َّ
القذافي ...والحديث األكثر تمي از

() 

ليبيا اللبنانية .ليبيا الذرية.

ليبيا التصنيع في الصحراء.
ليبيا الفلسطينية  -السورية – المصرية

لقاء على مستوى القمة بين العقيد معمر َّ
القذافي و"النهار" بشخص ناشرها ورئيس تحريرها غسان تويني وفؤاد مطر .وقد جرى اللقاء في منزل العقيد
َّ
القذافي – من باب التكريم – مساء يوم الخمس  4يناير/كانون الثاني .1975

()

كالم َّ
القذافي عموماً في هذا اللقاء جاء بعد جوالت من النقاش والنصح ح ح ححب من جانا ع دالنا ح ح ح ح وبعدما كان أوضح ح ح ححب ل أن من هو
ُمؤهَّل ليكون أميناً للقومية الع بية من بعده وقاد اًر على تحقيق عمل وحدوي يحتاج في الدرجة األولى إلى إس ح ح ححتنيا علمي-زراعي-
ناعي-مع في يصل إلى م تبة الثورة المتكاملة.

َّ
القذافي هذه الم ة أك من سح ححن بسمو سح ححنوات على األقل .والم ة التح ححابقة التي أر ت كان
معم
بدا لي العقيد َّ
ق ل نحو تتح ح ححعة أعح ح ححي  .لعل المعاناة الناعح ح ححاة عن وى ح ن رمبح ح ححان وما ج ا بين وبين ال يو التح ح ححادات هي
الت ا في ذلك .أو لعل تلك الظ وى مبافة إلييا خيبة أمل العقيد َّ
القذافي من قبايا كثي ة هي الت ا.
معم  -وهي التت ح ح ح ححمية التي ود من ادخ هن منادات بيا  -كان أع ح ح ح ححب بندوةر وليو م د
وهذا اللقاء مع األخ َّ
لقاء بين حاكم و حافي.
ذه نا إلي لن تمع في مكتب في م نى م لو قيادة الثورة في بان العزهزهة فإذا ب يطلا من متح ح ححاعدي إيصح ح ححالنا
إلى منزلح ألن عاء أن يبفي على ال لتة جواً خالياً من أي رسميات ِعْلماً أن ضد ال سميات وطقوس ال وتوكول.
وإسححتق لنا في ححالون متححتحدر ليو ارضححياً عن ألن نتححبة الت ى سي تفوس نتححبة البتححاطة التي يفبححليا .وكان
ي لو على كنبة وه تدي ثياباً بتح ح ححيطة جداً من النو الذي ال يسبح ح ححع للموضح ح ححةر وهتف ج على التلفزهون .وتلك وسح ح ححيلة
التت ح ح ح ححلية الوحيدة عندما يت ح ح ح ححمب ل الوق وعندما ال تكون هنالك إجتماعات ولقاءات ورحالت تففقد للناس القابعين في
بطون الصح اء.
كنحا ثالثحةغ اتح ح ح ح ح ح ححان توهني وم وان حمحاده  -وهمحا ي تمعحان بح للم ة األولى  -وأنحا .ف هق يمثحل «النيحار» وف هق
آخ يمثل «األورهان  -لوجور».
وق ل أن نذها إلي حدر أم انغ األول أننا قمنا بعملية إس ح ح ح ححتطال لما ي ي في ط ابلو كنموذج لما ي ي في
كل لي يا .وكان األم مدهشح ح ح ح ح حاً .هنالك ورع ح ح ح ح ححة بناء ال مثيل ليا .ومن الواض ح ح ح ح ححب أنيا لن تنتيي إالَّ عندما تدخل لي يا
الثمانينات وقد أ بب لكل لي ي منزلر وأ بح لي يا على أبوان الصناعة الثقيلة.
األم الثححاني كححان ةبححارة عن جوالت في أفق الثورة اللي يححة مع وزه الححدولححة محمححد الزوي الححذي أوكححل إلي ح أم
اإلعالم الداخلي .وإستناداً إلى مفاهيم الزوي ود ناميكيت يمكن االفت ا أن ال جل سين ز الكثي .
بدأت ال لتة مع العقيد َّ
القذافي في التاسعة من متاء السميو  9نا ̸ كانون الثاني  1975واستم ت نحو ثالر
ساعات.
معم في احايحة التحللق لكنح بحدا لي هحذه الم ة ميحاالً بعإ الشح ح ح ح ح ح ححيء إلى التحف بحالنت ح ح ح ح ح ح حبحة إلى بعإ
كحان األخ َّ
القب ححايا .على س ح يل المثالغ ما ي ي في مص ح  .الدولة الديموق اطية في فلت ححطين .وض ححع س ححورها الدقيق بالنت ححبة إلى
حل أزمة الش س األوسط.
لماذا هذا التحف ر بل هذا التييا؟
معم يلخذ في اإلعتبار دقة الوضح ححع القابل لانف ار .ولذا جاء في كالم ما هو للنش ح ح ر وما هو
ال بد أن األخ َّ
لغي النش  .وطبعاً إن الكالم الذي سي ِ د هو المباح نش ه.

