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 الوزير األول التونسي محمد مزالي:
 هذه قصتي مع بورقيبة و"البورقيبة" 

 

 

 

التونسرررري الحبي    الرئيس أعلنكتوبر( أول )من الشررررلر ال،ارشر نشرررررين األ يوم الثالثاء الموافق للثامن عشررررر
)رئيس الوزراء(. وبلذا التحديد الذش جاء  ولألن الذش سريلله  في رئاسرة ال،ملورية التونسرية هو الوزير اإورقيبة ب

نتلت.  إن يكون خليهة بورقيبة قد القضررائية ننون التسرراحول حول م   فتتاح  السرر ةإلسرران الرئيس بورقيبة لد   ىعل
الي في نونس الرئيس المقبل لل،ملورية  رئيس الوزراء الحلسررررررريد محمد مزالي عتبار اإ ذلك يصررررررربج من ال،ائز إلىو 

يكون   نعالن الرئيس بورقيبة عم  إسرررررابيع من أكان في نونس قبل ثالثة  رئيس التحرير الزميل فؤاد مطر .التونسرررررية
 .مع السيد محمد مزالي حيث دار حديث ن شره فيما يلي لتقى فؤاد مطرإخليهت ر وه اك 

شرر ر  أمحمد مزالي. وفي كل مرة  قابل رئيس الحكومة التونسررية السرريدأ الث سرر والمن ثكثر أثالثة خالل للمرة ال
 شاس ة. بين طموح هذا الزعيم السياسي وبين ما نحقق ن المسافةأ

 إلجراءالتونسررية  حد  ضررواحي ال اةررمةإالتونسرري النائن في  م زل الوزير اوول إلى يام نوجلت  إوقبل بضرر ة  
التونسررررررررية مازال يمار    ذا كان رئيس الحكومةإعرف ما أن أ ىعل حريصررررررررا   ك ت   يثالحدبدأ أن أحديث م  . وقبل 

 .نلاية للا رغم المشاغل التي و ىي،د الوقت للذه الممارسة عل ن أرياضة ال،رشر وهل 
يقضرررى بضرررع   ن أن،ربت ر و  يكت  أيضرررا  نما إر و ومسررراء   ةرررباحا   ول و يكتهي فقط بال،رش بأن الوزير األ وفوجئت  

هذا   ىولقد غبطت  عل .نهيده ع د النتابة وراق نقاطا  أقديمةر ويسرررررر،ل على  وراقأسرررررربوع يراجع في اعال في األسرررررر 
 .ل  اللير ومواةلة ال،رش والنتابة ونم يت    امكيةيال شاط وهذه الد

 السيد مزالي يتحدث إلى الزميل فؤاد مطر  
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ن  أبل   قعلي ت  ن ي نم يإالرئيس الحبي  بورقيبة والبورقيبيةر ف ن محور ما يكتب  السررررريد محمد مزالي هوأوبما 
بي   وبين الرئيس بورقيبةر وعن   ن يروش ل ا ب ض الذكريال عن ال القةأملتلهة  سررررئلة حول مسررررائلطرح ب ض األأ

ْنمالرئيس بورقيبة في  سرررلو أرأي  في   لم ن د في بحيث جديدا   كتسررربت مهلوما  إكانت  ذاإر وعن البورقيبية وعما الح 

 الثماني ال هي نهسلا بورقيبية اللمسي ال.
   لي:حول ذكريان  عن عالقت  بالرئيس بورقيبة قال السيد محمد مزا :«تضامن»ال
  ابنهب ناسههههههبة خ ا   1933( من عام زشهههههههر يوليو    و  فيها الرئيس الحبيب بورقيبة كانت في آخر ول مرة رأيت  أ

يها فرق موسهههي ية  ن ظ ت مهرجانات شهههةبية شهههاركت فإبن في »ال نسههه يروه ووي ومسههه ا رأي الرئيسه  ي  الحبيب اإل
في ال هه ينههةه كههانههت أول مرة أر  فيههها  قيم أالحفهها الههي   إلىبيه ر  ههه  ه مةههه أخههيني أمن ال واطنين. و  وعهه ك كبير

  جهانهب أبيه أ إلى كائ ها   ج  هاعهات. وكنهت  الرئيسه ولكني رأي هه ال رات الةه يه ة اي ها بةه  ياور »ال نسهههههههههههههه يرو و ة ه  اإل
 ىعل   يسهههههافرأوذلك قبا  الحربيةني في الحابه وعرف ه اي ا بة  أ  بة  ال سههههه ور ةه في الشههههه بة  بي كا  مشههههه ركا  أ

  إلى   ال  ينا في ال طار الرابا بين الةا هههههههههه ة  ونس وم ينة سههههههههههوسههههههههههة وكا  ذا با  أم بو مصههههههههههره خا ههههههههههة  لىإاالق ام 

 ليه.  إج  ةنا به و ح ثنا إخ هه وكنا  ينياك ج اعة من ال الميي بال  رسة الصاكقية أبن إ»ال نس يرو لحضور زفاف 
يامه  قام بنال »لو يسهياوه وفي  لك اأأبار س و  إلى. عن ما جاء 1950في شههر أبر ا  نيسها (  يضها  أج  ةت به إو 

علن فيها عن بةض ن اط ي كن أ نه ع   ن وة  هههههح ية و أذكر أه 1950ولى من شههههههر أبر ا  نيسههههها ( سهههههنة يام اأ    اأأ
ليه ال رات  إ فت  سهه  الل. ثم  ةر اإل نحو فشههي ا   و لل  رج ب ونس شههي ا  ع »الحركة ال سهه ور ة    فاوض في شهههنها مألفرنسهها 

ليه وي إج  اعا ي مةه و إ صههههاالت و جانب الة ا واإل إلىبصههههفة رسهههه ية  سههههن وا إلي  أول مسههههةولية أ  إالكثيرة. والح ي ة 

 ويبدو فيلا الرئيس بورقيبة  1965ةورة ناريلية ن ود إلى ال ام 
 يقدم محمد مزالي إلى الرئيس الرحال جمال عبد ال اةر

 



12 
 

 للشههههههههباب والر ا ههههههههة. وكا  منصههههههههبي مر بطا   ما  عا م يرا   1958ول  كيسهههههههه بر( عام من كانو  اأ 30 نني فيعن ما عي  
في  في منالة كا ب ال ولةه وكنت آنياك نائبا   كنت    ج  اعات مجلس الوزراء. بحيإ ضهههههههر أ مباشهههههههرةه وكنت   سهههههههةبالرئا
 خا ة في م اخال ي في جلسات ال جلس.   أولو ةعطي مياانية الشباب والر ا ة أ النوابه و  سمجل

وبالغة   إي انه هثيره وع ق  عن ما   ابا الرئيس بورقيبة وو قوة  لةول ووأ والي  يجلب نظرك و فرض نفسههههه عليك
  الرئيس كائ ا   نم وج ت    هههههبحت مسهههههةوال  أس الشهههههباب ومحاور ه. وعن ما ي ح  إلى الحجة والبروا  ل يهه وبسههههه يه كائ ا  

مةنو ا ه ف ا با يجازف   فع  ر  قولأفةن ما يج  من رئيسههههه ال عم والةو ه ال  ءهشههههه  ال سههههةول ال ب    ال هيي  وويا وو
طوال عالق ي مع الرئيس في مخ لف   ه و النكسههههات. وويا جرب ه ول سهههه أيخشههههى ال يا وال ال   ن كو  او غامر و    م م

  قول منسه أ فني ب ةييني وز را  وشهر   1980بر ا( عام أ   من نيسها 23سه  عاني في إ  أ هطلع بها. ومني  ي أال ه ات ال
  لهه رأيها   أ به   مهاوالحوار وقهابليهة الن هاو  ول بةض ال سههههههههههههههائها. فةنه  يه منهه ال ههي وله وجه ت  أ ثم وز را   وال  ألة ها الحكومهة 

. و  ي ة  الخير كائ ا   م فيها ووي مه ة و ة ل موقفه. والرئيس ي وسهههههههه  يفكر نا ية لم   وناك أي ول   يانا  أه و لي  إيصههههههههغي 
  ظ  ار خي.   الةظيم الة الق. وووا وناك شرف في الة ا مع ويا الرج

بالرا ة   رآرائه ثم الشةو  إلىس  اع   كاك به واإلاإل  في و ار خيا  وسياسيا   ثراء مةنو ا  يومية لإل مكانياتإوناك  ثانيا  
عضاء  كا اأ إلىو ئه عضاأ كا  إلىي نح الث ة نفسها  راه كائ ا  أو  إلي   كائ ا   هاللث ة ال ي منحها و  نح في الة ا مةه نظرا  

 .   مةهاليين ية لو 
  رلدور السرريدة الماجدة وسرريلة كصرراحبة دو  نقييما   نمن نسررمع م أطار ال هسررير هل يمكن ي اإلف :«تضررامن»ال

 مطروق في ال الم ال ربي؟ غير  سياسي في الحياة السياسية التونسية وهو دور

لخا هههههههههة  السهههههههههي ة الرئيسهههههههههة وي زوجة الرئيس ووي ال ةنية بالخصهههههههههو  بشهههههههههةو  زوجها وبحيا ه امح   ماالي: 
شههههههرف سههههههامي زائر ه. ويا من جهةه  ي  انها كاوجة   وم بواجبها ووو  ىال آكب ال ي ي ي ها عل سهههههه  باال ه و نظيم إوب

