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 الممخص:
أيمول  الفاتح مند قيام ثورة مسار العالقات االمريكية الميبية بعبدايتو،  البحث فيتناول ىذا 

بداية   شكمت  والتي, لوكربي، بحث في حادثةثم وتسمم العقيد معمر القذافي السمطة في ليبيا،  ٜٜٙٔ
رونالد ريغان قرار  الرئيس االمريكيوأدت الى اتخاذ ، مرحمة اكثر  تدىورا  في العالقات  بين البمدين 

بفرض حصار  بوش االبجورج  لرئيس األمريكياثم قامت إدارة  .ضرب مواقع ميمة في ليبيا
 ضررتت دالميبي. لقاالمر الذي ترك اثاره السمبية عمى الشعب  اقتصادي وعسكري ودبموماسي

المصالح االمريكية من السياسة الثورية التي اتبعيا نظام ثورة الفاتح، مما اوجد حالة من العداء بين 
 .البمدين زادت حدتيا حادثة لوكربي

 (. ٜٛٛٔحادثة لوكربي، العالقات الميبية االمريكية )المفتاحية: الكممة 
The Lockerbie incident in 1988 and its impact on US-Libyan         

relations 
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Abstract                                                                                           

In its beginnings, this research dealt with the course of the US-Libyan 

relations after the Al-Fateh revolution of September 1969 and Colonel 

Muammar Gaddafi took over power in Libya, then discussed the Lockerbie 

incident, which marked the beginning of a more deteriorating phase in the 
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relations between the two countries, and led to the adoption of US President 

Ronald Reagan The decision to hit important sites in Libya. Then the 

administration of US President George W. Bush imposed an economic, 

military and diplomatic blockade on the matter, which had negative effects 

on the Libyan people. American interests were harmed by the revolutionary 

policy pursued by the Al-Fateh revolution, which created a state of enmity 

between the two countries, exacerbated by the     Lockerbieincident. 

Keyword: (Lockerbie incident, Libyan-American relations 1988). 

                                                                                                                                                                                        

 :المقدمة
إثةر  سبق حادثةة لةوكربي سةجل حافةل مةن التةوتر فةي العالقةات االمريكيةة الميبيةة

التحول الكبير في العالقات بين الطرفين من مرحمة التعاون التي تجسةدت خةالل مرحمةة 
أي فيما بعد قيةام ثةورة  ،الحكم الممكي ، إلى مرحمة الصدام إبان مرحمة الحكم الجميوري

 .ٜٜٙٔ يمولا الفاتح الميبية في
لممصةةةةالح  معاديةةةةة  فبعةةةةد قيةةةةام الثةةةةورة بةةةةات واضةةةةحًا أن السياسةةةةة الميبيةةةةة كانةةةةت 

حيث شكل انطالق ثورة الفاتح بقيادة القذافي نقطة تحول كبرى في العالقةات  األمريكية،
 ومواقةة   اتسياسةةاألمريكيةةة والغربيةةة بشةةكل عةةام، ألن قيةةادة الثةةورة قةةد اعتمةةدت  -الميبيةةة
تجمةةت تمةةةك اذ المسةةةتويات الداخميةةة وايقميميةةة والدوليةةةة،  مختمةة   عمةةةى نيةةث ثةةوريذات 

السياسةةات بةةرفض القيةةادة الميبيةةة لكافةةة أشةةكال التبعيةةة والييمنةةة الغربيةةة فةةي العةةالم بشةةكل 
، وفةةةي االتجةةةاه اتخةةةر اعتمةةةدت ايدارة األمريكيةةةة تحديةةةدا عةةةام ومنطقةةةة الشةةةرق األوسةةةط 

راتيجيات عدة لمواجية التوجيات الميبية، ومن والدول الغربية الحميفة ليا عمى وضع است
جةاءت حادثةة لةوكربي فقةد  تمك االستراتيجيات استخدام القوة العسكرية، وفةي ضةوء ذلةك 

لتقمةةةي بظالليةةةا عمةةةى مزيةةةد مةةةن التصةةةعيد والتةةةوتر فةةةي تمةةةك العالقةةةات، وفةةةي ىةةةذا البحةةةث 
 مةن خةالل  ميبيةةال-سنمقي الضوء عمى طبيعة أثر ىةذه الحادثةة عمةى العالقةات األمريكيةة
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أزمة -  والثاني، الحكم الممكي بعد األمريكية -العالقات الميبية طبيعة  -: األولمبحثين
  .األمريكية -العالقات الميبية فيلوكربي وأثرىا 

                                      
 .بعد الحكم الممكي العالقات األمريكية الميبيةطبيعة  -المبحث األول

عام  ايمولفي  الثورة الميبية ضد الحكم الممكي أو ما تعر  بثورة الفاتح بعد قيام
، فقد سعت  األمريكية السياسةلميبي من  في الموق  ا حدث تغير كبير ٜٜٙٔ

لم  الثورة، فقبل .(ٔ)والتبعية  إلى نقل ليبيا من موق  الضع  السياسة  الميبية  الجديدة 
الميبية، فالييمنة  -في العالقات األمريكية يكن أحد ليتوقع أن يحصل ىذا التغيير

األمريكية وتدخميا في شؤون ليبيا إبان الحكم الممكي كانت جمية من خالل فرض وجود 
محمد  مكولم يكن ىذا األمر ليحدث لوال مباركة الم قواعد عسكرية أمريكية في ليبيا،

أخذت العالقات  في ذلك الوقت، وبعد قيام الثورة (ٕ)(ٖٜٛٔ-ٜٔ٘ٔالسنوسي ) ادريس
حتى وصمت لمرحمة القطيعة التامة، فالدولتان بدا ليما  بالتدىورالميبية -األمريكية

وجيات نظر ومواق  متباينة، وفي كثير من األحيان كانت تمك المواق  متعارضة 
الكثير من القضايا والمسائل الدولية ال سيما القضية الفمسطينية، فما كانت تراه  بشأن

ًا وضمن الحقوق اينسانية كانت تراه الواليات المتحدة تيديدًا لمصالحيا في ليبيا مشروع
 .(ٖ)العام

العديد من  (ٗ) القذافيمعمر العقيد  راسيا الميبية وعمىلقد تبنت قيادة الثورة 
السياسات والمواق  القومية ذات األبعاد الوحدوية والتحررية والتي كانت تيد  من 

الواليات عربية بعيدًا عن التبعية لألنظمة الغربية وبشكل الخاص خالليا تحقيق التنمية ال
بشكل  ، وىذا كان يتعارض مع المصالح األمريكية والغربية في العالمالمتحدة االمريكية

 .(٘)وفي الشرق األوسط بشكل خاص عام
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فالغاية من الثورة لم تكن فقط التخمص من األوضاع السياسية واالقتصادية 
لسيئة إبان الحكم الممكي فقط، بل التخمص من الييمنة العسكرية والمدنية واالجتماعية ا

 .(ٙ) ليبياالتي كانت تحظى بيا الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا في 
وىناك العديد من  كبير،بشكل  سمبأتأثرت األمريكية  -فالعالقات الميبية

 األسباب وراء ذلك والتي يمكن رصدىا بما يمي:
دم عمم الواليات المتحدة األمريكية بانطالق الثورة الميبية، فبالرغم من أن التغيير ع -أوالً 

والتحول السياسي في ليبيا كان أمرًا متوقعًا وأن أيام الممك أصبحت معدودة لكن الجية 
كانت ىي المفاجئة بالنسبة لمغرب، حيث أن غالبية السفارات  الثورةبا قامتالتي 

مدول الكبرى التي تيتم بالشأن الميبي كانت تتوقع أن يقود ىذا ووكاالت االستخبارات ل
نظرت  المتحدة االمريكيةقدالتغيير ضباطًا من ذوي الرتب العميا، وعميو فإن الواليات 

 .(ٚ)نظرة الشك والريبة ألن قادة شبان ىم من فجروا الثورة
الثورة الميبية عمى  موق  الثورة من القواعد األجنبية في ليبيا؛ ففي إطار حرص -ثانياً 

ضفاء صفة الثورة الشعبية عمى التحول السياسي في  نفي شبية االنقالب العسكري، وا 
ليبيا، فقد بدأت النوايا الحقيقية لدى الثورة تتجمى من التواجد األجنبي والقواعد األجنبية 

ية، في ليبيا عندما أعمن معمر القذافي من ذلك بالقول: ضرورة جالء القواعد األمريك
 .(ٛ) ليبياوعدم السماح بالتواجد األجنبي عمى أرض 

 وحمفائيا،االمريكية وبال شك أن مثل ىذا الموق  يعد صفعًة لمواليات المتحدة 
لميبيا بمثابة قاعدة استراتيجية  تنظركانت االمريكية ال سيما أن الواليات المتحدة 

كية المنتشرة حول العالم، عسكرية ونقطة حيوية لمربط بين القواعد العسكرية األمري
 األمر الذي نجم عنو التوتر الشديد في العالقات بين البمدين.
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وقد جاءت مطالب الثوار لمقوات األمريكية باالنسحاب من قواعدىا في ليبيا 
تزامنًا مع مطالبيم بانسحاب القوات البريطانية وجالء القوات البريطانية من األرض 

 طرحت راي، فقد ةكان ليا وجية نظر مختمفاالمريكية حدة الميبية، لكن الواليات المت
باالجتماع  تو وزارة الدفاع االمريكية باستخدام القوة العسكرية ضد الثورة، وىذا ما اعتمد

 كانون االول في شير  ( Richard Nixon،(ٜ))ريتشارد نيكسونمع الرئيس األمريكي 
بتوجيو ضربة عسكرية مباشرة ضد  أي بعد قيام الثورة بثالثة أشير، وذلك ٜٜٙٔعام 

لكن وزارة الخارجية  االمريكية  رفضت  المقترح  النيا رأت  بان القيام الثورة الميبية، 
بأي عمل عسكري مباشر سيكون بمثابة تيديد مباشر لمقاعدة العسكرية األمريكية في 

عسكرية طرابمس، وأن الميبيين سيقومون بأعمال عن  وتخريب مما ستنجم عنو خسائر 
فاقتنع الرئيس األمريكي بوجية النظر وزارة الخارجية  وامر بعد ، والمعداتفي األرواح 

 .(ٓٔ)ليبيا مفاوضات مباشرة مع قيادة الثورة الميبية حول مستقبل  القوات االمريكية في
 )ويمسوجاءت القناعة األمريكية نتيجة القمق الذي انتابيا ال سيما تجاه قاعدة 

Wheelus) (ٔٔ) لتي تضم ستة آال  جندي أمريكية وأربعة آال  من أفراد أسرىم، ا
(، فكانت تمك القاعدة تعد (phantom وجود عدد ىائل من الطائرات الفانتوم فضال عن

دفع ما ضفا  البحر المتوسط، وىذا  والتي تقع عمئمن أىم القواعد األمريكية في ليبيا 
 .(ٕٔ)ي المنطقة أمر ال مفر منوبايدارة األمريكية لالعترا  بأن التراجع ف

الواليات المتحدة االمريكية  التي خشيت   الميبية،لمثورة  السياسة النفطية ازعجت -ثالثاً 
وخسارة الشركات  النفطية  االمريكية التي كانت  تستثمر في  من تاميم النفط  الميبي

 .(ٖٔ)ليبيا  عمى أرباح  ىائمة .
مواق  البمدين من القضية  تكان .الفمسطينيةالموق  الميبي من القضية  -رابعاً 

