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 التمهيد

األوسط عامة ، وليبيا بصفة  سياسة الواليات املتحدة األمريكية نحو منطقة الرشق

 1595  –1591خاصة 

م 1595م وحتى ثورة الفاتح من سبتمرب عام 1591منذ إعالن استقالل ليبيا عام  

حظيت منطقة الرشق األوسط باهتامم أكرب لدى الدوائر األمريكية والغربية ، بل إن سياسة 

انت أهم سامتها الرئيسية واشنطن منذ نهاية الحرب العاملية الثانية وبداية الخمسينات ك

هي التخطيط للقيام بدور أكرب فاعلية يف السياسة الدولية بصفة عامة ويف منطقة الرشق 

األوسط بصفة خاصة وذلك نظراً ملا تشكله املنطقة من أهمية اقتصادية واسرتاتيجية بالنسبة 

الرشق األوسط للواليات املتحدة األمريكية ودول حلف الناتو ، حيث ميتلك عدد من بلدان 

أضخم احتياطي من النفط العاملي ، الذي تعتمد عليه معظم بلدان أوروبا الغربية والواليات 

املتحدة ، أما من الناحية االسرتاتيجية فإن منطقة الرشق األوسط تشكل محوراً هاما يف 

اقع املنافسة األيديولوجية بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي ، وذلك نظراً للمو 

االسرتاتيجية التي تحتلها معظم بلدان املنطقة التي تتحكم من خاللها يف الطرق االسرتاتيجية 

والجرس الربي الذي يربط أوروبا بآسيا وأفريقيا . لذلك ظل صانعو السياسة األمريكية 

مقتنعني أنه بدون وجود دفاع عسكري كاف ضد األهداف التوسعية السوفيتية التي يخىش 

ن التقدم االقتصادي واالجتامعي سيكون بطيئاً وغري أكيد يف منطقة الرشق الوسط منها ، فإ

 التي ميكن أن تكون مجاالً للسيطرة الشيوعية املبارشة ، 
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وكان الرئيس األمرييك "ترومان" ينظر إىل عملية التقدم االقتصادي عىل أنها الوجه اآلخر 

عونة الزراعية والصحية والخدمات التعليمية الستعادة أوربا لقوتها ، وكان من املعتقد أن امل

هي أداة هامة يف النضال ضد الشيوعية ، وكأسلوب جذب لزيادة مستوى االستثامرات 

( ، والواقع أن املساعدات املالية 1الخاصة، واسترياد املنتجات والتكنولوجيا األمريكية)

انيات تأثري الدبلوماسيني األمريكية للدول النامية مل تكن إال وسيلة لتوسيع وتفعيل إمك

 ( ويف منطقة الرشق األوسط . 2األمريكيني عىل نظم الحكم القامئة يف هذه الدول)

حول التوسع  –املبالغ فيها  –م كانت وجهة النظر األمريكية 1591ومع بداية عام  

رب السوفيتي عنرصاً رئيسياً يف تطور سياسة الحرب الباردة ويف معالجة الضعف التقليدي للغ

( بإجراء تغري جذري يف 96إزاء االتحاد السوفيتي لذلك أوصت مذكرة األمن القومي رقم )

نظرية الواليات املتحدة وقدراتها ليك تتالءم أكرث مع مسئولية الدفاع العاملي التي تتطلبها 

سياسة االحتواء ، وبينام أيدت املذكرة ضخامة النفقات الدفاعية ، متبنية بذلك وجهة نظر " 

لبنتاجون " حني أكدت عىل عدم قدرة الواليات املتحدة عىل حامية القواعد العسكرية يف ا

(. ومن ثم تبلورت يف 3)1591الرشق األوسط إذا ما وقعت حرب مع السوفيت يف عام 

أعقاب الحرب العاملية الثانية منطلقات واتجاهات سياسة الواليات املتحدة األمريكية نحو 

 م 1591فمنذ عام منطقة الرشق األوسط، 

 

  

                                                            
(1U.S.Department of  State, Foreign Relations of the United States, 1949, vol.6,  )

Washington, DC: U.S.Government Printing Office, 1977, P.52 . 
 . 34ص  6891، ليبيا،  اندريه اوزاد فسكي : الوالايت املتحدة األمريكية وأفريقيا ، ترمجة د عماد حامت ، مركز البحوث والدراسات األفريقية (2)
(3U.S .Department of State Foreign Relation of the United States, 1950, vol,1, Washington,  )

D.C: U.S. Government Printing Office, 1978, p 262 . 
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م كان محور السياسة األمريكية يف املنطقة يرتكز عىلىل وورة العمىلل عىلىل 1599وحتى عام 

إنشاء نظام دفاعي إقليمي مرتبط باملعسكر الغريب بشكل عام " حيث بدا لصانعي السياسىلة 

األمريكية  آنذاك أنه بات من الرضوري العمل عىل تقوية ما يعتربونه منىلاط  ضىلعيفة عىلىل 

مقربة مىلن حىلدود الكتلىلة الرشىلقية والتىلي مىلن ضىلمنها املنطقىلة العربيىلة والتىلي ظهىلرت بهىلا 

م ، وتصىلور األمريكيىلون عقىلن إنشىلاء حلىلف 1596االضطرابات مع قيام دولة إرسائيىلل عىلام 

م أن هذه املنطقة ميكن أن تتعرض للخطر الشيوعي ومن ثىلم سىلارعوا 1595األطليس يف عام 

" ترومىلان " الحتىلواء الخطىلر الشىليوعي ومنىلع توطىلد السىليطرة إىل اإلعالن عن ما عرف مببدأ 

الشىلىليوعية يف منطقىلىلة الرشىلىلق األوسىلىلط ، وحاميىلىلة املصىلىلالح األمريكيىلىلة والغربيىلىلة يف تلىلىلك 

 (.4املنطقة)

وبعد ذلك طورت فكرة الدفاع عن الرشق األوسط وطرحتها الواليات املتحدة عىل دول 

مل يلَ  قبوال لدي الدول العربية ، وكان رد وزير م ، إال أنَّ هذا املرشوع 1591املنطقة يف عام 

خارجية مرص "محمد صالح الدين" عىل هذه الفكرة أن " الدفاع عن الرشق األوسط يف 

( . وكان 5األساس يقع عىل عات  دوله وشعوبه وأن دعم الحلفاء يأيت يف املرحلة التالية ")

وقفت يف طري  املفاوضات  الرفض املرصي لهذا املرشوع من األسباب الرئيسية التي

 الربيطانية حول الجالء ،  -املرصية

  

                                                            
 .   19ص  6891،  ( مايلز كوبالند : لعبة األمم ، تعريب مروان خري ، مكتبة الزيتونه ، الطبعة األويل ، بريوت4)
(5)Mak Ghee George : Envoy to the Middle world adventure in Diplomacy, Harper & Row,  

New York ,1983,P3 74. 
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هذا يف الوقت الذي حرصت فيه الواليات املتحدة األمريكية عىل توطيد وترسيخ وجودها يف 

م 1591شامل إفريقيا ، وذلك من خالل توقيع اتفاقية عسكرية مع الحكومة الليبية يف عام 

محاولة استغالل حاجة ليبيا يف ذلك الوقت  عقن اإلعالن عن استقالل ليبيا مبارشة ،

( ، حيث للمساعدات املالية، وليك تضفي الرشعية عىل الوجود العسكري األمرييك يف ليبيا)

منحت هذه االتفاقية للواليات املتحدة ح  السيطرة عىل جميع األجواء واملياه الليبية ، مع 

اء األرايض الليبية ، وكان ذلك مقابل حرية الوصول والحركة للقوات األمريكية يف جميع أنح

( ، حدث هذا يف 6أن تدفع الواليات املتحدة مليون دوالر سنوياً كمساعدة للحكومة الليبية)

الوقت الذي كانت فيه معظم شعوب املنطقة تسعي للتخلص من السيطرة االستعامرية 

لتي كانت من أهم والوجود األجنبي ، متأثرًة بالصحوة القومية وحركة التحرر الوطني ا

املالمح الرئيسية لتلك الحقبة ، حيث أكّد التقرير الرسي الذي قدمته وكالة املخابرات 

م عىل أن القومية العربية املعادية للغرب 1591املركزية للحكومة األمريكية يف سبتمرب عام 

( ، 7وليست الشيوعية هي الخطر الرئييس ضد املصالح األمريكية يف الرشق األوسط)

م 1593يوليو عام  32وتأكدت هذه الرؤية لدي الدوائر األمريكية عقن اإلعالن عن ثورة 

حيث بدأت تغريات كربي تفرض نفسها عىل األوضاع يف املنطقة ، كانت أهم مالمحها تراجع 

الدور الربيطاين ، بينام تقدمت الواليات املتحدة برسعة ترتن مواقعها يف املنطقة يف ضوء 

م األمرييك تجاه إرسائيل واألهمية االسرتاتيجية ملنابع البرتول يف املنطقة والتي تزايد االلتزا

 كان عىل رأسها اململكة العربية السعودية

  

                                                            
( يرجع اتريخ الوجود العسكري األمريكي يف ليبيا إىل عام )حيث دخلت القوات األمريكية مع قوات احللفاء األراضي الليبية عام  6834 ،

 6891واستمرت القوات األمريكية بعد أن مسحت قوات االحتالل الربيطانية يف عام  -قب هزمية قوات احملور أمام قوات احللفاء :ع 6834
 للوالايت املتحدة بتحويل منطقة املالحة إىل قاعدة جوية اتبعة لسالح اجلو األمريكي .

 . 11ص  2891ماهيرية للطباعة والنشر ، طرابلس ( على شعيب : أسرار القواعد األمريكية في ليبيا ، الدار الج6)

  . 159، ص  2896، القاهرة  2( محمد حسنين هيكل : ملفات السويس ، مركز األهرام للترجمة والنشر ، ط7)
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حسبام أشار تقرير هيئة أركان الحرب املشرتكة األمريكية والذي جاء فيه أن اململكة العربية  

تقبيل نظراً المتيازات النفط والقواعد السعودية هي البلد األكرث أهميةَّ بالنسبة لألمن املس

الجوية ، ومبا أن األوضاع يف السعودية كانت هشة ، كام أن أحوال منطقة الرشق األوسط 

كلها تبدو معرضة لشتى االحتامالت ، فإن الواليات املتحدة عليها أن تتمسك بثالثة مواقع 

( وعليها أيضاً أن تعمل عىل  رئيسية يف املنطقة هي ) إيران وليبيا باإلضافة إىل إرسائيل

 (.8احتواء كل األطراف يف شكل من أشكال التنظيم الجامعي)

م أتسمت إدارته مبحاولة 1592أصبح " أيزنهاور " رئيساً ألمريكا يف يناير عام  

تحقي  رؤية جديدة للسياسة األمريكية يف منطقة الرشق األوسط ارتكزت عىل إعادة دراسة 

يكية يف املنطقة وفقاً الحتياجات دولها ، مع ضامن تبعيتها للواليات وتقييم السياسة األمر

املتحدة واملعسكر الغريب ، وجاءت تلك الرتتيبات األمريكية يف الوقت الذي كانت فيه 

املنطقة العربية تشهد منّواً مطردا لحركة الوعي القومي والتيار التحرري ، ولذا بعث " 

س " يف جولة يف املنطقة ، الذي أكد " قبل مغادرته واشنطن أيزنهاور " بوزير خارجيته " داال 

م عىل " أن أكرث مشكالت الرشق األوسط إلحاحاً وحاجة إىل حل يعود 1592مايو عام  5يف 

( " 9سببها إىل املوقع االسرتاتيجي لهذه البلدان ، لذا فهي تؤثر يف حرية وأمن العامل كله)

تكز عىل محاولة تنفيذ مخطط لتطوي  االتحاد ومن ثم كانت زيارة داالس للمنطقة تر 

 السوفيتي بأحالف سياسية وعسكرية ومحاولة ترتين صلح بني العرب وإرسائيل ، 

  

                                                            
-93ص ص  6881القاهرة  4( حممد حسنني هيكل : املفاوضات السرية بني العرب وإسرائيل ) عواصف احلرب والسالم ( دار الشروق ، ط9)

38. 
 . 899حسنني هيكل : ملفات السويس، مرجع سابق ، ص  ( حممد9)
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ولكن داالس عندما وصل مرص مل ينجح يف إقناع عبد النارص بإقامة حلف دفاعي أو منظمة 

النارص عىل  للدفاع عن منطقة الرشق األوسط ، ضد أي هجوم للشيوعية ، فلم يواف  عبد

اشرتاك مرص يف أية أحالف عسكرية أو سياسية ، مؤكداً عىل أنه سيعمل عىل تقوية نظام 

 الضامن الجامعي .

وعقن عودة داالس من مهمته التي زار خاللها كال من مرص وسوريا والسعودية ولبنان 

( من 5لبند )وإرسائيل ، عقد يف واشنطن مؤمتراً لرؤساء البعثات الدبلوماسية حيث ورد يف ا

تقرير املؤمتر " إن الخطوة التالية يف خطط الغرب يجن أن تكون الفصل بني الحزام الشاميل 

( ، مبعني أن العراق متنبه كام الحظ داالس للخطر الشيوعي ومتفهم 10وبني الجنوب)

لوجهة النظر األمريكية ،  وميكن إقناعه باالشرتاك يف حلف دفاعي ضد االتحاد السوفيتي ، 

 مرحلة الحقة ميكن سحن سوريا إىل هذا الحلف مع العراق وكذلك األردن ولبنان ، ويف

ولكن التقرير أشار إىل أن االهتامم بالحزام الشاميل ال يجن أن يضعف اهتامم الغرب مبرص ، 

وكان ضم العراق وسوريا واألردن ولبنان إىل جانن تركيا وباكستان يف حلف ضد االتحاد 

ن مرص سوف تظل وحدها يف الجنوب أمام إرسائيل ومعزولة عن بقية السوفيتي ، يعني أ 

العامل العريب جغرافياً بدولة إرسائيل ومعزولة سياسياً بالحزام الشاميل الذي يسحن الدول 

 ( 11العربية الواقعة يف الشامل والهالل الخصين )

  

                                                            
   .    99(حممد حسنني هيكل : املفاوضات السرية ، مرجع سابق ، ص 10)
  .13(نفس املرجع ، ص 11)
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األمريكية خالل  ولكن واشنطن مل تيأس من مرص متاما ، فكانت الجهود التي بذلتها اإلدارة

م ملساعدة مرص يف الوصول إىل اتفاق حول جالء القوات الربيطانية عن 1599 -م 1592عامي 

قاعدة قناة السويس تنطل  من إميان واشنطن بإمكانية قيام تعاون بني مرص والواليات 

رص املتحدة وحلف الناتو ، من أجل إقامة نظام الدفاع املتبادل ، وإمكانية إقناع عبد النا

باملحافظة عىل قناة السويس لتكون يف حالة استعداد فوري لالستخدام يف حالة تعرض مرص 

 (.12أو أية دولة من دول املنطقة ألي هجوم شيوعي)

ويري أحد الباحثني املتخصصني يف السياسة األمريكية يف الرشق األوسط ، أن اإلدارة  

يني يف توقيع اتفاقية الجالء ، ألنها أدت األمريكية قد ارتكبت خطأً كبرياً يف مساعدتها للمرص

إىل فقدان بريطانيا أهم حلفائها لقاعدة عسكرية رئيسية يف الرشق األوسط ، كان يعتمد 

عليها الهيكل الكامل للنظام الدفاعي اإلقليمي الحيوي لكل خطط الدفاع الغربية ، حيث 

سكر الغريب يف إقامة نظام رفضت مرص الثورة بعدها التعاون مع الواليات املتحدة واملع

(، وهذا ما اعترب مخيبا آلمال وتطلعات السياسة األمريكية يف املنطقة ، 13دفاعي جديد)

 وإجهاضاً لسياسة االحتواء التي سعت الواليات املتحدة لفرضها عىل دول املنطقة ،

  

                                                            
(12)Mak Ghee.George : Envoy to the Middle World, OP.Cit, p 379  . 

 (13) Hurewitz, J.C : Diplomacy in the Middle East A Documentur in Try  Record, 1914- 

1956, Vol. ll  Princeton ; New York, Dvon Norstond & Co 1956;p 48 
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لذلك حاولت واشنطن تعويض هذا الفشل يف زيادة قبضتها عىل ليبيا وإحكام تبعيتها  

للغرب ، من خالل ترسيخ وتثبيت الوجود العسكري األمرييك بها ، نظراً ملا تشكله ليبيا من 

أهمية اسرتاتيجية للواليات املتحدة ملوقعها عىل طري  املواصالت التجارية القدمية ألمريكا 

أمام شامل إفريقيا ويف البحر املتوسط ، ثم اكتساب هذه املواصالت أهمية حربية بعد حفر 

 (.14السويس ويف الحرب العاملية الثانية وبعدها) قناة

وعىل هذا عملت اإلدارة األمريكية عىل توقيع معاهدة صداقة وتحالف " مع ليبيا يف يوليو 

م ، متكنت مبقتضاها من أن تضيف إىل قاعدة " هويلس " الجوية خمس قواعد 1599عام 

هذه املعاهدة قد سلبت من ليبيا عسكرية أمريكية تنترش يف أنحاء ليبيا ، ومن املالحظ أن 

سيادتها واستقاللها الحقيقي ،فقد نصت إحدى بنودها عىل إعفاء القوات واملعدات 

والبضائع األمريكية من كافة الرضائن والرسوم الجمركية ، ليس هذا فحسن بل إن هذه 

القضاء املعاهدة تضمنت فقرة رسية تخلت ليبيا مبقتضاها عن واليتها القضائية ، وغلت يد 

الليبي يف التعامل مع الجنود األمريكان يف حالة ارتكابهم ألية جرائم ضد أبناء الشعن الليبي 

،ويف مقابل كل هذا تقدم الواليات املتحدة مساعدات مالية للحكومة الليبية تقدر بحوايل 

ما أربعني مليون دوالر أمرييك عىل مدي عرشين عاما هي نفس مدة االتفاقية تقريبا ، وعند

انتقد رئيس املجلس االستشاري الليبي هذه االتفاقية ، هدد امللك إدريس بطرده إذا ما 

 صوتت اللجنة الربملانية برفض االتفاقية ،

  

                                                            
)14( U.S. Department of State, Foreign Relation of the United States,  1952 - 1954, vol. ll, 

Washington, D. C: U. S. Government Printing Office, 1986, p 590. 



9 
 

ثم تم حفظ نص االتفاقية الرسية ملدة أربعة أيام حيث كان الربملان قد صوت عىل  

تحدة متثيلها (، وعقن التوقيع عىل هذه املعاهدة رفعت الواليات امل15املعاهدة)

 (.16إىل درجة سفري) 1599ديسمرب عام  39الدبلومايس يف ليبيا يف 

ولقد كان للوجود العسكري األمرييك يف ليبيا دور هام يف تنفيذ السياسة األمريكية  

يف املنطقة وكان " البنتاجون " ينظر إىل القواعد العسكرية األمريكية يف ليبيا عىل أنها رأس 

ألعامل العدوانية التي تقوم بها إرسائيل ضد دول املرشق العريب ، جرس مناسن لدعم ا

وكانت قاعدة " هويلس فيلدية " العسكرية الجوية من أهم القواعد األمريكية حتى بداية 

السبعينات ، حيث ظلت ولفرتة طويلة ترتكز بها قطع الطريان االسرتاتيجية األمريكية 

بني  1599(ومل تكن معاهدة عام 17طليس)ويسمح باستخدامها  من قبل دول حلف األ 

الواليات املتحدة وليبيا إال واحدة من مساعي واشنطن لتأمني القواعد والتسهيالت 

العسكرية يف املنطقة ، فقد كان لها إىل جانن تلك القاعدة عدة قواعد عسكرية يف كل من 

الدوائر األمريكية  (. حيث كانت18اململكة املغربية وعامن والبحرين ، واململكة السعودية)

تدرك أنه باإلضافة إىل املصالح الحيوية للواليات املتحدة يف الخليج ، فإن لها أيضاً مصالح 

هامة يف دول أخرى يف منطقة الرشق األوسط والعامل الثالث ، خاصة يف اقتصاديات وموارد 

ها ذات قيمة كبرية هذه البالد ، إىل جانن املواقع االسرتاتيجية الرئيسية لبعضها والتي جعلت

 (.19يف املنافسة األمريكية السوفيتية)

  

                                                            
 .  899، ص 6811( جميد خوري : ليبيا احلديثة ) دراسة يف تطورها السياسي ( ترمجة نقوال زايدة ، دار الثقافة ، بريوت 15)
 .899(نفس املرجع  : ص 16)
 . 669(اندرية أوزاد فسكي : املرجع السابق ، ص 17)
فجر العربي للطباعة والنشر ، بيروت ) د.ت ( (عبد هللا سلطان : البحر األحمر والصراع العربي اإلسرائيلي ، ال18)

 .229ص 

، القاهرة  4، إعداد وتقدمي املشري " حممد عبد احلليم أبو غزالة " األهرام للرتمجة والنشر ، ط 6888(ريتشارد نيكسون : نصر بال حرب 19)
 . 643، ص 6886
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وعىل هذا كان االهتامم األمرييك بليبيا والساحل الشاميل إلفريقيا نظراً ملا يشكله البحر 

املتوسط من أهمية اسرتاتيجية ، فهو خط الدفاع األخري لحامية أوروبا وهو الحاجز الطبيعي 

بل الصحراء الكربى ، وأيضا هو املنطقة التي يستطيع وخط الدفاع األول عن وسط إفريقيا ق

النفوذ األمرييك أن يصل منها إىل قلن االتحاد السوفيتي ، كام أن هذه املنطقة التي لو 

ترسبت إليها القوة السوفيتية الستطاعت أن تشل فاعلية الواليات املتحدة سواًء يف القارة 

اليات املتحدة قد حرصت عىل وجودها من خالل السوداء أو يف املحيط الهندي ، لذا نجد الو 

نرش قواعدها البحرية يف املياه املمتدة من مضي  جبل طارق غرباً وحتى املحيط الهندي 

رشقا ، عالوة عىل قيام األسطول السادس األمرييك بجوالته يف البحر املتوسط من منطل  أنه 

، ومن هذا األسطول توجد قوة املسئول املبارش عن حامية املناط  املطلة عىل شواطئه 

خاصة تعرف بقوة الرشق األوسط يف البحر األحمر وبحر العرب والخليج العريب ، كام يتواجد 

(، ويأيت هذا كله يف إطار 20األسطول الخامس األمرييك يف املحيط الهندي بشكل دائم)

ار املنافسة سياسة الواليات املتحدة األمريكية لتأمني مصالحها ومصالح حلفائها ويف إط

 األيديولوجية مع االتحاد السوفيتي .

ومن املالحظ أن سياسة الواليات املتحدة األمريكية يف الرشق األوسط خالل تلك الفرتة قد 

متحورت حول العمل عىل إنشاء نظام دفاعي إقليمي مرتبط بالغرب بشكل عام، وأن البيت 

األوسط إال عىل أساس التحول إىل األبيض مل يتخلَّ عن إنشاء منظمة دفاعية عن الرشق 

مبادرة جديدة قوامها أن تتوىل دول املنطقة ذاتها الدفاع عن نفسها ، وكان هذا التحول 

 الذي تبلور فيام عرف بحلف بغداد ،

  

                                                            
 .88، ص 6898ألوسط ، دار احلرية للطباعة والنشر ، بغداد ، ( حممد عبد اجمليد حسون : اسرتاتيجية صراع القوي الكربى يف الشرق ا20)
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م أسفرت املساعي التي بذلتها واشنطن من أجل تطوي  املنطقة بحلف 1599ففي عام  

م ، والذي ضم كالًّ من إيران وتركيا 1599ر عام عسكري عن اإلعالن عن حلف بغداد يف فرباي

وباكستان والعراق وبريطانيا وباركت الواليات املتحدة هذا الحلف ، إال أن مرص اعتربت هذا 

الحلف محاولة أمريكية لبث الفرقة بني العرب ، وأعلنت رفضها لسياسة األحالف وساندتها 

( ربية السعودية واململكة األردنية)سوريا بتحرك دبلومايس، وأيدت كل من اململكة الع

املوقف املرصي ، ونجح عبد النارص يف إفشال خطط العراق لضم أية دول عربية أخرى لهذا 

(، لذلك سعت الواليات املتحدة إىل العمل عىل عرقلة املد الثوري النارصي يف 21الحلف)

م حيث قام السفري 1599املنطقة من خالل عرقلة االتفاق العسكري بني مرص وسوريا يف عام 

م مذكرة تقرتح فيها 1599فرباير عام  39األمرييك لدي دمش  بتسليم السلطات السورية يف 

واشنطن عىل سوريا االمتناع عن توقيع اإلتفاقية الدفاعية مع مرص ، ولكن السلطات 

السورية رفضت املذكرة واعتربت ذلك تدخالً يف شئونها الداخلية ، ثم سارعت سوريا إىل 

م ن ومل ميِض أسبوع حتى 1599أكتوبر عام  31توقيع اتفاقية الدفاع املشرتك مع مرص يف 

انضمت إليهام اململكة العربية السعودية ، وكان ذلك نجاحاً كبرياً للدبلوماسية املرصية يف 

املنطقة ، ويف الحيلولة دون انضامم أية دولة عربية أخرى سوي العرق إىل حلف بغداد الذي 

 (22الشعوب العربية استمراراً للسيطرة األجنبية) اعتربته

  

                                                            
(يف سبيل جذب األردن إىل هذا التحالف قدمت حكومة بريطانيا عشر طائرات مقاتلة لألردن ، وقام رئيس أركان اجليش الربيطاين بزايرة لأل ) ردن

خمة ، ستقدمها حكومة بريطانيا لألردن مقابل دخول األردن استغرقت مثانية أايم عرض خالهلا على احلكومة األردنية مساعدات عسكرية ض
يف مفاوضات فورية لعقد اتفاقية جديدة ودخول األردن يف هذا احللف ) انظر مذكرات انتوين أيدن رئيس وزراء بريطانيا : القسم الثاين  

 ( . 689-683ص ص ، 6899، ترمجة خريي محاد ، دار مكتبة احلياة للطباعة والنشر ، بريوت ،  6896-6899
 .91( حممد عبد اجمليد حسون : اسرتاتيجية صراع القوي الكربى ، مرجع سابق ، ص 86)
، مؤسسة األهرام ، القاهرة ، ص 6896( يناير  84( بطرس بطرس غايل : الناصرية وسياسة مصر اخلارجية ، جملة السياسة الدولية ) العدد 88)

619. 
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بينام كان تأييد الواليات املتحدة لقيام حلف بغداد يأيت يف إطار حرص واشنطن عىل تنفيذ  

فكرة الحزام الشاميل وتنفيذاً السرتاتيجية " داالس " التي تقوم عىل احتواء الكتلة الشيوعية 

م عىل 1599يناير  16داالس " يف ترصيح له يف بسلسلة من األحالف العسكرية ، حيث أكد " 

" أن الواليات املتحدة تعترب هذا األمر خطوة بناءة وسعياً يف اتجاه بناء ما يسمي بالنطاق 

( ، وكانت رؤية داالس تقوم عىل 23الشاميل الذي كانت تركيا والباكستان من رواده األول)

تركيا يف حلف األطلنطي منذ عام أساس ارتباط أوروبا بالرشق األوسط عن طري  عضوية 

م ويف الشامل عن طري  ارتباط باكستان مبنطقة جنوب رشق آسيا بحلف بغداد ، ومع 1595

ذلك كانت اإلدارة األمريكية تري أن الفجوة كبرية بني باكستان وتركيا ، لذا سعت واشنطن 

ة مع م إىل سد هذه الفجوة عن طري  توقيع اتفاقية معونة عسكري1599منذ عام 

( ، ثم شجعت التعاون املتبادل بني تركيا والعراق والذي متخض عنه دخول العراق 24العراق)

يف حلف بغداد الذي مل يكن إال التقاًء وامتزاجاً بني سياسة االحتواء األمريكية وسياسة 

بريطانيا إلعادة نفوذها إىل املنطقة من خالل ترتيبات جديدة ، خاصة بعد توقيعها 

 الجالء عن مرص والسودان وانحسار نفوذها يف املنطقة .التفاقيتي 

  

                                                            
، اهليئة املصرية العامة للكتاب ،  8( ، ج 6883-6839ية األمريكية ) اجتاهاهتا وتطبيقاهتا وحتدايهتا ( حسني شريف : السياسة اخلارج48)

 .88، ص  6883القاهرة ، 
(24)John Compell: Defense of the Middle East problems of American foreign policy, New  

York, Praeger.1960.P53.  
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م ظلت السياسة األمريكية نحو الرشق األوسط تقوم عىل نفس 1591وحتى عام  

املبادئ السابقة محكومة يف ذلك باملنافسة التقليدية مع االتحاد السوفيتي ، األمر الذي دفع 

( ، واعتربت 25بالجمود والال أخالقية)اإلدارة األمريكية إىل مهاجمة سياسة الحياد ووصفتها 

إدارة  " أيزنهاور " عبد النارص عىل أنه ميثل نفوذاً تخريبيا يف املنطقة يهدف إىل تقويض 

عالقات الصداقة بني الواليات املتحدة والبلدان العربية األخرى ، ولقد خيش أن تكون 

خاصة بعد حصول مرص  سياسات عبد النارص قد فتحت الباب أمام السوفيت يف املنطقة ،

عىل صفقة األسلحة التشيكية ، واستقدامها لخرباء وفنيني شيوعيني ، األمر الذي اعتربته 

واشنطن ميهد لقيام محور مبارش بني موسكو والقاهرة ، فقد اعتربت الواليات املتحدة أن 

وعية ، قرارات عبد النارص برشاء األسلحة من املعسكر السوفيايت واالعرتاف بالصني الشي

والقيام بدور بارز يف حركة عدم االنحياز ، ترمي إىل تقويض مواقع الغرب إقليمياً 

( ، خاصة بعد أحداث حرب السويس والتي تزايد بعدها التقدير واإلدراك 26وعامليا)

االسرتاتيجي لألهمية الحيوية ملنطقة الرشق األوسط ، وخاصة مصالح واشنطن وحلفائها 

من أهم نتائج حرب السويس بالنسبة لسياسة الواليات املتحدة البرتولية ، حيث كان 

( ، 27األمريكية نحو املنطقة هو بدء إعادة التقييم الشامل عىل مستوي اإلدارة والكونجرس)

م قد أنهي البقية الباقية للنفوذ 1599بعد أن بات واضحاً أن العدوان الثاليث عىل مرص عام 

سط ، وكف أيديهام عن االضطالع بدورهام كقوتني عامليتني الربيطاين والفرنيس يف الرشق األو

 ، حيث تراجعوا عن املواقع التي كانوا يحتفظون بها يف العامل .

  

                                                            
(25)I bid : p 55.   
،  6889،  6ز جرجس : السياسة األمريكية جتاه العرب ) كيف تصنع ومن يصنعها ؟ ( مركز دراسات للوحدة العربية ، بريوت ، ط( فوا26)

 . 613ص
(27)Mere Goil: Egypt and The United States The Formative Years, Associated University  

press, New Jersey  1980, P190. 
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وكان واضحاً أن أحداث السويس قد أصابت تعاون الحلفاء خارج أوروبا بإحدى اللطامت 

ون من جهد الشديدة عندما عارضت الواليات املتحدة ما يبذله الربيطانيون والفرنسي

م ، وإن كان 1599يوليو عام  39للمطالبة بقناة السويس عسكرياً ، بعد أن تم تأميمها يف 

عىل حد قول نائبه  –( للرئيس األمرييك " أيزنهاور " سبًن وجيه ملعارضة حلفائه)

نيكسون " فقد تركته بريطانيا وفرنسا يف الظالم " بل كذبتا عليه بشأن خطتهام لالستيالء 

ناة السويس ، ومل يشأ هو أن يبدو وكأنه يؤيد االستعامر الصفي ، أيضا كان التوقيت عىل ق

الذي اختارته الدولتان لغزو السويس يأيت بعد أسبوعني فقط من إدانة " خروشوف " ألنه 

أرسل قوات سوفيتية داخل املجر ، وقبل أسبوع واحد من انتخابات الرئاسة األمريكية ، 

( " وقال نيكسون 28مرشحاً فيها عىل برنامج يدعو إىل السالم والرخاء)والتي كان أيزنهاور 

عن موقف الواليات املتحدة من العدوان الثاليث عىل مرص يف ذلك الوقت " إن هذه هي 

املرة األويل يف التاريخ التي نبدي فيها للعامل استقالالً يف سياستنا تجاه آسيا وإفريقيا عن 

لتي تعكس التقاليد االستعامرية ، وقد ترك هذا االستقالل دوياً سياسات إنجلرتا وفرنسا ، وا

 (.29مكهربا يف جميع أنحاء العامل)

  

                                                            
( كان تعليق الرئ )إذا مل  –يس أيزهناور على املوقف األمريكي من العدوان الثالثي بقوله " هناك عدد من األسئلة اليت يصعب اإلجابة عليها منها أ

تتدخل بريطانيا وفرنسا هل كانت إسرائيل وحدها تستطيع هزمية املصريني ؟ و إذا كان اجلواب ابإلجياب ، فماذا كان حيدث وفقا لبنود 
هل كان عمل بريطانيا وفرنسا هو الذي قدم عذرا للروس ابلتحرك بقوات ضخمة إىل هنغاراي،  -،  ب6891كبار سنة تصريح الثالثة ال
 وهل كان من= 

  "  = املمكن أن يكون رد الفعل الغريب أكثر شدة إذا كان الروس حتركوا إىل هنغاراي يف وقت مل تكن فيه دول الغرب مشغولة مبشكلة السويس ؟

(Mere Goil : OP. Cit. P 191) . 
 . 869( ريتشارد نيكسون : نصر بال حرب ، مرجع سابق ص 89)
، مرجع سابق ، ص  6899 -6896( انتوين أيدن : مذكرات أنتوين أيدن رئيس وزراء بريطانيا السابق ، ترمجة خريى محاد ، القسم الثاين 88)

489 . 
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وكان انهيار الوجود الربيطاين والفرنيس يف املنطقة من وجهة النظر األمريكية يحتم عىل 

ن ثم التقدم مللء الفراغ ، وم –الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي  –إحدى القوتني األعظم 

متخض عن إعادة تقييم األمريكان لسياستهم يف املنطقة أن طرحت اإلدارة األمريكية يف 

م ما عرف "مببدأ أيزنهاور" والذي جاء كرد فعل لتدهور العالقات التقليدية 1591يناير عام 

للغرب مع الرشق األوسط بعد حرب السويس ، والتي أظهرت الدول املعتدية مبظهر 

، بينام أظهرت االتحاد السوفيتي مبظهر املؤيد واملدافع عن حقوق مرص املستعمر الغاشم 

(، وإن كانت الواليات املتحدة قد حظيت باحرتام دول املنطقة ملعارضتها ضد املعتدين)

 لحلفائها وإرسائيل ولتأييدها لقرار االنسحاب من السويس. 

ستهدف مصالح واشنطن وإن كان املوقف األمرييك مل يستهدف خدمة مرص بقدر ما كان ي

املستقبلية يف املنطقة ، فلم يكن اختالف الواليات املتحدة مع بريطانيا وفرنسا نحو تدخلهام 

يف السويس بسبن اختالف يف األهداف ، وإمنا كان اختالفاً يف الرؤى ، حيث كانت واشنطن 

أن تتوفر  ترى وورة مقاومة الترصف املرصي بكل السبل املتاحة مبا فيها القوة ، رشط

األجواء السياسية ألن هذا الترصف من وجهة النظر األمريكية سوف يؤثر عىل اسرتاتيجيات 

املنطقة كلها وعىل موازين القوة عىل نحو غري موات ملصالح الواليات املتحدة ، ألنه يهدد 

 ( .30مصالح البرتول واألهمية املتعددة الجوانن للرشق األوسط)

  

                                                            
( هدد الزعيم السوفييت " خرشوف " أبن يبعث بقواته مل )  ساعدة مصر ، وأبن يطلق القذائف السوفيتية على بريطانيا وفرنسا ، وردا  على ذل

إذا أصدر أيزهناور تعليماته إىل القائد األمريكي حللف مشال األطلسي ابلرد على تصرحيات موسكو فعقد األخري مؤمترا  صحفيا  أعلن فيه أنه 
ريتشارد نيكسون : نصر بال حرب ، مرجع سابق ،  –يعقب الليل النهار "  ما مضي خرشوف يف تنفيذ هتديداته فإن موسكو ستدمر كما

 .91ص 
 619-613( حممد حسنني هيكل : املفاوضات السرية ، مرجع سابق ص ص 41)
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ت املتحدة األمريكية يف املنطقة مل تكن أبداً تهدف إىل خدمة وهكذا فإن سياسة الواليا

شعوبها بقدر ما كانت ترمي إىل تحق  األهداف واملصالح الخاصة لها ولحلفائها ، وهناك ما 

يشري إىل أن قرار " أيزنهاور " مبعارضة الترصف الفرنيس والربيطاين واإلرسائييل ضد مرص يف 

ما عرب عنه نائبه نيكسون ، الذي يعد واحداً من أكرب  السويس قد جانبه الصواب . وهذا

بقوله " بالنظر إىل أحداث املايض  –مهنديس السياسة الخارجية األمريكية ومن أبرز مفكريها 

يتضح أن معارضة جهود الربيطانيني والفرنسيني يف الدفاع عن مصالحهم يف السويس كانت 

اسة الخارجية ، منذ نهاية الحرب العاملية الثانية أكرب خطأ ارتكبته الواليات املتحدة يف السي

(، 31وعندي ما يدعو إىل االعتقاد بأن أيزنهاور شارك يف هذا التقييم بعد تركه منصبه ")

ورمبا يكون املوقف األمرييك قد انطل  من محاولة تحسني صورة السياسة األمريكية 

مل الحر، ومحاولة إيجاد صيغة أخرى والتأكيد عىل أن الواليات املتحدة هي فعالً زعيمة العا

للتعاون بني واشنطن والبلدان العربية والتمهيد للمرشوع الذي تقدم به الرئيس األمرييك 

م والذي تضمن تحديد سياسة الواليات 1591أيزنهاور إىل الكونجرس األمرييك يف بداية عام 

كانت وستظل هدفاً  املتحدة املستقبلية نحو الرشق األوسط من منطل  أن هذه املنطقة

للسيطرة الشيوعية ، وأنه يجن عىل اإلدارة األمريكية التقدم مللء الفراغ والحيلولة دون 

سعي االتحاد السوفيتي للسيطرة عليها وللحفاظ عىل املصالح الحيوية للواليات املتحدة 

دادها وحلفائها يف املنطقة ، ومن ثم فإن عىل الواليات املتحدة أن توضح أهدافها واستع

 (.32للتعاون بشكل كامل مع أصدقائها يف املنطقة)

  

                                                            
 . 868، مرجع سابق ، ص   6888( ريتشارد نيكون : نصر بال حرب 46)

(32) Meyer Gail: Egypt and the United States, op, cit, p.193.  
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وقد حدد مرشوع أيزنهاور األسس التي قامت عليها اسرتاتيجيته تجاه الرشق األوسط والتي 

انطلقت من األهمية الجغرافية واالقتصادية للمنطقة ، كونها تحتوي عىل ثلثي مخزون 

ا ، هذا عالوة عىل األهمية النفط العاملي  والذي تعتمد عليه معظم شعوب أوروب

( ، وعقن موافقة 33السوفيتية) -االسرتاتيجية للمنطقة يف حالة املواجهة األمريكية 

م عىل مبدأ أيزنهاور ، أبلغت اإلدارة األمريكية 1591الكونجرس األمرييك يف مارس عام 

الرئيس  االتحاد السوفيتي بأنها ستحارب ملنعه من غزو واكتساح الرشق األوسط ، ثم بادر

األمرييك بإرسال " جيمس ريتشارد" سفرياً خاصا له إىل منطقة الرشق األوسط لحث 

الحكومات العربية لدعم مرشوع أيزنهاور ، وقد حصل املبعوث األمرييك عىل تأييد حاميس 

( واليمن تحفظهام ، يف كل من العراق وليبيا ولبنان ، يف حني أبدت العربية السعودية)

من مرص وسوريا استقبال املبعوث األمرييك وأعلنتا معارضتهام الرصيحة  بينام رفضت كل

ملرشوع أيزنهاور ، واعترب عبد النارص أن هذا املرشوع مل يكن إال محاولة أمريكية مسترتة 

للحلول محل بريطانيا تحت شعار التصدي للخطر الشيوعي املحدق باملنطقة كام تزعم 

ارص ومقاومته ملرشوع ملء الفراغ يف الرشق واشنطن ، ومن ثم كان رفض عبد الن

 ( والذي تبنته إدارة أيزنهاور .34األوسط)

  

                                                            
 .  633( حسني شريف ؛ السياسة اخلارجية األمريكية ، مرجع سابق ، ص 44)
(  كانت السعودية قد وقعت يف يناير عام )مليون  6829م مع كل من مصر وسوراي اتفاقية التضامن العريب وتعهدت الدول الثالث بدفع 6899

، فانضمت األردن بعدها إىل معاهدة الدفاع املشرتك مع الدول العربية الثالثة جنيه مصري كدعم للمملكة األردنية بدال  من املعونة الربيطانية 
 . 91، ص  6894، انظر سعد الدين إبراهيم ، سسيولوجية الصراع العريب اإلسرائيلي ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بريوت 

 .  91 -99ص  ( حممدعبد اجمليد حسون : اسرتاتيجية صراع القوي الكربى ، مرجع سابق ، ص34)
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ورداً عىل املوقف املرصي حيال هذا املرشوع أعلنت واشنطن عن دعمها للحكومات العربية 

الصديقة لها والتي أبدت ترحيبها مببدأ أيزنهاور ، والتي باتت مهددة من قبل عبد النارص 

األخرى التي تسانده . ويف تقييم شخيص للرئيس أيزنهاور سجله يف مذكراته  والقوي العربية

عن تنامي الدور املرصي يف زعامة العامل العريب ، قال " إذا كانت العربية السعودية وليبيا 

صديقتني حميمتني لنا فإنه ال ميكن ملرص أن تستمر يف عالقاتها بالسوفيت ، ومن املؤكد أالَّ 

( ومن ثم عملت الواليات املتحدة عىل الرتويج لخطورة 35للعامل العريب ") تبقي مرص زعيمة

التيار النارصي عىل مستقبل بعض األنظمة العربية املوالية لها ، كام سعت واشنطن إىل 

استمرارية وزيادة ارتباط هذه الحكومات بها وذلك من خالل عقدها املزيد من معاهدات 

ات التي تخىش عليها من التهديد النارصي والخطر الصداقة والتحالف مع هذه الحكوم

عىل حد زعم واشنطن ، كام قدمت الواليات املتحدة املساعدات املالية والفنية  –الشيوعي 

 لهذه الدول ملواجهة عبد النارص. 

م من ضمور النفوذ الغريب ، فإن الواليات 1599وعىل الرغم ِمامَّ ترتن عىل أحداث عام 

لصورة وردية بالنسبة لعالقاتها مع ليبيا ، وجاء يف تقرير السفري األمرييك املتحدة ظلت ترى ا

يف ليبيا املقدم إىل حكومته " أن شهر عسل العالقات الليبية األمريكية كان دامئاً أفضل يف كل 

م 1599( " وعندما أقامت موسكو عالقات دبلوماسية مع ليبيا يف عام 36العامل العريب)

ريس السنوىس عىل طأمنة الواليات املتحدة ، بأن االتحاد السوفيتي حرصت حكومة امللك إد

 ( 37لن يحصل عىل أية امتيازات نفط ولن يكون له مركُز ثقايفُّ يف ليبيا)

  

                                                            
(35)Nizam, sharbl : America and the Arabs ( American policy and the Arab world ) , First  

published in the United kingdom, London , 1990,p 223 . 
(36)1957, -U.S. Department of state Foreign Relations of United states, 1955 

vol,18.Washington, DC : U. S. Government Printing Office, 1988, P450 . 
(37) I bid : p453.  
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، ومن جانبها حرصت الواليات املتحدة عىل دعم عالقتها بالحكم يف ليبيا ، وضامن عدم 

وي محلية تناصن الواليات املتحدة حدوث أية اضطرابات تحمل يف طياتها أي تغري لصالح ق

العداء ، كام حرصت واشنطن ولندن عىل أن تنفردا بعملية تدرين الجيش الليبي ، وأن 

يكون لهام مستشارون عسكريون يراقبونه ؛ هذا عالوة عىل وجود اتفاقية رسية بني بريطانيا 

أوفدت الواليات ( ، بينام 38وليبيا تقيض مبساعدة األويل للثانية ضد أي عدوان خارجي)

م إىل ليبيا حيث 1591مارس عام  19املتحدة ريتشارد نيكسون نائن الرئيس األمرييك يف 

اجتمع يف طرابلس مع مصطفي بن حليم رئيس الوزراء الليبي الذي أعرب عن ترحين بالده 

مببدأ أيزنهاور مؤكداً عىل كره الشعن الليبي للشيوعية العاملية ، كام أعرب بن حليم عن 

متنانه والحكومة الليبية للمساعدات التي تقدمها الواليات املتحدة لليبيا للمحافظة عىل ا

استقاللها ، وطالن بزيادة هذه املساعدات ، بينام أعرب نائن الرئيس األمرييك عن اغتباطه 

بتفهم الحكومة الليبية ملبدأ أيزنهاور مؤكداً عىل أن الواليات املتحدة تضع ضمن خططها 

 ( .39ملساعدات األمريكية لليبيا وتحرص عىل حامية النظام واالستقرار داخل ليبيا)زيادة ا

م 1591يوليو  21ومل يكد مييض شهران عىل زيارة نائن الرئيس األمرييك لليبيا حتى أعلن يف 

عن توقيع الواليات املتحدة اتفاقية عسكرية مع حكومة عبد املجيد كعبار الليبية نصت عىل 

األسلحة الالزمة لدعم وحامية استقاللها عىل أالَّ تستخدم يف غري األغراض التي تزويد ليبيا ب

( ، ولعل واشنطن استهدفت من إحكام سيطرتها عىل ليبيا 40أعدت االتفاقية من أجلها)

تعويض املوقف العدايئ الذي تقفه مرص أمام خطط الواليات املتحدة نحو املنطقة بعد أن 

 قواعد اللعبة ،رفض عبد النارص االلتزام ب

  

                                                            
(38) I bid : p495. 
 .  469 -461( جميد خوري : ليبيا احلديثة ، مرجع سابق ص ص 39)
 .  643ص 6891، القاهرة ،  8( سامي حكيم : حقيقة ليبيا ، مكتبة االجنلو املصرية ، ط40)
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فلم يرفض االشرتاك يف األحالف الدفاعية الغربية فحسن ، ولكنه عارضها أيضا داعيا  

السوفيت لالشرتاك ألول مرة يف دبلوماسية املنطقة العربية ، أيضا استشاطت الواليات 

املتحدة غضبا ضد عبد النارص خوفا أن يستخدم الزعيم املرصي مبادئ القومية والعروبة 

صفوف البلدان العربية يف إضعاف السيطرة الغربية يف املنطقة ، ومن ثم كان حرص  لتوحيد

السياسة األمريكية عىل محاولة إفراغ املحتوي الوطني والقومي لشعوب املنطقة ، ومواجهة 

 تنامي التيار النارصي والقومي بها .

وائر الحاكمة يف م إىل قل  الد1591كام أدي تطور العالقات السورية السوفيتية يف عام 

البيت األبيض والتي سعت إىل وب هذه العالقات من خالل محاولة انقالب فاشلة ضد 

نظام الحكم يف سوريا ، وأشارت السلطات السورية إىل أن هناك عنارص موالية للغرب كانت 

وراء هذا االنقالب ، وقد أدي ذلك إىل توتر العالقات بني سوريا والغرب، ويف أغسطس من 

العام اتهمت السلطات السورية ثالثة من الدبلوماسيني األمريكيني باالشرتاك يف مؤامرة  نفس

لقلن نظام الحكم ، وردت واشنطن باإلعالن أن السفري السوري يف واشنطن شخص غري 

مرغوب فيه ، وقام األسطول السادس األمرييك مبناورات عىل سواحل سوريا بينام قامت 

ت املتحدة بحشد قواتها عىل الحدود السورية ، وحاول االتحاد تركيا بإيعاز من الواليا

السوفيتي االستفادة من خطأ الحسابات األمريكية ، فأرسلت موسكو مذكرة تحذيرية إىل 

تركيا ، كام تشجع عبد النارص وأرسل كتيبتني إىل سوريا ملساعدتها يف صد الهجوم األمرييك 

ة األمريكية أن تدخلها بصورة مبالغ فيها يف املحتمل ، ولكن رسعان ما اكتشفت اإلدار 

املنطقة ، قد ال يخدم مصالحها وأهدافها، فقررت الرتاجع، وانتهت األزمة يف نوفمرب عام 

 (.41م )1591

  

                                                            
 . 86جع السابق ، ص ( حممد عبد اجمليد حسون : املر 41)
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وقد برهنت تلك األزمة السورية عىل أن مبدأ أيزنهاور مل يكن إال وسيلة من وسائل فرض 

تلك األزمة عىل قوة وصالبة املوقف العريب يف  الهيمنة األمريكية عىل املنطقة ، كام برهنت

مواجهة املخططات والسياسات اإلمربيالية ، عالوة عىل ذلك كشفت أيضاً تلك األزمة أن 

االتحاد السوفيتي يراقن عن كثن التحركات والسياسات التي تحاول واشنطن فرضها عىل 

السوفيتية ، فإن  –ات العربية دول املنطقة ، وإذا كانت واشنطن تحاول أن تقاوم منو العالق

موسكو حريصة أيضاً عىل أن تدافع عن مصالحها وتقف لواشنطن باملرصاد ، ولعل فشل 

م " 1591التحركات األمريكية قد دعا وزير خارجية الواليات املتحدة أن يعلن يف سبتمرب عام 

ي شهدتها منطقة بأنه مل يعد هناك ما يربر تطبي  مبدأ أيزنهاور ، فقد كانت األزمات الت

م هي النكسة الرئيسية للغرب ، األمر 1591 –م 1599الرشق األوسط يف الفرتة ما بني عامي 

الذي ساهم بدور رئييس يف زيادة التغلغل السيايس والدعايئ للكرملني يف املنطقة ، فمن 

عهم من املالحظ أن انشغال السوفييت مبشكلة برلني وكوبا والنزاع مع الصني الشيوعية مل مين

مغازلة عبد النارص والدول العربية األخرى ، حيث تكررت زيارات املسئولني عىل مختلف 

املستويات بني موسكو والقاهرة والجزائر وعدة عواصم عربية أخرى ، كام أن املساعدات 

 (.42بليون دوالر) 5السوفيتية للدول العربية يف تلك الفرتة قد بلغت 

ال تتورع عن استخدام كل السبل العلنية والرسية من أجل ويف الوقت نفسه كانت واشنطن 

فرض هيمنتها عىل املنطقة وضامن تبعية حكامها للغرب . وقد برهنت املواقف األمريكية يف 

حاالت كثرية عىل هذه السياسة ، وكان ذلك واضحاً من خالل دورها البارز يف تحويل الرصاع 

 الداخيل يف لبنان إىل حرب أهلية ، 

  

                                                            
 . 639( حسني شريف : املرجع السابق ، ص 42)
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م بسبعة عرش ألفاً من قوات " املارينىلز " األمريكية إىل 1596يوليو عام  19سلت يف يث أرح

( ، بينام قام األسطول السادس األمرييك مبحارصة سواحل لبنان بهدف تثبيت ودعم 43لبنان)

نظام مواٍل للغرب ، ومقاومة التيار النارصي يف لبنان ، حيث طالبت وكالة االستخبارات 

م بالقيام بعمل أمرييك قوي دعامً " لشمعون"، 1596ألزمة اللبنانية عام األمريكية طيلة ا

وكانت تقارير رصيحة للوكالة من بريوت تصور الرصاع الداخيل عىل السلطة يف لبنان كامتداد 

( ، ويبدو أن وكالة االستخبارات األمريكية قد أخطأت يف 44لصدام أكرب بني الرشق والغرب)

للبنانية ومل تتمكن من مجاراة األحداث ، وكان أيضا من املشكوك قراءة األزمة السياسية ا

فيه أن تقوم الوكالة بتنوير أيزنهاور حول طبيعة األزمة اللبنانية أو حول الرصاعات العربية 

الداخلية األوسع ، ومن ذلك يبدو أن تقارير غري دقيقة من االستخبارات األمريكية قد 

 ( .45عالجية يف لبنان) منعت أيزنهاور من اتخاذ إجراءات

م يف العراق ما هي إال انقالب 1596يوليو عام  19كان اعتقاد اإلدارة األمريكية أن ثورة 

(، واعرتف " ألن داالس " مدير وكالة 46نارصي ضد نظام الحكم املليك املوايل للغرب )

كية املوالية االستخبارات املركزية بأن وكالته قد فوجئت باالنقالب العسكري الذي أسقط املل

 م 1596للغرب يف العراق عام 

  

                                                            
( كاسبارا واينربجر : الصراع من أجل السالم ) مذكرات وزير الدفاع األمريكي السابق ( ترمجة زهري مصطفي ، مركز الدراسات العسكرية ، 43)

 . 81-98، ص ص  6886دمشق، 
 . 91، مرجع سابق ، ص ( فواز جرجس : السياسة األمريكية جتاه العرب 44)
(451960: Lebanon -) U.S. Department of State Foreign Relations of the United States, 1958

Jordan, vol.11, Washington, DC: Government Printing Office, 1992 , P. 4. 
 . 339( انتوين أيدن : مذكرات انتوين أيدن ، مرجع سابق ص 46)
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واعتربت واشنطن أن الثورة العراقية جزء من املؤامرة التي يحيكها عبد النارص والسوفيت 

للسيطرة عىل كامل املنطقة العربية، ولذلك أوعزت واشنطن إىل بريطانيا بإرسال قواتها إىل 

عامن بحجة حامية النظام الحاكم يف  األردن ، حيث نزلت قوات املظليني الربيطانيني يف مطار

( ، عىل حني كانت الثورة قد أبادت جميع العائلة املالكة 47العراق ومقاومة الحركة الثورية)

العراقية وسجنت أو قتلت معظم النخبة الحاكمة ، ومل يب  أمام القوي الغربية أي خيار غري 

 م القديم .القيام باحتالل كامل للعراق إذا ما أرادت استعادة النظا

ومن الواضح أن الواليات املتحدة األمريكية قد فشلت يف وقف تنامي الشعور  

العدايئ ضد اإلمربيالية والسياسات االستعامرية ، فعىل الرغم من وجود بعض األنظمة 

العربية املوالية للغرب إال أن التيار النارصي والقومي استطاع اخرتاق كل الحواجز والقيود 

تلك األنظمة عىل شعوبها ، وبدا واضحاً تغلغل األفكار القومية والتحررية من  التي فرضتها

مرص إىل الجامهري العربية يف كافة األقطار العربية ، فعىل الرغم من محاولة الواليات 

املتحدة تشديد قبضتها عىل ليبيا وبقاء النظام املليك الحاكم بها خاضعاً للتبعية الغربية ، 

كانت تؤكد  1591تي بعث بها السفري األمرييك إىل الحكومة األمريكية يف عام فإن التقارير ال

عىل أن الشخص األكرث شعبية يف ليبيا هو الزعيم املرصي جامل عبد النارص ، وأن احتامل 

( ، بينام أكد تقرير وكالة 48وقوع انقالب عسكري من قبل النارصيني يف ليبيا وارد)

عىل وورة أن تتمسك الواليات املتحدة ببقاء ليبيا  1595ية يف االستخبارات املركزية األمريك

 تابعة للغرب، وتتمسك أيضاً بالوجود األمرييك بها ،

  

                                                            
 . 84-88يد حسون : اسرتاتيجية صراع القوي الكربى ، مرجع سابق ، ص ص ( حممد عبد اجمل47)
(481957, vol.18, OP. -) U.S. Department of state Foreign Relations of the United states, 1955

Cit,P473. 
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وورد يف التقرير أنه " إذا فقد الغرب متاماً مركزه االسرتاتيجي يف شامل إفريقيا فسيجد أن  

ل إفريقيا يحيط سيطرته عىل البحر املتوسط مهددة بصورة جدية ، يضاف إىل ذلك أن شام

بالطري  التي قد يتبعها السوفييت يف محاوالتهم للتغلغل يف إفريقيا ، وتقوم ليبيا بدور 

العازل بني الرشق األوسط واملغرب ، كام تحمي ولو جزئيا املغرب من زخم القومية العربية 

ة عىل الذي ينبعث من القاهرة ، وما دامت ليبيا صديقة للغرب فإن الغرب يستطيع السيطر 

 ( .49الشاطئ الجنويب للبحر وعىل جزء من رشق البحر املتوسط)

ولقد جاء هذا التقرير األمرييك يف الوقت الذي كانت فيه التقارير تؤكد عىل أن ليبيا ستصبح 

م 1595م ، وان ذلك يعني أن ليبيا بعد عام 1595من الدول البارزة يف إنتاج النفط بعد عام 

جنبية، وأنها ستحق  ثروات ضخمة من دخول النفط التي سيكون لن تعتمد عىل اإلعانات األ 

لها تأثري كبري عىل مستقبلها السيايس واالقتصادي واالجتامعي ، ورمبا ساعد ذلك عىل تقويض 

 النفوذ الغريب بها.

ومل تقف التحركات األمريكية عند حد دعم األنظمة املوالية لها ومحاولة الحفاظ عىل بقائها 

ل إنها كثرياً ما كانت تسعي إىل وب األنظمة غري الخاضعة لها والخارجة عىل يف لحكم ، ب

طاعتها ، حيث نالحظ أن السياسة األمريكية يف املنطقة تعتمد يف كثري من األحيان عىل 

استخدام مختلف التناقضات املوضوعية والذاتية بني بلدان املنطقة، وذلك من خالل التدخل 

ك زبائنها بصورة مبارشة يف األوضاع النىلزاعية، مثل تألين الخالفات غري املبارش بدعم اشرتا

 بني سوريا والعراق ، ومرص والسعودية ، وسوريا والسعودية ،

  

                                                            
(49) Nizam . sharab: America and the Arabs , Op. Cit,  p 624. 
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وبطريقة مبارشة عن طري  دعم إحدى أطراف النزاع التي تسري يف ركبها مثل األزمة  

بدأ أيزنهاور، وعارضته م ، عندما قبل الرئيس اللبناين كميل شمعون مل1596اللبنانية عام 

القوي الوطنية وطالبت شمعون بالعدول عن هذا القرار ، فاتهم شمعون مرص بالوقوف 

وراء األحداث ، وتقدمت حكومة لبنان بشكوى ضد مرص إىل مجلس األمن ، وطالن شمعون 

من واشنطن مبساندته عسكريا ملواجهة ما وصفه بالتدخل املرصي السوري يف لبنان ، 

اشنطن أسطولها إىل السواحل اللبنانية وأرسلت قواتها إىل داخل لبنان، وكان فأرسلت و 

طبيعيا أن يعلن عبد النارص تأييده للقوي الوطنية يف لبنان وسوريا التي حاولت واشنطن 

( عليها ، أيضاً كان طبيعيا أن يعلن عبد النارص عن رفضه ألي تدخل مامرسة الضغط)

اتل من أجل الدفاع عن الثورة العراقية ضد أي تدخل أجنبي يف العراق وأنه سوف يق

( ، وقد ساهمت مواقف عبد النارص القومية يف ترسيخ االعتقاد السائد لدي 50أمرييك)

الواليات املتحدة األمريكية ووكالة االستخبارات املركزية بأن الزعيم املرصي الذي خطط 

شخصا مستقالً إال أن األحداث النقالب بغداد ، وأن عبد النارص كان رجل موسكو وليس 

(، وأن سوء الفهم هذا قد أسهم بدور 51أثبتت بعد فرتة وجيزة خطأهم يف هذا التقييم)

 كبري يف زيادة شقة الخالف بني واشنطن والقاهرة والكثري من البلدان العربية .

  

                                                            
(  حاولت الوالايت املتحدة ) ممارسة ضغوطها على الدول اجملاورة لسوراي للعمل على قلب نظام احلكم وإحداث تغيري سياسي هبا حبجة تبعيتها

غرض ، لالحتاد السوفييت ، لذا قام " لنوي هندرسن " مساعد وزير اخلارجية األمريكي برحلة إىل املنطقة للتشاور مع الزعماء احملليني هلذا ال
الدخول يف صدمات مسلحة مع سوراي ، بينما أعلنت السعودية أن سوراي ال تشكل أي هتديد ألية دولة عربية ،  ولكن لبنان واألردن رفضتا

 بل قامت السعودية بتسوية اخلالفات السورية العراقية وبذل  مل جتد واشنطن من يقوم بتنفيذ خمططها بشأن سوراي .
 . 639ابق ، ص ( حسني شريف : السياسة اخلارجية األمريكية ، مرجع س91)
 . 96( فوزي جرجس : السياسة األمريكية جتاه العرب ، مراجع سابق ، ص 96)
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ومن املالحظ أن من السامت املميزة لسياسة الواليات املتحدة يف خالل تلك الفرتة  

خاصة يف عهد أيزنهاور تزايد دور وكالة املخابرات املركزية األمريكية يف وضع وتنفيذ 

( ، وكذلك تنامي العالقات الوثيقة بني الوكالة والجهاز 52السياسة األمريكية الخارجية)

الدبلومايس ، حيث تقوم الوكالة ببث عمالئها يف بلدان الرشق األوسط والقارة اإلفريقية 

مستخدمة مختلف املؤسسات واملنظامت املرتبطة ببلدان تلك املناط  ،  بصورة واسعة ،

والتي القت انتشاراً واسعاً يف معظم بلدان تلك املناط  وانترشت معها شبكات التجسس 

بشكل واسع . ويف هذا السبيل كانت تقوم بالعديد من األعامل الرسية التي متثل بعضها يف 

والتيارات السياسية والفكرية ومتويل االتحادات النقابية  تقديم الدعم املايل لبعض األحزاب

والرشكات واألفراد ، وكانت معظم هذه العمليات ذات الطابع السيايس أو االقتصادي ترمي 

( ، ولعل ذلك كان 53إىل تثبيت أو دعم نظام حكم ما ، أو وب النظام القائم يف بلد ما)

يا الحليف األول لعبد النارص والذي اعتربته واضحا يف حالة لبنان ، والعكس يف حالة سور

وكالة االستخبارات األمريكية العقبة التي تقف يف طري  تنفيذ السياسة األمريكية نحو 

املنطقة ، لذلك أرسلت الوكالة فرق االغتيال الواحدة تلو األخرى لتصفية الرئيس عبد النارص 

النارص من كل وسائل الحصار التي جسدياً ، ولكنها فشلت يف كل محاوالتها، وأفلت عبد 

حاولت واشنطن فرضها عليه وأدركت الواليات املتحدة أنها لن تستطيع إرغام العامل العريب 

 ( 54عىل الرضوخ لخططها ومؤامراتها)

  

                                                            
 .  39( نفس املرجع ، ص 98)

(53) John, campell: The Foreign Affairs Fudge factory, New York , 1971. P160.  
 .  611ص  6898،  8النشر ، بريوت ، ط( حممد حسنني هيكل : ملصر ال لعبد الناصر " شركة املطبوعات والتوزيع و 54)
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بل إن هذه السياسات أسهمت بقدر كبري يف تنامي املشاعر العدائية ضد الواليات املتحدة 

ة عىل الرغم مام كانت تلجأ إليه وكالة املخابرات والغرب لدي معظم الشعوب العربي

األمريكية من األعامل الدعائية واإلعالمية املوجهة عن طري  بعض عمالئها ضد النظم 

التقدمية والتحررية يف املنطقة " وكانت كثري من املقاالت التي تصدر عن بعض الصحف 

م كل هذا فكثري ما كان يؤدي واملجالت يف املنطقة تنرش دون اإلشارة إىل مصدرها ، ورغ

نشاط جهاز االستخبارات األمريكية إىل إحداث مضاعفات ذات مردود عكيس عىل الواليات 

 (. 55املتحدة)

ويعرتف نيكسون برسوخ وثبات دور العمليات الرسية التي تقوم بها وكالة االستخبارات 

ن نيكسون يعترب أن التخيل املركزية األمريكية يف سياسة الواليات املتحدة الخارجية ، بل إ 

عن مثل هذه العمليات يف سياسة واشنطن الخارجية يعترب وبا من الجنون حني يقول " إذا 

كنا سنتخىل عن العمل الرسي كأداة يف السياسة الخارجية فإن ذلك يعني أننا نرتدي قميص 

ليات الرسية ( " . ويعرتف نيكسون أيضا بأن أكرث العم56املجانني ونحن نتنافس مع موسكو)

حدوثا كانت تتضمن إعطاء أمواٍل إىل جامعات أو أشخاص يساندون األهداف األمريكية " 

ولعل نيكسون حاول إغفال سياسة االغتياالت والتصفية الجسدية التي كثرياً ما كانت 

 واشنطن تلجأ إليها ضد خصومها واملعارضني لسياستها خاصة يف بلدان العامل الثالث .

  

                                                            
(55)  John Campell : OP. Cit, P 162 . 
 . 683( ريتشارد نيكسون : نصر بال حرب ، مرجع سابق ص 56)
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رئاسة جون كيندي يف أوائل الستينيات ، والذي بدأ عرصه بسياسة ارتياد ومع بداية  

اآلفاق الجديدة ، وكان كيندي يري أن منطقة الرشق األوسط أف  من هذه اآلفاق الجديدة 

، يستطيع أن يرتك بصامت سياسته عليها ، ومن ثم كانت الرسائل الودية التي تبىلادلها مع 

ديد يف سياسة الواليات املتحدة نحو املنطقة ، ولكن تأثري عبد النارص توحي ببداية عهد ج

( عىل توجهات اإلدارة األمريكية نحو الرشق األوسط ، وتباين موقف عبد اللويب الصهيوين)

النارص وكيندي من قضية الرصاع العريب اإلرسائييل كانا لهام دور كبري يف وأد هذه االتصاالت 

الة املخابرات املركزية األمريكية فعادت للعمل ضد مرص يف مهدها ، وصدرت اإلشارة إىل وك

( ، أيضا كانت رؤية 57مستهدفة فصل عرى الوحدة بني مرص وسوريا، وتحق  لها ما أرادت)

الرئيس كيندي يف الرصاع األيديولوجي مع االتحاد السوفيتي قد تطورت إىل اسرتاتيجية " الرد 

اجهة حول العامل الثالث حيث تقوم هذه املرن " والتي انعكست بدورها عىل شكل املو 

ويف رشق آسيا (  –الرؤية يف أحد أبعادها عىل االستعداد لخوض حربني كبريتني ) يف أوروبا 

وحرب محدودة يف أي مكان آخر مثل منطقة الرشق األوسط " أي أنها تهدف إىل إعطاء 

ن وأيا كان مستواه وباألسلوب الواليات املتحدة القدرة عىل الرد املرن عىل أي اعتداء أينام كا

 ( .58الذي يتف  ومستوى الخطر القائم)

  

                                                            
( حاولت إسرائيل اإليقاع بني عبد الناصر وكيندي حبجة أن مصر تبين صناعة طائرات وصواريخ بواسطة علماء أملان وخاطب كيندي عبد الناصر ) 

هذا األمر وكان رد عبد الناصر على كيندي أبنه حياول احلصول على تكنولوجيا عصر جديد ولكنه أمامه وقت طويل لتصبح هذه  يف
الصناعات دعما  لتسليح مصر ، ولكن هذا الرد مل مينع قلق اإلدارة األمريكية اليت قررت تزويد إسرائيل بشحنات من األسلحة بلغت 

عشرة سنوات وكان دفاع كيندي عن هذه الصفقة أبهنا هتدف إىل حفظ التوازن يف القوي مبا مينع نشوب بليون دوالر تسدد على 8829
حرب جديدة بني العرب وإسرائيل ، خاصة بعد حصول مصر على طائرات سوفيتية بعيدة املدى . ) حممد حسنني هيكل : ملصر ال لعبد 

 ( . 611الناصر ، ص 
 .  618-616ع ، ص ( حممد حسنني هيكل : نفس املرج57)
، معهد اإلمناء  6891( يوليو ، أكتوبر   69،69( اندية مصطفي : القواتن األعظم والعامل الثالث " الفكر االسرتاتيجي العريب ) العددان 58)

 . 868-694العريب ، بريوت ص ص 
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وقد هاجم كيندي سياسة أيزنهاور نحو إفريقيا والعامل الثالث ، واتهمهام بأنها أدت إىل  

ضعف موقف الواليات املتحدة وقوة النفوذ السوفيتي ، ورأت إدارة كيندي وورة استخدام 

دان القارة اإلفريقية ، وأكد كيندي عىل أن مستقبل إفريقيا أسالين أكرث مرونة للتغلغل يف بل

( . 59سيرتك أثرا جديا عىل مستقبل الواليات املتحدة األمريكية بصورة إيجابية أو سلبية)

وقد أدت ترصيحات كيندي إىل االعتقاد بأنه سوف يكون مستعداًّ للتضامن مع القوي 

( ، ولكن 60جتامعية يف دول العامل الثالث)السياسية التي تطالن بحظ أوفر من العدالة اال 

 هذه الترصيحات مل تلمس أرض الواقع .

ومن املالحظ يف هذه الفرتة أن املنطقة العربية قد شهدت كتلتني مذهبيتني ومتباينتني، وف  

معايري الحرب الباردة بني الرشق والغرب ، وكانت التسميتان املألوفتان لهاتني الكتلتني هي 

محافظون ) رجعيون ( ، ويف كثري من األحيان كانت هاتان الكتلتان شديديت تقدميون ، و 

االنقسام عىل نفسيهام ، فكانت املصلحة السياسية لكل دولة رمبا أدت إىل اتخاذ مواقف 

متعارضة خاصا مع املذهن األيديولوجي املعلن من قبل السلطات الحاكمة يف هذه الدولة ، 

ه الدول كانت سياستها ترتبط يف كثريٍ من األحيان بسياسة ومن املالحظ أيضاً أن بعض هذ

الواليات املتحدة وفقا للمصالح املتبادلة ، بينام يرتبط بعضها بعالقات دبلوماسية اسمية 

فقط ، والبعض اآلخر من الدول العربية كانت سياستها وتوجهاتها تصطدم مع توجهات 

 سياسة الواليات املتحدة يف املنطقة .

  

                                                            
(59) John Keendy : The Strategy of Peace, New York, 1961, P 15 .  
 . 88فسكي : الوالايت املتحدة وأفريقيا ، مرجع سابق ، ص  ( أندرية أوزار60)
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لك مردود عكيس وسلبي عىل تطور سري العالقات بني الواليات املتحدة وهذه وكان لذ 

م من خالل موقف كل من 1591(، ولعل ذلك كان واضحاً إبَّان أزمة الكويت عام 61الدول)

 1593مرص وواشنطن، أيضا برز هذا التباين عندما أعلن عبد النارص تأييده لثورة اليمن عام 

الثورة اليمنية ، بينام وقفت العربية السعودية إىل جانن ، وأرسل قواته لدعم وحامية 

( ، وأيدت الواليات املتحدة املوقف السعودي وطلبت من مرص 62اإلمام البدر املخلوع)

سحن قواتها من اليمن ، ثم سعت واشنطن إىل توسيع هوة الخالف بني مرص والسعودية ، 

سالة املزيد من الدماء وإنهاك لقوي وإىل زيادة تورط القوات املرصية يف اليمن من أجل إ

العربية يف تلك األزمة حيث قامت وكالة املخابرات املركزية األمريكية بدور كبري يف تجنيد 

عنارص املرتزقة من األجانن ليحاربوا ضد القوات املرصية يف اليمن ، كام تكفل الطريان 

عن طري  عمليات إسقاط يف اإلرسائييل بعمليات تزويد هؤالء املرتزقة باملؤن والذخرية 

( ، وقد اعرتف 63مواقع محدودة بالقرب من مكامنهم يف الكهوف وعىل الجبال ويف الوديان)

م ملراسل الصحف الربيطانية ، بأن هناك 1592يونيو عام 31األمري فيصل يف ترصيح له يف 

مة ، مباحثات جرت بني الواليات املتحدة والسعودية بشأن دعم السعودية يف هذه األز 

 ( .64وتوفري الحامية الجوية األمريكية للجزء الجنويب للمملكة العربية السعودية)

  

                                                            
واإلعالن ،  ( هنري لورانس : اللعبة الكربى ) املشرق العريب واألطماع الدولية ( ترمجة د. عبد الكرمي األربد ، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع61)

 . 899م ( ص 6389الطبعة الثانية ، ليبيا ) 
 . 19ص  6898ود عوده : حوار حول عبد الناصر ، دار اآلفاق اجلديدة ، الطبعة األويل ، بريوت ، ( روبرت ستيفن : حمم62)
 . 613( حممد حسنني هيكل : ملصر ال لعبد الناصر ، ص 63)
 . 619( نفس املرجع ،  ص 64)



31 
 

وكان من الواضح أن الدور الذي لعبته الواليات املتحدة يف تلك األزمة قد أدي إىل تعقيدات 

كثرية ، وأدي أيضا إىل استمرر وتطور هذه األزمة رغم الجهود العربية التي بذلت من أجل 

هتي النظر بني كل من مرص والسعودية ، وكان إدراك عبد النارص ألبعاد املخطط تقرين وج

األمرييك قد دفعه للقيام بحملة دعائية ضد سياسة الواليات املتحدة يف املنطقة ، حيث 

م الشعوب العربية برضورة مقاومة السياسة 1599فرباير عام  33طالن يف خطابه يف 

خاطن عبد النارص الشعن الليبي وطالبه برضورة تصفية  اإلمربيالية واالستعامرية ، كام

(، ألنها تشكل خطراً عىل 65القواعد العسكرية األمريكية والربيطانية من األرايض الليبية)

مستقبل األمة العربية . ونظراً النتشار املبادئ واألفكار النارصية بني جامهري الشعن الليبي 

ها النظام املليك الحاكم يف ليبيا ، فقد القت دعوة عبد الرافضة للمواقف السلبية التي اتسم ب

النارص صدي كبرياً لدي جموع الشعن الليبي ، وتبلور ذلك يف تصاعد الحركة الوطنية 

والقومية، حيث تفجرت املظاهرات الطالبية والشعبية ضد الوجود األجنبي يف ليبيا مطالبة 

سكرية األمريكية والربيطانية من ليبيا ، مام الحكومة الليبية بالعمل عىل تصفية القواعد الع

م برئاسة محمود 1599فرباير عام  32اضطر مجلس الوزراء الليبي إىل عقد اجتامع عاجل يف 

املنترص رئيس الوزراء حيث جاء يف البيان الصادر عن املجلس " أن الحكومة الليبية ليس 

 ( ".66ني األمريكية والربيطانية)لديها أي اتجاه أو تفكري يف تجديد أو متديد االتفاقيت

  

                                                            
اهليئة العامة لالستعالمات ، القسم الرابع )  ( جمموعة خطب وتصرحيات وبياانت الرئيس مجال عبد الناصر  ، )ج. ع. م ( وزارة اإلرشاد القومي65)

 . 941، القاهرة ) د.ت ص 6813يونيو  – 6818فرباير 
 .613( سامي حكيم : حقيقة ليبيا ، مرجع سابق ، ص 66)
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لكن ذلك مل يكن إال محاولة المتصاص غضبة الجامهري الليبية والقوي الوطنية والتي شهدت 

تطوراً واضحاً يف وعيها السيايس والثقايف ، نتيجة لتطور األوضاع االقتصادية واالجتامعية التي 

رة كبرية يف إنتاج النفط ، حيث شهدتها ليبيا منذ بداية الستينات بعد أن شهدت البالد طف

من إجاميل صادرت ليبيا وهو ما  %56.1م حوايل 1592شكلت صادرات النفط الليبي يف عام 

جنيه إسرتليني ، وقد ترتن عىل ذلك وجود فائض كبري يف ميزان  12163211يعادل حوايل 

عىل الرغم من ( ، وانعكس ذلك بدوره عىل األوضاع الداخلية يف ليبيا ، ف67ليبيا التجاري)

سياسة القبضة الحديدية التي اتبعتها حكومة امللك ضد أية تنظيامت أو جامعات تناهض 

النظام القائم يف  ليبيا وعدم السامح بوجود أية أحزاب أو تنظيامت سياسية داخل ليبيا ، 

فإن ذلك مل مينع من وجود مشاعر السخط والغضن داخل قلوب الليبيني ضد سلبية النظام 

يك وضمور الدور الليبي يف املشاركة يف القضايا القومية ، عالوة عىل ذلك كان هناك املل

إحساس بالظلم لدي عامة الشعن الليبي التي مل تشعر بتحسن ملموس يف مستوي معيشتها 

رغم ضخامة الرثوة التي تحققها البالد من صادرات النفط ، ألن هذه الرثوة جلبت فساداً 

ة أثرت ثراًء فاحشاً ، فقد أشار تقرير رسي أعدته الحكومة األمريكية هائالً لدي طبقة معين

من كل برميل  %2للرئيس كيندي أن " واحداً من السياسيني املؤثرين الليبيني قد حصل عىل 

 ("68خام ليبي صدر إىل الغرب وأن هذا املبلغ أودع يف حسابه الشخيص املرصيف يف سويرسا)

  

                                                            
ج.ع.م ( ، القاهرة ، ص ، السنة الثانية ، املؤسسة املصرية العامة للبرتول )  6813( جملة البرتول : العددان األول والثاين ) يناير ، أبريل ( 67)

 . 91-93ص
(68) John cooley : Libyan sandstorm,  New York, Holt, Rinehart & winston 1982, p 55. 
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فكار النارصية التي استطاعت أن تصل إىل قلن الشارع الليبي وإذا أضفنا إىل كل ما تقدم األ 

وأن تلعن دوراً هاماً يف إذكاء الروح القومية والتحررية عند الشعن الليبي خاصة املثقفون 

وطالب املدارس ، وتجسد كل هذا يف صورة مظاهرات حاشدة للطالب وعامل النفط ، وعامة 

مبعاهدة الصداقة والتحالف وجالء القوات  الشعن الليبي حيث طالبوا بإلغاء العمل

مارس  19األجنبية عن ليبيا . واستجابة لنبض الشارع الليبي أعلن مجلس النواب الليبي يف 

م بعد جلسة عاصفة إنهاء العمل مبعاهدات الصداقة والتحالف واالتفاقيات العسكرية 1599

ات مع الحكومة األمريكية ، وطلن املجلس من الحكومة الليبية الدخول فوراً يف مفاوض

والحكومة الربيطانية لتصفية القواعد العسكرية وجالء قواتها عن ليبيا . وجاءت استجابة 

الحكومة الليبية لقرار مجلس النواب فورية ، حيث جرت مفاوضات بني الحكومة الليبية 

كومة م طالن خاللها الجانن الليبي من الح1599أبريل عام  31والجانن الربيطاين يف 

الربيطانية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لجالء القوات الربيطانية، كام أجرت الحكومة الليبية يف 

أبريل مباحثات مع الجانن األمرييك حول عملية جالء القوات األمريكية ، واستمرت  35

أغسطس أعلن بعدها رئيس الوزراء الليبي أن حكومتي كل من 31هذه املفاوضات حتى 

قد وافقتا من حيث املبدأ عىل إجالء قواتهام وأضاف رئيس الوزراء الليبي أن  واشنطن ولندن

قاعدة هويلس األمريكية مازالت موضع مباحثات بني الجانبني وأنه من املنتظر أن يعقد يف 

بداية العام املقبل اجتامع يتم فيه االتفاق عىل جالء القوات األمريكية عن قاعدة هويلس 

( ، وعىل الرغم من أن هذه الوعود مل تصدق ومل يتحق  منها شئ ، إال 69األمريكية يف ليبيا)

أنها كانت تؤكد عىل شئ خطري ، وهو خضوع الحكومة وامتثالها لرغبات الشعن الليبي ، 

كام أنها كشفت عن مدي إمكانية تأثري القوي الشعبية يف الحياة السياسية ويف مستقبل 

 البالد السيايس .