  زوجة الرئيس وي منا لة نا لت في  فوف  أاخر  شاءت الص ف السةي ة أ  واجب عظيم وخطير. ولكن من نا ية 
لسهههياسهههة و ةرف الناي ولها  جربة  جانب الرئيس جةل ها  حيق ا إلىربةين سهههنة أيام الكفاحه وعشهههر ها مني أ الحاب وفي

نها خير النصههوح للرئيس  أع    أ والحق ي ال ا  آراء الرئيسههة مفي ة ولها مةلومات وذكاء سههياسههي يسههلم لها به كا الناي و 
 .  ً  ا مسةولي ه طبةا ح    ىعل ووي  ةينه كثيرا  

لتطورال النثيرة التي طرأل عليلا في  جديد في ضررررررروء ا بال للا مهلوم ن البورقيبيةأهل ن تبر  :«تضرررررررامن»ال
رسرررريت كقواعد للسررررياسررررة في ال الم ال ربير  أ  ن البورقيبية في فترة من الهترال أن ال ربي والدولير بم  ى هل الم،اليْ 

  بين الثمراني رالن نطورال كثيرة طرألر أش انر  بين اللمسررررررررري رال ل هتر  و أز. ثم ومرا يل  نونس كران للرا التمي  
 نلا نمط من انماط السياسة جامد وو يتطور؟  أم أشياء كثيرة؟ هل البورقيبية مباد ء ثابتة و نتحرك أحصلت 

و ةاما مع الواقع السههههههههههياسههههههههههي والواقع البشههههههههههر . فالبورقيبية   يع  اك  وي   ش ع لإاله البورقيبية بمح   ماالي: 
سه را يجية ال ر بة والبةي ة. فةن ما كا  اله ف  و اف اإلاأ االشهياء ل ح يقسهلوب في الة ا وفي ال ةاما مع الناي ومع أ
  ال و  م فهاو هةه وا   أمن  نطالقها  إو  مبهاك ءه فههوال   ىسهههههههههههههه  الل  ونس و ههههههههههههههةهت البورقيبيهة خطهة  ة  ه  علإيهام الكفهاح أ

الخطة البورقيبية    ثا    إلهيا كله ف و اف ال   سهةه نظرا  و عليها بالن يجة ال ب جرك  ركي  النوايا واأأالسهياسهة يحكم لها 
خف  أعن موقةه و خ ار في آخر ال طاف  فشهههههههههههي ا   ي ا اح شهههههههههههي ا    ى  في مةرفة الخصهههههههههههم وفي ال هثير عليه نفسهههههههههههانيا  

ا  الكفاح من أن. وويا يةني الضههههرر    قوة   وأجيش  ن صههههارإو في منطق البورقيبيةه ليس أسهههه  الل في البورقيبيةه اإل أج 
ن صههههههههار الحق وال يم والحر ة بالطرق النفسههههههههانية.   ى ال  اومة وال ةارك ال ي وقةت فهي إ ماكية با ووقوة  ىماكية عل
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 عنا ر.مجرك 
ك فهاء بهال  كن في ال ر لهة    اإلأ ىال  كن. عل ىالواقع وعل ىعلم النفس و ة  ه  عل ىإذ ه فهالبورقيبيهة  ة  ه  عل 

  را ا.  ن ا وي الإعن الب ية و  ولى اليةني السهواأ  
»عن ما   و:رتكابال  شههههي »ال يكار يو عن ما ي ول الفيلسههههوف الفرنسههههي »ك   الصههههةوبة ع ال   وي   سههههيم ال را ا 

مةضهههههالت  هههههغيرة وال غلب عليها وا  ة فوا  ةو. ووكيا    نا   إلى كو  ال ةضهههههلة كبيرة ومسههههه ةصهههههية يجب   سهههههي ها 
 الل لم  كن سههههههههو  وثي ة ووجب اي ا بة    سهههههههه ولكن وثي ة اإل سهههههههه  الل ال ام.سهههههههه  الل ال اخلي بالطرق ال ةروفة ثم اإلاإل

كارة الجهو هة وفي الحري وفي الجيش  ذاعهة وفي اإل جسههههههههههههههي هها في كها ال طهاعهاته في الن ها الجو  وفي البر ه  وفي اإل
  غاليا   مهرا  الخ.... ثم قضههية الجالءه عن كاما الج هور ة ماع ا بنارت ثم  صههر ال ةركة في م ينة بنارت  ي  كفةنا 

شههههههاب من عنا ههههههر   1500من  كثرأشههههههه  سهههههه   إت. م ينه بنار للجالء عن 
را هههههههههههي ال ي  جاء بة  ذلك كور اأن صهههههههههههار. ثم من والجيش ل ح يق اإلاأ
الرئيس بورقيبة   فه هههه ر.  سههههنهاأخصههههبها و أسهههه غا ال ة رو  الفرنسههههيو  إ

وفي الوقت نفسهههههههههه   1964من مايو  أيار(  12را هههههههههي في قانو   هميم اأ
مو ع  ال هيي  لها. وويا له قصة كبيرة ليس ونا كانت وناك  رب الجاائر و 

مةركة ال ن ية وو ههههههههع   إلىالح ي  عنها. كيلك بناء ال ولةه ثم ال صهههههههه   
 مخططا ها وبرامجها.  

ع  ههه نههها  إ مثل ههها  الو ههه ة ال وميهههة ىاليوم الطر  هههة البورقيبيهههة  ة  ههه  عل
  وأف ة  إلىو أطب ة  إلىن سهاب ننا ها باإل العليها في وقت الكفاح. نحن 

   أع بار إجيا كو  غيرهه نحن ننا ههههههههههههها من منطلق الو  ة ال ومية ب إلى
شةاع  ثارة الح   يك سب البر ق وال اإلإمحرك ال ار خ وليس ب  الح   ليس وو

 السياسي.  
 ههها بنظر هههة  إنمره و  ح يق الثورة ال ي م بهههال وانين ف ا وال بهههاأ ثهههانيههها  

يحاء من اآلية الكر  ة   سه إنسها  في اإل ما ب ي وما  عا مب أ  غييروباسهلو 
ك فهاء بهال  كن مها ب وم   ى يغيروا مها بههنفسهههههههههههههههمو. ثم اإل     ال يغيرإ»

ي ومع الجيرا  وعهه م  نهها  مع الال ةههاو و . مكههانهها  إبةهه  أن ظههار الههي  وو إفي 
ووناك   اخالقيةهال سههههاومة لفائ ة مةسههههكر  هههه  مةسههههكر. فهناك  سهههه ة الإ

 الواق ية في خ مة ال ثالية.  
 ىعلأ لبورقيبي. »البراغ هها يههةو كهههكاة ل ح يق وهه ف ل نهههاج اوههيا وو ا

يبه و بةيه  ال نهاله وواقع  ونس اليوم يةكس نجهاح البورقيبيهةه ف ونس    هت  
مكانات م وا هههههةة  إبفي سهههههبع وعشهههههر ن سهههههنة ف ا الكثير في كا ال ياكين 

 وذلك بفضا ال نهجية البورقيبية.  
وهه اف وي ر ولكن اأغي     البورقيبيههة الأذكره وو أ  أومهها يه ني 

ع  اك  يب ى من كو   إ لكن ال  شههههههههههي في  ال ي   غيره وال البسههههههههههات   غير
 . غيير

 مزالي والديمقراطية

ي( من الةههام في شهههههههههههههههر آذار  مههار 
الك اب السهاكي في سهلسهلة   ه ر 1956

ووي سههههههلسههههههلة منشههههههورات    ك اب البة (
شههر ة  ونسهيةه وكا  ويا الك اب بةنوا  

ل ةلفههه مح هه  مااليه ووو   ي  راطيههة( الهه 
 فحة و ش  ا على  116 يك اب ي ع ف

ول عن ال ي  راطية  اأ جااءه الجاءأربةة  أ
ه   هههار خ الههه ي  راطيهههة كواقعه والثهههاني عن

لىه أعالههه ي  راطيهههة ك ثههها  والثهههالههه  عن
 . ح ق ال ي  راطية والرابع  ول كيف

وفي مةهههالج هههه لكي يهههة ال شهههههههههههههههههاركهههة 
في   اية مكسب ال ي  راطية   الج اوير ة

ماالي في الجاء الرابع من  ي ول مح ههههه 
 :ك ابه ويا

 ب ى مسهههههههههههههههههلههة ال راقبههة  خيرا  أو ..  (.
  ي وم بهههها  أبههه   الي ظهههة ال ي ال الواعيهههة

  ى  حيهها الهه ي  راطيههة و ن و   واطنو  ال 
 مرأ. وال راقبهة و  حسههههههههههههههنه مبه أ و طبي ها  

بشههههههههههره ن يش في كنيا ال ننا ههههههههههرور  أ
ارة  م  أف ا ونفوسههههههم را  والبشهههههر ليسهههههوا خي
  ...  فاوت قوة و هههةفا   بالسهههوءه وعاائ هم

و أ   النائبأف ا الي  يضهههههههه ن لل واطن  
 ه جهوكه في خ م هالوز ر الياال مكرسهها  

 م(.بكلي ه الى الصالح الةا فا  منصر 
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 ن؟  حتى اآلالقو  الم ارضةر ماهو نقييمكم للذه الت،ربة  ىنهتاح علحول ن،ربة اإل :«تضامن»ال

