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 -2بعد التسجيل سترسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه رسالة مفادها أنه سجل
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. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
اإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية و ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:
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تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
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أَيلول (2021/9/5م) 1443/هـ

– العدد ()86

دور ليبيا يف حرب أُكتوبر  :1973دراسة يف العالقات الليبية املصرية
يف ظل فتور العالقة الشخصية بني الرئيسني السادات والقذايف
نبيل عكيد حممود
تأريخ التقديم2020/8/20 :



تأريخ القبول2020/10/10 :

المستخلص:

كانت مصر تنظر ِإلى ليبيا بوصفها عمقا است ارتيجيا ،لذا أَسهمت في نيل استقاللها،

المتحدة ومحافل جامعة الدول العربية ،والمنابر
من خالل دفاعها عنها في أَروقة األُمم ُ
األُخرى ،وتميزت العالقات بينهما بالتعاون والتضامن بعد أَن نالت استقاللها في سنة

 ،1951حتى قيام ثورة تموز (يوليو)  ،1952وبعدها أَخذ الفتور يشوب العالقة بين
الطرفين ،على الرغم من وقوف ليبيا إِلى جانب جارتها وشقيقتها مصر والسيما ِإبان

العدوان الثالثي على مصر وحرب حزيران (يونيو) .1967

وبعد قيام ثورة (الفاتح) األَول من أَيلول سنة  ،1969أَخذت العالقات مساحة كبيرة،

والسيما عندما أَعلن الثوار بأَن ثورتهم تُعد رافدا من روافد ثورة (تموز) يوليو ،وقائدها
جمال عبد الناصر هو ملهمها .أَما ليبيا الثورة التي تحمل األَفكار القومية ،فكانت
مصممة على تحقيق وحدة اندماجية مع مصر تحت خيمة الرئيس جمال عبد الناصر.

وبعد وفاة عبد الناصر في أَيلول (سبتمبر)  ،1970دخلت العالقات بين البلدين

مرحلة جديدة ،إذ انتهت فترة الود في العالقات بين الرئيسين السادات والقذافي ،وتميزت
بنوع من عدم الثقة ،ولوال الظروف التي كانت مصر تمر بها ،واألَهداف القومية
والوحدوية التي أَعلن عنها قادة الثورة في ليبيا ،لما استمرت العالقات ِ
اليجابية بين

الطرفين حتى انتهاء حرب أُكتوبر في سنة .1973
الكلمات المفتاحية  :القذافي  ،ليبيا  ،مصر .

 أُستاذ مساعد /قسم التاريخ /كلية التربية للعلوم ِ
اإل نسانيَّة /جامعة كركوك.
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دور ليبيا يف حرب أُكتوبر  : 1973دراسة يف العالقات الليبية املصرية يف ظل فتور العالقة الشخصية بني الرئيسني السادات والقذايف
نبيل عكيد حممود

إشكالية البحث:

منذذذ هزيمذذة العذذرب فذذي حذذرب حزي ذران (يونيذذو)  ،1967ومصذذر تسذذتعد لخذذو

حرب مع "إِسرائيل" السذتعادة األ ارضذي التذي فقذدتها فذي تلذب الحذرب ،إِال أَنهذا كانذت بحاجذة
ماسذذة إِلذذى دعذذم الذذدول العربيذذة ،السذذيما مذذن الناحيذذة الماديذذة السذذتكمال اسذذتعداداتها ،وكانذذت

ليبيا في مقدمة الدول التي وقفت إِلى جانب مصر ،منذ قيام الثذورة فيهذا سذنة  ،1969التذي
اطاحت بالحكم الملكي ،وان قادتها ُيعدونها امتدادا لثورة تموز (يوليو)  1952في مصر.
بعذد وفذذاة الذرئيس عبذذد الناصذذر فذذي ايلذول (سذذبتمبر)  ،1970وتسذذلم انذذور السذذادات زمذذام
السذذلطة فذذي مصذذر ،مذذرت العالقذذات المص ذرية بتقلبذذات ،فقذذد كذذان السذذادات ال يثذذق بذذالرئيس

الليبذذي معمذذر القذذذافي ،أَمذا األَخيذذر لذذم يكذذن يذذرى السذذادات زعيمذا بحجذذم الذرئيس ال ارحذذل عبذذد

كثير ما كانت اللقاءات واالتصاالت فيما بينهما تصذل إِلذى حذد التذوتر والمشذادة،
الناصر .و ا

إِال أَن الظذذروف التذذي كانذذت تحذذيط بالمنطقذذة ،وحاجذذة مصذذر إِلذذى الذذدعم الليبذذي مذذن جهذذة،
والمبادئ الثورية والقومية التي أعلن عنها قدة ثورة الفذاتح فذي ليبيذا مذن جهذة أُخذرى ،ألزمذت
الطذذرفين فذذي االسذذتمرار علذذى عالقاتهمذذا علذذى الذذرغم مذذن الخالفذذات الشخصذذية ذات الطذذابع
السياسذي ،وتقليذذل أثرهذا علذذى موضذوع الذذدعم الليبذذي فذي حذذرب تشذرين األول (أُكتذذوبر) لسذذنة

 .1973وجذاءت هذذذا الد ارسذذة للوقذذوف علذذى تلذذب ِ
الشذذكالية فذذي العالقذذات المصذرية الليبيذذة،
ومدى تأثيرها على الدور الليبي في حرب تشرين األول (أُكتوبر).
موقف مصر من استقالل ليبيا سنة :1951

ش ذذكلت ليبي ذذا اهمي ذذة اس ذذتراتيجية ف ذذي حس ذذابات األم ذذن الق ذذومي المص ذذر  ،نظذ ذ ار للتج ذذاور

الجغ ارفذذي وموقعهذذا علذذى البحذذر األبذذي

المتوسذذط( ،)1ممذذا دعذذت مصذذر علذذى العمذذل منذذذ

بذذدايات الحذذرب العالميذذة الثانيذذة ( )1945-1939للحصذذول علذذى موافقذذات الذذدول الكبذذرى
لشذ ذراكها ف ذذي التس ذذويات الت ذذي تم ذذس مص ذذالحها ف ذذي المنطق ذذة .وم ذذا أن عق ذذد وزراء خارجي ذذة
الذذدول الكبذذرى اجتمذذاعهم فذذي  11أَيلذذول (سذذبتمبر)  ،1945لوضذذع األسذذس الالزمذذة للسذذالم
عذذن طريذذق مجلذذس وزراء الخارجيذذة الذذذ شذذكل فذذي ب (اغسذذطس)  .1945حتذذى بذذادرت

) )1مجذذد رشذذاد عبذذد الغنذذي ،العالقذذات المصذرية الليبيذذة  ،1969-1945الهيذذأة المص ذرية العامذذة للكتذذاب
(القاهرة  ،)2007 ،ص .19
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الحكومة المصرية بإعداد مذكرة ،أكدت فيها على ضرورة أخذ أر مصر في مصير ليبيذا،

وكيفيذذة إدارتهذذا( .)1فقذذد كانذذت تذذرى إنهذذا األحذذق بالوصذذاية علذذى ليبيذذا وادارتهذذا بموافقذذة األُمذذم

المتحدة ،إذا كانت الدول الكبرى غير مستعدة لمنحها االستقالل التام(.)2

شذذاركت مصذذر الذذدول العربيذذة فذذي دعوتهذذا إِلذذى مذذنح ليبيذذا االسذذتقالل فذذي أروقذذة جامعذذة

الذدول العربيذذة( ،)3إذ رفعذت الذذدول األعضذاء مذذذكرة طويلذة بهذذذا الخصذوص إِلذذى هيذأة األُمذذم
المتحذذدة فذذي ايذذار (مذذايو) 1946

(.)4

وبعذذد نذذدوات وم ذ تمرات ولجذذان دوليذذة علذذى مسذذتويات

مختلفذذة ،فضذذال عذذن التظذذاهرات التذذي شذذهدتها ليبيذذا أثنذذاء الس ذنوات  ،1949-1946قذذررت

هيذذأة األُمذذم المتحذذدة فذذي اجتماعهذذا المنعقذذد خذذالل المذذدة  21-19تش ذرين الثذذاني (نذذوفمبر)

 ،1949منح ليبيا االسذتقالل التذام فذي مذدة ال تتجذاوز  1كذانون الثذاني (ينذاير) . )5(1952
وفعال تم العالن عن استقاللها في  24كانون األول (ديسمبر) .)6(1951

العالقات الليبية المصرية بعد ثورة تموز (يوليو) 1952

لم تكن ليبيا سعيدة بالثورة في مصر ،خاصة وانها اسذتهدفت النظذام الملكذي ،ممذا أدى

إِلى تراجع في العالقات بين البلدين بعد ثذورة تمذوز (يوليذو)  1952فذي مصذر ،والسذيما أن
قذادة الثذورة كذانوا يطذذالبون الحكومذة الليبيذة بإنهذاء التواجذذد األَجنبذي علذى أَ ارضذذيها( ،)7إِال أَن
هذا المطالبات كانت أكبر من طاقة الحكومة الليبية .واسذتمرت كذذلب حتذى شذهدت انفراجذا
مع وصول مصطفى احمد بن حليم إِلى رئاسة الحكومة الليبية فذي نيسذان (أبريذل) ،1954

) )1المصدر نفسه ،ص .50-47

) ) 2مجي ذ ذذد خ ذ ذذدور  ،ليبي ذ ذذا الحديث ذ ذذةس د ارس ذ ذذة ف ذ ذذي تطوره ذ ذذا السياس ذ ذذي ،ترجم ذ ذذة نقذ ذ ذوال زي ذ ذذادة ،دار الثقاف ذ ذذة
(بيروت ،)1966،ص .148

) )3للوقذذوف علذذى تفاصذذيل دور جامعذذة الذذدول العربيذذة فذذي اسذذتقالل ليبيذذا .ينظذذرس جامعذذة الذذدول العربيذذة،
االدارة السياسية ،المسألة الليبية ،مطبعة الريا

(القاهرة .)1950 ،

) )4نغ ذذم اك ذذرم عب ذذدا ،الجميل ذذي ،العالق ذذات السياس ذذية الليبي ذذة المصذ ذرية  ،1981-1969رس ذذالة ماجس ذذتير
(الجامعة المستنصرية ،المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية ،)2006 ،ص .24-23

) )5خدور  ،المصدر السابق ،ص .159-135
) )6المصدر نفسه ،ص .232

) )7عبد الغني ،المصدر السابق.167-166 ،
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وقذذد زار مص ذذر لم ذرتين خ ذذالل س ذذنة  ،1954واسذذتطاع أَن يقنذ ذع عبذذد الناص ذذر خاللهمذذا أَن
ظذذروف ليبيذذا تُحذذتم عليهذذا مصذذادقة الذذدول الغربيذذة ،وقذذد وصذذف السذذفير البريطذذاني أبذذن حلذذيم
بال ذذدهاء ،فض ذذال ع ذذن كون ذذه مي ذذال إِل ذذى مص ذذر ،وه ذذو يق ذذدم مص ذذالح ب ذذالدا عل ذذى االعتب ذذارات

األُخرى(.)1

الموقف الليبي من العدوان الثالثي على مصر:

اتخذذذت مصذذر ق ذ ار ار تاريخي ذذا لتذذأميم قنذذاة السذذويس ف ذذي تمذذوز (يوليذذو)  .)2(1956وجذذاء

الموقف الليبي الرسمي متذبذبا من القرار ما بين م يد ومذتحفظ ،فقذد أيذد رئذيس الذوزراء أبذن
وع ذذدا خط ذذوة
حلذذيم ف ذذي  28تمذذوز (يولي ذذو)  ،1956القذ ذرار المصذذر بت ذذأميم قن ذذاة السذذويسَ ،
جريئ ذذة ،وأك ذذد ح ذذق مص ذذر ف ذذي ت ذذأميم القن ذذاة م ذذن خ ذذالل تصذ ذريحه ف ذذي انقذ ذرة بت ذذاري  10ب

(أغسذذطس) ،بذذالقولس "إن ليبيذذا تقذذر هذذذا العمذذل وتوافذذق عليذذه كذذل الموافقذذة"( ،)3لكذذن الملذذب
إدريس السنوسي عار

تصريحه وأراد أن يبقي البالد بعيذدة عذن هذذا األَزمذة ،لذذا وصذفت

الحكومذذة المص ذرية الموقذذف الليبذذي بالمتذبذذذب ،وكذذان اقصذذى غايذذة تنشذذدها مص ذر فذذي ظذذل
تلب األَجواء عدم السماح لبريطانيا من استخدام قواعدها العسكرية علذى اال ارضذي الليبيذة

()4

وقذذد بذذررت ليبيذذا موقفهذذا ،بذذأن ظروفه ذذا االقتصذذادية ال تسذذمح لهذذا معذذاداة بريطانيذذا وفرنسذذا

العتمادهذذا علذذى فرنسذذا وبريطانيذذا فذذي تمويذذل ميزانيتهذذا ،ومذذع ذلذذب فأنهذذا سذذتكون إِلذذى جانذذب

مصر(.)5

) )1محمذذد الهذذاد ابذذو عجيلذذة ،كفذذاح الشذذعب الليبذذي مذذن أجذذل االسذذتقالل والوح ذدة  ،1963-1939ج، 1
دار ومكتبة الشعب (د.م  ،)2011 ،ص .534

) ) 2محمذذد السذذيد سذذليم" ،القضذذايا الخالفيذذة فذذي حذذول ق ذرار تذذأميم شذذركة قنذذاة السذذويس وعالقتذذه بالعذذدوان
الثالثي" في كتاب العدوان الثالثي على مصر  29أُكتذوبر  23-ديسذمبر  ،1956اعمذال نذدوة الجمعيذة

المصرية للدراسات التاريخية( ،مصر ،)2006 ،ص .57-21

) )3منذذى محمذذد حسذذون السذذعد  ،العالقذذات المص ذرية الليبيذذة  ،1969-1952رسذذالة ماجسذذتير (جامع ذذة
بغداد ،كلية التربية للبنات ،)2011 ،ص .126

) )4عبد الغني ،المصدر السابق ،ص .253-220

) )5د.ب.و ،ملفذذات الذذبالط الملكذذي  ،311/4803تقريذذر السذذفارة العراقيذذة فذذي بيذذروت بتذذاري  22تش ذرين
األول  ،1956وثيقة رقم ( ،)3ص .37-35
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حققذذت ليبيذذا الغايذذة المص ذرية فذذي منذذع اسذذتخدام أَ ارضذذيها ضذذد مصذذر ،إِذ أعلذذن رئذذيس
الوزراء عن عزم بالدا منذع بريطانيذا مذن اسذتخدام قواعذدها العسذكرية فذي ليبيذا ضذد مصذر،

ووقوفها إِلى جانبها في قضيتها(.)1

ونفذذذت كذذل مذذن فرنسذذا وبريطانيذذا عذذدوانها علذذى مصذذر فذذي  29تش ذرين األول (أُكتذذوبر)

 .)2(1956واستنكرت الحكومة الليبية العدوان ِ
السرائيلي على سذيناء فذي  29تشذرين األول

(أُكتوبر) ،وأعلنت عن استعدادها لمساعدة مصر( ،)3لكذن أبذن حلذيم اسذتدرب موجهذا كالمذه
للمجتمعذذين بذذان بذذالدا ال تسذذتطيع قطذذع عالقاتهذذا الدبلوماسذذية مذذع بريطانيذذا وفرنسذذا النهمذذا

تتكفالن بتغطية جزء كبير من ميزانية البالد( ،)4وكل ذلب كذان وراء وصذف الموقذف الليبذي
بغي ذذر االيج ذذابي( .)5وك ذذذلب الح ذذال ف ذذي ح ذذرب حزيذ ذران (يوني ذذو)  ،1967ف ذذإن ال ذذدور الليب ذذي
وصف بالسلبي( ،)6على الرغم من أن ليبيا أعلنت بشكل صريح بذأن ا اعتذداء علذى دولذة
عربية ُيعد عدوانا عليها ،كمذا أصذدرت الحكومذة الليبيذة بيانذا فذي  29أيذار (مذايو) بأنهذا لذن
تس ذذمح باس ذذتخدام القواع ذذد العسذ ذذكرية االجنبي ذذة ف ذذي ليبي ذذا ضذ ذذد أ دول ذذة عربي ذذة( ،)7وكذذذذلب
اشتركت في م تمر القمة العربية الذ عقد فذي الخرطذوم فذي  29ب (أغسذطس) ،1967
وت ذذم تخص ذذيص ( )150ملي ذذون جني ذذه اس ذذترليني ل ذذدول المواجه ذذة (مص ذذر وس ذذوريا واالردن)

لتمكينها من استعادة قوتها والتهي للحرب القادمة ،وتحملت ليبيا ( )30مليونا منها(.)8

) )1نظام شرابي ،أمريكا والعربس السياسة االمريكية في الوطن العربي فذي القذرن العشذرين ،ريذا
للكتب والنشر (لندن  ،د.ت)  ،ص .151

) )2السيد سليم ،المصدر السابق ،ص .57-33

) )3السعد  ،المصدر السابق ،ص .132-131
) )4عبد الغني ،المصدر السابق ،ص .148
) )5الجميلي ،المصدر السابق.28-27 ،
) )6المصدر نفسه ،ص .28

) )7عبد الغني ،المصدر السابق ،ص .344

) )8شرابي ،المصدر السابق ،ص .222-221
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الموقف المصري من ثورة الفاتح من ايلول 1969

إن قيام ثورة (الفاتح) األول من ايلول (سذبتمبر)  ،1969شذكل مفاجئذة علذى الصذعيدين

العربي والدولي ،ولذم تكذن اتجاهذات القذائمين عليهذا واضذحة حتذى لمصذر ،إذ تريذ

الذرئيس

عبذذد الناصذذر فذذي إِعذذالن موقفذذه ،بعذذد تلقيذذه نبذذأ الثذذورة ،واشذذار علذذى مسذ ولي الدولذذة بمتابعذذة
االحذدا

حتذى تتضذح الصذورة .وفذي اليذوم التذذالي للثذورة ،تلقذت مصذر برقيذة مذن قذادة الثذذورة

تضذذمنت طلبذذا بإرسذذال اشذذخاص إِلذذى ليبيذذا لتقذذديم النصذذح والمسذذاعدة العاجلذذة حتذذى تذذتمكن
الثورة من الثبات( ،)1وقد اطمأنت مصر على الموقف بعد وصذول تلذب الرسذالة ،وقذرر عبذد
الناصر تأييد الثورة والوقوف إِلى جانبها ودعمها سياسيا وعسكريا ،وفذي  2أيلذول (سذبتمبر)

 ،1969اعترفت مصر بالنظام الجمهور في ليبيا(.)2

واسذذتجاب عبذذد الناصذذر لمطالذذب الثذوار ،والسذذيما بعذذد ان تأكذذد بذذان الثذذورة تسذذير ضذذمن
االتجذذاا القذذومي الم يذذد لجناحذذه ،وشذذكل وفذذدا رسذذميا ضذذم عذذددا مذذن ضذذباط الجذذي
الداخلي والمخابرات ،ووصل الوفد إِلى بنغاز في اليوم الثال

تامة(.)3

واألَمذذن

من الثذورة ،وعمذل فذي سذرية

وقد ذهب عبد الناصر إِلى أبعد من ذلب ،إذ طلب من الفريق محمد فوز إِرسذال قذوات

مصذرية إِلذذى الحذذدود الليبيذذة بعذذد ورود برقيذذة مذذن ضذذباط مصذريين تشذذير إِلذذى إِمكانيذذة إِعذذادة

الملب إدريس السنوسي إِلى الحكم بعملية عسذكرية تقذوم بهذا تركيذا بمسذاعدة األَلمذان ،وفعذال
تم نقل لواء مدرع ومدمرتين وعدد من الغواصات مذن االسذكندرية إِلذى مرسذى مطذروح علذى

