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الدرجة 
 األكاديمية 

 التاري    خ  لد الدراسة ب الجهة المانحة لها  التخصص

 1997 بريطانيا    ٫Kentكنت جامعة   عالقات دولية  دكتوراة 

 1985 بريطانيا  USIU عالقات دولية  ماجستي  

 1980 ليبيا  بنغازي-جامعة قاريونس علوم سياسية  بكالوريوس 

 

 

 

 العلوم السياسية  التخصص العام 

 عالقات دولية  التخصص الدقيق

 مجاالت االهتمام
 ، ي ي لیبیا، قضایا بناء  نظرية العالقات الدولية، الفكر السياسي العرب 

السیاسة والمجتمع والدولة فز
الدولة وحل الرصاعات، قضایا الھجرة ،االنتقال السیاسي واالقتصادي، العالقات العربیة االوربیة،  

 العالقات اللیبیة االمریكیة. 
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.المؤهالت األكاديمية2  

 التخصص ومجاالت االهتمام العلمي.3
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Arab political thought on Arab nationalism and unity : the 1980s and the dialectic of old and 
new paradigms 
  

 
 
 

 

 

 
The Determinants of Libya's Foreign Policy 

 
 

 

 

 

 التاري    خ  جهة العمل الوظيفة

أستاذ السياسة والعالقات    

   السياسية، قسم العلوم الدولية

 

   2010منذ   جامعة طرابلس 

أستاذ مشارك، قسم العلوم  
 السياسية 

 2001-2010  جامعة طرابلس 

أستاذ مساعد، قسم العلوم  
 السياسية 

 1997-2001  جامعة طرابلس 

 1989-1992 جامعة طرابلس محاضز ، قسم العلوم السياسية 

 1985-1989 جامعة طرابلس مساعد محاضز 

 

 

 

عنوان أطروحة الدكتوراه.4  

عنوان رسالة الماجستير.5  

الخبرة العملية.6  
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 الدراسات العليا  البكالوريوس  اسم المقرر

 نعم نعم نظرية العالقات الدولية 

  نعم الليبية  السياسة الخارجية

ي    نعم الفكر السياسي العرب 

  نعم سياسية العلوم المبادى 

  نعم عامة الدارة اإل مبادى 

ي أوربا 
  نعم السياسة والحكم فز

ي ليبيا 
  نعم النظام السياسي فز

  نعم مناهج وطرق البحث

 نعم  حلقة دراسية

ي العالقات الدولية 
 نعم  قراءات مستقلة فز

  نعم العالقات العربية االفريقية 

 

 

اسم الباحث 
 ) ز  )الباحثي 

 التاري    خ  جهة النش   عنوان البحث

ي يوسف 
 الصوابز

، التاري    خ   ي ليبيا: الش 
مراجعة كتاب "اإلبادة الجماعية فز

"، لمؤلفه علي عبد اللطيف أحميدة ي
  االستعماري المخفز

 

، مجلة المستقبل  
، العدد  ي  519العرب 

2022 

Youssef 
Sawani 

Justice, Reconciliation, and State-Building in 
Post-Gaddafi Libya,. 
https://doi.org/10.1525/caa.2022.15.2.3 

 

Contemporary 
Arab Affairs, 

Vol. 15, No. 2, 
June 2022. 

UCPress 

2022 

Youssef 
Sawani 

Review: Understanding Libya Since Gaddafi, By 
Ulf Laessing, Review – Understanding Libya 
Since Gaddafi (e-ir.info)  

E-International 
Relations, June 

17, 2022.  
2022 

 8.األبحاث العلمية المنشورة آلخر سنتين

المقررات الدراسية التي تم تدريسها.7  
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Youssef 
Sawani 

Review: Genocide in Libya: Shar, A Hidden 
Colonial History, by Ali Abdullatif Ahmida,  
 

Contemporary 
Arab Affairs, 

Vol. 15, No. 1, 
March 2022. 

