ومعمر الثائر على الكرملين قبل  45سنة
...
َّ
من أجل مصر السادات والقضية الفلسطينية

(حوار مع الق ّذافي عشية ذكرى « 5يونيو  1967الخامس»)

معمر الق ّذافي والحوار الثاني قرابة سبععة أهب.را الحوار الول أمهته ورو ليبيا
بين أول حوار أجريته مع العقيد َّ
الداخهية ومفاهيم الرجل الذي يحكم بهده بطريقة تدعو إلى اإلعجاب لكن الحوار تشب ببعم فشب ببمل قسب ببايا أسب بباسب ببيةا وفي
ذلك الحوار تحدث الق ّذافي عن المقاومة الفهس ب ب ب ب ببطيلية بمف.وا له بعده القومي المس ب ب ب ب ببلولا وفي ذلك الحوار أ ه لهمر
الولى ه ببعار «قومية العمل الفدائي» ه ببعا ارر راد «قومية المعركة» التي ال ترك ملاس ببعة إالَّ ويتحدث في ه ببان.ا وال
ترك أي لقاء مع أي حاكم عربي إالَّ ويلاقشها
أمب ببا الحوار الثب بباني الب ببذي أجريت ب به عهى مب ببدل سب ب ب ب ب ب ب ب بباعتين مع العقيب ببد الق ب ب ّذافي بعب ببد و.ر ال مي الول من
ونيو/حزيران 1972فأمهته ورو عربيةا فلحن غدار نودع س ببلة أخرل من ال.زيمة للبدأ س ببلة جد د ا ول.ذه الملاس ببعة ال
بد من حاكم هب ببجاع تحدث بة ب براحةا إذارح فرن الحوار الثاني لطه من « 5ونيو ال ام » ليشب ببمل قسب ببايا السب بباعة
العربية والهيبيةا

أكثر صراحة ...وأكثر وإنطالقا
وفي الحوار الثاني كان العقيد الق ّذافي أكثر ص ب ب ب براحة وأكثر إنط قارح أو إنه كذلك دائمار لكن مشب ب ب بباعري ي التي
تبدلتح ذلك أنلي في الحوار الول توقفت علد حواجز فرضب ب ب ب ةبت.ا بيعة كوني أقابل الق ّذافي وأتحدث إليه لهمر الولىا
أمبا في الحوار الثباني فبرن الرهعبة كبانبت خبارا جهسب ب ب ب ب ب ببتلبا ربمبا لنلي عرفبت الرجبل أكثرا وأذكر لبا أنبه خ ل إنعقباد
الملتمر الو لي الول ه «اإلتحاد اإله ببتراكي العربي الهيبي» في أبريل/نيس ببان  1972قهت لهعقيد :ل يمكن أن نتحدث
عن سراب المعركة ما دملا عهى أبواب الذكرل ال امسة لحرب  5ونيو/حزيران 1967؟
وكان جوابه :نتحدث عن ذلك في الوقت الملاسما وملذ ذلك الوقت وأنا أ يء ل.ذا الحد ثا
 1ونيو  )1972توج.ببت إلى مبلى مجه ايبباد الثور في ببباب العزيزيببة وفي
نحو الرابعببة بعببد و.ر ال مي
ولي أن الحوار س ب ب ب ببيتم مع العقيد الق ّذافي في مكتعهح لكن أحد مس ب ب ب بباعدي العقيد نقهلي من مبلى «مجه اياد الثور »
إلى ملزل متواضع ععد حوالى كيهومتر عن المبلىا قال لي :سيستقبهك العقيد في ملزلها
وفي ذلك الملزل غرفة خاصب ب ب ب ب ب ببة يسب ب ب ب ب ب ببتعمه.با العقيبد مكتعبار لها في.با اولة عادية عهي.با أو ار وكتبما وفي ال رفة
الة ب ير اولة فوق.ا خم الا اتوا وفي ال رفة راد و وتهفزيون ومكتعة ولوس أس ببودا وعهى الحائط المقابل ص ببور
الجلرال عيدي أمين رئي أوغلداا وفي مكان خر صب ببور الرئي العاكسب ببتاني ذو الفقار عهي بوتوا وفي ال رفة كلبتان
و اولة ص يرا وعهى مدخل ال رفة بيانو قديم وقطة تروس وتجيءا
وكان في ال رفة فل تبين أنه إبن الرائد محمد المقريف عسب ب ب ببو «مجه اياد الثور » الذي كان في ذلك الحين
في زيار عائهية لهق ّذافيا ثم سب ب ب ببمعت أص ب ب ب بواا أ فال خرين وف.مت أن.م أبلاء بعا أعسب ب ب بباء «مجه اياد الثور »
جاءوا مع بائ.م أو أم.ات.م ليمسوا بعا الوقت في ملزل العقيدا
كبان العقيبد رتبدي  -كمبا ي العباد في مع م الوقباا  -ثيباببار كباكيبة وأمبامبه بعا التقبارير التي لم تسب ب ب ب ب ب ب َّبن لبه
اإل ع عهي.ا و و في مكتعه الرسميا

