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 المستخلص:

الميبية في عيد الرئيس السادات والرئيس القذافي توترًا خطيرًا أدي إلى  –شيدت العالقات المصرية    
 24- 21اندالع مناوشات عسكرية بيف البمديف فيما اصطمح عمى تسميت بػ " حرب األربعة أياـ " مف 

بعد أف خرجت مصر  ، وقد جاءت ىذه الحرب في وقت دقيؽ لمغاية في تاريخ األمة العربية1977يوليو 
، وفي وقت كاف الرئيس السادات يعمؿ فيو جاىدا عمى توحيد الصؼ 1973منتصرة مف حرب أكتوبر 

 العربي وقيادتو لموصوؿ إلي سالـ مع إسرائيؿ واسترجاع األراضي العربية المغتصبة.

وٌيجيب ىذا البحث عف تساؤالت ميمة حوؿ ماىية "حرب األربعة أياـ" بيف مصر وليبيا؟ وما ىي    
األسباب والمالبسات التي أدت الندالعيا؟ وما ىي ردود الفعؿ العربية والدولية تجاىيا؟ وتداعيات ىذه 

ة عمى المدي البعيد؟ وىؿ الميبي –الحرب الخاطفة عمى العالقات البينية العربية وعمى العالقات المصرية 
 يمكف أف تتكرر بشكؿ أو بأخر؟ 

الميبية لـ تمؽ نصيبا مف  -وبذلؾ يمقي البحث الضوء عمى فترة حرجة مف تاريخ العالقات المصرية    
البحث والدراسة التاريخية ربما الف تفاصيميا ظمت مبيمة لفترة طويمة مف الزمف، ويعد ىذا البحث دراسة 

 جادة ليذه األزمة في محاولة إلجالء الحقيقة عنيا بشكؿ عممي موضوعي.  وثائقية تاريخية

 69/4/6060 تاريخ استقبال البحث:

 65/9/6060 تاريخ قبول النشر:
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 الكممات المفتاحية 

 الميبية ، حرب األربعة أيام ، الرئيس السادات ، الرئيس القذافي . -مصر ، ليبيا ، العالقات المصرية 

 نبذة تاريخية:

الميبية منذ القدـ بأنيا عالقات يسودىا الود والتأخي، إذ ربطت بيف –اتسمت العالقات المصرية      
البمديف مصالح أمنية وسياسية واقتصادية، فضال عف الروابط االجتماعية، والسيما أف ليبيا تمثؿ بوابة 

 ،1996حمداف،  (كيمومتر1994مصر الغربية حيث تشكؿ الحدود الممتدة بيف البمديف مسافة نحو
 (.275ص

وقد مرت العالقات بيف البمديف بمراحؿ مختمفة ما بيف تقارب وتباعد، فمصر كانت مف أوائؿ الدوؿ    
، كما 1951ديسمبر  24التي اعترفت باستقالؿ ليبيا وساندتيا بعد تحررىا مف االستعمار اإليطالي في 

 (St John, Ronald, 2914, p63)1952يوبثورة يول 1969تأثرت الثورة الميبية في بدايتيا عاـ 
وسعي الرئيس القذافي لموحدة مع مصر فالتقى بالرئيس جماؿ عبد الناصر وتـ توقيع ميثاؽ طرابمس في 

 St John, Ronald,2914, p63) الذي تضمف ما سمي بالجبية القومية العربية 1969ديسمبر 
&Vandewalle, 2912, p86)  في حماية وتأميف الثورة الميبية مف كما كاف لمصر دورًا كبيرًا

 (.  158-157،ص1989)الديب،  (*)المؤامرات التي كانت تحاؾ ضدىا وعممت عمى ضماف نجاحيا

وبعد وفاة الرئيس جماؿ عبد الناصر وتولي الرئيس السادات السمطة في مصر ظمت العالقات ودية    
 17ات العربية بيف مصر وليبيا وسوريا في بيف البمديف في البداية وتـ إعالف قياـ اتحاد الجميوري

داخؿ الجميوريات  1971سبتمبر  1( اتبعو استفتاء شعبي في Vandewalle, 2912) 1971أبريؿ
، ص 2913؛ الشيخ، 289، ص 1981الثالث وجاءت الموافقة باإلجماع عمى إتماـ الوحدة )حبيب،

، 1996ندماجية شاممة )حمداف، السعي نحو وحدة ا 1972(، ثـ أعمنت ليبيا ومصر في عاـ 146
 (.269ص
 

تمت اجتماعات بيف الرئيسيف السادات والقذافي في  1972أغسطس  2يوليو إلى  31وفي الفترة مف     
نشاء قيادة سياسية موحدة بينيما تتولي  طبرؽ وبنغازي وتـ االتفاؽ عمى الوحدة الكاممة بيف البمديف وا 

 ,Vandewalle ؛147، ص 2913لمجاالت )الشيخ، وضع األسس لموحدة الكاممة في مختمؼ ا
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2916, p178 قرار الصيغة النيائية لمشروع الوحدة لطرحو عمى االستفتاء في موعد أقصاه األوؿ مف ( وا 
(واستمر التقارب 281،ص1981؛حبيب،(St John, Ronald Bruce. 2914 ,p63 1973سبتمبر 

 ماـ الوحدة بينيما.بيف البمديف واتخذت عدة خطوات متبادلة في سبيؿ إت
الرئيس محمد أنور السادات خطابَا إلى األمة بمناسبة مرور عاما عمى ألقى 1972سبتمبر  1ففي     

سالـ عمى شعب ليبيا وثورتو التي جددت "، قائال إعالف دولة االتحا ومرور ثالثة أعواـ عمى الثورة الميبية
 .)1/9/1972خطاب الرئيس السادات إلى األمة،  (شباب أمتنا".

والتقى مع الرئيس القذافي في طرابمس  1973يونيو  19كما قاـ الرئيس السادات بزيارة ليبيا في    
السادات يمتقي مع القذافي في طرابمس  ،أخبار اليوـ (وشارؾ شعب ليبيا احتفاالتو بعيد الثورة الميبية

الرئيس محمد أنور السادات خطاب في الذكرى الثالثة ألقى  1973يونيو  12، وبتاريخ ) 19/6/1973،
) حديث الرئيس السادات  حدث إلى اإلذاعة والتمفزيوف الميبي، كما تلجالء أخر جندي أمريكي عف ليبيا 

 (.6/1973/ 12لإلذاعة والتمفزيوف الميبي ،

الرئيس محمد أنور زار القذافي مصر والتقى أعضاء البرلماف المصري وألقى  1973يونيو  39وفي    
رحب فييا بالرئيس الميبي واصفا السادات كممة في اجتماع الييئة البرلمانية لمناقشة وحدة مصر وليبيا 

ة الرئيس السادات في اجتماع إياه بأنو "بطؿ مف أبطاؿ أمتنا العربية وقائد ثورة الفاتح مف سبتمبر")كمم
 (.39/6/1973الييئة البرلمانية لمناقشة وحدة مصر وليبيا، 

استقبؿ الرئيس السادات الرئيس القذافي مرة أخرى في مصر ووصفتو  1973يوليو  22وفي     
البمديف الصحؼ المصرية آنذاؾ بأنو قائد المسيرة الشعبية الميبية وأعمف السادات قبولو لوثيقة الوحدة بيف 

 :  (.22/7/1973)أخبار اليـو
كاف ىناؾ تعاوف عسكري كامؿ بيف مصر 1973وأثناء االستعداد لخوض حرب أكتوبر     

(،حيث قامت ليبيا بعقد صفقة طائرات " ميراج" مع فرنسا لكسر حذر شراء السالح 2912وليبيا)الشاذلي، 
وتـ استخراج  .(Simons, 1996 ;Los Angeles Times, Jul 24, 1977) الذي فرض عمى مصر

جوازات سفر ليبية لمطياريف المصرييف مف أجؿ التدريب في فرنسا، كما درب الطياريف المصرييف في 
 The Guardian ,Jul؛2912الشاذلي،( قواعد الطيراف الميبية وكذلؾ درب الطياريف الميبييف في مصر

 " قامت ليبيا بشرائيا لصالح مصر62(وعندما واجيت مصر مشكمة شراء الدبابات " تي  1977 ,28
(Simons,1996, p254)وأثناء الحرب قامت ليبيا ،() بأرساؿ سربيف مف الطائرات أحدىما يقوده
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 مصريوف وآخر يقوده ليبيوف، ولواء مدرع والتزمت بوضع كؿ إمكانياتيا العسكرية لخدمة المعركة
أكتوبر كاف يوجد عمى أرض ليبيا أكثر مف ربع باإلضافة ليذا الدور الميبي في حرب  (.2912الشاذلي،)

 CIA document, March) مميوف مف العمالة المصرية مف أطباء ومدرسيف وعماؿ ميرة وميندسيف.
9, 1977; New York Times, Sep 2, 1979). 

مثالية  وعمى ىذا النحو بدا واضحا أف العالقات كانت مثالية بيف البمديف. لكف ىذه العالقات التي تبدو   
، فما ىي المالبسات 1977يوليو  21لـ تمبث أف أخذت في التوتر إلى أف وصمت إلى القتاؿ في 

 واألسباب التي دفعت البمديف إلى ذلؾ؟

 الميبية وأسباب اندالع الحرب: -جذور األزمة المصرية 

تشعبت وتعددت المالبسات واألسباب التي دفعت بمصر وليبيا إلى القتاؿ، فبعضيا أسباب خارجية     
 غير مباشرة والبعض اآلخر أسباب مباشرة دفعت مصر دفعا لقتاؿ ليبيا.

 1973فالتعارض في السياسة الخارجية لمبمديف شكؿ السبب غير المباشر ليذه األزمة، فبعد حرب     
(، وابتعد بشكؿ كبير عف 2913، الشيخ( لسادات ينتيج سياسة خارجية أكثر ميال إلى الغرببدأ الرئيس ا

 1972يوليو  6االتحاد السوفيتي بخاصة بعد طرد الخبراء والعسكرييف السوفييت مف مصر في 
(Foreign Office Files for the Middle East (F.O.M.E.), 1975-1978,Egyptian 

Foreign policy , part A, 18 September 1976 الؼ مف الخبراء  18( والذي قدر عددىـ بنحو
وما أعقب ذلؾ مف توتر في العالقات بشكؿ واضح بيف البمديف ورفض  (.2913الشيخ، ( والعسكرييف

، 2912الشاذلي، ) االتحاد السوفيتي منح مصر سالح إال بشروط منيا الدفع مقدما بالعممة الصعبة
ده وعوده لتزويد مصر باألسمحة التي كانت في أمس الحاجة إلييا خالؿ حرب (،ونق2914الجمسي،
، ولـ يكتؼ االتحاد السوفيتي بذلؾ بؿ منع دوؿ أخرى مثؿ اليند مف تسميـ قطع غيار  1973أكتوبر

لترسانة األسمحة المصرية التي كانت ال تزاؿ قاصرة عمى األسمحة السوفييتية، وىو ما دفع الرئيس 
/  4/  29حديث الرئيس السادات لتميفزيوف الدانمارؾ،  ى المجوء إلى الغرب طمبا لمسالح.)السادات إل

؛حديث السادات في مناسبة  5/197/ 18؛ حديث السادات إلى صحيفة راستاخير اإليرانية ، 1976
 3/  15؛النيار، 1977/  7/  22يوليو أماـ المؤتمر القومي لمحكـ المحمي ،  23اليوبيؿ الفضي لثورة 

 /1976 .) 



 سارة هحوود عبدالحلين الشيخ د.والووقف العربي والدولي هنه )حرب األربعت ايام (                 1711الليبي  –النزاع الوصري 
 

  

 5  2021 يناير ألول الجزء االثاني والعشرون العدد            )العلوم االجتماعية واإلنسانية(مجلة البحث العلمي في اآلداب  

مع إسرائيؿ  1975سبتمبر 1وعمى مستوي عالقة مصر بالدوؿ العربية فبعد فض االشتباؾ الثاني في    
وبدء مصر لمتفاوض لمسالـ معيا وانعكاسات ىذا عمى عالقة الدوؿ العربية بمصر، تمكف الرئيس 

دوؿ الخميج األخرى واستعاد  السادات مف الحفاظ عمى عالقات جيدة مع المممكة العربية السعودية وباقي
 F.O.M.E., 1975-1978, Egyptian ) عالقتو مع الفمسطينييف بعد رفضيـ التفاوض مع إسرائيؿ.
Foreign policy, part A,18 September 1976) 

أما عمى صعيد عالقة مصر بالغرب فقد سعى الرئيس السادات إلقامة عالقات جيدة مع الواليات     
يطاليا والنمسا، وىذا إلثبات وجود  المتحدة كما قاـ بجولة أوروبية زار خالليا فرنسا وبريطانيا وألمانيا وا 

 F.O.M.E., 1975-1978, 18).مصادر بديمة محتممة لشراء السالح غير االتحاد السوفيتي
September 1976.) 

بشكؿ خاص والتقرب مف وأمريكا () الغربفي حيف أف سياسة ليبيا الخارجية قد تركزت عمى معادات     
 ,Simons )االتحاد السوفيتي وىذا ما أدي إلى صداـ واضح بيف سياسة الرئيسيف القذافي والسادات.

1996 ; New York Times, Aug 7, 1977) 

وقد بدأت مواقؼ القذافي الغريبة ضد مصر أثناء حرب أكتوبر، فمنذ اليوـ األوؿ لمحرب وبينما كانت     
ي أوج القتاؿ العنيؼ عمى الجبية ضد الجيش اإلسرائيمي شنت اإلذاعة الميبية ىجوما القوات المصرية ف

(وفي يـو 2991بياء الديف،  ( عنيفا عمى الجيش المصري مدعية أف حرب أكتوبر "تمثيمية وبأنيا خيانة"
القوات  ألقى الرئيس القذافي خطابا ُبث عبر إذاعة صوت العرب وراديو ليبيا واىاف فيو 1973أكتوبر  7

(.كما عارض القذافي قبوؿ مصر 12، ص 1977أغسطس  8،  6995المسمحة المصرية) األنوار، ع 
" والتي أسفرت عف 191، وعارض أيضا مباحثات الكيمو "1973نوفمبر  22لقرار وقؼ إطالؽ النار في 

؛ جرانوت و New York Times, Sep 2, 1979; pg. 19توقيع اتفاؽ فؾ االشتباؾ األوؿ)
وبعث ببرقية لمرئيس السادات استنكر فييا قبوؿ مصر لقرار وقؼ  (2911؛ العشري، 1995نج،رين

إطالؽ النار وقبوؿ التفاوض المباشر مع العدو اإلسرائيمي واعتبر ذلؾ بمثابة خروجا لمقيادة المصرية عف 
قة العربية مبدأ قومية المعركة وقومية الحؿ السممي، كما اعتبرت ليبيا تحركات كيسنجر في المنط

 (.2917أبو خير، ) تستيدؼ شؽ الصؼ العربي وتأكيد االحتالؿ الصييوني لفمسطيف.

لكف الغريب في األمر أف الرئيس القذافي عندما أعمف الرئيس السادات بعد نياية الحرب عف عقد     
الجمسة أرسؿ يطمب حضور 1974فبراير  19جمسة في البرلماف لتقديـ األوسمة لقادة حرب أكتوبر في 
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والمساىمة فييا والمشاركة في تكريـ أبطاؿ القوات المسمحة المصرية، وقبمت الدوائر المصرية حضوره 
رغـ رفض بعضيا عمى أمؿ أف يمثؿ ىذا الحضور اعتذارًا كافيًا مف العقيد القذافي وفرصة لجمع 

(.فحضر 117.، ص2991الصفوؼ مرة أخري ودليؿ عمى حسف النوايا بيف الطرفيف.) بياء الديف؛ 
)انظر حفؿ تكريـ أبطاؿ  جمسة البرلماف المصري وشارؾ في تكريـ أبطاؿ القوات المسمحة المصرية

 .)أكتوبر بحضور القذافي 
 

 1974يونيو 12ففي بدأت ليبيا تتخذ مف جديد خطوات عدائية ضد مصر  1974ومع نياية عاـ     
فوجئ الفريؽ طيار حسنى مبارؾ قائد القوات الجوية المصرية بخطاب مف المقدـ طيار صالح الفرجاني 
آمر السالح الجوي الميبي يطالبو بعودة الطائرات الميبية الميراج مصحوبة بكامؿ وحداتيا إلى ليبيا، وكاف 

الحتياج الماس الستخداميا بميبيا وأكد في نياية تعميؿ طمبو انتياء ميمتيا القتالية في حرب أكتوبر ول
خطابو أنيا سوؼ تكوف تحت تصرؼ مصر في أي حاالت طارئو مستقبال، وقد رد عميو قائد القوات 
الجوية المصرية بأف ىذه الطائرات ما زالت مكمفة بمياـ قتالية، وأعتذر عف تمبية طمبو إال بناء عمى قرار 

 31رسالة الرئيس السادات إلى رئيس وأعضاء مجمس قيادة الثورة الميبي ، سياسي بيف  قيادات البمديف.)
  .(1974يوليو 

 

 لكف ليبيا ألحت في طمب طائراتيا رغـ كؿ المحاوالت المصرية إلقناعيا بتأجيؿ ىذا الطمب ألف    
الوقت كاف حرجًا لمغاية فبالرغـ مف أف مصر لـ تستخدـ ىذه الطائرات في الحرب إال أف إسرائيؿ كانت 
ال تزاؿ في سيناء بعد وقؼ إطالؽ النار وفؾ االشتباؾ وىي تماطؿ بشكؿ سافر في االنسحاب ومصر 

أي وقت، وىذا تتصرؼ وتتسمح عمى أساس احتماؿ قياـ مواجية ثانية أو حركة غادرة مف إسرائيؿ في 
)بياء الديف:  الموقؼ دفع الرئيس السادات إلى مراجعة عالقتو بالقذافي والتفكير في القطيعة بيف البمديف.

