساتعمىالدكلة األضعؼ ،كأشارت الدراسةفيالحالة
الميبيةالىأفالدكلةالميبيةاعتمدتبشكؿرئيسي كاساسيعمىالثركةالنفطيةفياقتصادىا،الذم
كاف العنصر الذم أدل الى إيجاد قكة اقتصادية لمدكلة ،كتبيف عدـ قدرة الدكلة عمى االستغالؿ
األم ثؿ لمثركة النفطية في اقتصاد كالسياسة الخارجية ،حيث شابت العالقات الميبية العديد مف
التكتراتكالمشكالتمعالعديدمفالدكؿ .كعمىضكءالنتائجأكصتالدراسة بضركرة افتعتمد
سياسةالدكلةالخارجيةعمىالمبادئالعمميةفيعمـالسياسةكأالتقكـعمىالعمؿالفردم.
الك ممات المفتاحية :االقتصاد،السياسةالخارجية،ليبيا 
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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 AlQathafi 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:
يتأثرالسمكؾالخارجيألمدكلةمفالدكؿفيمكاقؼمعينةليا،كفىمكاقؼمعينويتأثر
أخرل في ظؿ تكفر إدراؾ الحافز  ،بمعنى المكقؼ السمككي ،كقد تككف ىذه
بسمكؾ كحدة دكليو 
"الحكافز "ذاتطبيعةمتضاربةأكمتعاكنةأكتابعوأكمستقمة .
كيتميزسمكؾالدكؿالخارجيبالتكقعكعدـالتيقف،كغالبانينتجذلؾعنداستقبالولسمككيات
خارجية مقابمة أك نتيجة لحاجة داخمية  ،كقد تتشكؿ الظاىرة السياسية الخارجية عند الدكؿ عمى
شكؿ سمسمةمتتابعةمفالتبادالتالسمككية،كذلؾنتيجةلمحكافزكاالستجابات،كعميوفقداىتمت
أدبيات حديثة بالسمكؾ الخارجي لمدكؿ عمى شكؿ دراسات كمقاالت أكاديمية تناكلت السياسة
الخارجية بشكؿ عاـ ،كدراسة كارف فيميب ) )Philips, 1972كالتي بينت أف السمكؾ الخارجي
لدكلة ما  قد يؤثر أك يتأثر بسمكؾ دكلة أخرل مف خالؿ سمسمة متتابعات مف التبادؿ السمككي
الخارجيبفعؿمنظكمة"الحكافز" .
كما أف ىناؾ تحميالت تذىب إلى االعتقاد بأف السمكؾ الخارجي لمدكلة قد يككف مجرد
استجابةلمكاقؼسابقة،كىذهالمكاقؼالتنشأبالضركرةمفعناصرالبيئةالخارجيةكلكفقدتتمثؿ
في السمكؾ السابؽ لمدكلة نفسيا ،أم أف سمكؾ دكلة  معينو كفى لحظو معينو قد يككف مجرد
استمرارلسمككياالسابؽفيالتعامؿالخارجي ،كالذم عادةماي ككفمجردإفرازلألنماطالركتينية
كالبيركقراطية  ،كاعتياديةالدكركالتأثيرالخارجيفيدائرةصنعالقرارالخارجي ،فإذاتأكدتدكلة
مامفالسمكؾالصادرإليياكأنويتصؼبال تجانسكاالستم ارريةبشرطالتأكدمفإدراكو،أك عدـ
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إدراكو ،كغيابتجانسوكاستم ارره،فالسمكؾ الخارجيلتمؾالدكلةتجاهدكلةأخرلسكؼيككف
مجرد"فعؿكردفعؿ"لمسمكؾالمتبادؿ(أبكطالب )23:1995،
إلىرسـسياساتكاضحةعمى
كتسعىالحككماتفيالدكؿ،سكاءكانتمتقدمةأـنامية ،
الصعيديفالمحمي  المتمثؿفيإدارةشؤكنياالداخمية،كالخارجيالمتمثؿفيعالقاتيامع كيانات
المجتمعالدكلي،حيثتكاجو ىذهالحككماتعندرسـسياساتيامجمكعةمفالعكامؿالتيتؤثرإما
سمبان أك إيجابان عمى تحديد مالمح تمؾ السياسات .كلعؿ أىـ تمؾ العكامؿ ىك القكة االقتصادية،
كقدرةالقيادةالسياسيةعمىإدارةذلؾاالقتصادبشكؿراشدكسميـ .
كيعدالعامؿ االقتصادممفالعكامؿالرئيسيةفيتكجيوالسياسةالخارجيةلمدكؿ،فقدبات
تحقيؽأىداؼالتنميةاالقتصاديةمفاألىداؼالجكىريةفيإطارتكجيوالسياسةالخارجية،األمر
الذمدفعالدكؿلتدعيـ عالقاتياالخارجيةمعجيرانياكالعالـ ،كالتقربمنيـدكفالنظرإلىىكية
تمؾالدكؿ ،كماأفقكةالدكلةتعد مفالعكامؿالتيتعمؽعميياأىميةخاصةفيميدافالعالقات
الدكلية،كذلؾبالنظرإلىأفىذهالقكةىيالتيترسـأبعادالدكرالذمتقكـبوالدكلةفيالمجتمع
الدكلي  ،كتحدد أطر عالقاتيا بالقكل الخارجية في البيئة الدكلية .كيعد الجانباف االقتصادم
كالسياسيمفالمعطياتالرئيسيةكالمحكريةفيتشكيؿالصكرةالشاممةكالمتكاممةلمدكلةشرطتكفر
جممةمفالمقكماتالتييتـفيياالتنسيؽكالتكامؿبيفالجانبيففيىذااإلطار(المفمحكالسرحاف،
 .)37:2009
كتتأثر عممية رسـ سياسات الدكلة بمجمكعة مف المدخالت المختمفة ،فباإلضافة الى
التقنية كاألمنية لمدكلة كلمبالدالتيليا
الظركؼاالقتصادية ،ىناؾالظركؼالسياسيةكاالجتماعية ك ٌ
عالقاتبيا،حيثأفإدراؾالحككم اتلتمؾالظركؼكمعرفةكيفيةالتعامؿمعيايؤدمإلىتحقيؽ
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أكبر قدر مف المخرجات الناضجة كاإليجابية التي تنعكس كتصب في مصمحة الدكلة (كىيب،
 .)16:2010
كفي سياؽ حدكد ىذه الدراسة المكانية فإف ليبيا قد شيدت فترة انتعاش اقتصادم نتيجة
الكتشاؼ النفط عاـ  ،1963فبعد أف كانت اقتصاد الدكلة الميبية ضعيفنا ،فقد  أصبح ليا مكارد
ضخمةأدتالىإيجاد فكائض مالية.إالأنو  ،كعمى ضكءعدـكجكد قيادات ذاتمعرفةكخبرة
اقتصادية ،فإفالتدفقاتالماليةلـتكجولمتنميةاالقتصاديةالصناعيةكالزراعية،كبقيالنفطمصدر
كخاصة في الكاردات  ،كبذلؾ بقيت ليبيا تعيش عمى ريع النفط (حياة،
تمكيؿ لمعمميات التجارية 
كآخركف .)7:2016،
كقد عمدت ليبيا إلى تعزيز مصالحيا االقتصادية مع الدكؿ المجاكرة لتحقيؽ عدد مف
األىداؼ التي تسعى إلييا كاستثمار المكارد الطبيعية التي تزخر بيا الدكؿ االفريقية عمى كجو
الخصكص ،كالطاقات البشرية كامكاناتيا المادية ،كتسخير شعكب تمؾ الدكؿ مف أجؿ المشاركة
االقتصادية ،بعيدان عف االستغالؿ كالتبعية االقتصادية ،كمنافسة االستثمارات األجنبية في القارة،
كايجاد مصادر لممكاد الخاـ لمصناعة الميبية  ،كالمشاركة في التنمية البشرية  عف طريؽ البرامج
الثقافيةكاالجتماعية،كتقديـالمنحالدراسيةكاعارةالمدرسيفكغيرذلؾمفاألمكر،كؿذلؾينطكم
تحتمظمةالسياسةالخارجيةالميبيةمفأجؿتعزيزاقتصادىا(زركقي )36:2014،
كماتطكرت ظركؼليبياالسياسيةمنذالعاـ1969حيث شيدتالبالدانقالبانعمىالحكـ
الممكي الذم ق اد استقالليا ،كأصبحت نظاميا جميكريان  .ككمعظـ الجميكريات العربية برزت
شخصيةالرئيسمعمرالقذافيكبطؿقكمي كقائدمميـلمبالد،كالذمكانتلديوالعديدمفاألفكار
عالمية ،حيثتـاعتباره
كالتصرفات الغريبةالتينتجعنياعداءاتلمعديد مفالدكؿاإلقميميةكال ٌ
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داعمان  لإلرىاب نتيجة لضمكعو في عدة قضايا  ،كمنيا قضية سقكط طائرة أمريكية في لككربي،
كاختفاءمكسىالصدرفيليبيا،كدعـالجيشالجميكرمااليرلندم ،كذلؾفيمساىمتوفيالحرب
فيالتشاد(الشمرم .)5:2012،
كفيالفترةالممتدةمابيفعامي  1980- 1970ارتفعتأسعارالنفط عالميانبشكؿكبير،
مما أدل الى زيادة  اعتماد االقتصاد الميبي عمى النفط بشكؿ أساسي ،كاالبتعاد عف عناصر
االقتصاد الرئيسية األخرل (الزراعة كالصناعة) التي شكمت   % 2فقط مف حجـ االقتصاد
الميبي )  (Alrubaie, 2008: 9استمر ذلؾ الى الفترات الالحقة التي لـ تكف فييا السياسيات
االقتصاديةفاعمةفيأممفالمجاالتاالقتصاديةغيرالنفطية .
إفارتفاعأسعارالنفطكازديادحجـاإلنتاجفيالدكلةالميبيةعمالالىتحقيؽثركاتكبيرة
في يد السمطة الميبية بقيادة القذافي الذم كانت بيده السمطات كافة كبشكؿ مطمؽ ،فعمؿ عمى
تكجيو الثركات الميبية الى تحقيؽ أفكاره كتطمعاتو السياسية  ،كما كجييا بما يخدـ استم ارره في
كمككنو الرئيسي النفط  -ىك العمكد الفقرم في
السمطة في ليبيا ،األمر الذم جعؿ االقتصاد  ٌ -
صناعةالسياسةالخارجي ةالميبيةكتشكيميا،حيثاصطفىتالدكؿفيمحاكرمختمفةيدكرفيفمكيا
ٌ
العمؿالسياسيالخارجيالميبي.كككؿالدكؿالتيتممؾثركاتطبيعية،كخاصةالنفط،فإنياغدت
محطة تش ٌكؿ األعداء كأطماعيـ كاألصدقاء كأىكائيـ  ،خاصة في المنطقة العربية حيث لـ تكف
كبالتاليسياساتياالخارجية .
الدكؿقادرةعمىإدارةاقتصاداتيا
ٌ
الخارجية ،كأخذت
كعميوفإفالدراسةقدتركزتحكؿ دكراالقتصاد فيتشكيؿالسياسة
ٌ
مثاالن عمى ذلؾ الدكلة الميبية ،حيث لكحظ أف االقتصاد يمعب دك انر رئيسان في صناعة سياسات
الدكلةكخاصةإفأ ً
يحسنتإدارتو .
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مشكمة الدراسة:
عمى الرغـ مف الثركات الميبية اليائمة مف عكائد تصدير النفط ،باإلضافة الى تكافر
لالمقدرة  ،إالأنويالحظأفتمؾالثركاتلـتعمؿعمىتنميةالدكلة
االمكاناتاالقتصاديةاألخر
ٌ
كزيادةالرفاهلدلالمكاطفالميبي .كماأفسياسةالدكلةالميبيةالخارجيةفيالفترةمابيف(-1969
 )2011اصطدمت بالكثير مف المشكالت الدكلية كاإلقميمية  كزيادة العداءات ،نتيجة لمممارسات
السياسيةغيرالمدركسة ،كغيرالناضجةفي بعضاألحياف ،كالتيأكصتبياالقدرةاإلقتصادية
حسفإدارتيا .
الكبيرةك
ي
التيلـي ى
كمف المعركؼ أف تحقيؽ المآرب السياسية يرتبط بعدة عكامؿ مف أىميا :العامؿ
االقتصادم كثركات الدكلة الميبية في ظؿ تكافر النفط كارتفاع أسعاره  ،كبالتالي فإف مشكمة ىذه
الدراسة تتمحكر في بياف  دكر اإلقتصاد في تكجيو السياسة الخارجية لمدكؿ  دراسة حالة ليبيا
،2011- 1969كمفالممكفتحديدمشكمةالدراسةمفخالؿعددمفالتساؤالت .

فرضية الدراسة:
تـبناءالدراسةعمىالفرضيةالتالية :
ةاإلقتصادفيالدكلةكبيفتشكيؿسياستياالخارجيةكصناعتيا .
ىناؾعالقةارتباطيةبيفإدار
ٌ

أسئمة الدراسة:
تحاكؿالدراسةاإلجابةعفاألسئمةاآلتية :
 - 1مااألدكاتالحاكمةلالقتصادفيالتأثيرعمىالسياسةالخارجيةلمدكؿ؟
 - 2مادكراألدكاتالحاكمةلالقتصادفيالتأثيرعمىالسياسةالخارجيةلمدكؿ؟
 - 3كيؼكظفتالدكلةالميبيةاألدكاتالحاكمةلالقتصادفيسياستياالخارجيةمابيفعامي
2011- 1969؟
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أىداف الدراسة:
تسعىالدراسةلتحقيؽاألىداؼاآلتية:
  - 1تحديداألدكاتالحاكمةلالقتصادفيالتأثيرعمىالسياسةالخارجيةلمدكؿ.
 - 2الكقكؼعمىدكراألدكاتالحاكمةلالق تصادفيالتأثيرعمىالسياسةالخارجيةلمدكؿ.
 - 3تحميؿكيفي  كظفتالدكلةالميبيةاألدكاتالحاكمةلالقتصادفيسياستياالخارجيةمابيف
عامي.2011- 1969
أىمية الدراسة:
أىميةعمميةكأىميةعممية،كذلؾعمىالنحك

تتمثؿأىميةالدراسةالحاليةفيناحيتيف؛
اآلتي :
األىمية العممية :
تمثؿالدراسةالحالية رصدان ألكبرالمشكالتكاألىـعمى المستكلالمحميكالدكلي التي
تكاجو الدكلة الميبية مف  مشكالت سياسية كامنية كاجتماعية شممت تداعياتيا العديد مف الدكؿ
اإلقميمية كالدكلية ،كذلؾ استنادنا الى مقاربة كيفية إدارة اقتصادىا  .كما تكمف أىمية الدراسة في
أصالتيافي ككنيا مفالدراساتالتيتتناكؿمكضكعأثراالقتصادعمىرسـالسياسةالخارجيةفي
ليبيا خالؿ الفترة ( .)2011- 1969كيؤمؿ مف الدراسة الحالية أف ترفد المكتبة العربية كطالب
العمكـالسياسية،بمادةىامةكحديثةفيميداف العمكـالسياسية .
األىمية العممية :
تعتبرالدراسةالحاليةمحا كلةإللقاءالضكءعمىأىميةاإلقتصادفيصناعةالسياسة
الخارجيةلمدكؿ.كماتسعىالى بيافخطكرةالكاقعاالقتصادملمدكؿ،فإفىيأحسنتإدارتو
ى
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استطاعتأفتحتؿدك انرلوثقؿعمىالمستكلالعالمي،أماإذامافشمتفيذلؾفإفذلؾسيؤثر
عمىكؿمككناتكجكدىا .
سمبان
ٌ
كالدراسةالحاليةقدأخذتالحالةالميبيةبيفعامي()2011- 1969كمثؿلمتثبتمف
الفرضيةالرئيسةالتيقامتعمييا .

مصطمحات الدراسة :
السياسة :
فعالىة ،كقيؿ :كساس األمر ً
ً
ساس
سياسة ،كىي مأخكذة مف الفعؿ
لغة  :ن
ى
لغكيا مف مصدر عمى ى
كيسكس،كىيعمىمصدرفعالة(بفعباد .)8:1994،
اصطالحاً :كتعرؼاصطالحان بأنيا  السمطةالمطمقةداخؿالدكلةمفأجؿالمصمحةالعامة،كىي
السمطةلصناعةالق ارراتكىيمخكلةبسمطةنيائية(الشيبكيحيى ،)10:2017،
إجرائياً:إدارةعالقاتالدكلةمعالخارج .
االقتصاد
صد فيالنفقة"
ص يد بيفاإلسراؼك
التقتيريقاؿفالفمقٍتً ه
لغة:تكسطبيفاإلسراؼ كالتقتير" ،القى ٍ
ي
)لنجفي .)15:1977،
اصطالحاً:عمـإدارة مكارد الدكلة ،حيثيقكـبدراسةالصكر التييتخذىاالتصرؼاإلنسانيفي
عمميةتدبيرىذهالمكارد  .كىكيقكـعمىتحميؿكشرحالصيغةالتييقكـالشخصاكاألفرادطبقا
ليابتخصيصالمكاردالمحدكدةإلشباعالحاجاتالمتعددةغيرالمحددة(طمبة .)24:2007،
إجرائياً:تدبيرشؤكفالماؿ،إمابتكثيرهكتأميفإيجادهكامابتكزيعو .
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السياسة الخارجية
لغة :الق ارراتالتيتحددأىداؼ الدكلة الخارجية كاألعماؿالتي تتخذ لتنفيذتمؾ الق اررات (العمي،
 )7:2017
إجرائياً :مج مكعةاالعماؿالتييقكـبياجيازمتخصصلدكلةلتسييرعالقاتيامعدكؿأخرل أك
أطراؼدكليةأخرل .
اصطالحاً " :سمسمة مف المبادرات كاإلستجابات التي تقكـ بيا الدكلة الميبية لمتعامؿ مع الفرص
المتاحةكاألحداثالج اريةعمىالساحةالدكليةكذلؾلتمبيةأىدافياكتعزيزسيادتياالتيتعتبرأعمى
األىداؼكأىميا"(المكدم .)31:2014،
السياسة الميبية:
اصطالحاً  :ىي ليست التعبير عف البرامج كالق اررات كالسمككيات التي يعبر عنيا عند القياـ
بتحركاتخارجية،كا نماىيتعبرعفمضمكفثقافيكتاريخيمعيف،كأىداؼثكريةمعمنةمف
عاـ(1969حياة،كآخركف .)13:2016،
إجرائياً:ىيالتعامالتالسياسيةكاالقتصاديةكالثقافيةالميبيةمعالدكؿاألخرلمفأجؿتحقيؽ
أىداؼكطنية .

حدود الدراسة:
تقتصرالدراسةعمىالحدكداألتية :
الحدود الزمنية:تتحددالدراسةفيالفترةالزمنية()2011- 1969كىيالفترةالتيتكلىفييانظاـ
الفاتحمفسبتمبرالحكـفيليبيا(نظاـالقذافي) .
الحدود المكانية :تتحددالدراسةفيالدكلةالميبية .
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محددات الدراسة:
كاجيت  الباحث بعض المحددات أثناء تنفيذ الدراسة  تتمثؿ في صعكبة الكصكؿ إلى
المراجع ،كال دراساتالعمميةالمكثكقة في مكضكعالدراسة ،خاصة ماتعمؽبحالةالدراسة,إضافة
إلىأفانتياءفترةالدراسةبانتياءحكـالقذافي ،فإفىناؾصعكبةكاجيتالباحثتمثمتفيعدـ
إمكانيةإجراءمقابالتمعرجاؿحكـت مؾالفترةأكمفتبقىمفالدارسيفليا .

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوالً :اإلطار النظري
إف  اىتماـالمكاطفالمتزايدفيالعصرالحاضربالسياسةالخارجيةلمدكلةالتييعيشفي
كنفيا ،كمايجبأ فتككفعميوحسبكجيةنظره،يعني التكجونحكأىؿاإلختصاصمفالقادة
كالسياسييف  لتفسير حركة سياسة دكلتيـ في سمسمة التفاعالت القائمة في النظاـ الدكلي ،كالتي
تسعى مف خالليا ،عادة ،الى تحقيؽ مصالحيا المختمفة  .كمف المعمكـ أف السياسة الخارجية
كق ارراتياالتصنعبطريقةارتجالية،بؿتتأتىبعدعمميةعقالنيةتأخذ  بجميعالمؤثراتكبطريقة
محسكبة  .كفيالسنكاتاألخيرةارتفعمستكلالسياساتإلى مرتبةت دفعالتخطيطاالقتصادمإلى
األماـ ،ككذلؾ البحث عف فرص أكثر قابمة لمتصدم ألقصى قدر مف التحديات في المجاالت
المختمفة ،حيث أف ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تؤثر في تحديد مستكل السياسة كأثره في
مستكل النمك االقتصادم منيا :مشاكؿ الديكف كاإلنفاؽ المرتبطة بما يسمى "الجرؼ المالي"
( .)Bryan, 2013: 140
كقد  تعددت التعريفات لمفيكـ السياسة الخارجية مع بياف عدـ كجكد تعريؼ متفؽ عميو
سكاءعندعمماءالسياسةبشكؿعاـ،أكعندعمماء العالقاتالدكليةبشكؿخاص،كيعكدىذاإلى
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تعقيد ظاىرة السياسة الخارجية ،كالبحث مف أجؿ التكصؿ إلى األبعاد التي تندرج في سياقيا
كالعالقةبينيا(محسف .)15:2016،
 كيمكفتعريؼالسياسةالخارجيةعمى" أنيا األسمكبالذمتديربوالدكلةعالقاتيا مع
الدكؿ األخرل ،أك ىي المنيج السياسي الذم تتبعو الدكلة في عالقاتيا مع غيرىا بحيث تعمؿ
السياسةالخارجيةعمىإيجاد تكازفبيفالتزاـ دكلتيا الخارجي كبيفالقكةالتيت حتاجإلييالتنفيذ
ىذاااللتزاـ(العجمي .)3:،2011،
كسيتـفيمايمياستعراضبعضالتعريفاتلمسياسةالخارجية :
إفالسياسةالخارجيةكمايعرفياسميـ()13:1984بأنيا"مجمكعةاألىداؼكاالرتباطات
التيتحاكؿالدكؿبكاسطتيا كمفخالؿالسمطاتالمحددةدستكرياأفتتعامؿمعالدكؿاألجنبية،
كمشاكؿ البيئة الدكلية باستعماؿ النفكذ كالقكة بؿ كالعنؼ في بعض األحياف"  كيالحظ ىنا أف
التعريؼينصرؼالىأىداؼالكحدةالدكليةكحددأداةرئيسيةلتنفيذالسياسةالخارجيةأالكىكالقكة
كالعنؼ .
قدعرؼ ) 165:2018( Jainالسياسةالخارجيةعمىأنيا:استخداـالنفكذالسياسية
ٌ
ك
مف أجؿ حث الدكؿ األخرل عمى ممارسة سمطتيا في صنع القكانيف بالطريقة التي تريدىا دكل ة
معينة،كىيعبارةعفالتفاعؿ بيفالقكلالتيتنشأخارجحدكدالدكلةكبيفأكلئؾالذيفيعممكف

داخميا .
كعرفتالسياسةالخارجيةبأنيا  :االستراتيجياتالتيتستخدمياالحككمةلتكجيوأعماليا
قررىاكتحددىا قيادة الدكلةكاتباعيافيعالقة ما
عمىالساحةالدكليةفييتكضحاألىداؼالتيت 
أككضعمعيف) .(Chidozie, Ibietan & Ujara, 2014: 52
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كماعرفيا العجمي( )4: 2011عمىأن يا":السياسةالتيتديرنشاطالدكلةفيعالقاتيا
معغيرىا،أكىيمنيجسياسيتتبعوالدكلةفيعالقاتيامعغيرىابحيثتعمؿالسياسةالخارجية
عمىإيجادتكازفبيفالتزاـدكلتياالخارجيكبيفالقكةالتييحتاجإليياتنفيذىذااإللتزاـ" .
اإليديكلكجية ،كالنظرة التحميمية ،أما األكلى فيفترض أف السياسات

كتعرؼ بأنيا" :النظرة
التي تصطنعيا الدكؿ تجاه العالـ الخارجي ىي تعبيرات عف المعتقدات السياسية كاالجتماعية
كالدينيةالسائدة،فتصنؼالسياسةالخارجية،ديمقراطيةكاستبداديةكتحرريةكاشتراكيةكمحبةلمسالـ
أكعدكانية"(رياض .)10:2012،
كقدأشارميمكف(،2016ص )8إلىأنيا":ففتسييرالتجارةمعالدكؿاألخرل لمافيو
خير لممصمحة الكطنية  ،حيث يعبر ىذا الفف عف ذاتو بكاسطة الدبمكماسية ك  اإلستراتيجية (فف
اإلقناع،ففاإلرغاـ) كقدحدداستخداـالكسيمةالدبمكماسيةلكقتالسمـدكفاستبعادالمجكءلمسالح
مفبابالتيديدعمىاألقؿ.أمافيزمفالحربفالتستغنيالسياسةعفالدبمكماسية" .
كقد  عرفت أيضان بأنيا" :تنظيـ نشاط الدكلة كرعاياىا كالمؤسسات التابعة لسيادتيا ،مع
غيرىامفالدكؿ كالتجمعاتالدكلية .كتيدؼ السياسةالخارجيةإلى صيانةاستقالؿالدكلةكأمنيا
كحمايةمصالحيااإلقتصادية"(محسف .)16:2016،
كقد أشارت محسف ( )18 :،2016إلى أف ىناؾ ثالث إتجاىات في تعريؼ السياسة
الخارجيةكماعرفياأشيرالمفكريففيحقؿالسياسة،كىي:
ٌ
اإلتجاه األول :السياسة الخارجية كمبادئ :إ ف السياسة السياسة الخارجية تعبر عف
مجمكعةإجم اليةمفالمبادئالتيتدارفيظمياعالقاتدكلةمامعغيرىامفالدكؿاألخرل.
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اإلتجاه الثاني :السياسيةالخارجيةكتخطيط،كالذميعرفيابأنياالمنيجالذمتقكـالدكلة
بمقتضاهتسييرعالقاتيامعغيرىامفالدكؿ.
اإلتجاه الثالث:ركزىذهاإلتجاهعمىصناعالقراركالذم يشيرإلىأفالسياسةالخارجية
تتألؼ مف السمككيات الرسمية المتميزة كالتي يتبعيا صانعك القرار الرسميكف في الحككمة حيث
تيدؼىذهالسمككياتإلىالتأثيرفيسمكؾالكحداتالدكليةالخارجية .

