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 :الممخص
يسمط البحث الضوء عمى الحمامات في المدينة العربية االسالمية،        

الظاىرة، والسيما واثرىا في الحياة العامة. اذ لم تخل حضارة من ىذه 
الحضارة العربية اذ تشير معظم المراجع الى وجودىا في الحواضر العربية 
في عيود غابرة سبقت ظيور االسالم، ثم تطورت في العصرين االموي 
والعباسي، وأصبحت جزاء من التخطيط الحضري لممدينة العربية االسالمية 

تقام في الحارات. تقام في االسواق القريبة من المسجد الجامع، كما 
وتخضع ىندستيا وتخطيطيا الى قواسم مشتركة تتمحور حول ثالث قاعات 

 ىي الباردة والدافئة والساخنة.
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Abstract: 

After the establishment of the Organization of the 

African Unity in 1963 , One of its main goals and 

principles was the decolonization of all forms and 

working to grant the African states their full 

independence. Also, this organization took care to 

support the African states that suffer from racial 

discrimination. Depending on these goals, Libya has 

played very important role in resisting the Colonialism in 

the African Continent through supporting the Colonized 

African states materially and morally. Libya also 

participated in supporting the  national movements to put 

an end to racial discrimination in some of its affiliated 

African states. 
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 المقدمة 
تعد مسألة تصفية االستعمار ومناىضة التمييز العنصري من اىم المسائل التي تبنتيا 

واصدرت قرارات نصت عمى ضرورة التخمص من  1963منظمة الوحدة األفريقية منذ عام 
االستعمار ومنح الشعوب االفريقية حريتيا واستقالليا التام ومحاربة أنظمة التمييز العنصري ، 

دمة الدول األفريقية التي سعت لتطبيق قرارات المنظمة في ذلك الشأن وكانت ليبيا في مق
كونيا كانت دولة خضعت لالستعمار في وقت سابق، فقدمت دعميا لمدول األفريقية 
المستعمرة والدول الخاضعة لنظام التمييز العنصري وال سيما بعد ثورة الفاتح التي قادىا معمر 

فقد قسم موضوع الدراسة الى مبحثين ، تناول المبحث ، و تبعًا لذلك  1969القذافي عام 
االول الى دور ليبيا في تصفية االستعمار فيما تطرق المبحث الثاني إلى دور ليبيا في 
مناىضة التفرقة العنصرية. وانتيت الدراسة  بالتوصل ألىم النتائج التي تمخضت عن ذلك 

 الدور،  وقائمة المصادر .     
االستعمار ومناهضة التفرقة العنصرية في أفريقيا في إطار  دور ليبيا في تصفية

 1991-19٩9منظمة الوحدة االفريقية  
 دور ليبيا في تصفية االستعمارالمبحث االول: 

اىتم الرئيس الميبي معمر القذافي بالسياسة الخارجية  1969بعد قيام ثورة الفاتح عام 
يقية ، فضاًل عن موقعيا االستراتيجي والذي شكل مؤكدًا إن ليبيا جزء ال يتجزأ من القارة األفر 

حمقة وصل بين وسط وجنوب افريقيا واوربا في الشمال، كما أكد عمى دعم ليبيا الكامل 
ِلحركات التحرر االفريقية ومقاومة التمييز العنصري السيما في زيمبابوي )روديسيا( وجنوب 

 1970في ايار (2)ريتاني المختار ولد دادة، واتضح ذلك الدور بعد زيارة الرئيس المو (1)افريقيا
ليبيا والتقى بالرئيس الميبي معمر القذافي وناقش الطرفين ِعدة مسائل ،وفيما يخص القارة 
االفريقية اتفق الجانبان عمى القضاء عمى االستعمار ِمن خالل دعم حركات التحرر االفريقية 

، وفي العيد االول لثورة (3)حدة االفريقيةودعم لجنة التحرير االفريقي المنبثقة عن منظمة الو 
تحدث معمر القذافي خالل العرض العسكري في طرابمس بأن ليبيا  1970الفاتح ِمن ايمول 

 .(4)تقف مع الثورات التحريرية في افريقيا وتدعميا فعاًل بالمال والسالح
مدتيا ليبيا لمعدوان البرتغالي وقد أ 1970تعرضت غينيا بيساو في تشرين الثاني       

بالسالح والذخائر وحممت الطائرات الميبية المساعدات العسكرية ِلغينيا بيساو فتمكنت األخيرة 
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كما قامت ليبيا بقفل أجوائيا امام الطيران البرتغالي  (5)ِمن مقاومة المستعمرين البرتغاليين
وطالبت الدول االفريقية بإيقاف التعاون السياسي واالقتصادي مع البرتغال وذلك لمضغط 

، َوَعبَّر الزعيم الوطني الغيني  ( 6)عمييا ِمن أجل منح الشعوب االفريقية الخاضعة ليا استقالليا
ن الدعم الذي حصمت عميو الحركة الوطنية في غينيا ع Amilcar Cabral اميمكار كابرال

لقد شعرنا بقوة وأمل ويقين بأن الثورة الميبية والشعب الميبي رفاق لنا بيساو ِمن ليبيا ِبقولو: "
في الكفاح إنهم يبذلون قصارى جهدهم في تقديم المساعدات الفّعالة لدفع ثورتنا وتحقيق 

 .(8)مة جسر جوي مشترك مع الجزائر لدعم غينيا، فضاًل عن اقا(7)"النصر ضد المستعمر
واصمت ليبيا تقديم دعميا لمدول االفريقية فعندما تعرضت كل من زامبيا وأوغندا لمتيديد َمدَّت 
ليبيا ليم يد العون فكانت زامبيا قد تعرضت لمحصار ِمن ِقَبل زيمبابوي فأرسمت ليا ليبيا 

، إضافًة الى ذلك قدمت (9)ياجاتيا وتأمين حركتيااسطواًل من الشاحنات لمساعدتيا في نقل احت
ليبيا المساعدات االقتصادية ألوغندا حين أوقفت كل من بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية 

  .( 10)مساعداتيا ليا
رئيس  Diori Hamaniكاًل من الرئيسين ديوري ىاماني  1971استقبمت ليبيا عام       

رئيس جميورية افريقيا الوسطى    Jean Bedel Bokassaالنيجر و جان بيدل بوكاسا
ونوقشت في ىذه الزيارات أىم المسائل التي ُتعاني منيا القارة االفريقية وأكد رؤساء البمدين 
عمى استعدادىما لمتعاون مع ليبيا لمحاربة العدو المشترك المتمثل باالستعمار وأكدت االطراف 

