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 ملخص 
خيية إىل أن العالقات بني ليبيا والسودان نشأت منذ عهود الرومان قبل أن يصل العرب إىل تشري معظم الدراسات التار 

  ل التجارية عرب الصحراء دوراً ابرزاً يف تطور العالقات بني البلدين.فوقد لعبت القوا ،مشال أفريقيا
ة النظام امللكي السابق الذي كان كانت العالقات بني السودان وليبيا ضعيفة يف فرتة ما بعد االستقالل إابن فرت فقد   

الذي  م9191يعيش يف عزلة اتمة عن العامل العريب واألفريقي على الرغم من روابط اجلوار اجلغرايف والعروبة واإلسالم حىت عام 
رئيس املصري وسرعان ما أظهر النظامان اجلديدان تقارابً كبرياً بينهما بتأثري من ال ،حكم عسكريني يف البلدين نظامي ميالدشهد 

 ،مجال عبد الناصر عرَّاب اسرتاتيجية القومية الوجودية العربية اليت علقت عليها آمال عريضة استنادًا على تكامل ثالثة عناصر 
 واملوارد السودانية ورأس املال اللييب. واألراضي ،األيدي العاملة املصرية

بب تناقض سياسات الدولتني اخلارجية وصواًل إىل وفشلت الوحدة بس ،أترجحت بعد ذلك العالقات بني البلدين  
قالب يوليو نواهتم الرئيس منريي وقوف القذايف وراء ا ،تدهور اتم متثل يف الصراع املسلح أو دعم كل دولة ملعارضة الدولة األخرى

قات من جديد م حيث توطدت العال9191مث تداعوا إىل الصلح مرة أخرى يف اجتماع طرابلس يناير  ،م "املرتزقة"9199
إال  ،وبينما ظلت العالقات السياسية يف أترجح بني البلدين ،وبلغت ذروة تطورها بعد االنتفاضة الشعبية مروراً مبرحلة الدميقراطية

يف خمتلف املراحل إذا أن العالقات بني الشعوب من أهم املرتكزات  أن العالقات الثقافية والدينية ظلت تشكل تطورًا وازدهاراً 
سية اليت تقف سدًا منيعًا ضد االحنرافات السياسية املوجهة وفقًا للمصاحل الفردية والدولية واملستقبل القريب سيشهد حتوالً  األسا

اليت كانت  كافةكبرياً وموفقاً يف العالقات بني البلدين يف كافة اجملاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية بعد إزالة كافة العراقيل  
 التكامل بني البلدين. تقف يف طريق

   Abstract 

          Most historical studies indicate that the relations between Libya and Sudan started from 

the Roman era before the Arabs reach North Africa. Commercial caravans across the Sahara 

played a prominent role in the development of relations between the two countries. 

          Relations between the Sudan and Libya were weak in the post-independence period 

during the period of the former monarchy، which lived in total isolation from the Arab and 

African world despite the ties of geographical proximity، Arabism and Islam until 1969، 

when two military regimes collapsed in both countries. There was a great rapprochement 

between the two new regimes ، influenced by Egyptian President Gamal Abdel Nasser، and 

his Arab nationalism strategy، which brought  broad hopes based on the integration of three 

elements، the Egyptian labor، the Sudanese land and resources and the Libyan capital. 
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         The relations between the two countries then fluctuated، and unity failed due to the 

contradiction of the policies of the two countries leading to total deterioration represented in 

the armed conflict or the support of each state to the opposition of the other state. President 

Nimeiri accused Gaddafi of being behind the July 1976 coup "mercenaries”.  Then they meet 

to try to agree together again in Tripoli، January 1978، where relations  were re-established 

and reached the peak of its development after the popular uprising and the  democracy stage 

in Sudan، and while the political relations between the two countries was  swing and 

fluctuating، the  cultural and religious relations – on the other hand-  continued to  be stronger 

and stronger as the relations between peoples stands as a strong barrier against political 

deviations directed against individual and international interests . The near future will witness 

a great and successful shift in relations between the two countries in all political، social and 

economic fields after the removal of all obstacles that were standing in the path of integration 

between the two countries.  
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 املقدمة:
القات اجلوار واحلدود املشرتكة  السودانية الليبية التارخيية والسياسية والثقافية  من األمهية مبكان حيث تربط بينهما ع العالقات  

إىل أن هناك الكثري من التشابه  والتقارب بني األنظمة احلاكمة يف  بداية الفرتة الزمنية اليت  تناولتها  افةضابإلوالتداخل السكاين ، 
 م.9111م حىت 9191الورقة   من

من سبتمرب يف ليبيا ، وتوج هذا التعاون بتوقيع  وكان هناك تعاون اتم بني حكومة ثورة مايو يف السودان وحكومة الفاتح     
ال أن األمور اجتهت  فيما بعد إىل غري ما خطط هلا نتيجة إم  9191ميثاق طرابلس يف  السابع والعشرين من كانون األول 

صل حد  أن مث تتباعد فت ،للظروف الداخلية للبلدين ، وظلت العالقات متأرجحة  تتقارب فتصل حد الدعم السياسي والعسكري
 يقوم كل نظام بدعم املعارضة لكل دولة ، كما أتثرت حبركة العالقات الدولية والعاملية آنذاك. 

 اإلطار املنهجي للدراسة: 
 أواًل: أمهية الدراسة:

ابألنظمة تكمن أمهية الدراسة يف أمهية العالقة بني البلدين السودان وليبيا انطالقًا من املقومات املشرتكة ومدى أتثرها      
 احلكومية املتعاقبة.

 : البحثاختيار أسباب : اثنياً 
 جاء اختيار الباحث هلذا املوضوع لتبيني أترجح العالقة بني البلدين ابلرغم من املقومات املشرتكة بني الشعبني الشقيقني.      

 اً : أهداف الدراسة :لثاث
ودراسة  ني البلدين للوصول إىل إمكانية استقراء مستقبل هذه العالقاتخيية والسياسية والثقافية بر التعريف ابلعالقات التا    

 وتبيني العوامل املؤثرة يف مسار هذه العالقات. إمكانية جناحها أو فشلها
 : مشكلة البحث : رابعاً 
ية كانت أم مشولية تكمن مشكلة البحث يف عدم وجود ثوابت يف السياسة اخلارجية للبلدين، إذ تتغري بتغري األنظمة دميوقراط    

 مما يؤثر كثرياً على العالقات السياسية والثقافية واالقتصادية بني البلدين.
 اً : منهجية الدراسة :خامس

اتبعت الدراسة منهج البحث التارخيي الوصفي التحليلي الذي يستند إىل عرض وحتليل املعلومات، والذي يتناسب مع هذا     
الدراسة على ست وحدات ،احتوت الوحدة األوىل على العالقات التارخيية بني ليبيا والسودان اشتملت  و النوع من الدراسات.

