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  شكر و عرفان
  :إلى 

األستاذ المشرف الدكتور لعجال أعجال محمد لمين، الذي وافق على تحمل مسؤولية 

  .بصدر رحب لألخطاءاإلشراف على هذا البحث وعلى تقبله 

ساتذة العلوم السياسية في قسم العلوم السياسية بحامعة محمد خيضر أ كللى إ   

  .ساتذتي في ما قبل التدرجأبسكرة، و كل 

  : أخص بالذكرو من بعيد و أنجاز هذا البحث من قريب إلى كل من ساعد في إ  

وشريف، أزينب فريح، يسرى األستاذ و األستاذة كربوسة، وزميالتي في الدراسة، 

  .سماء قطاف تمام، حليمة السبتيأ

بعد التدرج من جامعة بسكرة  ساتذتي في مرحلة ماألى كل إشكر وتقدير خاص 

 .خرىاأل و من كل الجامعات





 
 

  هداءاإل

  
  ...إلى روح جدي وجدتي الطاهرتين 

  إلى روح أخي وصديقي المرحوم بن مشري عبد السالم   

خوتي إمي و أ بي وأ: لى من دعمني لمواصلة مشواري العلميإ       
   .و عائلتي



  الدراسة الخطة
   مقدمة  

  .اإلطار النظري للتدخل األجنبي:  الفصل األول
   .مفهوم التدخل األجنبي:  المبحث األول

  .تعريف التدخل األجنبي: المطلب األول 

  .عالقة التدخل األجنبي بالمفاهيم المشابهة: المطلب الثاني 
  .مشروعیة التدخل و مبدأ عدم التدخل :المطلب الثالث 

  .التطور التاريخي للتدخل األجنبي:  الرابع المطلب

   .أنواع التدخل األجنبي:  المبحث الثاني 
  .التدخل األجنبي من حيث صور التدخل:  المطلب األول 
  .التدخل األجنبي من حيث شكل التدخل: المطلب الثاني 
   .التدخل األجنبي من حيث دوافع التدخل: المطلب الثالث 

   .التدخل األجنبي في منظورات العالقات الدولية  : المبحث الثالث
  .تحليل عملية التدخل في  المنظور تعددي: المطلب ألول 
   .تحليل عملية التدخل في  المنظور واقعي: المطلب الثاني 
  .تحليل عملية التدخل في المنظور  البنائي: المطلب الثالث 

   .تيجية لليبيااالمكانة التاريخية و الجيوستر :الفصل الثاني 

  .لمحة تاريخية عن ليبيا:  المبحث األول
   .يطاليستعمار اإلمالمح النظام اليبي قبل اإل: المطلب األول 
  .يطاليستعمار اإلليبيا في فترة  اإل: المطلب الثاني 
  .ستقالل و العهد  الملكيليبيا بعد اإل: المطلب الثالث 

  



  .قتصادية  لليبياالجغرافية السياسية و اإل:  المبحث الثاني
  .الموقع الجغرافي و المقومات الجغرافية الليبية: المطلب األول
  .المقومات السكانية الليبية: المطلب الثاني
  .قتصادية الليبيةالمقومات اإل: المطلب الثالث
  .قتصاد الليبيدور النفط و الصناعات النفطية في اإل: المطلب الرابع

   .طبيعة النظام السياسي في ليبيا : المبحث الثالث
   .موقع معمر القذافي وعائلته في النظام السياسي الليبي: المطلب األول 
  .المؤسسات السياسية في النظام السياسي الليبي: المطلب الثاني 
  .التوجهات الخارجية لنظام السياسي الليبي: المطلب الثالث 

  .دوره في تغيير النظام السياسي التدخل الدولي في ليبيا و:  الفصل الثالث
  .أسباب التدخل األجنبي في ليبيا:  المبحث األول

  .جنبي في ليبياسباب التاريخية و السياسية للتدخل األاأل: المطلب األول 
  .جنبي في ليبيانسانية و القانونية للتدخل األسباب اإلاأل:  المطلب الثاني
  .لتدخل األجنبي في ليبياقتصادية األسباب اإل:  المطلب الثالث

  .جنبي في ليبياطبيعة التدخل األ:  المبحث الثاني
  .جنبي في ليبياطراف التدخل األأطلسي و الحلف األ: المطلب األول
  .جنبي في ليبيامراحل التدخل األ: المطلب الثاني

   .جنبي في ليبيانتائج التدخل األ :المطلب الثالث 

  .سيناريوهات مستقبلية للنظام السياسي الليبي ما بعد نظام  القذافي : المبحث الثالث

  .هلية و تقسيم ليبياسيناريو قيام الحرب األ: المطلب األول  
  .نتقالية و التدخلستمرار المرحلة اإلإسيناريو : المطلب الثاني 
  .سيناريو قيام دولة القانون و الديمقراطية في ليبيا: المطلب الثالث 

 الخاتمة
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موضوع التدخل في شؤون الدول منحى  أخذتحاد السوفياتي اإل نهياربإبعد نهاية الحرب الباردة     
التي و  ،السابقتمارس في التي كانت عن تلك سباب و حتى الوسائل و األمبررات فيه الجديدا تختلف 

، لصالح دول أخرىقاليم الدول أجزاء من ألحاق إو أتالل حالغالب تدخالت عسكرية بقصد اإلكانت في 
  .من قوة في غياب القانونالدول لك تمستندة في ذلك على ما تم

في الوقت الحاضر اتخذ منحى التعاون بين الدول للقضاء على المشاكل التي  يلكن التوجه الدول    
سبتمبر  11حداث أبعد ف، السيادة للجميع االستقرار و االمن و ما يكفلب ،نسانيةو اإلأ تهدد البشرية

 ساليب بعض األ بإستخداما سمح مفي مسار العالقات بين الدول  ةجديد تحوالتالعالم  عرف، 2001
الى عودة التدخالت العسكرية المباشرة، ما  باإلضافة، من قبللم تكن معروفة  التي ية الحديثةالتدخل

تعني التحكم المطلق من قبل الدولة  من المفاهيم النسبية التي الو مبدأ عدم التدخل جعل السيادة اليوم 
    . راضيها ومصيرهاأعلى كامل 

نظام  هثرإ الذي قام على ،ستقاللاإل ا بعدحديث ستردت سيادتهاإالتي  دول العالمبين من  تعتبر ليبيا و  
، وذلك بزعامة الملك إدريس السنوسي ما جعله يأخذ على تكريس الحكم الفردي عتمد فيهأحكم ملكي 

نقالبا على الحكم إ ليبيا تذ عرفإيدم طويال  ال وهذا ما جعله، نظيره المغربي في المنطقةتجاه مشابه لإ
ليبيا توجها جديدا في تعرف ، ل1969، وذلك من طرف مجموعة من ضباط الجيش في سنة الملكي
حيث  ،فيما بعد بالجماهيرية العظمى وعرفت، ح ذات نظام جمهوري بعد عزل الملكتصبو، الحكم

 يس لها مثيل على المستوى العالميتوجهات جديدة في طابع الحكم بآليات و مؤسسات جديدة لبرزت 
ومنها القواعد البريطانية  ة في ليبياالقواعد األجنبي، وتم إجالء مثل اللجان الشعبية و المؤتمرات الشعبية

 توجهاتالعرف لت ،برز شخصية العقيد معمر القذافي كقائد ومحرر للبالدلت، و األمريكية و الفرنسية
مجموعة من العداءات والخالفات مع الدول المجاورة و الدول األجنبية في نفس بعد ذلك  الجماهيرية

المشاكل دخل ليبيا في دوامة من أمما  مثل الحرب مع تشاد و خطابات القذافي المعادية للغرب،  الوقت
السياسي خطر وعدو لها في المنطقة، هذه الدول ليبيا ونظامها  تعتبرإ ، ووخاصة مع الدول األجنبية

  .أكثر من مرةيبية اللالخارجية و الداخلية ير السياسة ي، وساهم في تغما تولد عنه العديد من األزمات

عدت أحداث للتدخل و العمل على اإلطاحة بنظام الحكم في ليبيا منها قضية لوكربي، وقد مهدت   
الخ، و قد إستغلت الدول الغربية ...المشروع النووي، و شخصية معمر القذافي المعادية للغرب،

لعربي لإلطاحة بنظام الحكم في االحداث التي وقعت في العديد من الدول العربية أو ما يسمى بالربيع ا
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ليبيا، حيث قام النظام الليبي بقمع اإلنتفاضة الشعبية المطالبة بالتغيير، و هذا ما أعطى المبرر لهذه 
مطاف إلى دى في نهاية الأتجاه عنيفا إخذ أحداث تالدول للتدخل كطرف ثالث في األزمة، مما جعل األ

   .األجنبية لإلنتفاضة عبر التدخل العسكريسقوط نظام معمر القذافي بمساعدة الدول 

  :أهمية الموضوع 

أحدثت  في العالقات الدولية، و التيهم القضايا أحدى أيعالج  هاكونفي همية هذه الدراسة أتنبع     
   :همية الموضوع من خاللأيمكن تبيان  ، وبين الباحثين و المحللينمن الجدل الكثير 

  تحدث  ، و أن األحداث التي حدثت ويمية هي المغرب العربيمجموعة إقلمن وحدة  كون ليبيا
 . كلفقط خاصة بليبيا و تمسها هي فقط إنما تمس دول المنطقة ك تفي ليبيا ليس

  مما يجعله  ،العالم السياسية في المنطقة بل و لجميع األنظمة الليبي مخالف سياسيالنظام الكون
 .يستحق الدراسة لفهم وتفسير العالقة بين طبيعة النظام و أسباب التدخل

  و لعبت فيه الدول الكبرى  ،كون األحداث في ليبيا كان للعامل والمؤثر الخارجي دور كبير فيها
، على عكس الدول المغاربية و العربية المجاورة لها، و ذلك من خالل االستخدام أدوارا رئيسية

  . ولي للقوة العسكريةالد

  : أسباب اختيار الموضوع 

  : األسباب الذاتية/ أ

  الرغبة والميول في دراسة التدخالت األجنبية في دول العالم الثالث وخاصة دراسة الحالة
 .تمثل قطر من أقطار المغرب العربيعتبار ليبيا إالليبية، ب
 القذافي، التي أدت إلى تأزم األزمة و د معمر الرغبة في دراسة النظام الليبي و شخصية العقي

  .دخولها مرحلة التدويل و التدخل

   :األسباب الموضوعية / ب 

  الربيع العربي الذي شهد سقوط العديد من األنظمة ما يسمى بكون الدراسة جاءت في فترة
 .ستبدادية في المنطقة العربية بما في ذلك النظام الجماهيري في ليبيا الشمولية و اإل

 



 .......................................................................................................................مقدمة

3 
 

 بيا وذلك لحداثة الموضوع و قلة الدراسات األكاديمية التي تناولت التدخل األجنبي في لي
 .جديته
  خصوصية الحالة الليبية وذلك لتعقيد المراحل التي مر بها التدخل األجنبي والدور الذي لعبه

ت الكبيرة التي اضافة الى االختالفا، قام به الحلف األطلسي في المنطقةاإلعالم في تبرير التدخل الذي 
  .  فتحها موضوع التدخل في ليبيا على الساحة الدولية و المحللين السياسيين

  :أهداف الدراسة 

  تبيان و إبراز المفاهيم المتعلقة بالتدخل األجنبي و تتبع المراحل التاريخية التي مر بها هذا
 .المفهوم واهم المنظورات التي تناولت ظاهرة التدخل األجنبي 

   الكشف عن العالقة بين األحداث و المتغيرات السياسية  التي عرفها النظام السياسي في ليبيا
كاربي ودور قضية لوو رصد المراحل التاريخية التي مر بها التدخل األجنبي في ليبيا منذ 

الذي لعبته األطراف الدولية في إسقاط نظام القذافي و تغذية الثوار الليبيين لتمرد ضد نظام 
 .العقيد 

  دراسة وتحليل طبيعة نظام الحكم في ليبيا و الخصوصية التي يتميز بها هذا النظام عن باقي
 األنظمة وعالقته مع الوحدات الدولية اإلقليمية والعالمية 

  الوصول من خالل الدراسة إلى وضع التصورات و السيناريوهات المحتملة لمستقبل النظام
  .يات المتوفرة المعط ضوءالسياسي الليبي على 

  :إشكالية الدراسة 

  : على ضوء ما سبق ذكره نطرح اإلشكالية التالية 

  

 

  : التساؤالت الفرعية 

  : و تندرج تحت اإلشكالية جملة من التساؤالت الفرعية نذكر منها   

  ما هو مفهوم التدخل األجنبي في العالقات الدولية ؟  1
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نتيجة لتوفر مصالح وأهداف إستراتيجية أو هو رد فعل دولي األجنبي في ليبيا كان هل التدخل  2
  لحماية قيم إنسانية وأخالقية ؟ 

  حتجاجات في ليبيا وإسقاط نظام القذافي ؟ األجنبي في تغذية اإل إلى أي مدى ساهم التدخل  4

  ما هو مستقبل النظام السياسي في ليبيا ما بعد القذافي ؟   5

  : فرضيات الدراسة

  :شكالية التي سبق طرحها، قمنا بصياغة الفرضيات التاليةنطالقا من اإلإ  

في أزمات  دخولهإلى سوف يؤدي ذلك  نإفقمعيا فرديا و العقيد معمر القذافي نظاما كان نظام ذا إ.  1
  . نتشار الممارسات التي تستدعي التدخل الخارجيإنتشار الفوضى و إتساهم في 

لى غياب المصالح إدى ذلك أكلما كان التدخل في شؤون الدول الداخلية ذو طابع جماعي كلما  . 2
  .نسانيةإهداف أق يحقتالفردية و 

لى إن ذلك سيؤدي إسقاط النظام السياسي القائم فإلى إجنبي في ليبيا يهدف اذا كان التدخل األ.  3
    .ستقرار سياسيإفي حالة فوضى و عدم  ليبيا  دخول

  المقاربة المنهجية : 

  : رابوع منهجي يتكون من المناهج التاليةعلى اعتمدنا في هذه الدراسة 

خالل دراسة التدخل األجنبي في الحالة  في الفصل الثالث منذلك  و:  دراسة الحالةمنهج  -
   .الليبية
وذلك في الفصل الثاني من خالل التطرق إلى اإلمكانات اإلقتصادية التي : المنهج اإلحصائي -

تملكها ليبيا، و في الفصل الثالث من خالل التطرق إلى عدد القوات األجنبية المشركة في 
 .الجويالعسكرية المستخدمة في الحظر و عدد الطلعات الجوية و الهجمات العمليات  

للتدخل في ليبيا في الفصل سباب السياسية ستقراء األإوذلك من خالل : ستقرائيالمنهج اإل -
 .هم السيناريوهات الممكنة الحدوث في ليبيا ما بعد القذافيأالثالث، و محاولة تحديد و تبيان 
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رصد وتتبع التطورات التاريخية  الذي إستخدمناه كمنهج مساعد من خالل: المنهج التاريخي -
لمفهوم التدخل الدولي في الفصل األول، والتطرق إلى مختلف التعريفات التدخل، وكذا من 
خالل تبيان التطور التاريخي الذي مر به النظام السياسي في ليبيا و أهم المحطات التاريخية 

 .التي عرفها

قتراب المؤسساتي و النظمي ستخدمنا اإلإذا إظرية الن اإلقتراباتعتماد على مجموعة من كما قمنا باإل
ستخدمنا إفي الفصل الثاني وذلك في دراستنا للنظام السياسي الليبي و التوجهات الخارجية له، كما 

ليات القانونية و القرارات لى األإقتراب القانوني في الفصل الثالث من الدراسة من خالل التطرق اإل
  .تدخليممية التي قننت للعمل الاأل

  :دبيات الدراسةأ

ن موضوع التدخل من أ إالجنبي في ليبيا من المواضيع الجديدة، موضوع التدخل األن أرغم 
سست أبرز الدراسات التي أالعلوم السياسية و العالقات الدولية ومن  االتي درسها باحثوالمواضيع 
  :للموضوع 

مركز اإلمارات للدراسات و : بوظبيأ، التدخل اإلنساني في العالقات الدولية،  عبد الرحمن محمد يعقوب .1
ثر المتغيرات الدولية بعد نهاية أستهدف الباحث في كتابه هذا دراسة إذ إ ،2004البحوث اإلستراتيجية، 
لى السيادة المطلقة من إن الوصول أكد على أالسيادة و عدم التدخل، و  مبدأيالحرب الباردة على 

المسائل الصعبة في ظل المتغيرات الراهنة في العالقات الدولية، و وضح سعي الدول الكبرى و 
طار سياستها الخارجية، وذلك لتحقيق مصالحها و إمريكية لتوظيف التدخل في الواليات المتحدة األ

اصة ن التدخالت العسكرية و خألى إالحصول على مكاسب سياسية، و يخلص الباحث في هذه الدراسة 
 .شرافه المباشرإو تحت أمن طار األمم المتحدة ومن خالل مجلس األإن تكون في أنسانية يجب منها اإل

المحمد ، التدخل اإلنساني في ضوء مبادئ و أحكام القانون الدولي العام ، عماد الدين عطا اهللا  .2
الحاالت التي تم فيها لى إشار الباحث في دراسته أحيث . 2007دار النهضة العربية ، : القاهرة 
لى دراسة نظرية إلى كسوفو، ثم ينتقل إستخدام القوة العسكرية منذ الدولة العثمانية وصوال إالتدخل ب

ن التدخالت التي تم فيها ألى إشار الباحث في هذه الدراسة أنساني في القانون الدولي، و للتدخل اإل
غراض وهذه الدراسة تميز بين التدخالت ذات األحادية حملت معها مصالح سياسية، القوة العسكرية األ
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نسانية في تلك التي تتم بشكل عسكري التدخالت اإلذ يحصر الباحث إنسانية، نسانية و المساعدات اإلاإل
   .نساننتهاكات و ضمان حقوق اإلاإلجل رفع أمن 
لبي الحقوقية، منشورات الح: ليلى نقوال الرحباني ، التدخل الدولي مفهوم في طور التبدل، دمشق  .3

طاره إسبابه وذرائعه في أو ، حيث بينت هذه الدراسة مسار التطور التاريخي لمفهوم التدخل 2011
لى إشارة في هذه الدراسة النظري و بالنسبة لمدارس العالقات الدولية المختلفة، كما تم التطرق و اإل

من  11حداث أتطبيقات حاالت التدخل العسكري منذ بداية التسعينات و خاصة منها التي حدثت بعد 
النتائج  تأثير، مثل التدخل في العراق و جورجيا ودارفور، حيث ركز الباحث على 2001سبتمبر 

الدراسة من الدولي على تطور مفهوم التدخل، ووصل الباحث في نهاية التراكمية لمناقشات مجلس األ
مريكية و توجه ارسة التدخل في المستقبل على ضوء فشل التدخالت األملى السيناريوهات الممكنة لمإ
 .فغانستانأنسحاب من العراق و لى اإلإدارة الرئيس باراك اوباما إ

  :تبریر الخطة

  :رئيسية شملت درستنا ثالث فصول 

جنبي و تطرقنا فيه لمفهوم التدخل األ جنبي حيثطار النظري للتدخل األول اإلتضمن الفصل األ   
مختلف التعاريف القانونية و السياسية له و المفاهيم المشابهة له مثل الردع و التأثر و الحرب و 

لى العالم المعاصر إجنبي في العهود القديمة في اليونان وصوال العدوان، و التطور التاريخي للتدخل األ
و من أ) مباشر، غير مباشر (جنبي سواء من حيث الصور تدخل األنواع الألى إو الحديث، كما تطرقنا 

من  و دبلوماسي، عسكرية وغير ذلكأو ضمني، سياسي أو جماعي، صريح أفردي  (حيث الشكل 
كما تطرقنا إلى شرعية ، )نسانية إقتصادية، عسكرية، إيديولوجية، إ(  و من حيث الدوافعأ) شكالاأل

التدخل و األسانيد التي يتم من خاللها شرعنة التدخل و كذا مبدأ عدم التدخل و األسس التي يقوم عليها 
ختالف توجهاتها إجنبي في العالقات الدولية بلى المنظورات التي حللت التدخل األإوصوال هذا المبدأ، 

اسة المنظور التعددي و المنظور الواقعي و المنظور و تفسيراتها للعملية التدخلية، وذلك من خالل در
سباب و نطالقا من معطيات معينة كدوافع و األإوتفسير كل منظور للتدخل بصورة مغايرة  البنائي،

  .هدافاأل

حداث بحيث تم التركيز على األ ،لى المكانة الجيوستراتيجية لليبيافيه إما الفصل الثاني فقد تطرقنا أ  
رسمت مالمح النظام السياسي الليبي و خاصة في العهد الملكي الذي يعتبر الميالد  التاريخية التي
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التي تملكها لى المقومات الجغرافية إضافة إ حكم ملكي وراثي،دولة ليبية مستقلة بنظام  ألولالفعلي 
و ليبيا من مساحة و تضاريس و الدور الذي تلعبه هذه المقومات في رسم المالمح الدولية الليبية 

المقومات السكانية التي تعتبر عامل من عوامل التي تجعل ليبيا من الدول الجيدة في الناحية 
و أو في الصناعة أقتصادية التي تملكها ليبيا سواء في الزراعة لى المقومات اإلإقتصادية، وصوال اإل

الدور الذي يلعبه براز إمن خالل  ،قتصاد الليبيالتجارة و السياحة، و دراسة النفط و موقعه في اإل
قتصاد الليبي مما يجعل ليبيا من الدول النفطية و التي ترتكز بشكل النفط و الصناعات النفطية في اإل

قتصادية يلعب النفط دورا كبيرا في التعامالت اإل إذقتصادية ساسي على النفط في جميع معاملتها اإلأ
  .في هذا المجال الضخمةجنبية ستثمارات األالدولية مما يجعل ليبيا مرصد لإل

خير حولنا من خالل دراسة التدخل الدولي ودوره في تغيير النظام وفي الفصل الثالث و األ  
سباب للتدخل في لى الدوافع و األإمن خالل التطرق السياسي في ليبيا، تحليل التدخل الذي عرفته ليبيا 

و سياسية من خالل طبيعة أوي الليبي حداث لوكربي و المشروع النوأليبيا، سواء كانت تاريخية مثل 
وربية، ممية و العربية و األسباب قانونية متعلقة بالقرارات األأو كانت هذه أزمة، النظام و مواجهة األ

نسانية التي عرفها الشعب الليبي من خالل ممارسات النظام نتهاكات اإلنسانية متعلقة باإلإ ألسبابو أ
قتصادية التي يمثل فيها النفط و الثروة النفطية التي و الدوافع اإلسباب لى األإضافة إالقمعية ضده، 

ل الحفاظ على مصالحها أجساسي لتحرك الدولي للتدخل في ليبيا من تملكها ليبيا المحرك و الدافع األ
لى طبيعة العملية التدخلية في ليبيا من خالل دراستنا لألطراف التدخل إها، كما تطرقنا فيقتصادية اإل
حداث و طلسي في هذه العمليات و ذلك من خالل تتبع األجنبي و الدور الذي لعبه الحلف األاأل

التاريخية التي مر بها التدخل الدولي في ليبيا و النتائج التي حققها هذا التدخل سواء في  المراحل
العديد من قتصادي الذي كلف الدول المتدخلة و ليبيا و الجانب اإلأسقاط النظام إالجانب السياسي ب

لى سيناريوهات الدولة في ليبيا بعد القذافي، التي قمنا إخير الخسائر المدية و البشرية، وصوال في األ
ستمرار إهلية و التقسيم و الثاني هو سيناريو ولها سيناريو الحرب األأبتحديدها في ثالث سيناريوهات 

    .اريو قيام دولة القانون و الديمقراطية في ليبياالسيناريو الثالث فهو سين امأنتقالية و التدخل المرحلة اإل

  : صعوبات الدراسة

كاديمية عرقلت كثيرا كونه موضوع جديد، فقلة المراجع األساسا تكمن في أالموضوع  صعوبة  
جنبي في ليبيا، هذا في عملية البحث، خاصة فيما يتعلق باألهداف و المراحل التي مر بها التدخل األ
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لى إراء اإليديولوجية التي ال تعبر الكتابات الغير واضحة التي تتناول الطروحات و األمقابل العديد من 
زمة الليبية و التدخل الدولي في ليبيا، مما عرقل عملية صحابها حول موضع األأعن وجهات نظر 

ة عن فكار و المعلومات ذات المصداقية و العلمية البعيدنتقاء األإجعل الباحث يجد صعوبة في البحث و 
  .عالميةيديولوجية و اإلالذاتية و اإل

جنبي في ليبيا و دور الذي لعبته حصائيات دقيقة عن التدخل األإرقام و أن الحصول على أكما     
مام الكثير من أسقاط نظام العقيد معمر القذافي و الوقوف بموضوعية إطلسي في قوات حلف األ

فكار التي و األأراء العلمي و النقد البناء لمختلف األحداث جعل الباحث يجد صعوبة في التحليل األ
    .و المقاالت أجاءت في الكتب 
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  :تقديم

ثارت و ما زالت تثير أو التدخل الدولي من المفاهيم و العمليات التي أجنبي يعد التدخل األ   

ذ يختلف العديد من إو في العلوم القانونية، أالجدل الواسع، سواء في العلوم السياسية و العالقات الدولية 

ن وضع أالفقهاء و الباحثين و المدارس السياسية بين مؤيد و معارض لهذا العمل، و مما الشك فيه 

كثر المفاهيم أن هذا المفهوم من أو سياسي للتدخل ليس باألمر السهل، و مرد ذلك أتعريف قانوني 

دولي، ويتطلب البحث في التطور نعكاسا لعالقات القوة في النظام الإالصعبة التدقيق، و هو يمثل 

لى التدقيق في الجوانب و الصور الكثيرة التي تتخذها هذه إضافة إو كعملية، أالتاريخي له كمصطلح 

طراف من غير الدول تقوم به، هذا من جانب و األأالعملية و المحركات و الدوافع التي قد تجعل الدول 

لوم السياسية بتحليل هذا العمل و تفسيره، ومنه خر كيف تقوم كل مدرسة من مدارس العأومن جانب 

تجاهات ختالف التعاريف و اإلإلى مفهوم التدخل بإساسي من هذا الفصل هو التطرق فالهدف األ

تطوره  عيته و مبدأ عدم التدخل ووو مشرالتعريفية، و عالقة هذا المفهوم بالمفاهيم المشابهة له 

  .مدرسة من مدارس العلوم السياسية بدراسة هذا العملية  نواع التدخل و كيف قامت كلأالتاريخي و 
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  .مفهوم التدخل االجنبي: المبحث األول

ينعكس على حقل  هذا حرب، وال صراع والسلم و ال بين التأرجحلسياسة العالمية ات امميز من 
 عبرالدول،  فعالأعتباره المسرح وفي نفس الوقت العلم الذي يدرس سلوكات و إالعالقات الدولية ب
و الذي يعتبر موضوع دراستنا، و التدخل الدولي، أ" جنبيالتدخل األ" من بينها التي الظواهر الدولية 

بحيث سنتطرق لهذا المصطلح عبر بعض التعاريف و المفاهيم المتعلقة به و تطوره كمفهوم و ممارسة 
.  

  .تعریف التدخل األجنبي:  ولاألالمطلب 

، وذلك تفاقالتي تتميز بالتعقيد وعدم اإل المفاهيم في العالقات الدولية من بين األجنبييعتبر التدخل    
عب وضع تعريف محدد لمفهوم و هذا ما يجعل من الص ،هستخدامإختالفات في لوجود العديد من اإل

رغم قدم  ، والثانية لوصف التفاعالت الدولية ستخدامه خاصة بعد الحرب العالميةإوالذي كثر  ،التدخل
تفاق بين الباحثين والدارسين في العالقات الدولية حول تحديد إانه ال يوجد  إالهذا المفهوم السياسي 

ر في البيئة كل سلوك يصدر عن الوحدة السياسية يستهدف التأثي أنإذ يرى البعض  ،المقصود منه
و نتيجة لذلك  ،خالدليوصف بكونه ت اإلكراهالبعض عنصر  ط، في حين يشترالدولية يعتبر تدخال

جنبي كمحاولة للوقوف على تقريب هذا المفهوم لى بعض التعاريف الخاصة بالتدخل األإفسوف نتطرق 
راء الكتاب حول هذا ألدى دارس العلوم السياسية، مبتدئين بالتعريف اللغوي و القانوني و مختلف 

  : المفهوم كمايلي

  :اللغويالتعريف  

بين شيئين  التموضع  Eppstein و التي تعني حسب Intervenirالتدخل مشتق من الكلمة الالتينية  
Interposition  معني سلبي : ويستعمل بمعنيينInterference  إلىعتداء و التعرض اإل إلىليشير 

يجابي كالتوسط في إلمعنى  ، وUsurpation of Sovereintyغتصاب السيادة إأو شؤون الغير 
  1.الخصومات 

                                                             
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة و مذكرة ماجستیرعز الدین حمایدي، دور التدخل الخارجي في النزاعات العرقیة،  1

  .10، ص 2005العالقات الدولیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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حد الفريقين المتصارعين في حرب أنه إقدام دولة على مساعدة دولة من أكما يعرف التدخل على    
  1.عتبار عملها دخوال في حالة حربإأهلية دون 

  :ز بين نوعين ياصطالحا فيمكن التمي أما

  إذ تعريفهم للتدخل،تجاه على عامل الشرعية في هذا اإل أنصاريعتمد  :للتدخلالتعريف القانوني 
الفعل الذي تقوم به دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية " :نهأ اإلنسانييعرفه القاموس التطبيقي للقانون 

 :تجاهينإيمكن التميز بين  إطارهوفي   ، 2"نتهاك سيادتهاإلدولة أخرى من خالل 

نتهاك سيادة الدول نظرا إلنه سلوك غير قانوني، موجه أالتدخل على  إلىينظر : تجاه الجامد اإل_  
يرى  اإلطارالمتحدة، وفي هذا  األمممن ميثاق لتعارضه مع المادة الثانية الفقرة الرابعة 

Lauterpacht ستقالل و سيادة دولة إكل سلوك تقوم به دولة يمس  إلىالتدخل مصطلح تقني يشير  أن
  3. أخرى

بأنه سلوك "، لذلك يعرفه Compulsionفاعتبر أن جوهر التدخل هو اإلكراه  Oppenhim أما
  4. "دكتاتوري تقوم به دولة في شؤون دولة أخرى إلرغامها على فعل معين

أو يشمل التدخالت الشرعية  أخرتعريف  إعطاء Stowellحاول البعض على غرار : تجاه المرن اإل_ 
نه كل سلوك أالتي تتم في إطار هيئة األمم المتحدة ، لذلك هم يرون أن التدخل بمفهومه الواسع 

خارجي يستهدف الشؤون الداخلية للدول، قد يكون شرعيا أو غير شرعيا و قد يساهم في إثارة 
  5. النزاعات الدولية، وتصعيدها كما قد يساهم في تسويتها 

 لعملية  ةريف السياسياتجاهات في التعن التمييز بين العديد بين اإليمك: التعريف السياسي للتدخل
ختالف نظرة كل مفكر لهذه العملية ومنه يمكن رصد العديد من التعاريف المختلفة في إالتدخل وذلك ب

 :ريف التدخل نجداومن تعتفسيرها لتدخل 

                                                             
  .705، ص 1985اسات و النشر، المؤسسة العربیة للدر: ، بیروت1عبد الوھاب الكیالي و آخرون، موسوعة السیاسة، ج  1
، كلیة مذكرة ماجستیر، "2005 -1992دراسة حالة الصومال :التدخل اإلنساني و مصیر الدولة الوطنیة في افریقیة"عبد الوھاب عمروش،   2

  .87، ص 2007-2006اإلعالم و العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، جامعة الجزائر، 
، كلیة الحقوق و العلوم مذكرة ماجستیر،"دور المنظمات غیر الحكومیة في النزاعات الدولیة أنموذج منظمة أطباء بال حدود"، جدو فؤاد  3

  .46، ص 2010-2009السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
4  Lassa Oppenheim, Hersch Lauterpachat , International Law,Vol1, London: University of Edinburgh, 1967, P 
305.  

.20، ص 2010المؤسسة الحدیثة للكتب، : دراسة مقارنة، بیروت: التدخل الھدام و القانون الدولي العام عدي محمد رضا یونس،   5  
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ن يكون أن يقوم بسم دولة ولكن يجب أال يمكن أن التدخل  "بقوله  Kouchner Bernard تعريف   
ن العمليات القائمة بصفة منفردة و بدون أ عند الضرورة و إالستخدام القوة إ إلىجماعيا، دون اللجوء 

   1".هي عمليات غير مشروعة األمنرضا مجلس 

دولة  أراضيسلطة عامة من طرف دولة على  للممارسةن التدخل هو وصف أوهناك من يقول  
الداخلية ،  األمورمن مجرد تدخل في  أكثر، وهكذا يصبح التدخل األخيرةموافقة هذه  من دون أخرى

ولكن الحكم المؤسسي، وعادة ما يتضمن هذا العمل القوة العسكرية  إرساء إعادة إلىويهدف التدخل 
مجموعة من الدول بالتدخل لمصلحة المواطنين في دولة  أوتقوم دولة  ختصارإوبليس بالضرورة، 

  2.وغالبا ضد حكومة هذه الدولة و التدخل هو نقيض السيادة أخرى

ن يكون لهذا أخرى دون أالخارجية لدولة  أونه تعرض دولة للشؤون الداخلية أ" ويعرفه شتروب 
ما تمليها عليها في شان  إتباععلى  أمرهاالدولة المتدخل في  إلزاممع سند قانوني، بغرض التعرض 

  3.من شؤونها الخاصة 

عتراف المجتمع الدولي إ"نه أ Encyclopaedias Universalisته انسكلوبيديا اينوفارسليس و عرف 
  4."حكومتها إرادةفي دولة ضد  لإلقامةنه عملية أهذا الحق على الشرعية الدولية ، كما  بأولوية

الدول ضد دولة  إحدىستخدام للقوة من جانب إكل  "ن التدخل هوأ Baxter Richard األستاذويرى  
ن يستهدف أ، كما يمكن جسيمة أخطار أومما يتعرضون له من موت  األخيرةلحماية رعايا هذه  أخرى

فعل التدخل حماية رعايا الدولة التي تقوم بتنفيذه عن طريق ترحيلهم من الدولة التي يتعرضون على 
  5."لخطر الموت إقليمها

المقيمين في  لإلفرادالدولة على تقديم معالجة  إلجبارالعمل الهادف " نه أوهناك من يعرف التدخل على 
ومنه  ،كما يمكن الحلول محلها لضمان تقديم كل ذلك لهم  اإلنسانية،و المتوافقة مع المتطلبات  إقليمها

                                                             
1  Bernard Kouchener, Le Malheur des autres, Paris, Editions Odile Jacob, 1991, P 219 . 

مركز : مركز الخلیج لألبحاث ، اإلمارات العربیة المتحدة: مارتن غریفیثس، تیري اوكاالھان، المفاھیم األساسیة في العالقات الدولیة، ترجمة   2
  . 132،ص2008الخلیج لألبحاث،

، كلیة القانون و السیاسیة، فرع القانون الدولي، األكادیمیة مذكرة ماجستیر، "مشروعیة التدخل السوري في لبنان و تداعیاتھ"موسى موسى،   3
  . 39، ص 2007العربیة المفتوحة في الدنمارك، 

كلیة اإلعالم و العلوم  ،مذكرة ماجستیر، "المنظمات غیر الحكومیة اإلنسانیة من الدفاع عن حقوق اإلنسان إلى التدخل"ساسي بن علي،   4
  .125، ص 2003-2002و العالقات الدولیة، جامعة الجزائر، السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة 

، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، جامعة مذكرة ماجستیر، "آلیات مجلس األمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي اإلنساني"إخالص بن عبید،   5
  .71الحاج لخضر، باتنة،  ص 
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مع  أصبحفان التدخل يرمز في نطاقه التقليدي، لتبرير الفعل العسكري المتخذ من قبل الدولة، لكنه 
  1.الوقت وسيلة غير ودية لتسوية النزاعات

عن قيام دولة بتصرف بمقتضاه تتدخل هذه "نه عبارة أ Charles Rousseauويعرفه شارل روسو 
ن الدولة أعدم تنفيذ عمل ما، ويضيف ب أوعلى تنفيذ  إجبارهابغرض  أخرىالدول في شؤون دولة 

، وذلك بممارسة الضغط بمختلف إرادتهاالمتدخلة تتصرف في هذه الحالة كسلطة وتحاول فرض 
   2.قتصادي و العسكري، كالضغط السياسي و اإلاألشكال

ثر أقصد تحقيق  أخرى،دولة لسلطتها محل دولة  إحالل"نه أالتدخل  Korvinكما يعرف كورفين  
   3."ال ترغب في تحقيقه أو األخيرةقانوني ال تستطيع الدولة 

ستخدام القوة المسلحة، ويرى إغير  أخرىن يحدث بوسائل أن التدخل يمكن أ Maroi Bettatiويرى  
من  أوالشركات الخاصة  أومن قبل المؤسسات  أوالعاديين  األشخاصن التدخالت التي تحدث من قبل أ

تصدى تعد مخالفات داخلية ي إنماكونها تدخال دوليا،  إلىغير الحكومية ال ترقى  أوالمنظمات الحكومية 
  4.القانون الداخلي للدولةلها 

على  اإلبقاءستبدادية، وذلك بقصد إبطريقة  أخرىتعرض دولة لشؤون دولة " نه أويعرفه الغنيمي 
بدون حق و لكنه في كافة الحاالت يمس  أوومثل هذا التدخل قد يحدث بحق تغيرها،  أوالراهنة  األمور

كبيرة بالنسبة للوضع  أهميةنه يمثل إة، ولذلك فللدولة المعني اإلقليميةالسيادة  أوستقالل الخارجي اإل
  5".الدولي للدولة

تجاهات التعريفية التي تعرف وتدرس إضافة إلى هذه التعاريف يمكن أيضا رصد عدد من اإل    
تجاه من جانب معين ومن زاوية خاصة لتفسير ودراسة العملية التدخلية  نذكر إالتدخل األجنبي كل 

 :منها

                                                             
  .190، ص 2005دیوان المطبوعات الجامعیة، : رعمر سعد اهللا، حل النزاعات الدولیة، الجزائ  1
  .234، ص1999دار الكتاب الحدیث، : لماذا وكیف؟، الجزائر: فوزي اوصدیق، مبدأ التدخل  2
 .84، ص 1990المؤسسة الوطنیة للكتب، : إدریس بوكرا ، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، الجزائر  3

4  Mario Bettati, Le Droit D' ingérence : Mutation de l' ordre International, Paris : Editions Odile Jacob, 
1996,P12. 

  .279، ص1985، 2دار النھضة العربیة، ط: مفید محمد شھاب، القانون الدولي العام، القاھرة  5
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التدخالت  أنتجاه يرى هذا اإل إذ: ن التدخل عملية عنيفة غير مباشرةأتجاه الذي يرى اإل .1
ن التدخالت هي عملية عنيفة غير أجعلهم يرون  حدة بعد الحرب العالمية الثانية، مما أكثر أصبحت
جل أستعمال العقوبات و الضغوط من إ، وذلك ب« A Forcible Inférence »                مباشرة

-Hتجاه التدخل تعريف هانس مورغانتو ف بها هذا اإلرتعاريف التي عالتحقيق المصالح الوطنية ومن 

Morgenthau يكون لتحقيق مصالح الدول المتدخلة  األخرىن التدخل في شؤون الدول أ: "الذي يقول
متمثلة في التدخل عملية عنيفة وغير مباشرة  أن"  أيضاويقول  ،"على حساب الدول المتدخل فيها

  .1"الضغوطات و العقوبات التي تمارسها دولة معينة عند تدخلها في شؤون دولة اخرى 
،          االستجابة أوسم نظرية الدفع إعلى توجهات مورغانتو  R-Litleريتشارد ليتل  أطلقوقد   

(Push Theory) ، دولة ما بدافع معين في شؤون دولة مفككة  ستجابةإنه أ"عرف التدخل على  قدو
التي في النزاع الداخلي، مما يفرز ضرورة تدخل الوحدة الثالثة  وتأزمتعاني من فوضى في النظام 

  . 2"تحويل مجرى النزاع لصالح الحليف الداخلي بمساعدته خارجيا إلىتهدف 
الذي يعرف )  Martin Wight (نجد تعريف مارتن وايت  و ليتل تعريف مورغانتو إلى إضافة    

عمل مباشر و عنيف على مستوى العالقات الدولية ، لكنه ال يصل إلى درجة : "نه أالتدخل على 
ن الحرب هي المرحلة القصوى في مثل هذا التفاعل ، وبهذا الحرب المعلنة بين دولتين أو أكثر ، أل
ستعمالها لتحقيق المصالح إرية إن لم يتم ستخدام القوة العسكإيكون التدخل سلوك يعتمد على التهديد ب

 القصوىن الحرب هي الدرجة أيعتقد Wight فحسب هذا التعريف فان 3،"الوطنية للدولة المتدخلة
من هذا العمل التفاعلي، ويعتبران التدخل هو عملية قوية تحتوي على عنصر التهديد  األخيروالمرحلة 

 دحتمال دخول في عملية التدخل المضاإلن لم نقل القوة المادية الملموسة، و ذلك إ
« Contre Intervention>>   و يعريفه جوزيف ناي ، الحرب إعالنمما يسبب(Joseph Nay ) 

ممارسات خارجية تؤثر في الشؤون الداخلية لدولة أخرى ذات سيادة و هذا في : "نه أالذي يقول عنه 
" بالقوة العسكرية في الشؤون الداخلية لدولة أخرى معناه العام ، أما في معناه الضيق فيشير إلى التدخل

.4  

                                                             
، معھد العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، مذكرة ماجستیر، "تطور اشكالیة مفھوم التدخل و عدم التدخل في العالقات الدولیة" سالم برقوق،   1

  .15، ص 1994جامعة الجزائر، جوان 
، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الشرق االوسط للدراسات العلیا، مذكرة ماجستیر، "التدخل العسكري االنساني"معاویة عودة السوالقة،   2

  .18، ص 2009القاھرة، 
  .16، صالمرجع السابقسالم برقوق،   3
 المقصود بھ  ان الدولة المتدخل فیھا تستعین بدولة أخرى وھذا غالبا ما یؤدي إلى الحروب، وھذا النوع كان في ظل الثنائیة : التدخل المضاد

 .القطبیة و التنافس األمریكي السوفیاتي على مناطق النفوذ
  .14، ص2004مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتیجیة، : ساني في العالقات الدولیة، ابوظبيمحمد یعقوب عبد الرحمن، التدخل اإلن  4
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نه ككل سلوك خارجي تقوم به الدول أتجاه يعتمد كثيرا في تعريفه للتدخل على ن هذا اإلإف ومنه   
ن كل من مورغانتو و وايت ينطلق في تحليله وتعريفه للتدخل على ألتحقيق مصالحها الخاصة كما 

  .وهذه الفكرة تعتبر أساس وجوهر نظرية القوةأساس مركزية النظام الدولي 

تجاه في تعريفهم هذا اإل ومن هنا ينطلق مفكرو: عديدة ن التدخل له أشكالأتجاه الذي يرى اإل .2
  تجاه تعريف هدلي بولمن درجة القمع المستعملة في التدخل، ومن التعريف التي قدمها هذا اإلللتدخل 

« Hedly Bull » ،التدخل  فبإمكانتاجا منطقيا للطبيعة الفوضوية للنظام الدولي، الذي يعتبر التدخل ن
  1.غير مفتوح وخفيا أوغير عنيف مفتوحا  أويكون عنيفا  أن

محاولة "نه أالذي يعرف التدخل على  « Max Beloff »ماكس بيلوف  أيضاتجاه ومن مفكري هذا اإل  
ستخدام درجات إخرى بأعلى التركيبة الداخلية و السلوك الخارجي لدولة  للتأثيرمن طرف دولة واحدة 

مختلفة  أشكالالتدخل  يتخذو لذلك  ،كنتيجة منطقية لطبيعة الفوضوية للنظام الدولي متباينة من القمع
عدة  يأخذ، ومنه فالتدخل حسب بيلوف قد 2" المراد تحقيقها األهدافتبعا لحالة الدولة المستهدفة و 

و  ،العدائية أوالدبلوماسية  أو الضغوط السياسية أوقتصادي الحصار اإل أوكالحرب النفسية  لأشكا
، ويرى ابيز تخاذها الدولإالحلول و الخيارات التي تقوم ب أخرخل العسكري المباشر يكون التد
Jm.Ypes ن أعبارة عن قيام دولة بالتعرض بسلطتها في شؤون دولة أخر، ويضيف ب"ن التدخل هو أ

ن يتم في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة المتدخل فيها، ويأخذ صورة مباشرة أو أالتدخل يمكن 
  3 ".ستعمال القوة المادية بل بمجرد التهديدإستعمال القوة أو من غير إغير مباشرة ويتم ب

ن لى أعتجاه و تركز تعاريف باحثي هذا اإل: ن التدخل يحدث نتيجة للتفككأتجاه الذي يرى اإل .3
من تحدث  أول ونسجام النسبي في الدولة المستهدفة، التدخالت تحدث كنتيجة حتمية لتفكك و عدم اإل

نه نتيجة حتمية لتناحر على السلطة، وذلك أ"عرف التدخل على  إذتجاه كان ثيوسيديدس عن هذا اإل
شروط  ستعانة بطرف خارجي لكي يعززالمتصارعة اإل األطرافمحاولة  إلىيؤدي  عتبارهإب

  .وهذا ما حدث في الحرب البيلوبونيزية ،4"نتصاراإل

                                                             
  .17، ص نفس المرجعسالم برقوق،   1
 .15محمد یعقوب عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   2
دار النھضة العربیة، : ، القاھرةلقانون الدوليدراسة فقھیة وتطبیقیة في ضوء قواعد ا: حسام احمد محمد ھنداوي، التدخل الدولي اإلنساني  3

  .43، ص 1996
  .23عدي محمد رضا یونس، المرجع السابق، ص   4
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تجاه التعريفي والتي جاء بها ريتشارد ليتل و الذي وقد كانت نظرية السحب و الجذب من لب هذا اإل 
في ستجابة وحدة من وحدات السياسة الخارجية لدافع تدخلي إيحدث عند " نه أيعرف التدخل على 

ي تدخل عنصر ثالث لتحويل مجرى النزاع، فالحفاظ على العالقات مع مما يستدع ،الدولة المتفككة
ستجابة وعدم التدخل يمثل الوقف في ستجابة تدخلية في حين عدم اإلإالطرف الداخلي يعبر عنه ب

  . 1"الحياد
حسب تعريف كل من ليتل و ثيوسيديدس، فالتفكك يدل  األجنبيدافع للتدخل  أهمومنه فان التفكك هو  

في حالة  أجنبيستعانة بطرف مما يجعل كل طرف يحاول اإل ،نتاج وضع متردي للمجتمعنه أعلى 
  .األخرتغليب كفة طرف على الطرف  أوالتغيير  اإلحداث ،التدخل وذلك

تجاه تطرحه ن هذا اإلأونجد : قتصادية للتدخلالذي يركز في تعريفه على العوامل اإلتجاه اإل .4
ن التدخل هو أ التدخل هو نتيجة للتفاعل الغير متوازن بين الدول، ون أالمدرسة الماركسية التي ترى 

ستعمار الجديد في ظل نظام دولي محدود الموارد ومنه اإل أنواعمبريالية و نوع من اإل أشكالشكل من 
 إلىمالية  الرأسنتاج للندرة في الموارد الذي يؤدي بالدول " نه أتجاه يعرف التدخل ن هذا اإلإف
قتصادية في الدول الضعيفة تحت ذريعة المصالح العالمية، المصادر اإل إلىسيلة للوصول ستعماله كوإ
ستعمار الجديد اإل أنواعن كل ما هو خارج عن تحقيق مطالب الطبقة العاملة العالمية فهو نوع من أ و

  .2"مبرياليةالذي ترعاه و تقوم به الدول اإل
تجاه في تعريفه للتدخل من وينطلق هذا اإل: توازنيةنه عملية أتجاه الذي يعرف التدخل على اإل .5

ن أتجاه التعريفي منطلق المحافظة على توازن القوى كأساس بنيوي للنظام الدولي، ويرى هذا اإل
نتهاك نه نتيجة حتمية إلأ" Leslie Enoton ذ يعرفه إ، 3التدخل قد يكون دفاعي أو يكون هجومي 

ستنفاذ كل الوسائل السلمية يمكن اللجوء إنه بعد أ و ،ومتفاوتةحقوق اإلنسان و يكون بدرجات متعددة 
إلى القوة المسلحة ضد الدول المارقة، والتي ينسب إليها أعمال القسوة و التعذيب بشكل تنتهك فيه 

   4".حقوق مواطنيها األساسية ويصدم الضمير اإلنساني
ن التدخل ألى إجنبي نخلص للتدخل األتجاهات التعريفية و اإل يفرالى بعض التعإمن خالل تطرقنا    

نه قد أرادة المتدخل على المتدخل عليه، وإنه فعل يترتب عليه فرض أتفاق على جنبي و رغم اإلاأل
                                                             

  .18، ص 2011منشورات الحلبي الحقوقیة، : لیلى نقوال الرحباني، التدخل الدولي مفھوم في طور التبدل، دمشق  1
  .17سالم برقوق، المرجع السابق، ص   2
  . 19-18نفس المرجع ، ص   3
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، فسم مذكرة ماجستیر، "نظریة السیادة المحدودة في حق أو واجب التدخل اإلنساني"عبد القادر بوراس،   4

  . 77، ص2005الحقوق، فرع القانون العام، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
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طراف التي و األ سبابهأهدافه و أنواعه و ألى تعدد إضافة إشروعا وقد يكون غير مشروع يكون م
لتغير الزمان والمكان و الوسائل المستخدمة في هذا نه يبقى من المفاهيم الغامضة وذلك أتقوم به، إال 

   . الفعل و التغير المستمر لألوضاع الدولية
  

  .وعالقتھ بالمفاھیم المشابھة األجنبيالتدخل : ثانيالمطلب ال
تتشابك وتتداخل المفاهيم في العالقات الدولية وذلك لكون العلوم السياسية والعالقات الدولية من   

مع بعض  ويتداخليرتبط كغيره من المفاهيم في هذا الحقل  األجنبيالعلوم الحديثة، ومفهوم التدخل 
شابه بينه وبين بعض االختالف و الت أوجهالقيام بتفسير دقيق لتحديد  إلىيدعوا  ما األخرى،المفاهيم 

 : تختلف معه ومن بينها  أواخل التي تتدو المفاهيم المصطلحات 

  :العالقة بين التدخل األجنبي و السيادة .1
وتعني   Super anusصل هذا المصطلح السيادة إلى الكلمة الالتينية أيعود : Sovereightyالسيادة 

السلطة العليا،  كما تعني أيضا التحرر من سيطرة حكومة أجنبية الن الشعوب الحرة التي تملك السيادة 
  1.هي تلك الشعوب التي ال تخضع إلرادة إي شعب

ستقالل، فالسيادة هي صفة قانونية تمتاز بها الدولة بعد توفر وتعد كلمة السيادة مرادفا لكلمة اإل 
، أما االستقالل فهو حالة واقعية وتتجلى من خالل قيام الدولة ...و الشعب عناصر أخرى كاإلقليم
ستقالل هو نتيجة لتوفر السيادة فإذا غابت ن اإلإختصاصات و الميادين، ومنه فبوظائفها في جميع اإل

  2.ستقالل عن الدولةالسيادة غاب اإل
صفة أو خاصية من خصائص السلطة العامة التي بموجبها " السيادة أنها  C – Demalbregويعرف  

لتعريف كاري   Dabinويضيف دابان" ال ترضى بأي حال من األحوال وجود سلطة أخرى فوقها 
بالقول أن الدولة تكون ذات سيادة في مواجهة األفراد و الجماعات الخاصة و العامة التي تعمل داخلها، 

  3.مي الذي يخضع له األفراد و الجماعاتفهي المجتمع السا
لتزام و التقيد، إال بمحض إرادتها في صفة في الدولة تمكنها من عدم اإل"أنها  Lefurويعرفها ليفر 

  .4"حدود المبدأ األعلى للقانون، و طبقا للهدف الجماعي الذي تأسست لتحقيقه

                                                             
  . 97، ص 1984، 2دار النھضة العربیة، ط: م، القاھرةحماد سلطان و آخرون، القانون الدولي العا 1

  . 37، ص 1997دار النھضة العربیة، : علي إبراھیم، الحقوق و الواجبات الدولیة في عالم متغیر، القاھرة   2
  .14عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص  3
  . 99، ص2000، 2دیوان المطبوعات الجامعیة، ط: لجزائر، ا1سعید بو شعیر، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة، ج  4
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تثال ألية سلطة تأتي من الخارج، ومن ثم مقدرة الدولة الفعلية على رفض اإل: و السيادة كمفهوم تعني 
قدرتها على تأكيد قدرتها في المجال الدولي بحرية كاملة، أما قانونيا فهي صفة من صفات الدولة 
وتتساوى جميع الدول في التمتع بها لكونها من خصائص الدولة الحديثة بصرف النظر عن قدرتها 

عتراف مجموعة من إتمتع بالسيادة القانونية نتيجة ن هناك دول تأالفعلية عن ممارسة مظاهرها، إال 
الدول وتتبادل معها التمثيل الدبلوماسي  وتشترك في عضوية المنظمات الدولية، وفي نفس الوقت ال 

  1.تعتبر هذه الدول ذات سيادة بالمفهوم السياسي
لحاكمة كافة مظاهر ويقصد بالدولة ذات السيادة ذلك المجتمع السياسي الذي تتجمع فيه لدى الهيئة ا 

السلطة من داخلية و خارجية،  بحيث ال يعلو على سلطانها سلطان، وذلك لكونها ال تخضع لسلطة 
ستقاللها التام عن أية سلطة خارجية و برفضها الخضوع ألية إأعلى منها ال داخليا وال خارجيا، و لها 

  2.جهة أو كيان دولي سواء كان دولة أو منظمة دولية
ستقاللها عن أي سلطة أجنبية، إسلطة الدولة العليا على إقليمها و رعاياها و : العناني أنها ويرى محمد 

وبتوفرها تكون للدولة كامل الحرية في تنظيم سلطاتها، و أيضا الحرية في تبادل العالقات مع غيرها 
  3.وذلك على أساس من المساواة الكاملة

في ذلك النطاق القانوني الداخلي و الذي يتجسد من خالل  شق داخلي ويتمثل: وبذلك فالسيادة لها شقان 
ختصاصها اإلقليمي على كل من يوجد في إسلطاتها التشريعية و التنفيذية والقضائية و كذلك من خالل 

إقليمها من مواطنين سوءا رعايا أو أجانب، ويقيدها ويوجهها في ذلك الدستور الذي وضعته بنفسها، 
يتجسد في حريتها في إدارة شؤونها الخارجية و تحديد عالقتها بسائر الدول  أما الشق الخارجي والذي

حترام السيادة و عدم التدخل إن القانون الدولي يأمر باألخرى، وتتقيد في ذلك بأحكام القانون الدولي أل
  4.في شؤون الدول األخرى

ن التدخل يلغي مبدأ السيادة، وذلك لكونه يتخطاها من خالل التدخل في شؤون الدول الداخلية إومنه ف 
ستقالل الدولة إنتهكت إوذلك باختالف األسباب و الذرائع الدولية، بهذا التجاوز لمبدأ السيادة تكون قد 

من ممارسة الدولة  ن التدخل األجنبي يتعارض مع مفهوم السيادة  لكونه يحد إالمتدخل فيها، ولذلك ف

                                                             
  .60، ص1971الدار المصریة للطباعة و النشر، : محمد طھ بدوي، مدخل إلى علم العالقات الدولیة، بیروت  1
  .34علي إبراھیم، المرجع السابق، ص  2
  .25، ص 1982دار الفكر العربي،: النظریة العامة، القاھرة: إبراھیم محمد العناني، التنظیم الدولي  3
  .28،29، ص 2005دار النھضة العربیة،: حسین حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق اإلنسان، القاھرة  4
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لجميع مظاهر سيادتها وصيانتها، أي منع أي تدخل خارجي في شؤونها أو ما يطلق عليه مبدأ عدم 
   .التدخل

  
  :عالقة التدخل األجنبي بمبدأ الحياد .2

هو نظام قانوني خاص بتنظيم العالقات بين الدول المتحاربة و الدول التي :  La Neutralitéالحياد   
عية تريد من خاللها ضبعيد عن الدخول في معترك النزاع الدائر بين هذه الدول، وهو و تختار البقاء 

أو بعيدة، وهذه الحالة سواء كانت قريبة  األخرىالدول الحفاظ على عالقاتها السلمية مع جميع الدول 
التي تتقيد به، المبدأ يمكن أن يكون لمدة زمنية مؤقتة ا وان يكون حالة دائمة تلتزم به الدولة أو الدول 

   1.و الحياد من المبادئ التي تكفل من خاللها احترام السيادة و االستقالل الوطني
 إلىالحياد هما يمثالن المتناقضان، فالحياد يشير  مبدأو  األجنبين التدخل إو من خالل هذا التعريف ف 

غير معنية بالنزاع القائم بين دولتين  أنها إلثباتالوحدات السياسية  ئ إليهالسلوك الدبلوماسي الذي تلج
 أخرىتجاه دولة إمجموعة من الدول  أوالتدخل هو عمل تقوم به دولة  أنفي حين ، أكثر أوقوتين  أو

 بين دولتين لكي يتم التدخل، أومعينة، و ال يستوجب ذلك وجود نزاع في دولة  وأهداف ألسبابوذلك 
الحياد، وتمثل التدخالت الدولية اكبر  مبدأعدم التدخل ال  مبدأالقانوني في هذه الحالة هو  المبدأويكون 

الدول  أطماعالدول الضعيفة لتجنب  إليهتلجا  إذالحياد وتتعارض معه،  مبدأالعوائق التي تواجه 
ولم يتم  المبدأالكبرى، إال أن هناك العديد من الحاالت التي تم فيها التدخل في دول في ظل هذا 

  .إحترامه
  : ألجنبي و عالقته بمفهوم الردعالتدخل ا .3

القائمة على التهديد بالعقاب،  اإلستراتيجيةهو مفهوم من المفاهيم العسكرية و : Deterrenceالردع  
و الردع هو عكس المقاومة و الدفاع، فالدفاع و المقاومة مفهومان يرتكزان على القدرة العسكرية ال 

هجوم  بأيعلى النية فقط كما هو الحال في الردع الذي يقوم على التهديد بفرض العقوبات، فقبل القيام 
وم، فان لم يتم الردع تكون تلك القوة مستعدة للمقاومة أن تردع الهجيجدر بالقوات العسكرية  أجنبي

                                                             
  مبدأ عدم التدخل :Non Intervention التعامالت والتفاعالت الدولیة التي تقضي بتقیید سلوكات وأفعال الدول من  ھو أساس تقوم علیھ

  .ارتكاب ما ھو منافي أو یمس بسیادة أي دولة أخرى
  .404، ص2004المكتبة المصریة للطباعة والنشر و التوزیع، : عبد المنعم ماھر یونس، استخدام القوة في فرض الشرعیة الدولیة، اإلسكندریة  1



 .لتدخل األجنبي لاإلطار النظري .....................................................: .................. الفصل األول

 

20 
 

كمصطلح جديد في العالقات  "الردع النووي"عتداء والتدخل العسكري بالقوة، وقد ظهر مفهوم لإل
   1.الدولية في فترة الحرب الباردة

 أوبه هو عبارة عن ذلك المن إذ انه ،ن الردع هو عكس التدخلإمفهوم الردع ف إلىمن خالل التطرق  
لجرس الذي يدق ويرن كلما حاولت دولة أو مجموعة من الدول التدخل في شؤون الدولة المعنية ا

ستخدام القوة العسكرية ضدها، وبذلك فان الردع و المقاومة هما في مواجهة إالخاصة، أو التهديد أو 
ه باستخدام القوة في في المقاومة للتدخل الذي يلوح من خالل األوليةولكن الردع هو الخطوة  ،التدخل

مقابل القوة في حالة التدخل العسكري المباشر، ومنه فان الردع وسيلة من الوسائل التي تستخدمها 
و لكن هذه  ،غير ذلك أوالداخلي سواء كان تدخال  أمنهاخطر خارجي يهدد  أي إبعاد أوالدول لمواجهة 

التي يتم من خاللها تجنب التدخل ال تملكها جميع الدول بل هي تستخدم من الدول  اآللية أوالوسيلة 
  .الستخدامها تأهلهاالتي تملك قوة عسكرية 

  :التدخل األجنبي و عالقته بمفهوم التأثير .4
، وهو من األشكال يتم و يمارس عن طريق الوسائل السلمية و الدبلوماسية:  L’influenceالتأثير 

، و ال يستدعي تحقيق أهداف التأثير الوجود المادي أو التغلغل الجغرافي 2ط السياسيالمستترة للضغ
داخل إقليم ما بواسطة القوة، بل بوسائل غير عنيفة وقد تكون خفية وغير معلنة كالمخابرات و 

  3.التجسس و حتى على وسائل اإلعالم ونشر الدعاية وزيادة الضغط
 إذاالتدخل  إلىتتطور لكي تصل  أنهو مرحلة من المراحل التي يمكن  التأثيرنطالق من هذا فان إ 

ال تستبعد فيه إمكانية استخدام القوة  سابقا فالتدخل ، فكما تمت اإلشارةللتدخل واألسبابتوفرت الشروط 
وسيلة وفي نفس الوقت غاية  ضمن الدائرة   عتبارهإب  اآلليةالتأثير ال تتوفر فيه هذه  لكنو ،المادية

، فالتأثير قد ينشئ نوعين من العالقات إما تعاونية و إما تصادمية وذلك على أساس معادلة التدخلية
رابطها يكون مدى التورط و العالقة التعاونية قد تدوم فال ينتج عنها تدخل وقد ال تدوم ويحدث العكس، 

    .ابطة و في نفس الوقت الفاصلة بين التدخل و التأثيرن التورط هو النقطة الرإومنه ف
   

                                                             
  مفھوم من المفاھیم اإلستراتیجیة المستخدمة في المیدان العسكري، وقد ظھر ھذا المفھوم  في ظل انتشار األسلحة النوویة و : لنوويالردع ا

ني انقسام العالم إلى قسمین شیوعي و راس مالي على راس كل اتجاه قوة نوویة مما یقرب احتماالت الحرب النوویة، ولذلك فان ھذا المفھوم یع
  . باستخدام القوة إذا ما حاول طرف من األطراف استخدام القوة النوویة ضد الطرف الثاني، وذلك بما یعرف أیضا بالدرع الصاروخیةالتھدید 

  .239مارتن غریفیثس، تیري اوكاالھان، المرجع السابق، ص  1
  .25سالم برقوق، المرجع السابق، ص   2
و  1991كردستان العراق : لیة بعد الحرب الباردة دراسة مقارنة للتدخل االمریكي في كل مناشكالیة التدخل في العالقات الدو"مریم دماغ،   3

-2009، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،مذكرة ماجستیر،"1992الصومال 
  .15، ص 2010
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  :التدخل األجنبي وعالقته بمفهوم الحرب  .5
الحروب نجد الحروب  أنواعستخدام القوة المسلحة في نزاع ما، ومن إتعني الحرب : Warالحرب   . أ

و الحروب الخارجية كالحروب الحدودية و  األهليةذات الطابع الداخلي كالحروب  أو الداخلية
العوامل  إلىالكامنة وراء الحروب ترجع  األسباب أن، ويرجع بعض المفكرون ...اإليديولوجية والدينية

في النظام جتماعية، و النفسية، داخليا وفي هيكلة السلطة و التحالفات قتصادية، و اإلالسياسية، و اإل
العنف  إلىستبدادية و الدكتاتورية التي تميل الدول اإل إلىحروب العالمي، ويرجع بعض المفكرين ال

الحروب   أن، في حين يرى البعض 1على عكس الدول الديمقراطية الليبرالية التي تكون مسالمة بطبعها
الحروب  أنالحروب في يومنا هذا ترى  إدارة أما، مالية التوسعية الرأسهي نتاج لنزعات الدول 

غيرها من دول العالم الثالث  أو إفريقياتي تعيش حالة من التفكك سواء في وخاصة في الدول ال
 .2السلطة و السيطرة على الثروات إلىسبيل للوصول  أنهابالتحديد هي نتيجة لمجرد 

نه أي أول يكون ذو معنى وقتي ن الحرب ذات شقين، الشق األإالتعريف للحرب ف امن خالل هذ 
عمل عسكري تقوم به دولة ضد  نهأحددة ، بمعنى هداف مأو  ألغراضو  معينةمرتبط بفترة زمنية 

و أما سلبية إو ضد الحكومة الداخلية ونتائجه تكون أخرى أو مجموعة داخلية ضد أ ،خرىأدولة 
غراض أالتدخلي و ليس لها عمال تدخلية، فالحرب هنا ليس لها عالقة بالعمل أيجابية و ال تترتب عنه إ

نها تستدعي أو أالحرب تكون في حد ذاتها تدخال في شكلها العسكري اني منه ثما الشق الأتدخلية، 
هلية الدامية التي تستدعي تدخل طرف ثالث لفظ النزاع التدخل الخارجي، وخاصة في حالة الحروب األ

    .هلية، ومنه يكون التدخل تابع للحرب وحل لوقفهاأالذي ترتبت عنه حرب 

التي كانت  الرومانية اإلمبراطوريةظهر هذا المفهوم في عهد :   The Just Warالحرب العادلة  . ب
المعادية لها وتمس  األفعالهجومات واعتداءات وغيرها من  إلىتتعرض  وغالبا ما األطرافمترامية 
عتداءات التي مما جعلها تضفي صفة العدالة على الحروب التي ترد بها على اإل اإلقليمية،بسلطتها 

من طرف سلطة مختصة و ذلك لتحقيق هدف  إصدارهان الحرب العادلة يتم إتتعرض لها، ومنه ف
أن "  Saint Augustinوغستين أدفع العدوان، ويقول سان  أوشرعي كالرد على هجوم مفاجئ 

جميع الوسائل السلمية الغير  افزستنإبعد  تأتي أهدافالحرب العادلة تستمد شرعيتها من العرف ولها 

                                                             
1 Kalevi J_Holsti, Peace and War: Armed Conflicts and International Order,  New York: Cambridge University 
Press, 1991, P 133. 

