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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 

:  خمفية الدراسة1-1

تعتبر السياسة الخارجية مف أىـ الفركع فى مجاؿ العمـك السياسية،إذ تتمحكر حكؿ عبلقة دكلة 

معينة بدكلة أخرل مف خبلؿ تفاعبلت تجرل بيف البمديف، كىى فى حقيقة األمر تعبر عف 

السمكؾ الذل تتبناه كؿ دكلة فى تعامميا مع الدكؿ األخرل مف أجؿ تحقيؽ القدر الكافى كاألكبر 

. لمصالحيا، كصكالن إلى تحقيؽ أىدافيا اإلستراتيجية عمى مختمؼ األصعدة

كتعنى السياسة الخارجية بالمفيكـ العاـ كالشامؿ بأنيا محصمة ما يتخذه صانع القرار السياسى 

فى الدكلة مف خبلؿ التعامؿ مع الدكؿ األخرل، كىى تعبر عف القيـ السياسية العميا لمدكلة 

. مستخدمة بذلؾ كسائؿ متعددة فى تنفيذ ىذه السياسة

كككف . كلذلؾ فإف معظـ الدكؿ فى الكقت الراىف تكلى السياسة الخارجية اىتماما كأكلكيات محددة

أف السياسة الخارجية لمدكؿ تتحكـ بيا مجمكعة عكامؿ كمؤثرات داخمية كخارجية  كنفسية، فإف 

. نتائج ىذه السياسة تشيد مراحؿ مختمفة، كال تبقى فى مسار كاحد

 كعميو، فإف طبيعة العبلقات بيف الدكؿ تشيد حاالت مد كجزر نتيجة لتأثرىا بمتغيرات البيئة 

. الداخمية، كأخرل بالبيئة الدكلية

كمف ىنا، فإف المتتبع لمعبلقات األمريكية الميبية منذ فترة، يبلحظ بأنيا شيدت مراحؿ مختمفة، 

كمسارات متأرجحة، فتارةن عبلقات طبيعية خبلؿ العيد الممكى، كتارة أخرل عبلقات تباعدية 

 فقد أخذت مساران تقاربيان، 2001، كلكف منذ عاـ 2000-1969كصدامية إباف فترة ليبيا الثكرية 
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بمعنى أف السياسة الميبية تجاه الغرب بشكؿ عاـ، كالكاليات المتحدة بشكؿ خاص، قد تحكلت 

نحك المسار اإليجابى، كدخمت العبلقات فى حالة مف االنسجاـ كالتقارب تجاه العديد مف القضايا 

.  الثنائية المشتركة، كتجاه قضايا عالمية أخرل

:  مشكمة الدراسة2-1

الميبية، -  تتمحكر مشكمة الدراسة حكؿ طبيعة التحكؿ الذل طرأ فى مسار العبلقات األمريكية

مف حالة العداء كالتصادـ إلى حالة العبلقات المتقاربة كاإليجابية، فنمكذج الدراسة كىك السياسة 

 حيث شيدت ىذه الفترة العديد مف 2006-2001الخارجية األمريكية تجاه ليبيا خبلؿ الفترة 

التحكالت، كتضمنت العديد مف القرارات المتبادلة، التى ساعدت فى تطكر العبلقات الثنائية فى 

. السياسية، كاالقتصادية، كاألمنية، كتجاه العديد مف القضايا الدكلية كاألقميمية: المجاالت 

كحيث إف السياسة الخارجية األمريكية تجاه ليبيا تبمكرت كتطكرت فى ظؿ ظركؼ كمستجدات 

طرأت عمى الساحة الداخمية األمريكية كالدكلية، التى كانت ليا آثار كبيرة فى مجمؿ العبلقات 

الثنائية، لذا يمكف القكؿ إف الدراسة حاكلت تحميؿ كتفسير إشكالية التأرجح كالتذبذب ما بيف 

. 2001الصراع كالتصادـ تارة، كالتقارب تارة أخرل بيف البمديف كخصكصان منذ عاـ 

:   مبررات الدراسة 3-1

  تأتى أىمية ىذه الدراسة فى سياؽ التغيرات المتبلحقة عمى الساحة الدكلية بشكؿ عاـ، كما 

. الميبية بشكؿ خاص–حدث مف تحكالت سريعة فى العبلقات األمريكية 

مف أىـ مبررات الدراسة قمة االىتماـ األكاديمى بيذا المكضكع، كعدـ تغطيتو بما يستحؽ مف 

االىتماـ عمى المستكل البحثى كاألكاديمى، فالدراسات العربية المتخصصة لـ تفرد ىذا المكضكع 

ىذا باإلضافة إلى أف تناكؿ ىذه الدراسة . بالرصد كالتحميؿ، ككذلؾ الدراسات األجنبية إجماالن 

عمميان أمر فى غاية األىمية، كخصكصان فى حقؿ العمكـ السياسية كالعبلقات الدكلية ىذا مف 
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جانب، كما يسيـ فى زيادة القدرة عمى فيـ طبيعة التحكالت فى ىيكؿ النظاـ الدكلى منذ مطمع 

، كأخيرا 2001التسعينيات مف القرف الماضى،كمركرا بأحداث الحادل عشر مف سبتمبر عاـ 

. 2003احتبلؿ العراؽ عاـ 

:   أىداف الدراسة 4-1

: ىدفت ىذه الدراسة إلى 

. 1948-2000 الميبية كتطكرىا خبلؿ الفترة –استعراض عاـ لنشأة العبلقات األمريكية - 

تناكؿ عممية صنع السياسة األمريكية تجاه ليبيا، كطبيعة الدكر الذل مارستو المؤسسات - 

 .األمريكية فى عممية صنع ىذه السياسة

تحميؿ دكر المؤثرات الداخمية كالخارجية، كبياف أثرىا عمى تكجيات السياسة الخارجية تجاه - 

 .ليبيا

 .تسميط الضكء عمى طبيعة المصالح كاألىداؼ األمريكية تجاه ليبيا- 

 .تناكؿ الكسائؿ التى ارتكزت عمييا الكاليات المتحدة فى تحقيؽ أىدافيا- 

 .تناكؿ صياغة السياسة األمريكية كتنفيذىا تجاه ليبيا- 

 .إبراز ردة الفعؿ الميبية تجاه السمكؾ األمريكى تجاىيا- 

: الفرضيات /   تساؤالت الدراسة 5-1

: تمحكرت الدراسة حكؿ التساؤؿ الرئيسى التالي، كىك 

 الميبية، –ما العكامؿ الداخمية كالخارجية التى أسيمت فى إحداث التحكؿ فى العبلقات األمريكية 

كما دكر مؤسسات صنع السياسة الخارجية األمريكية، كما األىداؼ التى سعت لتحقيقيا الكاليات 

لى أل مدل  المتحدة مف خبلؿ إعادة عبلقاتيا بميبيا، كما أبرز األدكات التى اعتمدت عمييا، كا 

نجحت كاشنطف فى تحقيؽ ذلؾ ؟ 
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: أما األسئمة الفرعية فيى عمى النحك التالى  

كيؼ أثرت البيئة الداخمية كالخارجية عمى صانع القرار السياسى فى الكاليات المتحدة  -1

األمريكية تجاه ليبيا ؟ 

إلى أل مدل لعبت المؤسسات الرسمية األمريكية فى إحداث تغيير فى السياسة الخارجية  -2

 األمريكية تجاه ليبيا فى ىذه الفترة ؟

كيؼ أسيمت جماعات الضغط كالمصالح فى إحداث ىذا التحكؿ فى العبلقات بيف  -3

 البمديف ؟

 ما ىى تداعيات المؤثرات الخارجية عمى تكجيات السياسة األمريكية تجاه ليبيا ؟ -4

كيؼ ترجـ ىذا التحكؿ عمى شكؿ السمكؾ السياسى لكبل البمديف تجاه كؿ منيما لآلخر؟  -5

: واستندت الدراسة عمى ثالث فرضيات وىى 

. لعبت البيئة الداخمية دكران ميمان فى تكجيات السياسة الخارجية األمريكية تجاه ليبيا- 

إف التحكؿ فى السمكؾ الميبى نحك التقارب اإليجابى إزاء الغرب عامة، كالكاليات المتحدة عمى - 

. كجو الخصكص، كاف ناجمان عف العديد مف المؤثرات الدكلية كاإلقميمية منذ مطمع التسعينيات

تمكنت الكاليات المتحدة مف إحداث تغيير فى السمكؾ الميبى، فى المقابؿ تجنبت ليبيا قدران - 

. كبيرا مف األخطار المحدقة بيا

 

 

:   حدود الدراسة 6-1

لقد تـ اختيار ىذه الفترة الزمنية كإطار زمنى لمدراسة، لما تتميز بو مف أحداث كتغيرات عمى 

الساحة المحمية كاإلقيمية كالدكلية، التى انعكست بظبلليا عمى طبيعة العبلقات بيف البمديف، إذ 
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، حيث مثمت مرحمة جديدة فى تاريخ العبلقات 2006 كحتى 2001إف فترة الدراسة تبدأ مف 

 الميبية، كالتى تأتى فى إطار التغير الذل حدث عمى مستكل ىيكؿ النظاـ الدكلى –األمريكية 

. كالعبلقات الدكلية

:   محددات الدراسة ومعوقاتيا 7-1

صعكبة الحصكؿ عمى المصادر كالمراجع التى تناكلت المكضكع، كتحديدان فيما يتعمؽ -   

.  بيف الطرفيف– غير المعمف –بالجانب السرل 

. ، كبالتالى ال يمكف تعميـ نتائج الدراسة2006-2001تـ تطبيؽ الدراسة فى الفترة - 

. ندرة الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع البحث تحديدان - 

:    منيجية الدراسة 8-1

لما يتميز بو الطابع التحميمى الشامؿ  (بريتشر)اعتمدت الدراسة عمى منيج التحميؿ النظمى لػ

لظاىرة السياسة الخارجية، كما أنو مستخدـ فى دراسات السياسة الخارجية عمى المستكل 

. العالمى

أف ظاىرة السياسة الخارجية تعبر عف نظاـ تحميمى , كتأسست ىذه المنيجية عمى إدراؾ مفاد

تدفع بو إلى الحركة، كترتبط بعمميات تحدد مضمكنيا، كأدكات تترجـ  (مسببات)يقترف بمتغيرات 

ىذا المضمكف إلى كاقع مممكس، كأخيران بمحصمة تشير إلى مدل النجاح أك الفشؿ فى تحقيؽ 

. األىداؼ المرجكة

يفيد بأف السياسة الخارجية نظاـ، يشتمؿ عمى عدد مف  (بريتشر)إف نمكذج , بمعنى آخر

المؤسسات التى تؤدل كظائؼ معينة، كينتج عنيا قرارات، كيرتبط بيذه المؤسسات عممية تدفؽ 

، ثـ تتـ عممية تغذية استرجاعية (output)، ثـ تحكيميا إلى مخرجات (input)لمدخبلت 

(feedback) مرة أخرل .
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كيستند منيج التحميؿ النظمى إلى افتراض أساسى، كىك أف نظاـ السياسة الخارجية يتضمف 

كذلؾ ابتداء بالقرارات كاالستجابة  (فاعميف، بيئة، مككنات،نظاـ)مجمكعة مف المتغيرات 

لمتحديات، كالعمميات التى تعمـ أك تؤجؿ تدفؽ المطالب، ثـ مخرجات النظاـ ككؿ  

: كيشتمؿ ىذا المنيج عمى عدة أبعاد لدراسة السياسة الخارجية كتحميميا، كىى 

. العكامؿ المؤثرة فى السياسة الخارجية- 

 .أىداؼ السياسة الخارجية- 

 .أدكات السياسة الخارجية- 

 تطبيؽ السياسة الخارجية- 

. كما سكؼ تعتمد الدراسة عمى المنيج التاريخى

 

 :   استعراض عام لفصول الدراسة 9-1 

جاءت ىذه الدراسة في سبعة فصكؿ مشتممة عمى اإلطار العاـ لمدراسة كاالستنتاجات، حيث 

خمفية الدراسة ، مشكمة الدراسة، مبررات : تناكؿ الفصؿ األكؿ اإلطار العاـ لمدراسة كاشتمؿ عمى

الدراسة، أىداؼ الدراسة، تساؤالت الدراسة، حدكد الدراسة، محددات كمعكقات الدراسة كأخيرا 

.  منيجية الدراسة

بينما تطرؽ الفصؿ الثاني استعراض األدبيات التي تناكلت مكضكع الدراسة، كاشتمؿ عمى الكتب 

كاألبحاث المتعمقة بمكضكع البحث، بينما تناكؿ الفصؿ الثالث تطكر عبلقات الكاليات المتحدة 

 كالفترة الثكرية 1969-1948، كاستعرض فترة العيد الممكي 2000-1948بميبيا - األمريكية 

، أما الفصؿ الرابع فقد تناكؿ بالتحميؿ دكر مؤسسات صنع السياسة الخارجية 1969-2000

لمكاليات المتحدة األمريكية تجاه ليبيا، كاشتمؿ عمى المؤسسات الرسمية كالرئاسة، ككزارة الخارجية 
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كما تناكؿ أيضا المؤسسات غير الرسمية، كالرأم العاـ ككسائؿ , ، كالككنجرسCIAكالدفاع، 

اإلعبلـ، كجماعات الضغط كمؤثرات داخمية، كما تطرؽ أيضا إلى المؤثرات الخارجية كانييار 

، 2003كاحتبلؿ العراؽ  , 2001االتحاد السكفييتي، كأحداث الحادل عشر مف سبتمبر عاـ 

كناقش الفصؿ الخامس أىداؼ السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية تجاه ليبيا كتناكؿ 

األىداؼ السياسية، كاالقتصادية كالعسكرية كاألمنية، بينما عالج الفصؿ السادس أدكات تنفيذ 

السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية تجاه ليبيا حيث استعرض األدكات الدبمكماسية، 

كاالقتصادية كالعسكرية كتكظيؼ المؤسسات الدكلية كاإلقميمية، كأخيرا تناكؿ الفصؿ السابع 

.  بالتحميؿ كالتقييـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج
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الفصل الثانى 

استعراض األدبيات 

:   المقدمة 1-2

تقدـ ىذه الدراسة استعراضا ألىـ األدبيات التى اعتبرت إطاران مرجعيان ليا، لذا تـ إلقاء الضكء 

عمى أىـ ما جاء فييا مف محاكر كتنائج كتحميبلت، فالقسـ األكؿ تناكؿ مراجعة الكتب المتعمقة 

بمكضكع الدراسة، كخصكصان تمؾ التى تعرضت لئلطار التاريخى كالنظرل  

أما القسـ الثانى فقد اشتمؿ عمى األبحاث المتعمقة بالبحث، كخصكصان أبحاث كدراسات 

. الماجستير كالدكتكراه ذات الصمة المباشرة بالمكضكع

:     مراجعة الكتب المتعمقة بالبحث 2-2

-1940 " األمريكية من الفترة–العالقات الميبية " يعالج السيد عوض عثمان فى مؤلفو 

:  نشأة العبلقات كتطكرىا فى إطار تاريخى، حيث يقسـ المؤلؼ الدراسة إلى مرحمتيف  "1993

األكلى اتسمت بطابع التعاكف فى عدة مجاالت، منيا السياسية كاالقتصادية كالعسكرية، كتطكر 

ىذه العبلقات إلى أف أصبح لمكاليات المتحدة قكاعد عسكرية بمكجب اتفاؽ بيف البمديف، كقد 

امتازت ىذه الفترة بعبلقات اقتصادية كصمت إلى حؽ امتياز لمشركات األمريكية فى مجاالت 

. كقد ظمت العبلقات بمسمكيا الطبيعى حتى انتيت مرحمة الممكية. عديدة أىميا النفط

أما المرحمة الثانية فتعد مرحمة الصداـ بيف البمديف بسبب االنقبلب العسكرل عمى الممكية، 

كسمكؾ ليبيا لمنيج الثكرل الذل يتعارض كأفكار الرأسمالية كقيميا، األمر الذل أدخؿ ىذه 

كما تناكؿ المؤلؼ . العبلقات إلى مرحمة العداء تارة، كالصداـ العسكرل كالدبمكماسى تارة أخرل

. كما تبلىا مف أحداث كصدامات عمى أكثر مف مستكل (لككيربى)قضية 
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كقد استخدـ المؤلؼ المنيج التاريخى فى الدراسة، كاختتـ دراستو بتكقع المزيد مف الصداـ بيف 

. الكاليات المتحدة كالغرب مف جية، كليبيا مف جية أخرل

 –العالقات الميبية " الطريق إلى طرابمس " أحمد رفعت سعيد فيتطرق فى مؤلفو . أما د

، كتناكؿ الباحث (1992 ) األمريكية، مع التفاصيل الوثائقية لحادثة  الطائرة بان أميركان

المكضكع مف خبلؿ سرد لؤلحداث الجارية فى العبلقات المتكترة بيف الكاليات المتحدة كليبيا، 

كاعتبر أف كؿ ما يحدث مف إجراءات صدامية مف قبؿ الكاليات المتحدة تجاه ليبيا ليس سكل 

غطاء مفتعبلن لمخطط أمريكى كاسع النطاؽ، ييدؼ إلى إعادة تنظيـ الخريطة السياسية  لممنطقة 

العربية، مع التركيز عمى ليبيا لما تحتمو مف مكانة ميمة مف حيث مكقفيا الرافض لمتكجيات 

األمريكية بشكؿ عاـ، كال سيما قضية الصراع العربى اإلسرائيمى ، كالييمنة االقتصادية عمى 

العالـ، كبالتالى اعتبرت عقبة أماـ النظاـ االقتصادل العالمى الذل تقكده الكاليات المتحدة، 

فضبلن عف تكجو ليبيا إلى أفريقيا كانتياجيا خطان براجماتيان مما أزعج الكاليات المتحدة  األمريكية، 

كيرل . كبيف رغبة كاشنطف بأف تبقى ليبيا معزكلة عف العالـ، كخاصة دكؿ الجكار األفريقى

الباحث أف ليبيا جزء ال يجزأ مف المنظكمة العربية، كعميو فإف دعـ الشعب الميبي كاجب قكمى، 

كيخمص المؤلؼ إلى أف الصداـ قائـ، كما زاؿ مكجكدان كخيار فى المكاجية بيف ليبيا كالكاليات 

المتحدة األمريكية، كلذلؾ فإف الحؿ مف كجية نظر المؤلؼ ىى االستعداد لمقتاؿ كالدفاع عف 

. األراضى العربية الميبية

ومن   (1993 )اإلدارة األمريكية الجديدة والشرق األوسط " كيعالج عدد مف المؤلفيف مكضكع

ىالة سعودى، حيث تناولت دراستيا موضوع العالقات األمريكية العربية وتضمنت . ىؤالء د

التى تمعب دكران ميمان كمتميزان فيو، لما "    رؤية إدارة الرئيس كمنتون لمنطقة الشرق األوسط

ليا مف تأثيرات قكية عمى مصالح الكاليات المتحدة األمريكية، حيث النفط مف جية، كمكقعيا 
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اإلستراتيجى مف جية أخرل، ككذلؾ قضية الصراع العربى اإلسرائيمى كتداعياتو عمى المنطقة، 

كجاءت الدراسة فى عدة محاكر حكؿ كيفية تعامؿ اإلدارة الجديدة مع . كدكر الكاليات المتحدة فيو

المنطقة، حيث أشار أحد المحاكر إلى كجكد مصدر تيديد لمصالح الكاليات المتحدة األمريكية، 

مثؿ نجاح إيراف في تصدير النمكذج الثكرل اإلسبلمى، كما يترتب عميو مف كجكد كتمة إسبلمية 

.  معادية لمسياسة األمريكية

كذلؾ انتشار أسمحة الدمار الشامؿ، كاألسمحة الكيماكية، كظيكر العديد مف الدكؿ مثؿ إيراف 

كالباكستاف كليبيا، التى استطاعت تطكير قدراتيا النككية بشكؿ سريع، فإف ذلؾ يشكؿ خطران عمى 

إسرائيؿ، كالنفكذ األمريكى فى المنطقة، كترل الباحثة أف ىذه التيديدات تستغميا الكاليات المتحدة 

أف عمى اإلدارة : األمريكية فى تعزيز نفكذىا كتقكيتو فى المنطقة بمجمكعة مف النتائج أىميا 

. األمريكية الجديدة أف تعمؿ عمى كسر اليكة بينيا كبيف الدكؿ العربية

تيم " العراق، وليبيا، والسودان، لممؤلف : العقوبات والمنبوذون فى الشرق األوسط أما كتاب  

  فقد تناكؿ حالة كؿ مف العراؽ  كالسكداف كليبيا مف  "2001نيفين مسعد " وتحرير " نبموك 

أكثر مف زاكية، بحيث يرل مؤلؼ الكتاب أف نظاـ العقكبات الذم يمارسو الغرب بقيادة الكاليات 

المتحدة األمريكية، كتفرضو عمى شعكب ىذه البمداف باسـ األمـ المتحدة كقراراتيا الممزمة، ىى 

عممية غير ناجحة لبلستقرار العالمى ، كما يذكر المؤلؼ أف العقكبات تنعكس بشكؿ سمبى عمى 

كيرل الباحث أف الكاليات المتحدة األمريكية  . الشعكب، كخصكصان فى مجالى الصحة كالتعميـ

تحاكؿ إيياـ العالـ الغربى بأف ىذه  اإلجراءات إنما تأتى لحماية المدنييف الغربييف، كفى الكقت 

نفسو تقتؿ شعكب ىذه الدكؿ، كفى النياية يتساءؿ المؤلؼ، ىؿ يؤدل نظاـ العقكبات المفركضة 

عمى الدكؿ الثبلث إلى قياـ نظاـ مستقر، أـ يضعؼ ىذا االحتماؿ؟ 
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 ،  أف األىداؼ الحقيقية 2003" اغتيال ليبيا " ويرى مجموعة من المؤلفين فى كتاب بعنوان 

التى تسعى الكاليات المتحدة األمريكية لتحقيقيا، تتمثؿ فى نيب ثركات كمقدرات ليبيا الطبيعية 

كالسيطرة عمييا، كما أف الصراع األيديكلكجى بيف الغرب كالفكر الثكرل الميبى، يعد مف أحد 

أيديكلكجية " األسباب ليذه الحالة العدائية، ألف الكاليات المتحدة تعتبر الفكر الثكرل بمثابة 

كيحاكؿ الكتاب تسميط الضكء عمى . تدعـ حركات التحرر العالمية، كتناىض الرأسمالية" إرىابية 

. االدعاءات الغربية، كالتى تكمف فى أف محاربة ليبيا تعنى المحافظة عمى اإلنساف الغربى

. كبالتالى عمى الرأل العاـ الغربى أف يتبمكر باتجاه محاربة البمداف التى ترعاه

كتختتـ الدراسة بأف ليس أماـ ليبيا شعبان كقيادة إال الصمكد فى كجو ىذه اليجمة الشرسة، كاتخاذ 

. كؿ اإلجراءات المناسبة لمحيمكلة دكف تدمير ليبيا

 

:     مراجعة الدراسات المتعمقة بالبحث 3-2

" بعنوان  (2002)يعالج سيد عبد الرحيم حامد فى إطروحتو المقدمة لجامعة عين شمس

، يعالج التطكر التاريخى 1989-1969سياسة الواليات المتحدة األمريكية نحو ليبيا من الفترة 

لسياسة الكاليات المتحدة نحك منطقة الشرؽ األكسط بشكؿ عاـ، كليبيا بشكؿ خاص، حيث يرل 

الباحث أف محكر إىتماـ الكاليات المتحدة األمريكية خبلؿ تمؾ الفترة، كاف مركزان عمى ضركرة 

إنشاء نظاـ دفاعى إقميمى، يرتبط بالمعسكر الغربى، تقكده الكاليات المتحدة األمريكية  مف أجؿ 

كما تناكؿ الباحث التغيير الذل حدث فى . احتكاء الخطر الشيكعى، كتأميف مصالحيا بالمنطقة

النظاـ السياسى لميبيا بعد مجىء الثكرة، كاستعرض مكقؼ الغرب كالكاليات المتحدة تجاىيا، كردة 

الفعؿ الميبية، كحالة العداء كالتصادـ التى بدأت بإغبلؽ ليبيا لمقكاعد األمريكية المكجكدة عمى 
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أراضييا، ك تعزيز عبلقاتيا مع االتحاد السكفيتى، مما دفع إلى مزيد مف التدىكر بيف الغرب 

. كليبيا

كما استعرض الباحث المكقؼ الميبى مف الصراع العربى اإلسرائيمى، كمكقؼ ليبيا مف حظر بيع 

، كما تعرض الباحث إلى المزاعـ األمريكية باتياـ ليبيا بالسعى لبناء 1973النفط إباف أزمة عاـ 

:  مصنع لؤلسمحة الكيماكية، كقد تكصؿ إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا 

رفض ليبيا االنضماـ إلى المحكر األمريكي، كما افترض إستمرار حالة العداء كالصداـ بيف ليبيا 

. كالكاليات المتحدة األمريكية

العقوبات االقتصادية كأداة من أدوات " الطاىر محمد البشير بعنوان كتناكلت دراسة أعدىا 

 كىى ُأطركحة دكتكراه، ،(دراسة حالة العراق )"السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية 

، طبيعة ىذه األداة كدكرىا فى تنفيذ أىداؼ سياسة الكاليات المتحدة 1999مقدمة لجامعة القاىرة 

األمريكية الخارجية كتحقيقيا، حيث يعتبر الباحث أف ىذه الكسيمة مف الكسائؿ الناجحة فى 

تحقيؽ مصالح الكاليات المتحدة األمريكية اإلستراتيجية، كالمحافظة عمى نفكذىا كىيمنتيا عمى 

، (Case Study Method)كقد استخدـ الباحث فى ىذه الدراسة منيج دراسة الحالة. العالـ

الذل يركز عمى التعمؽ فى التحميؿ كالدراسة لمحالة محؿ البحث، كما استخدـ الباحث المنيج 

الكيفى، ألف المعالجة التحميمية ليذا المكضكع ال تقتصر عمى مجرد العرض الكصفى فقط، ك 

إصرار الكاليات المتحدة عمى استخداميا ليذه : اختتـ الدراسة بمجمكعة مف النتائج أىميا 

. الكسيمة  فى  تحقيؽ أىداؼ سياستيا الخارجية كمصالحيا العميا

" بعنوان  (1973)محمد عمر اليمالى فى رسالة ماجستير أعدىا لجامعة القاىرةكتناكؿ 

تناكؿ تاريخ العبلقات  " العالقات الميبية األمريكية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى قيام الثورة

براز ما تميزت بو ىذه العبلقات مف تعاكف كخصكصان فى المجاؿ االقتصادل،  بيف البمديف،  كا 
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حيث بمغت الشركات األمريكية حد البلمنازع فى مجاؿ النفط الميبى، كذلؾ كاف ىناؾ تعاكف 

عسكرل حيث تكاجدت القكات األمريكية عمى األراضى الميبية، كقامت ببناء المكاقع كاإلنشاءات 

التى مف خبلليا تستطيع التحرؾ فى أل كقت كعند المزكـ، كقد تـ ذلؾ كفؽ معاىدة كاتفاقية  بيف 

.  البمديف

كيشير الباحث إلى أنو بعد قياـ الثكرة الميبية، تغير شكؿ العبلقة بيف البمديف بسبب اختبلؼ 

الفكر األيديكلكجى بيف الطرفيف، كتناقض مكاقفيما تجاه العديد مف القضايا الدكلية كاإلقميمية، 

كما لعبت عبلقات . كخاصة لدكر الكاليات المتحدة األمريكية تجاه الصراع العربى اإلسرائيمى

كاستخدـ . ليبيا مع االتحاد السكفيتى عامبلن ميمان دفع إلى  مزيد مف التكتر كالصراع بيف البمديف

الباحث المنيج التاريخى فى الدراسة، كاختتـ دراستو متكقعان مزيدان مف الصراع بيف الكاليات 

.  المتحدة األمريكية كليبيا

، (2003)محمد السنوسى جماعة فرج فى رسالة الماجستير المقدمة لجامعة القاىرةكيناقش 

 سياسة (1992-1989)األمريكية فى ظل إدارة جورج بوش األب- العالقات الميبية " بعنوان 

الصراع بيف البمديف، كما استعرض الباحث العكامؿ التى أدت إلى نشكب الصراع كتطكره بينيما، 

 –كاألدكات التى استخدميا كؿ طرؼ ضد اآلخر، فقد استعرض الباحث العبلقات الميبية 

األمريكية مف خبلؿ سرد تاريخى منذ قياـ الثكرة، حيث بدأ الصراع بسبب البعد الفكرل 

كاأليديكلكجى لكؿ طرؼ، كأيضا االختبلؼ فى الرؤل لمجمؿ القضايا الدكلية كاإلقميمية، كقد 

استخدـ الباحث فى دراستو  منيج التحميؿ التاريخى، مستعينان ببعض المفاىيـ كالمصطمحات 

: إلدارة األزمات فى إطار العبلقات الدكلية، كقد تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف النتائج منيا 

قميمية، كاف أبرزىا  سقكط االتحاد  أف حدة الصراع بيف البمديف جاء نتيجة عكامؿ دكلية كا 

. السكفيتى كما ترتب عميو مف تغير فى شكؿ النظاـ الدكلى، كىك ما عرؼ بسياسة القطب الكاحد
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كما أكضح الباحث معالجة ليبيا لمقضايا الشائكة مف خبلؿ الدبمكماسية اليادئة، ككيفية احتكاء 

األزمات مف خبلؿ تخمى بعض األطراؼ العربية التى تربطيا عبلقات متينة بالكاليات المتحدة 

األمريكية كمصر، كقد عبرت ليبيا عف مكقفيا اإليجابى كتعاطييا كفؽ الدبمكماسية اليادئة مف 

خبلؿ قبكليا المجكء إلى محكمة العدؿ الدكلية، كتسميميا لممتيميف الميبييف قى قضية لككيربى، 

كاختتـ الباحث دراستو متكقعان أف تشيد العبلقات . كاالستعداد لدفع التعكيض لعائبلت الضحايا

. الميبية األمريكية انفراجان، كتأخذ شكبلن جديدان مف أنكاع العبلقات الدكلية الطبيعية

" بعنوان  (2006)التوانى صالح الكزة فى رسالة الماجستير المقدمة لجامعة القاىرةكتطرؽ 

إلى  " 2001سبتمبر 11السياسة الخارجية الميبية تجاه الواليات المتحدة األمريكية بعد أحداث 

 األمريكية التى تأخذ المد تارة كالجزر تارة أخرل، فقد استعرض الباحث –العبلقات الميبية 

 سبتمبر، كالذل تغير فيو 11أىداؼ السياسة الخارجية الميبية تجاه الكاليات المتحدة بعد أحداث 

 سبتمبر، كأيضا مكقفيا مف التحالؼ 11شكؿ العالـ بأسره،  كما كضح الباحث مكقؼ ليبيا مف 

الدكلى لمكافحة اإلرىاب، الذل انتقد اليجمات التى تعرضت ليا الكاليات المتحدة األمريكية 

إف مف حؽ أمريكا أف ترد : " حيث قدـ القذافى العزاء لمحككمة كالشعب األمريكى كقاؿ. كأدانيا

، كفتح باب المشاركة فى الحرب ضد اإلرىاب مف خبلؿ بعض "كتنتقـ كتعمؿ كؿ شىء

. الترتيبات األمنية، كالعمؿ المشترؾ فى مجاؿ االستخبارات

كما بيف الباحث التكجيات الجديدة لمسياسة الخارجية الميبية عمى المستكل الدكلى كاإلقميمى، 

كتناكؿ أىـ ". إسراطيف" كرؤية القذافى لحؿ الصراع العربى اإلسرائيمى  مف خبلؿ طرحو لفكرة 

كمكافقة ليبيا دفع التعكيضات ألىالى " قضية لككيربى " القضايا الشائكة بيف البمديف كخصكصان 

الضحايا، كما تناكؿ الباحث مكقؼ ليبيا مف أسمحة الدمار الشامؿ كدعكتيا دائما إلى نزع ىذا 

ديفيد " لمعالـ األمريكى " تحميؿ النظـ " السبلح القاتؿ كالتخمص منو، كقد استخدـ الباحث منيج 
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انفراد الكاليات المتحدة بالعالـ، كالييمنة : ، كقد تكصؿ إلى مجمكعة مف النتائج أىميا "إيستكف 

عمى األمـ المتحدة باستصدار قرارات تخدـ مصالحيا اإلستراتيجية، كقرارات فرض العقكبات 

االقتصادية عمى ليبيا، كتكصؿ الباحث إلى أف صناعة القرار السياسى  الميبى، تعتمد عمى 

. إدراكات الرئيس القذافى كميكلو كتكجياتو أيضا، كمقررات المؤتمرات الشعبية

أثر " وىى بعنوان  (2002)الماجستير التى تقدم بيا عالء الدين مصطفى عبداهللكتيدؼ رسالة 

دراسة حالة فى العالقات الميبية األمريكية من سنة : األيديولوجيات فى العالقات الدولية 

 إلى إبراز دكر األيديكلكجيا فى طبيعة العبلقات الدكلية بشكؿ عاـ ، كفى " " 1970-1986

.  األمريكية بشكؿ خاص، كحجـ التباعد الفكرل الكاسع بيف الطرفيف–تحديد العبلقات الميبية 

، كتبنييا لفكر 1969كيرجع الباحث فى دراستو إلى أف بداية التكتر بدأ منذ إعبلف الثكرة عاـ 

مغاير تمامان لمفكر األمريكى، كما يبيف الباحث أف أكؿ اإلجراءات فى إطار العبلقات الجديدة 

بيف البمديف ىك إنياء االتفاقية التى أقيـ بمكجبيا قكاعد عسكرية أمريكية في ليبيا، مما أدل إلى 

البدء فى صراعية العبلقة كعداء كؿ منيما لآلخر، ىذا كقد استخدـ الباحث فى دراستو المنيج 

التاريخى، كالمنيج المقارف، حيث يتناكؿ األكؿ المكضكع مف زاكية تاريخية لمعبلقات، كيأتي 

كقد اختتـ الباحث بمجمكعة . الثانى لتبياف المكقؼ األيديكلكجى لمطرفيف تجاه بعضيما البعض

التنبؤ بازدياد حدة التكتر كالصراع بيف البمديف، كذلؾ لمتباعد الفكرل : مف النتائج أىميا 

. كاأليديكلكجى بينيما

" بعنوان  (2003)مصباح محمد الشريف فى رسالة الماجستير المقدمة لجامعة القاىرة  كتناكؿ

 2001-1990دراسة تطبيقية عمى ليبيا من سنة : نظام العقوبات الدولية بعد الحرب الباردة  

 تناكؿ نظاـ العقكبات قبؿ انييار االتحاد السكفيتى كبعده، حيث بيف الباحث أف نظاـ " "

العقكبات فى ظؿ الكتمة الشرقية، كاف يخضع أحيانا لبعض التكازنات عمى الساحة الدكلية فى 
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إطار النظاـ ثنائى القطبية، كلكف بعد سقكط االتحاد السكفيتى،  انفردت الكاليات المتحدة 

األمريكية بقيادة العالـ لتحقيؽ مصالحيا اإلستراتيجية، كلذلؾ كاف نظاـ العقكبات أحد األدكات 

. المستخدمة لتحقيؽ أىدافيا  مع بعض البمداف مثؿ ليبيا

، حيث يرل أف "كاببلف " الذل طكره " منيج النظاـ الدكلى " كاعتمد الباحث فى دراستو عمى 

سمككيات الدكؿ مع بعضيا البعض تحددىا بشكؿ أساسى طبيعة النظاـ الدكلى القائـ، كما 

استخدـ المنيج التاريخى كإطار تاريخى عاـ، ليككف قادران عمى التعرؼ عمى بعض الحقائؽ 

أف الكاليات المتحدة األمريكية : التاريخية، كقد تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف الحقائؽ، كىى 

فرضت عقكبات سياسية كاقتصادية عمى ليبيا، بيدؼ الضغط عمى النظاـ الميبى لكى يذعف 

لممطالب األمريكية، كيرل الباحث أف ىذه السياسة تعاني منيا الشعكب في المقاـ األكؿ، فضبلن 

عف تدمير ممتمكاتيا، كما خمص الباحث إلى أف سقكط االتحاد السكفيتى كاف لو الدكر األكبر 

. فى تعزيز نفكذ الكاليات المتحدة األمريكية، كفرض ىيمنتيا عمى العالـ

 )الفيتورى الحوسين حسين، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة القاىرة عام  كتستعرض دراسة 

، يستعرض العبلقات  " األمريكية فى ظل إدارة كمنتون–العالقات الميبية : "بعنوان   (2003

 األمريكية ذات الطابع الصدامى خبلؿ فترة الرئيس كمنتكف، حيث تطرؽ الباحث –الميبية 

لمعبلقات فى سياؽ تاريخى مبينان بعض األسباب المؤدية ليذا الصداـ مف خبلؿ العكدة إلى 

جماؿ " الكراء، كتحديدان فترة ازدىار فكرة المد القكمى التي كاف ينتيجيا الرئيس المصرل السابؽ 

كالذل أثر فى فكر الذيف قامكا بالثكرة فى ليبيا، األمر الذل قمب العبلقات الميبية " عبد الناصر 

نتياء –  األمريكية رأسا عمى عقب بدءان مف قضية إجبلء القكاعد العسكرية األمريكية مف ليبيا، كا 

. بقضية لككيربى
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منيج القكة، كالمنيج التاريخى، كمنيج : كقد استخدـ الباحث فى دراستو مناىج متعددة، منيا 

كقد استعرض الباحث اإلشكالية القائمة بيف البمديف، . المصمحة الكطنية، ك منيج صنع القرار

ككيفية التعامؿ معيا كفؽ ما يرتأيو كؿ طرؼ ضد اآلخر، كالكسائؿ التى استخدمت فى تطبيؽ 

أف ليبيا فى المرحمة الثكرية : كقد اختتـ الباحث دراستو بمجمكعة مف النتائج، أىميا . ىذه الرؤية

لـ تكف لدييا الرؤية الصحيحة لكيفية التعامؿ مع الدكؿ الكبرل كالكاليات المتحدة األمريكية، 

ككاف ىذا أحد أسباب الصراع بينيما، ىذا باإلضافة إلى التكجو األمريكى لمنطقة الشرؽ األكسط 

كأفريقيا، كعمى كجو الخصكص ليبيا لما تمثمو مف مكقع إستراتيجى، كما تمتمكو مف ثركات 

. طبيعية 

القرار اإلستراتيجى الميبى : عبد الناصر سرور فى بحثو المحكم وىو بعنوان . دبينما تناكؿ 

، تناكؿ القرار اإلستراتيجى الميبى كأحد / 3/ 2003 19بالتخمى عن أسمحة الدمار الشامل فى

أبرز القرارات العربية المعاصرة، كذات التأثيرات اإلستراتيجية مف حيث التكجيات كالتفاعبلت، 

كقد استعرض الباحث عممية اتخاذ القرار بغرض استكشاؼ العكامؿ  المؤثرة، كمدل تحقيقو 

لؤلىداؼ المرجكة، كقد استخدـ الباحث فى دراستو منيج اإلدراؾ الذل يركز عمى العكامؿ النفسية 

. التى تحكـ عممية صنع القرار، ككيفية إدراؾ صانع القرار

كتناكؿ الباحث فى دراستو أبعادا ثبلثة لتحميؿ القرار الميبى بشكؿ منطقى، حيث البعد األكؿ 

التى عكست الظركؼ الداخمية كالخارجية كأثرىا عمى القرار، كالثانى  " المبلبسات " المتمثؿ فى 

" بتطبيؽ القرار " المتعمؽ بالقضايا التى يعالجيا القرار، كأما الثالث  فيتعمؽ " مضمكف القرار" 

. الذل يركز عمى كسائؿ التطبيؽ كمدل نجاح القرار فى تحقيؽ أىدافو
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إف القرار الميبى يعد انتحاران سياسيان؛ ألنو لـ يراع الكضع : كقد اختتـ الباحث دراستو بالقكؿ

الداخمى الميبى، بمعنى أنو لـ يأخذ بالحسباف البيئة الداخمية، ككاف ىدؼ صاحب القرار السعى 

. لممحافظة عمى نظاـ الحكـ، كحمايتو، كضماف استمراره فقط

:    تعقيب عمى الدراسات السابقة 4-2

األطركحات الجامعية، التى تـ استعراضيا فى ىذا /  عمى الرغـ مف أف الكتب كالدراسات

 الميبية،  إال أف –الفصؿ، قد أسيمت بشكؿ إيجابى فى تناكؿ مكضكع العبلقات األمريكية 

: الباحث يستطيع تسجيؿ بعض المبلحظات عمييا كمف أىميا 

 الميبية بشكؿ مباشر، لـ تتناكؿ –تناكلت بعض الدراسات مكضكع العبلقات األمريكية  -

. فترة الدراسة المراد بحثيا

لـ يتـ تغطية الفترة الزمنية المراد بحثيا بدراسات أكاديمية معمقة كمحكمة، كلـ ترد فى  -

 .مجبلت عالمية أك عربية

إف معظـ الدراسات التى تـ استعراضيا لـ تشتمؿ عمى جميع عناصر الدراسة، كالتى  -

  2006-2001تتمحكر حكؿ سياسة الكاليات المتحدة األمريكية تجاه ليبيا خبلؿ الفترة 

كلذلؾ جاءت ىذه الدراسة كمحاكلة مف الباحث لتغطية بعض جكانب النقص، كمعالجة الخمؿ 

الناجـ عف نقص الدراسات التى تناكلت السياسة الخارجية األمريكية بشكؿ عاـ، كتجاه ليبيا 

.  بشكؿ خاص
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الفصل الثالث 

 1948-2000 :  الميبية –تطور العالقات األمريكية 

 (اإلطار التاريخى ) 

 

:    المقدمة 1-3

 الميبية كإطار تاريخى، ك –سكؼ تتناكؿ الدراسة فى ىذا الفصؿ، تطكر العبلقات األمريكية 

: سيتـ التركيز في ىذا الفصؿ عمى مرحمتيف مف العبلقات كىما 

 بميبيا خبلؿ فترة العيد الممكى، كالتى –عبلقات الكاليات المتحدة األمريكية : المرحمة األكلى 

. 1969اتسمت بالعبلقات الطبيعية بيف البمديف، كاستمرت حتى عاـ 

 بميبيا خبلؿ الفترة الثكرية، كالتى تغير فييا –عبلقات الزاليات المتحدة األمريكية : المرحمة الثانية 

كالتى استمرت حتى عاـ , شكؿ العبلقات بيف البمديف، كأخذت طابعان تباعديان، كمتكتران  كتصاديان 

2000 .