 5يونيو « 1967يوم مذهل وعيد للعدو»
عهى مفاهيمك باللس ببعة إلى المعركةا وملاس ببعة ذا الحوار ي «5

قهت له إ ن ال.د من ذا الحوار و الوقو
ونيو ال ام »ح ولكن ما دامت لالك قسية مستحدثة ومتةهة أص ر بحرب ونيوح فما رأيك لو َّ
حد ةثتلا قهي ر عل.ا؟
وأجاب :أي قضيية ققصيد قهت له :عمهية مطار الهد الذي قاا ب.ا فدائيون يابانيون لتمون إلى «الجب.ة الشبعبية
لتحرير فهسطين» أو أن.م تعا فون مع.اح والت.د داا التي و ِّّج.ت إلى لبلان من اسرئيل بعد قهيل من وقوع العمهيةا
رد بإقتضاب :ما دام الذين قاموا بالعملية ليسوا عربا وليسوا فلسطينيين فإنني ال أريد التحدث عنها.
قهت :لكن لهقس ب ب ببية بعدرا دوليرا نتهمس ب ب ببه لهمر الولى في تاريخ القس ب ب ببية الفهس ب ب ببطيليةح ثم إن حجة إسب ب ب برائيل من خ ل
ت.د دات.ا لهبلان واهيةح أال يمكن أن نعر رأيك في ذا الععدا
وكرر العبارة نفسها :ما دام الذين قاموا بالعملية ليسوا عربا وليسوا فلسطينيين فإنني ال أريد التحدث عنهاا
إذارح فهلتحدث عن « 5ونيو ال ام »
قهت لهعقيد. :ملا الوقو عهى مف.ومك باللسعة إلى ذه الذكرلا
أجاب :هذا عييد للعيدوو وي ين أص نصييييييييينع عييدا يل يي  .ص يوم  5يونيو  1967يوم مذهل وكل األيام التي قلتي
لى اآلص متشابهة ما دامت األرض العربية محتلة.
قهت :لكن الجما ير العربية التي ال إنت ار ا تريد أن تسب ب ب ببمع ل.ذه الملاسب ب ب ببعة ك مار يطم ل.ا خةب ب ب ببوص ب ب ب بار أنك
أصعحت رفار أساسيار في المعركة من خ ل إستعداد ليبيا ومن خ ل المساعداا التي تقدمون.ا إلى مةرا
أجاب :ال ماهير ليسييت في حاجة لى كالم .الكالم يبقى كالما .الكالم أيا قكن نوعيت ليس أكثر من كالم .كل
ما نسييييييييمع هو كالم في كالم .لقد ميييييييياقت ال ماهير ذرعا بالكالم وهي قحتاع لى العمل .المعركة هي أرو كالم
يقال .عدا ذلك كل شييييييى يبقى كالما في كالم .نحن لهذن المناسيييييبة في حاجة لى من سيبإينا وليس لى من ي عل
أسييييياريرنا قنفرع بوعد .ال ماهير ليسيييييت في حاجة لى كالم مهما قفنن المتكلم والمتكلموص ومهما كانوا بارعين في
ختيار األلفاظ .الذي يسيتطيع أص يعمل للتحرير هو الذي يإوص َّ
قدم شييًا لى ال ماهير .عدا ذلك كل كالم في كالم
حتلت عام  .1967نحن نرفض هذا
في كالم .ص لدى بعض الحإام العرب قناعات بأص المشييييإلة هي مشييييإلة أرض س
المنطق .المشإلة في نظر ليبيا بدأت مع اللحظة التي قم فيها قسليم فلسطين لليهود.
ننا نرى نوعا من التخلي عن فلسيييطين .الحإام العرب متخلوص على ما هو راهر عن فلسيييطين .ال أحد يتكلم
عن القضية .نهم يتكلموص عن آثار العدواصو ويارينغ .هل ص يارينغ يستطيع خراع سرائيل من فلسطين

