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 حتليل واثئق مشاريع الوحدة العربية بني ليبيا والدول العربية

 1999إىل  1969خالل الفرتة من 
 

Analysis of the Documents of the Arab Unity Projects  

Between Libya and the Arab Countries,1969-1999 

 
 رقية عبداهلادي أمحد أبوشويشة1، ا.د. الفـاتح عبدهللا عبدالسالم2

 
 : ملخص

 
الدراسة يف تسليطها الضؤ علي مشاريع الوحدة العربية بني ليبيا والدول العربية خالل أربعة حقب زمانية تربز أمهية هذه 

حيث مثلت قضية الوحدة العربية اهلدف  حلكم الزعيم اللييب الراحل معمر القذايف. 9111-9191امتدت بني عامي 
ة العربية بني اسي هلذه الدراسة يكمن يف حتليل واثئق الوحداملركزي للسياسة اخلارجية الليبية خالل تلك الفرتة.اهلدف األس

ليبيا من جهة والعامل العريب من جهة اثنية خالل الفرتة موضوع الدراسة. اعتمدت الدراسة املنهج التارخيي وذلك بتتبع وحتليل 
دف التوصل ألهم أسباب الواثئق هبتلك الواثئق يف إطارها التارخيي.كما اعتمدت الدراسة املنهج التحليلي يف مقاربتها لتلك 

فشل كل مشاريع الوحدة. اهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة أن فشل مشاريع الوحدة العربية نتج عن أسباب 
ايديولوجية..وسياسية...واقتصادية..وان كل هذه احملاوالت قد اتسمت ابلتسرع والعجلة..ومل ختضع للدراسة املتأنية..كما 

 .القواعد..وامنا عربت عن اشواق للقادة..خصوصا من اجلانب اللييب أهنا مل تنبع من
 

 .واثئق الوحدة العربية السياسة اخلارجية الليبية، املشاريع الوحدوية، الوحدة العربية، الكلمات املفتاحية:
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Abstract:  

This study is important as it sheds light on Arab Unity Projects between Libya and some Arab countries 

during the period 1969-1999 of Gaddafi epoch. During this period Arab unity became the core goal 

for Libyan foreign relations. The major objective of this study is to analyse Arab Unity Documents 

during that period to determine the orientation of Libyan foreign policy towards the unity issue. The 

study has used the historical approach to analyse the unity documents in their historical context. In 

addition to this, the study has used the analytical method in order to identify and analyse the reasons 

for the failure of all unity attempts. The study has concluded that the failures were attributed to 

ideological..political..and economic reasons..that unity attempts were characterised by haste and lack 

of study to determine their feasibility..and that they did not reflect genuine yearnings on the part of the 

grassroots.. 
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 مقدمة: 
ترية السعي وزادت و وتفاوت يف طروحاته وأهدافه،  العريب تنوع اخلطاب الوحدوي العشرين قرنالعلى امتداد 

حيث  االستقالل  التحرر من االستعمار وحتقيقإىل شعارات داعية  ، رافعةبعد احلرب العاملية الثانيةلتحقيق الوحدة املنشودة 
وظيف ت موحدة تكون قادرة بعدحول خلق دولة عربية ، حيث متحور هذا اهلدف لوحدة الشاملةكان هدفها األمسى هو ا

 عانيهتالتخلف االقتصادي والعلمي والرتبوي الذي  وحتاربمصاف الدول املتقدمة،  إىلاألمة العربية  نقلمواردها الضخمة 
ة ستمكن األمة العربية من مواجهة املشاريع االستعمارية اخلارجيالشاملة الوحدة  أن وراهنت هذه األنظمة على ،الدول العربية

 .واملشروع الصهيوين املتمثلة يف االستعمار
من الدول مل  ةللوحدة بني جمموع مشروعا   82جرى تسجيل حوايل من القرن العشرين بني األربعينات والتسعينات 

، وقد كانت ليبيا من الدول النشطة والداعية هلذه الوحدة منذ يتحقق منها سوى القليل، ما لبث أن انفرط عقده سريعا  
هي أن كل يف هذه الدراسة واملشكلة  مشروعا  منها. 91يث كانت طرفا  يف أكثر من م، ح9191تغيري نظام احلكم سنة 

كان مصريها الفشل وعدم حتقيق ما كانت تصبو إليه من تكامل عريب يف مجيع اجملاالت السياسية، االقتصادية، هذه احملاوالت  
حتديد ا و حيث هتدف هذه الدراسة إىل حصر مشاريع الوحدة اليت قامت ليبيا ابلدعوة هل .والثقافيةاالجتماعية، األمنية 

وهذه الورقة تعاجل فرضييتني: الفرضية األوىل حتقيق الوحدة العربية  .  اعتمادا  على واثئق املشاريع الوحدوية أسباب فشلها
مركزية  وىل لنظام القذايف . والفرضية الثانية هي أنكان اهلدف االمسى للسياسة اخلارجية الليبية خاصة خالل السنوات األ

سيتم و هدف رئيس للسياسة اخلارجية الليبية إال أن ليبيا فشلت يف حتقيق ذلك اهلدف ألسباب كثرية. انت الوحدة العربية ك
قسمت هذه و . قاستخدام املنهج التارخيي للحصول على هذا الواثئق كما سيستخدم املنهج التحليل لدراسة وحتليل الواثئ

الدراسة إىل مبحثني استنادا  إىل أنواع املشاريع، خصص املبحث األول للمشاريع اإلندماجية واليت نقصد هبا مشاريع الوحدة 
 ة.اليت ينشأ وفقها كياان  واحدا ، أما املبحث الثاين نذكر فيه املشاريع االحتادية، واليت حتتفظ فيها كل دولة بشخصيتها املعنوي

 
 ندماجيةاملشاريع اال: األول املبحث

بعد استقالل أغلب الدول العربية ظهرت قيادات شابة مشبعة ابلفكر القومي العريب حتذوها محاسة كبرية لتحقيق 
وحدة عربية، ووافق ظهور هؤالء القادة اندفاع لدى اجلماهري العربية حنو هذا املشروع الوحدوي، كل هذه العوامل إضافة 

ظهر يف الشرق األوسط وأصبح هتديدا  لألمن القومي العريب، دفع هؤالء القادة خلوض جتارب وحدوية  للكيان اجلديد الذي
إندماجية وخلق كياانت عربية جديدة، واملالحظ على أن كل املشاريع واألطروحات الوحدوية كانت انبعة أساسا  من 

احلقبة  ي هبذا ردة فعل عن األوضاع السائدة يف تلكمنطلقات فكرية مل تتعدي جوانب الدولة األخرى كاالقتصاد مثال ، وه
مما جعل أغلب املشاريع الوحدوية وخاصة اإلندماجية منها  ال تعمر طويال ، ومن هذه املشاريع الوحدوية اإلندماجية نذكر 

 حو األيت ذكره:نحماور على ال ةهذا املبحث يف عد ةيف هذا املبحث املشاريع اليت كانت ليبيا طرفا  فيها. وقد مت معاجل
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 :املطلب األول: احتاد اجلمهورايت العربية
احملاوالت  سلسلة يف األمهية ذات املشاريع من م9199 عام  املتحدة العربية اجلمهورايت احتاد مشروع يعد

 اجتاه تبين حيث من املعىن، وجديدة حيث من العربية السياسة يف جديدة فالتجربة العشرين، القرن شهدها اليت الوحدوية
والكيان  السادات بني املفاوضات بداية مع م9199مارس  يف حله ومت ،العربية مةاأل بني الوحدة لتحقيق جديد وأسلوب
 خطواته منذ االحتاد فقد عاىن كثريا  بشكل مفصل عنه يكتب وملم، 9192 ديفيد كامب إلتفاق مهدت واليت الصهيوين

 الدائمة اخلالفات برزهاأ وكان االحتاد، دول ويف املنطقة العربية يف االحداث توايل عن الناشئة املشاكل من الكثري وىلاأل
 عرب اآليت: ةم، وسيتم حتليل االتفاقي9191 عام أكتوبر يف العربية ضد الكيان الصهيوين  احلرب مث االحتاد، دول بني

 
 :ول: دواعع وررو  الأسيي  الفرع األ

 املصرية ابلثورة لتلتقي وليبيا السودان من يف كل الثورات قيام فرضتها اترخيية ضرورة الثالثة القادة اجتماع كان"
 العريب الشعيب النضال حبركة وروحيا   جذراي   يرتبطا  وثيق اي  ثور  حقق حتالفا   قد الثورات هذه قيام أن من انطالقا   وذلكالرائدة 

 العربية، ملصلحة اجلماهري والتقدم االجتماعي التغيري حتقيق إىل ووصوال   والصهيونية االستعمار هزمية خمططات إىل وتطلعاته
جاء هذا يف البيان املعلن عن قيام االحتاد  1أمل أمتنا املناضلة "، العربية الوحدة لتحقيق املوضوعية الشروط يوفر الذي األمر

ماهري، هو استجابة لتطلعات اجلبني كل من مصر والسودان وليبيا، وكما جاء يف هذه الفقرة أن دوافع قيام هذا االحتاد 
ومحاية للوطن العريب من الكيان الصهيوين ومن ورائه الدول الكربى، إضافة إىل االرتقاء ابلوضع االجتماعي واحليايت 

 للمجتمعات العربية، هذا فيما تعلق ابلدوافع املعلنة.
ادة لالخنراط ااب  أخرى دفعت هبؤالء القلكن السياقات التارخيية واألحداث اليت واكبت قيام هذا االحتاد تعكس أسب

الكيان  مع املعركة لتأجيل ستارا   جبعله االحتاد وراء من يهدف كان السادات حممد أنور املصري فالرئيس ،يف هذا املشروع
 العربيةاجلمهورايت  احتاد إىل االنضمام قبول يف السادات دوافع هذا ما جاء يف واحدة من الواثئق الربيطانية "، الصهيوين

 2":اآليت يف تكمن
 تعاطفا   هناك ألن هذا يف فشل إنه إذ احلرب، قرار قضية من املصري الشعب انتباه لتحويل الوقت ربح .أ

 .االحتاد هبذا قليال  ا  اهتمام أو
 إحداثه مبوجب األمريكية املتحدة الوالايت على يكون سبتمرب من األول هو جديد هنائي موعد لتحديد  .ب

 مع الكيان الصهيوين. القتال من للمزيد ا  جتنب سلمية لتسوية تقدم

                                                 

 .218ص. 364رقم  .لوثائق العربيةاطرابلس الغرب:  .ميثاق طرابلس(. 1969الليبية ) الخارجيةوزارة . 1
 الوثائق البريطانية، الوثيقة، رقم:. باريس: 1لى: آر.س ي . هوب. جونز، إدارة شمال افريقياإ سمن سفارة بريطانيا في باري .(1971) سفارة بريطانياال. 2

A34. 
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دول و  األردن قبل من إليه املوجهة النتقاداتا جهاو لكنه  عبدالناصر مجال الرئيس أبفكار التزامه لتأكيد  .ت
 ة.املصاحل العربي قبل مصر مصاحل يضع قد أبنه ذاهتا مصر داخل أخرى ويف

 أمني "إنه:الناصر عبد مجال الرئيس مبقولةا  متشبث االحتاد رائسة إىل يتطلع القذايف معمر اللييب الرئيسكان بينما  
 تقوية يريد فكانم 9191نوفمرب  91 يف احلكم على استوىل الذي األسد حافظ السوري الرئيس أما ،"العربية القومية

