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:

مقدمة

نالت العالقات االيرانية -الليبية اهتمام العديد من الباحثين والمؤرخين وذوي

االختصاص ،انطالقا من اهميتها والمكانة التي حظيت بها ضمن إطار العالقات

االيرانية – العربية ،اذ تميزت هذه العالقات عن نظيراتها العربية بانها اتسمت
باالستم اررية والفاعلية في بعض مراحلها ،رغم ما واجهته من تحديات وازمات .وقد
اسهمت تقارب توجهات البلدين وتوافقهما تجاه العديد من القضايا االقليمية والدولية

تطوير وتعزيز عالقاتهما الثنائية.

اهمية البحث

تكمن في محاولة تقديم د ارسةةة جديدن عن هذه العالقات تضةةال الذ هذا المجا
المعرفي والتي تكاد تخلو الد ارس ةةات والبحول المتعلقة بالعالقات االيرانية – العربية منها

وال سيما فيما يتعلق بعالقات إيران مع دو المغرب العربي.
مشكلة البحث

تتمحور مشة ة ة ة ة ة ةةكلةةة البحةةة في االتيا مةةا طبيعةةة واهميةةة العالقةةات االيرانيةةة –
الليبية؟ وهل كانت ذات فاعلية وفائدن بالنس ة ة ة ةةبة للبلدين وال س ة ة ة ةةيما ليبيا ،وهل بقت تل

العالقات وحافظت علذ مس ة ة ة ة ة ةةتوا واحد من التعاون ام تمنرت بفعل عدد من العوامل؟

وهل كان لها تمنير وتداعيات علذ ليبيا وعالقاتها العربية والدولية؟
هدف البحث

يهدل البحة لد ارسة ة ة ة ة ةةة طبيعة ومسة ة ة ة ة ةةار العالقات االيرانية – الليبية في المجا

الس ة ة ة ة ةةياس ة ة ة ة ةةي للمدن موض ة ة ة ة ةةو البحة ،والوقول عند اهم العوامل التي انرت عليها وفي

مقدمتها القض ة ة ة ةةايا االقليمية والدولية ،ومحاولة معرفة االس ة ة ة ةةباب التي جعلتها تتميز عن
نظيراتها مع البلدان العربية التي غالبا ما اتسمت بالتوتر والقطيعة السياسية.

فرضية البحث

تقوم فرضةة ة ة ة ة ةةية البحة علذ ان توجهات إيران وليبيا الثورية وتقارب وانسةة ة ة ة ة ةةجام

مواقفهما ازاء العديد من القضة ة ةةايا وعالقاتهما مع الدو الغربية والسة ة ةةيما الواليات المتحدن
:
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االمريكية كان لها االنر الواضةةف في تعزيز عالقاتهما الثنائية واسةةهمت بشةةكل مباشةةر في

تطويرها ،لكن ذل لم يمنع من تراجعها في بعض االحيان بفعل ضةةغا العوامل االقليمية

والدولية ،وان العالقات ابان المدن موضو البحة كانت جيدن ومستقرن وشهدت تعاونا في

العديد من المجاالت.

هيكلية البحث

تم معالجة البحة عن طريق تقس ة ة ةةيمه الذ مقدمة وتمهيد واربعة محاور فض ة ة ةةال

عن الخاتمة ،تضةةمن التمهيد نشةةمن وتطور العالقات االيرانية  -الليبية حتذ عام ،1989

وتنةةاو المحور االو العالقةةات بين الةةدولتين ابةةان حكم الرئيا علي ا بر هةةاشة ة ة ة ة ة ةةمي

رافسة ةةنجاني ،1997-1989فيما خصة ةةث الثاني لموضة ةةو العالقات خال والية الرئيا
كرس المحور الثالة لد ارسة ةةة العالقات ضة ةةمن مدن
محمد خاتمي  ، 2005-1997فيما ّ
حكم الرئيا محمود احمة ةةدي نجة ةةاد  2011-2005حتذ انتهة ةةاء حكم الرئيا معمر
القذافي ،واختتم المحور الرابع بموضو القضايا المؤنرن في العالقات االيرانية  -الليبية.

:
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تمهيد :نشأة وتطور العالقات االيرانية – الليبية حتى عام 1989

اقيمت العالقات السياسية بين إيران وليبيا ألو مرن علذ مستوا سفارن في كانون

الثاني عام  1967في عهد المل ادريا السنوسي ،وتمنرت العالقات بين البلدين إلذ

حد كبير بالتطورات في الشرق االوسا علذ مر السنين ،ولم يكن لمعمر القذافي الذي

تولذ مقاليد السلطة في ليبيا عام  1969كحكومة نورية عالقة جيدن مع طهران تحت

حكم الشاه محمد رضا بهلوي( ،)1979-1941وتراجعت العالقات بين البلدين الذ ما
دون مستوا السفراء في السنوات التي سبقت الثورن( .)1اذ في اعقاب ضم الجزر العربية
الثالل إلذ األراضي اإلقليمية اإليرانية عام  ،1971اعلنت الحكومة الليبية معارضتها

لهذه الخطون ووقفت ضدها ،ودخلت عالقات البلدين بعدها في مرحلة ركود ،اذ رفعت

ليبيا شكوا ضد إيران امام مجلا االمن التابع لألمم المتحدن بالتعاون مع الجزائر واليمن
الجنوبي والعراق علذ خلفية ضمها للجزر العربية ،ولم يعد ممكنا في ظل هذه الظرول
سفير لها عقب انتهاء مهام عمل
ا
استمرار عالقات البلدين ،فلم تعين إيران بعد ذل

سفيرها السابق في ليبيا عام .1972

عارضت الحكومة الليبية نظام الشاه محمد رضا بهلوي ،ودعمت الجماعات

المناهضة له ،وفي ذرون نضا الشعب االيراني ضد الشاه ايد القذافي الثورن اإليرانية

وكان موقفه من الشاه ينبع من نظرته لعالقة الشاه الونيقة بإسرائيل ومصر والواليات
المتحدن ،ولم يبد القذافي استعداده إلجراء اي مسعذ لتقارب البلدين وعلذ العكا من

ذل  ،اظهر عداءه تجاه الشاه بدعم االفراد والجماعات الثورية عام  1978وكان لحادنة
اختفاء اإلمام موسذ الصدر تمنير سلبي علذ العالقات بين الدولتين حتذ بعد قيام الثورن

االيرانية عام  ،1979حية ازداد توتر العالقات بين البلدين بعد ان ارسلت و ازرن

الخارجية الليبية رسالة إلذ المجلا االعلذ الشيعي اللبناني في  28شباط ،1978اتهمت

فيها اجهزن المخابرات اإليرانية واإلسرائيلية واالمريكية باختطال موسذ الصدر من
إيطاليا ،فضال عن ذل كان لموقف ليبيا المعارض لمعاهدن السالم المصرية–االسرائيلية

:
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والتي كان للشاه دور فيها ،عامال اضافيا اخر يضال الذ العوامل السابقة في تباعد
الطرفين(.)2

وايدت ليبيا االمام الخميني في توجهاته المناهضة لنظام الشاه واعربت عن

استعدادها الستقباله ومنحه اذاعة لترويج ونشر افكاره وتوجهاته ،بعد ان طالب الشاه

بإخراجه من العراق لكن الخميني رفض ذل وشكر القيادن الليبية علذ ذل  ،بل عمدت
ليبيا الذ ارسا وفد لمرافقة الخميني في طريق عودته الذ طهران بعد نجاح الثورن االيرانية

عام .)3(1979

وكان للتوترات التي حكمت عالقات البلدين ،نتيجة اختالل النظامين السياسيين

في كلتا الدولتين ،فضال عن اختالل توجهات سياستهما الخارجية تجاه العديد من القضايا
االقليمية والدولية قبل عام  ،1979االنر الواضف في اعادن صياغة هذه العالقات بعد

قيام الثورن االيرانية عام  .1979اذ اسهم تقارب توجهات البلدين ومواقفهما الخارجية في
استم اررية عالقاتهما لمدن زادت علذ الثالنة عقود بالرغم من اختالل توجهاتهما الفكرية

والسياسية ومراحل الفتور التي شهدتها عالقات البلدين حتذ عام .)4(2011

لقد ا تمنت اهمية ليبيا في السياسة الخارجية اإليرانية ضمن توجه واهدال

ومحددات وضعتها ايران بعد الثورن تجاه القارن االفريقية عامة والمنطقة العربية منها

خاصة( ،)5وكانت ليبيا احدا الدو العربية االفريقية التي كانت ضمن محور االهتمام

االيراني كونها كانت من اوائل الدو العربية التي اعترفت بالثورن اإلسالمية في إيران قبل

غيرها ،بل وعمدت الذ انتهاج سياسة دعم الثورن اإليرانية والمواقف السياسية للنظام
الجمهوري االسالمي في ايران ،فضال عن الموقع الجغرافي الذي تمتعت به ومكانتها بين
الدو العربية واألفريقية و امتال ها لموارد النفا والغاز الضخمة ،وكانت مبادئ السياسة

الخارجية الليبية التي التقت مع توجهات النظام الجديد في ايران من حية مناهضة
الصهيونية واإلمبريالية ،ودعم حركات التحرير وحماية مسلمي العالم ،وعضويتها في

العديد من المنظمات االقليمية والدولية كحركة عدم االنحياز ،ومنظمة المؤتمر اإلسالمي،
والوحدن االفريقية ،وجامعة الدو العربية ،فضال عن امكانية الحصو علذ اسواق
:
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للمنتجات االيرانية وفرص استثمار كلها عوامل اسهمت في تعزيز التوجهات االيرانية ازاء

ليبيا.

وبعد ايام من انتصار الثورن االيرانية عام  ،1979زار عبد السالم جلود نائب

الرئيا الليبي معمر القذافي ايران علذ راس وفد كبير للتهنئة بانتصار الثورن ،واحيطت

تل الزيارن بالسرية التامة( ،)6واعترفت الحكومة الليبية بالنظام الجمهوري في ايران وكان
بداية جديدن لعالقات الدولتين بعد عام  ،1979وابدت ليبيا دعمها للثورن اإلسالمية
ولنظامها الجديد من خال الوفد الذي ارسله القذافي الذ ايران برئاسة جلود ،وخال

المفاوضات التي اجراها الوفد الليبي مع الحكومة المؤقتة تم التم يد علذ سبل استئنال

وتطوير العالقات السياسية الثنائية بينهما ،وعقب الزيارن بدأت العالقات بين البلدين تمخذ
منحا ايجابيا باتجاه التطور والنمو .وفي تشرين الثاني عام  1979تم عقد اجتما خاص

بين مبعول و ازرن الخارجية الليبية ووزير الشؤون الخارجية االيراني ،اتفق فيه الجانبان
علذ استئنال العالقات السياسية بين البلدين ،ووصل سعد مجبر أو سفير ليبي إلذ

طهران في حزيران  ،1980نم فتحت إيران سفارتها في طرابلا في شهر تشرين االو

()7
عد القذافي الثورن االيرانية عام  1979بانها جاءت وفق المعطيات
من العام ذاته  .و ّ
واالفكار التي طرحها في كتابه "الكتاب االخضر" ،حتذ ان وسائل االعالم الليبية اخذت

تكتب وتنشر عن الثورن االيرانية وتصفها بالخضراء(.)8

اسهمت السياسات التي تبنتها الدولتان في االعوام التي تلت الثورن في تقاربهما،

اتفاقهما علذ مناهضة سياسات الواليات المتحدن في العالم ،ومواجهة االحتال

االسرائيلي ،ودعمهما للحركات الثورية المستقلة ،وكذل

الحركات اإلسالمية المطالبة

باستقال الشعب الفلسطيني الستعادن سيادته وارضه المحتلة ،وكان موقفهما موحدا بشان

معاهدن السالم المصرية  -االسرائيلية بعد الثورن ،والخالل مع المملكة العربية السعودية
ودو الخليج العربية وتوتر العالقات مع العراق(.)9