  

                                                            
 . 619 - 619( سامي حكيم : حقيقة ليبيا ، مرجع سابق ، ص ص 69)
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م بدت يف األف  بوادر وضع حد للخالفات العربية من خالل مؤمتر 1599ومع بداية عام 

القمة العريب األول والذي عقد مبدينة القاهرة عىل مستوي ملوك ورؤساء الدول العربية، 

وعمل عىل تنقية األجواء العربية ، واتخاذ موقف موحد ملواجهة مخططات إرسائيل 

مع كلمة العرب واتخاذ موقف مشرتك عىل العدوانية ، وكان هذا املؤمتر خطوة عظيمة لج

طري  وحدة العمل العريب املشرتك . ويف شهر سبتمرب من نفس العام عقد باإلسكندرية 

مؤمتر القمة الثاين والذي أكد يف بيانه الختامي عىل وجوب استخدام جميع اإلمكانيات 

والصهيونية  العربية ، وحشد كافة طاقات العرب ومقدراتهم ملواجهة تحدي االستعامر

( ، 70وإرصار إرسائيل عىل امليض يف سياستها التوسعية وتنكرها لحقوق الشعن الفلسطيني)

خاصة يف ظل إدارة الرئيس جونسون الذي اتسمت إدارته بتعاظم موقع إرسائيل عىل خريطة 

سياسة الواليات املتحدة الخارجية ، عىل حساب العالقات العربية األمريكية . فعىل الرغم 

املساعي العربية التي بذلت لتحييد الواليات املتحدة وإقامة عالقات ودية معها ،  من

وتحذيرات عبد النارص من أن استمرار تأييد أمريكا إلرسائيل سوف يحول دون قيام عالقات 

أفضل بني الواليات املتحدة والعامل العريب ، وأن شحنات األسلحة املتزايدة إلرسائيل سوف 

 ( ،71سلبية عىل العالقات العربية األمريكية)يكون لها آثار 

  

                                                            
-3لعامة لالستعالمات، ج.ع.م ، القاهرة )د.ت( ص ص( وزارة اإلرشاد القومي، اهليئة ا6819سبتمرب  9( واثئق مؤمتر  القمة العريب الثاين )70)

89. 
، عبد 6816مارس  86، ) حديث الرئيس مجال عبد الناصر للصحفيني األمريكيني ( يف  6896( يناير 84( جملة السياسة الدولية : العدد )71)

 .  844، ص 6896الناصر والقضااي الدولية ، مؤسسة األهرام ، القاهرة ، 
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إالّ أن هذه الفرتة عىل حد قول أحد املحللني السياسيني كانت هي " فرتة اإلرهاب الكبري" ،  

الذي قادته مؤسسات الدولة يف الواليات املتحدة والتي من بينها وكالة االستخبارات املركزية 

بارش لتحقي  أهداف السياسة الخارجية األمريكية األمريكية ، التي آلت إليها مهام العمل امل

، وأعطيت لها كل الصالحيات واإلمكانيات الالزمة لهذه املهام فوق الدستور وفوق 

 ( . 72القانون)

وكان طبيعياً أن تؤدي املواقف األمريكية إىل تعاظم الدور السوفييتي يف املنطقة ، خاصة 

 1599ي " نيكيتا خروشوف".ملرص خالل شهر مايو عقن الزيارة التي قام بها الزعيم السوفيت

م والتي تم خاللها عقد عدة اتفاقيات شملت خطط التصنيع وبرامج التسليح، واستكامل 

( ، وكانت هذه هي أول مرة يقوم فيها زعيم إحدى القوتني العظميَنين 73بناء السد العايل)

ورات التي شهدتها املنطقة، أن بزيارة للمنطقة ، وكان رد اإلدارة األمريكة عىل هذه التط

م " أن الواليات املتحدة ستساند إرسائيل بكل قوة ولن 1599أعلن جونسون يف منتصف عام 

( " . ويف ظل تعاطف " جونسون" 74تقف مكتوفة األيدي إذا تعرضت إرسائيل ألي هجوم)

)*( -اطية منذ أن كان عضواً مبجلس الشيوخ ورئيساً للكتلة الدميقر  -املعروف مع إرسائيل

 تزايدت واردات األسلحة األمريكية إىل إرسائيل، 

  

                                                            
 .   98ص  6881، القاهرة  6هيكل : االنفجار ) حرب الثالثني سنة ( مركز األهرام للرتمجة والنشر ، ط( حممد حسنني 72)
 . 13- 14( نفسه : ص ص 73)
( أبريل ، يوليو 64،63( جملة الفكر االسرتاتيجي العريب ، العددين ) 6898 -6839( مجال عبد اجلواد : العالقات اإلسرائيلية األمريكية ) 74)

 . 49-49عهد االمناء العريب ، بريوت ، ص ص ، م 6899
 ( كانت أبرز املواقف اليت تويل فيهاجونسون الدفاع عن إسرائيل قبل توليه منصب رائسة الوالايت املتحدة هي معارضته للتهديد الذي وجهه *)

عقب العدوان الثالثي على 6899عام  الرئيس األمريكي أيزهناور إلسرائيل بفرض عقوابت عليها إذا مل تنسحب من سيناء وقطاع غزة يف
 مصر .
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وكان طبيعياً أن يؤدي ذلك إىل زيادة التدهور يف العالقات العربية األمريكية، حيث طرح 

املوقف األمرييك من إرسائيل عىل مائدة البحث بني وفود الدول العربية بالجامعة العربية يف 

 ( .75م)1599يوليو عام 

األمريكية مل ترتاجع عن موقفها املنحاز كليا إلرسائيل ، فاستمر الدعم  ولكن السياسة

م ، واحتالل أرض 1591يونيو  9العسكري والسيايس لها ، مام شجعها عىل شن عدوانها يف 

عربية جديدة ، وكان واضحاً أن هناك هدفاً مشرتكاً بني الواليات املتحدة وإرسائيل من وراء 

ح أيضا أن هذا العدوان كان ثنائياً أمرييك إرسائييل استهدفتا منه هذا العدوان ، ومن الواض

وب مرص وعزلها ووب الزعامة العربية " " عبد النارص " ووقف التطور االجتامعي 

واالقتصادي يف الدول العربية التقدمية ، وتحويل مرص إىل رشيك بدال من كونها عدواً ، عن 

مع إرسائيل ، كام استهدفت هذه الحرب محارصة طري  إجبارها عىل قبول تسوية سلمية 

م  انفراد الواليات املتحدة بالرشق األوسط ، 1591االتحاد السوفيتي . ولعل أبرز نتائج حرب 

( مل ينص عىل االنسحاب الفوري للقوات املعتدية 393وحالة الالسلم والالحرب ، فالقرار )

أمريكية مطاطة ، وكان هدف الواليات إمنا ترك الباب مفتوحا أمام تفسريات إرسائيلية و 

املتحدة من هذا القرار هو اإلبقاء عىل األرض العربية رهينة تسوية وف  التصور اإلرسائييل 

 ( .76واملصالح األمريكية)

  

                                                            
( سجل اآلراء ، حول الوقائع السياسية يف البالد العربية ،دار الفكر 896، العدد )  6811يوليو  3( صحيفة صوت العرب : العراق ، 93)

 . 98، ص  6811لألحباث والنشر، بريوت 
 .  889-889ص  ( حسني شريف : السياسة اخلارجية األمريكية ، مرجع سابق ، ص76)
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م، نجحت مرص يف الحصول عىل األسلحة الالزمة إلعادة 1591ولكن يف أعقاب حرب يونيو 

 -من أجل تخطي عامل الزمن  -ة السياسية يف مرص بناء قواتها املسلحة كام وافقت القياد

عىل االستعانة بخرباء عسكريني سوفيت لتدرين القوات املسلحة عىل األسلحة الجديدة ، 

بينام كان تزايد الوجود السوفيتي يف املنطقة مصدر قل  كبري لإلدارة األمريكية ، وتبلور 

رسائيل لتقبل تسوية مؤقتة مع مرص املوقف األمرييك حول الربط بني محاولة الضغط عىل إ

وتنسحن إىل حدود يتم االتفاق عليها يف سيناء وبني وورة إنهاء الوجود السوفيتي من 

مرص واملنطقة ، ومن ثم أصبح وجود الخرباء السوفيت يف املنطقة محل مساومة بني الدولتني 

جية الواليات املتحدة ( ، وجاء يف املذكرة التي أعدها " ديك راسك " وزير خار 77العظميني)

م ، أن املبعوث " يارنج " إىل منطقة الرشق 1596للرئيس األمرييك "جونسون" يف عام 

( ألن إرسائيل ال 393األوسط ال يستطيع تحقي  أي تقدم يف تنفيذ قرر مجلس األمن رقم )

تريد أن تناقش صميم املشاكل معه وإمنا هي مستعدة ملناقشتها وجها لوجه مع جريانها 

العرب ، يف الوقت الذي يبدو فيه أن جريانها العرب ليسوا عىل استعداد ألية مناقشة إذا هي 

مل تنسحن من أراضيهم ، وأن حاجة العرب إىل األسلحة تساعد عىل زيادة النفوذ السوفيتي 

 ( .78يف املنطقة)

  

                                                            
( ، املؤسسة العربية للدراسات  6899-6839( حممود رايض : مذكرات حممود رايض ) البحث عن السالم والصراع يف الشرق األوسط ، 77)

 . 498-499ص  6896والنشر ، بريوت 
 .  634-638( حممد حسنني هيكل : املفاوضات السرية ، مرجع سابق ، ص ص 78)
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ة ومن املالحظ أن العالقات العربية األمريكية ظلت محكومة يف مختلف مراحلها بقضي

اإلرسائييل ، وكذلك املنافسة األيديولوجية عىل مناط  النفوذ بني االتحاد  -الرصاع العريب 

السوفيتي والواليات املتحدة ، فكان واضحاً متسك الدوائر األمريكية بدعم وحامية الكيان 

الصهيوين يف فلسطني عسكريا وسياسيا واقتصاديا ، ومل تنجح كل االتصاالت والرسائل يف 

 ة تحييد املوقف األمرييك ، بسبن عنارص الضغط الصهيونية داخل محاول

األمريكية عىل صياغة القرار األمرييك ،  –الواليات املتحدة ، وسيطرة العالقات اإلرسائيلية 

األمريكية ، وأن يحول  –وكان طبيعياً أن يكون لذلك مردوده العكيس عىل العالقات العربية 

بني معظم البلدان العربية والواليات املتحدة األمريكية ،  ذلك دون قيام عالقات طبيعية

أيضا أسهمت التوجهات السياسية واالجتامعية لبعض النظم العربية الحاكمة يف عدد من 

األمريكية ، خاصة بعد  –الدول العربية خاصة مرص وسوريا يف تدهور العالقات العربية 

دة حركات التحرر الوطني يف العامل ، وما الدور الذي لعبته مرص الثورة يف منارصة ومساع

 ترتن عىل ذلك من إوار باملصالح الغربية واألمريكية .

والواقع أن يأس عبد النارص من محاولة إقامة عالقات صداقة وتعاون مع الواليات املتحدة 

ل ، اإلرسائييل ، وانحيازها إىل إرسائي –بسبن موقفها من القضية الفلسطينية والرصاع العريب 

قد دفعه إىل إقامة عالقات اضطرارية ال اختيارية مع االتحاد السوفيتي واملعسكر الرشقي ، 

ومل يحدث ذلك إال بعد ما أصابه اليأس متاماً من إمكانية قيام عالقات كان يرجوها مع 

 ( ،79الواليات املتحدة األمريكية)

  

                                                            
 . 86نفجار ، ص ( حممد حسنني هيكل : اال79)
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يف املنطقة هو الخيار الرابح  إذ كان اختيار الواليات املتحدة إلرسائيل لتلعن دور الصدي  

من وجهة نظر صانعي السياسة األمريكية . ولعل التفكك العريب والتباين الواضح يف 

توجهات وسياسات القادة العرب، قد أسهم بقدر كبري يف ترسيخ هذا االعتقاد لدي الواليات 

وأحياناً قوية املتحدة األمريكية، التي استطاعت بأسالين مختلفة أن تحتفظ بعالقات ودية 

مع بعض النظم العربية الحاكمة يف املنطقة ، ومل يكن ذلك إال من قبيل املحافظة عىل 

مصالح الواليات املتحدة ، وتشتيت املوقف العريب حيال القضية الفلسطينية ، ووقف تنامي 

وانتشار النفوذ الشيوعي يف املنطقة ، ولو كان ذلك عىل حساب مستقبل ومصالح شعوب 

 لبالد . تلك ا

ومع كل ذلك مل تنجح واشنطن رغم كل األسالين التي لجأت إليها يف وقف تنامي التيار 

م يف شكل هياج قومي ساد 1591القومي يف املنطقة والذي بدا واضحاً أثناء وبعد يونيو 

معظم األقطار العربية ، ففي ليبيا مثالً اشتعلت املظاهرات بني جموع الشعن الليبي، 

النفط عن العمل وطالبوا بقطع صادرات النفط الليبي عن الواليات املتحدة وأوب عامل 

والدول الغربية بشكل مؤقت، وانترشت املظاهرات واالضطرابات يف أنحاء ليبيا مطالبة 

بفصل عرى االتصال مع الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وإلغاء املعاهدات العسكرية 

( ، وكانت ليبيا قد شهدت يف النصف الثاين من 80ا)معها وجالء قواعدهام عن ليبي

 الستينيات تطوراً ملحوظاً يف املجتمع الليبي ، 

  

                                                            
(80)John wright: Libya Amadren Heistory, Baltimore, Johns Hopkins University , press   

1982, p 103. 
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وكان ذلك نتيجة للطفرة النفطية التي شهدتها ليبيا والتي ملست ديناميات التغيري 

االجتامعي يف كل جوانن الحياة يف ليبيا، وأدي إىل تغيريات جوهرية يف البنية االجتامعية 

يدية يف ليبيا ) النظام القبيل والحركة السنوسية ( ، فربزت فئات جديدة شعرت بقدرتها التقل

وكفاءتها وأحقيتها يف املشاركة يف الحياة السياسية واالجتامعية واالقتصادية ، ومل تجد هذه 

الفئات من القنوات الرشعية ما ميكنها من تحقي  تطلعاتها وطموحاتها ومطالبها يف املشاركة 

يف التظاهرات واالضطرابات وحاالت الشغن والتنظيامت الرسية ، ويرجع ذلك إىل  سوي

عدم وجود مؤسسات أو أحزاب أو تنظيامت رسمية علنية ميكن أن تستوعن هذه الفئات 

ذلك أن النظام املليك قيد النشاط السيايس ومنع قيام األحزاب السياسية منذ  –الجديدة 

 م . 1591عام  األيام األويل الستقالل ليبيا

م تواجه تحدياً قوياً من نقابات العامل 1591ولكن الحكومة امللكية وجدت نفسها يف عام 

الراديكالية التي دعت إىل إواب عام يف حقول النفط ومقاطعة السفن األمريكية 

والربيطانية . ورغم متكن الحكومة امللكية من إلقاء القبض عىل القيادات العاملية 

(، إال أن ذلك مل 81وإيقاف اإلواب عن طري  استعامل قوة الجيش والرشطة) الراديكالية

مينع بعض الخاليا الرسية من تنظيم نفسها والقيام بالعمل الرسي ضد الحكومة امللكية ، من 

توزيع املنشورات والتحريض عىل املظاهرات يف املدارس والشوارع ضد الوجود األجنبي 

 ىش يف املجتمع الليبي .وحاالت الفساد التي بدأت تتف

  

                                                            
( ، جملة العلوم االجتماعية ، 6818 -6896( حممد زاهر املغرييب : التحديث وشرعية املؤسسات السياسية ) النظام امللكي السابق يف ليبيا 81)

 . 38، ص  6884شتاء (، الرايض،  –والرابع ) خريف  العدد الثالث
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م كانت الواليات املتحدة تشهد دخول رئيس جديد إىل البيت األبيض 1595وحني أقبل عام  

( 82يناير ليكون ) الرئيس السابع والثالثني للواليات املتحدة () 31، هو ريتشارد نيكسون يف 

والذي كان عمره  ، بينام كانت ليبيا تشهد بداية العد التنازيل لحكم امللك إدريس السنويس

يقارب الثامنني ، وليس عنده وريث من صلبه ، وبدا امللك غري قادر وغري مكرتس وضائ  

(، وكان واضحاً أن هناك احتامالت لحدوث تغيري كبري يف 83بتحمل مسئوليات العرش)

 مستقبل الحكم والنظام السيايس يف ليبيا ، وهذا ما سوف نعرض له يف الفصول القادمة .

  

                                                            
، سجل اآلراء ، حول الوقائع السياسية يف البالد العربية ، دار الفكر لألحباث  والنشر 3894، العدد  6818يناير  86لبنان ، يف  –( اجلريدة 82)

 .96ص  6818، بريوت، 
(83) -ts and Commitments AbroadU.S. Senate, Subcommittee on U.S. Security Agreemen 

Morocco and Libya, Hearings , 20 July , 1970, part 9, p. 2002.  
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 الفصل األول

 اتجاهات السياسة األمريكية نحو الثورة يف ليبيا 

 

املوقف األمرييك من الثورة وتحركات واتصاالت  الثوار الحتواء املوقف األمرييك وكسن 

 التأييدالدويل

 تصفية القواعد العسكرية األمريكية والربيطانية فيليبيا .

 يش الليبي .املوقف األمرييك من عملية تسليح الج
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املوقف األمرييك من الثورة وتحركات واتصاالت الثوار الحتواء املوقف 

 األمرييك وكسن التأييد الدويل 

م يف ليبيا لتنذر ببداية مرحلة هامة يف تاريخ ليبيا 1595جاءت ثورة الفاتح من سبتمرب عام  

 صعيد العالقات الدولية ، خاصة بعد أن عانت سواًء عىل مستوي األوضاع الداخلية أو  عىل

البالد يف ظل النظام املليك الساب  من آثار التبعية والتخلف ، فكام رأينا أن النخبة الحاكمة 

م وحتى عام 1591يف ليبيا كانت قد قبلت خيار التبعية للغرب وشهدت الفرتة من عام 

حكومتي واشنطن ولندن ، حيث   م نوعاً من التحالف والتعاون بني ليبيا وكل من1595

متكنتا من تكبيل ليبيا مبعاهدات وقواعد عسكرية سلبت من الشعن الليبي استقالله 

الحقيقي وسيادته عىل أرضه ، كام أدي ذلك بدوره إىل انحسار وضمور الدور الليبي يف 

ىل داخل املحيط القومي والعريب ، إال أن ذلك مل مينع من ترسب التيار القومي والتحرري إ

ليبيا الذي تبلور يف شكل مظاهرات وانتفاضات شعبية ضد الوجود األجنبي يف ليبيا ، وظهر 

التيار النارصي قوياً خاصة بعد انحسار النفوذ االستعامري يف منطقة املغرب العريب ، مام دعا 

 جامعة من الضباط األحرار الوحدوين إىل تشكيل تنظيم رسي يف صفوف الجيش الليبي متكن

م حيث كان امللك إدريس السنويس 1595من القيام بالثورة يف فجر الفاتح من سبتمرب عام 

( واألمري الحسن الرضا ويل العهد يتوىل تدبري أمور الحكم مبوجن املرسوم 84خارج البالد)

 ( . 85م أثناء غياب امللك)1595يونيو عام  13املليك الصادر يف 

  

                                                            
)84( U.S. Senate, Subcommittee on U. S. Security Agreements and Commitments Abroad, - 

Morocco and Libya , OP. Cit, P2000. 
 .93، ص 6818، سجل اآلراء 68/1/6818 يف 6448العدد  –لبنان  –( صحيفة نداء الوطن 85)
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أذاع راديو ليبيا البيان األول ملجلس قيادة  1595ويف صباح الفاتح من سبتمرب عام  

الثورة معلناً ليبيا جمهورية عربية ذات سيادة .كام تضمن البيان إلغاء املؤسسات الدستورية 

( ، وكان نجاح 86السابقة وطالن الشعن الليبي مبساندة الثورة من أجل مصلحة البالد)

ريخ ليبيا السيايس ، حيث شهدت ليبيا الثورة الليبية يعني بداية مرحلة هامة وخطرية يف تا

بعدها منعطفاً خطرياً يف عالقاتها الدولية ، وراحت تلعن دوراً هاماً ومؤثراً يف محيطها العريب 

 –ويف موقفها من القضايا العربية والدولية ، وكان لذلك أثره البالغ عىل العالقات الليبية 

مريكية بصفة خاصة ، ففي تقييمها األويل األ  –الغربية بصفة عامة وعىل العالقات الليبية 

 أتسمت الرؤية األمريكية نحو الثورة الليبية باملرونة والرتقن الحذر .

مل يدرك األمريكيون يف بداية األمر حقيقة الثورة الليبية ، ولعل األوضاع يف الواليات املتحدة 

ىض عىل تعيني جوزيف قد ساهمت يف ذلك ، فعندما أعلن عن الثورة يف ليبيا مل يكن قد م

باملر سفريا ألمريكا يف ليبيا سوى أيام ، وكان " باملر " قد أعلن يف حفل تنصيبه أنه سوف 

( ، مؤكداً عىل أهمية ليبيا 87م ليتسلم مهام عمله) 1595أغسطس  13يتوجه إىل ليبيا يف 

ة إىل مزيد من نظراً ملوقعها ومكانتها بالنسبة ملنطقة البحر املتوسط .  وكان باملر يف حاج

الوقت لإلملام بطبيعة األوضاع يف ليبيا ، ولكن قيام الثورة جعل األمر أكرث صعوبة بالنسبة له 

، فلم يكن " باملر " لديه أية خلفية عن وجهات قادة الثورة الليبية ، أيضاً مل يكن قد مىض 

سوى سبعة  عىل تنصين الرئيس األمرييك "نيكسون" رئيسا للواليات املتحدة األمريكية

 شهور عندما أعلن عن الثورة يف ليبيا ، 

  

                                                            
 .8، ص 6818/6891( البيان األول جمللس قيادة الثورة الليبية ، السجل القومي ، اجمللد األول ، 86)
 . 98، ص  6818، سجل اآلراء 6818/ 81/9( وكالة األنباء الليبية يف 87)
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اإلرسائييل من أهم القضايا الدولية التي  –وكانت مشكلة الرشق األوسط والرصاع العريب 

( ، وكان نجاح الثورة يف ليبيا وتغيري 88تواجه اإلدارة األمريكية الجديدة يف البيت األبيض)

إلدارة األمريكية وورة إعادة النظر يف كل نظام الحكم وإعالن ليبيا جمهورية يحتم عىل ا

األمريكية  –حساباتها وسياساتها بالنسبة ملستقبل املنطقة ، أيضاً كانت العالقات الليبية 

ومستقبل القواعد العسكرية األمريكية يف ليبيا من أهم القضايا التي شغلت اإلدارة 

بع قرن تقريباً تتابع مصالحها األمريكية خاصة بعد أن ظلت الواليات املتحدة وعىل مدى ر 

اإلسرتاتيجية واالقتصادية يف ليبيا بدون اعتبار ملشاعر الشعن الليبي معتمدة يف ذلك عىل 

حليفها امللك الساب  ، لكن تبدل األوضاع بعد نجاح الثورة الليبية يف بسط سيطرتها عىل 

القاتها ومصالحها مع الحكم جعل الواليات املتحدة يف موقف غري واضح بالنسبة ملستقبل ع

 ليبيا يف ظل النظام الجمهوري الجديد يف ليبيا . 

وتشري بعض املصادر إىل أن حدوث انقالب عسكري يف ليبيا مل يكن مفاجأة لإلدارة  

األمريكية ، حيث يذكر القائد العام الساب  للقوات املسلحة الليبية اللواء "الشلحي " أنه 

يطيح فيه بامللك إدريس ويعلن الجمهورية يف ليبيا ، وأن  كان ينوي القيام بانقالب عسكري

ذلك كان سيتم مبساندة القوات األمريكية ، وتؤكد هذه املصادر أن اللواء الشلحي كان 

 متواطئاً مع األمريكان لخلع امللك إدريس ، 

  

                                                            
 . 98. ص  6818اآلراء ، سجل  6818يناير  89، يف 6184–العدد  –لبنان  –( صحيفة النهار 88)
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طوا لكن الثوار أعضاء تنظيم الضباط األحرار الوحدويني سبقوا اللواء الشلحي ، بعد أن احتاو 

من الخطر األمرييك ، وذلك عن طري  تكليف واحد منهم باالتصال هاتفياً بقائد موقع 

طرابلس العسكري بحجة أنه واحد من رجال الشلحي ، وإبالغه أنه تقرر القيام باالنقالب 

هذه الليلة بالذات ، وطلن إليه إخطار القاعدة العسكرية األمريكية ليك متتنع عن كل عمل 

 ( .89األمر لالنقالبيني) إذا ما استتن

ولكن هذه الرواية التي أوردتها صحيفة املجاهد الجزائرية قد تكون بعيدة عن الحقيقة ، 

فلم يرش العقيد القذايف إىل هذه الرواية يف حديث الذكريات عن تنظيم الضباط األحرار أو 

شارة أية ( وينفي صدق هذه الرواية أيضا عدم إ90قصة الثورة والعقبات التي واجهتها)

مصادر أخرى إىل علم الدوائر األمريكية بأن هناك ثورة أو انقالباً سوف يقع يف ليبيا ، ومن 

ثم ميكن القول إن اإلعالن عن الثورة يف ليبيا كان مفاجأة للواليات املتحدة األمريكية 

به تلك  وللقامئني عىل القواعد العسكرية املوجودة يف ليبيا ، وتحسباً ألي دور ميكن أن تقوم

القواعد ، حرص الثوار عىل محارصة تلك القواعد األمريكية منها أو الربيطانية ، وصوبت 

كتيبة املدفعية التي تحارص قاعدة املالحة "هويلس" مدافعها نحو مدرجات الطائرات وكانت 

 التعليامت الصادرة من قيادة الثورة هي القيام بقصف القاعدة   

  

                                                            
 . 98، ص  6818سجل اآلراء  88/8/6818( وكالة أبناء روبرت ، و. ص . ف ، يف 89)
( 39، مكتبة الفكر اجلماهريي ) رأي يف القضااي القومية والعاملية ( ) 6818أكتوبر  63( حديث العقيد معمر القذايف للتلفزيون العريب يف 90)

 . 84-69، ص ص  6899،  6حباث الكتاب األخضر ، ج.ع.ل، طمنشورات املركز العاملي لدراسات و 
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( ، ويف اليوم التايل صدرت أوامر مشددة من قائد 91الثورة)يف حالة تحرك الطائرات ضد 

الثورة للقوات البحرية والجوية الليبية بالتدخل ملواجهة أية محاولة داخلية أو خارجية 

 ( .92تستهدف النيل من الثورة)

ومن املالحظ أنه مل تكن هناك أية تحركات عسكرية من قبل القواعد األجنبية التي  

د اندالع الثورة ، ولعل عنرص املفاجأة ، والتأييد الشعبي والعريب الذي كانت يف ليبيا عن

حظيت به الثورة الليبية عند اإلعالن عنها ، قد لعن دوراً هاماً يف نجاح الثورة وسيطرتها 

عىل مقاليد األمور يف البالد ، أيضا كانت املعلومات التي وصلت إىل لندن عن طري  مراسل 

تناقلتها وسائل اإلعالم الغربية ، تؤكد عىل أن الشعن الليبي تقبل الثورة اإلذاعة الربيطانية و 

بارتياح شديد ، وأن الهدوء يسود العاصمة طرابلس ، كام أن عدداً كبرياً من السياسيني أعلنوا 

تأييدهم لنظام الحكم الجديد يف ليبيا ومن بني هؤالء كان السيد ونيس القذايف رئيس 

( ، أيضا كان البيان الذي أذيع من راديو طرابلس الغرب بصوت 93ب )الحكومة الليبية السا

األمري الحسن الرضا ويل العهد والقائم بأعامل امللك إدريس السنويس ، يف متام الساعة 

م  أي عقن إذاعة البيان األول 1595الحادية عرش وخمسون دقيقة يف األول من سبتمرب 

ن " أنا الحسن الرضا الذي أتويل الوصاية عىل والذي تضم –ملجلس قيادة الثورة مبارشة 

العرش يف غياب امللك ، أعلن للشعن الليبي وللعامل أجمع ، أنني استقلت مبلء إراديت 

وليشهد الله عىل ذلك ، وأنني أطلن إىل جميع املواطنني تأييد الحكم الجديد الذي أؤيده أنا 

ترب نفيس مسؤوالً عن جميع أولئك الذين ، كام أطلن إليهم أال يحملوا السالح ، وأنني ال أع

 ( .94يترصفون خالفا ملا أطلبه")

  
                                                            

 .  394، السجل القومي اجمللد التاسع ص  6899أغسطس  46( حديث العقيد معمر القذايف للتلفزيون اللييب ) حديث الزكرايت ( يف 91)
 . 11، ص  6818، سجل اآلراء  6818سبتمرب عام 8( و.ص.ف: يف 92)
 . 93، ص  6818، سجل اآلراء  8186سبتمرب عام 8( و.ص.ف: يف 93)
 . 19، ص  6818، سجل اآلراء  6818سبتمرب عام 6(و.ص.ف: يف 94)
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وقد أسهمت تلك العوامل مجتمعة عىل تثبيت الثورة ونجاحها " وشعور قادة الثوار بالقدرة 

عىل مواجهة أي خطر يهدد ثورتهم ، خاصة بعد أن خرجت املظاهرات الشعبية تجوب 

ول ، معلنة عن تأييدها للثورة وللنظام الجمهوري شوارع ليبيا خالل ساعات رفع حظر التج

( ، هذا يف الوقت الذي بدا فيه واضحاً أن امللك إدريس السنوىس والذي 95الجديد يف ليبيا)

عاما وليس له وريث من نسله غري راغن يف مقاومة الثورة ،  15كان يبلغ من العمر آنذاك 

حاول اإلفالت من الكثري من أمور الحكم ال سيام وأنه كان يف أيامه األخرية قبل الثورة ي

ومسؤولياته ويلقي بها عىل ويل العهد ، ابن أخيه األمري الحسن الرضا ، الذي كان وقت 

اإلعالن عن الثورة هو القائم بأعامل امللك يف ليبيا . ولقد كانت الدوائر األمريكية ملمة بهذا 

 ( .96املوقف بالنسبة لحالة امللك قبل اإلعالن عن الثورة)

وليس معني ذلك أنه مل تكن هناك تحركات ضد الثورة ، فقد ذكر يف بريطانيا رسميا أن 

السيد عمر الشالحي مستشار امللك إدريس وصل إىل لندن وأجري اتصاال مع أحد كبار 

موظفي الخارجية الربيطانية ، وذكر مراسل " األسوشيتد برس " أن مبعوث امللك طلن 

لثورة والنظام املناهض للملكية يف ليبيا ولكن جواب بريطانيا كان مساعدة بريطانيا لسح  ا

رفضا واضحاً ، كام كشفت مصادر موثوق بها عن هذا عقن املباحثات التي جرت بني عمر 

الشالحي مستشار امللك إدريس ووزير خارجية بريطانيا " مايكل ستيورت "، وقال مصدر 

فهية من امللك إدريس إىل الحكومة بريطاين مطلع إن عمر الشالحي يحمل رسالة ش

الربيطانية ، ولكن وزير خارجية بريطانيا شدد عىل أن االلتزام الربيطاين الوحيد تجاه ليبيا 

 ( .97هو معاهدة الدفاع عن البلد ضد العدوان الخارجي)

  

                                                            
 .  19، ص  6818، سجل اآلراء  6818سبتمرب  4( وكالة األنباء الليبية ، يف 95)

)96( U.S. Senate , Subcommittee on U. S. Security Agreements and Commitments Abroad – 

Morocco and Libya, OP. Cit, P1993. 
 .99، ص  6818، سجل اآلراء ن  4/8/6818يف  –لبنان  –( صحيفة اجلريدة 97)
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وبدا واضحاً أن زيارة عمر الشالحي مستشار امللك إدريس إىل لندن كانت مبثابة إحراج 

الربيطانية ، التي تربطها مصالح اقتصادية وعسكرية واسعة مع ليبيا، حيث كان للحكومة 

يوجد أكرث من خمسة آالف بريطاين يعملون يف املشاريع اإلمنائية يف ليبيا . ورداً عىل هذه 

الزيارة، أصدر مجلس قيادة الثورة الليبي بياناً يستنكر فيه استقبال حكومة بريطانيا ملبعوث 

(. ومل تكن 98ع ، كام قرر املجلس إقالة عمر الشالحي من جميع مناصبه)امللك املخلو 

بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي لجأ إليها مستشار امللك ، فقد ذهن أيضاً إىل واشنطن 

طالبا من الواليات املتحدة التدخل إلنقاذ عرش امللك إدريس والقضاء عىل الثورة ، ويبدو أن 

 يختلف كثرياً عام قاله وزير خارجية بريطانيا . رد اإلدارة األمريكية مل 

وقد تبني بعد ذلك أن ما قام به عمر الشالحي مستشار امللك إدريس كان مبادرة  

شخصية منه دون علم امللك إدريس ، حيث ذكرت بعض املصادر الصحفية أن امللك إدريس 

ها من الحكومة السنوىس استنكر املهمة التي قام بها مستشاره الخاص والتي طلن في

الربيطانية واإلدارة األمريكية املساعدة ، وذكر مراسل صحيفة "دييل إكسربيس" عن امللك 

إدريس أنه رصح له بقوله " مل أطلن إىل السيد الشالحي القيام بهاتني املبادرتني باسمي 

م 1591وإنني ال أقر ما يفعله " وأضافت الصحيفة أن امللك إدريس قال " إنه منذ عام 

( " ، وتأكد موقف امللك 99أعرب مراراً عديدة عن رغبته يف التنازل عن العرش البن أخيه)

إدريس يف عزوفه عن العودة واسرتداد عرشه من خالل الرسالة التي بعث بها إىل الرئيس 

 جامل عبد النارص يطلن منه التوسط إلطالق رساح ابنته سلمي وسكرترية زوجته، 

  

                                                            
 .93، ص  6818، سجل اآلراء ،  4/8/6818( وكالة األنباء الليبية ، يف 98)
 .   19، ص 6818سجل اآلراء  9/8/6818( و.ص.ف ، عن صحيفة " سان " لندن يف 99)
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ىل أن كل ما أشيع حول عزمه عىل العودة إىل ليبيا ال نصين له كام أكد امللك يف رسالته ع

( ، كام أعلن متحدث باسم امللك إدريس أن امللك سوف يوقع خالل أيام 100من الصحة)

عىل وثيقة رسمية بالتنازل عن العرش وأن وفداً رسمياً ميثل مجلس قيادة الثورة الليبية 

وناين الذي يقيم فيه امللك للتوقيع أمامه عىل سيصل قريباً إىل " كامينا فورال" املصيف الي

وثيقة التنازل ، وإنهاء اإلجراءات الرسمية الخاصة بها ، وان هذا الوفد سوف يبحث أيضا 

 ( .101املشكالت املتعلقة مبمتلكات امللك إدريس وثروته املودوعة داخل ليبيا وخارجها)

النظام املليك الساب  ، وبعد أن اطأمن قادة الثورة إىل عدم وجود خطر من قبل  

كان البد لهم من مواجهة النشاط الدبلومايس األمرييك والربيطاين ، باعتبارهام مصدر الخطر 

 3املبارش عىل استقرار الثورة ، ومن ثم عقد مجلس قيادة الثورة مؤمتراً موسعا يف يوم 

العريضة  سبتمرب حرضه رؤساء البعثات الدبلوماسية بليبيا ، حيث عرض عليهم الخطوط

للسياسة الخارجية للجمهورية العربية الليبية ، ويف اليوم التايل أصدر مجلس قيادة الثورة 

بيانا يعترب أن الدول التي أبقت عىل متثيلها الدبلومايس يف ليبيا بعد انعقاد املؤمتر املوسع 

( 102يف ليبيا) لرؤساء البعثات الدبلوماسية ، تعترب معرتفة تلقائيا بالنظام الجمهوري الجديد

، وكان أعضاء مجلس قيادة الثورة قد سعوا إىل طأمنة ممثيل كل من الواليات املتحدة 

وبريطانيا عىل مصالحهم ورعاياهم ومؤسساتهم مؤكدين لهم أن الثورة جاءت لتلبية رغبات 

الشعن الليبي يف القضاء عىل الفساد الداخيل والتخلف االجتامعي واالقتصادي الذي فرضه 

 الحكم الساب  عىل البالد ، نظام

  

                                                            
 . 19، ص  6818، سجل اآلراء   1/8/6818 ( األهرام : القاهرة ،100)
 .19، مرجع سابق ، ص  9/8/6818لندن ، يف  –( و.ص.ف. عن صحيفة " سان " 101)
 .19، ص  6818، سجل اآلراء ،  4/8/6818( وكالة األنباء الليبية ، يف 102)
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كام طالن قادة الثورة من قنصيل الواليات املتحدة وبريطانيا رسعة اعرتاف حكومتيهام  

بالنظام السيايس الجديد وحتى ميكن بدء مرحلة جديدة من التعاون البناء بني دولتيهام 

الخارجية والنظام الجمهوري الجديد يف ليبيا . وعىل أثر ذلك رصح الناط  باسم وزارة 

الربيطانية ، بأن سفارة بريطانيا يف ليبيا تلقت تأكيداً من مجلس قيادة الثورة الليبي بأنه 

سيحرتم جميع املعاهدات واالتفاقيات املعقودة بني بريطانيا وليبيا. ويبدو أن الثوار أكدوا 

لرئيس جامل عىل نفس اليشء بالنسبة للسفري األمرييك يف ليبيا ، وكان ذلك بناء عىل نصيحة ا

( 103عبد النارص لقائد الثورة الليبية يف الرسالة التي بعث بها إليه يف اليوم الثاين من الثورة)

وكان من الواضح أن الواليات املتحدة األمريكية قد التزمت بحامية نظام امللك  .

نها إدريس من أي عدوان خارجي من شأنه أن يهدد نظام الحكم املليك القائم يف ليبيا ، ولك

مل تتدخل ضد أية قوي محلية تسعي إىل تغيري النظام خشية إثارة حرب أهلية وإحداث 

( . ويشري " ديفيد نيوسوم " 104قالقل من شأنها أن تؤثر عىل املصالح األمريكية يف ليبيا)

مساعد وزير الدولة الساب  يف الواليات املتحدة ، إىل أن امللك إدريس مل يقرر الرجوع إىل 

( ، ولكنه جعل جهده مقترصاً عىل 105فاع عن عرشه فرمبا قد وجد مساندة شعبية)ليبيا للد

أن تقوم بريطانيا بالتدخل نيابة عنه ، ولكن املساندة الشعبية العامة للثورة أقنعت إدريس 

 ( ،106أن يقبل بالتخيل عن عرشه ويسعى عن طري  القاهرة لضامن سالمة عائلته)

  

                                                            
 .  63-64، ص ص 6898ويل ، القاهرة ( فتحي الديب : عبد الناصر وثورة ليبيا دار املستقبل العريب ، القاهرة ، الطبعة ال103)

)104( John, cooley : Libyan sandstorm, OP. Cit, P13. 
)105( Edward P. Holey : Qaddafi and The United States Sinece 1969, Prager, Pubis: hers New 

York, 1984, PP22 - 23. 
)106( Lilian Craig Harris : Libya Qaddafi Revolution and the Modern state, Boulder: 

westview, 1986,P14. 
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شخصية له ملحاولة العودة إىل ليبيا السرتداد عرشه ، كام أيضاً نفي امللك إدريس أية مساع  

أنه استنكر املبادرة التي قام بها مستشاره الخاص عمر الشالحي التي سعي فيها لدي كل من 

بريطانيا والواليات املتحدة للعمل عىل سح  الثورة ، ولعل ذلك من العوامل الرئيسية التي 

عن القيام بأي عمل ضد الثورة . وإىل جانن  جعلت كال من واشنطن وبريطانيا تحجامن

ذلك كانت الواليات املتحدة حريصة عىل أن يستمر تدف  واردات النفط الليبي إىل موانيها ، 

أيضا كانت بعض الدوائر األمريكية تدرك أن أي تدخل من قبل الواليات املتحدة األمريكية 

شئون ليبيا الداخلية وسيقابل بالرفض  ضد الثورة الليبية سيعتربه الشارع العريب تدخالً يف

سواًء عىل الصعيد الشعبي أو الرسمي يف العامل العريب، وأن تلك املخاطرة غري مأمونة 

العواقن وسوف تؤثر سلباً عىل العالقات العربية األمريكية وعىل العالقات االقتصادية بني 

 ليبيا والواليات املتحدة بصفة خاصة .

عض أعضاء اإلدارة األمريكية يرى وورة القيام بعمل عسكري ضد ويف الوقت نفسه كان ب

الثورة الليبية، فلم يستبعد " هرني كيسنجر " بحث هذا الخيار ، لذلك نجده يطرح سؤاالً 

حول احتامالت قيام  1595نوفمرب  39هاماً أمام لجنة األربعني يف جلستها التي عقدت يف 

الليبية . ولكن رفض وكالة املخابرات األمريكية لكل  الواليات املتحدة بعمل رسي ضد الثورة

الخيارات املطروحة للقيام بأي عمل ضد الثورة الليبية جعل كيسنجر مكرها عىل تقديم 

( ، عالوة عىل 107تقرير إىل الرئيس األمرييك يقرتح عدم القيام بأي عمل ضد الثورة الليبية)

يف ليبيا كانت تؤكد عىل أن العقيد القذايف  ذلك فإن التقارير  الواردة من السفري األمرييك

 قائد الثورة الليبية ذو اتجاهات قومية عربية ،

  

                                                            
)107( Henry kissinger: Years of Upheaval, Boston, Little, Brown and Co.,1982,P856. 
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ورمبا يكون خصامً عنيداً ضد الشيوعية الدولية ، وان ذلك قد أعطي املزاج العام يف ليبيا  

عىل وجه الخصوص ويف العامل العريب عموماً انطباعاً بأن القذايف قد ميهد الطري  إليجاد 

قات أفضل مع الواليات املتحدة ، أيضا تبلورت رؤية السفري األمرييك التي وضعها عن عال 

قائد الثورة الليبية يف األيام األويل للثورة  حول الرتكيز عىل كره القذايف للشيوعية، وان عىل 

دة الواليات املتحدة واإلدارة األمريكية الرتكيز عىل املصالح بعيدة املدى بني الواليات املتح

( . لذلك اشرتطت اإلدارة األمريكية قبل اعرتافها بالنظام 108والجمهورية العربية الليبية)

 -السيايس الجديد يف ليبيا ثالثة رشوط هي :

 أن تحتفظ الواليات املتحدة األمريكية بقواعدها العسكرية يف ليبيا . -1

اهدات املوقعة بني ليبيا أن يلتزم النظام الجمهوري الجديد يف ليبيا باالتفاقيات واملع -3

 والواليات املتحدة.

 أن يستمر التعاون بني البلدين مع املحافظة عىل املصالح األمريكية بليبيا . -2

وكانت تلك الرشوط هي نفسها التي اشرتطتها بريطانيا قبل اعرتافها بالنظام الجمهوري يف 

هذه الرشوط سواًء مع  ليبيا ، وقد واف  مجلس قيادة الثورة الليبي شفويا عىل قبول

 (، 109الحكومة الربيطانية أو اإلدارة األمريكية)

  

                                                            
)108( Edward, P. Haley: OP. Cit, P5 . 

 .  49( فتحي الديب : املرجع السابق ، ص 109)
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ومن ثم بادر قنصل بريطانيا بتسليم املقدم آدم حواس عضو مجلس قيادة الثورة اعرتاف 

م ويف 1595الحكومة الربيطانية بالجمهورية العربية الليبية يف مساء الخامس من سبتمرب 

باملر" سفري الواليات املتحدة بليبيا اعرتاف حكومته  اليوم التايل أبلغ السفري " جوزيف

 ( .110بالنظام الجمهوري يف ليبيا)

ولعل املوقف الدويل وتوايل اعرتاف الدول األجنبية والعربية ووقوف معظم الدول العربية 

مع النظام الجمهوري الجديد يف ليبيا ، واإلعالن عن تأييدها ودعمها للثورة الليبية ، قد عجل 

( . أيضا كان للتأييد الشعبي داخل ليبيا للثورة والنظام ة اعرتاف واشنطن)برسع

الجمهوري ، ثم رسعة اعرتاف معظم الدول العربية بالنظام الجمهوري واإلعالن عن دعم 

القادة العرب للثورة الليبية ، أثر هام يف إجبار الدول األجنبية عىل رسعة اعرتافها  بالوضع 

( ، وكذلك 111بادرت موسكو بإعالن اعرتافها بالجمهورية العربية الليبية)الجديد يف ليبيا ، ف

 ( .112فعلت كل دول املجموعة الرشقية)

  

                                                            
 . 81( نفس املرجع ، ص 110)
( عقب جناح الثورة الليبية بعث )  قائدها إىل الرئيس عبد الناصر يطلب سرعة أتييد الثورة واالعرتاف ابلنظام اجلمهوري اجلديدد يف ليبيدا ، كمدا أعلدن

لدرئيس الثوار التزامهم ابخلط القومي العريب ، ومدن   أعلندت معظدم الددول العربيدة عدن أتييددها للنظدام اجلمهدوري اجلديدد يف ليبيدا ، كمدا أصددر ا
ره إىل وزيددر الددفاع املصددري بتحريد  القددوات الالزمدة مددن الطدريان واملدددرعات واملشداه امليكانيكيددة إىل احلددود الليبيددة أتكيدددا  عبدد= = الناصددر أوامد

ي قائدد على دعم مصر للثورة الليبية ، هذا يف الوقت الذي أعلنت فيه كل من العراق وسوراي واجلزائر عن دعمها وأتييدها للثدورة الليبيدة ، وتلقد
لليبية يف السادس من سبتمرب برقية من رئيس كل مدن مصدر وسدوراي واجلزائدر تؤكدد علدى وقدوف الددول الدثالث مدع الثدورة ضدد أي عددوان الثورة ا

 ( .89خارجي ، ) فتحي الديب : نفس املرجع ، ص 
 . 99، ص  6818، سجل اآلراء  6818سبتمرب  9( وكالة األنباء الليبية ، 111)
 . 99، ص  6818، سجل اآلراء  6818سبتمرب عام  68 ،8( وكالة أنباء رويرت يف 112)
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ومن املالحظ أن التقارب الذي بدا واضحاً بني النظام السيايس الجديد يف ليبيا وبعض الدول 

" عبد  العربية التي كان يطل  عليها يف ذلك الوقت بالدول التقدمية وعىل رأسها مرص

النارص " والتي أعلنت التزامها بحامية ودعم النظام الجمهوري الجديد يف ليبيا ، قد أعطي 

انطباعاً لدي الدوائر الحاكمة يف كل من واشنطن ولندن بأن العقيد القذايف ذو ميول نارصية 

 ومن ثم كانت األوساط السياسية يف كل من الواليات املتحدة وبريطانيا تراقن عن كثن ما

يجري يف ليبيا ، وهذا ما كشفت عنه صحيفة " دييل تلجراف " يف لندن يف مقالها االفتتاحي ، 

والذي طلبت فيه من الحكومة الربيطانية إعادة النظر يف عقود العتاد العسكري املوقعة مع 

ليبيا ، وأضافت الصحيفة قائلة "كل شئ يحمل عىل االعتقاد بأن الضباط الثوريني يتعاطفون 

امل عبد النارص الذي يرجح أنه شجع عملهم وأنه يف هذه الحالة يجن عىل حكومة مع ج

بريطانيا أن تعيد النظر يف التزاماتها لتوريد الكميات الهامة من العتاد الحريب من أحدث 

 –(113طراز ، وإال فإن سباق التسلح بالرشق األوسط سيشهد تحوالً من أخطر ما ميكن ")

 إىل أن معظم أجهزة اإلعالم يف كل من الواليات املتحدة وبريطانيا وجدير بالذكر هنا أن نشري

أيضاً كان موضوع التقارب املرصي الليبي مسار  –تقع تحت سيطرة ونفوذ اللويب الصهيوين 

قل  لدي الدوائر األمريكية ، وهذا ما عرب عنه السفري األمرييك " جوزيف باملر " أثناء لقائه 

مجلس قيادة الثورة الليبي ، فلم يجد " باملر " غضاضة يف أن مع املقدم آدم حواس عضو 

يثري موضوع عالقة النظام السيايس الجديد يف ليبيا بالجمهورية العربية املتحدة ، وما تنرشه 

 الصحف الليبية من موضوعات تشري إىل عداء الثورة ألمريكا وللقواعد العسكرية ، 

  

                                                            
 .  99، ص 6818، سجل اآلراء  6818سبتمرب  9( و.ص. ف : يف 113)
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ييك قائالً " أن ما تنرشه الصحف ال يعدو أن ولكن املقدم آدم حواس طأمن السفري األمر

يكون إال لالستهالك املحيل والتخفيف من حدة مشاعر الجامهري وأن النظام الجديد يف ليبيا 

يحرص عىل إقامة عالقات طيبة بني ليبيا والواليات املتحدة األمريكية ، وأن العالقات مع 

لتي تفرضها حاجة النظام الجديد يف مرص شأنها شأن العالقات مع باقي الدول العربية وا

 ( .114ليبيا لالستفادة من خربة أخوانهم العرب يف جميع األقطار العربية)

ومن املالحظ أيضاً أن الدوائر األمريكية الحاكمة رغم تخوفها من ميول العقيد القذايف قائد 

ثار سلبية عىل الثورة الليبية وخشيتها من قيام تحالف بينه وبني عبد النارص قد يكون له آ 

مستقبل املنطقة وعىل املصالح األمريكية يف ليبيا ، إال أن اإلدارة األمريكية كانت لديها بعض 

التفاؤل نحو النظام الجمهوري الجديد يف ليبيا ، ونحو مستقبل أفضل للعالقات بني ليبيا 

ة يف ليبيا يف والواليات املتحدة ، ومن ثم كان حسن ظن اإلدارة األمريكية بالقيادة الثوري

األيام األويل للثورة ، حيث أبلغت واشنطن العقيد القذايف عن بعض املكائد التي دبرت 

(، أيضاً استمرت واشنطن يف تدرين بعض العسكريني الليبيني خالل عام 115لإلطاحة به)

( ، وخالل سنوات حكم القذايف املبكرة كانت الدوائر األمريكية تنظر بيشء من 116م)1511

ح لتوجهات العقيد القذايف املناهضة للشيوعية، كام أرشنا سابقاً ، وقد ترسخ هذا االرتيا 

االعتقاد لدي واشنطن بعد استمرار انتقاد القذايف للمذهن الشيوعي يف السنوات األويل من 

 حكمه ، حني انتقد مساعدة موسكو لألحزاب الشيوعية يف املنطقة ، 

  

                                                            
 .  41( فتحي الديب : املرجع السابق ص 114)

)115( John Cooley: The Libyan Menace-“Foreign policy “- No42, Spring, 1981, p81. 
)116( U.S. Senate Subcommittee on U.S. Security Agreement and Commitments Abroad -- 

Morocco and Libya OP.Cit,p2000 . 
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انقالب عسكري يساريه ضد حكومة الرئيس جعفر  أيضاً اعرتضت ليبيا لطائرة تحمل محاولة

النمريي يف السودان ، أيضاً شجن القذايف اإلمربيالية السوفيتية خالل حرب الهند وباكستان ، 

وأرسل طائراته الحربية ملساعدة باكستان ، ثم كان انتقاد القذايف الرتباط عبد النارص 

م، أيضاً عارض 1513ية العراقية عام بالسوفيت ، وإدانته بشدة معاهدة الصداقة السوفيت

القذايف يف حضور كوبا ملؤمتر دول عدم االنحياز ، وساعد عامن يف حروبها ضد عصابات 

 ( .117ظفار)

وقد خلقت ترصيحات العقيد القذايف الرسمية يف الفرتة األويل من حكمة حول مستقبل 

الفرعية يف الفرتة من عام  األمريكية اعتقاداً لدي الكونجرس واللجان –العالقات الليبية 

( ، وقد 118م بأن ليبيا ستكون خصامً مؤكداً لالتحاد السوفيتي)1513م وحتى عام 1595

خل  ذلك أيضاً نوعاً  من االرتياح والتفاؤل الحذر لدي الدوائر األمريكية يف ذلك الوقت ، 

ملبكرة من ( وزير الدولة األمرييك الساب  بأنه خالل السنوات ا119حيث عل  وليم روجرز)

حكم القذايف مل يكن هناك أشياء ميكن أن تعكر العالقات بني ليبيا والواليات املتحدة ، فلم 

تهتم اإلدارة األمريكية بتوجهات القذايف اإلسالمية ، بل رمبا ساهمت واشنطن يف إذكاء هذه 

 الروح لدي القذايف ،

  

                                                            
)117( Lisa Anderson : Qaddafi and the Kremlin – “ Problems of Communism “ – Vol.34, Spet 

- Oct.1985, pp32-33. 
)118( Mohmoud. G.Elwarfally: Imagery and Ideology U.S: policy Toward Libya, 1969- 1982, 

Pittsburgh : University of Pittsburgh press, 1988 p76. 
)119( David Blundy and Andrew Lycett, :- “ Qaddafi and Libyan Revolution “ – Boston: 

Little Brown, 1987, pp84,85. 
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هي التي قامت برتجمة كتاب ( C.I.Aفقد أشيع أن وكالة املخابرات املركزية األمريكية)  

( ، يف محاولة 120سوفيتي ناقد لإلسالم ظهر بشكل غامض يف أسواق طرابلس الغرب بليبيا)

إلذكاء روح التعصن الديني لدي العقيد القذايف والشعن الليبي ضد الشيوعية الدولية ، 

 ومحاولة استقطاب النظام السيايس الجديد يف ليبيا ودفعه نحو الغرب ، ورغم بعض

الترصيحات والعبارات التي وردت عىل لسان العقيد القذايف والتي يهاجم فيها اإلمربيالية 

( تقوم عىل 121م)1512األمريكية . إال أن سياسة واشنطن نحو ليبيا ظلت حتى بداية عام 

التفاؤل الحذر رغم إقبال حكومة الثورة الليبية عىل اتخاذ إجراءات هامة تشري إىل رفض 

 الدخول تحت العباءة األمريكية ورفض سياسة األحالف والتبعية، عالوة عىل العقيد القذايف

 انتهاج القذايف لسياسة قومية حرة تقوم عىل معادات االستعامر وسياسة الهيمنة .

ويبدو أن واشنطن وجدت نفسها مضطرة للقبول بسياسة األمر الواقع نحو النظام السيايس 

الواليات املتحدة القيام بعمل عسكري ضد الثورة الليبية الجديد يف ليبيا، فلم يكن يف وسع 

التي تحظى بتأييد شعبي ودويل كبري، ومل تكن مثل تلك املحاولة مأمونة العواقن نظراً 

لجغرافية ليبيا ، أيضاً كان التدخل ضد الثورة الليبية سيواجه مبقاومة شديدة من قبل الكثري 

بالنسبة للواليات املتحدة عىل الصعيد العاملي ،  من الدول العربية وسيشكل مأزقاً حرجاً 

ولعل كل هذا يفرس اإلشارة بإصبع االتهام إىل وجود دور أمرييك يف بعض املؤامرات التي 

 استهدفت التخلص من الثوار واستبدالهم بنظام مواٍل ألمريكا والغرب ، 

  

                                                            
)120( John cooley : The Libyan Menace, op.cit,p85. 
)121( Stephen, Zunes : Libya More Balance Needed, Volume 6, Number 26, July 2001, 

University of Son Francisco, Copytight © 2001 / IRC and IPS. 
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فية القواعد خاصة بعد إعالن الثوار عن توجههم الوحدوي والقومي وإرصارهم عىل تص

األمريكية والربيطانية من ليبيا ، ثم اتخاذ عدد من اإلجراءات االقتصادية ضد رشكات النفط 

 األمريكية والربيطانية العاملة يف ليبيا .

* * * 

  



60 
 

 -تصفية القواعد األمريكية والربيطانية من ليبيا :

ظام الجمهوري يف عقن استقرار األمور ملجلس قيادة الثورة الليبية ، واستقرار الن 

ليبيا بعد أن تحق  له اعرتاف املجموعة الدولية ، بدأ قادة الثورة يف السعي إىل تحقي  أهم 

أماين وتطلعات الشعن العريب الليبي يف تحقي  كامل سيادته واستقالله عىل أراضيه ، 

إلعالن بتصفية القواعد العسكرية وجالء القوات األمريكية والربيطانية عن ليبيا ، وعقن ا

عن تشكيل أول حكومة يف النظام الجمهوري الجديد " أعلنت وكالة أنباء الرشق األوسط يف 

سبتمرب أن محمود سليامن املغريب رئيس الوزراء رصح بأن  16برقية لها من طرابلس يف 

االتفاقيات واملعاهدات التي تتعل  بالقواعد األجنبية األمريكية والربيطانية يف ليبيا لن 

ألن الجميع يتمني زوالها ، كام أكد املغريب عىل أنه يف ظل النظام الجمهوري الجديد تجدد 

 ( .122يف ليبيا لن تكون هناك تبعية سواًء للمعسكر الغريب أو املعسكر الرشقي)

كان مجلس قيادة الثورة قد حصل عقن الثورة عىل مستندات تفيد بأن القوات اإلرسائيلية 

( ، وعىل أثر ذلك قام املقدم آدم حواس عضو مجلس قيادة يتم تدريبها بقاعدة العضم)

الثورة ووزير الدفاع باستدعاء السفري الربيطاين يف حضور صالح بويصري وزير خارجية ليبيا ، 

وسأله عن وجود قوات أجنبية يف قاعدة العضم للتدرين بها ، وأن هذا األمر أثار الجامهري 

الثورة يف الحفاظ عىل العالقات الطيبة بني البلدين ، الليبية ، ونظراً لرغبة مجلس قيادة 

 فإنهم يطالبون بالتأكد من عدم وجود قوات أجنبية يف هذه القاعدة . 

  

                                                            
 . 96ص  6818، سجل اآلراء  6818سبتمرب  69( صحيفة اجلريدة : لبنان يف 122)
( خددالل حددرب يونيددو )بنقددل السددالح إلسددرائيل مددن قاعدددة هددويلس وأن هندداك عددددا  مددن ذكددرت صددحيفة األهددرام القاهريددة أن أمريكددا تقددوم  6819

ياسددة الضددباط واجلنددود اإلسددرائيليني يتلقددون تدددريبهم يف هددذه القاعدددة ، انظددر عبددد الددرحيم شددليب : تصددفية القواعددد العسددكرية يف ليبيددا ، جملددة الس
 . 84 – 99، مؤسسة األهرام القاهرة ، ص ص  6891، يناير 68الدولية ، العدد 
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وتجنبا لحدوث مضاعفات ولتهدئة ثورة الشعن يري أن أفضل أسلوب لذلك هو وضع 

مرور ضابط اتصال ليبي داخل القاعدة لتفتيش الطائرات عند وصولها عىل أن يسب  ذلك 

املقدم آدم حواس شخصياً عىل القاعدة للتأكد من عدم وجود قواعد رسية أو ذرية أو قوات 

غري بريطانية تخالف نص االتفاقية ، ومنعاً لحدوث أي احتكاكات بني األهايل وأفراد القاعدة 

، يري وورة ترحيل القوات األجنبية املوجودة إىل قاعدة أخرى ولتكن مالطا مثالً ، ولكن 

لسفري الربيطاين قال إن ترحيل القوات املوجودة حاليا ال ميكن أن يتم جواً ، فرد عليه آدم ا

حواس بأنهم مستعدون لفتح امليناء ملرور هذه القوات تحت حراسة القوات الليبية لتأمني 

سالمتها ، وأثناء اللقاء أشار السفري الربيطاين إىل موضوع الترصيحات التي ترتدد يف الصحف 

يبية عىل ألسنة بعض املسئولني بالنسبة لنية الثورة يف إنهاء وجود القواعد ، فأجاب آدم الل

حواس بأن ما تردده الصحافة ال ميثل بالرضورة وجهة نظر مجلس الثورة املسئول حول اتخاذ 

( ، ولعل آدم حواس استخدم أسلوب املراوغة مع السفري الربيطاين وهو نفس 123القرار)

تخدمه مع السفري األمرييك عندما سأله نفس السؤال عن مستقبل القواعد األسلوب الذي اس

العسكرية وترصيحات املسئولني الليبيني يف هذا الشأن ، فكان جواب آدم حواس هو ما قاله 

 ( .124للسفري الربيطاين)

  

                                                            
 . 93-94( فتحي الديب : املرجع السابق ، ص ص 123)
 .  619( نفس املرجع : ص 124)
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سبتمرب اكتشفت السلطات الليبية قيام مدرس موسيقي أمرييك يعمل يف قاعدة "  39ويف 

مريكية يدعي " دانيل ميكارلو " بتهرين يهودي ليبي إىل مالطة ، وقالت وكالة هويلس " األ 

األنباء الليبية إن املدرس األمرييك قام ببتهرين شخص من أفراد الجالية اليهودية يف ليبيا مل 

يعرف اسمه بعد ، يف صندوق اصطحبه معه عىل طائرة أقلعت من قاعدة هويلس إىل مالطا 

بويصري وزير الخارجية الليبي أبلغ السفري األمرييك جوزيف باملر ، أن ، وأضافت أن صالح 

هذا الحادث املؤسف يجعل من املحتم أن يرشف الليبيون عىل دوائر املهاجرة والجامرك 

داخل القاعدة كإرشافهم عىل أي مطار يف ليبيا ، كام استدعي صالح بويصري سفري مالطا يف 

بية يف الحصول عىل تفصيالت وافية حول إجراءات حكومة ليبيا وأبلغه رغبة الحكومة اللي

( ، يف حني ذكرت صحيفة األهرام القاهرية أن هذه العملية تم 125مالطا يف هذا الشأن)

كشفها بالصدفة بعد أن وصلت الطائرة األمريكية إىل مطار " لوكا " يف مالطا وطلن املدرس 

م خرج منه بعد ذلك اليهودي الذي األمرييك إىل إحدى سيارات النقل حمل الصندوق ، ث

استطاع الهرب ، بينام ابلغ السائ  الرشطة فاعتقلت األمرييك الذي اعرتف بجرميته ، وبأنه 

يعمل مدرساً للموسيقي يف قاعدة هويلس األمريكية بليبيا ، حيث جرت محاكمة رسيعة 

ذكرت صحيفة ( ، وبعد ميض عدة أيام عىل الحادث 126وقضت املحكمة تغرميه مبائة جنية)

األهرام عن مراسلها يف نيويورك أن مصادر عليمة ذكرت أن اليهودي الذي شحن يف صندوق 

من ليبيا إىل مالطا كان يعمل جاسوساً إلرسائيل يف ليبيا ، وان املدرس األمرييك الذي ساعده 

 ( .127عىل الهرب ما هو إال واحد من رجال املخابرات املركزية األمريكية)

  

                                                            
 .   11-98، ص ص  6818، سجل اآلراء  6818سبتمرب  89( وكالة أنباء رويرت : يف 125)
 . 11ص  6818، سجل اآلراء  6818سبتمرب  89( األهرام : القاهرة يف 126)
 . 98ص  6818اآلراء  ، سجل 6818أكتوبر   6( األهرام : القاهرة يف 127)
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ا الحادث دالالت خطرية تؤكد عىل مدي التحدي الذي واجهته حكومة الثورة ولقد كان لهذ

الليبية يف تحقي  سيادتها الكاملة عىل كامل ترابها الوطني ، ومن ثم قررت السلطات الليبية 

مراقبة الدخول والخروج من القاعدتني العسكريتني الربيطانيتني يف ليبيا وهام قاعدة العضم 

غت حكومة الثورة السفري الربيطاين هذه القرارات ، كام قرر مجلس وقاعدة طربق ، وأبل

قيادة الثورة الليبي تعيني لجنتني عسكريتني األويل مقرها داخل قاعدة "هويلس" األمريكية 

ملراقبة مجيء وذهاب الطائرات ، والثانية خارج القاعدة ملراقبة خروج ودخول الشاحنات ، 

لرشق األوسط أن هذا القرار اتخذ لتأمني سيادة الشعن الليبي وذكر بيان نرشته وكالة أنباء ا

سبتمرب بدأت السلطات الليبية يف تنفيذ قرار مجلس قيادة  36عىل أرضه ، واعتباراً من 

الثورة بتشديد الرقابة عىل القاعدة األمريكية الكبرية يف املالحة " هويلس " قرب طرابلس ، 

وخارجها لتفتيش الطائرات التي تهبط وتقلع منها ،  حيث رابطت قوات ليبية داخل القاعدة

وكذلك تفتيش السيارات الداخلة إليها والخارجة منها ، كذلك أنشأت السلطات الليبية مراكز 

مراقبة تابعة إلدارة الجامرك يف القاعدة تنفيذاً للقرار نفسه ، وتضمن البيان الصادر عن 

  سيادة الشعن الليبي عىل أرضه ، بعد أن مجلس الثورة أن هذه اإلجراءات اتخذت لتحقي

تم يوم الخميس املايض ضبط سيارة تابعة لرشكة نقل مالطية تحمل سبعة بنادق قناصة 

مزودة باملنظار املقرب ، وعدداً من املسدسات بالقرب من القاعدة األمريكية وذلك بعد 

أبلغت السفارة  يومني من حادث تهرين اليهودي الليبي داخل صندوق إىل مالطة ، وقد

 األمريكية بهذه اإلجراءات والتي سيتم تطبيقها عىل قاعدة العضم وطربق أيضاً .

  



64 
 

كانت هذه اإلرهاصات كلها تشري إىل أن حكومة الثورة الليبية ال تنوي اإلبقاء عىل القواعد 

أكد  العسكرية األجنبية عىل أراضيها وهذا ما عاد ليعلنه رئيس وزراء ليبيا يف ترصيحاته التي

خاللها أن الشعن الليبي ضد وجود القواعد العسكرية واننا نلبي رغباته. ويف أول رد فعل 

للواليات املتحدة عىل ترصيحات رئيس الوزراء الليبي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية 

األمريكية يف واشنطن إن الواليات املتحدة مل تبلغ رسميا بعد ما إذا كان مجلس الثورة 

يجدد االتفاق املربم بشأن القاعدة األمريكية بني الواليات املتحدة وليبيا والذي الليبي س

( ، كام نفت بريطانيا أن حكومة ليبيا مل تبعث بأي مخابرة 128م)1511سينتهي أجله يف عام 

إىل بريطانيا تبلغها عزمها عىل عدم تجديد االتفاقات حول بقاء القواعد الربيطانية يف طربق 

الربيطانية املعقودة  –ارت وزارة الخارجية الربيطانية إىل أن املعاهدة الليبية والعضم ، وأش

م ، وأنه بإمكان أي من الطرفني أن يخطر 1512م ال تنتهي مدتها إال يف عام 1592يف عام 

الطرف اآلخر مسبقاً إلعالمه بعدم تجديدها ، ومل تنكر الخارجية الربيطانية قيام السلطات 

راءات لإلرشاف عىل الدخول والخروج من القواعد الربيطانية ، مؤكدًة عىل الليبية بفرض إج

أن الليبيني والربيطانيني يف الوقت الحاو يتعاونون كام فعلوا دامئاً ملنع سوء مامرسة 

 ( . 129االمتيازات التي تتمتع بها القوات الربيطانية يف تلك القواعد )

من واشنطن أنه تأكد اليوم أن حكومة  ذكرت مصادر صحفية 1511سبتمرب عام  21ويف 

الثورة الليبية قد أبلغت الحكومة األمريكية أنها ال تنوي البحث يف تجديد االتفاقيات 

الخاصة بالقواعد والتي ينتهي أجلها العام القادم ، وكان قد تردد أن الحكومة الليبية قد 

 ( ، 130استقر رأيها عىل ذلك)

  

                                                            
 .  98، ص  6818، سجل اآلراء  6818سبتمرب  88( األهرام : القاهرة ، 128)
 .  81، ص  6818، سجل اآلراء  6818سبتمرب  88( وكالة أنباء رويرت : يف 129)

)130( Henry kissinger : Years of Upheaval, OP.Cit,P860. 
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الليبية، متوقعاً بالنسبة لألوساط السياسية يف كل من بينام مل يكن قرار حكومة الثورة 

فكام رأينا سالفا أن الدولتني قد  –عىل األقل يف تلك املرحلة  –الواليات املتحدة وبريطانيا 

اشرتطتا لالعرتاف بالنظام الجمهوري الجديد يف ليبيا أن تحتفظا بقواعدهام العسكرية يف 

ة تصفية القواعد العسكرية يف ليبيا كان يعني من ليبيا ، ألن قرار حكومة الثورة برضور 

وجهة النظر الغربية يف ذلك الوقت إجراء تعديالت جوهرية يف اسرتاتيجية املعسكر الغريب 

ككل ، حيث تدخل القواعد األمريكية والربيطانية يف ليبيا ضمن الخطة االسرتاتيجية التي 

لرؤية شهدت تطوراً خاصة يف ظل إدارة وضعها املعسكر الغريب حيال املنطقة ، ولكن هذه ا

نيكسون فكانت بعض الدوائر األمريكية تري أن قاعدة " هويلس " مل تعد الوسيلة 

الرضورية للقوة والنفوذ األمرييك يف املنطقة ، فقد أصبحت القاعدة أقل أهمية يف ظل تطور 

 (.131الصواريخ النووية)

القاعدة األمريكية يف ليبيا رمبا يسبن  غري أن بعض الدوائر األخرى كانت تري أن إغالق

خسارة اسرتاتيجية بالنسبة للواليات املتحدة ، قد تؤثر يف قدرتها العسكرية يف الرشق 

األوسط بعد تزايد الوجود السوفيتي يف مرص ، كام أنه ال ميكن االعتامد كليا عىل القواعد 

( ، خاصة 132الرشق األوسط) العسكرية يف أوروبا والبحر املتوسط يف حالة وقوع أزمة يف

وأن " البنتاجون " ينظر إىل ساحل الشامل اإلفريقي عىل أنه رأس جرس مناسن لدعم 

 حليفتهم إرسائيل ضد النظم التقدمية يف دول املرشق العريب ،

  

                                                            
 . 81، ص  6818جل اآلراء ، س 6818سبتمرب  41يف  –القاهرة  –( األهرام 131)

)132( Edward. P. Haley: OP.Cit,P9 . 
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وأن قاعدة هويلس العسكرية كانت وحتى السبعينيات من أهم القواعد العسكرية  

كمة يف واشنطن والتي كانت تسعي إىل توسيع نفوذ الغرب األمريكية بالنسبة للدوائر الحا

( ، خاصة يف ظل 133من خالل الحفاظ عىل الدول اإلفريقية يف نطاق الرأساملية الغربية)

تزايد الوجود السوفيتي يف البحر املتوسط ، ومن ثم فإن انسحاب الواليات املتحدة 

ة نظراً للتسهيالت العسكرية التي وبريطانيا من قواعدهام يف ليبيا ، قد يسبن مشاكل خطري 

تحصل عليها الدولتان من قواعدها يف ليبيا والتي تشكل مركزاً اسرتاتيجياً هاماً يف البحر 

 ( .134املتوسط)

ومن هنا توقعت حكومة الثورة الليبية أن يكون املوقف األمرييك والربيطاين سلبياً من 

ن حركة االستعامر وأن هناك محاولة عملية الجالء يف ضوء الواقع والدروس املستفادة م

لكسن الوقت أمالً يف التحرك لتغيري النظام الثوري من خالل استغالل بعض العنارص املضادة 

للثورة ، أو تجنيد بعض العنارص الليبية العاملة يف القاعدة ، واالستفادة من إمكانيات 

ا ، وتأكدت هذه التوقعات القاعدة يف رصد تحركات القوات الليبية وتحديد نقاط الضعف به

أكتوبر من ضبط سبعني صندوقاً معبأة  11عندما متكنت قوات أمن مطار بنغازي يف مساء 

ببنادق أمريكية بالتلسكوب وبكل صندوق أربعة بنادق ، وذلك عند تفتيش الطرود الواردة 

باسم أحد ، وتالحظ أن فواتري الشحن مدون بها أنها بنادق للصيد ، وأن هذه الشحنة ورادة 

املدنني الذي تبني أنه اسم وهمي ، كامكانت فواتري هذه الشحنة واردة عن طري  بنك روما 

، وحدث هذا يف الوقت الذي الحظ فيه أعضاء مجلس قيادة الثورة وبشكل ملفت للنظر 

 تحركات السفري األمرييك ما بني طرابلس وبنغازي وطربق وبصورة منتظمة ، 

  

                                                            
)133( H. Winston : Acritique of New Theories of Liberation in the United States  and Africa, 

New York, 1973 P266. 
 .  661( فتحي الديب : املرجع السابق ص 134)



67 
 

العقيد القذاىف وأعضاء مجلس قيادة الثورة بهدف التحدث  ثم إلحاحه يف طلن مقابلة

معهم ومعرفة موقفهم رصاحة حول مستقبل القواعد العسكرية ، ومن ثم رأى العقيد معمر 

القذايف ورفاقه أن اإلفصاح عن موقفهم رصاحة من القواعد األجنبية هو السبيل الوحيد 

السفري األمرييك ، وملنع تكرار حادث إلغالق الطري  أمام املحاوالت األمريكية بواسطة 

تهرين األسلحة ، وإلفساد املخطط األمرييك الرامي ، لوضع اتفاق جديد لهذه القواعد يخدم 

 ( .135املصالح األمريكية)

لذا جاء إعالن العقيد القذايف قائد الثورة الليبية يف خطابه أمام املؤمتر الشعبي مبدينة 

موقف الجمهورية  العربية الليبية الرافض الستمرار  م يحدد1595أكتوبر  19طرابلس يف 

القواعد األجنبية حيث أعلن يف خطابة " سوف نحرر أرضنا من القواعد ونحررها من القوي 

األجنبية مهام كلفنا ذلك " ، كام أكد القذايف عيل " أن بقاء القواعد األجنبية ال ميكن القبول 

عد أن تقدر ذلك وأن يقدر الشعن األمرييك ، به ،وأن عيل الدول املعنية صاحبة القوا

موقف ليبيا الحر بعد الثورة . وأعرب القذايف عن أمله يف أن تصحح الدول املعنية موقفها 

وتقوم بسحن قواعدها بسالم ، مؤكدآ عيل رغبته يف االحتفاظ بصداقة الشعن األمرييك 

موقف الثورة الليبية أمام ( ، وبهذه الكلامت حدد العقيد القذايف 136والشعن اإلنجليزي)

ممثيل الشعن الليبي وأمام العامل أجمع من قضية جالء القواعد األجنبية ، وكان هذا القرار 

هو أول تحد مبارش بالنسبة ألمريكا وبريطانيا ، بينام خرجت جامهري الشعن الليبي يف 

حقي  كامل الحرية الثاين عرش من نوفمرب يف مظاهرات لتؤكد عيل تأييدها لقائد الثورة يف ت

 والسيادة عيل أراضيه .