يف عهدي منريي والقذايف ،واحتوت الوحدة الثانية على الفكر الوحدوي بني ليبيا والسودان ،كما بينت الوحدة الثالثة فشل 
اليت اتبعها  القذايف والنمريي ،وانقشت الوحدة اخلامسة بوادر الوحدة بني البلدين ،كما تضمنت الوحدة الرابعة تناقض السياسات 

تعزيز العالقات الليبية السودانية يف جمال  العالقات السياسية واالقتصادية ، ويف جمال العالقات االجتماعية والثفافية ، كما 
 تضمنت الوحدة السادسة  الرؤى املستقبلية  للعالقات بني البلدين .
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 :متهيد
تشري الدراسات التارخيية إىل أن العالقات بني ليبيا والسودان قد نشأت منذ عهود الرومان قبل أن يصل العرب إىل  

وقد لعبت  ،مشال أفريقيا وعندما انتشر العرب على امتداد مشال أفريقيا وضعوا أيديهم على حركة التجارة عرب الصحراء وطوروها
ب الصحراء دوراً ابرزاً يف انتقال العرب إىل القارة حيث سهلت تلك الطرق يف انتقال سكان طرق القوافل بني مشال أفريقيا وجنو 

فكانت قوافل املسلمني التجارية متر  ،برقة وطرابلس وفزان واجتيازهم الصحراء الكربى والتوغل جنوابً حىت حدود األقاليم االستوائية
 .(9)ة وجنحت يف أتسيس مراكز جتارية يف دارفوربتلك الطرق وأحياانً  كانت جتلب معها جمموعات سكاني

تربط بني الدولتني السودان وليبيا عالقات تداخل سكاين وحدود مشرتكة ابإلضافة إيل العالقات السياسية والثقافية        
 (2)قتصادية واال

 ،الربيطاين وااليطايل ويف أواخر القرن التاسع عشر وقعت كل من الدولتني السودان وليبيا حتت سيطرة االستعمار  
فقد سعى االستعمار  -كما هو أيضا يف معظم مشال أفريقيا وبقية دول العامل الثالث  –وخالل فرتة الوجود األجنيب يف الدولتني 

إىل وكانت بداايته أن قسم أفريقيا  ،إىل طمس الثقافة اإلسالمية والعربية ووضع العوائق والعراقيل أمام انتشارها    وبكل الوسائل
فربيطانيا سعت وفق مبدأ سياستها  ،جمموعتني مشال الصحراء وجنوهبا أي جعل الصحراء حاجزًا بعد أن كانت جسرًا للتواصل

املشهور بـ " فرق تسد" أن تعزل جنوب السودان وجبال النوبة عن الشمال العريب املسلم عندما استنت قانون املناطق املقفولة واليت 
حىت اآلن ، وهو بذلك يسعى إىل صياغة إنسان أفريقي جديد لساانً وعقاًل ووجداانً وبعيداً كل البعد عن ما زالت آاثره موجودة 

 أي أثر إسالمي أو عريب.
صبح ذلك عازاًل بني املشرق العريب الذي كان خيضع للسيطرة الربيطانية واملغرب أيطايل على ليبيا و إلسيطر االستعمار ا 

 ه فرنسا مما جعل ليبيا فيما بعد حلقة الوصل بني شطري الوطن العريب يف املشرق واملغرب.العريب الذي كانت تسيطر علي
يطاليا بني والايت إحيث ميزت  ،يطايل يف ليبيا والربيطاين يف السودان نفس سياسة التقسيم بني السكانإلواستخدم االستعمار ا

بينما  ،م9191م وإىل 9192ليبيا بعد االستقالل خالل الفرتة من طرابلس وبرقة وفزان مما ترتب عليه قيام النظام الفدرايل يف 
مارست بريطانيا سياسة الفصل بني مشال السودان وجنوبه والذي أدى إىل ظهور حركة التمرد يف جنوب السودان منذ عام 

  (1)م 9199
حيث محلت مجيع بلدان  ،ما بعد االستقالل وابلتايل فقد أثر كل ذلك على النواحي الثقافية يف البلدين اليت امتد أتثريها إىل   

ولذلك أتثرت  العالقات  ،يطالية والربيطانية واإلسبانيةالشمال األفريقي مبا فيها السودان وليبيا ثقافات متباينة من الفرنسية واإل
 الثقافية لبلدان الشمال األفريقي مبا تركه االستعمار من ذلك التغيري والتأثر.

 القات التارخيية بني ليبيا والسودان يف عهد منريي والقذايف:العالوحدة األوىل :
العالقات التارخيية بني ليبيا والسودان يف فرتة ما بعد االستقالل كانت ضعيفة بسبب انشغال كل من البلدين برتتيب  

أي يف فرتة ما بعد استقالل ليبيا ولذلك فإنه إابن فرتة احلكم امللكي السابق يف ليبيا  ،أوضاعها الداخلية وتصفية آاثر االستعمار
فإنه ال يوجد ما يذكر يف العالقة بني البلدين نسبة ألن النظام امللكي يف ليبيا كان يعيش يف عزلة اتمة ومل تكن  ،م9199يف عام 
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لعالقات هتمامات ال ابلعامل العريب وال أفريقيا وألنه مل تكن له أهداف يسعى لتحقيقها خارج حدوده هلذا اتسمت االه أي 
 التارخيية يف هذه الفرتة ابلذات ابجلمود والركود.

كذلك مل تكن العالقات السودانية الليبية شيئًا مذكورًا على الرغم من أهنما دولتان جاراتن وجتمعهما فضاًل عن عرى  
حيث ولد األول  ،بلدينم الذي شهد ميالد نظامي حكم عسكريني يف ال9191سالم حىت عام اجلوار اجلغرايف روابط العروبة واإل

سبتمرب  9وجاء الثاين يف ليبيا بعده بثالثة أشهر من نفس العام يف  ،م بقيادة جعفر منريي9191مايو  29ن ابنقالب ايف السود
 .(4)م بقيادة معمر القذايف 9191

ملصري الراحل مجال عبد وسرعان ما أظهر النظامان اجلديدان تقاراًب كبريًا بينهما على خلفية أتثرمها بزعامة الرئيس ا 
وتشري الدالئل إىل  ،الناصر عراب العالقات بني النظامني "الثوريني" اجلديدين اللذين أهلمتهما الشعارات القومية والوحدوية العربية

ثالثة ومل متض سوى أشهر قليلة حىت شكلت البلدان ال ،أن أصابع نظامه مل تكن بعيدة عن اإلسهام يف تدبري وتشجيع االنقالبيني
بل  ،بزعامة مصر الناصرية حمورًا وحدواًي ُعلقت عليها آمال عريضة يف قيادة حتول يف الساحة العربية ليس سياسيًا فحسب

األيدي العاملة املصرية واالراضي واملوارد الطبيعية السودانية ورأس املال  ،اقتصاداًي كذلك استنادًا على تكامل ثالثة عناصر
 (9)اللييب.

 بني النظامني: أوجه الشبه
م  ،كما أن الصراعات احلزبية واملصاحل الشخصية  كان هلا 9191سباب اترخيية وسياسية قادت إىل انقالب مايو أهناك       
وبرزت مشكلة اجلنوب اليت ارتبطت  (9)احلكومات املتعاقبة  يف حل املشكالت السياسية واالقتصادية  زاملتعاظم  يف عجدورها 

 .(9)عف اإلمداد والتسليحض ظل ابجليش  يف
فقد كانت  ،م9191مايو  29عند تسلم الرئيس جعفر منريي السلطة يف السودان بعد اإلنقالب العسكري يف يوم  

حكومته يف بداية عهدها متطرفة يف عدائها لالستعمار والصهيونية ويف سعيها لتحقيق الوحدة العربية الشاملة وأتثرها بكل ما 
وملا كانت حاهلا هكذا تبنت أفكار الرئيس املصري مجال عبد الناصر حول ليبيا  ،ري مجال عبد الناصريصدر من الرئيس املص

ومن هنا يتضح مسارعة احلكومة السودانية لتأييد ليبيا  ،فطاملا أن النظام فيها ال يرضي عنه مجال عبد الناصر فهم أيضا كذلك
عتداء صارخ على اللدفاع عنها واعترب أن أي حماولة تدخل يف شؤوهنا إمنا هو بعد إعالن عبد الناصر عن أتييده للثورة واستعداده 

 .(1)مصر نفسها 
 ون السيادة من اختصاص جملس قيادةؤ تفاق أن تكون شم ، ومت اال9191لقد مت التخطيط النقالب مايو منذ تشرين       

لقى النمريي بيانه أوقد  (91)نقالب تسعة من الضباط األحرار وهيأ لال( 1)دارة الشئون اليومية .الثورة  وأن تشكل حكومة مدنية إل
 .(99)ساء قواعد سالم عاملي دائم أساسه التعايش السلمي إر وضح فيه أسباب االنقالب أمهها  الذي

 (92)لدفاع ،ل وأعلن النمريي عن تشكيل جملس الثورة برائسته ورفع نفسه إىل رتبة لواء  وقائد أعلى للقوات املسلحة ووزيراً        
، كما شكل وزارة ضمت شخصيات معروفة ابجتاهاهتا (91)بتغيري اسم السودان إىل مجهورية السودان الدميقراطية  وأصدر أمراً 
، وحددت احلكومة اجلديدة التأكيد على الدور التحريري  للسودان يف أفريقيا  واالنفتاح الكامل على األمة العربية (94)السياسية 
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، وعلى الصعيد اخلارجي تبين نظام سياسة ثورية قومية  اتسمت ابالحنياز للمعسكر الشرقي  وقضائياً  وعسكرايً  صادايً واقت سياسياً 
 (99)االشرتاكي.