ت عليها  ذ مر  إ   جربة في الح ي ة فهي لم  ة -ويه السهههههياسهههههة  وأ  ويه ال جربة أع    بكا  وا هههههع أ مح   ماالي:
نهم  أو  نفراجا  إ  وناك هبة. في النا ية السهههياسهههية شهههةر ال واطنو  ب جاه ن ائجها طي   إثالث سهههنوات ونصهههف فهي سهههياسهههة و 

 هبحت مة اكة وطبي يةه وناك قاكة قوميو   أالحياة الن ابية  . ثانيا  ب ا  أنه ال يوج  قهر وال قسهر وال نظام بوليسهي أ رار و أ
 ههههبح ي وم بوهيف ه كه سههههن ما يكو  في نطاق الحوار.  أ حاك الشههههغا إن خابات  رة و إاكة جهو و  ومحليو  و ن ابيو  وق
 خ لفنا نح رم بةضههههههنا البةضه وكا وا   يسهههههه ة ا ماإذا إننا إننا ن حاور و إولكن يةني  ننا م ف و  كائ ا  إ ييةن الحوار ال
 ههههههههبحنا اآل   أ  الحياة الن ابية اليوم  ياة عاكية و إسههههههههنوات  . فالن يجة بة  ثالثاآلخرمكانيات للضههههههههغا عا إل يه من 

ق صههاك  ال ن ية وفي كعم اإل  ن اجية ول   ين  ههيم مسههاو ة الطب ة الشههغيلة في ربح مةركةن حاور مع الن ابات ل حسههين اإل
يوعي  ك الحاب الشيجابيه ووناننا كخلنا   ي ة في الطور اإلإ  أال ونسي وفي جةا الصاكرات ال ونسية منافسة لغيرواه 

ى  ههه  اآل  ولكنهههها  ة ههها ولهههها جرائههه  ووي موجوكة عل إلىع راف بهههه وونهههاك مج وعهههات لم ية رف بهههها الهههي  أعيههه  اإل
الشههههههةب. فالحاب   ىنفسههههههنا وعلأ ىنف اح علإ يضهههههها  أبه اابه وو  ع رافا  إ نف اح الي  ن صهههههه ه ليس ف ا السهههههها ة. ولكن اإل

ل ا وو عليه االمر في   صهال ال باشهر. وويا مغايرسهنة الحوار واإل ىزاال عل الشه راكي ال سه ور  والحكومة ال ونسهية اإل
من  وأا  اب مج وع هه سههههههههههههههواء من ال ث فين أ  لكه  هيوجه  فر ق خها  يه   وروبيهة منهها مثال    اأاآلخر بةض اله ول 

خ يار  إو أقضية  وأالشةب. وكل ا جاءت مشكلة  ىالصحفيينه وقل ا ي صلو  بالشةب. ولكن نحن بالةكس م ف حو  عل
ال في منط ة »باجةو وكا  وناك م ات من ال هن سههههين ورج خيرا  أكنت  ن ية. ف ثال  ن صهههها بالشههههةب   ى في شههههةو  ال

ن. نحن ال نحكم  ع ال والة لة وننظر في ال شهار ع ال برمجة في مناطق الشه ال الغربيه ون حاور. وال ل  ى كام ليومي  اأ
يضهههههها ال ف ح عا الخارجه على جيرانناه مع أياسههههههية في  ونسه ووناك منهجية الحياة السهههههه  و بالنيابة. ويه ويأبالواسههههههطة 

و الشه يق  أ  كا  سهواء ال ونسهي وسهيا والصهين واليابا  والسهوكا ه فال ع اوة أال ول الةربيةه مع الغرب مع الشهرق مع ر 
نه في  الة وجوك خالف بين  أع    أ ه و راجا  فنإو  كثر و وءا  أو   سهن  اال  أ  الحياة السهياسهية إو الصه يقه وفي ال حصهلة أ

 .  بةضنا البةض وناك    ير م باكله وال يوج     ه وال شةور بالحسرة 
 ؟  األحزا قطا  الم ارضة ورحساء أمتواةل مع  ن الحوارأهل  :«تضامن»ال

اب مع ا في الح ههه قاء كنأو أكثروم زمالء كراسهههة هف صهههلوا بنا. إ صهههلنا بهم و إحت الفر هههة نسههه كل ا مح   ماالي: 
 .  كبيرا   خوا  ليس   ثا  ذاك من اإل وأ صالنا بهيا إبةضنا. ف
قدمت عل  أنك و الم ارضررررين ب دم ألأالسررررياسررررية حيانا إزاء مواقف من ب ض القو  أهل نشرررر ر  :«تضررررامن»ال
 نهتاح والحوار الديمقراطي؟ ن،ربة اإل

  ملف  أة ال ج ية وي سهههههههياسهههههههة ال ف ح.   ى ي   السهههههههياسهههههههة الو به ي انا  إ زككت  إآخر  يوما   بالةكس كل ا عشهههههههت  
 .ا ك  أمام أ  ن افع عنه ألف قو  نس طيع الحكومة م
 س  بال ويه الباكرة بشكا إيجابي؟  إساءوا أو أ  ى بالنسبة لليين أساؤوا الفهم  :و ضامن»ال
ولهيا   الشهههههه مهو ألب سهههههه ال إلىع ا أو عن الح ي ة  وأال انو  ن يا م عن يهمه فهم ع ك قليا وال انو  موجوك ل    ال

ج  اع و كو ن  ال  ارسهة ال ي  راطية وفي اإلوفي    كين كا مواطن من   ه في ال ةبير ب. ال ف ح ووفال ف ح ليس ال سهي  
 .  طار ال انو  إي فخره.... ولكن آ إلىالج  يات والك ابة 

و موجودة في  أالسررررر،ن. ع اةرررررر موجودة في  إلىنلاذها بال سررررربة إجراءال محتمل إهل ه اك  :«تضرررررامن»ال
 اللارج ولم ن د؟  
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له ذلك. والة ك ال ليا    ونس وطالب ب سهو ة و هةه  م   إلىن وم في الخارجه كا من كخا بالنسهبة ل   مح   ماالي: 
ن فيهم بةض يخص ال سههههههههههههههجونين ف هه  عفهها الرئيس عن الكثير منهمه ب    بى ذلههكه وفي مههاأالههي  لم يهه خهها بةهه  فهو 

ية وغيروا. وكل ا سهههههههنحت  سهههههههباب  هههههههحعفي عنهم أال يار ه أ  كبار مثا عب  الف اح مورو ونجيب ال سهههههههةولين وال اكة ال
 .   جاه ولسنا   وكينالفر ة باكر السي  الرئيس بالةفو ب لب عطوف. ويا وو اإل

لهت نظرنا كصرررحهيين نتابع الحياة السرررياسرررية في نونسر كالم قلتموه في ويار )مايو( الماضرررير   :«تضرررامن»ال
م  أ هذا اإلطارالت ددية فلل حصرل شريء في ن اويام القليلة المقبلة سرتشرلد خطوال عملية لتنريس أ إلى في  شررنمأو 
 ؟ ن الوعد مازال قائما  أ

كول   ينقامة و  ة ب   جربة ال ة ك  شههكا مةوقات في السههةي ال بيول إلأذلكه وا  إلى ههافة وباإلمح   ماالي:  
 من الجاائر مثال؟   ضمرفو  اأ ااب   ة ك أساي أ ىوعل يا مثال  رفوض من ليب  الحابية مأساي أ ىال غرب الةربي عل

عن الشههههق الثاني من السههههةال  ول ال ة ك  وو  ة ال غربه   جوابا   أمالصههههالح ال ي  راطيةه  كل ا ن   م نح ق شههههي ا  
و  ة ال غرب الةربي وي و  ة   أ  ىننا م ف و ه والح   هلله علللو  ة ال غربية أ قا    ال ة كية في  ونس مةو   أع    أ فال 

جراءات سههههههواء  إ ىقضههههههاياه عل ىملفاته عل لى فاق عنا و ج  ع الحكام في كا بل . واإلرؤسههههههاؤ  ع  يج  أوهي ية يةني 
النحو ال وجوك   ى راه في بالكوا عل  كومة  نفي ما اولكن ك... عالم منسههقإ و أ ةليم وأ    وأكة مشهه ر   ق سههو  وأج ركية 
ه والنظام الج اوير  في ليبياه والنظام الرئاسي في  ونس وفي بكة بحي   ب ى ال لكية في ال غر  ش ر  ة الوروبيالسوق اأ
ن  الو  ة بين أخو     ن ماج. أ  الو  ة ليسههههههت اإلأذوا  يرسههههههخ في اأأ  للو  ة ايجب    ويا ليس ب يال  أ  أالجاائر. 