أبعاد السياسة الخارجية
تشمؿ السياسة الخارجية سبعة أبعاد أساسية ،كىي كاآلتي (الصديقي-27 :،2002 ،
 :)30
أوالً:تعدالسياسةالخارجيةبرنامجنا  ذكبعديفرئيسييف،البعداألكؿ،كىكالبعدالمحدد،
كالذميتمثؿبمجمكعةالسمككياتكالق ارراتكالمعامالتالتيتتضمنياالسياسةالخارجية،أماالبعد
الثانيفيكالبعدالعاـ،كالذميتمثؿبالتكجيات،األدكار،األىداؼ،كاإلستراتيجيات .
ثانياً:إفالسياسةالخارجيةتسعىإلىتحقيؽاألىداؼإزاءالكحداتالخارجية،كافكانت
تصاغداخؿالكحدةالدكلية .
ثالثاً :إف السياسة الخارجية ليست مفركضة تمامان مف خارج النظاـ السياسي ،كأنما يتـ
إختيارىامفبيفسياساتبديمةمتاحةفي يتتميزبعنصراإلختيار .
رابعاً:إفالسياسةالخارجيةىيعمميةتنطكمعمىمحاكلةالتأثيرعمىالبيئةالخارجيةأك
التأقمـ معيا مف اجؿ تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ حيث أنيا ليست مجرد رد فعؿ آلي لمبيئة
الخارجية.خامساً:تتمثؿالسياسةالخارجيةببرامجالعمؿالخارجيالمعمنة،كيقصدبذلؾأنيابرامج
قابمةلممالحظةكمقصكدةلذاتيالتحقيؽأىداؼمعينة .
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سادساً  :تتمثؿ السياسة الخارجية بأنيا تمؾ السياسة التي يقكـ بصياغتيا الممثمكف
الرسميكفلمكحدةالدكليةكىـاألشخاصالمخكلكفرسميانإلتخاذالق ارراتالالزمة .
سابعاً :إف ما يميز الس ياسة الخارجية عف العالقات الدكلية أنيا تتمثؿ بسياسة الكحدة
الدكليةالكاحدة،أمالبرامجالتيتتبعياىذهالكحدةإزاءالعالـالخارجي .

أىداف السياسة الخارجية
التيتسخرمف
ىناؾجممةمفاألىداؼالتيتتبناىاالدكلةفيتعامميامعالنظاـالدكليك
ٌ
أجؿ تحقيقيا جميع اإلمكانات كالكسائؿ ،كقد أشار  )165 :2018( Jainإلى أف ىناؾ عدة
أىداؼلمسياسةالخارجية،كىي:
أوالً :السالمة اإلقميمية كاإلستقالؿ السياسي لمدكلة .ثانياً :التعامؿ بشكؿ مباشر مع أم
تيديدممكفأفييددالسالمةالقكميةكالجغرافيةلمدكلة.ثالثاً:تحقيؽاإلرتقاءاإلقتصادملمشعب
كرفع مستكل معيشتو  .رابعاً :تحقيؽ الرفاه كاإلزدىار اإلقتصادم لمدكلة مف خالؿ تنكع الدكلة
لتجارتياكاقتصادىامفأجؿتحقيؽالمركنةبمايكفيلمكاجيةتحدياتالعالـالتنافسي .
كقد ذكر رياض ( )50 :2012أنو يمكف تصنيؼ أىداؼ السياسة الخارجية إلى ثالث
فئات  عامة ،كىي فئة األىداؼ المحكرية ،فئة األىداؼ المتكسطة ،فئة األىداؼ البعيدة ،كاآلتي
تكضيحيا:
أوالً  ،األىداؼ المحكرية :كىي األىداؼ ذات األىمية القصكل كالتي تساكم حمايتيا
كتحقيقياكجكدالدكلةأكالنظاـنفسو،حيثتقكـالدكلةبتكظيؼكافةالكسائؿكاإلمكانياتلمحفاظ
عميياكتحقيقيا.
ثانياً،األىداؼالمتكسطة:كىياألىداؼالتيتفرضإحداثالتغيرفيالمحيطالخارجي
لمدكلة،حيثيجباإللتزاـبيذهاألىداؼحتىكا فكانتالتساكمأىميةاألىداؼالمحكرية.
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تصكانر لبنية النظاـ الدكلي ،كىنا ال تقكـ
ثالثاً ،األىداؼ البعيدة :تمثؿ األىداؼ البعيدة
ٌ
الدكلةبتكظيؼكافةإمكاناتيافيخدمةىذهاألىداؼكماتفعؿبالنسبةلألىداؼالسابقة .

طبيعة السياسة الخارجية
إف صنع القرار السياسي عمى المستكل الدكلي يتأثر بطبيعة المتغيرات السائدة في تمؾ
الدكلة،حيثتؤثرمجمكعةالمتغيرات الداخميةكالخارجيةعمىتفاعالتكحركةاألطراؼالمناظرة
سكاءكانتكحداتدكليةأكمنظماتأكمؤسساتدكلية(صالح .)160:2010،
ككماذكراليحيى() 98:2009فإفسياساتالدكؿىيمفصنعأفرادرسمييفيمثمكف
الدكلةكالذيف يطمؽعمييـالفاعميفالدكلييفأكصناعالقرار،كليستمفصنعالدكلةنفسيا،حيث
تتمثؿالسياسةالخارجيةبالتبادؿأكالتفاعؿبيفالفاعميفالدكلييفإذ  تتسـبنكعمفأنكاعاإلعتماد
المتبادؿ .
كلتحقيؽ المتطمبات األساسية لمق اررات الرسمية حكؿ السياسة الخارجية يجب اكال تحديد
ىدؼالسيادةالخارجيةتحديدادقيقا،كىذايستدعيمعرفةالعكامؿالتيتحدداالطارالعاـلمسياسة
الخارجيةلمدكؿ مثؿالمكقعالجغرافي،المكاردالطبيعية،المنشآتالصناعيةكالعسكرية،السكاف،
القيادةالسياسية،األيدلكجيةكجيازاالعالـ) .(Rolenc, 2013: 20
كبعدتحديداليدؼالخارجيالعاـلمدكلةتأتيعمميةصنعالق ارراتكىيالعمميةالتييتـ
مفخاللياتحكيؿاليدؼالقكميالعاـالىقرارمحدد،كىنايعدالبعداإلدراكيعندصانعالقرار
عامالن ميمان جدان حيث يقكـ صانع القرار بالتعامؿ مع بيئتو بمكجب إدراكو الحسي ليذه البيئة
كالتصكراتالمككنةفيمخيمتوعنيا،حيثيتعامؿ معالعكامؿالبيئيةتبعان لتصكراتوكادراكوليا
كليس معحقيقتياالفعمية.كتعتبرعممية صناعةالقرارعمميةمعقدة ألنياتختمؼمفدكلةالى
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أخرلحسبتركيبوالنظاـالسياسيلمدكلةكفيداخؿالدكلة،حيثيشارؾفيعمميةصناعةالقرار
عددمفاألجيزةالحككميةكغيرالحككميةكالتيليامكاقؼمختمفةتجاهكؿسياسةكلياالمقدرة
عمىالتأثيرفيصانعالقرار(النعيمي .)2009،
كيتمك عممية صناعة القرار السعي لتنفيذه كفي ىذه الحالة يككف لدل الدكلة عدد مف
الكسائؿ كاألدكات لتنفيذ الق اررات الخارجية  ،كتحقيؽ أىداؼ الدكلة كمصالحيا ،حيث تختمؼ ىذه
األدكات كتتنكع حسب طبيعة المكانة الدكلية لمدكلة كامكاناتيا اإلقتصادية كالسياسية كالعسكرية
كالثقافية،باإلضافةإلىطبيعةالعالقاتبيفالدكؿكالسياساتالمتبادلةبيفبعضياالبعض،كمف
أبرز األدكات التي تعتمد عمييا الدكؿ في تنفيذ ق ارراتيا المتعمقة بالسياسة الخارجية ىي :األداة
اإلقتصادية،األداةالدبمكماسية،األداةالعسكرية،كاألداةالدعائية.كىناؾأيضان أدكاتأخرلذات
اتالسابقةكلكفقدتككففعالةجدانفيتحقيؽأىداؼسياسةالدكلةالخارجية،
أىميةأقؿمفاألدك
ٌ
كمفىذهاألدكات،األداةالتكنكلكجية،األداةاإلستخباراتية،األداةالرمزية،كالمكاردالطبيعية.كقد
تستخدـالدكلةاحدلىذهاألدكاتكالكسائؿلتنفيذالقرارالخارجي،كقدتستعمؿاكثرمفأداةككؿ
ذلؾ يعتمد عمى طبيعة القرار الخارجي كامكانات الدكلة كمدل تكفر الكسائؿ المتاحة (العجمي،
 .)8: 2011

االىـداف القوميـة والسياسة الخارجية
يعرؼاليدؼالقكميعمىأنو":كضع معيف تستيدؼ الدكلة تحقيقو في المجاؿ الدكلي يرتبط
بتكفير اإلمكانات كالقدرات الالزمة كالكفيمة باالنتقاؿ بيذا الكضع مف مرحمة التطكر إلىمرحمة التحقيؽ

الفعمي"(عمر .)10:2005،
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تتمثؿ أىـ األىداؼ القكمية المرجكة عند تشكيؿ السياسة الخارجية لمدكؿ باآلتي (عمر،
 :)18:2005
أو ًال،الدفاععفاأليدكلكجيةالرسميةلمدكلةكالتركيجليادكليان .
ثانياً،الدفاععفقيـالمجتمعكأىدافوالعمياكحمايةالثقافةالكطنية .
ثالثاً،صيانةالسالـالعالميكاإلستقرارالدكلي .
رابعاً ،حماية السيادة الدكلية كحماية األمف القكمي كسالمة الكياف اإلقميمي لمدكلة كدعـ
قدراتالدكلةكامكاناتيا .
خامساً،تأميفالرفاىيةاإلقتصاديةلمكاطنيالدكلة .
يعد األمفالقكميألم دكلةكاستق اررهأىـكأسمىىدؼقكميتسعىالدكؿإلى تحقيقو
كالمحافظة عميو ،كعمى الرغـ مف أف مفيكـ األمف القكمي يختمؼ كيتبايف مف دكلة إلى أخرل
إال أنو ال يخرج منيجيان عف إطار
إستنادان إلى اختالؼ نظرية األمف التي تتبناىا الدكلة نفسياٌ ،
التفاعؿالعالقاتي بيفالسياسةمفجية،كاالقتصاد،كالجغرافية،كالديمكغرافيا،كالتاريخ،كالمغةمف
جيةأخرل،كالتيتعدضمفمقكماتمفيكـاألم فاألساسية(عقيؿ .)139:2016،
كقدأشارالجرابعة()28:2012إلىاألمفالقكميعمىأنو:قدرةالدكلةفيالدفاععف
أمنيا كحقكقيا كصياغة استقالليا كسيادتيا عمى أراضييا ،كأيضان تنمية إمكاناتيا كقدراتيا في
مختمؼ المجاالت السياسية ،الثقافية ،االجتماعية ،كاالقتصادية ،مستندة إلى القدرة الدبمكماسية
كالعسكرية،آخذةبعيفاإلعتباراالحتياجات األمنيةالكطنيةلمدكؿاألخرل ،كاإلمكاناتالمتاحة،
كالمتغيراتالداخميةكاإلقميميةكالدكلية،كالتيتؤثرعمىأمنياالقكمي .
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كقدذكر(ياسيف) 12:2016،أفمفيكـاألمفالكطنييرتبطبمتغيريفأساسييفىما:
المصمحة كالقكة .ككما أكضح (عمر )25 :2005 ،بإف المصمحة الكطنية تمثؿ المعيار األىـ
كالحاكـكالذمتتحدداستنادانإليوطبيعةالعالقاتبيفالدكؿ،مفحيثالتعاكفكالصداقة،أكمف
اع،فإذاكافىنالؾتعارضبيفالمصالحالمشتركة،كافالصراع،كاذاحدث

حيثالعداءكالصر
العكسانفتحالمجاؿأماـالتعاكفالدكليكلكفإلىفترةزمنيةمحددة.إفالمصمحةالكطنيةىي
أىـأىداؼالسياسةالخارجيةالسيمافيالتعامؿمعاألعداءكبالتاليفإفحمايةالمصالحالكطنية
ىيالغايةاألسمىالتيتتكخاىاالدكلةمفخالؿسياساتياالخارجية ،حيثأفكضكحمضمكف
المصمحة الكطنية في ذىف صانع القرار لمسياسة الخارجية يعد مف أىـ العكامؿ لنجاح السياسة
الخارجيةكفعاليتيافيتحقيؽأىدافيا،كيمكفالقكؿبأفالمصمحةالكطنيةىيمحصمةاألىداؼ
الخارجيةلمدكلة .
أما بالنسبة لمتغير القكة فإف السياسة الخارجية ألم دكلة مرتبطة بقكتيا ،سكاء كانت
عسكرية،أـاقتصادية.أماقكةاآلراءكاألفكار،فإنياالتخضعلقياسدقيؽ،بؿالفكرةالسائدةفي
الدكؿ الديمقراطية الغربية ىي أف العالـ يمعب دك انر بار انز في احكاـ السيطرة عمى آراء الشعكب،
كتسخيرىالخدمةسياسةالدكلةكاستراتيجياتيا(الكعكد .)71:2016،
ىنالؾعدةمصادرتؤدمبالدكؿإلىعدـاستقرار أمنياالقكمي ،منيامصادرداخمية،
كأخرلخارجية،كفيمايميتكضيحليا(العساؼ:)50:2010،
أوالً ،المصادر الداخمية لعدـ االستقرار  :كالتي تتمثؿ بمصدريف رئيسييف كىما جغرافية
المكاف،كالمصادرالسياسيةكاالجتماعية،حيثيمعبمكافالدكلةدك نار ىامان فياستقرارأكعدـ
استقرارسكانوالذيفيعيشكف فكؽأرضو،فإذاكافالمكافالذمتعيشفيوجماعةمتحدةفيالعرؽ
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كالجنسكبقيةالمقكمات،كلكنيامجزأةبيفعدةكحداتسياسية،فإفذلؾسيؤدمإلىاضطراب
في أمنيا كسيشكؿ م صدر قمؽ لتمؾ الجماعة ،كما كأنو إذا كاف المكاف غنيان مف ناحية المكارد
االقتصاديةفإفأنظاراألمـكالشعكبالتيتفترلمثؿىذهالمكاردستتكجوإلىىذاالمكاف .
أمابالنسبةلممصادرالداخميةالسياسيةكاالجتماعية،فإنياتعد مفالعكامؿاليامةكالتي
كبير كميمان في إجراء التغيير المطمكب
تفسر التاريخ كالصراعات اإلنسانية ،حيث  ٌ
أثر  ان
أف ليا ان
لتحسيفالكضعاالقتصادمكالتنمية البشرية لمشعكبكالتيتعد مفأىـأىداؼ كتطمعات الدكلة
المستقبمية.
ثانياً ،المصادر الخارجية لعدـ االستقرار :كالتي تتمثؿ بالمصادر اإلقميمية ،كالمصادر
الدكلية ،حيث يمكف القكؿ ب أف المصادر اإلقميمية ىي عبارة عف مكاقؼ الدكؿ المجاكرة لمدكلة
كطبيعةالعالقةبينيمامفحيثترتيباألكراؽالسياسةالخاصةبكؿمنيما.كلعؿأبرزمصادر
الخارجيةالدكليةالتيتيدداستقراراألمفالقكميىيالحراؾالسياسيالذميمثؿالتيديداألكبر
لمدكؿ،حيثأفىنالؾأطرافاندكليةكثيرةتحرؾالصراعالسياسيأحيانان،بينماتقكـبتيدئتوأحيانان
أخرل .

الفرق بين السياسة الخارجية والسياسة الدولية
أشارت ميمكف ( ) 2016إلى السياسة الدكلية عمى أنيا التشابؾ أك التفاعؿ الضركرم
كالمتكقع الذم ال بد أف يحدث ن تيجة لتبني األىداؼ كالق اررات التي تصدر مف أكثر مف كحدة
سياسيةكاحدة.كمفىذاالمنطمؽنجدأف ىناؾعدةفركقات،كاآلتيذكرىا :
أوالً ،تعد السياسة الخارجية عنص نار مف عناصر السياسة الدكلية كلكف ليس بكصفيا
كأىداؼمحميةكانمانمكذجانمفنماذجالسمكؾالدكلي .
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ثانياً،إفالسياسةالدكليةبيذاالمعنىتمثؿالتفاعؿأكالتقاطعبيفأكثرمفدكلةأكتكتؿ
مفالتكتالتالدكليةالمرتبطةبعالقاتإقميميةأكمكاقؼإستراتيجية .
ثالثاً ،إف السياسة الدكلية ال تقتصر عمى مجرد العالقات الدكلية الرسمية كحسب كانما
العالقاتبيفمختمؼأشكاؿالتنظيماتغيرالرسمية،طالمالياصفةالدكلية .

طرق صنع السياسة الخارجية وأىدافيا القومية:
إفالنمكذجاألساسيلصناعةالسياسةالخارجيةىكذلؾالنمكذجالذميكمففيالتحميؿ
العقالني االستراتيجي كالقائـ عمى التصكر التقميدم لمسياسة الدكلية في كيفية تحقيؽ مصالحيا
القكمية،حيثإفالسياسةالخارجيةلمعظـالدكؿتنشأتمبيةنلتحقيؽالمصمحةالقكميةبالتكازممع
عدـالمساس بالقكاعدالدكليةالعامةالتيتحكـالعالقاتبيفالدكؿ(كىيب .)2010،
كقدأشار الكفارنة()2009إلى أفتركيبةالنظاـ الداخمي لمدكلةتمعبدك انر رئيسيان في
عمميةصناعةالقرارالسياسيالخارجي ،كالتيتختمؼمفدكلةإلىأخرل،كيمكفالقكؿأفعممية
اتخاذالقرارتعنيمجمكعةاألساليبكالقكاعدالتييستعممياالمشارككف فيىذهالعمميةلتفضيؿ
بديؿمعيفأكبدائؿمعينةلحؿمشكمةما .
إنوكمفالضركرملفيـسياسةكرؤيةدكلةماات جاهدكلةأخرل،التعرؼعمىأىـالعكامؿ
التي تمارس دك انر مؤث انر في تحديد السياسة الخارجية لمدكلة ،كالتي تساىـ في رسـ مالمحيا
(إسماعيؿ .)33:2014،
كىنالؾعددمفالمحددات التيتؤثركتحددالسياسةالخارجيةلبمد ما،حيثأفبعض
ىذه المحددات ثابتة أك ال تتغير في حي ف أنالبعض اآلخر في حالة تغير مستمر كيتـ تعديؿ
ديناميكيتياباستمراركفؽالظركؼالمتغيرة) .(Jain, 2018
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ذكرت الزىرة ( )47 :2017أف ىذه المحددات تنقسـ إلى قسميف رئيسييف كىما:
كقد 
القسـ األكؿ ،المحددات الداخمية ،كالتي تشمؿ :العكامؿ الجغرافية ،العكامؿ االقتصادية ،العكامؿ
االجتماعية ،العكامؿ التكنكلكجية ،كطبيعة النظاـ السياسي .القسـ الثاني  ،المحددات الخارجية،
كالتيتشمؿاآلتي(ميمكف:)2016،النسؽ الدكلي ،المسافة الدكلية ،التفاعالت الدكلية ،كالمكقؼ
اآلتيتكضيحكؿمنيما :
الدكلي.ك
ن
 -1المحددات الداخمية
أوالً:العكامؿ الجغرافية(أحمد:)27 :2015،تعدالجغرافيااىـالعكامؿ الماديةالدائمة
في السياسة الخارجية ،كىي مف أكثر مرتكزات سياسة األمة ثباتان ،كالتي تمعب دك نار أساسيان في
تحديدطبيعةكمركزالدكلةفيالنظـاإلقميميةالدكليةكتؤثرأيضانفيطبيعةاألىداؼالتيتحددىا
الدكؿفيسياستياالخارجية.
ثانياً:العكامؿاالقتصادية(رياض:)49:2012،يقاسىذهالعامؿبدرجةاإلنتاجالكمي
لمدكلة كمعدؿ إنتاج السلع اإلنتاجية ،معدل نمو االقتصاد المحلي لدولة معينة ،ومعدل إنتاج
فيرسـالسياسةالخارجيةلمدكلة،فإذاكانت

الفردكدخموالسنكم،حيثتمعبىذهالمؤشراتدك نار
ىذهالمؤشراتإيجابيةتككف السياسةالخارجيةلدكلةفيمستكاىااألعمى،كذاكانتىذهالمؤشرات
سمبيةفإف السياسةالخارجيةلمدكلةربماتككفتابعةلنظاـمعيفأمأنياغيرمستقمة.
ثالثاً:العكامؿاالجتماعية(ميمكف:)53:2016،كيقصدبياجميعاألفكاركالمعتقدات
األساسية التي تكجو أفراد المجتمع كتحدد رؤيتيـ لمعالـ السياسي ،كتشمؿ الثقافة السياسية
كاإليديكلكجية.
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رابعاً:العكامؿ التكنكلكجية(رياض :)50:2012،كتعبرعفمدل مكاكبة الدكلةلمتطكر
في شتى العمكـ كالمياديف العسكرية كاإلعالمية كاالقتصادية غيرىا .كيقصد بالعامؿ التكنكلكجي
أيضانمدلالتقدـالتكنكلكجيكالعمميلمدكلة.
خامساً  :طبيعة النظاـ السياسي (أحمد :) 30 :2015 ،يعتبر النظاـ السياسي مف أىـ
المقكمات األساسية التي ليا صمة مباشرة مع القرار المتعمؽ بالسياسة الخارجية ،كيعكد ىذه لما
يحتكيوالنظاـالسياسيمفإمكانياتماديةكبشرية .
 -2المحددات الخارجية
كىي العكامؿ اآلتية مف خارج نطاؽ ممارسة الكحدة الدكلية لسمطتيا كالتي تنشأ نتيجة
التفاعؿمعكحدةدكليةأخرل،كتشمؿاآلتي(الكريكات:)38:2016،
أوالً ،النسؽالدكلي:يشمؿالنسؽالدكليعدةعكامؿ،منيا:العممياتالسياسيةالدكليةبما
فيذلؾتأثيراألحالؼ،عددالكحداتالدكليةكماىيتيا،المستكلالمؤسسلمنسؽالدكلي،كبنياف
النسؽالدكلي.
ثانياً،المسافةالدكلية:يشمؿعامؿالمسافةالدكليةعدةعكامؿ،كىي:المسافةالخارجية،
تكازف القكل كتشابييا ،كالمقدرات النسبية .كيقصد بالمسافة الدكلية أنيا التعاكف كالتشابو بيف
خصائصالكحدةالدكليةلدكلةما،كالكحداتالدكليةاألخرل.
ثالثاً ،التفاعالت الدكلية :كتشمؿ سباؽ التسمح ،التبعية االقتصادية ،سياسة االستقطاب،
كالحرب عمى اإلرىاب .حيث تتأثر السياسة الخارجية لمدكلة بنكعية ىذه التفاعالت التي تربطيا
بالدكؿاألخرل.
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رابعاً ،المكقؼ الدكلي :يتطمب ىذا العامؿ مف صانع قرار السياسة الخارجية التصرؼ
بشكؿمحددلمتفاعؿمعيا،كيقصدبالمكقؼالدكليالحافزالمباشرالذمينشأمفالبنيةالخارجية
فيفترةزمنيةمعينة .
كقدأشاررياض()52:2012إلىأفىناؾمحدداتأخرللمسياسةالخارجيةتنقسـإلى
محدداتداخميةكأخرلخارجية،حيثتتمثؿالمحدداتالداخميةباآلتي :
أو ًال  :المكارد الطبيعية لمدكلة :كىي مصدر القكة األساسي لمدكلة إذا ما تـ استغالليا
بعقالنيةكتكظيفيافيالسمسمةاالقتصادية.
ثانياً:القاعدةالعسكرية:كالتيكمم اكانتمتطكرةكمماأدتإلىصناعةسياسةخارجية
قكيةكمؤثرةكالعكسصحيح،كتشمؿالنفقاتالحربيةعمىأنظمةاألسمحة،كعددالقكاتالمسمحة،
كالكفاءةالحربيةلألسمحةالعسكرية.
ثالثاً:المكقعكالمساحة:حيثأفكبرمكقعالدكلةكاتساعولودكرميـفيقكةالدكلة،
كيحدد  مكقع الدكلة كمساحتيا مف حيث المحيط كالجكار كالذم يحدد مركز قكة الدكلة ،كتمعب
المنافذالبحريةدك نارميم نافيالجانبالعسكرمكاالقتصادملمدكلة.
رابعاً:العكامؿالحككميةكالتنظيمية:كالتيتتعمؽبدكائرصنعالقراركالجيازالبيركقراطي
اإلدارمكمستكلأفرادهكمنظكمتوالعمميةكالقيمية .
كتتسـعمميةصناعةالسياسةالخارجيةبالتعقيدلتفاعؿكتداخؿمعطياتيابصكرةدينامية،
حيثتختمؼىذهالعمميةمفدكلةالىأخرلحسبتركيبالنظاـالسياسيلكؿدكلة،إالأنورغـ
ىذااالختالؼ فإفىناؾأصكالن مشتركة فيصنعالسياسة الخارجيةحيث يشارؾفي صناعتيا
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عددمفاألجيزةالحككميةكغيرالحككمية،كيتـالتكصؿالىمفاىيـمتقاربةككجياتنظرمكحدة
بقدراالمكافمفأجؿاتخاذالقرارالسياسي(الكريكات .)40:2016،
قبؿالتطرؽإلىتعريؼمفيكـصنعالسياسةالخارجيةيجباإلشارةإلىأفىناؾضركرة
لمتمييزبي فثالثةمفاىيـأساسيةكالتيقدتتداخؿعندبعضالباحثيففيىذاالمكضكعأالكىي،
صنع السياسة الخارجية ،كصنع قرار السياسة الخارجية كتنفيذ السياسة الخارجية (الصديقي،
 .)32:2002
يقصدبصنعالسياسةالخارجيةبأنياعمميةتحديداألىداؼ الخاصةبالدكلةاتجاهالعالـ
ال خارجي ،كتحكيؿ ىذه األىداؼ إلى ق اررات محددة ،كالعمؿ عمى تحديد نمكذج لمتحرؾ اإلدارم
كالعممي مف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ ،حيث أف ما يميز ق اررات السياسة الخارجية عف بقية
الق ارراتىيأنياتخضعلمتفاعؿبيفالبيئةالداخميةكالخارجيةلمدكلة(عمر .)29:2005،
كقد أشار مينتز كديركف  )  (Mintz & DeRouen, 2010إلى عممية صنع قرار
السياسةالخارجيةعمىأنيا:الخياراتالتييتخذىااألفرادكالجماعاتكالتحالفاتكالتيتؤثرعمى
تصرفاتالدكلةاتجاهالعالـالخارجي،كعادةماتتسـق ارراتالسياسةالخارجيةبالمخاطرةالعالية،
كعدـاليقيف .
كىناؾ  ثالثة أنكاع لمقرار ،كما ذكر رياض ( )52 :2012يمكف تقسيميا عمى النحك
اآلتي :
 - 1القرارالقاطع:كيمثؿالتصفيةلألزمةأكالصراعكفياألمدالقصير .
 - 2قرارالتأجيؿ:يمثؿمكاجيةالتيربمفحسـالمكقؼ .
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 - 3القرارالتكفقي:يمثؿنكعان مفالتصفيةلحالةالتكترالمتعمقةبمكضكعالقرار،كلكنوقرار
غيرحاسـ،كاليقكـبتصفيةاألزمةأكالصراعبصفةحاسمة .
إفعمميةتنفيذ قرار  السياسةالخارجية كماعرفيا جيف  )،(Jain, 2016ىيالمرحمة
التييتفاعؿمفخاللياصانعكقرارالسياسةالخارجيةمعالبيئةالداخميةككذلؾ  الخارجية،حيث
تدفعالعكامؿ  االجتماعية كالسياسيةصانعي  القرارنحكمسارالعمؿعمىتنفيذالسياسةالخارجية،
كمفخالؿىذهاإلجراءاتكعندتنفيذالسياسة،تقكـالجياتالمعنيةبتقييـالسياسةالخارجيةلمدكلة
مفخالؿمقارنةالمصالحكاألىداؼالمخططليامعالتيتـتحقيقيافعالن .
القرار السياسي يعتمد عمى ثالث متغيرات أساسية كىي (جييدة  ،ككريمة،
كعميو فإف 
 :)2018
ال :صناع القرار السياسي :كيشمؿ و
كؿ مف القادة كالمستشاريف كالمسئكليف كالجياز
أك ن
البيركقراطي .
ثانيان:طبيعةالمكقؼالذميكاجوصناعالقرارالسياسي:كتمثؿالمكضكعأكاألزمةالتي
تعمؽبياصنعالقرار .
ثالثان :اليدؼ المرجك مف اتخاذ القرار :إما أىداؼ متعمقة بالمصمحة الكطنية لمدكلة ،أك
أىداؼفردية .
نظريات صنع القرار في السياسة الخارجية
إف النظريات كالمناىج الحديثة لعممية اتخاذ القرار أصبحت أحد أىـ المناىج الرائجة
كالرائدةفي الدراساتالمتعمقةبسياس اتالدكؿالخارجيةكعالقاتيامعالدكؿاألخرل،حيثتقكـ
ىذهالنظرياتبتحميؿالسياسةالخارجية،كالعالقاتبيفالدكؿ،مفزاكيةصناعةكاتخاذالق اررات
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المتعمقةبيذهالسياسة ،إذ أفىػذ هالنظريات كالمناىج،تيستخدـكأداةلمتحميؿفيالدراسات التي
أفتكضحالمؤثراتكالدكافعالتػيتمعبدك انرىامانفيعمميةصناعةقرارالسياسةالخارجية

