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   اريسب - لالحديث األول في مجلة المستقب
 1979تشرين األول /أكتوبر 13بتاريخ 

 
ام  في مكتبه في مبنى المجلس الوطني الذي كان مقره  أيام كان نائبًا لرئيس الجمهورية إستتتتتتتتتتتتقبلني الرئيس  تتتتتتتتتتت  

نُ  مته بًا تفي . كبع  أستتبوش قتتا  م  العمإل تابستتت با  ( 1979أيلول /ستتبتمبر 29) كان ذلك مستتاا الستتب ، حستت  
ام حستتتتتتتتتت   في  اية الر ة. فلحظة زال الته ب بزتال الته ب تج ُ  نفستتتتتتتتتتي أمام  ائ   ربي قتتتتتتتتتت و   . ت الرئيس  تتتتتتتتتت ي

 بالمنا شة تبالحوار م  دتن أن تستو فه بعض الكلما .
م تحل له للوا ع العربي الراه   لى النحو اآلتي  :تتج ُته  بإل أن أطرح بعض األسئلة  ليه يق يِّ

م  المهم ابقتتتارل إلى ح يقة ترتبا بالوا ع العربي تمستتت رل النقتتتال القومي تهي أن هنالك  تتتورل م لمة في هذا  
رته . افي جانب مع   ، أتي الو   الذي تت  ر فيه هذه الصتتتتتتتتورل نأمإل أن ي، الوا ع ألمر الم لم الذي أقتتتتتتتت ر إليه ت   ذك 

أمام إح ى فصتائإل المقاتمة الفلستن نية هو أن النقتال القومي   تتهيأ أمامه ستاحة تاستعة لكي يأنذ ابنستان ف ها كإل 
ون الفعإل القومي الثوري في م اره الرحب الواستتتتتتتتتتتتتتع  بإستتتتتتتتتتتتتتتمرار فإن كإل الجهود التي ُتبذل لكي يك. ت تكإل جه ه ، با ه

أي أن الحالة بإستتتتتتتمرار تجاعهها معو ا   بإل أن تعني الجهود أ صتتتتتتى ما  ن ها م  ، تتعرض إلى محات   اب ا ة
 إمكانيا .

لكي تأنذ   رتنا في الركض لألقتتتتوام المنلوبة تنح  نستتتتتع  للتستتتتل   تنركض بالستتتتر ة التي تستتتتتج ب  : يعني
نج  أمامنا  ائقًا يح  م  الحركة تي دي إلى  ،  صتتتى ما يمك  م  طا ة إلى أبع  نقنة في الجه  نتو تتتإل لهالذلك تبأ
هذا يمك  تشتتتتتتب هه بحركة الل ول  ن ما تكون في ستتتتتتاحة  تتتتتتيقة ف تستتتتتتاتى ف ها . ت ف تستتتتتتاتى الجميع في ذلك، التو ف

بالتشتتتتتبيه تب ت للوهلة األتلى أت م  ن ل عإل ربما حتى ابستتتتتتعارل ، األ تتتتت إل مع   ر األ تتتتت إل ألن المستتتتتافة  صتتتتت رل 
م  ن ل هذا المو تتتتتوش  ل  لهم  . ت قتتتتتًا م  الل ول األ تتتتت لةبعض المظاهر أن الل ول   ر األ تتتتت لة هي أكثر رك  

تر م ذلتتك تحتى ان ليس هنتتالتتك  تتائتت  تاحتت  يشتتتتتتتتتتتتتتتار لتته ، هتتإل يلفتت  إنتبتتاهكم أن العرا دنلوا أربع حرتا مع العتت ت
 لخ.. ااح  يشار له بالبنان  الميًا ت ربيًا تيقال أنه هذا القائ  الناجح كذا..ائ   سكري ت .  بالبنان..

كقادل  ، ك . لأت كظاهرل  امة، تى في حرا تشتري . حنفس  ام.. كحا  . كقتجعان كفردا  سظهر  ن نا أنا
الع ت ظهر له  ادل  استتتتراتيج    لم يظهر  ن نا حتى  لى المستتتتوى العستتتكري ر م أننا دنلنا أربع حرتا في ح   أن 

ألن األمة لم تأنذ كإل با ها تلم تك  الستتتتتاحة تستتتتتمح ألن تجعلها تستتتتتتل م كإل ؟ ماذا. ل ستتتتتكريون ن ل هذه الحرتا
تكذلك  ، جه ها ت قلها إلى أ صتتى استتتراتيجية لكي تنجب  ادل استتتراتيج    م  ن ل الكفاال الح ي ية المنتز ة إنتزا اً 

 نلقته فلستتتن   ألن الحرا أت الصتتتراش لم يعنيا كإل الم ى بح   تستتتمح للجميع بأن ليس ع ننا م   ائ  مبرر ستتتياستتتياً 
،  حتى يمكننا إكتشتا  القادل الذي  إنتز وا فر تتهم تليس الذي  تهيأ  لهم الفر تة، يركقتوا بكإل جه هم ع تن حواجز

ستظإل هذه الحالة طالما . ت قاتمةيعني تع د ال يادا  في الم، تهذا تاح  م  أسرار   م تجود قيادل موح ل في المقاتمة
 سواا كان في الجبهة أت في الم ى تالعمق السياسي تالعسكري.، أن الصراش لم يأنذ بع ه ابستراتيجي الكامإل



 هذا هو األمر الم لم في حيال األمة تالذي تلعب فيه الحواجز ال تلية أثارها الملموسة.
ي  ن ما نكب   . أ لى المحيا العربي جعل  الحواجز  صتتتتتتت رل أن المصتتتتتتتالح ال تلية تتشتتتتتتتابكها تتأث راتها : يعني

في مثإل هذا الظر   ، ت بإل أن تنفجر إنفجارًا يزيح كإل الحواجز تيفتح الساحة إلى م اها األبع ، األمة إلى أ صى حالة
ركتها يرفع أ  اا األمة حاجزًا ليقتتتتتعوا حاجزًا كنر لكي   تستتتتتتجمع األمة كإل طا تها تتستتتتتتنفر كإل همتها تتمقتتتتتي ح

ستواا في الفكر الثوري  ، بكإل  نفوانها فتنجب أعنائها القادل تالمنا تل   تتب ش أت تلصتب في مجال الفكر بشتتى أنوا ه
بإل الو تتتتتتول إلى هذه الظاهرل يللق أمامها حاجز لتعود فتنحبس م  .  اأُلنرى أت ستتتتتتواه م  األفكار أت في المجا   

ل القومي م  جانب أ  اا األمة يراد منها   م الو تول إلى هذه الظاهرل  كثرل الحواجز التي تو تع أمام النقتا. فج ي 
 التي تفجر ف ها األمة كإل   راتها تتنجب  ادتها.

كان  بع  اتفاقية كامب ديف   ح   أ تتتبح المو ف العربي ج  ًا  مومًا في  مة ، أح ى المستتتائإل في هذا المجال
،  تفي حستتتتتابا  التنوش، في حستتتتتابا  األرض، تالمقاتمة تا ردنتلك  المو ف األ تتتتتح هو أن العرا  تستتتتتوريا ، ب  اد

كان بإمكانها أن تشتكإل مركزًا يستتقنب كإل العرا ف نقلهم إلى حالة ج ي ل   ت ش مجاً  ألح  أن يتجاتز أت أن يتللى  
    ن اا الواجب القومي.

  ر أن األمر ، ابستتتتتتتتتتتتتتراتيجيتة الكب رل لقمتة ب ت اد تهتذا كتان تاحت ًا م  األهت ا  ، إن ب ت اد أت فت  ابنهيتار النفستتتتتتتتتتتتتي 
ف الحواجز هي   ث نا  نها تأنها  تتتي ة نستتت  الوا تتتح أنها ليستتت   تتتي ة النقتتتال المثلى للحركة لنستتتف تلك الحواجز التي تح  

ته المح دل  د النقتتتتتال القومي نحو  ايا و تتق  لستتتتتورية التي تأنذ المنحى المنلوا حولها األردن تالمقاتمة ا   -  ة بالوح ل العراقي 
تتب أ  ملية  تتراش مرل تطويلة   ترتبا بحواجز دتلية ت دي عها للتو ف الستتريع  ، ستتتقناا القومي لألمة ب بما يعزز  ملية ا 

 أن تأنذ األمة م اها كله.  ن تالذي يحول دت 
ام حس  ؟ هإل هذا ممك  في ظإل الظرت  الحا رل :  ل   :تتساال الرئيس    

 ؟ لسوريةا - ةالعراقيفي ما يتعلق بالوح ل 
 ؟ العرا  تسوريا تاألردن تالمقاتمة: تإنما في الصي ة الرباعية،  :  ل 

ً  عن  . و إن كل عقل عليه أن يصمم  الشميا ال ي يريدق لبل أن يبدأ اللعل: وأجاب لكن ليس كل تصممي  معوو
د في ةرفمة العمليماأ  األعممال الكبرر  بمالم اأ تمأحم  أًيمانما  معنما ما . و اللعمل الحي في اللحةمة التمارييي من كوناما تولمف