عجالة لضمان تثبيت الحكم للثوار(.)4

نصح عبد الناصذر قذادة الثذورة بانتهذاج خطذاب ود تجذاا الذدول الكبذرى وعذدم التعذر
لقواعذذدها العسذذكرية ومصذذالح الشذذركات االقتصذذادية العاملذذة فذذي ليبيذذا ،وِايصذذال رسذذالة بذذذلب
) )1فتحي الديب  ،عبد الناصر وثورة ليبيا ،دار المستقبل العربي (القاهرة  ،)1986 ،ص .13-11
) )2عبد الغني ،المصدر السابق.361-360 ،
) )3الديب ،المصدر السابق ،ص .14-13

) ) 4محمذذد حسذذنين هيكذذل ،الطريذذق إلذذى رمضذذان ،ترجمذذة يوسذذف الصذذبا ،،دار النهذذار للنشذذر (بيذذروت ،
 ،)1975ص .71
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إِلى ممثليها في ليبيا ،للحفاظ على الثورة وضذمان اسذتمرار النظذام الجديذد( .)1إذ كانذت ليبيذا
تش ذذكل نقطة اسذ ذذتراتيجية في حسذ ذ ذ ذ ذذابات الذدول الكبذذرى اقتصذاديا وعسذذكريا ،وقذد أكذذد هنذر

كيس ذ ذ ذذنجر ) (Henry Kissingerذلب عندما قال في مذكراته "إن االنقالب علذى النظذام

الملكذذي فذذي ليبيذذا ف ذي أَيلذذول (سذذبتمبر)  ،1969وتنصذذيب معمذذر القذذذافي رئيسذذا للذذبالد شذذكل

قلق ذذا ش ذذديدا لمس ذذتقبل المنطق ذذة السياس ذذي وحرمتن ذذا م ارك ذذز اس ذذتناد ُكن ذذا نتمت ذذع به ذذا ف ذذي ه ذذذا
البالد"(.)2
يبدو أَن القذافي كان متأث ار بثورة تموز (يوليو) ،وقائدها عبد الناصر ،وكان منذدفعا إِلذى

حذد بعيذذد لتحقيذق الوحذذدة مذذع مصذذر دون األخذذذ بعذذين االعتبذذار مصذذالح الذذدول الكبذذرى علذذى
محمل الجد ،وي كذد ذلذب الصذحفي محمذد حسذنين هيكذل المقذرب مذن الذرئيس المصذر عبذد

الناصذذر فذذي معذذر

إجابتذذه علذذى س ذ ال مذذن ال ذرئيس عبذذد الناصذذر عذذن ميذذول قذذادة الثذذورة

الليبية ،إذ قذالس "مشذكلتب انهذم رجالذب" ،وقذال عبذد الناصذر وأيذن المشذكلة إذن ،قذال هيكذلس

"ألَنذب اآلن أَمذذام شذذباب بذذر ء إِلذذى درجذذة محرجذذة ،وشذذباب رومانسذذي إِلذذى درجذذة خط ذرة"(،)3
وقد أثبت القذافي ذلذب فذي إحذدى خطبذه بذالقول "إن ثذورة  23يوليذو  1952فذي مصذر هذي

الثورة األُم وهي التيار األصلي والثورات التي تلتهذا تُعذد منطلقذة منهذا وهذي ثذورات ارفذدة لهذا
ويذذأتي تبنذذي الثذذورة الليبيذذة الفكذذر الناصذذر فذذي بدايذذة تفجرهذذا محطذذة للتذرابط الوثيذذق والعميذذق

بذذين الثذذورتين المص ذرية والليبيذذة وبذذين الشذذعبين الشذذقيقين وانذذه ت ذرابط طبيعذذي قبذذل أَن يكذذون

ترابطا سياسيا أو مصلحيا"(.)4

وكذذان عبذذد الناصذذر يذذدرب مخذذاطر التعذذر

للمصذذالح األَجنبيذذة فذذي الذذبالد ،ولذذم تثبذذت

الثذذورة أَقذذدامها بعذذد ،وهذذذا مذذا قذذادا إِلذذى تقذذديم النصذذح إِلذذى القذذذافي اثنذذاء زيارتذذه لمصذذر فذذي
تشرين األول (أُكتوبر)  ،1969أن ال يتقرب من االمتيازات النفطية للشذركات األجنبيذة وان
) )1الديب ،المصدر السابق ،ص .13

) )2مذكرات هنر كيسنجر ،ج ،1ترجمة عاطف احمد عمران ،األهلية للنشر والتوزيع (عمذان ،)2005 ،
ص .291

) ) 3محم ذذد حس ذذنين هيك ذذل ،ك ذذالم ف ذذي السياس ذذة قض ذذايا ورج ذذالس وجه ذذات نظ ذذر (م ذذع ب ذذدايات الق ذذرن الواح ذذد
والعشرين) ،الشركة المصرية للنشر العربي والدولي ط ( 7القاهرة  ،)2002 ،ص .185

) )4الجميلي ،المصدر السابق ،ص .31
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ال يتسذذرع فذذي اتخذذاذ قذرار بشذذأن القواعذذد العسذذكرية للذذدول الكبذرى والتريذ

فذذي مسذذألة إعذذالن

الوحذذدة مذذع مصذذر( .)1وتأجيلهذذا إِلذذى مذذا بعذذد المعركذذة( .)2ومذذن المفيذذد الشذذارة إِلذذى الدسذذتور

الليبي الم قت الصذادر فذي  11كذانون األول (ديسذمبر)  ،1969إذ أكذد فذي مادتذه األولذى،
علذذى إن النظذذام فذذي الذذبالد جمهذذور ديمذذوقراطي تعذذود السذذيادة فيهذذا للشذذعب ،وهذذو جذذزء مذذن
األمة العربية ،وهدفه العمل على تحقيق الوحدة الشاملة للعذرب ،وهذذا الذنص يتماشذى تمامذا
من تحركات قادة الثورة منذ اليوم األول لها(.)3

اشترب القذافي ألول مرة م تمر القمة العربية التي عقدت في العاصذمة المغربيذة الربذاط

ف ذذي ك ذذانون األَول (ديس ذذمبر) م ذذن س ذذنة  ،1969وك ذذان م ذذن األُم ذذور المهم ذذة الت ذذي تناوله ذذا

المذ تمر األَوضذاع فذي القذدس واالسذتعدادات العسذكرية لمعركذة التحريذر ،لكذن األجذواء التذذي
سار في ظلهذا المذ تمر ،لذم تكذن تلبذي رغبذات القذذافي المذتحمس إِلذى خذو

غمذار الحذرب

مذذع "إِسذرائيل" ،وان تلذذب المذ تمرات ال تحقذذق الهذذدف المنشذذود .وغذذادر القذذذافي المذ تمر قبذذل
اكتمذذال أعمالذذه ،وكذذان عبذذد الناصذذر يشذذاطر القذذذافي ال ذ أر لكنذذه كذذان يذذرى بذذأن مثذذل هكذذذا

م ذ تمرات ال يمكذذن أن تكذذون منطلقذذا مناسذذبا نحذذو ميذذادين القتذذال ،وقذذد رحذذب عبذذد الناصذذر
بع ذذر

الق ذذذافي الخ ذذاص بالمس ذذاهمة ف ذذي الح ذذرب ،عل ذذى أَن يت ذذرب ل ذذه فرص ذذة التفكي ذذر ف ذذي
()4

الطريقة التي تساهم بها ليبيا في المعركة .

وتوجه عبدالناصر برفقة وزير الحربية والسفير السوفيتي في مصذر فذي زيذارة سذرية إِلذى

موس ذذكو ف ذذي  22ك ذذانون الث ذذاني (ين ذذاير)  ،1970وم ذذع أَنذ ذه حص ذذل عل ذذى بعذ ذ

االس ذذلحة

المضذذادة للطذذائرات فضذذال عذذن قذذدوم كتيبذذة طذذائرات سذذوفيتية مذذع طياريهذذا ،للمسذذاعدة فذذي

) )1هيكل ،كالم في السياسة ،ص .180-175
) )2الجميلي ،المصدر السابق ،ص .40

) )3و ازرة الخارجيةس معهد الدراسات الدبلوماسية ،الثذورة الليبيذة جذذورها وحاضذرها ،مطبعذة اكاديميذة ناصذر
العسكرية العليا( ،د.م  ،د.ت) ،ص .266

) )4الجميلي ،المصدر السابق ،ص .41

148

أَيلول (2021/9/5م) 1443/هـ

– العدد ()86

ايق ذذاف الغذ ذارات الجوي ذذة المعادي ذذة عل ذذى عم ذذق األَ ارض ذذي المصذ ذرية( ،)1لكنه ذذا ل ذذم تك ذذن تلب ذذي
رغبات مصر في تأمين مستلزمات الحرب القادمة مع "إِسرائيل" ،وكذان يعذول علذى االتحذاد

السذذوفيتي (سذذابقا) فذذي تذذوفير األسذذلحة الالزمذذة لخطذذة عبذذور قنذذاة السذذويس وبشذذكل خذذاص
ذق
الطذذائرات القاذفذذة ،لد اركذذه التذذام بانذذه مذذن المسذذتحيل الحصذذول عليهذذا مذذن الغذذرب ،ولذذم يبذ َ
أَمامذذه إِال أَن يطذذرق بذذاب طذذرف ثال ذ للحصذذول علذذى تلذذب االسذذلحة ،وكذذان القذذذافي األمذذل
الوحيد لتحقيق هذا الهدف ،لما لعبد الناصر من مكانة عندا فضال عذن الذروح الثوريذة التذي
يحملهذذا هذذو واصذذحابه فذذي مجلذذس قيذذادة الثذذورة ،ووف ذرة العملذذة الصذذعبة المتأتيذذة مذذن واردات

النفط ،وحتى يثبت ذلب فانه كان على استعداد أَن يقدم ا نوع مذن المسذاعدة لمصذر .ومذا
أن ع ذذاد عبدالناص ذذر م ذذن ه ذذذا الزي ذذارة حت ذذى أرس ذذل رس ذذالة إِل ذذى الذ ذرئيس الليب ذذي يطل ذذب من ذذه

المساعدة ،وقد ورد فيها "إننا اآلن فذي حاجذة إِلذى قاذفذة مقاتلذة ،والسذوفييت لذيس عنذدهم مذا
نطلبذذه ،واذا كذذان عنذذدهم فذذال يبذذدو انهذذم علذذى اسذذتعداد لتقديمذذه لنذذا" ،وكذذان هنذذاب نوعذذان مذذن
الطذ ذ ذذائرات القاذفذ ذ ذذة الصذ ذ ذذالحة للعمذ ذ ذذل وهمذ ذ ذذا الفذ ذ ذذانتوم ) (Phantomاالمريكيذ ذ ذذة والمي ذ ذ ذراج

) (Mirageالفرنسية(.)2

لم تكذن العالقذات األَمريكيذة الليبيذة فذي ذلذب الوقذت علذى مذا يذرام ،لذذا لذم يكذن أمذام ليبيذا

سذذوى طذذائرات الميذراج الفرنسذذية ،وتذذم إعذذداد الوفذذد الخذذاص بالتفذذاو
وبما أن ليبيا لم تكذن تمتلذب الخبذرات الكافيذة فذي التفذاو

لشذراء تلذذب الطذذائرات،

وكذذلب معرفذة فذي مثذل هذذا نذوع

مذذن الطذذائرات ،فقذذد تذذم االسذذتعانة بالمفاوضذذين والخب ذراء المص ذريين ،وتذذم تزويذذدهم بج ذوازات
سفر ليبية ،وكان القذافي يتابع بنفسه تطورات الصفقة بالتنسيق مع السذفير المصذر فتحذي

الديب لدى ليبيا(.)3

وتشذجعت ليبيذذا فذي طذذرق بذاب فرنسذذا للحصذول األَسذذلحة المتنوعذة ،والسذذيما أَن الذرئيس

الفرنسي جورج بومبيدو ) ،)1974-1969( (Georges Pompidouقذد اعتذرف بالنظذام
) )1يوسف محمد عيدان الجبور  ،مصر والسوفيت من النكسة إلى العبورس دراسة في العالقذات المصذرية
السوفيتية للفترة  ،1973-1967دار غيدا للنشر والتوزيع (عمان  ،)2013 ،ص .95-91

) )2هيكل ،كالم في السياسة ،ص .181

) )3حذذول تفاصذذيل هذذذا الصذذفقة ووثائقهذذا ينظذذرس الذذديب ،المصذذدر السذذابق ،ص  ،144-141ص -406
.409
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الجديذذد فذذي ليبيذذا منذذذ كذذانون األول (ينذذاير)  ،1969وأعلذذن انذذه يرغذذب فذذي تطذذوير عالقذذات
ب ذذالدا بالنظ ذذام الليب ذذي ،وق ذذد ش ذذجعت تل ذذب الخط ذذوة الذ ذرئيس المص ذذر جم ذذال عب ذذد الناص ذذر،

وكانذذت صذذفقة األَسذذلحة التذذي مذذن المقذذرر إِبرامهذذا تشذذمل طذذائرات مي ذراج وطذذائرات عموديذذة
(هليك ذذوبتر) ،ومع ذذدات متط ذذورة أُخ ذذرى( ،)1كم ذذا أَن المخ ذذابرات الفرنس ذذية كان ذذت تت ذذابع س ذذير

المفاوضذذات ،ويبذذدو أَنهذذا كانذذت علذذى علذذم تذذام بذذان هذذذا الصذذفقة تجذذرى لصذذالح مصذذر ،وان
المفاوضذذين مص ذريون يحملذذون ج ذوازات ليبيذذة مسذذتعارة ،وأكذذد ذلذذب وزيذذر االقتصذذاد والماليذذة
الفرنسذذي جيسذذكار ديسذذتان ) (Giscard d'Estaingبشذذكل ص ذريح لمحمذذد حسذذنين

هيكذ ذذل عنذ ذذد زيارتذ ذذه لبذ ذذاريس بذ ذذالقولس "نحذ ذذن نعلذ ذذم أَن المفاوضذ ذذين لش ذ ذراء طذ ذذائرات المي ذ ذراج

مصذ ذريون وان جذ ذوازاتهم مس ذذتعارة ،وأن الط ذذائرات ليس ذذت مطلوب ذذة لليبي ذذا وانم ذذا لك ذذم ،وفرنس ذذا
تتفهم الظروف لكننا نطلب الحذر ،وقد وافقنا على الصفقة بكاملها مائة وواحذد طذائرة وأربذع

للتدريب" ( ،)2وقد اشترطت فرنسا أَن ال تذودع هذذا الطذائرات لطذرف ثالذ
في حرب ضد فرنسا أو ا دولة صديقة لها(.)3

وعذدم اسذتخدامها

ويظهذذر أَن فرنسذذا كانذذت تعلذذم تمامذذا بذذان هذذذا الطذذائرات ستصذذل إِلذذى طذذرف ثالذ

ستسذذتخدم ض ذذد "إِسذ ذرائيل" ،ولذذم تعت ذذر

وانهذذا

عل ذذى ذلذذب وم ذذا يهمه ذذا مذذن األم ذذر المبذذال الماليذذة

الطائلذذة التذذي ستحصذذل عليهذذا ج ذراء هذذذا الصذذفقة ،فضذذال عذذن إنهذذا سذذتدفع بالنقذذد وبشذذكل
مباش ذذر ،أ ل ذذيس باآلج ذذل .أَمذ ذا الش ذذروط الت ذذي وض ذذعتها فل ذذم تك ذذن إِال وس ذذيلة للتنص ذذل ع ذذن
مس ذ ذ وليتها أمذ ذذام الذ ذذدول الغربيذ ذذة الصذ ذذديقة .وفعذ ذذال كذ ذذادت ت ذ ذ د تلذ ذذب الصذ ذذفقة إِلذ ذذى أزمذ ذذة

دبلوماسذذية مذذع الواليذذات المتحذذدة االمريكيذذة ،فذذإن م يذذد "إِسذرائيل" فذذي الكذذونغرس االمريكذذي
احتجوا بشدة على تلذب الصذفقة ،وقذد تذم تعبئذة الشذارع ضذد الذرئيس الفرنسذي جذورج بومبيذدو
الذ كان في زيارة للواليذات المتحذدة األَمريكيذة فذي نهايذة شذباط (فب اريذر) مذن سذنة ،1970
وكانت هناب تظاهرات منددة بالزيذارة فذي كذل مدينذة كذان يزورهذا ،ووصذل األمذر إِلذى إهانذة

– (1) Bulhasen Saifelnaser, Las Relations Franco-Libyennes, HAL archives
ouvertes , Universite d'Auvergne (france, 2008), p. 81.
) )2هيكل ،كالم في السياسة ،ص .181
) )3ذكرت الصحف تفاصيل دقيقذة عذن هذذا الصذفقة للمزيذد ينظذرس الذديب ،المصذدر السذابق ،ص -406
.408
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عقيلذذة بومبيذذدو أثنذذاء زيارتهمذذا لمدينذذة شذذيكاغو ،فقطذذع زيارتذذه وعذذاد إِلذذى نيويذذورب علذذى أمذذل

العذودة إِلذى بذاريس ،لذوال أن الذرئيس األَمريكذي ريتشذارد ميلهذاوس نيكسذون Richard .M.