 .( 11)الوحدة االفريقية وأىدافياالمجتمعة تأييدىا ِلمبادئ منظمة 
إستضافت مدينة بنغازي الميبية الدورة العادية التاسعة عشر لمجنة التنسيق لتحرير افريقيا     

وأكد الرئيس  1972كانون الثاني   18-13التابعة لمنظمة الوحدة االفريقية لممدة  مابين 
ن "ليبيا ُتعِمن استعدادىا لالشتراك الميبي معمر القذافي في كممتو خالل الجمسة االفتتاحية بأ

وأوضح بأن "حرية القارة األفريقية قضية  (12)في العمميات العسكرية النظامية لتحرير افريقيا"
ن استعباد أي جزء منيا ينتقص ِمن استقالل بقية أجزائيا" ، كما دعا (13)واحدة ال تتجزأ وا 

حدة لمواجية االستعمار تتمثل بتنسيق القذافي أعضاء المجنة الى تبني استراتيجية افريقية مو 
العمل التحرري بين حركات التحرر األفريقية وتجنب االنقسامات الداخمية والتركيز عمى العمل 

طالبت لجنة التنسيق حركات التحرر  ، وخالل الجمسة نفسيا(14)الوحدوي ِلمواجية االستعمار
يساو، سيشل، وناميبيا( ِبمواصمة في كل ِمن )انغوال، موزمبيق، جزر الرأس األخضر، غينيا ب
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كفاحيا المسمح لمتخمص ِمن االستعمار البرتغالي بداًل ِمن المجوء الى التفاوض مع حكومة 
، وصرح مسؤولون وقادة أفارقة بأن ليبيا بعد الثورة شكمت محورًا ىامًا في حركات (15)البرتغال

أيِو بقولو بأن المساعدات المادية التحرير في أفريقيا، كما َعبَّر وزير خارجية تنزانيا عن ر 
والمعنوية التي تقدميا ليبيا لحركات التحرر الوطنية األفريقية تعد ىامة ِلما ليا ِمن أثر في 

 .(16)استمرار كفاح شعوب ىذه الحركات
قوات التحرير الشعبية منذ تأسيسيا -ساىمت ليبيا في دعم جبية التحرير االرتيرية

ديم المساعدات المالية والعسكرية ليا إضافًة الى مناقشة ىذه وذلك ِمن خالل تق 1970عام 
القضية في منظمة الوحدة االفريقية، فقد قام القذافي بطرح القضية االرتيرية في اجتماعات 

وبعد تغيير النظام في اثيوبيا  (17)1973مؤتمر القمة األفريقية في أديس ابابا نفسيا في عام 
سمًا مشتركًا بين الثورة الميبية والثورة األثيوبية حددت ليبيا وطرح شعارات تشكل قا 1974عام 

موقفيا ِمن الثورة االرتيرية بأنو "في االمكان إيجاد صيغو تأتي وسطًا بين االستغالل الذي 
يطالب بو االرتيريون وبين السيادة الداخمية التي تمنحيا ليم اثيوبيا" ، كما طالبت ليبيا 

ء الى الحوار وعدم استخدام القوة في حل المشكمة وطالبتيا بإيقاف الحكومة اإلثيوبية بالمجو 
 .(18)عممياتيا العسكرية ضد ارتيريا

وبفضل مطالب ليبيا بتحرير جزر الكناري )الخالدات( ِمن السيطرة اإلسبانية فقد ُأثيرت      
بتعزيز عالقاتيا  1973المسألة ألول مرة في منظمة الوحدة االفريقية ، وأخذت ليبيا منذ عام 

اج مع ىذه الجزر ال سيما بعد أن أوكمت لجنة التنسيق لتحرير أفريقيا الى ليبيا والجزائر إدر 
قضية الجزر ضمن دورات لجنة التنسيق ودورات مجمس وزراء منظمة الوحدة األفريقية 

جرى لقاء بين القذافي ورئيس حركة  1976، وفي عام (19)وطمبت ِمن ليبيا متابعة القضية
وىو ما ساىم في تعزيز   Antonio de Leon Cubillo تحرير الجزر  انطونيو كوبيمو 

 .(20)الجزرالعالقات بين ليبيا وىذه 
اكد القذافي في المؤتمر العام الرابع لمحركات األفريقية لمشباب الذي عقد في مدينة 

إن تحرير القارة ىو حماية ِلخيراتيا وعممية   1974بنغازي في الثالث والعشرين من آذار 
التي "إعادة الكرامة لإلنسان االفريقي الذي فقد لغتو ولونو وكرامتو" َوِمن أجل رفع روح اليأس 

قد تنتاب حركات التحرير وأشار القذافي الى إن "ميالد لجنة الدفاع االفريقية ىذه المنبثقة عن 
منظمة الوحدة االفريقية ىو في حد ذاتو تعبير عن قدرة األفارقة عمى العمل المشترك ِمن أجل 
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عود قارتيم وحمايتيا والدفاع عنيا" وأوضح بأن سبب ما تمر بو المجنة ِمن أوقات فشل ي
لتدخل قوة خارجية ُتعيق عمل المجنة وتمنعيا من تنفيذ قرارات مجمس وزراء منظمة الوحدة 

بيدف تحقيق الدفاع  األفريقية والذي يدعو الى التعاون العسكري وعقد المعاىدات الثنائية
 .(21)الجماعي عن القارة االفريقية

لخامس عشر من وعندما ُعِقد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في مقديشو في ا
أكد الوفد الميبي عمى ضرورة استمرار تقديم الدعم السياسي واالقتصادي  1974حزيران 

لمحكومات الوطنية ودول المواجية في افريقيا ِمن أجل الوقوف ضد الضغوط االستعمارية 
المتمثمة بقطع المعونات عن ىذه البمدان إضافًة الى دعم الحركات التحررية حتى حصول 

 .(22)عمى االستقالل بمدانيا
إذ  1975كانت ليبيا ىي الدولة االولى التي أعمنت اعترافيا باستقالل انغوال عام 

لعبت دورًا رئيسيًا في دعم استقالل انغوال داخل منظمة الوحدة االفريقية عندما تأخر تأييد عدد 
ت منظمة أعمن 1976وفي الثاني عشر من شباط  (23)من الدول االفريقية لمسألة االستقالل
 .(24)الوحدة االفريقية قبول انغوال عضوًا فييا

