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 :الممخص
سمط البحث الضوء عمى العالقات التي ربطت ليبيا مع كؿ مف        

الواليات المتحدة االمريكية مف جية  واالتحاد السوفيتي مف جية اخرى ، 
لمعالقات الدولية في تمؾ المدة التي كاف ليا شكمت جزء مف صورة 

انعكاساتيا عمى ليبيا ، وفي الوقت ذاتو ألفت اىمية استراتيجية لكال البمديف 
المذاف فقدا الموقع االستراتيجي عمى البحر المتوسط ) مصر ( ، اف ما 
يجري في أي بمد ال يمكف فصمو عما يجري في محيطو االقميمي والدولي 

ؽ عمى ليبيا بطبيعة الحاؿ، الذي ظؿ يؤثر ويتأثر بصراع وىذا ما ينطب
القوى العظمى والسيما القوتيف الكبيرتيف آنذاؾ الواليات المتحدة االمريكية 
واالتحاد السوفيتي. ونستطيع القوؿ اف العالقات بيف االطراؼ الثالثة مبنية 

يات عمى اساس التقاء المصالح فكانت ليبيا اقرب الى السوفيت مف الوال
المتحدة االمريكية ، بعد ما قاـ بو معمر القذافي مف اعماؿ عّدتيا الواليات 
المتحدة االمريكية أنيا موجو بالضد منيا بدءًا مف اجالء القواعد االمريكية 

مرورًا بتأميـ شركات النفط ، وانتياؾ الطائرات  1791تموز 11في 
 1791و1799و 1791االمريكية لممجاؿ الجوي الميبي في االعواـ 

 .1791والعدواف عمى خميج سرت عاـ 
 

DOI 

10.37653/juah.2021.171428 

 11/7/1111 تـ االستالـ:
 17/11/1111 قبؿ لمنشر:
 8/1/0208   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 العالقات

 ليبيا
 االتحاد السوفيتي 

 الواليات المتحدة االمريكية 

 

 

 

 

 



(6474) 
 

The Libyan - Soviet  Rapprochement and Its Impact On The Libyan- 

American Relations 1969-1985 
Researcher Samir W.K       Prof Dr. Jamal H. Dhuwaib 

        College of Education for Humanities – University of Anbar 

Submitted: 22/09/2020 

Accepted: 19/10/2021 

Published: 01/09/2021 

Abstract: 

 Discussing the Relations That linked Libya With Each 

Of The United States of America on The one hand and 

the Soviet Union on the other hand, Forms Part of a 

Picture of International Relations in that Period that had 

its Repercussions on Libya, Which at the Same Time 

Formed a Strategic importance for both countries that 

Lost their Strategic Position On the Mediterranean 

(Egypt), what is Happening in any country cannot be 

separated from what is happening in its Regional and 

International Surroundings, and this Applies to Libya of 

Course, which Continued to affect and be Affected by 

the Great Powers' Struggle, Especially the two Great 

Powers at the time, the United States of America and the 

Soviet Union. We can say that the Relations between the 

three Parties are Built on the basis of a Convergence of 

Interests, so Libya was closer to the Soviets than 

America, After Gaddafi's actions that were Considered 

by America against it, Starting with the Evacuation of 

the American bases on July 11, 1970 through the 

Nationalization of Oil Companies, and the US Aircraft’s 

Violation of the Field Libyan air Force in 1972, 1973 

and 1980, and the Aggression on the Gulf of Sirte in 

1981. 
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 المقدمــة

ظير االتحاد السوفيتي ) اتحاد الجميوريات السوفييتية االشتراكية( كقوة عالمية بعد 
( لو تأثريُو عمى الساحة الدولية ، واف دراسة لمعالقات 1771 -1797الحرب العالمية الثانية )

بيف ليبيا واالتحاد السوفيتي ألقت بضالليا في الوقت ذاتو عمى العالقات مع الواليات  السياسية
المتحدة االمريكية لما تشكمو االخيرة مف اىمية كأحد قطبي الصراع عمى السيطرة او النفوذ 

 عمى العالـ الذي برز عمى الساحة الدولية.
األولى في العيد الممكي ويمكف تقسيـ العالقات الميبية األمريكية إلى مرحمتيف 

(، أذ كانت العالقات بيف البمديف جيدة ويعود ذلؾ إلى ارتباط ليبيا بعالقات 1711-1797)
ثنائية قوية مع بريطانيا، األمر الذي جعؿ االمريكييف غير قمقيف عمى ليبيا مف محاولة 

 .  السوفييت التقرب إلييا
الواليات المتحدة االمريكية تفكر  بدأت  1711كانوف االوؿ 17بعد استقالؿ ليبيا في 

جديًا في عقد اتفاقيات مع الممؾ ادريس مف أجؿ وضع موطئ قدـ ليـ في المنطقة ، فعقدت 
، ُمنحت 1717ايموؿ  7الواليات المتحدة االمريكية اتفاقية عسكرية مع المممكة الميبية في 

ية في بنغازي ودرنة، فضاًل عف بموجبيا الواليات المتحدة االمريكية حؽ استخداـ القواعد الميب
( 71القاعدة الرئيسية ليـ في ليبيا قرب المالحة )ىويمس(، مقابؿ مساعدات مالية بمغت )

مميوف جنيو طواؿ مدة االتفاقية التي كانت ثمانية عشر عامًا ، كما نجح رئيس الوزراء بف 
حصؿ  1719زيراف ح 11حميـ مف توقيع اتفاقية أخرى اثناء مدة حكمو مع األمريكييف في 

، وذلؾ بعد 1791-1719( مميوف دوالر بيف عامي 17بموجبيا عمى مساعدات قدرت بػ )
 موافقتو عمى توسيع مساحة القواعد العسكرية في ليبيا.

، فقد حرصت 1797أما المرحمة الثانية والتي اعقبت انقالب الفاتح مف ايموؿ 
مع الدوؿ األخرى وفؽ مبدأ عدـ االنحياز  الحكومة الميبية عمى بناء عالقات جديدة ومتوازية

والحياد االيجابي، وفي خضـ الصراع بيف المعسكريف الشرقي والغربي عمى الشرؽ األوسط 
والبحر المتوسط والشماؿ االفريقي عمى وجو الخصوص ظيرت اىمية ليبيا الجيوسياسية 

يات المتحدة األمريكية واالقتصادية، والسيما النفط إذ حرص كؿ مف االتحاد السوفيتي والوال
 . مف عدـ استفادة الطرؼ األخر مف ىذا المنتج الميـ

 –قسـ البحث الى مقدمة ومبحثاف وخاتمة تناوؿ المبحث االوؿ بداية العالقات الميبية 
، اما المبحث الثاني فتطرؽ الى  1799-1797السوفيتية وأثرىا عمى العالقات االمريكية 
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، لنصؿ في 1791-1797السوفيتي  -مريكية أثر التقارب الميبيتدىور العالقات الميبية اال
 نياية البحث الى أىـ االستنتاجات التي توصؿ الييا البحث. 