ن السودانيون بدور كبري يف مساعدة و ولؤ لقد اعرتفت احلكومة السودانية ابلثورة الليبية يف اليوم الثاين الندالعها وقام املس 
واستمر الدعم للثورة أدبيًا وإعالميًا بوجه خاص بل سارعوا إىل  ،ون ثورهتم ودعوا دول العامل لتأييد الثورة يف ليبياالثوار لتنظيم شئ

إرسال ملستشار العسكري جمللس قيادة الثورة السوداين آنذاك العميد حممد عبد احلكيم وزير املالية السابق يف نظام ثورة مايو ليقدم 
 .(99)الثورة اللييب يف الشؤون التنظيمية استشاراته جمللس قيادة 

لغى أريس السنوسي  و إدوكان االنقالب يف ليبيا بقيادة الضباط الوحدويني يف اجليش اللييب  الذي عزل امللك  حممد          
، واختذت اجلمهورية (99)ة امللكية  وأعلن اجلمهورية  ومسيت  اجلمهورية العربية الليبية ، برائسة  القذايف ورفاقه  أعضاء جملس الثور 

ءات جرادارة املؤسسات ، وغري ذلك من اإلسياسة داخلية تقوم على التخلص من  القواعد األجنبية  وانشاء جلان شعبية تقوم إب
ور ، وأقامت برانجمها الذي يتمح(91).وجنحت احلكومة يف رفع البالد يف مجيع اجملاالت االقتصادية بعد ظهور النفط (91)التنظيمية 

 . (21)حول ثالث نقاط أساسية هي احلرية واالشرتاكية والوحدة 
فكالمها عسكراين استلما السلطة بواسطة انقالب عسكري الذي  ،هنالك وجه شبه كبري بني النظام اللييب والسوداين 

مها من بعد ما قاسى كالعليهما يف النهوض بكال البلدين  اً صادف تردي األوضاع الداخلية يف كال البلدين وكان األمل معقود
 نريان االستعمار.

واعتبارمها أن القضية  ،كما كانت أهدافهما متطابقة بني الثورتني خاصة يف معاداهتما لالستعمار ومناداهتما ابلوحدة العربية  
 واستمرت العالقات طيبة بسبب تلك األهداف. ،الفلسطينية هي من أساسيات حتركاهتما الداخلية واخلارجية

واملالحظ أن حكومة الرئيس منريي قد انتهجت يف بداايهتا سياسات لتحسني عالقات السودان مع القوى الثورية العربية     
وأوضح وزير اخلارجية السوداين ورئيس  ،ة واألفريقية مع الرتكيز بصورة خاصة على االرتباط ابألمة العربية وأتييد القضية الفلسطيين

 .قائه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية ابلسودان أن ارتباط السودان العريب ال يستبعد ارتباطه األفريقيالوزراء يف حكومة مايو يف ل
(29) 

 الفكر الوحدوي بني ليبيا والسودان: الوحدة الثانية:
 أو حماولة تطبيق الوحدة:

م يف ليبيا منذ 9191 عرتفت بثورة الفاتح من سبتمرباابن للعيان أن حكومة السودان يف عهد الرئيس منريي قد  
كما أن لقاء القمة بني منريي   ،مون عوض أبوزيد بزايرة ليبيا لتوثيق الصالت بني البلدينأفقام وفد سوداين بقيادة م ،بدايتها

وعرب منريي عن تشابه الثورتني إضافة إىل  ،ثيق العالقات بني البلدينم قد زاد من تو 9191يا يف نوفمرب والقذايف الذي مت يف ليب
كما انقش مع القذايف قضااي التعاون بني البلدين يف اجملاالت   ،روابط التاريخ والدم والدين اليت تربط بني الشعبني السوداين واللييب

وأدت هذه العالقات فيما بعد إىل لقاء طرابلس مبشاركة مصر مما ترتب عليه إعالن  ،السياسية واالقتصادية والثقافية والعسكرية
عترب هذا التقارب خطوة لصاحل الوحدة العربية بشكل عام وملصلحة اكما   ،لثالثية بني البلدان الثالثة املتجاورةمشروع الوحدة ا

 .(22)البلدان الثالثة بشكل خاص 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية    

 2021/  / أبريل  خمسونالالواحد و العدد  

 
 

8 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 
 
 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

أن عندما قام الرئيس املصري مجال عبد الناصر والرئيس السوداين النمريي بزايرة ليبيا بعد   سياسياً  وبدأ التعاون يتخذ شكالً       
وليني الليبيني ، ؤ القمة العربية يف الرابط ،وقد استغرقت زايرهتما لليبيا مخسة أايم  أجراي خالهلا حماداثت مع املس مؤمترحضرا 

من أجل حتقيق التعاون والتكامل بني  الدول  (21)وحضرا عدة مؤمترات شعبية  ، ومت عقد  مؤمتر لالحتاد بني رؤساء الدول الثالث
 .(24)د ابملنفعة   املتبادلة لشعوهبمالثالث مبا يعو 

م إىل إعالن " ميثاق طرابلس" وكانت هذه 9191ليبيا" يف طرابلس يف ديسمرب  -مصر -وقد أدى اللقاء الثالثي "السودان    
 وركز ميثاق طرابلس على أن ما حدث هو لقاء قوى ثورية كونت لنفسها ،أول مناسبة لعمل وحدوي مشرتك بني السودان وليبيا

ومن  ،جبهة عريضة متتد من طرابلس للخرطوم عرب القاهرة ملواجهة التحدايت وعلى رأسها العدوان اإلسرائيلي على البالد العربية
تفاق يف لقاء طرابلس على عقد لقاءات دورية بني  وكذلك مت اال ،مث مساندة القضية الفلسطينية يف نضاله ضد التوسع اإلسرائيلي

 .(29)جلنة متابعة وجلان فرعية يف جماالت الثقافة واإلعالم واالقتصاد والسياسة وتكوين ،القادة الثالث
م هبدف التعاون يف جمال السياسة اخلارجية حيث متت دراسة الوضع 9191وقد مت لقاء القادة الثالث يف القاهرة يف فرباير  

كما متت اتصاالت أخرى لوضع التعاون يف   ،ة العربيةالعريب الراهن آنذاك على ضوء املهددات األمريكية واالستعمارية على األم
 (29).شىت اجملاالت املتفق عليها موضع التنفيذ

 ،ظلت العالقات السودانية الليبية وطيدة وقد قامت ليبيا بدعم السودان يف خمتلف اجملاالت وخاصة الناحية االقتصادية 
 السد العايل(. –ة ايل صاحبت قرارات التأميم )قناة السويس وقد كان للدعم اللييب أفضل األثر يف ختطي العقبات الكثري 

 ،حتادم وهو الراعي هلذا اال9191ستمرت عالقات التعاون بني ليبيا والسودان رغم وفاة مجال عبد الناصر يف عام ا 
 ني.يوأعلنتا عن تصميمها على السري يف طريق الوحدة وحماربة االستعمار ومناصرة الفلسطين

ال يستدل به على قوة العالقة ومتانتها بني الدولتني يف ذلك الوقت وبلوغ ذروة التعاون والتفاهم حني أقدم لعل أبلغ مث 
عتقاله للمقدم اب ،نقالب قادة عسكريني يف احلزب الشيوعي السوداين على نظام منريياالقذايف على اإلسهام بفعالية من إحباط 