الصراع مع الصحراء ...والتصنيع

حول هذه النقطة قال َّ
القذافيغ
« نحن في حال ح ا مع الصحح اء .هذا

ححيب .ونعمل لتحقيق الثورة الزراةية ولتحقيق ثورة

حناةية .وهيمني

جداً أن تكون متحللة الثورة الزراةية واضححة .إننا بلد منتل للنفط .هذا ال يكفي .هنالك أزمة اذاء عالمية وأنا أربط بين
ِ
ونحول ال مال الصف اء إلى أر خب اء .في استطاعة
الغذاء وح هة اإلنتان ومن أجل ذلك نزر ونتتصلب األر
علينا حصح ححا اًر اذا ياً .إذا حدر ذلك فمعناه أننا سح ححنفقد ح هتنا واسح ححتقاللنا من أجل القمب وب ية
الدول الك ا أن تف
المواد الغذا ية .ولو أن الحص ح ححار إس ح ححتيدى أمو اًر أخ ا لما كان المساوى من النو الذي ُيقلق .لو أنيم مثالً رفب ح حوا
َّ
مدنا بالك اسح ححي والتح ححاعات وادالت الكي با ية إلسح ححتطعنا إذا كان القمب والمواد الغذا ية متواف ة أن نصح ححمد ونحاف على
إرادتنا ح ة .إن قاعدة الح هة هي في لقمة العيش .إنني أسح ححتطيع العيش من دون سح ححاعة أو جياز تلفزهون أو ك سح ححير
لكن إرادتي ستتقط إذا كن محتاجاً إلى لقمة العيش.
أدركنححا أنح يمكن العيش في الكي ولكن من اي الممكن
ونحن من اليوم األول للثورة أدركنححا هححذه المت ح ح ح ح ح ح ححللححةْ .
أدركنا أن يمكن
أدركنا أن يمكن االسححتغناء عن الكي باء ولكن ال يمكن اإلسححتغناء عن القمبْ .
العيش من دون اذاء .و ْ
المواطن اللي ي أن يعيش تح عح ح ح ح ح ة ح اً إذا كان الغذاء متواف اًر وه ا أالَّ يعيش في ت ى إذا كان ثمن هذا العيش
سح ح ححلا إرادت  .ومن هذا اإلدراا ق رنا أن نقوم بثورة زراةية وهو ما ي ي حالياً .واليوم الذي سح ح ححيحدر سي إكتفاء ذاتي
بفبل هذه الثورة الزراةية ليو بعيداً.
ح ح حححيب أن لقمة العيش التي تكفي مواطناً في حال إجتماةية معيَّنة ال تعود ممكنة بعد أن دخل عص ح ح ح الثورة
الصححناةيةر إال أن الميم كم حلة هو أن يصححل باإلرادة الح ة إلى تحقيق ب ية الثورات اإلجتماةية ومنيا ثورة التصححنيع.
الب ح ورة األسححاسححية ادن هي أالَّ تقع اإلرادة الع بية اللي ية ف هتححة أمزجة الدول التي تحتك الغذاء وأهوا يا وسححياسححاتيا.
ومن الط يعي أن ح بعححد أن تححلمن اكتفححاء ذاتي من خالل الثورة الزراةيححة سح ح ح ح ح ح ححيكون اإلنتقححال إلى تحقيق ب يححة الثورات
اإلجتماةية سليماً إلى حد وال تعت ض أي معوقات.
وثورة التصح ح ح ح ح ح ححنيع هي الي ححدى الث ححاني بع ححد الثورة الزراةي ححة .ونحن ال ننتظ إنتي ححاء الثورة الزراةي ححة لن ححدأ الثورة
الصناةيةر إنما نعمل في الثورتين معاً وإن يكن من الط يعي أن األولوهة للثورة الزراةية.
ووجدنا
إننا عححعا يحتاج إلى كل عححيء .إلى القلم الذي يكتا ب أوالدنا والمالبو التي ن تد يا ..ناهيك بالحذاء.
ْ
أن إستم ار الحال على ما هي متللة اي منط ية فلنشلنا مصانع لتلمين هذه المتطلبات .وتلك في أي حال ناعات
خفيفة .وبعد ذلك سحت دأ الصحناعات الثقيلة .سحن يم مصحنعاً للتحيارات وال ارات .وسحتكون عندنا حناعة للتحفن وسحننشح
الصلا بعدما إكتشْفنا أن لد نا ث وة ضسمة من الحد د».
مصانع للحد د و ُ

هل تصبح ليبيا دولة ذرية؟

حول هذه النقطة قال َّ
القذافيغ
«أتصحور أن الذرة سحتصحبب ذات وم ضح ورهة مثل الكي باء .سحتصحبب أم اً عادياًر تماماً كما حدر ألعحياء أُخ ا.
وكما يقال ادن إن الدولة الفالنية تملك خمتح ح ح ححين طا ة ودولة أُخ ا تملك خمتح ح ح ححماة طا ةر فإن سح ح ح ححيلتي وم يقال إن
الدولة الفالنية تملك ثالر قنابل ذرهة ودولة أُخ ا تملك عش قنابلر وهكذا...
إن الذرة في المت ح ح ح ححتق ل لن تكون إحتكا اًر وسح ح ح ح ح اً .وفي األمة الع بية طاقات ض ح ح ح ححسمة وعلماء كثي ون في قدرتيم
تحقيق كل ع ححيء إذا تواف ل يم ال و المناس ححا .ونحن في لي يا ق رنا أن ن ني مد نة للعلماء الع ن بحيس تت ححتفيد األمة
الع بية منيم ال أن يتح ح ححتم وا مشح ح ححتتين في دول العالم .ولقد أخ ْذنا في ال داية في اإلعتبار الظ وى التي جعل العلماء
الع ن ت كون بالدهم وهفبحلون العمل في دول أخ ار وق رنا إي اد الظ وى والشح و التي تال م هؤالء العلماء .وهذا
اليدى ليو جد داً .لقد وضح ح ح ححعناه ُنصح ح ح ححا أعيننا بعدما قام الثورة وبدأنا اتصح ح ح ححاالت في العالم كل مع العلماء الع ن