  .168-167مارتن غریفیثس، تیري اوكاالھان، المرجع السابق، ص   2
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و ، 1"هو حق مهضوم وضمان مصالح سترجاع ماإفع العدو ورد الظلم و د إلىعدائية وهي تسعى 
 : 2تقوم الحرب العادلة على عدة مبادئ منها

 أساسما يمثل  أيضاعدائية ال مبرر لها و هذا  أفعالمثل الدفاع عن النفس ضد : القضية العادلة -
  .الجماعي األمننظرية 

ن تلزم أحكومة دولة ذات سيادة تملك دون سواها السلطة في  إلىوذلك يشير : السلطة الشرعية -
  .مواطنيها بالحرب

الحرب، وبذلك تركز على  أساسهمقبوال لتشن على  أخالقياسببا  الثأرفليس : النيات الصائبة -
  .الحرب معاملة حسنة أسرىالقواعد التي تحمي غير المحاربين، ومعاملة 

قسمين حسب الوظيفة و  إلىير المقاتلين، وتقسيم المقاتلين يقوم على حماية المواطنين غ: التمييز -
  ...الطبيب و العسكري بلباس عسكري الجيش،رجال الدين ورجال  :مثلالطبقة 

  .السالح إلىاللجوء  بأسبابمواطني الدولة  وإعالمالحرب  أسبابوذلك بعرض : التصريح العلني -
  .و الذرائع، واحترام قانون الحرب األسبابالحرب، وشرح  إلىتبرير اللجوء  أي: التناسب  -  
ستعانة الذي يستدعي اللجوء و اإل األمربعواقب الحرب المدمرة،  المبدأيقر هذا : األخيرالمالذ  -  

  .الحرب  إلىقبل اللجوء  أمكن إذا، ...قتصاديةبالمفاوضات و التسوية و العقوبات اإل
تفرط في حياة مواطنيها و ممتلكاتهم في مساعي ال  نأال يجوز للدولة  إذ: بالنجاح المعقول األمل -  

  . طائل منها
العالقات السلمية بين الدول، وذلك من خالل إقرار مبدأ  إرجاعن الحرب العادلة الغاية منها إومنه ف    

ستخدام وسائل سلمية، إستدعت الضرورة، أي بإستخدام وسائل عنيفة إال إن إالحق، و ال يكون ذلك ب
ستخدام الوسائل العنيفة و القوة إوكذلك التدخل تستخدم فيه الدول الوسائل السلمية لكنها ال تستبعد فيه 

، ستخدامهاإلقد يستخدم القوة و العنف حتى دون وجود مبرر عادل  األجنبيولكن التدخل  ،العسكرية
و  إنسانية وإلغراض اإلنسانلحماية حقوق  ستثنينا الحاالت التي تم من خاللها التدخلإ إنوذلك 
و الحرب العادلة هما مفهومان وفعالن في العالقات الدولية  األجنبين كال من التدخل إ، وبذلك فأخالقية

                                                             
1 Frederick H_Russell, The Just War in the Middle Age, London: Cambridge University Press, 1975, P 18. 

  .176 -174مارتن غریفیثس، تیري اوكاالھان، نفس المرجع، ص   2
  ھو وسیلة من الوسائل التي تستخدم للحفاظ على السالم بین الدول، ویعتمد ھذا المفھوم على آلیات ذات ركیزة قانونیة صممت : األمن الجماعي

سي و القانوني الخاص باألمن الجماعي یقع في منتصف المسافة بین لمنع أي دولة من االعتداء على أخرى وقمعھ إن حدث، و التنظیم الدبلوما
  . الفرد في سبیل الجمیع و الجمیع في سبیل الفرد: توازن قوى منعدم وحكومة عالمیة، ویمكن اختزال المبدأ األساسي لھذا المفھوم في جملة
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وهو محاولة  أالترسيخه  إلىيسعى كل منهما  أساسي إذهدف لهما يشتركان في العديد من النقاط و
  . استخدام القوة ىإلتبرير العمل الذي نتج عنه اللجوء 

 :  Préventive and Pre-enptive War و اإلستباقية الحرب الوقائية  . ج

يعتبر مفهوم الحرب الوقائية وكذا الحرب اإلستباقية من المفاهيم الجديدة، وهما يرتبطان ببعضهما من   
وقد جاء هذان المفهومان  ولكن يختلفان من حيث طريقة التنفيذ، حيث النشأة واألهداف و اإلستراتيجية،

ستبدال العدو إوذلك بعد تغير مفهوم الردع و  األمريكيةالسياسة العسكرية للواليات المتحدة  أجندةفي 
ن إستباقية عند توفر القناعة بوهما يعنيان الهجوم بدل الدفاع و تشن الحرب اإل ،1شتراكي باإلرهاباإل

فتراض أن العدو سيبدأ الحرب في إفتعتمد على  أما الحرب الوقائية ،الهجوم متوقع بشكل حتمي
ن الحرب ستكون مالئمة جدا للطرف الذي سيباشر العمليات الحربية أوال، وقد أالمستقبل القريب و

  :2حددت لهاتين اإلستراتيجيتين الحربيتين الجديدتين هدفين رئيسين هما
  .الحرب على اإلرهاب ومكافحته في جميع دول العالم التي تحتضنه وتحميه بجميع أشكاله -  
   .نتشار أسلحة الدمار الشاملإو الحد من التسلح و  -  

ستباقية والوقائية تسمح للدول التي تستخدمها كإستراتيجية عسكرية بالتمركز في ن الحروب اإلإولذلك ف
   .3وتأسيس شبكة عالمية لمكافحة اإلرهابجميع المناطق التي تشهد توتر 

 تأخذو طبيعة تكتيكية و  إستراتيجية أبعادستباقية هي حروب ذات ن الحرب الوقائية و اإلإفومنه   
خطر محتمل بهجوم عسكري، وذلك على عكس التدخل  أيتفادي  إلىشكل عسكري بحت وتسعى 

قتصادية و المجاالت السياسية واإل عديدة في جميع أهدافالذي ليس له هدف عسكري فقط بل له 
والظروف الغير  األوقاتالتدخل العسكري يبرز دوره في الساحة الدولية في  أن، كما ...العسكرية

هو مخالف للحرب  وذلك ما ،الطرق والسبل السلمية يأخذالسلمية فالتدخل  الظروففي  أما ،سلمية
العسكرية،  الهيئاتتستخدمها  كإستراتيجيةفي ساحة المعركة  إالتبرز  ستباقية التي الاإل الوقائية و

قد يكون مبني وذلك لكون التدخل  ،يلتقونستباقية و الوقائية ن التدخل و الحرب اإلإمع كل هذا ف ولكن
و خاصة عند حدوث التدخل ضد أنظمة  ،وقائية أوستباقية إحرب ب يجعله شبيها على تخمينات مما

ية حسب المعايير الليبرالية، مما يجعلها قد تهدد السالم العالمي والسالم دكتاتورية غير ديمقراط

                                                             
، المجلد الثامن، العدد الثاني، المجلة العربیة للدراسات الدولیة، "ربیةرؤیة أو:الحرب الوقائیة الوالء ألمریكا ومعاداتھا"دومینیكو لوسوردو،   1

  .51، ص 2004ربیع 
  .94،ص 2005منشورات اتحاد الكتاب العرب، : محمد سعید طالب، الثقافة و التنمیة المستقلة في عصر العولمة، دمشق  2
  .11، ص 2005مركز الخلیج لألبحاث،: أنور بن مجد عشقي، اإلستراتیجیة األمنیة لمواجھة العولمة ، ابوظبي  3
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ووجه الشبه هنا يكمن في التدخالت ذات الطابع العسكري العنيف الذي تتعرض له هذه  ،الديمقراطي
   . 2003كما حدث في العراق في  ،ستباقية و الوقائيةاألنظمة وذلك قد يسمى بالحرب اإل

  : قته بالعدوانالتدخل األجنبي وعال .6
يعتبر مفهوم العدوان من المفاهيم الغير متفق على صيغة تعريفية واحدة له وذلك : Agressionالعدوان

  :لتعقيده ومن التعاريف التي عرف بها نذكر
القوة من قبل جماعة دولية، فيما عدا حالتي الدفاع  إلىنه كل لجوء أ"الذي يقول  Pellaتعريف بال  

  1".المتحدة مشروعا األممالشرعي و المساهمة في عمل مشترك تعتبره 
 أوحكومة  أومجموعة دول  أوالتهديد بها من قبل دولة  أوستخدام للقوة إنه كل أ" Alfaroلفاروأويعرفه 

 أوالسبب  أوكانت الصورة  أيامات، الحكو أو األخرىو شعوب الدول   أقاليمعدة حكومات ضد 
  2".الغرض المقصود من العدوان

ضد السيادة أو السالمة اإلقليمية أو حد الدول أستخدام للقوة المسلحة من جانب إن العدوان هو إومنه ف 
  3.ستقالل السياسي لدولة أخرى يتعارض مع ميثاق األمم المتحدةإل
  :4منها وهناك العديد من التصنيفات للعدوان نذكر 
 إلىوهو يحدث داخل الدولة الواحدة و يرجعه بعض الباحثين والفقهاء في القانون : العدوان الداخلي -  

ستقرار السياسي، فنجد عدوان إما بشكل أفقي أو بشكل عمودي وذلك ضمن نظام سياسي معين عدم اإل
على السلطة  األفراد أواعات الجم أي ،العكس أوالجماعات  أو األفرادعتداء على تقوم فيه السلطة باإل

والجماعات فيما بينها وهذا النوع من  األفرادوقد يكون ذلك على مستوى  ،نقالبات مثالفي شكل اإل
  .نتشار الفوضى داخل النظام السياسي للدولةإ و األهليةندالع الحروب إ إلىما يؤدي غالبا العدوان 

 أووهو العدوان الذي تقوم به الوحدات الدولية الخارجية سواء كانت دولة  :العدوان الخارجي -  
 إرسالهذا العدوان شكل غير مباشر وذلك من خالل  يأخذ، وقد أخرىمجموعة من الدول على دولة 

من خالل السماح  أو، أهليةلطرف داخلي في حرب  إمدادات إعطاء أوقوات غير نظامية  أومرتزقة 
البري  أوالجوي  إقليمهاستخدام إحق  األجنبيةمنح القوات  أو ،إقليمهاعسكرية من داخل بالقيام بعمليات 

                                                             
  .170ماھر عبد المنعم یونس، المرجع السابق، ص   1
  .269، ص2008یدة، دار الجامعة الجد: مبادئھ وقواعده الموضوعیة واإلجرائیة، اإلسكندریة:عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي  2
  .14مریم دماغ، المرجع السابق، ص   3
عبد الكریم :والجماعة والدولة، ترجمة بحوث في دینامیكیة العدوان لدى الفرد:ایفو فایرابند، روزا لیند فایرابند،وآخرون، سیكولوجیة العدوان   4

  .                                 219، ص 1986دار منارات للنشر،: ناصیف، األردن
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ستخدام القوة إ، وقد يكون بطريقة مباشرة وذلك بيعرف بالحرب بالوكالة من خالل ما أوالبحري،  أو
بقوة  إخضاعها أوضمها كلها  أو إقليمهاقتطاع جزء من إ عتداء على الدولة المعينة والمسلحة و اإل

  .السالح
ن التدخل يقترب في بعض خصائصه من العدوان وخاصة فيما يتعلق إومن خالل هذه التعاريف ف  
، وكثيرا ما تلجا الدول إلى تبرير ..تدعيم طرف ضد طرف أخر إلى إضافة ،ستعمال القوة المباشرةإب

وديمقراطية، ولكن هناك  أخالقية أهدافولها  اإلنسانيةتدخالت لصالح  أنها أساسأعمال العدوان على 
وذلك لكون العدوان من الجرائم التي  ،القانونية لكل من التدخل و العدوان األسانيدختالف كبير في إ

 وإذاهو الذي يقرر طبيعة العمل  األمنن مجلس إوكذا ف ،المتحدة من الجرائم الدولية األممحددتها هيئة 
هو الذي يفصل في العمل الدولي العسكري ما  األمنلس مج أن أي صفة العدوان، إعطائهكان يمكن 

   ).غير مشروعة أومشروعة (حربا  أو أجنبيتدخل  أوكان عدوانا  إذا
  :اإلسالمستنقاذ في و عالقته بنظرية اإل األجنبيالتدخل  .7

المتعرضين لظلم ودفع الظلم عنهم، وتهتم نظرية  أوهي وسيلة لحماية المضطهدين في دينهم : ستنقاذاإل
ستنقاذ على ، وتعتمد نظرية اإلاإلسالميةالمسلمة في البالد الغير  األقلياتبحماية  اإلسالمستنقاذ في اإل

  :1عدة وسائل نذكر منها
سورة (  ]عتدى عليكم إتدوا عليه بمثل ما عتدى عليكم فاعإفمن :[ يقول تعالى إذ :المعاملة بالمثل -

قائم على المعاملة بالمثل على رعايا الدول المضطهدة  المبدأن هذا إومنه ف ،)194:، اآليةالبقرة
   .للمسلمين

الروماني بعقد معاهدة مع خليفة  اإلمبراطورقام  إذهـ 377كان سنة  ومثال ذلك ما: المعاهدات إبرام -
  .نية وذلك لمدة سبع سنواتحترام المسلمين في القسطنطيإالمسلمين لوقف القتال مقابل 

ستنقاذ الضعفاء من المسلمين ستخدام القوة العسكرية المسلحة إلإ اإلسالم أجاز إذ: ستنقاذ المسلحاإل -
ومالكم ال تقاتلون في سبيل اهللا و المستضعفين من الرجال و النساء والولدان :[ وذلك تطبيقا لقوله تعالى

و جعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك  أهلهاة الظالم من هذه القري أخرجناالذين يقولون ربنا 
،كما ورد كذلك في هذا السياق نص في السنة النبوية بقوله صلى اهللا )75: سورة النساء، اآلية] (نصيرا

، وهذا ينطبق على )رواه البخاري والترميذي ] ( المسلمين فليس منهم  بأمرمن لم يهتم :[ عليه وسلم
                                                             

  ولة بالنیابة عن دولة أخرى، ویكون ذلك عن طریق التحریض أو عن طریق تداخل المصالح وھي الحروب التي تقوم بھا د: الحرب بالوكالة
  .واألھداف الذي یجعل دولة تقوم بھذه الحرب لصالح دولة أخرى حفاظا على مصالحھا معھا

  .87-85 ص ،2001دار النھضة العربیة، : القاھرة ،5ج،اإلعالم بقواعد القانون الدولي و العالقات الدولیة في شریعة اإلسالم ،أحمد أبو الوفا  1
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" ويقول يوسف القرضاوي في هذا السياق ،إسالميةالبالد الغير  أو اإلسالميةالمسلمين في البالد 
فلهم حق المقاومة والمعاضدة  اإلسالم خوةأهم جزء منا بحكم  األرضالمسلمة في شتى بقاع  األقليات

منهم بكل ما أوتينا من قوة ولو أدى ذلك إلى حمل السالح صرة المستضعفين و المضطهدين و علينا منا
  1.إلنقاذهم مما هم فيه

نساني، لية العملية وخاصة من التدخل اإلسالم يقترب من التدخل في األستنقاذ في اإلن اإلإومنه ف    
جميع دول العالم و رفع الجور و الظلم لى ضمان حقوق الفرد المسلم في إسالم يسعى ستنقاذ في اإلفاإل

لى تحقيق إستنقاذ ال يسعى من خالله هداف فاإلستنقاذ عن التدخل في األعن المسلمين، ولكن يختلف اإل
ضعفين و المضطهدين و ليس التحكم في قرارات هداف محددة هو مناصرة المستأمصالح خاصة بل له 

ستنقاذ على عكس خرى، مما يجعل من اإلأسباب و دافع و إلأستفادة من ثرواتها و اإلأخرى الدول األ
  .غراض مختلفةأشكال و له أخذ عدة أالتدخل الذي ي

  .عدم التدخل مبدأمشروعیة التدخل و  :الثالثالمطلب 

نقضائها، و إعقبت ألى الفترة التي إختلفت مبررات التدخل و مرتكزاته من فترة الحرب الباردة إ  
حوال من غلب األأشرعيته في  يأخذلى التعامل الحذر مع السيادة الدولية، فالتدخل إخاصة  بالنظر 

  : 2ما فيإبعد التدخل  يأتين التبرير أي أذرائع و تكييفات الدول التي تقدم عليه، 

مم المتحدة فالفصل السابع من ميثاق األ: مم المتحدة ميثاق األ ألحكامالتدخل الجماعي طبقا : وال أ 
عمال التي تكون من على بعض األ -مرهاأالمتدخل في  –قدمت الدولة المعنية أذا ما إدخل يبيح الت

  3.خرىأعتداء على دولة و في حالة تعدي الدولة المعنية باإلأمن و السلم الدوليين، نها تهديد األأش
المخولة لمجلس لى السلطات إمم المتحدة و بالموزات مع التطورات الدولية و بالنظر فعلى صعيد األ

من ميثاقها و التي تسمح  39من في تكييف الحاالت الموجبة للتدخل، و بناءا على مقتضيات المادة األ
حيان تخضع لمصالح الدول الكبرى، و قد غلب األألها بالتدخل بناءا على السلطة التقديرية، و هي في 

يد من المقاربات التي تمهد لتجاوز مجموعة من القرارات التي تؤسس لنوع جد بإصدارقام هذا الجهاز 
  . المفاهيم التقليدية

                                                             
  .80، ص 1983مؤسسة الرسالة، : یوسف القرضاوي، الحل اإلسالمي فریضة وضرورة، بیروت  1
  .47عز الدین حمایدي، المرجع السابق، ص   2
  .62 عدي محمد رضا یونس، المرجع السابق، ص  3
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ويكون هذا النوع من التدخل مبني على الطلب بدون ضغط، ويكون : التدخل بناءا على الطلب : ثانيا
عتراف للحكومات القائمة بحق الحصول على المساعدات العسكرية من طرف الحكومة الفعلية، و اإل

لى جانب الحكومة إن الشرعية الدولية ال تبقى دائما عدم التدخل ، أل أمر ال يتفق مع مبدأالخارجية 
لى الشعب، لذلك يجب مراقبة الشرعية إالقائمة، ففي حالة حق الشعب في تقرير المصير تعود الشرعية 

  1.جنبيةالقائمة من قبل الدول األ

ذا إلتفرقة بين حالة ما خرى يجب اأففي حالة تدخل دولة في شؤون دولة : التدخل ضد التدخل: ثالثا
ول ذا ما كان التدخل األإو غير مشروع، فال يجوز التدخل من قبل دولة ثالثة أكان التدخل مشروعا 

ضرار للصالح العام إو أضرار بصالح الدولة المتدخلة أذا كان هناك إتدخال مشروعا و يجوز التدخل 
  2.لجماعة الدول

نسان و ن خرق حقوق اإلأذ إ: نسانيةنسان و تحقيق الحماية اإلجل حماية حقوق اإلأالتدخل من : رابعا
ه مع مرور أنالداخلية للدول، غير  اإلختصاصاتالتعسف في مواجهته كانت في السابق تندرج ضمن 

همية كبيرة في القانون الدولي، وهكذا أصبح للفرد أنسان، هتمامات الدولية بحقوق اإلالوقت و تنامي اإل
بل و حق التدخل لمساعدة " واجب التدخل و ضرورة التدخل: " الحات تتعلق بـصطإظهرت مفاهيم و 
ثناء أبادة و التدخل لحماية شعب من اإلأو بطلب من حكومة شرعية أستقالله إشعب على نيل 

  : 3نسان على ثالث مبادئ هيكدت اللجنة الدولية لحقوق اإلأالصراعات العرقية الدامية، وقد 

نساني لتجنب ما قد يثيره التعبير لية الدولية للحماية بدل التدخل اإلستخدام مفهوم المسؤوأ -
 .خيراأل

وضع مسؤولية الحماية على المستوى الوطني في يد الدولة الوطنية و على المستوى الدولي  -
 .تحت سلطة مجلس االمن

بناء ن تتم بجدية و كفاءة و فاعلية و أنسانية يجب إ ألغراضن عملية التدخل أالتركيز على  -
 .على سلطة مباشرة و مسؤولة

                                                             
  .30عبد الوھاب عمروش، المرجع السابق، ص   1
    .43اخالص بن عبید، المرجع السابق،   2
  .59محمد یعقوب عبد الرحمن، المرجع السابق، ص   3



 .لتدخل األجنبي لاإلطار النظري .....................................................: .................. الفصل األول

 

28 
 

شكاله في المواثيق الدولية وقراراتها، كونه يمارس أجاء تحريم التدخل بكافة لكن يجدر الذكر بأنه    
ساسية يرتبط بجملة من الحقوق األالذي مبدأ عدم التدخل  هذا تحت مسمى من قبل دولة ضد دولة، و

   1:للدولة التي تتمثل في

 .ة في التصرف في مواردهاالسيادة و حق الدول -
ختيار نظامها السياسي و إالمساوات بين الدول ال سيما في سيادتها و قدرتها على  -

 .جتماعيقتصادي و اإلاإل

نه يمتنع أثرها إقرار السلطات الفرنسية على إلى الثورة الفرنسية و إعدم التدخل  مبدأو يرجع    
يقبل تدخل حكومات الدول  خرى، بالمقابل الالدول األالشعب الفرنسي عن التدخل في شؤون حكومات 

كدها بعده أمريكي جورج واشنطن التي خرى في شؤونها الداخلية، كما جاء في رسالة الرئيس األاأل
  2:التالية المبادئسبانيا في إحداث أجيمس مونرو بعد 

 ستعمار عدم شرعية اإل مبدأ -
 عدم التدخل  مبدأ -
 نعزالاإل مبدأ -

ن يتدخل أشخص دولي  أليساسا في السيادة، فليس لدولة و ال أعدم التدخل يكمن  مبدأن إومنه ف   
مم المتحدة في الفصل السابع من ميثاق األ 02في شؤون دولة ذات سيادة، وحسب ما ورد في المادة 

ة المتحدة التدخل في الشؤون التي تكون في صميم السلطان الداخلي لدول لألمموجود لما يسوغ  نه الإف
ن أتخل بحكم هذا الميثاق، على  ألنهان يعرضوا مثل هذه المسائل، أ لألعضاءما، وليس فيه ما يمنح 

  .ال يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع المبدأهذا 

ساسية التي تعمل الهيئة الدولية وفقها، وتلك المبادئ كما عدم التدخل، من المبادئ األ مبدأويعتبر  
  3:ي نص المادة الثانية هي جاءت ف

 .عضاءالمساوات في السيادة بين جميع األ -
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 .لتزاماتها الدولية، وفق مقتضيات حسن النيةإلتزام الدول بالوفاء بإ -
 .لتزام الدول بتسوية منازعاتها بالطرق السلميةإ -
 ستخدامها ضدإستعمال القوة وإعضاء في عالقاتهم الدولية، عن التهديد بمتناع الدول األإ -

 .مم المتحدةي وجه ال يتفق و مقاصد األأو على أستقالل السيادي، و اإلأراضي سالمة األ
 .عمالها المتخذة وفق هذا الميثاقأالمتحدة في  لألممعضاء العون تقديم الدول األ -
  .عدم التدخل في شؤون الدول بما يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع -

  

  

  

  .التطور التاریخي للتدخل األجنبي: المطلب الرابع 

صل أذ يرجع معظم الباحثين في العالقات الدولية إ، التدخل ظاهرة قديمة قدم الحضاراتيعتبر     
لمدينة في العهد ستعمال الفعل التدخلي و الخيار الذي قد يعتمد على القوة العسكرية إلى الدولة اإ

و   (Sparta )، حيث تجسد في الحرب بين القوتين األساسيتين في ذلك الوقت إسبارطة اليوناني القديم
 ، إذ كان لهما دور قطبي متوازي في المنطقة ما أعطى لهما حق التدخل في شؤون (Athens)أثينا 

، عن طريق عقد التحالفات بين الدولة القطب و الدول األخرى الدول األخرى الضعيفة و الصغيرة
نطالقا من الحقائق التاريخية قام تيوسيديس إ على هذا األسس و ة أو غيرها من الوسائل للتدخل،الضعيف

(thucydides)  من خالل عمله لفهم و تحليل  إلى تفسير وتحليل و دراسة التدخلفي محاولة منه
ولة إلحباط  محا (Corinthia)، إذ تدخل كورينثيا    (Peloponenian war)الحرب البيلوبونيزية 

  1. (Ipidamnus)بيدامنوس إإلعادة تنصيب الملك  (Corsyra)كورسيرا 

العصر اإلغريقي لم يكن هو الوحيد الذي عرف عملية التدخل، بل كذلك عرفها العصر الروماني و   
، مما جعلها تتدخل مرارا و لرومانية تهيمن على ضفتي المتوسطالذي تاله، إذ كانت اإلمبراطورية ا

يوبا الثاني : ون الممالك البربرية في شمال إفريقيا وخصوصا إبان حكم كل من تكرارا في شؤ

                                                             
  . 10سالم برقوق ، المرجع السابق ، ص  1
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(Juba) ماسينيسا ،(Massinissa) يوغرطا ،(Jugurtha) و كان التدخل الروماني في المنطقة يأخذ ،
  1.  خرىمور األ، وغيرها من األغتياالت، اإلالغزو: أشكال عدة و متنوعة منها 

ستغلت فرنسا و بريطانيا و روسيا  إ، إذ عثمانية العديد من عمليات التدخلوكذلك عرفت الدولة ال  
ضطرابات التي سادت اليونان وقيام الباب العالي بقمعها ، و اإل 1827ضعف الدولة العثمانية في 

تقوم على  1827جويلية  06: بالقوة العسكرية، مما أدى في ذلك الوقت لتوقيع معاهدة في لندن بتاريخ 
ضد السلطان العثماني سليم الذي رفض هذا التدخل الذي  ،الدول الكبرى بالتدخل في اليونان أساسها

حيث وقعت  ،(Navarion)عقب رفضه إرسال األساطيل الحربية للدول المتدخلة إلى خليج نافرين 
  2.تدمير األسطول العثماني وخسرت تركيا اليونان تم ، أين 1827أكتوبر  20معركة كبيرة في 

  

، حيث قام الرئيس 1898التدخل األمريكي في كوبا سنة ذلك أيضا في كذلك يمكن مالحظة    
في  1898فيفري  15في  (Maine)بعد أحداث تفجير البارجة األمريكية  (Mckinley)األمريكي 

، وقد كانت مبررات التدخل حسب كذريعة إلعالن الحرب على إسبانياالكوبي،  (Havana)ميناء 
  :كي هيمريالرئيس األ

 الدوافع اإلنسانية المتمثلة في وجوب وضع حد للفظائع، و المجاعة في كوبا. 

  توفير الحماية لحيات وممتلكات الرعايا األمريكيين الموجودين هناك . 

 أن الظروف و األوضاع السائدة في كوبا تشكل تهديدا مستمر لألمن القومي للواليات المتحدة. 

سبانية على توقيع معاهدة إمريكية جبرت الواليات المتحدة األأالحرب ندالع إسبوع من أإال انه بعد 
  3.نسحاب من كوباستسالم و وقف العمليات العسكرية و اإلاإل

ولى، ونتيجة للخسائر البشرية بعد هذه الفترة دخل المجتمع الدولي فيما يسمى بالحرب العالمية األ     
قامة تنظيم إلى إتجه المجتمع الدولي إنذاك و ما تبعها من دمار و خراب، أصابت العالم أو المادية التي 

، ولكن رغم ذلك 1919من و السلم العالميين عن طريق نشاء عصبة االمم المتحدة في دولي لتحقيق األ

                                                             
.278-274،ص 1969الدار التونسیة للنشر،:البشیر بن سالمة، تونس: شارل أندري جولیان، تاریخ إفریقیا الشمالیة، ترجمة  1  
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سبانية هلية اإليطاليا في الحرب األإلمانيا و أتدخلت كل من  1936ذ في إلم يسلم العالم من التدخالت، 
  1. حكم فاشي فيها قامةإل

مم تمثلت في هيئة هيئة بديلة لعصبة األ بإنشاءنتهت إعقب ذلك الحرب العالمية الثانية و التي أو    
 كدت في ميثاقها التأسيسي على مبادئ التسامح وحسن الجوار، وأو التي  ،1945مم المتحدة في األ
و الخارجية، ألتدخل في شؤون الدول الداخلية حترام الشخصية القانونية لجميع الدول األعضاء، وعدم اإ

تحاد السوفيتي ولكن بعد فترة عرف العالم ما يعرف بالحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي بقيادة اإل
مريكية، التي ساهمت في الصراع و التسابق على مناطق النفوذ، و الغربي بقيادة الواليات المتحدة األ

عن طريق تقديم المساعدات للحكومة  1947ريكية في اليونان عام مفتدخلت الواليات المتحدة األ
تحاد السوفيتي في تشيكوسلوفاكيا عن تدخل اإل 1948اليونانية بناء على توصيات ترومان، وفي عام 

  2.ئتالف الوطنيطريق كسب قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية لمصلحة الشيوعيين في حكومة اإل

تحاد السوفيتي، شهد نهيار اإلإب 1991القطبية الثنائية في  إنتهاءحرب الباردة و نتهاء الإو لكن منذ  
العالم تحوالت جديدة في المعايير و المنطلقات التي تعتمدها الدول لتبرير سلوكها للتدخل في الشؤون 

قليات، نساني، حماية األإخرى، خاصة الذرائع التي تعتمدها مثل التدخل بغرض الداخلية للدول األ
طابعا جماعيا من القوى العظمى،  تأخذصبحت التدخالت أحالل الديمقراطية، و في نفس الوقت إ
من و السلم الدوليين في مختلف ربوع العالم، وقد ستتباب األإمم المتحدة بداعي قرارات األ علىستنادا إ

ناتو بالتدخل في ستخدام القوة العسكرية، حيث قام حلف الإتدخالت ب 1999شهد العالم في سنة 
لى الدفاع الشرعي عن النفس حسب ما كشف عنه الحلف، وفي نفس الوقت قامت إستنادا إكوسوفو 

   3.روسيا بشن حرب ضد الشيشان

 نواع التدخل المبرر، فبعد سقوط وأعرف العالم نوعا جديد من  2001حداث سبتمبر أولكن بعد    
ة في تاريخ العالقات الدولية، عبر ما يسمى الحرب حقبة جديد بدأتنهيار مركز التجارة العالمي إ

نحاء أصبح يبرر التدخل في كل أساسها أو ما يعرف بمحور الشر الذي على أرهاب مريكية على اإلاأل
فغانستان وغيرها من البلدان تم تبريرها في كونها حربا ضد أالعالم فمثال القصف والتدخل في 

تساع التدخل إشهدت هذه المرحلة تراجعا في مفهوم السيادة و بذلك  رهاب كما يصفها فاعلوها، واإل
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الوسائل لتحقيق  كأحدطلسي لى حلف شمال األإصبح يتم اللجوء أ الدولي في الشؤون الداخلية للدول و
السياسة التدخلية، وظهور تدخالت من نوع جديد تحت تسميات جديدة كالحرب الوقائية و الحرب 

  1.رهاب ومكافحتهستباقية و الحرب ضد اإلاإل

  
  
  
  
  
  

  :أنواع التدخل األجنبي: المبحث الثاني
و أسبابه أو أو دافعه أشكاله أو أهدافه أو أ هجنبي، سواء من حيث صورنواع من التدخل األأهناك عدة 

   :ليه كالتاليإمن حيث النظريات التي تفسره و عليه سوف نتطرق 
   

   .التدخلجنبي من حیث صور التدخل األ: ولالمطلب األ
 : التدخل غير المباشر )1

 وعلنية،و بصورة واضحة أو قد يكون بصورة خفية و مقنعة  سلميشكل  يأخذهو ذلك التدخل الذي    
قتصادية وذلك بتقديم القروض التي تتضمن شروط و يتم هذا النوع من التدخل عن طريق الضغوط اإل

          سم إقتصادية ناك من يطلق على هذه السياسة اإلرادة الدول المتدخل في شؤونها، وهإعلى للتأثير معينة 
يضا عن طريق تقديم المساعدات للثوار في الثورات الداخلية أن يحدث أويمكن ، )دبلوماسية الدوالر( 

 اإليديولوجيصورة التدخل  يأخذن أوكذلك يمكن  ة،قتصادياإلو أوذلك عن طريق المساعدات الحربية 
قتصادي للدولة الواقع عليها جتماعي و اإلعلى العقيدة التي يقوم عليها النظام السياسي و اإل عتمدالذي ي

و جتماعي معين إو أو سياسي أتصادي قإقامة نظام إالتدخل، و الغرض من هذا النوع قد يكون 
على  و خلق سياسة خارجية معينة، و قد يرتكزأ، لزعزعة الثقة لى عالقة الدولة بمواطنيهاإالتعرض 

                                                             
  .45-44، ص المرجع السابقعدي محمد رضا یونس،   1
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يعتمد هذا النوع قد ، و1العليا لها المتدخل فيها وكل ما يتعلق بالسياسة الدولة إدارة و من و تنظيم أ
و أالتي قد تقوم بها مجموعة منظمة  أخرىرهابية ضمن دولة و اإلأيضا على دعم النشاطات المسلحة أ

و الدولي على أعام الداخلي ال الرأي لتأليبلقاء الخطابات السياسية المؤثرة إ و مرتزقة،أعصابات 
لى إساليب غير عنيفة كون هذه األ، و رغم ...و تدعيم المعارضةأالنظام الداخلي للدولة المتدخل فيه 

وتلجئ الدول  ،2الحربفي هداف المنشودة منها دون تكبد تكاليف دخول ن تحقق األأنها يمكن أ
مثال ذلك  وزاء تصرفها إية رد فعل أو ألى هذا النوع من التدخل لتخلص من المسؤولية، إالمتدخلة 

 .يران وكورياإسلوب في مريكية هذا األعتماد الواليات المتحدة األإ

 : التدخل المباشر )2

و يعتبر هذا النوع القوة المادية  ستخدامإبيقصد به التدخل الذي يكون بصورة مباشرة و علنية، وذلك   
كد تاريخ أوخالل تطوره، وقد  نشأتهبرز صور التدخل التي عرفها ويعرفها المجتمع الدولي منذ أمن 

على من الدولة أن معظم صور التدخل كانت تتم من طرف دول تتمتع بقوة وسلطة أالعالقات الدولية 
 منخطر الوسائل التي تهدد األأكثر حدة وخطورة وذلك لكونه من أضحية التدخل، وذلك بصورة 

غراض ومصالح الدول أصبحت القوة وخاصة العسكرية منها تستعمل لتحقيق أ، حيث 3والسلم الدوليين
ن القانون الدولي يفرض ألى إضافة إالتي تملكها، وهذا بسبب عدم التكافؤ السائد في العالقات الدولية 

 04في الفقرة  02ة و التهديد بها، وذلك بموجب المادأستعمال القوة إمتناع عن على الدول واجب اإل
مثلة هذا النوع من أومن  2625،4المتحدة رقم  لألمممم المتحدة وكذا قرار الجمعية العامة من ميثاق األ

مريكية في عدة و تدخل الواليات المتحدة األ ،1956تحاد السوفياتي في المجر سنة التدخل تدخل اإل
  . دول منها كوبا و العراق

  .ھداف التدخلأجنبي من حیث شكل و التدخل األ: المطلب الثاني 

 : للتدخل و الجماعيأالفردي الشكل  .1

مكانية إن ذلك ال ينفي أ إالمن قبل دولة واحدة وبشكل فردي ن يقع أن السمة الغالبة في التدخل إ 
غير  ألغراضستعماله إ وإمكانيةالكبير  تأثيرهحتمال إحدوثه من قبل عدة دول متجمعة معا، فيكون 

                                                             
  . 74عدي محمد رضا یونس، المرجع السابق، ص  1
  . 22مریم دماغ، المرجع السابق، ص   2
، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، فرع العالقات الدولیة و قانون ماجستیر مذكرة، "مبدا السیادة في ظل التحوالت الدولیة الراھنة"امیرة حناشي،   3

  .110، ص 2008-2007المنظمات الدولیة، جامعة منتوري قسنطینة، 
  .218ادریس بوكرا، المرجع السابق، ص   4
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و غاية دولة أكبر قياسا بالصفة الجماعية، فالتدخل الفردي يعبر عن مصلحة أشرعية بصفة فردية 
ما التدخل الجماعي فهو يحصل من عدة دول مجتمعة، ويمثل مصالح وغايات هذه الدول أمنفردة 

ية الشخصية ن الغاإبالتالي ف و ،ن تتوافق تلك المصالح لجميع الدول المتدخلةأمجتمعة ومن الصعوبة 
ويمكن ضرب مثال  األخرى،الدول  وأهدافذا ما تعارضت مع غايات إلدولة بذاتها ال يمكن تحقيقها 

، وعن الشكل الجماعي 1950مريكية في كوريا عام عن التدخل الفردي تدخل الواليات المتحدة األ
   1999.1طلسي في كوسوفو عام تدخل الحلف األ

 :و الضمني للتدخلأالشكل الصريح  .2

جهزة الدولة الرسمية أعندما يكون واضح ومصرح به من طرف و علني فالتدخل يكون صريح   
، و تمارسه الدولة خرى من غير وسيطعلى قرارات الدول األ التأثيرنه أوغير الرسمية، ويكون من ش

الدولة المتدخل في شؤونها وموافقتها، ويكون  لرأيعتبار إو دون أخرين األ لرأيعتبار إالمتدخلة دون 
ما التدخل الخفي و الضمني فكثيرا ما يكون بتدخل دولة أعديدة و متنوعة،  وبأشكالهذا النوع بصور 

خرى لكي تنفرد بالمغانم مما يجعل من تدخلها خفيا، وكثيرا ما ينجم عن التدخل أدولة  في شؤون
  2.مرهاأدون علم سلطات الدول المتدخل في ثار سيئة وضارة كونه يحصل من أالخفي 

 :و الخارجي للتدخلأالشكل الداخلي  .3

كذلك  و فالتدخل الداخلي يحصل عندما تتعرض الدولة المتدخلة للسياسة الداخلية للدولة المتدخل فيها، 
بتغير خرى وهي غالبا و ليس دائما تتعلق أيعني تدخل دولة في مسائل متنازع عليها في دولة 

طراف المتنازعة في الدولة الواحدة سواء كان التدخل جنبية بين األ،فقد يكون تدخل الدول األ3الدستور
.... جتماعيو اإلأقتصادي و اإلأو محاولة تغيير السياسي أو لصالح الثوار، ألصالح الحكومة الشرعية 

جية للدول فيحدث عند تدخل و في الشؤون الخارأما التدخل الخارجي أالمتدخل فيها، الذي تتبعه الدولة 
تجاه معين، وعادة تكون هذه العالقات إو توجيهها في أخرى و تحاول تغييرها أدولة في عالقة دولة 
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لمانيا ضد بريطانيا في الحرب العالمية ألى جانب إيطاليا إعالقات عدوانية مثل ما حدث عندما تدخلت 
   1.الثانية

 :الشكل السياسي و الدبلوماسي للتدخل .4

طالق تصريحات من قبل السياسين إو شفوية، و أهذا النوع من التدخل قد يكون بتقديم الطلبات كتابية  
و غير رسمية سرية تنطوي على التهديد، تعبر عن مواقف أوالدبلوماسين، وذلك بصفة علنية رسمية 

و أبين دولتين، تعتبر من صميم الشؤون الداخلية للدول، وقد تتم من خالل عقد مؤتمر لحل نزاع قائم 
قيام رئيس دولة خرى ، و التدخل السياسي يظهر من خالل حد الدول األإحل لنزاع داخلي في  إليجاد

قليمية بالتدخل في نزاع محلي من خالل دعم طرف و اإلأحد الدول الكبرى أو مسؤول في أعظمى 
شكال أوهذه جميعا  ،على قراراتها التأثيرو أوامر على حكومة دولة ما، أو فرض أخر، أضد طرف 

ما التدخل الدبلوماسي فيتجلى من خالل أسياسية تعتبر مسا بسيادة الدولة وتدخال في شؤونها الداخلية، 
نقالبات و الحركات الثورية الممارسات والخطابات الدبلوماسية، وذلك من خالل التحريض و تدعيم اإل

و القيام بحمالت ضد تصرفات أبات، نقالو تشجيع اإل ضطراباتاإلثارة القالقل و إو من خالل أ
مريكية عتمدت الواليات المتحدة األإخيرة ذ و في السنوات األإو مناصرة حزب معين، أالحكومة القائمة 

الثورات " بـو ما يعرف أنقالبات السلمية لى موجة من اإلإدى أعلى نوع جديد من التدخل السياسي، 
، فبعد تدخل الحلف االطلسي في يوغوسالفيا قامت ثورة داخلية عرفت بالثورة القرنفلية، تلتها "الملونة

وكرانيا عندما حل فيكتور يوشنكو محل أثورة في جورجيا عرفت بثورة الورود، ونفس الشيء في 
   2.ثر الثورة البرتقاليةإيانوكوفيتش 

 :لثقافي للتدخلو الدعائي و اأعالمي الشكل اإل .5

فكار وتوجهات أعلى  للتأثيرعالمي و الدعائي يعتمد هذا النوع من التدخل على تسليط النشاط اإل  
ذ تحاول إالمصلحية للدول المتدخلة،  واألهدافالعام الدولي والداخلي، بما يسير مع تطلعات  الرأي

حث عن بديل سياسي من خالل عالم جعل المجتمع والمواطن يبالدول المتدخلة من خالل وسائل اإل
لى الحياة السياسية خالل الحرب إعالم الموجه طاحة بالنظام الموجود والبحث عن بديل، وقد دخل اإلاإل

ستخدام هذا النوع إعالم في زيادة ولى و الثانية، ولقد ساهم التطور التكنولوجي لوسائل اإلالعالمية األ
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شتمل على التحريض إذا إعمال العدوان خاصة أمن بعض فقهاء القانون ضمن التدخل الذي يصنفه 
مريكي جورج عندما ناشد الرئيس األ 1990ستخدم هذا النوع عام أوقد  شاعة الفوضى،إعلى التمرد و 

نشاء محطة إعالم و كذلك من خالل برئيسه صدام حسين عبر وسائل اإل لإلطاحةبوش الشعب العراقي 
ساليب ما التدخل الثقافي فهو يعتبر من األأ ،1فيدل كاسترو في كوباذاعية المناهضة لنظام اإل" مارتي" 
جنبية رساليات األستعمارية في البلدان المستعمرة عبر اإلستخدمته الدول اإلإستعمارية القديمة الذي اإل

وغير ذلك، كوسائل للتدخل وفرض  لألريافمية و المساعدات الميدانية و المدارس و نظم محو األ
صبح هذا أنفتاح نترنات و اإلالبلد الدخيل، وبتطور التدخالت الثقافية في عصر العولمة و األ ثقافة ولغة

مريكية نتشارا، وكمثال على هذا النوع محاولة الواليات المتحدة األإ وأسرعسهل أوضح و أالنوع 
 لألطفالطى و في المفردات و القيم التي تعن تعدل من المناهج التربوية، أرهاب خالل حربها على اإل

لى الضغوط التي مورست على بعض إ باإلضافةالعرب في المدارس خاصة المتعلقة منها بالجهاد، هذا 
عالمية والسياسية وغلق بعض المدارس بعض المصطلحات من التداول على الساحة اإل إللغاءالدول 

  2.صولياأل رهابعتبارها تحرض على العنف والتطرف وتشجع على اإلإل

  

 :قتصادي للتدخلالشكل اإل .6

طراف شكال التدخل خاصة في ظل العولمة، وتستخدم فيه األأخطر أهم و أمن هذا النوع يعد   
قتصادية الحساسة ستهداف و ضرب القطاعات اإلو الضغط، وذلك إل لتأثيرقتصادية إجنبية سياسات األ

الضغوط  وإحاللستخدام القوة، إنه خالي من أهم ما يميز هذا النوع من التدخل أ للدول المعنية، و
ذلك النوع الذي يكون عن " أنهقتصادي لى تعريف التدخل اإلإذ ذهب بعض المحللين و الفقهاء إمحلها، 

وهو ، 3"في سياسة الدول المراد التدخل في شؤونها التأثيرلى إقتصادية التي ترمي بير اإلاطريق التد
قتصادي ستقالل اإلنها تعريض اإلأقتصادية من شإتخاذ خطوات إو أقتصادي يتم عن طريق الضغط اإل

قتصادي إو فرض حصار أخرى للخطر و منعها من ممارسة سيادتها الدائمة على مصادرها ألدولة 
قتصاديات الدول من خالل البورصات و إلى إيدخل  أقتصادي الذي بديضا بالتغلغل اإلأعليها، ويتجسد 

و المشرعين التخلص منها، و تمثل الشروط أالدول  بإمكانالمؤسسات المالية العالمية، بحيث لم يعد 
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و المنظمات الدولية تدخال علنيا في أقتصادية التي تفرض من الدول الكبرى والمؤسسات المانحة اإل
و تقول سوزان سترانج جتماعية، قتصادية و اإلساتها اإلعلى سيا تأثيرشؤون الدول بما ينجم عنها من 

ن تحتكر السلطة أقوى من الدول التي يفترض بها أن قوى السوق العالمية هي األ" ن أفي هذا السياق 
سواق السيدة سواق باتت األن كانت الدول هي السيدة على األأقتصاد، فبعد اإل السياسية على المجتمع و
و ما يعرف أقتصادية كما تعتبر المساعدات اإل، 1"في كثير من المجاالت على الدول و الحكومات

ستراتيجية فرض إلى إضافة إشكال هذا النوع، أبرز أغرائية ومنح القروض المالية من بالسياسات اإل
ثناء أموال، ففي قتصادية و مقاطعة المنتجات والسلع وتجميد األقتصادي و قطع العالقات اإلالحصار اإل

تقوم بتقديم المساعدات مريكية تحاد السوفياتي و الواليات المتحدة األالباردة كان كل من اإلالحرب 
   .661جبارية لسلع العراقية بموجب القرارمم بفرض المقاطعة األستمالتها، وقد قامت هيئة األللدول إل

   :الشكل العسكري للتدخل .7

كرية في الدولة المراد التدخل في شؤونها، ستخدام القوة العسإن تقوم دول المتدخلة بأوهو يعني   
ن التدخل العسكري قد إستخدام القوة العسكرية هو ما يميز هذا النوع من التدخل، ومنه فإن إوبذلك ف
لى الدولة المراد إوحدات من جيشها الوطني  بإرسالي أستخدام القوة العسكرية النظامية إيكون ب

طراف النزاع القائم في الدول أ ألحدغير نظامية تابعة وحدات عسكرية  بإرسالو أالتدخل فيها، 
بالحرب " تسمى  وهذه الطريقة عادة ماخرى بعد قيام الدولة المرسلة بتدريب وتجهيز هذه الوحدات، األ

ستخدام القوة العسكرية بشكر مباشر و إن التدخل العسكري قد يكون عن طريق إ، وكذا ف2"بالوكالة 
ستخدام القوة إو عن طريق التهديد بأ، 2001فغانستان عام إمريكي في التدخل األبصورة رئيسية، مثل 

رادة الدولة المتدخل في شؤونها عن طريق حشد الجيوش العسكرية على حدودها، إالمسلحة للتأثير في 
راضي الدولة أحتالل جزء من إو أالقوات  ستعمالإبو القيام بمناورات عسكرية على حدودها والتهديد أ
  .3و الجويأو خرق مجال من مجاالتها البحري أ

  .سباب التدخلأجنبي من حیث دوافع و التدخل األ: المطلب الثالث 

 :يديولوجية للتدخلسباب اإلالدوافع و األ .1
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نظمة سياسية قائمة على تصورات مذهبية وعقائدية قد تمتد خارج حدودها، مما يجعل منهما أهناك  
يديولوجيتها إولنشر  ،فاإليديولوجية تعتبر المحرك القيمي و العقائدي للدولدافع من الدوافع التدخلية، 

ما الغرض من هذا أخرى من خالل التدخالت، لى السيطرة على الدول األإتسعى الكثير من الدول 
و أقتصادي معين، إو أجتماعي إو اقامة نظام أالنوع من التدخل فقد يكون إلقامة نظام سياسي معين 

ذا فهذا النوع من التدخل ينصب إو خلق سياسة خارجية معينة، أعالقة الدولة بمواطنيها  لىإالتعرض 
نسانية الكبرى تحاول نشر منها ودفاعها وتنظيمها و إدارتها، فالثورات اإلأعلى السياسة العليا للدولة و 

  1.خرى كي تتبعهاأفكارها و عقيدتها لدى شعوب و دول أ

 :للتدخلمنية سباب األالدوافع و األ .2

لى تحقيقه في جميع إساسية التي تسعى كل دولة من و سالمة الدولة من المصالح األفالحفاظ على األ  
من و جل تحقيق األأن من هتمام كبيريإ همية وأالمجاالت وفي شتى التخصصات، حيث تولي الدولة 

ستقرارها، فاألسباب إ ها ومنأستقرار، وهذا ما يجعل التدخل من الوسائل التي تدافع بهما الدول عن اإل
و أترى  ألنهاوذلك  ،ستقرارهاإمنها و ألخرى حماية أمنية تجعل الدول تتدخل في دول األهداف و األ

ستقرارها الداخلي و إمنها و أ، وتمثل تهديدا كبيرا على انها تشكل خطرأخرى على لى الدولة األإتنظر 
سرائيل في لبنان إما يجعلها تقوم برد فعل يكون في شكل تدخل، ولعل هذا هو سبب تدخل مالخارجي 

سالمية قوية بجوارها ونفس الشيء بالنسبة للعراق و إوعدم قيام دولة للحيلولة لضرب البنى التحتية 
    2.يرانإ

 :قتصادية للتدخلسباب المالية و اإلالدوافع و األ .3

الضابط و المحدد لطبيعة التفاعل بين الوحدات السياسية على قتصادية تعتبر العوامل اإل     
قتصادية غالبا ما تكون السبب الرئيسي في قيام العديد من الحروب، افع اإلوالمستوى الدولي، فالد

 اففي القديم كانت الموارد الزراعية سبب يعتبر من الدوافع الرئيسية للتدخل، فالحصول على الموارد
سيا، هذا يخرى فمثال التوابل كانت السبب الرئيسي لتدخل البرتغال في اندونول األتدخل الدول في الدل
كتشاف إو ما يعرف بالتدخالت التجارية، وبعد أسباب التجارية التي تساهم في التدخل لى األإضافة إ

مما  ،صبحت الدول الكبرى تتنافس على هذه الدول التي تملك هذه الثروةأالبترول و المعادن الثمينة 
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لدول ستغالل هذه الثروة لتلبية حاجات ومصالح اإ فيحكم تحتمال التدخل كبير في هذه الدول لتإجعل 
  1.المتدخلة