حني أجرب طائرة بريطانية كانت تقلهما يف طريق عودهتما من  ،والرائد فاروق محدهللا ،نقاليب اجلديداببكر النور رئيس اجمللس اال
عند مرورمها ابألجواء الليبية للهبوط فاعتقلهما وسلمهما للنمريي الذي أعدمهما ضمن آخرين  ،نقالبلندن إىل اخلرطوم غداة اال

 (29) .عليه االنقالبيف حماكمة عسكرية سريعة أعقبت عودته للسلطة بعد ثالثة أايم من 
نقالبية والكوادر الشيوعية املدنية الذين كانوا ينتظرون مقدم فأثر ذلك السلوك من معمر القذايف يف شل القوات اال 

اببكر النور وفاروق محدهللا )محدان هللا( على أحر من اجلمر فكان إلقاء القبض عليهما ضربة مميتة للحركة إذ أصبح النظام اجلديد 
ال رأس يف الوقت الذي كانت فيه ليبيا تفعل ذلك نتيجة عن قناعة اتمة إذ كيف تقف مكتوفة األيدي إزاء هتديد لنظام جسمًا ب

 يشاركها املبادئ واألهداف والنظرة إىل املستقبل.
 ذلك فمن ضمن ما واجهها يف ،وقد القت ليبيا يف مقابل ذلك هجمات مسعورة من كل جانب يف مساعدهتا للرئيس منريي     

نقالب الشيوعي الذين كانوا يف طريقهم للخرطوم عرب أن قاطعتها شركة اخلطوط اجلوية الربيطانية بسبب اعتقال ليبيا لقيادات اال
ولكن ليبيا مل أتبه لذلك وقد كانت هلذه اخلطوات الليبية نتائجها الفورية فقد رفعت معنوايت القوات املسلحة  ،ليبيا

 (21).السودانية
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 فشل الوحدة بني ليبيا والسودان:الثالثة :الوحدة  
 أو أترجح العالقات بني ليبيا والسودان:

وعلى غري املتوقع مل تدم العالقات الوثيقة بني القذايف ومنريي طوياًل بعد هذه احلادثة على غري ما كانت تشئ به من 
كما   ،سهمت يف توتر عالقاهتما ألسباب غري موضوعيةويبدو أن الطبيعة الشخصية املتنافرة للرجلني أ ،حتالف متني بني النظامني

كما أن   ،أن رحيل الرئيس عبد الناصر بعد فرتة وجيزة من أتسيس التحالف الثالثي مل مينح الفرصة الكافية لتمتني أواصر التقارب
 دعاء القذايف الزعامة وتطلعه خلالفة عبد الناصر وتبوء مكانه.النمريي مل يراتح ال

ندالع الثورتني يف ام يذكر فيه " ربطتنا ابلشقيقة ليبيا أوثق األواصر منذ 9191اه منصور خالد يف عام يف تقرير أجر  
نفتاحًا سياسيًا كبريًا توجه " ميثاق طرابلس"  اوانفتح القطران الشقيقان على بعضهما البعض  ،م9191مايو وسبتمرب من عام 

 ومتت زايرات عدة متبادلة من املسئولني يف البلدين. ،بني القطرين الشقيقني كما منت العالقات التجارية واالجتماعية والثقافية
 ،ختالف وجهات النظر حول بعض األمور السياسية إىل فتور يف العالقاتاولكن رغم هذه العالقات املتصاعدة فقد أدى      

ها هو السري على هدى ميثاق طرابلس الذي إذ يرى السودان أن أمثل الطرق لتحقيق ،ختالف حول مفهوم الوحدة العربيةمثل اال
وأن  ،وجتنب القفز على املراحل ابعتباره السبيل الوحيد الذي حيفظ للسودان وحدة شعبه وترابه ،يدعو إىل التنسيق والتكامل

قية ختالف وجهات النظر حول القضااي األفرياهذا ابإلضافة إىل  ،السودان القوي املتحد قوة لدعم وحدة األمة العربية
 (21).األخرى

 -إضافة إىل أسباب أخرى –ختالف النظم السياسية يف السودان وليبيا تكون هي دائمًا أساسًا اولكن احلقيقة أن 
لذلك فإنه يصبح من دواعي كسب الزمن أن تعمل الدولتان على تطبيع عالقاهتما املصلحية واإلقليمية  ،لعدم الوفاق الوحدوي

وااللتزام مبا يرتبط بتطبيق بنود االتفاقيات املصلحية ألن أي التزامات ترتبط  ،عارات السياسيةبغض النظر عن االهتمام ابلش
 ابلتمسك ابلربامج السودانية فإهنا تؤدي حتماً إىل عدم الوفاق والتعاون املشرتك.

 تناقض السياسات اليت يتبعها القذايف والنمريي:الوحدة الرابعة : 
 أواًل: القذايف:

ياسات اخلارجية اليت يتبعها القذايف ابلتناقض الشديد خاصة فيما خيص السودان ونظامه السياسي وهو  اتسمت الس  
 كما ذكران على وائم وتصاحل معه فمن ذلك:

خوان ستضاف النظام اللييب املعارضة السودانية املسلحة املشَّكلة من أحزاب األمة واالحتاد الدميقراطي ومجاعة اإلا .9
 م.9199على حماولة فاشلة لغزو اخلرطوم يف يوليو املسلمني وساعدها 

تفاقية اتقدمي أول دعم عسكري للجيش الشعيب لتحرير السودان )إن جازت التسمية( بقيادة جون قرنق الذي أهنى  .2
 م اليت أوقفت احلرب األهلية يف جنوب السودان لنحو عقد من الزمان.9192أديس أاباب املوقعة يف العام 

 م الذي قاده املقدم / حسن حسني عثمان.9199نقالب اخلامس من سبتمرب اتورط ليبيا يف  .1
 زدهار العالقة بني ليبيا واملعارضة السودانية اليت تسمى ابجلبهة الوطنية السودانية مما أاثر حفيظة شقيقه النمريي.ا .4
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 اثنياً: النمريي:
ص ليبيا ونظامها السياسي وهو أيضا على وائم معه ضمن وقد اتسمت السياسات اخلارجية اليت اتبعها النمريي ابلتناقض فيما خي

 ذلك:
حيث أعلن الرئيس منريي انسحابه نسبة النشغاله  ،م9199نسحاب السودان من الوحدة الثالثية يف أبريل من عام ا .9

عترب هذا مبشاكله الداخلية وجلمع الصف الوطين وحل مشكلة اجلنوب وهذا التربير مل يكن مقنعاً للرئيس القذايف الذي ا
 السلوك من النمريي نقض ملا تصاحلوا عليه.

قطع النمريي عالقته مع ليبيا عند حدوث أزمة الطائرات الليبية وهو أنه قد نشب نزاع بني يوغندا وتنزانيا يف عام  .2
م فأرسلت ليبيا طائرتني عسكريتني لنقل أسلحة وذخائر للرئيس اليوغندي عيدي أمني وذلك لتحوله من 9192

فأجربت  ،ل إىل عدو هلا. وقد عربت هااتن الطائراتن اجملال اجلوي السوداين يف طريقهما إىل كمبااليسرائصديق إل
وقد اعترب منريي هذا السلوك من ليبيا هو تدخل يف  ،الطائرات السودانية هااتن الطائراتن على اهلبوط يف مطار اخلرطوم

 شؤون الغري وحاول إاثرة الشعب السوداين.
فاستقل الرئيس منريي هذا املوقف  ،الرئيس اللييب من السودان أن يدفع له ديواًن كان قد أخذها من ليبيا وملا طالب .1

 اللييب ليحوله إىل قضية قومية داخل االحتاد االشرتاكي السوداين.
اسيني العرب حتجاز عدد من الدبلوماحتالل السفارة السعودية ابخلرطوم و إهتام منريي ليبيا عندما قام الفلسطينيون اب .4

 واألجانب وأن ليبيا هي اليت قامت بتدبري هذه العملية.
فبعد  ،أصبح منريي يشن حرب دائمة ضد النظام اللييب وصار ينسب كل ما حيدث يف السودان إىل مؤامرة أو تدبري لييب .9

ليت دربت ومولت هتم الرئيس النمريي يف لقاء مجاهريي ليبيا ووصفها أبهنا اجلهة ااحركة حسن حسني االنقالبية 
كما وصف طرابلس أبهنا املدينة اليت حيج اليها الصادق املهدي وزعماء املعارضة اآلخرين. كما    ،وسلحت االنقالبيني

م أبهنم مرتزقة مت تدريبهم يف ليبيا لغزو السودان وأن بعضهم 9199يوليو  2كان الرئيس منريي قد وصف املهامجني يف 
 غري سودانيون.

