حوار الخالف بعد «التفرغ»
بين السادات والق ّذافي

معمر َّ
القذافي
من مظاهر الخالف الذي بلغ الذروة بين الرئيس أنور السادات والعقيد َّ
تعكسه هذه اللقطة لإلثنين التي تعكس حقيقة المشاعر الدفينة.

كنت في طرابلس
صادف أنني ،في الوقت الذي قام بضعة شبان يابانيين بعملية مطار اللد التي إتسمت بفروسية نادرةُ ،
أُجري حوا ًار مع العقيددد معمر القد .ذافيم ولمددا كددانددت تلد العمليددة من النوج المدير فلو أجددد لقدددف الالوار مع القد .ذافي إ الوقوف
على رأيه بالنسبة إلى هذه العمليةم
وفاجأني أنه يرفض التعليقم لماذا؟ ألن العملية لو يقو بها شدبان عر أو فلسدطينيونم ولو أنها كانت كذل لنان
إعتقرها إنجا اًز في منتهى األهميةم
وظهر الخميس ( 11أبريل/نيس د د د ددان  )1974كنت مجتمعا إلى العقيد الق .ذافي في إحدى غرف مقنى رئاس د د د ددة أركان
الجيش الليقي في طرابلسم
وتو هذا اللقاف بين إجتماج وآخر من س د د د د ددلس د د د د ددلة امجتماعاو التي تتوقي منذ أس د د د د ددقوج وتُعقد حالياً في م ت
الق .ذافي في مقنى مجلس قيادة الدورة ،وأحياناً أُخرى في مقنى رئاسة األركانم
وققدل أن يادادر العقيدد القد .ذافي قداعدة امجتمداج ألقدابلده كدان ال ارئدد أحمدد المق د د د د د د ددقي ،يطلعني على نبدأ عداجدل بدتده
الوكا و من إسد درائيل (أو فلس ددطين المالتلة كما تس ددميها ليقيا) عن عملية إنتالارية قام بها الفدائيون في كرياو ش ددمونه
(أو الخدال د د د د د د ددة عملً بمقددأ التعريد الليقي) وكيأ أن ح ومدة تدل أبيد (أو تدل الرايع كمدا تُنتد في ليقيدا عملً بمقددأ
التعري أيضاً) أُصيقت بالالة ذعر نتيجة العمليةم
ولمجرد أن وصل العقيد وجلس قلت له إن العملية الفدائية الجديدة خير ما نقدأ به هذا الالوارم
حظت أنه لو ي ن على ِعلو بها ألنه كان منهم اً في إجتماج مع كبار ضددباا األركانم وناوله الرائد المق ددقي
و
ُ
ورقة عليها خلص د د د ددة لما نقلته وكا و األنباف واعدما قرأها علق با تيع لهذا العمل كان مطلوااً منذ زمن طويلم لقد
إخترق رجال المقاومة جدار الخوف للمرة األُولى»م

الوحدة مع مالطا دوم منتوف؟
وقلددت للعقيددد القد .ذافيع هنددالد أمر آخر كدان فتداً ومدي اًر جدداًم لرامددا حظدت أن دوم منتوف أعلن ققددل أيدام أند
عرضت الوحدة عليهم هل حدث ذل بالفعل ،وما الذي يراط العالو العراي بمالطا لتعرض الوحدة عليها؟
كررو السؤالم
ضال الق .ذافيع لعله أراد أن أكتفي بضال ته كجوا عن السؤالم لننني من جديد
ُ
وحيال ذلك قال :الواقع أنه لم يكن عرضااا .أي أنني لم أتصااب بمنتوف أو أبعإ يليه بموفد يلمب عرضااان ب
تقام وحدة بين ليبيا ومالطا .كب ما في األمر أنه قبب فترة طويلة كنت أتلدث مع منتوف في شاااااايو كويرة .و الل
اللادثاإ وردت مسااااااا ا لاة الوحادة في شااااااا اكاب عاابر .كاا منتوف ثتلادث عن اللباة العر ياة وكي أ عاددا كبي ار من
المالطيين ثتكلمونها .وكا ثتلدث أيضااااااااا عن البرنام العر ي الذي تبوه يذاعة مالطا .وأشااااااااار يل أ المالطيين
ثتباهو ب أصااااالهم من الفينيقيين وأ مالطا كانت معساااااك ار للمسااااالمين عندما فتلوا خنوا أورو ا و تخذوا منها
خس ار لتنفيذ عملية فتح.
تبادل واطر .وصااادف توقيت اللدثإ المساااعي اللويوة لتلقيو الوحدة
وأضاااف الق ّذافي :كا اللدثإ م رد ُ
مع مصاار أو مع تونس أو مع كليهما ومع أي دولة عر ية .و الل اللدثإ قال منتوف :في المدا البعيد وفي حال
توحُّد الدول العر ية فإ ينتماء مالطا يل العرا أقرا من ينتمائها يل أي أحد آ ر .فنلن عل مساااااافة أميال من