UCPress 

2022 

ي 
 يوسف الصوابز

ي   ، هيز ي
" الدولة العربية: جدل التكوين والتحول" ، فز

ي عش  للتنمية الثقافية  لتقرير ا العويط  )محرر(، 
ي الثابز العرب 

ي عقدين 
ي فز - 2000: الفكر العرب     2020 

مؤسسة الفكر  
ي   لبنان  -العرب 

2021 

ي 
 يوسف الصوابز

ي   ، هيز ي
" الدولة العربية: جدل التكوين والتحول" ، فز

ي عش  للتنمية الثقافية  ا العويط  )محرر(، 
ي الثابز لتقرير العرب 

ي 
ي فز - 2000عقدين : الفكر العرب     2020 

مؤسسة الفكر  
ي   لبنان  -العرب 

2021 

ي 
 الهوية واألمة والمستقبل: تساؤالت"،  "  يوسف الصوابز

ال مس                 ت ق  ب         ل   م ج ل        ة 
، العدد   ي    506العرب 

 

2021 

 

ي 
 يوسف الصوابز

  ، ي
والتحول" ، فز ج    دل التكوين  العربي    ة:  ال    دول    ة   "

ي العويط  )محرر(،   ي عش            ا هيز
ي الثابز لتقرير العرب 
ي عق    دين  

ي فز العرب  : الفكر    2000للتنمي    ة الثق    افي    ة 
-   2020 

مؤسسة الفكر  
ي   لبنان  -العرب 

2021 

Youssef 
Sawani   

Gaddafi’s Legacy, Institutional 
Development, and National 
Reconciliation in Libya, Contemporary 
Arab Affairs, Vol. 13, No. 1. DOI: 
10.1525/caa.2020.13.1.23  

Contemporary 
Arab Affairs, 

Vol. 13, No. 1, 
March 2020. 

UCPress 

2020 

  

 

 

 بلد اإلنعقاد  الجهة المنظمة اسم المؤتمر
تاري    خ  
 اإلنعقاد 

نوع 
 المشاركة 

الندوات العلميةالمشاركة في المؤتمرات و.9  
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ورشة عمل بعنوان األزمة  
الليبية وسياقاتها السياسية  
والقانونية تحديات  
 االنتخابات وآفاق الحل  

 

 2022.7.5 ليبيا  -طرابلس  جامعة ليبيا المفتوحة
اللجنة 
 العلمية

حلقة نقاش حول الرؤية  
اتيجية للمصالحة  االسير

الوطنية المعدة من 
 المجلس الرئاسي 

 ليبيا -طرابلس جامعة طرابلس
2022-7-

20 

اعداد 
مالحظات  
عن 

وع  المش 
باسم 
 القسم 

 ''State Building and 
the post-Gaddafi 
Libyan Crisis'', a 
lecture at '' The 

lecture of series "10 
years so-called Arab 

Spring - a critical 
perspective" 

 Critical Students of Arabic and 
Islamic Studies )KIARA). 

www.kiaradiekritischen.wordpress   
ي  -المانيا

اضز ة 2021 افير  محاضز

“Institutionality and 
governance in Libya: 

challenges of 
conflict phase and 

Case Studies''   

UNESCWA, Technical Meeting: 
Presentation &Thematic 

Discussion of the Updated Three 
Baseline Studies, Libya Social 

Dialogue Project,   

 ورقة بحثية    2019 تونس 

 ''Justice and Peace 
in Libya: lessons 

from Latin 
America'', paper 

presented at 
Seminar on’ State 
Transformation in 
Latin America and 
the Arab World: 

Mapping Gaps and 
Bridges 

 University of Paris Descartes, 
Faculty of Law 

 ورقة بحثية 2019 فرنسا  

دور مراكز الفكر والبحوث 
ي دعم ثقافة الحكم 

فز
   الرشيد 

 ورقة بحثية 2018  تونس   سكو يسيااليسكوا واال
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Libya: Prospects for 
Peace and 