  

                                                            
 .  686( نفس املرجع ، ص 135)
 . 49، ص  6891/  6818، السجل القومي اجمللد األول  6818أكتوبر  61عمر القذايف ، مبدينة طرابلس ، يف ( من خطاب العقيد م136)
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ويف وسط حامس الجامهري هاجم بعض املتظاهرين سفاريت كل من أمريكا وبريطانيا ، 

ووقعت حوادث اعتداء وتخرين عيل مقر السفارتني ، كام ردد املتظاهرون الشعارات التي 

لك طالن القائم بأعامل تطالن بجالء القواعد األمريكية والربيطانية عن ليبيا . ورداً عيل ذ

السفارة األمريكية وكذلك القائم بأعامل السفارة الربيطانية أثناء لقائهام بالعقيد القذايف 

باعتذار رسمي عن الحوادث وأعامل التخرين واالعتداءات التي وقعت عيل السفارتني ، كام 

كان رد مجلس طالبا بتعويض عن األوار التي لحقت باملباين والسيارات التي دمرت ، و 

قيادة الثورة هو إبالغهام شفهيا بضامن عدم تكرار ما حدث وعدم تجدد االعتداء وقبول 

مبدأ التعويض عن الخسائر طبقا لتقدير اللجنة التي ستشكل لحرص الخسائر املادية وبعد 

( وكانت 137إخطار السفريين األمرييك والربيطاين بهذا الرد ، عادت األمور تهدأ من جديد)

 31ومة الربيطانية قد قامت باستدعاء سفريها " دونالد متيالند " من ليبيا يف مساء الحك

أكتوبر ، أي عقن خطاب العقيد القذايف ، وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن سبن 

استدعاء السفري الربيطاين هو إجراء مشاورات روتينية، إال أنه من املتوقع أن يبحث السفري 

وزير خارجية بريطانية واملسئولني يف وزارة الخارجية  ل ستيوارت الربيطاين مع " مايك

الربيطانية موضوع القواعد الربيطانية يف ليبيا ، وكذلك موضوع صفقة األسلحة التي طلبتها 

 ( .138الحكومة الليبية من بريطانيا يف وقت ساب ")

  

                                                            
 .  681( فتحي الديب : املرجع السابق ، ص 137)
 .611، ص  6818، سجل اآلراء  6818أكتوبر  86( وكالة األنباء الليبية ، يف 138)
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عىل موقف بالده الثابت ويف ظل تلك األجواء مل يرتك العقيد القذايف مناسبة إال ويؤكد فيها 

( ، ومن ثم أعرب سفري الواليات املتحدة جوزيف 139من وورة جالء القواعد األجنبية)

م عىل استعداد حكومة الواليات  1595نوفمرب  15باملر أثناء لقائه مع العقيد القذايف يف 

ب املتحدة لالستجابة لطلن حكومة الثورة الليبية ، إلجراء مباحثات ودية حول انسحا

القوات األمريكية من املراف  التي تتمتع بها ، ثم سلم السفري األمرييك مذكرة رسمية 

تتضمن ذلك ، بينام قام صالح بويصري وزير الوحدة والخارجية الليبي بتسليم السفري 

م مذكرة رسمية تعكس رغبة حكومة  1595نوفمرب  35الربيطاين " دونالد متيالند " يف يوم 

 تصفية الوجود األجنبي والقواعد العسكرية من ليبيا ، ورداً عىل ذلك أعلنت الثورة الليبية يف

وزارة الدفاع الربيطاين أنها سترشع يف ترحيل عائالت العسكريني واملدنيني الربيطانيني والذين 

يعملون يف قاعدة العضم خالل شهر ديسمرب ، وأن هذا اإلجراء سيتم يف أرسع وقت ممكن ، 

الربيطاين السلطات الليبية مذكرة رسمية تبدي استعدادها للتفاوض حول كام سلم السفري 

 (.140إجالء قواعدها)

م افتتح العقيد معمر 1595ديسمرب  6ويف متام الساعة التاسعة من مساء يوم االثنني املواف  

الليبية حول الجالء وتصفية القواعد  –القذايف الجلسة األويل للمفاوضات الربيطانية 

ة يف ليبيا ، ورأس الوفد الربيطاين يف هذه املفاوضات " دونلد متيالند " سفري الربيطاني

 بريطانيا يف ليبيا ورأس الوفد الليبي الرائد عبد السالم جلود عضو مجلس قيادة الثورة ، 

  

                                                            
نددوفمرب السدجل القددومي ، اجمللددد  89نددوفمرب ، وخطابدده يف مدؤمتر املعلمددني بطدرابلس ، يف  9ق يف ( أنظدر خطدداب العقيدد معمددر القدذايف مبدينددة طدرب 139)

 . 688 -686، مرجع سابق ، ص  6891/  6818األول 
 . 611-89، ص ص  6818، سجل اآلراء 6818نوفمرب  81( وكالة األنباء الليبية يف 140)
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وجاء يف كلمة القذايف التي افتتح بها املفاوضات " إن حرية ليبيا الزالت ناقصة ما دام هناك 

وق أراضيها وأن مطلن الحرية وضعته ثورة الفاتح من سبتمرب يف مقدمة جندي أجنبي ف

مبادئها ، ومن أجل الحرية قاتل الشعن الليبي طيلة ربع قرن من الزمان ضد الغزو اإليطايل 

الفايش ، وأن الشعن الليبي بعد أن دمر الرجعية .. ال يقبل أن يقف عىل الطري  إال بعد أن 

" ، ثم طالن القذايف من اإلنجليز تجنن املحظور واالمتثال يستكمل سيادته فوق أرضه 

لرغبة الشعن الليبي يف االنسحاب من فوق أرضه ، ولكن الوفد الربيطاين حاول أثناء 

ديسمرب املراوغة متعلالً بان الربيطانيني سيواجهون  19إىل  6املفاوضات التي استمرت من 

ة ، بينام أرص الوفد الليبي عىل وورة البدء صعوبات كبرية يف عملية إجالء القاعدة مبارش 

الفوري يف عملية الجالء ، وتحديد جدول زمني تتم خالله عملية إخالء القاعدتني 

 12( ، ولذلك تأجلت املفاوضات إىل 141الربيطانيتني الجوية والبحرية يف أرسع وقت ممكن)

الوفد الليبي مهلة م ، حيث طلن رئيس الوفد الربيطاين أمام إرصار 1595ديسمرب عام 

للرجوع إىل حكومته يف لندن لعرض األمر عليها ، وعندما عاد وفدا البلدين للمفاوضات يف 

ديسمرب ، وصدر بالغ  19ديسمرب واف  الجانن الربيطاين عىل أن يبدأ الجالء ابتداء من  12

ات صحفي باتفاق الجانبني عىل ذلك ، وعىل أن تتم عمليات جالء جميع القوات واملعد

م ، وأن 1511الربيطانية من األرايض الليبية قبل يوم الحادي والعرشين من شهر مارس عام 

( ، 142يتم تسليم املنشآت الربيطانية يف ليبيا إىل سلطات الثورة الليبية يف احتفال رسمي)

ويف ساعة مبكرة من صباح الخامس عرش من ديسمرب بدأت عملية الجالء برتحيل أرس املدنني 

 يني الربيطانيني العاملني يف قاعديت " طربق والعضم " والعسكر

  

                                                            
 .  644-646، ص ص  6818/6891لسجل القومي ، اجمللد األول الليبية ، ا –( واثئق مفاوضات اجلالء اإلجنليزية 141)
 .618، ص  6818، سجل اآلراء  6818ديسمرب  63( وكالة األنباء الليبية ، يف 142)
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ونسبت وكالة أنباء الرشق األوسط املرصية إىل دونلد ميتالند السفري الربيطاين قوله إن 

( ، بينام أشارت 143جندي بريطاين) 1111القاعدتني الربيطانيتني يف العضم وطربق كان بهام 

جنديا  21ضباط و 11الربيطانية تتكون من  إحدى املصادر إىل أن فصيلة صغرية من القوات

ستبقي يف ليبيا بعد جالء القوات الربيطانية من هناك ، وهي فصيلة خاصة لتدرين الضباط 

الليبيني عىل فنون حرب الصحراء ، عىل أن يعيش أفراد هذه الفصيلة يف أماكن سكنية 

 ( .144مخصصة لهم يف بنغازي عىل حساب الحكومة الربيطانية)

لس قيادة الثورة الليبي قد أصدر بيانا يف التاسع من ديسمرب أي اليوم الثاين من كان مج

املفاوضات الربيطانية الليبية ، وعقن عودة العقيد القذايف من زيارته األويل للقاهرة ، جاء 

يف هذا البيان الكشف عن مؤامرة بقيادة املقدم آدم حواس وزير الدفاع واملقدم موىس 

لية واستهدفت السيطرة عىل الحكم والقبض عىل أعضاء مجلس قيادة أحمد وزير الداخ

الثورة ، وتعيني مجلس ثورة جديد برئاسة املقدم آدم حواس ، ولكن أعضاء مجلس قيادة 

الثورة ببنغازي بقيادة مصطفي الخرويب متكنوا من القبض عىل آدم حواس وموىس أحمد 

( ، وعقن فشل تلك املؤامرة طلن 145وباقي املتأمرين ، ومتت السيطرة عىل املوقف)

مجلس قيادة الثورة الليبي االستعانة ببعض الوحدات العسكرية املرصية يف خطة تأمني 

الثورة ، ثم تم تشكيل مجلس وزراء جديد تويل العقيد القذايف بنفسه رئاسته ، إىل جانن 

 وزارة الدفاع ، عالوة عىل رئاسته ملجلس قيادة الثورة ، 

  

                                                            
 . 614، ص  6818، سجل اآلراء  6818ديسمرب  69( نفس املصدر ، يف 143)
 . 488، ص  6818، سجل اآلراء  6891يناير  61لندن يف  –( صحيفة دابلي ميل 144)
 636– 648، السجل القومي اجمللد األول ، ص ص  6818ديسمرب  8( نص بيان جملس قيادة الثورة اللييب عن املؤامرة واملتأمرين ، يف 145)
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السالم جلود وزارة الداخلية ، ويف إطار تنفيذ خطة تأمني الثورة اتف  مع  بينام تويل عبد

مرص عىل تخصيص كتيبة صاعقة مرصية توضع رسية منها ببنغازي ، ورسيتان خارج طرابلس 

بأسلحتها ، هذا إىل جانن وجود كتيبة ميكانيكية عىل الحدود املرصية الليبية تكون جاهزة 

ن فوراً ، بل إن القيادة السياسية يف مرص أبلغت العقيد القذايف للتحرك إىل بنغازي عند الطل

أن القوات املسلحة املرصية جاهزة عىل الحدود الليبية لدعم وحامية الثورة وتلبية طلبها يف 

( ضد أي محاولة تستهدف وب الثورة ، خاصة بعد أن كشف بعض املسئولني 146أي وقت)

رة الفاشلة، حيث أشار مصطفي الخرويب عضو الليبيني عن وجود دور خارجي يف املؤام

مجلس قيادة الثورة يف ترصيحات له أنه ثبت من التحقيقات وجود دور للسفارة العراقية يف 

تلك املؤامرة ، كام أشار الخرويب إىل أن هناك بعض القرائن التي ترقي إىل درجة األدلة عن 

الً عىل ذلك بسفر أحد ضباط املؤامرة وجود عالقة للمخابرات األمريكية يف تلك املؤامرة مدل

( ، بينام 147مرتني إىل سويرسا بعد الثورة ، ومؤكداً عىل أن هناك شبكة اتصال يتم مراقبتها)

أشار العقيد القذايف قائد الثورة الليبية يف ترصيح له عن ريبته وشكه يف العالقات التي 

اإللكرتونيات ) ىت . أم . يس ( بنشأت بني املقدم آدم حواس والرشكة األمريكية الخاصة  

والتي كان الجيش الليبي قد سب  له التعاقد معها يف ظل العهد املليك عىل رشاء أجهزة 

السلكية خاصة بالقوات املسلحة الليبية ، وأشار القذايف إىل احتامل وجود عالقة لها بتلك 

 ( .148املؤامرة)

  

                                                            
 . 699-699( فتحي الديب : املرجع السابق ، ص ص 146)
 . 619( نفس املرجع : ص 147)
ذاعة املسموعة واملرئية عن املؤامرة الفاشلة لقلب نظدام احلكدم يف ليبيدا ، السدجل القدومي ، ( نص تصريح العقيد القذايف لوكالة األنباء الليبية ، واإل148)

 . 639-633اجمللد األول ،ص ص 
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ل حقيقي عىل ضلوع وكالة ومع ذلك فلم يقدم أحد من أعضاء مجلس الثورة أي دلي

املخابرات املركزية األمريكية يف تلك املؤامرة الفاشلة . ورمبا كانت املؤامرة ترجع إىل أحقاد 

وأهداف شخصية بني املتآمرين ورفاقهم من أعضاء مجلس قيادة الثورة ، هذا عالوة عىل أن 

القيادة الثورية بل أن  اإلدارة األمريكية كان رأيها قد استقر حول عدم القيام بأي عمل ضد

البعض أشار إىل أن األيام األويل من حكم القذايف شهدت نوعاً من التفاهم وقدمت واشنطن 

للقذايف بعض املساعدات يف الكشف عن بعض املؤامرات التي استهدفت اإلطاحة به ، كام 

ات الجالء تالحظ أن الحكومة األمريكية مل تلجأ إىل أسلوب املراوغة أو التضليل يف مفاوض

والتي بدأت عقن انتهاء الجانن الليبي من مفاوضاته مع الجانن الربيطاين مبارشًة حيث 

كانت الحكومة األمريكية قد بدأت بالفعل يف الثاين عرش من شهر ديسمرب اتخاذ الخطوات 

 ( .149األويل غري الرسمية لسحن قواتها ، ورشعت يف عملية نقل جوي كبرية خارج ليبيا)

يسمرب أعلنت اإلذاعة الليبية أن الواليات املتحدة أبلغت السلطة الليبية أنها بدأت د 19ويف 

( ، 150فعالً يف الجالء عن قاعدة " هويلس " الجوية الكبرية والقريبة من مدينة طرابلس)

م حيث رأس السفري " 1595ديسمرب  19وكانت املفاوضات الرسمية قد بدأت بني الجانبني يف 

وفد األمرييك بينام رأس الوفد الليبي الرائد عبد السالم جلود ، وافتتح جوزيف باملر " ال

العقيد القذايف جلسة املفاوضات األويل بكلمة أشار فيها إىل تزعم أمريكا للعامل الحر وطالن 

الحكومة األمريكية أن تربهن عىل إميانها بالحرية بسحن قواتها فوراً من ليبيا دون قيد أو 

قذايف عىل رفض الشعن الليبي لوجود القواعد األمريكية فوق أراضيه ، ثم رشط ، كام أكد ال

 بدأ وفدا البلدين مناقشة عملية الجالء 

  

                                                            
 .89، ص 6818، سجل اآلراء  6818ديسمرب  69يف  –ليبيا  –( صحيفة احلقيقة 149)
 . 89، ص  6818، سجل اآلراء  6818ديسمرب  61( اإلذاعة الليبية ، يف 150)
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حيث أبدا رئيس الوفد األمرييك استعداد الواليات املتحدة لقبول مبدأ الجالء ، عىل أن 

د الليبي يأخذوا الوقت الكايف إلمتام عملية الجالء بشكل منتظم ومرشف ولكن رئيس الوف

أرص عىل أن يكون الجالء فوراً ويف وقت قصري وحسن جدول زمني يتف  عليه ، ولكن رئيس 

الوفد األمرييك طالن مهلة حتى نهاية العام الدرايس ألبناء العاملني بالقاعدة ، بينام أرص 

 ( .151م)1511رئيس الوفد الليبي عىل أن تتم عملية الجالء يف موعد أقصاه شهر يونيو عام 

أثناء املفاوضات كانت هناك حشوداً من الجامهري الليبية تحيط بقاعة بلدية طرابلس حيث و 

تجري عملية التفاوض ، وكانت هذه الجامهري تهتف ضد القواعد األمريكية وتطالن بالجالء 

والحرية ، مام دعا رئيس الوفد األمرييك أن يطلن من نظريه الليبي االنتقال من هذه القاعة 

أخر ألنه ال يستطيع التفاوض يف ظل هذه األجواء املحيطة بالقاعة ، ولكن رئيس إىل مكان 

الوفد الليبي أرص عىل البقاء يف نفس القاعة التي تحارصها هتافات الجامهريية الليبية مشرياً 

( ، لذلك مل يجد الجانن األمرييك مفراً من قبول املطلن 152إىل أن هذا هو الجالء الحقيقي)

ف  الجانبان عىل تعيني لجنة لتقدير قيمة املنشآت التي ستبقي بالقاعدة الليبي ثم ات

( . وعقن الجلسة الختامية 153وتقدير قيمتها وأن يعوض عنها الجانن األمرييك)

م عن توصل الجانبني إىل اتفاق يقيض بجالء 1595ديسمرب  32للمفاوضات أعلن يف مساء 

 م ،1511عد أقصاه شهر يونيو القوات األمريكية عن قواعدها يف ليبيا يف مو 

  

                                                            
 . 641-643ص ص  6818/6891األمريكية حول اجلالء ، السجل القومي ، اجمللد األول  –نص واثئق املفاوضات الليبية ( 151)
، السجل القدومي ، اجمللدد الثداين ،  6896يونيو  66( من خطاب العقيد معمر القذايف يف االحتفال ابلذكري األويل جلالء القوات األمريكية ، 152)

 . 898ص 
 .91ب : املرجع السابق ، ص ( فتحي الدي153)
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بينام أكد " عبد السالم جلود " عقن التوقيع عىل اتفاقية الجالء لوكالة األنباء الليبية أن  

االتفاق مع الجانن األمرييك تضمن اإلبقاء عىل املنشآت الدامئة بقاعدة املالحة ملكاً للشعن 

كية طيلة وجودها العسكري يف ليبيا الليبي نظري الفائدة التي كسبتها الواليات املتحدة األمري

، وأنه قد تم تشكيل لجان لهذا الغرض ، كام أكد " جلود " عيل أن ليبيا لن تدفع أي 

تعويضات للجانن األمرييك ، بل سيتم تعويض أصحاب العقارات الخاصة عام لح  بها من 

 ( .154أوار خالل الفرتة التي استخدمتها القوات األمريكية)

م تم إنجاز املرحلة األويل من جالء القوات األمريكية ورفع علم 1511ام يناير ع 1ويف 

الجمهورية العربية الليبية ألول مرة عىل سارية امليدان ، بدالً من العلم األمرييك يف قاعدة " 

مارس قطعت محطة تلفزيون  21الوطية " التابعة لقاعدة هويلس يف احتفال رسمي ، ويف 

وكذلك محطة اإلذاعة . ولكن كان يبدو من سري األحداث أن  قاعدة هويلس بث برامجها

قبول الجانن األمرييك للرشوط الليبية والتوقيع عىل اتفاقية الجالء كان محاولة لكسن 

الوقت حتى تحني الفرصة للوثوب عىل الثورة الليبية واإلطاحة بالنظام القائم بواسطة بعض 

ي ، كام رأي بعض املراقبني أنه رغم االستجابة العنارص املعارضة للثورة والنظام الجمهور 

لطلبات سلطات الثورة والتي أبداها السفري األمرييك ، إال أن بعض الدوائر األمريكية يف 

 واشنطن كان لديها استياء واضح ، خاصة لدي "البنتاجون" ورشكات النفط الكبرية .

  

                                                            
 . 89، ص  6818، سجل اآلراء  6818ديسمرب  84( وكالة األنباء الليبية ، يف 154)
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لنضال الذي تخوضه الشعوب فقد أحدثت ترصيحات قادة الثورة حول نيتهم االنضامم إىل ا 

العربية ضد اإلمربيالية ، حالة من العصبية والقل  لدي البنتاجون والرشكات النفطية، بعد 

أن القت هذه الترصيحات صدي إيجابياً لدي الشعن الليبي والشعوب العربية . ويف هذا 

دة تتمتع الشأن أشارت صحيفة "واشنطن بوست" األمريكية إىل أن الحكومة الليبية الجدي

بتأييد واسع لدي الناس البسطاء يف ليبيا الذين ألهمتهم ترصيحات قادتهم حول مساندة 

 ( .155قضية الوحدة العربية)

وبينام كانت االستعدادات تجري يف ليبيا لإلعداد الحتفاالت الجالء تجمعت معلومات لدي 

ي يستعد للقيام م عن وجود تنظيم رس 1511مجلس قيادة الثورة يف أواخر شهر مارس عام 

بانقالب ضد مجلس الثورة منتهزاً فرصة االحتفال بالجالء وتنفيذ املؤامرة ، وأن هناك تنظيام 

املرسحني وبعض ضباط صف الوحدات ، من ضباط الصف ميارس اتصاالت ببعض الضباط 

كام أشارت املعلومات الواردة من املخابرات العامة الليبية إىل وجود اتصاالت مشبوهة 

( ، 156مارس بني بعض الضباط املرسحني والسفري األمرييك) 35و 36ستمرة خالل يومى وم

كام وصلت معلومات مؤكدة يف مساء السابع من أبريل تفيد أن عبد الله عابد السنويس 

يجري اتصاالت قبل ثالثة شهور وهو يف روما إلعداد قوات شعبية وعسكرية يف تشاد للتسلل 

لنرص عبد الجليل ، أوضح أن املواطنني يف ليبيا غري راضني عن بها عرب فزان ، وأن سيف ا

الحكم الحايل يف البالد ويعربون عن ذلك بالكتابة عىل الجدران بعبارات مثل " عنرت الله إنقذ 

" ويقصدون بعنرت الله " عبد الله عابد السنويس " ، الذي ذكرت املعلومات أنه أكد ألحد 

 م1511ليبيا خالل شهر مايو  أصدقائه أنه مستعد للعودة إىل

  

                                                            
 . 489، ص  6891، سجل اآلراء  6891يناير  68روسيا  –( وكالة اتسي لألنباء 155)
 . 863( فتحي الديب : املرجع السابق ، ص 156)
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حيث ستعود األوضاع إىل ما كانت عليه قبل الثورة ، أيضاً ذكر أن هناك معلومات مؤكدة 

بأن عمر الشالحي يف لندن يبدو بروح معنوية مرتفعة عىل خالف عادته منذ نجاح الثورة ، 

خ ولندن وهو يف وأنه ألتقي مؤخراً مع عبد الله عابد عندما كان األخري قادماً من " زيور 

طريقه إىل واشنطن كام تالحظ كرثة تنقل عبد الله عابد مؤخراً بني زيورخ ولندن وواشنطن 

 ( . 157وتشاد)

ولكن سلطات الثورة الليبية متكنت يف العارش من مايو من القبض عىل عنارص تلك املؤامرة 

لعنارص التي استهدفت اإلطاحة بنظام الحكم الثوري وفرض نظام حكم يعتمد عىل ا

السياسية القدمية يف رباط كامل مع الواليات املتحدة والغرب مع اإلبقاء عىل النظام 

الجمهوري ، واعتمدت املؤامرة عىل عنارص املرتزقة وبعض العنارص الليبية التي تم تدريبها 

يف تشاد مبعرفة عنارص أمريكية وبريطانية وقدرت هذه القوي حسن ما ورد يف التحقيقات 

الف مقاتل كام كان مقرراً استخدام الطائرات والدبابات األمريكية بعد السيطرة بخمسة آ 

عىل مطار سبها وإذاعتها يف وب مدينتي طرابلس وبنغازي وكانت العنارص الرئيسية يف تلك 

املؤامرة تتكون من عبد الله عابد وعمر الشالحي ومحي الدين الفكيتي إىل جانن بعض 

تقاعد وعدد من ضباط الصف يف القوات املسلحة ممن لهم ارتباط رجال الرشطة املحالني لل

( ، وكان سعد سيف النرص رئيس قسم البطاقات يف 158بأرس املتآمرين وذوي القرابة لهم)

 مدينة سبها يتوىل دور االتصال بني قيادات املؤامرة يف الداخل والخارج .

  

                                                            
الددديب إن هددذه املعلومددات وردت مددن السدديد سددامي شددرف مدددير مكتددب الددرئيس عبددد ، يقددول فتحددي  869 – 861( نفددس املرجددع : ص ص 157)

 الناصر ،  وأنه قام إببالغها إىل العقيد القذايف فورا  مؤكدا  أن جهاز املخابرات املصرية يتابع املوقف عن كسب . 
 . 834 – 836( نفس املرجع : ص ص 158)
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وهو اليوم الذي حدده مجلس  م1511يونيو  33وقد تم اإلعداد لتنفيذ هذه املؤامرة قبل 

قيادة الثورة لالحتفال بإمتام عملية الجالء . وقد تم ضبط عدد أحد عرش مدفعاً رشاشا وعدد 

سبعة مسدسات وعدد من مسدسات كاتم الصوت ، وخناجر ذات نصل ، وبنادق أمريكية 

بيا يف وبلجيكية ، وعدد ثالث بنادق مرصية الصنع من األسلحة التي سب  إهداءها إىل لي

" التي تستخدم يف الطائرات املستري 19.9العهد املليك الساب  ، أيضاً تم ضبط ذخرية " 

الفرنسية وكل هذه األسلحة تم ضبطها يف مزرعة محمد سيف النرص تحت األرض . أما باقي 

أسلحة املتآمرين فقد احتفظوا بها يف تشاد ، باعرتاف العنارص التي تم القبض عليها . وقام 

قيادة الثورة بإتاحة الفرصة ملندويب وكالة األنباء والصحفيني للتعرف عىل طبيعة  مجلس

ويذكر أن هناك ارتباطاً واضحاً بني وأهداف املؤامرة وتصوير األسلحة التي تم ضبطها ، 

املتآمرين ووكالة املخابرات املركزية األمريكية التي قيل أنها كانت تسعي إىل تنفيذ املؤامرة 

ونيو أي قبل موعد إمتام الجالء يف محاولة لالستفادة بالقوات األمريكية املتبقية يف ي 31قبل 

( ، وأن قائد األسطول البحري األمرييك قد أبلغ عن تقديم موعد الجالء 159قاعدة هويلس)

 ( .160مايو وهذه مل تكن إال محاولة لتضليل قادة الثورة الليبية) 19إىل 

يد القذايف أن السفري األمرييك أبلغه قبل سفره إىل أمريكا ولكن ما جاء ذكره عىل لسان العق

أنه إثباتاً لحسن نوايا أمريكا وتعاونها مع ثورة ليبيا ، يبلغهم بأن هناك مؤامرة إلنزال قوات 

 مرتزقة عىل شواطئ طرابلس للقيام بأعامل تخريبية ، 

  

                                                            
 . 891 – 839( نفس املرجع : ص ص 159)
 .  848: ص ص  ( نفس املرجع160)
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أن هناك عملية هذا يف الوقت الذي كانت املعلومات التي وصلت مجلس قيادة الثورة ب

ساعة بهدف  96إنزال قوات مرتزقة بواسطة سفينتني أمريكيتني عىل شواطئ ليبيا خالل 

التخرين ، ولذلك عقد مجلس قيادة الثورة اجتامعا ملدة ساعتني أصدر بعدها قائد الثورة 

ري قراراً إىل القوات املسلحة الليبية لتكون يف حالة االستعداد القصوى بينام كان هناك من ي

أن ما أقدم عليه السفري األمرييك من اإلبالغ عن عملية اإلنزال يحتمل أن يكون تأكيداً 

لحسن نوايا أمريكا بعد مرحلة االتصاالت األمريكية الليبية األخرية وتأكيد األمريكان 

تأييدهم لثورة ليبيا باعتبارها ثورة وطنية واستعدادهم للتعاون معها خاصة وأنهم يعلمون 

القذايف للشيوعية. أما البعض األخر فريي أن التبليغ األمرييك جاء نتيجة كشف كراهية 

املؤامرة وعلمو األمريكان بأن سلطات الثورة الليبية قد كشفت املؤامرة ، لذلك بادر 

األمريكان إلبعاد الشبهة عن تآمرهم ، أو أن يكون الهدف من التبليغ مجرد وضع املسئولني 

 ( . 161لعملية خالل احتفاالت الجالء)تحت ضغط وانزعاج هذه ا

م بدأت الوفود العربية املدعوة للمشاركة 1511واعتباراً من يوم التاسع عرش من يونيو عام 

يف احتفاالت الجمهورية العربية الليبية بجالء القوات والقواعد األمريكية عن أراضيها تصل 

أس وفد السودان الرئيس جعفر إيل ليبيا ، حيث رأس وفد مرص الرئيس جامل عبد النارص ور 

النمريي ورأس الوفد السوري الرئيس نور الدين األتايس ، ورأس وفد لبنان الرئيس شاريل 

حلو ورأس وفد األردن امللك حسني ورأس الوفد العراقي الرئيس أحمد حسن البكر ، ورأس 

 وفد فلسطني يارس عرفات ورأس وفد الجزائر القائد أحمد ،

  

                                                            
 . 419( نفس املرجع : ص 161)
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ت الرسمية صباح يوم العرشين من يونيو برفع العلم الليبي عىل حيث جرت االحتفاال  

قاعدة " هويلس " ، ثم بدأ العرض العسكري ، وألقي العقيد القذايف خطاباً سياسياً 

واحتفلت الجامهري الليبية بجالء القوات األمريكية وشاركت الجامهري العربية الشعن الليبي 

وجود األجنبي من ليبيا وأعاد للشعن الليبي سيادته ( ، الذي أنهي ال162فرحته بيوم الجالء)

 عىل كامل ترابه .

ومل يكن الخروج األمرييك من ليبيا إال لطمة قاسية عىل وجه اإلمربيالية األمريكية وسياسة 

واشنطن يف شامل إفريقيا ومنطقة الرشق األوسط ، حيث دخل بعدها نطاق الدعامة 

كريتني بادابري بباكستان وهويلس بليبيا يف أزمة األمريكية بعد تصفية القاعدتني العس

( ، فعىل الرغم من أن النصف الثاين من السبعينيات قد شهد يف الواليات 163حقيقة)

املتحدة تردد األصوات القائلة بجدوى تخفيف العنء الهائل للمصاريف العسكرية 

دة كرشطي دويل ، حتى األمريكية يف العامل الثالث ، وذلك بوضع نهاية لدور الواليات املتح

أن بعض العسكريني الذين ظلوا لفرتة طويلة يدعون إىل الحفاظ عىل القوات العسكرية 

خارج الحدود ، بدأو يعيدون النظر يف موقفهم نظراً لكرثة التعقيدات السياسية التي نتجت 

ن ( ، إال أ 164عن وجود املراكز العسكرية األمريكية يف تلك املناط  من شامل أفريقيا)

الخروج األمرييك من ليبيا ، كان هزة لالسرتاتيجية العسكرية واالقتصادية األمريكية ، خاصة 

اإلرسائيلية ، وتأثري ذلك عىل تطور الرصاع العريب  –يف ظل تطور وتنامي العالقات األمريكية 

كومة تل اإلرسائييل . كذلك فإن الخروج األمرييك من ليبيا قد سبن قلقاً وانزعاجاً كبرياً لح –

 أبين وآثار استياء اللويب الصهيوين يف الواليات املتحدة نفسها ، 

  

                                                            
 . 899-899( نفسه املرجع : ص ص 162)
 . 669( أندرية أوزادفسكي : الوالايت املتحدة وإفريقيا ، مرجع سابق ، ص 163)
 .  668-669( نفسه املرجع : ص ص 164)
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كام أثار قل  املؤسسة العسكرية األمريكية " البنتاجون " ، يف حني يري بعض السياسيني 

األمريكيني أن مطلن الشعوب األفريقية للتصفية الشاملة للمراكز والقواعد العسكرية 

ية يجن أال يثري قل  البنتاجون ، ألن تطور صواريخ " بالست " األمريكية يف القارة اإلفريق

القارية والتي ميكن إطالقها من الغواصات ، وظهور أمناط أخرى من األسلحة العرصية ينفي 

وورة املحافظة عىل القواعد العسكرية الجوية يف الشامل اإلفريقي ، وهذا ما أكد عليه 

 ( .165ل سياسة الواليات املتحدة يف إفريقيا)هربرت سبريو مؤلف عدد من الدراسات حو 

وعىل الرغم من أن الواليات املتحدة األمريكية قد استطاعت بعد خروجها من ليبيا الحصول 

( ، إال أن املوقع الخطري 166عىل تسهيالت عسكرية يف دول أخرى يف املنطقة بعد ذلك بفرتة)

البحر املتوسط ظل من  الذي تشكله ليبيا يف منطقة الشامل اإلفريقي وعىل ساحل

املوضوعات الهامة التي شغلت الدوائر األمريكية ، وكانت عملية الجالء التي ترتن عليها 

فقدان واشنطن ملراكزها يف الشامل األفريقي بداية لظهور الشقاق والخالف بني الواليات 

ليبية وطبيعة املتحدة وليبيا ، أيضاً كشفت هذه العملية عن الوجه الحقيقي لقادة الثورة ال

توجهاتهم وانتامئاتهم ، فبعدها كشف الثوار عن موقفهم الواضح من اإلمربيالية األمريكية 

ورفضهم لسياسة الهيمنة والتبعية التي تتبعها واشنطن يف املنطقة ، وكانت إحدى املصادر 

م أن هناك خطة أنجلو أمريكية لنقل القواعد 1595نوفمرب عام  39الصحفية قد ذكرت يف 

 العسكرية األمريكية والربيطانية من ليبيا إىل قربص ،

  

                                                            
)165( Hrbart Spiro : Politcs in Africa, New york, Praeger,1962 PP28-29 . 

 . 319ل صربي مقلد : الصراع األمريكي السوفييت ، مرجع سابق ، ص ( إمساعي166)
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وأنه تجري يف قاعدة )أكرويرتي ( الربيطانية بقربص استعدادات الستقبال ومرابطة ألفي 

جندي بريطاين وعائالتهم ، وأن السكرتري العام للجنة املركزية لحزب ) أخيل ( " بىل بايوانو " 

حويل قربص تدريجياً إىل قاعدة لها يف رشق البحر أعلن أن اإلمربيالية األمريكية تحاول ت

املتوسط ، وأن وجود القواعد العسكرية ومحطات إذاعة الجاسوسية يف أراضينا ال يتف  

( ، ومهام يكن رد فعل أمريكا عىل تصفية قواعدها من ليبيا ، فإن 167ومبادئ االستقالل)

قتها الثورة الليبية الستعادة تصفية هذه القواعد كانت أويل النجاحات الحقيقية التي حق

 سيادة الشعن الليبي عىل كامل ترابه وحريته .

  

                                                            
 . 88، ص  6818، سجل اآلراء 6818نوفمرب  89( وكالة أنباء اتسى الروسية ، يف 167)
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 املوقف األمرييك من عملية تسليح الجيش الليبي 

بعد أن تناولنا قضية تصفية القواعد العسكرية األمريكية والربيطانية يف ليبيا واملوقف 

الليبي ، ونجاح حكومة  األمرييك والربيطاين من تلك القضية التي انتهت لصالح الشعن

الثورة يف أن تحق  للشعن الليبي كامل السيادة عىل أرضه بعد أن ظلت ليبيا ربع قرن من 

الزمان تقريباً خاضعة للوجود األجنبي عىل أراضيها ، كان طبيعياً أن تتجه الثورة إىل تأمني 

ة العسكرية الليبية املكاسن التي حققتها وتأكيد سيادتها من خالل عملية إعادة بناء املؤسس

والتي كانت من أهم أهداف الثورة الليبية عقن إعالنها ، فبعد ميض أسبوع واحد عىل 

إعالن الثورة أكد العقيد معمر القذايف يف أول حديث صحفي له يف التاسع من سبتمرب أنه 

يدها سوف يعمل خالل املرحلة القادمة عىل إعادة بناء وتنظيم القوات املسلحة الليبية وتزو

 ( .168بأحدث األسلحة العرصية سواًء من الغرب أو الرشق)

ومل يكد مييض شهر من إعالن الثورة حتى جرت مباحثات بني املقدم آدم حواس والسفري 

األمرييك جوزيف باملر حول إمكانية مساعدة ليبيا يف إعادة بناء قواتها املسلحة وتزويدها 

مرييك استعداد الواليات املتحدة لتقديم باألسلحة األمريكية ، حيث أبدي السفري األ 

املساعدات العسكرية وكذلك املوافقة عىل إيفاد بعثة عسكرية لتدرين الجيش الليبي ، 

ولكن الجانن الليبي أبدي اعرتاضاً نظراً لصعوبة تعامل الضباط والجنود الليبيني مع بعثة 

لثورة من إرسال الطالب ( ، ولكن ذلك مل مينع مجلس قيادة ا169تختلف لغتها عن لغتهم)

 واملبعوثني إىل أمريكا ومختلف دول العامل الستيعاب العلوم العسكرية الحديثة

  

                                                            
 .  96، ص  6818، سجل اآلراء 6818سبتمرب  8( ) أ. ش . أ ( يف 168)
 . 619-614( فتحي الديب : املرجع السابق ، ص ص 169)
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بينام قرر مجلس قيادة الثورة االستغناء عن البعثة العسكرية الربيطانية التي كانت تتوىل  

الربيطاين  تدرين الجيش الليبي وفقاً التفاق ساب  مع النظام املليك ، وتم االتفاق مع السفري

عىل منح أعضاء البعثة العسكرية الربيطانية ثالثة شهور أجازة تنتهي مع نهاية عقودهم ، 

حدث ذلك بعد حصول العقيد القذايف عىل موافقة الرئيس عبد النارص عىل إرسال لجنة 

عسكرية مختصة لوضع خطة للدفاع الجوي والبحري والربي عن ليبيا ، وتحديد احتياجات 

من األسلحة واملعدات حتى ميكن تطوير العقود الساب  إبرامها بني العهد املليك تلك الخطة 

( ، حيث كان هناك تعاون عسكري معها قبل الثورة، 170الساب  وكل من أمريكا وبريطانيا)

وكانت هناك صفقة أسلحة بريطانية تم التعاقد عليها بني النظام املليك وبريطانيا تقدر 

يه إسرتليني ، وتتضمن تزويد ليبيا بشبكة بريطانية للدفاع الجوي " مليون جن191قيمتها بىل"

، وكذلك دبابات من طراز "تشيفتني"، وبعد الثورة حاولت حكومة الثورة تطوير هذه 

الصفقة أو استبدالها بصفقة أخرى ، وكذلك إعادة النظر يف أسعار الصواريخ وما يتعل  

طانية حول تطوير الصفقة فشلت وأعلن متحدث الربي –بنفقاتها ، ولكن املفاوضات الليبية 

باسم وزارة الخارجية الربيطانية عن أسف بالده لفشل تلك املفاوضات مع حكومة الثورة 

( ، بينام أعلن الجانن الليبي أن حكومة الثورة أبلغت بريطانيا رسمياً أن صفقة 171الليبية)

ئها من بريطانيا سوف تلغي إذا مل الدبابات " تشيفتني " التي سب  أن تعاقدت ليبيا عىل رشا

تكن من الطراز الجديد والذي أدخلت عليه تعديالت جديدة ، ألن حكومة الثورة الليبية ال 

ميكن أن تقبل هذه األسلحة مادامت عندها القدرة املادية عىل رشاء السالح من أي مكان 

 ( ،172سواء من الرشق أو الغرب)

  

                                                            
 . 669-664جع : ص ( نفس املر 170)
 . 618، ص  6818، سجل اآلراء  6818ديسمرب  81( ) أ . ب ( لندن ، يف 171)
 .616ص   6818، سجل اآلراء  6818نوفمرب  61يف  –القاهرة  –( األهرام 172)
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فتتاحيتها بأن ليبيا تستطيع سحن أرصدتها املالية من كام هددت صحيفة الثورة الليبية يف ا 

البنوك الربيطانية ، إذا أقدمت حكومة " ويلسن " عىل إعادة النظر يف صفقة دبابات 

"تشيفتني" ، وقالت الصحيفة إن بريطانيا تتلقى كل عام آالف املاليني من حاصالت البرتول 

زائنها لتغطية العجز يف الجنيه اإلسرتليني الليبي والعريب وتحتفظ بهذه العمالت الصعبة يف خ

، وأضافت أن سحن األرصدة الليبية من الخزانة الربيطانية سيكون الرد العميل والفعال أمام 

 ( . 173ترصفات بريطانيا)

ويف إطار سعي حكومة الثورة الليبية إلعادة بناء قواتها املسلحة أسفرت االتصاالت التي متت 

 التوقيع عىل صفقة أسلحة بني فرنسا وليبيا تحصل ليبيا مبقتضاها مع الحكومة الفرنسية عىل

" مليون 211" ، وبلغت قيمة هذه الصفقة " 9–عىل مائة طائرة فرنسية من طراز "مرياج 

" طائرة هليكوبرت منها ست مضادات للغواصات ، عىل أن 19دوالر كام تضمنت الصفقة "

، ورغم حرص الجانبني الشديد عىل الحفاظ  يكون السداد مقابل برتول ) تصنيع وتسوي  (

عىل رسية هذه الصفقة إال أن األخبار ترسبت إىل الصحف األمريكية والغربية والتي شنت 

بدورها حملة مسعورة ضد إمتام هذه الصفقة ، واتهمت الرئيس عبد النارص بأنه وراء هذه 

وماسية يف واشنطن أن وزارة الصفقة الستخدامها يف املعارك ضد إرسائيل ، وقالت مصادر دبل

" مليون دوالر من األسلحة 911الدفاع الفرنسية وافقت عىل صفقة أسلحة لليبيا قيمتها "

" دبابة ثقيلة ، ومعدات إلكرتونية حديثة ، 311" طائرة مرياج و"91الحديثة تضم أكرث من "

 وحاولت تلك املصادر تضخيم تلك الصفقة والتهويل من حجمها .

  

                                                            
 . 616، ص  6818، سجل اآلراء  6818نوفمرب  3( وكالة األنباء الليبية يف 173)
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يفة " نيويورك تاميز " األمريكية أنباء هذه الصفقة محاولة إثارة الرأي العام وقد نرشت صح

األمرييك والغريب ، وقالت إن الفرنسيني عرضوا يف املفاوضات الرسية التي جرت يف باريس أن 

يتوىل مسئولية صيانة وتشغيل القواعد الجوية التي تجلوا عنها الواليات املتحدة وبريطانيا 

ليبيا . وذكرت الصحيفة أنه إذا ما متت هذه الصفقة فإنها ستهيئ لفرنسا  بناء عىل طلن

يف دولة كانت لها روابط دفاعية وثيقة مع الواليات  –دوراً جديداً وكبرياً يف العامل العريب 

املتحدة وبريطانيا قبل ثورة أول سبتمرب ، وأضافت الصحيفة أنه مام يزيد من ثقل التكهنات 

لحة الليبية الجديدة قد تستخدمها أطقم مرصية للقتال ضد إرسائيل ، ما القائلة بأن األس

تردد من أنباء بأن الصفقة تضم إىل جانن الطائرات النفاسة والدبابات كميات كبرية من 

( ، يف حني نرشت صحيفة "الصنداي إكسربس" تقريراً 174املعدات اإللكرتونية غري املحدودة)

يس عبد النارص واث  من أنه عن طري  "وبة دبلوماسية عن هذه الصفقة جاء فيه أن الرئ

رزينة" سيضع يديه عىل املائة طائرة املرياج التي ستحصل عليها ليبيا من فرنسا ، وأن وكالة 

املخابرات املركزية األمريكية تعترب أن هذه املقاتالت ستكون موجودة بالفعل يف املطارات 

ن شأنه أن يشعل املوقف يف الرشق األوسط ، ألن املرصية فور تسلمها ، وأن هذا األمر م

عبد النارص يف أمس الحاجة إىل هذه الطائرات املتقدمة ملواجهة هجامت إرسائيل الجوية ، 

وأن رفض فرنسا ملحاوالت عبد النارص السابقة لرشاء هذه الطائرات بسبن قرار الحظر الذي 

 (، سط)كان قد فرضه " ديجول " عىل األسلحة إىل الرشق األو

  

                                                            
 . 616ص   6818، سجل اآلراء  6818مرب نوف 81يف  –القاهرة  –( األهرام 174)
(  كانددت فرنسددا قددد ااددذت قددرارا  يف )حبظددر إرسددال األسددلحة إىل دول الشددرق األوسددط ، يف إطددار سياسددة احليدداد اجلديدددة الدديت  6819يونيددو عددام  9

اء  األسدلحة الدفاعيددة ، بينمدا ردل قددرار ،   عددل هددذا القدرار ابسدتثن اإلسددرائيلي -اتبعتهدا حكومدة اجلمهوريدة اخلامسددة ، حيدال الصدراع العدريب 
( ، جملدة  احلظر النهائي يشمل كال  مدن مصدر وإسدرائيل واألردن وسدوراي ، نبيده األصدفهاين ) الديبلوماسدية الفرنسدية واملواجهدة العربيدة اإلسدرائيلية

 . 88، ص  6898 –( ، أكتوبر  41السياسة الدولية ) العدد 
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مل ينث عبد النارص عن التخيل عن فكرته وأنه رتن يف الخريف املايض لحكومة الثورة الليبية 

القيام بعملية التسوي  بدالً منه ، بل إن اثنني من أعضاء بعثة الرشاء الليبية كانوا مرصيني 

دم يحملون جوازات سفر ليبية ، وعندما أرص الفرنسيون عىل التوقيع عىل اتفاق يقيض بع

تحويل هذه الطائرات إىل أية دولة أخرى نصح املرصيان رفقائهم من الليبيني بالتوقيع ، ألن 

معاهدة التحالف العسكري املرصي الليبي السوداين والتي كان مزمع عقدها والتي تقيض 

بإنشاء قيادة مركزية وتجميع قوات ومعدات الدول الثالث يف حالة نشوب حرب مع 

 ( .175إرسائيل)

عىل هذه الحملة التي تبنها وسائل اإلعالم والصحافة األمريكية والغربية ضد هذه  ورداً 

الصفقة ، أكد رئيس وزراء فرنسا عىل أن طائرات املرياج التي ستحصل عليها ليبيا لن 

تستخدم يف تصعيد النىلزاع يف الرشق األوسط ، ألن حكومة الثورة الليبية طلبت هذه 

ن ليبيا ، ألن ليبيا تبلغ مساحتها مرة ونصف مساحة فرنسا ، الطائرات بهدف الدفاع عن أم

بينام ال يتجاوز سكانها مليوين ونسمة ، هذا إىل جانن ما تحويه من ثروة خيالية من البرتول 

، لدرجة أنها ستصبح قريبا إحدى الدول األويل من حيث إنتاج النفط ، وهو أمر البد أن يثري 

طلبها لألسلحة فضلتنا عن أمريكا وبريطانيا واالتحاد السوفيتي مطامع الغري، كام أن ليبيا يف 

( 176، باإلضافة إىل أن تعاوننا مع ليبيا يتواف  أساساً مع سياسة فرنسا تجاه البحر املتوسط)

. 

  

                                                            
  319 – 313يف فتحي الديب ، مرجع سابق ، ص ص  –لحق الواثئقي ( صحيفة الصاندي اكسربيس : امل175)
، مؤسسدة األهدرام  6898( أكتدوبر  41( نبيه األصفهاين : الدبلوماسية الفرنسية واملواجهة العربية اإلسرائيلية ، جملة السياسة الدوليدة ، ) العددد 176)

 . 83 – 39، ص ص  6898، القاهرة 
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ولكن استمرار الحملة اإلعالمية اضطرت الرئيس األمرييك نيكسون إىل تأجيل مؤمتر صحفي 

ادي األسئلة التي ميكن أن تكون محرجة لحكومة إرسائيل كان مقرراً أن يعقده ، حتى يتف

( ، خاصة بعد ردود الفعل الكبرية التي أحدثتها تلك 177واملوقف يف الرشق األوسط)

العاصفة التي هبت يف الصحافة والرأي العام عقن إبرام فرنسا لصفقة الطائرات مع ليبيا ، 

األمريكية مع فرنسا بل ومنع  وكان نيكسون ومستشاريه غري راغبني يف قطع العالقات

تدهورها عىل غرار ما آلت إليه يف األيام األخرية بسبن الكشف عن تلك الصفقة ، إال أنه من 

الواضح أن هذه الصفقة قد حثت الواليات املتحدة عىل التعجيل بإمداد إرسائيل مبزيد من 

فقة قد دفع رجال السالح مام يعطيها إمكانيات جديدة يف سباق التسلح كام أن هذه الص

املخابرات األمريكية واإلرسائيلية إىل القيام بتهرين خمسة زوارق حربية فرنسية من ميناء " 

شريبورج " إىل إرسائيل ، وكانت هذه القوارب خاضعة لقرار حظر توريد األسلحة الفرنسية 

نحو الرشق إىل إرسائيل ، أيضا أدي إبرام تلك الصفقة إىل تغيري سياسة الواليات املتحدة 

األوسط ، فبينام كانت خطة "روجرز" لحل مشكلة الرشق األوسط قد تضمنت بعض 

الرئيس نيكسون األخرية عىل وورة عقد مفاوضات االمتيازات للعرب ، تركزت ترصيحات 

 ( .178مبارشة بني العرب وإرسائيل ، متبنيه بذلك وجهة النظر اإلرسائيلية)

فقة الطائرات الفرنسية قد أحدث قلقاً كبرياً لدي ومن املالحظ أن حصول ليبيا عىل ص

الدوائر األمريكية، ألن التعاون العسكري بني فرنسا وليبيا وحصول األخرية عىل أسلحة 

متطورة كان يتعارض مع سياسة واشنطن تجاه الدول العربية واملنطقة ، والتي تقوم عىل 

 ضامن تفوق إرسائيل 

  

                                                            
 . 319واثئقي ( ، املرجع السابق ، ( فتحي الديب : ) امللحق ال177)
 . 83 – 39(  نبيه األصفهاين : املرجع السابق ، ص ص 178)
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ية مجتمعة من حيث التسليح ، ومن ثم أثارت الصفقة كامً وكيفاً عىل جميع الدول العرب

الليبية غضن اإلدارة األمريكية وقلقها ، لذا استدعي " وليم روجرز" وزير خارجية الواليات 

املتحدة السفري الفرنيس يف واشنطن "شاريل نوسيه " وحذره بشدة من أن بيع طائرات 

 الرشق األوسط . ومل تكن هذه الواقعة املرياج لليبيا قد يؤدي إىل إخالل ميزان التسليح يف

األمريكية ، فقد تجاوز رد الفعل  –لتساعد عىل إذابة الجليد الذي يسود العالقات الفرنسية 

األمرييك عىل هذه الصفقة حدود العبارات الرقيقة التي تستخدم يف اللغة الدبلوماسية ، 

وجه الفرنسيني ، وقال مسئول  بينام كان قل  اإلرسائيليني أكرب فقد انفجروا غاضبني يف

إرسائييل كبري يف سخرية " إذا كانوا يتوقعون منا أن نصدق أن الحكومة الليبية تنوي 

استخدام هذه الطائرات بنفسها ، فيجن أن يتوقعوا منا أن نصدق أن الحكومة الليبية تنوي 

دم ضدنا ، تزويد كل جندي بطائرة خاصة به ، ولكن الحقيقة أن هذه األسلحة سوف تستخ

 ونحن نعرف ذلك والفرنسيون يعرفون ذلك والكل يعرف ذلك " .

أيضاً مل تسلم هذه الصفقة من الصحافة الفرنسية التي شنت حملة تنديد واسعة ضدها ، 

بينام أعرب معظم وزراء حكومة الرئيس بومبيدو عن استيائهم بشدة ، حتى أن استقرار 

ئيس بومبيدو نفسه يف موقف الدفاع، أرسل الحكومة أصبح محل شك ، وعندما وجد الر 

"ميشيل دوبريه" وزير دفاعه إىل الجمعية الوطنية الفرنسية ، حيث أكد يف كلمته بأن هذه 

الصفقة مع ليبيا تخدم املصالح الفرنسية ، وأن هذا العقد يعترب صفقة تجارية رابحة إذ أنه 

جديداً مغل  حالياً يف وجه  سيساعد عىل تغطية العجز التجاري مع ليبيا ويفتح سوقاً 

 األمريكيني والفرنسيني والربيطانيني ،
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وفضالً عن ذلك سوف يقلل من خطورة القوي السوفيتية املتزايدة يف البحر املتوسط ويعجل 

بنجاح أي عمل تقرتحه الدول األربع لتسوية النزاع يف الرشق األوسط ، واستطرد دوبريه 

تستخدم ليبيا هذه الطائرات ضد إرسائيل ألنه إذا يقول إنه ليست هناك خطورة يف أن 

حدث ذلك ، فإن فرنسا سوف توقف تسليم بقية الطائرات وقطع الغيار يف أي وقت من 

السنوات األربع القادمة ، وأضاف دوبريه أن الليبيني وافقوا عىل وقف مساعدتهم 

رباً صغرية عىل غرار للمتمردين يف تشاد املجاورة حيث تخوض الفرقة الفرنسية الخارجية ح

ولكن املراقبني وبعض كبار الدبلوماسيني يف باريس رفضوا دفاع دوبريه عن  –حرب فيتنام

هذه الصفقة ، وقال املراقبون إنه طاملا هناك تحالف بني ليبيا ومرص والسودان فمن الصعن 

رصي الضخم يف أال تعترب ليبيا دولة محاربة ، وأضاف املراقبون أن دوبريه يتجاهل الوجود امل

ليبيا وأن ما قام به الرئيس بومبيدو قد أحدث قدراً كبرياً من االستياء خارج العامل العريب 

 ( .179خاصة يف الواليات املتحدة وإرسائيل)

ونظراً لردود الفعل التي أحدثتها صفقة الطائرات الفرنسية مع ليبيا داخل الواليات املتحدة 

الحملة الصحفية واإلعالمية التي ترددت يف الواليات ولدي الرأي العام األمرييك خاصة 

املتحدة ، فقد تم دراسة زيارة الرئيس الفرنيس بومبيدو التي كانت مقرر لها أن تتم يف شهر 

م للواليات املتحدة األمريكية دراسة دقيقة، حتى ميكن تفادي أي 1511مارس عام 

أن أصبح الرئيس األمرييك  مظاهرات غاضبة ميكن أن تحدث أثناء الزيارة خاصة بعد

 نيكسون ، ال ميلك اليشء الكثري الذي يفاخر به ، 

  

                                                            
 . 313( فتحي الديب : املرجع السابق ، ص 179)
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ألن سياسته املعتدلة يف الرشق األوسط قد أضريت فيام يبدو بسبن صفقة األسلحة 

الفرنسية مع ليبيا األمر الذي جعل الواليات املتحدة تفكر جدياً يف إرسال شحنة ضخمة من 

عادة توازن التسليح إىل نصابه ، وحسن الرؤية األمريكية طائرات الفانتوم إىل إرسائيل إل 

 لذلك والتي تقوم عىل ضامن التفوق اإلرسائييل .

أما الجانن الفرنيس فقد لجأ قبل زيارة الرئيس الفرنيس لواشنطن ملحاولة تهدئة الرأي العام 

إبرام صفقة األمرييك والدوائر األمريكية ، وذلك من خالل مطالبة الجانن الليبي بإرجاء 

أجهزة الرادار واملدفعية املضادة للطائرات وباقي األجهزة الفنية التي تم االتفاق عىل رشائها 

من فرنسا ، وذلك لحني عودة الرئيس الفرنيس من زيارته للواليات املتحدة األمريكية رغبة 

 حدث من الجانن الفرنيس يف االحتفاظ برسية العقود وتفادي كشفها وإثارة القالقل كام

بالنسبة لصفقة املرياج ، هذا يف الوقت الذي كانت فيه حكومة الثورة الليبية تتمنى أيضا 

الليبية وأن تفي الحكومة األمريكية بتوريد صفقة  –عدم تدهور العالقات األمريكية 

الطائرات العمودية املكونة من مثاين طائرات سعة كل منها سبعون فرداً والتي كانت ليبيا قد 

أن تعاقدت عليها مع الواليات املتحدة األمريكية قبل الثورة يف ظل حكومة امللك سب  

الساب  ، كام أفادت بعض املصادر املسئولة يف مجلس قيادة الثورة أن ليبيا سوف تتسلم 

"، سب  التعاقد عليها مع أمريكا قبل الثورة ، وأضاف هذا املصدر F 5قريباً مثاين طائرات "

طلبت من باكستان تدرين الطيارين عىل استخدام هذه الطائرات ألن أن حكومة الثورة 

 F5("180.)باكستان لديها طائرات "

  

                                                            
 . 681 – 689( املرجع السابق ، ص ص 180)
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وعىل الرغم من الحملة التي شنتها وسائل اإلعالم األمريكية والغربية ضد صفقة األسلحة  

الفرنسية مع ليبيا إال أنه كان واضحاً أن واشنطن كانت حريصة عىل ترك الباب موارب مع 

الليبي عىل مستقبل رشكات  –يا ، ألنها كانت تخىش من تأثري عملية التقارب الفرنيس ليب

م ذكر تقرير يف واشنطن 1511يناير عام  32النفط األمريكية الكربي العاملة يف ليبيا . ففي 

أن محادثات هامة تجري بني ليبيا وفرنسا إلقامة مرشوع مشرتك للتنقين عن النفط يف ليبيا 

وأبدي املراقبون األمريكيون مخاوفهم من أن يؤثر هذا املرشوع عىل وضع وتسويقه ، 

( ، هذا يف الوقت الذي أكد فيه صالح بويصري 181رشكات النفط األمريكية العاملة يف ليبيا)

وزير خارجية ليبيا عىل أن حكومة الثورة الليبية تري أن فرنسا دولة صديقة وأن السالح 

هناك مجاالت أخرى كثرية للتعاون بني ليبيا وفرنسا يف ليس وحده باب التعاون ، وأن 

( ، وتأكيداً عىل ذلك قال وزير خارجية فرنسا يف كلمته أمام لجنة 182املرحلة القادمة)

م أنه " ال توجد سياسة فرنسية 1511فرباير  5الشئون الخارجية التابعة للجمعية الوطنية يف 

تجاه البحر املتوسط ، تتضمن فيام بينها بشأن تسليم األسلحة، بل توجد سياسة فرنسية 

عنارص أخرى غري بيع األسلحة، وإن السياسة الفرنسية قامئة عىل التفتح وعىل إقامة عالقات 

صداقة بادئة بدول املغرب العريب ، وذلك بهدف ضامن أمن البحر املتوسط الذي تعده 

 (" .183فرنسا منطقة سالم واستقرار)

  

                                                            
 . 484، سجل اآلراء ، ص  6891يناير  84يف  –القاهرة  –( األخبار 181)
 . 484، ص  6891، سجل اآلراء ،  6891يناير  89يف  –القاهرة  –( األهرام 182)
 . 89( نبيه األصفهاين : املرجع السابق ، ص 183)
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ت البرتولية قد لعبت دوراً هاماً يف املوقف الفرنيس من عملية ومام الشك فيه أن االعتبارا

تزويد ليبيا بأسلحة متطورة ، حيث كانت فرنسا تطمع أن يكون لها رشكات برتولية تعمل يف 

ليبيا إىل جانن الرشكات األمريكية الكربى التي تعمل يف استخراج النفط الليبي ، خاصة وأن 

تحتل مرتبة رفيعة بني الدول املنتجة واملصدر للنفط ، ومن ليبيا بدأت يف األعوام األخرية 

جهة أخرى كانت سياسة الدفاع الفرنسية تركز عىل أن يكون البحر املتوسط آمناً ألن ذلك 

يتوقف عليه األمن األورويب مستقبالً . وكانت املرحلة األويل من سياسة الدفاع الفرنسية 

ط مبا فيها بالد املغرب العريب ، ومن ثم كانت تنصن عىل الجزء الغريب من البحر املتوس

 استجابة السلطات الفرنسية لطلبات حكومة الثورة الليبية من األسلحة .

ومن املالحظ أن الحملة اإلعالمية والصحفية التي شنتها أمريكا والدول الغربية ضد صفقة 

سية والشارع العريب ، األسلحة الفرنسية لليبيا قد أحدثت ردود فعل كبرية يف األوساط السيا

إال أن تلك الحملة كان لها أيضاً صداها املؤثر لدي حكومة الثورة الليبية والذي أدي إىل 

رسوخ اعتقاد قائد الثورة برضورة تنويع مصادر السالح الذي سيعتمد عليه الجيش 

لثانية (، ومن ثم نجد العقيد القذايف يطرح عىل الرئيس عبد النارص أثناء زيارته ا184الليبي)

م إمكانية االعتامد عىل االتحاد السوفيتي يف تزويد ليبيا يف 1511للقاهرة يف فرباير 

 ( .185احتياجاتها من كافة األسلحة املتطورة خاصة يف مجال الطريان واملدرعات)

  

                                                            
 . 699– 698السجل القومي ، اجمللد األول ، ص  6891فرباير  88( مؤمتر صحفي للعقيد القذايف ، ردا  على محلة الصحافة الغربية ، يف 184)
 . 688( فتحي الديب : املرجع السابق ، ص 185)



94 
 

م إيفاد بعثة برئاسة بشري 1511وعقن دراسة املوقف قرر مجلس قيادة الثورة يف أبريل 

لسوفيتي للتفاوض عىل تسليح ثالث لواءات ليبية ، وكذلك التفاوض هوادي إىل االتحاد ا

حول حصول ليبيا عىل شبكة للدفاع الجوي عىل أن يكون دفع مثن السالح عىل أساس 

واملباحثات السوفيتية الليبية قد ( ، ويبدوا أن االتصاالت 186املقايضة بزيت البرتول الخام)

م 1511يوليو  32مبا تطلبه من أسلحة ، ففي  أمثرت عن موافقة موسكو عىل تزويد ليبيا

ذكرت بعض املصادر الدبلوماسية يف موسكو أن سفينة سوفيتية بدأت يف تفريغ حمولتها من 

الدبابات واملدافع يف ميناء طرابلس الليبي ، وأضافت هذه املصادر أن هناك شحنة سوفيتية 

مصادر أمريكية أن سفينة شحن  ثانية قد تكون يف طريقها إىل طرابلس ، ويف واشنطن قالت

( املتوسطة وسيارات للشحن وآليات  99( و )ت  99روسية أفرغت شحنة من دبابات ) ت 

أخرى يف ميناء طرابلس ، بينام اعترب محللو وكالة االستخبارات املركزية األمريكية هذا التطور 

الروس يف عملية الحصول  بأنه ذو مغزى ألنه رمبا كان يدل عىل أن الليبيني قرروا اللجوء إىل

 ( .187عىل السالح)

وقد فرس  املراقبون الدبلوماسيون األمريكيون صفقة األسلحة السوفيتية إىل ليبيا بأنها تدل 

عىل مدي إرصار االتحاد السوفيتي عىل تثبيت أقدامه يف الرشق األوسط ، وأضاف املراقبون 

رات املرياج الفرنسية ثارت الدوائر األمريكيون أنه عندما وقعت ليبيا اتفاقية لرشاء طائ

األمريكية الرسمية عىل هذه الصفقة ، ولكنها يف نفس الوقت ارتاحت ألنها تفضل أن تشرتي 

 ليبيا أسلحة غربية بدالً من رشاء أسلحة من املعسكر الرشقي ،

  

                                                            
 .881ملرجع السابق : ص ( ا186)
 . 989، ص  6891، سجل اآلراء  6891يوليو  84( وكالة أنباء رويرت ، يف 187)
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بيع بينام أشارت بعض املصادر املوثوق بها يف بريطانيا إىل أن إقدام االتحاد السوفيتي عىل  

األسلحة الحربية إىل ليبيا ال يعني أن النفوذ السوفيتي سيتوطد يف ليبيا ، خاصة وأن هذه 

األسلحة ليست مصحوبة باملستشارين العسكريني الروس ، ثم أن تلك األسلحة مخصصة 

للقوات املسلحة الليبية ولن ترسل إىل جبهة قناة السويس وذكرت هذه املصادر أن لندن 

تشرتي ليبيا قسامً من دبابات "تشيفتني" التي سب  االتفاق عىل بيعها ، مازالت تأمل أن 

هذه الصفقة التي علقتها حكومة الثورة الليبية ولكن لندن الزالت تأمل أن تعيد السلطات 

 ( .188الليبية النظر يف موقفها من تلك الصفقة)

وليبيا تبذالن جهوداً  ويف تلك األثناء ذكرت بعض املصادر املوثوق بها يف لندن أن بريطانيا

كبرية لتسوية مشاكلهام وفتح الطري  أمام تعاون اقتصادي وفني ، ولكن املحادثات 

الليبية بشأن األسلحة كانت متر مبرحلة صعبة ، حيث تريد ليبيا الحصول عىل  –الربيطانية 

مليون جنيه  29دبابات تشيفتني املتطورة بدالً من اسرتداد املبلغ املدفوع لربيطانيا والبالغ 

ليبي عىل حساب اتفاق عقده امللك الساب  إدريس مع بريطانيا لبناء شبكة دفاع جوي ، إال 

أن بريطانيا مل تكن مستعدة لبيع الدبابات املذكورة لحكومة قد تستخدمها ضد إرسائيل بعد 

أن أصبحت ليبيا تشكل مع مرص وسوريا دولة واحدة ومع ذلك فقد أجرى السفري الربيطاين 

" بيرت ترين " مباحثات مع السلطات الليبية ، ولكن تسوية املطلن املتعل  باسرتداد التأمني 

مليون جنيه اسرتليني كان رشطاً  99الخاص باألسلحة وغريه من املطالن البالغ مجموعها 

 ( .189مسبقاً لتنمية العالقات بني البلدين)

  

                                                            
 . 989، ص  6891، سجل اآلراء  6891يوليو  83( و. ص. ف . يف 188)
 . 389، ص  6896، سجل اآلراء  6896مايو  9( وكالة أنباء رويرت ، يف 189)
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د عىل إرصار حكومة الثورة الليبية عىل وكان العقيد معمر القذايف قائد الثورة الليبية قد أك

إلغاء صفقة شبكة الدفاع الجوي مع بريطانيا ، واالستمرار يف عملية التفاوض مع الربيطانيني 

(، كام أكد يف مناسبة االحتفال بالذكرة األويل للثورة " أن 190حول استبدال هذه الصفقة)

مكان ، وقد أعلنا الحياد الثورة مستمرة يف سياسة التسليح بأحدث األسلحة ومن كل 

اإليجايب وعدم االنحياز ، وسوف لن نخضع لضغوط أو مساومات سواء من الرشق أو من 

الغرب ألننا أحرار ، وليس أدل عيل ذلك اننا نشرتي السالح اآلن من االتحاد السوفيتي 

الصدي  ، كام نشرتي أيضا من أمريكا ومن بريطانيا ومن فرنسا وسوف تكون لنا حرية 

( ، ولعل القذايف أراد أن يرد عيل الحملة 191لحركة يف كافة األسواق ومع جميع الدول ")ا

الغربية ضد صفقة األسلحة السوفيتية لليبيا ، مؤكدا عيل التزام بالده مببدأ الحياد اإليجايب 

وعدم االنحياز ، ولعله أيضا أراد أن ينبة الواليات املتحدة والدول الغربية عن رغبته يف 

رار التعاون بني ليبيا وبينهم ورغبة حكومة الثورة يف الحصول عيل األسلحة األمريكية استم

والغربية يف إطار سياسة حكومة الثورة الليبية التي تقوم عيل تنويع مصادر السالح يف عملية 

 إعادة بناء الجيش الليبي .

كانت تعارض  ولكن بعض الدوائر داخل الواليات املتحدة خاصة واملعسكر الغريب عامة

 عملية تزويد ليبيا بالسالح ، 

  

                                                            
،  6891/ 6818، السددجل القددومي اجمللددد األول  6891يندداير  8امعددة الليبيددة ، مبدينددة طددرابلس يف ( حددوار العقيددد معمددر القددذايف مددع طلبددة اجل190)

 . 699 – 693ص ص 
، السدجل القدومي ، اجمللدد الثداين  6891سدبتمرب  6( من خطاب العقيد معمر القذايف ، يف االحتفدال ابلعيدد األول للثدورة ،مبديندة طدرابلس ، يف 191)

 . 89 – 66لثقافية القومية ، ج. ع. ل ، ص ص ، املراكز ا 6896/ 6891
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حتى لو تعارض ذلك مع املصالح االقتصادية لهذه الدول ، ومن ذلك نجد أحد نواب حزب 

العامل الربيطاين يطالن بتعهد من الحكومة الربيطانية بأال تزود ليبيا بأية أسلحة ، يف حني 

هد لرغبة بريطانيا يف أن تكون لها يرفض وزير الخارجية الربيطاين تقديم الحكومة لهذا التع

عالقات طيبة مع ليبيا ، وقد حدث ذلك يف أعقاب قيام السلطات الليبية بإجبار طائرة تابعة 

لرشكة الخطوط الجوية الربيطانية كانت تقل رئيس وعضو مجلس االنقالب الفاشل يف 

منريى التي السودان عيل الهبوط يف مطار بنغازي ، وتسليم الرجلني لحكومة الرئيس 

( ، 192يوليو) 36أعدمتهام ، وأدي هذا الحادث إيل احتجاج بريطانيا لدي األمم املتحدة يوم 

 21 – 39ولكن هذا الحادث مل يؤثر عيل سري العالقات بني البلدين ، ففي الفرتة من 

أغسطس قام رئيس وفد التفاهم الربيطاين العريب املسرت " كولني جاكسون " بزيارة ليبيا 

أجري مباحثات مع وزير الخارجية الليبي صالح بويصري وعدد من املسئولني الليبني حيث 

 ( .193حول تعزيز العالقات بني بريطانيا والبلدان العربية)

م  1511أبريل عام  11ومن املالحظ أنه عقن اإلعالن عن الوحدة بني مرص وسوريا وليبيا يف 

قيام  قيادة عسكرية واحدة مسئولة عن  ج عيل – 1والذي نص يف أحكامه األساسية فقرة  –

التدرين والعمليات ، وأن يتم نقل القوات من الجمهوريات بقرار من مجلس الرئاسة أو من 

عادت الضغوط األمريكية والصهيونية عىل الحكومة الفرنسية لوقف  –(194يفوضه يف ذلك)

 تزويد ليبيا بطائرات املرياج واألسلحة الفرنسية ،

  

                                                            
 .  419،  6896، سجل اآلراء  6896أغسطس  8( وكالة أنباء رويرت ، 192)
 . 419،  6896، سجل اآلراء  6896أغسطس  41ليبيا ،  –( احلقيقة 193)
أبريددل ) الواثئددق العربيددة  69ر يف بنغددازي يف ، األحكددام األساسددية الحتدداد اجلمهددورايت العربيددة ، صددد 6896أبريددل  69القدداهرة يف  –( األهددرام 194)

 (. 419 – 419، ص ص  8118رقم  – 6896
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ملة تشهري دولية ضد فرنسا وبدأت وزارة الخارجية اإلرسائيلية باتصاالت وقادت إرسائيل ح 

مكثفة مع الواليات املتحدة األمريكية ليك متارس الدوائر األمريكية ضغوطها عىل فرنسا 

لتوقف تنفيذ هذه الصفقة ، كام شنت الصحف الصهيونية ووسائل اإلعالم اإلرسائيلية حملة 

ام تقدمت حكومة تل أبين باحتجاج رسمي إىل الحكومة صحفية وإعالمية ضد فرنسا بين

يوليو  36الفرنسية وقال سفري إرسائيل يف فرنسا أثناء اجتامعه مع وزير خارجية فرنسا يف 

م أن االحتجاج اإلرسائييل مبني عىل التهديدات الليبية املتكررة بأنها ستضع قواتها 1511

ولكن الخارجية الفرنسية امتنعت عن تحت ترصف املجهود الحريب العريب ضد إرسائيل 

( ، بينام تبنت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية وجهة النظر اإلرسائيلية ودعت 195التعلي )

الحكومة الفرنسية إىل تجميد عملية تزويد ليبيا بطائرات املرياج بعد إعالن الوحدة بني مرص 

ذلك يجن أن تخضع وليبيا وسوريا وقالت أن ليبيا اآلن تعد من دول خط املواجهة وب

لرشوط الحظر الفرنيس املفروض عىل جميع شحنات األسلحة إىل دول الرشق األوسط 

املتحاربة ، وأضافت الصحيفة أنه يتحتم عىل الدول الكربى أن تدرس احتامل استئناف القتال 

 يف ضوء الوحدة املرصية الليبية .