 بوادر تعزيز العالقات الليبية السودانية:: الوحدة اخلامسة
 أواًل: العالقات السياسية واالقتصادية

ن وأنه لن يستطيع  االرئيس منريي أدرك أنه ال يستطيع مواصلة العمل السياسي داخل السوديقول الصادق املهدي: "          
 ختذ أسلوب املصاحلة الوطنية"الذلك  ،سلوب آخركذلك أن حيافظ على وضعه مهما وجد من دعم مصري ما مل يواجه األمر أب

م يف اجتماع مبدينة 9/9/9199وقد ارتبطت املصاحلة ابللقاء املهم بني الرئيس منريي والسيد الصادق املهدي يف يوم  
درة شخصية وقد كان االجتماع مببا ،بورتسودان وتناول االجتماع حبث كل القضااي اليت أدت إىل الصراع الدامي بني السودانيني

وقد متخض عن ذلك االجتماع املهم مشروع "املصاحلة الوطنية"، وقد كان هنالك نصيب مذكور للعالقات  ،من الرئيس منريي
قتتال إىل مرحلة الليبية السودانية يف أجندة ذلك االجتماع التارخيي الذي انتقل ابلسياسة السودانية من مرحلة الصراع املسلح واال

 (11).احلوار
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ركز السيد الصادق املهدي على أمهية حتسني العالقات مع ليبيا ما دام النظام يسعى للتصاحل داخليًا إذ قال : "  وقد 
عتقد أنه ابلقدر الذي يتم فيه تعاض وتضامن وتصايف داخلي يف السودان البد من تصفية اواآلن قبل أن نطرق أي موضوع آخر 

نسبة للعالقات مع ليبيا وأثيوبيا". وعندما رد الرئيس منريي ردًا فهم منه السيد الصادق اآلاثر اخلارجية للنزاع الداخلي وخاصة ابل
رد عليه  ،م إمنا هو غزو قامت به ليبيا ضد األراضي السودانية9199يوليو  2املهدي أبن الرئيس منريي ما زال يعتقد أن ما مت يف 

الصادق املهدي قائاًل: " ويف هذا الصدد أود أن أوضح أن ليبيا مل تكن هي املسئولة عما حدث يف اخلرطوم العام املاضي بل  
كانت املسئولية مسئوليتنا حنن وقد ساعدتنا ليبيا ابلسالح واملال والتدريب ولكن الرجال والتخطيط والقيادة والعزمية كانت 

وجدان من الليبيني كل مساعدة يف موقفنا واآلن رحبوا بقراران أن نتصاحل والميكن أن تتم املصاحلة بيننا ويستمر إننا  ،سودانية حمضة
 (19) .العداء بينكم

 وقد أبدى الرئيس منريي ترحيبه هبذا الكالم واستعداده إلعادة العالقات لتسري سريها الطبيعي. 
حبون ابملصاحلة فإنين أقبل املصاحلة معهم بل أذهب إىل أكثر من ذلك وأفوضك قال الرئيس منريي: " إذا كنت متأكدًا أهنم ير 

 نيابة عين أن تتحدث إىل القذايف ليتم الصلح بيننا".
 ونتيجة هلذه الروح الطيبة يف احلوار دخلت العالقات السودانية الليبية مرحلة جديدة من التواصل. فالرئيس السوداين 

لليبيني بل ذهب إىل أكثر من ذلك وفوض السيد الصادق املهدي للحديث مع القذايف إلكمال ستعداده للتصاحل مع ااأبدى 
 .(12)املصاحلة بينهما

ون الداخلية للسودان. ؤ أما من جانب ليبيا فبالرغم من عدم ثقتهم يف النظام السوداين إال أهنم مل يرغبوا التدخل يف الش 
ا صفحة جديدة يف مرحلة جديدة مستها الدميقراطية داخليًا ونبذ احملاور واألحالف فما دام السودانيون أنفسهم يريدون أن يفتحو 

خارجيًا واالشرتاكية اقتصاداًي واإلسالم فكرايً. وطاملا كانت هذه مسات مرحلة الوائم والتصاحل فليس أمام ليبيا إال أن تقبل ذلك 
 التوجه وتؤيده.

جل  حالتها الطبيعية وتقويتها وقد عمل الصادق املهدي من أبدأت اخلطوات جادة من أجل إعادة العالقات إىل 
جتماع يف طرابلس بني الصادق املهدي والعقيد القذايف وقد طلب السيد ام مت 9191عام  تقريب الُشقة بني البلدين ففي

طرابلس وإن يظهروا له حسن  ستقبال الوفد السوداين املتوقع وصوله إىلاجتماع أن حيسنوا الصادق من الرئيس القذايف يف بداية اال
النوااي وقد رد عليه الرئيس القذايف قائاًل: ) أان كنت قد يئست من السودان ولكن ما مسعته من تصرحيات منريي يف لقاء املكاشفة 

وفد  على أي حال كنت قد استلمت خرباً عن جمئ ،األخري بدأ يبشر أبن السودان رمبا توجه توجهاً مستقاًل يف سياسته اخلارجية
 (11) .قابله وسأجتاوب معه إن شاء هللاأسوداين ولكن "لقريف" واستيائي مل أكن مستعداً ملقابلته ولكنين اآلن ومن أجل حديثك س

وقد كان الوفد بقيادة أبوالقاسم حممد إبراهيم النائب األول لرئيس اجلمهورية وقد وصل الوفد إىل طرابلس وكللت  
كتفاء بعربه العالقات الطبيعية وكل مظاهرها من تبادل السفراء والوفود وتناسي املاضي واال  مساعيه ابلنجاح وأعلن عن عودة

 وعظاته.
وقد توطدت العالقة بني البلدين بسرعة وبدأت املؤسسات االقتصادية يف نفض الغبار عن املشروعات املشرتكة اليت  

ريع يف العالقات انتهاج السودان يف ذلك الوقت هنجًا حيادايً مجدت نسبة للظروف اخلالفية السابقة. وقد هيأ هلذا التطور الس
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وبدأت أجهزة  ،م9191معتداًل وخاصة أثناء انعقاد مؤمتر منظمة الوحدة األفريقية اخلامس عشر الذي عقد يف اخلرطوم يف يوليو 
 ،تنمية العالقات الليبية السودانية اإلعالم السودانية تقوم بدورها اإلجيايب يف ذلك احلدث كما أهنا دعمت تلك اجلهود من أجل

وقد كان الدكتور علي عبد السالم الرتيكي أمني اخلارجية للجماهريية جنم املؤمتر دون منازع وتفاءل الناس خريًا بفجر جديد يف 
 العالقات الطيبة بني البلدين.