استمرت ليبيا بدعم الحركات التحريرية في المحافل الدولية، ففي مؤتمر كولومبو ِلدول 
طالبت ليبيا بدعم واستقالل ووحدة جزر القمر في  1976عدم االنحياز والذي ُعِقد عام 

بانسحاب القوات الفرنسية ِمن جزيرة مايوث التي كفاحيا ضد االستعمار الفرنسي وطالبت ليبيا 
، كما ساىم الوفد الميبي بإدخال تعديالت عمى (25)ىي في األصل تابعة لجميورية جزر القمر

االعالن االقتصادي الصادر عن المؤتمر يتيح لمشعوب باستخدام ثرواتيا الطبيعية كسالح في 
ق الفيتو )النقض( والذي تتمتع بو الدول نضاليا ضد االستعمار إضافة الى مطالبتيا إلغاء ح

دائمة العضوية في مجمس األمن في األمم المتحدة ألن االستخدام الفيتو يمنع الشعوب التي 
، وقد وافقت دول عدم (26)ال زالت تحت االستعمار من حقيا في تقرير المصير واالستقالل

عمى  1977نحياز في طرابمس االنحياز ومنظمة الوحدة االفريقية والمؤتمر السادس لعدم اال
 .(27)المشروع الميبي إذ رأت ضرورة إلغاء الفيتو

  18-13عقدت لجنة التنسيق لتحرير افريقيا إجتماعًا في مدينة طرابمس لممدة مابين        
، وفي الجمسة االفتتاحية َنبَّو القذافي في كممتو الى محاوالت المستعمرين العودة  1978شباط 

فريقية ِمن خالل التدخل في مشاكميا الداخمية وقال: "إن محاولة ربط افريقيا الى القارة األ
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بحمف مع اوروبا ىي محاولة استعمارية ال بد أن تكون مرفوضة ِمن ِقَبل األفارقة ُمعِمنين إن 
ن محاولة حماية مصالح بعض الدول األوروبية فوق  افريقيا ليست ليا حمف إال مع نفسيا وا 

، (28)كمواردىا وتجارتيا وحتى رعاياىا المدنيين ىي محاولة استعمارية قذرة" التراب األفريقي
وخالل المؤتمر أعمنت ليبيا استعدادىا لسداد ديون الدول األفريقية الفقيرة لميزانية لجنة التنسيق 

%( 6551وبمغت مساىمة ليبيا في ميزانية المجنة ) (29)نظرًا لمظروف التي تمر بيا ىذه الدول
لى الدعم العسكري والسياسي وفتح معسكرات التدريب في ليبيا ِلتدريب الحركات إضافًة ا

، وفي اجتماعات الدورة (30)التحريرية االفريقية الُمعَتَرف بيا ِمن ِقَبل منظمة الوحدة األفريقية
أكدت القيادة الميبية عمى  1978الثالثين لمجمس وزراء الدول االفريقية في العشرين من شباط 

الكفاح المسمح في القارة االفريقية ضد المستعمرين ووقوف ليبيا بكل ما تممك ِلتحرير تصعيد 
 .(31)الشعوب االفريقية ودول المواجية وطرد المستعمر االوروبي من القارة

كما قام القذافي بزيارة ِلعدة دول أفريقية دعا فييا بتحرير جزر البيرا وىرانك التابعتان 
ىذِه الجزر األفريقية الواقعة في المحيط اليندي  (32)التابعة لمبرتغالِلبريطانيا وجزر ماديوا 

والمحيط األطمسي والتي ُيحاول المستعمرون إبعادىا عن الصراع بدافع عدم المطالبة 
 .(33)باسترجاعيا ِمن أي طرف بدعوى إنيا جزء ال يتجزأ ِمن افريقيا
وقدمت اقتراحًا يقضي  1979 ترأست ليبيا المجموعة األفريقية في األمم المتحدة عام

عمى إدراج موضوع تصفية االستعمار في الجزر األفريقية )جموريوسو، باساس دي انديا، 
خوان دي نوفا، يوربا، وريونيون( المستعمرة ِمن ِقَبل فرنسا وىي في الواقع جزر أفريقية تابعة 

راح الميبي  ضمن جدول لموزمبيق فوافقت المجنة العامة لمجمعية العمومية عمى اعتماد االقت
، وبفضل الدعم الميبي ِلحركات التحرر (34)أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة لمناقشتو

وصمود ىذِه الحركات واستمرارىا في الكفاح ضد المستعمرين، فمم ينتيي عقد السبعينات إال 
عدة مناسبات  ، و أشار القذافي في(35)وقد كانت معظم الدول االفريقية حصمت عمى استقالليا

الى فخر ليبيا لقدراتيا عمى تدريب آالف األفارقة عمى أرض ليبيا وبأيدي مدربين ليبيين 
شاركوا مشاركة فّعالة في تحرير عدد ِمن الدول األفريقية التي كانت مستعمرة، كما قاتموا في 

 .(36)جنوب افريقيا وجنوب غرب افريقيا 
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 التفرقة العنصريةالمبحث الثاني:  دور ليبيا في مناهضة 
إنعكست مبادئ الثورة الميبية عمى موقف ليبيا من التفرقة العنصرية، إذ كانت محاربة 
األنظمة العنصرية أحد مقومات سياستيا الخارجية، كما اكدت أن التمييز العنصري في جنوب 

عقدين افريقيا أحد أسباب تيديد السمم في افريقيا، و رأت إن إخفاق األمم المتحدة خالل ال
في مناطق أخرى من أفريقيا بالرغم ِمن أن منظمة  (37)الماضيين أدى الى انتشار االبارتيد

األمم المتحدة أصدرت إعالنًا ُيدين سياسة التمييز العنصري، لذلك كثفت ليبيا اتصاالتيا مع 
 مندوبي األمم المتحدة وبالتعاون مع منظمة الوحدة األفريقية لحمل مجمس األمن عمى إصدار
إجراءات رادعة ضد سياسة التفرقة العنصرية وتحمل األنظمة العنصرية مسؤولية الجرائم التي 

 .( 38)ارتكبتيا ضد األفارقة
عارضت ليبيا الحوار مع حكومة جنوب افريقيا وذلك خالل اجتماع مؤتمر القمة 