 ق الروح ً توجد في   ا الومن إذ ليس فيه روح الحالة التي  .  األمامية وليس في ةرفة المقر اليللي المسمممممتري 
ًمالمة نوميمة متطور  كمما نتمنما ما ونسمممممممممع  لاما ولكن  م ا ً يعني أن الةر  الم ي حلفحف تلم   ، كمان ممكنما  أن تفيلح 

 يس بالضرور  بصيغة األزمة لكن لد يتكرر بصيغة اإلنلراج.. ليتكررالحالة ً 
أستتتتتتأل  لى ؟ أت أنك قتتتتتتلصتتتتتتيًا نلنا لذلك، هإل يمك  ابفتراض بأن العرا  يستتتتتتعى في ستتتتتتب إل ذلك مث ً :  ل 

 ؟ أساس أنك بع   مة ب  اد أظهر  أنك  احب  قإل إستراتيجي تتلنيني
بإسمممممتمرار وفنما في الدرجة األسممممماسمممممية و مممممْ  الموجود في   التيطيط ليس حْلح الحالة ةرر الموجود : أجاب

لية: عني. ينطاق من اللاعلية األفضمممممممل  ممممممممن أ فح بعرد المد  يس بإمكاننا أن ننعول عن  . لالترترباأ ةرر المًر
عه الجديد وله ملرداأ جديد  ًو بد أن  ، وعن ملرداتاا، مكوناأ الحالة التي نمر باا وطبعا  الةر  الجديد له و مممممممْ

ا ا العطاا  ممن الةر  اإلعتيادي ييتل  نوعا   . فبمقدار ما ت عط  للوال  الجديد، نعرد تشميي  الملرداأ الجديد 
إنمه بحماجمة إل  ولمى ًت  يمكننما من أن نضمممممممممعمه في إطمارق ؟ كيف يتحول. فوكمما  عنمه في الةر  ةرر اإلعتيمادي

 الصحي .
فكيف يمك  للعرا   ، ع  كإل العرا أن تشتت  مصتتر إل هاإذا كان  جبهة  مة ب  اد لم تستتتنع ر م أنها جم:  ل 



 ؟ تسوريا تاألردن تالمقاتمة أن تش  العرا جميعًا إلى مسألة هي أكثر د ة تف ها قيا م  المص رية
أنا ً ألصمممد أن العراق وسممموريا والمقاومة واألردن تتصمممر  بمعول ، أريد أن أ و ممم  الشممميا ال ي للت ه: أجاب

أي أن العرب  ، وفنما أن يكون تصمممممرفاا متقدما  نوميا  في الولى ال ي  و متصمممممل بكل لدراأ العربعن ث قل العرب 
في الولى ال ي تنوع إل   . و لكن الحركة األمامية تكون بقدراأ ةرر إعتيادية، يتحركون بقدراتا  ولنسممممممممميداا تقلردية

كنه يتصممممممر  ليس عل   . لعون إعطااقاألمام  ناك الرأس اآلحر المتصممممممل م  العرب ال ي يأح  منا  ما يسممممممتطي
تحقح لمة . فأسماس الممكن في المحيط العربي الجماعي وفنما عل  أسماس المتطور من  ممرر العرب ومن لدراتا 

بغداد بعطاااأ ةرر متمرو  ببعد بعرد أبقانا نسمماوي بعضممنا إل  ًد كبرر  مممن الصمميغة و ك ا عادأ الصمميغة وبعد  
قا  واًدا  أو رت   بالمصمطل   ، سماوي بعضمهأشمار أو سمنواأ سمنجد أن الكل ي لن تةار السماًة التي تجعلنا نكون نسمف

فكلنا أمة واًد  ولكننا ً نسمممممممرر ، أي كوكبة أمامية وكوكبة ثانية وكوكبة وسمممممممطية وكوكبة في اليْل ، العسمممممممكري 
د ، لكن عندما تتايأ الةرو  التي تضمعنا با ا الشمكل، جميعنا بالعرض ل ًو ا  األمة إذ سميةار لاد    عند ذاك سمتسمْ

ولكن ال ي في  ، د تيتل  الصممميغة أو التعبرر عناا والدواف  بعل الشممميا. لفي اليْل  مثل القاد  ال ين في األمام
نا  . للةرو  الحالة: عني. ياليل  مثل ال ي في األمام يسمليد  للكوكبة األمامية بدور ا الييادي بقناعة يس ألننا جلسمْ

العراق تق  عليه مسمؤولية أكثر  : قولون . يلائدا  ومن تق  عليه مسمؤولية أكثر من سمواقفي مؤتمر نقول من يصمل   
عدد شمممادائه  . فلكن المعركة الطويلة  ي التي ت رتيدب عل  العراق مسمممؤولية أكثر من سمممواق؟ لماذا: قول. نمن سمممواق

طبيعيا  أن يقال له إن ل  مولعا  ييتل    ند ذل  يكون أمرا  . عيشممكيدل طابورا  ً يشممكيدله أي ث ْقل فحر في الوطن العربي
لكن ترترباتا  تيتل  ويةار منا  ، رة  أن الجمي  يشممماركون بشمممر  الصمممراع وفدار  الصمممراع، عن مول  موريتانيا

أثنمان أو ث ثمة أو أربعمة من القماد  والمعركمة  ي التي ت ةار    ولسمممممممممنما نحن الم ين نتويدجا  وفنمما المعركمة و بمار  
  ي يصم  تاجا  وليس الدكاكرن اليلفية.المعركة  و ال

لك  أ  ترى أن جبهتة  متة ب ت اد بحتاجتة إلى دم جت يت  أت إلى دم إ تتتتتتتتتتتتتتافي بعت متا تب    كمتا لو أنهتا لم تعت   :  لت 
ا القوى القتتا نة دانإل مصتتر تأبق  الرئيس الستتادا  ستتائرًا    لى  تت عتها فقتتً     أنها مثً  لم تستتتنع أن تمشتتيِّ

 النهاية. في ننا الصلح إلى
هإل تعتق  أن هنالك إمكانية بع  كإل الذي ح ث لقبول  ودل الرئيس الستتتتتتادا  إلى العرا أم أن أمره  ، تللمناستتتتتتبة
 ؟ إنتهى في نظركم 

ً  أريمدك كعربي أن تعر  كيف نلكر: أجماب األ مدا  التي نتوحما ما في  و ، فام ا ملتماح لمعرفمة تصممممممممموراتنما، أو
ن من أ مرتاا عندما نربطاا بأصممممممل الةر  ال ي إنعقدأ فيهعلرنا أن ، نأح  لمة بغداد. لعملنا مة بغداد  . لً ناويد

 و  ق، معرو  أناا جااأ في أعقاب إتلالرتْي »كامب ديلرد« اللترن إسممتادفتا إًداإ إنايار نلسممي؟ كيف ًصمملى
نةاما   ، مةن األعداا ً يلتشممون عمن ييون األ. إمسممالة في ةاية اليطور  عل  مصممرر ومسممتقبل النضممال القومي

وفنما ال ي ياما   و كيف تناار األمة نلسمميا  لكي تمتن  عن أداا دور ا التارييي في النضممال  ، كان أو أشممياصمما  
عندما يحصممل اإلنايار النلسممي ونكون ةرر لادرين عل  أن نلعل . و ودور ا التارييي في البناا والصممررور  الجديد 

لمْن    ا ع قدأ لمة . و ند ذل  يتحقح   ا الو مم . عاألمة. ويكون من ييون ألو  من، أي شمميا  ممد من ييون 
وفتياذ   لراراأ بالرفل الجماعي  ، عدا السماداأ، ما ًصمل فراا من الناًية العملية  و إجتماع كل العرب. و بغداد

ل   لكن رْفضمماا كان بصمميغة الرفل بحركة الرد إ. و األمة عل  المسممتو  الشممعبي كانى رافضممة: ذا  . إو  ا  و الما 
  ا ل  يكن كافيا  كما أنه ليس  و التعبرر المطلوب عن الحالة التي تةار األمة أمام نلسممممماا وأمام العال   . و اليْل 

رق السماداأ َّ ننسم  زمناا فنتعامل معاا من ح ل المعطياأ  ، بأناا في و مْ  ةرر ما صموَّ فكانى لمة بغداد ويجب أ



 ؟ ناآل  الساداأ   األمة وكيف أصب  وْ  وكيف أصب  وْ  
أن تمأحم  ممد  في اللماعليمة أكثر من الم ي أحم تْمه اآلن. ولكن يجمب أن  ، وكمان ميطَّطما  لاما، طبعما  كمان مطلوبما  
عر  العال   . و وم في لمة بغداد وأن األمبريالية بكل جبروتاا ووللى ماوومة أمام لمة بغدادنقول بأن السممممممماداأ    

بدأ التحول في العقلية األوروبية وأح أ تصمممممممممريحاأ زعمائاا  . و فقطكله أن   ق اليطة إنما ت ر مممممممممي السممممممممماداأ 
لمة بغداد  : ذا  . إً يحقح السم م تتحول إل  القول بأن »كامب ديلرد« »كامب ديلرد« األسماسمررن التي كانى تأيردا  ل