ترك  الذي الناصر عبد وفاة على قليلة أسابيع بعد السلطة إىل صعد إنه كما ،العراق اجتاه وخباصة العربية، الساحة يف مركزه
 اختاره قد املصري أبن نه شعرأو  الناصر، لعبدا  وريث نفسه وجد قد يكون أن املرجح ومن قائد بال الوحدوية القومية النزعة
 .منها يعاين كان إقليمية من عزلة ابخلروج رغبتهو  ،م9199 عام الناصر عبد مجال أخطاء عواقب من العرب لينقذ

 رؤساء ابتفاق اجلمهورايت العربية احتاد قيام عن عالناإل بنغازي يف صدر م9199أبريل  من عشر السابع يف
وحلقهم السودان بعد  ،الثالث دوهلم بني العربية اجلمهورايت إقامة احتاد على ،) سورية ليبيا، ،مصر (الثالثة اجلمهورايت

 1".اخلاصة ظروفه متكنه منها فرصة أقرب يف إليهم السودان مضين أن علىاعتذار النمريي بسبب ظروف داخلية "
من هندسة النظام املصري وهذا ممن أجل دعم  العربية اجلمهورايت احتاد إنم 9199 لعام الربيطانية الواثئق أشارت

ا غنية يتوجه السادات يف التسوية مع الكيان الصهيوين، فضال  عما ستجنيه مصر من اجلانب االقتصادي، خاصة وأن ليب
 املصريني فتقدير ،املفاوضات األمور أثناء سري كان أاي   حقيقة ىلإ حتويله املصريني بوسع يكون أمر هو االحتاد نابلنفط، "إ

  واصل لو فيما األخر اجلانب وعلى ،املصريني يثري مستقل رد فعل أي اختاذ من وسوراي ليبيا منع بوسعهم أن إىل يذهب
 اقتصادية منافع هنالك أن كما الثالث، للدول املتحدة ابلقوة هتديدهم املصرية احلكومة بوسع فسيكون الصهاينة عنادهم،

 2".تقدمه ليبيا أن ميكن الذي االقتصادي الدعم خالل من املصريني جينيها أن ميكن
 
 :الأمهيدية ثاين: اخلطواتالفرع ال

املصري مجال عبد  من الرئيسحبضور كل  م9191ديسمرب  89ليبيا، ،طرابلس مدينة 3:ميثاق طرابلس .أ
  الناصر والرئيس اللييب معمر القذايف والرئيس السوداين جعفر النمريي.

  قراراته:أهم 
واملبادئ  املوحدة لشعوهبم األهداف حتقيق ملتابعة أشهر أربعة كل الثالثة للرؤساء دورية اجتماعات عقد  -

 .جمليدةا العربية ألمتهم والتطلعات واألماين ه لثوراهتماملعلن
 بني األقطار والتكامل التعاون بتحقيق الكفيلة األسس لوضع اجملاالت كافة يف مشرتكة جلان إنشاء  -

  لشعوهبم. املتبادلة ابملنفعة يعود مبا الثالثة

                                                 

 .435. 107رقم الوثائق العربية،  :، بنغازي وثائق اتحاد الجمهوريات العربية(. 0791) الليبيةوزارة الخارجية . 1

 سابق.. الوثائق البريطانية، مصدر 2

 .341 .مصدر سابق. ميثاق طرابلس(. 1969الليبية )وزارة الخارجية . 3
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فاروق أبو عيسى عن  السادة:حضره  م9191يناير  91القاهرة،  1:مؤمتر وزراء خارجية دول االحتاد .ب
  السودان، صاحل مسعود أبو بصري عن ليبيا، وحممود رايض عن مصر.

 قرارته:أهم 
 احليوانية والثروة والزراعة والنقل، واملواصالت اخلارجية، الشؤون جماالت يف مشرتكة وزارية جلان تشكيل  -
 .والصناعية االقتصادية والشؤون والتعليم، والرتبية ،األراضي واستصالح
 إليه ما وصلت اجتماعاهتا هناية يف وتقدم ،م9191ومارس  فرباير شهري يف اجتماعاهتا اللجان هذه تعقد  -

 يف الوزراء املختصني بني مشرتكة تتم لقاءات أن على أتفق كماالقادم.   الدوري الرؤساء اجتماع إىل وتوصيات قرارات من
 .ىاألخر  اجملاالت

 مع العالقات بغية توثيق الثالث الدول بني اخلارجي السياسي العمل تنسيق وسائل اخلارجية استعرض وزراء  -
 .التحرر األفريقية حركات ومساندة االستعمار، ومقاومة الصديقة، الدول

 وانضمامالثالث  االحتاد، حبضور رؤساء دول م9191نوفمرب  2القاهرة  2:البيان السوري املصري املشرتك  .ت
 األسد.الرئيس السوري حافظ 

  قرارته:أهم 
 انضمام سوراي لالحتاد.  -
 الرؤساء. من موحدة قيادة تشكيل على أكد بياان   يف ختامه وقعوا -
 االحتاد.سوراي إىل دول  انضمامإعالن  -

رئيس مصر، معمر القذايف رئيس  الساداتحبضور أنور  م،9199ريل أب 99ليبيا،  ،بنغازي 3:ماع بنغازيتاج .ث
 ويف هذا االجتماع مت وضع األحكام األساسية لالحتاد.، ليبيا، حافظ األسد رئيس سوراي

 قرارته:أهم 
 _ تسخري كل اإلمكاانت والطاقات لتحرير األرضي العربية. 

 _ ال تفاوض وال تنازل على شرب من األراضي العربية.

 _ ال تفريط يف القضية الفلسطينية وال مساومة عليها.
 وضاعها الداخلية.أوانتظار رجوعها حاملا حتسنت  ا  مؤسس ا  _ اعتبار السودان عضو 

 _ إصدار األحكام األساسية الحتاد اجلمهورايت العربية.

                                                 

 .433. 76رقم  .الوثائق العربية القاهرة: .مقررات مؤتمر وزراء خارجية مصر وليبيا والسودان( 7910) املصرية وزارة الخارجية. 1

 .433 .370رقم  .الوثائق العربية القاهرة: .البيان السوري املصري املشترك(. 7910) املصرية وزارة الخارجية. 2

 .344 .107رقم  .الوثائق العربية :بنغازي  .وثائق اتحاد الجمهوريات العربية(. 7910الليبية )وزارة الخارجية . 3
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 .9199 غسطسأ 11دمشق،  1االحتاد:مشروع دستور دولة  .ج
  قرارته:أهم 

 _ وحدة علم الدولة ونشيدها وعاصمتها.
  املواطنني.احلرايت العامة وحقوق  _ كفالة

كامل وعلى التنسيق يف التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وتنظيم الدفاع والت ابإلمجاعلقرارات _ كما نص على اختاذ ا
 .يف مشاريع التنمية

 _ يتألف جملس رائسة االحتاد من رؤساء اجلمهورايت األعضاء، الذي يشرف على السلطة التنفيذية.
شريعي ألربع ل مجهورية ينتخبهم جملسها الت_ يتألف جملس األمة من ممثلي الدول األعضاء بواقع عشرين انئبا  من ك

 سنوات ويتوىل السلطة التشريعية. 
 .االحتاد_ محاية األمن القومي ووضع خطة أتمني سالمة 

 
 :العربية اجلمهورايت احتاد دولة هبا قامت اليت اإلجنازات ثالث: أهمالفرع ال

 االحتاد لدولة من السهل يكن فلم خمتلفة أصعدة على اإلجنازات بعض العربية اجلمهورايت احتاد دولة حققت
 الفرصة خذأب هلا تسمح مل اليت، و العربية يف املنطقة سائدة كانت اليت الظروف بسبب واجهتها اليت العقبات من كثري جتاوز

 :اآلتية اجملاالت يف اإلجنازات بعض حتقيق استطاعت هناإذلك ف من الرغم وعلى أهدافها لتحقيق الكافية
 
 :السياسية الشؤون .أ
وفقا  ملا نص عليه دستور االحتاد مارس النظام اجلديد مهامه السياسية، وحصل على اإلعرتاف الدويل، لكن  

انتهاء الشخصية  عدم"الغريب يف االمر مل تنهي دول االحتاد ارتباطاهتا وأعماهلا ككياانت منفصلة، بل مت هذا بنص الدستور: 
 خيتص ال اليت األمور ضمن الدويل يف اجملال اختصاصاهتا ممارسة من حرماهنا أو حتاداال يف األعضاء للجمهورايت الدولية

وهبذا يكون االحتاد الذي يعرب عن دولة واحدة ذات الشخصية املعنوية الواحدة جمرد إجراء شكلي، ال يرتتب  .2االحتاد" هبا
 ملتخذةاأهم القرارات من و  عنه أي التزامات، والقرارات املتخذة ضمن هذا السياق تعرب عن شكل االحتاد غري مضمونه،

 هي:
 مجهورية كل وقيام االحتاد لدولة املوحد السياسي للكيان أتكيدا   االحتاد والقنصلي لدول الدبلوماسي الوجود "إلغاء

 3.األخر" الدوللدى  مكتب للعالقات إبنشاء عضو

                                                 

 . 319 . 368 الوثائق العربية، رقم . دمشق:مشروع دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية(. 7917السورية )وزارة الخارجية . 1

 .349 املصدر نفسه.. 2

 .337 .نفسه صدر. امل3
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ويعّد هذا القرار اإلجراء الوحيد الذي نفذته دول االحتاد يف اجلانب السياسي، ورغم تناول دستور االحتاد عدة 
حقق اجلديد واليت تضمنته املادة الرابعة عشر من الدستور، إال أنه مل يت قرارات نظمت السياسة اخلارجية هلذا الكيان العريب

أي شيء على أرض الواقع، وهذا راجع ابلدرجة األوىل لالختالف الشديد يف التوجهات الدولية لكل بلد، إضافة للتعبية 
 االقتصادية للمستعمر، وإىل الوضع السياسي الدويل املتضارب يف تلك الفرتة.

 
 :االقتصادية الشؤون  .ب

خولت األحكام األساسية ومواد دستور االحتاد يف اجلانب االقتصادي للمسؤولني عن اإلقتصاد فيه صالحية 
التخطيط من أجل خلق تكامل اقتصادي بني دول االحتاد، كما أصدر الدستور عدة قرارات ترسم اإلطار العام للخطة 

سة  هذا الشأن ما جاء يف الفقرة الثانية من املادة الرابعة لقرار جملس الرائاالقتصادية اجلديدة لالحتاد، ومن أبرز القرارات يف
حيث "اقرتح خطة التنمية املشرتكة مبراحلها املختلفة على النحو الذي يكفل حتقيق التكامل فيما بني  2/9198رقم 

ت االقتصادي يف تشريعات وقرارا، وقد استعملت املواد والقرارات املتعلق ابجلانب 1اقتصادايت اجلمهورايت األعضاء "
االحتاد نفس العبارات، كما يف هذه الفقرة، فهي ال تتكلم عن وحدة اقتصادية حمتملة، حيث ضمنت االستقاللية االقتصادية 

 لكل دولة، وحّضرت فقط للوصول إىل تعاون وتكامل اقتصادي. 
 

 :املواصالت  .ت
الحتاد، ومت العربية، مت أتسيس جملس خاص يتبع جملس رائسة افيما تعلق ابملواصالت والنقل يف احتاد اجلمهورايت 

تنظيم مهامه واختصاصاته بعشرة مواد، كانت أمهها مادة تعلقت بشبكة الطرقات ملا هلا أمهية ابلغة يف دفع عجلة التنمية، 
على  -9198/ 9س الرائسة املادة الرابعة من قرار جمل -والنهوض ابإلقتصاد العريب، ونصت الفقرة اخلامسة من هذه املادة 

" وضع خطة تربط اجلمهورايت األعضاء بشبكة من الطرق الربية من الدرجة األوىل ومد هذه الشبكة مبا يسمح به الوضع 
، إضافة 2اجلغرايف لكل مجهورية ودراسة أتمني املرور على هذه الطرق ووضع قواعد ونظم موحدة وحتديد محوالت السيارات"

اليت تؤكد على إنشاء شبكة طرقات تربط كل مناطق االحتاد ببعضها ما مسح املوقع اجلغرايف لكل قطر للفقرات املوالية و 
 بذلك.

