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 العالقات السياسية بني مصر وليبيا
 م0393نوفمرب  – 0391هـ /  أكتوبر 0011حمرم  – 0931خالل الفرتة من شعبان

 املقدمة:
/ أكتـوبر  ـهـ 5631شكلت الفرتة املمتدة من تولي السادات احلكم فى شعبان 

منعطفًا مهمـًا   ؛م5373/ نوفمرب عام  ـه5211م إىل املقاطعة العربية فى حمرم 5371
حيث شهدت  ،وخطريًا وحتوالت جذرية يف مسرية العالقات السياسية بني مصر وليبيا

وإن كانت على غري رغبة السادات وبإحلاح من  ،ها استمرار التعاون والوحدةفى بدايت
 ،فالصـدام  ،وترالتـ ما لبثت أن انتقلت إىل مراحل غُلب عليهـا االـالو و   ثم ،القذايف

 واالنتهاء باملقاطعة.  ،التباعدف

ومـا طـرأ عليهـا مـن      ،ويف هذه الدراسة حياول الباحث تتبـ  هـذه العالقـات   
وأهـم   ،وحتليل األسباب والعوامل الـ  أدت إىل ذلـ    ،ة الدراسةحتوالت خالل فرت

 النتائج التى أسفرت عنها هذه التحوالت. 

م إىل 5337ه/ يونيو 5637العالقات السياسية منذ حرب ربي  الثانى -متهيد
 م5371سبتمرب 47ـ/ ه5631رجب  47وفاة مجال عبد الناصر فى 

مت إغالق مضيق تـريان يف   ،م5337مايو  46/ ـه5637ربي  األول  51حبلول
، فأعلنت (5)لتصبح احلرب بني مصر وإسرائيل على األبواب ،وجه املالحة اإلسرائيلية

ولـن يـتم اسـتمدام القواعـد األجنبيـة املوجـودة بهـا         (4)ليبيا أنها ستقف جبوار مصر
وحاولت احلكومة امتصاص الغضب الشعيب بإذاعة أخبار غـري حقيقيـة عـن     ،ضدها

 ،(6)لكن هذا األمر مل يقتن  به الكـثري مـن الليبـيني     ،جليش الليـيب يف احلربمشاركة ا
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واعتصـم الطـالب    ،ولذا قام العمال الليبيون مبقاطعة الشركات األمريكية والربيطانية
لكن املظـاهرات اسـتمرت نتيجـة    ( 2)وقد تسبب ذل  يف تغيري الوزارة  ،يف جامعاتهم

فى قمة االرطـوم الـ  عدقـدت يف مجـادى األول      ملوقف املل  إدريس الذى مل يشارك
 74قـدم حـواىل    حيـث ( 1) واكتفي بالدعم املادي فقط ،م5337/ أغسطس ـه5637

وقد أثار ذلـ    (3)مليون جنيه لدعم اجملهود احلربي يف مصر وسويا وإزالة آثار احلرب
حفيظة شـرحية مـن الليبـيني خصوصـًا أوللـ  الـذين آمنـوا بأسـلوب عبـد الناصـر           

وأبرزهم عناصر داخل اجليش اللـييب تـأثروا بشـدة للـهوان الـذى أصـابه        (7)فكارهوأ
لـذا   (3)ورأوا أن ليبيا مل تؤد ما عليها من واجبات جتاه القضـايا العربيـة   ،عقب اهلزمية

كان من املتوق  أن حيدث تغيري داخل اجملتم  اللييب نلمس فيه البصمة الناصرية وهـو  
وكانـت مصـر    ،(3)5333/ الفاتح من سبتمرب عـام   ـه5633مجادى األخر  41ثورة 

وقد أيقنت القيادة املصرية أن حـدودها اممنـة    (51)أوىل الدول اعرتافًا بها ودعمًا هلا، 
 ـهـ 5633مجادى األخـر   42واجتم  عبد الناصر يف  (55)تبدأ من برقة فى لـيبيا غربًا 

الـرئيس السـورى نـور    و ،م م  الرئيس اجلزائرى هواري بومدين 5333سبتمرب  1/
 .(54)واتفقوا على تقديم الدعم الكامل للثورة ،الدين األتاسي

وبدأت الصورة تتضح بعدما طلب الثوار يف ليبيا من مصر أن تبعث موفدًا من 
وحينمـا عـاد    ،قبل عبد الناصر ومت اختيار حممد حسنني هيكل كي يقوم بهـذا الـدور  

وقـد  (56 )ـبد الناصـر   مشـكلت  أنهـم رجالـ     قال لع ،عقب لقائه بقادة الثورة الليبية
وهو األمـر الـذي    ،أوضح ذل  التعبري مدى تعلق رجال الثورة بعبد الناصر وزعامته

حتى يف املراسالت التى كانت تـتم بـني جملـس قيـادة الثـورة      (52)حرصوا على إعالنه
األوىل مـن  ولذا أمـر عبـد الناصـر يف األيـام      ،(51)قبل لقائه بهم ،الليبية وعبد الناصر

وإرسال لواء مدرعًا ومدرعتني وبعـ    ،قائد أركانه بتهدئة حرب االستنزاو ،الثورة
الغواصات إىل مرسى مطروح لصد أي حماولة تهدو إىل ضرب الثورة الليبية وإعـادة  
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/  ـه5633شوال  41 – 53وحينما زار ليبيا خالل الفرتة املمتدة من .(53)املل  إليها
كان ذل  مبثابة دعم ملكانة القـذايف وتقويـة لنفـوذه مـن      ،م5333ديسمرب  43 – 41

-53ميثاق طرابلس فى الفرتة مـن   ،وكانت أوىل بوادرها (57)أجل تثبيته فى السلطة 
 ،م بني القذافى وعبد الناصر ومنريى5333ديسمرب  47 – 41 هـ/5633شوال  53

التوقيـ  علـى ميثـاق     الوحدة( ثم مت –االشرتاكية  –احلرية ) ،ومن أهم مبادئ امليثاق
م، 5333ديسـمرب   47/  ـهـ 5633شـوال   53العمل املشرتك والسعي الوحدوي فى

وجاء يف املقدمة أن اجتماع القادة الثالثة كان ضرورة تارخيية فرضها قيام الثورات فى 
وذل  انطالقًا من أن قيام هـذه   ،كل من السودان وليبيا لتلتقي بالثورة املصرية الرائدة

د حقق حتالفًا ثوريًا وثيقًا يرتبط جذريًا حبركة النضال العربـي وتطلعاتـه إىل   الثورات ق
هزمية خمططات االستعمار والصهيونية ووصواًل إىل حتقيق التغيري االجتماعي والتقـدم  

األمر الذى يوفر الشروط املوضـوعية لتحقيـق    ،واالشرتاكية ملصلحة الشعوب العربية
عقد اجتماعـات دوريـة بيـنهم كـل أربعـة       ،اء الثالثةوقد قرر الرؤس .الوحدة العربية

أشهر ملتابعة حتقيق األهداو املوحدة لشـعوبهم واملبـادئ املعلنـة لثـوارتهم واألمـاني      
وإنشـاء جلـان    .والتطلعات ألمتهم العربية اجمليدة فـى احلريـة واالشـرتاكية والوحـدة    

ن والكامل بني الدول مشرتكة فى كافة اجملاالت لوض  األسس الكفيلة بتحقيق التعاو
فكانـت ليبيـا بـذل  أول دولـة فـى      ( 53)يعود باملنفعة املتبادلـة لشـعوبهم  الثالثة مبا مبا 

. وعلـى النقـي  مـن ذلـ  كانـت      (53)الشمال األفريقى تسعى للوحدة  مـ  مصـر   
 .   (41)وهى وحدتها م  سوريا ،الذاكرة املصرية حتوي ذكرى جتربة وحدوية فاشلة

 .  فقد كان للطرفني ما يدعوهما للتفكري فى مسألة الوحدةعلى الرغم من ذل

حيث حتولت اململكـة   ،فقد عاش الليبيون جتربة وحدوية بسيطة ،فبالنسبة لليبيا
م من احتاد فيدرالي بني ثـالث  5336أبريل عام  47/ـه5634ذو احلجة 2الليبية فى 

قيـادات الشـابة   حـرص ال  ،يضـاو إىل ذلـ    ،(45)واليات إىل مملكة موحـدة مندجمـة  
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للثورة على كسب ود عبد الناصر وطمأنتـه جتـاه نوايـاهم مـن خـالل هـذا العـر         
وكذل  إميان أغلـب أعضـاء جملـس قيـادة الثـورة بفكـر عبـد الناصـر          (44)الوحدوي

واملشـكل   ،كما النموذج الناصـري هـو املفضـل لـدى القـذايف      (46)الوحدوي العربي
 .(42)لرؤيته السياسية آنذاك

مبثابة  –من وجهة نظر الباحث  –ه االطوة الوحدوية من جانب ليبيا كانـت هذ
ألن وقـوو زعامـة حبجـم عبـد الناصـر حمليـًا        ؛مكسب كبري للقيادات الثورية الليبية

إىل جانبهم سوو يدعمهم وُيقوي من نفوذهم أمام الليبـيني واجملتمـ     ،وعربيًا ودوليًا
     .س السنوسيخاصة أنهم قد أزالو لتوهم حكم إدري ،الدولي

وذل  مـن   (41)السعي للمشاركة فى املعركة ضد إسرائيل ؛ومن األسباب أيضًا
خالل عر  القذايف على عبد الناصـر فـى أول لقـاء بينهمـا فكـرة توحيـد القـوات        

 .(43)ومساعدة مصر عسكريًا ،املسلحة بني البلدين

اسـتعادة   فــقد أصـبحت تعبلـة املـوارد العربيـة مـن أجـل        ،أما بالنـسبة ملصـر 
ويؤكـد ذلـ  أنـه عقـب وعـد       (47)األراضى العربية على رأس أولويات عبد الناصر

القذافى لعبد الناصر بتقديم عدد ال بأس به من طائرات الـمرياج مـن أجـل املعركـة    
إلــى التــدرج مـن أجــل      ،تبدلت هلـجة عبد الناصـر االــاصة بتأجـــيل الوحــدة    

م 5333هــ/ 5633م ثورتى السودان وليبيا فى عام فقد كان قيا ،وعمومًا( 43)إمتـامها
أنه قد مت فيما بعد نقل  ،وخري دليل على ذل  ،بل وعسكريًا أيضًا ،دعمًا سياسيًا ملصر

والكلية البحرية إىل ليبيا تأمينًا هلما من الطريان اإلسرائيلى  ،الكلية احلربية إىل السودان
 .(43)وغاراته اجلوية

م لثـورتى   5314يولية  46 / 5675ذو القعدة  4رة صر تبين ثووأكد عبد النا
 .(65)وإذا بثورتهما تقدمان ملصر هذا العمق االسرتاتيجى املطلوب ،(61)السودان وليبيا
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م سـعادته البالغـة بزيارتـه إىل    5371/ بداية يناير  ـه5633وأعلن فى أواخر 
افة إىل ذلـ  النصـح   باإلضـ  (64)واستعداده لتقديم كافة املساعدات التى حتتاجها  ليبيا

وكان من أهم نصائحه عـدم التعجـل فـى تـأميم      ،اواملشورة إىل القذايف عرب لقاءاتهم
حتـى تنتهـي مشـكلة القواعـد األجنبيـة       (66)وتأجيل فكرة الوحدة م  مصر ،البرتول

بيد أن القذايف  ،ألن ذل  سوو جيتذب عداء الكثريين ضد ليبيا ،واملعركة م  إسرائيل
 ،الوحدة ألنها القدر التارخيي لألمة العربية ومل يفكـر فـى العواقـب    كان يرى ضرورة

 .(62)وأنه إذا فشلت جتربة الوحدة جيب تكرارها حتى الوصول إىل اهلدو املنشود 

اجتماع وزراء خارجية  ،5371يناير  هـ/5633وأعقب ذل  فى أواخر شوال 
أشـارت بعـ  املصـادر    و (61)الدول الثالث ملناقشة االتفاق الذي أعلن فى طرابلس

 ،حيـث كانـت تـرف     ،ليبيا كانت األكثر محاسـًا بـني الـدول الـثالث     ،الليبية إىل أن
 (.63)وترف  شعار الوحدة العربية ،االتفاقيات واملعاهدات بني األمة الواحدة

م إقنـاع عبـد الناصـر بإقامـة     5371أبريل هــ/ 5631وعندما حاول فى حمـرم  
لى رفضها فـى هـذا التوقيـت؛ ألنـه رفـ  إقامـة       أصر ع ،وحدة مصرية ليبية سورية

وأن مشـاكل الوحـدة كـثرية جـدًا ومصـر       ،وحدة تكون مصر فيها الطرو األضعف
وأبلغ القذايف أنه سبق ورف  وحدة سياسـية   ،ليست فى حاجة إىل املزيد من املشاكل

ولكثرة املشاكل الداخلية  ،م  سوريا بسبب التعقيدات التى كان يفرضها حزب البعث
إىل بدء هجـوم   ،أدى افتتان ليبيا مبصر ومبعنى أدق بعبد الناصر ،، ورغم ذل (67)بها 

شرس من الصحف الغربية ال  اتهمت مصر مبحاولـة ممارسـة نفوذهـا علـى الثـورة      
الليبية كي تدعم مصر من خالل شراء األسـلحة وتقـدميها إليهـا مـن أجـل مواصـلة       

ائرات املـرياج الـ  عقـدتها ليبيـا مـ       وذل  من خالل اإلشارة إىل صفقة طـ  ،احلرب
كـل هـذه األمـور     .وال  كان من املتوق  فعاًل آنذاك اسـتمدامها فـى احلـرب    ،فرنسا

دفعت مصر إىل حماولة تقليل التعاون أو التمادي فـى عـر  املسـاعدات علـى ليبيـا      
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وخصوصـًا بعـد وهـور القالقـل داخـل       ،خوفًا من هذه االتهامات ال  ودجهـت هلـا  
 ،كما قام هواري بومـدين  (63)ط الليبية املثقفة من قوة التواجد املصري فى ليبيااألوسا

  .(63)واحلبيب بورقيبة بالتحذير من التواجد املصري هناك

من املعتقد أن ذل  راجعًا إىل خشيتهما على اجملال احليوي واجلغرايف هلما حيث 
يديولوجيـة بـني عبـد    يضـاو إىل ذلـ  االختالفـات األ    ،أنهما فى الشمال األفريقـى 

الناصر وبورقيبة فيما يتعلق بالعروبة والعالقة بالغرب وخباصة فرنسا وطبيعة العالقـة  
  .املتوترة بني الرئيسني آنذاك

وعلى الرغم من ذل  فإن القيادة السياسية فى ليبيا  مل تعر اهتمامًا كبريًا لذل  
 .(25)مصريية مؤكدة أنها ( 21)وأصرت على ضرورة تنفيذ الوحدة ،القلق

 :فيتضح فيما يلى ،أما عن نتـائج الـعمل الوحدوي بالنسبة للجانبني اللييب واملصري

بقيـادة   –خصوصًا القذايف  –جنحت الثورة الليبية فى ربط نفسها ،بالنسبة لليبيا
وكان ذل  مبثابة محاية للثورة مـن   ،تارخيية هلا وزنها فى العامل العربي وهو عبد الناصر

ورغم تعرضها حملاوالت انقالب مضـادة كـان أشـهرها فـى      ،ة ثورية مضادةأى حماول
، كمـا يدحسـب   (24)ولكـن مت القضـاء عليهـا    ،م5371يوليـو   هــ/ 5631ربي  الثانى 

وفى هذه  (26)للقيادة الليبية استضافة عبد الناصر بليبيا فى احتفاالت مل يسبق هلا مثيل
ثري من التقريظ فى حـق القـذايف ورفاقـه    ألقى خطبًا عديدة كان فيها الك ،االحتفاالت

 .(22)أعضاء جملس قيادة الثورة

 ،فقد مثل هذا العمل الوحدوي حماولة لتجديد شـباب األمـة   ،أما بالنسبة ملصر
والعائد املباشر والنتيجة األوىل منه على مصر هو إحـراز بعـ  املكاسـب العسـكرية     

 .(21)ج ال  عقدتها ليبيا م  فرنساالتى قدمتها ليبيا وعلى رأسها صفقة طائرات املريا
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وقد حدثت اجتماعات متبادلة ومباحثات خالل شهر مارس بني البلدين لدعم 
ولكـن    ( 23)وقام القذايف بزيارة القاهرة للتأكيد على هـذا املوضـوع    ،موضوع الوحدة

وأهمها موقفهما  ،حدثت اختالفات فى وجهة نظر الزعيمني بشأن بع  املوضوعات
حيـث أصـبح عبـد    ( 27)ومبادرة روجرز* ،امللكية وبع  الزعامات العربية من النظم

الناصر آنذاك أكثر هدوءًا فى انفعاالتـه جتـاه الـنظم امللكيـة الـ  كـان دائمـًا يصـفها         
ومرج  ذل  التغيري ما وجده مـن دعـم مـادي مـن بعـ  الـنظم امللكيـة         ،بالرجعية

وهـو مـا وهـر فـى      ،بـني االثـنني   ومن هنا كـان االـالو   ،(23)لصاحل القضية العربية
والدليل على ذل  ما حدث فى أخر قمة  ،تصرفات القذايف جتاه بع  امللوك العـرب
م حينمـا أعلـن القـذايف    5371 هـ/5631حضرها عبد الناصر وهى قمة الرباط فى 

غـري   ،غضبه وتهكمه على رئيـس الوزراء املغربي الذى كان يدقبل يـد امللـ  املغربـي   
ومن املرجح أن هذا املشهد الذى عده نوعًا من  .للياقة والربوتوكوالتمبال بأصول ا

قام القذايف أثنـاء اجتماعـه    ،وعقب هذا املوقف .(23)الرجعية ذكره بإدريس السنوسى
الذي  ،م  القادة العرب بليبيا أثناء احتفاالت اجلالء بتوبيخ املل  حسني مل  األردن

فاضطر القذايف إىل االعتذار له  ،ناصر ضدهرف  حضور القمة، مما أثار غضب عبد ال
على هذا األسلوب وأصبح القذايف آنذاك ميثل عبلًا علـى عبـد الناصـر بأسـلوبه غـري      

وكانت وفاة عبد الناصر مبثابة صدمة قاسـية علـى ليبيـا عامـة والقـذايف       .الدبلوماسي
 ضًا.ألنها بوفاته فقدت أكرب داعم لثورتها وللقذايف أي (11)على وجه االصوص

/أكتـوبر   ـه0939حتى حرب رمضان  0391/ أكتوبر  ـه0931العالقات السياسية من شعبان  –أواًل 
 م.0399

حيـث كانـت الـبالد ال     ،خلف عبد الناصر بوفاته تركة يصعب التعامل معهـا 
 ،وأمام السادات شوط طويل كي يعيد بناء القوات املسـلحة  تزال تنكوي بنار اهلزمية،
خاصـة فـى    ،العالقات املصرية م  ليبيا ومتابعـة الوحـدة معهـا   وفوق هذا كان ملف 
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الوقت الذي مل يقدم فيه قادة الثورة الليبية للشعب اللييب بعد مرور عام على ثـورتهم  
مما جعل من متابعة مشروع الوحدة م  مصر إجنازًا حيسـب هلـم فـى    ( 15)شيلًا ملموسًا
 حالة حتقيقه.