:
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وغض القذافي النظر عن قضية الجزر الثالل ،وبحسب وجهة نظر القذافي

وبالرغم من انه يعد الجزر حق لدولة اإلمارات العربية المتحدن إال انه لم يتخذ موقفا سلبيا
من الثورن للحفاظ علذ العالقات مع إيران(.)10

وفي الوقت الذي ايدت ودعمت فيه معظم الدو العربية العراق في حربه ضد

ايران ال سيما دو الخليج العربية التي قدمت دعمها المادي له ،دعم القذافي ايران منذ
بداية الحرب( ،)11الذ الحد الذي قطعت فيه العالقات السياسية والدبلوماسية بين ليبيا
والعراق عام  ،1980واال ثر من ذل قيام ليبيا بإرسا اسلحة وحتذ متطوعين الذ ايران،
بهدل دعم القوات االيرانية في الحرب ،واستمرت ليبيا علذ موقفها المساند إليران حتذ

عام  ،1987حينها بدأت ليبيا تتراجع في مواقفها تل نتيجة اصرار ايران علذ مواصلة
الحرب ورفضها لجهود انهائها وموقفها المتصلب من العراق الذي استمنف عالقاته مع
ليبيا وبدءا بتنسيق مواقفهما تجاه أي محاوالت تهدل المساس من وحدن واراضي الدو

العربية ،واقتصرت مواقف ليبيا الداعمة إليران علذ المستوا الدولي وخاصة في مسالة

التوتر والص ار مع الغرب وال سيما امريكا(.)12

ما اس ة ةةهم عامل التوتر الذي خيم علذ عالقات ليبيا وايران مع امريكا في دعم

عالقاتهما؛ فقيام نظام اسة ةةالمي معاد ألمريكا خلفا لنظام الشة ةةاه الحلي

لها وما تبعه من

احدال كمزمة رهائن السةةفارن االمريكية في العاصةةمة االيرانية طهران وما ترتب عليها من
قطع للعالقات وفرض للعقوبات علذ ايران عام  ،1980في الوقت الذي كانت فيه ليبيا

داعمةة ومؤيةدن إليران في العةديةد من المنةاسة ة ة ة ة ة ةبةات ابتةداء من تةمييةد ودعم الثورن االيرانيةة
والحرب ض ةةد العراق ،ومعادان الواليات المتحدن ،الذ الحد الذي وقفت فيه ليبيا الذ جانب

ايران في قض ة ة ة ةةية "ايران كونترا" عام  1985التي انارت الجد حو شة ة ة ة ةراء أس ة ة ة ةةلحة من
امريكا عبر إسرائيل ،اذ بذلت الحكومة الليبية دعاية واسعة وجهود سياسية لدعم ومساندن
ايران في قضيتها هذه امام الراي العام اإلسالمي ،فضال عن ذل ومما عزز العالقة بين

البلدين واس ةةهم في تقويتها واس ةةتمرارها كان توافق الس ةةياس ةةات النفطية الليبية مع س ةةياس ةةات

إيران في اطار منظمة الدو المصة ة ة ة ةةدرن للنفا (أوب ) ،وكانت ليبيا ايض ة ة ة ة ةا سة ة ة ة ةةوقا جيدا
:
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للبض ة ةةائع اإليرانية ابان عقد الثمانينيات من القرن العشة ة ةرين ،اذ س ة ةةعت الحكومة اإليرانية

إلذ إقامة عالقات اقتصةة ةةادية مع ليبيا ،ليا هذا فحسة ة ةةب بل ان ايران سةة ةةمحت بالترويج
للكتاب االخضةةر لمعمر القذافي ،وفي الوقت الذي كانت ليبيا تسةةعذ لتعزيز عالقاتها مع

ايران ،فإن جامعة الدو العربية كانت معارضةةة لتوجه ليبيا ازاء تعزيز عالقاتها مع ايران

ولم تكن ارضة ة ة ةةية علذ اقامة التواصة ة ة ةةل معها ،خاصة ة ة ةةة وان القذافي دعم إيران وايدها في
ص ة ة ة ة ةراعها وخالفاتها مع الدو العربية مثل العراق ومصة ة ة ة ةةر والمملكة العربية السة ة ة ة ةةعودية
والكويةت واألردن والمغرب وغيرهةا طوا الثمةانينيةات من القرن العشة ة ة ة ة ة ةرين ،وتبنذ موقفةا
معارضا لمواقفهم ازاء الثورن في إيران(.)13

وكذا الحا بالنسبة الذ ليبيا التي دخلت ايضا في توتر وص ار مع امريكا علذ

خلفية المواجهة العسة ة ةةكرية التي حدنت بينهما في خليج سة ة ةةرت وما تبعها من قيام االدارن

االمريكية بمهاجمة االراضي الليبية في  15نيسان عام  ،1986هيمت الظرول المناسبة

لتنميةةة وتطوير العالقةةات بين ايران وليبيةةا( )14اذ ادانةةت إيران في حينهةةا بش ة ة ة ة ة ة ةةدن الهجوم

العسةةكري األمريكي علذ ليبيا ابان ادارن الرئيا رونالد ريجان ،وفي مقا نشةةرته صةةحيفة
الجمهورية اإلس ةةالمية ،إن المعركة ض ةةد" اإلرهاب الدولي " التي خططت لها ادارن ريجان

تس ة ةةتهدل في الواقع قيادات األنظمة التقدمية والثورية وخاص ة ةةة حركات التحرير المعادية

لالسة ةةتعمار والصة ةةهيونية واإلمبريالية( .)15واسة ةةتمرت عالقات البلدين تسة ةةير بوتيرن مسة ةةتقرن
ومس ةةتمرن يحذوها مبدا التوافق علذ مواجهة س ةةياس ةةات االدارن االمريكية في المنطقة ودعم

االنظمة الثورية والحركات التحررية.

وفي اطار تونيق العالقات بين البلدين اشةة ة ة ة ة ةةار احد المصةة ة ة ة ة ةةادر الذ ان علي

خامنئي زار ليبيا عندما كان رئيسة ة ةا للجمهورية ،واش ة ةةار المص ة ةةدر كذل الذ قيام كل من
علي ا بر هاشةةةمي رفسةةةنجاني وعلي ا بر واليتي وزير الخارجية بزيارن ليبيا لكن لم يحدد

تاريخ تل الزيارات.

()16

ولتدعيم العالقات الس ة ةةياس ة ةةية واالقتص ة ةةادية بين البلدين تم انش ة ةةاء

اللجنة االقتص ة ة ة ة ةةادية الليبية -االيرانية المش ة ة ة ة ةةتركة عام  1989لتنشة ة ة ة ةةيا الحركة التجارية

بينهما(.)17

:
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او اال :العالقات ابان عهد الرئيس علي أكبر هاشمي رافسنجاني 1997-1989
عقب فوز علي أ بر هاش ة ة ةةمي رفس ة ة ةةنجاني في انتخابات الرئاس ة ة ةةة االيرانية عام
 ،1989رأا ضة ةةرورن تغيير أولويات السة ةةياسة ةةة الخارجية وفق االحتياجات االقتصة ةةادية
للبالد ،واعتماد سةةياسةةة إعادن إعمار إيران كضةةرورن ملحة نتيجة لظرول ومتغيرات عدن

منها ،تداعيات الحرب التي مرت بها وأنهكت اقتصةةادها مدن نمان سةةنوات ،فضةةال عن
نهاية الحرب الباردن بعد انهيار االتحاد السة ة ة ة ة ة ةةوفيتي وتغيير طبيعة النظام الدولي الذي
احتاجت العديد من الدو فيه إلذ إعادن تشة ة ةةكيل سة ة ةةياسة ة ةةاتها تجاه دو اخرا .لذا ،قام

هاشة ةةمي رفسة ةةنجاني بتطبيق سة ةةياسة ةةة براغماتية وحاو مزج المبادئ التقليدية لجمهورية

إيران اإلسةة ة ة ة ة ةةالمية مع احتياجات إيران االقتصة ة ة ة ة ة ةةادية من ناحية ،وتحقيق التوازن بين
الواقعية وايديولوجية جمهورية إيران اإلس ة ة ة ة ةةالمية من ناحية أخرا ،وكانت الس ة ة ة ة ةةياسة ة ة ة ةةة

مارس وفق مبدأين هما حل المش ة ةةا ل االقتص ة ةةادية
البراغماتية للس ة ةةيد رفس ة ةةنجاني وفق تُ َ
التي سببتها الحرب ،وتحسين العالقات اإليرانية مع الدو االخرا(.)18
وعقةب االجتيةاح العراقي للكويةت ومةا نتج عنهةا من ازمةة وحرب الخليج الثةانيةة
وتداعياتها علذ المنطقة بش ة ة ةةكل عام وعلذ العالقات العربية – العربية بش ة ة ةةكل خاص،

ان هناك انفراج كبير في العالقات االيرانية–العربية ،فاتجهت ايران نحو ارسا الوفود

السةةياسةةية واالقتصةةادية والثقافية الذ الدو العربية في مسةةعذ لتعزيز وتطوير العالقات
مع البلدان العربية وتحسين تل العالقات(.)19

لقد كانت المنطقة العربية في القارن االفريقية ضمن التوجه االيراني ونالت بلدان

الشةةما االفريقي اهتماما ملحوظا في عهد الرئيا رافسةةنجاني الذي ابدا حرصةةه علذ

تعزيز وتقوية عالقاته مع بلدان القارن االفريقية بشةةكل عام والعربية منها بشةةكل خاص،
وعكس ة ة ةةت زياراته الذ هذه البلدان ذل االهتمام وكانت زيارته الذ الس ة ة ةةودان نهاية عام

 1991بداية لتل التوجهات( .)20االمر الذي انعكا ايضة ة ة ة ةةا علذ العالقات االيرانية –
الليبية التي توسةةعت كثي ار في عهد الرئيا هاشةةمي رفسةةنجاني وفي المجاالت المختلفة؛
اذ زار وفد ايراني رفيع المسة ة ة ة ةةتوا ليبيا مطلع شة ة ة ة ةةهر كانون الثاني عام  1992وأجرا
:
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محادنات مع معمر القذافي حو سة ةةبل تطوير العالقات بين البلدين ،فضة ةةال عن بحة

القضة ة ة ةةايا االقليمية ،وتطورات االوضة ة ة ةةا في المنطقة العربية .وقد توافقت سة ة ة ةةياسة ة ة ةةات
الجانبي ن في عهد الرئيا رافسةةنجاني تجاه العديد من القضةةايا االقليمية والدولية كعملية
السة ة ةةالم او التسة ة ةةوية العربية – االس ة ة ةرائيلية واالرهاب واتهام الدولتين بهما ،فضة ة ةةال عن

معارضة ةةتهما للواليات المتحدن االمريكية وسة ةةياسة ةةتها بفرض نظام القطب الواحد والنظام

العالمي الجديد الذي حاولت فرض ة ةةه عقب تفك االتحاد الس ة ةةوفيتي و ياب تمنير القوا
العظمذ المنافسة ة ة ة ة ة ةةة ألمريكا في العالم ،في الوقت الذي تعرضة ة ة ة ة ة ةةت فيه كلتا الدولتين

لعقوبات اقتصةةادية وضةةغوطات سةةياسةةية اسةةهمت في تعزيز وتطوير عالقاتهما وتوحيد

مواقفهما في المحافل الدولية ازاء العديد من القضايا ذات االهتمام المشترك(.)21

وبالرغم من التطور الذي شة ة ة ة ة ة ةةهدته العالقات بين البلدين فإنها واجهت تحديا

انعكا سةةلبا عليها تمثل بقضةةية اسةةقاط الطائرن االمريكية فوق بلدن لوكربي االسةةكتلندية

غرب انكلت ار عام  1988التي راح ضةةحيتها ا ثر من  260شةةخصةةا كان معظمهم من

امريكا  ،وبعد التحقيقات التي اجرتها االدارن االمريكية وجهت االخيرن االتهام الذ ليبيا