  ي يشهها  حت سهه ف وا  .  أي كن  م وا  ة الأا   و أب و ن من خو   أ  أاليوم يةني لة  ههبحت مسهه حيأ حت سهه ف وا   
 .  ولكنه ا يج  ةا   ه   منه ا له بيافكا و 

 بم  ى لن ننون ه اك دولة وحدة؟   :«تضامن»ال
ال غرب الةربي كخطوة نحو الو ه ة الةربيهة يكو     صههههههههههههههور مثال  أاله يكو  ونهاك  يكها و ه و . فههنها مح ه  ماالي: 

 وأ من أربةة مرة كا سههنة. ووناك مك ب يج ع وفوكا   وأشهههر أ  ةكا سهه  ثا في ق ة  ج  ع مرة  يكا  نفيي  ووو ي  أوال  
في ليبيا. و ياكا  يومة  ر الشهههههههةب الةام ف كاللجنة الشهههههههةبية الةامة مثال   تيحا محا البرل انا ما وأخ سهههههههة برل انات 
 ف نا مع ال غرب والجاائر عا  و ي  ال ةليم  إ ثم كا وا   ينفي اي ا يخصههههه. مثال   نج  ع االق صههههاك...ال ربية و ياكا في 

  ا يخصه.  يينفي ايحا محا وز ر ال ربية في  ونسه فكا وا    ال غرب ال يب  ائيه وز ر ال ربية فاإل
  البةض من ال اكةه  أن كاسههههها نا وو إ كومة وا  ة فالخور الي  يفسهههههر خيبا نا و  ون شهههههي الي  في الي . ال ن صهههههور

عب    وارو  الرشهههههههي  ج ي  أو إلىروا ا  الو  ة وي  كومة وا  ة. كه  وناك  اجة  ه  صهههههههو   حهم سهههههههام وأر  هم   
ج  اعه بنا في م ينة  إفي  ال ي افير  خ الة ي  مة   ي وق نا الحا ههههههره ك ا قال اأففال ةمن بن علي في ال ولة ال و  ية. 

  ي رر بالنسهههههههههبة لليبيا  أ  كا  في ليبيا ة. فال ي كن أ  اآل  في ليبيا  وج  م اطةات و وج  لجا  شهههههههههةبيأال نسههههههههه يره 
 .  كلها. فنحن في عصر الالمركا ة وليس في عصر ال  ركا السلطو  الوا  

 هل حصل نهاهم عل هذا اومر؟   :«تضامن»ال
جه يه    خ الرئيس بنوبجاللهة ال لهك الحسههههههههههههههن الثهاني وبهاأ ال هي افير ج  ةنها بهاالخ مة   إه عنه مها طبةها  مح ه  ماالي: 

ه رب ا سهههههينة   في الجاائر  اأ اابج  اع إسهههههيشهههههارك في نه أيةك   ال ي افيه والة ي  اأ اابع   مة  ر  ىعل  ف نا مثال  إ
 .  بة ه  وأفي  شر ن الثاني  نوف بر( 

 ؟  أيضا  هل سيكون ه اك نسمية للذا الليكل الوحدوش  :«تضامن»ال
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وناك  ياكا و  و ة  مر مح  ا ابالنسبة ل ونس وليبيا أمح   ماالي: 
يشهبه   خرآسهم إوليبيا وناك  الجاائر-كةه وبين ة الةليا ال شه ر  سه يناوا اللجن
مةنى لهها. ب ةنى   نهه ال كومهة مغربيهة وا ه ة أسههههههههههههههم إيوجه   وهيا ولكن ال

 .  ر  رورة وجوك  يكا فوقي  نة ل عن  صو  أيجب 
  يافالقذ  ر سررتابال ال قيد م م  إة لوحظت حرارة في أف، :«تضررامن»ال

ستابال الملك الحسن الثاني لسيادنك ع دما  إيضا حرارة في أو  في نونسر
ع د زيارة الرئيس الشرراذلي   زرل الدار البيضرراءر وكانت ه اك حرارة ايضررا  

ملتزنرة. لمراذا لم يكن هرذا  ة نونس. فرأين كرانرت هرذه الحرار  إلىجرديرد  بن
 السطج؟   ىعل بارز الود غير

لةا االسههههههههههباب وي  وأ الوك موجوكا  كا  ال كا   ىعلمح   ماالي: 
  بةض ال سائا  صلت في ال ا ي  أكثر.  حيح أبرز ه بو وح أال ي 

 .  خوة ال غربية   ي ة  ار خيةلكن اأ  
 ن نلك المشاعر عهوية؟  أهل ي  ي هذا  :«تضامن»ال

ربية في الخامس  غفكيف نفسههر قيام الثورة ال  طبةا وإال  مح   ماالي: 
غ يهها ال ر وم فر ههات  إ عنهه مهها  1952م  بر( عههاول  كيسهههههههههههههه من كههانو  اأ

 ؟   شاك في  ونس
  في-ي،وزمور عرل هرذه ال هويرة فنيف ذا كرانرت األإ :«تضرررررررررامن»ال

 خر ؟  أ  ة ن نضر  دولة دولأب ض الهترال 
خوة  أيح ث ويا في مسهه و  السههياسههيين الشههةوب فهناك مح   ماالي: 

 .  ين ال سةولين    ع جفوة بأوعفو ة وكا  كائ ا يحا في نفوي الشةوب 
؟  يضا  أالسياسيين  ىنسحبت هذه ال هوية اآلن علإهل   :«تضامن»ال

 نت متهائل؟  أوهل 
نني  إج هاليهة الجواب نةم. والح ي هة في ال حصههههههههههههههلهة اإلمح ه  ماالي: 

  رق    ال-  صههههههها غ ا   و  ى لو م فائال   ها كائ ا  أرجا ع ا و  أنيم فائا 
 .  نو عامي  أبة  عام عليه  غلب أ ص   لهه و أني إيةرقا ف أمر-  

سررر ة زيارال فلل ه اك   1983ن ن تبر سررر ة أيمكن  :«تضرررامن»ال
 نتائج ملموسة؟  

ا مح   ماالي:   الث ة الب  من  وفرواه  بين ال اكةه وربح مةركة الث ةه أ  هههههههههفاء الجوو ها وي أ ه فهول ن يجة و أج 
و  لك. اآل  نحن بصه ك ربح ال ةركةه مةركة الث ةه  أة سهباب في ويه ال نط وقات أوويه الث ة  اعاعت في وقت من اأ

مشههههكلة   هههها  خصههههو شهههههر أ  ن غلب بحول   عا بةض ال شههههاكا بة  أمامنا أزال  قول ك نا نربحهاه ولكن ماأولل  قيق 
ة عا ووي ن ائ  باورة وخارقة للةاك ليها بين  ونس والجاائرإالصهحراء. ثم وناك ن ائ  ع لية وا هحة ك لك ال ي  و هلنا 

الح وك   جانبي   ىمنالة الح وك بينهم ومنحهم بطاقة للةبور بكا  ر ة عل ى فاق علكة وفي اإلقامة مشهار ع مشه ر  إمسه و  
من  طحنها بةه كأفيههاه فبين  ونس وال غرب  خر  نحن بصههههههههههههههه ك ال فكيرأ  م را وونهاك مشهههههههههههههههار ع  يلوم را  ك 15وفي ع ق 

 ووحدة المغر  ال ربي النبير  
عروبيهههة السههههههههههههههيههه  مح ههه  ماالي وي 

    خصائصه وس ا ه ال ي عرف بها  إ
   ألى ذلك إه ووو وسهياسهيا   وكا با   مفكرا  

ال  ح سهين لبناء ال غرب الةربي الكبيره  
   حت الطبع ك اب يح ا عنوا  وله اآل

ربي الكبير(   في سهههبيا و  ة ال غرب الة
والههكهه هههههههاب عههبهههههههارة عههن مههجهه ههوعهههههههة مههن 

من  رال ي عب  ت ال  هاالت وال حها ههههههههههههههرا
م ههه اك ربع  إ ىخاللهههها مح ههه  مااليه وعل

قر ه عن   هاسهههههههههههههه هه  جهاه قيهام ال غرب 
الةربي الكبيره ون  طف ونههههههها ف رة من 

سههههههههههههههس الفكر ههة  محهها ههههههههههههههرة بةنوا  »اأ  
ربي  ق صهههههههههههههههههاكيههههة لو هههه ة ال غرب الةواإل
  :   مااليو ي ول فيها محرالكبي

  فكرة و هههه ة ال غرب الةربي إ ... 
ربةينات والخ سههههههههههههينات كانت قبا في اأ

لو ه ة الحركهات  كها شههههههههههههههيء  جسههههههههههههههي ها  
سهههههههههههههه ة ههار ال حر ر ههة الثالث  هههههههههههههههه  اإل

واخر أالفرنسههههههههي في سهههههههه يه الحثي  مني 
ال ر  ال اسهههههع عشهههههر لفصههههها ويه الرقةة 

 رض الةربيهة عن سهههههههههههههههائر الوطنمن اأ
راكة واإل نيفهههها  الةربي. فكهههها  رك الفةهههها ع

وا ال غرب الةربي  أ وا هحة بي ة ل  سهك 
    بهحهثهوا عهنههههههههها طهو هال  أبهههو ه هههم بهةههههههه  

   اث للظفروخا هههههههههههوا طوال ال رو  اأ
ن  اؤوم للحضهههههههارة الةربية  إووي   بهاه اال  

 ولغة وث افة(. االسالمية كينا  
 ولغة وث افة.(



17 
 

مح كة  أمور ك ينص عا  طو ر الةالقات ال جار ة وكا  البالغ ال شه ر   ىلإالحواجا الج ركية وبين  ونس وليبيا  و هلنا 
 .  بل نا ىخوا  الجاائر و  علاإل قباأكيلك ه لف سائح ليبيأمائة  وألف أوكقي ةه ك ا زار  ونس نحو ث انين 

بية.  في الم،موعة المغر  ضرف  عسركريا  األن نونس هي الحلقة أطار نهسر  نالح  هذا اإل فيلنن  :«تضرامن»ال
 عتبار؟  خذنم ذلك في اإلأفلل 