أعلنت مصادر رسمية ولكن الحكومة الفرنسية رفضت الرضوخ لكل هذه الضغوط ، و 

م أن فرنسا ستواصل تسليم طائرات املرياج املقاتلة إىل 1513أغسطس  2فرنسية يف باريس يف 

ليبيا ، إىل أن تأخذ خطط الوحدة شكالً أكرث صالبة ، وقالت هذه املصادر أن تسليم هذه 

 طائرات يف العام ، 9الطائرات سيستمر عىل معدله الحايل ، أي مبعدل 

  

                                                            
 . 349، ص  6896، سجل اآلراء  6896يوليو  88( وكالة أنباء رويرت ، 195)
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طائرة إىل ليبيا .ولكن الناط  بلسان الحكومة الفرنسية رصح بأن  91ى اآلن وقد شحن حت 

فرنسا ستلقي نظرة جديدة ، إذا أصبح واضحاً أن الوحدة الليبية املرصية املقرتحة تشمل 

جميع القوات املسلحة كام شدد املتحدث عىل أن فرنسا ال تزال تفرض حظراً عىل بيع 

ل واألردن وسوريا ، بينام ذكرت بعض املصادر أن الرئيس األسلحة إىل كل من مرص وإرسائي

الفرنيس " جورج بومبيدو " وحكومته لديهام متسع كبري من الوقت لدراسة املضاعفات التي 

ترتكها وحدة مرص وليبيا عىل صفقة املرياج طاملا أن هذه الوحدة لن تأخذ شكلها النهايئ قبل 

الطائرات إىل ليبيا مبوجن هذه الصفقة حتى م حيث يستمر تسليم هذه 1512أول سبتمرب 

 ( .196م)1519عام 

وقد أحدث املوقف الفرنيس ردود فعل طيبة يف األوساط العربية ، وأشادت الصحف 

املرصية والليبية بسياسة فرنسا واستقالل القرار الفرنيس ، ورفض السلطات الفرنسية 

م صفقة املرياج إىل ليبيا ، فقالت الضغوط األمريكية والصهيونية التي استهدفت إيقاف تسلي

صحيفة األهرام القاهرية إن فرنسا ستستمر يف تزويد ليبيا بطائرات املرياج خالل هذا العام ) 

م ( يف وقت يسب  اإلقرار النهايئ للوحدة بني مرص وليبيا ، وأضافت الصحيفة أنه 1513

التي اتخذت حيال الدول  يكفي مؤرشاً عىل تقدير العرب لفرنسا استثنائها من اإلجراءات

( ، بينام قالت 197األخرى املساهمة يف رشكة نفط العراق األجنبية عند تأميم الرشكة)

صحيفة البالغ الليبية إن هذا املوقف الفرنيس الشجاع يستح  منا نحن العرب التقدير 

واإلكبار ، وهو يدل عىل أن فرنسا الحرة ماضية يف سياسة ديجول املستقلة عن النفوذ 

 األمرييك والصهيوين واملؤيدة للح  والعدالة 

  

                                                            
 . 6888، ص  6898، سجل اآلراء  6898أغسطس  4( وكالة أبناء رويرت ، يف 196)
 . 6898، ص  6898ل اآلراء ، سج 6898أغسطس  9القاهرة ، يف  –( األهرام 197)
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وحثت صحيفة البالغ العرب عىل رد الجميل لفرنسا بتوطيد العالقات معها يف الشئون 

( ، بينام وصفت صحيفة الرائد الليبية املوقف الفرنيس بأنه 198االقتصادية والثقافية وغريها)

الفرنيس ، تقالل وحرية القرار موقف شجاع يتصف بالحكمة والدبلوماسية والتأكيد عىل االس

وأضافت الصحيفة أن رفض السلطات الفرنسية للضغوط األمريكية واإلرسائيلية إمنا هو 

هزمية إلرسائيل بصفة خاصة ولالستعامر بصفة عامة ، وأكدت الصحيفة عىل أن العالقات 

 ( .199الفرنسية ستبقي منوذجاً للصداقة بني الشعوب والحكومات) –الليبية 

م قام الرائد عبد السالم جلود رئيس الوزراء الليبي وعضو مجلس 1513نوفمرب عام ويف 

قيادة الثورة بزيارة لفرنسا استغرقت أسبوعاً بحث خاللها مع الرئيس الفرنيس " بومبيدو " 

واملسئولني الفرنسيني ، إمكانية تسليم فرنسا لباقي الطائرات املرياج املتبقية من الصفقة التي 

يبيا مع فرنسا ، ولكن مصادر حكومية فرنسية ذكرت أن السلطات الفرنسية أعربت عقدتها ل

عن عدم استطاعتها تسليم الطائرات قبل املوعد املحدد يف االتفاقية ألن لديها التزامات مع 

( ، يف حني ذكرت صحيفة " الدايىل تلجراف " يف باريس أن فرنسا وافقت 200دول أخرى)

( وأضاف مراسل الصحيفة أن مباحثات "  A .M.X 30 دبابات )عىل تزويد ليبيا بعدد من 

جلود " مع السلطات الفرنسية كانت إيجابية ، وأن فرنسا تدرس عقد اتفاق تعاون بقيمة 

مليون فرانك فرنيس خاص مبرشوعات التنمية الزراعية عىل الساحل الليبي ، كام أكد "  391

ه يف حامية املصالح البرتولية الفرنسية جلود " للسلطات الفرنسية عىل أن بالده راغب

 ( ، 201واألوربية وزيادة أوجه التعاون بينهام)

  

                                                            
 6898، ص 6898، سجل اآلراء  6898أغسطس  9ليبيا ،  –( صحيفة البالغ 198)
 . 6898ص ،  6898، سجل اآلراء  6898أغسطس  9ليبيا ، يف  –( صحيفة الرائد 199)
 .  8161ص  6898، سجل اآلراء  6898نوفمرب  9( وكالة أنباء رويرت ، و. ص. ف ، أ . ب ، يف 200)
 . 8161، ص  6898، سجل اآلراء  6898نوفمرب  64،  66بريوت  –اء الوطن ( ند201)
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نوفمرب  19يف حني أعلن املتحدث باسم الحكومة الفرنسية عقن اجتامع مجلس الوزراء يوم 

م أن أهم ما أسفرت عنه الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الليبي لفرنسا هو أن " 1513

يف إقامة التعاون بينهام قد اتسع نطاقها بصورة كبرية تعدت العالقات يف رغبة الدولتني 

مجال تقديم صفقات األسلحة " وقال " لوكا " يف مؤمتر صحفي " إن فرنسا ملتزمة بعقد 

لبيع طائرات املرياج إيل ليبيا " وسئل املتحدث عن احتامل فرض حظر عيل هذه األسلحة 

(، ومن الواضح من خالل تلك 202سألة مل يتغري)فقال " إن موقف فرنسا من هذه امل

الترصيحات أن الحكومة الفرنسية رفضت الرضوخ للضغوط األمريكية بشان وقف صفقة 

الطائرات الفرنسية مع ليبيا ، إال أن الواليات املتحدة استطاعت أن تثني الحكومة الربيطانية 

، وفشلت كل املفاوضات التي جرت عن تزويد ليبيا بدبابات " تشيفتني " الربيطانية الثقيلة 

بني ليبيا وبريطانية حول هذه الصفقة مام اضطر ليبيا إيل اتخاذ عدة إجراءات اقتصادية 

ضدها كان منها سحن األرصدة الليبية من بنوك لندن ثم تأميم ممتلكات رشكة " بريتش 

نية والتي بلغ برتوليوم "  الربيطانية ، وفسخت ليبيا عقود األسلحة مع املصانع الربيطا

 ( .203مليون جنيه) 129قيمتها 

  

                                                            
 . 8166، ص  6898، سجل اآلراء  6898نوفمرب  69( رويرت ، و. ص . ف يف 202)
 . 6886، ص  6898، سجل اآلراء  6898أغسطس  69( وكالة أنباء رويرت . يف 203)



102 
 

ومن املالحظ أنه رغم موقف الواليات املتحدة ومحاوالتها تضي  الخناق عىل حكومة الثورة 

الليبية يف عملية تسليح الجيش الليبي ، ومامرسة واشنطن ضغوطها عىل بعض الدول 

ات الليبية نجحت يف عقد عدة الغربية ملنعها من تزويد ليبيا بالسالح الغريب ، إال أن السلط

رأينا ثم إيطاليا حيث وقعت صفقات مع بعض هذه الدول ، والتي كانت منها فرنسا كام 

ليبيا مع املهندس اإليطايل " سريجي لوتشاريني "صاحن رشكة صناعة الغواصات عقداً قيمته 

 (SX506ستة ماليني وتسعامئة ألف دوالر ، ينص عىل توريد عدد من الغواصات )

( ، كام متكنت حكومة الثورة الليبية من عقد صفقة أسلحة أخرى مع 204اإليطالية)

الحكومة اإليطالية ، وجاء يف بيانني منفصلني صادرين عن الحكومة اإليطالية وإحدى رشكات 

م أن إيطاليا زودت ليبيا بناقالت جنود 1513أغسطس عام  33صنع األسلحة اإليطالية يف 

عربة ناقلة مجنىلزرة   113" أوتوماالرا " أنها زودت ليبيا مبا مجموعة  إيطالية ، وأعلنت رشكة

( األمريكية التصميم وقالت الرشكة أنها فازت بالعقد بعد   M 113للجنود من نوع )

منافسة مع رشكة فرنسية وأمريكية وأكدت وزارة الخارجية اإليطالية أن شحنات األسلحة 

 ( .205التبادل التجاري العادي بني البليدين)اإليطالية إىل ليبيا تشكل جزءاً من 

ولكن التحول الخطري يف عملية تسليح الجيش الليبي والذي أحدث قلقاً كبرياً لدي األوساط 

السياسية يف واشنطن ، هو موافقة السوفيت عىل تلبية طلبات رشاء ألسلحة التي قدمتها 

يقيض بتزويد ليبيا بصفقة  م مبوسكو مبوجن اتفاق1519مايو عام  19ليبيا حيث عقد يف 

 أسلحة كبرية قدرت قيمتها ببليون دوالر 

  

                                                            
 .  848( فتحي الديب : املرجع السابق ، ص 204)
 . 6883 – 6884،  6898، سجل اآلراء  6898أغسطس  84، 68يف  –روما  –أبناء رويرت ( وكالة 205)
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 9يف حني بالغت إحدى املصادر الصحفية يف القيمة الحقيقية لهذه الصفقة وقالت إن قيمتها 

( ، وكانت هذه الصفقة وما 206بليون دوالر وأن من بني هذه الصفقة حوايل ألفي دبابة)

سياسية األخرى التي تبنتها حكومة الثورة الليبية أشيع حولها إىل جانن بعض املواقف ال

والتي سنعرض لها يف حينها قد دفعت الواليات املتحدة إىل تبني موقف أكرث تشدداً تجاه 

العقيد القذايف وليبيا وصعدت واشنطن عداوتها لليبيا ، بفرض عقوبات اقتصادية ضد ليبيا 

رات أمريكية من طراز ) هري كو ليز م متثلت يف رفض السامح بتصدير مثاين طائ1519عام 

( والتي كانت ليبيا قد سددت قيمة التعاقد عليها من قبل ، أيضاً رفضت اإلدارة  112 –يس 

األمريكية أن تبيع أي أسلحة أو معدات مدنية قد تكون لها سمة االستخدام الحريب إىل ليبيا 

زة االتصال والرادارات ، هذا إىل جانن فرص حظر عىل بيع املعدات اإللكرتونية وأجه

املتقدمة ، وإن كانت السلطات الليبية قد لجأت عن طري  الوسطاء الخرتاق هذه املقاطعة 

 ( .207عوضاً عن العالقات الرسمية)

ومن املالحظ أن السلطات الليبية قد اعتمدت بشكل كبري يف استرياد األسلحة من الكتلة 

واضحاً أن العالقات بني ليبيا والواليات  الرشقية خاصة االتحاد السوفيتي ، بعد أن بات

املتحدة تنحدر نحو مزيد من التدهور ، األمر الذي أدي إىل تطور صفقات األسلحة املعقودة 

بني موسكو وطرابلس ، حيث شهدت حقبة الثامنينات تدف  املزيد من األسلحة املتطورة إىل 

كبري للحكومة األمريكية ، وأعلنت ليبيا من االتحاد السوفيتي ، األمر الذي كان مصدر قل  

م عىل لسان " ريتشارد بوترش " املتحدث 1565أبريل عام  9وزارة الدفاع األمريكية يف 

 الرسمي باسمها أن حصول ليبيا عىل أسلحة متطورة تنظر إليه واشنطن بقل  كبري ، 

  

                                                            
 . 6969، ص  6898، سجل اآلراء  6898مايو  81يف  –القاهرة  –( األهرام 206)
 6888( ، أكتدوبر 38لعددد )( السيد عدوض عثمدان : املواجهدة األمريكيدة الليبيدة ) قدراءة يف اخللفيدة التارليدة ( جملدة الفكدر االسدرتاتيجي العدريب ا207)

 .  98 – 99ص ص 
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ول وأضاف املتحدث باسم البنتاجون إن ذلك من شأنه أن يشكل خطورة كبرية عىل الد

املجاورة لليبيا ، ويف اليوم التايل أعلن املتحدث باسم البنتاجون " دان هوارد " أن تسليم 

( للجامهريية الليبية ليس يف صالح أحد  39–املقاتالت القاذفة السوفيتية من طراز ) سخوي

وسيكون لدي كل دولة يف املنطقة أسباب للقل  ، وأن عدداً من بلدان البحر املتوسط وليس 

ط الواليات املتحدة ستعرب عن قلقها إىل االتحاد السوفيتي وستطالن بإعادة النظر يف فق

 ( ، إال أن ذلك مل مينع موسكو من تنفيذ صفقتها مع ليبيا .208قراره ببيع الطائرات لليبيا)

ونظراً لتزايد قيمة النقد األجنبي لدي ليبيا بسبن صادراتها من النفط وتوتر العالقات بينها 

لواليات املتحدة األمريكية ، هذا إىل جانن حالة الرصاع القامئة بني العرب وإرسائيل ، وبني ا

فقد احتلت الجامهريية الليبية املرتبة السادسة بني دول العامل الثالث املستوردة للسالح يف 

م حيث بلغت وارداتها من األسلحة من االتحاد السوفيتي 1561 –م 1511الفرتة ما بني عام 

من قيمة واردات دول  % 9.9بليون دوالر عن هذه الفرتة ، ومبا يعادل  3.111ته ما قيم

( ، ومع ذلك فقد أشار العقيد القذايف يف حديث صحفي 209العامل الثالث من األسلحة)

م إىل أن األسلحة التي حصلت عليها ليبيا 1519سبتمرب  31ملجلة "نيوزويك" األمريكية يف 

اد الشعن الليبي الذين تدربوا عىل السالح ، والذين سيتم الزالت أقل من احتياجات أفر 

تدريبهم ، وقال القذايف " إن هذه األسلحة دفاعية ونحن محتاجون ألسحلة أخرى حتى 

 نصل إىل حد معقول من القوة الدفاعية ، 

  

                                                            
، معهددد االمندداء  6898( يوليددو  88إضددافة جديدددة للطددريان العددريب ( ، جملددة الفكددر االسددرتاتيجي العددريب ، ) 83 –( حممددود عزمددي : ) سددخوي 208)

 . 831 – 839العريب ، بريوت ، ص ص 
أبريددل ، يوليددو ، ص ص  63، 64األسددلحة ( عددرض عبددد املددنعم املشدداط ، العدددد  ( جملددة الفكددر االسددرتاتيجي العددريب ) السياسددة العامليددة ملبيعددات209)

883 – 889 . 
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وإذا كانت أمريكا تقول إنها تدافع عن العامل الحر ، فالجمهورية العربية الليبية دولة حرة 

د الدفاع عن حريتها وعن سيادتها ، إذن فمن واجن الواليات املتحدة ونحن عىل تري

أن تبيع لنا أسلحة للدفاع عن حرية الشعن وأال تكون الواليات املتحدة  –استعداد أوالً 

عكس ذلك ، وضد حرية الشعوب " ، كام اعرتف القذايف يف حديثه بامتالك ليبيا لصواريخ 

 ( .210عابرة للحدود)

طبيعياً أن يسبن امتالك ليبيا لهذه األسلحة املتطورة إزعاجاً كبرياً للدوائر األمريكية ، وكان 

ال سيام أن الصواريخ التي متلكها ليبيا ميكنها وب تل أبين الحليف األول للواليات املتحدة 

عرض يف املنطقة ، كام أن مواقف ليبيا املعارضة لعملية السالم يف املنطقة كان من شأنها أن ت

مصالح الواليات املتحدة للخطر خاصة يف ظل تنامي املؤسسة العسكرية الليبية وسعى 

القذايف إىل تدرين الشعن الليبي وتحويله إىل شعن مسلح وعدم االعتامد عىل القوات 

املسلحة التقليدية ، ومع ذلك فقد كان واضحاً حرص العقيد القذايف عىل عدم تصاعد حدة 

الواليات املتحدة األمريكية ، حيث أكد أمام مؤمتر الشعن العام عىل العدوان بني ليبيا و 

ذلك بقوله " كان بودنا أن تبقي العالقات بيننا وبني أمريكا عادية حتى بعد الثورة ، فقد 

عقدنا صفقة طائرات مقاتلة معها وطائرات نقل وسيارات شاحنة ، وطائرات نقل عسكرية 

أمريكا كلها " ، وأشار القذايف إىل أنه عىل الرغم من وطائرات نقل مدين ، فشطبت عليها 

عدم التزام الجانن األمرييك بهذه العقود ورفضه الوفاء بها ، فقد حرصنا عىل استمرار 

العالقات وحاولت ليبيا عن طري  الوساطة والوفود ، وأشار إىل توسيط امللك خالد ملك 

 ( .211السعودية ولكن أمريكا رفضت كل هذه الوساطات)

  
                                                            

، السددجل القددومي 6891سددبتمرب  81( حددديث صددحفي للعقيددد معمددر القددذايف مددع مندددوب جملددة " نيوزوبدد  األمريكيددة " أرنوديوشددجراف " يف 210)
 .  611 -639، ص ص  6899 -6891اجمللد الثامن 

 6898-6896، السجل القومي ، اجمللد الثالث عشر  6898مارس  4القذايف يف الدورة االستثنائية ملؤمتر الشعب العام ، يف ( كلمة العقيد 211)
 .  964 – 999، ص ص 
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ومن املالحظ أنه رغم القيود التي فرضتها الواليات املتحدة عىل حصول ليبيا عىل أسلحة 

متطورة من الغرب بصفة عامة ومن الواليات املتحدة بصفة خاصة إال أن ليبيا استطاعت 

خالل فرتة وجيزة إعادة بناء قواتها املسلحة والحصول عىل أسلحة متطورة ، معتمدة يف ذلك 

ة الرشقية واالتحاد السوفيتي وعىل بعض الدول الغربية التي تربطها مصالح عىل دول الكتل

 اقتصادية مع ليبيا مثل فرنسا وغريها .

وكان واضحاً فشل الواليات املتحدة يف عدم متكني الثورة الليبية من إعادة بناء املؤسسة 

لليبية ، العسكرية ، والحصول عىل األسلحة وعىل تدرين وتطوير املؤسسة العسكرية ا

ومتكنت ليبيا بسبن توفر العائدات املالية من تصدير النفط من أن تحتل مركزاً متقدماً بني 

دول العامل الثالث املستوردة للسالح واستطاعت أن تحق  هدفاً هاماً من األهداف التي 

أكدت الثورة الليبية عىل العمل عىل تحقيقها واملتمثل يف حامية حرية وسيادة ليبيا عىل 

أرضها ، ودعم النظام الجمهوري وتثبيت أركانه ، وحامية املكاسن السياسية واالشرتاكية 

التي حققها الشعن الليبي من خالل الثورة ، بينام ترك املوقف األمرييك آثاره السلبية عىل 

العالقات الليبية األمريكية ، وكان الرفض األمرييك لبيع األسلحة حتى الدفاعية لليبيا قد 

نطباعاً لدي الليبيني بأن واشنطن تريد أن تبقي ليبيا ضعيفة ال تستطيع الدفاع عن خل  ا

نفسها وعن حريتها واستغاللها ، حتى يصبح من السهل السيطرة عليها وإخضاعها للهيمنة 

 األمريكية .
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 الفصل الثاين

 تصادم توجهات الثورة الليبية مع سياسة

 مريكيةالواليات املتحدة األ 

 

 قرارات التأميم التي اتخذتها السلطات الليبية ورد الفعل األمرييك عىل هذه القرارات

 الليبية . –تنامي العالقات السوفيتية الليبية ،وأثر ذلك عىل العالقات األمريكية 
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سياسة الواليات  مل تكن التوجهات التي تطلع نحوها قادة الثورة الليبية تتامىش أو تتس  مع

املتحدة ، ومن ثم بدأت الخالفات والرؤى واألفكار تتصادم . وقد ظهر هذا الخالف 

والتصادم من خالل قرارات التأميم التي أصدرتها سلطات الثورة الليبية ، وأيضىلا من خالل 

 تنامي العالقات السوفيتية الليبية وهو ما سنعرض له فيام ييل:

 لتي اتخذتها الثورة الليبية ورد الفعل األمرييك عىل هذه القرارات أوالً :قرارات التأميم ا

 الليبية . –تنامي العالقات السوفيتية الليبية ،وأثر ذلك عىل العالقات األمريكية : ثانياً 
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لتي اتخذتها الثورة الليبية ورد الفعل األمرييك عىل هذه قرارات التأميم ا

 القرارات

عقن نجاح الثورة الليبية يف تثبيت أقدامها وتحقي  حرية البالد السياسية بعد االتفاق عىل 

جالء القوات األجنبية من البالد، ويف سياق دعم استقالل البالد وتأكيد حريتها السياسية 

املبادئ األساسية للثورة وهي  1595سبتمرب  15معمر القذايف يف واالقتصادية أعلن العقيد 

الحرية واالشرتاكية والوحدة ، وحدد معنى االشرتاكية " بأن يشرتك جميع أفراد الشعن 

( " ، ومن ثم نص الدستور املؤقت الذي صدر عن 212الليبي يف اإلنتاج ويف عدالة التوزيع)

ىل أن تعمل الدولة عىل تحرير االقتصاد القومي ع  1595ديسمرب  12مجلس قيادة الثورة يف 

من التبعية للنفوذ األجنبي وتحويله إىل اقتصاد يعتمد عىل امللكية العامة للشعن وامللكيات 

 ( 213الخاصة لألفراد)

ويف سياق هذا التوجه كانت حكومة الثورة الليبية قد اتخذت عدة إجراءات اقتصادية ، 

قال فيه  1595نوفمرب  11رئيس الوزراء الليبي ترصيح يف حيث صدر عن " محمود املغريب " 

أن تحرير االقتصاد القومي من التبعية والنفوذ األجنبي وتوجيهه لخدمة الشعن هو الطري  

الوحيد لتحقي  الحرية الحقيقية لجامهري الشعن ومتكينه من السيطرة عىل مقاليد األمور " 

األمريكية  –إنهاء استغالل رشكة التبغ الربيطانية كام تضمن الترصيح قرار السلطات الليبية ب

 املحدودة لصناعة التبغ ، 

  

                                                            
 .  98ص  6818، سجل اآلراء  6818سبتمرب  68( خطاب العقيد معمر القذايف يف 212)
 .  686سجل اآلراء ص  6818ديسمرب 64يبية ، سجل اآلراء يف ( ) و . أ. ل ( الدستور املؤقت للجمهورية العربية الل213)
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والتي كانت قد حصلت عىل العديد من املميزات واألرباح مبوجن االتفاقية التي كانت قد 

( ، والتي كانت تظلم الشعن الليبي وتنهن )1599عقدتها مع الحكومة السابقة يف عام 

مة الثورة بتأميم هذه الرشكة وإنهاء العمل باالتفاقية املذكورة ثرواته ومن ثم جاء قرار حكو 

 وإخضاع مصنع التبغ إلدارة وطنية .

نوفمرب قراراً بتحويل جميع املصارف  12وبعد يومني فقط أصدر مجلس قيادة الثورة يف 

األجنبية يف ليبيا إىل رشكات مساهمة ليبية وعىل أن تكون اسهم الرشكات جميعها اسمية ، 

عىل األقل من رأس املال األجنبي ،  ٪ 91ن ال يقل ما ميلكه أبناء ليبيا منها يف أي وقت عن وأ 

بينهم رئيس مجلس اإلدارة ، كام وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارتها من الليبيني ومن 

تضمن القرار إلزام املركز الرئييس لكل املصارف األجنبية بتغطية أي عجز ينتج عن عدم 

التسهيالت االئتامنية التي منحها فرعه ، وأن يقدم املركز الرئييس للحكومة ضامنات الوفاء ب

 للوفاء بالتزامه ، حسن ما يقرره وزير املالية الليبي ، 

  

                                                            
(" نصت االتفاقية علدى أن أتخدذ الشدركة مقابدل إدارة مصدنع التبدم احلكدومي )بدنس علدى كدل ألدف سديجارة ليبيدة وعدن كدل جدرام مدن تبدم املصدنع 1 "

 ٪61ألف جنيه يف طرابلس " سدابقا  " و  41عن  من صايف الربح عن كل ثالثة شهور ملا يزيد ٪69خالل شهر ، أيضا حتصل الشركة على 
ألف جنيه من صايف الربح يف والية برقه " سابقا  " ، يضاف إىل ذل  ما حتصل عليه من أرابح البيع يف واليدة فدزان " سدابقا  "  41ملا يزيد عن 

، كما تعفي هدذه االتفاقيدة الشدركة مدن حتمدل عن كل ما يستورد من معدات ومواد وأاثث  ٪829، أيضا نصت االتفاقية على أن أتخذ الشركة 
 أية مسئولية ملا يصيب املخزون من التبم والسجائر وتتحمل احلكومة وحدها كدل اخلسدائر الناجتدة عدن التشدغيل ، أيضدا نصدت االتفاقيدة علدى أن

ع هلم ليبيا رواتدبهم ، دون أن تتحمدل أيدة ألف جنيه من أرابح املصنع مقابل أن تزود املصنع ببعض اخلرباء الذين تدف 999أتخذ الشركة حوايل 
،  6818ندوفمرب  66خسارة ، بل إن الشركة عمدت إىل تقليص املساحة املزروعة حيث أتخذ عمولة على كدل مدا يسدتورد . ) و. أ. ل ، يف 

 ( . 88، ص  6818سجل اآلراء 
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كام نص القرار عىل تعيني لجنة مؤقتة إلدارة كل رشكة من الرشكات املساهمة الجديدة عىل 

تجارية للرشكات املساهمة التي حلت محل أن يكون رئيسها ليبياً ، وأن تجدد األسامء ال

املصارف األجنبية فمثالً أطل  اسم مرصف األمة عىل الرشكة املساهمة التي حلت محل " 

بانكودي روما " سابقاً وأطل  اسم مرصف الجمهورية عىل الرشكة املساهمة التي حلت محل 

رشكة املساهمة التي فرع مرصف " باركليز " سابقاً كام أطل  اسم مرصف العروبة عىل ال

 ( .214حلت محل " بانكودي نابلو " سابقاً)

وعقن صدور هذه القرارات رصح مصدر ليبي مسئول بأن هذه القرارات من أهم وأخطر 

القرارات االقتصادية التي اتخذها مجلس قيادة الثورة وأنقذ بها االقتصاد القومي من 

ت هي األخرية من نوعها ، حيث ( ، يف حني مل تكن هذه القرارا215السيطرة األجنبية)

استمرت قيادة الثورة الليبية يف سياستها الرامية إىل تحرير االقتصاد القومي ومتكني الشعن 

م أعلنت 1595نوفمرب عام  39الليبي من السيطرة عىل ثرواته ومقدراته االقتصادية. ففي 

ل املراقبون أن هذا حكومة الثورة الليبية عن تأميم املستشفيات الخاصة يف ليبيا ، وقا

( ، وذلك كجزء من 216اإلجراء سوف يشمل العيادات الكبرية الخاصة يف طرابلس وبنغازي)

 ( العالج الطبي . حملة عامة تهدف إىل خفض نفقات)

  

                                                            
 . 88، ص  6818سجل اآلراء  ، 6818نوفمرب  86( ) و. أ. ل ( نص قرار جملس قيادة الثورة الليبية ، يف 214)
 .  686ص  6818، سجل اآلراء  6818نوفمرب  89( ) و . ص . ف ( ، يف 215)
 .  688ص 6818، سجل اآلراء  6818نوفمرب  89( ) ى . ب . أ ( ، يف 216)
( كانت أجرة السرير الواحد تصل إىل)دوالر يف اليوم الواحد يف هذه املستشفيات .  49231 
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وكان واضحاً مدى القل  الذي أحدثته اإلجراءات والقرارات االقتصادية التي اتخذتها 

مني يف ليبيا ، والدول التي لها مؤسسات ورشكات السلطات الليبية تجاه األجانن املقي

اقتصادية بها ، حيث ذكرت وكالة أنباء رويرت أن وكيل وزارة الخارجية اإليطالية حاول طأمنة 

ألف إيطايل كانوا يقيمون يف ليبيا يف ذلك الوقت ،  21مجلس الشيوخ اإليطايل حول مصري 

حسابات يف املصارف ومنع تحويل األموال خاصة بعد صدور اإلجراءات االقتصادية وتجميد ال

إىل الخارج ، وإغالق بعض املدارس األجنبية جزئياً مبا فيها ثالث مدارس كاثوليكية يف 

( ، وكذلك تأميم جميع املصارف األجنبية جزئياً مبا فيها بنك روما وبنك نابويل ، 217بنغازي)

الخارج ، وإلغاء التسهيالت التي عالوة عىل فرض قيود عىل تحويل املمتلكات اإليطالية إىل 

 ( .218كانت للمزارعني األجانن يف ليبيا)

هذا يف الوقت الذي اعرتفت فيه صحيفة " الواشنطن بوست " ، بأن خطوات الحكومة 

الليبية الجديدة تثري الفزع لدى أصحاب الرشكات النفطية األمريكية العاملة يف ليبيا ، وأن 

أن اإلمربيالية ال تكتفي بتوجيه التهديدات إىل الدول الحكومة الليبية الجديدة تدرك 

املفاوضات بشأن تصفية الدميقراطية الفتية ، فقد جرت محاولة انقالب مبارشة قبل بدء 

 القاعدة العسكرية هويلس يف ليبيا ،

  

                                                            
(217 ) U. S. Department of State, Published By Bureau of public, Affirs, “ Socialist People’s 

Libyan Arab Jamahiriya” July 1994 Department of States Publication, 7815- Bock 

ground Notes seies Office, Washingtion, DC, 20402. 
 .  833، ص  6891اء ، سجل اآلر  6891يناير  86( وكالة أنباء رويرت ، يف 218)
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وقامت بهذه املحاولة الدول اإلمربيالية التي تسعى إىل استعادة نفوذها الساب  يف شامل  

والحظت " الواشنطن بوست " اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الليبية الجديدة  أفريقيا ،

خالل األشهر األربع السابقة ، فأشارت باستياء إىل عزم ليبيا عىل السري بطري  التطور غري 

 ( .219الرأساميل ، ووضع حد للنفوذ األجنبي يحظى مبساندة كبرية من قبل سكان البالد)

لذي أحدثته اإلجراءات االقتصادية التي اتخذتها الثورة الليبية عند وهكذا مل يقف القل  ا

حد اإليطاليني فقط ، بل أن أصحاب رشكات النفط الغربية وخاصة األمريكية العاملة يف 

مجال النفط يف ليبيا كانوا يخشون أن متس هذه اإلجراءات رشكاتهم ، ومن املعروف أنه 

اين عرش رشكة أمريكية تعمل يف مجال النفط كان من كانت هناك يف ليبيا يف ذلك الوقت مث

بينها تسع رشكات من أصل الرشكات األمريكية األعظم ، عالوة عىل أن الواليات املتحدة 

كانت تويل النفط الليبي أهمية خاصة ، حيث كانت كل من ليبيا والجزائر ونيجرييا من 

يك من أفريقيا ، حيث تقل تكلفة الدول األساسية التي تعتمد عليها واردات النفط األمري

مرة ،  21الربميل الواحد من النفط يف شامل أفريقيا عام هي عليه يف الواليات املتحدة ب

( ومن ثم ميكن أن ندرك مدى أهمية مصادر 220مرات) 11وكذلك تكلفة االستثامر تقل بىل 

 النفط الليبية بالنسبة للطاقة والوقود يف الواليات املتحدة .

  

                                                            
 .   481، ص  6891، سجل اآلراء  6891يناير  81موسكو ، يف  –( وكالة اتس لألنباء 219)
، ( أندريه اوزادفسكي : وول اسرتيت ضد إفريقيا ، ترمجة عبد الرمحن انصر السعدوين ، منشورات مركز البحوث والدراسات اإلفريقية ، سبها 220)

 .  91ص  6886
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ياً أن تتجه الثورة إىل تحقي  الحرية االقتصادية للبالد وذلك من خالل تحرير وكان طبيع

االقتصاد القومي من السيطرة األجنبية وتأكيد سيطرة الشعن الليبي عىل ثرواته الطبيعية 

واستغاللها يف حركة التنمية االجتامعية والثقافية من أجل تحقي  مبدأ هام من املبادئ التي 

الليبية وهو مبدأ تحقي  االشرتاكية ، وحيث أن البرتول يعد هو الرثوة أعلنتها الثورة 

الرئيسية التي يعتمد عليها االقتصاد الليبي لذلك أعلن العقيد معمر القذايف يف احتفاالت 

أنه " ال ميكن القبول بوجود الرشكات األجنبية  1511مارس عام  21الجالء مبدينة طربق يف 

ليبي أو عىل حساب ح  الشعن الليبي يف ثرواته الطبيعية ، عىل حساب حرية العامل ال

وأضاف " عندما نطالن اليوم برفع أسعار الزيت الخام أننا نتجه بذلك لتحقي  الحرية 

االجتامعية واالقتصادية لجامهري شعبنا لنكمل بذلك الحرية ، وال زلنا مرصين عىل ما أعلناه 

ة وحتمية استجابة هذه الرشكات ملطالن لهذه الرشكات " ، كام هدد القذايف برضور 

( . وأكد القذايف أيضاً عىل استعداد 221الجامهري الليبية وإال فإنها ستواجه إواراً مبصالحها)

( . 222الشعن الليبي لخوض املعركة مع رشكات النفط ، بجميع جوانبها ويف جميع جبهاتها)

د السيايس مبزيد من التحرر وهكذا ويف سياق مساعي الثورة الليبية لدعم استقالل البال 

االقتصادي تبنت اسرتاتيجية وطنية نحو ثرواتها النفطية واستهدفت تنظيم العوائد املتولدة 

عن النفط ، بتدعيم إرشافها عىل االحتكارات األمريكية والربيطانية ، وتأهيل وتدرين 

وصوالً إىل استعادة الكوادر الوطنية من أجل تحقي  أكرب قدر من استغالل الرثوة النفطية ، 

واسرتداد سيطرة الشعن الليبي عىل ثروات البالد وتحرير االقتصاد الوطني والقضاء عىل 

 االحتكارات األجنبية ، 

  

                                                            
/  6818) االحتفال جبالء القوات الربيطانية ( طربق ، السجل القومي اجمللد األول  6891مارس  46معمر القذايف ، يف ( خطاب العقيد 221)

 .  819 – 686، ص ص 6891
 .  849 – 886، السجل القومي اجمللد األول ص ص  6891أبريل  9( خطاب العقيد القذايف يف 222)
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واستغالل تلك الرثوات يف عمليات التحول االجتامعي واالقتصادي والسيايس يف البالد، ومن 

شعبي مبدينة مرصاته " إننا نتجه اليوم يوليو أمام املؤمتر ال 5ثم جاء قول العقيد القذايف يف 

إىل جعل ثرواتنا البرتولية يف خدمة التنمية لهذا الشعن لتتحول إىل مزارع وإىل مصانع 

ويتجه الشعن اليوم ليوقف رشكات البرتول عند حدها ويطلن حقه الكامل يف أسعار النفط 

األحوال ، فإن هذا  وال يريض بدون هذا الح  بديال مهام كانت الصعوبات، ومهام كانت

الشعن مصمم عىل أن يسرتد حقه كامالً غري منقوص ، والبد أن يكون لنا حقنا الوايف يف 

أسعار ثروتنا البرتولية ، ويتجه هذا الشعن لتكون رشكات توزيع النفط ملكا له، ولتكون 

يضع  املصارف ملكا له، ويستمر هذا الشعن يف معركة الحرية الحقيقية بكامل معانيها حتى

 (" .223يده عىل حقه كامالً وحتى يعرتف الجميع بح  هذا الشعن يف ثرواته وفوق أرضه)

كان واضحا أن اإلجراءات التي تنوي الثورة الليبية اتخاذها مع رشكات النفط األجنبية 

العاملة يف ليبيا ترتكز أيضا عىل عوامل قومية ووطنية تنطل  من امليول القومية والتحررية 

يؤمن بها الثوار يف ليبيا ، وقد تأكد ذلك من خالل ترصيح صحفي للرائد عبد التي كان 

السالم جلود نائن رئيس الوزراء وعضو مجلس قيادة الثورة الليبية ، كشف فيه عن أن 

بعض رشكات النفط العاملة يف ليبيا ميلكها أفراد ، وقال فيه أن رشكة " أموكو " مثالً ميلكها 

و أمرييك مل يزر ليبيا أبداً ، وأضاف أنه إذا كان يريد االحتفاظ السيد " بانكرهانت" وه

باستثامره فإنه عليه أن يأيت إىل ليبيا ليكون هناك مزيد من التعاون ، وذكر أن هناك رشكة " 

 ماراتون " التي ميلكها " ماكس فيرش " 

  

                                                            
، ص ص 6891 -6818، السجل القومي اجمللد األول 6891يوليو  8عيب مبدينة مصراته ، يف ( خطاب العقيد القذايف . يف املؤمتر الش223)

468 – 483  . 
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املال ، وهو يهودي معروف بتأييده الشديد إلرسائيل وهو صهيوين متعصن يزود إرسائيل ب

وأضاف نائن رئيس الوزراء الليبي أن " فيرش " إذا أعلن أنه لن يزود إرسائيل ماليا ، فلن 

يكون هناك ور من التعامل معه ، وحذر جلود من أن ليبيا دولة اشرتاكية وال يح  ألي 

 (.224فرد سواء كان ليبيا أو عربيا أو أجنبيا أن ميلك رشكة ")

عزمها الدخول يف مفاوضات مع رشكات النفط األجنبية  وعقن إعالن الثورة الليبية عن

العاملة يف ليبيا من أجل زيادة أسعار النفط ، أكد املؤمتر الشعبي الذي عقد مبدينة بنغازي 

عىل تأييده لثورية الدعوة الخاصة بزيادة أسعار النفط ، وعىل  1511فرباير عام  3يف 

التفريط يف حقوقه ، كام أكد املؤمتر عىل استعداد الشعن الليبي لتقديم التضحيات وعدم 

أن تنظيم املؤسسات االقتصادية عىل أسس ثورية سليمة وتحرير االقتصاد الوطني من 

التبعية االحتكارية وتأميم املصارف ورشكات التأمني هو مقدمة لخل  قطاع عام متطور يقود 

سان ألخيه اإلنسان يف االقتصاد الوطني ويحق  هدف االشرتاكية ، وهو عدم استغالل اإلن

( ، وكانت تلك القرارات تعترب تأييداً هاماً للقيادة السياسية يف 225إطار من الرخاء والسالم)

 ليبيا يف مفاوضاتها مع رشكات النفط األجنبية .

  

                                                            
 .  916، ص 6896، سجل اآلراء 6896أبريل  83( صحيفة احلقيقة  ليبيا ، 224)
ت املركدز العداملي لدراسدات وأحبداث الكتداب ( منشدورا6896فربايدر  8( مكتبة الفكر اجلماهريي ) قرارات املؤمتر الشعيب املنعقد مبدينة بنغازي يف 225)

 .  688 – 686، ص ص  6891( ، الطبعة األويل ، طرابلس 61األخضر )
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وتحسبا ألية إجراءات مضادة قد تتخذها الدول التابعة لها هذه الرشكات قررت حكومة 

من كل من الواليات املتحدة وبريطانيا، حتى ال تتخذ هذه  الثورة الليبية سحن أرصدتها

األموال وسيلة للضغط ضد ليبيا عن طري  التهديد بتجميدها تحت تأثري الرشكات النفطية ، 

أصدر مجلس قيادة الثورة الليبي األوامر للقوات املسلحة الليبية  1511مارس عام  31ويف 

أن وصلتهم معلومات من جهاز املخابرات لتكون يف حالة استعداد قصوى ، خاصة بعد 

الليبية تشري إىل احتامل حدوث عمليات إنزال لقوات مرتزقة بواسطة سفينتني أمريكيتني 

عىل شواطئ ليبيا خالل مثاٍن وأربعني ساعة بهدف القيام بأعامل تخريبية ، وعىل أثر ذلك تم 

ف الشواطئ الليبية يف أول " من مرص ، وتم استكشا11طلن أطقم طيارين لطائرات " امليج 

مارس بعم  ستني ميالً ومل يكن هناك هدف أو سفن معادية ، بينام أشار العقيد  36ضوء 

القذايف إىل أن السفري األمرييك أبلغه قبل سفره ألمريكا ، أنه إثباتا لحسن نوايا أمريكا 

 شواطئ طرابلس وتعاونها مع ثورة ليبيا يبلغهم بأن هناك مؤامرة إلنزال قوات مرتزقة عىل

 ( .226للقيام بأعامل تخريبية)

وعىل الرغم من عدم ثبوت صحة هذه املعلومات إال أن احتامالت وقوع مثل هذه 

اإلجراءات كانت ورادة من قبل الدول اإلمربيالية التي كانت رشكاتها سوف تتأثر باإلجراءات 

وأن احتامالت إقبال الثورة  االقتصادية التي أقبلت سلطات الثورة الليبية عىل اتخاذها خاصة

 الليبية عىل تأميم هذه الرشكات كانت ورادة ، 

  

                                                            
 .  419 – 411( فتحي الديب : عبد الناصر وثورة ليبيا ، مرجع سابق ، ص ص 226)
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ورمبا يكون األمريكان قد أرادوا بإيصال هذه املعلومات إىل السلطات الليبية إحداث نوع 

من القل  لدي الثوار مبا يجعلهم يحجمون عن اتخاذ املزيد من اإلجراءات االقتصادية ضد 

د يكون األمريكان قد علموا بوصول هذه املعلومات عن املؤامرة هذه الرشكات النفطية، وق

 للسلطات الليبية، فبادروا عن طري  السفري األمرييك بإبالغ الليبيني إلبعاد الشبهة عنهم .

يف تعديل أسعار رشكة  1511كانت حكومة الثورة الليبية قد نجحت قبل نهاية عام  

فط العاملة يف ليبيا ، وتم االتفاق بني السلطات " أوكسيدنتال " وهي من كربيات رشكات الن

سنتا وبزيادة  92الليبية والرشكة عىل تعديل سعر الربميل الواحد من النفط من دوالرين و 

دوالرين وثالثة وستني سنتا للربميل  1519سنت يف كل سنة بحيث يصبح السعر يف عام  3

( ، 227مليون جنيه) 12مبقدار الواحد ، وقدرت قيمة الدخل الذي تحققه هذه الزيادة 

عالوة عىل خمسة ماليني وأربعامئة ألف جنيه تحصل عليه الحكومة الليبية من الرشكة 

سنويا بعد أن سحبت الحكومة الليبية من رشكة " أكسدينتال " إرشافها عىل املرشوع 

من  ٪9الزراعي يف واحة الكفرة ، وكانت الرشكة مبقتىض امتيازها البرتويل تتعهد برصف 

من  ٪9ربحها عىل عمليات الزراعة يف الواحة ، ولكن حكومة الثورة قررت أن تحصل عىل الىل

 ربح الرشكة األمريكية وتتويل بنفسها اإلرشاف عىل مرشوعات الكفرة.

  

                                                            
ورة ، ببنغدددازي السدددجل القدددومي ، اجمللدددد الثددداين يف احتفددداالت ليبيدددا ابلعيدددد األول للثددد 6896سدددبتمرب  3( انظدددر خطددداب العقيدددد معمدددر القدددذايف يف 227)

 .  39 – 49، ص ص  6891/6896
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ومن بني اإلجراءات األخرى التي اتخذتها السلطات الليبية هي تشديد الرقابة ومراجعة 

تحريك أي شاحنة من شاحنات الغاز الطبيعي الذي يتم حسابات الرشكات البرتولية ورفض 

حرقه يف هواء ليبيا وشحنة إىل األسواق العاملية ، لكن السلطات الليبية اكتشفت أن السعر 

الذي ستبيع به غازها يقل كثرياً عن السعر العاملي ثم ظهرت الخديعة عندما تبني أن الرشكة 

األم رشكة إسو نفسها ، أي أن إسو تبيع إلسو ،  التي ستشرتي الغاز هي رشكة فرعية صاحبتها

فرفضت الحكومة الليبية العملية وفضلت حرق غازها إىل أن يتم التوصل إىل تسوية 

( ، ويف أول أبريل ذكرت وكالة األنباء الليبية أن حكومة الثورة الليبية نجحت من 228عادلة)

ملدة خمسة سنوات حول  خالل التفاوض مع رشكات النفط كل عىل حده يف توقيع اتفاق

مع   ٪99إىل  ٪ 91زيادة أسعار النفط ، وأن هذه الرشكات استجابت لرفع قيمة الرضيبة من 

، كام اتف  عىل زيادة األسعار سنوياً مبعدل  1511إىل سبتمرب  1599دفع الفروق من سبتمرب 

وقال جلود أن  ،1519من السعر الثابت ، عىل أن يعمل بهذا االتفاق حتى نهاية عام    3.9٪

 مليون جنيه ليبي . 331هذا االتفاق سيحق  زيادة يف دخل الحكومة الليبية مبقدار 

هذا يف الوقت الذي ذكرت فيه مصادر مطلعة أن هذا االتفاق سيؤثر بشكل مبارش عىل 

مليون طن سنويا ،  191أوروبا التي تستورد الجزء األكرب من إنتاج النفط الليبي والبالغ 

ذه املصادر أن رشكات النفط ستجعل الدول األوروبية تتحمل نتائج رفع أسعار وأوضحت ه

 دوالر ،  2.99دوالر للربميل الواحد إىل  3.99النفط الليبي من 

  

                                                            
، مؤسسددة األهددرام ، 6896( يندداير 84( صددالح منتصددر : االحتكددارات البرتوليددة وزايدة اسددعار البددرتول الليدديب ، جملددة السياسددة الدوليددة ، العدددد )228)

 .  639 – 639القاهرة، ص 
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 191ووفقا لهذه األسعار الجديدة فإن عائدات ليبيا من النفط ستسجل زيادة سنوية قدرها 

 عىل أن الثورة ماضية يف سياسة ( ، يف حني أكد العقيد معمر القذايف229مليون دوالر)

محاسبة الرشكات ، مؤكداً عىل استعداد بالده لوقف ضخ النفط، وعىل ح  الشعن الليبي يف 

( 230اسرتداد حقه يف ثرواته ولوأدي ذلك إىل القتال واالستشهاد يف سبيل الحرية واالشرتاكية)

لن يكون هناك استقرار  ، بينام حذر السيد عز الدين املربوك وزير النفط الليبي من أنه

لرشكات النفط الغربية العاملة يف ليبيا ما مل تضع برنامجا للتوظيف املايل يفوق املتطلبات 

الدنيا التي تنص عليها االتفاقات التي وقعتها مع الحكومة الليبية ، وتأكيداً عىل هذا املبدأ 

غرامه عىل الرشكات  قانون يفرض 1511أصدرت السلطات الليبية يف الرابع من مايو عام 

 ( .231التي تهدر النفط الخام التباعها وسائل غري صحيحة يف اإلنتاج)

ويف إطار سياسة الثورة الليبية الرامية إىل تحرير االقتصاد الوطني والقضاء عىل االحتكارات 

األجنبية ، سعت حكومة الثورة الليبية إىل عقد عدة اتفاقيات يف مجال صناعة وتكرير النفط 

عدد من الدول ، حيث كان هناك تعاون واضح بني ليبيا وعدد من الرشكات األجنبية يف مع 

عدداً من الخرباء واملتخصصني من كل من هذا املجال ، كام استقدمت حكومة الثورة الليبية 

 ( ،232فرنسا واليابان يف مجال صناعة وتكرير النفط لتدرين العنارص الوطنية الليبية)

  

                                                            
 .  914، ص  6896، سجل اآلراء 6896أبريل  4،3رئيس وزراء ليبيا لوكالة األنباء الليبية ، يف  ( تصريح للرائد عبد السالم جلود229)
، مبناسددبة االحتفدداالت أبعيدداد اجلددالء مبدينددة طددربق ، السددجل القددومي ، اجمللددد الثدداين 6896مددارس  89( انظددر خطدداب العقيددد معمددر القددذايف يف 230)

 .  841 – 866، ص ص  6891/6896
 .  913. ص  6896، سجل اآلراء  6896مايو  9نباء رويرت ، يف ( وكالة أ231)
 .  419، ص  6896يوليو ، سجل اآلراء  64( صحيفة احلقيقة ، وكالة األنباء الليبية ، يف 232)
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املرصية العامة للبرتول بتقديم خربائها وخرباتها إىل الحكومة الليبية ، كام ساهمت الهيئة  

التي قامت بسحن عملية تصميم معمل لتكرير البرتول من رشكة " شل " واسندتها إىل 

املؤسسة املرصية العامة للبرتول ، والتي قام خرباؤها بتصميم املعمل وطرح فعالً يف مناقصة 

 ( .233)عاملية لتنفيذه لحساب ليبيا

وهكذا كانت ليبيا أول الدول العربية ودول العامل الثالث التي تستخدم سالح  

النفط يف مواجهة السياسات االستعامرية يف الوطن العريب ، وبعد النجاح الذي حققته يف 

زيادة األسعار انضمت إليها فيام بعد كل من إيران والسعودية والكويت ودول الخليج 

للنفط . وإذا نظرنا إىل معني هذه الزيادة واآلثار التي حققتها يتضح وبقية الدول املنتجة 

أن هذه الزيادة يف األسعار قد هدمت دعوى الرشكات املتكررة بأنها تعطى الدول املنتجة 

أقىص ما ميكن وما تستطيعه وإن أية زيادة ستكون خسارة للرشكات ، كام إن هذه الزيادة 

يج العريب املنتجة للنفط ، فقد تبعت ليبيا كل من قد انعكست بعد ذلك عىل دول الخل

السعودية والعراق والكويت يف زيادة األسعار مع الرشكات، عالوة عىل ذلك فإن هذه 

الزيادة أكدت أهمية البرتول العريب والليبي بصفة خاصة ، فلو أن هذه الرشكات تستطيع أن 

( ، أيضا 234استخدام هذا البديل) تستعيض عن البرتول الليبي بأي بديل آخر ملا توانت عن

كانت هذه الزيادة التي تحققت يف فرتة قصرية نسبياً . تعد دليالً كبرياً لكل شعوب املنطقة 

 العربية عىل املقولة الشهرية "ال يضيع ح  وراءه مطالن " ، 

  

                                                            
 . 631( صالح منتصر : االحتكارات البرتولية ، مرجع سابق ، ص 233)
 . 639( نفس املرجع ، ص 234)
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فمن املالحظ أنه بعد نجاح الثورة الليبية يف معركة األسعار، فتحت ليبيا جبهة أخرى عىل 

لدول اإلمربيالية من خالل اإلجراءات التي اتخذتها مع رشكات النفط التابعة لهذه الدول ا

 بدء من رفع األسعار ثم تعديل العقود واملشاركة وصوال إىل التأميم .

تأميم أكرب رشكة  1511 ويف هذا السياق قرر العقيد القذايف قائد الثورة الليبية يف ديسمرب

جال النفط يف ليبيا ، بينام سعت حكومة الثورة الليبية إىل إجراء برتول بريطانية تعمل يف م

مفاوضات مع باقي رشكات النفط األجنبية العاملة يف ليبيا ، حيث كانت حكومة الثورة 

الليبية تطالن باملشاركة يف عقود االمتياز ، وتعديل بعض العقود ، ولكن بعض رشكات النفط 

طالن الليبية بتشكيل حلف فيام بينها ، يف حني وافقت الغربية يف ليبيا حاولت مواجهة امل

بعض الرشكات من حيث املبدأ عىل املطالن الليبية وقبلت الدخول يف مفاوضات مع حكومة 

 ( .235الثورة الليبية لبحث هذه املطالن التي كان الجانن الليبي يرص عىل تنفيذها)

من اإلدارة األمريكية التدخل  وكان واضحا أن بعض الرشكات األمريكية الكربى قد طلبت

لدى السلطات الليبية لوقف اإلجراءات التي تنوى حكومة الثورة اتخاذها ضد هذه الرشكات 

، حيث كانت هذه الرشكات تعترب أن تلك املطالن ما هي إال متهيد لتأميمها لذلك بعثت 

لبحث أوجه  ،1513الواليات املتحدة بوفد تجاري اقتصادي إىل ليبيا يف شهر مارس عام 

التعاون بني ليبيا والواليات املتحدة، ومحاولة إيجاد حل للمشكالت القامئة بني ليبيا ورشكات 

 النفط األمريكية ، 

  

                                                            
 6898 – 6896، السجل القومي ، اجمللد الثالث 6898يناير  46، من حديث صحفي للعقيد القذايف ، يف  ( جملة دير شيبجيل األملانية235)

 .  881 – 868، ص ص  
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( ، لكن 236كام شاركت الواليات املتحدة يف نفس العام يف املعرض الدويل الذي أقيم يف ليبيا)

رة عىل عمليات النفط ، مام دفع ليبيا كانت ترص عىل وورة اسرتداد ثروتها النفطية والسيط

الدوائر األمريكية إىل شن حملة إعالمية كبرية ضد املخططات الليبية للسيطرة عىل النفط 

 والتحكم يف صناعة البرتول يف ليبيا .

ويف هذا الشأن اتهمت واشنطن السلطات الليبية بالتعصن ومحاولة معاداة العامل والتأثري 

السيطرة عىل النفط الليبي وتأميم الرشكات األمريكية والغربية عىل الدول الغربية من خالل 

النفطية العاملة يف ليبيا ، ورداً عىل هذه الحملة عقد العقيد معمر القذايف مؤمتراً صحفياً ، 

قال فيه إن الشعن الليبي شعن فقري ويحتاج إىل اسرتداد ثروته النفطية الستغالل عائدات 

ي معيشته وأنه من حقه أن يعيش بكرامة بعد أن عاين من هذه الرثوة يف النهوض مبستو 

الفقر وسوء األحوال االجتامعية ، كام هاجم القذايف الواليات املتحدة األمريكية ، واتهمها 

بأنها تقوم بالرتويج عىل نطاق واسع ضد محاوالت ليبيا اسرتداد سيطرتها عىل ثروتها النفطية 

بيا وإرهاب الشعن الليبي عن طري  إطالق عرشات ، وأنها تحاول مامرسة الضغط عىل لي

الطائرات واخرتاق املجال الجوى ، من حاملة الطائرات املوجودة يف البحر املتوسط مبحاذاة 

الساحل الليبي يف استعراض للقوة وكنوع من اإلرهاب والضغط ، ليك تجرب ليبيا عىل الرتاجع 

يكية، ثم أكد القذايف عىل أن كل هذه عن مواقفها يف مفاوضاتها مع رشكات النفط األمر

املامرسات التي لجأت إليها الواليات املتحدة ال ميكن أن تحول دون تحقي  الشعن الليبي 

ملطالبه يف اسرتداد ثروته النفطية ، وأن السلطات الليبية لن تركع أمام كل هذه التهديدات 

 ( .237والضغوط األمريكية)

  

                                                            
االقتصاد والسياسة واأليديولوجية (  –، نقال  عن ) الوالايت املتحدة األمريكية 99( أندريه اوزاد فيسكي: و.و.ل سرتيت ، مرجع سابق ، ص 236)

 .  99-98، ص ص  6893،  8العدد 
 .969-961، ص ص 6894-6898، السجل القومي، اجمللد الرابع  6894مايو  89( مؤمتر صحفي للعقيد معمر القذايف، يف 237)
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نباء قد ترسبت تشري إىل عزم السلطات الليبية ويف ظل تلك األجواء كانت هناك أ  

اإلقبال عىل اتخاذ قراراً بتأميم رشكات البرتول األمريكية العاملة يف ليبيا ، ومل ينف العقيد 

القذايف هذه األنباء ، وقال يف حديث له مع صحيفة األهرام القاهرية أن املفاوضات مع 

أن السلطات الليبية تبحث عن حلول  رشكات البرتول مازالت مستمرة ، ولكنه أكد عىل

جذرية لقضية البرتول تحق  للشعن الليبي السيطرة الكاملة عىل ثروته النفطية ، وأن 

( ، كام أكد 238موضوع تأميم هذه الرشكات وارد، وأن املباحثات معها سوف تكون حاسمة)

ة يف مفاوضاتها مع العقيد معمر القذايف عىل أن النفط ملك للدولة، وأن حكومة الثورة الليبي

رشكات النفط طالبت بالفعل أن تتسلم الدولة عمليات النفط كلها وتعوض هذه الرشكات 

عىل أساس القيمة الدفرتية ، عىل أن يقترص دور رشكات النفط العاملة يف ليبيا عىل رشاء 

 ( .239النفط من الدولة وتصبح هذه الرشكات مجرد رشكات استرياد فقط)

ات النفط األمريكية كانت غري قانعة باملطالن الليبية ، ولكنها يف نفس يبدو واضحا أن رشك

الوقت كانت تخيش من أن تقبل حكومة الثورة الليبية عىل التأميم الكيل، خاصة يف ظل 

التعضيد واملساندة الشعبية الواسعة لسياسة الثورة الليبية ، وتهديد السلطات الليبية 

شآت النفطية يف حالة عدم التوصل إىل اتفاق يف املفاوضات بالقيام بأعامل تخريبية ضد املن

مع رشكات النفط ، حيث القي العقيد معمر القذايف خطابا أثناء احتفاالت ليبيا بالذكري 

 ،1512يونيو  11الثالثة لجالء القواعد األمريكية عن ليبيا يف 

  

                                                            
 . 996 – 918، ص ص  6894 – 6898، السجل القومي ، اجمللد الرابع 6894مايو  89( األهرام : القاهرة ، يف 238 )
،ص ص 6894-6898، السجل القومي ،اجمللد الرابع 6894يونيو  66حفي للعقيد القذايف يف ( جملة األسبوع العريب ، حديث ص239 )

919-981. 
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، هاجم فيه سياسة  ويف حضور الرئيس املرصي أنور السادات والرئيس األوغندي عيدي أمني 

الواليات املتحدة األمريكية واتهمها بالغطرسة وأنها تحاول السيطرة عىل العامل من خالل 

رشكات النفط االحتكارية ومن خالل قواعدها العسكرية وأساطيلها املنترشة يف العامل لتهديد 

بالقرب من  الشعوب التي تكافح يف سبيل حريتها واستقاللها ، وأن وجود حامالت الطائرات

الشواطئ الليبية وطائرات التجسس بشكل استفزازي يهدف إىل تهديد ليبيا ومامرسة 

الضغط عليها ليك تخضع للسياسة األمريكية ، وترتاجع يف مفاوضاتها مع رشكات النفط 

األمريكية التي ملست حكومة الثورة الليبية يف مفاوضاتها معها الروح االستعامرية 

ة ، وأضاف القذايف قائالً " لقد حان الوقت ليك تكون الشعوب العربية يف والغطرسة األمريكي

مواجهة أمريكا ، وان الوقت قد حان أن تهدد املصالح األمريكية تهديداً جدياً وخطرياً يف 

املنطقة العربية مهام كانت التكاليف، وأن أمريكا محتاجة إىل صفعة كبرية عىل وجهها " 

 البارد الصفي  " .

لن العقيد القذايف أن مجلس قيادة الثورة قرر تأميم رشكة " بانكريهانت" األمريكية ، ثم أع

وقال إن هذه الرشكة تفتقد إىل السند القانوين ملامرستها ألعامل التنقين والتصدير وإدارة 

النفط ، ويف إشارة إىل أن الثورة الليبية ستميض قدما يف طري  سياسة تأميم رشكات النفط 

يف ليبيا، قال العقيد القذايف " إن ح  التأميم هو من ح  السيادة للدولة التي متتلك العاملة 

النفط ، وال يوجد أي قانون يف العامل مينع الدول صاحبة النفط من أن تؤمم مصادر النفط ، 

 وأن تدير عمليات النفط ، 
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لتي وان توقف ضخ النفط وتستويل عىل كافة عمليات النفط ، وأضاف "إن الشعوب ا

اندفعت يف طري  الثورة الحقيقية ال ميكن بأي حال من األحوال أن تقف يف منتصف 

الطري ، وأن الحرية إما أن تكون كاملة سياسياً واقتصاديا أو أن يستمر الكفاح والجهاد 

 ( " 240حتى تكتمل الحرية مهام كانت التضحيات سواء كانت بالدم أو بالنفوس)

ليبية عىل تأميم رشكات النفط األمريكية والغربية العاملة يف والواقع أن إقبال السلطات ال

مجال استخراج وإدارة النفط يف ليبيا، ال يعترب عمالً موجها ضد مصالح الغري، مادامت 

حكومة الثورة الليبية سوف تقوم بتعويض رشكات النفط هذه عن استثامراتها ومعداتها 

طات الليبية عىل اتخاذ هذه القرارات يستند املستخدمة يف هذا املجال كام أن إقبال السل

عىل مبادئ الرشعية الدولية يف ح  الشعوب واألمم يف السيادة الدامئة عىل ثرواتها 

 19ومصادرها الطبيعية فقد نص القرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 

عىل ثرواتها ومصادرها عىل " أن ح  الشعوب واألمم يف السيادة الدامئة  1593ديسمرب عام 

الطبيعية يجن أن ميارس مبا يكفل مصحلة تنميتها الوطنية وخري شعن الدولة املعنية 

( ، وعىل هذا األساس يجيز القانون الدويل ألية دولة الترصف يف مواردها الطبيعية 241")

ا قد لصالح شعبها حتى وأن تعارض ذلك مع أية التزامات أو اتفاقيات سابقة ، ومبا أن ليبي

 سعت إىل اتخاذ هذه اإلجراءات االقتصادية ) التأميم (

  

                                                            
، مبناسبة احتفاالت ليبيا ابلذكرى الثالثة جلالء القواعد األمريكية عن ليبيا ، السجل 6894يونيو  66( نص خطاب العقيد معمر القذايف يف 240)

 . 914-983، ص ص 6894-6898القومي، اجمللد الرابع 
 .91، مؤسسة األهرام ، ص 6893( ، يناير 49القانون الدويل ، جملة السياسة الدولية العدد )( جعفر عبد السالم : سالح البرتول وقواعد 241 )
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من أجل تحقي  التنمية القومية وتحسني األوضاع االجتامعية والصحية والثقافية للشعن  

الليبي، من خالل االعتامد عىل عائدات النفط، يف تحسني مستوي معيشة املواطن الليبي 

املعيشية والفقر، أيضاً كانت القرارات الليبية الذي كان يعاين وملدة طويلة من سوء األحوال 

تستهدف تحقي  األمن القومي واملصلحة العامة للشعن الليبي ، وهذا ما نصت عليه 

 قرارات الرشعية الدولية .

وقد كان إقبال حكومة الثورة الليبية عىل تأميم رشكة " بانكريهانت" النفطية  

ني ليبيا واحتكارات رشكات النفط األمريكية ، األمريكية خطوة هامة عىل طري  املواجهة ب

كام شكل هذا القرار خطوة هامة عىل طري  محاولة السلطات الليبية اسرتداد الشعن 

الليبي لحقه يف السيطرة عىل ثروات النفط وإدارتها، حيث كانت حصة رشكة " بانكريهانت" 

تأميم الذي اتخذته السلطات املؤممة تبلغ عرش النفط املستخرج من ليبيا، وقد سبن قرار ال

الليبية لهذه الرشكة انزعاجاً كبرياً لدى كل من رشكات النفط األمريكية والدوائر الحاكمة يف 

 واشنطن .

وجاء أول رد فعل للواليات املتحدة األمريكية عىل قرار السلطات الليبية بنىلزع ملكية هذه 

ة هذا اإلجراء ، بينام وجه مكتن الدولة الرشكة ، يف إعالن البيت األبيض عدم االعرتاف برشعي

إىل حكومة الثورة الليبية جاء فيها " أن 1512يوليو عام  6يف الواليات املتحدة مذكرة بتاريخ 

 اإلجراءات املتخذة ضد حقوق ممتلكات املواطنني األجانن يف ليبيا تكتسن طابعا تعسفيا ، 
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السيايس والضعف االقتصادي ال متلك  وأن هذه اإلجراءات التي ولدتها تصورات عن االنتقام

الرشعية " ، وطالبت املذكرة السلطات الليبية بإصالح الوضع بإلغاء قرار وضع اليد " التأميم 

("242. ) 

كام أثار قرار السلطات الليبية بتأميم رشكة بانكريهنت األمريكية مخاوف العديد من 

بيا ، الذين كانوا يخشون أن تتعرض أصحاب رشكات النفط األمريكية والغربية العاملة يف لي

رشكاتهم ملثل هذا القرار ، خاصة بعد أن أثارت " مجلة التايم " األمريكية عدة تساؤالت 

حول إعالن العقيد القذايف عن ح  الدولة يف السيطرة مائة يف املائة عىل مصادر وإدارة 

الليبية سوف متيض قدما  النفط الليبي ، األمر الذي فرسه البعض عىل أنه يعني أن السلطات

 ( .243يف تأميم جميع الرشكات العاملة يف مجال النفط يف ليبيا)

ومل يدم انتظار رشكات النفط كثرياً ، حيث أعلنت حكومة الثورة الليبية يف شهر سبتمرب عام 

قراراً يقيض بتأميم جزيئ لعدد من الرشكات النفطية العاملة يف مجال استخراج وتكرير  1512

يف ليبيا ، وكان من بني هذه الرشكات ثالثة رشكات أمريكية هي رشكة " تيكساكو" النفط 

ورشكة " ستاندارداويل أوف كاليفورنيا " ورشكة " موبيل " وقد انسحن مرسوم التأميم 

الجزيئ لهذه الرشكات عىل األموال النقدية وعىل ح  االستثامر واستخراج النفط والغاز 

ات الليبية يف شهر أكتوبر من نفس العام إيقاف نشاط رشكة " الطبيعي ، كام قررت السلط

 إيكسون" األمريكية النفطية .

  

                                                            
 . The New York Times، عن 619( أندرية اوزاد فيسكي : وول سرتيت ، املرجع السابق ، ص 242)
 .  981-919مع العقيد القذايف، مرجع سابق ، ص ص  ( جملة األسبوع العريب ، حديث صحفي243)
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ورداً عىل هذه القرارات التي اتخذتها السلطات الليبية ، عقد ممثلوا الرشكات النفطية 

من  ٪91األمريكية اجتامعاً لهم يف نيويورك لدراسة كيفية مواجهة القرارات الليبية بتأميم 

كاتهم حيث اتف  ممثلو هذه الرشكات عىل عدم االعرتاف بقرارات السلطات الليبية أسهم رش 

، وعىل مدار شهور عديدة كان عدد من الرشكات البرتولية األمريكية يقوم أثناء أجراء 

من األسهم  111الحسابات املالية مع وزارة النفط الليبية بتقديم شيكات عىل أساس ملكية 

من رشكات الواليات املتحدة النفطية هام رشكة "جريس" ورشكة  ، ومل تقم إال رشكتان

ينتقل مبوجبها نصف  1512"اوكسيدنتال " بالتوقيع عىل اتفاقية مع وزارة النفط الليبية عام 

املعدات والنفط املستخرج إىل أيدي الحكومة الليبية ، بينام مل توقع بقية الرشكات األمريكية 

، بعد أن اقتنعت هذه الرشكات بأن السلطات الليبية ال 1519عام عىل اتفاقية مامثلة إال يف 

 ( .244تضمر أية نوايا يف تغيري رشوط التعويض عىل تلك الرشكات النفطية)

وهكذا نجحت حكومة الثورة الليبية يف دفع الرشكات األمريكية والغربية للرضوخ  

 األمر احتالل مواقع آبار إىل مطالبها خاصة يف ظل إرصار ليبيا عىل ذلك ، حتى ولو اقتىض

هذه الرشكات بالقوة وتأميم الرشكات التي ترفض رشوط املشاركة ، أيضا كان لليبيا دور هام 

تجاه رفع أسعار النفط داخل منظمة األوبك خاصة يف النصف األول من السبعينيات ، مبا 

طية يف ليبيا قوة شكل تهديداً مبارشاً ملصالح الغرب النفطية ، ومن ثم أصبحت الرثوة النف

 موجهة ودافعة لسياسة الثورة الليبية ، 

  

                                                            
 . 611( اندرية اوزاد فيسكي : وول سرتيت ضد أفريقيا، مرجع سابق ، ص 244)
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( التي 245حيث ساعدت عائدات النفط عىل توفري القدرات الذاتية واالستقاللية املالية)

مكنت الثورة الليبية من متويل سياستها الخارجية والتوسع يف صناعة النفط وبالتايل تزايد 

الصعيد الداخيل متكنت الثورة من تحقي   اتصاالت وعالقات ليبيا مع دول العامل وعىل

خطط طموحه نحو تحقي  التنمية االجتامعية ورفع مستوي املعيشة يف املجتمع الليبي ، 

وأيضاً استطاعت حكومة ليبيا من توفري احتياطات ضخمة من العملة الصعبة تكفي ملواجهة 

 متطلبات االسترياد ، وصيانة األمن القومي .

الليبية بشأن التأميم صدمت الواليات املتحدة صدمة كبرية ، وكشفت والح  أن القرارات 

مبكراً عن مفردات سياسة الجمهورية العربية الليبية ، فقد كان العقيد القذايف مصمام عىل 

اسرتداد ثروات بالده النفطية كاملة أو السيطرة عىل منابع النفط وصناعة البرتول يف بالده ، 

لسلطات الليبية ورشكات النفط األمريكية العاملة يف ليبيا ، ووقفت وعليه قام النىلزاع بني ا

الواليات املتحدة األمريكية مع رشكاتها . ورغم عدم اعرتاض واشنطن عىل رفع أسعار النفط 

( والتي لجأت إليها السلطات الليبية يف بداية معركتها مع رشكات 246يف أوائل السبعينيات)

حصل عليها ليبيا من النفط إال أن الواليات املتحدة أزعجها النفط لزيادة العائدات التي ت

كثرياً كام أزعج رشكاتها النفطية قرارات التأميم الجزيئ التي اتخذتها السلطات الليبية ، 

وحاولت كل من واشنطن ولندن مقاومة القرارات الليبية والوقوف خلف رشكاتهم التي تم 

ل الليبي املؤمم، ولكن سوق البرتول الدويل مل تأميمها ، عن طري  تنظيم مقاطعة للبرتو 

 يكن كام كان الحال عليه يف أوائل الخمسينيات 

  

                                                            
، 6888( أكتوبر 38الليبية ) قراءة يف اخللفية التارلية ، جملة الفكر االسرتاتيجي ، ) العداد  –( السيد عوض عثمان : املواجهة األمريكية 245)

 . 99، ص  6888اء العريب ، بريوت ، معهد اإلمن
(246) Noam Chomsky : The Fateful Triangle, The United States, Israel and Palestinians, 

Boston M. A : Sauth End, Press 1983, p39. 
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حني أدت مقاطعة املشرتين إىل ركوع إيران عىل ركبتيها ، فقد استطاع العقيد معمر القذايف 

أن يجد مشرتين بدالء لبرتوله يف أوروبا الرشقية وبعض دول أوروبا الغربية ، وعليه قاومت 

يبيا الضغوط األمريكية والربيطانية ، حتى اضطرت رشكات البرتول األمريكية إىل السعي ل

لحل نزاعاتها والرضوخ للسلطات الليبية ، ولكن العداء ظل قامئا بني حكومتي واشنطن 

( ، فلم تكن مسألة التأميم التي اتخذتها السلطات الليبية إال واحدة من 247وطرابلس)

عىل تدهور العالقات واتساع هوة الخالف بني الجامهريية العربية  اإلشكاليات التي ساعدت

 الليبية والواليات املتحدة .

  

                                                            
)247(  I bid : P 88 . 
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الليبية وأثر ذلك عىل العالقات الليبية  –تنامي العالقات السوفيتية 

 األمريكية 

عقن استقرار األمر للنظام الجمهوري الجديد يف ليبيا أعلن العقيد القذايف التزام بالده مببدأ 

( ، وحرصت حكومة الثورة الليبية عىل إقامة عالقات 248حياد اإليجايب وعدم االنحياز)ال

متوازنة مع املجموعة الدولية ، وأكد القذايف عىل وورة السعي لتحقي  الوحدة العربية 

ملواجهة ومقاومة سياسة االستقطاب واملحاور التي تسعي الدول الكربى لفرضها عىل دول 

الواليات املتحدة واملعسكر الغريب حريصني عىل وصول إمدادات املنطقة ، حيث كانت 

النفط من املنطقة ، ومقاومة النفوذ السوفيتي، بينام كان االتحاد السوفيتي يصوب أعينه 

عىل برتول الرشق األوسط ، ليس الستعامله أو لحاجته له، ألن روسيا دولة مصدرة للبرتول ، 

تكون يف وضع اسرتاتيجي وعسكري ميكنها من أن ولكن ألن موسكو كانت حريصة عىل أن 

متنع وصول إمدادات البرتول إىل الواليات املتحدة ودول حلف األطليس، وليس أدل عىل ذلك 

إال العمليات البحرية يف البحر املتوسط واملحيط الهندي ، وتعزيز النفوذ السوفيتي يف عدن 

ولعل نجاح الثورة الليبية يف القضاء  ( ،249ومناوراته حول ميناء املرىس الكبري ومومباسا)

 عىل نظام الحكم املليك الساب  يف ليبيا ، 

  

                                                            
 – 6818، السجل القومي ، اجمللد األول ، 6891رب سبتم 6( من خطاب العقيد معمر القذايف ، يف العرض العسكري مبدينة طرابلس يف 248)

 .  81-66، ص 6891
، 6818مقال لد . د . ستيافن ت. بوسوين حتت عنوان ) التجربة القادمة للقوة بني واشنطن وموسكو (، سجل اآلراء  –( واشنطن ريبورت 249)

 . 38ص 
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وما ترتن عىل ذلك من كرس طوق تبعية ليبيا للغرب ، وخروج الواليات املتحدة وبريطانيا 

من ليبيا وتصفية قواعدهام العسكرية بها ، قد شجع االتحاد السوفيتي عىل السعي إلقامة 

يا يف ظل النظام الجمهوري الجديد ، ومن ثم بادرت موسكو بإعالن عالقات أفضل مع ليب

اعرتافها رسمياً بالنظام السيايس الجديد يف ليبيا ، وعلقت آمال كبريه عىل تنمية عالقتها مع 

 النظام السيايس الجديد يف ليبيا .

ن ولكن املوقف الشخيص للعقيد معمر القذايف من الفكر واملذهن الشيوعي، واإلعالن ع

رفضه ومعارضته للمبادئ الشيوعية ألسباب دينية واجتامعية وسياسية واقتصادية وأدبية ، 

أعطي انطباعاً لدي الدوائر األمريكية يف البداية بأن العقيد القذايف سيكون خصامً يف مواجهة 

التيار الشيوعي يف املنطقة، وحاولت الواليات املتحدة استغالل كراهية القذايف للشيوعية 

( ، وعىل هذا سعت وكالة املخابرات املركزية األمريكية إىل 250دمة أهدافها يف املنطقة)لخ

إذكاء روح التعصن اإلسالمي عند القذايف والشعن الليبي يف مواجهة املذهن الشيوعي كام 

رأينا سالفا ، ولكن العقيد القذايف عاد ليؤكد عىل أن رفضه للمذهن الشيوعي لن يكون له 

العالقات بني موسكو وطرابلس وأنه يعترب االتحاد السوفيتي دولة صديقة  تأثري عىل سري

 ( .251للعرب)

  

                                                            
)250( Mahmoud G.Elwarfolly : Imagory and ldeology in U. S. Policy Toward Libya 1969-

1982- Op.Cit,p76. 
 .  911، ص 6896، سجل اآلراء 6896يونيو  66( صحيفة لوموند الفرنسية ، حنديث للعقيد القذايف يف 251)
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أيضا كان طبيعياً أن تتجه ليبيا يف ظل التعقيدات التي فرضتها الواليات املتحدة والدول 

الغربية وسياسة الحظر املفروضة عىل املنطقة بالنسبة للسالح ، إىل املعسكر الرشقي يف 

جيش الليبي ، حيث رحبت موسكو ببدء صفحة جديدة من التعاون يف كافة عملية تسليح ال

املجاالت ، ورحبت أيضا باملوافقة عىل تزويد ليبيا مبا يلزمها من األسلحة واملعدات الالزمة 

لتسليح الجيش الليبي ، وقد أحدث هذا التقارب بني موسكو وطرابلس قلقاً كبرياً لدي 

دوائر األمريكية قد علقت آماالً كبريه عىل املوقف الشخيص واشنطن ، خاصة بعد أن كانت ال

 املعلن من العقيد القذايف ضد الشيوعية .