هذا الطرح يعرب عن خطوة جبارة من أجل حتقيق وحدة عربية شاملة، لكن القرارات الفعلية واإلجرائية هلذا اجمللس  
ها أجلها فقد صدر عن اجمللس جمموعة قرارات مت مبوجب كانت سطحية جدا ، ومل تعمل وفق األهداف اليت مت أتسيسه من

القاضي إبنشاء شركة للنقل  2/9192إنشاء شركات خدمية مشرتكة فقط، ومن هذه القرارات: قرار جملس الرائسة رقم 

                                                 

 .91العربية، رقم: الوثائق  دمشق:. إتحاد الجمهوريات العربية بشأن إنشاء املجالس املختصةقرارات مجلس رئاسة (. 7911)مجلس رئاسة االتحاد . 1

341. 

 .334 املصدر نفسه. . 2



Al HIKMAH JOURNAL, APRIL 2020,   

VOL 3, ISSUE 2 
EISSN: 2637-0581  

www.alhikmah.my 

32 
 

لس جملاخلاص بتشكيل اللجنة التأسيسية لشركة االحتاد للنقل الربي، وأوصى ا 5/9195الربي، ليتبعه بعد سنة القرار رقم 
بدراسة مشروع إقامة شركة للنقل اجلوي، ورغم سطحية هذه القرارات واليت ال تعرب عن طموحات حتقيق الوحدة إال أن 

 إجراءات تنفيذها كانت بطيئة جدا .
 :والتعليم الرتبية  .ث

ن الثقافة والتعليم، و مل يغفل جملس رائسة االحتاد عن تغطية اجلزئية املتعلقة ابلرتبية والتعليم، حيث مت إنشاء جملس شؤ 
، وضحت املادة الرابعة 9/9198وهذا هبدف تنشئة جيل حيمل فكرة الوحدة ومبادئها االشرتاكية، وهذا وفق القرار رقم 

من هذا القرار هدف اجمللس الرئيس ونصت على "يقوم اجمللس بوضع أسس السياسة الثقافية والتعليمية وأهدافها مبا يكفل 
اكي مؤمن يعمل على حتقيق أهداف األمة العربية الواحدة، وتتجسد فيه قيم الثقافة والعمل والدفاع تكوين مواطن عريب اشرت 

وحددت هذه املادة طرق حتقيق هذه األهداف ثقافيا  وتعليميا ، ومن بينها يف اجلانب التعليمي توحيد مناهج  1عن الوطن"،
ذا القرار عريب املناهج التعليمية. كما طالبت املادة اخلامسة من هالتعليم والكتب املدرسية، وتنسيق الدراسات اجلامعية، وت

 اجمللس بوضع خمطط وفق برامج مرحلية لتطبيق ما ذكر يف املادة السابقة.
هذه اخلطوات يف اجملال التعليمي والثقايف كان هلا التأثري الفعال يف سبيل حتقيق مشروع الوحدة، رغم املآخذ اليت 

 يف بعض جزئياهتا، لكن مل تكن هناك خطوات إجرائية جادة يف هذا املوضوع ابلذات.ميكن أن تؤخذ عليها 
 :القومي واألمن الدفاع  .ج

  اجلبهات القتالية، الدفاع املشرتك، األمن القومي، العدو الصهيوين، حترير األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة، عبارات
العربية، حيث "يرى الرؤساء أن مسؤولية مواجهة التحدايت الصهيونية كانت ركيزة خطاابت وبياانت احتاد اجلمهورايت 

واالعتداءات اإلسرائيلية هي مسؤولية مشرتكة... دعم مادي مطلق للثورة الفلسطينية الباسلة وحقها املشروع، وأتييد اتم 
ة ه".. الظروف اهلاموجاء يف بيان صحفي آخر حتفيزا  للشعوب من أجل النضال الوحدوي ما نص 2للكفاح البطويل"،

ى الدقيقة البالغة األمهية اليت مير هبا الوطن العريب واألايم احلامسة اليت تواجهها قضية حترير األرض املغتصبة واملسؤوليات الكرب 
 وغريها الكثري من العبارات الدالة على أمهية األمن القومي العريب والدفاع 3امللقاة على عاتق دول االحتاد الرابعي..."،

املشرتك لرؤساء دول االحتاد، بل وميكن اعتباره الدافع الرئيس حنو الوحدة ابلنسبة للدول العربية األخرى كما احلال ابلنسبة 
للسياسة اخلارجية الليبية واليت يعترب األمن القومي اللييب الثابت فيها، حيث  ورد يف األحكام األساسية لالحتاد يف البند 

"أن اهلدف من قيام احتاد اجلمهورايت العربية هو العمل على حتقيق الوحدة العربية الشاملة ومحاية  الثاين ما يشري إىل ذلك
 4الوطن العريب والدفاع عن استقالله".

                                                 

 .331 نفسه. املصدر. 1

 .341 مصدر سابق. .ميثاق طرابلس(. 1969الليبية )وزارة الخارجية . 2

 . دمشق:الرباعي عن مؤتمر وزراء اإلعالم واإلرشاد القومي في دول االتحاد الصحفي الصادر البيان (. 7917)مؤتمر وزراء اإلعالم واإلرشاد القومي . 3

 .343 .76 رقم العربية.الوثائق 
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لكن ويف أثناء دراسة الواثئق املتعلقة ابحتاد اجلمهورايت العربية يتفاجأ الباحث يف الشأن السياسي العريب أن 
تناول كيفية حتقيق األمن القومي أو اخلطط الدفاعية، كما أن الدستور تناول األمن القومي يف نصف القرارات اإلجرائية مل ت

سطر، حيث أحال موضوع األمن القومي لرؤساء دول االحتاد دون ذكر أي آلية أو خمطط لتنظيمه فذكر أن "محاية األمن 
كما مل تذكر قرارات جملس رائسة االحتاد املتعلقة   1ائسة"،القومي ووضع خطة أتمني سالمة االحتاد وفقا  ملا يقرره جملس الر 

مبؤسساته أي شيء عن جملس عسكري أو جملس خمتص ابألمن القومي، حىت وإن كان متكوان  من هؤالء الرؤساء، ابستثناء 
فقرة االخرى حتدثت لفقرتني تناولت األوىل جمال التدريب والعمليات الدفاعية حيث يعود القرار فيها لرؤساء دول االحتاد، وا

 عن التنسيق يف الصناعات العسكرية.
 :اإلعالم .ح

على عكس قضية األمن القومي، كان اإلعالم الغائب األكرب يف مشروع الدستور، واألحكام األساسية لالحتاد، 
لس جملكن جملس الرائسة خصص له جملس خاص، ومت تسميته " جملس شؤون اإلعالم"، وهذا وفق القرار الصادر عن 

، "ينشأ يف احتاد اجلمهورايت العربية جملس متخصص لشؤون اإلعالم ووسائل نشر الثقافة 1/9198الرائسة حتت رقم : 
وجاء هذا اجمللس ليكون لسان حال جملس الرائسة، ويعرب عن آرائه ومعتقدات الزعماء،  2يسمى جملس شؤون اإلعالم"،

يف دول االحتاد، حيث جاء يف املواد اليت فصلت مهام هذا اجمللس ما وميكن اعتباره جملس رقايب على وسائل اإلعالم 
مضمونه توحيد كل وسائل اإلعالم يف الدول األعضاء، كما جاء يف الفقرة الرابعة من املادة الرابعة هلذا القرار "اقرتاح 

لى إضافة إىل اإلطالع ع مشروعات توحيد أجهزة ووسائل اإلعالم يف اجلمهورايت األعضاء وزايدة فعاليتها ودعمها"،
 اإلتفاقيات الثقافية واإلعالمية  بني دول االحتاد وجهات أجنبية أخرى  وهذا ما جاء يف املادة اخلامسة من هذا القرار،

الفقرة الثالثة" اإلطالع على اإلتفاقيات الثقافية واإلعالمية املعقودة بني اجلمهورايت األعضاء وغريها من الدول أو املنظمات 
عربية واإلقليمية والعاملية"، وهذا من أجل توحيد منابع اإلعالم ليتوحد خطابه، وميكن التحكم يف رسالته، واحلفاظ على ال

منهج ثقايف موحد مصدره اإلشرتاكية والقومية، وابملفهوم املتداول يف وقتنا احلايل أنه منع ملبدأ حرية اإلعالم، وعدم إاتحة 
 : الرأي والرأي اآلخر. الفرصة أمام املبدأ اإلعالمي 

 
 :تفكك االحتادالفرع الرابع: 

كانت بداية هناية هذا االحتاد بتوقيع أنور السادات ملعاهدة السالم مع الكيان الصهيوين، وهذا بقرار من رئيسي 
 واليت العربية، اجلمهورايت احتاد لدستور األساسية األحكام علىا  أتسيسسوراي وليبيا، مث أنتهت قصة االحتاد بصمت، "

 ألن ا  ونظر  الوطين العربية، التحرير حركة ودعم احملتلة العربية األرض حترير على العمل هو االحتاد هذا من أهداف جتعل
 العربية اجلمهورايت احتاد عليها قام اليت املبادئ واألهداف انتهك قد  -العربية مصر مجهورية رئيس- السادات أنور الرئيس

                                                 

 .439 .مصدر سابق. دستور دولة إتحاد الجمهوريات العربية مشروع(. 7917السورية )وزارة الخارجية . 1
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 معمر الرئيس اجتمع فقد التحرير، يف العربية لألمة القومي ابحلق ، وتفريطهم9199أكتوبر   يف الصهيوينللكيان  بزايرته
 رئيس اجلمهورية األسد حافظ والرئيس االشرتاكية، الشعبية الليبية العربية للجماهريية العام الشعب عام مؤمتر أمني القذايف
 1":ما أييترا قر  وقد االحتاد، دولة ةرائس جملس يف عضوين بصفتيهما السورية، العربية

 .العربية اجلمهورايت احتاد دولة رائسة عن السادات أنور حممد الرئيس عزل  -
 الشعبية العربية الليبية ابجلماهريية بلسراط مدينة إىل العربية اجلمهورايت احتاد دولة مؤسسات مجيع نقل -
 .االشرتاكية

 .عربية شاملة لوحدة فعالة نواة تكون ألن يؤهلها مبا العربية اجلمهورايت احتاد دولة مؤسسات تنشيط -
 .االحتاد دولة إىل لالنضمام ىاألخر  العربية الدول دعوة على العمل -
 

 :الوحدة االندماجية بني مصر وليبيااملطلب الثاين: 
ل من عام على قيام أق الليبية، وبعدرغم تسارع وترية املشاريع الوحدوية إال أهنا مل تكن يف مستوى طموح القيادة 

يف كل  آخر، حيث جرت حماداثت بني قيادات القطرين احتاد اجلمهورايت العربية، كانت الرتتيبات مع مصر أتخذ طابعا  
 سياق ، حيث كان هذا املشروع يفصدر إثر ذلك بيان حول مشروع الوحدة اإلندماجية بني مصر وليبياو من طربق وبنغازي 