كوره      كور الجيش ال سهههههههههاو ة في مةركة ال خلف ين ص أإننا عن ما ن فق كلنا ك غاربة فإب يهي مح   ماالي: 
 .  يصيح كال شجير و ةبي  الطرقات وبناء الجسور

 هل نوقش هذا اومر؟   :«تضامن»ال
  يسهههاوم الجيشههها  ال ونسهههي  أ ى ف نا علإل الا ارات. و م  باك  بين  ونس والجاائر ويا الشهههيء موجوك و مح   ماالي: 

   إ ول رات ع ي ة سهههههههههههه ة اره وق  قلت والجاائر  في  طو ر ال ناطق الح وكية والح  من الف ر والبةي ال وروثين عن اإل
جةلها مناطق    كو  ال ناطق الح وكية بين  ونس والجاائر مناطق قحا وجفافه وعلينا ا  نأراك أاالسههه ة ار الفرنسهههي 
   .رخاء وونا كور الجيش

   ؟ ربيغيديولوجية لل مل الوحدوش الميشب  اإل الذش يم ع من وضع ما ما :«تضامن»ال
كثر في أو أسهههههن ين  وأو هههههع وثي ة ثم ن ضهههههي سهههههنة  ى  ننكب علأالخالف ونا. فها ال طلوب منا مح   ماالي: 

وال يةرف   الي  يك ب النثر م نكو  مثا السي  »جوركا وأالب ل النظر في جائيا ها و فا يلها وفي ال فةول به والفاعا و 
ل اام الجاائر  إقامة مصهههههههنع مشههههههه رك و إه يسهههههههر  ح ي ا  أو  لحا ا  إكثر أيه ا أانه يك ب النثر. فنح ق الو  ة بالة ا اليومي؟ 

نا  أي يولوجيا؟ اإلم السههههههههبا ة في عالم أوروباه أسهههههههه يراكوا من إال صههههههههنع ب ل و ونس بال اوك ب حركات »كيالو من ذلك 
أو في ال وانين   و في ال سههههههههها يرأننا نخ لف في الوثائق وعا الوثائق إويه:  ال ضههههههههه و ه ومشهههههههههكل نا كةرب ويضههههههههها أف

 .ال اخلية
 سا  ما لل مل الوحدوش.ه اك أ حيانا  أن يكون ه اك أيديولوجيا هو المقصود باإل :«تضامن»ال

   ت ويه الو  ة.   كة مثال  وروبية ال ش ر  والسوق اأ    ة ج ركية  نفكر في و أي يولوجيا وي  إفضا أمح   ماالي: 
 هو هاء.   كة من كو  ر هية لل فاوض مع السهوق ال شه ر  أع اك إل واليوم يج  ع خبراء كبار من ال غرب والجاائر و ونس

ا  نج  ع من أ سهههههن فها اأ ا م منأويا  أج  بنا من ا   ر نخطوو    كو  كا خطوة أي يولوجية؟ ال هم إو هههههع وثي ة  أج 
 .الو  ة 

 نتلابال في م اخ مثالي؟ م نتم اإلأنيابية في نونس انتلابال ن ننون ه اك م ركة أهل نتوق ون  :«تضامنال»

 ...ن خابات النيابيةمازلنا بةي ين عن اإلمح   ماالي: 
ك ف،وة ه را ش هرلأعن عرالم الثقرافرةر  بت رد محمرد مزالي المثا  والنرانر  ورجرل الهنر نمرامرا  إهرل  :«تضرررررررررامن»ال

ْنممزالي رجل الدولة والسياسة و  بين  وبين رجل الهنر؟  الح 

اأكبية أو ال طالةة اأكبية بسههههههههبب إنشههههههههغالي   لي للك ابة ويا غير م كنه رب ا ال يكو  الوقت م ا ا  مح   ماالي: 
 .ب راءة ال ار ر اإلكار ة والسياسيةه لكن ال ي كننا أ  نفرق بين ويا وذاك

 أحيانا  ن،ربة؟  ن،د رجل الدولة يكت  ويس،لر وروبار مثال  أ في :«تضامن»ال

   أعوام من كو  أ سههههههههه ة  وأ  ية ا رجا ال ولة خ س سهههههههههنوات أوروبا أنةم... ولكن وا يح ث في مح   ماالي: 
 .وروباأمنا في  كثر  ظا  أجازةه فهم إنةم بيوم أ  أع ا مني سنوات من كو  أ  نا مثال  أجازة؟ ويا غير موجوك. إيهخي 

 رسمت في ذه ك ةورة لتونس ب د عشر س وال؟   هل :«تضامن»ال
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جياله بين الشهههههباب الطالع     كو   ونس بة  عشهههههر سهههههنوات    ت ال صهههههالح بين اأأ صهههههور أباه مح   ماالي: 
  ياول ال فاوت الجهو .  أ . ك ا آما اآلخر جيال ن ماجه في ال ج  ع وبين اأإوال  سهههههرع في  حسهههههين هروف عيشهههههه و 

     كو   ونس عنصهههرا  أن اجه و نضهههباط واإلكنى من اإلكرجة م كنة من ال ي  راطية مع  وفر الح  اأ ىعلأ    بلم أ وثالثا  
 . صوروا في ال س  باأفي بناء ال غرب الةربي الكبير. ويه بةض ال المح الكبر  ل ونس ك ا  و يا   عامال  

 ؟  ليكم قريبا  إ انهل من جديد بين نونس وفرنسا بم اسبة زيارة ميتر  :«تضامن»ال
 .االمام ولكن ال يوج  شيء خا  إلىن خطوة     فع ال ةاو  بين البل ي  أوي ز ارة رس ية نهما مح   ماالي: 

 ذهاللواء عمر الطي  بكثير من الحرارةر فلل ه نيسررررررتقبلتم نائ  الرئيس السرررررروداإننم أوحظت  :«تضررررررامن»ال
 كل خاص؟  كم بشي  ي انم ان السودأستابال ضيوفنم إطريقتنم في 

خوة الليبيو  والجاائر   سهه  بال الي   ظي به اأاإل ارة كلهم سههواسههيةه وكنت سهههل ني مني  ين عن  ر مح   ماالي: 
الصهههباح    عه  الكو ت الشهههيخ سهههة  الةب  خليفة بن     وولي   يخمير قطر الشههه أبة فالكا سهههواء عن نا. وما زارنا وال غار 

 .  بص ق حهناي عن ما نف ح قلبنا نف أخوة. نحن سائر اأ س  بال ي نس  بلناوم ب ثا الحرارة اإ
 هذا في الدفء الذش نحوطون الايادة الهلسطي ية في نونس..   تضامن«: ويالح »ال

 .  ك ا ي ال سنامن ش ائلنا ا  نكرم الضيف ونضةه على رؤو مح   ماالي: 
 قو  النبر ؟  سيال مع ب ض الة ه ا يحدث حساي ين وجود الايادة الهلسطأو ن تقد أ :«تضامن»ال

به ف    وروبا ع وما  أل انيا و أقاموا ب عاية  ه نا في  ينة  الصههاأال أب اه الشهيء الو ي  الي  ل سهناه مح   ماالي: 
خوة  الوجوك الفلسههههههههههطيني ونة بر اننا ن وم بواجبناه ك ا اأ هيااننا مة او  ب ال  إالسههههههههههيا ة ال ونسههههههههههيةه   ههههههههههر ب  ههههههههههناعة

مر اح وال  صهههههيا  نا شهههههخأيك رناه با بالةكس. و  منهم ما لظروفنا ولم نر  و    وم  ر ق ي اله منضهههههبطو لسهههههطينيينه والحالف
 .به  مشكا شةرأ

 

 « تضامن»الن شر الحوار في م،لة 
 1983  أكتوبر/ نشرين األول 29بتاريخ 
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 محمد مزالي في سطور 

االول  كيس بر( عام كانو   من 23من موالي  م ينة ال نس ير في  ➢
5192. 
وعام  1940الصاكقية بين عام   ل ى ال ةليم الثانو  في ال  رسة ➢

من كلية اآلكاب   صا على ليسانس في الفلسفة 1950عام  وفي 1947
ال راسات   صا على كبلوم 1954وفي الةام  جامةة السوربو  ببار س

 لفالسفة للغااليم ارنة  حليلية  بين  هافت ا الةليا وكا  مو وع أطرو  ه
 هافتو إلبن رش (.فت ال و » ها

ال  رسة الةلو ة وقام ب  ر س   ي  ع ا م رسا  للفلسفة واآلكاب في 1950إش غا في سلك ال  ر س في الةام  ➢
  .اإلسالمية في ال  رسة الصاكقية وفي الا  ونة الفلسفة

 في السنة. عشر مرات ال ي ما اال  واهب على الص ور قام ب هسيس مجلة  الفكر( ١٩٥٥عام  ➢
 ناك  إ حاك الك اب في  ونس. أي ر  ➢
إلى جانب  ةل ه باآلكاب والفكر والث افة عرف عنه  ةل ه ب  ارسة الر ا ة وخصو ا  ر ا ة الجر  ال ي  ➢

ي ارسها ثالث مرات في اأسبوعه وإلى ذلك أ  أول منصب أسن ه إليه الرئيس بورقيبة كا  منصب م ير عام 
ة الر ا ة وشجع على إل حاق الةنصر  هسيس مةه   كو ن اسا يقام ب 1959. وفي الةام الشباب والر ا ة