 

  1969-1948:  الميبية خالل العيد الممكى–   العالقات األمريكية 2-3

 بميبيا بدايات مبكرة، ككانت نتيجة لسياسة – لقد شيدت عبلقات الكاليات المتحدة األمريكية 

: التحالفات التى شيدىا العالـ بعد انتياء الحرب العالمية الثانية، كانقساـ العالـ إلى معسكريف 

المعسكر الغربى بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية، كالمعسكر الشرقى بقيادة االتحاد 

( 1994عثماف،).السكفيتى
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كجاءت ىذه العبلقات فى إطار السياسة الدكلية آنذاؾ، حيث سياسة األحبلؼ، كاالتفاقيات 

الثنائية، فكانت ليبيا التى تتميز بمكقعيا الجغرافى كاإلستراتيجى  إحدل دكؿ العالـ الثالث 

المستقمة حديثان مف االستعمار اإليطالى بعد ىزيمة دكؿ المحكر، التى كانت إيطاليا إحداىا، 

(  1948شكرل،).الغربى  كالشرقى: كتشكيؿ العالـ معسكريف 

ككانت الكاليات المتحدة األمريكية مف أكائؿ الدكؿ التى اعترفت باستقبلؿ ليبيا بعد إعبلف األمـ 

، حيث قامت بتحكيؿ القنصمية األمريكية إلى مفكضية 1948المتحدة ذلؾ فى فبراير 

( 1994عثماف،).عامة

 تطكير مجاليا االقتصادل، مف خبلؿ تكبيؿ ليبيا 1951كاستطاعت الكاليات المتحدة فى عاـ 

"  بمشركع تركماف" بمساعدات مالية عف طريؽ برنامج النقطة الرابعة، أك ما عرؼ فى حينو 

كعمى ىذا األساس، تـ عقد اتفاقية بيف الكاليات المتحدة، ككؿ مف بريطانيا كفرنسا كدكلة إدارة، 

، تقكـ عمى أساسيا الكاليات المتحدة بتقديـ مميكف 1951 يكنيك 15مع حككمة ليبيا المؤقتة في 

دكالر لميبيا مف أجؿ تطكير الزراعة، كاستغبلؿ مكارد المياه، كاإلسياـ فى  خدمات الصحة 

كالتعميـ، كلكي يتـ تنفيذ ىذه االتفاقية لجعؿ الكاليات المتحدة تتحكـ في ليبيا بصكرة أكبر، فقد 

المككنة مف خبراء مف ىيئة األمـ المتحدة، " المجنة األمريكية الميبية لممساعدة التقنية " تشكمت 

( 2003حامد، ).كلكف الغاية األمريكية مف ذلؾ كانت استخداـ ليبيا كقاعدة عسكرية إستراتيجية

كفي ىذا السياؽ جاءت اتفاقية القكاعد العسكرية األمريكية، التى تـ تكقيعيا فى ديسمبر عاـ 

، بحيث رأت الكاليات المتحدة األمريكية أف االتفاقية الثنائية مع ليبيا تشتمؿ عمى بناء 1951

قكاعد عسكرية، كاستغبلؿ األراضي الميبية باعتبارىا تشكؿ مكقعان إستراتيجيا ميمان لمكاليات 

المتحدة، تستغمو كقكاعد عسكرية في منطقة إستراتيجية، تستطيع مف خبلليا الحد مف النفكذ 

. السكفيتي فييا
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، كىى قابمو لمتجديد إذا 1971 ديسمبر 24كمدة ىذه االتفاقية لمدة عشركف عامان، تنتيي في 

رغب الطرفاف بذلؾ، كما تقكـ القكات األمريكية ببناء كؿ ما يمـز مف إنشاءات كمباٍف لكي تككف 

( 1992أحمد، ).ىذه القكاعد جاىزة في أم كقت

كفي إطار ىذه االتفاقية التزمت الكاليات المتحدة بدفع مميكف دكالر لقاء استئجار األراضي 

ذاعة، باإلضافة إلى محطة تمفزيكف ( 1994عثماف،).الميبية، كحصمت عمى مطار، كا 

  كصؼ 1954 نكفمبر عاـ 9في " إدريس السنكسي " كفي خطاب العرش الذم ألقاه الممؾ 

. االتفاقية مع الكاليات المتحدة األمريكية باالنتصار العظيـ لميبيا

 بمناسبة زيارة نائب رئيس الكاليات المتحدة 1955كما جاء في البياف الذم ُنشر في مارس 

كمستشاره إلى ليبيا، أف األخيرة كافقت عمى التعاكف مع الكاليات المتحدة لمتصدم ألم اعتداء 

(   1970ميخائيؿ، )مسمح قد تكجيو قكل شيكعية ضد أم بمد مف بمداف الشرؽ األكسط

كفي سياؽ انتياج الكاليات المتحدة األمريكية لسياسة التكبيؿ باالتفاقيات الثنائية، فقد أبرمت 

 اتفاقية عسكرية مع ليبيا، يتـ بمكجبيا تحديد نظاـ تكريد األسمحة 1957 يكنيك 30بتاريخ 

كالذخائر الحربية إلى ليبيا، كتنص االتفاقية عمى كجكد بعثة عسكرية ثانية بالسفارة األمريكية في 

ليبيا، ميمتيا دراسة احتياجات ليبيا العسكرية، كتدريب الجيش الميبي، كما تنص عمى منع 

استخداـ ىذه الكسائؿ القتالية في مكضع غير الذم تـ االتفاؽ عميو، بمعني أنو ال يسمح لمجيش 

( 1993مجمكعة مف الباحثيف، ).الميبي أف يستخدـ الكسائؿ القتالية األمريكية إال بمكافقة أمريكية

كعمى صعيد النفكذ االقتصادم، فمقد كاف لمشركات األمريكية المختمفة الحؽ في االستثمار 

كالنفكذ، كحؽ االمتياز ك الييمنة عمى حجـ االستثمار، كخاصة في مجاؿ النفط الذل بمغ فى 

 مميكف دكالر مف تكاليؼ استيراد 400 مميار دكالر سنكيان، كىذا يزيد بمقدار 1.75ليبيا حكالى 
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النفط، كقد استطاعت الشركات األمريكية الحصكؿ عمى العقكد كاالمتيازات النفطية أكثر مف أم 

( 1992أحمد،  ).شركة أجنبية أخرل

كنتيجة تزايد النشاط االقتصادم لمشركات األمريكية في ليبيا، فقد أحدث ىذا النشاط الكبير 

إحباطان كقمقان لدل أكساط اجتماعية كسياسية كاسعة فى ليبيا، حيث بدأت الصحافة الميبية تكتب 

. في ىذا المكضكع، كخصكصان حكؿ حالة الدخؿ الميبى، كتراجع االقتصاد الكطنى

في كصفيا لنشاط الشركات األجنبية، بأنيا تسبب " طرابمس الغرب " فقد أشارت صحيفة 

الفكضى، كتعرض االقتصاد لخطر كبير، دكف مباالة بأمف الدكلة، بؿ تنظر إلى مصالحيا 

الخاصة كصكالن إلى تحقيؽ أىدافيا كأغراضيا عمى حساب الشعب الميبي صاحب ىذه 

( 1992بف حميـ، ).الثركات

كلـ يقتصر األمر عمى الصحافة، بؿ أدركت الحككمة الميبية مدل التراجع فى االقتصاد الكطنى، 

كالضعؼ المالى، فتقدمت ألكثر مف مرة إلى حككمة الكاليات المتحدة األمريكية مطالبة إياىا 

بإعادة النظر في بعض مكاد االتفاقية المكقعة بيف حككمة الكاليات المتحدة كالحككمة الميبية عاـ 

، كخاصة الشؽ المتعمؽ بالعبلقات المالية، كما طالبت الحككمة الميبية بزيادة أجرة قاعدة  1945

 مميكف في السنة، كتحكيؿ األمكاؿ المقدمة في إطار المعكنة 40 مبلييف إلى 4مف " كيمس رفيمد"

االقتصادية إلى الميزانية بشكؿ مباشر، كأف تعمؿ الحككمة األمريكية عمى تصفية المؤسسات 

(  1970ميخائيؿ،  ).األمريكية القائمة في الببلد ليذا الغرض

كلكف لـ تستجب الكاليات المتحدة لممطالب الميبية، كاستمرت األكضاع حتى قياـ ثكرة الفاتح مف 

.  1969سبتمبر عاـ 

 

  : 2000- 1969 الفترة الثورية فى ليبيا 3-3
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 بداية لمرحمة جديدة في عبلقات ليبيا الدكلية، 1969  لقد شكمت ثكرة الفاتح مف سبتمبر عاـ 

. كتحديدان في العبلقات مع الغرب، كعمى رأسو الكاليات المتحدة األمريكية

كبالرغـ مف ذلؾ، لـ تكف ىذه المتغيرات الداخمية كحدىا ىي التى أدت إلى تكتير العبلقات بيف 

ليبيا الثكرية كالكاليات المتحدة األمريكية، بؿ كاف ىناؾ دكافع كأسباب أخرم لعبت دكران ميمان في 

تحديد شكؿ عبلقات الكاليات المتحدة األمريكية بميبيا، كسكؼ تستعرض الدراسة في ىذا المحكر، 

الدكافع كاألسباب التى أدت إلى تغيير العبلقات بيف البمديف خبلؿ فترة العيد الثكرم، كما تخمميا 

: مف تصعيد كصداـ كصكالن إلى فترة الدراسة، كمف ىذه الدكافع 

:  األيديولوجيا وتأثيرىا عمى العالقات بين الواليات المتحدة األمريكية وليبيا(1

، أحد أىـ 1969 يعتبر الفكر الثكرم الذم جاء بو العيد الجديد في ليبيا بعد ثكرة الفاتح عاـ 

( 1973زيداف،).العكامؿ كالدكافع التى أدت إلى تكتر األجكاء بيف البمديف

 في مصر تأثيرن كبيرن في عممية 1952 يكليك 23ككاف لمفكر القكمي العربي، كتحديدان بعد ثكرة 

استنياض الشعكب التى ترزح تحت االحتبلؿ األجنبي، ككاف مف بيف ىذه الدكؿ ليبيا التى 

تخضع لمحكـ الممكي كالذل لو عبلقات بالغرب االستعمارم، كتحديدان الكاليات المتحدة، ككاف مف 

 ، التى أطاحت بالنظاـ الممكي، كقياـ دكلة تحمؿ 1969نتائج ىذا الفكر قياـ ثكرة الفاتح عاـ 

بالحرية كاالستقبلؿ لكؿ شعكب العالـ، كما ترفض جميع أشكاؿ االستعمار  نيجان ثكريان، كتنادم

(  Neverberger،1982). كالتبعية، كتؤمف بالحرية في إطار االشتراكية الشعبية

حيث يدؿ " بالجماىيرية العربية الميبية االشتراكية الشعبية العظمى"ك سميت ىذه الدكلة الثكرية 

ىذا االسـ الذم تـ اختياره مف قبؿ صناع السياسة كالقيادة الجديدة عمى النيج الثكرم السياسي، 

ذلؾ األمر الذم ترفضو الكاليات المتحدة األمريكية، ألف ىذه السياسة،  أك ىذا النيج يعرقؿ 
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المصالح األمريكية ليس في المنطقة فحسب، بؿ كفى العالـ أيضا، مما شكؿ بداية لمرحمة جديدة 

(. 2003عبداهلل،  ).مف العبلقات يسكدىا االختبلؼ األيديكلكجي

كمف ىنا، كاف لمتعارض الفكرم األيديكلكجي، األثر الكاضح في نيج كبل الدكلتيف، األمر الذم 

. أدل إلى تكسيع حدة الصداـ عمى أكثر مف مستكل

 

 :موقف القيادة الجديدة فى ليبيا من قضية القواعد األجنبية   (2

 تعتبر ىذه القضية مف األسباب الميمة التى شكمت فى مضمكنيا إحدل الخطكات األكلى فى 

سياسة القيادة الجديدة الخارجية تجاه الغرب بشكؿ عاـ، كالكاليات المتحدة بصفة خاصة، حيث 

( 1970ميخائيؿ، ).كانت بداية مرحمة جديدة مف العبلقات ذات الطابع السمبي

كعممت القيادة الميبية الثكرية منذ أف تكلت الحكـ في ليبيا عمى إجبلء القكاعد األمريكية عف 

نياء االتفاقيات المكقعة بينيما، كعمى الرغـ مف أف الكاليات المتحدة كانت  األراضي الميبية، كا 

لدييا الرغبة لبناء عبلقات طيبة كطبيعية مع القيادة الجديدة، شريطة أف تبقى القكاعد األمريكية 

( 1999مجمكعة مف الباحثيف،).

 كمع إصرار القيادة الثكرية في ليبيا عمى مطالبيا بتصفية جميع القكاعد األجنية، كبعد مماطمة 

في المفاكضات التى جرت بيف الطرفيف، تـ االتفاؽ عمى إجبلء القكاعد  األمريكية في مكعد 

، األمر الذم لـ يرؽ لمكاليات المتحدة، فكاف ذلؾ أحد أسباب التكتر في 1970أقصاه يكنيك 

العبلقات بينيما، حيث شعرت الكاليات المتحدة أف ىذا اإلجراء الميبي يضعؼ نفكذىا في 

المنطقة، كييز صكرة الدكلة العظمى أماـ العالـ، كيكفر الفرصة لتغمغؿ النفكذ 

( 1973زيداف،).السكفيتى
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كلـ يكف مكقؼ القيادة الجديدة في ليبيا مف قضية إجبلء القكاعد األجنبية السبب الكحيد الذل 

أدل إلى تكتير العبلقات، بؿ تعدم ذلؾ إلى مكاصمة ىذه القيادة الجديدة لنيجيا الثكرم، حيث 

قامت بدعـ قكم التحرر العالمي كمساندتيا، كما تحالفت مع االتحاد السكفيتى القكة العالمية 

( 2003حسيف، ).المنافسة لمكاليات المتحدة، األمر الذل عزز حالة العداء بيف البمديف

 كفي إطار تمسؾ القيادة الميبية الثكرية بالنيج الثكرم القكمي، فقد اختمفت مع الكاليات المتحدة 

األمريكية في قضية الصراع العربي اإلسرائيمي، فكقفت إلى جانب الثكرة الفمسطينية، كقدمت ليا 

أف فمسطيف أرض عربية محتمة، كالدفاع عنيا : الدعـ المادم كالمكجستي، العتبارات عديدة منيا

كاجب كطني كقكمي، كىذا يتـ فى إطار كحدة األمة العربية،  كفى ىذا الصدد يقكؿ العقيد معمر 

: القذافى 

الوحدة ضرورة حتمية، وضرورة حياتية، والوحدة ضرورة لحياه الشعب العربي من األعداء، وىي      " 

الوعاء األمين والصورة النيائية لنضال األمة العربية، وىي الرد التاريخي الحاسم عمى تحديات االستعمار 

إن أصحاب العروش والكراسي، ... إن أعداء الوحدة العربية ىم عمالء الصييونية واالستعمار. الصييوني

ن  والمصالح الشخصية، وأعداء العروبة واإلسالم، ىم الذين يقفون حجر عثرة في طريق الوحدة العربية، وا 

( 1973زيداف،  )... "..الوحدة العربية قائمة منذ األزل وستبقي إلى األبد

كاألمر اآلخر، أف النيج الثكرل الذل اتبعتو ليبيا الثكرية، يفرض عمييا أف تقؼ إلى جانب 

البمداف المستعمرة، كقد ترجمت ذلؾ عمى أرض الكاقع فقدمت الدعـ كالمساندة لثكار نيكاراجكا، 

كالجيش الجميكرل اإليرلندل، كما دعمت بعض الثكرات فى أفريقيا، ككقفت إلى جانب ككبا فى 

نضاليا ضد الكاليات المتحدة، كأيضا حركة تكباماركس اإلشتراكية الذل أنشأىا الثائر اليندل 

( 1992بف حميـ،  ).فى األكركغكال " تكباؾ أكمارك"األحمر 

: موقف القيادة الميبية الجديدة تجاه قضية النفط  (3
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كاف مف الطبيعى أال تقبؿ الكاليات المتحدة بأية حاؿ مف األحكاؿ اتباع النظاـ الثكرل الجديد 

لسياسة نفطية استقبللية، بما يمثمو ذلؾ مف تيديد لمصالحيا فى الشرؽ األكسط، دكف اتخاذ رد 

فعؿ حاسـ إلنقاذ ما يمكف إنقاذه مف تمؾ المصالح، كبالفعؿ تـ الكشؼ عف خطة أمريكية لغزك 

ليبيا كاالستيبلء عمى آبار النفط، كذلؾ خبلؿ الحظر المفركض عمى تصدير 

( Middleton،1974).النفط

 كفي ضكء القضايا الثبلث التى تـ طرحيا كدكافع كأسباب لتكتير العبلقات بيف الكاليات المتحدة 

كليبيا، تككف قد دخمت العبلقات بينيما إلى مرحمة البلعكدة لصعكبة ىذه القضايا،  باإلضافة 

 2000إلى تأليب كتعبئة الرأم العاـ الميبي ضد الكاليات المتحدة، األمر الذل دفع أكثر مف 

حراقيا عاـ  . 1967متظاىر ليبي باليجكـ عمى السفارة األمريكية في طرابمس كا 

 كمف ىنا كانت القطيعة الدبمكماسية بيف البمديف، كخبلؿ عقدم الثمانينيات كالتسعينيات ازدادت 

إلى سمطة الحكـ قامت " ريجاف" حدة التكتر في العبلقات األمريكية الميبية، كمع كصكؿ الرئيس 

الكاليات المتحدة بمجمكعة مف اإلجراءات ضد ليبيا، بدأتيا باليجـك اإلعبلمي، كتأليب الرأم 

العالمي الغربي ضدىا، كاتياـ ليبيا برعاية اإلرىاب، كأنيا كراء مجمكعة مف األعماؿ اإلرىابية 

لقد تبنت إدارة الرئيس ريجاف، مبدأ تكسيع نطاؽ االلتزامات . (1989بسيكنى،  ). في العالـ 

العالمية لمكاليات المتحدة األمريكية مع ضركرة استردادىا سالؼ مكانتيا، كردع األطماع 

السكفيتية، أما اىتماـ ريجاف  بميبيا نتيجة ارتباطيا باالتحاد السكفيتى، كالمكقؼ الميبى المعادل 

(  1995منصكر،).لتكجيات الكاليات المتحدة كسياستيا العالمية أيضا

كيرجع كلياـ بمـك  مؤلؼ كتاب الدكؿ المارقة السبب المعمف لكراىية ريجاف لمقذافى، ىك أف 

القذافى لـ يكف يساعد الجماعات اإلرىابية الخطأ، بمعنى أنو لـ يكف يقدـ المساعدة لنفس 

اإلرىابييف الذيف تدعميـ إدارة ريجاف، مثؿ الككنترا فى نيكاراجكا، أكنيتا فى أنجكال، كالمنفييف 
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الككبييف فى ميامى، كحككمتى السمفادكر كجكاتيماال، كالقكات العسكرية األمريكية فى 

( 2002بمكـ، ).غرينادا

ركز اإلعبلـ األمريكى عمى ليبيا، حيث اتيميا بأنيا كراء اإلرىاب " ريجاف "كفى مرحمة الرئيس 

، كما تـ اإليعاز لممخابرات المركزية باالتصاؿ بأحد عمبلئيا (2003حسيف،)فى الشرؽ األكسط 

مف الصحفييف اإليطالييف، ليقـك بإعداد معمكمات ممفقة حكؿ التكرط الميبى فى اإلرىاب الدكلى، 

(  1989سالـ،  ).كدعميا لممنظمات اإلرىابية فى أكركبا

:-  ريجاف باتخاذ مجمكعة مف اإلجراءات العقابية ضد ليبيا تمثمت فى"كلذلؾ قاـ الرئيس 

:  فرض عقوبات اقتصادية - 

استمرارا لحالة العداء بيف الكاليات المتحدة األمريكية كليبيا، كاتياميا بالتكرط فى بعض العمميات 

، قاـ الرئيس ريجاف بإصدار قرار 1986اإلرىابية كالتى حصمت فى مطارل ركما كفيينا عاـ 

أبمغ بو الككنجرس، يتضمف قطع العبلقات التجارية مع ليبيا، كدعكة الرعايا األمريكييف كالمقيميف 

، كما قرر حظر ككقؼ أم قركض، كعدـ تقديـ أل منح  (2003البشير، ).بمغادرة ليبيا

كمساعدات كتسييبلت ائتمانية أك بنكية لميبيا، كحظرت جميع الصادرات الميبية لمكاليات المتحدة 

، كاشتمؿ القرار أيضا عمى قطع صادرات الكاليات المتحدة إلى ليبيا (1989.بسيكنى)األمريكية،

كما حظر شراء سمع مف ليبيا، . باستثناء المطبكعات كالمكاد اإلخبارية، كبعض المكاد اإلنسانية

كمنع جميع المؤسسات األمريكية كالرعايا األمريكييف بتنفيذ عقكد في ليبيا، أك أم معامبلت 

( 2003مسعد،).تتعمؽ بأنشطة في ليبيا

كيشار ىنا إلى أف ىذا القرار ُأبمغ بو الككنجرس، كتـ تطبيقو كتنفيذه في أكائؿ شباط مف 

( 1999بشير،).1986العاـ
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، كحظرت أيضا السفر 1987كما اشترطت ىذه اإلجراءات عمى أف تنتيى قبؿ نياية شير يناير 

كقد انضـ إلى مكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية كؿ مف بريطانيا   (2003محمد،  ).إلى ليبيا

كفرنسا، تأكيدان لحالة العداء لميبيا كالتى اعتبرت دكلة راعية لئلرىاب، كما تصنفيا الكاليات 

(  2000الميذبى، ).المتحدة

: التصعيد العسكرى األمريكى ضد ليبيا - 

إرتأت اإلدارة األمريكية بأف مجمكعة العقكبات اإلقتصادية ضد ليبيا لـ تكؼ إلرغاـ النظاـ الميبي 

إلى التفكير في أساليب جديدة " ريجاف "عمى الخضكع لسياستيا، األمر الذم دفع بإدارة الرئيس 

لمضغط عمى ليبيا، ككاف مف بيف ىذه األساليب األداة العسكرية، حيث قاـ األسطكؿ السادس، 

كعمى مدل يكميف بقصؼ خميج سرت بالقذائؼ، مما أصاب بعض المعدات الحربية البحرية 

، كتزامف القصؼ البحرم األمريكي ضد المنشآت البحرية الميبية تصعيدان (1986شحادة،)الميبية،

عبلميان كاقتصاديان كمخابراتيان، حيث انتيى عاـ   بتقرير صادر مف  مكتب  1986دبمكماسيان كا 

التابع لكزارة الخارجية األمريكية بأف ليبيا مازالت ترعى كتساعد " مكافحة اإلرىاب "

(  1989إبراىيـ،).اإلرىاب

ريجاف " كاستمر التصعيد العسكرم لمكاليات المتحدة األمريكية ضد ليبيا حتى أكاخر عيد الرئيس

بمياجمة طائرتيف ليبيتيف  " F14" ، الذم اختتـ فترة رئاستو بقياـ طائرتيف أمريكيتيف مف طراز "

( 1986: شحادة،  ).في شماؿ مدينة طبرؽ الميبية " 230بكينغ " مف طراز 

، استمرت الكاليات المتحدة األمريكية فى 1988كبمجيء الرئيس جكرج بكش األب فى عاـ 

سمككيا التصعيدل ضد ليبيا، مرتكزة عمى االتيامات المسجمة ضدىا كىي دعـ ليبيا لئلرىاب 

كالمنظمات اإلرىابية، كسعييا المتبلؾ أسمحة الدمار الشامؿ، كسمككيا السياسي المضاد لمغرب 

(  1992خميفة،).بصكرة عامة، كالكاليات المتحدة عمى كجو الخصكص
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، كأصرت الكاليات المتحدة األمريكية باتياـ 1990فبدأت قضية مصنع األسمحة الكيماكية عاـ 

طف مف 25.000   ليبيا بامتبلؾ ىذا المصنع رغـ نفي ليبيا لذلؾ، ثـ أثيرت قضية شراء ليبيا 

 ).مف تشيككسمكفاكيا، التى تستخدـ في صناعة القنابؿ شديدة االنفجار" السيمتكس"مادة 

 (1992خميفة،

باف "  أنيا المسؤكلة  عف إسقاط طائرة الػ1988كاتيمت الكاليات المتحدة األمريكية ليبيا فى العاـ 

كبممؼ . فكؽ لككربي بإسكتمندا، كالتى راح ضحيتيا عشرات الغربييف كاألمريكييف" أمريكاف 

لككربي كاتياـ ليبيا بالمسؤكلية عنو، تدخؿ العبلقات بيف البمديف مرحمة غير مسبكقة مف العداء، 

حيث طالب الرئيس جكرج بكش بتسميـ مكاطنيف ليبييف اثنيف متيميف بحادث إسقاط الطائرة، كما 

( 1997الحيالى،).أكد بأف جميع الخيارات مفتكحة لبلنتقاـ مف ليبيا، بما فييا الخيار العسكرم

كما طالبت بريطانيا بتسميـ المتيميف الميبييف كمحاكمتيما، ككف أف القضية حدثت فكؽ األراضي 

البريطانية، كعميو فميا الحؽ أف تتـ المحاكمة عمى أراضييا، كىددت إف لـ تستجب ليبيا ليذا 

الطمب فقد تمجأ إلى فرض عقكبات اقتصادية كسياسية صارمة ضدىا، كما ستدرس الخيار 

( 2000الميذبى،).العسكرم مع الكاليات المتحدة األمريكية

فكانت ردة فعؿ ليبيا بأف رفضت االتيامات المكجية إلييا، كما أكدت أيضان عدـ تسميميا أم مف 

مكاطنييا ألية دكلة، بؿ كاف لدييا االستعداد لبلحتكاـ إلى أية جية قضائية دكلية محايدة، مع 

تأييدىا كتعاكنيا الكامؿ لمكشؼ عف الحقيقة، كأكدت القيادة الميبية استعدادىا لمتعاكف مع القضاء 

، كقد طالب القذافي بعقد دكرة لمجمعية العامة لؤلمـ (1994فؤاد، ).األمريكي كالبريطاني كالفرنسي

المتحدة لمناقشة قضية اإلرىاب كالتعكيض عف ضحايا اإلرىاب الدكلي القديـ كالحديث، كطالب 

( 2000ىندل،).أيضان بمحاسبة المسؤكليف إف كانكا جماعات أك أفرادان أك منظمات
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كلكف الكاليات المتحدة األمريكية أصرت عمى مكاقفيا، بؿ كذىبت إلى تجنيد مجمس األمف الدكلي 

باستصدار مجمكعة مف القرارات الدكلية، كمنيا المجكء لمفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة 

 "  1993 سنة 883" ك  " 1992 سنة 748" ك "  1992سنة 731: " حيث كاف القرارات 

كبذلؾ  تـ تحكيؿ القضية , كجميعيا طالبف ليبيا بتسميـ المتيميف فى قضية لككيربى لمقضاء

( 1998البشارل،).الميبية إلى أركقة مجمس األمف الدكلي

 كبانتياء فترة الرئيس جكرج بكش األب، كتسمـ خمفو الرئيس كمينتكف، التى لـ تكف إدارتو أقؿ 

القكة  " تصمبان في تعاطييا مع األزمة الميبية، كاستندت فى تعامميا مع األزمة عمى محددل 

دكف إفساح المجاؿ ألل مف أدكات السياسة الخارجية األخرل، كالكساطة كالتحكيـ " كالمصمحة 

( 2006إبراىيـ،  ).كالمساعى الحميدة

كعندما قبمت الكاليات المتحدة بعض جيكد الكساطة التى بذلت مف كؿ مف المممكة العربية 

بيكلندا، " كامب زاسيت"السعكدية، كجنكب أفريقيا لمحاكمة المشتبو فييما فى قضية لككيربى فى 

فإف ذلؾ لـ يكف بيدؼ كسر اليكة بيف البمديف بقدر الحرج الذل سببو ليا قبكؿ محكمة العدؿ 

الدكلية االختصاص بنظر الدعكل التى رفعتيا ليبيا لمفصؿ فى قضية لككيربى مف ناحية، ككنكع 

مف المناكرة المتصاص غضب أىالى ضحايا لككيربى كابتزاز ليبيا إلجبارىا عمى دفع 

( 2001الرشيدل،).التعكيضات ليـ

كنكرد بعضان مف ىذا التصعيد الذم مارستو إدارة الرئيس بيؿ كمنتكف تجاه ليبيا عمى النحك التالي 

( 2003حسيف، ):-

إصرار أمريكي باتياـ ليبيا، كتحميميا المسؤكلية في قضية لككيربي، كاإلصرار أيضان عمى  -

. تسميـ المتيميف الميبييف
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تسخير مجمس األمف الدكلي لتنفيذ الرؤيا األمريكية في إدارة ىذه القضية، مف خبلؿ إصداره  -

 .لبعض القرارات الممزمة

عدـ التعاطي كاالكتراث مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية لما كانت تقدمو ليبيا مف مشاريع  -

 .سياسية كدبمكماسية لحؿ األزمة

عدـ القبكؿ بمحكمة العدؿ الدكلية كجية قضائية حيادية، كعدـ االستجابة لبعض المساعي  -

 .كالجيكد التي كانت تبذؿ مف بعض الدكؿ العربية لطرح حمكؿ لؤلزمة

 الذم 1992/ 6في " داماتك " تجديد آليات الضغط االقتصادم عمى ليبيا مف أبرزىا قانكف  -

 . يفرض عقكبات عمى الشركات األجنبية التي تقـك باستثمارات جديدة في ليبيا

 كظمت العقكبات المفركضة عمى ليبيا عمى ما ىى عميو، كظؿ كؿ طرؼ ممتزمان بمكقفو، حيث 

تسمحت ليبيا مف خبلؿ قبكليا محاكمة المتيميف فى ىكلندا بالمكقؼ العربى الصادر عف الجامعة 

العربية، كمنظمة المؤتمر كاإلسبلمى، كمنظمة الكحدة األفريقية، كحركة عدـ اإلنحياز، األمر 

سالـ، ).الذل دفع كبلن مف الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا بقبكؿ الىال لسير المحكمة

2006 )

كفى سياؽ ىذه العبلقات المعقدة بيف الكاليات المتحدة األمريكية ك ليبيا، أنيى الرئيس كمنتكف 

فترتي رئاستو تاركان معيا التناقضات األيديكلكجية كالسياسية ذاتيا، ليتسمـ الرئيس جكرج بكش 

الممؼ الميبي : االبف ىذه الممفات الثقيمة المكجكدة عمى طاكلة اإلدارة األمريكية، كأىميا 

 الميبية بسبب –كتداعياتو، كخصكصان فى ظؿ حدكث تطكرات جذرية فى العبلقات األمريكية 

عكامؿ داخمية كخارجية لكبل البمديف، أىميا أحداث الحادل عشر مف سبتمبر كتداعياتو عمى 

عبلف الكاليات المتحدة الحرب عمى اإلرىاب، كاحتبلؿ العراؽ، كسقكط نظاـ  مستكل العالـ، كا 

(  2006الكزة،  ).الرئيس صداـ حسيف، كما تبل ذلؾ مف تطكرات
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كيرل فاندكيؿ بأف العبلقة المعقدة التى كانت تربط الكاليات المتحدة بميبيا فى السنكات الماضية، 

تعكس بالدرجة األكلى مطامع الكاليات المتحدة كصناع السياسة فييا، كما حصؿ مف تغيير فى 

، حيث بدأت ليبيا بالخركج مف عزلتيا السياسية كاالقتصادية، فى ذلؾ الكقت كانت 1999بداية 

الكاليات المتحدة مترددة فى إبقاء العقكبات إدراكان منيا بأف العقكبات األحادية مف قبميا لـ تكف 

(      2005فاندكيؿ،).فعالة ضد ليبيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

الفصل الرابع 

 