تحاكؿ
لدكلةما(فانكس .)50:2004،
ككماأشارالكفارنة ( )2009ف إفأىداؼالسياسةالخارجيةتختمؼمف دكلةإلىأخرل
حسب تركيب النظاـ السياسي لمدكلة ،إذ أف عممية اتخاذ  القرار السياسي تبدأ بكجكد مشكمة أك
حافز ،تجعؿ متخذ القرار يفكر باتخاذ قرار لحؿ ىذه المشكمة التي يراىا قد تشكؿ خط انر عمى
أىداؼ سياسة الدكلة  الخارجية .يمكف حصر أىداؼ السياسة الخارجية ألم دكلة في (األمف
القكمي،السعيإلىزيادةالقكةالقكمية،دعـالكيافاإلقميمي،كاألىداؼاأليديكلكجيةكاالقتصادية)،
حيث أنو ليس مفالضركرمأفتكجد مشكمةكشرطالتخاذالق ارر،كانمايمكفأفيحدثىناؾ
ظرؼ إيجابي  يرل صانع قرار السياسة الخارجية ضركرة إستغاللو ،فيتخذ مجمكعة مف الق اررات
المناسبةالتيتمكنومفسرعةتحقيؽاليدؼ .
مجمكع ة مف النظريات األساسية كالتي  تفسر عمميات صنع القرار في السياسة

كىناؾ
الخارجيةكاختيارىا،كاآلتيتكضيحيا(  :)Mintz & Sofrin, 2017
أوالً:النظريةالعقالنيةفيتفسيرالسياسةالخارجية 
كفقانليذهالنظريةفإفعمميةإتخاذقرارالسياسةالخارجيةيمربعدةمراحؿكىي :
 - 1تحديدالمشكمة .
 - 2تحديدكترتيباألىداؼ .
 - 3جمعالمعمكمات .
 - 4تحديدالبدائؿ .
 - 5تحميؿالبدائؿمفخالؿالنظرفيتكاليؼكفكائدكؿبديؿكاالحتماالتالمرتبطةبنجاحو .
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 - 6تحديدالبديؿاألفضؿ .
 - 7تنفيذالقرار .
 - 8متابعةالقرار.
ثانياً:نظريةالتكقعفيتفسيرالسياسةالخارجية 
تشيرىذهالنظريةإلىأفالناسيتجنبكفالم خاطرةفيمايتعمؽبالمكاسبكالخسائر،حيث
تعدنظريةالتكقعكنظريةبديمةلمنظريةالعقالنية.تتككفالنظريةمفمرحمتيف:المرحمةاألكلىكىي
مرحمة التحرير ،كالتي يتـ فييا تقديـ القرار ،تحديد الخيارات ،كما يتـ التحقؽ مف النتائج
التسيتـبيااالختياربناء عمى
كاالحتماالتالمرتبطةبيا.المرحمةالثانيةكىيمرحمةالتقييـ،ك
ن
النقطةالمرجعيةكقيمةالمنفعة .
ثالثاً:ال نظريةالمبراليةالنفعيةفيتفسيرالسياسةالخارجية 
ذكرت ميمكف ( )2016أف ىذه النظرية تضـ مجمكعة مف الفرضيات كاألفكار
كقد 
تر َّشح ىذه
 نا
كالمفاىيـ الخاصة بيا ،مما يعطييا
تفسير خاص نا لتفاعالت العالقات الدكلية ،حيث ى
النظريةكإحدلالمنظكراتالكبرلفينظرياتالعالقاتالدكليةكالسياسةالخارجية .كتفترضىذه
النظريةأفالعناصرالرئيسيةلمسياسةالخارجيةىيالمجمكعاتالمختمفة كاألفراد ،كأفالدكلةىي
إالمؤسساتسياسية ،تمثؿمصالحىذهالعناصرالمجتمعية .
ليست ٌ
رابعاً:النظريةالماركسيةكمدرسةفرانكفكرتفيتفسيرالسياسةالخارجية 
أشار داف ،كآخركف ( ) 2016إلى أف النظرية الماركسية كالنظرية النقدية (مدرسة
فرانكفكرت) تتميز جكىريان عف النظريتيف الميبرالية كالعقالنية ،حيث ترٌكز عمى العكامؿ المادية
كاالقتصادية في تفسير العالقات الدكلية ،كىي تمثؿ نظام نا فكريان كمتنكعان مف األنشطة السياسية
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التطبيقيةكالبحكثاألكاديمية ،كتيدؼإلى التنظير حكؿاليرمياتالع كلميةلمقكةكالرثكة ،بمافييا
نظرياتاإلمبريالية .
خامساً:نظريةالسياسةالبيركقراطية 
تشير  ىذه النظرية إلى أف الق اررات التي تتمتع بالبيركقراطية تثير التنافس السياسي بيف
الدكؿ،كأنواليكجدىناؾخطةرئيسيةشاممةالتخاذق ارراتالسياسةالخارجية،كأفالق ارراتتنشأ
مف خالؿ النضاؿ السياسي كالمساكمة بيف الجماعات كليس مف خالؿ اتخاذ إجراءات رسمية
( .)Mintz & Sofrin, 2017

أىمية التحميل البيئي في صناعة السياسة الخارجية
يعرؼ التحميؿ البيئي عمى أنو " :تحميؿ دقيؽ لبعديف في كضع المؤسسة كىما بيئتيا
الخارجيةكخصائصياالداخميػة .فيػكيتطمبتحميؿبيئي لمبيئةالخارجيةمفأجؿاكتشاؼالفرص
كالتيديدات ،كالشؽ اآلخػر يتطمب إجراء تدقيؽ داخمي لتحديد نقاط القكة كنقاط الضعؼ " (بقة،
كمحمب .)134:2015،
كقدذكرتالزىرة() 49:2017أفأىميةالتحميؿالبيئيالداخميكالخارجيتكمففيما
تقدمومففكائدلصناعالسياسةالخارجية،كاآلتيذكرىا :
أوالً:إفالتحميؿالبيئيلمنظاـالسياسيالداخميلمدكلةيمنحصناعالسياسةالمعرفةالدائمة
بكؿمايتعمؽبيامفنقاطقكةيمكفاستغاللياكأكجوالضعؼالتييجبمعالجتيا .
ثانياً :إف التحميؿ البيئي يساعد في إيجاد  درجة عالية الكفاءة مف التكازف كالتطابؽ بيف
طبيعةالنظاـالسياسيكأىدافومفجية،كبيفبرامجالسياساتالعامةكالبيئةمفجيةأخرل .
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ثالثاً  :يساعد التحميؿ البيئي صناع السياسة في تحديد االستراتيجية المالئمة كالمناسبة
لمنظاـالسياسيالخاصبالدكلةفيظؿمتغيراتالبيئةالداخميةكالخارجية .
رابعاً :إف التحميؿ المستمر لمبيئة الخارجية لنظاـ الدكلة السياسي يم ٌكف منفذم برامج
السياساتكصناعالقرارمفالنظرفيالفرصالمتاحةأماميـ ،كالتييمكفاستغاللياكاستثمارىا
ٌ
في صناعة السياسة الخارجية ،ككذا استيعاب التيديدات التي يجب مكاجيتيا كالتعامؿ معيا
بفاعمية .
الجيات المسؤولة عن صناعة السياسة الخارجية
إفأم منظمةداخؿالمجتمع مف الممكفأف تككفجزءان مفعمميةصنعالقرارالسياسي
كنشاطيا ،كىذامايمثمومفيكـالكحدةالق اررية،حيثيتأثر كيؤثربنشاطبقيةكحداتأكأجزاءبناء
صنع القرار  .كتتمثؿ الكحدة الق اررية في التطبيؽ ل تكجو الدكؿ بما يتكافؽ مع  سياستيا الداخمية
كالخارجية  ،كالذم يحقؽ ليااليدؼالمطمكب مفاتخاذالقرار فيتحقيؽ مصمحتياالكطنية ،إذ
تتمثؿ الكحدة الق اررية لمدكلة في صناع القرار كاألفراد الذيف لدييـ السمطة التقديرية كالمسؤكلية
لتغييراكتنفيذاكتكجيو  سياسةمعينةكتغييرسمكؾمعيفأك تكجييو،كىـصانعك القرارالذيف
لدييـالسمطةفيصنعالقرارداخؿالكحدةالق اررية(ركطاف .)44:2016،
إفصػناعةالقػرارالخػػارجييشػارؾفييػػا عػػددمػفاألجيػزةالحككميػػةكغيػرالحككميػػة،حيػػث
تش ػػكؿالس ػػمطاتال ػػثالث ،القض ػػائيةكالتشػ ػريعيةكالتنفيذي ػػةرك ػػائزكأعم ػػدةالدكل ػػة ،كي ػػتـم ػػفخاللي ػػا
التكصػػؿالػػىمفػػاىيـمتقارب ػػةككجيػػاتنظػػر كاحػػدةبق ػػدراالمكػػافثػػـيتخػػذالق ػرار،كىنػػانميػػزب ػػيف
مجمكعتيفتساىماففيصنعالسياسةالخارجيةىما:
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 - 1المؤسسات الحككمية :كتضـ  رئيس الحككمة ،كزير الخارجية ،االستخبارات ،السمطة
التنفيذية  كالتيتعتبرالمييمنةعمىعمميةصنعالسياسةالخارجية ،كمايتبعياأيضان مف
أجيزةفرعيةمثؿالك ازراتكالسمطةالقضائيةالتشريعية .
 - 2المؤسساتغيرالحككمية:كتشمؿاألحزابالسياسيةكجماعاتالمصالحكاالعالـكالرأم
العاـ.
أوالً :المؤسسات الحكومية
أ-

رئيس الحكومة:
لرئيسالحككمةدكررئيسيىاـ فيصناعةالسياسةالخارجية،كتككفأكؿخطكةيبدأبيا

صن عالقرارمشركعالقرارحيثتتقدـالحككمةممثمةبرئيسيابالمشركعالىالسمطةالتشريعية،كفي
الحككمةتبدأفكرةالمشركعإمابمبادرةمفرئيسالحككمةأكمفأحدكزرائوأ كمستشاريو .
كيختمؼ  رئيس الدكلة في اتخاذ القرار بحسب دستكر الدكلة حيث أ ف لرئيس الدكلة في
معظـا لدكؿالعربيةدكر بارز  فيصناعةالقرارالسياسيفيالدكلة،كىذاالدكريستمدعادةمف
السمطات الكاسعة التي يمنحيا لو الدستكر ،كىك القناة الرسمية الكحيدة لالتصاؿ بالحككمات
األجنبية،كفيصناعةالقرارالسياسيالخارجييستعيفالرئيسبمستشاريوالذيفيمجأليـلالستنارة
كاالرشاد(ميمكف .)2016،
كمفالجديربالذكرأفبعضالدكؿليادساتيرمختمفةحيثاليمتمؾرئيسالدكؿفييا
دك انرىامافياتخاذالقراركمنيا(العراؽ،إسرائيؿكغيرىا)
ب  -وزير الخارجية:
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يميرئيسالحككمةفياالىمية،كعمىالرغـمفأ فصياغةالسياسةالخارجيةلمدكلةتككف
ميمػةرئػيسالدكلة ،ككزير الخارجيةحيث يككفىكصانعالقرارالسياسيالخػارجي،كلكفيعتمد
دكرهعمىعالقتوبرئيسالحككمةكعمىاىتماـرئيسالحككمةبالسياسةالخارجية،كاذا تـاختياره
مفقبؿرئيسالحككمةفانويحظىبثقتوكيمنحوصالحياتكاسعة .ككزيرالخارجيةىكعمىرأس
أ ىـ جياز ذك صمة بالشؤكف الدكلية كىك ك ازرة الخارجية كالتي تعتبر مف المصادر الرئيسية
لممعمكماتالخارجيةكمفاالدكاتاالساسيةلتنفيذالسياسةالخارجيةكالتيتتمثؿفيالدبمكماسية،
يرعنيا،كتقكـكزرةالخارجيةبتنفيذ
ا
كالحصكؿعمىالمعمكماتمفالسفاراتكتحميمياككتابةتقار
السياسةالخارجيةعفطريؽبعثاتياالدبمكماسية(اليحيى .)100:2009،
ج -االستخبارات:
كالتي تزكد صناع القرار بالمعمكمات الالزمة لصناعة السياسة الخارجية ،حيث تنقسـ
مصادرالمعمكماتبشكؿعاـالىنػكعيفرئيسػيفىمػا:المصػادرالعمنيػة،كالمصػادرالس ػريةكالتي
منيػػا أجيزة المخابرات  كاالستخبارات كيككف دكرىا شبيو بدكر  ك ازرة الخارجية مف حيث جمع
المعمكماتاالانياتختمؼعنيافيالسريةلمنشاطاتالتيتمارسيا .كبرزدكراالستخباراتبعد
الحربالعالميةالثانيةككافلياتأثيرفيتكجيوالسياسةالخارجية(السعيدم،كاالكقاتي:2014،
.)120
د -اجيزة حكومية اخرى:
ىنالؾ اجيزة ليا دكر بارز في صنع الق اررات الخارجية ،كيعتمد ىذا الدكر عمى طبيعة
القرار الخارجي كمدل عالقتو بكظيفة الجياز الحككمي ،كمنيا الك ازرات كالمؤسسات العامة
(ركطاف.)40:2016،
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ىـ -السمطة التشريعية :
افقكةالسمطةالتشريعيةفيكؿدكلةتعتمدعمىالصالحياتالتييمنحيالياالدستكر،
كفي داخؿ السمطة التشريعية تكجد لجاف مف أىميا البرلمانات ،كىذه المجناف عادة تتكلى دراسة
مقترحات الحككمة الداخمية كالخارجية كتصدر بشأنيا تكحيد أل عضاء السمطة إما بالمكافقة أك
ال رفض،كمفىنايبرزدكرالسمطةالتشريعيةفيعمميةالقرارالسياسيالخارجي .
ثانياً :المؤسسات غير الحكومية
كالتي  يككف ليا تأثير ممحكظ في صنع السياسة
ىي مؤسسات تعمؿ خارج الحككمة 
الداخميةكالخارجية،حيثتعتبراألحزابالسياسية،كجماعاتالمصالح(الضغط) ككسائؿاالعالـ،
كالرأم العاـ مف أىـ المؤسسات غير الحككمية ذات التأثير عمى السياسة الخارجية (محسف،
 .)34:2016
أ  -االحزاب السياسية
يمثؿ الحزب السياسي أحد أ برز المؤسسات السياسية التي تساىـ في صنع السياسة
الخارجية،كلكف يتكقؼدكرالحزبعمىتعدداألحزابكانضباطيا،فإذاكافف يالدكؿأكثرمف
حزبكمافيالدكؿالديم كقراطية،فإفاآل راءحكؿالسياسةالخارجيةتتقاسميااألحزابالمكجكدة
كيككفالحزباالقكلىكاألكثرتأثي انر،أمافيالدكؿالتييكجدفيياحزبكاحدكيككفىكالحزب
الحاكـمثؿ بعض الدكؿ الناميةكالدكؿ اإلشتراكية،فإ فىذاالحزب ىكالذميمعبالدكراألكبر
فيصنعالسياسةالخارجية(رياض.)2012،
ب  -وسائل االعالم
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ازدادتأثير كسائؿاإلعالـ فيصنعالق ارراتكالسياساتالداخمية كالخارجية،حيثتعكد
أمالعاـمفجيةاخرل،

أ ىميةكسائؿاالعالـالىككنياتؤثرفيصناعةالقرارمفجيةكفيالر
سائؿاالعالـتعتبرمؤشر لمرأمالعاـالداخميتجاهالسياسةالخارجيةكتكضحردكدفعؿ
نا
كماأ ف ك
المكاطنيفتجاهحدثمعيف،ممايفيدصناعالقراركالحككمة،كيبرزدكركسائؿاالعالـفيالدكؿ
الديمقراطيةالتيتسمحبحريةالرأمكالنقد،كفيالدكؿذاتاالعالـالمكجويكمفدكراالعالـفي
ايجاددعـلمحككمةكرفعالركحالمعنكيةلممكاطنيف(سميماف .)70:2015،
ج -الرأي العام
عمى الرغـمفاالرتباط الكثيؽبيفاستطالعاتالرأم  العاـ كالنظاـالػديمقراطي،إالأف
ىنػاؾمخاكؼكثيرةعمىىذهاالستطالعاتفي المجتمعاتالديمقراطيةنفسيا.كنقصدبالرأمالعاـ
المكاطنيفغيرالرسمييف ،كقدبرزدكرالرأمالعاـكقكةمؤثرةفيالسياسةالخارجيةبعدالحرب
العالميةاالكلىممثالفيالثكرةالعمالية ،كقدمثؿالرأمالعاـنفسومفخالؿاالحزابالسياسية
كجماعاتالمصالحكعبركسائؿاالعالـكعفطريؽالمظاىراتالسياسية ،كاحيانا يقكـالرأمالعاـ
برأم داعـ لسياسة الحككمة الخارجية اذ تبيف لو انيا تخدـ المصمحة القكمية ،كقد يقكـ بدكر
مناىض اذا كصؿ لقناعة باف السياسة الخارجية لمحككمة ال تخدـ المصمحة القكمية (محمكد،
كشيحو .)2007،
د-جماعات المصالح السياسية 
تمثؿخميطان مفجماعاتإثنية كعرقية،كمفكجياتنظرسياسية،تتمثؿبشكؿعاـفي
منظماتطكعيةمف دكفمقابؿمادم ،كتعرؼبجماعاتالضغطأل نياتستخدـ الضغط ككسيمة
اتلصالحيا،فيكجدجماعاتمصالحدينيةكأبرزىاجماعات

لحمؿرجاؿالسياسةعمىاتخاذق ارر
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الماليةكأ ىمياالشركاتعبر

المصالحالييكديةفيامريكا ،كىناؾجماعاتالمصالحاالقتصاديةك
البنكؾالعالمية،كأيضاجماعاتالمصالحالعرقيةأ كالقكميةفياألقميات

القكميةكشركاتالبتركؿك
فيامريكا(رياض .)2012،
كيرلالباحثافسياساتالدكؿليستمفصنعالدكؿنفسيا ،كانماىيمفصنعأفراد
رسمييفيمثمكفالدكلة  ،كىـمايطمؽعمييـبصناعالقرار،كحتىتككفالق ارراتالسياسيةحكيمة
يجب أف تخدـ المصمحة الكطنية  ،كتبنى عمى أسس عممية كتأخذ بعيف االعتبار الظركؼ
المكضكعية،كبالتالييمعبأصحابالقيادةكالسمطةالدكر الرئيسي في إنجاحالسياسةالخارجية
كفينمكبالدىـكاستقرارىاكازدىارىا .
كترتبط  عكامؿ السياسة الخارجية بالنظاـ الدكلي حيث أف  االرتباط بالنظاـ الدكلي يعمؿ
عمىادماجالدكلةفيالمجتمعالدكليكدكلةصديقة،كالتغيرفيالنظاـالدكلياكعناصرفييا
تؤثرعمىالسياسةالخارجيةلمدكلة،كماتتأثرالسياسةالخارجيةبالعكامؿالحككميةالخاصةبالدكلة
كالعكامؿالمتعمقةبالدكر،كالعكامؿالفرديةمفحيثطبيعةالعالقاتكاألنشطةداخؿنظاـالدكلة
كتكزيعاإلمكاناتكالقكلداخمو .
كمفالمعمكـأفمتغيراتعدةتػؤثر عمػىطبيعػةقػ ارراتالسياسػةالخارجيػةلمدكلػة،مثػؿبينػة
الدكلػػةاالقتصػػادية،كميػػزافالمػػدفكع اتكالمي ػزافالتج ػػارمكدرجػػةتطػػكرالدكل ػػةاالقتصػػادمكطبيع ػػة
كحجػػـتجارتيػػاالخارجيػػة،إذأنػػوكممػػاكانػػتالدكلػػةمتقدمػػةاقتصػػادياكممػػازادتدرجػػةتفاعميػػافػػي
ل،كازدادتفػ ػػرصالتعػ ػػاكفأكثػ ػػرمػ ػػفاحتمػ ػػاالتالػ ػػدخكؿفػ ػػي
الن ظػ ػػاـالػ ػػدكليمػ ػػعالكحػ ػػداتاألخػ ػػر 
اعية،كىذاماذىبإليوأنصارالميبراليػةالجديػدةمػفخػالؿمقتػربالسػالـالػديمقراطي،

سمككاتصر
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بحيثنجدافالمجتمعاتالمتجانسةفيشكؿالنظاـاالقتصػادمال أرسػمالي،تسػمؾسػمككاتتعاكنيػة
اندماجية(ناصيؼ .)179:1985،
 كبشكؿعاـ،فإف ل معكامؿاالقتصاديةدكرامركزيافياختياراتالسياسةالخارجية،ألف
تنفيذ معظـ السياسات يتطمب تكافر المكارد االقتصادية .كعميو فإف كضعية االستقرار الداخمي
كارتفاع مستكيات التنمية االقتصادية يمنح لمدكلة قدرة عمى التفاكض كالمساكمة في سياستيا
الخارجيةخاصةإفكافلياقدرةعمىإنتاجكامتالؾالسمعاألمنيةفيعالقاتيامعالدكؿاألخرل
( في حالة العالقات الركسية األكربية  ،تعتبر الطاقة محكر حساس في ىذه العالقة) (لكيد،
 .)185:1989
أمابالنسبةلمسياسةالخارجيةالميبية،فقدسعت ليبياإلىتعزيزمصالحيااالقتصاديةمع
الدكؿمفأجؿتحقيؽأىداؼعدةمنيااستثمارىالمكاردطبيعيةمفتمؾالدكؿ،باإلضافةألىداؼ
تتعمؽباإلمكاناتالماديةكالب شرية،كماأفليبياالتستطيعتحقيؽأىدافياالخارجيةدكفأفتتعامؿ
معبقيةالدكؿمفخالؿسياساتخارجيةتتبعياأككسائؿمعينةتككفمتاحةليا،كتمؾالكسائؿ
كاألدكاتتستخدـمفأجؿتنفيذكتحقيؽأىداؼالسياسةالخارجيةألمكحدةدكلة،فاليدؼكبعد
عاـتتضمنوالسياسةالخارجيةفيمخرجاتيا،كيتطمباستخداـعددمفاألدكاتلتنفيذهكترجمتو،
كمفتمؾاألدكات التي استخدميا ليبيافيسياستياالخارجية،المبادرات كاالستجاباتالتيتتخذ
منياليبياكسي مةمفأجؿتفعيؿسياستياالخارجية ،كمفتمؾاألدكاتكالتيأشارإلييا(البميعزم،
 :)90:2009
 - 1أدكاتسياسية:كىيأدكاترئيسيةفيتنفيذالسياسةالخارجيةفيكقتالسمـ،كأثناء
اإلعداد لمدفاع ،كخالؿ إدارة الصراع ،كىك نشاط يمارسو رؤساء الدكؿ كالحككمات
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كادارات الشؤكف الخارجية ،كالكفكد كالبعثات الخاصة كالممثميف الدبمكماسييف ،مف أجؿ
تحقيؽ أىداؼ كشؤكف السياسة الخارجية لمدكلة بطرؽ سممية ،كيتـ ذلؾ مف خالؿ
مباحثاتكمراسالتكتمثيؿيكميلمدكلةفيالخارج.
 - 2أدكاتاقتصادية:كتعتمدعمىحجـالمكارد المتاحةلمدكلة،كحاجةالدكلةالثانية لتمؾ
المكاردكامكاناتيااالق تصادية،كتعرؼبأنيامقدرةاقتصاديةتستغؿبطرؽصريحةأك
ضمنيةفيدعـأىداؼالسياسةالخارجية.
 - 3أدكاتعسكرية:كىيماتتطمبوالدكلةفيبناءكاعدادالجيكش،كىيأداةتشكؿمف
أجؿ الدفاع عف أمف الدكلة كسالميا ،خاصة إذا كانت الدكلة تعاني مف اضطرابات
سياسيةكعسكريةكأمنيةكالدكلةالميبية.
ثانياً :الدراسات السابقة
 الدراسات العربية:المحجوبي )2006( ،بعن وان "الصادرات ودورىا في االقتصاد الميبي" ،ىدفت ىذه الدراسة إلى
إلقاء الضكءعمىكاقعالصاد ارت الميبيةمف خالؿ دراسة معدالت االنفتاح كاالنكشاؼلالقتصاد
كالتركيب السمعيل مصادراتالميبية،كذلؾالتعرؼعمى معدالت التبادؿالتجارملالقتصادالميبي
مفحيثانيافيصالحاالقتصادالكطنياـال،كقدخرجتالدراسةبمجمكعةمفالنتائجمنيا؛
اعتمادالقطاعالتصديرمعمىتصديرسمعةكاحدة .كاغمبالصادراتغيرالنفطيةىيعمىشكؿ
صفقاتتجاريةفيإطارالمقايضةكاليراعىفييااماساسلمتكمفة .كمعدالتالتبادؿالتجارمفي
اغمبياتسيرفيصالحاالقتصادالميبي.
دراسة أبو الينا ( )2008بعنوان "أثر االستقرار السياسي عمى التنمية االقتصادية (األردن
وماليزيا) دراسة مقارنة" ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى أثر االستق رار السياسي عمى التنمية
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االقتصادية(األردفكماليزيا) خالؿالفترة()2006- 1999تمحكرتالدراسةحكؿفرضيةنصت
عمىأفاالستقرارالسياسيلوأثرإيجابيعمىالتنميةاالقتصادية،اتبعتالدراسةالمنيجالمقارف
كتحميؿالنظـ،كتكصمتالدراسةالىنتائجأىمياأفأىـالعكام ؿالمؤثرةعمىاالستقرارالسياسي
األمف كالسالـ اإلقميمييف ،حيث تتأثر الدكلة بشكؿ أك بآخر ببيئتيا في حالتي السالـ كالحرب.
كأكصتالدراسةبالتعاكفاإلقميميسكاءتعاكفاقتصادمأكسياسي.كماأكصتبضركرةالتعميـ
كالتدريبلضمافرفعمعدالتالدخؿ .
دراست مصزف ليبيا )0202( ،بعىىان " :تطور السياسة النقدية والمصرفية في الجماىيرية
العربية الميبية الشعبية االشت اركية العظمى" ىدفت ىذه الدراسة الى تقييـ دكر كفعالية السياسة
النقدية كالمصرفية كتأثيراتيا في النشاط االقتصادم الميبي ،كتكصمت الى أف السياسة النقدية
كالمصرفيةفيالجما ىيريةظمتتعمؿاستجابةليذهالعالقةالتفاعميةمعالبيئة،كقدمرتبعددمف
المراحؿالتياستكجبتياالتحكالتاالقتصاديةالمحميةكالخارجية .كيمكفتمييزأربعمراحؿمفصمية
في  تاريخ السياسة النقدية كالمصرفية في الجماىيرية كفقا لمتطكرات التشريعية المنظمة لمسمطة
النقدية  ،كالمتغيراتاالقتصاديةكاالجتماعيةالكامنة كراءىا،كىذهالمراحؿاألربع ىي:مرحمةما
قبؿعاـ،1963المرحمة مف 1993-1963كالمرحمة،2004- 1993كالمرحمةمابعد2004
.كتكصمت الدراسةإلى أف التغيراتاالقتصاديةكالتشريعيةالمحميةتكالت ضمفنيجاقتصادم
يييمف  فيو القطاع العاـ منذ السبعينيات كحتى بداية التسعينيات مف القرف العشريف ،حيث أدت
مكجةالتحكالتاالقتصاديةالدكلية،كاالنفتاحاالقتصادم،كظيكرتكتالتدكليةكبيرةإلىالتفكير
فيإيجادمناخاقتصادمقادرعمىالتفاعؿاإليجابيمعاليياكؿاالقتصاديةالجديدة .
دراسة االشخم ( )2012بعنوان " البعد العربي القومي لمسياسة الخارجية الميبية والعالقة بين
النظرية والتطبيق (  ")2010-1969تكصمت ىذه الدراسة الى عدة استنتاجات منيا :ضعؼ
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العالقةبيفالنظريةكالتطبيؽفيالسياسةالميبية ،فمقدكجداختالؼكبيربيفالنظريةكالتطبيؽأم
افا لنظريةشيءكالتطبيؽشيءاخر,كأفجميعالمشاريعالمتعمقةبالكحدةالعربيةباءتبالفشؿ.
كقداستكجبتىذهاالستنتاجاتعدةتكصياتكىي :العمؿعمىحكـ رشيديقكـبدعـ كتعزيز
الحرياتالسياسيةكاالقتصاديةكاالجتماعيةقائماعمىالشفافيةكالمسائمةكحكـالقانكف.استخدم ت
الدراسةمنيجالمقارف،كالمنيجالكصفي .
-