 :سباب العسكرية للتدخلالدوافع و األ .4

ستخدمت أ و األخرى،نسبة للدول باللزيادة قوة الدولة  كأداةستخدم التدخل العسكري و الحرب أ     
ستخدمت التدخالت العسكرية أالتدخالت العسكرية كعقاب ضد الذين يهددون توازن النظام الدولي، وقد 

  : 2بدافع الحفاظ على توازن القوى بشكلين
تجاه ال يالءم إما على عدم تغير توازن القوى في  دولةصرار إوالذي يعني : دخل الدفاعيالت -

نتشار إخرى لمنع األاألوربية بية الملكية في شؤون الدول ورمصالحها، ومثال ذلك تدخل الدول األ
 .فكار الثورية و التحررية التي جاءت بها الثورة الفرنسيةاأل

سقاط نظام حكم معين و تغييره كوسيلة إلى إالذي من خالله تعمد الدولة : التدخل الهجومي -
تحاد السوفياتي في خل تدخل اإلمثلة على هذا التدتجاه يخدم مصالحها، ومن األإلتعديل التوازن في 

 .1983غرانادا سنة مريكية في ، وتدخل الواليات المتحدة األ1956هنغاريا 

سباب عسكرية نوع جديدا من الدوافع و األعرفت التدخالت ال 2001ر تمببس 11حداث أوبعد     
رتباط التدخالت العسكرية الحديثة و إبرزها ما يعرف بالتدخل لمكافحة اإلرهاب، أوالذرائع، ولعل 

مثلة ذلك الحرب أبمفاهيم جديدة كمفهوم الحرب العادلة و الحرب االستباقية و الحرب الوقائية، ومن 
العراق، مما يجعل من الحرب على  مريكية على كل من افغانستان والتي شنتها الواليات المتحدة األ

  3.خرىكبرى تتدخل عسكريا في شؤون الدول األرهاب دافع من الدوافع التي تجعل الدول الاإل

 :سباب االنسانية للتدخلالدوافع و اإل .5

نساني منذ بداية تكوينه بمفهوم تدخل الدولة لحماية رعاياها في الخارج رتبط مفهوم التدخل اإلإلقد     
و أقليمها إسواء كانوا في  ن الرعايا يمثلون جزءا من الدولةألى إ و، لى حق الدفاع عن النفسإستنادا إ

قليات المضطهدة، مما ، وقد ضم هذا المصطلح تدخال جديد هو التدخل لحماية األجنبيةأقليم دولة إفي 
هو تدخل ذو دافع مشروع و قانوني وهو  ينسانن التدخل اإلأجعل بعض الفقهاء و الباحثين يرون 
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  نساني عملفراد، فالتدخل اإلهك حقوق األنسان من الدول التي تنتواجب على الدول لحماية حقوق اإل
فراد نسانية في معاملة األعمال التي تخالف القوانين اإلجنبية لوقف األأتباشره دولة على حكومة دولة 

نساني من الدوافع و المبررات التي تستخدمها الدول لوقف التصعيد في و يعتبر التدخل اإل العاديين،
التدخل االنساني في  ،نساني كمبرر للتدخلستخدم فيها الدافع اإلأالتي مثلة النزاعات األهلية، ومن األ

نساني للتدخل ، ولعل ما يجعل من الدافع اإل1، وفي ليبيريا1994و  1993البوسنة، وفي انغوال عامي 
  .لرعاياها ساسيةنسانية األبسط الحقوق اإلأنتهاك إ مبرر تمادي بعض الحكومات في التعذيب و القمع و

  .التدخل األجنبي في منظورات العالقات الدولية : الثالث  المبحث

ما يميز حقل العالقات الدولية هو وجود العديد من المنظورات التي تحلل و تدرس الظواهر     
السياسية، و تحاول وضع تصورات تبرر من خاللها هذه الظواهر من خالل منطلقاتها الكبرى التي 

تناولتها هذه المنظورات وذلك  جنبي من بين المفاهيم التيخل األوضعتها لتفسير الظواهر، و التد
   : كالتالي

  .تحلیل عملیة التدخل في المنظور التعددي:  األولالمطلب 

 اإلنسانتجاهات الجديدة في العالقات الدولية، لترسيخ حقوق لقد سعى هذا المنظور الذي يعتبر من اإل  
                         أو المنظور الالعقالني  Liberalism Theoryتجاه الليبراليتجاه باإلويسمى هذا اإل

Non-rational  paradigm ،وتعود  كون مقارباته تعرف بمقاربات المجتمع المدني، كما يتسم
وذلك على  ، م، و الذي ظهر بتسمية الليبرالية الجديدة17بدايات النظرية الليبرالية إلى بداية القرن 

نتقادات التي وجهة إلى التوجه الواقعي في العالقات الدولية، وترتكز هذه ومجموع اإل أنقاض الواقعية
  : 2النظرية على الدعائم الفكرية التالية 

وهذه  إنسانيستمد حقوقه من حقيقة كونه  اإلنسان أن إلىستنادا إوذلك : نظرية الحقوق الطبيعية° 
ن تكفلها أ تعترف بها و أنتكون مكفولة و ال تمس وعلى الدولة  أنالحقوق مالزمة له، وحقوقه يجب 

  .وتحترمها

                                                             
  .73عدي محمد رضا یونس، المرجع السابق، ص   1
  . 42محمد یعقوب عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  2
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 أبواب، وذلك لتفتح لإلنسانالحرية الكاملة  إطالقوتتجسد هذه النظرية من خالل : األخالقيةالنظرية ° 
  .نتائج تعود بالمصلحة للفرد و المجتمع معا إلىللوصول  أمامهالمناقشة الحرة 

، وذلك األفرادقيام الدولة قد يكون بالتراضي بين  أنوترى هذه النظرية : ماعيجتنظرية العقد اإل° 
العنف و المقاومة التي يقوم بها  أعمالفكرة التعاقد التي ضمنت حقوقهم وكذلك تسوغ  أساسعلى 
  .مظاهر العنف ضد األفراد

قتصادية، ظواهر اإلعتقاد بوجود نظام طبيعي تخضع له الوهي قائمة على اإل: قتصاديةالنظرية اإل° 
  .وهذه النظرية تؤيد حرية التجارة الخارجية

وهذه النظرية تقوم على مبدأ البقاء لألصلح فالتقدم الطبيعي يتطلب فناء الضعيف، : النظرية العلمية° 
  .مين حياة المجتمعأوالتضحية ببعض األفراد هي ثمن ت

مصطلح السياسات العامة على العالقات  ستخدامإ إلىيميلون  الليبراليينن إومن خالل هذه الدعائم ف    
في السياسة العالمية، فهيكل النظام  أساسيعتراف بالدولة كفاعل يرفض الليبراليون اإل إذالدولية، 

خارجيا، فداخليا  أوكان  داخلياالدولي حسبهم معقد وذلك بفعل تعدد الفاعلين على المستوى الدولي 
مرتبطة بهذه تخاذ القرار إ مما يجعل عملية صنع و ،وقراطيات متنافسةنظام عدة بير أنهاتتميز الدولة 

التدخلية و تعدد المنظمات الدولية  اآلليةن تطور إعلى المستوى الخارجي ف أماالمتغيرات وتفاعلها، 
تعمل عمل الرقيب على عمل  وإنماوالتي ال تقوم بالمساعدات فقط  اإلنسانيوخاصة منها ذات الطابع 

  1.نتهاكات و تقدم التقاريروتدين اإلالحكومات 

 أن، ونجد أساسيكل قرار على المستوى الخارجي ورائه دافع و محرك  أنلذلك تعتبر الليبرالية     
 األفرادالسعي الذي يقوم به  أنيعتقدون  Adam Smithدم سميث أ رأسهمتجاه وعلى هذا اإل أنصار

ولذلك تحقيق المصالح العامة، بذلك ودون سابق تخطيط يعززون  أنهمالخاصة  أهدافهملتحقيق 
وذلك عن  ،هذه الفكرة إسقاطفالليبراليون عند تفسيرهم لمختلف تفاعالت الدولة الخارجية يحاولون 

  2.، وهو ما يعرف عند الليبراليين باليد الخفيةالدولة إلى األفرادطريق نقل المستوى من 

  :أبرزهامن الدوافع  على العديدبرالي في تبرير السلوك التدخلي للدولة التوجه اللي أصحابويركز    

                                                             
  . 151فؤاد جدو ، المرجع السابق، ص  1
  .242، ص 2005المجلس األعلى للثقافة، : محمود سید احمد، القاھرة: ، ترجمة2لیو شتراوس، جوزیف كروبسى، تاریخ الفلسفة السیاسیة، ج  2
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 األساسي، وهنا يكون الدافع إنسانية األغراضبالتدخل  أيضايعرف  وهو ما: اإلنسانيةالدوافع  .1
نتهاكات التي قد يقوم بها نظام سياسي ضد و اإلمن التجاوزات  اإلنسانلعملية التدخل هو حماية حقوق 

 أوالهذا النوع من التدخالت هو عمل تمليه  أنيقول  Bhikhu Parekhفنجد مثال بيكو باريك  ،رعاياه
 1.وهو بهذا المعنى هو تدخل نزيه اإلخاءو التعاطف و  اإلنسانيةعتبارات المشاعر إوكليا 

نتهاكات إحماية الدول التي تمارس  بإمكانهان السيادة لم تعد أتعتقد الليبرالية ب المبدأولتكريس هذا  
نه تدخل عسكري أ إعتبارال يمكن  إنسانيةن التدخل لدوافع أ و ،اإلنسانلمبادئ وبروتوكوالت حقوق 
  .اإلنسانيومن هنا نشاء واجب التدخل 

 ،اإلنسانتتحدث الليبرالية عن دوافع تدخلية غير الدفاع عن حقوق  إذ: ستقرارالحفاظ على اإل .2
 ،يكون من خالل الديمقراطية في النظام السياسي الداخليذلك  ، واألمنستقرار و كالحفاظ على اإل

بها  جاءتالتي  األفكار أهمنفتاح على العالم الخارجي، ومن وتطبيقه لمبادئ الديمقراطية و اإل
 أن  Neta Crowford، وتشير نيتا كراوفورد السالم الديمقراطي أطروحةالديمقراطية الليبرالية 
الذي نجد فيه عالم بمبادئ وقيم الديمقراطية الليبرالية  األولالقسم ، قسمين إلىالعالم يمكن تقسيمه 

نشاط  أوو القسم الثاني هو العالم الغير الديمقراطي والذي يحتمل وجود عمل  ،نسجامويتميز باإل
جل الدفاع أن نظرية السالم الديمقراطي تشجع التدخالت الدولية التي تقوم من إو لذلك فستراتيجي، إ

ضمن وسيلة لتحقيق األمن  و أفهي  ،دئ و القيم الديمقراطية التي أسستها الليبرالية المثاليةعن المبا
  2.ستقرار الدولييناإل

دوافع الالعرقية لها عالقة كبيرة ب أنيعتبر المنظور الليبرالي : الدوافع الثقافية أو الحضارية .3
الدراسات التقليدية في العالقات هو مخالف لما جاءت به  وهذا ما ،التي تساهم في عملية التدخل

ن الدول إومنه ف ،العرقيات مجرد وسيلة بيد الدول تحركها وفق مصالحها أنوالتي ترى  ،الدولية
فمعظم الدول  ،نتماء العرقيسم الدفاع عن اإلإأصبحت تتخذ من العرقيات كذريعة لها للتدخل وذلك ب
نتهاكات العرقية الغير منتهية، وفي هذا الصدد التي ما زالت تعاني من التدخل تعيش في حالة من اإل

ختالف الحضاري هو دافع يظهر في توجهه أن اإل S-Huntington            نجد صمويل هنتغتون 

                                                             
  .65مریم دماغ، المرجع السابق، ص   1
  تعود جذور ھذا المفھوم إلى أطروحة كانط، وھي قائمة على إن السالم العالمي یتطلب أنظمة دیمقراطیة الن التاریخ لم : السالم الدیمقراطي

رس االختالف والتعددیة وتأسس لدولة یعرف حروبا بین الدیمقراطیات القائمة على اإلجماع، إذن فھو یعني وجود ثقافة و آلیات دیمقراطیة تك
  . الحوار و المشاركة

2  Martin Griffiths, International Relations Theory for Twenty First Century, New York : Routledg, 2007,P32.  
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و  1،حد نظريات المنظور الالعقالنيأتدخالت المعاصر، وهذا ما يجعل هذه األطروحة لرئيسي ل
    :الشكل التالي يوضح ذلك

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  اقل صراعا

                                                                           عاأكثر صرا

طلعت : ھنتغتون، صدام الحضارات إعادة صناعة النظام العالمي،ترجمة صمویل ) :صدام الحضارات مخطط(  :1الشكل   
  .1999،397، 2مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتیجیة ،ط: الشایب، ابوظبي

ن التدخل له وسائل عديدة لتحقيق األهداف المنشودة منها غير القوة أويرى الليبراليون    
الصراع هو  أنتجاه هذا اإل أنصارويعتبر  ،إسم القوة الناعمةالعسكرية، ويطلقون على هذه الوسائل 

الحيز في السياسة  ضيقة أداةالحرب  أن أيضاحالة غير طبيعية في العالقات بين الدول، ويعتبرون 
ستنفاذ جميع الحلول إالحلول، وذلك يكون بعد  أخريكون  أنستخدامها يمكن إالخارجية للدول و

والوسائل السلمية، وتجد النظرية الليبرالية من الدور الكالسيكي للقوة الحربية وتمنح المؤسسة 
السلطة المدنية  أمامحترام القوانين، وخاضعة لرقابة والمسؤولية إالعسكرية دورا جديدا قائما على 

التخفيف والتقليل من الثقافة  إلى ضافةإعلى القرارات العسكرية، للقرارات السياسية  أولوية وإعطاء
وتسهر على تنفيذ وتطبيق المبادئ  اإلنسانحترام حقوق إمؤسسة عسكرية قائمة على  وإنشاءالعسكرية 

                                                             
اإلمارات للدراسات و البحوث مركز : طلعت الشایب، ابوظبي: صمویل ھنتغتون، صدام الحضارات إعادة صناعة النظام العالمي،ترجمة  1

  .395،396، ص1999، 2اإلستراتیجیة ،ط

  األرثوذكسیة
 الیابان  )روسیا( 

 اإلفریقیة

 أمریكا الالتینیة

 اإلسالم 

 الصین 

 )الھند ( الھندو 
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من التعليم  عاليمؤسسة عسكرية ذات حد  إنشاءالعسكريين و  لديمقراطية، وذلك بتدريب المسئولينا
 International Militeryهذه المعاهد نجد  أمثلة بالقيم و المناهج الليبرالية ومن واإلشباع

Education and Training ،« LMIET »    ومنه فان الليبرالية تضن أن بناء القوة ال يتجسد فقط ،
  1.متالك جميع القدرات وفي جميع الجوانبإبل يجب  متالك القوة والقدرات العسكرية،إب

  :نذكر منها آلياتالفكر الليبرالي يقوم على عدة ن التدخل حسب إانطالقا من هذا الطرح ف      

وهي قائمة على الدور الذي تلعبه المؤسسات في النظام الدولي وخاصة : المؤسساتية اآلليات  . أ
المعايير الدولية في  مراعاةفيما هو متعلق بالتدخالت، وذلك من خالل قيامها بحماية و السهر على 

مركز  إنشاءنه من الضروري أتجاه هذا اإل أصحاب، ويرى اإلنسانيتعلق بحقوق  التدخل وخاصة ما
، و الحاالت التي يمكن و ال يمكن اإلنسانيةتخاذ القرار وذلك فيما يخص الجوانب إعالمي لصنع و 

ومنه يمكن  ،ستخدام القوة العسكرية فيها، حيث يعبر التدخل في هذه الحالة عن طموح النظام الدوليإ
تج عنها والفوضى، وذلك بواسطة شبكة من المؤسسات التي تنظم العالقات عواقب التي تنالتغلب على 

 الكوارثو المساعدات في  اإلنسانيةالمعونات  إيصالبين الدول، كالجهود التي تبذلها المنظمات في 
  2.اإلنسانيةالتي تهدد  األخطاروغيرها من 

قتصادية الفكر الليبرالي يركزون على القوة اإل أصحاب إن: الدبلوماسية قتصادية واإل اآلليات  . ب
ضعف الدول على  أوفي قوة  أساسينعاملين  أنهمايرون  إذو الدبلوماسية في العالقات الدولية، 

الدول المستبدة، فالعقوبات فة و ستخدامهما مع الدول الضعيإولذلك يمكن  ،الخارجي المستوى الداخلي و
 إبرام أوقطع العالقات  ومن جهة أخرى فان هذا من جهة، مل التدخليقتصادية لها دور كبير في العاإل

المصالح  أصحابتحالفات قوية تخدم  إنشاءساهم في يقد  الدبلوماسية وخاصة منها المصلحية التحالفات
يجعل التدخل يعتمد ويتراوح مابين  وهذا ما ،تولد الشعور بالقلق والتردد ألنها ،من القوة العسكرية أكثر
  3.في رأي أصحاب هذا االتجاه قتصاديةم الدبلوماسي و المساعدات اإلالدع

و وسائل  اإلعالميالجانب  أنهذه المنظور  أتباع يفترض منظروا و: اإلعالمية اآلليات  . ج
تلعب دورا كبير في نشر و زيادة الوعي في  ،والمكتوبة ،والمسموعة ،المرئية أنواعهابمختلف  اإلعالم

، وهذا من اإلنسانيةالقضايا  بأهميةالعام الوطني والعالمي  الرأيوتغذي  ،المحيط الداخلي والخارجي

                                                             
  .60لیلى نقوال الرحباني، المرجع السابق، ص   1
  . 70مریم دماغ، المرجع السابق، ص  2
  .71مریم دماغ، المرجع السابق، ص   3
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نتهاكات لحقوق إويصور فيها  اإلعالمفي الدول التي يغطيها  اإلنسانيةالشرعية للتدخالت  إعطاءنه أش
على اللغة وذلك لكونها مصدرا من مصادر  باألساسمعتمدا  عالمياإل التأثير، ويكون هذا اإلنسان

وليس لما   تدخليه، أهدافالعام لسياسات التي لها  الرأيمن  التأييدوهذا لكسب  التأثير، كسب الثقة و
  1.فقط اإلعالميةيعرف بالتغطية 

  :عوامل منها بد أن يكون نتاجال الليبراليومنه نستنتج أن العمل التدخلي حسب المنظور      

وذلك إما يكون ناتج عن التطهير العرقي  أوالجماعية  كاإلبادة اإلنسانيةنتهاكات ضد إحتمال وجود إ -
  . إهمال أو عجز الدولة في التحكم

  .أن تكون المبادئ اإلنسانية الهادفة إلى وقف المعانات هي الغرض األساسي للعملية التدخلية -

السلمية و الغير العسكرية في التدخل يكون التدخل العسكري أخر الحلول الوسائل ستنفاذ جميع إبعد  -
  .لمعالجة وحل األزمة

  .التدخل يجب أن يكون متناسب في الوسائل واألهداف ومحدد في الحجم و المادة و الكثافة -

أو ربما أخطأت في مجموعة من النقاط،  أغفلت رغم ما جاءت به الليبرالية من أفكار جديدة، إال أنها  
الدولة فاعل ال  أنالتي جاءت بها، فالليبرالية ترى  األفكاروهذا ما جعلها تواجه النقد في العديد من 

 والرأيفهي نتاج ضغط المجتمع المدني  ،ن بدائل السياسة الخارجية لدولة غير عقالنيةأعقالني و
عتماد على دور و فعالية المؤسسات الدولية التركيز واإل فيجاه توبالغ منظروا هذا اإل أسهبالعام، كما 

كأطراف محركة للعملية التدخلية، و تجاهلوا أن هذه المؤسسات كثيرا ما تكون و المنظمات الدولية 
مرتبطة بالسياسة الوطنية والمحلية لدول األعضاء، و هذا يتضح جليا في مجلس األمن وهيئة األمم 

ذي تلعبه الدور الكبرى في التحكم في قرارات هاتين المؤسستين العالميتين في تنفيذ المتحدة و الدور ال
  2.سياستها الخارجية، وإعطائها المبررات التدخلية ألغراضها األيديولوجية

                                                             
1  Ewan Harrison, The Post_Cold War International System, London: Routledg Taylor & Francis Group, 2OO4, P 
115. 
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 معظمهاالتدخل لم تكن في اإلنسانية لتبرير  األغراضعتماد هذا المنظور على المبادئ و إ أنكما  
العديد من الدول تعاني من الفقر و عدم  أن إذ، لدولية و االنتقائية التدخليةالشرعية ا إلىتستند 

قتصادي وسياسي و إستقرار إ وأكثرنهيارا إقل أستقرار و لم تعرف تدخالت في حين تدخل في دول اإل
  1.ستعمارية الجديدةلذلك فهناك من يصنف هذه التدخالت في حيز وضمن النزعات اإل

في نموذجه المعتمد جاء به صمويل هنتغتون  نالحظ عدم صالحية وصحة ماسبق ا م إلى إضافة  
لعملية  أساسيعامل العرقية محرك  أنو الذي يرى فيه  ،على العرقيات المسببة و الدافعة للتدخل

ولكن في الواقع هناك تدخالت ال عالقة لها بالعرقيات وخارجة من القالب الحضاري  ،2التدخل الدولي
  3.عه صمويل هنتغتونالذي حدده ووض

ستنفاذ إو ستوفاءإوذلك دون  ،على القوة العسكرية األولىالدول تعتمد بالدرجة  أنثبت الواقع أكما   
ى المرحلية و جميع الوسائل الغير العسكرية المشروعة، وهو عكس الطرح الذي يبني التدخل عل

الدولة في العملية  إليهاالحلول التي تلجئ  أخركالعسكرية  التدرج في الوسائل واألهداف، وترك اآللية
  4.التدخلية حسب ما جاءت بها الليبرالية

  

  

  

  .الواقعيتحلیل عملیة التدخل في المنظور  :الثانيالمطلب 
على حقل العالقات الدولية وخاصة خالل فترة  « Réalism paradigm »هيمن المنظور الواقعي    

و ميكيافليي و آخرون  “ Thomas Hobbes “ وماس هوبزتكل من  أفكارالحرب الباردة ، وتعد 
، وكان هذا نتيجة لكون العالقات الدولية أصبحت تدرس كتخصص في الوسط هذا األكثر شيوعا في

  5. الجامعة البريطانية و األمريكية ، بعد األحداث التي شهدها العالم في الثالثينيات من القرن الماضي 

                                                             
  أو االنتقائیة في عملیة التدخل، والمقصود بھا ھنا ھو أن التدخالت ال تشمل الرغبة في التغییر الداخلي على درجة واحدة بل : االنتقائیة التدخلیة

  .فاوتة، بل في الكثیر من الحاالت نجد معاملة غیر عادلة حتى داخل الدولة الواحدةبدرجات مت
  .92، ص 1999مكتبة الملك فھد للنشر، :  الطیب بوعزة، نقد اللیبرالیة، الریاض  1
  .24، ص 2005، 2دار قتیبة للطباعة و النشر و التوزیع ،ط: حسن الباش، صدام الحضارات حتمیة قدریة أم لوثة بشریة، بیروت  2
  .56، ص1995مكتبة مدبولي، : مجدي شرشر، القاھرة: صمویل ھانتجتون، اإلسالم والغرب أفاق الصدام، ترجمة  3
  .56، ص1993دار الفكر العربي، : محمد الجوھري حمد الجوھري، النظام السیاسي اإلسالمي و الفكر اللیبرالي ، القاھرة  4
مركز الخلیج لالبحاث، ص : مركز الخلیج لالبحاث، االمارات العربیة المتحدة: جون بیلیس، ستیفن سمیث ، عولمة السیاسة العالمیة، ترجمة  5
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كما  أودراستها كما هي موجودة التدخل الدولي كظاهرة في العالقات الدولية، يجب  إلىتنظر الواقعية  
من منطلقها العام، كما تتركز الواقعية على مفاهيم خاصة  أيتكون،  أنهو كائن ليس كما يجب 

       سم المنظور العقالنيإكطبيعة الفواعل و العقالنية ، ومن هنا فهناك من يطلق على المنظور الواقعي 
« The Rational paradigm »   سياسة دولية  أيحيث تعتبر العقالنية قيمة ترافق مخرجات.  

 ،وفي تحليلها للقرارات و السلوك الداخلي ،وترى الواقعية الكالسيكية الجديدة في بنائها النظري    
 Distribution of powerالمتغيرات المتفاعلة كتوزيع السلطة و القوة في النظام الدولي حيث توجد 

in international system  صانع القرار لبيئته الخارجية و البيئة الداخلية المتمثلة في  إدراك، كذلك
متناع أو عكس ذلك أي اإلتجاه قد يكون عقالني هذا اإل أنصارالمجتمع المدني، ومنه فالتدخل حسب 

عطيات المتوفرة على المستوى الدولي ، كذلك قد يكون عقالني، و ذلك كونه نابع عن دراسات للم
  :و هذا كما هو موضح في الشكل 1متخذ القرار إدراك هذه المعطيات، ومدى إمكانية

  

  
  تأثير      تأثير   

  Influence Influence 
  
  
  
  

اشكالیة التدخل في العالقات الدولیة بعد الحرب الباردة دراسة " مریم دماغ ،  ) :تفسير التدخل في المنظور الواقعي(  :2الشكل 
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، "1992و الصومال  1991مقارنة للتدخل االمریكي في كل من كردستان العراق 

 .              50، ص 2010-2009د خیضر، بسكرة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة محم

  

  :التدخل ومن بينها  إلىوحسب الواقعية هناك عدة دوافع تدعوا الدول        

  لتحكم في نمط التفاعالت، وتشكيل ابح التدخل الدولي وسيلة من وسائل يص إذ: الدوافع األمنية
 The Maximisation ofو بذلك تسعى الدول من خالله الوصول إلى زيادة القوة  ،النظام الدولي

power ،  وفي هذا الصدد يقول هانس مورغانتوH .J. Morgenthau" : ن رجل السياسة يعمل أب

                                                             
  .49مریم دماغ ، المرجع السابق ،ص   1

 المتغیر المستقل
The Independent 

variables  

التوزیع العالمي 
 للقوة

Global distribution  
Of  

power 
 

  المتغیرات الفاصلة
The Intervening 

variables 
تصورات متخذ القرار 

  حول ھذا التوزیع 
إدراكھ  لمفھوم التھدید 

  و مصالحھ 
 الرأي العام المحلي 

  المتغیرات التابعة 
Dépendent 

variables 
  : تبني قرارین 

  سیاسة خارجیة تدخلیة

 سیاسة غیر تدخلیة 
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 أعلىوفي  ،و االستقرار األمن ضمان األدنىبدافع من المصلحة الوطنية و التي تتراوح في حدها 
 .  1"األخرىلى الوحدات السياسية ع التأثيرصروحها 

 األمنزيادة  إلى إضافةفي التدخل العسكري،  أشكالهاشكل من  أهمن القوة عند الواقعين يتجسد إومنه ف
إضافة إلى ذلك زيادة  ،ن الدولة تسعى إلى الحفاظ على أمنها ووحدتها الداخليةإففمن خالل التدخل 

  2. نفوذها الدولي و التدخل يكفل لها تحقيق ذلك
عي هو نابع من الدوافع المصلحية، وذلك لتعظيم ن التدخل الدولي حسب المنظور الواقإوبذلك ف

التي يغيب فيها التماثل بين الكلفة و الهدف المراد تحقيقه و  األخالقيةالمكاسب وال عالقة له بالمبادئ 
جل أالتدخل من  أن" Hadley Bull، ومن هنا يرى هيدلي بول سكريالكامنة وراء التحرك الع الدوافع
ختالف في القواعد و عدم إ، وهذا ما يسبب وجود 3"الفوضى  إلىليبرالية كثيرا ما يؤدي  أسباب

ما  أو ناتج فوضوي إلىمما يؤدي  اإلنساني،مة لحق التدخل ظالمن األخالقيةتفاق على المبادئ اإل
  .و إساءة التدخل، أين تصبح األغراض اإلنسانية مجرد غطاء يعرف بالفوضى 

  تجاه من الطرح أنصار الواقعية الجديدة ذهب في هذا اإل: الدوافع االقتصادية و النفعية          
Neo-réalisme  وعلى عكس  قتصادية،إقرار التدخل نابع من معطيات سياسية و  أنالذين يرون

 قتصادي فالواقعيون الجدد غفلوا العامل اإلأالذين ركزوا على قضايا السياسة العليا، و  نالكالسيكيي

قتصادية تعادل القوة ،الذين يرون أن القوة اإل K .Waltezوالتز كينث  أمثالركزوا على هذا البعد من 
 4.قتصادي فيهاالعسكرية وذلك خاصة بعد الحرب الباردة و الدور الذي لعبه العامل اإل

ن التدخل حسب المنظور الواقعي يضمن توزيع القوى داخل النظام الدولي، ويضمن حماية إومنه ف     
  .ستراتيجي إقتصادية، و التدخل هو وسيلة لتشكيل نظام دولي ذو طابع اإلمكاسب الدولة السياسية و 

  اآلليات التي تقوم عليها عملية التدخل من خالل الطرح الواقعي: 

م القوة بالنسبة للواقعين المتغير األساسي لشرح سلوكات الدول، أو ما يرتبط بالقوة يعتبر مفهو   
 ،اإلعالميةكالثقافية و  األخرى اآلليات أهميةو بالمقابل يقللون من  ،لعسكرية في السياسة الخارجية لهاا

ذلك سيؤدي  ،« Z » أخرىالقوة العسكرية في تدخلها على دولة  « X »ستخدام دولة من الدول إفمثال 
ستخدمت في إو »ع« في دولة أخرى  »س« ما قورن بتدخل مثال دولة  إذا أعلىنتائج وتكاليف  إلى

                                                             
1 Jack Donnelly, Reailism and International relations, London: Cambridge University press, 2000, P 109.  

  . 59، صالمرجع السابق عز الدین حمایدي ،  2
  . 53مریم دماغ، المرجع السابق ، ص   3
  تعني غیاب سلطة مركزیة قادرة على ضبط سلوك الدولة وھو ما یخلق منطق المحافظة على البقاء في العالقات : فوضویة النظام الدولي

  .الدولیة
  .63، ص1985دار الكتب العربیة، : یوسف ناصف حتي، النظریة في العالقات الدولیة، بیروت  4
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، لكن تبقى حسب الواقعية المواجهة متغير العسكري أو القوة العسكريةتدخلها متغيرات أخرى غير ال
ليس بصفتها الخيار األخير أن القوة تستخدم " في هذا الشأن  K.Waltezالمباشرة حتمية إذ يقول والتز

  1." بل بصفتها الخيار األول و الدائم
 ،ستخدام القوةإهو عبارة عن عملية تحتوي على ن التدخل أن المنظور الواقعي يرى بإومنه ف    

وغيره من العناصر التي غالبا ما ستخدام هذه القوة مباشرا ويتوفر فيه عدة عناصر كالتهديد إو يكون 
تحويل التركيز على  K.Waltezتجاه من أمثال والتز وفي هذا المجال حاول رواد هذا اإل ،تكون مادية

وذلك يكون  ،مفهوم القدرات وربط هذا المفهوم بمدى قدرة الدولة وقوتها بدل التركيز على القوة فقط
ادية، قتصالسكان، مساحة الدولة، توفر الموارد، الطاقة اإل حجم(من خالل دراسة بعض العوامل مثل 

متالك فتوفر الدولة على هذه المعطيات يساهم ويساعد على التفوق و اإل ،....)القوة العسكرية، الكفاءة 
  2.نتصار العسكريللقوة الالزمة للهيمنة السياسية و اإل

  :و الشكل التالي يوضح تطور العمل التدخلي حسب المدرسة الواقعية 
  

  الفكرة الرئيسية  االساسيةالكتب   المفكرين االساسين  نوع الواقعية
محكومة العالقات الدولية   الحروب البابلونية Thucydides  الواقعية الهيكلية االولى

  بصراع على القوة ال ينتهي 
  

واقعية السياسية تعتبر ان ال  الصراع بين االمم   مورغانتو  الواقعية العملية
هناك اسسا معينة في 

السياسات مثل قوة القائد 
تي يجب قبولها و المطلقة ال

اعتبارها القوة السياسية 
الوحيدة المتحولة في 

  العالمية السياسة
الصراع حتمي بسبب   نظرية السياسة العالمية  والتز_ روسو   الواقعية الجديدة

النظام الفوضوي الذي 
يؤدي الى الشك و عدم 

  االستقرار

العالمية يمهد لها الفوضى   المجتمع الفوضوي  هدلي بول  الواقعية الليبرالية
من قبل الدول التي تملك 

                                                             
1  Châles Philipe David , Jean Jacque Rocho , Théorie de la sécurité définitions , Paris : Edition Montchrestien, 
2002 ,P 94 .     

  . 57مریم دماغ، المرجع السابق، ص  2
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القدرة على منع الدول 
االخرى من االعتداء عليها 

ومن قبل الدول القادرة 
  االسس االبتدائية لوجودها

التدخل الدولي مفھوم في طور التبدل، لیلى نقوال الرحباني،  : )في المنظور الواقعي تطور العمل التدخلي( :3الشكل     

  .55، ص 2011منشورات الحلبي الحقوقیة، : دمشق
تولي  أخرىفان التدخل الدولي من وجهة نظر واقعية هي من جهة تتميز بالعقالنية ،ومن جهة  إذن   

وحسب الواقعين فان  إذكبيرة للصراع، الذي يعتمد على القوة العسكرية والعمل الحربي،  أهمية
الصراع و الحرب ال يمكن تجنبهما حتى ولو كان هناك عمل قائم على العملية التدخلية ، وقد حاول 

 ألتدخليدراسة الحجج التي قامت عليها الواقعية في تصورها للعمل  A- Hirchmanهيرشمان  ألبرت
وخلص إلى أن الواقعية تركز  Deux siècle de rhétorique réactionnaire »1 »وذلك في كتابه 

  :على عدة نقاط من أهمها 
الت خمعظم التد أن يؤكدونالواقعيون  أن إذ: نحراف التدخالت الدولية خالل الممارسات إ -

التدخالت  ، إضافة إلى أندكتاتورية أنظمة إثرهاالتي حدثت من اجل ترسيخ الديمقراطية خلفت على 
تدخالت الهادفة إلى إحداث التغيير في النظام الدولي فال اسبها،كبر من مكأتخلف خسائر  األيديولوجية

  .للحفاظ على الوضع كما هو وعدم التغير في موازين القوى  تقد تجلب نتائج عكسية و الواقعية سع
مما هو متوقع  وأكثرانجاح التدخالت هي فرصة ضئيلة  إمكانية أن إذ: الفائدة  أوعدم الجدوى  -

يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية وهذا ما يؤدي إلى دائما، وغالبا ما تكون هناك نتائج عكسية، فالتدخل 
وذلك لتوفر إمكانية ) مجموعات محلية، مجتمع مدني( رفض العمل التدخلي من األطراف الداخلية 
  .المقاومة المستمرة التي تؤدي إلى فشل التدخل

رتفاع إ إلىالتدخل قد يؤدي  أنو المقصود به هنا  :تهديدات أو أخطارفي  المجازفة بالدخول -
ل التدخل، ويؤدي بالدرجة األولى إلى تعرض مصالح التكاليف وذلك على عكس ما كان متوقع قب

قتصادية نتيجة إالدولة المتدخل فيها إلى التهديد و ذلك خاصة ما يجعلها تتعرض لخسائر مادية و 

                                                             
  . 58قوال الرحباني، المرجع السابق، صلیلى ن  1
   تعني التدخالت التي تستفید فیھا الدول المتدخل فیھا بالمساعدات االقتصادیة والعسكریة وذلك بغرض تباعیھ ھذه الدولة : التدخالت األیدیولوجیة

  .المتدخل فیھا لدولة المتدخلة 
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بنى التحتية و الهياكل القاعدية لالقتصاد الوطني هذا إضافة إلى الخسائر السياسية للتدخل كتدمير ال
   1.كالسيادة الوطنية و اإلقليمية

 األولوية إعطاء، مع األسفل إلى األعلىتجاهه من إ يؤخذإن منهج التحليل الواقعي للعملية التدخلية     
 يأتيعقالني يحرك العملية التدخلية ،وذلك لتحقيق المصالح المحددة سلفا، وبعدها  أساسيللدول كفاعل 

  2.دور الفواعل تحت و دون مستوى الدول
تخاذ القرار عن معطيات البيئة الخارجية، إذ أن فصل الجانب الداخلي إللكن في الحقيقة ال يمكن    

عوامل الخارجية ، ولذلك فالتدخل قد ال يكون قرار التدخل هو نتاج مشترك بين العوامل الداخلية و ال
باقي  أغفلتركزت كثيرا على الجانب العسكري في التدخل و  عقالني، إضافة إلى ذلك فان الواقعية

الواقعية من  أنقذالجوانب في تحقيق المكاسب ما نتج عنه حصر لمقاصد التدخل، وقد يكون والتز قد 
نهيار إو التطورات التي حدثت في النظام الدولي خاصة بعد  بعض النقد، لكن مسارات العالم المعولم

 عدة جوانب في طرحهاإلغفالها وخاصة  ،طروحات الواقعية عرضة للنقدأتحاد السفياتي جعل اإل
    3.كإمكانية االندماج وغيرها من الوسائل التي تبرر العمل التدخلي أو تساهم في تفاديه

  
  .التدخل في المنظور البنائي عملیة تحلیل: المطلب الثالث

العالقات الدولية كالتنمية،  أجندةالسياسية و  األجندةلقد كان لصعود قضايا جديدة على مستوى      
في السياسة العالمية  جديدةدوار أالجديدة، التي ترغب في لعب  اإليديولوجياتالهويات و العرقيات و 

في العالقات الدولية، وكان ذلك  Constructivismية ر الطرح الذي جاءت به البنائوكبير في ظه دور
الواقعية البنيوية، وكان  إلىنتقادات التي وجهت مع نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، خاصة بعد اإل

 األفكار أهم، ومن بين  Nicholas Anuf أنوفالذين تحدثوا عن هذا التوجه نيكوالس  األوائلمن 
ن العالقات الدولية عبارة عن كتلة تتكون من العديد من الفواعل أالجديدة التي جاءت بها البنائية هي 

كما  أوعتبار الفوضى هي العامل المفسر لطبيعة هذه التفاعالت، إداخله لكنها ترفض  وتتأثرالتي تؤثر 
  Global Society .4هذه النظرية بفكرة المجتمع الكلي  أصحابيطلق عليه 

                                                             
  .  60مریم دماغ، المرجع السابق، ص  1
  .454مارتن غریفیثس، تیري اوكاالھان، المرجع السابق، ص  2

3 Jack Donnelly, Op, Cit, P232.   
4  Emanuel Adler, Seizing the Middle Ground: Constructivism in world politics, European journal of International 
relations, Vol3, No3, 1997, P341. 
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الذاتي المشترك للسياسة العالمية،  أوجتماعي كما تشدد البنائية في العالقات الدولية على البعد اإل   
و تفاعالت عقلية ضمن قيود مادية  بأفعالن العالقات الدولية ال يمكن حصرها أويصر البنائيون على 
كما يقول الليبراليون، على المستوى الدولي و المحلي  مؤسساتيةضمن قيود  أوكما يرى الواقعيون، 

ن يتم أن التفاعل بين الدول ال يندرج ضمن المصالح القومية المحددة، ولكن يجب أفالبنائيون يرون ب
و المؤسسات و  عبر الزمن الهويات وتعمل هي على صوغه يصوغ األعمالبصفته نمط من  إدراكه

الدولية وظائف ن للمؤسسات إالبنائيين  إلى وبالنسبة، الالعبين بالنسبة لهم كيانات اشرطية متبادلة
لمعايير السلوك عبر السماح ببعض  األساسية، وتتحدد القواعد التنظيمية القواعد وإنشائيةتنظيمية 

، ويستخدم البنائيون لشرح هذه القاعدة بما يشبه اللعبة مثل لعبة األخرالتصرفات و النهي عن البعض 
و ،  اإلنشائيةيعرف بالقواعد  لبنائيون على هذه القواعد ماا أطلقالشطرنج على سبيل المثال، وقد 

ن أجتماعية و القدرات المالية، ويعتقدون ن النظام الدولي يقوم على العالقات اإلأيركز البنائيون على 
، جتماعية مشتركة بالمؤسساتإمن مفاهيم و توقعات و معرفة  تتألفالتنظيمية الذاتية المشتركة  البنى

الالعبين حول الطريقة  أفكارال يمكن الفصل بينها و بين  إدراكيةهي عبارة عن الكيانات  فالمؤسسات
من  األساسيفي المستوى  تأتيالتي يعمل فيها العالم، وتسلط البنائية الضوء على المؤسسات التي 

  1.المجتمع الدولي كالقانون الدولي و الدبلوماسية و السيادة
تخاذ القرارات إمشاركة في  أطرافن الفواعل ليست الدول فقط، بل هناك عدة أوترى البنائية  

تفاقيات و التدخل خارجيا، وذلك حسب معيار والتنظيم داخليا، و المعاهدات و اإل كاإلدارةالمختلفة 
  :2تجاه وذلك كما يليهذا اإل أصحابتقسيمي حسب 

المجتمع الذي يعيش داخل هذه البيئة وما وهي القاعدة و تشمل البيئة المجتمعية و : بنى تحتية   -
القيم والهويات كما تشمل داخل  إلى إضافةجتماعية و الثقافية و الحضارية، تحتويه من الحركات اإل

 هذا الحيز المجتمع المدني المشبع بالقيم و العناصر السابقة، التي تتكون منها النخبة الحاكمة وهذا ما
  .رار السياسي تشاركيا بفعل هذه المتغيرات وتفاعالتها الداخليةهذه النظرية الق أصحابيجعل حسب 

                                                             
  ھي من األفكار التي جاءت بھا البنائیة وھناك من یطلق علیھا اسم التناظر البنائي، ومن خاللھا یتمكن الالعبون من التزود : القواعد اإلنشائیة

  .بالمعرفة الضروریة  لتفاعل مع تحركات الالعبین اآلخرین
  ي بنیتھا تفوق بنیة المنظمات الحالیة فھم یرون أن المؤسسة ھي مجموعة ال یقصد بھا البنائیون المؤسسات العادیة بل المؤسسات الت:  المؤسسات

  .ثابتة أو ھیكلیة مؤلفة من ھویات و مصالح
  .109مارتن غریفیثس، تیري اوكاالھان، المرجع السابق، ص   1
  .75مریم دماغ، المرجع السابق، ص   2



 .لتدخل األجنبي لاإلطار النظري .....................................................: .................. الفصل األول

 

53 
 

ستقاللية ويطلقون تلك البنى التي تتميز بالشرعية والفعالية و اإل فإنهاحسب البنائين : فوقية ىبن -
، حيث هناك حسبهم منظمات  Lagimate autorizing agentsسم الوكالء الدوليين إعلى هذه البنى 

ويكون النظام الدولي من خالل هذه المنظمات عن مؤسسات دولية متفاعلة وهذا  األطرافمتعددة 
  .التفاعل يكون بشكل مستمر داخل هذه المؤسسات

بواسطة القواعد والمعايير و  باألساسن السلوكات الخارجية مدعومة أ تأكدومنه فان هذه النظرية     
في السياسة الخارجية للدول هي عبارة عن ن القرارات أ القيم المشتركة حول السلوك المناسب، و

ة التي تحددها المؤسسات العالمية، ووفقا تحصيل حاصل لرغباتها في حماية القواعد و المعايير النظمي
التي ساهمت في تبرير سياسات التدخل بعد الحرب الباردة هي  األسباب أهم نإ Finnmor  لفاينمور

الغير قادرة على مواجهة هذه  األخرىالدول  أراضيث داخل تي تحداإلنسانية الالكوارث التي واجهت 
 كما ترى، األهلية، الحروب اإلرهاب، اإلنساننتهاك لحقوق إمن  وأشكالها أنواعهاختالف إب ،الكوارث

جتماعية تنظيم الذي يتميز بشكل من العنف مستمد من ذلك العمق في العمليات و المسارات اإل نأ
  1. إنسانية أغراضكان له  إذان العمل العسكري يمكن تبريره إوبذلك ف

يتعدى  أالن التدخل لكي يكتسب صفة الشرعية يجب أهذا النظرية يرون  أصحابن أبالرغم من   
 اإلدانة أوالتي تقرها و تحددها المؤسسات الشرعية كالتسوية الدبلوماسية  اإلجراءاتكونه مجموعة من 
كان دفاعا عن القيم  إذاقتصادية و لكنها تبرر التدخل العسكري قطع العالقات اإل أوالدبلوماسية، تدعيم 

  .اإلنسانيافع ذات البعد وغيرها من الد أوكان دفاعا عن الهوياتية  أوالمجتمعية 
  
  
  
  
  
  
  

  :ولخالصة الفصل األ

                                                             
  .37عز الدین حمایدي، المرجع السابق، ص   1
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ستعراضنا لمختلف التعاريف التي تناولت مفهوم التدخل و المفاهيم المشابهة له، إمن خالل   

قدميته التاريخية و تناوله في الدراسات القانونية و السياسية و الدولية، أجنبي رغم ن التدخل األأيظهر 

تنوع  لىإدى أإال أن هذا مفهوم مازال من المفاهيم المعقدة، وذلك بفعل التطور التكنولوجي الذي 

هو تلك العملية التي تقوم " نهأجنبي على الوسائل و السياسات التدخلية، ولكن يمكن تعريف التدخل األ

خرى، و ذلك بهدف أرادي و منظم في شؤون وحدة إبها وحدات سياسية في النظام الدولي، بشكل 

  ".أشكالنه يأخذ عدة أو الحفاظ على التركيبة الموجودة دخل هذه الوحدة، كما أالتغيير 

و أنواع سواء من حيث صوره مباشر و غير مباشر أن التدخل الدولي له عدة ألى إكما وصلنا   

و دبلوماسي، أو خارجي، سياسي أو ضمني، داخلي أو جماعي، صريح أمن حيث الشكل فردي 

نساني، وهذا ما يجعل التدخل إمني، أقتصادي، إو من حيث السبب أو عسكري، أو دعائي أعالمي إ

  .سباب و الدوافع و التطبيقاتهداف و األولي يمتاز بالتنوع و تعدد األالد

جنبي في العالقات  لى المنظورات السياسية التي تناولت ودرست التدخل األأومن خالل التطرق   

ختالف التوجهات النظرية لكل مدرسة من المدارس إختلف تفسيره بإن التدخل ألى إالدولية، وصلنا 

خالقية أنه عمل يرتبط بدوافع انسانية و أالتي تناولت دراسته، فالمدرسة الليبرالية تناولت التدخل على 

منية و يرتبط بالنفعية أنه عمل عقالني له دوافع أو الحضارية، في حين تناولته المدرسة الواقعية على 

وقد يأخذ نه عمل مبرر أن التدخل هو عمل مؤسساتي و أسة البنائية فترى ما المدرأو المصلحة، 

  .  عسكريال الشكل 
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  :تقديم

حداث التاريخية و السياسية، التي تمثل في عرف النظام السياسي الليبي عبر التاريخ العديد من األ   

و من الناحية أو الخارجي، أمجملها البيئة التي جعلت منه نظام فريدا سواء على المستوى الداخلي 

حداث التي رسمت المالمح العامة براز العديد من األإو القانونية، و تجسد ذلك من خالل أالسياسية 

و العالمية، أو القارية أقليمية نظمة سواء على الساحة اإلللنظام و جعلت له خصائص مغايرة لباقي األ

وخاصة في عهد معمر القذافي، ومنه فقد حاولنا في هذا الفصل تحديد المكانة الجيوستراتيجية لليبيا من 

ستعمار خية للنظام السياسي الليبي، سواء في فترة ما قبل اإلمالمح التاريفي الخالل البحث و التطرق 

لى إلى التطرق إضافة إستقالل و الدولة الملكية في ليبيا، و بعد اإلأستعمار و بعد اإلأيطالي اإل

قتصادية التي تمتلكها ليبيا، كما ركزنا في هذا الفصل على طبيعة النظام المقومات الجغرافية و اإل

عد سقوط الملكية و قيام النظام الجماهيري بقيادة معمر القذافي، وذلك على المستوى السياسي الليبي ب

براز دور معمر القذافي و عائلته في الحكم و طبيعة المؤسسات إو الخارجي، من خالل أالداخلي 

  .يظهار توجهات السياسية الخارجية لنظام معمر القذافإالسياسية التي عرفتها هذه الفترة ، و من خالل 
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 .لمحة تاريخية عن ليبيا : المبحث األول  

، التي رسمت مالمح النظام السياسي الليبي و السياسية حداث التاريخيةشهد ليبيا العديد من األ  
يطالي، و في عهد االستعمار حتالل اإلاالستقالل، وذلك لما عرفه من الغزوات قبل اإلو بعد أسواء قبل 

ستقالل و العهد الملكي زاهر باألحداث التاريخية و السياسية التي حددت البنية يطالي، و كان اإلاإل
  .السياسية لنظام الليبي

  . يطاليستعمار اإلمالمح النظام الليبي قبل اإل:  المطلب األول
تصال مع ليبيا القديمة، وذلك إ لهاول الحضارات التي كانت أتعتبر الحضارة الفرعونية من   

بحثا عن المناطق  ،الليبيين القدامى بالغارات الدائمة و المتواصلة على غرب الدلتهمن خالل قيام 
ومن القبائل المعروفة في هذه الفترة نجد  األسباب،و الماء بسبب الجفاف وغيرها من أالرعوية 
، وفي ظل هذه الهجمات من القبائل الليبية و  Lebu، الليبوTamehu، التامحوMeshweshالمشويش 

لى الغزو و إات المصرية المضادة خضعت المناطق المجاورة لمصر في كثير من المرات الهجم
، كما خضعت في مرات عديدة مصر الى غزو برقة وما جاورها منطقةالتغلغل الفرعوني وخاصة 

   1.راضيهاأالقبائل الليبية والسيطرة على 
 أوليعتبر الفينيقيون من أساسا، على المناطق الشرقية و برقة  قتصر النفوذ الفرعونيإحين  في   

الشواطئ  إلىالسفن الفينيقية تتوجه  بدأت إذ ليبيا،المنطقة الغربية من في  ستوطنتإ الشعوب التي
سبانيا، وقد قام إ إلىم، و ذلك لتموقع هذه الشواطئ في الطريق الساحلي .ق األول األلفالليبية منذ 
وظهر التواجد الفينيقي في طرابلس  م على هذه السواحل،مراكز تجارية له بتأسيس األوائلالفينيقيون 

و  ،الفينيقيون في المنطقة أسسهاالمراكز التجارية التي  أهممن  "لبدة" مدينةوكانت  م،.ق 1000سنة 
سس الفينيقيون أ، وقد Tyran أسموهاو قد  جماعة من صور إلىيعود  تأسيسها أن )كرسيليوس(يذكر 

و لقد كان لهذه  ،في غرب ليبيا "Tripolis"سموها  او كما" وبا، لبدة صبراتهأ"  القدماء المدن الثالث
  2.المدن دور كبير في التجارة في الساحل المتوسطي

 ءي في وقت معاصر تقريبا للحضارة القرطاجية في المنطقة بدأ ،وفي القرن السابع قبل الميالد  
 ذإلى ليبيا عن طريق الساحل، إغريقي اإل جورها، وقد كان القدوم غريقي في برقة و ماالتواجد اإل

سنة فيها  ستقرواإ، و "تيرا واثينا" ماكن منهاأخاصة من عدة لى المنطقة إتدفق عدد كبير من اليونانيين 
                                                             

1 Helen chapin metz , Libya, New york: Martin press , 2002, p 13 . 
، 36، ص 1993الدار الجماھیریة للنشر و اإلعالن و التوزیع، : احمد محمد اندیشة، التاریخ السیاسي و االقتصادي للمدن الثالث، بنغازي   2

41.  
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سموها أالتي في مناطق عديدة منها الشحات لى حد كبير إصليين ختلطوا بالسكان األإ و م .ق631
، وفي هذه الفترة كانت ليبيا مقسمة بين النفوذ "بنغازي حاليا" و ميناء بوسفريديس  " Gyreneقورينا"

لى إسكندر المقدوني برقة غريقي في برقة و النفوذ القرطاجي الفينيقي في طرابلس، وقد ضم اإلاإل
صبحت ليبيا مقسمة بين النفوذ الروماني و أمصر بعد غزوه لها، وبعد الصراع القرطاجي الروماني 

  1.غريقياإل
هم أمن التي تعتبر الحضارة القرطاجية  تغريق فيها بليبيا سادس الفترة التي كان اإلفي نفو   

مدينة قرطاج فرضت حمايتها على المدن  تأسيسبعد ذ وإالمحطات التاريخية التي عرفتها ليبيا، 
لسيطرة على حوض المتوسط ، وقد ل اإلغريقفي صراع مع  يونقرطاجالكان  والكبرى في ليبيا، 

لهذه المدن الثالث  تاريخ المدن الثالث الكبرى في ليبيا بقرطاج وكانت مدينة لبدة بمثابة عاصمةرتبط إ
المدن الثالث في هذه الفترة بنوع من الحرية الداخلية حيث كانت لها قوانينها تمتعت  في هذا العهد، و

 ،لمجلس في قرطاجخاضعة لخارجيا فقد كانت  أماالخاصة وقضاة يحرصون على تنفيذ هذه القوانين، 
  2.سمها وتعتبر إقليم من أقاليمها إالحامي لها و المتحدث ب يوكانت قرطاج ه

اية كانت بدللسيطرة ففسح المجال أمام الرومان ير قرطاج ونهاية الحروب البونية بتدم ولكن  
، Tripolisسم تريبولس إفي هذه المرحلة أطلق على ليبيا بحدودها الحالية العهد الروماني في المنطقة، 

سقوط ها الت نأوبعد  م في هذه الفترة ثالث مدن كما كانت عليه في العهد القرطاجي، وكانت تض
صبحت برقة كطرابلس خاضعة أ إفريقيا،على يد الجيش الروماني في غريقية في المنطقة الحضارة اإل

ول مرة تلحق أا ليبيا سياسيا ، و ول مرة تتوحد فيهأالرومانية و لنفوذها، وكانت هذه  لإلمبراطورية
جنبي في ليبيا و لتواجد األلول من تجاوز النطاق الساحلي أفزان بطرابلس و برقة ، وكان الرومان 

لى قسمين إمبراطورية الرومانية نقسام اإلإتوغلوا في المناطق الداخلية و الصحراوية، ولكن بعد 
مبراطورية صبحت طرابلس من نصيب اإلأمبراطورية الشرقية، بينما صبحت برقة من نصيب اإلأ

نقسامية في اإل، وفي هذه الفترة 3سنة 400وقد بقيت ليبيا تحت السيطرة الرومانية ما يقارب  الغربية
الذي غزى بجيشه ساحل خليج  "جنسريق"عرفت ليبيا التواجد الوندالي بقيادة مبراطورية الرومانية اإل

، كما دخلت طرابلس تحت باإلقطاعياتعيان الليبيين عند تقسيمه للغنائم الرومانية سرت وقد خص ا
لى غاية إعام  100ستمر الوجود الوندالى ما يقارب إ، وسيطرة الوندال لكن بصفة مؤقتة وغير مباشرة

                                                             
  .16، ص 1993منشورات جامعة قاریونس،: الھادي مصطفى ابو لقمة، بنغازي: كریستیناس برید وولف، ازھار من قورینا، ترجمة  1

2 Helen chapin metz, op.cit, p 15. 
3 Wright , John, Libya, London : Ernest Benn LTD, 1969, pp 32-33 .  
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 وقد كانتطرد البيزنطيين لهم من المنطقة، ودخلت طرابلس في حكم البزنطيين تحت قيادة جوستنيانو 
قاليم ألى إقسمت ليبيا  مقاومة القبائل الليبية شديدة في هذه الفترة،  وعمة الفوضى بعد وفاة جوستنيانو

  1.ن فتح العرب المسلمون مصر في القرن السادس للميالدألى غاية إفي القرن الخامس للميالد 
قام عمر بن  اإلسالميةوفتح مصر في ظل الفتحات  نتشارفي اإل سالميةالدعوة األ ببدايةو  

وقد قام عقبة بن نافع الفهري بالتوغل في بالد المغرب العربي  ،م 642العاص بفتح برقة سنة 
لى مدينة صبرة وجبال نفوسة وودان وزويلة في الجنوب وقد تم إطرابلس ووصل المسلمون  وأخضعت

هداف ألمين وكانت سالم و المسم، لتتوحد ليبيا مرة ثانية تحت راية اإل 663خضاع جميع ليبيا سنة إ
  :2سالمي للمنطقة تتلخص فيمايليالفتح اإل
  رض المعمورة، هو الرسالة التي جاء بها أسالمي في شتى ن نشر الدين اإلإ: هداف الدينيةاأل

ستمروا في نشر الدعوة إالرسول صلى اهللا عليه وسلم وتنفيذا لتعاليمه السمحة، فالخلفاء من بعده 
 .سالمية و منها ليبياإسالمية عبر الفتوحات التي طالت البالد الغير اإل

  عمر  رأىنسحاب القوات البيزنطية من مصر، و تمركزها في برقة إفبعد : هداف العسكريةاأل
 .لى برقة بجيشهإن يوحدوا صفوفهم ولذلك تقدم أسالم قبل عداء اإلأن يقضي على أبن العاص 

  عتبرت أراضي الصحراوية و لطالما صل برقة عن مصر سوى األفال تف: هداف الجغرافيةاأل
طار فتح مصر ومن خاللها إن فتحها يدخل ضمن أعتبر عمر بن العاص أبرقة جزءا من مصر، لذلك 

  .ندلسلى األإدول المغرب العربي ثم  باقيلى إيمكن المرور 
وذلك في عهد  ماراتما يعرف بسيطرة اإللى إسالمية وقد خضعت ليبيا كباقي الدول اإل  

  :مارات التاليةحيث قامت في المنطقة اإلموية و العباسية الخالفة األ
  وكان   ، ه184 الموافق لـ م 800غلبية في ليبيا في سنة قامت الدولة األ: مارة األغالبةإ
ة ل والة ليبيا، وذلك لكثراتبدسإعن طريق سترضاء الليبيين إحاول الذي غلب براهيم بن األإ هامؤسس

الثورات ضد حكمهم في طرابلس في هذه الفترة، وكانت برقة في هذه الفترة خاضعة لحكم والة 
 3.مصر

  ذ بعد إ ،هـ298 الموافق لـ م 911سنة خضعت ليبيا لدولة الفاطميين  :مارة الفاطميينإ
، رقةو مواجهات عنيفة في طرابلس و بدولتهم في القاهرة  وتأسيسلى مصر إنتقال الدولة الفاطمية إ