2991) 
 

وقرر الرئيس السادات ردا عمى ىذا الموقؼ أف يوجو رسالة إلى مجمس الثورة الميبي يفضح فييا      
( )تـ إرساؿ رسالة لمجمس الثورة الميبي 1974 أغسطس 7مواقؼ القذافي إزاء مصر وبالفعؿ وبتاريخ 

تحدث فييا الرئيس السادات صراحة عف اإلعالـ المشترى بالماؿ الميبي ونتائجو السمبية عمى العالقات 
بيف الدولتيف والطمب الذي تقدـ بو آمر السالح الجوي الميبي بعودة الطائرات الميبية الميراج مع كامؿ 
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وحداتيا إلى ليبيا وىو ما احرج القذافي أماـ أعضاء مجمس الثورة الميبي الذيف لـ يكونوا عمى عمـ بيذه 
 ) 1974أغسطس  7األىراـ: نص رسالة الرئيس السادات لمجمس الثورة الميبي، (التفاصيؿ 

بية المتحدة قطع واشتد الخالؼ بيف البمديف بشكؿ كبير حتي أف الشيخ زايد رئيس دولة اإلمارات العر     
زيارتو لممغرب وجاء إلى مصر لمتوسط لحؿ الخالؼ بيف البمديف والصمح بينيما، وجاء القذافي إلي 
اإلسكندرية وتـ لقاء جمع الرؤساء الثالثة السادات وزايد والقذافي وعرض السادات كافة الحقائؽ عمى 

صرار القذافي عمى عودة الطائرات  الميراج إلي ليبيا وطمب أف تظؿ في الشيخ زايد وأسباب الخالؼ وا 
مصر إلي أف تصؿ الطائرات الجديدة بعد شيريف، وحذر السادات القذافي مف أف اإليقاع بيف القوات 
المسمحة المصرية والقوات المسمحة الميبية شيء خطير، مؤكدا لو عمى أف ذلؾ يعد "لعب بالنار" وبأف 

،  1977يوليو  23، 5989األنوار، ع  (المسمحةالخالؼ السياسي يجب أف يحؿ بعيدا عف القوات 
،أال أف القذافي اصر عمى موقفو واصر عمى عودة طائراتو فما كاف مف الرئيس السادات أال إف )1ص

امر بعودة طائرات الميراج وكافة األسمحة الميبية مف دبابات وبطريات مدفعية في الحاؿ إلي ليبيا 
( وقاـ بسحب كؿ الجنود المصرييف مف األراضي 12، ص1977أغسطس  8،  6995)األنوار، ع 

الميبية حيث كانوا يقوموا بمياـ تدريبية، وفشمت محاولة الشيخ زايد لمصمح بيف البمديف. )األنوار، ع 
زايد يصمح بيف الرئيس المصري أنور السادات والرئيس الميبي  ؛ الشيخ16، ص1977يوليو  23، 5989

 .)2917يوليو 2معمر القذافي، 
 

حديث لو مع إذاعة أوروبا ورغـ ىذا الموقؼ الميبي ظؿ الرئيس السادات يدافع عف ليبيا دوليًا ففي     
مريكي في الشرؽ وأثناء إجابتو عف سؤاؿ حوؿ التيديدات األمريكية بالتدخؿ األ 1975يناير  24بتاريخ 

األوسط، قاؿ السادات" أف أي اعتداء عمى أي بمد عربي وليس فقط ليبيا سيشكؿ اعتداء عمى األمة 
وتغاضي النظاـ المصري عف المواقؼ العربية بأكمميا وسنستخدـ جميع الوسائؿ المتوافرة لدينا لمنعو" 

وانصب (.  1/1975/ 24حديث الرئيس السادات إلى إذاعة أوروبا رقـ واحد ،الميبية الغير مفسرة ضده)
 F.O.M.E., 1975-1978, 18 )اىتماـ مصر عمى الحفاظ عمى دورىا القيادي في العالـ العربي

September 1976).اإلسرائيؿ، بوساطة أمريكية وىو -وقيادة العالـ العربي إليجاد حؿ لمنزاع العربي
(.فقد عارضت ليبيا وبشدة دخوؿ مصر في 2911العشري، (ما رفضتو الكثير مف الدوؿ العربية 

اإلسرائيمي ولكنيا في الوقت نفسو لـ يكف  –مفاوضات سالـ مع إسرائيؿ لمتوصؿ إلى حؿ لمنزاع العربي 
 )ثقؿ أو تأثير في محيطيا العربي أو العالمي يمكنيا مف التأثير عمى القرار المصري ليا أي
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F.O.M.E., 1975-1978, 18 September 1976) 1975لذا فقد اخذ النظاـ الميبي منذ عاـ 
قميميًا والطعف في قيادتيا  يختمؽ المشاكؿ مع مصر ووجو حممة إعالمية لتشويو سمعة مصر دوليًا وا 

وعندما وقعت مصر عمى اتفاقية فؾ االشتباؾ (CIA document, March 9, 1977) السياسية.
( نظمت السمطات الميبية مظاىرات 1987)إسماعيؿ،  1975سبتمبر 1الثانية بينيا وبيف إسرائيؿ في 

وىو ما جعؿ الرئيس السادات يشعر ) 2917أبو خير، (Simons, 1996; "ضد "النظاـ المصري
 Foreign Office) ة الميبية ضد جيوده إلحراز تقدـ نحو تسوية في الشرؽ األوسط.باالستياء مف الدعاي

Files for the Near East &North Africa,(F.O.N.E&N.A) 1977, 29 July 1977.) 
 

ازداد التوتر بيف البمديف بشكؿ ممحوظ وأخذت ليبيا في رعاية المنظمات  1976ومع بداية عاـ     
مرئيس السادات في ليبيا ومصر، وكانت وراء تشجيع الطالب المصرييف عمى القياـ الناصرية المناىضة ل

 Foreign Relations of the United)بأعماؿ شغب واسعة ضد الحكومة المصرية
States,(F.R.U.S) 1977–1989, Volume XVII, Part 3, North Africa) 29 January, 

رية عف وجود ما أسماه "بجبية تحرير مصر" وقاؿ إنيا كشؼ راديو ليبيا في نشراتو اإلخباإذ .1977
 19و 18مسئولة عف االنتفاضة الشعبية التي كانت مف نتائجيا حوادث التخريب في مصر يومي 

 CIA& document, March 9, 1977) .1،ص.1977/  2/  13)األىراـ: 1977يناير

( 1987يا بالتآمر ضد السوداف )إسماعيؿ، كما اتيـ الرئيس السادات ليبيا واالتحاد السوفيتي وأثيوب   
 F.O.M.E., 18 September 1976&The )والتورط في محاولة انقالب ضد النظاـ القائـ فيو

Washington Post Nov 13, 1976 في المقابؿ سمحت مصر لممعارضيف الميبييف مف دبموماسييف.)
بالحديث عبر (CIA document , Apr 15, 1977) ورجاؿ قبائؿ منشقة ومعارضة لمنظاـ الميبي

 F.R.U.S, 1977–1989, Voاإلذاعة المصرية وىي اإلذاعة التي تصؿ إلي كؿ منزؿ في طرابمس
XVII, 29 January, 1977)  كما سمحت ليـ بالكتابة ومعارضة النظاـ الميبي مف أراضييا وكاف ،)

 F.O.M.E, 1975-1978, 18 September)مف أبرزىـ السياسي الميبي البارز عمر المحيشي
(عضو مجمس قيادة الثورة الميبي المنشؽ عنو والمعارض لمقذافي وسياستو وقد سمح لو بالمجوء 1976

إلي مصر والحديث عبر برنامج خاص لو في اإلذاعة المصرية، وكانت ىذه المعارضة مصدر قمؽ بالغ 
أمواؿ طائمة إلسكات  لمرئيس القذافي الذي عرض عمى المواء طو زكي مدير مكتب الرئيس السادات

المحيشي واألصوات المعارضة لمنظاـ الميبي مف داخؿ مصر لكنو رفض ذلؾ إال بأمر مباشر مف 
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 CIA)وأخذ الرئيس السادات يضيؽ زرعا بأفعاؿ القذافي المستفزةشيادة المواء طو زكي( (الرئيس السادات
document: 15 April 1977) 

 

 ,F.R.U.S) العربيةذافي الشريرة وغير المنطقية في المنطقة وصرح بشكؿ عمني محذرا مف أنشطة الق
1977-(1989, Vo XVII, 29 January, 1977  وحذره مف مغبة ما يقوـ بو مف أمور وأكد عمى أف

 F.O.N.E &N.A, 29)معارضتو لمفاوضات مصر مع إسرائيؿ ٌيعد تدخاًل في شئوف مصر الداخمية
July 1977 &The Washington Post; Jul 26, 1977). 

 
ولـ يمبث أف زاد العداء بيف البمديف بخاصة بعد أف أخذ الرئيس القذافي ٌيدعـ مف عالقتو مع االتحاد     

فقد توسعت (The Washington Post, Jul 26, 1977) السوفيتي ويسير في فمكو بشكؿ كبير.
البداية اقتصرت العالقات بيف البمديف ففي 1971المصالح واألنشطة السوفيتية في ليبيا تدريجيًا منذ عاـ 

عمى المجاؿ التجاري، وخاصة شراء األسمحة ووصمت أوؿ شحنة مف المعدات العسكرية السوفيتية إلى 
وتـ عرضيا في العرض العسكري أثناء االحتفاؿ بالذكرى السنوية األولى لثورة  1979ليبيا في يوليو 

يتية إذ ٌقدر ثمف المشتريات الميبية مف السالح السوفيتي سبتمبر، ثـ واصمت ليبيا شراء األسمحة السوف
، إذ تـ توقيع اتفاؽ في موسكو لمقايضة النفط الميبي 1975-1974بنحو مميار دوالر في الفترة مف 

-Tuوافقت موسكو عمى تزويد ليبيا بالقاذفات  1974السوفيتية، وفي ديسمبر  SAM بالبطاريات لػ
-T ، ودباباتSA-6 و SA-3 وبطارياتMI-8 اليميكوبتر الضخمةاألسرع مف الصوت وطائرات 22

وصواريخ مضادة لمدبابات، ورافؽ األسمحة السوفيتية مائة مف المستشاريف والفنييف العسكرييف  62
أصبح لدى ليبيا 1976ومع بداية عاـ  (Simons,1996) السوفييت لتدريب الميبييف عمى ىذه األسمحة

 ,St John, (Ronald)عسكرية في العالـ بالنسبة لعدد السكاف الميبييفأعمى معدالت مف المعدات ال
2914 

متدرب ليبي في االتحاد  1199مستشار سوفييتي في ليبيا و 899كاف ىناؾ  1977وبحموؿ عاـ    
 .(Simons, 1996)السوفيتي

ء أحدث األسمحة والواقع أف سياسة ليبيا الخارجية وعزلتيا عف الغرب ىو ما زاد مف رغبتيا في شرا    
وىو أيضا ما دفعيا لمنح  (St John, Ronald , 2914, p237)  بشكؿ كبير مف االتحاد السوفيتي

 .) 153، ص1986عمي،  (االتحاد السوفيتي تسييالت بال حدود عمى األراضي الميبية 
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سالح تمؾ، ولـ يمبث أف توطدت العالقات بيف ليبيا واالتحاد السوفيتي بشكؿ كبير بعد صفقات ال    
وتبنت ليبيا السياسة السوفيتية فقاـ القذافي بزيارة الرئيس فيدؿ كاستر في كوبا وزار أثيوبيا، في وقت كاف 
االتحاد السوفيتي يعمؿ فيو عمى زيادة نفوذه في إفريقيا لتقويض النفوذ المصري وتيديد أمنو عف طريؽ 

كاف ىذا كمو يتـ في وقت .(F.O.N.E &N.A , 29 July 1977) تواجده في القرف اإلفريقي وأثيوبيا
السوفيتية متوترة لمغاية بعد أف قامت مصر بإلغاء معاىدة الصداقة والتعاوف -كانت العالقات المصرية 

 F.O.M.E., 18 September)؛ 424، ص1987. )إسماعيؿ، 1976مارس  15بيف البمديف في 
1976 

ية باعتبارىا تيديدًا مباشرًا لمصالح مصر بخاصة أف وبدأ النظاـ المصري ينظر إلى السياسات الميب    
 ;F.O.M.E, 18 September 1976) االتحاد السوفيتي يدعـ القذافي في سياستو المناىضة لمصر

F.O.M.E, 15 July 1977 إذ رأت مصر أف ليبيا أصبحت مجرد دمية في يد االتحاد.)
ر جدًا أف يحصؿ االتحاد السوفيتي وانو مف الخطي (F.O.N.E &N.A , 29 July 1977)السوفيتي

: ، (عمى قاعدة عسكرية لو داخؿ األراضي الميبية وقد دفعت ىذه التصرفات غير )5/4/1976أخبار اليـو
 عقميًا " اً السادات إلى وصفو في إحدى لقاءاتو الصحفية بأنو "مريضالمسؤولة مف النظاـ الميبي الرئيس 

Simons, 1996,p255) 226، ص 1999:  ،فينكميستوف) 

     

 

 

 

 

وحوؿ موقؼ مصر مف شراء ليبيا ألسمحة سوفيتية أجاب السادات في إحدى لقاءاتو الصحفية بقولو "أف 
مصر ال يعنييا عمى اإلطالؽ حصوؿ ليبيا عمى أسمحة طالما إنيا الستخداـ الجنود الميبييف لكف ستيتـ 

مؤتمر صحفي لمرئيس محمد ر عف طريؽ ليبيا")بيذا الشأف إذا استخدـ ىذه األسمحة قوة أخري ضد مص
 (.1976/  4/  13أنور السادات قبؿ مغادرتو النمسا: 

وفي ىذا الشأف صرح أيضا ممدوح سالـ رئيس الوزراء المصري في بياف لو أماـ مجمس الشعب " أف     
ا السالح ىو إثارة السالح السوفيتي يتدفؽ بكميات كبيرة تفوؽ طاقة ليبيا عمى استيعابيا واليدؼ مف ىذ

فريقيا."  ( 1، ص1977أغسطس  3، 33198األىراـ: ع ) القالقؿ في الوطف العربي وا 
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الميبي طابعا جديدا في إفريقيا بعد اشتداد الصراع في منطقة  –ولـ يمبث أف اتخذ النزاع المصري    
ي الموالي لموسكو، كما البحر األحمر وفي القرف اإلفريقي ووقوؼ السادات والنميري ضد النظاـ األثيوب

 اتيمت مصر والسوداف ليبيا بدعـ الثوار في شماؿ التشاد في محاولة لالستيالء عمى قسـ مف أراضييا

 (11، ص1977يوليو 22)النيار،

وألف الرئيس السادات كاف مممًا بكافة ىذه التحركات السوفيتية والميبية فقد وجد أف ىذا يمثؿ تيديدا     
لمصر فبدأ عمى الفور في تدعيـ عالقة مصر بمحيطيا اإلفريقي، وسارع إلى إرساؿ نائبو حسني مبارؾ 

يا وىو تنسيؽ اعتبرتو ليبيا بمثابة تشاديًا ضد ليب –سودانيًا -إلي الخرطوـ وندجمينا إلقامة تنسيقا مصرياً 
تـ نقؿ أعدادا  1976.( وفي الوقت ذاتو في أغسطس F.O.M.E, 15 July 1977إعالف حرب عمييا)

كبيرة مف القوات المصرية إلى الحدود الغربية، بيدؼ الدفاع الحدود المصرية ودفع القذافي لضبط النفس 
 F.O.M.E, 18 September 1976, The Washington) والتراجع عف سياستو المناىضة لمصر

Post; Egypt-Libya Clash: Little Impact on Arab-Israeli Struggle, Thomas W. 
Lippman, Jul 26, 1977)  ونتيجة ليذه التحركات المصرية بدأ القذافي يشعر بعدـ األماف بشكؿ

 ,F.R.U.S )وتشاد وربما تونس لومتزايد، وأصبح لديو قمؽ بشأف ما يعتبره تطويقًا مف مصر والسوداف 
Vol XVII,29 January, 1977) 

لكف عمى الرغـ مف ذلؾ استمر النظاـ الميبي في استفزازه لمنظاـ المصري، فواصؿ تمويمو لعمميات     
، واتيمت مصر ليبيا بالوقوؼ وراء سمسمة مف )15، ص1995، وريننججرانوت  (تخريبية داخؿ مصر

إذ صرح المواء  .(F.O.N.E &N.A, 29 July 1977)شيدتيا المدف المصرية  األعماؿ التخريبية التي
عبد العميـ مخموؼ المدعي العاـ العسكري في مصر أف التحقيقات كشفت عف وقوؼ المخابرات الميبية 
رىاب المواطنيف  وراء مخطط إرىابي لجماعة "التكفير واليجرة" بدأ بعمميات خطؼ عدد مف الشخصيات وا 

 )2915فبراير  16، الشروؽ ،11، ص1، ص1977يوليو  22)النيار،  بالمتفجرات

محاولة خالؿ  24وبمغت محاوالت التدمير والتخريب التي قامت بيا المخابرات الميبية في مصر     
، وذلؾ لتحقيؽ ىدؼ السمطات الميبية األساسي وىو محاولة نشر الذعر 1977-1975ثالث سنوات 

بمحاولة نسؼ  1975دأت محاوالت النظاـ الميبي ضد مصر في عاـ والقمؽ بيف المصرييف، وقد ب
استراحة الرئيس السادات في مرسى مطروح ثـ محاولة نسؼ محطة بنزيف في مدينة مرسى مطروح 

األىراـ: ع ( وبعدىا قاـ عمالء النظاـ الميبي بإلقاء عدد مف القنابؿ في أبو المطامير والسموـ واإلسكندرية
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.لكف كؿ محاوالت التخريب فشمت لتعقب أجيزة األمف المصرية ليا )1، ص1977يوليو  27، 22191
 (15، ص1995جرانوت وريننج ، والقبض عمى المخربيف)

بدا واضحًا أف التوتر بيف البمديف يأخذ منحى أكثر خطورة ويتجو أكثر نحو  1977ومع مطمع عاـ    
 يف البمديف بالعالقات السيئة والمتدىورةالحرب، حتى أف السفير المصري في ليبيا وصؼ العالقات ب

(F.R.U.S, Vol XVII, 16 April, 1977.) 

تـ أغالؽ مكتب العالقات العامة المصري في بنغازي، وٌمنع المسؤوليف المصرييف 1977ففي أبريؿ     
ة وفي المقابؿ اغمؽ مكتب العالقات الميبي (CIA document: April 15, 1977) في ليبيا مف المغادرة

في اإلسكندرية كرد مباشر عمى الفعؿ الميبي، ومنعت مصر الدبموماسييف الميبييف مف المغادرة 
(F.R.U.S, Vol XVII, 16 April, 1977, CIA document: Apr 15, 1977  وقاـ القذافي)

 (Simons, 1996, p255) عامال مصريا مف ليبيا 265بطرد 

طابًا إلى جامعة الدوؿ العربية اتيمت فيو القذافي بالتآمر وفي نفس الشير قدمت الحكومة المصرية خ    
وتمويؿ األنشطة اإلرىابية ضد مصر وضد بعض السفارات في بعض الدوؿ العربية واف مصر ستقـو 

 F.R.U.S, Volume XVII,16 April, 1977, Los )بتقديـ تفاصيؿ ىذه األعماؿ في الوقت المناسب
Angeles Times :Egypt Accuses Libya of Harboring 'Den of World Terrorists, 

Criminals' April 17, 1977,p. 39.) 

تـ اغتياؿ وزير األوقاؼ السابؽ الشيخ الذىبي في مصر عمى يد متطرفيف، ووجو  1977وفي مايو     
 النبوي إسماعيؿ نائب وزير الداخمية إصبع االتياـ إلى ليبيا لتورطيا بتمويؿ الجماعات اإلسالمية

أغسطس  8؛ النيار، 1، ص1977يوليو  22، 2647األنباء، ع  (المتطرفة التي قامت بعممية االغتياؿ
 انو يستبعد المصالحة مع مصر 1977يونيو  12ثـ لـ يمبث أف أعمف الرئيس القذافي في)1، ص1977

 ودعا( 1، ص1977يونيو  16، 5952؛ األنوار، ع 1، ص1977يونيو  13، 4896)الرأي العاـ، ع 
إلى عقد مؤتمر قمة عربي في طرابمس ليستعممو كوسيمة دعائية ضد مصر، وبعث بوزير خارجيتو إلى 

؛ األنباء ، ع  1977يونيو  18،  4951الرأي العاـ ، ع كؿ البمداف العربية لكي يقنعيـ بالوقوؼ معو) 
قد ىذا المؤتمر ، أال انو عاد بخفي حنيف ولـ توافؽ أي دولة عمى ع( 1، ص 1977يوليو  24،  2675

 (.1، ص 1977يوليو  24،  2675األنباء ، ع )
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وبعد أف فشمت كؿ المحاوالت التخريبية لمنظاـ الميبي والذي قاـ بيا بشكؿ غير مباشر ضد مصر لـ      
يمبس أف اخذ الرئيس الميبي بالقياـ بسمسمة مف اإلعماؿ االستفزازية بشكؿ مباشر ضد مصر، فقاـ بحشد 

حمالت إذاعية يمكف أف القوات العسكرية الميبية عمى الحدود مع مصر، ورافقت ىذه الحشود الميبية 
، 1977يوليو  24، 2675 ع األنباء،توصؼ بأنيا صبيانية تدعو إلى الثورة ضد الرئيس السادات )

اإلسرائيمية. وإلحراج موقؼ الرئيس  –، ىذا كمو لمتعبير عف معارضتو لممفاوضات المصرية (1ص
باشرة الندالع الحرب بيف ( وىي ما ُعدت األسباب الم153، ص1986السادات إقميميا ودوليا )عمي، 

 البمديف.

