إستنطاق َّ
لصدام في مجلة «المستقبل»
بعد تنحي البكر

الحديث األول في مجلة المستقبل  -باريس
بتاريخ  13أكتوبر/تشرين األول 1979
في مكتبه في مبنى المجلس الوطني الذي كان مقره أيام كان نائباً لرئيس الجمهورية إس ت ت ت ت تتتقبلني الرئيس ت ت ت ت ت ت ام
حس ت  ،كان ذلك مستتاا الستتب ( 29ستتبتمبر/أيلول  )1979بع أستتبوش قتتا م العمإل تابستتت با  .كن ُ مته باً تفي
لحظة زال الته ب .فالرئيس ت ت ت ت تي ام حست ت ت ت ت في اية الر ة .تبزتال الته ب تج ُ نفست ت ت ت تتي أمام ائ ربي قت ت ت ت ت و
بالمنا شة تبالحوار م دتن أن تستو فه بعض الكلما .
تتج تُه بإل أن أطرح بعض األسئلة ليه يقيِّ م تحل له للوا ع العربي الراه لى النحو اآلتي:
م المهم ابق تتارل إلى ح يقة ترتبا بالوا ع العربي تمست ت رل النق تتال القومي تهي أن هنالك تتورل م لمة في هذا
الوا ع ،نأمإل أن يأتي الو الذي تت ر فيه هذه الصت ت ت تتورل ،في جانب مع  .األمر الم لم الذي أق ت ت ت ت ر إليه ت ذكرته
أمام إح ى فصتائإل المقاتمة الفلستن نية هو أن النقتال القومي تتهيأ أمامه ستاحة تاستعة لكي يأنذ ابنستان ف ها كإل
با ه ،تكإل جه ه .تبإست ت ت ت ت ت تتتمرار فإن كإل الجهود التي تُبذل لكي يكون الفعإل القومي الثوري في م اره الرحب الواست ت ت ت ت ت تتع
تتعرض إلى محات اب ا ة ،أي أن الحالة بإست ت تتتمرار تجاعهها معو ا بإل أن تعني الجهود أ صت ت تتى ما ن ها م
إمكانيا .
يعني :لكي تأنذ رتنا في الركض لألق ت توام المنلوبة تنح نست تتتع للتست تتل تنركض بالست تتر ة التي تست تتتج ب
لذلك تبأ ص تتى ما يمك م طا ة إلى أبع نقنة في الجه نتو تتإل لها ،نج أمامنا ائقاً يح م الحركة تي دي إلى
التو ف ،ف تست ت تتاتى الجميع في ذلك .تهذا يمك تشت ت تتب هه بحركة الل ول ن ما تكون في ست ت تتاحة ت ت تتيقة ف تست ت تتاتى ف ها
األ ت ت ت إل مع ر األ ت ت ت إل ألن المس ت تتافة صت ت ت رل ،عإل ربما حتى ابس ت تتتعارل بالتش ت تتبيه تب ت للوهلة األتلى أت م ن ل
بعض المظاهر أن الل ول ر األ ت ت لة هي أكثر ركق ت تاً م الل ول األ ت ت لة .تم ن ل هذا المو ت تتوش ل لهم
هتتإل يلف ت إنتبتتاهكم أن العرا دنلوا أربع حرتا مع الع ت ت ،تر م ذلتتك تحتى ان ليس هنتتالتتك تتائ ت تاح ت يش ت ت ت ت ت ت تتار لتته
بالبنان ...ائ سكري تاح يشار له بالبنان المياً ت ربياً تيقال أنه هذا القائ الناجح كذا ...الخ.
ظهر ن نا أناس قتجعان كفردا  .كحا  .كنفس ام ..حتى في حرا تشتري  ،أت كظاهرل امة .لك  ،كقادل
اس تتتراتيج لم يظهر ن نا حتى لى المس تتتوى العس تتكري ر م أننا دنلنا أربع حرتا في ح أن الع ت ظهر له ادل
س ت تتكريون ن ل هذه الحرتا .لماذا؟ ألن األمة لم تأنذ كإل با ها تلم تك الس ت تتاحة تس ت تتمح ألن تجعلها تس ت تتتل م كإل
جه ها ت قلها إلى أ صتتى استتتراتيجية لكي تنجب ادل استتتراتيج م ن ل الكفاال الح ي ية المنتز ة إنت از اً ،تكذلك
ليس ع ننا م ائ مبرر س تتياس تتياً نلقته فلس تتن ألن الحرا أت الصت تراش لم يعنيا كإل الم ى بح تس تتمح للجميع بأن
يركقتوا بكإل جه هم ع تن حواجز ،حتى يمكننا إكتشتا القادل الذي إنتز وا فر تتهم تليس الذي تهيأ لهم الفر تة،
تهذا تاح م أسرار م تجود قيادل موح ل في المقاتمة ،يعني تع د ال يادا في المقاتمة .تستظإل هذه الحالة طالما
أن الصراش لم يأنذ بع ه ابستراتيجي الكامإل ،سواا كان في الجبهة أت في الم ى تالعمق السياسي تالعسكري.

هذا هو األمر الم لم في حيال األمة تالذي تلعب فيه الحواجز ال تلية أثارها الملموسة.
يعني :أن المص ت ت تتالح ال تلية تتش ت ت تتابكها تتأث راتها لى المحيا العربي جعل الحواجز ص ت ت ت رل .أي ن ما نكب
األمة إلى أ صى حالة ،ت بإل أن تنفجر إنفجا اًر يزيح كإل الحواجز تيفتح الساحة إلى م اها األبع  ،في مثإل هذا الظر
يرفع أ اا األمة حاج اًز ليق ت تتعوا حاج اًز كنر لكي تس ت تتتجمع األمة كإل طا تها تتس ت تتتنفر كإل همتها تتمق ت تتي حركتها
بكإل نفوانها فتنجب أعنائها القادل تالمنا تل تتب ش أت تلصتب في مجال الفكر بشتتى أنوا ه ،ستواا في الفكر الثوري
األُنرى .بإل الو ت ت تتول إلى هذه الظاهرل يللق أمامها حاجز لتعود فتنحبس م
أت ست ت تواه م األفكار أت في المجا
ج ي  .فكثرل الحواجز التي تو تع أمام النقتال القومي م جانب أ اا األمة يراد منها م الو تول إلى هذه الظاهرل
التي تفجر ف ها األمة كإل راتها تتنجب ادتها.
أح ى المس تتائإل في هذا المجال ،كان بع اتفاقية كامب ديف ح أ تتبح المو ف العربي ج اً موماً في مة
ب اد ،تلك المو ف األ ت تتح هو أن الع ار تس ت تتوريا تالمقاتمة تا ردن ،في حس ت تتابا األرض ،تفي حس ت تتابا التنوش،
كان بإمكانها أن تشتكإل مرك اًز يستتقنب كإل العرا ف نقلهم إلى حالة ج ي ل ت ش مجا ً ألح أن يتجاتز أت أن يتللى
ن اا الواجب القومي.
إن ب ت اد أت فت ابنهيتار النفس ت ت ت ت ت تتي ،تهتذا كتان تاحت ًا م األهت ا ابس ت ت ت ت ت تتتراتيجيتة الكب رل لقمتة ب ت اد ،ر أن األمر
تتي ة النق تتال المثلى للحركة لنس تتف تلك الحواجز التي تح ثنا نها تأنها تتي ة نس تف الحواجز هي
الوا تتح أنها ليس ت
بالوح ل العراقية  -الس ت تتورية التي تأنذ المنحى المنلوا حولها األردن تالمقاتمة تتقود النق ت تتال القومي نحو اياته المح دل
بما يعزز ملية ابستتتقناا القومي لألمة ،تتب أ ملية تراش مرل تطويلة ترتبا بحواجز دتلية ت دي عها للتو ف الستريع
تالذي يحول دتن أن تأنذ األمة م اها كله.
ام حس :
ل  :هإل هذا ممك في ظإل الظرت الحا رل؟ تتساال الرئيس
في ما يتعلق بالوح ل العراقية  -السورية؟
ل  ، :تإنما في الصي ة الرباعية :الع ار تسوريا تاألردن تالمقاتمة؟
وأجاب :إن كل عقل عليه أن يصمم الشميا ال ي يريدق لبل أن يبدأ اللعل .ولكن ليس كل تصممي معووً عن
اللعمل الحي في اللحةمة .واألعممال الكبرر بمالم اأ تمأحم أًيمانما معنما ما التمارييي من كوناما توفلمد في ةرفمة العمليماأ
األمامية وليس في ةرفة المقر اليللي المسمممممتري  .ق الروح ً توجد في ا الومن إذ ليس فيه روح الحالة التي
ح تلم
كمان ممكنما أن فتيلح ًمالمة نوميمة متطور كمما نتمنما ما ونسمممممممممع لاما ،ولكن م ا ً يعني أن الةر الم ي حفل ف
الحالة ً يتكرر .ليس بالضرور بصيغة األزمة لكن لد يتكرر بصيغة اإلنلراج.
ل  :هإل يمك ابفتراض بأن الع ار يست ت تتعى في ست ت تتب إل ذلك مث ً ،أت أنك قت ت تتلصت ت تتياً نلنا لذلك؟ أست ت تتأل لى
أساس أنك بع مة ب اد أظهر أنك احب قإل إستراتيجي تتلنيني؟
أجاب :التيطيط ليس حْلح الحالة ةرر الموجود بإسمممممتمرار وفنما في الدرجة األسممممماسمممممية و ْ مممم الموجود في
نطاق من اللاعلية األفضمممممممل ممممممممن أفح بعرد المد  .يعني :الترترباأ ةرر المرًلية .ليس بإمكاننا أن ننعول عن
مكوناأ الحالة التي نمر باا ،وعن ملرداتاا ،وطبعا الةر الجديد له و ْ ممممممعه الجديد وله ملرداأ جديد وً بد أن
نعرد تشميي الملرداأ الجديد  ،بمقدار ما تعط للوال الجديد .فا ا العطاا ممن الةر اإلعتيادي ييتل نوعا
وكمما عنمه في الةر ةرر اإلعتيمادي .فكيف يتحول؟ إنمه بحماجمة إل ولمى ًت يمكننما من أن نضممممممم معمه في إطمارق
الصحي .
ل  :إذا كان جبهة مة ب اد لم تستتتنع ر م أنها جمع كإل العرا أن تش ت مصتتر إل ها ،فكيف يمك للع ار