: مقدمة 1-4

سكؼ تتناكؿ الدراسة في ىذا الفصؿ دكر المؤسسات الرسمية في صناعة السياسة الخارجية 

كككالة السى , ككزارة الدفاع, الرئيس، ككزارة الخارجية: لكاليات المتحدة األمريكية تجاه ليبيا كىى 

كىي " كمؤثرات داخمية " ، كما يتناكؿ الفصؿ أيضان المؤسسات غير الرسمية سكالككنجر, أل ايو

الرأم العاـ، ككسائؿ اإلعبلـ، كجماعات الضغط كالمصالح، كلكبى النفط، كما تتناكؿ المؤثرات 

، ك 2001انييار االتحاد السكفيتى، كأحداث الحادل عشر مف سبتمبر : الخارجية كىى 

، كبناء عمى ذلؾ  سكؼ تقـك الدراسة برصد ىذه 2003االحتبلؿ األمريكى البريطانى لمعراؽ عاـ 

:- المؤسسات كالمؤثرات كتحميميا كتأثيرىا فى السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية  

:-    المؤسسات الرسمية 2-4

:      الرئيس1-2-4

 يعتبر الرئيس األمريكي أعمى سمطة في الببلد، حيث يككف عمى رأس السمطة التنفيذية، كىك 

الذم يرسـ السياسة العامة لمدكلة، كيأتي الرئيس مف خبلؿ عممية انتخابية كديمقراطية مباشرة، 

يقـك مف خبلليا الشعب األمريكي باختياره ، كبذلؾ يككف لشخصية الرئيس حضكرىا كتأثيرىا 

. مكر ). عمى تحديد تكجو السياسة الخارجية تجاه كافة القضايا اإلستراتيجية التى تيـ الدكلة

، كالرئيس ىك المحرؾ األكؿ لعممية اتخاذ القرار السياسى (1984كانؾ،

( yosts،1971).الخارجى
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 35 كينص الدستكر األمريكي عمى أف يككف الرئيس مؤىبل لتكلي الرئاسة، كيجب أال يقؿ عف 

 سنة، كأال يككف قد انتخب 14سنة، كأمريكي المكلد، كمقيـ في الكاليات المتحدة مدة ال تقؿ عف 

ليذا المنصب مرتيف مف قبؿ، يحؽ لو أف يرشح نفسو لمرئاسة، كلذلؾ فيك يتحمؿ المسؤكلية أماـ 

 إال في حالة سالشعب فقط ككنو ىك الذم انتخبو، كال يمكف عزؿ الرئيس مف قبؿ الككنجر

استثنائية كالمسؤكلية الجنائية، كذلؾ بثبكت إدانتو في ارتكاب جناية، أك رشكة، أك أم جريمة 

كيؤدم قرار اإلدانة إلى عزؿ الرئيس مف مكانو، كحينيا يصبح  (2002الشكربجى، ).كبرم أخرل

نائب الرئيس األمريكي ىك الرئيس الفعمي لمببلد طبقان لمدستكر، ك يبقي نائب الرئيس ىامشيان 

حسب الدستكر إال في حاالت مكت الرئيس أك عزلو أك استقالتو، فكاجبات نائب الرئيس غير 

محددة،  فيما عدا الدكر الرسمي لرئاسة مجمس الشيكخ، حيث يككف لو الصكت المرجح في حالة 

تعادؿ األصكات، كفيما عدا ذلؾ فإف نائب الرئيس يمعب دكران احتياطيان لمرئيس كال يستخدـ إال في 

، كيتمتع الرئيس بسمطات متعددة (1999شراب،  )حالة كفاة الرئيس أك عجزه عف القياـ بذلؾ

اإلدارية كالسياسية كالحربية، كمف بيف ىذه السمطات تعييف المكظفيف الذيف يتبعكف : منيا 

لسمطتو كأكامره كتكجيياتو كعزليـ، كيبمغ عدد المكظفيف الذيف يعينيـ الرئيس كيخضعكف لسمطاتو 

 مكظؼ مف كبار مسؤكلى الدكلة، كرؤساء الككاالت كالمصالح 2000المباشرة حكالى 

( 1996الرل،).اإلدارية

كيعتبر الرئيس األمريكي القائد األعمى لمقكات المسمحة األمريكية كاألسطكؿ، كذلؾ طبقان لمدستكر 

. األمريكي

كلمرئيس األمريكي صبلحيات كبيرة في الحقؿ الدبمكماسى، كيتجمى دكره فى تعييف السفراء، 

 )كالقناصؿ، كالكزراء، كالمفكضيف،  كىك ما تنص عميو الفقرة الثانية مف الدستكر األمريكى 

( 1991بركسترؾ،
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كتخضع سياسة الرئيس األمريكي لتأثير العديد مف العكامؿ كالقكم األخرل، فالقرارات الرئاسية ال 

لما تعكسو القكل  تنشأ مف فراغ، كلكنيا تأتي ضمف سياؽ السياسة الدكلية كاإلقميمية، ككفقا ن

 ). األمريكية الداخمية التى تقـك بدكر ميـ في التأثير عمى صنع القرار السياسي

( 1998تشكمسكى،

فعممية صنع السياسة تأتي نتيجة لمتفاعؿ بيف صانعي السياسة الخارجية، كبيئة النظاـ الداخمية 

كالخارجية، كذلؾ ألف استجابة صانعى السياسة الخارجية لممكقؼ السياسي ال تعكس بالضركرة 

نما تعكس إدراؾ ىؤالء لممكقؼ،  ك الرئيس يتصرؼ كفقان إلدراكو  حقائؽ المكقؼ المكضكعية، كا 

لمحقائؽ ككيفية حصكلو عمى تمؾ الحقائؽ كاألكلكيات التى يفضميا، كليس استجابتو لمدافع نفسو، 

كبالرغـ مف إدراكو ىذا فقد يككف مشكىان أك يشكبو نكع مف االضطراب، كعدـ الدقة في تقييـ 

عكامؿ نابعة مف : المكقؼ، بمعني أف صانع القرار السياسي يتأثر بعكامؿ متعددة منيا 

خصائص اجتماعية كصفات شخصية، كمنظكمة قيمية كمعتقدات، كعكامؿ تككف نابعة مف 

طبيعة الكظائؼ التى يشغميا صانعك السياسة، حيث تمعب الخبرة التاريخية دكران ميمان في حياة 

، كما تؤثر االنتماءات السياسية (1990شرابى،)الرئيس ككيفية صناعة القرار السياسي 

. كالتحالفات الشخصية فى فيـ الرئيس األمريكى لبعض القضايا كفى طريقة اتخاذه لمقرارات

(lenczowski،1990 )

كأما عف دكر الرئيس فى سياسة الكاليات المتحدة األمريكية الخارجية تجاه ليبيا، فبل يكجد 

اختبلؼ جكىرل، بيف جميع الرؤساء الذيف تعاممكا مع الممؼ الميبى، كخاصة مع األزمة فى 

 بميبيا، ككما أسمفنا فى محاكر سابقة مف ىذه الدراسة حيث –عبلقات الكاليات المتحدة األمريكية 

كاف التكجو السياسى األمريكى تجاه ليبيا كالذل كاف يقكده رأس اليـر فى البيت األبيض، ىك 



43 

 

إخضاع ليبيا لممطالب األمريكية التى تعنى بالدرجة األكلى إلزاميا ك السيطرة عمى مقدراتيا 

،).   كثركاتيا (  2002بمـك

بدأ الرئيس ريجاف بالعقكبات االقتصادية، كبعض اإلجراءات العقابية لميبيا، كاستخدـ القكة 

العسكرية أيضان، كقد تمثؿ ذلؾ فى قصؼ مكاقع مدنية كمنزؿ العقيد القذافى الذل لـ يتكاجد فيو 

فى كقت القصؼ مكقعان ضحايا ليبييف مدنييف، كمكاقع عسكرية فى سرت، ككصؿ األمر أف يتـ 

( 1992أحمد،).إسقاط طائرة مدنية ليبية فكؽ مدينة طبرؽ الميبية

حيث " إمبراطكرية الشر " كيذكر أف ريجاف الذل طرح مفيكمان جديدان فى الصراعات الدكلية كىى 

جاء بيذا المصطمح نتيجة تعيينو اليميف المتطرؼ فى إدارتو، كالذل تميزت ىذه الفترة بمجمكعة 

مكافحة الحركات الثكرية المسمحة، كمكاجية التحديات التى تكاجو الحككمات : مف المياـ منيا 

الحميفة كالصديقة، كمساندة الحركات المسمحة  التى ترفع السبلح ضد الشيكعية، كمكافحة 

كاستمرت العقكبات خبلؿ فترة الرئيس جكرج  (2003مرقص، ).اإلرىاب أك أل نشاطات إرىابية

بكش األب، الذل كاصؿ النيج السياسى نفسو لمرئيس ريجاف، بؿ نجح أيضا فى استخداـ كرقة 

األمـ المتحدة كتكظيفيا، ككذلؾ مجمس األمف الستصدار قرارات ممزمة لميبيا كالمجتمع الدكلى، 

لتؤكد كتزيد مف العقكبات عمى ليبيا، كخاصة بعد حادثة لككيربى التي اتيمت الكاليات المتحدة 

( 2003فرج، ).األمريكية ليبيا بيا

كأما الرئيس كمنتكف فقد تعامؿ مع الممؼ الميبى كاستحقاؽ سياسي لمكاليات المتحدة األمريكية، 

عمى اعتبار أنو يؤثر عمى المصالح األمريكية في المنطقة كالعالـ أيضان، لذلؾ لـ تكف إدارتو أقؿ 

تعنتان مف اإلدارات السابقة فى تعاطييا مع الممؼ الميبى، فقد قدـ تقريران إلى الككنجرس بتاريخ 

:  بشأف المقاطعة االقتصادية المفركضة عمى ليبيا جاء فيو 10/4/1994

.  مميكف دكالر207 معاممة ليبية بقيمة 130تجميد أكثر مف  -
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استمرار برنامج متابعة اإلجراءات المفركضة عمى ليبيا فى إطار ما سمى بمبادرة الطريؽ  -

المسدكد، كىك برنامج ييدؼ إلى متابعة كؿ األمريكييف القاصديف ليبيا كمراقبتيـ، كذلؾ فى 

استمرار لممساعى األمريكية مف أجؿ فرض إجراءات أكثر فعالية ضد ليبيا، كمف تمؾ التى نص 

 .، بحيث تشمؿ حظران نفطيان دكليان (883 )عمييا قرار مجمس األمف رقـ

، 20/4/1995كما ىدد الرئيس كمنتكف فى كممة ألقاىا أماـ المؤتمر الييكدل العالمى فى  -

بضركرة العمؿ عمى احتكاء ليبيا بحجة رعايتيا لئلرىاب، كالسعى إلى تدمير السبلـ، كزعزعة 

( 1994المسبلتى،  ).  االستقرار بالمنطقة، كتطمعيا إلى امتبلؾ أسمحة دمار شامؿ كتطكيرىا

كقد غادر الرئيس كمنتكف البيت األبيض مخمفان كراءه مجمكعة مف الممفات، كالقضايا اإلستراتيجية 

لمكاليات المتحدة األمريكية، كسياستيا الخارجية، كخاصة فى منطقة الشرؽ األكسط، كعمى رأس 

(  2003حسيف،).ىذه الممفات الممؼ الميبى

 بعد معركة انتخابية ساخنة مع منافسو  20/1/2001كتكلى الرئيس جكرج بكش االبف الرئاسة فى 

الديمقراطى آؿ جكر ، كمعو  أركاف إدارة جديدة ليا باع طكيؿ فى العمؿ السياسى الخارجى، 

كخاصة فى منطقة الشرؽ األكسط  مثؿ، ديؾ تشينى نائب الرئيس، ك دكنالد رامسفيمد  كزير 

.  الدفاع، ك ككلف باكؿ كزير الخارجية، ك ككندكليزا رايس مستشارة األمف القكمى

 مقاليد الحكـ، مارست سمككان متشددان تجمى 2001فمنذ أف تسممت إدارة الرئيس بكش فى يناير 

فى مجمكعة مف السياسات تعكس فى مجمميا رؤية المحافظيف الجدد، حيث يميؿ ىذا السمكؾ 

باألكثر إلى الجناح اليمينى المتشدد داخؿ الحزب الجميكرل الحاكـ، كالذل ييدؼ بالمحصمة إلى 

( 2003مرقص،). تأكيد إعماؿ القكة األمريكية، كالتشدد تجاه القضايا كالممفات

 سك قد بدأ الرئيس جكرج بكش االبف فترة رئاستو بالتعامؿ مع الممؼ الميبى، بطمب مف الككنجر

 كالقاضي بفرض عقكبات عمى 1995 بتمديد فترة القانكف الذم ُأقر في عاـ 2001/7/26في 
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يراف، كالذم عرؼ بقانكف  " الشركات األجنبية التى تستثمر في قطاعي النفط كالغاز في ليبيا كا 

 تمديد فترة العقكبات المفركضة 2004 عمى طمب الرئيس بكش عاـ سكقد كافؽ الككنجر" داماتك 

(         2004كاشنطف،).عمى ليبيا

كما طالب الرئيس جكرج بكش االبف ليبيا بالتعاكف، لتخفيؼ القمؽ الذل تسببو فى مكاقفيا 

. المعركفة، عارضان عمى ليبيا رغبة كاشنطف فى إقامة عبلقات بناءة معيا، كلكف كفؽ شركط

( 2001الشرؽ األكسط،)

 أكد الرئيس جكرج بكش االبف فى نداء أكردتو ككالة األنباء الفرنسية، 2001 أغسطس 4كبتاريخ 

أنو يمكف لكاشنطف أف تفكر فى عبلقات مع ليبيا، فى حاؿ أكقفت ليبيا دعميا لئلرىاب، كاقتناء 

( 2001الشرؽ األكسط،).أسمحة الدمار الشامؿ

كفيما يتعمؽ بالمكقؼ الدكلى مف ليبيا، أكد الرئيس جكرج بكش االبف ضركرة أف تمتـز ليبيا 

بكاجباتيا طبقان لقرارات األمـ المتحدة، عبر االعتراؼ بمسؤكلياتيا عف اعتداء لككيربى، كالتخمى 

(  2001الشرؽ األكسط،).عف اإلرىاب، كدفع التعكيضات ألىالى الضحايا

استمر السجاؿ السياسى بيف البمديف، كبدأت ليبيا تتعامؿ كفؽ الدبمكماسية اليادئة فى تعاطييا مع 

القضايا المطركحة، كخاصة قضية لككيربى كتداعياتيا، كقضايا اإلرىاب أيضان، األمر الذل أتاح 

الفرصة لمحكار بيف الطرفيف، حيث تعاممت الكاليات المتحدة مع ىذا السمكؾ بإيجابية، ألنيا فى 

الحقيقة ترل أف أل تغيير يطرأ بشكؿ إيجابى فى سمكؾ الحككمة الميبية تجاه المطالب األمريكية، 

 ).تعتبره نجاحان لمسياسة األمريكية الخارجية تجاه ليبيا، حيث فى ذلؾ تحقيؽ لممصالح األمريكية

( 2004يكنس،

 بيف األمريكييف، كفريؽ مف المحاميف الميبييف 1999كاستمراران لمقاءات السرية التى بدأت عاـ 

" تكنى بمير "بحضكر طرؼ ثالث كىى بريطانيا، حيث لعبت شخصية رئيس الكزراء البريطانى 
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 إلى 2002، تبع ىذه المقاءات جكالت مف المفاكضات أدت فى بداية (2005طاىر، )دكران فييا

إعبلف ليبيا المسؤكلية عف حادثة لككيربى، كدفع التعكيضات ألىالى الضحايا، كالتزاـ ليييا بقطع 

عبلقاتيا مع المنظمات كالجيات اإلرىابية، كالنظر فى إنياء ممؼ أسمحة الدمار الشامؿ الميبية، 

مقابؿ رفع العقكبات المفركضة عمييا مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية كالمجتمع 

( Dunne،2004).الدكلى

 كتداعيات ىذا الحدث الذل لـ ييز الكاليات 2001ككاف ألحداث الحادل عشر مف سبتمبر عاـ 

المتحدة األمريكية فحسب، بؿ ىز العالـ أجمع، حيث تغيرت إستراتيجية الكاليات المتحدة فى 

تعاطييا مع الدكؿ التى تعتبرىا ضمف محكر الشر، كتعدل ذلؾ حينما أشار الرئيس جكرج بكش 

أنو يجب عمى العالـ أف يختار ما بيف أف يككف مع الكاليات المتحدة فى " االبف كبشكؿ كاضح 

األمر الذل . ، كبذلؾ يخير العالـ بيف الفريقيف"حربيا عمى اإلرىاب، أك أف يككف مع اإلرىاب 

انعكس بطبيعة الحاؿ عمى السمكؾ الميبى، ككاف العقيد معمر القذافى مف أكائؿ الزعماء كالرؤساء 

، بؿ كعبر فى ذلؾ أف لمكاليات المتحدة 2001الذيف أدانكا أحداث الحمدل عشر مف سبتمبر عاـ 

كما كاف الحتبلؿ العراؽ األثر البالغ عمى . الحؽ فى مبلحقة الفعمة أينما كانكا كمعاقبتيـ

المنظكمة العربية بشكؿ عاـ، كعمى ليبيا بشكؿ خاص، حيث استشعرت القيادة الميبية الخطر 

فيما –الحقيقى الذل يجعؿ مف الممكف أف تبلقي المصير نفسو الذم أصاب العراؽ، ككاف ىذا 

( www.us.libya.org،2004).أحد أسباب التغيير فى السمكؾ الميبيى- أعتقد

 كقد رحب الرئيس جكرج بكش االبف بيذا النجاح الذل اعتبره نتيجة لمدبمكماسية اليادئة، أك 

 برفع القيكد لمسفر إلى 2004الحرب االستباقية أك كمييما، كقامت الكاليات المتحدة فى فبراير 

ليبيا، كما سمحت لميبيا بفتح مكتب لممصالح الميبية فى كاشنطف، كقامت بفتح مكتب مماثؿ ليا 

( DUNN،2004).فى طرابس

http://www.us.libya.org,2004/
http://www.us.libya.org,2004/
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كقد استجابت ليبيا إلى الضغكط التى مكرست عمييا مف خبلؿ استخداـ اإلدارة األمريكية كالرئيس 

، متفاديا بذلؾ تعرض ليبيا ألل مف االعتداءات ك الحرب، أك "سياسة العصا كالجزرة " بكش 

( 2004الصحارل،).اإلطاحة بالنظاـ

كلذلؾ جاء القرار الميبي بالتخمى عف أسمحة الدمار الشامؿ، ليصب فى سياسة التغيير فى سمكؾ 

 أعمف كزير الخارجية الميبى 2003السياسة الميبية، ففى شير ديسمبر مف العاـ 

أف ليبيا تتخمى طكعان عف برامجيا إلنتاج أسمحة الدمار الشامؿ، كفى " : عبد الرحمف شمقـ  " 

 ديسمبر مف نفس العاـ أكدت أنيا ستكقع عمى اتفاؽ يجيز لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية القياـ 22

( 2006سركر،).بعمميات تفتيش مفاجئة لجميع مكاقع ليبيا النككية

عرؼ الطريؽ الذل يجب اتباعو، كأف ليبيا بيذا :" كاعتبر الرئيس جكرج بكش االبف أف القذافى 

، كأشار إلى احتماؿ تحسيف عبلقات ليبيا مع " التصرؼ بدأت االنضماـ إلى األسرة الدكلية 

إن تعيد القذافى إذا تم الوفاء بو سيسيم " الكاليات المتحدة، كقاؿ فى كممة ألقاىا فى البيت األبيض 

( islamonline،2003.)"فى تعزيز أمن الواليات المتحدة  

كفى خطكة سريعة مف قبؿ الرئيس جكرج بكش االبف تجاه الخطكة الميبية، قاـ بإلغاء معظـ 

العقكبات المفركضة عمى ليبيا إثر التغير الكبير الذل حصؿ فى السمكؾ الميبى، كفى مذكرة 

قررت أف الكضع الذل أدل : " كجييا الرئيس جكرج بكش لكزير خارجيتو ككلف باكؿ قاؿ فييا 

إلى اتخاذ تدابير حالة الطكارلء الكطنية، قد تغير كثيران مف خبلؿ التزاـ ليبيا، كقياميا بخطكات 

، حيث فرضت الكاليات المتحدة حالة الطكارلء الكطنية "أسمحة الدمار الشامؿ " إلزالة  برنامج

( hirsh،2007). إباف فترة الرئيس ريجاف1986ضد ليبيا عاـ 

كبالتغيير الذل أبدتو ليبيا فى سمككيا تجاه المطالب األمريكية، كخاصة بعد قرار ليبيا بالتخمى 

قرر الرئيس جكرج بكش االبف أف يزيؿ بعض   (2005عبد السبلـ، )عف برنامجيا النككل،
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العقبات الرئيسية أماـ مكافقة بنؾ التصدير كاالستيراد األمريكى عمى دعـ الصادرات إلى ليبيا، 

ولذلك فإننى أقرر وأشيد أن من المصمحة القومية، أن : " كقاؿ فى مذكرة لكزير خارجيتو ككلف باكؿ 

يقوم بنك التصدير واالستيراد بضمان وتأمين ائتمانات، أو المشاركة فى تقديم ائتمانات لدعم الواليات المتحدة 

( 2004تشيميككس،) ".لميبيا

إف رفع العقكبات " :  " سككت ماكميبلف " كفى ىذا السياؽ قاؿ المتحدث الرسمى لمبيت األبيض 

 بالعمؿ مع 2003يأتى تنفيذان لمكعد الذل قطعو الرئيس جكرج بكش االبف عمى نفسو فى عاـ 

ليبيا كى تستعيد مكانة محترمة بيف الدكؿ، كتحسيف العبلقات مع الكاليات المتحدة يأتى مع مركر 

( 2004اسبلـ اكف اليف، )".الزمف 

كيرل بسكيرل أف القرار الميبى جاء نتيجة إستراتيجية الرئيس األمريكى جكرج بكش األمنية 

بتخيير ليبيا بيف السعى لمحصكؿ عمى أسمحة دمار شامؿ بثمف باىظ، أك التخمى عنيا كالعكدة 

( 2006بسكيرل،).إلى حظيرة المجتمع الدكلى

كفى كممة لمرئيس جكرج بكش االبف مشيدان فييا بالقرار الميبى كمكجيا فى الكقت نفسو رسالة 

إن التخمى عن السعى لمحصول عمى أسمحة دمار شامل، يؤدى إلى عالقات : " لبعض الدكؿ قاؿ فييا 

أفضل مع الواليات المتحدة وغيرىا من الدول الحرة، لكن مواصمة الحصول عمى ىذه األسمحة لن يجمب األمن، 

نما يؤدى إلى العزلة السياسية، والصعوبات االقتصادية، وعواقب أخرى غير  ولن يأتى بالييبة الدولية، وا 

( gershman،2005.")مرغوب فييا

كيرل بعض الميتميف بيذا الشأف كمنيـ أحمد عبد الرازؽ  بأف القرار الميبي جاء لتحقيؽ نجاح 

، إذ إنو يأتى فى كقت يبدك فيو الزعيماف فى "تكنى بمير " لمرئيس بكش كرئيس الكزراء البريطانى 

عبد  )أمس الحاجة إلى ما يرفع معنكياتيما  بعد الفشؿ الكاضح حتى اآلف فى  العراؽ 

(. 2003الرازؽ،
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المنشاكل أنو كبعد ثبكت بطبلف المبررات التى شنت مف أجميا الحرب عمى العراؽ، .  كيرل د

فيـ فى أمس الحاجة ألف يككف منفسان حيث الحاجة شديدة ليما إليجاد نمكذج لمتركيج لمخيار 

الدبمكماسى لتحقيؽ األمف، كاحتكاء أسمحة الدمار الشامؿ فى مقابؿ الخيار العسكرل الذل يكاجيو 

( 2006المنشاكل،).فى العراؽ كأفغانستاف

كترل اإلدارة األمريكية فى البياف الرسمى األمريكى، بأف عكدة ليبيا إلى األسرة الدكلية بعد أف 

أكفت بالتزاماتيا تجاه المجتمع الدكلى بتخمييا عف برنامجيا في إنتاج أسمحة دمار شامؿ، ككقؼ 

يراف،  مساندة اإلرىابييف كطردىـ مف ليبيا، تعد نمكذجان لتغيير سمكؾ كؿ مف ككريا الشمالية كا 

حيث يعتبر نجاحان لسياسة الرئيس جكرج بكش االبف القائمة عمى استراتيجية الضربات االستباقية 

( 2006مكلر،).، حيث أشار الرئيس بكش فى كممة لو، بأف قرار ليبيا جاء نتيجة غزك العراؽ

بأف " نائب مساعد كزير الخارجية األسبؽ، كرئيس معيد الشرؽ األكسط، " ديفد ماؾ"كيرل 

ا لمطرفيف، حيث ستحقؽ الدكلتاف أرباحان اقتصادية  تحسيف العبلقات بيف البمديف يعد نجاحان ميمن

ستراتيجية ميمة  ( 2005سبلـ،)".كا 

 كمف ىنا نرل بأف قكة شخصية الرئيس جكرج بكش االبف، كالصبلحيات التى يتمتع بيا فى إدارة   

السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية بشكؿ عاـ، كتجاه ليبيا بشكؿ خاص، كتاثير إدارتو 

فقد استطاع الرئيس أف يحقؽ نجاحان   (2005كماؿ،  )ذات الطابع اليمينى المسيحى المتعصب،

كبيران بتطكيع ليبيا كانصياعيا لمطالب الكاليات المتحدة األمريكية، كالبدء فى مرحمة جديدة مف 

سياسى :  العبلقات بيف البمديف تتيح لمكاليات المتحدة تحقيؽ نجاح عمى أكثر مف صعيد منو 

بعكدة ليبيا إلى حظيرة األسرة الدكلية، كاقتصادل بعكدة الشركات األمريكية لبلستثمار فى ليبيا، 

ستراتيجى بطى صفحة دكلة مارقة عادت إلى رشدىا، كأيضا متعاكنة مع الكاليات  كأمنى كا 

المتحدة فى الشؤكف األمنية، مثؿ تقديـ المعمكمات لمكاليات المتحدة حكؿ أسماء نشطاء متطرفيف 
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إسبلمييف، كما قدمت معمكمات عف آخريف، األمر الذل أدل إلى العمؿ عمى عكدة العبلقات بيف 

(  2006لكرينى، ).البمديف

 

:-   وزارة الخارجية2-2-4  

تمعب كزارة الخارجية دكران ميمان في عممية صنع السياسة الخارجية األمريكية، حيث يككف الكزير 

 لتكلي ىذا سعمى رأس الكزارة بتكميؼ مف الرئيس، بعد أف يحصؿ عمى مكافقة الككنجر

المنصب، كىك بذلؾ يقـك عمى تنفيذ سياسة الرئيس التى أعدىا في حممتو االنتخابية، كما يمعب 

بركستركؾ، )كزير الخارجية دكران فعاالن في تحديد تكجيات السياسة الخارجية األمريكية بشكؿ عاـ

1991  )

كيعتبر كزير الخارجية المكظؼ األعمى في الحككمة، كالمستشار األكؿ لمرئيس في مجاؿ 

السياسة الخارجية، كالمسؤكؿ عف إجراء المفاكضات الدكلية، كالمتحدث الرسمي باسـ حككمة 

، كيقكـ بطرح كجية سالكاليات المتحدة األمريكية، كىك الشخص الذم يمثؿ اإلدارة لدم الككنجر

نظرىا، كالدفاع عف برنامجيا، خاصة برنامج المعكنة االقتصادية كالعسكرية لمدكؿ األجنبية 

كعمى الرغـ مف أف الميمات األساسية لكزارة الخارجية ىي متابعة العبلقات . كالمنظمات الدكلية

بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالبمداف األخرل، إال أف الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية، 

شيدت تغييرات أساسية في طبيعة اىتماـ كزارة الخارجية كمجاالتيا، حيث أضيؼ إلى مسؤكليتيا 

مياـ جديدة متعددة كالمساعدات الخارجية، كالتى تدعـ  العبلقات االقتصادية ك العسكرية عندما 

(  1996الرل، )تتداخؿ مع الشؤكف الخارجية

كيقـك بمساعدة كزير الخارجية في أداء ميامو جياز بيركقراطي كدبمكماسي ضخـ، تتكزع أعمالو 

ما بيف مقر الكزارة في كاشنطف،  ك السفارات األمريكية في الخارج، كيضطمع جياز كزارة 
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الخارجية بأعماؿ جمع المعمكمات، كتحميميا، كصياغة االقتراحات كالتكصيات، كمتابعة البرامج 

المختمفة كتقييميا، كشرح كجية نظر كزارة الدفاع عف مكاقفيا تجاه الككنجرس، كالرأم العاـ 

كالضمانة الكطنية كاألجنبية، أما الجياز المقيـ في الخارج فيقـك في العادة بتنفيذ السياسة 

الخارجية، كرعاية مصالح الكاليات المتحدة األمريكية كرصد التطكرات السياسية كاالقتصادية 

(   1984دانياؿ،)كاالجتماعية كالثقافية، حيث تتكاجد السفارات

كفي سياؽ تعميقو عمى أىمية السفارات األمريكية بالخارج فقد قاؿ كزير الخارجية األمريكية 

إف أكثر مف نصؼ المعمكمات السرية التى تحصؿ عمييا الكاليات : " األسبؽ جكرج شكلتز 

المتحدة كتستثمرىا، تأتي مف التقارير كالتحميبلت التي تقكـ السفارات األمريكية المتكاجدة حكؿ 

رساليا إلى كاشنطف، فالعاممكف في تمؾ السفارات ىـ أعيف كآذاف أمريكا في  العالـ بإعدادىا كا 

دارة السياسة الخارجية،" الذاكرة المؤسسية " الخارج، كىـ الفئة التى تجدد   في عممية كا 

(Bonafede،1985) 

 كيعمؿ كزراء الخارجية في العادة بشكؿ عمنى كأماـ اإلعبلـ، كلكف يمكف لعامؿ السرية أف يمعب 

 (.1991نيكسكف،)دكران ميمان، كخاصة في العمميات التفاكضية التي تقكـ بيا كزارة الخارجية

إف قكة أك ضعؼ كزارة الخارجية كمدم قدرتيا عمى االضطبلع بمياميا، ترتبط بجممة مف 

العكامؿ، فرقابة الككنجرس الشديدة كانتقاداتو الحادة لمكزارة كثيران ما أضعفت مف قدرتيا عمى 

الحركة، كما أف مجمس األمف القكمي ظؿ يشكؿ تحديان كبيران، كمنافسان قكيان لكزارة الخارجية في 

العديد مف المناسبات كاألحداث، كمف ناحية أخرل فإف تصريحات الرؤساء أحيانان ككأنيـ يمعبكف 

. دكر كزراء الخارجية باحتكار ىذه الميمة الشخصية
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لقد : " معاناتو مف ىذا األمر إياف عيد الرئيس نيكسكف قائبلن " كيمياـ ركجرز " كقد كصؼ 

أدركت أف نيكسكف أراد أف يككف قائدان لسياستو الخارجية، كلـ يرغب أف يشاركو أحد في ذلؾ 

 (Hersh،1983)"الدكر 

كلعؿ الفترة التي شغؿ بيا  ىنرم كيسنجر منصب مستشار األمف القكمي مثؿ إنجازان كعيدان 

جديدان، كجد بعض كزراء الخارجية أنفسيـ ميمشيف، كغير قادريف عمى مجاراة مستشارم األمف 

. القكمي في الحظكة لدل الرئيس، كالكصكؿ إليو، كالتأثير في قراراتو

فقد تصرؼ ىنرل كيسنجر كبتأثير مف نيكسكف، ككأنو كزير الخارجية متجاكزان مسؤكليات كيمياـ 

ركجرز كزير الخارجية آنذاؾ، كعادة ما يككف ىناؾ انسجاـ بيف الرئيس ككزير الخارجية إال في 

، كلعؿ عدـ (Sorensen،1988)حاالت استثنائية مثاؿ كيمياـ ركجرز كزير الخارجية األسبؽ

االنسجاـ الكاضح كالكبير بيف الرئيس جكرج بكش االبف كككلف باكؿ  كزير خارجيتو خبلؿ  فترة 

مكانيات كزير الخارجية  رئاستو األكلي، أكبر دليؿ عمى تدخؿ قكل أكثر تأثيران مف شخصية كا 

عمى قرار الرئيس،  كأجيزة االستخبارات األمريكية، كجماعات الضغط كالمصالح كمستشار 

( 2003الباز، ).األمف القكمى

كأما عف دكر كزارة الخارجية األمريكية كتأثيرىا فى السياسة الخارجية األمريكية تجاه ليبيا، فقد 

لعبت كزارة الخارجية دكران ميمان فى ىذا الممؼ، إذ إنيا المسؤكلة عف إعبلف كؿ ما يتخذ مف 

المكاقؼ السياسية األنمريكية ضد ليبيا كتنفيذىا،  كيتـ ترجمة ىذه المكاقؼ فى إطار عبلقات 

الكاليات المتحدة الخارجية، كتأثيرىا عمى السياسة الدكلية، كمف المياـ التى قامت بيا كزارة 

: الخارجية تجاه ليبيا كانت كما يمى 

 باستخداـ القكة العسكرية ضدىا كدكلة منتجة لمنفط،   كذلؾ 1975/1/3تـ تيديد ليبيا بتاريخ - 

. مف قبؿ كزير الخارجية األسبؽ آنذاؾ ىنرل كسينجر
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 بأف ليبيا في مقدمة الدكؿ التي تعتـز الكاليات 1978/1/2أعمنت كزاره الخارجية بتاريخ - 

(  1992أحمد، )المتحدة األمريكية اتخاذ إجراءات ضدىا،  بسبب مكقفيا مف القضية الفمسطينية

 تعميمات تدعك فييا الرعايا األمريكييف 1981/12/10أصدرت كزارة الخارجية األمريكية بتاريخ - 

لمغادرة ليبيا، كتعريض كؿ مف يخالفيا إلى اإلجراءات التأديبية كالمساءلة القانكنية، كذلؾ أكقفت 

( 1992أحمد، )تأشيرات الدخكؿ إلى ليبيا

 يقضى بإغبلؽ المكتب الميبى فى كاشنطف، 6/5/1981أصدرت كزارة الخارجية أمران بتاريخ - 

متيمة أعضاء المكتب بممارسة نمط عاـ مف السمكؾ غير المقبكؿ، كما يساكر الرئيس ككزير 

خارجيتو مف قمؽ تجاه ما تقكـ بو ليبيا مف استفزازات كسمكؾ غير سكل عمى نطاؽ كاسع، بما 

فى ذلؾ دعـ اإلرىاب الدكلى، كالتصرفات المنافية لؤلعراؼ الدبمكماسية ألعضاء المكتب 

(  1994المسبلتى،).الميبى

 بميبيا فى تمؾ الفترة فى حالة تكتر دائـ إلى أف –بقيت عبلقات الكاليات المتحدة األمريكية - 

كقعت حادثة لككيربى، التى أعطت الكاليات المتحدة األمريكية الذريعة الكبرل فى اتخاذ مكاقؼ 

أكثر صعكبة عمى ليبيا، فكانت الكاليات المتحدة أكؿ دكلة تتيـ ليبيا بالحادث كجاء ذلؾ عمى 

(  2004تقرير كاشنطف، ).لساف كزير الخارجية فى تصريح يتيـ العقيد القذافى بأنو كراء الحادث

مستشار األمف القكمى األمريكى أف الكاليات المتحدة ستطمب مف " برنت سكككركفت " أعمف - 

فكؽ لككيربى، كفى "  أـ –باف" ليبيا تسميـ المتيميف المذيف تتيميما كاشنطف فى تفجير طائرة  الػ

ككيؿ كزارة الخارجية األمريكية المساعد لشؤكف الشرؽ " إدكارد جيريجياف " اليـك نفسو استدعى 

الكسط سفراء الدكؿ العربية المعتمديف فى كاشنطف، كسمميـ قرار االتياـ، كأرفؽ معو كثائؽ تتعمؽ 

( 1992أحمد، ).بتكرط ليبيا فى عدة أنشطة إرىابية
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لـ تكتؼ الكاليات المتحدة األمريكية بالضغط العربى عمى ليبيا فحسب، بؿ قامت بتجنيد كؿ - 

سقاط الطائرة حدث عمى أرض بريطانية،  مف بريطانيا كفرنسا إلى مكقفيا ألف حادثة لككيربى كا 

كبالتالى تككف بريطانيا جزءان مف القضية، كفرنسا التى قامت بفتح ممؼ الطائرة الفرنسية التى 

، كأماـ تكحيد مكقؼ ىذه (2006الجزيرة نت، )كقعت فكؽ النيجر كاتيمت ليبيا بالمسؤكلية عنيا 

الدكؿ الكبيرة ضد ليبيا، استطاعت الكاليات المتحدة األمريكية كمف خبلؿ الييمنة عمى األمـ 

المتحدة استصدار القرارات التى تتعمؽ بالقضية بشكؿ مباشر، كىذا يعكد إلى النشاط الدبمكماسى 

الذل قامت بو كزارة الخارجية بالعمؿ عمى  تأييد مكقفيا،  الذل يعبر عف المكقؼ الدكلى تجاه 