لقضية الفمسطينية ىي القضية العربية المركزية؛ ألنيا تعبر عن فاالفمسطينية متناقضة، 
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اليوية العربية والقومية العربية، وتشكل محور العقيدة القومية لمثورة الميبية، وأنتجت 
يبية كانت القضية الفمسطينية محورًا الضرورة الممحة لموحدة العربية، فمنذ قيام الثورة الم

أساسيًا في السياسة الخارجية الميبية، فقد حددت الثورة موقفيا تجاه أي دولة بموقفيا 
المساند لمقضية الفمسطينية، وبات واضحًا أن رفض ليبيا وغيرىا من الدول العربية 

االمريكية  تحدة وايسالمية االعترا  بإسرائيل من أىم أسباب التي دفعت الواليات الم
لموقفيا المعادي لميبيا بضغط من الموبي الصييوني، ولتأكيد امتناع ليبيا عمى االعترا  

بتقديم مساعدات عسكرية االمريكية بإسرائيل فقد ردت عمى إعالن الواليات المتحدة 
بفرض حظر شامل عمى كافة صادرات النفط لمواليات المتحدة  ٖٜٚٔيسرائيل عام 

 .(ٗٔ)وتبعتيا دول عربية أخرى مثل المممكة العربية السعوديةاألمريكية، 
اتجيت العالقات من القرن الماضي  السبعينيات  عقد وفي النص  الثاني من

حركات التحرر الداعمة لالسياسة الميبية  الميبية األمريكية لمزيد من التدىور، بسبب 
، وىذا بشكل خاص نيةحركات التحرر الوطني الفمسطيو  عام  الوطني العالمي بشكل

الواليات  عدتونابع من القناعة الميبية بضرورة تدمير ايمبريالية العالمية، األمر الذي 
، وىو ما عبر عنو تقرير المخابرات (لإلرىاب الدولي )المتحدة األمريكية دعمًا متزايداً 

 رإلى نظام العقيد معم الذي اشار، ٜٙٚٔعام  نيسانفي  CIAالمركزية األمريكية 
لمعن  )القذافي بثروتو النفطية المتزايدة، والذي أصبح ومنذ عدة سنوات أكبر مناصر 

 .(٘ٔ)(الجماعات ايرىابية)، وكذلك ما كش  عنو بالتورط الميبي مع (الثوري
، تحولةةةت التطةةةورات السةةةمبية فةةةي مسةةةيرة العالقةةةات بةةةين الجةةةانبينوفةةةي ظةةةل تمةةةك 
، اسةةوء ٜٜٚٔثةةاني مةةن كةةانون األول كانةةت احةةداث ال ذعةةدائي، االعالقةةات الةةى مشةةيد 

الميبيةةةة، فقةةةد احةةةرق متظةةةاىرون ليبيةةةون مبنةةةى السةةةفارة  –مةةةامرت بةةةة العالقةةةات االمريكيةةةة 
االمريكيةةة فةةي العاصةةمة الميبيةةة طةةرابمس، وأفةةادت مصةةادر صةةحفية بةةان السةةمطات الميبيةةة 
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 تجمعةةوامتظةةاىر  ٕٓٓٓقةةدر عةةدد المتظةةاىرين نحةةو  اذ(ٙٔ) بالعمميةةةربمةةا تكةةون ضةةالعة 
 (ٚٔ) بالكامل احرقوىامقر السفارة االمريكية في طرابمس ومن ثم  عند

 ٜٓٛٔفي بداية عام وامام ىذه االحداث قررت الواليات المتحدة االمريكية 
منيا احتجاجًا عمى احراق سفارتيا  الدبموماسيين جميعوسحب  تجميد عالقاتيا مع ليبيا

الوقت الذي  ياحراقيا، ففي في طرابمس، بعد ان تاكدت من ضموع معمر القذافي 
 عمىحاول فيو القائم باالعمال الميبية "المكتب الشعبي" في الواليات المتحدة االمريكية 

 (ٜٔ) كارترارجاع العالقة بين البمدين الى سابق عيدىا من خالل بيمي (ٛٔ) الحضيري
"Billy Carter  " لرئيس األمريكي جيمي كارتر. اشقيق 

تكن العالقات الميبية األمريكية بأحسن حاليا، بل عمى العكس  وفي عقد الثمانيات لم  
ازدادت سواًء وتعقيدًا، حيث أنو ومع النص  الثاني من ىذا العقد وصمت مرحمة 
العالقات لحد المواجية العسكرية المسمحة وفرض الحصار والعقوبات عمى ليبيا، بشكل 

 خاص في أعقاب أزمة لوكربي.
رية بين البمدين بصورة واضحة إثر التوجيات وقد برزت المواجية العسك

العسكرية األمريكية بالتدخل في تعامميا مع العالم ودول الشرق األوسط بشكل خاص 
-Ronald Reaganٜٛٔٔ"رونالد ريغان وذلك إبان حكم الرئيس األمريكي 

بدء رئاستو صمم عمى كبح ماعده دور ليبيا المزعزع لالسقرار في  ذفمن .(ٕٓ)"ٜٜٛٔ
اس اجتماعًا ر تنصيبو ت أعقبنطقة، وفي النظام الدولي ايضًا، ففي اليوم الذي الم

النقاش الرئيسة، وتقرر فيو تغيير  واضيعم أحدليبيا  كانت فيولمجمس االمن القومي 
الخارجية األمريكي  وزير أعمن ٜٔٛٔففي مطمع اذار     (ٕٔ) اسياستيا تجاه ليبي

لدييا ادلة عمى ن الواليات المتحدة االمريكية"ا  (ٕٕ)"AlexanderHaij" ىيغ سكندر ال
 (ٖٕ) "في ليبيا تدريب إرىابيين وجود معسكرات
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بدءت وكالة االستخبارات االمريكية  ومع تصاعد الخالفات االمريكية الميبية
قامت ايدارة نفسو ، وفي الوقت (ٕٗ)بالتخطيط لإلطاحة  بالزعيم الميبي معمر القذافي

 لمكتبافي واشنطن  التي كانت تعر  ) لدبموماسييةة الميبيةبطرد البعثي األمريكية 
باعمال غير قانونية وغير دبموماسية   قياميم  باتيام موظيفييا ، وبررت ذلك (  الشعبي

ومضايقة المعارضين الميبين  المقيمين في الواليات المتحدة  (ايرىاب)منيا دعم 
اقتصادية  عى ليبيا  حظرت فيو  إدارة ريغان عقوبات كما فرضت   (ٕ٘)،االمريكية 

، ليبياالميبي  والحقتو بقرار حظر تصدير  المنتجات االمريكية  الى  استيراد النفط 
( مميار ٘،ٔ) ( مميار دوالر  الى٘،٘االمريكية  من ليبيا من ) الواردات ا حيث انخفت 

تجات أو حظر بيع الطائرات وقطع الغيار، ومنع تصدير أي نوع من المنالوشمل دوالر 
 .(ٕٙ)التقنيات األمريكية لميبيا

ب االتاسع عشر من يوم وصل التوتر في العالقات االمريكية الميبية أشده. في 
فوق جزيرة سرت، حيث قام الطيران األمريكي بإسقاط طائرتين عسكريتين  ٜٔٛٔعام 

بحجة أن إحداىما أطمقت صاروخًا من طراز )جو جو( فوق جزيرة جزيرة سرت ليبيتين 
 .(ٕٚ) أمريكيةعمى طائرة 

الميبية وتواجد (ٕٛ) المياه ايقميميةنشاط لحشود عسكرية أمريكية قرب  وسبق ذلك     
لألسطول األمريكي السادس، وكان معمر القذافي قد حذر مسبقًا ايدارة األمريكية 
بالقول:" أن التدخل العسكري إذا حصل سيفتح الباب لتدخل قوى عسكرية أخرى من 

 .(ٜٕ)منطقة األمر الذي سيجعميا فورًا أمام حرب عالمية ثالثة"خارج ال
ويتضح مما سبق أن األحداث المتالحقة االقتصادية والعسكرية نجم عنيا تدىور في  

العالقات الميبية األمريكية، فمم تقتصر عمى جانب واحد من الصدام بل إلى أن كل 
ى مصالح دول وحكومات العالم دولة منيما راحت تتيم األخرى بافتعال أزمة تؤثر عم
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واألفراد والشركات، وما زاد من تأزم الوضع ىو التصاعد في الصدام العسكري بين 
لميبيا بدعميا المتحدة االمريكية الدولتين كما حصل فوق جزيرة سيرت، واتيام الواليات 

مصالح لإلرىاب الدولي والمنظمات ايرىابية، وأنيا تق  وراء التفجيرات التي استيدفت 
 (ٖٓ) .أمريكية حول العالم

 االستخبارات االمريكية كانتان  ٜٔٛٔ اب عام الميبية فيمن جانبيا ادعت الحكومة 
الجانبين واستمر توتر العالقات بين  .(ٖٔ)القذافي  الميبي معمر تخطط الغتيال الزعيم

 اتيام الواليات المتحدة االمريكية: ليبيا بالوقو  وراء انفجار قنبمة بعد
مما أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص  ٜٙٛٔعام  نيساني مميى ليمي في برلين في ف

 االمريكية كان من بينيم اثنان من العسكريين األمريكيين، واتيمت الواليات المتحدة
حيث ردت الواليات المتحدة .(ٕٖ) باالنفجارالحكومة الميبية والمكتب الشعبي التابع ليا 

قص  الطيران األمريكي أىدا  مدنية في كل من  االمريكية عمى تمك الحادثة بان
، وفي اليوم التالي ىاجمت طائرات أمريكية أىدافًا ٜٙٛٔ نيسانطرابمس وبنغازي في 

مواطنًا ليبيًا،  ٖٓٙعسكرية ليبية وأخرى إرىابية مما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 
ية في جزيرة وردت ليبيا بإطالق صواريخ تجاه محطة لقوات خفر السواحل األمريك

في اجتماع  ريغانأقر الرئيس األمريكي كما .(ٖٖ) الجزيرةالمبيدوزا البريطانية دون إصابة 
لمجموعة التخطيط لألمن القومي األمريكية خطة لتكثي  وتوسع الجيود السرية المبذولة 
يسقاط نظام القذافي واالستمرار في التخطيط السري حول إمكانية توجيو ضربة عسكرية 

  .(ٖٗ)ٜٙٛٔكية مصرية مشتركة ضد ليبيا في السادس من كانون أول عام أمري
بفرض حظر عمى  ريغانقام الرئيس األمريكي  ٜٙٛٔ كانون االولفي يتبع ذلك    

كافة أنواع التجارة مع ليبيا وبشكل خاص السفر إلييا، ومنع القروض والتسييالت 
ون بإمكان ليبيا تصدير أية سمعة االئتمانية ليا، وتجميد األصول الميبية، حيث لم يك
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مستورد لمنفط الميبي في العام  األخيرة أكبركانت اذ  االمريكية، لمواليات المتحدة
مميون دوالر  ٜٜٕ٘، والتي بمغت واراداتيا من النفط الميبي في ذلك العام نحو ٜ٘ٛٔ

 .(ٖ٘) الميبية% من إجمالي الصادرات ٗ.ٕٚبما يوازي 
وجيات األمريكية سعت نحو توسع حدة التوتر والخال  بأن التمماتقدم  يتضح  

مع ليبيا، وذلك لتكون فرصة القضاء عمى النظام الميبي والثورة الميبية أمرًا ممكنًا، 
تعد في نظر ايدارة األمريكية ىي الفرصة التي لما (Lockerbie ) 36)فقضية لوكربي