-8191السوفيتية واثرىا عمى العالقات االمريكية ) –المبحث االول: بداية العالقات الميبية 
8191:) 

سعى السوفييت ومنذ بداية العالقات مع ليبيا مف أجؿ عدـ استفادة الواليات المتحدة االمريكية 
والغرب مف النفط الميبي الذي قاموا بشرائو ليس لحاجتيـ إليو، إذ كانوا آنذاؾ في طميعة الدوؿ 
المصدرة لو ولكف ارادوا مف ذلؾ احراج ومنع وصوؿ تمؾ المادة الى الواليات المتحدة 

 .(1)ألمريكية وبالتالي خمؽ حاجز سياسي بيف ليبيا والواليات المتحدة االمريكية ا
في الوقت الذي كانت تعتقد فيو الواليات المتحدة االمريكية، أف الموقؼ الشخصي لمعقيد 

سيكوف الى جانبيا، وذلؾ أثر تصريحاتو عند تسنمو الحكـ بانو سوؼ يكوف  (1)معمر القذافي
لمد الشيوعي في تمؾ المنطقة وفي بمده، وذلؾ بطبيعة الحاؿ يرجع إلى خصمًا في مواجية ا

اسباب دينية واجتماعية وأدبية تتعمؽ بتنشئتو، إال أف تمؾ اآلماؿ تبخرت بعد وصوؿ أوؿ 
شحنو مف الدبابات الروسية إلى ميناء طرابمس ثـ تتابع وصوؿ االسمحة السوفيتية إلى ليبيا، 

 .(9)ر القذافي إلى معاممة االتحاد السوفيتي معاممة الصديؽفي الوقت الذي دعا فيو  معم
عف حدود  1799بدأت االحداث تتسارع، ففي مطمع السبعينات ، وعندما اعمنت ليبيا عاـ 

مياه خميج سرت االقميمية، عارضت الواليات المتحدة االمريكية ذلؾ لوجود اسطوليا السادس 
( 7)في البحر المتوسط ضمف حمؼ الناتو

 (NATO والذي عّده االخير ضمف حدود الحمؼ ،)
أي أف خميج سرت ضمف حدود المياه الدولية، في الوقت الذي عممت فيو ليبيا لممجتمع الدولي 

 :(1)باف خميج سرت 1799تشريف االوؿ  11مف خالؿ بيانيا في 
 جزء ال يتجزأ مف ليبيا واراضييا. -1
 أنو يرتبط بأمف ليبيا. -1
 د في الخميج ىي حقوؽ لميبيا.جميع حقوؽ الصي -9
 السيادة عمى خميج سرت، وعمى السفف الداخمة إليو أخذ تصاريح مف السمطات الميبية. -7
أولى االتحاد السوفيتي اىمية كبيرة لميبيا بعد اف فقد قاعدتو االرتكازية في مصر بعد  

تخاذؿ مع ضد )الكياف الصييوني(، بسب الموقؼ السوفيتي الم 1799حرب تشريف االوؿ/
بأحدث انواع االسمحة وبما يفوؽ  1799مصر، إذ اخذت موسكو بتزويد النظاـ الميبي عاـ 
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تردد مف تقارير دولية عف حصوؿ االتحاد السوفيتي عمى  كثيرًا مقدرة الجيش الميبي، مع ما
قواعد عسكرية لو في ليبيا تخدـ تحركات اسطولو في البحر المتوسط ، مما اثار حفيظة الدوؿ 

السوفيتي  –لغربية وفي مقدمتيا الواليات المتحدة االمريكية التي رأت في ىذا التقارب الميبي ا
 . (9)استيدافًا لوجودىا ومصالحيا ىناؾ
تغيرات جذرية في نظاميا السياسي واالجتماعي  1799شيدت ليبيا في عاـ 

القذافي وصرح عنيا واالقتصادي الذي بني عمى ما سمي بالثورة الثقافية التي وضعيا معمر 
، وصواًل إلى ما أطمؽ عميو )سمطة الشعب(  1799عاـ  في خطاب سابؽ في مدينة زوارة

، والتي كانت (9)، وىي نفسيا النظرية الثالثة التي اشار إلييا في كتابو األخضر1799عاـ 
مف خالؿ تجنيد طمبة الجامعات والمدارس الثانوية تحت مسمى عسكرة  اليا انعكاساتي

جتمع، واستعدادىا لرد أي توجيات لمواليات المتحدة االمريكية غير متوقعة ضد ليبيا، عمى الم
، إذ تسربت إلى الصحؼ األمريكية ومنيا صحيفة (9)أثر ذلؾ زاد توتر العالقات بيف البمديف

)واشنطف ستار نيوز( التقرير السنوي الذي قدمتو وزارة الدفاع إلى الكونغرس حوؿ مستوى 
ح في ليبيا ومستوى تطوره، وكذلؾ صعدت مف حممتيا ضد ليبيا )إذ اشارت أف تجمع السال

 .(7)ليبيا أتت بعد الدوؿ االشتراكية في قائمة البمداف المعادية لمواليات المتحدة االمريكية(
 1791آذار 19اضافة إلى ما قاـ بو القذافي مسبقًا بأجالء القواعد البريطانية في 

، كؿ ذلؾ عّدتو الواليات المتحدة االمريكية تيديدًا لمصالحيا 1791تموز 11واألمريكية في 
وسياستيا في المنطقة وخطرًا يجب محاربتو ، كما قاـ القذافي بتأميـ شركات النفط العاممة في 

وفرض سيطرة ليبيا عمى مصادرىا الطبيعية ورفض ىيمنة الدوؿ  1799ليبيا في صيؼ عاـ 
 .(11)حرر في العالـ الكبرى، ودعـ ومساعدة حركات الت

، السمطة في الواليات المتحدة Jimmy Carter)) (11)ومنذ تسمـ أدارة جيمي كارتر
االمريكية بدأت تصعد مف سياستيا الخارجية ضد ليبيا، وزادت حدة التوترات بينيما عاـ 

 وذلؾ عندما وجيت الواليات المتحدة األمريكية تيمة محاولة اغتياؿ سفيرىا في القاىرة 1799
( إلى ليبيا، والسيما بعد تأـز العالقات بيف األخيرة والقاىرة Herman Elitesىيرماف ايمتز )

بإلغاء العمؿ بمعاىدة الصداقة والتعاوف بيف مصر واالتحاد  (11)عمى أثر قرار أنور السادات
، كما أشار معمر القذافي بأف الواليات المتحدة األمريكية كانت 1799أذار 19السوفيتي في 

 .(19)تقؼ وراء أزمة العالقات وكؿ ذلؾ عمى حساب مصالح األمة العربية بشكؿ عاـ
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الشعب العاـ )مجمس الوزراء( عبد  نتيجة لما تقدـ قاـ عضو األمانة العامة لمؤتمر
، وخالؿ ىذه الزيارة جرى 1799شباط  19و 17بزيارة إلى موسكو بيف  (17)السالـ جمود

تبادؿ اآلراء حوؿ القضايا الميمة ومنيا مشكمة الشرؽ األوسط، كما اطمع جمود القيادة 
ية النيج . الذي وضع إجراءات ممموسة بمجاب(11)السوفيتية عمى قرارات مؤتمر الجزائر

االستسالمي ألنور السادات، كما أكد الطرفاف عمى تعزيز وتطوير العالقات الميبية السوفيتية 
 .(19)عمى أساس مبدأ طويؿ األمد ال يخضع إلى التقمبات الدولية

، زار معمر القذافي 1799في خضـ تمؾ األحداث وفي النصؼ الثاني مف عاـ 
ء جسور الصداقة بيف ليبيا والقوى االشتراكية مف بعض الدوؿ االشتراكية مف أجؿ اعادة بنا

جية وبيف األمة العربية والقوى االشتراكية مف جية أخرى، بعد اعطاء الدوؿ العربية في جبية 
ومنحيا الضوء االخضر في اقامة نوع مف العالقات المشتركة موكدًا  (19)الصمود والتصدي