ولكن هذه اآلمال ما لبثت أن تبخرت بعد وصول أول شحنة من الدبابات الروسية إىل ميناء 

طرابلس الليبي، ثم تواترت األنباء عن وجود شحنات أخرى من األسلحة السوفيتية يف 

ا إىل ليبيا، هذا يف الوقت الذي دعا فيه العقيد القذايف الشعن الليبي إىل معاملة طريقه

االتحاد السوفيتي معاملة الصدي  ، مؤكداً عىل أن هذه الصداقة سوف تستمر مادام 

السوفيت يعاملون العرب معاملة الند للند ، ويرتبطون بعالقات الود واالحرتام مع عدد من 

ندد القذايف بسياسة الواليات املتحدة تجاه الدول العربية ووصفها بأنها الدول العربية بينام 

سياسة طاغية ومستهرتة باألمة العربية، وأن كل املحاوالت التي بذلت مع األمريكان لتحسني 

سياستهم ذهبت سدي ومتادت أمريكا يف تزويد إرسائيل بأسلحة الدمار يف الوقت الذي 

 ( ،252تحتل فيه األرض العربية)

  

                                                            
، 6896يونيو  68ليبيا،  –( من خطاب العقيد معمر القذايف، يف االحتفاالت ابلذكري األويل جلالء القوات األمريكية ، صحيفة احلقيقة 252)

 .916، ص 6896جل اآلراء س
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كام طالن القذايف بجعل البحر املتوسط بحرية سالم وبخروج األسطولني األمرييك  

( ، كام أكد 253والسوفيتي منه ، تفاديا لوقوع مجابهة قد تشكل كارثة عىل السالم العاملي)

عىل أن ليبيا لن تسمح  1511أبريل  39الرائد عبد السالم جلود عضو مجلس قيادة الثورة يف 

ة أخرى عىل أراضيها ، وأضاف " إننا ال نعترب أن رائحة الجندي الرويس أو بإقامة قواعد أجنبي

الصيني أفضل من رائحة الجندي األمرييك أو اإلنجليزي ، وأن البحر املتوسط يجن أن يكون 

 ( " .254بحرية سالم ال بحرية حرب بني األسطولني السادس األمرييك واألسطول الرويس)

رصيحات تؤكد عىل التزام ليبيا مببدأ الحياد وعدم االنحياز وعىل الرغم من أن مثل هذه الت

إال أن الدوار األمريكية اعتربت أن تطور العالقات بني ليبيا واالتحاد السوفيتي يعني من 

الدرجة األويل خروج ليبيا من حسابات الغرب وكرسها لطوق التبعية الذي ظلت تخضع 

ل النظام املليك الساب  ولقرابة ربع قرن من مبوجبه للتبعية األمريكية والربيطانية يف ظ

الزمان ، كانت ليبيا خالل تلك الفرتة تدخل ضمن سلسلة القواعد العسكرية األمريكية التي 

تقوم عليها اسرتاتيجية الواليات املتحدة وحلف األطليس يف املجابهة املتوقعة مع حلف 

أن ليبيا تسري يف التيار املعادي وارسو ، وكان ذلك يعني أيضا من وجهة النظر األمريكية 

لإلمربيالية األمريكية والغربية ، خاصة بعد إعالن الثوار الليبيون عن توجههم القومي 

الوحدوي وإعالن القذايف عن تطبي  االشرتاكية يف ليبيا ، هذا بينام برهنت موسكو عىل 

الحكومة السوفيتية اعتزازها بصداقة ليبيا عندما قام سفري االتحاد السوفيتي نيابة عن 

بتقديم " ميدالية لينني الذهبية" للعقيد معمر القذايف تقديراً لجهوده من أجل السالم 

 ( .255العاملي)

  

                                                            
 . 911( صحيفة " لوموند الفرنسية" ، املرجع السابق ، ص 253)
 . 916، ص 6896، سجل اآلراء 6896أبريل  83ليبيا ، يف  -( احلقيقة 254)
 .388، ص 6896، سجل اآلراء 6896يونيو  81(  وكالة أنباء الشرق األوسط ، 255)
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السوفيتية تطوراً آخر عندما قام وفد سوفيتي بزيارة ليبيا  –كام شهدت العالقات الليبية 

يوليو  9يو وحتى يون 31حيث جرت مباحثات اقتصادية هامة بني البلدين يف الفرتة من 

مبدينة طرابلس رأس الوفد السوفيتي خاللها " فالدميريموناخوف " نائن رئيس مؤسسة  1513

تكنوإكسبورت لعموم االتحاد السوفيتي ، وانتهت املباحثات بتوقيع اتفاق للتعاون 

سات االقتصادي والفني ، كام اتف  الجانبان عىل بناء وحدتني لتحلية املياه يف ليبيا ووضع درا

تكتيكية اقتصادية حول توحيد أنظمة الطاقة الكهربائية يف ليبيا ومرص، ثم غادر الوفد 

 (.256)1513يوليو عام  9السوفيتي طرابلس عائداً إىل موسكو يف 

ومن املالحظ أنه رغم حدوث نوع من التفاهم والتقارب بني القادة السوفيت والعقيد معمر 

كادت الترصيحات  1513نه خالل النصف األخري من عام القذايف قائد الثورة الليبية، إال أ 

التي أديل بها العقيد القذايف أن تؤثر عىل سري العالقات بني البلدين، فقد شمل القرار الذي 

اتخذته السلطات الليبية بتخفيض عدد الدبلوماسيني األمريكيني والربيطانيني االتحاد 

الث تخفيض عدد الدبلوماسيني العاملني السوفيتي أيضا حيث طلبت من سفارات الدول الث

من أعضاء السفارة  22يف سفارة كل منهم ، ونتيجة لذلك قام االتحاد السوفيتي بسحن عدد 

السوفيتية يف ليبيا، كام أغل  قنصليته يف بنغازي، وانسحن نفس األمر عىل كل من الواليات 

 ( .257املتحدة وبريطانيا أيضا)

  

                                                            
 . 6881، ص 6898، سجل اآلراء 9868يوليو  9( وكالة أنباء اتس . موسكو، يف 256)
 .  6886 – 6881، ص ص 6898، سجل اآلراء 6898أغسطس  66( رويرت ، و.ص.ف ، د.ب.أ ، يف 257)
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يف حديث صحفي املعاهدة التي وقعت بني موسكو وبغداد ويف أول يونيو هاجم القذايف 

واعتربها مجرد خدعة وتفريط يف استقالل الوطن العريب ، بينام دافع القذايف عىل املعاهدة 

املوقعة بني مرص واالتحاد السوفيتي وقال " أن املعاهدة املوقعة بني مرص واالتحاد 

ري قادر عىل احتواء مرص واستعامرها ، أما السوفيتي لها ما يربرها وأن االتحاد السوفيتي غ

بالنسبة للعراق فالوضع يختلف ألن النظام الحاكم يف العراق ليس متجانسا مع النظام 

السوفيتي ، وقد يكون املأذق الذي تجتازه مرص حتم عليها أن تتحالف مرحلياًّ مع االتحاد 

القذايف االتحاد السوفيتي  ( ؟ ، كام اتهم العقيد258السوفيتي ، ولكن ما هي حجة العراق)

بأنه جمد أزمة الرشق األوسط ، وأن اهتامم السوفيت بهذه املشكلة رمبا يأيت يف املرتبة 

( ، كام 259العارشة أو املائة من قامئة املشكالت الدولية التي يهتم بها االتحاد السوفيتي)

جاء هذا االتهام عقن اتهم القذايف االتحاد السوفيتي بأنه ليس لديه أي التزام أخالقي ، و 

والذي تشري أصابع  -انتشار كتاب سوفيتي ينتقد الرشيعة اإلسالمية واإلسالم يف طرابلس

االتهام إىل وكالة املخابرات املركزية األمريكية يف ترجمة وانتشار هذا الكتاب بهدف وب 

 -رشنا سالفاالسوفيتية وإذكاء روح التعصن اإلسالمي لدي القذايف كام أ –العالقات الليبية 

كام اتهم القذايف االتحاد السوفيتي بأنه حليف لإلمربيالية والصهيونية وأن هذا املوقف 

سيؤدي إىل نضال عنيف بني العرب والشيوعية يف الرشق األوسط ، ودعا القذايف املفكرين 

العرب إىل مجابهة النشاط الشيوعي يف الرشق األوسط ألنه يشكل خطراً عىل العروبة 

 م .واإلسال 

  

                                                            
،  6898 -6896مع فؤاد مطر ، السجل القومي ، اجمللد الثالث  –حديث صحفي للعقيد القذايف  -6898يونيو  6 -بريوت -( النهار258)

 .  319 -489ص ص 
 . 869، مرجع سابق ، ص 6898( أكتوبر 41ياسة الدولية ، العدد )( جملة الس259)
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ورداً عىل ذلك الهجوم املوجه ضد الشيوعية ، وجهت " مجلة األزمنة الحديثة " األسبوعية 

السوفيتية اللوم إىل العقيد القذايف رئيس الدولة الليبية ، ألنه انتقد األيديولوجية السوفياتية 

وكتبت وأوضح الخطر الذي متثله عىل األمة العربية، ورفضت املجلة اتهامات الرئيس الليبي 

تقول " أن بعض األوساط العربية أرادت أن تستمد األسس األخالقية من مصدر أخر " 

وأضافت أن دعوة القذايف ملواجهة اتحاد الشيوعية واإلمربيالية والصهيونية تبدو أنها صيغة 

( ، يف حني 260معروفة وهي نغمة تكررها بعض األوساط وتنقلها عن الصني املاوتسية)

هجومها عىل الشيوعية والرأساملية من خالل املحاوة التي ألقاها الرائد استمرت ليبيا يف 

سبتمرب مبدينة "  35بشري هوادي عضو مجلس قيادة الثورة واألمني العام لالتحاد االشرتايك يف 

نواكشوط " عاصمة موريتانيا والتي تحدث فيها عن املجتمع اإلسالمي وقارن بني هذا 

واملجتمع الرأساميل ، وقال أن املجتمع الشيوعي تتحكم فيه املجتمع واملجتمع الشيوعي 

ديكتاتورية الطائفة الحاكمة ، وتحدث عن النظرية الشيوعية املاركسية وعالقة املاركسية 

اللينينة باليهود مشريا إىل أن ماركس كان يهوديا وأن زوجته يهودية ، وبعد الحديث عن 

نسبة للدول العربية واإلسالم ، وأن السواد الشيوعية التي وصفها بأنها خطر محدق بال

األعظم من ذلك املجتمع فقراء محتاجون ، وأضاف هوادي أن الشيوعية والرأساملية كالهام 

استغالل يف استغالل ، وكالهام يلتقيان يف محاربة اإلسالم ، ودعا هوادي إىل تنظيم ثوري 

 ( .261املية)يرفع مكانة اإلسالم ويقف حائالً أمام الشيوعية والرأس

  

                                                            
 .  6886، ص 6898، سجل اآلراء 6898سبتمرب  88يف  –موسكو  –( جملة األزمنة احلديثة 260)
 .  8118، ص 6898، سجل اآلراء 6898أكتوبر  1بريوت ، يف  –( احلياة 261)
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 1513ورداً عىل الهجوم اإلعالمي الليبي قامت وكالة " نوفوستي " يف الخامس من أكتوبر 

بتوزيع مقاالً بقلم " إيفناتوف" تحت عنوان " بصدد ترصيحات معمر القذايف " هاجم 

املقال الرئيس الليبي وقال أنه من " محرتيف السياسة الذين يحسبون األبيض أسود واألصدقاء 

اء " كام انتقد اتهام الرئيس القذايف لالتحاد السوفيتي بأنه ال يتقيد مببدأ أخالقي يف أعد

كالمه عن أخطار الشيوعية عىل العرب واإلسالم ، وعىل أثر ذلك احتجت السلطات الليبية 

عىل الحملة الصحفية السوفيتية ، واستدعي وكيل وزارة الخارجية الليبية القائم بأعامل 

فيتية يف ليبيا واجتمع به يف مكتبه مبقر وزارة الخارجية يف طرابلس وطالبه السفارة السو 

بوضع حد للحملة الصحفية السوفيتية ضد ليبيا وأبلغه رسميا احتجاج السلطات الليبية عىل 

( . هذا يف الوقت الذي حاولت فيه واشنطن استغالل هذه األجواء بني 262هذه الحملة )

سئولون األمريكيون يرون أن تراجع التهديد السوفيتي موسكو وطرابلس ، حيث كان امل

يستدعي خل  أرشار جدد والرتويج لهم ، إذا كان التدخل األمرييك سيحظى مبساندة من 

 والذي متتعت به الواليات املتحدة خالل سنوات الحرب الباردة  . –الشعن 

ة لجائزة الرش كام ترى وكانت ليبيا وقائدها الزعيم معمر القذايف هو الرابح األول بالنسب

الواليات املتحدة ، حيث متنى املسئولون األمريكيون بعد انقضاء عهد امللك السنويس والذي 

كانت الواليات املتحدة خالل حكمه قادرة عىل االحتفاظ مبكانتها ، أن يقوم العقيد القذايف 

سة العقيد القذايف بنفس العمل ، لذلك حرصت الدوائر األمريكية يف البداية عىل تشجيع سيا

 ( ،263قائد الثورة الليبية ضد الشيوعية يف سياستها الخارجية)

  

                                                            
 . 8118، ص 6898اآلراء ، سجل 6898أكتوبر  4( وكالة األنباء الليبية ، يف 262)

)263( Noam Chomsky: The Fateful Triangle, Op. Cit,PP37-38. 
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ومحاولة تدمري املحاوالت التي من شأنها أن تحدث تقاربا بني موسكو وطرابلس ، ولكن  

األمريكان فشلوا يف تحقي  هذه األمنية فعيل الرغم من استمرار املوقف املتشدد للعقيد 

لفكر الشيوعي وتأكيده عىل أنه يرفض أية عالقة عىل حساب القذايف من الشيوعية وا

القومية العربية أو عىل حساب الدين أو عىل حساب حرية واستقالل شعبه وثروة بالده ، إال 

أنه أكد أيضاً عىل أن صداقة ليبيا تقوم عىل مبدأ صداقة الند للند، وأن روسيا تأيت يف مقدمة 

والتعامل التجاري، بينام تأيت إيطاليا يف مقدمة الدول الدول االشرتاكية من حيث التعاون 

( ، ومل يذكر العقيد 264الغربية تليها بريطانيا ثم فرنسا ثم أملانيا الغربية وبعدها اليابان)

القذايف الواليات املتحدة يف هذا التصنيف ، بل أن القذايف أكد يف العاصمة التونسية عىل أن 

( ، بينام أكد 265لعربية اآلن والبد أن نواجهها بالتحدي)أمريكا أخطر تحٍد يواجه األمة ا

عىل أن عالقات ليبيا باالتحاد السوفيتي عالقات  1513فرباير  5القذايف يف حديث صحفي يف 

صلة لها برأيه الشخيص يف الشيوعية كنظرية ، ولكنه أعرب عن رفضه بدولة صديقة وال 

 ة اليهود األخرية إىل إرسائيل .للمساومات الدولية التي تقبلها روسيا مثل هجر 

هذا يف الوقت الذي ذكرت فيه بعض املصادر الصحفية أن املوقف العدايئ الذي يعلنه 

العقيد القذايف ضد النظرية الشيوعية والفكر الشيوعي يسبن ضيقا للكرملني ، ومن شأنه أن 

 ( ، 266الليبية) –يؤثر عىل سري العالقات السوفيتية 

  

                                                            
، السجل القومي ، اجمللد الرابع  6898أكتوبر 9( من خطاب العقيد معمر القذايف يف االحتفال ابلذكري الثانية الجالء الطلبان عن ليبيا ، يف 264)

 . 91-39، ص ص  6898/6894، 
 . 888-819، السجل القومي ، اجمللد الرابع ، ص ص 6898ديسمرب  61القذايف يف العاصمة التونسية يف  ( من خطاب العقيد265)
 .348، السجل القومي ، اجمللد الرابع ، ص 6894أبريل  3( جملة اجملالس املصور ، الكويت ، يف 266)
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لقذايف بأن عالقات ليبيا مع االتحاد السوفيتي ممتازة ، وأن الخالف ورداً عىل ذلك رصح ا

األيديولوجي ال مينع من إقامة عالقات ممتازة يف مجال التعاون االقتصادي بني ليبيا واالتحاد 

 (.267السوفيتي والتي تنطل  من الرغبة يف تحقي  املصالح املشرتكة لكال البلدين)

ذايف من الشيوعية والفكر الشيوعي ظل معلناً حتى ومن املالحظ أن موقف العقيد الق

، وعندما طرح القذايف رؤيته الخاصة حول مستقبل العامل من خالل ما 1512منتصف عام 

أطل  عليه النظرية العاملية الثالثة أو " الكتاب األخرض" ، انتقد موقف االتحاد السوفيتي 

تجمعه قومية واحدة ، وقال " إن االتحاد من القومية وتنبأ بتفكك االتحاد السوفيتي ألنه ال 

جمهورية ولكل أمة قوميتها وأنه سوف يتعرض للحركة القومية بكل  19السوفيتي يجمع 

تأكيد وسيأيت اليوم الذي ينقسم فيه االتحاد السوفيتي ، ولكن االتحاد السوفيتي يريد أن 

والدين ال وجود له ، هذا  يثبت يف أذهان الناس ويجعل يف التاريخ أن القومية ال وجود لها

كالم الغرض منه الحفاظ عىل وحدة االتحاد السوفيتي وأضاف أن الحل للمشكلة االقتصادية 

يف العامل هو االشرتاكية وليست الشيوعية وأن هناك مغاالة دولية لربط االشرتاكية 

 ( .268بالشيوعية مؤكداً عىل فشل التجربة الشيوعية والتجربة الرأساملية )

الليبية ،  –ذلك مل مينع القذايف كعادته من التأكيد عىل متانة وقوة العالقات السوفيتية ولكن 

وان الخالف األيديولوجي ال يؤثر عىل سري العالقات سرياً حسناً بني البلدين مدلال عىل ذلك 

 بزيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الخربات ورشاء األسلحة ، 

  

                                                            
 . 986لرابع ن ص ، السجل القومي ، اجمللد ا6894أبريل  81الفرنسية ، يف  –( صحيفة الفيجارو 267)
مايو  63 ( من حديث العقيد القذايف حول النظرية العاملية الثالثة ، يف الدورة االستثنائية للمؤمتر األول لشباب أورواب والبالد العربية ، يف268)

 .  946، السجل القومي ، اجمللد الرابع ، ص 6894
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مستوي عال ، وأن الباب مفتوح ملزيد من االتفاقيات  كذلك الزيارات املتبادلة عىلو 

والتعاون الثنايئ بني ليبيا واالتحاد السوفيتي ، مع التزام ليبيا ومتسكها مببدأ الحياد اإليجايب 

( ، كام أشار العقيد القذايف يف حديث نرشته مجلة السفري اللبنانية إىل 269وعدم االنحياز)

لنقد ما يراه خطأ أو تقصرياً من السوفيت تجاه العرب ،  أنه " كان ينطل  من موقع الصداقة

وأن االتحاد السوفيتي صدي  والعالقات معه حسنة وهي اآلن أقوي من الساب  خاصة وأن 

هناك تالقيا ليبيا واالتحاد السوفيتي يستشعران خطورة الهجمة األمريكية عىل املنطقة ، وأن 

من الهجمة األمريكية اإلمربيالية الرشسة ، وبني  بني موقفنا القومي لحامية األمة العربية

موقف االتحاد السوفيتي االسرتاتيجي النابع من عدائهم لخصمهم العاملي املتمثل يف 

 ( .270الواليات املتحدة األمريكية")

قد شهد تراجعاً كبرياً يف انتقادات القذايف  1512ومن الواضح أن النصف الثاين من عام 

ام شهد أيضا زيادة التقارب والتفاهم خاصة أثناء وبعد حرب أكتوبر للمذهن الشيوعي ، ك

وقبول مرص للرؤية األمريكية حول التسوية السليمة للنزاع العريب اإلرسائييل ،  1512عام 

وبروز الدور األمرييك يف عملية التسوية وحدوث نوع من التقارب بني القاهرة وواشنطن ، 

عن عملية التسوية السليمة وانفراد واشنطن بدور  ومحاولة إقصاء االتحاد السوفيتي

 -الوساطة بني القاهرة وتل أبين ، األمر الذي انعكس بدوره عىل العالقات املرصية 

الليبية حيث أعلن القذايف رفضه ملبدأ التسوية  –السوفيتية ، وكذلك عىل العالقات املرصية 

 ل استسالمية عىل العرب .السلمية وملوقف مرص، وأتهم واشنطن مبحاولة فرض حلو 

  

                                                            
، السجل القومي ، اجمللد اخلامس 6894يونيو 89وزاليوسف ، ابلقاهرة يف ( من حديث العقيد القذايف مع رجال الفكر والصحافة ، بدار ر 269)

 . 919، ص 6894/6893
حوار صحفي أجراه طالل سلمان ، السجل القومي ، اجمللد اخلامس ، ص  6893أبريل 89، يف 44العدد  –لبنان  –( صحيفة السفري 270)

386  . 
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السوفيتية وتطور العالقات بني طرابلس  –بدوره إىل وحدة الرؤية الليبية  أدى ذلك  وقد

زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد السالم جلود  1519وموسكو ، وشهد النصف األول من عام 

" الكيس  ، حيث أكد 1519مايو  31 – 19عىل رأس وفد رفيع املستوى ملوسكو يف الفرتة من 

كوسيجن " رئيس وزراء االتحاد السوفيتي يف حفل العشاء الذي أقيم عىل رشف الوفد الليبي 

عىل أن " هذه الزيارة واملباحثات التي بدأت مع رئيس الوزراء وزمالئه شهادة عىل التطور 

رحبان املالئم للعالقات بني االتحاد السوفيتي وليبيا ، وأن الحكومة السوفيتية وشعن بالدنا ي

بهذا التطور " وأضاف كوسيجن " أن األمور التي تجمع بيننا هي التي متيل امليزان إىل جانبها 

ويتعل  األمر بالدرجة األوىل بوحدة أو تقارب مواقفنا يف النضال ضد اإلمربيالية واالستعامر 

، وبالنسبة الختالف وجهات النظر فإنه يتناول بصورة رئيسية عىل ما يبدو املجال 

 ( .271أليديولوجي، إال أننا ال نسعى إىل فرض أيديولوجيتنا عىل أي مكان ")ا

ولعل كوسيجن أراد أن يعالج أهم نقاط الخالف الرئيسية بني البلدين وأن يطمنئ الليبيني 

عىل أن املوقف الليبي من الشيوعية كأيديولوجية لن يؤثر عىل سري العالقات ، وحرص 

وحدة الهدف يف مناهضة االستعامر واإلمربيالية ، بينام أكد الجانبني عىل تبادل املصالح و 

عبد السالم جلود رئيس الوفد الليبي يف كلمته عىل أن أسس العالقات الودية بني االتحاد 

السوفيتي والبلدان العربية أرساها يف املايض الرئيس الراحل جامل عبد النارص ، وقد لعبت 

 عوب الرشق األدىن ، هذه الصداقة دوراً هاماً يف تاريخ ش

  

                                                            
الوزراء السوفييت ( يف حفل العشاء الذي اقيم للوفد اللييب  الكسيي كوسيجني رئيس) كلمة  6893مايو  69وكالة أنباء نوفوسيت ، يف  (271)

  . 931ص  6893 اآلراءالذي كان يف زايرة موسكو ، سجل 
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ويجن تطوير وإغناء هذه الصداقة ليك تلعن دوراً جديداً وهاماً . وأضاف جلود أن الجميع 

يف االتحاد السوفيتي ويف العامل العريب يهتمون باستمرار الصداقة والتعاون فيام بيننا ويف 

اقعها يف العامل اشرتاك قوى جديدة يف النضال ضد محاوالت اإلمربيالية والرجعية استعادة مو 

العريب ، وأريد أن أؤكد أيضاً بكل إخالص أننا نتعرض يف الوقت الراهن للضغط من قبل 

 (" .272القوى اإلمربيالية والرجعية)

وقد انتهت املباحثات بني الجانبني بتوقيع اتفاٍق تجارٍي يعطي تسهيالت جمركية لصادرات 

ة األنباء العراقية أن الجانبني اتفقا عىل ( كام ذكرت وكال273كل من البلدين إىل البلد اآلخر)

صيغة جديدة للتعاون الثنايئ بني موسكو وطرابلس يف املجال العسكري، وأن بعض األوساط 

املطلعة ذكرت أن االتحاد السوفيتي أعطى رئيس الوزراء الليبي تأكيدات بزيادة حجم 

يا بإمدادها مبا يلزمها من التعاون العسكري مع ليبيا، وان السوفيت وافقوا عىل طلبات ليب

السالح ، وقد صدر يف نهاية الزيارة بيان مشرتك عن الجانبني الليبي والسوفيتي جاء فيه أنه" 

تم تبادل أوسع يف اآلراء حول القضايا العاملية مع تشديد خاص عىل املسائل املتعلقة بالرشق 

واصلة تقديم أقىص دعم األوسط ، وأن الجانن السوفيتي يؤكد عىل تصميمه الحازم عىل م

للشعوب العربية التي تقاتل لتقوية استقاللها الوطني وتقدمها االجتامعي واالقتصادي، وقال 

البيان أن الرئيس السوفيتي " نيكوالي بودجورين"، و" ليونيد بريجنيف " زعيم الحزب 

لليبي الشيوعي ، و" اليكس كوسيجني "رئيس الوزراء ، قبلوا دعوات من رئيس الوزراء ا

 ( .274لزيارة ليبيا، وستحدد التواريخ يف وقت الح )

  

                                                            
  . 939، ص  املصدر السابق  (272)
  . 939ص  6893، سجل األراء  6893مايو  81يف : وكالة أنباء اتس ( 273)
  . 939ص  6893، سجل األراء  6893مايو  69يف  :وكالة االنباء العراقية ( 274)



145 
 

وخالل اللقاءات واملباحثات التي جرت بني وفدى البلدين اتف  عىل إنشاء لجنة حكومية 

ليبية مشرتكة من أجل تطوير التعاون االقتصادي والعلمي والتقني وحول املسائل  –سوفيتية 

(، وذكرت بعض املصادر الصحفية 275إىل أقىص حد)املتعلقة باملبادالت التجارية بني البلدين 

أن الرائد عبد السالم جلود والذي كان يرأس وفداً من خمسة وثالثني شخصاً عقد خمس 

جلسات عمل مع اليكس كوسيجني رئيس الوزراء السوفيتي يومي السبت واألحد ، وهو أمر 

السوفيت بتطوير العالقات غري مألوف يف االتحاد السوفيتي ، وهذا يؤكد عىل اهتامم القادة 

السوفيتية الليبية ، وأيضاً ذكر أن السوفيت وافقوا بناء عىل طلن الليبيني إىل متديد 

( ، وهذا يؤكد أيضاً عىل اهتامم املسئولني الليبيني 276املباحثات ملدة ثالث أيام أخرى)

 بتحقي  أكرب قدر ممكن من التعاون واالتفاقيات الثنائية .

ض وسائل اإلعالم الغربية التقليل من شأن هذه الزيارة وما ترتن عليها يف حني حاولت بع

حيث نقلت صحيفة العمل البريوتية تعليقاً لصحيفة " االوبرزفر " اللندنية قالت فيه " أن 

التواف  بني الدولتني قدال يكون أكرث من تواف  مؤقت ، ذلك أن ما يريده الليبيون هو أن 

م عىل عرقلة الحل السلمي للقضية الفلسطينية يف حني أن يعمل السوفيت عىل مساعدته

الروس يهمهم أن تتم عملية التسوية وأن يستبعد بالتايل خطر املواجهة بني الدولتني 

الكبريتني رشيطة أن تقتسم الدولتان بلباقة مراكز النفوذ يف الرشق األوسط ، أضافت 

ات السياسية التي تقوم بها الدولتان الصحيفة تقول : وال شك أن قدراً كبرياً من املناور 

الكربيان يف الرشق األوسط حالياً إمنا يدور حول مدى النفوذ الذي يظفر به كل منهام يف 

 املنطقة من وراء هذه املشكلة 

  

                                                            
 . 938، ص 6893، سجل االراء 6893مايو  86يف  : وكالة أنباء رويرت( 275)
 .991، ص  6893، سجل اآلراء 6893مايو  81يف  : .ص.ف( و276)
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مع العلم بأن األمريكيني قد ظفروا فعالً بالقسط األكرب من هذا النفوذ منذ أن متكنوا من 

: أن لدى االتحاد السوفيتي حافزاً أخر للتقرب من ليبيا ذلك  استاملة مرص ، وقالت الصحيفة

 هو رغبته يف توثي  تعاونه مع العرب عامة .

ويف غضون ذلك أصبح من املفهوم أن وفداً عسكرياً ليبياً راف  رئيس الوزراء الليبي دون أن 

ال جريشكو يعلن عنه ، قد تخلف يف موسكو ليواصل االجتامع بوزير الدفاع السوفيتي املارش

التعاون يف حقل إمدادات السالح ،   ومساعديه ، وهذا يعني بالطبع أن الجانبني يعتزمان

وإذا ما اتضح أن صفقة السالح املرتقبة كبرية فإن من شأن ذلك أن يحدث تغيرياً يف صورة 

( ، وأضافت الصحيفة: وعىل الرغم من العبارات 277الوجود السوفيايت يف البحر املتوسط)

دية للواليات املتحدة والتي وردت يف البالغ الرسمي املشرتك بني ليبيا واالتحاد املعا

السوفيتي ، فإن أمثال هذه العبارات قد اصبح شيئا رتيباً روتينيا ال قيمة له ، صحيح أن 

االتحاد السوفيتي قد بدأ يستشعر القل  من اتساع نفوذ الدكتور كيسنجر إال أن ذلك مل مينع 

ة السوفيايت من أن يطري لاللتقاء به يف قربص واستقباله باألحضان وهكذا يتضح وزير الخارجي

أن االنتقادات التي يوجهها االتحاد السوفيتي للدور األمرييك يف الرشق األوسط تنطوي عىل 

قدر كبري من النفاق والرياء ، فاالتحاد السوفيتي ال يستطيع مشاركة أمريكا يف الدور الذي 

 حل مشكلة الرشق األوسط ، ومع ذلك فإنه يستاء حني يري العرب يتقربون تقوم به اآلن يف

 (. 278من األمريكيني)

  

                                                            
دد روسيا إىل ليبيا ، سجل ، نقال  عن صحيفة " االوبزرفر " الربيطانية حتت عنوان " عندما تتو 6893مايو  41يف  –بريوت  –العمل ( 277)

 991، ص 6893اآلراء 
 . 998: ص  ( املصدر السابق278)
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أيضا حاولت صحيفة األهرام القاهرية التقليل من قيمة املباحثات الليبية السوفيتية ومن 

وقالت الصحيفة كانت زيارة الرائد عبد السالم جلود عضو  –زيارة رئيس وزراء ليبيا ملوسكو 

قيادة الثورة الليبي ورئيس الوزراء ملوسكو التي دامت أكرث من عرشة أيام ذات  مجلس

دالالت كثرية خصوصا ملن راقبها عن كثن . فقد حرص اليكس كوسيجني رئيس الوزراء 

السوفيتي يف بداية الزيارة عىل أن يحدد لرئيس الوزراء الليبي اإلطار الذي ميكن أن يجري 

الذي يقوم عىل دعامتني أساسيتني هام : تجنن الخوض يف فيه التفاوض مع موسكو ، و 

مجاالت الخالف العقائدي املذهبي األيديولوجي ، وعدم التطرق إىل عالقات موسكو مع 

دول عربية محددة ، وأضافت الصحيفة : لهذا فقد بدأت املباحثات بني الوفد الليبي وعدد 

يس مع الباحثني يف أمور الرشق األوسط من خرباء املشاكل األفريقية يف وزارة الخارجية ول

ولعل صحيفة  –( 279واألدىن كام هي العادة مع عدد من رؤساء وفود الدول العربية)

األهرام انطلقت يف تقيمها لهذه الزيارة متأثرة بالخالف الذي كان واقعا بني القيادة السياسية 

ملية التسوية السلمية يف كل من مرص وليبيا بسبن جنوح السادات نحو أمريكا وقبوله لع

القذايف رفضه ملبدأ التسوية السلمية وشكل جبهة ملشكلة الرشق األوسط ، يف حني أعلن 

عربية ملعارضة التحركات األمريكية يف هذا الشأن ، األمر الذي اعتربته واشنطن عرقله 

 لسياستها يف املنطقة وناصبت ليبيا والعقيد القذايف العداء .

  

                                                            
 . 991، ص 6893، سجل اآلراء 6893مايو  89القاهرة يف  –األهرام ( 279)
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السوفيتية ، أن واشنطن  -لهامة التي تفرس منو وتطور العالقات الليبيةولعل من األسباب ا

كانت تدفع القذايف نحو مزيد من التقارب والتعاون مع السوفيت ، حيث كانت سياسة 

هي استمرار العمل من أجل عزل  1512الواليات املتحدة يف املنطقة بعد حرب أكتوبر 

ب النفوذ السوفيتي إىل املنطقة ، وعدم متكني العرب عن االتحاد السوفيتي ، ومقاومة ترس 

السوفيت من القيام بأي دور يف عملية التسوية السلمية ، ألن مشاركة الروس ستقوي من 

مواقف الدول املتشددة يف حني تحرص الواليات املتحدة عىل إحباط التكتل العريب ضد 

 (.280السياسة األمريكية)

 1519يوليو  31-19لس بليبيا يف الفرتة من ويف ظل هذه األجواء شهدت مدينة طراب 

السوفيتية املشرتكة ، لبحث قضايا التعاون االقتصادي  –عقد الدورة األويل للجنة الليبية 

والتجاري والتكنييك ، وتم عقن املباحثات التوقيع عىل بروتوكول ، كام اتف  عىل أن يصل 

ا التعاون بشأن املشاريع املحددة لفيف من الخرباء السوفيت ملناقشة قضاي 1519خالل عام 

التي يزمع الجانن الليبي تشييدها مبساعدة االتحاد السوفيتي ، كام استعرض املقدم أبو بكر 

يونس عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس أركان القوات املسلحة الليبية يف الرابع من سبتمرب 

وبصفة خاصة العالقات  مع "يوري ميالييف" وزير الثقافة السوفيايت عالقات البلدين ،

 ( ، 281العسكرية)

  

                                                            
(280) Mortin Indyk: Israel and Egypt in the Octaber 1973 War: The Effects of Political and 

Military Dependence onsmall powers Conflict, Unpuished, paper Canberra 1974, P12. 
 . 6914، ص  6893، سجل االراء 6893يوليو  81كالة أنباء اتس لألنباء ، يف ( و 281)
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أن الوجود السوفيتي يف الفرتة  1519سبتمرب  32يف حني ذكرت بعد املصادر الصحفية يف 

األخرية بدأ يتزايد وبشكل ملحوظ يف مجاالت مختلفة يف ليبيا ، متمثالً يف زيادة أعداد 

ون نشاطهم هناك ، العسكريني السوفييت وارتفاع عدد األطباء واملمرضني الذين يزاول

وأضافت هذه املصادر أن االتحاد السوفيتي باع لليبيا يف الفرتة األخرية أسلحة ومعدات 

عسكرية ، وان الجانبني الليبي والسوفيتي وقعا عىل اتفاقية للتعاون يف مجال الطريان املدين 

 31يف الفرتة من  والنقل الجوي بني البلدين ، عقن زيارة وفد الطريان املدين السوفيتي لليبيا

 . 1519أكتوبر  31إىل 

وتأكيداً عىل هذا التطور يف العالقات بني البلدين رصح العقيد القذايف يف حديث صحفي أن 

العالقات بني ليبيا واالتحاد السوفيتي تشهد منواً واطراداً ، وأنه كان من الرضوري أن يفهم 

ادة السوفيتية انتهت إىل االتفاق املبديئ كل منا األخر ، وأضاف إىل أن هناك اتصاالت مع القي

( ، ومع أن 282عىل أن يقوم الزعيم السوفيتي " بريجيينيف" بزيارة ليبيا يف مارس املقبل)

الزيارة املزمعة مل تتم يف مارس كام أشار العقيد القذايف ، ومع توجيه القذايف اللوم لالتحاد 

د أمريكا، إال أن القذايف أكد عىل أن السوفيتي ألنه ترك املبادرة بعد حرب أكتوبر يف ي

 عالقات ليبيا باالتحاد السوفيتي مل تتأثر كعالقات دولة .

  

                                                            
 .6914ص  6893، سجل اآلراء 6893أكتوبر  89سبتمرب ،  3يف  –وكالة األنباء العراقية ( 282)
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السوفيتية  -تطوراً خطرياً يف العالقات الليبية 1519وقد سجل املراقبون خالل عام  

 19-13بدأت بزيارة "اليكس كوسيجني " رئيس وزراء االتحاد السوفيتي لليبيا يف الفرتة من 

، والتي نم خاللها بحث سبل التعاون بني البلدين وتنمية العالقات يف شتي 1519عام  مايو

املجاالت ، وعقدت ليبيا مع االتحاد السوفيتي اتفاقا تحصل مبقتضاه عىل صفقة أسلحة 

( ، ويذكر أن وساطة سورية فلسطينية كان لها دور يف إمتام هذه الصفقة 283سوفيتية كبرية)

لصفقة سببت قلقاً كبرياً لدي الدوائر األمريكية والصهيونية ، أيضا كان ويذكر أيضا أن هذه ا

االنزعاج واضحاً يف مرص من هذه الصفقة ، فطبقا للبيانات التي نرشت يف مرص فقد ارتفع 

حجمها عن قيمتها الحقيقية وهو بليون دوالر إىل أربعة باليني دوالر ، وقيل إن هذه 

درعة تصل إىل ألفى دبابة ، كام ذكر أن ليبيا وافقت الصفقة تضمنت بني بنودها قوة م

مبقتىض هذه االتفاقية عىل إقامة قواعد عسكرية سوفياتية برية وبحرية وجوية عىل أراضيها 

وموانيها ، وان االتفاق يقيض بأن ميد االتحاد السوفيتي ليبيا بكل األسلحة املتطورة التي 

( ، 284متتنع موسكو عن إمداد دول املواجهة بها) تنتجها املصانع الحربية السوفياتية والتي

كام أن االتحاد السوفيتي اشرتط لتوقيع هذه الصفقة أن يبعث إىل ليبيا بخرباء يف جميع 

النواحي العسكرية ، وعىل جميع املستويات ، وذلك ليك ميكن تحقي  األهداف االسرتاتيجية 

وليبيا يف جنوب البحر املتوسط ،  والسياسية من التحالف العسكري بني االتحاد السوفيتي

أيضا كانت هناك إشارة واضحة إىل أن الذي سيقوم بتشغيل الطائرات التي ستحصل عليها 

 (.285ليبيا ضمن هذه الصفقة هم طيارون روس)

  

                                                            
، ص 6899-6893حديث صحفي للعقيد القذايف ، السجل القومي، اجمللد السادس ، 6899يناير  46يف  –صحيفة السفري اللبيانية ( 283)

 .839-848ص 
،  6881حممد حسنني هيكل : املفاوضات السرية بني العرب وإسرائيل ) عواصف احلرب والسالم (، دار الشرق ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ( 284)

 . 489ص 
 . 441، ص  املرجع ( نفس285)
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وصل إىل  1519ومل يقف التعاون الليبي السوفيتي عند هذا الحد فقبل أن ينتهي شهر مايو 

و مجلس قيادة الثورة ووزير التخطيط ليبحث مع املسئولني موسكو السيد عمر املحييش عض

السوفيت إمكانية التعاون بني البلدين يف مجال استخدام الطاقة النووية يف األغراض 

( ، وأشار املصدر الذي أورد هذا الخرب إىل أن االتفاق العسكري الذي وقع بني 286السلمية)

اه عىل إقامة قواعد عسكرية سوفيتية برية ليبيا واالتحاد السوفيتي ، وافقت ليبيا مبقتض

( ، يف حني نفى العقيد القذايف منح أية 287وجوية وبحرية عىل أراضيها ويف موانيها)

تسهيالت أو قواعد عسكرية للسوفيت يف ليبيا ، وقال إن الدولة التي تحتفل بجالء القواعد 

كر القذايف أخبار صفقة هل من املعقول أن تعطي قواعد" ؟! ، بينام مل ين –عن أراضيها 

األسلحة السوفيتية ، ولكنه رفض اإلعالن عن قيمتها ، مؤكداً عىل أن الغرض من هذا السالح 

( ، كام أكد القذايف عىل أنه 288هو مواجهة العدو املشرتك وتقوية القدرة الدفاعية العربية)

ت اسرتاتيجية ال سوفيتية من نوع جديد ، وأنها ستكون عالقا –يسعى إلقامة عالقات عربية 

مرحلية ، ليست وليدة ظروف مؤقتة ، وأن معامل هذه العالقات سوف تتحدد يف الشهور 

القادمة ، وأشار إىل أنه بعث برسالة إىل الزعيم السوفيتي " بريجنيف " لبحث هذا املوضوع 

 ( ، 289يف موسكو ، وأنه يف انتظار رد السوفيت)

  

                                                            
 . 843، ص  6899، ) شهرايت األحداث الدولية ( مؤسسة األهرام ، القاهرة 6899( يوليو 36الدولية ، العدد ) جملة السياسة ( 286)
  831( نفس املصدر : ص 287)
 389-399، السجل القومي ، اجمللد السادس ، ص ص  6899يونيو  84حديث صحفي للعقيد القذايف ،  –( صحيفة الداير اللبنانية 288)

.   
، السجل القومي ، اجمللد السابع ص  6899أغسطس  81، حديث صحفي للعقيد القذايف ، يف  83العدد  –وت املساء ( صحيفة بري 289)

691  . 
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الزعيم الليبي معمر القذايف واف  عىل السامح  ولكن بعض املصادر الصحفية عادت لتؤكد أن

للسفن السوفيتية بالحصول عىل تسهيالت بحرية ، تسمح لها بدخول ميناءي طربق ومرىس 

ًً سوفيتياً وصل إىل طرابلس  الهالل للتزود باحتياجاتها ، كام ذكر نفس املصدر أن وفداً

يتية لحضور االحتفاالت التي برئاسة " نازار ماتشانوف " رئيس جمهورية اوزبكستان السوف

 ( . 290ستقام مبناسبة الذكرى الخامسة لجالء القوات والقواعد األمريكية عن ليبيا)

الليبية إىل جانن املواقف الليبية من  –ومن املالحظ أن تطور العالقات السوفيتية  

األمريكية  –بعض القضايا اإلقليمية والدولية ، قد أنعكس بدرجة كبرية عىل العالقات الليبية 

ولجأت واشنطن إىل اتخاذ مواقف أكرث تشدداً من نظام القذايف وليبيا ومتثل ذلك يف فرض 

، ورفضت اإلدارة األمريكية كام رأينا سالفاً تسليم  1519عقوبات اقتصادية ضد ليبيا يف عام 

ة ، طائرات نقل سب  لليبيا التعاقد عليها كام فرضت حظراً عىل بعض املعدات اإللكرتوني

بداية تدهور حقيقي يف العالقات بني واشنطن وطرابلس ، وبدأت  1519وسجل عام 

الليبية يف النصف الثاين من السبعينيات تدخل منحنى من الفتور  –العالقات األمريكية 

( ساعد عىل ذلك تباين واختالف رؤية ومواقف البلدين من عدد من القضايا 291والتدهور)

ستعرض لها الدراسة يف الفصول القادمة فكان قبول مرص للدخول  الدولية واإلقليمية والتي

يف مفاوضات سالم مع إرسائيل ، والقبول بالوساطة األمريكية واتجاه الرئيس السادات نحو 

السوفيتية خاصة بعد اتخاذ السادات  –أمريكا ، قد أنعكس بدوره عىل العالقات املرصية 

مارس عام  12لتعاون بني مرص واالتحاد السوفيتي يف لقرار إلغاء العمل مبعاهدة الصداقة وا

1519 . 

  

                                                            
 . 689، شهرايت األحداث الدولية ، مؤسسة األهرام ، القاهرة ، ص  6899أكتوبر  38( جملة السياسة الدولية ، العدد 290)
 .  98الليبية مرجع سابق ص  – ( السيد عوض عثمان ، املواجهة األمريكية291)
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عىل الجانن األخر كان الرفض الليبي املعلن للتحركات األمريكية يف املنطقة ، ولعملية 

التسوية السلمية ن وللموقف املرصي من القبول بعقد صلح مع إرسائيل وإجراء محادثات 

عىل العالقات املرصية الليبية وأدى إىل سالم مرصية إرسائيلية قد أنعكس بدرجة كبرية 

تدهورها إىل درجة القطيعة ، وساهم وبدرجة كبرية عىل زيادة التقارب بني ليبيا واالتحاد 

السوفيتية يف محاولة للحفاظ  –السوفيتي ، حيث كان األخري يهمه تنمية العالقات الليبية 

عن مرص ،بينام كانت ليبيا حريصة عىل استمرار الدور السوفيتي يف املنطقة ، وإيجاد بديل 

عىل تطوير عالقاتها مع االتحاد السوفيتي بعد تدهور عالقاتها مع مرص ويف ظل املواقف 

( ، وقد عرب العقيد القذايف عن ذلك بقوله " إن من أسباب 292والتهديدات األمريكية لليبيا)

فيتي مل يعاملنا معاملة تطور وتوطد عالقات ليبيا باالتحاد السوفيتي ، هو أن االتحاد السو 

أمريكا ، االتحاد السوفيتي تعهد مبساندة كفاحنا املرشوع والدفاع عن أنفسنا ، وباع لنا 

السالح الذي ميكننا من زيادة قدرتنا الدفاعية ، ويف املجال االقتصادي مل يحجن عنا تعاونه 

مريكا عىل عكس ذلك الكبري يف كل املجاالت وما دام هو يصادقنا نحن نصادقه ، وأضاف أن أ 

فهي تحرص عىل العدوان ضدنا ، وترفض تسليم البضائع التي دفعنا مثنها مقدما ، يف حني 

يبدي السوفيت تعاوناً كبرياً معنا يف تلبية احتياجاتنا املدنية والعسكرية ، وأضاف القذايف أن 

التحاد مواقف االتحاد السوفيتي يف املجال الدويل ليست هي مواقف أمريكا ، ألن ا

السوفيتي يؤيد كفاحنا ويقف معنا ضد االستعامر الجديد الذي تقوده أمريكا يف 

 ( .293العامل)

  

                                                            
 -999) حديث صحفي للعقيد القذايف ( السجل القومي اجمللد السابع ص ص  6891مايو  8يف  –( صحيفة صنداي بلجراف الربيطانية 292)

998   . 
/  6891مي ، اجمللد الثامن ، طرابلس ، السجل القو  6899يونيو  66( خطاب العقيد القذايف يف الذكرى السابعة جلالء القواعد األمريكية ، 293)

 .  961 – 964، ص ص 6899
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كام أكد القذايف يف حديث آخر مع صحيفة لوموند الفرنسية عىل أن التجربة أثبتت أن 

االتحاد السوفيتي صدي  وهو ال يتدخل يف شئوننا الداخلية ، ويقاوم مثلنا اإلمربيالية 

الل واالستعامر ، وإن يف روسيا ماليني املسلمني ميارسون شعائرهم الدينية ومثلهم واالستغ

من امللحدين وأن ذلك ليس له أثر عىل السياسة السوفيتية ، أو عىل األحداث الدولية ، 

وأضاف القذايف " أن موقفه الساب  من الخالف األيديولوجي والعقائدي يرجع إىل أمور 

 ( .294ها بكربيات املشاكل واملواضيع السياسية ")ضمريية شخصية ال صلة ل

ولعل هذا الترصيح يسجل تراجعاً نسبياً يف موقف العقيد القذايف من املذهن الشيوعي 

واملاركسية ، ففي حديث أخر قال إن اإللحاد يشء واملاركسية شئ أخر واالشرتاكية شئ 

ذ وجود اإلنسان عىل األرض ، والرأساملية يشء آخر ، وإن اإللحاد مدرسة قدمية موجودة من

ورمبا يكون ماركس أحد تالميذ اإللحاد ، وليس األهم ما هو دين هذا أو ذاك ولكن املهم هو 

سلوك اإلنسان ، والذي يبدو اآلن هو أن املاركسيني واملسلمني أقرب لبعضهم من املسلمني 

 ( .295حرية يف األرض)إىل اليهود واملسيحيني ، ألن املسيحيني واليهود متحدون عىل قتل ال

قام العقيد معمر القذايف بجولة يف بعض الدول  1516وخالل النصف الثاين من عام 

االشرتاكية حيث أعرب يف حديث له يف مدينة " براغ " بتشكوسلوفاكيا عن أملة يف إعادة 

 بناء جسور الصداقة بني األمة العربية والقوى االشرتاكية ، 

  

                                                            
،  6899/  6899) حديث صدحفي للعقيدد القدذايف ( السدجل القدومي ، اجمللدد التاسدع  6899سبتمرب  61( صحيفة لوموند الفرنسية ، يف 294)

 . 689ص 
اندي الصدحافة ( السدجل القدومي ، اجمللدد التاسدع ، ، ) حدوار صدحفي للعقيدد القدذايف مدع  6899يونيدو  68( فرنسا ، يف 6( إذاعة أوراب رقم )295)

 .  989 – 989ص ص 
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مية يف الوطن العريب بأن الدول االشرتاكية هي حليف طبيعي مؤكدا عىل إميان القوى التقد

لها يف كفاحها ضد االستعامر والصهيونية والرجعية املعادية لإلسالم والحرية والتقدم ألنها 

( " ، ورداً عىل سؤال حول تقييم أمريكا للعالقات بني ليبيا 296عدو مشرتك لنا جميعاً)

ا تعرف إن االتحاد السوفيتي صدي  لليبيا ، وليبيا واالتحاد السوفيتي، قال القذايف " إنه

صدي  لالتحاد السوفيتي ، ونعرف أن هذا أمر واقع ، ونحن فعالً مقتنعون بصداقة االتحاد 

السوفيتي صادقون يف ذلك ومتمسكون بها ألن هناك أهدافاً مشرتكة بيننا وبني االتحاد 

ألمريكا عدوان لالستعامر السوفيتي ألن عدو عدوك صديقك ونحن االثنان عدوان 

والصهيونية ن وأضاف القذايف أن أمريكا تضع ليبيا يف القامئة السوداء ال تبيع لها حتى مذياع 

، بينام يبيع االتحاد السوفيتي لليبيا عابرات الحدود والطائرات االسرتاتيجية ، ورغم استقالل 

ات ، أن تقاتل مع العلم األحمر وحياد ليبيا ، إال أنها لو وضعت يف خيار يف ساعة من الساع

أو مع العلم األبيض حتام يف هذه األوضاع القامئة ستقاتل مع العلم األحمر رغم أننا لسنا 

 ( .297شيوعيني ")

ومن الواضح أن سياسة العجرفة والتسلط التي أتبعتها أمريكا حيال املنطقة كان لها مردود 

ل العربية إىل املعسكر الرشقي ، وكان عكيس عىل مصالحها يف املنطقة ، ودفعت بعض الدو 

واضحاً أيضاً فشل سياسة الواليات املتحدة يف كل محاوالت االستقطاب والتبعية التي لجأت 

 إليها مع دول املنطقة ، 

  

                                                            
، أثندداء زايرتدده لتشيكوسددلوفاكية ، السددجل القددومي ، اجمللددد التاسددع ، ص ص  6899يونيددو  81( كلمددة العقيددد القددذايف ، يف مدينددة " بددراغ " يف 296)

996– 991   
، السددددجل القددددومي ، اجمللددددد الثدددداين عشددددر  6896يندددداير  68ب العددددام ، بطددددرابلس ، يف ( كلمددددة العقيددددد القددددذايف يف اجللسددددة اخلتاميددددة ملددددؤمتر الشددددع297)

 .  394 – 334، ص ص 6891/6896
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وأن استثنينا من ذلك بعض األوضاع مع بعض الدول العربية التي قبلت حكوماتها وليس 

ة واملعسكر الغريب ، ولكن ليس معنى ذلك أن شعوبها الدوران يف فلك الواليات املتحد

االتحاد السوفيتي قد نجح متاماً يف أن يكون له نفوذ ما يف املنطقة ، ولكن املواقف األمريكية 

من بعض األنظمة العربية التي رفضت سياسة واشنطن يف املنطقة كانت من أهم األسباب 

 ع االتحاد السوفيتي . التي دفعت هذه األنظمة إىل تطوير وتنمية عالقاتها م

فمن املالحظ أنه مع بداية حقبة الثامنينيات تزايد الضغط األمرييك عىل ليبيا ولجأت 

الواليات املتحدة إىل اتخاذ عدة إجراءات اقتصادية وعسكرية أكرث رصامة ضد نظام القذايف ، 

التحاد وكان طبيعياً أن يؤدي ذلك إىل حرص القذايف عىل تنمية وتقوية عالقاته مع ا

( ، ورغم إدراك 298السوفيتي وتعزيزها ملواجهة التهديدات والضغوط األمريكية عىل ليبيا)

اإلدارة األمريكية لفشل سياستها ضد العقيد القذايف وليبيا إال أنها استمرت يف تلك السياسة ، 

" رئيس فقد جاء يف التقرير الذي أعدته وكالة االستخبارات املركزية األمريكية " لوليم كايس 

وفيتي تتف  جهاز الوكالة بعد تسلمه مهام منصبه بثالثة أيام أن أهداف االتحاد الس

وتوجهات سياسة العقيد معمر القذايف املعادية للغرب ، وأن السوفيت يحققون مكاسن 

كبرية بالعملة الصعبة من مبيعات األسلحة الوفرية لليبيا ، والتي قدرت ببليون دوالر يف 

السنة " واعرتف التقرير بأن العقيد القذايف ليس " لعبة " يف يد السوفيت ، ولكن عالقاته 

لسوفيت كانت حميمة أكرث مام ترتاح إليه أمريكا ، وهذا يعترب ذنباً خطرياً يف نظر با

 ( .299أمريكا)

  

                                                            
السجل القومي ، اجمللدد اخلدامس عشدر  6896أغسطس  86( من حديث العقيد القذايف مع مراسل شبكة " سي . سي . أس " األمريكية يف 298)

 .  98 – 16، ص ص 6894
(299) Nizam , Sharbi : America and the Aarabs , Op. Cit, p 624 .  
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وبالرغم مام جاء يف هذا التقرير إال أن الواليات املتحدة ظلت عىل غطرستها وعداوتها ضد 

ليبيا وقائدها العقيد معمر القذايف ، الذي ساهم صموده يف وجه التهديدات األمريكية إىل 

رفع مكانته بني شعبه وبعض الشعوب العربية ، كام مكنته املواقف األمريكية من تطوير 

عالقاته مع االتحاد السوفيتي واملجموعة االشرتاكية والتي استطاع من خاللها تقوية دفاعاته 

العسكرية وزيادة قدرات القوات املسلحة الليبية ، وزيادة حجم التعاون االقتصادي 

كتلة الرشقية وليبيا ، حيث دخلت لخزانات األوىل مليارات من الدوالرات والتجاري بني ال

نتيجة لتدف  مبيعات األسلحة إىل ليبيا وكرثة املرشوعات اإلمنائية التي قامت بها يف ليبيا ، 

والذي أكد عىل أن التفاهم  1559وهذا ما أعرتف به تقرير الحكومة األمريكية يف يوليو 

عد العقيد معمر القذايف عىل دعم قدرات ليبيا العسكرية ، وتدف  الليبي السوفيتي قد سا

األسلحة من الكتلة الرشقية إىل ليبيا ، ومل يضع االتحاد السوفيتي قيوداً عىل تذويد ليبيا 

بالسالح سوى أن ال تستخدم هذه األسلحة يف يشء مناقض لألهداف السوفيتية ، وقد ساعد 

األسلحة يف حربة مع تشاد ، ومكنه من بناء قواته  ذلك القذايف عىل تعويض خسارته من

ذكرت أحد املصادر اإلعالمية أن ليبيا طلبت من االتحاد  1561( ، ففي عام 300املسلحة)

بليون دوالر ، وقال املعلقون  13السوفيتي كميات كبرية من األسلحة تصل قيمتها إىل 

" ألف  91قدرة الجيش الليبي "العسكريون أن لدى ليبيا أسلحة ودبابات وطائرات أكرب من 

مره عىل استعاملها ، يف حني أكد القذايف عىل أن بالده تخلت عن فكرة الجيش النظامي وأن 

 ( ، 301املوجود يف الجامهريية الليبية هو الشعن املسلح)

  

                                                            
(300) U. S. Department of published By the Bureau of public Affairs, OP. Cit, July 1994 .  

/  8916السجل القومي ، اجمللد الثاين عشر  6896مايو  63سى ( األمريكية ، حديث مع العقيد القذايف يف  –ىب  –( حمطة تلفزيون ) ايه 301)
 .  963 – 919ص ص  6896
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كانت ليبيا هي رابع دولة بعد االتحاد السوفيتي وسوريا وبلغاريا تحصل عىل  1562ويف عام 

"  ملهامت مضادة للسفن والغواصات ،  919 –وبرت املتطورة من طراز " يس طائرات هليك

( ، كان ذلك نتيجة لتطور العالقات بني موسكو وطرابلس يف 302من االتحاد السوفيتي)

مواجهة التهديدات األمريكية للجامهريية الليبية وأسالين الحظر والعقوبات واملقاطعات 

 اشنطن نحو ليبيا .االقتصادية التي اتسمت بها سياسة و 

هكذا كانت مواقف الواليات املتحدة وسياستها نحو ليبيا والتي اتسمت بالتشدد والعداوة 

قد دفعت العقيد القذايف إىل تطوير عالقاته مع السوفيت ، حيث اتجهت ليبيا نحو تطوير 

 عىل قاذفات متطورة 1565وتقوية قدراتها الدفاعية ، فحصلت يف الخامس من أبريل عام 

والتي يصل مداها الصاروخي إىل إرسائيل األمر الذي دفع املتحدث  39من طراز سيخوي 

باسم وزارة الدفاع األمريكية إىل القول بأن بيع أي نوع من األسلحة املتطورة لليبيا يعد أمراً 

خطرياً ومن شأنه أن يهدد جريان ليبيا ، برغم أن الخارجية السوفيتية رفضت نفي أو تأكيد 

لصفقة ، لكنها أكدت عىل أن االتحاد السوفيتي يتعاون مع الجامهريية الليبية والكثري هذه ا

من البلدان األخرى يف مجال تعزيز أمنها ، وينطل  ذلك من مبدأ تقديم العون يف تأمني 

 ( .303االحتياجات الدفاعية وهو ما يتبعه مع الجامهريية الليبية أيضا)

  

                                                            
 – 6/9/94( أبرز صفقات األسلحة للدول العربية  6899يوليو  –) أبريل  63 -64( جملة الفكر االسرتاتيجي العريب ، العددان  302)

 .  488، ص  6899، معهد االمناء العريب ، بريوت ، 6/61/6893
 .  839العريب ، مرجع سابق ص د ( إضافة نوعية لل طريران  83 –( حممود عزمي: ) سخوي 303)
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 الفصل الثالث

 األمريكية اإلرسائييل يف العالقات الليبية الرصاع العريب

 

اإلرسائييل  –الركائز التي قامت عليها سياسة الواليات املتحدة األمريكية  نحو الرصاع العريب  

 ، وتعارض ذلك مع توجهات سياسة الثورة الليبية . 

 ورد الفعل األمرييك عىل هذا القرار .  1512قرار حظر تصدير النفط يف أكتوبر  

وقف الليبي من عملية السالم يف الرشق األوسط وتعارض ذلك مع سياسة واشنطن يف امل

 املنطقة . 
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 –الركائز التي قامت عليها سياسة الواليات املتحدة نحو الرصاع العريب 

 اإلرسائييل وتعارض ذلك مع توجهات الثورة الليبية 

ت إىل بداية الصدام بني توجهات الثورة وبعد أن تناولنا يف الفصل الساب  للعوامل التي أد

الليبية مع سياسة الواليات املتحدة األمريكية ، نتعرض اآلن لقضية الرصاع العريب اإلرسائييل 

والتي شكلت حجر زاوية عىل طري  تدهور العالقات األمريكية الليبية حيث شكلت قضية 

زمات التي شهدتها العالقات فلسطني والرصاع العريب اإلرسائييل حلقة هامة يف سلسة األ

. فقد كان للتباين الواضح بني 1595األمريكية منذ قيام ثورة الفاتح من سبتمرب  -الليبية

موقفي البلدين من تلك القضية أثره الهام عىل سري العالقات بينهام ، حيث قامت سياسة 

ييل ، أهمها التزام الواليات املتحدة عىل عدة ركائز أساسية يف قضية الرصاع العريب اإلرسائ

اإلدارة األمريكية والكونجرس بتوفري الدعم والحامية للكيان الصهيوين يف فلسطني ، مبا يضمن 

استمرار ومنو دولة إرسائيل ، وقد انطل  هذا املوقف من إميان الدوائر األمريكية بأن إرسائيل 

حاد السوفيتي تعد قاعدة أمريكية متقدمة تقف عىل مقربة من الحدود الجنوبية لالت

تخترص كثرياً من الوقت والتكاليف املرتبطة بالقوات يف أية مواجهة متوقعة بني العمالقني، 

وقد حاولت حكومة إرسائيل االستفادة من هذه الرؤية يف االعتامد عىل التأثري املبارش عىل 

ائيل القوي غري الحكومية من خالل اللويب الصهيوين لبناء جامعة ضغط قوية موالية إلرس 

داخل الواليات املتحدة ، واستخدامها لتبني سياسة تخدم املصالح اإلرسائيلية ، وقد نجحت 

 إرسائيل يف تحقي  ذلك ، 
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حيث تبني الكونجرس األمرييك فكرة أهمية إرسائيل كمرساة هامة ميكن االعتامد عليها من 

(، 304ط والبحر املتوسط)قبل العامل الحر يف األمور االسرتاتيجية والعسكرية يف الرشق األوس

أيضا أيد املؤمتر القومي للحزب الدميقراطي الربنامج السيايس للحزب ، والذي تضمن التعهد 

بإمداد إرسائيل بكل ما تحتاجه من الطائرات واملعدات العسكرية الحديثة، والتي تضمن 

حرب، خاصة املحافظة عىل قوة إرسائيل الرادعة يف مواجهة التهديدات العربية باستئناف ال

يف ظل املعونة العسكرية السوفيتية املقدمة للجانن العريب، كام تعهد الحزب الدميقراطي يف 

برنامجه االعرتاف بالقدس كعاصمة إلرسائيل ونقل السفارة األمريكية من تل أبين إىل 

( ، ولعل ذلك يربهن عىل عم  الوجود اإلرسائييل والصهيوين يف قلن عملية صنع 305القدس)

 اسة األمريكية ذاتها عرب التأثري الذي متارسه عىل مجموعة من رجال الكونجرس.السي

ومع بداية عهد جديد يف ليبيا بثورة الفاتح من سبتمرب ، شهدت الواليات املتحدة عهداً 

جديداً بتويل الرئيس نيكسون مقاليد الحكم ، وساد الدوائر الدبلوماسية العربية العاملة يف 

فاؤل واألمل بهذا التغري وقال أحد السفراء العرب " أن أي شئ سيكون واشنطن جو من الت

أفضل بالنسبة لنا من سنوات رئاسة جونسون " ، فقد  جاء فوز نيكسون بدون أصوات 

 (، 306اليهود ألول مرة يف تاريخ الواليات املتحدة)

  

                                                            
، العدد  ، جملة الفكر االسرتاتيجي العريب ) املسار ومنطق التطور ( 6898-6839األمريكية  –( مجال عبد اجلواد : العالقات اإلسرائيلية 304)

 .44-48، معهد االمناء العريب ، بريوت ، ص ص 6899( أبريل ، يوليو  64،63)
  . 889مؤسسة األهرام ، القاهرة ، ص ) شهرايت األحداث الدولية ( ، ، 6898( أكتوبر 41عدد )( جملة السياسة الدولية ، ال305)
، سجل اآلراء والوقائع السياسية يف البالد العربية ، دار األحباث والنشر ، بريوت 6818يناير  88، يف 1888 دالعد –( احلياه : لبنان 306)

  .  98، ص  6818
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رشق ويف أول مؤمتر صحفي للرئيس نيكسون يف البيت األبيض ، قال بالنسبة ملوضوع ال

األوسط " أن اإلدارة األمريكية الجديدة منفتحة عىل كل االقرتاحات واملبادرات التي تتيح 

تجنن انفجار برميل البارود يف الرشق الوسط ، وأن أي انفجار يف هذ املنطقة من العامل 

 ميكنه أن يؤدي إىل مجابهة مبارشة بني الدولتني النوويتني الكبريتني وهذا ما ال يتمناه أحد"

وأضاف نيكسون أنه سيخصص عطلة األسبوع املقبل لدراسة مشكلة الرشق األوسط دراسة 

وهو أعىل هيئة استشارية يف السياسة الخارجية يف  -(307كاملة مع مجلس األمن القومي)

 الواليات املتحدة .

وجدير بالذكر أنه تم حديثا يف الواليات املتحدة الكشف عن تسجيالت للرئيس األمرييك 

  نيكسون قال فيها، أن اليهود خطر يهدد بانهيار أمريكا، وتضمنت التسجيالت حواراً الساب

بني نيكسون والقس "بيل جراهام " قال فيها نيكسون " إن كثريا من اليهود أصدقاء يل 

ويعلمون أنني صدي  إلرسائيل، ولكنهم ال يعلمون حقيقة مشاعري بخصوص ما يفعلونه يف 

سلطة وال الوسيلة للتعامل معهم " ، وأضاف نيكسون " أنه البد من أمريكا وأنا ال أملك ال

( " ورغم أن هذه 308كرس احتكار اليهود لوسائل اإلعالم األمرييك وسيطرتهم الكاملة عليها)

كانت رؤية الرجل األول يف الواليات املتحدة األمريكية بالنسبة لليهود وإرسائيل إال أن ذلك 

سلفه يف سياسة الواليات املتحدة نحو إرسائيل وقضية الرصاع مل مينعه من السري عىل نهج 

اإلرسائييل، فقد تبنت إدارة نيكسون سياسة تقوم عىل محاولة تحقي  تسوية سلمية  -العريب

 لتلك القضية

  

                                                            
 .  98، ص  6818، ) عن رويرت ، و. ص. ف (، سجل اآلراء  6818يناير  89، يف 61841لبنان ، العدد  –( النهار 307)
، حتت عنوان ) الرئيس األمريكي األسبق نيكسون اليهود خطر  8118مارس  3، يف  91، السنة  69993القاهرة ، العدد  –( األخبار 308)

 .  6يهدد ابهنيار أمريكا ( ، ص 
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ولكن من خالل محاولة فرض سياسة األمر الواقع وإجبار دول الطوق ) مرص وسوريا  

إرسائيل وفقاً للرؤية األمريكية اإلرسائيلية ، ولجأت واألردن ( عىل القبول بعقد صلح مع 

إدارة نيكسون إىل اتباع سياسة الرتغين والرتهين مع الدول العربية ، وحاولت واشنطن 

الحيلولة دون متكني الدول العربية من بناء مؤسساتها العسكرية ، خاصة بعد حرب يونيو 

1591. 

ة السوفيتية إىل الدول العربية ، نجح هرني ومع بداية السبعينيات وتدف  واردات األسلح

يف تغيري موقف  –مستشار األمن القومي للرئيس نيكسون يف ذلك الوقت  -(كيسنجر)

إدارة نيكسون وسياستها من موقف "متوازن" تجاه إرسائيل والفلسطينيني إىل موقف موال 

ألمرييك إدارة (، كام طالن عدد كبري من أعضاء الكونجرس ا309إلرسائيل عن ساب  قصد)

اإلرسائييل وذلك بإرغام الدول  -نيكسون بأن تتخذ املبادرة لتأمني إيجاد حل للنزاع العريب 

العربية عىل تحمل مسئولياتها بالنسبة لالجئني الفلسطينيني وأن تزيد واشنطن حجم 

 املساعدات العسكرية إلرسائيل بصفتها الحليف الذي ميكن االعتامد عليه.

ص أقر الكونجرس األمرييك مرشوع قرار يقيض بأن يقوم الرئيس األمرييك ويف هذا الخصو 

نيكسون باتخاذ الخطوات الالزمة يف أرسع وقت لتزويد إرسائيل بطائرات الفانتوم التي 

متكنها من امتالك القوة الرادعة ، والتي تحق  لها التفوق عىل الدول العربية التي حصل 

 ( ، 310بعضها عىل أسلحة متطورة)

  

                                                            
(هنري كيسنجر يهودي أملاين ا ) اسدتطاع كيسدنجر أن يهمدش  6849ملولد هاجر إىل الوالايت املتحدة مع والده أايم احلكم النازي يف أملانيا سدنة ،

حيدث متكدن مدن تشدديد قبضدته علدى السياسدة األمريكيدة  6896دور وزير اخلارجية األمريكي وليم روجدرز ،   تدويل هدو وزارة اخلارجيدة يف عدام 
 جتاه املنطقة العربية .

 .  11-98از جرجس : السياسة األمريكية جتاه العرب ، مرجع سابق ، ص ص ( فو 1)
 .  34( مجال عبد اجلواد : املرجع السابق ، ص 9)
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يونيو  21 هذا الصدد ذكرت جريدة " جريوزاليم بوست " أن الرئيس نيكسون بعث يف ويف

برسالة إىل " جولدا مائري " رئيسة وزراء إرسائيل ، أكد فيها عىل أن واردات  1511عام 

( ، ومل ميض أسبوع عىل 311األسلحة األمريكية إىل إرسائيل لن تخضع ألي رشط سيايس)

سلحة تغادر ميناء " كليفالند" بالواليات املتحدة يف طريقها إىل هذه الرسالة إال وكانت األ

إرسائيل ، بينام ذكرت وزارة الدفاع األمريكية يف واشنطن أن هذه الشحنة متت مبوجن 

 ( .312برنامج بيع األسلحة األمريكية إلرسائيل)

 وكان واضحا أن أهم السامت املميزة لعملية التسليح األمرييك إلرسائيل هي ضامن 

تفوق إرسائيل كامً وكيفاً عىل الدول العربية ، حيث ذكرت إذاعة كولومبيا نقالً عن مراسلها " 

أن الواليات املتحدة تستخدم أجرام االستكشاف الفضائية لتقرير العدد الذي يتعني عليها 

( ، كام أجمعت التقارير التي بعث بها مراسلو 313تزويد إرسائيل به من الطائرات الحربية)

ف الربيطانية يف واشنطن ، عىل أن هناك اتفاقاً رسياً تم التوصل إليه بني أمريكا الصح

وإرسائيل يقيض بتزويد إرسائيل بالطائرات التي طلبتها من طراز " فانتوم وسكاي هوك "، 

وقالت مجلة نيوزويك األمريكية أن نيكسون أمر بتسليم إرسائيل فوراً ستة طائرات فانتوم 

 ( .314ات التي يجري تجميعها لحساب سالح الطريان األمريكية)من مجموعة الطائر 

  

                                                            
 .  988، ص 6891، سجل اآلراء 6891يونيو  41( و.ص.ف : يف 9)
 .  488، ص 6891، سجل اآلراء 6891يوليو  8( رويرت : يف 312)
 . 941، ص 6891اآلراء  ، سجل6891يوليو  64( روتري : يف 313)
 .  941، ص 6891، سجل اآلراء 6891يوليو  69( األهرام ، القاهرة : يف 314)
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وهذا يؤكد مدي حرص إدارة نيكسون عىل دعم املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية بأحدث 

األسلحة األمريكية مبا ميكنها من تحقي  قوة ردع كافية للدول العربية إذا ما فكرت يف شن 

ي  القوة ، وإرغام الدول العربية عىل حرب ضد إرسائيل الستعادة أرضها املحتلة عن طر

القبول مببدأ التسوية السليمة التي تفرضها إرسائيل والواليات املتحدة ، وهذا ما أكد عليه " 

وليم روجرز" وزير خارجية الواليات املتحدة يف ترصيح له أثناء زيارته للكويت بقوله " إنه 

عىل األقل إذا أريد تحقي  السالم يف  من الرضوري أن تقوم مباحثات مبارشة أو غري مبارشة

الرشق األوسط، وان إرسال الواليات املتحدة األسلحة إلرسائيل يستهدف الحفاظ عىل 

السالم، وميزان القوي يف املنطقة ، ألن االتحاد السوفيتي يواصل إرسال شحنات األسلحة إىل 

 ( " .315مرص)

واملعروف مبيوله  -1511 عام وعقن تويل هرني كيسنجر وزارة الخارجية األمريكية يف

بدا واضحاً مدي انقياد اإلدارة األمريكية إىل نزوات إرسائيل ورغباتها، خاصة  –الصهيونية 

بعد صعود كيسنجر وزيادة سطوته وسيطرته عىل سياسة الواليات املتحدة الخارجية بعد 

بداية عهد  ( ، أيضاً كان واضحاً منذ316فضيحة " ووترجيت " التي هزت رئاسة نيكسون )

نيكسون اتفاق اإلدارة األمريكية والكونجرس عىل وورة زيادة الدعم العسكري والسيايس 

 إلرسائيل يف مواجهة العرب،

  

                                                            
 .  888، مرجع سابق ، ص 6898( أكتوبر 41( جملة السياسة الدولية ، العدد )315)

)316( Edward. R. Shechar : The Arobs, Israelis and Kissinger: Asecret History of American 

Diplomacy in The Middle East, New York: Reader’s Digest press, 1976, P.22. 
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حيث دعا الزعيم الجمهوري يف مجلس الشيوخ السناتور" هوكست" حكومة الرئيس  

عم الزعيم نيكسون إىل بيع املزيد من الطائرات الحربية املتطورة إىل إرسائيل، كام تز 

الدميقراطي يف مجلس الشيوخ " مايك مانسفيلد " فكرة وورة أن تحصل إرسائيل عىل 

الطائرات الحربية كإجراء مضاد التساع نطاق التورط السوفياىت يف مرص ، وقال " أعتقد بأن 

 ( " . 317هذا يجن أن يتم للمحافظة عىل التوازن)

إنشائها قيد عىل توجهات سياسة الواليات  وهكذا كان االلتزام األمرييك نحو إرسائيل منذ

املتحدة األمريكية نحو الرشق األوسط ، فمنذ قيام دولة إرسائيل التزمت اإلدارات األمريكية 

املتعاقبة يف البيت األبيض وكذلك الكونجرس األمرييك بضامن األمن والحامية للكيان 

رسائيل وطموحاتها حتى ومل الصهيوين يف فلسطني ، ومحاولة فرض حل سلمي يحق  مصالح إ

يحق  هذا الحل الحد األدىن من الحقوق الرشعية للشعن العريب الفلسطيني ، وقد عرب 

ريتشارد نيكسون عن ذلك االلتزام بقوله " لقد حققنا الكثري يف األربعني سنة املاضية ، فمنذ 

ضخم  ببدء جرس جوي 1512ضمنا بقاء دولة إرسائيل ، لقد أمرت يف حرب  1596عام 

للمعدات واملوارد التي مكنت إرسائيل من وقف تقدم سوريا ومرص عىل جبهتني ، أن التزامنا 

ببقاء إرسائيل التزام عمي ، فنحن لسنا حلفاء رسميني ، وإمنا يربطنا معاً شئ أقوي من أي 

 قصاصة ورق، إنه التزام مل يخل به أي رئيس يف املايض أبداً وسيفي به كل رئيس يف املستقبل

بإخالص ، أن أمريكا لن تسمح أبداً ألعداء إرسائيل الذين أقسموا عىل النيل منها بتحقي  

 ( .318هدفهم يف تدمريها ")

  

                                                            
 .  941، ص 6891، سجل اآلراء 6891يوليو  63( رويرت ، و.ص.ف ، يف 317)
 .  886، مرجع سابق ، ص 6888( ريتشارد نيكسون : نصر بال حرب 318)
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اإلرسائيلية ، فإن بعض  –وإذا كانت هذه هي الرؤية األمريكية لطبيعة العالقات األمريكية 

ل يحدوه األمل إن القادة العرب كانوا ال يدركون تلك الحقيقة الواضحة وكان بعضهم مازا

 1513تغري واشنطن سياستها املنحازه إلرسائيل ، وقد فرس البعض قرار الرئيس السادات عام 

بطرد الخرباء العسكريني السوفيت من مرص أنه جاء كمحاولة لجر الواليات املتحدة بعيداً 

ل عىل ( ، ويذكر هرني كيسنجر يف مذكراته " أن الرئيس السادات عندما أقب319عن إرسائيل)

، مل يكن ذلك إلزالة عائ  مينعه من خوض 1513إقصاء املستشارين السوفيت عن مرص عام 

الحرب التي يخطط لها فحسن ، بل كان أيضا من أجل التقرب إىل الواليات املتحدة 

(  " ولعل كيسنجر قد مس أرض الواقع العريب ، فقد كان الرئيس السادات 320األمريكية)

ة يف أن يصل إىل تسوية سلمية سياسية عن طري  الواليات املتحدة فقد فعالً يعل  آماالً كبري 

من أوراق حل املشكلة بيد  %55رصح بذلك أكرث من مرة ، كان أهمها عندما أكد أن 

الواليات املتحدة ، بل أنه خول مستشاره لألمن القومي حافظ إسامعيل لاللتقاء مبختلف 

الرئيس السادات صدم عندما خاض غامر التجربة  األمريكية ، ولكناملسؤولني والشخصيات 

بينام اعرتف كيسنجر يف مذكراته أن اإلدارة األمريكية كانت تسعي إىل وب إسفني بني 

االتحاد السوفيتي ومرص بطريقة تسعي إىل منع السادات من االلتجاء إىل موسكو وطلن 

 ( ، 321عونها)

  

                                                            
)319( Edward R.Sheehar : The Arabs, Israeles, OP. Cit, p.24. 