. ليبيا

كفى إطار الحممة األمريكية ضد ليبيا، كقطع الطريؽ عمييا كخاصة فى أفريقيا التى لجأ إلييا - 

القذافى لفؾ الحصار المفركض عمى ليبيا مف خبلؿ الزيارات التى كاف يقـك بيا بعض زعماء 

 بزيارة 1988أفريقيا، فقد قاـ كزير الخارجية األمريكي جكرج شكلتز  في نياية شير ديسمبر 

( 2004تقرير كاشنطف،).لثمانية دكؿ أفريقية حثيـ فييا عمى التكتؿ ضد ليبيا

كبرغـ كؿ الضغكط التى مكرست عمى ليبيا إال أف الكاليات المتحدة فشمت في أف ترغـ ليبيا 

بتسميـ المتيميف ليا، كلذلؾ كافقت عمى إرساليما إلى محكمة ىكلندا، كبعد إعبلف األميف العاـ 

لؤلمـ المتحدة فى بياف رسمى يؤكد كصكؿ المشتبو بيما إلى المحكمة بيكلندا، إال أف اإلدارة 

األمريكية كمف خبلؿ بياف لكزارة الخارجية، أعمنت أنيا مازالت تؤكد عمى العقكبات المفركضة 

( 2006الجزيرة نت،).، كذلؾ الستمرار ليبيا في رعاية اإلرىاب كمساندتو1986عمى ليبيا منذ 

 كتداعياتيا كردة فعؿ الكاليات المتحدة العمنى 2001بعد أحداث الحادل عشر مف سبتمبر عاـ- 

بإعبلنيا الحرب عمى اإلرىاب، كتخيير العالـ بيف فريؽ اإلرىاب، كفريؽ العالـ المتحضر الذل 

سيحارب اإلرىاب، بالتأكيد كاف كقع ىذه األحداث عمى ليبيا أكثر مف أل دكلة أخرل،  كذلؾ 
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بحكـ العبلقات غير الطبيعية مع الكاليات المتحدة األمريكية، بالرغـ مف التحسف الطفيؼ الذل 

بدأ يطرأ أكاخر التسعينيات بعد المفاكضات السرية التى كانت بيف الطرفيف كبريطانيا، كقبكؿ ليبيا 

دفع التعكيضات ألىالى ضحايا لككيربى، كتخمييا عف اإلرىاب، ككقؼ دعميا لممنظمات 

غبلؽ معسكراتيا، كالنظر فى كقؼ  اإلرىابية، كما قامت بطرد المنظمات الفمسطينية مف ليبيا كا 

(  alden،2003).برنامج ليبيا بإنتاج أسمحة الدمار الشامؿ

كجاء بعد ذلؾ احتبلؿ العراؽ مف قبؿ الكاليات المتحدة، كبريطانيا، كبعد ما شاىد العالـ صكرة 

الرئيس العراقى صداـ حسيف كىك يخرج مف الحفرة، كبعض جنكد المارينز بجكاره، بدأ القذافى 

, يفكر فى تغيير مكقفو السياسى تجاه الكاليات المتحدة األمريكية

 كفى خطكة ليبية فاجأت العالـ أعمف كزير الخارجية الميبيى عبد الرحمف شمقـ  بتخمى ليبيا 

الطكعى عف برنامجيا إلنتاج أسمحة الدمار الشامؿ، فقد كانت ىذه الخطكة استكماالن لمرحمة 

فبعد الخطكة الميبية بالتخمى عف برنامجيا  (2005الجزيرة نت،).التفاكض السرية بيف الطرفيف

: " ألسمحة الدمار الشامؿ، أشادت كزارة الخارجية األمريكية بيذه الخطكة كقالت فى بياف رسمى 

يجب أف تككف ليبيا نمكذجان لدكؿ أخرل، كأنيا عف قريب سكؼ  تستأنؼ بعضان مف العبلقات بيف 

، لذا  رفعت الحظر الذل كاف مفركضان عمى "البمديف فى حدكد ما تسمح  بو ىذه المرحمة  

( 2006الدقاقى،).السفر إلى ليبيا، كسمحت لبعض الشركات أف تعيد نشاطاتيا فى ليبيا

إنو تـ اجتياز المراحؿ ": آدـ إيرلى " كقاؿ المتحدث الرسمى باسـ كزارة الخارجية األمريكية 

الصعبة فى العبلقات بيف البمديف، كذلؾ بعد الخطكات التى اتخذتيا ليبيا فى األشير األخيرة 

( 2004اسبلـ أكف اليف، ).استجابة لقمؽ األسرة الدكلية إزاء برنامجيا إلنتاج أسمحة دمار شامؿ
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، بكصكؿ مكظفيف أمريكييف إلى 2004 فبراير 8كتـ استئناؼ العمؿ الدبمكماسى المباشر بتاريخ 

 تـ رفع مستكل البعثة إلى مكتب 24/6/2004قسـ المصالح األمريكية فى طرابمس الغرب، كفى 

( 2006تقرير كاشنطف، ).اتصاؿ

مساعد كزير الخارجية لشؤكف الشرؽ " كلياـ بيرنز " حيث أعمف فى بياف لكزارة الخارجية بأف 

األكسط، افتتح مكتبان لممصالح األمريكية فى طرابمس، كذكر البياف بأف ىذه الخطكة جاءت تتكيجان 

 بميبيا بعد قرار ليبيا بشأف برنامجيا النككل، كما –لتحسيف عبلقات الكاليات المتحدة األمريكية 

أشار البياف أف كزارة الخارجية سمحت لميبيا بفتح مكتب مماثؿ فى 

( washingtonpost،2007).كاشنطف

كفى بياف صحفى لكازرة الخارجية األمريكية قررت أنيا تعتـز رفع اسـ ليبيا مف قائمة الدكؿ 

الراعية لئلرىاب، معتبران أف ىذا اإلجراء مف قبؿ الكاليات المتحدة يأتى متجاكبان مع السمكؾ 

يسعدني " : الميبي، ككانت كزيرة الخارجية األمريكية ككندكليزارايس قد قالت فى مؤتمر صحفى 

معتبرة ذلؾ اعترافان ، "أن أعلن أن الواليات المتحدة استأنفت العالقات الدبلوماسية الكاملة مع ليبيا 

إسبلـ أكف ).بالتزاـ ليبيا بالمكاصمة فى نبذ اإلرىاب، كالتعاكف األمنى المستمر بيف البمديف

(  2005اليف،

كمع كؿ ىذه التطكرات اإليجابية بيف البمديف، إال أف الكاليات المتحدة ظمت ممسكة بكؿ األكراؽ 

بيدىا لتحقيؽ عمى كؿ األىداؼ المطمكبة مف ليبيا، كلـ تتخذ قراران بعد بعكدة العبلقات الطبيعية 

. كفتح السفارات فى كبل البمديف، كبالرغـ مف ذلؾ أبقت الباب مفتكحان ليذه الخطكة المؤجمة

 مايك 27فكريف بكليسى إف فككس فى : ك يرل  رنالد بركس جكف  فى مقالو المنشكر عمى مكقع 

عمى الرغـ مف المفاكضات التى جرت بيف الكاليات المتجدة :  فى ىذا الشأف، بأنو 2006

األمريكية كليبيا، كالتى أثمرت االتفاقات  المتعمقة بأسمحة الدمار الشامؿ، إال أف الحرب ضد 
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اإلرىاب كانت ستؤدل إلى تغيير األىداؼ المحددة مف عممية التفاكض كاإلضرار بمصداقية 

الحككمة األمريكية، كىك األمر الذل أعادت عميو كزيرة الخارجية رايس فى منتصؼ مايك 

، بأف الباب مفتكح أماـ ليبيا إلقرار عبلقات ثنائية أكسع نطاقان مع الكاليات المتحدة، مشيرة 2005

 الميبية حتى كلك كاف ذلؾ مف باب –بذلؾ إلى قضايا ليبية داخمية تؤثر عمى العبلقات األمريكية 

اإلعبلـ فقط مثؿ، قضايا حقكؽ اإلنساف، كتعزيز حرية التعبير، كاإلصبلح االقتصادل 

( 2006جكف،).كالسياسى

 

:-    وزارة الدفاع 3-2-4

دارة القكاعد  عدادىا، كا  تعتبر كزارة الدفاع األمريكية الجية المسؤكلة عف بناء القكات المسمحة كا 

 قاعدة 350العسكرية المنتشرة في مختمؼ أنحاء العالـ، التي يزيد عددىا عمى أكثر مف 

عسكرية، ىذا باإلضافة إلى اضطبلعيا بميمة جمع المعمكمات الخاصة بجيكش الدكؿ األجنبية 

كتحميميا، بحيث يككف دكرىا ىك تعزيز إلستراتيجية األمف القكمي األمريكي، التى تقكـ عمى أف 

الكجكد العسكرم البحرم في أعالي البحار، كاألنشطة العسكرية في كقت السمـ، تساعد في ردع 

العدكاف كبناء التحالفات، كما تفيد في ضماف االستقرار اإلقميمي، كىي أداة رئيسية لمدكر 

( 1997السميمى،).األمريكي عمى الساحة األكركبية

كيعد كزير الدفاع المساعد األساسي لمرئيس فى الشؤكف العسكرية، كالكسائؿ المتعمقة بالدفاع، 

كلذلؾ فإف مشاركة كزارة . (2006سميماف ، )كاألمف القكمي، إلى جانب آخريف مف أركاف اإلدارة

الدفاع في صناعة أكجو السياسة الخارجية األمريكية كتنظيميا،  تعكد إلى طبيعة عمؿ الكزراء، 

( 1999عكنى، ).كدكر القكة العسكرية المسؤكلة عنيا في إستراتيجية الكاليات المتحدة األمنية
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كبالرغـ مف أف كزارة الدفاع مسؤكلة عف إعداد الخطط، كتنفيذ عمميات التدخؿ العسكرم 

األمريكي في المناطؽ المختمفة مف العالـ، إال أنيا عادة تقـك باإلشراؼ عمى التكاجد العسكرم 

األمريكي المنتشر في أرجاء العالـ، كما تدير العبلقات العسكرية األمريكية مع الدكؿ الحميفة 

كالصديقة، كتشرؼ أيضان عمى تقديـ المعكنات كالمساعدات العسكرية، كما تشارؾ في برنامج 

( 2004الجزيرة نت،).إنتاج المعدات الحربية

كتمثؿ كزاره الدفاع مكانة خاصة في المؤسسة الرسمية لصناعة القرار األمريكي، سكاء كانت أحد 

أركاف األجيزة التنفيذية، أك مف خبلؿ العبلقات بالككنجرس، كما أنيا ترتبط بالبنية االقتصادية 

( 1984بكرتسف، )كالنخبكية , كاالجتماعية، ، كالتكنكلكجيا، كالعممية

كمنذ نياية الحرب العالمية الثانية تحاكؿ الكاليات المتحدة أف تضع نظرية جديدة لمعبلقات 

الدكلية، تصاحبيا إستراتيجية عسكرية تشمؿ المناطؽ المقمقة لمكاليات المتحدة لتقميصيا بالقكة، 

 فقد عممت كزارة الدفاع األمريكية عمى 2001كلكف بعد أحداث الحادل عشر مف سبتمبر عاـ 

تقديـ خريطة لممناطؽ المشاغبة، كالتى تمثؿ خطران عمى الكاليات المتحدة، ككانت ليبيا إحدل ىذه 

( 2004شريؼ، ).المناطؽ باعتبارىا مف الدكؿ المارقة كترعى اإلرىاب

كقد لعبت كزارة الدفاع األمريكية دكران ميمان في العبلقات األمريكية الميبية منذ أف بدأت، مركران 

،  كنكرد ةبأشد المحظات، كانتياءن بترسيخ المصالح اإلستراتيجية العميا لمكاليات المتحدة األمريكي

: بعضان مف األدكار التي قامت بيا كزارة الدفاع األمريكية ضد ليبيا 

 المجاؿ الجكم الميبي أثناء مناكرات 1973/5/30انتيكت إحدم الطائرات األمريكية بتاريخ  - 

( 1992أحمد،، )كاف يجرييا األسطكؿ السادس قبالة الساحؿ الميبي

 130"  عممية تسميـ ثماني طائرات طراز 1974أكقفت اإلدارة األمريكية عبر كزارة الدفاع عاـ - 

 .1972مقدمان عاـ "  مميكف دكالر أمريكي 60" إلى ليبيا رغـ تسديد ثمنيا " 
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، 1977أدرجت كزارة الدفاع األمريكية إسـ ليبيا ضمف قائمة أعداء الكاليات المتحدة فى عاـ - 

 قرار بتجميد صفقة طائرات بكينج المدنية التي تـ التعاقد فييا مع شركات 1978كصدر عاـ 

 .  الطيراف

 مناكرات عسكرية عمى مقربة مف 27-1978/7/30أجرم األسطكؿ السادس األمريكي بتاريخ - 

 .1978/9/8الشكاطئ الميبية، كما تكرر ىذا األمر بتاريخ 

 إسقاط طائرة العقيد معمر 1980/6/27حاكلت طائرة أمريكية تابعة لؤلسطكؿ السادس بتاريخ - 

 ". أكسكيتا " القذافي، كلكنيا فشمت كأسقطت طائرة إيطالية فكؽ جزيرة 

 بشف ىجـك جكم كبحرم شاركت 24-1986/8/25قامت الكاليات المتحدة األمريكية بتاريخ - 

فيو ثبلث حامبلت طائرات عمى أىداؼ مدنية كعسكرية بخميج سرت، كأغرقت عددان مف الزكارؽ 

 .الميبية

 أف ليبيا ضمف قائمة الدكؿ التى ترعى اإلرىاب، 1984أعمنت كزارة الدفاع األمريكية فى عاـ - 

 .كيعنى ذلؾ بأف ليبيا بيذا التصنيؼ معرضة لضربات عسكرية أمريكية

 بيجـك جكم كاسع عمى مدينتي طرابمس كبنغارم 1986/4/15قامت الكاليات المتحدة بتاريخ - 

قتؿ فييا مئات األبرياء، كما استيدؼ ىذا اليجـك مقر إقامة العقيد القذافي الذم لـ يتكاجد فيو 

 .أثناء القصؼ، مما أدل إلى تدميره كاستشياد ابنو

 طائرتيف ليبيتيف كانتا في ميمة استطبلعية 1989/1/4أسقطت المقاتبلت األمريكية بتاريخ - 

 (1992أحمد، )شماؿ شرؽ مدينة درنة الميبية

قياـ كزير الدفاع األمريكي طكاؿ مراحؿ األزمة كما بعدىا بالعديد مف الجكالت إلى المنطقة، - 

بيدؼ ممارسة الضغط عمى الحككمة الميبية، إلجبارىا عمى اإلذعاف لممطالب األمريكية، حيث 

إف كزارة الدفاع تعبر عف القكة األمريكية، كلذلؾ تجد أحيانا تصريحان معينان، أك مكقفان، أك قراران 
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ينسب لكزارة الدفاع األمريكية تجاه بمد ما، أك دكلة معينة، تككف فى الكقت نفسو رسائؿ لدكؿ 

 .أخرل

، كأثناء الحصار 1999كفى جكلة قاـ بيا كزير الدفاع  كلياـ ككىيف  فى منتصؼ أكتكبر عاـ - 

المفركض عمى ليبيا كالعراؽ، حيث كانت ىذه الجكلة لمتأكيد عمى بعض القضايا اإلستراتيجية 

لمكاليات المتحدة، مثؿ االستمرار فى حصار العراؽ، كممؼ بيع األسمحة األمريكية لبعض الدكؿ 

العربية ، أكد كزير الدفاع كلياـ  ككىيف  أف الكاليات المتحدة مصرة عمى تعميؽ العقكبات 

المفركضة عمى ليبيا كليس رفعيا، كذلؾ لمضغط عمى ليبيا لئلذعاف لممطالب األمريكية فى ممؼ 

 ( 1999مسمـ،).حادثة لككيربى

 جاءت إدارة الرئيس جكرج بكش االبف التى اىتمت بالمؤسسة العسكرية 2001مع بداية عاـ - 

كأحد األذرع العسكرية اإلستراتيجية لمكاليات المتحدة األمريكية، حيث ركزت عمى إدخاؿ تعديبلت 

عمى ىذه المؤسسة، كخاصة في ثبلث مجاالت رئيسية تتمثؿ فى زيادة القدرات العممياتية القتالية 

 )الجديدة، كدكر القكات العسكرية في تحقيؽ أىداؼ األمف القكمي، كتحديد مصادر التيديد 

 ( 2007حسيف، 

 أثرت عمى صكرة ىيمنة القكة األمريكية، ك 2001كلكف أحداث الحادل عشر مف سبتمبر عاـ 

دفعت صناع القرار األمريكى إلى اتخاذ المكاقؼ األكثر تشددان كعنفان فى تاريخ الكاليات المتحدة 

مع أعدائيا، فأعمنت الحرب ليس عمى اإلرىابييف فحسب، بؿ كعمى الدكؿ التى تأكل كتقدـ 

، كعمى اعتبار أف ليبيا فى تمؾ الفترة كانت (2002العنانى،  )المساعدات ليؤالء اإلرىابييف

مصنفة مف ضمف الدكؿ التى تساند اإلرىاب، فكانت عمى قائمة الدكؿ المستيدفة عسكريان مف 

 مارس 9فى عددىا الصادر فى " لكس أنجمكس " قبؿ الكاليات المتحدة، حيث كشفت صحيفة 

، بأف كزارة الدفاع األمريكية أحالت إلى الككنجرس مشركعان لممكافقة، يقضى بتطكير 2002
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أسمحة نككية مف الجيؿ الرابع ذات اإلشعاع المحدكد، بغرض استخداميا لضرب بعض الدكؿ 

( 2003مجمة الدفاع،).العربية كاإلسبلمية، كمف ضمف ىذه الدكؿ ليبيا

كيشير اىتماـ الرئيس جكرج بكش االبف في تطكير القدرات العسكرية في أكثر مف مجاؿ، إلى أف 

ىذه اإلدارة تعطي أكلكية لقضايا الدفاع كاألمف القكمي، عمى اعتبار أنيا أحد المرتكزات 

( 2006سميماف،).األساسية اإلستراتيجية لؤلمف القكمي األمريكي

 

 :-  CIA  وكالة المخابرات األمريكية المركزية 4-2-4

تعتمد السمطة التنفيذية بشكؿ كبير عمى المعمكمات التى تزكدىا بيا أجيزة االستخبارات، حيث 

إف الرئيس األمريكى يحدد فيمو، كيتخذ مكاقفو مف العديد مف القضايا كقفان لتقارير كتقديرات ىذه 

األجيزة، فالعبلقة بيف السمطة التنفيذية كأجيزة االستخبارات ذات عبلقة حيكية، فيى تجمع 

المعمكمات، كتقـك بتحميمييا كتضعيا عمى طاكلة صانع القرار، كبالتالى تشارؾ فى عممية صنع 

( 1998جرجس، ).القرار

أف مفيـك األمف القكمى األمريكى غامض، كيصعب :" كيعتبر بكزاف الخبير فى الشئكف األمنية 

صياغتو بدقة، حيث إنو بالغ الداللة، كألف غياب التحديد يكفر لمنخبة السياسية كالعسكرية ىامشان 

أف األمف :" بينما يرل آخركف  (buzan،1991)".كاسعان لمتنظير اإلستراتيجى، كاستخداـ القكة 

" القكمى يدخمو صناع السياسة فى كؿ مجاالت الحياة، 

 (kolodzeij، 1992) فيعتبره بأنو الشعكر بانعداـ تيديد القيـ المكتسبة، : " أما أرنكلد كلفرز

، كيذىب (wolfers،1962)".كانعداـ الخكؼ مف إمكانية تعرض ىذه القيـ لمتيديد أك لمخطر

إلى اعتماد تعريؼ مجمس األمف القكمى الرسمى، كىك الحفاظ عمى المؤسسات كالقيـ : " بترسكف 

( peterson،1992)".الجكىرية لممجتمع
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يكجد فى الكاليات المتحدة ما يسمى امبراطكرية االستخبارات، حيث تتعدد مكاتبيا كدكائرىا فى 

جميع أنحاء الكاليات، كيؤكد الخبراء فى ىذا المجاؿ أف الحجـ الحقيقى ليذه الككاالت غير 

معركؼ بشكؿ دقيؽ، إذ إف البعض يعتبر أف االستخبارات األمريكية تتمخص بككالة المخابرات 

 بالمائة فقط مف 15، كلكف الحقيقة أف تمؾ الككالة تسيطر عمى (السى آل إيو )المركزية

المكظفيف العامميف فى مؤسسة االستخبارات، بؿ إف ككالة األمف القكمى تتمتع بمكارد تفكؽ بكثير 

(  Andrew،1995).(السى آل إيو)تمؾ التى تتمتع بيا

ألؼ 16  كتمتمؾ ككالة المخابرات المركزية، كمقرىا فى النجمى بكالية فرجينيا أكثر مف 

مكظؼ، كمكازنة سنكية تقدر بمميار دكالر، كلدييا مف اإلمكانات التى تعمؿ بيا ثركة ىائمة، 

 ألفان فى أنحاء 80فيى تستخدـ العمبلء كالجكاسيس فى كؿ أنحاء العالـ، كيقدر عددىـ بنحك 

العالـ ، كما تعتمد عمى التكنكلكجيا الحديثة فى ممارسة أنشطتيا، بينما تكظؼ ككالة األمف 

السى آل  ) ألؼ مكظؼ، كتفكؽ مكازنتيا خمس إلى سبع مرات ميزانية53القكمى حكالى 

( 1998,جرجس.) (إيو

 أصدر مجمس األمف القكمي قراران جديدان، يتعمؽ بممارسة األعماؿ التخريبية 1955كفي عاـ 

 كحدد ىذا القرار الجديد المياـ 1970بقى سارم المفعكؿ حتى شباط عاـ  (5412–ك .أ.ـ)كىك

خمؽ كاستغبلؿ مختمؼ المشاكؿ لمقاكمة "كىى ضركرة  (السى آل ايو)الرئيسية التخريبية  لػ

الشيكعية الدكلية، كالحيمكلة دكف مراقبة الشيكعية الدكلية لمختمؼ بقاع الكرة األرضية، كزيادة 

استرشاد دكؿ العالـ الحر بالكاليات المتحدة األمريكية مع التأكيد إف أمكف ذلؾ عمى تطابؽ 

مصالح ىذه البمداف مع مصالح الكاليات المتحدة األمريكية، باإلضافة إلى تشجيع الجماعات التي 

مكانيات  تسعى إلى تنمية مثؿ ىذه العبلقات المتبادلة، حيث ينبغي ذلؾ مع الحث عمى رغبة كا 

ىذه الشعكب كالدكؿ في إبداء المقاكمة لمشيكعية الدكلية، كتنمية المقاكمة السرية، كتقديـ 
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المساعدات لمعمميات السرية كأعماؿ العصابات في المناطؽ التي تسكد فييا الشيكعية الدكلية أك 

( 2004الدليمى، )".تيدد، كذلؾ كفؽ السياسة القائمة

أف يتطمب بالتحديد مختمؼ "كما حدد ىذا القرار الكسائؿ كاألساليب لتحقيؽ األىداؼ إذ أكد 

حركة  العمميات السرية التي ترتبط بالدعاية، كاألعماؿ السياسية، كالحرب االقتصادية، كمساعدة 

المقاكمة السرية، كرجاؿ العصابات، كجماعات البلجئيف المناضميف مف أجؿ التحرير، كتأييد 

العناصر الساخطة كذات الميكؿ المعادية لمشيكعية في بمداف العالـ الحر التي تيددىا الشيكعية، 

العمميات التي كاف مف الكاجب اتباعيا لدل "، ككما يبلحظ أف "كالقياـ بمشاريع كعمميات ممفقة

تحديد نكع العمميات السرية أف تخضع لمكافقة المجمكعة الخاصة، أك كزارة الخارجية، أك الييئات 

(  collins ,2004). الحككمية األخرل

كيذكر أف الجياز االستخباراتى الضخـ، قد تـ تشيكمو لممساعدة فى خكض الحرب الباردة، 

 بالمائة 50حيث كاف يركز نشاطاتو عمى االتحاد السكفيتى كحمفائو الشيكعييف، فقد خصص 

مف ميزانيتو لمتصدل لبلتحاد السكفيتى بالتحديد، إضافة إلى نسبة كبيرة خصصت لمراقبة 

نشاطات حمفاء الشيكعييف فى أكركبا الشرقية، كككبا، كالصيف، كككريا الشمالية، كفيتناـ، بما 

، كتستخدـ الككالة مجمكعة مف األدكات كالكسائؿ (1998جرجس، ).فى ذلؾ المنطقة العربية

المتعددة لمكصكؿ إلى أىدافيا، كيعتبر الماؿ كاإلعبلـ مف أكثر الكسائؿ استخدامان مف قبؿ 

الككالة، بحيث تصرؼ ىذه األمكاؿ عمى عمبلئيا المنتشريف فى جميع أنحاء العالـ، كما تعمؿ 

.  عمى تكظيؼ كسائؿ اإلعبلـ التى تمتمؾ الكثير منيا المرئية كالمسمكعة كالمقركءة

 كعمى الرغـ مف تعدد أجيزة االستخبارات كتشعباتيا، فإف ككالة المخابرات المركزية مف بيف 

كؿ الفركع، تعتبر المصدر الرئيسى لممعمكمات بالنسبة لمسمطة التنفيذية، كليذا السبب فيى 

(  Ranalagh،1986).تؤثر بشكؿ مباشر فى رسـ السياسات كخاصة الخارجية منيا
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كقد حظيت المنطقة العربية بنشاطات ىذه الككالة طكاؿ الفترات التى شيدت أحداثا كأزمات، 

، حيث أشيع بأنيا مكلت المرشحيف المؤيديف 1958فقد كاف ليا دكر فى األزمة المبنانية عاـ 

جرجس، ).، مما أدل إلى صدامات دمكية الحقان 1957لمحككمة فى االنتخابات البرلمانية لعاـ 

 حضكر فى أنشطة 2001، كما كاف لتداعيات ىجمات الحادل عشر مف سبتمبر (1998

بكب غراىاـ أحد أعمدة الككالة سابقان، أف الككالة سخرت كؿ ما لدييا مف " الككالة، حيث ذكر 

، إال أف بيتر النس انتقد الحككمة (graham، 2004 )إمكانات لمتابعة منفذل اليجمات

 )األمريكية الحالية بالتقصير، كعدـ استخداـ الككالة بالشكؿ الجيد إلحباط مثؿ ىذه األعماؿ

lans،2004) كىك مسؤكؿ سابؽ فى الككالة، كخبير بالعمؿ األمنى، أنو " بكؿ بيبلر"، ك يشير

لمحد مف ظاىرة اإلرىاب يجب فتح بعض المياديف مع بعض المتطرفيف فى بعض البمداف، ألف 

 ،pillar).ذلؾ يجنب الببلد حرب اإلرىاب الباىظة، كيمكف االستفادة منيا مشيران بذلؾ إلى ليبيا

2006 )

كأما عف الدكر الذل لعبتو ككالة المخابرات األمريكية تجاه الممؼ الميبى، فقد كاف لمككالة دكر 

ميـ فى متابعة النظاـ الميبى كسمككو، كذلؾ طكاؿ فترة األزمة بيف البمديف، كخاصة أنو ضمف 

ككاف مف الطبيعى أف تقـك الككالة بتقديـ التقارير , قائمة األعداء لمكاليات المتحدة األمريكية

عف أنشطة ليبيا التى تصفيا كاشنطف باإلرىابية،كمساعدة حركات التحرر األفريقية، 

كالمنظمات الفمسطينية التى رفضت مشاريع السبلـ مع إسرائيؿ، كما اىتمت الككالة بمكضكع 

 بأف ليبيا 2002ممؼ أسمحة الدمار الشامؿ الميبية، حيث قدمت تقريران لمككنجرس فى ديسمبر 

كبعد رفع العقكبات الدكلية عنيا، تحاكؿ تطكير برنامج إنتاج أسمحة الدمار 

(  www.alriyadh،2003).الشامؿ

http://www.alriyadh,2003/
http://www.alriyadh,2003/
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كذكرت الككالة بأف مصادرىا كشفت أف ليبيا استخدمت أجيزة استخباراتيا لمحصكؿ عمى 

بأنيا حاكلت التفاكض - التقرير–معمكمات تقنية حكؿ تطكير أسمحة الدمار الشامؿ، مضيفان 

" تاجكرة " مع ركسيا لشراء مفاعؿ نككل، كالحصكؿ عمى مساعدة مكسكك فى تطكير مركز 

(  bbcnews.arabic،2004).لؤلبحاث النككية فى طرابمس

كما أفادت الككالة أف بعض عمبلئيا فى أكركبا، اكتشفكا عقد مفاكضات سرية بيف ليبيا كشركة 

لممنتجات الكيماكية فى إحدل دكؿ أكركبا الغربية، بيدؼ تأميف تقنيات، كمكاد أكلية لبرنامج 

مدير ككالة المخابرات " جكرج تينيت "كفى جمسة أماـ الككنجرس، ذكر . األسمحة الكيماكية

، كانت فى غاية األىمية حكؿ برنامج إنتاج "السى آل إيو " األمريكية األسبؽ، بأف معمكمات  

(  bbcnews.arabic،2004).أسمحة الدمار الشامؿ الميبية التى أعمف عنيا القذافى

سيؼ اإلسبلـ " ، كشؼ 2004فى أكاخر العاـ " الصندال تايمز " كفى مقابمة مع صحيفة 

إـ )كالبريطانية (السى آل إيو )أنو تمت صفقة بيف ككالة المخابرات األمريكية" معمر القذافى 

مف جية، كليبيا مف جية أخرل، يتـ بمكجبيا كشؼ ليبيا عف برنامج أسمحة الدمار  (16

الشامؿ، كالتعيد بالتخمص منو، مقابؿ قياـ الكاليات المتحدة كبريطانيا بإعادة تأىيؿ الجيش 

الميبى كتدريبو كتسميحو، مفصحان فى ىذه المقابمة عف الدكر الذل لعبتو ككالة المخابرات 

( 2004محمد، ).األمريكية فى ىذا الشأف

 بميبيا ، كخاصة –كبالرغـ مف التقدـ الكبير الذل حدث في عبلقات الكاليات المتحدة األمريكية 

بعد كشؼ ليبيا عف برنامج أسمحة الدمار الشامؿ، كاتخاذ ليبيا مجمكعة إجراءات أمنية فى 

إطار التعاكف األمنى فى الحرب عمى اإلرىاب، كالبدء بخطكات لعكدة العبلقات بيف البمديف، 

إال أف ككالة المخابرات األمريكية لـ تعط مكقفان نيائيان حكؿ إعادة فتح السفارات بيف البمديف، 

( 2006بكالعشة، ).كتطبيع كامؿ لمعبلقات بينيما
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:-  س   الكونجر5-2-4

 الييئة التشريعية في النظاـ السياسي األمريكي، كيتألؼ مف مجمسي النكاب سيعتبر الككنجر

 435كالشيكخ، حيث يمثؿ مجمس النكاب السكاف عمى أساس التمثيؿ النسبي لمكالية كيضـ 

.  أعكاـ، كيتـ تجديد الثمث كؿ عاميف6عضكان، كمدة كاليتو سنتاف، أما مجمس الشيكخ فمدة كاليتو 

.  المؤسسة الدستكرية األكلي مف حيث منزلتيا في ترتيب مكاد الدستكر األمريكيسكيعد الككنجر

 مياـ عديدة يخكليا الدستكر لو، إذ لو سمطات دستكرية كتشريعية، باإلضافة إلى سك لمككنجر

(  1984مكر،).سمطات الرقابة عمى بعض اإلدارات األخرل في الدكلة

ففي المجاؿ الدستكرم، لو الحؽ في إدخاؿ تعديبلت دستكرية بأغمبية الثمثيف، كىي الطريقة 

 1789التى تمت منذ كضع الدستكر األمريكي عاـ  " 26الػ" األكثر استعماالن في التعديبلت 

( 1996الرل،).