اواخر عام  ،1990وطالبتها بتسة ة ة ة ة ةةليم المتهمين بالحادنة لكن القذافي رفض ذل واتهم
االدارن االمريكية والحكومة البريطانية باس ة ة ة ة ة ةةتهدال ليبيا ونظامها الثوري ،ونتيجة لذل

أصدر مجلا األمن الق اررين  731و 748في كانون الثاني و آذار عام  ،1992الذي

تضمن مطالبة ليبيا بتسليم المتهمين ومحا متهم في اسكتلندا ،ودفع التعويضات لذوي
الضة ة ة ة ة ةةحايا ،وتقديم المسة ة ة ة ة ةةاعدن في مكافحة اإلرهاب ،وحذر مجلا األمن الدولي ليبيا

بفرض حظر جوي اذا لم تبد اسة ة ةةتجابة للق اررات االممية ،وفي الوقت الذي اصة ة ةةر فيه
القذافي علذ أن هذا االتهام مسةةملة سةةياسةةية ضةةد ليبيا ونظامها السةةياسةةي كانت الدو

الغربية قد شةةرعت بفرض الحصةةار االقتصةةادي والسةةياسةةي علذ ليبيا مع حظر الطيران

من وإلذ ليبيةةا ،ومنع وصة ة ة ة ة ة ةةو قطع يةةار الطةةائرات اليهةةا ،وعزلهةةا عن اغلةةب دو
العالم(.)22

:
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تجسةةد انعكاس هذه القضةةية علذ العالقات االيرانية – الليبية في تصةريف ادلذ

به الرئيا القذافي في حينها والذي لم يس ة ة ة ة ة ةةتبعد تورط ايران بالحادنة مسةة ة ة ة ة ةةتغال توتر
العالقات بين ايران والواليات المتحدن نتيجة الحوادل التي جرت بينهما وتبادال بسة ة ةةببها

االتهامات ،وقد تمنرت عالقات البلدين نتيجة تصة ةريف القذافي هذا والقت هذه التطورات
بظاللها عليها ووص ةةلت فيه مرحلة ان تدهورت لمدن معينة ،لكن ذل لم يس ةةتمر طويال

اذ سةةرعان ما عاد القذافي عن تصةريحه نافيا االتهام عن طهران( ،)23االمر الذي اسةةهم

في اعادن االمور الذ نصة ة ة ة ة ةةابها وعودن العالقات بينهما الذ مسة ة ة ة ة ةةارها الطبيعي .بعدها
ارس ة ة ة ةةل الرئيا رافس ة ة ة ةةنجاني في اواخر واليته دعون الذ الرئيا معمر القذافي من اجل

حض ة ةةور اعما مؤتمر القمة االس ة ةةالمي الثامن والذي عقد اواخر عام  1997في عهد
خلفةةه محمةةد خةةاتمي ،والةةذي تراجعةةت في عهةةده العالقةةات االيرانيةةة  -الليبيةةة بش ة ة ة ة ة ة ةكةةل

ملحوظ(.)24

ثانيا :العالقات في عهد الرئيس محمد خاتمي 2005-1997

اتس ة ة ة ة ة ةةمت العالقات بين البلدين بالجمود وعدم الفاعلية خال مدن حكم الرئيا

محمد خاتمي  ،واخذت مسارها هذا نتيجة موقف خةةاتمي م ة ة ة ة ة ة ة ةةن قضية موسذ الصدر
التي اوالهةا اهتمةامةا كبي ار مع بةدايةة واليتةه نظ ار لوجود صة ة ة ة ة ة ةلةة ق اربةة بينهمةا ،ليا هةذا
فحسب بل ان خاتمي لم يجدد الدعون التي كان سلفه رافسنجاني قد وجهها الذ القذافي

لحضة ةةور مؤتمر القمة االسة ةةالمي الثامن في طهران في الوقت الذي ارسة ةةل فيه خاتمي

وزير خارجيته وعدد من مس ةةاعديه الذ الدو االس ةةالمية كافة لتجديد تل الدعون االمر
الذي انعكا علذ عالقات البلدين التي تراجعت كثي ار ومعها االتصاالت كافة(.)25

وبناء علذ موقف خاتمي هذا لم يحض ة ة ة ة ة ةةر الرئيا معمر القذافي اعما مؤتمر

القمة االسة ة ة ةةالمي الثامن الذي عقد في العاصة ة ة ةةمة االيرانية طهران للمدن  /11-9انون

االو  ،)26(1997وتجاهل الجانبان بعضة ة ة ة ةةهما لمدن زمنية الذ ان اخذت العالقات بين

البلدين تتنفا الصة ة ةةعداء بعد ان ارسة ة ةةل القذافي سةة ةةعد مجبر مبعونه الخاص الذ ايران

عام  ،1998اذ التقذ بعدد من المس ة ة ة ة ة ةةؤولين واجرا محادنات معهم تناولت العالقات
:
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الثنائية بين الدولتين ،وزارت عدد من الوفود ايران في العام نفسة ة ة ة ةةه ،وارتقذ المسة ة ة ة ةةتوا

الرس ة ة ة ة ة ةةمي بالعالقات بزيارن كما خرازي ليبيا عام  ،)27(1999لتتالحق بعدها اللقاءات
الرس ةةمية بين مس ةةؤولي البلدين ،فارس ةةل خاتمي مبعونه محمد علي ابطحي الذ ليبيا في

شةةهر تش ةرين الثاني  ،2000والتقذ ابطحي بالرئيا القذافي الذي ا د علذ اسةةتراتيجية

العالقات بين الدولتين ،فيما ا د ابطحي علذ ان بالده س ة ة ةةتعمل من اجل تعزيز بينهما

عن طريق تفعيل انعقاد لجنة التعاون االقتصادي المشتركة بين البلدين(.)28

في هذا السة ةةياق وصة ةةل العاصة ةةمة الليبية طرابلا وفد اقتصة ةةادي إيراني برئاسة ةةة

محسن كوهكن رئيا الغرفة التجارية واالقتصادية اإليرانية منتصف شهر كانون الثاني

عام  2002وتم عقد اجتما للجنة االقتصة ة ةةادية المشة ة ةةتركة بحة التعاون االقتصة ة ةةادي
بينهما.

()29

فيما ارسة ة ةةل القذافي مبعونه محمد مص ة ة ةراتي الذ ايران في الشة ة ةةهر ذاته ،اذ

التقذ بالرئيا خاتمي وبحة معه عالقات البلدين( .)30وبعد زيارن مص ة ة ةراتي بشة ة ةةهر قام

عبدالرحمن شةةلقم وزير الخارجية الليبي بزيارن ايران علذ راس وفد سةةياسةةي واقتصةةادي،

لبحة سةةبل تطوير العالقات بينهما( .)31وتواصةةل اسةةتمرار تباد الزيارات الرسةةمية بين

الجانبين ،فرد كما خرازي وزير الخارجية االيراني بزيارن طرابلا في  17كانون االو

 2002علذ راس وفةةد كبير ،وتعة ّةد زيةةارن خرازي الذ ليبيةةا االولذ من نوعهةةا علذ هةةذا
المس ةةتوا ،منذ تولي محمد خاتمي رئاسةةةة الجمهورية عام  ،1997والتقذ خرازي معمر
القذافي ووزير الخارجية عبدالرحمن شة ة ة ة ةةلقم ،وبحة الجانبان العالقات بينهما ومجاالت

تطويرها ،فضةةال عن بحة القضةةايا االقليمية والدولية ذات االهتمام المشةةترك( ،)32واننت

الصة ة ةةحف الليبية الرسة ة ةةمية ومنها صة ة ةةحي

الزحف االخضة ة ةةر الليبية علذ زيارن خرازي

واشة ة ة ة ة ة ةةادت بالعالقات بين البلدين ،وا دت علذ ضةة ة ة ة ة ةةرورن تعزيزها وتطويرها بما يخدم
مصة ة ة ةةالف البلدين ،السة ة ة ةةيما وان هذه العالقات حديثة العهد وبحاجة الذ اعتماد السة ة ة ةةبل

الكفيلة بدعم بنائها ونموها(.)33

لكن العالقات ابان هذه المدن اعترضة ة ة ة ة ةةتها عدد من التحديات وكانت قضة ة ة ة ة ةةية

موسذ الصدر احد اهم التحديات التي واجهت عالقات البلدين ابان عهد الرئيا محمد
:
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خاتمي وكان لها تمنير مباشة ة ة ة ةةر في عرقلة وتطوير العالقات الذ المسة ة ة ة ةةتوا الذي كانا
يممالنه ،واس ةةهم االحتال االمريكي للعراق واس ةةقاط نظامه عام  2003وتداعيات ذل

علذ عالقات البلدين ايضة ة ة ةةا ال سة ة ة ةةيما وان ليبيا اعتمدت بعد ذل توجها جديدا يختلف

عما كانت عليه منذ تولي القذافي الس ة ة ةةلطة عام  ،1969اذ تخلت بموجبه عن مواجهة

الدو الغربية وخاصة امريكا وبدأت تفتف حدودها لالستثمارات الغربية ،بعد ان حسمت

قض ة ة ة ة ة ةةية لوكربي وتنازلت عن برنامجها النووي مطلع عام  ،)34(2004واخذت بتطبيع
عالقاتها مع الدو الغربية السةة ة ة ة ة ةةيما الواليات المتحدن االمريكية ووضةة ة ة ة ة ةةع خطة تنمية

واعمار شةةاملة وفي جميع مجاالت بهدل اعادن تمهيل البنذ التحتية والمشةةاريع الحيوية

التي تضة ةةررت كثي ار نتيجة العقوبات الدولية التي فرضة ةةت علذ ليبيا بسة ةةبب سة ةةياسة ةةات

القذافي ،إذ تسةةابقت الشةةركات الغربية للظفر بتل المشةةاريع ،وكان لها النصةةيب اال بر

فيها

()35

واخذت تهتم بشة ةةؤون القارن االفريقية وتتوجه ازاءها ،فلم تعد العالقات مع ايران

ذات اهمية اسة ة ة ة ة ةةتراتيجية ،لكن ذل لم يمنع من الحفاظ علذ ديمومة واسة ة ة ة ة ةةتم اررية تل

العالقةةات ،في الوقةةت الةةذي كةةانةةت فيةةه ليبيةةا تؤكةةد دائمةةا وتةةدعم حق ايران في امتالك

الطاقة النووية لألغراض السلمية(.)36

وفي سة ة ة ة ةةياق تعزيز وتمتين العالقات الثنائية ،زار شة ة ة ة ةةكري غانم رئيا الوزراء

الليبي طهران في نيس ة ة ة ةةان  ،2004واجرا محادنات مع المس ة ة ة ةةؤولين االيرانيين تناولت
عالقاتهما السةةياسةةية واالقتصةةادية ،وجاءت هذه الزيارن عقب قيام ليبيا بتسةةليم برنامجها

النووي الذ الواليةةات المتحةةدن االمريكيةةة ومةةا انةةارتةةه الخطون الليبيةةة من ردود ومواقف

اقليميةةة ودوليةةة ومنهةةا ايران التي انتةةابهةةا القلق من هةةذا االجراء الةةذي قةةد ينعكا عليهةا
سةلبا وتزداد الضةغوط االمريكية ا ثر عليها ،خاصةة وان االدارن االمريكية سةعت إلقنا

ليبيةةا بةةالقيةةام بةةدور الوسةة ة ة ة ة ةةيا لحةةة ايران علذ ان تحةةذو حةةذو ليبيةةا في التخلث من

برنامجها النووي .وفي هذا السة ة ة ة ة ةةياق قا غريغوري شة ة ة ة ة ةةولتي ممثل امريكا لدا الوكالة
الةدوليةة للطةاقةة الةذريةة ا "ان نموذج ليبيةا وقيةاداتهةا يجعلهةا في موقع لمسة ة ة ة ة ة ةةاعةدن القةادن
االيرانيين علذ التفكير ملي ةةا في مسةة ة ة ة ة ةةتقب ةةل ايران والنظر الذ مث ةةالينا اوالهم ةةا كوري ةةا
:
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الش ةةمالية بلد يمتل الس ةةالح النووي ولكنه فقير معزو ومهم  ،والثاني ليبيا بلد يحترم
تعهداته الدولية ولهذا الس ة ة ة ة ةةبب يحظذ باحترام المجتمع الدولي"  ،لكن ليبيا لم تس ة ة ة ة ةةاير
التوجه االمريكي هذا ،وا د القذافي في احد تص ة ة ةريحاته الذ ان بالده لن تخاطب ايران

بهذا الصدد ،كونها دولة ذات سيادن وتدرك مصالحها جيدا ،في الوقت الذي ا دت فيه

ايران علذ انها غير معنية باإلجراء الليبي وهذا شة ة ة ة ة ة ةةمن خاص بها  ،وال يمكن مقارنة
الوضع االيراني بالحالة الليبية(.)37

وقالت الهة كوالئي النائب في مجلا الش ة ةةورا االس ة ةةالمي االيراني ورئيا هيئة

الصة ة ة ة ة ة ةةداقة الليبية–االيرانية البرلمانيةا "إن قضةة ة ة ة ة ةةية البرنامج النووي اإليراني والتقارير

المقةةدمةةة من قبةةل الةةدولةةة الليبيةةة يمكن أن تزيةةد بةةدورهةةا التعةةاون بين إيران وليبيةةا" ،وفي

تقييمها لزيارن رئيا الوزراء الليبي الذ إيران قالت كوالئيا " رئيسةة ة ة ة ةةة لهيئة الصةة ة ة ة ةةداقة

البرلمانية الليبية اإليرانية اقيم عالقات إيران وليبيا طوا السة ةةنوات الماضة ةةية وباألخث

في العزلة العالمية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية علذ أنها في اهمية ونفوذ عاليين "...