 ،)1974-1969( Nixonقذذرر السذذفر إِلذذى نيويذذورب علذذى وجذذه السذذرعة وحضذذور حفذذل
عشذذاء علذذى شذذرف ال ذرئيس الفرنسذذي( .)1ووصذذفت األَوسذذاط الفرنسذذية الموقذذف الذذذ تعذذرص

الرئيس الفرنسي له بالهانة ،وكان اليهود األَمريكيون يعملون علذى ذلذب عذن طريذق تحشذيد
الشارع في شيكاغو ضد هذا الزيارة ،احتجاجا على صفقة الطائرات لحساب ليبيا(.)2

وقد أعلنت فرنسا من جانبها بأن هذا الطائرات سيتم تسليمها على دفعذات وخذالل مذدة

زمنيذة طويلذة مذن سذنة  1971ولغايذذة سذنة  ،1974ممذا يتذيح لهذذا مراجعذة مذدى التذزام ليبيذذا
بتعهذذداتها بعذذدم تسذذليمها إِلذذى طذذرف خذذر ،وامكانيذذة إِيقذذاف الصذذفقة إذا مذذا ثبذذت عذذدم الت ذزام

ليبيذذا بذذذلب ،فضذذال عذذن صذذعوبة اسذذتخدام هذذذا الطذذائرات مذذن قبذذل المص ذريين لعذذدم وجذذود
طيذذارين مذذدربين علذذى هذذذا النذذوع مذذن الطذذائرات( .)3لكذذن ذلذذب لذذم يقنذذع ِ
الس ذرائيليين ،فقذذد أكذذد

ق ذ ذذادة الج ذ ذذي

ِ
السذ ذ ذرائيليين ،ب ذ ذذأن ط ذ ذذائرات الميذ ذ ذراج الت ذ ذذي باعته ذ ذذا فرنس ذ ذذا لليبي ذ ذذا ،يقوده ذ ذذا

متخصص ذذون مصذ ذريون ،وع ذذدد م ذذن الطي ذذارين المصذ ذريين حص ذذلوا عل ذذى جذ ذوازات ليبيذذة ف ذذي
سذذبيل االلتحذذاق بالمتذذدربين الليبيذذين الذذذين تذذم تذذدريبهم علذذى تلذذب الطذذائرات فذذي فرنسذذا ،وقذذد

أعلذذن السذذفير ِ
الس ذرائيلي فذذي بذذاريس فذذي  12نيسذذان  ،1972ب ذأَن الطذذائرات التذذي باعتهذذا
فرنسا لليبيا ،طارت مباشرة إِلى مصر(.)4

وفي زيذارة العقيذد القذذافي لمصذر فذي  11شذباط (فب اريذر)  ،1970جذرت أَربعذة لقذاءات

مذذع ال ذرئيس عبذذد الناصذذر أعلذذن خاللهذذا العقيذذد اسذذتعداد بذذالدا تقذذديم المسذذاعدات العسذذكرية

الممكن ذذة لمص ذذر ف ذذي حربه ذذا م ذذع "إِسذ ذرائيل" ،كم ذذا ع ذذر

إمكاني ذذة مس ذذاهمة ليبي ذذا ف ذذي شذ ذراء

) )1مذكرات هنر كيسنجر ،ج ،1المصدر السابق ،ص .483-482
(2) Pierre BRIANCON, "1970: l'affront fait aux Pompidou",
https://www.liberation.fr/evenement/1996/02/03/1970-l-affront-fait-auxpompidou_16389.
) )3و ازرة الخارجيةس معهد الدراسات الدبلوماسية ،المصدر السابق ،ص .258-257
(4) Saifelnaser, op.cit, p. 86.
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األس ذذلحة المتط ذذورة م ذذن االتح ذذاد الس ذذوفيتي (الس ذذابق) ف ذذي مج ذذال الطيذ ذران وال ذذدفاع الج ذذو

ووضعها في خدمة المعركة(.)1

الليبية:
وفاة عبد الناصر وتولي السادات وأثر ذلك على العالقات المصرية
َّ
بع ذذد معان ذذاة طويل ذذة م ذذع م ذذر

الس ذذكر وم ذذا رافق ذذه م ذذن مش ذذاكل بالقل ذذب ،ت ذذوفي الذ ذرئيس

المصذذر جمذذال عبذذد الناصذذر فذذي  28أيلذذول (س ذبتمبر)  ،1970ولمذذا كذذان أنذذور السذذادات
يشغل منصب نائب رئيس الجمهوريذة منذذ  20كذانون األَول (ديسذمبر)  .)2( 1969وحسذب

الدسذذتور ،تسذذلم األخيذذر مهذذام رئاسذذة الجمهوريذذة بشذذكل م قذذت ،ثذذم وافقذذت اللجنذذة المركزيذذة
لالتحاد االشتراكي على ترشيحه للرئاسة ،وافق مجلذس األُمذة عليذه ،وكذان السذادات معروفذا
عند المصريين ،كونه أَحد أَعضاء تنظيم الضذباط األَحذرار ،وشذغل عذدة مناصذب أُخذرى(،)3

ممذا أكسذذبه الشذذرعية ليخلذذف عبدالناصذذر فذذي رئاسذذة الجمهوريذذة ،بعذذد أَن حصذذل علذذى نسذذبة

 %90مذذن األص ذوات فذذي االسذذتفتاء الشذذعبي الذذذ أُجذذر فذذي  16تش ذرين األَول (أُكتذذوبر)
 ،1970وصار بذلب رئيسا لمصر(.)4

وكان السادات يرى بأن التركة التذي خلفهذا لذه عبذد الناصذر ثقيلذة جذدا ،إِذ أَشذار إِلذى أَن

عالقات مصر بالعالم والدول العربيذة مذا عذدا االتحذاد السذوفيتي (السذابق) ،كانذت مقطوعذة،
ألن عبد الناصر كان قذد تعامذل مذع دول العذالم وفذق تقسذيمين ،همذا الذدول الرجعيذة والذدول
التقدميذذة وبنذذاء علذذى هذذذا التقسذذيم كذذان يتعامذذل مذذع الذذدول العربيذذة ،وكذذان هذذذا التقسذذيم يعذذد

تقسذذيما تعسذذفيا ،ألَن هذذذا الذذدول التذذي وصذذفت بالرجعيذذة هذذي التذذي قذذدمت لذذه العذذون المذذاد
بعد هزيمة سنة  ،1967مثل ملوب وأُمراء ليبيا والسعودية والكويت(.)5

) )1الديب ،المصدر السابق ،ص .200-199
) )2الجبور  ،المصدر السابق.103-101 ،

) )3سلوى شذعراو جمعذة ،الدبلوماسذية المصذرية فذي عقذد السذبعيناتس د ارسذة فذي موضذوع الزعامذة ،مركذز
دراسات الوحدة العربية (بيروت  ، )1988 ،ص .42-40

) )4الجبور  ،المصدر السابق ،ص .108
) )5انور السادات ،البح
 ،)1978ص .290

عن الذاتس قصة حياتي ،المكتب المصر الحذدي
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وأَراد السذذادات أَن يقذذيم عالقذذات متوازنذذة مذذع جميذذع الذذدول ،ويذذذكر ب ذأَن عالقاتذذه كانذذت
جيذدة مذع الحكذام والقذادة العذرب عنذدما كذان عضذوا فذي مجلذس قيذادة الثذورة ،ونائبذا للذرئيس،
مث ذذل ل الص ذذباح (الكوي ذذت) والمل ذذب فيص ذذل (الس ذذعودية) وس ذذليمان فرنجي ذذة (لبن ذذان) والمل ذذب

الحسذذن الثذذاني (المغذذرب) وبومذذدين (الج ازئذذر) ،ويقذذولس "هكذذذا أراد ا ،أن أكذذون علذذى عالقذذة
شخصذذية مذذع زعمذذاء العذذالم العربذذي ولذذذلب عنذذدما توليذذت رحبذوا بذذي جميعذذا وأبذذدوا اسذذتعدادهم

لمعاونتي  ..فأعلنت سياستي الواضحة وهذي انذه بالنسذبة للعذرب فمصذر ال تفذرق بذين دولذة

عربية وأُخرى على أساس ما يسمونه بالرجعية والتقدمية أو الملكية والجمهورية"(.)1

ومن الجدير بالمالحظة أَن السذادات لذم يشذر فذي كالمذه إِلذى القذذافي ،ويبذدو مذن خذالل

ذلب ،إن عالقاته لذم تكذن ايجابيذة معذه ،بذل العكذس إذ أشذاد بالذدور ِ
اليجذابي للملذب ادريذس
السنوس ذذي ال ذذذ ق ذذدم دعم ذذه لمص ذذر بع ذذد هزيم ذذة س ذذنة  ،1967علم ذذا إن الق ذذذافي ثذذار عل ذذى

السنوسي واسقط النظذام الملكذي فذي ليبيذا فذي سذنة  ،1969وكانذت عالقذة ليبيذا بمصذر بعذد

الثورة وصلت إِلى أعلى مستوياتها على أيام الرئيس جمال عبد الناصذر ،بذل أن قذادة الثذورة
الليبية يعدون ثورتهم رافدا لثورة تموز (يوليو)  1952فذي مصذر ،وقائذدها عبذد الناصذر هذو
ملهم الثورة الليبية ،كما أَشرنا إِلى ذلب سابقا.

الموقف الليبي من السادات:

بذدأت مرحلذذة جديذدة فذذي العالقذات الليبيذذة المصذرية ،إذ كذان واضذذحا أَن القذذافي لذذم يكذذن

مقتنعذا بذذأن السذذادات يسذذتطيع مذذلء مكانذذة عبدالناصذذر ،وقذذد ذكذذر القذذذافي فذذي إِحذذدى خطبذذه

"إِن مصذذر بعذذد عبدالناصذذر شذذعب بذذدون زعذذيم ،وان ليبيذذا زعذذيم بذذدون شذذعب"( ،)2لذذذلب فذذإن
القذافي كان يصر على تحقيق الوحدة العربية ويعدا هدفا اساسيا للنظام الليبي(.)3

لم يكن السادات مياال إِلذى القذذافي ،ويبذدو أَنذه لذم يكذن يحسذب لذه حسذاب رئذيس دولذة،

لربما الندفاعه غير المدروس ،وعدم خبرته بالسياسة- ،وهذا مذا سذنتطرق إليذه الحقذا ،-إِال
أَن ذه أَيضذذا لذذم يكذذن مسذذتعدا لخسذذارة دولذذة مذذا ستسذذد لذذه ثغ ذرات كثي ذرة ،والسذذيما فذذي الجانذذب

) )1المصدر نفسه ،ص .324-323

) )2الجميلي ،المصدر السابق ،ص .44-42
) )3المصدر نفسه ،ص .44

153

دور ليبيا يف حرب أُكتوبر  : 1973دراسة يف العالقات الليبية املصرية يف ظل فتور العالقة الشخصية بني الرئيسني السادات والقذايف
نبيل عكيد حممود

الماد والعسكر  ،وخير دليل على ذلب صفقة طائرات الميذراج الفرنسذية التذي عقذدتها ليبيذا
مذذع فرنسذذا لصذذالح مصذذر ،لذذذلب فذذان السذذادات ك ذان مرحبذذا باألنظمذذة الراديكاليذذة ،مذذا دامذذت
تسذذهم فذذي زيذذادة القذذدرات العسذذكرية والماديذذة لمصذذر ،وهذذذا مذذا جعذذل السذذادات ي يذذد مشذذروع

الوحدة مع ليبيا( ،)1بينما تري

عبد الناصذر فذي ِ
القذدام علذى هكذذا مشذروع علذى الذرغم مذن

الحذذاح القذذذافي ورئذذيس وز ارئذذه عبدالسذذالم جلذذود علذذى ذلذذب مذذع بدايذذة وصذذولهم للسذذلطة(.)2

واستغل السادات ذلب وأَرسل وفدا إِلى ليبيا للحصول على مبل قدرا ( )30مليون جنيذه فذي
صورة تسهيالت لمواجهة احتياجات الحكومة المصرية ،وقد لبذى القذذافي الطلذب علذى وجذه

السرعة(.)3

واجتمذ ذذع ر سذ ذذاء مصذ ذذر وليبيذ ذذا والسذ ذذودان بتذ ذذاري  4تش ذ ذرين الثذ ذذاني (نذ ذذوفمبر) ،1970

لمناقشذذة مسذذألة االتحذذاد فيمذذا بينهذذا وتذذم د ارسذذتها وكذذذلب د ارسذذة الوضذذع ال ذراهن فذذي الشذذرق

األوسط وارتباطاتها و ليذة ا ازلذة المعوقذات أَمامهذا( ،)4واسذتكماال لتلذب االجتماعذات عقذد قذادة
مص ذذر وليبي ذذا وس ذذوريا والس ذذودان اجتم ذذاعهم ف ذذي الق ذذاهرة ف ذذي الم ذذدة  22-20ك ذذانون الث ذذاني

(يناير)  ،1971وتدارسوا الوضع الراهن مع "إِسرائيل" ،وتأكدوا بأن األَخيرة ،ال تذزال مصذرة
علذذى تنفيذذذ مخططاتهذذا التوسذذعية ،وغيذذر مسذذتعدة بذذأ شذذكل مذذن األَشذذكال االنسذذحاب مذذن
األ ارضذذي التذذي احتلتهذذا فذذي سذذنة  ،1967فضذذال عذذن انتهاكهذذا لحقذذوق الشذذعب الفلسذذطيني
وتساندها في ذلب الواليات المتحدة االمريكيذة ،واتفذق الر سذاء األَربعذة علذى حشذد إمكانيذات

وطاقات دولهم كافة من أجل إزالة ثار العدوان وتحريذر األَر

بيانا بذلب في  22كانون الثاني (يناير)(.)5

العربيذة المحتلذة ،وأصذدروا

وفذذي  18ذار (مذذارس)  ،1971التقذذى السذذادات بالقذذذافي وأَعضذذاء مجلذذس قيذذادة الثذذورة

الليبيذذة خذذالل زيارتذذه إِلذذى طبذذرق الليبيذذة  ،وقذذد تنذذاول السذذادات الوضذذع االقتصذذاد الصذذعب
) )1جمعة ،المصدر السابق ،ص 94؛ الجميلي ،المصدر السابق ،ص .46
) )2شرابي ،المصدر السابق ،ص .572

) )3الجميلي ،المصدر السابق ،ص .46

) )4وثائق منشورة فيس الديب ،المصدر السابق ،ص .425-418

) )5حول وثائق هذا االجتماع ومخرجاته ينظرس الديب ،المصدر السابق ،ص .429-428
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لمصر ،طالبا باستمرار الدعم الليبذي لذبالدا ،وكذان الموقذف الليبذي إِيجابيذا جذدا ،والسذيما مذا
يتعلذق بذالجنود والضذذباط المصذريين المتواجذذدين علذى األ ارضذي الليبيذذة ،إذ تحملذت الحكومذذة

الليبيذذة نفقذذة إقامتهذذا ،كمذذا تباح ذ

المجتمعذذون حذذول شذذكل الوحذذدة بذذين البلذذدين ،فضذذال عذذن

مشروع انضمام سوريا إِلذى االتحذاد ،وتقذرر عقذد اجتمذاع حذول الموضذوع فذي  5نيسذان مذن

السنة ذاتها(.)1

عذذن االتحذذاد والحذذرب لذذم تكذذن مريحذذة فذذي مصذذر بالنسذذبة إِلذذى

ومذذع أَن أَج ذواء الحذذدي

ال ذرئيس السذذادات ،لعذذدم وجذذود ر يذذة موحذذدة بذذين القذذادة السياسذذيين والعسذذكر ،إذ ان بع ذ

القادة كذانوا يذرون فذي القذذافي بأنذه صذغير السذن ويفتقذر إِلذى الخبذرة والحنكذة السياسذية ،وقذد

ينذت عذذن تصذرفاته جذذر مصذذر إِلذى مشذذاكل داخليذذة وخارجيذة ،فضذذال عذذن عذدم وجذذود قذوات
مسلحة ليبية يتم االعتماد عليها ،ومصر لن ِ
تجن مكسبا كبي ار من هذا االتحاد(.)2

ومذذع أَن السذذادات كذذان يشذذاطر األَغلبيذذة فذذي هذذذا القلذذق ،لكنذذه كذذان يذذرى إن امكانيذذات

مصر أكبر من هذا التصذورات ،وعليذه أَن يتجذاوز عقذدة قذرار الحذرب  ،وأن ال وحذدة قريبذة
في األفق ،فكان البد من أن يتخلص من قيود الم سسات الدسذتورية والسياسذية التذي تمنعذه
من اتخذاذ قذ اررات حاسذمة ،إذ أنذه كذان يذدرب تمامذا أَن مذا ينتظذرا هذي معركتذه الكبذرى التذي

البد من خوضها ،التذي سذتكون إمذا سذببا فذي اعتالئذه القمذة بذدون منذازع ،أو اختفائذه نهائيذا

عن الساحة ،والدخول إِلى هذا االتحاد ما هو إِال وسيلة للذتخلص مذن تلذب القيذود .وقذد عقذد
بالفعذذل قذذادة الذذدول الذذثال

(مصذذر وسذذوريا وليبيذذا) اجتمذذاعهم فذذي العاصذذمة الليبيذذة ط ذرابلس

فذذي  16نيسذذان  ،1971وأَعلذذن عذذن توقيذذع االتفذذاق الذذذ اسذذموا "اتفذذاق اتحذذاد الجمهوريذذات
العربية المتحدة" فذي اليذوم التذالي ،وقذد وجذه السذادات خطابذه مذن هنذاب الذذ أكذد فيذه علذى
أهميذذة هذذذا االتحذذاد فذذي خذذو

ص ذراع المصذذير الذذذ قصذذد بذذه اسذذترداد األر  ،وتحقيذذق

الوحدة العربية ،الذ عمل من أَجله الرئيس المصر الراحل جمال عبد الناصر(.)3

) )1الجميلي ،المصدر السابق ،ص .47

) )2محمد حسنين هيكل ،أُكتوبر  73السالح والسياسة ،مركز األهرام للترجمة والنشر (القذاهرة ،)1993 ،
ص .162-160

) )3المصدر نفسه ،ص .162

155

دور ليبيا يف حرب أُكتوبر  : 1973دراسة يف العالقات الليبية املصرية يف ظل فتور العالقة الشخصية بني الرئيسني السادات والقذايف
نبيل عكيد حممود

وتبادلذذت الوفذذود الرسذذمية للبلذذدين الزيذذارات فذذي هذذذا المذذدة مذذن أَجذذل تهيئذذة األَرضذذية

الالزمذذة لالتحذذاد ،ومنهذذا زيذذارة السذذكرتير األَول لالتحذذاد االشذذتراكي المصذذر فذذي  29تشذرين
األول (أُكتذذوبر)  1971للعمذذل علذذى تنظذذيم مماثذذل فذذي ليبيذذا ،لتوحيذذدهما فذذي المسذذتقبل ،وقذذد

تذذم االتف ذذاق عل ذذى المب ذذادئ االساس ذذية لتوحي ذذد التنظذذيم خ ذذالل زي ذذارة الق ذذذافي إِل ذذى ِ
الس ذذكندرية

ولقائه بالسادات في ِ
السكندرية بتاري  27نيسان (ابريل) .)1(1972

ِإن المتتبع لخطابات السادات إزاء ليبيا ،يرى تناقضا واضحا تُمليه حاجذة الذبالد الماديذة
والعمذذق االسذذتراتيجي الذذذ ال يمكذذن االسذذتغناء عنذذه والمتمثذذل بالسذذاحل البحذذر واألَ ارضذذي

الشاسعة ،لذا فإن من المنطقي أَن يتقبل السذادات فكذرة الذدخول فذي اتحذاد مذع دول توصذف
بالمتطرفذذة مثذذل ليبيذذا والسذذودان يكذذون هذذو زعيمذذه ،وقذذد صذذرح بذذذلب فذذي خطابذذه أَمذذام مجلذذس

األم ذذة ف ذذي ب (أغس ذذطس)  ،1972ب ذذالقول "ستس ذذهم ليبي ذذا كثي ذذرا ،وخاص ذذة ف ذذي المج ذذاالت

االقتص ذذادية والمالي ذذة الخاص ذذة بمص ذذر – كم ذذا أنه ذذا س ذذت د إِل ذذى زي ذذادة رقع ذذة األر

مم ذذا

سذذيحول الذذدولتين معذذا إِلذذى قطذذر ضذذخم ،يسذذيطر علذذى أطذذول سذذاحل فذذي البحذذر المتوسذذط،
وعلذذى بذذر شاسذذع يحتمذذل ان يجعذذل مذذن مصذذر دولذذة ال تُغلذذب عسذذكريا" ،وأَك ذد السذذادات هذذذا
الطرح في خطابه بتاري  1ايلول (سبتمبر) من السنة نفسها إ بحدود أقل من شذهر علذى

خطابه السابق ،إذ عد االتحاد الفيدرالي للجمهوريات العربية (مصذر وليبيذا وسذوريا) مصذد ار
يم ِكذن
للقوة بوصفه سيضم نصف الشعب العربي ويحتو على منابع الثروة ومصادرها ممذا َ
مصذذر مذذن تذذولي زمذذام القيذذادة ،وهذذذا يعنذذي أيضذذا رفذذع شذذأن السذذادات دوليذذا بوصذذفه زعيمذذا

لثال

دول عربية(.)2

ولذذم يكذذن السذذادات جذذديا فذي موضذذوع الوحذذدة علذذى الذذرغم مذذن مسذذايرته للموضذذوع ،ألَنذه

أَشذار إِلذى ذلذذب ضذمنا فذذي كتابذه البحذ

عذذن الذذات عنذذدما قذالس "ولذم أكذذن متحمسذا للسذذرعة

التذذي أَراد بهذذا القذذذافي أَن يذذتم الموضذذوع" ،بينمذذا كذذان القذذذافي مصذذمما علذذى الوحذذدة ورتذذب
للموضوع بشكل كبير ،وعندما زار السادات ليبيا فذي ب  ،1972وجذد مشذروعا جذاهزا ،قذد

) )1الجميلي ،المصدر السابق ،ص .60-58
) )2جمعة ،المصدر السابق ،ص .95-94

156

أَيلول (2021/9/5م) 1443/هـ

– العدد ()86

أَعدا القذافي مسبقا ،لذلب حاول أَن يخفف من وتيرة الخطذوات التذي تذ د إِلذى الوحذدة عذن
طريق تشكيل لجان وتبادل للزيارات(.)1