تسوريا تاألردن تالمقاتمة أن تش العرا جميعاً إلى مسألة هي أكثر د ة تف ها قيا م المص رية؟
أجاب :أريد أن أو مم الشممميا ال ي للته ،أنا ً ألصمممد أن العراق وسممموريا والمقاومة واألردن تتصمممر بمعول
عن ثقل العرب وفنما أن يكون تصمممممرفاا متقدما نوميا في الولى ال ي و متصمممممل بكل لدراأ العرب ،أي أن العرب
يتحركون بقدراتا ولنسممممممم ديمماا تقلردية ،لكن الحركة األمامية تكون بقدراأ ةرر إعتيادية .وفي الولى ال ي تنوع إل
األمام ناك الرأس اآلحر المتصممممممل م العرب ال ي يأح منا ما يسممممممتطيعون إعطااق .لكنه يتصممممممر ليس عل
أسماس الممكن في المحيط العربي الجماعي وفنما عل أسماس المتطور من ممرر العرب ومن لدراتا  .فتحقح لمة
بغداد بعطاااأ ةرر متمرو ببعد بعرد أبقانا نسمماوي بعضممنا إل ًد كبرر مممن الصمميغة و ك ا عادأ الصمميغة وبعد
أشمار أو سمنواأ سمنجد أن الكل يسماوي بعضمه ،لن تةار السماًة التي تجعلنا نكون ن فسمقا واًدا أو رت بالمصمطل
العسمممممممكري ،أي كوكبة أمامية وكوكبة ثانية وكوكبة وسمممممممطية وكوكبة في اليْل  ،فكلنا أمة واًد ولكننا ً نسمممممممرر
جميعنا بالعرض ،لكن عندما تتايأ الةرو التي تضمعنا با ا الشمكل ،عند ذاك سمت ْسمال وًد األمة إذ سميةار لاد
في اليْل مثل القاد ال ين في األمام .لد تيتل الصممميغة أو التعبرر عناا والدواف بعل الشممميا ،ولكن ال ي في
اليل مثل ال ي في األمام يسميلد للكوكبة األمامية بدور ا الييادي بقناعة .يعني :لةرو الحالة .ليس ألننا جل ْسمنا
في مؤتمر نقول من يصمل لائدا ومن تق عليه مسمؤولية أكثر من سمواق .يقولون :العراق تق عليه مسمؤولية أكثر
من سم مواق .نقول :لماذا؟ لكن المعركة الطويلة ي التي ترديتب عل العراق مسمممؤولية أكثر من سم مواق .فعدد شمممادائه
يشم يدكل طابو ار ً يشم يدكله أي ثْقل فحر في الوطن العربي .عند ذل يكون أم ار طبيعيا أن يقال له إن ل مولعا ييتل
عن مول موريتانيا ،رة أن الجمي يشممماركون بشمممر الصم مراع وفدار الصم مراع ،لكن ترترباتا تيتل ويةار منا
أثنمان أو ث ثمة أو أربعمة من القماد والمعركمة ي التي تةار ولسممممممم منما نحن الم ين يد
نتوجا وفنمما المعركمة و بمار
المعركة و ال ي يصم تاجا وليس الدكاكرن اليلفية.
لت  :لك أ ترى أن جبهتة متة ب ت اد بحتاجتة إلى دم جت يت أت إلى دم إ ت ت ت ت ت ت تتافي بعت متا تب كمتا لو أنهتا لم تعت
أنها مث ً لم تستتتنع أن تم ِّيش تا القوى القتتا نة دانإل مصتتر تأبق الرئيس الستتادا ستتائ ًار
لى ت عتها فق ت ً
في ننا الصلح إلى النهاية.
تللمناست ت تتبة ،هإل تعتق أن هنالك إمكانية بع كإل الذي ح ث لقبول ودل الرئيس الست ت تتادا إلى العرا أم أن أمره
إنتهى في نظركم؟
أجماب :أوً أريمدك كعربي أن تعر كيف نلكر ،فام ا ملتماح لمعرفمة تصممممممممموراتنما ،واأل مدا التي نتوحما ما في
عملنا .لنأح لمة بغداد ،علرنا أن ً يد
ناون من أ مرتاا عندما نربطاا بأصممممممل الةر ال ي إنعقدأ فيه .لمة بغداد
كيف ًصمملى؟ معرو أناا جااأ في أعقاب إتلالرتي «كامب ديلرد» اللترن إسممتادفتا إًداإ إنايار نلسممي ،و ق
ْ
مسممالة في ةاية اليطور عل مصممرر ومسممتقبل النضممال القومي .إن األعداا ً يلتشممون عمن ييون األمة ،نةاما
كان أو أشممياصمما ،وفنما ال ي ياما و كيف تناار األمة نلسمميا لكي تمتن عن أداا دور ا التارييي في النضممال
ودور ا التارييي في البناا والصممررور الجديد  .وعندما يحصممل اإلنايار النلسممي ونكون ةرر لادرين عل أن نلعل
ا عقدأ لمة
أي شمميا ممد من ييون ،ويكون من ييون ألو من األمة ..عند ذل يتحقح ا الو م  .ولمْن
بغداد .وما ًصمل فراا من الناًية العملية و إجتماع كل العرب ،عدا السماداأ ،وفتياذ ل ارراأ بالرفل الجماعي
و ا و الما  .إذا :األمة عل المسممتو الشممعبي كانى رافضممة .ولكن رْفضمماا كان بصمميغة الرفل بحركة الرد إل
اليْل  .و ا ل يكن كافيا كما أنه ليس و التعبرر المطلوب عن الحالة التي تةار األمة أمام نلسممممماا وأمام العال
بأناا في و ْ م ةرر ما ص َّمورق السماداأ ،فكانى لمة بغداد ويجب أًَّ ننسم زمناا فنتعامل معاا من ح ل المعطياأ