ائية وجاء هذا املشروع بعد عدة اجتماعات ثن .هورايت العربية، وحسب زعم القيادتني أنه دعما  لذات املشروعاحتاد اجلم
بني رئيسي الدولتني العقيد القذايف والرئيس أنور السادات، وختللها اجتماعات ووفود وزارية من البلدين، ومتيز هذا املشروع 

 ورايت العربية، وكانت حسب التسلسل الزمين اآليت:بتسارع وتريته مقارنة  مبشروع احتاد اجلمه
 
 :2ول: بيا  الوحدة بني مصر وليبياالفرع األ

يف الفرتة  ،م، بعد عدة لقاءات يف مدينيت طربق وبنغازي الليبيتني9198صدر هذا البيان يف الثاين من سبتمرب 
أنور السادات والعقيد معمر  بني الرئيسنيأغسطس، من نفس السنة، مجعت هذه اللقاءات  8يوليو إىل  19املمتدة من 

القذايف، إضافة  إىل وفدين وزاريني من اجلانبني، يرأسه من اجلانب املصري رئيس جملس الوزراء السيد عزيز صدقي، ومن 
ة بني لاجلانب اللييب ترأس الوفد رئيس جملس الوزراء الرائد عبد السالم جلود. واتفق الطرفان على إقامة وحدة إندماجية كام

  البلدين، ومن أهم القرارات اليت صدرت يف هذا البيان:
 إنشاء قيادة موحدة يشرتك الطرفان فيها. -
  إنشاء جلان مشرتكة للتحضري هلذا املشروع. -
 

                                                 

 .املصدر نفسه. 1

 .341 .149رقم  .الوثائق العربيةطرابلس الغرب:  .بيان الوحدة بين مصر وليبيا(. 7911الليبية )وزارة الخارجية . 2
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 :1ثاين: اجأماعات طرابل  الغربالفرع ال
بعد حوايل شهر من أجتماع طربق وبنغازي، اجتمع الطرفان اللييب واملصري بقيادة رئيسي الدولتني يف العاصمة 
الليبية طرابلس، وحبضور نفس الوفدين تقريبا ، وكان اإلجتماع مطوال  دام ثالث أايم مثل اإلجتماع األول، حيث أنطلق يوم 

ت املقدمة بناءا  على ما مت اإلتفاق عليه يف اإلجتماع األول، ومن أهم سبتمرب من نفس السنة، ومت مناقشة املقرتحا 95
 القرارات اليت صدرت عن هذا اإلجتماع:

 عاصمة الدولة املوحدة يف مصر. - 
 رئيس واحد للدولة املوحدة ينصب عن طريق اإلستفتاء احلر. - 
 فتح الباب أمام الدول العربية لإلنضمام للدولة اجلديدة. - 
 جلنة لكتابة مسودة دستور دولة الوحدة.تشكيل  - 

 
 :2ثالث: اجأماع القاهرةالفرع ال

حبضور  م12/9191 /81القاهرة: ، ومت عقده يف بني مصر وليبيا الكاملة اإلعالن الدستوري للوحدةيُعترب مبثابة 
ات، سبقت بعبارة عدة قرار فقط حسب الواثئق املتعلقة هبذا املشروع، وصدرت عنه الرئيسني معمر القذايف وأنور السادات 

 "القرارات التنفيذية الفورية" وكان من أمهها:
 وضع الدستور وتقدمي شخص رئيس اجلمهورية لالستفتاء عليهما. -
 الدينار العريب.  –إصدار عملة موحدة  -
 إنشاء منطقة حرة بني مصر وليبيا. -
 

 :رابع: البيا  السيايي لقيادة دولة الوحدةالفرع ال
م، ومسي ببيان دولة الوحدة مع أن املادة األوىل 9198سبتمرب  81البيان يف نفس يوم إجتماع القاهرة أذيع هذا 

من القرار الذي سبق هذا البيان طالبت الرئيسني مبتابعة مهامهما على رأس الدولتني إىل حني إمتام بناء دولة الوحدة. 
ثيف اجلهود وترتيب لتك داعيا   العربية،ة املغتصبة لألراضي الوجدان العريب وعزف على وتر الصهيوني البيانخاطب هذا و 

صرية هذه اخلطوة أوىل خطوات بناء الدولة العربية الع توالعمل وفق ومن أجل مبادئ الثورات العربية، واعترب  الصفوف،
ين، بل جتاوز البلد ، دون أن يقدم رؤية واضحة لدولة الوحدة، أو طريقة حتقيق الوحدة بنياملوحدة من احمليط إىل اخلليج

أو أكثر يف  اليوم بني بلدين عربيني ق" إن كل وحدة تتحق هذه املراحل، وانتقل إىل احلديث عن الوحدة العربية الشاملة.

                                                 

 .344 .401رقم:  .العربية . طرابلس الغرب: الوثائقوثيقة الوحدة الشاملة بين مصر وليبيا(. 7911الليبية )وزارة الخارجية . 1

ة، رقم: الوثائق العربي. القاهرة: للوحدة بين مصر وليبياقرار القيادة السياسية املوحدة في شأن اإلعالن الدستوري (. .3791العربية )وزارة الخارجية . 2
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وة حنو حترير األرض كما تشكل خط  ،إلستمرارها لتلك الثورة ومحاية ملبادئها وضماان   إطار مبادئ الثورة العربية تشكل انتصارا  
 .1استعادة فلسطني، بل وخطوة على طريق اإلسراع ابلتنمية وبناء الدولة العربية العصرية"و العربية 

 
 :نأهاء وتفكك االحتاد قبل اعأماده رمسيا  اام : الفرع اخل

أسباب إلغائه الرمسية و ، وانتهى به املطاف إىل رفوف التاريخ، هذا املشروع وكغريه من املشاريع الوحدوية مل يُعمر كثريا  
ذا ، وتوجد بعض التفسريات ملسؤولني عاصروا احلدث بينوا من خالهلا أسباب ه-فيما اطلعت عليه الباحثة –غري معلومة 

التوقف املفاجئ ملشروع متيز ابحلدة والسرعة وجتاوز العديد من املراحل يف مثل هذه املشاريع اهلامة، حيث أرجع فاروق 
"تشكك السادات يف نوااي القذايف يف السيطرة على اجلمهورية الوليدة، حيث كان ال يزال شااب    إىلعشري هذه األسباب 

عاما ، ابإلضافة إىل اختالف التوجهات بينهما، خاصة بعد حرب أكتوبر،  81طموحا ، بينما كان السادات يكربه أبكثر من 
هذه  2.سات موالية للغرب، على العكس من القذايف"حني اتضحت ميول السادات حنو االعرتاف إبسرائيل واتباع سيا

األسباب تعترب غري مقنعة أكادمييا  وسياسيا  بل ومنطقيا  أيضا ، فعمر الرئيسني معروف لكليهما، مث إن توجههما الفكري 
فكك ت معروف أيضا ، ابستثناء التقارب املصري الصهيوين ميكن اعتباره السبب احلقيقي، حيث كان السبب الرئيسي يف

 االحتاد كما مت إعالنه من قبل حافظ األسد ومعمر القذايف.
إن إجراء مشروعني وحدويني متزامنني من قبل نفس الدولتني، يوحي بعدم اجلدية، فكيف يعقل اإلخنراط يف مشروع 

شروع م إندماجي هبذا الشكل املتسرع يف حني هناك مفاوضات بني نفس الدولتني )مصر وليبيا( وبني سوراي من أجل
إندماجي آخر، حىت وإن أشار إجتماع طربق وبنغازي أن هذا املشروع يتم وفق دستور املشروع األول احتاد اجلمهورايت 

 العربية.
 

 :اجلمهورية العربية اإليالمية )اتفاقية جربة(املطلب الثالث: 
 يصمد العربية اإلسالمية، مليعد هذا املشروع وحدة إندماجية دون سابق ختطيط أو مفاوضات بعنوان اجلمهورية 

 التونسي السابق احلبيب بورقيبة والرئيس اللييب بني الرئيس م9192 يناير 98أكثر من أربع وعشرين ساعة، أُعلن عنه يف
القذايف منصب انئب و كان االتفاق يقضي بتويل بورقيبة منصب الرئيس، و  يف جزيرة جربة التونسية،السابق معمر القذايف 

 تقررو السالم جلود منصب الوزير األول ووزير اخلارجية التونسي حممد املصمودي منصب انئب الوزير األول.  عبدو الرئيس، 
  .املصادقة على االتفاق بعد إقامة استفتاء يف البلدين

 
 

                                                 

 .478. 193رقم  .الوثائق العربية . القاهرة:البيان السياس ي لقيادة دولة الوحدة بين مصر وليبيا(. 3791)ية صر امل وزارة الخارجية. 1

 /http://awajelpress.com  . السترجاع من:عواجل برس. العربية؟اذا تفشل تجارب الوحدة مة العرب... ملأالكرس ي أغلي من  (.2017) حسن.محمد  .الشيخ. 2

http://awajelpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AA%D8%AC/
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 :ول:دواعع وررو  املشروعالفرع األ
نازل عنه، أما اسرتاتيجي ال ميكن التيعّد النظام اللييب الوحدة هي احملرك الرئيس لتوجهاته اخلارجية، وهي خيار 

اجلانب التونسي فوافق على هذا املشروع ألسباب أخرى بينها منصور العلي وزير االقتصاد التونسي فرتة حكم الرئيس بورقيبة 
 جيب أن ينحصر مكانياته الطبيعية الابورقيبة كان يعتقد أن تونس البلد الصغري من حيث يف حوار صحفي حيث قال أن "

كان يهدف كذلك إىل إجياد توازانت يف منطقة املغرب العريب حىت يتم التكامل بني ...  عمالقني مها اجلزائر ومصربني
عادة  ما تكون لطرف الثاين  1"،اإلمكانيات الطبيعية الليبية واإلمكانيات البشرية التونسية مبعىن الكوادر واألدمغة التونسية

ن دات خاصة تدفعه ملسايرة النظام اللييب، فتختلف األهداف وتُعطى املوافقة ليس ممع ليبيا يف مشاريعها الوحدوية أجن
 أجل الوحدة نفسها، حىت وإن كانت الوحدة ختدم أهداف الطرفني أساسا .

 
 :ثاين: وثيقة املشروعالفرع ال

الفجائية والتسرع اليت ميزت هذا املشروع أخرجته للعلن بدون وثيقة رمسية، ومل ترى النور أبدا ، حيث متت كتابة 
وتوقيع هذا اإلتفاق على ورق خاص ابلفندق الذي مت فيه اللقاء، هذا ما وضحه مصطفى الفياليل وزير الفالحة التونسي 

ورقيبة والقذايف قاما بتوقيع اتفاق أن بو  ..وغري ديبلوماسية. ه بطريقة غري قانونيةهذا املقرتح مت توقيعيف فرتة توقيع املشروع " 
 2".اتبعة للنزل الذي مت فيه اللقاء يف جربة (كاغط)الوحدة التونسية الليبية على ورق 

 يفرغم صدور وثيقة الوحدة هبذا الشكل كما صرح به وزير الفالحة التونسي، إال أن هذه الوثيقة كانت السبب 
ان كمشاكل بني الدولتني إلصرار الرئيس التونسي على استعادهتا، بسبب من ختوفه من استعمال الوثيقة يف املستقبل "

 حالة وفاته فإن ليبيا سوف منه أبنه يف على أن تعيد ليبيا لتونس وثيقة الوحدة املوقعة بني البلدين ظنا   بورقيبة مصرّا كثريا  
وبعد سلسلة مفاوضات دامت أكثر من زمن املشروع وزمن التحضري له مت  3"،على تونس تستخدمها لفرض الوحدة ابلقوة

 اسرتجاع الوثيقة، وسلمها القذايف بنفسه للرئيس التونسي ليزول التوتر يف العالقات بني البلدين.
 