وقد تلمس القذافي هذا النية لدى السادات فعمل علذى فذر

األمذر الواقذع علذى مصذر،

فنظم مسيرة شعبية ما بين طرابلس والقذاهرة شذارب فيهذا اآلالف مذن الليبيذين ،وحطمذوا بوابذة
الحدود ألَن ها حدود وهمية من صنع االسذتعمار ،وذلذب فذي تمذوز (يوليذو)  ،1973ولذم يج ِذد
الموض ذذوع نفع ذذا( .)2فق ذذد كان ذذت مص ذذر تتقب ذذل الموض ذذوع ،لكنه ذذا ف ذذي بعذ ذ

األَحي ذذان تغذ ذ

الط ذذرف وأحيان ذذا أُخ ذذرى ت جل ذذه بحج ذذة االنش ذذغال باالس ذذتعدادات العس ذذكرية للح ذذرب( ،)3لك ذذن
السادات في ق اررة نفسه لم يكن يرضى بالوحدة مع ليبيا في ظذل قيذادة القذذافي ،وظهذر ذلذب
جليذذا عنذذدما خاطذذب هيكذذل بعذذد ان انقضذذى مهرجذذان توقيذذع اتفاقيذذة ميذذت ابذذو الكذذوم حذذول

الوح ذ ذذدة ف ذ ذذي  29ب (أغس ذ ذذطس) " ، 1973ه ذ ذذل تري ذ ذذد أن أدخ ذ ذذل ف ذ ذذي وح ذ ذذدة م ذ ذذع "ول ذ ذذد"

مجنون؟"(.)4

ومذذن الواضذذح أَن القذذذافي كذذان علذذم تذذام ب ذأَن السذذادات ال يحسذذب لذذه حسذذاب القذذادة ،بذذل
حتى باألَوصاف التذي كذان يطلقهذا عليذه ،لكنذه ثذر المضذي فذي دعذم مصذر ألنذه كذان يعذد
مص ذذر ممثل ذذة لتذ ذ ار االم ذذة العربي ذذة ،إذ ذك ذذر به ذذذا الوص ذذف ف ذذي خطاب ذذه بمناس ذذبة ال ذذذكرى

السذذابعة لثذذورة الفذذاتح إذ قذذالس "نعذذم كنذذا مجذذانين عنذذدما اعطينذذا بذذدون حسذذاب للسذذادات ...
وقدت مظاهرة تأييد بنفسي للسادات  ...نعم كنا مجانين عندما أحببنذا بذدون حسذاب وبذدون

حذذدود وعنذذدما أعطينذذا بذذدون حذذدود .لقذذد كنذذا مجذذانين ولل ذرئيس السذذادات الحذذق والذذف حذذق

عندما قالس مجانين؛ ألَن هذا العمل يبدو أَنه ال يعمله إِال مجنون"

()5

وأَقذذدمت القيذذادة المص ذرية علذذى جملذذة مذذن ِ
الج ذراءات التذذي مذذن شذذأنها أَن تبعذذد الشذذكوب

حذذول نيتهذذا فذذي الهجذذوم العسذذكر علذذى المنذذاطق التذذي تحتلهذذا "إِس ذرائيل" ،فذذي الوقذذت الذذذ
) )1للتفاصيل ينظرس السادات ،المصدر السابق ،ص .318-296
) )2الشاذلي ،المصدر السابق ،ص .203

) )3هيكل ،الطريق إلى رمضان ،ص .171
) )4هيكل ،كالم في السياسة ،ص .190

) )5السجل القوميس بيانات وخطب واحادي

العقيد معمر القذافي ،المجلد السنو الثامن ،1977-1976

امانة االعالم والثقافةس الدارة العامة للثقافة واالرشاد القومي (باريس  ،)1983 ،ص .133
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كانت تكرس جهودها في الخفاء لكمال االستعدادات العسكرية للحرب ،فقد أعلذن السذادات
عذذن ذلذذب بوضذذوح فذذي خطابذذه أَمذذام مجلذذس األُم ذة فذذي  4شذذباط  ،1971عنذذدما أَك ذد علذذى

تمديد وقف إِطالق النار مع "إِسرائيل" واعادة فتح قناة السذويس وانسذحاب جزئذي ِ
"لسذرائيل"
مذذن الضذذفة الشذرقية مرحلذذة أُولذذى تذ د فذذي نهايذذة المطذذاف إِلذذى تطبيذذق قذرار األُمذذم المتحذذدة

رق ذ ذم ()242

()1

الذ ذذذ سذ ذذيحول دون انذ ذذدالع حذ ذذرب فذ ذذي المنطقذ ذذة ( .)2وفذ ذذي تش ذ ذرين الثذ ذذاني

(ن ذذوفمبر) م ذذن الس ذذنة نفس ذذها طالب ذذت مص ذذر األُم ذذم المتح ذذدة بإص ذذدار قذ ذرار ينه ذذي االح ذذتالل

العسذكر ل َ ارضذذي العربيذذة ،وصذذدر القذرار باألَغلبيذذة ،إِذ وافقذذت ( )79دولذذة عليذذه وامتنعذذت

( )36دولذة عذذن التصذويت ،وكانذذت ليبيذا والج ازئذذر والمغذذرب والذيمن وسذذوريا مذن بينهذذا ،ألَنذه
لم يرد في القرار إدانة وافية " ِلسرائيل"(.)3

وفذذي الزيذذارة التذذي قذذام بهذذا السذذادات إِلذذى االتحذذاد السذذوفيتي فذذي شذذباط (فب اريذذر) ،1972

أَبلغه القادة السوفييت بضرورة عدم التحذرب عسذكريا لغايذة أَيذار (مذايو) مذن السذنة نفسذها إِذ
القمذذة المرتقبذذة بذذين االتحذذاد السذذوفيتي (السذذابق) والواليذذات المتحذذدة األَمريكيذذة ومذذا سيصذذدر

عنها( .)4فضذال عذن العالقذات الجيذدة بذين المملكذة العربيذة السذعودية و ِ
المذارات مذع مصذر،
ذر
إذ كذذان القذذذافي يعذذدهما مذذن ضذذمن الذذدول الرجعيذذة ،والسذذيما أَن السذذادات أَخذذذ يعتمذذد كثيذ ا
علذذى المملكذذة العربيذذة السذذعودية ،وكانذذت األَخي ذرة قذذد وعذذدت بتزويذذد مصذذر بذ ذ ( )20مقاتلذذة
قاذفة مذن طذراز اليتذن ) (Lightningبريطانيذة الصذنع هديذة ،وقذد ورد فذي رسذالة الملذب

فيصل إِلى السادات " مل أَن يكون هذا ما يقنذع بعذ

اآلخذرين بالسذراع فذي معذونتهم"- ،

وكذذان يقصذذد ليبيذذا ،-ومذذع ذلذذب ف ذِإن هذذذا الطذذائرات لذذم تصذذل ،وِانمذذا أَرسذذلت مصذذر طياريهذذا

) ) 1لالطذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذالع علذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى نذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذص الق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرار ينظذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذرس http://www.nasser.bibalex.org-
 ، documements_As_Lettersتاري الزيارة  26اب .2019

) )2جمعة ،المصدر السابق ،ص .50

) )3شرابي ،المصدر السابق ،ص .312

) )4للمزيد من التفاصيل حول هذا الزيارة والزيارة التي تلتها في نيسان من السذنة نفسذها .ينظذرس الجبذور ،
المصدر السابق ،ص .157-148
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إِلذذى السذذعودية للتذذدريب عليهذذا ،وكذذان هنذذاب عذذدد مذذن الطيذذارين المص ذريين يتذذدربون علذذى
طائرات حديثة في كل من ليبيا والكويت(.)1

وعذذرج السذذادات فذذي طريذذق عودتذذه مذذن موسذذكو إِلذذى ليبيذذا ،علذذى الذذرغم مذذن البذذرود فذذي

العالقذذات الشخصذذية بذذين الرئيسذذين ،اذ كذذان السذذادات بحاجذذة إِلذذى األَم ذوال فذذي سذذبيل ش ذراء

المع ذذدات الس ذذوفيتية وبش ذذكل خ ذذاص الط ذذائرات القاذف ذذة ) (TU22والدباب ذذة) ،(T62مح ذذاوال

إِقناع القذافي بالنوايا الطيبة للسوفييت ،إِذ كان القذذافي دائذم الهجذوم علذى االتحذاد السذوفيتي
والملب فيصل وقرار مجلس األمن ( ،)2()242وكذان القذذافي يعذد االتحذاد السذوفيتي ضذمن
ال ذذدول العظم ذذى الت ذذي تت ذذدمر عل ذذى البل ذذدان العربي ذذة( ،)3وه ذذو م ذذن أَش ذذد الع ذذرب المناهض ذذين

للسذذوفييت والنظذذام الشذذيوعي قبذذل أَن تتذذدخل مصذذر وحركذذة المقاومذذة الفلسذذطينية فيمذذا بعذذد

لتهيئة األَجواء المناسبة لتغيير قناعات القذافي في إقامة عالقات حسنة بين البلذدين ،وكذان
االتحذذاد السذذوفييتي يذذرى ب ذأَن ليبيذذا هذذدف مهذذم جذذدا فذذي المنطقذذة والبذذد مذذن أَن تنذذال الرعايذذة

السوفيتية( .)4وطلب من السذادات القبذول بمقتذرح ليبيذا بإلغذاء و ازرة الخارجيذة الليبيذة والتنذازل
عن مقعدها في األُمذم المتحذدة لتجنذب تعذار

وجهذات نظذر بذالدا مذع مصذر فذي المحافذل

الدولية وتفاديا لإلحراج الذ تقع فيه مصر ،لكن السادات لم يكن متحمسا للفكرة(.)5

ويبذدو أَنذه كانذذت هنذاب مشذذكلة فذي قيذذام ليبيذا بذدفع المبذذال الالزمذة لشذراء هذذا األَسذذلحة،

وكان ذلب واضحا في خطاب الرئيس السادات اثناء اجتماعه بقيادات الجي

المصذر فذي

 19ذار (مارس)  ،1972إذ أَكد حاجة مصر إِلى هذذا األَسذلحة لكنهذا غاليذة جذدا "وهنذاب
مشذذكالت بخصذذوص قيذذام ليبيذذا بذذدفع ثمنهذذا"( ،)6وقذذد أثمذذرت هذذذا الزيذذارة فذذي نهايذذة المطذذاف

) )1هيكل ،الطريق إلى رمضان ،ص .143
) )2المصدر نفسه ،ص .144

) ) 3ك ذذان االتح ذذاد الس ذذوفيتي يعم ذذل عل ذذى كس ذذب ود الذ ذرئيس الليب ذذي ،إذ اق ذذدم ف ذذي حزيذ ذران  ،1971الس ذذفير

السذوفيتي وسذذام لينذذين الذذذهبي باسذذم حكومذة بذذالدا تقذدي ار لجهذذودا فذذي السذالم العذذالميFCO. NAL .
3/303/1. Political Relations Between Libya Arab Republic and Soviet Union.
Soviet Decoration for Qadhafi. 29 June 1971. p.1.
(4) R.D. Mclaurin & J.M. Price, Soviet Middle East Policy Since October War,
ABBOTT ASSOCIATES , INC. (Washington, 1976), p. 32-33.
) )5هيكل ،الطريق إلى رمضان ،ص .144
) )6الشاذلي ،المصدر السابق ،ص .107-106

159

دور ليبيا يف حرب أُكتوبر  : 1973دراسة يف العالقات الليبية املصرية يف ظل فتور العالقة الشخصية بني الرئيسني السادات والقذايف
نبيل عكيد حممود

عن موافقة ليبيا على شراء تلب األَسلحة لمصر ،فأَرسلت وفدا مع تخويله بدفع المبذال نقذدا
وبالعملة الصعبة برئاسة رئيس الوزراء عبد السالم جلود(.)1

وفذذي السذذياق نفسذذه ،وخذذالل زيذذارة قذذام بهذذا القذذذافي إِلذذى مصذذر فذذي سذذنة  ،1972جذذرى

الحدي

بين الرئيسين ،ووصذل إِلذى حذد التشذن  ،عنذدما انتقذد القذذافي كذل مذن الملذب فيصذل

(الس ذذعودية) والش ذذي ازي ذذد ( ِ
ال م ذذارات) ووص ذذفهم بالرجعي ذذة ،وق ذذد ع ذذد الس ذذادات ذل ذذب تج ذذاو از
وتطاوال قائال للقذافيس "معمر الزم َحدب  ...قلت لب هو صذديقي" ،ورد القذذافي "مذاذا جذرى
لذذب يذذا ريذذس أنذذور؟ -هذذل فقذذدت ثوريتذذب؟" فقذذال السذذادات للقذذذافي "هذذل تعلمنذذي الثوريذذة يذذا
معمذذر  ..اسذذمع إذا كنذذت تتصذذور انذذب تشذذتر سياسذذاتي بأموالذذب فانذذا فذذي ِغنذذى عنهذذا"(.)2
ويضذذيف هيكذذل فذذي كتابذذه (أُكتذذوبر  73السذذالح والسياسذذة) ،بذذأن السذذادات رد علذذى القذذذافي

بعذد اتهامذذه بفقذذدان الثوريذذة بذذالقولس "معمذذر اسذمع ،أنذذا لسذذت مسذذتعدا ألن اتلقذذى منذذب دروسذذا

ع ذذن الميث ذذاق" ،وي كذ ذد هيك ذذل بأَنذ ذه إِذا م ذذا التق ذذى الس ذذادات والق ذذذافي ف ذذي جلس ذذة إِال ووص ذذال

بكالمها إِلى مشادة في النهاية(.)3

إن المش ذذادات الكالمي ذذة ت ك ذذد عم ذذق الخالف ذذات الشخص ذذية ب ذذين الطذ ذرفين ،إِال أَنذ ذه ف ذذي

الوقذذت عينذذه ،لذذم يكذذن أمامهمذذا إِال تحمذذل اآلخذذر نتيجذذة لمصذذلحتهما ،فالسذذادات كذذان بذذأمس

الحاجذذة إِلذذى المسذذاعدات الليبيذذة ،فذذي حذذين القذذذافي لذذم يكذذن يسذذتطيع أن ينسذذحب مذذن هذذذا

القض ذذية ألَنذ ذه سيخس ذذر س ذذمعته وش ذذعبيته ،إِذ كان ذذت محارب ذذة "إِسذ ذرائيل" واس ذذتعادة األَ ارض ذذي
العربية ،كانت قضية قومية أكبر من عالقات على صعيد شخصيتين سياسيتين.

ولم يكن وضع السادات خالل هذا المدة جيدا ،إذ لم تكن أَمامه خيذارات كثيذرة ،لذذا فذِإن

فقدان الدعم الليبي سيزيد الوضع صعوبة ،والسيما بعذد أَن قذرر السذادات فذي تمذوز (يوليذو)

 ،1972طذذرد مذذا يقذذرب مذذن ( )22أَلفذذا مذذن الخبذراء السذذوفييت مذذن مصذذر ،نتيجذذة الخذذتالف
الذر ى بذين البلذدين حذذول الوضذع فذي المنطقذذة( ،)4وأَعلذن السذادات عذن ذلذذب فذي خطابذه فذذي

) )1هيكل ،الطريق إلى رمضان ،ص .145

) )2هيكل ،كالم في السياسة ،ص .188-185

) )3هيكل ،أُكتوبر  73السالح والسياسة ،ص .241
) )4جمعة ،المصدر السابق ،ص .62-61
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ب (أغسطس) من السنة ذاتهذا ،بذأن االتحذاد السذوفيتي ال يمكذن أَن يعتذد بذه حليفذا بذالقولس
"منذ أَن اعتليت سدة الرئاسة ،قابلت الزعمذاء السذوفييت فذي أَربذع مناسذبات .وقذد اتضذح لذي

إننا نختلف كثي ار في تقويمنا للموقف ،وفي عدم فهمهذم للعقذل المصذر وفذي قضذية تزويذدنا
بالسالح"( .)1وهذا الر ية تتفق مع وجهة نظر القذافي تجذاا االتحذاد السذوفيتي (السذابق) ،إذ
وص ذ ذذفه بالدول ذ ذذة الملح ذ ذذدة وتبحذ ذ ذ

األُخرى(.)2

ع ذ ذذن مص ذ ذذالحها وال تختل ذ ذذف ع ذ ذذن ال ذ ذذدول االس ذ ذذتعمارية

ومذذن المهذذم الشذذارة هنذذا ،إِلذذى أَن السذذادات كذذان يظهذذر وجذذوا مختلفذذة عنذذد تعاملذذه مذذع

ال ذذدول ف ذذي س ذذبيل تحقيذ ذق مص ذذالح ب ذذالدا ،ألَنذ ذه أَظه ذذر اس ذذتعدادا ف ذذي االبتعذ ذاد ع ذذن االتح ذذاد

السوفيتي وكذلب األَنظمة العربية (المتطرفة) مثل ليبيذا ،لكسذب األنظمذة العربيذة المحافظذة،
وقد نجح السادات في إِقامة عالقات صداقة مع الملذوب والقذادة المحذافظين مذن العذرب قبذل

حرب أُكتوبر تمهيدا للحصول على المساعدات المالية لمصر(.)3

واسذذتمرت ليبيذذا فذذي دعذذم مصذذر فذذي حربهذذا المرتقبذذة مذذع "إِس ذرائيل" ،وقذذد تأكذذد ذلذذب فذذي

اجتمذاع السذادات مذع وزيذر الحربيذة وقذادة الجذي
معذذر

جوابذذه علذذى بع ذ

فذي تشذرين األَول (أُكتذوبر)  ،1972وفذي

األسذذئلة الخاصذذة بالذذدول الصذذديقة مثذذل سذذوريا وليبيذذا ،وأَك ذد أَن

الرئيس السور حافظ األَسد سيشترب فذي الحذرب ،أَمذا ليبيذا فِإنهذا مسذتعدة لتضذع إِمكانياتهذا
كلها للمعركة ،وأَضاف "أَن ليبيا لديها خمسون طائرة ميراج جاهز منهذا سذرب واحذد وكذذلب

عن ذذدها  24م ذذدفع  155مل ذذم ذات ذذي الحرك ذذة ،و 100عرب ذذة مدرع ذذة لنق ذذل المش ذذاة وع ذذدد م ذذن

الهاونذذات  120ملذذم المحملذذة علذذى عربذذات جنزيذذر"( ،)4كمذذا اشذذترت ليبيذذا القذوارب المطاطيذذة
وأدوات رفع المياا من ايطاليا لصالح مصر لغر

تسهيل عملية عبور قناة السويس(.)5

وقد أَشار القذافي إِلى أهمية هذا القوارب ،التي اشترتها بذالدا فذي هذذا الحذرب ،ألَن مذد

ذر مسذذتحيال؛ ألَن ذلذذب يحتذذاج سذذاعات مذذن العمذذل ،مم ذا يفقذذد
الجسذذور علذذى القنذذاة كذذان أمذ ا
) )1المصدر نفسه ،ص .88

) )2هيكل ،الطريق إلى رمضان ،ص .144
) )3جمعة ،المصدر السابق ،ص .105

) )4الشاذلي ،المصدر السابق ،ص .126
(5) https://www.sasapost.com/opinion/about-muammer-gaddafi.28/8/2019.
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العمليذذة عنصذذر المفاجئذذة ،وأَن العذذدو لذذن يسذذمح بذذذلب ،كمذذا أَن ليبيذذا قامذذت بش ذراء األَجه ذزة

اللكترونية وأَجهذزة الر يذة الليليذة الخاصذة بالذدبابات ،وتذم تركيبهذا علذى أكثذر مذن ()1500
دبابة مصرية ،وتجهيز ( )1000مدفع ميدان بالحاسب اللكتروني(.)1