ن عقاب لمجية المعنية تسنح من قبل بغية تنفيذ ىذا المخطط، وال يجب أن تمر دو 
والمسؤولة عنيا، فكل المحاوالت األمريكية تجاه ليبيا آلت لمفشل، ولم تضع ليبيا بموقع 
االتيام بشكل واضح عمى الرغم من توجيو االتيام ليا بمساعدة منظمات إرىابية إال أنو 

ريكية االم ، فالواليات المتحدة (ٖٚ) ماويةلم يثبت ذلك، وأنيا تسعى لصناعة أسمحة كي
وحمفائيا تمسكت باتيام ليبيا في حادثة لوكربي ووفرت جميع السبل المتاحة واالتيامات 

أزمة في العالقات الميبية  االمر الذي أدى الىضد الثورة الميبية والنظام الميبي، 
  .األمريكية وىو ما سيتم بحثو في المبحث الثاني

 األمريكية: -ات الميبيةحادثة لوكربي وأثرها عمى العالق -المبحث الثاني
 أمريكانبان  طائرةلاحصل انفجار  ٜٛٛٔفي الحادي والعشرين من كانون األول     

(Pan American)  غادرت مطار ىيثرو قادمًة من ألمانيا في  التي ٖٓٔفي رحمتيا
الواليات المتحدة األمريكية وبعد  في (Detroit)وديترويت اتجاىيا نحو نيويورك 

سمع دوي انفجار قبل  األسكتمندية وأربعين دقيقة وفي سماء بمدة لوكربيإقالعيا بسبع 
( ٖٕٗسقوط الطائرة عمى األرض، وأسفر ذلك عن مقتل جميع ركابيا البالغ عددىم )

ضافًة ٙٔوجميع أفراد طاقميا البالغ عددىم ) مواطنًا من أىالي بمدة  ٔٔ مقتل الى(، وا 
 .(ٖٛ) لوكربي
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تحقيقات سمسمة من المحادثات وال والبريطانية بعديدارة االمريكية توصمت ا
وبعدىا عمى  سوريا،ثم عمى  اوالً عمى منظمة فمسطينية  اذ القت المسؤولية المعمنةغير 
 (ٜٖ) إيران

لم االمريكية  الخالفات الميبية األمريكية إال أن االتيامات  وعمى الرغم من  
أحد المواطنين الميبيين في بداية تكن تشير إلى تورط النظام الميبي في الحادثة أو 

األمر، فقد أعمن الرئيس األمريكي ريغان في كممتو ايذاعية األسبوعية بأنو والرئيس 
، ممتزمان بمعاقبة "George" Herbert Walker Bush المنتخب جورج بوش األب

الميبي معمر القذافي أنو الزعيم المسؤولين عن عممية التفجير، ومن جية أخرى أعمن 
يعتقد أن تحطم الطائرة األمريكية كانت نتيجة عمل تخريبي؛ لكنو نفى أن يكون ييران 

 .(ٓٗ) الحادثةأو ليبيا أو سوريا أية مسؤولية عن 
أدركت الواليات المتحدة األمريكية أن  ٜٜٔٔ وبعد حرب الخميث األولى 

مصالحيا في استمرارىا في توجيو االتيامات لكل من إيران وسوريا ال يخدم أىدافيا و 
عمييما مما يضر بالمصالح األمريكية في  واالزمةالمنطقة، بل يزيد من حالة الضغط 

بإسقاط التيم عن كل من إيران االمريكية المنطقة، وعميو فقد بادرت الواليات المتحدة 
الناطق باسم البيت األبيض:" أن  Marilyn Vetterوسوريا حيث قال "مارلين فيتر" 

االفتراضات السابقة حول تورط كل من سوريا أو إيران لم يكن ليا  التحقيق أوضح أن
أساس، فال يوجد دليل عمى ىذا التورط، وأنو لم تظير التحقيقات تورط الجبية الشعبية 
لتحرير فمسطين في الحادثة عمى الرغم من أن االفتراضات والتكينات السابقة كانت 

 .(ٔٗ)تشير إلى تورطيا في الحادثة"
فقد  ،(ٕٗ) الواليات المتحدة االمريكية ليبيا بالوقو  وراء الحادث ابل اتيمتالمقوفي  

 ٜٜٔٔالثاني الرابع عشر من تشرين بريطانيا يوم و االمريكية الواليات المتحدة أصدرت 
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 الطائرة، وحسبمسوؤليتيما   عن تفجير  ليبيين اشتبو فيمواطنيين  القبض عمىأمر 
الجوية  الخطوطبمكتب مين فحيمة( والذي كان يعمل االتيام فإن كل من الميبيين )األ

، وأن )عبد الباسط المقرحي( وىو القنبمةيخبئ  كانبمالطا ) (lukeالميبية بمطار لوقا 
ضابط استخبارات قد اشترى قطع المالبس التي لفت فييا القنبمة من محل تجاري في 

 .(ٖٗ) مالطة
مريكية تقدمت بطمب رسمي وقال أحد مستشاري البيت األبيض بأن الحكومة األ
حقيما إدانًة رسمية لتفجيرىما ب لتسميميا المتيمْين الميبيْين الذين أصدر القضاء األمريكي

السابع تم توجيو اتيام رسمي لميبيا بالحادثة، ففي يوم  وعمئ ىذا االساسالطائرة، 
 االمريكة الواليات المتحدةمن  كل وجيت ٜٜٔٔوالعشرين من تشرين األول عام

 :(ٗٗ)إنذارًا رسميًا لميبيا جاء فيو وفرنساوبريطانيا 
ضرورة قيام ليبيا بالكش  عن أسماء جميع المتورطين في الحادثة وتقديم  -ٔ

 التفاصيل عن كافة مالبساتو.
 تسميم المتيمين بارتكاب الحادثة لمحاكمتيم. -ٕ
 راكبًا. ٕٓٚدفع تعويضات مناسبة خالل أسابيع ألسر الضحايا وعددىم  -ٖ
م بكل ىذه المطالب والتعيد بشكل قاطع وحاسم بوق  مساندة اي عمل االلتزا -ٗ

 إرىابي أو التستر عمى أي جماعة إرىابية.
 التزام الحكومة الميبية باتخاذ إجراءات حاسمة يثبات نبذىا لإلرىاب. -٘

القذافي عندما  روفي مقابل ذلك فإن الرد الميبي جاء عمى لسان الزعيم معم
السابع من كانون األول ي صمة بالحادثة وجاء ذلك في يوم نفى بأن يكون لميبيا أ

حيث قال:" ليس لدي أي عمم بيذه الحوادث، ألننا ما قررنا وال خططنا أي  ٜٜٔٔ
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شيء من ىذا القبيل وأستطيع أن أقول: سياسيًا أنو ليس قرار من الجانب الميبي بيذا 
 .(٘ٗ)وليس ىذا سموكنا"الخصوص إطالقًا وليس لدينا عمم بأي تدبير من ىذا النوع 

األمريكية والبريطانية لميبيا بتسميم المتيمين بارتكاب الحادثة  المطالبة كانت 
مستندًة إلى االختصاص ايقميمي لكل منيما الذي يؤكد سريان قانون كل دولة داخل 
إقميميا واختصاص قضائيا الوطني بالنظر في أي نزاع يقع داخل ايقميم الذي يضمو، 

صرارىا عمى محاكمة لكن ليبي ا قد استندت إلى االختصاص الشخصي لمدولة برفضيا وا 
مواطنييا أمام القضاء الوطني، حيث أن القانون الدولي يبين أن القضاء الجنائي ىو 
المختص بالنظر في المحاكمة، ومن خالل ذلك قامت ليبيا وتطبيقًا ألحكام المادة 

التي تنص عمى أن المتعاقدة التي يوجد و  (Montreal)السادسة من اتفاقية مونتلاير
تقوم بالقبض عميو واتخاذ ايجراءات التي تكفيل حضوره لممحاكمة،  ،المتيم في إقميميا 

فقامت المحكمة العميا بطرابمس بتحديد إقامة المتيمين وباشرت بإجراء تحقيق وعمية فقد 
 .(ٙٗ)عممية التحقيق مبدئي في الوقائع، وكذلك قامت بإخطار الدول المشار إلييا حول

ومما سبق نرى أن سياسات الضغط األمريكي البريطاني عمى ليبيا وكذلك 
( VTAفرنسا عناصر ليبية بالضموع في تفجير الطائرة الفرنسية ) اذ تتيمالفرنسي 
المناوشات العسكرية بين ليبيا والواليات المتحدة  فضال عن ذلك، ٜٜٛٔ

كل ذلك حة كيميائية ودعم الجماعات ايرىابية، ، واتياميا بتصنيع أسمٜٙٛٔاالمريكية
في إطار العزلة الدولية بعيدة عن االتصال والتكامل السياسي وضعيا بيد  

 واالقتصادي مع دول العالم الكبرى.
أصبحت ىذه القضية محط اىتمام الرأي العام الدولي، والشغل  وعمئ اية حال

من الدول  عديدال فضال عنبريطاني، ال سيما األمريكي وال العالميالشاغل لإلعالم 
نزاع في لم تجنباً التي تسعى من أجل بناء عممية تفاوض بين الواليات المتحدة وليبيا 
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وحميفتيا  االمريكية متفاقمة بينيما، لكن الواليات المتحدةكانت  التياألزمة إطار 
 اعدىاخطة  بريطانيا رفضتا ذلك، حيث قامتا بالتخطيط لمتحرك المشترك ضد ليبيا وفق

 :(ٚٗ) يميعمى ما  قامتالبمدين والتي 
تتولى بريطانيا إرسال مذكرة رسمية لميبيا كخطورة أولى لتسميميا المواطنين  -

بتفجير طائرة بان أمريكان فوق  ٜٛٛٔالحادثة الميبيين المتيمين بارتكاب 
 لوكربي.

ة لمجمس في حال رفض ليبيا تسميم المتيمين تقوم بريطانيا بتقديم مذكرة رسمي -
األمن يدانة ليبيا سياسيًا مع التوصية باتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية حازمة 

 .ىاضد
الفرنسي   –البريطاني  –وعندما لم تستجب  السمطات الميبية  لمطمب األمريكي 

قامت كل من الواليات  ٕٜٜٔالثالث من كانون الثاني يوم المتيمين قامت في تسميم 
وبريطانيا وفرنسا بالعمل الستصدار قرار من مجمس األمن يطالب ية االمريكالمتحدة 

، وقررت ٜٛٛٔلوكربي والطائرة الفرنسية  تي فيو ليبيا بضرورة تسميم المتيمين بحادث
عرض األمر عمى مجمس  ٕٜٜٔ في الحادي والعشرين من كانون الثانيالدول الثالث 

( وذلك بإجماع أعضاء ٖٔٚقم )األمن وحصمت بالفعل عمى قرارين أوليما القرار ر 
ليبيا بالتخمص عن ممارسة كافة األنشطة ايرىابية، والذي طمب من "مجمس األمن 

غالق المكاتب  لييا، والتحميق فوق األراضي الميبية وا  وحظر الطيران المدني من ليبيا وا 
 .(ٛٗ)"الميبية بالخارجة واألجنبية في ليبيا

تحول ليصبح قائمًا بين األمم  دالصراع ق إن يمكن القولوفي ضوء ذلك 
المتحدة وليبيا، فمن خالل قرار مجمس األمن السال  الذكر أراد مجمس األمن التأكيد 
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عمى الطابع الالمسموح بو دوليًا وىو ايرىاب، وأثبات أن مجمس األمن لو دوره في 
 الدولي الجديد.ق اطالسيطرة عمى التصر  في الن

ت المجنة الشعبية العامة لالتصال الخارجي أما ليبيا فمن جيتيا فقد أصدر 
مجمس األمن، وجاء في البيان"  عمى قرار والتعاون الدولي بيانًا رسميًا تضمن رد ليبيا

انطالقًا من إيمان الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى بضرورة تعزيز 
منت عن قبوليا لقرار مجمس دور األمم المتحدة في صيانة األم والسمم الدوليين، أع

( واستعدادىا لتنفيذ ما ورد بو بشأن نبذ ايرىاب بصورة قاطعة، وعميو ٖٔٚاألمن رقم )
 :(ٜٗ) التاليةفإن الجماىيرية تتخذ ايجراءات 

 بجميع المجموعات والمنظمات التي تتورط بايرىاب. قطع عالقتيا -ٔ
في أراضييا، ولن تؤكد أنو ليست ىناك أية معسكرات لتدريب ايرىابيين  -ٕ

تسمح بأي شكل من األشكال بأن تستخدم أراضيا أو مواطنييا لمقيام 
 بأعمال إرىابية.