وإسححتعنا ب معيات ححداقة لنتححتدل على بعإ العلماء وعناوهنيم .كذلك إسححتعنا بال امعة الع بية التي قام بمحاوالت
من جان يا .وهكذا فإننا لم نعلن عن مد نة العلماء إالَّ بعدما أن ْزنا معظم اإلتص ح ححاالت .ولقد قام ال ا د عم المحيش ح ححي
بإتص ح ححاالت مع علماء ع ن في الواليات المتحدة .ونحن س ح ححعداء بيذه المنافت ح ححة أو هذه الح ن التي تت ح ححمونيا «ح ن
العلماء» على أسحاس أن مصح تقوم من جان يا بمتحعى مماثل والع اس يقوم بمتحعى آخ  .إن الذي يمنا هو أن يعود
العلماء لكي تتح ح ح ححتفيد منيم أمتيم .ونحن في لي يا ال ننظ إلى األمور من زاوهة إقليمية ضح ح ح ححيقة .العلماء الذ ن يعودون
إلى مص ح ح ح ح سح ح ح ححيفيدون األمة كليا .والعلماء الذ ن يعودون إلى الع اس سح ح ح ححيقومون بدور مماثل وهكذا ...لقد كان األم
محزن حاً أننححا دول متسلفححة وعنححدنححا من العلمححاء كثي ون يعملون خححارج أمتيم .وإننححا نححلمححل في أن ِ
نعو مححا فححاتنححار سيعود
العلماء ليفيدوا أمتيم .الذي ال تحتاج إلي لي يا قد تحتاج إلي مصح  .والذي ال تحتاج إلي سحورها قد يحتاج إلي الع اس.
والذي ال يحتاج إلي التودان قد يحتاج إلي اليمن...
وهيمني أن ألف االنتباه إلى أننا كسطوة أولية نحو مد نة العلماء أ ح ح ح ْحدرنا ق ل ثالثة أيام (اإلثنين  6نا /كانون
الثاني  )1975ق ا اًر بإنش ححاء معيد اإلنماء الع بي .والذي وض ححع قانون المعيد ليو نحن إنما العلماء الذ ن إتص ححلنا بيم.
كل واحد كان ل تصح ح ح حفحور ثم ح ح ح ححيه القانون وفق هذه التصح ح ح ححورات .ونحن بذلك ن هد أن نؤكد للعلماء أننا معيم في أي
ط هقة عمل ونيا مناسبة".

ليبيا والعالم العربي سنة

2000

حول هذه النقطة قال َّ
القذافيغ
«الت ح ححنة 2000ر أي بعد  25س ح ححنة .وما س ح ححيحدر بعد  25س ح ححنة س ح ححيكون نتي ة تفاعالت ال نت ح ححتطيع أن ن زم في
عكليا ونوعيتيا.
ق ل أيام تحدث ُ في المؤتم القومي لاتحاد االعح ح ح ح ححت اكي الع بي فلبلغ ُ الناس أن في مدة عشح ح ح ح ح سح ح ح ح ححنين على
األكث سحتُحل مشحاكل الف د اللي ير من مشحكلة الم اري إلى الزراعة إلى الصحناعات اإلسحتيالكية إلى محو األمية .وأنا
حددنا فييا كم سح ح ح ححيكون عدد المنازل بعد
قل هذا الكالم ألن أمامي خطة .ولقد تحدث ُ إسح ح ح ححتناداً إلى هذه السطة التي ْ
عشح ح س ححنين وكم س ححيكون ح م المناطق المزروعة وكم مص ححنعاً س ح ُحي نى وهكذا ...س ححتُحل المش ححاكل التي تحدر الناس
عنيا ادن وفق السطة التي وض ح ح ح ح ح ححعناها .إذاًر إننا عندما نحدد ذلك فلمع فة بواقعنا وإلمام بقدرتنا وإس ح ح ح ح ح ححتناداً إلى خطة
وضعناها.
أم ح ح ححا ب ح ح ححال ح ححنت ح ح ح ح ح ح ح ح حب ح ح ححة إل ح ححى ال ح حع ح ح ححال ح ححم ال ح حع ح ح ب ح ححي ف ح ححال أس ح ح ح ح ح ح ح ح حت ح حط ح حي ح ححع أن أرسح ح ح ح ح ح ح ح ححم ح ح ح ح ح ح ح ح ححورة لح ح ح ح ألن إرادات
كثي ة تتقاسححم  .كل حكومة إرادة سححياسححية .وتفاعل هذه اإلرادات التححياسححية والحزبية واليمينية واليتححارهة هو الذي سح ِ
حيحدد
ُ
الصحورة التي سحيكون علييا العالم الع بي بعد  25سحنة .وأنا ال أسحتطيع أن أرسحم تصحو اًر َّ
محدداً ألن مثل هذا التص فحور قد
دو خيالياً بعإ الشيء».