وفذذي اجتمذذاع ر سذذاء أَركذذان الق ذوات المسذذلحة العذذرب فذذي القذذاهرة فذذي  12كذذانون األَول

(ديسذذمبر)  ،1972أك ذدت ليبيذذا علذذى وضذذع كافذذة إمكانياتهذذا العسذذكرية لخدمذذة المعركذذة(.)2
ومذذن الجذذدير بالذذذكر ،أَن الوثذذائق البريطانيذذة أشذذارت إِلذذى حصذذول ليبيذذا علذذى أن ذواع مختلفذذة
مذذن األسذذلحة بشذذكل سذذر مذذن االتحذذاد السذذوفيتي (السذذابق) والذذدول االشذذتراكية ،فقذذد كانذذت

السذذفينة السذذوفيتية ) (Demyan Bedniقذذد وصذذلت إِلذذى مينذذاء ط ذرابلس فذذي  30حزي ذران
(يونيو)  ،1972وعلى متنها أَسلحة متنوعة ،يعتقد شذاهد عيذان الذذ شذاهدها تحذت ضذياء

الفج ذذر أن م ذذن بينه ذذا الدباب ذذة ) (T34ومذ ذذدافع مض ذذادة للط ذذائرات ومركب ذذات مذ ذذدرعات ذات
العجذذالت الحديديذذة (مجنذذزر) وغيرهذذا ،وتوجهذذت إِلذذى قاعذذدة عقبذذة بذذن نذذافع العسذذكرية ،بينمذذا

البذذاخرة غذذادرت طذرابلس فذذي  2تمذذوز (يوليذذو) مذذن السذذنة ذاتهذذا ،وجذذاء ذلذذب علذذى الذذرغم مذذن

السذفير السذوفيتي قذد أكذد بذأن بذالدا لذذن تذزود ليبيذا بالمعذدات العسذكرية والسذيما الذذدبابات(.)3
وقذذد اشذذارت الوثذذائق نفسذذها إِلذذى أَن ذه منذذذ منتصذذف سذذنة  ،1971يعمذذل الليبيذذون علذذى ش ذراء

طذذائرات (ميذ  )21السذذوفيتية وفذذق اتفاقيذذات متبادلذذة مذذع االتحذذاد السذذوفيتي (السذذابق) مقابذذل
الذنفط الليبذي ،وان المعذدات العسذكرية التذذي يذتم شذ ار ها بمذا فيهذذا الطذائرات ستسذلم فذي نهايذذة

المطاف إِلى مصر(.)4

وازدادت اللقذ ذذاءات الدبلوماسذ ذذية بذ ذذين الواليذ ذذات المتحذ ذذدة االمريكيذ ذذة ومصذ ذذر ،مذ ذذن اجذ ذذل

الوصذذول إِلذذى تسذذوية سذذلمية مذذع "إِس ذرائيل" مذذع مطلذذع عذذام  ،)5(1973واسذ ذ ذ ذذتقبل الرئذ ذ ذ ذ ذذيس
) )1السجل القوميس بيانات وخطب واحادي

العقيد معمر القذافي  ،المصدر السابق ،ص .133

) )2الشاذلي ،المصدر السابق ،ص .196
(3) FOC 39/1104. NAL 10/22. Exports of military equipment from Soviet bloc
countries to L.A.R. 14 August 1972. p.4.
(4) FOC 39/1104. NAL 10/22. Exports of military equipment from Soviet bloc
countries to L.A.R. 11 July 1972. p.9.
) )5مذكرات هنر كيسنجر ،ج ،2ترجمة احمد عاطف عمران ،األهلية للنشر والتوزيع (عمذان ،)2005 ،
ص .262
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االم ذ ذ ذ ذريكي نيكسذ ذذون مستشذذار السذذادات لش ذ ون االمذذن القذذومي حذذافظ اسذذماعيل فذذي البيذذت
االبي

 ،وأعرب األول عن سعادته لمواصلة مصر لقاءاتها مع الدول المهتمة بالموضذوع،

والسيما بعد دعوات الجماهير العربية بإلغاء هذذا االجتمذاع ،بعذد قيذام المقذاتالت ِ
السذرائيلية

()1
لدت الحادثة ردود فعل محلية ودولية(.)2
بإسقاط طائرة مدنية ليبية  ،وقد َو ْ
وقذد انعكذس الموقذف الرسذمي المصذر سذلبيا علذى العالقذات بذين البلذدين ،ووعذدت ليبيذذا

باالنتقام من "إِسرائيل" ،ولم يهدأ للقذافي بال على الرغم من محاوالت السادات إقناعذه ،بذان
أ عمليذذة سذذت ثر علذذى الخطذذط العسذذكرية للحذذرب ،وان "إِس ذرائيل" ستس ذتهدف بذذار الذذنفط،
وكانت الجماهير الليبية قد خرجت في تظاهرات تندد بالحادثذة وتصذف مصذر بذالجبن ،وقذد

اكتش ذذفت القي ذذادة المصذ ذرية الخط ذذة الليبي ذذة بض ذذرب الب ذذاخرة االوربي ذذة (ك ذذوين اليزابيذ ذ ) الت ذذي

اسذذتأجرها عذذدد مذذن أَثريذذاء اليهذذود للسذذفر إِلذذى مينذذاء اشذذدود ِ
الس ذرائيلي ،وكذذان ذلذذب باالتفذاق
مع قائد إِحدى الغواصذات المصذرية ،إِال أَن األَخيذر أَعلذم مراجعذه العليذا بذذلب ،فصذدرت لذه

األَوامذذر بعذذودة الغواصذذة إِلذذى االسذذكندرية .وبالتذذالي فشذذلت العمليذذة ،وكذذان لهذذذا األمذذر أثذذر
كبير في زيادة الفتور بين القذافي والسادات

(.)3

) )1كانذذت الطذذائرة المدنيذذة الليبيذذة (بوين ذ ) بتذذاري  21شذذباط  1973فذذي طريقهذذا مذذن بنغذذاز إلذذى القذذاهرة
وعلذذى متنهذذا ( )102راكبذذا مذذن جنسذذيات مختلفذذة ،أغلذذبهم مذذن ليبيذذا ومصذذر ( )47ليبيذذا و( )39مص ذريا،
فضذذال عذذن طاقمهذذا المكذذون مذذن ( )9اشذذخاص أغلذذبهم مذذن الجنسذذية الفرنسذذية .وقذذد ظلذذت طريقهذذا بسذذبب
الظ ذذروف الطبيعي ذذة ،ف ذذدخلت ف ذذي اجذ ذواء منطق ذذة س ذذيناء الت ذذي كان ذذت "إِسذ ذرائيل" تحتله ذذا وقتئ ذذذ ،فأق ذذدمت

المقاتالت " ِ
السرائيلية" على إسقاطها فراح ضحيتها ( )103راكبا ،وكان من بين الضحايا وزير خارجيذة
ليبيذذا السذذابق صذذالح بذذن مسذذعود بويصذذير وزوجتذذه .للتفاصذذيل ينظذذرس محمذذد أمذذين الفقيذذه ،الطذذائرة الليبيذذة

التي أسقطتها المقاتالت الصهيونية( ،د.م ،د.ت) ،ص .13-3

) )2الفقيه ،المصدر السابق ،ص .74-42

) )3للتفاصيل ينظرس هيكل ،الطريق إلى رمضان ،ص .174-172
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وأَكد نيكسون للوفد المصر بأنه لم يقبذل االعتذذار ِ
السذرائيلي ،ولذم يصذدق البيذان الذذ

أصذذدرته رئيسذذة الذذوزراء كولذذدا مذذائير ) ،)1()1974-1969( (Golda Meirالتذذي أعلنذذت
في ذذه إنه ذذا وحكومته ذذا ل ذذم تك ذذن عل ذذى عل ذذم بالحادث ذذة إال بع ذذد وقوعه ذذا( .)2وأكذ ذدت م ذذائير ف ذذي

مذكراتها ،بأنها لم تكن علم بالحادثة إال بعد وقوعها ،ووصفت الحادثة بالمأسذاو  ،إذ قالذت
بهذذذا الصذذدد "فقذذد اسذذقطت طائراتنذذا طذذائرة ليبيذذة مذذن ط ذراز بذذوين  727ضذذلت طريقهذذا فذذي
شذذبه جزي ذرة سذذيناء .وراح ضذذحيتها  106اشذذخاص .وكذذان الحذذاد
تحد

في دولة اضطرت أَن تعي

واحذذدا مذذن الماسذذي التذذي

في حالة استنفار دائم ،ليال ونها ار .)3("...

ومذذن الواضذذح أَن السذذادات كذذان يسذذتخدم سياسذذة التمويذذه حذذول الحذذرب القادمذذة ،لضذذمان

أن تكذذون مفاجئذذة ِ
"لس ذرائيل" والذذدول التذذي تذذدعمها ،ألَن الخط ذوات التذذي أقذذدم عليهذذا ،كانذذت
تسذذير فذذي اتجذذاهين ،األَول زيذذادة الزيذذارات السياسذذية للوفذذود والمس ذ ولين المص ذرية إِلذذى دول

العذذالم فذذي إِشذذارة إِلذذى أَن مصذذر مسذذتعدة للتفذذاو

مذذن اجذذل حلذذول سذذلمية ،واالتجذذاا الثذذاني

يرك ذذز عل ذذى التسذ ذريع ف ذذي اس ذذتكمال االس ذذتعدادات العس ذذكرية للح ذذرب ،وي ك ذذد كيس ذذنجر ف ذذي

مذك ارتذذه بذذان السذذادات كذذان يسذذارع خطذذاا بقذذوة نحذذو المواجهذذة بذذالقولس "فوردتنذذا تقذذارير تذذدعو

إِلى القلق ،مثل تنقالت في الجي

واألَسلحة العربيذة داخذل المنطقذة ،وِارسذال طذائرات ليبيذة

وسذذعودية إِلذذى مصذذر ،وجنذذود مغاربذذة وس ذواهم إِلذذى سذذوريا .وكذذان جذذل تفكيرنذذا أَن المقصذذود

) )1كولدا مائيرس من مواليد روسيا ،وهاجرت الى الواليات المتحدة االمريكية في سنة  ،1915ولعبذت دو ار
مهما هناب في دعم المنظمات والحركات الصهيونية داخل فلسطين عن طريق جمع المساعدات المالية

وشذراء االسذذلحة لذذدعم المنظمذذات المسذذلحة ،وقذذد رافقذذت زوجهذذا الذذى فلسذذطين فذذي سذذنة  ،،1921وعملذذت
عدد من المنظمات السياسية واالحزاب "إِسرائيلية" وتقلدت عدة مناصب سياسذية مذن اهمهذا وزيذرة العمذل

( ،)1956-1949ووزيذ ذرة الخارجي ذذة  ،1966-1956ث ذذم ت أرس ذذت الحكوم ذذة ف ذذي س ذذنة .1974-1969
للتفاصيل ينظرس اسامة جمعة االشقر وحسن عذادل الرفذاعي( ،إِسذرائيل) الر وسذاء  ..ر وسذاء الكينسذت
 ..ر وسذذاء الحكومذذات منذذذ النشذذاء وحتذذى عذذام  ،2006صذذفحات للد ارسذذات والنشذذر (دمشذذق،)2007 ،

ص .112-111

) )2هيكل ،الطريق الى رمضان ،ص .180

) )3إعت ارفذذات جولذذدا مذذائير ،ترجمذذة عزيذذز عزمذذي  ،دار التعذذاون للطباعذذة والنشذذر (القذذاهرة ،د .ت) ،ص
.306-305
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ب ذذذلب ل ذذيس س ذذوى ح ذذرب اعص ذذاب ،ال اس ذذتعداد لح ذذرب حقيقي ذذة" ،وي ذذذكر أَيضذ ذا بذ ذأَن وكال ذذة

المخذذابرات المركزيذذة ) (CIAخلصذذت إِلذذى القذذول "إِن ال شذذيء يذذوحي أَن هنذذاب اسذذتعدادات
عسكرية معينة لوقت محدد"( .)1والجدير بالمالحظذة ،إن ر يذة المخذابرات ِ
السذرائيلية كانذت
مطابقذذة لمذذا ذهبذذت إليذذه المخذذابرات األمريكيذذة ،مذذع أَنهذذا رصذذدت تحركذذات وتحشذذيد للق ذوات

السورية والمصرية على الحدود( .)2وهذا يعني بأن الخطوات المصرية تسير بشكل سليم.

وأنكذذرت "إِس ذرائيل" تعمذذدها إِسذذقاط الطذذائرة ،لكنهذذا تذذدرب أَهميذذة ليبيذذا فذذي هذذذا الحذذرب،

ولذذيس معلومذذا لذذدينا إن كانذذت هذذذا العمليذذة جذذاءت انتقامذذا مذذن ليبيذذا علذذى دعمهذذا لمصذذر،
وخاصذذة بعذذد أن صذذارت صذذفقة طذذائرات المي ذراج معروفذذة علذذى الصذذعيد العذذالمي ،وال ازلذذت

فرنسا مستمرة في تزويد تلب الطذائرات إِلذى ليبيذا ،ومذن هنذاب تجذد طريقهذا إِلذى مصذر .ففذي

صذذيف سذذنة  ،1973احتجذذت "إِس ذرائيل" بشذذدة علذذى اسذذتمرار تذذدفق الطذذائرات الفرنسذذية إِلذذى
ليبيا ،وطالبذت بإيقذاف تلذب الصذفقة .وهذددت فرنسذا بوقذف تصذدير تلذب المقذاتالت إِلذى ليبيذا

في حالة إرسالها إِلى مصر ،لكن ليبيا وكذذلب مصذر لذم توليذا الموضذوع أهميذة ،وعذدتا تلذب

التهديدات بمناورة سياسية ال أكثر(.)3

وص ذذل الق ذذذافي ف ذذي نهاي ذذة ب (أغس ذذطس)  ،1973بص ذذورة مفاجئ ذذة إِل ذذى الق ذذاهرة ،وانذ ذهُ
رف ركوب السيارات الرسمية التي كانت في استقباله ،واستقل سيارة أجرة إِلى فنذدق النيذل

في شارع الكورني

في منطقة كاردن سذيتي ،ويظهذر مذن هذذا الجذراء إِنذه كذان مسذتاء مذن

المعاملذذة التذذي كذذان يتلقاهذذا مذذن السذذادات ،وبعذذد اطذذالع األَخيذذر علذذى تصذذرف القذذذافي ذلذذب،
علق بالقول بأنه بات ال يعرف كيف يتعامذل مذع القذذافي ،وذلذب يذدل علذى عمذق الخالفذات

بذذين الرئيسذذين .ولذذم يذذرد السذذادات علذذى المكالمذذة الهاتفيذذة مذذن القذذذافي بحجذذة إن ذه نذذائم ،وفذذي
النهايذذة اس ذذتطاع هيكذذل م ذذن إقنذذاع الق ذذذافي بزيذذارة قري ذذة ميذذت اب ذذو الكذذوم إِذ يتواجذذد الذ ذرئيس

السادات ،وهناب تم اصالح األُمور حسب أر هيكل بين الطذرفين وتذم عقذد اتفاقيذة بينهمذا.

) )1مذكرات هنر كيسنجر ،ج ،2ص .263-262

) )2إعترافات جولدا مائير ،المصدر السابق ،ص .313-312
(3) https://www.rcmlibya.wordprees.com /14/9/2109

165

دور ليبيا يف حرب أُكتوبر  : 1973دراسة يف العالقات الليبية املصرية يف ظل فتور العالقة الشخصية بني الرئيسني السادات والقذايف
نبيل عكيد حممود

ويبدو أَن السادات لم يكن يقذدر خذدمات القذذافي لمصذر ،وقذال هيكذل فذي هذذا المجذال "اننذا

عر عن الذين يقبلون علينا ،ونجر وراء الذين ُي ِ
في مصر أَحيانا ُن ِ
عرضون عنا"(.)1
وهذا ي كد عذدم تقذدير السذادات لجهذود ليبيذا ،وعذدم احت ارمذه للذرئيس الليبذي ،ولذم يطلعذه

قطعذ ذا عل ذذى موع ذذد ب ذذدء الح ذذرب ،ق ذذائال س "يس ذذمع م ذذن ِ
الذاع ذذات أَحس ذذن" ،وك ذذان يع ذذول ف ذذي

تحالفاته على الملب فيصل بن عبذدالعزيز( .)2وكذان هيكذل محقذا فذي قولذه خاصذة إذا علمنذا
حجم المساعدات التي قدمتها ليبيا قبل الحرب واثناء الحرب وبعد الحرب لمصر.
ول ذذم تك ذذن ليبي ذذا شذ ذريكة ف ذذي وض ذذع اللمس ذذات األَخيذ ذرة لح ذذرب أُكت ذذوبر ،وك ذذان التخط ذذيط

للعمليات العسكرية قد بدأ في مطلذع سذنة  ،1973عنذدما تذم انشذاء المجلذس الموحذد للقذوات
المص ذرية والسذذورية فذذي  31كذذانون الثذذاني (ينذذاير)  ،1973وكانذذت ليبيذذا قبذذل ذلذذب التذذاري

شذ ذريكة نش ذذطة ف ذذي التخط ذذيط ،لك ذذن الرئيس ذذين الس ذذادات واألَس ذذد ق ذذر ار المض ذذي ف ذذي التجهي ذذز

للعملي ذذات العسذ ذذكرية بعيذ ذذدا ع ذذن القذ ذذذافي ،بعذ ذذد ان تب ذذين لهمذ ذذا أَن تصذ ذذورات القذذذذافي لدارة
العمليذة مختلفذة عنهمذا ،وقذذد تذم االتفذاق بذذين مصذر وسذوريا علذذى العمليذة العسذكرية فذذي 22
ب (أغسطس) .)3(1973

ولذذم يصذذل القذذذافي فذذي زيارتذذه المفاجئذذة إِلذذى القذذاهرة فذذي  25ب (أغسذذطس) ،1973

إِلذذى شذذيء حذذول موضذذوع انطذذالق العمليذذات العسذذكرية ،ولذذم يلت ذ ِ
ق بالسذذادات ،كذذون األَخيذذر

كذذان خذذارج الذذبالد( ،)4ومذذع أن ليبيذذا كانذذت سذذخية جذذدا فذذي دعذذم مصذذر فذذي تلذذب الحذذرب ،إِال

أَنهذذا لذذم تكذذن محذذل ثقذذة السذذادات ،ولذوال الحاجذذة الملحذذة لمصذذر إِلذذى المسذذاعدات الليبيذذة ،لمذذا
أطلعت ليبيا علذى شذيء فيمذا يخذص تلذب الحذرب نهائيذا ،ومذا يذدعم هذذا الذ أر  ،اللقذاء الذذ

ج ذذرى ب ذذين عب ذذد الس ذذالم جل ذذود والس ذذادات قبي ذذل الح ذذرب بم ذذدة وجيذ ذزة ،أ ف ذذي تشذ ذرين األَول

(أُكتذذوبر)  ،1973إذ لذذم يتطذذرق السذذادات إِلذذى موعذذد العمليذذة ،مذذع أَن الحذذرب كانذذت علذذى
وشذذب ان تبذذدأ ،وجذذل مذذا اكذذد عليذذه السذذادات هذذي مسذذألة ِ
الس ذراع فذذي إِرسذذال األَسذذلحة التذذي

) )1هيكل ،كالم في السياسة ،ص .190-189
(2) https://www.sasapost.com/opinion/about-muammer-gaddafi. 28/8/2019.
) )3هيكل ،الطريق إلى رمضان ،ص .18-17
) )4الشاذلي ،المصدر السابق ،ص .62
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وع ذذدت به ذذا ليبي ذذا ،ومنه ذذا الق ذذذائف المض ذذادة للم ذذدرعات والط ذذائرات ،وق ذذد أَكذ ذد السذذادات ه ذذذا