المجتمع  المسوولية امام حاولت ليبيا ابعاد تيمة ايرىاب عنيا من خالل وضع
المبادرة بشكل إيجابي، ويتبين لنا بأن  االمريكية قبولوعمى الواليات المتحدة الدولي 

بالدور المطموب منيا حفاظًا عمى شعبيا وأراضييا ولتجنب أي أزمات، وأنيا ليبيا قامت 
سعت يخماد نيران النزاع مع الدول الكبرى، وذلك عمى أسس سياسية وخطط محكمة 
تقود إلى الوصول يحداث مصالحة ليبية أمريكية بيد  كبح جماح المطامع األمريكية 

 في ليبيا.
ميم المتيمين لمحاكمتيما أمام القضاء تس لكن ليبيا من جية أخرى رفضت

ذلك فقد اتجيت نحو التعامل مع األزمة  منالرغم وعمى األمريكي أو البريطاني، 
تسوية قانونية وليس سياسية وذلك باالستناد إلى  تسويتيابصورة تعكس مدى رغبتيا في 
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يجية واضحة ، وقد اعتمدت استراتٜٔٚٔلعام (50)مونتلاير واتفاقية  ميثاق األمم المتحدة
 عمى جوانب عدة وذلك كما يمي: ارتكزتلموصول إلى تسوية عادلة لألزمة 

إلى تسوية  ىدفتإبداء مرونة أكثر في طرح وقبول المبادرات السممية التي  -أوالً 
األزمة، فقد طرحت ليبيا العديد من المبادرات من بينيا إمكانية محاكمة المشتبو 

أمام محكمة إسالمية، وكذلك اقترحت ليبيا تقديم  بيم في دولة محايدة أو المحاكمة
المشتبو بيم لممحاكمة فورًا في ليبيا من خالل محاكمة عمنية أو إجراء المحاكمة 
في أي دولة عربية يتم االتفاق عمييا، أو إجراء المحاكمة في مقر محكمة العدل 

ت كذلك مرونًة ، وأبد اوربا الدولية في الىاي أو في مبنى تابع لألمم المتحدة في
في قبول العديد من المقترحات التي تم طرحيا من قبل العديد من الدول والمنظمات 
ايقميمية لتسوية األزمة وفق قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وبالشكل الذي 
ال يمس السيادة الميبية، فقبمت مقترح الجامعة العربية القاضي بإجراء محاكمة 

يجرييا قضاة اسكتمنديون وفق القانون االسكتمندي وفي مقر  بيماعادلة لممشتبو 
مع توفير الضمانات العادلة ليما، وكذلك طالبت  الىايمحكمة العدل الدولية في 

ليبيا من عدد من الدول القيام ببذل مساعييا الودية ييجاد تسوية سممية وعادلة 
 .(ٔ٘)مجموعة األوروبيةلألزمة، ومن أبرز تمك الدول بمجيكا أثناء ترؤسيا ال

في ظل الييمنة األمريكية والغربية عمى مجمس األمن اتجيت ليبيا لعرض األزمة  -ثانياً 
عمى الجمعية العامة لألمم المتحدة وعمى محكمة العدل الدولية، وكذلك البحث عن 
شرعية إقميمية تساند وتدعم موقفيا أمام الطر  األمريكي والغربي، فعمدت ليبيا 

يل دور المنظمات ايقميمية مثل الجامعة العربية، ومنظمة الوحدة ايفريقية، إلى تفع
وحركة دول عدم االنحياز ومنظمة المؤتمر ايسالمي، وذلك لمعمل عمى عرض 
األزمة عمى ىذه المنظمات بصورة متواصمة لتكون عمى إطالع مباشر عمى كافة 
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مى اتخاذىا لقرارات تدعم تطوراتيا، والعمل والتنسيق الدبموماسي بما يساعد ع
 .(ٕ٘)الموق  الميبي وتحد من التصعيد األمريكي الغربي لألزمة

ليبيا استعدادىا لمتعاون الكامل مع سمطات التحقيق في الواليات المتحدة  ابدت -ثالثاً 
وبريطانيا وفرنسا لمتحقيق في التيم المنسوبة لممتيمين الميبيين، وقد برز من خالل 

 المدةتو السمطات الميبية مع القاضي الفرنسي الذي زار ليبيا خالل التعاون الذي أبد
، لمتحقيق في قضية تفجير الطائرة ٜٜٙٔمن تموزالسادس عشر الخامس الى من 

الفرنسية فوق النيجر، وكذلك أبدت ليبيا تعاونًا واضحًا مع السمطات البريطانية 
تتيميا بريطانيا لمكش  عن النشاطات التي تقوم بيا بعض الجماعات التي 

، فضاًل عن إبداء السري بارتكاب أعمال إرىابية مثل الجيش الجميوري اييرلندي
استعدادىا رسميًا لدفع التعويضات الالزمة في حالة ثبوت التيمة عمى المشتبو بيما 

دانة القضاء ليما  .(ٖ٘)في حادثة لوكربي وا 
اب الدولي واألعمال التخريبية، التأكيد المستمر عمى رفضيا لكافة أشكال ايرى -رابعاً 

 وعمى خمو أراضييا من أية معسكرات خاصة بمنظمات إرىابية.
القانونية لألزمة من خالل متابعة إجراءات عرض القضية  االبعادعمى التركيز  -خامساً 

أمام محكمة العدل الدولية لمنظر في مدى اختصاصيا في تحديد المحكمة 
 .(ٗ٘) المختصة بمحاكمة المشتبو فييما

في محاولة لكسب  ممثمييماالتجاه نحو فتح قنوات اتصال مع أىالي الضحايا و  -سادساً 
دعميم لتسوية القضية بشكل سممي بإجراء المحاكمة في بمد ثالث، وذلك بتأكيد 
ليبيا عمى إجراء المحاكمة في بمد ثالث لضمان حقوق أىالي الضحايا مع تقديميا 

تعويضًا عن كل ضحية من الضحايا في دوالر عرض بتقديم مبمغ ثالثة ماليين 
 .(٘٘)مواطنيياحال ثبوت التيمة عمى 
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وجود بادرة انفراج في األزمة عمى الرغم من  دلت عمىكل ىذه المعطيات 
  ٜٜٜٔ- ٜٜٛٔ المدة، فقد شيدت ليبيااستمرار الضغوط األمريكية والغربية عمى 

في مواق  أطرا  األزمة، توافر عدة عوامل وأسباب ساىمت في حدوث تغير نوعي 
قميمية  وال سيما الموق  األمريكي والبريطاني، لتمتقي بشكل ما مع مبادرات عربية وا 
ىدفت لتسوية األزمة بشكل سممي وبصورة تقبل بيا جميع األطرا ، وقد تبين ذلك بعد 
إعالن الممثمين الدائمين لمواليات المتحدة وبريطانيا في األمم المتحدة أنو من أجل 

مستعدتان يجراء  يماإيجاد حل ليذه األزمة بطريقة تتيح إقرار العدل فإن حكومتي
استثنائي لمترتيب لمحاكمة المتيمين أمام محكمة اسكتمندية تنعقد في الىاي، وىو 
مقترح تقدمت بيا ليبيا مسبقًا، األمر الذي أسيم في انفراج ممحوظ في األزمة أصدر 

تضمن أن تكفل ليبيا حضور  ٜٜٛٔ( ٕٜٔٔم )عمى أثره مجمس األمن القرار رق
المشتبو بيما إلى ىولندا لممحاكمة، وطالب القرار األمين العام لألمم المتحدة بتقديم 
المساعدة لمحكومة الميبية لترتيب نقل المشتبو بيما إلى ىولندا مباشرة، وتعميق مجمس 

(، ٖٛٛ( و )ٛٗٚاألمن عمى تدابير الحظر المنصوص في قراري مجمس األمن رقم )
فور تقديم األمين العام تقريرًا إلى مجمس األمن بوصول المشتبو بيما إلى ىولندا، 
وتقديم ليبيا األدلة المطموبة إلى فرنسا فيما يتعمق بحادثة التفجير لمطائرة الفرنسية فوق 

 .(ٙ٘)ٜٜٛٔالنيجر 
زمة، فإن واألمريكية لأل الغربيةالمواق  ومن خالل قراءة معطيات االنفراج في 

 ذلك يرجع لعدة أمور واعتبارات من أبرزىا:
التي بعدم فاعمية العقوبات  الواليات المتحدة االمريكيةقناعة الدول الغربية و  -أوالً 

عمى ليبيا، والتقارب الروسي الفرنسي الميبي ودول المجموعة األوروبية فرضت 
ع العقوبات عنيا، بشكل دعم إمكانية نجاح المساعي الدبموماسية الميبية في رف
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كانت العربية أم ايفريقية أو األوروبية في  سواءوكذلك نظرًا لحجم المصالح الدولية 
ليبيا، فمثاًل ساىم حجم االعتماد األوروبي عمى النفط الميبي في التخفي  من آثار 

 .(ٚ٘) الميبيالعقوبات األمريكية والدولية عمى القطاع النفطي 
  ٜٜٛٔفي السابع والعشرين من شباط الدولية الذي صدر  قرار محكمة العدل -ثانياً 

، إذ ان (ٛ٘)المتضمن نقل مم  القضية من مجمس األمن إلى محكمة العدل الدولية
وعمى مكان القضية الطبيعي ىو المحكمة باعتبارىا قضية قانونية وليست سياسية، 

عتبار أنو ال يغير التقميل األمريكي والبريطاني من قيمة ىذا القرار عمى ا الرغم من
المفروضة عمى التي كانت  جوىر القضية، وال يقضي بتجميد أو إلغاء العقوبة 

ليبيا، إال أنو أسيم في إضعا  الموق  األمريكي والبريطاني الداعي يبقاء 
ق  القانونية والسياسي الميبي ومطالب االعقوبات المفروضة عمى ليبيا، وساند المو 

 .(ٜ٘)عقوبات عنياالدولة الميبية برفع ال
األمريكية البريطانية من فقدان مؤيدييا في ىذه األزمة لتشددىما  المخاو  -ثالثاً 

الواضح في معالجة األزمة، فضاًل عن سعي الواليات المتحدة بمراجعة عالقاتيا 
مع دول شمال أفريقيا لخشيتيا من المساعي األوروبية الستقطاب ىذه الدول في 

 .(ٓٙ) األوروبية المجموعةمع  تعاون استراتيجي أوسع
عائالت الضحايا عمى حكوماتيم بيد   التي مارستيااالستجابة لمضغوط ا -رابعاً 

القبول بالمبادرات والمقترحات لتسوية األزمة والحصول عمى التعويض المالي عن 
 .(ٔٙ) محايدةالضحايا، وقبول محاكمة المشتبو بيما في محكمة 

بي والذي تمثل في قبول العديد من المبادرات السممية التي إيجابية الموق  المي -خامساً 
ىدفت لتسوية األزمة سمميًا، والتزاميا بالتعاون مع سمطات التحقيق األمريكية 
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والبريطانية والفرنسية بصورة فتحت الباب أمام إيجاد تقارب بين المطالب الميبية 
 والمطالب األمريكية والغربية.