( 28،  و ذلك بعد ان رفضت )1971حزيران 23-21االفريقي الذي عقد في اديس ابابا 
ولة اعضاء في المنظمة  التصويت عمى اقتراح  إجراء الحوار مع حكومة جنوب افريقيا  د

كما صادقت عمى  الالئحة الخاصة بمسألة بيع االسمحة لجنوب افريقيا وقرر المؤتمر ان 
يتولى رئيس منظمة الوحدة االفريقية المختار ولد دادة   القيام بزيارات  الى كل من الواليات 

مريكية وبمدان الحمف االطمسي لحثيم عمى عدم ارسال االسمحة الى جنوب المتحدة اال
. ويتضح دور ليبيا في محاربة التمييز العنصري من خالل الكممة التي القاىا (39)افريقيا

والتي اشار فييا الى موقف ليبيل  1971القذافي بمناسبة العيد الثاني لثورة الفاتح  من ايمول 
الذين يعانون من وجود التفرقة العنصرية في يز العنصري قائاًل "ودورىا في مواجية التمي

جنوب افريقيا وفي وسطها ، نقول لهم ان قوة جديدة اصبحت موجودة فوق جزء من القارة 
االفريقية تعمل من اجل االنسان االفريقي ، وتتفق مع الشعوب االفريقية التي تعاني وبالت 

يبيا في المجنة السياسية الخاصة بمكافحة التمييز كما شاركت ل  (40)" التفرقة العنصرية
َوَعبَّرت ِمن خالليا عن رفضيا لمعنصرية َوَعدَّتيا قضية ناتجة عن  1971العنصري عام 

 .(41) وضع استعماري قبل كل شيء ويجب أن ُتعاَلج بالكفاح ضد االستعمار بكافة أشكالوِ 
كانون  19- 13د في بنغازي لممدة  مابين وفي اجتماع لجنة التنسيق لتحرير أفريقيا الذي ُعقِ 

أكد القذافي في كممتو االفتتاحية "إن ليبيا مستعدة أن تخوض عمميات عسكرية  1972الثاني 
نظامية إذا قررت الدول األفريقية ذلك في سبيل الطرد االستعمار األبيض والتسمط العنصري 
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تيادية التاسعة عشر ِلمجمس وزراء منظمة ، وعندما ُعِقَدت الدورة االع (42)في القارة األفريقية"
نوِقَشت مسألة التفرقة العنصرية في  1972حزيران   12-5الوحدة األفريقية في الرباط لممدة  

أفريقيا، فأصدر المجمس عدة قرارات طالبت فييا األعضاء بإغالق أجواءىا أمام الطائرات 
دت ليبيا قرارات المنظمة و دعت الى ، اي(43)المتجية الى جنوب افريقيا وزيمبابوي )روديسيا(

إسقاط النظاميين العنصريين في جنوب افريقيا وزيمبابوي  وأكدت استعدادىا إلرسال قوات 
مسمحة لمحرب ضدىا، كما إنيا أقفمت أجوائيا في وجو أي طيران يتجو الى زيمبابوي  أو 

فريقي وانتقاصًا ِمن جنوب أفريقيا كنظامين عنصريين يشكل وجودىما امتيانًا لإلنسان األ
، كما دعت ليبيا العديد ِمن حركات التحرر األفريقية ِلفتح (44)حريتو وكرامتو عمى أرضوِ 

 .(45)مكاتب ليا في طرابمس إضافًة الى مساندتيا ِليذِه الحركات في المحافل الدولية
فريقيا كل وسنأتي الى دور ليبيا في مناىضة التفرقة العنصرية في زيمبابوي وناميبيا وجنوب أ

 -عمى حدة:
 زيمبابوي - أ

ساىمت في دعم مطالب شعب زيمبابوي في االستقالل وأكدت حقوقو المشروعة 
وأوضحت موقفيا داخل منظمة الوحدة األفريقية وفي جميع المحافل الدولية تجاه ىذِه القضية 

 -:(46)من خالل النقاط اآلتية 
 وناميبيا في كفاحيا المستمر.استعداد ليبيا لدعم شعب زيمبابوي وجنوب أفريقيا  -1
ُتعتََبر قضية زيمبابوي كغيرىا ِمن القضايا التي عجزت األمم المتحدة َعن َحمَّيا بشكل  -2

نصاف شعب ُسِمَبت أبسط حقوقو في العيش بسالم وحرية.  عادل وا 
إن ليبيا ال تقبل أي تفسير إلرسال ممثل خاص لألمم المتحدة الى المنطقة إذا كان  -3

 منو إيقاف الكفاح المسمح العادل ِلشعب زيمبابوي.الغرض 
إدانة االعتداءات الوحشية التي يرتكبيا النظام العنصري ضد دول المواجية األفريقية  -4

 واعتبار أي عدوان عمى إحدى ىذِه الدول ىو عدوان عمى ليبيا.
 (48)(Zanu)و و زان (47) (Zapu)كما ساىمت ليبيا في تمتين الصمة بين حركتي زابو         

المتين كانتا تقودان نضال شعب زيمبابوي وعممت عمى توحيدىا وذلك ِمن خالل المقاء الذي 
 . (49)1971الحركتين والذي ُعِقَد في مدينة بنغازي عام  جمع
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ترأست ليبيا المجموعة االفريقية في الدورة الحادية والثالثين الجتماعات الجمعية العمومية 
وتقدمت بوثيقة مشروع حول التعاون بين  1976ُعِقَدت في تشرين الثاني لألمم المتحدة التي 

منظمة الوحدة األفريقية واألمم المتحدة وأكد مندوب ليبيا أىمية ىذا المشروع ألجل تقديم المزيد 
نو ال بد ِمن القيام بخطوات أكثر فاعميو ِلمساعدة  ِمن العون لضحايا التمييز العنصري، وا 

يًا ومعنويًا وتقديم المعمومات الالزمة عن كفاح الشعوب والتعريف حركات التحرر ماد
 .(50)بنضاليا
ونتيجة إلستمرار ليبيا في دعم ومساندة حركات التحرر الوطنية في زيمبابوي، وجيت        

الدول االستعمارية التيديدات واإلنذارات الى ليبيا بسبب وجود قوات تحرير زيمبابوي عمى 
اال ان ليبيا رفضت ىذه التيديدات واصرت عمى مواصمة دعم حركات  األراضي الميبية،