ً  في التلكرر عل  مسممتو  العال  وأوللى اإلنايار النلسممي عل  مسممتو  العرب. لو مم  النلسممي  بل إن ا أًدثى تحو
وفذا   ، للعرب بدأ يسممجل صممعودا  وحاصممة عندما ترادفى الحركة في الع لة الجديد  برن العراق وسمموريا م  لمة بغداد

ليس  نال  صمممممميغة في الوال  العربي الرا ن لادر  عل  أن  ؟ لكن  ل ًققى كل ما ينبغي، إناا ًققى شمممممموطا  كبررا  
يفل ةرر متطابقة أو أًيانا   ت حقح كل ما ينبغي أو كل ما يجب أن ي حقيد  ح ألن الصممميل القريبة اآلن في ًالة جْم  صمممد

ًمال العممل الجمماعي العربي.  م (المتنمالضمممممممممة) ةرر متوافقمة إذا ل  نقمل في بعل أوسممممممممماطاما  22، دولمة 22،  ا  و 
َّ تيرج من   ا الوال  الصميغة ، ًالة 22، لائدا   22، سمياسمة 22، نةاما   ولكن  ، المطلوبة لنضمال األمةول ا فطبيعي أ

د صيغة للعرب في ترترب مسا ماتا  ودرجاأ مسا ماتا . ًيد  نضال األمة يستطي  أن يو
 ؟ ما هو تصوركم للب يإل المصري :  ل 

رإذا كنا سمممنموج برن السممماداأ وبرن الشمممعب في مصمممر فليس عندنا : أجاب   صمممر  ي بديل. مللبديل التصمممو 
ًد اإلحوان العرب كان يتحدإ  . أناصرال عبدالنضال دفاعا  عن األمة مثلما كان نلساا و ي بديل األمة عل  طريح 

وكانى تنوب عن   ومثما أن مصمممممر ل  تكن بدي   ألًد، العراق بديل لنلسمممممه، ً: للى له، عن العراق كبديل لمصمممممر
ممة ويؤدي دورا  في  يتمرو بنلس المدرجمة التي ينوب باما عن األ، فمالعراق في أي ولمى يمروق العرب عن ةررق، األممة

ناصمممر ًو يوجد نةام ينوب عن مصمممر لكن مصمممر الث قل اإلسمممتراتيجي  ال عبد يوجد لائد عربي ينوب عن . ًحدمتاا
 اللني المعبأ بإستطاعة األمة أن تنوب عناا.

الملوك  في األيام القل لة الما تتتتتتتتتتتتية أتف تم مبعوث    نكم إلى   د م  ال تل العربية يحملون رستتتتتتتتتتتتائإل إلى :  ل 
إل لنا أن نقف  لى طبيعة هذا التحرك الذي  . هتستتمعنا أن إرتياحًا ستتاد بعض ال تل بع  تستتل م هذه الرستتائإل، تالرؤستتاا

 ؟  متم به تما هو اله   منه
ردنا أن نقول ألشممممممقائنا في البحرين والكويى وللعال  كله إن أي جاة حارجية . أتعني البحرين والكويى: أجاب

ما دمنا موجودين في مكان  . و عل  أن تنال من السمممممممياد  كشمممممممعب وكأرض لن تتمكن من ذل تتصمممممممور أناا لادر  
د ً يكون الولى اآلن مارئا  لو ممممْ  طالة . لفإننا سممممو  نلعل ذل ، نسممممتطي  من ح له أن نوصممممل طالتنا بالضممممد

مايأ  ألن تو مممم    لكن من المؤكد أن إمكاناته، د من الكيان الصممممارونيضمممم العراق مباشممممر  من ًرث الجغرافية بال
حن ً . نل وكل اليليج. ببالضمد من أية جباة عندما تحاول أن تنتا  السمياد  الكويتية أو البحرينية أر ما  وشمعبا .

كانى مامة المبعوثرن أن ينقلوا   ا ألشممقائنا ويقولوا لا  . و نسممم  بأن تمسممخ عروبة اليليج ً كأرض ًو كشممعب
 بنا بقْدر ما يحتاجون وبقْدر ما يسمحون لنا. بإننا موجودون وبإمكانا  اإلستعانة

 إذا ا طربى األو اع الدور اإليراني
ليس بالقتتتتتتتترترل أن ترستتتتتتتتإل إيران  وا  إلى البحري  تلكنها تستتتتتتتتتنيع إستتتتتتتتت  ل ظرت  تأت تتتتتتتتاش دانلية  :  ل 

دًا يشتعر إل إذا ستار  األمور تإ تنرب  األت تاش بشتكإل يجعإل مصت ر هذه . همو توعية تتفعإل ما تري ه  األنظمة مه  
 ؟ تكيف؟ العرا  أنه يجب أن ُيبقي  لى هذه األنظمة تيحم ها



ما  ب - رالشمعب إينما كان وفذا أراد أن يغريد . فوفشمتراكرون نؤمن بالشمعب، وثوريون ، ً تنس أننا بعثرون : أجاب
.  علرنا إًد  عشممر  سممنة  ق ًالة مسممتديمة ولن تتغرر ألننا أصممبحنا ًكاما  مضممى . و حن معهن - قفي ذل  العرا

العربي في مصممر عندما يغريدر ًاكمه فا ق مسممألة من ًقه عندما يعتقد أن   الشممعب. فل  مسممألة ناائية في التلكررت
د ً تر مممممرنا   ق المسمممممألة تكتيكيا  لكناا تر مممممي  ممممممائرنا  . لي العراق من ًقه أيضممممما  . فًاكمه ً يلبي الطموح

خ  ، كانى ًالة شمممعبوعقردتنا التي نؤمن باا إذا  أما عندما تكون  نال  ًالة ي سمممتاد  باا الشمممعب واألرض لمسمممْ
خ دور مصممممر  نا يجيا دورنا خ عروبة مصممممر ومسممممْ لسممممنا بالنةام ال ي عمرق سممممنتان ًو . فعروبة العراق ومسممممْ

ر النقاط  معلوماأ لديه عن كل الحاًأ التي تحصممل ًو يعر  عن ألرب منطقة إليه و ي اليليج العربي أين تنحصمم 
اللنية فيه وأين الووايا اللنية التي تسمممممممتيدم كحالة مطلوب من ح لاا إمتداد إسمممممممتراتيجية أجنبية إل  المنطقة أو 

فحالة الشممغب في الع لة برنه وبرن ًاك  ليسممى من مسممؤولرتنا  ، ًالة شممغب إعتيادي في الع لة برنه وبرن الحاك 
َّ  ممممد األجنبي و ممممد ، تنا ق ليسممممى مام.  ألننا ً يمكن أن نكون شممممرطة فنحن ً نكون شممممرطة ًت  ألنلسممممنا إ

  .. فأما  د الشعب.، العم ا و د اليونة
إن هذا المو ف م  جانب إيران    يف   في  تتترترل إح اث ت   را  إجتماعية تستتتياستتتية في ، في أي حال:  ل 

حلها  نا ا  ل ى الحكام  بإل الناس بأن تتحإل م، ت   يذيب بعض الشتتتتتيا مشتتتتتا ر اب ليمية اللليجية، مننقة اللليج
 الل ص هو في القومية العربية.

ً بد لا  أن يسمتلردوا ًت  لو كان التحرك األجنبي يسمتيدم شمعاراأ تغطية وعلرا  أن ينتباوا ويعردوا  : أجاب
ن الع لة برنا  وبرن شعبا  عل  أ سس صحية.  تفواز 

أ  ترى أن هذه الظاهرل ت  و إلى  : العربية تالثورل ابست مية في إيرانبالنستبة إلى ظاهرل الفتور ع   الثورل :  ل 
ابستتتتتتتتتتتت راا تكما لو أن هذه النقلة فيما ح ث في إيران   تعني قتتتتتتتتتتت ئًا بالنستتتتتتتتتتتبة للثوري   العرا. تهإل هناك تنا ض  

عرا مع التقل  ي    تكيف تفستتتتتتترتن ظاهرل إلتقاا الثوري   ال؟ أم هناك حذر م  الثورل ابستتتتتتت مية في إيران، أستتتتتتتاستتتتتتتي
 ؟ العرا في نظرل قبه متجانسة إلى الثورل في إيران

ين  و التنالل األسماسمي  . أأي أننا ل  نسمتعر ا، البعثرون في العراق ل  يمرلوا إل  اليياسماأ التقلردية: أجاب
أن الصممممرن م   جد. نإن القو  الثورية الدولية ل  تعد تسممممتيدم   ق المقاسمممماأ التقلردية؟ في الحسمممماباأ التقلردية

.  األمرركررن مث   في موقف مضمماد للسمموفياأ ونجد أن السمموفياأ م  الجاة الل نية في موقف مضمماد لحالة أحر  
ذا  ًت  النماس الم ين إبتمدأوا في  . إنجمد أن ثوريرن في أنةممة معرَّنمة  مممممممممد لو  أ حر  في سما ر  تبمدو مسمممممممممتغربمةو 

