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  :ممخصال

بدأت مصر  ،م3791عام أكتوبرعمى إثر االنتصار المصري في حرب 
لتتدىور العالقات بين مصر وليبيا عمى إثرىا  ،تحضر لعقد اتفاقية سالم مع إسرائيل

حتى يتم تحرير األراضي العربية  ،لرفض القيادة الميبية عقد اتفاقية سالم مع إسرائيل
بالكامل، ومن ىنا بدأت الخالفات بين الجانبين، وعمل الرئيس الميبي معمر القذافي 
خالليا عمى استفزاز القوات المصربة عمى الحدود ومحاولة زعزعة األمن واالستقرار 
الداخمي لمصر وحشد بعض الدول العربية لموقوف ضد مصر في مفاوضات السالم 

الميبية في  -لجانب اإلسرائيمي، ونتج عن تمك االستفزازات قيام الحرب المصريةمع ا
م لتنتيي تمك الحرب عمى إثر وساطة بعض الدول العربية واألفريقية 3799يوليو عام 

ورغم  بوقف القتال وانسحاب القوات المصرية من المدن والمناطق الميبية التي احتمتيا
في  اوىو ما تبمور الحقً  ان الخالف بينيما ظل مستمرً إ توقف القتال بين الدولتين إال

إعالن بعض الدول العربية مقاطعة مصر بعدما كونوا جبية عربية عرفت بجبية 
تفاقية كامب ثم توقيعو ال ،القدس عمى إثر اعالن السادات زيارة ،الرفض والصمود

سرائيل في سبتمبر عام  ديفيد ثم معاىدة السالم في  ،م3791لمسالم بين مصر وا 
لتعمن جبية الرفض العربية تعميق عضوية مصر في جامعة الدول  ،م3797مارس 
ونقل مقر الجامعة من القاىرة إلى تونس ومن ثم تم تعميق العالقات بين ، العربية

لتعود ىذه  اعشر عامً  حدأعربية في كافة المجاالت لمدة ول الدمصر وبعض ال
  . م3771العالقات إلى طبيعتيا عام 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
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Abstract: 

In the wake of the Egyptian victory in the October War of 1973 

AD, Egypt began preparing to conclude a peace agreement with Israel, as 

relations between Egypt and Libya deteriorated, as a result of the Libyan 

leadership's refusal to conclude a peace agreement with Israel, until the 

Arab lands are fully liberated, hence the differences between the two 

sides began, and the Libyan President worked Muammar Gaddafi during 

which to provoke the forces stolen on the borders and try to destabilize 

the security and internal stability of Egypt and mobilize some Arab 

countries to stand against Egypt in peace negotiations with the Israeli 

side, and as a result of those provocations the establishment of the 

Egyptian-Libyan war in July 1977 AD to end that war following the 

mediation of some countries Arab and African countries to stop the 

fighting and the withdrawal of the Egyptian forces from the Libyan cities 

and regions that they occupied, and despite the interruption of the 

fighting between the two countries, the dispute between them remained, 

which was later crystallized in the declaration by some Arab countries of 

boycotting Egypt after they formed an Arab front known as the Front of 

Refusal and Resilience, after Sadat announced a visit Jerusalem, then he 

signed the Camp David peace agreement between Egypt and Israel in 

September 1978 AD, then the peace treaty in March 1979 AD, to 

announce the Al-Arabiya refused to suspend Egypt’s membership in the 

Arab League and move the university’s headquarters from Cairo to 

Tunisia. Then, relations between Egypt and some Arab countries in all 

fields were suspended for eleven years, so that these relations return to 

normal in 1990. 
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 :مةدمقال
حيث ال يتجزأ أمنيما  ،تحظى ليبيا بمكانة كبيرة لدى الجانب المصري

القومي، عالوة عمى العالقات التاريخية، والحدود المشتركة، والقبائل المصرية الميبية 
فيناك مصريون من أصول ليبية ومئات األلوف من المصريين  ،المنتشرة في البمدين

وفي ضوء عالقات الجوار والمصاىرة والمصالح القومية العميا، تيتم  ،يعممون بميبيا
  . مصر بشدة باألوضاع في ليبيا

سرائيل العرب بين م3791عام أكتوبر حرب نشبت مادوعن  ليبيا ساعدت وا 
 وتسميميا فرنسا مع «ميراج» طائرات صفقة بعقد قامت حيث الحرب، تمك في مصر

 في التدريب أجل من لمصريينا الطيارين لبعض ليبية سفر جوازات واستخراج لمصر،
 ثمنيا، بدفع ليبيا قامت «26 تي» الدبابات شراء مشكمة مصر واجيت وعندما ،فرنسا
  .يونليب يقوده وآخر مصريون يقوده إحداىما الطائرات من سربين بإرسال قامت كما

 اتفاقية لعقد تحضر مصر بدأت الحرب تمك في المصري االنتصار إثر وعمى
 الميبية ةدالقيا لرفض إثرىا عمى وليبيا مصر بين العالقات لتتدىور ،إسرائيل مع سالم
 ىنا ومن ،بالكامل العربية األراضي تحرير يتم حتى ،إسرائيل مع سالم اتفاقية دعق
 م(3727-6133القذافي) معمر الميبي الرئيس وعمل ،الجانبين بين الخالفات أتدب

 واالستقرار األمن زعزعة ومحاولة دو دالح عمى المصربة القوات استفزاز عمى خالليا
 السالم ضاتمفاو  في مصر دض لموقوف العربية ولدال بعض دوحش لمصر اخميدال
 .اإلسرائيمي الجانب مع

 عام يوليو في الميبية -المصرية الحرب قيام االستفزازات تمك عن ونتج
وساطة بعض الدول العربية واألفريقية بوقف  إثر عمى الحرب تمك لتنتيي م3799

   .القتال وانسحاب القوات المصرية من المدن والمناطق الميبية التي احتمتيا
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 كما ،امستمرً  ن الخالف بينيما ظلإإال  ،ورغم توقف القتال بين الدولتين
كانت مواقف الدول العربية منقسمة ما بين الدول المحافظة المؤيدة لمصر في الدفاع 

 ،لسيادتيا، والدول ذات النزعة القومية التقدمية التي أيدت موقف ليبيا اعما رأتو تجاوزً 
في  اولم تتعاطف مع تحركات السالم المصرية نحو إسرائيل، وىو ما تبمور الحقً 

ا جبية عرفت بجبية الرفض ة مقاطعة مصر بعدما كونو إعالن بعض الدول العربي
الرئيس محمد أنور  زيارةبعد  ،الدول العربيةجامعة  ، وتجميد عضويتيا فيوالصمود
لمسالم بين مصر  اتفاقية كامب ديفيد وتوقيع ( إلسرائيل،م3713-م3791) السادات

سرائيل في سبتمبر عام  ثم تم ومن  ،م3797ثم معاىدة السالم في مارس  ،م3791وا 
  م .3771لتعود ىذه العالقات إلى طبيعتيا عام  اعشر عامً  تعميق العالقات لمدة إحد

 ردوالمصا الوثائق عمى أساسي وبشكل ىذا البحث، في ناداعتما جاء دوق
 Foreign ، ومنيا وثائق الخارجية البريطانية ودول الكومنولث البريطانياألجنبية

and Commonwealth Office (F.C. O.)  أمدتنا بالكثير من المادة  التي
 Foreignوثائق وزارة الخارجية األمريكية العممية لموضوع البحث، وكذلك 

Relations of the United States (F .R. U. S.)،  وكالة المخابرات تقارير و
، ووثائق إدارة C.I.A.)) Central Intelligence Agency المركزية األمريكية

 National Archives and Recordsالمحفوظات والسجالت الوطنية األمريكية
Administration(NARA)، خاصة البريطانية إضافة إلى بعض الصحف األجنبية،

 األىرام ةدجري إلى إضافة ث األجنبية،وكذلك بعض الدراسات والبحو  ،واألمريكية
 اواليمكننا بالطبع أن نغفل قيمة البحوث والدراسات العربية التي كانت عونً  ،المصرية

  .لنا في بعض جوانب البحث 

 -: البحث افىدأ
 الحرب إلى النياية في تدأ والتي ماتودومق الميبي المصري الخالف عوامل توضيح-

  .الجانبين بين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
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 . الحرب في العسكري الجانب إبراز-
 وأثر ،يداالقتصا بالجانب يتعمق فيما خاصة يندالبم شعبي عمى الحرب تأثير-

  ليبيا. من المصرية العمالة دبطر  القذاقي قرار دبع المصري داالقتصا عمى الحرب
 السوفيتي داالتحا الكبرى،خاصة لمقوى بالنسبة الحرب تمك أىمية عمى دالتأكي -

 تمك ومتابعة والميبي المصري بالشأنين واىتماميما األمريكية ةدالمتح والواليات
 قرب. عن اثداألح

 . الميبية المصرية الخالفات إنياء في واألفريقية العربية المساعي أىمية-
 الجانب مع السالم اتفاقية ثم ديفيد كامب ةدلمعاى مصر توقيع من الميبي الموقف -

 . ياإلسرائيم

 - البحث: تساؤالت
 - منيا: التساؤالت من مجموعة البحث يطرح

 .مكانياتوإ ضعف رغم مصر عمى الحرب إلعالنو القذافي فعتد التي العوامل ماىي-
 الحرب انتياء دبع الميبي المصري الخالف استمرار عمى المترتبة النتائج ماىي -

  العربية. ةدالوح عمى بينيما
 من األمريكية( ةدالمتح والواليات السوفيتي د)االتحا الكبيرتين القوتين موقف ماىو -

  الميبية.- المصرية الخالفات
 المصري االنتصار رغم اإلسرائيمي الجانب مع السالم مفاوضات القذافي رفض لماذا-

  م.3791أكتوبر حرب في
 بحثلا فترة خالل الميبية المصرية اثداألح مجريات األجنبية ردالمصا تناولت كيف-

 .الغربية ورؤيتيا منظورىا من

 -: البحث خطة
 .الميبية –م وأثرىا عمى العالقات المصرية 3791: حرب أكتوبر عام أواًل 
 م بين مصر وليبيا . 3799: حرب يوليو عام  اثانيً 
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 الميبية . –األفريقية إلنياء األزمة المصرية  –: المساعي العربية اثالثً 
 عالن السادات زيارتو إلسرائيل.إالميبي عمى إثر  : تصاعد الخالف المصريارابعً 

ثم معاىدة السالم  ،: رد الفعل الميبي من توقيع مصر لمعاىدة كامب ديفيداخامسً 
 المصرية اإلسرائيمية. 

 ثم زيل البحث بأىم النتائج التي توصل إلييا البحث ثم توصيات البحث. 
 -:الميبية –المصرية  م وأثرىا عمى العالقات7973: حرب أكتوبر عام أواًل 

رغم تبني الرئيس الميبي معمر القذافي لشعار قومية المعركة مع العدو 
نو لم يخف إإال  ،ووضع كل إمكانيات بالده في خدمة تمك المعركة ،الصييوني

اختالفو مع كل من مصر وسوريا حول خطتيما، وأىدافيما العسكرية في ىذه 
 ،م3729األراضي العربية التي احتمت عام  المعركة، والتي كانت تدور حول تحرير

بينما كان القذافي يرى أن يكون ىدف المعركة ىو القضاء عمى الكيان الصييوني، 
وتحرير فمسطين، ومن ثم كان إعالنو أنو لن يشارك في أية حرب إال إذا كان اليدف 

وعودة ييود أوروبا من حيث جاءوا واسترداد الشعب  ،منيا ىو طرد المغتصبين
لفمسطيني لوطنو المغتصب " نحن بصراحة مختمفون مع دول المواجية في خطة ا

المعركة إذا كانت ىناك معركة، مختمفون بالكيفية التي يجب أن تقوم بيا المعركة، 
مختمفون في معنى التحرير بصورة عامة، يعني باختصار الجميورية العربية الميبية 

ن أنيا مشتركة في مواد المعركة، ليست مشتركة في خطة المعركة عمى الرغم م
   .(3)مشتركة في دخول المعركة بما تممك وما يطمب منيا في المعركة"

نو عندما اندلعت حرب أكتوبر عام إموقف المعمن من قبل القذافي إال ورغم ال
م سارعت ليبيا بتقديم الدعم والعتاد الحربي والسالح لكل من مصر وسوريا 3791

ولكن قبول مصر لقرار وقف  ،(6)أثناء القتال، وأىميا طائرات الميراج الفرنسية الصنع 
 رأس ماعرف عمى ليبيا ، ظيرت3791نوفمبر عام  66طالق النار مع إسرائيل في إ
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الرفض العربية " فعمى إثر قبول الرئيس السادات لمبدأ التسوية السممية وفق  جبيةب"
دبموماسية الخطوة خطوة التي اتبعيا وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية ىنري 

والتي بدأت بتوقيع كل من مصر  ،مHenry Kissinger (3791-3799)كيسينجر
سرائيل اتفاق فك االشتباك األول في رفض القذافي قبول فكما  ،م3791يناير 39وا 

والتي أسفرت عن  ،313مباحثات الكيمو  اطالق النار، رفض أيضً إمصر لقرار وقف 
إلى الرئيس المصري أنور  القذافي برقية حيث أرسل ،توقيع اتفاق فك االشتباك األول

وضرورة استمرار  بإنيائيا، امطالبً  313 الكيمو لمحادثات رفضو تظير السادات
القذافي  انتقد ، كما(1)كاممة العربية األىداف المسمح مع إسرائيل وتحقيق الصراع

 سخر ذلك وبعد ،(1)محدودة  واعتبرىا أكتوبر حرب في والسورية األىداف المصرية
 أن إسرائيل، واعتبر مع المؤقتة االتفاقيات لعقد في مفاوضات مصر دخول من

 وسخر أخرى، إسرائيل مرة قتال يجب أنو ورأى ،"لألعصاب ُميدئة" السالم مساعي
 الدعوات تمك رفضت فقد ،مصر " أما (5)الكامل لمنصر ال ييدف يالذ "من السادات

 . (2)عقالنية غير واعتبرتيا

طالق النار مع الكيان الصييوني إاعتبر القذافي أن قبول مصر لوقف لقد 
لمقيادة المصرية عن مبدأ قومية المعركة  اوقبول التفاوض المباشر معو يعني خروجً 

بعد أن كان ىذا المبدأ ىو الذي يحكم التحرك العربي أثناء  –وقومية الحل السممي
كما اعتبرت ليبيا تحركات كيسينجر في المنطقة تستيدف شق الصف  –حرب أكتوبر

 ، وتكمن وراء ىذه المشكمة سياسة(9)العربي وتأكيد االحتالل الصييوني لفمسطين
  .(1)السادات السممية مع إسرائيل 

 في الرغبة وعدم الخالف ذلك عكست وىكذا يبدو من رؤية القذافي أنيا
 أنيا ادعى بل ،اخاطئً  كان الحرب توقيت سالم، كما رأى أن محادثات أي في التعاون
 الحقوق كامل استعادة من بدالً  لمصر وسوريا، إقميمية بمكاسب لمظفر شنت

 نفسو الوقت وفي مع مصر، عالقاتو قطع عدم عمى حرص أنو سوى الفمسطينية،
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 عرب مع زعماء اتصال عمى كان أنو وأكد لمسادات، المقدم الدعم تقويض عمى عمل
بين  حتى القذافي لعب وقد السالم، محادثات بدء قبل السادات عزل بيدف آخرين
 المخاوف عمى "ين لتحركات السالم المصرية تجاه إسرائيلدالمؤي المحافظين" العرب

 التخاذ عربية مؤتمر قمة لعقد التأييد لحشد اساعيً  المصرية الزعامة من التقميدية
، وكرد فعل من (7)إسرائيل مع بيا يقوم تسوية أي وتجاه السادات، تجاه متشدد موقف

 م منح3791عام أبريل 9 في السادات القيادة المصرية بناًء عمى ىذه التحركات قرر
 عمى المصرية لمضغط الجنسية أسرتو وأفراد (31)ادريس السنوسي( )بق السا ليبيا ممك

مصر  تجاه حل يف أصبحت ليبيا أبريل بأن 69 في القذافي عميو ، ورد(33)القذافي 
 ووصف القذافي ،(36)م 3729 الخرطوم في العربية القمة عمى المترتبة االلتزمات من

 العظمى القوى مع العالقات قضيتا وتصدرت ،(31)واشنطن عن نيابة تعمل مصر بأنيا
قام القذافي بزيارة  أن إلى ومصر، ليبيا بين الخالفات واجية مواجية إسرائيل وكيفية

م ؛ ليوقف تأجج الخالف القائم بينو وبين 3791مفاجئة لمصر في أغسطس عام 
 إيقاف عمى ليتفقا اإلسكندرية في القذافي والسادات اجتماع وجاء ،الرئيس السادات

  .(31)المتبادلة بينيما  الدعائية حمالتال

 –م شيدت العالقات المصرية 3795وبدايات عام  م3791وفي أواخر عام 
قام  بمدينة الجزائر ةالميبية حالة من الشد والجذب فعندما انعقد مؤتمر القمة العربي

بالجزائر رئيس الوفد الميبي عبد السالم جمود بزيارة الرئيس السادات بمقر إقامتو 
لدى الرئيس السادات الذي قال لجمود أثناء  اكبيرً  االعاصمة، ولقيت تمك الزيارة ارتياحً 

 اعمى الطمبة العرب الذين يدرسون بيا، وأنو أصدر قرارً  االمقاء أن مصر تفرض رسومً 
بالنسبة لمطمبة الميبيين الذين يدرسون بالقاىرة بإعفائيم من دفع الرسوم، وقد  ااستثنائي  

اعتبرت ليبيا ىذا المقاء والمباحثات التي جرت بين جمود والسادات خطوة عمى طريق 
 كمال أبو المجد وزير تقريب وجيتي نظر البمدين، وبعد أيام قميمة صرح الدكتور

اإلعالم المصري حينئذ أن الرئيس السادات وافق عمى لقاء الرئيس القذافي، وأنو وعد 
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عمى ىذا التصريح أعمن القذافي أنو يتطمع إلى  اورد   ،بتحديد موعد قريب ليذا المقاء
لمكثير من  القاء قمة مع الرئيس السادات، وأضاف أن ذلك من شأنو أن يضع حد  

من الدور السمبي الذي يمكن أن تقوم بو أجيزة  اولكنو حذر أيضً  ،اإلشكاالت القائمة
 ، أوفي أن يكون عمياًل كما نفى القذا ،اإلعالم المصرية لنسف احتماالت ىذا المقاء

عمى" أنو مع بقاء النظام المصري  اسيعمل عمى اسقاط النظام القائم في مصر، مؤكدً 
  ".(35)من أجل أن يقاوم ويقاتل العدو المشترك 

حيث عادت الحمالت اإلعالمية  ،ولكن ىذه الحالة لم يكتب ليا االستمرار
منيما اآلخر مسئولية تدىور األمور وحمل كل  ،والصحفية وتبادل الجانبين االتيامات

