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 الحلقة األولى من الحوار

في عهد النبي محمد صلللللللليه  س عي ح ثتلللللللليهء  دلن ثاسيدة تدعى النبي تلللللللليدة غدع  ال دمد د  م  سبييد  دمد   
رني ل   ر س لية ف را  ت  رغبغفن  ر ء راا اقعلراه فقد  لهد:   ثسدلن لح: لقد زنيُن  د رتللللللللم  س ف سء عييه الحد ل فهغف

، ثر ه رد لالث مراى، ثري غصللبر عي  اقعلراهة ثسدلن في الغدلغد: لقد ز دث لييك فلييك العبنف ت  د رتللم   نينُ خاىف
س ثتلر الزن  تني  رلحرك في بفني، فيملد ثللدغلجح تلدعغلح بلح فقلد  لهلد: ى ربي  ل  رلء رطللللللللللللللدعلح ث  فء، ف لدعغلح بيلد 

م   حضنح لء تمر  هد فرتمن  ل  مدغنة ثتشلرك في   لك مصرة عي  ىعلرافهد ثإسدمد الحد، ف خا الف ل ثتيهمح ىل 
الرتء عمر    الخفدب الاي كد  شللللدرداى عي  راا الحمار  ي  النبي محمد ثال لللليدة ال دمد دة ثسد تم للللك عمر بح ر  
كبير ثرم  بللح ال للدمللد للد سللديالى: خللاي ترلهللد الزان للدة عنللدرللد سللد  النبي محمللد: تال غ يللل رللاا  للد عمرة لقللد غللد للن غم للد 

هدغهد ماليكد ال مماى ثاألرض، ثلقد   ر س لهد ألنهد ترا ى ت  غ لدي ندر اآلخرة بيقم د الدن د اللي تمر  هد س«ة ش
ند   ثالرتء رم م  اليقم دى اللي تمر  هد اقتلللللالل غنز  عي  من  رزني، ىاله ت  ال قهدع تشللللللرنما تخاا ع  الكلدب ثال لللللُ

غغبن ىاله بشللللهد ة تر يد شللللهم  عدث  ل ه م   ينهء الزثو تث الزثتد  شللللهدث  ب نهء  تال  النبم د ت  تر مد الزن  مغالى 
رتثا تر مد المماسيد ال يي د  ملمو عضللم الاكمرة م  الرتل في عضللم األنملد كمد ردخل المرث  في الم«حيد«ة ثمد  ال  

م للللل لد طلللللمير ثإعلراهة ثلقد تدعى غماُفر غيك الحدلد ثتثلئك الشلللللهم  تمراى صلللللتحدى  ل م للللللحيالى ف   الم للللل لد غصلللللح  
 ال دمد د غيلره أل  طميررد عاه هد بيدمد زنن ث مين ت د دىة

ثل ه في اللدر خ اقتلللالمي ثاسيد ممدليد لماسيد ال دمد دة ثري عي  األرت  الزان د الم يدة المرتممد في اللدر خ  
ن ه ثاليي  بدليي  ثال لللللل  بدل لللللل  ثال رث   تالن ه بدل اقتللللللالمية ثسماعد القصللللللدل اليدمد األصللللللي د في القر   ري

 تفم  ع د ثتصي  ف تره عي  س«ة ىاله ت  رندلك   د في القر   غ ل  بدب الي م ثري سصدل«
ثإ ا تخاجند بقماعد القصلللدل ف   الماتق  قلضلللي سفجل رد ال لللدرتة ثفي اللدر خ اقتلللالمي سفين تردي تلللدرسي   

ى اللدرمر اقسلصللد ي  دليل ت  عمر    الخفدب تثسق سفجل تردي م  رنغُبن تنح  كغير   ىاله ت   لك كد  رلء في  دال
تللللللرت مد   يره نما  تللللللند الم دعد في المدرندة ثإل  اآل  ال رزا  مغل راا القصللللللدل تللللللدري الم يم  في المميكد 

   يث ت  م«دم  كغيرة  اليز ز مد ربرر لح ىنزا  راا النمع م  القصللللدل بدل للللدرسي الير  د ال لللليم  دة ثكد  ليميك عبد
ُنصلللللللبن لح دو كدنما ملمتهي  في سمافل لل   د فر ضلللللللد الحاة ثكد  ندصلللللللبم الم«دم   قليم  ر الع الح دو ث نهبم   

اليز ز م  رللاا األمر كغيراى ثلء ررغللدع سفللدع الفرت ر الع ىل  ت  كللد  رمل ُسلللل ل للح  تمللدلهء ثتممالهءة ثسللد  للاهر عبللد
مدل اليز ز ىل  م«د  الحد ث ثسد  مخدنحدى تلللللدكني غيك الد در: تر د   هء ثتممالهء، فلمتح عبدعد  م  الح دو ثنهبن تف

اليز ز سدعدة   الاي تللرت ثسللة ثلء رلقدل ت د، كالك لء   ف ت د بدل للدرت القدغل تث بدل للدرسي  القليدة عندرد ىعلمد عبد
رتالى  17اسيد ثإل  اآل  سفين تردي نحم الق لللللللللللللدمد فقفل تردي كغير   م  رتد  تلللللللللللللدكني غيك الد درة ثمنا غيك الم 

تللرسماة ث  للبق  ميد غقف ل األردي راه تصللح  الممان  في ال لليم  د  مند مفمئندى ال  خده ت    للرسح ت دة ثإ ا كد  
سفجل رديج ال لدرت م  سماعد القصلدل اللي تثصل   هد اقتلالل ف   الزكدة ري م  األصلم  الخم لد في اقتلالل ثري 

  هاه الدعديءة ثليلدليل عي  ت  الزكدة غحل لدن د في الدعديء مد تدع في الغدن د بيد الصللالةة ثال  «لمل ىتللالل المرع ىاله 



 تثتق مما الصالة ثتغما الزكدة ثإركيما مل الراكيي «ة ى دى اآل دى

 ؟«حزب هللا»إستباق مبكر لصيغة 
لمد ا مغل راا اللاكير ثغيك اقشلللللدراى ثاألمغيدل أل  ليب د اآل  ُ كجمدى ثشلللللتحدى منهم«د في  لكة ثغمسين اقنهمدك 

 مندتق  رن دى ألنح  حدث في شهر رمضد ة
 «ء اليقيد ميمهر القاغافي سرر اليم ة ىل  األصللللللم  اقتللللللالم دة سرر فرجض الزكدة ثغنأ مهدة ثسرر ت ضللللللدى ىعد ة  

القماني  الميمم   هلد اآل  ثغيلدريهلد بحيلث ال غلنلدسا ت «لدمهلد مل محلد ىع الشللللللللللللللر يلد اقتللللللللللللللالم لدة ثرلاه  النأر في 
الخفماى تدعى بشللللل«ل م دت ع ثتُعينن في ثسن ثا د بحيث ت دث ىعالنهد ل فدى في صللللل مه الييبيي ، ثخدصلللللد مد 

ء ثتللللنداى ثتمما  عين د ثتنيدلة ثتللللبق  رلييق بدلزكدة اللي غشللللمل مد  ميكح الم لللليء م   رق ثفضللللد ثتثرات نقجد ثتتللللهُ 
الي ط ت  الييبي ردفل ليدثلد طلللللرايق كغيرة غيلبر ن لللللبلهد تعي  ن لللللحد ردفيهد ممان  لح«مملحة ف  ا كد  الييبي تللللليدفل  

 يح المدلي مرش  لإلرلزازةفمت مد ردفيح فمين   لك ت  ثطج 
مل محد ىع الشر يد اقتالم د، ثالزكدة اللي   ثالحدرث ع  القماني  المفيمب مراتيلهد بحيث ال غلندسا ت «دمهد

صللللدر سدنم  ب عد ة فرجطللللهد، رم تكغر األ د رث ىنلشللللدراى  ي  الييبيي ة اق اعد غلحدث ع  راه الخفماىة ثالصللللحق  
ثغمطللل  تردافهد  ل  ت  الل كير المحفه  رم ت   صلللح  الممطلللمع عقديد دىة ك  ل ى ا  ح راه الخفماى ثغحشلللر ب اغيدل

شلللللللللللللللراك لد عقيلدة ثلهلد تصللللللللللللللملهلد ثت زا هلد فملد اللاي  منل ت  غلحم  اللدعمة القلديملد اآل  في ليب لد بلدليم ة ىل   كلدنلن اق
األصلللم  اقتلللالم د عمي د عقديد د لهد  ز هدة ثإ ا كد  الن غفمم  عي  األ زاب اقشللللراك د ث يررد في اليدلء رتدالى م  

 د الييب د الملدرند سندعد ب   اليم ة ىل  األصلللللللللم  ىنمد ري م لللللللللي  لحء ث ل ف   لدى الييبي تث ب«الل ت ت لدى األكغر 
ت   زب س رء الم يحم «ة ثاألكغر لد الييب لد   تىاله  ق  لدع الحزب األكغر تصللللللللللللللدللد ثترم لد، تي  زب س، عمالى بلدآل لد

 الاي غيدل مح اقتاللة ت زب س« غيلقد تنهد  لم «هد بدألصم  ىنمد غكرس م ده ء 
طللللهد ثالقماني  اللي تللللللء مراتيلهدة  رمل محدطللللرة تث ندثة  م  اقتللللالل ثالشللللر يد ثالزكدة اللي تعيد فرج ثفي كل 

ليا صللللللللللللللدره بل   اليقيلد القلاغافي سرر ىعلد ة فرجض الزكلدة ثمراتيلد القماني  بحيلث ال غلنلدسا  ثإ ا كلد  الميلك ل صللللللللللللللل تُ 
 4درك فيهللد الخفماى، ُت  يللن في نرا يه رمل ت «للدمهللد مل محللد ىع الشللللللللللللللر يللد اقتللللللللللللللالم للد، لحيللث ىل للح  برق للد رحلل 

، ف   في ليب د تفكدراى   ق اللمسق عندرد سييالى ألنهد غمطللللللللل  تبيد  الخفماى اقتلللللللللالم د  1971غشلللللللللر   الغدني /نمفمبر
يي الصلللين في ليب د ثالاي لح يالم لللل دةة ثم  راه األفكدر ثا دة نر هد الشللل خ محمم  صلللححي ت د رتد  الدر  الاا

بيرة عي  الُحكجء الميكي ال لللد ق الاي تللل نح لئال   مز في اقنلخدبدى الن د  دة ثسد عرض الشللل خ محمم ، ثرم لدراى ك
  ليمندتللللللحد  مغل الشللللللر يد في تمح«مد الشلللللليق« اللي غحدكء رتد  اليهد المدطللللللي، فكرغح في مقد  نشللللللرغح صللللللح  د

ق ال اثر في يةةة ثال ع ق ت   «م  اقتللللللللالل عمغشللللللللر   الغدنية ثتدع في المقد : ت/نمفمبر 8 تالغمرة« رمل اقلني 
ليب د عي  ثتح الخصلمل، ى  تنح بقييل غ ملل رلضل  ت  اللكم   اليمراني ثالحضلدري ليمن  الييبي سر ق الشلحح  نأيره  
الاي نزلن ل ح الرتللللللدلد عي  النبي الكر ءة فكمد ى لضللللللنن شللللللحح ال ز رة الير  د نمر اقتللللللالل في تث  عهده، ثإنفيق  

هد شليدعدى  ضليع اليدلء سدنحد ف   المن  الييبي مه   ثمدعم ت ضلدى ث دلدرتد ثالصلال  د  اغهمد لكي  حلضل   ركد من
ى  دع  ضللللللللدرة اقتللللللللالل كي غنفيق منح سم د  الهبد ُغبد   الل المد  د الاي ىنلشللللللللر في راا اليدلءة ثفي طللللللللمع راا  