الومع القاقل واإلنتظار الطويل
قهت :لقد ضب بباقت الجما ير العربية ذرعار باإلنت ارا إلى متى سب ببتلت ر ذه الجما يرا وسلى متى سب ببت ل موعود
بالمعركةااا مجرد وعد تأجل في إستمرار؟
أجاب :ليس هنالك من يسييتطيع أص ينتظر .يمإن قضييايا قعيشييها األمم أو أامات قعترمييها أص قسييتمر سيينين
طويلة الَّ أننا في ومع قاقل .الومع الذي نعيش ومع قاقل بإل ما في الكلمة من معنى.
قهت :إن الرئي السبباداا يعد في إسببتمرار بالمعركة وال تقوا المعركة و ذا خه ردود فعل لدل الجما ير العربية
التي تتطهع نحو مة ب ببرح يمكن وص ب ببف.ا بأن.ا ردود فعل م ِّّيعةا ألم تتحدث إلى الرئي الس ب بباداا في ذا الش ب ببأن و ل
عالجت أو ناقشت معه موضوع الوعود المستمر بالمعركة؟

أجاب :مفتاح القضية في يد الرئيس السادات .والكالم الذي يقول نسمع ونتمنى أص يتحقق.

هناك ستعداد للمعركة ...لماذا ال قبدأ
وسب ب ب ببألت العقيد :ل من خ ل ما تمهكه من معهوماا عن الوضب ب ب ببع العسب ب ب ببكري العربي ترل أن لاك إسب ب ب ببتعدادار
لهمعركة؟
وأجاب :هناك سيييتعداد أكثر من أي وقت مضيييى .وهنالك دول عربية سيييت ابت لنداى قومية المعركةو وأنا لن
أعلن ذلك الَّ بعد أص يإوص حدث شيى حقيقي.
وسألته ما الذي يقةده ب «الشيء الحقيقي»ا
وأجاب :أي أص قضع هذن الدول مومع التنفيذ ما وعدت ب .
طل المعركة اآلص وما هو الذي َّ
عطلها في السيابق .لماذا ال قبدأ المعركة .هنالك
وأميا ::ال أعر :ما الذي يع لّ
أجنبي يقف فوق أرمنا ويحتلها .ي ن أص ال ندع واقفا .ليس هناك مبرر ُّ
لتوقف طالق النار .وليس هناك مبررو
أي مبررو لعدم مقاقلة هذا األجنبي.
هناك سييييييييتعدادات حربية لكن هذا ال يمنع من أص نقاقل العدو واإلسييييييييتعدادات مسييييييييتمرة .هل المعركة قوقف
اإلستعدادات أبدا .ي ن نهاى وقف طالق النار ومقاقلة العدو الذي يحتل أرامينا .ي ن أص نقاقل ولو بالح ار.
وسالت :ل يمكن إعطاء فكر عن حجم المساعداا التي تقدمون.ا إلى مةر من أجل المعركة؟
أجاب :نحن ندعم مصير لكي ققف ويإوص سيتعدادها للمعركة كامال .ولن أدخل في التفاصييل الَّ أنني أريد أص
أومح حقيقة مهمة هي أن ليست هنالك دولة عربية ققف الموقف الذي نقف من مصر .وليس هنالك دولة عربية
ققدم لى مصيير ما ّل
ّل
ققدم ليبيا .لماذا نفعل ذلك هذن نقطة أريد أص قكوص وامييحة لل ميع .ص شييعورنا حيال مصيير
جدي ونحن ال نسيياعدها لكي نتفادى حملة ذاعية أو صييحاةية علينا وال لكي نمتر رابات محلية .أبدا .نحن نرى
أص مصيير مصير هو مصييرنا .ونحن نرى أص المعركة هي معركتنا نحن أيضيا وليسيت معركة مصير كما يتصيور بعض
الحإام العرب وكما يفعلوص.
ومن ذه اللقطة قهت لهعقيد :أال ترل أن القسب ب ب ب ب ببية ونحن في ذك ار ا ال امسب ب ب ب ب ببة مائعة في إسب ب ب ب ب ببتمرارا أال يكفي
اإلنت ار في ول حالة ال حرب وال س اا و ل أنت من الذ ن رون جدول في إستمرار ذا الوضع المتأرجح؟
وأجاب :أنا ميييد سيييتمرار وقف طالق النار .ي ن أص نحارب وال أدري ما الذي يمنعنا من بدى المعركة .ولكن
ومي يع نقال على الحرو :بالنسيييبة لى هذا الوميييع المتأرجح .نني أرى في كثير من القناعة أص اإلقحاد
ال بد من ق
السوةياقي هو الذي ّل
يميع الموقف.
كيف؟ سألت الق ّذافيا
ميع القضيييييييية ألص المتعاملين مع  -وبالذات مصييييييير  -لم يعودوا
وأجاب :ص اإلقحاد السيييييييوةياقي هو الذي َّ
يعرفوص اذا كانوا سييحصيلوص على ما يطلبون من سيالح بعد شيهر أو خمسية أشيهر مثال .نهم يطلبوص السيالح وال
ّل
سيييييقدم
يعرفوص متى سيييييوافق اإلقحاد السييييوةياقي على الطلن .كذلك فإنهم ال يعرفوص ذا كاص اإلقحاد السييييوةياقي
السييالح اله ومي أو لن ّل
يقدم .ن يفعل ذلك وما اال صييديقا للعربو لكن أسييلوب هذا جعل القضييية مائعة ومييائعة
في الضيييباب الدولي .ص العرب يتصيييوروص أص األامة قهم كما قهمنا .ومن يدري فقد قكوص أامة الشيييرق األوسي ي
قحميل الرقم  10وربميا الرقم مًية في قيائمية األاميات التي هو من بعييد أو من قريين طر :فيهيا .ص أامية الشيييييييييرق
األوس من القضايا التي قهم اإلقحاد السوةياقي لكنها ليست القضية األولى ومن هنا هذن البلبلة والميوعة.