كتصدر القكانيف الفدرالية عمى شكؿ قرارات مف الككنجرس، حيث يقدـ المشركع مف قبؿ أحد 

، أك جماعات دأعضاء الككنجرس، كما يمكف أف يقدـ بطريقة غير مباشرة مف قبؿ الناخبيف كأفرا

. منظمة، أك ىيئات تنفيذية

كبعد أف يأخذ المشركع دكرتو االعتيادية ما بيف المجاف الفرعية كالدائمة، يكجو في النياية مف 

 في صيغة مشركع قرار، كمف ثـ عمى الرئيس إبداء الرأم كالمصادقة خبلؿ فترة ال سالككنجر

عادتو لمككنجر10تتجاكز الػ  الذم لو الحؽ إصداره كقرار بعد أف س أياـ ، كلمرئيس حؽ نقضو كا 

(  1984دانياؿ،).يأخذ التصكيت عميو مرة أخرل بأغمبية الثمثيف

 الرئيس في تعييف كبار المكظفيف كالقضاة، كمف حقو االعتراض عمى أم س كيشارؾ الككنجر

. مف ىذه التعيينات
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 دكران ميمان في المجاؿ الدبمكماسي، كيشترؾ مع الرئيس في بعض المياـ سكما يمعب الككنجر

 )الرئيسية، كىك الذل يصادؽ عمى المعاىدات كاالتفاقيات التي يعقدىا الرئيس مع الدكؿ األخرل

( 1999شراب، 

 مف المؤسسات الرسمية الرئيسية فى رسـ السياسة العامة لمكاليات المتحدة سكيعد الككنجر

األمريكية، سكاء أكانت ىذه السياسة عمى المستكل الداخمي، أـ عمى مستكل السياسة الخارجية، 

 بثبلثة مصادر تساعده في لعب دكر ميـ  في صنع السياسة العامة لمكاليات سكيتسمح الككنجر

 في سالمتحدة كرسميا، كمنيا الدستكر الذم يعد بحد ذاتو الدرع الكاقي كالحامي لسمطة الككنجر

 بالكيفية سمجاؿ السياسة الخارجية، كأيضان الطبيعة النيابية المتمثمة في أعضاء الككنجر

 األقرب إلى الشعب األمريكي في قضاياه كخصكصياتو سالمكجكدة، حيث يعد الككنجر

كطمكحاتو، كىناؾ أيضان ديناميات الجياز التشريعي نفسو الذم يمعب دكره 

( 1991بركسترؾ،).بميارة

 دكران كبيران في رسـ السياسة الخارجية األمريكية تجاه المنطقة العربية بشكؿ سك يمعب الككنجر

بميبيا مف - ، كلما كانت قضية عبلقات الكاليات المتحدة األمريكية (quandt،1993 )عاـ

 كاضحان مف س، فقد كاف دكر الككنجرةالقضايا اإلستراتيجية التي تؤثر عمى المصالح األمريكي

خبلؿ إصداره عدة قرارات كقكانيف ضد ليبيا، كمنيا إقرار الئحة الدكؿ الراعية لئلرىاب كعمى 

( 2001الشكربجى، )رأس ىذه الدكؿ ليبيا

 عمى التقرير الذم قدمو الرئيس بيؿ كمينتكف بشأف 1994/4/10 في سكما كافؽ الككنجر

:- المقاطعة االقتصادية المفركضة عمى ليبيا كالذم جاء فيو 

.  مميكف دكالر207 معاممة ليبية بقيمة 130تجميد أكثر مف  (أ
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استمرار برنامج متابعة اإلجراءات المفركضة عمى ليبيا في إطار ما سمي بمبادرة الطريؽ  (ب

المسدكد، كىك برنامج ييدؼ إلى مراقبة كؿ األمريكييف القاصديف ليبيا، في استمرار لممساعي 

. األمريكية مف أجؿ فرض إجراءات أكثر فاعمية ضد ليبيا

، كالقاضى بفرض 1996 تمديد فترة القانكف الذم ُأقر عاـ 2001/7/26 في سكما أقر الككنجر

العقكبات عمى الشركات األجنبية التي تستثمر في قطاعي النفط كالغاز في كؿ مف إيراف كليبيا، 

( 2003حسيف، )"داماتك " كىك ما عرؼ بقانكف 

 بشأف تمديد العقكبات المفركضة عمى 2004 عمى طمب الرئيس بكش عاـ سكما كافؽ الككنجر

. ليبيا، متيمان إياىا بالضمكع في اإلرىاب الدكلي

  كلـ يقتصر دكر الككنجرس بالشكؿ السمبى تجاه ليبيا فحسب، بؿ كانت لو أدكار إيجابية أثرت 

 كصؿ كفد مف الككنجرس 2004 يناير 25فى سياسة الكاليات المتحدة فى الممؼ الميبى، ففى 

عمى متف طائرة عسكرية أمريكية إلى طرابمس لممشاركة فى تفكيؾ برنامج التسمح الميبى، كفى 

إبريؿ مف العاـ نفسو قررت الكاليات المتحدة تخفيؼ العقكبات االقتصادية المفركضة عمى ليبيا، 

كفى يكنيو أعيدت العبلقات الرسمية بيف البمديف بفتح أكؿ مكتب لرعاية المصالح األمريكية فى 

 (2005محمد،).ليبيا
عمى رأس كفد بزيارة ليبيا فى مارس " ككرت كيمدكف "كما قاـ عضك الككنجرس الجميكرل 

، كأعرب عف ثقتو فى أف مكافقة ليبيا بالتخمى عف برناج أسمحة الدمار الشامؿ، ستدفع 2004

اإلدارة األمريكية لفتح صفحة جديدة فى العبلقات مع ليبيا، كما تكقع عكدة العبلقات قريبان بيف 

بزيارة ليبيا حيث التقى " سكلكمكف أكرتيز " ، كما قاـ النائب الديمقراطى (2003يككناف، )البمديف

عددا مف المسؤكليف الميبيف، كرأل أف ىدؼ الزيارة ىك معرفة ماذا يريد الميبيكف فى ىذا الكقت 

يتعيف عمينا أف يعرؼ كؿ منا اآلخر : " الذم تترسخ فيو العبلقات بيف البمديف، كتحدث قائبل 
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بصكرة أفضؿ، كليذا السبب جئنا، كأعتقد أف ىؤالء الناس متشكقكف إلقامة عبلقات مع الكاليات 

( 2003يككناف،)".المتحدة األمريكية 

يرل أف أل إجراءات ستتخذىا اإلدارة األمريكية يتعمؽ بعكدة " لكينيث كاتزماف" كفى مقاؿ 

(. 2005كاتزماف،) الميبية، يجب أف تخضع لمكافقة الككنجرس ،–العبلقات األمريكية 

كما زاؿ قرار عكدة العبلقات الدبمكماسية بيف البمديف يثير جدالن كاسعان فى الككنجرس األمريكى، 

الذل زار ليبيا أكثر مف مرة، كمجمكعة أخرل تطالب " تـك النتكس " إذ إف بعض أعضائو مثؿ  

اإلدارة األمريكية بعكدة العبلقات، عمى اعتبار أف ليبيا استكفت الشركط، كتجاكبت مع المطالب 

األمريكية التى تحقؽ األمف كاالستقرار في المنطقة، إال أف ىناؾ مجمكعة أخرل مف أعضاء 

الككنجرس، ترل أف ليبيا لـ تمتـز بالدفعات األخيرة لتعكيضات أىالى الطائرة المنككبة فكؽ 

(  2005كاتزماف،).إسكتمندا، كبقى ىناؾ دفعات ألسر الضحايا لـ تقـ ليبيا بدفعيا حتى اآلف

 

 

   (المؤثرات الداخمية ):  المؤسسات الغير رسمية  3-4    

لـ يقتصر دكر المؤسسات الرسمية في صناعة السياسة الخارجية األمريكية بشكؿ عاـ، كتجاه 

ليبيا بشكؿ خاص فحسب، بؿ تعدل ذلؾ، حيث إف مركنة النظاـ السياسي بكؿ مككناتو يعطي 

مؤسسات غير رسمية أدكاران ميمة في الشراكة في صنع السياسة الخارجية، مف خبلؿ تأثير ىذه 

المؤسسات عمى صناع القرار، كفي ىذا الصدد سكؼ تتناكؿ الدراسة بالرصد كالتحميؿ المؤسسات 

غير الرسمية المؤثرة في صناعة السياسة الخارجية األمريكية تجاه ليبيا كمؤثرات داخمية، كالرأم 

:- العاـ، ككسائؿ اإلعبلـ ، كجماعات الضغط كالمصالح، كلكبى النفط، كذلؾ عمى النحك التالي 



70 

 

 

:    الرأي العام 1-3-4 

 يمعب الرأم العاـ األمريكي دكران ميمان في تحديد السياسة الخارجية األمريكية كتكجياتيا بشكؿ 

عاـ، كخاصة في القضايا اإلستراتيجية، كىناؾ العديد مف االعتبارات التي تمعب دكران في تحديد 

مدم تأثير الرأم العاـ في ىذه القضايا، كخاصة السياسية منيا كاالقتصادية، كتكاجو دراسات 

الرأم العاـ األمريكي صعكبة كبيرة، كذلؾ لطبيعة التركيبة االجتماعية في المجتمع األمريكي، 

 كاألعراؽ، كىذا ما يصعب األمكر كيعقدىا أماـ تفيك مجتمع متنكع كمركب، كتكثر فيو اإلثنيا

صناع السياسة األمريكية، الذيف يسعكف دكمان إلى تحقيؽ المصالح اإلستراتيجية األمريكية في 

 (1997المييى،).الداخؿ كالخارج

كتغمب عمى بنية الرأم العاـ األمريكي الطبيعة اليرمية، التي يعمك قمتيا صانعك الرأم، كىـ 

الذيف عادة ما يشغمكف المراكز القيادية في المجتمع األمريكي، سكاء كاف ىذا المركز حككميان أك 

مف مجمكع السكاف كيدنك مف % 1-2 كيبمغ حكالي –غير حككمي كعمى المستكم القكمي 

المجمكعة السابقة الذكر كالجميكر اليقظ الذل ُيعد أكثر عددان كيتكف مف األفراد المثقفيف باألحكاؿ 

 ، السياسية، كلكف ال تربطيـ صبلت مع صانع القرار، كيشكؿ الرأم العاـ الجماىيرم قاعدة اليـر

مف الجميكر األمريكي، كمعظـ ىؤالء األشخاص ليس % 75-90كتضـ ىذه الشريحة حكالي

لدييـ اىتمامات كبيرة بالسياسة، كيككف اىتماميـ مقتصران عمى المصالح الشخصية 

( 1986سعكدل،).فقط

ماذا يريد العـ ساـ ؟ بأف الرأل العاـ األمريكى ىك بالنياية أحد : كيرل تشكمسكى فى كتابو 

مخرجات المؤسسات األمريكية الكبرل، كيعنى بذلؾ أف صانع القرار فى الكاليات المتحدة يقـك 

( 1998تشكمسكى،).بتصنيع قضية ما، ثـ يقـك بتسكيقيا لمرأل العاـ بطريقة معينة
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كيرل الرئيس كالطاقـ المساعد لو ضركرة أف يتكيؼ مع الرأل العاـ، الذل ىك باألصؿ عمى 

أجندة الرئيس، كخاصة حينما يككف ىذا األمر يتعمؽ بأركاح األمريكييف مدنييف كانكا أـ 

(. 2005كنعاف،)عسكرييف

كفى التقرير اإلستراتيجى السنكل لكزارة الدفاع، التى تقـك بإعداده كؿ أربع سنكات، جاء فيو أنو 

عمى الشعب األمريكى أف يتييأ لحرب طكيمة ضد اإلرىاب، ك يتطمب ذلؾ االستعداد كترتيب 

(    2006 ,تقرير كاشنطف).األمكر

كفيما عدا حكادث نادرة جدان فإف دكر الرأل العاـ يككف محدكدان جدان فى تأثيره فى صنع السياسة 

الخارجية األمريكية ، ك السبب الرئيسى ليذا التأثير المحدكد يكمف فى نقص اىتماـ الجميكر 

( 1998جرجس،).كالرأل العاـ األمريكى،  كمعرفتو فى مجاؿ الشؤكف الخارجية

كيرل عكاد أف نظاـ الحكـ فى الكاليات المتحدة،  يتماشى مع مصالح الطبقة الحاكمة ، كالنخبة 

المتنفذة، كىى التى كضعت الدستكر بحيث يمكنيا ذلؾ مف االحتفاظ بالسمطة السياسية، 

كالتبلعب بكسائؿ اإلعبلـ التى تشكؿ الرأل العاـ إلعادة إنتاج نفسيا كثقافتيا، مستغمة بذلؾ 

حقيقة أف الشعب األمريكى يفتقر إلى الذاكرة التاريخية، كتعّكد أف يقبؿ ما تقكلو النخبة السياسية، 

بحيث يقبؿ فقط العقد القائـ فى مجتمعو، كتعد مشاركتو السياسية مقتصرة عمى المشاركة فى 

(  2005عكاد، ).االنتخابات فقط، مكرسة بذلؾ النخبكية، كميمشة دكر التعددية

كىذا يجعؿ الجميكر عرضة لمتبلعب كالتأثير حسب الحاجة لصانع القرار، كعادة ما يتـ استخداـ 

الرأل العاـ األمريكى مف قبؿ صانع السياسة فى الكاليات المتحدة لتمرير بعض األجندات 

الخاصة، كما حصؿ فى قضية احتبلؿ العراؽ، كمف قبميا تييئة الرأل العاـ األمريكى كتعبئتو 

ضد الرئيس صداـ حسيف، عمى أنو يمثؿ تيديدان لمسمـ كاألمف العالمييف، ألكبر دليؿ عمى ىذا 

( 2003الكنبكرل،).األسمكب مف قبؿ صناع السياسة فى الكاليات المتحدة األمريكية



72 

 

كلعؿ ما حصؿ لمعراؽ كاد أف يحصؿ لميبيا، كخاصة أنيا كانت عمى قائمة الدكؿ الراعية 

لئلرىاب، حيث الرأل العاـ األمريكى لديو صكرة عف ليبيا منذ فترة طكيمة مف خبلؿ األزمات 

المتتالية فى العبلقات بيف البمديف، كخصكصان أف عداء ليبيا لمكاليات المتحدة األمريكية كاف 

.  كاضحان كضكحان ال لبس فيو

 استغمت اإلدارة األمريكية الحدث استغبلالن 2001كبعد أحداث الحادل عشر مف سبتمبر عاـ

جيدان، لتكظفو بشكؿ يمبى إلى حد كبير أجندتيا  فى العالـ بشكؿ عاـ، كالمنطقة العربية بشكؿ 

 مف المناطؽ العربية، ككانت 11/9/2001خاص، كخصكصان بعد أف اتضح أف منفذل ىجمات 

تمؾ األحداث بمثابة المبرر الذل ينتظره بكش كأركاف إدارتو فى قيادة العالـ عمى الطريقة 

. األمريكية، كذلؾ لتعزيز اإلمبراطكرية األمريكية

بالمقابؿ تعاممت القيادة الميبية مع ىذه التطكرات بإيجابية،  لتفادل تداعيات قد تحدث لمنظاـ 

الميبى كما حدث فى العراؽ ، األمر الذل دفعيا إلى تغيير سمككيا السياسى تجاه الغرب بشكؿ 

عاـ،  كالكاليات المتحدة بشكؿ خاص، بالتعاطى األمريكى تجاه التغيير الذل طرأ فى المكاقؼ 

كاعتبر أف بعض القرارات , الميبية، بدأ الرأل العاـ األمريكى يتعاطى مع سياسة البيت األبيض

التى اتخذتيا الحككمة الميبية بشأف القضايا التى كانت سببان فى األزمة فى العبلقات بيف البمديف، 

اعتبرت نجاحان لسياسة الرئيس بكش الخارجية، كقرار ليبيا بالتخمى عف برنامجيا بكقؼ إنتاج 

أسمحة الدمار الشامؿ، مما أدل إلى ارتفاع شعبية الرئيس جكرج بكش االبف أماـ الرأل العاـ 

(  2003الكنبكرل،).األمريكى

 

:    وسائل اإلعالم 2-3-4
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 لقد كفؿ الدستكر األمريكي حماية ىذه األداة كحرية مزاكلتيا، كلذلؾ تعتبر كسائؿ اإلعبلـ 

األمريكية أكثر الكسائؿ حرية في العالـ، مف خبلؿ تغطيتيا لكافة القضايا، عمى المستكل 

( 1995كيرز،).الداخمي كالخارجي

كألىمية ىذه الكسيمة فقد أصبحت مف أىـ الكسائؿ التي يعتمد عمييا صانع السياسة، كفي الحياة 

األمريكية فإف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية تتنافساف عمى ممارسة سمطة الحكـ، كعمى الفكز 

باىتماـ كسائؿ اإلعبلـ، كحتى عندما يسعي أحدىما الستخداـ كسائؿ اإلعبلـ لتكصيؿ رسائمو 

إلى الشعب، فإف كبلن منيما بكاسطة محكمة الرأم العاـ أف يرد عمى اآلخر بشكؿ مستمر مف 

( 2000غريب،).خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ

كتعتبر كسائؿ اإلعبلـ أداة الكصؿ بيف الحككمة كالرأم العاـ، مف خبلؿ قياـ كسائؿ اإلعبلـ 

بتكصيؿ الرسالة الحككمية إلى الشعب، كتقـك باستطبلع رأل الشارع تجاه ىذه الرسائؿ اإلعبلمية 

الحككمية، كيرل تشكمسكى أف ميمة اإلعبلـ كالدعاية فى النظاـ األمريكى، ىى فرض فمسفة 

االستيبلؾ كالمكضة، , عبثية تجبر الناس عمى أف يفكركا فى األمكر التافية كالسطحية مثؿ

( chomsky،2005).بحيث إف لـ تتـ السيطرة عمييـ يصبحكف خطريف لمغاية

كبالرغـ مف أف الحككمة ككسائؿ اإلعبلـ ليسا عمى كفاؽ دائمان إال أف كبلن مف الطرفيف يعتمد 

عمى اآلخر، فمعظـ التقارير اإلخبارية تأتي مف خبلؿ الحككمة، كفي المقابؿ تعتمد الحككمة 

( Amprose،1993).عمى كسائؿ اإلعبلـ مف أجؿ تكصيؿ رسائميا إلى الشعب

أنو نتيجة أىمية كسائؿ اإلعبلـ األمريكية، فقد تحكلت مف , كيرل بعض الكتاب كمنيـ جرجس

مشاىد خفى إلى فاعؿ رئيسى فى ميداف السياسة الخارجية، ألف قكة كسائؿ اإلعبلـ تكمف فى 

قدرتيا عمى تعميـ الصراعات فى المحيط االجتماعى، بما يييىء لصانع السياسة اتخاذ القرارات 
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الميمة فى القضايا المطركحة، كما يجد بعض المراقبيف صعكبة فى تحديد العبلقة غير 

(  1998جرجس،).الممحكظة كالمعقدة بيف كسائؿ اإلعبلـ كعممية صنع السياسة

إال أف ىذا ال يفقده نفكذه، كيمعب " يأخذ سياؽ الكبلـ مف الحككمة " كبالرغـ مف أف اإلعبلـ 

اإلعبلـ دكران كبيران داخؿ الحككمة نفسيا، حيث يمعب دكر الكسيط ليس بيف الشعب كالحككمة 

فحسب، بؿ بيف قطاعات مختمفة داخؿ الحككمة كالحككمات األخرل، كيرل جيرماف كتشكمسكى، 

أف األخبار الصادرة عف كسائؿ اإلعبلـ تككف فى العادة مستجيبة لمصالح الصفكة 

( 2004الغندكر، ).الحاكمة

كيعتمد صانع القرار السياسي األمريكي عمى كسائؿ اإلعبلـ مف أجؿ تعبئة الرأم العاـ، كتكعيتو 

. تجاه القضايا التي تريد الحككمة أف تثيرىا بشكؿ يمبي احتياجيا كيقربيا مف تحقيؽ أىدافيا

كما تمعب كسائؿ اإلعبلـ دكران كبيران في الحياة السياسية األمريكية عمى المستكم الداخمي 

كالخارجي، أما بالنسبة لمداخؿ فكثيران ما تمعب دكران في تقييـ األداء الحككمي لمقضايا الداخمية، 

كالصحة كالتعميـ كالقضايا االجتماعية، كاالنتخابات إف كانت رئاسية أك كخاصة بالككنجرس أك 

كأما عمى الصعيد الخارجي فمكسائؿ اإلعبلـ أىمية كبيرة في تكضيح . انتخابات محمية لمكاليات

سياسة الكاليات المتحدة الخارجية كتفسيرىا تجاه القضايا الدكلية، فإف قضية العراؽ قبؿ 

االحتبلؿ، كسقكط النظاـ فييا، دليؿ كاضح عمى حجـ اإلنتاج الذم كانت تصدره المؤسسات 

اإلعبلمية األمريكية، كتأليب الرأم العاـ، ليس األمريكي فحسب  بؿ كالعالمي أيضان، باتياـ 

( 2003الكنبكرل،).العراؽ امتبلؾ األسمحة الكيماكية، كالتيديدات المزعكمة لجيرانو

كلـ يختمؼ ىذا السمكؾ اإلعبلمي األمريكي المكجو ضد دكلة معينة، بؿ ىك نيج كسمكؾ يحركو 

ف ما حصؿ مع ليبيا مكضكع الدراسة دليؿ عمى  صانع القرار فى أكقات محددة كبطريقة معينة، كا 

إثبات ىيمنة مجمكعة مف النخب األمريكية عمى كسائؿ اإلعبلـ لتقـك بخدمة مجمكعة معينة ليا 
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فقد استخدـ اإلعبلـ األمريكي ضد ليبيا بشكؿ جيد بحيث استطاع أف يحشد رأيان عامان . أجنداتيا

غربيان، يكاد يككف باإلجماع في الثمانينيات كالتسعينيات، حيث كانت تكيؿ االتيامات ضد ليبيا، 

مف مساعدة كمساندة اإلرىاب، إلى امتبلؾ أسمحة الدمار الشامؿ، إلى قضية لككيربي، كتفجير 

سقاط الطائرة الفرنسية فكؽ النيجر كسط أفريقيا، كتحالفو مع االتحاد السكفيتي،  مقيى برليف، كا 

حيث كانت ىذه الفترة الزمنية تمثؿ مرحمة تصعيدية بيف البمديف، كبعد أف بدأت ليبيا تتعاطى 

يجابية، بمعني تمبية بعض الشركط األمريكية تجاه القضايا المطركحة،  بطريقة دبمكماسية كا 

كتسميـ المتيميف الميبييف في تفجير لككيربي، كنبذ اإلرىاب، كقطع عبلقتو باإلرىابييف كالمنظمات 

اإلرىابية، بدأ اإلعبلـ األمريكي المبرمج مف قبؿ الحككمة يتعاطى بشكؿ إيجابى نسبيان ، كىذا 

األمر شجع صناع القرار التخاذ مكاقؼ تتماشى كالتغيير فى السمكؾ الميبى تجاه القضايا 

المطركحة، كخاصة بعد اإلعبلف الميبي عف تخمي ليبيا عف برنامجيا في إنتاج أسمحة الدمار 

.  ، كذلؾ عمى اعتبار أف ليبيا مثمت بقرارىا نمكذجان لدكؿ أخرل(2006تقرير كاشنطف، )الشامؿ 

رفع :  فقامت كسائؿ اإلعبلـ بتييئة الظركؼ لدفع صناع القرار باتخاذ المكاقؼ المناسبة مثؿ 

اسـ ليبيا مف قائمة الدكؿ الراعية لئلرىاب، كالحديث عف نية كاشنطف فى عكدة العبلقات بيف 

تقرير ).البمديف، كالسماح بالسفر إلى ليبيا، كعكدة الشركات األمريكية لبلستثمار فى ليبيا

( 2006كاشنطف،

كسكؼ تستعرض ىذه الدراسة في ىذا المحكر، بعض األمثمة في تعاطي بعض كسائؿ اإلعبلـ 

: األمريكي تجاه ليبيا 

، أف استئناؼ العبلقات تجاه ليبيا كشطب Wolf Blitzerذكر كلؼ بمتيزر .. CNNشبكة - 

اسميا مف قائمة الدكؿ الراعية لئلرىاب، قد يككف بمثابة عبلمة مشجعة لدكؿ أخرل مثؿ سكريا 

يراف ( 2006تقرير كاشنطف،).كا 
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. Michael Hirsh عرض الصحفى األمريكي المشيكر مايكؿ ىيرش –مجمة نيكزكيؾ - 

تحميبلن مفصبلن لتداعيات شطب ليبيا مف قائمة الدكؿ الراعية لئلرىاب، حيث رأل أف الرئيس 

جكرج بكش االبف كاف فرحان كىك يتحدث عف القذافي بعد نتائج حرب العراؽ األخيرة، كأف قراره 

 (2006تقرير كاشنطف،).بالتخمي عف أسمحة الدمار الشامؿ، مثبلن يحتذل بو

 ؼحيث تناكلت في افتتاحيتيا بأف استئنا. Washington postصحيفة كاشنطف بكست - 

العبلقات الدبمكماسية مع ليبيا خطكة جيدة رغـ ما اقترفتو طرابمس مف جرائـ في السابؽ، إاّل أنو 

 (2006تقرير كاشنطف،).خطكة عمى طريؽ التطبيع بيف البمديف

اعتزمت الكاليات المتحدة األمريكية إقامة .   New York Timesصحيفة نيكيكرؾ تايمز - 

كاعتبرت أف ىناؾ إمكانية لمسح ذلؾ عبر .  بالرغـ مف تاريخيا األسكد. عبلقات طيبة مع ليبيا

 (2006تقرير كاشنطف،).إعادة العبلقات الدبمكماسية بيف البمديف

 اعتبرت أف عكدة العبلقات بيف ليبيا ك الكاليات Washington postصحيفة كاشنطف بكست - 

 (2006تقرير كاشنطف،)المتحدة ىك زكاج مصمحي لكبل الطرفيف

، نسبت ألحد المسؤكليف فى إدارة الرئيس جكرج 21/9/2004صحيفة نيكيكرؾ تايمز كبتاريخ - 

 الميبى ، كذلؾ مف خبلؿ –بكش االبف بالخدمات التى جنتيا مف التعاكف األمنى األمريكى 

المعمكمات التى قدمتيا ليبيا بشأف السكؽ السكداء لؤلسمحة المحظكرة فى العالـ، حيث اعتبر 

 ( 2004اسبلـ اكف اليف، ).المسؤكؿ األمريكى بأنيا أعظـ فائدة جنتيا اإلدارة

 

:   جماعات الضغط والمصالح ولوبى النفط 3-3-4

لئلشارة إلى   جماعات  (Pressure Group)عادة ما تستعمؿ مصطمحات جماعات الضغط

كمنظمات غير حككمية تمارس ضغطان عمى صناع القرار، كليس بعيدان عف ىذا المصطمح 
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كىـ ذكل المصالح المشتركة كالمحددة، التى تختمؼ عف  (Intrest Group)جماعات المصالح

(  1987المنكفى،)مصالح جماعة اخرل

بأف ىذه الجماعات تتيح لمناس تركيز مكاردىـ عمى " مكس سكيدمكر، كمرشاؿ كارتركانؾ"كيرل 

غرض مشترؾ، كىك بالتأكيد ميـ، كيكظفكف شيئان مف طاقاتيـ كجزءان مف ثركاتيـ 

، كالنظاـ السياسى األمريكى يكصؼ بأنو مفتكح بحيث يعطى (1984سكيدمكر، كانؾ، )لتعزيزه

،  (1999شراب،)الفرصة لكافة القكل كالجماعات أف تمارس تأثيرىا فى عممية صنع القرار

مستخدمة كؿ الكسائؿ التى تمكنيا مف الكصكؿ إلى األشخاص المؤثريف فى صناعة القرار 

األمريكى، فعمى سبيؿ المثاؿ كثيران ما تستخدـ ىذه الجماعات األمكاؿ فى الكصكؿ إلى أعضاء 

( 19999شراب )الككنجرس بغية تحقيؽ مصالحيا

كتتقدـ الكاليات المتحدة نظـ العالـ السياسية مف حيث الحيكية التى تتمتع بيا أنشطة جماعات 

المصالح كالمكبيات بتعدديتيا المذىمة، كىى تعددية تناسب التعددية اليائمة التى يتسـ بيا المجتمع 

 (  2002,الشكربجى). األمريكى، إثنيان، كجغرافيان، كثقافياَا، كاقتصاديان 

فى دراسة أعداىا حكؿ جماعات الضغط "ستيؼ فارسر، كجارل غريستيؿ "كيشير المؤلفاف 

كالمكبيات فى الكاليات المتحدة، إلى دكر النخب االقتصادية التى سعت دائما الستغبلؿ ثركاتيا 

سياسيان مف خبلؿ تحكيؿ تمؾ الثركات إلى نفكذ سياسى كعبلقات شخصية تؤثر عمى صانع 

( 2005فارسر،غريستيؿ،).القرار داخؿ الكاليات المتحدة األمريكية

كيمعب ناشطك المكبى كجماعات المصالح فى عمميـ ضمف المساحة القانكنية التى يتيحيا النظاـ 

ألؼ 100السياسى األمريكي، مستخدميف كافة الكسائؿ لمكصكؿ إلى أىدافيـ، فينالؾ أكثر مف 

لكبى ناشط مسجؿ فى كاشنطف، يركز معظميـ عمى األكضاع المحمية، بينما تيتـ جماعات 

أخرل منيـ بأكضاع االقتصاد كالماؿ كالسياسة، كيككف ىؤالء بمثابة الكسيط بينيـ كبيف كبار 
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المسؤكليف األمريكييف كأعضاء الككنجرس المشرعيف، أك مف خبلؿ االتصاالت الشخصية لبعض 

( 2005, اخميس )مسؤكلى البيت األبيض، كىذا يعنى بيئة صنع القرار

كمف الكسائؿ التى تعتمد عمييا جماعات المصالح فى الكاليات المتحدة لتحقيؽ أىدافيا، اعتمادىا 

عمى إستراتيجية التأثير المباشر عمى صاحب القرار، عبر االتصاؿ المباشر بيـ سكاء فى البيت 

األبيض أك الككنجرس، كتعتمدعمى أسمكب المقابمة الشخصية مع المسؤكليف، كرفع الدعاكل 

رساؿ الرسائؿ كالخطابات إلى الدكائر السياسية ذات  القضائية، كا 

( janda،berry،goldman،1992).العبلقة

كفى إطار عممية التنافس بيف الرئيس كالككنجرس فى السيطرة عمى عممية صنع السياسة 

الخارجية، فإف مختمؼ جماعات المصالح، كالضغكط العالمية، كالمصالح اإلستراتيجية، تؤثر 

( 1998جرجس،).بشكؿ فعاؿ فى مكاقؼ كأىداؼ فرعي الحككمة

كفى إطار نشاط المكبى النفطى األمريكى، كىك أحد أىـ المكبيات فى الكاليات المتحدة بشكؿ 

عاـ، كفى إدارة الرئيس جكرج بكش االبف بشكؿ خاص، فمع ازدياد حجـ االستيبلؾ األمريكى 

لمنفط العالمى، فقد لعبت مجمكعات المكبى النفطى دكران ميمان فى تغيير المكاقؼ االمريكية تجاه 

ركياؿ دكتش شؿ "ليبيا، كالعمؿ عمى عكدة العبلقات معيا، كلعؿ النشاط الذم  قامت بو شركة 

األمريكية فى ليبيا، الذل كاف آخر اتفاؽ بينيا كبيف شركة النفط الكطنية، كالذل يقضى بتطكير "

أبرز مشاريع الغاز فى ليبيا لدليؿ كاضح عمى تأثير ىذه المكبيات فى تحريؾ العبلقات بيف 

(. 2005صبح،)البمديف

كيعد المكبى النفطى األمريكى مف أقكل جماعات الضغط التى تمارس دكران مؤثران فى صياغة 

السياسة الخارجية األمريكية، ألنو يقكـ عمى نسج شبكة متداخمة مف العبلقات البينية، التى تربط 

صانع القرار بالبيت األبيض بالمصالح التى يمكف أف يحققيا ليذا المكبى، كىك ما ينطبؽ بشكؿ 
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كاضح عمى اإلدارة األمريكية الحالية، التى ترتبط بعبلقات قكية مع أعضاء المجمع النفطى 

( 2006العنانى، ).األمريكى، كلكنيا تكاد تككف مستفيدة مف مصالحيـ بشكؿ أك بآخر

كتحتاج الكاليات المتحدة إلى تأميف احتياجيا مف الطاقة كيدؼ استراتيجى، حيث كشفت بعض 

الدراسات أف المكبى النفطى، المسيطر عمى اإلدارة الحالية فى كاشنطف عف إستراتيجية جديدة فى 

المناطؽ الحيكية، حيث سعت الكاليات المتحدة إلى تأميف ىذا االحتياج مف الطاقة فى مناطؽ 

العالـ غير منطقة الخميج العربى، كلذلؾ جاء التكجو األمريكى إلى أفريقيا كنفطيا، كىذا ما 

      " المجمكعة الكطنية لتطكير سياسة الطاقة :" كشفتو إحدل المكبيات النفطية كىى 

National  Energy Policy Development Group 2001 مايك 17  كالذل نشر فى ،

مؤكداَا تزايد احتياج الكاليات المتحدة مف النفط خبلؿ السنكات القادمة، كالمعمكـ أف الكاليات 

إف الكاليات :  مميكف برميؿ يكميان، عممان بأف التقديرات القائمة حاليان تقكؿ16.7المتحدة تستكرد 

أما بخصكص النفط الميبى فقد كشفت الدراسة أنو . المتحدة بحاجة إلى زيادة فى استيبلؾ الطاقة

مف أجكد أنكاع النفط، فقمة الكبريت يقمؿ مف عممية التكرير، كأف معظـ حقكلو كاقعة فى المياه 

. األمر الذل يقمؿ مف احتمالية االحتكاؾ بالسكاف المحمييف، كبذلؾ يكفر بيئة أفضؿ لمتنقيب

(www،islamicnews،2006  )

 –كقد أثرت بعض جماعات المصالح الييكدية المتكاجدة فى كاشنطف عمى العبلقات األمريكية 

العبرية أنو تـ " الجيركزليـ بكست " الميبية، فالمنظمة العالمية لمييكد الميبييف  كما ذكرت صحيفة 

ترتيب زيارة لرئيس المنظمة بناء عمى حصكلو عمى دعكة مف السمطات الميبية، كذلؾ بحجة زيارة 

بيت أىمو كاالطمئناف عميو، كمناقشة الجيات الميبية فى قضية تعكيض الييكد الميبييف الذيف 

غادركا ليبيا تاركيف ممتمكاتيـ ىناؾ، إال أف ىذه الزيارة أرجئت لمرة أخرل بسبب بعض 

إف ممؼ تعكيضات : اإلحراجات التى مف الممكف أف تقع عمى ليبيا، كقالت بعض المصادر
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الييكد قد تـ طرحو منذ بداية المفاكضات السرية التى بدأت أكاخر التسعينيات بيف الكاليات 

المتحدة كالحككمة الميبية فى لندف، كىناؾ بعض المراقبيف يرجحكف قياـ مسؤكليف ليبييف بزيارات 

( 2005خشاف،).سرية إلسرائيؿ بيدؼ ترتيب شيء ما فى المستقبؿ

كفى النياية فإف الشركات األمريكية كطكاؿ فترة األزمة بيف الكاليات المتحدة األمريكية 

 ك ليبيا قد انحرمت مف نشاطاتيا فى ليبيا، حيث حمت محميا شركات عالمية أخرل، كلذلؾ كاف 

ليذه الشركات دكر ميـ فى تغيير المكاقؼ األمريكية تجاه ليبيا بالتزامف مع تغيير كاضح فى 

( 2006العنانى، ).السمكؾ الميبى فى كافة القضايا العالقة بيف البمديف

 

:  المؤثرات الخارجية 4-4

نما ىى بحد ذاتيا جزء مف ىذه البيئة، فإف  بما أف السياسة التكجو فى البيئة الدكلية فحسب، كا 

أل سياسة خارجية تعتبر السياسات األخرل جزءا مف البيئة التى تكجييا إلييا، كذلؾ فإف 

(  2002سركر، ).السياسة الخارجية تشكؿ فى مجمكعيا النسيج العاـ لمنظاـ السياسى الدكلى

كعميو، سيتـ فى ىذا الجزء مف الدراسة طرح انعكاس المؤثرات الخارجية كتحميميا، التى أثرت فى 

: ، كمف أىـ ىذه المؤثرات 2006-2001رسـ مبلمح السياسة األمريكية تجاه ليبيا خبلؿ الفترة 

 

:    انييار االتحاد السوفيتى وانتياء الحرب الباردة 1-4-4

لقد شيد العقد األخير مف القرف الماضى مكجة كبيرة مف المتغيرات كعمى كافة األصعدة 

كالمستكيات الدكلية كاألقميمية كالمحمية، األمر الذل انطكل عميو العديد مف المفارقات 

حسيف ).كالمتناقضات، حيث أدت إلى انقبلب فى خريطة العبلقات الدكلية بكؿ تفاعبلتيا

2003 .)
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ككاف مف أبرز المتغيرات التى حدثت سقكط االتحاد السكفيتى، كانييار المنظكمة االشتراكية، 

حيث أدل ذلؾ إلى سقكط كؿ مظاىر القكاعد كاألنماط التى كانت تحكـ نظاـ القطبية الثنائية، 

الذل كاف مييمنان عمى التفاعبلت الدكلية طكاؿ فترة الحرب الباردة، كانعكس ىذا التطكر إلى 

( 1995محمد،).تبلشى ىامش المناكرة المستقمة أماـ الكيانات الصغيرة كالمتكسطة

كفى ىذه الفترة سارعت الكاليات المتحدة عمى اعتبار أنيا الرابحة فى الحرب، كالتى قادتيا مف 

خبلؿ منظكمتيا الرأسمالية الغربية إلى ترسيخ قكاعد كأنماط جديدة، تتيح ليا التحكـ بكافة 

التشكيبلت كالتفاعبلت الدكلية، حسب أجندتيا الجديدة  فى ظؿ نظاـ عالمى أحادل 

( 1989بسيكنى،).القطبية

كبعد تفكؾ االتحاد السكفيتى، كشريؾ أساسى فى بناء أسس كقيـ النظاـ الدكلى، شرعت الكاليات 

المتحدة فى بسط سيطرتيا عمى النظاـ الدكلى كبناياتو المؤسسية، فقد بمكرت نظامان ىرميان جديدان 

، كإلنجاز ىذا اليدؼ (1996األشعؿ،)تتسمؽ قمتو دكؿ المنظكمة الغربية الرأسمالية بزعامتيا

نما  لجأت الكاليات المتحدة ليس إلى تكظيؼ كؿ مكاردىا االقتصادية كالعسكرية فحسب، كا 

تكظيؼ التطكر النكعى الدكلى فى الكسائط االتصالية كالتكنكلكجية، التى يندرج فى إطار ظاىرة 

العكلمة التى قادتيا خبلؿ سيطرتيا اقتصاديان عمى العالـ، مف خبلؿ فتح أسكاؽ جديدة بحيث 

، ككذلؾ تكظيؼ اآلليات المؤسسية الدكلية، كالسيطرة (1989بسيكنى،)يصبح العالـ قرية صغيرة

عمييا كعمى رأسيا منظمة األمـ المتحدة، كالبنؾ الدكلى لئلنشاء كالتعمير، كصندكؽ النقد الدكلى، 

كمنظمة التجارة العالمية، كى تتحكـ فى قرارات ىذه المؤسسات خدمة لممصالح األمريكية دكف 

(. 2004شنيكات،)إيبلء اىتماـ مصالح الدكؿ األخرل

كباتساع دائرة التكسع كالييمنة األمريكية التى سادت العالـ بعد انييار االتحاد السكفيتى، فقد 

تعرضت النظـ السياسية اإلقميمية إلى المتغيرات التى شيدىا العالـ، كخاصة فى منطقة الشرؽ 
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األكسط، كتعتبر ليبيا التى تميزت بحالة العداء لمكاليات المتحدة األمريكية  طكاؿ فترة الحرب 

الباردة مف الدكؿ التى تأثرت بشكؿ كبير، حيث كانت ترفض التغمغؿ األمريكى فى المنطقة، كما 

رفضت الحمكؿ السياسية كالمشاريع السممية التى طرحت لحؿ الصراع العربى اإلسرائيمى، ككانت 

, مركز استقطاب لكؿ  الذيف يعادكف الكاليات المتحدة األمريكية كمف بيف ىذة الجماعات

المنظمات الفمسطينية التى رفضت الصمح مع اسرائيؿ، كأيضا عبلقات ليبيا بالجيش اإليرلندل، 

( 2000ىندل،). ككاسترك فى ككبا

فبعد االنييار اشتدت الضغكط األمريكية عمييا فى كؿ المياديف، كقد تزامنت حادثة لككيربى فى 

.  تمؾ الفترة العصيبة لتزيد مف حدة األزمة ضد ليبيا، فاشتد الحصار الدكلى كالمقاطعة ليا

( 1997الحيالى،)

أماـ ىذه الضغكط كغيرىا كما سنرل فى محاكر قادمة مف ىذه الدراسة، فقد أثر ذلؾ عمى تغيير 

السمكؾ الميبى تجاه أزمتيا فى عبلقاتيا مع الكاليات المتحدة ، كلذلؾ بدأت تتعاطى بإيجابية تجاه 

(. 2006سركر،)المطالب األمريكية

 

 

  : 2001 أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2-4-4

 برز مناخ جديد كرؤية كاضحة بأف ىذا الحدث 11/9/2001 منذ الصدمة األكلى ألحداث 

( 2004كلد أباه،).يعتبر نقطة تحكؿ نكعية فى عبلقات العرب مع الكاليات المتحدة األمريكية

فقد كانت ردكد الفعؿ العربية سريعة جدان ككاضحة، فقدـ معظـ الزعماء العرب العزاء لمشعب 

كاإلدارة األمريكية، كأكدت معظـ التصريحات كالبيانات الرسمية التى صدرت عف الحككمات 

(  2002يكسؼ، حمزة،):العربية، ما يمى 
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جراميان 2001شجب أحداث الحادل عشر مف سبتمبر -   .  كاعتبارىا عمبلن إرىابيان كا 

 .التأكيد عمى رفض اإلرىاب بجميع صكره كأشكالو- 

. التعاكف مع الكاليات المتحدة فى حربيا ضد اإلرىاب، كمبلحقة اإلرىابييف كؿ حسب إمكانياتو- 

سبلمية الحادث،  أما عمى مستكل الييئات كالنقابات العربية، فقد أدانت منظمات كىيئات عربية كا 