وقالت ان تس ةةليم اسة ةرار البرنامج النووي اإليراني وتقارير ليبيا إلذ امريكا يمكن ان تزيد
من اهمية هذا التعاون وان توجد االرضة ة ة ة ةةية المناسة ة ة ة ةةبة لتوسة ة ة ة ةةيع العالقات بين البلدين
لصالف الشعب في البلدين"(.)38

ثالث ا :العالقات في عهد الرئيس محمود احمدي نجاد 2011-2005

يمكن القو ان العالقات االيرانية–الليبية في عهد الرئيا محمود احمدي نجاد

انت اال ثر فاعلية وانسة ةةجاما وتعاونا مقارنة بالفترات السة ةةابقة ،اذ شة ةةهدت زيادن تباد

الزيارات الرسةةمية وتفعيل عمل اللجنة االقتصةةادية المشةةتركة ،وتوقيع العديد من اتفاقات

التعاون الس ةةياس ةةي واالقتص ةةادي والثقافي ،واتض ةةف مدا توس ةةع ونمو هذه العالقات من
خال كثرن الزيارات واللقاءات الرسمية والعالقات االقتصادية بين البلدين.

ةان اللقةاء االو الةذي جمع محمود احمةدي نجةاد بةالرئيا معمر القةذافي يوم

 1تموز عةةام  2006علذ هةةام

اعمةةا مؤتمر قمةةة االتحةةاد االفريقي الةةذي عقةةد في

مدينة بانجو عاص ة ة ةةمة غامبيا ،وتباحة الجانبان العالقات الثنائية بين البلدين وس ة ة ةةبل
:
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تطويرها والقضةة ة ةةايا ذات االهتمام المشة ة ة ةةترك بحضة ة ة ةةور منوشة ة ة ةةهر متقي وزير الخارجية

االيراني(.)39

بعد ذل بعة نجاد رسالة إلذ القذافي في  2ايلو  2006هنمه فيها بذكرا

نورن الفاتف في ايلو معربا عن أمله في أن تتطور عالقات البلدين بما يخدم مصالحهما
المشتركة( .)40بعد اربعة اشهر ارسل نجاد مبعونه محمد رضا باقري مساعد وزير خارجية

إيران الذ الرئيا القذافي يوم 19تشرين الثاني  ،2006الذي التقذ بالقذافي وسلمه
رسالة من الرئيا االيراني تضمنت دعون رسمية للقذافي لزيارن ايران(.)41

وفي اطار تدعيم العالقات السياسية وزيادن التعاون االقتصادي بين البلدين زار

الطاهر الهادي الجهيمي وزير التخطيا الليبي ايران في  26كانون االو  ،2006التقذ
خاللها منوشهر متقي وزير الخارجية ،ومحمد سعيدي كيا وزير التخطيا والتنمية

الحضرية وناق

الجانبان العالقات الثنائية وسبل توسيع التعاون بينهما ،وخال تواجد

الوفد الليبي في طهران تم عقد االجتما الحادي عشر للجنة التعاون االقتصادي اإليرانية

الليبية في  26كانون االو ( 2006تم انشاء هذه اللجنة عام  )1989بحضور الجهيمي
وكيا وقا االخير في كلمة االفتتاحا "إن سياسة إيران الخارجية تقوم علذ مبدأ الوفاق

وبناء الثقة والمفاوضات والتفاهم المتباد  ،وخفض التوتر وخلق الثقة والتفاوض والتفاهم
المتباد وبة روح التعاون والتعاضد وتعزيز السالم والتعاي

السلمي علي الصعيدين

االقليمي والعالمي ،ان مصلحه ايران والمنطقة والعالم تتمثل في ترسيخ هذه السياسة
واالستراتيجية وتعزيزها وعلذ هذا االساس فان تعزيز العالقات مع بلدان العالم يقوم
علذ اسا االحترام المتباد والمصالف المشتركة ورفض السياسات السلطوية برمتها.

ومن اولويات السياسة الخارجية اإليرانية هي التم يد علذ ما اسسته القوانين والحقوق
الدولية والعمل علذ خفض التوتر وتعزيز التالحم والتعاضد بين البلدان اإلسالمية ودو
عدم االنحياز" ،واضال "ان البلدين لديهما طاقات وامكانيات كامنة وهائلة علذ صعيد
التعاون المتباد مما يستوجب التعرل عليها واستخدامها أ ثر من السابق ،وضرورن حل

بعض المشا ل العالقة امام تطبيق االتفاقات السابقة وحيا نشاطات بعض الشركات
:

24

اإليرانية في طرابلا من اجل االستمرار في التعاون بين البلدين" .واضال كيا "ان ابرام
اتفاق تجاري وازالة العقبات والمشا ل االقتصادية بين البلدين سيمكنهما من تنويع التباد

الثنائي والقيام بتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات الصناعية والعمرانية

والسياحية مما سيرتقي بالعالقات االقتصادية والتجارية الي جانب العالقات السياسية".
من جانبه قا طاهر الهادي الجهيمي خال هذا االجتما بان بالده تعتقد بة"ضرورن

تحديد آليات لكي يتمكن القطاعان الخاصان في البلدين من العمل علذ رفع مستوا
الصادرات الي البلد االخر" ،واضالا "ان الخالفات الموجودن بين شركات البلدين تعتبر

جزئية وباإلمكان حلها بالنظر الذ المستوا الكبير من العالقات بين البلدين" موكدا علذ

ضرورن صياغة طرق للحل وازالة العوائق علذ صعيد التعاون بينهما .واقترح القيام
ب"خطوات في هذا االجتما في مجاالت انتاج الج اررات الزراعية والبتروكيمياويات

والغاز والطاقة الكهربائية والشؤون الصحية وتباد الخبراء واعداد الكوادر الصحية في
المستشفيات وتسويق األدوية والشؤون البيطرية والزراعية"(.)42

وتم عقد جلسات المحادنات في العاصمة اإليرانية طهران ،أ د الجانب الليبي

خاللها علذ امكانية االستثمار في ليبيا في ضوء التشريعات التي تدعم وتشجع
االستثمارات كافة ،فيما رئيا مجموعة الصداقة الليبية اإليرانية رئيا الغرفة التجارية

اإليرانية الليبية ونائب رئيا مجلا الشورا اإليراني ،حرص المؤسسات االقتصادية
اإليرانية علذ رفع مستوا التعاون بين البلدين وزيادن التواصل بين الجانبين من اجل

الوصو الذ الغايات المرجون والتي يسعذ الجانبان لتحقيقها .واجرا الوفد الليبي لقاءات
مع عدد من المسؤولين االيرانيين منهم برويز داوودي نائب رئيا الجمهورية وغالم

علي حداد رئيا مجلا الشورا االسالمي االيراني اللذين ا دا علذ اهمية تطوير

وتوسيع وزيادن التعاون بين البلدين وفي مختلف المجاالت( .)43وا د مجلا الشورا
االيراني علذ ذل وقا محسن كوهكن رئيا لجنة الصداقة الليبية – االيرانية البرلمانية

ابان لقائه الجهيمي ان مجلا الشورا االسالمي يدعم تطوير العالقات السياسية

والبرلمانية واالقتصادية بين البلدين ،وعبر كوهكن عن ارتياحه لنمو عالقات البلدين،
:
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واضالا "ان تعزيز العالقات في المجاالت السياسية واالقتصادية والتجارية هي هدل
اإلرادن السياسية لقادن البلدين" ،مشي ار إلذ أن "تفعيل االستثمارات المشتركة بين القطا

الخاص في كال البلدين يتيف الفرصة لتنمية العالقات في المجالين االقتصادية

والصناعية بين البلدين وعد كوهكن االستثمار في قطاعات مثل الفوالذ وصناعة السيارات

والخدمات الهندسية تعد افضل الفرص لتنمية العالقات التجارية واالقتصادية بينهما"(.)44
وخال القاء الذي جمع برويز داودي النائب االو لرئيا الجمهورية لدي

استقباله الطاهر الجهيمي أ د داودي علذ اهتمام الحكومة اإليرانية بشمن تطوير
العالقات بالدو األفريقية عامة والدو اإلسالمية منها خاصة ،وا د علذ ان المهندسين

والخبراء االيرانيون قادرون علذ المساهمة في المشاريع اإلنمائية في ليبيا في حالة تهيئة
الظرول المالئمة كونهم يمتلكون الخبرات الالزمة في مجاالت انشاء محطات توليد
الطاقة الكهربائية وبناء السدود ومصافي النفا وصناعة البتروكيمياويات وبناء العمارات

السكنية وتعبيد الطرق .ونبه داودي الذ ضرورن دعم المستثمرين واالستثمارات المشتركة

في كال البلدين في ظل االمكانيات التي يمتلكانها والتي تمكنهما من انتاج مختلف السلع
الصناعية والزراعية والبضائع التجارية الذ جانب تفعيل وتنشيا القطا السياحي وأفضل

يفعل هذه الجوانب هو لجنة التعاون االقتصادي المشتركة .بدوره اوضف الطاهر
من ّ
هادي الجهيمي وزير التجارن الليبي ان حكومة بالده تولي اهتماما كبي ار بتطوير العالقات
مع ايران ،مشيدا بمكانة وقدرن المهندسين االيرانيين العالية التي يتمتعون بها علذ
المستويين اإلقليمي والدولي ،واضالا "ان الحكومة الليبية تحرص من اجل االستفادن

من الخبرات اإليرانية في مختلف المجاالت مبد استعداد بالده إلزالة المعوقات التي

تعترض عمل المستثمرين االيرانيين بمسر وقت ممكن" ،واصفا انعقاد لجنة التعاون
االقتصادية المشتركة بانها " انت ناجحة جدا" ،مضيفا ان "تنفيذ ق اررات اللجنة والتعجيل
بها سيسهم بشكل فاعل في حدول تطور كبير في عالقات البلدين"( .)45وفي ختام
اعما لجنة التعاون االقتصادية المشتركة في لقائها الحادي عشر في ايران يوم 28
انون االو  ،2006وقع كل من وزير التخطيا الليبي واالسكان االيراني علذ محضر
:
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تعاون بين البلدين ضم مختلف المجاالت االقتصادية الصناعية والمصرفية والتجارية
والزراعية ،فضال عن الصحة والنقل والطرق والمواصالت واالتصاالت والتعليم والتدريب
المهني والسياحة واآلنار ،اضافة الذ تشجيع ودعم وحماية االستثمارات بين البلدين