ي بأىمية ىذا التقارب كونيا حميؼ طبيعي عمى وعي القوى الثورية التقدمية في الوطف العرب
 .(19)واستراتيجي ليما في كفاحيما ضد االحتالؿ والييمنة والصييونية

بإصدار قرار منع  1799نيساف 11االمريكية في  نتيجة لذلؾ قامت الواليات المتحدة
دة ( عربة نقؿ متطورة كانت ليبيا قد تعاقدت عمييا مع الواليات المتح711تزويد ليبيا بػ)

االمريكية ودفعت ثمنيا مسبقا، بسبب احتماؿ استخداميا في نقؿ الدبابات السوفيتية مف ليبيا 
، كما تبنى مجمس الشيوخ األمريكي ومف أجؿ الضغط عمى معمر القذافي (17)إلى اماكف أخرى

 مشروع قرار جديد عمى قانوف أدارة التجارة الخارجية األمريكية، مفادُه أف تخضع حركة التجارة
مع ليبيا، أو أي سمعة أمريكية ترغب ليبيا في شرائيا إلى وزارة الخارجية األمريكية، كما اتخذ 

قرارًا بتمديد مدة الحظر عمى وجبة مف طائرات الركاب  1799البيت األبيض في عاـ 
 .(11)( والتي كانت ليبيا قد دفعت ثمنيا191-)بوينغ(، وكذلؾ طائرات النقؿ العسكري )س

بمنطقة الجبؿ االخضر واثناء تسميـ  1799آيار  9القاىا معمر القذافي في في كممة 
الفالحيف الفقراء شيادات تممؾ األراضي الزراعية، فضح القذافي سياسة سعي االوساط 
األمريكية الحاكمة إلى تشويو اليدؼ الحقيقي لسياسة ليبيا الخارجية في شراء تمؾ األسمحة 

السمحة ىو دعـ الفمسطينييف في نضاليـ مف أجؿ حقوقيـ وليس قائاًل: )أف الغرض مف شراء ا
 .(11)عماًل إرىابيا(
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والواليات المتحدة االمريكية اثر التقارب الميبي -ثانيا: تصاعد العالقات السمبية بين ليبيا
 ( :8111 -8191السوفيتي) 

 1797أيار 11أستمر تدىور العالقات بيف ليبيا والواليات المتحدة االمريكية، ففي 
(، وعمى أثرىا ساءت 779( طائرات مف طراز جامبو )9الغت الحكومة األمريكية عقد بيع )

العالقات بيف البمديف حتى وصمت إلى درجة العداء، إذ قامت مجموعة مف المتظاىريف 
الميبييف بحرؽ السفارة األمريكية في طرابمس اشارت إلييا بعض الصحؼ الغربية بأف الحكومة 

 .  (11)يد في تمؾ العممية التي شارؾ فييا أكثر مف ألفي متظاىراً الميبية ليا 
بيد أف الواليات المتحدة األمريكية عّدت ليبيا الثورية عقبة في طريؽ تنفيذ مخططاتيا 
في الشرؽ األوسط ، واستمرارًا في حممتيا قامت طائرة امريكية مقاتمة، تابعة لألسطوؿ 

المتوسط ضمف حدود حمؼ شماؿ االطمسي في حزيراف السادس األمريكي المرابط في البحر 
بمحاولة اعتراض احدى الطائرات المدنية المتجية إلى دمشؽ مف مطار بنغازي،  1797/

كرر االسطوؿ االمريكي محاولتو االستفزازية إذ قاـ بمناورات عسكرية بالقرب  1797وفي أب/
مى تمؾ االستفزازات مف خالؿ مف الساحؿ الميبي عند خميج سرت، وجاء رد معمر القذافي ع

 .(19)تصريح في مجمة )نيوزويؾ( األمريكية، أشاد فيو مجددًا بحالة العالقات الميبية السوفيتية
، وألوؿ مرة باف ليبيا تدعـ االرىاب، واكدت 1797اعمنت واشنطف في كانوف األوؿ/  

 .(17)سكرية الميبيةمرة اخرى عمى عدـ تصدير أي سالح يمكف في المستقبؿ تعزيز القدرات الع
مع بداية عقد الثمانينات زاد الضغط األمريكي عمى ليبيا إذ قامت األولى باتخاذ اجراءات أكثر 
صرامة ضد معمر القذافي سواء كانت عسكرية أو اقتصادية، االمر الذي دفع القذافي إلى 

زيز جيوده في التقرب مف االتحاد السوفيتي وتقوية العالقات عمى كافة االصعدة ، مف أجؿ تع
مواجية تمؾ التحديات والضغوطات األمريكية التي لـ تنفؾ عف ليبيا ومنذ تسنـ القذافي 

 .(11)السمطة في ىذا البمد
أثمر التعاوف الميبي السوفيتي الى مجموعة مف الفوائد لميبيا وعمى رأسيا تطور 

لة المخابرات األمريكية، العالقات العسكرية ومف ثـ الدبموماسية، إذ أشارت أحدى التقارير لوكا
ف أكثر مف  بالمائة مف ترسانتيا  91أف ليبيا اصبحت مستودع االسمحة في العالـ العربي، وا 

الحربية ىي مف االتحاد السوفيتي، وذكرت أف اجمالي المشتريات الميبية مف االتحاد السوفيتي 
الذي اصبح ، في الوقت  (19)مميار دوالر 11وصؿ إلى أكثر مف  1791-1791بيف عاـ 
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فيو معمر القذافي ميتمًا بعالقات أوثؽ مع موسكو نتيجة القمؽ المتزايد عمى أمف ليبيا، أجرت 
مما أدى  1791اب  11القوات األمريكية تدريبيف رئيسيف بالقرب مف خميج سدرة الميبي في 

إلى مواجية عسكرية بيف الطرفيف، انتيت بإسقاط طائرتيف ليبيتيف مف طراز سيخوي فوؽ 
 .(19)خميج سدرة، والذي توكد ليبيا أف مياىو اقميمية فيما تعارضو الواليات المتحدة االمريكية

، تجميد عالقتيا مع ليبيا وسحب 1791ايموؿ  17قررت الواليات المتحدة األمريكية في  
موع معمر القذافي في احراؽ السفارة ضجميع الدبموماسييف منيا، والسيما بعد أف تأكدت مف 

، في الوقت الذي حاوؿ فيو القائـ باألعماؿ الميبية )المكتب الشعبي( 1797االمريكية في عاـ 
ارجاع العالقة بيف البمديف إلى سابؽ عيدىا  (19)في الواليات المتحدة االمريكية عمي الحضيري

 Jimmy(، شقيؽ الرئيس األمريكي جيمي كارتر )Billy Carter) (17)مف خالؿ بيمي كارتر
Carter)(91). 