ألنهـا متتلـ  أمـوااًل مـن      ؛ارب م  ليبيـا وقد رأى السادات آنذاك ضرورة التق
وقد أكدت إسرائيل للواليات املتحدة األمريكيـة فـى نهايـة     ،فوائ  تصدير البرتول

م أن االحتـاد بـني ليبيـا ومصـر والسـودان      5371ديسمرب عام هـ/5631شهر شوال 
ولذا جيب على الكوجنرس التدخل لصاحل  ،وسوريا يشكل خطرًا داهمًا على إسرائيل

 .(14)ئيل ووأد هذا االطر فى مهده إسرا

وكــان فــى أســلوب الســادات انكفــاءت علــى الــذات علــى عكــس األســلوب 
فكـرة حقيقيـة للتغـيري     ،إىل جانب ذل  اسـتمد السـادات مـن اهلزميـة     ،(16)الناصرى

ويرى الباحث أن هذا الـنهج   .(12)والتبديل فى نظام احلكم خصوصًا حنو الدميقراطية
كرد فعل سري  للهزمية التى جاءت نتيجة حلكم الفـرد، ورغبـة    السياسى اجلديد جاء 

 فى توطيد محكه شعبيًا مبسحة ديقراطية.

كان يهم السادات أن يزيل من أمامـه اجملموعـة التـى     ،وعلى الصعيد الداخلي
وكـان   ،حجر عثرة أمام حكمه وقيادته للمرحلـة اجلديـدة   – من وجهة نظره –مثلت 

وعدرفـت تلـ  اجملموعـة     (11)م5375مـايو   51هــ/ 5635ربيـ  األول   45ذل  فى 
مبجموعة مايو* وعملوا على إوهار السادات بالرجل الـذى ال يرغـب فـى الوحـدة     

 .(13)جديًا

كان للسادات تصرفات جتاه الصراع العربـى اإلسـرائيلى ال    ،وإىل جانب ذل 
ق النـار  ترضى اجلانب اللييب كإعالنه استعداده فتح قناة السويس لتمديد وقـف إطـال  

علـى أن يكـون ذلـ  مرتبطـًا حبـل شـامل        ،م5375فرباير  هـ/5631فى ذو احلجة 
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وكذل  تعامله م  مبادرة روجرز التى أثارت بوادر خالو بـني ليبيـا    ،للقضية العربية
ليعـود السـادات فيسـتقبل     ،وإن كـان مل يـتم إعالنـه وأخفتـه الصـدور      ،وعبد الناصر

، مما كان له أسوأ األثر على (17)م5375مايو  هـ/5635روجرز نفسه فى ربي  األول 
 . (13)اجلانب الليبى 

فقد كان اإلطراء الذى حاز عليـه القـذايف علـى لسـان عبـد       ،أما بالنسبة لليبيا
الناصر أمام الــجماهري الليـبية مبثابة تعميد وتهيلة له أن يكون  األمـني علـى القوميـة    

 ،(31)ون من الليبـيني يرونه   الوريث الروحي لـه   ولـذا كان الكثـري ،(13) العربية   بعده

فأخذ يكـرر أسـلوبه فـى خطبـه غـري       ،ويبدو أن القذايف نفسه قد توحد م  شمصيته
بل ُعقدت املؤمترات التى كانت تنمى األسـلوب   (35)مكرتث باختالو الزمان واملكان

 .(34)والفكر الناصري

 ،لسـطح بـني الـزعيمني   كما وهرت االالفات واالختالفات الشمصـية علـى ا  
بينما كان السادات  ،وذل  حينما رأى القذايف أن السادات ليس ثوريًا بالدرجة الكافية

يرى أن القذايف   شاب تنقصه التجارب ورمبا االتزان   ووصل األمر بأن القذايف اتهمه 
 بينما كان السادات يرى أن القـذايف ال يسـعى إىل الوحـدة بقـدر     ،بأنه ال يريد الوحدة

  . (36)سعيه إىل توسي  ميدان طموحه

كانت ليبيـا تشـهد عصـفًا باألفكـار اجلديـدة التـى ابتـدعها         ،وإىل جانب ذل 
مثل فكرة   النظرية العاملية الثالثة  * وال  مل تلق رواجًا عندما مت عرضها على  ،القذايف

 .(32)م5376 هـ/5631 املصريني قبل حرب

بني هذه الدول كانت تتأثر بصـفه أساسـية   أن جمهودات التقارب  ،ومن املرجح
ــ      ــة املصــرية م ــة املواجه ــة الشــرق األوســط وطبيع ــى أزم ــات األحــداث ف مبجري

فقد أعلن السادات عن وهور االتفاق بني مصـر   ،، وعلى الرغم من ذل (31)إسرائيل
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وعلى هـذا األسـاس قـام اتفـاق      (33)والسودان وليبيا على العمل إلقامة احتاد بينهم 
 (37)ة بني دول ميثاق طرابلس من أجل مسـتقبل عربـى تشـكله اإلرادة الواعيـة    القاهر

وخـالل املـحادثات، انضم اليهم حافظ األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية فـى  
وعلى الرغم من هذا االتفاق بني الدول،  .م5371نوفمرب  47هـ/5631رمضان  43

لوجود مشاكل داخليـة   ؛النسحابحيث قامت السودان با ،تعثرت إقامة هذه الوحدة
به واختالو منريى رئيس مجهورية السودان م  رفاقه ومواطنيـه، ووـل االتفـاق بـني     
مصر وليبيا وسوريا فقط على الوحدة ووهر ذل  جليًا فى بيـان مـؤمتر رؤسـاء دول    

. ومسيـت باحتـاد اجلمهوريـات    (33)م 44/5/5375هـ/41/55/5631امليثاق فى 
م فى 5375أبريل  53/ ـه5635صفر  45إعالن هذا االحتاد فىوقد صدر  ،العربية 
فــقد اتفـق رؤسـاء     ،وتأكيدا وامتدادًا لقـرارات ميـثاق طـرابلس الــسابق (33)بنغازى

الدول الثالث على إقامة احتاد اجلمهوريات العربية بـني دوهلـم علـى أن تنضـم إليـه      
 .(71)السودان يف أقرب فرصة

حجـر  فى اتفاقهم مـن منطلقـات أساسـية تشـكل      وقد انطلق الرؤساء الثالثة
 -:وهى األساس يف بناء هذا االحتاد

 أن يكون هذا االحتاد نواة الوحدة العربية الشاملة. -أوال:

إقامة جمتم  دميقراطي اشرتاكي يتحقـق فيـه حكـم الشـعب بالشـعب ويكـون        -ثانيا:
 الشعب فيه هو سيد اجلمي  يتمت  مبقومات االشرتاكية العربية.

 (75)أن يكون هذا االحتاد األداة الرئيسة لألمة العربية فى معركة التحرير -ثالثا:

 44وقد اتفقوا على ذل  عقب اجتماع الرؤساء الثالثة يف بنغـازى بليبيـا فـى    
وعلــى صــدور مشــروع دســتور دول احتــاد  ،م5375أبريــل 57/  ـهــ5635صــفر 
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م وقـد  5375سـطس  أغ 41 هــ/ 5635رجب  1اجلمهوريات العربية يف دمشق فى 
 .(74)وق  عليه رؤسـاء الدول الثالثة

 ،فكان احتادًا تعاهـديًا أو كونفيـدرالياً   ،أما عن الطبيعة السياسية لالحتاد الثالثي
وحتـتفظ بنظامهـا السياسـي     ،تتمت  فيه الـدول األعضـاء بشمصـيتها الدوليـة كاملـة     

 .(72)الناصر وكان االختيار تنفيذًا للمشروع الذى قدمه عبد(76)والدستوري

مبثابـة   ،كان إعالن السادات عن مبادرته األوىل إلجياد حل للصراع م  إسرائيل
 ،وحاول إقناع السادات بأن كل ما متلكه ليبيا موجه فى سبيل املعركـة  ،صدمة للقذايف

 ،وجيب عقد اتفاق ثالثي على أن احلرب هى احلل الوحيد وأنه ال يوافق على مبادرته
وانتقد انتقاء إذاعـة القـاهرة للمقتطفـات     ،دة إسرائيل على العربويعدها فرضًا إلرا

كما حاول  (71)ال  تتفق م  سياسة مصر من خطب القذايف وإهمال ما يتعار  معها
إقناع مصر وسوريا بشن عمليات فدائية وتنظيم سلسلة من االشـتبكات ضـد    ،آنذاك

وملـا رفضـت    ،و  املعركـة القوات اإلسرائيلية إىل أن تستكمل قواتهما االستعداد ال
من أن ذل  سيمكن إسـرائيل مـن الـرد     ،لرؤية قادتهما ؛سوريا ومصر طلب القذايف

فانتقدت ليبيا موقف مصر وسوريا وعدته تراجعًا  ،بقوة مما جيهد االستعدادات العربية
 .(73)وافتقارًا إلرادة القتال

وكـان   ،الناصريةقيام السادات بالقضاء على ما أمساه  رجال  ،يضاو إىل ذل 
السادات أن هؤالء الرجال كانوا ضـد االحتـاد    -أو مبعنى أدق مزاعم  -من مربرات 

وأنهم اختذوا من هـذه املعارضـة وسـيلة للحـد مـن       ،الثالثى بني مصر وليبيا وسوريا
 .(77)سلطاته عن طريق تلغيم طريق الوحدة م  كل من ليبيا وسوريا

فإن هذا االتفاق مـن الناحيـة    ،ام الوحدةوعلى الرغم مما سبق والذي يؤكد إمت
حيث فشلت الوحـدة بسـبب االالفـات املصـرية      (73)الفعلية كان حبــــرًا على ورق
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الليبية التى بدأت تظهر شيلا فشيلا نتيجة للتغيري الذى طرأ على سياسة مصر االارجية 
 عقب تولي السادات احلكم فى مصر، حيث بدأت املؤشرات تكشف عن نوايـاه فـى  
التوجه والتقارب حنو الواليات املتحدة األمريكية والغرب والتى بـدأت باإلعــــالن   

والـ  كانـت كـذل  رؤيـة فرديـة لـه ختطـى فيهـا أجهزتـه           ،عن مبادرتـه االنفراديـة  
فربايــر  2 هـــ/5631ذو احلجــة  3االستشــارية أمــام جملــس الشــعب املصــري فــى 

دمها السادات كانت تعد تنازال كـبريا  . وعلى الرغم من أن املبادرة التى ق(73)م5375
إال أن الواليـات املتحـدة األمريكيـة رأت أنهـا فـى       ،من وجهة نظر الدول الـــعربية 

الذى شعر بأن السادات قد  ،كما كانت مفاجلة بالنسبة لالحتاد السوفي  ،صاحل مصر
 .(31)ختطى دوره فى هذه املبادرة حلل مشكلة األزمة يف الشرق األوسط

القول أن السادات بهذا التصرو بدأ يفقد تعاطف بع  الدول العربية وميكن 
 وكذل  االحتاد السوفي .  ،-وخباصة ليبيا وسوريا وفلسطني  -معه 

ترتكز على االلتزام  ،فقد كانت رؤية القذايف إليها ،أما بالنسبة ملوقف ليبيا منها
املصرية الليبية آنـذاك إىل   وقد أدى توتر العالقات (35)بعدم تقديم تنازالت إلسرائيل 
 .(34)واقتصاره على مصر وسوريا ،انسحاب ليبيا من هذا االحتاد

فى إقامـة   -ملصلحتهما  –وعلى الرغم من توتر العالقات ورغبة من الدولتني 
م اتفاقهما علـى حتقيـق الوحـدة    5374/  ـه5634احتاد أعلنتا فى أواخر ذو القعدة 
عن طريق االستفتاء الشعيب فى البلدين على هذه  ،حدةاالندماجية الشاملة يف دولة وا

خيـــتار رئــيس مجهوريــة هــذه الـــدولة عــن طريـــق   ،ويف حالــة الـــموافقة ،االطــوة
وقد بدأت االجتماعات واملباحثـات بـني الرئيسـني عنـدما قـام       (36)االستـفتـاء أيضًا

مـايو   4/  ـهـ 5634ربيـ  األول   53القذايف بزيارة مصر فـى يـوم الثالثـاء املوافـق     
حيـث حبـث    ،م، وعندما وصل اىل مطار االسكندرية كان السادات يف استقباله5374
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ربيـ    45-53الرئيسان فى اجتماعهما باإلسكندرية والذى اسـتمر أربعـة أيـام مـن     
ــ5634األول  ــايو  2- 5/ ـه ــني   5374م ــي ب ــيم السياس ــد التنظ ــوع توحي م موض
 ـه5634ربي  األول  41م االربعاء املوافق وكان الرئيسان قد التقيا فى يو (32)البلدين
وزاروا بعـ  وحـدات األسـطول     ،م بقادة وضباط القوات البحرية5374مايو  6/ 

القى السادات خالله خطابًا أعلن فيه  أن كل شئ يسري  ،وعقدا مؤمترا معهم ،املصري
وأن  ،اوقال القذايف أن مصر هى املظلة التـى تقـى املنطقـة العربيـة كلـه      ،حسبما نريد 

واستمر حوار الرئيسني معهم أكثر  ،القوات املسلحة املصرية هى قوة التصدى احلقيقية
/  ـهـ 5634ربي  األول  45كما قام الرئيسان يف يوم االميس املوافق (31)من ساعتني

م بزيارة اجلزائر، وعندما وصــال اىل مطار اجلزائر كان فـى اسـتقباهلما   5374مايو  2
وعقب مغادرتهما اجلزائر  (33) وبدأت مباحثات القمة بينهم ،ومدين الرئيس اجلزائرى  ب
ويف نهاية هذه املفاوضـات مت   ،ثم إىل طرابلس الستكمال املفاوضات ،اجتها اىل تونس

 هــ/ 5634ربيـ  الثـانى    51إعالن بيان وحدة التنظيم السياسي بني مصر وليبيا فى 
 -ادئ رئيسة وهى:وقد تضمن هذا اإلعالن ثالثة مب ،م5374مايو  47

اإلميان بأن صيغة االحتاد االشرتاكي هى أنسب الصيغ حلشـد القـوى الشـعبية     -أوال:
 كوسيلة دميقراطية ولضمان أسرع الطرق وأكثرها أمنًا إىل التقدم.

منطلقة يف الوقـت نفسـه لبنـاء الدولـة      ،أن األمة العربية وهى تواجه العدوان -ثانيا:
 ،وتها الرئيسة من شمصيتها احلضارية املتميزةتستمد ق ،العصرية على أرضها
 53وحصيلة جتاربها الثوريـة الـ  عـربت عنهـا ثورتـا       ،ومبادئ دينها االالد

/الفـاتح   ـه5633مجادى امخر  41و ،5314يوليو م 46هـ/5675شعبان 
 م.5333من سبتمرب 
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مة العربية على أنه من الضرورى حتديد املعامل الرئيسة للنظرية ال  تطرحها األ -ثالثا:
 .(37)العامل

وهـى تشـكيل أمانـة     ،وقد أوجد هذا االتفاق وسيلة حتقيـق وحـدة التنظـيمني   
و بشـري هـوارى     ،خاصة بني كل من سيد مرعي  سكرتري أول اللجنة املركزية فى مصـر 

  -واختصت مبهمتني رئيسيتني: ،أمني عام االحتاد االشرتاكي يف ليبيا

 ؛فـصيلية لتحقيق وحـدة التنظـيم ورفعهـا إىل الرئيسـني    طوات التدراسة اال -األوىل:
 متهيدا لعرضها على قيادات التنظيم فى القطرين يف مدة أقصاها شهرين. 

حيدد املعامل الرئيسـة لنظريـة    ،إعداد مشروع دليل للعمل السياسي والتنظيمي -:الثانية
مـن   تسـتمده  ،تعرب عما تطرحه األمة العربية على العـامل مـن إسـهام ذاتـي    

 .(33)ونهجها الثوري االشرتاكي ،وقوميتها العربية ،مبادئ دينها االالد

م، إسُتكملت مباحثات مايو  5374مايو  61/  ـه5634ربي  الثانى  53وفى 
 55 هــ/ 5634ربيـ  الثـانى    61مبباحثات أخرى متـت يف طـرابلس يف    ،فى القاهرة

تري األول للجنـة  م، حيث ذهب وفد مصرى برئاسة سـيد مرعـي السـكر   5374يونيو
 55على بعد  -املركزية إىل ليبيا ليشارك يف احتفاالت اجلالء عن قاعدة  عقبة ابن ناف  

متلفة لالحتاد ومتت أربعة لقاءات م  األمانات امل - طرابلسكم يف اجلهة الشرقية من 
االشرتاكي درس فيها النظام األساسى لالحتاد االشرتاكي فى البلـدين دراسـة شـاملة    

وقد انتهت مناقشات  ،لتحديد أوجه التشابه وحبث وسائل توحيد التنظيمني السياسيني
وتقـرر   ،م5374يونيو  52 هـ/5634مجادى األول  6اللجنة املركزية يف طرابلس يف 

 57املشرتكة لتوحيد التنظيم السياسـي اجتماعاتهـا يف القـاهرة يف    أن تستأنف اللجنة 
وأن يعد تقرير شامل باالطوط الرئيسة  ،م5374يونيو م 43 هـ/5634مجادى األول 

مجـادى   45لكن هذه املباحثات استؤنفت فـى   ،لتوحيد التنظيم لعرضه على الرئيسني

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
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 ،ان، االطـوط الرئيسـة  استعر  فيهـا اجلانيـ   ،(33)م 5374يوليو 4/ ـه5634األول 
وأساليب العمل يف  كال التنظيمني والتى ميكن توحيدها وإمكانية إصدار قانون موحد 

وتصــور البنــاء التنظيمــي املوحــد  ،لالحتــاد االشــرتاكي علــى مســتوى اجلمهــوريتني
وتقـرر أن   ،واملؤسسات الشعبية والدستورية ال  ميكن إقامتها علـى النطـاق القـومي   

واتفق على االطوط العامة لتوحيد التنظـيم   ،ات مستمرة بني اجلانبنيتكون هناك لقاء
 -فى البلدين وهى:

يضم مجي  أعضاء املؤمتر القومي فى مصر وأعضاء املـؤمتر   -:املؤمتر القومي العام -5
وخيـت  مبناقشـة وحبـث املسـائل      ،وجيتم  مرة كل سـتة شـهور   ،الوطين فى ليبيا

 .الداخلية فيمت  بها املؤمتر الوطين فى كل مجهوريةالقومية بينما املسائل الوطنية 

 ،وتضم أعضاء اللجنة املركزية فى كل من البلدين -:اللجنة املركزية املشرتكة -4
 وختت  ببحث املسائل القومية.

وأمـني عـام مسـاعد لشـلون      ،يرأسها أمني عام واحـد  -:األمـانة العامة املشرتكة -6
 عام مسـاعد لشـلون االحتـاد االشـرتاكي فـى      وأمني ،االحتاد االشرتاكي فى مصر

ويتبـ  األميـنني    ،وتتب  األمني العام عـدة أمانـات موحـدة لشـلون التنظـيم      ،ليبيا
 املساعدين عدد من األمانات احمللية واملكاتب املتمصصة.