Reconciliation’’, a 
lecture at Exchanges 
on the Middle East 

III 

De  ,lecture Henriette van Lynden
Rode Hoed 

Amsterdam, 
Netherlands 

ة 2017  محاضز

 

 

 

 

 التاري    خ  الجهة المنظمة اسم الدورة 

Summer School on Post-Conflict 
Stabilization,   

the Middle East Directions Programme 
and the 
School of Transnational Governance, the 
European University Institute, Florence, 

Italy   

9-11 July 
2018    

      

      

      

   

 

 

 

 التاري    خ  العلمية المهنية اسم الهيئة أو الجمعية 

 ( 2005 -2000وعضو لجنتها التنفيذية )  الجمعية العربية للعلوم السياسية ) نائب الرئيس (

  

2019-2020 

 (MEPSA، الواليات المتحدة األمريكية )  جمعية وسط الغرب للعلوم السياسية

 
  2015منذ 

العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية.11  

 كمتدرب الدورات التدريبية التي تم حضورها.10
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 2006-2018 األمناءعضو مجلس  - مركز دراسات الوحدة العربية

 الجمعية الليبية للعلوم السياسية ) متوقفة عن العمل( 

 
 عضو مؤسس 

 الرابطة العربية للدراسات المستقبلية 

 
 2019منذ 

كي 
ي الير عضو مؤسس منذ   منتدى الحوار العرب 

2013 

Senior Non-Resident Fellow, International Centre for Dialogue Initiatives, New 
York, USA 
 

 2020منذ 

Senior Regional Advisor, Corporate Risk and Crisis Management GbR, Germany  
 

   2015منذ 
 

ي 
ي   - خبي  وطنز

 2004 برنامج األمم المتحدة االنماب 

ي  2013 رئيس تحرير مجلة المستقبل العرب  مايو  - 2012 

  

 

 

 مهارات الحاسوب: برنامج اوفيس

 ادارة المشاري    ع الدراسية وقيادة الفرق البحثية 

 تنظيم المؤتمرات والندوات 

 النش  األكاديمي 

 

 

 

 

 

مهارات أخرى.12  

.االستشارات الرسمية المقدمة13  
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 الجهة الطالبة لالستشارة  موضوع االستشارة 
الجهة المقدم من خاللها 

 االستشارة 
 التاري    خ 

وتقييم لرؤية ليبيا السالم  مراجعة  
 واالزدهار 

ي للتطوير  
المجلس الوطنز

 ليبيا -االقتصادي واالجتماعي 
 2020 شخصي 

  Consultancy: Libyan Experts 
Debate Sessions 

 
 

 International Centre for 
Dialogue Initiatives, New 

York, USA June-
December   

 2021 شخصي  

Peer Reviewer of “Baseline 
study on Institutionality and 

governance in Libya: 
challenges of conflict phase  

UNESCWA, Lebanon     2019  شخصي 

Peer Review of ''Bringing 
Greater Security in Libya 

about: the need for a new 
paradigm. 

Clingendael, the  
Netherlands  
Institute of  

International Relations   

 2019  شخصي 

 Conceptualizing and 
Designing the Libyan 
economic and social 

dialogue project as a lead 
researcher, consultant and 

key expert.  

UNESCWA 

 2019-2020 شخصي 

 UN Mediation in Libya with 
focus on governance and 
state building  

 International Centre for 
Dialogue Initiatives, New 

York, USA 
 2020   شخصي 

كتابة وتحرير محور األمن القومي  
والسياسة  الخارجية ضمن رؤية ليبيا  

2025 
 2009-2010 شخصي  جامعة قاريونس -مركز البحوث

Evaluating decentralization 
in Libya and UN projects in 

Libya 
UNDP-Libya  2004 شخصي 

 2006-2007 شخصي  الحكومة الليبية  تطوير المؤسسات السياسية  

 