ألخير، ب عد ة مراتيد سماني  الدثلد عي  تتللللدس سماعد الشللللر يد  اللحييل ن لللللف ل ت  ن هء سراراى م يه ق د ة الغمرة، ا
 ال هراع«ة

 



 
 

  



 .. وتطبيق الشريعة »الثوري المتصوف« مع
 قق ب«ل سمغح ثراع ممطللمع الزكدة،   تلمر دى ملصللمفدى« ثالقاغافي الاي ثصللين ىتللالميلح ثغدرلنح ىل   د تنح تصللح 

  كر في ىل دع القماني  المطللللللللللت د ثغفبيق الشللللللللللر يد اقتللللللللللالم د، تي  د  ت  مراتيد القماني ة ثفي  دع األمر كد  ث 
ء كل منهمد، ث د  ت    للل   ال لللدرت ُغقفل ردهةةة ثسه عي   لكة ثسد  غُ   للل   الزان د تث الزاني بضللليد تتلللد  ل رلء رتج

يي د الم للللللشلللللدر عيي عيي ت  ري ه المح«مد ال ىاله ، ىتللللللفدع غيز ز راا اقغ ده  ي  رفدسح تعضلللللدع م يه ق د ة الغمرة 
منصلللمر، ثرم مصلللري تلللبق ت  شللل ل في  ال ه منصلللق ثكيل م يه الدثلد ثري ه مح«مد اقتللللئنده، ىتللللفدع ت  

حقد كالك المحدكء، ث صلللللدر  ط األممر بمد لح م  رصللللليد لدى القاغافي بحيث غحق  القماني  المطلللللت د كمد ري مفه ح لللللغف رُ 
بق األ «دل القفت د في الشلللللللللر يد اقتلللللللللالم د م  اآل  فه رنص عي  اآلغي: غُ سرار م  م يه ق د ة الغمرة بمد ة ثا دة 

فصلدعداى في تم ل اللشلر يدىة ثغشل«ل ل د  ليححث في القماني  المطلت دة ثالم للشلدر عيي منصلمر، ثرم عي  ت ماب  
ىاله ت  الزكدة ثمراتيد  الغمدني ، رتل لقد ثممتللللللللمعد عيم د ثل ه م  المحدل د القم  ىنح اليقل الرث ي لييقيد القاغافية

، ثتنح ال  د م  مقد يلح  1969القماني  اقتلللللالم د ل  للللللد كل مد  شللللل ل بد  القاغافي اآل  ثمنا سدل  غمرة األث  م  تريم  
ليمسمه عي  مد ردثر في رتس تصللللللللل ر الح«دل اليرب تلللللللللندى ثاكغررء ىن للللللللل دمدى مل ن  لللللللللح   د  تي م همل تث رتي تث 

 ميلقداى ر م   هدة

 « العقيد األخ »مكتب في 
 نأدل غحدرد المقد الى ل ه ثار اىة

   دسديق ر  1971غشللللللللر   الغدني /نمفمبر 15الخم ه   - ف  ة رلقرر ممعد المقد يد ثسبل منلصللللللللق ليل األر يدع
ث  ق ت  رلكيء م  م يه ق د ة الغمرة ثت  اليقيد القاغافي تللل  للللقبيني بيد  سديق  نحىالهدغق في  رفلية سد  الملحدث 

 تكم  تدرزاى خال  لما ة
ت د ت ماب نرا يه   بيد ر ل تللللدعد م  م د رغي ال ندت كنن في مبن  م يه ق د ة الغمرة في بدب اليز ز دة ثتنح

 اللي  ندرد األغراك ليلحصنما ثراعردة مبن  كبير ملماطل ثرم عحدرة ع  لكند كبيرةة
قهد صللللللمن مفبق  ر ء تنني في لكند كبيرةة اللهارق تللللللمد كدنن ن للللللمد بدر ة  دتى غيق تم نرا يه الملقيق رراف 

تتللللدتلللل د في ال نم  ثالضللللحدن الار  تلللل لمني مد ا تر د م  الم يع ىل  مبن  م يه ق د ة الغمرةة ثفي المسن الاي غمله   
ه  ت درء اقغصللللللد  بم  رء تعي  منح لُيبيغفص ع  ثصللللللملي كنن تسق تمدل لم د نصللللللبن عي  الحدب الداخيي لمقر تم ي 

تب للء س الر م  الر  ءة ىنهء فل د   ق د ة الغمرة« ثتللط شلل يراى صلل يرة ثكلبن عي ح اآل د الغدلغد عشللرة م  تللمرة الكهق 
  منما  ر هء ثز ندرء ردىة صدت س اليأ ء«ة 

تال ل د«ة كدنما م ممعد م  تعضللللللللللللدع تم يه ق د ة الغمرة« بيدمد تنهما ىتلمدعدى  ريدتللللللللللللد   في راه األلندع خرو
ل   للد  رلييق بملفيحللدى ليب للد   للد  الميركلد عي  تتلللللللللللللللدس ت  الممسق  حمللل عي  ال قلاغافي ىغ قما خالللح عي  ثطللللللللللللللج

 اقفلراض ت  الشهر ج  المقبييج  سد  شهدا  ميركد تث ميدرك ص يرة تث كبيرةة
ألمي  اليلدل  في الفحقلد الغلدن لد م«للق اليقيلد القلاغافية ىنلأرُى خمه  سلديق في م«للق النقيلق الر  ي الشللللللللللللللر   ا

تم يه ق لد ة الغمرة«ة كلد  ررغلدي ل لدبلدى ملدن لد ب لللللللللللللل فلدة ثكلد  الملدني الم يلد اللاي رترللح في المبن  غيلك اليييلدة لء   ي
 خيلُن م«للق اليقيلد القلاغافية ال ثتم  لي خلدملد في رلاا الم«للقة في منله  الح لللللللللللللللدنلد ثعي  الفلدثللد اللي  يملل م  

ند راى مد ربلدلهلد  غ لدب تخرى مد  ال في الم«للق ثرم ب تلللللللللللللللمرار ال  ثرايهلد اليقيلد تثرات ثمي لدىة كد  في ل لدب الميلدا ة
   د ر الم«لق ىاله ألمر م دت ع تث مهء تث لي  ر خدرو ليب دة



 ىنلقل اليقيد ىل  رك  في م«لحح ثتي ند ليلحدثة
 رل نبدتل 

 .أجاب: لنشرب الشاي أواًل. وصل الشاي، وبدأ الحديث
راى الم لللل دة في ليب دة بدلزكدة ثالقماني  اللي تلللللء مراتيلهدة لك  اليقيد القاغافي  كد  في ث ي ت  نبدت الحدرث بدللفم 

تت  في لبند  صلح دى عدة لهد مشلدرب عدة«ة ثغمتلل في الشلر : تى ا    دت الحدرث ع  لبند  ثصلحق لبند ة سد  ىنح  يره 
 تردردبدرك  ن ن د«ة   لرض تاله غل دثزرد، ثغصح  لء  «  ليصحق اليبندن د ىللزال مييه  ثنها مييه  غخرو ع  الحدث  اللي  ُ 

ثرثى لي ك   ت  الري ه ال لللللللد ق شلللللللدر   يم كد  لف  دى ثنيحدى ثتخبره خال  الز درة اللي سدل  هد ليبند  ت  عد اى م   
 د قم  ب تلمرار م  الصحدفد اليبندن د«ة ض ترل  الح«دل اليرب 

 ... وضد التقليدال يمين... وال يسار
ىنلقل اليقيد القاغافي ىل    الحدرث الخدنق ع  الصلللللللللللحدفد اليبندن د ثتالحر د اللي   ق ت  غكم  لهد  دث «م  

قال: »ال نريد أن نكون تحت لواء المعسككككر اليسكككاري الذي تقود   الحدرث ع  ال مي  ثال  للللدرة لء تتلللل لح شلللليئدى بيدة 
الذي تقود  أميركا. نحن تقدميون وإنسكككككانيون  روسكككككيا ولسكككككنا رجعيين لنسكككككير في فلن المعسككككككر اليميني الرجعي 

وثوريون ونرفض أن نكون في معسكككر اليمين أو معسكككر اليسككار حتى ال نقع في صككرار المحاور. نحن أي ككًا ضككد  
 التقليد. ال يظنن أحد أننا نقل ِّد«.

 منها ر... والموقف المحي ِّ الفلسطينية المقاومة
 نلحدثر بصرا دل ثسين لييقيد القاغافي: رل  م«  ت  

 !قال: بكل صراحة
 سين: ثرل غلضدرق ى ا تنلقدُى بيا مماس كل 

 أجاب: ما دام النقد بناءًا فأنا ُأرحب به.
عندرد  دتى ال ي لد غلخا ندبيدى مشلمسدىة سين لييقيد القاغافي: ممس ك محيغفر م  المقدثمد ال ي لفين دة ت  دندى غصلل  

تدنق المقدثمد، ثت  دندى  صلللللللل ر ممك عي  الميك   لللللللي  ىل   د الدعمة ىل    لصلللللللر حدغك ىل  تنك تللللللللحدرب ىل  
ىتلللقدنح، ثفي بيا األ  د  غيي  تنك تنشللل ىن مراكز غفمع في ليب د ليقلد  مل ال داييي  طلللد م  رلصلللدى لهء: الميك  

صلللل   في نرا يه    للللي  تث  يرهة لء غدعم ىل  م غمر ليميمك ثالر تللللدع اليرب ثرم الم غمر الاي ُعقد في مفيل ال
 ليححث في ىنقد  المقدثمدة لء غن ق ىل ك عمد  كالمدى سيلح في  ق ال داييي  ثرم تنهء   رسم  الدتدو ثال  حدر م ة

ورد قائاًل: قبل أن تكمل السككككككرد أريد أن أحدد كالمًا ثابتًا وقانعًا من موضككككككور المقاومة الفلسككككككطينية. فنحن  
المقاومة بشكل بنَّاء ودعاها إلى توحيد صفوفها. وفي هذا السبيل عمْلنا كثيرًا  موقفنا واضح جدًا وكنا أول من إنتقد 

وتحكدْثنكا مع معظق قادة المقكاومة، حتى مع جورب حبق. قلنكا لهق إبتعكدوا عن الصكككككككككراعاق يا جمكاعة ما قبكل الثورة  
ئككدة اإلهتمككام بككالثورة  اإلجتمككاةيككة التي ينككادي بهككا جورب حبق ونككايف حواتمككة فكَّروا في الوحككدة الوننيككة. مككا فككا

اإلجتمكاةيكة وأنتق ركارب الونن. حكذَّرنكا البميع بعكدمكا نصكككككككككحنكاهق. وأريرًا قررنكا حبكب المسكككككككككاعكدة عن المنظمكاق  
اإلنشككقاقية التي ترفض مبدأ الوحدة الوننية وإقتصككرق مسككاعداتنا على حركة »فتح« وبعض الشككرفاء ا ررين من  

القيادة العامة«. وهذا  - نظيق »الببهة الشككككككككعبية لتحرير فلسككككككككطين»فتح« أمثال أحمد جبريل الذي يرئس ت رارب



الرجل أصككله ضككابت ممتاق، وقد أعطينا  أموااًل ليشككتري سككالحًا لرجال تنظيمه ثق ألسككباب عدة لق يتق يلن فرد إلينا  
نكا على أحمكد جبريكل أن يحكل تنظيمكه وينكدمد في حرككة »فتح« فكأبكد  لنكا بعض   المكال الكذي أركذ  منكا. وعرضكككككككككْ
التحفظاق، وحيال يلن لق نناقشكككه إالَّ أنه من العناصكككر البيدة في المقاومة. نأتي إلى ما حدذ بعد يلن. عندما قام 
الملن حسكككككككين بالمبزرة وإمتسكككككككح المقاومة كان الموقف رطيرًا جدًا. ولق يكن نبيييًا أن يقوم جيق نظامي بحرب  

ه إبادة ضككككد الفدائيين الشككككرفاء. دعوُق إلى مؤتمر نار ء  ُيعقد في أربع وعشككككرين سككككاعة لوقف المبزرة ولق ُأوج ِّ
الدعوة إلى الملن فيصل ألنه يدعق الملن حسين. ظهر التخايل والتقاعس وظهر من يقترح أن يسبق مؤتمر الملوك  
والرؤسكككككاء مؤتمر لوقراء الخارجية. هل هذا معقول؟ جماعاق ُتقتل في األردن ويبب أن ننقذ ما يمكن إنقاي  وعلى  

السككككرعة، وبعض الحكام ال موقف عندهق إالَّ القول: ليبتمع وقراء الخارجية أواًل. الحقيقة أن الحكام العرب لق  وجه
يكونوا على مسكتو  التصكدي. باإلضكافة إلى عدم دعوة الملن فيصكل ف نني لق أوجه الدعوة إلى حكام لبنان والمغرب  

إليه الدعوة؟ ولبنان يبب أن نتحدذ قلياًل عن موقف واألردن. حسكككككين يذبح المقاومة وفيصكككككل يدعمه فكيف أوجه 
لبنان ولمايا لق أوجه إليه الدعوة. إن حكام لبنان يتصكككككككككورون أن ما جر  في األردن قد يبري في لبنان ياق يوم.  