«الكتاب األخضر» ...والنظرية الثالثة

حول هذه النقطة قال َّ
القذافيغ
«إننا ق هباً سنبع «الكتان األخب » وسي نحدد الط هق الثالس الذي ننادي ب بد الً عن الشيوةية وال أسمالية.
من السطل أن نسلط بين الشحيوةية واإلعحت اكية .اإلعحت اكية ليتح الشحيوةية أبداً .وفي «الكتان األخبح » سحنحدد
للع الم مفيومنا لاعححت اكية كما سححنحدد مفيومنا لاقتصححاد اإلعححت اكي الذي هو اي اإلقتصححاد الشححيوعي واي اإلقتصححاد

ال أسحمالي .وفي «الكتان األخبح » أيبحاً سحنحدد القبحايا األسحاسحية لانتحان .قبحاياه الداخلية والسارجية .كي يحكم
الح ْكم كان في
نفت ح بنفت ح  .هل يحكم ديكتاتور أو طغاة .هل يحكم المدنيون .هل يحكم العت ححك هون .إن مت ححللة ُ
إس ح ح ححتم ار مش ح ح ححكلة طالما أدت في بعإ الدول إلى إنقالباتر لكن هذه اإلنقالبات فش ح ح ححل في تحد د ط هق اإلنت ح ح ححان.
وسح ححنحدد أيب ح حاً قبح ححية الح هة التي هي ةبارة عن حال ح ح ا متح ححتم ة داخل نفو اإلنتح ححان .وسح ححنحدد أيب ح حاً ع ح ح هعة
الم تمع وكيفية تط يقيا ومن يشح ح ح ح ح ى على تنفيذها وإذا حدر خطل في التط يق والتنفيذ على من تقع المت ح ح ح ححؤولية .إن
ع ح هعة الم تمع ليت ح متححللة سححيلة بحيس يبححعيا م لو نوان أو م الو مشححابية وتتم الموافقة علييا ع ْ إسححتفتاء.
المت ح ححللة أهم من ذلك بكثي  .إن المت ح ححللة ال تقاس بنعم أو ال .ولنلخذ على سح ح ح يل المثال اإلس ح ححتفتاء الذي أج اه ديغول
على ع ح ححسصح ح ح  .لقد قال البعإ ال في هذا اإلس ح ححتفتاء وقال البعإ ادخ نعم .وفي إعتقادي أن الذي قال ال لم يقليا
إحت اجاً على عححسد ديغول إنما قاليا ضححد أعححياء ال هدها .كذلك الحال بالنتححبة إلى الذي قال نعم .لقد قاليا ت اوب ًا
مع أعياء هدها.
الح ْكم وفي القبححية التححياسححية عموماًر وفي القبححية اإلجتماةية
وفي «الكتان األخبح » سححنقول أر نا في أسححلون ُ
وقبية الد ن والدولة واإلنتان وفلتفة الحياة .وسنحدد ع هعة الم تمع بحيس ال يحدر حوليا ا أو خالى وبحيس
الع ى المعمول ب  .وس ح ح ح ح ححنحدد كي ي ا أن يحل الم تمع مش ح ح ح ح ححكلة من يسال هذه الش ح ح ح ح ح هعة .وإذا نحن
تكون هي ُ
إس ح ح ححتطعنا أن ِ
نقدم للعالم كي يمكن أن يحل الم تمع مش ح ح ححاكل فإننا نكون بذلك َّ
قدمنا عمالً ك ي اً وإذا ن حنا في تقديم
هذا الشيء ولم فب أحد يكون عمُلنا هذا عظيماً جداً.
وضع الفصول األُخ ا .وقد ننش كل
ولقد أن ْزنا حتى ادن الفصل األول من «الكتان األخب » ونعك على ْ
وضع كل الفصول إل دارها في كتان واحد هذه التنة".
فصل في كتان أو ننتظ
ْ

ندوة باريس :ماذا بقي منها؟

حول هذه النقطة قال َّ
القذافيغ
"كان هذه الندوة عمالً ميماً جداً ولكن الذي نقصح ح ححنا نحن الع ن هو المتابعة سح ح حواء في الداخل أو في السارج.
أحياناً نط ح قبح ححية ثم ننتح ححاها أو نبح ححع خطة ثم نلتي بعد سح ححنتين أو ثالر سح ححنوات ون دأ البحس عن خطة جد دة من
دون أن نكون أن ْزنحا السطحة األولى .ونحن في لي يحا نححاول على ق ْحدر اإلمكحان التسلد من هحذا الحداء .ولنحلخحذ مثالً محا
يحدر في مؤتم ات القمة وإجتماعات ال امعة الع بيةغ إننا نب ح ح ح ح ح ححع ق ارات معينة في إجتما أو مؤتم  .وفي المؤتم
التالي نتناسح ح ح ححى أو نت اهل ق ارات المؤتم األول وه دأ البحس لوضح ح ح ححع ق ارات جد دة .إننا ال ن دأ من حيس إنتيينا إنما
نبحس دا ماً عن بدايات جد دة وهذا خطل.
إن ندوة بارهو كان من الب ح ح ح وري متابعتيا .وعندما أقول ذلك ال أقصح ح ححد أن كان ذلك مطلوباً من لي يا ألن من
اي المفيححد والمنطقي أن تتولى دولححة واحححدة ذلححك .وال أع ى لمححاذا لم تُقح ِحدم دول ع بيححة أخ ا على عْقحد نححدوات ممححاثلححة
خصححو حاً أن ندوة بارهو كان من أجل فلتححطين في الدرجة األولى .والقبححية الفلتححطينية ال تيم لي يا وحدهار أو في
األح ا ي ا أالَّ تيم لي يا وحدها .لقد كان مف وضاً في كل الدول الع بية متابعة نتا ل ندوة بارهو واإلستم ار في عقد
ندوات مماثلة .إن ندوة بارهو لم تكن من أجل لي يا .كان قومية وتيم كل س ح ححياس ح ححي أو كاتا أو مفك ع بي .وكان
لي يا وسيلة فقط.
وفوس ذلك هنالك ندوات ع بية تُعقد في السارج تنظميا هياات طال ية أو ع ححسص ححيات س ححياس ححية وفك هة .حتى هذه