م أن قرار توحيد االحتـاد  5374يوليو 3هـ/5634مجادى األول  47وأعلن فى
م فى صيغته املكتملة إىل الرئيسـني لتوقيعهمـا بوصـفهما    االشرتاكي بني البلدين سيقد

رئيسا االتـحاد االشرتاكي فى البلـدين،وأن القـرار قـد متـت صـياغته فـى ضـــــوء        
مجـادى امخـر    46املباحثات التى أجرتها األمانه االاصة بتكليف من الرئيسني. وفى 

 .(31)وهـر بيـان حـول الوحـدة بـني مصـر وليبيـا         م،5374أغسـطس  4هـ /5634
واسُتكملت املباحثات بني الطرفني وانتهت يف طرابلس بوض  أسـس تطبيـق االحتـاد    
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 7 هــ/ 5634مجـادى امخـر    43وذلـ  يف يـوم الثالثـاء املوافـق      ،بني مصر وليبيـا 
وصرح وزير اإلعالم  ،م بعد اجتماعات متواصلة استغرقت ثالثة أيام5374أغسطس
وقـد   ،االجتماع هو أخر اجتماع يف املباحثاتحممد عبد القادر حامت   أن هذا  ،املصري

كما قام القذايف باجتماع  ،مت فيه حبث األسس الالزمة لتطبيق ما جاء يف إعالن بنغازى
م  حامت يف اليوم نفسه مبقر األمانة العامة لالحتـاد االشـرتاكي العربـي فـى طـرابلس      

رابلس وصل القـذايف  وبعد عودة الوفد املصري من ط .(35)ملناقشة ما جاء فى االعالن
م لدراسـة  5374أغسـطس  43/  ـه5634رجب  41إىل القاهرة يوم الثالثاء املوافق 

حيث استمرت االجتماعات طوال اليوم وكان مـن املنتظـر أن يـتم     ،خطوات االحتاد
 ؛وقد حضر هذا االجتـماع عبد الســالم جلـود   ،إعالن ما جاء فيها  فى اليوم التالي

وعـبــد املنعم اهلوني عضو جملس  ،ورئيـس الـوزراء ،ة اللييبعضو جملس قيادة الثـور
حيث شهدت مدن وقرى ليبيا آنذاك مسريات شعبية ضـممة تطالـب    (34)قيادة الثورة

ويرددون اهلتافات احلماسية ال  تؤكد إميـان غالبيـة    ،بتحقيق الوحدة االندماجية فورا
مال ليبيا أن مجي  العمـال العـرب   كما أعلن االحتاد العام لنقابات ع ،الشعب بالوحدة

 .(36) يعربون عن آماهلم الكبرية فى حتقيق الوحدة

قام الرئيسان بسلسلة من االجتماعات استكمال فيها حبث االطـوات   ،وبالفعل
ومت االتفـاق علـى    ،واألسس واملبادئ ال  تقوم عليها الدولة اجلديـدة  ،لقيام الوحدة

 -بع  النقاط الرئيسة وأهمها:
 ن تكون عاصمة الدولة اجلديدة فى مصر.أ -5
 أن يكون نظام احلكم فى الدولة هو النظام اجلمهورى. -4
 أن يكون للدولة رئيس مجهورية يتم اختياره عن طريق االستفتاء احلر املباشر.  -6
 (.32)أن يكون فى الدولة اجلديدة سلطة قضائية واحدة وتنظيم سياسي واحد -2
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عضوًا من بني أعضاء جملس الشـعب فـى مجهوريـة     11من تكوين مجعية تأسيسية -1
 .عضوًا منتمبا من اللجان الشعبية فى اجلمهورية الليبية 11مصر، و

 -:أن حتل حمل جلنة الدفاع واألمن القومي ثالث جلان وهى -3

 جلنة الشؤون االارجية.  -6       .جلنة األمن -4       .جلنة الدفاع -5
 أحدهما يف القاهرة وامخر يف طرابلس ملتابعة قيام الوحدة  تبادل وزيرين مقيمني -7
 .(31)تكوين جملس أعلى للتمطيط وأمانة فنية ملعاونته -3

وق  الرئيسان فى اجتماع  ،وبعد إمتام املباحثات ووض  هذه النقاط فى القاهرة
ورة مببنى قيـادة الثـ   5374سبتمرب 53عقد يف الساعة الواحدة وهر يوم االثنني املوافق

، تضـمنت األسـس واملبـادئ واإلجـراءات     (33)فى طرابلس على ثالثة وثائق أساسية
 -االاصة بقيام دولة واحدة بني مصر وليبيا كما يلي:

البيان السياسـي الـذي حيـدد األسـس واألحكـام العامـة للدولـة         -:الوثيقة األوىل -
ن نظـام  وأن يكـو  ،اجلديدة فقد ن  على وجود عاصمة للدولة املوحـدة يف مصـر  

وقـد نـ  هـذا     ،وأن خيتار رئيس اجلمهورية عن طريق االسـتفتاء  ،احلكم مجهوريًا
 .البيان على فتح باب االنضمام أمام أى دولة عربية إىل الدولة املوحدة

وتضمنت تشكيل القيادة السياسية املوحدة من الرئيسني السادات  -:الوثيقة الثانية -
باختصاصاتها بصفة مؤقته ثم ينتهي تشكيلها والقذايف على أن تقوم هذه القيادة 

أنور املستشار السياسي واألمين للرئيس الراحل  وقد مت تعيني ،بقيام دولة الوحدة
أشرو مروان والنقيب امحد القصبى أمينني غري متفرغني للقيادة السياسية  السادات
 املوحدة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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تضمنت قرارات تشكيل اللجان املشرتكة لدراسة ووض  األنظمـة   -الوثيقة الثالثة: -
وقد نصـت القـرارات    ،والرتتيبات ال  يقوم على أساسها الوحدة بني مصر وليبيا

 .(37)أن يكون ثلث أعضاء كل جلنة متفرغني للعمل فيهاعلى 

وقد مت حتديد هذه اللجان وتقسيمها إىل تس  جلان مشرتكة وتتوىل هذه اللجـان  
 -االختصاصات التالية:

 -وختت  مبا يلى: :جلنة الشؤون الدستورية -أوال:
قيـادة  إعداد دراسات مقارنة عن النظم الدستورية للدول املمتلفة وتقدميها لل -5

 السياسية املوحدة.
إعداد مسودة مشروع دستور الوحدة الشاملة على ضوء املبادئ التى تضـعها   -4

 .القيادة السياسية املوحدة
حبث ما حتيله إليها القيادة السياسية املوحدة مـن موضـوعات يف جمـال عمـل      -6

 .اللجنة

 -:االت التاليةجلنة التنظيمات السياسية، وختت  بدراسة أسس توحيد اجمل -ثانيا:
 .االط الفكري والسياسي لالحتاد االشرتاكي العربي -5
 .دمج تنظيمات االحتاد االشرتاكي العربي فى كل من ليبيا ومصر -4
 .دمج أنشطة وتنظيمات الشباب فى البلدين -6
 .دمج التنظيمات املعاونة كالنقابات واالحتادات التعاونية والعمالية -2

 -:جلنة الدفاع -ثالثا:

وختت  بدراسة أسس الوحدة العسكرية وحبـث اإلجـراءات الالزمـة لتوحيـد     
 .التنظيم والتسليح والتدريب واملصطلحات والقوانني والتقاليد العسكرية
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 -:وختت  مبا يلي ،جلنة األمن -رابعا:
 .حبث مسؤولية األمن الداخلي فى ول الدولة اجلديدة وكيفية القيام بها -5
مة واألسس ال  تكفـل توحيـد أجهـزة األمـن القـومي      دراسة ووض  األنظ -4

 (.33)للدولتني على أسس موحدة فى خمتلف اجملاالت
 -وختت  مبا يلى:،جلنة الشؤون االارجية -خامسا:
 . الدبلوماسي والقنصلي والفين االارجي توحيد األنظمة االاصة بالتمثيلدراسة  -5
 .موحد للدولة اجلديدةدراسة األسس التى ُيبنى عليها تكوين متثيل  -4
حبث نتائج قيام الوحدة من جهة ارتباطات كل من البلدين باهليلات الدوليـة   -6

واإلقليمية الرمسية والشعبية وكذل  من جهة العالقات الثنائية بني كل مـن  
وجيوز هلذه اللجـان تشـكيل    (33)دولتى الوحدة والدول األخرى االستثمارية

وجيوز هلـا أن تسـتعني مبـن هلـم خـربة يف هـذه        ،جلان فرعية من بني أعضائها
 .(511)اجملاالت

وحتقيقا لألهداو واملبادئ ال  ن  عليها إعالن الـــوحدة بـني مصـر وليبيـا    
 ،م مبدينــة بنغــازي5374أغســطس 4/  ـهــ5634مجــادى امخــر  46الصــادر فــى 

م، 5374سـبتمرب  53/  ـهـ 5634شـعبان   55واإلعالن الصادر فى طرابلس بتاريخ 
وبعد االطالع على ما قدمته جلنـة الوحـدة    ،عد االطالع على قرار القيادة السياسيةوب

وتأكيـدا للوحـدة اتفـق     ،وما انتهت إليـه اللجـان مـن تقـارير ومشـروعات وقـوانني      
الرئيسان علي تنفيذ القرارات السياسية التى مت صدورها أثناء املفاوضات فـى موعـد   

وجنـح الرئيسـان يف    .(515)م5376تمرب/ األول مـن سـب   ـهـ 5634رجب  46أقصاه  
حيـث مت االتفـاق    ،وض  أسس الوحدة واللجان املشرتكة لعمل هذه الدولة اجلديـدة 

وأن تكون عاصـمة   ،والقذايف نائبه ،على أن يكون السادات هو رئيس الدولة اجلديدة
 .(514)الدولة اجلديدة هى القاهرة 
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 ،ا مل تكن سوى حرب علـي ورق ومن املالحظ أن اتفاقية الوحدة بني مصر وليبي
فلم متن  السادات من املضى قدمًا فى سياسـته التـى اسـتهدفت االبتعـاد مبصـر عـن       

يف الوقت الذى كانت فيه  ،االحتاد السوفيتى والتقرب من الواليات املتحدة األمريكية
وعلـى   ،سياسة الثورة الليبية تتعار  متاما م  سياسـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة    

كس من ذل  فقد كانت العالقات السوفيتية الليبية تشـهد تطـورا ملحووـًا ينـذر     الع
مبزيد من التقارب والتعاون بني طرابلس وموسكو، ولعل ذلـ  يؤكـد مـدى التبـاين     

، وقـد أدت  (516)واالختالو والتناق  بني السادات والقذايف فى سياستهما االارجية
/أكتـوبر   ـهـ 5636شوب حـرب رمضـان   هذه السياسة إىل سوء العالقة بينهما قبل ن

ويتضح ذل  من خالل رف  القذايف إمداد مصر بـالبرتول مـتعلاًل يف ذلـ      ،5376
بأنها ال تريد أن تدنس أر  ليبيا بأن تتمذ قرار إعادة ضخ الـبرتول إلـي الواليـات    

يوليـو سـنة    هــ/  5636ولذا قام  بزيارة مصر يف مجـادي امخـر    ،املتحدة األمريكية
وكانت ترج  اىل أن سياسة القـذايف ال   ،ناقشة أسباب االالو م  الساداتم مل5376

وكانـت مصـر    ،تقر باحلرب أو باسرتاتيجية املعركة بل كانت تدعو إلي قومية املعركـة 
تسعى يف ذل  الوقت اىل احلشد العربي وتكتيل اجلهود واستمدام سالح البرتول فى 

صر واطالعه على القواعـد العسـكرية علـي    وعلى الرغم من زيارة القذايف مل ،املعركة
بيد أنه، أعلـن يف خطاب شعيب أنه ال يقر باسرتاتيجية هذه املعركـة؛ ألنـه ال    ،الطبيعة

وعـاد إىل ليبيـا ليسـتمر فـى هجومـه علـى مصـر بكـل وسـائل           ،يتوق  هلا أى جنـاح 
 .(512)اإلعالم

ت علـى  وقد نشب خالو بسيط بني السادات والقذايف نتيجـة إصـرار السـادا   
عدم إساءة القذافى للمل  السعودى فيصل على اعتبار أنه صديقه على الرغم من أنه 

فـأعلن   ،وتطـور املوقـف بينهمـا    ،كان يعده منذ فرتة قصرية رمزًا من رمـوز الرجعيـة  
 .(511)السادات تراجعه عن قبول املنحة الليبية وانسحب من االجتماع 
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كؤه فى تطوير عالقاته بليبيا وعدم ومن املرجح أن دواف  رف  السادات أو تل
اختالو وجهات نظر الـزعيمني فمـا يتعلـق    إقامة الوحدة املصرية الليبية االندماجية

بأيديولوجيتهما وسياستهما االارجيـة، وكـذل  رفـ  السـادات حمـاوالت القـذايف       
وشعر بأن ذل  إمالء شروط من القذافى العتقـاده   ،إلقناعه بقط  عالقاته بالسعودية

وتردي عالقات ليبيا م  الغرب بصـورة   ،ن مصر هى الطرو األضعف فى الوحدةبأ
وكـان   ،خطرية نتيجة لسياسة القذايف ضد إسرائيل ودعمه للعمليات الفدائيـة ضـدها  

هذا الرتدى ميثل خطرًا على سياسة السادات التى كانت ترمـي إىل حتسـني العالقـات    
رائيل إلجيـاد تسـوية سـلمية للنـزاع     م  الواليات املتحدة األمريكية للضغط على إسـ 

م 5376هــ/ 5636فى عام  -حتى أن السادات من  حماولة ليبية  .العربى اإلسرائيلى
وقد كشف  ،لتفجري سفينة بريطانية فى البحر املتوسط كانت حتمل سياحًا من اليهود -

 .(513)السادات عن هذه احملاولة بعد تردي عالقاته بالقذافى

م، كانت هناك عدة أحـداث أدت إىل مزيـد   5376ـ/ه5636وم  حلول عام 
سقوط الطائرة الليبية علـى أر  سـيناء فـى     ،من توتر العالقات بني البلدين وأهمها

م حينما ضلت إحدى الطائرات الليبية طريقهـا وكانـت حتمـل    5376هـ/5636عام 
 من الركاب ومتكنت إسرائيل من إسقاطها فى سيناء وهى يف طريقها 555على متنها 

للقاهرة وكان ضمن الركاب وزير االارجيـة الليبـى   صـاحل بويصـري   وأمـر القـذايف       
وأخربه السادات  ،بضرب ميناء حيفا ،وقتها بضرورة الرد على إسرائيل بعمل انتقامي
وبـدا أيضـًا أن هنـاك رؤيـة ضـبابية يف       ،أن إسرائيل سـرتد بضـرب حقـول الـبرتول    

ا فى الظهور عندما ُأعلن يف ليبيـا بأنـه كـان يف    العالقات املصرية الليبية بدأت بوادره
مقدرة سالح اجلو املصري مساعدة الطائرة الليبية بينما أشار سالح اجلـو املصـري أن   

وعندما جاء يوم تشيي  جنـازة ضـحايا    .اجلو مل يكن يسمح خبروج الطائرات املصرية
 ،اهرات ليبيـة الطائرة من الليبيني الذين كانوا علـى متنهـا واسُتشـهدوا خرجـت مظـ     



 هـ5261( ذو احلجة 36جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    433

هتفت ضد مصر ووصل األمر بأن حممد صاحل بويصري جنـل وزيـر االارجيـة الليبـى     
يضـاو إىل هـذه    ،طب  منشــورات ضـد مصـر يتهمهـا بـاجلو يف مواجهـة إسـرائيل       

 ، حيث كان يبحث دائمـًا   4حماوالت القذايف إغراق الباخرة   كوين اليزابيث  ،القضايا
 وبينمـا كانـت   .يبية التى مت إسقاطها علـى أر  سـيناء  عن حماوالت الثأر للطائرة الل

إسرائيل تستعد لالحتفال بالذكرى االامسة والعشرين لتأسيس الكيان الصهيونى فـى  
مايو أستأجر عدد من أثرياء اليهود يف الواليات املتحدة األمريكية وأوربا الباخرة   51

ون  إىل ميناء أشدود اإلسرائيلى  ، لكى تسافر بهم من ميناء   شادئها ميت4كوين اليزابيث
ربيـ  األول   54وغادرت الباخرة امليناء فـى   ،  ورتبت إسرائيل إجراءات أمن مشددة

م فقام القذايف باستدعاء قائد إحدى الغواصات املصرية 5376 ،أبريل 51/ ـه5636
. هـل تسـتطي  حتديـد موقـ  البـاخرة   كـوين       ... وجه إليـه سـؤاالً  .يف ميناء طرابلس

. وسأله .؟ وأجاب الضابط املصرى أن ذل  أمر سهل؟فى البحر املتوسط 4ابيث اليز
أجاب الضابط بـأن ذلـ  ممكـن     ؟القذايف هل ميكن أن توجه إليها طوربيدين وتغرقها

وقد أصدر الضابط املصرى أوامره بـالتحرك   ،وطلب أمرًا كتابيًا نظرًا الطورة الوض 
. وعلم .سالة شفوية إىل القيادة فى مصروبعث بر .على أساس أن هناك عملية عاجلة

وتعجـب وقتهـا    .السادات بذل  فأصدر تعليماتـه بعـودة الغواصـة إىل األسـكندرية    
القذايف من األسباب ال  تؤدى إىل حتطيم الطائرة الليبية بينما يتم من  إغراق الباخرة   

 .(517)4كوين اليزابيث 

السادات بضرورة أخـذ  وجهـة    أشار إليه ،وبعدما أكد القذايف ضرورة الوحدة
فلما وجد وقتها وجهات نظر خمتلفة عاد علـى أثرهـا إىل ليبيـا وهنـاك      ،نظر املصريني

ألـف لـييب    521اقرتحوا عليه أن يتم الزحف الشعبى الليبى على مصر وأن يزحـف  
للمطالبة بالوحدة املصـرية   ؛م5376/يونيو  ـه5636لدخول مصر فى مجادى األول 

يلتحموا م  اجلماهري املصـرية الراغبـة فـى الوحـدة ويتجهـوا إىل مصـر       الليبية حبيث 
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وبالتالي مت مناقشة األمر على أن هـذا   ،مطالبني السادات بالوحدة االندماجية الكاملة
 ،الوض  سيتحول إىل وض  أمين وأن الوض  األمـين خيتلـف عـن الزحـف السياسـي     

بأنـه سيصـبح مـن املسـتحيل      وعاجلت مصر األمر برؤية أمنية وأشار بع  املصريني
على مصر أن تعار  احتالل إسرائيل لسيناء ما دامت تسمح بأن تتعر  لغزو مـن  

وانتهى األمر بعقد اجتماع ملمثلني من االحتاد االشرتاكى املصرى وممثلني عن  ،الليبيني
ليبيـًا يتوجهـون إىل    61الثورة الثقافية الليبية فى مرسى مطروح ومت اختيار وفـد مـن   

  .(513)قاهرة ملقابلة السادات وعر  موضوع الوحدة عليهال

أن اسـتقل طـائرة     -آنذاك  –بلغ إميان القذايف بضرورة الوحدة م  مصر لقد
وعنـدما عـاد    ،وكـان السـادات فـى بلـودان     ،ودون سابق موعد وهبط بها إىل مصـر 
م 5376أغسـطس   47 هـ/5636رجب  43اصطحب القذايف مليت أبو الكوم  فى  

وأكد أنه رغم صدور هذا البيان فإن الناس سـرتى أن شـيلًا مل يـتم        ،  الوحدةووق
واقرتح السادات أن تقام على حدود الدولتني حمافظة مستقطعة من األراضـى الليبيـة   
واملصرية على أن يكون حمافظها لييب من جملس قيادة الثورة ويكون مسلواًل أمـام كـل   

إىل أن رؤيته فى هـذا الصـدد كانـت ضـمن خطـة       -بعد ذل  بفرتة  –وأشار  ،منهما
وكان يرى أن تأثري ذل  علـى إسـرائيل سـيكون     ،التمويه االسرتاتيجى حلرب أكتوبر

كبريًا حبيث تدرك أننا ال نهتم آنذاك باستعادة األر  وأشار القذايف بأن هـذا الوضـ    
  .(513)يعد إجهاضًا للوحدة

ب السادات من عبد السالم طل ،م5376أكتوبر  2/  ـه5636رمضان  3ويف 
جلود الذى كان فى زيارة إىل القاهرة أن يعود إىل ليبيـا علـى الفـور إلبـالق القـذافى      

وبـرر   ،بعزم مصر على بدء احلرب ضد إسرائيل دون أن حيدد له موعد ساعة الصـفر 
ألنـه سـبق أن أخـرب     ؛السادات ذل  فيما بعد بأنه رف  إبـالق ليبيـا مبوعـد احلـرب    

فقام القـذايف   ،م بأنه ينوى احلرب فى توقيت معني5375هـ/ 5635عام القذايف فى 
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فقام الصحفى بنقل  ،بإبالق هذه املعلومات لصحفى لبنانى أثناء إجراء حديث صحفى
      (.551)هذه املعلومات إىل حممد حسنني هيكل الذى نقلها بدوره إىل السادات