الطلذذب عنذذدما كذذان جلذذود يسذذتعد للصذذعود إِلذذى الطذذائرة بذذالقولس "ان مذا تحذذدثنا فذذي شذذأنه فذذي
الصباح يجب أَن يصل بأسرع وقت ممكن .أَنها مسألة ساعات .فال تتأخر"(.)1

وحذذاول السذذادات ان يسذذتفيد مذذن كذذل معونذذة تُقذذدم لذذه مهمذذا كانذذت عالقتذذه بالجهذذة التذذي

تقدمذذه ،نظ ذ ار للظذذروف االقتصذذادية والعسذذكرية التذذي تمذذر بهذذا بذذالدا ،فالسذذوفييت كذذانوا غيذذر
جذذادين فذذي مسذذألة التسذذليح ،واالقتصذذاد المصذذر كذذان فذذي حالذذة صذذعبة ،ومذذع كذذل هذذذا فذذإن
الحذذرب ال مفذذر منهذذا ألَنهذذا تعنذذي ك ارمذذة وسذذيادة مصذذر ،ويقذذول السذذادات فذذي هذذذا الصذذددس
"اس ذذتعنت بك ذذل م ذذدد يمك ذذن االس ذذتعانة ب ذذه  ..ول ذذم أَش ذذعر ط ذذول س ذذنة  71وس ذذنة  72بحقيق ذذة

الكارثة ولكن قبل المعركة بخمسة أَيام واجهذت مجلذس األَمذن القذومي بحقيقذة اقتصذادنا بأَنذه

تحت الصفر وهذا األَمذر لذو صذادف غيذر أو ا انسذان خذر البذد أن يخيفذه ولكذن فكذرت
وقررت وال أعتقد أَن أَحدا مكاني كان سذيجد الشذجاعة لصذدار ا قذرار ولكنذي كنذت علذى

ثقذذة أَن مفتذذاح كذذل شذذيء سياسذذيا واقتصذذاديا وعسذذكريا هذذو أَن نصذذحح هزيمذذة سذذنة 1967
لكذذي نسذذتعيد ثقتنذذا فذذي أَنفسذذنا وثقذذة العذذالم بنذذا  ...لقذذد كذذان محذذو ع ذار ومهانذذة هزيمذذة سذذنة
ذت مذذع أَربعذذين ألذذف مذذن أَبنذذائي فذذي
 1967هذذو األَسذذاس ،وكذذان تقذذدير أَننذذي حتذذى لذذو ُد ِفنذ ُ
الق ذوات المسذذلحة ونح ذذن نعبذذر القن ذذاة فسذذيكون ذل ذذب أَشذذرف لنذذا أَل ذذف م ذرة م ذذن أَن نقبذذل هذذذا

الذالل وتل ذ ذذب المهان ذ ذذة"( . )2وه ذ ذذذا يفس ذ ذذر ص ذ ذذبر الس ذ ذذادات عل ذ ذذى عالقات ذ ذذه ب ذ ذذبع

والشخصيات السياسية.

ال ذ ذذدول

العمليات العسكرية والدور الليبي:

اسذذتكملت االسذذتعدادات العسذذكرية للمعركذذة مذذن الميزانيذذات والمعذذدات العسذذكرية الالزمذذة

ومعالجة المشاكل والمعوقات كافة تحضذي ار لبذدء المعركذة( .)3كمذا اتخذذ السذادات مذن قصذر

الط ذذاهرة ،مقذ ذ ار للقي ذذادة لوج ذذود األَجهذ ذزة التكنولوجيذ ذة الحديث ذذة ،ومنه ذذا ثالث ذذة أَجهذ ذزة لالتص ذذال

) )1هيكل ،الطريق إلى رمضان ،ص .28

) )2السادات ،المصدر السابق ،ص .295

) )3للوقوف على تفاصيل هذا االستعدادات والمعالجات ينظرس الشاذلي ،المصدر السابق ،ص.72-32
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المباش ذذر بالقي ذذادات العس ذذكرية ف ذذي مي ذذدان القت ذذال ،وك ذذذلب بالرئيس ذذين ح ذذافظ األَس ذذد ومعم ذذر

القذافي(.)1

ويدل ذلب على أَن ليبيا كانت مهمة في المعادلة الحربية لدى مصر ،ألَنها لم تكذن مذن

دول المواجهة كمذا هذو الحذال بالنسذبة إِلذى سذوريا .والحاجذة المصذرية إِلذى عذون الليبذي هذي
مذذن أَعطذذت هذذذا األَهميذذة لليبيذذا وليسذذت شخصذذية القيذذادات السياسذذية فذذي ليبيذذا .ومذذن المفيذذد
قولذذه هنذذا ب ذأَن عنصذذر المفاجذذأة واختيذذار اليذذوم المناسذذب لبذذدء المعركذذة قذذد تحققذذا فذذي الخطذذة

العسذذكرية لحذذرب أُكتذذوبر ،إذ لذذم تتوقذذع "إِس ذرائيل" قيذذام الحذذرب مذذع دول المواجهذذة فذذي تلذذب

الفترة ،فضال أَن يوم  6تشرين األول (أُكتوبر) يصذادف عيذد الغفذران عنذد اليهذود فذي جميذع
أَنحذذاء العذذالم ،والعوائذذل اليهوديذذة تقضذذي يومهذذا فذذي العبذذادة واالحتفذذال ،بذذل ان معظذذم الجنذذود
ِ
السرائيليين يحصلون على إجازة في مثل هذا اليوم حتى يقضذونه مذع عذوائلهم ،وممذا ي كذد
نجاح عنصر المفاجذأة فذي المعركذة ،قذول رئيسذة الذوزراء ،إِذ أَشذارت فذي مذذكراتها إِلذى أَنهذا
كان ذذت قلق ذذة م ذذن ورود معلوم ذذات ف ذذي  5تشذ ذرين األَول (أُكت ذذوبر) (أَ قب ذذل ي ذذوم م ذذن ان ذذدالع

الحرب) تفيد بقيام عائالت المستشارين الروس في سوريا بحزم أَمتعتها والرحيل علذى عجذل
من سوريا ،لكن القيادة ِ
السرائيلية لم تشاطرها هذا القلق(.)2

انطلق ذذت العملي ذذات العس ذذكرية ف ذذي فج ذذر ي ذذوم الس ذذبت المواف ذذق  6تشذ ذرين األول (أُكت ذذوبر)

 ،1973وخالل ساعات قليلة تمكنت القوات المصرية من عبور القناة بواسذطة حذوالي الذف

قذذارب مطذذاطي – أغلذذب هذذذا الق ذوارب كانذذت ق ذد وفرتهذذا ليبيذذا التذذي اشذذترتها مذذن إِيطاليذذا كمذذا

سذذبقت ِ
الشذذارة إِلذذى ذلذذب -وأَخذذذت حصذذون خذذط بذذارليف تسذذقط واحذذدة تلذذو األُخذذرى( ،)3وقذذد
أَعل ذذم الس ذذادات الس ذذفير الس ذذوفيتي بالعملي ذذة ف ذذي ظه ذذر الي ذذوم نفس ذذه ،طالبذ ذا ف ذذي الوق ذذت نفس ذذه
تجهيز بالدا بالمعدات العسكرية التي وعد بها .وتلقى السادات سيال من المكالمذات ،كانذت

أَولهذذا مذذن ال ذرئيس الع ارقذذي أَحمذذد حسذذن البكذذر ،ثذذم ملذذب األُردن الحسذذين بذذن طذذالل وال ذرئيس

) )1هيكل ،الطريق إلى رمضان ،ص .27

) )2إعترافات جودا مائير ،المصدر السابق ،ص .317-315

) )3جريدة األهرام (القاهرة) ،العدد ( 7 ،)21712تشرين األول .1973
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الج ازئ ذذر هذ ذوار بوم ذذدين( .)1ول ذذم يك ذذن الق ذذذافي مذ ذن ب ذذين المتص ذذلين بالس ذذادات ،ويب ذذدو أَن

السذذبب األَساسذذي فذذي ذلذذب يعذذود إِلذذى عذذدم إِعالمذذه بموعذذد العمليذذة علذذى الذذرغم مذذن الذذدعم
السخي الذ قدمته ليبيا في تلب الحرب(.)2

وبينت ليبيا مصذداقيتها فذي دعذم الحذرب منذذ اليذوم األَول مذن الحذرب ،فقذد سذارت قوافذل

المساعدات العسكرية من مدرعات وطائرات إِلى مصر ،فضال عن األَموال الالزمذة لدامذة

المعركذذة( ،)3وق ذذد أَك ذذد القذذذافي ف ذذي خطاب ذذه المتلف ذذز بت ذاري  7تشذ ذرين األول (أُكتذذوبر) ،بذ ذأَن
بالدا لن تبخل في دعم مصذر وسذوريا فذي هذذا الحذرب علذى الذرغم مذن اختالفذه مذع القيذادة

المصرية علذى الخطذة العسذكرية ،وانهذم قذرروا دعذم مصذر وسذوريا بذاألَموال والبتذرول وعلذى

الفذذور( ،)4م كذذدا أَن علذذى العذذالم أَن يفهذذم أَن مذذا تقدمذذه ليبيذذا مذذن دعذذم للمعركذذة قليذذل جذذدا

بالمقارنة ما تقدمه الواليات المتحدة األَمريكية وأغنيذاء اليهذود فذي العذالم إِلذى "إِسذرائيل" ،وان
بالدا ستمول المعركة بالمال والبترول حتى تنتهي هذا الحرب(.)5

ولذذم يكذذن الموقذذف الليبذذي مقتص ذ ار علذذى الذذدعم المذذاد والعسذذكر  ،بذذل تعذذدى ذلذذب إِلذذى

الموقف السياسي ،إذ حذر القذافي فذي اليذوم نفسذه الواليذات المتحذدة األَمريكيذة ،مذن التذدخل
فذذي هذذذا الحذذرب ،وك ذذذلب وجهذذت ليبيذذا رس ذذالة إِلذذى ال ذرئيس الفرنس ذذي ،معربذذة عذذن دهشذذتها

للموقذذف الفرنسذذي المذذتحفظ تجذذاا القتذذال ،وقذذد أعلذذن السذذفير الليبذذي فذذي فرنسذذا ،فذذي  8تشذرين

األول (أُكتوبر) ،بأَن بالدا ستدخل الحرب ،إذا لم تتوقف هذا الحرب بقرار دولي(.)6
ومن الملفت للنظر أن زوجة السادات اتهمت القذافي بتلصذيق الذتهم بذالجي

المصذر ،

واحبذذاط معنوياتذذه ،فذذي محاولذذة لتبريذذر موقذذف زوجهذذا مذذن ال ذرئيس القذذذافي ،إذ قالذذت حذذول
) )1للوقذذوف علذذى تفاصذذيل هذذذا المكالمذذات الهاتفيذذة مذذع ال ذرئيس انذذور السذذادات ينظذذرس هيكذذل ،أُكتذذوبر 73
السالح والسياسة ،ص .49-25

) )2نقال عن شرابي ،المصدر السابق ،ص .347
(3) youtube.com/watch?v=Jpdxmki3SBM. Documentary report. 17/10/2019.
(4) youtube.com/watch?v=SAFJKZE3F+M. Documentary report. 16/10/2019.
) )5مركز االبحا والدراسات والمحفوظات في دار الصياد ،الش اررة س طريذق النصذرس قصذة حذرب تشذرين
األول (أُكتذ ذذوبر)  ،1973ط ،2مركذ ذذز االبحذ ذذا

 ،)1974ص .90

والد ارسذ ذذات والمحفوظذ ذذات فذ ذذي دار الصذ ذذياد (بيذ ذذروت ،

) )6المصدر نفسه ،ص .123
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نجذذاح عمليذذة العبذذورس "لذذم ينذذل رضذذا الق ذذافي فقذذد غضذذب؛ ألَن أنذذور لذذم يخب ذرا عذذن الموعذذد
المح ذذدد لقي ذذام الح ذذرب ،وقام ذذت االذاع ذذة الليبي ذذة بع ذذد عب ذذور القذ ذوات المصذ ذرية للقن ذذاة بي ذذومين

بترديد أنه ال فرصذة لنذا فذي النصذرس "الجنذود المصذريون جبنذاء تعذودوا علذى الهذزائم وسذوف
تهزمهم "إِسرائيل" للمرة الرابعة" ،وذكرت ايضا بان ليبيا لم ِ
تف بوعدها بتزويذد مصذر بذالنفط
وقطع الغيار لطائرات الميراج(.)1

ويبدو أَن القذافي كان على علم بانزعاج السادات من التصريحات التي أَدلذى بهذا ،لكنذه

وضذذح موقفذذه عنذذدما قذذال بأن ذه حتذذى لذذو تغيذذرت نتيجذذة المعذذارب فذذي غيذذر صذذالحنا فذِإن ذلذذب

سذذببه تطذذور األَسذذلحة الخاص ذة بالعذذدو ولذذيس لمعذذدن الرجذذال ،وأَن ذه مذذن دواعذذي الفخذذر أن

الجنذذد " ِ
الس ذرائيلي يفذذر مذذن أَمذذام الجنذذد المصذذر  ،ولذذم يكذذن يقصذذد بتاتذذا االنتقذذاص مذذن
ِ
يخف القذافي امتعاضه من موقذف السذادات تجذاا بذالدا إذ عاتبذه فذي
الجي المصر  ،ولم
البرقية نفسها عندما خاطبه بالقولس "إن شعبنا سذيادة الذرئيس مسذتاء هذو اآلخذر مذن تجاهذل
دورا السياسي ،والشادة بفيصل (ملب السذعودية) فذي كذل نشذرة مذن نشذرات القذاهرة (إذاعذة)

دون ذكر ليبيا"(.)2

وم ذذن الواض ذذح إن الق ذذذافي ل ذذم يك ذذن ارض ذذيا عل ذذى كيفي ذذة تعام ذذل الس ذذادات مع ذذه ،إِال أَن

األَرقذذام وحجذذم الذذدعم الليبذذي كلهذذا تذذدل علذذى إن ليبيذذا لذذم تقصذذر فذذي حذذرب أُكتذذوبر ،إذ حلذذت
بالمرتبة الثالثة من بين الدول العربية واشتركت عمليا في الحرب .وقد استلم السذادات برقيذة

تحذذت رقذذم (91

.س.م فذذي  10تش ذرين األول  )1973مذذن القذذذافي ،ي كذذد فيهذذا علذذى أن

ص ذواري الكورتذذال المطلوبذذة مذذع حاميذذة طبذذرق فذذي طريقهذذا إِلذذى مصذذر ،كمذذا تذذم نقذذل الل ذواء

المدرع الليبي بكامل عدته فو ار إِلى مصر ،وزاد علذى ذلذب عنذدما وضذع الذنفط الليبذي تحذت
تصذذرف مصذذر ،بذذالقولس "الذذنفط تحذذت تصذذرفكم واعتبذذروا نفطكذذم" ،هذذذا وقذذد بذذين فذذي البرقيذذة

أَيضذ ذا ب ذذأن األَدوي ذذة والمذ ذ ن وك ذذذلب م ذذدافع م ذذن ن ذذوع ) ،(400MGكله ذذا ف ذذي الطري ذذق إِل ذذى

) )1نقال عن شرابي ،المصدر السابق ،ص .347

) )2هيكل ،أُكتوبر  73السالح والسياسة ،ص .413-412
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مصر( .)1ومن ثم توالت برقيذات ورسذائل الذدعم علذى مصذر مذن ليبيذا ،وسذيتم التطذرق إليهذا
الحقا.

وقدمت ليبيا خالل األَيام األولى من الحرب ( )40مليون دوالر وأَربعة ماليذين طذن مذن

مذذادة الزيذذت لدامذذة المعركذذة( ،)2وفذذي  7تش ذرين األول وصذذل السذذرب الثذذاني مذذن طذذائرات

الميراج الليبية إِلى مصر لتنضم إِلذى السذرب األَول الذذ وصذل قبذل بذدء القتذال ،وقذد أبذدى

السذذادات ارتياحذذه لهذذذا الموقذذف( .)3كمذذا أن ال ارئذذد عبذذد المذذنعم الهذذوني عضذذو مجلذذس قيذذادة
الثورة الليبي ،قَِد َم إِلى مصر في  12تشرين األول (أُكتوبر) ،وهو يحمل رسالة مذن الذرئيس
الق ذذذافي إِلذ ذذى الس ذذادات ،مفادهذ ذذا إن ليبي ذذا تضذ ذذع ك ذذل إمكانياتهذ ذذا لخدم ذذة المعركذذذة ،كمذذذا إن
السادات قد أرسل سكرتيرا لش ون المعلومذات اشذرف مذروان إِلذى خمذس دول كانذت محطتذه

األولى في طرابلس للقاء القذافي فضال عن تونس والج ازئذر والمغذرب ويوغسذالفيا للحصذول
على الدعم في المجاالت كافة(.)4

النفط وحرب أُكتوبر:
كذذان الح ذذدي

ع ذذن اس ذذتخدام الذذنفط س ذذالحا ف ذذي الصذ ذراع العربذذي ِ
السذ ذرائيلي يطذذرح بذذين

الحذين واآلخذر ،لكذن الذدول المصذذدرة والسذيما المملكذة العربيذة السذذعودية لذم تكذن ميالذة إليذذه،
وأكد ملكها فذي ب (أغسذطس)  1972بذالقول "إن الذنفط والسياسذة يجذب أال يختلطذا" ،لكذن

سياسذذة الواليذذات المتحذذدة األَمريكي ذة تجذذاا المنطقذذة ودعمهذذا المتواصذذل ِ
"لس ذرائيل" قذذد غيذذرت
مذذن قناعذذات عذذدد مذذن القذذادة العذذرب ووجذذدوا هنذذاب ضذذرورة ملحذذة فذذي الضذذغط علذذى الذذدول

الغربيذذة ،وفذذي نيسذذان (أبريذذل)  ،1973أعلذذن وزيذذر البتذذرول السذذعود عذذن اسذذتعداد بذذالدا

بعدم زيادة ض إنتاجها إِلى الواليات المتحدة األمريكيذة مذا لذم تسذاعد واشذنطن علذى تسذوية
مشكلة الشرق األوسط ،وكذان ذلذب م شذ ار إِيجابيذا فذي اتخذاذ خطذوات جديذة السذتخدام الذنفط
في المعركة(.)5

) )1ينظرس نص البرقية فيس هيكل ،أُكتوبر  73السالح والسياسة ،ص .804
) )2الشاذلي ،المصدر السابق ،ص .213

) )3هيكل ،أُكتوبر  73السالح والسياسة ،ص .374

) )4جريدة األهرام (القاهرة) ،العدد ( 13 ،)21718تشرين األول .1973
) )5جمعة ،المصدر السابق ،ص .108-107
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وساهمت ليبيا في دعم دول المواجهة في حرب أُكتوبر في مختلذف المجذاالت ،بذل أَنهذا
شكلت عامال فاعال في استخدام النفط سالحا في تلب الحرب ،والسيما أَنها كانت قذد بذدأت
حربها ضد الشركات النفطية األَجنبيذة منذذ سذنة  ،1970وكانذت هنذاب شذائعات تذدور حذول
دور ليبي ذذا باالتف ذذاق م ذذع س ذذوريا ف ذذي حادث ذذة قط ذذع خ ذذط أنابي ذذب ال ذذنفط الس ذذعودية إِل ذذى البح ذذر

األبي

المتوسط التي عرفت بحادثة البلدوزر ،إِال أَن تلب الشاعة لم تثبت صحتها(.)1

وكانت مصر على ثقة تامة بأن ليبيا ستكون في مقدمة الدول التذي سذتقف إِلذى جانذب

ق ذرار اسذذتخدام الذذنفط جذذزءا مذذن إِج ذراءات الحذذرب؛ ألَنهذذا أَك ذدت وعلذذى لسذذان رئيسذذها معمذذر