الدراسات األجنبية :

دراست ) wessam Abughalia (2012بعىىان:
"Impact of International Economic Embargoes on the Libyan Foreign
" Trade
"أثز الحظز االقتصادي الذولً على التجارة الخارجيت الليبيت "
ىدفتىذهالدراسةالىفحصتأثيرالدكراالقتصادم عمىالتجارةالخارجيةالميبيةفيكؿ
مف الصادرات كالكاردات ،تمثمت مدة الدراسة في ثالث فترات كىي- 1992 ،1991- 1978 :
.2004-2010 ،2003كلقداثبتتنتائجالدراسة،كالخاصةب جانبالصادرات؛باعتبارهيستخدـ
مؤشر الصادراتكمساىمتيافيالناتجالمحمي االجمالي،حيث ركزت فيجانبياالكصفيعمى
تحميؿجانبالصادراتالميبية .كمابينتالدراسةاف االقتصادالميبيتأثربفترةالحظراالقتصادم
و
بصفة خاصة.
التي كاف ليا أثر سمبي عمى قطاع التجارة الخارجية عمكما كقطاع الصادرات
كأكصتالدراسةبضركرةالسعيإلىاالنفتاحعمى العالـالخارجي،مفخالؿالدخكؿفياتفاقيات
تجاريةكاتفاقياتمععددمفالدكؿكاالسكاؽالدكلية.كضركرةتنكيعقاعدةالصادرات كضركرةرفع
مستكلمعدالتاالداءفيمختمؼالقطاعاتاالقتصادية .
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دراست ) Masoud, (2013بعىىان:
and

Changes

Structural

Economy,

Libyan’s

of

Review

"A

" Development Patterns
" مزاجعت االقتصاد الليبً والتغيزاث الهيكليت وأوماط التىميت " 
ىدفت  ىذه الدراسة إلى التحقيؽ في تحديات كضع السياسة االستراتيجية  ،كتيدؼ إلى
تحقيؽ التنمية المستدامة لالقتصاد الميبي خاصة بالنظر إلى االتجاىات الرسمية الحالية إلعادة
ىيكمةاالقتصادالميبيمفخالؿزيادةدكرالقطاعالخاصفياالقتصاد،ككذلؾالعمميةالمستمرة
مف قبؿ الحككمة لخصخصة القطاع العاـ داخؿ البالد .كتنقسـ الفترة المغطاة إلى السنكات
()2000-1970ك(،)2006-1999كيتـالتقييـمفحيثمدلنمكاالقتصادالميبيالقائـعمى
البنكؾ إلى اقتصاد رأسمالي .كسمطت ىذه الدراسة الضكء عمى أداء االقتصاد الميبي قبؿ كبعد
برنامجاإلصالحاالقتصادمالذمشمؿالخمفيةالتاريخيةاألخيرةلميبياكالبيئةالسياسيةكاالقتصادية
كالنمك كىيكؿ االقتصاد الميبي كخمفية فترة برنامج اإلصالح االقتصادم الميبي كالغاء القيكد
التنظيميةكبرنامجالخصخصة .
دراسة ) Imam, Abba, & Wader (2015بعنوان:
""Libya In The Post Ghadaffi Era
"ليبيا في عيد القذافي"
ىدفت الدراسة الى تصكير العمؿ البحثي الذم ييدؼ إلى إغراؽ دكلة ليبيا في األياـ
السابقة لمقذافي في مكاجية الغزك الحالي ف ي المنطقة .كينظر الباحثكف إلى الكضع االقتصادم
كاالجتماعيالسياسيلميبياالذمحكـفيوالقذ افيمقارنةبمايمكفالحصكؿعميواليكـ ،كمايحممو
المستقبؿفينيايةالمطاؼ.كتكصمتالدراسة  إلىأنوعمىالرغـمفأفليبياتحتحكـالقذافي
الو.كأكصتالدراسةأنو كاف
لـتكفأفضؿمفالديمقراطيات فإنيا بالتأكيدليستأفضؿ بعدزك 
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ينبغي القياـ بالمزيد مف االمكر  كما زاؿ يتعيف القياـ بو الستعادة األكضاع الطبيعية إلى الدكلة
المضطربة،ألفالكالياتالمتحدةكحمفاؤىاكالمنطقةبأسرىالدييـمصالحأخالقيةكاستراتيجيةعمى
حدسكاءلضمافعدـ  انييارليبيافيحربأىميةأكتصبحمالذاآمنالممسمحيفالذيفييددكف
السالـالعالمي.
دراست ) Wijaya, & Shariha (2016بعىىان:
"Comparison between Corruption in Libya during Ghaddafi’s Rule
"and Corruption in Libya Post- Ghaddafi’s .
"مقاروت بيه الفساد فً ل يبيا أثىاء حكم القذافً والفساد فً ليبيا بعذ القذافً"
ىدفتىذهالدراسةالىال مقارنةبيفالفسادفيليبياخالؿحكـالقذافيكبعدحكـالقذافي.
استخدـالباحثالمنيجالنكعي حيث تكصؿ الباحثإلىعدةنتائج .كبينتأفأىـ أسبابالفساد
اثناء حكـ القذافي كانت غياب الشفا فية ،كسيادة القانكف ،كعدـ استقاللية األجيزة العميا لمرقابة
المالية ،كسكء أجكر المكظفيف العمكمييف ،كغياب منظمات المجتمع المدني ،كالمحسكبية،
كالسياساتكاإلجراءاتالراميةإلىالحدمفالفسادكعدـكجكدرغبةحقيقيةلدلالقيادةفيمكافحة
الفساد،كاالفتقارإلىإصال حالبيركقراطية،كالنزاىة،كالكظائؼالمينية،كنظـالتفكير،كالتصديؽ
عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد ،كما بينت الدراسة أف اآلثار العامة لمفساد؛ ىجرة
األدمغة العممية كالمينية ،كعدـ كضكح السمطات ،كالفساد يمتد المجتمع إلى صراعات قاتمة،
كيضعؼ المؤسسات العامة ،كيؤدم إلى ضعؼ البنية التحتية ،أما العكامؿ التي أدت إلى تفاقـ
الفسادفقدبينتالدراسةأفأىـالعكامؿ تمثمتفيالعكامؿالتنظيميةكالتشريعية،كالعكامؿاإلدارية،
كىشاشةاألجيزةالعميالمرقابة،كالرضافيمعالجةاالنحرافاتاإلدارية،كانتشارالنمطاالستبدادم
بيفالمستكيات اإلدارية،باإلضافةالى العكامؿالسياسية التي تتعمؽبالتكترالسياسي،كالحركب
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التيقاـبيا القذافيمعالبمدافالمجاكرة،أماالعكامؿاالجتماعيةكالثقافية فييتتعمؽبسمكؾفاسد
خمقوالنظاـالسمطكم .

ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
ممخ ص الدراسات السابقة :تناكلت الدراسات السابقة االبعاد السياسية كاالقتصادية لميبيا
حيثتناكلتدراسةالمحجكبي( )2006كاقعالصادراتالميبية،كبينتدراسةأبكالينا()2008
اف أىـالعكامؿالمؤثرةعمىاالستقرارالسياسيىما األمفكالسالـاإلقميمياف.أمادراسةاالشخـ
( )2012فقد بينت أف  ضعؼ العالقة بيف النظرية كالتطبيؽ في السياسة الميبية أدل الى فشؿ
جميعالمشاريعالمتعمقةبالكحدةالعربيةالتيدعتالييا،كمابينتدراسة wessam Abughalia
) (2012أف  االقتصاد الميبي تأثر بفترة الحظر االقتصادم التي كاف ليا أثر سمبي عمى قطاع
و
اتبصفةخاصة ،أما دراسة Imam, Abba, & Wader
التجارةالخارجيةعمكماكقطاعالصادر
) (2015فقد بينت أفليبياتحتحكـالقذافيلـتكفأفضؿمفالديمقراطياتفإنيابالتأكيدليست
افضؿبعدزكالو.
كتتميزالدراسةالحاليةعفالدراساتالسابقةفيالنقاطاآلتية :فيعنكانيا :دكراإلقتصاد
فيتكجيوالسياسةالخارجيةلمدكؿ  كاخذتليبياكحالةدراسة,كىذامالـتتناكلوأممفالدراسات
السابقةحيثتناكلتالدراسةاالقتصادالميبيكتناكلتالسياسةالخارجيةالميبيةفيالفترة- 1969
، 2011حيثيالحظمفخالؿاستعراضالدراساتالسابقةأنيالـتت ناكؿعنكافالدراسةخالؿ
الفترة2011- 1969فترةحكـالقذافي .
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منيج الدراسة:
تعتمدالدراسةالحاليةعمىالمنيجالتحميميالتاريخي،كالمنيجالتحميميالكصفي ،كمنيج
النظميالسياسي ،كالمنيجالسمككيلغاياتاإلجابةعفأسئمةالدراسةكفحصالفرضيةكاختبارىا :
المنيج التحميمي التاريخي:
تـاستخداـالمنيجالتحميميالتاريخيفيبيافالتاريخالسياسيكاالقتصادملمدكلةالميبية
كبيافالظركؼكاألجكاءالسياسيةكاالجتماعيةالتيكانتفيليبياخالؿالفترة()2011- 1969
كالتي أدتالى الثكرة الميبية،كحالةعدـاالستقرارالسياسي فييا،كما  تـ اتباعالمنيجالتحميمي
التاريخي فيتكضيحاالحداثالتاريخيةالتي رافقتتكليمعمرالقذافيالحكـفيليبياكتكضح
األحداثالسياسيةكاالقتصاديةأثناءتكليولمحكـ .
المنيج التحميمي الوصفي:
تـاستخدامولكصؼطبيعةاالقتصاد فيليبياكالمشكالتالسياسيةالتيكاجيتيا الدكلة
الميبيةفيإدارةىذااالقتصاد،كتمؾالتيأحدثتياعمىالمستكلالمحميكاالقميميكالدكلي،كماتـ
تكظيؼالمنيجالتحميميالكصفيلبيافكتحميؿالسياسةكاالقتصادالميبيخالؿفترةالدراسة .
المنيج النظم السياسية:
كيعتمد عمى دراسة النظاـ السياسي كما ىك في كاقع الحاؿ كتحميمو كالربط كالتفسير
لمكصكؿ إلى استنتاجات ،حيث تـ استخدامو لبياف عممية صنع السياسة الخارجية كرصد أثر
االقتصادعمىرسـىذهالسياسة .
المنيج السموكي:
كالذمتـتكظيفولبيافالسياسةالخارجيةالتيتمحكرعفالرئيسمعمرالقذافيخالؿفترة
حكمو( .)2011- 1969
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الفصل الثاني

أىمية االقتصاد في بناء الدولة
يعداالقتصاد كسيمة لمسياسةالخارجيةمكانةىامةفيالعالقاتالدكليةالمعاصرة،خاصة
فيما يتعمؽ ببناء الدكلة .كىذه األىمية لألدكات االقتصادية تمثمت في عامميف ،أكليما  :احتالؿ
الرفاىية االقتصادية لشعكب المجتمع ال دكلي مكانة بارزة في سمـ أكلكيات األىداؼ القكمية
لمحككمات المعاصرة .لقد أصبحت المشاكؿ االقتصادية مثؿ البطالة ،كالتضخـ ،كنقص المكاد
الغذائيةقضاياىامةتشغؿباؿالحككماتالمعاصرة،إذأفبقاءىافيالسمطةيعتمدعمىقدرتيا
فيحؿىذهالمشاكؿ .أماالعامؿالثاني،فيكزيادةاالعتماداالقتصادمالمتبادؿبيفالدكؿكما
يترتب عمى ىذا االعتماد مف زيادة في أىمية كأكلكية األدكات االقتصادية ككسيمة لمسياسة
الخارجية .
كلمزيدمفالتكضيحسيتـتناكؿىذاالمكضكعمفخالؿالمبحثيفاآلتييف :
المبحثاألكؿ:ماىيةاالقتصادالسياسيكسياسةاالقتصادلمدكلة 
المبحثالثاني :المقكماتاالقتصاديةكأثرىاعمىالكزفالسياسيلمدكلة 
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المبحث األول

ماىية االقتصاد السياسي وسياسة االقتصاد لمدولة 
 تعددت مفاىيـاالقتصادالسياسيكاختمؼاالقتصاديكفأمثاؿآدـسميثكديفيدريكاردك
ككارؿ ماركس حكؿ تفسير مفيكـ  ىذا العمـ ،كؿ حسب اتجاىاتو كاعتقاداتو كظركؼ عصره
كالمدرسةالفكريةاالقتصاديةالتينشأفيياكأدكاتالتحيمياالقتصادمالتيتعكدعمييا،كنحفىنا
بصددمفيكـيجمعكؿتمؾالمفاىيـ .
فاالقتصادالسياسيىكعمـمفالعمكـاالجتماعيةكالذمنشأمعظيكرعصرالرأسمالية،
ي يتـ بالعالقات االجتماعية التي تتـ بيف األفراد إلتماـ عممية اإلنتاج لمكصكؿ إلى الرفاىية فيك
متعمؽبالكضعالطبقيكاإلجتماعي،لذلؾفاالقتصادالسياسييدرسدكرالعممياتاالقتصاديةفي
تشكيؿطبقاتالمجتمعكالتاريخ .كيجباإلشارةإلىأنومزيجبيفعمـاالقتصادكعمـالسياسةكىك
أيضان نتيجةالتأثيرالمتبادؿبينيما،أمأنوعمـيدرساالقتصادبأساليبكمناىجسياسية،كىك
أيضان عمـ يبحث في ثكرة الشعكب كاألسباب التي تجعؿ مرتبة أمة فكؽ أمة أخرل بخصكص
السعادةكالرفاىية(.البطراكم )2016،
كلعمـ االقتصادعالقةكثيقةبعمـالسياسة ،فرغـاإلختالؼبيفالمكضكعاتمحؿالبحث
في  ىذيف العمميف ،إال إننا يجب أف ال  ننكر أف عمـ االقتصاد عمى عالقة كثيقة بعمـ السياسة
كالعكس.حيثأفأمقرارسياسييحمؿفيطياتونتائجاقتصاديةمعينةكتكجدق ارراتسياسية
إماأفيككفسببيااألساسي مشاكؿاقتصاديةأكىدفي ا األساسيتحقيؽنتائجاقتصادية معينة
(العاجيب .)2016،
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كمعظـالعالقاتالسياسيةبيفالدكؿكبعضياالبعضتأتيتحقيقانلمصالحيااالقتصادية،
فعمىسبيؿالمثاؿ قراردكلةمعينةالدخكؿ فيحالةحربأكسمـلوحساباتواالقتصاديةأكنال،
كأيضان قرارىا بعقد شراكة مع دكلة  أخرل أك إقامة عالقة دبمكماسية ىك اآلخر يحمؿ في طياتو
حساباتاقتصادية  .كبذلؾيككفالغرض مفكجكدهىكإرشادالمجتمعاتأكالحككماتإلى ما
يجب أف يككنكا عميو كالى ما ينبغي فعمو كاتخاذه مف ق اررات لتقميؿ عدد الفقراء كرفع مستكل
معيشتيـ،لذلؾفيكيتعمؽأيضانبالمال يةالعامةكالسياسةاالقتصاديةلمدكلة(حسيف .)2016،
كقد استخدـ تعبير االقتصاد السياسي ألكؿ مرة عاـ  1615مف قبؿ الكاتب الفرنسػػي
(أنطكاف دم مكنكريستياف)  ،)1621-1575( Antoine de Montchrestienفي كت ػػابو  "
بحثفياالقتصادالسياسي"قاصدابصفة"السياسي"أفا ألمريتعمؽ"بقكانيفاقتصادالدكلة"،
كىك بذلؾ يدخؿ في نطاؽ عمـ المالية العامة أكثر مف االقتصاد السياسي حيث كاف يقصد بو
البحث في اإلجراءات السياسية المختمفة التي مف شأنيا ت كفير الرفاىية المادية لممجتمع  ،كميمة
االقتصادكانتالنصحلألميرفيإدارةاألمكاؿالعامةبمايتفؽ كتأميفالرفاهالمذككر (البطراكم،
 .)37:2017
كبذلؾفإ فالسياسةاالقتصادية قدسبقتفينشأتياعمـاالقتصاد  ،كيمكفإرجاعتسمية
"سياسي"لدلمكنكريستيافإلىاألمريفالتالييف   :أحدىماأنوأرادأفيميزهعفالبحكثالتيكاف
"االقتصاد"مجردامفكؿكصؼ،كالتيكافمكضكعياقكاعد

يطمؽعميياقدماءاإلغريؽاسـ 
ليكاقتصادياتاألسرة،كماأشرناسابقا .ففيكصؼاالقتصادبالسياسيإشارةإلى
التدبيرالمنز 
اتاألسركالبتدبيرالمنزؿ .

أفمكضكعودراسةالظكاىراالقتصاديةالمتعمقةبثركاتالدكؿالبثرك
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كثانييما أفمعظـمكا ضيع كتابوتدكرحكؿالبحثعفالكسائؿالتيتستطيعبفضميا
الدكؿالمحركمةمفمناجـالذىبكالفضةأفتحصؿعمىكميات كافرةمفىذيفالمعدنيف،فتحفظ

بذلؾمنزلتيافيميدافالسياسةالدكلية.فالغرضالذمقصدإليومفكراءبحكثوكافإذفسياسي
قبؿكؿشيء( .)Doyal, 1995: 561
كيرلالباحث أفأمدكلةتريدتطبيؽاإلصالحاالقتصادمالبدليامفاستخداـمناىج
كأساليباالقتصادالسياسي،ألنومزيجمفاالقتصادكالسياسةالمذافىماأعمدةأمدكلة.كماأف
االقتصادالسياسيعمـقديـقدـتاريخالبشريةالمدكف،فاليكناني كفكالركمافالقدامى،لـيككنكاقد
السياسي،كا نماكافلدييـمجردأفكار«غير

تكصمكابعدإلىالمفاىيـالعمميةالمتعمقةباالقتصاد 
مسؤكلة» « ،سطحية» « ،عادية لمغاية» ،مستقاة مف التجربة اليكمية ،كاف العصر الكسيط لـ
يعرؼأممفيكـعممي .
يفعمىمر التاريخاإلجابةى عفالتساؤالتحكؿالقكانيفالتي
كؿالعديدمفالمفكر
كقدحا
ٌ
ي
تحكـ عمميات  اإلنتاجكالتكزيعاالقتصاديةفيالمجتمع،كذلؾحتىأكاخرالقرفالثامفعشركما
اتفيالنشاطاالقتصادمفيالقارةاألكركبية (العاجيب .)2016،
حدثفيومفطفر
ٌ
 كقد صاحبىذاالنشاطحركةفكرية قكية،تمثمت فيالعديدم فالمدارس الفكريةالتي
ً
ععممي،ككافمفبينياعمـاالقتصادالذمكضعتلبناتواألكلىعمىيد"آدـ
بمكرتأكثرمففر
سميث"فيكتابوالشييرثركةاألمـ،كقدحاكؿآدـسميثفيكتابواإلجابةعفالتساؤالتحكؿ
كيفية استدامة إمداد األفراد في المجتمع باحتياجاتيـ مف المنت جات المختمفة ،كتييئة الكضع ليـ
لتحقيؽ تمؾ الكفرة ،كحكؿ تزكيد الدكلة بالثركات التي تساعدىا عمى زيادة النفكذ السياسي ،كقد
صؾسميثمصطمحاالقتصادالسياسيليذاالفرعالذماعتبرهأحدعمكـالسياسة،كلكفبعدأقؿ
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مفمئةعاـتـاالستغناءعنوكاستخداـمصطمح"اقتصاد "مجردا،كبقىاالقتصادالسياسيحبيس
ٌ
الفكراالقتصادمالدكليكاأليديكلكجياتالمختمفة.
كيشكؿ االقتصاد السياسي مف حيث التعريؼ كالمفيكـ ،مكضكع نقاش كجداؿ حاد بيف
إف التفاعؿ بيف عمكـ االقتصاد كالسياسية
الباحثيف في ميداف العمكـ االجتماعية في العالـ؛ إذ ى
الدكلية كتأثيركؿمنيماعمىاآلخريعدالتعريؼاألبسطلالقتصادالسياسي.كقدطكرتالنظريات
يؼكفؽالنمكذجالفكرمالخاصبيا،فنجد أفالقكمييفينظركف
األيديكلكجيةكشرحتذلؾالتعر ى
إلى ىذا الفرع العممي بشكؿ  يختمؼ عف الماركسييف ،كالميبرالي كف يتعاممكف معو كدراسة مختمفة
تما ماعفسابقييـ.كيعتمدعمـاالقتصادالسياسيعمىالدراساتكاألبحاثفيمجاالتالتاريخ،
كعمـاالجتماع،كالقانكف،كذلؾبعدأف تـإىمالولفترةطكيمةمفالزمف،ثـإعادةاالىتماـبومع
ظيكراألزماتاالقتصاديةالعالمية(العاجيب .)2016،
كيعتبراالقتصادىكالعمـالذم يدرسالسمكؾالبشرمكعالقةبيفالغاياتكالكسائؿالنادرة
التي ليا استخدامات بديمة .فاذا كاف االقتصاد ىك دراسة االستخداـ األمثؿ لممكارد النادرة ،فاف
االقتصادالسياسييبدأبالطبيعةالسياسيةلصنعالقراركيشعربالقمؽمعكيؼتؤثرالسياسةعمى
الخياراتاالقتصاديةفيالمجتمع .
كأشار ( )Gibson, 1997: 187الى أف  االقتصاد السياسي يبدأ مع مالحظة أف
السياساتالفعميةغالبا ماتككف مختمفةتماماعفالسياساتالمثمى،حيثأفالسياساتالمثمى
ىيالسياساتالتيتخضعلقيكدفنيةكاعالمية،كلكفليستسياسية.كتشيرالقيكدالسياسيةإلى
ال قيكد الناجمة عف تضارب المصالح كالحاجة إلى اتخاذ خيارات جماعية في مكاجية ىذه
الصراعات .كىكذا يطرح االقتصاد السياسي اإليجابي السؤاؿ عف كيفية تفسير القيكد السياسية
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الختيار السياسات كبالتالي النتائج االقتصادية المختمفة عف السياسات المثمى ،كالنتائج التي
ستحممياتمؾالسياسات .
إف اآلليات التي تستخدميا المجتمعات في اختيار السياسات في مكاجية تضارب
المصالح،تعنيأفالنتيجةستككففيالغالبمختمفةتماماعمايختارهالمخططاجتماعي.ىذه
ن
النظرةاإليجابيةتنطكمعمىنيجمعيارمكذلؾ،حيثيطرحاالقتصادالسياسي المعيارمكيفية
تحقيؽقيادةالمجتمعاتأفضؿاألىداؼاالقتصادية.كىذااليشمؿفقطكيفية"التغمب"عمىالقيكد
أيضا عمى تصميـ المؤسسات السياسية لتحقيؽ
السياسية داخؿ اإلطار المؤسسي الحالي ،كلكف ن
األىداؼاالقتصاديةبشكؿأفضؿ( .)Keefer, 2004: 250
كبشكؿ عاـ فاف االقتصاد السياسي كما أشارت لو حسيف ( )6102ىك عمـ مف العمكـ
االجتماعيةكالذمنشأمعظيكرعصرالرأسمالية،ييتـبالعالقاتاالجتماعيةالتيتتـبيفاألفراد
إلتماـ عممية اإلنتاج لمكصكؿ إلى الرفاىية فيك متعمؽ بالكضع الطبقي كاالجتماعي ،لذلؾ
فاالقتصادالسياسييدرسدكرالعممياتاالقتصاديةفيتشكيؿطبقاتالمجتمعكالتاريخ .