م حتـى ياـارة   0399/أكتـوبر   ـهـ 0939ن عام العالقات السياسية منذ اندالع حرب رمضا –ثانيًا 
 م0399 هـ/0939السادات للقدس عام

 ،عـلي الرغم من املوقف املعلن من قبل القذايف ضد سياسة السادات االارجية
لكن هذا مل مينعه من تقديم الدعم واملساندة العسكرية واملادية ملصر وسوريا يف حرب 

ذا إىل أن سياســة مصــر كانــت ويرجــ  هــ (555)م 5376أكتوبر هـــ/5636رمضــان 
تـهدو إىل التعامل م  كافة الدول العربية دون تفرقة، وذل  مـن أجـل توطيـد روح    

لذل  أعطت أهمية كربى للـدور العربـي فـى إطـار االسـرتاتيجية       ،املصاحلة العربية
 ،هـو تنقيـة املنـال العربـي أوال     ،حيث كان اهلدو املبدئي هلا يف هذه املرحلة ،الشاملة
لزيارة السادات للدول العربية قبل املعركة الفضل يف حتقيق التضامن مبجرد بدء وكان 
كما كـان الجتمـاع القمـة العربيـة      ،ووهرت األمة العربية يف أفضل مواقفها ،احلرب

م أثره على دعم التضـامن  5376سبتمرب  51/ 5636رمضان  47لدول املواجهة يف 
اسـرتاتيجية الوحـدة ونبـذ االالفـات      بينها واالتفاق على اسـرتاتيجية موحـدة وهـى   

 .(554)والتفرق للمعركة

وقد قدمت حرب أكتوبر لنا رؤية جديدة ملغزى وحدة العمـل العربـي يف هـذا    
فعقـب أن   ،الصراع املرير ضد سياسة الصهيونية واإلمربيالية املفروضـة علـى املنطقـة   

ة وعلى رأسها سوريا قامت الدول العربي ،ُأذي  نبأ اقتحام اجليش املصري الط بارليف
كما أرسلت ليبيا ملصر لواء مـدرعًا باإلضـافة الـي     ،بإرسال الدعم العسكري واملادي

الطائرات املرياج الليبية والصواريخ الكروتال الليبية املوجودة فى اجلبهة املصرية منـذ  
لـواء   -أثناء القتـال   –كما أرسلت  (556) م5374/يوليو عام ـه5634مجادي األول 



 433               العالقات السياسية بني مصر وليبيا              د. ابراهيـم جـالل 

وقامـت بتزويـد    ،دبابـة 517و ،طـائرة مـرياج   61و ،من الدفاع اجلوي املتحرك كاماًل
مـدف  مصـري باحلاسـب     5111 وزودت ،دبابة مصرية جبهـاز الرؤيـة الليليـة   5111

وقد ذكر القذايف أنه كان يشارك بنفسه فى شـحن الصـواريخ والـذخائر     ،االلكرتوني
لت مساعدة ليبيـا إىل مصـر   حيث وص ،واألسلحة من ليبيا إلي جبهة القتال فى مصر

حيث لبوا نداء  ،وفى ذل  الوقت وقف الليبيون موقفا قويا مشرفًا ،ألف مليون دوالر
وكانـت األراضـي الليبيـة     ،مصر من إرسال األدوية واملواد الغذائية والسل  التموينية

 .(552)آنذاك معربًا للقوات املسلحة امتية من تونس واملغرب واجلزائر

 ،مينـاء طـربق   ،أنه طلب من القذافى ثالثة أشياء وهى ،ات آنذاكوأشار الساد
وأعلن أن القذايف سلم ميناء طربق أما قط  الغيـار   ،والبرتول ،ونقل سرب الطائرات

وأما عن البرتول فقد حصـلت مصـر علـى     .للطائرات فقد مت شرائها بأموال سعودية
ورأى السـادات أن   ،ةألف طن وأعادت ليبيا حامالت الـبرتول املصـرية فارغـ    311

وأكـد بأنـه أثنـاء حصـار اجلـيش       ،تصرو القذايف مرجعه أن السادات أوقف املعركة
الثالث كان الراديو الليبى يشري   ياجيش يا ثالث ثور ثور على قيادت  وأكـد القـذايف   

    .(551)أثناء املعركة أنه برئ من االطة العسكرية 

وقف اللييب تبدل أثناء احلرب، ووهر وهذا إن دل على شئ إمنا يدل على أن امل
ذل  جليًا من خالل عدم تنفيذ كافة مطالـب السـادات، ومرجـ  ذلـ  عـدم قبـول       

 القذايف بسياسة السادات جتاهه وعدم تقييم دوره بطريقة من قبله مبوضوعية.

باإلضافة الي التعاون العربـي يف اإلمـداد باألسـلحة العربيـة وهـر مـا يسـمي        
وقد اهتمت سياسة الواليات املتحـدة لفـرتة    ،(553)حرب البرتول بالتضامن العربي و

وعـدم الـزج بالعالقـات السياسـية فـى جمـال        ،بتشجي  الفصل بني النفط والسياسـة 
أما غالبية الدول األفريقية فقد وقفت  ،(557)التعامالت التجارية واملالية ولكنها مل تفلح
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  ،(553)قاتهـا الدبلوماسـية بإسـرائيل   موقف التأييد واملساندة للعرب وبادرت بقط  عال

 .(553)وبذل  جنحت الدول العربية فى هذه السياسة

فقد أصاب نشوب احلرب فى السادس من  ،على الرغم من ذل  الدعم اللييب
نتيجة لتجاهله كشري  فى احلـرب سـواء فـى     ،أكتوبر القذايف باإلحباط وخيبة األمل

وفـى اليـوم التـالي لبـدء      ،فـة موعـدها  التمطيط أو اإلعـداد للمعركـة أو حتـى معر   
العمليات العسكرية طلب من السادات أن يسمح له ببث حديث عـرب إذاعـة صـوت    

ألنه كان يريد أن تشـن الغـارات    ؛انتقد خالله خطة احلرب املصرية السورية ،العرب
أن القذايف الم السادات على جتاهـل   ،يضاو إىل ذل  ،املدمرة على املدن اإلسرائيلية

ـزة اإلعالم املصرية لدور ليبيا فى احلرب بينما اشادت بدور املل  فيصل فى كل أجه
كما أن قرار السادات فى األيام األخرية للحرب بوقـف إطـالق النـار قـد      ،النشرات

الذى عد هذا القرار مبثابة انهزامية ال مربر هلا. وكانـت أخـر    ،أدى إىل غضب القذايف
م بعـد وقـف   5376أكتـوبر  43/ ـهـ 5636ضـان  رم 61زيارة للقذايف للقـاهرة فـى   

حيث طلب من السادات أن يذهب إىل غرفة عمليـات القـوات    ،العمليات العسكرية
 ،املسلحة لرؤية أوضاع القـوات لالطملنـان علـى املوقـف العسـكرى علـى االـرائط       

غري أنه بادر بإبالق وزير الدفاع املصرى املشري أمحد إمساعيل  ،ورحب السادات بذل 
قدم للقذايف صورة عامة عن املوقف دون أن يسمح له بدخول غرفـة العمليـات   بأن ي

وبعـد   ،فشعر القذايف باإلهانة من هذا التصـرو  ،حبجة عدم وجود ما يستدعى الرؤية
إذ أوقفت  ،ذل  كان لوقف العمليات العسكرية أثره الكبري فى العالقات بني البلدين

أعادت الناقالت املصرية فارغة بعد أن بلـغ  و ،ليبيا شحن البرتول إىل مصر دون إنذار
مما اضطر مصر إىل اللجوء إىل السـعودية وغريهـا مـن     ،ألف طن 311ما قدمته ملصر 
كما طلبت ليبيا استعادة الـدبابات املائـة التـى قـدمتها      ،وكذل  إيران ،الدول العربية

ملصـرى علـى   وكذل  بدأت اإلذاعة الليبية حتر  اجليش الثالث ا ،ملصر أثناء احلرب
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/  ـهـ 5636شوال  53التمرد على قيادته بعد أن جنحت إسرائيل فى حصاره. وفى  
أبلغـه   ،أرسل القذايف إىل السادات برقية نشرتها الصحف الليبية ،م5376نوفمرب  56

فقرة  ب  مـن دسـتور احتـاد     52فيها أنه اختذ قرار احلرب والسالم منفردًا خارقًا املادة 
وأعلـن   ،التى تقر بأن ُيتمذ قرار احلرب مجاعيًا بني دول االحتـاد  اجلمهوريات العربية

 .(541)كذل  أن مصر وسوريا مل تراعيا إطالقًا كافة اختصاصات االحتاد

فإن مسائل مثل خطط احلـرب   -من وجهة نظر الباحث –والواق  وبكل جترد 
ول مبـادئ  ألن أ ،وموعد املعركة واالرائط كلها كـان جيـب أن حتـاط بالسـرية التامـة     

وخباصـة األشـماص الـذين اعتـادوا علـى       –فإبالق أى شم   ،احلرب هو املفاجأة
التصرحيات الرنانة وعدم القدرة فى أحيان كثرية علـى عـدم إفشـاء األسـرار وحـب      

أيا كان باملوعد أمـر ال   –الظهور وإنساب البطوالت لنفسه كالقذايف على سبيل املثال 
هناك كثري من احملللني جيمعون علـى أن جنـاح حـرب     والواق  أيضًا أن ،تؤمن عواقبه

 أكتوبر يرج  أساسًا إىل عنصر املفاجأة.

أن السـادات كـان    ،ولكن من األمور التى وهرت خالل هذه الفرتة وما تالها
فى بع  اإلحيان ال ُيظهر دور القذافى بالشكل الالئق ومل ُيقـيم دور ليبيـا ومواقفـه    

ر الذى أزعجه  كـثريًا وأدى إىل تـأزم العالقـات بـني     األم ،بالشكل الذى كان يرضيه
 الشمصيتني. 

/ نـوفمرب   ـه5636شوال  أية حال انعقد مؤمتر القمة العربي السادس يف ىعل
والالفـت   .(545)م بالعاصمة اجلزائرية مببادرة من سوريا ومصر وقاطعتـه ليبيـا   5376

لليبية بعد اجتـاه مصـر املتزايـد    تزايدت االالفات املصرية ا ،للنظر أنه عقب هذا املؤمتر
لتقوية عالقاتها بالواليـات املتحـدة األمريكيـة وإعطـاء دور كـبري لـوزير خارجيتهـا        
 كيسنجر  فى املفاوضات التـى جـرت آنـذاك لفـ  االشـتباك بـني القـوات املصـرية         



 هـ5261( ذو احلجة 36جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    614

الذى عارضه القذايف بشـدة انطالقـًا    ،والدعوة إىل مؤمتر جنيف ،والقوات اإلسرائيلية
وأثنى على حافظ األسد لرفضه اشرتاك سوريا فـى   ،فضه التفاو  م  إسرائيلمن ر
حتـى أن   ،وقد أوجدت هذه الظروو الفرصة ألعداء البلـدين للـدس بينهمـا    ،املؤمتر

وحاولت إغـراء الوفـد املصـري     ،إسرائيل حاولت أن حتث املصريني على ابتالع ليبيا
خـري مـن شـهر ذو القعـدة     خالل اجتماعـات جنيـف التـى بـدأت فـى اإلسـبوع األ     

حيث قدمت للوفد املصري تقريرًا وض  لـه   ،م على ذل 5376/ ديسمرب  ـه5636
ولكن األمل هذه  ،يستعر  إمكانيات ليبيا املالية والبرتولية (. أمل مصر.ليبيا)عنوانًا 

بل أمـل يقـوم علـى االسـتيالء     ،املرة مل يكن يعين وحدة األشقاء كما كان فى السابق
وقدموا ملصر التزامهم بعدم التعر  هلا إذا ما أقدمت على األخذ  ،واالحتالل بالقوة

    .(544)بنصيحتهم

أن مجيـ  األوراق بيـد    -من وجهة نظره –ويف الوقت الذى رأى فيه السادات 
رأى  ،وأن ذل  سـوو ُيغضب بع  الدول العربيـة واالحتـاد السـوفي     ،األمريكيني

لف القذايف معه اختلفًا كليًا وجزئيًا يف هـذا التوجـه   واخت ،ضرورة وقف إطالق النار
ورأى أن السادات استسلم استسالمًا كاماًل للتوجهات األمريكية عن طريق كيسـنجر  

   .(546)وبالتاىل بدأت األمور تتفاقم أكثر بني البلدين

مبثابـة تدشـني ملرحلـة     ،وبالفعل كان قبول السادات سياسة وقف إطالق النـار 
حيث كان القذايف يرى أنه جيب على  ،راحل توتر العالقات بني الرئيسنيجديدة من م

فلمــاذا يبقـى العـرب أرقـاء يـنــطوون       ،العرب أال يقبلوا أبدًا بوصاية جملس األمن
كما أعـرب عـن رفضـه للـدور األمريكـى والروسـى        ،(542)تـحت إرادة امخـرين؟ 

انزعاجه من قبـول السـادات    وكذل  أعلن عن ،اللذين يوقفان احلرب عندما يشاءان
حاول القذايف أن يوقف تأجج االالو القائم ،، ورغم ذل (541)التفاو  م  إسرائيل

م بزيارة مفاجلة ملصـر  5372م/ فرباير  5632بينه وبني السادات حينما قام فى حمرم 
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 ،ثم توجه بعدها الرئيسـان إىل السـعودية ألداء مناسـ  العمـرة     ،وعقد مباحثات معه
وبـدء صـفحة جديـدة يف     ،ما فى الكعبة املشرفة على طى صفحة االالفاتحيث أقس

  .(543)العالقات بينهما وجتاوز كل ما حدث واستلناو السري على طريق الوحدة

على الرغم من وقوو ليبيا جبانب مصر يف حـرب أكتـوبر، ميكـن القـول بـأن      
ق يف مالمح عدم الرضـا بـدأت تظهـر بـني البلـدين بسـبب عـدم حـدوث أى تنسـي         

 .(547)5376/ أكتوبر ـه5636السياسات قبل حرب رمضان 

ومن املالحظ أن العالقات بني البلدين شهدت حالة من التـأرجح والتذبـذب   
فعندما انعقد مؤمتر القمة العربية مبدينة اجلزائر قام رئـيس الوفـد    ،والتقارب والتباعد

ولقيـت تلـ     ،زائر العاصمةالليبى عبد السالم جلود بزيارة السادات مبقر إقامته باجل
وقد عدت ليبيا هذا اللقاء واملباحثات ال  جرت  ،الزيارة ارتياحًا كبريًا لدى السادات

وصـرح   ،م  السادات مبثابة خطوة على طريق  تقريـب وجهتـى النظـر بـني البلـدين     
القذايف أنه لن ييأس وأنه سوو يستمر يف االتصال م  مصر من أجل بعث احلياة فـى  

 .(543)سسات الوحدويةكل املؤ

جند أن الواليـات   ،وفى الوقت الذى كان القذافى حياول فيه التقارب م  مصر
م بإرسـال فريق خرباء 5372/  ـه5632املتحدة األمريكية قد تعهدت منذ بداية عام 

حيـث ُأثبـت أن هنـاك     ،متمص  لضمان محاية أمـن وسـالمة السـادات الشمصـية    
نظام يف مصر. ويف العام نفسـه وأثنـاء انعقـاد مـؤمتر     حماوالت ليبية لضرب وزعزعة ال

جنيف وبالتحديد فى يوم االثنني املوافـق السـاب  مـن ينـاير وكـان خمصصـًا النعقـاد        
وعندما انتهى االجتماع بعـد قرابـة ثـالث     .اجللسة االامسة جملموعة العمل العسكرية

فـد املصـرى وقـام    ساعات اقرتب الكولونيل   زيون   عضو الوفد اإلسرائيلى مـن الو 
  أرجوك أن تقرأ هـذه املـذكرة    :بتسليمه مذكرة قائاًل لرئيس الوفد املصرى فى اجللسة
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وقـد   .ليبيا  :وقد جتدون فيها شيلًا مفيدًا  . وكان عنوان املذكرة هو   أمل مصر احلقيقى
حيث  ،يؤكد فيها زيون أهمية ليبيا للسياسة املصرية ،جاءت املذكرة فى أرب  صفحات

 :د ما يلىأك
م كانـت تـدف  انـًا غاليـًا لـدعوتها إىل القوميـة       5337هـ/5637إن مصر منذ  -5

 وقد حان الوقت بالنسبة ملصر لكى حتصد مكاسب هذه السياسة.  .العربية

ومصر  .األر  وقوة العمل ورأس ااملال :أى بلد عربي يريد أن يتقدم حيتاج إىل -4
وليبيـا   .ني بسبب نق  رأس املـال ولكنها تعا ،لديها كثري من العنصرين األولني

 ببساطة لديها رأس املال.
بليـون   2،6فإن ليبيا لديها احتياطى نقدي متـوفر يزيـد عـن     ،فى الوقت احلاضر -6

إن  –م 5331 – 5372 هـ/5633 – 5632والتقديرات فى الفرتة من  .دوالر
وى أى مبتوسط سن –بليون دوالر  63دخل ليبيا من البرتول ال ميكن أن يقل عن 

 بليون دوالر. 5،1قدره 

فإن مصر تستطي  أن تشـرتى احتياجاتهـا    ،بهذا احلجم الضمم من رأمسال لييب -2
وتنشـأ   .ولن مير وقت طويل قبل أن ينضم السودان إليها .العسكرية واالقتصادية

 بذل  أمة جديدة ميكن أن تصبح قوة حقيقية يعتد بها.

ولكـن   .لتكافؤ بني هـذه الـدول  وبالطب  فإنه ميكن تصور مشاكل تنشأ من عدم ا -1
ولكـن إذا اسـتمرت    .اتصال احلدود بينها ميكن أن يساعد على حل هذه املشاكل

فإنها سوو تواجه مشاكل أكثـر تـؤدي    ،مصر كما هى امن جائعة إىل رأس املال
 إىل مآس أشد لشعبها ولكل العامل العربى.

م مشـكلة تواجـه مصـر    وعلى هذا األساس فإن اندماجًا بني مصر وليبيا هـو أهـ   -3
وإمنا حيلها   أخذ   ،إن سيناء أو أى شئ آخر ال يستطي  أن حيل مشاكل مصر .اليوم
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فإن مصر لن حتتاج إىل أن تتسـول مـن    ،وم  قيام دولة قوية ،وبهذا الوض  .ليبيا
 الغرب عودة سيناء إليها ألنها ستكون يف وض  ميكنها من إمالء شروطها.

لى هذا النحو ميكن أن متثل خطرًا على مصاحل الواليات وطبيعي أن مصر قوية ع -7
وبالتاىل فإن الواليات املتحدة سوو تكون مسـتعدة لـدف     .املتحدة فى العامل كله

 أى ان ملصر حتى تؤخر هذا االندماج.
كوسـيلة   –كذل  فإن استعداد السعودية إلعطاء تأييد اقتصادى وسياسـى ملصـر    -3

وألسـباب   –أمر مشكوك فيه ألن السعودية بالتأكيـد  هو  –لتأخري هذا االندماج 
 سوو تفعل كل ما فى وسعها لسد هذا الطريق. –بدهية 

ثم متضى املذكرة بعـد ذلـ  حبيـث تصـور ضـم ليبيـا إىل مصـر وكأنـه احلـل          
 السحرى جلمي  مشاكلها.