كمنيا جامعة الدكؿ العربية، كمنظمة المؤتمر اإلسبلمى، كاألزىر الشريؼ، كدار اإلفتاء فى 

( 2001الدسكقى،).بيركت، كالمجمس الشيعى األعمى

 لتفرض رؤيتيا بالقكة 2001 كقد استغمت الكاليات المتحدة أحداث الحادل عشر مف سبتمبر عاـ 

عمى المجتمع الدكلى، كجاء ذلؾ كاضحان فى خطابات الرئيس األمريكى كنائبو أكثر مف مرة، 

حيث كجو الرئيس جكرج بكش االبف أكثر مف رسالة فى ىذا الشأف عمى أف تقـك الدكؿ 

إما أف تككف مع الحرب  ضد اإلرىاب أك العكس، بمعنى أكضح، مف معنا كمف مع : باالختيار

 دكلة، يعتقد أنيا قدمت 60اإلرىاب ؟ كما كجو نائب الرئيس ديؾ تشينى االتياـ إلى أكثر مف 

( 2004ىيكؿ،).المساعدة لئلرىابييف

ك كانت ليبيا، كفى ضكء العبلقات المتكترة مع الكاليات المتحدة إحدل الدكؿ التى صنفتيا كزارة 

الدفاع األمريكية ضمف قائمة الدكؿ التى مف الممكف أف تتعرض لضربات نككية تكتيكية مف قبؿ 

( 2002العيسكل،).الكاليات المتحدة األمريكية

كلذلؾ جاء المكقؼ الميبي سريعان كمنسجمان مع المكاقؼ العربية كالدكلية تجاه أحداث الحادل 

 ، حيث سارع العقيد معمر القذافى بتقديـ العزاء لمشعب كاإلدارة 2001عشر مف سبتمبر عاـ 

األمريكية، كاصفان الحدث باليستيريا كالغضب الشديد، كأبعد مف ذلؾ فقد صرح بأف مف حؽ 

( 2005األشعؿ، ).الكاليات المتحدة أف ترد كتنتقـ مف اإلرىابييف أينما شاءت ككقتما شاءت
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كقد قامت ليبيا بمجمكعة مف اإلجراءات عمى المستكل الداخمى، تمحكرت باعتقاؿ مجمكعة مف 

اإلسبلمييف المتطرفييف، كما قدمت معمكمات لمحككمة األمريكية عف مجمكعة أخرل منيـ فى 

، كما (2002يكسؼ، حمزة،)خطكة بدت لزيادة حسف النية فى تحسيف العبلقات بيف الدكلتيف

( 2006سركر،)تكسطت فى حؿ بعض األزمات الدكلية، ككاف أبرزىا، أزمة الرىائف فى الفمبييف

كلذلؾ كانت ىناؾ تكجيات جديدة فى السمكؾ السياسى الميبي تجاه الكاليات المتحدة، كالعالـ 

بشكؿ عاـ، كبدأت مجمكعة مف المقاءات كاالجتماعات السرية منيا كالعمنية بيدؼ تصفية 

، كما عممت عمى إنياء (2001نبمكؾ ك )الخبلفات، كالعمؿ عمى عكدة العبلقات بيف البمديف،

قضية لككيربى حسب الشركط الدكلية عامة، كاألمريكية خاصة كبكؿ تفاصيميا كتبعاتيا المالية 

.  كالمدنية 

" كعمى صعيد الصراع العربى اإلسرائيمى طرح العقيد القذافى رؤيتو لمحؿ بقياـ دكلة         

، كتككف ىذه الدكلة لمعرب كالييكد، كيجرل بيا انتخابات تحت إشراؼ األمـ المتحدة، "إسراطيف 

كتنزع منيا األسمحة النككية، كما يعكد البلجئكف الفمسطينيكف إلى ديارىـ، كأما مدينة القدس 

فتككف لكؿ األدياف، كأف يتـ االعتراؼ بيذه الدكلة الجديدة، كتأخذ صفة العضكية بالجامعة 

(         2006سركر،).العربية

كعمى صعيد مكافحة انتشار أسمحة الدمار الشامؿ، ففى خطكة غير مسبكقة أصدر كزير 

بيانان، أعمف فيو المبادرة الميبية بالتخمى طكعان عف برنامجيا " عبد الرحمف شمقـ "الخارجية الميبى 

(  2003بيمز،).النككل، كفتح مختبراتيا كمنشآتيا أماـ فرؽ التفتيش الدكلية

 ، كعممت عمى التغيير السريع فى سمككيا 11/9/2001كبذلؾ تككف ليبيا قد استفادت مف درس 

تجاه الكاليات المتحدة، كما استطاعت األخيرة تكظيؼ تمؾ األحداث لفرض منظكمة جديدة 

. تتعامؿ بيا مع العالـ
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 : 2003البريطانى لمعراق -  اإلحتالل األمريكى 3-4-4

  الشؾ أف احتبلؿ الكاليات المتحدة كبريطانيا لمعراؽ، كاف لو تداعيات خطيرة عمى المستكل 

الدكلى كاإلقميمى، كخاصة عمى النظـ التى تعتبرىا كاشنطف دكالن عدائية، أك تشكؿ تيديدان لؤلمف 

(  2004ىيكؿ،).كالسمـ الدكلييف

فقد شكمت األزمة العراقية كعمى مدار ثبلثة عشر سنة مف الحصار، كالقصؼ، كالقير، 

كاالحتبلؿ لمعراقييف اتجاىان فرض نفسو عمى الساحة عمى المستكل الرسمى خاصة، بحيث أصبح 

، كيقكؿ األستاذ (2006سركر، )العجز العربى كاضحان، كعدـ قدرتو عمى حماية أمف أعضائو

أن المثير لمدىشة أن العرب طوال فترة األزمة بقوا بدون سياسة ال شكل وال : " محمد حسنيف ىيكؿ 

رئيس قسم الشرق األوسط فى وزارة الخارجية، " لمارتن إنديك " واستأنس ىيكل بشيادة  " مضمون ليا 

أثناء ضربات الصواريخ عمى العراق فيما يسمى : " وسفير الواليات المتحدة فى اسرائيل فيما بعد، حيث يقول 

بعممية ثعمب الصحراء، كنا فى اجتماع لبحث موضوع القصف عمى أن يستمر أم  ال، وفجأة قال الرئيس 

ذا أوقفنا : " كمنتون  اننى حائر بشأن ىؤالء العرب إذا ضربنا العراق غضب الرأى العام العربى وصاح، وا 

( 2004ىيكؿ،) "القصف غضب حكام العرب وىمسوا لنا لماذا لم تضربوا، إنكم بذلك تقوون موقف صدام

إذف حدث االحتبلؿ كأصبح حقيقة كاقعة عمى األرض كلـ يحرؾ العرب ساكنان، كفى ظؿ تنامى 

قكة اإلمبراطكرية األمريكية عمى اعتبار أنيا تشكؿ القكة الككنية، لـ يعد أماـ النظاـ الميبى إال أف 

يغير مف سمككو السياسى، لكى ال ينتظر دكره كما شاىد العالـ ما حدث بالرئيس العراقى صداـ 

ال فإف أل سمكؾ يتعارض مع الكاقع المكجكد الذل تفرضو اإلرادة كالييمنة األمريكية  حسيف، كا 

( 2006سركر،)يعد انتحاران سياسيان،
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ككاف مف الكاضح أف القيادات التى تنظر إلييا الكاليات المتحدة عمى أنيا مارقة فى العالـ 

 –العربى، كمف بينيا القيادة الميبية، باتت تتعرض لضغكط ال قبؿ ليا بيا بعد التدخؿ األمريكى 

. البريطانى فى العراؽ، بدءا مف االجتياح كالغزك، كحتى القبض عمى صداـ حسيف

إف مبلمح التغيير بدأت فى تمؾ الدكؿ التى صنفتيا الكاليات المتحدة عمى أنيا : كيمكف القكؿ

 البريطانى لمعراؽ مباشرة، كلكحظ فى حينو تخفيؼ بعض –مارقة بعد االجتياح األمريكى 

اإلجراءات الداخمية التى تستيدؼ عمميات اإلصبلح الداخمى، ككأنيا تقكؿ لمكاليات المتحدة إننا 

( 2003عبد الرازؽ، ).جاىزكف لمتحكؿ الديمقراطى طكاعية بعيدان عف خيار القكة

كيرل محممكف أف الدرس العراقى كاف دافعان لميبيا لبدء التحكؿ منذ أف بدأت القيادة الميبية التكجو 

فى سمككيا السياسى اإليجابى لحؿ أزمة لككيربى ك تبعاتيا، كلذلؾ لـ يكف مستغربان إقباؿ ليبيا 

نحك  كالتفكير الكاقعى التخاذ نيجا جديدا لو عبلقة بالمتغيرات المتبلحقة عمى الساحة الدكلية 

(  2003الشرؽ األكسط، ).كاإلقميمية كاحتبلؿ العراؽ

كقد اعتبرت اإلدارة األمريكية الخطكات العقبلنية التى قاـ بيا النظاـ الميبى، كخاصة تخميو عف 

برنامجو التسمحى، أنو بذلؾ يككف قد أرسى قكاعد لعبة جديدة فى الشرؽ األكسط، ككأنيا ترل فى 

األكؿ نمكذج صداـ حسيف الذل رفض كقاـك بكؿ ما أكتى مف قكة، : التصرؼ الميبى نمكذجيف 

رغـ إدراكو بمدل الضرر الذل لحؽ بالعراؽ جراء مكاقفو المعركفة، كالنمكذج الثانى الميبى الذل 

تقدـ طكاعية لئلعبلف عف برامج أسمحة الدمار الشامؿ كالرغبة فى تفكيكيا، مع التصكر 

، كمف (2003عبد الرازؽ،  )المستقبمى لمعبلقات مع الكاليات المتحدة األمريكية كاألسرة الدكلية

ىنا أرادت الكاليات المتحدة إقرار ىذا النمكذج الجديد لمتعاطى مع الدكؿ التى ال تتمتع بعبلقات 

جيدة مع كاشنطف مثؿ إيراف كككريا الشمالية، كقد اعترفت كزيرة الخارجية األمريكية ككندكليزا 

خبلص فى كؿ المجاالت التى تقربيا  رايس بذلؾ صراحة حيث ذكرت أف ليبيا استجابت بصدؽ كا 
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مف المجتمع الدكلى بعد العزلة الطكيمة، معتبرة أف ليبيا نمكذج ميـ لئلشارة إليو أثناء إلحاحنا 

(   2006العنانى، ).عمى تغيير فى سياسة دكلة أخرل 

كمف ىنا نرل بأف ىذه المتغيرات الداخمية كالخارجية، قد لعبت دكران كبيران فى عممية اتخاذ القرارات 

الميمة فى سياسة الكاليات المتحدة الخارجية تجاه ليبيا ، األمر الذل انعكس عمى السمكؾ 

السياسى الميبى بالتعاطى مع ىذه التطكرات بشكؿ إيجابى، ارتأل مف خبلليا النظاـ الميبى أنو 

بسمككو اإليجابى ىذا  يخدـ مصالحو الكطنية، كىك فى الحقيقة يحقؽ بذلؾ أىداؼ الكاليات 

. المتحدة األمريكية اإلستراتيجية فى المنطقة بشكؿ عاـ كفى ليبيا بشكؿ خاص

 

:   الخالصة 4-5

فى سياؽ ما تـ طرحو فى ىذا الفصؿ، الذل يتعمؽ بمؤسسات صنع السياسة الخارجية األمريكية 

تجاه ليبيا فترة الدراسة، تبيف دكر المؤسسات الرسمية األمريكية كالرئاسة، كالككنجرس، ككزارة 

الخارجية، كالدفاع، كأجيزة االستخبارات، كخصكصان ككالة المخابرات المركزية، فقد تبيف مدل 

قدرة ىذه المؤسسات عمى لعب دكر بارز فى صناعة السياسة الخارجية األمريكية، فضبلن عف 

كالرأل العاـ،  ككسائؿ اإلعبلـ األمريكية، كجماعات الضغط : المؤسسات غير الرسمية

، كما تبيف تأثيرىا الكاضح عمى صانع السياسة (كمؤثرات داخمية )كالمصالح، كلكبى النفط

. الخارجية األمريكية

أما مجمكعة المؤثرات الخارجية فقد ألقت بظبلليا كتداعياتيا عمى السياسة الخارجية األمريكية 

، ككيؼ أثر ىذا االنييار عمى تغيير فى تكازف (حميؼ ليبيا )تجاه ليبيا، كانييار االتحاد السكفيتى

القكل الدكلية، حيث أصبحت تسيطر فى العالـ سياسة القطب الكاحد، ثـ بينت أحداث 

 ككيؼ لعبت دكران ميمان فى تكجيو العالـ أجمع عمى الحرب ضد اإلرىاب، بينما 11/9/2001



88 

 

 البريطانى لمعراؽ مف المؤثرات التى كاف ليا حضكر ميـ فى تغيير –كاف االحتبلؿ األمريكي 

. السمكؾ الميبى تجاه القضايا الدكلية كالغرب كالكاليات المتحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس 

أىداف السياسة الخارجية األمريكية 
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الفصل الخامس 

أىداف السياسة الخارجية األمريكية 

:   مقدمة  1-5

تعتبر دراسة أىداؼ السياسة الخارجية لمدكؿ الكبرل مف أكلى اىتمامات الباحثيف في مجاالت 

السياسة الدكلية بصفة عامة، كدراسة السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية بصفة خاصة، 

حيث أصبحت في المرحمة الراىنة عمى درجة كبيرة مف االىتماـ، كخصكصان بعد انييار االتحاد 

السكفيتي، حيث أدم انييار منظكمة االتحاد السكفيتي إلى خمؿ كاضح ككبير في التكازف الدكلي، 

كقد برزت قكة الكاليات المتحدة في سياستيا الخارجية، كالتي عززتيا بمفردات قادرة عمى تدعيـ 

( 1995محمد،).نفكذىا كقكتيا

ىذا كسكؼ تتناكؿ الدراسة في ىذا الفصؿ أىداؼ السياسة الخارجية األمريكية تجاه ليبيا خبلؿ 

فترة الدراسة، كذلؾ مف خبلؿ ثبلثة محاكر تتناكؿ األىداؼ السياسية، كاالقتصادية، كالعسكرية 

:- األمنية، كذلؾ بالرصد التحميؿ عمى النحك التالي 

 

:-     األىداف السياسية 2-5
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 الشؾ أف تحديد أىداؼ السياسة الخارجية لمدكلة، ىي بمثابة تطمعات تتبناىا لتحقيؽ مصالح 

دراؾ صانع القرار  معينة، كقد تختمؼ ىذه األىداؼ مف دكلة إلى أخرل، حسب رؤية كؿ دكلة كا 

( 1982بدراف،).كتقييمو تجاه قضية ما

فى األىداؼ السياسية الحقيقية لسياسة الكاليات " تشكمسكى"كيرل الكاتب األمريكى المشيكر 

المتحدة األمريكية الخارجية، الحفاظ عمى سيطرة الكاليات المتحدة كىيمنتيا عمى 

( 1998تشكمسكى، ).العالـ

 مع مجمكعة مف التغيرات الكبيرة عمى 2001لقد تزامنت فترة الرئيس جكرج بكش االبف عاـ 

، كغزك أفغانستاف كالعراؽ ، حيث 2001 سبتمبر 11مستكل النظاـ الدكلي بشكؿ عاـ، كأحداث 

كاف ليذه التغيرات تداعيات أسيمت فى إعادة ىيكؿ النظاـ الدكلى، األمر الذم دفع اإلدارة 

. بتحديد أىداؼ السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية كفؽ ىذه المستجدات

كلما تعد منطقة الشرؽ األكسط مف أكلي اىتمامات اإلدارة األمريكية، فإف ممؼ العبلقات 

قد حظى باىتماـ بالغ لدل اإلدارة األمريكية، لما يتضمف مف  (محكر الدراسة) الميبية –األمريكية 

غبلؽ ممؼ لككيربي، كالتعكيضات  قضايا معقدة،  كالممؼ النككم، كأسمحة الدمار الشامؿ، كا 

التى طرحت لحؿ األزمة، كممفات اإلرىاب، كعبلقة ليبيا بالمنظمات اإلرىابية، حسب تصنيؼ 

الكاليات المتحدة ليا، ككضع حقكؽ اإلنساف المتدىكر فى ليبيا، كحرية التعبير المفقكدة، كؿ ذلؾ 

( 2003الكنبكرل،)كغيره ىك بالتأكيد أجندة اإلدارة األمريكية السياسبة المعمنة تجاه ليبيا 

كشكمت األىداؼ السياسية تجاه ليبيا محكران لمعديد مف القضايا التى تصب فى خدمة المكاسب 

كسكؼ يستعرض الباحث فى ىذا المحكر ىذه . اإلستراتيجية األمريكية في المنطقة العربية

( 2003نافعة، ): القضايا عمى النحك التالي 
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االستمرار في الضغط عمى ليبيا الستنزافيا سياسيان كتركيضيا، لكي يتـ حسـ أمرىا بعدـ - 

االعتراض عمى سياسة الكاليات المتحدة األمريكية الدكلية كاإلقميمية، كتمثؿ ذلؾ مف خبلؿ 

. مكاصمة الحصار المالي كالدكلي، كالحظر االقتصادم المفركض عمييا منذ منتصؼ الثمانيات

( 2004ىيكؿ،)

 كتداعياتيا دفعت الكاليات المتحدة إلى حسـ عبلقاتيا الدكلية، بأف 2001 /9/11إف أحداث - 

خيَّر الرئيس بكش دكؿ العالـ، مع محكر الخير الذل تمثمو الكاليات المتحدة فى حربيا ضد 

شطر مع اإلرىاب : اإلرىاب، أـ مع اإلرىاب، كذلؾ في تصريح لو بتقسيـ العالـ إلى شطريف 

يكسؼ )كشطر ضده، كبذلؾ أرادت الكاليات المتحدة أف تخّير ليبيا بيف ىذيف الشطريف، 

 ..كىذا ما يسكقنا  إلى المحكر اآلخر (2003كآخركف،

كيتمثؿ ىذا المحكر في نبذ ليبيا لئلرىاب، كقطع عبلقاتيا بكؿ القكل كالحركات التى تعتبرىا 

كاشنطف في قائمة اإلرىاب، كتخمى ليبيا عف برنامجيا إلنتاج أسمحة الدمار 

( sprigman، 2003).الشامؿ

يرل مكلر أف الكاليات المتحدة ما فتئت تنعت ليبيا بكؿ الصفات كالتيـ، كالدكلة المارقة، - 

( 2006مكلر،).كالراعية لئلرىاب، كمصدر تيديد لمسمـ كاألمف الدكلييف

كأماـ الضغكطات السياسية كغيرىا التى مارستيا الكاليات المتحدة عمى ليبيا، كبعد أحداث 

كمف خبلؿ المفاكضات السرية التى جرت بيف    (2005فاندكيؿ،).   كتداعياتيا11/9/2001

الكاليات المتحدة كبريطانيا مف جية، كليبيا مف جية أخرل، التي أثمرت بقبكؿ ليبيا لغالبية 

القضايا العالقة بيف الطرفيف، كااللتزاـ بحميا كقضية لككيربى كتعكيضات أىالى الضحايا، كنبذ 

غبلؽ معسكراتيا،  اإلرىاب، كطرد المنظمات الفمسطينية مف األراضى المييية كا 

(www.itit،2007)، كما تعيدت ليبيا بتفكيؾ برنامجيا النككل، كما أف ىناؾ أىدافا سياسية 

http://www.itit�2007/
http://www.itit�2007/
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لمكاليات المتحدة فى ليبيا، كىى قضية اإلصبلح الداخمى لمنظاـ السياسى الميبى، كاإلصبلحات 

( newyourktimes،2007). االقتصادية، كممؼ حقكؽ اإلنساف

أماـ المكاقؼ الميبية اإليجابية كاستجابتيا لمشركط األمريكية، فقد تغير المشيد األمريكى تجاه 

ليبيا، كبدأت تستعيد أنفاسيا كحيكيتيا لتأخذ دكرىا الطبيعى فى المجتمع الدكلى، كخاصة أنيا 

 (2006سركر،).تدخمت لحؿ بعض األزمات الدكلية كقضية الرىائف فى الفمبيف

بذلؾ رضخت ليبيا لممطالب األمريكية حتى ال تككف دكلة خارج الفمؾ األمريكى 

(www.itit،2003) بمعني أف ىذه المطالب تعتبر إحدم متطمبات المشركع اإلمبراطكرم ،

، بما يحققو ذلؾ مف بسط نفكذىا (2003قاسـ،)األمريكي، كىك مشركع الشرؽ األكسط الكبير 

عمى العالـ، كخاصة أف ليبيا لدييا مف اإلمكانيات التى رأت الكاليات المتحدة أف تسخرىا كتستفيد 

 (2003ىارفى، ).منيا في مشركعيا الكبير

عف أفريقيا كفؽ الرؤية - ليبيا -  األمريكية يرفع يدىا س كما أف تطكيع ليبيا حسب المقايي

األمريكية ليذه القارة كتفرعاتيا الشائكة، كذلؾ بقطع الطريؽ عمى ليبيا بإيجاد قكة إقميمية كاالتحاد 

 (2000بمقزيز،).األفريقي الذم اقترحو القذافي عمى غرار االتحاد األكركبي

كعميو فإف اليدؼ السياسي لتكجيات الكاليات المتحدة األمريكية الخارجية، تحقؽ كفؽ تمؾ 

. الظركؼ كاإلجراءات التى عممت اإلدارة األمريكية عمييا، التي سكؼ يتـ تنفيذىا مف قبؿ ليبيا

 

:      األىداف االقتصادية 3-5 

 تعتبر األىداؼ االقتصادية أحد أىـ محاكر سياسة الكاليات المتحدة الخارجية بشكؿ عاـ، لما 

ليذا اليدؼ مف أىمية فى تحقيؽ الييمنة كالنفكذ كالسيطرة األمريكية عمى العالـ، بكاسطة كبرم 

http://www.itit,2003/
http://www.itit,2003/
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الشركات التى ترعاىا جماعات المصالح كالمكبيات ذات االىتمامات كالمصالح الخاصة، كالتى 

 (1998تشكمسكى، ). ترتبط بصانع القرار األمريكى

مبراطكرية النفط" كيرل مازف الحسينى مترجـ كتاب  مايكؿ كاتس، كجكف : لمكاتبيف "  أفربقبا كا 

بيبلمى، بأف النفط أصبح المصدر الحيكل كاألساسى ليس فقط لبلقتصاد األمريكى فحسب، بؿ 

لمجمؿ اقتصاديات العالـ، كىذا ما يؤكد المقكلة التى أخذت تتكرر منذ فترة فى األدبيات 

أف مف يسيطر عمى مصادر النفط :" اإلستراتيجية كالجيكبكليتيكية فى البمداف الغربية، كىى 

( 2007كاتس، بيبلمى، )". كالطاقة فى العالـ قد يضمف السيطرة عمى العالـ نفسو 

كمف األىداؼ االقتصادية لسياسة الكاليات المتحدة تجاه ليبيا، االستمرار فى الضغط عمييا  مف 

( 2003شريؼ،). أجؿ السيطرة عمى مكاردىا الطبيعية كالنفط كالغاز

 كنظرا  لؤلىمية الكبرل ليذا الدافع القكل، فالنفط الميبي يدفع الشركات األمريكية لمضغط عمى 

الميبية، بما يؤدل ذلؾ إلى عكدة ىذه –صناع القرار األمريكي تجاه تحريؾ العبلقات األمريكية

الشركات، كخصكصان أنيا حرمت مف االستثمار فى ليبيا منذ عقديف، فضبلن عف الحاجة المتزايدة 

نبيؿ، ). مف حاجتيا االستيبلكية% 65 بحكالى2020لمكاليات المتحدة التى تقدر فى العاـ 

2005 )

 األمريكى تجاه منطقة المغرب العربى، ليعطي الدليؿ  عمى –كيأتى السباؽ الماراثكنى األكركبى 

أف ىناؾ أىدافان اقتصادية أمريكية، كذلؾ مف خبلؿ إستراتيجية جديدة أىـ مبلمحيا مشركع شراكة 

كىك اسـ كزير التجارة األمريكى فى عيد الرئيس " إيزتسنات "  مغربية حمؿ اسـ –أمريكية 

كمنتكف، ككاف ييدؼ المشركع إلى خمؽ مجاؿ لمحكار االقتصادل بيف الكاليات المتحدة كدكؿ 

رساء تعاكف اقتصادل يقكـ عمى التبادؿ الحر بيف الطرفيف (  2004االكندل، ).المغرب العربى، كا 
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 األكركبى يأتى فى سياؽ التنافس بيف القكل الدكلية، إال أف ليبيا –كصحيح أف الحراؾ األمريكى 

تعتبر أىـ دكلة فى المنطقة، ككنيا أغنى دكلة فى دكؿ المغرب العربى مف حيث النفط 

( 2006نكفؿ،).كالغاز

كيرل أحمد النجار أنو كبعد أطكؿ فترة ازدىار اقتصادل متكاصمة بعد الحرب العالمية الثانية، 

، جاء عيد الرئيس بكش لتشيد فيو كؿ المؤشرات  "2000-1992" كخبلؿ فترتى الرئيس كمنتكف 

( 2004النجار،). 2001 /11/9االقتصادية تدىكران كبيران حتى قبؿ 

كما يرل الخبير االقتصادم  حكراف  بأف اقتصاد الكاليات المتحدة، يشيد حالة مف عدـ 

، كاعتماده سياسات اقتصادية 2000االستقرار بدأت منذ قدـك الرئيس جكرج بكش إلى الحكـ عاـ 

،  كما تبع ذلؾ مف 2001 /9/ 11غير كاضحة المعالـ، كازدياد حالة عدـ االستقرار بعد أحداث 

، (2001حكراف،)دخكؿ الكاليات المتحدة فى سمسمة مف الحركب فى إطار الحرب عمى اإلرىاب 

األمر الذل جعؿ الكاليات المتحدة تصب القدر األكبر مف مكازنتيا باتجاه المؤسسة العسكرية، 

كقضايا التسمح، كتجييزات الجيش األمريكى، مما أثر عمى أداء االقتصاد األمريكى خبلؿ 

إسماعيؿ، ). األعكاـ الماضية، كىذا يدفعيا إلى  البحث عف  مخارج ليذه األزمات الصعبة

2006    )

 كترتبط أيضا جماعات المصالح األمريكية بالنفط الميبى، كما تمعبو الشركات األمريكية مف 

خبلؿ عبلقتيا ببعض الجيات المسؤكلة فى البيت األبيض،  نظران لكجكد المصالح المشتركة 

( 2004الصحارل، )بينيما 

كمف البلفت لمنظر أف الرئيس جكرج بكش االبف بدأ حياتو العممية فى مجاؿ النفط كمنسؽ 

مشاريع ينظـ عمميات التنقيب، ثـ تأسيسو شركة لبلستكشاؼ كالتنقيب، كاستمر فى عدة تجارب 

حتى كصؿ إلى منصب عضك مجمس إدارة، كمستشار لكبرل شركات النفط،  كنائب الرئيس ديؾ 
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أكبر مؤسسة خدمات نفطية فى العالـ، ك دكف إفانز  كزير " ىاليبرتكف " تشينى الذل يرأس 

، كككندكليزا رايس  التى تشغؿ اآلف منصب كزيرة الخارجية، " تكـ براكف " التجارة شريؾ فى 

(  2003مرقص،)" شيفركف " كانت عضك مجمس إدارة  

 كمف خبلؿ التحكالت التى طرأت عمى السمكؾ الميبى تجاه الكاليات 2001 /11/9فمنذ أحداث 

لتحقيؽ " العصا كالجزرة " المتحدة، فإف ىناؾ أياد فى اإلدارة األمريكية تمكح مستخدمة سياسة 

( 2004الصحارل،).مصالحيا االقتصادية اإلستراتيجية ممكحة باألكلى كمحتفظة بالثانية

كبالتعاطى الميبى اإليجابى الذل أصبح جميان أماـ المطالب األمريكية، فإف أكؿ ما اتخذتو اإلدارة 

األمريكية كبادرة حسف النية فى عكدة العبلقات بيف البمديف، ىك السماح لمشركات األمريكية 

( 2006مكلر،).بالعكدة إلى ليبيا لممارسة نشاطاتيا النفطية ىناؾ

كترل األستاذة  رشيدة خشاف  بأنو عمى الرغـ مف المركنة كالقبكؿ الميبى تجاه المطالب 

األمريكية، منذ تسكية لككيربى، كتفكيؾ ترسانتيا ألسمحة الدمار الشامؿ، لـ تأخذ كاشنطف قراران 

بعد فى رفع مستكل العبلقات الدبمكماسية مف قائـ باألعماؿ إلى  سفير، كفى الكقت نفسو تسمح 

بزيارة الكفكد تمك الكفكد عمى المستكل الرسمى كأعضاء الككنجرس، كمسؤكلى األمف كالخارجية، 

لتطكير العبلقات السياسية كالتجارية كاألكاديمية، كتسمح لممجمكعات كالشركات النفطية 

لمعاكدة التنقيب عف النفط، كاإلسياـ فى " شيفيركف، أككسيدنتاؿ، كأميرادا ىيس "كخصكصان 

( 2006خشاف،).إعادة المنشئآت الميبية كتحديثيا

مف كؿ الطاقة التى تستيمكيا أكبر ثبلث % 70إلى % 65  كيشكؿ النفط كالغاز ما يتراكح بيف 

الكاليات المتحدة، كالياباف، كاالتحاد األكركبى، كبحسب بيانات مركز : اقتصاديات فى العالـ كىي

 حكالى 1973الدراسات السياسية كالدكلية فى كاشنطف، كانت الكاليات المتحدة تستكرد عاـ 

مف حاجاتيا لمطاقة، % 57 استكردت 2000فقط مف احتياجاتيا مف الطاقة، كفى العاـ % 36
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، حيث تقكؿ الدراسة إف 2003عاـ % 60كقد ارتفعت ىذه النسبة تدريجيا حتى كصمت إلى 

( 2006الصحارل، ). مميكف برميؿ يكميان 5.19األمريكييف يستيمككف 

كيذىب خبراء النفط فى الكاليات المتحدة إلى أف حجـ االستيبلؾ العالمى فى حاؿ النمك 

  أعمى مف كؿ مثيبلتيا فى التاريخ، كىكما 2025  كحتى 2000االقتصادل سيتطكر مف عاـ 

كبير المديريف التنفيذييف فى " لكرد براكف " يدفع النفط أف يككف السمعة األىـ فى العالـ، كتكقع 

أف يستمر النفط كالغاز كمصدر أكؿ لمطاقة فى السنكات الػ " بى . بريتيش بتركليـك بى" شركة 

 المقبمة، األمر الذل دفع كاشنطف لنشر خطة لمطاقة القكمية األمريكية، قاـ بإعدادىا ديؾ 35

( www.libya_usmisssion،2005): تشينى مع طاقمو، كضعت فى ثبلث نقاط رئيسية

يتعيف عمى الكاليات المتحدة أف تزيد مما تستكرده مف النفط مع زيادة استيبلكيا لو         - 

مف %  65 مميكف برميؿ أل إلى 17 سيصؿ إجمالى استيراد النفط يكميان إلى 2020بحمكؿ عاـ 

. إجمالى االستيبلؾ 

ال تستطيع الكاليات المتحدة االعتماد بشكؿ قسرل عمى المصادر التقميدية مثؿ السعكدية، - 

كفنزكيبل، ككندا، لتكفير النفط اإلضافى، بؿ كيتعيف عمييا أيضا الحصكؿ عمى إمدادات إضافية 

 .مف مصادر جديدة مثؿ بحر قزكيف، كركسيا، كأفريقيا

التستطيع الكاليات المتحدة االعتماد عمى قكل السكؽ مف أجؿ الكصكؿ إلى تمؾ اإلمدادات - 

المضافة، بؿ سيتطمب ذلؾ جيكدان ميمة مف قبؿ الحككمة لتجاكز المد الخارجى لشركات الطاقة 

 (  2006الصحارل،).األمريكية

 مميار برميؿ، كتعد ثانى أكبر منتج لمنفط بعد 5.29كيقدر احتياطى ليبيا مف النفط بنحك 

 مميار برميؿ، كيتكقع خبراء النفط فى الكاليات 30نيجيريا، التى يقدر احتياطيا مف النفط بنحك 

. المتحدة، أف تتـ اكتشافات نفطية ضخمة فى ليبيا خبلؿ العشر سنكات القادمة
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(businesstime online، 2007  )

لى جانب االحتياطى الميبيى مف النفط، فإف لدييا إلى ىذا الجانب حكالى   تيريمكف متر 1.3كا 

( 2003حنفى،).مكعب مف الغاز الطبيعى، كلذلؾ فيى تعتبرمحط أنظار الشركات الغربية

كتعتبر عكدة الشركات األمريكية إلى ليبيا بالرغـ مف كجكد الشركات األكركربية  كالفرنسية 

كاألسبانية كاإليطالية كالنمساكية، أمران فى غاية األىمية لكبل الطرفيف األمريكى كالميبى، حيث 

تمتمؾ الشركات األمريكية الخبرات كالتكنكلكجيا األحدث فى التنقيب عمى 

 (2004الصحارل،).النفط

كلعؿ احتياج الكاليات المتحدة األمريكية الكاضح لمطاقة، كتحديدان النفط كالغاز، يبيف مدل القكة 

كفى ظؿ تنامى .  االستثمارية التى ستحصدىا الشركات األمريكية جراء عكدتيا لمعمؿ فى ليبيا

قكتيا االقتصادية فى سياؽ التنافس الدكلى عمى استحكاذ األسكاؽ العالمية ، دليؿ عمى االىتماـ 

األمريكى بميبيا، كما كاف يذاع كيشاع مف اتيامات ضد ليبيا كاإلرىاب كغيرىا مف التيـ، ما ىى  

إال غطاء لكى تبرر الكاليات المتحدة أل خطكة أك مكقؼ تفرضو تجاه ليبيا لجعميا دائما تحت 

كلقد استغمت الكاليات المتحدة الظركؼ الداخمية . الضغط لتذعف كتستسمـ أماـ ىذه الضغكطات

كالخارجية دائما ضد ليبيا لما تممكو ىذه الدكلة مف ثركات تستطيع الكاليات المتحدة استخداميا 

. لمعمؿ عمى استمرارية إمبراطكريتيا مستخدمة ما تمتمكو مف كسائؿ لتحقيؽ ىذه األىداؼ

 

:-      األىداف العسكرية واألمنية 4-5

 لقد حرصت الكاليات المتحدة األمريكية خبلؿ فترة الدراسة عمى تحقيؽ أىداؼ إستراتيجيتيا مف 

 9/11خبلؿ سياستيا الخارجية تجاه ليبيا، بما يحقؽ تعزيز نفكذىا في العالـ كخاصة بعد أحداث 
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، حيث شعرت الكاليات المتحدة أف ىذه األحداث كانت بمثابة طعنة في كرامتيا بعد 2001/

( 2004العايب، ).ضرب رمكزىا االقتصادية كالعسكرية

كلذلؾ جاءت تصريحات الرئيس األمريكي مف تيديد ككعيد ليس لمف قاـ بيذا العمؿ اإلرىابي 

نما لكؿ مف ال يدينو بالنص كبالفعؿ، كىذا ما أكده الرئيس بكش عندما عبر عف ذلؾ  فحسب، كا 

( 2002مسعد،)". اإلرىاب كضده " بشكؿ كاضح في تخيير العالـ سابقان إلى معسكريف 

 كان القادة األمريكيون، 11/9/2001قبل أحداث  : " يقكؿ فيو" لدكنالد راميسفيمد " كفى مقاؿ مترجـ 

ولكن فى ظل مراجعة تقرير . لمدفاع"معيودة " سواء فى المجال المدنى أو العسكرى، منخرطين فى خطة 

الدفاع األمريكى الذى يتم إعداده كل أربع سنوات، بدأت نظرتنا إلى البيئة األمنية حولنا تصير أكثر إمعانا 

 (2002فيمى،" ).وتركيزا، وىوما أوصمنا إلى ضرورة تبنى إستراتيجية جديدة

كلما كانت ليبيا إحدل الدكؿ المصنفة أمريكيا عمى قائمة محكر الشر ككدكلة إرىابية كترعى 

، إذف كبالتأكيد سكؼ تككف في كضع يجب أف تقرر 2001 /9/11اإلرىاب حتى قبؿ أحداث 

فيو مكقفيا، فكانت أحد أىداؼ السياسة الخارجية األمريكية تجاه ليبيا، كىك اليدؼ العسكرم فى 

حسـ أمر ليبيا تجاه قضايا اإلرىاب، كلـ يكف ذلؾ المطمب مف خبلؿ تبادؿ رسائؿ أك أم نكع 

مف الدبمكماسيو، بؿ كانت بصيغة التيديد مف رأس اليـر في اإلدارة، حيث رأل الرئيس جكرج 