 :ثالث: أيباب عشل املشروعالفرع ال

ث كان حتقيقه أمرا  صعبا ، وأسباب فشله كثرية، حيإقامة مشروع وحدوي هبذه السرعة وإخراجه هبذا الشكل جيعل 
السبب املعلن أو املعتمد هو عدم ورود نص قانوين يف القانون التونسي ينص على إجراء استفتاء عام، ومن األسباب احلقيقية 

                                                 

  https://www.afrigatenews.net/article من:االسترجاع  .بوابة إفريقيا .وحدة بين تونس وليبيا تحقيق صحفيال (.1074) سنيا .البرينص ي .1

 . املرجع نفسه.2

 من:االسترجاع  .موقع الجزيرة .صحفي مقال . جمهورية عربية إسالمية بين أخطاء بورقيبية وأوهام قذافية (.2016) محمد علي .. العرفاوي 3
-https://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/12/11/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9

-85%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%8A%D9%86
-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9

%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9 

https://www.afrigatenews.net/article
file:///C:/Users/jamila/Downloads/محمد%20علي%20،%20جمهورية%20عربية%20إسلامية..%20بين%20أخطاء%20بورقيبية%20وأوهام%20قذافية
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https://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/12/11/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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حوار صحفي أبن  وغري املعلنة رفض الوزير األول التونسي هلذا املشروع مجلة  وتفصيال ، كما بينه الوزير مصطفى العلي يف
ذا السبب أعضاء احلكومة وقتها وهل  طغى على حادا   أن تشنجا   على إبرام هذه الوحدة مضيفا   الوزير األول مل يكن موافقا  "

أما عبد اجمليد القروي مدير تشريفات الرئيس بورقيبة  1"،قرر بورقيبة الرتاجع عن تطبيق ما كان قد وقعه مع الرئيس اللييب
 2."االختالف يف الرؤى والتصورات بني الزعيمني بورقيبة والقذايفطيل هذا املشروع إىل "فأرجع سبب تع

 
 :رابع: بيا  اللجنة العليا املشرتكة الأونسية الليبيةالفرع ال

بعد فرتة من التعصب والتوتر ميزت العالقات بني تونس وليبيا، واليت كانت نتيجة فشل مشروع وحدوي، جاءت 
ية تعترب من أهم اتفاقيات التعاون بني البلدين، واليت مل أتت مع أي من املشاريع الوحدو هذه اإلتفاقية االقتصادية، حيث 

اجملالني  ابستثناءدين كل اجملاالت احلياتية ملواطين البل  ه االتفاقية تقريبا  ية الليبية، وقد لملت هذري اجلماه ليهااليت سعت إ
 ، والتفصيل فيما يلي:األمين والعسكري

 
  3أ. تواريخ انعقاد لقاءات هذه اإلتفاقية:

  .حبضور الرئيسني التونسي واللييب بورقيبة والقذايف م9128 ريارب ف 89إىل  88تونس:  -
  .الرئيسني التونسي واللييب بورقيبة والقذايف م9121 وليو ي 81و 91طرابلس:  -
الوزير األول التونسي حممد مزايل ووزير الداخلية التونسي والسيد حممد الزروق  م9122ديسمرب  81تونس:  -

 رجب أمني عام اللجنة الشعبية العامة.
 

 4ب. أهم نتائج اإلتفاقية:
 .اتفاقية تبادل جتاري طويل املدىتوقيع _ 

 .يس املصرف العريب اللييب التونسي للتنمية والتجارة_ أتس
 .مصانع للصناعات الصغرية واملتوسطة أتسيس_ 

من التناقض احلاصل يف مسرية مشروع الوحدة العربية، أن اإلتفاقيات التجارية واالقتصادية اليت متت خارج إطار 
ا ما يؤكد فكرة البدء ابلوحدة االقتصادية كخطوة أوىل املشاريع الوحدوية عمرت طويال ، ومنها ما هو مستمر إىل اآلن، هذ

 .لتحقيق الوحدة العربية
                                                 

 مرجع سابق.. الوحدة بين تونس وليبيا .برينص ي. ال1

 . املرجع نفسه.2

الوحدة  وثائقتونس: يوميات و . الليبية -جتماع اللجنة العليا املشتركة التونسيةاالبيان املشترك الصادر عن (. 7943التونسية )وزارة الخارجية . 3

 .474 .739 رقم: .العربية

 . املرجع نفسه. 4
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 :املطلب الرابع: الوحدة اإلندماجية بني ليبيا ويوراي

خرجت سوراي من جتربة وحدوية فاشلة مع العراق، لتتلقى دعوة من العقيد القذايف يعرض فيها مبادرة وحدوية، 
م، ليتم اإلعالن 9121كياان  دوليا  موحدا ، وأعلنت سوراي موافقتها يف الثالث من سبتمرب العام تندمج فيها الدولتان لتشكال  

  :وبشكل سريع عن إقامة دولة الوحدة بني ليبيا وسوراي، ودونت أحداث هذا املشروع يف وثيقتني بياهنما كاآليت
 

 :1ول: إعال  طرابل الفرع األ
م، وُنشر يف جريدة الثورة السورية 9121طرابلس يف العاشر من سبتمرب حسب هذه الوثيقة صدر هذا اإلعالن يف 

يف اليوم التايل، ومل تذكر الوثيقة شيئا  عن اجتماع قياديت الدولتني، وبعد الديباجة املعهودة يف مثل هذه اإلعالانت واليت 
ان يف القطرين لنت القياداتن الثوريتمتجد ثورات البلدين، ذكرت الوثيقة عدة قرارات على لسان قيادة البلدين حيث " أع

العربيني اللييب والسوري إقامة دولة واحدة تضم القطرين". حيث تكون الوحدة سياسيا  وعسكراي  واقتصاداي  وثقافيا ، وهلا 
 شخصية دولية واحدة.

 
 
 :2اللييب -ثاين: البيا  السوريالفرع ال

ديسمرب من عام  99إىل  95جاء هذا البيان بعد عقد عدة اجتماعات يف مدينة بنغازي الليبية يف الفرتة ما بني 
تخرج هذه اإلجتماعات ل -مل حتدد الوثيقة اجملتمعني ومل تذكر مستوى التمثيل من الطرفني –م بني ليبيا وسوراي 9121

ها تشكيل جلنة لكتابة مشروع الوحدة يشمل شكل الوحدة ومؤسساهتا جبملة من القرارات التحضريية هلذا املشروع، من أمه
ومهامها. كما أن خُمرجات اجتماعات بنغازي وكأهنا نسفت البيان األول، حيث بعد أن أقر البيان األول شكل الدولة، مت 

  تشكيل جلنة إلقرتاح شكل الدولة ومهامها.
 
 :ثالث: دواع وررو  قيام املشروعالفرع ال

يرجع املتابعني للشأن العريب أن قبول حافظ األسد لعرض العقيد القذايف، كان بسبب احلراك اجلاري يف الشرق 
األوسط، خاصة مع اندالع احلرب العراقية اإليرانية واليت كان األسد ينحاز فيها إىل اجلانب اإليراين، وألن العالقات السورية 

ا سد بقبوله هذا العرض احلفاظ على حلفائه، وكسبهم إىل صفه مع إيران، وهذالليبية بشكل عام متيزت ابهلدوء أراد األ
 ابستغالل العداء اللييب مع أنور السادات بعد توقيع معاهدة السالم. 

                                                 

 .391 .144الوثائق العربية، رقم:  . طرابلس الغرب:وليبياإعالن طرابلس حول إقامة دولة الوحدة بين سوريا (. 7940) وزارة الخارجية الليبية. 1

 .394 .434رقم  .الوثائق العربية . بنغازي:ليبي، حول املباحثات الوحدوية بين البلدين -بيان سوري (. 7940)وزارة الخارجية الليبية . 2
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 :رابع: أيباب إلغاء املشروعالفرع ال

كامل ، وأرجع   عجأي من الدولتني أسباب الرتاوكما بدأ هذا املوضوع يف هدوء، انتهى بنفس الطريقة، ومل تعلن 
فوا "التوجس من طموح معمر القذايف يف الزعامة، كان مسة الزعماء الذين حتال الفشل إىلعبد هللا الباحث يف الشأن اللييب 

، كما شغل همعه، كذلك فإن تسرع القذايف حنو االندماج كان مقلقا ، ابإلضافة إىل أن البعد اجلغرايف بني البلدين كان له دور 
تعترب هذه األسباب منطقية إىل حد ما لكن الغري منطقي يف املوضوع  1،املضطرب يف املنطقة سوراي عن هذا امللف"الوضع 

هو اهلدف من قبول حافظ األسد للمبادرة، وكيف يعقل أن تؤسس دولة بني دولتني يف قارتني خمتلفتني، هذه القرارات 
 عث الشك يف جدية سعيهم حنو وحدة عربية حقيقة.العشوائية اليت صدرت من بعض قادة الدول العربية تب

 
 املشاريع االحتادية: املبحث الثاين

 تعد الفرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية فرتة التكتالت اإلقليمية، وال تكاد ختلو منطقة يف العامل احلديث مُييز دوهلا
ه أهدافها، ال  حتمي به مصاحلها، وحتقق عن طريقجتانسا  ما، أو اشرتكت يف بعض التوجهات، أو املبادئ إال وشكلت تكت

 وهذا ما يضمن هلا مزااي وامتيازات مل تكن متاحة هلا دون احتاد مع كياانت دولية أخرى.
والسياسة اخلارجية الليبية كغريها من النظم السياسية أتثرت بفكرة االحتادات، بعد أن أيست من حتقق مشاريع 

ول تنسي العرب عامة  والليبيني خاصة  سنوات اإلنتكاسات اليت عاشتها الدول العربية جراء الوحدة الشاملة، وحبثا  عن حل
فشل املشاريع الوحدوية، واجتهت إىل تكوين احتادات إقليمية مع دول املغرب العريب الكبري، وسوقت ملشاريعها هذه ابنتهاج 

خلالفات ، فكانت تدعو من خالل هذه االحتادات إىل نبذ اسياسة جديدة بعيدا  عن العدو الصهيوين وحترير األراضي احملتلة
وحل املشاكل العالقة من أجل الوصول إىل إندماج اقتصادي وتوحيد التوجهات واملواقف السياسية، وهذا لبعث اإلنسجام 

اثئق املشاريع و الشعيب واالستثمار يف التاريخ واملوروث الثقايف املشرتكني. والشيء الذي استوقف الباحثة عند حتليلها ل
الوحدوية أن السياسة الليبية يف توجهها حنو املغرب اعتمدت منهج االحتادات مع أن دول املغرب أقرب إليها جغرافيا  واترخييا  

 وثقافيا ، خبالف توجهها حنو املشرق حيث سعت إىل مشاريع اندماجية، حىت أهنا اخنرطت يف جتربة اندماجية مع سوراي.
 

 :االحتاد العريب اإلعريقياملطلب األول: 
العالقات املغربية الليبية متيزت ابلتذبذب خالل فرتة حكم الرئيس معمر القذايف وامللك احلسن الثاين، وكانت أغلبها 

و  22توترا  إىل حد اخلالف، وأفضل فرتة تقارب فيها البلدان ومتيزت العالقات بينهما ابهلدوء والتعاون كانت بني العامني 
 مت فيها التوقيع على مشروع وحدوي، وعلى خالف كل املشاريع الوحدوية اليت مرت على السياسة اخلارجية ، واليت29

                                                 

 -https://raseef22.com/article/94654 االسترجاع من: .11موقع رصيف  .بتواريخ الفشل العربي في الوحدةقائمة  (.1071) د حسينمحم .. الشيخ1

 

https://raseef22.com/article/94654-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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الليبية فتح هذا املشروع الباب للدول اإلفريقية لإلنضمام إليه، وهذا ما يفسر تسميته بـ "االحتاد العريب اإلفريقي" وجاء هذا 
ذي كان بدأ جولة وحدوية جديدة من خالل مراسالته مع ملولك ورؤساء الدول املشروع طبعا  من اقرتاح العقيد القذايف ال

 العربية.
 