                                                             
  .50، ص 1991،  2الدار العربیة للكتب، ط: خلیفة محمد التلیسي، بیروت: ، ترجمة1911توري روسي، لیبیا منذ الفتح العربي حتى سنة   1
  . 51، ص  2008الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة، : حضارة االسالمیة في لیبیا، القاھرةالصدیق محمد العاقل واخرون، معالم ال  2

. 108، ص 1975مكتبة قورینا لنشر و التوزیع، : محمد مصطفى بازامھ، لیبیا ھذا االسم في جذوره التاریخیة، بنغازي  3   
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 ،بنغازي مكانة في كل من طرابلس وبرقة واجدابية و ألنفسهمن يؤسسوا أوقد حرص الفاطميون 
 .ئمة وكبار شيوخ القبائلفعتمدوا على الدعاة و األ

  طرابلس و  و ن تولى يوسف بن بلكين والية سرتأبعد  حكم الزيريون ليبيا: مارة الزيريينإ
وقد عرفت ليبيا سمهم إو نائب يحكم بأليبيا عن طريق عامل  ونيحكم واهـ ، وكان386جدابية سنة أ

ستالء على في هذه الفترة العديد من الحروب بين الفاطميين وغيرها من العائالت التي كانت تريد اإل
، فاستقروا سالمياإل زحف بني هالل على بالد المغرب في هذه الفترة عرفت ليبياو حكم واليات ليبيا

 .م 1054هـ 446بلس عام وصلوا طرا في برقة و

  م وذلك بعد ثورات 1241صبحت طرابلس جزءا من الدولة الحفصية سنة أ: الحفصيين مارة إ
 1.ستقراربن غالية، وقد عرفت ليبيا في هذه الفترة نوعا من اإلإالتي عرفتها ليبيا في وقت قراقوش و 

  م  1400م الى 724ممتدة من مارة بني ثابت وبني مكي إوكانت : مارة بني ثابت و بني مكيإ
 2. مارة طرابلس والمدن المجاورة لها وكان لهم الوالية بالوراثة إنت من بني هالل الذين تولوا ووك

الدولة الحفصية قام في ليبيا ما يشبه الحكم الجمهوري الذاتي، فكان في طرابلس  بانهيارولكن   
، وقد تبادل على حكم هذا المجلس مجموعة من الشيوخ من شيوخ القبائل مجلس شوري يرأسه شيخ

 . 3سبانولهم الشيخ منصور وأخرهم الشيخ عبد اهللا الذي ظل يحكم المجلس حتى هاجمها اإلأ

لى إسبان سباب التي دفعت اإلهم األأومن بين م  1510سباني لليبيا عام حتالل اإلوقد جاء اإل  
  :4حتالل ليبيا مايليإ

ن يكون مركز تمويل للحمالت القادمة من الغرب الى أتيجي الذي يمكن ستراموقع ليبيا اإل -
 .الشرق

ول خاضع لحكم لى قسمين األإالفراغ السياسي الذي كانت تعيشه طرابلس وبرقة فهي منشطرة  -
 .لى دولة المماليك في مصرإالحفصين و الثاني خاضع 

لى الشرق إليبيا يمكنها الوصول حتاللها إسبانيا ضد المسلمين، فبإالصراع الديني الذي تقوده  -
 .سالمية المتقدمة و القضاء عليها نهائيالضرب المسلمين في المراكز اإل

                                                             
1 Helen chapin metz, op.cit , p 30. 

  . 143، ص 1997دار البیارق، : علي محمد محمد الصالبي، الدولة العبیدیة في لیبیا، عمان   2
  .91محمد مصطفى العاقل و اخرون، المرجع السابق، ص   3
  . 75، ص 1953مطبعة ماجي للنشر و التوزیع، : عمر محمد الباروني، االسبان وفرسان القدیس یوحنا في طرابلس، طرابلس  4
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حتلوا طرابلس و المدن المجاورة لها إالصليبية، فقد  لليبيا يعتبر من الحمالت سبانوبذلك فان غزو اإل  
ن طلب البابا ألى إسباني الوجود اإلستمر إ، وراضي على المسيحيينوقد قاموا بتوزيع األ ،راءوكتاج

ن يترك له طرابلس و المدن أشارل الخامس راعي فرسان القديس يوحنا من الملك  "كلمنت السابع"
سالمية، وتم ذلك بالفعل بعد تنازل الملك المجاورة لها كي تكون مركز لفرسانه للهجوم على البالد اإل

لى الجزائر وبداية الدولة العثمانية إ" خير الدين و عروج " خوين ، ولكن بعد قدوم األ1م1530عنها في 
الجيش  و االسطول العثماني بتحرير ليبيا من  بأمرقام السلطان سليمان القانوني  االسالمي في المغرب

  .لى الخالفة العثمانيةإقبضة جنود القديس يوحنا المسيحية وضمها 
وفي "مراد اغا " وذلك بقيادة  ،2م1551بداية من سنة صبحت طرابلس من الواليات العثمانية أ  

وقد تعاقب  وبنغازي،كل من فزان الزاوية  وأخضع" درغوت باشا " تولى حكم طرابلس  م1593سنة 
خالل مئة وسبعة سنوات، وفي القرن السابع عشر بالتحديد في سنة  على حكم ليبيا خمسة وعشرين دايا

نكشارية وبذلك سنة، قضى خاللها على حكم اإل 34ستمر إو الذي حمد القرمانلي الحكم أتولى  م1722
لى غاية إستمر حكم العائلة القرمانلية إ و إداريا،سميا فقط ومستقلة إصبحت ليبيا تابعة للباب العالي أ
جعل السلطان العثماني يرسل  مما هالي على حكم القرمانليينم، وتمرد األ1830حتالل الجزائر في إ

عاد أ نهى الحكم القرمانلي وأم بقيادة مصطفى نجيب باشا الذي 1835لى ليبيا سنة إ عسكريةقوة 
ن أ إالوقد حاول مصطفى نجيب فرض سلطته على المنطقة،  ،3الوالية المباشرة للباب العالي العثماني

نفراد الزعماء المحليين بحكم مناطقهم، فعبد الجليل سيف النصر يحكم مناطق إذلك لم يتحقق بسبب 
و دعم على راس مصراته، طراف تمتد من سرت شماال حتى جنوب فزان، و عثمان األترامية األم
 و ،ليبيا حكمتحمد المريض بترهونة، وغومة المحمودي بالجبل الغربي، وغيرها من الزعمات التي أ

و  1881حتالل تونس سنة إستراتيجية، وبعد طرق و المناطق اإلالسيطرت تلك القبائل على  بالتالي
صبحت ليبيا الوالية الوحيدة للرجل المريض في المنطقة ومع بدايات القرن التاسع أ 1882مصر سنة 

    4.يطاليحتالل اإليطالية في المنطقة، لتخضع ليبيا بعد ذلك لإلطماع اإلاأل بدأتعشر 
  . يطاليستعمار اإلليبيا في فترة اإل: المطلب الثاني  

                                                             
1 Helen chapin metz, op.cit,p35. 

  . 100محمد مصطفى العاقل و اخرون، المرجع السابق، ص   2
  .203توري روسي، المرجع السابق، ص   3
  .112محمد مصطفى العاقل و اخرون، نفس المرجع، ص   4
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وكان ذلك في مطلع القرن التاسع عشر، ولكن  ا،يطالية في ليبيا مبكرطماع اإلاأل ظهرت   
لمانية في تحقيق والنكسة األرض الواقع بعد تورط الدولة العثمانية في حرب البلقان أتجسدت على 

، وبعد عام 19111علنت الحرب على تركيا في ألى ليبيا و إيطاليا إذ توجهت إطماعها في مراكش، أ
ستعمار نسحبت تركيا من ليبيا وذلك بسبب عجزها العسكري، وكان اإلإالحرب عليها  عالنإمن 

لى برقة، ثم توجه بعد ذلك الى المناطق إيطالي في البداية مقتصرا على المدن الساحلية من طرابلس اإل
ليشمل  1922يطاليا في إالداخلية و المناطق الصحراوية الليبية وكان ذلك خاصة بعد قيام الفاشية في 

خضاع جميع إلى الكفرة ليتم بعد ذلك إزرق و الجغبوب وسيرت ثم فزان وصوال حتالل  الجبل األاإل
  . 2يطالية ومستعمرة خاضعة لسلطتها وحكمهاإعلنت كجزء من أيطالية و نحاء ليبيا لسيطرة اإلأ

الجيش بعد وصول ذ و إهالي، مقاومة من طرف القبائل و األ يطالياإلحتالل وقد عرف اإل  
عمليات التوسع لسيطرة على كامل ليبيا واجهت هذه  ألى طرابلس وبدإ" مياني" بقيادة العقيد يطالي اإل

  :3منهانذكر الحملة مقاومة شعبية عنيفة من القبائل الليبية، وخاضت معها معارك عديدة 
 نزال إ ثرإعلى  1911كتوبر أ 18ول المعارك في ليبيا وكان ذلك في أوهي : معركة الجليانة

 20يطالية من قهرها في يطالية على السواحل الليبية في الجليانة والتي تمكنت القوات اإلالقوات اإل
 .اكتوبر من نفس السنة

 يطالية، وحين هاجمت المقاومة القوات اإل 1911اكتوبر  23وقعت في : معركة المرقب 
 .فادحةلحقت بها خسائر أ

 وكانت ، 1913مارس23غرب مدينة غريان في معركة جنوب دارت هذه ال: معركة جندوبة
نسحبوا بقيادة محمد بن عبد اهللا إتحت قيادة سليمان الباروني وقد هزم فيها المجاهدون الليبيون و

 .البوسيفي 

 وتعتبر هذه المعركة من المعارك الفاصلة  1913ديسمبر  24كان ذلك في : معركة محروقة
 .في منطقة فزان

 وذلك ضد قبائل سرت وقاتل في "امياني " يطالية القائد ا القوات اإلقاد فيه: معركة القرضابية ،
ثر هذه إيطالية على نسحبت القوات اإلإوقد يطالية، لى جانب القوات اإلإهذه المعركة بعض الليبيين 

   .المعركة من مصراته وجبل نفوسة و باقي المدن الداخلية
                                                             

1 J W Richmond, Libya a modern History, Great Britain : Biddles L T D , 1983, p 20 .  
  .124، ص  1983الدار العربیة للكتب، : عبد المنصف حافظ البوري، الغزو االیطالي للیبیا دراسة في العالقات الدولیة، بیروت  2
  .47 -45، ص  2008برنیق لطباعة و الترجمة و النشر، : ابراھیم فتحي عمیش، التاریخ السیاسي و مستقبل المجتمع المدني في لیبیا، القاھرة  3
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ام الجمهورية الطرابلسية في الجزء الغربي من ولى عرفت ليبيا قيولكن بعد الحرب العالمية األ   
و كون مجلس  ،1918نوفمبر  16ستقالل من جانب واحد، وكان ذلك في عالن اإلإطرابلس وتم 

رمضان السويحلي، سليمان الباروني، احمد المريض، عبد النبي ( لرئاسة الجمهورية يتكون من 
شهر ونصف، أكما شكلوا مجلس لشورى يتكون من شيوخ القبائل، ودامت هذه الجمهورية ستة   )بلخير

وتم من خاللها " مفاوضات سواني بن يادم " سميت بـ يطالي مع شيوخ القبائل حيث تفاوض الحاكم اإل
  1.السيطرة من جديد على ليبيا

االخضر معقال للمقاومة تخذ من الجبل إظهرت مقاومة عمر المختار، الذي  1923وفي عام    
" لى فرق صغيرة تعرف بـ إيطالي، وقد قسم عمر المختار المجاهدين حتالل اإلالمسلحة ضد اإل

ن تم عزل المقاومة في ألى إهالي تصال بين المجاهدين و األالتي لعبت دورا كبيرا في اإل ،"دواراأل
ستمالة إيطاليون ، وقد حاول اإل1931و الكفرة في  1928حتالل الجغبوب في إخضر، بعد الجبل األ

، وقد تواصلت 2) و نموتأنحن ال نستسلم ننتصر ( عمر المختار ولكنه رفض وقال مقولته الشهيرة 
عدامه في إ، وتم 1931سبتمبر  11ن تم القاء القبض عليه في ألى غاية إمقاومة عمر المختار و رفاقه 

  .سبتمبر بمدينة سلوق 16
لى المقاومة السياسية إذ توجه الليبيون إليبيا نوعا جديدا من المقاومة،  وفي هذه الفترة عرفت  

  3:حزاب نذكر منهاوظهرت العديد من الحركات السياسية و األ
 في جريدة  1919عالن عن تأسيسه في سبتمبر الذي تم اإل: الطرابلسي صالح الوطنيحزب اإل

 :هدافه أ، ومن حمد المريضألى جانب إ، الذي يترأسه رمضان السويحلي "اللواء الطرابلسي" 

 .دارة و الحكمالطرابلسين لتولي شؤون اإل تأهيل -

 .في ليبيا باألجانبمتيازات الخاصة رفض اإل -

 .سالميةنشر التعليم حيث تستوعب البالد الحضارة الغربية مع المحافظة على العادات اإل  -

 . ساس عادل لتوزيع الثروة الوطنية على الشعبأقامة إقتصادية و صالح الحالة اإلإ -

 .المحافظة على المقاومة الوطنية المسلحة، ودعم قدراتها -

                                                             
  . 61م فتحي عمیش، المرجع السابق، ص ابراھی   1
  ھو نظام قائم على اساس قبلي، فالدور یعتبر وحدة اجتماعیة و عسكریة و اداریة قائمة بذاتھا: نظام االدوار.  
  .48، ص 1992مكتبة القران، : محمد محمد اسماعیل، عمر المختار، القاھرة   2
  .184، ص1998مركز دراسات الوحدة العربیة، : ستعمار في لیبیا، بیروتعلي عبد اللطیف حمیدة، المجتمع و الدولة و اال  3
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ستقالل، و مخاطبة المؤسسات و المنظمات دعم التيار السياسي في عملية النضال السياسي لإل -
   .شراكها في القضية الليبيةإالقومية و الدولية و 

يطالي العسكري في ليبيا، و خاطب حتالل اإللطرابلسي سلطات اإلصالح الوطني اوقد هاجم حزب اإل
يطالية في روما و دعاها للضغط على حكومتها و تأييد حزاب السياسية اإلالمنظمات المدنية و األ

  .مطالب وحق شعب ليبيا الوطنية المشروعة
 السنوسيم على يد مؤسسها محمد بن علي  1937التي كانت بدايتها في : الحركة السنوسية ،

جتماعية ال تختص بليبيا إقتصادية و إوكانت للحركة السنوسية منهج وبرامج عمل فكرية و سياسية و 
صالح الديني في لحركات اإل ةسالميا معتدال، وهذه الحركة جاءت معاصرإطارا إفقط ولكنها تتضمن 

الكواكبي، ولذلك فان  الوطن العربي التي قادها محمد عبده و جمال الدين االفغاني و عبد الرحمان
تتشكل من مجموعة من الزوايا ويترأس شيخ وكانت  إصالحية،دة الحركة السنوسية كانت صوفية وال

الزاوية السنوسية مجلسا يضم نائبه ووجهاء القبائل و العشائر الليبية، وكان لهذه الحركة دور كبير في 
  1.جنبيستعمار األستقالل ليبيا من اإلإ

 كانت مرتبطة حيث النشاط السياسي لهذه الحركة من مصر،  ستمدإ: طنيحركة التحرر الو
ضلين في القضية فكريا وسياسيا بحركة التحرر في مصر، وكانت هذه الحركة تضم العديد من المنا

 2.دريس السنوسي في مصر في هذه الفترةإقامة إالليبية، الذين تعززوا ب

ي وطرابلس هزيمة إيطاليا الفاشية وسقوط كل من بنغازو  الحرب العالمية الثانية اميقلكن بو  
أصبحت و فزان لفرنسا،  تالفصل بين إقليمي برقة وطرابلس ومنحتم  ،أيدي القوات البريطانية في

م على  1949 مارس 10 في إيطالياو بريطانيا تفقتإ و، ليبيا تحت حكم كل من فرنسا و بريطانيا
والوصاية  طرابلس الذي يقضي بفرض الوصاية اإليطالية على ،الخاص بليبيا "بيفن سيفورزا"مشروع

بعد عشر سنوات من ستقالل على أن تمنح ليبيا اإل ،فزان والوصاية الفرنسية على برقة البريطانية على
 13 الوصاية، وقد وافقت عليه اللجنة المختصة في األمم المتحدة في يوم تاريخ الموافقة على مشروع

قتراع عليه، ولكن المشروع باء بالفشل ، لإل لألمم المتحدة دم إلى الجمعية العامةوق ،م 1949 مايو
م الذي يقضي بمنح ليبيا  21/11/1949في  289القرار رقم  الجمعية العامة لألمم المتحدة أصدرتف
 نت لجنة لتعمل على تنفيذ قرار األممكو، و3م 1952 جانفيال يتجاوز األول من  ستقاللها في موعدإ

                                                             
  .  175، 1999دار برنیق للطباعة و النشر و التوزیع، : علي محمد محمد الصالبي، الحركة السنوسیة في لیبیا، عمان  1
  .140ابراھیم فتحي عمیش، المرجع السابق، ص   2
  . 56، ص 1981منشورات المنشاة الشعبیة للنشر و التوزیع و االعالن، : الحاضر، طرابلس ھنري حبیب، لیبیا بین الماضي و   3
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كل إقليم من أقاليم  ونتكونت جمعية تأسيسية من ستين عضوا يمثل 1950 وفي شهر أكتوبر ،المتحدة
جتمعت الجمعية التأسيسية برئاسة مفتي إمن السنة نفسها  نوفمبر 25 وفي ،بالتساوي ليبيا الثالثة

، وكلفت الجمعية التأسيسية لجنة لصياغة اإلتحادي النظامتفاق على اإل تمو الدولة،  طرابلس لتقرر شكل
 بدراسة النظم اإلتحادية المختلفة في العالم وقدمت تقريرها إلى الجمعية الدستور، فقامت تلك اللجنة

أعلنت الجمعية التأسيسية عن تشكيل حكومة  م1951 مارس 29 وفي ،م 1951التأسيسية في سبتمبر 
م، نقلت إلى  12/10/1951وفي يوم  ،محمود المنتصر تحادية لليبيا مؤقتة في طرابلس برئاسة السيدإ

السلطة كاملة ما عدا ما يتعلق بأمور الدفاع والشؤون الخارجية  الحكومة اإلتحادية والحكومات اإلقليمية
 ديسمبر 24 وفيم،  15/12/1951تحادية في فالسلطات المالية نقلت إلى حكومة ليبيا اإل المالية، و

م ظي فيدرالي بنظام مملكة الليبية المتحدةللملكا  دريس السنوسيإ ختيارإ و الدستور إعالنثم  ،م 1951
  1.فزان ،برقة ،طرابلس هي ثالثة واليات

 

  . ستقالل و العهد  الملكيليبيا بعد اإل: الثالث المطلب
من ثالث أقاليم وعلى رأسها الملك  متكونةكمملكة متحدة ،  24/12/1951أعلنت ليبيا في      

ستمر منذ إحتالل الثنائي البريطاني الفرنسي للبالد و الذي و قد أنهى هذا اإلعالن اإل ،سنوسيدريس الإ
تحالفها مع ألمانيا  نتيجة ،يطاليا لمستعمراتها في إفريقياإنهاية الحرب العالمية الثانية عقب خسارة 

ي إشكالية تمثلت ف ،ن واحدةأقتصادية في إل سياسية و المملكة عدة مشاك واجهت ، ونذاكأالنازية 
قلة الموارد لى إ ةضافإ إذ ظل هذا األخير لصيقا بالقبيلة أكثر منها بالمملكة، ،نتقال الوالء للمملكةإ

قبل ظهور  ،الليبي الضعيف في تلك الفترةقتصاد قتصادية حيث كان الرعي والزراعة سمة اإلاإل
  2.النفط

 
  :لى قسمين هماإمن الحكم في ليبيا ويمكن تقسيم هذه المرحلة  

الدستور الصادر في سس أعلى  قائم نظام الحكم كان في هذه المرحلة :تحاديةليبيا اإل  . أ
، وهذا الدستور يتكون الفيدرالي–تحادي أخذ الشكل اإلتدولة مركبة كليبيا  يصنفالذي ، 1951أكتوبر 

                                                             
  .19، ص 1970دار مكتبة الفكر، : عبد اهللا بالل، وجاء العقید، طرابلس  1
  .214 ص ،2004ة، مركز الدراسات السیاسیة و اإلستراتیجی :القاھرة، التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي ،واخرون احمد منیسى  2
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السلطات ومن خالل هذا الدستور تم تحديد 1منظمة له،فصال  12مادة ويحتوي على  204من 
  :تحادية المتمثلة فيالمؤسسات السياسية في ليبيا اإلو

   التي تتمثل في شخص الملك و مجلس الوزراء، : )المؤسسة التنفيذية(السلطة التنفيذية
الذكور يورثون الحكم في ليبيا، و الخالفة تكون بمرسوم ملكي، وكان للمرسوم ه وخلفاؤدريس إفالملك 

الملك  يعتبر ون الخليفة، ين الخليفة يتولى مجلسى البرلمان تعييالملكي قوة الدستور، وفي حالة عدم تعي
 عتمادهم،إين السفراء و يحية في تعرئيسا للدولة يمارس صالحياته عن طريق الوزراء، و للملك صال

 2.مام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولةأكما يعين رئيس الوزراء و الوزراء، وهم مسؤولون 

  خذت ليبيا في هذه الفترة بالنظام النيابي الثنائي، أ: )المؤسسة التشريعية (السلطة التشريعية 
عضوا وكانت مدة العضوية في هذا  24من مجلس الشيوخ الذي يتكون من كان البرلمان يتكون و

كافة سكان يمثل   ربعة سنوات، و مجلس النوابأعوام مع تجديد النصف كل أالمجلس لمدة ثمانية 
نائب  55لف مواطن ليبي، وكان عدد النواب في هذه الفترة أ 20كان النائب الواحد يمثل حيث  ، ليبيا
نتخاب في هذه الفترة، حق اإل المرأةولم تمنح  نواب عن فزان، 5عن برقة و  15عن طرابلس و  35

لنائب الجمع بين عضوية لسنوات، و ال يجوز  بأربعةحددت فترة العضوية في مجلس النواب  و
 3.تحاديقليمي و المجلس اإلو يكون عضو في المجلس اإلأالمجلسين 

  لطة منفصلة عن باقي السلطات حسب نص وهي س: )المؤسسة القضائية (السلطة القضائية
حالة المسائل الدستورية و التشريعية إيتم تعينهم من طرف الملك، ويجوز للملك  ةالدستور، و القضا
  4.تحادية و المحكمة العلياإقليمية و محاكم إمحاكم : لى إ، وكانت المحاكم تقسم الى المحكمة العليا

تحادي للدولة و لغي الشكل اإلأعدل الدستور، حيث  27/4/1963في  :ليبيا الموحدة  . ب
قاليم ، وقسمت األستبدل بدولة موحدة و أقيمت حكومة واحدة لها السلطة على كافة أراضي الدولةأ

صبح الملك يعين أقاليم و لغيت المجالس التشريعية و التنفيذية لألأدارية، و إلى عشر وحدات إالثالثة 
، ومن هنا جاء انفراد الملك بجميع مجلس الشيوخ، كما منح حق االنتخاب للمراةجميع اعضاء 

  5.صبحت باقي السلطات عبارة عن سلطات شكلية في هذه الحقبةأ السلطات، و

                                                             
  .46، ص 1991، دیسمبر 39، العدد الیبیة االنقاذمجلة ،"دستور المملكة اللیبیة"طاھر احمد و اخرون،   1
  .194، ص 1982المنشاة العامة للنشر و التوزیع و االعالن، : علي شعیب، اسرار القواعد البریطانیة في لیبیا، طرابلس   2

3 Mustafa Ahmed Ben-Hlim, Forgotten Page from Libya’S Political History, Great Britain, Mriamabook, 1992, p 
68.  

  .86ھنري حبیب، المرجع السابق، ص   4
5 Helen chapin metz, op.cit, p 54. 
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و بشكل أدق نظام  ،نظام ملكي تقليدي بأنه في هذه الفترة الليبي يصنف النظام السياسيو     
  :1سماتهتوقراطي تقليدي الذي من أهم أ

 التأكيد على الحق الملكي الوراثي في الحكم . 

 جتماعيةمحدودية األهداف السياسية و اإل . 

 ضعف النشاط السياسي و المشاركة السياسية . 

 عتماد على األجهزة البيروقراطية بشقيها المدني و العسكري في تنفيذ أهداف النظاماإل. 

  الطاعةعالقة المواطن بالسلطة تتمثل في اإلذعان و. 

 عدم تبلور أيديولوجية واضحة للنظام.  
قتصادية من بالملك إلى طلب المساعدة اإل كتشاف النفط إقبل  في ليبيا أدت الوضعية المتدهورةوقد    

شترطتا تقديم مساعدات مالية مقابل السماح لهما إاللتان  ،بريطانيا و الواليات المتحدة األمريكية
تفاقية تعاون عسكري إ بريطانيا 1953 سنةذ وقعت في إ ،عسكرية كقواعدستخدام األراضي الليبية  إب

 قامة قواعد عسكرية في حدود المملكة الليبية مقابل مساعداتإحق بريطانيا  تفاقية علىوقد نصت اإل

دوالر أمريكي سنويا  2,800,000المملكة الليبية مبلغ قتصادية، بحيث تدفع المملكة المتحدة لحساب إ
 في ،سنويا لموازنة الميزانية العامة لليبيا دوالر أمريكي 7,700,000سنوات إضافة إلى مبلغ  5ألول 

حقوق  الواليات المتحدة بموجبه على تتفاقا تحصلإوقعت ليبيا مع الواليات المتحدة  1954 سبتمبر 9
مليون دوالر  2األولى و مليون دوالر للسنة 5عاما قابلة للتجديد مقابل  20قاعدة عسكرية لمدة إقامة 

بالقرب  قاعدة ويلوس الجوية المتحدة في ليبيا هي وكان أهم المنشآت الواليات ،لكل عام بعد العام األول
وقبلت أوراق  تحاد السوفيتياإل أقامت ليبيا عالقات دبلوماسية كاملة مع 1955م في عاو ،من طرابلس

 28قتصادية سوفيتية بقيمة إقبلت ليبيا مساعدة  1958في عام  ، وليبيا عتماد السفير السوفيتي فيإ
الطبية في  مليون دوالر لبناء مستشفيين وتدريب طواقمها 3أمريكي تتضمن منحة بقيمة  مليون دوالر

  2.الجامعات السوفيتية
  3:منهاحزاب نذكر ما الحياة الحزبية فقد عرفت ليبيا في هذه الفترة وجود عدد من األأ    

 وذلك 1949نشاط هذه الحركة في الظهور في ليبيا منذ سنة  أبد :نيخوان المسلماإل حركة ،
، ومنذ ذلك الوقت كانت تقوم بنشاطاتها "سالمية في ليبيا هيئة الدعوة اإل" سم إببعد تكوين ما يعرف 

                                                             
  .222 ،ص المرجع السابق ،واخرون احمد منیسى  1
  .204علي شعیب، المرجع السابق، ص   2
  .148ابراھیم فتحي عمیش، المرجع السابق، ص   3
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براهيم الشلحي، إغتيال ناضر الخاصة الملكية إحين تم  1954لى غاية إالسياسية في ليبيا بصفة طبيعية 
 .نشطة السياسيةخوان المسلمين من مزاولة األمر يمنع اإلأصدار إدريس السنوسي بإفقام الملك 

 براهيم حافظ، إ: من بين مؤسسي هذا الحزب في ليبيا نذكر :شتراكي العربيلبعث اإلحزب ا
كان لعناصر و خرون، و أ، محمد الصيد و حسين الصغير، عامر البكوش، النقيب محمد فرج التومي

ستقالل و التحرر الوطني في قيادات البعث في ليبيا دور مهم في تنوير الشارع السياسي، و ربط اإل
الدخول داخل المؤسسة  عضاء هذا الحزبأ، وقد حاول ليبيا بمستقبل المشروع القومي العربي

نقالب يطيح بالملكية في ليبيا، وهذا مجعل السلطات إبعداد للقيام العسكرية للجيش الملكي الليبي، و اإل
لى توقف نشاط هذا الحزب في إدى أعتقال معظم قيادي الحزب، مما إقرارا  بمنية في ليبيا تصدر األ

 .ليبيا

 علي  ، على يد صالح1953سس سنة أالذي ت: ) نقاذ الليبيحزب اإل  (سالميحزب التحرير اإل
بو القاسم المسالتي، عبد القادر محمد اليعقوبي أعبد اهللا : لى جانبه كل منإالزروق النوال، الذي كان 

 .، ولم تكن في برنامج هذا الحزب ما يمس بالنظام الملكي في ليبياخرونأو 

 عبد : ول نوات لهذه الحركة في ليبيا كل منأوقد شارك في تأسيس : حركة القومين العرب
عضاء الحركة أوقام  خرون،أر المنتصر، سعد مجبر و السالم الزقعار، عز الدين الغدامسي، عم

، وكانت هذه "منظمة العمل الشعبي" سم إبالعمل السياسي من خالل منظمات المجتمع المدني تحت 
ي أراضي الليبية تحت جنبي في األرتبط وثيق بالقومية الناصرية، ومعارضة لتواجد األإالحركة ذات 

ن تكون من التوجهات ألجيش الملكي، مما ساعدها على صيغة، وقد ضمت الحركة قياديين في ا
   . السياسية ذات القوة و النفوذ في ليبيا

نشاء الجرائد و الصحف إوصحفي، تمثل في عالمي إوقد عرفت ليبيا في هذه الفترة نشاط   
صحيفة البشائر،  صحيفة اللواء، ،1951مجلة ليبيا التي تأسست في "اليومية  التي نذكر منها 

  1".صحيفة الليبي، صحيفة الريبورتاج فكار،مجلة األ
 

ها ددت النظامية التي يقدر عاما المؤسسة العسكرية في هذه الفترة فكانت تتكون من القوأ     
في فراد الجيش الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، أستدعاها من إو التي تم مجند،  6500بحوالي 

فضل تسليح أتتسم كونها من وحدات قبلية، و تتألفو كانت  العددحين بلغت قوات الشرطة ضعف هذا 
                                                             

  . 78، المرجع السابق، ص "الصحافة في عھد االستقالل" احمد طاھر و اخرون،   1
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ليعقبه بعد ذلك في  من مئة مجند،الذي يتكون  نشاء سالح البحريةإتم  1962، وفي سنة من الجيش
وقد لعبت بريطانيا دورا هاما في هذه الفترة خاصة في تدريب  ،بمئتي مجند السالح الجوي 1963

عاما من الذكور  18قانون التجنيد الذي يقضي بتجنيد كل من بلغ  1967، وقد صدر في فراد الجيشأ
  .1سقاط النظام الملكي في ليبياإشهرا، و لقد لعب الجيش دور كبير في  18لمدة 

  :2مايلي 1969سنة  يةالملكسقوط دت وساهمت في أالتي  العواملومن  
غير وذلك كونه   ،في ليبيا لطبيعة المجتمع الليبي نىعدم مالئمة النظام السياسي المتب -

ضطرابات نتيجة المواجهة إجتماعي للبالد ،مما أدى إلى حدوث عدة متوافق مع التكوين التاريخي و اإل
 .و بين األساس القبلي للمجتمعشأت مع ظهور المملكة الفيدرالية بين المؤسسات الحديثة التي ن

جتاحت المنطقة العربية منذ أواخر إالتي  "القومية"تعارض هذا النظام مع التوجهات الثورية  -
منها ليبيا على أنها نظم  التيو التي نظرت للملكيات العربية  ،و المعادية للمعسكر الغربي ،الخمسينات

  .ستعماررجعية متحالفة مع اإل
قادت المظاهرات التي  ، ر القوميكعتنقت الفإبروز  نخبة من طلبة و خريجي الجامعات  -

ندلعت بسبب الغليان و الغضب الشعبي داخل المملكة، بسب عالقة النظام بالغرب السيما الواليات إ
،وأيضا بسبب  1953ة منذ بريطانيا بسبب القوا عد العسكرية المتواجدة على األراضي الليبيالمتحدة و

 .1967حرب 

سم إمجموعة من ضباط الجيش الليبي بإنشاء ما يعرف بالحراك السري الذي قام من خالله  -
  3.دريس السنوسيإطاحة العسكرية بنظام الملك اإل ةنوا واشكل ذينالضباط الوحدويين األحرار، و ال

    

  .قتصادية لليبياالجغرافية السياسية واإل :الثانيالمبحث 
هم الركائز لقيام أمن  تملكها الدولو الجغرافية التي و البشرية قتصادية تعتبر المقومات اإل         

قتصاد الدول العربية و منها إقتصادية التي يقوم عليها هم المقومات اإلأدولة قوية، كما يعتبر النفط من 
  .قتصادي للدولةن دراستها توضح طبيعة النظام السياسي و اإلإليبيا و لذلك ف

  .الليبية قتصاديةإلوا الموقع الفلكي و المقومات الجغرافية: المطلب األول 

                                                             
  .44ھنري حبیب، المرجع السابق، ص   1
  .89نفس المرجع،  ص   2

3  Helen chapin metz, op.cit, p  62 . 
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شرقا ودائرتي  09و  025ذ تقع بين خطي طول إفريقيا، إمال تحتل ليبيا موقعا متوسطا في ش  
بيض تحدها مياه البحر األ، 2كم 1.760.000جمالية وتبلغ مساحتها اإلشماال،  018و  033عرض 

النيجر وتشاد جنوبا و مصر  كم، وتحدها 1900يبلغ طول الشريط الساحلي لليبيا  المتوسط شماال و
  :2كم كالتالي 4434 1، وتتوزع الحدود الليبية التي يبلغ طولهامن الغرب تونس والجزائرووالسودان 

 كم 400 و السودان بطولكم  1094بطول  الحدود الشرقية مع مصر. 

  كم 1200و الجزائر بطول كم  500بطول الحدود الغربية مع تونس. 

 كم 150و النيجر بطول كم  1090د الحدود الجنوبية مع تشا. 

 

لى إو محافظة، وكل شعبية تنقسم أشعبية  22ليبيا فتوجد في داري ما فيما يخص التقسيم اإلأ  
صغر الوحدات السياسية في ليبيا، ألى كومونات وهي إوكل مؤتمر ينقسم  أساسية،عدة مؤتمرات شعبية 

شعبية البطنان، درنة، : شعبية وهي  32شعبية بدل  22صارت ليبية تتكون من  2007وبداية من 
خضر، شعبية المرج، شعبية بنغازي، شعبية الواحات، شعبية الكفرة، شعبية سرت،  شعبية الجبل األ

  شعبية مصراته، شعبية المرقب، شعبية طرابلس، شعبية مرزق، شعبية سبها، شعبية وادي الحياة،
شعبية  ية النقاط الخمس، شعبية الجبال الغربي، شعبية نالوت،لجفارة، شعبية الزاوية ، شعباشعبية 

   3.كبر المدنأغات، شعبية الجفرة، شعبية وادي الشاطئ، وتعتبر العاصمة طرابلس 

  :وهذا الشكل يوضح الحدود الجغرافية لليبيا

  
    

  

                                                             
   .110، ص 1996مكتبة مدبولي، : ، الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة دراسة في الجغرافیة السیاسیة، القاھرةجمال حمدان 1

  .17، ص 1995الدار الجماھیریة للنشر و التوزیع و االعالن، : الھادي مصطفى بولقمة، الجماھیریة دراسة في الجغرافیة، طرابلس  2
  :لیبیا، مؤخوذ من سامح الكومي، شعبیات   3

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D9%8A%D
8%A8%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D9.87.D9.88.D8.A7.D9.85.D8.B4  
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، ص 2010، جوان 2010/007/19، وثيقة رقم "ليبيا الغد اي امل لحقوق االنسان" منظمة العفو الدولية،) :خارطة ليبيا السياسية (  :4الشكل 
6.  

و قد لعب موقع ليبيا الفلكي في جعل المناخ الصحراوي هو المناخ السائد فيها، ما عدى    
 50المناطق الشمالية التي ال يسودها ويطغى فيها المناخ المتوسطي الذي ال تتعدى حدوده الجغرافية 

ومدى نخفاض في الشتاء رتفاع في درجة الحرارة في الصيف و اإلجزاء يسود فيها اإلكم، فأغلب األ
ستثناء الشريط الساحلي الذي يؤثر عليه الضغط المنخفض للبحر إمطار قليلة، بأ حراري واسع و

مطار كبر كمية من األأ، وتسقط 1عصاري فجائيإمطار شتوية ذات طابع أالمتوسط ما يسبب تساقط 
مم في  600لى إذ تصل إفي المناطق الساحلية و تقل كلما توغلنا في المناطق الداخلية الجنوبية، 

لى الجنوب، وتزداد إن تكاد تنعدم كلما توجهنا ألى إ مم 50قل من ألى إالمناطق الشمالية لتنحصر 
بتعدنا داخل الصحراء إفي المناطق الساحلية وتقل كلما  %85الى  %80الرطوبة النسبية في ليبيا من 

  2.في سبها %5لتصل الى 
ي موارد مائية سطحية دائمة أنها ال تمتلك إليبيا، فوبسبب المميزات المناخية التي تتمتع بها   

ن مصادر المياه في ليبيا معظمها جوفية تعتمد على إمطار وتذبذبها، ولذلك فالجريان وذلك لقلة األ
نتاج الزراعي الكثيف كسهل بنغازي وجفارة تواجه ن مناطق اإلإمطار المتساقطة، ولذلك فكميات األ

هم المشروعات التي سطرت لحل هذه أع النهر الصناعي العظيم من مشاكل نقص المياه، ويعد مشرو
في  3كم 3400بسعة تخزينية تقدر بـ  2كم 750.000كتشاف حوض تبلغ مساحته إالمشكلة، و قد تم 

نه التقليل من مشاكل المياه التي تواجهها ليبيا ويوضح الشكل التالي توزيع أ، وهذا من ش3منطقة السرير
  :المياه في ليبيا

                                                             
  .51، ص1990منشورات جامعة قاریونس،: محمد المبروك المھدي، جغرافیا لیبیا البشریة، بنغازي  1
المنشاة الشعبیة : ابو القاسم محمد العزالي، الطرق و النقل البري و التغیر االجتماعي و االقتصادي في الجماھیریة العربیة اللیبیة، طرابلس  2

  .43، ص 1981للنشر و التوزیع و االعالن، 
  .217، ص 1999سكندریة للكتب، مركز اال: محمد ابراھیم حسن، دراسات في جغرافیة اوربا و حوض البحر المتوسط، االسكندریة  3
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الدار : بنغازيعبد القادر مصطفى المحيشي واخرون، جغرافية القارة االفريقية وجزرها، :) خارطة توزيع المياه في ليبيا( : 5الشكل 

  .261ص ، 2000والتوزيع و االعالن، الجماهيرية لنشر 
    

ن ليبيا تتميز بكون تربتها من النوع الرملي الخفيف، ومن خصائص هذه إما فيما يخص التربة فأ     
لى التربة في ليبيا حسب إحتفاظ بالمياه وتتوزع حتوائها على المواد العضوية و قابليتها لإلإالتربة قلة 
  :1تقسيمها الى

 من وهي تربة تتوزع في السهل الشرقي و السهل الغربي وتتميز بكونها : تربة البحر المتوسط
 .تربة الجيدة للزراعةاأل

 و يغطي هذا النوع من التربة مساحات شاسعة من ليبيا وتشمل مناطق : التربة الصحراوية
 .جزاء الجنوبية من ليبياالسرير و العروق و الحمادة، وتغطي معظم األ

 تتوزع على الشريط الساحلي كسبخة وهذا كما نجده في تاورغاء و بنغازي، : التربة الرسوبية
 .ودية القادمة من المرتفعات و تنتشر في المناطق الشرقيةيضا بفعل ترسبات األأتكون وت

 وتظهر في شكل كثبان رملية كما هو الحال في سهل جفارة و بنغازي: التربة الرملية.  
 :والشكل التالي يوضح توزيع التربة في ليبيا

                                                             
  .141، ص 1973منشاة دار المعارف، : عبد العزیز طریح شرف، جغرافیا لیبیا، االسكندریة  1
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منشاة دار المعارف، : طریح شرف، جغرافیا لیبیا، االسكندریةعبد العزیز : )خارطة توزيع التربة في ليبيا(  :6الشكل   

  .143، ص 1973

ذ تمتد إراضي ذات التضاريس التي يغلب عليها الطابع الصحراوي، وتعتبر ليبيا من األ  
لى الجنوب من المرتفعات الشمالية وجنوب خليج سرت حتى الحدود الجنوبية مع إ الصحراء الليبية
من المساحة الكلية لليبيا، وتتميز الصحراء الليبية بوجود عدد من  %90يقارب ي ما أتشاد و النيجر 

  . لى الواحات مثل واحات الجغبوب وغدامس إضافة إ ،الجبال البركانية و العروق الرملية و الحمادة
  :1قسام التضاريسية في ليبيا فيمايليهم األأوتتمثل   
 لى الشرق، إهم السهول في ليبيا السهول الساحلية التي تمتد من الغرب أومن بين : السهول

وتتكون من السهول التي تنحصر بين البحر و الجبال الشمالية، ومن بين هذه السهول سهل جفارة وهو 
سهل مثلث الشكل وتنتشر فيه المستنقعات كما في منطقة زوارة، ويمتاز هذا السهل بغناه بالمياه 

لى السهول إضافة إودية فيه، كما نجد سهل سرت و بنغازي ته الخصبة وكثرة األالجوفية و ترب
 .لى الزويتينيةإالساحلية نجد السهول الوسطية التي تمتد من راس المنى 

                                                             
  .95الھادي مصطفى بولقمة و اخرون، المرجع السابق، ص   1
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 رتفاع و توجد بها تتميز الهضاب الليبية كونها هضاب صخرية واسعة ومتوسطة اإل: الهضاب
لى البحر بشكل إهي تبدأ من سهول سرت وتصل حوض ساعدت في نشوء واحات في الصحراء، وأ

خضر وطرابلس، وتحتضن هذه الهضاب عدة مرتفعات يصل و بشكل حاد كما في الجبل األأمتدرج 
ما تكوين هذه الهضاب فهو مختلف من رمال ناعمة التي تنتشر أم في العوينات،  1934رتفاعها الى إ

 .دة الحمراء وحمادة تنغرتو حمادات كحماأدهان، أفي شكل كثبان رملية كرمال 

 وتشمل جبال مثل جبل نفوسة الذي يمتد من الشمال الغربي وينتهي عند الخمس، و : الجبال
خضر الذي ينفصل عن الجبل الغربي بواسطة خليج سرت، و الجبل الغربي الذي يمتد مسافة الجبل األ

ن الجبل أكم ويمر بجبل نفوسة و الترهوني و يتكون من صخور جيرية ، ومن الجدير بالذكر  500
م في غريان و الثاني  880رتفاع لالول هو إعلى أخضر يمثالن هضبة بقمم جبلية فالغربي و الجبل األ

  1.م 705صل الى ي
    :و الشكل الموالي يوضح  ذلك    

 
الدار الجماهيرية : الهادي مصطفى بولقمة و اخرون،  الجماهيرية دراسة في الجغرافية، طرابلس)  :خارطة التضاريس في ليبيا( : 7الشكل  

  .98، ص 1995للنشر و التوزيع و اإلعالن، 
  

  .في ليبيا بشريةالمقومات ال: المطلب الثاني 
نمو سكاني  بنسبة ،2010حصائيات إحسب  مليون نسمة 6.597حوالييبلغ عدد سكان ليبيا   

الساحلية في شمال البالد،  طقعالية في المنا في ليبيا درجات الكثافة السكانيةوتبلغ ، %2,42 لىإتصل 
 عددنسبة  وتصل ،في الجنوب 2في كم نسمة 1، بينما هي حوالي 2نسمة في كم 50يبلغ معدلها ذ إ

                                                             
  .97نفس المرجع ، ص   1
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القبيلة مكونا  يعتبر عنصرو  13،1%األرياف حوالي نسبة عدد سكانو %87حوالي  سكان المدن
، وعامال مهما في أركان نظام العقيد معمر القذافي الذي يقوم على التحالفات في ليبياأساسيا للمجتمع 

 2:ذه القبائل نذكره القبلية أكثر من التحالفات السياسية ومن أبرز

 وهم من ساللة علي بن ابي طالب  ،وسط ليبيا" زويلة"و"ودان "تتمركز في مدينة  :األشراف
 .أنحاء ليبيا معظمكرم اهللا وجهه وهم منتشرون أيضا في 

 في  ،لة بمنطقة فزان التي كانت إحدى الواليات الثالث قبل الوحدةتتمركز هذه القبي  :الورفلة
 .كما يعيش عدد من أفرادها بمناطق بنغازي وسرت ،الجنوب والجنوب الشرقي للعاصمة طرابلس

 وهي القبيلة التي ينحدر منها العقيد معمر القذافي وتتمركز بمنطقتي سبها في  : ةالقذاذف
وتعتبر هذه القبيلة األكثر تسليحا بين القبائل  ،وسط البالد وسرت على شاطئ المتوسط غرب طرابلس

 .الليبية

 وينحدر منها  ،تتمركز هذه القبيلة بمنطقة وادي الشاطئ في الوسط الغربي لليبيا : المقارحة
وكذلك عبد اهللا  ،1993لود الرجل الثاني في النظام الليبي الذي أبعده القذافي عام عبد السالم ج

وتعتبر هذه  ،قرحي المتهم في قضية لوكربيوعبد الباسط الم, السنوسي الرجل الثاني في نظام القذافي
 .القبيلة أيضا من أكثر القبائل الليبية تسليحا

 قبيلة، وتتمركز في منطقة  60 حواليوهي تضم عددا كبيرا من القبائل الفرعية  :ترهونة
 .وينتمي إلى هذه القبيلة قطاع واسع من القوات المسلحة الليبية، ترهونة في الجنوب الغربي لطرابلس

 وتتمركز قبيلة ورشفانة في ضواحي طرابلس ،تعتبر احدئ أكبر القبائل الليبية :ورشفانة ،
 . مدنيةرية احض قبيلة  نضرا لموقعها الجغرافي تعتبر ورشفانة

 وتتركز جغرافيا  ،وهي قبيلة أمازيغية كبيرة تنتشر في مختلف دول المغرب العربي : زناتة
 .في مدينة الزنتان بمنطقة الجبل الغربي

 في مدينة  الطوارق ز قبيلةترتك ،وهي قبيلة أمازيغية تقطن الصحراء الكبرى :الطوارق
 .غات بأقصى الجنوب

                                                             
  :عبد الحفیظ عوض ربیع، عدد سكان لیبیا، مؤخوذ من  1

 http://tamimi.own0.com/t52472-topic  
  : محمد العیاط، القبائل اللیبیة، مؤخوذ من   2

http://boaziza.yoo7.com/f10-montada 
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 وهي قبيلة مكونة من عدة قبائل صغيرة تتركز أساسا في مناطق سرت  :أوالد سليمان
 .وفزان، ولها فروع في كل من مصر وتونس وحتى في تشاد والنيجر

 وهي قبائل تعيش في أقصى الشرق الليبي  : المسامير و والعواقير البراعصةو العبيدات
 .بمنطقة الجبل األخضر

غلبية السكان أويشكل العرب و البربر  ،اللغة العربية هي اللغة الرسمية في ليبيا تعتبرو   
التعليم في ليبيا بجميع مراحله ما أ، سالمي هو دين الدولةالدين اإلو  ،جناس مختلفةأمن  %3، و97%

  1.مجاني
  

 . قتصادية الليبيةالمقومات اإل: لثالمطلب الثا

قتصاديات ، والتي تصنف ضمن اإلصغيرة الحجمقتصاديات النامية قتصاد الليبي من اإليعد اإل  
  :2قتصادية التي تمتاز بها ليبيا نذكرالنفطية ومن المقومات اإل

فريقيا، كما تقع على ضفة البحر المتوسط بشريط إذ تقع ليبيا في موقع يتوسط إ: الموقع الجغرافي° 
مما جعل من موقعها مالئم للتجارة وجذب  شرطة الساحلية في المنطقة،طول األأساحلي يعتبر من 

  .ستثماراتاإل
، وتنوع خصائص السطح بين سهول 2كم 1.760.000فقد جعلت مساحة ليبيا التي تبلغ : المساحة° 

لى تنوع الموارد وخاصة منها المعدنية التي تساهم إوجبال وهضاب و تنوع خصائصها الجيولوجية 
  .الموارد النفطيةقتصاد الليبي وخاصة بشكل كبير في اإل

قتصاد الليبي، فليبيا تعتبر من هم العوامل المميزة لإلأيعتبر العامل الديمغرافي السكاني من : السكان° 
ويبلغ عدد سكان ليبيا حسب  %3الدول ذات العدد السكاني الضعيف فمعدل النمو السكاني ال يتعدى 

ذا ما قارنا إكثافة السكانية منخفضة جدا مايقارب ستة ماليين نسمة، وذلك مايجعل ال 2010حصائيات إ
رتفاع الدخل الفردي ويؤدي في نفس إلى إمما يؤدي المساحة التي تتربع عليها ليبيا بعدد السكان، 

  .قتصادييدي العاملة ويساهم في النمو اإللى نقص األإالوقت 
 

  الزراعي و الحيوانيالقطاع : والأ

                                                             
  :ا، مأخوذ منمحات عن التعلیم في لیبی، لصـالح محمد عمر أبوغریس  1

http://www.libya-alyoum.com/news/index.php?id=21&textid=7993  
2 Nelson Harold, Libya : A Country Study, Washington: American University press, 1979, P 11. 
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هو محصلة لمجموعة من العوامل الطبيعية و في ليبيا و الحيواني نتاج الزراعي اإل   
هم العوامل التي أجتماعية، وتمثل الموارد المائية و التربة و الموارد البشرية من قتصادية و اإلاإل

 :1لى التقنيات و السياسيات الزراعية وذلك كمايليإضافة إنتاج الزراعي في ليبيا تنعكس على اإل

نتاج الزراعي في ليبيا على مقدار ما يوجد من موارد مائية، يتوقف اإل: الموارد المائية -
مطار عن وال تزيد المناطق التي تعتمد فيها الزراعة على األو مياه جوفية، أمطار أسواء كانت مياه 

ما المياه الجوفية فتتوفر في المناطق الساحلية و منخفضات الواحات أمن المساحة الكلية لليبيا،  1%
ستهالك المياه إمن جملة  %80كثر من أويستحوذ قطاع الزراعة على  حراء،لصالتي تنتشر في ا

تعبر المياه الجوفية  3مليون م 4886,15لى حوالي إو يصل مجموع الموارد المائية في ليبيا  الجوفية،
ثم المياه  %1,4ثم المياه المحالت بنسبة  %2,3مطار بنسبة بعدها مياه األ لتأتيمنها  %95,6عن 

     :، وذلك موضح في الشكل الموالي %0,7بنسبة ستخدامها إالمعاد 

  
، جامعة ماجستير مذكرة، "التجارة الخارجية للجماهيرية العربية الليبية" يوسف ابو الفضل محمد مصطفى،  )  :توزيع المياه في ليبيا( :8الشكل 

  .34ص  ،2007الجغرافيا، القاهرة، معهد البحوث و الدراسات االفريقية، قسم 
حتوائها على إغلبية الترب في ليبية ضمن التربة الرملية التي تتميز بقلة أتقع : التربة  -

رضي ذات تربة ألى إثير كبير على الزراعة في ليبية ويمكن تقسيمها أالمواد العضوية، ولهذه التربة ت
ذ إرضي صالحة لزراعة أغير زراعية وهي تشمل مناطق الرمال و الكثبان الرملية ومناطق الحمادة، 

                                                             
  .96جمال حمدان، المرجع السابق، ص   1
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و تربة عبارة عن أة و جيريأو التي تغطيها طبقة رملية أتتوفر فيها مصادر المياه ذات التربة الحمراء 
   .تربة شبه سبخية

مباشر في  تأثيرالتي تلعب دورا مهما في التنمية الزراعية، ولها : الموارد البشرية -
يدي ن ليبيا تعتبر من الدول الفقيرة في األإطرافها وسياستها ولذلك فأقطاع الزراعة وذلك من خالل 

ذ إة، فريقيالعاملة، خاصة في قطاع الزراعة حيث تعتمد في ذلك على العمالة الخارجية خاصة منها اإل
نتاج مما يجعل من التوسع في اإل ،%86يقارب  جنبية في قطاع الزراعة ماتبلغ نسبة العمالة األ

جنبية، كما تعرف ليبيا في بمدى توفر اليد العاملة األلى حد كبير إويرتبط فقيا أالزراعي في ليبيا 
لى إتقديرات خطط التنمية  همية النسبية للعاملين بالزراعة، حيث تشيرنخفاضا في األإخيرة السنوات األ

خرى، مما قتصادية األمقارنة بمجموع العاملين في النشطات اإلانخفاض نسبة العاملين في الزراعة 
 1.نتاج الزراعي في ليبيالى ضعف اإلإ ىدأ

  :2لى قسمين هماإنماط الزراعة في ليبيا أومن خالل ما سبق يمكن تقسيم   
وهي الزراعة التي تتركز في المناطق التي تتوفر فيها المياه بدرجة تسمح : الزراعة المستقرة  . أ

 بقيام زراعة ثابتة ويعتمد هذا النوع من الزراعة على المياه الجوفية بشكل كبير، يمكن تقسيم هذا النمط 

 : 3نواع هيألى ثالثة إالزراعي 

وفية في السقي الزراعي، وهي ترتكز في كل الزراعة التي تعتمد بشكل كلي على المياه الج -
 .همها واحات فزان و الكفرةأالواحات التي من 

الزراعة التي تعتمد على الري و على االمطار، ويرتكز هذا النوع من الزراعة في معظم  -
 .مزارع الخضروات و الفواكه الموجودة على مدن الشريط الساحلي

مطار الدائمة و التي نجدها في المناطق ذات األمطار، الزراعة التي تعتمد على مياه األ -
  .المتواجدة في الجزء الشمالي و الغربي للجبل االخضر

 مطار بشكل مباشر، وعتمد فيها على األوهي الزراعة التي ي: الزراعة البعلية المتنقلة  . ب
ستبسية مثل ال تكفي امطارها لقيام زراعة مستقرة، وهذا النمط الزراعي نجده منتشرا في المناطق اإل

                                                             
  .115جمال حمدان، المرجع السابق،   1
جامعة القاهرة، معهد البحوث و ، ماجستيرمذكرة ، "التجارة الخارجية للجماهيرية العربية الليبية" يوسف ابو الفضل محمد مصطفى،   2

  .37ص  ،2007الدراسات االفريقية، قسم الجغرافيا، 
  .554الھادي مصطفى بولقمة واخرون، المرجع السابق، ص  3
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هم المحاصيل الزراعية لهذا النمط الزراعي أبرقة و البطنانو الدفنة و في جنوب خليج سرت، و من 
 .في ليبيا نجد القمح و الشعير

  :1في ليبيا نذكرو المنتجات الحيوانية هم المحاصيل الزراعية أومن 
ج القمح في ليبيا في نتاإهم المحاصيل الزراعية في ليبيا، يتوزع أيعتبر القمح من : القمح  . أ

نتاج القمح في ليبيا و المرج و شعبية إمن  %40همها شعبية الكفرة التي تنتج ما يقارب أعدة مناطق 
و شعبية ترهونة، وتعتبر زراعة القمح من الزراعات المتذبذبة في  جدابيةأخضر و شعبية الجبل األ

ختالل في كمية إلى إة، وذلك ما يؤدي مطار المتساقطليبيا و التي تعتمد بشكل مباشر على نسبة األ
 240لى إنتاج ذ وصل اإلإ 1970القمح سنة  مننتاج لها إعلى أنتاج القمح في ليبيا وقد حققت ليبيا إ
نتاج، مما جعل القمح من المحاصيل اإلتراجع في  2008و  2007خير ي السنوات األلف طن لتشهد فأ

ساس في هذا تعتمد في األ ألنهانتاج القمح في ليبيا إساسية المستوردة، وليس من المحتمل زيادة األ
 .مطارالنوع من الزراعة على األ

مطار بشكل كبير بكمية األ تتأثرويعتبر الشعير كغيره من المحاصيل في ليبيا التي :  الشعير  . ب
 خر، وتعتبر شعبية الجفارةألى إنتاج الشعير يعرف نوعا من التذبذب من عام إن إالمتساقطة، ولذلك ف
نتاج الكلي لتليها ترهونة و اجدابيا من اإل %25بنسبة  للشعير في ليبيانتاج الوفير اإلمن المناطق ذات 

و تاجوراء و الزاوية، ويعتبر الشعير من الزراعات التي حققت فيه ليبيا قفزة  و المرقب و ترهونة
عالف الحيوانية من الفائض ستهالكية البشرية، كما تقوم بصناعة األغراض اإلذ تلبي به األإنوعية 

 .نسانيستهالك اإلالذي يتبقى من اإل

تعتبر زراعة الخضر من الزراعات الناجحة في ليبيا، وذلك لكونها تعتمد في : الخضر  . ج
مطار، وتمركزها على مدن الشريط الساحلي مثل شعبية زراعتها على المياه الجوفية و على األ

لى كل من جفارة إضافة إجمالي نتاج اإلمن اإل %45نسبة  لىإنتاج الخضر إالواحات التي يصل فيها 
 .وفرها في هذا النوع أ هم المنتجات وأخضر، وتعتبر الطماطم من وسبها و الجبل األ

نتاجا متوسطيا كباقي دول حوض البحر االبيض إنتاج الليبي للفواكه يعتبر اإل: الفواكه  . د
 :2ه في ليبيا نجدهم الفواكألى جو معدل ومن إالمتوسط ، التي تحتاج 

                                                             
1  Helen chapin metz, op.cit, p  80 . 

  .46یوسف ابو الفضل محمد مصطفى، المرجع السابق، ص   2
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 شعبية طرابلس، شعبية  األخضر،نتاجه في كل من شعبية الجبل إوالذي يتركز : العنب
 .اجدابية، و اوباري

 ته، شعبية ترهونة، انتاجه في شعبية النقاط الخمس، شعبية صبرإالذي يرتكز : الزيتون
 .شعبية المرج، طرابلس، شعبية تاجوراء

لى إضافة إكبر مناطق تربية الحيوانات أخضر من تعتبر شعبية الجبل األ :نتاج الحيوانياإل  . و
يدي العاملة في هذا المجال، كما نتاج اللحوم في ليبيا ضعيف جدا وذلك لقلة األإشعبية سرت، ويعتبر 

كتفاء ذاتي في اللحم إن، وتحقق ليبيا أتعتبر ليبيا من المستوردين للحوم خاصة منها لحوم البقر و الض
 .سماك فال يزال في ليبيا ضعيفا جدا وغير منظمما فيما يخص األأبيض، األ

عتماد على قطاع النفط مجموعة من المشاريع لتقليل من اإل، 1970في سنة عتمدت ليبيا إوقد     
ستثمارات المالية الموجهة الى قطاع الزراعة الموجهة لقطاع الزراعة وقد بلغت في هذا الصدد قيمة اإل

ستثمارات المنفذة في مختلف من مجمل اإل %17,8ي ما يعادل نسبة أمليار دينار،  5,3حوالي 
قتصادية الهامة في مجال الزراعة في ليبيا مشروع خرى، ومن المشاريع اإلقتصادية األالقطاعات اإل

الف هكتار، ومشروع الكفرة و مرزوق و  400ستصالح ما يقارب إسهل جفارة والذي تم من خالله 
  .النهر الصناعي العظيممشروع 

  قطاع النقل و المواصالت: ثانيا
، و النقل البحري يتضمن قطاع النقل و المواصالت كل نشاطات الطرق و المطارات و الموانئ  

النقل و  مخصصاتجمالي إوالبري و الجوي و البريد و المواصالت السلكية و الالسلكية، وقد بلغ 
من  %14,5مليون دينار ليبي، اي بنسبة  3,800داره ما مق 2008المواصالت في ليبيا عام 

  :1المخصصات العامة لكل قطاع، وذلك على النحو التالي
 ستقالل ، وبعد اإل1911سنة  نهاية ال فيإلم تعرف ليبيا الطرق المعبدة : النقل البري

كم سنة  3303طوال شبكة النقل  ن كانأفبعد ذ تزايد عدد الطرقات إكتشاف النفط، إوخاصة بعد 
كم  47590كم منها  83000الى  2008وصلت سنة  ، و1996كم في  17985لى إصل و 1960

كبر عدد من أع هذه الشبكة في الجزء الشمالي من ليبيا وذلك لوجود اربأكثر من ثالث أمعبدة، ويرتكز 
تعمل التي كة من الحافالت كما تعمل على هذه الخطوط شبقتصادية فيها، السكان و النشاطات اإل

والخطوط التي  ،الخطوط الدولية التي تربط ليبيا بالمشرق العربي عبر مصر و الطرقعلى خاصة 
                                                             

  .73، ص 2008، 2الدار العربیة للنشر و التوزیع، ط: یا النقل في لیبیا، القاھرة فضل ابراھیم االجواد، المدخل الى جغراف  1
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سكك حديدية  ما أ 1،للربط بين المدن وهناك شبكة أخرى داخلية ،بالمغرب العربي عبر تونس اتربطه
  :2والتي حددت لها خطوط كالتاليفي ليبيا وهي من بين المشريع حيز التنفيذ  ،1965 فقد فككت في سنة

 كم 191رأس جدير بطول و طرابلس  خط رابط بين. 