مرة أخرى، وحمل القذافي الصحف ووسائل اإلعالم المصرية مسئولية عدم تحقيق ما 
اتفق عميو مع الرئيس السادات، وقال "أن أعداء الشعب المصري والذين يعممون 
ن لصالح الواليات المتحدة األمريكية ىم الذين وراء األزمة الواقعة بين مصر وليبيا وأ

أن يحدث خالف حولو ولكن الحمالت  االصراع العربي اإلسرائيمي كان طبيعي  
اإلعالمية لم تتح الفرصة لبحث ىذا الموضوع في غرفة مغمقة حتى يكون خالفنا 

وفي إشارة واضحة لمدور األمريكي في تأزم العالقات  ،بدون صوت مسموع "
دة األمريكية ىي التي طمبت من الميبية أضاف القذافي" إن الواليات المتح -المصرية

لتصاعد الحمالت  اونظرً  ؛"(32)مصر اتخاذ ىذا الموقف مع ليبيا وحكومة الثورة الميبية 
األوضاع عمى الحدود قامت السمطات  الصحفية واإلعالمية بين البمدين وتوتر

ورفضت عودة تسعمائة مدرس مصري إلى عمميم  ،المصرية بغمق حدودىا مع ليبيا
 العسكري لمدعم طرابمس، وسحبيا في العسكرية بعثتيا كما قامت بسحب ،في ليبيا
قامت السمطات الميبية بترحيل عشرات  ،التصرف عمى ىذا اورد   ،(39) الميبي لمجيش

 اوالتي سببت عودتيم إلى مصر؛ ارتباكً  ،اآلالف من المصريين العاممين في ليبيا
ية خسارة مصر لنحو المصادر الغربوقد قدرت بعض  ،(31)لمحكومة المصرية  اشديدً 

حويالت العمالة من عشرة مميون دوالر كانت الحصيمة اليومية لت ينمميون واثن
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باالقتصاد المصري واحتياطي النقد األجنبي في  امما أضر كثيرً ؛ المصرية في ليبيا
تي باتت فتحت ليبيا أبوابيا لمعمالة التونسية والموريتانية ال ،وفي المقابل ،(37)مصارفيا 

، كما ألقت (61)تتدفق عمى األراضي الميبية وبأعداد وفيرة لتحل محل العمالة المصرية 
السمطات الميبية القبض عمى بعض العناصر المصرية في ليبيا رغم احتجاج السمطات 

المصريين، كما اتيم القذافي الرئيس  العمالالمصرية عمى التصرف الميبي حيال 
 اناليوني وعمر محيشي، وكالىما عضو ئدين عبد المنعم السادات بأنو ساعد الرا

عام  الميبية لمتخطيط النقالب فاشل لإلطاحة بالقذافي في مجمس قيادة الثورة انسابق
نو رفض إالسادات نفى ىذا االتيام، إال  الرئيس وعمى الرغم من أن ،م3795

تسميميما بعد توجيو اتيامات ليما بضموعيما في مؤامرة لالنقالب عمى نظام الرئيس 
كما اتيم القذافي الرئيس السادات بأنو وضع نحو ألف وسبعمائة جندي  ،(63)القذافي 

مصري عمى الحدود مع ليبيا؛ لكي يمنعوا الرعاة وتجار األغنام من الحركة وممارسة 
وىكذا يبدو أن  ،ت بدوره القذافي برعاية مؤامرة انقالبية لعزلوواتيم السادا ،نشاطيم

الميبية تنزلق نحو  -تطورات األوضاع بين البمدين كانت تنذر بأن العالقات المصرية
منزلق خطير خاصة في ظل تصاعد حمالت العداء واالتيامات المتبادلة بين 

لتحالف مع الة والخيانة واالسادات والقذافي إلى درجة اتيام القذافي لمسادات بالعم
وأن الواليات المتحدة األمريكية تقوم بتحريض  ،ضد ليبيا(66) األمبريالية األمريكية

  .(61)النظام الحاكم في مصر التخاذ مواقف عدوانية ضد ليبيا 

 اممحوظً  ام تصاعدً 3792م وبداية عام 3795كما شيد الربع األخير من عام 
ولم تقتصر الحمالت ،في الحمالت اإلعالمية واالتيامات المتبادلة بين مصر وليبيا

بل إن بعض الصحف المبنانية التي كانت تمول  ،اإلعالمية الدعائية عمى مصروليبيا فقط
وفي مقدمتيا صحيفتي "السفير والكفاح العربي" شاركت في ىذه الحمالت  ،من ليبيا

ك من خالل سمسمة من التقارير والتحقيقات والمقاالت وذل ،القائمة بين مصر وليبيا
اإلسرائيمي ولم يتوقف األمر عند ىذا  -الصحفية التي تنتيجيا في حل الصراع العربي
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بل وصل األمر بصحيفتي السفير والكفاح العربي إلى حد اليجوم عمى شخص  ،الحد
وأمام ىذا التطاول  ،لةالرئيس السادات والتطاول عميو من خالل اتيامو بالخيانة والعما

 ،من تقديم احتجاج رسمي لدى حكومة لبنان اغير المسئول لم تجد السمطات المصرية مفر  
حيث أدى ىذا االحتجاج إلى إحالة السمطات المبنانية لمسئولي صحيفتي السفير والكفاح 

كما اتيمت بعض المصادر الصحفية المصرية السمطات الميبية  ،العربي إلى المحاكمة
ىذا في الوقت  ،بالقيام بتمويل ىاتين الصحيفتين لمتطاول عمى شخص الرئيس السادات

من جنود الصاعقة  اعشر جندي   يعمى اثنالذي ألقت فيو السمطات المصرية القبض 
الميبيين بتيمة التخطيط لمقيام بأعمال تخريبية داخل مصر، بينما قالت السمطات الميبية 

وأنيم ذىبوا إلى مصر في زيارات  ،زوجون من مصرياتأن ىؤالء الجنود معظميم مت
وجاءت االتيامات المصرية  ،(61)عائمية، وأن البعض اآلخر منيم ذىب إلى مصر لمعالج

م لمنظام الميبي بمحاولة اغتيال الرئيس السادات لتزيد من حالة 3799في مطمع عام 
  .(65)االحتقان بين البمدين وتدفع باتجاه الحرب بينيما

  -م بين مصر وليبيا :7977: حرب يوليو عام  ايً ثان

من المالحظ أن الخطاب السياسي الميبي والمصري خالل النصف الثاني من عام 
م كانت من سماتو البارزة تبادل االتيامات بين الجانبين، وبدا أن العالقات بين ليبيا 3799

م بشكوى إلى 3799عام ومصر مقبمة عمى مرحمة خطيرة حيث تقدمت ليبيا في أول يوليو 
الذي عقد بميبرفيل عاصمة  م(3799يوليو عام 2إلى  6مؤتمر القمة األفريقي الرابع عشر )

الجابون حول بعض المشكالت الحدودية مع مصر، كما اتيم القذافي في ذات الوقت 
لغزو  اليبي   االسادات بأنو سعى إلى تحريض السودان ضد ليبيا وأوىميا بأن ىناك مخططً 

بأنو أوعز إلى السعودية بأن القذافي يقوم بتدريب بعض العناصر  اسودان، كما اتيمو أيضً ال
كما اتيم القذافي السادات بأنو يحشد  ،اإلرىابية لمقيام بعمميات تخريبية في مصر والسعودية

الجيش المصري عمى الحدود الميبية ويخطط لمقيام بعمل عسكري ضد الشعب الميبي 
ولعل اتيام العقيد القذافي لمرئيس السادات كان  ،ات المتحدة األمريكيةبتحريض من الوالي
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 ايقوم عمى سند من الواقع فقد ذكرت بعض المصادر الغربية في تمك الفترة أن ىناك تنسيقً 
بين كل من مصر والسعودية والسودان تحت مظمة أمريكية لمقيام بعمل عسكري ضد ليبيا 

عض المصادر أن مصر والسودان تحاوالن تشديد الحممة ذكرت ب الإلطاحة بالقذافي. أيضً 
"حسني مبارك"  عمى إثر الزيارة المفاجئة التي قام بيا ،ضد ليبيا بضم تشاد إلى جبيتيما

 العاشر من نائب رئيس جميورية مصر العربية آنذاك إلى العاصمة التشادية "انجامينا" في
لتشادى "فمكس معموم" ثم عاد مبارك م، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس ا3799عام  يوليو

بعدىا إلى الخرطوم ويعتقد أن مصر والسودان حاولتا استغالل النزاع القائم بين ليبيا وتشاد 
حكام الحصار حول القذافي وعزلو إقميمي   ؛ احول منطقة الحدود لضم تشاد إلى جبيتيما، وا 

وماسية مع مصر، وأمر بعد ذلك ألن يعمن أن ليبيا ستقطع عالقاتيا الدبم ؛مما دفع القذافي
 . (62)بإغالق القنصمية المصرية في بنغازي

 دوليم حكم زمام بتولِّي "العربية الشعوب في الوقت الذي طالب فيو القذافي
 ،(69)العرب الحكام تجاه القذافي من اتحريضً  شكَّل مما ،! "الثورة الميبية نموذج تباعاب

لحدوث صدام مسمح بين مصر وليبيا بعد تكرار  اسببً  كانت تمك التصريحاتوىكذا 
  المناوشات عمى الحدود بين قوات البمدين .

فإن القذافي كان يدرك تمام اإلدراك اتساع حجم الفوارق  ،مما الشك فيو
فإن ىذا الدعم لن  (61)من السوفيت  االعسكرية بينو وبين مصر حتى لوكان مدعومً 

التقارب في االمكانيات بين قواتو المسمحة والقوات يصل بالقذافي وقواتو إلى درجة 
المصرية، وىو مايجعمنا نتساءل عن الدوافع التي جعمت القذافي يقدم عمى خطوة 

وكان أفضل لو أن يمجأ إلى الطرق ،يعتقد أنو ىو الخاسر فييا عند األقدام عمييا
ذلك يرجع إلى  ويبدو أن ،من االصطدام معيا الدبموماسية في خالفاتو مع مصر بداًل 

وىو  ،حسابات خاطئة بنى عمييا القذافي حالة الجيش المصري عند اصطدام قواتو بو
ت مشجعة لمقذافي عمى دى الوثائق األمريكية من أن ىناك عوامل بدما استنتجتو أح

  :(67) منياام بالقوات المصرية داالصط
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حتجاجات اخمي لمصر،السيما في أعقاب االدتصور القذافي لضعف الوضع ال-3
 م وما صاحبيا من تخريب . 3799الشعبية التي وقعت في القاىرة في يناير

 . ية مع أخوانيم الميبييندتصور القذافي أن القوات المسمحة المصرية لن تتعامل بج-6
م القوة لحماية دبأنو سيتسخ دقاء تشادف القذافي إلى توجيو تحذير مباشر ألصدى -1

من قبل مصر والمغرب  دة العسكرية لتشاديم المساعدتق دالميبية خاصة بع دو دالح
 .ان والكونغودوالسو 

 . اخل والخارجدمحاولة استغاللو لممعارضة المصرية في ال -1

بين  دو دأت الحرب المصرية الميبية بمناوشات عمى الحدب دفمق ،عمى أية حال
من  37ثم تحولت لحرب حقيقية بدًءا من يوم  ،م3799الجانبين خالل شير يوليو

ذات الشير، وذلك عمى إثر مالحظة القيادة المصرية لحالة االستعداد والتأىب الميبي 
ذاعة  ،في بمدة مساعد عمى الحدود الميبية المصرية وبدأت في القاىرة عممية نشر وا 

أخبار بقيام قوات ليبية باإلغارة عمى مواقع مصرية في منطقة السموم، ثم أعمن أن 
عدوان، وقامت بالدخول إلى المواقع التي انطمقت منيا قوات مصرية ردت عمى ال

    .(11)وأنيا قامت بتدميرىا  ،العمميات الحربية الميبية ضد المواقع المصرية

بينما أشار بيان عسكري صدر في ليبيا في نفس اليوم إلى أن مصر تحشد 
المصرية  قواتيا عمى الحدود منذ عام ونصف وأن السمطات الميبية قابمت االستفزازات

عمى الحدود بالصبر، وأن ليبيا رحبت بجميع جيود الوساطات التي قام بيا بعض 
واتيم  ،ولكن النظام المصري كان يرفض كل ىذه الوساطات ،القادة العرب واألفارقة

البيان الميبي القوات المصرية بشن عدة غارات عمى عدة نقاط حدودية ليبية خالل 
ة الميبية قامت بتوجيو ثالث مذكرات إلى السمطات م، وأن الخارجي3799شير يوليو

المصرية ضد االنتياكات المصرية، وعممت ىذه المذكرات عمى جميع الدول العربية 
وأشار البيان الميبي إلى الرسالة  ،وأمانة الجامعة العربية ووزراء خارجية الدول األفريقية

 39الحدود المصري بتاريخ  التى وجييا قائد المنطقة الشرقية الميبي إلى قائد حرس



 0202 نوفمبر( األولوالخمسون )الجزء الثامن  لعددا                           مجمة بحوث الشرق األوسط

 -050- 

ال ستقوم 3799يوليو  م يطالبو فييا بحقن الدماء واالنسحاب من المواقع الميبية وا 
المسئولية  القوات الميبية باليجوم عمى ىذه المواقع وااللتحام بالقوات المصرية محماًل 

الكاممة عمى القيادة المصرية التي اتيميا أنيا ىي التي بدأت بالعدوان، وبالتالي فعمييا 
كما أشار  ،(13)أسفو لما ماوصمت إليو األمور بين الشعبين  اتحمل تبعات ذلك مبديً 

المتحدث العسكري الميبي إلى اإلنذار الذي وجيو القائد الميبي لممنطقة الحدودية إلى 
القوات المصرية في المنطقة يطالب فيو مصر بانسحاب قواتيا المسمحة من  قائد

ال سيتم تدمير ىذه المواقع وقال اإلنذار  ،المواقع التي احتمتيا داخل األراضي الميبية وا 
وأنو تم منح المصريين  ،عتداءات المصريةإن الميبيين سيردون بقوة عمى اال اأيضً 

 يبيون ما وصفو المتحدث الميبي بأنو عممية تنظيفيومين لالنسحاب قبل أن يبدأ الم

ط والتي بمغ ستدعاء الميبي لقوات االحتياوقد تزامنت تمك التيديدات مع اال ،(16)
أضاف المتحدث كما  ،(11) ()ثالثون ألف جندي وضابط 11111تعدادىا نحو 

لكن عدوان النظام  ،العسكري الميبي : " لقد مارست القيادة الميبية ضبط النفس
المصري أجبر الشعب العربي الميبي عمى الدفاع عن وطنو وقدسية أراضيو بيدف 

     .(11)طرد القوات العدوانية من بالده 

م بمغت االشتباكات ذروتيا عمى إثر االستفزازات 3799يوليو 63وفي يوم 
مت فييا دتخاس،التي قام بيا النظام الميبي ةديدالمستمرة ومحاوالت التخريب الج

رعة ليبية دما حاولت قوة مدوذلك عن ،فاع الجويدبابات وأسمحة الدالطائرات وال
القوات  دوفتحت النيران ض ،في اتجاه السموم دة مساعدم من بمدفعية التقدىا المدتسان

الجوي المصري التي  الدفاعت ليا قوات دفتص (15)المصرية في ىضبة السموم 
نجحت القوات الجوية  حيث،ألعماليا اودعمً  ،اشتركت في القتال حماية لمقوات البرية

 والثانية من نوع SU-20 ىما من نوعدسقاط طائرتين ليبيتين أحإالمصرية في 
MIG-21،  باستخدام مساعد  ةدبمقامت القوات المسمحة المصرية بقصف كما

 الضرب عدد من األىداف الميبية، وتحديدً " Saggerرجالصواريخ من نوع " سا
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وتمكنت القوات المصرية من  ،(12)معسكرات تدريب العصابات في الكوفة وجاجوب 
   .(19) ةدبمالاحتالل ىذه 

اشتبكت قوات الحدود الميبية وقوات المقاومة  ،عمى ىذا اليجوم المصري اد  ور 
من مساعد وقال المتحدث العسكري الميبي" لطردىم  الشعبية الميبية مع القوات المصرية

 ،ألراضييا اليبيا وانتياكً  عمى امباشرً  اإن عمل القوات المسمحة المصرية يعتبر ىجومً 
 ". (11)وبالتالي فإنو يحمل النظام المصري جميع المسؤوليات المرتبطة بيذا العدوان 

يوليو  63ث العسكري لمقوات المسمحة المصرية ظير يوم دأذاع المتح دوق
ة ديداستفزازية ومحاوالت ع م أعمااًل 3799شير يوليو  دم البيان التالي :" شي3799

 36: في يوم الغربية أواًل  دو دوعمى الح ،قام بيا النظام الميبي في الصحراء الغربية
المصرية مكونة من  دو دفع النظام الميبي بمجموعة تخريبية عبر الحدم 3799يوليو 

ق آلية درنة الميبية ومعيم بنادتابعة لمنطقة  افي عربة تحمل أرقامً  دأربعة أفرا
المصرية قبل أن ينفذوا  دو دتم ضبطيم بواسطة قوات حرس الح دوق ،ومتفجرات

اعترفوا بأن المخابرات الميبية ىي التي قامت بتكميفيم لمقيام  دوق ،مخططيم التخريبي
طالق إية مسمحة بورية ليبدم قامت 3799يوليو 32: في يوم  اعمال. ثانيً بيذه ااًل 

 دوتبع ،يندالمشتركة بين البم دو دالمصرية عمى الح دو دى نقاط الحدنيرانيا عمى أح
ورية. دال ىذه بالنيران عمى دوقامت النقطة بالر ،حوالي مائة كيمو متر جنوب السموم

باالشتباك بالنيران اءاتو وقام دعتاالنظام الميبي  دم عاو 3799يوليو  37: في يوم اثالثً 
ل دواستمر تبا ،يندالمشتركة بين البم دو دالمصرية عمى الح دو دمن نقط الح ددمع ع

فعية دواشتركت فيو الم ،دو دة أربع ساعات في مناطق متفرقة من الحداطالق النار لم
 دعربة قتال ليبية بمن فييا من األفرا 11مير حوالي دونتج عن ىذه االشتباكات ت

 ،: رغم ىذه االستفزازات اعسكريين. رابعً  دلجانب المصري تسعة أفرامن ا دواستشي
في  ثدح دفق ،داءات السافرة وتذرع السمطات المصرية بالصبر إلى أقصى حدعتواال

المدعومة بالمدفعية، من  ،يوليو أن تقدمت القوات المسمحة الميبية 63صباح يوم 
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حيث  ،ة التي قامت بالرد عمييممساعد نحو السموم وفتحت النار عمى القوات المصري
 36عربة قتال وأسر  51دبابة ليبية و 11نجحت القوات المصرية في تدمير نحو