 

 

 التاري    خ  مسم العمل اإلداري/ اللجنة

ية    ز الصادرة عن مطابع جامعة   Contemporary Arab Affairs مدير تحرير المجلة االنكلي 
 كاليفورنيا 

 منذ 
2016 

.األعمال اإلدارية واللجان14  
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 2008-2011    -عضو لجنة تحكيم جائزة الصحافة العربية

     الدراسات العليا بقسم العلوم السياسيةمنسق 
2004 

  

 ليبيا  -رئيس لجنة تطوير اكاديمية الدراسات العليا
 

2001 

/ وكالة االنباء   1980-1983 رئيس قسم التحليل االخباري ومحرر سياسي

 

/ قسم العلوم السياسية/ جامعة طرابلس  ي
 بيان منشورات أ.د. يوسف محمد جمعة الصوابز

 

 منشورات باللغة العربيةأوال:  

 

ي كتب منشورة باللغة العربية : أ.     
 كتب / فصول فز

ي العويط  )محرر(،  (1 ، هيز ي
ي عش                للتنمية الثقافية : ا " الدولة العربية: جدل التكوين والتحول" ، فز

ي الثابز لتقرير العرب 

ي عقدين  
ي فز ،  2020   -  2000الفكر العرب  ي وت: مؤسسة الفكر العرب   2021، بي 

ي ، " المؤسسات والقانون و  (2
ي  المصالحة الوطنية" ، فز

ي فز
ي وسليمان ابراهيم )تحرير( قضايا الحكم الوطنز ب  زاهي المغي 

   2021، تحرير ، منشورات مركز دراسات القانون والمجتمع، جامعة بنغازي، .ليبيا

ي العويط ) محرر( الكتاب السنوي لمؤسسة   (3 ، هيز ي
ي الجديد: سياقات التكوين وآفقا التغيي  " ، فز " االنسان العرب 

وت  ، بي  ي  2019الفكر العرب 

وت (4  2018منتدى المعارف،  مزيدة ومنقحة، 2، ط نظرية العالقات الدولية، بي 

) تحرير وتأليف(، دار  (5 ي البحث العلمي
يقية وتطبيقاتها فز وت، )االمبي   ( 2017الروافد الثقافية، بي 

ي ومستقبل مأمول (6
وت: مركر دراسات الوحدة العربية، (العالقات العربية الصينية: ماض غنز  2017تحرير(، بي 

وت: مركز دراسات الوحدة العربية، ) (7 ي نحو الديمقراطية، بي   ( 2014اتجاهات الرأي العام العرب 

ي نحو الوحدة، بي   (8  ( 2014وت: مركز دراسات الوحدة العربية، ) اتجاهات الرأي العام العرب 

وت: منتدى المعارف،  (9 : االنتفاضة،  اإلصالح والثورة، تأليف وتحرير مع ريكاردو الريمونت، بي  ي  2013الربيع العرب 

وت (10  (. 2013منتدى المعارف، ) ،1، طنظرية العالقات الدولية، بي 

وت : مركز دراسات (11  (.  2013الوحدة العربية، ) ليبيا: الثورة وتحديات بناء الدولة، بي 

وت: مركز   (12 :  نحو خطة طريق، تحرير وتأليف مع عبداإلله بلقزيز، بي  ي ي الوطن العرب 
الثورة واالنتقال الديمقراطي فز

 2012دراسات الوحدة العربية، 

، مراجعة وتقديم يوسف  (13 ي
ي أمريكا(، ترجمة عثمان المثلوب 

،  أمريكا : األنا واآلخر )من نحن؛ الجدل الكبي  فز ي
الصوابز

 (. 2008طرابلس؛ المركز العالمي للدراسات، )

 (. 2006ليبيا المعاضة : قضايا وتحديات، طرابلس؛ المركز العالمي للدراسات، طرابلس، ) (14