 يطبيدقوناا.إستيدام   ق المصطلحاأ ل  يعودوا 
لثور  العربيمة مامتاما تغررر المجتم  في  . انعود إل  تعريلنما للثور  العربيمة ومدن ث  تعريلنما للثور  اإلسممممممممم ميمة

يفل جديد ..، شمممممت  الميادين وو مممممْ  األمة عل  مسمممممتو   ، لخ. اتغرررا  نوميا  إل  األمام إلعاد  مجد العرب في صمممممد
وو ممممممْ  األمة في مول  يمكيدناا من  ، ة ت مكيدناا من الدفاع عن نلسممممممااأعدائاا في موقف تقدر به عل  تحقرح ًال

ي .   ق  ي الثور  العربية.  بناا نلسمممممماا وو مممممم  أألمة في مول  يجعلاا لادر  عل  رْفل الةل  وتحقرح العدالة
ي اليي  المركوية من تاريياا ،  ور  اإلسم ميةالث. فواألديان جوا من تاريخ األمة، ليسمى صميغة األديان ولكناا تسمتًو

ينبغي أن تكون صممديقة للثور  العربية وأي تنالل برن أية ثور  تسممميدي نلسمماا إسمم مية وبرن  ، لكي تكون إسمم مية
 وأنا كثوري عربي أفا  األمور با ا الشكل.، الثور  العربية معناق أن تل  الثور  ةرر إس مية

 ؟ هي ثورل   ر إس مية أم هي   ر ثورل :  ل 
ممكن أن تكون ثور  فارسمممية : عني. يأما أن تكون ةرر ثور  فا ا شممميا فحر، ور  ةرر إسممم مية ي ث: أجاب



لكي  ، وممكن أن تكون ثور  باكسمممممتانية لكناا لن تكون ثور  إسممممم مية ألن أول ما تحرو عليه الثور  اإلسممممم مية
ْثنا عناا، تكون إسم مية ًقا   .  ي  أي تنالل برناا وبرن   ق اللكر وأن تو ،  و أن تسمتوعب اللكر  العربية التي تحدَّ

أنما كعربي أفا  الثور   . و تكون ةرر إسممممممممم ميمة، عنمدمما يةار تنمالل برناما وبرن اللكر  وبرناما وبرن  م ق الثور و 
أما أن تكون ثور  إسمممم مية وتشممممعر بتنالل برناا وبرن األ طر البالية في أي نةام عربي  ، اإلسمممم مية با ا المعن 

اناك تنالل برناا وبرن األطر في بعل األنةمة  . فو و عرن ما تشمممعر به الثور  العربية نلسممماا، طبيعيفا ا أمر 
لكن لو ، برن ع لة أنةمتاا بالشممممعب، برن تكوين تركرب إنةمتاا، برن سممممياسمممماتاا، رناا وبرن توجااتاا. بالعربية

أعلنى أناا  مد كل شميا عربي فاسمد لقلنا إن   اي لو. فعمْلنا مسمحا  للثور  في إيران لرأينا كيف تصمرفى م  العرب
أما أن تأتي لتضمم  درجاأ لللسمماد وتجعل ،   ا ًح فا ق ثور  إسمم مية وع لتاا م  الثور  العربية ع لة صممميمية

نسممأل بعد  . و فإن مثل   ق الثور  ً يمكن أن تكون إسمم مية، بعضممه ًليلا  لاا وتتكل  عن البعل اآلحر ك ما  فقط
ذا كان العراق مقصممرا  إزاا   ق الثور  فسممنقول إن من ًح   ق الثور   . إو تقصممرر العراق تجاق   ق الثور ما  : ذل 

لمد  سممب  سممنواأ ونحن نسمماعد  . فولكن العراق ليس مقصممرا  إزاا ا، أن توعل عل  العراق مؤلتا  أو إل  ما ًنااية
أةلبا  بقرنا  . و أداا أدوار   النضممممالية  ممممد الشمممماق  كل الناس ال ين برزوا للمواجاة األمامية في إيران ونيسممممر لا

عندما يشمممنون ًملة  مممد ثور  العراق ف  بد أن يللى   ا األمر إنتبا نا إل   ، ل ا. و نسممماعد   إل  ًرن قيام الثور 
ط ألطرا  موجود  داحمل الثور  اإليرانيمة منا  لمد   البعل. فم المدور الموكمل إلرا  سمممممممممواا عن وعي أو بصممممممممميغمة تفور 

ن الشاق تصرَّ   د  . إوالبعل اآلحر لد يكون منجرَّا  إل    ا التصر . ولنأح  نماذج، ر    ا التصر  بوعييتص
ر عربية في اليليج،   يقولون   ا.  شمعب إيران و مد شمعوب المنطقة إذا  . فومن جملة ما لام به إًت ل ث إ ج و 

ر العربية إل و  لتنالل ليس بإفتراض التنالل برن الثور  العربية  . ا  أ لااكانى الثور  إسممم مية فلماذا ل  يعردوا الج 
 د تيتل  صيفل التعبرر عن المناج.. لوالثور  اإلس مية إط لا  

أما الثور   ، للثور  العربية في الوطن العربي نحن نلترض أن الثور  اإلس مية في أي بلد ةرر عربي  ي تعويو
.  عمليا  تبعث روح األمة مسممتلرد  من كل رسممالتاا وفي المقدمة رسممالتاا اإلسمم ميةالعربية في الوطن العربي فاي 

ما دامى الثور  العربية تقوم بدور ا األصممرل الحضمماري فليس لدينا شممعور بأننا بحاجة إل  صمميفل أ حر  لنضممالنا أو و 
لرب إلرنا من أية ثور  أ حر  في  لكننا نعتقد أن أية ثور  إصمرلة في أي بلد عربي  ي أ. و إل  شمعاراأ أ حر  لنضمالنا

ذا  فمالتنمالل من جمانباما م  الثور  العربيمة  و الم ي يجمب أن  . إأي بلمد ةرر عربي عنمدمما تكون إسممممممممم ميمة ًييييمة
نحن ً نلترض العداا ًو نلترض التنالل المسمممبح لكن دورنا  ؟ ما لماذا يحصمممل مثل   ا التنالل. أيللى اإلنتباق

د الممممةمممموا ممممر   ممممر الممممتممممي أممممممامممممنممممما ً تممممجممممعمممملممممنممممما نممممطمممممممممئممممن إلمممم  أن مممممما يممممجممممري الممممةمممموا. و  ممممو رصمممممممممممممْ
مممممه بممممممما فمي ذلممممم   إنممممما أنمولمنممممماق  ) فمي إيمران  مو ثمور  إسمممممممممم مميمممممة بمكمممممل رسمممممممممممممالمممممة اإلسمممممممممم م وبمكمممممل رًو

 التي ح  باا هللا العرب بدور ريادي في اإلس م.، وبما في ذل    ق الروح( لرفنا  عربيا  
 السياساأ التي تستلا  روح اإلس م من حارج العرب. كما أننا ً نكتم  بأنه ليس ب  ننا أن يجري تصويب

 لك  الثورل في إيران كان  ثورل    الفساد تم  أجإل تحق ق   الة إجتماعية.:  ل 
نا ل  ألل إن  . أالثور  في اإلتحاد السموفياتي  ي ثور   مد اللسماد و ي ثور  شمرومية ةرر إسم مية. و ..:أجاب

ْكما  ناائيا  فراا ق .  ما ًدإ في إيران ليس ثور   ً وفنما يحتاج  ، من الصمممعب أن نقول ذل  اآلن. و مسمممألة ل  نعطد 
ْكما  مو مممموميا  ًول ذل   ً ننا ًت  اآلن ً نسممممتطي  أن نقول عن  إا للته  و . ماألمر إل  فتر  كافية لكي ن صممممدر 

ْك  ينبغي أن ، الثور  في إيران إناما ثور  إسممممممممم ميمة تكون ع لتاما م  الثور  العربيمة ع لمة  ألنمه لكي نعطي  م ا الح 
 وأن تعبيدر عن ذل  يوميا . صميمية



 ؟ أ  يعني مو فها الفلسن ني ق ئاً :  ل 
 ؟ إني أسأل  ما  و موللاا تجاق فلسطرن: ماذا فعلى لللسطرن: أجاب

لاأ م  فسممبانيا ل  ت ق  ع . و لخ. افرنسمما تطالب بحح تقرير مصممرر فلسممطرن وتقول إن »كامب ديلرد« حطأ..
اإلتحاد السمموفياتي  ؟ ل يكلي لكي تكون ثور  إسمم مية أن تقط  الع لاأ م  الكيان الصمماروني.  الكيان الصمماروني

   ل  نال  دولة إسمم مية ل  تقط  ع لاتاا  . ثليسممى لديه ع لاأ م  إسممرائرل وم  ذل  فليس فيه ثور  إسمم مية
طوال ، ح  نةام أفغانسممممتان ية في عواطلاا ومواللاا م  العرب.وم  ذل  فكل الدول اإلسمممم م، بإسممممرائرل عدا تركيا

عمرق ل  يسمممم يد نلسممممه نةام الثور  اإلسمممم مية وم  ذل  طول عمرق كان عندما يقاتل العرب يقول إن جيشممممه ًا ممممر 
مردان   كما أن اللنررن الباكستانررن كانوا يقاتلون بإستمرار م  الجروش العربية عندما يكون  ناك، للقتال م  العرب
 ومجال للقتال.