( ادارة البيت Ronald Reagan) (91)وبعد تسمـ الرئيس األمريكي رونالد ريغاف  
األبيض، اتخذ مجموعة مف الخطوات الميمة في مسار العالقات بيف البمديف، تمثمت بغمؽ 

اعمف وزير الخارجية األمريكي الكسندر  1791ايموؿ 11السفارة األمريكية في ليبيا نيائيًا، وفي
( أف الواليات المتحدة األمريكية، لدييا أدلة أكيدة عمى وجود Alexander Haigh)(91)ىيغ

فرضت حظرًا عمى  1791، وفي تشريف األوؿ(99)معسكرات لتدريب االرىابييف في ليبيا
الميبية، كما طمب ريغاف مف جميع العامميف في ليبيا مغادرة تصدير قطع غيار لمطائرات 

عمى استيراد النفط الميبي، كما روجت وسائؿ االعالـ حظرا  1791البالد، كما فرض في اذار
األمريكية بيدؼ اخافة المواطف األمريكي بتقارير عف مؤامرة ليبية الغتياؿ الرئيس ريغاف 

 .(97)وبعض األمريكييف البارزيف
بدأت عممية اعادة بناء اساليب عمؿ السمؾ الدبموماسي في ليبيا في مطمع عاـ  
، وذلؾ استجابة لألفكار الجديدة التي اعمف عنيا القذافي في كتابو االخضر واستجابة 1791

لنداء قيادة البمد الثورية، إذ بدأ بتأليؼ المكاتب الشعبية بداًل مف السفارات في جميع عواصـ 
تكف عممية اعادة تنظيـ السمؾ الدبموماسي تمؾ مف فراغ بؿ أتت بعد الفشؿ الذي العالـ، ولـ 

مني بو معمر القذافي سواء في المحيط العربي مف خالؿ المشاريع الوحدوية الفاشمة أو 
 .(91)المحيط االقميمي
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في االطار ذاتو ادى التحوؿ الفكري لمفيوـ الدولة والديمقراطية وكما جاء في ثنايا 
االخضر قاـ معمر القذافي بإلغاء الجيش النظامي واستبدلو بما عرؼ ب)الشعب  الكتاب

المسمح( الذي كاف القذافي قائدًا لو، مما أدى إلى زيادة استيراد االسمحة مف االتحاد السوفيتي 
االمريكية اف  ةاشارت أحدى التقارير االستخباراتي 1791والكتمة االوربية الشرقية، ففي عاـ 

وردت مف االتحاد السوفيتي اسمحة ودبابات وطائرات أكبر مما يحتاجو الجيش الميبي ليبيا است
زار القذافي موسكو لممرة الثانية إذ استقبؿ بأبيى مظاىر  1791أذار  19. وفي (99)مرة 71بػ 

في المطار مع وفد رفيع  (Leonid Brezhnev) ؼالتكريـ واستقبمو الرئيس ليونيد بريجني
 .(99)المستوى

بداية عقد الثمانينات ضعؼ في النظاـ االقميمي العربي، إذ خرجت مصر مف  شيدت
، وكذلؾ خرج العراؽ 1799قمب االحداث العربية وذلؾ بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد عاـ 

مجبرا بسبب انشغالو بالحرب مع إيراف، واصبحت الجامعة العربية غير فعالة، وعمى نفس 
تحدة غير فعالو بيذا الشأف، واألىـ مف ذلؾ شيدت الثمانينات المستوى الدولي بدت األمـ الم

بداية التوتر في العالقات السوفيتية األمريكية، وذىب العيد الذىبي الذي تميزت بو العالقات 
مدة السبعينات مف االنفتاح والتقارب بيف القطبيف إذ شيد عقد الثمانينات توقؼ اتفاقيات نزع 

 .(97)التيديد بإلغائيا ، واألكثر مف ذلؾ(99)السالح
في تمؾ الظروؼ المعقدة التي شيدتيا العالقات الميبية األمريكية زاد وترسخ التعاوف 

قاـ أميف المكتب الشعبي لمجماىيرية الميبية)  1791كانوف الثاني  17الميبي السوفيتي، ففي 
حة السفير( في موسكو بتسميـ وثيقة انضماـ ليبيا إلى معاىدة منع وتطوير االسم
 (71)البكتروبولوجية، وفي أيار مف العاـ نفسو زار وفد اقتصادي ليبي برئاسة عبد المجيد القعود

أميف الطاقة النووية موسكو جرى خالليا تبادؿ اآلراء حوؿ مجاؿ استخداـ الطاقة الذرية في 
المجاؿ السممي، وكذلؾ تطرؽ إلى تطوير التعاوف بيف البمديف في المجاالت األخرى، وفي 

لعاـ نفسو زار عبد السالـ جمود موسكو، ولوحظ زيادة في معدؿ الزيارات بيف البمديف في ىذا ا
العاـ ، والذي يعكس تنامي العالقات بينيما اقتصاديًا وعمميًا عمى الرغـ مف الحصار 

 .(71)والعقوبات التي اراد البيت األبيض مف ورائيا خنؽ النظاـ الميبي
تية في اوائؿ الثمانينات موضع اىتماـ متزايد في الواليات كاف لمعالقات الميبية السوفي

المتحدة االمريكية، وقيؿ أف احتماؿ اعطاء السوفييت حؽ دخوؿ القواعد والمطارات الميبية في 
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حالة حدوث ازمة في البحر المتوسط يقمؽ مخططي )الناتو(، في الوقت الذي سبؽ فيو توقيع 
يبيا وسوريا وىي معاىدة صممت لتيديد مصر بيف ل 1791المعاىدة الدفاعية في اب 

والسوداف وتحمؿ نكية التأثير السوفيتي، التي بدورىا رحبت بتمؾ المعاىدة ووصفتيا بأنيا 
خطوة لإلماـ في العالقات بيف الدوؿ الموقعة، كما أكدت التقارير االستخبارية لمواليات 

والمعسكر الشرقي وبمغ عددىـ المتحدة االمريكية وصوؿ مستشاريف عسكرييف مف السوفييت 
 .(71)إلى ثالثة االؼ وخمسمائة مستشار

، بعد أف تـ اختيار مدينة  1791قاـ السوفيت ببناء مفاعؿ نووي لميبيا في عاـ 
كـ مكاف لبناء ىذا المفاعؿ أو ما سمي بػ )مركز االبحاث  11تاجوراء التي تبعد عف طرابمس 

مف عمماء  فت لتدريب المئات مف الميبيييالسوف النووية( وكاف يعمؿ فيو عدد مف الخبراء
وفنييف عمى كيفية ادارتو والعمؿ عمى تشغيمو وكاف ىذا المفاعؿ مف النوع الصغير الذي ال 

ميغاواط ، وىذا ما جعؿ بعض المحمميف ينظروف إلى أف تمؾ االعماؿ  11تتعدى قوتو 
 .(79)تغضب واشنطف وترضي غرور معمر القذافي وتزيد مف شيرتو

مف اجؿ  1797في السياؽ ذاتو تفاوض معمر القذافي مرة اخرى مع موسكو عاـ 
بناء مفاعميف اخريف، وقد جاء طمب القذافي ىذا رغبة منو في ضماف بقاء نظامو الذي اصبح 

. وقد اكد عبد المجيد القعود في االجتماع غير (77)ميددًا بالخطر خارجيًا فضاًل عف الداخؿ
، بانو تـ اكماؿ جميع 1797ب العاـ والذي عقد في طرابمس في اياراالعتيادي لمؤتمر الشع

مميوف  72111الدراسات واالجراءات االدارية والتعاقدية حوؿ ذلؾ المشروع والتي بمغت قيمتو 
 .(71)دوالر ويتـ دفعيا خالؿ فترة مف خمسة عشر إلى ثمانية عشر عاـ
ية  المعادي لميبيا االمر الذي تطورت االحداث ومعيا موقؼ الواليات المتحدة االمريك

جعؿ تقارب عالقتيا مع االتحاد السوفيتي، في الوقت نفسو سعت الواليات المتحدة االمريكية 
لزيادة نطاؽ القيود المفروضة عمى الصادرات األمريكية إلى منطقة )راس النوؼ( عمى 

ولى منو قد اكتممت الساحؿ الميبي والذي يضـ مجمع لمبتروكيماويات والذي كانت المرحمة األ
 .(79)1791وكاف يتوقع أف يبدأ االنتاج فيو نياية عاـ  1797في 