التطور التاريخي لالقتصاد السياسي:
نسبيا.
قديما لمغاية،االأنونظاـأكاديمي ٌ
يعتبراالقتصادالسياسي
يعد جديدان  ن
ن
مكضكعا ن
كيرجع تحميؿ االقتصاد السياسي ،سكاء مف الناحية العممية أك كفمسفة أخالقية ،إلى الفالسفة
اليكنانيي ف مثؿ أفالطكف كأرسطك ككذلؾ إلى أكلئؾ الذيف طرحكا الفمسفة عمى أساس قانكف
الطبيعية.ككاف التطكرفيالتحقيؽالفكرمفياالقتصادالسياسيىكاألىميةالبارزةفي القرف
السادسعشرإلىالقرفالثامفعشرلممدرسةالتجارية،كالتيدعتإلىقياـالدكلةبدكرقكمفي
التنظيـاالقتصادم(  .)Acemoglu et al, 2001
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كقد أشار ( )Acemoglu & Robinson, 2000: 128الى أف مبادئ االقتصاد
تعد  أكؿ عمؿ منيجي في المغة اإلنجميزية في االقتصاد ،كما أشار الى أف االقتصاد
السياسي ٌ
السياسيبرزكمجاؿمتميزفيمنتصؼالقرفالثامفعشر،إلىحدكبيركردفعؿعمىالمذىب
التجارم ،عندما كاف الفالسفة األسكتمنديكف آدـ سميث كديفيد ىيكـ كاالقتصادم الفرنسي فرنسكا
افضاشرح
انيج
اعممانيا ،ر ن
ن
ككينام قدبدأكاالتعامؿمعىذاالمجاؿبشكؿ منيجي.حيثاتخذك ن
ال مف ذلؾ جذبيـ إلى العكامؿ السياسية كاالقتصادية كالتكنكلكجية
تكزيع الثركة كالسمطة ،كبد ن
كالطبيعيةكاالجتماعيةكالتفاعالتالمعقدةبينيـ.كبالفعؿ،فإفعمؿسميثالتاريخي"التحقيؽفي
طبيعةكأسبابثركةاألمـ"،الذمقدـأكؿنظاـشامؿلالقتصادالسياسيينقؿفيعنكانوالنطاؽ
الكاسعلمتحميؿاالقتصادمالسياسيالمبكر .
كقد شدد ت العديد مف  أعماؿ االقتصادييف السياسييف في القرف الثامف عشر عمى دكر
األفرادعمىدكرالدكلة كىاجمكاالمذىبالتجارمبشكؿعاـ .ربمايتضحذلؾعمىاألرجحمف
خالؿمفيكـسميثالشيير"اليدالخفية"،حيثقاؿإفسياساتالدكلةكانتفيكثيرمفاألحياف
أقؿفعاليةفيدفعالرفاىيةا الجتماعيةأكثرمماكانتتفعؿاألفرادذكمالمصمحةالذاتية.كيعتزـ
األفرادتعزيزرفاىيتيـفقط،كماأكدسميث،كلكنيـبذلؾيحققكفمصالحالمجتمعكمالككانكا
يسترشدكفبيدغيرمرئية( .)Drazen, 2002
كأشار ( )Bonoli, 2010: 440الى أنو في القرف التاسع عشر ،طكر عالـ االقتصاد
السياسياإلنجميزمديفيدريكاردكأفكارسميث،حيثأشادبمزاياالتجارةككافمحكريافيتفكيض
المذىب التجارم البريطاني ،كفي نفس الكقت تقريبان ،نجحت نفعية جيريمي بينثاـ كجيمس ميؿ،
كجكف ستكارت ميؿ في دمج التحميؿ االقتصادم مع الدعكات لتكسيع الديمقراطية .إف الدراسة
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الشاممةلالقتصادالسياسيالتيتميزأعماؿسميث،كماركس،كغيرىـقدتـتفكيتياتدريجيافي
أكاخرالقرفالتاسععشرمفخالؿمجمكعةمفالتخصصاتاألكثرتركيزامفالناحيةالمنيجية،
حيثيسعىكؿمنياإلىإلقاءالضكءعمىعناصرمعينةمفالمجتمععمىحسابرؤية أكسع
لمتفاعالتاالجتماعية .
كبحمكؿ عاـ  ، 1890عندما نشر عالـ االقتصاد الكالسيكي الجديد ألفرد مارشاؿ كتابو
المدرسيحكؿمبادئاالقتصاد،حيث تـاستبداؿاالقتصادالسياسيكحقؿأكاديميأساسيفي
الجامعاتمفخالؿالتخصصاتالمنفصمةلالقتصادكعمـاالجتماعكالعمكـالسياسيةكالدكلية.لقد
فصؿ مارشاؿبكضكحمكضكعو"االقتصادأكالعمكـاالقتصادية"عفاالقتصادالسياسيفاعتبر
العمكـ االقتصاد ية مكضكعا متضمنا فياالقتصادالسياسي،كىكعمؿعكساالتجاهاألكاديمي
العاـنحكالتخصصعمىطكؿالخطكطالمنيجية( .)Doyal, 1995: 577
كأخيراف يالقرفالعشريف،عندماأصبحتالعمكـاالجتماعية(السيماالعمكـاالقتصادية
كأيضاالعمكـالسياسية)أكثررسمية،تـإحياءاالقتصادالسياسيلتكفيرإطارأكسعلفيـالتعقيد
الكطنيكالدكلي.كيشمؿمجاؿاالقتصادالسياسياليكـالعديدمفمجاالتالدراسة،بمافيذلؾ
سياس ات العالقات االقتصادية ،كالقضايا السياسية كاالقتصادية المحمية ،كالدراسة المقارنة لمنظـ
السياسية كاالقتصادية ،كاالقتصاد السياسي الدكلي .لقد شكؿ ظيكر االقتصاد السياسي الدكلي،
المقاـ األكؿ في العالقات الدكلية ،كفي كقت الحؽ عكدة االقتصاد السياسي إلى جذكره كد ارسة
شاممةلألفرادكالدكؿكاألسكاؽكالمجتمع( .)Logan & Molotch, 2007
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االقتصاد واالقتصاد السياسي:
مثير
تعتبر العالقة بيف االقتصاد السياسي كاالنضباط المعاصر في االقتصاد مكضكعان  ان
لالىتماـبشكؿخاص،كيرجعذلؾإلىأفالنظاميفيدعيافأنيماينحدرافمفأفكارسميثكىيكـ
كجكفستيكارت ميؿ .فيحيفأفاالقتصادالسياسي ،الذمكاف متأصالن فيالفمسفةاألخالقية،
اسة.سعىعمـاالقتصادإلىأفيصبحمكضكعيا
كافمفالبدايةإلىحدكبيرمجاالمعيارنيالمدر
ن
ن
كخاليامف القيمة ،فقدسعىاالقتصاديكفلجعؿانضباطيـ رسميان ،دقيقان ،كأنيقان ،كأساسان لمشركع
ن
فكرمأكسع( .)Golding & Murdock, 1991 :21
كيمكف تكضيح الفرؽ بيف االقتصاد كاالقتصاد السياسي مف خالؿ العالجات المختمفة
لمقضايا المتعمقة بالتجارة الدكلية .كيركز تحميؿ االقتصاد السياسي عمى تأثير التعريفات عمى
االستخداـالفعاؿلممكاردالشحيحة في  مجمكعة متنكعة مفبيئاتالسكؽالمختمفة،بما فيذلؾ
المنافسةالكاممة،كاالحتكار،كاحتكارالقمة( .)Warner, 2013
كتبحث األطر التحميمية المختمفة اآلثار المباشرة لمتعريفات ككذلؾ اآلثار عمى الخيارات
االقتصاديةفياألسكاؽذات الصمة .كىذهالمنيجية رياضيةبشكؿعاـ كتستندإلىافتراض أف
السمكؾاالقتصادملمممثؿعقالنيكييدؼإلىتعظيـالفكائدلنفسو.عمىالرغـمفأنوفيالظاىر
ممارسةخاليةمفالقيمة،فإفالتحميؿاالقتصادمغالبانمايفترضأفالسياساتالتيتعظـالفكائد
التيتعكدعمىالجياتاالقتصاديةالفاعمةىيأيضان أفضؿ مفكجيةنظراجتماعية( Marx,
 .)2010: 92
عمىالنقيضمفتحميؿاالقتصادالسياسي،يدرستحميؿاالقتصادمالسياسيالضغكط
كالمصالحاالجتماعيةكالسياسيةكاالقتصاديةالتيتؤثرعمىسياساتالتعريفاتككيؼتؤثرىذه
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الضغكط عمى العممية السياسية ،مع األخذ في االعتبار مجمكع ة مف األكلكيات االجتماعية
كالبيئاتالدكلية،كاستراتيجياتالتنميةككجياتالنظرالفمسفية .
عمى كجو الخصكص ،قد يأخذ التحميؿ االقتصادم السياسي في الحسباف كيؼ يمكف
استخداـالتعريفات كاستراتيجيةلمتأثيرعمىنمط النمكاالقتصادمالكطنيأكالتحيزفيالنظاـ
العالمي  لمتجارة الدكلية التي قد تفضؿ البمداف المتقدمة عمى الدكؿ النامية .كعمى الرغـ مف أف
االقتصاد السياسي يفتقر إلى طريقة عممية صارمة كاطار عمؿ تحميمي مكضكعي ،فإف منظكره
فيما أعمؽ لمجكانب العديدة لسياسة التعريفة الجمركية التي ال تتسـ بطبيعتيا
الكاسع يمنح ن
االقتصاديةالبحتة( .)Keohane, 2005

االقتصاد السياسي الوطني والمقارن:
كتعنىدراسةاالقتصادالسياسيالكطنيفيالمقاـاألكؿبالتكازفالنسبيفياقتصادالبمد
بيفقكلالدكلةكقكلالسكؽ.يمكفإرجاعالكثير مفىذهالمناقشة إلى فكرالخبيراالقتصادم
السياسياإلنجميزمجكفمايناردكينز،الذمجادؿفيالنظريةالعامةلمعمالةكالفائدةكالما ؿ مع
كجكد عالقة عكسية بيف البطالة كالتضخـ ،كأف الحككمات يجب أف تتالعب بالسياسة المالية
لضمافالتكازفبيفاالثنيف(.)Drazen, 2002
كيدرس االقتصاد السياسي المقارف التفاعالت بيف الدكلة كاألسكاؽ كالمجتمع ،عمى
الصعيديفالكطنيكالدكلي.كيستخدـاالقتصادالسياسيال مقارفأدكاتكمنيجياتتحميميةمتطكرة
في تحقيقاتيا .عمى سبيؿ المثاؿ ،يقكـ منظرم االختيار العقالني بتحميؿ السمكؾ الفردم كحتى
سياسات الدكؿ مف حيث تعظيـ الفكائد كتقميؿ التكاليؼ ،كيركز الخيار العاـ عمى كيفية تشكيؿ
الخياراتالسياسيةأكتقييدىامفخالؿالحكافزالمدمجةفيركتيفالعمؿالعاـكالخاص.كغالبان
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مايتـتطبيؽتقنياتالنمذجةالمكيفةمفاالقتصادالقياسيعمىالعديدمفالمسائؿاالقتصادية
ٌ
السياسيةالمختمفة( .)Stilwell, 2011
كأشار()Drazen, 2002الىأنوغالبانمايدرساالقتصاديكفالسياسيكفالذيفيحاكلكف
فيـسياس ةاالقتصادالكميالكطنيتأثيرالمؤسساتالسياسية(مثؿالييئاتالتشريعية،كالمديريف
التنفيذييف،كالسمطاتالقضائية)كتنفيذالسياساتالعامة مف قبؿ الككاالتالبيركقراطية.كمايتـ
قياس تأثير الجيات الفاعمة السياسية كالمجتمعية (مثؿ جماعات المصالح كاألحزاب السياسية
كاالنتخابات ككسائؿ اإلعالـ) كاإليديكلكجيات (مثؿ الديمقراطية كالفاشية كالشيكعية) .كينظر
االقتصادالمقارفأيضان إلىمدلتشكشالظركؼالسياسيةكاالقتصاديةالدكليةبشكؿمتزايدبيف
السياساتالمحميةكالخارجيةفيمختمؼالبمداف.عمىسبيؿالمثاؿ،فيالعديدمفالبمداف،لـتعد
أيضا السياسات
السياسة التجارية تعكس األىداؼ المحمية الصارمة كلكنيا تأخذ في االعتبار
ن
التجاريةلمحككماتاألخرلكتكجيياتالمؤسساتالماليةالدكلية .
كيركز العديد مف العمماء عمى تأثير السياسات عمى الجميكر كمدل الدعـ العاـ الذم
أيضا بمدل تكليد
تتمتع بو سياسات معينة .ككما ييتـ عمماء االجتماع كبعض عمماء السياسة ن
السياسات في المقاـ األكؿ مف قبؿ الجميكر ،إحدل ىذه الدراسات ىي ما يسمى بػ "االقتصاد
ماركس،حيثيفترضأفالجيكدالحككمية
السياسيالحرج"،كالذميتجذرفيتأكيالت كتابات
ي
إلدارة أجزاء مختمفة مف االقت صاد تفضؿ النظاـ األخالقي لمقيـ البرجكازية .ككما ىك الحاؿ في
السياسةالضريبية،عمىسبيؿالمثاؿ،مفالمفترضأفتدعـالسياساتالحككميةمصالحاألثرياء
أكالنخبةعمىمصالحالجماىير( .)Keefer, 2004: 261
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االقتصاد الدولي
يدرس االقتصادالدكليعددنا متنكعان مفالمكاضيعالتيتػشترؾمعػ نا فػيدراسةالعالقات
االقتصادية لمدكلة مع العالـ الخارجي ،كالتحميؿ االقتصادم لمتفاعؿ بيف الػدكؿ ،كاآلثار المحميػة
تبنييا ،حيث أف ىػذا التفاعؿ الذم يتـ مف خالؿ التجارة في السمع
ألم سياسة خارجية تـ  ٌ
كالخدماتكانتقاؿاألفرادكأيضنامفخػالؿالمعامالتالماليةكانتقاؿرؤكساألمكاؿكنقؿالتكنمكجيػا
لػوآثار ىامػةبالنسبةلمستكلالرفاهاالقتصادمفيأمدكلةكلرفاىيةاإلنسافأينماكجد( United
 .)Nations, 2008
ككماذكر بمكميستيفكسانتيك ) (Blommestein & Santiso, 2007: 20فإفالقكل
التي شكمت الثكرة في القطاع المصرفي كأسكاؽ رأس الماؿ قدغيرتالمشيد المالي بشكؿ جذرم
خالؿ العقكد الثالثة الماضية  ،كمف السمات البارزة ليذا المشيد الجديد المتغير  ىكتدكيؿ النظاـ
المالي كزيادة أىمية االقتصاد الدكلي في العقديف األخيريف ،مع  تزايد أىمية مشاركة األسكاؽ
الناشئة ،حيث أنو  كفي بعض األحياف ،أدت ىذه المشاركة إلى  االعتماد المفرط عمى التمكيؿ
األجنبي ،مما  جعؿ مشاركة ىذه البمداف في النظاـ المالي العالمي أكثر عرضة لمتغيرات مفحيث
التكقعات  كالمفاىيـ ،كقد عانت استراتيجية إدارة الديكف مف العديد مف نقاط الضعؼ الييكمية ،إذ
فشمتفيمراعاةأفضؿالممارساتالدكليةفيتمكيؿالعجزفيالميزانيةكتطكيراألسكاؽالمحمية،
كنتيجةلذلؾ،شيدتاألسكاؽالناشئةنكباتمفاألزماتالماليةالخطيرة .
كيمراالقتصادالعالميبتغيراتكتحكالتاقتصاديةكثيرة،حيثأفدكؿكثيرةقدتحكلت
مف االقتصاد المخطط كالمسير مركزيان إلى اقتصاد السكؽ باحثة عف مكقع اقتصادم داخؿ
التكتالتاالقتصاديةالكبيرةكمعتبرةأفسببفشؿخططياالتنمكيةىكالتخطيطالمركزمكالتسيير
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اإلدارملالقتصاد،حيثأفالتحكؿإلىاقتصادالسكؽيحررالمبادراتكيقضيعمىالبيركقراطية
في التسيير كيحرر المشارك ة في اتخاذ القرار ،كيمكنيا مف إيجاد مركز اقتصادم ليا ضمف
التكتالت االقتصادية في إطار نظاـ اقتصادم عالمي يتسـ بالعكلمة (كساب ،كراتكؿ:2004 ،
 .)17-10
كبحسب ما ذكرت حيزية ( )45- 41 :2006فإف الدكؿ ال تستطيع أف تنتج جميع ما
تحتاجإليومفسمعأكخدماتكانماتقكـب إنتاجالسمعالتيتؤىمياطبيعتياأكظركفيااالقتصادية
أفتنتجيابتكاليؼأقؿكبكفاءةأكثرمفغيرىا،ثـتبادليابمنتجاتدكؿأخرلالتستطيعإنتاجيا
داخؿحدكدىاأكتنتجيابنسبأقؿمفاحتياجاتياأكبتكاليؼأكثرمفغيرىامفالدكؿ،كىذاما
يسمىبالتبادؿالدكليكال تبادؿالداخميكيمكفالتفريؽبينيمافيأفالتبادؿالدكلييتـبالعمالت
األجنبيةفيحيفأفالتبادؿالداخمييتـبالعممةالكطنية،حيثأفلكؿبمدعممتوالنقديةالخاصة
بو كالتي يتـ بيا تسكية كافة المعامالت المالية كالتجارية الداخمية ،إذ أف التجارة الدكلية تستمزـ
التعامؿبنقكدمختمفةكىذاىكأىـالعكامؿالتيتميزاالقتصادالقكميأكالمحميعفاالقتصاد
الدكلي .
إف التقسيميف الرئيسيف  لالقتصاد الدكلي يساعداف عمى فيـ نطاقو  كماىيتو كىما :أوال،ن
نظريةالتجارةالدكليةكالسياسةالتجارية،كىنايجب إبالءعنايةخاصةلمصطمح معدال تالتبادؿ
التجارملمدكؿالناميةكالنظػرفيمػاإذاكانتأكضاعياتستكجبتطبيؽسياساتحمائية،كتحديػد
كقػت تطبيػؽ ىػذه السياسات ،وثانيـاً  ،االقتػصاد النقػدم الدكلي كالذم يتضمف  أسعار الصرؼ،
كحركػة رؤكس األمػكاؿ ،كميزاف المدفكعات كالسيكلة النقدية الدكلية ،كما يشمؿ االقتصاد الكمي
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القتصادمفتػكحغيرمقيد  ،معالتركيزعمىعممياتتخػصيصالمػكاردكتكزيعيػاكتحقػؽاالستقرار
االقتصادمكتحقيؽالنمكمفخالؿالتجارةكالتمكيػؿ(صديقي .)2009،
ككماأشارالسعيد()340:2013فإف نظاـاالقتصادالدكلييتككفمفعددمفاألجيزة
كالتي تعدبمثابةآلياتوفيالتسيير،كتتمثؿفيالشركاتمتعددةالجنسيات ،كالمنظماتاالقتصادية
الدكليةكالتجمعاتكالتكتالت االقتصاديةاإلقميميػة،حيثتبقى المنظمات االقتصاديةىيالعمكد
الفقرم لمنظاـ االقتصادم الدكلي فأنظمتيا كآلياتيا تؤثر عمى بػاقي مككنات ىذا النظػاـ كتقكـ
بإدارتوفيضكءمجمكعةمفالسياساتالنقديػةكالماليػةكالتجاريػةالمؤثرةفيالسياساتاالقتصادية
لمعظـدكؿالعالـ .
يتصدرالناتجالمحمياإلجمالي،الذميقيسمجمؿقيمةالسمعكالخدماتالتيتقكـالدكلة
ال ،حيث يعتبر الناتج المحمي
بإنتاجيا مفاىيـ االقتصاد الكمي ،كذلؾ لككنو أكثر المعايير شمك ن
اإلجماليجزءان  مفالحساباتالقكميةالتيتعدبمثابةمجمكعةكاممةمفاإلحصاءاتالتيتتيح
أماـصانعيالسياساتإمكانيةتحديدماإذاكافاالقتصاديشيدحالةمفاإلنكماشأكالتكسع،أك
حتى تقكيـ النشاط االقتصادم كمدل كفاءتو كصكالن إلى قياس الحجـ االقتصادم الكمي (Kira,
) 2013: 151

مفيوم اقتصاد الدول:
قبؿالحديثعفمفيكـاقتصادالدكؿيجبالتطرؽإلىبعضالمفاىيـكالمصطمحاتذات
العالقةكىي :
أوالً :االقتصاد الكمي :ىك العمـ الذم  يدرس كيفية االستخداـ األمثؿ لممكارد االقتصادية
المحد كدةكالنادرةنسبيان إلنتاجالسمعكالخدماتمفأجؿاشباعحاجاتاألفرادكالمجتمعالنيائي،
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كىك يتعامؿ مع اقتصاد الدكلة ككؿ حيث يركز عمى القضايا الكمية كالتضخـ كالبطالة كالنمك
كالتجارةالخارجية،كالناتجالمحمياإلجمالي() .)Goodwin, Nelson & Harris, 2008
و
التخمصمفالبطالةلحد ما
ثانياً :النمكاالقتصادم:كىك تكظيؼجميع عناصراإلنتاج ك
كأيضان التكظيؼاألمثؿلعناصراإلنتاجحتى كؿعنصرإنتاجييعطيأفضؿإنتاجيةبالنسبةلو،
ككذلؾالعكامؿالتيتؤدمإلىارتفاعمعدؿالنمكاالقتصادم( .)Khan, 2015
ثالثاً :الناتج المحمي اإلجمالي :ىناؾ ثالثة مداخؿ لتعريؼ الناتج المحمي اإلجمالي كما
أشارإلييا(السمماف،كالبكر)7 :2016،كىي :
 .1الناتج المحمي اإلجمالي بطريقة اإلنتاج :إجمالي القيـ النقدية لمسمع كالخدمات النيائية
المنتجةداخؿاالقتصادالمحميبكاسطةعناصراالنتاجالمكجكدةداخؿالمحيط الجغرافي
خالؿفترةزمنيةمعينةتككفعادةسنة .
 .2الناتجالمحمياإلجماليبطريقةالدخؿ:كىكإجماليدخكؿعناصراإلنتاج(العمؿ،رأس
الماؿ،األرض)المكجكدةداخؿالمحيطالجغرافيالتيأسيمتفيالعمميةاإلنتاجية(أم
فيالناتجالمحمياإلجمالي)خالؿفترةزمنيةمعينةتككفعادةسنة .
 .3الناتج المحمي اإلجمالي بطريقة اإلنفاؽ :إجمالي قيمة السمع المكجية إلى تمبية الطمب
الكمي في المجتمع (أم مجمكع اإلنفاؽ النيائي) كيشمؿ اإلنفاؽ االستيالكي الخاص
كاإلنفاؽ االستثمارم كاإلنفاؽ الحككمي كصافي التعامؿ التجارم (الصادرات ناقصان
الكاردات) خالؿفترةزمنيةمعينةتككفعادةسنة.
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رابعاً:الرفاهاالقتصادم:كىكمقياسذاتيلمستكلمعيشةالمجتمع،لكنوييتـأكثربنكعية
الحياة ،بما في ذلؾ عدة عكامؿ مثؿ نكعية البيئة (اليكاء  ،كالتربة  ،كالمياه) ،كمعدؿ الجريمة،
الن عف الجكانب الدينية كالركحية  لمحياة ،كىك يمثؿ
كتكافر الخدمات  االجتماعية األساسية ،فض 
الجيكدالحككميةكغيرالحككميةلمجتمعمالمساعدةأعضائوعمىالعمؿبشكؿأكثركفاءةكأفراد
ككمشاركيففياليياكؿاالجتماعيةالمنظمة( .)Bala, 2013
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المبحث الثاني
المقومات االقتصادية وأثرىا عمى الوزن السياسي لمدولة
مكاردىا الطبيعي ة كمقكـ
مف أجؿ تقيي ـ المسيرة االقتصادية ألم دكلة  ،ال بد مف دراسة 
اساسيمفمقكماتالقكةالكطنيةلدييا،كتتنكعتمؾالمقكماتمفخالؿإمكاناتيااالستثمارية،إذ
غالبان ما تستخدـ لمتمييز  بيف الدكلة الفقيرة كالدكلة الغني ة ،إذ يعد حصكؿ أم دكلة لممكاد الخاـ
كالمصادرالمختمفةلمطاقةكالمكاد المصنعةالتيتستخدـفيالصناعات العسكريةكدليؿقكةلتمؾ
الدكلة .
لذلؾ ،فإف  حصكؿ الدكلة عمى تمؾ المكاد ال يعني بالضركرة أنيا تنتجيا ضمف الحدكد
السياسيةليا،كانما تعنيسيطرتياعمىالكمياتالضركريةعفطريؽالتجارةكاالت فاقيات،فالقطاع
االقتصادميعتمدعمىمدلسيكلةاستيرادتمؾالمكادمفاألسكاؽاألجنبية،كبناءعمىذلؾفإف
قكة الدكلة المالية كاألرصدة التي لدييا تظير كعنصر ىاـ في إمكانية حصكليا عمى المكارد
يدخؿمعترؾالقكة مفأجؿ

ال إذاأرادأمكيافسياسيأف
الطبيعيةأكامتالكيالتمؾالمكارد،فمث ن
صناعةقنبمة  ذريةالبدلوافيمتمؾاليكارانيكـ،كعدـتكفرعنصراليكارانيكـالمحميفإفال بد
لمدكلةأفتستكردهمفمصادرعالمية،إذامااستطاعتأميفطرؽمكاصالتكقدرةتحكيميةلينتج
مايرغبفي إنتاجو.لذلؾ،فمفيكـإمكانيةالحصكؿ عمىا لمكاد،يشمؿعمىعمىعدةعناصر
مثؿ المكاقع المصادر األ,لية لممادة األكلية كدرجة التطكر كالسيطرة السياسية كالقكة المالية مف
رؤكساألمكاؿكالتقدـالتكنكلكجيكالعمميكالفنيبأعمىالمستكيات(العذارم)2013،
كامكاناتيا عسكريان كاقتصاديان  كسياسيان
كاذا ما ارتبطت المكاد األكلية بأمف الدكلة كقكتيا 
كتطكرالدكلةكسالمةمكاطنيياكأمنيـ،بالمكاداالستراتيجية،إذأفالسيطرةاالقتصاديةكالسياسية
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أدكاتالزمة مفأجؿالحفاظعمىتدفؽتمؾالمكادمفمصادراإلنتاج إلىمناطؽاالستيالؾ
العسكريةاألساسيةكالضركريةالحساسة،كماأفالقكة