 النسائي في ال ةه  وكانت ش ي ة زوج ه أول ف اة  ل حق بال ةه . 
 شغا أيضا منصب وز ر الصحة.  ➢
نوا  له ع ة إ  ارات وأول الك ب ال ي أ  روا كا  ك ابا  بةنوا   ال ي  راطية( وله  حت الطبع ك اب بة ➢

 غرب الةربي الكبير(.  في سبيا و  ة ال 
 كل فه الرئيس بورقيبة بالوزارة اأ ولى  رئاسة الوزراء(. 1980ر ا( عام بمن نيسا   أ 23في  ➢
م اوج وله أربةة اوالك وبن ا ه وزوج ه وي السي ة ف حية ماالي عضو ال يوا  السياسي للحاب ال س ور   ➢

 لل رأة ال ونسية.ورئيسة اإل حاك ال ومي 
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 التونسي ل  األو وزير  مع ال   مقابلة 
 ( 2)   حممد مزايل   
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  :«تضامن»ال لمحمد مزالي 
 األمان ش ار المرحلة المقبلة 

 حدث في لب ان لن يتنرر في المغر  ال ربي وما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روما من دون   سرمإن  و يمكن التله  بإي قل  ال اةرمة التونسرية شرارع ل  ننلة خاةرة وشركل خاص. ومثلما ف

ذلك بله  »الشررررانزليزي «..   رفاقإسررررم باريس من دون إله  »فيا في يتو« أحد أهم شرررروارعلار وو التله  بذلك برفاق إ
 «.شارع الحبي  بورقيب » سم نونس باسمإن يله  أالمرء أو يرفق لم،رد  علىن  من الص   إف

شرررارع باريس« و » وم لاونتهرع من »شرررارع الحبي  بورقيبة« أهم الشررروارع الت،ارية في ال اةرررمة التونسرررية 
 «.»شارع قرطاج« و»شارع جمال عبد ال اةر

أةررريل وي تلي   قيب  فوق ةرررلوة جواد عربيويبدأ هذا الشرررارع بسررراحة ي تصررر  فيلا نمثال للرئيس الحبي  بور 
بالسررررررهارة   سررررررواق القديمة مرورا  األ لىإببداية شررررررارع فرنسررررررا الذش يبدأ في نلايت  با  البحر. ومن هذا البا  ندخل 

 .1881الهرنسي عام  نتدا التي مازالت على ما كانت علي  م ذ ما قبل اإل البريطانية

الزيتونة«   ولى و »نلج جامعلى سرراحة الوزارة األ  إالذش يوةررل  لى »نلج القصررة«إمن األسررواق القديمة نصررل 
نس« أو  »أزهر نو ب رد ذلرك  وبرال 1960لى جرامع الزيتونرة الرذش كران بمثرابرة جرام رة نونس قبرل ال رام إوهو يوةرررررررررل 
 «.»ن،هلا األشرف

رةررررررهة في  األ يلار انإلوميزة »شررررررارع الحبي  بورقيب « الذش يتدفق علي  األلوف من الشرررررروارع التي أشرررررررنا 

 السيد محمد مزالي يتحدث إلى الزميل فؤاد مطر
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السراحة الطويلة نحيط ب    شرارع مماثل. وفي الوسرط شرارع كأن  لى اليسرارإو  لى اليمين شرارع ضريق نسربيا  إم تصره . 
وعدد من األكشراك التي ن،د فيلا ما يصر     ه األشر،ار ه الك عدد من باعة الوردأشر،ار في غاية ال،مال. ونحت هذ

  .ستث اء بيرول في أيام عزهاإب ن ن،ده من م،الل في أكشاك أش عاةمة عربيةأ

الربيع يتدفق   ن من فصلن اوخيريْ طمئ ان. وفي الشلريْ وفي هذه الساحة الطويلة يسير ال،ميع وهم في غاية اإل
لى الحد  إون بق رائحة الياسرمين  .ر رأ  ةربية وحيدة سررحت  للا والدنلان المضرموم والم سرق كأن  شر باعة الياسرمي

 .ن  في حلمأس  الذش ي، ل المرء يتصور نه

غصررران ثم  األ شررر،ار الشرررارع على الصرررهين بالطيور التي نحط علىأء لىنمت خيرة من ال لاروفي السررراعال األ
باأللوف ننون هذه الطيور التي   ا  ن ن ام. بال شرررررررررالر بل بالمئالر وأحيانأل نحلق ثم ن ود ونلدهد ل هسررررررررلا من أجْ 

  .نشب  حبة الزيتون المبق ة نلاالتسمية أل يسمونلا عصافير الزيتون. وقد أطلقوا عليلا هذه

ي هذا  ف خيرة من الليل يسرررررير الشررررربان بالمئالخيرة من ال لار وحتى السررررراعال األن  في السررررراعال األإكذلك ف
ه الك بطالة و مثيل   نأب نطباعا  إذلك بن وي كسررون الرةرريهيْ  ىالمقاهي المقامة عل ىعر أو يتوزعون علارع ال،ميالشرر 

ن مقاهي  أهو   نتباهذلك ان الالفت لإل لىإلد  الشبا  نحو التسكع. و  ن ه الك ج وحا  ألمغر  ال ربي أو للا في دول ا
  ن ه الك ألوفا  أسراعال ال مل الرسرمية األمر الذش ي  ي  حتى في ن في »شرارع الحبي  بورقيبة« مكتظة دائما  الرةريهيْ 

  .خوان ا التونسيينإبتنار إال مل وهي ظاهرة أو »وظيهة« من  من الشبا  التونسيين ي ملون عاطلين عن

ضطرابال  إلحدوث نلك ا والقصد من هذا التقديم هو القول ان  ع دما ننون البطالة مستشرية يصبج من الطبي ي
 .«شلر والتي كادل ن، ل من »نونس اللضراء« »نونس حمراء ىحوال قبل

التطورال التي   ل ل هذا الحديث مع رئيس وزراء نونس السررررريد محمد مزالي ي،ي  عن ب ض التسررررراحول حولو 
ر   غوال القة مع دول م طقة الم سرررتقرار التونسررري وحول ما سرررتنون علي  حال نونس والتونسررريينسرررتلدفت هز اإلإ

 .لمقبلةي المرحلة اال ربي ف

كلمة  » ع الحال في نونس وفي ضررررررروء ما جر  سررررررر،ل اه فين نحليل »التضرررررررامن« لواقألى إشرررررررارة ونبقى اإل
من كتا  عن ن،ربة  بتداء من هذا ال دد ب شرررر ةرررهحالإن »التضرررامن« ن هرد ألى إشرررارة التضرررامن«. كذلك نبقى اإل
ال  غن ثم بال ربية وبلبالهرنسرية ب د أسربوعيْ  سريصردر النتا ي ال مل السرياسري والحزبي. و فمزالي في الحكم ومن قبل 

  .هذا النتا  ولى منالحلقة األ   35ب د ذلك. وفي الصهحة  خر  أ  

 فؤاد مطر -نونس 
 

ضررررررطرابال التي شررررررلدنلا دول ن اظم نتي،ة اإل ن شررررررأن نونس ودول المغر  عموما  أ»التضررررررامن«: المالح  
أهلية   ن حروبا  أوهل م  اه  ن الشرأن لن ي ود قويا  أضرطرابال دموية م  اه إالمشررق. هل ب د الذش شرلدن  نونس من 

 .م طقتنمن نتنرر في أمن نوع حر  لب ان يمكن 
ال كهن ب ثا ويه اأ  اثه لكن أشهههةر بالح يه وبال فكير كيلكه ا  جوابي   ي  ليصهههةب ع مح   ماالي: شهههخصهههيا  

 ة يم الفو هههى   لىإماه في قاعات ع لياته في مكا  ماه  سهههةى   سهههيكو : اله أسهههباب كثيرة. رب ا وناك أياك في مكا 
نظ ة الشهههههةبية. وويا ي خا في نظ ة الج يةه اأنظ ة ال ة  لةه اأنظ ة ال ائ ة في البل ا  ال غربية وخا هههههة اأوكك اأ

.  ف والالإسههههههه  رارو هههههههاع والاج بالةالم الةربي في كوامة من الةنسههههههه  رار و غيير األى وا اإلإسههههههه را يجية  ه ف إطار إ
 هههطراباته فهناك الي ينية ال  طرفة أو    سههه في  من مثا ويه اإلأي الجهات ال ي ي كن أكر  من يسههه في  وما و ولسهههت  
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ووناك من ي عو   -ونحن نةلم ما وو مح و  ويا الشهههههههةار ومفهومه  -سهههههههالمية إلى ج هور ات إ»الخ ينيةو ال ي   عو 
يه والةالم الةربيه ي ورا  في فلك  غرب الةربم طرفة أكثر من اليسههار ة( لجةا ال لى أنظ ة يسههار ة أو »يسههراو ةو  أ  إ

 ش راكي.  الةالم اإل

 يب ى   -ووو في الح ي ة أ غاث أ الم  -ويه ال خططاته  ن ظار مآل ويه ال صورات أوإوفي  -وفي الواقع 