مصري يعمموف في ليبيا بمغادرة البالد واال واجيوا  225,999أمر القذافي نحو  1977ففي يونيو     
وعمى اثر ىذا  (CIA document, LIBYA-EGYPT Relations, March 9, 1977) االعتقاؿ

انظر مشاىد لعودة العمالة (دوا إلي مصر اإلنذار الميبي غادر عدد كبير مف العمالة المصرية ليبيا وعا
 ) 2919يوليو  25، 1977إلي مصر في مقطع يوتيوب بعنواف الحرب الميبية المصرية سنة 

قاـ اآلالؼ مف المتظاىريف الميبييف بإيعاز مف حكومتيـ وبناء عمى دعوة مف  1977يونيو  29وفي  
 St ي يراىا معيقة لنيضة الشعوب العربية واتحادىاالرئيس القذافي بمسيرة إلى القاىرة إلسقاط الحدود الت

John, Ronald, 2914, p64&، شاىد ىذه المظاىرات في مقطع عمى 2915فبراير  1الشروؽ ،
ظنا منو أف الشعب المصري  )2919يوليو  25، 1977اليوتيوب بعنواف، الحرب الميبية المصرية سنة 

القذافي مف تذمر شعبي مف عـز الرئيس السادات عمى سيستجيب بدوره ليذه المظاىرات بسبب ما توىمو 
التصالح مع إسرائيؿ، لكف ما أف اجتاحت مسيرة المتظاىريف الحدود المصرية حتي تصدت ليا قوات 

 .)2915فبراير 17التحرير،  (حرس الحدود وقامت بتفريقيا بشكؿ سممي

دفع النظاـ الميبي بمجموعة تخريبية عبر الحدود المصرية مكونة مف أربعة أفراد 1977يوليو 12وفي     
في عربة تحمؿ أرقاما تابعة لمنطقة درنة ومعيـ بنادؽ ألية ومتفجرات وقد تـ ضبطيـ بواسطة قوات 

ت الميبية ىي التي حرس الحدود المصرية قبؿ أف ينفذوا مخططيـ التخريبي وقد اعترفوا بأف المخابرا
 5988؛ األنوار، ع 1، ص 1977يوليو  27،  22191األىراـ ، ع(قامت بتكميفيـ لمقياـ بيذه األعماؿ 

قامت الدبابات الميبية شماؿ شرؽ مدينة السمـو  1977يوليو  14وبتاريخ )1،ص1977يوليو  22، 
جنديًا مف حرس  14وخطؼ بإطالؽ النار عمى القوات المسمحة المصرية ومياجمة الحدود المصرية 
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يوليو  27، 22191)األىراـ: ع الحدود مما اضطر القوات المصرية المسمحة لمرد عمييـ إلسكاتيـ
 ) F.O.N.E &N.A,24 July 1977،1، ص1977

قامت دورية ليبية مسمحة بأطالؽ نيرانيا عمى إحدى نقاط الحدود المصرية 1977يوليو  16وفي يـو     
بعد حوالي مائة كيمو متر جنوبي السموـ، وقامت النقطة العسكرية المصرية بالرد عمى الحدود، والتي ت

يوليو أرسؿ القذافي برسالة تتضمف  17(.وبتاريخ 1،ص1977يوليو 22بالنيراف عمى الدورية) األىراـ: 
ع إنذار إلى قائد القوات المصرية عمى الحدود المصرية الميبية وطالبو بسحب القوات المصرية مف مواق

،إذا ادعت ليبيا أف مصر (F.O.N.E &N.A,22 July 1977) ادعى أنيا تقع داخؿ األراضي الميبية
 F.O.N.E) متر عمى الحدود بيف البمديف. 299مترا وطوليا  69استولت عمى قطعة ارض عرضيا 

&N.A,27 July 1977) وحذر القذافي القوات المصرية مف أف الميبييف سيردوف بقوة عمى أي حركة
دث داخؿ األراضي الميبية، وتـ منح المصرييف يوميف لالنسحاب قبؿ أف يبدأ الميبيوف بعممية تنظيؼ تح

 (F.O.N.E &N.A,22 July 1977)لمحدود الميبية

عاود النظاـ الميبي اعتداءاتو وقاـ باالشتباؾ بالنيراف مع عدد مف نقاط الحدود  1977يوليو 19وفي     
ساعات في مناطؽ  4المصرية عمى الحدود المشتركة بيف البمديف واستمر تبادؿ إطالؽ النيراف لمدة 
مدرعة قتاؿ ليبية  29الي متفرقة عمى الحدود واشتركت فييا المدفعية ونتج عف ىذه االشتباكات تدمير حو 
 F.O.N.E &N.A, 29) بمف فييا مف األفراد واستشيد مف الجانب المصري تسعة أفراد مف العسكرييف

August ,1977;  ،1، ص1977يوليو  22، 5988األنوار(. 

ليذا  وُيعد ىذا اليجوـ تصعيدًا كبيرًا لمنزاع المستمر بيف البمديف منذ فترة، ووفقا لمرواية األمريكية    
جبار  اليجوـ فأف القذافي امر بيذه اليجمات الميبية الستعراض القوة وإلثبات قوة ليبيا واستعدادىا وا 

 .(F.R.U.S, Volume XVII, July 19, 1977) المصرييف عمى الظيور بشكؿ يشوبو عدـ االتزاف
ط النفس إلى أقصى ورغـ ىذه االستفزازات واالعتداءات السافرة تذرعت السمطات المصرية بالصبر وضب

 (.1، ص1977يوليو  24، 2675األنباء،ع ؛1، ص1977يوليو  22، 33996حد ممكف) األىراـ: ع

وتوقعت اإلدارة األمريكية في تحميميا لتوتر العالقات بيف مصر وليبيا أف مصر ستواجو االستفزاز     
ـو لف ينفذ عمى الفور الف الميبي بشف غارات مماثمة عمى المواقع الحدودية الميبية لكف ىذا اليج

 .(F.R.U.S, Volume XVII, July 19, 1977) االستعدادات المصرية لـ تكتمؿ بعد
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وعمى ىذا النحو بدا واضحًا أف النظاـ الميبي كاف ييدؼ إلي جر مصر إلى الحرب بشكؿ واضح      
شعاؿ مع تكرار االستفزازات الميبية سواء سياسيا أو عسكريًا أو إعالميًا ضد مصر  لدفعيا لمرد عميو وا 

الحرب، لكنو في الوقت نفسو لـ يكف يدرؾ مدي قوة الجيش المصري وجاىزيتو لمرد عمى ىذه 
 االستفزازات.

عمى الجانب اآلخر نجد أف القوات المسمحة المصرية والقيادة المصرية قد التزمت بضبط النفس إلى     
في الوقت الذي تقرره ىي وبالشكؿ الذي تبغيو وبعد أقصى حد ممكف ولـ تسمح لميبيا بجرىا لمحرب إال 

 أف تحدد أىدافيا بشكؿ دقيؽ وىو ما تـ بالفعؿ.

 :2711يوليو  12-12ليبيا  –اندالع حرب األربعة أيام بين مصر 

حرص الجيش المصري دائما وأبدا عمى عدـ الصداـ مع أي دولة عربية مجاورة لو ما لـ تكف ىناؾ     
،  (F.R.U.S, Volume XVII, 18 June, 1989)حالة استفزاز واضحة ومقنعة تضطره لمقياـ بذلؾ

كانت موجية فالقوات المسمحة المصرية عدوىا الرئيس ىو إسرائيؿ ومعركتيا األساسية وجيودىا الرئيسية 
 (6، ص 1977أغسطس  3، 33198)األىراـ، ع  نحو حدودىا في الشرؽ ضد إسرائيؿ

لكف النظاـ الميبي بأفعالو دفع القوات المسمحة المصرية دفعا نحو القياـ بعمميات عسكرية لمدفاع عف     
   (F.R.U.S, Volume XVII, 18 June, 1989)الحدود المصرية وعف الشرؼ واألمف المصرييف.

فأماـ األعماؿ االستفزازية الميبية المتتالية عمى الحدود المصرية بدا واضحًا أف الحرب بيف البمديف     
يمكف أف تندلع في أي وقت وتأىبت القوات المصرية عمى الحدود الغربية لمرد عمى أي اعتداء ليبي عمى 

تيا القوات المسمحة المصرية الحدود المصرية بعد أف استنفذت كؿ محاوالت ضبط النفس التي انتيج
 .1977إلى 1975طواؿ الفترة مف عاـ 

وبدأت اإلدارة المصرية تضع الخطط واألىداؼ المرجو ضربيا اذا ما اندلعت الحرب مع ليبيا في أي     
أصدر الرئيس أنور السادات أوامره إلى القوات المسمحة المصرية  1977وقت، فمنذ بداية شير يناير 

رات العامة والحربية بوضع خطط مختمفة لمتعامؿ مع الشأف الميبي واالستفزازات وأجيزة المخاب
 (وتوجيو ضربة عسكرية لمقذافي اذا ما لـز األمر ذلؾF.R.U.S, Vol XVII, 7 July, 1977)الميبية

(F.R.U.S, Vol XVII,19July, 1977 ومنذ أوائؿ يونيو)طمب السادات مف وزير الحربية  1977
بد الغني الجمسي االستعداد والتخطيط لمرد عسكريًا عمى ليبيا إذا لـز األمر، بعد أف تأكد المواء محمد ع
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مف أف العمؿ العسكري ىو الخيار الوحيد بعد فشؿ كؿ المحاوالت السياسية الحتواء الخالؼ بيف 
 (F.R.U.S, Vol XVII, 7 July, 1977)البمديف

توغؿ لواء واحد أو أكثر مف لواء أو ربما غارة برية وتمثؿ الرد العسكري المبدئي في التخطيط ل     
 .وجوية ضد طبرؽ يصحبو تصعيد كبير لمقتاؿ عمى الحدود يستمر مف أسبوع إلى أربعة أسابيع

(F.R.U.S, Vol XVII, 19July, 1977 ورأت القيادة العسكرية المصرية بعد االعتداءات العسكرية)
انو مف األفضؿ شف ىجمات جوية عمى ميناء 1977يوليو  الميبية المتكررة عمى الحدود المصرية في

طبرؽ الميبي، يصاحبو قتاؿ بالمدرعات عمى الوحدات والمواقع األمامية الميبية عمى طوؿ الحدود ردا عمى 
يوليو  21وبالفعؿ وبتاريخ (F.R.U.S, Vol XVII,19July, 1977) يوليو 19ىجمات ليبيا في 

 الميبية. –رية بدأت الحرب عمى الحدود المص1977

عندما حاولت قوة مدرعة ليبية، تساندىا المدفعية  1977يوليو  21إذ اندلع القتاؿ في صباح يوـ     
 ،"  ,F.R.U.S)التقدـ مف بمدة "مساعد" في اتجاه السمـو وفتحت النيراف ضد القوات المصرية في "السمـو

Vol XVII,22July, 1977لمصرية المسمحة عمى الحدود الغربية (فوقعت اشتباكات عنيفة بيف القوات ا
والقوات الميبية استخدمت فييا الطائرات والدبابات وأسمحة الدفاع الجوي، ونجحت القوات المصرية في 
صد ىذا اليجوـ وطاردت القوات الميبية المعتدية حتى غرب بمدة "مساعد" حيث دار القتاؿ بيف 

 )1، ص1977يوليو  22، 33996األىراـ، ع (الطرفيف

وما أف بدأت الحرب حتى تـ إغالؽ الحدود بيف البمديف ومنعت وسائؿ األعالـ والصحفييف مف      
 :The Jerusalem Post) االقتراب أو الوصوؿ إلى مواقع القتاؿ سوء عف طريؽ مصر أو ليبيا

Libya to Waldheim, Egypt will attack us again ,Aug 25, 1977,pg. 2& Los 
Angeles Times, Libya Charge of New Air Raids Denied by Egypt Schanche, 

Don A ,Jul 24, 1977 ,p. A1) 

وحدث تعتيـ أعالمي كامؿ فيما يخص عمميات القتاؿ والضحايا بيف البمديف، وتـ االعتماد بشكؿ     
جبية القتاؿ، كامؿ عمى البيانات العسكرية الصادرة عف البمديف لتوضيح صورة الحرب وتفاصيميا عمى 

يوليو فقط لذلؾ اصطمح عمى تسميتيا "بحرب األربعة أياـ".  24-21وقد استمرت الحرب لمدة أربعة أياـ 
وقد تبارى الفريقيف المصري والميبي في إصدار البيانات والتصريحات العسكرية التي تبيف موقؼ كؿ 

.  منيما في القتاؿ يوما بعد يـو
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رت القاىرة بيانًا عسكريا مطواًل عرضت فيو التطورات عمى الحدود ففي اليوـ األوؿ لمقتاؿ أصد    
وصرح المتحدث )1، ص 1977يوليو 22النيار، (المصرية الميبية مؤكدة وقوع االشتباكات بيف البمديف 

العسكري المصري أف قوات مصرية وليبية اشتبكت عدة ساعات في معارؾ أرضية وجوية وفقد الميبييف 
سيارة مصفحة ومقاتمتيف نفاثتيف أما خسائر القوات المسمحة المصرية فمـ تتعد  39دبابة و 49خالليا 

صابة عدد مف الجنود بجروح  ، 1، ص1977يوليو  22،  5988األنوار، ع (تدمير عربة مصفحة وا 
. واتيـ المتحدث ليبيا بأنيا المسئولة عف بدء القتاؿ قرب )1، ص 1977يوليو  22،  2674األنباء،ع
اؿ أف استفزازات ليبية كانت قد بدأت قبؿ تسعة أياـ، وأكد المتحدث عمى انو طواؿ القتاؿ الحدود وق

حرصت القوات المصرية عمى عدـ إلحاؽ الضرر بالسكاف المدنييف الميبييف في "مساعد" ، وحمؿ ليبيا 
ت الميبية مسؤولية ىذا الموقؼ الذي يشوبو التوتر واف ىذه العمميات الحربية ليست سوى رد االعتداءا

كما أعمنت القوات المسمحة F.O.N.E &N.A, (22 July 1977).وتأميف لمحدود الغربية المصرية
مخربًا ليبيا مف بينيـ القيادات والرؤوس التي خططت لعمميات نسؼ  29المصرية إنيا ألقت القبض عمى 

يوليو  22،  33997مجمع التحرير وقطار اإلسكندرية وفندؽ المنشية وانفجارات مطروح )األىراـ ،ع
 ( .1، ص 1977

وفي أوؿ رد فعؿ رسمي لمنظاـ الميبي، اتيـ الناطؽ الرسمي الميبي في بياف أذاعتو و" وكالة أنباء     
 1977يوليو  21الثورة العربية الميبية "القوات المسمحة المصرية باجتياح بمدة "مساعد" الميبية صباح يوـ

ساء وقصؼ المدارس والمنازؿ والمستشفيات وكؿ المنشآت المدنية وادعى أنيا قامت بقتؿ األطفاؿ والن
ووصؼ المتحدث الميبي البياف المصري عف االشتباكات بأنو كاذب وال أساس لو وييدؼ إلى تحويؿ 
انتباه المواطنيف المصرييف عف الوضع الداخمي في مصر وأكد عمى أف سياسة ليبيا ىي عدـ التدخؿ في 

 (F.O.N.E &N.A, 27 July 1977) .األخرى الشئوف الداخمية لمدوؿ

اتسع نطاؽ الحرب بيف البمديف ليبمغ عمؽ األراضي الميبية  1977يوليو  22وفي اليـو الثاني لمقتاؿ      
إذ شنت الطائرات المصرية غارات عمى قاعدة "العضـ "الجوية الميبية )قاعدة جماؿ عبد الناصر( مما 

الغة وتدمير عدد مف الطائرات فييا، وتقع القاعدة الميبية عمى بعد أدي إلى إصابة منشأتيا بأضرار ب
 F.O.N.E)كيمومترا جنوب مدينة طبرؽ. 39كيمومترا غرب الحدود المصرية وعمى مسافة  129

&N.A,8 August 1977)    وأعمف المتحدث العسكري المصري بالتفصيؿ ما تـ في اليـو الثاني مف
" بالطائرات فاضطرت  21واصمت استفزازاتيا يـو القتاؿ حيث أكد عمى أف ليبيا  يوليو وضربت "السمـو
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الطائرات المصرية إلى قصؼ قاعدة " العضـ" الجوية التي استخدمتيا القوات الجوية الميبية في اإلغارة 
 عمى القوات المصرية وقد أسفر القصؼ عف تدمير عدد مف الطائرات.

 

قصؼ المدفعية الميبية لمحدود المصرية بالنيراف حتي أسكتتيا، كما قامت القوات المصرية بالرد عمى    
يوليو قامت الطائرات الميبية بثالث غارات جوية كؿ منيا مف طائرتيف ضد منطقة  22وفي صباح يوـ 

"السموـ "وأصابت ثالثة أفراد عسكرييف بجراح، وردا عمى ذلؾ قامت القوات الجوية المصرية بمياجمة 
وية التي تستخدميا الطائرات الميبية في اإلغارة عمى األراضي المصرية، وقد اسفر قاعدة "العضـ " الج

اليجـو الجوي عمى القاعدة عف تدمير شديد بالقاعدة ومنشأتيا وميبط الطائرات بيا وقد عادت جميع 
 22،  33997األىراـ ،ع (الطائرات المصرية المشتركة في اليجوـ إلى قواعدىا سالمة دوف أي خسائر

يوليو  23،  9526؛ األردف، ع 1،ص 1977يوليو  23،  2149؛الرأي: ع  1، ص 1977وليو ي
 (. 1،ص1977يوليو  23،  4935؛ الرأي العاـ، ع  1، ص 1977

في المقابؿ أصدرت "وكالة أنباء الثورة العربية الميبية" بيانًا أكدت فيو اليجوـ عمى قاعدة "جماؿ عبد    
الميبية وأضافت أف الطائرات المصرية أنزلت مظمييف وقوات كوماندوز فوؽ  الناصر" الجوية في األراضي

بمدة "قصر الجدي" الميبية وأشارت "الوكالة الميبية" إلى أف الدبابات المصرية تشف ىجوما واسعًا عمى 
األراضي الميبية وقالت في معرض تفسيرىا لنجاح اليجـو الجوي المصري أف القاىرة استفادت مف التزاـ 
طرابمس بوقؼ إطالؽ النار لقياـ وساطة بيف البمديف وبالتالي عدـ تشغيؿ شبكة الدفاع الجوي الميبية، 

 23وقامت بضرب األراضي الميبية، أال إف الناطؽ العسكري المصري نفي أنباء إنزاؿ المظمييف)النيار، 
 ئرات إلى مطار أخر( وتـ إغالؽ مطار بنغازي أماـ الطيراف المدني وتحويؿ الطا1،ص 1977يوليو 

(F.O.N.E &N.A, 25 July 1977.) 