 كم 231مصراته بطول و طرابلس  خط رابط بين. 

 كم 929سبها بطول  وبراك  ومصراته  خط رابط بين. 

 كم 140سرت بطول  والهيشة  خط رابط بين. 

 كم 554بنغازى بطول  و سرت خط رابط بين. 

  كم 500طبرق بطول  وبنغازى  بينخط رابط. 

 كم 180مساعد بطول  وطبرق  خط رابط بين. 

 كم 2077أنجامينا بطول  و النيجرو سبها  خط رابط بين. 

 سست ألى بديات الستينات، وذلك عندما إيرجع تاريخ النقل الجوي في ليبيا : النقل الجوي
التي شملت خطوطها كل من طرابلس و بنغازي وسبها، والتي " ليبيا فيا " سم إشركة طيران تحمل 

شركة لى إ 1975مؤسسة الخطوط الجوية الليبية التي تحولت في سنة  1964بعدها في سنة  تأسست
و أ، ومعظم الرحالت الدولية في ليبيا تتم عبر مطار طرابلس الدولي العربية الليبيةالخطوط الجوية 

 80مهبط لطائرات منها  140منها عبر مطار سبها، وتتوفر ليبيا  فريقيةاإل ، ومن بنغازي" بنينة"مطار 
 3.مهبط غير معبدة

 قدمها، أ في البحر المتوسط و واحلالسطول أ وكبر أعتبر الساحل الليبي من ي: النقل البحري
هم الموانئ البحرية في ليبيا نجد ميناء أومن لى فترة زمنية قديمة، إذلك ما جعل موانئ ليبيا تعود 

 25سطوال بحريا مكونا من أطبرق و درنة و بنغازي و مصراته و الخمس و زوارة، و تملك ليبيا 
النقل البحري تدير شركة  ، وهي لنقل المسافرينو" طليطلة و غرناطة و قاريونس  " باخرة منها 

ما أسبانيا ومالطا وغيرها من البلدان، إ نان وتركيا ولى كل من سوريا و اليوإالليبية رحالت هذه السفن 
طن و الناقلة  47000السرير و لحريقة التي تبلغ حمولة كل منهما  :فيما يخص ناقالت النفط فمنها 

   4.طن 121000حمولتها  الزوتينةطن وناقلة النفط  87000لبريقة وراس ال نوف حمولت كل منهما 

                                                             
  .181جمال حمدان، المرجع السابق، ص   1
  .489الھادي مصطفى بولقمة و اخرون، المرجع السابق، ص   2
  .107، ص 2001االدب، قسم الجغرافیا،  ، جامعة القاھرة، كلیةرسالة دكتوراه، "جغرافیا النقل في لیبیا" فاروق كمال محمد عز الدین،  3
  .93فضل ابراھیم االجواد، المرجع السابق، ص   4
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  القطاع الصناعي: ثالثا
قتصادها القائم بصفة رئيسية إختالالت هيكلية في إالمغرب العربي  تعرف ليبيا كمعظم دول     

ت الصناعية في ليبيا بالتركيز الشديد في شعبتي أيتسم التوزيع الجغرافي للمنشعلى الريع النفطي، كما 
ما الثانية أت الصناعية في ليبيا، أجمالي المنشإمن  23%فيها مايزيد عن  فاألولىطرابلس و بنغازي، 

، ومن الصناعات الموجودة ت فموزعة على باقي الشعبيات في ليبياأما باقي المنشأ، %12لى إفتصل 
  :1في ليبيا نذكر

ستهالكية في مقدمة الصناعات الليبية من حيث تي الصناعة اإلأت و: ستهالكيةالصناعات اإل .1
 :كية في ليبيا تشمل مايليستهالنتاج، والصناعات اإلقيمة وكمية اإل

 وتتمثل هذه الصناعة في تعليب الخضروات و الفواكه و  :الصناعات الغذائية
لبان، وتساهم هذه الصناعة عالف و األتعليب السمك و األالمشروبات الغازية و الحلويات و التبغ و 

 .نتاج الصناعي الليبيجمالي اإلإفي  %9,5فيما يقارب 

 ثاث حذية و األقمشة و األوهي تتضمن صناعة المالبس و األ: الصناعات النسيجية
هم المصانع النسيجية في ليبيا  مصنع الجنزور الذي أالمنزلي و المكتبي و القطن الطبي، ومن بين 

 900من الطلب المحلي و مصنع غزل الصوف بالمرج الذي يغطي ما يقارب  %85يغطي ما يقارب 
 .نتاج الصناعي في ليبيامن اإل %10,8عة بنسبة لف وحدة سنويا، وتساهم هذه الصناأ

 :وتعتبر هذه الصناعة من الصناعات الجديدة في ليبيا وتتمثل في: الصناعات الوسطية .2

 قتصاد الليبي، همية البالغة في اإلوهي من الصناعات ذات األ: الصناعات الكيماوية
مليون دينار، وتساهم هذه  74يقارب  ما 1990نتاج في الصناعات الكيماوية سنة حيث بلغت اإل

، وتقوم هذه الصناعة في ليبيا على الثروات نتاج الصناعياإلمن  %20الصناعة بما يعدل نسبة 
المجمع الكمياوي :" الطبيعية المتوفرة، و توجد في ليبيا عدة مصانع متخصصة في هذه الصناعة منها

هم المنتجات البيتروكيماوية في ليبيا أن ، وم"بابي كماش الذي يشمل مصنعي الملح و التحليل الكهربائي
 .*"االيثيلين و البروبلين" 

                                                             
 .48یوسف ابو الفضل محمد مصطفى، المرجع السابق، ص   1
،یستخدم اإلثیلین أساسا ھیدروجین، وأربع ذرات كربون ذرتي، یتكون من الھیدروكربونیة األلكیناتھو أبسط االول : البروبلین و االثیلین *

یعتبر  :الثانيالفاكھة التي تم قطفھا، اما   إلنضاج الزراعةیستخدم كمیات قلیلة من اإلیثیلین في  كمركب وسیط في إنتاج الكیماویات األخرى،كما
 Polyمتعدد البروبلین :من أھم المواد األولیة في صناعات البتروكیماویات وینتج عنھ منتجات وسیطة متعددة ومنتجات نھائیة عدیدة مثل 

Propylene ولھ أھمیة صناعیة كبیرة.  
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 حيث  1970لقد عرفت هذه الصناعة تطور كبيرا في ليبيا منذ : صناعة مواد البناء
، وتعد 2010مليون طن في سنة  9,6مليون طن الى  0,1سمنت مثال في ليبيا من نتاج اإلإرتفع إ

 .هتمامات كبيرة إها الدولة تولأستراتيجية في ليبيا التي الصناعات اإلسمنت ومواد البناء من صناعة اإل

همية البالغة في صنع وهي من الصناعات الجديدة في ليبيا ذات األ  :س ماليةأالصناعات الر .3
جمالي الصناعي وتتمثل من الناتج اإل %49,3ذ تساهم هذه الصناعة بنسبة إقتصاد الليبي، اإل

  :1هذه الصناعة فيمايلي
 لى إضافة إوتتمثل هذه الصناعة في صناعة الصلب و الحديد  :الصناعات المعدنية

كبر المجمعات الصناعية في ليبيا، أالصناعات الفوسفاتية، ويعتبر مجمع مصراته للحديد و الصلب من 
 .جمالي الصناعة في ليبياإفي ناتج  %24وتساهم هذه الصناعة في ما يقارب 

 عرفت هذه الصناعة في ليبيا قفزة نوعية خاصة في  :بائيةالصناعات الهندسية و الكهر
: نتاج الفعلي مثلقامة عدد من المصانع التي دخل بعضها مرحلة اإلإخيرة، حيث تم السنوات األ

نواعها، وتساهم أستقبال المرئي و المسموع بكل جهزة اإلأفران والغساالت و مصانع الثالجات و األ
 .جمالي الصناعة في ليبياإاتج في ن %25,3هذه الصناعة بنسبة 

  القطاع التجاري: رابعا  
لتجارة نوعان داخلية وهي التي تدل على التعامالت و التبادالت التي تتم بين سكان البلد الواحد من   

  :2لىإبيع وشراء، وخارجية هي التي تتم بين الدول، وبذلك فالتجارة في ليبيا تنقسم 
ستيراد شتراكية، التي تقوم باإلليبيا من خالل المنشات اإل وهي تمارس في: التجارة الداخلية  . أ

: ت هي أنواع من المنشأن ليبيا توجد بها ثالث إومن هنا فنتاج و التسويق المباشر، و باإلأوالتسويق 
سواق الشعبية و التصدير، قنوات توزيع والتي تتمثل في األ ستيراد والصناعية، مؤسسات اإل المنشآت

ت في معظم الشعبيات الليبية حيث يصل أفراد، وتتوزع هذه المنشالتعاونية و الموزعين األالجمعيات 
تي طرابلس في مقدمة الشعبيات الليبية من حيث عدد أسوقا، وت 685لى حوالي إسواق في ليبيا عدد األ

 بعدها شعبية الجبل تأتيسواق الجماهيرية، ثم أجمالي عدد إمن  %16,30سواق وذلك بنسبة األ
ثم شعبية الجبل الغربي بنسبة  سواق في الجماهيرية،جمالي األإمن  %13,86خضر بنسبة األ

، وتحتل شعبية الكفرة  %8,46، وشعبية الزاوية بنسبة %8,9، ثم شعبية خليج سرت بنسبة 10,66%
 :سواق في الجماهيرية، وذلك موضح في الشكل التاليجمالي األإمن  %1,01خير بنسبة المركز األ

                                                             
1 Jeffe , E.G .H , Social and Economic development of Libya, London : Menas prass, 1982, p 172. 

  .24یوسف ابو الفضل محمد مصطفى، المرجع السابق، ص    2
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التجارة الخارجية " يوسف ابو الفضل محمد مصطفى، یوسف ابو الفضل محمد مصطفى، )   :توزیع االسواق في لیبیا(  :9الشكل   
  .25ص  ،2007، جامعة القاهرة، معهد البحوث و الدراسات االفريقية، قسم الجغرافيا، ماجستيرمذكرة ، "للجماهيرية العربية الليبية

ستهالكية، التي تقوم بتقديم معظم ليبيا العديد من الجمعيات التعاونية اإلكما توجد وتنتشر في     
جمعية، وتحتل طرابلس  5598الخدمات للمواطنين حيث يبلغ عدد الجمعيات التعاونية في ليبيا حوالي 

جمعية تعاونية في  720ثم  ،جمعية 742تي بعدها الزاوية بـ أجمعية، لت 995بحوالي ول المركز األ
  :، وهذا موضح في الشكل الموالي1خيرةخضر، لتاتي الجفرة في المرتبة األاألالجبل 

                                                             
  .27یوسف ابو الفضل محمد مصطفى، المرجع السابق، ص   1
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 مذكرة، "التجارة الخارجية للجماهيرية العربية الليبية" يوسف ابو الفضل محمد مصطفى، )  : توزيع الجمعيات في ليبيا(  : 10الشكل  

  .27ص  ،2007الجغرافيا،  ، جامعة القاهرة، معهد البحوث و الدراسات االفريقية، قسمماجستير

ي بلد، أهم عناصر الدخل القومي في أتعتبر التجارة الخارجية من : التجارة الخارجية    . ب
نتاج، حتياجات المختلفة من الخامات، ومستلزمات اإلستيراد اإلإوليبيا كغيرها من الدول فهي تقوم ب

 :1وذلك بالشكل التالي نتاجيوتصدر الفائض اإل

  رتفعت من إ، فقد 1970لصادرات الليبية زيادة مستمرة منذ سنة تعرف ا: الصادرات
، لتصل 2001مليون دينار سنة  5393,9الى  2001مليون دينار في تلك السنة لتصل سنة  841,8

ذ يستحوذ إهم الصادرات النفطية أمريكي، ويعتبر النفط من أمليون دوالر  44500لى إ 2010في 
من  %3,5صادرات المواد الكيماوية بنسبة  تأتيجمالي الصادرات الليبية، ثم إمن  %95على حولي 

لمانيا في أيطاليا و إتي أما من حيث التوزيع الجغرافي للصادرات الليبية فتأ جمالي الصادرات الليبية،إ

                                                             
، جامعة رسالة دكتوراه، "ة في االقتصاد اللیبي و عالقتھ بالنمو االقتصاديتطور ھیكل التجارة الخارجی" عبد الناصر عز الدین بوخشیم،   1

  .52، ص 2003-2002االسكندریة، كلیة التجارة، قسم االقتصاد، 
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 5432ي ما يعادل قيمته أ 2010،1جمالي الصادرات سنة إمن  %41,7ولى وذلك بحوالي المرتبة األ
سبانيا إو لمانيا في النفط ومشتقاته وجاءت تونس أيطاليا و إلى إون دينار وتتمثل الصادرات الليبية ملي

للتوزع النسبة المتبقية على الدول  %22,7، ثم الجزائر وتركيا بنسبة %30,6في المركز الثاني بنسبة 
وقد وصلت قيمة الصادرات الليبية عام  ،الخ...مريكية خرى مثل فرنسا مصر الواليات المتحدة األاأل

 .مليار دينار 54,2لىإ 2010

  الت ومعدات النقل وتستوردها تستوردها ليبيا هم الواردات الليبية في األأتتمثل : الواردات
تي بعد ذلك واردات ليبيا من المواد الغذائية و الحيوانية بنسبة ألتجمالي الواردات، إمن  %42,3بنسبة 
يطاليا في مقدمة الدول إ تأتي خرى، وبة المتبقية فهي موزعة على السلع المعاشية األ، والنس17,1%

جمالي الواردات وباقي النسبة إمن  %13لمانيا بنسبة أثم بعدها  %24,3لى ليبيا بنسبة إالمصدرة 
تتوزع على الدول المجاورة و الدول المصنعة، وقد عرفت الواردات الليبية تطورا كبير وخاصة في 

ارتفعت قيمة  2010وفي سنة  مليون دينار 2660,4لى إ 20012سنة خيرة فقد وصلت السنوات األ
 .3مليار دينار 30,9لتبلغ  %12,4الواردات الليبية بنسبة 

  لى إساسية أيجابيا و ذلك راجع بصفة إتى الميزان التجاري في ليبيا أ: الميزان التجاري
لى غاية إين وصل أ 1980العوائد النفطية، فقد عرف الميزان التجاري الليبي تطورا منذ سنة 

ليصل  2001خرى سنة أرتفع مرة إ و 1990نخفاض سنة مليون دينار، ليعرف نوعا من اإل 4480,2
ة بنسب 2010رتفع فائض الميزان التجاري في ليبيا لسنة في إ و 4مليون دينار، 2733,5لى حوالي إ

همية وهيمنة أمليار دوالر، وهذا ما يؤكد  18,8يار دينار مقابل مل 30,7ليصل الى  63,3%
 ، 5الميزان التجاري الليبي بدون العوائد النفطية سيكون سلبي الصادرات النفطية و

 : موضح في الشكل التاليوالميزان التجاري في ليبيا  

                                                             
     http://www.ghattour.com/ar/index.php/2012-03-17-16-11-26/2012 :  احمد غتور، التجارة في لیبیا، ماخوذ من  1
  .31یوسف ابو الفضل محمد مصطفى، المرجع السابق، ص   2
  : ، ماخوذ من2010جالل راشد، قیمة الصادرات اللیبیة خالل   3

http://www.masress.com/author?name 
  .32یوسف ابو الفضل محمد مصطفى، نفس المرجع، ص   4
  
  .8، ص 2010، الجماھیریة العربیة االشتراكیة اللیبیة، ادارة البحوث االحصائیة، 2010مصرف لیبیا المركزي، میزان المدفوعات اللیبیة   5
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، الجماھیریة العربیة االشتراكیة اللیبیة، 2010مصرف لیبیا المركزي، میزان المدفوعات اللیبیة )  : الميزان التجاري الليبي(: 11الشكل   

  .17، ص 2010ادارة البحوث االحصائیة، 
  

  قطاع السياحة: خامسا
عام  مكانياتها السياحية، ويعتبرإلقد عرفت ليبيا العديد من العوامل التي حالت دون تنمية     

هتماماتها لتنمية إذ وجهت الدولة بعض إهو التاريخ الفعلي لبداية الحركة السياحية في ليبيا،  1963
وتعتبر  ول خطة تنموية للقطاع،أربعة ماليين دينار ليبي في أذ خص القطاع بمبلغ إقطاع السياحة، 

 %70.1ا النسبي حوالي كبر المجموعات السياحية في ليبيا، حيث يبلغ متوسطهأالمجموعة العربية هي 
بعدها المجموعة  لتأتيو السياسية، أقتصادية تسجيلها بعض التذبذب نتيجة لظروف اإلوهذا رغم 

خيرة بداية في التناقص، وتليها  وقد عرف في السنوات األ %20.1وربية بمتوسط نسبي يقدر بـ األ
صفر بالمئة، ثم ن كان في فترة زمنية معينة أبعد  %3,5لى إمريكية بمتوسط نسبي يصل المجموع األ

و  %0,6فريقية بمتوسط يتراوح مابين وبعدها المجموعة اإل %2.1تليها المجموعة السيوية بمتوسط 
  ، وهذا كما 1 3.3%

                                                             
، جامعة القاھرة، كلیة االدب، قسم رسالة دكتوراه، "مقومات التنمیة السیاحیة في لیبیا دراسة في جغرافیة السیاحة"سعید صفي الدین الطوب،   1

  . 82، ص 2001الجغرافیا، 
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  :هو موضح في الشكل التالي

  
، "التنمیة السیاحیة في لیبیا دراسة في جغرافیة السیاحةمقومات "سعید صفي الدین الطوب، )  :نسبة السياحة الخارجية الى ليبيا( : 12الشكل  

  .94ص ، 2001، جامعة القاھرة، كلیة االدب، قسم الجغرافیا، رسالة دكتوراه

حد بنود ميزان المدفوعات في ليبيا، يعاني من عجز أويعرف الميزان السياحي الذي يعتبر     
لى إ باألساسخدمات السياحية، وهذا راجع لى جانب العجز الكبير الذي يعاني منه ميزان الإ مستمر
في نخفضت في التسعينات ووصلت إ، ثم 1969دوالر سنة  33نفاق الذي بلغ حوالي متوسط اإلتذبذب 
  .دوالر 135لى حوالي إ 2006
   1:ليبيا نذكرهم الخصائص السياحية التي تملكها أومن 
 .يطالياإثار الرومانية الموجودة خارج توفر ليبيا اكبر عدد من األ  -

 .ستثمار السياحيطالل ليبيا على البحر المتوسط بشريط ساحلي طويل صالح لإلإ -

 .كبر الصحاري في العالم و التي تستهوي السواح المولعين بالرحالتأمتالك ليبيا واحدة من إ -

ومن بين  راضيهاأستوطنت في إكتسابها لتراث حضاري عريق وذلك بفعل الحضارات التي إ -
 :2المعالم الثرية في ليبيا نذكر

 وتقع في منطقة فزان إلى  ليبيا وهي مدينة صحراوية من أهم المواقع اإلسالمية في :زويلة
تقع قديما على طريق مدن القوافل التجارية،  الجنوب الشرقي من سبها في واحة من النخيل، وكانت

                                                             
  :فرج احمید بوفرقة، خصائص لیبیا السیاحیة ماخوذ من  1

 http://tamimi.own0.com/t65598-topic 
  .190-187الصدیق محمد العاقل و اخرون، المرجع السابق، ص   2
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وال تزال فيها  ،وآثار إسالمية تعود إلى أيام الفاطميين أفريقيا، فيها معالم وكانت أحد مراكز التجارة مع
 .مقابر الصحابةوجامعها العتيق وبعض  قلعتها التاريخية

  الفينيقيون في القرن السادس قبل الميالد، وتتجلى فيها معالم الحداثة والمدنية  أسسها: طرابلس
وجلديات  حلي ذهبية وفضية ونحاسيات وتتوفر فيها العديد من الصناعات التقليدية من ،المعاصرة
ندلس السياحية و المدرج الروماني يضا في طرابلس مدينة األأ، ومن المحتويات السياحية وفخاريات

 .ثار السياحيةفي صبراته، ومن بين القالع القديمة في طرابلس نجد السراي الحمراء و غيرها من األ

 القوافل القديمة، وتعرف بمصنوعاتها  قكانت محطة لطري ،صحراوية داخلية مدينة :سبها
قالع وقنوات ونظم للري ترجع إلى ما يزيد  وتاريخ سبها عريق فمن آثارها ،التقليدية وبإنتاج التمور

 .على عشرة قرون

  عتدال البحري والطقس الصحراوي،مدينة قديمة حديثة، وتجمع في طقسها بين اإل هي :سرت 

فتحت  ،وطرابلس وكانت محطة مهمة على طريق القوافل بين برقة ،وكانت قديما من كبريات المدن
 .في عهد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، ومن آثارها القديمة بقايا المسجد الفاطمي

 ليبية إلى جوار الحدود مع تونس والجزائر في منطقة غريان، وتبعد عن  واحة :غدامس
وعدد من الجوامع  ،المدينة العتيقة حيث السور: أقسام كم، وهي تنقسم إلى ثالثة 600نحو  طرابلس

، واكثر مايميزها ثم المدينة الحديثة بمنشآتها وشوارعها ومبانيها العصرية القديمة، وغابة النخيل،
   .التقليديالطوارق بلباسهم 

  .قتصاد الليبيدور النفط و الصناعات النفطية في اإل:  رابعالمطلب ال  
جتماعية، فكان وال يزال النفط قتصادية و اإلعصب الحياة في اإل نتاج النفط في ليبياإيعد     

قتصاد الليبي ساسي لإلقتصاد الليبي والخطط التنموية المتبعة في ليبيا، فالنفط يعتبر الممول األدعامة لإل
على التنمية و الميزان التجاري الليبي،  يؤثرو صادراته أسعار النفط أو أنتاج اإلخلل يحدث في  و أي

قتصادية و الميزانية قتصادية و البرامج اإلنتاج النفطي تحدد جوانب الخطط اإلناءا على عائدات اإلفب
  1:التسيرية في ليبيا، ويمتاز النفط الليبي بالخصائص التالية

ربعة مناطق قريبة من بعضها البعض أبار النفطية الليبية مرتكزة في التركيز فمعظم األ -
 .ومتصلة 

                                                             
  .10یوسف ابو الفضل محمد مصطفى، المرجع السابق، ص   1
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ليبية من موانئ التصدير، حيث تم ربط هذه الحقول بالموانئ عن طريق بار النفط الأقرب  -
لى الموانئ و المطلة على البحر الذي يعد حلقة وصل بين ليبيا إنابيب نفطية، مما يقلل تكلفة نقل النفط أ

 .والدول المستوردة للنفط 

افته تتراوح ما بين نواع النفط العالمي، وذلك لكون كثأجود أجودة النفط الليبي الذي يعتبر من  -
 .درجة، وكذا خلوه من الكبريت 43و  37

ذ إلمانيا أيطاليا و إالعالم للنفط، وخاصة ستهالك في سواق اإلأكبر أقرب النفط الليبي من  -
 .كبر مستورد للنفط الليبيأيطاليا إتعتبر 

كتشاف النفط في ليبيا و قلة الكمية المستهلكة محليا، وذلك لقلة عدد السكان وعدم اإل تأخر -
 .سواق العالميةلى األإلى توجيه نسبة كبيرة منه إدى أتتطور الصناعات المحلية بدرجة كبيرة، مما 

مناطق ال عدة مناطق نذكر منهالى إفي ليبيا تبعا لموقعها الجغرافي وتتوزع الحقول المنتجة للبترول  
  1:التالية

الحدود المصرية، ويوجد بها  علىقصى لليبيا وهي من مناطق الشرق األ: منطقة السرير  . أ
نفط  ، و1961كتشاف هذا الحقل في إوقد تم هم الحقول النفطية في ليبيا، أحقل السرير الذي يعد من 

، 037,8الحقل حوالي بلغ الكثافة القياسية لبترول هذا هذا الحقل يتواجد في منطقة الصخور الرملية وت
ويبلغ كم عنه،  513ويتصل هذا الحقل البترولي بأنابيب بميناء مرسي لحريقة، والذي يبعد حوالي 

بار من مجموع األ %15يعادل نسبة  لف برميل يوميا، وذلك ماأ 150يقارب نتاج هذا الحقل ما إ
 2.بئرا 68الليبية، و حقل السرير يظم حوالي 

وهي تشمل المناطق الواقعة شرق خليج سرت، : منطقة حقول سرت الجنوبية الشرقي   . ب
نتاج ليبيا من النفط، إكم، وتنتج حقول هذه المنطقة حوالي نصف  140وتبعد عن ساحل الخليج بحوالي 

هم حقول أومن لى موانئ راس النوف و الزويتية و السدرة، إنابيب وينقل نفط هذه المنطقة بواسطة األ
 3:هذه المنطقة نذكر

كتشف أكم، وقد  160جدابيا و يبعد عنها بحوالي أيقع هذا الحقل شرق مدينة :  حقل امال -
 .لف برميلأ 42نتاج اليومي بئرا نفطية، ويبلغ معدل اإل 94، ويحوي هذا الحقل 1959سنة 

                                                             
  .63، ص 1998دار الجلیل، : دراسة في الجغرافیة االقتصادیة و انتاجیة  النفط و الغاز العربي، بیروت: محمود علي الغدامسي، النفط اللیبي  1

2 Gurney Henry, Libya :The Political Economic of Oil, London, Oxford university prass, 1996, p 56 .  
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ذ تتخللها الكثبان إصعب المناطق الليبية، أيقع هذا الحقل في منطقة تعتبر من  :بو طفلأحقل  -
بار سم بحر الرمال العظيم الذي يمتد حتى الحدود المصرية الليبية، كما يبلغ عدد األإالرماية، وتعرف ب

 .لف برميل في اليومأ 150نتاجي يقارب إبئر بمعدل  36في هذا الحقل 

ول بئر في هذا الحقل أكتشاف إ، تم يقع هذا الحقل في حوض خليج سرت : نتصارإحقل  -
باره في مناطق الصخور أ، ويعتبر نفط هذا الحقل من النوع الجيد في الكثافة وذلك لوجود 1967 سنة

بو طفل و حقل الكاتب و حقل الرمال وذلك بخط من أالكربونية، ويتصل بهذا الحقل كل من حقل 
نابيب األنتصار بضخها في ميناء الزويتنية، كما يوجد خط للغاز الطبيعي من إنابيب التي يقوم حقل األ

 .لف برميلأ 16نتاج اليومي في هذا البئر حوالي لى الميناء، ويصل معدل اإلإبمحاذاته 

وتمتد هذه المنطقة في تقع هذه المنطقة جنوبي خليج سرت : منطقة حقل سرت الوسطى   . ج
حقال نفطية،  15، ويوجد في هذه المنطقة كم 2000لى الجنوب إشكل بيضاوي طوله من الشمال 

الغاز  بإنتاجنتاج الكلي من النفط في ليبيا، وتتميز ترتيب هذه المنطقة الثاني فهي تساهم بثلث اإل ويأتي
نابيب الرئيسية المصاحب للبترول على نطاق تجاري، وينتقل نفط هذه المنطقة في ثالث خطوط من األ

 1:هم حقولهاألى موانئ البريقة و راس النوف و السدرة ومن إ

كم جنوبي البريقة على الساحل الجنوبي لخليج  170هو يقع على بعد و: حقل ناصر زلطن  -
بئر  61بار المنتجة في هذا الحقل حوالي ، ويصل عدد األ1959كتشف هذا الحقل سنة أسرت، وقد 

درجة حسب المقياس  39نسيابي، وتبلغ الكثافة النوعية لنفط هذا الحقل تعمل بطريقة التدفق اإل
نتاج كم  بميناء البريقة، ويصل اإل 172نابيب يبلغ طولها قل بخط من األويتصل هذا الح ،مريكياأل

 .لف برميلأ 600اليومي لهذا الحقل ما يقارب 

 1962كتشف هذا الحقل سنة أيقع هذا الحقل في حوض خليج سرت، وقد : حقل الواحة -
 28,7ذا الحقل لف برميل، وتبلغ درجة كثافة بترول هأيومي يصل الى حوالي  بإنتاجبئرا  46ويحوي 

 2.درجة

، وتبلغ درجة كثافة نفط هذا الحقل النوعية 1959هذا الحقل سنة  أكتشف: حقل الراقوبة -
لف برميل أ 39نتاج اليومي في هذا الحقل حوالي مريكي، ويبلغ مقدار اإلدرجة طبقا للمقياس األ 36,2

 1.كم 90نابيب بطول ألى ميناء البريقة وذلك عبر إيوميا، يتصل هذا الحقل بحقل الزلطن 

                                                             
  .68محمود علي الغدامسي، المرجع السابق، ص   1
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 :بار النفط في ليبياأالي يبين توزيع وو الشكل الم

 

  http://www.libyanyouths.com/vb/t137135.html )  :توزيع ابار وانابيب النفط في ليبيا(  :13الشكل 

  .طبيعة النظام السياسي في ليبيا :المبحث الثالث
النظام الملكي وبعده  إلغاء، مجموعة من التغيرات فبعد 1969عرف النظام السياسي الليبي بعد     

لى النظام الجماهيري و قد لعبت شخصية معمر القذافي دور مهما في رسم مالمح النظام إالتوجه 
  .السياسي في ليبيا على المستويين الداخلي و الخارجي

  .موقع معمر القذافي وعائلته في النظام السياسي الليبي: المطلب االول
من  ،معمر محمد عبد السالم أبو منيار القذافي والشهير بالرجل األخضر هو: معمر القذافي .1

بن الوحيد لعائلة ، وهو اإل 1942بإحدى مناطق مدينة سرت عام " جهنم"في قرية  ولدقبيلة القذاذفة، 
                                                                                                                                                                                              
1 Gurney Henry, op,cit, p 58 . 
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 لتحق بمقاعد الدراسةإ ،واإلبل في منطقة صحراء سرت المواشيبدوية تفلح األرض وتمتهن رعى 
 ،الثانوية بمدرسة مصراتهب لتحقإ، ثم بمدينة سرت ةبتدائياإلدراسته القذافي معمر أكمل  ،1956سنة 
وتخرج منها عام  ،1963في سنة القدافي بالكلية الحربية في بنغازي معمر إلتحق بعد ذلك ثم 

 ن القذافي مجموعة الضباط الوحدويين األحراروك 1964وفي هذه الفترة وبالتحديد في عام  1965،1

، الملكية العسكرية الكليةوبعد هذا العام تم إيفاد الزعيم الليبي إلى بريطانيا بساند هرست وتخرج من 
 ،هو نقطة محورية في تاريخ ليبيا وفي تاريخ معمر القذافي السياسية 1969وكان األول من سبتمبر 

 ،نقالب عسكريإوصل المالزم أول معمر القذافي إلى الحكم في المملكة الليبية المتحدة عبر حيث 
شغل منصب القائد  و وكان أول ما فعله بعد طرد الملك إدريس السنوسي أن أعطى نفسه رتبة عقيد

يصبح سم البالد لإوغير  ،نقالب عبد السالم جلود رتبة رائدوزميله في اإل ،األعلى للقوات المسلحة
أطلق على نفسه لقب قائد الثورة وشغل منصب رئيس مجلس قيادة  ، كماالجمهورية العربية الليبية

التي  واألعمال األفكار أهم، ومن العالمفي  جماهيريةحين أعلن ليبيا أول  1977،2الثورة حتى عام 
  :جاء وقام  بها معمر القذافي نذكر

  وفيه يعرض  1975 معا معمر القذافيألفه  سياسي، هو كتاب فلسفي :األخضرالكتاب
، حيث الديمقراطيةو والحرية شتراكيةكاإل تجارب اإلنسانيةأفكاره حول أنظمة الحكم وتعليقاته حول ال
يتناول فيه مشاكل السياسة والسلطة في  الفصل األول" :يتكون الكتاب األخضر من ثالثة فصول

الفصل  ،رب العمل قتصادية التاريخية بين العامل وفيه حلول المشاكل اإل الفصل الثاني أما، المجتمع
 3."واألم والطفل والمرأة والثقافة والفنون األسرة عن أطروحاتوفيه   الثالث

 دستوراوجعله  ،األخضر الكتابنشر القذافي بعد  1976عام ففي   :النظریة العالمیة الثالثة 
عتبرها تجاوزا للماركسية إ، عرض فيه ما سماها النظرية العالمية الثالثة التي ة الليبيةلجماهيريل

 ، وعتماد اللون األخضر لونا رسميا في البالدإوالرأسمالية، وتستند إلى حكم الجماهير الشعبية، وتم 
عن القذافي نظريه سياسية في الحكم تقوم على سلطة الشعب  النظرية العالمية الثالثة التي جاء بها
من خالل المؤتمرات الشعبية األساسية كأداة للتشريع واللجان  ،طريق ما أسماه بالديمقراطية المباشرة

و  ،والماركسية الرأسماليةبصورة جديدة و قدمها كبديل عن  شتراكيإو هي طرح  ،أداة للتنفيذالشعبية ك

                                                             
 .17، ص 2012دار الكتاب العربي، : رمزي المنیاوي، رجل من جھنم، القاھرة  1
 .121ھنري حبیب، المرجع السابق، ص   2

3  Dirk Vandewalle, Libya, London : Grnell University, 1998, P 64. 
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وقدم معمر القذافي أداة سياسية فريدة من  ،"خالصة التجارب اإلنسانية" نها أوصفها معمر القذافي 
 1.نوعها تعرف باللجان الثورية ليس من بين أهدافها الوصول إلى السلطة

  :لىإوقد كان القذافي يجمع في يده عدد كبير من السلطات يمكن تقسيمها 
  2:عدة منهامناصب متداد هذه المرحلة يشغل إل القذافي على ظ :1977الى  1969منذ 

 .رئيس مجلس قيادة الثورة - 

 .)وفيما بعد قائد أعلى(قائد عام القوات المسلحة الليبية  - 

 .وزير الدفاع ورئيس مجلس األمن القومي - 

 .رئيس مجلس القضاء األعلى - 

 .رئيس مجلس التخطيط األعلى - 

 .األعلى لإلرشاد القوميرئيس المجلس  - 

 .العام) ثم القومي(رئيس االتحاد االشتراكي العربي ومؤتمره الوطني  - 

 .1972 /4/ 6وحتى  13/9/1970كما شغل منصب رئيس الوزراء خالل الفترة من  -

  النظام " وقيام الجماهيرية" قام القذافي في هذه المرحلة بإعالن:  1977مارس  02منذ
 بحل 1979، وقام في مارس "اللجان والمؤتمرات الشعبية ومؤتمر الشعب"المتمثل في  "الجماهيري

 شغل منصب، كما مجلس قيادة الثورة وإعفاء الباقين من أعضائه من جميع صالحياتهم ومسؤولياتهم

وبالتالي فقد مارس صالحياته بشأن هذه القوات بصفة فردية  القائد األعلى للقوات المسلحة الليبية
وثيقة الشرعية " ستصدر القذافي من مؤتمر الشعب العام ما أطلق عليهإ 11/3/1990وفي ، قةمطل

هاته ومالحظاته ملزمة جتو دالتي حصرت تلك الشرعية في شخص القذافي وجعلت مجر 3، "الثورية
 ممارسة قأعطى القذافي لنفسه، ح" صالحياته الثورية"ومن خالل  ةفمن قبل هياكل النظام كا التنفيذ

 أعطىو  ،للجان والمؤتمرات الشعبية ولمؤتمر الشعب العام  "الثوريالترشيد "و "التوجيه الثوري"
ل خختصار تدإوهو ما يعني ب،  "التحريض الثوري" في ممارسة ما أطلق عليه" للجان الثورية" قالح

ومؤتمر الشعب وتسيير أعمال اللجان والمؤتمرات الشعبية  األساليب في توجيه لعناصر هذه اللجان بك
دعى المؤتمرات الشعبية تمتى  ررالقذافي هو الذي يق والدنيا،  التفصيلية و العام، عند مستوياتها

أعمال المؤتمرات والقضايا والموضوعات التي تبحثها  جدول ياد شخصدهو الذي يح، و نعقادلإل
                                                             

 .122، ص 1978الدار الجماھیریة للنشر و االعالن و التوزیع، : معمر القذافي، الكتاب االخضر، طرابلس  1
  .171ھنري حبیب، نفس المرجع، ص   2
 .276ابق، ص جمال حمدان، المرجع الس  3
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ف قالتي يجب أن تتو لجان الثورية، في الحدودام عبر عناصر ككما يتح، وتناقشها هذه المؤتمرات
  .المناقشات والمداوالت عندها

داخل  فيما يخص عائلة القذافي فهي تحظى بمكانة كبيرة :وابنائه القذافي عائلة معمر .2
حد أدائما على حق، وإذا حدث وخالف  ن عائلة القذافي، كبيرهم وصغيرهمإتقول القوانين بو  ،ليبيا

وهذا األمر مفروض  ،تقضي ببطالن ذلك القانون" الثورية " المنتمين للعائلة القوانين فأن الشرعية 
بقوة السالح والسلطات المطلقة للعقيد القذافي، الذي يمتلك السلطة والثروة والسالح، في ليبيا لوحده 

أما خارج ليبيا فأن سالح أبناء القذافي لممارسة فضائحهم هو وقوف والدهم ، بفضل كونه القائد
  1.تهم الدبلوماسية المطلق في صفهم، وجوازا

فتحية نوري هي  األولىالزوجة   مرتين وأنجب ثمانية أبناء من زوجتيه،القذافي تزوج   وقد    
مر الشرطة العسكرية في أبنة الزعيم نوري خالد حكمدار البوليس في العهد الملكي، وشقيقة إخالد ، 

جمال عبد الناصر خالل  وحضر عقد القران الرئيس، 1970تزوجا عامعهد القذافي خيري خالد، 
ولم يستمر الزواج طويال، نظرا الختالف الطبائع بين االثنين، فالسيدة فتحية تنتمي  ،زيارته إلى ليبيا

قبل الزواج سة درم تعمل كانت، لعائلة عريقة من أصول تركية، عاشت طوال تاريخها في طرابلس
وهي ممرضة ليبية سابقة  ،صفية فركاش الزوجة الثانية فهي أما ،بنائهأنجب منها أكبر أ بالعقيد،

تعرف عليها أول مرة أثناء خضوعه للعالج في أحد المستشفيات وأنجب ء، تنحدر من مدينة البيضا
رتباطه إولما يتميز به النظام السياسي الليبي و  ،تتسم تحركاتها بالتكتم  ،منها أوالده السبعة اآلخرين

ترتيب وفيما يلي  ،لعبها الكثير منهم فيه فيجب التعريف بهم ساسية التيدوار األواأل بأبناء القذافي
      2  :ليبياالنظام السياسي في القذافي والدور الذي يلعبه كل واحد في  أبناء

 من زوجته األولى بن القذافي إهو ، سنة 42يبلغ سنه حوالي أكبر أبناء هو  :محمد القذافي
عتباره األكثر تواضعا بين أبناء القذافي، ربما ألنه إفتحية نوري خالد، وينظر الليبيون لمحمد ب

ترعرع في حضن والدته وأخواله، ولكنه سرعان ما أدرك مبكرا أنه ال حظ له في خالفة والده، 
ختار منذ البداية إوذلك ألن حظوظ أخوته من الزوجة الثانية لوالده صفية فركاش أكثر قوة، لذلك 

، وفي التسعينات الليبية إلدارة البريد، كما ترأس اللجنة األولمبيةبعد تخرجه من كليه الهندسة التفرغ 
أشرف على نادي اتحاد طرابلس لكرة القدم، وهو ما أدى إلى حدوث مصادمات بينه وبين أخيه 

                                                             
 .18رمزي المنیاوي، المرجع السابق، ص   1
  :یوسف العالونة، عائلة القذافي، ماخوذ من   2

http://alialawnah.maktoobblog.com 
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تحاد كرة القدم، ويشرف على النادي األهلي الطرابلسي، إاألصغر الساعدي، الذي كان يترأس 
 .تحادالمنافس التقليدي لنادي اإل

 ي باب ف 1972  جوان 2 5 في  ولد عاما 40يبلغ من العمر  :سيف اإلسالم القذافي
درس الهندسة  ،بن البكر للسيدة صفية فركاشيأتي في الترتيب الثاني، وهو اإل العزيزية بطرابلس

التي نال منها  ،قتصاد واألعمال في فيينا ولندنالمعمارية في جامعة الفاتح، قبل أن يتحول لدراسة اإل
مركز البحوث الصناعية في في عمل بعد تخرجه  عرف بميوله الفنية وهواية الرسم،شهادة دكتوراه، 

مؤسسة القذافي العالمية اء نشأ و ،ستشاري الوطنيفي المكتب اإل 1996كما عمل في سنة  ، طرابلس
للدفاع عن حقوق اإلنسان، التي تضم جمعية  ،1998للجمعيات الخيرية والتنمية التي أنشئت سنة 

والتي تولت التعامل مع ملفات معقدة وصعبة، من إنقاذ الرهائن الغربيين في الفلبين، إلى ملف 
لوكربي، األطفال المحقونين بفيروس اإليدز في بنغازي، وأخيرا ضحايا مذبحة سجن بوسليم، وسيف 

فوس، وهو من فاوض على اإلسالم له عالقات واسعة في الغرب، من خالله حضوره لمنتدى دا
تسليم البرنامج النووي الليبي مقابل رفع العقوبات عن ليبيا، وشطبها من قائمة الدول الراعية 

ولكن أفكاره اإلصالحية بما في ذلك وضع دستور للبالد، وإطالق حريات الصحافة ، لإلرهاب
سلحة واألمن، باإلضافة إلى والتعبير، تثير حفيظة ما يسمى بالحرس القديم، المسيطر على القوات الم

 .اللجان الثورية، والذين يفضلون المعتصم على شقيقه ذي التوجهات الغربية

 كان الترتيب الثالث ولكنه  يحتل ،بطرابلس 1973  مايو 28 من مواليد :القذافي الساعدي
منحه له عتبارات عديدة، بالرغم من دراسته العسكرية، ويحمل رتبة عقيد مستبعد من الخالفة إل

حتراف في األندية اإليطالية، ومنذ ذلك العاهل األردني، إال أنه يعشق كرة القدم حتى تمكن من اإل
الوقت ترك الكرة وعاد إلى ليبيا، ليتفرغ للسينما بعد أن أسس شركة سينمائية في هوليوود بقيمة 

وهو من بين األعضاء والساعدي متزوج من ابنة اللواء الخويلدي الحميدي، ، مائة مليون دوالر
ويمكن اعتبار الساعدي النسخة الليبية من  ،الثالثة لمجلس قيادة الثورة الذين بقوا إلى جوار القذافي

وحدة الساعدي هو قائد و ،رتبط في فترة من حياته بالجماعة السلفية الليبيةإعدي صدام حسين، كما 
  .برز الكتائب في ليبياأوهي من  كتيبة الساعدي أو "48الكتيبة "والمعروفة باسم للقوات الخاصة 

 يعتبر الوحيد الذي يشغل منصبا رسميا بين أبناء  1977 مواليدمن  :القذافي المعتصم
ج كلية الهندسة العسكرية، ومنحه الرئيس المصري يخرهو القذافي، فهو مستشار األمن القومي، و

ذي ترتب عليه حل الكتيبة رتبة عقيد، أثناء لجوءه إلى مصر بعد خالف مع والده، وهو الخالف ال
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يوصف بأنه عنيف وقاس، وخاصة مع  ، يخشى تمردها هالتي كان يقودها المعتصم، والتي كان والد
رفاق والده من كبار القادة، أمثال اللواء مصطفى الخروبي، واللواء أبوبكر يونس جابر، بما في ذلك 

بروز سيف اإلسالم حسن عالقته مع كبار ولكن بعد ، كبار قبيلة القذاذفة أمثال اللواء خليفة حنيش
 1  .رجاالت القبيلة، ومع مسئولي األمن والكتائب المسلحة

 
 بنة الوحيدة للعقيد القذافي هي اإل ،)عاما 36( 1976من مواليد سنة  :القذافي عائشة

درست لفترة قصيرة في جامعة  واألقرب إلى قلبه، تخرجت من كلية القانون بجامعة الفاتح،
، ومنحتها إحدى الجامعات 2003السوربون، قبل أن تقطع دراستها احتجاجا على غزو العراق عام 

بعد القبض  صدام حسين المحلية درجة الدكتوراة في القانون، وشكلت فريقا من المحامين للدفاع عن
ألسرع تزوجت ضابطا من قبيلتها، وتفرغت إلدارة جمعيتها الخيرية، ولكنها األعلى صوتا وا، عليه

عتقال هانيبال وزوجته في جينيف، فقد إمبادرة إذا تحرش أحدهم بأشقائها، وهو ما حدث عند 
 2.سافرت إلى هناك لتعود بشقيقها وزوجته

 درس الهندسة البحرية، وكان يحلو له  ،)عاما 37( 1975من مواليد : القذافي هانيبال
متزوج من عارضة أزياء لبنانية،  ،التجول بين موانئ المتوسط في الباخرة طليطلة أو غرناطة

وأصبح أكثر شهرة بعد أن تسبب في أزمة سياسية مع سويسرا، بعد اعتقاله مع  ،وعرف عنه القسوة
زوجته في جينيف، حظه في الوراثة قليل بسبب تخصصه البحري، باإلضافة إلى عدم إلمامه 

 .الشركة الوطنية العامة للنقل البحر مستشار أول للجنة إدارة ، شغل منصببالشئون السياسية

 درس العلوم السياسية إلى جانب العلوم العسكرية،  ،1983من مواليد  :القذافي خميس
وهو يعتبر أكثر أبناء القذافي تمكنا من الناحية العسكرية، وبالرغم من أنه يحمل رتبة نقيب إال انه 

ورات المشتركة مع الجيش الجزائري، وبرز دوره يقود المناورات العسكرية، بما في ذلك المنا
في مدينة بنغازي، عندما حضر على رأس قواته إلى المدينة التي  2005القيادي في انتفاضة فبراير 

تعرف باسم ائد وحدة للقوات الخاصة ق، شهدت مصرع عدة أشخاص، وتدمير القنصلية اإليطالية
ويضطلع على نحو فعال بحماية نظام  روسيا ، وهو لواء تدرب فيلواء خميس أو "معزز 32لواء "

  .القذافي

                                                             
  .19رمزي النیاوي، المرجع السابق ، ص  1
  http://bilad-13.maktoobblog.com/1620803: سالم بارودي، عائشة القذافي ودورھا السیاسي، ماخوذ من  2
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 درس في مدينة ، وهو من اصغر ابناء القذافي،  1982من مواليد :القذافي سيف العرب
 .لهو أي دور سياسي في ليبياوهو بعيد عن الحياة السياسية و لم يكون موينخ االلمانية، 

 1986القذافي المتبناة، قتلت في القصف األميركي لطرابلس عام  ابنةوهي  :ھناء. 

  
  
  
  

  .المؤسسات السياسية في النظام السياسي الليبي: المطلب الثاني
، التي قامت بها اللجنة المركزية للضباط الوحدويين 1969الفاتح من سبتمبر  أحداثبعد       

ثرها إلغاء الملكية في ليبيا ، عرف النظام السياسي إاألحرار بقيادة معمر القذافي، التي تم على 
  :تحوالت جذرية وذلك خاصة من حيث مؤسساته، وكان ذلك عبر مرحلتين هما

        
  .1976 لى غايةإ 1969من : وال أ
بالقومية العربية و الفكر  متأثرةمؤسسات جديدة  إنتاجعرف النظام السياسي الليبي في هذه الفترة  

  :الناصري في مصر وتمثلت هذه المؤسسات في
السلطة التشريعية في الجمهورية العربية الليبية،  بمثابةيعتبر  :مجلس قيادة الثورة .1

 (: عضوا هم 12ها بمراسيم، وكان المجلس يتكون من ويمارسها بالقرارات و القوانين التي يصدر
معمر القذافي، مصطفى الخروبي، خويلدي حميد، ابوبكر يونس، عبد السالم جلود، عمر المحيشي، 

وكان  1،)عوض هوادي، بشير حمزة، يونس جابر، محمد نجم، محتار جروي، محمد المقريف 
القيادة الجماعية، وكان معمر القذافي في هذه الفترة رئيسا له، وقد تركزت  أساسالمجلس قائما على 

دستورية وقرارات وقوانين ال تقبل الطعن  إعالناتكافة السلطات في يد المجلس و يعلنها عن طريق 
: "  أن 1969سبتمبر  11الدستوري الذي تم في  اإلعالنمن ] 12[ي جهة، حيث تنص المادة أ أمام

وضع  ختصاصات السيادة العليا و التشريع، وإسلطة في البالد ويمارس  أعلىالثورة هو  مجلس قيادة

                                                             
 .173ھنري حبیب، المرجع السابق، ص   1
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الحكم في الجمهورية الليبية العربية  وإدارةعتباره قيادة التنظيم السياسي، إالسياسات العامة للدولة، ب
 :ن المهام التي يمارسها مجلس قيادة الثورة تتلخص فيما يليإومنه ف 1،"

 .تخاذ كافة التدابير التي يراها ضروريةإت العامة للدولة و وضع السياسا  -

شراف على السياسات قالتهم و اإلإ ممارسة مهام السلطة التنفيذية من تعين للوزراء و  -
 .العامة للدولة

شراف على نشاء المصالح العامة، تعين كبار الموظفين المدنين و العسكريين و اإلإ  -
 .القوات المسلحة

الرئيسية في ليبيا، و  واإلداريةهذا المجلس كان بمثابة الهيئة التنفيذية : مجلس الوزراء .2
ال يقوم  إذيتشكل ويعدل بقرار من مجلس قيادة الثورة، ويتكون من مجلس قيادة الثورة و الحكومة، 

مجلس قيادة الثورة بممارسة الحكم بشكل مباشر بل عن طريق مجلس الوزراء المسؤول مباشرة 
 :وتتمثل اختصاصات مجلس الوزراء فيما يلي أمامه

تنفيذ السياسات العامة للدولة وفق ما يرسمه مجلس قيادة الثورة وممارسة كافة   -
 .ختصاصات الالزمة لذلكاإل

 .كافة القوانين وفق السياسة المرسومة وإعداددراسة   -

البلديات و  إنشاءفين و و التنفيذية المتعلقة بتعين الموظ اإلدارية األعمالممارسة كافة   -
 .إلغائها

  .عقد المعاهدات و االتفاقيات و المصادقة عليها بتفويض من مجلس قيادة الثورة  -
نها أال إول حكومة في هذه الفترة برئاسة محمد سليمان المغربي، وتظم ثمانية وزراء، أوقد شكلت 

شهر من تعينها لتحل محلها حكومة جديدة برئاسة معمر القذافي و أبعد خمسة  1970قيلت في جانفي أ
  .1977لى غاية إعبد السالم جلود في رئاسة الوزراء  1972يليه في 
للمشاركة السياسية  كإطار، 11/06/1971االتحاد في تأسس : شتراكي العربيتحاد اإلاإل .3

نه التنظيم السياسي الشعبي الذي يحقق أعتباره حزبا سياسيا، وتقوم فلسفة هذا التنظيم على إدون 
مساندة النظام  إليه أوكلت وتحالف القوة و الذي يقضي سلميا على الفوارق بين الطبقات الموجودة، 

                                                             
1  Dirk Vandewalle, op.cit, p68. 
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لهذا  األساسي، ويتكون الهيكل اإلسالميةجديدة تتماشى مع الشريعة  إيديولوجيةخلق الثوري في ليبيا و
 1:التنظيم من

 يمثل القيادة العليا لالتحاد االشتراكي العربي مجلس قيادة الثورة الذي. 

 تنظيم القوات  إلى إضافة ،المؤتمر الوطني العام الذي يتكون من المندوبين عن المحافظات
، ويختص بدراسة "شتراكية و الوحدة الحرية و اإل" المسلحة و الشرطة، وهو قائم على مبادئ 

و دراسة تقارير مجلس قيادة الثورة من خالل  وإصدارهاتحاد وخططه العامة ومناقشة سياسات اإل
القاعدية، ومدة العضوية فيه ستة سنوات، ويجتمع  األساسيةلجنة على مستوى المحافظات و الوحدات 

مرة كل سنتين وفي الدورات الطارئة بطلب من مجلس قيادة الثورة، ورئيس قيادة مجلس الثورة هو 
 .يس االتحاد االشتراكي العربيرئيس المؤتمر الوطني العام و رئ

، 1973فريل أ 5الثورة الشعبية في  إعالنجاءت اللجان الشعبية بعد  :اللجان الشعبية .4
العقيد معمر القذافي في مدينة زوارة، وحسب معمر القذافي فان اللجان  ألقاهوذلك من خالل خطاب 

قراطية مباشرة، وتقوم اللجان الشعبية هي الوسيلة لتمكين الشعب من التعبير عن نفسه بصورة ديم
افريل  16نتخاب المباشر، وفي في ليبيا، وذلك عن طريق اإل و إداريةالشعبية في كل وحدة جغرافية 

ختيار إللجان الشعبية التي يتم  اإلداريةصدر مجلس قيادة الثورة قانون يحدد فيه المسؤوليات أ 1973
 2.أعضائهاعام لها من طرف  أمين

قام مجلس قيادة الثورة بتشكيل لجنة تشريعية  1973 أكتوبر 28في  :القضائيةالسلطة  .5
قانون يقضي بدمج المحاكم  إصدار، وتم اإلسالميةلمراجعة وتعديل القوانين لكي تتماشى و الشريعة 

 :التعديالت في النظام القضائي نذكر أهمالمدنية و الشرعية و حل نظام المحاكم المزدوجة ومن بين 

لقضاء حل محل مجلس القضاء العالي، ويتولى هذا المجلس التنسيق ل األعلىس المجل -
رئيس مجلس قيادة الثورة، كما يظم بين  ويرأسهعلى مختلف السلطات القضائية،  اإلشرافو 

أغلبية بحضور  إالأعضاءه وزير العدل ورئيس المحكمة العليا، وال تصدر قرارات هذا المجلس 
 . أعضاءه

الفتوى و التشريع، ويعتبر هذا المجلس  إدارةسم إلذي كان يعرف بمجلس الدولة ا -
 .األقاليممن مكاتب  8منهم من موظفي المكتب الرئيس و  12عضو  20ستشارية، ويظم إهيئة 

                                                             
 .179ھنري حبیب، المرجع السابق، ص   1

2 Helen Chapin Metz, op.cit, p 184. 
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  :1نظام المحاكم الليبية في هذه الفترة فهي على الشكل التالي  أما
 وتوجد في كل مدينة ول من نظام المحاكم،وهي المستوى األ: المحاكم الجزائية. 

 وهي المستوى الثاني و تنظر في جميع القضايا: بتدائيةالمحاكم اإل. 