وكيف أصب و ْ األمة وكيف أصب و ْ الساداأ اآلن؟
َّ
ميططما لاما ،أن تمأحم ممد في اللماعليمة أكثر من الم ي أحم ْتمه اآلن .ولكن يجمب أن
طبعما كمان مطلوبما ،وكمان
نقول بأن السممممممماداأ وم في لمة بغداد وأن األمبريالية بكل جبروتاا ووللى ماوومة أمام لمة بغداد .وعر العال
كله أن ق اليطة إنما تر مممممممممي السممممممممماداأ فقط .وبدأ التحول في العقلية األوروبية وأح أ تصمممممممممريحاأ زعمائاا
األسماسمررن التي كانى تأيردا ل «كامب ديلرد» تتحول إل القول بأن «كامب ديلرد» ً يحقح السم م .إذا :لمة بغداد
أًدثى تحوً في التلكرر عل مسممتو العال وأوللى اإلنايار النلسممي عل مسممتو العرب .بل إن الو م النلسممي
للعرب بدأ يسممجل صممعودا وحاصممة عندما ترادفى الحركة في الع لة الجديد برن العراق وسمموريا م لمة بغداد ،وفذا
إناا ًققى شمممممموطا كبر ار ،لكن ل ًققى كل ما ينبغي؟ ليس نال صمممممميغة في الوال العربي ال ار ن لادر عل أن
د
جم دصم مفيل ةرر متطابقة أو أًيانا
تحقح كل ما ينبغي أو كل ما يجب أن يحيقح ألن الصممميل القريبة اآلن في ًالة ْ
ةرر متوافقمة إذا ل نقمل في بعل أوسممممممممماطاما (المتنمالضمممممممممة) .م ا و ًمال العممل الجمماعي العربي 22 ،دولمة22 ،
نةاما 22 ،سمياسمة 22 ،لائداً 22 ،الة ،ول ا فطبيعي أًَّ تيرج من ا الوال الصميغة المطلوبة لنضمال األمة ،ولكن
يوًد صيغة للعرب في ترترب مسا ماتا ودرجاأ مسا ماتا .
نضال األمة يستطي أن دي
ل  :ما هو تصوركم للب يإل المصري؟
أجاب :إذا كنا سمممنموج برن السممماداأ وبرن الشمممعب في مصمممر فليس عندنا التصمممور للبديل .مصمممر ي بديل
نلساا و ي بديل األمة عل طريح النضال دفاعا عن األمة مثلما كان عبد الناصر .أًد اإلحوان العرب كان يتحدإ
عن العراق كبديل لمصمممممر ،للى له ،ً :العراق بديل لنلسمممممه ،ومثما أن مصمممممر ل تكن بدي ألًد وكانى تنوب عن
األممة ،فمالعراق في أي ولمى يمروق العرب عن ةررق ،يتمرو بنلس المدرجمة التي ينوب باما عن األممة ويؤدي دو ار في
حدمتاا ً .يوجد لائد عربي ينوب عن عبد الناصمممر وً يوجد نةام ينوب عن مصمممر لكن مصمممر الثقل اإلسمممتراتيجي
اللني المعبأ بإستطاعة األمة أن تنوب عناا.
نكم إلى د م ال تل العربية يحملون رست ت ت ت ت تتائإل إلى الملوك
ل  :في األيام القل لة الما ت ت ت ت ت تتية أتف تم مبعوث
تالرؤستتاا ،تستتمعنا أن إرتياحاً ستتاد بعض ال تل بع تستتلم هذه الرستتائإل .هإل لنا أن نقف لى طبيعة هذا التحرك الذي
متم به تما هو اله منه؟
أجاب :تعني البحرين والكويى .أردنا أن نقول ألشممممممقائنا في البحرين والكويى وللعال كله إن أي جاة حارجية
تتصمممممممور أناا لادر عل أن تنال من السمممممممياد كشمممممممعب وكأرض لن تتمكن من ذل  .وما دمنا موجودين في مكان
نسممممتطي من ح له أن نوصممممل طالتنا بالضممممد ،فإننا سممممو نلعل ذل  .لد ً يكون الولى اآلن مارئا لو ْ ممم طالة
العراق مباشممممر من ًرث الجغرافية بالضمممم د من الكيان الصمممماروني ،لكن من المؤكد أن إمكاناته مايأ ألن تو مممم
بالضمد من أية جباة عندما تحاول أن تنتا السمياد الكويتية أو البحرينية أر ما وشمعبا ..بل وكل اليليج .نحن ً
نسممم بأن تمسممخ عروبة اليليج ً كأرض وً كشممعب .وكانى مامة المبعوثرن أن ينقلوا ا ألشممقائنا ويقولوا لا
وبقدر ما يسمحون لنا.
بقدر ما يحتاجون ْ
بإننا موجودون وبإمكانا اإلستعانة بنا ْ

الدور اإليراني إذا ا طربى األو اع
ل  :ليس بالقت ت ت تترترل أن ترست ت ت تتإل إيران وا إلى البحري تلكنها تست ت ت تتتنيع إست ت ت تتت ل ظرت تأت ت ت ت تتاش دانلية
مو توعية تتفعإل ما تري ه .هإل إذا ستار األمور تإ تنرب األت تاش بشتكإل يجعإل مصت ر هذه األنظمة مه داً يشتعر
الع ار أنه يجب أن ُيبقي لى هذه األنظمة تيحم ها؟ تكيف؟

أجاب ً :تنس أننا بعثرون ،وثوريون ،وفشمتراكرون نؤمن بالشمعب .فالشمعب إينما كان وفذا أراد أن يد
يغرر  -بما
في ذل الع ارق  -نحن معه .و ق ًالة مسممتديمة ولن تتغرر ألننا أصممبحنا ًكاما مضممى علرنا إًد عشممر سممنة.
تل مسممألة ناائية في التلكرر .فالشممعب العربي في مصممر عندما يد
يغرر ًاكمه فا ق مسممألة من ًقه عندما يعتقد أن
ًاكمه ً يلبي الطموح .في العراق من ًقه أيضممممما .لد ً تر مممممرنا ق المسمممممألة تكتيكيا لكناا تر مممممي ممممممائرنا
لمسم مخ
وعقردتنا التي نؤمن باا إذا كانى ًالة شمممعب ،أما عندما تكون نال ًالة يسمممتاد باا الشمممعب واألرض ْ
ومسمم مخ دور مصممممر نا يجيا دورنا .فلسممممنا بالنةام ال ي عمرق سممممنتان وً
ومسمم مخ عروبة مصممممر ْ
عروبة العراق ْ
معلوماأ لديه عن كل الحاًأ التي تحصممل وً يعر عن ألرب منطقة إليه و ي اليليج العربي أين تنحصم ر النقاط
اللنية فيه وأين الووايا اللنية التي تسمممممممتيدم كحالة مطلوب من ح لاا إمتداد إسمممممممتراتيجية أجنبية إل المنطقة أو
ًالة شممغب إعتيادي في الع لة برنه وبرن الحاك  ،فحالة الشممغب في الع لة برنه وبرن ًاك ليسممى من مسممؤولرتنا
ألننا ً يمكن أن نكون شممممرطة .ق ليسممممى مامتنا ،فنحن ً نكون شممممرطة ًت ألنلسممممنا إًَّ ممممد األجنبي و ممممد
العم ا و د اليونة ،أما د الشعب ..ف .
ل  :في أي حال ،إن هذا المو ف م جانب إيران يف في تترترل إح اث ت ار إجتماعية تس تتياس تتية في
مننقة اللليج ،ت يذيب بعض الش ت تتيا مش ت تتا ر اب ليمية اللليجية ،تتحإل محلها نا ا ل ى الحكام بإل الناس بأن
الل ص هو في القومية العربية.
أجاب ً :بد لا أن يسمتلردوا ًت لو كان التحرك األجنبي يسمتيدم شمعاراأ تغطية وعلرا أن ينتباوا ويعردوا
فتوازن الع لة برنا وبرن شعبا عل أسس صحية.
ل  :بالنستبة إلى ظاهرل الفتور ع الثورل العربية تالثورل ابست مية في إيران :أ ترى أن هذه الظاهرل ت و إلى
ابس ت ت ت ت تتت راا تكما لو أن هذه النقلة فيما ح ث في إيران تعني ق ت ت ت ت ت ئاً بالنس ت ت ت ت تتبة للثوري العرا .تهإل هناك تنا ض
أس ت ت تتاس ت ت تتي ،أم هناك حذر م الثورل ابست ت ت ت مية في إيران؟ تكيف تفس ت ت تترتن ظاهرل إلتقاا الثوري العرا مع التقل ي
العرا في نظرل قبه متجانسة إلى الثورل في إيران؟
أجاب :البعثرون في العراق ل يمرلوا إل اليياسماأ التقلردية ،أي أننا ل نسمتعر ا .أين و التنالل األسماسمي
في الحسمممماباأ التقلردية؟ إن القو الثورية الدولية ل تعد تسممممتيدم ق المقاسمممماأ التقلردية .نجد أن الصممممرن م
األمرركررن مث في موقف مضمماد للسمموفياأ ونجد أن السمموفياأ م الجاة الل نية في موقف مضمماد لحالة أحر .
معرنمة مممممممممد لو أحر في سما ر تبمدو مسمممممممممتغربمة .إذا ًت النماس الم ين إبتمدأوا في
ونجمد أن ثوريرن في أنةممة َّ
إستيدام ق المصطلحاأ ل يعودوا يد
يطبقوناا.
نعود إل تعريلنما للثور العربيمة و دمن ث تعريلنما للثور اإلسممممممم م ميمة .الثور العربيمة مامتاما تغررر المجتم في
شمممممت الميادين ،تغرر ار نوميا إل األمام إلعاد مجد العرب في دصممم مفيل جديد  ...الخ ،وو ْ ممم م األمة عل مسمممممتو
أعدائاا في موقف تقدر به عل تحقرح ًالة تم يدكناا من الدفاع عن نلسمممممماا ،وو ْ مممم م األمة في مول يم يدكناا من
بناا نلسمممممماا وو مممممم أألمة في مول يجعلاا لادر عل رْفل الةل وتحقرح العدالة .ق ي الثور العربية .ي
ليسمى صميغة األديان ولكناا تسمتوًي اليي المركوية من تاريياا ،واألديان جوا من تاريخ األمة .فالثور اإلسم مية،
لكي تكون إس م مية ،ينبغي أن تكون صممديقة للثور العربية وأي تنالل برن أية ثور تسم ديممي نلسمماا إس م مية وبرن
الثور العربية معناق أن تل الثور ةرر إس مية ،وأنا كثوري عربي أفا األمور با ا الشكل.
ل  :هي ثورل ر إس مية أم هي ر ثورل؟
أجاب :ي ثور ةرر إسمم مية ،أما أن تكون ةرر ثور فا ا شممميا فحر .يعني :ممكن أن تكون ثور فارسمممية