ونقمت "الوكالة الميبية" عف ناطؽ رسمي قولو إف القوات الميبية تعمؿ عمى طرد المصرييف مف قرية      
عمى ليبيا واف عمى مصر أف تتحمؿ جميع  –ىجوما مباشرًا  –"مساعد" وقاؿ الناطؽ أف الحادث يعتبر 

رية "مساعد" الحدودية المسئوليات المترتبة عمى ذلؾ وأضاؼ بقولو إف قوات مصرية مسمحة قامت بغزو ق
الميبية وقتمت مدنييف بينيـ نساء وأطفاؿ وقصفت منازؿ ومدارس ومستشفيات وقاؿ إف الجيش المصري 
حرؾ قوات كثيفة إلى الغرب مف "مساعد" واخذ سالح الطيراف المصري يقصؼ قرية "بردي" بمنشأتيا 

 المدنية بغية قتؿ النساء والشيوخ واألطفاؿ.
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طرابمس أف القوات المصرية تقوـ بما وصفو بأنو "ىجـو مصفح كبير" عمى األراضي  كما قاؿ راديو    
الميبية. كما صرح ناطؽ عسكري ليبي بأنو قد تـ تطيير منطقة الحدود التي دارت فييا معارؾ جوية 
وبرية مع القوات المصرية تطييرا تاما دوف خسائر ذات أىمية مف جانبنا، وكانت السمطات الميبية قد 

 جيت إلى القاىرة إنذارا تطمب منيا سحب قواتيا مف الجماىيرية العربية الميبية.و 

وقد نفى المتحدث العسكري المصري النبأ الذي أذاعتو "وكالة أنباء الثورة العربية الميبية" بأف     
مييف المدرعات المصرية شنت ىجومًا واسع النطاؽ عمى أراضي الجماىيرية الميبية كما نفي إنزاؿ المظ

 ،9527، ع األردف)والصاعقة في قرية "الجدي" وأكد المتحدث أف ىذه األنباء ال أساس ليا مف الصحة 
وجاء ىذا النفي أيضا عمى لساف الفريؽ أوؿ محمد عبد الغني الجمسي نائب ( 1ص ،1977يوليو  24

 (.1ص ،1977أغسطس  3، 33198رئيس الوزراء ووزير الحربية )األىراـ، ع 

مف العماؿ المصرييف والسودانييف  5999ي اندالع القتاؿ بيف البمديف إلى عودة ما يقرب مف وقد أد   
 (F.O.N.E &N.A, 22 July 1977).الميبيةعبر الحدود المصرية 

الميبية، أعمف الرئيس السادات في  –وبالتزامف مع ىذه العمميات العسكرية عمى الحدود المصرية    
لثورة يوليو، المالبسات التي أدت الندالع الحرب مع  25خطاب لو بمناسبة احتفاؿ مصر بالذكري الػ 

ب بالنار عندما دفع القوات ليبيا، واف ما حدث ىو فقط ردا عمى االستفزازات الميبية واف الرئيس القذافي لع
جنديا مصريًا، وأعمف السادات أف  14يوليو إلى مياجمة الحدود مصرية وقاـ باختطاؼ  14الميبية في 

القوات المصرية عممت الرئيس القذافي درسًا لف ينساه واف مصر مستعدة لتكرار ىذه العممية، إذا دفعو 
 (F.O.N.E &N.A, 27 July 1977).أحد لمحاولة عدواف أخرى

وأكد الرئيس قائال إف القوات المصرية التي ىاجمت قرية "مساعد" الميبية قد انسحبت بعد أف احتمت    
ساعة محتميف جوه بمده لغاية ما خمصنا شغمنا  24أحنا فعال قعدنا “القرية لمدة أربع وعشريف ساعة بقولو 

واف عناه يرجع يمعب تاني واهلل والنيارده الصبح رجعوا مفيش عمى أرضو عسكري مصري، بس ده مش م
 (F.O.N.E &N.A, 23July 1977).عدنا " عدتـ

كما أكد السادات انو ليس لمصر مطامع في ليبيا واف ثروة ليبيا لميبييف وحدىـ، وانو ليس عمى      
أرض ليبيا جندي مصري واحد ودعا الشعب الميبي إلى محاسبة القذافي ومعرفة أيف ُيضيع أمواؿ بمده؟ 

 (.1، ص1977يوليو  22، 33997ىراـ، ع)األ
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كما صرح الرئيس قائال في تفسيره لسبب اندالع القتاؿ " إنني لـ أستطع أف امنع قواتي المسمحة مف     
تمقيف القذافي درسًا لف ينساه مدي الحياة "وشف الرئيس ىجوما عنيفا عمى االتحاد السوفيتي مؤكدا أف 

 23ي وأنيا ترفض منح أي مف الدوؿ الكبرى موقعا متميزا )النيار، بالده ستحافظ عمى استقالليا الوطن
 ( 1، ص1977يوليو 

وردا عمى خطاب الرئيس السادات شف راديو طرابمس ىجوما شديدا عمى مصر وشخص الرئيس       
 .(F.O.N.E &N.A, 27July 1977) أنور السادات

واتساعيا توقع المراقبوف في القاىرة أف  وفي ضوء تطورات القتاؿ بيف البمديف في اليوـ الثاني    
االشتباكات بيف الجيشيف المصري والميبي قد تتحوؿ إلى معركة واسعة النطاؽ إذا ما استمرت عمى ىذا 

 (. 11، ص 1977يوليو  23،  2149ع  الرأي،(النيج

دمرت الطائرات المصرية محطة رادار حديثة مما اسفر  1977يوليو  23وفي اليوـ الثالث لمقتاؿ     
وذكرت صحيفة  (F.O.N.E &N.A, 25July 1977) عف مقتؿ ثالثة تقنييف عسكرييف سوفييت "

لمصرية عمى الثالثة قد ُقتموا خالؿ غارة شنتيا الطائرات ا أف الخبراء السوفييت األمريكية نيويورؾ تايمز
محطة رادار ليبية تعمؿ بمساعدة الخبراء السوفييت في قاعدة العضـ الجوية وأضافت الصحيفة نقال عف 
مصادر دبموماسية عربية في بيروت أف محطة الرادار دمرت وجرح قائدىا السوفيتي وقد توجيت بعثة 

 New York Times )عسكرية ليبية إلي موسكو إلجراء مشاورات ومعيا جثث الخبراء الثالثة
,LIBYANS SAY EGYPT KEEPS UP AIR RAIDS ON WIDENING FRONT 
RUSSIANS ,By HENRY TANNER, Jul 24, 1977,pg. 1& Los Angeles Times, 

Russia Behind Egypt-Libya Clash—Sadat, Aug 1, 1977 p. B7.)& 

لمغارات المصرية وىي أقيمت في  وأوضحت المصادر نفسيا أف محطة الرادار كانت اليدؼ الرئيسي    
العاـ الماضي كجزء مف صفقة أسمحة كانت تستعمؿ لمراقبة تحركات الطيراف المصري ومراقبة نشاط 

وأشارت إلى أف المصرييف كانوا  البحرية األمريكية وحمؼ شماؿ األطمسي في منطقة البحر المتوسط،
المعمومات مف الواليات المتحدة األمريكية التي  يعرفوف موقع المحطة تماما ويعتقد انيـ حصموا عمى ىذه

 New York Times, Jul 24, 1977,p.1; Los)تستطيع المراقبة بواسطة أقمارىا الصناعية 
Angeles Times Aug 1, 1977,p.B 7 .)&  
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برس" عف مصادر في القاىرة أف الخبراء السوفييت ىـ الذيف يشغموف  ونقمت وكالة " اليونايتد    
 (.1، ص1977يوليو  25النيار،  (ريخ المضادة لمطائرات في القواعد الميبيةالصوا

جاء فيو أف الطائرات  1977يوليو  23وأصدر الناطؽ العسكري الميبي بياف في اليوـ الثالث لمقتاؿ     
 F.O.N.E &N.A, 27July)المصرية شنت سمسمة مف الغارات الجوية الكثيفة عمى طوؿ الحدود الميبية

واف الطائرات المصرية تياجـ أىدافا مدنية حيوية في مدف طبرؽ والبردي وجغبوب ومساعد  (1977
تمييدا ليجوـ ارضي وقاؿ ( (Los Angeles Times; Aug 1, 1977, p. B 7 وواحة الكفرة

المتحدث الميبي "اذا لـ يتوقؼ العدواف فسترد القوات الميبية بقوة في عمؽ مصر" ، وقد سبؽ وصرح 
 5999األنوار، ع  (العسكري الميبي بأف القوات الميبية نجحت في إسقاط خمس طائرات مصريةالمتحدث 

 .) 16، ص 1977يوليو  24، 

سارع إلى نفي ىذه التصريحات الميبية حوؿ  1977يوليو  23لكف الناطؽ العسكري المصري بتاريخ     
وقاؿ إف  (F.O.N.E &N.A, 25July 1977) اليجمات الجوية المصرية داخؿ ليبيا جممًة وتفصيال

أكثر مف أكذوبة مف قياـ الطيراف المصري باليجوـ عمى أىداؼ  بياف الناطؽ العسكري الميبي قد أذاع
مدنية وعسكرية داخؿ األراضي الميبية، وىي أنباء وىمية مبنية عمى ىجمات وىمية ومف وحي الخياؿ 

الميبي خالفا لما تذيعو السمطات واف القوات المصرية حريصة عمى عدـ الحاؽ أذى بالشعب 
التعاوف ، 1، ص1977يوليو  24، 33998؛األىراـ، ع  F.O.N.E &N.A, 27July 1977)الميبية

  )1، ص1977يوليو  24، 99السياسي ع 

، استأنفت القوات المسمحة المصرية ىجماتيا بعدد كبير مف 1977يوليو 24وفي اليـو الرابع لمقتاؿ     
ة "العضـ "الميبية ومعسكر التدريب جنوب القاعدة، وتمكنت مف تدمير المعسكر الطائرات عمى قاعد

طائرات كانت أماـ الدشـ وكذلؾ منشآت القاعدة وممراتيا  6وبعض مواقع الصواريخ المضادة لمطائرات و
في حيف تمكنت وسائؿ الدفاع الجوي لمقاعدة مف  وبعض الدبابات التي كانت تتمركز حوؿ القاعدة،

أحد الطياريف مف اليبوط سالما بالمظمة  "وتمكف29 –طائرتيف مصريتيف مف طراز " سوخوي إسقاط 
، األنباء ، ع 1، ص 1977يوليو  33999،25ع  ألىراـ،ا داخؿ                   األراضي الميبية)

 (1، ص 1977يوليو  25،  2676

ضي الميبية أحدىما في المنطقة غرب كما ىاجمت القوات الجوية المصرية موقعيف لمرادار في األرا     
كيمومتر  55كيمومتر واألخر في منطقة "نزوة الدومة" عمى مسافة  29قاعدة العضـ الجوية بحوالي 
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" ودمرت الموقعيف تدميرا كامال  F.O.N.E ؛19، ص1977يوليو  25النيار، ( جنوب غرب "السمـو
&N.A, 25July 1977) 

بعد أف تأكد ليا وصوؿ طائرات حربية ليبية إلى مطار "الكفرة  كما بادرت القوات العسكرية المصرية
"األمر الذي قد ييدد أمف مصر اذا ما فكر النظاـ الميبي استخداـ ىذه الطائرات في ارتكاب حماقة مف 

المنشآت فيو  الحماقات لذا قامت القوات الجوية المصرية بمياجمة ىذا المطار ودمرت الممرات وبعض
 The Jerusalem Post :Libya to Waldheim: Egypt will)ئرات سالمة. وعادت جميع الطا

attack us again ,Aug 25, 1977,p. 2.& Los Angeles Times, Libya Charge of 
New Air Raids Denied by Egypt Schanche, Don A ,Jul 24, 1977 ,p. A1.) 

 24الرأي،  (طائرات مصرية 8القوات الميبية أسقطت  وقالت "وكالة أنباء الثورة العربية الميبية " أف      
،حيث أسقطت طائرتيف مصريتيف خالؿ غارة كانت تيدؼ إلي قصؼ )1، ص2141، ع 1977يوليو

"ميناء طبرؽ" كما أسقطت طائرتيف أخرييف في تشكيؿ جوي كاف متجيا نحو "واحة الكفرة" أما الطائرة 
طائرات أسقطت في منطقة "قصر  3الخامسة فأسقطت في منطقة "القعرة"، وفي وقت الحؽ قالت إف 

يف المتجييف لمياجمة "طبرؽ" و"الكفرة" تـ أبعادىما قبؿ أف يبمغا الجندي". وأوضحت أف التشكيم
 (14، ص 1977يوليو  24النيار، أىدافيما)

واتيمت الوكالة الميبية السوداف باالشتراؾ في العمميات العسكرية وقالت إف الطيار المصري األسير       
، وذكرت في نبأ (12، ص1977ليو يو  25، 5991األنوار، ع ) اعترؼ بأنو اقمع بطائرتو مف السوداف

الحؽ أف العدو يحاوؿ احتالؿ "الجغبوب" مشيرة إلى أف عماال إيطالييف قتموا في الغارة التي شنتيا 
 25،  4937، الرأي العاـ ، ع19، ص1977يوليو  25الطائرات المصرية عمى "واحة الكفرة" )النيار، 

 (1،ص 1977يوليو 

عبد الغني الجمسي نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية تماما تعاوف وقد نفي الفريؽ أوؿ محمد       
السوداف مع مصر خالؿ فترة األعماؿ العسكرية مؤكدا عمى أف السوداف لـ يشترؾ بطريؽ مباشر أو غير 
مباشر في ىذه العمميات العسكرية لكنو أكد في نفس الوقت "عمى انو يجب أف يكوف واضحا لمنظاـ 

زمة ببنود اتفاقية الدفاع المشترؾ مع السوداف واي عدواف يقع عمى السوداف ىو الميبي أف مصر ممت
طائرات مصرية مؤكدا عمى انيـ طائرتيف فقط  8عدواف عمى جميورية مصر العربية. ونفي سقوط 

 (.1، ص1977أغسطس  3، 33198مف اليبوط وتـ أسره " )األىراـ، ع  الطائرتيف وتمكف طيار أحد
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 39الميبية في "واحة جغبوب "الواقعة عمى مسافة  -عركة األخيرة في الحرب المصرية ودارت الم       
كيمومترا مف جية  239كيمومترا داخؿ األراضي الميبية مف جية الحدود المصرية وعمى عمؽ حوالي 

ات البحر المتوسط وكانت المعركة دائرة في تمؾ الواحة التي تضـ قواعد ليبية عندما أصدر الرئيس الساد
أمره بوقؼ إطالؽ النار فانسحبت القوات المصرية التي أنزلت ىناؾ مف الجو بعد اشتباكات متقطعة مع 

 (.4، ص 1977يوليو  26)األردف ،  القوات الميبية

وجاء في بياف ليبي صدر عف العممية عمى لساف الناطؽ العسكري الميبي أف القوات المصرية شنت     
ثـ قامت بأنزاؿ القوات مف المظمييف في ىذه الواحة لكف قواتنا الشعبية  غارات جوية عمى واحة جغبوب

تمكنت مف صد القوات الغازية في "واحة الجغبوب" وتدميرىا وفر مف فر في الصحراء وتـ اسر كؿ مف 
")النيار،  الرائد إبراىيـ احمد والمالـز أوؿ عادؿ عبد السالـ سعيد والرقيب أوؿ إبراىيـ دسوقي شعراوي

وتـ (12، ص 1977يوليو  26؛األنوار، 4، ص1977يوليو  26األردف،  ؛ 1ص 1977يوليو  26
وىو بياف يتسـ بالكثير مف المبالغة،  (12،ص  1977يوليو  26)األنوار،  طائرة مصرية 14إسقاط 

ب وبشكؿ عاـ فقد اتسمت جميع البيانات العسكرية الميبية بالمبالغة الشديدة في ذكر الخسائر عمى الجان
 المصري لمتأثير عمى الرأي العاـ في ليبيا. 

وعمى مدي أربعة أياـ مف القتاؿ كانت القوات المصرية قد ضربت كافة األىداؼ التي كانت تمثؿ     
تيديدًا لألمف المصري وتستخدـ كقاعدة انطالؽ لميجمات الميبية ضد مصر، فتـ ضرب معسكرات تدريب 

 F.O.N.E &N.A1) ر الدعـ الجوي الميبي ودمروا منشآت الرادارالفدائييف وقاعدة العضـ الجوية لحظ
September 1977)  كما دمرت الطائرات المصرية أثناء قصفيا لقاعدة العضـ الميبية محطة رادار

سوفيتية، إذ كانت القيادة المصرية عمى عمـ تاـ بكافة محطات الرادار والقواعد السوفيتية في األراضي 
 33199األىراـ ، (القيادة الميبية قد أعطت السوفييت حرية كاممة لمحركة داخؿ ليبيا الميبية، وبخاصة أف

.وىو ما مثؿ تيديدا بالغا لألمف المصري في ظؿ توتر العالقات بيف البمديف )1، ص 1977يوليو  26، 
. 

و أعمف الرئيس أنور السادات صراحًة عف ضرب مصر لقاعدة سوفيتية في ليبيا في حديث لوقد     
لمتميفزيوف األمريكي قائاًل "أننا ضربنا محطة رادار كبيرة جدا في ليبيا تبيف فيما بعد أنيا قاعدة سوفيتية 
محضة تعمؿ أجيزتيا عمى نطاؽ واسع مف شرقي البحر المتوسط حتى غربو ويصؿ مداىا إلى عمؽ 

أغسطس  5السادات لمتميفزيوف األمريكي: ضربنا قاعدة سوفيتية بميبيا ،  :أوروبا") أخبار اليـو
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(.كما صرح الرئيس السادات أف االتحاد السوفيتي كاف لو دورا واضحا في اندالع الحرب بيف 1977
مروحية سوفيتية مف الحاممة السوفيتية " نوسكوفا" كانت تقع خارج المياه اإلقميمية  12مصر وليبيا واف 

ة اعترضت اتصاالت السمكية مصرية أثناء االشتباكات مع ليبيا، وانو أرسؿ مذكرة احتجاج إلى المصري
 The New York Times :SADAT ORDERS HALT TO )موسكو عمى ىذا العمؿ

ATTACKS IN LIBYA, HEEDING ARAB PLEAS: MEETS WITH By HENRY 
TANNER, Jul 25, 1977,pg. 45 وبعد أف تمت 1، ص1977س أغسط 1، 5998&األنوار، ع)

بوقؼ كافة العمميات  1977يوليو  24عمميات القتاؿ المصرية بنجاح أمر الرئيس أنور السادات بتاريخ 
 2142الميبية وجاء ىذا القرار استجابة لموساطة العربية )الرأي ، ع -العسكرية عمى الحدود المصرية 

 (1، ص 1977يوليو  26،  2677؛ األنباء ، ع1، ص 1977يوليو  25،

 F.O.N.E)،  أف النزاع المسمح مع ليبيا انتيى تماما 1977يوليو 26وأكد الرئيس أنور السادات في    
&N.A, 27July 1977 نيا (وأضاؼ قائال إف مصر ليس لدييا أية نوايا توسعية في أرض ليبيا وا 

جامعة اإلسكندرية في ختاـ حريصة عمى وحدة ىذا البمد وعمى سالمة أراضيو وذلؾ أثناء خطاب لو ألقاه ب
 (.1،ص 1977يوليو  27،  2144عاما عمى ثورة يوليو )الرأي ،ع  25االحتفاالت بذكري مرور 

كما صرح ممدوح سالـ رئيس الوزراء المصري "أف القوات المصرية استطاعت أف تفرض اليدوء عمى     
ننا نأمؿ أف يستمر ىذا ال يدوء، وقواتنا قادرة عمى الرد الفوري عمى حدودنا الغربية بعمؿ إيجابي محدود، وا 

 .(1، ص1977أغسطس  3، 33198أية استفزازات ليبية ")األىراـ، ع 

لكف رغـ ذلؾ استمر النظاـ الميبي في ىجومو عمى مصر رغـ توقؼ اطالؽ النار فقد جاء في البياف     
القوات المصرية ما زالت تشف العسكري الميبي الذي صدر بعد إعالف الرئيس السادات وقؼ العمميات أف 

ىجماتيا عمى ليبيا " وبيذا اعمف النظاـ المصري الحرب الشاممة عمى الجماىيرية الميبية مف دوف مبرر 
سوي الحقد األسود عمى الشعب العربي الميبي وثورة الفاتح مف سبتمبر العظيمة ومنجزاتيا العمالقة 

 (19، ص 1977يوليو  25النيار ، “)

سائر البمديف جراء ىذه العمميات العسكرية فمـ تعمف ليبيا أو مصر حجـ الخسائر في قواتيـ أما عف خ    
بشكؿ دقيؽ واف كاف مف الواضح مف سير العمميات الحربية أف ليبيا كاف ليا النصيب األكبر مف 
 الخسائر عمى مستوي الجنود والمعدات العسكرية واألسمحة، وذكر بعض الصحفييف الذيف تمكنوا مف
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شخص،  299الوصوؿ إلي أماكف القتاؿ بعد توقؼ إطالؽ النار، أف خسائر ليبيا في األفراد تقدر بنحو 
 (F.O.N.E &N.A, 29 August 1977)أما الخسائر العسكرية فمف الصعب حصرىا

في حيف أعمف الرئيس القذافي أماـ شعبو أف الجيش الميبي قد كبد مصر خسائر فادحة تمثمت في     
وىي تصريحات مبالغ  (.1، ص1977أغسطس  9 األنوار،) طائرة 25الويو مصرية وأسقاط  3تدمير 

 فييا جدا.