الحسم هو العالع ...كذلك الوموح
و ل من ع ا؟ قهت؟
أجاب :الحسيييييم هو العالع .الوميييييوح هو العالع .ص العالقات العربية مع األصيييييدقاى واألعداى ي ن أص سق َّ
حدد
بوموح.
قهت :لكن اإلتحاد السبويياتي كما يقول المسبلولون في مةبر وعهى أرسب.م السباداا َّ
هبتهح
قدا إلى مةبر كل ما ة
ثم أولك سببمعت أو قرأا أو به ك إنه خ ل زيار وزير الدفاع السببويياتي الماريشببال أندريه غريشببكو قبل أسبببوعين إلى
عرض ب ب ب ب بار جديار و.را ييه ائر متطور ه ب ب ب ب ب هت بال
القا ر حسب ب ب ب ببر مع الرئي السب ب ب ب بباداا في إحدل القواعد الجوية ة
اإلسرائيهيين ويعتقد أن.ا ميغ  23حتى أن وسائل اإلع ا المةرية جزمت في ذلكا
رد :اإلقحاد السوةياقي دولة كبرى قبحث دائما عن الدعاية وعن أوراق في يدها َنلعبها عند الضرورة .لقد جاى
غريشييييإو لى القاهرة قبل أيام قليلة من ايارة الرئيس نيإسييييوص لموسييييإو .وكاص الحديث عن الطائرة البعيدة المدى
مبياَلايا ةيي  .كياص الحيدييث قظياهرة .قظياهرة كبرى .الطيائرة .الطيائرة .الطيائرة .الصيييييييييحف قكتين عن الطيائرة .اإلذاعية
قتحدث عن الطائرة .التلفزيوص أيضييييا .الناب أصييييبحوا ال يتحثوص الَّ عن الطائرة المتطورة التي شيييياهدها السييييادات
عرض جوي خا  .وبدأوا أيضييا يشييالوص أنفسييهم في قفسيييرات .وبدأوا يتوقعوص المعركة بين لحظة
وغريشييإو في ق
وأسخرى ما دامت الميغ  23وصلت لى مصر.
وأمييا :وهو يبتسييم :لكن الطائرة التي عمقلنا لها قظاهرة عالمية مييخمة هي الطائرة التي أقلت غريشييإو لى
دمشيييق ثم لى القاهرة ...ثم أخذها مع عندما عاد لى موسيييإو من دوص أص يترك لنا شييييًا .الذي قرك هو قفا ل
المواطنين ورقفع معنويات غير مبنية على اسييييييس .لقد عمقلنا للطائرة دعاية أمييييييرت بقضيييييييتنا كثي ارو في حين أنها
جعلت موقف السوةيات قويا في محادثاقهم مع نيإسوص.

المومو على حال مع السوداص
قهت :أال تعحثون موضببوع الع قة مع اإلتحاد السببويياتي علدما تعقدون إجتماعاا مسببيَّقة ومو َّس بعةح أنتم الحكاا
العرب المتجانسون؟
أجاب :في ستمرار نبحث المومو  .وفي ستمرار المومو على حال .
سنشر هذا الحوار في صحيفة «النهار»  -لبناص
بتاريخ األحد  4يونيو/حزيراص 1972