ولكنـه بعـث    ،ومل ُيقدم الوفد املصري على اختاذ أى قرار بشـأن تلـ  املسـألة   
ومن الغريب أن السادات وض  بقلمه خطني حتت فقرة  .كاملة إىل القاهرة بالتفاصيل

وهـى الفقـرة التـى تقـدر دخـل ليبيـا فـى         ،فى البند الثالث من املـذكرة اإلسـرائيلية  
ولكن مشهد جنيف كان ال يـزال مـلء    .بليون دوالر 63السنوات االمس القادمة بـ 

 .(543)الصورة
على قمة  –من وجهة نظر الباحث  –تدل  وهذه املذكرة إن دلت على شئ إمنا

املساومات اإلسرائيلية مـ  مصر إلغما  عينها عن مطـام  إسـرائيل الصـهيونية يف    
باإلضافة  ،واألهم من ذل  استلثار إسرائيل بسيناء كاملة ،فلسطني وامراضى املصرية

ني إىل ذل  هدفت إسرائيل من هذا املمطط مزيد من توتر العالقات بصـورة أكـرب بـ   
وكذا بني مصر وعدد من الدول العربية وخباصة امللكية التى ختشـى مـن    ،مصر وليبيا

 ،و كذا الغرب بزعامة الواليات املتحدة األمريكيـة  ،القومية العربية واالمتداد املصري
           .وكل ذل  يصب فى نهاية األمر فى صاحل إسرائيل وضد مصر
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يـدل داللـة قاطعـة     ،ى البند الثالـث ولعل وض  خطني حتت الفقرة املوجودة ف
 على أن رغبة السادات فى الزحف إىل ليبيا كان الغر  منه اقتصاديًا. 

تقابل السادات م   ،م5372يونيو  57/ ـه5632مجادى األول  47وحبلول 
مت خالل اللقاء مناقشة االوضاع على الساحة وأعلن جلود أنه  ،عبد السالم جلود

على دعم الوحدة بني مصر وليبيا والبدء فى تفعيل هذا الدور  القذايفأكيد تو ،العربية
 .(561)اىل وحدة كاملة بني البلدين يواختاذ خطوات اجيابية تؤد

ذل   ،ورغم ذل  ومما يدل على زيادة القلق املصرى من تطور الوض  فى ليبيا
 البيان املصرى الذى كـان يعرب عن قلق السلطات املصرية من تطـور األوضـاع علـي   

مجـادي  2حدودها الغربية بعد إعالن االتفاق الذى مت بني ليبيا واالحتـاد السـوفي  يف   
م، والذي كان يقضي بتزويد ليبيـا بصـفقة أسـلحة    5371مايو 51/  ـه5631األول 

وازداد قلق السـادات بعـد أن حاولـت     ،ســـوفيتية كبرية ُقدرت قيمتها ببليون دوالر
األمريكية التلميح بأن التحـالف اللـييب السـوفي      بع  الدوائر فى الواليات املتحدة
وفى ول هذه الظـروو تـدهورت العالقـات بـني      ،يشكل خطرًا على األمن املصري

 .(561)فكل هذا شكل خطرًا كبريًا على أمن وسالمة مصر ،القاهرة وموسكو

-/53/2هــ /  2/5631/ 1قد أصـدر فـى    الليبية جملس قيادة الّثورةوكان 
ــ مــذكرة  م،5371 أدلـــى بـــها  ىاحتجــاج شــديدة اللةـــهجة ضـــد التـــصرحيات الت

وقـد سـلمت    ،القـذايف  علـى  فيهـا  هوتهجمـ  ،الكويتية السـياسة السـادات لصحيفـة
 رفـ  ولكنـه   ،فـى اليـوم التـالي    يف ليبياى املذكرة إىل رئيس مكتب العالقات املصر
ت مصر مـذكرة مـن   يؤكد استالم سلطاى الذاستالمها أو التوقي  على بيان االستالم 

 .(565)جملس قيادة الّثورة 
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ومل تكتف ليبيا بذل  بل أنها بعثت مبذكرة احتجاج إىل األمانة العامــة جلامعـة   
/  ـهـ 5631-2/ 46الّدول العربيـة ذكرت فيها أن الّسـلطات املصريـة بـدأت منـذ   

ممارسـة إجـراءات تعسفيــة واسـتفزازية ضـد زوجـات اللــيبيني        ى ف م2/1/5371
 52/ ـهـ 6/1/5631قـدمت فـى    كمـا  ( 564)من العودة إىل ليبيـا نصريـات ملنعهامل
جلامعة الدول العربيـة على قيام السـلطات املصريـة مبداهمة  ًااحتجاجـم، 1/5371/

 ىالّتــاب  للمكتــب فــ ىوحظــر نشــاط القســم الصـــحف ،ىـيبلــمكتــب العالقــات ال
تدعت وزارة االارجيـة  اسـ   م53/1/5371/  ـهـ 5631/ 1/ 7وفـى  ( 566)القاهرة

مهمـة   نوأبلغته بأ ،ـيبيـة يف القاهرةلاملصرية القائم بأعمال مكتب العالقات العربية ال
كمـا أبلغتـه    ،فــرع مكـتب العالقات باإلسكندريـة قاصـرة على األعمال القنصليــة 
  .(562) بوجوب إيقاو عر  األشرطة وتوزي  الصـحف والنشرات اللـيبيـة 

 وزارة االارجية الليبيـة إىل األمانة العامـة للجامعة العربيـة فى وأشارت مذكرة
  إن مباحث أمن الدولة املصرية ألقت القـب    م1/5371/ 44/  ـه55/1/5631
ووجهت إليهم تهمة توزي  مبالغ مالية على القبائل اللـيبيــة داخـل    ،ليبيني ستةعلى 
فـى  ليبيـا كـذل     توأعلن (561) ومن املعتقد أن ذل  إلثارة الفوضى فى مصر .مصر  
( عائلة 52السـلطات املصريـة حتتجز امن )أن  ،م5371/ 2/3/  ـه42/1/5631

طلـب   ،م3/5371/ 1/   ـهـ 1/5631/ 41 وفى .(563)احلدود املصريـة   ىليبية ف
تـصال برؤسـاء  وكيل االارجية اللـيبية من السـفراء العرب يف ليبيا اال ؛أبوزيد دوردة
  .(567)ىيد موقفهم من إعرتاو السـادات بالكيان الصـهيوندوهلم لتحد

القـاهرة إثـر قيامـه بتوزيـ       ىفـ  فضـل   امللحـق الثــقايف    ى  اهلاد أبعدت مصر
 ـهـ 5631عـام   األوضـاع الداخليـة مبصـر    ىمنشورات سياسية تتضمن الّتـشكي  فـ 

 .(563)م5371/



 هـ5261( ذو احلجة 36جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    613

رنا إعالن ملا أصدم   5371/ 44/51/ ـه53/51/5631وأعلن القذايف فى 
عمــل  ىوبغريهــا ال يــنجح أ ،تــنجح ىالطـــريقة التــ ىجربــة للوحــدة وهــذه هــتال

. بعكس اإلرادات السياسيـة القائمة للثـالث .. حددنا إرادة سياسيـة واحدة.ىوحدو
 .(563)سوريا وليبيا ومصر ىحكومات املوجودة ف

بداية و5371املوافق  ـه5633وبداية  5631وقد شهد الرب  األخري من عامى 
م تصاعدا ملحووا فى احلمالت اإلعالمية واالتهامات املتبادلة بـني مصـر   5373 عام
ففي ذل  الوقت ألقت السلطات املصرية القب  على أثنى عشـر جنـديا مـن     ،وليبيا

وردت ليبيـا علـى    ،الصاعقة الليبية بتهمة التمطيط للقيام بأعمال ختريبية داخل مصر
ألغـى   كمـا  ،رة آالو من املصريني العاملني يف ليبيابأن قامت بطرد عش ،هذا التصرو

وألقت السـلطات الليبيـة القـب  علـى      ،اجلمرك الـموّحـد بني ليبيـا ومصر القـذايف
وزادت حدة االالفات بني الرئيسني وخاصة فى ول تصاعد  ،بع  العناصر املصرية

ادات بالعمالـة  حيـث اتهـم القـذايف السـ     ،محالت السباب واالتهامات املتبادلة بينهما
 .(521)وااليانة والتحالف م  اإلمربيالية األمريكية ضد ليبيا

كان رد الفعل املصرى على تهديدات ليبيا واتهامات القذافى للسـادات هادئـًا   
حتـى ال تـؤدى التـوترات بـني الطـرفني إىل مـا ال حيمـد عقبـاه بـني           ؛ويتسم بالربود

إال أن رد الفعـل جـاء    ،ومل ُيعلق عليهاولذا أهمل السادات هذه التهديدات  ،الطرفني
من خالل جريدة اجلمهورية ذات الشهرة الواسعة فى مصر حيث علقت بــ   أن مصر 

 .(525)لن تدهمل هذه التهديدات واملطالبات الليبية باملقاطعة  

م، مت القب  علـى سـبعة مـن    5373مارس  3/ هـ 5633ربي  األول  7ويف 
 ،د أنهم من الالجلني السياسيني الذين يعيشون فـى القـاهرة  اجلنود الليبيني وكان ُيعتق
وبدأت ليبيا آنذاك فى عدم السماح للمصريني بالبقاء فـى ليبيـا    ،ومت إعادتهم إىل ليبيا
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باستثناء املدرسني ومنحهم ستة أشهر لالستعداد للعودة ممـا أدى إىل تـوتر العالقـات    
ططـات حتـاك ضـده مـن أجـل القيـام       كما أشار القذايف إىل أن هنـاك خم  ،بني اجلانبني

 .(524)بانقالب عليه من خالل املصريني

ومما يدل على أن القذايف بدأ عليه الفتور من موضوع الوحدة نتيجة إلحساسـه  
/ ـهـ 41/3/5633أنـه حينمـا ُطـرح عليـه سـؤااًل فـى        ،بعدم رغبة السـادات فيهـا  

أجاب  ؟يا وليبياوأين صارت الوحدة الثالثية بني مصر وسور ،م وهو57/3/5373
 .(526) هذا االّتحاد ولد ميتا وال أسف عليه  بأن

حذر السادات السوفييت من منحهم أى دعم ليبيا مـن   ،وخالل مؤمتر صحفي
وأدعـى أن القـذايف اتفـق مـ  موسـكو علـى مـنح االحتـاد          ،شأنه التأثري علـى مصـر  

 ،عسـكرية  ألف جنيه اسرتلينى من أجل دعـم ليبيـا بـأجهزة ومعـدات     55السوفيتى 
وصرح أن الضباط العسكريني املصريني هم الذين ضربوا القـوات العسـكرية الليبيـة    

وأن اجلـيش   ،وأن الليبيني لن يستطيعوا استمدام هذه األجهزة واملعدات ،فيما مضى
وأنه سـوو يسـتمدم بعـد ذلـ  األجهـزة       ،الليبى ليس لديه القدرة على استمدامها

  .(522)كيلو مرت 4111واملعدات ملسافة 

ألقت الّسـلطات املصرية القب  على ،م43/3/5373 /ـه5/7/5633 وفى
وفى  ،رئيس مكتب العالقات اللييب بالوكالة يف القاهرة بتهمة توزي  كتب ومنشورات

 .(521)ـييب   ميلود الصـديق  لطردت مصر السـفري ال ،من الشهر نفسه 61

خـالل القصـر امللكـى يف    وفى ذل  الوقت تلقى السادات من االسرئيليني من 
فسارع بإرسـال مـدير املمـابرات     ،املغرب أن لديهم معلومات عن مؤامرة ليبية ضده

العسكرية املصرية إىل الرباط حيث التقى هنـاك بـرئيس املوسـاد الـذى أعطـاه قصـة       
وبناء على هذه املعلومات  ،تفصيلية عن املؤامرة ال  يدبرها القذايف الغتيال السادات
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فـإن الطـائرات املصـرية قامـت      ،وملـدة أسـبوع كامـل    ،ت حربًا على ليبياشن السادا
وقاسى الشعب اللييب واجليش الليبى   ،بقصف مواق  ليبية على احلدود ووراء احلدود

وكـذل  عـدد كـبري مـن املصـريني الـذين كـانوا يعملـون          ،من هذه احلرب االاطفـة 
 .(523)ويعيشون يف ليبيا آنذاك 

من خالل ف ،إىل معلومة فعلية بشأن موضوع هذه املؤامرة نتيجة ألننى مل أصلو
عـن   -وهـو  د. راقـى حممـد     –حوارى م  أحد أساتذة التاريخ من األخوة الليبـيني  

وضرورة الوصول إىل معلومات بشأن موضوع مؤامرة القذافى بشأن اغتيال السادات 
ذا املوضـوع مت  ىل أنه يف احلقيقة هنال  بع  االقـوال حـول هـ   إأشار  ،هذا املوضوع

ن القذايف حاول اغتيال شمصيات أتداوهلا يف الشارع اللييب ليست مؤكدة لكن األكيد 
ن أ... ومثـل منصـور الكيميـا   نيات عيليبية معارضة كانت متواجدة مبصر يف فرتة السب

  .العالقة بني القذايف والسادات اصابها توتر كبري آنذاك

مـن خـالل    ،ف مـ  االحتـاد السـوفيتى   قامت ليبيا فى العام نفسه بالتحـال كما
اتفاقيات عديدة وتوريد سـالح وتعـاون فـى كافـة اجملـاالت وبالتـاىل أصـبح االحتـاد         
السوفيتى موجودًا على حدود مصر الغربية وعلى مناب  النيل األثيوبية حبيث اسـتطاع  
أن يرسل رسالة قوية إىل مصر أنه خبروجها من املعسكر الشـرقى يعنـى ذلـ  تهديـد     

خطـري   وأدركت أثيوبيا آنذاك أن العالقات املصرية الليبية متـر مبنعطـف   ،ها القومىأمن
وبالتالي سعت إلقامة حتالف قوى يضمها واالتــحاد السـوفيتى وليبيـا حبيـث ميكـن      

وبالتالي قامت ليبيا بتدريب ومساعدة الثوار  ،االلتفاو حول السياسة املصرية اجلديدة
وقـام   ،كما قدمت هلم أثيوبيا السـالح  ،تحالف م  مصراملهديني فى مواجهة منريى امل

الثوار املهديون باهلجوم على السودان حملاولة إسقاط نظام منريى لكـى يصـبح النظـام    
لكـن   ،اجلديد شوكة فى وهر مصر فى إطار بعدها االسرتاتيجى مـن ناحيـة اجلنـوب   

يـث قـام الـرئيس    واستمر هذا التحالف اللييب األثيوبي آنـذاك ح  ،اهلجوم باء بالفشل
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 ،م التقى فيها بالقذايف5373/هـ 5633األثيوبى  منجستو هيال مرييام  بزيارة ليبيا عام 
وعلى أثر ذل  قام وفد لييب بزيارة أديس أبابا ووق  ست اتفاقيات وبروتوكول تعاون 

كما قدمت ليبيا دعمًا للحكومة العسكرية األثيوبيـة  وأمـدتها بـالبرتول كمـا      ،جتاري
وبـدا فـى    .على متويل شحنات أسلحة واردة هلا من االحتاد السوفيتى ألثيوبياوافقت 

 ،األفق أن هناك تهديدًا ألمن مصر القومى فى القرن األفريقى وعند حدوده اجلنوبيـة 
وعلى ضوء ذل  بدأت املواجهة املصرية الليبية خترج عن نطاق املناوشـات السياسـية   

الغربية داخـل األراضـى الليبيـة وحتطـم بعـ       إىل املناوشات العسكرية على احلدود 
املنشآت العسكرية التى أدركت مصر أنها ميكـن أن تهـدد أمنهـا القـومي وبعـد إمتـام       

ألـف   61حيث سحبت ما يقرب من ( 527)العملية انسحبت فورًا من األراضى الليبية
وقـد   ،جندى من احلدود الليبية وأرسلتهم إىل منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء

كان هذا االنسحاب من وجهة نظر البع  مبثابة بداية حملاولة تدشني عالقة طيبة بـني  
 .(523)البلدين 

مت اتهام ثالثة ليبيني بتنفيذ  ،م5373أغسطس  41/ ـه5633شعبان  61وفى 
 ،خمطط الغتيال أحد السياسيني الليبـيني الـذين مت نفـيهم وكـان يعـيش مبصـر آنـذاك       

ية أن القذايف نتيجة لكراهيته إلسرائيل وعدم إدراكـه لطبيعـة   وأشارت احلكومة املصر
السياسة فإنه ال يتورع فى اختاذ أية خطوات تدمريية حتى وإن كانت اغتياالت وقتـل  

 .(523)من أجل حتقيق رغباته وطموحاته 

لكـن   ،على الرغم من وهور الفتور فيما يتعلق بالعالقات الرمسية بني البلدين
كانت ال تزال موجودة بني اثنني مليون ليبى وثالاائة ألف مصـرى  العالقات الودية 

ــا ويعملــون فــى احملــالت   ــى فــى ليبي ــة العنصــر األجنب ــب ،يشــكلون غالبي  ،واملكات
.(511) واملؤسسات احلكومية املمتلفة
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وهذا إن دل على شئ إمنا يدل على أن  العالقات دائمًا ال تتأثر على املسـتوى  
وذل  نتيجة لغياب الدميقراطيات  ،دائمًا على املستوى الرمسىولكنها تتأثر  ،الشعبى

 فى العامل العربى وطغيان القرارات الفردية الفوقية.  

مطاب السياسى كان من أهم السمات البارزة لل ،م5377 هـ/5637م  بداية 
 / ـه45/1/5637وفى ،تبادل االتهامات ولغة السباب والشتائم ،هو اللييب املصرى

 .(515)مت اقتحام مكتب العالقات املصرى بطرابلس وحتطيم حمتوياته ،م3/1/5377

/  ـهـ 5637من خالل ذل  كان واضـحا خـالل النصـف الثـانى مـــن عـام       
، حيـث زادت  (514)م أن العالقات بني مصر وليبيا مقبلة علـى مرحلـة خطـرية   5377

مـصر ختض  وأن  ،اتهامات القذايف للسادات ووصمه بأنه عميل املمابرات األمريكية
وأن هناك حتالفًا بـني نظـام السـادات     ،للهيمنة األمريكية عسكريأ وسياسيأ واقتصاديأ

على اجلانب امخر  ،والواليات املتحدة األمريكية ضد الشعب املصري واألمة العربية
  .(516)تصاعدت احلملة اإلعالمية ضد القذايف 

ذى عـاد بـه مـن    وفى ذل  الوقت حينما أحـس السـادات بـأن االطملنـان الـ     
توصـل   .واشنطن بعد مباحثات كامب ديفيد بشأن حتسني أوضـاع مصـر راح يتبمـر   

وفى ذهنه أن حيتـل واليـة   برقـة       ،خطر له أن يغزو ليبيا .فجأة إىل حل بالغ االطورة
  .على احلدود الشرقية ملصر والتى بها معظم مناب  البرتول

وكانـت   .ية العسـكرية  مقدمـة أوىل  السوفيت –كانت املبالغة فى الصفقة الليبية 
االطوة التالية هى اإلشارات املتكررة بأن هذا احلجم من السالح على اجلانب الليبـى  

وفى وـروو تـدهورت فيهـا     ،من احلدود املصرية م  وجود خرباء سوفيت وطيارين
ــاهرة وموســكو   ــني الق ــات ب ــن    -العالق ــى األم ــل خطــرًا شــديدًا عل كــل هــذا ميث

 .(512)املصرى
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 ،وفى ذل  الوقـت  ،ملا كان الشغل الشاغل  للسادات هو املشكلة االقتصاديةو
كان هناك مظاهر حلدوث صدام مسلح بني مصر ولـيـبـيا بعد تكرار املناوشات علـي  

بـدأت فـى    ،م5377يوليو  53/ ـه5637شعبان  6ففى  ،احلدود بني قوات البلدين
باإلغارة علـى مواقـ  مصـرية فـى      ةالقاهرة عملية نشر وإذاعة أخبار بقيام قوات ليبي

ثم ٌأعلن أن قوات مصرية ردت على العـدوان وقامـت بالـدخول إىل     .منطقة السالم
وإنهـا قامـت بتـدمريها     ،املواق  التى انطلقت منهـا العمليـات ضـد املواقـ  املصـرية     

 45 هــ/ 5637شـعبان   1وقد ُصرح يوم االميس املوافق  (511)وعادت إىل قواعدها 
بأن هناك مناوشـات وقعـت فـى منـاطق متفرقـة علـى        ،فى بيان رمسى 5377يوليو