ق املهدي ابلعمل على توطيدها وقد ومما يظهر موقف الرئيس منريي يف إعادة العالقات مع ليبيا تكليفه للسيد الصاد 
فوضه هلذا العمل وحىت تكون له الصفة الرمسية التفاوضية وافق السيد الصادق املهدي على إكمال إجراءات انضمامه للمكتب 

ودة حيث مت له النجاح يف مهمته وفتح الباب أمام ع ،السياسي للجنة املركزية وعضويته يف اللجنة التنفيذية لالحتاد االشرتاكي
كما أن ليبيا قد التزمت ببذل مساعيها احلميدة لدى احلكومة األثيوبية لتأهيل املقاتلني السودانيني   ،املعارضني السودانيني من ليبيا

كما وافقت ليبيا أيضا على منح السودان قرضًا برتوليًا كبريًا هذا   ،يف املعسكرات الشرقية والذين كانوا يتبعون للمعارضة السودانية
 .(14)افة إىل تسهيالت للمواطنني السودانيني العاملني يف ليبيا ضابإل

ومن جانب احلكومة السودانية فقد أعلن الرئيس النمريي يف زايرة له ابلقاهرة عن إطالق سراح عشرة ليبيني قيل أهنم  
  ،قامن ليبيا بتدريب قواهتا يف أراضيها م اليت قادهتا املعارضة السودانية ضد نظام الرئيس منريي واليت9199تورطوا يف أحداث يوليو 

كما أهنا قدمت هلا املساعدات املالية والعسكرية . وقد  فعل الرئيس منريى هذا كتعبري عن حسن النوااي لتحسني العالقات بني 
رى عندما مت وذكر أيضا أن هنالك خطوات ستتم إلزالة العقبات اليت أدت إىل تدهور هذه العالقة ، مث جاءت خطوة أخ ،البلدين

تفاق على تطبيع م حيث مت اال9199لقاء وزيرى خارجية البلدين يف مؤمتر وزراء اخلارجية العرب املنعقد يف تونس يف عام 
 (19) .العالقات بني البلدين

 وأتكيداً لدعم وتطور العالقات بني الشعبيني السوداين واللييب يرى الطرفان ضرورة التمسك ابآليت: 
 دعيم العالقات الودية احلميمة بني التنظيمني.أمهية ترسيخ وت .9
طالع على التجربة الشعبية يف اجلماهريية الليبية وجتربة االحتاد االشرتاكي السوداين بغرض االستفادة الدراسة واال .2

 املتبادلة.
ااي املصريية ألمتنا تنظيم احلوار عن طريق اللقاءات الفكرية وتبادل الزايرات واملعسكرات دعمًا للوحدة الفكرية يف القض .1

 العربية.
 مواصلة اللقاءات والزايرات امليدانية وتنسيق السياسات واملواقف املشرتكة بني التنظيمات النظرية يف القطرين الشقيقني. .4
 (19).يوصي الطرفان ابلعمل على دعم وترسيخ خطوات التكامل االقتصادي بني البلدين .9
ويشيد مببدأ كافةجنازات ثورة الفاتح من سبتمرب  يف كافة اجملاالت  ديرًا كبريًا إليقدر وفد االحتاد االشرتاكي السوداين تق .9

 تسليم السلطة والثروة والسالح للشعب.
يشيد الطرفان ابلروح األخوية اليت سادت اجتماعات ولقاءات الوفدين ويؤكدان على مواصلة السعي والنضال من أجل  .9

 تقرير الوحدة الشاملة.
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ب السوداين الدكتور حممد عثمان أبوساق رئيس وفد االحتاد االشرتاكي السوداين وأمني جلنة الفكر وقع عن اجلان     
تصال العريب ابلوكالة عن األمانة العامة والدعوة وعلى النظري اآلخر وقع نيابة عن اجلانب اللييب السيد بلعبد رئيس مكتب اال

 (19).ملؤمتر الشعب العام
أكد السيد الدكتور حسن عابدين أمني جلنة العالقات اخلارجية وعضو الوفد املشارك تعبرياً وبعد هذا املؤمتر الناجح  

سم األخ خالد حسن عباس وشكراً للسيد السفري السوداين بطرابلس عبد املاجد بشري األمحدي خبطاب جاء فيه: يسعدين اب
لزايرة املؤقتة للجماهريية الشقيقة ونشكر وتقدر وأصالة عن نفسي أن أعرب لكم عن خالص الشكر مبا قمتم به حنوان أابن ا

 (11).ونسأل هللا أن يوفقنا مجيعاً خلدمة أمتنا ،ضطالع مبسئولياتكم لكم حسن االستقبال العميق ووطنيتكم الصادقة يف اال
 ظلت بعد ذلك العالقات السودانية الليبية وطيدة وقد قامت ليبيا بدعم السودان يف خمتلف اجملاالت وخاصة 

وقد كان للدعم اللييب أفضل األثر يف ختطي العقبات الكثرية اليت صاحبت قرارات التأميم ، وكانت حكومة  ،االقتصادية
م وقد ترتب على عالقة منريي ابملعسكر الشرقي أتميم 9199الرئيس منريي قد تبنت النهج االشرتاكي يف بداايهتا وحىت عام 

 صالح الزراعي واليت صاحبتها ضغوط اقتصادية.الصحف والشركات والبنوك ووضع قانون اإل
 اثنيا: العالقات االجتماعية والثقافية:

للصالت الدينية املتمثلة يف النشاط الصويف يف ليبيا والسودان خالل القرن التاسع عشر دور ابلغ األمهية يف العالقة بني  
إذ أن الدعوة ابلرجوع  ،قات الثقافية واالجتماعية بني البلدينالسودان وليبيا يف تلك احلقبة والذي انعكست إجيااًب يف دعم العال

إىل أصول الشريعة اإلسالمية من أهم أسباب توحد الرؤى الدينية الصوفية يف البلدين ممثلة يف الدعوة السنوسية بليبيا والثورة 
متد نضال امن مظامل األتراك ، وقد  املهدية يف السودان وكالمها سعت للتخلص من املستعمر وإبعاد العامل اإلسالمي مجيعاً 

السنوسيني فيها إىل مناهضة الوجود االيطايل يف ليبيا الحقاً  ، ومن أبرز الدالئل على تلك الصالت والتقارب يف الرؤى أن رشح 
فته بعد اخلليفة املهدي قبل وفاته السيد السنوسي خلالفته بعد اخلليفة عبدهللا التعايشي وعلي ود حلو وجاء ترشيح السنوسي خلال

 عبدهللا التعايشي وعلي ود حلو وجاء ترشيح السنوسي اخلليفة الثالث ويليه حممد شريف كخليفة رابع.
هتمام إال أنه يعترب من أهم بداايت اوعلى الرغم من أن السنوسي مل يعطي ذلك الرتشيح والتكليف من قبل املهدي أي  

 (11) .ماعياً وسياسياً ودينياً من خالل اترخيها السياسيالتقارب والعالقة بني البلدين ثقافياً واجت
ستقرار بعض اجملموعات الوافدة يف بالد السودان واليت تكون قد اكما أن اجلهود التجارية وطرق القوافل قد أدت إىل  

أمحد املعقور ورحلته عرب  وتعتمد رواية ،أسست إىل انتقال أثرها الثقايف والسياسي واالجتماعي بني اجملموعات احمللية ابلسودان
ستقراره يف دارفور والدور البارز الذي لعبه يف تعليم أهايل املنطقة الكثري من األمور احلياتية اليومية من طريقة األكل االصحراء مث 

ليهم السلطة يف دارفور إبنة السلطان احمللي وأجنب أبناء انتقلت وقد تزوج أمحد املعقور اب ،واللبس وانتهاًء بتنظيمهم لإلدارة ابملنطقة
 (41).مثل سليمان سولونج

إذ أهنا نقلت  ،فهذه الرواية تؤكد أن اجملموعة الوافدة هلا أعظم أمهية يف العالقات الثقافية واالجتماعية بني السودان وليبيا 
 (49).إىل السودانيني يف دارفور ثقافة جديدة غريت يف سلوكهم وثقافتهم عندما انتقلت اليهم السلطة
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ستقالهلا اكذلك ارتبط السودان وليبيا حبركات مقاومة وطنية ابسلة ضد الوجود االستعماري إىل أن حصلت ليبيا على 
بينما أعلنت احلركة الوطنية السودانية  ،م24/92/9199بعد هزمية إيطاليا يف احلرب العاملية الثانية بتاريخ  ،مبساندة األمم املتحدة