ليبيا .ومشااااااااعر المالطيين مت او ة مع المشاااااااااعر العر يةن فقد نضااااااااطر يل تلقيو يتلاد مع معكم أل في ذلك
تبادل الخواطر فقط ال غير.
مصللة مالطا .و نته اللدثإ عند ُ

الموق

بين مصر وليبيا

قلت للعقيد الق .ذافيع نأتي ا ن إلى الموقي بيننو واين م ر ،هل سيبقى كما حاله ا ن متوت اًر؟
أخاا :ينني متمساااااك بااتفاقات التي عقد ُتها مع الرئيس أنور الساااااادات في الهور .وأنا لم أشاااااذ عما يتفقنا
عليه.
قلتع هل لي أن أقي على ما أتفقتما عليه؟
أخاا :يتفقنا عل أ الصفلة التي كانت بيننا يمكنن أو ب ألحران ي ب أ ُتطوا.
قلتع أي صفالة؟
أخاا :بعد اليوم األول للرا رمضا حدث نوع من سوء التفاهم سببه أ نظرتنا يل اللرا لم ِ
تلتو مع نظرة
اآل رين .لكن التبااثن في النظرة لم يلملناا أبادا عل التلكي في أ نقادم للمعركاة كاب اما ترياده مصااااااااار .و عادماا رت
تفاهمت مع الرئيس الساادات عل أ نبدأ صافلة خدثدة ونت او كب ما حدث ونسات ن
القاهرة وساافرنا يل الهور
ُ
الساااااااااير في طريو الوحادة .ولم يلادث ي الل باااتفااي من خااناب ليبياا .والاذي ثتلماب المسااااااااايولياة هو الاذي أ اب
بااتفاي.
قلتع هل تق د أن الذي أخل بامتفاق هو الرئيس الساداو؟
ِ
ُحمب الرئيس السادات شخصيا مسيولية اا الل بااتفاي.
أخاا :ينني ال أ ّ
قلتع هل هناك جهة أُخرى مسؤولة؟
أخاا :ي من ثتلمب المسيولية الرئيسية هم بعض المصريين أعداء الشعب المصري!
قلتع من هو هؤ ف بالتالديد؟
أخاا :هيالء كانوا في يساااتمرار ضاااد مصاااللة مصااار .ضاااد ثورة مصااار .ضاااد خمال عبد الناصااار .ضاااد أنور
الساااادات .ضاااد اان ا ات العظيمة التي حققتها ثورة مصااارن ضاااد عمال مصااار وطالا مصااار وفالحي مصااار .ضاااد
تلال قوا الشااااعب العامب .ضااااد الت ميم ومع يسااااتمرار ااقطاع .ضااااد الت ميم ومع يسااااتمرار الرأساااامالية .وهيالء
يطِّبلو اآل ألميركا التي ال تريد الخير لمصااار ينما تريد أ تلتويها .هيالء كانوا ضاااد عبد الناصااار واآل هم ضاااد
أنور السادات .وهيالء هم الذثن ثتلملو مسيولية عدم تلقيو ااتفاي.
النتا وال د د ددالافيين في م د د ددرم هل أن هؤ ف ي تقون ضد د ددد إرادة الرئيس
قلتع أفهو من هذا أن تق د د ددد بعض ُ
الساداو؟
أخاا :لقد أكد لي الرئيس أنور الساادات أنه ال يق أر الصال المصارية .ومشاكلة الشاعب المصاري ينه ال يسامع
يالَّ ااذاعات المصارية وال يق أر ساوا الصال والم الت المصارية .ومن أخب ذلك فإ تضاليله يصابح ساهال من ِقبب
بعض الذثن يكتبو في هذه الصل والم الت أو ثبوو التعليقات في ااذاعاتم
قلتع عملياً ماذا يج أن يالدث لتعود العلقاو إلى ما كانت خالية من التوتر؟
أخاا :نلن لم نتبير .وما لنا عل مبدأ لم نلد عنه .واألمر في أي حال متروك للسادات.
قلتع هل ضايق أن الرئيس الساداو منح المل السابق ادريس السنوسي الجنسية الم رية؟
أخاا :هب ت ولت في شوارع طرابلس؟

حظت أن ص ددالي م ددر التي نأ ددرو نبأ منح الجنس ددية ُس دمح لها بأن تُوزجم كذل حظت أن كل
قلتع نعوم و
ُ
ال د د ددالي الم د د درية تُ ِ.
وزج في ليقيا على رغو بعض ما تتضد د ددمنه من هجوم على الدورة الليقية يتخذ في بعض األحيان
طابع الامزم
ورداً على ملحظاتي هذه قال الق ّذافي :عندما ُتوِّع صل مصر التي نشرت النب فمعن هذا أننا لسنا مبالين
باألمر .وموضاوع منح ال نساية أطلعني عليه الساادات عندما كنا في الهور .ويومها قال لي ي الملك الساابو طلب
أ نمنله ال نسية المصرية وكا له ما طلبه.