 بتدائية، كما من المحاكم اإل إليهاو هي تنظر في القضايا التي تحال : ستئنافمحاكم اإل
 .تتخصص في الجنايات الكبرى

 اإلدارية المدنية والتجارية،:" متخصصة هي  أقسام إلىوهي تنقسم :المحكمة العليا ،
 .باألغلبيةفيها تكون  األحكامكل قسم خمسة قضاة و  إدارة، ويتولى "الدستورية

  
  

  
المنشاة الشعبية : ابراهيم شاكر، ليبيا: هنري حبيب، ليبيا بين الماضي و الحاضر، ترجمة)  : نظام المحاكم في ليبيا( : 14الشكل 

  . 203، ص 1981للنشر و التوزيع و االعالن، 

  .2011الى غاية  1977من : ثانيا
ذ تم إلغاء المؤسسات الحكومية بأطرها إتغيرات سياسية جذرية،  1977عرفت ليبيا في بداية   

ولقد نص ، "سلطة الشعب"القانونية والبيروقراطية التقليدية، وحلت محلها هيكلية مختلفة تماما تحت اسم 
أساس النظام السياسي في الجماهيرية السلطات الشعبية المباشرة هي "إعالن سلطة الشعب على أن 

القذافي التي صاغها في  تصورات وأفكار العقيد معمروهذا حسب  ،"العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية
حواجز فإن الجماهيرية تكون هي أساس إزالة كل الومنه الكتاب األخضر، والنظرية العالمية الثالثة، 

وفي  تم حل مجلس قيادة الثورة وإلغاء مجلس الوزراء لهذا اإلعالنأمام الديمقراطية الحقيقية، ونتيجة 

                                                             
  .202ھنري حبیب، المرجع السابق، ص  1
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كما هو موضح في الشكل التالي مؤسسات سياسية جديدة في هذه الفترة وعرفت ليبيا ، 1979أوائل 
  :1تتمثل فيو

  
الدار الجماھیریة للنشر و االعالن و التوزیع، : معمر القذافي، الكتاب االخضر، طرابلس)  : تنظیم السلطة في الجماھیریة (  :15الشكل 
  .51، ص 1978

مؤتمرا  405لى إالتي من خاللها تم تقسيم الجماهيرية : ساسيةالمؤتمرات الشعبية األ .1
دارية، و العضوية في هذه المؤتمرات تشمل إساس جغرافي، ولكل مؤتمر حدود أشعبيا، وذلك على 

، وتتم مناقشة جميع 18واجب لمن بلغ سن  كل المواطن ليبي و العضوية هي عبارة عن حق و
مانة تتكون أالمواضيع و القوانين و التشريعات في البلد خالل هذه المؤتمرات، وتنبثق عن كل مؤتمر 

عضاء أختيار المباشر من بين ختيارهم لمدة ثالث سنوات عن طريق اإلإعضاء يتم أمن خمسة 
ن مساعد ميأمين للمؤتمر و أدارية تقوم بتنظيم جلسات المؤتمر، وتتكون من إالمؤتمر وهي بمثابة لجنة 

مين للشؤون الثقافية والتعبئة الجماهيرية، أجتماعية و مين للشؤون اإلأشؤون اللجان الشعبية و مين لأو 
 :2ختصاصات هذه المؤتمرات نذكرإومن بين 

 .ار القوانين و التشريعاتصدإيحق لهذه المؤتمرات  -

 .و عالقات الجماهيرية مع باقي الدول النظر و البت في شؤون الحرب و السلم، -

                                                             
، 1991الدار االفریقیا للطباعة و النشر و االنتاج الفني، : قصة حیاة الزعیم العربي اللیبي معمر القذافي، النمسا: فضل عفاش، الماضي یبدا غدا  1

 .201ص 
2 Helen Chapin Metz, op.cit, p 188. 
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 .قتصادية و الميزانية العامةوضع الخطط اإل -

 .وضع السياسات العامة في مختلف المجاالت و القطاعات -

 .مانات و لجانها العامةختيار األإمسائلة و -

وهي المؤتمرات التي تخص منطقة جغرافية محددة،  :ساسيةالمؤتمرات الشعبية غير األ .2
مناء أمانة المؤتمر للشعبية و أ من ، وتتكون هذه المؤتمرات"الشعبية"سم إدارية تعرف بإولها حدود 

تخاذ أي إتحادات و النقابات و الروابط المهنية، و ليس من صالحيات المؤتمر الشعبي للشعبية اإل
دارة لصياغة القرارات الخاصة بالشعبية التي ال تتعارض و السياسات إعن ا هو عبارة منأو  ،قرارات
 .العامة

تعتبر من  وحدات النظام السياسي الليبي و من : تحادات و النقابات و الروابط المهنيةاإل .3
خضر، ويقتصر دورها عمالها من خالل الكتاب األأ هدافه وأساسية، وقد تم تنظيمها وتحديد مكوناته األ

هتمام بشؤونها و مشاغلها المهنية، وتقوم هذه التنظيمات المتمثلة في الروابط المهنية و بيا على اإلفي لي
مانات هذه التنظيمات أدارية و التنظيمية، و دارة شؤونها اإلإمانة تقوم بأختيار إتحادات و النقابات باإل

عضاء في أعضاءها هم أ مستوى ليبيا، وتحادات و النقابات و الروابط المهنية العامة لها على تشكل اإل
مؤتمر الشعب العام، حيث يعبرون عن المصالح العامة، ولكن ال يحق لهم التصويت حول قضايا 

 :1السياسة العامة، وينص القانون الليبي فيما يخص هذه التنظيمات على

 .و رابطة مهنية واحدة فقطأو نقابة أتحاد إو حرفة يحتكر تمثيلها أن كل مهنة أ -

 .نشاطات ليس لها عالقة بشؤونها المهنية بأيةال يجوز لهذه التنظيمات القيام  -

ن تتصرف كوحدة جماعية في عمليات التفاوض و المساومة مع الجهاز           أال يجوز لها  -
 .خرىتحادات و الروابط األو النقابات و اإلأداري اإل

منبثقة عن المؤتمرات الشعبية األساسية و  تنظيماللجان الشعبية هي : اللجان الشعبية .4
، وتنقسم الجماهيريةفي المهنية ، و تعتبر هذه اللجان الجهاز التنفيذي للقرارات  و الروابط المؤتمرات

 :2لىإ

مانة اللجنة تمثل مجلس أ على سلطة تنفيذية في ليبيا، وأوهي : اللجنة الشعبية العامة  . أ
مناء اللجان الشعبية ألوزراء، وتتكون اللجنة الشعبية العامة من مين اللجنة يمثل رئيس اأ الوزراء، و

                                                             
: محمد زھیرالمغیربي، ھیكلة النظام السیاسي في لیبیا، ماخوذ من  1

http://www.libyaforum.org/archive/index.php?option=com_content&task=view&id=6369&Itemid=1 
2  Helen Chapin Metz, Loc.cit,p 189. 
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مناء اللجان الشعبية العامة، ويتم أ مناء اللجان الشعبية للشعبيات، وأساسية و للمؤتمرات الشعبية األ
مين أمناء المساعدين من طرف مؤتمر الشعب العام، ويكون مين اللجان الشعبية العامة و األأختيار إ

ختصاصات اللجان إعضاء في مؤتمر الشعب العام، ومن أمناء المساعدون لشعبية العامة و األاللجنة ا
 :الشعبية العامة نذكر

 .ساسيةتنفيذ القوانين و القرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية األ -

 .لى مجلس التخطيط العامإحالتها إقتراح مشروع الميزانية و إ -

 .قتراح مشاريع القوانينإ -

 .اعمال اللجان الشعبية لضمان سير عملهامتابعة  -

 .ستثمارات ليبيا في الخارججنبي في ليبيا و متابعة إستثمار األتشجيع اإل -

 .ساسيةمانة العامة للمؤتمرات األو األأتنفيذ ما تكلف به من مهام من مؤتمر الشعب العام  -

 :تتكون من وهذه اللجان: اللجان الشعبية الفرعية  . ب

التي يتم اختيارها من قبل أعضاء المؤتمر الشعبي للبلدية،  وتتشكل : للبلديةاللجنة الشعبية  -
هذه من أمين عام، ومجموعة من األمناء مسؤولين عن القطاعات النوعية المختلفة،  وكل أمين يرأس 
لجنة شعبية نوعية في قطاعه، وتتكون اللجنة الشعبية النوعية في البلدية من أمناء القطاعات النوعية 

 1.لى مستوى الفرع البلديع
 ختيار اللجنة الشعبية للفرع البلدي من قبل المؤتمرإيتم : اللجنة الشعبية للفرع البلدي -

 .الشعبي للفرع البلدي وتتكون من أمين عام ومجموعة أمناء مسؤولين عن القطاعات النوعية المختلفة
ختيار اللجنة الشعبية للمحلة إويتم ): المحلة(اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي األساسي      -

إناثا، في نطاق  عن طريق المؤتمر الشعبي األساسي الذي يتكون من جميع المواطنين البالغين ذكورا و
حل النزاعات : ذلك المؤتمر، وتتكون هذه اللجنة من أمين وأربعة أعضاء، وتتولى الشؤون المحلية مثل

  .المحلية، وأداء األعمال اإلدارية المختلفة
  

ساسية و اللجان الشعبية و لتقاء المؤتمرات الشعبية األإهو عبارة عن : مؤتمر الشعب العام .5
قتراع الغير نتخابهم باإلإعضوا فما فوق، و يتم  760من  يتألفوهو  ،تحادات و الروابط المهنيةاإل

                                                             
: محمد زھیرالمغیربي، ھیكلة النظام السیاسي في لیبیا، ماخوذ من  1

http://www.libyaforum.org/archive/index.php?option=com_content&task=view&id=6369&Itemid=1 
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، الشعبيةالمباشر لمدة ثالث سنوات، وذلك من خالل شبكة معقدة من المؤتمرات الشعبية و اللجان 
مين مين مؤتمر الشعب العام و األأ:" مانة مكونة من أجتماعات مؤتمر الشعب العام إ بإدارةوتقوم 

مين أمين عام اللجان الشعبية و أمين شؤون المؤتمرات الشعبية و أالمساعد لمؤتمر الشعب العام و 
شخاص منذ أمانة عدة أمين الشؤون الخارجية، وقد تولى أتحادات المهنية و شؤون النقابات و اإل

معمر القذافي ، عبد العاطي العبيدي، محمد الرزوق رجب، مفتاح االسطى  (      نذكر منهم 1977
، وينعقد مؤتمر الشعب العام مرة كل عام على  )عبد الرزاق الصوصاع، الزناتي محمد الزناتيعمر، 

، وتتمثل هعضاءأو ثلثي أمانته أستثنائية بطلب من قل، وينعقد في الدورات الطارئة و اإلاأل
 1:مانته فيما يليأختصاصات مؤتمر الشعب العام و إ

 
 ساسيةمتابعة تنفيذ القوانين التي تصدرها المؤتمرات الشعبية األ. 

  عمال اللجان الشعبية أمتابعة. 

 نعقادتحادات و الروابط المهنية  واللجان الشعبية لإلدعوة اإل. 

 ساسيةأستحداث مؤتمرات شعبية إصدار القرارات المتعلقة بإ. 

 تفاقياتمراجعة و تفسير القوانين و اللوائح و القرارت و المعاهدات و اإل. 

  سقاط اللجنسية الليبية و منح اللجوء السياسي إسحب و.  

حد الهياكل الجديدة التي جاء بها معمر القذافي في الكتاب أهي : اللجان الثورية .6
بقاء الثورة دائمة و الحفاظ إلى إخضر و النظرية العالمية الثالثة، و التي تسعى حسب العقيد األ

على مكتسباتها، وهي عبارة عن محصلة لثورة الليبية كلها، و اللجان الثورية في ليبيا هي شكل 
رة لى الحكم، و والء هذا التنظيم هو للثوإدارية التي ال تسعى للوصول شكال السلطة اإلأمن 

تصال باللجان الثورية، وكذلك من وقائد الثورة، الذي يقوم بالتنسيق معها من خالل مكتب اإل
نتشرت اللجان الثورية منذ إ،  وقد "بالمدرج االخضر"و ما يعرف ألقاء المحاضرات إخالل 
في جميع المؤتمرات الشعبية و الكليات و الجامعات و المعاهد، وقامت بنشر نظامها في  1978

 :ومن مهام التي تقوم بها اللجان الثورية مايلي اإلعالموسائل  فةكا

 تحريض الشعب على ممارسة السلطة. 

                                                             
 . 34، ص 1982،  2المنشاة العامة للنشر و التوزیع و االعالن، ط: احمد ابراھیم، التنظیم الثوري للجان الثوریة ادارة الثورة الشعبیة، طرابلس  1
  وارات مع قیادات العناصر الثوریة، و تتخذ شكل محاضرات أو ح اصطالح لغوي یطلق على الحلقات التي یعقدھا القذافيھو : المدرج االخضر

  .بینھم
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 ترسيخ سلطة الشعب. 

 ممارسة الرقابة الثورية. 

 تحريك وتفعيل المؤتمرات الشعبية. 

  مانات المؤتمراتأترشيد اللجان الشعبية و. 

 حماية الثورة و الدفاع عنها و الدعاية لها. 

 :1وتتكون اللجان الثورية من هيكل تنظيمي يتجسد في شكل شعب تتمثل فيما يلي    

 .شعبة الفكر و التثقيف و الفقه الثوري -

 .شعبة العمل الخارجي -

 .شعبة التعليم و التربية -

 .شعبة الشركات و المنشات -

 .تحادات و الروابط المهنيةشعبة النقابات و اإل -

 .شعبة المؤتمرات الشعبية -

 .الشعبية شعبة اللجان -

 .شعبة الجيش و الشرطة -

  
لى النظام الجماهيري إبعد التحول  نظام المحاكم في ليبيا عرف :المؤسسة القضائية .7

  2:إلى أربعة مستويات وهي نقسامه إ
 وتوجد في كل قرية  ،تعد المحاكم الجزئية المستوى األول في نظام الحكم :المحاكم الجزئية

 .ومدينة، ويرأسها أحد القضاة، وتنظر أساسا في الجنح ذات العقوبات التي تقل عن مائة دينار
  القضايا ذات العقوبات المتوسطة، والتي ب ختصاصإالمحاكم ذات  هيو المحاكم اإلبتدائية

 .المحاكم الجزئية ستئناف بالنسبة للقضايا التي تعرض علىإدينار، كما أنها محكمة  100تزيد عن 
  وهي أساسا  ،وتنظر في القضايا المحالة إليها من المحاكم اإلبتدائية :محاكم اإلستئناف

ويتولى القضاء بها خمسة قضاة، وال يسمح لقضاة  ،قضايا الجنايات والجرائم الكبيرةل محاكم مراجعة
 .المحاكم اإلبتدائية بالجلوس في محكمة اإلستئناف

                                                             
  .64احمد ابراھیم، المرجع السابق، ص   1
: محمد زھیرالمغیربي، ھیكلة النظام السیاسي في لیبیا، ماخوذ من  2

http://www.libyaforum.org/archive/index.php?option=com_content&task=view&id=6366&Itemid=1 
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 الذي أعاد تنظيم ) 6( رقم ، صاغ مؤتمر الشعب العام القانون1982عام  في :المحكمة العليا
المحكمة العليا تتكون من رئيس وعدد غير محدود من "وقد نص هذا القانون على أن ، المحكمة العليا

 ،ويتم تقسيم المحكمة العليا إلى خمس دوائر، "القضاة يتم تعيينهم جميع من قبل مؤتمر الشعب العام
عملية اإلشراف اإلداري على النظام القضائي، كما ) وزارة العدل(لجنة الشعبية العامة للعدل وتتولى ال

ولقد ألغي منصب النائب العام ، أنها تتولى التوصية بتعيين مختلف القضاة ومنح التراخيص للمحامين
كة واسعة والنائب العام مسؤول عن شب  ،1992، ولكن تمت أعادتهما عام 1988والمحامي العام سنة 

من مكاتب التحقيق والنيابة يتولى رئاستها وكالء للنيابة يعرضون القضايا أمام جميع المحاكم 
المسؤولين عن  بمستوياتها المختلفة ويعدون مسؤولين عن التطبيق العادل للقانون من قبل الشرطة و

 .السجن
    موجب بيان من المحاكم السياسية الخاصة، التي أنشئت بهي و :المحاكم الثورية

وتتكون هذه المحاكم من أعضاء اللجان الثورية، وال  ،1980الملتقى الثالث للجان الثورية عام 
ولهذه المحاكم حق وسلطة  ،يوجد بها حق اإلستعانة بدفاع قانوني أو اإلستئناف أمام محاكم أعلى

ن الثورية مجموعة ، إتهمت اللجا1980ففي عام ، د من القضايا السياسية واإلقتصاديةيتناول العد
من ضباط القوات المسلحة والتجار والموظفين العموميين بالفساد والرشوة، وتمت محاكمتهم عن 

ولقد تم عرض هذه المحاكمات في شاشات التلفزيون الليبي خالل تلك .  طريق المحاكم الثورية
 1.الفترة

   صاغ مؤتمر الشعب العام قانونا جديدا أنشئت 1988في عام  :محكمة الشعب ،
وتتكون   في محكمة واحدة،) الثورية(بهدف دمج كل المحاكم الخاصة " محكمة الشعب"بموجبه 

ستئناف، ولمحكمة الشعب رئيس وعدد غير إمحكمة الشعب من دائرتين، دائرة ابتدائية ودائرة 
الشعب العام، كذلك فإن القانون يعطي للمتهمين حق محدد من المستشارين يعينهم جميعا مؤتمر 

 .الدفاع القانوني ومختلف الضمانات القانونية األخرى
 2:لى قسمين هماإتنقسم المؤسسة العسكرية في ليبيا  :المؤسسة العسكرية .8

، ما يقارب 2010حصائيات إيبلغ عدد القوات العاملة في الجيش الليبي حسب  :الجيش  . أ
 :فراد الميليشيات الشعبية، وذلك كما يليأيمثلون  40000حتياطي إمجند، و  76000

                                                             
  .205ھنري حبیب، المرجع السابق، ص   1

2 Kimberly Sullivan , Muammar Al-Qaddafi’s :Libya, london : Oxford University press, 2009, p 48. 



المكانة التاریخیة و الجیوستراتیجیة للیبیا....................................................: ....الفصل الثاني  

  

106 
 

 لزاميا، إمجند تجنيدا  25000مجند، منهم  50000تتكون من :  القوات البرية
وتتوزع القوات البرية في جميع التراب الليبي وخاصة على المناطق الحدودية، وتتشكل القوات البرية 

 22كتائب مظلين، و  6كتيبة مشاة، و  18ميكانيكي، و كتائب مشاة 10كتائب لدبابات و  10من 
 .كتائب دفاع جوي 7ربعة لواءات صواريخ، و أكتيبة مدفعية، و 
 مجند، بما فيهم حرس السواحل، وتحوي  8000تتكون من حوالي : القوات البحرية

 ".زياد طارق بن"، وطاردات منها "الهاني" القوة البحرية الليبية غواصتين، و فرقاطتين منهما 
 مجند، ويبلغ عدد الطائرات المقاتلة ما 18000تتكون من حوالي: القوات الجوية

سراب من طائرات الهجوم أسراب من الطائرات المقاتلة، و سبعة أطائرة، منها تسعة  394يقارب 
 .لى عدد من الطائرات العموديةإضافة إستطالع، رضي، و سربان من طائرات اإلاأل

، النظامي ال صلة لها بالجيش الليبيو كما تعرف بكتائب القذافي فهي أ :األمنية الكتائب  . ب
وال يوجد لهذه الكتائب قيادة موحدة بل يطلق عليها تسميات مرتبطة  لكنها تفوقها تجهيزا وتدريبا،

 ربعونأسبعة و و يفوق عدد قوات الكتائب  ،كخميس والمعتصم والجارح يالقذافغالبا بأسماء أبناء 
  1 :نذكر وأهم تلك الكتائبلف جندي، أ

أهم الكتائب وترتكزان في باب العزيزية مقر وتعتبران من : كتائب الخميس و المعتصم -
 .إقامة القذافي المحصن تحصينا عاليا

في بنغازي، وتعتبر من الكتائب ذات وهي كتيبة مجال خدمتها : كتيبة الفضيل بو عمر -
 .التجهيز العالي و التحصين 

هذه الكتيبة تتركز قواتها في مدينة البيضاء شرقا وهي ال تقل قوة عن بقية : كتيبة الجارح -
 .الكتائب

وهي من اقوى الكتائب وأشرسها وأكثرها تجهيزا وتتركز في غرب : كتيبة محمد المقريف -
 2.ليبيا

                                                             
 : ایمن نیشان، كتائب االمن و اللجان الثوریة في لیبیا، مؤخوذ من  1

http://www.yemennation.net/news5937.html        
  :احمد منصور، قصة كتائب القذافي، مؤخوذ من   2

http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=1B5EC10E-A72E-401E-9275-
E437948A4028&d=20120729&writer=0  
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نظام اإلعالم الليبي األكثر تقييدا في العالم ، اذ أدار اليعتبر : المؤسسة االعالمية .9
لى السلطة، فالقذافي يرى أن وسائل اإلعالم إالزعيم وسائل اإلعالم بقبضة من حديد منذ منذ وصوله 

ت وسائل و كان القذافي غير راض عن التحول الذي كانتمثل أداة للتعبئة الثورية والتنمية الوطنية، 
اإلعالم تحدثه في المجتمع الليبي، مما دفعه إلعادة هيكلة القطاع بشكل متكرر، ففي البداية أوقف 
القذافي جميع الصحف الموجودة في ليبيا، وربط في وقت الحق جميع وسائل اإلعالم باللجان الشعبية، 

وليست … تعبير المجتمع الصحافة وسيلة"في الفصل حول الصحافة أن " الكتاب األخضر"وقد اشار في 
، "وسيلة تعبير لشخص طبيعي أو معنوي، إذن، منطقيا وديمقراطيا ال يمكن أن تكون ملكا ألي منهما

  1.التحادات المهنية أو مؤتمر الشعبومنه كان من المسموح للجرائد تمثيل بعض الكيانات فقط، مثل ا

 .ت الخارجية لنظام السياسي الليبيالتوجها:  المطلب الثالث

بحيث يمكن التمييز بين مراحل مختلفة  ،تميزت السياسة الخارجية الليبية بالتحول وعدم الثبات      
، خرى من حيث التوجهات واألهداف واألولوياتللسياسة الخارجية كل واحدة منها تختلف عن األ

  :كاألتيلى فترتين إويمكن تقسيم هذه المراحل 
مجلس قيادة الثورة الجهة العليا ألتخاذ القرارات الخارجية بحكم  فيها مثل: الفترة األولى     

أن مجلس قيادة الثورة هو  ، و 1969ختصاص الممنوح له في اإلعالن الدستوري الصادر سنة اإل
إلى أن مجلس الوزراء هو "  19أعلى سلطة في البالد ، ولقد أشار أيضا اإلعالن الدستوري في مادته 

ومنها السياسة الخارجية " ذ السيــاسة العامة وفق ما يرسمه مجلس قيادة الثورة الجهة المخولة بتنفي
.2   

بعد إعالن قيام سلطة الشعب، تم تحويل ف ،2011إلى  1977مارس  2من : الفترة الثانية    
صالحيات مجلس قيادة الثورة إلى مؤتمر الشعب العام ، وهي صالحيات في أضيق النطاق مثل قبول 

 فراء وتعيين أمناء المكـاتب الشعبيـة وأداء القسم القانوني أمام أمانة مؤتمر الشعب العام ،أوراق الس
في خصوص إعادة تنظيم المؤتمرات الشعبية واختصاصاتها إلى  1984لسنة  9يشير قانون رقم  اذ

  3:أنها تقوم بـ 

                                                             
  .67معمر القذافي، المرجع السابق، ص   1
  .291ھنري حبیب، المرجع السابق، ص   2

3 Helen Chapin Metz, Op.cit, p 230. 
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  .إصدار القوانين والسياسات العامة ، والسياسة الخارجية  -
 .على المعاهدات واالتفاقيات التصديق  -
 .وضع السياسات العامة ومنها السياسة الخارجية  -
 .تحديد عالقات ليبيا الخارجية مع الدول والمنظمات  -
 . البث في شؤون الحرب والسلم  -
  .تحديد مواقف ليبيا من الحركات السياسية في العالم  -

اللجنة العامة لالتصال الخارجي والتعاون فتقوم بها ية بتنفيذ السياسة الخارجية الليب ما فيما يتعلقأ   
لتسهيل عملية تنفيذ هذه المهاماللجنة الشعبية العامة لالتصال الخارجي والتعاون   ي، ووضعتالدول

  1: منها عدد من اإلدارات والمكاتبهذا اضافة الى الدولي، 
  . إدارة شؤون االتحاد اإلفريقي-
  . إدارة شؤون اتحاد المغرب العربي -
  . إدارة المنظمات الدولية -
  . إدارة الشؤون العربية -
  . إدارة الشؤون االقتصادية -
  . إدارة شؤون أمريكا -
  . إدارة شؤون أمريكا الوسطى والجنوبية -
  . إدارة الشؤون األوروبية    -
  . إدارة الشؤون القنصلية -
  . إدارة الشؤون اإلسالمية  -
  . إدارة شؤون القانون الدولي والمعاهدة  -
  . إدارة شؤون أسيا واستراليا  -
  . إدارة الشؤون اإلدارية والمالية  -
  . مكتب شؤون اللجنة  -
  . مكتب الشؤون القانونية  -

                                                             
مركز البحوث : م حسین البرناوي، السیاسة الخارجیة اللیبیة دراسة نظریة تطبیقیة في المفاھیم و االھداف و العوامل و الوسائل، بنغازيسال  1

  . 94، ص 2000االقتصادیة،
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  . مكتب الشؤون العسكرية  -
  . جهاز المراسم العامة  -
  . جهاز األمن الخارجي  -
  الدبلوماسيةمعهد الدراسات   -

ومن أهم هداف السياسة الخارجية، ألى تحقيق إتصال الخارجي اللجنة الشعبية العامة لإل عملت و      
  1: األهداف في السياسة الخارجية الليبية 

  .تحقيق الوحدة العربية هو من األهداف األساسية في السياسة الخارجية الليبية -
 .ستقالل ذات المطالب الشرعية المطالبة باإلدعم الحركات التحررية في الدول  -
 .الوصول إلى تحقيق مشروع القارة وتحقيق اتحاد إفريقي كبير  -

ما فيما يخص التوجهات الخارجية لليبيا فقد عرفت عدت تغيرات وتقلبات وذلك نظرا لتغير أ    
  :لي يديولوجيات السياسية لصانع القرار السياسي في ليبيا و ذلك على النحو التااإل

   السياسة الخارجية الليبية على المستوى العربي و المغاربي.  

تتميز السياسة الخارجية الليبية على المستوى العربي بالعديد من المواقف وخاصة فيما يتعلق     
وتولي  1969نتفاضة ومضادة الصهيونية وتكوين دولة إسرائيل منذ بالقضية الفلسطينية وتدعيم اإل

ألقذافي الحكم ، فمبدأ السياسة الخارجية الليبية ينطلق من قاعدة دعم الشعب الفلسطيني بكل العقيد معمر 
ستمرار روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني ، ومن داللة موقف السياسة الخارجية إالوسائل الكفيلة ب

ارب عربي القاطع ألي تق تخاذها موقف واضحا ومحددا برفضهاإتجاه القضية الفلسطينية إالليبية 
، وقد ناقشت المؤتمرات الشعبية الرئيسية  القضية الفلسطينية في العديد من المناسبات وأكدت إسرائيلي

كما سجلت السياسة نية و تدعيم توجهات معمر ألقذافي، على ثبات هذا الموقف اتجاه القضية الفلسطي
رب ضد العراق  فانطلق الموقف الخارجية الليبية على المستوى العربي موقفها من أزمة الخليج والح

الجامعة (الليبي من منطلق أن الصراع عربي في األصل وكان لبد من حله على المستوى العربي 
وقد كانت  ن التدخل األجنبي لديه مأرب و أغراض عدوانية،وبعيدا عن التدخل األجنبي أل) العربية 

رضة للغزو البريطاني األمريكي للعراق وحذر الخارجية الليبية التي عبر عنها العقيد معمر ألقذافي معا

                                                             
  .73سالم حسین البرناوي، المرجع السابق، ص   1
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وهذا  ،من تبعات الغزو العسكري للعراق إال أن موقف السياسة الخارجية الليبية عرف نقص في الحدة
  1.راجع إلى العمل على تحسين العالقات الليبية األمريكية

تجاه جامعة الدول العربية إلى دعوى إلى تجديد وتغير وتحسين إكما تعرف السياسة الخارجية الليبية 
  2: حالة جامعة الدول العربية وذلك من خالل 

بناء هيكل عربي على مستوى جامعة الدول العربية يعالج الخالفات العربية العربية ، والمقصود  -
 . هنا حسب الخارجية الليبية و العقيد معمر ألقذافي إنشاء محكمة عدل عربية

إيجاد هيكل سياسي وقانوني قد يحقق من الناحية الشكلية شيئا من الرضي للمشاعر القومية العربية  -
. 

نسحاب من جامعة الدول العربية ، وذلك لدور وقد دعت ليبيا في كثير من المرات والمواقف باإل
ذات ثقل على  الجامعة العربية المحدود والدعوة لجعل جامعة الدول العربية مؤسسة دولية وإقليمية

  الساحة الدولية 

تفاقات و شركات مع إأما على الساحة المغاربية فكانت السياسة الخارجية الليبية تحاول الوصول إلى   
، إال 1971دول المغرب العربي وقد كانت البداية مع الجزائر وذلك من خالل محادثات حاسي مسعود 

يجد قبوال لدى الرئيس هواري بومدين حيث كان  أن عرض العقيد معمر ألقذافي بالوحدة الفورية لم
هتمام بالشؤون الحدودية في المنطقة االهتمام الجزائري في تلك الفترة هو إعادة ترتيب األوضاع و اإل

  3.المغربية 

ليأتي بعد ذلك توجه الخارجية الليبية إلى الوحدة التونسية الليبية والتي تالها لقاء بين العقيد معمر 
تفاق تكوين إإعالن عن  ، بمنطقة جربه التونسية ، و 12/04/1974والرئيس بورقيبة في ألقذافي 

دولة الوحدة  المسماة الجماهيرية العربية اإلسالمية ، ولكن هذه الوحدة لم ترى النور وألغيت قبل 
  4.اإلعالن عنها 

                                                             
  .279،ص 2008دار قباء، : رھا في السیاسة الخارجیة اللیبیة، القاھرةمحمد احمد معتوق، المتغیرات السیاسیة االقلیمیة و الدولیة و اث  1
، جامعة الجزائر، معھد العلوم السیاسیة، قسم العالقات مذكرة ماجستیر، "السیاسة الخارجیة اللیبیة في المنطقة العربیة"عمار انبیة جمعة،   2

  .93، ص 1995-1994الدولیة، 
   .279ھنري حبیب، المرجع السابق، ص  3

  .41، ص السابقفتحي معتوق احمد، المرجع   4
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عربي اإلفريقي ، ولكن بعد تحاد التم اإلعالن عن الخارجية الليبية والمغربية إنشاء اإل 1984وفي سنة 
نتقادات تحاد مع ليبيا وذلك كان ردا على اإل، أعلن الملك المغربي فض دولة اإل 1986عامين أي في 

  1.يفران إبقصره ب "بيريز"لتقائه برئيس الوزراء اإلسرائيلي إثر إاألخيرة للعاهل المغربي على 

  السياسة الخارجية الليبية على المستوى اإلفريقي.  

قد عمدت السياسة الخارجية الليبية إلى إقامة روابط متينة مع الدول األفريقية مع دعم هذه ل    
تصاالت الخارجي فريقية عربية مشتركة ، وحسب التقرير الذي قدمه مكتب اإلإالدول لتحقيق مصالح 

كانت هذه بتقديم المساعدات السياسية والمادية للحركات التحررية على المستوى اإلفريقي  1982لعام 
   2:المساعدات كالتالي 

 .مساعدة الجبهة الشعبية لتحرير  ناميبيا  -
 ) .الكناري ( مساندة حركة تقرير المصير بالجزر الخالدات  -
 A.N.Cالعمل على تفعيل المؤتمر اإلفريقي الجامع لتحرير جنوب إفريقيا  -
 :كما قامت بدفع مساهمات مالية للدول اإلفريقية كما يلي  -

  المدفوعات  التعهدات  البــلد

  مليون1.0  مليون 1.0  بورندي 

  مليون 12.7  مليون 19.6  تشاد

  مليون 5.8  مليون 5.8  مالي 

  مليون 10.1  مليون 10.1  أثيوبيا

  مليون 2.0  مليون 2.0  الكاميرون 

المتغیرات السیاسیة االقلیمیة و الدولیة و اثرھا في ، معتوق احمد فتحي)  : المساھمات المالیة اللیبیة  المقدمة للدول االفریقیة (   :16الشكل 

  .83 ،ص2008دار قباء، : السیاسة الخارجیة اللیبیة، القاھرة

                                                             
  .104، ص  السابقعمار انبیة جمعة، المرجع   1
  .85فتحي معتوق احمد، نفس المرجع، ص   2
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   1:تجاه إفريقيا منها إعتمدت على عدة أهداف إن السياسة الخارجية الليبية إومن هنا ف

  .ستعمار ودعم الحركات التحررية ماديا ومعنويامحاربة اإل -
  .اإلسرائيلي في إفريقيا التصدي للتغلغل -
 .قتصادتوثيق العالقات العربية اإلفريقية في مجاالت السياسة واإل -

  : تجاه دول القارة األفريقية عدة نتائج منها إوقد تمخض عن السياسة الخارجية الليبية 

وهو من التجمعات اإلقليمية في القارة اإلفريقية حيث نشاء في : تجمع دوال الساحل والصحراء  -
ليبيا ، جامبيا، السنغال ، بوركينا فاسو، ( ، بمبادرة ليبية و قد ضم ستة عشر دولة هي  1998فيفري 

السودان ،أفريقيا الوسطى ، اريتيريا ، النيجر ، مالي ، تشاد، جيبوتي ، مصر ، المغرب ، نيجيريا ، 
ل خريطة إفريقيا في كيوكان الهدف من هذا التجمع ، منع القوى العالمية من تش) تونس ، الصومال 

ندماج والتكتل بين دول المنطقة قتصادية الهائلة لدول المنطقة واإلستثمار اإلمكانيات اإلإ ،ظل العولمة
 2.لمواجهة القوى الدولية 

تحاد اإلفريقي حد أهم التوجهات اإلفريقية للسياسة الليبية هي فكرة اإلأوقد كانت : تحاد اإلفريقي اإل -
تحررية تكاملية بين الدول اإلفريقية وقد سعى العقيد معمر ألقذافي إلى ترسيخ والذي كان له أهداف 

 3.فكرة االتحاد والعمل على تفعليه
  السياسة الخارجية الليبية على المستوى الدولي . 

   :ختالف في التوجهات وذلك من خالل مرحلتين هما إعلى الصعيد الدولي عرفت ليبيا     

  توجهت الجماهيرية الليبية إلى توطيد العالقات  في هذه الفترة: فياتي وتحاد السنهيار اإلإقبل
فياتي وذلك بسبب مساندته للحركات التحررية في هذه الفترة وخاصة في الدول وتحاد السمع اإل

مبريالية وقفها إلى جانبها في نضالها ضد اإل اإلفريقية ومساندتها للكفاح المشروع للدول العربية و
 .والصهيونية 

                                                             
  .78عمار انبیة جمعة، المرجع السابق، ص   1
  .234فتحي معتوق احمد، المرجع السابق، ص   2
، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق و مذكرة ماجستیر، )"2009-1995( البعد االفریقي للسیاسة الخارجیة اللیبیة "محمود دریدي،   3

  . 158، ص 2012-2011العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة،
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ستعمار مما جعلها في موقف مبريالية واإلنتهجت ليبيا في هذه الفترة سياسة خارجية مناهضة لإلإكما 
صدام مع الواليات المتحدة األمريكية والتي تسعى حسب ألقذافي إلى فرض سيطرتها على المنطقة 

  1.ستقرار األمة العربية إ من وأالعربية على حساب 

نحياز وبمبادئ وأهداف األمم المتحدة ، الداعية لليبية بمبادئ عدم اإللتزمت السياسة الخارجية اإوقد 
برز القضايا التي ركزت عليها الدبلوماسية أإلى توطيد األمن والسلم الدوليين ويعتبر حق النقض من 

  2.ستقالل كافة الشعوب وظلما لها عتبرته إلغاء لإلإالليبية في هذه الفترة حيث 

خرى األوقد قامت المؤتمرات الشعبية األساسية باتخاذ عدد من القرارات المتعلقة بالعالقات مع الدول   
  3: منها 

قرار بدعم حركات التحرر في العالم ، ويتضمن ذلك دعوة لدعم حركات التحرر األوربية  -
 . يرلندي وقوات الباسك وغيرها والفصائل الثورية ، ومن ذلك الجيش اإل

ة في كافة مجاالت عمل األمم المتحدة و المنظمات الدولية التي تسعى لحل مشاكل الشعوب المشارك -
جتماعية والقضاء على عوامل القلق والتوتر على قتصادية واإلواإلسهام في مجاالت التنمية اإل

 .الصعيد الدولي 
  أن تبلور نفسها  1990لقد حاولت السياسة الخارجية الليبية منذ : تحاد السفياتي نهيار اإلإبعد

عتداءات وهو األمر الذي حدث فعال عند تعرض ليبيا اإل نزالق وبشكل يضمن لها الحياد بعيدا عن اإل
على مدينتي طرابلس وبنغازي  ويمكن القول أن فرض عقوبات  1986للغارات الجوية األمريكية سنة 

 4.ة في هذه الفترة كان من أثار السلبية للسياسة الخارجية الليبي 1992على ليبيا سنة 
تخذت المؤتمرات إوكما أن ليبيا عرفت في هذه الفترة دبلوماسية فاعلة مع الدول األوربية وقد 

  : الشعبية األساسية مجموعة من القرارات المتعلقة بالعالقة مع الدول األوربية وذلك كما يلي

 .يطاليا إقرار يتعلق بشجب نصب الصواريخ األمريكية في كوميزو جنوب  -
 .قرار يتعلق بالدعوة إلى جعل البحر البيض المتوسط منطقة خالية من األساطيل األجنبية  -

                                                             
اكادیمیة الدراسات العلیا، : ، طرابلس)2000-  1990( رة كمال سحبون العریفي، اثر انھیار االتحاد السوفیاتي على السیاسة الخارجیة في فت  1

  . 42، ص 2003
  .131سالم حسین البرناوي، المرجع السابق، ص  2
  .57فتحي معتوق احمد، المرجع السابق، ص   3
  .83كمال سبحون العریفي، نفس المرجع، ص   4
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كما توجهت السياسة الخارجية الليبية إلى بناء عالقات وطيدة مع  الدول الصغيرة ، وخاصة التي 
األبيض المتوسط مثل  تواجه مسائل سياسية مع الدول الغربية وباألخص الدول الجزرية في البحر

  .مالطا وقبرص

سبتمبر عرفت السياسة الخارجية الليبية  وخاص بعد اإلعالن الليبي عن  11وبعد أحداث   
لعالقات الليبية تخليها عن امتالك برنامج للسالح النووي ، وهو الدافع الذي جعل الدبلوماسية وا

تعازيه للشعب األمريكي في الخسائر  لقذافي أعلن عن إدانته لإلرهاب وقدما، فاألمريكية تتحسن
البشرية ودعى إلى عقد مؤتمر دولي يحدد مفهوم اإلرهاب فحاولت السياسة الليبية الجعل من هذه 

، هذا من جهة ومن جهة أخرى بيا و الواليات المتحدة األمريكيةالحادثة آلية من آليات التقارب بين لي
ا في دعم حركات التحرر الوطنية في مختلف أنحاء العالم تأكد السياسة الخارجية الليبية أن استمراره

  1.وخاصة باتهامها بتدعيم اإلرهاب  سيترتب عنه نتائج سلبية على مستوى السياسة الخارجية

  

  خالصة الفصل الثاني 

لى مختلف المراحل التاريخية و السياسية لتكون النظام السياسي الليبي، و دراستنا إبعد تطرقنا   

  :لى عدة نتائج منهاإقتصادية التي تمتلكها ليبيا، توصلنا الجغرافية و اإلللمقومات 

حداث ن النظام السياسي الليبي عرف العديد من المراحل التكوينية، و مر بالعديد من األأ  

متزاج حضاري إحتوته هذه الفترة من إيطالي وما ستعمار اإلالتاريخية، سواء ذلك في فترة ما قبل اإل

ستعمارية وما مرت ضارات و الشعوب و قيام عدد من الدول في ليبيا، مرورا بالفترة اإلبعدد من الح

ستعمار وبداية تكوين حداث تاريخية و سياسية في هذه الفترة، وطبيعة المقاومة الشعبية لإلأبه ليبيا من 

هذه الفترة سواء  ستقالل و العهد الملكي و مالمحلى اإلإستعمار و صوال ولى لدولة ما بعد اإلاللبنة األ

  .و من حيث الممارساتأمن حيث المؤسسات 
                                                             

1 George Joffé , Emanuela Paoletti," Libya’s Foreign policy : Driver and Objectives, United states" , 
Miditerranean paper , 2010, p 19. 
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و أن ليبيا تملك العديد من المقومات الجغرافية سواء من موقع جغرافي ألى إكما توصلنا   

تملكه من مقومات  مقومات سكانية، تجعل منها موقع جيوستراتيجي مهم في حوض المتوسط، وكذا ما

قتصاد الليبي و الركيزة االساسية له، الذي يمثل عنصر مهم في اإلقتصادية خاصة في القطاع النفطي إ

ستثمارات و يجعل و ما يلعبه النفط الليبي الذي يمتاز بالجودة في الساحة الخارجية من خالل جذب اإل

  .ستراتيجي للدول االجنبيةإمنه هدف 

و ما يعرف أ 1969نقالب إومن خالل دراسة النظام السياسي اليبي في عهد معمر القذافي بعد   

على  تخاذ القرار وإنه نظام قائم على الفردية في الحكم و ألى إبثورة الفاتح من سبتمبر، توصلنا 

لى كونه نظام قبلي يقوم على القبيلة و العشيرة و ان المؤسسات إضافة إ، وعائلته شخص معمر القذافي

ن السياسة الخارجية أالسياسية العالمية، كما  نظمةالسياسية فيه ذات هيكلة خاصة مغايرة لتصنيفات األ

الليبية ذات توجهات متغيرة من بعد عربي الى افريقي، وذلك راجع الى توجهات معمر القذافي 

  .السياسية
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  :تقديم

حداث خيرة العديد من األونة األشهد العالم العربي بصفة عامة و المغاربي بصفة خاصة في األ  

ستبدادية دامت فترة حكمها طويال، وكانت هذه إنظمة أسقاط إساسيا في أالتي لعب فيها الشعب دور 

الليبي لكي يقوم ضد حداث التي عرفتها هذه الدول وخاصة منها تونس و مصر، بمثابة الدافع لشعب األ

سنة، حكم خاللها ليبيا  42الذي دامت فترة حكمه ما يقارب  ،النظام السياسي الليبي بقيادة معمر القذافي

خذت طابعا أذ إنحراف المسار في ليبيا عن مسار جارتيها تونس و مصر، إبقبضة من حديد، ولكن 

دوارا رئيسية وهذا أطراف الخارجية ه األنزلقت فيه االحداث لتصبح نزاعا مسلحا، كما لعبت فيإعنيفا 

نتهى بسقوط نظام معمر القذافي في ليبيا، و لذلك فقد إجنبي، الذي دخل ليبيا في دوامة التدخل األأما 

لى التدخل الدولي في ليبيا و الدور الذي لعبه في تغيير النظام السياسي، وذلك إتطرقنا في هذا الفصل 

ختالفها من تاريخية و سياسية و قانونية إسباب الدولية للتدخل في ليبيا بمن خالل دراستنا للدوافع و األ

لى طبيعة العمل التدخلي في ليبيا و ذلك بدراسة دور حلف إقتصادية، ومن خالل التطرق إنسانية و إو 

طراف المشاركة في العملية ضد ليبيا ومرحلها و نتائج التي ترتبت عن هذا الناتو في التدخل و األ

  .لى السيناريوهات المتوقعة في ليبيا بعد سقوط القذافي و نظامهإلنصل في نهاية هذا الفصل  خل،التد
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    .جنبي في ليبياسباب التدخل األأ :األولالمبحث 
حرك سباب و الدوافع التي كانت بمثابة الدافع و المجنبي في ليبيا العديد من األعرف التدخل األ     

   :نسانية وذلك كمايليقتصادية و األبرزها التاريخية و السياسية و اإلأالرئيسي للتدخل الدولي ومن 
  .جنبي في ليبياسباب التاريخية و السياسية للتدخل األاأل: ولالمطلب األ  

عرفت ليبيا العديد من األحداث السياسية التي أثارت الجدل في األوساط الدولية، و التي خلقت   
لها الكثير من العداءات مع الغرب، نتيجة لتعاطيها مع تلك األحداث بمنطق الدولة القوية و التي لها 

طاحة بالنظام سرعت في عملية التدخل الدولي و اإلأرأي على الصعيد الدولي مما أسفر عن عقوبات 
  : سباب في األتي القائم ويمكن في هذا اإلطار حصر هذه األ

 747، عندما كانت طائرة البوينغ 11/12/1988لوكربي في قضية  بدأت: كربيقضية لو .1
في  "هيثرو"بين مطار  )103(التي كان مقررا لها ان تقوم بالرحلة رقم " ميركانأم أبان "التابعة لشركة 
 243مريكية، وقد بلغ عدد ركاب هذه الرحلة في الواليات المتحدة األ "اف كينيديجون "لندن و مطار 

 وبدأت، 1نفجار جميع ركاب الطائرةسكتلندية وقتل في هذا اإلألنفجار فوق قرية لو كربي امسافر، باإل
، "اتيرواتسون ماك"سكتلندي نفجار الطائرة وتولى التحقيق كل من المفتش العام األإسباب أالتحقيقات في 

رئيس  "روبرت مولر"، وكذا )اي.ب.اف(  مريكيةعن مكتب المباحث الفدرالية األ" لورنس واتيكر"و 
تحت ) ايه.اي.سي(مريكية ستخبارات األكما تدخلت في التحقيق وكالة اإل األمريكية،فريق وزارة العدل 

سكتلندي بعد التحقيق و بشكل متزامن في مريكي و األعلن القضاء األأوقد ، "فنينست كانيتسرارو"قيادة 
عبد الباسط : "من الليبية همااأل ألجهزةساسيين في القضية عميلين ن المتهمين األأ، 14/11/1991

عندما طلبت الواليات مع النظام الليبي زمة حقيقية ألى إمر ، تطور األ"مين خليفة فحيمةالمقرحي و األ
، بتسليم المتهمين وتعويض عائالت 27/11/1991بريطانية في مريكية في بيان مشترك مع المتحدة األ
ا السياسية و معلى حشد كل طاقاتهفي ذلك مريكية و بريطانيا وقد عملت الواليات المتحدة األالضحايا، 

التابعة لشركة ) A.T.4.772( العسكرية و التنسيق مع فرنسا لضم مطالبتها بتعويضات لطائرتها
ثناء رحلتها رقم أ 1989سبتمبر  19سقاطها فوق صحراء نيجيريا في إتم  يالت ،)C.D.10(يوتا

مريكي أعالن مشترك إصدار إوقد نتج عن ذلك  2شخص، 170صفر سقوطها عن وفات أو )722(

                                                             
  .79، ص1992مركز دراسات العالم اإلسالمي، : أحمد السید النجار، قضیة لوكربي و مستقبل النظام الدولي، بیروت   1

2 Khalili matar , Robert W taabit , Lockerbie and Libya , U .S. A : MC Farlaad,2004, p 54.   
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يطالبون فيه السلطات الليبية تسليم المتهمين و التخلي عن كل  1991ديسمبر  30بريطاني فرنسي في 
من بفرض عقوبات على ستصدار قرارات من مجلس األإتم  ة لذلكو نتيج ،اإلرهابشكال العنف و أ

  : 1تمثلت فيليبيا 
  دان فيه تدمير كل من أ، الذي 21/01/1992الذي صدر في : 731من رقم قرار مجلس األ
بالتعاون ، ويطالب ليبيا "يوتا " الفرنسي  تحاد النقل الجويإمريكية و طائرة شركة األ "بان ام"طائرة 

ستجابة الحكومة الليبية، و إ مستيائه الشديد لعدإفي التحقيقات الخاصة بحادثة لوكربي، ويعرب عن 
 ،ستجابة كاملة لكي تساهم في تحديد المسؤولية حول تدمير الطائرتينإستجابة على الفور الحث على اإل

ة الليبية و كرد على قرار و تساعد في القضاء على االرهاب الدولي، وفي نفس الوقت اكدت الحكوم
لى البلد الذي يتهمهما إيمكن تسليم المتهمين في القضية  وفقا للقوانين الدولية، ال نه وإمن مجلس األ

تفاقية إبهدف تطبيق بطلب الى محكمة العدل الدولية  03/03/1992رتكاب الجرم، و تقدمت في إب
 2.للحفاظ على حقوق ليبيا بعدم تسليم المواطنين تخاذ التدابير إتطالب فيه محكمة العدل " مونتر يال"

  جابة إ قدمن ليبيا لم تأ، الذي جاء فيه 31/03/1992صدر في : 748من رقم قرار مجلس األ
ولذلك تقرر فرض حظرا جويا وعسكريا على ليبيا  731من عما جاء في القرار رقم فعالة لمجلس األ

نواع أنوع من  بأيحظر تزويد ليبيا تمثل في ي، 15/04/1992بتداءا من إ يصبح ساري المفعول
سلحة و الذخائر و المركبات و المعدات و نقل األأسلحة و المواد المتعلقة بها بما في ذلك بيع األ

لى تخفيض عدد و مستوى الموظفين في البعثات إضافة إالعسكرية و المعدات شبه العسكرية، 
الجوية الليبية، وقد هددت ليبيا الدول المطبقة لهذا ميع مكاتب الخطوط الدبلوماسية و منع تشغيل ج

 3.القرار بحرمانها من النفط الليبي
  الذي يقضي بتصعيد 11/11/1993صدر هذا القرار في : 883من رقم قرار مجلس األ ،

ستيراد بعض المعدات الخاصة إرصدة الحكومة الليبية في الخارج، وحظر أالعقوبات ضد ليبيا و تجميد 
الطيران المدني و العسكري  إلىحظر  و إمتدلبترول، وحظر التعامالت التجارية مع ليبيا بصناعة ا

                                                             
1 Richard A Marquise, Intelligence and the lockerrbie investigation, U .S. A : Algora publiching, 2006, p 17 .  

  .80، ص 2000الدار الجماھیریة للنشر و التوزیع، : مھا محمد الشبوكي، إشكالیات قضیة لوكربي أمام مجلس األمن، بنغازي  2
  .202، ص 2012دار الكتاب العربي، : خلیل عبد السید، جماھیریة الدم و النار، القاھرة  3
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تم ين ألى إنها لن تقبل القرارات أوصرحت  األمن،لى قرارات مجلس إفيها، لكن ليبيا لم تستجب 
 1.محاكمة المتهمين في القضية في بلد ثلث

فليبيا  ، هاقفوظل كل طرف ملتزم بموظلت العقوبات المفروضة على ليبيا على ما هي عليه     
بدأت  1998و لكن مع حلول سنة  ،ترفض تسليم المتهمين ، وموقف بريطانيا وأميركا ظل متصلبا

الحظر الجوي، (المواقف تلين من الطرفين، حيث نجد أن الموقف الليبي وبعد تأثره بتلك العقوبات 
سوف  االسكتلنديةدراك بأن المحاكمة الدولي، أو بالتالي عزله عن المحيط ، )تجميد األرصدة المالية

، وذلك بالنظر لتقرير الموفد األممي عن القضاء األسكتلندي، و ذلك تبني نفس الخطوة من تكون عادلة
نحياز ومنظمة المؤتمر اإلسالمي في منظمة الوحدة األفريقية وجامعة الدول العربية وحركة عدم اإلقبل 
  2 .1997عام 

فترة السبعينات الى  منيمتد برنامج ليبيا لتطوير قدراتها النووية : البرنامج النووي الليبي  .2
ستمرارية الدعم السياسي إنتظام مسيرة هذا البرنامج، من حيث إ، و على الرغم من عدم 2003واخر أ

اسية لتخصيب سستيراد عدد كبير من العناصر األإن نظام القذافي قد تمكن من أال إو التقدم التقني، 
 3ثالث مراحل هي لىإساسية التي مر بها البرنامج النووي الليبي اليورانيوم، ويمكن تقسيم المراحل األ

:  
   في هذه المرحلة سعت 1981الى  1969من : "لبناء برنامج نووي التأسيس" األولىالمرحلة ،

سلحة أوذلك بعد فشلها في الحصول على ولية لبرنامجها النووي، ليبيا للحصول على المكونات األ
يسعى لتطوير دورة  نه برنامج مدني بحتأ ةزاعم ،األجنبيةنووية من الصين و غيرها من الدول 

لتزام معايير إب عموما، وكان يعني التنقيب عن اليورانيوم، وتميزت هذه المرحلة الوقود النووي المحلية
 ربعة مسائل رئيسية وأب يضاأما تميزت هذه المرحلة سلحة النووية، كنتشار األإوضمانات معاهدة 

 :هيمع بعضها البعض متربطة 
جهزة و المعرفة النووية الحساسة، متناع معظم الدول النووية عن تزويد ليبيا بالتقنية و األإ  -

 General_توميكسأجنرال " مريكية السماح لشركة رفضت وزارة الخارجية األ 1975 سنة  ففي
                                                             

  .83مھا محمد الشبوكي، المرجع السابق، ص   1
  .204خلیل عبد السید، المرجع السابق، ص   2
، 45، ص 2008مركز الخلیج للبحوث، : مركز الخلیج للبحوث، اإلمارات العربیة المتحدة: وین بون، لیبیا و إنتشار األسلحة النوویة، ترجمة   3
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Atomics "طومسون "لى ليبيا، كما سعت ليبيا لعقد صفقة مع شركة إبحاث النووية بتصدير مفاعل لأل
كالوترون لتخصيب اليورانيوم، لكن  20الفرنسية للحصول على " Thomson C.S.F _سي اس اف

 . وقفت الصفقةأالحكومة الفرنسية 
 منيرغو اكسبورتاتو"شاركت شركة ذ إالليبية، _ لنووية السوفياتية بداية العالقات ا  -

_Atomenergo export " النووية من طراز  لألبحاث مركز تاجراء نشاء مفاعل إالروسية في
"TRT1 " 1981.1وزودته بالوقود و بداء نشاطاته في عام 

 .ستخراجه من ليبياإستيراد اليورانيوم من النيجر، وذلك بعد الفشل في إ  -
بداية التعاون بين ليبيا و باكستان في المجال النووي، وكان هذا بداية بالشراكة الباكستانية  -

ن مجمل عالقات التعاون التي أوجدير بالذكر ، 1978الليبية لتشجيع التنمية الصناعية التي تأسست في 
انت بين القذافي و يجابية التي كرتكزت على الروابط اإلإو باكستان في هذه الفترة   ليبيا كانت بين

نقالب العسكري وتولي بعد اإل تأثرتالعالقة  هن هذأ، غير "ذو الفقار علي بوتو"الرئيس الباكستاني 
 2.محمد ضياء الحق الحكم في باكستان

 نشاء مركز تاجراء إمثل ، 1995الى  1981من : " المشروع الليبي المتعثر" المرحلة الثانية
المرحلة إذ شهدت هذه النووية و مفاعله الروسي مرحلة جديدة في برنامج ليبيا النووي،  لألبحاث

وذلك عبر تخصيب  نشطارية،اإلستكشاف سبل الحصول على المواد شهدت محاوالت ليبية جادة إل
نجازات المحدودة لنظام ن هذه الفترة شهدت بعض اإلأاليورانيوم و فصل و معالجة البلوتانيوم، ومع 

  3:التالية لألسبابالشديد و ذلك  باإلحباطن هذه الفترة تميزت أ إالقذافي ال
فشل ليبيا خالل السبعينات في الحصول بصفة مشروعة على التقنية و الخبرات النووية  -

 .الحساسة في الخارج 
التراجع الملحوظ الذي شهدته المساعدات النووية السوفياتية منذ منتصف الثمانينيات بسبب  -

 .موسكو من الطموحات ليبيا النوويةقلق 
جزاء أخفاء إلى إنظام القذافي  1986فريل أستهدف طرابلس في إمريكي الذي دفع الهجوم األ -
 .ختراقإي أمر الذي ساهم في تقويض فرص هذا البرنامج في تحقيق من برنامجه النووي األحيوية 

                                                             
1 Gloria Duffy, Soviet nuclear enargy domestic and international policies, Santa Monica : CA Rand, 1979 , p 85. 

  .78وین بوون، المرجع السابق، ص   2
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نتهاك إلى منتصف التسعينات تميزت بإ 1981ن هذه الفترة الممتدة من أختصار يمكن القول إب و  
ن نظام القذافي كان جادا في أثبت أسلحة الدمار الشامل، وأنتشار إليبيا المنهجي لنص ضمانات معاهدة 

 . متالك السالح النوويإسعيه للحصول و 

  2003لى غاية ديسمبر إ 1995من : "عادة تنشيط البرنامج النووي الليبيإ" المرحلة الثالثة ،
لى إعادة الزخم إ، حين قرر نظام القذافي 1999خيرة من برنامج ليبيا النووي في عام الفترة األ بدأت

كمحور لألنشطة النووية الليبية السرية، نتهى دور مركز تاجراء إالجهود النووية، وفي هذه الفترة 
تي تميزت برز العناصر الأويمثل  ولكنه واصل نشاطه كمركز رئيسي للمعرفة النووية المتخصصة،

سسها أبها هذه المرحلة المساعدات التي تلقاها برنامج ليبيا النووي من الشبكة السرية المحظورة التي 
وفي هذه الفترة و  ،1997تصلت به ليبيا في إ، الذي "عبد القدير خان"لم الباكستاني ادارها العأو 

دما كبيرا لم تحققه في العشرين حرزت ليبيا في مجال الطرد المركزي تقأكنتيجة للتعامل مع الشبكة 
سادس فلوريد اليورانيوم " لغاز الطرد المركزي ل بأجهزة، بما في ذلك تزويد النظام الليبي سنة الماضية

، وحسب الوكالة الدولية "L2وL1"جهزة الطرد المركزي هما أ، كما حصلت ليبيا على نوعين من "
وفي  ،بتركيب عدة سالسل من جهاز الطرد المركزي 2000واخر أالليبيون في  ألطاقة الذرية فقد بد

نفقت أالتقديرات فقد  وفق بعض و جهزة طرد مركزي،أتمت ليبيا بناء سلسلة من تسعة أ 2002
سلحة طار الجهود لتطوير األإمليون دوالر في  500لى إ 100واخر التسعينيات مابين أطرابلس منذ 

 1.النووية

في التخلي عن طموحاته النووية، وكان ذلك كنتيجة مباشرة قرر نظام القذا 2003وفي ديسمبر   
مريكية و البريطانية، و لعل هذا القرار يرجع للمفاوضات السرية التي جرت بين الحكومات الليبية األ