أي ما عمله الذئب ال يكرهه الكلب. الذئب ضكككككد   »ما عمل الذيب ما يكر  الكلب« وعندنا في ليبيا مثل شكككككعبي يقول
. وعنكدمكا يحكاول الكذئكب إفتراا الشكككككككككاة فكالمفرود في الكلكب أن يكدافع عن الشكككككككككاة لكن عنكدمكا تتق عمليكة  الكلكب

 اإلفتراا ف ن الذئب يأمل ما يأمله من الشاة، والكلب يأرذ نصيبه.
 سين ليقاغافي: ثلك  مد غقملح ل ح غ   عي   ن قد مد   ري في لبند  ثعي  الليد   القديء  ي  النأدل ثالمقدثمدل 
وأجاب بشكيء من اإلنفعال: إنني ال أقول سكو  الحقيقة. أنا لسكت ديبلوماسكيًا وال أحب األسكلوب الديبلوماسكي  
في معالبة األمور المصككيرية األسككاسككية. هناك عناصككر في لبنان تقول بصككوق عال أن إنتقال المقاومة إلى لبنان  

قاعس إتصكككككككككل بي الرئيس أنور وقال لي وجه شكككككككككر عليكه. ما هذا المنطق ؟ير القومي؟ المهق أنهق حيكال هذا الت
، وبكالفعكل وجهكُت الكدعواق فتهرَّب حككام  1970الكدعوة إلى الكذين ح كككككككككروا مؤتمر القكاهرة ووقعوا اإلتفكاق في أيلول 

ثق ُعقد المؤتمر وبعدما إنتهى قلت   .لبنان وفيصكككل لق يح كككر ألنني لق أيكر في دعوتي إليه كلمة صكككاحب الباللة
 وا: يبب أن نصل ِّي صالة البناقة على المقاومة.لإلروان الذين ح ر 

ثسين لييقيد القاغافي: لكنك تعينن ت  م غمر نرا يه ىغخا سراراى تلللللر دل ثتتدب: صلللللح  ، ثمدفييلح تلللللمر د م  
 ى الت  دث  ثتتماع كد  م  راه القراراىة

تفد ى ثال م غمراغكء الفدريد ثال ثعدى تسم  لح: ثلك  لء رل ير شلللليعة كل شلللليع عي   دلحة ال سراراغكء ال للللر د 
 اقنااراى ثاللصر حدىة

 وأجاب حزينًا: المقاومة مغلوبة على أمرها. ولن تغي ِّر الوضع إالَّ معركة صغيرة.
تل للجح: ثمد رم الحلل تال غ كر شلخصل دى في ىتللراغ   د مييهند غييد ىل  المقدثمد  ر قهد ثسمغهد ثفيدليلهد، ثمد رم 

 مصير المقدثمدل 
أجاب: ال أسكككككككتطيع أن أتنبأ بمصكككككككير المقاومة. لو أنني أنا الذي يقودها لكنُت تنبأُق مسكككككككتندًا في يلن إلى  و 

أنه في أي حال يبب أالَّ يقتصككككككر العمل الفدائي على   إالَّ  ،حسككككككاباق على الورق ومعلوماق أجمعها من هنا وهناك
قلياًل، وأنالب كل دولة عربية بأن تزب بأفواب فدائية  الفلسطينيين وحدهق. وإنني أدعو األمة العربية إلى أن تستيقظ 

 لمقاومة إسرائيل. ونحن في ليبيا بدأنا نفعل يلن، ومنذ فترة ندرب متطوعين ليبيين لهذا الغرد وسنرسلهق...
 ىل  تر ل: ت لُن اليقيد القاغافية

أننا ما   أنهى المقاومة. إالَّ  وأجاب: عندما شكعر حسكين أننا سكنرسكل أفواجًا من المتطوعين لمسكاندة الفدائيين،



قلنا نبحث عن نريقة ولن نعدم الوسكككككككككيلة. إن وقف إنالق النار يبب أالَّ يشكككككككككمل العمل الفدائي. هذا أمر يتعلق  
بالبيوش النظامية. إن الواجب العربي الُملِّح ا ن هو تنشككيت الفدائيين وقجهق في السككاحة ألن نشككانهق من شككأنه 

النمو وينغ ِّص عليها ةْيشكها. وهذا في أي حال عمل مرحلي إلى أن تصكبح األمة قادرة  أن يحكق على إسكرائيل بعدم
 على تحرير فلسطين.

إن الحكام العرب ا ن ال يسكككككتطيعون شكككككن حرب على إسكككككرائيل نتيبة لظروفهق. هناك حكام يواجهون ظروفًا 
ت العمل  دارلية وهناك آررون يواجهون ظروفًا رارجية، لكن ما الذي يمنع، في إنتظا ر أن يصكبحوا قادرين، أن ننشك ِّ

، بككل وضكككككككككوح أن المطلوب هو قوميكة العمكل الفكدائي. نحن دعونكا إلى قوميكة المعرككة ونفي  الفكدائي؟ إنني ُأعلنُ 
بك لتزامكاتنكا، ونكدعو ا ن إلى قوميكة المعرككة ونفي بك لتزامكاتنكا، ونكدعو ا ن إلى قوميكة العمكل الفكدائي. وعلى هكذا  

طلق الفدائيون من لبنان وسككوريا واألردن لمحاربة إسككرائيل وتنعيص ةْيشككها وإشككغالها وعرقلة  األسككاا يبب أن ين
 نموها في إنتظار أن تصبح األمة مستعدة لشن حملة عسكرية.

 ثسين لييقيد القاغافي: لمد ا لبند  ثتمر د ثاألر   فقطل 
 وأجاب: ومن ال روري أن ُتزرر سيناء بالفدائيين.

 الساداتي سلمًا أو حرباً  سنة الحسق
ثم  الحدرث ع  المقدثمد ىنلقيجند ىل  الحدرث ع  ال للللللند الحدتللللللمد اللي تعينهد الري ه تنمر ال للللللد اىة سين لح:  
ء ت دل رل غيلقد ت  ال لند تللكم   دتلمد بدل يل تليمدى تث  ر دى كمد  قم  الري ه ال لد اى   غ صليند ع  ىنلهدع تلند الح لج

 ثرل غلمسل  دثث ميدركل 
وأجاب: إنني أتوقع المعركة مع التشديد على ان هناك فارقًا كبيرًا بين توقُّع حدوذ المعركة والتأميد أن المعركة  
سككتحدذ. هل تسككتطيع أن تؤكد مثاًل أن القيامة سككتقوم هذ  السككنة؟ بالطبع ال. نسككتطيع أن نتوقع إما أن نؤكد فال.  

ما هو عليه أمر ؟ير مقبول. يبب أن يحدذ شككككككككيء في  والوضككككككككع على   1972إالَّ أن المهق هو أن حلول سككككككككنة 
 الشهرْين المقبلْين. يبب أن تنشأ حالة واحدة بداًل من حالتْين.

ف ما الحرب أو السككككلق، أما أن تبدأ السككككنة والحالتان مسككككتمرتان في وقت واحد ف نه أمر ؟ير مقبول وال يمكن  
 التسليق به.

 رل غحقيق ال الل مم« ل ثت لُن اليقيد القاغافي: رل الحرب مم«ند ث 
 وأجاب: كالهما ليس باألمر المستحيل.

ءل تت لُح: ثرل غيلقد ت  م غمر القمد المرته  ىُ ثعدج     عقجده سر حدى م  ش نح ت    دعد عي  الح ج
وأجاب: ال أر  أي فائدة من القمة، وفي الوقت نفسكككككككه إنني ال أعارد عْقدها. إالَّ أن القمة سكككككككتكون مفيدة  

ق في يد البيوش العربية  وتعطي  نتائد نيبة إيا تغيَّر الكثيرون من الحكام العرب الحاليين. وفي أي حال إن الحسككككككْ
 وليس في يد الحكام العرب.

ثسيُن لييقيد القاغافي: لدي مييممدى غ كد ت  الري ه ال للد اى ت ي ك ثت يص شللر «كمد اآلخر في ىغحد  ال مهمر دى  
م  ممتللل«م، تنح تصلللح  مقلنيدى ب نح ال  د م  ميركد غلنقل فيهد القماى المصلللر د ىل    الري ه  دفظ األتلللد، بيد عم غح

الضل د الشلرق د المحليد م  القندة أل  ىتلراييل ل  غن لحق ثتميركد ل  غضل طة غ يد المييممدى ت ضلدى ت  كل الح لدبدى  
 ه المييممدى تث ن يهدل المصر د منا عم ة ال د اى م  ممت«م مبن د عي  راا األتدسة رل  م«  غ كيد را

وأجاب العقيد القذ افي: ُأف ككل اإلجابة عن هذا السككؤال بشكككل مقت ككب ألمثر من سككبب. عندما جاءني الرئيس  



ثني عن قيارة موسكو وقال لي إنه كان مرتاحًا جدًا إلى نتائد الزيارة. وأبلغني أن السوفياق وعدو    أنور الساداق حدَّ
 بمساعداق.

 « البمهورياق إتحاد»التناق اق في 
ثالحدرث ع  الز درة اللي سدل  هد ال لللد اى لممتللل«م لء لدمشلللق ثنرا يه،  ميني عي  ت  تفل  ميق اللندسضلللدى اللي  

 غ ري  اخل ىغحد  ال مهمر دىة ث ار  ينند الحمار تآلغي: 
سين لييقيد القاغافي: ال للللللللللللد اى رم ري ه اقغحد ة ك     مز ت  رمافق عي    د   ثرم الب د  المشلللللللللللللرك الاي  
صلللدر ع  محد لدغح مل الم للل ثلي  ال لللمل دى  غلضلللم  فقرة غنص عي  ىتللللنكدر اليداع ليشللليمع د في  ي  تنك مغالى 

 ل تنك فمتئن  هدل غيلبر الشيمع د عدثاى ثغ درر  الكة رل تلشدرك في راه النقفد ت
رد قائاًل: ق ية الوحدة واإلتحاد ال يمكن أن تتأثر ببيان مشترك أو تصريح يصدر هنا أو هناك أو هنالن. مثل 
هذ  األمور ليسكككت في مسكككتو  الق كككية. وفي سكككبيل األمة يبب تباوق أمور كثيرة. هل من أجل كالم يرد في بيان  

ة أمل شكعوب األمة العربية؟ يبب أن نتعالى عن هذ  الصكغائر  مشكترك أو تصكريح ُينشكر في الصكحح ن كحي بالوحد
 التي تتكرر يوميًا.