ن النةام في أفغانسمممممتان شمممممروعي وم  ذل  فإن ما أعلنه  و نْلس ما  . إً يجوز أن نحك  عل  أمور مجتوأ 
د يأح  صميفغا  أ حر  لكن لصمدي أن الموقف من لضمية فلسمطرن  . ليعلنه راديو طاران بالنسمبة للمسمألة الللسمطرنية

ا ا حطأ وةرر صحي  ألن لضية فلسطرن اآلن  . فاإلس مية أم ةرر إس ميةليس  و ال ي يقول لنا إن   ق الثور  
بدلرل أن الشمممروعي والمسممميحي والمسمممل  العربي وةرر  ، لضمممية دولية ول  تعد لضمممية مسممملمرن وةرر مسممملمرن فقط

سم مية    ألكثر إ. االعربي يلتقون في المؤتمراأ الدولية لكي يتي وا مواقف معرَّنة تي  القضمية الللسمطرنية اآلن
ن كل من يحاول إشمممممممغال العراق في  إفي تقديرنا . و الناس ال ين ً يشممممممماةلون العرب عندما يتوجاون إل  المعركة

 دورق المعرو  ً بد أن يللى إنتبا نا.
لك  الحرارل في الع  ا  تالتكامإل ع   الثورل الفلستتتتتتتتتتتتن نية تالثورل في إيران تحملنا  لى ابفتراض بأن ثورل  :  ل 

م للثورل الفلسن نية أقياا كث رل.اللم   ني    م  أت أنها تق يِّ
مْته الثور  اإليرانية للثور  الللسمممممطرنية ولكننا نلترض أن شممممماق إيران كان  : أجاب نحن ل  نطليد  عل  شممممميا لدَّ

ذا كانمى  . إدركيما  كبررا  في المنطقمة وعنمدما يواح نجمد جميعما  في إزاًتمه ما يريحنما و  ا ي ر مممممممممي كل واًد وطني لطعما  
ل ي نعرفه  و أن الللسمممطرنررن  . ا ناك أشمممياا كثرر  من   ا ةرر معلنة بالنسمممبة للللسمممطرنررن فنحن ً نعر  ذل 

فضممممممل عل  الثور  اإليرانية ألن عددا  من لاد  الثور  اإليرانية تدربوا في مييماأ وسمممممماًاأ تدريب   كانوا أصممممممحاب
م الثوار اإليرانرو. أالللسمطرنررن ألن  ، ن للقضمية الللسمطرنية عل  المسمتو  اإلسمتراتيجي ف  شميا ًت  اآلنما ك  لدَّ

موا األموال و  ا ما يقدمه كل العال  للثور  الللسمممممطرنية موق  و أن يقديد مه أنةمة ت عتبر  . تألصممممم  ما يمكن أن يقديد قديد
 من وجاة نةر إيران أنةمة فاسد .

 األًداإ األحرر  في العراقما وراا 
تعتق  أن األح اث األن رل في العرا  هي  ملية ملن نة لقتتتتترا هذا المو ف الذي إتلذتموه ع اًا م  هإل :  ل 
تلكنها ُأجهقتتتتتتتتتتتتت  بع ما تنب هُتم لها في  1967نا تتتتتتتتتتتتتر  ام ال عب هإل هي م  نوش ما ح ث ل، بمعنى كنر؟  مة ب  اد

 ؟ الو   المناسب
رناق وا مم  في أن أطرافا  عد  كان  دفاا األسمماسممي أن  ولكن بيان اليياد  ال ي أصممد، ً أريد أن ألارن : أجاب

وأن يمأتي حط فحر ييتل  كليما   ، ن تنتاي كليما  . أتنتاي الثور  العربيمة كثور  عربيمة في  م ا اإلطمار الم ي تحمدثمى عنمه
ْك  أو لْبلاا ومناا اليط ال ي إبتدأ   عن اليط ال ي عبَّر عن المناج المعرو  بكل نضال السنواأ السابقة داحل الح 
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أم أن ما يح ث  ، إل ترتن أن األمة تعيش ملا تتتتتتتتتتتتتتًا ثورياً . هما هو تق يكم للوا ع الراه  في الوط  العربي:  ل 
يب ت مق مة تفت  تتآكإل في النفستتتية العربية تفي كيانا  الوط . ت لى ذلك هإل ترتن أن هنالك إحتما   نجاح ل يام  

 ؟ وط  العربيدتي   طائفية في ال
ً بمد أن نقول أن عواممل التيريمب موجود  في األممة وعواممل الصمممممممممحمة موجود  في األممة في الممد   : أجماب

 ًو ينتابنا أي تفردد في القول إن األمة ستتكون.، الناائي لطعا  
مسممألة فا ق ، أما كيف سممتتعرض األمة عن طريح الصممررور  إل  صممعوباأ وحسممائر وك   ي وفي أي مردان

فاي لد تةار في األمة ولكن في تفصمورنا إن عملية اإلًسماس بأ مية  ، أ حر  ومناا ًاًأ التلترى التي أشمرأ لاا
 الناوض والعمل عليه و جدأ في األمة اآلن وسروفاا وفمكاناتاا موجود  للناوض.

زمنيا  ريثما تصمل إل    أما ك  سمتدف  من حسمائر وك  سمتتعطل، إذا  فاألمة سمتسمتمر عل  طريح الناوض زمنيا  
 النقاط المؤشر  عل  طريح الناوض فا ق مسألة أ حر .

فما الذي  ، ما دام لبنان الرستتتمي ملتزمًا بقرارا   مة ب  اد تما دام  أت تتتا ه   تستتتمح عرفض  رار  ربي:  ل 
 ؟ يحول دتن تواُج   سكري  ربي مكثف في مناطق الجنوا يو ف حرا التهج ر ابسرائ لية

و و نلسه ال ي يحول دون  ، ل ي يحول دون   ا  و نلسه ال ي يحول دون تسيرن الجباة السوريةا: أجاب
ً  من أن يسممممتنوفاا  ، تسمممميرن الجباة األردنية و و نلسممممه ال ي يحول دون إسممممتنوا  العدو وجْعل األمة تنال بد

 .العدو
 ؟ لصمود ت رارا   مة ب  ادلك  أ  تعتق  أن ما يح ث في جنوا لبنان ي ثر  لى مص اقية مو ف ا:  ل 

»كيف نعالج جنوب   إن جنوب لبنان بحالة ةرر مجتوأ  ًو يمكن أن يعالفج جنوب لبنان بواسممطة شممعار: أجاب
كيف نعمالج جنوب لبنمان بمعول عن  : فنقول ً يجوز أن نق  في اليطمأ. و وأعني معمالفجمة جم ريمة ومشمممممممممريدفمة لبنمان«

يعني أننا يجب أن نعطل أي جاد ألية معالفجة توقدف التد ور في جنوب لبنان  النةر  الشممممممممولية للقضمممممممية و  ا ً 
ولكن  ، علرنا أن نلعل، حرثما ً يتوفر جاد إليقا  اليسممائر في أي مردان صممغرر. فبإنتةار عملية الناوض الكامل

ًي نتصممممور الميادين الصممممغرر  التي صممممرنا لة أ بمعول عن الميادين   ،نؤذ  مناا فنيا  ون سممممتنو  علرنا في   ق المًر
ألن ًالة الربط ً بد أن تكون ًا مر  بإسمتمرار ًت  ونحن نوقف عملية التد ور في مردان صمغرر أو في  ، األوسم 

 جباة صغرر .
 ؟ هإل يمك  القول بأن حإل مشكلة لبنان إرادل  ربية:  ل 

ت وقدف ةرر ا وتسمممتطي  أن   طبعا  عندما تحضمممر اإلراد  العربية تسمممتطي  أن ت وقدف فدْعلاا وتسمممتطي  أن: أجاب
 ؟ كيف تتوفر اإلراد  العربية: ت حْدإ عملية ناوض ولكن السؤال  و

 ؟ ما دام أمك  في  مة ب  اد إنقاذ النفسية العربية فما الذي يحول دتن إنقاذ جنوا لبنان بإرادل العرا:  ل 
د : أجاب دتاا الحالة  اإلراد  الم. فاإلراد  المتعدد  تسمتلوم ًالة محدد  لكي تصمب  مًو تعدد  لبل لمة بغداد ًو
د .  المًو

 لجوائري ا - يالصراع المغرب
 ؟ بأي نظرل تتابعون ما يح ث ع   الم را تالجزائر:  ل 

لجوائرية إل  أية عملياأ صمممممممراع ت ضمممممممع  جاود ا ا - ةطبعا  نتمن  أن ً ت لضمممممممي الع لاأ المغربي: أجاب