در االنفراج في األزمة قامت ليبيا بقبول كافة وأمام ىذه المعطيات وبوا
سيما المتعمقة بتسميم المتيمين عن حادثة لوكربي، ففي  والمبادرات، الالمقترحات 

أعمن الرئيس الميبي معمر القذافي أن المتيمين سو   ٜٜٜٔ اذارالثالث والعشرين من 
، ٜٜٜٔ نيسانمن  ينقال إلى ىولندا لممحاكمة، وبالفعل وصال إلى الىاي في الخامس

وكذلك قام مجمس األمن بتعميق العقوبات المفروضة عمى ليبيا، وبدأت محاكمة 
، وأدان القضاء ٕٓٓٓثاني عام الكانون  الحادي والثالثون منالمتيمين في 

 (ٕٙ) براءةالمقرحي وحكم عمى لفحيمة بال األسكتمندي
 عبد الرحمن محمد شمقماعمن ٖٕٓٓعام  التاسع والعشرين من نيسانوفي  

جي والتعاون الدولي الميبي إثر مفاوضات بين حكومة ليبيا أمين االتصال الخار  (ٖٙ)
ومحامين عن ممثمي عائالت الضحايا أن ليبيا قبمت بالمسؤولية المدنية عن عممية 

وفي  ماليين دوالر لكل عائمة ضحية عمى ثالثة أقساط،عشرة التفجير وأنو ستدفع مبمغ 
برفع العقوبات  ٖٕٓٓالثاني عشر من أيمول لك قام مجمس األمن الدولي في مقابل ذ

 التي فرضيا عمى ليبيا.
وفي سبيل العودة لمعالقات الطبيعية بين ايدارة األمريكية وليبيا فقد قامت 

ينتاج صواريخ بالستية وأسمحة دمار شامل،  خططيااألخيرة بايعالن عن تعميق 
المفتشين الدوليين لإلشرا  عمى إزالة وتدمير تمك األسمحة،  وكذلك الموافقة عمى دخول

عمى معاىدة الحظر    ٕٗٓٓالرابع والعشرين من كانون الثانيوصادقت ليبيا في 
الرابع في  الكيميائية ، ووقعت عمى معاىدة األسمحة ٜٜٙٔالشامل لمتجارب الذرية لعام 

، ىذا كمو عمل الكيميائية حة ، التي تمنع إنتاج وتخزين واستعمال أسمٕٗٓٓمن شباط
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 بياعمى السفر إلى لياالمريكية  عمى إنياء القيود التي فرضتيا الواليات المتحدة 
وسمحت لمشركات النفطية األمريكية التي تمتمك أصواًل سابقة في ليبيا بأن تتفاوض 
حول شروط إعادة دخوليا، وسمحت كذلك بتنفيذ التبادل الطبي والتعميمي مع ليبيا، 

 .(ٗٙ)الواليات المتحدة االمريكيةودعت ليبيا بفتح قسم من مصالحيا في 
وزير وجاء الحدث األىم في سير العالقات االمريكية الميبية عندما قام مساعد  

في الثالث والرابع  (٘ٙ)"William Burnsوليام بيرنز األوسط  الخارجية لشؤون الشرق
تباحث حول خطوات الحقة لتطبيع بزيارة لميبيا لم ٕٗٓٓوالعشرين من آذار عام 
وقع الرئيس األمريكي جورج  ٕٗٓٓالعشرين من أيمول عام العالقات بين البمدين، وفي 

( الذي أنيى حالة الطوارئ القومية فيما ٖٖٚ٘ٔبوش االبن األمر التنفيذي بقرار رقم )
 مفروضة عمىالتي كانت يخص ليبيا، ووضع حدًا لمعقوبات االقتصادية األمريكية 

، وسمح باستئنا  في المصار  االمريكية  ليبيا، وألغى قرار تجميد األموال الميبية
الرحالت الجوية بين البمدين، وكذلك أعمنت وزيرة الخارجية األمريكية حينيا كونداليزا 

أن الواليات  ٕٙٓٓ عام الخامس عشر من أيارفي  Condoleezza Rice رايس
تيا الدبموماسية الكاممة مع ليبيا، وقد رفعت درجة المتحدة األمريكية سو  تعيد عالقا

مكتب االتصال األمريكية في طرابمس ومكتب االتصال الميبي في واشنطن إلى درجة 
 قام نائب وزيرة الخارجية األمريكية جون دي نيغروبونتي ٕٚٓٓعام نيسان سفارة، وفي 

John D. Negroponte  ومسائل إقميمية بزيارة لميبيا لمتباحث حول أزمة دارفور
من العام نفسو وبدون اعتراض أمريكي تم انتخاب ليبيا  تشرين االولأخرى، وفي 

 .(ٙٙ)في مجمس األمن لمدة سنتين غير دائمكعضو 
ولقائيا بالقذافي يوم  لميبيارايس  كوندليزا وفي زيارة لوزيرة الخارجية األمريكية

 ليذهاألبيض أشار البيت  والتي وصفت بالتاريخية فقدٕٛٓٓالخامس من أيمول عام 
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ودعمًا ليذه العالقة فقد قام نجل  (بالفصل الجديد في العالقات الميبية األمريكية)الزيارة 
الخامس عشر من تشرين الثاني القذافي سي  ايسالم بزيارة سياسية لواشنطن بتاريخ 

من ، وكذلك قام معتصم القذافي نجل الرئيس القذافي ومستشاره لشؤون األٕٛٓٓعام 
 .ٜٕٓٓعام نيسان شير  فياالمريكية  القومي بزيارة لمواليات المتحدة

ونتيجة التحوالت التي رافقت العالقات الميبية األمريكية كدخول ليبيا إلى معترك 
الربيع العربي وما شيده من احتجاجات ومظاىرات مطالبًة بإسقاط النظام الميبي وعمى 

ًا عمى التغير الكبير في العالقات الميبية األمريكية، رأسو القذافي، فإن لتمك األحداث أثر 
نقطة تحول كبيرة في مستقبل النظام السياسي الميبي،  ٕٔٔٓوقد شيدت المرحمة عام 

 وما آلت إليو العالقات الميبية األمريكية.
 التي العربي الربيع أحداث مع مالمحيا تتشكل بدأتأن ىذه المرحمة والتي اذ 

لو وذلك في  المعارضين والثوار بين النظام الساخنة ساحاتو نم ليبيا ساحة كانت
 الواليات الدول الكبرى وعمى رأسيا ادت فقد ،ٕٔٔٓالسابع عشر من شباط عام 

 أكان سواء كان ذلك واضحاً  العربي، إذ الربيع ثورات في األمريكية دورًا محورياً  المتحدة
 أو في المنطقة الديمقراطي لتحولبا يسمى ما دعم خالل من سممي طابع ذا ىذا الدور
التدخل  في حدث كما فث عسكري طابع ذا كان أو والمعونات، المساعدات عبر تقديم

 كما ليبيا، في القذافي معمر نظام ضد حم  شمال االطمسي قوات قبل العسكري من
 يسمى فيما أو دعميا بقصد الثورات ىذه تفجر أثناء ىاماً  دوراً  ادى الخارجي البعد أن

الكبرى وعمى رأسيا  القوى بيد  توجيو سياساتيا، فقد تدخمت االنتقالية بالمراحل
 لمحفاظ العربية الثورات الدول العربية، وفي مسار شئون في الواليات المتحدة األمريكية

 التعامل في صالبة أكثر منحى تدخل اتخذ وىو المنطقة، األمريكية في المصالح عمى
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 إال تتوق  ولم اينسانية بحجة المساعدات المتحدة الواليات فييا تدخمت التي ليبيا مع
 .(ٚٙ)القذافي نظام سقوط بعد
يمثل قوى  الذي الميبي االنتقالي لممجمس رئيس حمي  أىم المتحدة الواليات كانت فقد   

 الثورة الميبية المعارضة لنظام القذافي، إما عمى الصعيد السياسي أو العسكري، فمن
 الوطني االنتقالي المجمس دعم في كبير دور المتحدة لمواليات كان ية،الناحية السياس

 األوديسيا فجر بعممية عر  ما إطالق في مميز دور ليا المؤقت وكان الميبي
odyssey سفيرة الواليات المتحدة حيث بذلت ، ٕٔٔٓعام  اذار التاسع عشر من في 

 أعضاء تأثيرًا كبيرًا عمى ، Susan Rice رايس سوزان  المتحدة األمم لدىاالمريكية  
المقترحة،  الميبية حظر الطيران منطقة فرض إلى قرار يرمي التخاذ مجمس األمن

 بالمجمس لالعترا  رسمياً  غيرمحدودة بمساندة األمريكي وكذلك فقد تميز الموق 
 األحداث من الموق  األمريكي ليبيا، وكان في شرعية باعتباره سمطة الميبي االنتقالي

 األطمسي شمال  بعدىا حم  ومن األمريكية، استظمت ايدارة فقد وحادًا، قوياً  ليبيا في
 مجمس عن صدرا المذين ٖٜٚٔ ٜٓٚٔبقراري مجمس األمني الدولي رقم  )الناتو(

في  األحداث في المباشر لمتدخل العسكري مسوغين بوصفيما ٕٔٔٓاذار األمن في
  (ٛٙ)نظام القذافي سقوط في كثيرا ساىم الذي األمر حماية المدنيين، بحجة ليبيا

 الخاتمــــة:
وأثرىا عمى العالقات الميبية األمريكية  ٜٛٛٔتناول ىذا البحث أزمة لوكربي 

من منظور سياسي وبعد دولي، ودور ىذه األزمة في تأطير ىذه العالقات والتأثير 
لتعاون والتحال  إبان عمييا، وتتبع البحث تطوير العالقات الميبية األمريكية من مرحمة ا

وصواًل إلى  إبان الحكم الجميوري والقطيعة الحكم الممكي، إلى مرحمة التدىور والصدام
 .مرحمة االنفراج والتيدئة مع محاولة البحث في أثر تمك األزمة عمى تمك العالقات
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وبناءا عمئ ذلك  فإن العالقات الميبية األمريكية قد شيدت تدىورًا كبيرًا ال سيما 
وما صاحبيا من إجالء لمقوات العسكرية األمريكية من  ٜٜٙٔعد قيام ثورة الفاتح عام ب

وفرض  ٜٙٛٔليبيا، وكذلك من اتيام ليبيا بدعم ايرىاب والعدوان عمى ليبيا عام 
ضافًة لذلك جاءت األزمة الكبرى وىي حادثة لوكربي التي أسيمت  العقوبات عمييا، وا 

ية مما نجم عنو فرض عقوبات عمى ليبيا بضغط في نمو الصراع الميبي األمريك
أمريكي من قبل مجمس األمن الدولي، وبالرغم من ذلك اتجيت السياسة الميبية الخارجية 
نحو مسار جديد لكسب ثقة الدول الكبرى لمخروج من العزلة الدولية والدخول في معترك 

 النظام الدولي.
االقتصادي والعسكري بين  طوالضغ التوترأن تمك الحادثة زادت من حالة اذ 

البمدين، إال أن ليبيا استطاعت تحويل الصراع من صراع سياسي عسكري إلى صراع 
قانوني تحكمو محكمة العدل الدولية عندما قبمت بأن يتم محاكمة المتيمين بالتفجير 

تحول ليصبح قائمًا بين األمم  الصراع قدلمطائرة األمريكية باسكتمندا، وبذلك يكون 
حدة وليبيا، فمن خالل قرار مجمس األمن السال  الذكر أراد مجمس األمن التأكيد المت

عمى الطابع الالمسموح بو دوليًا وىو ايرىاب، وأثبات أن مجمس األمن لو دوره في 
 السيطرة عمى التصر  في النظا  الدولي الجديد.