الندوات ي ا أن تتم في إطار نو من التنتيق بحيس ال تقول جماعة كالماً ناقإ كالم جماعة قالت قْ ليا».

تظاهرات مصر ...والقمة الثالثية

حول هاتين المتللتين قال َّ
القذافيغ
ْ
ْ
حيدتيا
"إني على اسحتعداد للمشحاركة في أي إجتما لكن األمزجة الع بية من النو المتقلا .أما التظاه ات التي ع ْ
القاه ة فليت ح ح ح ح عندي معلومات في عح ح ح ححلنيار إالَّ أن يمكن اإلسح ح ح ححتسال أن ما يحدر هو نتي ة رد ِف ْعل ألمور كثي ة
وتت ححا الت كث ي ة تت اكم منذ ح ن رمب ححان .إض ححافة إلى أن مش ححاكل العالم تنعكو على مصح ح ر وألنيا بلد فقي وكثي
التكان فإن المشاكل فييا تظي في س عة.
وال بد أن في التتححا الت التي يط حيا المواطن المص ح ي ال وان عما يحدر .إن هذا المواطن ال بد أن تتححاءلغ
لماذا توقف الح ن؟ لماذا حدث ثغ ة الدف سح ح حوار؟ لماذا لم نص ح ححل إلى المب ح ححا ق؟ لماذا إنت ح ححح القوات من الشح ح ح س
بعدما قام بعملية الع ور العظيمة؟ لماذا خت ح ح ح ح ح نا؟ ولماذا لم نكمل؟ لماذا حدر ذلك ولم يحدر ع ح ح ح ح ححيء آخ ؟ لماذا؟
لماذا؟ لماذا؟ إني أرد أسححبان التظاه إلى الحاجة وال و من جية وإلى هذه التتححا الت المت اكمة من جية أُخ ا .وإذا
جاز التشح ح ي فإن ما يحدر ادن بالنت ححبة إلى المصح ح ي يش ححب ما يحدر لش ححسد تُطلق علي ر ححا ححة .في ال داية ال
يشع أن ر ا ة دخل جتم لكن بعد فت ة قليلة جداً دأ الشعور باأللم خصو اً أن ال ا ة أحدث ل نزفاً.
ال يمكن أن نفص ححل األس ححبان بعب ححيا عن البعإ وهذه األس ححبان في م مليا تش ح ِحكل بالنت ححبة إلى الناس أرض ححية
حالحة للتظاه والتع ي عما دور في نفوسحيا .هذا جو عام .هنالك إت اهات وجماعات ت هد أن تُعِ عما يبحايقيا.
أما من ح َّ ا هذه ال ماعات فتلك مت ح ح ح ححالة ثانوهة .الميم أن هنالك إس ح ح ح ححتعداداً للت اون مع أي ع ح ح ح ح ارة ومن المؤكد أن
يص ححعا على ا
أي كان تح هك الناس لو أن نفوس ححيم اي مييلة .إن المت ححللة مت ححالة تفاعالت وما كان ألي ع ححسد أو
ات ححاه أن ن ب في تح ه ححك الن ححاس لوال ه ححذه التف ححاعالت المت اكم ححة .إن ال ححذ ن خ جوا في تظ ححاه ات إنم ححا خ جوا بفع ححل
نفتيتيم التي ف ض علييم الت اون مع أي دعوة إلى التظاه  .إن الناس محشوة في مص وإذا كان أحد الشيوعيينر
ِ
ودافعيا اإلحت اج ألن زهارة ب ه ني أُلغي أو تلجل ر فإن
أو إذا كان م موعة عححيوةية خ ج تدعو إلى التظاه
الناس المحش ح ححوة التي خ ج لم تت اون لليدى نفت ح ح إنما ألس ح ححبان أُخ ا كثي ة .كل إنت ح ححان تظاه إنما كان تظاه
لت ح ح ح ح ح ح ح حا خحا بح  .إني متحلكحد من أن أكث هحة الحذ ن خ جوا تظحاه ون ال يع فون أن ب ه ني أ َّجحل زهحارتح أو أنح كحان
سحيزور مصح ر أو على األقل ال يعنييم من ق ها أو من بعيد هذا األم  .لد يم أسحبابيم السا حة .في نفوسحيم إسحتعداد
للت اون مع أي دعوة إلى التح ا.
تفاهم بين الزعماء التح ح ح ححوسيات وال يو
أما متح ح ح ححللة تلجيل زهارة ب ه ني لمص ح ح ح ح فتقد ي أنيا ناعح ح ح ححاة عن عدم ُ
التح ح ح ح ححاداتر والتلجيل أو اإللغاء عالمة احت اج سح ح ح ح ححوسياتية على ذلك .وأود هنا اإلعح ح ح ح ححارة إلى أني ذات م ة تحدث ُ مع
ال يو التحادات في موضحو أمي كا واإلتحاد التحوسياتي وقل ل إن مصحلحتنا هي أن نكون على الحياد اإلي ابير أما
إذا أمكننا تحييد أمي كا فذلك يكون أم اً ميماً .إن عدونا األسححاسححي هو إسح ا يل وليو أ ححدقاء إسح ا يل .وقل ل أيبحاً
إن إذا إرتمينا على اإلتحاد الت ح ححوسياتي فإن ذلك س ح ححي لا علينا المبالغة في وقوى أمي كا إلى جانا إسح ح ح ا يل .وحد ثنا
هذا كان في أيام التححعي إلى توحيد مص ح ولي يا .ووجية نظ ي هذه كان في عححلن التححياسححة السارجية للدولة ال د دة.
لقد قل هذا الكالم م ا اًر لل يو التادات لكن الذي حدر بعد ذلك هو على ما دو إنتقال من الش س إلى الغ ن».