  :2الى

 . تنامي الضغوط الدولية على النظام السياسي الليبي -
عالقات جيدة مع  وإقامةنهاء العقوبات التي كانت مفروضة على ليبيا، إرغبة نظام القذافي  -

 .مريكية و المجتمع الدولي بوجه عامالواليات المتحدة األ

                                                             
  .104وین بوون، المرجع السابق، ص   1
   .108نفس المرجع، ص  2
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وبين الدول المطالبة  ليبيا التي كانت قائمة بين دور الدبلوماسية الهادئة و المفاوضات السرية -
 .النوويببرنامج ليبيا  وإقرانها بالتعويضات في قضية لوكربي

سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين جراء التدخل الدولي بقيادة الواليات المتحدة ب التأثر -
 .2003مارس  17مريكية في األ

لى ليبيا و على متنها شحنة من مكونات إوهي في طريقها " BCC Hina"سفينةعتراض إ -
ن شبكة عبد القدير خان كانت وراء تلك أكتشاف إ ، و2003في أكتوبر  جهزة الطرد المركزيأ

  .وقبلت بالتنازل عن برنامجها النوويالشحنة، مما جعل الموقف الليبي ضعيف 
خر أنها من أنظمة التي تحسب على من األ نظام العقيد القذافي يعتبرإذ : طبيعة نظام الحكم .3

الى المؤسسات السياسية التي يملكها النظام  باألساسويرجع ذلك  الموجودة في العالم، الدكتاتوريات 
و الحياة الحزبية التي يراها العقيد في الكتاب  باألحزابفي ليبيا و هيكلتها، وخاصة فيما يتعلق 

وكذا الممارسات السياسية التي من خاللها يتم رسم  1حتيال على الديمقراطية،إنها أاألخضر على 
توجهات العقيد معمر القذافي طوال مدة حكمه  تميزتذ إ سي،الخطوط العريضة لتوجهات النظام السيا

معمر ما جعل القضاء على م لخارج و خاصة مع الدول الغربية،لليبيا بعدم الثبات وكثرة العداءات 
 .2في ليبيا ها الدول الغربية كدافع للتدخلستخدمتإسباب السياسية التي هم األأونظامه من  القذافي

نتفاضات الشعبية التي قامت في العديد من كانت اإل :ة الشعبيةنتفاضاإلكيفية التعامل مع  .4
نظمة السياسية سقاط األإو نجاحهما في  ،و باألخص تونس و مصرلليبيا الدول العربية المجاورة 

هالي أصوات أرتفاع إ تزامن ذلك مع لىإضافة إ نتفاضة الشعبية في ليبيا،كبير لقيام اإل االقائمة دافع
نطالق اإلولى األكان بمثابة الشرارة التي  ،عتقال محامي عائالت الضحاياإبو سليم و أحداث سجن أ

ومواجهة النظام السياسي لهذه المظاهرات و المدن المجاورة لها،  المظاهرات الشعبية في بنغازي
لى إنظار الدولية األ لفتلى الحلول السلمية سببا في إستخدام القوة، وعدم اللجوء إبطرق غير سلمية ب

     3.ستخدام القوة الدوليةإلى إدى ذلك أيجاد حلول لها و لو إحداث في ليبيا و األ
طريقة العنيفة التي واجه بها نظام العقيد اللى إوذلك راجع  :زمةخفاق النظام في حل األإ .5

و القوة  سلحةستخدام األإالمظاهرات الشعبية و خاصة في بنغازي، وتحويلها الى حرب مفتوحة و 
                                                             

  .24، ص 2012بركلیات للنشر، : الطاھر عبد الرحیم، لیبیا انتصار االمل، السودان  1
  .78، ص 2011الدار العربیة للعلوم ناشرون،: علي حرب، ثورات القوة الناعمة في العالم العربي، بیروت  2
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التدخل من أطراف خارجية لحل األزمة، و عجل في سقوط ، مما إستدعى ضد معارضيه المفرطة
  1 .السياسي النظام 

 تأسيس حيث أن: ستقاالت الجماعية في نظام القذافينتقالي و اإلالمجلس الوطني اإل تأسيس .6
ختيار وزير العدل المنشق إ، من وزراء منشقين و  2011 فيفري  27نتقالي في المجلس الوطني اإل
عبد الحفيظ عبد القادر غوقة نائبا له وناطقا  وله  ارئيسا مؤقت مصطفى عبد الجليلعن نظام القذافي 

عتراف عدد كبير إو رئيسا للحكومة االنتقالية القادمة  عبد الرحيم الكيبنتخب إو سم المجلسإرسميا ب
جعل نظام القذافي يفقد بعضا يلشعب الليبي حيد لو ممثل وس كسلطة شرعية في ليبيا من الدول بالمجل

معمر القذافي و التي جعلت النظام الليبي يفقد  نظامستقاالت التي عرفها لى اإلإفة اضإهذا من شرعيته، 
نشقاقات في صفوف الجيش ستقاالت في السلك الدبلوماسي و اإلإ، وخاصة فيما يتعلق بشرعيته الدولية

  2.المعارضةلى إنضمامها إو 

  .جنبي في ليبياالقانونية للتدخل األنسانية و اإلسباب األ: المطلب الثاني

 15السياسي في  باإلصالحلقد واجه النظام الليبي المحتجين الذين خرجوا في تظاهرات مطالبة   
سلحة الثقيلة و القصف ستخدام األإذ قامت قوات القذافي بإستخدام العنف المفرط، إب 2011فيفري 

محتج  170حداث ما يقارب ستخدمت الذخيرة الحية وراح ضحية لهذه األأ والجوي لقمع المتظاهرين، 
حتجاجات الشعبية جريح،  و في مدة زمنية قصيرة تحولت اإل 1500في بنغازي و البيضاء و حوالي 

بمعمر  لإلطاحةخر السلطة و األا للبقاء في محداهأسعى يلى حرب مفتوحة بين طرفين إفي ليبيا 
مدن ليبيا المختلفة بالقتال خالل  تأثرتوقد  األخيرة،الذي قرر القتال حتى اللحظة  و النظام القذافي

 حتجاجات عارمةإستعملت قوات القذافي سياسة الحصار على المدن التي تعرف إذ إالنزاع المسلح، 
القذافي قد مارست التعذيب و غيره من وبذلك تكون حكومة  ،وتسيطر عليها قوات المعارضة

نساني و لتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي اإلنتهاكا إلإ، بما يشكل نسانية و المهينةإ أالالممارسات 

                                                             
  .159، ص 2012نماء للبحوث و الدراسات االنمائیة، مركز : سلمان العودة، اسئلة الثورة، بیروت  1
  . 18، ص 2012الدار العربیة للعلوم ناشرون، : فبرایر، بیروت 17ثورة :مفتاح علي جویلي، مذكرات الیوم االول  2
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التي ساهمت نسانية اإلنتهاكات وقد مارست قوات القذافي العديد من اإل اإلنسان،القانون الدولي لحقوق 
  :1منها لمنعها في التدخل الدولي

  شخاص الذين عانى األختفاء القسري، كما ة اإلنتشار ظاهرإعتقاالت التعسفية و ممارسة اإل
 .مثل حق الدفاع ساسيةنسان األخرى لحقوق اإلأنتهاكات إلى إعتقال التعسفي تعرضوا لعملية اإل

   ساءت إوضع العديد من نقاط التفتيش و الحواجز عند مداخل المدن و المعابر الحدودية، و
، كما تشير اللجنة "جرذان"نسانية مثل إطالق عليهم كلمات غير إمعاملة المدنيين عندها، والضرب و 

ذكر عبارات غير  2011فيفري  22لقاه في أن القذافي في خطابه الذي أالدولية لحقوق االنسان 
 .للحكومة لى المتظاهرين و المناهضينإشارة إ، في ...)قبضوا على الجرذانإ(...انسانية مثل 

    جانب في ليبيا، وذلك في المعابر الحدودية و تجريدهم لى الرعايا األإتعرض قوات القذافي
الذاكرة ، و شرائح و ليكترونية، كالهواتف النقالة  و الكاميرات إمن ممتلكاتهم الخاصة من منتجات 
 2.نسانيةإالتعرض لهم بألفاظ ومعامالت غير 

  غتصاب في حق المدنيين من النساء، في المدن التي اإل ممارسة قوات القذافي لعمليات
 .لى المعارضة بطريقة همجية و غوغائيةإنتمائهن إتعارض النظام و من يشك في 

  لى خارج ليبيا، كما إيقاف المؤن الغذائية و الوقود عند نقاط التفتيش لدفع المدنيين للهروب إ
نسانية انية، حل دون وصول المساعدات اإلنسهوجمت الموانئ و المنافذ المخصصة للمعونات اإل

، و بالتالي ستخدمت قوات القذافي المستشفيات كقواعد عسكرية لعملياتهاأللمناطق المحاصرة، كما 
 .إزداد الخطر على المدنيين

   حياء ستخدام الصواريخ و القنابل التي كانت تسقط على األإقصف المدن بعشوائية، وذلك ب
  .سقوط عدد كبير من المدنيين الليبيينلى إدت أو  ،السكنية

ن يثر تبيإنسانية التي عرفتها المدن الليبية، وعلى إحداث الدموية الغير عقاب هذه األأعلى   
لعدد من الخروقات و التجاوزات من طرف  نسان و اللجنة الدولية لتقصي الحقائقمجلس حقوق اإل

موعة من القرارات التي فرضت سلسلة من العقوبات من التابع لألمم المتحدة مجتبنى مجلس األ النظام،
  :عطت الشرعية الدولية للتدخل الدولي في ليبيا و هي أعلى الحكومة الليبية، و مثلت الدافع القانوني و 
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   باإلجماع حيال  مجلس األمن تخذهإ، 2011فيفري  26في : 1970رقم  منمجلس األقرار
حكام الفصل أ، و بموجب نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية و ذلك حسب ليبيااألوضاع في 

المحكمة الجنائية وفوض  معمر القذافيعلى نظام  عقوبات دوليةفرض  ،السابع من ميثاق المجلس
 :1ار علىالليبيين، وقد نص القرقترفتها قوات القذافي ضد المدنيين إبالتحقيق في الجرائم التي  الدولية

قترفتها إوذلك للتحقيق في الجرائم التي  :لى المحكمة الجنائية الدوليةإحالة الوضع إ .1
لى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق إوضاع األ الةحإو  ،قوات القذافي ضد المدنيين

  .فيها
من  مناسباتراه عضاء ما تتخذ جميع الدول األ هذه العملية من خالل: سلحةحظر األ .2

و أو بيعها لها أ ،لى الجماهيرية العربية الليبيةإسلحة و ما يتصل بها من العتاد تدابير لمنع توريد األ
سلحة و الذخيرة و المركبات و المعدات العسكرية و و يشمل ذلك األ ،و غير مباشرأنقلها بشكل مباشر 

شكال المساعدة بما في ذلك أوغيرها من  ،يار و المساعدات التقنية و الماليةغشبه العسكرية وقطع ال
جراء على لوازم م ال، و ال يسري هذا اإلأرضها أكان مصدرهم توفير المرتزقة المسلحين سواء 

، كما "سترات، الخوذ"نساني الوقائي، كالمالبس الواقية ستخدام اإلالمعدات العسكرية غير الفتاكة ذات اإل
و ذلك لجميع  ،سلحة و ما يتصل بها من عتادصدير جميع األتمنع الجماهيرية العربية الليبية من ت

و ألى ليبيا إعضاء كما يطلب من الدول المجاورة للجماهيرية تفتيش جميع البضائع المتوجهة الدول األ
 . و توريدها و يجرى تدميرهاأصناف التي يحظر تصديرها ن تصادر األأو  ،القادمة منها

محمد : "بنائه و كل منأوهم القذافي و شخص من ليبيا  16يتم منع سفر  :حظر السفر .3
البغدادي، عبد القادر يوسف الدبري، ابو زيد عمر دوردة، ابو بكر يونس، معتوق محمد معتوق، سيد 

 ".   محمد قذاف الدم، عبد اهللا السنوسي
صول موال و األبطاء بتجميد جميع األإعضاء دون ذ تقوم الدول األإ :صولتجميد األ .4

تحكم فيها بصورة ت وأملكها ت راضيها و التيأخرى الموجودة في قتصادية األالمالية و الموارد اإل
 .عائلة القذافيو غير مباشرة أمباشرة 

                                                             
1  Smon Admes, "Libya and the responsibility" , Occational paper series, NO 3, October, 2012, p 13. 
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  ذ إ، 2011مارس  02صدر هذا القرار بتاريخ : 7298قرار الجامعة العربية رقم
 عرفتهقرر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بعد المستجدات في ليبيا و العاصمة طرابلس و ما 

 :1نتهاكات لحقوق المدنيين مايلينسانية من السلطات الليبية و اإلإمن ممارسات غير 
   التنديد بالجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين المدنيين في المدن الليبية المختلفة من جانب

سلحة الثقيلة و القصف ستخدام الرصاص الحي و األإوبصفة خاصة تجنيد المرتزقة و طات الليبية، السل
نساني نسان و القانون اإلنتهاكات خطيرة لحقوق اإلإو التي تشكل  ،الجوي في مواجهة المتظاهرين

 .الدولي
   لى الحوار إحتكام نواعه و اإلأشكاله و أالعنف بكافة  ألعماللى الوقف الفوري إالدعوة
 .السلمي
  لى إستجابة تصاالت و اإلعالم، وكذا فتح وسائل اإلالمطالبة برفع الحظر على وسائل اإل

 .مطالب الشعب الليبي
   حداث الجارية في ليبيا و مناشدة لى تشكيل لجنة عربية لتقصي الحقائق في األإالدعوة

 .رض ليبياأجانب على لعربية و األالسلطات الليبية توفير الحماية الالزمة لكافة رعايا الدول ا
  جتماعات مجلس الجامعة و إفي على وقف مشاركة وفد حكومة الجماهيرية الليبية  التأكيد

ستجابة للمطالب و تحقيق قدام السلطات الليبية على اإلإلى حين إ لها جهزة التابعةجميع المنظمات و األ
 .من الشعب الليبيأ

  ن ما يتعرض له الشعب الليبي من أيدي في شالوقوف مكتوفة األن الدول العربية ال يمكنها أ
 لجأتنجع السبل لحماية و سالمة المواطنين حتى و لو ألى التشاور حول إنها ستسعى أسفك للدماء، و 

  .مم المتحدةجتماع القادم لمجلس الجامعة و األلى اإلإلى فرض الحظر الجوي، مع رفع توصيات إ
  ستجابة السلطات إثر عدم إ، 2011مارس  17صدر بتاريخ : 1973من رقم قرار مجلس األ

نسانية في ليبيا و الخسائر منية و اإلوضاع األ، و تدهور األ1970من رقم الليبية لقرار مجلس األ
من و ن الحالة التي تعرفها الجماهيرية العربية الليبية تعتبر تهديد لألإالفادحة في صفوف المدنيين، ف

 : 2ن المجلس قررإو منه فالسلم الدوليين 

                                                             
  .114، ص 2011المجموعة الدولیة لنشر و التوزیع، : احمد القطعاني، شتاء طرابلس الدامي، بیروت   1

2 Paul Salem, Amanda Kadlec, Libya’s troubled transition, Carnegie papers, june, 2012 , p 08. 
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 جل أمن  ،جميع الرحالت الجوية في المجال الجوي الليبي و تشمل :فرض منطقة حظر جوي
نسانية، وينفذ غراض اإلمساعدة المدنيين الليبيين، و ال ينطبق الحظر المفروض على الرحالت ذات األ

 . تنسيق مع جامعة الدول العربيةالهذا الحظر من طرف الدول االعضاء و ذلك ب
 المتعلق بحظر األسلحة  ،1970رقم  قرار مجلس األمنطبيقا لوذلك ت :سلحةنفاذ حظر األإ

إلى جانب إضافة المزيد من أسماء األشخاص  لقوات القذافي على نطاق أوسع وبشكل أفضل
 .والمنظمات إلى قائمة حظر السفر

 بمنع إقالع أو هبوط  األمم المتحدةوذلك بطلب و مناشدة جميع دول  :حظر الرحالت الجوية
 .أي طائرة عسكرية، أو حتى تجارية قادمة من ليبيا أو متجهة إليها من أراضي الدولة

 لى كافة األموال واألمالك التي  عوذلك بتجميد األموال، ويسري هذا القرار  :لتجميد االصو
 .األمم المتحدة االعضاء في في أي من دول ، وله يد فيها بطريقة أو بأخرى التي يملكها القذافي، أو

  

  . في ليبيا الدوليقتصادية للتدخل سباب اإلاأل: المطلب الثالث
ساسي لكثير من العمليات الدولية، و التدخل الدولي في المحرك األقتصادية تعد المصالح اإل   

سباب لتدخل بعض برز الحاجات و األأن النفط الليبي يمثل أذ إ ،مصالحالبهذه لى حد بعيد إليبيا مرتبط 
وقد كانت ليبيا قبل  ،1973رقم  مجلس األمن الدول المشاركة في عملية الحظر الجوي وتنفيذ قرار

نتاجها بثالث ماليين في السنوات إن تزيد أعلى  ،مليار برميل يوميا 1.6تنتج ما يقارب حداث هذه األ
ليه على سبيل المثال كل إتضخ حوالي ثلث الحاجيات النفطية اليومية التي تحتاج  ليبيان أكما  المقبلة، 

ه يتكميته بل في نوعهمية النفط الليبي ال تكمن في أوبحسب الخبراء فان  من فرنسا و المانيا و ايطاليا،
مين مصالحها النفطية ألى تإن هذه الدول ستسعى أومن المؤكد  و جودته وذلك كونه من النوع الخفيف،

خرى أسباب أقتصادية للتدخل الدولي في ليبيا توجد سباب اإلهم األألى كون النفط من إضافة إ، في ليبيا
  1 :منها

ستثمارات إن الكثير من هذه الدول تملك أذ إ :قتصادية في ليبياالمحافظة على المكتسبات اإل -
و عقارات في ليبيا، ولها شركات ضخمة تعمل خاصة في مجال النفط و التنقيب، وعدم مشاركتها في 

                                                             
  :شادي عمر الشربیني، حقیقة ماجرى في لیبیا، مؤخوذ من    1

http://www.kassioun.org/index.php?mode=article&id=19488 



  .ر النظام السياسييالتدخل الدولي في ليبيا و دوره في تغي..............................: الفصل الثالث
 

126 
 

ت التابعة أو تتعرض المنشأستثمارات هذه الحملة ضد النظام في ليبيا قد يجعل هذه الدول تخسر هذه اإل
فرض  عبرقتصادية في ليبيا مصالحها اإلتحاول المحافظة على ل لى التدمير، مما جعل هذه الدوإلها 

ستمرارية إقتصادية في ليبيا لضمان الحظر عليها، لكي تبقى محافظة على مكانتها و مكتسباتها اإل
 1. عملها بعد القذافي و تثبيت النظام الجديد في ليبيا

سباب التي دعت المالية من بين األزمة تعد األ :سواق جديدةأيجاد إزمة المالية و تخفيف األ -
 الرأينظار أ تحويل سواق جديدة مفتوحة لهذه الدول، وأوهذا إليجاد الدول الغربية للتدخل في ليبيا، 

حداث التدخل، كما يعتبر التدخل ممهدا لعمليات ألى إقتصادية الداخلية العام الداخلي عن القضايا اإل
موال و لى عمليات تبيض األإضافة إموال طائلة، أض الدول  التجارة الغير مشروعة التي تدر على بع

غيرها من العمليات التي تساهم في خلقها الحروب، و التدخل في ليبيا يعتبر فرصة لتنشيط هذه 
 2.زمة مالية حادةأعباء على حكومات الدول التي تعاني العمليات لتخفيف بعض األ

ساسي للتدخل ن هذا هو السبب األأيعتبر الكثير من المحللين : قتصاديةسياسة القذافي اإل -
خيرة عرفت نوعا من التهميش قتصادية في السنوات األن سياسات القذافي اإلأذ إالعسكري في ليبيا، 

للشركات الصناعية الغربية ذلك في مقابل الشركات الصينية و غيرها من الشركات الهندية و 
مريكية و بريطانيا وفرنسا تبدي سها الواليات المتحدة األأما جعل هذه الدول و على ريبينية، وهذا الفيل

قتصادية و خاصة لى ذلك تصريحات القذافي ومشاريعه اإلإضافة إستيائها من هذه السياسات في ليبيا، إ
رفض  هالغرض منكثر من مناسبة، و أو الذي نادى به القذافي في  ،"الدينار الذهبي " منها مشروع 

الدول العربية واألفريقية "وقد دعا القذافي "الدينار الذهبي"ستخدام عملة بديلة وهي إالدوالر و اليورو و
الستخدام هذه العملة البديلة و خاصة في التعامالت النفطية، وقال أن هناك مائتى مليون فرد سوف 

 ، وقدفريقية موحدةإبل تأسيس قارة يستخدمون هذه العملة إذا ما تمت الموافقة عليها، وهذا يكون أحد س
كونها ستجعل التعامالت النفطية العالمية خاضعة ل تحاد األوربي الفكرةرفضت الواليات المتحدة واإل

 3.لهذه العملة في مقابل سقوط عمالتها الدوالر و اليورو

                                                             
  :عدي شتات، االقتصاد و الثورة في لیبیا، مؤخوذ من   1

http://www.albasrah.net/ar_articles_2011/0212/shatat_170212.htm. 
  : خذر شنكالي، لیبیا السوق االوربیة الجدیدة، مؤخوذ من   2

http://www.doxata.com/aara_meqalat/6633.html 
  :احمد ابراھیم خضر، لیبیا صراع على النفط ام على السیطرة المصرفیة، مؤخوذ من   3

http://www.alukah.net/Web/khedr/10862/34981/ 
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  .جنبي في ليبياطبيعة التدخل األ: المبحث الثاني
شهدت ليبيا نتيجة لالحداث السياسية الداخلية و الخارجية تحركا دوليا، لتطبيق حظر جوي عليها و     

  : قد كان هذا العمل الدولي تحت لواء الحلف االطلسي و عدد من الدول ومر بعدة مراحل وذلك كالتالي

.جنبي في ليبياطراف التدخل األأطلسي و الحلف األ:  ولالمطلب األ  

القاضي بفرض حظر جوي فوق  "1973"من تحت رقم مجلس األ عن ممي لقرار األكان صدور ا  
تحت لواء  ولى للتدخل الدولي في ليبياجراءات الضرورية، الشرارة األليبيا، وحماية المدنين بكافة اإل

طلقت الدول أذ تداعت الدول الغربية و العربية لتنفيذ القرار، وقد إ ،)NATO(الحلف االطلسي
سم إطلقت عليها فرنسا أحيث في ليبيا، على العمليات العسكرية سماء أعدة المشاركة في تنفيذ القرار 

طلقت عليها الواليات أ، و )Ellamyيالمي إ(سم إطلقت عليها بريطانيا أو  ،)Harmattanهرمتان (
، 20111مارس  19بتاريخ فعليا  بدأتالتي  )Odyssey Dawn وديسافجر األ( سمأمريكية المتحدة األ

زمات مرا يسيرا نظرا لخبراته السلبية في األأزمة الليبية بالتدخل في األ االطلسيولم يكن قرار حلف 
ي أنما إالدول و ذلك دون تصويت و  بإجماعن تتخذ قرارات الحلف أتفق على إوقد الدولية السابقة، 

القرار، و السلطة السياسية الفعلية في الحلف هو عتراض من طرف الدول المشركة في العملية يسقط إ
على سلطة عسكرية فيه هي اللجنة العسكرية ولها رئيس أ عضاء ومجلس الحلف المتكون من الدول األ

لية أ، ولهذه اللجنة قائدا للعمليات في ليبيا" شارل بوشار"وقد عين الجنرال يوجه العمليات العسكرية  
وقد نشر  تخاذ القرار العسكرية و السياسية،إالدولية التي تربط بين هيئات  ي الهيئة العسكريةهتنفيذية 

وطائرات المراقبة لغام لى نشر قوة لتفكيك األإضافة إالحلف االطلسي ثالث سفن في منطقة المتوسط 
  : كما هو موضح في الخارطة التالية 2وديساهم الدول التي شاركت في فجر األأومن   ، "واكسأ"

  

  

                                                             
1 Congerssional Resarch Sirvice, Opération Odyssey Dawn libya, Background and issues for cangress, 28 March 
2011 ,p 25 . 

  .22، ص 2011،  ماي 107االحتجاجات في شمال افریقیا و الشرق االوسط فھم الصراع في لیبیا ،تقریر الشرق االوسط رقم   2
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 : 17الشكل  

Phillippe Gros , De Odyssey Dawn a’ Unified Protector, Fonadtion pour la research stratégiqu  note n° 
04, 2011, p 4  

مريكية على لسان وزيرة الخارجية نددت الواليات المتحدة األذ إ: مريكيةالواليات المتحدة األ -
عمال العنف التي يمارسها النظام الليبي ضد الشعب ووصف الرئيس االمريكي أ" هيالري كلينتون"
ن النظام الليبي بقيادة معمر أعراف الدولية، ونها عمل خارج عن األأحداث على األ "وباماأباراك "

مريكية في فرض حظر الواليات المتحدة األشاركت القذافي فقد شرعيته ويجب عليه الرحيل، وقد 
بجزيرة صقلية، " سيغونيال"في قاعدة " 16اف"و " 15اف"من طراز طائرة  120ثر من بأك الطيران 

و " باري"فضال عن مدمرتين هما " باتان"وحاملة المروحيات ، "و الشبحأستيلث "وطائرات من نوع 
و سفينتان برمائيتين و " 109بي جي ام "طراز  وكلتاهما مجهزتان بصواريخ التوماهوك" ستاوت"

 1.ثالث غواصات
نه أقمع المتظاهرين في ليبيا على " وليام هيغ"وصف وزير الخارجية البريطاني : بريطانيا -

ساس بسحب الحصانة الدبلوماسية من القذافي، وقامت عمل غير مقبول، وقامت بريطانيا على هذا األ
، في القواعد القريبة من ليبيا، " يوروفايتر"و " تورنيدو"من طراز قتال  ةطائر 20ما يقارب نشرت ب

                                                             
1  Ibidem . 
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لى إضافة إ، "أواكس"و توجد في قبرص ثالث طائرات رادار  ،كما لها قاعدة عسكرية في مالطا
 .وغواصة "ستمينستر و كمبرالند"فرقاطتان هما 

الغير مقبول للقوة في ستخدام المفرط و اإل" نيكوال ساركوزي"دان الرئيس الفرنسي أ: فرنسا -
ن، وطالب بالوقف الفوري لعمليات العنف و تنحي القذافي ورحيله من ليبيا، وقد يليبيا ضد المدني

لى إضافة إ، "2000 رافال و ميراج"طائرة مطاردة من طراز  100ما يقارب لى ليبيا إفرنسا  رسلتأ
تموين،  ستنفار وإتشاد في حالة وضعت القواعد الحربية في كورسيكا و  و، "اواكس"طائرات رادار 

 وغواصة مهاجمة  وحاملت الطائرات شارل ديغول" ميسترال"رسلت حاملت مروحيات من طراز أكما 
 .نحو السواحل الليبية

شاركت بسبعة طائرات من ذ إ حداث في ليبيا،عربت كندا عن رفضها لمجرى األألقد  :كندا -
 1".18سي اف"طراز 

، الغربية في ليبيا ال يختلف كثيرا عن باقي الدول إلحداثمن ايطالي كان الموقف اإل :يطالياإ -
  .همها صقليةأطلسي على ليبيا في عمليات حلف األستخدام سبع قواعد جوية إليا ايطإعرضت و 

سفها الشديد عن الوقائع في ليبيا و أعربت عن أسبانيا من بين الدول التي إكانت  :سبانياإ -
تسهيالت لقوات الحلف في  هاميقدو قد شاركت في الحملة الدولية ضد ليبيا من خالل ت ،ستنكارها لهاإ
، كما قامت بتحضير قاعدة قليمها الجويإختراق إو " مضيق جبل طارق" ستخدام الممر البحري إ
جنوب " مورون"لى قاعدة إضافة إستخدام ودعم قوات الحلف، التي قرب مضيق جبل طارق لإل" روتا"
 . مريكيةسبانية و األالتي تستخدمها القوات الجوية اإلشبيلية إ

، وذلك من خالل 1973 ستعدادها للمشاركة في تنفيذ قرار مجلس االمنإعربت عن أ :بلجيكا -
 .لغاموسفينة لتفكيك األ" 16اف"ستخدام طائرات إ

وربية فيما يخص العمليات لم يختلف الموقف الدنيماركي عن باقي الدول األ :الدنمارك -
 .وطائرة نقل" 16اف"قترحت المساهمة بستة طائرات مطاردة من نوع إالعسكرية في ليبيا، و 

قوات الحلف في فرض حظر الطيران  مساعدة عن غيرها فيلم تتخلف النرويج  :النرويج -
 ".16أف"خرى مقاتلة من طراز أ ، و"هركيوليس"قدمت طائرات نقل من طراز ذ إ ،على ليبيا

                                                             
1 Congerssional Resarch Service, Op .Cit,2011 ,p 26 . 
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قاعدة  يصخصكانت مصر من الدول التي ساعدت في فرض حظر الطيران و ذلك بت :مصر -
 .الجوية القريبة من الحدود الليبية قاعدة لتزويد طائرات الحلف بالوقود" مرسى مطروح"

ول الدول العربية التي عبرت عن رغبتها في المشاركة في العمليات أكانت قطر  :قطر  -
 بنقلالعسكرية ضد ليبيا، وذلك كشريك في عمليات حلف الناتو ضد قوات النظام الليبي، و قد قامت  

، كما "ميراج"طائرات من نوع  4و  "30سي"و " 17سي"سطولها من الطائرات أتجهيزات وقوات عبر 
 1.غاثةإل طائرات اسبإرقامت 

" شينوك"و " باتشياأل" لى طائرات إضافة إرسلت سربين من الطائرات المقاتلة، أ :ماراتاإل -
    .نقاذوطواقمها في البحث و اإل

حداث في ليبيا، األ ةنواعه مجندا لتغطيأعالم العالمي بمختلف و سائله و لقد كان اإل :عالم اإل -
لى إالعالمي  الرأيدوار رئيسية في دفع أخبار العالمية منها و العربية و لعبت الفضائيات و قنوات األ

ذ ساهمت هذه القنوات و إنسان في ليبيا، نتهاكات حقوق اإلإالمطالبة بالعمل الدولي الفوري لوقف 
و التحركات  ،األحداثدورا محوريا في تغطية " الجزيرة و العربية " خاصة منها العربية كقناة 

يقل عن الدور الذي لعبته  دورا ال نترنتاألمواقع   تكما قدم العسكرية و الميدانية في الجبهة الليبية،
فالم أو كذا بث  نواعها،أختالف إب جتماعيكات التواصل اإلبهذه القنوات وذلك من خالل المدونات و ش

   2.في ليبيا حداثرات األترصد تفاصيل متنوعة من تطو ، التيالفيديو و الصور الثابتة

  .جنبي في ليبيامراحل التدخل األ :المطلب الثاني 
المرحلية التي شكلت في مجملها نقطة التحول في العديد من المسارات   الليبية زمة  عرفت األ  

ذ إخذت طابع وشكل مخالف لما حدث في كل من تونس و مصر، أالنظام السياسي الليبي، وذلك لكونها 
كما عرفت نوعا من التدويل و التدخل الخارجي لحلها،  ،لى المسلحإنها خرجت من طابعها السلمي أ

زمة التي لعب فيها التدخل الدولي دورا محوريا نوعا من ولعل هذا ما يجعل من تقسيم مراحل هذه األ
  :  بيا هيجنبي في ليساسية للتدخل األأربعة مراحل أتفاق، ولكن يمكن تميز ختالف و عدم اإلاإل

  عرفت هذه المرحلة بداية ): زمة نطالق األإمرحلة ( مرحلة ما قبل التدويل و التدخل   :والأ
طاحت بكل أحداث في كل من تونس ومصر التي نتفاضة الشعبية في ليبيا، التي تأثرت بمجريات األاإل

                                                             
1 Phillippe Gros ,Op.Cit,p .2. 
2 Johan Wrincht, A history of Libya, london : Cambridge University press, 2012, p 234 . 
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حداث و شهدت هذه المرحلة العديد من األ من الرئيس زين العابدين بن علي و الرئيس حسني مبارك،
 1 :لىإو التطورات يمكن تقسيمها 

حيث ساهمت الظروف الخارجية المحيطة بليبيا : نتفاضة في ليبياالمشهد الداخلي و بداية اإل -
قتصادية و السياسية و اإل باإلصالحاتلى الخروج في مدينة بنغازي مطالبين إلى دفع الشعب الليبي إ

) الفايس بوك و التويتر ( جتماعية عالم اإلوقد لعبت وسائط اإل ،20112فيفري  15في  جتماعيةاإل
هم المطالب التي نودي أومن بين  دورا رئيسا في حشد الشعب الليبي للخروج  في هذه المظاهرات،

ضمن المطالبة بإجراء إصالحات سياسية واسعة من بينها صياغة دستور جديد للبالد ي : (نذكر بها
نتهاك الحقوق المدنية للمواطنين، حرية تشكيل األحزاب وإطالق وضع حد إلالمشاركة الفعلية للشعب، 

بالمقابل بث  ،شخصا 38صابة ما يقارب إسفرت هذه المظاهرات عن أوقد ، )حرية الرأي والتعبير
مختلفة تهتف بحياة التلفزيون الليبي مقاطع لعشرات من أعضاء حركة اللجان الثورية في مدن ليبية 

الزعيم الليبي معمر القذافي، وتتوعد قناة الجزيرة والمناوئين للقذافي بالمواجهة والقضاء عليهم ومن 
كبر أالمظاهرات بعنف  تم مواجهة، وفي اليوم التالي "يا جزيرة يا حقيرة القائد ما نبوا غيره"شعاراتهم 

 .3النظام بإسقاطلى رفع رايات مطالبة إمما دعى المتظاهرين 
بيوم يعرف  ماو أ 17/2/2011يوم   في : لى المسلحةإالتحول من المظاهرات السلمية  -

و ألول مرة ، نشطاءالستجابة لنداء قوى المعارضة و إتظاهر آالف الليبيين  ذإ، )الغضب الدموي(
في  جريح 400قتيال على األقل و 65وقد سقط ما يقارب المتظاهرين،  من طرفيستعمل السالح 

صفوف المتظاهرين في عدة مدن بأنحاء ليبيا في صدامات دامية أطلقت أثناءها قوات األمن فيها 
حتجاجات اإلتصاعدت و 4الرصاص الحي على المحتجين في مدن بنغازي والبيضاء ودرنة وإجدابيا،

تسعت دائرتها لتصل إلى العاصمة إ و ،بإسقاط نظام معمر القذافي ةمطالب الدامية في مدن ليبيا
تكتما إعالميا شديدا على ما الليبية فيه السلطات  تهذه التطورات في وقت فرض جاءت و طرابلس،

تصاالت في معظم األوقات إلى حجب خدمات اإلنترنت واإل تم اللجوءيشهده الشارع الليبي، كما 
الشعب الليبي بأنه أمام خيارين، إما الدخول في  سيف اإلسالم القذافي هدد, 21/2/2011وفي  ،الهاتفية

                                                             
  . 106، ص 2012المركز الثقافي العربي، : انتفاضات في البلدان العربیة، المغرب:الطاھر بنجلون، الشرارة   1
  .114نفس المرجع، ص   2
  .122مفتاح علي جویلي، المرجع السابق، ص   3
  .123نفس للمرجع ، ص   4
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وقال أن عشرات اآلالف  ،ستمرت المواجهات الداميةإحتكام إلى السالح إذا حوار وطني أو اإل
للدفاع عن والده، وشدد على أن والده في المدينة ويقود المعركة حتى  يتوافدون على العاصمة طرابلس

ثنين في حوار وطني بشأن دستور ليبيا، عتبارا من اليوم اإلإودعا إلى البدء  ،آخر طلقة وآخر رجل
حتجاجات، مؤكدا أن الغرب لن يسمح ستعمار بالده إذا لم تتوقف اإلإكما حذر الليبيين من خطر 

ن هذا الخطاب أ غير ،ر اإلرهاب والمخدرات أو إقامة إمارات إسالمية في ليبيابالفوضى أو تصدي
 1.حتجاجا عليهإعرف مظاهرات حاشدة 

ستقاالت نشقاقات و اإلعرفت هذه المرحلة العديد من اإل :نشقاقات في صفوف النظاماإل -
الليبي وشمل حتى  نشقاقات في أركان النظامستمر مسلسل اإلإالفردية و الجماعية في صفوف الجيش و 

هم أومن بين   ،ستقاالت في السلك الدبلوماسي الليبي بالخارجمسؤولين كبار، إضافة إلى اإل وزراء و
الذي ظل لصيق  ،"نوري مسعود المسمار"عالن مدير جهاز المراسم العامة في ليبيا إنشقاقات، هذه اإل

عبد الفتاح يونس "و وزير الداخلية الليبي اللواء الركن  ،نشقاقه على النظامإعاما،  40مدة القذافي 
كتائب الجيش الليبي لى إضافة إ ،نشقاقهإستقالته من جميع المناصب التي يتقلدها و إ علنأ الذي "العبيدي

الكامل نضمام اإل هاسمإأعلن الناطق العسكري ب التي منطقة الجبل األخضر العديد من المناطق منها في
 2.قته إلى المعارضينللجيش في منط

 المتظاهرون شهدت عواصم عربية وعالمية مظاهرات شارك فيها: حتجاجات خارج ليبيااإل -
ضد  الحربي ستخدمه الطيرانإ، ونددوا  بنظام القذافي وو المحتجين في ليبيا حتجاجاتاإلمع  اتضامن

عشرات الليبيين والعرب فيها إيطاليا التي تظاهر  هذه الدول التي شهدت التظاهرات المدنيين، ومن بين
قتحام إشتبك فيها المتظاهرون مع الشرطة بعد أن تمكن بعضهم من إو بريطانيا التي  ،أمام سفارة ليبيا

شخصا أمام مقر جامعة الدول العربية  150أكثر من  فيها و مصر التي تظاهر ،الممثلية الدبلوماسية
 3.لى قطر و تونسإضافة إحتجاجات في ليبيا، دعما لإل

 
   

                                                             
  .72، ص 2011، 184، العدد جلة السیاسة الدولیةم، "الفشل الداخلي و التدخل الخارجي في الجماھیریة اللیبیة"زیاد عقل،   1
   .149، ص 2011الھیئة المصریة للكتب، : فبرایر و الوجھ السري للقذافي، القاھرة 17ایمن السیسي، ثورة  2 

  .116الطاھر بنجلون، المرجع السابق، ص   3
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دوار رئيسية في أطراف العديد من األلعبت  فقد حداث وتطورت،أولما تميزت به هذه الفترة من     
  :همها أهذه المرحلة ومن 

 لى المحتجين ضد نظام معمر القذافي قبيلة مثل قبائل إنضمت العديد من القبائل إذ إ: ةليالقب
 ) .الزوي الطوارق وإضافة إلى ترهونة و وررفلة هما أكبر قبيلتين في البالد (

 نواعها دور مهما في هذه المرحلة، وذلك من أختالف إعالم بلعبت وسائل اإل: عالموسائل اإل
فقد ظهر العديد من الدبلوماسين الليبين زمة الداخلية، خالل تغطيتها لألحداث في ليبيا ومجريات األ

ستقاالتهم من العمل مع القذافي، وهذا ما فعله السفير الليبي بالهند إعلى شاشات هذه الوسائل يعلنون 
القذافي باستئجار مرتزقة " بي بي سي"تهم في تصريحات لـإالذي  ،"علي العيساوي"على سبيل المثال 

  1.أجانب ضد أبناء بلده
عرفت هذه المرحلة العديد  حداث في ليبيا فقدليها األإلت أحداث و المجريات التي وبسبب هذه األ   

  :2من النتائج منها 
   شتباكات بين نظام معمر القذافي وقوات مع تصاعد اإل ،الليبيةتعطل العمليات في مرافئ النفط

المعارضة وتعليق شركات عالمية نشاطها، في وقت أعلنت إيطاليا أن إمدادات الغاز من ليبيا قد 
قدرة وذلك لعدم  ،حتياجاتها من النفط الخام من ليبياإمن % 25تباطأت علما أن إيطاليا تستورد قرابة 

 .ةو تعرضها للهجمات المسلح بهاتحكم النظام 
  حتجاجات اإلتساع نطاق إبسبب  ،نشاطها في ليبيامن ممارسة وقف تسع شركات نفط عالمية ت

    شركة  اإليطالية و) إيني(على نشاطه سوى شركتي  يالشعبية المطالبة برحيل معمر القذافي، ولم يبق
 .اإلسبانية ) رابس أويل( 

   ،توقف في موانئ الشحن الليبي على البحر األبيض المتوسط جراء أعمال العنف في ليبيا
، )بنغازي، وطرابلس، ومصراتة ( :  التي تتمثل في موانئ كل من الموانئ الرئيسية للبالد و خاصةو

 . التي تتعامل مع سفن البضائع والحاويات
   دخول  و ،تخدام القوة والعنف بين قوات النظام و المعارضةسإنفالت األمني و اإلفراط في اإل

 . منيأ مأزقفي ليبيا 

                                                             
1 International Media support, 17 February Revolution Media in nerth _estern libya, guly, 2011, p 10.  

  .78مفتاح علي جویلي، المرجع السابق، ص   2
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حدثتها العديد أعالمية التي والضجة اإل حداث التي كانت نتيجة لمسار األ الدولية ردود الفعلما أ   
 : كاألتيها فصنأن نيمكن ف، خالل هذه المرحلةمن التصريحات 

على ممارسة ضبط الليبية السلطات  وربيتحاد األاإلحث : ردود فعل المنظمات الدولية -
 عربأمتناع فورا عن أي استخدام آخر للعنف ضد المتظاهرين السلميين، كما النفس والهدوء واإل

ستخدام العشوائي بسبب اإل تهصدم عن" أندرس فوغ راسموسن "األمين العام لحلف شمال األطلسي
و دعت جامعة الدول العربية إلى الوقف الفوري لكافة أعمال للقوة ضد المتظاهرين السلميين في ليبيا، 

حتجاجية إستخدام القوة ضد المظاهرات السلمية في الدول العربية التي تشهد مظاهرات إالعنف وعدم 
 1.للمطالبة بإصالحات سياسية

عن قلقه العميق من األحداث  "باراك أوباما"أعرب الرئيس األميركي : ردود الفعل الغربية -
ستجابة إلى مطالب المحتجين باإلصالح اإلالليبية وقال أنه يتعين على السلطات  ،الجارية في ليبيا

و  ،المتظاهرين ستخدام المفرط للقوة ضدالسياسي، كما حثت فرنسا من جهتها طرابلس على وقف اإل
ستخدام غير المقبول للقوة ضد المتظاهرين في ليبيا، اإل "نيكوال ساركوزي"أدان الرئيس الفرنسي 

نتقدت إ، كما وطالب بالوقف الفوري ألعمال العنف، ودعا إلى حل سياسي يلبي مطالب الشعب الليبي
حترام حقوق إلى إام الليبي عالمي الذي تمارسه السلطات الليبية و دعت النظبريطانيا التعتيم اإل

لى وقفه، كما دعت روسيا دعت إيطاليا بالعنف المستخدم ضد المدنيين و دعت إنسان، كما نددت اإل
كافة األطراف في ليبيا إلى إيجاد حل سلمي عبر الحوار الوطني لوضع حد ألعمال العنف الدامية التي 

  2.ليبياتجتاح 
 أدانتكان لقطر أول رد فعل عربي على ما يجري في ليبيا، اذ  :ردود الفعل العربية -

ما الجزائر فقد أعلنت أبالتوقف و حقن الدماء،الليبية ، وطالبت السلطات ضد المدنيين ستخدام القوةإ
ظل األحداث التي تشهدها ليبيا، ويأتي ذلك في وقت  با ألي طارئ فيسالسلطات حالة تأهب قصوى تح

 3 .ة ما يرتكب من قتل للمدنيين في المدن الليبيةدأدانت فيه القوى السياسية بالجزائر وبش
  

                                                             
1 Blanchard Christopher M., libya : Unrest and US policy, Congressienal Research service, march 2012, p 14.  
2 Ibid, p17.  

  : حسان عامر، الموقف العربي من االزمة في لیبیا، مؤخوذ من  3
http://www.alamiya.org/index.php?option=com_articel&id=2978 
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منية في ليبيا وسقوط مئات القتلى والجرحى، ظهر تبدل واضح في وضاع األتدهور األ مع      
المشهد وبدأت كفة الميزان تميل لصالح المعارضين للنظام،  سواء على المستوى األمني أو القبلي أو 

الدعوات ترتفع الى الدول والهيئات والمنظمات الدولية واإلقليمية ألداء  بدأتحتى الدبلوماسي، كما 
، و وقف ما سمي باإلبادة الجماعية التي ترتكب ضد المدنيين ني تجاه الشعب الليبي، وواجبها اإلنسا

  .الحت إلى األفق بوادر التدخل الدولي في ليبيا و بداية تدويل األزمة

 لى إنظام و معارضة تنازعة في ليبيا من مطراف التجهت األإلقد : زمةمرحلة تدويل األ :ثانيا
زمة الداخلية خراج األإ، وقد ساهمت وسائل االعالم العربية و العالمية في السالح و الحسم العسكري

هم العوامل التي أزمة، ومن بين لى الخارج و تدويل هذه األإفي ليبيا من حيزها الجغرافي الداخلي 
 :زمة الليبية نذكرساهمت في تدويل األ

نتشر إذ إ: لى حرب مفتوحةإشتباكات بين قوات النظام و المعارضة و تحولها شدة اإل عرتفاإ .1
ستخدام إفراط في رتفعت شدة العنف و اإلإالسالح و فتحت العديد من الجبهات القتالية في ليبيا، كما 

لى سقوط العديد من الضحايا المدنيين في ساحات إدى أالقوة خاصة من طرف قوات القذافي، مما 
ستخدام المدفعية الثقيلة و القصف إية و القتال، وذلك بسبب المعارك الواقعة في وسط المناطق السكن

حداث في ليبيا، ودعت ستنكار الدولي و العربي لمسار األالجوي، وذلك ما خلق نوعا من التنديد و اإل
 .1ن ولى طاولة المفاوضات و الوقف للعمليات العسكرية التي يذهب ضحيتها المدنيإحتكام لى اإلإ

 نشأتعتبر هذا المجلس هو الهيئة الرئيسية التي أذ إ :عالن تأسيس المجلس الوطني االنتقاليإ .2
عضو يمثلون مناطقهم، ويقود المجلس  33تكون من يوهو  ،27/02/2011وذلك في نتفاضة، عن اإل

و عدد من  ـ،نتقالي و المكتب التنفيذي التابع له مجموعة تضم عدد من التكنوقراطالوطني اإل
لتحقوا بالمعارضة إو  عن نظام القذافي نشقواإمة الذين الشخصيات السياسية من اللجان الشعبية العا

، وكالهما "مصطفى عبد الجليل و محمد جبريل"ولى، ويظم هؤالء شخصيات مثل خالل المرحلة األ
قدان فهذا المجلس بمثابة نقطة البداية ل تأسيسصالحي، وكان لى تيار سيف االسالم اإلإكان ينتمي 

عتراف بعض الدول به كممثل شرعي للشعب الليبي، كما إصوصا بعد خ نظام القذافي لشرعية الدولية،
جمعة "زمة الليبية، وذلك بتعينه لعدد من الممثلين في الخارج مثل ا كبيرا في تدويل األن له دورأ

                                                             
  .38مفتاح علي جویلي، المرجع السابق، ص   1
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لى ذلك قام المجلس إضافة إوربا، أسمه في إكناطق ب" علي زيدان"في المملكة المتحدة و " القماطي
ت الخارجية و شركة و طنية خاصة لتعامالت النفطية الخارجية و تصدير كميات بتعين لجنة للعالقا

لى قطر، و مصرف تابع له يتم من خالله التعامالت المصرفية و تلقي المعونات الدولية و إمن النفط 
 1.المساعدات المقدمة من الدول الخارجية للمجلس

دويل تعالم دورا رئيسا و محوريا في هذه المرحلة و لقد لعبت وسائل اإل: عالموسائل اإل .3
حداث في ليبيا و التصعيد المتزايد عالم على متابعة و تغطية األذا عملت وسائل اإلإ زمة في ليبيا،األ

و قد  لألحداثساسي و الراصد المتقدم عالم في هذه المرحلة هو المنبر األزمة، وقد كان اإلفي حدة األ
ودعواته المستمرة لتدخل  نتقالي، و تبيان توجهاته تحركات المجلس الوطني اإل كان له دور في تغطية

العام العالمي و الجمعيات و المنظمات الدولية  الرأيلى المتتبعين و إصال المشهد يإلحماية المدنيين، و 
.2 

في مجملها المحطات الرئيسية التي ساهمت في جعل   ة أحداث مثلتعدهذه المرحلة  تخللتوقد    
  :برزها مايليأزمة الليبية تعتبر من القضايا الدولية الهامة التي يجب النظر فيها و من األ

في جتماعا مغلقا إذ عقد مجلس األمن الدولي إ: جتماع طارئ لمجلس األمن الدوليإ -
نائب السفير الليبي في  "إبراهيم الدباشي"لمناقشة األزمة في ليبيا بناء على طلب قدمه ، 26/02/2011

الليبية جتماع في وقت أعلن فيه الدباشي ودبلوماسيون آخرون في البعثة ويأتي اإل ،بعثة األمم المتحدة
و الذي نتج عنه  ،ة تأييدهم للمحتجين في ليبيا وطالبوا بخلع الزعيم الليبي معمر القذافيباألمم المتحد

  3.ستخدام القوة ضد المدنينإ، والذي ندد فيه بالعنف و  1970صدار القرار رقم إ
فاد لجنة دولية إب ي يقضيذال ،25/02/2011الصادر في : االنسان قرار مجلس حقوق -

رتكابها إنساني المزعوم نتهاكات للقانون الدولي اإلللتحقيق في جميع اإل ستعجالجه اإلمستقلة على و
نتهاكات و الجرائم ذلك للوقوف على حقائق و ظروف وقوع تلك اإل في الجماهيرية العربية الليبية، و

 4 .هوية الضالعين فيها تحديد المرتكبة و

                                                             
  .120، ص 2011الھیئة المصریة للكتب، : ي، زمن الغضب العربي الثورات الشعبیة الجدیدة، القاھرةكاظم الموسو  1

2 International Media support, Op .Cit, p 10. 
3 Blanchard Christopher M,Op .Cit, p18. 

  . 26، ص 2011فھم الصراع اللیبي، ماي ، االحتجاجات الشعبیة في شمال افریقیا و الشرق االوسط 107تقریر الشرق الوسط رقم    4
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وتم  لى المحكمة،إحالة الوضع القائم في ليبيا إذ تم إ: لى المحكمة الجنائيةإحالة الوضع إ -
 1.دلةدول للبحث و التحقيق في األ 10لى إبعثة  15، فتح التحقيق و تم بعث 03/03/2011في 

ذ عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إ: جامعة الدول العربية -
ستخدام المفرط للقوة في لجرائم و اإل، ونددت با02/03/2011في  وضاع الليبيةجتماع لدراسة األباإل

جتماعات إلى وقف العنف و وقف مشاركة الوفد الليبي في إالتعامل مع المتظاهرين المدنيين، و الدعوة 
 2.جهزة التابعة لهاجامعة الدول العربية و جميع األمجلس 

للمعارضة الليبية و المجلس  ةكبير مساندةوربي لقد عرف الموقف األ :األوربيةالمجموعة  -
نتقالي، وظهر هذا جليا في الموقف الفرنسي و البريطاني، وذلك من خالل سعي الرئيس الوطني اإل
ممي للتدخل العسكري في ليبيا، وقد كان مؤتمر أستصدار قرار إلى إ" نيكوال ساركوزي" الفرنسي 
نسي على الخصوص، و الذي خلص في وربي و الفرهم الحلقات التي تجسد فيها الموقف األأالدوحة 

نتهاكات المزعومة من جماع على ضرورة تدخل هذه الدول في ليبيا لوضع حد لإلمجمله على اإل
 3.مميأطار قرار إن يكون هذا التدخل في أطرف النظام و قوات العقيد معمر القذافي، وضرورة 

لى إمن التابع األصداره من طرف مجلس أالذي تم : 1973ممي رقم ر القرار األصداإ -
ستمرار إو قد جاء هذا القرار كجزء من ردت الفعل الدولي على ، 2011مارس  17مم المتحدة في األ
حداث العنف في ليبيا، و هو يقضي بفرض عقوبات على نظام القذافي، وذلك بفرض حظر جوي على أ

 4. عاقة حركتهاليبيا و تنظيم هجمات مسلحة ضد قوات القذافي إل
 مارس  19في  بدأتحيث ):  1973تطبيق القرار رقم ( رحلة التدخل العسكري م: ثالثا
 بإنفاذالخاص  1973من رقم وديسا، لتنفيذ قرار مجلس األولى من عملية فجر األ، المرحلة األ2011

 : منطقة حظر جوي على ليبيا، وقد عرفت هذه المرحلة العديد من الخطوات التي نذكر منها
مريكية و فرنسا و بريطانيا، بقيادة الواليات المتحدة األ: بداية العمليات العسكرية في ليبيا  .1

مداد الرئيسية لقوات تستهدف ضرب القواعد العسكرية و مراكز القيادات و خطوط اإل هذه المرحلةو 
ت ستخدمت طائرات هجومية و قاذفات الصواريخ من حامالت الطائراأالقذافي و لهذه المهمة 

                                                             
1 Alex J. Bellamy, The Responsibility to Protect and the Problem of Regime,In : Thomas G. Weiss and others, 
 The Responsibility to Protect,USA : universities of Oxford,2011, p 21 . 

   .36، ص 2011جداول للنشر و التوزیع، : السید ولد اباه، الثورات العربیة المسار و المصیر، لبنان 2
3 Estover Road, Freedom in the world 2011, United State : Eld publishers,2011, p 805. 
4 Phillippe Gros  ,Op .Cit,p 05. 
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من مقاتالت فرنسية  بدأت ذإيطالية، مريكية و الفرنسية المتمركزة في عرض المتوسط و القواعد اإلاأل
وجهت  ، و1جواء في بنغازياأل جواء الليبية وفي فرض سيطرتها على األ "رفال و ميراج"نوع 

مريكية و ن السفن  الحربية و الغواصات األأيات العسكرية الليبية كما لضربات على رتل من األ
غلبيتها أهداف عسكرية أستهدفت إ" تما هوك"صاروخ من طراز  110طلقت ما يزيد على أالبريطانية 

وكانت هذه الهجمات في الوقت الذي بدأت فيه قوات القذافي  من القواعد الجوية و الدفاعات الجوية،
ستيالء على عدة ستطاعت اإلإمعقل المعارضة الرئيسي، و  بنغازيتجاه الشرق إلى مدينة إبالتقدم ب
قل يالغارات الجوية على قوات القذافي ما ال خلفت وقد قصفا عنيفا على مدينة بنغازي،  بدأت مدن و

أعلنت الواليات المتحدة األمريكية نجاحها وحلفاءها في  ثر ذلكإ ، وعربة مدرعة 20دبابة و 15عن 
مريكية بقصف إيقاف الهجوم على المدينة بنغازي، وقد قامت قوات الحلفاء بقيادة الواليات المتحدة األ

ستراتيجية لقوات القذافي و ساهمت بشكل كبير في تغليب كفة المعارضين، و العديد من المواقع اإل
 2.هزيمة القوات البرية للعقيد معمر القذافي مساعدتهم في التقدم و

طالق النار، و وقف إعلن نظام العقيد معمر القذافي عن وقف عملية أ: طالق النارإوقف   .2
مين ستحسان لدى األجراء الكثير من اإلالعمليات العسكرية ضد قوات المعارضين، وقد لقي هذا اإل

طالق إالسياسي بين المعارضة و النظام، ولكن وقف  لى فتح قناة للحوارإالمتحدة، ودعى  لألممالعام 
طالق النار في مدة زمنية إجهض عملية وقف أهذا ما ستمرت الهجومات و إذ إالنار لم يستمر طويال، 

 .قصيرة
اندرس "علن أنه في نهاية شهر مارس أذ إ: تسلم حلف الناتو قيادة العمليات العسكرية  .3

قيادة العمليات العسكرية في ليبيا، وقد جاء هذا التحول لحسم الخالف تولى حلف الناتو " فوغ راسموسن
، 2011مارس  24وذلك بتاريخ  وربية حول قيادة العمليات العسكرية على ليبيا،و التردد بين الدول األ

ونفذت القوات التابعة لدول الحلف الضربات الجوية بنفسها، وتولى الحلف القيادة الفعلية للعمليات 
" الحامي الموحد"دولة من أعضاء الحلف ومن الشرق األوسط ضمن عملية  18ية التي نفذتها الهجوم
بلجيكا، بلغاريا، كندا، الدنمارك، فرنسا، اليونان، إيطاليا، األردن، : " وهي، 2011مارس  31بتاريخ 

و الواليات هولندا، النرويج، قطر، رومانيا، اسبانيا، السويد، تركيا، اإلمارات، المملكة المتحدة 
                                                             

  .31، ص2011منظمة العفو الدولیة، المعركة على لیبیا، ماي   1
2 Hakan Edstron, Dannis Gemnis, Pursing strategy Nato operation from the gulf war to Gaddafi,  united state of 
americ :  Martin’s press, 2012,P 126. 
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 31طلعة جوية مسلحة في ليبيا بين  ) 17939( نفذت طائرات الحلف ما مجموعه  ذإ 1،"المتحدة
ستخدام طائرات ثابتة الجناحين، إطلعة منها )  17314( ، تم في 2011أكتوبر  31و 2011مارس 

طائرات بدون ستخدام مركبات جوية غير مأهولة أو إب ) 250 (ستخدام الهيلكوبتر وإب ) 375 (و
نتهازية إضربات (،  وديناميكية )امخطط لها مسبق(طيار، و كانت الضربات الجوية من نوعين متعمدة 

كانت حملة الناتو الجوية في ليبيا األولى في تاريخ الحلف و ، )على األهداف التي تظهر أثناء المهمة
أرض جميعها موجهة  سالح جو)  7642 (ستخدم الحلفإكما ، ذخائر موجهة بدقةستخدم فيها تالتي 
 ) 1150( موجهة بنظام تحديد المواقع الجغرافية، و)  2844( موجهة بالليزر، و)  3644( و بدقة،

وأبلغ    وأربعة أسلحة متنوعة موجهة بدقة، "هيلفايرصواريخ "الق مباشر موجه بدقة مثل سالح إط
يخ بيد أنه لم يحدد عدد صوار   ،2قذيفة من قبل سالح البحرية )470(الحلف عن إطالق قرابة 

طلقت من السفن، وقد ساهمت هذه الهجمات في تغليب كفة المعارضة على قوات أالتي  "توماهوك"
القذافي و هزيمتها في معظم التراب الليبي، وذلك من خالل تغطيت هجماتها و التمهيد لها بضرب 

ساسي في أكما ساهمت بشكل  دفاعات القذافي وذلك خاصة في باب العزيزية و العاصمة طرابلس،
 3.نتهى بمقتلهإعتقال معمر القذافي الذي إ

 :وهذه الخارطة توضح تمركز قوات الحلف و منطقة الحظر الجوي المفروض على ليبيا

                                                             
1 Aysegul Aydin, foreign powers and intervention in armed conflicts, California : Stanford university press, 2012, 
p 107. 
2 David Witter, The Libyan Revolution : Escalation et intervention, United State of Americ, institute for the stady 
of war, 2011, p 29. 