وتشاور مستمر
العالقة مع سوريا حوار دائم
ُ

قلتع نلحظ وداً مستجداً بيننو واين سوريام ما وراف ذل م وما هو سق ذل ؟
ااور مسااااتمر وهو ليس مساااات دا .ي سااااوريا ما الت تلارا ومن
أخاا :بيننا و ين سااااوريا حوار دائم وتشااا ُ
الطبيعي بب من الواخب أ نق معها ونساا ا لها عما تريده .وموب هذه الوقفة ال يفرضااااها سااااوا ييماننا ب معركة
األمة العر ية ضد العدو الصهيوني لم تنته بعد.
قلتع هل ترسلون أسلالة أو أي مواد حراية أُخرى إلى سوريا؟
أخاا :يننا نعتبر أ كب سااالحنا ونفطنا في دمة من يلارا العدو الصااهيوني .و ذا طلبت سااوريا أي شاايء
فنلن عل يستعداد أل ِّ
نقدمه وفو ار.
قلتع وهل أننو ِ
تقدمون إلى سوريا إذا طلقت على أساس أن إتالاد الجمهورياو العراية يجمع و بها؟
.
ِ
انقدم ونت اوا فو ار ليس اننا عضاا اوا في يتلاد ال مهوريات .يننا نت اوا
أخاا :يذا طلبت سااااوريا فإننا سااا ّ
أل سااوريا تلارا .ولو أ لبنا ن الذي ليس عضااوا في يتلاد ال مهورياتن قرر أ يلارا يساارائيب فساانضااع كب
تصرفه.
يمكاناتنا المادية والعسكرية في ُّ

أسباا اللرا وُفرص التسوية
قلتع أفهو من ذل أن تستبعد تالقيق التسوية وتتوقع إستمرار الالر ؟
أخاا :ي ذلك ثتوق عل صامود األمة العر ية .كلما ادت األمة صامودا تضااءلت الفرص أمام التساوية .أما
اللرا فإ أسبابها ما الت قائمة.
قلتع وهل إن ليقيا من رفة إلى التنمية أم إلى امستعداد للمعركة؟
أخاا :يننا نبني خيشا قويا .والتنمية تسير في يطار صليح ِ
ووفو الخطط التي ُوضعت لها.

موضوع الوحدة مع مصر وتونس

قلتع هل ُج ِ.مد موضوج الوحدة بعد ما حدث بيننو واين م ر ثو بيننو واين تونس؟
خمدت الموضوع .ونلن في ينتظار تونس لتفرغ من تنقيح الدستور.
أخاا :مصر هي التي َّ
قلتع هل معنى ذل أنه على رغو كل ما حدث ما زالت ليقيا مستعدة لتالقيق الوحدة؟
أخاا :ي «ثورة الفاتح من ساابتمبر» قامت لتلقيو الوحدة العر ية .وما دامت الوورة مسااتمرة فإ سااعيها من
أخب تلقيو الوحدة لن ثتوق .



يت معه هذا الالوارم والق .ذافي
كان العقيد الق .ذافي يرتدي بدلة القائد العام للقواو العراية الليقية المسلالة عندما أجر ُ
يالرص على أن يرتدي كل أعض دداف مجلس الدورة والض ددباا الوحدويين األحرار الزي العس د ري عندما يمارس ددون العملم
أما خارج أوقاو العمل فلهو أن يرتدوا الديا التي يريدونم
وعِ.لق في كل الم ات والدوائرم بل وأن ال د د د د د ددالي
كذل يالرص الق .ذافي على أن يعمل بالأد د د د د ددعار الذي إختاره ُ
الليقية تتوج صدفالتها األولى بهم والأدعار ابارة عن حديش شدريأ يقول لإن ع تعالى يال إذا عمل أحدكو عملً أن
يتقنه»م
لعل من أسبا التفرغ الذي صدر به قرار من مجلس قيادة الدورة أن العقيد الق .ذافي حظ أن الذين يتقنون العمل
هو أقل من الذين يتقنونهم واعد التفرغ راما استقامت المعادلةم
يبقى أن الالوار أمتد ليأمل أمو اًر كديرة طل العقيد الق .ذافي أن تبقى حتى إشعار آخر من غير المناس نأرهام
يبقى أيضاً أن كل شيف في ليقيا بخيرممم بما في ذل صالة العقيد معمر الق .ذافيم
ُنشر اللوار في صليفة «النهار»  -لبنا
بتاريخ األحد  14أبريب/نيسا 1974