م وقد قامت عالقات سياسية وثقافية واجتماعية طيبة بني ليبيا والسودان 9199لربملان يف ديسمرب ستقالل السودان من داخل اا
على مدى عهود احلكومات الوطنية يف السودان ابتداًء بعالقتها منذ العهد امللكي يف ليبيا ولكنها مل تكن واضحة أو مستمرة يف 

 بعض األحيان.
ان وليبيا يف فرتة احلكم امللكي فيها فقد مثل السودان السيد/ حسن عوض هللا ويف إطار العالقات الثقافية بني السود 

م وكانت فرصة مناسبة عرف 9199وزير الرتبية والتعليم السوداين يف مؤمتر وزراء الرتبية والتعليم العرب الذي عقد يف طرابلس ام 
اصة واستطاع أن جيتمع ابملسئولني يف ليبيا وأن حيصل واملدرسني بصفة خ ،خالهلا ظروف السودانيني الذين يعملون بليبيا عامة

 .(42)على موافقتهم بتحسني شروط اخلدمة والتصديق مبزيد من التسهيالت ورفع مرتباهتم وتعديل عالواهتم وبدالهتم 
راء م قام رئيس الوزراء السوداين حممد أمحد حمجوب بزايرة إىل ليبيا على رأس وقد ضم عددًا من الوز 9191يف عام  

ووزير العدل اللييب. ويف إطار التعاون الثقايف واالجتماعي بني البلدين أدىل وزير الرتبية والتعليم الدكتور سيد أمحد عبد اهلادي 
بتصريح لصحيفة اليوم الليبية قال فيه: " لقد أبدينا خالل زايرتنا هذه استعدادان لوضع إمكانياتنا وخرباتنا الفنية من حيث وضع 

أتليف الكتب املدرسية وحنن حتت تصرف وزارة الرتبية والتعليم الليبية يف هذا الصدد" وأضاف يقول: " أن العالقات الربامج و
الثقافية اآلن تقتصر على إمداد اململكة الليبية ابملدرسني وأن الواجب يفرض علينا أن نضحي حىت ابلذين حنتاج اليهم من 

 (41)إيثاراً منا للعالقات العظيمة الطيبة بني البلدين"  املعلمني يف السودان وإرساهلم إىل ليبيا
ستطرد وزير الرتبية والتعليم السوداين يقول: " وحنن أنمل يف أن تتوسع العالقات الثقافية وسنحاول من جانبنا إرسال او  

لبلدان البعثات الثقافية والفنية كما نرجو أن يتبادل ا،بعض الطالب املؤهلني للدراسة بكليات اجلامعة الليبية توثيقًا للعالقات 
انء البلدين الشقيقني للتعرف على أحوال كل بلد وإللقاء احملاضرات وإرسال الفرق املوسيقية واملسرحية والرايضية تعريفًا ألً 

يف السودان ببعضهما البعض". وأشار وزير الرتبية والتعليم السوداين إىل تطور النشاط التنظيمي يف السودان وأضاف أبن التعليم 
معاهد دينية وجامعة إسالمية تدرس فيها العلوم الشرعية واللغة و هنالك مؤسسة إلحياء نور القرآن  ينقسم إىل عدة أقسام حيث

أربع سنوات والتعليم األوسط ومدته أربع  هواسع يبدأ ابلتعليم األويل ومدت العربية وأصول الدين والفقه. وينتشر التعليم على نطاق
مث جامعة اخلرطوم وهبا كليات الطب والزراعة والبيطرة واهلندسة والصيدلة والعلوم  ثانوي ومدته أربع سنوات أيضاً سنوات وال

معاهد فنية لتخريج مهندسني ومعهد زراعي متوسط لسد  كما أن هنالك أيضاً   ،واآلداب واحلقوق ومعهد املعلمني العايل
 االهتمام مبحو األمية.ابإلضافة جلهود الوزارة يف  ،احتياجات البالد 

زايرة الوفد السوداين برائسة وزراء السودان حممد أمحد حمجوب إىل ليبيا دعماً حقيقياً للعالقات السودانية الليبية يف   دوتع 
ليت كثري من اجملاالت وكان أكثرها جناحًا هو تقوية أواصر التعاون الثقايف بني ليبيا والسودان من خالل مباحثات هذه الزايرة وا

 تظهر اإلستفادة منها يف تبادل اخلربات بني البلدين.
م قام وفد من اجمللس العسكري االنتقايل إىل اجلماهريية 9119نتفاضة الشعبية يف السادس من أبريل وعندما قامت اال  
بعد  ،العالقات بني البلدين ةم والتقى الوفد ابلرئيس اللييب معمر القذايف وعدد من املسئولني الليبيني ومتت إعاد9119يف أبريل 
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أن كان يشوهبا يف أحيان كثرية توتر مستمر ألسباب متنوعة وخمتلفة وأختري عبد املاجد بشري األمحدي ليكون سفريًا للسودان يف 
 ليبيا.

ي جتماعاتفاقيات يف كل اجملاالت وحظيت العالقات الثقافية واالجتماعية بربانمج ثقايف وقام الوفد بعقد عدد من اال 
بيا يف تلك األثناء حوايل ليويف ذات الوقت كان عدد الطالب املقيمني  ،لتزمت فيه ليبيا أبلف منحة دراسية للطالب السودانينيا

 (44) .ألفني ومخسمائة طالب وطالبة
طة م وخاصة بعد تسليم السيد الصادق املهدي للسل9119قالية نتومع بداية فرتة الدميقراطية اليت أعقبت الفرتة اال 

بدأت فرتة مميزة من العالقات الوطيدة يف امليادين املختلفة وخاصة الثقافية بني السودان وليبيا ويرجع ذلك إىل العالقات السابقة 
إابن تواجد املعارضة السودانية بقيادة الصادق املهدي بليبيا وايل عمل الرئيس القذايف على دعمها لإلطاحة بنظام الرئيس منريي. 

عالقات الثقافية بني البلدين بتطور ملحوظ إذ فتحت ليبيا فرصة واسعة ملئات الطالب السودانيني يف اجلامعات وقد حظيت ال
 (49).الليبية

وإذا أردان أن نلخص ما ذكرانه آنفًا فإن العالقات الثقافية واالجتماعية بني ليبيا والسودان قد متيزت ابلتعاون املثمر يف  
وتعترب من أزهى الفرتات يف تطور العالقات االجتماعية  ،ستقالهلماان ليبيا والسودان بعد أن انال بداايت العهد الوطين لكل م

 والسياسية والثقافية بني البلدين هي فرتة العهد امللكي يف ليبيا.
األخضر  ولكن بعد وصول العقيد معمر القذايف إىل السلطة يف ليبيا حتول ليبيا إىل النظام اجلماهريي مث ظهور الكتاب 

الذي حيمل نظرايت جديدة لنظم احلكم وهو ما أمساه القذايف ابلنظرية العاملية الثالثة اليت تقوم أساسًا على حكم الشعب لنفسه 
ختالف الساسة واملفكرين اتناوئ الرأمسالية التقليدية يف أمريكا وهذا يقود إىل   عن طريق املؤمترات الشعبية واللجان الشعبية واليت

 فتتباعد الشقة بني البلدان وتتأثر الثقافة سلباً بذلك. ،مما يؤثر يف اجلوانب األخرىعليها 
 الرؤى املستقبلية للعالقة بني السودان وليبيا:الوحدة السادسة : 

نتهاء دور القذايف بغيابه الدرامي يشكالن العامالن املتغريان األكثر أمهية يف تشكيل اذهاب املشري جعفر منريي و  
العالقات الليبية السودانية بعد أن تعرضت يف السنني الغابرة إىل مواقف متناقضة من كليهما تتأرجح بني التقارب  مستقبل

والتحالف أحيااًن والعداء الظاهر واملسترت يف أغلب األحيان. وكانت العالقات تتأثر إىل حد كبري ابلطبيعة الشخصية املتقلبة 
ستقرار مما يتيح فرصة احلوار اجلدي حول بناء أسس سيضع على األقل هناية حلالة عدم اال فغياهبما ،للرئيس القذايف والنمريي

جديدة مستقبلية بني البلدين ومثة عوامل عديدة ال تزال تطوراهتا تتفاعل ومن نتائجها أن تلعب دوراً حامسًا يف رسم واقع جديد 
 للعالقات الليبية السودانية.