السياحة واآلنار والصناعات التقليدية ،واتفق الجانبان علذ عقد اللقاء الثاني عشر للجنة
المشتركة الليبية اإليرانية في العاصمة الليبية طرابلا(.)46

وفي سة ة ة ةةياق اللقاءات الرسة ة ة ةةمية بين البلدين وعلذ هام

االجتما الثامن لقمة

االتحاد االفريقي التقذ في العاصة ة ة ة ة ة ةةمة األنيوبية اديا ابابا الثالناء  30كانون الثاني

 2007منوشة ة ة ة ة ة ةةهر متقي وزير الخارجية اإليراني بالرئيا الليبي معمر القذافي ،وبحة
الجةةانبةةان عالقةةات الثنةةائيةةة والتطورات اإلقليميةةة والةةدوليةةة وا ةةدا علذ ضةة ة ة ة ة ةةرورن تطوير
العالقات االقتصة ة ة ة ة ة ةةادية بين البلدين .من جانبه اعرب القذافي خال اللقاء عن تمييده
لحقوق ايران في امتالك الطاقة النووية لألغراض السةة ة ة ة ة ةةلمية ،وا د علذ اهمية تعزيز

وتطوير عالقةةات البلةةدين ،واش ة ة ة ة ة ة ةةار الذ دور اميركةةا في انةةارن الفتنةةة و المؤامرات التي
تحيكها إلشة ة ة ةةاعة الفرقة بين المسة ة ة ةةلمين وقا ا "اننا مسة ة ة ةةلمون جميعا ونحب اهل البيت

ونتبع سنة الرسو "ص" ونحن ايضا نشعر باالسذ علذ شهادن االمام الحسين "(.)47

وأرسل القذافي بعدها مبعونه سعد مجبر الذ طهران في  13شباط  ،2007حامال معه
رسةالة الذ الرئيا االيراني تتناو عالقات الدولتين ،التقذ مجبر بمنوشةهر متقي وبحثا
توسةة ة ة ة ة ةةيع العالقات الثنائية بين البلدين ،وبحسة ة ة ة ة ة ةةب المكتب اإلعالمي بو ازرن الخارجية
االيرانية ،وص ة ة ة ة ة ةةف مجبر مسة ة ة ة ة ةةتوا التباد التجاري بين الجانبين بمنه غير كال .من

جانبه أعرب متقي عن اس ة ة ةةتعداد الش ة ة ةةركات اإليرانية للمش ة ة ةةاركة في المش ة ة ةةاريع النفطية
الليبية  ،ويمكن إليران ان تقدم مساعدن كبيرن الذ ليبيا وهذا االمر يتطلب إرادن سياسية

من الحكومةةة الليبيةةة ،واضة ة ة ة ة ة ةةال إن بالده عةةازمةةة علذ توسةة ة ة ة ة ةةيع العالقةةات مع الةةدو

االفريقية ،مشة ة ة ةةي ار إلذ ان اسة ة ة ةةتراتيجية توسة ة ة ةةيع العالقات المتبادلة معدن ،ومعتمدن لدا
الحكومة االيرانية مؤكدا أن العقد االقتصةة ةةادي بين إيران وفنزويال بقيمة تزيد عن سةة ةةتة

مليارات دوالر والذي يمكن ان يكون انموذجا جيدا لتوسيع التعاون بين إيران وليبيا(.)48
:
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وفي خضم الزيارات الرسمية المتبادلة والنشاط الذي تشهده عالقات البلدين زار

البغدادي علي المحمودي رئيا الوزراء الليبي ايران في  20حزيران  ،2007علذ راس

وفد كبير رفيع المستوا ضم عددا من الوزراء واصحاب الشمن االقتصادي لبحة توسيع
التعاون االقتصادي بين البلدين ،وجاءت زيارن البغدادي الذ طهران عقب دعون رسمية

وجهها إليه الرئيا االيراني محمود احمدي نجاد ،وعكست الزيارن مدا التطور الذي
شهدته عالقات البلدين ابان هذه المدن( .)49وقا البغدادي في لقاءه مع برويز داودي
النائب األو للرئيا االيراني "إن طرابلا تنظر إلذ األمة اإليرانية باحترام كبير ،وبالده

تفتخر بصداقتها مع إيران" ،معربا عن سعادته لزيارن إيران التي تربطها بليبيا عالقات
تاريخية ،وامله في أن تتطور العالقات بين طهران وطرابلا بما يخدم مصالحهما ،وقا

البغداديا "إن البلدين سيسعيان لتطوير عالقاتهما في القطاعات المختلفة" ،معربا عن
استعداد ليبيا لتنفيذ مقررات اللجنة االقتصادية المشتركة بين البلدين .وا د البغدادي علذ

انه ال توجد قيود لتوسيع عالقات التعاون االقتصادي مع طهران وفي شتذ المجاالت،

وكشف عن أن طهران وطرابلا ستشهدان في المستقبل القريب تعاونا اقتصاديا قويا
وملموسا في مجالي التباد االستثماري والتجاري ،وأن ليبيا ستعوض عن التمخير الذي
أصابتها في تنفيذ اتفاقات الدولتين ،مبديا اسفه لتناقث حجم التباد التجاري بين
الدولتين ابان السنوات الماضية ،وانه تم وضع الخطا الالزمة من اجل توسيع وتطوير

عالقات البلدين االقتصادية.

()50

فيما اعرب داودي عن امله في أن تؤتي زيارن الوفد الليبي إلذ ايران نتائجها

المرجون  ،وان تسهم في تنمية وتعميق عالقاتهما في المجاالت السياسية واالقتصادية

والثقافية ،وفي إشارن إلذ القواسم المشتركة والمصالف التي تجمع الدولتين قا داوديا
"إن حقيقة أن إيران وليبيا دولتان مسلمتان ونوريتان تشجع مسؤولي الجانبين علذ تعزيز
جهودهم العتماد اإلجراءات المطلوبة لممارسة سياساتهما الساعية لالستقال وتعزيز

العالقات بين طهران وطرابلا" وأعرب داودي عن سعادته عزم ليبيا لتوسيع العالقات
االقتصادية مع ايران وأمله في أن تتمكن اللجنة االقتصادية المشتركة بين البلدين من
:
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توسيع عالقاتهما االقتصادية ،وختم داودي حديثه بالقو "إن طهران حاسمة في توسيع
العالقات مع طرابلا وال ترا أي قيود في هذا الصدد"(.)51

ودعما لمساعي البلدين في تفعيل العالقات االقتصادية بينهما ،عقدت اللجنة

االقتصادية المشتركة دورتها الثانية عشر في العاصمة الليبية طرابلا يومي 25-24
انون االو  2007حضرها عن الجانب الليبي كل من الطاهر الجهيمي وزير التخطيا

وعلي العيساوي وزير التجارن االقتصاد وعن الجانب االيراني محمد كيا وزير اإلسكان

وبناء المدن وداوود جعفري وزير المالية  ،وبحة الجانبان امكانات تعزيز وتطوير
التعاون فضال عن الجانب االقتصادي ومجاالت االتصاالت وتقنية المعلومات والثقافة

والسياحة والصحة واإلسكان والشؤون االجتماعية والتدريب واألمن والقضاء والمواصالت
والنقل واإلنتاج الزراعي والصيد البحري فضال عن التعاون العلمي والمصرفي والجمركي

والضريبي(.)52

ما وصل برويز داودي النائب االو للرئيا االيراني العاصمة الليبية في 26

انون االو تلبية لدعون رسمية وجهها اليه رئيا الوزراء الليبي البغدادي علي المحمودي
وتزامنا مع زيارن الوفد االقتصادي االيراني الذ ليبيا ،التقذ داودي بعدد من المسؤولين
الليبيين في مقدمتهم الرئيا الليبي معمر القذافي ورئيا الوزراء البغدادي ووزير

الخارجية عبدالرحمن شلقم ،وتم بحة عالقات البلدين والقضايا ذات االهتمام المشترك،

وا د القذافي خال اللقاء علذ مكانة ايران االقليمية والدولية ،واوضف ان تعزيز وتوسيع
التعاون بين الدولتين مطلب للحكومة والشعب الليبيين ،ووصف القذافي خطة المشاريع

والتنمية في ليبيا بالمهمة ،داعيا الذ مشاركة المستثمرين االيرانيين فيها ،وا د علذ ان
مشاركة البلدين لن تكون في حدود منطقتهم الجغرافية بل ستمتد الذ افريقيا واميركا
وعد زيارن الوفد االيراني الذ ليبيا بانها تمتي ضمن مسار تطوير عالقات
الالتينيةّ ،
البلدين موضحا ان تطوير العالقات الرسمية بينهما سيترجم الذ واقع ملموس في
المستقبل المنظور .فيما أ د داودي علذ ضرورن توسيع التعاون االخوي بين البلدين

ليشمل الجانب االقتصادي والعلمي والثقافي ،مشي ار الذ ان التعاون بعد انتصار الثورن
:
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االيرانية كان علذ الدوام في طريق تحقيق اما وتطلعات شعبي البلدين واهمية تطوير
هذا التعاون في المستقبل لتحقيق العزن اإلسالمية(.)53

من جانبه ا د البغدادي رئيا الوزراء الليبي علذ حق ايران في امتالك

التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية ودعم الحكومة الليبية لمواقف ايران في هذا
الجانب ،واصفا المحادنات التي اجريت مع الوفد االيراني بالناجحة ،ووقع الجانبان في

ختام محادناتهما عشر اتفاقيات تعاون شملت الجوانب االقتصادية والثقافية والعلمية

وزيادن حجم التباد التجاري والسياحي والعلمي المختلفة ،واتفقا علذ تشكيل لجنة مشتركة
لمتابعة تنفيذ االتفاقيات التي تم التوقيع عليها ،واعرب البغدادي عن امله في ان تتمكن

ايران من االستفادن من هذه االتفاقيات وتدخل السوق الليبية بشكل ا بر وانشا ،ويعد
التوقيع علذ هذه االتفاقيات اال ثر واال بر في تاريخ التعاون االقتصادي بين البلدين

بعد عام  ، 1979وعكست مدا تطور وتوسع العالقات بين البلدين ابان عهد الرئيا
محمود احمدي نجاد(.)54

برسما اولي قدره 2
وتضمنت اتفاقيات التعاون العشرن التي وقعها الجانبان أ

مليون يورو ،مذكرن تعاون بين البنوك المركزية في البلدين ،واتفاقية تعاون جمركي

وتجاري وبحري ومصايد اسماك والسياحة والترال والحرل اليدوية فضال عن التعليم

وتكنولوجيا المعلومات واإلعالم والمؤسسات الثقافية ،وا د داودي النائب االو للرئيا
االيراني علذ اهمية توسيع العالقات االقتصادية والسياسية والثقافية مع ليبيا كدولة

إفريقية وإسالمية ونورية ،واشار داودي عقب التوقيع علذ مذكرات التعاون الذ أن
جمهورية إيران اإلسالمية في سياستها الخارجية تؤكد علذ تعزيز العالقات مع جميع

البلدان ،وال سيما الدو اإلسالمية والثورية ومنها بلدان القارن اإلفريقية ،وعبر المسؤولون
اإليرانيون عن رغبتهم في تعزيز العالقات مع ليبيا ،قائلين إن توقيع عشر مذكرات تفاهم

في المجاالت االقتصادية والثقافية المختلفة يعكا تصميم البلدين علذ توسيع العالقات

الثنائية ،واستطرد داودي القو ا "سنرا في المستقبل القريب إطالق مشاريع مختلفة في

ليبيا بمساعدن الشركات والمقاولين اإليرانيين الذين سينفذون مشاريع مختلفة في ليبيا
:
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بسعر مناسب وجودن عالية" واضال "لسوء الحظ فإن سكان هذه القارن ال يستفيدون
من هذه االمكانيات الضخمة التي تمتلكها" ،في إشارن إلذ الموارد الهائلة للقارن االفريقية،