المصلري المشللرك ُغيلبر ممس دى لد لدىة ثم   ير الفب يي   - ثسين لح: لك  ال قرة اللي ثر ى في الب د  ال لمل دغي
 ا تتدتي  ينكء  اخل اقغحد ل مد  ال ال د اى ثسهل  لك الب د  ت   يد ي الشيمع د اللي غيد رهد تنن، ثراا غندس

طًا  هل سكككتبعل هذ  الفقرة من مصكككر شكككيوةية؟ وهل سكككتبعل من   ألمر: مايا يهمني من تلن الفقرة.ارد مبسككك ِّ
الرئيس أنور ملحدًا أو يقح ضدنا ألننا نعادي الشيوةية؟ ال. أنا مقتنع بل متأمد من يلن. وكما أن الرئيس أنور ال 

عمل في مصككر كذلن نحن. إيا كنا حريصككين على الوحدة العربية فال موجب للنزول  يسككمح للشككيوعيين باإلنتشككار وال
إلى مسككتو  البياناق والتصككريحاق. إن التناق ككاق أمر نبيعي ولن تزول إالَّ إيا أصككبحنا دولة عربية واحدة، عندها  

د والثابت، وهذا يتطلب مئاق السنين.  نصبح نمويجًا رائعًا في إتخاي الموقف الموحَّ
ُغح لييقيد القاغافية سين لح: ك     مز ت   «م  في تلللللمر د ثزراع شللللليمعيم  في  مغل  خر عي  اللندسضلللللدى تثر ج

  ي  تنكء غرفضم  مغل راا الشيع في ال م ا ة
 أجابني: هل في سوريا وقراء شيوعيون؟ 

 سين: نيءة
 قال: من هق؟ هل تعرف أسماءهق؟ 

 د  مز ر ج  رمد رمتق ل صل ثعمر ال حدعيةتتبن: ى  الشيمعيي  ال مر ي  ممغيم  في الح«مم
قكال: الوقراء أدواق تنفيكذيكة وليسكككككككككوا قيكادة. وفي إعتقكادي أنكه ليس في الكدول العربيكة شكككككككككيوةيكة حقيقيكة  
وشكككككيوعيون حقيقيون. هنالن عناصكككككر قليلة. واحد شكككككيوعي بالهواية وآرر شكككككيوعي بالتقليد. ومن أجل يلن نر   

 ل من الشيوةية إلى التصوف.الشيوعيين متقلبين، ونبد من يتحو
 ثسين لييقيد القاغافي: رل تنن م لمهد قشراك شيمعي ليبي في الح«ءل 
 ةوأجاب: ال وجود للشيوعيين في ليبيا لكي ُنشرك أحدهق في الحكق

 ثت للح: رل م  تبيل قزالد اللندسضدى اللي غلزارد  اخل  ث  اغحد  ال مهمر دىل 
وأجاب: سكتزول التناق كاق تدريبًا. ولسكنا أول من يعاني من التناق كاق. الوحدة اإليطالية سكبقْتها تناق كاق.  
والفاتيكان آرر مظهر من مظاهر التناقض. وفي أي حال إن التناق ككككككاق بيننا أسككككككهل بكثير من التناق ككككككاق بين  



 الرجيية والتقدمية.

 « البمهورياق إتحاد»نميري الُمستثنى من سودان 
 ثال م ا  مل  تيدخل ىغحد  ال مهمر دىل 

ثتطلللللللل ُن تتلللللللل   اليقيد القاغافي: لدي مييممدى غ يد تنك تلللللللللزثر ال للللللللم ا  سر حدى تنن ثالري ه ال للللللللد اىة لدي  
دة غ يد ت  ري ه المزراع اقغحد ي تللللل «م  ليب دى ثت  ري ه م يه األمد اقغحد ي تللللل «م  تلللللمر دى، ثتنح  مييممدى م كه

 ه ال للد اى في األمر ميك ثمل الري ه األتللد سين لح ى  األمر راا ال رهمك ثال غمدنل في ت  غكم  عندمد بحث الري
 كل المندصق اقغحد  د الكبيرة ليمصر ي  ثال مر ي  أل  مد رهمك في الدرتد األثل  رم ت   قمل اقغحد ل 

مايو المقبل. وأعتقد أنه مهيأ لذلن. ودرول السككككودان   25وأجاب: أقصككككى موعد لدرول السككككودان اإلتحاد هو 
 اإلتحاد يخفح عنه أةباء وُيبعد عنه أرطارًا عدة.

 ثسلللليلللللللن للللليلللليللللقلللليلللللللد الللللقلللللللاغافللللي: ى  الللللحلللللللدرلللللللث علللل  ىنضللللللللللللللللللملللللللدل ال للللللللللللللللللم ا  ىللللل  اقغللللحلللللللد   لللل لللليلللليللللنللللي  
ألنك بيدمد ىعلقينن   تفل  ميق األ داث ال لللللم ان د الدام دة ث صلللللرا د ت  ىغ دردى كبيرة م  الرتي اليدل الير ي الملجك

المقدل بدب«ر النمر ثالرايد فدرثت عغمد   مدس لء غلصللره بمد غقضللي بح اللقدليد اقتللالم د ثالير  د األصللييد ثتلليهمن  
الرتيي  ىل  الري ه نميري بيدمد تعيد ىل  الُحكجءة  ضده ىل   لك ت  لمد  يقد ال غزا  ىل  اآل  م قم ة عي  الصييد  

 تعيد الري ه نميري ىل  الُحكجءة بمد ا غمط  كل راه األممرل الرتمي ثري ك   
 وأجاب:

ن عاد إلى  ابعد إنزال الطائرة التي كانت ُتقل بابكر النور وحمدهللا في ليبيا، إتصكككل بي هاتفيًا الرئيس جعفر وك
؟ هل يحاممهما؟  الُحْكق وقال لي: أرجو إرسكككككككال اإلثنْين إلى الخرنوم. ولق نكن ندري ما الذي بهما. هل يسكككككككبنهما

وهذا  - المهق إننا جهْزنا لهما نائرة وأرسككلناهما فيها إلى الخرنوم، وعندما سككمعُت أن ُحْكمًا باإلعدام صككدر عليهما
بعثُت إلى نميري ببرقية نلبُت فيها نتيبة للظروف التي أحانت ب عتقال الرجلْين في ليبيا   - سكر أييعه للمرة األولى

ية إلى الخرنوم، أن يخفح الُحْكق وإالَّ يعدمهما لكن نميري رد قائاًل: ؟ير ممكن تخفيف  ثق إرسككككككككالهما في نائرة ليب
الحكق. مايا نسكككككككككتطيع أن نفعل أمثر من يلن؟ لقد سكككككككككلَّْمنا اإلثنْين في وقت لق تكن بدأق المحامماق واإلعداماق.  

حكق اإلعدام. أما من أعاد نميري   وحاولنا التدرل عندما سككككمعنا بالُحْكق الذي صككككدر بحقهما لكن نميري رفض ونفذ
إلى الُحْكق فهذ  مسكألة ُأرر . نحن، دول اإلتحاد كنا عوامل مسكاعدة، لكن جماهير الشكعب السكوداني هي األسكاا.  

 لقد أعددنا الخطة العسكرية وكنا سنتدرل إلعادة الرئيس جعفر.
ق ُتعَلن إلى ا ن الرواية التي توضكح كيف وتوقف العقيد القذ افي عن الكالم، وبقيت التسكاؤالق حائرة. رسكميًا ل

 ُأعيد نميري إلى الُحْكق.

 الحْسق واإللتزاماقَسنة المعركة و قومية 
ءة ثاليقيد القاغافي رم الاي شلللللدع ت  رمطللللل  تشللللل دع كغيرة   عدند مرة تخرى ىل  الحدرث ع  الميركد ثتلللللند الح لللللج

 غلييق بدألمر ج ة
قال: منذ نصككح سككاعة كنا نعقد في هذ  القاعة إحتماعًا. وفي هذا اإلجتمار بحث »مبلس قيادة الثورة« في  
ق تنق ككي بسككرعة. وقد أردنا أن نعلن موقفنا واضككحًا ما دامت هنالن   الموقف العربي الراهن راصككة ألن سككنة الحسككْ

ع من اإلياعاق أنه ربما ُعقد. إن الق كككية في  إجتماعاق عربية سكككُتعقد قريبًا ومنها إجتمار للملوك والرؤسكككاء أسكككم



م السكككككككالح والرجال فليتف كككككككل إلى الببهة ومن ال يريد فليدفع ما وعد   منتهى الوضكككككككوح. من يريد أن يحارب ويقد ِّ
 بتقديمه من مساعداق. ولقد إستقر الرأي على أن ُيصدر »مبلس قيادة الثورة« بيانًا يقول فيه بصراحة كل شيء.

 قاغافي: كنن تغمن  لم غيي   لك في راه المقد يد ميكةثسين لييقيد ال
وأجاب: الموضككككور ال يحتمل التأجيل. ويبب أن يقال كل شككككيء بشكككككل رسككككمي وليس عْبر مقابلة صككككحافية.  
ونحن إستعبلنا إصدار البيان حتى ال نترك مبااًل ألي دولة لكي تتنصل، أو تأتي بعدأيام إلى مبلس الدفار لتعرد  

م أو تؤرر. وأحب أن أؤكد لن من جديد أننا لن نشككككككككارك في مبلس الدفار إيا لق  مشككككككككاريع ورططاً  ال تفيد وال تقد ِّ
يت كككككككككمن جكدول أعمكالكه البحكث في قوميكة المعرككة. نكاحيكة أرر  يبكب أن نكأركذهكا في اإلعتبكار هي أن المعرككة  

 ي التي ال تتحمل نكسة.ضرورية. وأنا ضد الذين يرون أن األمة العربية ال تتحمل نكسة ُأرر . إسرائيل ه

 

 «روسيامق فاضي نزور »القادة السوفياق عرضوا الرغبة وهو 
تل لُن اليقيد القاغافي: ك   اليالسدى  ينك ث ي  اقغحد  ال لمل دغيل ثتتدب: ىنند نيلبر اقغحد  ال لمل دغي صلد قدى  

 ثاليالسدى   ند  ينند ث ينحة
 ال مل دغيل ثسيُن لح: رل  م«  ت  غزثر اقغحد  

 السفير السوفياتي رغبة القادة السوفياق في أن أقور موسكو. عليَّ وأجاب: لقد عرد 
 ةوأنهى البواب بلهبة ليبية: لكن مق فاضي عشان نزور روسيا

الشلللللللق المشلللللللرسي ال ي لللللللفيني   عندمد ىنله  1971غشلللللللر   الغدني /نمفمبر 12كدنن ال لللللللدعد الغدن د ف ر الخم ه 
 اقغحد ي الشيمعي م  راه المندسشد مل اليقيد القاغافية

لقد مرى تلدعلد  ثالحدرث  فم  ث فم  ث لشليق، ثاليقيد القاغافي منفيق م للر   صلر    قم  مد رر د  غقد في 
ت   قم  الكالل الالزل   الن ه ال  دث  لهدة ربل لللللللللء لكنح ال  ضلللللللللحكة رل ن  في الكالل الاي  قملح  ل  للح لللللللللحح رر د

ثالضللللللللرثري  ا األل در المخلدرةة ىعلار لحضللللللللل لما   د ر فيهد م«لحح لء عد  ثفي رده كم دى م  اليصللللللللير ثغحيح ند    
  حمل صين د ثعييهد كم دى  خر لية

  ثسين لييقيد القاغافي: بمد تنني ل لللللن م  تعضلللللدع م يه ق د ة الغمرة ث مد تنح بدت عي  اقم لللللدك نحم تلللللدعلي 
 فهل   م  اليقيد ب   ُت خ  ت  درةل 

 رد قائاًل: تف ل وأعتذر ألنه ليس في مكتبي سبائر.
 ثفي المسن الاي كنُن تثلغفل ت  درغي كنن تغ مل خي د ثتح اليقيدة رل رم ملضدرقل تل ت  األمر ال  ين حل 