وقد سخر الرئيس السادات في أكثر مف مناسبة مف ىذه التصريحات الميبية، وتحدي القذافي أف يعمف     
ذافي أماـ شعبو، عف خسائره في الرجاؿ والعتاد أماـ شعبو وقاؿ " أف اليـو قريب الذي سينكشؼ فيو الق
وقالوا إننا  1967وسيتضح ليذا الشعب أف معركة القذافي الوىمية ىي زي المعركة المي حصمت سنة 

طيارة " وأضاؼ الرئيس السادات بقولو " أف التاريخ ال يرحـ والحقيقة البد أف تظير واف عمى  79أسقطنا 
، 1977أغسطس  9؛ األنوار، 1، ص1977أغسطس 9، 23114القذافي أف يواجو شعبو " )األىراـ ،

 (1، ص1977أغسطس  9؛ النيار، 1ص

وفي ىذا الشأف صرح ممدوح سالـ رئيس الوزراء المصري قائال "أف خسائر النظاـ الميبي في قواتو    
المسمحة كبيرة سواء في األفراد أو المعدات أو المنشآت العسكرية، واف مصر ال تريد اإلعالف عف ىذه 

ز أفرادا محدودة وكذلؾ الخسائر حتى ال يفيـ أننا شامتوف، في حيف كانت خسائرنا محدودة جدا ال تتجاو 
 (.1، ص1977أغسطس  3، 33198كانت خسائر ضئيمة جدا في المعدات" )األىراـ، 

عمى ىذا النحو استمرت الحرب لمدة أربعة أياـ فقط بيف البمديف ظير فييا بوضوح أف القوات     
تيا واف اليدؼ العسكرية المصرية كانت ىي المتحكمة تماما بزماـ ىذه الحرب منذ بدايتيا وحتي نياي

الرئيس منيا ىو فقط تأميف الحدود الغربية لمصر وضرب كافة األىداؼ التي كانت تمثؿ تيديدا أو 
تنطمؽ منيا اليجمات ضد نقاط حرس الحدود المصري أو تستخدـ لتدريب المخربيف الذي يوجييـ النظاـ 

مف ىذه الحرب الخاطفة توجيو  الميبي لمقياـ بأعماؿ تخريبية داخؿ األراضي المصرية، كما كاف اليدؼ
 درس قاسي لمقذافي لكي يفكر الؼ مرة قبؿ القياـ بأي عمؿ عدائي ضد مصر.

وبعد أف نجحت القوات المسمحة في استيداؼ كؿ المواقع المحددة بدا واضحا فشؿ النظاـ العسكري       
 فاعي الجوي الميبي.الميبي في صد أي ىجـو مصري عمى األراضي الميبية كما بدا ضعؼ النظاـ الد
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وفي النياية أوقفت مصر عممياتيا العسكرية معمنة نياية الحرب ضد ليبيا دوف أف يكوف ىناؾ أي     
 F.O.N.E &N.A, 27July) دليؿ عمى استيدافيا ألي مواقع مدنية ليبية كما ادعي النظاـ الميبي

1977)) 

 الميبية: –الموقف العربي من الحرب المصرية 

إثارات االشتباكات التي وقعت بيف مصر وليبيا ردود فعؿ واسعة في العالـ العربي اتسمت في     
معظميا بالقمؽ خشية تصاعد المواجية في ىذه المرحمة الحرجة التي تقود فييا مصر األمة العربية مف 

( 1ص ، 1977يوليو 22،  22997 ،ع)األىراـ المغتصبة أجؿ تحقيؽ السالـ واستعادة الحقوؽ 
 The Washington)ونظرت الدوؿ العربية إلي ىذه المناوشات عمى إنيا مف شأنيا أف تفيد فقط إسرائيؿ

Post ,Egypt-Libya Clash: Little Impact on Arab-Israeli Struggle: News Analysis 
By Thomas W. Lippman , Jul 26, 1977,p. A11..) 

لعربية المختمفة والبث اإلذاعي في جميع أنحاء العالـ العربي فقد أكدت كؿ التعميقات في الصحؼ ا   
عمى أف ىذه المناوشات بيف مصر وليبيا تضر بالقضية العربية بأكمميا، وامتنعت معظـ الدوؿ العربية 

 24، 9527األردف، ع؛The Washington Post ,Jul 26, 1977 عموما عف تأييد أي مف الجانبيف
ىذا النزاع في اطار نزاع بيف دولتيف ال عالقة لو بأي مسائؿ دولية ووضعت  (4، ص1977يوليو 

 Los)أخرى، وذلؾ خشية أف تتسع نطاؽ المعارؾ الحدودية بيف البمديف إلي حرب واسعة النطاؽ
Angeles Times , Libya Recruiting Mercenaries, Sadat Says By ,Schanche, Don 

A, Aug 9, 1977, p. B4..) 

زائر استدعي الرئيس ىواري بومديف سفيري مصر وليبيا وحمؿ كؿ منيما رسالة إلى رئيس ففي الج   
 (F.O.N.E &N.A, 24July 1977) العربيةدولتو يدعوه فييا إلى بذؿ كؿ جيد ممكف إليقاؼ الدماء 

وأعرب بومديف لكؿ مف السفيريف عف " قمؽ الجزائر حكومة وشعبا لموضع المؤسؼ الذي وصمت إليو  
(وناشدىـ وقؼ االشتباكات وبدء 1، ص1977يوليو ، 24الميبية " )النيار ،  –قات المصرية العال

 (11، ص 1977يوليو  24، 2141الحوار بينيما )الرأي العاـ، ع

وفي تونس وجو الرئيس الحبيب بورقيبة نداء إلى الرئيسييف السادات والقذافي يطمب منيما " وقؼ     
تسوية مشاكميما ". وصرح الحبيب الشطي وزير الخارجية التونسي بأف القتاؿ فورا وبدء مفاوضات ل
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 ،1977يوليو  24، 2141ع  الرأي،"الرئيس بورقيبة يشعر بالحزف العميؽ حياؿ ىذا الوضع المؤلـ ")
 (16ص ،1977يوليو  24 ،5999األنوار، ع ؛11ص

مصر وليبيا الذي وصفتو أما في دمشؽ ففي البداية لـ يصدر أي تعميؽ رسمي عمى الوضع بيف     
الصحؼ السورية بأنو " يدعوا إلى األسؼ " عمى الرغـ مف أف سوريا مشتركة مع مصر وليبيا في االتحاد 

 (1، ص1977يوليو  24)النيار، 1972الثالثي الذي أعمف في العاـ 

لخارجية لكف بعد أف بدأت الوساطة العربية أعرب عبد الحميـ خداـ نائب رئيس الوزراء ووزير ا    
األنباء ، السوري عف اممو بأف تتخذ الدوؿ العربية الخطوات الالزمة إلنياء الخالؼ بيف مصر وليبيا)

 (4، ص 1977يوليو  24،  2675ع

وفي بغداد أعمنت الصحيفة الناطقة باسـ حزب البعث الحاكـ أف العراؽ مستعد لبذؿ كؿ المساعي    
ة الميبية بروح أخوية، ودعت صحيفة " الثورة " البمديف إلى لحؿ المشاكؿ بيف مصر والجماىيرية العربي

وقؼ االشتباكات بينيما وحؿ مشاكميما بروح أخوية بما يرضي المصمحة القومية وينسجـ مع حاجات 
 (19، ص1977يوليو  26معركة المصير العربي " )النيار، 

لرئيس السوداني جعفر النميري أما دولة السوداف فقد اتخذت جانب مصر في ىذا النزاع إذ ىاجـ ا   
بعنؼ شديد عدواف ليبيا عمى الحدود المصرية، ووصؼ القيادة الميبية بانيا "عميمة لقوة عظمي تنفذ 
استراتيجية ىذه القوة في المنطقة العربية" وناشد الشعب الميبي التحرؾ إلزاحة ىذا النظاـ العميؿ كما 

ـ المعادي لمسوداف، وأكد النميري عمى وقوؼ السوداف حكومة ىاجـ بعنؼ االتحاد السوفيتي وأثيوبيا لدورى
حباط كؿ المؤامرات وذكر ىذا في برقية بعث بيا إلي الرئيس  وشعبًا مع مصر في مواجية العدواف وا 

 (1، ص 1977يوليو  22،  33997السادات )األىراـ ، ع

وكاف العنواف الرئيس  وفي بيروت خصصت الصحؼ المبنانية موضوعاتيا الرئيسية لالشتباكات    
لصحيفة " األنوار" مصر تتصدي ليجوـ ليبي كما أوضحت صحيفة " البيرؽ "في عناوينيا أف 

 ،1977يوليو  22، 33997االشتباكات وقعت إثر ىجوـ ليبي عمى الحدود المصرية )األىراـ، ع
 (.1ص
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 F.O.N.E &N.A, 29 August)أما المممكة العربية السعودية فقد التزمت الصمت إزاء ىذا النزاع   
 Los Angeles Times; Russia Behind Egypt-Libya )ودعت إلى الوساطة لحؿ األـز (1977

Clash—Sadat, Aug 1, 1977, pg B 7) 

وأعمنت الكويت أف الحكومة الكويتية دعت جميورية مصر العربية والجماىيرية العربية الميبية إلى      
 24 2141)الرأي، ع حدودىا. تخفيؼ حدة التوتر وأعربت عف اسفيا لوقوع اشتباكات مسمحة عمى 

 New York Times: SADAT ORDERS HALT TO ATTACKS IN، 11، ص1977يوليو 
LIBYA, HEEDING ARAB PLEAS: MEETS WITH By HENRY TANNER, Jul 25, 

1977,p. 45) 

كما ناشد الشيخ زايد بف سمطاف الػ نيياف رئيس دولة األمارات العربية المتحدة الرئيس أنور السادات     
 ع؛ األنوار،1، ص1977يوليو 26، 2143)الرأي،  والرئيس معمر القذافي إنياء االشتباكات بيف البمديف

 (.1، ص 1977يوليو  26 ،5992

وعمى صعيد المنظمات الدولية ففور اندالع القتاؿ بيف مصر وليبيا تحركت جامعة الدوؿ العربية،     
وأصدر محمود رياض أميف عاـ الجامعة بيانا حث فيو الجانبيف عمى تجنب تصعيد النزاع واستنكر 

عة بيف البمديف، واصفا ىذا النزاع بأنو "يثير الحوادث الفظيعة الواقعة عمى طوؿ الحدود الصحراوية الواق
قمقا عميقا عمى وحدة العالـ العربي في فترة حاسمة لمغاية في التاريخ العربي تتطمب صوتًا عربيًا موحدا 

 Los Angeles Times: Egypt, Libya Forces Clash) وتعبئة الجيود لمواجية العدو اإلسرائيمي"
Along Border Cairo Reports Destroying by Schanche, Don A, Jul 22, 1977;p 1 

.) 

كما أرسؿ األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية ببرقية إلي الرئيس أنور السادات قائال فييا "انو إزاء     
األحداث المؤسفة التي وقعت عمى الحدود المصرية الميبية فأف األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية تضع 

ياتيا لمعمؿ عمى وقؼ تدىور الوضع والحفاظ عمى التضامف العربي" وأرسؿ ببرقية مماثمة جميع إمكان
( وطمب السفراء العرب رسميا مف 1ص ،1977يوليو  22، 33997لمعقيد معمر القذافي )األىراـ: ع

 Los Angeles) المتجاورتيفأميف عاـ جامعة الدوؿ العربية التوسط لحؿ الخالؼ بيف الدولتيف 
Times; Jul 27, 1977, p5.) 
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وتقدمت مصر بمذكرة إلى مقر جامعة الدوؿ العربية بالقاىرة شرحت فييا أسباب األزمة واتيمت فييا     
 ليبيا بإيواء اإلرىابييف والترويج لعمميات إجرامية ضد عدد مف السفارات األجنبية في العواصـ العربية

(Los Angeles Times; Jul 27, 1977; p5..) 

المقابؿ تحركت ليبيا دبموماسيا في أكثر مف اتجاه ووجو وزير خارجيتيا الدكتور عمى عبد السالـ  في    
التريكي رسالتيف إلي األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية واألميف العاـ لمنظمة الوحدة األفريقية إلبالغيما 

 ،9527، األردف")مف المنظمتيف"االعتداء المصري عمى الجماىيرية الميبية الذي يتنافى مع ميثاؽ كؿ 
 (4، ص1977يوليو  24

كما قدـ مندوب ليبيا الدائـ في األمـ المتحدة مذكرة إلى األمـ المتحدة ومجمس األمف بشأف العدواف    
ولـ تطالب المذكرة    (F.O.N.E &N.A, 25July 1977)المستمر ضد الجماىيرية العربية الميبية 

نما احتفظت بحقيا في صد ما وصفتو بالعدواف   26 األىراـ، (المسمحالميبية باجتماع مجمس األمف وا 
 (1ص ،1977يوليو  26 ،5991األنوار، ع، 1، ص33199ع  ،1977يوليو 

ؽ وصرح السيد إسماعيؿ فيمي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أف السادات بعث عف طري       
سفراء مصر برسائؿ إلي مموؾ الدوؿ العربية ورؤسائيا تتعمؽ بالعدواف الميبي المتكرر عمى األراضي 
المصرية والشعب المصري سواء كاف العدواف مستترا في شكؿ عمميات تخريبية أو عدوانا سافرا مسمحا 

قوات المسمحة المصرية، استخدمت فيو القوات المسمحة الميبية والطيراف الميبي ضد األراضي المصرية وال
واف الرئيس أكد عمى أف القوات المسمحة المصرية لـ ولف تستخدـ ضد أي شعب عربي أو قوات عربية 
أال لمدفاع عف النفس واف القوات المسمحة المصرية قد التزمت برد العدواف واف تكوف عممياتيا محصورة 

و مدنييف أو لمشعب الميبي الذي اعتبره في المنشئات العسكرية مف دوف التعرض ألى منشآت مدنية أ
  "الرئيس السادات رصيدا كبيرا لمشعب المصري ولالمة العربية

(The Washington Post :Egypt-Libya Clash: Little Impact on Arab-Israeli 
Struggle: News Analysis ,By Thomas W. Lippman , Jul 26, 1977,pg. A11  

 (19، ص1977يوليو  25،النيار، 

 وىكذا جاءت البيانات الداعمة لمصر مف السوداف وتشاد واألميف العاـ لمجامعة العربية والكويت    
(F.O.N.E &N.A, 23July 1977) ولـ تتخذ أي مف الدوؿ العربية صؼ الرئيس الميبي معمر القذافي
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تؤيدا الموقؼ الميبي في معارضتو ألي شكؿ مف  في نزاعو مع مصر حتى الجزائر والعراؽ المتاف كانتا
 Los Angeles Times; Aug 1, 1977; Russia) أشكاؿ التسوية عف طريؽ التفاوض مع  إسرائيؿ

Behind Egypt-Libya Clash—Sadat, pg.B 7 لـ تؤيد ليبيا وىذا قد بيف مدي عزلة الرئيس)
 F.O.N.E &N.A, 29) بيف الدوؿ العربيةالميبي في العالـ العربي وعدـ وجود حمفاء مقربيف لو 

August 1977)  واتفقت معظـ الدوؿ العربية عمى الوساطة بيف البمديف لحؿ األزمة في أسرع وقت
 ممكف.

 الموقف الدولي من الحرب:

عمى الصعيد الدولي لـ تثير ىذه الحرب بيف مصر وليبيا ردود فعؿ دولية كبيرة، فالواليات المتحدة     
كانت منشغمة تماما بمباحثات السالـ وتيتـ بالدرجة األولى بالتقريب بيف وجيات النظر المصرية 

 ربي اإلسرائيمي.واإلسرائيمية والتجييز إلقامة مؤتمر جنيؼ الدولي لموصوؿ لحؿ شامؿ لمنزاع الع

وكاف قد أكد مسؤولوف في الحكومة المصرية لمسفير األمريكي في القاىرة أف مصر ليست بحاجة     
إلشراؾ الواليات المتحدة في النزاع المصري الميبي وجاء ذلؾ قبؿ اندالع الحرب بعدة أشير واف الحكومة 

 F.R.U.S, Volume XVII, April) المصرية قادرة عمى حؿ الخالؼ بنفسيا دوف أي تدخؿ دولي
16, 1977) 

وىذا ينفي رواية قذاؼ الدـ "ابف عـ الرئيس القذافي ومنسؽ العالقات المصرية الميبية" الذي ذكرىا في     
الميبية حيث أكد انو كاف ىناؾ مؤامرة أمريكية ضد ليبيا واف مصر قامت  –شيادتو عف الحرب المصرية 

شاىد شيادة قذاؼ الدـ في مقطع تفاصؿ الحرب ( ت المتحدة األمريكيةبيذه الحرب بالتنسيؽ مع الواليا
( والواقع أف الوثائؽ األمريكية المفرج عنيا حديثا تؤكد انو لـ يكف  2916أكتوبر  21المصرية الميبية ،

ىناؾ أي اتفاؽ مسبؽ بيف الواليات المتحد والرئيس السادات حوؿ ضرب ليبيا بؿ عمى العكس رفضت 
 Foreign Relations)راجع وثائؽ وزارة الخارجية األمريكية   ؿ أمريكي في ىذه الخالفاتمصر أي تدخ

of the United States, 1977–1989, Volume XVII, Part 3, North Africa) 

وقد امتنع الناطؽ الرسمي باسـ الخارجية األمريكية عف التعميؽ عمى المعارؾ التي وقعت بيف مصر     
وليبيا، غير أف مصادر أمريكية ذكرت أف واشنطف تراقب الوضع ىناؾ عف كثب وأنيا تعتبر ىذه 

 (.1، ص1977يوليو  22الحوادث بالغة الخطورة )النيار، 
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ف يعنيو بالدرجة األولي تحسيف عالقتو المتوترة مع مصر فبرغـ عالقتو أما االتحاد السوفيتي فكا    
الجيدة بالقذافي إال أف مصر كانت تمثؿ القوي العربية العظمي في المنطقة وعمؿ عمى أال يخسرىا 

 (.1، ص1977يوليو  22)النيار، 

ووصفو بأنو محفوؼ لذا نجد االتحاد السوفيتي قد حذر مف ىذا النزاع العسكري بيف مصر وليبيا     
 )بالمخاطر وانو خطر عمى السالـ العالمي لكنو في الوقت ذاتو امتنع عف شف ىجوـ مباشر عمى مصر

Los Angeles Times; Russia Behind Egypt-Libya Conflict, Sadat Charges Aug 
1, 1977 ,p. B7.) 