وأضال " إن جمهورية إيران اإلسالمية لديها قدرات تقنية وهندسية عالية ومستعدن
الستخدام هذه القدرات لتطوير القارن االفريقية"(.)55

وفي ختام اعما الدورن الثانية عشرن للجنة المشتركة الليبية اإليرانية وخال مؤتمر

صحافي عقداه في طرابلا يوم  28كانون الثاني  2007عبر كل من المحمودي
وداودي عن ارتياحهما لنتائج الدورن ،وا د البغدادي ان هذه الدورن سمحت بتعزيز
العالقات الثنائية بين طرابلا وطهران وتطوير تعاونهما المشترك في اتجاه افريقيا

واميركا الالتينية ،وبتمسيا لجنة للتشاور السياسي بين البلدين علذ مستوا نائبي وزيري
خارجية البلدين ،بهدل تنسيق مواقف بلديهما ووجهات نظرها حو المسائل ذات
االهتمام المشترك .وأعلن البغدادي كذل عن تمسيا لجنة للمتابعة يرأسها وزير التخطيا

الليبي ووزير اإلسكان وبناء المدن اإليراني تجتمع كل ستة أشهر بهدل إجراء عمليات

تقييم وتنفيذ ما تم االتفاق عليه بين الجانبين .في المقابل أ د النائب األو للرئيا
اإليراني علذ "اهمية ليبيا في السياسة الخارجية اإليرانية نظ ار للروابا التاريخية القائمة

بين البلدين والدور الريادي الذي تقوم به ليبيا علذ مستوا القارن االفريقية" ،وأعرب عن
"ر بة طهران في التعاون مع طرابلا في شؤون افريقيا" ،مشي ار إلذ "ان الخبرات

والمهارات التي تتمتع بها بالده يمكن ان تساعد في مسيرن التنمية في القارن االفريقية".
واضال داودي "ان المرحلة القادمة ستشهد حضور شركات إيرانية إلذ ليبيا للمساهمة
في عملية التنمية التي تعيشها ليبيا" ،ودعا بالمقابل "المؤسسات والمستثمرين الليبيين
إلذ القدوم إلذ طهران والمساهمة في بناء إيران"(.)56

كما انشات إيران وليبيا في العام ذاته صندوق استثمار مشترك من اجل البحة

في إمكانية استغال الفرص االستثمارية المتاحة في كل من إفريقيا وأمريكا الالتينية(.)57
بالرغم من النشاط الذي حظيت به العالقات بين البلدين والسيما في المجا

االقتصادي وعدد االتفاقيات التي ابرمها الجانبان والزيارات الرسمية المتبادلة التي شكلت
:
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هالة حو عالقات الدولتين ،لكن واقع الحا يشير الذ غير ذل  ،ففي اخر تقرير قدمته
ايران امام اللجنة االقتصادية المشتركة بين الدولتين قبيل سقوط نظام القذافي ،افاد ان

ليبيا اعتمدت سياسة التمييز ضد الشركات والمستثمرين االيرانيين لصالف الشركات

والمؤسسات االقتصادية االمريكية واالوربية واالسيوية بحصولها علذ امتيازات اقتصادية
واسعة ،واشار منوشهر متقي وزير الخارجية االيراني الذ ان تنفيذ المشاريع الصناعية
واالقتصادية واالنمائية االيرانية في ليبيا يتطلب ارادن سياسية من الحكومة الليبية في

اشارن الذ عدم جدية االخيرن في تفعيل االتفاقيات الموقعة بين الطرفين(.)58

حاضر ايضا في موضو البرنامج النووي االيراني
ا
هذا الموقف الليبي كان

فبالرغم من تم يد ليبيا علذ حق ايران في امتالك الطاقة النووية السلمية في العديد من
المناسبات واللقاءات الرسمية بين مسؤولي البلدين لكن ذل لم يظهر في مجلا االمن

الدولي ،فخال تراسها لمجلا االمن الدولي في شهر كانون الثاني  ،2008صرح جاد

هللا الطلحي السفير الليبي في الجمعية العامة لألمم المتحدن قائال بعد او اجتما

للمجلاا "ان ليبيا لها روابا جيدن مع إيران والليبيين يؤيدون حق الدو في االستخدام

السلمي للطاقة النووية ،وان ليبيا ستقوم بدور ّبناء في التعامل مع ملف إيران النووي
انناء رئاستها لمجلا األمن الدولي لشهر كانون الثاني [ ، ]2008وان بالده ابدت عدم

ارتياحها لفكرن فرض عقوبات جديدن علذ طهران"( .)59لكن حقيقة االمر كانت عكا

ذل  ،فقد انتقد محمد علي حسيني المتحدل باسم و ازرن الخارجية ليبيا لتصويتها لصالف
الحزمة الثالثة من العقوبات التي فرضها مجلا االمن الدولي علذ ايران في  3مارس

 2008بسبب انشطتها النووية ،واوضف حسيني للصحفيين في مؤتمر صحفي "في

ضوء مواقف السفير الليبي لدا األمم المتحدن ،كان تصويت هذا البلد علذ العقوبات
غير متوقع بالنسبة لنا"(.)60
وتعكا المواقف تل عدم استقرار العالقات بين البلدين نتيجة تباين مصالحهما

وتوجهاتهما ابان هذه المدن السيما ليبيا التي اخذت تتوسع في عالقاتها السياسية
واالقتصادية مع الدو الغربية وخاصة الواليات المتحدن االمريكية وتوجهها ازاء القارن
:
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االفريقية ايضا ووقو تل العالقات تحت مؤنرات وضغوط العوامل المحلية واالقليمية

والدولية.

وبالرغم مما واجهته هذه العالقات من بعض االعتالالت لكنها استمرت في

مسارها وبقذ التواصل بين البلدين ،فمن وجهة نظر الحكومة اإليرانية تعد ليبيا بوابة
لدخو إيران إلذ شما إفريقيا بهدل االستثمار االقتصادي والتجارن في البلدان االفريقية

وخاصة خال رئاسة نجاد ،من هذا المنطلق استمرت الزيارات الرسمية بينهما ،فجاءت

زيارن منوشهر متقي وزير الخارجية االيراني الذ ليبيا عام  ،2008لهذا الغرض وسعي
الحكومة االيرانية لبناء عالقات جديدن بين البلدين(.)61

وتمت متابعة العالقات االقتصادية بين البلدين في إطار اجتماعات مشتركة

دورية والتي كان آخرها في شباط عام  2009اذ وقع الجانبان مذكرن تعاون جديدن في
ترس االجتما عن الجانب الليبي محمد
المجاالت االقتصادية والثقافية والصناعية ،و ا

علي المصراتي وزير العد واألمن العام وعن الجانب االيراني عبد علي زاده وزير
اإلسكان ،ووصف المصراتي العالقات بين البلدين بانها تاريخية ومتميزن ،ودعا إلذ

استمرارها وتعميقها وتعزيز التعاون مع إيران في جميع المجاالت ،اذ تم إعطاء االولوية
للعالقات السياسية ولم يتحقق الكثير من حية العالقات االقتصادية مع إيران(.)62

في حزيران  ،2009الغذ الرئيا اإليراني زيارن كانت مقررن الذ قمة االتحاد

االفريقي في ليبيا ولم تقدم إيران أي توضيف حو الغاء الزيارن ،في حين ان الرئيا
القذافي بعة في  13اب  ،2009برسالة تهنئة إلذ الرئيا اإليراني محمود أحمدي

نجاد بفوزه برئاسة الجمهورية لوالية نانية(.)63

وزار بعدها منوشهر متقي ليبيا في شهر كانون الثاني عام  ،2010التقذ فيها

موسا كوسا وزير الخارجية الليبي ،وبحة الطرفان العالقات الثنائية ومجاالت التعاون
التي تخدم مصالف البلدين والسيما في مجاالت النفا والغاز واعادن بناء البنذ التحتية

وخاصة المستشفيات والمصانع والطرق( ،)64فضال عن بحة القضايا ذات االهتمام
المشترك السيما وان البلدين لهما رؤا مشتركة تجاه العديد من القضايا االقليمية والدولية،
:
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واشاد متقي بالقذافي وجهوده في ارساء دعائم االمن واالستقرار والسالم العالمي ورئاسة

االتحاد االفريقي وتعزيز مسيرته.

( )65

وكانت اخر زيارن لمنوشهر متقي الذ ليبيا في تشرين الثاني  2010قبل سقوط

نظام القذافي ،وكانت بمثابة اخر زيارن لمسؤو ايراني الذ طرابلا ،اذ التقذ متقي

بالبغدادي علي المحمودي رئيا الوزراء الليبي ونظيره موسذ كوسا وزير الخارجية
الليبي ،وبحة الجانبان تطور العالقات بين البلدين ،واتفقا علذ تشكيل لجان سياسية

واقتصادية لمتابعة تنفيذ مقررات اللجنة االقتصادية المشتركة بينهما ،وفي وصفه لعالقات
بالده مع ايران قا البغدادي انها ممتازن ،وان ايران وحسب تصريحه جارن مسالمة
وداعمة للبلدان العربية ،مؤكدا علذ سعي طرابلا من اجل زيادن التعاون مع ايران وفي
مختلف المجاالت وعلذ المستويات كافة االقليمية والدولية ،مرحبا بمشاركة الشركات
االيرانية في مشاريع البناء والتنمية االخرا ،ووعد البغدادي متقي بإزالة العقبات التي

تعترض عمل الشركات االيرانية في ليبيا ،واضال ان طرابلا عازمة علذ بناء وتعزيز
عالقاتها مع طهران وا د علذ وقول ليبيا الدائم مع ايران وان تكون العالقات معها

راسخة وفي جميع المجاالت.

بعد قيام الثورن الليبية في شباط  ،2011وبالرغم مما اتسمت به العالقات بين

إيران وليبيا والسيما في عهد نجاد من تطور وتوسع في العالقات السياسية واالقتصادية،
لكن حقيقة الموقف االيراني من االحدال واستجابته السريعة للمتغيرات التي شهدتها ليبيا

عكست هشاشة وضعف العالقات مع نظام القذافي وان تل العالقات كانت شكلية أ ثر

منها عملية ومصلحية أ ثر منها مبدئية .فقد وقفت ايران الذ جانب االنتفاضة الليبية

منذ بداية انطالقها ،ورحبت بسقوط نظام القذافي الذي وصفته بة"الدكتاتورية السوداء"،

وادانت التدخل الغربي العسكري في الشمن الليبي واصفة اياه باالحتال  ،وجاء الموقف
االيراني هذا من خال التصريحات التي ادلها بها المسؤولون االيرانيون( )66ابتداء من

علي خامنئي المرشد االعلذ للثورن االيرانية ومحمود احمدي نجاد الرئيا االيراني وغيرهم

والذين اعربوا عن استعداد ايران لتقديم الدعم والمساعدن للشعب الليبي(.)67
:
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وصوتت إيران لصالف نقل مقعد ليبيا في االمم المتحدن إلذ المجلا الوطني

االنتقالي ودعم مطالب الشعب الليبي بالمساعدن في استعادن االمن واالستقرار وإنشاء
مؤسسات قانونية إلعادن بناء البالد في أسر وقت ممكن ،وقا رامين مهمان برست
المتحدل باسم و ازرن الخارجية اإليرانيةا "إن قرار تمثيل المجلا الوطني االنتقالي ممثال

سياسيا للبلد قد تم احترامه من قبل جمهورية إيران اإلسالمية وتم التصويت لهذا ،إن
قادر علذ
إيران تهنئ الشعب الليبي بهذا النصر ،وتممل في المجلا الوطني ان يكون ا