 ثال أن تنح م رت في الل مل،   ليد ل قم  شيئدى تث   كر في تمر مدة
تللللللئااني  ليك الفر قد للدخي  تللللل  درة في  مييممدغي غ يد ت  تعضلللللدع م يه ق د ة الغمرة كدنما  ل   تمد لمد ا ى

األمه القر ق   خاث  في اقعلحدر ت  ري  لللهء ال ردخ  ثال  حل لللي الخمرةة  صلللملة  صللليية ت ى مندتلللك اليمرة في 
 مفيل الص  ة

ند سرعدى م  بييد عي  الفبيدة كد  القدرع ت د  ر لي نم  ثالضلحدن النديمي  في ف  ة تلميج ال نم   قمل بمهمد الم لحغف
لكنلد بلدب اليز ز لدة ثفي رلاه الغكنلد منز  اليقيلد القلاغافية ثمنز  ري ه األركلد  المقلدل ت م ب«ر رمنه اللاي كلد  علديلداى  

 في ع  راه الز درةة درغدى م  ز درة ليقدررة سد ل خاللهد ال د اى ثزار تبهد ال م ه ثرفل غقر راى ىل  اليقيد القاغا
تالحزب الشلليمعي ال للم انية نحرثه تل   كلد ي لجلحثسيُن لييقيد القاغافي: لقد  ميُن ىل ك رد د ميي م  لبند ة ثندث 



 ىنلحر«ة
لنلد ع  المشللللللللللللللرت ثاقغحلد  ثالمقلدثملد  كلد  ال نلدي الم للللللللللللللحغفر ال رزا   قرع عنلدملد سيلن لييقيلد القلاغافي: لقلد غحلده

 حدث ع  ليب د ثرمممهد الداخي د ثغفييدغهد اقتالم د ثمشد يهد الم ر  دةثالشيمع دة ث قي ت  نل
 ن الحديث سيكون شائكًا.إوأجاب: 

 ثتتبن: لكنح ت «م  ت ضدى شديقدىة
 قال: على بركة هللا. فلنبدأ... وبدْأنا.

   لبنان  - »النهار« ُنشرق هذ  الحلقة من الحوار في صحيفة
 1971 تشرين الثاني/نوفمبر 16بتاريخ الثالثاء 

 
 .1971نوفمبر/تشرين الثاني  16مطلع الحلقة اأُلولى من الحوار كما ُنشر في صحيفة "النهار" عدد الثالثاء 

 
 

 •الحلقة الثانية من الحوار•
ب نك غت   ت دل مد بيد الدعمة ثإنلشللللدر اقتللللاللة    1971غشللللر   الغدني / نمفمبرغشللللير ثتنن في ليب د راه األ دل 



رند ندثة ع  الدر  اقتلللالمية رندك محدطلللرة ع  تصلللم  راا الدر ة في اق اعد كالل ع  الدر ة في اللي ز م  كالل 
 ع  الدر ة ثأل  راه األ دل ال غزا  م  شهر الص دل ف    درث الندس ال دلق رم الدر ة

« اللي غحدكء رتد  اليهد المدطللي في ليب د سد  ري ه المح«مد الرايد بشللير  ثفي ى دى تي للدى تمح«مد الشلليق
رمها ي الصللللل ير ثرم ت د تعضلللللدع تم يه ق د ة الغمرة« مد مينده ى  تقتلللللالل رم الدر  ال لللللمدثي األث ة ثغرك الار   

ما رتد  ال لليك الدربيممدتللي  رلدبيم  المحدكمدى م  خال  اق اعد المري د في  يرة م  األمرة ثتكغر الار  ى لدرثا كدن
األتنبي اليدمل في ليب دة كل ثا د تلللللللل   اآلخرة ثاآلخر تتدبة ثلء  صللللللللل الما د ثال اآلخر ىل  تماب سدنلة م ر  

 ىتلهد اىة م ر  غ  يراىة
اللم للللللك  ى  ليب د غشلللللهد ممتد مدج ىتلللللالم د ال مغيل لهد ثال تلللللدبقد لهدة فقد  رتن اليد ة ت  غكم  رندلك  عماى ىل  

بدلدر  غقمل  هد تمدعدى في  ثلد مدة  دث مغل راا الشللللللليع في مصلللللللر عندمد نشلللللللط تاقخما  الم للللللليمم « لك  النأدل  
طلللر هء ثشلللللهءة تمد في ليب د فدلمطلللل مخليقة النأدل رم صلللد ق الدعمة اقتلللالم د ثرم الملحمه لهد ع  سندعد، ثأل  

 يق  غر يحدى في ص مه راا الشيقة الشيق الييبي في نب يلح ملدر  ف   راه الدعمة غ 
ثسين لييقيد القاغافي: ىنني في ليب د منا لاللد ت دل ك نني في عدصللمد ت د الخي دعة ال  درث ىاله ع  الدر ، ثع  
الزكدة اللي سررغء فرطلللللهد ثالقماني  اللي تللللللييدث  النأر فيهد بمد ال رليدرض مل الشلللللر يد اقتلللللالم دة ثالحن قد تنني  

شلللللراك دة نأدل  يد ي الرتت دة نأدل رلبن  الغمر د ثال رلرك مندتللللحد ىاله دقراا، لفءن كل رااة نأدل رند ي ب تغ للللدع : مد
 يبر ع  لمر لح راهة ك     مز ت   شللللللللل ل نأدل م  راا النمع ن  لللللللللح في رممل الدر  ثفي راا المسن بدلااى  يث  

 غحلدو ليب د ىل  عمي د  فجل لمر د ىل  األمدلل 
ليقيد في مقيده ثغحدهث  هدثع ث صلللمل د تن للللجني ىندفدعدغح الشلللهيرة في الم غمراى الير  د، ثفي م غمر ثإتللللمى ا

قد في الر دن لء في غ ملل الميمك ثالر تلللللللللللللدع اليرب في القدررة خال  القمد الم يد بدلااى الاي شلللللللللللللدرك ل ح ثالاي عُ 
 ي  ث قليح أل  الميك تربيد المقدثمد ال ي فين د«ةعندمد رد  ب    فيق الندر عي  الميك    1970تريم  /تبلمبر

 قال العقيد:
ألصككككككول نكون ؟ير ثوريين؟ نعق نحن ننادي باإلشككككككترامية والدين اإلسككككككالمي ليس ضككككككد  اوهل إيا عدنا إلى 

في المفهوم اإلسككالمي   اإلشككترامية. إن الكلمة لق ترد لكن اإلسككالم في حد ياته دين إشككترامي. إن العدالة اإلجتماةية
 .()مثالية. إن اإلسالم ناد  باإلشترامية. واإلسالم نبذ التفرقة العنصرية. واإلسالم ساو  بين الناا

 
 ( )  في ندثة ُعقدى في مقر اقغحد  اقشلللللراكي الير ي في القدررة ثُنشللللرى غ دصلللليل مد ترى خاللهد في الصللللحدفد المصللللر د ثالييب د رمل

ر اقلهي 1973شلللحدن  / فبرارر 15ال لللبن   ، غحدث اليقيد القاهافي مفمالى ع  عبد الندصلللر ثع  الدر  ثالقمم د ندر دى مد تلللمده ُّاللصلللمل
، ثمن  تدع ميح م  رفدت الغمرة الييب د ىل  القدررة، صللالة ال ميد في ُّم لل د عبد الندصللرُّة ثعقجق الصللالة زار لإلتللاللُّة ثكد  ت ى

 الري  د  طر   عبد الندصر لقراعة ال دغحد عي  رث حة
ر اقلهي لإلتللللاللُّ في الحمار الم لم  ثرم عي  المنصللللد محدندى  لللللللللللللللللل   ديق الري ه   للللي  الشللللدفيي ن  م  تميد مد سدلح  م  ُّاللصللللمل

 ال د اى ثالمهندس تيد مرعي ري ه البرلمد  المصري، مد   غي:
ُّمدركه  قم  اقسلصلد  كل شليع، ث ل درل الدر  ث ل درل اقلح تلححدنح ثغيدل ة ىنح ل ه م  اقتلالل في شليع ت  غغدر في مصلر  

ل  في راه المر يد الحرتد ت د مشللللللل«يد  رن د، فدقتلللللللالل ثالم للللللل ح د  ر ئد  م  تي فر  رغير مشللللللل«يد  رن د في راه المر يدة ىنني ُتسدغف
ر اقلهي لإلتللللللالل، تث اقتللللللالل بدلمين  اقلهية تنلء غيلقدث  ت   غ  لللللليراى سد  «م   ر حدى بدلن للللللحد لكغير م  الم لللللليمي ةة ىنح اللصللللللمل

حجقدى لإلتلالل  ير صلح  ة ى  تليدند ى راه ء ت م ا يمما فقد  لهء الم ليمي  رء تغحدع تليدند محمد فقط ثراا نف ألنب دع تثصل  ت ندعه ت  ُ  لج
ر اقلهي لإلتلللللالل فكل األنب دع ثتغحدعهء م للللليم ده فهم م للللليءة راا رم اللصلللللمل بند س ثث ه م ة   فال غممغه  ىاله ثتنلء م للللليمم  ة فمن  عن

سبجل الدر  كند م لللليمي ة كد  ترل الكلدب فدلم لللليء ر م  ب«ل األنب دع ث دللم يد، فدل صللللل رم اللم يدة مف  سبجل القر   كد  اقتللللالل، ث 



عبمي وال أوأورد العقيد حديثًا للنبي محمد قال فيه: الناا سككككواسككككية كأسككككنان المشككككت ال ف ككككل لعربي على 
 وآدم من تراب. ألبيض على أْسود وال ألحمر على أصفر، كلكق  دم

:  -السكوداء  ألنه قال لفتى أسكود: يا إبن - وأورد العقيد أي كًا حديثا آرر للنبي قال فيه مخانبًا أباير الغفاري 
 »إنن أمرؤ فين رصال الباهلية. ال ف ل ألبيض على أسود، وال يتمايز الناا إالَّ بتقو  هللا«.

وأضككككاف العقيد القذ افي: ما الذي نفعله نحن؟ لقد قررنا إعادة فْرد الزكاة وإعادة النظر في القوانين بحيث ال 
ت األمر قلتتعارد مع أحكام الشككككككريعة اإلسككككككالمية. ولنُ  ياًل. كل ليبي مؤمن أو هكذا يبب أن يكون. والمؤمن  بسكككككك ِّ

ألهمية بعد  اُمطاَلب بتطبيق أصككول دينية أو هكذا يبب أن يفعل. والزكاة عنصككر أسككاسككي في الدين تأتي من حيث 
الصكالة مباشكرة. والليبي إيًا ُمطاَلب بدفع الزكاة سكواء أمان هذا الليبي هو معمَّر القذ افي أو أي شكخص آرر يسككن  

المدن أو في قلب الصكككحراء وتنطبق عليه الشكككرو . وقد حدذ أن عددًا كبيرًا من الليبيين يحتار في أمر الزكاة.   في
 - وقد حدذ يلن بالفعل - يريد أن يزكي وال يعرف لمن يدفع. أحيانًا تترامق المبالغ المسكككتحقة للزكاة، وأحيانًا ُأرر  

؟ير محتكاب وفي حكالكة من اليسكككككككككر. لمكايا دفع لبكار ؟ لئال يثقكل  يكدفع الكذي يريكد أن يزكي لبكار  ويكون هكذا البكار
 ماهله بعبء الزكاة ولكي يكون مطمئنًا إلى أنه فعل ما أمر  به دينه.

ما الذي سكككككتفعله الدولة. إنها أواًل سكككككتعيد فْرد الزكاة ألنه واجب أمر به الدين. وهي بعد يلن سكككككُتنظَّق أمر 
لدولة توقعه على من يستحق. نحن لن نالحق الموانن لكي يدفع الزكاة ولن نبحث  الزكاة. ُيدفع المال إلى الدولة وا

 عن حسابه في المصرف أو المصارف لنطالبه بدفع نصيبه. هذ  مسألة شخصية وضميرية.