سقاط إكما تمكنت القوات المصرية من ،ليبيا امخربً  11، وتم القبض عمىاليبي   اجنديً 
طائرتين ليبيتين ويقول البيان: إن القوات المصرية لم تمس المدنيين الميبيين في 

     ".(17) مساعد ويحمل مسئولية مايحدث لمقوات المسمحة الميبية

م أن مجموعات من الطائرات 3799يوليو  61بتاريخ  وكان راديو ليبيا قد أذاع
م( 3799يوليو  63صباح يوم )صباح أول أمس  المصرية قد قامت في العاشرة من

وأن قوات الدفاع  ،باإلغارة عمى قاعدة طبرق وحاولت ضرب بعض األىداف المدنية
وأن باقي ،(11)طائرات داخل األراضي الميبية  سقطت منيا أربعأي تصدت ليا و الميب

وىو ما نفاه المتحدث العسكري المصري  ،الطائرات قد فرت دون أن تمقي باقي حمولتيا
بقولو:" أن النظام الميبي قد أذاع اليوم أكثر من أكذوبة من قيام الطيران  جممة وتفصياًل 

وىي أنباء مبنية عمى  ،باليجوم عمى أىداف مدنية داخل األراضي الميبية المصري
وقال المتحدث العسكري المصري " أن قواتنا  ،ىجمات وىمية ومن وحي الخيال "

 ،لما تتبعو سمطات ليبيا " الميبي خالفً بالشعب ا المسمحة تحرص عمى عدم الحاق أي أذى
: " أن أكاذيب اليوم تذكرنا بأكذوبة أمس التي وأضاف المتحدث العسكري المصري قائاًل 

نقمتيا وكالة األنباء الميبية من قيام المدرعات المصرية بيجوم مكثف عمى أراضي 
   ". (13)أمر لم يحدث وقد نفيناه في حينو وىو ،الجماىيرية الميبية

وفي برقية مرسمة من السفارة الميبية في لندن إلى وزارة  ،وفي ذات السياق 
الخارجية البريطانية تفيد بإبالغيا بأن " األراضي الميبية قد تعرضت عمى مدار األيام 

الماضية لعدوان السبيل لتبريره قامت بو القوات الجوية المصرية، والتي  ةاألربع
مدنية مثل المدارس والمستشفيات ومحطات الكيرباء والمياه والمناطق  اتقصف أىدافً 

   ".(16)سوى الدفاع عن أنفسنا داخل نطاق حدودنا  اوفي ىذه األثناء لم نفعل شيئً  ،السكنية
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قامت قوات المشاة المصرية بالعبور  ،م3799يوليو 63وفي المساء من يوم 
عمى بعد كيمومترات قميمة من عد إلى مواقع مسا ةدبم وانتقمت عبر ،الميبية دو دإلى الح

وبقيت ىناك حتى فجر الثاني والعشرين من يوليو حينما انسحبت  ،ةدبمغرب ىذه ال
    .(11)مساعد ميجورة  ةدبم وقد وجدت تمك القوات ،مرة أخرى لمصر

نظام الم، ونتيجة لألعمال االستفزازية التي قام بيا 3799يوليو عام  66وفي يوم 
الميبي، ومحاولة دفعو المجموعات لمقيام بأعمال تخريبية في الصحراء الغربية أدت إلى 
المناوشات التي وقعت في مناطق متفرقة عمى الحدود المشتركة، ثم تطورت ىذه المناوشات 

مامية المصرية بنيران حيث قام الجانب الميبي بقصف المواقع ااًل  ،إلى عمميات قتالية حقيقية
كما قامت الطائرات  ،بالنيران "حتى اسكتتيا" وقامت القوات المصرية بالرد عمييا، المدفعية

ولما  ،الحربية الميبية بثالث غارات جوية تتكون كل منيا من طائرتين ضد منطقة السموم
عتداءاتو، وخاصة بقواتو الجوية بطريقة تيدد أمن القوات افي  اكان النظام الميبي مستمرً 

فقد قامت القوات الجوية المصرية بمياجمة قاعدة العظم الجوية)اسم  المصرية وأراضييا ؛
العظم إلى قاعدة جمال عبد الناصر  م من قاعدة3791ىذه القاعدة قد تغير منذ عام 

 ،كم جنوب مدينة طبرق 11والتي تقع في الشمال الشرقي من ليبيا عمى مسافة  ،(الجوية
عتداءاتيا واإلغارة اا الطائرات الميبية في ي تستخدميكم غرب الحدود والت 361وعمى بعد 

وقد أسفر اليجوم الجوي المصري عمى تمك القاعدة عن تدمير شديد  ،عمى القوات المصرية
وم عن تدمير محطة الرادار بعض الطائرات، كما أسفر اليجتدمير بالقاعدة ومنشآتيا و 

الفنيين السوفيت وقد طوقت ، وكانت محطة الردار مزودة بطاقم من (11)ة بالقاعدةالرئيس
خالل اليجوم الجوي المصري عمى قاعدة العظم؛ مما أسفر عن مقتل ثالثة عمى األقل من 

 لمغارة ادر أن المحطة كانت اليدف الرئيسطاقم االتحاد السوفيتي، وذكرت بعض المص
 ،ريرلمتقا االمصرية حيث استخدمت القوات المصرية طائرات الميراج الفرنسية الصنع، طبقً 

وحمقوا عمى ارتفاعات منخفضة لتجنب اكتشافيم بواسطة أجيزة الرادار التي كانت تعمل 
 ،، كما نتج عن تمك الغارة اصابة قائد المحطة السوفيتي في اليجوم(15)بواسطة السوفيت 
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لمسفر بعدىا مباشرة إلى موسكو في طائرة خاصة تقل  اليبي   اعسكري   ااألمر الذي دفع وفدً 
وإلجراء مباحثات مع الوفد  ،الثالث الذين قتموا في الغارة المصرية السوفيت سكريينجثث الع

    ".(12)العسكري السوفيتي بشأن تطورات األحداث مع مصر

ات أنو سوف يرسل مذكرة إلى االتحاد السوفيتي دقال الساوعمى إثر ذلك 
ن لم يكن في مياىنا اإلقميمية "  كما  ،(19)إلعالميم " بأننا لن نسمح بذلك، حتى وا 

" حسني مبارك "  اتدالساقامت مصر بتحركات مناىضة لمسوفيت حيث أبمغ نائب 
العسكري في  الواليات المتحدة األمريكية أن مصر تعتزم األمر بعودة سفيرىا وممحقيا

 وأشار مبارك إلى أن ،عن كبار ممثمييا الدبموماسيين والعسكريين موسكو، فضاًل 
السفير المصري في موسكو والممحقين العسكريين سيبقون في مصر إلى أجل غير 

في  (السوفيتية)كما أشار إلى أنو ال يعتزم اتخاذ أي إجراء ضد السفارة المعنية ،مسمى
حكومة المصرية ترى في ىذه األجراءات وسيمة لمتعبيرعن وربما كانت ال ،القاىرة

استيائيا دون التسبب في قطع كامل في العالقات مع االتحاد السوفيتي، الذي قد 
تكون ىناك حاجة إلى تعاونو في جيود صنع السالم في الشرق األوسط في تاريخ ما 

ي قد أعطى وعمى حسب وصف بعض الدوائر الغربية أن القذف ،(11)في المستقبل 
   .(17)السادات فرصة ذىبية إلحراج االتحاد السوفيتي 

 ،قبرص، بوفاة مستشار سوفيتي عترف السفير الميبي فيا ،خرآمن جانب 
صابة عدد غير معمن من األفراد السوف الميبي -نتيجة لمقتال المصري  ؛ت اآلخرينيوا 

األمريكية إلى إن الوجود أشارت أحدى التقارير  ،، وفي ذات السياق(51)األخير
 . (53)لكل من مصر والسودان امباشرً  االسوفيتي في ليبيا أصبح يشكل تيديدً 

ىذا في الوقت الذي سجل فيو المراقبون اتساع نطاق العمميات العسكرية ضد 
ليبيا، وأن حجم الغارات المصرية عمى المطارات الميبية في الجزء الشرقي من ليبيا 
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لحجم الخسائر  اوذلك نظرً  ؛ذه العمميات وراءىا ىدف أكبر وأوسعكان يشير إلى أن ى
   .(56)الكبيرة التي أحدثتيا الغارات المصرية عمى القواعد الميبية 

ال شك أن ىدف السادات من ىذه الحرب ىو محاولة التخمص من 
وضد جيوده  ،نو كان مستاًء بشكل متزايد من الدعاية الميبية ضدهإحيث  ،(51)القذافي

وكان يدعي أنو يرى يد ليبيا في  ،إلحراز تقدم نحو تسوية سممية في الشرق األوسط
ويرى التدخل الميبي في البمدان المجاورة عمى سبيل  ،االضطرابات الداخمية في مصر

وأن ليبيا  ،المثال السودان وتشاد ؛ لتعزيز المخططات السوفيتية اليدامة في إفريقيا
يد اإلتحاد السوفيتي الذى حول ليبيا إلى قاعدة ليست أكثر من مجرد دمية في 

وقد اتيم السادات الحكومات العربية األخرى بالتسامح مع القذافي لفترة  ،(51)سوفيتية
عمى  عمى أن المشكمة الحقيقية أن الحكام العرب قد سكتوا طوياًل  دما أكدعن طويمة

عمى الجميع؛ لذلك  من المؤتمرات دون أن يتطاول االقذافي الذي لم يحضر مؤتمرً 
طالب السادات الزعماء العرب "بتقميص حجمو" حتى اليتجرأ مرة أخرى بتيديد دولة 

النار مع القوات وحذر الرئيس المصري الرئيس الميبي من " المعب ب ،عربية أخرى
عمى  احقيقي   اباختصار، يعتقد السادات أن القذافي يمثل خطرً . (55)" المسمحة المصرية

وىو ما أكده السادات عندما قال إن " ، (52)مصر وكان يود بشدة أن يتخمص منو 
بل في صالح  ،االطاحة بنظام العقيد القذافي لن تكون في صالح الشعوب العربية فقط

كما أشارت بعض الصحف الغربية إلى أن ىذا الرجل المجنون  ،"(59)العالم أجمع 
 . (51)ذلك حل آخر غير  ديجب أن يذىب واليوج

  -الميبية : –األفريقية إلنياء األزمة المصرية  –: المساعي العربية اثالثً 

أحدث استمرار العمميات العسكرية بين مصر وليبيا ردود فعل كبيرة في 
وكان الرأي العام العربي  ،العواصم العربية واألفريقية فمم يكن أحد يصدق ما يحدث

لدى  اأن يسبب ذلك الوضع انزعاجً  اان طبيعي  في حالة من الدىشة والذىول، كما ك
 القادة العرب واألفارقة الذين تحرك البعض منيم يدعو إلى وقف القتال بين الجانبين.
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الميبية عن طريق  –بدأت الجيود العربية واألفريقية إلنياء األزمة المصرية 
عبر الرئيس الجزائري ىواري بومدين عن قمقو البالغ تجاه  وذلك عندما ،(57)الجزائر

وذلك من خالل رسائمو التي أرسميا إلى كل من السادات  ،الميبية -األزمة المصرية
 اواستمرارً  ،والقذافي، وحثيما عمى بذل كل الجيود الممكنة لوقف سفك الدماء العربي

مة الميبية طرابمس لمتباحث مع لبذل الجيود الجزائرية قام بومدين بزيارة إلى العاص
ثم اتجو بومدين في  ،(21)م 3799يوليو عام  61وذلك في  ،القذافي إلنياء تمك األزمة

بومدين مع الرئيس السادات لمدة ست  اليوم التالي إلى اإلسكندرية حيث اجتمع
ساعات ونصف، حيث أكد السادات لبومدين في ذلك االجتماع دوافعو لميجمة 

   :(23)ليبيا في اآلتيالمصرية عمى 

تي الذي أوضح في تحاد السوفييتحرك بمخطط مرسوم لو من قبل اال أن القذافي-3
بعد نشوب المعارك انحيازه الكامل إلى وجية  -تحاد السوفيتي أي اال –بياناتو 

النظر الميبية خاصة بعد قيام االتحاد السوفيتي بإتمام صفقة سالح كبيرة مع 
بنحو ثالثة مميارات من الدوالرات إلثارة الفوضى في البال الجانب الميبي قدرت 

 العربية المجاورة خاصة مصر.
وقد استغل شعار" رد العدوان " ليعبئ  ،أن القذافي يقوم بحممة كراىية ضده -6

نتصار ستيانة باالوذلك باال االشعب الميبي بالشك في مصر وفيو شخصي  
  م .3791المصري في حرب أكتوبر عام 

ولم يكن  ،ولذلك افتعل معركة مع مصر ،أن القذافي يريد تغطية مشاكمو الداخمية-1
وقد أعطى  ،سوى أن يرد عمييا بما يوقف القذافي عند حده-أي السادات  -أمامو

الرئيس السادات معمومات لبومدين مؤداىا أن القذافي يستخدم وسائل الحرب 
بتسميم عدد من اآلبار التي تعتمد  وأنو قام ،البكتيربولوجية ضد القوات المصرية

  وذلك في المناطق الحدودية . ،عمييا القوات المصرية لمحصول عمى مياه الشرب
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وأن عميو أن  ،أراد السادات أن يحذر القذافي من مخاطر المعب بالقوات المسمحة-1
  لن ينساه . اأنو قد أعطاه درسً -أي السادات–وأنو يعتقد  يمزم مكانو فمصر كبيرة،

بعد أن حصل  ،إلى طرابمس مرة أخرى اثم غادر بومدين اإلسكندرية متوجيً  
من الرئيس السادات، ولم يكد بومدين يغادر  (26)عمى قبول مبدئي بوقف إطالق النار

مصر حتى وصل إلييا عدد من الرؤساء والمبعوثين العرب واألفارقة بينيم الرئيس 
السيد ويميام اتيكي سكرتير عام منظمة  أياديما رئيس جميورية توجو الذي جاء ومعو

 ،وبعدىا وصل السيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفمسطينية، الوحدة األفريقية
ثم السيد عبدالحميم خدام وزير الخارجية السوري والشيخ صباح األحمد الصباح وزير 

إلى مصر خارجية الكويت ورئيس المحكمة األردنية عبد الحميد شرف، والذين وفدوا 
قد حضروا إلى مصر، يحدوىم  اوكانوا جميعً  ،الميبي المصري النزاعبيدف إنياء 

وقدم الرئيس السادات ليؤالء  ،(21)السعي لوقف القتال بين الشقيقتين مصر وليبيا
وكانت ألسنة النار  ،المبعوثين صورة واضحة عن موقف مصر من استفزازات القذافي

بعدما نجحت تمك الجيود في وقف  ،(21)الميبية  –قد بدأت تيدأ عمى الحدود المصرية 
القتال والعمميات الحربية بين البمدين بدًءا من يوم الخامس والعشرين من يوليو 

وقد أشارت إحدى الوثائق البريطانية إلى األسباب والدوافع التي دفعت  ،م3799
موافقة عمى القبول الفوري لوقف اطالق النار مع ليبيا حيث أرجعت السادات إلى ال

  :(25)ذلك إلى 
 أنو قد حقق األىداف المذكورة أعاله .  -3
     بمخاوف المصريين المقيمين في ليبيا. اأنو كان متأثرً  -6
 لن ينساه طيمة حياتو .  ارسً دالقذافي  لقن معمر دات أنو قدالسا داعتقا-1

أت الصحافة المصرية دترتب عمى قرار مصر بوقف اطالق النار أن ب دوق
تيا في ىجوميا عمى نظام الرئيس معمر القذافي عكس ماكانت عميو دتخف من ح

 .(22)قبل قرار وقف اطالق النار
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عمى وقف  افإن الرئيس معمر القذافي لم يكن حريصً  ،وعمى الجانب المقابل
ال تزال تماطل في الموافقة عمى وقف إطالق ن ليبيا كانت إحيث  ،اطالق النار

، فقد أعمن المتحدث العسكري الميبي في مؤتمر صحفي إن ليبيا قبمت السالم (29)النار
وىو ما  ،(21)لكنيا ستبقى في حالة تأىب "وستبقي اإلصبع عمى الزناد"  ،مع مصر

وذلك من خالل قوليا أن ليبيا ربما ليست مستعدة  ،أكدتو إحدى الوثائق األمريكية
ام القذافي واصل ن نظإ حيث ،(27) لالنضمام إلى القاىرة فى إعالن وقف اطالق النار

العدوانية واالفتراءات المسعورة، وكانت الصيحات  ،ضد مصرحممتو المسعورة 
كما  ،(91) بترويج األكاذيب واالتيامات تتصاعد عبر الميكروفونات ضد المصريين

" وأنو (93) استمرت الصحف الميبية في وصف الرئيس السادات بأنو " أداة صييونية
في الوقت الذي استمر فيو ىدوء الموقف العسكري عمى الحدود  (96)"عميل أمريكي"
عمى الرغم من عدم صدور أي تأكيدات رسمية من الجانب الميبي ، المصرية الميبية

واستجابتيا لمساعي وجيود الوساطات العربية  ،اطالق النارتؤكد التزاميا باتفاق وقف 
وفي الوقت نفسو لم تشر وسائل اإلعالم الميبية إلى اإلعالن المصري عن  ،واألفريقية

فإن وسائل اإلعالم الميبية كانت التزال  ،وقف األنشطة العسكرية عمى العكس من ذلك
التأكيد عمى فشل عدوان السادات كما واصمت وسائل اإلعالم الميبية  ،اتدالسا تياجم

الذي حطمتو الجماىير الميبية القوية والمستوحاة من الوطنية، لكنيا تؤكد عمى استمرار 
 .(91)الترابط بين شعبي البمدين

ىذا في الوقت الذي نرى فيو عبد السالم التريكي وزير خارجية ليبيا يعمن في 
م أنو يأمل في أن جيود الوساطة 3799 زيارتو إلى باريس في السابع والعشرين من يوليو

التي قام بيا الرئيس الجزائري ىواري بومدين والسيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير 
جاء ف األساسي من تمك الزيارة دفي حين أن الي ،(91)الفمسطينية تكون فعالة ومثمرة 

نس حيث قام بشراء عشرة زوارق حربية مجيزة بصواريخ ال ،لمحصول عمى أسمحة
  .(95) ومركبات مدرعة ومجموعة متنوعة غير محددة من األسمحة األخرى
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ادعى فيو  اصحفي   اطار تمك الزيارة عقد عبدالسالم التريكي مؤتمرً إوفي  ،كذلك
ة مع تحويل األنظار عن المعركة الرئيسأن مصر شنت ىجوميا عمى ليبيا بقصد 