قيادن البلد نحو الوحدن الوطنية والتضامن ودعم الشعب"( .)68من جانبه وبهذه المناسبة

رحب رئيا مجلا الشورا االسالمي االيراني علي الريجاني بسقوط القذافي وبانتصار
الشعب الليبي بتصويت الجمعية العامة لألمم المتحدن علذ نقل مقعد ليبيا لدا المنظمة
الدولية الذ المجلا الوطني االنتقالي من خال رسالة بعة بها الريجاني الذ المجلا
االنتقالي معربا عن استعداد ايران بتقديم الدعم والمساعدن للشعب الليبي المسلم متمنيا

له االستقرار واالزدهار(.)69

وذكر الباحة محمد أحمد المقداد في تقييمه للموقف السياسي االيراني والمتغيرات

التي طرأت علذ السياسة الخارجية قائالا "لم تقم إيران بحماية الدو الصديقة لها امام
الدو المتنفذن دوليا ،حية لم تقف عمليا وبقدرن كافية امام الموقف الدولي تجاه كل من

سوريا وبا ستان وليبيا ،وهذا يؤكد محدودية القدرن في التفاعل السياسي الدولي الذي
يمكنها من دخو دائرن الحوار الدبلوماسي العالمي خاصة مع معظم الدو الكبرا
الفاعلة في بلورن م ار ز االدوار في قضايا النفوذ االقليمي والدولي"(.)70

:
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رابعا القضايا المؤثرة في العالقات االيرانية – الليبية:

تمنرت العالقات االيرانية– الليبية بالعديد من القضايا االقليمية والدولية حالها

حا العالقات الدولية االخرا ،لكن مدا تمنير هذه القضايا تفاوت من واحدن الذ اخرا،
لكن في المحصلة تركت انارها علذ تل العالقات ايجابيا او سلبيا ،وهذا ما سيتطرق

اليه هذا الجانب من البحة كما يمتيا

 -1قضية االمام موسى الصدر:

تعد قضية اختطال اإلمام موسذ الصدر

()71

واحدن من القضايا المهمة التي

انرت سلبا في بعض االحيان علذ العالقات بين البلدين وشكلت عقبة امام ارتقاء

العالقات الذ المستوا المطلوب السيما في العقد األو من عمر الثورن االيرانية عام

 1979وهو ما انعكا علذ بناء الثقة بينهما ،لكن الموقف الليبي المؤيد والداعم للثورن
االيرانية عام  1979وفي الحرب ضد العراق دفع طهران الذ غض النظر عن القضية

حينها ،لكن ذل

لم يمنعها من المطالبة المستمرن لليبيا بالتعاون من اجل حسم هذه

القضية وكشف خفاياها وكانت دائما حاضرن في محادنات المسؤولين االيرانيين مع
نظرائهم الليبيين طوا العقود الماضية حتذ سقوط نظام القذافي .وفي الوقت الذي نفت

فيه ليبيا مسؤوليتها عن اختفاء موسذ الصدر ورفيقيه ،لم يحد ذل من عالقات البلدين

واستمرار تطورها السيما في عهد الرئيا رافسنجاني الذي غلب مصالف ايران وعالقاته
مع ليبيا علذ القضية االمر الذي انعكا ايجابيا علذ عالقات البلدين(.)72

مع تولي محمد خاتمي الرئاسة االيرانية عام  1997وبحكم صلة القرابة التي

تجمعه باإلمام موسذ الصدر كونه خا زوجته اصبحت القضية من ضمن اولوياته

واهتماماته فازدادت الضغوط االيرانية من اجل كشف مصير المختطفين بشكل اختلف

عما كان عليه سابقا ،وانعكست سلبا علذ عالقات البلدين الذ درجة ان خاتمي لم يوجه
دعون رسمية الذ الرئيا الليبي لحضور مؤتمر القمة االسالمي الذي عقد في العاصمة

االيرانية طهران عام  ،1997االمر الذي ادا إلذ ان تتبنذ ليبيا موقفا سلبيا من إيران،
وقد أنر ذل علذ العالقات السياسية مع ليبيا وتراجعت عالقات البلدين بعد ذل الذ
:
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ان استمنف تباد الزيارات الرسمية بينهما عقب موافقة القذافي علذ طلب الرئيا خاتمي

بنشاء لجنة ليبية – ايرانية مشتركة للتحقيق في اختفاء موسذ الصدر ،وقد ارسل خاتمي

مبعونه الخاص للقاء القذافي وبحة الموضو  ،وقد وافق االخير علذ مقترح الرئيا

خاتمي شريطة ان تعلن طهران براءن القذافي وحكومته من حادنة اختطال موسذ الصدر

بعد انتهاء التحقيقات ،وقد وافقت القيادن االيرانية علذ ذل حا توصل لجنة التحقيق
الذ هذه النتائج ،وبالرغم من ذل لم يتوصل الجانبان الذ اية نتائج تذكر وبقت القضية
عقدن في عالقات البلدين حتذ نهاية مدن حكم الرئيا خاتمي(.)73

في عهد الرئيا نجاد توسعت عالقات البلدين سياسيا واقتصاديا كثي ار ولم تتمنر

بها ،حتذ ان سياسة نجاد تجاه ليبيا وتفعيل العالقات مع نظام القذافي وتجاهله لقضية

موسذ الصدر تعرضت الذ انتقاد شديد من العديد من اركان النظام في ايران والسيما

من التيار المحافظ المتشدد الذي ينتمي اليه نجاد ،لكن ذل لم يمنع طهران من ادراج

ومتابعة القضية ضمن لقاءات ومحادنات المسؤولين االيرانيين بالليبيين ،وهذا ما ا د

عليه غالم حسين الهام المتحدل الرسمي باسم الحكومة االيرانية في تعليقه علذ زيارن
برويز داودي النائب االو للرئيا االيراني الذ ليبيا نهاية عام  2007بقولها "ان برويز
داودي نائب الرئيا التقذ بالمسؤولين الليبيين وكانت له محادنات معهم تناولت العالقات

بين البلدين والقضايا السياسية ذات االهتمام المشترك وبضمنها قضية االمام موسذ
الصدر" وا د حسين علذ ان "عالقات الدولتين سول تستمر وال يمكن ان تكون رهنا

بقضية الصدر وان موضو قطع العالقات مع ليبيا ليا ضمن سياسة الحكومة
االيرانية" ،واضال انه "يمكن وعن طريق اجراء المحادنات ومتابعة القضية مع الجانب

الليبي التوصل الذ تسويتها وحلها"( .)74وهكذا استمرت القضية معلقة ولم تحسم حتذ
بعد سقوط نظام القذافي.

:
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 -2الحرب العراقية – االيرانية 1989-1980
تعد الحرب العراقية -االيرانية من العوامل التي انرت ايجابا في العالقات
االيرانية–الليبية ،بحكم التمييد والدعم الذي قدمته ليبيا الذ ايران في الحرب ،فقد سبق
الموقف الليبي هذا ترحيب وتمييد القذافي بانتصار الثورن االيرانية وقيام نظامها الجمهوري
االسالمي ،والتقاء النظامين في توجهاتهما الخارجية ومبادئ نظامهما الثورية ومعاداتهما

ألمريكا ودعمهما للحركات التحررية والثورية ،فضال عن الخالفات التي كانت قائمة بين
القذافي وشاه ايران وكذل مع العراق ،وال يمكن تجاهل شخصية القذافي وافكاره التي
انت غير مستقرن ومثار جد وانتقاد للكثير من القادن السياسيين العرب وغيرهم

()75

.

دفعت هذه االسباب ليبيا الذ ان تتبنذ موقفها المؤيد والداعم إليران في حربها

ضد العراق ومنذ بدايتها ،بل عمدت الذ مطالبة الدو العربية بالوقول الذ جانب إيران،

وأقدم العراق علذ قطع عالقاته السياسية والدبلوماسية مع ليبيا بسبب موقفها من الحرب.

ونشر أحد المواقع االيرانية (فردا) والقريب من محافظ العاصمة االيرانية طهران تقري ار
عن الدعم الذي قدمته ليبيا الذ إيران في الحرب ،وفي تقييم هذا الموقف ذكر التقرير
ان ليبيا كانت صديق داعم ونمين إليران ،وبغض النظر عن قضية موسذ الصدر ،فان
ليبيا من البلدان القليلة التي وقفت الذ جانب إيران في االيام الصعبة وخاصة نمانينيات

القرن العشرين في اشارن الذ الحرب العراقية–االيرانية ،واشار التقرير الذ ان القذافي
اتخذ موقفه من الحرب بعد عشرين يوما من بدايتها في الوقت الذي كان موقف حافظ

االسد غير واضف بعد.

وقا علي أ بر واليتي وزير الخارجية االيراني حينها ان ليبيا قدمت مساعدات

عسكرية مهمة الذ إيران وأنها كانت ذات اهمية استراتيجية ،اذ تضمنت تزويد إيران
بصواريخ "سكود" بعيدن المدا ،وصواريخ مضادن للطائرات والدرو  ،فضال عن االلغام
البرية والبحرية ،وعددا من القطع البحرية ،وذكر رافسنجاني ان عددا من المستشارين

العسكريين الليبيين كانوا يعملون بجانب االيرانيين في الحرب ،بحية وصل االمر ان

:
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عددا من الصحف الغربية الصادرن ابان تل
االيرانية(.)76

المدن وصفت ليبيا بمخزن االسلحة

وا د هذا الدعم عبدالسالم جلود الرجل الثاني في النظام الليبي بالقو ا "ان ليبيا

دعمت ايران سياسيا وعسكريا عن طريق تزويد ايران بالصواريخ التي كانت ليبيا تقوم

بشرائها وارسالها الذ ايران"( .)77وعللت ليبيا موقفها هذا بان العراق خرق اتفاقية الجزائر
التي وقعها مع ايران عام  1975والتي تضمنت تحديد منتصف شا العرب كحد فاصل

للحدود بين البلدين(.)78

 -3القضية الفلسطينية:
تعد القضية الفلسطينية احد العوامل المهمة التي اسهمت في تقارب البلدين
وعززت عالقاتهما ،فمواقف ايران من القضية الفلسطينية وعالقاتها بإسرائيل قبل قيام

الثورن االيرانية عام  1979يختلف عما كان بعد الثورن ،اما ليبيا فموقفها واضف من
القضية سواء في العهد الملكي او الجمهوري كمي دولة عربية(.)79

ورؤية القذافي للقضية الفلسطينية بانها قضية شعب يقاتل من اجل استعادن

ارضه المحتلة وليسوا ارهابيين كما تصفهم اسرائيل والواليات المتحدن(.)80

لقد تغيرت السياسة االيرانية بعد الثورن عام  1979تجاه اسرائيل والقضية

الفلسطينية كليا ،فعمدت الذ قطع العالقات مع اسرائيل ومنحت مقرها في طهران الذ

منظمة التحرير الفلسطينية ودعمتها بشتذ االمكانيات ،وقدمت الكثير من الدعم

والمساعدن للقضية الفلسطينية ،ليا هذا فحسب بل انها قطعت عالقاتها مع مصر
لتوقيعها علذ اتفاق السالم مع اسرائيل او ما عرل بمعاهدن السالم المصرية –

االسرائيلية او اتفاقية كامب ديفيد عام  ،1978والمبادرات التي طرحت بعد ذل لحل

القضية الفلسطينية السيما في عقد الثمانينيات من القرن العشرين ،ومن بعدها اتفاق

اوسلو عام  ، 1993الذي نددت به ايران ورفضته واتهمت منظمة التحرير الفلسطينية

بخيانة الشعب الفلسطيني ،لكن هذا الموقف بدا يتغير في عهد الرئيا خاتمي ،اذ
اعتبرت ايران القضية الفلسطينية قضية الشعب الفلسطيني وانها ال تريد اال استعادن
:
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الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وانها مع السالم الذي يحقق هذه االهدال .وفي

الوقت الذي اوقفت ايران دعمها لمنظمة التحرير الفلسطينية لدخولها المفاوضات مع

اسرائيل فإنها استمرت بدعم الفصائل التي تبنت الخيار المسلف والذي تؤيده ايران وتنادي
به ،وبرز هذا التوجه ابان حكم الرئيا نجاد.