يوليو صرحت  44( وفى 563) ثم تطورت إىل عمليات قتالية دقيقة ،احلدود املشرتكة
لكـن هنـاك عـدد مـن      ،مصر آنذاك أنه ليس هناك قتلى فى صفوو اجلنود املصـريني 

شــعبان  7لــول فبح ،علــى اجلانــب امخـر  .(513)وأحــد اجلنــود املفقـودين  ،اجلرحـى 
مصر بالقيام فـى البدايـة بغـارات جويـة       ،اتهمت ليبيا ،م5377/يوليو 46 ـه5637

 .(517)وأنكرت مصر هذا األمر  ،ميل جنوبًا 111من ميناء ُطربق إىل واحة الكفرة 

 وملا كان النظـام   :وفى اليوم نفسه أذي  بيان ملتحدث عسكرى مصرى كان نصه
وخاصة بقواته اجلوية بطريقة تهدد أمن قواتنا وأراضـينا،  الليبى مستمرًا فى اعتداءاته 

مـن  )مبهامجة قاعدة العضم اجلوية  –اجلمعة  –فقد قامت قواتنا اجلوية بعد وهر اليوم 
م من قاعدة العضـم إىل  5371 هـ/5631املفارقات أن اسم القاعدة قد تغري منذ عام

رات الليبيـة فـى اإلغـارة    قاعدة مجال عبد الناصر( فى طربق والتى تسـتمدمها الطـائ  
كم غـرب   541وعلى بعد  ،كم جنوب مدينة طربق 61وهى تق  على مسافة  .علينا

وقد أسفر هجومنا اجلوي على القاعدة عـن تـدمري شـديد بالقاعـدة      ،احلدود املصرية
وعـادت مجيـ  طائراتنـا التـى قامـت بالضـربة إىل        .ومنشآتها وبعـ  الطـائرات بهـا   

 .(513)خسائر. قواعدها ساملة دون أية 
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وقد ُأشري فى تل  امونة أن املفاو  العسـكري اللـييب قـد طـار إىل موسـكو      
 ،للتشاور بشأن استمدام ثالثة رادارات سوفييتية ملراقبة قوات الدفاع اجلوي املصـرية 
  ،وكذل  الواليات املتحدة األمريكية وأنشطة حلـف اـال األطلطنطـى فـى البحـر     

وأن الواليـات املتحـدة سـوو ُتمـد      ،قـد علمـا بـذل    وأن مصر والواليات املتحدة 
  .(513)مبعلومات عن هذه األعمال الليبيية من خالل أقمار املراقبة الفضائية

واتس  نطاق العمليات. وكان  السـادات  حتـى تلـ  اللحظـة يسـميها عمليـة         
 ولكن حجم الغارات على املطارات الليبية فـى برقـة كـان يشـري إىل     .تأديب   للقذايف
 . (531)أهداو أوس 

أعلنت مصر أن قواتها دمرت أهداو عسكرية وأسقطت وطـائرات  ودمـرت   
وعلى اجلانب امخر أعلنت ليبيـا أنهـا أسـقطت     ،دبابات وجهازين من أجهزة الرادار

وحينمـا   ،طائرة من الطائرت التى هامجت القواعد اجلوية املدنية واألهداو املدنية 42
 . (535)ما جاءت التقارير   هزلية  حتدث اجلانبان عن خسائره

فـاهلجوم علـى القواعـد الليبيـة      .وكانت الصورة فى بع  جوانبهـا مأسـاوية  
 .(534)أحدث خسائر كبرية 

وقد أدت تل  احلرب إىل اتهام كل طرو لآلخر بالتمريب والتفجري واالطف 
صـبح أحـد   وقد أشار السادات إىل أن القذايف أ ،(536)واملؤامرات وخمططات االنقالب
فـدأب علـى ختريـب مصـر بعـد فشـلت حمـاوالت         ،أدواته اجليش السوفيتى وخدامه
ولذا نشرت مصر قواتها بطـول حـدودها الغربيـة     ،الوحدة التى وهرت بني الدولتني

وعدت مصر الوجود السوفيتى فى ليبيا  ،خشية إرساله إرهابيني إليها لتنفيذ تفجريات
  .(532)والسودان ،حالف م  اجلنوبجزء من املمططات الشيوعية لدعم الت
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وأعلن السادات أن القوات املصرية على احلدود الليبية متكنت من القب  على 
الذين أكدوا أن لديهم أوامر بتسميم آبار املياه فى صحراء  ،اثنني من املمربني الليبيني

وأنه يكشف ذل  ألول مرة ألنـه مل يكـن يرغـب فـى معرفـة القـوات        ،مصر الغربية
   .(531)سلحة بهذا األمر امل

حتـى   ،من املعتقد أن السادات مل يصرح بهذا العمل من قبل واحتفظ به لنفسه
إىل مزيد من تعقد األمـور وتوترهـا    –من وجهة نظر الباحث  –ال يؤدى ذل  بدوره 

بني البلدين األمر الذى سيؤدى بدوره إىل اندالع حرب فعلية وعلى نطاق واس  بـني  
 الطرفني.    

وفى تل  األثناء ألقى السادات اللوم على القذايف ووخبـه ووصـفه بالشـم     
كما صرح بأن هـذه   ،(537)السوفيتية –، وأنه عميل للقوى األجنبية (533)الغريب جدًا 

احلرب علمته ذل    الدرس الذى لن ينساه    وأننا مستعدون أن نكرر هذا الدرس مامل 
 .(533)ار  يتوقف هذا   املهووس  عن اللعب بالن

لذا كان جيب  ،بالفعل أدت هذه احلرب االاطفة إىل خسائر ليبية مادية ومعنوية
عليها أن ُتحافظ على البقيـة الباقيـة مـن أجهزتهـا احلربيـة غـري املتقدمـة إذا قورنـت         

 61وكذل  على اجلزء األكـرب مـن قواتهـا التـى بلغـت       ،باألجهزة واملعدات املصرية
ومنـذ أن متكـن    .حالـة جتـدد اهلجـوم إذا أرادت ذلـ      ألف من أجل االستعداد فـى 
بدأ األخري فى القيام باتفاقيات م  تونس بشـأن التعـاون    ،السادات من هزمية القذايف

كرد فعل لتل  اهلزمية ورغبة فى ضرب  ( 533)م  العمالة التونسية املاهرة وغري املاهرة 
رية فى ليبيا وتقليل حجـم  االقتصاد املصرى من خالل إضعاو حتويالت العمالة املص
 هذه العمالة باالستعانة بعمالة أخرى من اال أفريقيا. 



 هـ5261( ذو احلجة 36جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    653

لقد أحدث استمرار العمليات العسكرية بني مصر وليبيا ردود فعل كـبرية فـى   
فكـان طبيعيـا أن    ،فلم يكن أحد يصدق ما حيـدث  ،مصر والعواصم العربية األخرى

الذيــن حتـرك بعضــهم ليـدعوا إىل     حيدث ذل  الوض  انزعاجًا لدى القادة العـرب  
حيـث وصل  ياسر عرفات  إىل طـرابلس قادمـا للوسـاطة فـى النــزاع       ،وقف القـتال

كما وجه هـواري بومـدين الـدعوة إىل البلـدين للوقـف       ،الذى وق  بني مصر ولـيبيا
 .(571)الفوري إلطالق النار 

هريمـان آيلـتس     تلقى سفري الواليات املتحـدة فـى القـاهرة      ،وفى تل  األثناء
 ،تعليمات مبقابلة السادات ليطلب منـه وقـف العمليـات العسـكرية ضـد ليبيـا فـوراً       
باعتبار   أن هذه العمليـات متثـل تصـعيدًا خطـريًا للموقـف فـى الشـرق األوسـط ال         

ومل يكن السادات يتوق  تدخاًل من الواليات  .تتحمله الظروو واألوضاع السائدة فيه
ه شبه يقني بأن الواليـات املتحـدة ال متـان  فـى عمـل يقـوم بـه        فقد كان لدي ،املتحدة

كما خطر له أنها على علم بوسيلة من الوسائل باإلحياء اإلسـرائيلى   ،لتأديب القذافى
وأخر ما تصوره هو طلبها احلازم بضرورة وقف العمليـات العسـكرية علـى     ،القديم

 .(575)الليبية –احلدود املصرية 

الطلـب  ونعنـى بـه وقـف العمليـات العسـكرية علـى         مما ال ش  فيه أن هذا
الليبية كان يتفق مـ  مصـاحل الواليـات املتحـدة التـى تـأتى علـى         –احلدود املصرية 
خاصة وأن مصاحلها االقتصادية فى ليبيـا وخباصـة البرتوليـة كانـت      ،حساب أى شئ

 .تدر على خزانتها أرباحًا طائلة

وو تؤثر على السادات أكثر من ووصل آيلتس بعد ذل  إىل حجة شعر أنها س
فتساءل عما إذا كان اجليش املصري فى هذه اللحظة مسـتعدًا ألن جيـد نفسـه     ،غريها

ممنوعًا من التمركز يف الشرق فى مواجهة إسرائيل وحمتشدًا للعمـل فـى الغـرب ضـد     
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وفى كل األحوال فقد كانت رسـالة   .(574)وكانت تل  قمة املفارقات    ؟دولة عربية
 .واضحة بضرورة وقف العمليات فورًا واشنطن

حدوث اشتباكات على احلدود بني ودى تصاعد املوقف بني مصر وليبيا أولقد 
( 576)لوقف عملية التصعيد العسكرية بني البلدين ،تدخل هواري بومدين إىل ،البلدين

حيث أعلن رفضه الصـراع بـني الـدولتني العـربيتني وأشـار إىل أن هـذا فـى صـاحل         
أن هـوارى   ،ومما خدم السادات آنـذاك وأنقـذه مـن التـورط فـى كارثـة      ( 572)إسرائيل

 ،ثم وهرت طائرتـه فـوق مطـار األسـكندرية     ،بومدين توجه فى هذه اللحظة إىل ليبيا
ودام اجتماعهمـا سـت سـاعات     ،وقد تقابل بومدين م  السـادات فـى اإلسـكندرية   

تيبـات لوقـف إطـالق    عاد بعدها بومدين إىل طرابلس وبـدأ يعـد لرت   ،ونصف الساعة
ومل يكـد يغـادر بومـدين     .النار بعد أن حصل من السادات على قبول مبدئى للفكـرة 

بينهم الـرئيس     ،مصر حتى وصل إليها عدد من الرؤساء واملبعوثني العرب واألفارقة
 ،أيادميا  رئيس مجهورية توجو و  وليم أتيكى   األمـني العـام ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة     

  ياسر عرفات   و عبد احللـيم خـدام  و الشـيخ صـباح األمحـد الصـباح .        وبعدها وصل
واكتشـف السـادات    ،الليبية –وكانت ألسنة النار قد بدأت تهدأ على احلدود املصرية 

ثم أنها مل تؤد إىل تغيري يدذكر فى جممل الوضـ    ،أن فكرة غزو ليبيا ٌأجهدت فى بدايته
وال هى شدت اهتمام الشـعب   ،ًا اقتصاديًافال هى حققت مكسب .العام الذى يواجهه

 .بل رمبا كان العكس هـو الصـحيح   .وال هى أهلت القوات املسلحة املصرية ،املصرى
 .فقد بدا األمر من أوله إىل أخره مغامرة غري حمسوبة يف موقف شديد الدقة واحلساسية

 .     (571)وعن خمرج قابل للنجاح ،وكان ال بد من البحث عن فكرة جديدة

وبالفعل أمر السادات بوقف إطـالق النـار والعمليـات العسـكرية فـورا علـى       
قرارًا بوقف مجي  العمليات العسكرية ضد ليبيـا اعتبـارًا    أصدر-حيث ،احلدود الليبية
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وفـى تلـ  األونـة أشـارت وكالـة       .(573)م5377يوليو  42هـ/5637شعبان  7 من
تؤكد ضرورة رحيل هـذا القائـد    ،السياسية إىل أن وجهة نظر احلكومة املصرية ،رويرت

وأن هذا احلل لن يتأتى  ،الليبى الذى وصفته  بالرجل اجملنون  وأنه ليس هناك حاًل آخر
   .(577)إال من خالل رغبة الشعب الليبى نفسه

اجتم  فى مدينة السلوم  ،م5377أغــسطس  43هـ/5637رمضان  51 وفى
وحضـر هـذا    ،مصريون وليبيـون ملـدة سـاعتني    على احلدود املصرية الليبية مسلولون

ومت فيه حبث مسألة أمن احلدود وانتشار القوات ومعاملة كل  ،االجتماع ياسر عرفات
وفى أثناء إحيـاء   ،. وبعد ثالثة أيام من هذا االجتماع(573)دولة لرعايا الدولة األخرى

ادات واتهمـه بأنـه   السـ  هـاجم القـذايف   ،ليبيا للذكرى الثامنة لثورة الفاتح من سبتمرب
 ،ألنه تسبب فى احلـرب بـني الليبـيني واملصـريني ألول مـرة يف التـاريخ       يجمرم تارخي
م وسـاطات  5377أكتـوبر   هــ/ 5637من ذل  فقد شهد شهر شـوال   وعلى الرغم

فشـهد ذلـ  الشـهر حتسـنا ملحووـا فـى        ،عربية لتقريب وجهات النظر بني البلـدين 
 ،فبعد شهر واحـد تقريبـا   ،لتحسن مل يستمر طويالالعالقات بني البلدين، ولكن هذا ا

 .(573)اختذ السادات قراره الشهري بزيارة إسرائيل

م إىل املقاطعة  العربية ملصر 0399 هـ/0939العالقات السياسية منذ ياارة القدس عام  ثالثًا
 م 0393/ ـه0011عام 

أي حـدث  بعد سياسـي أكثـر مـن     اكانت زيارة السادات للقدس حدثًا كبريتا ذ
 ،م5377/ 45/55 /ـه51/54/5637 آخر يف املنطقة، وبعد عودته من القدس يف

 جبهـة الصـمود    ليبيا إىل تكـوين جبهـة موحـدة حتـت اسـم     بينها بادرت جمموعة من 
 ،جتـاه إسـرائيل علـى وجـه االصـوص      السـادات سياسـة  لكي تقف ضـد   والتحدى 

منظمة  ،ليبيا ،اجلزائر ،اجلنوبية اليمن ،سـوريا ،العراق ،فى البداية وضمت هذه اجلبهة
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 أنها ،وكانت أكرب األخطاء ال  وقعت فيها اجلبهة .(531) واألردن ،التحرير الفلسطينية
حيث كان مجيعتا قد تأخرت يف إبداء رأيها ورد فعلها مبكرتا على زيارة القدس احملتلة، 

ه الدول رأي أو مضى أكثر من أسبوع على إعالن نية الزيارة دون أن يظهر من هذقد 
شأنها شأن غريهـا   -سباب منها أن معظم هذه الدولألدواعي التأخري  ميكن ردرد. و
مل تأخذ اقرتاح الزيارة بشكل جدي، وأرجعتها إىل  مناورة جتاوزت حدودها  -يف العامل
ولكن أحدتا يف هذه الدول مل يكن يريد أن ُيتهم بإفساد مناورة قد تؤدي إىل  -هذه املرة 
االصم أمام الدنيا بأسرها. وأن البع  تصور أن هنـاك نتـائج مسـبقة جـرى      إحراج

االتفاق عليها قبل إعالن االقرتاح، وم  صدمة اإلعالن فـإن كـثريين آثـروا االنتظـار     
ليعرفوا إذا كانت النتائج على مستوى الصدمة أو هـي دونهـا، وكانـت هـذه النقطـة      

مـ  بالسـادات قبـل يـومني مـن رحلـة       بالتحديد مثار اهتمام حافظ األسد عندما اجت
القدس، فقد سأله عما إذا كانت لديه ضمانات باحلد األدنى من املطالب العربيـة، ومل  
يكن هناك مثل هذا الضمان. وأن هناك نوعتا مما يشبه  ضباب احلرب  ساد وغطى اجلو 
اح العربي كله م  إعالن االقرتاح، فقد كان ياسر عرفات حاضرتا جلسة إعالن االقـرت 

كانت هناك اتصاالت لتحسني اجلو بني مصـر وليبيـا،    كما يف جملس الشعب املصري،
موعد مضـروب للقـاء بـني الـرئيس األسـد والـرئيس السـادات يف        هناك ثم إنه كان 

دمشق، وأخريتا فقد كان اجلمي  ينتظرون لقاء عربيتا عاليتا على مستوى وزراء االارجية 
برئاسة إمساعيـل  -املصري من اجتماعات تونسالعرب يف تونس. وأن موقف الوفد 

عمل على كبح ردود الفعل، فقد راح الوفد املصـري يف   -فهمي وزير االارجية وقتها
األروقة ويف االجتماعات املغلقة يؤكد أن الزيارة لن تتم وأنها حركـة سياسـية بارعـة    

يكي  جيمي لتطويق وحصار التعنت اإلسرائيلي وتعريته، وخصوصتا أمام الرئيس األمر
 تـونس  فى كارتر  وحكومته والرأي العام يف الواليات املتحدة. ومل يكن الوفد املصري 
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خيدع غريه من الوفود، أو يغـرر بهـا، وإمنـا كانـت تلـ  تصـوراته        - بهذا املوقف -
 .(535)الفعلية

 42-45وقد عقدت جبهة الصمود والتحدى أول اجتماع هلا خالل الفرتة من 
وقررت باإلمجاع أن تقبل اجلبهة  ،طرابلس بليبيا يف 1/54/5377-4/ـه4/5637/

انضمام أطراو عربية إليها، وجتميـد العالقـات السياسـية والدبلوماسـية مـ  مصـر،       
وإنشاء جبهة موحدة ملقاومة إسرائيل، ووض  اتفاق دفاعي يعتـرب مبوجبـه أي اعتـداء    

نقل مقر اجلامعـة العربيـة    على أحد املوقعني مبثابة اعتداء على اجلمي ، ودراسة قضية
وجتميـد عضـوية مصـر فيهـا، واالمتنـاع عـن        ،غري القـاهرة  إىل عاصمة عربية أخرى

حضور أي من اجتماعات اجلامعة ال  تعقد بالقـاهرة، والـدعم الفعلـي االقتصـادي     
 .(534)اواملالي والعسكري لسوري

ملصر، ويف ضـوء  حتت رعاية موسكو، واختذ موقفًا معاديًا ولقد كان هذا املؤمتر 
قط  العالقات م  كـل مـن ليبيـا    فى السادات  فكرهذا املوقف املناه  جتاه  مصر، 

ن فـى هـذا   يـو د حاول املسـلولون الليبي وق .(536)واجلزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية
حتـى ال يتعرفـون علـى مـا يـدور داخـل        .(532)املؤمتر من  الصـحفيني مـن احلضـور   

ما بعد فى اختالو وجهات النظر بشأن االطوات الفاعلة الكواليس، وال  وهرت في
ال  ُتتمذ جتاه مصر وخباصة قرار إعالن احلرب عليها.

وأكدت ليبيا خالل االجتماعات رفضها التام حلوارات ومفاوضـات السـادات   
ورفضها أليه مفاوضات م  إسرائيل طاملا أنها ترف  قرار جملس األمن  ،م  إسرائيل

ودعا القذايف إىل اختاذ اسـرتاتيجية مشـرتكة    ،(531)م5337 هـ/5633لعام  424رقم 
وقررت ليبيا والدول التى شاركت فى املؤمتر رف  أى معاهـدة   ،(533)ضد السادات 

وطالبت ليبيا فى املـؤمتر بضـرورة اختـاذ خطـوات جـادة       ،سالم منفصلة م  إسرائيل
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تصاديًا وجتربها على إعـادة  حتى تتضعف مصر اق (537)بشأن املقاطعة االقتصادية ملصر 
 النظر فيما يتعلق مبفاوضاتها م  إسرائيل بشأن عملية السالم. 