وممكن أن تكون ثور باكسمممممتانية لكناا لن تكون ثور إسممممم مية ألن أول ما تحرو عليه الثور اإلسممممم مية ،لكي
تكون إسم مية ًقا ،و أن تسمتوعب اللكر العربية التي َّ
تحد ْثنا عناا ،وأن توي أي تنالل برناا وبرن ق اللكر .
وعنمدمما يةار تنمالل برناما وبرن اللكر وبرناما وبرن م ق الثور  ،تكون ةرر إسممممممم م ميمة .وأنما كعربي أفا الثور
اإلسمم م مية با ا المعن  ،أما أن تكون ثور إسمم م مية وتشممممعر بتنالل برناا وبرن األطر البالية في أي نةام عربي
فا ا أمر طبيعي ،و و عرن ما تشمممعر به الثور العربية نلسممماا .فاناك تنالل برناا وبرن األطر في بعل األنةمة
العربية .برناا وبرن توجااتاا ،برن سممممياسمممماتاا ،برن تكوين تركرب إنةمتاا ،برن ع لة أنةمتاا بالشممممعب ،لكن لو
عمْلنا مسمحا للثور في إيران لرأينا كيف تصمرفى م العرب .فاي لو أعلنى أناا مد كل شميا عربي فاسمد لقلنا إن
ا ًح فا ق ثور إس م مية وع لتاا م الثور العربية ع لة صممميمية ،أما أن تأتي لتض م درجاأ لللسمماد وتجعل
بعضممه ًليلا لاا وتتكل عن البعل اآلحر ك ما فقط ،فإن مثل ق الثور ً يمكن أن تكون إس م مية .ونسممأل بعد
ذل  :ما و تقصممرر العراق تجاق ق الثور  .إذا كان العراق مقصم ار إزاا ق الثور فسممنقول إن من ًح ق الثور
أن توعل عل العراق مؤلتا أو إل ما ًنااية ،ولكن العراق ليس مقصمم ار إزاا ا .فلمد سممب سممنواأ ونحن نسمماعد
كل الناس ال ين برزوا للمواجاة األمامية في إيران ونيسممممر لا أداا أدوار النضممممالية ممممد الشمممماق .وأةلبا بقرنا
نسممماعد إل ًرن قيام الثور  .ول ا ،عندما يشمممنون ًملة مممد ثور العراق ف بد أن يللى ا األمر إنتبا نا إل
المدور الموكمل إلرا سممممممم مواا عن وعي أو بصممممممممميغمة فتورط ألط ار موجود داحمل الثور اإليرانيمة .مفالبعل منا لمد
ا التصر بوعي ،والبعل اآلحر لد يكون
د
تصر
منجر إل
َّا
يتصر
ا التصر  .ولنأح نماذج .إن الشاق َّ
شمعب إيران و مد شمعوب المنطقة .يقولون ا ،ومن جملة ما لام به إًت ل ث إ جور عربية في اليليج .فإذا
كانى الثور إسم م مية فلماذا ل يعردوا الجور العربية إل أ لاا .التنالل ليس بإفتراض التنالل برن الثور العربية
صيل التعبرر عن المناج.
والثور اإلس مية إط لا .لد تيتل
ف
نحن نلترض أن الثور اإلس مية في أي بلد ةرر عربي ي تعويو للثور العربية في الوطن العربي ،أما الثور
العربية في الوطن العربي فاي عمليا تبعث روح األمة مسممتلرد من كل رسممالتاا وفي المقدمة رسممالتاا اإلسمم مية.
وما دامى الثور العربية تقوم بدور ا األصممرل الحضمماري فليس لدينا شممعور بأننا بحاجة إل صم فميل أحر لنضممالنا أو
إل شمعاراأ أحر لنضمالنا .ولكننا نعتقد أن أية ثور إصمرلة في أي بلد عربي ي ألرب إلرنا من أية ثور أحر في
أي بلمد ةرر عربي عنمدمما تكون إسممممممم م ميمة ًييييمة .إذا فمالتنمالل من جمانباما م الثور العربيمة و الم ي يجمب أن
يللى اإلنتباق .أما لماذا يحصمممل مثل ا التنالل؟ نحن ً نلترض العداا وً نلترض التنالل المسمممبح لكن دورنا
رصممممممممممم مد الممممةممموا ممممر .والممممةمم موا ممممر الممممتممممي أممممممامممممنممممما ً تممممجممممعمممملممممنممممما نممممطمممممممممئممممن إلممم أن مممممما يممممجممممري
ممممو ْ
فمي إيمران مو ثمور إسممممممممم مميمممممة بمكمممممل رسمممممممممممممالمممممة اإلسممممممممم م وبمكمممممل روًمممممه بممممممما فمي ذلمممم (إنممممما أنمولمنممممماق
ق الروح ،التي ح باا هللا العرب بدور ريادي في اإلس م.
لرفنا عربيا) وبما في ذل
كما أننا ً نكتم بأنه ليس ب ننا أن يجري تصويب السياساأ التي تستلا روح اإلس م من حارج العرب.
الفساد تم أجإل تحق ق الة إجتماعية.
ل  :لك الثورل في إيران كان ثورل
أجاب ...:والثور في اإلتحاد السموفياتي ي ثور مد اللسماد و ي ثور شمرومية ةرر إسم مية .أنا ل ألل إن
د
نعط ً ْكما ناائيا فراا .ومن الصمممعب أن نقول ذل اآلن ،وفنما يحتاج
ما ًدإ في إيران ليس ثور  .ق مسمممألة ل
األمر إل فتر كافية لكي نصممممدر ً ْكما مو مممموميا ًول ذل  .ما للته و إننا ًت اآلن ً نسممممتطي أن نقول عن
الثور في إيران إناما ثور إسممممممم م ميمة ،ألنمه لكي نعطي م ا الح ْك ينبغي أن تكون ع لتاما م الثور العربيمة ع لمة
صميمية وأن يد
تعبر عن ذل يوميا.