القذذذافي ب ذأَن الذذنفط الليبذذي تحذذت تصذذرف القيذذادة المص ذرية مذذن خ ذالل البرقيذذة التذذي أَرسذذلها

القذذذافي إِلذذى السذذادات فذذي  10تش ذرين األول (أُكتذذوبر) ،التذذي جذذاء فيهذذا بذذأنس "الذذنفط تحذذت

تصذذرفكم واعتب ذذروا نفطك ذذم"( .)2واقترحذذت ايض ذذا س ذذحب األرصذذدة م ذذن المص ذذارف األمريكي ذذة
وتحويله ذذا م ذذن ال ذذدوالر إِل ذذى عم ذذالت أُخ ذذرى ،وقط ذذع ال ذذنفط بالكام ذذل ع ذذن الوالي ذذات المتح ذذدة

األمريكية ،وتوجيه إنذار إِلى الدول الغربية بأن الدول العربيذة سذتقطع عليهذا إمذدادات الذنفط
في حالة وقوفها مع "إِسرائيل"(.)3

وش ذذكلت مص ذذر لجن ذذة م ذذن الخبذ ذراء لد ارس ذذة مش ذذروع اس ذذتخدام ال ذذنفط ف ذذي ه ذذذا المعرك ذذة

للتفاو

مع الذدول المعنيذة ،وكانذت السذعودية تشذكل المحذور األساسذي ،لذذلب فإنهذا تريثذت

في القبول بهذا الموضوع ،مبر ار موقفها على لسان ملكها "ألننا ال نريد أن نستخدم البتذرول
كسذذالح فذذي معركذذة ال تسذذتمر أكثذذر مذذن يذذومين أو ثالثذذة أيذذام  ...وانمذذا نريذذد معركذذة تسذذتمر
مدة تكفي لتعبئذة الذ أر العذام العذالمي" ،وهذذا الذ أر كذان متوافقذا مذع الر يذة المصذرية ،ومذن

الج ذذدير بال ذذذكر أَن اللجن ذذة المصذ ذرية ق ذذد زارت البل ذذدان المعني ذذة ،وس ذذأل المل ذذب اللجن ذذة ع ذذن
المساعدات التي قدمتها ليبيا ،أجابت اللجنة بانها قدمت ( )40مليذون دوالر وأربعذة ماليذين

طذذن مذذن البتذذرول الخذذام ،ولذذم يكذذن الملذذب ارضذذيا بهذذا ،قذذائالس "هذذذا ال يكفذذي .وكذذان األفضذذل

) )1هيكل ،الطريق إلى رمضان ،ص .241

) )2ينظرس نص البرقية فيس هيكل ،أُكتوبر  73السالح والسياسة ،ص .804
(3) youtube.com/watch?v=SAFJKZE3F+M. Documentary report. 16/10/2019.
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لهذذم لذذو انفق ذوا أَم ذوالهم علذذى المعركذذة بذذدال مذذن أَن يثيذذروا بهذذا المشذذاكل فذذي الذذبالد العربيذذة

األُخرى"(.)1

واجتمذذع وزراء الذذنفط العذذرب فذذي الكويذذت بتذذاري  17تشذرين األول (أُكتذذوبر) ،1973

لوضع اآلليات الالزمة لتطبيق سياسة نفطيذة مذن شذأنها الضذغط علذى الذدول الغربيذة لوقذف

دعمهذا ِ
"لسذرائيل" ،والضذغط عليهذا لالنسذحاب مذذن األ ارضذي العربيذة التذي احتلتهذا فذي سذذنة
 ،1967فتقذذرر أن تقذذوم كذذل دولذذة منتجذذة بخف ذ
التخفي

شهريا(.)2

النتذذاج بنسذذبة  %5علذذى أن تزيذذد نسذذبة

وأَشارت الوثائق المسربة التي نشرتها موقع ويكيليكس ) (Wikileaksإِلى أَن كذل مذن

ليبيا والعراق طالبتا بقطع إمدادات الذنفط بشذكل كامذل عذن الذدول المسذاندة ِ
"لسذرائيل" ،لكذن
يلق قبوال مما حدا بالعراق إِلى االنسذحاب مذن االجتمذاع ،بينمذا وقعذت ليبيذا علذى
طلبهما لم َ
القذرار وكانذذت السذذعودية فذذي موقذذف محذذرج لمذذا لهذذا مذذن عالقذذة متميذزة مذذع الواليذذات المتحذذدة
األمريكية(.)3

ومن الجدير بالذكر أَن هذا القرار قذد شذكل صذدمة كبيذرة للذدول المسذتوردة للذنفط ،إذ ان
العذذرب سذذبق ان هذذددوا باسذذتخدام هذذذا السذذالح ،لكذذنهم لذذم ينفذذذوا تهديذذدهم .لقذذد تذذأثرت جميذذع
الدول الصناعية بهذذا القذرار مذع دخولذه حيذز التنفيذذ ،فقذد قذررت بعذ

الذدول األوربيذة منذع

قيذذادة السذذيارات فذذي يذذوم األحذذد ،وكذذذلب اسذذتخدام الذذدرجات الهوائيذذة ،وبذذدأت ظذذاهرة الطذوابير

أمذذام محطذذات الوقذذود ،وتعرضذذت اليابذذان إِلذذى ضذذغوط عربيذذة لقطذذع عالقاتهذذا بذ ذ"إِس ذرائيل"،
وأصذذبحت فذذي موقذذف صذذعب كونهذذا دولذذة صذذناعية كبي ذرة وتعتمذذد علذذى الذذنفط بشذذكل كبيذذر،

وكان لهذا القرار وقع كبير على اسعار النفط ،إِذ ارتفعذت إِلذى اضذعاف مذا كانذت عليذه فذي

غضون مدة قصيرة(.)4

) )1هيكل ،الطريق إلى رمضان.247-243 ،

) )2فيحان العتيبي" ،استخدام النفط كسالح سياسذي اقتصذاد " ،جريذدة الذ ار (الكويذت) ،العذدد ()12041

في  19حزيران .2012
(3) https://www.wikileaks.org./plusd/cables/1973JIDDA04615_b.html
) )4العتيبي ،المصدر السابق.
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وقد كتبت موسوعة جينز في هذذا الصذدد إن هنذاب "احتمذال حذدو مجاعذة عالميذة فذي
البترول يمكن ان تغير وجه الحرب الحديثذة ،ألنذه سذيحرم قذوات العذالم مذن نحذو  %90مذن
قدراتها على الحركة ،وان نقص البترول يترتب عليه الحذد مذن اسذتخدام الذدبابات والطذائرات

والوسائل البحرية"(.)1

ولذذم تسذذتجب الواليذذات المتحذذدة األَمريكي ذة للضذذغوط العربيذذة ،بذذل راح ال ذرئيس نيكسذذون

يطلب مساعدة مالية طارئذة مذن الكذونغرس ِ
"لسذرائيل" ،وردا علذى ذلذب قامذت كذل مذن ليبيذا
والمملكة العربية السعودية وأبو ظبذي والكويذت والج ازئذر بفذر

حظذر كامذل علذى صذادرات

الذذنفط إِلذذى الواليذذات المتحذذدة األمريكيذذة .لكذذن هذذذا الج ذراء لذذم يحذذول دون مسذذاعدة األخي ذرة

" ِلسرائيل" ،وقد علق نيكسون علذى ذلذب بذالقولس "ومذع ذلذب فذِإني شذعرت بأَنذه ال يمكننذا أَن
نفعل أقل من ذلب ألجل "إِسرائيل" في مثل هذا الوقت العصذيب"( .)2وأوقفذت ليبيذا إمذداداتها

النفطي ذذة إِل ذذى الوالي ذذات المتح ذذدة األمريكيذ ذة بش ذذكل كام ذذل ف ذذي  19تشذ ذرين األول (أُكت ذذوبر)،
وكانت تستورد ( )%11.1من الصادرات الليبيذة اليوميذة مذن الذنفط ،كمذا قطعذت الذنفط عذن
هولندا أَيضا في  30من الشهر نفسه ،لمواقفها الم يدة ِ
"لسرائيل"(.)3

بع ذذد إع ذذالن وق ذذف إط ذذالق الن ذذار ،اجتم ذذع وزراء ال ذذنفط الع ذذرب ف ذذي الكوي ذذت بت ذذاري 25

ك ذذانون األَول (ديس ذذمبر)  ،1973وتق ذذرر ف ذذي االجتم ذذاع تخفي ذذف إجذ ذراءات تخف ذذي

إنت ذذاج

الذذنفط ،مذذع اسذذتمرار الحظذذر علذذى الواليذذات المتحذذدة األَمريكيذة وهولنذذدا ،لذذدورهما فذذي مسذذاندة

"إِسرائيل" ،وقال الملب فيصل لكيسنجر كرد على سياسة بالدا في دعذم "إِسذرائيل" ،إن علذى

امريكا ان ال تنتظر شتاء واحدا قاسيا ،وانمذا مذن الممكذن أن تنتظذر وقذف إمذدادات البتذرول

حتى سنة .)4(1980

) )1نقال عنس محمد نصر مهنا ،السوفيت وقضية فلسطين ،دار المعارف (القاهرة  ،د.ت) ،ص .175
) )2شرابي  ،المصدر السابق ،ص .372
) )3مركز االبحا

والدراسات والمحفوظات في دار الصياد ،المصدر السابق ،ص .144

) )4مهنا ،المصدر السابق ،ص .175-174
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وقف إطالق النار والموقف الليبي منه:

يبدو أَن األَوضاع العسكرية لم تكن كما تتمناهذا الجمذاهير والقيذادة المصذرية ،والسذادات

بات مدركا أَن اآللة العسذكرية ال تحقذق الغايذة الكاملذة المرجذوة مذن هذذا الحذرب ،لذذلب فِإنذه

أَراد أَن يك ذذون للمباحث ذذات نص ذذيبا ف ذذي تحقي ذذق ه ذذذا الح ذذرب أله ذذدافها ،فذ ذأَعلن أم ذذام مجل ذذس
الشعب في  16تشرين األول (أُكتوبر) ،بأنه يقبل بعملية السالم على أَساس العذودة إِلذى مذا
كانت عليها األُمور قبل عام  ،1967والقبول بوقف إِطالق النار(.)1

وسبب هذذا العذالن انزعاجذا لذدى الذرئيس السذور  ،ووجذه برقيذة إِلذى السذادات فذي 18

من الشهر نفسه ،أَظهر فيها عتبه لعدم إعالمه بنيته هذا قبل أن يعلذن عنهذا ،وبذدأ واضذحا

أَن القذافي قد اتصل باألَسد حول هذا الموضوع ،وأَعلن عن رفضه لوقف إطذالق النذار ،إذ

إِن األَسذذد أَشذذار فذذي برقيتذذه أَيضذا بأَنذه ال يريذذد أن يكذذون مثذذل العقيذذد القذذذافي بذذأن يذذرف

أو

يوافذق ،لكنذذه يريذد ان ُيطلذع أحذذدهما اآلخذر علذذى اآلراء والتصذذورات الكاملذة قبذذل أن يسذذمعها
من الذاعة ،إِال أَن السادات فذي معذر ردا علذى البرقيذة ،بأَنذه ال يوجذد مذا هذو جديذد فذي

الموضذوع ،وِانذه ملتذزم بمسذألة االنسذحاب ِ
السذرائيلي مذن األ ارضذي التذي اسذتولت عليهذا فذذي
حرب سنة  ،1967وكذلب حقوق الشعب الفلسطيني(.)2

وتعقدت األُمور العسكرية علذى جبهتذي قنذاة السذويس ،والسذيما بعذد أَن تمكنذت مجموعذة

من الدبابات ِ
السرائيلية اختراق الدفاعات المصرية والوصول إِلى الجهة الغربية للقنذاة ،ممذا
تطلب دعما قويا مذن الذدول العربيذة ،وهذذا مذا أَكذدا محمذد حسذنين هيكذل خذالل لقائذه بذوزير
الخارجيذذة المذذاراتي ،واقتذذرح األَخيذذر ب ذأَن تقذذوم دول الخلذذي العربذذي بسذذد جميذذع احتياجذذات
مصذذر ،وأن تتكفذذل ليبيذذا بسذذد احتياجذذات سذذوريا ،وعنذذدما تذذم اطذذالع السذذادات علذذى المقتذذرح،

أَبدى امتعاضا شديدا من القذافي ،ووصفه بكلمات قاسية ،إذ أَكذد السذادات فذي تعليقذه علذى
المقت ذذرح بذ ذأَن الق ذذذافي ه ذذو م ذذن اتص ذذل ب ذذالرئيس األَس ذذد ،وأَبلغ ذذه ب ذذأن هن ذذاب مش ذذاورات ح ذذول
مشذذروع وقذذف إِطذذالق متسذذائال إن كذذان قذذد أَعلمذذه السذذادات بذذذلب ،أَ إِنذه أَراد أَن يقذذول بذذأن

القذذافي هذذو مذذن حذذر

األَسذد عليذذه .ويتبذذين أَن السذذادات وصذل إِلذذى مرحلذذة بذذات ال يرغذذب

) )1هيكل ،أُكتوبر  73السالح والسياسة ،ص .465-464

) )2ينظر نص البرقية فيس هيكل ،أُكتوبر  73السالح والسياسة ،ص . 490
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بس ذذماع أ ط ذذرح ي ذذذكر في ذذه اس ذذم الق ذذذافي ،لك ذذن الوض ذذع ك ذذان يقتض ذذي ب ذذإعالم ع ذذدد م ذذن
األطذراف التذذي لهذذا أثذذر فذذي هذذذا الحذذرب بذذالخطوط العامذذة للمباحثذذات التذذي تخوضذذها مصذذر

مع الواليات المتحدة األمريكية للوصول إِلى التسوية النهائية لوقف إطالق النار(.)1

وعقذذد مجلذذس األمذذن الذذدولي عذذدة اجتماعذذات مذذدة الحذذرب ،فذذي سذذبيل إنهائهذذا ،فضذذال
ع ذذن الجه ذذود الدولي ذذة األُخ ذذرى ف ذذي س ذذبيل ايق ذذاف القت ذذال ،وأَص ذذدر المجل ذذس مجموع ذذة م ذذن

الق ذ اررات ،كذذان أهمهذذا ق ذرار رقذذم ( )338فذذي  22تش ذرين األَول (أُكتذذوبر)  ،1973إذ نذذص

علذذى وقذذف إِطذذالق النذذار بشذذكل فذذور  ،والبذذدء بالمفاوضذذات بغيذذة تحقيذذق السذذالم فذذي الشذذرق

األوسذذط حسذذب مذذا جذذاء فذذي قذ اررا المذذرقم ( )242فذذي  22تش ذرين الثذذاني (نذذوفمبر) ،1967

وأعقبهذذا عذذدة ق ذ اررات أُخذذرى لتنفيذذذ الج ذراءات الدوليذذة لضذذمان اسذذتمرار وقذذف إطذذالق النذذار

وتنفيذ القرار رقم (.)2()338

وشكلت هدنة وقف اطالق النار صدمة كبيرة للقذافي ،وقذد وجذد بأَنذه لذيس مذن مصذلحة

العذذرب وقذذف إِطذذالق النذذار ،وقذذد تبذذين ذلذذب فذذي االتصذذال الهذذاتفي الذذذ أَج ذراا القذذذافي مذذع
الس ذذادات ف ذذي  22تشذ ذرين األول (أُكت ذذوبر)  ،1973وبع ذذد أن استفس ذذر الق ذذذافي ع ذذن أخب ذذار

المعارب ،أخبرا السادات بأَنه سيوقف إطالق النار اليوم ،فاستغرب القذافي مذن هذذا القذرار،
فتسذذاءل كيذذف يكذذون ذلذذب فذذأخبرا السذذادات بأن ذه سيشذذرح لذذه األُمذذور عنذذدما يلتقذذي بذذه ،وكذذان

ظذذاه ار مذذن الح ذوار بذذأن السذذادات يريذذد أن ينهذذي المكالمذذة بأسذذرع مذذا يمكذذن ،ومذذن الجذذدير
بالذكر بأَن السادات كان يتعمد فذي المكالمذات الهاتفيذة مذع القذذافي أَن يخاطبذه باسذمه دون

أَ ذكر لصفته الرسمية(.)3

وجابذذت ش ذوارع مذذدينتي ط ذرابلس وبنغذذاز تظذذاهرات حاشذذدة مذذع إِعذذالن وقذذف إِطذذالق

النار ،نددت بهذا القذرار وطالبذت بمواصذلة الحذرب حتذى تحريذر كامذل األَ ارضذي العربيذة(.)4

) )1هيكل ،أُكتوبر  73السالح والسياسة ،ص .503-502
) )2مركز االبحا

والدراسات والمحفوظات في دار الصياد ،المصدر السابق ،ص .184

) )3للوقذذوف علذذى نذذص المكالمذذة ينظذذر الوثيقذذة المنشذذورة فذذيس هيكذذل ،أُكتذذوبر  73السذذالح والسياسذذة  ،ص

.821
(4) youtube.com/watch?v=SAFJKZE3F+M. Documentary report. 16/10/2019.
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وك ذذان الق ذذذافي صذ ذريح ا ف ذذي موقف ذذه م ذذن ه ذذذا الح ذذرب ،إذ ق ذذال "ل ذذيس المه ذذم ان نس ذذتعيد م ذذن

"إِسذ ذ ذرائيل" األَ ارض ذ ذذي الت ذ ذذي احتلته ذ ذذا ع ذ ذذام  1967ب ذ ذذل أَن نح ذ ذذرر الفلس ذ ذذطينيين م ذ ذذن النيذ ذ ذر
الصذذهيوني" واسترسذذل قذذائال "لذذن أَشذذترب فذذي أيذذة حذذرب مذذالم يكذذن هذذدفها طذذرد المغتصذذبين
واعادة اليهود الذين جاءوا إِلى فلسطين بعد العام  1948إِلى أوطانهم في أوروبا"(.)1

وكانت العالقات الشخصية بين السادات والقذافي قذد وصذلت إِلذى مسذتويات عاليذة مذن

الفتور ،فعندما أراد القذافي زيارة قيادة العمليات العسكرية فذي سذيناء لالطذالع علذى الوضذع
هناب على الخريطة ،في أعقاب وقذف أَطذالق النذار فذي  22تشذرين األول (أُكتذوبر) ،عمذل

السذذادات علذذى منعذذه مذذن زيذذارة مقذذر العمليذذات ،فمذذا أن علذذم األخيذذر بوصذذول القذذذافي إِلذذى

القذاهرة واتصذاله بذالرئيس السذادات والعذالن عذن رغبتذه فذي زيذارة مقذر العمليذات ،حتذى قذام
األخي ذذر باالتص ذذال بالقائ ذذد الع ذذام للقذ ذوات المس ذذلحة ووزي ذذر الحربي ذذة احم ذذد اس ذذماعيل بإعطذذاء

القذذذافي فكذرة عذذن المواقذذع العسذذكرية وعذذدم السذذماح لذذه بزيذذارة المقذذر واالطذذالع علذذى الخذرائط
العسذذكرية ،وقذذد شذذعر القذذذافي مذذن خذذالل حديثذذه مذذع المشذذير بأَن ذه ممنذذوع مذذن زيذذارة المقذذر،
وشعر بالهانذة مذن هذذا الموقذف ،وقذد َعذر عذن لقذاء السذادات علذى الذرغم مذن محذاوالت
محمد حسنين هيكل على ضرورة اللقاء به للوصول إِلذى تفذاهم لِمذا فذي ذلذب مذن أهميذة فذي
إدارة العمل القومي في المرحلة الحساسذة القادمذة ،ويذرى هيكذل بأنذه لذم يكذن هنذاب مذا يمنذع
زيذذارة القذذذافي للمقذذر بذذالقول "ان معمذذر القذذذافي لذذه الحذذق كصذذديق موثذذوق بذذه  ..ولذذه الحذذق