 :ول: دواعع قيام املشروعالفرع األ

تزامن هذا املشروع مع حراك شديد بني دول املغرب العريب الكبري مرده الصراع الدائر حول قضية الصحراء الغربية، 
انيا،  العريب، سعت اجلزائر يف تلك الفرتة إىل مشروع وحدوي مع تونس وموريتوظهور حالة استقطاب شديدة بني دول املغرب 

 كما كان النظام اللييب قبل هذا املشروع يدعم جبهة البوليساريو.
لة من سلسمستمرا  يف مساعيه الوحدوية، ومن ضمن  العقيد معمر القذايف يف ظل هذا الوضع الساخن، كان

ول العربية، وصلت رسالة إىل امللك املغريب احلسن الثاين، مضموهنا دعوة ملشروع وحدوي املراسالت وجهها مللوك ورؤساء الد
بني القطرين، لريد وبصورة مفاجئة امللك على الرسالة ابملوافقة، بل ويقرتح إبرام معاهدة احتاد بني البلدين، وكان املغرب 

واستقبل  ،داء الوحدة كما صرح بذلك العاهل املغريببذلك البلد العريب الوحيد الذي أعلن على لسان ملكه استجابته لن
واستغراب الرئيس اللييب يفسره الدافع ، 1هو أول من استجاب لندائه الوحدوي" الرئيس اللييب اخلرب "ابستغراب أن ملكا  

احلقيقي للملك املغريب لقبول هذا املقرتح  الذي مل يكن من أجل الوحدة بعينها، بل العتبارات ومناورات سياسية، فهدف 
املغرب من قبول هذا املقرتح هو إيقاف دعم النظام اللييب جلبهة البوليساريو من جهة، ومن جهة أخرى لتعطيل مساعي 

كان من واجبايت إسكات "ائر الوحدوية، وهذا ما برر به امللك احلسن الثاين قبوله مقرتح الرئيس اللييب حيث صرح إبنه اجلز 
املعاهدة  كان أبنائي يتعرضون لقصف مدفعني أحدمها جزائري والثاين لييب، وبتوقيع  ،املدفعني اللذين كاان يقصفان أبنائي

 2.على التزام منه بعدم االستمرار يف تقدمي أدىن مساعدة ألعدائي وللبوليساريو" ، وحصلتمتكنت من جعل القذايف حمايدا  
 
 :3ثاين: معاهدة االحتاد العريب اإلعريقيالفرع ال

مل يوافق امللك املغريب على املقرتح اللييب فحسب، بل دعى إىل أتسيس احتاد يف أسرع اآلجال، ومت عقد أول إجتماع 
 غسطسأ 91ية، يف املغرب جدةو يف مدينة العقيد القذايف  امللك املغريب احلسن الثاين والرئيس اللييببني أتسيسي هلذا املشروع 

 م، ومن ضمن قراراته نذكر اآليت:9122
 البلدين.رائسة االحتاد تشاركية بني  -

                                                 

 االسترجاع من: .ه على الوحدة بين املغرب وليبياالحسن الثاني يفاجئ مبعوث القذافي بموافقت (.1077) توفيق .. ناديري 1

https://www.maghress.com/almassae/139557 

 .14( م7994 )الرياض: شركة سعودية ابحاث ونشر، 7ط .ذاكرة ملك .. الثاني، الحسن2

 .العربية وثائق الوحدةو  يوميات. وجده: معاهدة االتحاد العربي_ اإلفريقي، بين اململكة املغربية والجماهيرية الليبية(. 7943)املغربية  وزارة الخارجية. 3

 .521. 41 رقم
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  تسيري لالحتاد.تشكيل جمالس  -
 األخرى.دول االحتاد هو مساس أبمن الدول  إحدىاملساس أبمن  -

حظة البصمة املغربية يف صياغة بنود هذا املشروع، حيث مت الرتكيز على اجلانب األمين والدفاعي، وتوحيد وميكن مال
  سياسات وتوجهات البلدين.

 
 :1ثالث: اإلتفاقية األمنية املغربية والليبيةالفرع ال

جراء تنفيذي من إبعد فرتة وجيزة من اإلجتماع األول مبدينة وجدة املغربية، مت التوقيع على اتفاقية واليت تعترب 
، وتضمنت هذه الوثيقة عدة قرارات، حتدد م9122سبتمرب  82 املغربية يف فاسيف مدينة  اجراءات االحتاد املغريب اإلفريقي

يتوىل تنفيذها   وهذا من خالل إصدار ستة مواد حقوقهم وواجبتهم يف إطار االحتاد. نيطرق تنقل املواطنني بني البلدين وتب  
  ، ووزارة الداخلية عن اململكة املغربية.ةليبيالدولة الكل من اللجنة الشعبية العامة للعدل عن 

 :رابع: تعطيل إتفاق االحتاد العريب اإلعريقيالفرع ال
 لدول الغربيةبعد التطورات اليت عرفتها املنطقة، وصراع طرابلس مع ا خصوصا  ، التحالف املغريب اللييب مل يدم طويال  

كومة الكيان حالقشة اليت قصمت ظهر هذا االتفاق، كانت استقبال املغرب لرئيس  وانشغال القذايف هبذا الصراع، أما
له امللك احلسن الثاين ه، وهو ما استغواعتبار القذايف هذا خيانة للفكر الوحدوي ومبادئ"لمعون برييز" يف املغرب، الصهيوين 

لقد ث املغريب رشيد لزرق يقول الباحليتنصل من إلتزامه مع القذايف بعد أن حقق هدفه وقطع دعم ليبيا جلبهة البوليساريو، و 
قضية والذي اعتربه القذايف خيانة عظمى لل م9129"استغل امللك احلسن الثاين فرصة االستقبال العلين لـ برييز يف يوليو 

 2.العربية وتصرف ال يطاق"
 

 :االحتاد اجلزائري اللييباملطلب الثاين: 
حبثا  عن سبل وطرق توفري الشروط الالزمة لبناء وطن عريب متكامل، وكسرا  للحواجز اليت تقف أمام هذا املسعى، 

جانسة، تقرر إنشاء هذا والثقافة املتوطلبا  إىل حتقيق حق شعيب الدولتني يف الرقي واإلزدهار، واستثمارا  للتاريخ املشرتك 
االحتاد والذي اعترب متهيدا  ليشمل كل دول املنطقة، هكذا جاء يف ديباجة املشروع التمهيدي هلذا االحتاد الذي مل يُعمر 

 طويال  كغريه من املشاريع الوحدوية العربية.
 

                                                 

 .471 .93 رقم .وثائق الوحدة العربية. فاس: يوميات و االتفاقية األمنية بين اململكة املغربية والجماهيرية الليبية(. 7943)املغربية  وزارة الخارجية. 1

 االسترجاع من: .م1071 أكتوبر 1أصوات مغربية، السبت  .ا تصالحا وهكذا تخاصما!املغرب وليبيا.. هكذبدون اسم. . 2
https://www.maghrebvoices.com/2017/10/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-

%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7-

%D9%88%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A7 

https://www.maghrebvoices.com/2017/10/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A7
https://www.maghrebvoices.com/2017/10/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A7
https://www.maghrebvoices.com/2017/10/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A7
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 :ول: دواعع وررو  قيام املشروعالفرع األ
جلهود الليبية لتحقيق الوحدة العربية، وبعد العديد من احملاوالت الفاشلة وعلى هامش جاء هذ املشروع يف إطار ا 

اجتماع لدول املغرب العريب جرت مشاورات بني رئيسي الدولتني معمر القذايف والشاذيل بن جديد، ملا التقت رغبة الطرفني 
و البحث عن كما أعرب بعض اخلرباء يف تلك احلقبة هيف حتقيق االحتاد كما أعلنا عنها، رغم أن األسباب احلقيقية لالحتاد  

 تكتل وحشد دويل للوقوف يف وجه املغرب، والذي كان على خالف مع اجلزائر بسبب قضااي حدودية.
م، حيث تلى البيان التأسيسي الرئيس اجلزائري 91/11/9122وقد مت اإلعالن عن هذا املشروع يف اجلزائر يف 

 الشاذيل بن جديد.
 

 :ثاين: أهم أهدا  املشروعالفرع ال
 العمل على حتقيق الوحدة اإلندماجية. -
 العمل على حتقيق الوحدة العربية. -
 االلتزام مبواجهة الكيان الصهيوين والكفاح املسلح لتحرير األراضي الفلسطينية. -

 
 :1الفرع الثالث: أهم قرارات املشروع

عند اإلطالع على املشروع التمهيدي لدستور هذا املشروع، جند أنه يوحي إىل اإلندماجية أكثر من أنه مشروع 
احتادي، ابستثناء املادة األوىل منه اليت أقرت ابحتفاظ كل دولة بشخصيتها الدولية فإن أغلب مواد مسودة هذا الدستور 

 الدستور ما يلي بيانه:   هتدف إىل أتسيس دولة موحدة، ومن بني أهم مواد هذا
ية العربية الليبية ري ينشأ مبقتضى هذا الدستور احتاد بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، واجلماه -

الشعبية االشرتاكية، يسمى "احتاد دول املغرب العريب" يتمتع ابلشخصية الدولية مع احتفاظ الدول األعضاء بشخصيتها 
 اخلاصة.

 عاصمة واحدة حيددها جملس رائسة االحتاد. لدولة االحتاد -
 يتمتع مواطنو دولة االحتاد حبق جنسية االحتاد اليت يصدر بتنظيم إحكامها قانون احتادي. -
 تشكيل قيادة عسكرية مشرتكة للقوات املسلحة. -
 وضع خطة حلماية األمن القومي يف االحتاد. -
ذلك  واقف مع األقطار العربية األخرى كلما كانالعمل على اتباع سياسة اقتصادية واحدة والتنسيق يف امل -

 .ممكنا  
                                                 

وثائق  ر:. الجزائ-القرارات والبيان الختامي -املشروع التمهيدي لدستور االتحاد بين الجزائر والجماهيرية الليبية(. 7944) وزارة الخارجية الجزائرية .1

 .739-738. 44رقم  .الوحدة العربية
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العمل على توحيد السياسة االقتصادية للبلدين مبا يضمن عالقتهما اخلاصة مع املنظمات الدولية االقتصادية  -
 و املالية.

 السري ابلنظم االقتصادية واملالية إىل التوحيد. -
 زته وقواعد إصداره وأسس تبادله.العمل على توحيد النقد بني اإلقليمني و توحيد أجه -
 إقامة الصناعة االسرتاتيجية. -

 
 :وحدة ليبيا والسودا املطلب الثالث: 

طُرح هذا املشروع بصورة مغايرة عما سبقه من املشاريع الوحدوية يف شكل "ميثاق الوحدة"، إال أن مضمونه مل 
واملنطلقات  العربية، والعدو الصهيوين، وحترير األراضي العربية،خيرج عن سابقيه فتكلم عن الوحدة العربية الشاملة، واألمة 

اإلشرتاكية، والفكر القومي، ونشر الثقافة العربية، ليدخل يف تفاصيل وشكل الوحدة مباشرة ، وقد مت تسطريه يف وثيقة واحدة 
س يف السادس اصمة الليبية طرابلبعد إجتماع الرئيس معمر القذايف ورئيس جملس الوزراء السوداين الصادق اهلادي، يف الع

، وهدف هذا املشروع حسب الوثيقة هو إجناز تكامل اقتصادي واجتماعي، 9122والعشرين من شهر أكتوبر لسنة 
 واإللتزام مبواجهة الكيان الصهيوين ودعم القضية الفلسطينية.