معركة الجنوب اللبناني ...والعرض الليبي

حول هذه المتللة الميمة قال َّ
القذافيغ
«لقد إجتمع م لو الدفا الع بي وق ر تقديم المت ح ححاعدة لل نان .ونحن في لي يا نحت م أي ع ح ححيء نتعيد ب  .وكان
من المف و أن تقوم الحدول الع بيحة بتنفيحذ محا تعيحدت بح ر ولكن حدو أن األكث هحة اكتفح بحلنيحا إجتمعح وق رت وأنيح
اإلجتما على رام أن إسح ح ح ا يل مت ح ححتم ة في ح بيا وإعتداءاتيا .ومن العار أن تكون منطقة مثل جنون ل نان تتع
لاعتداءات اإلسح ح ح ح ح ح ا يلية ومياً وال تق الدول الع بية كليا لمؤازرتيا ومت ح ح ح ح ححاندتيا .ثم إن الدفا عن جنون ل نان بكل
علي المبادرة فإسحتدعي ُ التح ف اء
الوسحا ل ليو قبحية متحتحيلة بالنتحبة إلى الدول الع بية .وإزاء هذا الوضحع
وجدت أن َّ
ُ
الع ن وأبلغتيم أن محا يححدر في جنون ل نحان تطلحا وقفحة ع بيحة قوهحة وأنح من العحار التف ج فقط وأنح على األقحل ي حا
إحت ام الق ارات والتعيحدات التي تم إتسحاذهحا .وقلح ليم إنح من العحار على األمحة الع بيحة أن تكون هنحاا منطقحة واححدة
أبلغنا ال امعة الع بية بمذك ة رس ح ح ح ححمية أننا س ح ح ح ح ِ
تعيدنا ب من التزامات في م لو
تش ح ح ح ححتعل والكل تف ج علييا .و ْ
حننفذ ما ْ
الدفا الع بي .وجاء إلى لي يا وفد عتححك ي ل ناني تناق ْش حنا مع  .وكان المناقشححات عتححك هة بحتة .ثم أرس حْلنا إلى ل نان
وفداً ب اسح ح ح ححة متح ح ح ححؤول عتح ح ح ححك ي ك ي درس الوضح ح ح ححع الدفاعي في ال نون على الط يعة كما عقد محادثات كثي ة مع
إلي تق ه اً مفصح حالً ححادق ُ علي  .وأعتقد أن
عت ححك هين ل نانيين .ووض ححع الوفد تص ححوره لسطة دفاةية .وعاد الوفد ورفع َّ
ال انا الل ناني تلكد من نيتنا ورا تنا في المتح ح ح ح ح ححاعدة ل د العدوان عن ل نان وأن تنفيذ ما تم اإلتفاس علي يحتاج إلى
إعارة ل نانية».

عالقات لبنان بالمقاومة الفلسطينية

حول هذه المتللة قال َّ
القذافيغ
«إن الموق الل ناني موق تارهسي ألن ل نان في النياية هو الذي إحتب ححن المقاومة الفلت ححطينية .لقد ُسح حدت كل
ض ح بوا أو أُخ جوا أو ُس حدت ال يات في وجوهيم سححوا ال ية الل نانية .ومن
ال يات الع بية في وج المقاومة بعدما ُ
هن ححا الموق الت ححارهسي لل ن ححان .لق ححد إحتبح ح ح ح ح ح ححن ل ن ححان المق ححاوم ححة .وفي ك ححل م ة ك ححان ح تح ححدر بوادر خالى ق ححد ؤدي
إل ححى ك ح ح ححارث ح ح ححة ك ح ح ححان الح حفح ح هح حق ح ح ححان الح حلح ح ح حن ح ح ححان ححي والح حف ححلت ح ح ح ح ح ح ح حطح حيح حن ححي ح حتح حنح ح ح حي ح ح ححان إل ححى ذل ح ح ححك وهح ححح حوالن دون ح ح ح ححدوثح حي ح ح ححا.
لقد أ حبب ل نان معقل المقاومة الفلتحطينية وعلى الع ن جميعاً الوقوى مع واإلعحادة بموقف  .ولو حدر عحيء ال سحمب
هللا للمقاومة في ل نان لكان معنى ذلك كارثة ك ا للقبية.
تبقى س ح ححالمة المواطن في جنون ل نان .هذه مت ح ححللة نلخذها في اإلعتبار والفك ة القا لة بإقامة ق ا محص ح ححنة من
نو «الكي وتز» فك ة نحن على إسح ححتعداد لمتح ححاندتيا إذا أُخذ بيا .كما أننا على إسح ححتعداد للمشح ححاركة والمتح ححاهمة في أي
خطط تتتيدى تحصين ال نون وال نوبيين».