ل  :أ يعني مو فها الفلسن ني ق ئاً؟
أجاب :ماذا فعلى لللسطرن :إني أسأل ما و موللاا تجاق فلسطرن؟
فرنسمما تطالب بحح تقرير مصممرر فلسممطرن وتقول إن «كامب ديلرد» حطأ ...الخ .وفسممبانيا ل تق ع لاأ م
الكيان الصمماروني .ل يكلي لكي تكون ثور إسم مية أن تقط الع لاأ م الكيان الصمماروني؟ اإلتحاد السمموفياتي
ليسممى لديه ع لاأ م إس مرائرل وم ذل فليس فيه ثور إس م مية .ث ل نال دولة إس م مية ل تقط ع لاتاا
بإسمم مرائرل عدا تركيا ،وم ذل فكل الدول اإلسمم م مية في عواطلاا ومواللاا م العرب .ح نةام أفغانسممممتان ،طوال
عمرق ل يسممم يد نلسممممه نةام الثور اإلسممم مية وم ذل طول عمرق كان عندما يقاتل العرب يقول إن جيشممممه ًا ممممر
للقتال م العرب ،كما أن اللنررن الباكستانررن كانوا يقاتلون بإستمرار م الجروش العربية عندما يكون ناك مردان
ومجال للقتال.
ً يجوز أن نحك عل أمور مجت أو  .إن النةام في أفغانسمممممتان شمممممروعي وم ذل فإن ما أعلنه و ْنلس ما
صميغا أحر لكن لصمدي أن الموقف من لضمية فلسمطرن
يعلنه راديو طاران بالنسمبة للمسمألة الللسمطرنية .لد يأح
ف
ليس و ال ي يقول لنا إن ق الثور اإلس مية أم ةرر إس مية .فا ا حطأ وةرر صحي ألن لضية فلسطرن اآلن
لضمممية دولية ول تعد لضمممية مسممملمرن وةرر مسممملمرن فقط ،بدلرل أن الشمممروعي والمسممميحي والمسمممل العربي وةرر
معرنة تي القضمية الللسمطرنية اآلن .ا ألكثر إسم مية
العربي يلتقون في المؤتمراأ الدولية لكي يتي وا مواقف َّ
الناس ال ين ً يشممممممماةلون العرب عندما يتوجاون إل المعركة .وفي تقديرنا إن كل من يحاول إشمممممممغال العراق في
دورق المعرو ً بد أن يللى إنتبا نا.
ل  :لك الح اررل في الع ا تالتكامإل ع الثورل الفلست ت ت ت ت تتن نية تالثورل في إيران تحملنا لى ابفتراض بأن ثورل
اللم ني م أت أنها تقيِّ م للثورل الفلسن نية أقياا كث رل.
أجاب :نحن ل نطيدل عل شممممميا َّ
لدم ْته الثور اإليرانية للثور الللسمممممطرنية ولكننا نلترض أن شممممماق إيران كان
دركيما كبر ار في المنطقمة وعنمدما يواح نجمد جميعما في إزاًتمه ما يريحنما و ا ير مممممممممي كل واًد وطني لطعما .إذا كانمى
ناك أشمممياا كثرر من ا ةرر معلنة بالنسمممبة للللسمممطرنررن فنحن ً نعر ذل  .ال ي نعرفه و أن الللسمممطرنررن
كانوا أصممممممحاب فضممممممل عل الثور اإليرانية ألن عددا من لاد الثور اإليرانية تدربوا في مييماأ وسمممممماًاأ تدريب
الللسمطرنررن .أما ك َّ
لدم الثوار اإليرانرون للقضمية الللسمطرنية عل المسمتو اإلسمتراتيجي ف شميا ًت اآلن ،ألن
يقدموا األموال و ا ما يقدمه كل العال للثور الللسمممممطرنية .ت يد
يقدموق و أن يد
ألصمممم ما يمكن أن يد
قدمه أنةمة تعتبر
من وجاة نةر إيران أنةمة فاسد .

ما وراا األًداإ األحرر في العراق
ل  :هإل تعتق أن األح اث األن رل في الع ار هي ملية ملننة لق ت تترا هذا المو ف الذي إتلذتموه ع ااً م
مة ب اد؟ بمعنى كنر ،هإل هي م نوش ما ح ث لعب النا ت ت ت ت ت تتر ام  1967تلكنها أُجهقت ت ت ت ت ت ت بع ما تنبهتُم لها في
الو المناسب؟
أجاب ً :أريد أن ألارن ،ولكن بيان اليياد ال ي أصممدرناق وا م في أن أطرافا عد كان دفاا األسمماسممي أن
تنتاي الثور العربيمة كثور عربيمة في م ا اإلطمار الم ي تحمدثمى عنمه .أن تنتاي كليما ،وأن يمأتي حط فحر ييتل كليما
عبر عن المناج المعرو بكل نضال السنواأ السابقة داحل الح ْك أو ْلبلاا ومناا اليط ال ي إبتدأ
عن اليط ال ي َّ
في  1978/10/1ولمة بغداد.

ل  :ما هو تق يكم للوا ع الراه في الوط العربي .هإل ترتن أن األمة تعيش ملا ت ت ت ت ت ت تاً ثورياً ،أم أن ما يح ث
نجاح ل يام
يب ت مق مة تفت تتآكإل في النفس تتية العربية تفي كيانا الوط  .ت لى ذلك هإل ترتن أن هنالك إحتما
طائفية في الوط العربي؟
دتي
أجماب ً :بمد أن نقول أن عواممل التيريمب موجود في األممة وعواممل الصممممممم محمة موجود في األممة في الممد
الناائي لطعا ،وً ينتابنا أي فتردد في القول إن األمة ستتكون.
أما كيف سممتتعرض األمة عن طريح الصممررور إل صممعوباأ وحسممائر وك ي وفي أي مردان ،فا ق مسممألة
أحر ومناا ًاًأ التلترى التي أشمرأ لاا ،فاي لد تةار في األمة ولكن في فتصمورنا إن عملية اإلًسماس بأ مية
الناوض والعمل عليه وجدأ في األمة اآلن وسروفاا وفمكاناتاا موجود للناوض.
إذا فاألمة سمتسمتمر عل طريح الناوض زمنيا ،أما ك سمتدف من حسمائر وك سمتتعطل زمنيا ريثما تصمل إل
النقاط المؤشر عل طريح الناوض فا ق مسألة أحر .
ل  :ما دام لبنان الرس تتمي ملتزماً بق ار ار مة ب اد تما دام أت تتا ه تس تتمح عرفض رار ربي ،فما الذي
اج سكري ربي مكثف في مناطق الجنوا يو ف حرا التهج ر ابسرائ لية؟
يحول دتن تو ُ
أجاب :ال ي يحول دون ا و نلسه ال ي يحول دون تسيرن الجباة السورية ،و و نلسه ال ي يحول دون
وجعل األمة تنال بدً من أن يسممممتنوفاا
تسمممميرن الجباة األردنية ،و و نلسممممه ال ي يحول دون إسممممتن او العدو ْ
العدو.
ل  :لك أ تعتق أن ما يح ث في جنوا لبنان ي ثر لى مص اقية مو ف الصمود ت ار ار مة ب اد؟
أجاب :إن جنوب لبنان بحالة ةرر مجت أو وً يمكن أن يعافلج جنوب لبنان بواسممطة شممعار «كيف نعالج جنوب
لبنمان» وأعني معمافلجمة جم ريمة ومشمممممممم يدمرفمة .وً يجوز أن نق في اليطمأ فنقول :كيف نعمالج جنوب لبنمان بمعول عن
النةر الشممممممممولية للقضمممممممية و ا ً يعني أننا يجب أن نعطل أي جاد ألية معافلجة تودقف التد ور في جنوب لبنان
بإنتةار عملية الناوض الكامل .فحرثما ً يتوفر جاد إليقا اليسممائر في أي مردان صممغرر ،علرنا أن نلعل ،ولكن
علرنا في ق المرًلة أًي نتصممممور الميادين الصممممغرر التي صممممرنا نؤذ مناا فنيا ونسممممتنو  ،بمعول عن الميادين
األوسم  ،ألن ًالة الربط ً بد أن تكون ًا مر بإسمتمرار ًت ونحن نوقف عملية التد ور في مردان صمغرر أو في
جباة صغرر .
ل  :هإل يمك القول بأن حإل مشكلة لبنان إرادل ربية؟
أجاب :طبعا عندما تحضمممر اإلراد العربية تسمممتطي أن تودقف دف ْعلاا وتسمممتطي أن تودقف ةرر ا وتسمممتطي أن
حدإ عملية ناوض ولكن السؤال و :كيف تتوفر اإلراد العربية؟
ت ْ
ل  :ما دام أمك في مة ب اد إنقاذ النفسية العربية فما الذي يحول دتن إنقاذ جنوا لبنان بإرادل العرا؟
أجاب :اإلراد المتعدد تسمتلوم ًالة محدد لكي تصمب موًد  .فاإلراد المتعدد لبل لمة بغداد وًدتاا الحالة
الموًد .