سرائيل يدعمان إبل  ،العدو الصييوني نو ذىب إلى أن الواليات المتحدة األمريكية وا 
وفي نيويورك نفى منصور الكخيا مندوب ليبيا الدائم  ،(92)السادات ضد النظام الميبي 

 ،طالق النارإبرامو بين مصر وليبيا لوقف إقد تم  الدى األمم المتحدة أن ىناك اتفاقً 
ولم يتم تأكيد االتفاق عمى  ،بين الجانبينوقال أنو حتى اآلن لم تتم تسوية الخالفات 

ومنظمة  ،بمساندة الجزائر والكويت ولكن المفاوضات مستمرة ،طالق النارإوقف 
تجاه أي  وأكد المندوب الميبي عمى أن ليبيا لن تتسامح ،التحرير الفمسطينية وتوجو

  .(99)عدوان مصري آخر بل ستقابمو برد فعل قوي 

تعيدات خالل  في حين أكد الرئيس السادات عمى عدم التزام القذافي بأي 
يبعث أحد  عمى أن-أي القذافي  -موافقتو  وقال أنو بعد أن أبدى ،محاوالت الوساطة

المصريين إلى منطقة الحدود لعمل الترتيبات  ئولمتوجو مع زمال إلى مصر ضباطو
واستأنف حممتو الدعائية ضد  ،ينفذ ذلكنو لم إإلقرار وقف اطالق النار إال  مةالالز 

 .(91)بذلك كل التزاماتو مع الوسطاء العرب واألفارقة  امصر ناقضً 

لسياسة األكاذيب التي ينتيجيا نظام القذافي ضد  اواستمرارً  ،وفي ذات الوقت 
فقد ادعت أجيزة اإلعالم الميبية أن ليبيا قد حصمت عمى أسمحة إسرائيمية  ،مصر

وىو مانفتو القيادة ، القوات المصرية خالل االشتباكات األخيرة الصنع من أيدي
ولكنيا من  ،المصرية التي أشارت إلى أن جيش مصر بالفعل يمتمك أسمحة إسرائيمية

وىي موجودة في مخازن ومعارض غنائم حرب أكتوبر  ،م3791غنائم حرب أكتوبر 
  .(97)لمن يرغب في مشاىدتيا

كالة األنباء الميبية إلى أن القذافي ترأس و  ة األىرام عندنقمت جريكما 
 11في  مانة العامة لمؤتمر الشعب العام أو مايعرف بالمؤتمرات الشعبيةلاًل  ااجتماعً 
م التي اتخذ منيا أعوان القذافي فرصة لبث األكاذيب والسموم ضد 3799يوليو 
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يرغب في  فمقد كان القذاقي (11)وخمق روح من العداء والكراىية بين الشعبين ،مصر
حيث تظاىر أمام ، تحقيق نصر معنوي يحفظ بو ماء الوجو أمام الرأي العام العربي

وكان يدعي أن الواليات المتحدة األمريكية ىي  ،ات برغبتو في استمرر القتالدالسا
 نو كانت ىناك مجموعات مسمحة منإات بل دعم العسكري لمسادمت الدق التي

قاتمت إلى و  ،ت مع مصر في ذلك اليجوم األخيرشاركالواليات المتحدة األمريكية 
وىو مانفتو  ،جانب الجيش المصري خالل مواجية القوات المصرية مع القوات الميبية

لشعبو أنو لم يتمق  دأن يؤك دن القذافي أراإكما  ،(13) مريكية جممة وتفصياًل ارة األداإل
  .(16)ات دكما أعمن السا ارسً د

آنذاك ممدوح سالم، في كممة ألقاىا أمام ووصف رئيس الوزراء المصري 
م، القذافي بأنو 3799مجمس الشعب المصري بعد ظير الثاني من أغسطس عام 

عما يعرفو العرب والعالم  اتمامً  امختمف   اوأنو يشكل وضعً  ،"مثال عمى الردة العربية"
وفي تعميقو عمى أعمال التخريب التي قام بيا  ،أجمع عن أخالقيات الشعب الميبي

مجنونة"، قال سالم إن القذافي " نموذج لإلرىاب"، مما ال وعمالء القذافي لتنفيذ "أحالم
وأن القذافي قد جعل من ليبيا قاعدة لمسوفيت تنطمق  ،ييدد أمن األفراد والمجتمعات

: إن القذافي ذىب إلى اًل وتابع سالم قائ ،منيا كل مخططاتيم ومؤامراتيم ضد أفريقيا
حد دفع الوضع إلى االشتباكات العسكرية، ووصف القذافي بأنو "طاغية صغير" 
يواصل "التصفيات الدموية" في ليبيا، كما تعكسو التدابير المتخذة ضد الطالب 

سالم عمى أنو ال يوجد شيء بين الشعبين  اوالضباط من أبناء الشعب الميبي، مؤكدً 
وكالىما من ضحايا القذافي، ووصف أخالق القذافي، إنو "رجل المصري والميبي، 

في قدرة  اعمى أن القذافي كان يشكك دائمً  امؤكدً  (11)مريض تحكمو أمزجة متقمبة" 
مصر عمى تحقيق النصر، وبعد معركة أكتوبر حاول أن يسمب شعب مصر وقواتيا 

عمالء لمتخريب في المسمحة حقيم في ىذا االنتصار الكبير، ثم راح بعد ذلك يرسل 
وأكد سالم عمى أن مصر لن توافق عمى وجود حشود أية دولة أجنبية عمى  ،مصر
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 ،أو منابع النيل ،لمسيطرة عمى السودان وأن مصر سوف تحسم أي تدخل حدودىا،
وىي تأسف  ،وأعمن أن مصر ليس ليا أية أطماع في ليبيا أوفي األموال الميبية

واتو لخدمة دولة أجنبية في إشارة إلى االتحاد لتحويل أموال الشعب الميبي وثر 
  .(11)السوفيتي 

ولقد لخص محمد عبد الغني الجمسي نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية في  
بيانو الميم أمام مجمس الشعب المصري عدة نقاط عن الموقف مع ليبيا من زاويتو 

  :(15)العسكرية فيما يمي
عمى حدودنا الغربية جزء من مخطط كبير يستيدف عتداءات الميبية األخيرة أن اال-3

 تطويق مصر وعمقيا االستراتيجي في السودان بحزام عدائي .
أن ىذا المخطط الذي تشارك فيو ليبيا يستيدف إثارة القالقل في المنطقة، وفي  -6

أو باألعمال العسكرية  ،سواء باألعمال التخريبية ،مصر عمى وجو الخصوص
  عمى حدودنا الغربية .

 ،يفوق طاقة ليبيا عمى استيعابو بما أن السالح السوفيتي يتدفق بكميات كبيرة -1
 القالقل في الوطن العربي وأفريقيا. واليدف من ىذا السالح ىو إثارة

 ،داتالمع أن خسائر النظام الميبي في قواتو المسمحة كبيرة سواء في األفراد، أو -1
ننا النود اإلعالن عن ىذه الخسائر ؛ لكي اليفيم أننا  ،أو المنشآت العسكرية وا 

وكذلك  التتجاوز أفراد محدودة امحدودة جدً  شامتون عمى حين كانت خسائرنا
 في المعدات.  اكانت خسائرنا ضئيمة جدً 

ننا نأمل أن يس ،أن قواتنا استطاعت أن تفرض اليدوء عمى حدودنا الغربية -5  تمروا 
   وقواتنا قادرة عمى الرد الفوري عمى أية استفزازات ليبية . ،ىذا اليدوء

وقد اعترف الرئيس السادات أثناء تفقده لقواتو المرابطة عمى الحدود المصرية 
م في كممتو التي ألقاىا في مرسى مطروح بأن حجم 3799أغسطس 9الميبية في  –

وتحدى القذافي أن  ،اجد   اعين كان كبيرً الرد المصري عمى التحرشات الميبية قبل أسبو 
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يعمن عن خسائره في الرجال والعتاد، كما ىاجم السادات في كممتو القذافي بشدة وحذره 
من أي تحرك عسكري عمى الحدود، وقال أنو تمقى تقارير تشير إلى وجود كوبيين 

 قال،وفي ىجوم غير مباشر عمى االتحاد السوفيتي ،ومرتزقة أوروبيين في ليبيا
بعدما  في معركتو معنا، االسادات: أن القذافي يريد إدخال االتحاد السوفيتي طرفً 

ليبيا السوفيتية( لمعمل ضد مصر، )حولت موسكو ليبيا إلى قاعدة عسكرية سوفيتية
 ولوحظ أن تحذير السادات لميبيا جاء قبل أربعة أيام من زيارة ساويرس فانس

Sawiris Vance (3799 - 3711 )الذي تولى حقيبة وزارة الخارجية األمريكية -م
إلى القاىرة، حيث اعتبر المراقبون أن ىذا التحذير قد جاء في  -لينري كيسينجر اخمفً 

دم وقوع أي حادث عمى حدود مصر مع ليبيا إطار حرص الرئيس السادات عمى ع
وفي لقائو  ،(12)خاصة في تمك الفترة التي كانت تجتاز فييا عممية السالم مرحمة دقيقة 

بالسادات حذر فانس من زيادة التصعيد بين مصر وليبيا وطالب فانس السادات 
 ،(19) وشات عمى الحدود المصرية الميبيةبضرورة إنياء ذلك التصعيد وتوقف المنا

ويبدو أن الواليات المتحدة األمريكية كانت تيدف من وراء تحذير السادات ىو تييئة 
األجواء العربية التمام توقيع السالم مع إسرائيل، وفي ذات الوقت قطع الطريق عمى 
االتحاد السوفيتي حتى اليستغل الخالفات المصرية الميبية لتحقيق مزيد من النفوذ 

    ة في ليبيا.لعربية منطمقا من قاعدتو الرئيساالسوفيتي في البالد 

اجتمع في مدينة السموم  ،م3799أغسطس  61وفي  ،عمى ماتقدم اوتأسيسً  
حيث ضم  ،الميبية مسئولون مصريون وليبيون لمدة ساعتين-عمى الحدود المصرية 

والمواء حسن أبو ، الوفد المصري السيد محمد رياض وزير الدولة لمشئون الخارجية
، سعدة قائد منطقة السموم والسيد عمرو موسى المستشار السياسي بالخارجية المصرية

فقد ضم السيد  ،أما الوفد الميبي ،والعميد فتحي عباس من القوات المسمحة المصرية
طو أبو شريف وزير الدولة لشئون مجمس قيادة الثورة والمقدم عبدالفتاح يونس قائد 

من السيد عبدالحميد البكوشي والسيد محمد الصويعي  القوات الخاصة الميبية، وكاًل 

http://www.0wikizero.com/index.php?q=aHR0cHM6Ly9hci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvMTk3Nw
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من االجتماع السيد ياسر عرفات رئيس  اكوزيرين بوزارة الخارجية الميبية، وحضر جانبً 
وتم في ىذا االجتماع بحث مسألة أمن الحدود وانتشار  ،منظمة التحرير الفمسطينية

كما  ،سرى بين الجانبينالقوات، ومعاممة كل دولة لرعاية الدولة األخرى وتبادل األ
قام أحد أعضاء  وفي ذات السياق عمى وقف الحرب الدعائية بينيما، اناتفقت الدولت

الوفد الميبي وىو المقدم عبدالفتاح يونس قائد القوات الخاصة الميبية الذي شارك في 
   .(11)ذلك االجتماع بالسفر إلى القاىرة مع الوفد المصرى لمتابعة االتصاالت 

 ن ذلك لم يستمر طوياًل إتيدئة األوضاع بين البمدين، إال محاوالت  ورغم 
وفي أثناء إحياء ليبيا لمذكرى الثامنة لثورة الفاتح من  ،فبعد ثالثة أيام من ىذا االجتماع

بذلك ماتم االتفاق عميو بوقف  امنتيكً  سبتمبر أستأنف القذافي ىجومو عمى مصر
لماتم االتفاق عميو في اجتماع السموم بوساطة  االيجوم اإلعالمي لكال الطرفين طبقً 

كما جدد القذافي اتيامو  ،السيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفمسطينية
عمى أن اليجوم المصري عمى ليبيا كان بتدبير  المواليات المتحدة األمريكية مؤكدً 

سرائيل استيدفتا من سرائيمية وأن أمريكا وا  يحاءات ونصائح أمريكية وا  ىذه العممية  وا 
من القوات العسكرية المصرية، وعمى الرغم من وقف العمميات  تحطيم جزء كبير

م استمرار الحشود 3799نو لوحظ خالل شير سبتمبر عام إإال  ،العسكرية بين البمدين
 اممحوظً  افقد شيد شير أكتوبر تحسنً  ،العسكرية عمى الحدود بين البمدين، ورغم ذلك

في العالقات بين البمدين بعد تبادل األسرى بين الجانبين واستقبال الرئيس السادات 
لممقدم عبدالفتاح يونس قائد القوات الخاصة الميبية الذي أبمغو أن السمطات الميبية 
سممت مكتب العالقات المصري في بنغازي لمسمطات المصرية بعد إصالحو ليستأنف 

 ،لقذافي اصدر توجيياتو لتسميم أعضاء المكتب سياراتيمأعمالو مباشرة، وأن الرئيس ا
ىذا في الوقت الذي سمحت فيو السمطات الميبية لطائرات شركة مصر لمطيران 
باستئناف رحالتيا إلى ليبيا، ومن جانبو أكد الرئيس السادات أنو وافق عمى تسميم 

بمباشرة أعمالو، ىذا مكتب العالقات الميبي باإلسكندرية لمسمطات الميبية والتصريح لو 
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الذي كمف فيو الرئيس السادات الدكتور ابراىيم بدران وزير الصحة  في الوقت
من األطباء بالسفر إلى طرابمس لمعالجة أحد أنجال الرئيس معمر  االمصري وفريقً 

عتبر البعض ىذا الموقف من الرئيس السادات عمى اوقد  ،القذافي عندما عمم بمرضو
أعمن  ابأنو عمل إنساني قوبل باالرتياح الكامل في ليبيا، أيضً  الرغم من كل الظروف

في القاىرة أن مصر وليبيا سيتوليان بصورة مشتركة إدارة منطقة الحدود الصحراوية 
   .(17)لمتحسن في العالقات بين البمدين ابينيما وأن ذلك سيكون رمزً 

 -ت زيارتو إلسرائيل:: تصاعد الخالف المصري الميبي عمى إثر اعالن الساداارابعً 

اتخذ الرئيس  افبعد شير واحد تقريبً  ىذا التحسن في العالقات لم يستمر طوياًل 
 ،السادات قراره الشيير بزيارة إسرائيل وأدى ذلك إلى تصاعد التوتر بين ليبيا ومصر

وأصدرت  ،"(71)ندفاع المثير إلى القدس الحيث رأت ليبيا في قرار السادات" با
ىددت فيو بقطع عالقاتيا الدبموماسية مع مصر إذا تمت ىذه  االخارجية الميبية بيانً 

، ولنفس مصر وليبياوىكذا عادت األوضاع إلى حالتيا من التوتر بين  ،الزيارة
وعادت الحمالت اإلعالمية من جديد بين البمدين وىوما  ،األسباب التي بدأت بيا

ث أشارت إلى أن إعالن السادات بزيارة القدس قد أدى إلى أكدتو الوثائق األمريكية حي
   .(73)التدىور الكامل في عالقات البمدين

لقد أحدث قرار الرئيس السادات بزيارة القدس ردود فعل خطيرة في ليبيا سواء 
ظاىر، عمى المستوى الرسمي أو الشعبي حيث شيد الشارع الميبي حالة من اإلثارة والت

بينما دعا  ،(76)ستيائيا لقرار السادات بزيارة إسرائيلاعن رفضيا و وعبرت الجماىير 
العقيد القذافي إلى عقد مؤتمر قمة عربية عاجل في مدينة طرابمس لشجب تصرف 

كما طالب بنقل مقر الجامعة العربية من القاىرة، وقبل أن يسافر  ،الرئيس السادات
رئيس القذافي عن طريق الرسل الرئيس السادات إلى القدس، وينفذ مبادرتو حاول ال
وعرض عميو تقديم كل معونة  ،والمبعوثين أن يثني السادات عن القيام بيذه الرحمة
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ويقول القذافي : " أنو وافق عمى كل  ،ممكنة إلى مصر إذا لم يذىب إلى إسرائيل
تتمركز  دبابة من أحدث طراز 111والتي تضمنت  ،طمبات الرئيس السادات العسكرية

منطقة قناة السويس، كذلك عدد من أسراب الطائرات المقاتمة، وأن ىذه كميا في 
األسمحة المطموبة بدأت تتحرك نحو مصر، ولكن الرئيس السادات رفض فجأة ىذه 

وقال أن األمور تتحرك  ،المعونة بحجة أنيا لم تصل بسرعة كما طمب، واتخذىا ذريعة
   .(71)سفره إلى إسرائيل " ببطء شديد بالنسبة لو، ومن ثم قرر المضي في قرار

وقد برر عبدالسالم التريكي وزير الخارجية الميبي وجية نظر القيادة الميبية 
وذلك في لقائو مع فانس ساويرس وزير  ،من معارضتيا لوجية النظر المصرية

في " أن ليبيا ليست ضد السالم ولكن تتمنى أن تعرف كيف يمكن  الخارجية األمريكي
ولكن سالم عادل  ،الواقع أن ليبيا تتطمع إلى سالم تحقيق السالم عمى أفضل وجو ففي

ويمكن القول أن جوىر الخالف األساسي بين مصر وليبيا في تمك الفترة  ،"(71)وحقيقي
يائي لمصراع العربي اإلسرائيمي وىو كان أساسو الرغبة الميبية في إيجاد حل جذري ون

ليبيا( وبين )بين القوى التقدمية االصالحية اصراعً  -من وجية النظر الميبية-يمثل 
ة األمريكية( د( المتحالفة مع االستعمار )إسرائيل والواليات المتحالقوى الرجعية )مصر

توقيع اتفاق سالم  . كان تصور القيادة الميبية لزيارة السادات إلسرائيل وعزمو عمى(75)
معيا ىو أنو أثر عمى التوازن االستراتيجي في المنطقة، وأن ىذا التوازن كان يبدل 

من التيديد ألمن ليبيا بدأ  انو يمثل نوعً إكما  ،لصالح المعسكر "اإلمبريالي الصييوني"
 من وجية النظر الميبية -ُينظر إليو عمى أنو نتيجة لمخط "االنيزامي" الجديد لمسادات

، حيث رأت ليبيا أن حدودىا الشرقية مع مصر بمثابة حدود مباشرة مع إسرائيل، -
سرائيل والواليات المتحدة األمريكية لتيديد  وأن تمك الحدود يمكن أن تستخدميا مصر وا 
أمن النظام الثوري في ليبيا ؛ دفع ذلك الرئيس الميبي لتعزيز القدرة العسكرية الميبية 