وعلى الرغم من هذا املوقف الراف  لسياسة السادات بشأن عملية السالم م  
وقـد   ،(533)لكن املؤمتر فشل فى صياغة قرار موحد أو إقامة جبهـة موحـدة   ،إسرائيل

أنه لـيس هنـاك توافقـًا أو موقفـًا      ،ى لليبيا وفحواهأكد ذل  ما أعلنه املتحدث الرمس
موحدًا بني الدول املشاركة يف املؤمتر بشأن السياسات التى سوو ُتتمذ جتاه السـادات  

 .(533)ومصر

أن القـذايف   ،وأبرز دليل على عدم االتفاق بشأن سياسة املـؤمتر جتـاه السـادات   
ويفهـا وإجبارهـا علـى تغـيري     إشار إىل فكرة التلويح بإعالن احلـرب علـى مصـر لتم   

ورفضت سوريا هذا احلل على الـرغم مـن أن العـراق أبـدى      ،سياستها جتاه إسرائيل
وخُل  املـؤمترون إىل أن الـرف  السـورى أدى إىل اعتبـار هـذا احلـل غـري         ،موافقة
 .(531)ُمجد

م  قط  العالقـات  5377ديسمرب  5 هـ/41/54/5637وقد أعلنت ليبيا فى 
مصر بسبب الضعف املصرى الذى وهر مـن خـالل السـادات أثنـاء     الدبلوماسية م  
  .(535)زيارته إىل القدس

بـل أن هنـاك    ،ومل تقتصر املعارضة لسياسة السـادات علـى املسـتوى الرمسـي    
ال تسـوية   –مظاهرات حاشدة جابت شوارع طرابلس وكان شـعارها   ال مفاوضـات   

 .(534)ال اعرتاو بإسرائيل –سلمية 

يتضـح أن قـرار السـادات أحـدث ردود فعـل كـبرية علـى        ومن خالل ذلـ   
حيث أصدرت أمانة االارجيــة الليبيـة قـرارًا بقطـ       ،الصعيدين اإلقليمي أو الدولي

بـينما ساد جـــو من التوتر الشديد فى منـــطقة احلـدود املصـرية    ،عالقتها م  مصر
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حمـرم   54املوافـق  وتوق  الكثريون حدوث اشتباكات بني البلدين يـوم األحـد   ،الليبية
م أثنــاء زيــارة منــاحم بــيجن رئــيس وزراء إســرائيل  5377ديســمرب 44/ـهــ5633
، وهكذا عادت األوضاع إلي حالتها من التـوتر بـني ليبيـا ومصـر وعـادت      (536)ملصر

حيث ذكر مصـدر صـحفي أن السـادات طلـب مـن الواليـات        ،احلمالت اإلعالمية
وعقدت اجلبهـة   .(532)أسلحة جديدة م5373فرباير  هـ/5633املتحدة يف صفر عام  

حضره قادة م 2/4/5373-4هـ/5633/ 43/4-42 مؤمتر قمة ثان يف اجلزائر بني
  . (531)أعضائها االمسة وأصدرت يف ختامه بيانتا سياسيا مناهضا للسياسة املصرية

لوحـت مصـر بقطـ  عالقاتهـا      ،م5373يوليـو  42 هــ/ 53/3/5633وفى 
جتمـاع طـرابلس الـذى عـار  مفاوضـات السـالم الـ         الدبلوماسية م  ليبيا بعد ا

 .     (533)أقيمت فى القاهرة م  إسرائيل

وذكر القذايف أن السالم م  إسـرائيل أمـر مسـتحيل وان هـذا الطـرح حماولـة       
م زيـادة حـدة   5373 هــ/ 5633استعمارية أمريكية وقد شهد الرب  األخري من عام 

صر م  إسرائيل اتفاقيات يف  كامب ديفيـد   خاصة بعد أن وقعت م ،التوتر بني البلدين
 ،م حتت رعاية الواليـات املتحـدة األمريكيـة   5373سبتمرب هـ/5633يف شهر شوال 

حيـث كـان    ،وجاء رد فعل غالبية الدول العربية مبعارضة ورف  نتائج  كامب ديفيـد  
ممال العربية اجتاه الدول املعتدلة يف املعارضة مييل إلي أن نتائج  كامب ديفيد  مل حتقق ا

 -:لألسباب التالية

 عدم االنسحاب الكامل من األراضي العربية. (5)

 .جتاهل موضوع القدس (4)

 .عدم االعرتاو باحلقوق الشرعية للشعب الفلسطيين (6)
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فقد اسـتمرت   ،أما بالنسبة لدول الرف  أو ماُ عرفت جببهة الصمود والتحدى
الث الذى ُعقد  يف سوريــــا يف شـهر شـوال   فى إدانة السياسة املصرية يف مؤمترها الث

 .(537)م5373سبتمرب هـ/5633

أن االتفاقيـات التـى وقعهـا السـادات فـى كامـب ديفيــد        ،ورأت ليبيـا آنـذاك  
أخرجت مصر من معادلة التوازن العسكرى بني العرب وأسرائيل وبدا فى األفـق أن  

 .(533)العربى اإلسرائيلى خيار احلل العسكرى أصبح مستبعدًا متامًا فى إطار الصراع

جـاءت  فقـد  كامب ديفيد  اتأما أكثر املواقف العربية تشددتا ومعارضة التفاقي
 .(533) ىمن جبهة الصمود والتحد

فـى   وأخريتا جاء املوقف العربي اجلماعي املتمثل يف بيان مـؤمتر القمـة التاسـ    
دان سياسة الذى أ، م1/55/5373-4 هـ/5633/ 1/54-4يف الفرتة ما بني  بغداد

مل تـدع مصـر إىل   و ،مصر املناهضة للتوجه العربي والرامية إىل التفاو  م  إسـرائيل 
مبقاطعـة الشـركات املصـرية الـ  تتعامـل مـ         ،وقد نادت ليبيا فيـه  .(411) هذه القمة
وأشار ياسر عرفات إىل أنه سوو ينسحب من املـؤمتر إذا مل تتمـذ اجلامعـة     ،إسرائيل

وأخـذت ليبيـا نفـس     ،فيذيًا ضد ما أمساه مؤامرة ضد األمـة العربيـة  موقفًا إجيابيًا وتن
  .(415) املوقف وتركت املؤمتر هى وسوريا

مت حشد قّوة عسكرّيـة ليبية علـى   ،م5373فرباير  هـ/5633ربي  األول وفى 
وكـاد أن   ،كامـب ديفيـد   اتفاقياتـادات إىل القـدس وسإثر زيارة ال ،احلدود املصريـة
    .(414) حلرب بني مصر وليبيايشتعل فتيل ا

وعلى الرغم من ذل  الرف  الذى واجهه السادات من عدد كبري من الـدول  
م معاهـدة السـالم مـ     6/5373/ 43/ هــ  47/2/5633بيد أنه وق  فى ،العربية

  :إسرائيل والتى الت احملاور امتية
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 إنهاء حالة احلرب وإقامة عالقات م  إسرائيل -5

 م5337هـ/5637سيناء التى احتلتها عام انسحاب إسرائيل من  -4

ضمان عبور السفن اإلسرائيلية يف قناة السويس م  اعتبار مضيق تـريان وخلـيج    -6
 العقبة ممران مائيان دوليان وفق وثائق وزارة االارجية املصرية 

 ،البدء فى مفاوضات إلنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيني يف الضفة وقطاع غزة -2
 (416)424رار جملس األمن رقم والتطبيق الكامل لق

مــارس  43 هـــ/43/2/5633أثنــاء اجتمــاع يف بغــداد فــى وأشــارت ليبيــا
جتـاه مصـر    -وخباصة االقتصـادية  –م، إىل ضرورة اختاذ خطوات عقابية جادة 5373

ولكن هناك العديد مـن الـدول العربيـة التـى رفضـت       ،والواليات املتحدة األمريكية
  منظمة التحرير الفلسطينية وسـوريا وليبيـا وجهـات    األمر الذى أدى إىل رف ،ذل 

، ممـا  (412)النظر املعارضة اختاذ هذه االطوات جتاه مصر والواليات املتحدة األمريكيـة 
      أدى إىل حدوث اختالفات فى وجهات النظر بني الدول العربية آنذاك.  

ينها ليبيا فى ونتيجة لسياسة السادات جتاه إسرائيل، بدأت الدول العربية ومن ب
مواجهة الوض  املصرى اجلديد فى املنطقـة حيـث قامـت فـى مـؤمتر القمـة العاشـرة        

 -:مبا يلى 5373نوفمرب  44-41 هـ/5211حمرم  6-5بتونس يف الفرتة من 
 5373تعليق عضوية مصر يف جامعة الدول العربية اعتبارًا من  -5

 عاهدة السالم عقد مؤمتر قمة عربي يرف  كل ما صدر عن مصر فيما خيت  مب -4

نقل مقر جامعة الدول العربية من مقرها يف مصر إىل تـونس احتجاجـًا علـى مـا      -6
          .(411)مت

 التأكيد على تطبيق املقاطعة على مصر. -2
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وأدت حتركات  ،تصاعدت احلملة اإلعالمية الليبية ضد مصر ،وفى تل  األثناء
وأصبحت املواجهة العسـكرية بـني    ،القذايف العربية إىل زيادة حدة التوتر على احلدود

ولكـن الـــــواليات املتحـدة كانـت ختشـى أن       ،مصر وليبيا أمرًا متوقعا للمرة الثانية
يؤدي اهلجوم املصري على  ليبيا الي التأثري السليب على سـري عمليـة السـالم وقطـ      

وقـد   ،وخاصة يف ول الــــرف  العربي لكامب ديفيـد  ،الــعالقات بني مصر وليبيا
نعكس املوقف اللييب من اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السالم على العالقات املصرية ا

الليبية بشكل ملحوو وأصـبح القـذايف يشـكل عقبـة فـى طريـق تطلعـات السـادات         
وسعت القاهرة وواشنطن اىل العمل  ،وسياسة الواليات املتحدة األمريكية حنو املنطقة

تشجي  العناصر املناوئـة حلكمـه يف االـارج    خالل  معا لوض  حد لظاهرة القذايف من
هذا فــي الوقت الذي كانت جتري فيه منـاورات عسـكرية بـني     ،للقيام بأعمال ضده

األمر الذى عـده القـذايف    ،القوات املسلحة املصرية وقوات التدخل السري  األمريكية
 أعماال استفزازية تستهدو اسـتفزاز الشـعب اللـييب وإحـداث مواجهـة جديـدة بـني       

وقـد أدى ذلـ  فـى نهايـة األمـر إىل  قطـ  العالقـات         ،(413)اجليش املصرى والليبى
 .(417)م5373هـ/5211الدبلومسية بينهما فى نهاية عام 

واتفاقيـات كامـب    ،أن زيارة السادات للقـدس  ،وميكن أن نستمل  من ذل 
حنات قـد أدت إىل عـودة املشـا    ،وتوقي  معاهدة السـالم املصـرية اإلسـرائيلية    ،ديفيد

ومـن   –واالالفات واالتهامات بااليانة والعمالة بني مصر وعدد من الـدول العربيـة   
 ،الرافضـة لسياسـة السـادات فيمـا يتعلـق بالصـراع العربـي اإلسـرائيلى         -بينها ليبيا 

وبر أكتـ  3/هـ  5215ذو احلجة  3واستمر هذا الوض  إىل أن مت اغتيال السادات فى 
التاريخ املصرى ولتـدخل العالقـات املصـرية الليبيـة      لتبدأ مرحلة جديدًا فى م5335

  .(413)منعطفًا جديدًا بعد توىل مبارك حكم مصر
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 ةــاخلامت
   :- من خالل هذه الدراسة ميكن استنتاج النقاط التالية

أن القاعدة اجلماهريية الليبية وخباصة اجليش اللييب مل تر  عن موقف النظـام  
العربية وخباصـة مـد يـد العـون واملسـاعدة ملصـر وسـوريا        جتاه القضايا  اللييب امللكى

 .فقد كانوا يبغون أكثر من ذل  ،والذى اكتفى بالدعم املادي فقط

ميكن القول أن ضغوط الواليات املتحدة األمريكية وعدد من الدول األوروبية 
صاحبة املصاحل وخباصة البرتولية فى ليبيا قد لعبت دورًا فـاعاًل يف إضـعاو املوقـف    

 م.5337 هـ/5637اللييب جتاه مساندة مصر وسوريا خالل حرب

أن النموذج الثوري فى مصر والقيادة الناصرية كانـت مبثابـة    ،كما اتضح أيضًا
وأن  ،النموذج الذى جيب االحتذاء به فى ليبيا من وجهة نظر قيـادات اجلـيش الليبـى   

الفاتح من سبتمرب  /هـ5633مجادى االخر  41مصر كانت  أوىل الدول اعرتافًا بثورة 
ألهداو  ،وإعالنًا بالوقوو جبانبها ودعمها بكل إمكاناتها سياسيًا وعسكريًا ،م5333

 تتعلق مبساندة احلركات التحررية ومصاحل مصر االسرتاتيجية أيضًا.

وفى الوقت الذى كانت فيه ليبيا مصـرة علـى تنفيـذ االجتـاه الوحـدوي بكـل       
 ،ق املصري من هذه االطوة السريعة غري املدروسةالسبل والطرق ودون النظر إىل القل

أشـهرها وحـدتها مـ      ،كانت الذاكرة املصرية حتوي ذكـرى جتـارب وحدويـة فاشـلة    
حيـث   ،وم  ذل  كان للطرفني أيضًا ما يدعوهما للتفكري يف مسـألة الوحـدة   ،سوريا

يمـي أو  كانت أسباب  كثرية قد أدت إىل هذا االجتاه الوحدوي منها ماهو حملي أو إقل
دولي. كما أبرزت الدراسة أن خطب عبد الناصر وعباراته الداعمة للنظام الثوري فى 
ليبيا  قد رفعت من مكانة العناصر التى قامت بالثورة الليبية لكونها صادرة من زعـيم  
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لسياسـي اجلديـد   عربى له شعبية كبرية يف ليبيا والـوطن العربـى بأسـره. وأن الـنهج ا    
ويبـدو أن   .سري  للهزميـة التـى جـاءت نتيجـة حلكـم الفـرد       كرد فعل للسادات جاء

 السادات كان أكثر اقتناعًا من عبد الناصر بهذا التوجه الدميقراطي احملدود آنذاك.

يضاو إىل ذل  أن الـدالئل أثبتـت هنـاك تنـاق  واضـح بـني فكـر القـذايف         
اسـية  وأنهمـا لـن يتفقـا معـًا مـن الناحيـة السي       ،الوحدوي وفكر السـادات القطـري  

والشمصية،وأن االختالفات اجلوهرية بني شمصية السادات وشمصـية القـذايف قـد    
وأن مشـاري  واتفاقيـات الوحـدة    ،أثرت تأثريًا جليًا على طبيعة العالقات بني البلدين

 ،خاصة أنها قامت بني زعيمني ال يثق كـل منهمـا فـى امخـر     ،كانت حرب على ورق
عــة السياســات الداخليــة برؤيتهمــا لطبي وهنـاك تنــاق  واضــح بينهمــا فيمــا يتعلـق  

فقـد أصـاب نشـوب احلـرب فـى       ،وأنه على الرغم من ذل  الدعم اللييبواالارجية 
نتيجـة لتجاهلـه كشـري  فـى      ،السادس من أكتوبر القذايف باإلحبـاط وخيبـة األمـل   

وبينـت   ،احلرب سواء فى التمطـيط أو اإلعـداد للمعركـة أو حتـى معرفـة موعـدها      
ن مسائل مثل خطط احلرب وموعد املعركة واالرائط كلها كان جيـب  أالدراسة كذل  

خاصة م  أشماص مثل القذايف أثبتت الدالئل التارخيية عدم  ،أن حتاط بالسرية التامة
  وإفشائه لبع  أسرار عسكرية عن غري قصد.    ،قدرته على االحتفاو باألسرار

ركة واالرائط كلـها  أن مسائل مثل خطط احلرب وموعد املع ،وأبرزت الدراسة
خاصة م  أشماص مثـل القـذايف أثبتـت الـدالئل      ،كان جيب أن حتاط بالسرية التامة

وإفشائه لبع  أسرار عسكرية عن غري  ،التارخيية عدم قدرته على االحتفاو باألسرار
  قصد.   
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مبثابة تدشني ملرحلة جديدة مـن   ،كان قبول السادات سياسة وقف إطالق النار
ن األسباب اىل أدت إىل تفكري السادات فـى  أو ،لعالقات املصرية الليبيةمراحل توتر ا

 .أسبابًا اقتصادية غالبليبيا كانت فى ال غزو

اختذت العالقات املصرية الليبية منحى دوليًا بدخول أطراو كثرية فيها ليسـت  
وسوفيتية أطرافًا عربية فقط وإمنا أطرافًا أفريقية وآسيوية غري عربية وأوروبية وأمريكية 

مما أضفى عليها البعد الدولي وليس البعـد الثنـائي وذلـ  نتيجـة لتشـاب  املصـاحل       
ن وأن قرار السادات بزيارة القدس أدى إىل مزيد م ،واملطام  بني هذه القوى املتعددة
 ،أدى بدوره إىل إصدار قرار بقطـ  عالقتهـا مـ  مصـر     توتر العالقات الليبية املصرية

 . الشديد فى منـطقة احلدود املصرية الليبية وسيادة جو من التوتر

من أبـرز الـدول التـى وقفـت موقفـًا       كانت ليبياالدراسة أن  من خالل اتضح
وكذا  ،م5373 هـ/5633 اتفاقيات كامب ديفيدو ،لزيارة السادات إىل القدسمعاديًا 

 م.5373 هـ/5211 معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية
 



 643               العالقات السياسية بني مصر وليبيا              د. ابراهيـم جـالل 

 :تاـوالتعليق شـاهلوام 
 5373/ 5333جيب اإلشارة إىل أن هناك دراسة مهمة عن العالقات املصرية الليبية بني عـامى   *  

للدكتور عبد القادر إمساعيل فى أعمال املؤمتر الدوىل لقسم التاريخ فى إطار االحتفاليـة مبلويـة   
، 4113مـايو   7-3جامعة القـاهرة وعنـوان املـؤمتر   العالقـات املصـرية الليبيـة عـرب العصـور         

. وقد استفاد منها الباحث إفادة  كبرية فى هذه الدراسة، بيد أن الباحث يـرى  242 – 211ص
أن هناك اختالو بني الدراسـتني فيمـا يتعلـق بتحديـد العنـوان       -من وجهة نظره املتواضعة  -

حيث أن دراسة د. عبد القادر جاء فيها العنوان عـام العالقـات املصـرية الليبيـة. أمـا الدراسـة       
، 5373حلالية فجاء العنوان حمددًا بالعالقات السياسية منذ توىل السادات حتـى املقاطعـة عـام    ا

كما أن هناك اختالو فى عدد صفحات الدراسـتني حيـث إن دراسـة د. عبـد القـادر تناولـت       
( صـفحة وهـذا ال يقلـل    55املوضوع فيما يتعلق بفرتة توىل السادات حتى املقاطعـة فـى حنـو )   

ية الدراسة وجديتها ولكن اهلدو هو إيضـاح الفـارق بـني الدراسـتني، كمـا أن      بالطب  من أهم
 هناك اختالو فى الطرح والتحليل والنتائج وطبيعة املصادر واملراج . 