الخاصةبيا،تمؾ األدكاتتعدمف المياـ
االقتصاديةتعدمفأدكاتالقكةالسياسية،إذأنياترتبطبشكؿمباشربالقكةالعسكريةألمدكلة ،كال
بدألمدكلةمفأجؿتحقيؽأىدافياأفتكافحمفأجؿاحتكاءكافةالمكاردالقكميةاألساسيضمف
حدكدىا(الصائغ .)2012،
كمف البدييي أف لكؿ دكلة مكاردىا الط بيعية ،كثيرة كانت أـ قميمة ،كبعض الدكؿ تتمتع
بالمكاردالطبيعيةالقميمية،كبعضيالديياندرةفيالمكارد،كماأفبعضالدكؿاستغمتكاستثمرت
مكاردىابصكرةتحقؽمفخاللياأىدافيا،مفأجؿتحقيؽرفاىيااالقتصادمكاالجتماعي،بينما
ىناؾ دكؿأخرللـتجف  مفخيراتياإالالقميؿ،لذلؾمفالبديييأفيرتبطمسقبؿأمدكلةبما
يتكفرلدييامفمكاردكثركاتطبيعيةفيمختمؼاألنكاع،ألفكجكدتمؾالثركةكاستثمارىابشكؿ
مستقؿيؤثربشكؿكبيرعمىمستقبؿقكةالدكلةسياسيانكاقتصادي نا كاجتماعيان،فقكةالدكل ةالتعكد
إلىحجـالمكاردالطبيعيةلدييابؿبماتمتمكومفمكاردضمفحدكدىافقطكانماالقدرةالبششرية
التيتتمثؿفيالتقدـالتقنيكالعمميالستمثارتمؾالمكارد،إذصنؼثابت()2016مكاردالدكلة
إلى خمسةأصناؼ ككاآلتي :
كذاتأثرفعاؿفيقكةا لدكلةمثؿالحديدالصمبكاألسمدة .
 .1مكاردمتاحةفك انر
ٌ
 .2مكارديمكفتكفرىابعدتشغيؿالكحداتالمنتجةبكؿطاقاتيا .
 .3مكارديمكفالحصكؿعمييابعدالتغييركالتحكير .
 .4مكارديمكفالحصكؿعمييابعدتنميتياكالثركاتالمعدنيةالمعركؼكجكدىا .
 .5المكاردالنظريةالمحتمؿكجكدىاضمفإطارالدكلةالجغرافي .
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كيرجعىذاالتصنيؼ لممكاردالطبيعيةمفخالؿاليباتالطبيعيةالتيكىبيااهلل –سبحانو
ارد في تمؾ البقعة مف
كتعالى  – إلى منطقة جغرافية  كليس لمفرد أية دخؿ في كجكد تمؾ المك 
األرض ،كيمكف أف تتحكؿ تمؾ المكارد إلى ثركة اقتصادية أك مقكمات اقتصادية ألم دكلة مف
خالؿجيدالمكاردالبشرية  إذاماتحكلتتمؾالمكاردإلىثركةاقتصاديةأك مقكماتلمدكلة مف
خالؿالمجيكدالبشرمإذامااستغمتالدكلةكاستثمرتتمؾالمكاردمفأجؿمنفعةالمكاطنيفلدييا
مفأجؿبناءمسيرتياكتعزيزقكتيا(جاد )2016،
كبناء عمىماتـذكره،فإفالبا حثيرلأفمقكماتالدكلةاالقتصاديةترتبطبشكؿكثيؽ
ن
معنكعيةككميةالمكاردالطبيعية مفخالؿالحصكؿعميياكاستثمارىاكالحفاظ عمييا ،كاكسابيا
الديمكمةكالصيان ةكالتطكير،كلياعالقةبمسيرةكت طكرالدكلةكبناءقكتيا،كيمكفأفيككفلتمؾ
المكارد الدكر اإليجابي أك السمبي كمقكمات اقتصادية مف أجؿ حياة كمسيرة الدكؿ كاستقالليتيا
كقكتيا(ثابت )2016،
كتتضمفالمكاردالطبيعيةكافةالمكادالخاـالتيتككففيباطفاألرضأكخارجيا،مثؿ
التربة كالمعادف ،كما تشمؿ مياه المحيطات كالبحار كاألجساـ المائية التي تحتكم عمى ثركات
كغير عضكية ،كما أف غطاء األرض النباتي كغالفيا الجكم بجميع محتكياتيما تعداف
عضكية 
مكاردطبيعية،كتمؾاألىميةلممكاردالطبيعيةترتبطبحياةالكائناتالسياسيةكأمنياالقكمي،لذلؾال
بدمفاستثمارتمؾالمكاردبالشكؿالمطمكبكذلؾبسببمحدكيتياكندرتيافيسيرحياةالدكؿ
كمكاطنييا.ألف عمميةالمحافظةعمىتمؾ المكاردكاحتياطيياكتكاممياكماينتجعنياكيستغؿ،ىك
أمر يتطمب إعداد الخطط االقتصادية السميمة كالمتكاممة الجكانب تقكـ عمى األسس الضركرية
(العذارم .)2013،
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كأمدكلةتمتمؾكافةالمقكماتاالقتصاديةمفأجؿبناءقكةليالت ظيرككيافسياسيلو
األثر الفعاؿ عمى الساحة الدكلية ،كتكازف القكل ،فالمكارد الطبيعية تتكفر بكميات كبيرة كمتنكعة
األنكاع،خاصةالنفطكالذميعدعصبحياةكافةالمجتمعات،فيكعصبحياةلكافةالمصانع
كاآلالتكالحياةاالجتماعية،باإلضافةإلىالمساحاتالكبيرةالتيتتصؼبياالدكلة .
كالبدلمدكلةأفتكفرمتطمباتالحياةالضركريةلشعكبيا ،بمايضمفليااألمفكاالستقرار
كالتقدـإلىاألفضؿ.لذلؾيعداألمفالغذائيكمايتعمؽبومفمقكماتاقتصاديةكالزراعة،المقكـ
األساسيالذميسيـفيجعؿالدكلةتحتؿالمكانةالمتقدمةفيمخططا تيامفأجؿاستغالؿتمؾ
المكاردفياإلنتاجالزراعي،فالبدألمشعبفيالدكلةمفأرضيعيشعميياكينتجمنياغذاءه،
كذلؾالغذاء مستمدمفالتربةكيعتمدعمىحجـكنكعسعةالمساحةالجغرافيةكطبيعتياالبيئية.
لذلؾفاألرضالتيتككفصالحةلمزراعةالبدأفينظرلياعم ىأنيامكردأساسيعندتقديرقكة
الدكلةالكطنية.باإلضافةإلىالمجيكدالبشرمكالتخطيطالسميـككنياتكفركمياتكافيةمفالغذاء
نكعانككمان،إذيقاستقدـالدكؿبمدلمايستيمكوالفردمنيابشكؿيكميمفأنكاعالغذاءالمختمفة.
(الصائغ )2012،
كىناؾ عدة عكامؿ طبيع ية تؤثر بشكؿ مباشر عمى ما تنتجو الدكؿ ،مثؿ التغيير الذم
يمكفأفيحدثمفعاـآلخرأكمفدكلةألخرل،إالأفىناؾدكؿتتميزفيفئتيانظ انرلقابميتيا
لمتطكرالتقنيكخبراتياالزمنية،كاليمكفأفنصنؼالدكلةفيالعالـبأنيامتمتعةباكتفاءذاتي
كامؿ،كذلؾبسببف قدانيالعناصرمقكماتاقتصاديةكالمناخكنكعالتربة،األمرالذماليمكف
معوإنتاججميعالمحاصيؿالزراعيةالتييحتاجياالشعكبفيتمؾالدكلة،خاصةإذاكافالشع ب
فيتمؾالدكلةيتمتعبمستكلاقتصادممتقدـ(جاد.)2016،
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الفصل الثالث

األدوات االقتصادية والسياسية الخارجية لمدولة
اىفعصبالقكة أليةدكلةبغضالنظرعفسياستياإف
يعد االقتصاد في الكقتالر
ٌ
كانتحكيمةأـال،إذأفاالقتصادياتالقكيةتستطيعالتحكـباالقتصادياتالضعيفةفمفيمتمؾ
القراراالقتصادميستطيعالتحكـفيالق ارراتاالستراتيجيةالدكلية،كىناؾالكثيرمفالدكؿ التي
تمتمؾمكارداقتصاديةتستطيعأفتجعميا فيطكرالنمكإذا مااستغمتبشكؿ صحيح(عاقؿ،
.)70:2014
كتعتبر القكة االقتصادية ألم دكلة أحد أىـ العكامؿ كالركائز لرسـ السياسة في الدكلة،
بالتالي تسعى الدكؿ إلى التقػدـ كالتنمية االقتصادية التي تعتبر مف العناصر اليامة التي تشغؿ
الفكراالقتصادملعالقتيا  بتقدـالمجتمعمفخالؿرفعمستكلاإلنتاجيةكتنميةالطاقاتالبشرية
(أبكالينا،2008،ص ،) 8كتتمثؿأىـعناصرالتنميةاالقتصاديةفيرأسالماؿكالخبرةالفنية
حسف إدارة
كالعممية أك مف خالؿ االستثمارات األجنبية (حساف ،)139 :2010 ،أك مف خالؿ ي
اإلقتصاد.
كلمزيدمفالتكضيحسيتـتناكؿىذاالمكضكعفيىذاالفصؿمفخالؿمبحثيفاآلتييف :
المبحثاألكؿ :ماىيةاألدكاتاالقتصاديةالفاعمةفيالسياسةالخارجيةلمدكلة .
المبحثالثاني:دكراألدكاتاالقتصاديةالفاعمةفيتكجيوالسياسةالخارجيةلدكلة .
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المبحث األول
ماىية األدوات االقتصادية الفاعمة في السياسة الخارجية لمدولة
تعدمكانةالدكلةكىيبتيافيالخارجمفأىـاألىداؼالتيتسعىلتحقيقيا،كلفتستطيع
الدكلةأفتثبتتمؾالييمنةكالمكانة فيالخارج مالـتفرضوفيالداخؿ ،كبالتالي فإف الدكلة
داخميا ،كمف ثـ تفرض ىيبتيا كمكانتيا في الخارج ،كمف
مطالبة أكالن بفرض ىيبتيا كمكانتيا
ن
المالحظاففرضالدكلةىذهالييبةكالمكانةفيسياستياالخارجيةاليشترطافتككفمفخالؿ
القكةالعسكريةفحسببؿيمكف فرضياعفطريؽأدكاتمتعددةلعؿأبرزىااألداةاالقتصادية،
كىك ما اصطمح عمى تسمية بػ" الييمنة الحميدة " كيقصد بيا " التركيز عمى إمكانية السيطرة
باإلقناع كتحجيـ العنؼ إلى أدنى درجاتو ،كتركيج المنطمقات القيمية كالمؤسسية لمدكلة لتكسيع
نفكذىاالعالمي.
كقد احتمتاألدكاتاالقتصادية،ككسيمةلصناعةالسياسةالخارجية،مكانةمتقدمةكىامة
في العالقات الدكلية المعاصرة ،فالتطكرات المتسارعة كالمعقدة التي تشيدىا الدكؿ في السنكات
األخيرة في مختمؼ الجكانب ال سيما االقتصادم منيا مف عممية كضع السياسات ،حيث تعتبر
التغيراتكالتطكرات االقتصادية السريعة مفأىـ العكامؿالمؤثرةفي كضع كرسـ سياساتالدكؿ
كتحديد طبيعة عالقاتيا مع الدكؿ المجاكرة (حرمة )38 :2017 ،كقد جاءت ىذه األىمية مف
عامميف :
األول :احتالؿاألمفاالقتصادممكانةبارزةفيسمـأكلكياتاألىداؼالقكميةلمحككمات
كاألنظمة السياسية ،كبالتالي فإف األمف االقتصادم يعتبر كسيمة أساسية مف كسائؿ صناعة
السياسةالخارجية .
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الثاني :زيادةاالعتماداالقتصادمالمتبادؿبيفالدكؿ،األمرالذميترتبعميوتزايدأىمية
عامؿاالقتصادكعامؿمركزممفعكامؿالسياسةالخارجية.كلعؿالتعريفاتالجمركيةإلىجانب
القيكد النقدية كالحصار كالعقكبات االقتصادية كالمعكنات كالديكف  ،كؿ ىذه قد اصبحت مفردات
يتعاطى معيا صانعك السياسة الخارجية بالضركرة ،كمف جية ثانية فاف االندماج االقتصادم 
يعتبر أداة رئيسية مف أدكات السياسة الخارجية ،بجانب العديد مف األدكات ،إذ أف االندماج
االقتصادم دائمان يككف طريق نا نحك تقارب سياسي ربما  يصؿ إلى اندماج سياسي ،كلنا مف قياـ
االتحاداألكركبيعمىمرتكزمالفحـالحجرمكالحديد،كىمافيأساسيماظاىرةاقتصادية،كمف
جية ثالثة قد تستخدـ الدكلة سياسة تجميد األرصدة لدكلة أخرل أك تأميميا كإجراء اقتصادم
لتحقيؽىدؼسياسي،كفيىذهالحالةكثي انرماتمجأالدكؿإلىاستخداـالمساعداتككسيمةضغط
سياسيلمصادرةقرارالدكؿالمتمقيةليذهالمساعدات(حرمة.)2017،
كقد يتمثؿ االجراء االقتصادم المتبع في تخفيض قيمة العممة المحمية كذلؾ كإجراء
اقتصادمتمجألوالدكؿلتشجيعصادراتياإلىالدكؿاألخرل،حيثأفالتخفيضفيقيمةالعممة
يقكد إلى خفض أسعار المنتجات المحمية في الخارج ،كيصبح الميزاف التجارم لصالح الدكلة،
كبالتالييغدكذلؾأداةاقتصاديةأكثرفاعميةعمىساحةالسياسةالخارجية.
كماتشكؿالمساعدات االقتصاديةكالماليةكالفنيةأحدأىـاألدكاتالتيتمعب دك انر ىامان
في صناعة ا لسياسة الخارجية كتنفيذىا ،كتحقيؽ أىدافيا ألم دكلة مف الدكؿ ،سكاء كانت ىذه
ض حتمامانأثناءالحرب
مانحةأـمتمقية.كقدالحظالباحثكفأفمفيكـالمساعداتاالقتصاديةقدك ي
ى
الباردةالتيشيدتثنائيةقطبية،حيثكانتالقكتافاألعظـ؛االتحادالسكفييتي(سابقان)كالكاليات
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المتحدة األمريكية تتسابقاف عمى تقديـ المساعدات الخارجية كذلؾ لضماف انحياز المتمقيف ألحد
المعسكريف،كىذاكموينساؽفيدائرةالسياسةالخارجية(حرمة .)2017،
كيرلالباحثأفالثركةالتحقؽاالقتصادالذميتحمىبالقكةدكفكجكدإدارةقادرةعمى
تنميةتمؾالثركةكتكجيييا لمتنميةاالقتصاديةالشاممةكتنكيع مصادراالقتصادكتدعيميا،كعدـ

االعتمادعمىمصادرمحدكدةلمدخؿ،فإدارةالثركةبشكؿيحقؽمصالحالدكؿاالقتصاديةيؤدم
الىتطكرىااقتصادياكيعززاستقرارىا .
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المبحث الثاني
دور األدوات االقتصادية في توجيو السياسة الخارجية لمدولة
تعد  إمكانات الدكلة االقتصادية ،مف أىـ المقكمات التي تسيـ في تككيف القكة القكمية
ٌ
لدييا ،األمر الذم يجعؿ منيا كسيمة ىامة مف الكسائؿ كاألدكات التي تستخدميا لتنفيذ سياستيا
الخارجية ،كمف المعمكـأفالدكؿتختمؼ فياإلمكاناتكالقدراتاالقتصادية   ،األمرالذميؤثر
عمىقكتيا،كماأفاستخداـالدكؿلتمؾالكسائؿكاألدكاتيختمؼمفدكلةألخرل،كذلؾكفق نالميزة
الدكلة ،نسبية كانت أـ مطمقة ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،ىناؾ دكؿ متقدمة كمتطكرة ،تمتاز بالتقدـ
التكنكلكجيكرأسالماؿ،تعمؿعمىعرضمكافآتاقتصاديةلدكؿأخرلكذلؾفيالمجاالتالتي
تحتاجياالدكؿمقابؿتمؾالمكافآت  ،كماأفاستخداـعقكباتاقتصاديةكذلؾمفخالؿإيقاؼ
تصديراآلالتكالمعدات،بينماتعمؿالدكؿالنامية،كالدكؿالتيتمتازبالمكارداألكليةعمىكجو
الخصكصعمىاستخداـتمؾالمكاردالتيتعتبرمكاردىامةلمدكؿالمتقدمة،كذلؾمفأجؿالتأثير
عمى السمكؾ السياسي الخارجي تمؾ الدكؿ ،كقد ازدادت أىمية تمؾ األدكات في سعييا لتحقيؽ
اتسياسيةخارج يةلمدكؿ،فيظؿتراجعأىمبةالعامؿالعسكرم