ن إكما  ،دفاع عن األراضي الميبية ضد ىذا التيديد المتصورإلى أقصى حد ممكن، لم
م، جعل تمك التكينات الميبية أكثر مصداقية، 3799ىجوم مصر عمى ليبيا في يوليو 
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سياساتيم  لبناء ترسانة قوية لمعرب، إذا قرروا التخمي عن اأيضً  اوكان ذلك دافعً 
ت يبح المجوء إلى السوفوىكذا، أص ،والمجوء إلى الخيار العسكري ،"االنيزامية"

وعمى الرغم من  ،المحصول عمى األسمحة بالنسبة لميبيين مسألة ضرورة، وليس اختيارً 
خالفاتيما األيديولوجية، وجدت ليبيا واالتحاد السوفيتي أنفسيما مع أىداف استراتيجية 
متطابقة في المنطقة، ىذا بالطبع باإلضافة إلى الحاجة السوفيتية لمعممة الصعبة 

   .(72)واستعداد ليبيا لدفع مبالغ نقدية مقابل مشترياتيا العسكرية من االتحاد السوفيتي 

 السفارة حرق تم ،م3799نوفمبر  37إلسرائيل في السادات زيارة وبمجرد
قطع عالقاتيا الدبموماسية مع القاىرة، بالحكومة الميبية  وقامت ،في طرابمس المصرية

 سياسة السادات أن سياسة ليبيا وأعمنت ،(79)ليبي من القاىرة  35111وسحب نحو
 واعتبرت ،ذلك بنفسو السادات أعمن وقدآخر،  عربي زعيم أي فييا يستشر لم منفرده
 الدول العربية وستحشد ،ضدىا ستقف وأنيا ،عربية سياسية ىزيمة الزيارة تمك ليبيا

بتشكيل جبية  في وجو السادات، وعمى أثر ذلك طالب الرئيس معمر القذافي لموقوف
" الرفض والصمود" التي جاءت كرد فعل عمى زيارة  عربية موحدة عرفت بجبية

وعقدت أول قمة ليذه الجبية في العاصمة الميبية طرابمس في  ،ادات إلى إسرائيلالس
م بمشاركة وفود من الجزائر ومنظمة التحرير 3799ديسمبر عام  5إلى  6الفترة من 

حيث بحثت القمة الوضع  ،إضافة إلى ليبيا الفمسطينية وسوريا واليمن الجنوبية والعراق
م، 3799نوفمبر  37السادات لمكيان الصييوني في  الراىن، والزيارة التي قام بيا

وأىداف المخطط  ،وأبعاد المرحمة الراىنة ،والنتائج التي ترتبت عمى تمك الزيارة
ستسالمية عمى العرب، ثم جاء البيان الختامي األمريكي والصييوني في فرض تسوية ا

 -:(71)عدة قرارات ميمة كان من بينيا  المقمة متضمنً 
ألنيا تشكل خيانة عظمى  ؛زيارة الرئيس السادات لمكيان الصييونيإدانة  -3

العربي في مصر وقواتو المسمحة، ونضال وتضحيات  شعباللتضحيات ونضال 
 األمة العربية. 
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نتائج زيارة الرئيس السادات لمكيان الصييوني، ومباحثاتو معو  العمل عمى إسقاط -6
كل من  ع القاىرة المقترح، وتحذر القمةواإلجراءات التالية ليا بما في ذلك اجتما

 يحاول السير في ىذا الطريق والتعامل مع ىذه النتائج. 
ووقف التعامل  ،تجميد العالقات السياسية والدبموماسية مع الحكومة المصرية -1

وتطبيق قوانين وأحكام قرارات المقاطعة العربية عمى األفراد  ،اودولي   امعيا عربيً 
 سات المصرية التي تتعامل معيا.والشركات والمؤس

تقرر القمة عدم المشاركة في اجتماعات الجامعة العربية التي تعقد في مصر،  -1
نقل مقرىا  كما تقرر إجراء اتصاالت مع دول الجامعة العربية لدراسة موضوع

  وموضوع عضوية النظام المصري فييا. ،والمنظمات التابعة ليا
 .(77)عتداًء عمى جميع أعضائيااعتبرون العدوان عمى أي عضو فييا أعضاء الجبية ي -5

-جبية الرفض والصمود  اتخذتيا التي والقرارات المعمنة المواقف ورغم والواقع
 قمة عن الصادر الختامي تضمنيا البيان والتي- (311)وكانت ليبيا العضو الرائد فييا

 تم حقيقية خطة تممك رفض ال مواقف إال تكن لم الجبية ىذه قرارات نإ إال ،الجبية
 كان فمقد ،أحسن الفروض عمى اعقيمً  بدا قد الجبية ىذه موقف فإن ،ثم ومن ،طرحيا
 ولعل ،السادات مبادرة الرئيس مقاومة في المشاركة األطراف بين التناقضى مد اواضحً 

بيان ال عمىالعراق  يوافق ، فمماعمقً  التناقضات أكبر ىو السوري – العراقي الخالف
 المناورة واإلحراج أسموب تغميب اواضحً  كان بينما الختامي لجبية الرفض والصمود،

الرفض  لمعظم أطراف أن ىير  من ىناك كان اأيضً  والعراق، سوريا تحركات عمى المتبادل
 المزيد من عمى الحصول عمى الجزائر حرص فمثاًل  ،قطرية مصمحية والصمود اعتبارات

 الصحراء موضوع المغرب األقصى حول مع خالفيا في العربي المشرق دول تأييد
 ،المصري النظام مع خالفو في التأييد من مزيد الميبي عمى النظام وحرص ،الغربية

 ،ليبيا من والعسكرية االقتصادية المعونات مزيد من عمى الحصول عمى سوريا وحرصت
 العداء السادات ناصب مبادرة الذي بالموقف السوفيتي كميا األنظمة ىذه تأثر عمى عالوة
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كما قام السوفيت  ،(313)حيث حظيت جبية الرفض والصمود بدعم السوفيت  ،البداية منذ
وحاولوا استغالل عالقاتيم مع ليبيا  ،بشطب السادات كحميف قبل رحمتو إلى تل أبيب

كو، لتحقيق مزيد من العزلة لنظام السادات؛ مما دفع السادات إلى توجيو الموم إلى موس
ذلك  امن الدول العربية التي تتحالف مع السوفيت معتبرً  اوأعمن السادات أنو ضاق ذرعً 

أساءة لمصر، ودفعو ذلك إلى وصف الحكومات العربية المناوئة لو بأنيا كتمة من 
كما  ،األمر الذي جعل السادات موضع ىجوم من قبل الساسة السوفيت ،العمالء السوفيت

بيجوميا العنيف عمى السادات خاصة صحيفة برافدا أكثر  انيالت الصحف السوفيتية
    .(316) االصحف السوفيتية انتشارً 

وعمى إثر ىذه القرارات أعمنت مصر قطع عالقاتيا الدبموماسية مع سوريا 
ستدعاء سفراء العراق، وقامت الخارجية المصرية بوليبيا واليمن الجنوبي والجزائر وا

كما  ،البالدساعة لمغادرة 61 ةدلم وأعطتيم ميمة ،القرارتمك الدول، وأبمغتيم بذلك 
بقرار قطع العالقات  ةقامت الخارجية المصرية بابالغ سفراء مصر في الدول الخمس

   .(311)لمصر اوطمبت منيم العودة فورً 

 ،لمتحركات الميبية في إطار معارضتيا لسياسة السادات تجاه إسرائيل اواستمرارً 
فبراير عام  1إلى  6عقدت القمة الثانية لجبية الرفض والصمود بالجزائر في الفترة من 

من الرئيس معمر القذافي والرئيس السوري حافظ األسد وصدام  م بحضور كاًل 3791
حسين نائب رئيس الجميورية العراقية ورئيس منظمة التحرير الفمسطينية ياسرعرفات 

سماعيل األمين العام لمتنظيم السياسي إن وعبدالفتاح ري ىواري بومديوالرئيس الجزائ
ت القمة عمى دعوة الرئيس الجزائري ىواري بومدين، عمى دالموحد في اليمن الجنوبي، وأك

وعمى ضرورة استمرار  ،تمسكو ببيان طرابمس في القمة األولى لجبية الرفض والصمود
حباط جميع المحاوالت الرام  ،ستسالمالعرب نحو اليزيمة واالية إلى جر النضال إلسقاط وا 

لى تصفية القضية الفمسطينية ورفض أي اتفاق يتم عمى حساب األمة العربية  ،وا 
ومصالحيا العميا، كما أكدت القمة في بيانيا الختامي أن الواجب القومي يحتم الوقوف 
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ات إلفشال التسوي بكل حزم إلى جانب سوريا ومنظمة التحرير الفمسطينية، ودعم موقفيما
    .(311)ستسالمية التي ال تخدم إال الصييونية واإلمبريالية اال

قام الرئيس القذافي بجولة زار خالليا الجزائر  ،م3791وفي شير يونيو عام 
حيث تضمنت جميع البيانات المشتركة التي صدرت  ،وتشيكوسموفاكيا والمجر وألمانيا

-المخططات الصييونية في عواصم ىذه الدول عقب زيارة القذافي ليا إدانة 
األمريكية، ورفض السياسة اإلستسالمية التي تحاول القوى الرجعية واإلمبريالية فرضيا 

من أجل  ،عمى األمة العربية بينما أشيد باألىمية االيجابية لجبية الرفض والصمود
توحيد عمميا في النضال ضد اإلمبريالية والصييونية والرجعية، ودعميا لمحقوق 

. ىذا في الوقت الذي كانت في إدارة الرئيس الثابتة والقضية الفمسطينيةربية الع
 م(3713يناير  61-3799يناير  61) Jimmy Carter األمريكي جيمي كارتر

تبذل قصارى جيدىا من أجل التوصل إلى اتفاق حول تسوية سممية بين مصر 
سرائيل من خالل التمييد لمباحثات السالم تحت رعاية ووساطة  ة دواليات المتحالوا 

ولم تستطع الحممة  ،في معسكر كامب ديفيد بين المصريين واإلسرائيميين األمريكية
ضد مفاوضات السالم بين مصر  (315)التي تبنتيا ليبيا، وبعض الدول العربية 

سرائيل أن تمنع الرئيس السادات من المضي قدمً  عمى  افي تمك المفاوضات معتمدً  اوا 
مريكية في التوصل إلى تسوية سممية ربما ترضى بعض األطراف الواليات المتحدة األ

   .(312)المقبمةوتجعميا تراجع موقفيا وتنضم إلى مصر في التسوية السممية  ،العربية

 في ألقاه الذي خطابو في القذافي فيو الرئيس أكد الذي الوقت في ىذا 
 اتفاق أي سيمزقون العرب سبتمبر أن من الفاتح لثورة بالذكري التاسعة ليبيا احتفاالت

 " األسود البيت " أوفي المقدس بيت في يوقع االتفاق سواء كان ،الصييوني العدو مع
 ىذين إطالق عمى وتصريحاتو خطبو في درج قد كان القذافي – داود اصطبل " أوفي

 العرب إن :" القذافي وأضاف ،ديفيد بكام ومعسكر–األبيض البيت عمى المسميين
 من العربي الوطن فوق اإلسرائيمي لمعدو أي تواجد اوقاطعً  اتاريخي   ارفضً  يرفضون
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 الذي العدو وبين بيننا اتعالق إقامة يمكن ال أنو لمعالم ونعمن ،الخميج إلى المحيط
 أو العربية األمة تنتيي حتى المسمح الكفاح عالقة م إال3711عام  منذ فمسطين يحتل
ن المحاوالت الميبية ىذه لم تفمح في إثناء إإال  ،"(319)المعتدية الصييونية األمة تنتيي

السادات عن التوجو لكامب ديفيد لالتفاق عمى إطار لمسالم في الشرق األوسط مع 
 م3791سبتمبر 39حيث تم التوقيع عمى اتفاقية كامب ديفيد في ،الكيان الصييوني

  ة السالم بين الجانبين.دلتوقيع معاى ادً تميي
ثم معاىدة السالم  ،الميبي من توقيع مصر لمعاىدة كامب ديفيد: رد الفعل اخامسً 

  -:(728) المصرية اإلسرائيمية

سبتمبر  39د في يفيدات عمى اتفاقية كامب دعمى إثر توقيع الرئيس السا
ة السياسية دوتتطاول عمى القيا ،واصل القذافي ىجومو عمى النظام المصري م،3791
ول الرفض دمن جانب الرفض والصمود قمة لجبية  دعا القذافي إلى عقدو  ،المصرية
قمتيا الثالثة في العاصمة الميبية  دعوة القذافي لتعقالرفض والصمود دولبت جبية  ،العربية

قمة  دوناقشت القمة التطورات التي تمت بع ،م3791طرابمس في أواخر شير سبتمبر 
تيا دعمى أن االتفاقيات التي عقت القمة دأك دوق ،وليةدعمى الساحتين العربية وال الجزائر

 ،ة القضية العربية والمصالح العميا لألمة العربيةدعمى وح اتآمرً  دمصر مع إسرائيل تع
ومقررات مؤتمر  ،فاع العربي المشتركدة الدومعاى ،ول العربيةدلميثاق جامعة ال اوخرقً 

أعمن القذافي أن ق وفي ىذا السيا ،وىي محاولة لتصفية القضية الفمسطينية ،القمة العربية
ذلك بأن سياسة السادات  اليبيا تعارض نيج السادات في التحدث باسم الفمسطينيين مبررً 

      .(317)السممية مع إسرائيل قد أضرت بالقضية الفمسطينية

مؤتمر القمة  دعق ديفيدوفي ذات السياق وعمى إثر توقيع اتفاقية كامب  
الرفض العربي  دم نتيجة لتصاع3791نوفمبر 1إلى  6في الفترة من  دادالعربي ببغ

 دولق ،حباط نتائجياا  و  ديفيداإلجراءات العممية لتطويق آثار اتفاقية كامب  دوتصاع
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ر المؤتمر دالميبي المشارك في مؤتمر القمة العربية وأص دترأس الرئيس القذافي الوف
باعتبارىا قضية عربية مصيرية تمثل فاع عن القضية قمسطين دة قرارات منيا الدع

وأنو اليجوز ألي طرف عربي التنازل عن ىذا  ،جوىر الصراع العربي اإلسرائيمي
ه العرب يقوم عمى التحرير الكامل لألراضي التي دوأن السالم الذي ينش ،االلتزام

 ة الحقوقدوااللتزام باستعا، س الشريفدم بما فييا الق3711تحتميا إسرائيل منذ عام 
ة منظمة التحرير دولة الفمسطينيبة بقيادقامة الإوحقو في  ،لمشعب الفمسطيني المشروعة
ولكل مايترتب عمييا من  ديفيدكما أعمن المؤتمر رفضو التقاقية كامب ،الفمسطينية

عا القذاقي في تمك القمة د دوق ،ية وقانونية وغيرىا من آثاردآثار سياسية واقتصا
والبقاء في حظيرة العمل العربي  ،ة عن ىذه االتفاقيةدالعو  ات إلىدحكومة الرئيس السا

 دأي دوق ،ية بشؤون الصراع العربي اإلسرائيميدم التصرف بصورة انفرادوع ،المشترك
ة السالم دمصر حال توقيعيا عمى معاى دجراءات ضإالقذافي ما قررتو تمك القمة من 

ونقل مقر الجامعة من  ،مع إسرائيل منيا تعميق عضوية مصر بالجامعة العربية
باعتباره  دادفي بغ دالمعقو  ةانت مصر اجتماع القمة العربيدأ دومن جانبيا فق ،القاىرة
 دمحمو  دوذلك في مذكرة قام بإرساليا السي ،خارج نطاق شرعية الجامعة العربية دينعق

ول العربية أعضاء الجامعة درياض األمين العام لمجامعة العربية إلى حكومات ال
عمى  ادً االجتماعات العربية خارج نطاق الجامعة العربية مؤك دربية حول مسألة عقالع

ورىا في ىذه االجتماعات دأنو لم يطمب من األمانة العامة لمجامعة العربية أن تمارس 
 اواإلشراف عمى سيرىا طبقً أليا أوتنظيميا  دادعوات أو اإلعدسواء بالنسبة لتوجيو ال
   .(331)لتنظيم الجامعة المقرر

 منيج معارضة في اتشددً  العربية الدول أكثر كانت ليبيا أن المالحظ ومن
ومحاولة اقناع  ،وكانت تسعى لتعبئة الدول العربية لتأليبيا ضد مصر ،ديفيد كامب

 امعتبرً  تمك الدول لفرض عقوبات عمى مصر ؛ لمحاصرتيا وعزليا عن عالميا العربي
 تعقيد من سيزيدوأنو بتوقيعيا  ،الوراء إلى ديفيد خطوةالقذافي أن توقيع اتفاقية كامب 
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 ،األمريكيين تجاه العرب نفور في زيادة ستكون ىناكنو إ كما ،األوسط مشكمة الشرق
القذافي عمى إثارة الرأي العام العربي ضد الواليات المتحدة األمريكية  حيث عمل

 وانحيازىا الكامل تجاه ديفيد، لدورىا البارز في اقناع السادات بتوقيع اتفاقية كامب
كما أثار القذافي فزاعة األسمحة األمريكية التي قامت الواليات  ،الكيان الصييوني

إلى أن ىذه األسمحة ربما تستخدميا مصر  االمتحدة األمريكية بتسميميا لمصر مشيرً 
ىذا في ، (333)لضرب ليبيا كرد فعل عمى حممتيا ضد مفاوضات السالم مع إسرائيل

ب جماعات عربية ريدوقت الذي كشفت فيو الخارجية األمريكية عن قيام القذافي بتال
  .(336)متيا مصردوفي مق،لةدطاحة باألنظمة العربية المعتمنشقة لمقيام باإل

فعمى إثر  ،ت السممية تجاه إسرائيلدااستمرت المعارضة الميبية لسياسة السا  
 دم اجتمع عب3797مارس  62إسرائيل في ت عمى اتفاقية السالم مع داتوقيع السا

ة دول العربية الرافضة لمعاىدالسالم التريكي وزير الخارجية الميبي مع وزراء خارجية ال
ناقش  م3797مارس  67إلى  69في الفترة من  دادالسالم المصرية اإلسرائيمية في بغ

توقيع  ات عمىدام السادقإعمى  ادً مصر ر  دخاللو اإلجراءات الواجب اتخاذىا ض
 (331) -وخمص االجتماع إلى القرارات اآلتية:  ،ة السالم مع إسرائيلدمعاى

 ول العربيةدتعميق عضوية مصر في جامعة ال-3
 نقل مقر الجامعة العربية من مصر إلى تونس. -6
 ول العربية إلى مصر.دم من الدية التي تقدقطع المعونات االقتصا -1
بموماسية مع مصر دلقطع العالقات ال ادً تمييسحب السفراء العرب من القاىرة  -1