الصراع المغربي  -الجوائري
ل  :بأي نظرل تتابعون ما يح ث ع الم را تالجزائر؟
أجاب :طبعا نتمن أن ً تلضمممممممي الع لاأ المغربية  -الجوائرية إل أية عملياأ صممممم مراع تضمممممممع

جاود ا

وبمالتمالي تنعكس سممممممممملبما عل األممة ،ألن أعمداا لممة بغمداد يحماولون أن يوجمدوا ًماًأ برن العرب تجعمل األط ار
العربية تتمحور بالتضمماد .وفذا ما ًصممل ص مراع عسممكري برن المغرب والجوائر فسممتتمحور األنةمة العربية ًول ا
لرراأ لمة
النةام أو ذاك و ق حسمممممممار كبرر  ،ولاا أثار عل إرادتا الموًد التي تجسمممممممدأ في لمة بغداد وعل ا
بغداد ،باإل ممافة إل أننا من الناًية المبدئية بشممكل عام نرفل إسممتن او الدم العربي عن طريح العربي ماما كان
لون النةام.
ل  :هإل ما يح ث اآلن في اللليج ُيقَلقكم في قيا؟
أجاب :ليس إل ًد كبرر ولكنه محل إ تمامنا.
ل  :تهإل أن ت و مص ت ت تتر مع البحري تإنبهار البحران في هذا المو ف هو لمص ت ت تتلحة البحري أم أنه ت ت ت ت
الع ار ؟
أجاب :نحن نعتقد أن أي موقف يقله السماداأ و موقف مشمبوق ،ونحن نلوم أي واًد يكون في ًالة حاصمة
ويتصمممر تجاق موقف السممماداأ من ً ْسم من نية ونعتبرق حاطئا ونعتبر الموقف ال ي يتصمممر تجاق موقف السممماداأ
بحسممممن نية موللا حاطئا .إن المسممممألة ليسممممى مسممممألة فتسممممابح .نحن ً نريد أن نسممممابح أًدا .نحن نريد أن نقول
ألشقائنا العرب عندما يكونون في و ْ ةرر طبيعي ،إننا موجودون.
ل  :الذي يس ت ت ت ت ت تتعى إليه الرئيس الس ت ت ت ت ت تتادا هو فتح ث رل في جبهة مة ب اد .جرا ذلك مع الم را تأ ل أنه
مستتع ألن يرستإل مستا ا تاآلن يكرر الشتيا نفسته بالنستبة للبحري تهو في ذلك ليس حريصتاً لى رتبة البحري
ت لى قعب البحري تإنما يسته إحراج الع ار  .ما الذي فعلتموه إزاا ذلك؟
أجاب :أً تللى إنتبا طبيعة التوافح برن موقف السماداأ وبرن موقف اآلحرين ،أي أن السماداأ ًشمر نلسمه في
ق الحالة في الولى ال ي تجري فيه تحركاأ مشمبو ة في اليليج .إن العراق يتعامل تعام صمافيا م الةوا ر ،فحرنما
البحرين لال لا أننا أحوانك  ،وموجودون عند أي إًسمماس بيطر التاديد اليارجي ،و ا التعامل
ذ ب إل األشممقاا في
ْ
ليس مرتبطا بأية لو دولية أو بأي إيعاز دولي ،برنما السممماداأ ً يمكن أًَّ يكون مرتبطا بقو دولية .فالموقف الصمممافي
يض يدمي فرصمة الضمربة تحى الغطاا لكن دحول السماداأ يجعل الينادق تتداحل ويجعل الموقف العرالي أصم ةرر ملاوم
من وجاة نةر الكثرريرن.
ل  :يكون القص إست راج البحري إلى المشاريع المنرتحة اآلن ،ما هو المنلوا في هذه المشاريع؟
أجاب :المطلوب إما ف ْسمخ عروبة المنطقة أو تسمارل مامة المشماري المشمبو ة التي تس ديمال عملية التيويف.
والمسخ يكون بطرق أحر عديد .
ل  :هإل هنالك تَناعق ع مو ف الع ار تمو ف السعودية إزاا ما يجري اآلن في المننقة؟
أجماب :إن الحممديمث عن التطممابح برن موقف العراق وأي موقف فحر ةرر دلرح .فليس نمماك فتطممابح برن موللنمما
وبرن أي موقف عربي فحر ألنه ً يوجد ناك نةام عربي بعثي .ولا ا فإننا متطابقون م أنلسممممنا فقط .أما الت لي في
المواقف برن م ا الموقف أو ذاك ،برن م ق الحمالمة أو تلم  ،برن م ا النةمام أو ةررق ،في م ق المرًلمة أو ةرر ما ،فام ق
المسمممألة إعتيادية وطبيعية ولكن ليس ناك أية عملية فتطابح لدينا ،ولكن من الممكن أن تةار م الجماور العربي أو
م القو العربية القومية في النةر اإلستراتيجية.
الع ار ي  -الستتوداني اعإل للتستتوية؟ تفي هذا الص ت د ما هو المنلوا م
ل  :هإل يمك ابفتراض بأن الل
السودان تلماذا تستف تن م مو فه الذي هو أ را إلى مو ف مة ب اد منه إلى الرئيس السادا ؟
د
المقصر تجاق األمة :السودان أم العرب في لمة بغداد؟ السودان و ال ي حرج عن إراد العرب
أجاب :فمن و
ي

فمت ما عاد إل إراد العرب ووفقف بنلس الموقف بالضممد من السمماداأ وليس برن لمة بغداد وبرن السمماداأ فأمر
طبيعي أن يكون السممودان لد رج إل الموقف الصممحي  .وألصممد أن ممثلي السممودان الرسمممررن المدعوون في
صيغا الرسمية.
أن يعردوا النةر في موللا ال ي إتي وق وال ي يعتبر حروجا عل إراد العرب في ف
ل  :تب ت الع ة ع النظام المصت ت تتري تالست ت تتوداني لى النحو الذي يش ت ت ت ر إلى أن الرئيس نم ري متحمس لما
فعله الرئيس الستتادا  .تإلى ذلك إن الرئيس نم ري لم يستتاير الرئيس الستتادا في مستتألة أن يكون للجامعة العربية تجود في
القاهرل .تفي م تمر القمة األفري ية في ل ب ريا إنسحب الرئيس نم ري ن ما ت ف الرئيس السادا يلقى ننابه.
تإلى ذلك أ تأنذتن في اب تبار نصت تتو ت تتية الع ا المصت ترية  -الست تتودانية لى المست تتتوى الشت تتعبي تبعض
الهموم األمنية للرئيس نم ري؟
نلرق نحن العرب برن موقف وموقف .وعلرنا أيضمممممما أن يد
أجاب :يجب أن يد
نلرق برن ال ي يقط أل مرل لكي
يقاتل العدو وبرن ال ي أر ممه محتلة ويقاتل العدو ،فنسمممي األول موللا لوميا برنما نسمممي الثاني موللا وطنيا إل
أن يسممممممترج الثاني الجوا اًلليمي وبعد ذل ن ْطلح عل مولله موللا لوميا .يجب أن يد
نلرق برن من نحاصممممممرق في
مكان وً نعطيه مجاً للاروب ونقاتله فيقاتل دفاعا عن النلس وبرن ال ي يلت أبوابه وييرج من ًصمممممممنه وي ب
ليقاتل إنتصممما ار للحح .برن من يي موللا لكي يحافظ عل كيانه وبرن من يي موللا مغام ار يغامر فيه بكيانه أي
يضم م كيانه أمام اإلمتحان العسمممرر .علرنا أن يد
نلرق برن ا وبرن ذاك .إننا لكي نلا موقف السمممودان بأنه موقف
صممممحي عليه أًَّ يكون بصمممميغة إتياذ المواقف التي تعالج اإلناياراأ والصممممعوباأ التي يواجااا وفنما يكون مولله
عل أساس الموقف العربي وليس عل أساس معالجة الموقف في السودان.