التحرر الوطنية والتحالف مع شعب زيمبابوي، اذ رأت بان حرية افريقيا فوق كل ثمن وتعيدت 
ليبيا بانيا ستستمر بتدريب مناضمي وقادة زمبابوي في بالدىم لبناء قوتيم العسكرية كما 

 .(51)دفاع عنيم ضد اي اعتداءاعمنت انيا ستكون عمى استعداد لم
قدمت ليبيا الدعم العسكري والسياسي لقيادات الحركات الوطنية في زيمبابوي والسيما الوطني  

فاستمر نضال شعب زمبابوي حتى حصل  Robert Gabriel Mugabe(52)روبرت موغابي
واالضطياد من بعد حوالي قرن من العبودية  1980عمى استقاللو في الثامن عشر من نيسان 

 .(53)قبل االقمية العنصرية البيضاء
 ناميبيا -ب

الى تصعيد الكفاح ضد حكومات  1980أدى حصول زيمبابوي عمى االستقالل عام 
الفصل العنصري في ناميبيا وقد حصمت الحركات الوطنية في ناميبيا عمى الدعم المادي 

عادية السياسة العنصرية في والعسكري من منظمة الوحدة االفريقية والدول الصديقة الم
فقد بذلت ليبيا   ، ومن خالل عضوية ليبيا في مجمس االمن التابع لألمم المتحدة(54)افريقيا

جيود مكثفة لدعم نضال شعب ناميبيا، كما طالبت المجمس بإجراء انتخابات حرة عادلة تحت 
 .(55)يبيااشراف االمم المتحدة من اجل إنياء احتالل جنوب افريقيا العنصري لنام

( منظمة شعب جنوب غرب افريقيا سياسيًا Swapo)( 56)ساندت ليبيا حركة سوابو
، وفي مؤتمر رؤساء الدول (57)وماديًا إلظيار حقوق الشعب الناميبي في تقرير مصيرىم

ادان  1976والحكومات االفريقية الذي عقد  في بورت لويس عاصمة مورشيوس في تموز 
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، ثم (58)المؤتمرون السياسة العنصرية التي تتبعيا حكومة جنوب افريقيا بحق شعب ناميبيا 
وخاللو أكد  1977اذار   9 – 7عقد مؤتمر القمة العربي االفريقي في القاىرة لممدة ما بين   

دعم بالده ماديًا وعسكريًا ودبموماسيًا لحركات (59)رئيس الوفد الميبي عمي عبد السالم التريكي
 .(60)التحرير االفريقية واعمن تعيد بالده بتقديم مميوني دوالر لدعم ىذه الحركات

في برقية بعث بيا الى  Sam Nujomaوقد أشاد رئيس منظمة سوابو  سام نجوما 
ساندة الميبية وجاء فييا "اسمحوا لي باسم سوابو والجماىير المناضمة لناميبيا أن القذافي بالم

ُأقدم لكم ولمشعب الميبي أرق التحيات، حيث ُكمِّفت ِمن ِقَبل المجنة المركزية لـ )سوابو( أن أقدم 
لكم شكر المنظمة عمى التأييد الراسخ لنضال شعبنا ضد االستعمارين واحتالليم االستبدادي 

 .(61)اميبيا"لن
شاركت ليبيا في أعمال الدورة الثامنة واالربعين لمجنة التنسيق لتحرير افريقيا والتي 

وأكدت عمى استمرار منيجيا  1987آب   15-13ُعِقَدت في اروشا بتنزانيا لممدة ما بين  
 وتقديم الدعم المالي (62)التحرري في تدريب وتسميح أعداد كثيرة ِمن مقاتمي منظمة )سوابو(

 .(63)لصالح صندوق الطوارئ الخاص بناميبيا وقد ُقدِّر ىذا الدعم بمميون دوالر
نتيجًة لمكفاح المسمح والضغوط التي واجيتيا حكومة جنوب افريقيا بسبب مواقف 
الدول الرافضة لسياستيا، أعمنت استعدادىا لمنح ناميبيا استقالليا، وحاولت التدخل لتشكيل 

يا، بيد أن الدعم الدولي واإلقميمي والسيما ِمن ِقَبل ليبيا ومنظمة حكومة موالية ليا في ناميب
الوحدة األفريقية أدى الى تصعيد الكفاح المسمح، فأحبطت محاوالت حكومة جنوب افريقيا، 

، بقيادة سام نجوما زعيم 1990وحصمت ناميبيا عمى استقالليا في الحادي والعشرين ِمن آذار 
 .(64)سوابو

 جنوب افريقيا -ج
تعد األقمية البيضاء في جميورية جنوب افريقيا اول معاقل سياسة التمييز العنصري 
وأقواىا في افريقيا، إال إن استقالل بعض الدول التي كانت تحت سيطرتيا أدى الى زعزعة 
األوساط السياسية واالقتصادية واالجتماعية في نظام الفصل العنصري كما ان كفاح حركات 

بدعم من منظمة الوحدة األفريقية ودول المواجية )انغوال، موزمبيق،  التحرر الوطني ىناك
 .(65)بتسوانا، زامبيا( أدى الى تيديد األمن واالستقرار في جنوب افريقيا
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لقد كان ألعضاء منظمة الوحدة االفريقية وفي مقدمتيا ليبيا دورًا كبيرًا في استمرار 
ناد لحركات التحرر الوطني ضد حكومة مقاطعة حكومة جنوب افريقيا وتقديم الدعم واالس

جنوب افريقيا،  وقد تبين ذلك عندما ُعِقد مجمس وزراء منظمة الوحدة األفريقية في دورتو 
في العاصمة التنزانية دار السالم وبعد مناقشة األوضاع في  1975االستثنائية في نيسان 

األعضاء بمقاطعة حكومة جنوب افريقيا أصدر المجمس قرارًا يقضي بضرورة استمرار الدول 
نشاء لجنة لمتابعة تنفيذ القرار ، فاشتركت ليبيا في عضوية  تمك المجنة . (66)جنوب افريقيا وا 

استمرت ليبيا في مواصمة دعميا لحركات التحرر الوطني في قارة افريقيا إذ عقدت لجنة 
كممة أشار فييا الى ألقى القذافي  1978شباط   14-8التنسيق لتحرير افريقيا اجتماعًا لممدة  

ن ِمن واجب إن  "المقاتمين في المؤتمر الوطني األفريقي ِمن حقهم أن يطمبوا مّنا كل شيء وا 
الدول االفريقية أن تقدم لهم كل الدعم، ألن الدفاع عن حق جنوب افريقيا هو استكمال 