   ولة .دستورية الخاصة بكل دلألجراءات ال اخالل شير وفقً 

عضويتيا ونشاطيا في  دعمى ىذا التحرك أعمنت مصر من جانبيا تجمي اد  ور 
وذلك في مواجية المؤتمرات غير الشرعية والتحركات العربية  ،ول العربيةدجامعة ال

ية دليوم تغمب فيو الحكمة عمى االنفعال والج اوذلك انتظارً  ؛فعاليةالتي وصفتيا باالن
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 دمحمو  دم السيدكما ق ،عمى الالمسئولية حسبما أعمنت ذلك وزارة الخارجية المصرية
مؤتمر وزراء  دعمى عق ااعتراضً ؛ رياض استقالتو من األمانة العامة لمجامعة العربية 

   .(331)بالمخالفة لقوانين وتنظيمات الجامعة العربية  دادالخارجية العرب في بغ

ى دفعل ل دو دة السالم مع إسرائيل ر دأثار توقيع مصر لمعاى دفمق ،اوجماىيري   
الجماىير في العالم العربي ففي ليبيا عبرت الجماىير الميبية عن رفضيا واستنكارىا 

 ديفيداتفاقية كامب ة بددالميبية طرابمس من في تظاىرات جابت شوارع العاصمة
ة السالم المصرية اإلسرائيمية والحمف االمبريالي الصييوني والرجعية العربية دوبمعاى

   .(335)لتمك االتفاقيات اكما أعمن االضراب العام استنكارً 

 اإلعالن المتحدة األمريكية عقب الواليات كما ىاجم الرئيس القذافي سياسة
 ،الصييوني لمكيان بالتحيز واتيميا المصرية اإلسرائيمية توقيع معاىدة السالم عن

 السالم مفاوضات في اإلسرائيميين إلى اكميً  كارتر انحياز الرئيس وضوح إلى وأشار
 القضية من واشنطن تقفو الذي العدائي الموقف وأن الشعب الفمسطيني، مصالح ضد

المتحدة  والواليات العربية األمة بين والتعاون لمتفاىم إيجاد صيغة دون يحول العربية
وىو ماعدتو اإلدارة األمريكية مرحمة جديدة من مراحل العالقات المتدىورة  ،األمريكية

وىو ما أطمقت عميو واشنطن والدوائر الغربية  بين ليبيا والواليات المتحدة األمريكية،
 The Libyan "issue or theمصطمح " المسألة الميبية أو ظاىرة القذافي" 

Gaddafi phenomenon"،  ودفعيا ذلك إلى القول بأن تغيير سموك الواليات
طالما استمرت ليبيا في عرقمة جيود السالم  االمتحدة األمريكية مع ليبيا لن يكون ممكنً 

األوسط وبدعم االرىاب الدولي ؛ لذا سوف تستمر واشنطن في تطبيق  في الشرق
 الميبي أن الموقف من الرغم وعمى ،يبياسياسة الحظر عمى توريد السالح األمريكي لم

 نإإال  ،والكالمية السياسية والمواقف اإلعالمية الحممة يتعد لم السالم عممية من
ويحرضيا  المنطقة وشعوب العربية يؤلب الشعوب الميبي الموقف أن اعتبرت واشنطن

    .(332)المنطقة في األمريكية السياسة ضد
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 قام ،اإلسرائيمي– المصري السالم التفاق المناىضة سياسيةتحركاتو ال إطار وفي
خالليا  زار بجولة م3797 يوليو36وحتى يونيو 61من الفترة في معمر القذافي الرئيس
 اإلمارات ودولة وقطر والبحرين والكويت والعراق واألردن ىي سوريا عربية دول ثمان  

 المغمقة من المحادثات سمسمة الجولة ىذه خالل أجرى حيث ،المتحدة والسعودية العربية
 جميعيا أكدت عدة بيانات الدول ىذه عواصم في وصدرت ،الدول ىذه ورؤساء مموك مع

 وقعيا التي لمعاىدة السالم القاطع ورفضيا العربية األمة صمود تعزيز عمى ضرورة
 مؤامرات اإلمبريالية من سمسمة في حمقة باعتبارىا اإلسرائيمي العدو مع المصري الرئيس

زيارتو  ختام في صحفي مؤتمر في القذافي حدد كما ،العربي الشعب ضد والصييونية
استيدفت  الجولة ىذه أن إلى امشيرً  ،بيا قام التي الجولة ىذه ونتائج أىداف لدمشق

حكام الخياني لمسادات بالموقف سماهأ ما ضرورة محاصرة  الدول قبل من عميو الطوق وا 
فتح جبية  مكانيةإعرض القذافي في ىذه الجولة  دولق ،بغداد قمة ودول مؤتمر ،العربية

طائرة من طراز  36يم دكما عرض القذافي عمى سوريا تق ،اسرائيل في جنوب لبنان دض
MIG25، في حرب  ال جميع الطائرات التي خسرىا سالح الجو السوريدباسبت دووع
ام األمثل دالخميجية في االستخول دف القذافي من جولتو التنسيق مع الدكما ى ،م3791

وعمى الرغم من قمة  ،ة األمريكيةدإسرائيل والواليات المتح دلسالح البترول العربي ض
عم العربي دال دأسفرت عن حش دن ىذه الجولة قإاس العربي لمقترحات القذافي إال الحم

واء وىو ماعبرت عنو أج ،أي ىجوم مصري محتمل في المستقبل دلموقوف وراء ليبيا ض
من  ديدم والتي حضرىا الع3797االحتفال بالذكرى العاشرة لثورة الفاتح من سبتمبر 

     .(339) المموك والرؤساء العرب

عمى ماتقدم يمكن القول أن سياسة ليبيا تجاه مصر خالل أعوام  او تأسيسً 
، ام خاصة فيما يتعمق بالصراع العربي اإلسرائيمي كانت أكثر تطرفً 3799-3797

عن  نيا لم تنجح في إثناء مصرإحيث  ولكنيا لم تكن أكثر من معارضة سياسية،
وعمى الرغم من أن تمك  ،في توقيع معاىدة السالم مع الجانب اإلسرائيمي االمضي قدمً 
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ألن فعت ليبيا دو  ،ول العربية لمصردوبعض ال ؛ت إلى مقاطعة ليبيادأ دة قدالمعاى
وكان ىذا الدور قائم عمى أساس أن الحل  ،مصر(في ظل غياب ) اقيادي   اتمعب دورً 

واستخدام المصالح  ،الوحيد لمصراع العربي اإلسرائيمي ىو من خالل الكفاح المسمح
وخاصة  ،االقتصادية وخاصة النفط العربي كأداة ضغط ضد أي بمد تدعم إسرائيل

المصري  بالدور اقياسً  ان ىذا الدور الميبي كان ضعيفً إإال  ،الواليات المتحدة األمريكية
ن تمك إخية والحضارية بين البمدين، كما إذا ما وضع في األعتبار الفوارق التاري

فالدول العربية بحاجة  ،عمى استقاللية القرار السياسي المصري االمقاطعة لم تؤثر كثيرً 
إلى مصر أكثر من احتياج مصر ليم، وذلك لمكانة مصر وأىميتيا االستراتيجية 

عالوة عمى تميز مصر بتاريخيا وحضارتيا الممتدة عبر ،سي في المنطقةوثقميا السيا
وتدافع عن قضايا الشعوب العربية بما فييا القضية  ،وطالما دافعت مصر ،السنين

وتجني مصر ثمار النصر والسالم بإعادة اإلعمار في سيناء والنيوض ،الفمسطينية
ولتستمر في ذات الوقت  ،التنميةبالبالد في كافة المجاالت والتوسع في مشروعات 

وطوال  ،م3713المقاطعة العربية لمصر حتى نياية حكم السادات في أكتوبر عام 
العقد األول من حكم الرئيس محمد حسني مبارك لتعود العالقات الطبيعية بين مصر 

لى سابق عيدىا عام  م.3771والبالد العربية وا 
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   -نتائج البحث : 

في التعامل مع  م3791بين مصر وليبيا بعد انتصار أكتوبر  كان الختالف الرؤى -
في نشوب الخالفات المصرية الميبية وتطورت تمك  االكيان الصييوني سببً 

 م . 3799الخالفات إلى قيام حرب بينيما في يوليو 
خمص البحث إلى أن السادات لم تكن لديو نية الحتالل األراضي الميبية أو  -

نما كان يرغب  انيا أوطمعً اإلستيالء عمى جزء م في ثرواتيا خاصة البترولية، وا 
، ولم يكن اتأديب القذافي وتمقينو درسً  ،امن جراء تمك الحرب، وىو ماصرح بو كثيرً 

 ىناك مانع من رغبة السادات في إزاحة القذافي من السمطة .
العالقات السوفيتي قد انعكس بدرجة كبيرة عمى -يمكن القول أن التقارب الميبي -

وساىم ،الميبية المصرية؛ مما أدى إلى تدىور ىذه العالقات إلى درجة القطيعة
حيث كان األخير  ،وبدرجة كبيرة عمى زيادة التقارب بين ليبيا واإلتحاد السوفيتي

ر الدور ييمو تنمية العالقات الميبية السوفيتية في محاولة لممحافظة عمى استمرا
بينما كانت ليبيا حريصة عمى  ،د بديل عن مصريجاوإل السوفيتي في المنطقة

تطوير عالقاتيا مع اإلتحاد السوفيتي بعد تدىور عالقاتيا مع مصر وفي ظل 
  المواقف والتيديدات األمريكية لميبيا.

كانت أىم النتائج التي توصل إلييا البحث ىي اعتبار أن الخالفات ثم الحرب  -
لباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، المصرية الميبية ىي أحد مظاىر الحرب ا

وفي ،والذي برزت أىم معطياتو من خالل الدعم العسكري السوفيتي لمقوات اليببية
من خالل  ،لمقوات المصرية اأمريكي حتى لو كان محدودً  المقابل كان ىناك دعم

ما أكدتو المصادر الغربية عندما قامت المخابرات األمريكية بتحديد نقاط مراقبة 
الرادار في قاعدة جمال عبد الناصر الميبية حتى تتمكن القوات المصرية من 

  ضربيا بكل دقة وىو ماتم بالفعل.
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ميق ساىم التشدد الميبي في معارضتو التفاقيات السالم المصرية اإلسرائيمية في تع-
؛ مما أدى إلى تشدد إسرائيل في موقفيا من شروط االنقسامات في العالم العربي

لكن من غير المحتمل أن  ،، عمى أساس أن تضامن العرب قد ضعفالسالم
فالصراع العربي مع إسرائيل ليس باألمر الجديد، ولم تكن  ارئيسً  يكون ذلك عاماًل 

  المساىمة الميبية في المواجية مع إسرائيل ميمة.
في إحداث المقاطعة العربية وعزلة مصر عن عالميا العربي  ميًما العبت ليبيا دورً  -

وقد أثر ىذا بطبيعة الحال عمى دور مصر الريادي والتاريخي تجاه األمة العربية 
وكان غياب مصر فترة المقاطعة العربية ليا قد أثر بالسمب عمى  ،لفترة من الزمن

  لمكانة مصر الدولية. انظرً  ؛القرار السياسي العربي

  ات البحث :توصي
ألن توسيع  ؛ضرورة حل الخالفات التي تنشب بين الدول العربية بالطرق السممية-

فمما الشك فيو يضعف ذلك من القدرات القتالية ،ىوة الخالفات إلى حد االشتباك
عالوة عمى أنو يزيد من التفكك العربي ويجعل ،لألطراف العربية المتصارعة

 . لمتدخالت األجنبية أراضيو مجااًل 
تيقظ القادة العرب إلى مآرب الدول الغربية من تدخميا في النزاعات العربية فيذه -

وتسعى لتحقيق ذلك عن طريق التدخل لمصمحة ،القوى التبحث إالعن مصالحيا
فموال ىذا الدعم ،طرف ضد الطرف اآلخر مثمما حدث من الدعم السوفيتي لمقذافي

 بالدعم السوفيتي لو. امتوىمً لمافكر القذافي في إعالنو الحرب عمى مصر 
م بين العرب 3791ضرورة تحقيق الوحدة العربية الشاممة وعودة روح حرب أكتوبر -

 من أجل نصرة القضايا العربية بصفة عامة والقضية الفمسطينية بصفة خاصة .
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 الممحق الثاني
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 يوامشال
د.  م3717 -3727الرحيم أبو خير: سياسة الواليات المتحدة األمريكية نحو ليبيا  دعب د( سي3

 ،م دراسة تاريخية3791-3727، حاتم زاىي ناصر : المشاريع الوحدوية الميبية 613ص  ت.،
 .392ص  م،6139. ن.عام  د مجمة الباحث العدد: الخامس والعشرون،

م( رسالة دكتوراه غير منشورة، 3713 -3729) عبد المعز: سياسة أفريقيا تجاه مصر ( أحمد6
  . 16ص  م،6139أجيزت بكمية اآلداب،جامعة المنيا عام 

 عدد:الالدولية، السالم، مجمة السياسة نحو والتحرك العربي الموقف:كروان المنعم عبد إبراىيم( 1
 .91 ، صم3791 ، في أبريل12

4) Foreign Relations of the United States, 1969- 1976, Vol.E-9, P1, D.54, 

Intelligence Report No. 578 Prepared in the Bureau of Intelligence and 

Research-Qadhafi: the Increased Threat, Sep. 1, 1976.p.532. 

5) C.I.A.: Intelligence Memorandum, Middle East, Station Report, N.111, 

(B), Nov. 12, 1973. 

 . 16ص المعز: المرجع السابق، دعب د( أحم2
 .  616ص ،الرحيم أبو خير: المرجع السابق دعب دسي( 9

8) Bukola A. Oyeniyi: The History Of Libya the Greenwood Histories of the 

Modern Nations Frank W. Thackeray and John E. Findling, Series 

Editors, February 20, 2018.p.139. 

9) C.I.A.: Central Intelligence Bulleting, Nov. 19, 1973.  
م( ىو محمد إدريس السنوسي بن الميدى بن عمي السنوسي، 3711-3171إدريس السنوسي ) (31

تعمم عموم المغة والدين عمى يد عمماء السنوسية، استمم من بن   ولد فى جغبوب شرق طرابمس،
م، واعترفت إيطاليا بحكمو أميًرا عمى 3732عمو أحمد الشريف السنوسى قيادة المجاىدين عام 

م بعد اشتداد عمميات 3766م تحت رعايتيا، ثم ىاجر إلى مصر عام 3761أقميم برقة عام 
م وعمى إثر قيام 3717وفى عام  ىد "عمر المختار"،بقيادة المجا المقاومة ضد اإليطاليين
يطاليا، قوات الحمفاء إلى انضم" إدريس السنوسي " الحرب العالمية الثانية وبعد  ضد المانيا وا 

توج ممًكا عمى المممكة الميبية الموحدة، وظل ممًكا عمى ليبيا  م،3753عام  نيل ليبيا االستقالل
من سبتمبر  (األول) حركة الفاتح لعرش عمى إثر قيامتنازل عن ا م، بعد أن3727حتى عام 

عبد الوىاب الكيالي وكامل  م . انظر :3711مايو،عام  65فى  م، توفي فى القاىرة3727عام 
بيروت، عام  الزىيري : الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، الجزء الرابع،

  . 11ص  ،م3712
11) Los Angeles Times: Libya's Leadership Muddle: Khadafy, Apr. 14, 

1974. 
م 3729 عام الخرطوم فى العربية القمة في مؤتمر دتعي دريس السنوسي قد( كان الممك الميبي إ63

 دريس بذلك وبعديم معونة مالية لمصر عمى أقساط والتزم الممك إدول الخميجية بتقدمع بعض ال
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اإلطاحة بو وعمى إثر الخالفات المصرية الميبية قام القذافي بقطع تمك المعونة عن مصر. 
 نظر في ذلك: ا

The New York Times: Sadat Reports Conflict Is Over; Warns Libya on 

'Playing with Fire' Jul 27, 1977. 

13  ( Foreign Relations of the United States 1969- 1976, Vol.E-9, P1, D.39, 

"Backchannel Message 176 From the Ambassador of Egypt Eilts To 

Secretary of State Kissinger", Cairo, May.3,1975.p.579. 

14) Foreign Relations of the United States 1969- 1976, Vol.E-9, P1, D.32, 

"Intelligence Memorandum Ocino. 1487/ 74", Washington, Aug.19, 

1974.p.582. 

15) Foreign Relations of the United States, 1969- 1976, Vol.E-9, P1, D.54, 

OP. Cit. P.591. 

16) Ibid. 593. 
( أشارت أحدى المصادر األجنبية إلى أنو بسبب معارضة ليبيا لسياسة السالم التي تنتيجيا 39

ناقشة مع ىنري كيسنجر وزير خارجية الواليات مصر مع إسرائيل طمب الرئيس السادات في م
سرائيل عمى  تقف م أن3791فبراير  61المتحدة األمريكية في  الواليات المتحدة األمريكية وا 

  نظر:ا.  الحياد حال نشوب أي حرب بين مصر وليبيا
Bukola A. Oyeniyi: OP. Cit. P. 141.  

 18) C.I.A.: Confidential Libya-Egypt: Impact OF Egyptian Exodus 12 

Sept.1977. 

ت من ليبيا كان من بينيم حوالي دأشارت التقارير األمريكية إلى أن العمالة المصرية التي طر 
 الجياز الحكومي الميبي، عشرين إلى ثالثين ألًفا ممن كانوا يعممون بالمناصب الحساسة في

ي العاممة المصرية التي كانت تعمل دىذا غير اآلالف األخرى من األي المسمحة الميبيةوالقوات 
تمك  دالميبي جراء طر  دث لالقتصادكما أشارت التقارير إلى التأثير السمبي الذي ح ،في ليبيا

أضر  دالعمالة المصرية من ليبيا ق دطر  ر إلى القول بأندالمصا فع بعضدالعمالة. مما 
 نظر : اين .دالبم دا في تطور اقتصاين وأنيم كانوا يمثمون عاماًل ميم  دالبم دباقتصا

-Nara: Display Full Records, Nara: Confidential 231045Z Aug 77 FM 

Embassy Tripoli TO Secstate WASHDC 4684 Confidential Tripoli, 

Subj: Libyan Foreign Policy Looks Towards the Arab Magreb. 

 يةدة العمالة المصرية من ليبيا،وما سببو ذلك من مشاكل اقتصادمن التفاصيل عن أثر عو  دولممزي 
      نظر:اكبيرة لمجانبين المصري والميبي 

C.I.A.: Confidential Libya-Egypt: Impact OF Egyptian Exodus 12 

Sept.1977. 

19) Nara; Display Full Records, Nara: Confidential Page 01 Tripoli. 
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20) Ibid. 