كانت لتمؾ المواقؼ األمريكية المتسمة بالشدة والعداوة تجاه ليبيا قد دفعت معمر 
القذافي مف النفور مف السياسة االمريكية والتقارب أكثر مع السوفييت مف اجؿ تقوية وتطوير 

 .(79)ية ومشروعتيا المستقبميةقدرات ليبيا الدفاع
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قائاًل: )أف  1797عاـ  (79)وىذا ما أكد عميو وزير خارجية ليبيا عبد السالـ التريكي  
اليدؼ الرئيسي لحممة طويمة االستفزازات واالعتداءات العسكرية والعمميات السرية والمؤامرات 

ضد قائد الثورة وتدريس  االقتصادية والضغط مف قبؿ أمريكيا....، ومف ضمنيا محاولة اغتياؿ
 .(77)المخربيف وارساليـ إلى البمد... ىو عزؿ ليبيا ومقاطعتيا شاماًل...(

، 1791حزيراف  7كما قامت الواليات المتحدة األمريكية وداخؿ قبة األمـ المتحدة في 
 .(11)اعتبار الدبموماسييف الميبييف في األمـ المتحدة اشخاصًا غير مرغوب فييـ

 
 الخاتمة: 

اف العالقات بيف ليبيا والقطبيف الدولييف الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي كانت  -
عالقة عكسية خالؿ مدتي الحكـ الممكي والحكـ الجميوري ، ففي الوقت الذي كانت فيو 
العالقة جيدة بيف ليبيا والواليات المتحدة االمريكية في مدة الحكـ الممكي كانت فاترة مع 

حاد السوفيتي ، وىذا يرجع الى ما انتجتو الحرب العالمية الثانية مف معاىدات بيف الدوؿ االت
 المنتصرة فضاًل عف ما كانت تمر بو ليبيا مف ظروؼ اقتصادية سيئة.

 سدة في السياسة الخارجية السوفيتية بعد وصوؿ القذافي الى كبيراً  سجمت ليبيا حضوراً  -
لموصوؿ الى المياه الدافئة في البحر المتوسط وبما  المواتيةت فيو الفرصة أالحكـ، الذي ر 

التقاء البمديف في كثير مف االفكار ومنيا  عف فضالً سياسي ميـ ،  تممكو ليبيا مف موقع جيو
الوجود االمريكي او  ألنياء، الذي استغمتو موسكو بصورة صحيحة  الغربيةمحاربة الدوؿ 

 د.عمى االقؿ الوقؼ منيا موقؼ الند لمن
في  االولىوحتى منتصؼ الثمانينات مف القرف العشريف  السبعينات عقدكانت ليبيا في  -

استيراد االسمحة مف االتحاد السوفيتي عمى مستوى المغرب العربي، اذ سجمت مشترياتيا مف 
سمحة السوفيتية الى مميارات الدوالرات والتي كانت تسدد في اغمب االحياف عف طريؽ الا

 طية الميبية.الشحنات النف
القواعد كاف لمقذافي مواقؼ مناىضة لمواليات المتحدة االمريكية وقد تجمى ذاؾ منذ تصفية  -

وصوال الى المواجية في خميج سرت ضد االسطوؿ االمريكي السادس المرابط في  العسكرية
 ،وقد مثؿ خميج سرت محؿ خالؼ بينيما حوؿ حدود مياىو االقميمية،  مياه البحر المتوسط

 .1791اب  11في يجـو االمريكي الجوي عمى خميج سرت البعد  والسيما
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اماـ التشابؾ في العالقات بيف ليبيا والواليات المتحدة االمريكية التي شيدتيا خالؿ النصؼ  -
الثاني مف العقد السابع والنصؼ االوؿ مف العقد الثامف مف القرف العشريف والتي وصمت الى 

ميج سرت مرتيف خالؿ تمؾ الفترة وما رافقو مف تداعيات جعؿ مف العدواف االمريكي عمى خ
 الصعب عودة العالقة بينيما الى ما كانت عميو في مدة الحكـ الممكي.

أف بناء ليبيا المفاعؿ النووي بمساعدة سوفيتية أثر سمبًا غمى العالقات بينيا وبيف الواليات  -
السوفيتي ، واخذ االمر بعدًا سياسيًا في المحافؿ المتحدة االمريكية التي لـ تكف راغبة بالوجود 

 الدولية .
اف العالقة ببف ليبيا وكؿ مف الواليات المتحدة االمريكية مف جية واالتحاد  -

السوفيتي مف جية ال يمكف فيميا اال في اطار الحرب الباردة بيف القطبيف التي برزت بعد 
  .1771كانوف االوؿ  91اد السوفيتي الحرب العالمية الثانية وصواًل الى سقوط االتح

 

                                                 

 اليوامش:
، دار زىػػػراف  1797-1797سػػػيد عبػػػد الػػػرحيـ ابػػػو خبػػػر، سياسػػػة الواليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة نحػػػو ليبيػػػا  (1)

 .199لمطباعة ، ص

( معمر القذافي : ىو معمر بف محمد بف عبد السالـ بف حمد بف محمد أبو منيار القذافي مف قبيمة 1)
، اكمؿ دراستو األولية في سبيا 1779طرابمس وبنغازي في عاـ القذاذفة، مف مواليد مدينة سرت الواقعة بيف 

في سبيا مما سبب لو  1791ثـ اكمؿ الثانوية فييا، بدأ نشاطو السياسي بعد خروجو في مظاىرات عاـ 
، دخؿ 1799الطرد مف الدراسة، ما تنقؿ إلى مصراتو ليكمؿ تعميمو الثانوي، وحصؿ عمى شيادة الثانوية عاـ 

كمية اآلداب قسـ التاريخ، إال أنو تركيا ودخؿ الكمية العسكرية بنفس المدينة وتخرج منيا عاـ جامعة بنغازي 
إلى بريطانيا، وكاف لو دور بارز  1799برتبة مالـز وشارؾ في إحدى البعثات العسكرية في العاـ  1791

امًا لمقوات المسمحة. لممزيد ، ونتيجة لجيوده عينو المجمس قائدًا ع1797في االعداد النقالب الفاتح في العاـ 
؛ مجمة االسبوع العربي، 11، ص1797، 1ينظر: معمر القذافي، قصة االنقالب، دار العودة ، بيروت، ط

/تشريف 11(، 11917؛ صحيفة الرياض، السعودية، العدد )11-17، ص1797(، 199بيروت، العدد )
 ؛1111األوؿ/

F.C.O, 39/805, File No, Nal. 115, Reports On Leading Personal titles in Libya, 
1971, 7/ Oct/ 1971, p.22   
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(3) Mahmoud G. Elwarfally , Imagery and Ideology in U-S Policy Toward Libya 
1969-1982, University of Pitrsburgh press, 1988, p.76       

، وضـ كؿ  1777نيساف  7رية شكؿ في ( حمؼ الناتو ) الشماؿ االطمسي ( : وىو احد االحالؼ العسك7)
مف) بمجيكا، كندا، أيسمندا ، ايطاليا، ىولندا ، النروج، البرتغاؿ، المممكة المتحدة، والواليات المتحدة 
االمريكية(، وىي الدوؿ المؤسسة ليذا الحمؼ، وقد انضمت فيما بعد لو دوؿ اخرى، وقد كانت فكرة الحمؼ قد 

/اذار مف العاـ نفسو بقولو لمرئيس االمريكي ىاري 1اني ونستوف تشرشؿ في صرح بيا رئيس الوزراء البريط
تروماف ، واثناء المؤتمرات الدولية التي عقدت عقب الحرب العالمية الثانية ، اف الروس ال يحترموف اال القوة 