ئيس السادات بؿ عمى العكس، دعا رئيس االتحاد السوفيتي أي نقد لمر Brezhnevولـ يوجو بريجنيؼ     
االتحاد السوفيتي بمناسبة احتفاؿ مصر بعيد الثورة إلى تطبيع العالقات السوفيتية المصرية، إذ أف أي نقد 
لمموقؼ المصري سوؼ يعقد أكثر العالقات بيف البمديف ويفوت عمى االتحاد السوفيتي لعب دورا في 

 ىذا عمى المستوي الرسمي. (F.O.N.E &N.A, , 29 July 1977) مؤتمر جنيؼ لمسالـ

 23أما عمى المستوي غير الرسمي فقد انحازت التعميقات لمجانب الميبي فقد قاؿ راديو موسكو في     
أف االشتباكات المسمحة بيف القوات المصرية والميبية، التي وصفيا بأنيا " ىجوـ مصري "  1977يوليو 

،  1977يوليو  24،  5999األنوار ، ع(ئيؿ وُحماتيا فقط لو عواقب خطيرة ستكوف مدعاة لسرور إسرا
 (1، ص1977يوليو  24النيار:  ؛16ص

ووقفت الصحافة السوفيتية مع ليبيا، إذ أكدت جريدة "البرافدا" الدعـ السوفيتي لميبيا، وقالت أف سبب      
ساطة أمريكية مع النزاع ىو رفض ليبيا الستعداد مصر لمتوصؿ لتسوية منفصمة في الشرؽ األوسط بو 

 (.Los Angeles Times, Aug 1, 1977; pg. B7) إسرائيؿ

اسيوي، لألعماؿ العدوانية -وأوردت وكالة "تاس" تنديدا صدر عف المجنة السوفيتية لمتضامف االفرو     
التي تقوـ بيا مصر ضد ليبيا، ومما جاء فيو أف "السوفييت يطالبوف مصر بإنياء العمميات المسمحة عند 

(واف الشعب السوفيتي يشعر بالقمؽ 19، ص 1977يوليو  26)النيار : “ الميبية فورا  –لحدود المصرية ا
الشديد إزاء اإلجراءات العسكرية التي قامت بيا مصر ضد ليبيا، واف ىذا النزاع يساعد اإلمبريالية 

 (F.O.N.E &N.A, , 26 July 1977). والصييونية وأعداء الشعب العربي
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لدوؿ الغربية فكانت تتابع النزاع بيف البمديف بحذر وترقب دوف أف تصدر أي بيانات رسمية لتأييد أما ا    
طرؼ عمى حساب األخر، ففي ألمانيا قالت صحيفة "دي فيمت "األلمانية أف الرئيس أنور السادات في 

قذافي يعيش في موقؼ سياسي قوي واف الشرعية الديمقراطية التي ادخميا لمصر تزداد رسوخًا بينما ال
،وأكدت الصحيفة في معرض 1969عزلة ومف السيولة أف يتكرر ضده االنقالب الذي وقع في ليبيا عاـ 

تحميميا لألوضاع في مصر وليبيا أف العالـ العربي لف يشيد اليدوء طالما أف القذافي يواصؿ صنع 
 (1977يوليو 29،  22194االضطرابات ويواصؿ اعتداءاتو وينتيؾ القواعد الدولية )األىراـ ، ع

أما بريطانيا فمـ يصدر عنيا رد فعؿ رسمي عف القتاؿ الدائر بيف البمديف برغـ محاولة ليبيا دفعيا     
أرسمت ليبيا برسالة إلى وزارة الخارجية البريطانية، ذكرت فييا أف  1977يوليو  25ألخذ موقؼ فبتاريخ 

يوليو لعدواف ال مبرر لو مف قبؿ  24-21الماضية الجميورية الميبية تعرضت عمى مدي األربعة أياـ 
سالح الجو المصري، وادعت أف القوات المصرية قامت بقصؼ أىداؼ مدنية مثؿ المدارس والمستشفيات 
 ومحطات المياه والكيرباء والمناطؽ السكنية، في حيف اكتفت ليبيا بالدفاع عف نفسيا داخؿ حدودىا فقط

ة لممذكرة الميبية بانيا ابعد ما يكوف عف الحقيقة الكاممة ليذا النزاع، واف ،وكاف تحميؿ الحكومة البريطاني
بريطانيا لـ تتمؽ أي تقارير توضح استيداؼ مصر لممدنييف الميبييف أو سوء معاممة لمشعب 

 (.F.O.N.E &N.A, 27 July 1977).الميبي

مف ليبيا، فقد أرسؿ سكرتير ولـ يصدر عف الحكومة البريطانية رد رسمي تجاه المذكرة المقدمة     
الشئوف الخارجية وشئوف الكومنولث برسالة إلي السفير الميبي في بريطانيا أكد فييا عمى استالمو رسالة 
نيا سوؼ تكوف محؿ نظر وزير الخارجية البريطاني وعبر عف تقديره لمسفير ولمجميورية الميبية  ليبيا، وا 

 F.O.N.E &N.A, 28July).القائـ بيف مصر وليبيا دوف أي إشارة إلى موقؼ المممكة مف النزاع
1977) 

شخصا أماـ السفارة المصرية  25نظـ الميبييف مظاىرة شارؾ فييا حوالي 1977يوليو  25وبتاريخ     
في لندف احتجاجًا عمى أعماؿ القتاؿ المصرية ضد ليبيا ورددوا ىتافات لدعـ ليبيا، وقد استمرت 

 (F.O.N.E &N.A, 28July 1977) .المظاىرات لمدة ساعة ونصؼ

وفي نياية األزمة بيف البمديف أعمنت الحكومة البريطانية إنيا ترحب بجيود الوساطة التي أدت إلي    
 (F.O.N.E &N.A,3 August 1977) .وليبياوقؼ إطالؽ النار بيف مصر 
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وفي بمغراد أعربت الحكومة اليوغسالفية عف "قمقيا العميؽ " حياؿ "النزاع الجدي والخطير " الذي وقع    
بيف دولتيف عربيتيف مف دوؿ عدـ االنحياز وصديقيف ليوغوسالفيا، وأكدت أف ىذا النزاع انزؿ ضررا 

 (F.O.N.E &N.A ,3 August 1977).فادحا بمصر وليبيا وبالعالـ العربي عمى حد سواء

يوليو "قمقيا " حياؿ الوضع عمى الحدود بيف مصر وليبيا  25وكذلؾ أبدت الحكومة الكوبية بتاريخ    
لى دوؿ  وقالت إف " ىذه المجابية بيف الدولتيف العربيتيف تشكؿ خطرا داىما بالنسبة إلى العالـ العربي وا 

التي يمكف أف تترتب عمى عمميا واف عدـ االنحياز وأضافت أنيا تتمني أف تدرؾ مصر النتائج الخطيرة 
 .(F.O.N.E &N.A, 29July 1977) توقفو فورا

أما تشاد فقد أكدت تأييدىا لكؿ اإلجراءات المصرية وأرسؿ رئيس تشاد برقية إلي الرئيس السادات أيد     
)األىراـ  يفييا مصر تأييدا كامال في نزاعيا مع ليبيا وطالبو بإزالة الخطر عف العالـ العربي واألفريق

 (.1، ص 1977يوليو  22،  33997،

 الميبية:-المساعي العربية ونهاية الحرب المصرية

نشطت المساعي العربية لوقؼ القتاؿ بيف مصر وليبيا منذ اليوـ األوؿ الندالع الحرب بيف البمديف،     
وكاف الرئيس ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفمسطينية في مقدمة مف سعي لموساطة لوقؼ القتاؿ 

 ;F.O.N.E &N.A, 22July 1977, The Washington Post) بيف القوات المصرية والميبية
Egypt and Libya Reportedly Agree On a Cease-Fire: Cease-Fire Is ,Jul 26, 

1977,p. A1.) 

ثـ انضـ لموساطة الرئيس الجزائري ىواري بومديف، وبدأت زيارات مكوكية قاـ بيا الرئيسيف بيف القاىرة 
 1977يوليو  23الرأي ، (وطرابمس لمتوصؿ التفاؽ لوقؼ اطالؽ النار ثـ عقد صمح بيف البمديف الجارتيف

 The Guardian Libya-Egypt conflict؛1، ص 1977يوليو  24،  5999؛ األنوار :  ع 11ص
continues as a war of words, Andrews, John, Jul 28, 1977,pg. 7.) 

يوليو حيث عقد اجتماعا مع القذافي حضره ياسر  24وكاف بومديف قد بدأ تحركو بميبيا في صباح يوـ 
رئيس منظمة التحرير الفمسطينية الذي عاد إلي طرابمس مرة أخرى بعد زيارة لمقاىرة حامال  ()عرفات

نشاء لجاف مشتركة مصرية ليبية ووقؼ الحرب الكالمية بيف  -عرضًا محددا يقضي بوقؼ اطالؽ النار وا 
 (1،ص1977يوليو  26البمديف )النيار،
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بيف قائد القوات الميبية ومدير مكتب العقيد القذافي كما تـ عقد اجتماع استمر ساعتيف ونصؼ     
والفريؽ أوؿ عبد الغني الجمسي نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية المصري حضره رئيس منظمة التحرير 
الفمسطينية ياسر عرفات وتوصموا إلى اتفاؽ لوقؼ اطالؽ النار وقد توجو عرفات إلى اإلسكندرية 

ات ومسؤوليف مصرييف أخريف لوضع األساس العممي لوقؼ اطالؽ النار لالجتماع بالرئيس أنور الساد
ليبية لتثبيتو، واعمف مصدر فمسطيني أف مصر وليبيا وافقتا عمى وقؼ اطالؽ  –وتشكيؿ لجنة مصرية 

 1977يوليو ، 24النار مبدئيا عمى اثر اجتماع عقد بيف وفديف عسكرييف مصري وليبي )النيار ، 
 .( 1، ص 1977يوليو  24،  2675األنباء : ع  ؛1،ص

كذلؾ قاـ الرئيس الجزائري ىواري بومديف في نفس الوقت بمحادثات مكثفة مع الرئيس السادات     
استغرقت ست ساعات ونصؼ شرح فييا الرئيس السادات موقؼ مصر بشأف العدواف الميبي المتكرر 
ف عمى األراضي المصرية والشعب المصري سواء اتخذ العدواف الميبي شكؿ عمميات تخريبية أو عدوا

سافر مسمح تستخدـ فيو القوات المسمحة الميبية والطيراف الميبي ضد األراضي المصرية والقوات المسمحة 
 New York Times; Sadat Reports Conflict Is Over; Warns Libya on )المصرية

'Playing With Fire By MARVINE HOWE, Jul 27, 1977; pg. 6.) 

ؼ مصر أف القوات المسمحة المصرية لـ ولف تستخدـ ضد أي شعب وأكد خالؿ عرضو المطوؿ لموق   
عربي أو قوات عربية إال لمدفاع عف النفس، وشرح تطورات الموقؼ عمى الحدود المصرية الميبية عمى 

 26، 33199األىراـ : العدد  مدي السنوات الثالث الماضية والتي قابمتيا القيادة المصرية بضبط النفس)
ثـ لـ يمبث أف أصدر الرئيس أنور السادات بعد انتياء لقائو مع الرئيس ىواري  (1،ص 1977يوليو 

 The New York )الميبية–بومديف أوامره بوقؼ كؿ العمميات العسكرية عمى طوؿ الحدود المصرية 
Times: SADAT ORDERS HALT TO ATTACKS IN LIBYA, HEEDING ARAB 

PLEAS: MEETS WITH By HENRY TANNER ; Jul 25, 1977,pg. 45.) 

وعمى صعيد التحرؾ السياسي انتقؿ الوسطاء الرئيسيف بومديف وعرفات بعد تأكدىما مف سرياف وقؼ     
إطالؽ النار بيف الطرفيف مف اإلسكندرية إلى طرابمس، وتـ اجتماع مع الرئيس القذافي صرح الرئيس 

يوليو  26النيار،  (را لمشعب العربيعرفات عمى أثره قائال " أف وقؼ ىذه المأساة يمثؿ نصرا كبي
 (.1، ص1977
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بعد أربعة أياـ مف معارؾ جوية  1977يوليو  25وىكذا توقفت اشتباكات الحدود بيف مصر وليبيا يـو    
 26 ،2143وبرية عنيفة في نفس الوقت الذي كثفت فيو جيود الوساطة العربية لحؿ األزمة )الرأي، ع 

 (1ص ،1977يوليو 

ولـ يمبث أف وجو الرئيس السادات رسالة واضحة إلى الرئيس القذافي في خطابو في جامعة     
يوليو، فند فيو الذرائع الواىية لمرئيس معمر القذافي عندما اعتدي بقواتو المسمحة  26اإلسكندرية بتاريخ 

يتوىـ الحاقديف  عمى حرس الحدود المصري وأكد بقولو "عمى القذافي أف يمـز مكانو فمصر ليست كما
الرجؿ المريض، فمصر كبيرة كبيرة، لقد أنيينا العمميات العسكرية عمى الحدود ولعؿ القذافي قد اخذ 

 ,F.O.N.E &N.A)الدرس" وحذر القذافي مف المعب بالقوات المسمحة واف عميو أف يمـز مكانو " 
27July 1977)يقتيف ميمتيف: وأكد الرئيس عمى أف سياسة مصر إزاء ليبيا تتركز في حق 

أوال: أف مصر ليس لدييا أية مطامع في أية أراضي ليبية بؿ أف مصر ترفض أف يمس أي أنساف وحدة 
 التراب الميبي.

 ثانيا: أف ليس لمصر أية مطالب إزاء األمواؿ الميبية.

وكشؼ الرئيس السادات في ذات الخطاب عف تآمر الرئيس القذافي عمى مصالح مصر، عندما أرسؿ     
مميار دوالر " ميددا بالسعي إلي قمب نظاـ الحكـ  2إلى دوؿ الخميج يطالبيا بقطع دعميا لمصر بقيمة "

يوليو  27 ،22191 األىراـ، عىناؾ فيما لو اختارت ىذه الدوؿ استمرار مساندتيا لمشعب المصري )
 (1ص ،1977

تاؿ القصير مع ليبيا لـ وأكد الرئيس السادات في تصريحات صحفية لو أف ىدؼ مصر مف ىذا الق   
 The New York Times: SADAT) يكف اإلطاحة بالرئيس الميبي معمر القذافي بؿ " تمقينو درسًا"

ORDERS HALT TO ATTACKS IN LIBYA, HEEDING ARAB PLEAS: MEETS 
WITH By HENRY TANNER, Jul 25, 1977,p. 45.) 

ود المصرية الميبية والتزاـ القوات المصرية بوقؼ وعمى الرغـ مف ىدوء الموقؼ العسكري عمى الحد   
، 1977يوليو  26، 2677 ،عاألنباء(إطالؽ النار، أال أف ليبيا لـ تعمف رسميا قبوليا وقؼ إطالؽ النار 

(،إذ استمر نظاـ حكـ العقيد القذافي في ليبيا يختمؽ األزمات مع مصر إلى درجة تجنيد متطوعيف 1ص
مف الخارج لممحاربة ضد مصر، وظمت القوات الميبية في حالة تأىب وتعبئة مستمرة، وطمبت ليبيا عقد 
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لقذافي بأنو عدواف مصري عمى بالده، واستمرت اجتماع طارئ لمنظمة الوحدة اإلفريقية لمناقشة ما يزعـ ا
 الدعاية ضد مصر إذ أخذت اإلذاعة الميبية في اليجوـ عمى الرئيس السادات.

حضار تعزيزات بالقرب مف الحدود، إال أف الخسائر التي منيت   وواصؿ الجانباف إعادة تجميع قواتيما وا 
 د األعماؿ القتالية عمى الحدود مع مصربيا القوات الميبية في المعدات لـ تكف تمكنيا مف تجدي

(F.O.N.E &N.A, 29July 1977.) 

وعمى الفور تحرؾ ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفمسطينية وىواري بومديف إلى طرابمس وتولوا     
س إقناع العقيد القذافي بقبوؿ وقؼ إطالؽ النار وحصموا في النياية عمى الموافقة الميبية وتـ إبالغ الرئي

 (1، ص1977يوليو  26النيار،  (السادات باألمر

عدد مف رؤساء الدوؿ والمبعوثيف 1977يوليو  27ومف جية أخري استقبؿ الرئيس السادات يوـ      
العرب واألفارقة الذيف وفدوا إلى مصر بيدؼ إنياء الخالؼ الميبي المصري، وقدـ الرئيس السادات ليؤالء 

يوليو  28، 33192مصر مف استفزازات القذافي )األىراـ، ع المبعوثيف صورة واضحة عف موقؼ
 (1ص ،1977

ولـ يمبث أف بدأت جولة ثانية مف المساعي العربية لحؿ الخالؼ بشكؿ نيائي بيف البمديف وانضـ    
لمرئيس ىواري بومديف وياسر عرفات الشيخ صباح األحمد الجابر وزير خارجة الكويت الذي أتي إلى 

إلى اإلسكندرية أيضا الرئيس السوداني جعفر نميري واجتمع بالرئيس السادات )الرأي ،  القاىرة كما وصؿ
وانضمت  (1، ص 1977يوليو  26، 4938، الرأي العاـ ،ع  13، ص 1977يوليو  25،  2142ع

العراؽ إلى ىذه الوساطة إذ ارسؿ الرئيس العراقي احمد حسف البكر برسالة حمميا حامد عمواف وزير 
مشؤوف الخارجية العراقي إلى كال مف الرئيس السادات والرئيس الميبي معمر القذافي تتعمؽ الدولة ل

،  5991، األنوار ، ع  13، ص 1977يوليو  27، 2144باشتباكات الحدود بيف البمديف )الرأي ، ع 
 .(1،ص1977يوليو  25

 

 

 زمة ثالثة شروط:وقد اشترط الرئيس أنور السادات لمموافقة عمى المساعي العربية لحؿ األ
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أف تقوـ ليبيا بإغالؽ معسكرات التدريب التي تستخدـ لمقياـ بغارات تخريبية ضد مصر وسحب  -1
األسمحة السوفيتية االستراتيجية )أجيزة رادار وصواريخ سوفيتية الصنع( مف المناطؽ الميبية 

 (.1، ص1977يوليو  27)النيار،  المحاذية لحدود مصر الغربية
 معادية بيف البمديف.وقؼ الدعاية ال -2
تشكيؿ لجنة ليبية مصرية مشتركة لتعيد العالقات بيف البمديف إلى حالتيا الطبيعية واقترحت  -3

مصر أف يشرؼ عمييا ياسر عرفات أو جامعة الدوؿ العربية، وحذر مف أف ىذه أخر فرصة 
، 1993 ع، األنوار، 6ص 1، ص1977يوليو  27، 2678األنباء، ع (لتسوية النزاع سمميا

 .)1، ص 1977يوليو  27
في حيف طمبت ليبيا أف تقـو مصر بوقؼ نشاط المعارضيف الميبييف في مصر واصفة إياىـ      

بالمخربيف الذيف يعكروف سالـ ليبيا غير أف القاىرة ردت بأف ىؤالء الجئوف سياسيوف، كما اقترحت ليبيا 
بعض الشروط إلى  أف تتولي منظمة التحرير الفمسطينية اإلشراؼ عمى المجنة، وقد أدي عدـ االتفاؽ عمى

 F.O.N.E)استمرار التوتر بيف البمديف، وقياـ وساطة عربية مكثفة لمتوفيؽ بيف وجيات نظر البمديف
&N.A, 28July 1977.) 

وقالت وكالة "اليونايتد برس" أف الرئيس الميبي معمر القذافي لـ يوافؽ رسميا عمى المساعي العربية     
سمحة السوفيتية االستراتيجية مف المناطؽ الميبية المحاذية لحدود بسبب اشتراط الرئيس السادات سحب األ

 1977يوليو  27النيار ، (مصر الغربية، وأضافت أف الرئيس الجزائري نقؿ الشرط المصري إلى القذافي 
 )1،ص

وفي النياية وبعد نشاط دبموماسي مكثؼ مف الرئيس عرفات وبومديف ووزير الخارجية الكويتي ووزير     
 (1، ص1977يوليو 26األردف،  (ارجية النيجيري وممثؿ لدولة األمارات العربية المتحدةالخ

وافقت الحكومة المصرية عمى خطة سالـ عربية تيدؼ إلى إنياء األزمة مع ليبيا وىي خطة تشكؿ حال 
ع  العاـ،، الرأي 1، ص1977يوليو  28، 5994األنوار، ع وسطا بيف اآلراء المصرية والميبية )

 (.1، ص1977يوليو  28، 4949

وأخذت التسوية الجديدة بعيف االعتبار الشرط المصري الرئيس لمسالـ مع الميبييف وىو إنياء أي    
أعماؿ تخريبية ليبية ضد مصر ووقؼ الحمالت اإلعالمية، كما أخذت بعيف االعتبار الشروط الميبية 

 (.1ص ،1977يوليو  28، 2145بوقؼ نشاط الالجئيف السياسييف الميبييف بالقاىرة )الرأي، ع
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واتفؽ الجانباف عمى سحب قواتيما مف المنطقة الحدودية المباشرة ومناقشة تبادؿ األسري، كما طمبت    
 (F.O.N.E &N.A, 29July 1977). مصر تفكيؾ المعسكرات التدريبية لممخربيف

وعادت األوضاع إلى طبيعتيا في المدف الميبية التي تعرضت لمقصؼ المصري في بنغازي وطبرؽ     
وطرابمس ولـ يعد ىناؾ خوؼ مف عودة القتاؿ بيف مصر وليبيا وتوقفت الحمالت اإلعالمية بيف 

مشرط الذي الطرفيف، إذا تـ إيقاؼ الحرب الكالمية ضد مصر في الصحافة الميبية واإلذاعة وذلؾ تنفيذا ل
وضع لتفعيؿ الصمح بيف البمديف وبذلؾ تـ تنفيذ جميع الشروط التي تـ التفاوض بشأنيا لتحقيؽ السالـ 

أف ىذا الصمح كاف ىشًا  أال (F.O.N.E &N.A, 15 August 1977) .بيف مصر وليبيا بشكؿ كامؿ
 لمغاية.