21) Bukola A. Oyeniyi: OP. Cit. P. 141.  
ة د: ىو مصطمح يستعمل لإلشارة إلى سياسة حكومة الواليات المتح ( األمبريالية األمريكية66

ية أو دام القوة العسكرية أو االقتصادول أخرى باستخداألمريكية في ممارسة الييمنة عمى 
حسن النية والبعض اآلخر يرى  دتمك السياسة أنيا ذات طابع جي السياسية والبعض يرى في

 مبريالية األمريكيةلكتروني: اإلنظر الموقع اإلافة . دول المستيدىور لمشعوب والدقير وت فييا
words.co/1770/-https://lyrics 

 دا ضأن ىجوم القذافي عمى مصر كان ىجوًما شخصي  ( أفادت أحدى الوثائق البريطانية 61
رجل مجنون / بأنو  الرئيس السادات الشعب المصري حيث وصف القذافي د،وليس ضلساداتا

مدخن حشيش / عميل أمريكي / متعاون صييوني / يقود مواطنيو المبعثرين والفقراء إلى 
    -نظر :اد دولة عربية شقيقة غير منحازة. الحرب ض

-F.C. O./93/1023 Secret 15 August 1977. Confidential. Egypt/ Libya From 

Charge D, A ffaires, Triboli . 

24) Bukola A. Oyeniyi: OP. Cit. P. 141. 

25) Foreign Relations of the United States1977–1980 Volume XVII Part 

three North Africa Department of States Washington. 95. Telegram from 

the Mission to the United Nations to the Embassy in Libya and the 

Department of State New York, October 2, 1978, 2328Z, Libya 3953. 

Subject: UNGA: Newsom Bilateral With Libya PermRep. Ref: Tripoli 

1384. p.325. 

26) Ibid. 

27) New York Times: Sep.27, 1976, Vast Oil Revenues and Revelation 

have Changed the Face of Libya. 
ذكرت مجمة النيويورك تايمز أن ليبيا اشترت من االتحاد السوفيتي معدات حربية متطورة قيمتيا ( 61

ت نحو ثالثة مميارات من الدوالرات من بينيا نظام دفاعي جوي صاروخي،وعدة آالف من الدبابا
ألن الجيش الميبي، الذي كان اليزيد عدد  ؛والمدرعات وقد تم تخزين الكثير من ىذه المعدات

العدد الكافي وال  ألف عسكري، طبًقا إلخصائيين عسكريين غربيين، ليس لديو 51رجالو عن 
  نظر:ا.الميارات الالزمة الستخدام تمك المعدات 

The New York Times: July 25, 1977 .p. 45. 

29  ( Nara: Display Full Records, Nara: Telegram from Secretary of State, 

Washington, Embassy Cairo Immediate, July,24, 1977, "Egypt – Libya ". 

30 (F.C. O./93/1023 Secret 26 July 1977 FM Cairo Confidential Immediate 

Moduk Tel No Foh Of 26 /7/July And To Immediate Fco (Nenand) Info 

Rout In Tripoli , Egypt/Libya.  

https://lyrics-words.co/1770/
https://lyrics-words.co/1770/
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31) F.C. O./93/1023 Secret 24July 1977 with the Compliments of the British 

Embassy Tripoli Tel. no. 180. ( 3) : الممحق رقمنظرا    

32) F.C. O./93/1023 Secret 22July 1977 Confidential Fm Tripoli 221025z to 

Immediate F.C.O. Tel No. 177 of 22 July 1977 and Immediate Info to 

Cairo, And Priorty Info to Ukmis New York and Washington 

Egypt/Libya. Received In Registry No. 10, 22 July. 

33) The New York Times: Libya Calls Up Reserves Jul 25, 1977. 

34  ( F.C. O./93/1023 Secret 22July 1977 Confidential Fm Tripoli 221025z to 

Immediate F.C.O. Tel No. 177 of 22 July 1977 and Immediate Info to 

Cairo, And Priorty Info to Ukmis New York and Washington 

Egypt/Libya. Received In Registry No. 10, 22 July. 

 . 3م ص 3311يوليو  22في 305السنة  5533: عدد:األهرام (53

36 (F.C. O./93/1023 Secret 26 July 1977 FM Cairo Confidential Immediate 

Moduk Tel No Foh Of 26 /7/July And To Immediate Fco (Nenand) Info 

Rout In Tripoli , Egypt/Libya.  

37) F.C. O./93/1023 Secret 26 July 1977 FM Cairo Confidential Immediate 

Moduk Tel No Foh Of 26 /7/July And To Immediate Fco (Nenand) Info 

Rout In Tripoli Egypt/Libya.  

38 (F.C. O./93/1023 Secret 24July 1977 with the Compliments of the British 

Embassy Tripoli Tel. no. 180. 

The New York Times: Attack By Libyans Bloked At Border, Egyptians 

Report: Tripoli. Jul 22, 1977.  
 اشتباكات بالطائرات) 3ص م 3799يوليو  66في 311السنة  1172األىرام :عدد: ( 17

 عربة قتال 51و بابة ليبيةد 11مير دت –أيام  1ى دافع مع ليبيا عمى مدبابات والمدوال
لحماية خمت دت القوات الجوية -من المخربين الميبيين 11من العسكريين و 36وأسر وطائرتين

مصر حرصت في جميع أعمال القتال أال تتعرض  –وان طائرات ليبيا دع دبع قواتنا البرية
 :نظرا( . كذلك نييندلمم

- F.C. O./93/1023 Secret 22July 1977 Fm Cairo 22118z july To Immediate 

F.C.O. Tel No. 762 OF 22 July 77 And To Immediate W,Ton Info 

Routine Tripoli And Khartoum Egypt/ Libya Received In Registry, No. 

10, 25 July . 

-The Baltimore Sun: Egypt reports repulsing Libya armored, air attackJul 

22, 1977. 
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-The New York Times: Attack By Libyans Bloked At Border, Egyptians 

Report: Tripoli. Jul 22, 1977. 

40) The New York Times: Libya Calls Up Reserves Jul 25, 1977. 

 ث العسكري المصريد)المتح3ص  م3799يوليو  61في  311السنة  1171 :عدداألىرام: (13
رعات(. كذلك دبالطيران والم اخل ليبياديو طرابمس عن ىجمات وىمية مصرية دينفي بيانات را

 :نظرا
The New York Times: Attack By Libyans Blocked At Border, Egyptians 

Report: Tripoli. Jul 22, 1977. 

42) F.C. O./93/1023 Secret 26 July 1977 FM Cairo Confidential Immediate 

Moduk Tel No Foh Of 26 /7/July And To Immediate Fco (Nenand) Info 

Rout In Tripoli, Egypt/Libya.  

 (6: الممحق رقم )نظرا
The New York Times: Attack By Libyans Bloked At Border, Egyptians 

Report: Tripoli. Jul 22, 1977. 

43) F.C. O./93/1023 Secret 26 July 1977 FM Cairo Confidential Immediate 

Moduk Tel No Foh Of 26 /7/July And To Immediate Fco (Nenand) Info 

Rout In Tripoli Egypt/Libya.  
ة في ليبيا تم أنشاؤىا في عام دار الرئيساحدى المصادر األجنبية أن محطة الر إ( أشارت 11

م في قاعدة العظم ضمن صفقة السالح بين موسكو وطرابمس، وتستخدم في مراقبة 3792
الدفاعات الجوية المصرية، وكذلك النشاط الجوي لمواليات المتحدة األمريكية، وحمف شمال 

 كانوا يعرفون بالضبط موقع ي في البحر األبيض المتوسط، وذكر المصدر أن المصرييناألطمس
تمك المحطة بدقة، ومكان تركيب الرادار، وأن الواليات المتحدة األمريكية التي كانت تعرف 
الموقع من خالل المراقبة بواسطة األقمار الصناعية ساىمت في تقديم المعمومات إلى الرئيس 

 في ذلك: نظراالمصري أنور السادات لضرب تمك المحطة بدقة شديدة. 
The New York Times: Libyans Say Egypt Keeps Up Air Raids On 

Widening Front: Three Russians Reported Dead. Jul 24, 1977. 

The Baltimore Sun: Libya reels under raids by Egypt: Kadafi's delegation in 

Cairo seeks truce; Soviet radar is hit Jul 24, 1977. 

45) The Baltimore SunLibya reels under raids by Egypt: Kadafi's delegation 

in Cairo seeks truce; Soviet radar is hit Jul 24, 1977. 

46) The New York Times: Libyans Say Egypt Keeps Up Air Raids On 

Widening Front: Three Russians Reported Dead. Jul 24, 1977. 

47) The New York Times: July 25, 1977. 
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The Baltimore Sun: Sadat flays Soviet on Libya clash: Asserts the Russians 

provoked conflict, interfered in fight. Aug 1, 1977 

The New York Times: Sadat Asserts Soviet Interfered in Fighting Aug 1, 

1977. 

48(C.I.A.: (Security Classification) Access to this document will be 

restricted to those approved for the following specific activities: 

National Intellignce Daily Cable - Monday 5 December 1977 Cgnidc 

77/281C- National Security Information Unauthorized Disclosure 

Subject to Criminal Sanctions- Top. Secret, 219. 

49) The New York Times: July 25, 1977.  

50  ( Nara: Display Full Records, Nara: Telegram from Secretary of State, 

Washington, Embassy Cairo Immediate, Aug 2, 1977, "Egypt – Libya ". 

51  ( Nara; Display Full Records, Nara: Telegram from Secretary of State, 

Washington, Embassy Cairo Immediate, July 29 1977, "Egypt – Libya". 

سرائيل عواصف الحرب وعواصف ( 56 محمد حسنين ىيكل: المفاوضات السرية بين العرب وا 
 .  113م،ص 6113الثامنة، دار الشروق، القاىرة، نوفمبر عام  السالم، الجزء الثاني،الطبعة

53) The New York Times: Sadat Orders Halt To Attacks In Libya, Heeding 

Arab Pleas: Meets With Alggerian Leader July 25, 1977. 

54) - Nara: Display Full Records, Nara: Telegram from Secretary of State, 

Washington, Embassy Cairo Immediate, July 29 1977, "Egypt – Libya ". 

55  ( The New York Times Sadat Reports Conflict Is Over; Warns Libya on 

'Playing with Fire' Jul 27, 1977. 

56) F.C. O./93/1023 Secret 29 July 1977 Received In Registry No. 10, 2 

Augusts1977, Egypt/ Libya. 

 . 3ص  م،3799في الخامس من أغسطس  311السنة  11331: عدداألىرام: (59
58) The Baltimore Sun: Tensions high as Libya balks at Egypt's terms :Jul 

26, 1977. 

59)F.C. O./93/1023 Secret 27 July British Embassy Algiers 1977 Near East 

and North Africa Department Foreign And Commonwealth Office 

London SW1 Confidential Received In Registry no. 10, 29 July 1977 

Egypt/Libya . 

 -ين لمقيام بتمك الوساطة منيا :دفعت بومدوافع التي دى الوثائق البريطانية إلى الدأشارت إح 
رغبتو في مساعدة القذافي،حيث كانت ليبيا قد دعمت الجزائر في قرارىا القاض بتأميم مصالح -3

 النفط الفرنسية في الجزائر. 
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   :نظرا دمن التدخل األجنبي في شرق الجزائر. لممزي خوفو-6
-F.C. O./93/1023 Secret 27 July British Embassy Algiers 1977 Near East 

And North Africa Department Foreign And Commonwealth Office 

London SW1 Confidential Received In Registry no. 10, 29 July 1977 

Egypt/Libya. 

60(F.C. O./93/1023 Secret 27 July British Embassy Algiers 1977 Near East 

and North Africa Department Foreign and Commonwealth Office 

London SW1 Confidential Received In Registry no. 10, 29 July 1977 

Egypt/Libya .  نظراكذلك:  

The New York Times: Boumediene Goes to Egypt After Seeing Qaddafi, 

July 25, 1977p. 45. 

61) The New York Times: Sadat Reports Conflict Is Over; Warns Libya on 

'Playing with Fire' Jul 27, 1977. : نظراكذلك    

Nara: Display Full Records, Nara: Fm Embassy Cairo TO Secstate 

WASHDC Immediate 1419 Embassy Tripoli Immediate Secret Cairo 

06037 O 241404Z Mar. 1979. 
  .3م ص 3799يوليو  69 في 311السنة  11313 :عدداألىرام: (26

The New York Times: Sadat Oorders Haltto Attacks In Libya, Heeding 

Arab Pleas: Meets With Alggerian Leader July 25, 1977. 
 ،ترجمة جابر عوض ،السياسات الخارجية لمدول العربية ( عمي الدين ىالل وبيجت قرني :21

ص  ،م6116عام  ،الطبعة األولى ،جامعة القاىرة ،مركز البحوث والدراسات السياسية ،القاىرة
 . 331-336ص 

توجو السادات يشرح لرئيس )3ص م3799يوليو  61في  311 السنة 11316:عدد:  (األىرام21
 :نظرا. كذلك  (والمبعوثين العرب موقف مصر من القذافي

Nara: Display Full Records, NARA: Telegram from Secretary of State, 

Washington, Embassy Cairo Immediate, July 29 1977, "Egypt – Libya ". 

65 (F.C. O./93/1023 Secret 25 July FM Cairo 251440z July Confidential To 

Immediate FCO Tel No.771 of 25July 77. And To Immediate Moduk 

(For D14) INFO Routine Tripoli and Washington Egypt/ Libya 

Received In Registry No. 10, 26 July, 1977  نظراكذلك:  

The Baltimore Sun: Aug 1, 1977. 

66) Nara: Display Full Records, Nara: Telegram from Secretary of State, 

Washington, Embassy Cairo Immediate, Aug 2, 1977, "Egypt – Libya ".  
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67) Nara: Display Full Records, Nara: Telegram from Secretary of State, 

Washington, Embassy Cairo Immediate, July 29 1977, "Egypt – Libya ".  

68) The New York Times: Sadat Reports Conflict Is Over; Warns Libya on 

'Playing with Fire' Jul 27, 1977. 

69(Nara: Display Full Records, Nara: Telegram from Secretary of State, 

Washington, Embassy Cairo Immediate, July 29 1977, "Egypt – Libya ". 

70)Nara: Display Full Records, Nara: Telegram from Secretary of State, 

Washington, Embassy Cairo Immediate, Aug 2, 1977, "Egypt – Libya ". 

71)The New York Times: Sadat Reports Conflict Is Over; Warns Libya on 

'Playing with Fire' Jul 27, 1977. 

72) The New York Times: Egypt Reports Progress in Negotiations with 

Libya Jul 28, 1977. 

73) Nara; Display Full Records, NARA: Telegram from Secretary of State, 

Washington, Embassy Cairo Immediate, July 26, 1977, "Egypt – Libya ". 
  .3م ص 3799يوليو  61 في 311السنة  11316 :عدداألىرام: (91

75  ( Nara: Display Full Records, Nara: Telegram from Secretary of State, 

Washington, Embassy Cairo Immediate, July 29 1977, "Egypt – Libya ". 

76) Nara: Display Full Records, Nara: Limited Official Use Page 01 Tripoli 

00987 280856Z Action Nea -10 P 280816Z JUL 77 FM Embassy Tripoli 

To Secstate WASHDC Piority 4608 Subj: Incessant Libyan Media Attacks 

Upon Sadat. 
ليبيا تواصل حممتيا ) 3ص  م3799يوليو  11في  311السنة  11311 :عدد( األىرام: 99

 . 3ص  (استمرار جيود الوساطة العربيةرغم  المسعورة
 . 3م ص 3799في الخامس من أغسطس  311السنة  11331 :عدداألىرام:  (91
ليبيا تواصل حممتيا ) 3ص  م3799يوليو  11في  311السنة  11311 :عدد:األىرام (97

 .(رغم استمرار جيود الوساطة العربية المسعورة
 . 3ص  م3799يوليو  13في  311السنة  11315: عدد( األىرام : 11

81) Nara: Display Full Records, Nara: Telegram from Secretary of State, 

Washington, Embassy Cairo Immediate, Aug 2, 1977, "Egypt – Libya ". 

82)F.C. O./93/1023 Secret 3 August 1977 Confidential FM Tripoli 0309252 To 

Immediate F.C.O. Tel No 197  And Routine info To Cairo, Washington 

And Khartoum Egypt/Libya Received In Registry No. 10 3 August 1977 

Tripoli And Washington Egypt/ Libya Received In Registry No. 10 26 July 

1977 (British Embassy Algiers 1977 Near East And North Africa 
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Department Foreign And Commonwealth Office London SW1 Confidential 

Received In Registry no. 10, 29 July 1977," Egypt/Libya" .  

83 (Nara: Display Full Records, Nara: Telegram from Secretary of State, 

Washington, Embassy Cairo Immediate, Aug 2, 1977, "Egypt – Libya ". 
مجمس الشعب ) 3ص  م3799في الثالث من أغسطس 311السنة  11311 :عدداألىرام: (11

 . (وح سالم والجمسي حول الموقف مع ليبياديستمع إلى بيانين لمم
  نفس العدد والصفحة.األىرام: (15

86(The Baltimore Sun :Tensions high as Libya balks at Egypt's terms, Aug. 9, 

1977. 

87) Foreign Relations of the United States1977–1980 Volume XVII Part three 

North Africa Department of States Washington, November 3, 

1978(Omitted here is material unrelated to the conflict between Egypt and 

Libya.) OP.CIT. p.85. 
الميبي  –)االجتماع المصري  3ص  م3799أغسطس  67في  311السنة  11311: ددىرام : عاأل (11

 .335: عمي الدين ىالل وبيجت قرني: المرجع السابق ص نظراكذلك  تم أمس في السموم(
القذافي )33وص  3ص م3799الثالث من سبتمبر  في 311السنة  11317: دداألىرام : الع( 17

 يستأنف ىجومو عمى مصر( . 
30( Dirk Vandewalle: Libya since 3333 Qadhafi’s Revolution Revisited New 

York, July, 2008, p.198. 

91) Foreign Relations of the United States1977–1980 Volume XVII Part three 

North Africa Department of States Washington. OP.CIT. p.325. 

92) C.I.A.: Briefing Memorandum, Analysis of Arab-Israeli Developments, 

No.296, Nov.20, 1977. Top Secret To: The Secretary, From: Nea – Alfred 

L. Atherton INR – Harold H. Saunders. 
وبيجت قرني: المرجع  الل،عمي الدين ى613الرحيم أبو خير : المرجع السابق ص  دسيد عب (71

  .361السابق ص 
94) Nara: Display Full Records, Nara: Confidential O 031500Z Aug 77 to 

Secstate WASHDC Immediate 4631 Confidential Section 1 Of 2 Tripoli 

1026 E.O. 11652: GDS Tags: PGOV, LY, US, PINT Subj: Libya -US: 

Meeting with Secretary Vance 

95) Nara: Display Full Records, Nara:  Limited Official Use Page 01 Tripoli 

00987 280856Z Action Nea -10 P 280816Z JUL 77 Fm Embassy Tripoli to 

Secstate WASHDC Priority 4608 Subj: Incessant Libyan Media Attacks 

Upon Sadat. 
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96) Mahmoud G. ElWarfally: U.S. Policy Toward Libya, 1969-1982 The Role 

Of Image Submitted to the Graduate faculty of Arts and Sciences in partial 

fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 

University of Pittsburgh 1985,p.178. 