زيؼ ستاليف ومف ثـ يجب عمى الشعوب الناطقة باإلنجميزية اف تتحد لمنع أي مغامرة توسعية يقدـ عمييا جو 
رئيس االتحاد السوفيتي ، وقد ايده الرئيس االمريكي في ذلؾ ، ويتألؼ الحمؼ مف عدد مف الييئات والمجاف 
كاًل حسب اختصاصيا ، فضاًل عف  الميثاؽ العاـ لمحمؼ. لممزيد ينظر : محمد عزيز شكري، االحالؼ 

 .99، ص 1799 والتكتالت في السياسة العالمية، سمسمة عالـ المعرفة ، الكويت،

حتى قضية لوكربي، مجمػة أـ المعػارؾ، العػدد  1911( سعد أبو دية ، العالقات الميبية األمريكية مف عاـ  1)
 .91-97، ص 1771(، 9)

( اسماعيؿ صبري مقمد، الوجود السوفيتي في البحر المتوسط ، مجمة السياسة الدولية ، القاىرة ، العدد 9)
 .191، ص1799( ، 79)
ب االخضػػػر : كتػػػاب وضػػػعو العقيػػػد معمػػػر القػػػذافي قائػػػد ثػػػورة الفػػػاتح فػػػي أيمػػػوؿ ، وضػػػمنو الخالصػػػة الكتػػػا (9)

االيديولوجيػػػػة لمنظريػػػػة العالميػػػػة الثالثػػػػة والتػػػػي تػػػػرفض كمػػػػا يػػػػدؿ اسػػػػميا كػػػػؿ مػػػػف الطريػػػػؽ الرأسػػػػمالي والطريػػػػؽ 
والفصػػؿ الثػػاني  الماركسػػي وينقسػػـ الكتػػاب الػػى ثالثػػة فصػػوؿ تضػػمف الفصػػؿ االوؿ المشػػاكؿ السياسػػية وحموليػػا

المشاكؿ االقتصادية وحموليا والفصؿ الثالث المشاكؿ االجتماعية وحموليا، والمبدأ االساسػي الػذي تنػدرج تحتػو 
الفصػػوؿ الثالثػػة ىػػو مػػا جػػاء بػػو القػػذافي )المجتمػػع الجمػػاىيري(، كونػػو إنموذجػػًا حضػػاريًا جديػػدًا يطبػػؽ مقػػوالت 

، المؤسسػػػة العربيػػػة 1كيػػػالي واخػػػروف، موسػػػوعة الكيػػػالي، جالكتػػػاب االخضػػػر. لممزيػػػد ينظػػػر : عبػػػد الوىػػػاب ال
؛ معمػػر القػػذافي، الكتػػاب االخضػػر، الػػدار الجماىيريػػة 79-71، ص1771، 1لمدراسػػات والنشػػر ، بيػػروت، ط

 ؛ 11، ص1799لمنشر والتوزيع، طرابمس، 

 M.el , Shahat, Libya Beqins The Are Of The Jamahiriyat, N.D, P.P 20-23. 
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االصوات الميمشة الخضوع والعصياف في ليبيا اثناء االستعمار وبعده، ترجمة: عمي عبد المطيؼ أحميدة،  (9)

 .199، ص1117، 1عمر أبو القاسـ الككمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
التقدـ، الميبية، ترجمة: جالؿ الماشطة، دار  -العالقات السوفيتية شفيدوؼ ورميانسيؼ،  :نقاًل عف (7)

 .79، ص1799موسكو، 
حسػػػف المسػػػالتي، العالقػػػات بػػػيف ليبيػػػا والواليػػػات المتحػػػدة عػػػدد ىائػػػؿ مػػػف االعمػػػاؿ العدوانيػػػة االمريكيػػػة،  (11)

Alarab News . com /A 
بواليػػة جورجيػػا، خػػدـ فػػي القػػوات البحريػػة األمريكيػػة  1717تشػػريف األوؿ  1جيمػػي أيػػرؿ كػػارتر: ولػػد فػػي  (11)

 1791، وفػي عػاـ 1799-1791عضوًا فػي مجمػس الشػيوخ األمريكػي بػيف عػامي  ، انتخب1719حتى عاـ 
، فػػاز كمرشػػح لمرئاسػػة عػػف الحػػزب الػػديمقراطي واصػػبح الػػرئيس 1799انتخػب حػػاكـ لواليػػة جورجيػػا، وفػػي عػػاـ 

 1111مػنح جػائزة نوبػؿ لمسػالـ عػاـ  1791-1799التاسع والثالثوف لمواليات المتحدة األمريكيػة بػيف االعػواـ 
الموسػػوعة السياسػػية والعسػػكرية، ده فػػي ايجػػاد الحمػػوؿ لمصػػراعات الدوليػػة. لممزيػػد ينظػػر: فػػراس البيطػػار، لجيػػو 

؛ أودو زاوتػػػػر، رؤسػػػػاء الواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة منػػػػذ  999، ص1119، دار اسػػػػامة لمنشػػػػر، عمػػػػاف، 1ج
، ترجمة دار الحكمة، لندف، ط 1997  . 191-191، ص1119، دار الحكمة، لندف، 1حتى اليـو

في قرية ميت ابو الكـو ، محافظة المنوفية ، وكاف والده يعمؿ كاتبًا  1719( أنور السادات: ولد عاـ 11)
قبؿ انضمامو إلى )الضباط األحرار( كاف قريبا  1799الكمية الحربية المصرية عاـ  زراعيا . انيى تعميمو في

إلى جمعية )مصر الفتاة( و)اإلخواف المسمميف ( والى الدوائر التي كاف افرادىا يقوموف بنشاط معاٍد 
تولت لمبريطانييف. عمؿ مع عبد الناصر لطرد الممؾ فاروؽ. وكاف احد اعضاء مجمس قيادة الثورة التي 

 1797. تقمد عدة مناصب في عيد عبد الناصر، كاف اخرىا عاـ 1711يوليو  19مقاليد الحكـ عقب ثورة 
تشريف االوؿ  9عندما عيف نائبًا لرئيس الجميورية لمزيد مف التفصيؿ ينظر: ممؼ عممية اغتياؿ السادات في 

 .    11، ص1791. مركز الدراسات الفمسطينية، جامعة بغداد، آيار/ 1791سنة 
(،  مركػػز الحضػػارة العربيػػة لإلعػػالـ 1771-1771العالقػػات الميبيػػة األمريكيػػة ) السػػيد عػػوض عثمػػاف،  (19)

 . 17، ص1777والنشر، القاىرة، 

في مدينة ترىونة جنوب شرؽ طرابمس الغرب، وىو مف عائمة  1779( عبد السالـ جمود: ولد عاـ 17)
واالعدادية مف مدينة سبيا في فزاف، ثـ دخؿ كمية بنغازي الحربية، وبعد بدوية، حصؿ عمى شيادة االبتدائية 

تخرجو انضـ إلى حركة الضباط االحرار واصبح احد اعضائيا الميميف، وبعد ثورة الفاتح في ايموؿ اصبح 
 ، إلى1791كانوف الثاني  19الرجؿ الثاني في ليبيا بعد معمر القذافي، تولى منصب نائب رئيس الوزراء في 
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، واصبح 1791جانب منصب وزير الداخمية، ثـ منصب وزير االقتصاد والصناعة ثـ رئيسًا لموزراء عاـ 
 بذلؾ الذراع االيمف لمقذافي. ينظر:

F.C.O, 39/805, File No, Nal. 115, , Reports On Leading Personal titles in Libya, 
7/ 10/ 1971, P.13 ؛ 

؛ 1791حزيراف  7(، بيروت، 1919، وثيقة رقـ )1/1711-الـ العربي، ؿ يالدار العربية لموثائؽ، ممؼ الع
، اطروحة دكتوراه، كمية االداب ،  1799-1799نياية محمد صالح الحمداني، التطورات السياسية في ليبيا 

 .119، ص 1111جامعة الموصؿ، 
عقب التقارب بيف مصر  مؤتمر الجزائر: وىو المؤتمر الثاني لجبية الصمود والتصدي، الذي تألؼ (11)

، فيما عقد ىذا المؤتمر )الجزائر( 1799و)الكياف الصييوني( وبدعوة مف معمر القذافي في طرابمس أواًل عاـ 
، وقد جاءت قراراتو مشابو 1799/ شباط /  17-11بناءًا عمى دعوة الرئيس الجزائري ىواري بومديف مف 
ضرورة استمرار النضاؿ واحباط جميع المحاوالت الرامية  الى حد كبير لمقررات مؤتمر طرابمس، إذ أكد عمى

إلى جر العرب نحو االستسالـ ومف ثـ تصفية قضية فمسطيف، كما أكد عمى أف أنور السادات ال يمثؿ العرب 
في تمؾ المفاوضات وعمى وقوفو بكؿ حـز إلى جانب منظمة التحرير الفمسطينية. لممزيد ينظر: سيد عبد 

 .179لمصدر السابؽ، صالرحيـ أبو خبر، ا
 .111، ص1791(، بيروت، 91، وثيقة رقـ )1799الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  (19)

جبية الصمود والتصدي: ىي جبية او حمؼ ضـ كؿ مف ليبيا وسوريا والعراؽ ومنظمة التحرير  (19)
بناء عمى دعوة مف الرئيس  1799الفمسطينية وجميورية اليمف الديمقراطية الشعبية، تأسست في تشريف الثاني 

الميبي معمر القذافي ضد مخططات الكياف الصييوني في المنطقة وبعد خطاب انور السادات عف نيتو 
، 1791-1797المصرية  –زيارات الكياف الصييوني. ينظر: نغـ اكـر عبداهلل، العالقات السياسية الميبية 

، 1119راسات السياسية والدولية، جامعة المستنصرية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، المعيد العالي لمد
 .99ص

 .991-991، ص1799/ حزيراف/ 11( السجؿ القومي، كممة القذافي في مدينة براغ، المجمد التاسع، 19)
، 1797، نيسػاف 91عالء سالـ، تطور العالقات الميبية األمريكية، مجمة السياسة الدولية، القاىرة، العػدد  (17)

 .117ص
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، مجمػػة الدراسػػات 1777-1791ثػػائرة عبػػد الكػػريـ جعفػػر، جوانػػب ميمػػة مػػف العالقػػات األمريكيػػة الميبيػػة  (11)

 .979، ص1119(، نيساف 17، العدد)9التاريخية والحضارية، المجمد 
 .117-119نقال عف : شفيدوؼ ورميانتسيؼ، المصدر السابؽ، ص (11)
تناقضات التدخؿ ومستقبؿ الكيػاف الميبػي، مجمػة المسػتقبؿ  يوسؼ محمد الصواني، الواليات المتحدة وليبيا (11)

 .11العربي، ص
 .111-117عالء سالـ، المصدر السابؽ ، ص (19)

(24) Abousaida Ahmed Said, The Story Of Formation and Development Libyan – 
Russian Relations (1969 – 2ooo ), Russnl University Of Friendship Of Peoples, 
Mock, 2004, p.24                                                                                  

                                       

(25) Abousaida Ahmed Said,Op.Cit.,P.23 

 (26) U.S.A, C.I.A, Libyan-Soviet Cooperation: the view from Tripoli, 17/ 1/ 2012, 
p.3. 

 . 17، ص 1799/آذار/19و. خ. ع، ـ. ب. ع، القذافي والكرمميف،  (19)

)28( عمي الحضيري: بدأ حياتو الدبموماسية منذ عام 8192 عندما عين ممحقا ثقافيا لمسفارة الميبية في 

فرنسا، ثم تدرج في العمل الدبموماسي إذ كمف سفيرا لميبيا في عدة دول افريقية وأوروبية، منيا تعيينو 
سفيرا لميبيا بغينيا كوناكري عام 8193، وتولى ميام سفير غير مقيم في عدة دول أفريقية، وفي عام 
8112 عين سفيرا لميبيا في بمجيكا، ثم سفيرا لميبيا في باريس عام 8111 لدورتين متتاليتين. وكان 
الحضيري مقربا من الزعيم الميبي الراحل معمر القذافي، حيث عمل مترجما   خالل زيارة القذافي لفرنسا 
وحضر التوقيع عمى صفقة طائرات الميراج الشييرة. ينظر شبكة المعمومات الدولية) االنترنيت( عمى 
 الموقع :

https://www.afrigatenews.net/a/188649 1111/ أب/ 1تاريخ الزيارة                    

https://www.afrigatenews.net/a/188649
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وىػو الشػػقيؽ االصػغر لمػرئيس األمريكػي جيمػي كػارتر، خػدـ اربػػع  1799ايمػوؿ  11بيمػي كػارتر: ولػد فػي  (17)

، ثػػـ 1711اعػػواـ فػػي سػػالح مشػػاة البحريػػة االمريكيػػة، ثػػـ قػػاـ بالعمػػؿ مػػع شػػقيقو فػػي االعمػػاؿ التجاريػػة عػػاـ 
 1797يػػة عػػاـ وبدا 1799عمػػى رئاسػػة بمديػػة جورجيػػا لكنػػو فشػػؿ، وفػػي أواخػػر عػػاـ  1799تنػػافس فػػي عػػاـ 

 . لممزيد ينظر: 1799اصيب بمرض سرطاف البنكرياس والذي توفي عمى اثره في خريؼ عاـ 

 Billy Carter. Jimmy Carter. WGBH American Experience. PBS 
شػػاة العامػػة لمنشػػر والتوزيػػع، ن( الم9محمػػد المصػػري، االرىػػاب اإلمبريػػالي، سمسػػمة كتػػب الشػػعب، العػػدد ) (91)

 ؛ 119-111، ص1791طرابمس، 

 U.S.A, C.I.A, Libyan-Soviet Operation, The View From Tripoli, Op.Cit., p.5. 
، اصػػػبح الػػػرئيس االربعػػػيف لمواليػػػات 1711رونالػػػد ريغػػػاف: ممثػػػؿ سػػػينمائي وسياسػػػي أمريكػػػي، ولػػػد عػػػاـ  (91)

اولتيف لمترشػيح عػف ( خالؿ دورتيف، وقد فشؿ قبؿ ذلؾ في محػ1797-1791المتحدة األمريكية بيف االعواـ )
وقبؿ رئاستو كاف الحػاكـ الثالػث والثالثػوف لواليػة  1799و 1799الحزب الجميوري وذلؾ في انتخابات عامي 

(، ىيمنػػت الشػؤوف الخارجيػػة عمػى واليتػػو الثانيػة، بمػػا فػي ذلػػؾ أنيػاء الحػػرب البػػاردة 1791-1799كاليفورنيػا )
التحػػاد السػػػوفيتي بأنيػػا )إمبراطوريػػػة الشػػر(. لممزيػػػد وقصػػؼ ليبيػػا وقضػػػية ايػػراف جيػػػت، ووصػػؼ ريغػػػاف عمنػػًا ا
شػػركة المطبوعػػات ،  Lingo Office S.A.R.Lينظػػر: نايجػػؿ ىػػاممتوف ، القياصػػرة االمريكيػػوف، ترجمػػة :