 .(67)لحرية افريقيا"
ة والثالثين في أديس ابابا وفي اجتماع لجنة التنسيق لتحرير افريقيا في دورتو الرابع

ونددت المجنة بسياسة القمع واالرىاب التي تمارسيا حكومة جنوب أفريقيا  1980في شباط 
ضد المواطنين وناشدت منظمة الوحدة األفريقية واألمم المتحدة باتخاذ اإلجراءات السريعة 

ة مساعدتيا لإلفراج عن السجناء السياسيين، كما طالبت الدول والشعوب الصديقة بزياد
ومساندتيا لكفاح شعب جنوب افريقيا، حتى يتم القضاء عمى الحكومة العنصرية البيضاء في 

كما ارسمت ليبيا المساعدات المالية والعسكرية لحركات التحرير الوطني  (68)جنوب أفريقيا
ىناك إذ كانت تمك المساعدات ليا دورًا كبيرًا في بث روح العزم واإلصرار في نضاليا ضد 

 .(69)النظام العنصري
وفي لقاء جرى بين القذافي ووفود الميرجان الثاني لمشباب األفريقي في الثاني ِمن ايمول       
ن عمى الشباب االفريقي أن يقوم بالثورة لتحرير  1983 أكد القذافي إن افريقيا لم تتحرر بعد وا 

التحرير في جنوب افريقيا القارة وأشار الى إن الشباب االفريقي البد وأن يتطوع مع حركات 
وقال: "كيف نسمح لمبيض أن يؤسسوا دولة في جنوب افريقيا، ىؤالء المستعمرين العنصريين 
يستقطعون جزءًا ِمن قارتنا االفريقية ويؤسسون فييا دولة بيضاء عنصرية عدوانية تحتل جنوب 

 .(70)أفريقيا"
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رسيا الحكومة العنصرية في جنوب ونتيجة إلستمرار عمميات القمع واإلرىاب التي تما       
افريقيا، فقد اجتمع مجمس وزراء منظمة الوحدة األفريقية في أديس أبابا في الدورة الثالثة 

وناقش المؤتمرون الحمالت العدوانية التي تمارسيا حكومة األقمية  1986واألربعين لسنة 
ودعميا لحكومة جنوب  العنصرية ضد شعب جنوب افريقيا كما نددت بشدة السياسة األمريكية

افريقيا واستعماليا حق النقض في مجمس األمن لمنع فرض المزيد من العقوبات التي طالبت 
منظمة الوحدة االفريقية بفرضيا وتنفيذىا ضد حكومة جنوب افريقيا وجدد المؤتمر مطالبة 
الدول والشعوب الصديقة بالوقوف مع مواطني جنوب أفريقيا في صراعيم ضد الحكومة 

فضاًل عن زيادة ليبيا ِمن دعميا لحركات التحرير الوطنية في جنوب افريقيا  (71)العنصرية
 (72)المؤتمر الوطني األفريقي -والُمعَتَرف بيا ِمن قبل منظمة الوحدة االفريقية وىي:

(A.N.C)، والمؤتمر األفريقي الجامع  (P.A.C)(73)  إذ بمغ إجمالي المساعدات المادية
والمالية التي قدمتيا ليبيا لممؤتمر الوطني االفريقي سبعمائة واثنان وثالثون الف دوالر فضاًل 
عن ما كانت تخصصو ليبيا لمحركة من ميزانية لجنة التنسيق لتحرير أفريقيا، أما إجمالي 

االفريقي الجامع بمغت مميونًا ومائو  المساعدات المادية والمالية التي قدمتيا ليبيا لممؤتمر
وسبعين ألف وثمانمائة وتسعة وخمسين دينارًا، إضافًة الى مائتان وخمسة وسبعون  الف دوالر 

 .(74)كانت تخصصو ليبيا في صندوق افريقيا التابع لحركة عدم االنحياز
ونتيجة إلستمرار دعم ليبيا لحركات التحرر ومناضمييا في جنوب أفريقيا قدمت 

 Nelsonمؤسسة جائزة القذافي لحقوق االنسان جائزتيا الى الزعيم الوطني نيمسون مانديال  
Mandela  والتي كانت إيذانًا لتحرير ىذا المناضل من  1989وذلك في االول من حزيران

طالق سراحو تم اإلفراج عن  مانديال ورفاقو من سجون  1989وفي تشرين االول  (75)األسر وا 
 .(76)الفصل العنصري

كما ساندت ليبيا إجراء انتخابات عادلة في جنوب افريقيا لتشكيل البرلمان وذلك في         
والتي فاز فييا الحزب الوطني االفريقي بزعامة  1994السابع والعشرين ِمن نيسان 

 (.77)مانديال

 النتائج
القارة األفريقية في لعبت ليبيا  دورًا ىامًا في محاربة االستعمار والتفرقة العنصرية في   

إطار منظمة الوحدة االفريقية وفي مختمف المحافل الدولية، كما انيا قدمت مختمف انواع 
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الدعم لمدول األفريقية المستعمرة والخاضعة لألنظمة العنصرية ،  سيما بعد  قيام الثورة الميبية  
ستعمار االجنبي بكافة بقيادة معمر القذافي والتي كانت اولى مبادئيا محاربة اال 1969عام 

اشكالو ، لذلك يتضح دور ليبيا بشكل كبير في العيد الجميوري بتقديميا الدعم المادي و 
نيا كانت عضوًا ىامًا في لجنة  العسكري لحركات التحرر من أجل نيل استقالليا سيما وا 

ألنظمة التنسيق لتحرير افريقيا التابعة لمنظمة الوحدة االفريقية،  كما قامت بمحاربة ا
العنصرية من خالل دعم الحركات الوطنية المناىضة لتمك االنظمة وأىميا حركتي زابو وزانو 
في زيمبابوي، حركة سوابو في ناميبيا، وحزبي المؤتمر الوطني االفريقي والمؤتمر االفريقي 

عم الجامع في جنوب افريقيا، وغيرىا من الحركات التحررية والوطنية االفريقية، اذ قدمت الد
المادي والعسكري والدبموماسي  ليذِه الحركات و بشكل كبير حتى نالت بمدانيا حريتيا 

 واستقالليا.
  االحاالت

 

                                                 