بكش االبف في تصريح لو بأنو يجب عمى ليبيا أف تشارؾ مشاركة كاممة في الحرب عمى 

كفي إطار التعاكف الدكلي ليذا الغرض قامت ليبيا  (www.photivs،2004)اإلرىاب، 

بمجمكعة مف اإلجراءات في ىذا السياؽ، كمنيا العقيد القذافي الذل كاف مف أكائؿ الدكؿ 

( 2002بمكـ، ).كالرؤساء الذيف قدمكا العزاء ألىالي الضحايا كلمكاليات المتحدة كدكلة

http://www.photivs,2004/
http://www.photivs,2004/
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أننا فى حالة غضب : "  بالعمؿ الجباف، كقاؿ القذافى 9/11/2001كما كصفت ليبيا اعتداءات 

". ىستيرى، بعد ضرب أكبر دولة في العالم، ومن حقيا أن ترد وتنتقم، وتستطيع أن تنتقم وتعمل أي شيء

( 2006بكخريص،)

 أكضح القذافي أف ليبيا ضد تنظيـ القاعدة، كضد اإلرىاب 2004كفي القمة العربية بالجزائر 

". اسامة بف الدف "اإلسبلمي، كما أف الشرطة الدكلية قالت بأف ليبيا أكؿ دكلة تطالب بإعتقاؿ 

كذلؾ نظمت ليبيا أكبر الحمبلت العتقاؿ أشخاص اتيمكا باالنتماء إلى تنظيـ القاعدة، أك 

. الجماعات اإلسبلمية الذيف تدرجيـ الكاليات المتحدة عمى قائمة المنظمات اإلرىابية

( 2006فيمى،)

كما قدمت المعمكمات عف المئات مف اإلسبلمييف في إطار تعاكف ليبي أمريكى كخطكة أكلى 

"  2003 يناير 13لزيادة الثقة بيف البمديف، كفي ىذا اإلطار صرح القذافي لصحيفة نيكزكيؾ في 

( 2003نيكزكيؾ، )". أن ىناك تعاونًا أمنيًا ليبيًا أمريكيًا لمقضاء عمى تنظيم القاعدة خاصة واإلرىابيين عامة

أثناء زيارتو إلى طرابمس، أف ليبيا مستعدة " رئيس كزراء بريطانيا السابؽ " بينما أكد تكني بمير 

 (2005الندك،).لمدخكؿ في شراكة مع بريطانيا في الحرب ضد اإلرىاب

كفي ىذا اإلطار، زار نائب مدير ككالة االستخبارات المركزية األمريكية ليبيا في مطمع نكفمبر 

، بيدؼ إجراء لقاءات سرية بعدد مف المسؤكليف الميبيف تتعمؽ بسبؿ تكسيع دكر ليبيا في 2005

( 2004الشرؽ األكسط، ).مكافحة اإلرىاب

كقد جاءت زيارة كزير الدفاع األمريكي دكنالد  رامسفيمد  إلى الشماؿ األفريقى فى إبريؿ عاـ 

، فى مساعى أمريكية فى سياؽ حربيا ضد اإلرىاب، كذلؾ مف خبلؿ التصدل لمخبليا 2006

النائمة لتنظيـ القاعدة فى أفريقيا، كتـ تقديـ الدعـ المكجيستى كالتدريب لمعناصر األمنية لدكؿ 
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الميبية - شماؿ أفريقيا، كلـ تكف أىداؼ زيارة رامسفيمد ليذه الدكؿ بعيدة عف التفاىمات األمريكية 

(   2006بكعناف، ). فى ىذا المجاؿ

كتعتبر الكاليات المتحدة أف ليبيا خبيرة فى المنظمات اإلرىابية بحكـ عبلقاتيا السابقة معيا 

( 2003حنفى،).كدعميا ليا سابقان، كلذلؾ عممت عمى االستفادة منيا فى ىذا المجاؿ

" نيكيكرؾ تايمز " األمريكى فى المجاؿ االستخباراتى، نسبت صحيفة - كفى سياؽ التعاكف الميبى

األمريكية إلى مسؤكليف فى إدارة بكش، بأف الخطكات التى اتخذتيا ليبيا بشأف المعمكمات التى 

قدمتيا بالتعرؼ عمى السكؽ السكداء لؤلسمحة المحظكرة كمكاد التسمح، كانت أعظـ فائدة جنتيا 

( dune، 2004). الكاليات المتحدة مف كراء تغيير السمكؾ الميبى

كيعتبر مكلر بأف إذعاف ليبيا لممطالب األمريكية منذ أف بدأت فى تغير سمككيا، دليؿ عمى أف 

ىناؾ لدل اإلدارة األمريكية سببلن أخرل إلجبارىا عمى القبكؿ بشركطيا دكف التدخؿ العسكرل، 

( 2005مكلر، )" العصا كالجزرة " كىذا ما يؤكد استخداـ اإلدارة األمريكية لسياسة 

كبذلؾ حققت الكاليات المتحدة أحد أىداؼ سياستيا الخارجية تجاه ليبيا، كىك اليدؼ العسكرم، 

بحيث لـ تعد ليبيا مف دكؿ محكر الشر، بؿ تحكلت إلى دكلة صديقة متعاكنة أمنيان، كذلؾ مف 

. خبلؿ بعض األدكات التي استخدمتيا الكاليات المتحدة في تنفيذ سياستيا الخارجية تجاه ليبيا

 

 :     الخالصة 5-5

فى ضكء ما تـ طرحو فى ىذا الفصؿ مف الدراسة، الذل تناكؿ بالرصد كالتحميؿ أىداؼ السياسة 

 ،اإلدارة األمريكية الحالية الخارجية األمريكية تجاه ليبيا، اتضح أف ىذه األىداؼ تمبية ألجندات

فاألىداؼ السياسية تمثمت فى العمؿ عمى إذعاف ليبيا لتمبية المطالب األمريكية السياسية، 

كالضغط عمييا لدفعيا إلى تغيير سمككيا، الذم تعتبره كاشنطف بالعدكانى، كىذا ما تـ فعبلن، أما 
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اليدؼ االقتصادل فتمثؿ فى ىيمنة الكاليات المتحدة األمريكية عمى نفط ليبيا، كعكدة الشركات 

األمريكية لمعمؿ فى المجاالت النفطية المختمفة، كالتى حرمت منيا ألكثر مف عقديف، كحمت 

أما اليدؼ . محميا شركات غربية أخرل، كبالفعؿ نجحت الكاليات المتحدة فى تحقيؽ ذلؾ

العسكرل كاألمنى، فجاء ليمبى حاجات أمنية كعسكرية إستراتيجية لمكاليات المتحدة األمريكية، 

، كتفرد الكاليات المتحدة األمريكية فى ما يسمى بالحرب 2001 سبتمبر 11كخاصة بعد أحداث 

عمى اإلرىاب ، كأيضا تمكنت الكاليات المتحدة فى إخراج ليبيا مف دائرة الدكؿ التى ترعى 

اإلرىاب، كتعديؿ سمككيا لمحد الذل بدأت فيو ليبيا بالقياـ بنشاط أمنى كاستخباراتى ضد 

.  الجماعات اإلسبلمية كتنظيـ القاعدة، كتقديـ معمكمات حكؿ أسكاؽ األسمحة كذلؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السادس 

أدوات تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية 

 

 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السادس 

أدوات تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية 

:     مقدمة 1-6

الشؾ أف الكاليات المتحدة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية، استخدمت أىـ األدكات 

كالكسائؿ كالميارات التى تناسب تحقيؽ ىذه األىداؼ، ألنو بدكف تمؾ األدكات أك الكسائؿ ال 

( 2002مرعى،). يمكف تحقيؽ أم ىدؼ مف أىداؼ السياسة الخارجية

فعمكمان يمجأ صانع السياسة الخارجية إلى استخداـ مجمكعة مف األدكات، التي قد تسيـ في 

. تحقيؽ أىداؼ الدكلة، ك تختمؼ ىذه األدكات طبقان لؤلىداؼ المكضكعة
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كيرل زكريا الميتـ بالسياسة الخارجية األمريكية، أنو ال يكجد فركقات جكىرية بيف اإلدارات 

األمريكية المتعاقبة، فيما يخص سياسات الكاليات المتحدة، فالمصمحة القكمية العميا ىى اليدؼ، 

بيد أنو فى الحالتيف فإف السيطرة . كالتراكح يكمف فى الكسيمة بيف مبدأ االحتكاء أك استخداـ القكة

(  1999زكريا، ).عمى العالـ كمقدراتو كضبط تفاعبلتو محككمان حسب الرؤية األمريكية لمعالـ

كفي ىذا الفصؿ سكؼ تستعرض الدراسة، أدكات تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية تجاه ليبيا 

،  كذلؾ مف خبلؿ تحديد أربع أدكات تـ استخداميا، كىي األداة 2001-2006خبلؿ الفترة 

الدبمكماسية، كاالقتصادية، كالعسكرية، كتكظيؼ المؤسسات الدكلية كاإلقميمية، ىذا كسكؼ تقـك 

:- الدراسة باستعراضيا كرصدىا عمى النحك التالي 

 

 

:-     األداة الدبموماسية 2-6

 تعتبر األداه الدبمكماسية األداة األكؿ في السياسة الخارجية لمدكؿ، كخصكصان في األكقات 

السممية، كتشمؿ فف التفاكض مف خبلؿ القنكات الخاصة ليذا الغرض، كما أنيا تعمؿ لتحقيؽ 

عبلف عف حياد الدكلة تجاه القضايا  )المساعي الحميدة بيف الدكؿ في حاالت النزاع، كا 

، باإلضافة إلى اإلجراءات الدبمكماسية األخرم، كتسميـ مذكرة مكقعة مف رئيس (2002سركر،

الدكلة إلى الممثؿ الدبمكماسي لرئيس دكلة أخرل، بمعنى آخر، ىى فف إدارة التعاكف مع الكحدات 

السياسية األخرل، كىي في جكىرىا ال تعدك أف تككف فف اإلقناع مف غير االلتجاء غمى القكة 

( 1996شمبى،)

كاألداة الدبمكماسية ىى عمى رأس القائمة مف بيف أدكات السياسة الخارجية األمريكية، فالكاليات 

المتحدة بكاسطة االتصاؿ الدبمكماسى مع الدكؿ األخرل، تعمؿ عمى تسكية النزاعات أك تخفيؼ 
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كتعتبر . حدتيا، كالتعاكف مع الحككمات التى ليا نفس اتجاىيا عمى تعزيز المصالح المشتركة

الدبمكماسية الكظيفة الرئيسية التى تضطمع بيا كزارة الخارجية كسفاراتيا كبعثاتيا الدبمكماسية 

( 1986أيركيف، ).األخرل

كلتحقيؽ أىداؼ سياستيا الخارجية، لجأت الكاليات المتحدة دكمان إلى استخداـ أدكات أك كسائؿ 

محددة، كفي بعض األحياف مزجت في بعض القضايا مجمكعة مف األدكات في آف كاحد 

كاألدكات الدبمكماسية، كاالقتصادية، كالعسكرية، أك استخداميا لممؤسسات الدكلية كاإلقميمية في 

.  ، كما حدث في حالة ليبيا محؿ الدراسة(Spiegal،1985)تحقيؽ أىداؼ سياستيا الخارجية

كعمى الرغـ مف أىمية األدة الدبمكماسية األمريكية، إال أف اإلجراءات الدبمكماسية فشمت دكف 

كيرل بعض الباحثيف أف الكاليات المتحدة انفردت ". العصا الغميظة " ممارسة سياسة 

بدبمكماسيتيا فى مختمؼ بقاع العالـ مف أكركبا كالشرؽ األكسط إلى أمريكا الآلتينية كالشرؽ 

األقصى، إال أنو يبلحظ أف استخداـ الدبمكماسية يرجع إلى طبيعة نظرة الرأل العاـ األمريكى 

لمسياسة الخارجية األمريكية، كىذا يؤكد العبلقة أك الركابط المتبادلة بيف ما تفعمو اإلدارة 

(  J.Art،1985).األمريكية، كما يريده الرأل العاـ

فى الحقيقة لـ تكف إدارة الرئيس جكرج دبميك بكش ىى التى بدأت باستخداـ األداة الدبمكماسية 

لتنفيذ سياستيا الخارجية تجاه ليبيا، فكانت البداية فى عيد الرئيس بيؿ كمنتكف كأثناء معالجة 

إدارتو لمممؼ الميبى بكؿ ما فيو مف قضايا ساخنة بيف الطرفيف، كقضية    لككيربى، كاإلرىاب، 

.  كأسمحة الدمار الشامؿ

ك بدأ التحرؾ الدبمكماسى األمريكى بالفعؿ مع ليبيا، بعد أدراؾ القذافى أثناء العقكبات الدكلية 

التى فرضت عمى ليبيا بعد أحداث لككيربى، كالتى جاءت استكماالن لئلجراءات التى فرضت عمى 

، أف رفع العقكبات عف  ليبيا كعكدتيا إلى األسرة الدكلية يتطمب "ريجاف " ليبيا فى فترة الرئيس 
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منيا تغيير سمككيا السياسى تجاه العالـ، حيث الكضع العربى غير القادر عمى صد المكاقؼ 

( 2003عبد الرازؽ، )األمريكية، إذ إف العرب لـ يستطيعكا كسر الحصار المفركض عمى ليبيا

لقد جاءت العقكبات بالتزامف مع التغير الذل أصاب المنظكمة الدكلية بانييار االتحاد السكفيتى 

كحميؼ لميبيا، كأف المكاقؼ العربية لـ ترؽ لمستكل فؾ الحصار، بؿ فقط التنديد بو، كلذلؾ 

ذىبت ليبيا إلى العمؿ عمى تحسيف صكرتيا أماـ العالـ، األمر الذل يعنى لمقذافى اإلبقاء عمى 

شرعية النظاـ الثكرل، فكاف بداية ىذا التحكؿ فى تحسيف العبلقات الخارجية مع بريطانيا فى 

إيفكف  )،  كجاء ذلؾ بعد اعتراؼ ليبيا بالمسؤكلية عف قتؿ الشرطية البريطانية 1999يكليك 

( 2006عمى،. )كدفع مبمغ ربع مميكف جنيو إسترلينى لعائمتيا (فميتشر

كبعد النجاح الذم حققتو ليبيا بعكدة العبلقات الدبمكماسية مع بريطانيا، دفع ىذا الفرنسييف 

كالميبيف إلى اتخاذ القرارات المناسبة لعكدة العبلقات الدبمكماسية بيف البمديف، أثر تعكيض ليبيا 

 التى أدانت محكمة فرنسية مجمكعة مف الميبيف بتفجير تمؾ U T Aضحايا الطائرة الفرنسية  

( 2002التقرير اإلستراتيجى األفريقى،  ).1989الطائرة فكؽ النيجر عاـ 

الفرنسية ، كتعامؿ  ليبيا المرف فى حينو، - البريطانية، كالميبية –إف استئناؼ العبلقات الميبية 

كالتعاطى مع المتطمبات الدكلية التى تقضى بتسميـ المتيميف الميبييف فى قضية لككيربى  إلى 

المحكمة الدكلية،  أسيـ ذلؾ فى خمؽ أرضية جيدة لتعامؿ الكاليات المتحدة مع ليبيا بالطرؽ 

 إبريؿ عاـ 6الدبمكماسية، الذم انتيى بالفعؿ بتسميـ ليبيا المتيميف االثنيف لممحكمة الدكلية  فى 

، مما أدل إلى تعميؽ العقكبات الدكلية المفركضة عمييا، كذلؾ بفعؿ جيكد  المممكة 1999

( Arnold،1996).العربية السعكدية، كجنكب أفريقيا

كفى العاـ نفسو، بدأت مفاكضات سرية فى بريطانيا بيف ضباط كبار فى االستخبارات الميبية مف 

جية، كاألمريكية كالبريطانية مف جية أخرل، ككاف اليدؼ مف ىذه المفاكضات الكصكؿ مع ليبيا 



106 

 

دفع التعكيضات ألىالى ضحايا : إلى أقصى درجة مف التنازالت أماـ المطالب األمريكية كمنيا

، "دعميا لئلرىاب " لككيربى، كتخمى ليبيا عف برامجيا إلنتاج أسمحة الدمار الشامؿ، ككقؼ 

غبلؽ معسكراتيا كطردىا مف ليبيا (   2002التقرير اإلستراتيجى اإلفريقى،  ).كا 

 ، كالمكقؼ الميبي إزاء ىذه األحداث المتسـ 2001كلعؿ أحداث الحادل عشر مف سبتمبر عاـ

باالستنكار كالتنديد، كتأييد الكاليات المتحدة ضرب الذيف قامكا بيذه األحداث كمعاقبتيـ ، كؿ 

ذلؾ شجع الكاليات المتحدة أف تستمر فى تعامميا مع ليبيا بالطرؽ الدبمكماسية، ممكحة بطبيعة 

( 2004الصحارل،  ).الحاؿ بيف الحيف كاآلخر بسياسة العصا كالجزرة

 فتحت الكاليات المتحدة األبكاب لبعض الدبمكماسييف 2004كيقكؿ بسكيرل ، أنو كمنذ العاـ 

لمكساطة بيف ليبيا كالغرب، لحؿ كافة القضايا المطركحة بيف الطرفيف، كالممؼ النككم، كأسمحة 

نياء قضية لككربي، بتحميؿ ليبيا المسؤكلية المدنية عف الحادث، كغيرىا مف  الدمار الشامؿ، كا 

الذم زار ليبيا في " نيمسكف مانديبل " القضايا، ككاف أبرز الشخصيات التي لعبت دكر الكسيط 

سفير السعكدية في كاشنطف، الذم زار طرابمس في " ، كاألمير بندر بف سمطاف  "2001أكتكبر 

( 2006بسكيرل،). الفترة نفسيا

كقد أثمرت ىذه الزيارات عف مكافقة ليبيا، كاستعدادىا لمتكقيع عمى اتفاقية حظر إنتاج األسمحة 

كما صرح الدبمكماسي البرازيمي المكمؼ بتطبيؽ اتفاقية حظر األسمحة الكيماكية  . الكيماكية

.  أنو أبمغ بااللتزاـ الميبي بتكقيع االتفاقية2001خكزيو باستاني  في أيمكؿ 

( 2006بسكيرل،  )

كفي ظؿ ىذه األجكاء اإليجابية لمسمكؾ الميبى، فإف العمؿ الدبمكماسي األمريكي لـ ينقطع  مع 

، 1999 أبريؿ 6ليبيا، حيث زارت عدة كفكد أمريكية طرابمس منذ تعميؽ العقكبات االقتصادية في 

ككاف مف بيف الكفكد  ىيرماف ككىيف  مساعد كزير الخارجية األمريكي األسبؽ لمشؤكف األفريقية، 
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، كما تكالت الكفكد الرسمية 2001 مارس 16الذم كاف عمى رأس أحد ىذه الكفكد في 

( 2006عمى،  ).كاألكاديمية عمى ليبيا تمييدان لعكدة العبلقات بيف البمديف

كزار كفد عمى مستكل عاٍؿ طرابمس بغرض إعادة تقييـ الحظر الذم كانت تفرضو كاشنطف عمى 

، كما تفقد الكفد بعض المباني التي تعكد ممكيتيا إلى 1981سفر رعاياىا إلى ليبيا منذ العاـ 

حككمة الكاليات المتحدة األمريكية، كقد ضـ الكفد مسؤكليف مف ككالة المخابرات المركزية 

تقرير  )األمريكية، كمكتب التحقيؽ الفدرالي، كبعض المسؤكليف مف كزارة الخارجية األمريكية

( 2005كاشنطف،

كفى ظؿ المفاكضات الجارية بيف الطرفيف، أعمنت ليبيا طكعان عف تخمييا عف برنامج إنتاج 

أسمحة الدمار الشامؿ، كسمحت لمفتشي الككالة الدكلية بالتفتيش فى منشئآتيا فى أل كقت كبدكف 

.  شركط محددة

كاعتبرت اإلدارة األمريكية أف القرار الميبى بتخمييا عف برنامجيا التسمحى، بمثابة تحكؿ جذرل 

، كالتى مف الممكف أف يتـ عبر الجيكد الدبمكماسية،  حيث أشار  ديفيد "المارقة"فى سمكؾ الدكؿ 

ككلش  مساعد كزيرة الخارجية لمشرؽ األدنى بأف الدبمكماسية أثمرت نتائج إيجابية فى حالة 

( 2006صبرل،  ).ليبيا

كعمى ضكء القرار الميبي، فقد تـ تشيكؿ لجنة ثبلثية إشرافية كتكجييية، تككف ميمتيا اإلشراؼ 

تقرير  ).عمى المراحؿ النيائية إلزالة أسمحة الدمار الشامؿ الميبية، كتكثيؼ جيكد التعاكف معيا

( 2006كاشنطف، 

كالستمرار النشاط الدبمكماسى األمريكى كأحد األدكات فى تحقيؽ أىدافيا تجاه ليبيا، استطاعت 

أف تحقؽ غالبية األىداؼ، حيث أعمنت ليبيا طكعان عف تخمييا عف برنامجيا إلنتاج أسمحة 

الدمار الشامؿ، كفتحت أبكابيا لمجاف التفتيش الدكلية، كما قامت بطرد الجماعات الفمسطينية 
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التى تعتبرىا الكاليات المتحدة معادية، كتعاكنت مع الكاليات المتحدة في قضايا اإلرىاب، كبذلؾ 

إف استخداـ الدبمكماسية األمريكية نجح في تحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية : نستطيع القكؿ

األمريكية تجاه ليبيا، باإلضافة إلى بعض األدكات األخرل، كاألداة االقتصادية، كاألداة 

. العسكرية، كتكظيفيا لممؤسسات الدكلية كاإلقميمية في صراعيا مع ليبيا

 

:-     األداة االقتصادية 3-6

تعتبر األداه االقتصادية مف األدكات اليامة فى تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية، سكاء كانت 

ىذه األداة قد تـ استخداميا مف قبؿ اإلدارة األمريكية بشكؿ سمبي أـ إيجابى، كلذلؾ يتـ تكظيفيا 

( 1985يريسكف،  ).بالشكؿ الذم يحقؽ اليدؼ، أك المصمحة الكطنية األمريكية

كقد تأخذ الشكؿ اإليجابي مف خبلؿ المساعدات، حيث تعد المساعدات االقتصادية األمريكية إلى 

البمداف األخرم إحدل األدكات الفعالة لتحقيؽ أىداؼ السياسة الخارجية األمريكية، كقد برزت ىذه 

الكسيمة منذ أف خرجت الكاليات المتحدة األمريكية مف عزلتيا بشكؿ مباشر بعد انتياء الحرب 

العالمية الثانية، حيث كاف لممساعدات المالية كاالقتصادية األمريكية تجاه بعض البمداف، كخاصة 

في أكركبا دكر بارز كميـ فى تعزيز األمف القكمي األمريكي، كذلؾ مف خبلؿ ماعرؼ بمشركع 

( 1985يريسكف،)مارشاؿ

كما يشتمؿ الشؽ اإليجابي لؤلداة االقتصادية التي تستخدميا الكاليات المتحدة األمريكية في 

تحقيؽ أىداؼ سياستيا الخارجية، عمى المساعدات المالية كالمنح، كالقركض، كاالستفادة مف 

( 2002سركر، ).قضية التعرفة الجمركية

فيشتمؿ عمى نظاـ العقكبات االقتصادية، لما ليذه الكسيمة , أما الشؽ السمبى لؤلداة االقتصادية

مف قدرة تدميرية  القتصاد الدكؿ التى تفرض عمييا ىذه العقكبات لمدكؿ ، كلعؿ أبرز مظاىر 
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االحتقاف كالصداـ الذم ساد العبلقات الميبية األمريكية منذ الثمانينيات ىذه الكسيمة، كىي نظاـ 

( 2001نبمكؾ، ).العقكبات التي كانت عمى أكثر مف مستكل

كقد كانت ليذه العقكبات في الفكر السياسي األمريكي عدة اعتبارات بما يكفؿ ليا تحقيؽ أىداؼ 

سياستيا الخارجية، كىى فى كؿ المكاقؼ تحقؽ المصالح اإلستراتيجية األمريكية العميا، ككاف 

االعتبار األكثر حضكران لدل اإلدارات األمريكية العمؿ عمى  تغيير سمكؾ الدكؿ التى تقع عمييا 

عقكبات اقتصادية،  بمعنى أف اإلدارة األمريكية تستخدـ نظاـ العقكبات إلجبار الدكؿ بيدؼ 

( 2004عناية، ).اإلذعاف السياسى لممطالب األمريكية

كلكى تحافظ الكاليات المتحدة عمى كجكدىا القكل بحكـ أنيا أكبر قكة اقتصادية، كعسكرية فى 

العالـ، كلتعزيز أمنيا القكمى المرتبط بشكؿ كبير باقتصاديات دكؿ العالـ، فإف ذلؾ يتطمب 

االحتفاظ بشبكة مترابطة مف العبلقات كاألحبلؼ السياسية، كالعسكرية، كاالقتصادية، كذلؾ يتـ 

. مف خبلؿ نصكص أك معاىدات تكفؿ احتفاظ الكاليات المتحدة بقكتيا كنفكذىا

1988) ،Modeleski) كفى حالة ليبيا مكضكع الدراسة، سكؼ يركز ىذا المحكر بالرصد ،

كالتحميؿ عمى نظاـ العقكبات االقتصادية التى فرضتيا اإلدارة األمريكية عمى ليبيا، كنتائج ىذه 

 األمريكية، فدكافع الكاليات المتحدة مف استخداـ نظاـ العقكبات –الكسيمة عمى العبلقات الميبية 

الدكافع العسكرية، كاالقتصادية، ك الضغط عمى الدكؿ لتغيير سمككيا : االقتصادية، يشتمؿ عمى 

( 1999بشير، ).غير المعتدؿ مف كجية نظر أمريكية

أما االعتبار العسكرل يكمف فى أف الكاليات المتحدة كبعد انييار اإلتحاد السكفيتى كقيادتيا العالـ 

فى ضكء نظاـ عالمى جديد ال يكجد فيو تكازف ِقكَال، كتييمف فيو اإلدارة األمريكية عمى العالـ، 

مما دفعيا إلى اتخاذ كافة أشكاؿ الضغط عمى الدكؿ التى تعتبرىا خارج الطاعة حسب المفيـك 

كبما أف ليبيا إحدل ىذه الدكؿ، كليا تجربة طكيمة مف العداء لمكاليات المتحدة، . األمريكى
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ككحميؼ لبلتحاد السكفيتى سابقان، كمحاربة الرأسمالية الغربية التى تتزعميا الكاليات المتحدة، 

كمساندتيا لحركات التحرر العالمية، فيى إذف مف الدكؿ المرشحة كالمستيدفة أمريكيان بنظاـ 

( 1997ىكيدل، ).العقكبات االقتصادية، خاصة كأنيا دكلة غنية بالنفط كالغاز

 حظرت الكاليات المتحدة مبيعات السبلح كالمعدات العسكرية إلى ليبيا، ثـ 1978ففى العاـ 

 حظرت تصدير الطائرات الصغيرة 1981بمجىء الرئيس ركنالد ريجاف إلى سدة الحكـ فى عاـ 

الحجـ، كالطائرات العمكدية، كقطع الغيار إلى ليبيا، كما حظرت استيراد النفط الميبى عاـ 

، 1985اتيمت الكاليات المتحدة ليبيا فييا عاـ " ركما، كفينا " ، كبعد تفجيرات مطارل 1982

(  1997ىكيدل،  ).كحكلت الحظر الجزئى إلى حظر شامؿ عمى ليبيا

كأما االعتبار االقتصادل، فيمكف القكؿ بأف الكاليات المتحدة األمريكية، كنتاجان لمعطيات 

اقتصادية كسياسية قد يدفعيا إلى فرض عقكبات اقتصادية ، أك لمعب دكرالقائد لممجتمع الدكلى 

. بسبب الييمنة األمريكية عمى المؤسسات الدكلية كاألمـ المتحدة، كصندكؽ النقد الدكلى

حظر استيراد النفط الميبى، : فكانت العقكبات األمريكية التى فرضتيا عمى ليبيا قد تمثمت فى 

ففى مؤتمر الدكؿ السبع الصناعية فى . كتجميد األرصدة كالكدائع الميبية فى الكاليات المتحدة

" ، اتفؽ قادة ىذه الدكؿ عمى أخذ مجمكعة مف القرارات تتعمؽ بما يسمى 1986طككيك فى مايك 

، كتضمنت ىذه القرارات حظر تصدير األسمحة لمدكؿ التى تساند اإلرىاب، " مكاجية اإلرىاب

( 1997إبراىيـ،).كتقميص عدد البعثات الدبمكماسية فييا

، الذم أقره الككنجرس "داماتك " ككاف مف أبرز القرارات األمريكية في ىذا السياؽ قانكف 

 مميكف دكالر 40، كالذم يفرض عقكبات عمى أم شركة تستثمر 1996 يكليك 24األمريكي في 

يراف، كفرض عقكبات عمى أم شركة لـ تمتـز بعقكبات األمـ المتحدة  خبلؿ عاـ في ليبيا كا 

( 2003الجزيرة نت، )المزدكجة عمى ليبيا، بما فييا حظر مبيعات السبلح، كحظر الطيراف
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ثـ جاءت أحداث لككيربى، األمر الذل زاد الكضع تعقيدان بالنسبة لميبيا، حيث جاءت العقكبات 

ىذه المرة مف خبلؿ مجمس األمف الدكلى، فبناء عمى الضغكطات التى مارستيا الحككمة 

( 731 ) القرار1992 يناير 21األمريكية فى األمـ المتحدة، أصدر مجمس األمف الدكلى فى 

كالذل ينص عمى التخكؼ مف األعماؿ اإلرىابية التى تتكرط فييا الدكؿ،  مشيران إلى تكرط 

مسؤكليف ليبييف حككمييف فى تمؾ األعماؿ، كما كيأسؼ القرار لعدـ قبكؿ ليبيا الطمبات المكجية 

ليا فى ىذا الشأف،  كاستمرت العقكبات كخاصة بعد أف كانت مف طرؼ كاحد، أصبحت بقرارات 

( 1998األمـ المتحدة كالحصار،  )دكلية ممزمة لمدكؿ األخرل،

 مميار دكالر حتى 24كأدل فرض العقكبات عمى ليبيا إلى خسائر مادية كبيرة، بمغت ما يقارب 

، كما قامت ليبيا بتسميـ المتيميف بتفجير طائرة لككيربى، كاعترفت بالمسؤكلية عنيا، 1999عاـ 

. كذلؾ اتفقت ليبيا عمى دفع تعكيضات ألىالى الضحايا

كبعد المفاكضات السرية التى جرت بيف الطرفيف بحضكر بريطانى، أعمنت ليبيا فى ديسمبر 

 التخمى عف برنامجيا إلنتاج أسمحة الدمار الشامؿ، كالسماح لفرؽ التفتيش الدكلية بدخكؿ 2003

كافة المكاقع الميبية، األمر الذل أدل إلى تحسف فى العبلقات بيف البمديف، كالبدء لبلستعداد 

. لمرحمة جديدة مف العبلقات

كأما بخصكص االعتبار الذل يتعمؽ بالتأثير عمى السمكؾ الميبى لتغيير سياساتو كذلؾ حسب 

المتطمبات األمريكية، فإف الكاليات المتحدة كثيران ما تمجأ إلى استخداـ العقكبات فى سياؽ 

األدكات المستخدمة لمتأثير عمى سياسات الدكؿ األخرل، كلكى يتـ ىذا كيحقؽ نتائجو يتـ 

االتصاؿ بصانع القرار فى اإلدارة عف طريؽ المجمكعات الضاغطة، إما فى الككنجرس، أك 

بشكؿ آخر إلقرار الشكؿ المطمكب لمضغط عمى الدكلة المستيدفة، كذلؾ مف خبلؿ برنامج ذم 

( 1996عثماف،  ).مراحؿ متعددة، كما حصؿ لككبا، كالعراؽ



112 

 

كلـ تكف حالة ليبيا ببعيدة عف غيرىا مف الدكؿ التى استيدفتيا العقكبات بغرض الضغط عمييا 

لمتأثير عمى سمككيا، فقد شكمت ليبيا طكاؿ فترة الصراع مع الكاليات المتحدة مجاالن مفتكحان 

لمعقكبات، كمنذ أف بدأت الكاليات المتحدة استخداميا ليذه الكسيمة ضد ليبيا، فتارة تأخذ ىذه 

العقكبات أحادية الجانب مف قبؿ الكاليات المتحدة أك حمفائيا، كتارة تأتى مف قبؿ المجتمع الدكلى 

كقرارات مجمس األمف ضد ليبيا فترة أزمة لككيربى، كاستمرت العقكبات عمى ليبيا عمى أف يتـ 

 كفى محاكلة جديدة لمضغط عمى 1993ففى العاـ . تجديدىا فى ضكء مراجعة السمكؾ الميبى

( 883 )ليبيا بتسميـ المتيميف الميبيف فى حادثة لككيربى، أصدر مجمس األمف الدكلى القرار رقـ

الذل يكصى بتشديد العقكبات عمى ليبيا مف خبلؿ تجميد األمكاؿ كاألصكؿ الميبية، باستثناء 

بعض العائدات التى تدخؿ إلييا مف عائدات تصدير النفط كالغاز، كىذه الحسابات يديرىا البنؾ 

( 2006سالـ، ).العربى الميبى

كيرل بعض المراقبيف أف سياسة الحصار االقتصادم مف قبؿ اإلدارة األمريكية، ما ىى إال 

حصار سياسي إلقناع المسؤكلييف الميبييف بالتكيؼ مع سياسة الكاليات المتحدة، كأف التسييبلت 

التى تحصؿ عمييا الدكؿ مف البنؾ الدكلى أك المؤسسات العالمية، ماىى إال مساعدات تقررىا 

( 2005كنعاف،).الحككمة األمريكية لتكافىء الدكؿ التى تتماشى كسياسة الكاليات المتحدة

كقد كاف الستخداـ الكاليات المتحدة نظاـ العقكبات االقتصادية عمى ليبيا نتائج، استطاعت مف 

خبلؿ ىذه الكسيمة تحقيؽ أىدافيا كبشكؿ تدريجى، حيث قبمت ليبيا تسميـ المتيميف إلى محكمة 

عبد "  أدانت المحكمة 2001 يناير 31ىكلندية بعد أف كانت قد أنكرت عبلقتيا بالحادثة، كفى 

، ثـ جاء االتفاؽ "األميف فحيمة " كىك أحد الميبيف المتيميف بالقضية، كبرأت " الباسط المقرحى 

 عف صيغة التعكيضات 2002 أكتكبر 31عمى التعكيضات ألىالى الضحايا، حيث أعمف فى 

 مميار دكالر 2.7التى تـ االتفاؽ عمييا فى المفاكضات التى تمت بيف الطرفيف، بحيث تدفع ليبيا 
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 دفعات عمى أف يكدع 3 مبلييف دكالر لكؿ ضحية، كيتـ سدادىا عمى 10ألقارب الضحايا بكاقع 

كفى .  أشير، تسقط فييا العقكبات، كذلؾ حسب الشركط الميبية8المبمغ فى حساب خاص لمدة 

 أعمنت ليبيا المسؤكلية المدنية عف حادثة لككيربى، كجاء ذلؾ بعد االتفاؽ الذل 2003 إبريؿ 29

بيف مسؤكلييف ليبييف كأمريكييف كبريطانييف، األمر الذل دفع " لندف " تـ في العاصمة البريطانية 

الكاليات المتحدة أف تعمف عف عدـ ممانعتيا رفع العقكبات الدكلية عف ليبيا، مع بقاء العقكبات 

( 2006سالـ،  ). المفركضة مف قبميا

 الذل تغير فيو شكؿ العالـ كالمكقؼ الميبى منيا، كبالتعاكف الذل أبدتو 11/9/2001كبعد أحداث 

ليبيا فى مجاؿ مكافحة اإلرىاب، كالخطكة التى اتخذتيا بشأف إنياء برنامج إنتاج أسمحة دمار 

شامؿ، كالسماح لفرؽ التفتيش الدكلية بزيارة المكاقع الميبية، ك بذلؾ تككف الكاليات المتحدة قد 

. حققت ىدفيا باستخداميا لنظاـ العقكبات االقتصادية عمى ليبيا، كالذل داـ ألكثر مف عقديف

 

:-      األداة العسكرية4-6

 لقد شكمت القكة العسكرية فى الثمانينات جدالن فى أدبيات العبلقات الدكلية، حيث يرل بعض 

الباحثيف عدـ جدكل ىذه الكسيمة فى ظؿ سياسة االعتماد فى النظاـ الدكلى، بينما يتجو فريؽ 

 ( Spiegelآخر مف الباحثيف عمى أىمية القكة العسكرية كفاعميتيا فى السياسة الخارجية لمدكؿ 

، كتعتبر األداة العسكرية سكاء استخدمت في مياديف القتاؿ، أك احتفظ بيا كأداة ردع (1985,

. أكثر أدكات السياسة الخارجية فاعمية

:   كقد كصؼ  كبلكزفيتز العسكرم األلماني ىذه العبلقات في تصريح مشيكر عف الحرب بأنيا 

( 1986أيركيف، )".استمرار لمسياسة بكسائؿ أخرم " 
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كتأتي بعد القكة العسكرية، القدرة العسكرية عمى إنتاج األسمحة كتصديرىا، كقد أصبحت ىذه 

القدرة أداة رئيسية مف أدكات النفكذ السياسي في الخارج، بؿ تككف فى الغالب حتمية، ألف البمداف 

بيد أف تحكيؿ ىذا . النامية تسعى لشراء أسمحة متقدمة لممحافظة عمى أمنيا كطمكحيا كىيبتيا