  .17، ص 2012یا، جانفي تقریر بعثة المجتمع المدني لتقصي الحقائق في لیب  3
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 . Phillippe Gros ,Op.Cit, p 09   ):منطقة الحظر الجوي: ( 18الشكل رقم 

لقد عرف التدخل الدولي في ليبيا و  :االجنبي في ليبياردود الفعل الدولية من التدخل   .4
، العديد من التصرحات المواقف المتباينة بين مؤيد و معارض و 1973تطبيق قرار مجلس االمن رقم 

 :متحفظ ويمكن تبيان هذه المواقف كمايلي
وربية بتنفيذ حظر الطيران و دعمت القرار لقد رحبت معظم الدول األ: الدول الغربية  -

عبرت كل من  روسيا  كما طلسي في ليبيا،حلف األالعديد منها في عمليات ركت الاوقد ش 1973
، عن أسفهما للتدخل العسكرى في ليبيا، 1973متنعتا عن التصويت على القرار إوالصين اللتان 

فى ليبيا للسماح بإجراء حوار، بينما فرقت » سفك الدماء«لـ يوطالبت الحكومة الروسية بإنهاء فور
الشرطة الروسية مظاهرة نظمها معارضون أمام مكتب بعثة حلف شمال األطلسي فى موسكو ضد 

 1 .التدخل العسكرى فى ليبيا
لقد كانت الدول العربية و جامعة الدول العربية من : الدول المغاربيةو  الدول العربية -
نفاذ الحظر الجوي إوقد شرك عدد من الدول العربية في ، 1973من رقم لقرار مجلس األالمؤيدين 

 ت بعض الممارساتحداث في ليبيا لقيمارات العربية المتحدة، ولكن مع تطور األعلى ليبيا كقطر و اإل
من جامعة الدول و ذلك في تصريح ألمينها العام، و قد حدد هذه في ليبيا نوعا من المعارضة 

ي موقف أتخاذ إوذلك دون  ،عسكرية التي يقوم بها الحلف في ليبيابعض العمليات المارسات  في الم
                                                             

  : سرج دانییل، الموقف الدولي  و الروسي من التدخل الدولي في لیبا، مؤخوذ من  1
http://studies.aljazeera.net/raports/2011/2011135827019892.htm 
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عبر المغرب عن كغيره من الموقف الدولية حيث قد كان موقف الدول المغاربية و  ،رسمي للحد منها
و  رفضه لتدخل حلف شمال األطلسي، في حين ظل الموقف الجزائري غير واضح وتميز بالدبلوماسية

 1.عدم المعارضة و في نفس الوقت عدم الترحيب بالعمل التدخلي
 يوم  فبعد مقتل العقيد معمر القذافي، ):سقوط نظام القذافي( نهاية الحظر الجوي  :رابعا

 يأتيو  ،31/10/2011تخذ الحلفاء قرارا مبدئيا بإنهاء لعمليات الناتو في ليبيا يوم إ، 20/10/2011
 :منها إعتباراتقرار نهاية التدخل لعدة 

قبيل سقوط  سرتنتقال القذافي إلى مسقط رأسه إفبعد : مقتل الزعيم معمر القذافي -
العاصمة طرابلس و سيطرة معارضيه على جميع أنحاء ليبيا، قرر القذافي الفرار من سرت غير أنه 

ستهداف إ، مع وزير دفاعه وحراس شخصيين إثر 2011أكتوبر 20أسر من قبل قوات المعارضة في 
، وقد القافلة المكونة من سيارات كثيرةستهدفت إنها من قوات فرنسية أيعتقد  موكبه للناتوغارة للقوات 

تمكنت قوات المعارضة من القبض عليه محتميا بأنبوب لتصريف مياه األمطار، وقد تعرض للضرب 
معه كل من أبو بكر يونس وقتل  شكال التعذيب قبل أن يقتل في ضروف غامضة بطلق ناري، أوكل 

عاما و بداية لنهاية  42بنه المعتصم، ليكون بذلك قد طويت صفحة من حكم دام إوزير دفاعه و 
 2.محتومة لنظامه

من ساحة الكيش  ،23/10/2011نتقالي في علن المجلس الوطني اإلأ :عالن تحرير ليبياإ -
حتفاالت رسمية عن تحرير ليبيا من نظام معمر القذافي، و هذا ما يعني نهاية إفي بنغازي وسط 

لى إنتهاكات حقوق االنسان التي عانى منها الشعب الليبي من طرف قوات القذافي، ومما يمهد الطريق إ
عضاء المجلس أحتفال قادة سياسيون و عسكريون من نتقالية في ليبيا، وقد حضر اإلإتشكيل حكومة 

  3. نتقالياإلالوطن 
الذي  ،2011اكتوبر  27بتاريخ  هذا القرار صدر :2016من رقم تطبيق قرار مجلس األ -

سلحة حكام المتعلقة بحظر األمن خالله تم تعديل األ إذ، 1973القرار رقم  يلغي ينهي التدخل الدولي و
يتعلق بالمؤسسة صول فيما نهاء تجميد األإو  ،ضافيةإعفاءات إالمفروض على ليبيا  وذلك بتقديم 

                                                             
  : حسان عامر، الموقف العربي من االزمة في لیبیا، مؤخوذ من  1

http://www.alamiya.org/index.php?option=com_articel&id=2978 
  .279رمزي المیناوي، المرجع السابق، ص   2
  .281، ص2012الدار العربیة للعلوم ناشرون، : حسن صبرا، نھایة جماھیریة الرعب، بیروت  3
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صول المفروض على المصرف تجميد األ الوطنية للنفط اليبية و شركة الزويتنية للنفط، و تعديل
  1.ستثمارالمركزي اليبي و المصرف العربي الليبي الخارجي و المؤسسة الليبية لإل

  .جنبي في ليبيانتائج التدخل األ: المطلب الثالث
 سقوط مدينة سرت وموت معمر القذافي وإعالن التحرير  يعتبر: النتائج السياسية و العسكرية

ن التدخل أال إبرز النتائح السياسية و العسكرية التي حققت بفضل التدخل الدولي في ليبيا، أمن 
صبح تأمين الحدود أحد أكبر أذ إالخارجي ساهم بشكل كبير في نشر الفوضى خاصة على الحدود 

المخدرات، إلى جانب  ا يجعل ليبيا مكانا مناسبا ألسواق السالح والتحديات التي تواجهها ليبيا، وهذا م
ب على ذلك من عواقب وخيمة تيتر لبضائع، مع ماا تجار غير المشروع اليومية بالوقود وعمليات اإل

رهابية التي منة لتسليح و مرور الشبكات اإلأصبحت ليبيا عبارة عن منطقة أكما على المنطقة ككل، 
  2.على المناطق المجاورة و العالم اتشكل خطر

  ىالى أدو التدخل الدولي ليبيا  عرفتهاشك أن األحداث التي ال : قتصاديةاإلالمادية و النتائج 
قتصادية عالمية كبيرة سواء لالقتصاد الليبي والتي تراجعت معدالته بصورة ضخمة أو إوقوع خسائر 

والشكل الموالي يوضح  ،النفط الليبي ىيعتمدان علبالنسبة لالقتصاد األوروبي واألمريكي اللذين 
 :إنخفاض اإلنتاج النفطي في ليبيا

                                                             
1 Simon Admes, Militry intervention and regime change in libya, Virginia journal of international law, volume 
52, Number 02, 2012, P 396 .   

  .17تقریر بعثة المجتمع المدني لتقصي حقوق االنسان في لیبیا، المرجع السابق، ص   2
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1. 
ادارة الشرق االوسط و اسيا الوسطى، ليبيا بعد الثورة التحديات و الفرص، الواليات ) : االنتاج النفطي في ليبيا( : 19 الشكل   

 .03،ص 2012المتحدة االمريكية، صندوق النقد الدولي، 
بلغ حجم الخسائر  قد و، الجزائر خسائر دول الجوار وفي مقدمتها مصر وتونس و ىلإ باإلضافة    
مليار  50جمالية للشركات األجنبية واألوروبية بوجه خاص نتيجة العمليات العسكرية ضد ليبيا نحو اإل

ملت ، ش%35نخفاضا بنحو إ 2011من  ىشهر األولاألسجلت الواردات الليبية خالل  كما دوالر،
 6.8كان نسق الواردات الليبية في حدود  2010وطوال  ،األسمنت ومواد التجميل والمواد المعدنية

 ،%26.5ـ سجلت الصادرات بشكل عام هبوط ب ومليون دينار،  ىيتعدماليين دينار أما اليوم فهو ال 
يكمن في توقف ن المشكل ألذلك و رتفاع األسعار فيها، إرغم تزايد الطلب من األسواق العالمية و

علما بأن نسبة التضخم المستهدفة في  ،%3.1نشاط المؤسسات المصدرة، كما بلغت نسبة التضخم 
في ليبيا، مثل الصين الدول التي لها عمالة  قتصادياتإتأثرت كما  1،.%3.5قتصادي تبلغ الميزان اإل

الجدير بالذكر أن و والفلبين وباكستان والهند، حيث تأثرت تحويالت العمالة لهذه الدول بشكل واضح، 
ألف عامل  80ألف فلبيني، ونحو  30ألف صيني يعملون في ليبيا، ونحو  140هناك أكثر من 

ركي، تم إجالء معظمهم ألف ت 20ألف هندي، ونحو  20ألف باكستاني، ونحو  18بنجالدشي، ونحو 
تو يضاف إلى كل ما سبق من خسائر تكلفة حرب حلف النا ،و التدخل الدوليمن ليبيا بسبب األحداث 

مليون دوالر  40الواليات المتحدة نحو  تإلى أن هذه الحرب كلف على ليبيا، حيث تشير األرقام 
طلقت الواليات أن دوالر وقد مليو1,5مريكية يكلف الميزانية األ" تما هوك"ن صاروخ أذ إ شهريا

                                                             
  :   محمد خوجة، حجم الخسائر االقتصادیة بسبب األزمة في لیبیا، مؤخوذ من   1

http ://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=494584&eid=1245                                                                                                                  



  .ر النظام السياسييالتدخل الدولي في ليبيا و دوره في تغي..............................: الفصل الثالث
 

144 
 

، امليون دوالر شهري 160بريطانيا نحو  كلفة الحرب، و صاروخ 160مريكية ما يقارب المتحدة األ
قذيفة مضادة  فمثال  األرقام، ختالفإخرى بنفس الشكل بغض النظر عن وفرنسا و دول الحلف األ

قنبلة من طائرة  و  ألف دوالر، 100 تكلف القنبلة موجهة بالليزر ألف دوالر، و 30 للدبابات تكلف
حتساب إألف دوالر يوميا دون  200 لىإتكلفة حاملة طائرات  ألف دوالر، و تصل 113  تكلف

حتساب إألف دوالر دون  15 طلعات الطائرات والذخيرة المستخدمة فطلعة طائرة واحدة  تكلف
طائرة الشبح األمريكية المنطلقة من الواليات المتحدة األمريكية  ةلى تكلفإضافة إ  الذخيرة المستخدمة،

ساعة طيران دون  24دوالر لكل ساعة طيران، وهي تحتاج في مهمتها إلى  7000التي تصل 
 1 .حتساب الذخيرة التي ستستخدمهاإ

 1973من أصدر مجلس األمن القرار  ساسيكان الهدف األ :نسانيةجتماعية و اإلالنتائج اإل 
هلة بالسكان المدنيين حماية المدنيين والمناطق األ"من أجل " جميع التدابير الالزمة"تخاذ إالذي يجيز 

 17,939قامت طائرات الناتو بـ ، و قد "الجماهيرية العربية الليبيةفي المعرضين لخطر الهجمات 
تخذها إالتي  حتياطاتاإلرغم لكن  التوجيه،ة دقيقة ستخدمت ذخيرإ حة في ليبيا، ولطلعة جوية مس

حقت بالبنية التحتية تي للاضرار العديد من األ و في صفوف المدنين وفياتال ت العديد منالناتو حدث
 ما ال يقل عن فيها قتلخمس ضربات جوية  منها، ضربة جوية قام بها الناتو 20ها ومن بين ،المدنية

بالبنية  كبيرة أنزلت أضرارا لى الضربات الجوية التيإضافة إصابات، العديد من اإل مدنيا و 60
وقعت أكبر واقعة من حيث الخسائر في المدنيين بضربة جوية للناتو في ليبيا في و  ،التحتية المدنية

صيب فيهما عدد كبير من سكان أو  ،في غارتينمدنيا   34المدنيين  ىقتلال ذ فاق عددإ "ماجر"مدينة 
القتل الغوغائي من طرف قوات المعارضة لعدد و كما عرفت ليبيا العديد من عمليات الخطف ، المدينة

نهم أو يشتبه فيهم أكبير من للمدنيين في المناطق الخاضعة لهم، وخاصة منهم من كان يساند القذافي 
         2.نصار للقذافيأو أعوان أ

  .نظام القذافيالدولة في ليبيا بعد سقوط السيناريوهات : المبحث الثالث

                                                             
  .85، ص2012تقریر اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق حول لییبا ،   1
  .09، ص 2012منظمة العفو الدولیة، لیبیا الضحایا المنسیون لحلف الناتو،   2
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نتهاء التدخل الدولي في ليبيا بسقوط نظام معمر القذافي بداية لمرحلة جديدة يكتنفها الكثير من إبعد      
ؤية لهذه بعد القذافي، ويخلق العديد من السيناريوهات التنب الغموض و المصير المجهول لشكل الدولة ما

  :برز هذه السيناريوهات نذكرأالمرحلة ومن بين 
  .ليبياتقسيم هلية و قيام الحرب األسيناريو : ولالمطلب األ

قرب السيناريوهات المحتمل حدوثها في ليبيا أبرز و أهلية و التقسيم من يعد سيناريو الحرب األ    
سالم عتقال نجله سيف اإلإلى سقوط نظام القذافي بقتله و إدى أجنبي الذي زمة والتدخل األبعد األ
رضية الجغرافية الليبية ومن جتماعي و السياسي و العسكري على األو ذلك لتوفر المناخ اإل ،القذافي

  :نذكرفي ليبيا هلية و التقسيم المرجحة لسيناريو الحرب األ العواملهم أبين 
  سقاط نظام إفعلى الرغم من : دارية لمرحلة ما بعد القذافيضعف المؤسسات السياسية و اإل

ن ليبيا ستعاني من فراغ في السلطة وذلك لكون أ إالسنة بقبضة من حديد،  42القذافي الذي حكم ليبيا 
ن نظام ختفت مع سقوط نظام القذافي، وهذا ألإدارية التي لى القدرات السياسية و اإلإليبيا ستفتقر 

 بإدارةدارية الطبيعية فقد كانت ذات طابع خاص يمتاز لى المؤسسات السياسية و اإلإالقذافي كان يفتقر 
حزاب و لى عدم وجود األإضافة إسياسية فريدة غير المعمول بها على المستوى العالمي العادي، 

و ستقرار المؤسسات الحزبية في ليبيا ما يجعل وجود هذه المؤسسات في لييبا يمتاز بالحداثة و عدم اإل
كمل وجه وتكوين قواعد شعبية واعية ببرامج شاملة ال أم بوظائفها على يجعلها غير قادرة على القيا

 1. متثالو قبلية، وهذا ما يخلق نوعا من الفوضى و عدم اإلأبرامج جهوية 
  فترة ما بعد القذافي، فقد لهمية أكثر المسائل أتمثل هذه النقطة : سلحة و الميليشياتنتشار األإ

وساط الليبية، سلحة و سهولة الحصول عليها في جميع األنتشار األإساهم النزاع المسلح في ليبيا في 
سلحة من مظاهر المسلحة وجمع األنهاء الإنضباط  وعدم القدرة على وهذا ما يخلق نوعا من عدم اإل

ماكن الحيوية من مطارات و معسكرات، و هذا ما الميليشيات التي تسيطر على المؤسسات العامة و األ
ن هذه أصراع المسلح بين الفصائل المتحاربة بعد سقوط نظام القذافي، و خاصة ليجعل الجو مالئم ل

خضاعها و إنتقالية المؤقتة في ليبيا طع الحكومة اإلتو لم تس ،الميليشيات ليس لها والء لجهة مركزية
ن هذه الميليشيات لها والءات شخصية، وهذا يظهر جليا من خالل السياسات أذ إالسيطرة عليها، 

                                                             
  .31، ص 2012، افریل 1571د ، العدمجلة العرب الدولیة، "بعد القذافي الطریق مازال طویال" صالح الخثالن،  1
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صة التي تتبعها كل مليشيا على حدى وبعيدة عن سياسات المليشيات االخرى، وذلك باقامة نظام الخا
 1.داخلي خاص وقيادة خاصة و حيز جغرافي خاص خاضع لها

   ويظهر هذا في التصنيف الموجود داخل ليبيا، وذلك من خالل اعتبار  : التصنيف الثوري
و هذا التصنيف يكاد يكون رسميا وذلك باعتبار ان المدن   ،بعض المدن ثائرة و اعتبار بعضها محررة

و هي المدن الشرقية ما يجعل المدن الغربية  ،الثائرة و التي ينتمي اليها معظم قادة و اعضاء الحكومة
و الجنوبية ينطبق عليها اسم المدن المحررة بمساعدة حلف شمال االطلسي، وهذا الوضع القائم و 

لمدن في ليبيا بالثائرة و االخرى بالمحررة يجعل االمر في ليبيا عرضة المتمثل في وصف بعض ا
 في ليبيا ممهد للحرب االهلية و تبعاته الوضعلالنتفاضة الدائمة او الثورة المضادة، وبهذا التصنيف ف

  .2لتقسيما من
  تشكيل يعتبر النظام القبلي من أبرز العوامل التي أثرت في  :االنتماءات و الوالءات القبلية

القذافي  إستخدمالحياة السياسية في ليبيا، وتعد القبيلة عنصرا أساسيا من مكونات المجتمع الليبي و قد 
معين من حاشيته  ثقلخالل فترة حكمه على هذا العنصر لتثبيت أركانه من خالل تقريب قبائل ذات 

دورا اساسيا في االزمة المسلحة التي  كما لعبت القبيلة وإغداق العطايا عليهم لضمان والئهم له،
وكان لها القول الفاصل في الكثير من اطاحت بنظام القذافي بدعم من قوات حلف شمال االطلسي، 
 ازدادتولكن بعد سقوط نظام القذافي  المعارك الميدانية خاصة في بنغازي و العاصمة طرابلس،

هرة اظ الشرق و الغرب و الجنوب، و النزعات القبلية و ظهرت االختالفات القبلية خاصة بين
و خاصة بفعل انتشار  ،بين القبائل الثأرالصراعات القبلية ليست جديدة في ليبيا اضافة الى ظاهرة 

االسلحة و المعدات و كون ان لكل قبيلة مليشيات مسلحة تابعة لها و هذا اخذين بعين االعتبار ان ليبيا 
الحدوث خاصة  ةاالضطرابات والمواجهات الدامية في ليبيا سهلقبيلة، ما يجعل  120تحوي ما يقارب 

في ظل التنوع العرقي و القبلي بين القبائل العربية وبين مقاتلين تابعين لقبائل التبو اإلفريقية ومرورا 
زوارة و الجميل في الغرب،    في بلدتي   و القبائل األمازيغية يةالقبائل العرب   بالخالفات الدامية بين

قاالً للصراعات الساخنة في منطقة جبل نفوسة، ونهاية بحمالت االنتقام من قبل قبائل مدينة وانت
و قبيلة القذاذفة و القبائل الموالية لها ضد القبائل التي  ،مصراته ضد مناطق قاتلت إلى جانب القذافي

                                                             
  http://diae.net/6707: میالد الحارثي، سیناریوھات المواجھة المسلحة في لیبیا، مؤخوذ من  1
  .19، ص 2011، ماي 12، العدد مجلة المغرب الموحد، "القبیلة و السلطة في لیبیا"المنصف وناس،   2
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باختالف  ب الليبيالمكونات القبلية و العرقية في الشع هذهكل ان لها يد في مقتل القذافي،  في يشك
و الوالء الشعبي المتجذر للقبيلة أفارقة، اضافة الى الكم الكبير من القبائل  زيغ وأما و عرب اعراقه

هلية، خاصة في ظل حكومة مركزية ضعيفة غير متحكمة في الدولة و ال أيجعل من ليبيا ساحة لحرب 
 1.تملك والءات شعبية ما يعزز من سيناريو التقسيم

   .نتقالية و التدخلستمرار المرحلة اإلإسيناريو : انيالمطلب الث
ى الخالف الذي يقع بين النظام الحاكم والمعارضة السياسية في دما حدث في ليبيا أمر تع  

سقاط إسفر في نهايته أا دولي تدخال ثم المناطق التي شهدت أزمات سياسية وتطورت إلى نزاع مسلح
ستمرار التدخل الدولي في إنتقالية مدة زمنية كبيرة والمرحلة اإلستمرار إ، ما يجعل سيناريو النظام

  :  سباب منهاأالشؤون الداخلية الليبية من السيناريوهات المحتمل حدوثها وذلك لعدة 
  اإلخفاق في إيجاد مؤسسات سياسية وأمنية لى إذلك راجع و :الفراغ السياسي لئالتأخير في م

ساهم في ما يسالح، والتوسع في إنشاء الكتائب العسكرية واألمنية، نتشار الكبير للقوية في مقابل اإل
لم تظهر بوادر معالجة حقيقية لها عبر إستراتيجيات  اإذوهذا  ،ضاعف من خطرهايبروز الخالفات أو 

يكون من  وأالمكتب التنفيذي  التي ستواجه عتبار ذلك من أبرز إخفاقاتإيمكن  وخطط قابلة للتطبيق، و
المعلومات األولية أن من ينتسبون للكتائب األمنية داخل المدن تشير  ذإ، نتقاليةالحكومة اإلمن بعده 

يفوقون في عددهم عناصر األمن الوطني واألمن الوقائي بعدة أضعاف، بل إن دور الكتائب غير 
حفظ  المعترف بها من قبل دائرة الداخلية في المكتب التنفيذي يغلب على نشاط األجهزة الرسمية في

األمن ومكافحة الجريمة ومالحقة رجال النظام مع مالحظة أن العشرات من تلك الكتائب ال تعرف 
 2 .نتقالية عن نشاطها وعدد أفردها وتسليحها إال القليلالحكومة اإل

  همأمن ، وسقوط النظام السابقبشكل واضح منذ  وهذا ما يظهر: القبلية ز الجهوية ووبر 
قبائلهم، والتنافس بينهم فيما يتعلق بدور كل منطقة  المتحدثين باسم مناطقهم ورتفاع أصوات إمظهرها 

إلى التصادم والمواجهات المسلحة بين العديد من قد يتطور الوضع  ما يجعل هذا أو قبيلة في الثورة، 

                                                             
، ص 2011، جانفي 395، العدد مجلة المستقبل العربي، "لیبیا بعد القذافي الدینامیات المتفاعلة و المستقبل السیاسي"یوسف محمد الصواني،   1

35.  
  .04، ص 2011التحدیات االمنیة في حقبة مابعد القذافي، دیسمبر : ، المحافظة على وحدة لیبیا115تقریر الشرق االوسط رقم   2
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ما يجعل النظام، و  للمقترحات الحكومية) رافض أو مؤيد(المناطق على خلفية مواقف كل منها 
 1.ج بقرارات توافقية يتطلب فترة زمنية كبيرة وذلك ألخذ رأي جميع االطراف و موافقتهاالخرو

  صعبة وتتميز بالطول و نتقالية المرحلة اإلهذا ما قد يجعل و :ستقطاب األيديولوجيز اإلوبر
فعلى سبيل المثال هناك حملة ضد جماعة اإلخوان المسلمين  أثرت في قطاع من  ستقرار،عدم اإل

نتماء إليها وصمة تمنع في بعض الحاالت من تولي المناصب، بالمقابل بات ، حتى بات حاليا اإلالناس
التحذير من العلمانيين والليبراليين جزءا من التراشق، أذكته الدعوة إلى تحكيم الشريعة، والتحريض 

وينبغي التنويه إلى أن النزاع في صفوف الكتائب المسلحة أخذ منحى التخندق  ،ضد من يرفضونها
في  اإلسالمي نفسه ممثال الليبرالي، وحتى بين التيار ستقطاب األيديولوجي بين التيار اإلسالمي وواإل

أن تأكد  سقاط النظامإبعد مرحلة ف ،اإلخوان المسلمين وبعض المجموعات اإلسالمية التي ال تتفق معهم
فهناك العديد من المجموعات المسلحة تأسست على  ،النزاع على السلطة قد يأخذ طابع التشدد الديني

حوادث تفجير كما ظهرت  ليبياقاعدة دينية جهادية سلفية، وقد شهد العديد من المناطق شرقي 
صاالت منشورات في بعض األماكن العامة واألسواق وعلى الجدران تدعو إلى قفل محال الحالقة و

 2.ستخدام القوة إاألفراح ومحال بيع التبغ، وحملت المنشورات نبرة التهديد ب
  عامال و الموالين للقذافي و عائلته يعد المتورطون مع النظام السابق ذ إ: بقايا النظام السابق

ودعم بعض   ،نتقاليةوعدم رضوخهم للحكومة اإل من عوامل التنازع من خالل إثارتهم الخالفات
دمج هؤالء  مما يجعل من عملية ، وذلك بدعوى المقاومة المستمرة،المجموعات المسلحة لبث الفوضى

عامل توتير وخلق جيوب تحارب    في النظام الجديد مخاطرة وسبب لسخط الشارع، لكن نبذهم يمثل
تستعمل أيضا بين  قد قإال أن تهمة التورط مع النظام الساب محاوالت بناء نظام سياسي جديد في ليبيا،

 في قطاع الدولة ينوظفمغالبية ال هم يمثلونالقوى المتنافسة على السلطة إلقصاء الخصوم، خاصة أن
القادة الجدد معالجة هذا اإلرث،  سيكون من الصعب علىورغم حدة هذا النزاع . خالل عهد القذافي

 .3أخرى اناناقضة في أحيا ومتنوتبدو التصريحات والممارسات الرسمية حياله غامضة أحيا
  تشكيل المجموعات العسكرية على أساس مناطقي لدواعي ف: نتشار الميليشيات المسلحةإ

كتائب مصراته، الزنتان، جادو، يفرن، نالوت، غريان، الزاوية، (الحرب التي فرضها النظام السابق 
                                                             

  .121، ص 2011، نوفمبر 393، مجلة المستقبل العربي، العدد "مشكالت مابعد سقوط نظام القذافي" لھ بلقزیز، عبد اال  1
  . 273، ص2011خیر الدین حسیب و اخرون، الربیع العربي الى این؟ افاق جدیدة للتغیر الدیمقراطي، مركز دراسات الوحدة العربیة،   2
  .40 السید ولد اباه، المرجع السابق، ص  3
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اهم في عرقلة عملية يس، س)صبراته، طرابلس، تاجوراء، وبنفس المنوال كتائب المناطق الشرقية
 خاصة حتكاك الحساسيات بينها، خصوصا عند نقاط اإل وشدةطول فترة المراوحة  يزيد من ندماج، اإل

وليد وسرت وسبها وأوباري وغيرها من مدن البني  في في العاصمة والمناطق التي حولها، وأيضا 
 تصيب نأيمكن إلى الدرجة ، حدة المنافسة بين التشكيالت المناطقية عيدتص لىإضافة إ ،الجنوب

 1.نتقالية بالشلل فيما يتعلق بخطط دمج الثوار ونزع سالحهمالحكومة اإل
  عتبارات السياسية و وذلك راجع الى عدد من اإل: التدخل الدولي في الشؤون الداخلية الليبية

 2:قتصادية و التي نذكر منهااإل
فراد النظام أن معظمهم كان من أذ إنتقالية عضاء المجلس الوطني و الحكومة اإلأطبيعة  -

جنبية ن لهم عالقة وطيدة مع السلطات األأ، و2011فيفري  17حداث أنشقوا عنه بعد إوقد السابق 
لى التيار الليبرالي وهذا ما يجعل هذه الدول و إن معظمهم ينتمون أالمتدخلة عسكريا في ليبيا، كما 

إلى التدخل في الشؤون السياسية لليبيا مريكية و بريطانيا و فرنسا تسعى خاصة الواليات المتحدة األ
نقسامات بين المجتمع ومحاولة التدخل في صياغة نظامها السياسي والعمل على زرع الفوضى واإل

االسالمية و  (نتماءات الفكرية والمذهبية تتوزع فيها اإلالفاعلة في ليبيا الليبي خاصة أن قوات 
، و ذلك من خالل التحكم في قنوات ، وذلك للحفاظ على مكاسبها العسكرية و السياسية) الليبيرالية

لفترة ما  تحدي حقيقي كبر أتمثل وهذه كلها  مما يجعل ليبيا تحت الوصاية الغير المعلنة تخاذ القرار،إ
  3.بعد القذافي
عمار إعادة إوذلك من خالل التدخل تحت ذريعة : قتصاديةالمحافظة على المكاسب اإل -
موال التي لى األإضافة إ، موال ليبيا المجمدة في البنوك الخارجيةأر في الحصول على يخأليبيا، و الت

قتصادية لى ضمان مكاسبها اإلإنفقتها هذه الدول في عمليات الحامي الموحد، لذلك ستسعى هذه الدول أ
ساسي في ليبيا، قتصادي األل المحرك اإلقتصاد الليبي و النفط الذي يمثفي ليبيا من خالل التحكم في اإل

ستغالل النفط بواسطة المؤسسات التابعة لهذه الدول و السعي للحصول إقتسام حقوق إوذلك من خالل 
على تسهيالت من الحكومة الليبية مما يجعل هذه المؤسسات تملك نوع من الحرية و الحماية و يجعلها 

 .اب ليبيا و الشعب الليبيرباح طائلة لدول الخاضعة لها على حسأتدر 
                                                             

  .122عبد االلھ بلقزیز، المرجع السابق، ص   1
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 .سيناريو قيام دولة القانون و الديمقراطية في ليبيا: الثالثالمطلب 
صبحت صراع مسلح بين طرفين و أنحرفت عن مسارها السلمي، و إنتفاضة الليبية ن اإلأرغم     
زمة من خالل فرض حظر جوي على الطيران الليبي، عتمدت بشكل كبير على التدخل الدولي لحل األإ

ن سيناريو قيام دولة القانون و المؤسسات في ليبيا يعتبر من أال إ، نتهى بقتل معمر القذافيإالذي 
  :التاليةعتبارات اإل إذا ما توفرت ،في ليبيا محتملةالسيناريوهات ال

   يعتبر السلطة  نتقالي اإل المجلس نأبما : لمرحلة ما بعد القذافيدارة مؤسساتية إوجود
نه يجب خلق إبعد سقوط نظام القذافي، ف الممثلة لليبية داخليا و خارجياالوحيدة السياسية و القانونية 

عتبارها حديثة في النظام الليبي نظرا لطبيعة الهيكلة إالعديد من المؤسسات السياسية التي يمكن 
القذافي، وذلك يكون من خالل التواصل بين القوى السياسية  المؤسساتية التي كانت مطبقة في فترة حكم

ثقافة  تطوير و فدرالية، معأيديولوجياتها و توجهاتها السياسية سواء كانت مركزية إختالف إفي ليبيا ب
ال يمكن أن تسود ديموقراطية حقيقية إذا كانت عائدات النفط والغاز تذهب إلى خزينة فديموقراطية، 

 1.رقابةالحكومة من دون 
  ستقرار في ليبيا هو بناء مؤسسة ن مدخل اإلأذ إ: بناء مؤسسة عسكرية ونزع السالح

ستقرار و رسم مالمح بارزة لكيان الدولة، عسكرية، التي بدورها ستساهم بشكل جوهري في ترسيخ اإل
المسلحة في لى نزع السالح و دمج الميليشيات إضافة إ، و طمأنة الشعب للمستقبل الديمقراطي للبالد

قتصادية و السياسية وذلك المجتمع المدني و المؤسسة العسكرية وذلك عبر حزم من السياسات اإل
و أالجيش الوطني  تأسيسن إ، ولذلك ف2لى مصدر رزق لحامليه في ليبياإللحيلولة دون تحول السالح 

عن دور باقي  ال يقل دوره مر ضروري في ليبيا، وأالمؤسسة العسكرية و هيمنتها على القوة 
   .المؤسسات السياسية و القانونية
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   تخاذها إهم الخطوات التي يجب أذ تعد هذه الخطوة من إ: نتخابات رئاسية و تشريعية إتنظيم
تجاهاتها، إسس الدولة ورسم الخطوط العريضة لمالمح هده الدولة و شكلها و أفي ليبيا، وذلك لوضع 

يمكن  لمستقبل الديمقراطية في ليبيا وبدون نجاح هذه العملية الوتمثل هذه العملية المخاض الفعلي 
 1:همهاأتوفر عدد من الشروط من  ما ذاإلى دولة ديمقراطية، ويتم هذا إالوصول 

حزاب سياسية في ليبيا فاعلة ونشيطة و أيجاد إذ يعتبر إ: حزاب و الجماعات المحليةاأل -
ذا فعلت و إو في نفس الوقت من الميكانيزمات التي نتقالية من الصعوبات مدركة لمتطلبات المرحلة اإل
لى خلق جو من الديمقراطية، وذلك من خالل نقل التنافس السلطوي بين إلعبت دورها، سوف تؤدي 

سس و قوانين، وهي التي تقوم أحزاب تضبطها ألى عمل سياسي منظم داخل إالقبائل و الميليشيات 
نتخابات مولدة لدولة يحكمها القانون إلى إكفاء الذين من خاللهم يمكن الوصول شخاص األختيار األإب

 . ولها مؤسسات ذات طابع ديمقراطية
وهذا يعتبر من الشروط  :نتخاباتلإلنتقالية و مجلس خاص للترتيب إختيار حكومة إ -

، وذلك يكون حسب نتقاليةنتخابات تخرج ليبيا من المرحلة اإلإقيام هي لى نتيجة إساسية للوصول األ
قانونية و شروط و معايير خاصة و يكون محدد بفترة زمنية معينة و ذلك لكي تكون هذه العملية 

شخاص لهم كفاءة و مصداقية أن تكون تشمل أ، ومن الشروط الواجب توفرها في هذه الحكومة منظمة
عضاء اللجنة أختيار إد و و لهم الخبرة الالزمة في التسير و التدبير وهم الذين يقومون بتسير البال

هم المؤسسات في النظم أنتخاب مجلس النواب الذي يعتبر إنتخابات و خاصة التحضيرية لإل
 .الديمقراطية
  فالدستور هو النقطة الجوهرية التي من خاللها يقوم تنظيم الشؤون : وضع وصياغة دستور

هم المراحل و الخطوات التي من خاللها يتحقق أالسياسية و القانونية، وتعتبر صياغة الدستور من 
 طردستور هو المحدد و المنظم لألالن ، وذلك ألهافشلو أسيناريو قيام دولة ديمقراطية في ليبيا 

قتراحات التي تجعل التيارات الداخلية في يمكن جمع جميع اإل هالمؤسساتية داخل الدولة، ومن خالل
قليات مما يسمح بتمثيل جميع القبائل و األ اقعية للحياة التشاركية،على نظرة و لى حد كبيرإالدولة متفقة 

 .سلحةاألاستخدام كبر للحوار و بعيد عن أو يخلق حلقة 
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ن ذلك سوف يكون إو البعيد فأوإذا تحقق سيناريو قيام دولة ديمقراطية في ليبيا على المدى القريب    
   :حتمالين هماإوفق 

  
سالمية في ليبيا سيكون دورا محوريا الذي ستلعبه الحركات اإلفالدور : سالميتجاه اإلاإل -

خوان المسلمين  المعروف بالتنظيم له و محركا رئيسيا لتحديد لشكل الديمقراطية في ليبيا فتيار اإل
سالمي إسيكون شكل الدولة في ليبيا حتمال ذا تحقق هذا اإلإلى السلطة و إحظوظ كبيرة في الوصول 

ن الحاكم ليست له سلطة أسالمية و مبني على قاعدة التعددية و الشورى و اإللى الشريعة إيستند 
 1.مطلقة

ختطاف إقامة دولة مدنية في ليبيا، ويندد بإلى إتجاه الذي يدعوا و هو اإل: تجاه العلمانياإل -
ستخدام سطوة الدين على العامة و التظاهر بالديمقراطية للوصول إسالمي و إالديمقراطية تحت مسمى 

 لى السلطة سيكون شكل الدولة مؤسساتي علىإتجاه حتمال وصول هذا اإلإذا تحقق إلى السلطة و إ
 2.كثر ترجيحا في السيناريو الديمقراطي األهو حتمال ختالف و هذا اإلإسس غربية مع أ
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  :خالصة الفصل الثالث

لى التدخل الدولي في ليبيا و إدت أستعراضنا لألسباب و الدوافع التي إمن خالل دراستنا و   
طراف و المراحل التي مر بها هذا التدخل و النتائج التي خلفها، ومحاولتنا وضع سيناريوهات األ

سباب ن هناك العديد من الدوافع و األألى إوتوقعات لمرحلة ما بعد سقوط النظام في ليبيا، وصلنا 
سباب الخلفيات العدائية برز هذه األأيبيا، ومن بين جنبي في لدت للتدخل األأالظاهرية و الخفية التي 

متالك السالح إبين نظام معمر القذافي مع الدول الغربية وذلك يتجسد في ازمة لوكربي و محاولة ليبيا 
نشقاقات في نظامه ضافة الى عدم قدرة النظام السياسي الليبي كبح المظاهرات الشعبية  و اإلإالنووي، 

ستخدام العنف المفرط إنسان، ذلك من خالل نتهاكات في حقوق اإللى اإلإضافة إالسياسي و العسكري، 
سلحة الثقيلة و الذخيرة الحية و الطيران لتفريق ستخدام األإعتقاالت التعسفية و إلاضد المتظاهرين و 

 عتراف بالمجلس الوطنيالمظاهرات، وفقدان نظام العقيد معمر القذافي شرعيته الدولية خاصة بعد اإل
عطت دافعا قانونيا أساسيا و أمن دورا مم المتحدة و مجلس األنتقالي الليبي، كما لعبت هيئة األاإل

اللذان يمثالن المسوغ الشرعي للتدخل،  1973و  1970صدار القرارين إللتدخل الدولي من خالل 
و أالنفط الليبي ستغالل إقتصادية و الرغبة المصلحية للدول المتدخلة في التحكم و ضافة للدوافع اإلإ

  ستثماراتها النفطيةإالمحافظة على 
ن التدخل الدولي في ليبيا كان سريعا و لعبت فيه العديد من الدول و ألى إكما توصلنا   

دوارا رئيسية، وقد كانت قطر من بين هذه الدول التي ساهمت بشكل كبير في التدخل في أاالطراف 
ن التدخل أم العالمي و العربي دورا رئيسيا و حاسما فيه، وعالليبيا بجانب الدول الكبرى، كما لعب اإل

برزها مرحلة بداية العمليات بقيادة الواليات المتحدة و أجنبي في ليبيا مر بعدد من المراحل من األ
فرنسا و بريطانيا و الدور الذي لعبته في تدمير قوات القذافي و مرحلة تولي حلف الناتو قيادة العمليات 

ن هذه العمليات التي كانت تهدف الى حماية المدنيين و ضرب القوات ألى إفي ليبيا، كما توصلنا 
، وذلك من خالل دعمها 1973من رقم من مسارها المحدد في قرار مجلس األ الجوية للنظام خرجت
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لقوات المعارضة و خلق العديد من النتائج السلبية و خاصة منها القصف الجوي للمدنيين، و النهاية 
  .المأساوية للقذافي

ضيات لى ان مصير ليبيا بعد القذافي يبقى مرهون لتوقعات و فرإكما توصلنا في نهاية الفصل   
ساسي و خاصة منها القبيلة و الميليشيات العسكرية و الحكومة أزمة دورا تلعب فيها مخلفات األ

ي مصير و مستقبل لليبيا ما بعد القذافي مرتبط  و مرهون بهذه أن أجنبية، ونتقالية و الدول األاإل
 .         العناصر
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نواع التدخل، و أى المفاهيم و إ، من خالل التطرق جنبي في ليبيابعد دراسة و تحليل التدخل األ    

  : لى النتائج التاليةإطرافه و مراحله، توصلنا أدراسة المكانة الجيواستراتيجية لليبيا و دوافع التدخل و 

  ختالف بين السياسي و القانوني، و جنبي من المفاهيم التي يكثر فيها الجدل و اإلن التدخل األأ

نطالقا من تفسيرها للعمل التدخلي وتصوراتها إتعدد النظريات و المدارس الفكرية التي تناولته كل منها 

 :له و يتجلى ذلك في

التاريخية التي  الظروفمات و زو الميكاني لآللياتجنبي مفهوم متغير خاضع كون التدخل األ -

التي شهدت العالقات ن التدخل من العمليات التاريخية القديمة ألرغم من ساهمت في تجسيده عمليا، فبا

 فأصبحفة بين مدارس العالقات الدولية، ريف مختلانه مازال يعرف تعأال إالدولية العديد من تطبيقاته، 

لى إدى أختالفها إوصاف التي منها التغلغل و الغزو، و تعدد هذه التعاريف و يقرن بالعديد من األ

 قترح العديد منإشكال لى حل هذا اإلإصطالحي، و للوصول إتحديد مفهوم  مأزقدخول الدارس له في 

ذا توفرتا يمكن وصف العمل إساسيتين أالتعاريف التي تتداخل فيما بينها في خاصيتين  الباحثين بعض

لسلطة السياسية القائمة و األى الحفاظ على النظام السياسي إو ألى تغيير إتدخل، فكلما كانت تهدف  بأنه

لى تحليل دقيق لمفهوم التدخل يجب البحث و التدقيق في الوسائل التي إتدخل، و للوصول  بأنهاوصفت 

م أتغيرات في الدولة  إلحداثهو أهداف و السلوك سباب و األتنفذ بها السياسة التدخلية، و الدوافع و األ

ة العالقة بين الدول المتفاعلة و نتائج العملية هل غفال طبيعإهي عليه، و ذلك دون  على ما إلبقائها

و تم التعدي على سيادة هذه الدول أتشكل تغييرا جذريا في طبيعة العالقات الموجودة بين هذه الدول،

 .التي تعدى عليها

تشابك هذا المفهوم مع العديد من المفاهيم المشابهة له، فلتعريف التدخل بدقة يجب تفريقه عن  -

و العدوان وغير ذلك، فالتدخل هو نتاج توفر العديد  التأثيرمختلف المفاهيم التي تتداخل معه كالردع و 

باق للحدث في حين ستإن الردع هو أمن العناصر التي تمثل المعيار الذي يحدد به درجة التدخل حيث 
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ن أهو هدف يخلق الحالة التدخلية المنتظرة، في حين  التأثيرن أن التدخل هو عمل مخطط، كما أ

ن العدوان هو عملية تخلق كسرا للقواعد و أفي حين دراكية هادفة و مستمرة، إالتدخل هو عملية 

و عملية منظمة و مخططة من ههدافه تحقق في المدى القريب، على خالف التدخل فأ القوانين الدولية و

و احداث أخرى، فهي تهدف سواء للحفاظ على الوحدة القائمة أحدة تجاه وإقبل وحدات سياسية في 

توجيه سياستها الخارجية بالطريقة التي تخدم مصلحة المتدخل،  إلعادةو أتغيير في الوحدة المستهدفة، 

ن التدخل هو إذن فإتعدى عليها، تم الخيرة ن سيادة هذه األإخرى فو عند التدخل في شؤون الدول األ

عملية تمثل تعديا على الممارسات السياسية للدول المستهدفة و تقييدا لحرية الخيار فيها و تهميشا 

 .و خارجياأالجيوسياسية سواء داخليا  إلمكاناتها

  وذلك طراف األمن المراحل وشاركت فيه مجموعة من  مر بالعديدالتدخل الدولي في ليبيا  نأ

ما يطرح مجموعة كبيرة ، العديد من النتائجهذا التدخل سباب وقد خلف نتيجة العديد من الدوافع و األ

 :لىإوقد توصلنا من خالل ذلك سيناريوهات وتوقعات لمرحلة ما بعد سقوط النظام في ليبيا،  من 

من بين  ليبيا، وجنبي في دت للتدخل األأالتي  الواضحةسباب ن هناك العديد من الدوافع و األأ -

 نها من الشخصيات الدكتاتورية أوشخصيته التي تعتبر  نظام معمر القذافي طبيعةسباب برز هذه األأ

 متالك السالح النوويإو محاولة ليبيا  ،زمة لوكربيأتجسد في  الذيمع الدول الغربية وشكل العالقته 

زمة داخلية أفي  هالذي عرفته لبييا و دخولمني الكبير انفالت األلى اإلإضافة إ، ما خلق نوعا من العداء

في العديد  الذي تجسد نساننتهاكات في حقوق اإلإ نتج عنه منوما ، بين النظام و المعارضة الشعبية

ستخدام إالعنف المفرط ضد المتظاهرين و عتقاالت التعسفية نسانية مثل اإلمن الممارسات الغير اإل

نظام العقيد معمر القذافي شرعيته  دفقأما ، و التهديد باإلبادةلطيران سلحة الثقيلة و الذخيرة الحية و ااأل

 .نتقالي الليبيعتراف بالمجلس الوطني اإلالدولية خاصة بعد اإل



 .............................................................................................................الخاتمة

155 
 

ة يله قاعدة دولقد كان التدخل فيها ف ،زمة الليبيةالمؤسسات الدولية دورا مهما في األلعبت   -

صدار إمن خالل  حيث تم التدخل بدافع قانوني،من مم المتحدة و مجلس األهيئة األ تمثل  في م

 . 1973و  1970القرارين 

ستغالل النفط الليبي إقتصادية و الرغبة المصلحية للدول المتدخلة في التحكم و للدوافع اإل أن   -

  .دورا كبيرا في التوجه نحو العمل العسكري في ليبيا ستثماراتها النفطيةإو المحافظة على أ

وربية و العربية كقطر األو لعبت فيه العديد من الدول  عةسرمتاز بإن التدخل الدولي في ليبيا أ -

خل في كانت قطر من بين هذه الدول التي ساهمت بشكل كبير في التد ذإ، ساسيةأدوارا أمارات و اإل

 . لعالمي و العربي دورا حاسما فيهعالم اكما لعب اإلليبيا بجانب الدول الكبرى، 

نسان و نتهاكات حقوق اإلإساسية من هذا التدخل كان الحد من و الذريعة األ األهدافن أ -

، و لكن العمل على القوات الجوية الليبيةالممارسات القمعية من خالل فرض حظر طيران جوي 

، إذ قامت قوات حلف الناتو 1973العسكري في ليبيا تعدى هذا اإلجراء المحدد في نص القرار رقم 

غير عسكرية، كما ساندت في كثير من منشأة هداف بإستد من الطلعات الجوية و الضربات العديفي 

، ما و فك الحصار عنهاأالحاالت قوات المعارضة لدخول المدن التي تحت سيطرت قوات القذافي 

جعل العمل العسكري ضد ليبيا يحيد عن هدفه األساسي المحدد و المساهمة في إسقاط القوة الدفاعية و 

  .الهجومية لقوات النظام و مساعدة المعارضة و لو كان ذلك على حساب المدنيين

عمليات بقيادة لل وكانت بداية التدخل الفعليجنبي في ليبيا مر بعدد من المراحل ن التدخل األأ -

 منيةوتعزيزاتها األفي تدمير قوات القذافي  كبير دوركان لها الواليات المتحدة و فرنسا و بريطانيا و 

ولكن في  طلسي، ليكون بذلك العمل دولي بقيادة محايدة دولية، األحلف لل نتقال القيادةإو الدفاعية، ثم 

 ، كان يخدم مصالح الدول الكبرى في ليبيان ما تسبب به ما يعرف بمسؤولية الحماية أمر نرى واقع األ

يبيا، وكانت هذه التغطية عالمية المتواصلة لم تظهر طبيعة القصف الجوي في لن التغطية اإلأكما 
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التي تجعل الدارس  التساؤالتالتي تفتح العديد من  و النهاية المأساوية للقذافيمؤيدة للحرب تماما، 

رجح كانت نسان، و األنتهاكات حقوق اإلإم للحد من أ هداف التدخل هل كان لتصفية القذافيأيشكك في 

 .لتصغية القذافي

فراز لمجموع عوامل أن مصير ليبيا بعد القذافي يبقى وشكل الدولة الليبية الجديدة سيكون أ -

زمة كالميليشيات متداخلة  كانت من مكونات الدولة في ليبيا سابقا خاصة منها القبيلة و ظهرت بفعل األ

ة في ليبيا ما بعد جنبيغفال الدور الذي ستلعبه الدول األإنتقالية و هذا  دون العسكرية و الحكومة اإل

ي مصير و مستقبل لليبيا ما بعد القذافي مرتبط  و مرهون بهذه العناصر، ومن أن أ القذافي، و

رودا كثر وهلية و هو السيناريو األالسيناريوهات الوارد حدوثها في ليبيا سيناريو التقسيم و الحرب األ

رضية السياسية ياسية الموجودة في األو ترجيحا في ليبيا نظرا للمعطيات الواردات و التفاعالت الس

ستمرار المرحلة إوضاع و غيرها من المعطيات، و السيناريو الداخلية الليبية من عدم تحكم في األ

ذا إنتقالية ، وسيناريو قيام دولة ديمقراطية في ليبيا و هو من السيناريوهات الغير مستبعدة و ذلك اإل

أسيس دولة ديمقراطية في ليبيا لها سيادة مطلقة داخليا و تتوفرت العوامل الداخلية المساهمة في 

  .جتماعية و السياسية و العسكريةخارجيا و تتحكم في كامل ترابها الوطني بتركيباته اإل

   سنة، بتوجهاته و  42أن نظام العقيد معمر القذافي الذي إمتاز خالل فترة حكمه التي دامت

هيكلته و مؤسساته بالخصوصية الفريدة مقارنة بباقي األنظمة، ومركزية اصدار و إتخاذ القرار في 

دخول شخص معمر القذافي، مما جعل ليبيا و نظامها الجماهيري نظاما فرديا و دكتاتوريا أدى إلى 

ليبيا في ازمات و صراعات داخلية بتغيب المعارضة و خارجية مع الدول الغربية، وهذا ماسهم بشكل 

مباشر في خلق البيئة المالئمة إلنتشار الفوضى بمجرد ايجاد السبب الذي تمثل في اإلنتفاضة الشعبية، 

إلفقاد النظام شرعيته  أستغلتالتي كان لها دور كبير في تحريك العداءات الداخلية و الخارجية، و التي 
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من خالل إستعماله للعنف وممارساته للقمع ضد المتظاهرين و العقالنية في التعامل مع األزمة، مما 

 .أوجد الذرائع للدول للتدخل في ليبيا و السعي لتخلص من نظام العقيد معمر القذافي

 تي تضمن غياب المصلحة الفردية أن القاعدة النظرية و القانونية القائمة على جماعية التدخل ال

للدول و تكفل تحقيق االهداف اإلنسانية، كانت في الحالة الليبية عبارة عن واجهة للتدخل فالممارسة 

االطلسي إال  أثبتت عدم تطبيقها، فالتدخل رغم أنه كان جماعي و بقرار أممي و تحت لواء حلف شمال

التدخلية، فكل دولة من الدول الكبرى تدخلت في  المحرك االساسي لنزعة كانتان المصالح الفردية 

ليبيا بناء على مصالحها الخاصة بإختالفها، و للمحافظة على مكتسباتها او لتحقيق مكتسبات لها في 

 .ليبيا

  أن التدخل في ليبيا رغم أنه كان لغرض إنساني و بدعوى الحد من انتهاكات النظام السياسي

لحقوق اإلنسان، إال أن الهدف األساسي الذي كان وراء التدخل الدولي هو إسقاط النظام السياسي القائم 

ية الدولية، وهذا و القضاء على معمر القذافي، وتغطية هذا الهدف باألسباب اإلنسانية و إمتالكه الشرع

الهدف الذي حققته الدول األجنبية ادخل ليبيا في حالة من الفوضى و عدم وجود سلطة مركزية 

و عدم اإلتفاق بين القبائل و مسيطرة على زمام األمور، في ظل إنتشار كبير لألسلحة و الميليشيات 

 . ما بعد القذافي لسياسية في ليبياالقبائل حول صيغة موحدة و نهائية لدستور، ما يكفل استقرار الحياة ا

وفي األخير نخلص إلى ان التدخل األجنبي في ليبيا كان له دور كبير في إسقاط نظام العقيد معمر      

القذافي، و أن التدخل ساهم و بشكل كبير في دعم و مساندة قوات المعارضة للسيطرة و التغلب على 

تى الميداني و لوال التدخل لما تمكنت المعارضة من قوات النظام وذلك من خالل الدعم الجوي وح

     . إسقاط النظام
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  ملخص الدراسة

زمة جنبية في األمحاولة رصد الدور الذي لعبته الدول األ باألساسيهدف موضوع هذه الدراسة      
جنبي في ليبيا الليبية، وفهم عالقتها بسقوط النظام السياسي الليبي الذي يقوده معمر القذافي، فالتدخل األ

مغايرة للهدف منه و لعبت فيه الدول خذ عدة مسارات أ، حظر الطيرانالذي كان يرتكز على فرض 
دوارا رئيسية في تحطيم قوات القذافي و دعم أطلسي الكبرى و الدول المشاركة تحت لواء حلف األ

  .وتغليب كفتها للقضاء على قوات القذافي المعارضة

تصادية قجتماعية و اإلن هذا التدخل هو نتاج لعدد كبير من التراكمات و العوامل السياسية و اإلأغير  
لى طبيعة النظام السياسي الليبي الذي يقوده معمر إيرجع  باألساسو القانونية و السياسية،  وهو 

في شخص تخاذه إصنع القرار و  رتكزت سلطةإحيث ، 1969لى السلطة في إالقذافي مند وصوله 
و تميز النظام الليبي في هذه الفترة بقالب مؤسساتي فريد بعيد عن المنظومة المؤسساتية  معمر القذافي،

معمر القذافي التي هي تجسيد  مبدأالتي تحددها الدساتير العالمية، حيث عرفت بالجماهيرية وكرست 
ن القومية و بي متأرجحةن ليبيا عرفت سياسة خارجية أخضر و النظرية العالمية الثالثة، كما للكتاب األ

زمات و الصراعات مع جعل ليبيا تدخل في العديد من األ الوحدوية و القارية و العالمية، و هذا ما
جندة الدول التي أدخلت ليبيا و نظام معمر القذافي في أزمة لوكربي التي أبرزها أالدول الغربية و من 

  .ب و الواليات المتحدة األمريكيةوالمعادية للغرمن و السلم و خانة الدول الغير مسالمة تهدد األ

نها من أة المؤسساتية للنظام الليبي التي تصنف على هيكلطبيعة نظام الحكم و ال ساهمتلقد  
نظمة السياسية سقاط األإالدكتاتوريات، وخاصة بعد دخول تونس و مصر في مرحلة جديدة تم فيها 

نظام  بإسقاطي خروج الشعب الليبي مطالبا النظام، ف بإسقاطثر مظاهرات شعبية تطالب إالقديمة، على 
القذافي الذي واجه تلك المظاهرات بالقمع و العنف لتدخل ليبيا في دوامة المواجهة العنيفة و المسلحة، 

جنبية للتدخل في شؤونها الداخلية، وما دفع المجتمع نسانية للدول األعطت الذرائع اإلألتكون ليبيا بذلك 
لى العمل إدى أمم المتحدة، ما من التابع لألمجلس األصدار قرارات ضدها من خالل إلى إالدولي 

الدولي المسلح ضد نظام معمر القذافي في ليبيا و مساعدة المعارضة المسلحة، ما سرع في سقوط نظام 
        . نتقالية مليئة بالسيناريوهات و التحدياتإمعمر القذافي و مقتله و دخول ليبيا في مرحلة 



Abstract 

The  aim of this study is to show the  role  of the foreign states in  Libyan  
crisis , and to understand  its relations with the fall of the Libyan political 
system, under the leadership of  Muammar Al Qaddaafi; the international  
intervention in Libya, was based on opposing a forbidden zone flying on the 
Libyan spaces, which has taken different tendencies varying from its aim with 
the contributions of the great powers  and other state which has played an 
essential role in demolishing the Qaddaafi’s  power and supporting opposition, 
all this mission under the bregade of  the NATO . 

But this intervention is the result of many factors, (political, social, economic),  
wich has a relation with the nature of  Libyan political system of  Al Qaddaafi, 
since his arrival to the authority in 1969, the Libyan political system has main 
characteristics such as the authority of making decisions based on the hand of 
one person Qaddaafi , also the political system has an exceptional constitutional 
structure varying from the other constitutional structures which well known in 
the International constitutions, the political system of  Libya witnessed, the kind 
of  republicanism which based on the doctrine of  Qaddaafi , as an application of 
the (green book and International third theory), also Libya has noticed an 
unbalanced  foreign policy between continental and universal nationalism, this 
lead Libya entering in many crisis and conflicts with western states , Lockerbie 
crises, which had a bad effects on the Libyan system it was class field as one of 
the non place full state , which work against the west and the United State of 
America. 

The hand of political system and the constitutional structure which characterised 
as a dictatorship, contributed in the last popular demonstrations in the Libyan’s 
system and the withdrawal of Qaddaafi, who faced violently, the 
demonstrations, and by this way  he gave the human justifications to foreign 
states to interfere in the internal affairs of  Libya; in addition to this, the  he gave 
security council to take decisions against it, which bad to a military action in 
Libya , and support the opposition which resulted in the collapsed of the system 
of Qaddaafi and family his death, and entering in a transitional period full of 
challenges.   

 