يات الوال الدولي وعمىمام المجتمع ا المسوؤليةيضع  الموق  الميبيوىذا 
المبادرة بشكل إيجابي، ويتبين لنا بأن ليبيا قامت بالدور  االمريكية تمقيالمتحدة 

المطموب منيا حفاظًا عمى نفسيا وشعبيا وأراضييا ولتجنب أي أزمات، وأنيا سعت 
يخماد نيران النزاع القائم مع الدول الكبرى، وذلك عمى أسس سياسية وخطط محكمة 

الحة ليبية أمريكية بيد  كبح جماح المطامع األمريكية تقود إلى الوصول يحداث مص
في ليبيا. ومع ذلك فقد استمرت ليبيا برفضيا تسميم المتيمين لمحاكمتيما أمام القضاء 
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األمريكي أو البريطاني، وبالرغم من ذلك فقد اتجيت نحو التعامل مع األزمة بصورة 
مع بداية فك العزلة  .س سياسيةتعكس مدى رغبتيا في تسوية األزمة تسوية قانونية ولي

الدولية عمى ليبيا، وبداية ظيور تقارير ايجابية من منظمات حقوق االنسان حول 
حيث كانت  ٕٔٔٓالوضع في ليبيا، حتى بداية ما يسمى بثورة السابع عشر من شباط 

الواليات المتحدة االمريكية الحمي  الرئيس لمجمس الوطني االنتقالي الميبي، المعارض 
حكم القذافي في معركتو العسكرية والدبموماسية والدولية ضد القذافي منذ التاسع عشر ل

بدت الواليات المتحدة المريكية بقواتيا الجوية ومشاة البحرية  ، حيث  ٕٔٔٓمن اذار 
دورا اساسيا في قمع الدفاعات الجوية الميبية في أواخر اذار ومساندة الثوار عمى 

القص  الجوي، والذي انتيى وبالتحال  مع حم  الناتو في األرض من خالل الغطاء و 
 .اسقاط نظام معمرالقذافي

 ومصادره البحثهوامش 
                                                           

في مدينة سبيا في جنوب ليبيا عندما  ٜٜ٘ٔبدا التخطيط العممي لثورة الفاتح من أيمول منذ عام  (ٔ)
كان تنظيم الضباط )الوحدويون االحرار( االثني عشر طالبًا في المدارس الثانوية حينما شكموا الخمية 

السمطة بعد عشر سنوات وانياء الحكم األولى لمثورة بقيادة معمر القذافي وتمكنوا من االنقالب عمى 
عالن الجميورية في ليبيا، لممزيد من التفاصيل ينظر: محم ٜٜٙٔالممكي في اول من أيمول  عبد  دوا 

 ٕٜٚٔ س، طرابمٕالرزاق مناع، ثورة الفاتح حتى سبتمر ابعادىا ومرامييا، دار الفكر، ط
سية التي حكمت في شمال افريقيا، تم ( أحد افراد العائمة السنو ٖٜٛٔ-ٜٓٛٔ)ادريس السنوسي  (ٕ)

بعد طرد االحتالل اييطالي، كانت سياستو موالية لمغرب وعقد  ٜٔ٘ٔتتويجة ممك عمى ليبيا عام 
عدة اتفاقات ومعاىدات مع كال من بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية، خمع من عرشة عمى إثر 

ينظر: المنجد في االعالم، الطبعة السادسة  بقيادة معمر القذافي، ٜٜٙٔقيام ثورة الفاتح عام 
 .ٖٔ، ص ٖٕٓٓ،توالعشرين، دار العمم لمطباعة والنشر، بيرو 

التوترات في العالقات الميبية األمريكية، ندوة الحوار الميبي األمريكية،  ،الشكري خمفيةمنصور ( ٖ)
إديتار، الدار العربية  أكاديمية الدراسات العميا والبحوث االقتصادية، مانشستر، ىولندا، مطابع

 .ٜٖص، ٜٜٜٔاييطالية لمطباعة والنشر، 
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، أكمل دراستو ٖٜٗٔمن موالد مدينة سرت الصحراوية الواقعة بين طرابمس وبنغازي، ولد عام ( ٗ)
في سبيا، فكانت  ٜٔٙٔاألولية في سبيا، والتحمق بالمدرسة الثانوية فييا، وشارك في تظاىرات عام 

ده من مدراس فزان، فانتقل إلى مصراتة ليكمل تعميمو الثانوي، وحصل عمى مشاركتو سببًا في طر 
بالكمية العسكرية في  ٖٜٙٔ، والتحق في عام شيادة ليسانس )بكالوريوس( في اتداب من قسم التاريخ

، وكان لو دور ٜٙٙٔ، واشترك في بعثة عسكرية ليبية إلى بريطانيا عام ٜ٘ٙٔليبيا وتخرج منيا عام 
، ونتيجًة لجيوده عينو مجمس قيادة الثورة قائدًا عامًا لمقوات ٜٜٙٔيعداد لثورة الفاتح عام بارز في ا

محي الدين عيميمور،نحن المسمحة، ورقي إلى رتبة عقيد ثم أصبح رئيسًا لمجمس قيادة الثورة، ينظر: 
 ٕٔٔٓوسقوط  معمر القذافي، موفم لمنشر والطباعة، طرابمس،  دوالعقيد صعو 

، مركز الحضارة العربية ٔ، طٕٜٜٔ-ٜٓٗٔاألمريكية -عثمان، العالقات الميبيةعوض  السيد( ٘)
 .ٓٔٔ-ٛٓٔص،ٜٜٗٔ لإلعالم والنشر، القاىرة، 

العالقات الميبية األمريكية، شقاق أم وفاق في ظل إدارة كمينتون، دار  لفيتوري،الحويسن حسن (ٙ)
 .ٓ٘ص ،ٕٗٓٓ النيضة العربية، القاىرة، 

 .ٓٗ، ص المصدر السابقري، خمفية التوترات في العالقات الميبية األمريكية، الشك منصور(ٚ)
 .ٜٓ، ص المصدر السابقالميبية األمريكية،  العالقات،عثمان  السيد عوض( ٛ)
 السابع والثالثون الواليات المتحدة األمريكية رئيس( وىو 1994-1913) ريتشارد نيكسون (9)
اضطر لمتنحي من  (ٜٔٙٔ-ٖٜ٘ٔ) ونائب الرئيس األمريكي السادس والثالثون (ٜٗٚٔ-ٜٜٙٔ)

خوًفا من أن توجو إليو تيمة التستر عمى نشاطات غير قانونية ألعضاء حزبو  ٜٗٚٔمنصبو عام 
كان زعيمًا لمتيار العالمي )المضاد لمتيار ، بإدانتو الكونغرس تحت وطأة تيديد فضيحة ووترغيت في

الحزب  عن، كما عمل بالسابق سيناتورا وممثال الحزب الجميوري اخلاالنغالقي( د
تخرج من مدرسة وينتر الثانوية  .كاليفورنيا ولد نيكسون في مدينة يوربا ليندا .كاليفورنيا في الجميوري

، ثم عاد إلى كاليفورنيا لممارسة ٖٜٚٔمدرسة الحقوق في جامعة دوك عام ثم في  ٖٜٗٔفي 
الحكومة  إلى نيويورك لمعمل في Pat Nixon بات نيكسون المحاماة، ومن ثم عاد ىو وزوجتو

انتخب  .الحرب العالمية الثانية في ريكيةالقوات البحرية األم . ومن ثم خدم فيٕٜٗٔعام  الفيدرالية
ولمدة سنتين وانتخب  ٜٙٗٔفي عام  مجمس النواب األمريكي كعضو في كاليفورنيا نيكسون عن والية

، متابعتو ومالحقتو لقضية الجاسوس السوفيتي الجير ىيس عززت سمعة ٜٓ٘ٔأيضًا كسيناتور عام 
كان نائب الرئيس دوايت آيزنياور بناء  .مينيكسون كمعاد لمشيوعية وجعمتو مشيورًا عمى المستوى القو 

، ٜٓٙٔوظل نائبًا لمدة ثماني سنوات حتى عام  ٕٜ٘ٔفي انتخابات  يالحزب الجميور  عمى ترشيح
، نديجون كي ومن ثم خسر بصعوبة كبيرة أمام ٜٓٙٔومن ثم خاض حممة رئاسية غير ناجحة عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A
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خاض حممة  ٜٛٙٔ، وفي عام ٕٜٙٔوخسر أيضا سباق الفوز بمنصب حاكم كاليفورنيا في عام 
صالح زىر الدين، موسوعة ايمبراطورية االمريكية. قاموس ينظر:  .رئاسية ناجحة وتم انتخابو
 ٖٓٔ-ٕٛٔ، ص ص ٕٙٓٓ،المركز الثقافي المبناني ، بيروت، ٕالشخصيات االمريكية، ج

أحمد، الطريق إلى طرابمس، العالقات الميبية األمريكية مع التفاصيل الوثائقية لحادثة رفعت سيد ( ٓٔ)
 .ٕٕص،ٕٜٜٔ، مركز القادة لمكتب والنشر، القاىرة، ٔالطائرة بان أمريكان، ط

( سمحت  بريطانيا لمواليات المتحدة االمريكية من انشاء قاعدة في Wheelus قاعدة ويمس) (ٔٔ)
اثر المساعدات التي قدمتيا  القوات االمريكية لدول الحمفاء  بالوقوق  ضد عمى  ٖٜٗٔطرابمس عام 

دول  المحور وذلك مقابل مميون دوالر سنويا تدفيا الواليات المتحدة االمريكية لمحكومة لميبية 
المؤقتة،وىو مبمغ ضيئل مقارنة  بالمزايا التي تجنييا الواليات المتحدة من وراء ىذه االتفاقية، اذ 

تيا ىذه االتفاقية حق السيطرة الكاممة عمى األجواء والمياه الميبية ، واألخطر من ذلك ان ىذه منح
االتفاقية قد اتاحت لمواليات المتحدة االمريكية بان تسمح  لدول أخرى باستخدام  القاعدة  مع اعفائيا 

ل ينظر:إبراىيم فنجان من جميع الرسوم والضرائب واليسري عمييا القانون الميبي، لممزيد من التفاصي
 ،٘ٔ،  العدد مجمة دراسات تاريخية، ٜٓٚٔاالمارة، االنسحاب األمريكي من قاعدة ويمس  في ليبيا 