أىداؼسياسيةخارجيةكتنفيذق ارر
فيتشيكؿ قكة الدكلةمقابؿصعكدعامؿاالقتصادكسيادة قيـجيكاقتصادية (عكلمةاقتصادية)،
األمرالذمأدلألفتصبحالعكامؿاالقتصاديةإحدلأىـالعكامؿالتيتؤثرفيالسياسةالخارجية
(الرمضاني .)31:1979،
كيعد العامؿ االقتصادم مف المؤثرات التي ليا فاعمية في العالقات الدكلية كسياسة أم
دكلةخارجية،كيرتبطذلؾباإلمك انياتاالقتصاديةالكطنيةكالثركاتكالطبيعيةككافةالمنتجات
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الصناعية كالزراعية ككيفية استخداميا ،ككفؽ الخطط السياسية بأيدم ككفاءات عممية
(المشاقبة .)16:2011،
ففي العصر المعتمد عمى التبادؿ بيف الدكؿ في كافة المجاالت ،مف الصعكبة تحقيؽ
االكتفاءالذاتيلمد كلة،إذأفالدكلةالتيتستطيعأفتتغمبعمىتراجعيااالقتصادمتستطيع
أفتتخمصمفأيةآثارأليةتبعيةاقتصاديةتسمباستقالليةالقرارالسياسي،كىكمايتكافؽ
مع كجكد البنية االقتصادية السميمة ،كتشمؿ تمؾ البنية ميزاف المدفكعات ،كالميزاف التجارم،
كتطكراقتصادال دكلة،كحجـتجارتياالخارجية.إالأفكجكدتمؾالقدراتاالقتصاديةالعالية
لمدكلةاليمكفتجسيدهبصكرةمباشرةفيالدكلةالقكيةكسياستياالخارجيةالمؤثرة،إنمايتطمب
ذلؾخبرةكبراعةعقالنيةفيتكظيؼمكاردالدكلةاالقتصادية(ترفاس .)15 :2017،
كمفاألدكاتاالقت صاديةالفاعمةكالمؤثرةفيسياسةالدكلةالخارجية،النفط،إذأنويمعب
الدكرالياـفيالعالقاتالدكلية،ذلؾأنويمثؿمصدرقكةتحاكؿالدكؿأفتحصؿعميومف
كتأميف طرؽ إمداداتو ،فيكيعدمصدر أساسيلمطاقة كالشريافالرئيسي لالقتصادالعالمي.
كما أنو ال يزاؿ حتى كقتنا الحالي ،مف أكثر االدكات اعتمادان كاستخدامان في تكليد الطاقة،
بسبب شح أك ارتفاع مصادر الطاقة األخرل ،تمؾ المصادر إما أف تككف نادرة ،أك عالية
التكمفة .لذلؾ نجد  الدكؿ تتسابؽ مف أجؿ الحصكؿ عمى ىذا المصدر الذم يعد المصدر
الرئيسيلقكةأمدكلةكتقدمياكسيطرتيا(حقي.)2012،
كمايعتبرالنفط  كاألككسجيفلمدكلةالم تطكرةكالناميةعمىحدسكاء،لكنو،ككماأسمفنا
سابقان،يعدمصد انركحيدانيستخدـفيأىـقطاعاتالدكلة،كقطاعالنقؿكالمكاصالت،فنحفال
نستطيعأفنتخيؿالحياةمفدكفأفيككفىناؾكقكدتسيرالمركبات،فيكيكصؿ المناطؽ
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بعضياببعض،كماأفالحياةتعدصراعان بيفالبشرعمىالمكارد،خاصةتمؾالمكاردالتي
تكفر لمبشر البقاء ،كتمتاز بندرتيا ،فنرل التصارع بيف الدكؿ مف أجؿ الحصكؿ عمى تمؾ
المكاردلتحافظعمىقكتيا(مرسي )31:1980،
كىناؾ رابطكثيؽ  بيفالنفط كالسياسة،كذلؾ ألفالنفط أصبح السمعةاألساسيةالتيال
غنىعنيا،كبدكفتمؾالسمعةاليمكفأفتستمرالدكلة،حيثأدركتكثيرمفالدكؿالتي
تمتمؾ النفط كتصدره لمخارج كيفية استخدامو كسالح سياسي ،إذ  أنو خالؿ الػ ( )40عاـ
الماضية ارتفع سكاف العالـ مف أربعة مميار نسمة إلى سبعة مميارات ،األمر الذم أدل
لتضاعؼعددالمركباتفيالعالـألربعةأضعاؼ،كىكمايسيـفينيضةاقتصادأمدكلة
) .(Salhani, 2010:19
ككماأفالسياسةىيصراععمىالقكة،فإفالنفطيعدمفالمصادراألساسيةلتحقيؽتمؾ
القكة،فيكالدـالذميسرمفيعصبالمدفالمعاصرة،كىكالذىبالذميسيؿلممعافبريقو
لعاب أصحاب القكة كالنفكذ كجامعي األمكاؿ ،فيك المنتج الضركرم لمحياة المعاصرة ،كال
يستطيعالغربأفيعيشبدكنو،فيكالذميقمبمكازيفالقكللمدكلةالتيتمتمكو  & .(Luft
) .Korin, 2013
كماتشكؿالمساعداتالخارجيةاالقتصاديةإحدلأىـ أدكاتالسياسةالخارجية،إذكانت
كالكاليات  المتحدة االمريكية
ركسيا قبؿ انييار االتحاد السكفيتي في فترة الثنائية القطبية ،
تتسابقاف في تقديـ المساعدات االقتصادية لمدكؿ سكاء بشكؿ قركض أك مف خالؿ الدعـ
السياسيالدبمكماسيليذهالدكلةأكتمؾ،مفأجؿأفتضمفانحيازالدكؿالمتمقيةألحدىذيف
المعسكريف .
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كالمساعداتاالقتصاديةليستكأداةتسعىلتحقيؽمصالحسياسيةلمدكؿالمانحةفحسب،
كانمالتحقيؽمصالحاقتصاديةأيضا،إذأفىناؾمجمكعةمفالشركطالتيتترتبعمىتقديـ
المساعداتاالقتصاديةكالتيتف رضياالدكؿالمانحةمثؿ(مييدات )18:2005،
 - 1استخداـ تمؾ المساعدات مف أجؿ شراء بضائع كخدمات الدكؿ المانحة بأسعار
مرتفعة.
 - 2فرضاستخداـلكسائؿالنقؿالتابعةلدكلةالتيتمنحتمؾالمساعدة.
 - 3فرضشركطعمىالدكؿالتيتتمقىالمساعدةتضمفمفخاللياأفتككفسياسةتمؾ
الدكلةكمعاممةاالستثماراألجنبيكسياستياالتصديريةليامرغكبانبيا.
كيرل الباحث أف األدكات االقتصادية الفاعمة في السياسة الخارجية كالنفط كالطاقة
كالمساعداتاالقتصاديةكغيرذلؾ،ليادكرفاعؿفيتنظيـشؤكفالدكلةكالحفاظعمىبقائيا
كاستمرار أمنيا كاستقرارىا ،مف خالؿ تسخير تمؾ األدكات ل تحقيؽ مساعي الدكلة .كتعد
المساعدات االقتصادية مف أىـ أشكاؿ المساعدات الخارجية ،كتتخذ األشكاؿ المتعددة
كالمختمفة ،مثؿ المساعدات النقدية مف خالؿ اليبات كالقركض التنمكية ،أك يمكف أف تككف
بصكرةعينيةكتقديـالسمعكالخدماتبمقابؿشركطسيمةكميسرة(تكفيؽ .)44:2011،
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الفصل الرابع
السياسة االقتصادية الميبية ما بين عامي 2011-1969
 إفطبيعةالنظاـاالقتصادم،كمدلكحدكددكرالدكلةفيو،كاالساليبالقانكنيةالمتاحة،
تككف في مجمكعيا أساس النظاـ
كالمالمح الرئيسية لمنشاطات االقتصادية المسمكح بمزاكلتيا ٌ
االقتصادمكتعكسسياستو،امرغامضاضافةالىترددمكقؼالدكلةمنو.فيذاالغمكضكالتردد
يؤدياف الىنتائجسمبيةخطيرةعمى االكضاعاالقتصاديةبشكؿعاـ ،كمايجمباف التفكؾلمدكلة
كت تطكرحدةتشكىاتاالقتصادبسببو،كحينياتصبحعمميةالتصحيحذات  يكمٍفة اعمىاقتصاديا
كسياسياكاجتماعيا .
كما  إف االقتصاد ىك مصدر القكة لمسياسة فالسياسة تتغذل عمى اإلقتصاد الػذم يسمط
الضكء عمى أسمكب اإلنتاج السائد كالعالقات التي يفرزىا ،كيحدد بعض االقتصاديكف محكر
االقتصاد باىتمامات  االقتصاد بفكرتي إشباع الحاجات كتككيف الثركات بالنظر إلى الغاية التي
تستيدفي ا الدكلة مف مزاكلة نشاطيا السياسي ،كبحسب ماركس ( (Marx, 2010, P92فإف ما
نسميواآلف"االقتصاد"ىكفيالكاقعيشارإليوبشكؿعاـإلى"االقتصادالسياسي".ىذاالمصطمح
فيجزءكبيريعكساالعتقادبأفاالقتصادلـيكفبالفعؿغيرقابؿلمفصؿعفالسياسة .
كلمزيدمفالت كضيحسيتـتناكؿىذاالمكضكعمفمبحثيفعمىالنحكالتالي :
المبحث األول  :المقكمات االقتصادية الفاعمىة في السياسة الخارجية الميبية ما  بيف عامي
( )2011-1969
المبحث الثاني :األدكاتاالقتصاديةالفاعمةفيالسياسةالخارجيةالميبيةمابيفعامي(- 1969
 )2011
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المبحث األول
المقومات االقتصادية الفاعمي ة في السياسة الخارجية الميبية ما بين عامي
()2011-1969
تسعىالدكؿعمىاختالؼمقكماتيا االقتصاديةإلى التركيزعمىقطاعاتمعينةمفأجؿ
تكجيو المسار التنمكم بالشكؿ الذم يتماشى فيو كالمتغيرات عمى المستكل المحمي كاإلقميمي
كالدكلي  ،كفي بمد مثؿ ليبيا فإف اقتصادىا يعتمد عمى قطاع النفط بنسبة كبيرة ،كىك ما يكحي
بإىماؿتاـلقطاعاتأخرلالتقؿأىمية(سعيدمكالعمراكم .)2013،
ف الحككمة
شيد االقتصاد الميبي في بداية عيد الرئيس معمر القذافي عدة تغيرات ،إٍذ أ ٌ
الميبيةفيتمؾالفترةاعتمدتسياس اتاقتصاديةمتعددة،كقامتببناءخططاقتصاديةكاجتماعية
طمكحة خالؿ فترات االزدىار االقتصادم كاالرتفاع في سكؽ النفط العالمية .كمع ذلؾ ،عندما
انخفضت أسعار النفط كلـ  تتمكف الحككمة مف تمكيؿ تمؾ الخطط ،شددت قبضتيا كاعتمدت
سياساتاقتصاديةمتغيرة.كقدنفذتجميعىذ هالسياساتبشكؿمنيجي -دكف  أممعرفةمسبقة
بآثارىاالمختمفة،كقد ذلؾادل إلى  حدكث تقمبات في االقتصاد الميبي.كيعزلىذااألسمكب في
تنفيذالسياساتأساسا  ،إلىعدـكجكدنمكذجاقتصادمقياسيفياالقتصادالميبي  ،يم ٌك فصناع
القرارمفالتنبؤباآلثارالمختمفةلمسياسا تاالقتصاديةالمختمفةالتييمكفأفتقمؿبعدذلؾمف
المشاكؿالتيتنشأعفتمؾالق ارراتالعشكائية) .(Ruhaet, 2013
االقتصاد الميبي والنفط
قبؿأف  يتـاكتشاؼ النفطفيليبيا ،كانتتعتبرمفأفقر دكؿالعالـ،حتىأنيا كادت
أف  يرتقيألرقاـالحداألدنىلتجاكزسكاف
تصنؼاالفقرعمىاالطالؽ،فمـيكفلناتجياالقكمي ٍ
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البالدلخطالفقر.كبقيتليبيابمدان  يعتمدعمى المعكنات الدكليةحتىتـاكتشاؼالنفط فييافي
نيايةعقدالخمسيناتمفالقرفالماضي  ،ممااعتبرنقطةتحكؿكبيرةفياقتصادالدكلةالميبية،
حيث تحكلتليبيا مفبمديعتمد عمىالمعكناتالىبمد اقتصادم  يعتمدبشكؿ كامؿعمى مكرد
كاحداالكىكالنفط(مفتاح .)2017،
كانت ليبيا قبؿ اكتشاؼ النفط  تعاني مف ضعؼ في التنمية االقتصادية ،خاصة في
القطاعيفالزراعيكالصناعي.ففيالقطاعالزراعيتعتبراالراضيالميبيةرديئةالنكعية ،كماأنيا
تفت قرالىالمياهنتيجةسكءالظركؼالجكيةفييا.امافيالقطاعالصناعي،فكانتعمميةالتصنيع
محدكدة بسبب قمة تكفر المكاد الخاـ ,اضافة إلى نقص األ يدم العاممة الماىرة ،كضيؽ السكؽ
المحمي ،كعدـ كجكد خبرات كقدرات عمى معالجة المنتج .فمـ يكف االقتصاد قاد ار عمى تكفير
اال ستثماراتالالزمةلتغييرتخمؼالبمدنحكالتقدـحتىتـاكتشاؼالنفط( .)Masoud, 2013
تـ اكتشاؼ النفط في ليبيا عاـ  1958كبدأ اإلنتاج عاـ 1961ـ ،كدفع انتاج النفط
باالقتصادالميبي إلىأفيككفاقتصادان ناميان كمفتكحان  جؿاعتمادهعمىالنفط ،فبفضؿ التدفقات
الرأسما ليةالكبيرةالتينتجتبسببتصديرالنفطخاصةبعد ارتفاعاسعاره اكائؿالسبعيناتمف
القرف الماضي ،حقؽ االقتصاد الميبي معدالت نمك كبيرة كارتفاعان في الناتج المحمي االجمالي،
إضافة إلى إرتفاع مستكل االدخار كاالستثمار كنصيب الفرد االجمالي الذم كصؿ إلى أرقاـ لـ
تح ققياأممفدكؿالعالـعدافيبعضالدكؿالنفطيةالخميجيةخاصةخالؿالفتراتالتيشيدت
إرتفاعانكبي انرفياسعارالنفط(محفكظ .)2012،
كقداعتمدتالدكلةالميبيةعمىالنفط المكتشؼ كمصدررئيسفياقتصادىاحيثبات
تصديرالنفطالخاـيشكؿالعمكدالفقرملالقتصادالمي بي،كأصبحيساىـبنحك  95فيالمائةمف
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عائداتالتصدير،أمربعالناتجالمحمياإلجماليتقريبا،كىكمايمثؿ 60فيالمائةمفأجكر
القطاعالعاـ .(Edweib et al, 2013).
السياسة النقدية والصرفية والتضخم في سعر الصرف
إ فالتقييـالفعاؿلدكرالسياسةالنقديةكالمصرفية كأثرىافيالنشاطاالقتصادميحتاجالى
معرفةالبيئةاالقتصاديةالتيترسـ فيياىذهالسياسة كتنفٌذ،إذأ فىذهالبيئةتحدداىداؼالسياسة
النقدية كالمصرفية كنكع األ دكات التي يتـ استخداميا ،إضافة الى آلية عمميا ،كأفضؿ الطرؽ
لتحقيؽ ىذه االىداؼ .كمف خالؿ ىذه القاعدة العامة فإ ف السياسة النقدية كالمصرفية في ليبيا
جاءت استجابة  ليذه العالقة التفاعمية مع البيئة ،كما مرت بعدد مف المراحؿ التي استكجبتيا
التحكالتاالقتصاديةالمحميةكالخارجية(مصرؼليبياالمركزم.)2010،
كقد شيد االقتصاد الميبي ،في الفترة السابقة ،تغيرات كبيرة كمتزايدة في العديد مف
المؤشراتاالقتصادية،كمعدؿالتضخـ ،كسعرالصرؼكالناتجالمحمياالجمالي ،كعرضالنقكد،
االمر الذم عمؿ عمى زيادة االىتماـ بتمؾ المؤشرات كالكقكؼ عمى أدائيا كعالقاتيا المتبادلة،
كبعدىااستيداؼتحقيؽمؤشراتحقيقيةتقكـعمىتحقيؽالتنميةاالقتصاديةكاالجتماعيةفي ليبيا
(شنبيش .)2013،
كاشار (مصرؼ ليبيا المركزم )2010،الى عدة اجراءات تقكـ بيا السياسة النقدية
كالمصرفيةمنيا :
أوال ،السماحبفتحمصارؼمحميةخاصةجديدةباإلضافةالى السماحلممصارؼ االجنبية
بفتحفركعكمكاتبتابعةليافيليبيا .
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ثانيا  ،اصداربعضالقكانيفكالتشريعاتالتيتتعمؽبمختمؼالقضاياكاالحكاـالتيتعمؿ
عمىتكسيعقاعدةالممكية ،كخمؽقاعدةانتاجية،كتفعيؿحركةالنشاطاالقتصادم .
ثالثا ،قاـمصرؼليبياالمركزمخالؿعاـ 1990كحتىنيايةعاـ 2001بتنفيذبرنامج
عرؼباسـسعرالصرؼالخاصالمعمف .
رابعا  ،تـ رفع قيمة الدينار الميبي تدريجيا خالؿ الفترة  2001- 1999بمكجب سعر
الصرؼالخاصالمعمفمصحكبابتخفيضفيقيمتوكفقالسعرالصرؼالرسمي .
خامسا واخيرا،فيبدايةعاـ 2002تـتعديؿكتكحيداسعارالصرؼلمدينارالميبيكذلؾ
لتخفيضقيمتوكفقالسعرهالرسميبنسبة %50عماكافعميوفينيايةعاـ .2001
االقتصاد الميبي خالل الفترة التي حكم فييا الرئيسي معمر القذافي  2010- 1969
امتدت فترةحكـالرئيسيمعمرالقذافيفترةتزيدعمى   4عقكدحيثكانتمفنياية عاـ
1969حتىبدايةعاـ 2011بعدافتمتاالطاحةبومفخالؿالثكراتكفترةالربيعالعربيالتي
شيدتيابعضالدكؿالعربية مثؿ مصركسكرياكتكنسكاليمف كغيرىا .كشيداالقتصادمالميبي
خالؿفترةحكـالرئيسالسابؽعدةتغيراتكتحكالتفييا ,نبرزىاكمايمي( :)Fargani, 2013
أوالً :االقتصاد الميبي خالل الفترة 1980- 1970
تطكراالقتص ادالميبيكنماكفقالفمسفةالرأسماليةمفعاـ 1970حتى.1980ففيىذه
الفترة،قامتالحككمةالميبيةبتغييرفمسفةالدكؿفيالتخطيطكعممتعمىإعاقةالقطاعالخاص
لصالحالقطاعالعاـ  ،كذلؾعمىالرغـمفازدىارالقطاعالخاصفياكائؿالسبعينات مفالقرف
العشريف بمعدؿنمكأكبربأكثر  مماكافمتكقعافينيايةعقدالستينات مفذاؾالقرف،كأصبح
النظاـ الجديد مناص انر لالشتراكية ،حيث  ،كتماشيا مع ىذا االتجاه المتغير ،شرعت الحككمة في
اتخاذعدةتدابيرلمتعجيؿبكتيرةالتحكؿكبدأتسياساتاالعتمادعمىالذات،كالسيمافيمايتعمؽ
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باالك تفاءالذاتيمفالغذاء.فيىذاالصدد كعمىالرغـمفأفاالشتراكيةفيالعالـالثالثتعني
أشياءمختمفةلدكؿمختمفة،ففيليبياكافمعنىاالشتراكية يعدتكسعانلمقطاعالعاـكتقمصانلمقطاع
الخاص .
ل قدكاجواالقتصادالميبي،منذأكائؿالسبعينياتمفالقرفالماضي،تغييراتجديدة،ىدفت
إلى إصالح االقتصاد مف ككنو اقتصادا سكقيا إلى اقتصاد اشتراكي ،فقد تـ إدخاؿ أكؿ ىذه
التغييرات فيعاـ، 1975عندمابدأتالحككمةالميبيةعمميةتأميـالتجارةالخارجية.كقدحمت
الككاالت الحككمية كالشركات العامة محؿ القطاع الخاص في استيراد معظـ السمع كالخدمات
كتداكليا  .كتـ تعزيز دكر الحككمة في األنشطة االقتصادية خالؿ الفترة ( .)1976 1970كتـ
التدخؿالحككميالمباشرفيجميعالقطاعاتغيرالنفطيةعمىأمؿزيادةاإلنتاجالمحميكتحقيؽ
االكتفاءالذاتيفيالسمعكالخدماتمفخالؿالمشاريعالتيتديرىاالحككمة.ل ذلؾ،خالؿالسنكات
األكلى مف السبعينيات مف القرف العشريف ،تعايش القطاع العاـ مع القطاع الخاص .كاستمر
القطاعالخاص فياالزدىاركاستفاد  كثيرامفالتسييالتاالئتمانيةالتيتقدمياالمصارؼ.كمع
ذلؾ،بدأتالحككمةتشديدقبضتياعمىاالقتصادككؿفيالنصؼالثانيمفف ترةالسبعينات مف
القرف العشريف .كفي الفترة مف  1980-1977حيث ألغت الحككمة دكرىا في تجارة الجممة
كالتجزئة،كمفثـكاصمت بالتخطيطالحككميكلكفباستراتيجيةمختمفة) .(Fayad, 2000
كقدشيد االقتصادالميبيخالؿ العاميف  1977-1970فترةمزدىرةنتيجةانتاجالنفط،
حيث اصبحاالقتصادالميبيفيكفرةماليةبسببالزيادةفيعائداتالنفطنتيجةلالزدىارالذم
حدثفيأسكاؽالنفطالعالمية،حيث أشارإلكيرفيمي ()Elwerfelli, 2016إلىأنوخالؿاعكاـ
،1980- 1970ارتفعنصيبالفردمفالدخؿفيالبالدألكثرمف11،000دكالرأمريك ي،ليعد
خام سأعمىدخؿلمفردفيإفريقيا ،فيحيفأصبحمؤشرالتنميةالبشريةاألعمىفي أفريقيا كأكبر
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مف المممكةالعربية السعكدية  .كتحقؽىذادكفاالقتراض مف مؤسسات  القركضاألجنبية،كما
جعؿ ليبياخاليةمفأمديكف .كتـبناء النيرالصناعيالعظيـ الذمسمحبسيكلةكصكؿالمياه
العذبة إلى أجزاء كبيرة مف البالد  .كباإلضافة إلى ذلؾ ،تـ تقديـ الدعـ المالي لممنح الدراسية
الجامعيةكبرامجالعمؿ .
كفيمايتعمؽبالنظاـالمصرفيفقداشار(مصرؼليبياالمركزم)2010،الىانوفيعاـ
1970قدكضعقانكفمفقبؿمصرؼليبياالمركزمرقـ()153يتعمؽبتأميـالحصصاالجنبية
في المصارؼ التجارية الميبية كاعادة تنظيميا ،كمف ثـ كضع قانكف في عاـ  1971رقـ ()63
يتعمؽبتعديؿبعضاحكاـقانكفالمصارؼالسابقة.كماقاـالمصرؼفيعاـ  1970بتخفيض
نسبةالسيكلةالعامةمف%25كالتيحددتفيعاـ 1966الى %15كذلؾلتمكيفالمصارؼ
التجاريةمفزيادةسيكلتياكقدرتياعمىالتكسعفيتقديـاالئتماف.كماقاـالمصرؼبتحديدنسبة
الفائدةعمىالقركضالعقاريةالممنكحةبماعرؼبالتطكيرالعمرانيلتصبحبكاقع%5.5بدايةمف
عاـ 1973حمىعاـ.1975كفيعاـ 1976صدرقانكفمفالبنؾالمركزمالميبي يدعكإلى
خفض نسبة الفائدة عمى القركض االسكانية الى  %4سنكيا ،كبعدىا صدر قانكف اعفاء رصيد
القركض العقارية  لممكاطنيف  ،لغرض االقامة كتمميؾ المساكف الخاصة ،مف جميع الفكائد بتاريخ
 .1976/4/21
امافيالفترة1980- 1977فقدخضعاالقتصادالميبي،إلعادةالتدرجفيبعضمتغيرات
االقتصادالكميالياـ،ككافلذلؾآثارسمبيةعمىاألداءالكميلالقتصادبأكممو.ىذهاآلثارغير
المكاتيةالتيحدثتفياالقتصادالميبيخالؿصدماتسكؽالنفطالعالميةفي،1980- 1977
كقعتبسببالثكرةاإليرانيةكالحرببيفإيرافكالعراؽ.كعالكةعمىذلؾ،فيىذ هالمرحمة،لكحظ
عدـاالستقراركالتذبذب،الذمحدثفياالقتصادبأكمموبسببتدخؿالحككمةالذمسببحالة
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أدل  ذلؾ إلى تردد المستثمريف في المشاركة في النشاط
مف عدـ اليقيف في بيئة االقتصاد كقد ٌ
االقتصادم) .(Ruhaet, 2013
ثانياً :االقتصاد الميبي خالل الفترة  1990-1980
شيدتىذهالفترةتذبذبان فياقتصادالدكلةالميبيةبسبانخف اضاسعارالنفطالعالميةمما
جعؿ الحككماتالميبيةتقكـبكضع خططاقتصاديةلمبالد ،أعطت ،خالؿالفترة,1985- 1980
األكلكية لمقطاع الصناعي حتى تتمكف مف القياـ بدكر حيكم .ككانت الفكرة الرئيسية ىي تقميؿ
االعتمادعمى النفط،كمعالجةالبطالة،كتقميؿاالعتمادعمىالسمعالمصدرة.ككانتخطةلبناء
أساسصناعي محمي.لذلؾ ،صممتالحككمةالتنميةاالقتصادية مف 3إلى 5سنكاتالخطط
التيتتمثؿأىدافياالرئيسيةفياآلتي) :(Masoud, 2013
أوالً :عمؿتصميـىيكميلالقتصادالميبيلالىتماـبالقطاعيفالصناعيكالزراعي .
ثانياً  :خفضت قطاع النفط تدريجيا كاقتصرت صادراتو لضماف تكفير االحتياجات
لمقطاعاتاألخرل .
ثالثاً :الكصكؿالىمرحمةاالكتفاءالذاتيفيالمنتجاتالصناعيةكالزراعيةالالزمة .
رابعاً:اقامةالصناعاتاعتماداعمىالنفطكالغازالطبيعيلالستثمارفياألنشطةالمكجية
لمتصدير .
خامساً :ايجادفرصعمؿلممكاطنيفكالحدمفالعمالةاالجنبية .
كخالؿىذهالفترةفافاسعارالصادراتالنفطيةتمثؿ دليال ميمافيالتأثيرعمىبرامج
التنميةاالقتصادية،اذانوخالؿمنتصؼالثميناتمفالقرفالعشريف ,عندماادلفائضالعرض
مفالنفطفياالسكاؽالعالميةالىانخفاضاسعارهلحداالنييار،فقدانخفضسعرالنفطالميبي
فيالفترة  1986-1981مف 41دكالر الى،  9.63كبقيىذاالحاؿحتىعاـ،1989اذبمغ
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سعر النفط في ىذا العاـ   10.13دكالر لمبرميؿ ،كقد ادل ذلؾ االنخفاض في سعر النفط الى
تراجعايراداتتصديرالنفطالىدرجةعجزتفيوالدكلةالميبيةعفالقياـبأعبا ءالعمميةالتنمكية
(مينى .)2016،
ضعتتحت
ك ً
كأشار(مفتاح)2017،إلى أ فليبياخالؿىذهالفترة 1990- 1980قد ي
طائمةالعقكباتالدكليةالتيقادتياالكالياتالمتحدةكالتيتضاعفتمعفترةالتسعينات مفالقرف
العشريف  ,كذلؾنتيجةلمقضية التيعرفتبقضيةلككيربي ،كالتي ترتب عمييا  حصاراقتصادم
خانؽعمىالدكلة،كحظرال طيراف،كعقكباتأخرل،حدتمفحركةالتنميةاالقتصادية،كأكقفت
الخططالتنمكيةفيالبمد .
ثالثاً :االقتصاد الميبي خالل الفترة 2000-1990
كفقالشنبيش) 2013(،فقدحدثخالؿىذهالفترةتضخـفيسعرصرؼالدينارالميبي
سببوالحصاراالقتصادمالذمحصؿتجاهعددمف الدكؿ مثؿالعراؽكككريا مف قبؿ امريكا ,
أد لالىارتفاعمعدالتالتضخـنتيجةالنخفاض
كأدلذلؾالىتباطؤاالستيرادكالتصديركىكما ٌ
قيمةالعممةالمحميةكبالتاليارتفاعفياالسعار،كىكماحدثمعالدكلةالميبيةخالؿىذهالفترة.
كقدتزايد معدؿ التضخـ السنكم مقاسان بالرقـ القياسي لألسعار مف%11.6عاـ1995
الى   %13.2عاـ  1997ليسجؿ تباطأ في العاميف  .1999- 1998كذلؾ اف الرقـ القياسي
لالسعارق دشيدارتفاعاخالؿالفترة 1995الى 1999حيثسجؿ  127.9نقطة،ثؾفيعاـ
2000قدانخفضليصؿالى124.2كاستمرفياالنخفاضالىعاـ2003ليصؿالى .100
كفيما يتعمؽ بصادرات الدكلة الميبية كعالقتيا بالنمك االقتصادم ،ف خالؿ الفترة - 1990
،2000حيثكانتنسبةالصادراتال نفطيةالىاجماليالصادراتتصؿالى%100فياغمب
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سني  تمؾالفترة،كماسجمتالصادراتالنفطيةاىميةنسبيةعاليةفيالناتجالمحمياالجماليفي
ٌ
تمؾالفترةكذلؾ .كضآلةمساىمةالصادراتغير النفطية فياجماليالصادرات كالناتجالمحمي
االجمالي.كما افقيمةالصادراتغير  نفطيةليستمستقرة،فقدبمغتحكالي 180مميكفدينار
ليبيفيعاـ 1990كانتيتبقيمة 230مميكفدينارليبيفيعاـ.2000كأفقيمةالصادرات
النفطيةبالرغـمفانيامرتفعةاالانياغيرمستقرةفقدبمغتحكالي3034.5دينارليبيفيعاـ
 1990حتى انتيت بقيمة  5930مميكف دينار ليبي في عاـ  .2000كما اف قيمة الصادرات
االجمالية خالؿ تمؾ الفترة كانت متذبذبة ،كيتكضح ذلؾ مف خالؿ عدـ استقرار نسبة ىذه
الصادراتفيالناتجالمحمياالجمالي،كيعكدسببذلؾالىعداستقرارالصادراتالنفطيةبسبب
التقمباتفيسكؽالنفطالعالمية(مينى .)2016،
كيرل الباحث أف تمؾ األرقاـ تشير الى عدـ نجاح اإلدارة في لدكلة الميبية في تكظيؼ
سياستياالخارجيةبمايخدـمصالحيااالقتصادية،فقدلعبتالسياسةالخارجيةفيتمؾالفترةدك انر
أدلالىتدىكرفيالكاقعاالقتصادمالميبيالذملـيتمكفمفإيجادالبديؿاالقتصادمالمناسب
لمحدمفاألثرالسمبيلسياساتالدكلةالخارجية.
رابعاً :االقتصاد الميبي خالل الفترة 2010- 2000
ظؿ النفط كمشتقاتو يشكالف النسبة األعظـ مف الصادرات الميبيةخالؿالفترة (- 2000
ٌ
 ،)2010إذ تشير البيانات إلى استحكاذىما عمى النسبة األعمى مف الصادرات ،فقد شكمت ما
نسبتيما  %95مف الصادرات في العاـ  2002مما يضفي عمى ىذه الصادرات صفة األحادية
(محفكظ .)2012،
كقد قامت الحككمة الميبية خالؿ عاـ   2003بمحاكالت لتكجيو عكائد النفط نحك التنمية
االقتصادية فيالدكلة ،فقدتـاعدادالخططاالقتصاديةالحككميةالتيىدفتالىتحقيؽتن كيع
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الييكؿاالقتصادمكتكفيرمكاردبديمةلمنفط،كتحقيؽأ عمىمعدؿنمكاقتصادمكطني،كتحسيف
مستكل المعيشة ،كالعدالة في تكزيع الدخؿ ،كتطكير البنية التحتية ،كتكازف التنمية المكانية .كما
حاكلتالتكسعفيالتصنيع،كاعطاءاىميةلمتكسعفيالزراعة،كقدحققتاالكتفاءالذاتيالغذائي،
باالضافةالىزيادةكفاءةكانتاجيةعكامؿاالنتاج،كتحسيفالخدماتالتعميميةكالصحية،كتكفير
السكف،باالضافةالىعديداالمكراالقتصاديةاالخرل(االمـالمتحدة .)2004،
معبدايةالقرفالكاحد كالعشريف بدأسعرالنفطفياالرتفاع،كسجؿأ رقاماقياسيةجديدة،
كقدأدلذلؾ الىزيادةايراداتالدكلة،
ففيعاـ  2006كصؿسعربرميؿالنفطالى 70دكالر ،
ٌ
كزادتالتنميةاالقتصاديةفييا(مينى.)2016،كرغـتمؾالخططفقدبقياالقتصادالميبييعتمد
بشكؿأساسيعمىتصديرالنفطحيث  ,ككفقالمدراساتكالتقديراتالمحميةكالدكلية "المتكافقة" ,فإف
ش ٌكؿ في ليبيا عاـ  2010نحك  % 94مف عائدات النقد األجنبي ك  %60مف العائدات
النفط  ى
الحككمية،ك% 30مفالناتجالمحمياإلجمالي،حيثكانتليبياتنتج 1.65مميكفبرميؿيكميا
مفمعدؿاحتياطيقدره 41.5ممياربرميؿ،ككانتتعتزـفيخطة 2011زيادةإنتاجو بحكالي
 3مالييفبرميؿيكميان ،ككافمعدؿدخؿالفرد فيتمؾالفترة 4400دينار ليبي كىك مايعادؿ
( )3329.8دكالر امريكي  .ككاف إجمالي الناتج اليكمي يقدر بحكالي  160مميكف دكالر ،كلـ
يتجاكز معدؿ التضخـ ،%  1.77 :كتقدر الصادرات بما يزيد عف   23.8مميار دكالر ،فيما ال
تتجاكز الكاردات   6.3مميارات دكالر ،بمعني أف الفارؽ في الميزاف التجارم حقؽ فائضا يقدر
الرلصالحخزينةالدكلةالميبية(مفتاح .)2017،

بحكالي17.5ممياردك
كقدحقؽ الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي نمكان مف 27135مميكف دينار عاـ  2000إلى
50225مميكف دينار عاـ  ، 2008مما يؤكدكجكد اتجاىات تضخمية اختمفت حدتيامف سنة إلى
أخرل ،بما يكضح مدل االختالؿ في معدؿ النمك في كمية النقكد كمعدؿ النمك فيالناتج المحمي
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اإلجمالي مما نتج عنو كجكد االقتصاد فيحالة عدـاستقرار نقدم مما دفعاألسعار نحك االرتفاع.
كمف تتبع الجدكؿ يتبيف معامؿ سجؿ أكبر قيمة لو كصمت إلى %45.1عاـ  2008مكضحان
الفرؽ الكبيرلالستقرار النقدمفي التطكر الحاصؿ لمكتمة النقدية ،مقارنة بتطكر قيمة الناتج المحمي
اإلجمالي كفقان لألسعار الثابتة .كماأنو قدظير انكماش في بعض السنكات في قيمة انخفاض
معدؿ نمك كمية النقكد كالتيأخذت قيمان سالبة في بعض السنكات(شنبيش .)2013،
كأشار (مصرؼ ليبيا المركزم )2010 ،انو في إطار السياسة النقدية ،فقد تـ في عاـ
  2005تشكيؿ لجنة لمسياسة النقدية تتكلى كضع االطار العاـ لمسياسة النقدية بمصرؼ ليبيا
المركزم بما يضمف تحقيؽ االىداؼ ،كمعرفة المسائؿ المتعمقة بأداء  السياسة النقدية كالمصرفية
كتأثيراتيا في النشاط االقتصادم  .كقد رفعت المجنة تكصيات الى مجمس االدارة التخاذ بعض
االمكر المناسبة .كما  بيف مصرؼ ليبيا المركزم اف الحاجة تطمبت تقميؿ التباطؤ الزمني بيف
اصدارالتكصيات ،كاتخاذالق اررات ممادعا مجمسا الدارةالىتفكيض رئيسالمجنةفياصدار
الق ارراتفيالمسائؿالتيتتفؽبشأنيامعلجنةالسياسةالنقدية .
كيالحظ مف األرقاـ أنو عمى الرغـ مف الكفرة االقتصادية كالفائض في الميزاف التجارم
اتلـتنعكسبشكؿإيجابيعمىالبنيةالتحتيةلمدكلةكعمى معدؿدخؿ