 1أهم قرارات ميثاق الوحدة:
انت التنفيذي، اجملالس املتخصصة، اجمللس القومي، حيث كهي تشكيل مؤسسات االحتاد: جملس الرائسة، اجمللس 

هذه أهم قرارات الوثيقة، أما بقية القرارات فكانت عبارة عن شرح مفصل هلذه اجملالس ومهامها، وبقي هذا املشروع معلقا   
 كغريه من املشاريع دون أي أسباب تذكر.

 
 :املغرب العريب الكبري احتاداملطلب الرابع: 
اإلقليمي بوحدة املغرب العريب بدأ يتبلور يف إطار احلركات الوطنية املغاربية، منذ مطلع القرن العشرين، إذ الوعي 

 دأبت حركات التحرر يف تونس واجلزائر واملغرب على التأكيد على البعد املغاريب ملا بعد االستقالل.
انعقد مؤمتر  9152، ويف سنة م9129ير ربايف فإحدى املراحل التأسيسية ملؤمتر املغرب العريب: انعقد ابلقاهرة و 
ابملغرب و الذي ضم ممثلني عن حزب االستقالل املغريب وجبهة التحرير الوطين اجلزائرية وحزب  9152ريل بأ 89طنجة يوم 

ويعترب  ،ةعقد هذا املؤمتر بعد استقالل املغرب وتونس يف حني كانت الثورة اجلزائرية ال تزال متواصل . ومتالدستور التونسي
 املؤمتر بداية التاريخ للمشروع اإلقليمي املغاريب.

                                                 

 .131 .704رقم  .الوثائق العربية :طرابلس. مشروع ميثاق الوحدة بين ليبيا والسودان(. 7944الليبية. ) وزارة الخارجية. 1
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مل يتحقق حلم زعماء احلركات الوطنية املغاربية، فما إن استقلت الدول املغاربة حىت بدأت اخلالفات السياسية 
الدول  . ولكن هذه احلرب مل متنعم9191أكتوبر  "حرب الرمال"و دخلت املغرب و اجلزائر يف  ،احلدودحول السيما 

لكن هذه التجربة األوىل  9192ة من حماولة إرساء قواعد للتعاون اإلقليمي، فأنشئ اجمللس االستشاري املغاريب عام ياملغارب
قد ازداد هذا و  يف البناء اإلقليمي املغاريب فشلت وسرعان ما أجهضت من جراء اخلالفات السياسية بني الدول املغاربية.

تعليق نشاطه إىل أجل  إىلللمجلس املغاريب  98مما أدى يف الدورة  1،ة الصحراء الغربيةبسبب قضي م9192اخلالف سنة 
 مسمى.غري 

للمصاحلة اجلزائرية املغربية،  قواي   رمزا   م9122وتعد مشاركة احلسن الثاين يف القمة العربية اليت عقدت ابجلزائر يف 
 م9122إىل مبدأ إنشاء احتاد مغاريب، لكن أحداث أكتوبر  م9122و تطرق قادة الدول املغاربة يف قمة زرالدة جوان 

 تسببت يف إرجاء القمة املغاربية اليت كانت مقررة يف نفس العام.
وأعلنوا إنشاء احتاد املغرب العريب، ومتيزت معاهدة  م9121ر ربايف 99جتمع قادة دول املغرب العريب يف مراكش يوم 

 هدافها، ومل تشر هذه املعاهدة ملفهوم املغرب العريب وال حدوده اجلغرافية، وال تعتربمراكش املؤسسة هلذا االحتاد بعمومية أ
من املعاهدة على أن للدول األخرى  9الصفة العربية ميزة خاصة أو معيار قبول أو رفض عضوية دول أخرى، فتنص املادة 

 2.املعاهدة إذا قبلت الدول األعضاء م إىل هذهضاملنتمية إىل األمة العربية أو إىل اجملموعة اإلفريقية أن تن
يف إنشاء احتاد املغرب العريب على اجلانب االقتصادي وعقدت منذ القمة التأسيسية  3وقد طغى العامل السياسي

ط، كانت األوىل يف تونس مث اجلزائر مث ليبيا مث الدار البيضاء فنواكشو ( ست دورات على مستوى الرائسة م9121)مراكش 
عقدها يف اجلزائر فلم يكتب هلا االنعقاد بسبب اخلالفات  ا  مزمع السابعة كان ، أما الدورة م9112ريل بيف أتونس  وأخريا  

لسياسة اجلزائرية على ما أمساه اب اجلزائرية املغاربية، حيث فشلت مؤسسات هذا الكيان عندما مجد املغرب عضويته احتجاجا  
 )الصحراء الغربية(. هاملناوئة ملصاحل
سنوات على جتميد مؤسسات احتاد املغرب العريب بطلب من الرابط، متكنت الدول األعضاء من  9أكثر من بعد 

ضم وزراء خارجية دول االحتاد ابستثناء املغرب و  ،م8119مارس  91و  92إعادة إحيائه ابنعقاد اجتماع يف اجلزائر يومي 
ة لتعاون، هذا األخري جدد رفض بالده وضع ملف الصحراء الغربيالذي أوفد إىل العاصمة اجلزائرية وزير الدولة اخلارجية وا

 والتفرغ لبناء املغرب العريب، حسب اقرتاح قدمته اجلزائر. جانبا  
 

                                                 

 االسترجاع من : .الصحراء الغربية )البوليساريو( مشكلة(. 2005)حمد القعيد، إبراهيم وأخرون. . 1

 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Polesario/index.htm 

 االسترجاع من: (.114) دهدة اتحاد املغرب العربي مراكش. مجلة دعوة الحق، ال يوجمعا(. 9794. )محمداملعراوي،  .2

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/7101 

غير منشورة.  كلية العلوم االنسانية  ريماجسترسالة  .م7999-7963 والتحدياتدراسة في املعوقات  -إتحاد املغرب العربي (.1073. )مصطفاوي، عائشة .3

 .11-13واالجتماعية. جامعة الوادي. 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Polesario/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Polesario/index.htm
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/7101
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 :ول: أيباب وررو  الأسيي الفرع األ
هبدف توثيق أواصر األخوة اليت تربط بني دول االحتاد بعضهم ببعض وبني شعوهبم، وحتقيق تقدم ورفاهية جمتمعات 
هذه الدول والدفاع عن حقوقها وصيانة السالم القائم على العدل واإلنصاف، وانتهاج سياسة مشرتكة يف خمتلف امليادين، 

فسر مسؤولون يف السياسة اخلارجية  1،تنقل األشخاص واخلدمات والسلع ورؤوس األموال والعمل ابلتدريج على حتقيق حرية
 2:يف دول االحتاد سبب خلقه يف نقاط ثالث

املسؤولون اجلزائريون والتونسيون واملغاربة حيرصون على أن إنشاء هذا االحتاد اجلهوي استجابة للتحدايت اليت  أ. 
، والتهديد الذي سيحدثه خلق سوق أوروبية م9129األبيض املتوسط سنة  تفرضها اجملموعة األوروبية املوسعة حنو البحر
 .مشرتكة على اقتصادايت دول املغرب العريب

صادية لدول كاجملموعة االقت -املتغريات على الصعيد الدويل والتوجه حنو خلق فضاءات اقتصادية جهوية   ب.
وحسب الطرح املغريب فذلك يستوجب إحداث فضاء اقتصادي ميكنه مواجهة حتدايت اقتصاد معومل  - غرب إفريقيا

 .ابستمرار، أصبح االنعزال فيه يساوي التهميش
وي يف زين العابدين بن علي، فقد اعتربا أن االندماج اجله التونسيوالرئيس  القذايف،عمر ابلنسبة للعقيد م ج. 

سياق وحدوي عريب استجابة لطموحات الشعوب املغاربية اليت تطمح إىل وحدة عربية بشكل تدرجيي يبدأ من املنظمات 
 .اجلهوية، كمجلس التعاون اخلليجي وجملس التعاون العريب

 
 :3إنشاء احتاد املغرب العريباثنيا : معاهدة 

، اجتمع مبدينة مراكش املغربية كل من ملك املغرب احلسن الثاين، 9121يف السابع عشر من شهر فرباير سنة 
 والرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد، والرئيس اللييب معمر القذايف، والرئيس املوريتاين

الطايع، إلجل ترسيم إنشاء احتاد املغرب العريب الذي أتجل عدة مرات، حيث ميكن اعتبار هذا االحتاد التجربة معاوية ولد 
الوحدوية الوحيدة اجلادة ضمن سلسلة جتارب ليبيا حنو حتقيق الوحدة العربية، وهذا للتقارب احلقيقي بني دول االحتاد 

اد خالل هذا ملشرتك الذي جيمع هذه الدول. ومت رسم اخلطوط الرئيسة هلذا االحتجغرافيا  وثقافيا  واترخييا ، فضال  عن املصري ا
 اإلجتماع الذي خرج جبملة من القرارات من أمهها اآليت:

 العمل على توحيد السياسات يف شىت اجملاالت. -

                                                 

 نظر وثيقة معاهدة إنشاء االتحاد املغرب العربي، االسترجاع من :ا. 1

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Molhak/MalahekMag/AMalahekMagrab5_1-1.htm_cvt.htm 

 .النجاح الجديدةمنشورات الزمن، : الدار البيضاء (.7ط)للمغرب، ترجمة: عبد العالي بروكيالسياسة الخارجية  (. 1004. )ميغيل هيرناندو دي .الرامندي 2

111. 

  وثيقة معاهدة إنشاء االتحاد املغرب العربي، اإلسترجاع من: 3

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Molhak/MalahekMag/AMalahekMagrab5_1-1.htm_cvt.htm 

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Molhak/MalahekMag/AMalahekMagrab5_1-1.htm_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/Molhak/MalahekMag/AMalahekMagrab5_1-1.htm_cvt.htm
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 التدرج يف حتقيق حرية تنقل األشخاص والسلع ورؤوس األموال. -
 يف اجملاالت الصناعية والتجارية واإلجتماعية لدول االحتاد.خلق املناخ الالزم لتحقيق التنمية  -
 كما مت اإلتفاق على شكل االحتاد الرمسي ومؤسساته وآليات العمل فيه. -

الوثيقة التأسيسية لالحتاد تعرب عن مشروع وحدوي جاد، متت هندسته وفقا  للظروف السياسية لدول االحتاد، 
بارات احلماسية العاطفية اليت ميزت املشاريع األخرى، حيث اتسم ابلعقالنية والوضع الدويل بشكل عام، كما جتنب الع

والواقعية، وما ميز هذه املشروع عن غريه من املشاريع أنه اعتمد التدرج يف حتقيق أهدافه، وهذا ما غاب عن كل املشاريع 
م تفعيله ابلشكل حبيس أدراج املسؤولني، ومل يت السابقة، غري أن هذا املشروع ورغم جديته وأمهيته ابلنسبة لدول االحتاد مازال

 املطلوب.
 