ًماًأ برن العرب تجعمل األطرا   ألن ، وبمالتمالي تنعكس سممممممممملبما  عل  األممة أعمداا لممة بغمداد يحماولون أن يوجمدوا 
العربية تتمحور بالتضمماد. وفذا ما ًصممل صممراع عسممكري برن المغرب والجوائر فسممتتمحور األنةمة العربية ًول   ا 

د  التي تجسمممممممدأ في لمة بغداد وعل  لر ، النةام أو ذاك و  ق حسمممممممار  كبرر  اراأ لمة ولاا أثار عل  إرادتا  المًو
باإل ممافة إل  أننا من الناًية المبدئية بشممكل عام نرفل إسممتنوا  الدم العربي عن طريح العربي ماما كان  ، بغداد

 لون النةام.
 ؟ قَلقكم في قياهإل ما يح ث اآلن في اللليج يُ :  ل 

 ليس إل  ًد كبرر ولكنه محل إ تمامنا.: أجاب
لبحران    في هذا المو ف هو لمصتتتتتتتلحة البحري  أم أنه  تتتتتتت   تهإل أن ت و  مصتتتتتتتر مع البحري   تإنبهار ا:  ل 

 ؟ العرا 
ونحن نلوم أي واًد يكون في ًالة حاصمة  ، نحن نعتقد أن أي موقف يقله السماداأ  و موقف مشمبوق: أجاب

ن نية ونعتبرق حاطئا  ونعتبر الموقف ال ي يتصمممر  تجاق موقف السممماداأ   سمممْ  ً ويتصمممر  تجاق موقف السممماداأ من 
حن نريد أن نقول . نحن ً نريد أن نسممممابح أًدا  . نن المسممممألة ليسممممى مسممممألة تفسمممماب ح. إموللا  حاطئا  بحسممممن نية 

 إننا موجودون.، ألشقائنا العرب عندما يكونون في وْ   ةرر طبيعي
ر ا ذلك مع الم را تأ ل  أنه  . جالذي يستتتتتتتتتتتتتعى إليه الرئيس الستتتتتتتتتتتتتادا  هو فت ح ث رل في جبهة  مة ب  اد:  ل 

مستتع  ألن يرستإل مستا  ا  تاآلن يكرر الشتيا نفسته بالنستبة للبحري   تهو في ذلك ليس حريصتًا  لى  رتبة البحري    
 ؟ ا الذي فعلتموه إزاا ذلك. مت   لى قعب البحري   تإنما يسته   إحراج العرا 

السماداأ ًشمر نلسمه في أي أن ، أً تللى إنتبا   طبيعة التوافح برن موقف السماداأ وبرن موقف اآلحرين : أجاب 
فحرنما  ، ن العراق يتعامل تعام   صمافيا  م  الةوا ر . إ   ق الحالة في الولى ال ي تجري فيه تحركاأ مشمبو ة في اليليج 

و  ا التعامل  ، وموجودون عند أي إًسمماس بيطر التاديد اليارجي ، ذ ب إل  األشممقاا في البحرْين لال لا  أننا أحوانك  
َّ يكون مرتبطا  بقو  دولية ،   دولية أو بأي إيعاز دولي ليس مرتبطا  بأية لو  الموقف الصمممافي  . ف برنما السممماداأ ً يمكن أ

ي ضمييد  فرصمة الضمربة تحى الغطاا لكن دحول السماداأ يجعل الينادق تتداحل ويجعل الموقف العرالي أصم   ةرر ملاوم  
 ة نةر الكثرريرن. ا من وج 

 ؟ ما هو المنلوا في هذه المشاريع، البحري   إلى المشاريع المنرتحة اآلن   يكون القص  إست راج :  ل 
ل عملية التيويف: أجاب خ عروبة المنطقة أو تسمارل مامة المشماري  المشمبو ة التي ت سمايد .  المطلوب إما فسمْ

 المسخ يكون بط رق أ حر  عديد .و 
 ؟ يجري اآلن في المننقةهإل هنالك َتناعق ع   مو ف العرا  تمو ف السعودية إزاا ما :  ل 

ليس  نمماك تفطممابح برن موللنمما  . ف إن الحممديمث عن التطممابح برن موقف العراق وأي موقف فحر ةرر دلرح : أجماب 
ما الت لي في . أ لا ا فإننا متطابقون م  أنلسممممنا فقط . و وبرن أي موقف عربي فحر ألنه ً يوجد  ناك نةام عربي بعثي 

لمة أو ةرر ما ، برن  م ا النةمام أو ةررق ، برن  م ق الحمالمة أو تلم  ، المواقف برن  م ا الموقف أو ذاك  فام ق  ، في  م ق المًر
ولكن من الممكن أن تةار م  الجماور العربي أو ، المسمممألة إعتيادية وطبيعية ولكن ليس  ناك أية عملية تفطابح لدينا 

 م  القو  العربية القومية في النةر  اإلستراتيجية. 
تفي هذا الصتت د ما هو المنلوا م  ؟ لستتوداني  اعإل للتستتويةا - يأن الل   العرا هإل يمك  ابفتراض ب:  ل 

 ؟ السودان تلماذا   تستف  تن م  مو فه الذي هو أ را إلى مو ف  مة ب  اد منه إلى الرئيس السادا 
ر تجاق األمة: أجاب إراد  العرب  السودان  و ال ي حرج عن ؟ السودان أم العرب في لمة بغداد: مفن  و المقصيد



فمت  ما عاد إل  إراد  العرب ووقفف بنلس الموقف بالضممد من السمماداأ وليس برن لمة بغداد وبرن السمماداأ فأمر 
ألصممد أن ممثلي السممودان الرسمممررن    المدعوون في  . و طبيعي أن يكون السممودان لد رج  إل  الموقف الصممحي 

 ر حروجا  عل  إراد  العرب في صيفغا  الرسمية.أن يعردوا النةر في موللا  ال ي إتي وق وال ي ي عتب
  تب ت الع  ة ع   النظام    المصتتتتتتري تالستتتتتتوداني  لى النحو الذي يشتتتتتت ر إلى أن الرئيس نم ري متحمس لما :  ل  

  في  إلى ذلك إن الرئيس نم ري لم يستتاير الرئيس الستتادا  في مستتألة أن يكون للجامعة العربية تجود . ت فعله الرئيس الستتادا  
 في م تمر القمة األفري ية في ل ب ريا إنسحب الرئيس نم ري  ن ما ت ف الرئيس السادا  يلقى ننابه. . ت القاهرل 

لستتتتودانية  لى المستتتتتوى الشتتتتعبي تبعض ا - ةتإلى ذلك أ  تأنذتن في اب تبار نصتتتتو تتتتية الع  ا  المصتتتتري
 ؟ الهموم األمنية للرئيس نم ري 

ق نحن العرب بر: أجاب ق برن ال ي يقط  أل  مرل لكي  . و ن موقف وموقفيجب أن نلريد علرنا أيضمممممما  أن نلريد
فنسمممي األول موللا  لوميا  برنما نسمممي الثاني موللا  وطنيا  إل   ، ويقاتل العدو يقاتل العدو وبرن ال ي أر ممه محتلة

ق برن من نحاصممممممرق في  جب أن . يأن يسممممممترج  الثاني الجوا اًلليمي وبعد ذل  نْطلح عل  مولله موللا  لوميا   نلريد
ً  للاروب ونقاتله فيقاتل دفاعا  عن النلس وبرن ال ي يلت  أبوابه وييرج من ًصمممممممنه وي  ب   مكان ًو نعطيه مجا

رن من يي  موللا  لكي يحافظ عل  كيانه وبرن من يي  موللا  مغامرا  يغامر فيه بكيانه أي . بليقاتل إنتصمممارا  للحح
ق برن   ا وبرن ذاك. عالعسمممرر يضممم  كيانه أمام اإلمتحان ننا لكي نلا  موقف السمممودان بأنه موقف . إلرنا أن نلريد

َّ يكون بصمممميغة إتياذ المواقف التي تعالج اإلناياراأ والصممممعوباأ التي يواجااا وفنما يكون مولله  صممممحي  عليه أ
 عل  أساس الموقف العربي وليس عل  أساس معالجة الموقف في السودان.