ي  (15
ي )ندوة(، تحرير: كمال المنوفز ي الوطن العرب 

، طرابلس؛ المركز   –الديمقراطية واإلصالح السياسي فز ي
يوسف الصوابز

 (. 2005العالمي للدراسات، )
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( تقرير التنمية   (16 ي
ز : تقرير التنمية اإلنسانية العربية وبيان حالة األمة العربية )فز ي رؤيتي 

" مستقبل األمة العربية فز

، الدار البيضاء؛ مطبعة الجديدة، ) 2004اإلنسانية العربية لعام    (. 2007"  ، تحرير د. إمحمد المالكي

( حمدي عبدالرحمن حسن )محرر( إفريقيا والعولمة، جامعة القاهرة، "إفريقيا والعولمة: اآلثار  (17 ي
والتحديات" )فز

(2004 .) 

وت: مركز دراسات الوحدة العربية،  (18 ، بي  ي ي الفكر السياسي العرب 
 2003القومية والوحدة فز

ي ، حمدي عبدالرحمن حسن) محرر( الجندر والمشاركة السياسي (19
ي ليبيا"، فز

ي "المشاركة السياسية للمرأة فز
ة للمرأة فز

، منشورات جامعة القاهرة،  ي
 2001بلدان الشمال االفريفر

، عل شمبش (20 ي
ي مجلس األمن"، فز

ي مجلس "زيمبابوي: دراسة حالة الستخدام الفيتو فز
) محرر( استخدام الفيتو فز

 1984األمن، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 

ية للنش  والتوزي    ع واالعالن،  (21 (، طرابلس: منشورات الدار الجماهي  ي
ز عوينر    1983ناميبيا: قضية ونضال) مع معير

 ب.  دراسات ومقاالت ومراجعات كتب منشورة باللغة العربية:    

"، لمؤلفه علي عبد اللطيف أحميدة،  مراجعة كتاب "اإلبادة  (1 ي
، التاري    خ االستعماري المخفز ي ليبيا: الش 

الجماعية فز

، العدد  ي  2022، مايو  519مجلة المستقبل العرب 

، العدد "  (2 ي  2021ابريل   506الهوية واألمة والمستقبل: تساؤالت"، مجلة المستقبل العرب 

ي آس  (3 ي المنطقة العربية : التنمية المؤس س ية  عرض كتاب "اللجنة االقتص ادية و االجتماعية لغرب 
يا، اإلس كوا : الحوكمة فز

، العدد   ي اع : نحو مجتمعات سلمية و إدماجيه و مؤسسات خاضعة للمساءلة". المستقبل العرب  ز ي سياقات ما بعد اليز
فز

 2019 ،  نوفمي    489

ي الغرب: التاري    خ االقتص    ادي االجتماعي وأزمة (4
ي،    "الدراس    ات العربية واالس    المية فز الثقافة"، مقابلة مع انطونيو بلليتي 

، العدد  ي  2018، ديسمي  478مجلة المستقبل العرب 

، العدد  (5 ي "، المس     تقبل العرب  ي
ي الرس     ائل النص     ية الليبية بعد القذافز

"الس     خرية الس     ياس     ية زمن التحول والعنف: قراءة فز

   2018، اكتوبر  476

، العدد   (6 ي "، مجلة المس   تقبل العرب  ي   يناير ،  431"الواليات المتحدة وليبيا: تناقض   ات التدخل ومس   تقبل الكيان اللين 

2015    

ي ، العدد  "اتجاهات الرأي ا (7 ي نحو مس    ألة الوحدة: تحليل نتائج الدراس    ة الميدانية". المس    تقبل العرب  ،  422لعام العرب 

 2014 ابريل 

ي ، العدد  (8 ي نحو الديمقراطية: تحليل نتائج الدراس          ة الميدانية". المس          تقبل العرب  ،  ,428"اتجاهات الرأي العام العرب 