وزارة اإلعالم والثقافة، ثورة الفاتح من سبتمبر عيدىا الرابع، مطابع دار الحقيقة، بنغازي، د. ت،  (1)
 .247ص
ولد في الجنوب الشرقي لموريتانيا في مدينة بوتمميت، درس  -(:2003 - 1925المختار ولد داداه ) (2)

االبتدائية والثانوية في موريتانيا ثم سافر الى فرنسا وأكمل دراستو العميا وتخرج في كمية المغات وفي كمية 
الموريتاني التقدمي، وكان عضوًا ثم انضم الى حزب االتحاد  1955الحقوق في باريس، عاد الى بالدِه عام 

في البرلمان الفرنسي ممثاًل عن موريتانيا قبل االستقالل، وبعد االستقالل اختير أول رئيس لموريتانيا عام 
، اعتقل ثم أفرج عنو وسافر مع زوجتِو 1978تموز   10واستمر في منصبو حتى أطيح بِو بانقالب  1960

. لممزيد ينظر: عبدالوىاب الكيالي وآخرون ،موسوعة 2003فاتو عام الفرنسية الى فرنسا وعاش ىناك حتى و 
؛ حنان عمي إبراىيم الطائي 128،   ص 1985، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت  ،6السياسة ، ج

وفؤاد عمي ىادي، قضايا ودراسات في الشأن السياسي لدول المغرب العربي )المغرب، الجزائر، تونس ليبيا، 
 . 65، ص2015انيا(، األكاديميون لمنشر والتوزيع، عمان، موريت

، مطابع الجميورية 1971وزارة اإلعالم، إدارة العالقات العامة، ثورة الفاتح من سبتمبر العيد الثاني  (3)
 .233العربية الميبية، طرابمس، د. ت، ص

ار شموع الثقافة، ليبيا، د.ت، ظاىر جاسم محمد، دراسات تاريخية في العالقات العربية االفريقية، د (4)
 .106ص
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التحوالت السياسية واالقتصادية  1994-1969مجموعة باحثين، ليبيا الثورة في خمسة وعشرين عامًا ( 5)
؛ رحيم كاظم محمد، 176، ص 2005واالجتماعية، المجنة الشعبية العامة لمثقافة، الجميورية العربية الميبية، 

األفريقي، مجمة دراسات، المركز العالمي لمدراسات وأبحاث الكتاب األخضر، الدعم الميبي لحركات التحرير 
 .49، ص2002(، 8ليبيا، السنة الثالثة، العدد )

، مطابع الوحدة 1977-1969محمد المبروك يونس، دور ليبيا في مسار العالقات العربية األفريقية ( 6)
 .135، ص1994العربية، الزاوية، 

 .135، المصدر السابق، صمحمد المبروك يونس (7)
، اطروحة  1986-1963عادل رشيد العبيدي ،دور دول المغرب العربي في منظمة الوحدة األفريقية  ( (8

 .81،ص 2017دكتوراه غير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة االنبار ، 
 .49رحيم كاظم محمد، المصدر السابق، ص (9)
ترجمة : شاكر ابراىيم ، منشورات المنشأة الشعبية لمنشر   ىنري حبيب، ليبيا بين الماضي والحاضر،( 10)

 .299، ص1981والتوزيع واالعالن والمطابع،  ليبيا ، 
 .242-237وزارة اإلعالم، ثورة الفاتح من سبتمبر العيد الثاني، المصدر السابق،  ص( 11)
 .133محمد المبروك يونس، المصدر السابق، ص( 12)
 .95السابق، صظاىر جاسم محمد، المصدر ( 13)
 .83عادل رشيد العبيدي، المصدر السابق، ص (14)
 .50-49رحيم كاظم محمد، المصدر السابق، ص (15)
 .134محمد المبروك يونس، المصدر السابق، ص (16)
؛ نجوى 189، ص1981حممي شعراوي، أفريقيا قضايا التحرير والتنمية، دار الثقافة الجديدة، القاىرة،  (17)

أمين الفوال، المواقف العربية تجاه الثورة االرتيرية، مجمة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، 
 .62، ص1986(، 94(، العدد )9لبنان،مج )

 .141-140لمصدر السابق، صمحمد المبروك يونس، ا (18)
 .49رحيم كاظم محمد، المصدر السابق، ص( 19)
 .139محمد المبروك يونس، المصدر السابق، ص( 20)
 .104-103ظاىر جاسم محمد، المصدر السابق، ص (21)
، مطابع دار الحقيقة، د.م ، د. ت، 1974وزارة اإلعالم والثقافة، ثورة الفاتح من سبتمبر العيد الخامس ( 22)

؛ يوسف روكز ، أفريقيا السوداء سياسة وحضارة ،  المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ، 29ص
 .68، ص 1986بيروت ، 

؛ عبدالمجيد خميفة الكوت، السياسة الخارجية الميبية 117محمد المبروك يونس، المصدر السابق، ص( 23)
 .63، ص 2003ن ، القاىرة،  تجاه افريقيا غير العربية منذ انتياء الحرب الباردة ، د.
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 .68يوسف روكز،  المصدر السابق، ص (24)
 .121محمد المبروك يونس، المصدر السابق، ص (25)
 .67؛ عبدالمجيد خميفة الكوت، المصدر السابق، ص51رحيم كاظم محمد، المصدر السابق، ص (26)
 .204، ص مجموعة باحثين، ليبيا الثورة في خمسة وعشرين عاما ، المصدر السابق (27)
 .107ظاىر جاسم محمد، المصدر السابق، ص( 28)
 .50رحيم كاظم محمد، المصدر السابق، ص( 29)
 .134-133محمد المبروك يونس، المصدر السابق، ص( 30)
 .107ظاىر جاسم محمد، المصدر السابق، ص( 31)
األفريقية،  منشورات -سالم حسين البرناوي، العالقات العربية األفريقية، دراسة حالة العالقات الميبية (32)

 .139، ص 2005أكاديمية الدراسات العميا ، طرابمس ، 
، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب 2دراسات عصرية من مكتبة القذافي السياسية، االستعمار، ط( 33)

 .161، ص1990طرابمس، األخضر، 
؛ المصدر نفسو، العدد 1979تشرين الثاني    17(، 2249جريدة الفجر الجديد، ليبيا، العدد ) (34)
 .1979تشرين الثاني    18(، 2250)
 .230، ص1983جمال حمدان، استراتيجية االستعمار والتحرير، دار الشروق، بيروت،  (35)
  .105ظاىر جاسم محمد، المصدر السابق، ص( 36)
االبارتيد: وىو نظام يقضي بالحفاظ عمى نقاء الجنس األبيض مع ضمان امتيازاتو السياسية واالقتصادية ( 37)