د لسطرنيةالثور  الل  وملصلة عدم التًو
م ما هو الستبب الذي حال ن ل إنعقاد  . ثهإل م  الممك  أن نعر  تق يمكم للوا ع الراه  للثورل الفلستن نية:  ل 
 ؟ دتن ابقترام  لى فصائإل هذه الثورل أن تتوح   بإل إتلاذ القرارا  التي تعزز إستمرارها كثورل ،  مة ب  اد

الللسمطرنية بكل فصمائلاا  و أنا  أ ناس ثوار صمادلون بما يلعلونه أو بما يريدون  اإلتجاق العام للثور  : أجاب
،  ًرممث  نمماك قيمماداأ بممدل قيمماد  واًممد ، ولكن ممما ينقصمممممممممامما  و ممما ينق  األمممة، أن يلعلوق أو بممما يؤمنون بممه

وعقائد  ، واًد إ ممافة إل  وجود ممثلرن بدل ممثل، بدل صمملة واًد  أوصممد ، وفسممتراتيجياأ بدل إسممتراتيجية واًد 
د،  ا  و وال  الثور  الللسمممطرنية.  بدل عقرد  واًد  ،  ولكن ًرنما ي  بون إل  األنةمة العربية يطالبوناا بأن تتًو

ًمدوا ًمد لكنا  ً يطمالبون الحركماأ الثوريمة  إفم ، من دون أن يطمالبوا أنلسممممممممما  بمأن يتو نا  يطمالبون األنةممة بمأن تتو
دالتي تقاتل في سمماًة واًد  بأن  َّ عن طريح السمماًة المكشمموفة. و تتًو الصممراع  . و   ق الصممعوباأ ً يمكن ًلاا إ

الثور  الللسطرنية  . فالطويل األمد  و القادر عل  أن ييلح قياد  واًد  دون اإلعتماد عل  الل عب الدولية أو العربية
 يجب أن تيلح قيادتاا المعترف  باا من برن أبنائاا.

ذ   ج:  لت  إل . هت  مليتة فت ائيتة جريئتة في القت س، هتة التحرير العربيتةا التي تحظى عر تايتة العرا  بتإل أيتام نفت 
ي  لى إستتتترائ لرد  هإل أن العملية مق مة لعمليا   حقة تهإل هنالك إستتتتتع اد لمواجهة. ت يعي ذلك ع اية تنشتتتتيا الجبهة

لتوسع في السنوا  المقبلة بح    في رأيك ستوا إل ا إسرائ إلتهإل أن ؟ هذه العمليا  بعملية  سكرية تفي  مق العرا 
 ؟ أنها تصإل إلى ح تدكم أت تكونوا    ت لتم إلى ح تدها

مما في مما  . أصممممممممممَّممى »جبامة التحرير العربيمة« العمليمة في ةرفمة عمليماتاما وليس في ةرفمة عمليماتنما: أجماب
األلرب إلرنا و  ا معرو  ولكن ً صمممممحي  أن »جباة التحرير العربية  ي الجباة : يتعلح بدع  العراق فألول اآلتي



ل  نسممما   فيه  إسمممرائرله  مممد وليس  ناك جاد يوجَّ ، تنس أنه ليس  نال  مدف  فلسمممطرني ليس فيه لولب عرالي
أما كيف ، فنحن ندع  كل فصمائل المقاومة الللسمطرنية من الناًية المعنوية والسمياسمية والمادية، بصميغة من الصميفل

لكن من الطبيعي أن اللصممائل الثورية دائما  وبإسممتمرار تكون في ًركة دائمة  ، أ حر   فا ق مسممألة إسممرائرلتتصممر  
 .المواجاة األعداا

هإل ترتن أن األردن يمك  أن يصتتتتتم  إلى النهاية بما   يجعإل تو عا  الرئيس الستتتتتادا  تتحقق بإنقتتتتتمام  :  ل 
مون كعرا  م  جهة تك تل  مة ب  ا؟ الملك حستتتتت    ريبًا إليه د م  جهة ُأنرى إلى األردن ما يجعإل  تتتتتموده  تهإل تق يِّ

 ؟ مستمراً 
ال ي نسمممممممعه ونلمسممممممه من المل  ًسممممممرن بإسممممممتمرار  و أنه ملتوم بقراراأ لمة بغداد و  ا ما يؤكدق  : أجاب
م الدع  لسموريا. نبإسمتمرار م الدع  لألردن من ح ل لراراأ لمة بغداد مثلما نقديد م لألردن أي ، قديد ومسمتعدون ألن نقديد

 .  من شأنه أن يبعدق عن أية ًالة من ًاًأ الضع دعْ 
 ؟ هإل ترتن أن  ق    مة  ربية اآلن منلوا تمف  :  ل 

ولبل أن نقول ما و الملرد نر  أن أي لقاا عربي  ،   ا يتب  التحضمرراأ النلسمية والسمياسمية واأل دا : أجاب
 التحضرر وطبيعة الاد .لكن مقدار اللائد  يعتمد عل  طبيعة النية وطبيعة ،  و ملرد طبعا  

دل المعالم مع :  ل  إلى متى ستتتتتتتتتتتتبقى الع  ا  مقنو ة مع الو يا  المتح ل ت تتتتتتتتتتتعيفة مع عرينانيا ت  ر مح  
 ؟ تهإل هنالك ننا لتنوير التعاتن التقني تالعسكري مع فرنسا؟ ابتحاد السوفياتي

د  المعال  إل  : أجاب ما أناا ع لة صمممدالة ًيييية  . كالحد التلصمممرليإن الع لة م  اإلتحاد السممموفياتي محدَّ
وليسممممى شممممكلية أو مرتبطة بومن معرَّن وفنما مرتبطة بلامنا لمد  وطبيعة النضممممال العربي ولمد  ما يسممممتطي  أن  

لة أو باما معا     ق . و يلعله اإلتحاد السمممموفياتي في مردان معاونة األمة بت لي اإلسممممتراتيجياأ أو المصممممال  المتبادف
د  ًرث يلا  السمممموفياأ تلكررنا بالكاملًالة م أي أننا ً نشممممكو من عقد  أو ًالة في مجال الع لاأ الثنائية  ، حدَّ

أما بالنسمممبة إل  بريطانيا فاللتور ال ي يحصمممل في الع لاأ معاا أًيانا  سمممببه اليلفية اإلسمممتعمارية  ، برننا وبرنا 
ًمدا  من الجوا ر الماممة ف. فم لبريطمانيما مما أن  . كأمما اآلن فمالعراق ل  يعمد كم لم  طبعما  ، ي التماج البريطمانيالعراق كمان وا

ر التطور ال ي ًصمل في العراق ح ل اإلًد  عشمر  سمنة   التاريخ يجر    أًيانا  إل  إتياذ مواقف ت بعد   عن تصمو 
تعامل  ول ل  يكون لنا رد فعل تجاق   ق التصمممممرفاأ وياتو ال، فرتصمممممرفون تصمممممرفاأ مرتبطة بالما مممممي، الما مممممية

 ل  ينسممحب   ا الموقف عل  كافة الدول الغربية التي ياتو التعامل الطبيعي  . كالطبيعي أو اإلعتيادي م  بريطانيا
ياأ المتحد  فإن الع لاأ سممممممتبق  مقطوعة معاا إل  الولى ال ي  . أمعاا أًيانا   ما بالنسممممممبة إل  الع لاأ م  الًو

وبغرر   ق الصممممممور  فإن الع لاأ سممممممتبق  مقطوعة ، العربية والعراقنتصممممممور بأن إعادتاا تكون أكثر فائد  لألمة 
 معاا.

 هذا المو ف يننبق  ليه ما تقوله بإستمرار    المرتنة الثورية.:  ل 
   ق المرونة.، يتضمن جوابي   ا، طبعا  : أجاب
 تيبقى تم  ز    تكم عها.، تبقى فرنسا:  ل 

ن م  ا: أجماب ،  ع لتنما جرمد  معاما. فأي أن لاما موللما  متمروا  ، لع لمة ببريطمانيماإن ع لتنما م  فرنسممممممممما ً تقمارف
إننا نأح  منا  بعل األسممملحة كما نأح  بعل الحلقاأ التي نتصمممور بأناا  ، وليس  ناك شممم  ًول   ا المو ممموع

،  توفرر اوالتي ل  تايا لنا سرو  التسملي  من اإلتحاد السموفياتي اللرصمة في ، ملرد  للجيش العرالي في تسمليحه
فيسممممممتجربوا لنا  ، فضمممممممن ًسمممممماباتنا أن نطلب من فرنسمممممما أية ًلقة نعتقد بأناا ملرد  وتيدم العراق واألمة العربية



 بالحدود التي يتصورون بأن فراا مصلحة لبلدنا.
 حتى األسلحة ابستراتيجية.:  ل 

لة صممعبة سممواا بالنسممبة إل   إذا كانى عابر  للقاراأ فا ق مسممأ؟ ما المقصممود باألسمملحة اإلسممتراتيجية: أجاب
 .أن تعطراا للعراق، فرنسا أو ةرر ا

 بإل ث ثة أقهر كن  في زيارل لهلسنكي تإلتق   عرئيس الوزراا ترئيس البرلمان تتزيراللارجية تم ير البنك  :  ل 
ثوا بإهتمام م. ت المركزي ت  د كب ر م  م راا ال تائر اب تصتتتتتتتتتتادية لحوظ    العرا   ه  ا جميعًا تب تن استتتتتتتتتتتثناا تح  

هإل هناك إهتمام م  جانب العرا  بمثإل هذه ال تل التي تو تتتتف بأنها  تتتتاحبة تكنولوجيا محاي ل أت قتتتتيا م  ، تدتره 
 ؟ هذا القب إل