الحكومة الفلسطينية و« َسنة أبو عمار»

حول هذه النقطة قال َّ
القذافيغ
«إن األخ أبو عمار دد في إسح ححتم ار أن الح ن السامتح ححة سح ححتقع ولكنني ال أعتقد أن ذلك هو ال وان عن قول
أن سنة  1975هي سنة التصعيد .ربما كان قصده من ذلك أن الحكومة الفلتطينية ستُعلن هذه التنة.
نلتي إلى قبح ح ححية الحكومة الفلتح ح ححطينيةر هذه القبح ح ححية هنالك ن از حوليا بين الفلتح ح ححطينيين .وأن تشح ح ححكيل الحكومة
الفلتح ح طينية سح ححيقطع الط هق على قبح ححايا كثي ة وسح ححيحول دون تدخالت وتداخالت أط اى ع بية ودولية كثي ةر ذلك أن
إذا قام مثل هذه الحكومة وعحارك فييا كل المنظمات فإن هذه المنظمات سحتعامل بعد ذلك على أنيا جيش تح ه .

أي بمعنى آخ ستطَّق على هذا ال يش كل الحقوس والواجبات التي تطَّق على أي جيش في العالم .إذا أُس ف د من
هحذا ال يش يعحامحل كحلسح ح ح ح ح ح ححي ح ن ..وِق ْو على ذلحك .إذا قحامح هحذه الحكومحة بحإرادة كحل المنظمحات فحإنح ال يعود في
إستطاعة دولة ع بية أو دولة أجن ية ديقة أن تتدخل كما يحدر ادن.
والمنظمات الفلتح ح ححطينية التي ت فإ نبع رْفبح ح ححيا من أن تكون األر التي سح ح ححتقام علييا التح ح ححلطة الوطنية هي
الحدود النيا ية بالنتبة إلى أر فلتطين أو الدولة الفلتطينية .ومن هنا الملزس الذي ال بد من حل .
وهنحالحك ح يقحة أُخ ا ميمحة هي أن العحالم في أكث هتح التح ح ح ح ح ح ححاحقحة إعت ى حتى ادن بمنظمحة التح ه  .وإذا تحللفح
حكومة فلت ححطينية تُمثل هذه المنظمة فإن العالم اس ححتط اداً س ححيعت ى بيذه الحكومة .ولقد كان العالم يعت ى فقط بالكيان
بكيانينغ الكيان
اإلسح ح ح ح ا يلي على حتح ح ح ححان الكيان الفلتح ح ح ححطيني لكن العالم و ح ح ح ححل إلى قناعة جد دة هي أن سح ح ح ححيعت ى
ْ
بكيانين وهذا اإلعت اى س ححيقود إلى معال ة المش ححكلة.
اإلسح ح ا يلي والكيان الفلت ححطيني .لقد أ ححبب العالم مييال لاعت اى
ْ
إن العالم ال يمكن أن ت اجع ادن عن اإلعت اى بالحكومة الفلت ح ح ح ح ح ححطينية بعدما إعت ى بمنظمة التح ه الفلت ح ح ح ح ح ححطينية.
وفوا د ذلك كثي ة منيا على سح ح ح يل المثال أنيا سح ح ححتتسذ طابعاً رسح ح ححمياً .وإذا كان هذه الحكومة ت هد اإلتصح ح ححال بدولة ما
فإنيا سححتتصححل مباع ح ة بالصححفة ال سححمية وليو بواسححطة أط اى أخ ا .سححيعامل وزه خارجية فلتححطين كما يعامل وزه
خارجية أي دولة أخ ا .إن س ح ححفي حكومة كم وديا الموقتة يعامل كت ح ححفي ألي دولة معت ى بيا .وعندما تح ا ر يو
حكومة فلت ح ح ححطينية فإن س ح ح ححيكون لتح ف ك وْقع أكث من تح ف ك ك يو لمنظمة التح ه  .إن لكل قب ح ح ححية جوانا إي ابية
وأخ ا سح ح ححل ية لكن ال وانا اإلي ابية لتشح ح ححكيل حكومة فلتح ح ححطينية كثي ة جداً .ولقد إجتمع ُ بعدد ك ي من حكام العالم
ووجدت أن معظميم حا ب يام هذه الحكومة وهو متتعد لاعت اى بيا.
وناقش ُ وإياهم متللة الحكومة الفلتطينية
ُ