كرفيذذق مهذذتم  ..ولذذه الحذذق كجذذار مباشذذر اسذذتخدمت أَرضذذه بغيذذر عوائذذق عمق ذا اسذذتراتيجيا
للجهد العسكر المصر "  ،وأن القذذافي كذان شذريكا مهمذا فذي المعركذة" ،ففذي عذام 1973

وحذذدا دفع ذت ليبيذذا تكذذاليف أَسذذلحة لمصذذر وصذذلت قيمتهذذا إِلذذى مليذذار دوالر (كذذان ضذذمنها
القوارب المطاطية التي استخدمتها قوات الموجة األولذى فذي عبذور قنذاة السذويس" ،وقذد بذرر

السذذادات موقفذذه ذلذذب بذذالقول "ألَن معمذذر سذذوف يحكذذي لطذذوب األر

العمليات"(.)2

) )1مركز االبحا

عمذذا يذذرى فذذي غرفذذة

والدراسات والمحفوظات في دار الصياد ،المصدر السابق ،ص .144

) )2هيكل ،كالم في السياسة ،ص .150-149
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وكانت الخالفات بين الرئيسين عميقة ،فاألوصذاف التذي اطلقهذا السذادات علذى القذذافي
ولم يذكرها هيكل في كتابه تبين عمق تلب الخالفات ،فضذال عذن كذالم القذذافي الذذ أَشذار

فيه إِلى ان السذادات يصذد ويعذر " ،بذل أَحيانذا مذا يتجذاوز ويقسذو ناسذيا أَن معمذر القذذافي
ق ذذومي عرب ذذي مذ ذ من ب ذذدور مص ذذر المح ذذور ف ذذي الع ذذالم العرب ذذي ،ول ذذيس موظفذ ذا ف ذذي خدم ذذة

الحكومة المصرية مسئوال أمام بيروقراطية الحكم فيها"( .)1وعدم رضا على سياسة السذادات
كانذذت معلنذذة وقذذد ذكذذرت األَوسذذاط الليبيذذة ب ذأَن األَم ذوال التذذي قذذدمتها كمسذذاعدات فذذي هذذذا

الحرب كانت كافية لتحرير كامل األَراضي العربية المحتلة من "إِسرائيل"(.)2

وقذذد زار القذذذافي بتذذاري  3تش ذرين الثذذاني (نذذوفمبر)  ،1973العاصذذمة العراقيذذة والتقذذى

ب ذذالرئيس أَحم ذذد حس ذذن البك ذذر ( )1979-1968والمسذ ذ ولين اآلخذ ذرين لغ ذذر

بذذالدا الذراف

دع ذذم موق ذذف

لوقذذف إِطذذالق النذذار ،ومنهذذا توجذذه إِلذذى سذذوريا والتقذذى بذذالرئيس السذذور حذذافظ

األسد وياسر عرفات ( )2004-1969رئيس منظمة التحرير الفلسطينية للغر

نفسه(.)3

ي كذذد أَحمذذد قذذذاف الذذدم ابذذن عذذم القذذذافي والشخصذذية المقربذذة منذذه ،بذذأن الخالفذذات بذذين

الرئيسذذين القذذذافي والسذذادات ،تعذذود إِلذذى مذذا بعذذد وقذذف إِطذذالق النذذار ،وبذذدء المفاوضذذات مذذع

"إِس ذرائيل" فيمذذا عرفذذت بمفاوضذذات الكيل ذو  ،101ألَن القذذذافي كذذان يميذذل إِلذذى رف ذ
إطالق النار متفقا في ذلب مع الفريق سعدالدين الشاذلي الذراف

وقذذف

لتلذب المفاوضذات ،فضذال

ع ذذن تق ذذديم األَخي ذذر الس ذذتقالته ألَنذ ذه أَعل ذذم بظ ذذروف المعرك ذذة وحال ذذة الج ذذي

 ،ممذ ذا زاد ه ذذوة

الخالفات بين الطرفين ،وكان القذافي يرى إِن كان والبد من المفاوضذات ،فيجذب أَن تجذرى
عل ذذى أَر

الع ذذدو( .)4لك ذذن مص ذذر ق ذذررت المض ذذي ف ذذي المفاوض ذذات الت ذذي كان ذذت الوالي ذذات

المتحذذدة األَمريكيذذة ترعاهذذا عبذذر ممثلهذذا وزيذذر الخارجيذذة وقتئذذذ هنذذر كيسذذنجر للوصذذول إِلذذى
اتفذذاق نهذذائي بشذذأن الحذذرب ،وحتذذى تضذذع الذذدول العربيذذة بالصذذورة ،أَرسذذل السذذادات أَشذذرف

مروان إِلى كل من سوريا والمملكة العربية السذعودية والكويذت والج ازئذر وليبيذا فذي  7تشذرين
) )1المصدر نفسه ،ص .150
(2) youtube.com/watch?v=SAFJKZE3F+M. Documentary report. 16/10/2019.
) )3مركز االبحا والدراسات والمحفوظات في دار الصياد ،المصدر السابق ،ص .144
) )4ينظر نص المقابلة فيس جريدة الشرق األوسط (لندن) ،العدد ( )13081في  21ايلول .2014
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ذع خالله ذذا ممث ذذل الس ذذادات ق ذذادة تل ذذب
الث ذذاني (ن ذذوفمبر)  ،1973واس ذذتمرت الزي ذذارة أيامذ ذا أَطلَ ذ َ
الدول على نتائ المباحثات التي تمت مع هنر كيسنجر(.)1
ومع كل ذلب فِإن القذذافي لذم يقطذع الصذالت تمامذا بمصذر ،فقذد حضذر االحتفاليذة التذي

أُقيم ذذت لتكذ ذريم الج ذذي

ف ذذي ش ذذباط (فب اري ذذر)  ،1974ب ذذدعوة خاص ذذة م ذذن الذ ذرئيس الس ذذادات،

تثمينذذا لذذدور ليبيذذا فذذي تلذذب الحذذرب ،وقذذد اشذذترط القذذذافي حضذذور بعذ

مذذن القذذادة األفارقذذة،

ولبذذى السذذادات رغبتذذه ،إذ قذذال السذذاداتس "رغذذم خالفذذي مذذع معمذذر ...ولكذذن نحذذن اوفيذذاء ،وال

يمكن أن ننسى ما قامت به ليبيا في هذا الحرب"(.)2

وأَخ ذذذت سياس ذذة الس ذذادات تقت ذذرب م ذذن التوجه ذذات األَمريكيذ ذة بع ذذد انته ذذاء ح ذذرب أُكت ذذوبر،

وبذذدأت تص ذريحات السذذادات وخطاباتذذه واضذذحة فذذي االبتعذذاد عذذن الذذدول التذذي لذذم تكذذن علذذى

وئذام مذذع الواليذات المتحذذدة األمريكيذة ،والسذذيما بعذد ان عقذذدت مصذر اتفذذاقيتي سذيناء األولذذى
والثانيذذة فذذي سذذنتي  1974و ،1975إذ قذذرر السذذادات التوقذذف عذذن االعتمذذاد علذذى االتحذذاد
السذذوفيتي (السذذابق) كمصذذدر لجميذذع أسذذلحتها الحديثذذة ،وانهذذاء معاهذذدة الصذذداقة معذذه سذذنة

 .)3(1976وكذذان السذذادات ينظذذر إِلذذى الذذدول العربيذذة التذذي تختلذذف معذذه فذذي وجهذذات النظذذر
مثذ ذذل ليبيذ ذذا والع ذ ذراق وسذ ذذوريا عميلذ ذذة لالتحذ ذذاد السذ ذذوفيتي ،ويبذ ذذدو أَن التنصذ ذذل عذذذن االنظمذ ذذة
السياسذذية جذذاء ضذذمن اسذذتراتيجية كيسذذنجر لفصذذل مصذذر عذذن سذذوريا؛ ألَنهذذا مكروهذذة مذذن

الواليات المتحدة األَمريكية وعلى صلة باالتحاد السوفيتي (السابق)(.)4

م ذذن الواض ذذح أَن ليبي ذذا أَدت دو ار محوريذ ذا ف ذذي دع ذذم ح ذذرب أُكت ذذوبر والس ذذيما ف ذذي الجبه ذذة

المص ذرية ،وقذذد حل ذت فذذي المرتبذذة الثالثذذة مذذن حيذ

الذذدعم بعذذد كذذل مذذن الع ذراق والج ازئذذر(،)5

وفضذذال عذذن األَم ذوال والذذنفط الخذذام وغيرهذذا كمذذا سذذبقت ِ
الشذذارة اليهذذا ،مذذن الممكذذن تقسذذيم

المساعدات العسكرية الليبية بالشكل اآلتي()6س

) )1ينظر الوثيقة رقم ( )134المنشورة فيس هيكل ،أُكتوبر  73السالح والسياسة ،ص .875
) )2جريدة الشرق األوسط (لندن) ،العدد ( )13081في  21ايلول .2014
) )3جمعة ،المصدر السابق ،ص .155-131
) )4مهنا ،المصدر السابق ،ص .175-174

) )5الشاذلي ،المصدر السابق ،ص .211-210
)(6
https://www.ariqatenews.net/article.
&4/9/2019
https://www.rcmlibya.wordprees.com /14/9/2109
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الدعم البري

الدفاع الجوي

 300دبابة

 28مدفع رباعي

 47ناقلة جنود

 12مدفع 23

 110سيارة

 240صاروخ

قطع غيار

 33مدرعة

سرية صواريخ

مجموعة طائرات

 3000بندقية

استطالع

كورتال

عمودية

مع الذخيرة

 8عربات خاصة

ذخيرة طائرات

 26الف قنبلة

باالنقاذ والرفع

وصواريخ

مدفعية

مستشفى ميداني

معدات استطالع

مدرعة

شحن

متكامل

ملم

استريال

السالح البحري

السالح الجوي

المخابرة

 70طائرة ميج
21

معدات غواصات
اجهزة رادار

 54طائرة ميراج

بحرية

اجهزة الكترونية
بحرية

للطائرات

واالتصاالت

التسليح

 5محطات

 63مدفع هاون

السلكية متحركة

مع ذخائرها
 79قاذفة
للصواريخ مع 5
االف صاروخ
 93مدفع رشاش

جوي

 8مدافع ميدان
 2عربة قيادة
 11مدفع 155
ملم

وال يمكذذن االسذذتهانة أبذذدا بالذذدور الليبذذي فذذي تلذذب المعركذذة ،فضذذال عذذن المسذذائل الماديذذة

واألَسلحة والمعذدات المهمذة جذدا والسذيما مذا يتعلذق بصذفقة طذائرات الميذراج الفرنسذية ،فِإنهذا

سذذهلت كثيذ ار مذذن مهمذذة المفاوضذذات المصذرية مذذع الذذدول األُخذذرى ،كونهذذا قذدمت الضذذمانات

المالي ذذة الالزم ذذة ،فذ ذِإن قواته ذذا اش ذذتركت أَيضذ ذا ف ذذي العملي ذذات العس ذذكرية بش ذذكل مباش ذذر؛ ألَن
ط ذذائرات الميذ ذراج الت ذذي اش ذذترتها ليبي ذذا لص ذذالح المعرك ذذة كان ذذت تش ذذكل سذ ذربين ،س ذذرب يق ذذودا

طيارون مصريون واآلخر يقودا طيارون ليبيون(.)1

ويبذذدو أَن ال ذرئيس الليبذذي كذذان نادمذذا لمذذا قدمتذذه بذذالدا إِلذذى مصذذر مذذن مسذذاعدات،

فضذذال عذذن المشذذاركة المباش ذرة فذذي حذذرب أُكتذذوبر ،والسذذيما بعذذد أَن سذذاءت العالقذذات بذذين

البل ذذدين ،مس ذذتدركا ف ذذي الوق ذذت عين ذذه أَنذ ذه ك ذذان ُمكلفذ ذا بحم ذذل األَمان ذذة م ذذن الذ ذرئيس المص ذذر

(1) Saifelnaser, op.cit, p. 85.
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– العدد ()86

السذذابق جمذذال عبدالناصذذر ،وأَن ذه كذذان وفيذذا لذذه ولت ذ ار األُم ذة العربيذذة ،ألَن الناصذذر كذذان قذذد

قذذال لذذه "ال تنسذذى الق ذذاهرة يذذا معمذذر .واذا قاطعذذت كاف ذذة الذذبالد العربيذذة ال تقذذاطع الق ذذاهرة"،
وتساءل إذا كان قد ارتكبوا جريمذة عنذدما تحطمذت ( )107دبابذة ليبيذة علذى القنذاة ،وسذقوط

( )30طذ ذذائرة مي ذ ذراج دفاع ذ ذا عذ ذذن مصذ ذذر و( )62دبابذ ذذة و( )32طذ ذذائرة مي ذ ذراج فذ ذذي الجبهذ ذذة
السورية؟(.)1

) )1السجل القوميس بيانات واحادي

وخطب العقيد معمر القذافي ،المصدر السابق ،ص .135-133
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الخاتمة

جذذاءت الثذذورة الليبيذذة فذذي وقذذت مهذذم جذذدا لمصذذر ،إذ أَخرجتهذذا مذذن تبعيتهذذا للغذذرب،
وه ذذذا يعن ذذي اطمئن ذذان مص ذذر عل ذذى أمنه ذذا ف ذذي ح ذذو

األجنبي ذذة المتواج ذذدة عل ذذى األر

البح ذذر األَب ذذي

المتوس ذذط ،والقواع ذذد

الليبي ذذة الت ذذي تش ذذكل تهدي ذذدا لعمقه ذذا االس ذذتراتيجي المتمث ذذل

بليبي ذذا ،فض ذذال ع ذذن مس ذذاهمة ليبي ذذا اقتص ذذاديا ف ذذي اس ذذتكمال االس ذذتعدادات العس ذذكرية للح ذذرب

المرتقبة ضد "إِسرائيل" السترجاع األَراضي التي احتلتها في سنة  ،1967لذذا وقذف الذرئيس
جمذذال عبذذد الناصذذر مذذع الثذذورة بعذذد أَن علذذم أَن قذذادة الثذذورة الليبيذذة مذذن القذذوميين الم يذذدين
لجناحه ،وأكد الثوار بأن ليبيا مستعدة أن تضع كافة إمكانياتها في خدمة الحرب.

ولذذم تكذذن العالقذذات بذذين الرئيسذذين السذذادات الذذذ تذذولى الحكذذم فذذي مصذذر بعذذد وفذذاة

عبد الناصر في أَيلول (سبتمبر) سنة  ،1970والقذافي على ما يذرام ،فقذد كذان األَول يعتقذد

بذ ذأَن الق ذذذافي ش ذذاب وتنقص ذذه الخبذ ذرة ف ذذي إِدارة الذ ذبالد وكيفي ذذة التعام ذذل م ذذع ال ذذدول األَجنبي ذذة
ومعالجذة األَزمذذات ،بينمذذا كذذان األخيذر يعتقذذد بذأَن السذذادات ال يسذتطيع أَن يمذ الفذرا ،الذذذ

تركه عبذد الناصذر ،فقذد كذان السذادات ال يعامذل القذذافي الذذ يذرى فذي نفسذه زعيمذا عربيذا،
بالشكل الذ يليق بالر ساء والزعماء في الوقذت الذذ كذان القذذافي كثيذر االنتقذاد لسياسذات

السادات .ومع ذلب كله فإن االثنين لم يكن ليتخليا عن بعضهما ،وذلب يعود إِلىس

 -1إن مصر بحاجة ماسذة إِلذى المسذاعدات التذي وعذدت ليبيذا بتقذديمها ،والسذيما المسذاعدات
الماديذذة ،واألَسذذلحة المختلفذذة ،والسذذيما بعذذد أَن وجذذدت مصذذر أَن بعذ

الذذدول تماطذذل فذذي

تسذليمها ل َسذلحة وبشذكل خذاص االتحذذاد السذوفيتي (السذابق) ،ألَن الذدول األجنبيذة كانذذت

تذذدرب بذذأن هذذذا األَسذذلحة ستسذذتخدم فذذي الحذذرب المرتقبذذة ضذذد "إِس ذرائيل" .وكانذذت ليبيذذا قذذد

أَخذذذت علذذى عاتقهذذا ش ذراء األَسذذلحة وبأَموالهذذا الخاصذذة مذذن تلذذب الذذدول ومذذن ثذذم إِعطائهذذا
لمصذذر ،ودفذذع ثمنهذذا مذذن ميزانيذذة ليبيذذا ،وهذذذا ينطبذذق تمام ذا علذذى صذذفقة طذذائرات مي ذراج

الفرنسية.
 -2لذذم يكذذن بإمكذذان القذذذافي قطذذع عالقاتذذه بمصذذر أو عذذدم مسذذاهمة بذذالدا فذذي تلذذب الحذذرب،

كونهذذا تعذذد قضذذية قوميذذة ،فذذي الوقذذت الذذذ يحسذذب نفسذذه مذذن دعذذاة الوحذذدة العربيذذة ،ف ذِإن

االنسحاب من هذا الحرب سي د إِلى خسارة شعبيته وفقدان مصداقيته أَمام العرب.
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 إذ،1973 )وقذذدمت ليبيذذا دعمذذا سذذخيا لمصذذر فذذي حذذرب تش ذرين األول (أُكتذذوبر
 فضذذال عذذن مشذذاركتها الفعليذذة، والوقذذود واألمذوال الالزمذذة،قامذذت بشذراء األسذذلحة المتنوعذذة
 فقذذد شذذارب سذذالح الجذذو الليبذذي والمدفعيذذة وغيرهذذا فذذي الحذذرب،فذذي العمليذذات العسذذكرية

، وما أن وضعت الحرب أوزارها حتى أخذت الخالفات تتعمق بذين البلذدين.بشكل مباشر

وصلت إِلذى القطيعذة ومذن ثذم حذدو المناوشذات العسذكرية علذى الحذدود بذين البلذدين فذي
.1977 سنة
Libya’s Role in the October War of 1973:
A Study of One of the Forms of the Libyan-Egyptian Relations in the
Wake of the Fading Relations between Presidents Al_Sadat and
Al_Qaddafi
Nabil Ageed Mahmoud 
Abstract
Libya was forming a strategic base for Egypt. So the latter
has played a significant role in the independence of Libya in 1951
both technically and culturally. But the relations between the two
countries deteriorated after July Revolution in 1952, yet this
relation became normal after 1969 Revolution, especially when the
revolutionaries announced that their revolution could be considered
as one of the July Revolution, in aspirations, and that its leader
Jamal Abdul Nasir is its inspirer. Egypt sided with the Libya
Revolution with all its military, spiritual and consultative support.
Egypt was badly in need of Libya especially in the materialistic
side, as it was preparing itself for redeeming the lands that it had
lost in June War 1967. Libya , however, in this era, determined to
realize unity with Egypt under the patronage of president Jamal
Abdul Nasir.
After the death of Jamal Abdul Nasir in September 1970, the
relations between the two countries entered a new stage, as there
was no intimate mutual relations between both presidents Al_Sadat
and Al_Qaddafi. and they often ended their conversations were
quarrel, they lost confidence between them. But Egypt's favor and
 Asst. Prof. Dr/ History Department/ College of Education for Human
Sciences/ Kirkuk University.
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the circumstances faced by Egypt, besides the aims announced by
Al-Fatih revolutionaries, were behind the contact between the two
sides till the end of October War in 1973. Libya did not hesitate to
show military and materialistic aid to Egypt in this War, as Libya
granted millions of dollars, tens of military jets, cannons and
different types of weapons, in addition to hundreds of tons of petrol
as well as using petrol as a weapon in this war beside other Arab
petrol producing countries.
Keywords: Gaddafi, Libya, Egypt.
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