عل  أساس أن تكون  ناك ع لة جرد  م  الدول الصغرر     1975لقد و  عى حطة   ا التوجه في عام : أجاب
 والنروج والدنمارك وةرر ا...المحايد  في أوروبا كالسويد وفنلندا 

 ؟ هإل هناك رغبة في إستمرار هذه الع  ا  تتنويرها ترفع مستواها:  ل 
 نع .: أجاب

 األمرركي -ومسألة الوفاق السوفياتي ًركة عدم اإلنحياز
إل يمك  . ه1982هنالك ته ئة بال ة األهمية ستتتتتتتتتتمعنا  نها لقمة   م ابنحياز التي ستتتتتتتتتتُتعق  في ب  اد  ام :  ل 

ألم ركي بما حققه م  إنفراج  ا - يأم أن الوفا  الستتتوفيات، التو ع بأنكم ستتتتعملون م  أجإل تنشتتتيا حركة   م ابنحياز
ومًا لحركة   م ابنحياز لما كان   ليه تلما يجب أن تللمناستتتتتتتتبة ما هو تق يمكم  م؟ ُيشتتتتتتتتكيِّإل حاجزًا أمام أي تنشتتتتتتتتيا

 ؟ تكون  ليه
اة  مممممممممد   ق الدولة دون الدولة ، ً ننةر إل  ًركة عدم اإلنحياز: أجاب أو أناا في  ، األ حر  عل  أناا موجَّ

منا ينطلح  وفاْ ، وفنما لاا مواصلاتاا المعروفة التي ر سمى من  مؤتمر باندونل، األ حر  حدمة   ق الدول دون الدول 
،  من  م ق اإلعتبماراأ ولام ا نرةمب في أن نعميدح  م ا المناج ةرر المنحماز لكي يلتقي م  الموقف القريمب من الحح

 ا الناج نحاول أن نعميدقه في ًركة عدم اإلنحياز ألنه األسمممممماس ال ي  .  أو الموقف العادل عل  الصممممممعرد الدولي
ونمأممل بمأن يمأحم   م ا المناج دورق وأن  ، أةلبيمة المدول ةرر المنحماز  م ق الر بمة موجود  لمد  . و لماممى عليمه الحركمة

 يتعوز المناج ةرر المنحاز المعادي لألمبريالية المناصر للحح المنا ل  د الةل .
 ؟ هإل أزيل  أثار الم امرل األن رل تما هو الو ع الراه  في الحزا اآلن:  ل 

 ؟ را  للمؤامر  األحرر  ل تلمس أن  ناك فثا: أنا أسأل  نلس السؤال: أجاب
سممى عل  كل  أنى عربي موجود في العراق وأمضمرى فيه   ق اللتر  ما ال ي ًًْةته.  ً ًالة مؤلمة ًصملى و

 ًال.
م الش و     إلى حوار في إطار تتد و ، لق  د وتم الم ادري  إلى العودل فهإل كان  التلبية عنسبة ما تري تن :  ل 

تأ لنتم أنه سيكون عرلمان البع  تأقعتم األمإل ؟ ة يعني التعامإل معهم بأسلوا ح ي يتهإل   م التلبي، الجبهة فهإل لبوا
تهتإل أن فكرل تحق ق هتذه ابنفراجتا  جتاا  ، فتأي نوش م  الت يمو راطيتة هو التذي ستتتتتتتتتتتتتتُيعتمت ، بتأجواا ديمو راطيتة جت يت ل 

 ؟ نتيجة الم امرل أم أنها مقررل م   بإل
ولكن الثوري يتحول إل  ً ثوري  ، ن تامفل من لبل الثوريرنصمممممممحي  أن كل ًالة تحصمممممممل ً ينبغي أ: أجاب

عندما يكون مولله لائما  عل  أسممماس ردود اللعل فا ا يعني أنه سممميكون بدون إسمممتراتيجية ومعناق أن يكون بدون  



ً  أن يضمم  ًوب، حلفية مبدئية تلرض عليه إسممتراتيجية مسممتمر    البعث   ق القضممايا الكبرر  ألن مؤامر  فليس معقو
ف  يمكن أن يت اموا لكي نتصور أناا  ، والصيفل التي نتحدإ عناا في ًالة ثور ، لمتآمرون في ًالة رد . اصارأ

ليدلوا بتارئمة المجلس  ، لمجلس الوطني معلفن عنمه من زممان. او  مممممممممعمى بعمد المؤامر  كمان بعل المتمآمرين ممن ك 
ثمانية أشمار. أما مو موع الشمروعررن فاناك رسمالة وجاى لا  الوطني وممن عطَّلوا ساورق فاو لد أ علن عنه لبل 

فأرسمممممملوا  ، من لبل اليياد  القطرية من  فتر  دعتا  فراا إل  ًوار إلعاد  و ممممممْ  الع لاأ في إطار مقبول للطرفْرن
شممر  أي أناا تقريبا  ل  تجب بشممكل صممري  وجريا ومبا، رسممالة فسممرتاا اليياد  بأناا ً تعبر عن الموقف المطلوب

ًمالمة لمديممة، عل  مبمادر  الييماد  مما اآلن فليس لمدينما شممممممممميا جمديمد وفي أي ولمى يعودون إل  حيممة الثور   . أو م ق 
ن الثور  ما مية في طريقاا  . إأما بغرر   ق الصميغة ف ، سمندحل في ًوار معا ، ويكونون مسمتعدين للتعامل تحتاا

ن الثور   . إً يكون الحوب الشمممممممممروعي تحمى حيمتاماالشمممممممممروعي العرالي ولن تموأ عنمدمما  فاي ل  ييلقاما الحوب
وفي أي ولى يرةب الحوب الشمممروعي العرالي أن يعود تحى حيمة الثور  فإن اليياد  سمممتدرس   ا وت قرر  ، مسمممتمر 

 الموقف المناسب.
 ؟ هإل هناك نية لتشجيع القناش اللاص في العرا :  ل 

.  ناجنا اإلشمتراكي صمحي  فكرا  وتطبيقا  . مإسمتراتيجية في مناجنا اإلشمتراكينحن ً نشمكو من إحتنالاأ : أجاب
يفل في  م ا المرمدان أو ذاكو  .  بام ق الحمالمة أو تلم ، في طريح التطبرح اإلسمممممممممتراتيجي للمناج يكون تكريف الصمممممممممد
اكي ًو في  فنحن ليس لدينا إًسمممممماس باإلحتناق ً في تطبرح البناا اإلشممممممتر ، التكريف ةرر اإلًسمممممماس باإلحتناقو 

 مناج البناا اإلشتراكي.
ستتمع  أن هناك إهتمامًا قتتلصتتيًا م  جانبك لنبع المصتتحف الشتتريف طبا ة   مث إل لها تإنك تستتأل ع    :  ل 

تهإل هناك توجه في ، هإل أن ذلك ع اية توجها  دينية مستتتتتتتتَج ل  ن ك، الح   تاآلنر    ستتتتتتت ر العمإل في المشتتتتتتترتش
أ ول ذلك  لى أستتتاس أن الجزا  ، تكستتتيا يكون رديفًا للتبشتتت ر بالبع  في ال تل العربية إطار التبشتتت ر ال يني في أفري يا

 األكبر م  هذه المصاحف كما   إل لي س رَسإل إلى المسلم     ر العرا في العالم.
حن ل  نشمممممممعر أن  ناك إفترالا  برن روح  . نو تأكرد للتوجه البعثي.  ً؟ للىف  ل  ي بداية توجه ديني: أجاب

ير  أن   - واللضممل يعود إل  ال ين سممبقونا في و ممْ  مناج البعث - بإسممتمرار فإن ًوبنا. و الدين وبرن روح البعث
ليس  . أالبعث  و ًالة إسمممممممممتلاام روح األمة بصممممممممميفل جديد  تتجدد م  الحيا  ملبية طموح األمة عل    ا الطريح

مله أبطال  مة إل  أبعد نقطة في األرض وأريقى دماا األالقرفن الشممممممممريف  و واًد من ألدس مقدسمممممممماأ األمة ًو
إنه ألمر طبيعي أن يكون إ تمامنا  ، طا ر  كانى ت عبيدر بكل معاني اإلح و والتضممحية عن كل ًر  ورد في القرفن

 .بالقرفن ألنه يمثيدل كل ذل  وينب  من إ تمامنا بدين األمة ودين اإلنسانية بل  و دين اإلنسانية بوعامة األمة

   

ام حستتتتتتتت   ستتتتتتتتألت ه    كنر أنبار الرئيس أحم  حستتتتتتتت  البكر ت   كنر مرل إلت يا ف هاتأن ش الرئيس  تتتتتتتت   ،  ا أتديِّ
بع   ودتي م   مة هافانا إلتق ُ  به . ت إل إنها اآلن أفقتتتتتتتتتإل مما كان   ليه تهو في الحكم . ع تتتتتتتتتحته ج  ل : تأجاعني

 تأطلعُته  لى ما ح ث هناك بالتفا  إل.
 