ثسين لييقيد: ثرل غيلقد ت  الييبي تللليل دثب مل نداع الضلللميرل لقد تلللميُن ت  رندلك عندصلللر غل فق ثغقم  تال  
 يح م  طرايق  ل  غ غي الزكدة ثُغ رض عييندل  « ي مد ندف

 
  

 
ر اقلهيغ لإلتللللاللة م  تث  رتللللدلد نزلن م  ال للللمدع ىل  األرض ثري غدعم لإلتللللالل ىل  ت  تدعى رتللللدلد  م لللليمم    للللق اللصللللمل

دالى بدقتلالل مغيمد ُ دين بح بحيث رن لحق عي  كل الد دندى ثم   م  بمحمد    «م  سد  م  تليدند محمد ثكد  ال  د ت  ُغخللء الرتلن
 ب«ل األنب دع سبجيحة م  رند ال  د ت   ييد كل فر  في راا اليصر النأر في عقيدغح عي  طمع راه الحقديقةةةُّة

 



رد قائاًل: إنني متأمد من أن الليبيين سككككككيتباوبون، ومتأمد من أنهق سككككككيتسككككككابقون لدفع الزكاة، فأنا ال أنلب  
 منهق شيئًا. إنهق مسلمون والدين هو الذي يطلب منهق يلن.

 ؟«ليبيا الشريعة»، فهل ستكون هناك مراجعة القوانين 
ىنلقيجند ىل  ممطمع القماني ة سين لييقيد القاغافي ى  كغير   ىعلقدثا ت  مراتيد القماني  في ليب د بحيث ال غليدرض 
مل الشللر يد اقتللالم د ميندرد تنكء تلللي م  القماني  المطللت د الميمم   هد اآل ة ثعي  راا األتللدس تللنلمسل ت  ُغقفل  

ري ه الدثلد خي  د ث صللللللح  محدفظ نرا يه تث  ن دزي تث فزا  ثالة عيهنهء   رد ال للللللدرت ثُ رتء الزاني ثالزان د، ث صللللللح 
الخي  دة ثعي  راا األتلللدس تلللنلمسل تممراى تخرى غييد ليب د ىل  تم د  اقتلللالل ال لللدبقد فال غيلبرث   ير الرازي تث ى    

م  اق اعلدة ثعي  رلاا   تللللللللللللللينلد تنحلدع  ن قيي  ثغرث  ت  الممشللللللللللللللحلدى ري ال   الحن قي ثملد علداه ال   مز ت  ربلث
األتللدس ت ضللدى تللنلمسل ىعلمد  ال لل   ثال ما   دالى م  المدافل ثنديراى الم ص تث الميراو، أل  الم لليمي  ثصلليما  ل   

 ىل  األندله ب ضل رمد هء ثت د رء ثتيمفهءة
األمباد   وقال العقيد: يكفي. كل هذ  التوقعاق لن تحصكل. ونحن نفكر في إسكترجار سكيناء دون أن ننسكى تلن

الغابرة. يؤرقنا مصككككككير ال ككككككفة الغربية ومرتفعاق البوالن دون أن ننسككككككى أننا في مرحلة من المراحل كنا قوة لها  
ر أمباد ؟رنانة ليس باألمر السكككيء. نحن ندرك تمامًا مايا   نا القدا ولكن تذكُّ ملمتها وبأسكككها وح كككارتها. هاجسكككُ

نا إلى األمام. إنتهى في ليبيا منطق التراجع. وإعادة النظر في  نفعل ومايا سكككنفعل. كل رطوة نخطوها يبب أن تقود
قوانينا الوضكككيية المعمول بها حاليًا عملية ضكككرورية وجيدة. وقبل أن أوضكككح يلن أريد أن أقول أمرًا أسكككاسكككيًا: ما 

ر ِّعين  الذي يمنعنا من إعادة النظر في قوانينا الوضكككككيية؟ نحن نعرف في أي نريق نسكككككير؟ إن العالق إعتمد المشككككك 
ع قوانين يعمل ويتعامل بها. ثق وضكككع األجانب قوانين ُفرضكككت علينا بحكق اإلسكككتعمار الذي ُيقنا   المسكككلمين في وضكككْ
من مرارته نحن في ليبيا الكثير. إن الشككريعة السككماوية لق توضككع لزمان معيَّن وال في مكان معيَّن. صككافية صككافية  

بصرف النظر عن تفسيراق ا ررين سنفعل ما نعتقد  ريرًا. لقد ألفنا  صافية. كل النقاء فيها. كل المثل فيها. ونحن 
لبنة برئاسكككككة رئيس المحكمة العليا ولن نلغي كل القوانين الوضكككككيية إنما من الظلق أن نبقى أسكككككر  هذ  القوانين  

وعلى هذا  وبع كها جائر ويتعارد مع شكريعة ديننا الحنيف. وسكتناقق اللبنة األمر وتعرد علينا ما ترا  مناسكبًا.
ل أو نلغي ون كككككع لمسكككككاق من شكككككريعتنا على بعض القوانين التي تر  اللبنة موجبًا لتعديلها. يبقى   األسكككككاا نعد ِّ
ْلق وعلينا أن نوامب   موضور الطب والموشحاق و؟رنانة وتوقعاتن وتخوفاتن اأُلرر . نحن نؤمن بالتطور ونؤمن بالعِّ

ْلق والف كاء الذي نييق مبد  الذهبي.  ولو كنا على سكبيل المثال نريد إسكتعادة أو المشكاركة في إسكتعادة  عصكر العِّ
األراضكككي العربية المحتلة من إسكككرائيل بالسكككيوف والرماح والبياد على نريقة األجداد الذين وصكككلوا ؟رنانة لما كنا  

ما حققه العلق   اشكككترينا أحدذ الطائراق وندرب جنودنا لياًل ونهارًا على أحدذ أنوار األسكككلحة. مهمتنا أن نأرذ ب رر
 وإيا أستطعنا أن نزيد عليه فلنفعل.

 ثعد  القاغافي رلحدث ع  ممطمع الزن  ثسمانينح الحدل د المرشحد ليليدرلة
قال: لقد وجدنا في القانون الوضعي مخالفاق صريحة ت ر بالمبتمع. مثاًل إن هذا القانون المعمول به حاليًا  

تتق عملية الزنى في بيت الزوجية. هل هذا منطقي؟ هل هذا مقبول؟   في ليبيا يسكككككككككمح للرجل بأن يزني شكككككككككر  أالَّ 
 بالطبع ال. ليس في هذا القانون قْجر وتبعًا لذلن يصبح الزنى قاعدة.

 ثسين لح: رل ننلقل ىل  ممطمع  خرل 
يريد   »وما جعلنا عليكق في الدين من حرب ملة أبيكق ابراهيق. إن هللا يريد بكق اليسككككككككر وال ورد ب يتين: األولى



 »وما أنزْلنا علين القرآن لتشقى«. بكق العسر«. والثانية
ثسين لح: سبل ت  ننلقل ىل  الممطلللمع تث المماطللل ل اأُلخرى تر د ت  تعره منك لمد ا ررفا الري  لللد  ال لللد اى  

ت «دل الشللللللللللللللر يد  ثاألتللللللللللللللد ت   فبغفق كل في  يده مد غقمل بح في ليب د ثإعد ة النأر في القماني  بحيث ال غليدرض مل 
 اقتالم دل 

هما في يوم من األيام ما نفعله نحن  وأجاب: الرئيسكككان أنور وحافظ لق يعارضكككا الموضكككور وقد يفعالن في بلديْ 
نحن واقعون تحت ونأة هبوم إسكتعماري. لق يسكتعمل هذا  ا ن في ليبيا. إن مسكتقبل المنطقة للشكريعة اإلسكالمية.

خنًا لكي ننقاد لكل شككيء يأتي من الخارب. ويبب  الهبوم البنود ولق يكتح باإلحتالل . لقد حاول اإلسككتعماريون مسككْ
قرنًا قال اإلسكالم:   15من  مواجهة الغزو اإلسكتعماري بفلسكفة حقيقية نابعة من ياتنا. إن اإلسكالم هو الثورة الدائمة.

 واألرد.قرنًا دعا اإلسالم إلى إستكشاف السماء  14»ُأنظروا ما في السمواق واألرد«. ومن 

 الخمر يلن الرجسدواعي مْنع 
ثمد  مند في ممطللللللللمع الزكدة فين ل  ميق الخمر اللي ُمنين في ليب دة ثسين لييقيد القاغافي: لقد منين الخمر ثال 
غر د ت    د لك ت د في راا األمرة لك  عد اى كبيراى م  الييبيي   حل لللللللللللم  الخمرة ثعندمد ال  حصللللللللللليم  عي  الخمر  

في الم للللللشللللل  دى، ثتمه تلللللميُن ثتند في ال ندت بيا اقخما    ري  ث  ىل  ى ل لللللدع ال لللللبيرغم  ر ء عدل غمافررد ىاله 
الييبيي   قملم  ى  ىلني  م  الممانني    لللللللل«ند  عي  مقر د م  ال ندت مدغد ق ل للللللللديهمد ال للللللللبيرغمة ث يد منجل الخمر  

لالللد  تصللللللللللللللح  الييبي الميللد  الخمر  يلملد ال لللللللللللللل ر ىل  ملدلفلد تث غمنه تث ال زاير تث القلدررة  يلن   يلق رممي  تث
 ضده    قضيهد في ملع تمفح بدلخمرة لء ى   ما ث عدة ثسين في ليب د ب بق محدثالى م  الحيا للقفير الخمرة

ل   ىل   لك ى  عشللللللراى األتدنق   دث  رمم دى ىل  ليب د ثر الع ال   دث  ميه    للللللهرث  ل ح تث مقصلللللل دى في ال ندت  قدغف
ه الع ري غمضلللللل د المسن في ر ردى ال ندت الاي  حيم  ل ح  حل للللللم   لهء الخمر تث نما ي ليقمدرة الل للللللي د الم يدة ل

القهمة تث الشللدي تث المرنحدىة ىنح تمر ردعم ىل  اقتللل رابة لء رندلك مصللنل مملدز ليبيرة كد   يمل ت دل اق فدليي   
  الخدروة ثعندمد ثرم اآل  ميفهل ثفي اقم«د  غشللللل ييح ثاقتلللللل د ة منح عي  الصلللللييد اقسلصلللللد ي ثغمر د اقنلدو ىل

ة ىنند نيره تيداى تنك ال غلراتل ع  لاللد تممر: منل الخمر، ثاليمل م  تتل   نن ثغصيبنن ن عي ك ال كرة عدرطج ُعرطن
الم دة الير  د، ثعدل ال للللللللمد  بيم ة األ زاب عي  تتللللللللدس ت  تكل م  غحزهب خد «ة ثلك  تال  م«  الل للللللللدرل في 

لقبلة ث يد عشلللر   تلللند سد ال  «م  رندك ن طة ثمد  امن في ليب د  لدر ممطلللمع الخمر خدصلللد ألنكء غخففم  ليم للل 
 م  ش نهد ىتلااب ال  د  ف   ال دي  ل   قصد   دراى ال غ ي د فيهدل 

 وأجاب القذ افي ب ية: الخمر والميسر واألنصاب رِّْجس من عمل الشيطان ف جتنبو  لعلكق تفلحون.
 الكالل الاي سيلحل ثسين لح: رل راا رم ال ماب الم يد ع  كل 

 لغير هللا.  بههلَّ وأجاب ب ية أرر : ُحر ِّم عليكق الخمر والميسر ولحق الخنزير وما أُ 
 ثتلححُن تنيق منح كالمدى مقنيدى في ممطمع الخمرة ف نفيق  شر  الأرثه ثاألتحدب الممتحدة