 ٖٕٔٓٓالسنة  كمية التربية لمبنات، -جامعة البصرة 
 .ٜٔٔص )د.ت(بيانكو، القذافي رسول الصحراء، سيرة وحوار، دار الشورى، بيروت،  ميريال( ٕٔ)
 .ٔٗ، ص المصدر السابقي، خمفية التوترات في العالقات الميبية األمريكية، الشكر منصور ( ٖٔ)
، مركز ٔنبموك، العقوبات والمنبوذين في الشرق األوسط )العراق، ليبيا، السودان(، طتيم ( ٗٔ)

الشكري، خمفية التوترات في العالقات الميبية  ؛٘ٗٔص  ،ٕٔٓٓدراسات الوحدة العربية، بيروت،
 .ٔٗ، ص در السابقالمصاألمريكية، 

 .ٖٖٔ، ص المصدر السابقعوض السيد، العالقات الميبية األمريكية، ( ٘ٔ)
؛عالء سالم، تطور ٜٕٓٓاب  ٔفرج بو عيشة، العالقات االمريكية الميبية: االثام والمغفرة،  (ٙٔ)

، ٜٜٛٔ/نيسان ٓٙاالمريكية،السياسة الدولية، مؤسسة االىرام ، القاىرة، العدد –العالقات الميبية 
 ٜٕٔص
، المنشاة العامة لمنشر ٙمحمد المصري، ايرىاب االمبريالي، سمسمة كتاب الشعب، عدد  (ٚٔ)

 ٘ٔٔ، ص ٕٜٛٔ، ٔوالتوزيع، طرابمس، ط
عندما عين ممحقا ثقافيا لمسفارة الميبية  ٜٓٚٔعمي الحضيري: بدا حياتو الدبموماسية منذ عام  (ٛٔ)

اذ كم  سفيرا  لميبيا في عدة دول افريقية واوربية منيا  في فرنسا، ثم تدرج في العمل الدبموماسي،
، تولى ميام سفير غير مقيم في عدة دول افريقية، ففي ٖٜٚٔتعينية سفيرا لميبيا في غينيا كونكري 
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لدورتين متتاليتين، وكان الحضيري مقربا من  ٜ٘ٛٔعين سفيرا في بمجيكا ثم في باريس  ٜٓٛٔعام 
جما لمقذفي اثناء زيارة األخير لفرنسا وحضر التوقيع لصفقة الطائرات معمر القذافي، حيث عمل متر 

 الميراج الشييرة، لممزيد ينظر:الموقع االلكتروني) االنترنت(

https://www.afrigatenews.net/a/188649 
وىو شقيق األصغر لمرئيس األمريكي  ٖٜٚٔبيمي كارتر:ولد في الخامس والعشرين من ايمول (ٜٔ)

خدم اربع أعوام في سالح المشاة البحرية االمريكية، ثم قام بالعمل مع شقيقو في جيمي كارتر، 
عمى رئاسة بمدية جورجيا  لكنو فشل، وفي عام ٜٙٚٔ، ثم تنافس في عام  ٜ٘٘ٔاالعمال التجارية 

 Billy أصيب بمرض البنكرياس  والذي توفي عمى اثرىا  لممزيد ينظر: ٜٜٚٔوبداية عام  ٜٛٚٔ

Carter. Jimmy Carter. WGBH American Experience. PBS 
(20) Schumacher, Edward (1986), The United States and Libya, 

Eoteognaffairs, Vole (56). No 2, New York, pp 342-343.  
( األمريكية في شباط Illinois( في والية )الينويز Tampicoولد رونالد ريغان في )تامبيكو  (ٗٔ)

" وىي مدرسة تنسب نفسيا Eureka Collageعمى منحة دراسية في "كمية ايوريكا  ، حصل  ٜٔٔٔ
إلى "شيعة السيد المسيح" تقدم لطالبيا دراسات في عموم مختمفة كالفنون والعموم والحاسوب 

. ثم عمل في  ٕٖٜٔوالتكنولوجيا والقانون وايدارة والدراسات الدينية ... الخ ، حيث تخرج منيا عام 
" عام Iowa" في والية "ايوا DesMoinsياضية حتى اصبح مذيعا في محطة "ديز موينز إذاعة ر 
 ٕ٘ذىب ريغان إلى ىوليود وبدأ ميمة التمثيل التي استمرت اكثر من  ٖٜٚٔ. وفي عام  ٖٜٙٔ

 ٜٗٙٔ( فيمما سينمائيا . برز ريغان عمى الساحة السياسية عام ٓ٘عاما ، شارك في اكثر من )
ا تمفزيونيا حماسيا ساند فيو مرشح الرئاسة األمريكية عن الحزب الجميوري السيناتور عندما ألقى خطاب
" ، وعمى الرغم من خسارة األخير في االنتخابات ، إال أن حممتو B.Gold Water"باري كولد ووتر 

نا االنتخابية أبرزت ريغان عمى الصعيد الجماىيري ، وكان من نتائث ذلك فوزه بوالية حاكم كاليفوري
دخل انتخابات الرئاسة األمريكية  ٜٓٛٔ. وفي عام  ٜٓٚٔ، ثم فاز بوالية ثانية ليا عام  ٜٙٙٔعام 

%( لمنافسو الرئيس كارتر ، ثم ٔٗ%( ضد )ٔ٘كمرشح عن الحزب الجميوري ، وفاز فييا بنسبة )
لمواليات فاصبح الرئيس األربعين  ٜٛٛٔواستمر حتى عتم  ٜٗٛٔفاز ريغان بفترة رئاسية ثانية عام 

 المتحدة ، لمتفاصيل انظر : 

  - Michael Schaller, Reckoning with Reagan: America and its President in 

The 1980, (London, 1990), PP. 21-32; William E. Pemberton, Exit with 

Honor: The Life and Presidency of Ronald Reagan (Sharpe, 1997). 
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(، مركز الوحدة ليبيا السودان العراق، ) والمنبوذون في الشرق االوسط ت، العقوبانبموكتيم  (ٕٔ)
 ٖ٘ٔ، ص ٕٔٓٓ،ٔالعربية لمدراسات، بيروت، ط

، ثم شغل منصب القائد العام لمقوات حم  ٕٜٗٔىيغ: ولد في كانون األول عام  ألكسندر (ٕٕ)
 ٘الى  ٜٔٛٔكانون الثاني ٕٕمن  ثم تم اختياره. وزيرًا لمخارجية االمريكية  ٜٜٚٔ-ٜٗٚٔالناتو 
 ,Biography of Alexander Haig لممزيد ينظر: ٕٓٔٓشباط عام  ٕٓ، توفي في ٕٜٛٔتموز 

Four-star general and U.S. Secretary of State, 1981-82. 
نقال عن:سعد الدين إبراىيم،في طبائع االستبداد: معمر القذافي، مركز الدراسات  (ٖٕ)

 .ٕٚٓٓاليبية،)ب.م(،
، ٔ، طوأطارحالجامعة العربية وقضية لوكربي، سمسمة رسائل ماجستير  ،المريض، رجب ضو ( ٕٗ)

ص ،ٕٙٓٓأكاديمية الدراسات العميا، الدار األكاديمية لمطباعة والتألي  والترجمة، طرابمس، ليبيا، 
ٕٓ. 
نيسان ،  ٔلكترونية ، عالء سالم ، تطور العالقات االمريكية الميبية،جريدة االىرام، السنخة اال (ٕ٘)

 ٖ٘،ص ٜٜٛٔ
ص )د.ت(جفال، كتاب الموق  العربي المواجية العربية األمريكية فوق خميث سرت،  مصطفى( ٕٙ)

سماك، موق  النظام الدولي من ايرىاب، قضية لوكربي ومستقبل النظام الدولي، األبعاد  محمد ؛ٖٔ
 .ٕٗٔص  ٕٜٜٔت العالم ايسالمي،، منشورات دراسأالسياسية واالستراتيجية والقانونية، ط

، المكتب العربي ٔ، الخفايا والوثائق، طٖٓٔفؤاد،  تفجير الطائرة األمريكية الرحمة  مدحت( ٕٚ)
 .ٜٓٔص ،ٕٜٜٔلممعار ، القاىرة، 

مياه البحار والمحيطات التي تمتمك دولة ما حق السيادة عمييا.   المياه ايقميمية : مناطق(ٕٛ)
تحكم بالصيد، والمالحة ، والشحن البحري، عالوة عمى اسثمار المصادر وتتضمن ىذه الحقوق ال

البحرية واستغالل الثروات المائية الطبيعية الموجودة فييا. ان معظم الدول المائة والعشرين التي ليا 
 ميال بحريا الى عدة اميال بحرية مياىا اقميمة لبدانيا. ٕٔحدود عمى البحار قد حددت مابين 

عتوق، المتغيرات السياسية ايقميمية والدولية وأثرىا في السياسة الخارجية الميبية م فتحي( ٜٕ)
 .ٖٖص  ،ٕٛٓٓ، إصدارات مجمس الثقافة العامة، الجماىيرية الميبية،ٖٕٓٓ-ٜٜٓٔ

 محمد السيد سعيد ، المصدر السابق، (ٖٓ)
ربي ومستقبل وحيد، الحممة األمريكية ضد ليبيا والحرب عمى الجنوب، قضية لوكمصطفى ( ٖٔ)

، منشورات دراسات العالم ايسالمي، ٔالنظام الدولي واألبعاد السياسية واالستراتيجية والقانونية، ط
 .ٓٗص ،ٕٜٜٔ
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المجنة الشعبية العامة لالتصال الخارجي والتعاون الدولي، إدارة شؤون األمريكيتين، تقرير حول ( ٕٖ)
 .ٙٔالعالقات األمريكية الميبية، ص 

 .ٜٕ، ص المصدر السابقيض، الجامعة العربية وقضية لوكربي، المر رجب ( ٖٖ)
 .ٚٔ، ص المصدر السابقالمجنة الشعبية العامة لالتصال الخارجي، ( ٖٗ)
مكانية أحمد السيد ( ٖ٘) النجار،  الحممة الغربية ضد الجماىيرية الميبية العقوبات المحتممة وا 

، ٔعاد السياسية واالستراتيجية والقانونية، طالمواجية، قضية لوكربي ومستقبل النظام الدولي، األب
 .ٖٜٔص ،ٕٜٜٔمنشورات مركز دراسات العالم ايسالمي، 

(
36
 ٕٔاكتسبت شيرتيا من سقوط طائرة ركاب أمريكية في يوم األربعاء  بريطانيافي  بإسكتمندا قرية) 

ناء تحميقيا فوق قرية ، التابعة لشركة بان االمريكان اثٚٗٚبيونغ كانون األول، اذا انفجرت الطائرة 
شخصا  ٔٔشخصًا ىم جميع من كان عمئ متن الطائرة و ٕٓٚلوكربي، وقد نجم عن الحادث مقتل 

مجموعة ضغط فعالة ذات صوت عال  بتأسيسمن سكان القرية، قامت عائالت من ضحايا  لوكربي 
ر: احمد السيد ومؤثر تناي بالقبض عمئ مرتكبي الجريمة بالعقوبات وتطبيق العدالة، لممزيد ينظ

 99المصدر السابق، ص،النجار

اتيم الجانب األمريكي لمسمطات الميبية ببناء مصنع النتاج األسمحة المحضورة، اذ بدات قضية  (ٖٚ)
، اذ نجحت  بعض الدوائر إدارة ٜٛٛٔواستمرت حتى  كانون األول  ٜٛٛٔمصنع الرابطة في أيمول 

عندما اقنعت بعض الدول الكبرى مثل االتحاد  االمريكية باستخداميا أدوات الضغط والتصعيد
السوفيتي وحمفائيا الغربيين  بريطانيا وفرنسا، بان ليبيا تبني مصنعًا لالسحمة الكيماوية بدعم  من 
بعض الدول واىميا  المانيا واليابان، لممزيد من التفاصيل ينظر: فتحي الدوييش، فن إدارة االزمات 