الثور الللسطرنية وملصلة عدم التوًد
ل  :هإل م الممك أن نعر تق يمكم للوا ع الراه للثورل الفلستن نية .ثم ما هو الستبب الذي حال ن ل إنعقاد
مة ب اد ،دتن ابقترام لى فصائإل هذه الثورل أن تتوح بإل إتلاذ الق ار ار التي تعزز إستمرارها كثورل؟
أجاب :اإلتجاق العام للثور الللسمطرنية بكل فصمائلاا و أنا أناس ثوار صمادلون بما يلعلونه أو بما يريدون
أن يلعلوق أو بممما يؤمنون بممه ،ولكن ممما ينقصمممممممممامما و ممما ينق األمممةً ،رممث نمماك قيمماداأ بممدل قيمماد واًممد ،
وفسممتراتيجياأ بدل إسممتراتيجية واًد  ،د
وص م أ بدل صمملة واًد  ،إ ممافة إل وجود ممثلرن بدل ممثل واًد ،وعقائد
بدل عقرد واًد  .ا و وال الثور الللسمممطرنية ،ولكن ًرنما ي بون إل األنةمة العربية يطالبوناا بأن تتوًد،
من دون أن يطمالبوا أنلسممممممممما بمأن يتوًمدوا ،مفإنا يطمالبون األنةممة بمأن تتوًمد لكنا ً يطمالبون الحركماأ الثوريمة
التي تقاتل في سمماًة واًد بأن تتوًد .و ق الصممعوباأ ً يمكن ًلاا إًَّ عن طريح السمماًة المكشمموفة .والصمراع
الطويل األمد و القادر عل أن ييلح قياد واًد دون اإلعتماد عل اللعب الدولية أو العربية .فالثور الللسطرنية
المعتر باا من برن أبنائاا.
يجب أن تيلح قيادتاا
ف
جهتة التحرير العربيتةا التي تحظى عر تايتة الع ار  ،مليتة فت ائيتة جريئتة في القت س .هت إل
لت  :بتإل أيتام نفتذ
حقة تهإل هنالك إست تتتع اد لمواجهة رد إس ت ترائ لي لى
يعي ذلك ع اية تنشت تتيا الجبهة .تهإل أن العملية مق مة لعمليا
هذه العمليا بعملية سكرية تفي مق الع ار ؟ تهإل أن إسرائ إل في رأيك ستوا إل التوسع في السنوا المقبلة بح
أنها تصإل إلى ح تدكم أت تكونوا ت لتم إلى ح تدها؟
أجماب :صمممممممم َّممممى «جبامة التحرير العربيمة» العمليمة في ةرفمة عمليماتاما وليس في ةرفمة عمليماتنما .أمما في مما
يتعلح بدع العراق فألول اآلتي :صمممممحي أن «جباة التحرير العربية ي الجباة األلرب إلرنا و ا معرو ولكن ً

يوجه مممد إسم مرائرل ل نسممما فيه
تنس أنه ليس نال مدف فلسمممطرني ليس فيه لولب عرالي ،وليس ناك جاد َّ
بصميغة من الص فميل ،فنحن ندع كل فصمائل المقاومة الللسمطرنية من الناًية المعنوية والسمياسمية والمادية ،أما كيف
تتصممر إس مرائرل فا ق مسممألة أحر  ،لكن من الطبيعي أن اللصممائل الثورية دائما وبإسممتمرار تكون في ًركة دائمة
لمواجاة األعدااا.
ل  :هإل ترتن أن األردن يمك أن يص ت تتم إلى النهاية بما يجعإل تو عا الرئيس الس ت تتادا تتحقق بإنق ت تتمام
الملك حس ت ت ريباً إليه؟ تهإل تقيِّ مون كع ار م جهة تك تل مة ب اد م جهة أُنرى إلى األردن ما يجعإل ت تتموده
مستم اًر؟
أجاب :ال ي نسمممممممعه ونلمسممممممه من المل ًسممممممرن بإسممممممتمرار و أنه ملتوم بق ارراأ لمة بغداد و ا ما يؤكدق
نقدم الدع لسموريا ،ومسمتعدون ألن يد
قدم الدع لألردن من ح ل ل ارراأ لمة بغداد مثلما يد
بإسمتمرار .ن يد
نقدم لألردن أي
دع من شأنه أن يبعدق عن أية ًالة من ًاًأ الضع .
ْ
ل  :هإل ترتن أن ق مة ربية اآلن منلوا تمف ؟
أجاب :ا يتب التحضمرراأ النلسمية والسمياسمية واأل دا  ،ولبل أن نقول ما و الملرد نر أن أي لقاا عربي
و ملرد طبعا ،لكن مقدار اللائد يعتمد عل طبيعة النية وطبيعة التحضرر وطبيعة الاد .
ل  :إلى متى س ت ت ت ت تتتبقى الع ا مقنو ة مع الو يا المتح ل ت ت ت ت ت تتعيفة مع عرينانيا ت ر مح دل المعالم مع
ابتحاد السوفياتي؟ تهإل هنالك ننا لتنوير التعاتن التقني تالعسكري مع فرنسا؟
أجاب :إن الع لة م اإلتحاد السممموفياتي َّ
محدد المعال إل الحد التلصمممرلي .كما أناا ع لة صمممدالة ًيييية
معرن وفنما مرتبطة بلامنا لمد وطبيعة النضممممال العربي ولمد ما يسممممتطي أن
وليسممممى شممممكلية أو مرتبطة بومن َّ
المتبادلة أو باما معا .و ق
يلعله اإلتحاد السمممموفياتي في مردان معاونة األمة بت لي اإلسممممتراتيجياأ أو المصممممال
ف
ًالة م َّ
حدد ًرث يلا السمممموفياأ تلكررنا بالكامل ،أي أننا ً نشممممكو من عقد أو ًالة في مجال الع لاأ الثنائية
برننا وبرنا  ،أما بالنسمممبة إل بريطانيا فاللتور ال ي يحصمممل في الع لاأ معاا أًيانا سمممببه اليلفية اإلسمممتعمارية
لبريطمانيما .مفالعراق كمان واًمدا من الجوا ر الماممة في التماج البريطماني ،أمما اآلن فمالعراق ل يعمد كم لم طبعما .كمما أن
التاريخ يجر أًيانا إل إتياذ مواقف تبعد عن تصمور التطور ال ي ًصمل في العراق ح ل اإلًد عشمر سمنة
الما مممممية ،فرتصمممممرفون تصمممممرفاأ مرتبطة بالما مممممي ،ول ل يكون لنا رد فعل تجاق ق التصمممممرفاأ وياتو التعامل
الطبيعي أو اإلعتيادي م بريطانيا .ك ل ينسممحب ا الموقف عل كافة الدول الغربية التي ياتو التعامل الطبيعي
معاا أًيانا .أما بالنسممممممبة إل الع لاأ م الوًياأ المتحد فإن الع لاأ سممممممتبق مقطوعة معاا إل الولى ال ي
نتصممممممور بأن إعادتاا تكون أكثر فائد لألمة العربية والعراق ،وبغرر ق الصممممممور فإن الع لاأ سممممممتبق مقطوعة
معاا.
المرتنة الثورية.
ل  :هذا المو ف يننبق ليه ما تقوله بإستمرار
أجاب :طبعا ،يتضمن جوابي ا ،ق المرونة.
تكم عها.
ل  :تبقى فرنسا ،تيبقى تم ز
مارن م الع لمة ببريطمانيما ،أي أن لاما موللما متمر او .فع لتنما جرمد معاما،
أجماب :إن ع لتنما م فرنسممممممممما ً تق ف
وليس ناك شم م ًول ا المو ممموع ،إننا نأح منا بعل األسممملحة كما نأح بعل الحلقاأ التي نتصمممور بأناا
ملرد للجيش العرالي في تسمليحه ،والتي ل تايا لنا سرو التسملي من اإلتحاد السموفياتي اللرصمة في توفرر ا،
فضمممممممن ًسمممممماباتنا أن نطلب من فرنسمممممما أية ًلقة نعتقد بأناا ملرد وتيدم العراق واألمة العربية ،فيسممممممتجربوا لنا

بالحدود التي يتصورون بأن فراا مصلحة لبلدنا.
ل  :حتى األسلحة ابستراتيجية.
أجاب :ما المقصممود باألسمملحة اإلسممتراتيجية؟ إذا كانى عابر للقاراأ فا ق مسممألة صممعبة سممواا بالنسممبة إل
فرنسا أو ةرر ا ،أن تعطراا للعراق.
ل  :بإل ث ثة أقهر كن في زيارل لهلسنكي تإلتق عرئيس الوزراا ترئيس البرلمان تتزيراللارجية تم ير البنك
الع ار
المركزي ت د كب ر م م راا ال تائر اب تصت ت ت ت تتادية .ته ا جميعاً تب تن است ت ت ت تتتثناا تح ثوا بإهتمام ملحوظ
تدتره ،هإل هناك إهتمام م جانب الع ار بمثإل هذه ال تل التي تو ت تتف بأنها ت تتاحبة تكنولوجيا محاي ل أت قت تتيا م
هذا القب إل؟
أجاب :لقد و عى حطة ا التوجه في عام  1975عل أساس أن تكون ناك ع لة جرد م الدول الصغرر
المحايد في أوروبا كالسويد وفنلندا والنروج والدنمارك وةرر ا...
ل  :هإل هناك رغبة في إستمرار هذه الع ا تتنويرها ترفع مستواها؟
أجاب :نع .