هنري كيسنجر : مذكرات هنري كيسنجر يف البيت األبيض ، اجلزء الرابع ، ترمجة خليل فرحات ، طالس للدراسات والرتمجة والنشر ، الطبعة ( 320)
 . 469، ص 6899األويل ، دمشق 

 .  984( هنري كيسنجر : املصدر السابق ، ص 321)
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والذي ارتكز عىل  1512أكتوبر  ولعل موقف الواليات املتحدة كان واضحاً خالل حرب

الحيلوله دون الحاق الهزمية بإرسائيل ، وكذلك الحصول من السوفيت عىل موافقتهم عىل 

 ( .322تبني إجراء مفاوضات مبارشة بني أطراف النزاع دون رشوط أو تحفظات)

كان واضحاً أمام القوي العربية أن الواليات املتحدة هي  1512وبعد حرب أكتوبر  

الت دون اسرتداد أرضهم املحتلة ودون تحقي  نرص عىل إرسائيل من خالل دعمها التي ح

العسكري والسيايس إلرسائيل وقد ترك ذلك حالة من االستياء والسخط يف الشارع العريب ، 

وانعكس ذلك بدوره عىل القادة العرب وبدا واضحاً تربم العرب من السياسة األمريكية ، 

ىل العالقات العربية األمريكية بشكل سلبي ، بينام شهدت وانعكس ذلك بدوره أيضاً ع

العالقات العربية السوفيتية تنامياً ملحوظاً مع بعض الدول العربية خاصة ليبيا وبعض الدول 

العربية األخرى التي عارضت تحركات السادات نحو أمريكا ، وكان من نتائج حرب أكتوبر أن 

وتركيا واليونان مل يتف  والتقديرات األمريكية ، حيث موقف حلفاء الواليات املتحدة كإيران 

امتنعوا عن التورط يف هذه الحرب ، بينام كان استمرار التوتر يف املنطقة من شأنه أن يساعد 

عىل أضعاف عالقات واشنطن بحلفائها يف أوروبا الغربية واليابان ، بعد أن تبني أن مصالح 

األمريكية ، أيضا كان استمرار التوتر يف املنطقة ينذر  هذه الدول ال تتطاب  دامئا مع املصالح

بتفجر الرصاع بني العمالقني بعد أن أحدثت سياسة الوفاق بعضاً من التفاهم النسبي حول 

بعض القضايا الدولية بينهام ، ولكن يف حرب أكتوبر أوشكت املجابهة أن تقع بعد أن هدد 

الخاص بوقف  226قرار مجلس األمن رقم أكتوبر بإرسال قوات لتنفيذ  33السوفيت يوم 

 إطالق النار بعد تلكؤ إرسائيل يف تنفيذه ، 

  

                                                            
 .   388( نفس املصدر : ص 322)



169 
 

أكتوبر  39،39بينام أعلن البنتاجون حالة التأهن يف صفوف القوات األمريكية يومي 

( ، ومن ثم اتجهت اإلدارة األمريكية إىل إعادة تقييم سياستها يف املنطقة ، حيث 323)1512

عىل أبعاد االتحاد السوفيتي عن مجاالت التأثري يف أية تسوية خلصت إىل وورة الحفاظ 

( ، مع وورة االستمرار يف تعزيز التفوق اإلرسائييل يف إطار 324ملشكلة الرشق األوسط)

اإلرسائيلية، كذلك العمل عىل تعمي  الوجود األمرييك  –الضوابط املقننة للعالقات األمريكية 

ربية املحافظة والصديقة للواليات املتحدة ، ومن ثم يف املنطقة من خالل بعض النظم الع

انتقلت الواليات املتحدة يف مرحلة تالية من دور الوسيط إىل دور الرشيك يف عملية التسوية 

 ( .325السلمية)

وكان واضحاً أن سياسة الواليات املتحدة بعد حرب أكتوبر ترتكز عىل عدة محاور رئيسية 

أبرزها هو استمرار العمل من أجل عزل العرب عن االتحاد نحو منطقة الرشق األوسط ، كان 

السوفيتي ومقاومة ترسب النفوذ السوفيتي إىل املنطقة ، وعدم متكني الروس من القيام بأي 

دور يف عملية التسوية السلمية ، ألن مشاركة الروس ستقوي من مواقف الدول املتشددة ، 

األمريكية وإنهاء عملية حظر تصدير النفط  والعمل عىل إحباط التكتل العريب ضد السياسة

العريب ألمريكا وحلفائها مبا يضمن تخفيف الضغط عىل إرسائيل من قبل دول أوروبا ، 

والعمل عىل إزالة الوضع العسكري القائم عىل أساس املفاوضات ومبدأ الحل الجزيئ 

 ( .326النهائية ) ودبلوماسية الخطوة خطوة تجنبا ملبدأ املفاوضات حول الحدود والتسوية

  

                                                            
 .688ص 6899، دار النهضة العربية ، الطبعة األويل ، القاهرة  6894ة وحرب السادس من أكتوبر ( عبد العزيز رفاعي : االسرتاتيجي323)
 .  618-619، ص ص 6899( سعد الدين إبراهيم : كيسنجر وصراع الشرق األوسط ، دار الطليعة ، بريوت ، الطبعة األويل ، 324)
 . 681(  املرجع السابق : ص 325)

)326(  Martin Indyk: Israel and Egypt in the Octaber 1973 War, OP. Cit, p12. 
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وهكذا حاولت واشنطن الجمع بني أهداف الكيان الصهيوين يف فلسطني وبني  

مصالحها وأهدافها االسرتاتيجية يف املنطقة ، وهذا ما أكد عليه هرني كيسنجر عندما خاطن 

اإلرسائيليني بقوله " كنا نحاول أن نوف  بني دعمكم ومصالحنا يف الرشق األوسط ، وكانت 

يتنا تستهدف تخليصكم من جميع مصادر الضغط دفعة واحدة ، ولو كنا نريد اسرتاتيج

لكنا حققنا ذلك وبتأييد الرأي العام العاملي وقسم كبري من املجتمع األمرييك ،  1591حدود 

وكانت اسرتاتيجيتنا تستهدف حاميتكم من هذا ، لقد تجنبنا وضع مرشوع كامل 

 ( " .327للتسوية)

داية والية الرئيس األمرييك جيمي كارتر كانت قضية الرصاع ومن املالحظ أنه مع ب 

اإلرسائييل قد شهدت عدة تطورات هامة سنعرض لها يف حينها ، ولكن كان واضحاً  –العريب 

أن الرئيس كارتر يؤمن بأن عىل الواليات املتحدة مسئولية خاصة تجاه إرسائيل ، وكان هناك 

ائيل يف املنطقة وبني األهداف االسرتاتيجية تفهم واضح حول التواف  بني توجهات إرس 

لسياسة الواليات املتحدة يف منطقة الرشق األوسط ، وقد أكد كارتر عىل هذا التواف  بقوله 

" أن ما تريده إرسائيل هو ما نريده نحن ، ويتمثل يف إنهاء حالة الحرب تجاه إرسائيل من 

الم ، وفتح الحدود أمام التجارة الحرة قبل جريانها ، واالعرتاف بح  إرسائيل يف العيش بس

والرحالت السياحية والتبادل الثقايف بني إرسائيل وجريانها، وإقرار الوضع من خالل رفع 

 (.328التهديد الدائم عىل إرسائيل من جريانها)

  

                                                            
 .  368( مذكرات هنري كيسنجر  يف البيت األبيض ، اجلزء الرابع ، مصدر سابق ، ص 327)
 . 669( حممد عبد اجمليد حسون : اسرتاتيجية صراع القوي الكربى يف الوطن العريب ، مرجع سابق ص 328)
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ويف سبيل تحقي  ذلك اقرتح " بريجينسيك " مستشار الرئيس كارتر لألمن القومي يف أواخر 

اً يدعو إىل تحقي  تلك األهداف ، وينص عىل الحاق الضفة الغربية وقطاع مرشوع 1511عام 

غزة باألردن بوصفها منطقة مستقلة ذاتياً وليست دوله مستقلة ، وأن يكون للسكان العرب 

حرية العمل والتحرك داخل إرسائيل ، ولإلرسائيليني حرية التحرك يف الضفة الغربية والقطاع ، 

وأن يتخىل الفلسطينيون عن املطالبة باالستقالل التام ، وتتخىل  مع وجود حدود مفتوحة ،

إرسائيل عن املطالبة بالسيادة عىل الضفة الغربية وقطاع غزة ، مع احتفاظها بحقها يف اإلبقاء 

 –( ، أيضا أكد " بيجن " أثناء مباحثات السالم املرصية 329عىل ضامنات عسكرية)

التواف  بقوله " أن ما يوجد بني إرسائيل والواليات " عيل هذا 1516اإلرسائيلية يف يناير 

املتحدة ليس فقط املشاعر العميقة ، وإمنا كذلك إدراكنا للمصالح املرتابطة بيننا ، وذلك 

أبقي من أية نظام وأقوي من أي ظروف سياسية مؤقتة ، ونحن واثقون من أن الشعن 

قبله ألنفسنا ، ففي عالقات الروابط واإلدارة يف الواليات املتحدة لن يقبال لنا إال ما ن

واملصالح ليس هناك شئ اسمه ضغط ميارسه طرف إزاء طرف آخر ، ما بيننا وبني الواليات 

نوع من العالقات يقوم عىل أساس االحرتام  –وقد رشحت ذلك للرئيس السادات  –املتحدة 

 ( " .330املتبادل)

  

                                                            
 .  681( املرجع السابق : ص 329)
 .  481نني هيكل : املفاوضات السرية بني العرب وإسرائيل ، مرجع سابق ، ص ( حممد حس330)
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ائيل لدي صانعي القرار السيايس يف ولعل ذلك يربهن عىل مدي تنامي األهمية النسبية إلرس 

واشنطن ، ويؤكد أيضا عىل عدم إمكانية أية دولة يف املنطقة أن تحتل تلك املكانة التي 

تحظى بها إرسائيل لدي الدوائر الحاكمة يف الواليات املتحدة ، كام يربهن عىل عجز كل 

الواليات املتحدة أو السياسات العربية منفردة أو مجتمعه يف زعزعة مكانة إرسائيل لدي 

التقليل من حجم االنحياز األمرييك عىل مستوي اإلدارة والكونجرس إلرسائيل ضد املصالح 

العربية ، عىل الرغم من املصالح االسرتاتيجية وعالقات الصداقة والتعاون التي للواليات 

كانت عارية  املتحدة مع بعض الدول العربية واملنطقة ، بل إن ترصيحات القادة األمريكان ،

ومل تحسن أي حساب للمشاعر العربية ، فقد أكد الرئيس كارتر يف خطابه أمام الكنيست 

عىل رسوخ هذه الحقيقة عندما قال " لقد جسد من سبقني من  1515اإلرسائييل يف عام 

الرؤساء األمريكان اإلميان حني جعلوا من العالقات بني الواليات املتحدة وإرسائيل أكرث 

أنها عالقات فريدة ألنها متأصلة يف ضمري الشعن األمرييك ، ويف  –ت خصوصية العالقا

( " ، بينام ذهن وزير الدفاع " هارولد بروان" يف إدارة 331أخالقه ويف دينه ويف معتقداته)

أن منطقة الرشق األوسط  1515الرئيس كارتر إىل أبعد من ذلك عندما رصح يف شهر يونيو 

، ونظراً لعدم االستقرار فيها فإننا قد نتورط يف الرصاعات الدائرة منطقة حيوية بالنسبة لنا

 هناك .

  

                                                            
 . 6، ص 8116أبريل  4، الثالاثء 3313( صحيفة الوفد : القاهرة ، العدد 331)
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اإلرسائييل ، انطباعاً خطرياً لدي  –ولقد شكلت مواقف الواليات املتحدة من الرصاع العريب 

بعض الكتاب واملحليني السياسيني سواء يف الغرب أو الرشق ، لدرجة تشبيه حالة إرسائيل مع 

( " ، فعيل مدي ما يزيد عن نصف القرن 332" كالذيل الذي يهز الكلن) الواليات املتحدة

ظلت إرسائيل واللوىب الصهيوين يلعبان الدور األكرب يف مواقف وقرارات الواليات املتحدة نحو 

منطقة الرشق األوسط ، وأن تعارض ذلك أحياناً مع مصالح وسياسة الواليات املتحدة، وقد 

ظام الشاه يف إيران ، حيث تزايدت أهمية إرسائيل تعاظم هذا الدور عقن سقوط ن

االسرتاتيجية وارتفعت قيمتها كمعقل اسرتاتيجي وحيد باق للواليات املتحدة يف منطقة 

الرشق األوسط ميكن االعتامد عليه يف تنفيذ مخططات السياسة األمريكية، بينام تعجز أية 

ة إلرسائيل لدي الواليات املتحدة عىل دولة عربية أن تحتل تلك املكانة االسرتاتيجية الخاص

حد تعبري " رونالدريجان" يف ترصيح له نرشته صحيفة " الواشنطن بوست " قبل توليه إدارة 

 39( ، بل أن ريجان أعلن خالل حملته االنتخابية يف 333البيت األبيض بعام ونصف)

التهديد عىل " أن القضية الرئيسية يف منطقة الرشق األوسط هي  1515أغسطس عام 

السوفيتي املنذر بالخطر ، وأن إرسائيل وحدها هي التي تقف كحصن يعتد به يف مواجهة 

اإلرسائييل  -هذا الخطر ، وأن الخالف بني الدول العربية نفسها أخطر بكثري من الرصاع العريب

" ، بل إن ريجان أكد عىل أنه ينظر إىل املنطقة من منظور إمربيايل صهيوين متطرف عندما 

ذر من قيام دولة فلسطينية راديكالية عىل حدود إرسائيل التي تشكل رصيداً اسرتاتيجياً ح

 (.334هائالً يف الدفاع عن املصالح األمريكية والغربية يف املنطقة)

  

                                                            
 .  681( حممد عبد اجمليد حسون : اسرتاتيجية القوي الكربى ، مرجع سابق ، ص 332)
 .  699، ص 6891الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع ، الطبعة األويل ، بنغازي  ( خليل إبراهيم حسونه : اإلرهاب األمريكي ،333)
 . 961-919، ص ص 6898كامب ديفيد بعد عشر سنوات ، مركز األهرام للرتمجة والنشر ، القاهرة   –( وليام كوانت : الشرق األوسط 334)
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ومن املالحظ أنه مع بداية الثامنينيات ، وتويل " رونالد ريجان " رئاسة الواليات  

ة كانت سياستها تقوم عىل وورة النظر إىل مشكلة املتحدة األمريكية أن اإلدارة الجديد

السوفيتي ، ومن ثم كان من  –الرشق األوسط واملنطقة من خالل منظور التنافس األمرييك 

الطبيعي ويف إطار هذه الرؤية أن تتعاظم أهمية إرسائيل االسرتاتيجية بالنسبة للواليات 

ارجية األمريكية عندما رصح " بأن املتحدة، وهذا ما أكد عليه " ألكسندرهيج" وزير الخ

إرسائيل هي الحليف الوحيد املوثوق به ألمريكا يف الرشق األوسط" بينام أكد نائن وزير 

الخارجية " جيمس .ل.باكيل" عىل استمرار االلتزام األمرييك نحو إرسائيل بقوله " دعوين 

االستمرار يف تفوقها  أؤكد أن هذه اإلدارة ستبقي ملتزمة بأمن إرسائيل وستضمن إلرسائيل

 ( " .335العسكري الجوهري عىل األعداء املحتملني)

أيضا كانت الواليات املتحدة تسعي إلقامة شكل من أشكال التحالف غري املعلن بني حلف 

كامن ديفيد والدول األخرى املرتبطة بالسياسة األمريكية يف املنطقة ، عىل أن تكون الخطوة 

العالقات االسرتاتيجية والعسكرية بني الواليات املتحدة وبني كل  األويل يف هذا اإلطار توثي 

من هذه الدول عىل حده، وقد ذكرت صحيفة " بديعوت أحرونوت" اإلرسائيلية استناداً إىل 

معلومات استقاها مراسلها يف واشنطن من مصادر أمريكية أن الواليات املتحدة تتطلع إىل 

يشمل كالً من إرسائيل ومرص والسعودية واألردن إقامة محور جديد " مضاد للسوفيت " 

 والعراق ، 

  

                                                            
 . 916-693( خليل إبراهيم حسونه : اإلرهاب األمريكي ، مرجع سابق ، ص ص 335)
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( ، ولعل 336ويبدو أن هذا األمر كان الهدف األسايس من جولة ألكسندرهيج يف املنطقة)

ذلك قد فرض عىل واشنطن إقبالها عىل التحالف االسرتاتيجي مع إرسائيل وإعدادها كليا 

ة يف املنطقة ، خاصة بعد فشل إدارة ريجان للقيام بدور الحارس األمني عىل املصالح األمريكي

يف إقامة املحور الذي سعت إىل تكوينه من بعض الدول العربية وإرسائيل ، ومن ثم أعلن يف 

عن توقيع الواليات املتحدة وإرسائيل مذكرة التفاهم االسرتاتيجي بني  1561نوفمرب  35

جانن االتحاد السوفيتي  ( ، استهدفت الوقوف ضد أية تهديدات للمنطقة من337البلدين)

 أو من جانن أية قوات يسيطر عليها السوفيت من خارج املنطقة 

وقد حددت املذكرة مجاالت التعاون االسرتاتيجي يف التعاون العسكري الشامل بني الطرفني، 

(، وكذلك 338واملناورات العسكرية املشرتكة البحرية والجوية يف رشقي البحر املتوسط)

ت أخرى يف إطار املجال والهدف األساسيني لهذا االتفاق، أيضا نصت إحدى التعاون يف مجاال 

بنود املذكرة عىل أن يقوم سالح الطريان اإلرسائييل بتوفري غطاء جوي لعمليات سالح الجو 

األمرييك يف نقل قوات االنتشار الرسيع يف الرشق األوسط، وأن يتم تخزين أسلحة أمريكية 

" طائرة مقاتلة من سالح 191داخل إرسائيل، وأن ترابط نحو "متقدمة يف مستودعات طورئ 

 ( يف إرسائيل ويتوىل اإلرسائيليون عمليات صيانتها ،  F 15الجو األمرييك من طراز ) 

  

                                                            
( أكتوبر 11"( جملة السياسة الدولية العدد)1( السيد زهره : السياسة األمريكية وقضااي الصراع العريب اإلسرائيلي ، ) ملف السياسة الدولية "336)

 .81-84، مؤسسة األهرام ، ص ص 6896
، مركز دراسات الوحدة 6893( مايو 14العدد )اإلسرائيلي جملة املستقبل العربني  –( عطا حممد صاحل : االتفاق االسرتاتيجي األمريكي 337)

 .48-81العربية، بريوت ، ص ص 
 .866-861، ص 6898( ، أبريل 689( جملة شئون فلسطينية ، العدد )338)
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وأن يقام مستشفي عسكري يف إرسائيل يستخدم يف حالة اندالع القتال يف الرشق 

ة اإلرسائيلية، وزيادة الدعم ( ، أيضا نص االتفاق عىل دعم الصناعة العسكري339األوسط)

االقتصادي من معونات وهبات وقروض طويلة األجل إلرسائيل، وكذلك زيادة التعاون األمني 

، والسامح للقوات األمريكية باستخدام القواعد العسكرية اإلرسائيلية يف أي وقت ، ورفع 

لثالث ، وإقامة منطقة القيود األمريكية عىل بيع إرسائيل ملنتجاتها العسكرية لدول العامل ا

( . ويف إطار هذا الفهم لحقيقة النظرة األمريكية للوجود اإلرسائييل يف 340تجارة حرة)

من خطورة تحول  1563املنطقة العربية حذر الرئيس الفرنيس ميرتان اإلرسائيليني يف عام 

 .( 341نظرة السوفيت إىل إرسائيل كعدو مبارش لهم قبل أن تكون عدواً مبارشاً للعرب)

  

                                                            
 .41-49، ص ص 6894مايو  8،  939العدد  –( األهرام االقتصادية : القاهرة 339)
( أكتوبر 41ه الوطن العريب ) االستمرار والتغيري ( جملة الفكر االسرتاتيجي العريب، العدد )( وحيد عبد اجمليد : السياسة اخلارجية اإلسرائيلية جتا340)

 .99، معهد االمناء العريب ، بريوت ، ص 6898
 .48اإلسرائيلي ، مرجع سابق ، ص  –( عطا حممد صاحل : االتفاق االسرتاتيجي األمريكي 341)
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اإلرسائييل تحالفا اسرتاتيجياً تلعن فيه إرسائيل دور رجل -لتحالف األمرييكا ويعد 

البوليس األمرييك لتدعيم إقدام اإلمربيالية العاملية وحامية مصالحها ) خاصة النفطية( يف 

املنطقة العربية، ويف املقابل تحصل إرسائيل عىل الحامية األمريكية وتوطيد مطامعها 

طري  التمويل واإلمداد بالسالح والتدخل لصالحها يف جميع املحافل الدولية، التوسعية عن 

( ضد أي قرار يف مجلس األمن يدين حيث التزمت الواليات املتحدة باستخدام ح  الفيتو)

أي عمل إرسائييل أو يطلن من إرسائيل تحقي  أي شئ ال يتف  وسياستها التي تباركها 

ل الخطري باملصالح األمريكية الذي يرتتن عىل ترصفات واشنطن ، فعىل الرغم من اإلخال

وسياسات حكومة تل أبين فكثرياً ما تساب  نواب الكونجرس األمرييك عىل تقديم املكافآت 

إلرسائيل مطالبني اإلدارة األمريكية بزيادة املنح واملساعدات العسكرية واالقتصادية لها، 

األمريكية ، حتى ولو أدي ذلك إىل  –العربية والتصدي ألية تحسينات تسببه يف العالقات 

غضن بعض الحلفاء العرب التقليديني للواليات املتحدة يف املنطقة ، ويرجع ذلك إىل فاعلية 

جامعات الضغط الصهيونية داخل املجتمع األمرييك وقدرتها عىل اخرتاق الكونجرس واإلدارة 

 ( .342يك)والتدخل غري املبارش يف صنع القرار السيايس األمري

  

                                                            
( التزمددت الددوالايت املتحدددة ابسددتخدام حددق الفي ) تددو ضددد القضددااي العربيددة ولصدداحل إسددرائيل بصددفة مسددتمرة ،وعلددى سددبيل املثددال اعرتضددت الددوالايت

على سبع قرارات تدين وتعاقب إسرائيل ، منها مشروع قرار يدنص علدى معاقبدة إسدرائيل لضدمها مرتفعدات اجلدوالن  6898املتحدة خالل عام 
يل إعادة ثالثة من رؤساء بلدايت الضفة الغربية إىل مناصبهم بعدد عدزهلم، ويف أبريل ضد مشروع قرار يطلب من إسرائ 8، يف 6898يف يناير 

أبريل ضد مشروع قرار يدين إسرائيل بسبب إطالق جندي إسرائيلي النار على املسجد األقصى أدي إىل قتل اثنني من الفلسطينيني ، ويف 81
أغسددطس ضددد  69تها لقددرار بوقددف اجتياحهددا للبنددان ، ويف ضددد مشددروع قددرار بفددرض عقددوابت ضددد إسددرائيل لعدددم اسددتجاب 6898يونيددو  9

 منشورات اجلهاد ، طرابلس ) د. ت ( . -) اإلرهاب األمريكي انظر -مشروع قرار يدين إسرائيل بسبب جتاهلها لقرارات جملس األمن 
، 69الفكر االسرتاتيجي العريب ( ، العدادن )  ( اندية رمسيس فرج : العرب يف أمريكا : ) كيفية النفاذ إىل النظام السياسي األمريكي ، جملة342)

 .881معهد اإلمناء العريب ، بريوت ، ص  6891( يوليو ، أكتوبر  69
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وتؤكد القرارات التي اتخذت لصالح إرسائيل من قبل حكومة وبرملان الواليات املتحدة مدي 

التأثري املبارش لجامعات الضغط الصهيونية وقدرة تلك الجامعات عىل اخرتاق النظام 

السيايس األمرييك وتطويعه لصالح إرسائيل وكذلك التحرك لتطوي  أية احتامالت لتدهور 

ئيل النسبية لدي صانعي القرار األمرييك، مقابل القصور يف التحرك العريب ، مكانة إرسا

وحاجة الواليات املتحدة للدور اإلرسائييل يف إحباط إمكانية ظهور أو بروز قوة إقليمية أو 

 ( . 343أكرث تتحدي املصالح األمريكية وتهدد بإصابتها بالرضر أو تقدم عىل ذلك فعالً )

ن الدور اإلرسائييل يف االسرتاتيجية األمريكية مل يتأثر بانتهاء الحرب ومن ثم يبدو واضحاً أ 

الباردة، وأن تدهور مكانة إرسائيل لدي االسرتاتيجية األمريكية سوف يكون أن وقع تدهوراً 

 محسوباً يف الدرجة، وال يؤثر عىل االلتزام األمرييك بأمن إرسائيل . 

بني الواليات املتحدة 1561وقع يف نوفمرب  ومبقتىض االتفاق االسرتاتيجي األول الذي

أصبحت أمريكا مالكا ألرض فلسطني العربية املحتلة ،  1562وإرسائيل والثاين يف نوفمرب 

(، ومل تعد 344وأصبحت هذه األرض ومراف  دولة إرسائيل يف خدمة املصالح العليا للحليفني)

، بل أصبحت املنطقة تبدو وكأنها ألف كيلوا  391الواليات املتحدة تبعد عن املنطقة مبسافة 

خاضعة للسياسة األمريكية ، ومل تعد واشنطن وسيطاً وال رشيكا يف عملية السالم ولكن 

حليفا اسرتاتيجيا إلرسائيل، وقد عرب ريجان عن ذلك بقوله " إن إرسائيل هي محور أية 

 ( " .345سياسة رشق أوسطية)

  

                                                            

 .889( املرجع السابق : ص 343)
 .  691-698، ص ص  6888( نداء صباغ : حمكمة شعب ، دار الصداقة للطباعة والنشر " بريوت ، 344)
 .  419سابق ص ( وليم كونت : الشرق األوسط ، مرجع 345)
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قات األمريكية اإلرسائيلية والتي كانت وهذا يؤكد عىل الخصوصية التي اتسمت بها العال 

تعني أن أي تحرك إرسائييل أو أي موقف لها أمر ملزم ألمريكا دون أن تشار فيه مقدما 

ولقد كان هرتيزل رائد الصهيونية العاملية دقيقاً يف تعبريه عن تلك الخصوصية يف العالقات 

صول الحضارية للمرشوع اإلرسائيلية عندما قال " أن هناك وحدة بني األ  –األمريكية 

الصهيوين واملرشوع اإلمربيايل الغريب " فقد ظلت الواليات املتحدة ومازالت تسعي إىل فرض 

 هيمنتها عىل املنطقة .

بينام أعلن حكام إرسائيل منذ قيامها شعار " من النيل إىل الفرات " والذي اقرتن بخريطة 

( ، إذاً مل يكن هذا التواف  واالتفاق 346إرسائيل املعلقة عىل مدخل الكنيست اإلرسائييل)

 وليد الصدفة ، وإمنا كانت ركائز أساسية قامت عليها سياسة البلدين نحو املنطقة العربية .

وبعد تناولنا للركائز األساسية التي قامت عليها سياسة الواليات املتحدة نحو إرسائيل وقضية 

لثورة الليبية من الكيان الصهيوين يف اإلرسائييل ، سنعرض ملوقف حكومة ا -الرصاع العريب

اإلرسائييل ، وتصادم  –فلسطني ، وتوجهات سياسة العقيد القذايف نحو قضية الرصاع العريب 

ذلك مع سياسة واشنطن ، فمنذ األيام األويل للنظام الجمهوري يف ليبيا أعلنت حكومة الثورة 

رات املتعلقة بحل مشكلة الرصاع رفضها االعرتاف بالكيان الصهيوين يف فلسطني وبكل القرا

، ودعا البيان األول ملجلس الثورة األمة العربية إىل  226، 393اإلرسائييل كالقرار  -العريب

حشد كافة طاقاتها وإمكاناتها من أجل خوض معركة املصري، والقضاء عىل الكيان الصهيوين، 

 ( ،347وتحرير فلسطني وجميع األرايض العربية املحتلة)

  

                                                            
 .  411( وليم كونت : املرجع السابق : ص 346)
، املراكز القومية الثقافية ، 6818/6891، السجل القومي ، اجمللد األول 6818سبتمرب  6( البيان األول جمللس قيادة الثورة الليبية ، 347)

 .  61-8ج.ع.ل، ص ص 
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ت حكومة الثورة الليبية خطوات عملية عىل طري  دعمها لحركة املقاومة كام اتخذ 

تحويل مبلغ ربع مليون دوالر إىل حركة  1595سبتمرب  33الفلسطينية ، حيث قررت يف 

( ، ويف اليوم 348التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" كدعم لها ملواجهة العدو الصهيوين)

ليبيا جوزيف باملر السفري األمرييك يف ليبيا  التايل استدعي صالح بويصري وزير خارجية

وأوضح له قل  الجمهورية العربية الليبية من تزويد إرسائيل بصفقة طائرات الفانتوم ، 

وكذلك الزيارة التي ستقوم بها " جولدا مائري " رئيسة وزراء إرسائيل إىل الواليات املتحدة يف 

ساعدات يف مختلف امليادين ، وأوضح للحصول عىل مزيد من امل1595 أواخر شهر سبتمرب

الوزير الليبي للسفري األمرييك أن مثل هذه املساعدات والعطف من قبل أمريكا عىل 

إرسائيل يعني تأييد الواليات املتحدة املستمر للعدوان اإلرسائييل املستمر عىل الوطن العريب، 

أنه أن يؤثر عىل وتشجيعها عىل تحقي  برنامجها التوسعي ضد العرب، وأن ذلك من ش

عالقات الصداقة القامئة بني العرب وأمريكا، ويف نهاية املقابلة وعد السفري األمرييك بإبالغ 

( ، وكانت هذه هي املرة األويل التي تطرح تلك القضية 349وجهة نظر ليبيا إىل حكومته)

 بني البلدين عىل املستوي الرسمي .

اإلرسائييل وكيفية حل هذه -ية للرصاع العريبولقد حدد العقيد القذايف رؤية الثورة الليب

املشكلة بقوله " إن الطري  إىل فلسطني هو أن تتحد األمة العربية كلها وترضب وبة 

واحدة وتصفي الوجود الدخيل املتمثل يف الصهيونية واالستعامر " وأضاف أن قضية فلسطني 

لعريب كله، وأن هذا الخطر أصبحت من أخطر القضايا التي تهدد الوجود ا 1591بعد هزمية 

 (، 350ال ينتهي إال بتدمري الكيان الصهيوين يف فلسطني)

  

                                                            
 .94، ص 6818ء ، سجل اآلرا6818سبتمرب  88( رويرت لألنباء ، و.ص.ف، يف 348)
 .  98، ص 6818، سجل اآلراء 6818سبتمرب 84( ) أ.ش.أ ( ، يف 349)
 .98، ص 6818، خطاب العقيد القذايف ببنغازي، سجل اآلراء 6818سبتمرب  68( ) أ. ش. أ ( ، يف 350)
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السوداين املشرتك  -الليبي -صدر يف طرابلس الغرب البيان املرصي 1595عام  ديسمرب 31ويف 

" ميثاق طرابلس " بشأن الوحدة بني الدول الثالث ، والذي أكد عىل " أن مسؤولية مواجهة 

ية واالعتداءات اإلرسائيلية هي مسؤولية مشرتكة يجن أن تسهم فيها التحديات الصهيون

كافة الدول العربية، ولذا فمن الواجن والرضوري مواصلة الجهود من أجل حشد كافة 

الطاقات العربية لخوض املعركة املصريية التي تواجه األمة العربية "، واتخذت سياسة 

شعن الفلسطيني عندما أصدر مجلس قيادة الثورة العقيد القذايف شكالً عملياً نحو مشكلة ال

قراراً بإنشاء " صندوق الجهاد املقدس " بقصد مساعدة األمة العربية يف  1511يناير  11يف 

الكفاح املقدس ضد الصهيونية واالستعامر، وتشمل موارد الصندوق الهبات العامة والخاصة 

 ٪11وكذلك عائد ويبة قدرها  تفرض عىل املالهي والحفالت، ٪19وعائد ويبة قدرها 

ألف جنيه ليبي من جملة  211(، كام حولت اللجنة الشعبية مبلغ 351تفرض عىل الرتاخيص)

املبالغ التي تربع بها املواطنون الليبيون ملساندة الكفاح املسلح الذي يخوضه الفدائيون ضد 

دى املصادر عن اللجان االحتالل الصهيوين لألرايض العربية واملقدسات اإلسالمية ، وذكرت إح

 ( .352الشعبية أن كميات كبرية من التربعات العينية تم شحنها للفدائيني وأرس الشهداء)

  

                                                            
 . 486، ص 6891، سجل اآلراء 6891يناير  61( ) و. أ. ف (، طرابلس يف 351)
 .481، ص 6891، سجل اآلراء 6891يناير  64يف  ( وكالة األنباء الليبية ،352)
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وكان واضحاً من خالل ترصيحات العقيد القذايف واملسؤولني الليبيني أن سياسة الجمهورية 

ة إرسائيل بل اإلرسائييل ترتكز عىل عدم االعرتاف بدول -العربية الليبية نحو الرصاع العريب

والعمل للقضاء عىل الكيان الصهيوين يف فلسطني واسرتداد األرض العربية بالقوة ، ومن ثم 

 19تبني العقيد القذايف الدعوة إىل قومية املعركة ضد العدو اإلرسائييل ، حيث غادر ليبيا يف 

جامل عبد يدعو الدول العربية إىل تبني هذا الشعار، وبعد أن شارك مع الرئيس 1511مايو 

مايو ، تابع جولته يف بعض 39النارص والرئيس جعفر النمريي احتفاالت السودان بذكرى ثورة 

عواصم بلدان املرشق العريب يدعو إىل مرشوعه الخاص بجعل املعركة مع العدو الصهيوين 

معركة قومية تحشد فيها كافة طاقات وإمكانات األمة العربية لتحقي  النرص والقضاء عىل 

إرسائيل ، وكانت القاهرة أخر محطة وصل إليها ، حيث القي خطاباً هاما أمام مجلس  دولة

األمة املرصي كان له ردود فعل متباينة يف كافة األوساط العربية بينام القي هذا الخطاب 

 ( .353صدي خاصا لدي حركة املقاومة الفلسطينية)

عن ليبيا ، عقد يف طرابلس مؤمتر  وأثناء احتفاالت ليبيا بجالء القوات والقواعد األمريكية

لرؤساء دول املواجهة مرص وسوريا واألردن باإلضافة إىل العراق والسودان والجزائر وليبيايف 

حيث ناقش رؤساء الدول السبع الخطة الليبية التي تهدف إىل تجميع  1511يونيو عام 11

خدمة املعركة املصريية مع كافة القدرات واإلمكانات العسكرية للدول املشرتكة يف املؤمتر ل

 العدو وتحرير األرض وإزالة أثار العدوان ،

  

                                                            
 .  899( فتحي الديب : عبد الناصر وثورة ليبيا ، مرجع سابق ، ص 353)
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وكان العقيد القذايف أكرث الحضور تشدداً يف تنفيذ هذا املرشوع، وانتهي املؤمتر بتوقيع  

رؤساء الدول السبع عىل مرشوع قومية املعركة، كام اتف  عىل عقد مؤمتر عسكري لوزراء 

ن الناحية العسكرية ، ولكن عندما عقد هذا املؤمتر يف نهاية الدفاع ليضع تقديراً للموقف م

بعد طرح مبادرة " روجرز" ، رفضت العراق املشاركة يف املؤمتر بحجة قبول بعض 1511عام 

الدول العربية ملرشوع "روجرز" ، بل أن العراق أعلنت رفضها االلتزام باملرشوع الليبي ، 

 ( . 354هناك بوادر حلول استسالمية)الداعي إىل قومية املعركة متعللة بأن 

ورغم التطورات التي شهدتها املنطقة العربية والتي كان من أبرزها وفاة الرئيس جامل عبد 

، وتول الرئيس السادات الحكم يف مرص ، فقد ظل العقيد القذايف 1511سبتمرب  36النارص يف 

يف كلمة ألقاها يف طرابلس  يبدي متسكه مبرشوعه الداعي إىل قومية املعركة ، وأكد عىل ذلك

ديسمرب أثناء زيارة الفري  حافظ األسد رئيس وزراء سوريا ، كام هاجم القذايف يف  5يف 

كلمته انحياز الواليات املتحدة إلرسائيل ، واصفاً املوقف األمرييك من القضية العربية بأنه 

لك من اإلمكانيات ما ميكنها موقف ال أخالقي وال إنساين ، بينام أكد عىل أن األمة العربية متت

( ، وقبل أن ينتهي شهر ديسمرب من 355من مجابهة العدو اإلرسائييل واالستعامر األمرييك)

 نفس العام وصل الرئيس الجزائري هواري يومدين إىل طرابلس الغرب ، 

  

                                                            
 .  881 -899( املرجع السابق : ص ص 354)
لس، السجل ، مبدينة طراب6891عام  ديسمرب 8( من خطاب العقيد القذايف أثناء زايرة الفريق حافظ األسد رئيس وزراء سوراي لليبيا يف 355)

 . 86-99، ص ص 6896-6891القومي، اجمللد الثاين 
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ديسمرب بيان  21حيث أجرى مباحثات هامة مع العقيد معمر القذايف صدر عىل أثرها يف 

عىل متسك البلدين ) بأال صلح وال تفاوض وال اعرتاف بإرسائيل ( ، وال ترصف يف  مشرتك يؤكد

القضية الفلسطينية ، وأن الكفاح املسلح هو الطري  الوحيد أمام األمة العربية إذا ما 

صممت عىل تحرير فلسطني واألرايض العربية املحتلة ، كام دعا البيان إىل وورة دعم 

(. ولسنا يف حاجة هنا 356قاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوين)العمل الفدايئ وحركة امل

إىل التأكيد عىل أن كل هذه التحركات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية بني الزعيم الليبي 

والقادة العرب كانت تستهدف جمع طاقة العرب وتوحيد صفوفهم وحشد قوتهم يف معركة 

سنا يف حاجة أيضاً للتأكيد عىل أن تحركات مصريية ضد العدو الصهيوين يف فلسطني ، ول

العقيد القذايف، والتهديد بالقضاء عىل إرسائيل، كانت مصدر قل  لتل أبين وحلفائها يف 

 واشنطن.

ومن املالحظ أن لغة الخطاب السيايس الليبي يف تلك الفرتة اتسمت بالتشدد ورفض كل 

اعم للكيان الصهيوين يف فلسطني الحلول السلمية ومهاجمة املوقف األمرييك والغريب الد

املحتلة ، كام استهدفت تحركات العقيد القذايف واتصاالته يف املحيط العريب يف تلك اآلونة 

محاولة إقناع القادة العرب بحتمية خوض معركة شاملة ضد العدو اإلرسائييل، وتسخري كل 

لة ، ومن ثم كانت اإلمكانات والطاقات من أجل تحرير فلسطني واألرايض العربية املحت

 دعوة العقيد القذايف امللحة واملستمرة ملرشوع قومية املعركة، 

  

                                                            
، طرابلس، السجل القومي ، 6891ديسمرب  41( نص البيان املشرتك ، حملاداثت العقيد معمر القذايف والرئيس اجلزائري هواري بومدين ، يف 356)

 .  666-619اجمللد الثاين ، ص ص 
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كام خاطن العقيد القذايف الرأي العام العاملي والشعن األمرييك من أجل العمل عىل 

تصحيح مواقف الحكومة األمريكية املنحازة إلرسائيل ، والوقوف موقفا عادال من القضية 

مواقف عربية ضد املصالح األمريكية والدول الداعمة  العربية محذراً من اتخاذ

( ، أيضا استهدفت دعوة القذايف لتحقي  الوحدة العربية جمع كلمة العرب 357إلرسائيل)

وتسخري كافة إمكاناتهم وطاقاتهم من أجل خوض معركة التحرير والقضاء عىل العدو 

ا اتحاد الجمهوريات العربية الصهيوين يف فلسطني لذلك نجد أن أهم الركائز التي قام عليه

تتف  والرؤية التي قامت عليها  1511أبريل عام  11بني كل من مرص وسوريا وليبيا يف 

 -( :358سياسة العقيد القذايف ، حيث نص ميثاق الوحدة عىل)

أن تحرير األرض العربية هو الهدف الذي ينبغي أن تسخر يف سبيله كل اإلمكانات والطاقات 

 تفاوض وال تنازل عن أي شرب من األرايض العربية املحتلة . أنه ال صلح وال.

 أنه ال تفريط يف القضية الفلسطينية وال مساومة عليها .

وعىل الرغم من أن الوحدة الثالثية مل يكتن لها االستمرار أو النجاح إال أنها كانت تعبرياً 

تحقي  سياستها التي  صادقاً عن املساعي الحثيثة التي تبذلها القيادة الليبية من أجل

متحورت حول عدم االعرتاف بدولة إرسائيل والعمل عىل توحيد األمة العربية وجمع طاقاتها 

 للقضاء عل الكيان الصهيوين وتحرير فلسطني ، 

  

                                                            
، السجل القومي ، اجمللد الثاين 6896فرباير  68بنزرت " أمام جملس األمة التونسي ، يف ( من خطاب العقيد معمر القذايف يف مدينة " 357)

 .  683-694، ص ص 6891/6896
" ، سجل الوقائع السياسية يف  816، واثئق احتاد اجلمهورايت العربية ، ) الواثئق العربية " رقم  6896أبريل  69( األهرام : القاهرة ، يف 358)

 .  411 -419، ص ص  6896دار الفكر لألحباث والنشر ، بريوت  البالد العربية ،
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ومن ثم جاء أيضا التنسي  بني السلطات الليبية وحركة املقاومة الفلسطينية ، حيث تالحظ 

يارة الزعيم الفلسطيني يارس عرفات لليبيا مرتني األويل ز 1511خالل النصف األول من عام 

يونيو ، حيث أجرى مع العقيد القذايف واملسئولني 31مايو والثانية كانت يف  9كانت يف 

الليبيني محادثات تناولت تطورات القضية الفلسطينية واألمور املتعلقة بحركات املقاومة 

رح العقيد القذايف ملرشوعه الداعي إىل (، فبعد مرور عام عىل ط359واألعامل الفدائية)

قومية املعركة ، وتخاذل بعض الدول العربية عن االستجابة لتلك الدعوة ، توجه القذايف إىل 

طرح  شعار آخر يدعو إىل قومية العمل الفدايئ ، ثم قرر فتح باب التطوع لكل أبناء 

ويف الخامس من يوليو عام الشعن الليبي الذين يرغبون يف القتال مع الشعن الفلسطيني ، 

شكلت وزارة الداخلية الليبية لجاناً تتوىل تسجيل املتطوعني ، وتويل مديرو األمن  1511

 ( .360يوليو بزيارة مركز التطوع) 6العام رئاسة هذه اللجان وقام العقيد القذايف شخصياً يف 

عقيد القذايف تشكل هذا يف الوقت الذي اعتربت فيه الواليات املتحدة األمريكية تحركات ال

خطراً عىل مصالحها وضد توجهات السياسة األمريكية يف املنطقة ، كام اعتربت اإلدارة 

األمريكية الدعم الليبي لحركة املقاومة الفلسطينية والعمليات الفدائية الفلسطينية ضد 

يك الداعم أهداف إرسائيلية دعام ألعامل إرهابية ، بينام هاجم العقيد القذايف املوقف األمري

 إلرسائيل ، 

  

                                                            
 .  389، ص 6893سجل اآلراء  6896مايو  9( وكاالت األنباء ، يف سجل اآلراء ، يف 359)
 . 413، ص 6896( ) أ. ش. أ ( ، و.ص.ف ، سجل اآلراء  360)
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وكذلك استمرار إمدادها بالسالح معترباً ذلك هو السبن املبارش يف عدم وجود عالقات طيبة 

الذي كان يتحدث مبناسبة  -بني ليبيا والواليات املتحدة األمريكية، وأشار العقيد القذايف

ن يف أن تبدأ صفحة " أنه كان يرغ –احتفال ليبيا بالذكري األويل لتصفية القواعد األمريكية 

جديدة مع أمريكا بعد الجالء تتسم باالحرتام املتبادل ملشاعر ومصالح األمتني ولكن أمريكا 

متادت يف طغيانها ويف استهتارها واستخفافها باألمة العربية" رغم الجهود التي بذلت مع 

 ( .361الجانن األمرييك ليك يعدل موقفه من األمة العربية)

ه سيبدأ من جانبه يف االستخفاف واالستهتار مبصالح أمريكا يف املنطقة ثم حذر القذايف بأن

وبكافة عالقاتها، وأضاف قائالً أن هناك مؤامرة كربى يراد بها أن تكون األمة العربية ضحيتها 

ويراد إلرسائيل أن تكون املنفذ لها حتى متد وجودها يف الوطن العريب كله ، وأن معني ذلك 

ب وإرسائيل والدول التي تقف إىل جوارها ، أصبح رصاعا قوميا وحضاريا أن الرصاع بني العر 

( " ، ثم أعلن القذايف اعرتاف بالده بالصني الشعبية نكاية يف أمريكا 362ورصاعا عىل الوجود)

التي كانت تعارض االعرتاف بالصني الشعبية، وتفرض عىل الدول الغربية التي تقع يف النفوذ 

بها وتعارض دخولها األمم املتحدة ، بينام أكد القذايف عىل صداقة األمرييك عدم االعرتاف 

بالده لالتحاد السوفيتي ، نظراً الحرتام السوفيت لألمة العربية ومعاملتها معاملة الند للند 

(، وعندما أعيد انتخاب الرئيس األمرييك نيكسون يف نوفمرب 363والوقوف معها ومساندتها)

 ه بربقية تهنئة ، بعث العقيد القذايف إلي 1513

  

                                                            
/  6891، السدددجل القدددومي ، اجمللدددد الثددداين 6896يونيدددو  66، ( خطددداب العقيدددد معمدددر القدددذايف يف الدددذكري األويل جلدددالء القدددوات األمريكيدددة 361)

 . 886-898، ص  6896
 .  883-884( خطاب العقيد القذايف يف الذكرى األويل جلالء القوات األمريكية ، املصدر السابق  : ص ص 362)
 .419-411( نفس املصدر : ص ص 363)
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أشار فيها إىل عدم اكرتاث الشعن الليبي النشغاله مبعركة التنمية ومعركة التحرير ، وقال 

القذايف مخاطباً نيكسون " أن هذا الشعن ال يطلن منكم معونة وال يحتاج إليكم أكرث من 

فيكم  احتياجه إىل أن تكفوا إيذاءكم عن أمته ، حتى يرجو أن تكون ثقة الشعن األمرييك

باعثا إىل الخري واحرتاماً إلرادة الشعوب األخرى وعىل رأسها الشعن الفلسطيني ، واختتم 

 (" .364العقيد القذايف رسالته بقوله " والسالم عىل من اتبع الهدي مع تحيايت)

اإلرسائييل ، وعدم استجابة القذايف  -وكان واضحاً ثبوت الرؤية الليبية لقضية الرصاع العريب

ركات الدولية أو اإلقليمية نحو التسوية السلمية ، والتزامه يف كل خطبه وترصيحاته لكل التح

باتباع خط متشدد نحو الكيان الصهيوين يف فلسطني ، ألنه كان يري أن القضية مع إرسائيل 

ليست قضية حدود أو رصاع مناط  معينة ، وإمنا هو رصاع حضاري ورصاع عىل الوجود ، ال 

( "، أيضا جدد 365طرق السلمية، وإمنا ينتهي ببقاء أحد الطرفني فقط)ميكن أن ينتهي بال

القذايف رفضه االعرتاف بدولة إرسائيل والكيان الصهيوين يف فلسطني مؤكداً عىل أنه  ال ميكن 

إيجاد حل ملشكلة فلسطني إال بخروج الصهاينة منها وعودتهم إىل حيث أتوا وعودة الشعن 

رؤية القذايف إذا كان من املستحيل أن يخرج اإلرسائيليون الفلسطيني إىل دياره ، وحسن 

( ، لذلك مل يتخل 366من فلسطني فال حل إال أن يرجع الشعن الفلسطيني إىل أرضه بالقوة)

العقيد القذايف عن االستمرار يف الدعوة إىل مرشوعه بجعل املعركة مع العدو اإلرسائييل 

 معركة قومية .

  

                                                            
ندوفمرب  69. ويف ) أ.ش.أ ( : القداهرة يف 698، ص 6898ندوفمرب  1، يف 6894-6898( نص الربقيدة يف السدجل القدومي ، اجمللدد الرابدع 364)

 .8118ص  6898، سجل اآلراء 6898
-6896، السدجل القدومي ، اجمللدد الثالدث 6898أبريدل  69( حديث للعقيد القذايف مع ) راديو وتليفزيون تشديلي ( أجدراه " مورمركدادو " يف 365)

 .448، ص 6898
 .339-348السجل القومي ، اجمللد الثالث ، ص ص  6898أبريل  63ة الكويتية ، حديث للعقيد القذايف ، يف (  جملة اجملالس املصور 366)
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تحرك السيايس الليبي يف القارة األفريقية ، بهدف تطوي  وعىل الصعيد األفريقي جاء ال

الوجود اإلرسائييل يف أفريقيا ، وعمل العقيد القذايف عىل محاولة إطباق الحصار األفريقي 

حول إرسائيل وعزلها عن القارة األفريقية ، ووب وتقويض أي تعاون قائم بينها وبني أية 

 القارة األفريقية مبحاولة إقناع قادة الدول دولة أفريقية ، وجاءت تحركات القذايف يف

األفريقية التي لها عالقات مع إرسائيل بقطع هذه العالقات وتأييد املوقف العريب يف الرصاع 

اإلرسائييل، وقد أحدثت هذه التحركات ردود فعل رسيعة لدي املسئولني اإلرسائيليني  -العريب

ت الليبية يف القارة األفريقية ضد املصالح الذين أعربوا عن تخوفهم لتزايد هذه التحركا

عن قل  الدوائر  1513مايو عام  12اإلرسائيلية . وعربت صحيفة " دافار" اإلرسائيلية يف 

السياسية يف إرسائيل من أن تضاعف ليبيا من نشاطها لدي الدول األفريقية التي تحتفظ 

ان نجاح القذايف يف إقناع بعالقات طيبة مع إرسائيل ، بهدف تحطيم تلك العالقات ، وك

الرئيس األوغندي عيدي أمني عن طري  املساعدات املالية التي قدمتها ليبيا ألوغندا ، قد 

الذي اعتربته إرسائيل أنه قد يشجع جعل أوغندا تواف  عىل  قطع عالقاتها مع إرسائيل األمر 

لها أفريقيا ، وهذا ما ليبيا يف امليض يف مخططها الرامي إىل طرد إرسائيل من أفريقيا وعز 

حدث بالفعل فقد استطاع الدور الليبي يف أفريقيا من إقناع كل من أوغندا والنيجر وتشاد 

ومايل وغينيا يف تغيري سياستها وقطع عالقاتها مع إرسائيل ، بينام أكد القذايف لصحيفة 

يقيا ، وطالن الفيجارو الفرنسية أنه سوف يستمر يف مواجهة إرسائيل يف أفريقيا وخارج أفر

القذايف من الدول العربية أن تضي  الخناق عىل املصالح األمريكية ملوقفها املنحاز 

 ( .367إلرسائيل)

  

                                                            
 . 986، ص 6894-6898، السجل القومي ، اجمللد الرابع 6894أبريل  81الفرنسية ، حديث للعقيد القذايف يف  -( صحيفة الفيجارو367)



190 
 

ورداً عىل السياسة الليبية التي تقودها ضد إرسائيل يف القارة األفريقية ، أدلت جولدا مائري 

ائيل إىل جهود أبريل نسبت فيه قيام أوغندا بقطع عالقاتها مع إرس  36بحديث صحفي يف 

يف إشارة إىل أن  –ليبيا ، مدعية أن الرئيس القذايف ميلك من املال ما مل متلكه إرسائيل بكثري 

بينام أكد عدد من املسئولني  –ليبيا دفعت ألوغندا مقابل قطع عالقاتها مع إرسائيل 

( ، هذا يف 368)اإلرسائيليني بأن ليبيا هي التي وراء تدهور وضع إرسائيل يف القارة األفريقية

قبل انعقاد مؤمتر القمة األفريقي  1512أبريل  21الوقت الذي بعث فيه العقيد القذايف يف 

بربقيات إىل رؤساء الدول األفريقية األعضاء يف منظمة الوحدة اإلفريقية ، يبلغهم فيها " بأن 

تحدد الدول الجمهورية العربية الليبية لن تشارك يف مؤمتر القمة اإلفريقي القادم ما مل 

اإلفريقية موقفها من العدو الصهيوين مبا يتف  مع مواقف الجمهورية العربية الليبية من 

( ، فهي تري وكام هو األمر حقيقة أن الكيان الصهيوين يشكل قضايا القارة اإلفريقية)

وأنه استعامراً عنرصياً يداهم أفريقيا والرشق األوسط ، وأنه قاعدة لالستعامر والرأساملية ، 

يشكل خطراً يفوق خطر األنظمة العنرصية يف أفريقيا واملتمثلة يف الربتغال وجنوب أفريقيا 

 وروديسيا، ألنه يقوم عىل االستيطان والتدمري، 

  

                                                            
، مؤسسدة األهدرام ، القداهرة 6894( يوليدو 44الليبية يف أفريقيا ، جملة السياسدة الدوليدة العددد ) ( سليمان يوسف حيايل : اجتاهات الدبلوماسية368)

 . 698، ص 
( أشار العقيد القذايف يف برقيتده إىل أن ليبيدا تعتدرب مصددر التمويدل الرئيسدي لكدل حركدات التحدرر األفريقيدة سدالحا  ومداال  ورجداال  ، إميد ) اان منهدا حبريدة

ة وجودهددا ومصددريها ، وأن ليبيددا قفلددت أجوائهددا يف وجدده الطددريان الربتغددايل ألندده حيتددل جددزء مددن القددارة ، وكددذل  الطددريان املتجدده إىل القددارة وبوحددد
روديسدديا وجنددوب أفريقيددا كنظددامني عنصددريني ، كمددا أشددار القددذايف إىل الدددعم الددذي قدمتدده ليبيددا إىل زمببدداوى ضددد النظددام العنصددري يف روديسدديا 

، وكددذل  أشددار إىل أن ليبيددا كانددت مددن أكددرب الدددول الدديت سددافت يف متويددل املصددرف األفريقددي ليقددوم بدددوره يف دعددم خمططددات  وجنددوب أفريقيددا
 التنمية يف القارة .



191 
 

ولذا فإن ليبيا عالوة عىل موقفها املعلن ، فإنها أيضا ستدعو أصدقاءها التخاذ نفس املوقف 

يس أبابا" املؤيد للعدد الصهيوين فإن الجمهورية بعدم الحضور ، وأنه إذا استمر موقف " أد

العربية الليبية تقرتح نقل مقر منظمة الوحدة األفريقية إىل القاهرة ألسباب تري أنها وجيهة 

 ( " . 369وموجبة)

بعث العقيد القذايف بربقية أخرى إىل رؤساء سبع  1512وعندما وقعت حرب أكتوبر عام 

ا والسنغال وساحل العاج وجامبيا وسريالبون وغانا ، دول أفريقية هي الكمريون وليبريي

يطالبهم فيها بتحديد موقفهم من العدو الصهيوين ، ويحثهم عىل قطع عالقاتهم مع 

( ، وقد نجحت الدبلوماسية الليبية يف هذا الصدد حيث استجابت الدول السبع 370إرسائيل)

ومل تقف الجهود الليبية والدور  لرسالة العقيد القذايف وقامت بقطع عالقاتها مع إرسائيل ،

الليبي يف محاولته الجادة لعزل إرسائيل دوليا وكشف سياستها العدوانية عىل مستوي 

املحيط األفريقي ، بل تعدتها إىل الدول األوربية والغربية واملعروفة بانحيازها التقليدي 

ت رحي املعارك دائرة مع أكتوبر وبينام كان 19إلرسائيل مراضاة ألمريكا الحليف األكرب، ففي 

إرسائيل بعث العقيد معمر القذايف بربقية إىل كل من الرئيس جورج بومبيدو رئيس فرنسا، 

والرئيس جوفاين ليوين رئيس إيطاليا ، وأدورد هيث رئيس وزراء بريطانيا، واملستشار األملاين 

مل العريب وعدم الغريب فييل برانت يحثهم فيها عىل مراعاة مصالحهم وعالقاتهم مع العا

امليض يف سياستهم املؤيدة إلرسائيل ، ويحذرهم من مغبة تلك السياسة املعادية للعرب عىل 

 (.371مستقبل مصالحهم يف املنطقة)

  

                                                            
 .  999-999، ص ص  6898/6894( نص برقية العقيد معمر القذايف إىل رؤساء الدول األفريقية ، يف السجل القومي ، اجمللد الرابع 369)
 .  83-84، ص ص  6894/6893رقية العقيد معمر القذايف إىل رؤساء بعض الدول األفريقية ، يف السجل القومي ، اجمللد اخلامس ( نص ب370)
 .  88-89( نص برقية العقيد معمر القذايف إىل بعض قادة ورؤساء الدول األوربية ، يف السجل القومي ، اجمللد اخلامس ، ص ص 371)
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وعندما قبلت مرص قرار وقف إطالق النار ، عارضت ليبيا املوقف املرصي وطالن القذايف من 

لفلسطيني والعريب وتدمري العدو مرص استمرار القتال حتى يتم تحرير كامل الرتاب ا

الصهيوين وحتى أخر قطرة دم ، وتزعمت ليبيا معارضة التحركات األمريكية، وأكد البيان 

يونيو 19الذي صدر عقن مباحثات الزعيمني معمر القذايف ويارس عرفات يف طرابلس يف 

ة والفلسطينية عىل عدة ثوابت أساسية تنطل  منها وتقوم عليها سياسة الثورتني الليبي 1519

 -وهي :

أوالً : التأكيد عىل أن قضية فلسطني هي قضية قومية وأن تحريرها واجن قومي ال يخص 

 الفلسطينيني وحدهم .

ثانياً : إن تحرير كامل الرتاب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية الدميقراطية هو الهدف 

فلسطيني كام تفهمها الثورة الليبية الرئييس لألمة العربية ، وهي الحقوق القومية للشعن ال

 والثورة الفلسطينية 

ثالثا : إن األمة العربية لن تخدع بكل محاوالت التضليل والتآمر التي تبثها الدوائر 

االستعامرية األمريكية والتي تحاول تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء وطمس الشخصية 

 حاوالت.الفلسطينية وستقف صلبة يف مواجهة كافة هذه امل

رابعاً : التأكيد عىل وقوف الثورة الليبية بكل إمكانياتها إىل جانن الثورة الفلسطينية وشعن 

فلسطني حتى يتحرر كامل الرتاب الفلسطيني ويحق  النضال العريب هدفه االسرتاتيجي يف 

 تثبيت عروبة فلسطني وحريتها .
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لكافة الحلول االستسالمية التي  خامساً : أن الثورتني الليبية والفلسطينية سوف تتصديان

تحاول تصفية القضية الفلسطينية وزرع اليأس يف نفس اإلنسان العريب وقدراته، وتؤكد عىل 

أن الجامهري العربية وحدها هي القادرة عىل تصعيد الثورة ووب كافة أعدائها الذين 

 يحاولون التنصل من واجباتهم القومية والتاريخية .

س األخوان معمر القذايف ويارس عرفات كل الوسائل التي تحمي الثورة سادساً : لقد تدار 

 (.372وتؤكد استمرارها ، وتصعد الكفاح املسلح الفلسطيني يف املرحلة القادمة)

وقد هاجم العقيد القذايف سياسة الواليات املتحدة يف املنطقة واتهمها بأنها تحاول  

دف تأكيد االحتالل العنرصي الصهيوين ، فرض حلول استسالمية عىل بعض الدول العربية به

واتهم أمريكا باالنحطاط السيايس ألنها تحمي العنرصية الصهيونية يف فلسطني والعامل ، 

 وتضطهد مواطينها السود ، وطالن القذايف من كل شعوب العامل بتضافر 

، ورفضه الجهود ملواجهة السياسة األمريكية ، مؤكداً عىل موقفه الثابت من قضية فلسطني 

لكل الحلول التي ال تحق  عودة الشعن الفلسطيني وخروج الصهاينة من فلسطني الذين 

 ( .373اعتربهم القذايف مرتزقة جاءوا إىل أرض ليست لهم بدون وجه ح )

  

                                                            
، السدددجل القدددومي ، اجمللدددد اخلدددامس 6893يونيدددو 63اداثت العقيدددد معمدددر القدددذايف والدددزعيم ايسدددر عرفدددات، الصدددادر يف ( ندددص البيدددان املشدددرتك حملددد372)

 . 319-319، ص ص 6894/6893
، السجل القومي ، اجمللد الثامن 6891يوليو 88( كلمة العقيد معمر القذايف يف الندوة العاملية حول عزل الصهيونية ، طرابلس يف 373)

 . 88-86ص ص ، 6891/6899
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سواًء عىل املستوي األقليمي أو العاملي من  1512ورغم تطور املوقف الدويل بعد حرب 

وظهور بوادر لحلول سلمية يف املنطقة ، إال أن العقيد  اإلرسائييل –قضية الرصاع العريب 

القذايف ظل عىل موقفه الثابت واملؤكد عىل رفضه االعرتاف بدولة إرسائيل حتى ولو قبلت 

، كام أعلن رفضه وعدم 1591بقرار التقسيم الصادر عن مجلس األمن وانسحبت لحدود عام 

بهام واصفاً ذلك بأنه "خزعبالت استعامرية" ، وانكر معرفته  226والقرار  393اعرتافه بالقرار 

وأن كلمة إرسائيل ليست سوي تعبري سيايس وأن العامل ال يعرف سوي فلسطني التاريخية 

والجغرافية والسياسية وأن فلسطني ملك للفلسطينيني فقط، وأن الذين وفدوا إليها بعد 

وأن الفلسطينيني إذا ما قبلوا  الحرب العاملية الثانية ليس لهم الح  يف العيش يف فلسطني ،

بقيام دولة فلسطينية إىل جوار إرسائيل ، فإن ذلك ال يعدو إال أن يكون بداية النهاية للكيان 

اإلرسائييل املصطنع ، ألن الفلسطينيني يريدون أن يحصلوا عىل أرض متكنهم من مواصلة 

 ( .374النضال واستعادة كامل الرتاب الفلسطيني وطرد الغزاة الصهاينة)

ومن املالحظ أنه عىل الرغم من عقد سالم  بني مرص وإرسائيل ومحاولة الواليات  

اإلرسائييل أو تحييدها ، وتبدل  –املتحدة وإرسائيل يف إخراج مرص من دائرة الرصاع العريب 

 –املوقف الدويل واإلقليمي يف رؤيته للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية والرصاع العريب 

يل ، إال أن املوقف الليبي من تلك القضية ظل كام هو يقف عند رؤية ثابتة من تلك اإلرسائي

 القضية قد ال تتف   واملعطيات الدولية والواقعية التي أصبحت تحكم تلك املشكلة ، 

  

                                                            
، ص 6899/6899، السجل القومي ، اجمللد التاسع 6899فرباير  81حديث صحفي للعقيد القذايف يف  –األملانية  –( جملة دير شيبجيل 374)

941-943 . 
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سبتمرب 11حيث كانت أهم األسس التي قام عليها إعالن دولة الوحدة بني ليبيا وسوريا يف 

ولة قاعدة وآداه ملواجهة الوجود الصهيوين يف الوطن العريب هي أن هذه الد 1561عام 

وتحرير فلسطني ، وأن دولة الوحدة كونها قاعدة معادية للصهيونية واإلمربيالية والرجعية 

فهي قاعدة للنضال العريب الفلسطيني ولثورته باعتبارها فصيال رئيسياً من فصائل الثورة 

مكانات العرب وطاقاتهم البرشية واالقتصادية يف العربية ، وأن هذه الدولة تعمل لزج إ

 ( . 375الصهيوين انطالقاً من األبعاد القومية العربية لهذا الرصاع) -ساحات الرصاع العريب

أيضا سعي العقيد القذايف ملحاولة تحسني عالقات بالده مع بعض الدول العربية وبعث 

لخالفات العربية ، وأعلن عن استعداده بالرسل واملبعوثني إىل بعض العواصم العربية إلنهاء ا

لزيارة كل من املغرب والسعودية واستئناف العالقات معها ، وكان القذايف مدفوعاً إىل ذلك 

بإميانه برضورة وحدة الصف العريب حتى تتمكن األمة العربية من القضاء عىل الكيان 

سطني من النهر إىل البحر ، الصهيوين يف فلسطني ، والقضاء عىل ما يسمي بإرسائيل وتحرير فل

،  1569مارس عام  36ويف احتفاالت ليبيا بالذكري الرابعة عرش لجالء القوات الربيطانية يف 

حدد القذايف الركائز األساسية التي تتمسك بها بالده وتقوم عليها سياستها نحو مشكلة 

 -الرشق األوسط والقضية الفلسطينية يف اآليت :

 رسائيل العنرصية فوق أرض فلسطني العربية .عدم االعرتاف بدولة إ 

 مقاومة الكيان الصهيوين يف فلسطني والعمل عىل تدمريه . 

 تغذية األجيال القادمة بالح  املقدس ضد املعسكر الصهيوين . 

  

                                                            
ك يف وانظدر ندص اإلعدالن املشدرت  336، ص  6899/6899، السدجل القدومي ، اجمللدد التاسدع 6891أبريدل  66( كلمة العقيد القذايف ، يف 375)

 .   919-919( ص ص 894) سجل الواثئق العربية رقم  6891سبتمرب  66دمشق يف  –صحيفة الثورة 
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العمل الدءوب ليل نهار عىل تطوير املقاومة الفلسطينية املسلحة حتى تشكل تهديداً  

 رسائيلية يف فلسطني املحتلة .حقيقياً عىل املستعمرات اإل 

عدم قبول مصطلح " حقوق الشعن الفلسطيني " والتأكيد عىل أن ح  الشعن الفلسطيني  

هو تحرير كامل الرتاب الفلسطيني شرباً شرباً من النهر إىل البحر واستمرار الرصاع حتى تفني 

 ( .376األمة العربية أو تفني الصهيونية)

ي من القضية الفلسطينية والكيان الصهيوين يف فلسطني ، مل ومن الواضح أن املوقف الليب

يطرأ عليه أي تغيري أو تبديل منذ تويل العقيد القذايف زمام األمور يف ليبيا وحتى نهاية فرتة 

الدراسة حيث ظل  القذايف يدعو إىل وورة خوض معركة شاملة ضد إرسائيل للقضاء عىل 

 الكيان الصهيوين وتحرير فلسطني .

له من الواضح أيضا مدي التناقض الكبري بني موقف كل من الواليات املتحدة وموقف ولع

الجامهريية الليبية من الكيان الصهيوين يف فلسطني ، فمن خالل استعراض موقف البلدين 

نجد أن املوقف األمرييك ظل عىل ثباته من حيث االلتزام بأمن وسالمة إرسائيل ، وأن 

املوقف األمرييك كانت محسوبة ولصالح دولة إرسائيل ال لصالح التطورات التي طرأت عىل 

اإلرسائيلية شهدت تطوراً إىل حد  –العدالة أو الرشعية الدولية ، بل أن العالقات األمريكية 

التحالف ، بينام ظل املوقف الليبي من الكيان الصهيوين يتسم بالثبات والجمود ورفض 

 حشد الطاقات واإلمكانيات العربية للقضاء عىل دولة االعرتاف بدولة إرسائيل ، والسعي إىل

 إرسائيل وتحرير فلسطني 

  

                                                            
، 6893مدددارس  89( خطدداب العقيدددد معمدددر القددذايف ، يف احتفددداالت ليبيدددا ابلددذكري الرابعدددة عشدددر جلددالء القدددوات الربيطانيدددة ، مبدينددة طدددربق، يف 376)

 .111-998، ص ص 6894/6893السجل القومي، اجمللد اخلامس عشر 
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ورفض كل الحلول التي ال تتف  والرؤية الليبية ، وقد شكل التناقض الواضح بني كل من 

أمريكا وليبيا نقطة ارتكاز هامة يف سياسة كل منهام نحو األخر وكان لذلك أثاره السلبية عىل 

 لدوليتني وتحولها نحو مزيد من التدهور .سري العالقات بني ا
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 ورد الفعل األمرييك  3791قرار حظر تصدير النفط يف أكتوبر 

لقد كان لليبيا دور هام وبارز يف مشاركة الدول العربية النفطية يف استخدام سالح النفط 

ذته ، فقد كان القرار الذي اتخ 1512ضد الدول التي تساند إرسائيل ، يف حرب أكتوبر عام 

بحظر تصدير النفط ، قد أحدث ردود فعل كبرية يف األوساط  1512الدول العربية يف أكتوبر 

األمريكية والغربية ، ولعل التناقضات االقتصادية والسياسية املرتاكمة يف عالقات الواليات 

أسها املتحدة والدول الغربية مع العامل العريب منذ الحرب العاملية الثانية ، والتي كان عىل ر 

الدعم املتعدد الوجوه الذي متنحه الواليات املتحدة وحلفاؤها للكيان الصهيوين يف فلسطني ، 

كانت وراء أزمة النفط التي نشبت يف بداية السبعينات بني الغرب الرأساميل والبلدان 

العربية املنتجة للنفط ، وكان انفجار الوضع العسكري يف منطقة الرشق األوسط يف أكتوبر 

هو الدافع املبارش لنشوب تلك األزمة ، حيث شغلت الواليات املتحدة موقعاً مواليا  1512

إلرسائيل بصورة واضحة ومكشوفة، وبدأت متد إرسائيل بإمدادات عسكرية مكثفة ، ووضعت 

( ، فكان طبيعيا أن يجعل هذا املوقف 377تحت ترصفها تعاونا سياسياً ودبلوماسيا كامال)

وضع العداء املبارش للمصالح العربية ، وكان واضحاً مع بداية الواليات املتحدة يف م

السبعينات أن منطقة الرشق األوسط تشهد مرحلة خطرية من التوتر تنبئ باحتامالت كبرية 

 النفجار الوضع عىل الجبهة بني العرب وإرسائيل ، 

  

                                                            
إلمندداء ( جمموعددة مددن البدداحثني : سياسددة الددوالايت املتحدددة األمريكيددة يف البلدددان الناميددة أابن السددبعينات ، ترمجددة د. حممددد أمحددد شددومان ، معهددد ا377)

 .  881، ص 6899العريب ، بريوت، 
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وقف ، ومن وكانت الدوائر األمريكية الحاكمة تدرك حقيقة األوضاع يف املنطقة وخطورة امل

ثم أخذت تبحث بجدية التهديدات العربية بقطع إمدادات البرتول أو احتامالت حدوث 

 اضطرابات منها، وكيفية مواجهة هذه االحتامالت .

ومن ثم تناول التقرير الذي وضعته اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة " جورج شولتز" 

 -( :378عدة نقاط هي) 1511والذي قدم إىل الرئيس نيكسون يف فرباير عام 

أن الواليات املتحدة لن تتعرض ملشكلة برتولية خطرية إال يف حالة نشوب حرب عاملية 

تقليدية " غري نووية " تدوم لفرتة غري قصرية ، تتعرض خاللها حركة الناقالت للتوقف ، وفيام 

 طارئة.عدا ذلك فإن طاقة الناقالت املتاحة كافية للتغلن عىل معظم حاالت األزمات ال

ستكون أثار نقص اإلمدادات البرتولية يف حالة حدوثها بالغة السوء بالنسبة ألوروبا الغربية 

واليابان بعكس الواليات املتحدة والتي مل تتمكن من تعويضها بالبرتول ، األمر الذي سيؤدي 

 بدوره إىل ارتفاع األسعار العاملية للبرتول .

رتولية بوقف صادراتها ملدة طويلة الحتياجها للعملة من غري املتحمل قيام معظم الدول الب

 الصعبة .

  

                                                            
( ، اهليئدة املصدرية العامدة  1،  9خلدامس والعشدرون ، العدددان ) ( حممد هباء الدين حنفي : سالح البرتول وحدرب أكتدوبر، جملدة البدرتول ، اجمللدد ا378)

 .69، ص 6899للبرتول ، القاهرة 
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إذا لجأت كل أو معظم الدول العربية إىل حظر برتولها ألسباب سياسية فستكون تلك هي 

الحالة التي تسبن مشكلة برتولية خطرية ، ورغم صعوبة استمرار الدول العربية ملدة طويلة 

املتحدة تعويض أثاره من اإلنتاج اإليراين ، ومع ذلك  يف مثل هذا الحظر ، فإنه ميكن الواليات

يجن وضع هذا االحتامل يف االعتبار ، أما أن كان الحظر لفرتة قصرية أو موجهاً ضد دولة أو 

 دولتني فلن تتعرض الواليات املتحدة ألزمة برتولية حقيقية .

برتول عىل نصف الكرة كام أويص التقرير أن تعتمد الواليات املتحدة يف كل وارداتها من ال

فقط من جملة وارداتها  %11الغريب وأال تحصل من الرشق األوسط " املضطرب" إال عىل 

 البرتولية لتدعيم األمن القومي األمرييك.

وعىل الرغم من أن الرئيس األمرييك نيكسون مل يأخذ بهذا التقرير إال إن اإلدارة األمريكية 

يب ال ميثل خطراً يستح  التهديد مبا يؤثر يف املوقف أصبحت مقتنعة بأن قطع البرتول العر 

 األمرييك املغايل يف تأييد إرسائيل.