ية في إدارة االزمة، مركز الدراسات العممانية في العالم  ، ينظر الموقع الدولية، قراءة لمتجربة الميب
 http://www.ssrcaw.org االلكتروني:

ادريس، قضية لوكربي بين القانون الدولي والمنظمات الدولية المتخصصة،  الصادق مصباح(ٖٛ)
 .٘ٔص ،ٕٕٓٓ، الجامعة األردنية، عمان، األردن، منشوره رغي ماجستيررسالة 

سبق اتيام ليبيا توجية اتيامات عديدة لجيات أخرى وراء ىذا الحادث، كايران، سوريا ، الجبية (ٜٖ)
الشعبية لتحرير فمسطين، لممزيد من التفاصيل ينظر: جون كوولي، الحصاد، حرب أمريكا الطويمة في 

، ص ٕٜٜٔالشرق األوسط، ترجمة: عاشور سامي، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، بيروت، 
 ٕٕٚ-ٜٕٙص
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ومجموعة مؤلفين ،  ؛ٗٙٗ، ص المصدر السابقعوض، العالقات الميبية األمريكية، السيد( ٓٗ)
، منشورات العالم ٔقضية لوكربي ومستقبل النظام الدولي، األبعاد السياسية واالستراتيجية والقانونية، ط

 .٘ص،ٕٜٜٔايسالمي، 
عاد، دراسات في إدارة الجماىيرية لألزمة، أبو كبداره، أزمة لوكربي الدوافع واألبعامر عمي ( ٔٗ)

، أكاديمية الدراسات العميا والبحوث االقتصادية، قسم العموم السياسية، غير منشوره رسالة ماجستير
 .ٙ٘-٘٘ص  ،ٕٜٜٔليبيا،

ماجد الحموي، قضية لوكربي بين السياسة والقانون والعالقة بين المحكمة العدل الدولية ومجمس  (ٕٗ)
 ٖ، ص ٕٔٓٓ، ٕ، العدد ٚٔجامعة دمشق، مث االمن، مجمة 

لوكربي بين الحقيقة والتضميل، دراسة  أحمد، قضيةىالل، إسماعيل  خالد، ثروت عبد اليادي( ٖٗ)
ص  ،ٕٕٓٓوتحميل لجميع تطورات أزمة لوكربي من بدايتيا حتى اتن، دار النيضة العربية، القاىرة،

ٔٔ. 
 .ٕٜ، ص المصدر السابقالمممكة العربية السعودية، أسرار وخفايا ودور  محمد، لوكربي عمي( ٗٗ)
 .ٖٜ، ص المصدر نفسو( ٘ٗ)
ضوي، الجوانب القانونية لالتيامات األمريكية البريطانية المتعمقة بحادث عمي عبد الرحمن ( ٙٗ)

طائرة بان أمريكان فوق لوكربي، قضية لوكربي ومستقبل النظام الدولي، األبعاد السياسية 
 .ٖٕٚص  ،ٕٜٜٔ، منشورات مركز العالم ايسالمي،ٔلقانونية، طواالستراتيجية وا

 .ٖٕٛ، ص المصدر نفسو( ٚٗ)
، الطريق إلى طرابمس، العالقات الميبية األمريكية مع التفاصيل الوثائقية أحمدالسيد رفعت (ٛٗ)

ص  ،ٕٜٜٔ، مركز القادة لمكتاب طباعة ونشر وتوزيع، مصر،ٔلحادثة الطائرة بان أمريكان، ط
ٕٔ-ٕٕ. 
 .ٗٚٔ-ٕٚٔ، ص المصدر السابقمحمد، لوكربي أسرار وخفايا ودور العربية السعودية،  عمي( ٜٗ)
عر  اتفاقية مونتلاير عمى أّنيا اتفاقّية مخّصصة لمنع األنشطة الغير قانونّية، التي تؤّثر تُ   (ٓ٘)

رجت إلى ، إذ إّنيا أدٜٔٚٔبشكل سمبي عمى سالمة الطيران المدنّي، حيث يعود تاريخيا إلى عام 
جانب اتفاقّية طوكيو واتفاقّية الىاي. وتمك االتفاقّيات الثالثة التي نّصت عمييا منظمة الطيران المدني 
الدولي في فترة الستينيات؛ ذلك بسبب زيادة عدد الحوادث الغير قانونّية، التي تعّرض ليا الطيران 

ئرات واختطافيا، تعّرض الموظفين في المدني في تمك الفترة. والمتمثمة بوضع القنابل عمى متن الطا
المطارات أو الركاب أو الطائرات ليجوم من قبل بعض األشخاص، حيث يشار إلى أّنو لقد تّم وضع 
 قواعد تخّص مالحقة المجرمين السابقين قضائيًا، تسميميم وحبسيم بناء عمى نصوص االتفاقّية
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الجوي الدولي  ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع طالب حسن موسى ، القانون  ،لممزيد من التفاصيل ينظر:
 ٔٗٔ، ص  ٕٕٓٓ؛ عمان ،

(، ٖٔٔغالي، المبادرة الميبية الجديدة في أزمة لوكربي، مجمة السياسة الدولية، عدد ) سامح(ٔ٘)
، مركز ٜٜٗٔسعيد، التقرير االستراتيجية العربي لعام محمد السيد  ؛ٕٙ٘ص ،ٜٜٛٔالقاىرة، 

 .ٕٖٔص  ،ٜٜ٘ٔستراتيجية، القاىرة،الدراسات السياسية واال
األشعل، أزمة لوكربي من الشرعية الدولية إلى العدالة البريطانية، مجمة السياسة عبد اهلل ( ٕ٘)

 .ٜٚٔص  ،ٜٜٜٔ(،ٖٗٔالدولية، عدد )
، مركز دراسات ٔ، طٜٜٗٔيوميات ووثائق الوحدة العربية لعام ،مركز دراسات الوحدة العربية ( ٖ٘)

 .ٜٚٗص  ،ٜٜ٘ٔبيروت، الوحدة العربية،
(، ٔٔاألمانة العامة لمجامعة العربية ، األزمة الميبية، الجزء الثاني، معرض الصحافة، مجمد )( ٗ٘)

 .ٕٚص  ،ٜٜٙٔ(، القاىرة،ٗٔعدد )
 .ٕٙ٘، ص المصدر السابقغالي، المبادرة الميبية الجديدة في أزمة لوكربي، سامح ( ٘٘)
 .ٜٜٛٔ لسنة (ٕٜٔٔ)ينظر: قرار مجمس األمن رقم ( ٙ٘)
(، ٖٗٔلوكربي وتحول المواق  الغربية، مجمة السياسة الدولية، عدد ) قضية،صالح عبد اهلل ( ٚ٘)

حسني، العقوبات االقتصادية الدولية والعالم ايسالمي، دراسات محمد حسين ، ٜٛٔص،ٜٜٛٔ
، نصور م، أمينة ؛ ٕٚ-ٕٗص  ،ٜٜٜٔ(، القاىرة،ٜٚلمحددات النجاح، كراسات استراتيجية، عدد )

 .ٕٙص ،ٜٜٜٔ(، بيروت، ٖ٘ٔلوكربي.. صيغة حل في النفق الطويل، مجمة الشاىد، عدد )
(58) International Comet of Justice (1998), Case Concerning Questions of 

Interpretation and Application of the 1971 Montreal Conversation Arising the 

Arial Incident At Lockerbie, 89,27 February 1998.     
أسعد، ، إعالن محكمة العدل الدولية في شأن قضية لوكربي، مجمة شؤون شرق أوسط،  محمد( ٜ٘)

 .ٕٓٔص ،ٜٜٛٔ(، بيروت، ٖٚعدد )
 .ٕ٘، ص المصدر السابقمنصور، لوكربي... صيغة الحل،  أميرة( ٓٙ)
، المصدر السابقالعدالة البريطانية،  األشعل، أزمة لوكربي من الشرعية الدولية إلىعبد اهلل ( ٔٙ)

 .ٜٜٔص 
دولية،جامعة مجمة دراسات ،تغيير النظام السياسي في ليبيا، دعبيد، ابعامنى حسين  (ٕٙ)

 ٕٗ-ٔٗ، ص ص ٕٕٔٓ،كانون الثاني ،ٔ٘دراسات دولية ،العددبغداد،مركز 
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اىرة قسم صحافة تخرج من جامعة الق، في منطقة الغريفة ٜٜٗٔولد عبد الرحمن شمقم العام  (ٖٙ)
، ويتحدث اينكميزية، اييطالية والفرنسية. لديو اىتمامات أدبية وىو عضو في لجنة ٕٜٚٔالعام 

السياسي وعمل في المجال  ايبداع الثقافي، ولديو إنتاجات شعرية ترجم بعضيا لإلنكميزية واييطالية
بين  المدةالدولي في ليبيا في أمين لمجنة الشعبية العامة لالتصال الخارجي والتعاون  حتى اصبح

 ينظر الموقع االلكتروني:  (، خمفا لعمر مصطفى المنتصر.ٜٕٓٓ اذار ٗ- ٕٓٓٓ)

https://ar.wikipedia.org/wiki 
المجنة الشعبية العامة لالتصال الخارجي والتعاون الدولي، ايدارة العامة لشؤون األمريكيتين، ( ٗٙ)

 .ٕٛٓٓ-ٙٛٚٔكية، تقرير حول العالقات الميبية األمري
، في فورت براج بوالية كاروالينا الشمالية. حصل عمى بكالوريوس ٜٙ٘ٔولد عام  وليام بيرنز: (٘ٙ)

آداب في التاريخ من جامعة السال و ماجستير ودكتوراه فمسفة في العالقات الدولية من جامعة 
 ٜٜٛٔدة في األردن من شغل بيرنز سابًقا منصب سفير الواليات المتح دبموماسي أمريكي ،أكسفورد

، وسفير الواليات  ٕ٘ٓٓإلى  ٕٔٓٓ، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى من  ٕٔٓٓإلى 
، ووكيل وزارة الخارجية لمشؤون السياسية من  ٕٛٓٓإلى  ٕ٘ٓٓالمتحدة لدى االتحاد الروسي من 

. وىو حاصل عمى أعمى وىي من بين األدوار العميا األخرى في واشنطن والخارج ٕٔٔٓإلى  ٕٛٓٓ
رتبة في السمك الدبموماسي ، وسفير ميني ، وىو ثاني دبموماسي محتر  يخدم في التاريخ ليصبح 

 William j. United States Department of لممزيد من التفاصيل ينظر:نائب وزير الخارجية.

State: Biography ofWilliam J. Burns 
ل الخارجي والتعاون الدولي، ايدارة العامة لشؤون األمريكيتين، المجنة الشعبية العامة لالتصا(ٙٙ)

 .المصدر السابق
المنسي، تأثير المتغير الخارجي في صراعات المراحل االنتقالية لمثورات،  رشدي البعد داليا( ٚٙ)

 .ٜٔص،ٕٕٔٓلسنة   ، ٕٕٔٓاتجاىات نظرية، ممحق مجمة السياسة الدولية، عدد أكتوبر 
حبيب، قيد التشكل، الجغرافيا السياسية الجديدة والعن  في العالم العربي، مجمة  كمال السعيد( ٛٙ)

 .ٓٗص ،ٕٕٔٓ(، ٜٓٔالسياسة الدولية، عدد )