، 4111قصة حرب يونيو، اهليلة العامة للكتـاب، القـاهرة،    –عبد العظيم رمضان: حتطم األهلة  (5)
 . 31،35، 13ص 

 .413، ص5371بيا، الطبعة األوىل، األجنلو املصرية، القاهرة، سامى حكيم: هذه لي (4)
، ترمجـة وتقـديم  عمـاد    5333ن.أ. بروشني: تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاس  عشر حتى عام  (6)

 .223 -227، ص5333حامت، مركز دراسة جهاد الليبيني ضد الغزو اإليطاىل، طرابلس، 
اضر، ترمجة شاكر إبـراهيم، الطبعـة األوىل، املنشـاة الشـعبية     هنرى حبيب: ليبيا بني املاضى واحل (2)

 . 32،31، ص5335للنشر والتوزي  واإلعالن واملطاب ، طرابلس،

 . 516، ص5371صالح العقاد: ليبيا املعاصرة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،  (1)
(3)  Colin, Legum and Others (ed): Africa Contemporary Record 1968 -

1969, London, 1969, P.79.       

(7)  Rath, First:The Elusive Revolution,New York, 1975,P.18.    

 (3) Jim, Taylor: Khadafy – Man or Myth, London, 1992, P.34. 
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 (3) John, Wright: Libya, London, 1969, P.260.  
، فـى  5374 – 5333يبية بني التـآخى والوحـدة مـن    سيد عيسى حممد: العالقات املصرية الل (51)

،، أعمال املؤمتر الـدوىل لقسـم التـاريخ    4113مايو  7-3العالقات املصرية الليبية عرب العصور 
فــى إطــار االحتفاليــة مبلويــة جامعــة القــاهرة، جامعــة القــاهرة، معهــد البحــوث والدراســات 

ــة،   FCO39629:UAR/LIBYA,BRITISH (؛612، ص 4113األفريقيــــ

EMBASSY,CAIRO, 4 FEBRAUARY,1970.  
فـى العالقـات    5373 – 5333( عبد القادر إمساعيل: العالقات املصـرية الليبيـة بـني عـامى     55)

،، أعمال املؤمتر الدوىل لقسـم التـاريخ فـى إطـار     4113مايو  7-3املصرية الليبية عرب العصور 
، 4113د البحوث والدراسات األفريقية، االحتفالية مبلوية جامعة القاهرة، جامعة القاهرة، معه

، 5333؛ جمموعة باحثني: الثورة الليبية فى عشرين عامـًا، الطبعـة األوىل، طـرابلس،    613ص 
 .251ص

، فى العالقات املصرية الليبية عرب 5374 – 5333حممد عبد املؤمن: العالقات املصرية الليبية  (54)
ىل لقسم التاريخ فى إطار االحتفالية مبلوية جامعة أعمال املؤمتر الدو ،4113مايو  7-3العصور 

. )اسـتفاد  671، ص 4113القاهرة، جامعة القاهرة، معهـد البحـوث والدراسـات األفريقيـة،     
الباحث من هذه الدراسة أكرب إفادة، ويود أن يشكر الدكتور  حممـد عبـد املـؤمن الـذى أعطـى      

االحتـاد االشـرتاكى العربـى وجلسـات      الباحث بع  الوثائق الربيطانية وااألمريكية وجلسات
 رؤساء دول امليثاق التى جاءت فى الدراسة(

، 5333حممد حسنني هيكل:   حوارات م  القذافى   جملة وجهات نظر، العـدد الرابـ ، مـايو،     (56)
 .51ص

(52)  Rath, First:Op.Cit., P.113.  

، 5333ار املستقبل العربـى، القـاهرة،   فتحى الديب: عبد الناصر وثورة ليبيا، الطبعة األوىل، د (51)
 .623ص

أمحد محروش: قصة ثورة يوليو خريف عبـد الناصـر   اجلـزء االـامس، الطبعـة الثانيـة، مكتبـة         (53)
 .423، ص 5332مدبوىل، القاهرة، 

 (57)FCO39629: PRESIDENT NASSER’S VISIT TO LIBYA, 
DIPLOMATIC REPORT No.44/70,,North Africa and Middle East 
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Distribution,LIBYA,19 January,1970.مركز الدراسات السياسية واالسـرتاتيجية:  ؛
، القـاهرة،  5371سـبتمرب   – 5333خطب. أحاديـث. تصـرحيات، ينـاير     –وثائق عبد الناصر 

  .242د.ت، ص 
، 631؛ سـيد عيسـى حممـد: العالقـات، ص    515، 73- 76فتحى الديب: عبد الناصـر، ص  (53)

يان احتاد اجلمهوريات العربية  منشـور فـى  يوسـف خـورى: املشـاري  الوحدويـة       ؛ بيان ب635
 264، ص 5331، مركز دراسات الوحدة العربية، بـريوت،  4، ط5333 -53-5356العربية 

يونيـو   53، حماضر جلسـات االحتـاد االشـرتاكى العربـى، اجللسـة الثانيـة والعشـرون،        214 –
5371. 

 .13، ص 5376لعربية الليبية، عامل الكتب، القاهرة، مجال محدان: اجلمهورية ا (53)
(41) Colin, Legum (ed): Africa Contemporary Record, 1970-1971, P.79.  

           
 .117، ص 5337عبد اهلل عبد الرازق: موسوعة التاريخ والسياسة فى أفريقيا، القاهرة،  (45)

(44)  Ruth First: Op.Cit., PP.113,114.  

 .455، ص5334أمحد فارس: موروث الناصرية، مصر والعروبة وثورة يوليو، بريوت،  (46)
( جمموعة من الباحثني   حترير على الصاوى  : النمبة السياسية فى العامل العربـى، أعمـال املـؤمتر    42)

 .  11، ص5333الثالث للباحثني الشباب بالقاهرة، القاهرة، 

 .5413واحلاضر، ص  هنرى حبيب: ليبيا بني املاضى (41)
 .634( حممد عبد املؤمن: العالقات، ص 43)
 .463، ص 5337، بريوت، 4حممد السيد سليم: التحليل السياسى الناصرى، ط (47)
 .573، 515فتحى الديب:عبد الناصر، ص (43)
 .456، ص4مذكرات حممود ريا : جحممود ريا   (43)
 . 515، 73- 76فتحى الديب: عبد الناصر وثورة ليبيا، ص (61)
 .255عبد القادرإمساعيل: العالقات، ص (65)
 FCO39629:PIRIORITY TRIPOLI           ؛13مجـال محـدان: اجلمهوريـة، ص     (64) 

TO BENGHAZI,TELEGRAMNUMBER1, 3JANUARY                      
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FCO39629:UAR/LIBYA,BRITISH EMBASSY IN LIBYA,TRIPOLI,8 

JANUARY,1970.      
 .51حممد حسنني هيكل: حوارات م  القذافى، ص (66)
 FCO39629:UAR,LIBYA AND ؛  473-677حممد عبد املـؤمن: العالقـات، ص   (62)

ARMS SUPPLIES,CAIRO TELEGRAM NO.211,11 FEBRUARY1970.  
 .673( حممد عبد املؤمن: العالقات،  ص 63)
 ،413 – 416، 33، 32، 44فتحى الديب: عبد الناصر، ص  (67)
 .631 – 636حممد عبد املؤمن: العالقات، ص 67)
 .534-531، 533، 63(فتحى الديب: عبد الناصر، ص 63)
 . 255( عبد القادر إمساعيل: العالقات، ص63)

 (21) Colin, Legum (ed): Op.Cit., 1970-1971, P.80.  

 .73، ص5332اته،   مصر 5332- 5333عام    41جمموعة من املؤلفني: ليبيا الثورة فى  (25)
 .113عبد اهلل عبد الرازق: موسوعة، ص  (24)
 .611؛ جمموعة من املؤلفني: ليبيا، ص571فتحى الديب:عبد الناصر، ص (26)
 .461، ص5371ديسمرب – 5333وثائق عبد الناصر، يناير  (22)
 .534-531، 533، 63فتحى الديب: مرج  سابق، ص  (21)
 (23) FCO39629:UAR,LIBYA, 16 MAR 1970, 19 MAR 1970,23 

MAR1970,CYRENAICAN SURVEY, 25 MARCH,1970.حممــد عبــد  ؛
 .431 - 436مرج  السابق، ص املؤمن:

( * مبادرة روجرز: مبادرة أمريكية قام بها وليم روجرز األمريكى حلل أزمة الشـرق األوسـط،   27)
، مقابـل  5337لـت عـام   وجاء فى املبادرة  انسحاب إسرائيل مـن األراضـى العربيـة التـى احتد    
 .611اعرتاو عربى حبقها فى البقاء، مصر والعروبة وثورة يوليو، بريوت، ص

 .442، ص5373أنور السادات: البحث عن الذات، القاهرة،  (23)
 (23) Ruth First: Op.Cit.,  P.228. 

-FRUS.1969. 442أنور السادات:البحث، ص ؛431،435فتحى الديب:عبد الناصر،ص (11)

1976,Volume.E-5,Part2,Documents on Africa 1969-1972, Status 

Report on Libya,7 May 1971.  
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 .435فتحى الديب: عبد الناصر،ص (15)
ــات، ص    (14) ــؤمن: العالقــ ــد املــ ــد عبــ -FRUS.1969-1976,Volume.E؛ 631حممــ

5,Part2,Documents on Africa 1969-1972,F-5c for Libya, To the 

Secretary through:S/S From:AF-C.Robert Moore, Acting December 

31 1971.  
 .76 – 16، ص 5333، بريوت، 5335- 5371حسن أبو طالب: عالقات مصر العربية  (16)
 .31، ص 4حممود ريا : مذكرات حممود ريا ، ج (12)

 (11) Colin, Legum (ed): Africa Contemporary Record, 1971-1972, PP.20-22. 

من أبرز أفراد اجملموعة، نائب رئيس اجلمهورية علـى صـربى، ووزيـر الـدفاع حممـد فـوزى،       ( 13)
ووزير الداخلية شعراوى مجعة، ووزير اإلعالم حممد فائق، ورئيس الربملان حممـد لبيـب شـقري،    

  . 465 -443وسكرتري رئيس اجلمهورية سامى شرو أنور السادات: البحث عن الذات، ص
 (17) Colin, Legum (ed), 1971-1972, P.27.  

 .613- 611فتحى الديب: عبد الناصر،ص (13)
 .576نفسه، ص (13)
 .477هنرى حبيب:ليبيا، ص (31)

(35)  Rath, First:Op.Cit., P.118. 

 .477هنرى حبيب:ليبيا، ص (34)
 .254عبد القادرإمساعيل: العالقات، ص (36)
معمـر  ية الثالثة هـو منـط مـن احلكومـة وصـفه العقيـد       النظرية الدولية الثالثة أو النظرية العامل (32)

ية الليبيـة  واجلماهريية العرب، والذي استندت عليها رمسيا حكومته السبعينياتيف أوائل  القذايف
والقوميـة العربيـة    االشـرتاكية . الـنمط مسـتوحى جزئيـا مـن قبـل      الشعبية االشرتاكية العظمى

. وهـو يتشـابه مـ  نظـام اإلدارة الذاتيـة      الدميقراطيـة املباشـرة  اإلسالمية، وجزئيـا مـن مبـادئ    
، وال  والثمانينيات والسبعينيات الستينياتخالل  والطريقة الثالثة اليوغوسالفيةاليوغوسالفية، 

. وقـد اقـرتح الـنمط كبـديل     ادفارت كارديلعمل على تطويرها القائد اليوغوساليف الشيوعي 
، اسـتنادا إىل االعتقـاد أنـه مت إثبـات فشـل هـاتني       العـامل الثالـث  لبلـدان   والشيوعية للرأمسالية

 املوسوعة احلرة ويكيبيديا. األيدولوجيتني.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
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، فى صورة أفكار ذات طاب  فلسفى تـارخيى، ودونهـا فـى    5374قدم القذافى هذا الطرح عام   
 5376- 3- 61األهرام  فاصيل أنظر؛كتاب عدرو بالكتاب األخضر، ملزيد من الت

 .551،ص5375(،يوليو 41جملة السياسة الدولية،العدد) (31)
 .34،ص5371نوفمرب  54خطاب الرئيس أنور السادات، (33)
 .36،ص5371نوفمرب  53خطاب الرئيس أنور السادات، (37)
 ،5373 وت،عبد الوهاب الكيـاىل، موسـوعة السياسـة، اجلـزء االـامس، الطبعـة االوىل، بـري       (33)

؛ السيد فليفل: حنو جتديد الدعوة مليثاق طرابلس، أعمال املؤمتر الـدوىل لقسـم التـاريخ    113ص
فــى إطــار االحتفاليــة مبلويــة جامعــة القــاهرة، جامعــة القــاهرة، معهــد البحــوث والدراســات 

؛ بيان مـؤمتر رؤسـاء   25املصرية الليبية عرب العصور، ملمصات األحباث، ص 4113األفريقية، 
. فتحى الديب: عبـد الناصـر، حماضـر جلسـات     46/5/5375دول ميثاق طراابلس، األهرام، 

 .231-261، 5375أبريل  53 -52رؤساء دول ميثاق طرابلس خالل الفرتة من 
 .51، ص5376عبد الوهاب الكياىل، املوسوعة التارخيية، د.ط، بريوت، (33)
 .71،ص5333املصرى، القاهالة،  لطفى االوىل، مدرسة السادات السياسية واليسار (71)
 .51عبد الوهاب الكياىل: املوسوعة التارخيية، ص (75)
، 5333 – 5333سيد عبد الـرحيم حممـد: سياسـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة جتـاه ليبيـا          (74)

عزيز حممد حبيب:ليبيا، األجنلـو   ؛521، ص4166ماجستري، كلية األداب جامعة عني اس،  
 .433، ص331املصرية، 

 .554،556جملة السياسة الدولية، العدد السابق،ص (76)
 عنان على الشهاوى، مراجعة:عاصم الدسوقى، معجم تاريخ مصر، ترمجة: جوان فوتشركنج، (72)

هو أن حتـتفظ كـل    االحتاد التعاهدى أو الكونفيداىل: .321، ص4116الطبعة األوىل، القاهرة، 
خلية ويرتتب على ذل : لكل دولة دستورها االاص. لكـل  دولة داخلة يف االحتاد بسيادتها الدا

لكل دولة نظامهـا السياسـي، أي حيـق     دولة سلطاتها العامة )التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
االحتاد التعاهدي أن يكون بني دولة ملكية وأخرى مجهورية. لكل دولة رئيسـها االـاص. لكـل    

ة. لكل دولة حق اإلنفراد بالتمثيل الدبلوماسي. لكـل  دولة حق اإلنفراد بعقد املعاهدات الدولي
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دولة حق التحالف العسكري م  األخرى. حيتفظ رعايـا كـل دولـة جبنسـيتهم االاصـة، أي أن      
 د، أنظر، قباسات سياسية.رعايا كل دولة يعتربون أجانب بالنسبة للدولة األخرى يف االحتا

 .436، 634حممد عبد املؤمن: العالقات، ص  (71)
 .636نفسه، ص (73)
 نفسه.  (77)

 .113، ص: موسوعة السياسةعبد الوهاب الكياىل (73)
 .521سيد عبد الرحيم حممد حممود: سياسة، ص (73)
 .472، ص5337، القاهرة،5335-5371مجال على زهران، السياسة االارجية ملصر  (31)

(35)  FRUS.1969-1976,Volume.E-5,Part2,Documents on Afric 1969-

1972,National intelligence Estimate, Libya NIE36.5-71,30 May 1971. 

وهى التى تعرو باسم ثورة التصحيح فى مصر والتى ختل  فيها الرئيس -:5375)*( حركة مايو 
أنور السادات من كل خصومة ثم مهامجته للناصرية التى تتبنى ليبيا الثورة مبادئها؛ حممد كمـال  

، 5374وســط يف امليــزان االســرتاتيجي، الطبعــة السادســة، القــاهرة،عبــد احلميــد، الشــرق األ
 .532ص

 .525سيد عبد الرحيم حممد حممود: مرج  سابق، ص
لويد جنسن، تفسري السياسة االارجية، ترمجة:حممد بن امحد مفتى، حممد السـيد سـليم،    نفسه؛ (34)

 . 36،ص5333الريا ، 

 537مجال محدان:اجلماهريية، ص (36)

 .3، ص5374، 3533العدد  يدة االخبار،جر (32)
أكـد الـرئيس السـورى حـافظ االسـد علـى اهميـة         5374مايو  4)*( فى يوم الثالثاء املوافق 

العمل من أجل حتقيق الوحدة العربية فى هذه الظروو املصريية التـى ختوضـها االمـة العربيـة،     
 وقد مت هذا عندما قام الرئيس السورى باالحتفال بعيد العمال.

 .5، ص3537،5374جريدة االخبار، العدد (31)
 .5،ص5374، سنة 3414جريدة االخبار، العدد  (33)
 .553، ص5374جملة السياسة الدولية، العدد الثالثون، أكتوبر  (37)
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)*( االمانه االاصه:او ما يطلق عليـة اللجنـة االشـرتاكية وكانـت تنـاقش االفكـار واملبـادئ         (33)
شـتمل عليهـا دليـل العمـل السياسـي والفكـرى والتنظيمـى لالحتـاد         االساسية التى جيـب أن ي 
 .553االشرتاكى املوحد. نفسه، 

 (33)FRUS.1969-1976,Volume.E-5,Part2,Documents on Africa 1969-

1972, Reduction of US Mission in Libya,31 May 1972 جملـة السياسـة    ؛
    . 541الدولية، العدد الثالثون، ص

؛ بيان حول الوحـدة بـني مصـر وليبيـا منشـور فـى  يوسـف خـورى:         545، 541ه، صنفس (31)
، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 4، ط5333 -53-5356املشاري  الوحدوية العربية 

، 413، رقـم  5374. الوثـائق العربيـة   6/3/5374؛ األهرام بتاريخ 217، 213، ص 5331
 .637، 633ص

 .3،5،ص ص5374غسطس،،ا3134االخبار، العدد (35)
 . 512،ص5377عبد العزيز رفاعى، الوعى العربى ووحدة مصر وليبيا، طرابلس،(34)             

 . 5، ص5374، أغسطس، 3355االخبار، العدد (36)

، 5331، الطبعـة الثانيـة، بـريوت،   5333-5356يوسف خورى، املشاري  الوحدوية العربيـة  (32)
 .231ص

 .5، ص5374اغسطس، ،3354االخبار، العدد (31)
-RUS.1969 ؛653، ص5377أنور السادات، البحث عن الذات، القاهرة، (33)

1976,Volume.E-5,Part2,Documents on Africa 1969-1972, Reduction 

1969- 1976, Arms for Libya,National Security Council, 

Memorandum for:Dr Kissinger from:Samuel M Hoskinson, 7 

September 1972.       
 * 5، ص5374، سبتمرب،3653االخبار، العدد (37)
 .6، ص5374، سبتمرب،3653االخبار، العدد (33)
 .212يوسف خوري: املشاري ، ص (33)
 .6، ص5374، سبتمرب،3653االخبار، العدد (511)
 .433؛عزيز حممد حبيب:ليبيا، ص6، ص5376، أغسطس،65376االهرام، العدد (515)
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 .541زارة االعالم، اجلمهورية العربية الليبية، صو (514)
، عبد الوهاب الكيالي: موسـوعة السياسـة،   524سيد عبد الرحيم حممد حممود:سياسة، ص  (516)

 .113ص
 .664،ص5372موسي صربي، وثائق حرب أكتوبر، الطبعة االولي، القاهرة،  (512)
 .632حممد عبد املؤمن: العالقات، ص  (511)
 .637 – 632ص(نفسه، 513)
السـاحلية   أشـدود .مينـاء أشـدود: يقـ  يف مدينـة     256عبد القادر إمساعيل: العالقات، ص (517)

. للبحـر املتوسـط  (، على السـاحل الشـرقي   النكبةامُلجّهرة بفعل  فلسطني التارخيية)إحدى مدن 
أدى تأسيسه إىل التأثري بشكل كبري على سعة موانئ البالد. ُيستمدم عادة يف إيصال املسـاعدات  

 امُلحاَصر من قبل إسرائيل. قطاع غزةإىل 
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ألنهـا تسـتمدم الـدول املسـتعمرة علـى أنهـا        الرأمساليةأن وجود االمربيالية مرتابط م   لينني
 أسواق جديدة أو مصادر ملواد أولية.
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