 .171-191؛ أودو زاوتر، المصدر السابؽ، ص791-791، ص1119لمتوزيع والنشر، بيروت، 

في مدينة فيالدلفيا ، درس   1717كانوف الثاني  1( الكسندر ىيغ : عسكري وسياسي اميركي ولد في  91)
ثـ تدرج في  1791ثـ حاز عمى الماجستير في العالقات الدولية عاـ  1779في األكاديمية وتخرج منيا عاـ 

ارجية ىنري كيسنجر مساعدًا ، عينو وزير الخ 1797المناصب العسكرية وصواًل الى نائب لوزير الدفاع  عاـ 
عيف رئيسًا لألركاف ، ثـ مساعدًا لمرئيس االمريكي فورد ورئيسًا لموظفي  1799، وفي عاـ  1797لو عاـ 

البيت االبيض ، ثـ قائدًا اعمى لمقوات االميركية في اوروبا  القائد العاـ لحمؼ الشماؿ االطمسي)الناتو( ، اال 
استدعاه الرئيس األمريكي رونالد ريغاف وعينو  1791، وفي عاـ  1797 انو استقاؿ مف منصبو االخير عاـ

قدـ استقالتو. لممزيد ينظر : عبد الوىاب الكيالي وآخروف ،  1791/حزيراف/  11وزيرًا لمخارجية ، وفي 
 .117-119، ص9المصدر السابؽ ، ج

لميبيػة االمريكيػة(، بوابػة افريقيػا محمد بالطيب، عمى ىامش اقتحاـ السػفارة )محطػات مػف تػاريخ العالقػات ا (99)
 ؛ 99؛ سعد أبو دية، المصدر السابؽ، ص 1117اإلخبارية، 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)1999 ) 
 

                                                                                                                                        

 AbouSaida Ahmed Said , Op.Cit, p.24 
 .99سعد أبو دية، المصدر السابؽ، ص (97)
 .119-111شفيدوؼ و روميانتسيؼ، المصدر السابؽ، ص (91)
-919، ص1791- 1791،( 11، المجمػد )1791/ايػار/17السجؿ القومي، حديث معمر القػذافي فػي  (99)

911. 
 .99، ص 1799/ آذار/ 19ـ. ب. ع، القذافي والكرمميف، و. خ. ع،  (99)
مػػػؤتمرات نػػػزع السػػػالح: ويقصػػػد بيػػػا مجموعػػػة المػػػؤتمرات التػػػي عقػػػدت بػػػيف الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة  (99)

االسمحة النووية وتخميص العػالـ مػف ويػالت الحػرب واالتحاد السوفيتي، والتي ُأريد منيا تخفيؼ الحد مف انتاج 
( 9وسػػػالت ) 1797( 1وسػػػالت ) 1791( عػػػاـ 1النوويػػػة واالسػػػمحة االستراتيجيةػػػػ وقػػػد اطمػػػؽ عمييػػػا سػػػالت )

كمػػػا كػػػاف مقػػػررًا ليػػػا وقػػػد بػػػدأت فػػػي عيػػػد الػػػرئيس األمريكػػػي االسػػػبؽ ريتشػػػارد نيكسػػػوف وبالتحديػػػد عػػػاـ  1791
، 1797/ تمػوز/ 1(، 117العربػي، العػالـ مػف سػالت إلػى سػالت، العػدد ). لممزيد ينظر: مجمػة الػوطف 1797

 .99ص
 .71-71سعد أبو دية، المصدر السابؽ، ص (97)
فػػي مدينػػة غريػػاف الميبيػػة، واكمػػؿ فييػػا دراسػػتو االبتدائيػػة والثانويػػة ثػػـ  1779عبػػد المجيػػد القعػػود: ولػػد عػػاـ  (71)

، تقمػػد عػدة مناصػػب اداريػػة 1799اليندسػة المدنيػػة عػاـ انتقػؿ الػػى طػرابمس إلكمػػاؿ دراسػتو الجامعيػػة فػي كميػػة 
، ورئػػيس نفػػس البمديػػة 1791-1791، منيػػا نائػػب رئػػيس بمديػػة طػػرابمس 1797بعػػد )ثػػورة ( الفػػاتح مػػف ايمػػوؿ 

، ثػػـ 1791 -1799، ثػػـ وزيػػر الدولػػة لشػػؤوف التنميػػة الزراعيػػة، ثػػـ امػػيف الطاقػػة 1799-1791بػػيف االعػػواـ 
، ثػػـ امػػيف المجنػػة الشػػعبية العامػػة 1779 – 1779ة )رئػػيس الػػوزراء( بػػيف االعػػواـ امػػيف المجنػػة الشػػعبية العامػػ

بعػػػد سػػػقوط نظػػػاـ  1111، تػػػـ اعتقالػػػو فػػػي ايمػػػوؿ 1111 -1779لتنفيػػػذ مشػػػروع النيػػػر العظػػػيـ بػػػيف لألعػػػواـ 
. لممزيػػد ينظػػر: عبػػد الػػرحمف شػػمقـ، اشػػخاص حػػوؿ القػػذافي، دار الفرجػػاني، 1111/ شػػباط /19القػػذافي فػػي 

 .111-79، د. ت، ص ليبيا
 .119شفيدوؼ ورميانتسيؼ، المصدر السابؽ، ص (71)
 .19، ص 19/9/1799و. خ. ع ، ـ. ب. ع، القذافي والكرممي،  (71)
 .11-11، ص19/9/1791(، 1و. خ. ع ، ـ. ب. ع، اخبار ليبيا ) (79)
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(44) U. S.A , C.I.A , Libyan - Soviet cooperation the view from Tripoli, p.12 
 .11، ص9/9/1791(، 1و. خ. ع، ـ. ب. ع، اخبار ليبيا ) (71)
 .19، ص19/9/1799و. خ. ع ، ـ. ب. ع، القذافي والكرممي،  (79)
 .19، ص19/9/1799و. خ. ع ، ـ. ب. ع، القذافي والكرممي،  (79)
ؿ عمى الدكتوراه في التاريخ صفي مصراتو، ح 1799عمي عبد السالـ التريكي: سياسي ليبي ولد عاـ  (79)

السياسي مف جامعة تولوز الفرنسية، ويتحدث االنكميزية والفرنسية، كاف أحد المخضرميف الذي برز اسمو في 
-1791، أىما وزيرًا لمخارجية بيف عامي 1797اباف حكـ القذافي، تقمد عدة مناصب سياسية بعد الفاتح 

اصبح المستشار الخاص  1117، وفي عاـ 1777-1799، ثـ مثؿ ليبيا في األمـ المتحدة مف 1797
؛  1111لمقذافي. ينظر: صحيفة اإلخبارية، القذافي يقؼ وحيدًا في المواجية... وال يجد مف يمثمو، شباط/

، 1791-1797موقؼ اقطار المغرب العربي مف التطورات السياسية في ليبيا اماني أحمد صالح الحديثي، 
 .97، ص1117كمية التربية لمبنات، جامعة االنبار، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .99-99، ص19/9/1799و. خ. ع ـ. ب. ع، القذافي والكرمميف،  (77)
 .99سعد أبو دية ، المصدر السابؽ ، ص (11)
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