شهها  رك ها  ىفي اأمة الةربية و ة ا عل ال سهه في  في الوقت الراون وو ال ولة الصهههيونية ال ي ما اال    ا اأما
غنياءه سههواء أكانوا في الشههرق أم في الغربه اليين  خر ه وال سهه في  أيضهها وي جبهة األهائه ب شههاغا أ  إو حجيم شههبابها و 

من مسهههه هلكين يظلو    م ركبا   ب اء الةالم الثال  في  الة ال و  و الة الف ر والخصهههها ههههةه   ى يب ى كائ ا  إلى إيسههههةو  
 ى الغير.  لس  رار عالة عإب

  ما   ث في لبنا  ي كن أال انني ال أع    إسه را يجية الشهيطانيةه لهيه اأياك  ولهيه اإل ن ويا ق  يكو   صهورا  لك
في    وناك كمال  أه أوال  رب الةربيغال   يصههههيب أي كن ال شههههرق الةربي   ي كرر في منط ة ال غرب وا  ما أ ههههاب أ

  الل أراض و شهر   م ات اآلالف من الالج ين الفلسهطينينه ثم  إ سهرائيا وما جره وجوكوا منإو قلب ال شهرق الةربي وو
أسهههاي طائفيه ونجح خصهههوم   ىنه م كو  عللهيه ال و  الظالمية اله امة أ  من الحظ مر ةا   -وناك لبنا  الي  أ هههبح 

 ىال ا ههههههههي. زك علفي الة   بر خطر عرفه لبنا  و  و  هاه وويا أك -أو ال ينية -لبنا  في  جر  ه من الرابطة الطائ ية 
ه فهناك كين وا   وميوب  نسههههجاما  إخر . أما في ال غرب الةربي فالواقع ا  وناك ذلك ال شههههاكا ال ينية في كول عربية أ  

    عواما ال  اربأسهه  رار وال ه يش والضههياع. ثم إنها أقو  من عنا ههر الالإسهه  رار أع    إوا   ولغة وا  ةه وعنا ههر 
 ك.  الةربي عواما ج ية ولها جيور  ار خية وشرعية سياسية ن جت عن الكفاح ال ش ر  ل ا  ال غرب وال ةاو  بين ب

خر ه بين  ونس والج هاوير هة    بين  ونس والجاائر وبين  ونس وال غربه وفي كرجهة أ  ومها نال ظهه اليوم من  ةهاو  
  نةرف  أوو  -سهههةالكم  ىوال هم للجواب علسههه  رار. اإل ىوعلال ةاو   ى راون عل   وناك قو  خيرأ ىالليبيةه كليا عل

الط وح السهههياسههههي     شهههيطا أ  ال ياكات سههه ب ى قو ة ومسههه   ة شهههرعي ها من الشهههةب وواعية بهواجس شهههةوبها أم أوا 
وا سههههههههههههيب ى   م سههههههههههههي غلب على الروح ال  نية والةاط ية الوطنيةه ويا وو السههههههههههههةاله أ  ب ةبير آخرك  الح   ىوال كالب عل
خالقي هم وسهيضهةو  مصهلحة شهةوبهم فوق مصهلحة ط و ا هم الشهخصهية أم ال؟ أنا  أغرب الةربي على في ال  السهياسهيو  

  ال غرب الةربيه لهيه اأسهههباب ولغيرواه لن يةرف الحروب اأولية  أ  كا ال ةشهههرات رغم بةض النكسهههات  في  أع    أ 
   .ظمن سوء الحي وباليات لبنا  وال الظواور ال هسو ة ال ي يةرفها اليوم ال شرق الةرب

 الت بير عن ال وايا 
ر دول م طقة المغر   ن ن با  ألى إن ه اك حاجة أنر   طار نهسررررر  وفي ضررررروء ما حدث أوا »التضرررررامن«: في اإل

 أكبر نحو وحدة المغر  ال ربي؟   ن ما حدث يشكل داف ا  أر وهل نر  ال ربي عن ال وايا بشكل أكثر نحديدا  

لى   ني الو هههع في ال شهههرق و ركيهه  إأمام ويه اأخطاره وبة  ال هما في اأسهههباب ال ي أكت  ا  مح   ماالي: طبة
   ي   ج ع كل  ها. وويا عاما ج ي  من الةواما الأ    ح  و أ    ةظ و أال ياكات السههههههههههياسههههههههههية في ال غرب الةربي  ىعل

 .   ب و و    ج ع و ةر      أيجب 

بين دول المغر  ال ربي بمرا حردث في نونس والتي   األكثر نرأثرا   لرةن ن رف مرا هي الردو أ»التضرررررررررامن«: هرل ل را 
 أبلغتنم مشاعرها؟  

و ةهاطفهته وال غرب أيضههههههههههههههها. فكها كول ال غرب الةربي  ةهاطفهت ولكن   يجهابيها  إمح ه  ماالي: الجاائر ال ي  ههثرت 
 .  كة وغيروا من الةوامابحكم الح وك ال ش ر   أكثر يجابيا  إ الجاائر  ةاطفت  ةاطفا  
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  ددية والت ايش مع ال،يش تلا
ن يحردث مثرل الته،ر الرذش حردث وان ال،يش هو الرذش  أيمكن  ن الت ردديرة و نم ع نه،را  أن »التضررررررررررامن«: نبي  

بهنرة الت ددية وبالحماية ال سكرية   ستقرار ره ا  ن ي، ل ةيغة اإلأضطرا  الذش حدث. هل من شأن ذلك لإل وضع حدا  
 ؟  ث ان طويال  ن يت ايش اإلأمكن ي في الوقت نهس ؟ وهل في نقديرك

اليوم. ل   أثب ت   ال ة كية ال ي أ ههههههههبحت واقةا   وال  أليه. فلنهخي إ  ال ةاكلة  خ لف ع ا  شههههههههير أمح   ماالي: أهن 
الشههباب في سههن الثامنة عشههرة والةشههر ن  كا ال واطنين وخا ههة شههرائح نها لم  شهه ا كا ال ونسههيين ولم  ةطر أاأ  اث 

لم يسهههههههههههههه طيةوا   - حهاك الة هالإ و  ى-فهاأ ااب  و هم البطهالهة. إو الهيين أ ن الهيين لفظ هم ال ه اري والخ س والةشههههههههههههههر 
س  رار. ف   يكو   لإل  ة كية و  وا كااية ل كو    انا    الإ  ن ول أنهم عاطلو  عن الة اه وليا فال ي كن    واءوم أإ

يجابي من إ عنصههههر- سهههه  رار. لكن ال ة كية مب ئيا  ا  اإلسهههه  رار من كو   ة كية وق   كو  ال ة كية غير كااية لضهههه اإل
 -  قوات اأمن لى الجيش أإلى اللجوء إ هطررنا إ. ويا من نا ية. أما من نا ية الجيش أيضها ف   سه  رارعنا هر اإل

حالت كو   نها لو فةلت لأ -    وم بواجبها وأسههههههههباب ع م ال يام بالواجب كثيرة أق ر ها لم   م بواجبها وكا  يجب  ىعل
  ال ي م اللجوء  أع    انه كا  ي كن أ أمر ال أشهك ايهه و سه شهرائها. ويا إ هطرابات أو عا اأقا لحالت كو  ويه اإل قيام 

ن ا  إ -  رجال اأمن في مسهههههه و  طيب وسههههههلوكهم ير ههههههي ال اأمن كهمنه أ -ال سههههههةولو  الكبار  قام  لى الجيش لوإ
ي  كانو  الثان 3عنه في مناسهههههههههههبات كثيرة بة   رت  وي ال هسهههههههههههاةه وويا ما عب   أقصههههههههههه  ال ياكات ال ي لم   م بواجبها. ويه 

ر  يجابيإنها عنصههر خر  وي كاآل ي: ال ة كية  ههرور ة أ يناير( بالخصههو . وبال الي فهنا أ ههع ال ةاكلة في  ههيغة أ  
سهههههه با ة ال     إت أو قوات الشههههههرطة   ى نحول كو  ال ظاورا ىعل بو ج   نة    كائ ا  أعلينا ك ولة ج هور ة منظ ة 

   بورقيب  وإلى جانب  محمد مزاليالرئيس الحبي
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  يح ي   ى الوطن و صههههو  البالك من كا وجوم  أالجيش ف ه  ه  والةوا ههههم من قبا بةض »الفل اءو  الفل انين(ه أما 
 .  خارجي

 الدوافع الداخلية والم شطال اللارجية 
   ؟ رجية»التضامن«: هل ه اك نأكيد نلائي من جانبكم بأن األحداث كانت بدوافع داخلية أو بم شطال خا

ن صههور   الغضههب ال شههروع أمر ال شههك ايه. كنا  ويا أر كانت السههبب. ويا  صههو   مح   ماالي: ز اكة سههةر الخبا
 هههع  ل  واكراك الطب ات الكاك ة وذو  ال خا اإنه سهههياول أو ي ناقص ب جرك أه و سهههيكو  وق يا   أ  ويا الغضهههب ال شهههروع

سهناك الة ال والشهيوخ وع ال  ظائر الشهغا واأجراء  إ خا  فيبشهكا  ل   ثلةجراءات ال راف ةو واأو ية ما سه يناه »اإل
ض لهم نسهههههبة كبيرة م ا شههههههر ة  ةو    سهههههناكوم منحا  إج  اعيه اإل نامضههههه الحال اليين يهخيو  مسهههههاع ات من ال   هههههةفاء