النكع مف الصناعات المعدنية إلى عبلقات سياسية دائمة يعتبر عمبلن حاسمان كشائكان؛ ألف 

( 2003تشكمسكى،). الصدامات المحمية ال تتناسب مع المخططات العالمية

أصبحت في ىذا العصر المتقدـ إلى الحد " فيتز" كألف الكسائؿ األخرل الذم تحدث عنيا 

التدميرم األقصي، كرغـ ذلؾ فإف مف تفسير القكة العسكرية أيضا القدرة عمى شف حرب ناجحة 

مازالت تمثؿ سبلحان دبمكماسيان حاسمان، كلذلؾ فإف مف أصعب مياـ الدبمكماسي األمريكي 

استخدامو لقكة أمريكا العسكرية اليائمة لتحقيؽ أىداؼ سياستيا الخارجية بدقة متناىية مع أدني 

( 1990فريد،).حد مف خطر كقكع كارثة

ككاف لمقكة العسكرية دكمان دكر بارز في التعامبلت الدكلية بالرغـ مف الجدؿ القائـ حكؿ أىمية 

استخداميا، حيث يتجو بعض الميتميف إلى التأكيد عمى أىمية القكة العسكرية في ظؿ سياسة 

ظاىرة االعتماد المتبادؿ في النظاـ الدكلي، بينما يتجو فريؽ آخر مف الباحثيف إلى التأكيد عمى 

( 2007ساسكيند، ).أىمية القكة العسكرية كفاعميتيا في السياسة الخارجية

كمع تطكر األحداث في أكائؿ التسعينيات، كما شيده العالـ مف تغيرات جذرية في النظاـ الدكلي، 

أبرزىا انييار االتحاد السكفيتي، كاحتبلؿ العراؽ لمككيت كما ترتب عمى ىذا الفعؿ مف حرب 

دكلية عمى العراؽ، كؿ ذلؾ كاف مثار اىتماـ الكثير مف الباحثيف كالميتميف بتحميؿ دكر القكة 

كقد ازداد االىتماـ بدرجة كبيرة في ىذا اإلطار في ظؿ تمتع . العسكرية في السياسة الخارجية

الكاليات المتحدة األمريكية بالييمنة كالنفكذ كالسيطرة في تكجيو التفاعبلت الدكلية، سكاء كانت 

عمى المستكم الدكلي أك اإلقميمي، بما يحقؽ كيعزز المحافظة عمى المصالح العميا لمكاليات 
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 ).المتحدة، كبسط سيطرتيا عمى العالـ مع تكفير احتياجات األمف القكمي األمريكي

( 2003ىارفى،

،  قامت اإلدارة الجديدة بعممية 2001كبعد كصكؿ الرئيس جكرج بكش االبف لسدة الحكـ عاـ 

تعديؿ لبعض عناصر إستراتيجية األمف القكمي األمريكي، السيما القكات العسكرية مف حيث 

الييكؿ كالحجـ كالتسمح، باعتبار أف المؤسسة العسكرية لـ تكف ليا األكلكية في اىتمامات إدارة 

الرئيس كمينتكف التي سبقت إدارة الرئيس جكرج بكش االبف، كأف اإلنفاؽ عمى القكات المسمحة، 

كخفض مستكل نكعية الحياة لمعسكرييف العامميف في الخدمة، كخفض الركح المعنكية لمقكات، قد 

( 2003حسيف،). أدم إلى تراجع ممحكظ في نكعية الجندم األمريكي كجاىزيتو ككفاءاتو

ركزت إدارة بكش عمى محاكلة إقامة ىيكؿ جديد لمقكة العسكرية األمريكية، بما يتكافؽ مع , لذلؾ

طبيعة عصر المعمكمات في أكائؿ القرف الحادم كالعشريف، كركزت عمى  زيادة قدرات القكات 

المسمحة األمريكية ككفاءتيا مف ناحية، كبما يضاعؼ التفكؽ النكعي ليذه القكات عمى الساحة 

( 2003حسيف،  ).العالمية مف ناحية أخرم

كفي إطار استخداـ الكاليات المتحدة األمريكية القكة العسكرية في معالجتيا لممشكمة الميبية، 

كتحقيؽ سياستيا الخارجية تجاىيا، فقد استخدمت ىذه القكة أكثر مف مرة ضد ليبيا بشكؿ مباشر، 

، كضرب بعض المكاقع في خميج سرت، كما 1986تمثؿ في تحقيؽ بعض األىداؼ المدنية عاـ 

قامت طائرات أمريكية مقاتمة بإسقاط طائرتيف ليبيتيف في شماؿ شرؽ ليبيا، كذلؾ في اطار 

( 1992أحمد، ).الضغط األمريكي ضد ليبيا إلجبارىا عمى التعامؿ بإيجابية لممطالب األمريكية

كقد لعبت األداة العسكرية فى سياسة الكاليات المتحدة تجاه ليبيا دكران كبيران، كغير مباشر أيضا، 

حيث اعتبرت بعض األكساط الرسمية األمريكية قرار ليبيا بالتخمى عف برامج إنتاج أسمحة الدمار 

ستراتيجيتو لؤلمف القكمى األمريكى بما سمى بالضربات  الشامؿ، نتيجة لسياسة الرئيس بكش كا 
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طاحة الرئيس العراقى صداـ حسيف كنظامو مكلر،  ).االستباقية ، كخاصة بعد غزك العراؽ، كا 

2006 )

إف استخداـ اإلدارة األمريكية لمقكة العسكرية كأحد أدكاتيا السياسية تجاه : كلذلؾ نستطيع القكؿ

ليبيا عمى مدل فترة العداء، كاف لو األثر الكاضح فى تغيير السمكؾ السياسي الميبي كتعاطيو 

كبذلؾ تككف الكاليات المتحدة . إيجابيان تجاه المكاقؼ كالقضايا التى كانت عالقة بيف الطرفيف

. األمريكية قد حققت بعض أىداؼ سياساتيا الخارجية تجاه ليبيا

 

:-     توظيف المؤسسات الدولية واإلقميمية 5-6

في إطار استئثار الكاليات المتحدة األمريكية بالييمنة كالنفكذ عمى العالـ كقكة أحادية القطبية، 

البد ليا أف تستخدـ كافة الجيكد كالكسائؿ كتفعميا؛ لتحقيؽ مصالحيا القكمية كاإلستراتيجية في 

. خضـ المشاكؿ الدكلية العالقة

إذ إنو بانتصار الكاليات المتحدة األمريكية في الحرب الباردة التي انتيت بانييار االتحاد 

السكفيتي، لـ يترتب عميو نياية المشاكؿ كالتحديات التي تكاجييا السياسة الخارجية األمريكية، 

حيث يعتبر االنتصار الذم حققو في ىذا اإلطار ىك الحد مف الصراع األيديكلكجي الذم كاف 

قائمان مع االتحاد السكفيتي، كلـ تنتو القضايا األخرل، كتكازف القكم، كالمشاكؿ الجيكبكليتيكية 

( 1995محمد، ).ذات األبعاد األمنية

فضبلن عف ذلؾ، فإف انتياء الحرب الباردة أدل إلى ظيكر بؤر جديدة لمصراع الدكلي منيا 

الداخمية، كقضايا الحدكد، كما حدث بيف ركسيا كأككرانيا، مما فرض تحديات جديدة أماـ السياسة 

الخارجية األمريكية، ىذا إلى جانب القضايا الرئيسية التي تمثؿ أكلكيات السياسة الخارجية 

 سبتمبر 11األمريكية كعمى رأسيا قضية اإلرىاب الدكلي، كخاصة بعد ما تعرضت ليجمات 
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 ).، ككقكع ىذا االعتداء عمى أداء النظاـ، كتحديد أكلكياتو عمى الصعيد الداخمي كالخارجي2001

( 1994برتراف،

فى سياؽ ما تقدـ، سعت الكاليات المتحدة األمريكية إلى اتخاذ كافة التدابير البلزمة لمحيمكلة دكف 

التفريط بمؤسسة األمـ المتحدة عبر فرض الييمنة عمييا، لكي تككف بمثابة   الغطاء الشرعي 

كالقانكنى لتمرير أىداؼ سياستيا الخارجية كتنفيذىا تجاه القضايا الدكلية التى تصب فى خدمة 

.  فقد اتخذت الكاليات المتحدة األمريكية ىيئو األمـ المتحدة مكانان لمنزاعات. مصالحيا القكمية

كما اتخذتيا مكانان لمعمؿ كأداة تنفيذية دكلية، فمف المعركؼ أف حجـ المساعدات األمريكية 

، كلذلؾ فإف النفكذ األمريكي ىائؿ عمى المنظمة %25لممنظمة الدكلية يقدر بحكالى 

( 2002سميـ،).الدكلية

كما استخدمت الكاليات المتحدة األمريكية األمـ المتحدة كإطار دكلي عقابي، يتمثؿ في تعبئة 

 ).الرأم العاـ العالمي الرسمي تجاه قضية ما، ضد دكلة ما، أك منظمة، أك جماعة

( 2004شنيكات،

كفي ىذا اإلطار، فإف العقكبات الدكلية التي فرضتيا األمـ المتحدة ضد دكلة ما، كانت بمثابة 

إحدل أدكات تنفيذ السياسة الخارجية األمريكية، كذلؾ لعدة اعتبارات، كساعدت الكاليات المتحدة 

في الحصكؿ عمى كضع سياسي كاقتصادم، كتحقيؽ مصالح متعددة في مناطؽ ميمة 

قميمية  لئلستراتيجية األمريكية فيما كراء البحار، كىي بذلؾ تجد نفسيا تتكلى مسؤكليات دكلية كا 

حسف نافعة، بأف الدكؿ الكبرل ىى التى تحدد طبيعة . نيابة عف األمـ المتحدة، حيث يرل د

تدخؿ ىيئة األمـ المتحدة، كنكعيتو، كحجمو أيضا، كىذا يتبع بالدرجة األكلى مصالح تمؾ 

( 1986نافعة،  ).الدكؿ
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كفي إطار السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية تجاه ليبيا، نجد أف الرئيس جكرج بكش 

دارتو لمممؼ الميبي، قد جاء في سياؽ مف سبقو، مستخدمان كافة الكسائؿ في تحقيؽ ىذه  االبف كا 

السياسة، كمف بينيا استخداـ المؤسسات الدكلية كتكظيفيا، كاألمـ المتحدة، كبعض المؤسسات 

الدكلية كاإلقميمية، كلمكقكؼ عمى استغبلؿ الكاليات المتحدة ليذه المؤسسات الدكلية كتكظيفيا فى 

خدمة أىدافيا الخارجية، ففى فترة الرئيس ريجاف كمف خبلؿ انعقاد مؤتمر الدكؿ السبع الصناعية 

، حيث اتفؽ قادة الدكؿ السبع عمى مجمكعة مف اإلجراءات  "1986مايك " الكبرل في طككيك 

، كتضمنت قراراتيـ حظر تصدير السبلح كالمعدات العسكرية "اإلرىاب الدكلي " ضد ما يسمى 

 ).إلى الدكؿ المتيمة بمساعدة اإلرىاب، كتقميص أك سحب البعثات الدبمكماسية مف ىذه الدكؿ

( 1997إبراىيـ، 

كما تعرضت ليبيا لضغكط شديدة، كخاصة بعد إسقاط طائرة ألباف أميريكاف األمريكية فكؽ 

 كاتياـ 1989 أثناء رحمتيا مف أكركبا إلى الكاليات المتحدة في ديسمبر عاـ الككيربي بسككتمند

فقد سعت الكاليات المتحدة إلى تنظيـ حممة دكلية إلثارة القضية في مجمس األمف . ليبيا بالحادث

الدكلي، كمطالبة ليبيا بتسميـ اثنيف مف مكاطنييا المتيميف بالحادث، كبناء عمى تكجييات 

في يناير عاـ  (731 )كضغكط أمريكية في األمـ المتحدة، أصدر مجمس األمف القرار رقـ

، الذم يطالب ليبيا بتسميـ المتيميف، كبعد أف رفضت ليبيا القرار لجأت إلى محكمة العدؿ 1992

الدكلية لممطالبة بتكفير الضمانات القانكنية كالفعمية إلجراء محاكمة عادلة لؤلشخاص المتيميف، 

كلكف قبؿ أف تصدر المحكمة الدكلية قرارىا، أصدر مجمس األمف قراران جديدان بناءن عمى طمب مف 

، كالذم يعتبر فيو رفض ليبيا تسميـ المتيميف تيديدان لؤلمف (748 )الكاليات المتحدة، كيحمؿ رقـ

كالسمـ الدكلييف، كتضمف القرار مجمكعة مف اإلجراءات العقابية تسرم اعتباران مف منتصؼ إبريؿ 

:-  كيشمؿ 1992عاـ 
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. حظر المبيعات كاألسمحة كالمعدات العسكرية- 

حظر بيع الطائرات كقطع غيارىا، كحظر إمداد ليبيا بأم مكاد أك أجيزة أك معدات تستخدـ في - 

 .أعماؿ بناء المطارات

لييا-   .مقاطعة الطيراف الميبي، كحظر جميع الرحبلت الجكية مف ليبيا كا 

مطالبة الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة بتخفيؼ مستكل تمثيميا الدبمكماسي في ليبيا كلكف - 

 (2006سالـ،  ).تنفيذ ذلؾ يككف اختياران 

كتحكلت ىذه العقكبات مف مجرد عقكبات مفركضة مف طرؼ كاحد إلى عقكبات دكلية يغطييا 

. القانكف الدكلي، كىي قرارات ممزمة لكافة الدكؿ األعضاء في ىذه المنظمة الدكلية

القاضى بتشديد العقكبات  (883 ) أصدر مجمس األمف القرار رقـ1993كفي نكفمبر عاـ 

:- االقتصادية ضد ليبيا كتضمف القرار 

تجميد األمكاؿ كاألرصدة الميبية باستثناء الحسابات المصرفية التي تدخؿ إلييا، أك تغذية - 

. عائدات تصدير النفط كالغاز كالسمع الزراعية

حظر التعامؿ التجارم جزئيان مع ليبيا عف طريؽ تحريـ تصدير معدات صناعة النفط كالغاز، - 

 (2006سالـ، ).كالمعدات التكنكلكجية المتطكرة

شرافيا، لكي تذعف  كىكذا تـ تكقيع العقكبات الدكلية عمى ليبيا، بدعـ الكاليات المتحدة األمريكية كا 

.   لمطالبيا

كاستمرت العقكبات عمى ليبيا التى أصرت عمى عدـ االنصياع لممطالب األمريكية، كبقى كؿ 

طرؼ متمسكان بمكاقفو، كدخمت الكساطات لدفع ليبيا قبكؿ المحاكمة فى ىكلندا، حيث لعبت كؿ 

مف ، الجامعة العربية، كمنظمة الكحدة األفريقية، كحركة عدـ االنحياز، كمنظمة المؤتمر 

(  2003السكيدل،). اإلسبلمى دكران كبيران فى إقناع ليبيا بالمكافقة عمى ذلؾ
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بمعنى آخر، تمكنت الكاليات المتحدة األمريكية مف التأثير ليس فقط عمى المنظمة الدكلية 

المتمثمة فى مجمس األمف، بؿ شمؿ تأثيرىا عمى المنظمات اإلقميمية المختمفة، لمحد الذل لـ 

تستطع ىذه المنظمات أف تخترؽ العقكبات المفركضة عمى ليبيا، لذا بدأت بالتأثير عمييا لكى 

. تغير مف سمككيا مف خبلؿ سمسمة مف الكساطات

كبعد إدراؾ القيادة الميبية أف المحاكمة فى ىكلندا ستككف عادلة، كتحت رغبة الكسطاء  ألىمية 

مساندتيـ لميبيا، كالضغط الدكلى الذل لعبتو كافة أطراؼ الكساطة، قبمت الكاليات المتحدة أف 

تككف المحاكمة فى ىكلندا، كمف ثـ تكجو األميف العاـ لؤلمـ المتحدة إلى ليبيا لمحصكؿ عمى 

 لمبدء فى المحاكمة، 1999 إبريؿ 6طمبات التسميـ، كبكصكؿ الميبيف المتيميف إلى ىكلندا فى 

 إبريؿ أصدر رئيس مجمس األمف بيانان أكد فيو كصكؿ الميبيف إلى ىكلندا 8كبعد يكميف كفى 

. ) بتعميؽ العقكبات عمى ليبيا (1192 )استعدادان لممحاكمة، كما أصدر مجمس األمف قرار رقـ

( 2006الجزيرة نت، 

كبعد مفاكضات سرية جرت بيف الكاليات المتحدة كبريطانيا كليبيا، تـ االتفاؽ عمى إنياء ممؼ 

عبلف ليبيا تحمؿ المسؤكلية  لككيربى، كتقكـ ليبيا بمقتضاه بدفع تعكيضات ألىالى الضحايا،  كا 

كفي إطار تغيير السمكؾ . المدنية عف الحادث، كأرسمت ليبيا برسالة إلى مجمس األمف بذلؾ

السياسى الميبيى تجاه القضايا المطركحة، كتعاكنيا،  كمف خبلؿ بعض الكساطات التي قاـ بيا 

سفير السعكدية لدل كاشنطف ، " كاألمير بندر بف سمطاف"، "نيمسكف مانديبل"الزعيـ : كؿ مف 

كافقت الكاليات المتحدة عمى رفع العقكبات المفركضة عمى ليبيا مف قبؿ األمـ المتحدة، كأبقت 

 ) www.globlepolicy(2003 .العقكبات األحادية مف طرفيا

 

 

http://www.globlepolicy/
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 : الخالصة 6-6   - 

تأسيسان لما تـ تناكلو فى الفصؿ السادس مف الدراسة، كىك أدكات السياسة الخارجية األمريكية 

تجاه ليبيا، فقد جاءت ىذه األدكات لتكضح كيؼ استطاعت الكاليات المتحدة األمريكية أف تحقؽ 

فى سياسة الكاليات المتحدة " الجزرة " أىدافيا، بحيث كانت األداة الدبمكماسية تعبر عف سياسة 

األمريكية الخارجية، بينما كانت األداة االقتصادية كمف خبلؿ اإلجراءات التى اتخذتيا اإلدارة 

كأما األداة العسكرية األمريكية . األمريكية ضد ليبيا أحد األدكات الميمة لتحقيؽ أىدافيا

" العصا "كاستخداميا ضد ليبيا، فقد كانت تعبيران عف الكجو األخر لمسياسة األمريكية أال كىى 

كتكمف األداة الرابعة . لتؤكد أف لدل الحككمة األمريكية خيارات متعددة فى سياساتيا الخارجية

حيث تـ . كاألخيرة التى استخدمتيا الكاليات المتحدة فى  تكظيؼ المؤسسات الدكلية كاإلقميمية

تكظيؼ ىذه المؤسسات بشكؿ فعاؿ مف خبلؿ سياسة الييمنة عمى األمـ المتحدة كمجمس األمف، 

كاستصدار القرارات الدكلية الممزمة لمدكؿ بما يخدـ أىداؼ اإلدارة األمريكية، ككذلؾ منظمة 

التجارة العالمية كدكرىا فى حركة التجارة بيف دكؿ العالـ، ككذلؾ المنظمات اإلقميمية، كالجامعة 

. العربية، كمنظمة عدـ االنحياز، كمنظمة المؤتمر اإلسبلمى
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الفصل السابع 

استنتاجات الدراسة 

 

السياسة الخارجية األمريكية تجاه ليبيا خبلؿ الفترة " لقد تناكلت الدراسة بالرصد كالتحميؿ مكضكع 

الميبية كإطار تاريخى -، كلمضركرات البحثية تـ تناكؿ تطكر العبلقات األمريكية "2006- 2001

كقد قسـ الباحث اإلطار التاريخى إلى قسميف، حيث تناكؿ القسـ . 2000- 1948خبلؿ الفترة 

، كقد اتسمت 1969- 1948 الميبية خبلؿ العيد الممكى مف الفترة –األكؿ العبلقات األمريكية 

كقد تخمميا . ىذه الفترة بالعبلقات الطبيعية بيف البمديف، نتيجة لسياسات األحبلؼ في تمؾ الفترة

المدنية، : عبلقات سياسية طبيعية كالتمثيؿ الدبمكماسي لكبل الدكلتيف، كاالتفاقيات الثنائية

كالعسكرية، كاالقتصادية، التى أتاحت لمكاليات المتحدة األمريكية إقامة قكاعد عسكرية عمى 

األراضى الميبية، كما خمقت ىذه األجكاء مناخان جيدان لبلستثمار، كخاصة فى مجاؿ النفط، فكانت 

. فرصة ثمينة لدخكؿ الشركات األمريكية الحقكؿ النفطية الميبية

كلـ يقتصر ىذا التفاعؿ الدبمكماسى بيف البمديف عمى ىذه األنشطة فحسب، فقد كافقت ليبيا عمى 

التعاكف مع الكاليات المتحدة األمريكية بالتصدل ألل عدكاف مسمح مف قبؿ قكل شيكعية ضد أل 

مف البمداف التى تنطكل ضمف األحبلؼ األمريكية، كما استكردت ليبيا أسمحة كذخائر أمريكية، 

. شريطة أالَّ تستخدميا فى مجاالت لـ يتفؽ عمييا مع الكاليات المتحدة

، كقد اتسمت ىذه الفترة "العيد الثكرل "  أل فترة 2000-1969أما القسـ الثانى فتناكؿ الفترة 

 –باألزمات المتتالية بيف البمديف، حيث شكمت الثكرة انقبلبان كبيران فى تاريخ العبلقات األمريكية 
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الميبية، ذلؾ أف الثكرة الميبية جاءت بفكر ثكرل أيديكلكجى اشتراكى، يعمؿ عمى مناىضة 

الرأسمالية التى تقكدىا الكاليات المتحدة األمريكية، كىذا التباعد الفكرل كاأليديكلكجى قد لعب دكران 

بارزان فى تييئة المناخ المعادل  بيف الطرفيف منذ البداية، حيث جاءت قضية إجبلء القكاعد 

األمريكية كمقدمة سريعة مف قبؿ الثكرة فى ليبيا ضد الكاليات المتحدة، كما كانت ليبيا تساعد 

يرلندا الشمالية،  الدكؿ التى ترزح تحت االستعمار، كتقدـ ليذه الشعكب المساعدات، فى أفريقيا، كا 

فى ككبا كىك العدك األكؿ لمكاليات " لفيدؿ كاسترك " كفى أمريكا الجنكبية، كما كانت صديقة 

.  المتحدة فى أمريكا الجنكبية

كأما الدعـ الميبي لحركات المقاكمة الفمسطينية، كفتح المعسكرات التدريبية ليا عمى األراضى 

الميبية، كمساعدتيا بالماؿ كالسبلح، كمعارضة ليبيا لمحمكؿ السممية فى الصراع العربى 

مما دفع كاشنطف . اإلسرائيمى، فكاف ذلؾ كمو سببان فى تعميؽ اليكة بينيا كبيف الكاليات المتحدة

التخاذ خطكات عقابية، تمثمت فى إجراءات عقابية اقتصادية تارة، كضربات عسكرية تارةن أخرل، 

. كخاصة خبلؿ فترة الرئيس ريجاف

 كأكضحت الدراسة أف العبلقات بيف الطرفيف تأزمت بشكؿ كبير بعد اتياـ الكاليات المتحدة 

، األمر 1988فكؽ إسكتمندا عاـ " الباف أميركاف" األمريكية ليبيا بإسقاط طائرة الركاب األمريكية 

الذل أدل إلى تصعيد أمريكى ضد ليبيا، تمثؿ فى زيادة العقكبات، كفرض الحصار الدكلى 

كما كاف النييار االتحاد السكفيتى فى أكاخر القرف الماضى األثر الكبير عمى العبلقات . عمييا

.   الميبية، حيث تغير شكؿ العالـ مف ثنائي القطبية إلى أحادل القطبية–األمريكية 

كلكف بعد اعترفت ليبيا بالمسؤكلية عف الحادث، كتسميـ ليبييف متيميف فييا، كدفع تعكيضات 

. ألىالى الضحايا فى فترة الرئيس كمنتكف، بدأت العبلقات تأخذ منحى جديدان 
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 11/9/2001فأحداث . 2001كبيذه األجكاء السائدة بيف البمديف جاءت إدارة الرئيس بكش عاـ 

كتداعياتيا عمى مستكل العالـ، كمكقؼ ليبيا منيا، كتعاكنيا مع العالـ فى التحالؼ فى الحرب 

.  ضد اإلرىاب مف خبلؿ تقديـ معمكمات عف نشطاء إسبلمييف كآخريف ليـ عبلقة بتظيـ القاعدة

أما احتبلؿ الكاليات المتحدة كبريطانيا لمعراؽ، فكاف لو التأثير الكاضح فى تغيير السمكؾ الميبى 

تجاه القضايا الدكلية، فكاف قرار ليبيا بالتخمى عف أسمحة الدمار الشامؿ، كنبذ اإلرىاب، مما ميد 

 الميبية، األمر الذل دفع اإلدارة األمريكية لمعمؿ –لمرحمة جديدة فى تاريخ العبلقات األمريكية 

. عمى عكدة العبلقات الطبيعية بيف الدكلتيف

كفيما يتعمؽ بدكر مؤسسات صنع السياسة الخارجية األمريكية تجاه ليبيا، فقد تناكلت الدراسة 

بالرصد كالتحميؿ دكر الرئيس فى صنع السياسة الخارجية األمريكية تجاه ليبيا، فكاف ريجاف الذل 

بدأ بالعقكبات االقتصادية، كاستخدـ منظمة التجارة العالمية فى حث الدكؿ األعضاء عمى عدـ 

. 1986التعامؿ مع ليبيا، كما استخدـ القكة العسكرية ضدىا فى عاـ 

كأما إدارة الرئيس جكرج بكش األب، فقامت بفرض الحصار الدكلى عمى ليبيا بعد حادث 

لككيربى، بينما تعامؿ الرئيس كمنتكف بالطرؽ الدبمكماسية ألزمة ببلده مع ليبيا ، ككانت 

المفاكضات بيف الطرفيف، كتـ االتفاؽ عمى إنياء ممؼ لككيربى بدفع ليبيا التعكيضات ألىالى 

. الضحايا

دارتو اليمينية ذات المصالح  كقد سمطت الدراسة الضكء عمى فترة الرئيس جكرج بكش االبف كا 

.  النفطية، كدكر ىذه اإلدارة فى تسيير السياسة الخارجية

 التي تغير فييا شكؿ العالـ، حيث ضربت رمكز القكة األمريكية 11/9/2001كجاءت أحداث 

العسكرية كاالقتصادية، كقد أدانت ليبيا ىذه العمميات، كتعاكنت مع العالـ فى حربو ضد 

، 2001 /11/9اإلرىاب، كما كضحت الدراسة مكقؼ الرئيس األمريكى فى تعقيبو عمى أحداث 
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عمى تخيير العالـ بيف معسكر الشر المتمثؿ باإلرىاب، كمعسكر الخير الذل تمثمة اإلرادة 

. األمريكية، ككيؼ أسيـ الفكر األيديكلكجى لميميف المسيحى المتطرؼ فى قيادة العالـ

، كتداعيات ذلؾ 2003عاـ " كجاءت الحرب عمى أفغانستاف، كمف ثـ احتبلؿ العراؽ عسكريان 

عمى السمكؾ الميبى، حيث أعمنت ليبيا فى العاـ نفسو عف تخمييا عف برنامج إنتاج أسمحة الدمار 

الشامؿ، كفتح مكاقعيا أماـ المجنة الدكلية لمتفتيش، مما أدل إلى ترحيب الرئيس جكرج بكش 

يراف، كككريا  االبف بالقرار الميبى، كاعتباره خطكة يجب أف تحتذم بو دكؿ أخرل كسكريا كا 

كبالمقابؿ اتخذت الكاليات المتحدة األمريكية خطكات إيجابية تجاه ليبيا، مما يدفع . الشمالية

كبينت الدراسة . العبلقات بيف البمديف إلى التقدـ، فقامت الكاليات المتحدة بفتح ممثمية ليا فى ليبيا

دكر كزارة الخارجية كىى الجية التى تنفذ كؿ القرارات األمريكية تجاه ليبيا، مف خبلؿ سفاراتيا 

. فى الخارج

 كما أبرزت الدراسة دكر الككنجرس األمريكى فى صنع السياسة الخارجية األمريكية تجاه ليبيا، 

مف خبلؿ مجمكعة مف القرارات التى ليا عبلقة باإلجراءات العقابية كالعقكبات االقتصادية، 

كالقرارات التي تتعمؽ برفع ىذه اإلجراءات، كاتخاذ مكاقؼ معتدلة، كخاصة بعد التغيير الذل 

كأما كزارة الدفاع كىى القكة الضاربة األمريكية، فقد أثرت فى صنع . حدث فى سياستيا الخارجية

عمى حد " المارقة " السياسة الخارجية األمريكية، كشكمت الدرع الكاقى الذل يستخدـ إلرغاـ الدكؿ 

. تعبير كاشنطف فى تنفيذ ما ىك مطمكب منيا

كأما فيما يتعمؽ بالمؤثرات الداخمية غير الرسمية، فقد أبرزت تأثير كسائؿ اإلعبلـ األمريكية، 

كقدرتيا عمى المشاركة فى صناعة السياسة الخارجية األمريكية، كتناكلت الدراسة الرأل العاـ 

األمريكى، كالمزاج الشعبى كمدل تأثيره عمى عممية صنع السياسة الخارجية األمريكية ، كتناكلت 



127 

 

أيضا دكر جماعات الضغط كالمصالح، كلكبى النفط  كقدرتو عمى التأثير عمى القرار األمريكى 

. فيما يتعمؽ بقضايا السياسة الخارجية

أما المؤثرات الخارجية فقد أسيمت بشكؿ كبير فى تكجيات السياسة الخارجية األمريكية تجاه 

ليبيا، فانييار االتحاد السكفيتى لو األثر األكبر فى تغيير التكازف اإلستراتنيجى، مما أدل إلى 

التأثير السمبى عمى الدكؿ الصديقة فى المنطقة مثؿ ليبيا، كأصبحت الييمنة كقكة نفكذ الكاليات 

. المتحدة ىى الصبغة المكجكدة عمى الساحة الدكلية

، مف العكامؿ الميمة فى تغير المكاقؼ الميبية، مف حيث التحالؼ 11/9كاعتبرت الدراسة أحداث 

. الدكلى لمكافحة اإلرىاب كغيره مف اإلجراءات التى اتخذتيا الكاليات المتحدة فى العالـ

كأخيران فإف احتبلؿ الكاليات المتحدة كبريطانيا لمعراؽ، كاعتقاؿ الرئيس صداـ حسيف أماـ العالـ، 

كاف لو الكقع األكبر عمى القرار اإلستراتيجى الميبى بالتخمى عف برنامج إنتاج أسمحة الدمار 

الشامؿ، كاعتبرت األكساط األمريكية ىذا القرار بمثابة نجاح لسياسة بكش فى إستراتيجيتو 

أما الفصؿ الخامس مف الدراسة، ". الحرب االستباقية " الجديدة لمحرب عمى اإلرىاب أك ما سمى 

كفيما يتعمؽ بأىداؼ سياسة الكاليات المتحدة األمريكية تجاه ليبيا، أكضحت الدراسة أف األىداؼ 

السياسية تمثمت فى دفع ليبيا إلى تغيير مف سمككيا كاالنضماـ إلى األسرة الدكلية حسب الشركط 

األمريكية، أما األىداؼ االقتصادية، فشكؿ النفط كالغاز الميبياف أىـ المرتكزات فييا، حيث يتـ 

عكدة الشركات األمريكية لمعمؿ فى  ليبيا، كعقد صفقات جديدة تتعمؽ بالتنقيب، كاالكتشاؼ، 

. إلخ...كتطكير خطكط اإلمداد السابقة

كأما اليدؼ العسكرل، فيأتى فى سياؽ الحرب عمى اإلرىاب، حيث منطقة المغرب العربى 

. كتعاظـ تمركز المجمكعات اإلسبلمية المتطرفة فييا، كالتى ليا عبلقات مع تنظيـ القاعدة
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كما استعرضت الدراسة أدكات السياسة الخارجية األمريكية تجاه ليبيا، حيث استخدمت مجمكعة 

مف األدكات لتحقيؽ سياستيا الخارجية، كمنيا األداة الدبمكماسية، كذلؾ عمى أكثر مف مستكل ، 

 الميبية دكران ميمان، مف خبلؿ الضغط –فقد لعبت الدبمكماسية األمريكية فى العبلقات األمريكية 

المتكاصؿ عمى ليبيا عمى الساحة الدكلية، كفى أركقة األمـ المتحدة، كالمحافؿ الدكلية األخرل، 

بالتشيير بميبيا عمى أنيا مف الدكؿ الراعية لئلرىاب مرة، كدكلة مارقة مرة أخرل، كدكلة مف دكؿ 

. محكر الشر تارةن أخرل، كلذلؾ كانت تحشد الرأل العاـ العالمى ضدىا عمى الساحة الدكلية

كعندما شعرت الكاليات المتحدة بأف ىناؾ تجاكبان ليبيان لممطالب الدكلية كالتى ىى باألساس 

أمريكية، بدأت تغير مف ليجتيا تجاه ليبيا، كقامت برفع العقكبات كالحصار، بؿ كذىبت إلى أبعد 

مف ذلؾ عبر فتح مكتب تمثيؿ ليا فى طرابمس، كما سمحت لميبيا بفتح مكتب اتصاؿ فى 

. كاشنطف

كأما األداة االقتصادية التى استخدمتيا الكاليات المتحدة لتحقيؽ أىدافيا فى ليبيا، فقد بدأت 

بالعقكبات، كبعض اإلجراءات العقابية لمضغط عمييا لئلذعاف لممطالب األمريكية، ككاف لفترة 

.  الحصار عمى ليبيا آثار سمبية عمى اقتصادىا كعمى المجتمع الميبى كذلؾ

كتناكلت الدراسة األداة العسكرية كأحد أدكات السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة األمريكية تجاه 

ليبيا، حيث لـ تغب ىذه األداة طكاؿ فترة األزمة بيف البمديف، كاعتبرت إحدل أدكات الضغط، أك 

ف لـ تستخدـ بشكؿ مباشر عمى ليبيا، فإف استخداميا فى "العصا الغميظة " ما يسمى سياسة  ، كا 

بعض الدكؿ قد أعطى مؤشرات كبيرة كدالالت ميمة بالنسبة لميبيا، كما حدث فى العراؽ مف 

، كاعتقاؿ صداـ حسيف، دكف أف يحرؾ العالـ ساكنان أماـ ما حصؿ فى العراؽ، 2003غزك عاـ 

فقد اعتبرت ليبيا أف دكرىا آت المحالة، لذا فيمت الرسالة المكجية كأدركتيا، كبدأت بخطكات 
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غير مسبكقة فى تعديؿ سمككيا كنيجيا اإلقميمى كالدكلى بما يتعايش أك عمى األقؿ ال يتعارض 

. كالتكجيات الغربية األمريكية فى المنطقة

 كما استعرضت الدراسة أثر الييمنة األمريكية عمى األمـ المتحدة، كمنظمة التجارة العالمية 

كالمنظمات اإلقميمية األخرل، كتأثيرىا عمى ىذه المؤسسات، فمف خبلليا استطاعت الكاليات 

المتحدة فرض أجندتيا عمى ليبيا بقكة القرارات الدكلية، كالعزلة الدكلية التى عانت منيا ليبيا فترة 

عقديف مف الزمف، مما فع ليبيا بعد إعادة حساباتيا لتغيير سمككيا تجاه العالـ كاإلذعاف لممطالب 

. األمريكية

:  بناء عمى ما سبؽ، تكصمت الدراسة إلى نتيجة رئيسية مفادىا أف 

الكاليات المتحدة مف خبلؿ سياستيا الخارجية تجاه ليبيا، نجحت نجاحان مممكسان فى تحقيؽ 

فامتبلكيا لمقدرات اليائمة، كنجاحيا إلى حد ما فى . أىدافيا السياسية، كاالقتصادية، كالعسكرية

إعادة ىيكمة النظاـ الدكلى بما يتبلءـ كأجندتيا الككنية، مستغمة بذلؾ انييار االتحاد السكفيتى 

، كاحتبلؿ 2001منذ مطمع التسعينات مف القرف الماضى، كأحداث الحادل عشر مف سبتمبر 

، فضبلن عف التراجع الكاضح فى دكر المؤسسات الدكلية، كضعؼ النظاـ 2003العراؽ عاـ 

العربى الرسمى، أفسح ذلؾ كمو المجاؿ، ككسع مف ساحة المناكرة أماـ الكاليات المتحدة األمريكية 

لتشديد قبضتيا عمى ليبيا خبلؿ فترة الحصار الطكيؿ، كبالتالى تراجعت ليبيا أماـ ىذه الضغكط 

اليائمة كالتحكالت الدكلية كاإلقميمية، فقامت بتغيير سمككيا تجاه الغرب، كأثبتت حسف نكاياىا عبر 

مكافحتيا لئلرىاب الدكلى، كتخمييا عف برامج أسمحة الدمار الشامؿ، بؿ تعدت أكثر مف ذلؾ 

عندما نسقت أمنيان مع العديد مف األطراؼ الدكلية فيما يتعمؽ بالمجمكعات اإلسبلمية كتنظيـ 

. القاعدة
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