المشكلة األساسية :سوريا
«إن إسح ا يل سحتنتححا من األ ارضحي الع بية إذا أعلن الع ن رسحمياً موافقتيم على إنياء حال العداء معيا .ونحن
في لي يا لن نوِق هذا العداء وموقفنا واض ححب تماماً من هذه القب ححية .إن إسح ح ا يل لم تنت حححا من الب ححفة الغ بية للقناة
إالَّ بعدما ف ضح ح ح إنتح ح حححان ال يش المصح ح ح ي من البح ح ححفة الشح ح ح قية للقناة .والمشح ح ححكلة ب متيا في أر ي هي في ال ية
ضح ح حع
الت ح ححورهة .كل ال يات ليا حل .ال ية المصح ح ح هة ليا حل .واألردن إتسذ موقفاً إلى الوراء .وأخش ح ححى أن يق روا و ْ
بوليو دولي على حدود ل نان مع إس ا يل من أجل وق أي عملية وبحيس ال يعود في قدرة الفلتطينيين ال يام بنشا .
ومن ادن ال بد من إس ححتحدار ض ححغو للحؤول دون ذلك .ال ية السطي ة هي ج ية س ححورها وس ححتبقى الح ن قا مة في
إسح ح ححتم ار بين التح ح ححورهين واإلس ح ح ح ا يليين .ولوال المتح ح ححللة التح ح ححورهة لكان المشح ح ححكلة ُحل على كل ال يات بشح ح ححيء من
التنازالت .وهقولون إن هذه م حلة موقتة وأن علينا أن ن ني أنفتح ح ححنا .بين مص ح ح ح وإس ح ح ح ا يل يمكن أن تكون ازة أرض ح ح حاً
فلتحطينية وحاج اًز وعلى ال ية األردنية يمكن أن يعت وا البحفة الغ بية حاج اًز بين األردن وإسح ا يل وبالنتحبة إلى ل نان
يمكن أن يب ح ح ححعوا ال وليو الدولي .تبقى س ح ح ححورهاغ إن ال والن أر س ح ح ححورهة وليو ممكناً بقاء القوات الدولية أو القوات
اإلس ا يلية هناا في إستم ار».

قضية النفط وتهديدات كيسينجر

حول هذه المتللة قال َّ
القذافيغ
«بالنتبة إلى المؤتم الذي دعا إلي ال يو هواري بومد نر نوافق على عْقده وقد أبلغ ُ التفي ال از ي ذلك.

من إطالقيا هو إا اقنا في
أما بالنتح ح ح ح ح ححبة إلى التيد دات في دو عدم الحد س عنيا أفبح ح ح ح ح ححل ألن قد يكون الغ
األ لي من إطالقيا.
الحد س عنيا .ونحن في لي يا نت اهل مثل هذه التيد دات حتى ال نشارا في تحقيق الغ
ونحن على رام موافقتنحا على دعوة ال از ومش ح ح ح ح ح ححاركتنحا في مؤتم ات الدول المص ح ح ح ح ح ح ِحدرة للنفطر فإننحا ال ن ا أن الححل
اإلنت ححاني للمت ححللة هو كما يعالل .إن األم األس ححاس ححي الذي ي ا أن يعالل هو أن ننفي التيمة الموجية إلى الدول المنت ة
للنفط بلنيا هي الت ح ا في زهادة أسححعار التححلع في العالم الذي دخل م حلة من التبححسم ال بد من معال تيا .والحل في أر نا
هو أن لتقي العالم ليحل مش ح ح ححكلت  .إننا متيمون بلننا متكتلون ض ح ح ححد الدول التي تت ح ح ححتيلك النفط وتش ح ح ححت ه منا وفي هذا ُلم
ح يقي .إن من الممكن أن نقُلا ادية بحيس تصحبب المتحللة كادتيغ الدول المصِحدرة للصحناعة والدول المت ِ
حتيلكة ليذه المواد
الصناةية.
حل المش ح ححكلة هو أ ن ي تمع العالم كل إذ أن العالم يملك مواد مكملة بعب ح ححيا للبعإ .ونحن ن هد أن يدأ العالم
قليالً وننتظ تحقيق دعوة ال يو بومد ن لكي نح ِ ا المتللة بعد ذلك  -ربما  -في إطار األمم المتحدة.
إن مش ح ححكلة العالم ليتح ح ح النفطر إنيا مش ح ححكلة التب ح ححسمر وعلي أن ي تمع وهواجييا في واقعية وعح ح ح اعة على أن
يكون اإلجتما بين محتاجين بعبح ح ححيم للبعإ .وليو من الب ح ح ح ورة أن ت تمع كل دول العالم إنما الدول األسح ح ححاسح ح ححية
بشكل «قمة إنتانية» فتناقش وتتسذ ق ارات وتو يات تحيليا على منظمات دولية».
  

ق ل أن نلتي إلى اإلجتما بالعقيد َّ
القذافي تتح ححن لنا مشح ححاهدة تصح ححوه لقطات حية من فيلم «محمد رسح ححول هللا»
الذي تش ح ح ححارا لي يا بفعالية في إنتاج  .وهذه اللقطات ُ ح ح ح حورت في إحدا ضح ح ح حواحي ط ابلو وكان أب زها واحدة تمثل
أنطوني كوهن الذي يقوم بدور حمزة عم ال س ح ححول في النت ح ححسة الناطقة باإلنكليزهة من الفيلم .كذلك تت ح ححن لنا مش ح ححاهدة
أجزاء متقطعة مما تم تصوه ه حتى ادن من الفيلم الذي يقوم بإخ اج التوري الشان المتطور مصطفى العقاد.
وكان لقا نا والعقيد َّ
القذافي مناسبة لنتلل عن رأي في الفيلم وعما إذا كان عاهد أجزاء من .
عاهدت بعإ اللقطات ...وبكي ».
وفي الوق الذي وقْفنا لنودع قالغ «
ُ
ُنشر الحديث في صحيفة «النهار»  -عدد اإلثنين  13يناير/كانون الثاني

1975

الحديث مع العقيد َّ
القذافي على صفحات «النهار»  -عدد يوم اإلثنين  13يناير/كانون الثاني .1975