()81

والحا ذاته ينطبق علذ ليبيا التي رفضت التفاوض مع اسرائيل والحوار معها

وطالبت ودعمت قيام دولة فلسطينية مستقلة ،وكانت أهم المواقف المشتركة التي جمعت
البلدين في األعوام التي تلت الثورن هو إجما البلدين علذ مناهضة سياسات الواليات
المتحدن في العالم ومواجهة االحتال االسرائيلي ،ودعمت الدولتان الحركات اإلسالمية

المطالبة باستقال الشعب الفلسطيني الستعادن سيادته وأرضه المفقودن ،وكان موقفهما
موحد بشان اتفاقية السالم مع اسرائيل ،فكانت المواقف المشتركة من القضية عامل
اضافي اسهم في تقارب البلدين وتعزيز عالقاتهما(.)82

 -4الموقف من المملكة العربية السعودية وامريكا:

يصطف الخالل والص ار مع المملكة العربية السعودية والواليات المتحدن الذ
جانب العوامل السابقة في التمنير المباشر علذ عالقات البلدين ،فبحكم طبيعة النظام
السياسي االيراني والليبي الثورية ،واختالل توجهاتهما السياسية مع نظام وتوجهات

المملكة العربية السعودية التي تعد حليفا رئيسا للواليات المتحدن في المنطقة ،وهي في
الوقت ذاته ايضا في عداء مع كل من ايران وليبيا ،إذ تبنت االخيرتان سياسات ومواقف
تعارض ما تتبناه كل من السعودية وامريكا تجاه العديد من القضايا االقليمية والدولية،

وفي ظل تشديد الواليات المتحدن لسياساتها تجاه كل من ليبيا وايران وفرض العقوبات

عليهما ألسباب متعددن منها ما يتعلق بمسالة دعم االرهاب وحقوق االنسان او السعي
لتطوير وامتالك االسلحة غير التقليدية وغيرها ،اسهم ذل

وبشكل كبير في دخو

الفريقين في ص ار انعكا ايجابا علذ العالقات االيرانية – الليبية.

فمنذ عام  1979التقت السياستين االيرانية والليبية في العديد من القضايا التي

ان لها فاعلية في تونيق العالقات ،فمزمة احتجاز رهائن السفارن االمريكية في العاصمة
:
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االيرانية طهران القت تمييدا من قبل القذافي ،كما التقذ الجانبان في سياستهما تجاه دو

الخليج العربية السيما السعودية ،اذ كانت كل من ايران وليبيا تنظران ازاها بكونها دولة

ترعذ المصالف االمريكية وتنفذ اجنداتها في المنطقة ،ومنذ نمانينيات القرن العشرين
وطيلة التسعينيات كانت السياسات االيرانية والليبية تجاه كل من السعودية وامريكا وعدد

من الدو الغربية تكاد تكون منسجمة ومتقاربة ،لذل شكلت تل السياسات دافعا لتقارب
البلدين(.)83

وكانت تصريحات القذافي خال خطبه المستمرن التي هاجم فيها المملكة العربية

السعودية ونظامها ،واصفا االما ن المقدسة بانها تحت االحتال االمريكي ،وحسب
تصريحاته انه كان من االولذ بموسم الحج ان يوجه لمحاربة االمريكان وإخراجهم من

االما ن المقدسة ،وانه ليا هناك مصيبة ا بر من ذل ( ،)84عامال اضافيا اسهم في
تعزيز العالقات مع ايران التي كانت هي ايضا عالقاتها متوترن مع السعودية بشكل

مستمر.

مع مطلع االلفية الثانية بدأت ليبيا بتغيير سياستها تجاه امريكا والدو الغربية بعد

موافقتها علذ الق اررات الدولية المتعلقة بقضية لوكربي وتسليم المتهمين بها ،وعقد صفقة
مع امريكا والدو المتضررن من الحادنة بدفع التعويض مقابل رفع العقوبات الدولية

واالمريكية عن ليبيا( ،)85ودفع احتال العراق واسقاط النظام السياسي فيه عام 2003
القذافي الذ التخلي عن البرنامج النووي الليبي وتسليمه الواليات المتحدن ،دفعت هذه

المستجدات الذ انفراج في العالقات الليبية–االمريكية والغربية بشكل عام وانعكست

ايضا سياسات الدو الغربية تجاه ليبيا ،فبدأ عهد جديد من التعاون بين الجانبين ،االمر
الذي القذ بظالله السلبية علذ العالقات االيرانية–الليبية التي تراجعت بعض الشيء
نتيجة تغير سياسات القذافي تجاه امريكا والدو الغربية( ،)86لكن التوتر والص ار مع

السعودية استمر بعد ذل  .والغريب في االمر أنه في الوقت الذي بدأ فيه القذافي نفسه

بإعادن النظر في سياسته تجاه الواليات المتحدن ،كان يوجه انتقاداته المستمرن للسعودية
بسبب دعمها للنفوذ االمريكي في المنطقة ووجود عدد من القواعد االمريكية العسكرية
:
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في السعودية وبقية دو الخليج العربية ،الذ درجة ان القذافي قاطع القمة العربية التي

عقدت في العاصمة السعودية الرياض بسبب سياسات االخيرن ،واصفا تعبئة الدو
ورفضا تقسيم االسالم حسب المذهب(.)87
العربية والشار العربي ضد ايران بالمؤامرن ا

الخاتمة

يمكن تقييم العالقات االيرانية–الليبية طيلة نالنة عقود مدن موضو البحة بانها
انت طبيعية ومستقرن بل ومتقدمة مقارنة بعالقات إيران مع معظم الدو العربية.
فالعالقات بين الدولتين قبل قيام الثورن االيرانية عام  1979شابها التوتر والجمود

وتراجعت كثي ار نتيجة اختالل النظامين السياسيين وتوجهاتهما ومواقفهما ازاء العديد من
القضايا ،لكنها تغيرت جذريا بعد الثورن ،فليبيا كانت من اوائل الدو العربية التي رحبت
بالثورن االيرانية وايدتها واعترفت بالنظام الجمهوري الذي جاءت به ،في الوقت الذي
تريثت العديد من الدو العربية وابدت قلقها من الثورن والنظام الجديد .والتقت مبادئ
وتوجهات السياسة الخارجية للنظام السياسي في إيران مع مبادئ وتوجهات النظام
السياسي في ليبيا من حية دعم الحركات الثورية والتحررية ،ومواقفهما تجاه العديد من
القضايا االقليمية والدولية ،والوقول بوجه ما وصف بدو االستكبار العالمي وفي

مقدمتها الواليات المتحدن وعدد من الدو الغربية واسرائيل.
فمنذ عام 1980بدات العالقات بين الطرفين تتونق نتيجة تقارب الرؤا والمواقف
تجاه القضايا االقليمية والدولية ،وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تبناها الجانبان
في سياساتهما وابديا دعمهما ومساندتهما لحقوق الشعب الفلسطيني ،وازمة رهائن السفارن

االمريكية ووقول ليبيا الذ جانب ايران ،نم اندال الحرب بين العراق وايران والتي ابدت
ليبيا ومنذ بدايتها تمييدها ودعمها ومساعدتها إليران بل قدمت الدعم العسكري لها ،في
وقت ايدت ودعمت غالبية الدو العربية العراق ،وقد مهد ذل لفتف افاق تعاون سياسي
واقتصادي بين البلدين ،ليتم بعد ذل تشكيل لجنة مشتركة للتعاون االقتصادي بين
البلدين عام  .1989وتشهد العالقات تباد الزيارات الرسمية بينهما علذ المستوا
الرفيع ،حية زار كل من علي خامنئي وهاشمي رافسنجاني وعلي أ بر واليتي ليبيا،
وزار عبد السالم جلود إيران.
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في عهد الرئيا هاشمي رافسنجاني تطورت العالقات وتوسع التعاون بينهما،
واسهمت خالفات الدولتي ن مع السعودية والدو الغربية وال سيما الواليات المتحدن التي

فرضت العقوبات عليهما في تعزيز العالقات بينهما .لكن العالقات شابها البرود مع
بداية عهد الرئيا محمد خاتمي نتيجة موقف االخير من قضية موسذ الصدر الذي
اصر علذ ان تكشف ليبيا حقيقة اختفائه ،االمر الذي دفع القذافي الذ مقاطعة مؤتمر
القمة االسالمي الثامن الذي عقد في طهران عام  ،1997بعد ان تجاهل خاتمي توجيه
الدعون له ،واستعادت العالقات بين البلدين نشاطها بعد ان وافق القذافي علذ تشكيل
لجنة تحقيق في القضية عام  ،2000واستمنفت بعد ذل الزيارات الرسمية بينهما،
وا ستمرت العالقات بشكل طبيعي مع بعض التحديات التي واجهتها نتيجة االنفتاح الليبي
علذ الواليات المتحدن وتنازلها عن برنامجها النووي عام .2003
بدت العالقات ا ثر فاعلية ونشاطا في عهد الرئيا محمود احمدي نجاد الذي
وسع من حجم التعاون السياسي واالقتصادي مع ليبيا ،وشهدت طهران وطرابلا زيارات
متبادلة للعديد من المسؤولين والوفود الرسمية ،وتم التوقيع في عهده علذ ا ثر من عشر
اتفاقيات تعاون في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية وغيرها ،ودخلت
بعض الشركات االستثمارية االيرانية الذ ليبيا ،لكن هذا التعاون لم يكن بمستوا ما
انت تطمف اليه طهران نتيجة دخو الشركات الغربية االستثمارية االراضي الليبية ،
والتي انعكست علذ الشركات والفرص االستثمارية االيرانية ،وبالرغم من ذل فقد بقذ
التعاون االقتصادي والتباد التجاري مستمر بينهما.

لقد حرص الجانبان للحفاظ علذ عالقاتهما طيلة مدن البحة وعدم تعريضها
للتحديات والمعوقات التي من شانها ان تنعكا سلبا عليها ،وفضال استثمار عالقة كل
منها باآلخر وتوظيفها في تحقيق مصالحه ،في ضوء التحديات المشتركة التي يواجهانها،
كثير بالقضايا موضع الخالل بينهما السيما قضية اختفاء االمام
لذل لم تتمنر العالقات ا
الصدر التي كانت تعد اهم قضية بالنسبة الذ إيران في عالقاتها مع ليبيا ،لذل استمرت
العالقات قائمة الذ سقوط نظام معمر القذافي عام .2011
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ابدت إيران بمختلف اوساطها الرسمية ترحيبها بالثورن الليبية وبسقوط نظام معمر
القذافي الذي وصفته بالدكتاتور والظالم ،لكن اعربت في الوقت ذاته عن رفضها التدخل
العسكري الغربي في ليبيا ،واعربت عن تمييدها ودعمها للشعب الليبي من خال ترحيبها

بتشكيل المجلا االنتقالي الذي تشكل بعد اسقاط القذافي ،وموافقتها علذ قرار نقل مقعد
ليبيا في االمم المتحدن الذ المجلا الليبي االنتقالي ،وتقديمها المساعدات للشعب الليبي.
ويكشف الموقف االيراني ان العالقات بين البلدين لم تكن ا ثر من عالقة مصالف
مرحلية او ما يمكن ان يطلق عليه بالذرائعية ولم تكن بمستوا عالقات قائمة وفق
المبادئ التي كان الجانبان يرفعانها ويناديان بها ،وانبت ذل ضعف وهشاشة العالقات
التي كانت قائمة بين ايران ونظام معمر القذافي ،ولعل القضايا التي كانت شا لة بينهما
ان لها االنر في هذا الموقف وفي مقدمتها قضية اختفاء االمام موسذ الصدر ،وانفتاح
وتوسع عالقات ليبيا مع الواليات المتحدن علذ حساب عالقاتها مع ايران ،ومواقف
وسياسات القذافي االخرا  ،وال يمكن استبعاد ر بة ايران البحة علذ مصالحها ونفوذها
في ليبيا بعد تيقنها من سقوط القذافي ،جميعها اسباب قد تدفع ايران لتغيير موقفها من
نظام معمر القذافي.
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