واالجتماعية عن طريق إصدار التشريعات الالزمة لذلك، وىو ما ُيعَرف بـ )مؤسسة الرجل األبيض(. لممزيد 
 .59، ص1985واجتماعيًا، دار دمشق، دمشق، ِمن التفاصيل. ينظر: أمين اسبر، أفريقيا سياسيًا واقتصاديًا 

 .184-183محمد المبروك يونس، المصدر السابق، ص( 38)
 .102-101( عادل رشيد العبيدي ، المصدر السابق ، ص  (39
 .102(المصدر نفسو ،ص (40
وصوتت في عام  1970انضمت ليبيا الى االتفاقية الدولية لمكافحة التمييز العنصري وقمعو ، في عام (41)

سنة دولية لمكافحة التمييز العنصري في افريقيا، محمد  1971لصالح القرار الخامس بأعتبار عام  1971
 . 182المبروك يونس ، المصدر السابق ص 

 .95ظاىر جاسم محمد، المصدر السابق، ص( 42)
مصر  ، وزارة الخارجية ، جميورية 1983-1963قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة االفريقية ( 43)

 .126-125، ص1985العربية ، 
-101؛ ظاىر جاسم محمد، المصدر السابق، ص175محمد المبروك يونس، المصدر السابق، ص( 44)

102. 
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 .138محمد المبروك يونس، المصدر السابق، ص( 45)
 .136محمد المبروك يونس، المصدر السابق،  ص (46)
ألفريقي لزيمبابوي( حركة سياسية نضالية أفريقية (: االسم المختصر لـ )االتحاد الشعبي اZapuزابو ) (47)

ورفعت شعار المساواة في الحقوق االنتخابية بين السود والبيض في  1961أسسيا جوشو نكومو في عام 
وتعرضت النشقاق نتج عنو والدة حزب )زانو(.  1962روديسيا )زيمبابوي( حضرتيا السمطات في عام 

 .49، ص1997، د. ن، لبنان، 9الجغرافية، جمسعود الخوند، الموسوعة التاريخية 
(: االسم المختصر لـ )االتحاد الوطني األفريقي لزيمبابوي( الحركة الوطنية المتفرعة عن Zanuزانو ) (48)

 1964والمنشقة عن االتحاد الشعبي األفريقي لزيمبابوي )زابو( تأسست عام  1957المجمس الوطني األفريقي 
 .50، ص 9ي بقيادة روبرت موغابي. مسعود الخوند ،المصدر السابق  ،جبرئاسة ندا بانينجي سيثول

 .49؛ رحيم كاظم محمد، المصدر السابق، ص138محمد المبروك يونس، المصدر السابق، ص( 49)
 .126-125محمد المبروك يونس ، المصدر السابق، ص (50)
 .49رحيم كاظم محمد، المصدر السابق، ص( 51)
تمقى تعميمو في مدارس اإلرسالية  1924شباط  21:  ولد في كوناما في روبرت جابرييل موغابي (52)

عاد  1950استكمل تعميمو في جامعة فورت ىير بجنوب افريقيا عام  1942المحمية، أصبح مدرسًا في عام 
ثم ذىب الى غانا لمتدريس في كمية سانت ماري لتدريب المعممين عام  1952موغابي الى روديسيا عام 

الى روديسيا وانضم الى الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة جوشوا نكومو انضم الى حركة . عاد 1956
بعد إطالق سراحو عاد الى روديسيا الشمالية إذ ُقِبض عميو مره  1962)زابو( اعتقل َوُسِجن عدة أشير عام 

العام لمحزب  ىرب الى تنزانيا وانفصل عن نكومو وانضم الى حزب )زانو( وأصبح األمين 1963أخرى عام 
واطمق سراحو بموجب عفو قاد حركة مقاومو ضد األقمية البيضاء، فاز  1974حتى عام  1964اعتقل عام 

واستمر الخالف بين موغابي وجوشوا  1980حزبو بأغمبيو في مجمس النواب وأصبح رئيسًا لموزراء عام 
لغاء منصب رئيس الو  1987نكومو ثم قام الطرفان عام  زراء في نفس العام، أصبح الرئيس بدمج حزبييما وا 

 احتفظ بقيادة البالد رغم زيادة المعارضة لحكومتو ينظر: 1990التنفيذي لزيمبابوي ثم ُأعيد انتخابو في آذار 
Harris M.Lentz,  Heads of States and GovernmentSpokesman A worldwide 
Encyclopedia of over 2300 Leaders , 1945 through 1992, Fitzroy Dearborn 
Publishers, 1994 , P-871-872. 

تطبيقية في المفاىيم واالىداف العوامل  -سالم حسين البرناوي، السياسة الخارجية الميبية دراسة في نظرية (53)
عبد الرحمن ؛  82 -81، ص  2000، مركز بحوث العموم االقتصادية ، ليبيا ،1997 - 1977والوسائل 

ة الوحدة االفريقية وسياسة الفصل العنصري، مجمة جامعة بنغازي، جامعة بنغازي، محمد الدريسي، منظم
 .158؛ دراسات عصرية، االستعمار ، المصدر السابق، ص55، ص2015(، 2001العدد )

 .56عبد الرحمن محمد الدرسي، المصدر السابق، ص (54)
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 .123 -122محمد المبروك يونس، المصدر السابق، ص( 55)
برئاسة سام نجوما، أعمن ىذا الحزب الكفاح المسمح  1959نيسان  19(: تأسست في Swapoسوابو ) (56)

، حصمت عمى الدعم 1966وأسس الجيش الشعبي لتحرير ناميبيا قام بأول عممياتو المسمحة في حزيران 
ل رشيد االفريقي واعترفت بيا منظمة الوحدة االفريقية ومنظمة األمم المتحدة كممثل شرعي لناميبيا. عاد

 .89العبيدي، المصدر السابق، ص
 .81سالم حسين البرناوي،  السياسة الخارجية الميبية، ص (57)

 .89عادل رشيد العبيدي ، المصدر السابق ، ص  ( (58
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تأسس ىذا الحزب في جنوب افريقيا في أواخر الخمسينات  -:(A.N.C)المؤتمر الوطني األفريقي   (72)
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