اير    2014 في 

ي ليبيا: ا" (9
، علي الكواري) تحرير( االنتقال لديمقراطي فز ي

ة  الديمقراطيةلتحديات واآلفاق"، فز   التحركات   مس              ار   :   المتعي 

وت:  الديمقراطية.  أجل من الراهنة العربية  2014 العربية،  الوحدة دراسات مركز  بي 

10) "  ، ي : من إص   الح المؤس   س   ات إج مقاربة جديدة لسمن"، المس   تقبل العرب  ي ،   416العدد التحديات األمنية للربيع العرب 

 (2013اكتوبر )

، العدد  " (11 ي "، مجلة المستقبل العرب  ي وع النهضوي العرب   2012، سبتمي  403المعرفة والمش 

ي " (12
)تحرير( الثورة واالنتقال الديمقراطي فز ي

، عبداالله بلقزيز ويوس        ف الص        وابز ي
ي الثورة الليبية"، فز

اآلفاق الديمقراطية فز

وت: مرك : نحو خطة طريق، بي  ي  2012ز دراسات الوحدة العربية، الوطن العرب 

ي العالقات الدولية"، المجلة العربية للعلوم السياسية، المجلد " (13
 2012، ابريل/ ربيع 34تحليل االحداث فز
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، العدد " (14 ي "، المستقبل العرب  : الديناميات المتفاعلة والمستقبل السياسي ي
 (. 2012، يناير )  395ليبيا بعد القذافز

، )ابريل  ليبيا وتحديات الهجرة اإل"  (15  (.  2005فريقية"، مجلة فضاءات، الع دد الثام ن ع ش 

، )يناير  " (16  (2004العولمة : ليبيا : التحديات والخيارات"، مجلة فضاءات، العدد الحادي عش 

17) "  ، ي
: التحديات والس    ياس    ات"، مجلة االقتص    اد والعلوم الس    ياس    ية، العدد الثابز ي اإلص    الح وةعادة هيكلة االقتص    اد اللين 

(2004 .) 

 1998لسنة   1العولمة والثقافات والهويات الوطنية"، مجلة دراسات، العدد  " (18

وط " مجلة الدراس  ات العليا، الص  ادرة عن أكاديمية الدراس  ات العليا، طرابلس: خريف  " (19 اكة: أي و  أوربا والعرب: الش   

1998 

 مقاالت اخرى .ج

وق،  (1  2021   سبتمي    19" األزمة الليبية والحاجة لمقاربة وطنية جامعة". الش 

ز  (2 "، الش   2"مؤتمر برلي   2021 يونيو  17وق، وخطر تحول ليبيا اج منطقة ضاع دوجي

وق،  (3 : األولويات التنظيمية". الش  ي ي اللين 
 2021 مايو  22"تكامل السياسة الخارجية واألمن الوطنز

وق، ا" (4  2021 مايو  20لسياسة الخارجية الليبية: نحو روية انتقالية تحقق المصلحة الوطنية". الش 

ي ليبيا: السيادة واالنقاذ والمصال (5
وق  " حكومة الوحدة الوطنية فز  2021مارس  21حة". الش 

وق،  (6 وع المستقبل".  الش  ي  العروبة ،مش   2021 يناير  11"هل مات النظام االقليمي العرب 

وق  ءبنا " (7 "، الش  ي
ي ليبيا وتحديات الرصاع ما بعد القذافز

 2020 نوفمي    23الدولة فز

وت، اغسطس   (8 ، بي  ي : الواقع والتحدي" ، دورية أفق الصادرة عن مؤسسة الفكر العرب  ي   2018"التعليم العرب 

وت، مارس  (9 ، بي  ي  2018"عودة الدين للعالقات الدولية"، دورية أفق الصادرة عن مؤسسة الفكر العرب 

 د.  كتب ودراسات قيد النش  باللغة العربية 

 (. 2023ة ثالثة مزيدة ومنقحة، )مارس  نظرية العالقات الدولية، طبع   -
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