هذ  أسككككككككلحة   لمالهي الليلية.او قال العقيد: الخمر أثر من آثار الحملة اإلسككككككككتعمارية، كذلن المبون والقمار 
ْلق.   حاربنا اإلسككككتعمار بواسككككطتها. واإلسككككتعمار هو الذي شككككبع الناا على الشككككعوية والدجل واإلبتعاد عن روح العِّ
وعندنا في ليبيا ضريح اسمه ضريح سيدي عبد السالم إعتاد الكثيرون من الليبيين التوجه إليه ويْبح الخراف هناك  

ريح بعض المسكككككككككتغلين الذين يلبأون إلى تهديد الناا وإبتزاق أموالهق بحبة أن  ونلب الرحمة. وكان حول ال ككككككككك 
هل تعرف مايا فعلُت عندما بلغني يلن؟   السككالم سككيغفر لهق ويحقق أمانيهق ويبلب لهق الحظ والتوفيق. سككيدي عبد



ب سككتمرار لمراقبة  لقد أمرُق بوضككع حد لهذ  الشككعوية والدروشككة، وأمرُق أي ككًا بتكليف شككرني يالقم مكان ال ككريح 
المشكككككعويين وإعتقال الذين يبتزون أموال الناا البسكككككطاء. وقلت إن من يريد قراءة الفاتحة على ضكككككريح سكككككيدي 

السككككككالم فليتوجه إلى هناك، عدا يلن كل الخزعبالق ممنوعة. وتدريبًا إرتفى منظر السككككككيدة التي كانت تذهب   عبد
كذلن إرتفى منظر الكثيرين الذين كانوا يتبهون إلى   نها عاقر.السككككككككالم نالبة أن يرققها ولدا أل إلى سككككككككيدي عبد

ال ككككريح ويذبحون الخراف ويطلبون الشككككفاء من أمراد عادية أو مسككككتعصككككية. إيًا، فنحن نتصككككرف بما يناسككككب  
أما موضككككور الخمر فق ككككية معقدة ومزدوجة. الخمر محرمة دينيًا من جهة ومشكككككلة إجتماةية من جهة  العصككككر.

كيف؟ في الماضككككي كانت هنالن تشككككريعاق تمنع على   أنها مشكككككلة إجتماةية، على اإلسككككتعمار. أرر . والحق في
دْته إحتسككككاء الخمر الليبي بْيع الخمرة وإحتسككككاءها. ثق بدأ اإلسككككتعماريون يلبأون إلى أسككككاليب شككككوَّ  قت الليبي وعوَّ

ها الخمر. ومايا حدذ نتيبة لذلن؟ كثرق  وإرتياد الخماراق. وتزايد عدد الليبيين الذين راقتهق األحاسككككككككيس التي تول ِّد
كثرق اإلعتداءاق. كثرق التحرشاق. وهناك حادذ وقع ال أنسا  هو أن عائلة من أب وأم وستة أوالد   حوادذ السير.

ْكر شككديدة. وتعود بي الذامرة ا ن إلى أيام كنت ال أقال   قتلوا في حادذ سككيارة دفعة واحدة ألن األب كان في حالة سككُ
نالبًا صككككغيرًا في مدرسككككة »سككككبها« في منطقة فزان. كانت البلدة نقية بعيدة عن المدن حيث الخماراق الكثيرة. ولق  
بدأ   يأق األجانب إلى البلدة. وياق يوم جاء شكاب من عائلة سكيف النصكر وأنشكأ فيها رمارة قينها بالزجاب الملون.

ها. وإسكتهو  الصكغار منظر البالسكين على الكراسكي يشكربون  األوالد يأتون إلى هذ  الخمارة ويتفرجون من بعيد علي
أسككككتهوتهق أي ككككًا الموسككككيقى المنبعثة من دارل  من كؤوا ملونة وضككككعت على الطاوالق أمامهق أو من قجاجاق.

لوا إلى سكككككار  يقهقهون ويغنون. وأصككككبح هاجس األوالد وهق فقراء   الخمارة. إسككككتهواهق منظر البالسككككين وقد تحوَّ
بلسكككككوا ولو لدقائق قليلة لتقليد الكبار المنحل ِّين ُرلقيًا الذين كانوا يأتون من بعيد لتم كككككية السكككككهرة في  الحال أن ي
بدأ األوالد يتقدمون شككككيئًا فشككككيئًا نحو الخمارة ويسككككألون صككككاحبها هل نسككككتطيع البلوا على الكراسككككي   الخمارة.

مونه. صككككاحب الخمارة يريد يلن ألنه يريد توسككككيع دائرة الذين يحتسككككون الخمر. كان يسككككمح لهق  وإحتسككككاء ما تقد ِّ
م لهق الخمر فيحتسكون حتى الثمالة، ثق يسكتدعي رجال الشكرنة لنقلهق إلى السكبون. بعد سكنتين كان   بالبلوا ويقد ِّ

األوالد كبروا وأصككككككبحوا يشككككككك ِّلون نبقة مزدهرة من مدمني الخمر. وتحولت المدينة الطاهرة إلى بؤرة من الفسككككككاد.  
حد أبناء البلدة ياق مرة في المسككككككبد وهاجق صككككككاحب الخمارة الباي محمد سككككككيف النصككككككر تعرَّد  وعندما وقف أ

 المسكين لل رب من يلن الباي الفاسد الذي إنتهى به المطاف معتَقاًل ا ن قيد المحاممة في »محكمة الشعب«.
باق بأن أعيد النظر في قرار منع الخمر  سككككمع همهماق ومطالَ ألقد أثَّرق هذ  الحالة في نفسككككي كثيرًا. وعندما 

أتذكر ما حدذ في »سككبها« وأتصككور العشككراق يسككقطون قتلى أو جرحى في حوادذ السككير بسككبب السكككر. وقبل كل 
و»ُحرم عليكق الخمر والميسكككككر ولحق  «»الخمر والميسكككككر رجس من عمل الشكككككيطان ف جتنبو  يلن أتذكر قوله تعالى

 الخنزير«.
مكت الخمر وأبراهكام   ي كككككككككيف القكذ افي: لَق ككل هكذ  اإلهتمكامكاق بمنع الخمر؟ األمر نبيعي جكدًا وقْبلنكا أميرككا حرَّ

هق. ونحن أع ككككككاء  ءلنكولن لق يحتس الخمر كذلن مونتغومري وماليين من البشككككككر ليسككككككوا معروفين لنورد أسككككككما
 ة ال أحد فينا يحتسي الخمر.مبلس قيادة الثور 

ثسين لييقيد القاغافي: رل تلللللمنيم  الخمر م لللللقبالى ع  ال هدى الم للللمم  لهد بدلحصللللم  عي  كم دى منح ثري 
 ال  دراى األتنب د ثشركدى الن طل 

 وأجاب: ال.
ك الخمرل   ثت للح: ثرل غلصمر تنك تلن   في غيم د الييبي عي  غرج



 فيون.سي تونغ في أن يلغي األأجاب: آمل في يلن. لقد نبح ماوت
ثسين لييقيد القاغافي: لك  المفيمب  ميد غمع د غ يل الممان  رلرك الخمر ىل   ير رتيد كمد نيق الصلللللللللليني  

 األفيم ة
 ةسأحاول وأجاب: سأسعى دائمًا.

 من الخارب لهذ  المهمة الزراعة والصناعة والوافدون 
سين: عيمُن سبل بضللللللللللل تللللللللللدعدى تنك تمضللللللللللين سبل  هر اليمل في تملد بفديرة ري «م لر فمت مندنق   ري  

 رل رندك رممل زراع دل  ىتلصال  األراطي فيهد مقدمد لزراعلهدة
نا في سككنين ألوف الشككبيراق، وسككنسككتمر في عملية الغرا، على أن كل هذا ال يفيد إالَّ قلياًل   أجاب: لقد ؟رسككْ

سكككعة ولكن يبب اإلمثار من اللون األر كككر. وباإلضكككافة إلى يلن إننا مهتمون بالزراعة ونسكككتصكككلح  فالصكككحراء شكككا
المزيد من األراضككي. وهذ  السككنة عندنا موسككق قيتون ناجح سككيشككارك الطالب والبنود في جنيه وسككأمون أول من  

وق أن نعتمد على النفت. النفت ثروة بيشككارك في جْني المحصككول. إننا نبدي إهتمامًا كبيرًا بالصككناعة أي ككًا، إي ال ي
إسككتثنائية ويبب أن نبني البلد بما نبنيه من هذ  الثروة ونخطت لخمسككين سككنة على األقل. وعندما سككنبدأ تصككنيع  
الحديد الذي عثرنا عليه في فزان سكننشكىء سككة حديدية، نفعل أمثر مما تتحمله ناقتنا، وألننا شكباب ف ننا ال نشكعر 

 بالتعب.
يد القاغافي: لك  ىرلمدم«ء بدلزراعد ثالصلللللللندعد ثالبندع رلفيق ى ضلللللللدر األلمه م  اليمد  م  الخدرو،  ثسين لييق

ثالاي ال أنده ت    لللللللللللدتللللللللللل د الييبيي  م  المافدر  غلزارد ث دلااى م  اليمد  ثال نيي  ثاألخصلللللللللللدييي  اليربة فك   
 تلحقق مد غ ي  ىل ح ثالح دت د م لمرةل 

 أي مشككككككككككككككرور نكككككفكككككتكككككق أواًل عكككككمكككككا إيا ككككككان هكككككنكككككالكككككن  وأجكككككاب: عكككككنكككككدمكككككا نكككككقكككككرر تكككككنكككككفكككككيكككككذ 
أمكا إيا لق نبكد هكذ  العنكاصكككككككككر فك ننكا نسكككككككككتعين بكالعمكال والفنيين العرب أواًل   ليبيون قكادرون على تنفيكذ  فنوظفهق.

 وببعض األجانب ثانيًا. الليبي أواًل ثق العربي ثق ا ررون بعد يلن.

 والعالقاق السي ئة مع الحسن الهموم المغربية
 ييقيد القاغافي: مد ري رمممك الم ر  دل ثسين ل

ْلمًا بأن   ل موقفنا من الحسككككككككن وال من حسككككككككين عِّ وأجاب: ال جديد في العالقاق السككككككككيئة مع المغرب ولن نبد ِّ
 العالقاق الديبلوماسية لق تنقطع بين نرابلس وكل من عمان والربا .

 ثت للح: ثرل  اللء م دع في راا ال بيلل 
 مساةيه، وهل يمكن أن نهادن الرجيية؟  رد قائاًل: لق يبذل أحد

 ثعدى تت لح: ثمد ري نب يد اليالسدى مل غمنهل 
 ةأبناؤهق يعملون عندنا وأجاب: جيراننا.

 ثسين لح: ال زايرل 
 وقال العقيد: ما بها؟ 

 تتبن ممطحدى: رل ىغ قلء مل الري ه  ممدر ل 
 العقيد القذ افي: على مايا؟ 



لمندتلللللللللحد الاكرى   1971غشلللللللللر   األث  /تكلم ر 7الاي تلقيلنح في تصلللللللللبراغح« رمل ثسين: لقد تعيننن في الخفدب 
األثل  ل الع  خر ى فدلي ع  ليب د ثكنن عديداى للمك م  اليقدع الغاللي في القدررة مل الري  يج  ال د اى ثاألتد، تت  

نر لدرلد خلدرو الميركلد  يلث ت   ال زاير ل  لللللللللللللللن اآل  بفر قلد عمي لد ممتم ة في الميركلد تث الم لدة الير  لد ثنح  ال
ال زاير م ريد أل  غييق  ثراى في ث دة األمد الير  د ثر جط المشلللللللرت ثالم رب«ة لء ىللقين بيد  لك رماري  ممدر  في 

رل لي ت  تعره لمد ا سين راا الكالل ع  ال زاير ثعي  مد ا ىغ قنن مل  ممدر  خال    دتلللللللللللي م للللللللللليم  ثغحد للمدة
 ىتلمدع  دتي م يم ل 

أجكاب العقيكد القكذ افي: ككل مواقفنكا بعكد الثورة ككانكت ترجمكة للشكككككككككعكار الكذي رفعنكا  وهو: قوميكة المعرككة. إننكا  و 
وحكدويون ال نتكأرر أبكدًا في الت كككككككككحيكة من أجكل الوحكدة. الوحكدة أملنكا الكبير. الوحكدة رائكدنكا. الوحكدة نموحنكا. ومنكذ  

ا يلكن ولق نقكل إننكا مع تونس والمغر  ب والبزائر ألننكا في المغرب. ولق نقكل أي ككككككككككًا إننكا جزء من  قمنكا بكالثورة أعلنكَّ
مع مصككر وسككوريا لكن يلن ال يعني أننا   نحن أمة واحدة تمتد من المحيت إلى الخليد. لقد إرتبْطنا ب تحاد المشككرق.