بإنهاء مهمة الخرباء السوفيت من  1513ويعتقد البعض أن قرار الرئيس السادات يف عام 

مرص كان من أهم املؤرشات عىل التقاء الخطني السياسيني ملرص والسعودية، أو ما ميكن 

 -حقيقة لدخول البرتول العريب دائرة استخدامه كسالح يف الرصاع العريب اعتباره بداية

اإلرسائييل وخاصة بعد أن أصبح امللك فيصل يشارك ويطلع عىل جميع االتصاالت الرسية 

 (، 379التي أجراها حافظ إسامعيل مستشار األمن القومي للرئيس السادات يف تلك املرحلة)

  

                                                            
 .  9-1، القاهرة ، ص ص 6894( مايو 4199( حافظ إمساعيل : سالح البرتول ، مقال مبجلة املصور ) العدد 379)



201 
 

السادات عزمه دخول الحرب ضد إرسائيل أعلنت وعندما علم امللك فيصل من الرئيس 

بأن البرتول العريب ال  1512السعودية موقفها رصاحة يف ترصيح لوزير خارجيتها يف أبريل 

ميكن أن يبقي مبعزل عن الحرب إذا نشبت ، وتكرر هذا الترصيح خالل شهر أبريل أكرث من 

استخدام النفط، فقد أعرب  مرة ، هذا يف الوقت الذي مل تجمع فيه الدول العربية عىل

عن شكه يف أن تتخذ الدول العربية البرتولية  1512أبريل عام  9القذايف يف ترصيح له يف 

موقفا جدياً من استخدام سالح النفط العريب يف املعركة ، وكان ذلك أيضا هو رأي أمري 

رشكة " " فرنك يونجرز " رئيس  1512مايو  32(، بينام حذر امللك فيصل يف 380الكويت)

أرامكو" من أن الصهاينة والشيوعيني يترصفون عىل النحو الذي من شأنه أن يؤدي إىل طرد 

املصالح األمريكية من املنطقة ، وأن كل ما هو مطلوب من الواليات املتحدة ، هو التعبري 

(" ، كام أوضح كامل أدهم 381البسيط عن عدم موافقتها عىل سياسة إرسائيل وترصفاتها)

لك فيصل لرئيس رشكة " أرامكو" أن الرئيس املرصي قد يضطر إىل القيام ببعض مستشار امل

العمليات الحربية . لحمل الواليات املتحدة عىل مامرسة نوع من الضغط عىل إرسائيل 

إليجاد تسوية ما يف الرشق األوسط ، وبعدما تأكد " فرانك يونجرز" رئيس رشكة أرامكو" من 

قة ، قام بإبالغ الرشكات املالكة " ألرامكو" ، وكذلك اإلدارة حتمية نشوب الحرب يف املنط

األمريكية باألمر ، وعىل الفور قامت رشكات البرتول العاملة يف الخليج واملنطقة بزيادة 

 5.2معدالت إنتاجها من البرتول، حيث حققت رشكة "اكسون" وحدها نسبة زيادة تقدر بىل

بسبن  1512ط اإلنتاج يف الربع األخري من عام عىل الرغم من هبو 1513يف املائة عن عام 

 الحرب ، 

  

                                                            
 .868، ص 6893-6894،  السجل القومي، اجمللد الرابع 8946أبريل  3( جملة اجملالس الكويتية املتخصصة : حديث للعقيد القذايف يف 380)
( جملة الفكر االسرتاتيجي 6894-6891اإلسرائيلي ) السعودية والتوريف السياسي للنفط . –( حسن أبو طالب : السعودية والصراع العريب 381)

 .699، ص  6898( أكتوبر 41العريب ، العدد )
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كذلك استخدمت رشكات البرتول األمريكية جميع الناقالت التي كانت معطلة ومحطات 

البنزين القدمية وآبار البرتول املهجورة كمستودعات لتخزين الكميات اإلضافية الهائلة التي 

األوروبية ، ولكن بدرجة أقل عام  سحبتها من الخليج ، وحدث شئ مامثل يف بعض الدول

( ، وتجدر اإلشارة هنا إىل أنه عىل الرغم من رفض 382حدث يف الواليات املتحدة )

السعودية للموقف األمرييك املؤيد إلرسائيل وتلويحها باستخدام سالح البرتول يف حالة فشل 

 -لة للرصاع العريبالضغط عىل الواليات املتحدة ليك تقوم مببادرة مناسبة إليجاد تسوية عاد

اإلرسائييل ، إال أن التحذير السعودي لواشنطن أتاح لها دعم املخزون البرتويل األمرييك حتى 

 التخمة .

، بل أن العقيد القذايف الذي 1512أما بالنسبة لليبيا فقد أعلنت موقفها قبل حرب أكتوبر 

عىل أن سالح  1512يو عام ما12اإلرسائييل ، أكد يف  -عرف بتشدده نحو قضية الرصاع العريب

النفط البد أن يستخدم يف املعركة ، مهدداً بأنه إذا " ما تراجعت بعض األنظمة العربية عن 

(" ، 383استخدام هذا السالح فإن الشعوب العربية سوف تنتزع املبادرة وتفعل ذلك)

مرص الليبي التي تبلورت يف إعالن دستور الوحدة بني  -وكانت مؤرشات التقارب املرصي

تؤكد عىل عزم ليبيا وضع كافة إمكاناتها يف خدمة املعركة مبا 1512أغسطس  35وليبيا يف 

 ( ، 384فيها استخدام سالح النفط ضد الواليات املتحدة والدول التي تساند إرسائيل)

  

                                                            
 . 69ل وحرب أكتوبر ، مرجع سابق ص ( حممد هباء الدين حنفي : سالح البرتو 382)
، مكتبة الفكر اجلماهريي ) رأي يف القضااي القومية والعاملية (، 6894مايو  64( حديث للعقيد القذايف مع شبكة إذاعة وتلفزيون فرنسا ، يف 383)

 .611، ص  6899منشورات املركز العاملي لدراسات وأحباث الكتاب األخضر ، طرابلس 
، السجل القومي ، 6894أغسطس  88( يف شأن اإلعالن الدستوري للوحدة بني مصر وليبيا ، يف 8السياسية املوحدة رقم ) ( قرار القيادة384)

 . 89-84، ص ص 6893-6894اجمللد اخلامس ، 
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يف حني كان البعض يري أن التهديدات التي ارتفعت من حني ألخر من ليبيا بقطع البرتول ، 

ولة لدعم موقف " منظمة أوبك" يف رصاعها مع رشكات البرتول يف إطار مل تكن سوي محا

 لعبة األسعار التي كانت تباركها الواليات املتحدة . 

 –وبالتايل مل تكن تلك التهديدات تشكل خطراً حقيقيا ، وإن كانت رشكات البرتول األمريكية 

مريكية بالعمل عىل تغيري قد نصحت الحكومة األ  -والتي كانت حريصة عىل استقرار األوضاع

سياستها أو عىل األقل أن تلطف من تأييدها إلرسائيل وإال سوف تفقد ليس فقط مصالحها 

السياسية باملنطقة بل أيضا امتيازاتها ومصالحها االقتصادية، ودعت تلك الرشكات اإلدارة 

عالقات  اإلرسائييل ، وإقامة-األمريكية للسعي من أجل إيجاد حل سلمي للرصاع العريب

طويلة املدى وسليمة بني الدول الكربى املستهلكة للبرتول ومنظمة اوبيك ، ولكن اإلدارة 

األمريكية صمت آذانها عن تلك النصائح واستمرت يف سياستها الداعمة للموقف اإلرسائييل 

عىل حساب املصالح العربية وضد العرب حيث كانت الدوائر الحاكمة يف واشنطن تري أن 

ديدات ال تشكل خطراً حقيقيا ضد الواليات املتحدة ، وأنه يف حالة حدوث ذلك هذه الته

فإن واشنطن سوف تلجأ إىل استخدام القوة لالستيالء عىل حقول النفط لضامن استمرار 

 تدف  البرتول إىل الواليات املتحدة وحلفائها .

ة مبجلس الشيوخ وقد عرب السناتور " ويليام فولربايت " أمام لجنة العالقات الخارجي

األمرييك عن هذه الرؤية بقوله " أن مشكلة الواليات املتحدة تكمن يف كيفية التوفي  بني 

أي  –مع إرسائيل ، ومصالحها االقتصادية  –أي الثقافية والدينية  –مصالحها العاطفية 

 البرتولية مع العرب ، 
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ل تحايش الرصاع املبارش معه ثم مصالحها االسرتاتيجية مع االتحاد السوفيتي والتي تدور حو 

، فضالً عن أن الدول العربية البرتولية ال قيمة لها من الناحية العسكرية ، فهي مجرد فراغ 

للقوي ، وأن وكالء أمريكا يف املنطقة شاه إيران ، وإرسائيل كفيالن مبهمة االستيالء املسلح 

يف أسلوب مجازي بقوله " قد عىل تلك الدول ، ونصح وليام فولوبرايت " القيادة السعودية 

( " ، بينام أكد 385يكون لحم الغزال لذيذاً ولكن الغزال الحكيم ال يفاخر بلحمه أمام األسد)

السناتور " هرني جاكسون " عىل أن حل املشكلة بني العرب وإرسائيل من خالل األمم 

ملفاوضات املبارشة ، املتحدة خيايلٌّ ، ونصح برتك العرب وإرسائيل ليجدوا معاً حالً من خالل ا

ونفي " جاكسون " أن يكون السبن يف التهديد بقطع إمدادات النفط هو التأييد األمرييك 

إلرسائيل ، وإمنا يأيت التهديد عىل حد زعمه من الدول التي ال متلك البرتول والطامعة يف ثروة 

ان قوية كفيل الدول البرتولية لحل مشاكلها االقتصادية ، وأن وجود إرسائيل قوية وإير 

 ( . 386بتحقي  املصالح األمريكية)

وهكذا كان واضحاً أن الدوائر السياسية األمريكية ال تلقي باال للتهديدات الصادرة عن بعض 

الدول العربية البرتولية باستخدام سالح النفط ضد الواليات املتحدة إذا ما استمرت يف 

اجهة وإرسائيل ، وكانت واشنطن ترد عىل دعمها إلرسائيل يف حالة نشوب معركة بني دول املو 

 تلك التهديدات ال مبحاولة تعديل موقفها االنحيازي ،

  

                                                            
 .69( حممد هباء الدين حنفي : سالح البرتول وحرب أكتوبر ، مرجع سابق ، ص 385)
 . 68( املرجع السابق : ص 386)
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بل بإصدار التهديدات عىل لسان املسئولني األمريكيني بأن الواليات املتحدة يف حالة إقبال  

الدول العربية عىل تنفيذ تلك التهديدات فإنها سوف تقوم باحتالل منابع النفط وضامن 

إمدادات البرتول إىل دول املعسكر الغريب، ومع ذلك فقد استدعي منو تبعية الواليات وصول 

املتحدة السترياد النفط الرشق أوسطي ، وتطوير تعاونها مع بعض األنظمة العربية اليمينية 

(، حيث تضمن 387بروز تخوف داخل إرسائيل والقوي املوالية لها يف الواليات املتحدة)

" معهد البحوث السياسية اليهودية ملجلس املعابد اليهودية يف الواليات التقرير الذي أعده 

املتحدة " االسرتاتيجية اإلرسائيلية ملواجهة حدوث أزمة برتولية قد تؤثر عىل املوقف الدويل 

مبا يشكل ضغطاً عىل إرسائيل ، حيث نص التقرير عىل وورة العمل عىل إزالة االحتامل 

ية ، ألن استمرار ذلك ملدة طويلة قد يولد ضغوطا عربية مؤثرة السائد بحدوث أزمة برتول

عىل السياسة األمريكية ، وقد تصبح إرسائيل ضحية كل مشاكل الغرب . كام نص عىل دعم 

أمن إرسائيل بالعمل عىل إضعاف " أويبك " وإيجاد مصادر برتولية خارج نطاقها ، واتخاذ 

والعمل عىل تفكيك الروابط األمريكية والغربية مع اإلجراءات الكفيلة بإنهاء أزمة الطاقة ، 

رغم أنها مناهضة ملصالح إرسائيل عىل  –الدول العربية البرتولية ، ومنح رشكات " الكارتل " 

 ( .388مزايا وائبية يك تبحث عن مصادر للطاقة خارج الرشق األوسط) -حد وصف التقرير

  

                                                            
 .899من الباحثني : سياسة الوالايت املتحدة األمريكية ، مرجع سابق ص ( جمموعة 387)
 .81( حممد هباء الدين حنفي : سالح البرتول ، مرجع سابق ، ص 388)
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ا ملواجهة التهديدات العربية سواء بشن وقد بدا واضحاً أن هناك تنسيقا أمريكيا إرسائيلي

حرب الستعادة األرض املحتلة أو الستخدام سالح النفط يف تلك الحرب كوسيلة إلرغام 

 1512أمريكا عىل الرتاجع عن دعمها املتواصل إلرسائيل ، فعندما اندلعت حرب أكتوبر عام 

سورية من تحقي  تقدم والتي فاجأت بها مرص وسوريا إرسائيل ومتكنت القوات املرصية وال

هائل عىل الجبهة ، سارعت الواليات املتحدة يف االستجابة لتوسالت "جولدا مائري" رئيسة 

وزراء إرسائيل وأقامت واشنطن جرساً جوياً يحمل العتاد واإلمدادات العسكرية الضخمة إىل 

ورية إرسائيل ، األمر الذي مكنها من شن هجوم عسكري شامل ضد القوات املرصية والس

( ، 389عىل جبهات القتال ، وأحدث خلالً كبرياً يف املوقف العسكري عىل جبهة القتال)

واعرتاف هرني كيسنجر يف مذكراته رصاحة بحجم وضخامة الجرس الجوي األمرييك إىل 

إرسائيل أثناء العمليات القتالية ، أيضا اعرتف الرئيس نيكسون أن الجرس الجوي األمرييك 

مداد إرسائيل به قد مكنها من وقف تقدم سوريا ومرص عىل جبهتني ، الضخم الذي أمر بإ 

وقد أحدث تدف  اإلمدادات العسكرية إىل إرسائيل قلقاً شديداً لدي األوساط العربية ، 

حيث توجه وفد من وزراء الخارجية العرب برئاسة عمر السقاف وزير خارجية السعودية 

ئر واألردن إىل واشنطن واجتمع الوفد مع وعضوية كل من وزراء خارجية الكويت والجزا

أكتوبر يف محاولة إلثناء واشنطن عن تحيزها إلرسائيل  13الرئيس األمرييك نيكسون يف 

واإلشارة إىل االنعكاسات السلبية إلمدادات األسلحة األمريكية إلرسائيل أثناء القتال ، وعقن 

 ملوقف العريب . اللقاء رصح عمر السقاف بأن اإلدارة األمريكية تفهمت ا

  

                                                            
 .364( مذكرات هنري كيسنجر يف البيت األبيض ، مصدر سابق ، ص 389)
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ولكن الواقع كان خالف ذلك حيث مل يطرأ أي تغيري إيجايب عىل املوقف األمرييك يف صالح 

العرب ، بل العكس من ذلك حدث ، فقد أعلن يف اليوم التايل يف واشنطن أن الرئيس 

األمرييك نيكسون طلن رسميا من الكونجرس األمرييك املوافقة عىل إمداد إرسائيل مبعونة 

( ، ولقد حدث ذلك ومل يكن وفد وزراء 390مليار دوالر)3.3رئ عسكرية ال تقل عن طوا

الخارجية العرب قد غادر واشنطن بعد ، وكأن الواليات املتحدة أرادت أن تؤكد عىل إرصارها 

عىل مواقفها املنحازة كليا إلرسائيل دومنا مراعاة ألية عوامل أخرى ، ومن ثم كان اجتامع 

أكتوبر يف الكويت لبحث املوقف عىل الساحة العربية ، وإرصار  11يف  وزراء النفط العرب

الواليات املتحدة عىل موقفها ، واستمرار تدف  املعونات العسكرية إىل إرسائيل ، وقد حرض 

االجتامع وزراء برتول عرش دول عربية هي السعودية والكويت والعراق وأبو ظبي والبحرين 

( ، حيث قرروا خفض إنتاج البرتول من كل الدول 391ليبيا)وقطر وسوريا ومرص والجزائر و 

عىل أن يستمر الخفض بعد ذلك  - 1512عام كانت عليه يف أول سبتمرب ٪31العربية بنسبة 

حتى تنسحن إرسائيل من األرايض العربية املحتلة ، ومع  ابتداء من شهر ديسمرب ٪9بنسبة 

أي تخفيض عىل الحصة التي كانت كل دولة ذلك فقد التزم وزراء البرتول العرب، بأال يؤثر 

صديقة تستوردها من كل دولة عربية مصدره للبرتول خالل الشهور التسعة األويل من عام 

( 392، كام قرر الوزراء قطع إمدادات البرتول نهائيا عن الدول التي تساند إرسائيل)1512

 وعىل رأسها الواليات املتحدة وهولندا ،

  

                                                            
)390( Robert Lacey: The Kingdom Arabia and the House of  Soud, New York, Avon Book, 

1983 P410. 
 . 99 – 96، مؤسسة األهرام ، القاهرة ، ص ص 6893، يناير 49( صالح منتصر : اجملاهبة يف ميدان النفط ، جملة السياسة الدولية لعدد 391)
 . 91 – 33ص ، ص  6893( يناير  49( جعفر عبد السالم : سالح البرتول وقواعد القانون الدويل ، جملة السياسة الدولية ) العدد 392)
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ارات املركزية األمريكية حجم هذا التقليص يف اإلنتاج الذي قرره وقد قدرت وكالة االستخب 

وزراء النفط العرب مبليون برميل يومياً، كام أن البلدان الخليجية أعضاء منظمة " أوبيك" 

أي أن سعر الربميل ينتقل من ثالثة  ٪11قررت من جانن واحد زيادة أسعار النفط مبقدار 

 دوالرات واثني عرش باملائة للربميل الواحد .دوالرات وواحد باملائة إىل خمسة 

وقد أحدثت هذه القرارات ردود فعل رسيعة وخطرية عرب عنها هرني كيسنجر وزير خارجية 

أمريكا بقوله " رسعان ما تحول قل  األوربيني إىل تخل عن أمريكا وهلع داخيل ، وكان هم 

ث القي " ميشيل جوبرت " أوروبا الوحيد هو كسن ريض منتجي البرتول وخاصة فرنسا حي

( " ، 393خطاباً الذعا يف الجمعية الوطنية الفرنسية طلن فيه التعاون مع االتحاد السوفيتي)

وكانت دول أوروبا الغربية قد اتخذت موقفا يقوم يف مجمله عىل الحياد ، كام اتخذت دول 

ائيل من األرايض السوق األوروبية التسع قراراً مؤيداً للح  العريب طالبت فيه بانسحاب إرس 

، ورفضت محاوالت 1591نوفمرب  33الصادر يف  393املحتلة وتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

الواليات املتحدة األمريكية بجرها إىل مساندة إرسائيل ، واستخدام قواعدها العسكرية يف 

 أغراض نقل املعدات إليها مام أحدث فجوة يف العالقات بينها وبني الواليات املتحدة

( ، أيضا وقف االتحاد السوفيتي 394األمريكية وهذا ما أشار إليه كيسنجر يف مذكراته)

ومعظم دول الكتلة الرشقية موقفا مسانداً للعرب ، بينام مل يب  مسانداً إلرسائيل سوي 

 الواليات املتحدة واتحاد جنوب أفريقيا وهولندا .

  

                                                            
 . 361( مذكرات هنري كيسنجر يف البيت األبيض ، مصدر سابق ، ص 393)
 .39( جعفر عبد السالم : سالح البرتول ، مرجع سابق ، ص 394)
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أعلن امللك فيصل أن العربية السعودية وازداد املوقف سوءا بالنسبة للواليات املتحدة عندما 

قررت مضاعفة مستوي التقليص الذي اتف  عليه وزراء النفط العرب ، وأنها سوف تنقص 

إنتاجها إىل عرشة يف املائة وأنها تتعهد بعمل ذلك كل شهر ، كام هددت السعودية يف ذلك 

راءات إىل نتائج رسيعة ، الوقت بوقف تزويد الواليات املتحدة بالبرتول إذا مل تؤد هذه اإلج

هذا يف الوقت الذي كانت فيه السلطات الليبية قد قررت من جانن واحد وقف ضخ النفط 

ألمريكا عالوة عىل التزامها بقرار وزراء النفط العرب الصادر يف الكويت ، كام قررت رفع 

ار الحظر دوالر قبل قر 9.919دوالر بعد ما كان  6.539سعر الربميل الواحد من النفط إىل 

وأوضح قرار وزير النفط الليبي أن هذه الزيادة يف األسعار تعترب سارية املفعول اعتباراً من 

، وقال  ٪11( ، بينام قررت قطر خفض إنتاجها من النفط فوراً بنسبة 395)1512أكتوبر  11

أوامر أكتوبر بناء عىل 11وزير املال والنفط القطري أن هذا القرار سيطب  اعتباراً من اليوم 

أمري البالد، وأضاف أن هذا اإلجراء هو خطوة أويل فقط ستتبعها خطوات أخرى لوقف 

( ، كام قررت 396شحنات النفط إىل الواليات املتحدة وغريها من الدول املؤيدة إلرسائيل)

 19دوالر أمرييك للربميل اعتباراً من  9.191العراق رفع السعر املعلن لنفط البرصة مبا قيمته 

، كام تم تأميم أسهم رشكة 1512دوالر كام كان يف أول أكتوبر  3.511بدالً من  1512أكتوبر 

أكتوبر احتجاجاً عىل موقف هولندا  33النفط الهولندية " رويال داتش شيل " يف العراق يف 

 ( ،397املعادي للبلدان العربية ودعمها للسياسة الصهيونية)

  

                                                            
 .6996، ص 6894أكتوبر ، سجل اآلراء  69( وكالة األنباء الليبية ، يف 395)
 .6996، ص 6894( ) و.ص.ف ( ، رويرت ، سجل اآلراء 396)
 .6998، ص 6894نباء اتس ، سجل اآلراء ( وكالة أ397)



210 
 

وعامن وأبو ظبي قد قطعوا النفط عن  كام أعلن أن السعودية والكويت والجزائر وقطر

هولندا ، وتعترب السعودية أكرب مصدر للنفط إىل هولندا ، ويقدر استرياد هولندا من النقط 

 (.398برميل يف اليوم) 111السعودي

اجتمع وزراء النفط العرب يف الكويت ، حيث قرروا أن  1512نوفمرب  9إىل  2ويف الفرتة من 

يف املائة بالنسبة ملا كان  39إىل  1512النفط يف شهر نوفمرب كل دولة ستخفض إنتاجها من 

مرة أخري يف ديسمرب  ٪9عىل أن يخفض اإلنتاج مرة أخرى بنسبة  1512عليه يف سبتمرب 

املقبل ، وقال البيان الصادر عن وزراء النفط العرب أن الخطر الكامل املفروض عيل الواليات 

 ( .املتحدة وهولندا سيستمر)

الوقت الذي نرشته فيه صحيفة " الجارديان" يف لندن عن " منظمة أوبيك " أن هذا يف 

الدول األعضاء باملنظمة ستواصل فرض القيود عىل إنتاج النفط إىل أن تقرر األرسة العاملية 

اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لحمل إرسائيل عىل االنسحاب من األرايض العربية املحتلة ، 

فط سيستمر أيضا إىل أن تدرك الواليات املتحدة مدي فداحة تكاليف وأن تخفيض إنتاج الن

 سياستها الخاصة بدعم إرسائيل غري املحدود 

  

                                                            
 .6998، ص 6894( ) ي .ب ( ، سجل اآلراء 398)
(  تضدددمن البيدددان الصدددادر عدددن اجتمددداع وزراء الدددنفط العدددرب اسدددتمرار احلظدددر املفدددروض علدددى كدددل مدددن أمريكدددا وهولنددددا كمدددا تقدددرر ايفددداد وزيدددري الدددنفط )

جهة النظر العربية والقرارات اليت ااذها مؤمتر الكويت ، وقد تالحظ أن الوفد العراقي السعودي واجلزائري إىل العواصم األوروبية الغربية لشرح و 
 قد غادر الكويت عقدب افتتداح املدؤمتر واادذ العدراق موقفدا مسدتقال  كدان أكثدر تشدددا  ضدد الددول الديت تددعم الكيدان الصدهيوين ويدذكر أيضدا أن

، سجل  6894نوفمرب  3يف نفس اجتاه العراق يف موقف التشدد . وكالة أنباء رويرت يف  قرارات مؤمتر الكويت مل ترضي ليبيا اليت كانت تسري
 . 6998، ص  6894اآلراء 
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وبالنسبة إىل دول العامل الصناعية الرئيسية األخرى ، بينام أكد بيان املنظمة عىل أن الدول 

أن حظراً شامالً العربية النفطية تؤكد للدول الصديقة أنها لن تعاين من تخفيض اإلنتاج، و 

عىل شحن النفط مامثالً للحظر املفروض عىل الواليات املتحدة وهولندا سيفرض عىل أية 

( ، وقد أحدث املوقف العريب ردود 399دولة أخرى تقدم دعام معنويا أو مادياً إلرسائيل)

فعل كبرية يف األوساط األوروبية واليابان ، وانعكس ذلك بشكل رسيع عىل العالقات 

األوروبية ، ومل تكن الواليات املتحدة عىل استعداد لتدمري عالقاتها مع أوروبا  –كية األمري

واليابان بسبن ما أحدثته قرارات الدول العربية البرتولية يف السوق األورويب والياباين من 

حالة من الهلع والقل  ، أيضا مل تكن واشنطن مستعدة لتدمري عالقاتها كليا مع العربية 

( ، حيث بدا 400أخر أصدقائها من العرب وأن تتحمل حظراً برتوليا ملدة أطول ) السعودية

واضحا مدي معاناة الواليات املتحدة من حظر تصدير النفط العريب إليها ، عندما وقع 

يف خط  1519الرئيس األمرييك نيكسون عيل قانون يعطي إشارة بدء العمل يف أوائل عام 

ل عند اكتامله طاقة تقدر مبليوين برميل من " نفط أالسكا " كيلومرت لينق 1395أنابين طوله 

يوميا إيل الواليات املتحدة ، وقال نيكسون يف مالحظاته لدي توقيعه القانون أن هناك إمكانا 

حقيقيا آلن تعيد البلدان العربية النظر يف الحظر الذي فرضته عيل تصدير نفطها ولكنة حذر 

 إىل التدف  فسيظل األمريكيون يقاسون من نقص النفط من أنه حتى لو عاد النفط العريب

 ( .401لسياراتهم وتدفئة منازلهم خالل الشتاء الحايل)

  

                                                            
 .6994، ص 6894، سجل اآلراء 6894نوفمرب  69( وكالة أنباء روتري ، يف 399)
 . 368( مذكرات هنري كيسنجر يف البيت األبيض ، مصدر سابق ، ص 400)
 . 91ة يف ميدان النفط ، مرجع سابق ، (  صالح منتصر : اجملاهب401)
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بينام أشارت وزارة الخارجية األمريكية إىل أن الواليات املتحدة درست إجراء مقاطعة 

ت اقتصادية للدول العربية رداً عىل قطع النفط عنها ولكنها استبعدت حدوث ذلك يف الوق

الراهن ، وأكد الناط  باسم الخارجية األمريكية أن حاجات الدول العربية املصدرة للنفط 

( ، ولعل ذلك يربهن 402االقتصادية ضئيلة جداً ميكن أن تحصل عليها من مصادر أخرى)

عىل مدي االرتباك الذي أحدثه قرار الحظر يف الشارع األمرييك ولدي الدوائر األمريكية 

نوفمرب والذي أبقي الحظر النفطي  16دور بيان وزراء النفط العرب يف الحاكمة ، فعقن ص

عىل الواليات املتحدة ، مع عدم تطبي  قرار تخفيض صادرات النفط عىل الدول األعضاء يف 

السوق األوروبية املشرتكة باستثناء هولندا ، صدر عن وكيل وزارة الخارجية األمريكية " وليم 

يح حذر فيه مام اسامه " االبتزاز االقتصادي " ، واعتربه سالحاً ذا نوفمرب ترص 31بورتر " يف 

حدين ميكن أن يرض الدول التي تقدم عليه ، بقدر ما يرض الدول التي يوجه إليها هذا 

االبتزاز ، ورغم أن " بورتر" مل يرش رصاحة إىل الدول العربية املنتجة للنفط ، ولكن املراقبني 

حذير بورتر كان موجها إىل هذه الدول ، وأنه استخدم كلمة ابتزاز املطلعني أجمعوا عىل أن ت

لوصف الحظر الذي فرضته الدول العربية عىل صادراتها البرتولية إىل الواليات املتحدة ، كام 

أن " بورتر " هدد رصاحة بأن الواليات املتحدة تستطيع فرض حظر عىل صادراتها إىل الدول 

اصة من منتجات أمريكا الغذائية وسلعها الصناعية وخرباتها التي تتبع سياسة االبتزاز، خ

التكنولوجية واملعونة التي تقدمها لتلك الدول ، ألن الواليات املتحدة ال تستطيع سد 

 ( .403احتياجات هذه الشعوب إال بروح التعاون)

  

                                                            
 .6999، ص 6894، سجل اآلراء 6894نوفمرب 61( وكالة أنباء رويرت ، يف 402)
 .6991، ص 6894، سجل اآلراء 6894نوفمرب  88القاهرة ، يف  –( األهرام 403)
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د هذا يف الوقت الذي جاء تهديد هرني كيسنجر واضحاً ورصيحاً ، بأن الواليات املتحدة ق

تقبل عىل اتخاذ إجراءات اقتصادية انتقامية إذا ما استمر فرض الحظر عىل شحن النفط 

العريب إىل أمريكا، ولكن كيسنجر مل يفصح عن فحوى هذه اإلجراءات ، يف حني أشارت بعض 

املصادر املطلعة إىل أن هذه اإلجراءات قد تشمل وقف املساعدات األمريكية لبعض الدول 

األرصدة العربية يف املصارف األمريكية ولكن تهديدات كيسنجر مل تكن  العربية ، وتجميد

تشكل خطراً حقيقيا بالنسبة للموقف العريب والدول العربية ، إال أنها عربت أيضا عن مدي 

قل  وهلع اإلدارة األمريكية ، حيث أكد التقرير الذي أصدرته لجنة الشئون الخارجية التابعة 

أن حظر إرسال املواد الغذائية إىل الدول العربية كرد عىل حظر ملجلس الشيوخ األمرييك 

قد يكون رداً غري فعال ، ألن املخزون من الغالل  –شحن النفط العريب إىل الواليات املتحدة 

بخالف املخزون البرتويل متوفر بكميات كبرية وكافية ، حتى ولو دفع املشرتي مثنا أعيل ، وأن 

عىل حاجاتهم الضئيلة نسبيا من مصادر أخرى يف السوق  العرب مبقدورهم أن يحصلوا

العاملية وأضاف التقرير أنه مل يحدث اإلخالل العام الحايل إن اشرتت الدول العربية الستة 

من احتياجاتها الغذائية من الواليات املتحدة ، وأن هناك دولتني فقط   ٪11.3عرش أكرث من 

الحصول عىل الغالل هام السعودية والجزائر ، ومن  تعتمدان حقيقة عىل الواليات املتحدة يف

لن تجدا أي عناء  1513ألف طن من القمح عام 691ثم فإن هاتني الدوليتني اللتني استوردتا 

 (.404يف إيجاد مصادر أخرى إذا ما قايضتا القمح بالبرتول)

  

                                                            
 .6991، ص 6894، سجل اآلراء 6894نوفمرب  81( وكالة أنباء روتري، و.ص.ف، يف 404)
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يان ومن املالحظ أن هذه التهديدات قد صدرت يف الوقت الذي كان فيه املوفدان العرب

أحمد زيك اليامين وزير النفط السعودي وبلعبد عبد السالم وزير الصناعة الجزائري يقومان 

بجولة يف أوروبا وأمريكا بهدف توضيح املوقف واألسباب التي دعت الدول العربية إىل 

(، وقد عرض اليامين عىل هرني كيسنجر أثناء لقائهام يف واشنطن 405استخدام سالح النفط)

املفروضة عىل النفط العريب عىل مراحل تتف  وانسحاب إرسائيل من األرايض  تخفيض القيود

العربية املحتلة ، واملح اليامين إىل إمكانية تخفيض الحظر الكيل املفروض عىل الواليات 

، 1512ديسمرب 16املتحدة وهولندا طبقاً لنتائج مؤمتر جنيف للسالم والذي مزمع عقده يف 

من املمكن استئناف شحن النفط فوراً إىل الواليات املتحدة بعد  وقال الوزير السعودي أنه

أن تواف  إرسائيل عىل االنسحاب من األرايض العربية املحتلة وتضمن الواليات املتحدة ذلك 

، وأضاف أن االنسحاب اإلرسائييل يجن أن يشتمل عىل االنسحاب من القطاع الرشقي من 

ة إلرسائيل أن تعرتف بها عن طري  توقيع معاهدة القدس، وأنه سيكون عىل الدول املجاور 

سالم "يعني مرص وسوريا واألردن" ولكنه قال أنه ال يظن أن اململكة العربية السعودية 

 ( .406ستعرتف بإرسائيل)

  

                                                            
 .6999، ص 6894، سجل اآلراء 6894نوفمرب 89، 89، 88سي ، رويرت ، يف ( وكالة ات405)
 .6999، ص 6894، سجل اآلراء 6894ديسمرب  1( وكالة أنباء روتري، و.ص.ف، يف 406)
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وعىل الرغم من توقف القتال عىل الجبهة إال أنه كان واضحاً أن استمرار استخدام العرب 

أثاراً سلبية عىل العامل كله ، وأن حظر تصدير النفط العريب للبرتول كسالح سيايس ، قد ترك 

سبن مشاكل وأزمات مالية واقتصادية واستهالكية وعاملية وأن هذه املشاكل فتحت الباب 

عىل مرصاعيه لجميع أنواع االحتامالت العاقلة واملجنونة ، املنطقية وغري املنطقية فقد ذكرت 

مرار العرب يف استخدام سالح البرتول ضد الواليات مجلة " نيوزويك " األمريكية أن است

املتحدة سيزيد عدد العامل العاطلني خالل أربعة أشهر فقط إىل مثانية ماليني عامل ، وقد 

 1512يدخل هذا االحتامل يف جملة األسباب التي حملت الرئيس نيكسون يف أول ديسمرب 

الرامي ملعالجة أزمة الطاقة أطل   عىل إنشاء دائرة عليا جديدة لتنسي  اإلجراء الحكومي

عليها اسم " الدائرة الجديدة إلدارة الطاقة االتحادية " ، ويقوم عىل رئاستها " وليم سيمون" 

ديسمرب أن أهم عمل لديه هو إقناع الشعن  11وكيل وزارة املالية األمريكية والذي أعلن يف 

ولو استأنفت الدول العربية شحن األمرييك بأن أزمة الطاقة حقيقية وأنها قد تستمر حتى 

النفط إىل الواليات املتحدة ، ويف بريطانيا قال وزير الخزانة الربيطاين " انتوين بارير " يف 

وصف الوضع الذي خلقته أزمة الطاقة " أنه أخطر وضع عرفته بريطانيا منذ نهاية الحرب 

الربيطانية إىل استفحال أزمة ( ، بينام أشارت مجلة " االيكونوميست " 407العاملية الثانية ")

 البطالة التي سببها استخدام سالح البرتول ليس يف الواليات املتحدة وحدها 

  

                                                            
 . 6999، ص 6894، سجل اآلراء 6894ديسمرب  69( وكالة أنباء رويرت ، و.ص.ف، يف 407)
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بل يف جميع أنحاء العامل ، وقالت املجلة أن هناك احتامالً قد ينساه العرب يف غمرة نشوتهم، 

مريكية ذلك أنهم إذ ما تسببوا يف انتشار البطالة بشكل واسع فقد يدفعون الحكومة األ 

لتشجيع إرسائيل عىل تفجري القتال مرة أخرى ، وقد يغامرون برد فعل أمرييك كام وعدا 

 بذلك هرني كيسنجر .

وعىل الرغم من ترصيح الشيخ أحمد زيك اليامين يف لندن بأن لجوء الواليات املتحدة إىل 

ق التدخل العسكري لن يجدي نفعاً ألن العرب يف هذه الحالة سيدمرون جميع حقو 

(، ولعل ما نرشته مجلة " االيكونوميست " ليس سوي منوذجاً مام نرشته 408البرتول)

الصحف الغربية واألمريكية يف تلك اآلونة من مقاالت وتعليقات تقول أن سالح البرتول قد 

يثري شهية الدول االستعامرية من جديد خاصة عند الدول الصناعية ، وإن كانت كل هذه 

واعد القانون الدويل ، ألن الدول العربية عندما أقبلت عىل استخدام التهديدات ال تتف  وق

النفط كسالح سيايس يف معركتها من منطل  مبدأ السيادة الدامئة للدولة عىل مواردها 

، 1593 ديسمرب 19الطبيعية والذي أكده القرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 

ردها الطبيعية حتى إذا تعارض مع التزامات اتفاقية سابقة والذي يجيز ترصف الدولة يف موا

وخري الشعن  -، إذ بني هذا الترصف عىل أحد األسباب اآلتية " مصلحة التنمية القومية 

واألمن القومي " ، ومن ثم أعطي القانون الدويل للدول العربية الح  يف  -واملصلحة العامة 

الدول التي ال تلتزم مبوقف الحياد كالواليات خفض املصدر من برتولها أو فرض حظر عىل 

املتحدة التي مل تتوان يف تقديم كافة أنواع الدعم العسكري واملادي والتسهيالت للعدو 

 (  . 409الصهيوين ، مخالفة بذلك القواعد التقليدية للقانون الدويل)

  

                                                            
 .6999، ص 6894اآلراء ، سجل 6894ديسمرب  8بريوت، يف  –( احلياة 408)
 .91-38( جعفر عبد السالم : سالح البرتول وقواعد القانون الدويل، مرجع سابق ، ص ص 409)



217 
 

 

كان  1512أكتوبر  32،  33وعقن صدور قرار وقف إطالق النار من مجلس األمن يف يومي 

موضوع رفع الحظر البرتويل عن الواليات املتحدة ، من أكرث املوضوعات إلحاحاً عىل اإلدارة 

األمريكية ، بينام ترتن عىل قبول مرص لقرار وقف إطالق النار حدوث تصدع يف العالقات 

الليبية ، حيث عارضت ليبيا لقرار وقف إطالق النار وطالبت مرص باستمرار القتال -املرصية

( ، أيضا لوحظ خالل النصف األول من شهر ديسمرب أن املوقف 410حتى تحرير األرض)

العريب قد طرأ عليه بعض التعديل من حيث استمرار املوقف الصلن يف استخدام سالح 

ديسمرب يف الكويت والذي يربط  6البرتول، فلم ترتبط بعض الدول العربية بالبيان الصادر يف 

ديسمرب عقد مبدينة  39ل الكامل من األرايض املحتلة ، ففي رفع الحظر بانسحاب إرسائي

الكويت اجتامع منظمة البلدان العربية املصدرة للبرتول، الذي شاركت فيه كل من أبو ظبي 

والسعودية والجزائر والبحرين والكويت وليبيا وقطر وسورية ومرص، حيث قرر املجتمعون 

كام سجل   ٪39بدال من  ٪19لتخفيض لتصبح نسبة ا  ٪11أن يرتفع اإلنتاج بنسبة 

املجتمعون بارتياح التحول التدريجي الذي بدأت ظواهره عىل الرأي العام األمرييك وتعرف 

اإلرسائيلية ، والذي بدا واضحاً يف اتخاذ عدد من –جانن منه عىل حقيقة املشكلة العربية 

ية العربية وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ األمرييك مواقف موضوعية غري متحيزة من القض

املجتمعون عن أملهم أن تكون لدي الحكومة األمريكية رغبة صادقة يف إيجاد حل سلمي 

 األمريكية  –عادل للمشكلة ، حتى يؤدي ذلك بدوره إىل تحسن العالقات العربية 

  

                                                            
 .6991، ص 6894، سجل اآلراء 6894ديسمرب  63( وكالة أنباء رويرت، يف 410)
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إال أن املجتمعني قرروا استمرار حظر تصدير النفط إىل كل من الواليات املتحدة وهولندا ، 

خذوا قراراً يقيض مبعاملة اليابان بشكل خاص ال يخضعها إلجراءات التخفيض العام ، كام ات

كذلك بلجيكا ، كام قرروا تزويد بعض البلدان الصديقة بحاجتها الفعلية من البرتول حتى 

رشيطة أال يترسب البرتول العريب إىل  1512ولو ذادت عن مستوي استريادها يف شهر سبتمرب 

 ( .411يها الحظر)الدول املفروض عل

إال أن هذه القرارات مل متنع ترسب البرتول إىل الدول التي تقف ضد املوقف العريب وتساند 

إرسائيل وعىل رأسها الواليات املتحدة ، فرغم الخالفات بني أوروبا الغربية والواليات املتحدة 

تعطي الدول الغربية مثالً فإن روابط التعاون والصداقة املتبادلة بينهام تجعل من املؤكد أن 

البرتول للواليات املتحدة من الكميات التي تحصل عليها من الدول العربية النفطية ، ونفس 

(، 412هذا ما يتوقع حدوثه يف حالة هولندا التي تعد إحدى دول السوق األوروبية املشرتكة)

وض عىل وقد ذكرت مجلة " نيوزويك" األمريكية أن هناك ثغرات يف الحظر البرتويل املفر 

ألف برميل من 111الواليات املتحدة ، وأن الواليات املتحدة تتلقي يوميا بطرق ملتوية 

البرتول مل تكن أصالً متجهة إليها ، وأضافت املجلة التي نسبت معلوماتها إىل بعض كبار 

أن الواليات املتحدة تحصل عن طري  هذه الكميات  –موظفي وزراء التجارة األمريكية 

وامل أخرى مل تحددها عىل مخزون يومي يصل إىل مليون ونصف مليون وعن طري  ع

 (،413برميل)

  

                                                            
 .6998، ص 6894، سجل اآلراء  6894ديسمرب  81( ) و. أ. س ( : يف 411)
 .39ح البرتول وقواعد القانون الدويل ، مرجع سابق ، ص ( جعفر عبد السالم : سال412)
 .6998، ص 6894، سجل اآلراء 6894ديسمرب  83( ) و.أ.ف ( يف 413)
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ولكن مكتن الطاقة التابع للحكومة األمريكية نفي بعد ذلك ترسب النفط السعودي خالل  

الحظر العريب، وأضاف أنه وردت تقارير عن ترسب النفط خالل الحظر من ليبيا والعراق 

عندما سئل عبد الرحمن سامل العتيقي وزير النفط واملالية و ولكن الكميات مل تكن كبرية ، 

الكويتي يف مجلس األمة عن نبأ صحفي أمرييك بأن الكويت كانت بني الدول العربية التي مل 

تطب  الحظر النفطي العريب متاما قبل رفعه ، أجاب قائالً أن هذا الزعم ال أساس له من 

من العريب ، وأكد أنه مل يذهن برميل واحد من الصحة ويهدف إىل إلقاء الشكوك عىل التضا

 النفط الكويتي إىل الواليات املتحدة .

ومهام يكن األمر فإنه كان واضحاً أن ما حصلت عليه الواليات املتحدة من النفط بطرق 

وأسالين ملتوية مل يكن إال مجرد نقطة يف دلًو إذا ما قيس مبا كانت تحصل عليه من الدول 

(، ويفرس ذلك لهفة اإلدارة األمريكية عىل رسعة إنهاء موضوع 414ض الحظر)العربية قبل فر 

الحظر البرتويل عن الواليات املتحدة ، فعندما أجتمع هرني كيسنجر مع الرئيس السادات يف 

مبدينة أسوان ، طلن من السادات رسعة التحرك لرفع الحظر، متعلال بأن ذلك  1519يناير 

( ، 415كسون عىل أن يكون أكرث حزما يف تعامله مع إرسائيل)اإلجراء سوف يساعد الرئيس ني

 ( .وقد وعد الرئيس السادات كيسنجر بتحقي  ذلك)

  

                                                            
 .998، ص 6893، سجل اآلراء 6893مارس  64( ) أ. ب ( رويرت ، 414)
 . 894( حممد حسنني هيكل : املفاوضات السرية بني العرب وإسرائيل ، مرجع سابق ، ص 415)
( ي ) بدددو أن هنددري كيسددنجر اسددتطاع إقندداع الددرئيس السددادات أبن اإلدارة األمريكيددة جددادة يف إجيدداد تسددوية عادلددة للنددزاع يف الشددرق األوسددط وإجبددار

، لذل  كان حترك السادات يف بعض العواصم العربية إلقناع بعدض القدادة العدرب بضدرورة رفدع احلظدر  6819إسرائيل على االنسحاب حلدود 
 أمريكا ، خاصة بعد أن أبدت السعودية استعدادها لرفع احلظر إذا ما حدث فصل بني القوات السورية واإلسرائيلية . البرتويل عن
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يف حني أسهمت الضغوط األمريكية بشكل مبارش أو غري مبارش يف أحداث تبدل يف املوقف 

العريب لدي بعض الدول العربية من قرار حظر تصدير النفط إىل الواليات املتحدة ففي 

قام وفد من مجلس الشيوخ األمرييك بجولة زار خاللها عدد من العواصم  1519طلع عام م

العربية يف محاولة إلقناع القادة العرب بأن الواليات املتحدة جادة يف تحقي  تسوية سلمية 

اإلرسائييل ، وقد وصل هذا الوفد الذي كان يرأسه السناتور " بينت جونسون  –للنزاع العريب 

حيث  1519يناير عام  9س الشيوخ األمرييك إىل طرابلس الغرب يف ليبيا يف " عضو مجل

أجرى خالل زيارته اتصاالت ومباحثات مع املسئولني الليبيني تناولت أزمة الطاقة الناتجة عن 

الحظر العريب املفروض عىل تصدير النفط إىل الواليات املتحدة ، كام أجرى الوفد األمرييك 

 يف االتحاد االشرتايك الليبي تم خاللها استعراض األوضاع العربية لقاءات مع املسئولني

 ( .416والدولية الراهنة)

وقبل أن يغادر الوفد األمرييك املنطقة العربية عائداً إىل واشنطن ، هدد " جريلد فورد " 

نائن الرئيس األمرييك بأن الواليات املتحدة قد تقدم عىل وقف شحنات املنتجات الغذائية 

الدول العربية إذا استمر حظر النفط طويالً ، وأضاف فورد يف خطابه الذي ألقاه يف إىل 

الجمعية الصناعية الكيامئية " أن منطقتي شامل أفريقيا والرشق األوسط تعانيان نقصا كبرياً 

يف سلع غذائية مهمة ، وأن الواليات املتحدة هي أكرب بلد منتج للقمح والحبوب األخرى، 

 نا ودول أخرى نساعد عىل إطعام شعوب املنطقتني وبالتايل فإن

  

                                                            
 . 931، ص 6893، سجل اآلراء 6893يناير  9( ) و. أ. ع ( ، يف 416)
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" كام أشار " فورد " إىل أن هناك فرصة جديدة لنجاح البحث عن سالم عادل ودائم ، كام 

(، 417أعرب عن تفائله بالنسبة إىل رفع الحظر عن النفط العريب يف مستقبل قرين نسبيا)

يناير يف حديث 9شليزنجر " يف هذا يف الوقت الذي هدد فيه وزير الدفاع األمرييك " جيمس 

تليفزيوين أن استمرار الحظر البرتويل قد يدفع الرأي العام األمرييك إىل املطالبة بتدخل 

يناير أن الحظر  11(، ولكن كيسنجر كان أكرث دبلوماسية حيث أعلن يف 418عسكري أمرييك)

ألن الواليات املتحدة البرتويل العريب عىل شحنات النفط إىل الواليات املتحدة ال مربر له ، 

سعت أكرث من غريها للتوصل إىل تسوية سلمية للرشق األوسط، وتعرض كيسنجر يف حديثه 

إىل الترصيحات التي أديل بها أخرياً كل من وزير الدفاع األمرييك ، ونائن الرئيس األمرييك 

الدول  والتي حملت يف طياتها التهديد باتخاذ إجراءات عسكرية واقتصادية انتقامية ضد

العربية ، فاكتفي بالقول أنها ترصيحات يديل بها أعضاء الحكومة األمريكية بغرض إجراء 

مناورات فيام بينهم ، بينام ندد كيسنجر باملوقف األناين الذي تقفه بعض الدول الصناعية 

التي تسعي إىل أن تكفل لنفسها النفط عىل املدى القصري عن طري  عقد االتفاقات الثنائية 

 ( .419الدول املنتجة للنفط) مع

  

                                                            
 .918، ص 6893، سجل اآلراء 6893يناير  9( ) و.ص.ف ( ، رويرت يف 417)
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ورغم التهديدات التي كان يطلقها املسئولون األمريكيون من وقت ألخر ،إال أنه وكام يبدو 

أن الدبلوماسية األمريكية قد نجحت يف استقطاب بعض القادة العرب ومحاولة إقناعهم 

ية الرصاع بوعود كاذبة بأن اإلدارة األمريكية جادة يف السعي لتحقي  تسوية سلمية لقض

يناير أن الرئيس األمرييك نيكسون  21اإلرسائييل ، حيث رصح هرني كيسنجر يف  -العريب

تلقي تأكيدات من املسئولني العرب بأن قضية رفع الحظر عن شحنات البرتول إىل الواليات 

املتحدة ستدرس قريبا ، وأضاف كيسنجر أن هذه التأكيدات جاءت نتيجة اتصاالت 

فرباير أعلن عن  36( ، ويف 420مع القادة األصدقاء يف الرشق األوسط)ومراسالت شخصية 

عودة العالقات بني مرص والواليات املتحدة يف حفل استقبال أقيم للسيد أرشف غربال سفري 

مرص الجديد لدي الواليات املتحدة ، حيث قدمته السيدة " بات نيكسون" زوجة الرئيس 

ل " أن مرص راغبة يف تحسني عالقاتها مع جميع الدول األمرييك إىل الصحافيني ، وأعلن غربا

ألننا نحظى بدعم الرئيس نيكسون يف حل قضايانا" وأضاف أنه يأمل بأن يرفع الحظر 

  -(421النفطي العريب قريبا)

  

                                                            
 . 911ص  6893، سجل اآلراء 6893يناير  46( ) و.ص.ف ( ، يف 420)
 .919، ص  6893، سجل اآلراء 6893مارس  6القاهرة ،  –( األخيار 421)
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ولعل غربال هنا كان يعرب عن رؤية الرئيس السادات الذي راهن بكل ما ميلك عىل الحصان 

إىل تسوية سلمية مع إرسائيل، فعقن عودة العالقات بني  يف الوصول -األبيض األمرييك "

واشنطن والقاهرة حمل السيد أرشف مروان مستشار الرئيس السادات الرسائل إىل عرش دول 

وكانت هذه الرسائل تحمل دعوة الرئيس السادات إىل القادة  1519عربية يف أول مارس

دير النفط إىل الواليات املتحدة، العرب إىل النظر يف وورة وقف الحظر املفروض عىل تص

وذكرت صحيفة األهرام القاهرية أن الرئيس السادات سيجتمع اليوم مع األمري السعودي 

سلطان بن عبد العزيز ووزير خارجية اإلمارات العربية املتحدة أحمد السويدي لبحث نفس 

 ( .422املوضوع)

ر وزراء النفط العرب والذي هذا يف الوقت الذي كان قد أعلن فيه عن تأجيل مفاجئ ملؤمت

ديسمرب  39فرباير مبدينة طرابلس طبقا ملقررات مؤمتر الكويت يف  19كان مزمع عقده يف 

، حيث قالت وكالة أنباء الثورة العربية الليبية نقالً عن وزارة النفط الليبية أن التأجيل 1512

يواف  وزراء ( ورمبا خشيت مرص والسعودية أال 423تم بناء عىل طلن مرصي سعودي)

النفط العرب عىل الرؤية املرصية السعودية حول إمكانية رفع حظر تصدير النفط إىل 

الواليات املتحدة ، ورمبا أرادت مرص إفساح الوقت إلجراء مزيد من املشاورات واالتصاالت 

إلقناع القادة العرب مبوقفها خاصة بعد أن بادرت مرص باتخاذ قرار منفرد وأعادت عالقاتها 

 فرباير والذي بدأت بوادرها من قبل اإلعالن عنها،  36ع الواليات املتحدة يف م

  

                                                            
 .919، ص 6893 ، سجل اآلراء6893مارس  6القاهرة ،  –( األهرام 422)
 .911، ص 6893، سجل اآلراء 6893فرباير  64( وكالة أنباء رويرت : يف 423)
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وقد كان واضحاً يف تلك األجواء أن الواليات املتحدة قد نجحت يف ش  الصف العريب ويف 

أحداث فجوة يف املوقف التضامني الذي اتسمت به الجامعة العربية مع األيام األويل لحرب 

وقوف الدول العربية صفاً واحداً خلف دول املواجهة ضد العدو أكتوبر والذي تبلور يف 

الصهيوين ، ويف اتخاذهم لقرار حظر تصدير النفط الجامعي إىل الواليات املتحدة والدول 

 التي ساندت إرسائيل .

كانت األمور قد تغريت واملواقف قد تبدلت ، وبدا ذلك واضحاً  1519ومع حلول شهر مارس 

مارس عام  12لنفط العرب من اجتامعهم الصاخن عند منتصف ليلة عندما خرج وزراء ا

يف طرابلس الغرب دون إعالن أي قرار حول رفع حظر النفط عن الواليات املتحدة  1519

وهولندا ، بينام أكد مسئول ليبي كبري أن وزراء النفط العرب سيتابعون اجتامعاتهم يف " فينا 

تالف وزراء النفط العرب حول قرار رفع الحظر عن ( ، ويبدو أن اخ424" يوم األحد القادم)

الواليات املتحدة قد أدي إىل فض اجتامعهم يف ليبيا دون التوصل إىل قرار ، فقد عارضت كل 

من ليبيا وسوريا بشدة قرار رفع الحظر ، بينام كانت بعض الدول العربية التي شاركت يف 

وأن تكون هناك رشوط تلتزم بها االجتامع تري أن يكون قرار رفع الحظر بشكل مؤقت 

الواليات املتحدة ولكن الرئيس نيكسون رد عىل هذا الرأي يف ترصيح له أمام رجال األعامل 

مارس " بأن الواليات املتحدة لن تخضع ألية ضغوط من جانن الدول  19يف " شيكاغو" يف 

تحدة بشكل العربية املنتجة للبرتول إذا هي قررت رفع حظر النفط عن الواليات امل

 مرشوط" ، 
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وأضاف نيكسون أن الواليات املتحدة ستواصل عىل أية حال جهودها من أجل الوصول إىل 

تسوية يف الرشق األوسط ، وان رفع حظر مؤقت وبشكل مرشوط ستكون له أثار معاكسة 

 (" .425لألهداف التي نسعى إليها)

" بفينا " ،  1519مارس  16-19وعندما عقد وزراء النفط العرب اجتامعهم يف الفرتة من 

وافقت سبع دول عربية عىل رفع حظر تصدير النفط إىل الواليات املتحدة بينام رفضت كل 

من ليبيا وسوريا املوافقة عىل القرار، وأوضحت الجزائر أنها وافقت عىل القرار برشط أن 

ومني حذر يكون رفع الحظر مؤقتا ويستمر أسبوعاً فقط ، ويف ختام االجتامع الذي استمر ي

وزراء النفط العرب السبعة من أنهم سيعيدون النظر يف القرار يف أول يونيو املقبل يف 

االجتامع الذي سيعقد يف القاهرة ، بينام أكد السيد عز الدين املربوك وزير النفط الليبي 

فع لدي مغادرته مقر االجتامع بفندق " امربيال " أنه ال يواف  عىل القرار وأضاف أننا لن نر 

اإلنتاج ، غري أن وكالة أنباء الرشق األوسط ذكرت يف وقت الح  أن ليبيا ال متانع يف رفع 

الحظر ولكنها تحفظت بأن الوقت غري مناسن لذلك مل توقع عىل القرار ، بينام أعلن أن 

سوريا لن تواف  عىل قرارات الدول املصدرة للنفط إال عندما تنسحن إرسائيل من جميع 

( ، ويف أول يونيو عقد بالقاهرة االجتامع املتف  426بية املحتلة مبا فيها القدس)األرايض العر 

 عليه بني وزراء النفط العرب،
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حيث أكد البيان الختامي للمؤمتر أن وزراء النفط العرب مل يروا أثناء اجتامعهم ما يدعو  

هولندا مدة  إىل اتخاذ قرارات جديدة ، بينام قرر الوزراء استمرار حظر تصدير النفط إىل

خمسة أسابيع أخرى ورفض الوزراء املوافقة عىل املرشوع الجزائري برفع الحظر عن هولندا ، 

بينام استمر املوقف الليبي الرافض لرفع الحظر البرتويل عن الواليات املتحدة ، وكذلك رفض 

 (.427زيادة اإلنتاج)

الليبية ،  –ات األمريكية وقد شكل املوقف الليبي منزلقاً جديداً عىل طري  تدهور العالق

حيث رفضت ليبيا االستجابة لكل الضغوط األمريكية لزيادة اإلنتاج يف إطار سعيها لتخفيض 

( ، 428أسعار النفط، بينام رفض العقيد القذايف االستجابة لكل هذه الضغوط والتهديدات)

م عىل نحو ذكرت بعض املصادر الصحفية أن القوات األمريكية تقو  1519ويف أول مارس عام 

مكثف بتدريبات عسكرية عىل حرب الصحراء أو يف ظروف مامثلة لطبيعة األرايض العربية ، 

وأشارت هذه املصادر الصحفية األمريكية إىل أن ليبيا قد تكون هي املستهدفة ، وانه توجد 

عىل مسافة غري بعيدة عن الشاطئ الليبي قيادة األسطول السادس األمرييك ، هذا يف الوقت 

لذي وجه فيه عدد من املسئولني يف الواليات املتحدة تهديدات سافرة بالتدخل العسكري يف ا

مناط  آبار النفط العريب ، وكان رد القذايف عىل هذه التهديدات بقوله " أن هذه التهديدات 

وب من الجنون والجنون محتمل وإذا وقع هذا التدخل سوف نواجهه. ونحن ال نعتمد 

مد عىل الشعن بحيث إذا وقع عدوان فإن الشعن سيقاتل ويدافع عن عىل جيش نحن نعت

 بالده حتى أخر رجل وامرأة "، 

  

                                                            
 . 993، ص  6893، سجل اآلراء 6893يونيو 8( وكالة أنباء رويرت ، يف 427)
، أجراه حممد فريد ، السجل القومي ، اجمللد السادس  6893نوفمرب  61( جملة السياسة الكويتية : حديث صحفي للعقيد القذايف يف 428)
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وأضاف القذايف أن السياسة األمريكية تسعي إىل إحداث فجوة بني مرص وسوريا، يقابلها 

دفع مرص نحو تقارب أو اقرتاب نحو جهات أخرى ليس من املصلحة التقارب معها مام يدل 

و هدف السياسة األمريكية يف التخرين والحلول الجزئية ، وبطبيعة الحال عىل أن هذا ه

فإن أمريكا متارس هذه السياسة بطريقة غري مكشوفة ، فهي تغلف سياستها عن طري  

اإلدعاء بأنها تبذل جهدا من أجل حل القضية ، فأمريكا ترتدي ثوبا إلخفاء حقيقة دورها، 

رب بالعرب من أجل تحقي  املصالح األمريكية والهدف الحقيقي ألمريكا هو وب الع

 (" .429واإلرسائيلية)

ومن املالحظ أن قضية النفط قد حظيت باهتامم كبري يف تلك اآلونة سواء عىل الصعيد 

اإلقليمي أو عىل الصعيد العاملي ، فقد أوردت بعض املصادر الصحفية دراسة يف بداية عام 

لنفط سوف تتمكن من تحقي  عائد يقدر بنحو تفيد بأن الدول العربية املنتجة ل 1519

مليار دوالر ، وأن  911أو  911إىل  1561ستون مليار دوالر ، وأن هذا املبلغ سيصل يف عام 

" مرة عن القيمة اإلجاملية لكل أسهم بورصة باريس ، ويزيد ثالث 19هذا يزيد بحوايل " 

لواليات املتحدة واليابان ، وأن مرات عن إجاميل احتياطات املصارف املركزية يف أوروبا وا

ارتفاع أسعار النفط واملنتجات الغذائية يف العامل عامة قد وضعت دول العامل الفقرية يف 

( ، ويف نفس الوقت ميكنها من التأثري عىل النقد العاملي بأكمله ، 430موقف بلغ الصعوبة)

ن التأثري عىل رشايني وأن العرب قادمون عىل امتالك قوة مخيفة يف أيديهم يتمكنون بها م

 ( . 431الغرب ، بل وعىل " رقبة " أوروبا بأكملها)

  

                                                            
، السجل القومي ، اجمللد السادس  6899مارس  4( جملة البالغ اللبنانية : حديث صحفي للعقيد القذايف ، أجراه معه نبيل زكي ، يف 429)

 . 469 – 416، ص ص  6899/  6893
 .   316ص ، السجل القومي ، اجمللد اخلامس ،  6893أبريل  88اليوغسالفية ، مقدمة الصحيفة ، يف  –( صحيفة " زغرب " 430)
 .   981 – 919، ص ص  6894 – 6898، السجل القومي ، اجمللد الرابع  6894يونيو  66( جملة األسبوع العريب ، بريوت ، يف 431)
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وكان واضحا خالل تلك األزمة النفطية أن تركز احتياطي الذهن والدوالر يف البلدان املنتجة 

للنفط ، نتيجة ارتفاع أسعار البرتول ، قد خل  مشاكل جدية ذات طابع سيايس اقتصادي 

كل العامل الغريب فحصلت البلدان املنتجة للنفط عىل أداة تأثري بالنسبة للواليات املتحدة و 

إضافية عدا سالح النفط عىل السوق االقتصادية ، وحتى لو استثنينا استخدام هذه األداة مع 

ساب  تصميم بهدف ضعضعة اقتصاد الغرب ، يبقي خطر العجز املتصاعد يف موازين 

الهائلة التي تنف  عىل رشاء النفط ، كام  مدفوعات البلدان الغربية من جراء املرصوفات

يبقي خطر هروب النقد من هذه البلدان ، مام سوف يجعل لذلك أثراً تراكمياً مضاعفاً عىل 

( ، وقد دفعت تلك الظروف املرتتبة عىل األزمة النفطية الواليات املتحدة إىل 432االستقرار)

أسعار النفط من خالل زيادة  بذل كل جهد ممكن للخروج من تلك األزمة بالسعي لتخفيض

اإلنتاج عند الدول النفطية وإنهاء حالة الحظر املفروض ضدها من خالل مامرسة أسالين 

الضغط تارة ثم التهديد تارة أخرى ، أيضا كان ضمن حملة التدابري التي اتخذتها واشنطن 

د إداريت نيكسون من أجل التغلن عىل اآلثار السلبية لتبعية استرياد النفط ، إن بُدئ يف عه

وفورد إعداد برنامج جديد يف ميدان الطاقة يستهدف تطوير مصادر بديلة وخفض مستوي 

االستهالك وإنشاء احتياطيات طاقية اسرتاتيجية ، بينام متيزت التدابري السياسية بالحرص عىل 

اإلعالم ضامن استمرار إمدادات النفط من الخارج ، وبدأ املسئولون يف الخارجية األمريكية و 

األمرييك يبذلون جهوداً حثيثة تبغي تهذين الشعور نحو أمريكا وسط الدوائر الحاكمة يف 

البلدان العربية ، وأخذ التأكيد عىل الصداقة يتدعم بزيادة املساعدات االقتصادية 

 ( لبعض دول املنطقة .433والعسكرية واملالية)

  

                                                            
 .  818( جمموعة من الباحثني : سياسة الوالايت املتحدة ، مرجع سابق ، ص 432)
 .  96 – 91( جمموعة من الباحثني : املرجع السابق ، ص ص 433)
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مع سياسة  املوقف الليبي من عملية التسوية السلمية وتعارض ذلك

 واشنطن 

كانت عملية التسوية السلمية التي تبنتها الواليات املتحدة يف الرشق األوسط من أهم 

الليبية ، ولعل  –األحداث املحورية التي أسهمت بقدر كبري يف تدهور العالقات األمريكية 

رسائييل ،  اإل  –ذلك يرجع بالدرجة األويل إىل تباين موقفي البلدين من مشكلة الرصاع العريب 

وتصادم الركائز املحورية التي دارت حولها سياسة كل منهام نحو الكيان الصهيوين يف فلسطني 

، فقد كانت سياسة الواليات املتحدة األمريكية قد استقرت عىل أسس واضحة مفادها أن أي 

مة اإلرسائييل يرتبط عضويا باألهداف العا –دور أمرييك للوساطة يف قضية الرصاع العريب 

للسياسة األمريكية والتي كانت ترتكز عىل إزاحة النفوذ السوفيتي من املنطقة بأرسها ، 

يؤدي هذا الدور عىل أي وجه من الوجوه إىل ودعم مصالح حلفاء الواليات املتحدة ، عىل أالَّ 

( ، باعتباره ركيزة أساسية للسياسة األمريكية يف 434األمرييك) –أضعاف التحالف اإلرسائييل 

 لرشق األوسط .ا

ولذا استقر يف يقني الدوائر األمريكية خاصة اإلدارة والكونجرس أن إدارة واشنطن للرصاع 

األمرييك سوف يؤدي إىل الحفاظ عىل  –اإلرسائييل من منطل  التحالف اإلرسائييل  –العريب 

األمريكية املصالح العليا للواليات املتحدة يف منطقة الرشق األوسط ، ومن ثم كانت اإلدارة 

وبعدها تسعي إىل حمل مرص عىل الدخول يف مفاوضات مبارشة مع  1512قبل حرب أكتوبر 

 إرسائيل ، وفرض تسوية سلمية يف املنطقة ، 

  

                                                            
، معهد اإلمناء 6898(، أبريل 89سن انفعة : سياسة مصر اخلارجية جتاه الوالايت املتحدة ، جملة الفكر االسرتاتيجي العريب ، العدد )( ح434)

 . 668العريب ، بريوت ، ص 
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وقد تواف  ذلك مع تطلعات الرئيس السادات الذي أعرب عن رغبته يف مبادرة سالم مع 

للعزاء يف وفاة الرئيس جامل عبد  إرسائيل يف أول لقاء له مع رئيس الوفد األمرييك الذي جاء

النارص ، ثم حملها محمود فوزي عندما أوفد عىل رأس وفد مرصي للعزاء يف وفاة الرئيس 

( ، كام ذكر أن 435)1511األمرييك أيزنهاور ، ثم أعلنها الرئيس السادات رصاحة يف عام 

قضية واجبار الحرب التي كان يخطط لها الرئيس السادات مل تكن إال محاولة لتحريك ال

الواليات املتحدة للتدخل وفرض تسوية سلمية عىل إرسائيل ، خاصة بعد فشل الزعيم 

بني القوتني األعظم  1512السوفيتي " بريجنيف " أثناء مؤمتر القمة الذي عقد يف يونيو عام 

يف استغالل الوضع املربك الذي يحيط بإدارة نيكسون بسبن فضيحة " ووترجيت " وإجبار 

عىل مامرسة ضغطها عىل إرسائيل وفرض تسوية عادلة ملشكلة الرشق األوسط ،  واشنطن

 األمر الذي ترتن عليه عودة املنطقة إىل حالة الالسلم والالحرب . 

ويقول هرني كيسنجر وزير خارجية الواليات املتحدة يف مذكراته " أن مؤمتر القمة الذي 

ض قد اسهم بكل تأكيد يف إشعال حرب يف البيت األبي 1512عقد بني العمالقني يف صيف 

أكتوبر يف املنطقة " ، ثم يؤكد كيسنجر عىل أن قرار الرئيس السادات بالتخلص من 

املستشارين السوفيت مل يكن إلزالة عائ  لخوض الحرب التي كان يخطط لها فحسن بل 

 ( ، 436أيضا كان من أجل التقرب إىل الواليات املتحدة)

  

                                                            
 . 699( حممد حسنني هيكل : املفاوضات السرية بني العرب وإسرائيل ، مرجع سابق ، ص 435)
 . 469لبيت األبيض ، مصدر سابق ، ص (  مذكرات هنري كيسنجر يف ا436)
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 تعبري تهكمي عندما قال " لقد جلسنا عىل الحجر السوفيتي وقد عرب السادات عن ذلك يف

( " ، فقد تصور الرئيس السادات أن 437فلنجرب أن نجلس عىل حجر الواليات املتحدة)

تحالف مرص مع الواليات املتحدة سوف يؤدي إىل السالم والرفاهية، ورمبا تصور أن مرص 

ها من أن تعلن دوراً يفوق الدور الذي بثقلها الدميغرايف وارتباطها العضوي باملنطقة ميكن

تلعبه إرسائيل لحساب الواليات املتحدة ، بينام كانت رؤية العقيد القذايف تقف عند ألالصلح 

( ، ورغم تبني العقيد القذايف لشعار قومية املعركة مع 438وال تفاوض وال اعرتاف بإرسائيل)

ملعركة، إال أنه مل يخف اختالفه مع العدو الصهيوين ووضع كل إمكانيات بالده يف خدمة تلك ا

كل من مرص وسوريا حول خطتهام وأهدافها العسكرية يف هذه املعركة، والتي كانت تدور 

، بينام كان يري القذايف أن يكون هدف املعركة  1591حول تحرير األرايض التي احتلت عام 

ه أنه لن يشارك يف أية هو القضاء عىل الكيان الصهيوين وتحرير فلسطني ، ومن ثم كان إعالن

حرب إال إذا كان الهدف منها هو طرد املغتصبني وعودة يهود أوربا من حيث جاءوا ، 

 ( . 439واسرتاداد الشعن الفلسطيني لوطنه املغتصن)

  

                                                            
 . 664( حسن انفعة : سياسة مصر اخلارجية ، مرجع سابق ، ص 437)
، حدوار صدحفي مدع العقيدد القدذايف ، السدجل القدومي ، اجمللدد اخلدامس ) أجرتده 6893أبريدل  88( ، االثنني  699(  جملة الدستور ، العدد ) 438)

 . 333 – 343، ص ص  6893/  6894ليلي بديع( 
،ص 6894/  6898، حوار صحفي مع العقيد القذايف ، السجل القومي ، اجمللد الرابع 6894مايو  68اللبنانية ، يف  –( صحيفة النهار 439)

994  . 
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 1512ورغم املوقف املعلن من قبل العقيد القذايف ، إال أنه عندما اندلعت حرب أكتوبر عام 

عتاد الحريب والسالح لكل من مرص وسوريا أثناء القتال ، سارعت ليبيا بتقديم الدعم وال

ولكن قبول مرص لقرار وقف إطالق النار ثم قبول الرئيس السادات ملبدأ التسوية السلمية 

وف  دبلوماسية الخطوة خطوة التي اتبعها كيسنجر والتي بدأت بتوقيع كل من مرص 

قد رفضته ليبيا ، فكام عارض القذايف ،  1519وإرسائيل اتفاق فك االشتباك األول يف يناير 

" 111، عارض أيضا مباحثات الكيلو "1512نوفمرب  33قبول مرص لقرار وقف إطالق النار يف 

والتي أسفرت عن توقيع اتفاق فك االشتباك األول ، وبعث العقيد القذايف بربقية للرئيس 

تفاوض املبارش مع العدو السادات استنكر فيها قبول مرص لقرار وقف إطالق النار وقبول ال

( ، األمر الذي اعتربته ليبيا خروجاً للقيادة املرصية عن مبدأ قومية املعركة 440اإلرسائييل)

بعد أن كان هذا املبدأ هو الذي يحكم التحرك العريب أثناء حرب  –وقومية الحل السلمي 

لعريب وتأكيد كام اعتربت ليبيا تحركات كيسنجر يف املنطقة تستهدف ش  الصف ا –أكتوبر 

 (. 441االحتالل الصهيوين لفلسطني)

وقد بلور العقيد القذايف رؤيته حول ما يجري بني مرص وإرسائيل والتحركات األمريكية يف 

املنطقة يف ذلك الوقت يف حديث صحفي حيث اعترب أن ما يحدث يعني تأكيد حدود آمنة 

 إلرسائيل عىل حساب قضية الشعن الفلسطيني ، 

  

                                                            
 .  641 – 689، السجل القومي ، اجمللد اخلامس ، ص ص  6894نوفمرب  81( نص برقية العقيد معمر القذايف إىل الرئيس السادات يف 440)
 – 614، السجل القومي ، اجمللد اخلامس ، ص ص  6894أكتوبر  88يفة لوموند الفرنسية ، حديث صحفي للعقيد القذايف يف ( صح441)

619  . 
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الهيمنة األمريكية عىل املنطقة وعودة أمريكا بعد أن تصدي لها الرئيس ومحاولة لفرض 

جامل عبد النارص عىل مدي عرشين عاماً مل تستطع خاللها أن تضع قدمها يف املنطقة ، وأن 

يفرض عىل الشعوب التي يهمها األمر واملعادية  –حسن رؤية العقيد القذايف  –ذلك 

( ، أيضا كان العقيد القذايف 442اف الزحف األمرييك)لالستعامر أن تقف موقفا جاداً إليق

يري أن أمريكا غري قادرة عىل إرجاع الشعن الفلسطيني إىل أرضه واسرتداد حقوقه ، وأن 

استمرار مشكلة الشعن الفلسطيني قامئة يتناىف مع وجود أية عالقات طبيعية بني العرب 

الرؤية عىل موقف الواليات  ( ، ولعل العقيد القذايف كان يرتكز يف هذه443وإرسائيل)

املتحدة املعهود منذ قيام دولة إرسائيل والذي اتسم باالنحياز واالنقياد األعمي نحو إرسائيل 

واللويب الصهيوين ، وعدم قدرة اإلدارات األمريكية املتتابعة عىل اتخاذ موقف عادل نحو 

شعن بأكمله ، بل مشكلة الشعن الفلسطيني واالحتالل الصهيوين ألرض فلسطني وترشيد 

أن واشنطن كثرياً ما شجعت إرسائيل عىل سياسة العدوان والتوسع يف املنطقة ، ومن ثم أكد 

 1519يونيو  19البيان الذي صدر عقن مباحثات الزعيمني القذايف وعرفات يف طرابلس يف 

ائر عىل تصدي الثورتني الليبية والفلسطينية لكافة الحلول االستسالمية التي تحاول الدو 

 االستعامرية األمريكية فرضها .