قبل العالقات السيناريو النهائي الذي سرتمسه الثورة الليبية من انحية قدرهتا على بسط فمن العوامل املؤثرة على مست 
ستقرار األن استمرار أي نفوذ لعناصر اتبعة لفلول القذايف يف املنطقة ستحاول زعزعة  ،سيطرهتا األمنية والعسكرية على كامل ليبيا

 ودان.الوضع اجلديد وهذا بدوره يؤدي إىل زعزعة األوضاع يف الس
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ومن املتغريات اليت واكبت سقوط نظام القذايف تلك املرتبطة مبصري حتالفاته اإلقليمية مع بعض دول اجلوار السوداين  
رتاي وكان يدعمهم رغم البعد ليؤثروا يف يفقد ارتبط بعالقات مع تشاد ويوغندا وإر  ،واليت ظل يوظفها لصاحله مع احلكم يف اخلرطوم

 غياب القذايف وفقدان دعمه سيؤدي إىل تراجع تدخالت حلفائه اإلقليميني يف الشئون السودانية.ف ،الوضع داخل السودان
سرتاتيجية ومتغري مهم آخر يرتكز على طبيعة النظام السياسي الذي سيتم أتسيسه يف ليبيا وكيف سيحدد خياراته اال 

 وسياساته اخلارجية وتوجهاته حنو جريانه.
 ،قبل العالقات الليبية السودانية تلك اليت تتعلق ابملدى الذي سيصله اجملتمع الدويل عموماً ومن العوامل احملددة ملست 

ودور حلف الناتو والغرب على وجه اخلصوص إذا وضعنا يف االعتبار استحقاقات الدعم الذي قدمه إىل الثورة الليبية والدور الذي 
وهو أمر ذو أمهية خاصة  ،يف ليبيا وتوجهاهتا السياسية اجلديدةلعبته يف جناحها يف التأثري على تشكيل مستقبل األوضاع 

ستنعكس على طبيعة العالقة املستقبلية بني اخلرطوم طرابلس يف ظل عالقات السودان املتوترة مع الدول الغربية اليت تفرض 
لعالقة امللتبسة مع دولة جنوب سواء بشأن الوضع يف دارفور أو بسبب ا ،عقوابت وضغوطاً متفاوتة على نظام احلكم يف اخلرطوم

 السودان.
فالدول الغربية ظلت حتسن بفعالية توظيف الدول األخرى اليت حتتفظ معها بعالقات وثيقة يف تكثيف الضغوط على  

اخلرطوم اليت ظلت تعاين من حصار شبه مستمر. ومن الراجح أن يسعى النظام السياسي اجلديد يف ليبيا إىل توثيق صالته مع 
وأن تكون حىت لو مل تتعرض إىل ضغوط غربية مباشرة متحمسة إلقامة عالقات وثيقة مع  ،من أجل مصاحلها اجلديدة الغرب

اخلرطوم إىل درجة قد تؤثر سلبًا أو تكون خصمًا من مصاحلها ، وما يزيد من صحة هذا الفرض أن النظام اجلديد يف ليبيا لن 
بسبب التعقيدات والتكلفة  ،قذايف وأجندته األفريقية ومن ضمنها السودانهتمامات الايكون حريصًا على االحتفاظ إيرث 

 وأتت الفرصة الساحنة اليت تتخلص من هذه األجندة. ،السياسية واالقتصادية بتبعاهتا اليت شكلت عبئاً كبرياً على ليبيا
يف املنطقة وعلى  -آخرينوأهنى نظام حكام عرب  -ومن أهم تداعيات وتبعات النهج الذي أهنى حكم نظام القذايف 

أهنا أرست  ،السودان على وجه اخلصوص يف ظل استمرار أزماته السياسية واالقتصادية املستفحلة وعالقاته املتوترة مع الغرب
واملقصود هنا الشرعية األخالقية والسياسية اليت اكتسبها منوذج الثورة الشعبية  ،سابقة تشكل خطورة حمتملة على حكم البشري

ية بنظام دويل وتدخل عسكري مباشر من حلف الناتو الذي جنح يف إهناء حكم القذايف وهو حتالف غري مسبوق حظى احملم
ول مرة ومل يعد حمل مقاومة عند شعوب املنطقة اليت كانت توجس وتعارض التدخالت األجنبية ، وهو حتول اسرتاتيجي ألابلقبول 

لقريب سيشهد حتواًل كبريًا مثمرًا وانجحًا وموفقًا يف العالقات الليبية السودانية يف  يف املفاهيم واحلساابت السياسية واملستقبل ا
بعد إزاحة كافة املعوقات والعراقيل اليت كانت تقف حجر عثرة يف طريق كافة اجملاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية  

 التكامل بني البلدين الشقيقني.
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 : امتةاخل
 ارتباط الشعبني السوداين و اللييب  الدينية والثقافية متثل األساس املتني  للعالقات بني الدولتني .مقومات  -
يظل االرتباط التارخيي والتداخل السكاين  والتطلعات املشرتكة هي حجر الزاوية الذي  تتحطم عليه كل حماوالت االنظمة  -

 لتشتيتها .
 الروابط الشعبية راسخة كاجلبال. تذهب احلكومات واألنظمة وتتغري بينما تظل -
 على االستقرار يف العالقات اخلارجية . االنشغال ابلصراعات احلزبية  ينعكس سلباً  -
 ت بني السودان وليبيا.قاتبىن العالقات بني الدول على أساس األهداف والرؤى واملصاحل املشرتكة ، وهي متوفرة يف العال -
 يؤدي إىل عدم االستقرار يف العالقات اخلارجية . أترجح العالقات بني األنظمة واحلكومات -
 

 التوصيات:
 جيب النظر جبدية مع سالمة النية  لتدعيم وتطوير العالقات الودية احلميمة بني الشعبني اجلارين اللييب والسوداين. -
وحدة الفكرية يف القضااي الرغبة اجلادة يف تنظيم احلوار عن طريق اللقاءات الفكرية وتبادل الزايرات واملعسكرات دعماً لل -

 املصريية ألمتنا العربية.
القيام ابلدراسة والتحليل على التجربة الشعبية يف اجلماهريية العربية الليبية )اللجان الثورية( وجتربة )االحتاد االشرتاكي(  -

 السوداين هبدف االستفادة من جتارب املاضي.
 القريب بني التنظيمني السوداين واللييب.ضرورة ترسيخ وتدعيم العالقات الودية يف املستقبل  -
القناعة التامة بني الطرفني بعدم تدخل القوى األجنبية يف الشئون األفريقية والعربية ويؤكدان قدرة أفريقيا واألمة العربية  -

 على حل مشاكلها وأزماهتا بنفسها.
 لقضااي األفريقية.األخذ يف االعتبار أمهية املصاحلة الوطنية والدور الذي تقوم به يف حل ا -
 ون األفريقية والعربية ويؤكدان قدرة الشعوب يف حل مشاكلها.ؤ يدين الطرفان التدخل االستعماري أو األجنيب يف الش -
 ضرورة وضع ثوابت للسياسة اخلارجية ال تتغري بتغري األنظمة مع  االنفتاح  وكسب ثقة شعيب الدولتني. -
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