 : اخلالصة
 :توصلت الدراسة إىل التايل

العالقات بني ليبيا والدول العربية خاصة  وبني الدول العربية عامة  متيزت ابلتذبذب والتوتر الشديد، بسبب  .9
 واجلزائر واملغرب مثال (. )ليبيا ومصر،1999-1969يف الفرتة حمل الدراسة من الصراعات احلدودية 

الفجوة الكبرية بني األنظمة السياسية والشعوب يف ليبيا وغريها من الدول العربية، مما ساهم يف خلق  .8
 صعوابت يف طريق إنفاذ قرارات الوحدة. 

 اختالف اإليديولوجيات السياسية وأنظمة احلكم بني ليبيا والدول العربية األخرى.   .1
الثقة  التعدي على السيادة القطرية، وأزمةحماوالت ليبيا يف الوحدة معها من ة بعض الدول العربيختوف  .2
 والتشكيك يف نوااي القادة. .بعض الدول العربيةاللييب من  يف النظامالسياسية 

العشوائية والتسرع غلبت على املشاريع الوحدوية اليت تبنتها السياسة اخلارجية الليبية حيث متيزت ابحلدة  .5
 جتاوز العديد من املراحل لغياب التخطيط املسبق.والسرعة و 

ضعف وغياب ثقافة املؤسسات السياسية، وارتباط القرارات املصريية ابلزعماء يف ليبيا خاصة  ويف الدول  .9
 العربية عامة .
إدارة أزمة الصراع العريب اإلسرائيلي وأتثريها على مشروع الوحدة العربية )معاهدة السالم مع إسرائيل سبب  .9

تفكك احتاد اجلمهورايت العربية( وموقف السياسة اخلارجية الليبية من الكيان الصهيوين ورفضها التام لتقبل أي تعامل 
 سياسي أو اقتصادي من الدول العربية مع هذا الكيان.

ترب من أهم مقاصد )الذي يعصعوبة عزل املشاريع السياسية الليبية والعربية عن قضية األمن القومي العريب .2
 الذي يهدده غرس الكيان الصهيوين، إضافة  إىل أطماع الدول الغربية يفو  النظام اللييب النه ضمان لألمن الوطين اللييب(

 الثروات الباطنية اليت يزخر هبا الوطن العريب وخاصة  الدول الغين منها ومن ضمن أهم هذا الدول ليبيا موضوع الدراسة. 
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السابقة للسياسة اخلارجية الليبية وللدول العربية األخرى، وتكرار  عدم اإلفادة من التجارب الوحدوية  .1
 نفس األمنوذج الوحدوي بنفس املعطيات واآلليات.

دقة يف حتديد اهلدف الدول العربية إىل الاليت ابرمتها السياسة اخلارجية الليبية مع افتقار نصوص االتفاقيات  .91
 . لعربيةالدول ا عن ليبيا وعن عن األنشطة االقتصادية املختلفةورسم الوسيلة، وعدم توفر البياانت واإلحصاءات 

عدم اجلدية يف املشاريع االقتصادية للسياسة اخلارجية الليبية، والقرارات املتعلقة هبا، وإمهال وضع خطط  .99
لعربية. رغم ا اقتصادية مدروسة، ومشاريع تنموية مشرتكة بينها وبني الدول العربية، مما يضمن تكامل اقتصادي بني الدول

أن الوحدة االقتصادية هي الفكرة الصحيحة للبدء يف حتقيق الوحدة العربية الشاملة ألن االتفاقيات التجارية واالقتصادية 
 اليت متت خارج إطار املشاريع الوحدوية عمرت طويال .

ب العالقات الدولية ابعدم التنسيق يف التوجهات اخلارجية للسياسة اخلارجية الليبية والدول العربية، وترك  .98
وإنشاء اإلتفاقيات مع الدول األخرى مفتوحا  للدول العربية الراغبة يف حتقيق الوحدة، حىت وإن تعارضت هذه اإلتفاقيات 

 مع هذه الدول. 
 
 : ةاخلامت

، تناد ا إىل الواثئق الرمسيةاسحتليل واثئق مشاريع الوحدة العربية بني ليبيا والدول العربية األخرى يف هذه الورقة مت            
 ومت عرض هذه الواثئقم؛ 9191وقد كانت ليبيا من الدول النشطة الداعية إىل هذه الوحدة منذ تغيري نظام احلكم فيها سنة 

يف  يان واحد، أمااملشاريع االندماجية اليت ينشأ وفقها كمت تناول يف مبحثني استناد ا إىل أنواع املشاريع، ففي املبحث األول 
ل ماسبق تّبني أن حتقيق ومن خالاملبحث الثاين فتناول املشاريع االحتادية اليت حتتفظ فيها كل دولة بشخصيتها املعنوية، 

الوحدة العربية كان اهلدف االمسى للسياسة اخلارجية الليبية خاصة  خالل السنوات األوىل لنظام القذايف . وابلرغم من مركزية 
 يس للسياسة اخلارجية الليبية إال أن ليبيا فشلت يف حتقيق ذلك اهلدف .الوحدة العربية كهدف رئ

 
 :قائمة املراجع واملصادر

 .291رقم  .الواثئق العربيةطرابلس الغرب:  .ميثاق طرابلس(. 1969الليبية ) وزارة اخلارجية .9
. ابريس: 1إدارة لمال افريقياإىل: آر.سي . هوب. جونز،  سمن سفارة بريطانيا يف ابري .(1971) سفارة بريطانياال .8

 .A34 الواثئق الربيطانية، الوثيقة، رقم:
 . 819الواثئق العربية، رقم  :واثئق احتاد اجلمهورايت العربية، بنغازي(. 0919الليبية ) وزارة اخلارجية .1
 . 99قم ر  الواثئق العربية.. القاهرة: مقررات مؤمتر وزراء خارجية مصر وليبيا والسودان( 9191) املصرية وزارة اخلارجية .2
  .291رقم  القاهرة: الواثئق العربية. .البيان السوري املصري املشرتك(. 9191) املصرية وزارة اخلارجية .5
  .819رقم  .الواثئق العربية :بنغازي .واثئق احتاد اجلمهورايت العربية(. 9191الليبية ) وزارة اخلارجية .9
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 . 368 الواثئق العربية، رقم . دمشق:مشروع دستور دولة احتاد اجلمهورايت العربية(. 9199السورية ) وزارة اخلارجية .9
 دمشق: .قرارات جملس رائسة إحتاد اجلمهورايت العربية بشأن إنشاء اجملالس املختصة(. 9198)السورية  وزارة اخلارجية .2

  .91الواثئق العربية، رقم: 
عن مؤمتر وزراء اإلعالم واإلرشاد القومي يف  الصحفي الصادرالبيان (. 9199)مؤمتر وزراء اإلعالم واإلرشاد القومي  .1

  .99 العربية. رقمالواثئق  الرابعي. دمشق: دول االحتاد
 . 818رقم  .الواثئق العربية :بنغازي .األحكام األساسية إلحتاد اجلمهورايت العربية(. 9199الليبية ) وزارة اخلارجية .91
  .851رقم  .الواثئق العربية. طرابلس الغرب: بيان الوحدة بني مصر وليبيا (.9198الليبية ) وزارة اخلارجية .99
  .118رقم:  .ةالعربي . طرابلس الغرب: الواثئقوثيقة الوحدة الشاملة بني مصر وليبيا(. 9198الليبية ) وزارة اخلارجية .98
الدستوري للوحدة بني مصر  قرار القيادة السياسية املوحدة يف شأن اإلعالن(. .3919)املصرية  وزارة اخلارجية .91

 . 815الواثئق العربية، رقم: . القاهرة: وليبيا
رقم  .لعربيةالواثئق ا . القاهرة:البيان السياسي لقيادة دولة الوحدة بني مصر وليبيا(. 3919)املصرية  وزارة اخلارجية .92

812 . 
لواثئق ا . طرابلس الغرب:سوراي وليبيا إعالن طرابلس حول إقامة دولة الوحدة بني(. 9121) الليبية وزارة اخلارجية .95

  .851العربية، رقم: 
 .لواثئق العربيةا . بنغازي:لييب، حول املباحثات الوحدوية بني البلدين -بيان سوري (. 9121) الليبية وزارة اخلارجية .99

  .122رقم 
الليبية.  -جتماع اللجنة العليا املشرتكة التونسيةاالبيان املشرتك الصادر عن (. 9122التونسية ) وزارة اخلارجية .99

  .921 رقم: .العربيةالوحدة واثئق تونس: يوميات و 
وجده:  .معاهدة االحتاد العريب_ اإلفريقي، بني اململكة املغربية واجلماهريية الليبية(. 9122)املغربية  وزارة اخلارجية .92

 . 28 رقم .واثئق الوحدة العربيةيوميات و 
واثئق يات و . فاس: يوماالتفاقية األمنية بني اململكة املغربية واجلماهريية الليبية(. 9122)املغربية  اخلارجيةوزارة  .91

 . 12 رقم .الوحدة العربية
القرارات والبيان  -املشروع التمهيدي لدستور االحتاد بني اجلزائر واجلماهريية الليبية(. 9122) اجلزائرية وزارة اخلارجية .81

 .22رقم  .واثئق الوحدة العربية اجلزائر:. -اخلتامي
 .915قم ر  .الواثئق العربية . طرابلس:مشروع ميثاق الوحدة بني ليبيا والسودان(. 9122الليبية. ) وزارة اخلارجية .89
 .(م9111 )الرايض: شركة سعودية احباث ونشر، 9ط .ذاكرة ملك .الثاين، احلسن .88
الدار  (.9ط)السياسة اخلارجية للمغرب، ترمجة: عبد العايل بروكي (. 8115. )ميغيل هريانندو دي .الرامندي .81

  .منشورات الزمن، النجاح اجلديدة: البيضاء
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رسالة  م.9111-9192دراسة يف املعوقات والتحدايت  -إحتاد املغرب العريب (.8192. )مصطفاوي، عائشة .82
 لوادي. واالجتماعية. جامعة اغري منشورة.  كلية العلوم االنسانية  ريماجست

عواجل . العربية؟مة العرب... ملاذا تفشل جتارب الوحدة أالكرسي أغلي من  (.2017حسن. )حممد  .الشيخ .85
 /http://awajelpress.com. السرتجاع من:  برس

 االسرتجاع من: .88موقع رصيف  .قائمة بتواريخ الفشل العريب يف الوحدة (.8199) حممد حسني .الشيخ .89
https://raseef22.com/article/94654- 

 من: .بوابة إفريقيا .الوحدة بني تونس وليبيا حتقيق صحفي (.8195) سنيا .الربينصي .89
https://www.afrigatenews.net/article  

موقع  .مقال صحفي . مجهورية عربية إسالمية بني أخطاء بورقيبية وأوهام قذافية (.2016) حممد علي .العرفاوي .82
 . االسرتجاع من :اجلزيرة

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/12/11/%D8%AC%D9%85%D9%87%D
9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-
%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A
9-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-
%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9 

 
االسرتجاع  .احلسن الثاين يفاجئ مبعوث القذايف مبوافقته على الوحدة بني املغرب وليبيا (.8199) توفيق .انديري .81

 https://www.maghress.com/almassae/139557 من:
 م.8199 أكتوبر 9أصوات مغربية، السبت  ختاصما!احلا وهكذا املغرب وليبيا.. هكذا تصبدون اسم.  .11

  االسرتجاع من:
https://www.maghrebvoices.com/2017/10/07/%D8%A7%D9%84%D9%85%
D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-
%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7-

http://awajelpress.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AA%D8%AC/
https://raseef22.com/article/94654-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.afrigatenews.net/article
file:///C:/Users/jamila/Downloads/محمد%20علي%20،%20جمهورية%20عربية%20إسلامية..%20بين%20أخطاء%20بورقيبية%20وأوهام%20قذافية
https://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/12/11/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/12/11/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/12/11/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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