ومن املالحظ أن التحرك املرصي املنفرد نحو إقامة سالم منفرد مع إرسائيل قد القي معارضة 

كبرية من ليبيا وبعض الدول العربية األخرى ، األمر الذي خل  حالة من القل  الشديد لدي 

 لتي شهدتها تلك املرحلة ، الرئيس السادات خاصة يف ظل التغريات اإلقليمية والدولية ا

  

                                                            
، السجل  6893أبريل  88( صحيفة زغرب اليوغسالفية ، حديث صحفي للعقيد معمر القذايف ، مع مديره الصحيفة ) دارااي نيكوفيش ( يف 442)

 .  399مس ، ص القومي، اجمللد اخلا
 . 391، السجل القومي ، اجمللد اخلامس ، ص  6893يوليو  1( التلفزيون الفرنسي ، حديث للعقيد القذايف ، يف 443)
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حيث أنهت فضيحة " ووترجيت " إدارة نيكسون بإجباره عىل تقديم استقالته ، وتويل نائبه 

والذي احتفظ يف إدارته  1519أغسطس عام  15" جريالد فورد " رئاسة الواليات املتحدة يف 

يف الوقت الذي الجديدة  بهرني كيسنجر يف منصبه كوزير لخارجية الواليات املتحدة ، هذا 

شهدت فيه الساحة اإلقليمية تغيرياً أخر عندما قدمت " جولدا مائري " استقالتها من رئاسة 

مارس  39الحكومة اإلرسائيلية ، وخلفها الجرنال إسحاق رابني كرئيس لوزراء إرسائيل ، ويف 

، وكان ذلك  أطل  أحد أمراء البيت املالك السعودي النار عىل امللك فيصل فأرداه قتيالً 1519

مدعاة ألن يشعر الرئيس السادات بالقل  إزاء عملية التسوية السلمية التي بدأها مع 

وإن  –إرسائيل بعد خروج نيكسون من امللعن وقتل فيصل أهم حلفاء السادات يف املنطقة 

 ثم بتغري الحكومة اإلرسائيلية . –( 444اختلفت سياسة الرجلني يف بعض املرات)

ينتظر كثرياً حتى متكن من لقاء الرئيس األمرييك " فورد " يف مدينة "  ولكن السادات مل

سالزبورج " بالنمسا ، بعد وساطة املستشار النمساوي " برونوكراكيس " ، وأدي هذا اللقاء 

إىل عودة كيسنجر إىل املنطقة مرة أخرى حيث نجح يف التوصل إىل توقيع فك االشتباك الثاين 

، والذي ألحقت به تعهدات رسية بلغت اثني عرش  1519سبتمرب  3بني مرص وإرسائيل يف 

تعهداً ، كانت من بينها التعهد بتوقيع صلح منفرد مع إرسائيل ، واالمتناع عن استعامل 

اإلرسائييل ، وااللتزام مبنع أية أعامل عسكرية أو شبه  –القوة العسكرية يف الرصاع العريب 

 ية ، عسكرية ضد إرسائيل من األرايض املرص

  

                                                            
 .891 – 816( حممد حسنني هيكل : املفاوضات السرية بني العرب وإسرائيل ، مرجع سابق ، ص ص 444)
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وأن متتنع الصحافة املرصية وكل وسائل اإلعالم املرصية عن توجيه حمالت الكراهية ضد 

إرسائيل ، وأن تبدأ مرص يف تقليص املقاطعة االقتصادية إلرسائيل تدريجياً دون االنتظار 

ملوقف عريب عام ، وأن تظل اتفاقية فك االرتباط وملحقاتها سارية حتى تحل محلها اتفاقية 

 ( .445أخرى)

ولقد عارضت ليبيا وعدد من الدول العربية التفاق فك االشتباك الثاين بني مرص وإرسائيل ، 

وهاجمت ليبيا املوقف املرصي وشنت وسائل اإلعالم الليبية حملة إعالمية ضد التحركات 

األمريكية نحو فرض تسوية "استسالمية" ال تحق  عودة الشعن الفلسطيني إىل أرضه ، كام 

ا وبعض الدول العربية مرشوع قرار يف الجمعية العامة لألمم املتحدة يعترب تبنت ليبي

الصهيونية نوع من أنواع العنرصية ، وتحرك اللويب الصهيوين وتحركت حكومة تل أبين 

ملحاولة منع صدور هذا القرار ، كام كتن الرئيس األمرييك فورد إىل الرئيس السادات يطلن 

ور هذا القرار من الجمعية العامة ، ولكن الرئيس السادات مل منه أن يبذلك نفوذه ملنع صد

يستطيع أن يفعل شيئا سوي أن يصدر تعليامته إىل الوفد املرصي يف نيويورك بالتغين عن 

جلسة التصويت يف الجمعية العامة ، وصدر القرار يف النهاية ينص عىل اعتبار الصهيونية 

القرار احتفلت ليبيا بصدوره ، واعترب القذايف  ( ، وبعد صدور446نوعاً من أنواع العنرصية)

هذا القرار حجة للشعوب يف محاربة الكيان الصهيوين يف فلسطني والقضاء عليه ، معترباً أن 

تنفيذ إلرادة عاملية جسدتها األمم املتحدة يف هذا كفاح الشعن الفلسطيني ومساندته يعترب 

ملتحدة الداعم للكيان العنرصي يف فلسطني القرار ، أيضا هاجم القذايف موقف الواليات ا

 واتهم السلوك األمرييك بالرببرية والعنرصية ، 

  

                                                            
 . 894( حممد حسنني هيكل : املرجع السابق ، ص 445)
 .   893س املرجع ، ص ( نف446)
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كام دعا القذايف إىل تضافر جهود الشعوب ملواجهة أمريكا ، وأشار العقيد القذايف إىل أن 

الكالم عن السالم يف الرشق األوسط غري موضوعي ما مل يتناول عودة الشعن الفلسطيني إىل 

وأن املحاوالت األمريكية مع بعض الدول العربية الهدف منها هو تأكيد االحتالل دياره ، 

العنرصي الصهيوين لفلسطني والقضاء عىل ح  الشعن الفلسطيني ، وأضاف القذايف أن هذه 

األسباب هي التي جعلتنا نرفض استقبال وزير خارجية أمريكا ، ونرفض املشاركة يف هذا 

قيقي نحو السالم، وأضاف أيضا أن هذا املوقف جعل الواليات التحرك الذي ليس له هدف ح

املتحدة تتهم ليبيا بأنها تقف ضد مشاريع السالم يف الرشق األوسط وتريد الدمار 

 لإلرسائيليني وأن ليبيا دولة حرب عدوانية .

و ومن ثم وضعت الواليات املتحدة ليبيا يف القامئة السوداء ال تباع لها املعدات العسكرية أ 

معدات التقنية وال يكون هناك تعاون معها وال تقبل أمريكا سفريا لليبيا وال تبعث أمريكا 

( ، وهكذا وكام هو واضح أن املوقف الليبي الرافض للتحركات 447سفرياً لها يف طرابلس)

األمريكية نحو تحقي  تسوية سلمية يف املنطقة ال تتف  والرؤية الليبية لحل مشاكل الشعن 

األمريكية ، بينام أدي الدور  –، قد اسهم بقدر كبري يف تدهور العالقات الليبية  الفلسطيني

الذي اضطلعت به واشنطن بني مرص وإرسائيل إىل تحقي  فك االشتباك األول والثاين وإىل 

–تحسني العالقات بني مرص والواليات املتحدة األمريكية ، وإىل تدهور العالقات املرصية

بعد اتخاذ السادات لقراره بإلغاء العمل مبعاهدة الصداقة والتعاون ( خاصة 448السوفيتية)

 .  1519مارس  12السوفيتية يف  –املرصية 

  

                                                            
، السجل القومي ، اجمللد الثاين  6891يوليو  88( كلمة العقيد القذايف يف الندوة العاملية حول عزل الصهيوين واملسألة العنصرية ، بطرابلس يف 447)

 . 88 – 86، ص ص  6899 – 6891
 . 468(  مجال على زهران : املرجع السابق ، ص 448)
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يف حني شهدت العالقات بني موسكو وطرابلس تقاربا ملحوظاً ، خاصة يف ظل تردي العالقات 

سوية السلمية الليبية ، بسبن املوقف الليبي من عملية الت –الليبية ، واألمريكية  –املرصية 

ويف ظل تلك األجواء أدي " جيمي كارتر " اليمني الدستوري كرئيس جديد للواليات املتحدة 

 خلفاً للرئيس " فورد " .

ومع بداية والية كارتر ، بدا يف األف  بوادر إمكانية التوصل إىل تسوية سلمية للرصاع العريب 

ثراً يف التوصل إىل تلك التسوية ، وعل  اإلرسائييل ، وأن تلعن الواليات املتحدة دوراً مؤ  –

الرئيس السادات آماالً كبرية عىل الرئيس كارتر ، كام أبدي بعض القادة العرب تفاؤلهم إزاء 

اإلدارة األمريكية الجديدة ، بينام أعرب العقيد معمر القذايف عن أمله يف أن يستطيع كارتر 

( ، ولكنه حذر 449شعوب العامل) أن يخفف من حدة العداء بني الشعن األمرييك وبقية

العرب من اإلفراط يف التفاؤل مؤكداً عىل أن كارتر ال يستطيع أن يأيت بفلسطني كام تصور 

العرب أو يعيد الشعن الفلسطيني إىل أرضه ، ألن أمريكا ال تستطيع أن متارس أية ضغوط 

األمريكية الجديدة مل  عىل إرسائيل ، وأن اآلمال التي يعلقها بعض القادة العرب عىل اإلدارة

 ( . 450تكن إال رساباً)

وقد ثبت صدق الرؤية الليبية لطبيعة الدور الذي ميكن أن تقوم به إدارة كارتر ومحدوديات 

 9 – 2هذا الدور وذلك عندما قام الرئيس السادات بزيارة الواليات املتحدة يف الفرتة من 

  1511إبريل عام 

  

                                                            
 .  961 – 399، السجل القومي ، اجمللد الثامن ، ص ص  6899يونيو  8يف ذكري معركة القرضابية ، يف  ( خطاب العقيد القذايف ،449)
 941 – 964، السجل القومي ، اجمللد الثامن ، ص ص  6899يونيو  66( خطاب العقيد القذايف ، يف ذكري جالء القوات األمريكية يف 450)
 . 
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"السادات" أثناء تلك الزيارة " أنه ال يستطيع كام ال  حيث أكد الرئيس جيمي كارتر للرئيس

يستطيع أي رئيس أمرييك أن يضغط عىل إرسائيل ، وقصارى ما ميكن أن يحاوله أن يقنعها 

( " ، إال أن إدارة كارتر أجرت اتصاالتها مع 451وليس بالضغط عليها ضد هذه املصلحة)

، ثم بعث كارتر إىل  1511يف مايو  حكومة "بيجن " الذي تويل رئاسة الوزراء يف إرسائيل

الرئيس السادات برسالة رسية يف شهر أغسطس من نفس العام تم بعدها وبرتتين أمرييك 

لقاء رسي بني حسن التهامي من الجانن املرصي وموىش ديان وزير خارجية إرسائيل يف 

وقت الذي صدر املغرب ، واتف  الجانبان عىل املبادئ األساسية للتسوية السلمية هذا يف ال

فيه إعالن عن االتحاد السوفيتي والواليات املتحدة يف أول أكتوبر يدعو إىل عقد مؤمتر 

جنيف تحت رعاية الدولتني العظمتني ومشاركة ممثلني من كافة أطراف النزاع مبا فيه 

 ( .452ممثلني عن الشعن الفلسطيني)

مؤمتر جنيف إذا بالرئيس  وبينام كان العرب يحشدون طاقاتهم وينسقون مواقفهم من أجل

والذي أعلن فيه أمام مجلس  1511نوفمرب  5السادات يخرج عىل العامل بقراره الشهري يف 

الشعن املرصي أنه " مستعد للذهاب إىل أي مكان يف العامل بحثاً عن السالم حتى ولو كان 

ان ضمن هذا املكان هو القدس ذاتها والكنيست نفسه " ، ومن املدهش أن يارس عرفات ك

 الحضور أثناء إعالن السادات لهذا القرار ، 

  

                                                            
 .  486ني العرب وإسرائيل ، مرجع سابق ، ص ( حممد حسنني هيكل : املفاوضات السرية ب451)
 .  483 – 461( مجال على زهران : سياسة مصر اخلارجية ، مرجع سابق ، ص ص 452)
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حيث خرج من مجلس الشعن غاضباً متوجهاً إىل املطار مبارشة ملغادرة القاهرة ، بينام مل 

ينتظر السادات الرد األمرييك أو اإلرسائييل عىل مبادرته ، فأوفد مدير مكتبه برسالة إىل 

ا بصفة رسمية أنه كان يعني ما قاله وأنه السفري األمرييك " جريمان أيلتس " يبلغه فيه

بالفعل ذاهن إىل القدس إذا ما تلقي دعوة من " مناحم بيجن " رئيس وزراء إرسائيل ، ويف 

صباح اليوم التايل حمل إليه السفري األمرييك دعوة مكتوبة من مناحم بيجن يدعوه فيها 

 ( .453لزيارة إرسائيل)

القدس ردود فعل كبرية ومتباينة ، فقد رحبت  وقد أحدث قرار الرئيس السادات بزيارة

الواليات املتحدة رسمياً بهذه الخطوة ، بل لعبت واشنطن دوراً هاماً من أجل إمتام هذه 

الزيارة ، أما سوريا والتي زارها الرئيس السادات بعد هذا اإلعالن بأسبوع واحد حيث اتسم 

بالتوتر واستنكر الرئيس األسد القدوم اللقاء بني الرئيس األسد والرئيس السادات يف دمش  

( ، ورفضت سوريا أن 454عىل مثل هذه الخطوة وقال للسادات " إن هذا استهتار وخفه ")

تشارك مرص هذه املبادرة ، بينام شهدت عدة عواصم عربية مثل ليبيا وبغداد والجزائر 

بة ، أما يف الخليج واليمن ودمش  حالة من اإلثارة واالستفزاز لدي الجامهري العربية الغاض

العريب وشبه الجزيرة العربية فقد كان هناك تباين يف مواقف الحكام ، فكان امللك خالد يف 

أي يف وقفة عرفات  –السعودية حزين بشدة وقال " إنه سوف يتوجه إىل الكعبة بعد يومني 

عاً " يدعو الله أن تسقط طائرة السادات قبل أن يكمل رحلته إىل القدس ويفضحنا جمي –

هذا يف الوقت الذي أبدى فيه " الشيخ خليفة " حاكم قطر إعجابه بالرئيس السادات واصفاً 

 إياه بأنه " فحل " 

  

                                                            
 .  816 – 898( حممد حسنني هيكل : املفاوضات السرية بني العرب وإسرائيل ، مرجع سابق ، ص 453)
 .  419( املرجع السابق ، ص 454)
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وأما يف القاهرة فكانت الحرية أكرب حتى يف الدوائر املحيطة بالرئيس السادات شخصياً حيث 

ت بالذهاب إىل قدم إسامعيل فهمي وزير خارجية مرص استقالته احتجاجاً عىل قرار السادا

القدس ، كام أبدى الكثريون من مستشاري وحاشية السادات تخوفهم من اإلقدام عىل هذه 

الخطوة ، ويف الجزائر كانت الجامهري العربية غاضبة ، وكتن الرئيس هواري بومدين إىل 

امللك خالد يقول له " إننا نشك يف نجاح ما قام به الرئيس السادات ، ولكن إذا نجحت 

ته يف تحقي  املطالن العربية ، فأنا عىل استعداد للذهاب إىل القاهرة ألعلن أمامه مبادر 

وأمام كل الناس أنني كنت مخطأ ، وإذا فشلت هذه املبادرة وكانت لدي الرئيس السادات 

الشجاعة يف الرجوع عنها ، فسوف أذهن أيضاً إىل القاهرة ألضع كل إمكانيات الجزائر تحت 

("، بينام أيدت كل من عامن 455لة جديدة من العمل العريب املوحد)ترصفه يف خدمة مرح

والسودان واملغرب قرار الرئيس السادات ، ويبدو أن الدور الذي لعبه الجانن األمرييك ، 

وتشجيع امللك الحسن أثناء املفاوضات الرسية بني إرسائيل ومرص يف املغرب من العوامل 

بزيارة  1511نوفمرب عام  11ات التخاذه لقراره يف الهامة التي مهدت وشجعت الرئيس الساد

 ( . 456القدس)

أما بالنسبة لليبيا فقد أحدث قرار الرئيس السادات بزيارة القدس ردود فعل خطرية سواء 

عىل املستوي الرسمي أو الشعبي ، فقد شهد الشارع الليبي حالة من اإلثارة والتظاهر 

ئها لقرار السادات ، بينام دعا العقيد القذايف إىل الشعبي وعربت الجامهري عىل رفضها واستيا

عقد مؤمتر قمة عريب عاجل يف مدينة طرابلس لشجن ترصف الرئيس السادات واعتباره 

 خيانة عظمي ، 

  

                                                            
 .   498( نفس املرجع ، ص 455)
 .   431( مجال على زهران : مرجع سابق ، ص 456)
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كام طالن القذايف بنقل مقر الجامعة العربية من القاهرة، وقبل أن يسافر الرئيس السادات 

لقذايف عن طري  الرسل واملبعوثني أن يثني إىل القدس وينفذ مبادرته حاول العقيد ا

السادات عن القيام بهذه الرحلة ، وعرض عليه تقديم كل معونة ممكنة إىل مرص إذا مل 

يذهن إىل إرسائيل ، ويقول القذايف يف حديث صحفي نرشته له مجلة دير شيبجيل األملانية " 

دبابة من أحدث  211ضمنت أنه واف  عىل كل طلبات الرئيس السادات العسكرية ، والتي ت

الطرازات تتمركز كلها يف منطقة قناة السويس ، كذلك عدد من أرساب الطائرات املقاتلة ، 

وأن هذه األسلحة املطلوبة بدأت تتحرك نحو مرص ، ولكن الرئيس السادات رفض فجأة هذه 

حرك ببطء املعونة بحجة أنها مل تصل برسعة كام طلن ، واتخذها ذريعة وقال أن األمور تت

 ( . 457شديد بالنسبة لهم ، ومن ثم قرر امليض يف قرار سفره إىل إرسائيل)

وهكذا مل ينجح املوقف العريب سواء عىل املستوي الحكومي أو الشعبي يف أن يثني الرئيس 

ومصافحة حكامها وإلقاء خطابه  1511نوفمرب عام  15السادات عن القيام بزيارة إرسائيل يف 

(، ونجحت السياسة األمريكية يف إحداث الشقاق يف الصف 458رسائييل)أمام الكنيست اإل 

العريب ، وخروج مرص عن اإلجامع العريب وعزلها لتصبح وحدها يف مواجهة إرسائيل واللويب 

 الصهيوين يف الواليات املتحدة.

وعىل أثر ذلك جدد العقيد القذايف دعوته لعقد قمة عربية طارئة يف طرابلس لبحث املوقف 

 ريب وإبعاد زيارة السادات إلرسائيل ، الع

  

                                                            
،  6899/  6899، السجل القومي اجمللد التاسع  6899فرباير  81( جملة دير شيبجيل األملانية ، حوار صحفي مع العقيد القذايف ، يف 457)

 .  981 – 989ص ص 
 .  483( مجال على زهران : املرجع السابق ، ص 458)
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مبدينة طرابلس مؤمتر قمة عريب ضم كال من  1511ديسمرب  9إىل  3حيث عقد يف الفرتة من 

الرئيس السوري حافظ األسد والرئيس الجزائري هواري بومدين ، والسيد عبد الفتاح 

قراطية الشعبية ، إسامعيل األمني العام للتنظيم السيايس املوحد يف جمهورية اليمن الدمي

والسيد ياسني رمضان ، ممثالً عن رئيس جمهورية العراق والسيد يارس عرفات رئيس منظمة 

التحرير الفلسطينية ، حيث بحث املؤمتر الوضع الراهن والزيارة التي قام بها الرئيس 

اهنة السادات للكيان الصهيوين، والنتائج التي ترتبت عىل تلك الزيارة وإبعاد املرحلة الر 

وأهداف املخطط األمرييك والصهيوين يف فرض تسوية استسالمية عىل العرب ، ثم تضمن 

  -البيان الختامي للمؤمتر عدة قرارات هامة كان من بينها :

أوالً : إدانة زيارة الرئيس السادات للكيان الصهيوين ألنها تشكل خيانة عظمة لتضحيات 

 حة ، ونضال وتضحيات األمة العربية .ونضال شعبنا العريب يف مرص وقواته املسل

ثانياً : العمل عىل إسقاط زيارة الرئيس السادات للكيان الصهيوين ، ومباحثاته مع العدو 

الصهيوين واإلجراءات التالية لها مبا يف ذلك اجتامع القاهرة املقرتح ، ويحذر املؤمتر كل من 

 . يحاول السري يف هذا الطري  والتعامل مع هذه النتائج 

ثالثاً : تجميد العالقات السياسية والدبلوماسية مع الحكومة املرصية ووقف التعامل معها 

عربياً ودولياً ، وتطب  قوانني وأحكام قرارات املقاطعة العربية عىل األفراد والرشكات 

 واملؤسسات املرصية التي تتعامل معها .
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معة العربية التي تعقد يف مرص ، كام رابعاً : يقرر املؤمتر عدم املشاركة يف اجتامعات الجا

يقرر إجراء اتصاالت مع دول الجامعة العربية لدراسة موضوع مقرها واملنظامت التابعة لها 

 وموضوع عضوية النظام املرصي .

خامساً : وتأكيد عىل أهمية العالقات النضالية والقومية والفلسطينية ، فقد أعلنت كل من 

ومنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل جبهة موحدة بينهام  الجمهورية العربية والسورية

ملواجهة العدو الصهيوين والتصدي ملؤامرة اإلمربيالية بكل أطرافها ، وإسقاط كل محاوالت 

االستسالم ، وقد قررت الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليمن الدميقراطية االنضامم إىل 

ية للصمود والتصدي يتاح للدول العربية األخرى هذه الجبهة باعتبارها نواة لجبهة قوم

 ( . 459االنضامم إليها)

سادساً : أعضاء الجبهة القومية يعتربون العدوان عىل أي عضو فيها اعتداء عىل جميع 

 أعضائها .

والواقع ورغم املواقف املعلنة والقرارات التي اتخذتها جبهة الصمود والتصدي والتي تضمنها 

ادر عن قمة الجبهة ، إال أن قرارات هذه الجبهة مل تكن إال مواقف رفض البيان الختامي الص

ال متلك خطة حقيقية تم طرحها ، ومن ثم فإن موقف هذه الجبهة قد بدا عقيامً عىل أحسن 

( ، فلقد كان واضحاً مدي التناقض بني األطراف املشاركة يف مقاومة مبادرة 460الفروض)

 السوري هو أكرب التناقضات عمقاً،   –راقي الرئيس السادات . ولعل الخالف الع

  

                                                            
، السجل القومي ، اجمللد التاسع 6899ديسمرب  9متر قمة الصمود والتصدي ، الذي صدر بطرابلس ، يف ( من نص البيان اخلتامي ملؤ 459)

 .  481 – 468، ص ص  6899 – 6899
 .   498( حممد حسنني هيكل : املفاوضات السرية بني العرب وإسرائيل ، مرجع سابق ، ص 460)
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فلم يواف  العراق الذي شارك يف جلسات املؤمتر عىل بيانه الختامي ، بل أن حكومة العراق 

رفضت االنضامم إىل جبهة الصمود والتصدي ، بينام كان واضحاً تغلن أسلوب املناورة 

ن هناك من يري أن ملعظم ( ، أيضاً كاواإلحراج املتبادل عىل تحركات سوريا والعراق)

أطراف جبهة الرفض اعتبارات مصلحية قطرية ، فمثالً حرص الجزائر عىل الحصول عىل املزيد 

من تأييد دول املرشق يف خالفها مع املغرب حول موضوع الصحراء ، وحرص النظام الليبي 

ىل مزيد عىل مزيد من التأييد يف خالفه مع النظام املرصي ، وحرصت سوريا عىل الحصول ع

من املعونات االقتصادية والعسكرية من ليبيا ، عالوة عىل تأثر هذه األنظمة كلها باملوقف 

 (. 461السوفيتي الذي ناصن مبادرة السادات العداء منذ البداية)

وبالرغم من أن املوقف الليبي ال يخضع لهذه الرؤية ، ألن السبن الحقيقي وراء الخالف 

درجة األويل إىل الرفض الليبي لسياسة الرئيس السادات نحو الليبي يرجع من ال –املرصي 

التسوية السلمية واعرتاض العقيد القذايف عىل التقارب املرصي األمرييك ، والذي يري أنه ال 

يتف  واألهداف القومية نحو تحرير األرايض وعودة الشعن الفلسطيني إىل دياره . أما عن 

فيتي إمنا جاء نتيجة للضغوط املرصية واألمريكية التي اتفاق التوجه الليبي مع املوقف السو 

 وجهت ضد ليبيا ملواقفها الرافضة لعملية التسوية السلمية ، 

  

                                                            
( اهتم العراق سوراي أبهنا ليست جادة يف معارضتها مل ) بادرة السادات ، وأهنا تسري يف نفس اخلط ولكن بسدرعة أبطدأ وأهندا قبلدت لقدرار جملدس األمدن

" الددذي يدددعو إىل االعددرتاف إبسددرائيل ، وأهنددا حتالفددت مددع القددوي االنعزاليددة يف لبنددان ضددد املقاومددة الفلسددطينية ، وأن سددوراي غددري خملصددة 838"
اإلسددرائيلية ، فددإن  –خددالف تكتيكددي وأندده جمدرد رهددور بددوادر جندداح يف املفاوضدات املصددرية للقضدية الفلسددطينية ، وأن اخلددالف املصددري السدوري 

 النظددام السددوري سدديندفع للحدداق بقطددار التسددوية السددلمية ، بينمددا تددتهم سددوراي النظددام العراقددي أبندده يزايددد يف السدداحة القوميددة ويصددر علددى شددروط
اطئ مع مصر وإيران العتبدارات مصدلحية قطريدة ضديقة ، وأنده مدازال هنداك تعداون ثقدايف تعجيزية إلحراج سوراي ، كما اهتمت سوراي العراق ابلتو 

واقتصددادي وعسددكري بددني العددراق وبددني مصددر رغددم قطددع عالقاتدده الدبلوماسددية معهددا ، ) سددعد الدددين إبددراهيم : املبددادرة بددني التصددلب اإلسددرائيلي 
 ( . 89 – 83، مؤسسة األهرام ، القاهرة ، ص ص 6899( أبريل 98وجمموعة الرفض ، جملة السياسة الدولية ، العدد )

 .  81( سعد الدين إبراهيم : نفس املرجع السابق ، ص 461)
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ونستند يف ذلك عىل أنه حتى توقف القتال يف شهر أكتوبر مل يكن هناك خالف جوهري بني 

ن دستور " إعال  1512أغسطس  35مرص وليبيا بل أن البلدين أعلنتا قبل حرب أكتوبر يف 

الوحدة بني مرص وليبيا " ، كام أن اختالف العقيد القذايف مع الرئيس السادات والرئيس 

األسد حول أهداف املعركة مل مينع ليبيا من املشاركة الفعلية وتقديم دعمها املادي 

والعسكري لكل من مرص وسوريا أثناء القتال ، ثم كانت ليبيا أول دولة عربية تقطع 

 ( .لوماسية مع مرص عقن زيارة السادات للقدس)عالقاتها الدب

ومن املالحظ عقن انعقاد املؤمتر األول لجبهة الصمود والتصدي ، أن جميع كلامت 

وترصيحات العقيد معمر مل تخُل من مهاجمة سياسة الرئيس السادات ووصف زيارته 

من القضية  للقدس بأنها خيانة عظمي ، بينام استمر تأكيده عىل ثبوت املوقف الليبي

  226والقرار  393الفلسطينية ومتحور هذا املوقف حول رفض االعرتاف بالقرار 

( ، واعتبار إرسائيل ظاهرة استعامرية ، وأن الواليات 462الصادرين عن مجلس األمن)

املتحدة لن تستطيع بكل محاوالتها أن ترغم العرب عىل االعرتاف بها ، وأن إقدام السادات 

اتفاق منفرد مع إرسائيل سوف تقع مسئوليته عىل السادات وحده ،  عىل توقيع صلح أو

أيضاً أكد القذايف عىل أن مشكلة الرشق األوسط لن تنتهي إال بعد تحرير كامل الرتاب العريب 

 ( . 463وعودة الشعن الفلسطيني إىل بالده بعد تحرير فلسطني من املغتصن الصهيوين)

  

                                                            
(  يف )ندوفمرب عقددب زايرة الدرئيس السددادات للقددس ااددذت السددلطات الليبيدة عدددة إجدراءات ضددد مصددر كدان أفهددا قطدع العالقددات الدبلوماسددية  84

 . 6694، سجل اآلراء ، ص  6899نوفمرب  84معها ، )أ.ش. أ ( يف 
 
 .  494، السجل القومي ، اجمللد التاسع ، ص  6899ديسمرب 61( صحيفة النهار العريب ، حديث للعقيد القذايف يف 462)
 . 419، السجل القومي ، اجمللد التاسع ، ص 6899ديسمرب  66( صحيفة استامبا اإليطالية ، حديث للعقيد القذايف يف 463)
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 9إىل  3د والتصدي والذي عقد بالجزائر يف الفرتة من أيضا أكد املؤمتر الثاين لجبهة الصمو 

بناء عىل دعوة الرئيس الجزائري هواري بومدين ، عىل متسكه ببيان طرابلس  1516فرباير 

وعىل وورة استمرار النضال إلسقاط وإحباط جميع املحاوالت الرامية إىل جر العرب نحو 

ة ، ورفض أي اتفاق يتم عىل حساب األمة الهزمية واالستسالم وإىل تصفية القضية الفلسطيني

العربية ومصالحها العليا ، كام أكد املؤمتر عىل أن الرئيس املرصي ال ميلك الرشعية وال 

الصالحية ليك ميثل أو يفاوض عن قضية شعن فلسطني الذي متثله منظمة التحرير 

 جانن سوريا الفلسطينية ، ويري املؤمتر أن الواجن القومي يحتم الوقوف بكل حزم إىل

ومنظمة التحرير الفلسطينية ودعم موقفهام إلفشال التسويات االستسالمية التي ال تخدم 

 ( .464إال الصهيونية واإلمربيالية)

ويذكر أن العقيد معمر القذايف قد طلن من الرئيس السوري حافظ األسد يف هذا املؤمتر 

ندما دعت إحدى الصحف املرصية إطالق يد الفدائيني الفلسطينيني للعمل ضد إرسائيل ، وع

كالً من ليبيا والجزائر واليمن الدميقراطية وسوريا والعراق إىل االلتقاء  1516يف شهر مارس 

مع مرص ، وأن يأتوا إىل القاهرة ليتأكدوا أن هناك سالماً حقيقياً ، وأال يشكلوا قيادة 

لدعوة يف خطابه الذي ( ، رد القذايف عىل هذه ا465عسكرية مشرتكة ويعدوا العدة للحرب)

مارس من نفس العام حيث قال " أنه عىل استعداد إذا كان هذا  36ألقاه مبدينة طربق يف 

الطرح صحيحاً وأن السالم مستحيالً ، أن يصدر األمر للعميد أبو بكر يونس وزير الدفاع 

أجل وحدة الليبي بالذهاب إىل السلوم لالجتامع بالقائد العام للقوات املسلحة املرصية من 

 الجيش الليبي واملرصي ضد العدو املشرتك ويف مواجهة إرسائيل وحلفائها ، 

  

                                                            
، السجل القومي ، اجمللد 6899فرباير  3ان املشرتك الصادر عن املؤمتر الثاين لقمة جبهة الصمود والتصدي ، يف اجلزائر ، يف ( من نص البي464)

 . 388 – 369التاسع ، ص ص 
 .  199) عن صحيفة األهرام القاهرية ( السجل القومي ، اجمللد التاسع ، ص  6899مارس  4( صحيفة الرأي العام الكويتية ، يف 465)
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أما إذا كان اللقاء حول املخططات األمريكية وحول مائدة االستسالم والعاملة ، واستجداء 

املستعمرين األمريكيني فهذا اللقاء مرفوض ألننا لن نلتقي عىل الخطة األمريكية من اجل 

كيني يف فلسطني أو يف أي شرب خارج فلسطني ، كام هدد القذايف أي مسئول التسليم لألمري

عريب من السري يف طري  االستسالم واالنضامم إىل هذا املخطط األمرييك ، مؤكداً عىل تحالفه 

مع الفدائيني الفلسطينيني ومع القوي الثورية العربية يف كل مكان ، والتي تعمل رساً والتي 

أكد القذايف عىل عقيدته الثابتة والتي ترتكز عىل أن إرسائيل ظاهرة  تعمل علناً ، أيضاً 

استعامرية عنرصية خلقت بعد الحرب العاملية الثانية ، البد أن تنتهي وتبقي فلسطني 

 ( . 466للفلسطينيني)

قام العقيد القذايف بجولة زار خاللها الجزائر وتشيكوسلوفاكيا  1516وخالل شهر يونيو عام 

انيا الدميقراطية ، حيث تضمنت جميع البيانات املشرتكة التي صدرت يف عواصم واملجر وأمل

هذه الدول عقن زيارة القذايف لها ، إدانة املخطط الصهيوين اإلمربيايل ، ورفض السياسة 

االستسالمية التي تحاول القوي الرجعية واإلمربيالية فرضها عىل األمة العربية بينام أشيد 

ة لجبهة الصمود والتصدي من أجل توحيد عملها يف النضال ضد اإلمربيالية باألهمية اإليجابي

( ، هذا يف 467والصهيونية والرجعية ، ودعمها للحقوق العربية الثابتة والقضية الفلسطينية)

الوقت الذي كانت فيه إدارة الرئيس كارتر تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إىل اتفاق 

 رسائيل ، من خالل املباحثات التي كانت تجري تحت رعاية حول تسوية سلمية بني مرص وإ

  

                                                            
 .  314، السجل القومي اجمللد التاسع ، ص  6899مارس  89( خطاب العقيد القذايف ، مبدينة طربق ، يف 466)
ل ، يف السجل ( نصوص البياانت املشرتكة الصادرة يف كل من اجلزائر ويوغسالفيا وبلغاراي واجملر وأملانيا الدميقراطية عقب زايرة القذايف هلذه الدو 467)

 .  839 – 989لتاسع ، ص ص القومي ، اجمللد ا
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وبواسطة الرئيس كارتر يف معسكر كامن ديفيد بالواليات املتحدة بني املرصيني واإلرسائيليني 

، ومل تستطع الحملة التي تبنتها ليبيا وبعض الدول العربية ضد مفاوضات السالم بني مرص 

امليض قدماً يف تلك املفاوضات معتمداً عىل الواليات  وإرسائيل ، أن متنع الرئيس السادات من

املتحدة األمريكية يف التوصل إىل تسوية سلمية ، رمبا تريض بعض األطراف العربية ، وتجعلها 

 تراجع موقفها وتنضم إىل مرص يف التسوية السلمية .

 االنتخابات يعول كثرياً عىل نجاح كارتر يف 1516وكان الرئيس السادات أيضا يف أواخر عام 

األمريكية ملدة ثانية لذلك نجده يواف  عىل املرشوع الذي قدمه الرئيس كارتر بشأن إطار 

تسوية سلمية بني مرص وإرسائيل ، رغم اعرتاض وزير خارجية مرص محمد إبراهيم كامل 

عضو الوفد املرصي يف مفاوضات كامن ديفيد عىل مرشوع كارتر ، بينام حاول الرئيس 

ناع وزير خارجيته قائالً له ) أنت تعارضني لتشمت يف االتحاد السوفيتي وحافظ السادات إق

( " ، 468األسد والقذايف؟ ( ثم قال السادات " أنني أعرف ما أفعله وسأميض فيه إىل النهاية)

حيث كان يعتقد أن قبوله ملرشوع كارتر سوف يساعد  –وأمام إرصار السادات عىل موقفه 

خابات الرئاسة القادمة وانه يف هذه الحالة سوف ينفذ كارتر وعوده له عىل نجاح كارتر يف انت

اضطر محمد إبراهيم كامل  –عىل حد تعبري الرئيس السادات  –ألن كارتر رجل قيم ومبادى 

إىل تقديم استقالته من منصبه كوزير خارجية مرص حيث قبلها الرئيس السادات، وغادر 

 ( .469 مرص)وزير الخارجية كامن ديفيد عائداً إىل

  

                                                            
 .  389( حممد حسنني هيكل : املفاوضات السرية ، مرجع سابق ، ص 468)
 .  981( نفس املرجع السابق ، ص 469)
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هذا يف الوقت الذي أكد فيه العقيد القذايف يف خطابه الذي ألقاه يف احتفاالت ليبيا بالذكري 

التاسعة لثورة الفاتح من سبتمرب أن العرب سيمزقون أي اتفاق مع العدو الصهيوين سواء 

كان  –كان االتفاق يوقع يف بيت املقدس أو يف " البيت األسود " أو يف " اصطبل داود " 

القذايف قد درج يف خطبه وترصيحاته عىل إطالق هذين املسميني عىل البيت األبيض ، 

وأضاف القذايف " إن العرب يرفضون رفضا تاريخياً وقاطعاً أي  –ومعسكر كامن ديفيد 

تواجد للعدو اإلرسائييل فوق الوطن العريب من املحيط إىل الخليج ومن الالذقية إىل نواليد 

لعامل أنه ال ميكن إقامة عالقة بيننا وبني العدو الذي يحتل فلسطني منذ عام وأضاف " نعلن ل

إال عالقة الكفاح املسلح حتى تنتهي األمة العربية أو تنتهي األمة الصهيونية املعتدية  1596

 ( " .470العنرصية)

ولكن هذه التهديدات مل تؤثر عىل سري املفاوضات يف معسكر كامن ديفيد ، حيث أعلن يف 

عن توقيع كل من مرص وإرسائيل عىل اتفاق إطار للسالم يف الرشق  1516سبتمرب  11

األوسط ، والواقع أن هذا االتفاق مل يخرج عن وجهة النظر اإلرسائيلية أثناء املفاوضات ، 

وقد نصت املادة األويل  –" معلقا آماله عىل كارتر " –ومع ذلك فقد قبله الرئيس السادات 

 إنهاء حالة الحرب بني مرص وإرسائيل وإنشاء سالم بينهام ، بينام جاءت من هذا االتفاق عىل

املادة السادسة منه لتوضح بجالء قدر القيود التي فرضها هذا االتفاق عىل صانع القرار 

 السيايس املرصي 

  

                                                            
،ص ص  6898 – 6899، السجل القومي ،اجمللد العاشر 6899سبتمرب  6( من خطاب العقيد القذايف يف العيد التاسع لثورة الفاتح ، 470)

84 – 88 . 
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حيث نصت تلك املادة عىل أنه يف حالة التعارض بني التزامات األطراف املرتتبة عىل تلك 

أية التزامات أخرى ، تكون االلتزامات املرتتبة عىل تلك االتفاقية ملزمة ويجن االتفاقية و 

( ، وهذا يعني أن معاهدة السالم بني مرص وإرسائيل تكون لها األسبقية عىل 471تنفيذها)

كافة ارتباطات مرص األخرى مبا فيها ارتباطاتها العربية ، وهذا يعني أيضا أن مرص بعقدها 

 إرسائيل تتخىل عن كل التزاماتها العربية بسبن هذا االتفاق . اتفاق سالم منفرد مع

وعقن اإلعالن عن توقيع هذا االتفاق هاجم العقيد القذايف سياسة الواليات املتحدة 

واتهمهام بالتحيز للكيان الصهيوين وهدد بأن املوقف األمرييك املعادي للحقوق العربية قد 

ضامم إىل حلف وارسو ، وأشار إىل وضوح انحياز يدفع القوي التقدمية العربية إىل االن

الرئيس كارتر كليا إىل اإلرسائيليني يف مفاوضات " كامن ديفيد " ضد مصالح الشعن 

الفلسطيني ، وأن املوقف العدايئ الذي تقفه واشنطن من القضية العربية يحول دون إيجاد 

( ، وعىل الرغم من أن 472)صيغة للتفاهم والتعاون بني األمة العربية واألمة األمريكية

املوقف الليبي من عملية السالم مل يتعد الحملة اإلعالمية واملواقف السياسية والكالمية ، إال 

أن واشنطن اعتربت أن املوقف الليبي يؤلن الشعوب العربية وشعوب املنطقة ويحرضها 

تها املنطقة عقن ضد السياسة األمريكية يف املنطقة ، خاصة بعد التحوالت الكبرية التي شهد

 نجاح الثورة اإليرانية يف اإلطاحة بشاه إيران " محمد رضا بهلوي " 

  

                                                            
 6893اإلسرائيلي ) من الصراع احملتوم إىل التسوية املستحيلة ( مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت  –انفعة : مصر والصراع العريب ( حسن 471)

 .  693، ص 
/  6899، السجل القومي ، اجمللد العاشر 6899أكتوبر  66( كلمة العقيد القذايف يف ندوة احلوار العريب األمريكي ، مبدينة طرابلس ، يف 472)

 .   99 – 93، ص ص  6898
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والذي كان يعني فقدان واشنطن لرجل من أهم حلفائها يف املنطقة ، ومبا يعني أيضا خروج 

إيران من إطار الرتتيبات االسرتاتيجية الغربية يف الرشق األوسط ، فقد كان شاه إيران تعول 

( 473شنطن والدول الغربية يف القيام بدور رجل البوليس قرب أهم منابع البرتول)عليه يف وا

رصح الرئيس كارتر أنه ليس هناك دولة عىل األرض أقرب  1511يف العامل ، ففي نهاية عام 

إىل الواليات املتحدة من إيران يف عملية التخطيط العسكري ، وقال أنه ليس مثة قائد يدين 

 ( . 474تنان والصداقة الشخصية أكرث من حكومة شاه إيران)له كارتر بعظيم االم

ومن ثم كان واضحاً أن سقوط شاه إيران قد أحدث هزة كبرية يف املنطقة ويف الركائز 

األساسية التي اعتمدت عليها االسرتاتيجية األمريكية نحو املنطقة مام أثار قلقاً كبرياً لدي 

أولوياتها يف املنطقة من خالل االسرتاتيجية التي  الدوائر األمريكية دفعها نحو إعادة ترتين

وضعتها إدارة الرئيس كارتر والتي اشتملت عىل عدة ركائز أساسية متحورت حولها سياسة 

 -( :475واشنطن نحو املنطقة كان أهمها)

أوالً : اإلعالن عن عزم الواليات املتحدة التدخل لحامية موارد البرتول يف الخليج بالقوة 

 إذا ما ظهرت أية تهديدات محتملة أو محققة .العسكرية 

ثانيا: االنتهاء بأرسع ما ميكن من تثبيت اتفاقية كامن ديفيد وتحويلها إىل معاهدة سالم 

حتى وإن كان السالم منفرداً بني مرص وإرسائيل وحدهام ، وبدون تدخل القضية الفلسطينية 

 إذا تعذر وجود توفي  بني القضيتني.

  

                                                            
 .   93( فواز جرجس : السياسة األمريكية ، مرجع سابق ، ص 473)

)474( U.S. Department of State, American Foreign Policy : Basic Documents, 1977-1980, 

Washington, DC: U. S. Government Printing Office, 1983, P 604 . 
 .  341املفاوضات السرية بني العرب وإسرائيل ، مرجع سابق ، ص  ( حممد حسنني هيكل :475)



252 
 

ظة عىل عالقة الرئيس كارتر بالقوة اليهودية والصهيونية يف الواليات املتحدة ثالثاً : املحاف

أثناء الحركة من أجل اتفاق سالم كامل بني مرص وإرسائيل ، ويكون ذلك عن طري  إقناع " 

بيجن " بقدر من االعتدال يف مطالبه ، وإبقاء جامعات الضغط الصهيوين واليهودي عىل علم 

 رتاكها فعليا يف عملية التفاوض .دائم بالتفاصيل بل اش

ويف إطار هذه االسرتاتيجية عرض " برجينسيك " مستشار األمن القومي يف إدارة كارتر عىل 

الرئيس السادات خطط واشنطن للعمل معا ضد الثورة اإليرانية مبا مينعها من تثبيت حكمها 

عدد من دول الخليج يف إيران ، وكذلك خطط واشنطن لإلجراءات األمنية التي ستتخذ يف 

العربية ، وبينام كانت خطة واشنطن هي محاولة وب الثورة اإليرانية والحيلولة دون 

استمرارها ، كانت ليبيا من أول الدول التي أعلنت عن تأييدها ودعمها للثورة اإليرانية ، 

واستغل القذايف سقوط شاه إيران ليربهن عىل فشل السياسة األمريكية وعن عجزها عن 

حامية عمالئها ، متوعداً كل عمالء اإلمربيالية بأنهم سيسقطون كام سقط شاه إيران ، معربا 

عن تأييد بالده الكامل وبال تحفظ للثورة اإليرانية ودعمها ومساندتها يف مواجهة السياسة 

( التي وصفها أية الله الخميني بأنها انتصار 476األمريكية التي تستهدف النيل من الثورة)

 ( . 477لقمع واإلمربيالية والصهيونية واالستعامر)عىل ا

وهكذا انتقل أهم حلفاء الواليات املتحدة األمريكية إىل قامئة الخصوم ، بينام كان واضحاً أن 

مرص يف طريقها إىل دخول دائرة التحالف مع الواليات املتحدة ، خاصة بعد الدور الذي 

 رص وإرسائيل ، لعبته واشنطن يف الوصول إىل اتفاق سالم بني م

  

                                                            
 .  338 – 336( حممد حسنني هيكل :  املرجع السابق ، ص ص 476)
 .  99( فواز جرجس : املرجع السابق ، ص 477)
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والذي ترتن عليه خروج مرص عن اإلجامع العريب ، حيث قرر مؤمتر القمة العريب الذي عقد 

يف بغداد إسقاط عضوية مرص من الجامعة العربية ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة 

إىل عاصمة عربية أخرى يف حالة توقيع مرص التفاق سالم منفرد مع إرسائيل ، ولكن عدم 

فاق القادة العرب يف قمة بغداد عىل بلورة موقف موحد ملواجهة سياسة الرئيس السادات ات

( ، أظهرت عجز الدول العربية ليس فقط عن 478، حيث برزت عدة اتجاهات متباينة)

التوصل إىل رأي موحد تجاه عملية سالم بديلة ، بل حول األهداف التي ميكن أن ترمي إليها 

 ( .479مثل هذه العملية)

هام يكن املوقف العريب إال أن الرئيس السادات كان يشعر بقل  شديد وبخيبة أمل نظراً وم

لتشدد الجانن اإلرسائييل وتعرث مفاوضات السالم ، ويف ظل تلك الظروف وصل الرئيس 

األمرييك جيمي كارتر إىل مرص حيث أجري مباحثات مع الرئيس السادات حصل خاللها من 

للتوصل إىل حل يرتضيه مع " بيجن " ، ثم غادر كارتر السادات عىل تفويض مطل  

حيث التقي مع مناحم بيجن واملسئولني  1515مارس  11اإلسكندرية متوجهاً إىل إرسائيل يف 

اإلرسائيليني ، عاد بعدها إىل القاهرة ، حيث عرض عىل الرئيس السادات يف اسرتاحة مطار 

وقف اإلرسائييل ، وكذلك رؤية كارتر الشخصية القاهرة نتيجة مباحثاته مع اإلرسائيليني وامل

إلمكانية تحي  اتفاق سالم ، وكان رد السادات عليه هو " أنه يواف  عىل كل شئ من أجله 

هو وليس من أجل بيجن " ، وعىل الفور تم االتصال تليفونياً من اسرتاحة مطار القاهرة 

 برئيس وزراء إرسائيل" مناحم بيجن " 

  

                                                            
 . 94 ، ص 6899مؤسسة األهرام . القاهرة  –إعداد مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية  –( مؤمتر كامب ديفيد 478)
 . 94، ص  6898( يوليو  18( بطرس غايل : سياسة مصر اخلارجية يف مرحلة ما بعد السادات ، جملة السياسة الدولية ، العدد ) 479)
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ة الرئيس السادات عىل الرشوط اإلرسائيلية، ثم اتف  عىل عقد اجتامع يف وأبلغه كارتر مبوافق

حيث تم يف هذا اليوم فعالً يف البيت األبيض األمرييك  1515مارس عام  39واشنطن يف 

(، وكانت أهم مالمح هذه االتفاقية تشري إىل 480توقيع معاهدة سالم بني مرص وإرسائيل)

اإلرسائييل ، بعد أن كانت تلعن دور الريادة بالنسبة  –خروج مرص من دائرة الرصاع العريب 

 للجانن العريب يف هذا الرصاع.

أيضاً ترتن عىل هذه املعاهدة تطورات هامة يف املنطقة ، كان أبرزها اختالل التوازن 

اإلرسائييل ، خاصة بعد أن وضعت هذه االتفاقية قيوداً  –العسكري بني طريف الرصاع العريب 

ار السيايس واالسرتاتيجي املرصي ، مام أدي بدوره إىل ضحالة حجم الدور ضخمة عىل القر 

املرصي يف التفاعالت العربية واألفريقية ، بعد أن أعلنت سبع عرشة دوله عربية عقن توقيع 

( وإسقاط عضويتها يف الجامعة العربية ، 481تلك املعاهدة قطع عالقاتها الرسمية مع مرص)

ية يف ) مارس مبدينة بغدد ، ويف أبريل مبدينة الكويت ، ويف كام عقدت عدة اجتامعات عرب

( التخاذ إجراءات ضد مرص وعزلها عربياً ودولياً ، مام أدي إىل انكامش 1515تونس يف نوفمرب

كبري يف دور مرص اإلقليمي والدويل ، كام حدت هذه املعاهدة من مجال مرص الحيوي 

 ودورها البارز واملعروف يف أفريقيا ، 

  

                                                            
 .  398 – 399( حممد حسنني هيكل : املفاوضات السرية بني العرب وإسرائيل ، مرجع سابق ، ص ص 480)
 . 93بق ، ص ( بطرس غايل : سياسة مصر اخلارجية ، مرجع سا481)

، كما أعادت إسرائيل عالقاهتا مع كل من زائري وليبرياي ،  6898) * ( قام " شارون " وزير الدفاع اإلسرائيلي بزايرة ستة دول أفريقية يف أوائل عام 
كانت عام   بليون دوالر يف حني 681289وعقب توقيع تل  املعاهدة   6891بينما جتاوزت الصادرات اإلسرائيلية إىل أفريقيا عام 

 مليون دوالر وكذل  األمر ابلنسبة للواردات . 3929ال تتجاوز  6891
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ام فتحت الباب عىل مرصاعيه أمام إرسائيل التي تعاظم نشاطها)*( االقتصادي والفني يف بين

( . أيضاً كان واضحاً اآلثار السلبية التي أحدثها توقيع هذه املعاهدة 482القارة األفريقية)

كارتر عىل املوقف العريب يف مواجهة املناورات السياسية األمريكية والصهيونية ، بعد نجاح 

يد مرص وش  الصف العريب وإحداث قطيعة بني مرص وأشقائها بعد أن كانت تلعن يف تح

دور الشقي  األكرب والدرع األول يف جميع القضايا العربية ، حيث يري أحد الكتاب 

السوفيت أن معاهدة السالم املرصية اإلرسائيلية جاءت وفقا للرؤية املشرتكة بني الواليات 

ت بعيدة كل البعد عن تحقي  تسوية عادلة ألزمة الرشق املتحدة وإرسائيل ألنها كان

 ( .483اإلرسائييل) –األوسط والرصاع العريب 

ومن املالحظ أن ليبيا كانت أكرث الدول العربية تشدداً يف معارضة منهج كامن ديفيد ، 

وظهرت مكامن خطورة استمرارية تبني ليبيا ملقوالت الرفض والتصدي ملخطط التسوية ، 

ل األمر قارصاً عىل صعيد الدعاية السياسية حيث أكد العقيد معمر القذايف يف حتى وأن ظ

ترصيح ملراسل مجلة التايم األمريكية " أن هذه املعاهدة تعترب خطوة إىل الوراء ، وان حبنا 

للسالم يجعلنا نعارض ما جري يف البيت األبيض ألن هذا الحدث سيزيد من تعقيد مشكلة 

اف أنه يتوقع أن يشدد الشعن الفلسطيني من مقاومته ضد الرشق األوسط " ، وأض

اإلرسائيليني ، وأن تتخذ الحكومة املرصية موقفا عدوانيا غري ودي إزاء العرب ، كام ستكون 

 هناك زيادة يف نفور العرب تجاه األمريكيني 

  

                                                            
( أبريل ، يوليو  63،  64( عبد املنعم املشاط : األبعاد االسرتاتيجية التفاقية كامب ديفيد ، جملة الفكر االسرتاتيجي العريب ، العددان ) 482)

 . 96 – 18، معهد اإلمناء العريب ، بريوت ، ص ص  6899
( ، مرجع سابق ، ص  63،  64( روبرت مركااين : مشكلة الشرق األوسط من وجهة نظر سوفياتية ، جملة الفكر االسرتاتيجي العددان ) 483)

664 . 
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وأكد عىل أن توقيع هذه املعاهدة سيعجل بيوم الثورة ضد تلك األنظمة الرجعية التي 

تمد عىل األمريكيني ويدفع العرب إىل االعتامد أكرث عىل االتحاد السوفيتي ، كام أشار تع

القذايف إىل أن الواليات املتحدة األمريكية ضالعة يف مؤامرة مع إرسائيل والسادات ضد العامل 

العريب ، وأن الرئيس كارتر " رجل طين " ولكنه جاهل وساذج يف السياسة الدولية " ، ولهذا 

يف رشاك هذه االتفاقية التي مل تكن إال جزاء من حملته االنتخابية ، ثم أكد القذايف عىل  وقع

رؤيته الثابتة حول إمكانية تحقي  السالم العادل يف املنطقة عن طري  عودة الشعن 

الفلسطيني إىل دياره ومغادرة اليهود األجانن إىل بالدهم األصلية التي أتوا منها ويبقي فقط 

لفلسطينيون كمواطنني يف دولة علامنية يعيش فيها العرب اليهود مع املسلمني اليهود ا

واملسيحيني ، وجدد العقيد القذايف رفضه االعرتاف بأن هناك شعبا أسمه الشعن 

 ( . 484اإلرسائييل)

وعىل الرغم من موقف الرفض املعلن من القيادة السياسية يف ليبيا واتهام الواليات املتحدة 

حملة اإلعالمية ضدها ، إال أن إحدى املصادر الصحفية ذكرت يف شهر أبريل عام واستمرار ال

أن وفداً ليبياً قام بزيارة الواليات املتحدة ، وأن هذا الوفد أعلن يف واشنطن عن حرص  1515

ليبيا عىل التعاون والتقارب مع الواليات املتحدة ، وأن ليبيا ليست ضد اتفاقية " كامن 

اتها ، ولكنها ضد ما يشكل تسوية جزئية ال تحل مشكلة الشعن ديفيد " يف حد ذ

( ، كام ذكر نفس املصدر عن صحيفة 485الفلسطيني التي هي محور الرصاع يف املنطقة)

عربية عن عواصم أوروبية أن القيادة الليبية أعطت تعليامتها لسفرائها يف الخارج بتجاهل 

 تداعيات وتفاصيل مؤمتر السالم ، 

  

                                                            
 ، السجل القومي  ، اجمللد احلادي6898أبريل  8( جملة اتمي األمريكية ، حديث صحفي للعقيد القذايف ملراسل اجمللة ) سرتوب اتلبوت ( يف 484)

 . 364 – 366، ص ص  6891 – 6898عشر 
 .  839مؤسسة األهرام ، القاهرة ، ص  6898( أبريل 91( جملة السياسة الدولية : ) شهرايت األحداث الدولية ( العدد )485)
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االنتقادات السابقة ملرشوع السالم األمرييك ، جاء ذلك يف الوقت الذي أعلن وعدم مواصلة 

فيه املتحدث باسم البيت األبيض األمرييك أن " بييل كارتر " شقي  الرئيس األمرييك " جيمي 

كارتر " ، ليست له أية صفة رسمية ، وكان ذلك رداً عىل ترصيح صدر عن بييل كارتر قال 

الواليات املتحدة تحسني عالقاتها مع ليبيا ، ألن نسبة العرب املقيمني يف فيه " أنه يتعني عىل 

 ( " .486الواليات املتحدة تفوق نسبة اليهود)

وكام هو واضح أن لقاًء تم بني بعض املسؤولني الليبيني وبييل كارتر تم خالله مناقشة 

بلدين ، ولكن الجهات األمريكية ، وإمكانية وقف تدهور العالقات بني ال –العالقات الليبية 

الرسمية يف البيت األبيض رفضت سلوك بييل كارتر وخلعت عنه الصفة الرسمية واستنكرت 

العربية ، هذا يف الوقت الذي ذكرت فيه بعض  –ما رصح به حول العالقات األمريكية 

املصادر الليبية أن موقف ليبيا من معاهدة السالم مل يتغري والذي تغيري فقط هو لغة 

( ، ولكن هذا الترصيح مل يلمس أرض الواقع ، 487طاب السيايس حول هذه املعاهدة)الخ

حيث استمرت لغة الرفض حول هذه املعاهدة هي السمة البارزة يف كل ترصيحات وخطن 

العقيد القذايف الذي استغل الغارات اإلرسائيلية عىل مخيامت الفلسطينيني يف جنوب لبنان يف 

اإلرسائييل ، وأنه مل يؤد إال لتشتيت الصف  –ق السالم املرصي التشكيك يف مدي جدوى اتفا

العريب وزيادة حدة التوتر وزيادة العمليات الفدائية ضد أهداف إرسائيلية ، كام بعث 

 بربقية إىل امللوك والرؤساء العرب ،  1515يونيو  2العقيد القذايف يف 

  

                                                            
 .  891( نفس املصدر السابق ، ص 486)
 .  89( نداء صباع : حماكمة شعب ، مرجع سابق ، ص 487)
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ية عرب قناة السويس لتشرتك يف أشار فيها إىل سامح مرص مبرور السفن الحربية اإلرسائيل

قصف مخيامت الفلسطينيني يف جنوب لبنان ، مبا يعني أن مرص تشارك يف توجيه الحمالت 

العسكرية ضد لبنان ، وإن عىل األمة العربية أن تقف يف وجه هذه الحملة املشرتكة ضد 

 ( . 488الفلسطينيني)

اإلرسائييل ، قام العقيد معمر  –ويف إطار سياسة ليبيا املناهضة التفاق السالم املرصي 

بجولة زار خاللها عرش دول عربية هي  1515يوليو  13يونيو وحتى  32القذايف يف الفرتة من 

سوريا واألردن والعراق والكويت والبحرين وقطر ودولة اإلمارات العربية املتحدة 

سلسلة من  والسعودية واليمن الشاملية واليمن الجنوبية ، حيث أجرى خالل هذه الجولة

املحادثات املغلقة مع ملوك ورؤساء هذه الدول ، وصدرت يف عواصم هذه الدول عدة 

بيانات أكدت جميعها عىل وورة تعزيز صمود األمة العربية ورفضها القاطع ملعاهدة 

السالم التي وقعها الرئيس املرصي مع العدو اإلرسائييل باعتبارها حلقة يف سلسلة مؤامرات 

والصهيونية ضد الشعن العريب ، كام حدد القذايف يف مؤمتر صحفي يف ختام زيارته اإلمربيالية 

لدمش  أهداف ونتائج هذه الجولة التي قام بها ، فقال أن هذه الجولة استهدفت وورة 

محارصة ما اسامه باملوقف الخياين ملرص وإحكام الطوق عليه من قبل الدول العربية ودول 

 (.489مؤمتر قمة بغداد)

  

                                                            
 318، ص  6898 – 6899، السجل القومي ، اجمللد العاشر 6898يونيو  4إىل امللوك والرؤساء العرب ، يف ( نص برقية العقيد القذايف 488)
 . 
 .  981 – 396، ص ص  6898 – 6899( جولة العقيد القذايف للعمل القومي يف األقطار العربية ، السجل القومي ، اجمللد العاشر 489)
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عن نتائج هذه الجولة فقال أن هناك إجامعاً عربياً ضد الدول املعادية ، ويف مقدمتها  أما

الواليات املتحدة األمريكية ، وأنه تم بحث موضوعات األرصدة العربية يف الواليات املتحدة 

، وكذلك النفط العريب الذي تحصل عليه الواليات املتحدة وكذلك البضائع األمريكية يف 

عىل مقاومة سياسة عربية ، وإدانة السياسة األمريكية ، وكذلك تصميم العرب األسواق ال

( ، كام رصح القذايف يف لبنان أنه اقرتح عىل القادة العرب تعديل 490الرئيس السادات)

ميثاق الجامعة العربية ونقل مقر الجامعة من القاهرة إىل تونس وأن يكون انعقاد القمة 

بل أن يغادر العقيد القذايف الكويت قال يف مؤمتر صحفي ( ، وق491العربية بصفة دورية)

رداً عىل سؤال ملندوب مجلة السياسة الكويتية حول زيارة مبعوث أمرييك للجامهريية 

الليبية وأثر ذلك عىل سري العالقات بني طرابلس وواشنطن ، قال " أن أمريكا هي التي 

ده إلقامة عالقات متوازنة مع اتخذت موقف العداء ضد الجامهريية وأبدي استعداد بال 

الواليات املتحدة ، ولكن الضغوط التي متارسها ليك نخضع إلرادتها ونتنازل عن الح  العريب 

يف فلسطني واألرض املحتلة ونسري حسن سياستها ، فنحن نرفض هذه الضغوط ونقاومها 

حاز إىل جانن العدو واملوضوع مرتوك للجانن األمرييك إذ أراد أن يحسن عالقاته معنا ، ال ين

 (. 492ويقف إىل جانن األمة العربية ويقدر مصالحه الكثري معها)

  

                                                            
 .  981 – 968، السجل القومي ، اجمللد العاشر ، ص ص  6898يونيو  89رته لدمشق ، يف ( مؤمتر صحفي للعقيد القذايف يف ختام زاي490)
 . 984، السجل القومي ، اجمللد العاشر ، ص  6898يونيو  41( جملة املستقبل لبنان ، يف 491)
 .  399يف الكويت ، يف السجل القومي ، اجمللد العاشر ، ص  –( املؤمتر الصحفي للعقيد القذايف 492)
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هذا ويف الوقت الذي كانت الترصيحات والتحركات التي تقوم بها ليبيا قد أحدثت ردود 

فعل كبرية داخل الواليات املتحدة ، دفعت واشنطن إىل اتخاذ عدة إجراءات ضد ليبيا خالل 

سواء عىل مستوي اإلدارة أو الكونجرس حيث اعتربت وزارة الخارجية ،  1515 – 1516عامي 

األمريكية أن الجامهريية الليبية هي العدو الثالث يف الرتتين بالنسبة للواليات املتحدة ، 

بينام شن أعضاء الكونجرس املؤيدون للصهيونية حملة ضد الطلبة والدارسني الليبيني يف 

(، وعندما نرشت صحيفة " 493تفاع نسبة هؤالء الدارسني بها)الواليات املتحدة واستنكروا ار 

نيويورك تاميز " ترصيحاً للرئيس األمرييك جيمي كارتر حول رؤيته الشخصية لحل مشكلة 

الرشق األوسط والقضية الفلسطينية من خالل إقامة حكم ذايت للفلسطينيني يف الضفة 

كارتر يرد فيها عىل هذا الترصيح حيث ( ، بعث العقيد معمر القذايف بربقية إىل 494الغربية)

هاجم خاللها سياسة الواليات املتحدة واملوقف األمرييك الرافض إلقامة دولة فلسطينية ، 

وقال القذايف يف رسالته إذا كانت املشكلة هي إقامة حكم ذايت للفلسطينيني يف الضفة 

الغربية تحت سيطرتهم الغربية ، فام معني الحروب التي خاضها العرب عندما كانت الضفة 

وما معني الكفاح  1591،  1596،  1529وما معني قوافل الشهداء التي قدمها العرب يف عام 

 .1591قبل عام 

كام أشار القذايف يف رسالته إىل أن اليهود ليسوا شعباً حتى يقيموا دولة ، وأن اليهود ديانة 

مهدداً خالل الثالثني سنة املاضية ساموية شأنها شأن اإلسالم واملسيحية ، وأن السالم بات 

 نتيجة قيام ما يسمي بإرسائيل وعدم قيام دولة فلسطني ، 

  

                                                            
 .  816) شهرايت األحداث الدولية ( مؤسسة األهرام ، القاهرة ، ص  6899( يوليو 94( جملة السياسة الدولية ، العدد )493)
( ، 11( ، جملة السياسة الدولية ) العدد 1( السيد زهرة : السياسة األمريكية وقضااي الصراع العريب اإلسرائيلي ، ) ملف السياسة الدولية )494)

 . 81 – 84سسة األهرام ، القاهرة ، ص ص ، مؤ 6896أكتوبر 
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ثم خاطن القذايف كارتر قائالً أن ترصيحك ال يخرج عن أمرين . إما أنك تريد تضليل الرأي 

العام األمرييك، وتتودد لليهود عىل حساب قضية األمة العربية ، وذلك ألسباب شخصية 

بانتخابات الرئاسة .  وإما أن تكون جاهالً للغاية لحقيقة ما يجري يف الرشق  بحته تتعل 

األوسط . ويف كلتا الحالتني فترصيحك ال يغري شيئاً من الحقيقة، وإمنا يكشف أكرث وأكرث 

صديقهم، ويف كل لبعض العرب ممن مل يدركوا أن صدي  عدوهم عدوهم وأن عدو عدوهم 

تد بها ألن بالدك معادية للسامية ومعادية لإلسالم ، ومنحازة كليا األحوال فإن بياناتك ال يع

لليهود يف تحالف صليبي يهودي ضد اإلسالم بدا واضحاً اآلن من لبنان حتى واشنطن مروراً 

بتل الربيع ، وأضاف القذايف قائالً ورغم أنني مؤمن بأنك ال تستطيع حتى تقرير مصريك يف 

ك بتقرير مصري شعن ؟ ذلك بيد املقاومة الفلسطينية وحدها االنتخابات القادمة ، فام بال

أقول لك أنني طارح رغم هذا مجدداً االقرتاح الذي سيكون الحل سلام أم حربا طال الزمان 

أم قرص وهو " إيقاف هجرة الغزاة إىل فلسطني ، وعودة املعمرين إىل أوطانهم كام عاد 

اماً ، وكام عاد املعمرون الفرنسيون من الجزائر ع 91املعمرون الطليان من ليبيا بعد أكرثمن 

بعد أكرث من قرن، وإيقاف تسليح منطقة الرشق األوسط ، عدا البالد التي الزالت أراضيها 

محتلة ، وإقامة دولة فلسطينية دميقراطية أساسها الفلسطينيون واليهود الفلسطينيون". ثم 

، ألن أمريكا ليست إال دولة من ضمن األمم قال القذايف أن هذا االقرتاح ال أقدمه ألمريكا 

املتحدة ، ولكنني أقدم هذا االقرتاح للعامل كله مبا فيه أمريكا ، واختتم القذايف رسالته إىل 

كارتر بقوله أن القضية الفلسطينية قضية خالدة ألنها قضية شعن من ورائه أمة عظيمة 

 ( 495رض ، وستبقي بعدها)سادت وبنت الحضارة قبل أن تتواجد أمريكا عىل سطح األ

  

                                                            
 – 6899، السجل القومي ، اجمللد العاشر ،  6898أغسطس  84( نص برقية العقيد معمر القذايف إىل الرئيس األمريكي جيمي كارتر يف 495)

 .  931 – 949، ص ص 6898
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ومن املالحظ أنه عىل الرغم من أن برقية العقيد معمر القذايف مل تغري شيئاً يف املوقف 

الليبية ، وآرخت لبداية  –األمرييك ، إال أنها تركت آثاراً سلبية عىل سري العالقات األمريكية 

ياسة واشنطن نحو ليبيا مرحلة جديدة من التدهور يف العالقات بني البلدين ويف توجيهات س

أو ما أطلقت عليه واشنطن والدوائر الغربية " املسألة الليبية أو ظاهرة القذايف " والتي 

شهدت مع قرب نهاية والية الرئيس جيمي كارتر اهتامماً كبرياً لدي الدوائر األمريكية خاصة 

حقبة الثامنينيات ووصول وكالة املخابرات املركزية األمريكية ، تزايد هذا االهتامم مع بداية 

ريجان إىل البيت األبيض ، والذي شهدت فرتة رئاسته للواليات املتحدة أسوأ مراحل التدهور 

 األمريكية والذي ستتناوله الدراسة يف مرحلة قادمة .  –يف العالقات الليبية 

فض ليبيا الصهيوين ور  –ومام ال شك فيه أن املوقف الليبي من إرسائيل وقضية الرصاع العريب 

ملعاهدة السالم مع إرسائيل وإرصار القذايف عىل تدمري إرسائيل كان من أهم األسباب 

الرئيسية يف تدهور العالقات بني طرابلس وواشنطن ، حيث يري أحد أساتذة القانون الدويل 

يف الواليات املتحدة أن " السبن يف وضع إدارة ريجان للقذايف عىل رأس قامئة املطلوب 

اإلرسائييل ، وإن  –نذ بداية وصولها للسطلة كان هو رأي القذايف حول النىلزاع العريب قتلهم م

وجدت بالفعل مصادر أخرى لالختالف الحقيقي بني بلدينا " ويعلل ذلك بأن القذايف منذ 

ظل هو القائد العريب الوحيد الذي ال يزال ينادي علنا بتدمري دولة إرسائيل ،  1561عام 

زلت عن هذا املطلن يف سياق محاولتها لتطبيع العالقات مع حكومة فحتى العراق تنا

الواليات املتحدة تحت ضغط حربها مع إيران ، ومل يعد هناك وجود فعال ملا يسمي بجبهة 

 اإلرسائيلية . –الصمود والتصدي املعارضة التفاقية كامن ديفيد ومعاهدة السالم املرصية 
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هي ) ليست دولة عربية ( من بني جميع دول الرشق وهكذا وقف القذايف وحده مع إيران و 

( ، فقد أكدت قرارات مؤمتر قمة جبهة الصمود 496األوسط يدعو علنا لتدمري إرسائيل)

عىل استمرار سياسة  1561أبريل  19 – 13والتصدي الذي عقد يف طرابلس يف الفرتة من 

العدوين الرئيسني لألمة الصمود والتصدي للصهيونية واإلمربيالية األمريكية باعتبارهام 

العربية ، كام دعت الحكومات العربية إىل إعادة النظر يف عالقاتها مع الواليات املتحدة ، 

وحرض املؤمتر الجامهري العربية عىل مقاومة سياسة القواعد العسكرية التي تسعي إليها 

 مقاومة سياسة واسنطن يف بعض البلدان العربية ، كام أكد املؤمتر عىل استمرار العمل عىل

ما اسامه بىل " معسكر داود " والتصدي للمخطط اإلمربيايل الصهيوين ، ورفض أية تسويات 

" أو أي تعديل ينطل  من هذا القرار 393لقضية فلسطني عىل أساس قرار مجلس األمن " 

د املذكور ، كام أكد املؤمتر عىل تضامنه مع الشعن اإليراين والثورة اإليرانية يف رصاعها ض

 ( .497تأمر الواليات املتحدة األمريكية)

ورغم املوقف العدايئ الذي اتخذته واشنطن ضد معارضة القذايف لسياستها يف املنطقة والذي 

اكتسن طابعاً استفزازياً ضد القذايف وصل إىل حد إرسال فرق االغتيال الواحدة تلو األخرى 

شات العسكرية عرب السواحل الليبية ، لتصفية العقيد القذايف جسدياً ، هذا عالوة عىل التحر

يف ذكرى  1561مايو عام  19إال أن كل هذا مل يغري من موقف العقيد القذايف الذي أكد يف 

اغتصاب فلسطني ويف حضور الزعيم الفلسطيني يارس عرفات وعدد من قادة فصائل املقاومة 

الكفاح الفلسطيني املسلح ،  الفلسطينية عىل" أن ليبيا مل ترتاجع عن موقفها الثابت يف تأييد

 أمام الضغوط التي متارسها الواليات املتحدة األمريكية ضد ليبيا 

  

                                                            
 .  464ة ، مرجع سابق ، ص ( فرانسيس أنتوين يوبل : مستقبل القانون الدويل والسياسة اخلارجية األمريكي496)
، طرابلس ، السجل 6891أبريل  69 – 64( من نص البيان السياسي للمؤمتر الرابع للجبهة القومية للصمود والتصدي ، يف الفرتة من 497)

 .  313 – 399القومي ، اجمللد احلادي عشر ، ص ص 
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وأنه يتحدى أمريكا والتي كان أخرها طرد املكتن الشعبي الليبي من الواليات املتحدة ، 

وأنه قرر أن يسلح املقاومة الفلسطينية وميدها بكل اإلمكانيات ، وأن أي سالح تستوعبه 

مة الفلسطينية سوف يشرتيه لها ) ولو بعنا خوامتنا وبعنا مالبسنا ( رغم أنف املقاو 

 13( "، بل أن العقيد القذايف دعا القادة العرب من خالل برقية بعث بها يف 498أمريكا)

والتي تبنا من خاللها اسرتاتيجية حربية من خالل تكوين جيش عريب يتوىل  1561أغسطس 

لتحرير فلسطني وتدمري الدولة الصهيونية وإزالتها رغم أنف هو قيادته ملحاربة إرسائيل و 

،  1561أمريكا عىل حد قوله ، كام عارض القذايف عقد مؤمتر دويل للسالم يف أغسطس عام 

مؤكداً عىل " أن الرصاع بني العرب وإرسائيل رصاع وجود ، وأن فكرة املؤمتر الدويل من شأنها 

بل داود ( " ، وأضاف " ال ميكن أن نخدع أنفسنا ونقنع أن تعمم اتفاقية ما اسامه بىل ) استط

 بأن هناك سالماً مع إرسائيل ".

ومن املالحظ أنه خالل فرتة الثامنينيات ورغم التطورات التي شهدتها املنطقة العربية يف 

العربية والتي كان أبرزها انتهاء القطيعة بني مرص وشقيقاتها بعد عقد  –العالقات العربية 

اإلرسائييل حيث  -، وأيضا عىل مستوي الرصاع العريب 1565مارس  9لدار البيضاء يف مؤمتر ا

وإرسائيل من أجل تحقي  تم الكشف عن اتصاالت رسية بني منظمة التحرير الفلسطينية 

تسوية سلمية ، إال ان املوقف الليبي ظل كام هو يرفض كل الحلول التي ال تعيد فلسطني 

 ( ، 499االعرتاف برشعية الكيان الصهيوين يف فلسطني) كاملة للفلسطينيني ويرفض

  

                                                            
( املركز العاملي 49الثني الغتصاب فلسطني ، مكتبة الفكر اجلماهريي )، يف الذكر الثالثة والث 6898مايو  63( كلمة العقيد القذايف ، يف 498)

 .  669 – 663، ص ص 6899لدراسات وأحباث الكتاب األخضر ، طرابلس ، 
السجل القومي ، اجمللد احلادي  6898( السنة التاسعة ، سبتمرب 491( جملة املوقف العريب ، حديث صحفي للعقيد القذايف ، العدد )499)

 .  49، ص  6898 – 6899ن والعشرو 
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يف حني أكدت أيضا إدارة ريجان عىل موقف الواليات املتحدة املعروف تجاه إرسائيل عندما 

" بأن أمريكا ليست وسيطاً 1566مارس  11أعلن الرئيس األمرييك ريجان وبصورة علنية يف 

صنع الوقيعة بني أمريكا وإرسائيل ، وال للسالم بل هي حليف إلرسائيل ، وأنه ال يوجد من ي

إكراه إلرسائيل عىل قبول أية رشوط " ، وهكذا ظلت كل من الواليات املتحدة األمريكية 

اإلرسائييل حتى نهاية فرتة  -وليبيا عىل موقفهام الثابت واملتباين من قضية الرصاع العريب 

تؤيد وتدعم إرسائيل ، يف هذه الدراسة بل وحتى وقتنا الحاو، حيث استمرت واشنطن 

مواجهة موقف عريب ضعيف ، بينام ظلت ليبيا والعقيد القذايف عىل مبدأ الرفض ألية تسوية 

سلمية ال تحق  عودة الشعن الفلسطيني إىل دياره واسرتداد كامل ترابه ، وعدم االعرتاف 

القذايف قبول منظمة بدولة إرسائيل ، والدعوة إىل تدمريها والقضاء عليها ، كام اعترب العقيد 

التحرير الفلسطينية إمكانية الحل السلمي وبدء اتصاالت رسية بني املنظمة وأطراف دولية 

تسعي إىل إيجاد تسوية سلمية للمشكلة ، أنه خطوة تكتيكية من جانن القيادة والشعن 

 الفلسطيني للحصول عىل موضع قدم لتحرير األرض الفلسطينية من النهر إىل البحر .

ذا كانت املواقف الليبية الرافضة لكل الحلول السلمية التي ال تعيد فلسطني إىل وهك

أصحابها ، والرافضة أيضاً للوجود الصهيوين يف فلسطني ، وكذلك مهاجمة العقيد القذايف 

اإلرسائييل واتهام واشنطن بأنها تحاول فرض  –لسياسة الواليات املتحدة تجاه الرصاع العريب

عىل العرب عىل حساب حقوق الشعن الفلسطيني قد ساعد كل هذا عىل  تسوية استسالمية

األمريكية إىل أدين حد لها ، وكان املوقف الليبي من إرسائيل  –تدهور العالقات الليبية 

وعملية السالم يف الرشق األوسط من أهم القضايا التي وقفت حجر عرثه يف طري  تحسن 

 األمريكية  .–العالقات الليبية 
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