ًركة عدم اإلنحياز ومسألة الوفاق السوفياتي-األمرركي
ل  :هنالك ته ئة بال ة األهمية ست ت ت ت تتمعنا نها لقمة م ابنحياز التي ست ت ت ت تتتُعق في ب اد ام  .1982هإل يمك
التو ع بأنكم س تتتعملون م أجإل تنش تتيا حركة م ابنحياز ،أم أن الوفا الس تتوفياتي  -األم ركي بما حققه م إنفراج
ليه تلما يجب أن
ُيش ت ت ت ت يِّكإل حاج اًز أمام أي تنشت ت ت تتيا؟ تللمناست ت ت تتبة ما هو تق يمكم موماً لحركة م ابنحياز لما كان
تكون ليه؟
أجاب ً :ننةر إل ًركة عدم اإلنحياز ،عل أناا موجَّاة مممممممممد ق الدولة دون الدولة األحر  ،أو أناا في
وفامنا ينطلح
حدمة ق الدول دون الدول األحر  ،وفنما لاا مواصلاتاا المعروفة التي رسمى من مؤتمر باندونلْ ،
د
نعمح م ا المناج ةرر المنحماز لكي يلتقي م الموقف القريمب من الحح،
من م ق اإلعتبماراأ ولام ا نرةمب في أن ي
د
نعمقه في ًركة عدم اإلنحياز ألنه األسمممممماس ال ي
أو الموقف العادل عل الصممممممعرد الدولي .ا الناج نحاول أن ي
لماممى عليمه الحركمة .و م ق الر بمة موجود لمد أةلبيمة المدول ةرر المنحماز  ،ونمأممل بمأن يمأحم م ا المناج دورق وأن
يتعوز المناج ةرر المنحاز المعادي لألمبريالية المناصر للحح المنا ل د الةل .
ل  :هإل أزيل أثار الم امرل األن رل تما هو الو ع الراه في الحزا اآلن؟
أجاب :أنا أسأل نلس السؤال :ل تلمس أن ناك فثا ار للمؤامر األحرر ؟
أنى عربي موجود في العراق وأمضمرى فيه ق اللتر ما ال ي ًً ْةتهً .الة مؤلمة ًصملى وًسممى عل كل
ًال.
إلى حوار في إطار
ل  :لق د وتم الم ادري إلى العودل فهإل كان التلبية عنسبة ما تري تن ،تد وتم الش و
الجبهة فهإل لبوا ،تهإل م التلبية يعني التعامإل معهم بأسلوا ح ي ي؟ تأ لنتم أنه سيكون عرلمان البع تأقعتم األمإل
بتأجواا ديمو راطيتة جت يت ل ،فتأي نوش م الت يمو راطيتة هو التذي ست ت ت ت ت ت ت ُتيعتمت  ،تهتإل أن فكرل تحق ق هتذه ابنف ارجتا جتاا
نتيجة الم امرل أم أنها مقررل م بإل؟
تامل من لبل الثوريرن ،ولكن الثوري يتحول إل ً ثوري
أجاب :صمممممممحي أن كل ًالة تحصمممممممل ً ينبغي أن ف
عندما يكون مولله لائما عل أسممماس ردود اللعل فا ا يعني أنه سممميكون بدون إسمممتراتيجية ومعناق أن يكون بدون

حلفية مبدئية تلرض عليه إسممتراتيجية مسممتمر  ،فليس معقوً أن يضم ًوب البعث ق القضممايا الكبرر ألن مؤامر
الصيل التي نتحدإ عناا في ًالة ثور  ،ف يمكن أن يت اموا لكي نتصور أناا
صارأ .المتآمرون في ًالة رد  ،و ف
و ممممممم معمى بعمد المؤامر  .المجلس الوطني معفلن عنمه من زممان ،كمان بعل المتمآمرين ممن كيدللوا بتارئمة المجلس
الوطني وممن َّ
عطلوا ساورق فاو لد أعلن عنه لبل ثمانية أشمار .أما مو موع الشمروعررن فاناك رسمالة وجاى لا
للطرفرن ،فأرسمممممملوا
من لبل اليياد القطرية من فتر دعتا فراا إل ًوار إلعاد و ْ ممممم الع لاأ في إطار مقبول
ْ
رسممالة فسممرتاا اليياد بأناا ً تعبر عن الموقف المطلوب ،أي أناا تقريبا ل تجب بشممكل صممري وجريا ومباشممر
عل مبمادر الييماد  ،و م ق ًمالمة لمديممة .أمما اآلن فليس لمدينما شممممممممميا جمديمد وفي أي ولمى يعودون إل حيممة الثور
ويكونون مسمتعدين للتعامل تحتاا ،سمندحل في ًوار معا  ،أما بغرر ق الصميغة ف  .إن الثور ما مية في طريقاا
فاي ل ييلقاما الحوب الشمممممممممروعي العرالي ولن تموأ عنمدمما ً يكون الحوب الشمممممممممروعي تحمى حيمتاما .إن الثور
مسمممتمر  ،وفي أي ولى يرةب الحوب الشمممروعي العرالي أن يعود تحى حيمة الثور فإن اليياد سمممتدرس ا وتقرر
الموقف المناسب.
ل  :هإل هناك نية لتشجيع القناش اللاص في الع ار ؟
أجاب :نحن ً نشمكو من إحتنالاأ إسمتراتيجية في مناجنا اإلشمتراكي .مناجنا اإلشمتراكي صمحي فك ار وتطبيقا.
وفي طريح التطبرح اإلسمممممممممتراتيجي للمناج يكون تكريف د
الصممممممم مفيل في م ا المرمدان أو ذاك ،بام ق الحمالمة أو تلم .
والتكريف ةرر اإلًسمممممماس باإلحتناق ،فنحن ليس لدينا إًسمممممماس باإلحتناق ً في تطبرح البناا اإلشممممممتراكي وً في
مناج البناا اإلشتراكي.
ل  :ستتمع أن هناك إهتماماً قتتلصتتياً م جانبك لنبع المصتتحف الشتريف طبا ة مث إل لها تإنك تستتأل ع
تتج ل ن ك ،تهإل هناك توجه في
الح تاآلنر
س ت ت ت ر العمإل في المش ت ت تترتش ،هإل أن ذلك ع اية توجها دينية مس ت ت ت َ
إطار التبشت ت ر ال يني في أفري يا تكس تتيا يكون رديفاً للتبشت ت ر بالبع في ال تل العربية ،أ ول ذلك لى أس تتاس أن الجزا
ر العرا في العالم.
رسإل إلى المسلم
األكبر م هذه المصاحف كما إل لي س َ
للى ل ي بداية توجه ديني؟ ً .و تأكرد للتوجه البعثي .نحن ل نشمممممممعر أن ناك إفترالا برن روح
أجاب :ف
الدين وبرن روح البعث .وبإسممتمرار فإن ًوبنا  -واللضممل يعود إل ال ين سممبقونا في و ْ م مناج البعث  -ير أن
ا الطريح .أليس
البعث و ًالة إسمممممممممتلاام روح األمة بصمممممممم فميل جديد تتجدد م الحيا ملبية طموح األمة عل
القرفن الشممممممممريف و واًد من ألدس مقدسمممممممماأ األمة وًمله أبطال األمة إل أبعد نقطة في األرض وأريقى دماا
طا ر كانى ت يد
عبر بكل معاني اإلح و والتضممحية عن كل ًر ورد في القرفن ،إنه ألمر طبيعي أن يكون إ تمامنا
بالقرفن ألنه يم ديثل كل ذل وينب من إ تمامنا بدين األمة ودين اإلنسانية بل و دين اإلنسانية بوعامة األمة.


تأنا ِّ
كنر أنبار الرئيس أحم حس ت ت ت ت البكر ت كنر مرل إلت يا ف ها،
أتدش الرئيس ت ت ت ت ام حس ت ت ت ت ست ت ت تتألته
ي
ليه تهو في الحكم .تبع ودتي م مة هافانا إلتق ُ به
تأجاعني :ت ت ت تتحته ج ل .عإل إنها اآلن أفق ت ت ت تتإل مما كان
تأطلعتُه لى ما ح ث هناك بالتفا إل.