الميبي عمى المنطقة والعالقات  –والسؤاؿ الذي يطرح نفسو األف ما ىو تأثير ىذا النزاع المصري     
البينية العربية؟ وىؿ انتيي بنياية ىذه الحرب التوتر بيف البمديف أـ يمكف أف تندلع جولة أخرى مف القتاؿ 

 بينيما؟

الواقع انو عمى الرغـ مف أف النزاع بيف البمديف كاف محدود النطاؽ واستمر لمدة أربعة أياـ فقط ،إال     
األوسط عموما غير مستقر ألنو وقع في فترة حرجة مف تاريخ األمة العربية كانت انو جعؿ وضع الشرؽ 

يجاد حؿ لمنزاع  مصر فييا تحاوؿ أف تجمع الدوؿ العربية تحت قيادتيا لبدأ عممية السالـ مع إسرائيؿ وا 
لييف في العربي اإلسرائيمي، وادت ىذه الحرب إلي زيادة االنقسامات بيف المعسكريف المعتدليف والراديكا

العالـ العربي، وكاف استمرارىا لمدة أطوؿ مف الممكف أف يسيـ في أضعاؼ موقؼ الرئيس السادات 
لمتوصؿ إلى تسوية سممية مع إسرائيؿ إذ سيؤدي إلي إىدار موارد مصر التي ينبغي استخداميا ضد 

شروط السالـ عمى  العدو الحقيقي أال وىو إسرائيؿ كما كاف مف الممكف أف يسيـ في تشدد إسرائيؿ في
 أساس استغالؿ ضعؼ التضامف العربي مع مصر.

وربما ذلؾ ما دفع الرئيس السادات إلي إنياء ىذه الحرب في اسرع وقت ممكف حتي ال يكوف ليا       
انعكاسات ضارة عمى الواقع العربي أو مفاوضات السالـ مع إسرائيؿ، بخاصة مع قرب زيارة المبعوث 

، مما قد يعقد جيوده ألقناع اطراؼ عربية 1977لمصر في أغسطس  Vance نس"األمريكي لمسالـ "فا
أخري بالحضور إلي جنيؼ لمتباحث مع إسرائيؿ، لذا كاف اليدؼ الرئيس لمصر ىو إيقاؼ حرب الدعاية 

وىو  (F.O.N.E &N.A, 29 July 1977) الدوليبيف البمديف بخاصة في الفترة السابقة لمؤتمر جنيؼ 
  .ما تـ بالفعؿ
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مكانية      ىذا عف مدي تأثير الحرب محميًا ودوليًا لكف ماذا عف تأثيرىا عمى العالقات بيف البمديف وا 
 تجددىا في أي وقت أخر؟

 

 

 تأثير الحرب عمى العالقات بين البمدين:

كاف ليذه الحرب انعكاسات طفيفة األثر عمى كال البمديف فبالنسبة لمصر حققت نصرا عسكريا بسيطا     
 F.O.N.E &N.A, 29)أرضى القوات العسكرية المصرية، لكنو لـ يسيـ في تيديد القذافي في ليبيا، 

July 1977)  نما تمقينو درسا لكي يتراجع ع ف مواقفو العدائية فمـ يكف ىدؼ مصر اإلطاحة بالقذافي وا 
 نحو مصر وشعبيا.

أما تأثير الحرب عمى النظاـ الميبي فال شؾ أف ىذه الحرب أظيرت مدي ضعؼ ودونية القوات     
العسكرية الميبية أال إنيا لـ تؤثر أو تضعؼ مف موقؼ القذافي الداخمي وال يوجد دليؿ عمى إنيا أثارت أي 

 ,F.O.N.E &N.A)كس نجح في حشد الدعـ الشعبي لومعارضة لو في القوات المسمحة بؿ عمى الع
29 July 1977). 

أما عف أثر ىذه الحرب عمى العالقة بيف البمديف ففي الواقع انو عمى الرغـ مف نجاح المساعي     
العربية في حؿ األزمة المصرية الميبية إال أف العالقات السياسية بيف البمديف ظمت متوترة ففي نياية 

دأت ليبيا في زيادة دافعية قواتيا العسكرية واستعانت بضباط مف روسيا وكوبا ب 1977أغسطس 
وباكستاف في القيادة العسكرية، كما وصؿ عدد مف الخبراء الروس إلى طبرؽ الميبية، وتـ دعميا بأليات 

نشاء   محطات رادار جديدة وظيرت ثالثة خطوط رئيسية لمدفاع في الصحراء الميبية 6ثقيمة وصواريخ وا 
(F.O.N.E &N.A, 22 August 1977) 

 ،1977أغسطس  8 العاـ،)الرأي  ولـ يمبث أف عادت الحرب الكالمية بيف الرئيس السادات والقذافي    
ألقى القذافي خطابا طويال وجو فيو االتيامات جزافا لمرئيس السادات وسياستو في مصر  ( إذ15ص

(F.O.N.E &N.A, 15 August 1977) المصري فقد شف الرئيس السادات ىجوما  عمى الجانب أما
 لفظيا جديدا عمى القذافي واتيمو بتجنيد المرتزقة الكوبييف واألوروبييف لمقياـ بعمؿ عدائي جديد ضد مصر
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(The Guardian Libya-Egypt conflict continues as a war of words Andrews, 
John, Jul 28, 1977, p7) 

" األمريكية حوؿ اليدؼ مف اليجـو المصري عمى  ABCوصرح في مقابمة تميفزيونية لو مع قناة "    
ليبيا وىؿ ىو لإلطاحة بالقذافي أـ ال؟ فأجاب أف اإلطاحة بالقذافي لف تكوف في صالح الشعب العربي 

حة بالقذافي بؿ فقط ولكف في صالح العالـ أف اجمع، أال أف اليجوـ المصري لـ يكف يرمي إلي اإلطا
 1977أغسطس  1؛ الرأي العاـ : 1،ص 1977أغسطس  1،  5998،العدد  تمقينو درسًا)األنوار

 (1،ص 1977أغسطس  1،  2683؛ األنباء ،ع 1،ص 1977أغسطس  1؛ النيار، 1،ص

ى ساعات التق 7كما قاـ الرئيس السادات بزيارة غير عادية لممنطقة الحدودية الغربية استمرت لمدة      
خالليا بالجنود المصرييف ىناؾ وسخر مف القذافي وأفعالو محذرا إياه مف أف مصر قادرة عمى توجيو 

وح عمى خطاب الرئيس محمد أنور السادات في الجنود في مرسى مطر الدرس التي وجيتو لو مضاعفا )
، 33113؛ األىراـ ،ع 1، ص 1977أغسطس 8، 6995، األنوار، ع 8/1977/ 7، الحدود مع ليبيا 

 (.1،ص 1977أغسطس  9؛ النيار ، 1، ص 1977أغسطس  8

كما زار الرئيس السادات إحدى القواعد الجوية عمى الحدود الغربية مع ليبيا والتقي الفريؽ عبد الغني      
زراء ووزير الحربية المصرية الذي ألقى كممة أعمف فييا أف القوات المسمحة الجمسي نائب رئيس الو 

المصرية مصرة عمى تأميف حدود مصر الغربية وقاؿ إف القوات لف تنسي دور النظاـ الميبي في حرب 
 9،  6996؛األنوار، ع  1، ص 1977أغسطس  9األىراـ ، أكتوبر وتشكيكو الحاقد بنتائج ىذه الحرب)

وأعمف الرئيس السادات أف مصر لف تسمح ابدأ بأي أعماؿ عدائية عمى (.1،ص 1977أغسطس 
الرأي حدودىا وال بأي عمميات داخؿ البمد، واف المعركة بينو وبيف العقيد القذافي وليس مع الشعب الميبي )

 (.1،ص 1977أغسطس  9العاـ،  

سكرية المصرية عمى الحدود مع وقالت مصادر دبموماسية أف زيارة الرئيس السادات لمقطاعات الع    
ليبيا سبقتيا تعزيزات عسكرية إضافية أرسمت إلى المنطقة التي شيدت االشتباكات وتشمؿ ىذه التعزيزات 
قوات بحرية وبرية قادرة عمى شف ىجوـ شامؿ، فضال عف مجموعات مف القوات الخاصة القادرة عمى 

وات المصرية عمى الحدود مع ليبيا إثر المعمومات القياـ بعمميات محدودة خمؼ الخطوط، وجاء تكثيؼ الق
التفصيمية التي حصمت عمييا القاىرة حوؿ االستعدادات التي تجري في ليبيا لنقؿ حرب اإلرىاب ضد 

 (.1،ص 1977أغسطس  9،  6996ع  ،األنوار مصر مف مرحمة إلى مرحمة )

http://sadat.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SP_646&keyword=ليبيا
http://sadat.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SP_646&keyword=ليبيا
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ة ىذه المرة لف تقتصر عمى إرساؿ وتفيد المعمومات التي حصمت عمييا القاىرة أف الخطة الميبي    
المخربيف عبر الحدود، بؿ تشمؿ إرساؿ ىؤالء في زي سياح برا وجوا وبحرا كما تشمؿ القياـ بغارات 

 (.1، ص1977أغسطس  9 ،6996 األنوار، ع)ىميكوبتر عسكرية في مناطؽ بعيدة بواسطة طائرات 

أغسطس  6دـ التميفزيوف المصري بتاريخ وتصاعدت الحرب اإلعالمية بشكؿ كبير بيف البمديف، فق    
، حديث لمالـز ليبي أسير يدعي إبراىيـ بالقاسـ ندد فيو بما اسماه االعتداء الميبي عمى مصر 1977

كما  1977يوليو  19و18وقاؿ انو صدرت أوامر لوحدتو المدرعة باليجوـ عمى المواقع المصرية يوـ 
 في القوات المسمحة الميبية.أكد وجود عدد كبير مف المستشاريف السوفييت 

وذكرت مجمة "روز اليوسؼ" أف األجيزة الميبية تقوـ حاليا بإعداد مخطط عدواني جديد ضد مصر     
وذلؾ بمساعدة عدد مف كوادر بعض منظمات الرفض الفمسطينية والمنظمات السرية الفوضوية في المانيا 

ميبي سيتفادى االشتباؾ المسمح المباشر ولكنو سيبدأ الغربية والياباف وتركيا وقبرص. وقالت إف النظاـ ال
 بشف حرب عصابات ضد مصر.

وفي طرابمس ذكرت وكالة أنباء الثورة العربية الميبية أف ضابطيف مصرييف أعدما بعد أف رفضا إطاعة    
 (.1ص ،1977أغسطس  8 ،4952 ، عالعاـالرأي )ليبيا. األوامر الخاصة باليجـو المصري عمى 

وبعد نحو أسبوعيف عمى وقؼ إطالؽ النار بيف مصر وليبيا، سمحت الحكومة الميبية لإلعالـ العالمي    
بتصوير الحشود العسكرية الميبية عمى الحدود مع مصر وتصوير بعض أثار التدمير في مدف ليبيا 

ية التي "مساعد وطبرؽ" التي تعرضت لميجمات المصرية كما قامت بتصوير بقايا الطائرات المصر 
نجحت في إسقاطيا وبقايا األسمحة المصرية التي تمت مصادرتيا وأقامت مؤتمر صحفي سمحت فيو 
بتصوير األسري المصرييف والجرحى كما قامت بتسجيؿ اعترافات مصورة لمطيار المصري األسير الرائد 

رب الميبية الحشاىد ىذه التفاصيؿ في فيمـ  عفت، وذلؾ كجزء مف حممة إعالمية موجية ضد مصر)
 (1، ص1977أغسطس  8النيار، ؛2919يوليو  25، 1977المصرية سنة 

األىراـ، ألؼ مصري إلى السموـ عمى الحدود الغربية المصرية ) 12وقد غادر ليبيا أكثر مف    
 9 ،6996ع  األنوار، ؛1977أغسطس  9، 4952ع  العاـ،الرأي  ؛1977أغسطس  8، 23112ع

 (1، ص1977أغسطس 
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مصادر دبموماسية انفجار الوضع بيف مصر وليبيا في األياـ القميمة المقبمة وقياـ الجيش  وتوقعت   
 8، 23112)األىراـ، ع  المصري بحرب وقائية واسعة وخاطفة قد يكوف الوصوؿ إلى طبرؽ أحد أىدافيا

، 1977أغسطس  9 ،6996ع  األنوار، ؛1977أغسطس  9، 4952ع  العاـ،الرأي  ؛1977أغسطس 
 .(1ص

وزادت مصر مف أعداد القوات عمى الحدود الغربية مع ليبيا بشكؿ ممحوظ، ولـ يكف اليدؼ مف ذلؾ   
نما ىو جزء مف إعادة نشر بعض القوات التي تواجو إسرائيؿ في سياؽ مفاوضات  الحرب مع ليبيا وا 

وزير  السالـ، كما أكد مدير المخابرات العسكرية المصري الجنراؿ شوكت أثناء مباحثات تمت مع
 F.R.U.S, Volume) "أف مصر لف تخوض حرب أخري ضد ليبيا" Vance الخارجية األمريكي فانس

XVII, 4 November, 1978) 

وتسارعت تطورات األحداث لتؤدي إلى قطيعة كاممة في العالقات بيف مصر وليبيا، فما أف أعمف     
اتخذتيا ليبيا ذريعة لتقود جبية  حتى 1977نوفمبر  15الرئيس السادات عف زيارتو إلى القدس في 

المعارضة العربية ضد مصر، فما أف تمت الزيارة حتى انقسـ العالـ العربي ما بيف معارض وصامت 
ومؤيد ليا، فقد تحفظت السعودية ودوؿ الخميج باإلضافة إلى األردف وتونس ولبناف والتزمت الصمت 

ؿ المؤيدة لمصر ومبادرة السادات فقد تمثمت في واتخذت موقؼ المترقب لنتائج ىذه الزيارة، أما الدو 
 (.174-173، ص2911السوداف والصوماؿ وعماف والمغرب واليمف الشمالية،) العشري ، 

وأعمنت خمس دوؿ عربية معارضتيا لمبادرة السادات في القدس وىي ليبيا وسوريا والجزائر والعراؽ      
 New York ،562، ص1985 رياض،)الفمسطينية واليمف الجنوبية باإلضافة إلى منظمة التحرير 

Times: EGYPT CUTS RELATIONS WITH 5 ARAB NATIONS OPPOSED TO 
PEACE BID ,Dec 6, 1977 , p1).  ضفاء واعتبرت أف ىذه الزيارة تعد اعترافًا صريحًا بإسرائيؿ وا 

ؿ العربية والتضامف لمشرعية عمى االحتالؿ الصييوني لألراضي العربية، وخروج عمى مؤتمرات الدو 
خراجا لمصر مف جبية الصراع مع إسرائيؿ ) ، 2911 العشري،العربي وخرقا لميثاؽ الدوؿ العربية وا 

 (.174-173ص

انتيى إلى تشكيؿ ما  1977ديسمبر  2ودعت ليبيا الدوؿ المعارضة لعقد مؤتمر في طرابمس في     
-173، ص2911العشري:  ،562 ص ،1985 ،)رياض عرؼ بالجبية القومية لمصمود والتصدي
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174 ،(Vandewalle, 2916, p189. والتي اتخذت موقفا عدائيا متطرفا مف مبادرة السادات ونادت
 (.298،ص1999بأنيا خيانة لمقضية العربية ومؤامرة إلقامة سالـ منفرد مع إسرائيؿ)فينكميستوف ، 

مف جانبو قطع العالقات  وأعمنت تجميد عالقتيا مع مصر وعمى الفور أعمف الرئيس السادات 
 New York)562، ص1985الدبموماسية والسياسية مع ىذه الدوؿ وفي مقدمتيـ ليبيا )رياض، 

Times,Dec 6, 1977 , pg1..) 

سرائيؿ عاـ      عاد النظاـ الميبي لشف ىجـو  1979ومع اقتراب توقيع اتفاقية السالـ بيف مصر وا 
عمى التعاوف العسكري  1979يونيو  16ذافي بتاريخ أعالمي مف جديد ضد مصر، فانصب خطاب الق

األمريكي المصري وزعـ القذافي كذبا إنشاء قواعد أمريكية عمى الحدود المصرية الميبية ودعي الجيش 
سقاط حكومة السادات  (F.R.U.S, Volume XVII, 18 June, 1989). المصري إلى التمرد وا 

 New York )لكف بالرغـ مف عودة القذافي إلي شف ىجوـ عمى مصر في خطبو الجماىيرية    
Times: Libya Marks Coup Anniversary With Attacks on Egypt and U.S, By 

CHRISTOPHER WREN ,Sep 2, 1979; p. (19. لـ تنجر مصر لمحرب وركز الجانباف عمى
 CIA document :National) لحدود المشتركة بينيماتحسيف دفاعاتيما عسكريا عمى طوؿ ا

intelligence officers,29 March 1979)  وظمت مصر تتفوؽ عسكريا بشكؿ كبير عمى ليبيا إذ
كاف لدييا قوة تعادؿ فرقتيف موجودة في المنطقة العسكرية الغربية والتي يمكف أف تتحرؾ في وقت قصير 

قوات الميبية بنسبة ثالثة إلى واحد، كما امتمكت مصر قوات قائمة لمغاية ويفوؽ عدد القوات المصرية ال
 عمى الحدود تمكنيا مف السيطرة عمى شرؽ ليبيا خالؿ أسبوع واحد.