97) C.I.A.: Briefing Memorandum, Analysis of Arab-Israeli Developments, 

No.296, Nov.20, 1977. Top Secret To: The Secretary, From: Nea – Alfred 

L. Atherton Inr – Harold H. Saunders. 

The Baltimore Sun :Plo, Libya seek boycott of Egypt at Tripoli talks ,Dec 3, 

1977; 
وأخيًرا صدرت )1و3م ص 3799يسمبر دفي الخامس من  311السنة  11616(األىرام : عدد: 71

 سرائيل(.إالتفاوض مع  دتشكيل جبية معارضة لمصر تستبع –قرارات مؤتمر الرفض بطرابمس 
سياسة ىواري بومدين تجاه  ، أميرة زرقاوي :611الرحيم أبو خير:المرجع السابق ص دعب د( سي77

م، رسالة ماجستير غير منشورة،  3791 -3725قضية الصحراء نموذًجا ،يةالقضايا العرب
، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، (شعبة التاريخ الحديث والمعاصر)أجيزت بقسم التاريخ 

 .  17-11م ص ص 6139جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، عام 
100) Mahmoud G. ElWarfally: OP. Cit. p.179. 

101(The Baltimore Sun: jan. 13, 1978. 

102) C.I.A.: (Security Classification)- H.R.- Access to this document will be 

restricted to those approved for the following specific activities:National 

Intellignce Daily Cable Wednesday 7 December 1977 CG NIDC 77/283C - 

National Security Information – Egypt –Ussr: Further Action. 
)مصر تقطع  3م ص 3799يسمبر د س مندالسا في 311السنة  11611 :عدداألىرام: (311

 ن( . دعالقاتيا الدبموماسية بسورية وليبيا والجزائر والعراق وع
 .612ص الرحيم أبو خير: المرجع السابق،  دعب دسي (311
حدى الدول إلمخابرات األمريكية صنفت ليبيا كأشارت أحدى الوثائق األمريكية إلى أن ا( 315

والداعمة لمنظمة التحرير الفمسطينية،  العربية الرافضة لمفاوضات السالم المصرية اإلسرائمية،
 واعتبرتيا من الدول شديدة الخطورة عمى الواليات المتحدة األمريكية، كما أشارت الوثيقة إلى أن

وىو ماكان يسبب  السياسة الميبية في ىذا األمر تتطابق تماماً مع سياسة العراق والجزائر،
 : نظراإزعاًجا لإلدارة األمريكية عمى حد وصف تمك الوثيقة . لممزيد 

Foreign Relations of the United States1977–1980 Volume XVII Part three 

North Africa Department of States Washington. OP.CIT. p. 233. أنظر:  كذلك   
The New York Times: Jun. 22, 1978. 

، محمد حسنين ىيكل : 611-619ص ص الرحيم أبو خير:المرجع السابق  دعب د( سي312
 .165المرجع السابق ص 
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 .617ص المرجع السابق :الرحيم أبو خير دعب دسي( 319
لممزيد من التفاصيل عن اتفاقية كامب ديفيد ومعاىدة السالم المصرية اإلسرائيمية، وأثارىا  (311

: وداد سعدي: اتفاقيات كامب ديفيد، وأثارىا عمى نظرا عمى الصراع العربي اإلسرائيمي .
أجيزت بكمية العموم اإلنسانية  ،الصراع العربي اإلسرائيمي، رسالة ماجستير غير منشورة

الجزائر عام  جامعة محمد خيضر، شعبة التاريخ، ،عية، قسم العموم اإلنسانيةواالجتما
 ومابعدىا. 15،ص 6131

109) Foreign Relations of the United States1977–1980 Volume XVII Part three 

North Africa Department of States Washington, OP.CIT. p.271. 
مؤتمر قمة  )3ص  م3791الثالث من نوفمبر  في 311السنة  11525 األىرام : عدد: (331

 . (مذكرة لمحمود رياض –بغداد ينعقد خارج نطاق شرعية الجامعة العربية 
111)Nara: Fm Embassy Cairo To Secstate WASHDC Immediate 1419 

Amembassy Tripoli Immediate Secret Cairo 06037 O 241404Z Mar. 1979. 

  :نظراكذلك 

The New York Times: Mar. 22, 1979. 

112  ( Foreign Relations of the United States1977–1980 Volume XVII Part three 

North Africa Department of States Washington June 1, 1979 Libya'S 

Changing Roleasapatron State OP.CIT. p.213. 

 The Baltimore Sun: May 30, 1979 :نظراكذلك  .  
توصيات مؤتمر )1م ص 3797في األول من أبريل  315السنة  11931( األىرام : عدد: 331

 بغداد( .
 ( األىرام : العدد السابق .331

115) The New York Times: Mar. 28, 1979. 

116) Foreign Relations of the United States1977–1980 Volume XVII Part three North 

Africa Department of States Washington, OP.CIT. p.213. 

The Baltimore Sun: May. 12, 1979  نظرأكذلك:  

117) Mahmoud G. Elwarfally: OP. Cit. p.171.  

 
 

 
  



 دعزيز محم دد. محم            دراسة تاريخية وثائقية م(7979سبتمبر – م7977)يوليو الميبي  -النزاع المصري 

 -097- 

 المصادر والمراجع
 -الوثائق األجنبية غير المنشورة :-أواًل 
 Foreign and Commonwealth وثائق وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية، -

Office( F.C. O.) الممفات اآلتية: البحث وقد استخدم- 
- F.C. O./93/1023 Secret 22July 1977 Confidential Fm Tripoli 221025z to 

Immediate F.C.O. Tel No. 177 of 22 July 1977 and Immediate Info to 

Cairo, And Priorty Info to Ukmis New York and Washington 

Egypt/Libya. Received In Registry No. 10, 22 July.  

- F.C. O./93/1023 Secret 22 July 1977 Fm  Cairo 22118z july To Immediate 

FCO Tel No. 762 OF 22 July 77 And To Immediate W,Ton Info Routine 

Tripoli And Khartum Egypt/ Libya Received In Registry No. 10 , 25 

July . 

-F.C. O./93/1023 Secret 24 July 1977 with the Compliments of the British 

Embassy Tripoli My TEL. no. 180 Received In Registry No. 10, 26 July 

1977, Tripoli- Libya. 

-F.C. O./93/1023 Secret 25 July FM Cairo 251440z July Confidential To 

Immediate FCO Tel No.771 of 25 July 77. And To Immediate Moduk 

(For D14) INFO Routine Tripoli and Washington Egypt/ Libya 

Received In Registry No. 10, 26 July 1977. 

-F.C. O./93/1023 Secret 26 July 1977 FM Cairo Confidential Immediate 

Moduk Tel No Foh Of 26 /7/July and To Immediate Fco (Nenand) Info 

Rout In Tripoli Egypt/Libya. 

-F.C. O./93/1023 Secret 27 July British Embassy Algiers 1977 Near East 

And North Africa Department Foreign And Commonwealth Office 

London SW1 Confidential Received In Registry no. 10, 29 July 1977 , 

Egypt/Libya. 

- F.C. O./93/1023 Secret 29 July 1977 Received In Registry No. 10, 2 

Augusts 1977, Egypt/ Libya. 

-F.C. O./93/1023 Secret 3 August 1977 Confidential Fm Tripoli 0309252 To 

Immediate FCO Tel No. 197, and Routine info To Cairo, Washington 

And Khartoum Egypt/Libya Received In Registry No. 10 3 August 1977 

Tripoli and Washington Egypt/ Libya Received In Registry No. 10, 26 

July, 1977. 
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From Charge D, A ffaires, Triboli. Egypt/ Libya Confidential -F.C. O. 

O./93/1023 Secret 15 August 1977. 

 
 -الوثائق األجنبية المنشورة: -ثانًيا

- Foreign Relations of the United States (F .R. U. S.) - وثائق وزارة الخارجية
 األمريكية 

history.state.gov/historicaldocuments/frus1969. :وىي متاحة عمى الموقع االلكتروني   
- Foreign Relations of the United States 1969- 1976, Vol.E-9, P1, D.32, 

"Intelligence Memorandum Ocino. 1487/ 74", Washington, Aug.19, 

1974. 

-Foreign Relations of the United States 1969- 1976, Vol.E-9, P1, D.39, 

"Backchannel Message 176 From the Ambassador of Egypt Eilts To 

Secretary of State Kissinger", Cairo, May.3,1975.  

- Foreign Relations of the United States, 1969- 1976, Vol.E-9, P1, D.54, 

Intelligence Report No. 578 Prepared in the Bureau of Intelligence and 

Research-Qadhafi: the Increased Threat, Sep. 1, 1976. 

-Foreign Relations of the United States1977–1980 Volume XVII Part three 

North Africa Department of States Washington. 95. Telegram from the 

Mission to the United Nations to the Embassy in Libya and the 

Department of State New York, October 2, 1978, 2328Z, Libya 3953. 

Subject: UNGA: Newsom Bilateral With Libya PermRep. Ref: Tripoli 

1384.  

- Foreign Relations of the United States1977–1980 Volume XVII Part three 

North Africa Department of States Washington, November 3, 

1978(Omitted here is material unrelated to the conflict between Egypt 

and Libya.)  

-Foreign Relations of the United States1977–1980 Volume XVII Part three 

North Africa Department of States Washington June 1, 1979 Libya'S 

Changing Roleasapatron State  

XVII Part three North Africa Department of States Washington.   

  Central Intelligence Agency (C.I.A.) -تقارير وكالة المخابرات المركزية األمريكية:-
https://www.cia.gov/   : وىي متاحة عمى الموقع االلكتروني  
-C.I.A.: Intelligence Memorandum, Middle East, Station Report, N.111, (B), 

Nov. 12, 1973. 

https://www.cia.gov/
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- C.I.A.: Central Intelligence Bulleting, Nov. 19, 1973. 

- C.I.A.: Confidential Libya-Egypt: Impact OF Egyptian Exodus 12 

Sept.1977 

- C.I.A.: Briefing Memorandum, Analysis of Arab-Israeli Developments, 

No.296, Nov.20, 1977. Top Secret To: The Secretary, From: Nea– 

Alfred L. Atherton Inr– Harold H. Saunders. 

- C.I.A.: (Security Classification) Access to this document will be restricted 

to Those approved for the following specific activities: National 

Intelligence Daily Cable - Monday 5 December 1977 CG NIDC 

77/281C- National Security Information Unauthorized Disclosure 

Subject to Criminal Sanctions- Top. Secret 219. 

- C.I.A.: (Security Classification)- H.R.- Access to this document will be 

restricted to those approved for the following specific activities:National 

Intelligence Daily Cable Wednesday 7 December 1977 CG NIDC 

77/283C - National Security Information – Egypt –Ussr: Further Action.  

 -وثائق إدارة المحفوظات والسجالت الوطنية األمريكية:-
- National Archives and Records Administration (Nara)- 

: https://aad.archives.gov/aad/ وىي متاحة عمى الموقع اإللكتروني 
-Nara: Display Full Records, Nara: Telegram from Secretary of State, 

Washington, Embassy Cairo Immediate, July 24, 1977, "Egypt – Libya 

". 

- Nara: Display Full Records, NARA: Telegram from Secretary of State, 

Washington, Embassy Cairo Immediate, July 26, 1977, "Egypt – Libya 

". 

 -Nara: Display Full Records, Nara:  Limited Official Use Page 01 Tripoli 

00987 280856Z Action Nea -10 P 280816Z JUL 77 Fm Embassy Tripoli 

to Secstate WASHDC Priority 4608 Subj: Incessant Libyan Media 

Attacks Upon Sadat. 

 - Nara: Display Full Records, Nara: Telegram from Secretary of State, 

Washington, Embassy Cairo Immediate, July 29 1977, "Egypt – Libya ".  

- Nara: Display Full Records, Nara: Telegram from Secretary of State, 

Washington, Embassy Cairo Immediate, Aug 2, 1977, "Egypt – Libya".  

https://aad.archives.gov/aad/
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-Nara: Display Full Records, Nara: Confidential 231045Z Aug 77 FM 

Embassy Tripoli TO Secstate WASHDC 4684 Confidential Tripoli Subj: 

Libyan Foreign Policy Looks Towards the Arab Magreb. 

- Nara: Display Full Records, Nara: Confidential O 031500Z Aug 77 to 

Secstate WASHDC Immediate 4631 Confidential Section 1 Of 2 Tripoli 

1026 E.O. 11652: GDS Tags: PGOV, LY, US, PINT Subj: Libya -US: 

Meeting with Secretary Vance.  

-Nara: Fm Amembassy Cairo to Secstate WASHDC Immediate 1419 

Embassy Tripoli Immediate Secret Cairo 06037 O 241404Z Mar. 1979.  

 
  -ثالثًا: الصحف :

 -الصحف العربية:-أ
 م.3799يوليو  66في 311السنة  1172األىرام :عدد: -
 م.3799يوليو  61في 311السنة  1179 األىرام: عدد:-
 م.3799يوليو  61في 311السنة  1171 األىرام: عدد:-
 م.3799يوليو  69في  311 السنة 11313 األىرام: عدد:-
 م.3799يوليو  61 في 311السنة  11316 األىرام: عدد:-
 م.3799يوليو  11في  311السنة  11311األىرام :عدد: -
 م .3799يوليو  13في 311السنة  11315األىرام : عدد: -
 م.3799في األول من أغسطس 311السنة  11312األىرام :عدد:-
 م3799في الثالث من أغسطس 311لسنة ا 11311 األىرام: عدد:-
 م .3799في الخامس من أغسطس  311السنة  11331األىرام: عدد: -
 م . 3799أغسطس  67في  311السنة  11311: دداألىرام : ع-
   م3799الثالث من سبتمبر  في 311السنة  11317: دداألىرام : ع-
 م.3799الخامس من ديسمبر  في 311السنة  11616األىرام : عدد: -
 م.3799في السادس ديسمبر  311السنة  11611 األىرام: عدد:-
  م .3791في الثالث نوفمبر  311السنة  11525 األىرام : عدد:-
 م . 3797مارس  61في  315السنة  11931األىرام : عدد: -
 .م3797في األول من أبريل  315السنة  11931األىرام : عدد: -
 -الصحف األجنبية:-ب

 

- Los Angeles Times: Apr. 14, 1974. 

-The New York Times: Sep.27, 1976. 

-The New York Times: Jul. 22, 1977. 
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-The New York Times: Jul. 24, 1977. 

-The New York Times: Jul. 25, 1977. 

-The New York Times: Jul. 27, 1977. 

-The New York Times: Jul. 28, 1977. 

-The New York Times: Aug. 1, 1977. 

-The New York Times: Jun. 22, 1978. 

-The New York Times: Mar. 28, 1979. 

-The Baltimore Sun: Jul. 22, 1977. 

-The Baltimore Sun: Jul. 24, 1977. 

-The Baltimore Sun :Jul. 26, 1977. 

-The Baltimore Sun: Aug. 1, 1977. 

-The Baltimore Sun: Aug. 9, 1977. 

-The Baltimore Sun: Dec. 3, 1977. 

-The Baltimore Sun: Jan. 13, 1978. 

-The New York Times: Mar. 22, 1979. 

-The Baltimore Sun: May. 12, 1979.   

-The Baltimore Sun: May. 30, 1979. 

 -المراجع العربية والمعربة : -رابًعا
 د. ت . م3717 -3727سياسة الواليات المتحدة األمريكية نحو ليبيا  سيد عبد الرحيم أبو خير: -
عبد الوىاب الكيالي وكامل الزىيري: الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، الجزء -

   . م3712بيروت، عام  الرابع،
عوض،القاىرة،  عمي الدين ىالل وبيجت قرني: السياسات الخارجية لمدول العربية، ترجمة جابر-

 م.6116 ،عامالطبعة األولى ،جامعة القاىرة ،مركز البحوث والدراسات السياسية
سرائيل،عواصف الحرب وعواصف السالم، - محمد حسنين ىيكل: المفاوضات السرية بين العرب وا 

  م.6113نوفمبر عام  القاىرة، ،دار الشروق الثامنة، الطبعة ،الجزء الثاني
 -منشورة : خامًسا: أبحاث عممية

 مجمة الباحث، ،م دراسة تاريخية3791-3727حاتم زاىي ناصر: المشاريع الوحدوية الميبية  -
 .م 6139. ن.عام  د العدد: الخامس والعشرون،

، في 12: الدولية،عدد السالم،السياسة نحو والتحرك العربي الموقف:كروان المنعم عبد إبراىيم -
 . م3791 أبريل

 -العممية غير المنشور :سادًسا: الرسائل 
 -رسائل الماجستير والدكتوراه العربية غير المنشورة :-أ
 -رسائل الماجستير غير المنشورة :-
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 -3725)قضية الصحراء نموذًجا ،سياسة ىواري بومدين تجاه القضايا العربية أميرة زرقاوي : -
، (التاريخ الحديث والمعاصرشعبة )، رسالة ماجستير غير منشورة، أجيزت بقسم التاريخ (م3791

 م.6139كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، عام 
وداد سعدي : اتفاقيات كامب ديفيد، وأثارىا عمى الصراع العربي اإلسرائيمي، رسالة ماجستير غير -

جامعة  شعبة التاريخ، ،وم اإلنسانيةقسم العم ،منشورة، أجيزت بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
 .6131الجزائر عام ، محمد خيضر

 -رسائل الدكتوراه غير المنشورة :-
م( رسالة دكتوراه غير 3713 -3729سياسة أفريقيا تجاه مصر ) :عبد المعز أحمد -

 م. 6139جامعة المنيا،عام  ،منشورة،أجيزت بكمية اآلداب
 -الرسائل العممية األجنبية:-ب

- Mahmoud G. ElWarfally: U.S. Policy toward Libya, 1969-1982 The Role 

of Image Submitted to the Graduate faculty of Arts and Sciences in 

partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of 

Philosophy, University of Pittsburgh 1985. 

 -لمراجع األجنبية:سابًعا: ا
- Bukola A. Oyeniyi: The History Of Libya the Greenwood Histories of the 

Modern Nations Frank W. Thackeray and John E. Findling, Series 

Editors, February 20, 2018. 

-Dirk Vandewalle: Libya since 3333 Qadhafi’s Revolution Revisited, New 

York, July 2008. 
 لكترونية : ا: المواقع اإل ثامنً 

 
 -/https://lyrics-words.co/1770 األمبريالية األمريكية

- https://aad.archives.gov/aad.  

-history.state.gov/historicaldocuments/frus1969. 

- https://www.cia.gov/ .      
 

 

https://lyrics-words.co/1770/
https://aad.archives.gov/aad/
https://www.cia.gov/