الميبيإالافتمؾالثرك
الفردالميبي () 3329.8دكالرامريكي،الذمبقيعمىمستكياتمنخفضةمقارنةبحجـالفائض
التجارماليائؿ .
كبحسب (الساعدم ،كالبصير  )2013 ,فإف الدكلة الميبية لـ تتمكف مف تكجيو االقتصاد
الميبينحكالنتائجالمرجكةكلـتحقؽالتنميةالمنشكدةكماأنيالـتساىـفيتنكيعالقاعدةاإلنتاجية
حيثأفالخططكالسياساتالماليةلـتحقؽأىدافياكلـتساىـفيحؿمشكالتالفقركالبطالة .
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كمفالجديربالذكرأنوكعمى الرغـ مف المؤشرات الجيدة التي يتميز بيا النشاط النفطي
كغير النفطي ،كانخفاض معدالت التضخـحكالي % 5.5فيعاـ ،2010فاف الكثير مف الميبييف
كانكايعانكف مف تردم احكاليـ المعيشية حيث تبيفالتقديرات اف معدؿ البطالة لعاـ  2011كصؿ
كبير .كىذه احدل االسباب التي ادت الى
الى حكالي  %19.5في حيف اف الفقر بمغ مستكل ان
حدكثتمؾالثكراتعمىحكـالرئيسمعمرالقذافي(شنكؼكآخريف .)2016،
كيرلالباحثأ نوعمىالرغـمفالكفرةالذمتمتعبياالنظاـاالقتصادمالميبيإالأنولـ
يتمتع بالقكة االقتصادية  المستقرة كذلؾ إلعتماده عمى النفط كلعدـ كجكد خطط اقتصادية تنمكية
تعمؿعمىتنكيعمصادرالدخؿلمدكلة،كقد تـتكجيوالكارداتاالقتصاديةبشكؿرئيسلمحمقات
المحيطة بالرئاسة كالنظاـ السياسي دكف االىتماـ بالمكاطف الميبي ،مما أدل الى تردم األحكاؿ
االقتصاديةلممكاطنيفالميبييفعمىالرغـمفالكارداتالكبيرةلمدكلة .
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المبحث الثاني
األدوات االقتصادية الفاعمة في السياسة الخارجية الميبية ما بين عامي
2011-1969
ال تستطيعأيةدكلةفيالمجتمعالدكليأفتتعامؿ معالدكؿاألخرلدكفاستخداـكسائؿ
كأدكات متاحة ليا ،كتمؾ األدكات تستخدـ مف أجؿ تحقيؽ كتنفيذ األىداؼ كالخطط لمسياسة
الخارجيةألمكحدةدكلية،فاليدؼيعدبعدانعامانمتضمنانلمسياسةالخارجيةفيمخرجاتيا،كذلؾ
باست خداـعددمفاألدكاتمفأجؿتنفيذه،كلكتتبعنااألدبياتالتيتناكلتالسياسةالخارجيةنرل
أفىناؾاختالؼفيتقسيـتمؾاألدكات،كىك مايشكؿأث انر عمى ماتـتناكلو ألدكاتالسياسة
الخارجية،إذانياتختمؼفياستخداماتيامفدكلةألخرل .
كتعتمد األدكات االقتصادية ا لتي تستخدميا السياسة الخارجية الميبية مف أجؿ تحقيؽ
أىدافيا عمى حجـ مكارد كامكانات متاحة ليا ،كعمى مدل حاجتيا ليذه المكارد ،كاذا ما عرفنا
األدكاتاالقتصاديةفإنياتعدمقدرةالدكلةالميبيةعمىاستغالؿاإلمكاناتاالقتصاديةبشكؿصريح
أكضمنيلدعـاألىداؼالمرجكةمفسياستيا(البميعي .)70:2009،
كتعدالمساعداتالخارجيةكأداةىامةمفأدكاتالسياسةالخارجية،إذالتمرمفاكضات
بيف الدكؿ إال  كتحتكم عمى تقديـ مساعدات ألحد أ طراؼ الدكلة المتفاكضة ،سكاء كنت عبر
مساعداتصكراقتصاديةمثؿالقركضأكاليبات،أكفيشكؿالتبادالتالثقافيةأكالبشريةمف
أجؿتكفيراأليدمالعاممةكالخبراتاليامةمفذككالكفاءةفيكافةالمجاالتمفقبؿدكلةأخرل.
لذلؾ اعتمدت الدكلة الميبية عمى أسمكب المساعدات االقتصادية في سياستيا الخارجية مع تمؾ
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الدكؿ .كانتيجت كسائط محددة في استخداميا  لتمؾ المساع دات مثؿ المعاىدات كاالتفاقيات
االقتصاديةكغير ذلؾمفاألمكر(المكدم )39:2011،
كيعد النمكذجاألساسيلصناعةالسياسةالخارجيةىكذلؾالنمكذجالذميكمففيالتحميؿ
العقالني االستراتيجي  كالقائـ عمى التصكر التقميدم لمسياسة الدكلية في كيفية تحقيؽ مصالحيا
القكمية ،حيثإفالسياسةالخارجيةلمعظـالدكؿتنشأتمبيةنلتحقيؽالمصمحةالقكميةبالتكازممع
عدـالمساسبالقكاعدالدكليةالعامةالتيتحكـالعالقاتبيفالدكؿ(كىيب .)52:2010،
كتمثؿ  عممية صنع قرار السياسة الخارجية الخيارات التي يتخذىا األفراد كالجماعات
كالتحالفاتكا لتيتؤثرعمىتصرفاتالدكلةاتجاهالعالـالخارجي،كعادةماتتسـق ارراتالسياسة
الخارجيةبالمخاطرةالعالية( .)Mintz & DeRouen, 2010
كبالنسبةإلىليبيافقدا ستمدتتكجياتالسياسةالخارجيةالميبيةمفمنطمقاتالثكرةالتي
كانتفيالعاـ  1969حيثأكدتعمىثالثةمبادئرئيسيةكىيالحرية،كاالشتراكية،كالكحدة،
كىنا قاـ  الرئيس  القذافي بإنياء كجكد القكاعد األمريكية المتكاجدة في األراضي الميبية ،كما قاـ
بتأميـالشركاتالنفطيةاألمريكيةكالبريطانيةالعاممةفيليبيا ،كىكمامثؿبدايةالتكتربيفليبيا
كالكالياتالمتحدةاألمريكيةبصفةخاصةكالغرببصفة عامة.كقداتجيتليبيا نحكإقامةبعض
االتفاقيات االقتصاديةكالسياسيةمع المعسكرالسكفيتي،كامتدت ىذهالعالقاتحتىإلى المجاؿ
العسكرممفخالؿتزكدليبيابالسالحمفاالتحادالسكفيتي،ل تحقيؽأىدافياالخارجيةكالتيمنيا
مساندةالحركات الثكرية،كاالستعدادألمىجكـمحتمؿكخاصةمفالغربكتحديدناأمريكا(سمير،
 .)40:2011
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كبحسبماذكرتعبيد()34:2012فقدتعرضتليبياكالعديػدمػفالبمػدافالعربيػةكدكؿ
النكبػي انر فيتػاريخليبيػاالسياس ػي،حيث كانػت
شمػاؿافريقيػاإلىتسػكناميالتغيػير الػذمأحػدثتحػك
خاضػعةلحكػـمعمػرالقػذافيلمػايقػارب 42عامػان،سػيطرت خالليػاالقبميػةعمػىأساس العمميػة
السياسػيةبالشػكؿالذم أدلإلىمنع أغمػػبفئػػاتالمجتمع مػفالمشػاركةفيعمميػةصنعالقرار
دارةالحكػـالىجانػبحصػرجميعاالمتيازات
ػرالقػذافيكأفػرادقبيمتػوفيإ 

السياسي،كانفػرادمعم

بشخصوكأفرادعائمتو.
كأكضحت حياة ،كآخركف ( )20 :2016أف النظاـ السياسي الميبي قد  كاجو بعد عاـ
 1969مجمكعةمفالتغيرات ،حيثتـ إ لغاءالنظاـالممكيكالتكجوإلى النظاـ الجماىيرم ،كقد
رسـمالمحالنظاـالسياسيفيليبياعمىالمستكل

لعبتشخصية معمرالقذافيدك انر ميمان ف ي
الداخميكالخارجي،فبعدأحداثالفاتحمفسبتمبرمفنفسالعاـ كالتيقامت  بياالمجنةالمركزية
لمضباطالكحدكييف(االحرار) بقيادةمعمرالقذافيتـالغاءالممكيةفيليبيا،كعرؼالنظاـالسياسي
تحكالتجذريةخاصةمفحيثمؤسساتو،ككافىذاعبرمرحمتيفىامتيفكىما :
-

المرحمة األولى :من :1976- 1969
فيىذهالفترةعرؼالنظاـالسياسيالميبيظيكرمؤسساتجديدةتأثرت بالقكميةالعربية

كالفكرالناصرمفيمصركتمثمتىذهالمؤسساتفي :
 - 1مجمسقيادةالثكرة:يمثؿ السمطةالتشريعيةفيالجميكرية العربيةالميبيةكالذمتـتأسيسو
بقيادةالرئيسالقذافيحيث  اتخػػذمجمكعػػةمػػفاإلج ػراءاتمنيػػاحظػػراألح ػزابالسياسية
كاالتحاداتالعماليةالمسػتقم ة(عبيد.)41:2012،
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 - 2مجمسالكزراء:كالذمكافبمثابةالييئةالتنفيذيةكاإلداريةالرئيسيةفيليبياكيتشكؿ كيعدؿ
بقرارمفمجمسقيادةالثكرة.
 - 3المجنة الشعبية :كىي المجاف التابعة لمقذافي كالتي جاءت بعد إعالف الثكرة الشعبية عاـ
 1973كالتي شكمت جزءان  مما أسماه النظرية العالمية الثالثة ،كقد كرد بياف الديمقراطية
المباشرةفيالكتاباألخضرالذمكتبوالرئيسالقذافي(شرقية.)2010،
 - 4االتحاداالشتراكيالعربي:تأسس في عاـ  1971كإطار  لممشاركةالسياسيةدكفاعتباره
حزبان سياسيان حيث تقكـفمسفةىذاالتنظيـعمىانوالتنظيـالسياسيالشعبيالذميحقؽ
تحالؼالقكة.
لجنةتشريعيةلمراجعة

مجمسقيادةالثكرةكىيبمثابة

 - 5السمطةالقضائية:كالتيقاـبتشكيميا
كتعديؿالقكانيفلكيتتماشىكالشريعةاإلسالمية.
-

المرحمة الثانية :من عام  1977إلى غاية :2011
تـاإلعالفعفقياـمايسمىبسمطةالشعبعاـ، 1977حيثأصبحتالسمطةالعميا

المخكلة بكضع التشريعات ،كالتي مف ضمنيا صنع السياسة الخارجية ،اذ تـ إ لغاء المؤسسات
الحككميةبكامميا القانكنيةكالبيركقراطيةالتقميدية،كقد عرفتليبيافيىذهالفترةمؤسساتسياسية
جديدةمنيا :المؤتمراتالشعبيةاالساسية ،المؤتمراتالشعبيةغيراالساسية ،االتحاداتكالنقابات
كالركابط المينية ،المجاف الشعبية ،مؤتمر الشعب العاـ ،المجاف الثكري ة ،المؤسسة القضائية،
المؤسسةالعسكرية،كالمؤسسةاإلعالمية(سمير .)46:2011،
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صناعة السياسة الخارجية الميبية:
تتسـعمميةصناعةالسياسة الخارجيةبالتعقيدلتفاعؿكتداخؿمعطياتيابصكرة دينامية،
حيثتختمؼىذهالعمميةمفدكلةالىأخرلحسبتركيبالنظاـالسياسيلكؿدكلة،إالأنورغـ
ال مشتركةفي صنعالسياسةالخارجيةحيثيشارؾفي صناعتيا
ىذااالختالؼ فإفىناؾ أصك ن
عددمفاألجيزةالحككميةكغيرالحككمية،كيتـالتكصؿالىمفاىيـمتقاربةككجياتنظرمكحدة
بقدراالمكافمفأجؿاتخاذالقرارالسياسي(الكريكات .)2016،
ككما أشار  سمير ( ) 2011فإف دراسة السياسة الخارجية لدكؿ العالـ الثالث بشكؿ عاـ
كالسياسةالخارجيةالميبيةبشكؿخاصتؤكدأف فيـ مختمؼ التحكالت التي ميزت ىذه السياسات
كخاصة بعد نياية الحرب الباردة تعتمد أساسان عمى تحديد مختمؼ المحددات المحيطة بظاىرة
السياسة الخارجية ليذه الدكؿ كمفثـ التركيز عمى دراسة البيئة المؤسساتية التي مفخالليايمكف
تحميؿ طبيعة القرار الخارجي كخمفيات صناعتو،كمفمحدداتالسياسةالخارجيةالميبيةاآلتي :
 أكالن :المكقعالجغرافي:يشمؿىذاالمحدد مجمكعةمفالعناصرأىمياالمكقعكالمساحة
كالتضاريسكالثركات ،كتؤثرىذهالعناصرفيالسياسةالخارجيةبشكؿمباشرفيككنيا
تحددنكعيةالخياراتكمدلالفرصالمتاحةأماـصانعيالقرارالسياسيالخارجي،كتمتمؾ
ليبياأعمىنسبةممكنةمفطكؿالساحؿإلىمساحةاألرض،كتقتصرحدكدىاعمىرسـ
النطاؽالمتكسطبالتقريب،حيثاليكجدىنا ؾفكاصؿمعمصركتكنس،كتبمغمساحتيا
 1.760.000كـ   2كتعتبرثالثةأرباعكامؿالرقعةالجغرافيةصحراءأمما نسبتو95
%مفإجماليالمساحة(حمداف .)35 :1996،
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 ثانيان:النفط:تحتؿليبياالمرتبةالرابعةفيإفريقيامفحيثإنتاجالنفطالخاـبعدنيجيريا،
الجزائر،أنغكال،حكالي3/2مفانتاجالنفطكمايشكؿنسبة%80مفاالحتياطات،حيث
بمغاحتياطيالنفطالمؤكدفييا  4.47بميكفبرميؿ،محتمةبذلؾالمرتبةالرابعةفيإفريقيا
كتمثؿ%4.3مفاالحتياطاتاإلجمالية(عقابي.)54:2015،كبحسبسمير()2011
فقدأتاح النفط أدكر جديدة في السياسةالخارجيةالميبية مف خالؿ بركز أىداؼ جديدة عمى
المستكل اإلقميمي كعمى الصعيد الدكلي حيث أف النفط الميبي أخرج ليبيا مف دائرتيا
الضيقة التي كضعت فييا نفسيا قبؿ الثكرة  1969إذ لعبتليبيا دك انرجديدان في إفريقيا مف
خالؿ تقديـ المساعدات الخارجية ليا .
عالقة ليبيا مع دول الجوار:
أوالً :العالقات الميبية العربية:
انطمقت العالقات الميبية العربية عمى ضكء المبادئ المعمف عنيا عند قياـ الثكرة عاـ
  1969حيثأعمفالقذافيأفالثكرةالميبيةتحمؿرسالةاألمةالعربيةإلىالعالـكأنياتعبرعف
ضميرىا ،كمف أجؿ نشر تمؾ الرسالة ف ي أنحاء العالـ دعت ليبيا إلى عقد مؤتمرات دكلية فكؽ
أرضياليشاىدالحاضركفماحققتوالثكرةمفإنجازاتكحتىتتجاكزالعزلة التيفرضتياعمييا
الحقبةاالستعمارية،كبعد أفتسممت القيادةالثكرية الجديدةدفةالحكـ فيتكجيوليبياالستغالؿ
مكانياالطبيعي كجزءفاعؿفي  جسد األمةالعربية،عممتمفأجؿتكحيد األمةالعربية كجمع
شمؿالعرب(اسماعيؿ .)41:2014،
ككانتأكؿكثيقةكحدكيةكقعتياليبيابعدقياـالثكرةفيعاـ1971كىي كثيقة قياـ اتحاد
الجميكريات العربية بيف كؿ مف مصركسكريا كليبيا،ثـ فيعاـ1972كقعت ليبيا كمصر كثيقة
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الكحدة كالتي أعمف بمكجبيا قياـ الكحدة الكاممة بيف القطريف ،كفي عاـ1973كضع ميثاؽ حاسي
مسعكد بيف ليبيا كالجزائر كالذم عبر عف التزاـ البمديف بإقامة كحدةشاممة،كفيعاـ 1974تـ
التكقيع عمى إعالفميثاؽبيف ليبيا كتكنس ،كالذم تـ بمكجبو إعالف الجميكريةالعربية اإلسالمية،
إال أف ىذا االتحاد رفض مف قبؿ القيادات التكنسية ،كلـ يستمر ألكثر مف يكـ كاحد (سمير،
 .)70:2011
ثانياً :العالقات الميبية الغربية:
اتسمت عالقة ليبيا بالدكؿ الغربية بالتكتر خاص نة مػع الكاليػات المتحػدة األمريك يػة منػذ
كصػكؿالرئيسمعمػرالقػذافيالىالحكػـعػاـ ،1969فقػدتعارضػتالتكجيػاتالغربيػةمػعليبيػا
فيأمػكرعديدة مػف حيث  االخػتالؼاإليػديكلكجيكاإلصػرارعمػىالػدعكةلمكحػدةالعربيػةكمقاكمة
االسػتعمار كالصػييكنية في فمسػطيف  ككذلؾ  مسػاعي ليبيػا لمسػيطرة عمى أسعار النفط مف خالؿ
انتياء بػرفض ليبيػا
تحديد سقؼ اإلنتاج  ،كمػد يػد العػكف كالمسػاعدة لحركػات التحػرر الكطنيػة ،ك ن
لسياسػةاألحػالؼ كالقكاعػدالعسكرية،كالذم أدلبدكرهإ لىتصػعيدالتػكترمػعالكاليػاتالمتحػػدة
األمريكيػػةإذ  رفضػتالكاليػػاتالمتحػػدةاألمريكيػةرفػػعمسػػتكلالتمثيػؿالدبمكماسػػيب ػػيفالبمديفالى
درجةالسفراء -كىكمطمبليبي  -إال إذاكافقتليبياعمىشرطيفىما  :تأييدىالمخطكاتالسػممية
في الشرؽاألكسطككقؼاإلرىاب،كقد اتجيتالعالقاتاألمريكيةالميبيةنحكالمقاطعػةفيعيػد
الػرئيساألمريكػيركنالػدريغػافحػتىكصػمتالىحػدإغالؽالسػفارةاألمريكيػةفيالعاصػمةالميبيػة
فيأيػار،1980كالذمأدل الىخفػضمسػتكلالعالقػاتالدبمكماسيةبيفالبمديف (عبيد:2012،
 .)47
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كفي فترةالسبعينياتكبدايةالثمانيناتاتجيتليبيانحكإقامةبعضاالتفاقياتاالقتصادية
كالسياسيةمعالمعسكرالسكفيتي ،رغـإعالنياعدـاالنتماءإلىأممفالكتمتيف،إذ  امتدتىذه
العالقات حتىإلىالمجاؿالعسكرممفخالؿتزكي دليبيابالسالحمفاالتحادالسكفيتيحيثكاف
اتجاهليبيا  لعمميةالتسمح في إطارتحقيؽأىدافياالخارجيةمنيامساندةالحركاتالثكرية،كأتت
عمميةالتسمحىذهفيإطاراالستعدادألمىجكـمحتمؿكخاصةمفالغربكتحديدانأمريكاكحتى
إسرائيؿ نظرالممكاقؼالميبيةاتجاه  تمؾالدكؿ،كىكمارفعميزانيةالدفاعالميبيةمستفيدة مفتكافر
العكائدالبتركليةحيثبمغتعاـ 1975حكالي  203مميكفدكالرثـتضاعفتفيعاـ 1980
إلى 448مميكفدكالر  ،األمرالذمأقمؽأمريكامفجيةكالدكؿالغربيةمفجيةأخرلكخاصة
تمؾالتيتقععمىضفةالبحرالمتكسطكبالتاليقربياالجغرافيمفليبيا(سمير .)77:2011،
كيرلالباحث أفالسياسةالخارجيةالميبيةمنذعاـ،1969جمعتبشكؿممحكظمابيف
أدكاتيامفخالؿ المبادراتكاالستجابات،خاصةعمىالمستكلالقكميكاإلقميمي،كقدمكفالمكقع
الجغرافيلمدكلةالميبةكىكالذميعدأحدالمنافذالشماليةعمىالبحراالبيضالمتكسطكأكركبا،
باإلضاف ة  إلىإمكاناتيااالقتصاديةاليائمة،مفأفتكاجومبادراتعدةمفالدكؿاألخرللمتكجو
نحكىا،خاصةأفمكقعليبياالجغرافيككفرالنفطفييا،لعبدك انرىامانكأداةاقتصاديةفيالسياسة
الخارجيةالميبية.
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الفصل الخامس
الخاتمة النتائج والتوصيات
أو ًال :الخاتمة:
دكراالقتصادفيتشكيؿالسياسةالخارجيةلمدكؿ "دراسةحالةليبيا"
تبحث ىذهالدراسة
ٌ
كذلؾ مفخالؿ خمسةفصكؿ ،تناكؿالفصؿاألكؿ:خمفيةالدراسةكأىميتياكاشتمؿعمىالمقدمة،
كأسئمة الدراسة كأىدافيا كأىميتيا كحدكدىا كمحدداتيا
كمشكمة الدراسة ،كفرضية الدراس ،
كمصطمحاتيا ،كاإلطار النظرم ،كالدراسات السابقة  ،كمنيجية الدراسة .أما الفصؿ الثاني فتناكؿ
أىميةاالقتصادفيبناءالدكلةمفخالؿمبحثيف،تناكؿ المبحثاألكؿ:ماىيةاالقتصادالسياسي،
كسياسةاالقتصادلمدكلة ،كتناكؿ المبحثالثاني:المقكماتاالقتصاديةكأثرىاعمىالكزفالسياسي
لمدكلة،كتناكؿالفصؿالثالث :االدكاتاالقتصاديةكالسياسيةالخارجيةلمدكلة مفخالؿمبحثيف،
تناكؿ المبحثاألكؿ:ماىيةاألدكاتاالقتصاديةالفاعمةفيالسياسةالخارجيةلمدكلة .أماالمبحث
الثاني فتناكؿ :دكراألدكاتاالقتصاديةالفاعمةفيتكجيوالسياسةالخارجيةلدكلة .كتناكؿالفصؿ
الرابع :السياسةاالقتصاديةالميبيةمابيفعامي2011- 1969مفخالؿمبحثيف،تناكؿالمبحث
األكؿ :المقكماتاالقتصاديةالفاعمي ةفيالسياسةالخارجيةالميبيةمابيفعامي()2011- 1969
كتناكؿ المبحثالثاني:األدكاتاالقتصاديةالفاعمةفيالسياسةالخارجيةالميبيةمابيفعامي
(.)2011-1969كاختتمتالدراسةبفصمياالخامسكاألخيركالذماشتمؿعمىالخاتمةكالنتائج
كالتكصيات .
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كما تمكنتالدراسةمفاإلجابةعفأسئمةاألسئمةكاختبارالفرضيةككاآلتي :
 - 1أجابتالدراسةعفالسؤاؿاألكؿكالذمينصعمى  :مااألدكاتالحاكمةلالقتصادفي
التأثيرعمىالسياسةالخارجيةلمدكؿ؟  كقدتبيفأفاألدكاتاالق تصاديةتعدكسيمةىامة
لصناعةالسياسةالخارجية،كاحتمتمكانةمتقدمةكىامةفيالعالقاتالدكليةالمعاصرة،
كجاءتتمؾاألىمية مفعامميف؛األكؿ:احتالؿاألمفاالقتصادممكانةبارزة فيسمـ
أكلكياتاألىداؼالقكميةلمحككماتكاألنظمةالسياسيةكالثاني:زيادةاالعتماداالقتصادم
المتبادؿبيفالدكؿ .كأف النفطكالمساعداتالخارجيةمفأىـاألدكاتالحاكمةلالقتصاد
فيالتأثيرعمىالسياسةالخارجيةلمدكؿ؟
 - 2أجابتالدراسة عفالسؤاؿالثانيكالذمينصعمى:مادكراألدكاتالحاكمةلالقتصاد
في التأثير عمى السياسة الخارجية لمدكؿ؟ كقد تبيف أف :العامؿ االقتصادم  يعد مف
المؤثرات  التي ليا فاعمية في العالقات الدكلية كسياسة أم دكلة خارجية ،كيرتبط ذلؾ
باإلمكانيات االقتصادية الكطنية كالثركات كالطبيعية ككافة المنتجات الصناعية كالزراعية
ككيفيةاستخداميا .
 - 3أجابتالدراسةعفالسؤاؿ الثالث كالذمينصعمى :كيؼكظفت الدكلةالميبيةاألدكات
الحاكمةلالقتصاد فيسياستياالخارجية مابيفعامي2011- 1969؟،حيثتكصمت
الدراسةإلىأفاالقتصادالميبيقدتطكر كنماكفقالفمسفةالرأسماليةمفعاـ1970حتى
 .1980كما  كاجو االقتصاد الميبي ،منذ أكائؿ السبعينيات مف القرف الماضي ،تغييرات
جديدة،ىدفتإلىإصالحاالقتصادمفككنواقتصاداسكقياإلىاقتصاداشتراكي،فقدتـ
إدخاؿأكؿىذهالتغييراتفيعاـ،1975عندمابدأتالحككمةالميبيةعمميةتأميـالتجارة
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ظؿ النفط كمشتقاتو يشكالف النسبة األعظـ مف الصادرات الميبية خالؿ الفترة
الخارجية  ٌ
( ،)2010-2000إذ تشير البيانات إلىاستحكاذىما عمى النسبةاألعمى مف الصادرات.
تمكنتالدراسةمفاختبارالفرضيةكالتيتنصعمىأف :ىناؾعالقةارتباطيةبيفإدارة

-4
اإلقتصادفيالدكلةكبيفتشكيؿسياستياالخارجيةكصناعتيا  .كقدتكصمتالدراسةإلى
ٌ
أف ىناؾ عالقة ارتباطي ة بيف إدارة االقتصاد في الدكلة كبيف تشكيؿ سياستيا الخارجية
كصناعتيا،فكمماكافاقتصادالدكلةقكيان،كممااستطاعتأفتشكؿسياستياالخارجيةفي
ظؿالقكة .

ثانياً :النتائج:
بعد عرضالخاتمةتكصمتالدراسةلمنتائجاآلتية :
 - 1أفاألدكاتاالقتصاديةاحتمتمكانةككنيااألداةاليامةفيسمـأكلكياتاألىداؼالق كمية
لمحككماتكاألنظمةالسياسية،كككف النفطكالمساعداتالخارجيةمفأىـاألدكاتالحاكمة
لالقتصادفيالتأثيرعمىالسياسةالخارجيةلمدكؿ.
 - 2أف العامؿ االقتصادم  يعد مف العكامؿ المؤثرة كالتي ليا فاعمية في العالقات الدكلية
كسياسةأمدكلةخارجية،كيرتبطذلؾباإلمكانياتاالقتصاديةالكطنيةكالثركاتكالطبيعية
ككافةالمنتجاتالصناعيةكالزراعيةككيفيةاستخداميا .
 - 3أفاالقتصادالميبيقدتطكركنماكفقالفمسفة الرأسماليةمفعاـ1970حتى،1980ثـ
كاجو كم نذ أكائؿ السبعينيات مف القرف الماضي  ،تغييرات جديدة ،ىدفت إلى إصالح
االقتصادمفككنواقتصاداسكقياإلىاقتصاداشتراكي.
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 - 4ىناؾ عالقة ارتباطية بيف إدارة االقتصاد في الدكلة كبيف تشكيؿ سياستيا الخارجية
كصناعتيا،فكمماكافاقتصادالدكلةقكيان،كممااستطاعتأفتشكؿسياستياالخارجيةفي
ظؿالقكة .

ثالثاً :التوصيات:
فيضكءماتـالتكصؿإليومف نتائجتكصيالدراسةبمايمي :
 )1ضركرة العمؿ عمى  اتباع سياسات اقتصادية ىامة مف خالؿ االعتماد عمى االقتصاد
المتبادؿبيفالدكؿ،ككنوىعامؿمفعكامؿالسياسةالخارجية،كأداةمفاألدكاتاليامة
كالرئيسيةفيالسياسةالخارجية..
 )2بذؿكافةالجيكدالممكنة لتعزيزاإلمكاناتاالقتصاديةالكطنيةكالثركاتالطبيعةكمختمؼ
المتنجاتالصناعيةكالزراعية،كلذلؾلدكرتمؾاألدكاتالفاعؿفيالتأثيرعمىالسياسة
الخارجيةالميبية.
 )3العمؿعمىتغييرالسياساتاالقتصاديةكتكجيوالثركةالنفطيةلمتنميةالمستدامةكالتطكير
في البنى التحتية  ،كتنكيع مصادر االقتصاد الميبية كعدـ االعتماد عمى النفط كمصدر
كحيد لمثركة كتشجيع االستثمار األجنبي كتطكير الزراعة كالصناعات ،كتعزيز فرص
األسكاؽالمشتركة.
 )4العمؿ عمى تعزيز االقتصاد الميبي مف خالؿ تحسيف العالقات الخارجية مع المجتمع
الدكليكالدكؿالعربيةكاإلفريقية،بمايتكافؽمعمصمحةالدكلةالميبيةالعميا،كبمايؤىميا
لتكاكبالمكقعاالقتصادمكالسياسيالياـ.
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