يبب أن نكتفي وننام على هذا المبد، يبب أن نسكككككعى مع البيران القريبيين منا والبعيدين لتوسكككككيع رقعة اإلتحاد.  
وإجتمكاعي بكالرئيس هواري ككان لهكذا الغرد وقكد قرْرنكا أن نبتمع مرة ككل أربعكة أشكككككككككهر وأن يكون إجتمكاعنكا دائمكًا  

بحثكت مع الرئيس هواري في موضكككككككككور إن كككككككككمكام البزائر إلى إتحكاد البمهوريكاق العربيكة، لكن  على الحكدود. ولقكد 
البزائر ليسككككككككت مسككككككككتعدة بعد لدرول اإلتحاد. إن الرئيس هواري يمث ِّل العروبة في البزائر وال غبار عليه من هذ  

 الناحية.

 «دارل مبلس قيادة الثورة » هل هناك أجنحة
تلللللحد ى  كالمدى كغيراى كد  رلر   ب تللللللمرار، ث لييق  متم  تتنحد ثفرسدع  اخل تم يه ثسين لييقيد القاغافي: ليمند

م  الم دة الشلللللدميدة   تند  ر م  بدلليدث  مل ال زاير ث يلقد ت  ث دة الم رب الير ي تسرب مندالى  ق د ة الغمرة« الييبية
رل  ثتند   يلبر ت  الليدث  مل مصلللر   ق ت   «م  ت د دىة ثتند  ُسفجري ر م  بدلشلللخصللل د الييب د ث رفا غاث بهدة

  م«  ت  غمط  لي  لكل 
رد العقيد القذ افي: ال أجد في أي ُحْكق مبموعة منسكككبمة مع نفسكككها كمبموعتنا. إن أع كككاء »مبلس قيادة  

ككل منكا   ة متبكانسكككككككككة متككاملكة متفكاهمكة. إن األسكككككككككرة يمكن أن تييق في ظكل أجواء وإتبكاهكاق.الثورة« الليبي وحكد
يعرد رأيًا ووجهة نظر، وَيحُدذ أن كل رأي يناَقق وكل وجهة نظر ُتعرد وأحيانًا تأرذ المناقشككككة من وقتنا الكثير  

د. إن تركيبتنكا فريكدة في نوعهكا. ال  كلنكا   نتعكامكل كرئيس ومرؤوسكككككككككين.ثق نلتقي. البميع يلتقون حول موقف موحكَّ
 أروة.

 

 مثرة الزواب... لمايا؟
سين لييقيد القاغافي: ى  األممر اللي غلفيق ى ضللللللللد دى ثغحدرد مماسق منك كغيرة، لك  المسن ال   للللللللم ة فنح   

 نلحدث منا تكغر م  لالث تدعدىة
 ثسفل عييه كالمي سديالى: فينلحدث ت ضدىة

رلييق بح دغك الشللخصلل دة ثمد  امن   تتلللمطللحك ى ده لكنني ملر  ة سين: ألنح شللخصللية سين لح: رندلك تمر تر د ت  
   دغك الشخص د ُميجكدى لك ل  ق تاله تغفرت ىل  راا األمرة 



  أقوم بواجباتي كمسككككلق. ُأصككككلي وأصككككوم. متزوب. حياتي الشككككخصككككية نبييية وواضككككحة. رد العقيد: فلنتحدذ.
مايا   في المصكحح كلما سكمح الوقت، ودائمًا رالل تأدية فرود الصكالة... أقرأ مؤمن. ال ُأدرن. ال أحتسكي الخمر.

 ؟ير يلن؟ 
  تنني تر د ت  تغمسق عند تمر ثا د ثرم الزثاوة ى  كالمدى كغيراى  قد  عنك في راا الشللل  ة ثسين لييقيد: الحن قدة

 ثلمرغكة قد  ىنك مزثاو ثراه ص د ال رلمندرد لك الار    ميم  خيراى في غفييدغك 
 وقال العقيد: هل هناك شيء آرر؟ 

 تتبلح: ت داىة راه النقفد فقطة
ال: عنكدي قوجكة واحكدة ا ن. وأنكا من الكذين يعكارضكككككككككون الزواب بكأمثر من  ث لدت رلحلدث في منله  الهلدثعة ت

واحدة. عندئذ   واحدة بر؟ق أن اإلسككالم أباح الزواب بأربع نسككاء. والزواب يفقد معنا  إيا كان الرجل متزوجًا بأمثر من
 ال تعود هنالن حياة قوجية نبييية. هل هذا واضح؟ 

 ثتتبلح: ثاط  تداىة
 قوجتي األولى نلَّقُتها.لء تكمل: 

 ثسين لح: ثلك  تب ا الحال  عندس الفالتة ثتنن م يء ملدر ة
 رد قائاًل: لكل ق ية ما يبررها.

الناصككر   كان شككهود الزواب فيها الرئيسككان جمال عبد  قوجتي األولى تزوجُتها من دون أن أراها )وهي الزوجة التي 
وجعفر نميري وهي التي رافقْته في جولته إلى بعض العواصكق العربية ومنها بيروق وكان رئيس لبنان آنذاك شكارل حلو(.  

ة أنني كنكت ال أريكد  تق الزواب وفقكًا للتقكاليكد الليبيكة المحكافظكة. والكدتي رطبكت الفتكاة. وأنكا لق أرهكا إالَّ ليلكة الكدرلكة. والحقيقك 
الزواب وال أفكر في الزواب وال وقت عندي لمثل هذ  األمور. كانت مشككككا؟لي في تنظيق ال ككككبا  األحرار تأرذ كل وقتي.  

وإنني متخوف من الزواب وعنكدي   وبكدأ األهكل يقولون عني إنني متزمكت. ووصكككككككككل بهق األمر إلى حكد أنهق بكدأوا يقولون 
تولكت الوالكدة المهمكة وإرتكارق فتكاة وتمكت رطبتهكا وككان يلكن قبكل   إرتكاري لي فتكاة وأرطبيهكا. عقكدة منكه. قلكت لوالكدتي: 

الثورة بفترة. لق أر الفتكاة أبكدًا. ولق أمن ككالشكككككككككبكان العكاديين يغرقون في أحالم ويم كككككككككون الوقكت متلهفين للحظكة التي  
 سيصبحون فيها عرسانًا. األمر لق يكن يهمني أبدًا. 

، فأنا منذ عشكككككر سكككككنين أعمل في تنظيق ال كككككبا  األحرار وكنت أحلق باللحظة التي تقوم فيها  لق أحلق، ولق أتلهح 
كان التنظيق سككككريًا، وفي مثل هذا البو من النشككككا  ال وقت للتفكير في أي شككككيء  الثورة وكنت متلهفًا إلى تلن اللحظة. 

ككانكت   مثكاليكة في أرالقهكا.  من عكائلكة محترمكة.  آرر. المهق إنني تزوجكت بعكدمكا َتحقق الحلق الكبير وقكامكت الثورة. الفتكاة 
بعد الزواب أمتشككككككككفُت أن مزاجي ال يلتقي ومزاجها. لق تكن فتاة األحالم المطلوبة. وفي مثل هذ  الحال   تعمل مدر ِّسككككككككة. 

عليها   حتى الزوجة يصكبح مبنياً  يصكبح الزواب عبئًا وال تعود الحياة الزوجية حقيقية، وتبعًا لذلن يصكبح اإلنتاب مشكلواًل. 
 ألنها لن تبد من قوجها تباوبًا. 

 ثسين لييقيد: مد ا  يني سملك تنهد لء غك  فلدة األ اللة ثمد ا غقصد بدلمزاول 
وأجاب: ما دمت لق تشككاهد من قْبل الفتاة التي سككتصككبح قوجة لن ف نه لق تكن لن حرية اإلرتيار. وعندما تزوجُت  

 منت أتأمل في أن تكون الزوجة سمراء ف يا هي بي اء. 
 فمايا تفعل حيال يلن؟ 

 ثلكنهد ل  ن ري الم  ثلدل 
 لمبتمع الثوري البديد.وقانعني: نعق، الحق على التقاليد التي نأمل في أن تذوب في ظل ا



 ثت للجح: ثمد ري بن د القصدل 
وأجاب: المهق إننا إمتشفنا أن حياتنا الزوجية لن تستمر ما دام مزاب الواحد منا ال يلتقي ومزاب ا رر. وإتفقنا  

ر كل منا موقف ا رر.  بشكل ودي على أن نفترق. وقدَّ
 وتق الطالق بطريقة شريفة.

 محمدل ك   نيقلجهد ثسد تن بن لك ن الىل  ثسين لح: ثإ نك
 ةوأجاب: تق الطالق في بداية الحْمل. لق أمن أعرف أنها حامل

 ثت للجح: رل غدفل لهد الن قد ثتر  غت   ثتر  ى نكل 
 وأجاب: ليست في حاجة إلى النفقة. والطفل معها. وتزورها والدتي وأرواتي الثالذ ب ستمرار.

 ثت للجح: رل لك تخمةل 
 : أنا وحيد. لي ثالذ شقيقاق فقت.وأجاب

 سين: لك  الف ل ن يك، ك     لف ل تب ت   ت   بييداى ع  ن ل م  لحمح ث محة 

 
 الوحيدة عائشة واألبناء الثالثة في جلسة عائلية تحت الخيمة. الرئيس معمَّر القذَّافي مع العائلة: الزوجة صفية واإلبنة

 أجاب: كل أنفال ليبيا هق أوالدي.
 سين: راه مشدعر عممم دة ثال تغصمر تبدى   لف ل ت  ربليد ع  ى نح ثال رراهة

 رد قائاًل باللهبة الليبية: حنشوفه لما نف ى.
 ثتتبلح: تنك سدتي القيقة

 زثاتح الغدنيةلء  دت  حدلني ع  
قكال: تزوجكُت للمرة الثكانيكة وأنكا سكككككككككعيكد في حيكاتي الزوجيكة بر؟ق أنني كمكا تر  دائمكًا في مكتبي. وال أفكر في  

 الزواب من جديد.
   

 دتى تصللللللللللللماى الم  ني  م  بييد غدعم الم مني  ىل  غ   د صللللللللللللالة ال  رة ثإعلار اليقيد القاغافي ألنح رر د ت   
رند تر ل  ند ثغحدثج  صلللللللللللليغفية ثتعلارُى تند ألنني تخاُى م  ثسلح الكغيرة لك  الكالل كد  طللللللللللللرثر دىة لقد غحدلجند ثغندسشللللللللللللج



 حدث ة من  مدى مل ن  حةتدعدىة ثكد  اليقيد القاغافي ثاطحدى ىل  تبيد ال
ث للد رُى مبن  تم يه ق للد ة الغمرة« ثناليل ف ر تللدرللد غفللل عي  ليب للد الغمرة، ل مللد اليقيللد خيل  للااعه ثغمتللح  

 نحم القبيدةةة ث دت  صيي ال  رة
 نُشرت هذه احللقة من احلوار يف صحيفة  »النهار«  -  لبنان 
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