وعمى الرغـ مف أف مصر كانت قادرة تقنيا وعسكريا عمى شف ىجـو عمى ليبيا دوف أي تحذير مسبؽ     
ىا وال تسعي لمحرب إال إذا حدث تصعيد مسبؽ لكنيا في الوقت ذاتو كانت حريصة عمى تأميف حدود

فقد كاف يدرؾ (F.R.U.S, Volume XVII, 18 June, 1989) واستفزازات ليبية تدفع مصر لذلؾ
الرئيس السادات أف القياـ بجولة أخري مف القتاؿ مع ليبيا في غير صالح مصر وبخاصة مع تزايد توتر 

الدوؿ لمصر، وتوجيو ىجوـ كبير لو بسبب سياستو  العالقات بيف مصر والدوؿ العربية وقطيعة بعض
وسعيو إلتماـ الصمح مع إسرائيؿ لذا فأف جولة جديدة مف الحرب مع ليبيا قد تؤدي إلى المزيد مف عزلة 
مصر في العالـ العربي وتنشط مف خصوـ السادات داخميا وخارجيا كاالتحاد السوفيتي وقد يدفع ذلؾ 

رساؿ قوات لمقتاؿ سوريا والعراؽ المتحالفيف مع  ليبيا بعد زيارة السادات لمقدس إلى التضامف مع ليبيا وا 
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في وقت كاف (CIA document :National intelligence officers,29 March 1979)معيا
السادات يسعي إلى رئب الصدع مع الدوؿ العربية والحفاظ عمى دعـ بعض الدوؿ العربية حتي يتـ 

 F.O.N.E). ـ مع إسرائيؿ، وليس تضييع الجيد في مغامرة أخرى مع ليبياالتوقيع عمى اتفاقية السال
&N.A, 29 August 1977) 

عمى الرغـ مف أف االستفزازات الميبية ضد المجتمع المصري يمكف أف تعطي الحكومة المصرية العذر    
استرجاع سيناء وحؿ لمرد عمييا لكف الظروؼ الدولية والعربية وأولويات السياسة الخارجية المصرية وىي 

النزاع العربي اإلسرائيمي كانت تدفع مصر لتجاىؿ الموقؼ الميبي عمى الرغـ مف أف نوايا القذافي ال 
وبعد توقيع مصر منفردة عمى اتفاقية  (F.O.N.E &N.A, 1 September 1977) يمكف التنبؤ بو

عارضة كبيرة ورفض تاـ لكؿ بنودىا وما أثارتو ىذه االتفاقية مف م 1979كامب ديفيد لمسالـ مع إسرائيؿ 
مف قبؿ معظـ الدوؿ العربية التي قطعت عالقتيا بمصر أصبحت مصر في عزلة عربية وتـ نقؿ مقر 

، 1985رياض ، )جامعة الدوؿ العربية إلى العراؽ وعمقت عضوية مصر فييا 
 (699،ص599،ص592ص

ت القذافي المعادية لمصر لكف ىذا لـ يثف بالتزامف مع ذلؾ زادت الحمالت اإلعالمية الميبية وتصريحا   
الرئيس السادات عف االستمرار في مواصمة سياستو اإلصالحية في مصر وسعيو السترداد األراضي 
 6المصرية بكافة الطرؽ الممكنة، فتغاضى عف المعارضة العربية وظؿ في طريقو إلى أف تـ اغتيالو في 

واف كانت 1989الميبية إال في عيد الرئيس مبارؾ عاـ  -ولـ تستأنؼ العالقات المصرية  1981أكتوبر 
 ((St John, Ronald 2914,p64-65ظمت استفزازات القذافي لمصر تظير بيف الحيف واألخر

 الخاتمة

الميبي انو عمى الرغـ مف أف  –عمى ىذا النحو يتضح لنا مف خالؿ ىذا السرد التاريخي لمنزاع المصري 
مناوشات عسكرية سريعة بيف دولتيف جارتيف إال أف دوافعو ومالبساتو عكست ىذا النزاع ال يتعدى كونو 

جذور التوتر الذي نشأ بيف البمديف وعمى الرغـ مف أف الكثير مف المحمميف ليذه الفترة يضعوف ىذا 
الخالؼ في إطار الخالؼ الشخصي بيف الرئيس القذافي والرئيس السادات إال أف واقع األحداث وترتيبيا 

 بشكؿ جمي أف الخالؼ كاف أعمؽ مف كونو خالفًا شخصيًا بيف رئيسيف. يظير
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فقد عكس ىذا النزاع االختالفات الجذرية في شخصية الرئيسيف وسياستيما الخارجية، فالرئيس     
السادات كاف رجؿ دولة مف طراز رفيع وسياسيا محنكا ودبموماسيا كبيرا يتسـ بسالمة التفكير ووضوح 

لى الدراية الرؤية، أما ال رئيس القذافي فكاف رجؿ صحراء تنقصو الخبرة ويفتقر إلى الوعي السياسي وا 
الكافية بالعالقات الدولية التي تمكنو مف الفصؿ بيف األىواء الشخصية ومصالح دولتو وسياستيا 

مفاىيـ، الخارجية، لذلؾ لـ يكتب لموحدة المصرية الميبية أف تتـ الختالؼ الرئيسيف الواضح في الوعي وال
 وكاف البد مف الصداـ واف تأخر أف يقع.

فقد حاوؿ الرئيس السادات بشتى الطرؽ ضبط النفس واحتواء الموقؼ وعدـ االلتفات إلى االستفزازات    
الميبية مف حمالت إعالمية موجية وتمويؿ لعمميات إرىابية إال انو في النياية وعندما وصمت ىذه 

عمى الجنود المصرييف واألراضي المصرية، رد الرئيس السادات عمى ىذه االستفزازات إلى اعتداء مباشر 
االستفزازات بحنكة بالغة إذ قامت القوات المسمحة المصرية وعمى مدى أربعة أياـ بضرب كافة القواعد 

 والمطارات وأماكف التدريب التي تستخدـ لشف اليجوـ عمى األراضي المصرية.

ىذه الحرب محدودة لمغاية منيا الموقؼ العربي النشط الحتواء ىذا وتداخمت عوامؿ عدة جعمت مف     
الخالؼ ودور الوساطة العربية وبخاصة الرئيس عرفات والرئيس الجزائري بومديف المذاف لعبا دورا كبيرا 

قناعيما بضرورة إيقاؼ ىذه الحرب في أسرع وقت ممكف.  في التقريب بيف الرئيسيف السادات والقذافي وا 

لعامؿ الثاني فتمثؿ في الظروؼ السياسية الميمة التي كانت تمر بيا المنطقة العربية في تعامميا أما ا   
 مع إسرائيؿ والحاجة الماسة لتوحيد الصؼ العربي في مواجية إسرائيؿ. 

وبشكؿ عاـ يتضح مف توقيت ىذه الحرب وفترتيا القصيرة ىدؼ القوات المسمحة المصرية منيا وىو    
حدود الغربية المصرية وتمقيف الرئيس القذافي درسا وفي الوقت نفسو الحفاظ عمى التراب فقط تأميف ال

الميبي والشعب الميبي وعدـ توجيو أي ضربة عسكرية ألي منشأة مدنية عمى األراضي الميبية، وىو ما 
ء عمى الحدود نجح الرئيس السادات والقوات المسمحة فيو بجدارة ولـ يتجرأ القذافي مرة أخري عمى االعتدا

المصرية أو تمويؿ أي عمميات إرىابية ضد مصر، وىكذا انتيي فصؿ ىاـ مف فصوؿ العالقات المصرية 
 الميبية. 

 الهوامش



 سارة هحوود عبدالحلين الشيخ د.والووقف العربي والدولي هنه )حرب األربعت ايام (                 1711الليبي  –النزاع الوصري 
 

  

 46  2021 يناير ألول الجزء االثاني والعشرون العدد            )العلوم االجتماعية واإلنسانية(مجلة البحث العلمي في اآلداب  

()-  وعقب  1969عندما عمـ مجمس قيادة الثورة الميبي بأف مؤامرة تحاؾ لإلطاحة بو ، في ديسمبر
ود مع مصر عمى تخصيص كتيبة صاعقة مصرية فشؿ تمؾ المؤامرة اتفؽ وزير الداخمية عبد السمـ جم

توضع سرية منيا ببنغازي ، وسريتاف خارج طرابمس بأسمحتيا، ىذا إلي جانب وجود كتيبة ميكانيكية عمى 
الحدود المصرية الميبية تكوف جاىزة لمتحرؾ إلي بنغازي عند الطمب فورا بؿ أف القيادة السياسية في 

ات المسمحة المصرية جاىزة عمى الحدود الميبية لدعـ وحماية الثورة مصر أبمغت العقيد القذافي أف القو 
، دار المستقبؿ العربي ،  1وتمبية طمبيا في أي وقت ، انظر فتحي الديب : عبد الناصر وثورة ليبيا ، ط

 .158-157، ص ص  1989القاىرة 

( )- سجيمي الذي أعدتو قناة لممزيد مف التفاصيؿ عف الدور الميبي في حرب أكتوبر شاىد الفيمـ الت
 8، 1973الجماىيرية الميبية بيذا الشأف عمى اليوتيوب، تحت عنواف الدور الميبي في حرب أكتوبر عاـ 

 ، 2914أكتوبر 

https://www.youtube.com/watch?v=SAFJKZE3ftM 

( ترجع جذور العداء بيف الغرب وليبيا إلى أوائؿ عاـ )في نضاؿ  عندما قامت ليبيا بدور رئيس 1979
المصدرة لمنفط لسحب سيطرة الشركات األجنبية عمى صناعة النفط، وبمغ ىذا العداء  األقطار العربية

، وناصبت الواليات المتحدة األمريكية ليبيا العداء 1974ذروتو عندما ظيرت أوؿ أزمة لمنفط في عاـ 
رئيس القذافي بالغرب انظر لممزيد مف التفاصيؿ حوؿ عالقة ال 1981وحظرت استيراد نفطيا في مارس 

.  ىذا باإلضافة إلي إجراءات مجمس الثورة الميبي 328- 327جماؿ حمداف: مرجع سابؽ، ص ص
الذي قرر تصفية القواعد األجنبية داخؿ األراضي الميبية وفي مقدمتيا القاعدة العسكرية البريطانية 

الرحيـ أبو خير: سياسة الواليات المتحدة  والقاعدة األمريكية "ىويمس" بالقرب مف طرابمس، انظر سيد عبد
 .75-68، ص ص2917، زىراف لمنشر، األردف 1، ط1989-1969األمريكية نحو ليبيا 

( كتب ىذه الرسالة الصحفي احمد بياء الديف بتوجيو مف الرئيس السادات، وىي في األصؿ كانت )
تعديميا لكف الرئيس السادات اجري موجية لمرئيس القذافي لمراجعة مواقفو وعالقتو بمصر وحثو عمى 

تعديالت عمى الرسالة وقاـ بتوجيييا إلى مجمس الثورة الميبي الف القذافي كاف يخفي تفاصيؿ كثير عف 
المجمس وأحب الرئيس السادات أف يكشؼ أفعالو ومواقفو تمؾ مف مصر أماـ مجمس الثورة الميبي، لممزيد 

 .121-129ع سابؽ، صاحمد بياء الديف: مرجمف التفاصيؿ انظر، 
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 ( لممزيد مف التفاصيؿ عف دور بومديف شاىد شيادة الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات عنو في مقطع )
 ، 2917فبراير 1ياسر عرفات يتحدث عف ىواري بومديف، عمى اليوتيوب بعنواف، 

https://www.youtube.com/watch?v=BEZ9_PCUz8Q 

 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر.أوال: 

 الوثائق غير المنشورة -

 وثائق بريطانية غير منشورة.

-Foreign Office Files for the Middle East, 1975-1978, FCO 93/851, file No -
NFE921/1, Egyptian Foreign policy, part A, 1976. 

- Foreign Office Files for the Middle East, 1975-1978, FCO 93/1948, Foreign 
policy of Egypt, 1977. 

-Foreign Office Files for the Near East &North Africa, FCO 93/1923, file No 
NFE9s9/1, Border Fighting between Egypt and Libya 1977. 

 الوثائق األجنبية المنشورة: -

 - وثائق وزارة الخارجية األمريكية:

-Foreign Relations of the United States, 1977–1989, Volume XVII, Part 3, 
North Africa. 

 : CIAالمخابرات المركزية األمريكية وثائق وكالة-

- CIA document: CG NIDC 77-955C, LIBYA-EGYPT Relations, March 9, 
1977. 
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- CIA document: National intelligence officers, Alert memorandum possible 
Hostilities between Egypt and Libya (C) 29 March 1979. 

- CIA document: Weekly Summary, Apr 15, 1977. 

 ثانيا: الوثائق العربية المنشورة:

 وثائؽ الرئيس السادات، خطبو وتصريحاتو نقال عف موقعو عمى األنترنت.

http://sadat.bibalex.org/ 

خطاب الرئيس محمد أنور السادات إلى األمة بمناسبة مرور عاـ عمى إعالف دولة االتحاد ومرور  -
 .1972/  9/  1ثالثة أعواـ عمى الثورة الميبية ،

 .1973/  6/  12حديث الرئيس محمد أنور السادات لإلذاعة والتمفزيوف الميبي،  -

/  6/  39مانية لمناقشة وحدة مصر وليبيا، كممة الرئيس محمد أنور السادات في اجتماع الييئة البرل -
1973. 

 . 1974/  7/  31رسالة الرئيس محمد أنور السادات إلى رئيس وأعضاء مجمس قيادة الثورة الميبي،  -

 .1975/  1/  24إذاعة أوروبا رقـ واحد،حديث الرئيس محمد أنور السادات إلى  -

 . 1976/  4/  13مؤتمر صحفي لمرئيس محمد أنور السادات قبؿ مغادرتو النمسا : -

 .1976/  4/  29حديث الرئيس محمد أنور السادات لتميفزيوف الدانمارؾ،  -

 .5/1977/ 18حديث الرئيس محمد أنور السادات إلى صحيفة راستاخير االيرانية،  -

يوليو أماـ المؤتمر القومي  23يس محمد أنور السادات في مناسبة اليوبيؿ الفضي لثورة حديث الرئ -
 .1977/  7/  22لمحكـ المحمي، 

 7خطاب الرئيس محمد أنور السادات في الجنود في مرسى مطروح عمى الحدود مع ليبيا،  -
/8/1977. 

 ثالثًا: المذكرات الشخصية:

http://sadat.bibalex.org/
http://sadat.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SP_233&keyword=ليبيا
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دار الميداف لمنشر  مصر،–القاىرة  ،1حرب أكتوبر، ط(، مذكرات 2912الشاذلي، سعد الديف، ) -
 والتوزيع.

مصر، دار –، القاىرة 1،ط1973( ،مذكرات الجمسي حرب أكتوبر 2914الجمسي، عبد الغني،) -
 الميداف لمنشر والتوزيع.

مصر -، القاىرة 1(، امف مصر القومي في عصر التحديات، ط1987إسماعيؿ، محمد حافظ، ) -
 ة والنشر.مركز األىراـ لمترجم

مصر دار -، القاىرة 2(، ط1978-1948(،مذكرات محمود رياض )1985رياض ،محمود،) -
 المستقبؿ العربي، القاىرة.

 رابعًا: الدوريات العربية واألجنبية.

 الصحؼ العربية -أ

 .1977، فبراير، يوليو، أغسطس 1974األىراـ: أغسطس  -

 .1977، يوليو، أغسطس 1976أبريؿ ، 1974، أغسطس 1973أخبار اليوـ: يونيو، يوليو  -

 .1977الرأي األردنية: يوليو  -

 .1977الرأي العاـ الكويتية: يونيو، يوليو  -

 .1977األنوار المبنانية: يونيو، يوليو  -

 .1977األنباء القدس: يوليو  -

 .1977األردف: يوليو  -

 .1977التعاوف السياسي مصر: يوليو  -

 .1977، يوليو 1976النيار المبنانية: مارس  -

 .2915التحرير: فبراير  -

 .2915الشروؽ: فبراير  -

  :الصحف األجنبية-ب
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- Los Angeles Times:  July, Aug 1977. 

- The Washington Post: Nov 1976; Jul 1977. 

- New York Times: April, Jul, Dec 1977, Sep 1979. 

- The Jerusalem Post:Aug 1977. 

-The Guardian:Jul, 1977. 

  خامسًا: المراجع العربية

 دار اليالؿ. مصر،-، القاىرة 1، طمحاوراتي مع السادات(، 2991)احمد، بياء الديف،  -
مصر، الدار العالمية لمكتب -، القاىرة 1، طالسادات وىـ التحدي( ، 1999فينكميستوف، بوزيؼ،) -

 والنشر.
، الميبية الشعبية المشتركة دراسة في الجغرافيا السياسيةالجماىيرية العربية (، 1996حمداف، جماؿ، ) -

 مصر، مكتبة مدبولي.-، القاىرة1ط
، 1989-1969سياسة الواليات المتحدة األمريكية نحو ليبيا (، 2917أبو خير، سيد عبد الرحيـ، ) -

 ، األردف، زىراف لمنشر.1ط
، 1، ط)مد أميف وحساـ الديفمح(، ترجمة يوـ قتؿ السادات(، 1995جرانوت، عوديد وريننج، جاؾ) -

 مصر، مكتبة رجب.-القاىرة
 مصر، دار المستقبؿ العربي.-، القاىرة1، طعبد الناصر وثورة ليبيا(، 1989الديب، فتحي، ) -
مصر، مركز األىراـ لمترجمة -، القاىرة1، طمحاربوف ومفاوضوف(، 1986حسف عمي، كماؿ، ) -

 والنشر.
 مصر، مكتبة جزيرة الورد.-، القاىرة 1، طوما عميوالسادات ما لو (، 2911العشري، نجاح، ) -
موقؼ االتحاد السوفيتي وروسيا مف الوحدة العربية منذ الحرب العالمية (، 2913الشيخ، نورىاف، ) -

 مركز دراسات الوحدة العربية. لبناف،-، بيروت1، طاألولي حتى اليوـ
، المنشأة الشعبية لمنشر ليبيا-، طرابمس 1، طبيف الماضي والحاضر (، ليبيا1981)حبيب، ىنري،  -

 والتوزيع واإلعالف والطباعة.
 سادسا: المراجع األجنبية.
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-St John, Ronald Bruce. (2914), Historical dictionary of Libya, Rowman & 
Littlefield. 

-Vandewalle, Dirk, (2912), A history of modern Libya, Cambridge University 
Press. 

 - Vandewalle, Dirk, (2916), Libya since 1969 Qadhafi's revolution revisited. 
Springer. 

- Simons, Geoff, (1996), Libya the struggle for survival. Springer.  

 YouTubeأفالم وثائقية من: 

 ،2919يوليو  25، 1977الحرب الميبية المصرية سنة  -
https://www.youtube.com/watch?v=igvSrlLivNM 

 ،2915فبراير  17احتالؿ مصر لػ ليبيا عمى يد السادات والخطاب الشيير،مقطع  -
https://www.youtube.com/watch?v=dZ8qBUDBZ9U 

 ،2914أكتوبر  8، 1973الدور الميبي في حرب أكتوبر عاـ  -
https://www.youtube.com/watch?v=SAFJKZE3ftM 

 حفؿ تكريـ أبطاؿ أكتوبر بحضور القذافي كامالً  -
https://www.youtube.com/watch?v=kqbAJhgDvRQ 

 ،2917فبراير 1ياسر عرفات يتحدث عف ىواري بومديف،  -
https://www.youtube.com/watch?v=BEZ9_PCUz8Q 

 مواء طو زكى والرئيس السادات والقذافي،ال -
https://www.youtube.com/watch?v=4qhZmyr8F9s 

يوليو 2الشيخ زايد رحمو اهلل يصمح بيف الرئيس المصري أنور السادات والرئيس الميبي معمر القذافي،  -
2917، 

https://www.youtube.com/watch?v=igvSrlLivNM
https://www.youtube.com/watch?v=dZ8qBUDBZ9U
https://www.youtube.com/watch?v=SAFJKZE3ftM
https://www.youtube.com/watch?v=kqbAJhgDvRQ
https://www.youtube.com/watch?v=BEZ0_PCUz8Q
https://www.youtube.com/watch?v=4qhZmyr8F9s
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https://www.youtube.com/watch?v=KnPvBavdnkM 

 

The Egyptian-Libyan conflict in 2711 and the Arab 

And international position on it 

(The Four-Day War) 

Dr / Sara Mahmoud Abd El Halim El Sheikh 

 

Abstract 
   During the era of President Sadat and President Gaddafi, Egyptian-
Libyan relations witnessed serious tension that led to the outbreak of 
military skirmishes between those regarding the term “four-day war” 
from 21-24 July 1977, and this war has become at a very precise time 
in the history of the Arab region After Egypt emerged victorious from the 
October 1973 war, and at a time when President Sadat was working, he 
was ready to unite the Arab ranks and lead them to reach peace with 
Israel and recover the usurped Arab lands. 
  This research answers important questions about what is the "four-day 
war" between Egypt and Libya? What are the causes and causes of 
changes to its outbreak? What are the Arab and international reactions 
towards it? The repercussions of this lightning war on the inter-Arab 
relations and on the Egyptian-Libyan relations in the long run? Can it be 
repeated in one way or another? 

https://www.youtube.com/watch?v=KnPvBavdnkM


 سارة هحوود عبدالحلين الشيخ د.والووقف العربي والدولي هنه )حرب األربعت ايام (                 1711الليبي  –النزاع الوصري 
 

  

 53  2021 يناير ألول الجزء االثاني والعشرون العدد            )العلوم االجتماعية واإلنسانية(مجلة البحث العلمي في اآلداب  

   The research thus sheds light on a critical period in the history of 
Egyptian-Libyan relations that has not received its share of historical 
research and study, perhaps because its details have been vague for a 
long period of time, and this research is a serious historical documentary 
study of this crisis in an attempt to evacuate the truth from it in an 
impartial and objective manner. 
Keywords 
Egypt -  Libya - Egyptian-Libyan relations - Four Day War -  President 
Sadat -  President Gaddafi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 
 