 ىعل خر  ب اء ال واك اأسهاسهية اأ  إيحصها لهم من خفض بالطاقة الشهرائية بسهبب ز اكة سهةر الخبا ومشه  ات الحبوبه و 
سهههههههه را يجية  م وال حروقات والسههههههههكر والشهههههههها ه ويه وي اإلمسهههههههه واوا من  ي  ال سههههههههةير مثا ال اء والكهرباء واللبن واللح

   ألى كا النايه وويا يجب إاأ ههلية. لكن من سههوء الحظ ويه االجراءات لم ي م  نفييوا في االبا  وال    ي ها مبسههطة 
 .  ر بهنيك   

   :ر ة فر  ا  نم الفإغال اننا لم نس طع ذلك. ثم إويا الغضب بة  أيامه  جاوزذا واركه وكنا ننو   إفالغضب 

النظام:   ىن يح ا بيرة     عليسهههار ة م طرفةه وكا م   لى مج وعات »خ ينيةو أوإفر ق سهههياسهههي ين سهههم ب وره  -
عن   ههههههههههههة لل ةبيركارة في م ه بها يضههههههههههههيق ذرعا و غ نم ويه الفر اطهت اإلب و فالي     م بطلب  رخيص لبناء مسههههههههههههكن 
ولم يحصههههها عليه يفةا الشهههههيء نفسههههههه أو الشهههههباب ال  اري... فهيا كله فر ق  غضهههههبهه أو الشهههههخص الي  طلب شهههههغال  
 .  م ركب من ال رفوض من أ ناف ع ي ة 

قليا الة ك ولكنه قو  الفةاليةه ووو فر ق قطاع الطرق والسههههههههارقين اليين لم يخا منهم مصههههههههر  أ    وفر ق آخر -
شهههرطة  ح يها     كانو  الثاني  يناير( من كو  3ثاء الثال خا  يوم  واليين وج وا  ونس الةا ههه ة بشهههكابل ( وال عصهههر 

  اأمر وأنا في قصههر لم أكرك شههخصههيا   بة  عين لو   ي ركووا أثرا  أ -ال ق ر    -وكاكوا  سهه با ووا وعاثوا فيها فسههاكا  إف
اآل ( في  به »الحاب ال س ور  الج ي و قبا خ سين سنة منوالل  حبة الرئيس  ال  ينة ال ي أسس فيها الرئيس بورقي
لى الةا هههههه ة و  اي ها و  اية ال واطنين وأروا هم وأرزاقهمه  إنوا ي السههههههاعة الوا  ة بة  الظهر فهذنت للجيش بالناول 

 .ال  اأمن كا  مف وكا  
يحدث في   كأفراد متتب ين لما ب  من ب يدر فاألمر ظلر أمام ا لما شر رنا ن أرسرم نصرورا  أالتضرامن«: سرأحاول »

جان  الرئيس   ل وحكمة منعن حالة فوضررررررى حصررررررلت من جان ر ون ق   ان السرررررراحة عبارة - ربي نونس وال الم ال
من   ن الهوضررررى أكبرأ نهسرررر  أيضررررا   ي الوقتفالم ال،ة من جان  الحكومة. ووحظ ا  الحبي  بورقيب ر ودي اميكية في

 فالتدخل نم بسرررررعةر وم ع الت،ول وضررررعبسرررررعة  ن اوحداث جرلأكما وحظ ا وأكبر من حركت ر  الحز  الذش يحكم

ن داخل الحز   أ . والقصرد بلذا النالم أمران: هلحصرال بسررعة أيضرا   بسررعة ورفع حظر الت،ول وعودة الحياة ال ادية
خطيرة. هذا هو  رلى أمو إيؤدش  نأحصررررررل وكان يمكن  ن فراغا  أن، ل المرء يهتر    ةالذش يحكم مواقع خلل م ي   -

  حال   ن ه راك أيضرررررررررا  أمواجلتلرا ن  ي  فيو  ن هرذه السررررررررررعرة في نالحق األحرداثأالثراني فلو: هرل  األمر األول. أمرا
  حكومتنم؟  من طرف نهسلا يمكن نوقع طرح  مستقبال   بالسرعة

  أ  إال     الرئيسسههههههه  ب اأمن فهبى السهههههههيإ  أالج ةةه أ  بة   مح   ماالي:   خا السهههههههي  الرئيس  م ك ا  ةلم يوم 
ه  فضهها  اله وء  سهه  ب اأمن وعم إمن نفسهههه وعن ما  وإ  النظام واثق  ال ولة قو ةه إي رك الج يع يضهه ن اأمن   ى 
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اي ا  ق را اتإل   يم  ز اكة أسهههههههةار الخبا وال ةجنات وأعطى الحكومة  وجيها ه عال  عن ال راجع فيالسهههههههي  الرئيس باإل
مليو  كينار  نحو   100 أكثر من   يف ال عم عن الخبا ومشهه  ات الحبوب والي  يبلم عني ةلق ب سهه ي  الةجا النا   

  .مليو  كوالر( 747

 في ال سهههههههههه و  ولم يكن رجاله في ع ة جهات ك ا أشههههههههههرت – ال  خر  لم يكن الحاب فةويا من جهةه ومن جهة أ  

منوطة    ويه ال ه ةأرجال الحاب مباشهرة نظر  نا أال ي  خا  ال محالة نحن .ا  وخا هة في الةا ه ة في ال سه و  أيضه 
اأقا بال ظاور  على السهها ة وال ةبير عن  ةل هم بسههياسههة الحكومةه  بةه ة رجال اأمنه لكن كانت وناك أمكانيات ل اء

في »كليوبا راو:   وقيليها من اليين يصهههههههههههح فيهم قول شههههههههههه إاأقليات ال و ى    بةضأال أ  الي   صههههههههههها إوباله اف. 
  .رئيس الحكومة با الحكومةه وويا ما يثبت ا  ال س ه ف ليس الخبا ذانهمو و فوا    رئيس»ع ولهم في آ

بكا   خاذواإ  خيت ال رارات الواجبإماسههكة بامام اأموره و  ا  من ي يهاه با كانت كائ  لكن الحكومة لم يفلت اأمر
سههههه   م الى   انني اأ  اثه وسهههه ر  ي مسهههه و     كو  فأعلى  - اليوم وغ ا  - سههههرعةه وبكا و وء باله وأثب ت انها قاكرة 

مةشهههههههههههر   ىب اء علالةجا وبين اإل لى البرل ا ه  وفق بين  سههههههههههه ي إماليةه ثم اي ا بة   ق را اتإالرئيس بة  أسهههههههههههبوعين ب
أكثر من ذ  قبا عن م وم من  ر   ةب   أجراءات من شههههههههنها إكيلك   ى ال ي ع  ضهههههههخمه و  اأسهههههههةار في أكنى مسههههههه و  

ال فع ي فةو  والف راء ي حسههههنو    ىال اكر ن عل ج  اعيةه وجةاالسههههةي نحو ال سههههاواة والة الة اإل ه وووم ومات سههههياسهههه نا
  .منال هم وفي موارك عيشهم  في

  س؟ ني نو فولى األ   التضامن«: هل مثل هذه الصيغة يحصل للمرة»

  ه وكههانههت1978اني( ينههاير  كههانو  الثهه  26 - 25رجههة في    ماالي: في وههيا النوع نةم. لكن كههانههت  هه ثههتمح هه 
اذ   -خر  هههههههه وونا الفرق  حاك الشغا وال و  الة الية من جهة أ  إس ة  لها الطرفا : الحكومة  ينياك من جهةه و إمواجهة 

سههه ة ت الحكومة وكانت ال واجهة  إسههه ة  الة ال و إه فأ  شهههيء كا  م  ما   ىكا  كال الطرفين يةلم ما ين ظره و ةرف عل
 .  وكانت الضحايا وكانت الرجة

م برة لكن بسهههههههههرعة عجيبةه والحكومة بوغ ت وههرت في بةض   فكانت اأمور  ل ائية أو 1984يناير  25أما في 
 .  مصالحها ثغرات

 نأميم الصراعال داخل الحز  
ن الصرراع مشرروع في جميع أحزا  ال الم وحتى في األحزا  ال ريقةر لنن ع دما نواج   أ»التضرامن«: الم روف 

مار نؤمم هذه الصرررررررراعال أو نت،مدر وبالتالي نضررررررريق رق ة الطموحال أو   يان الحزبي خطرا    النويواج األمة ملاطر
لى الحز  الردسرررررررررتورش الحراكم في نونس  إبرال سررررررررربرة  -في نقرديرك  -ن يحردث أن التطل رالر هرل مثرل هرذا األمر ممك

 ورجاون ؟  

اأقا بنسهههههههبة   ىوق   صههههههها ذلك اآل ه عل. نحن اآل  م فرغو  ل عم اله وءه وويا أول واجبه مح   ماالي: طبةا  
لى البحه  عن إن سههههههههههههههن فرغ مر   ن اأعه اك قهانو  مياانيهة جه يه . وعنه مها نن هي من وهيي  إ نحن منه كو  في  كبيرة. وثهانيها  

 .  نسجام والفةاليةاإليجاك ما   من إجراءات الكفيلة ب عم الحاب والحكومة و اإل

 »التضامن«: شكلتم ل، ة نحقيق...  

 ...  ونت لجنة  ح يق يرأسها الوكيا الةام ل حك ة ال ة يب و  ركب من أربةة أفراكي: أجا  كمح   ماال

 كانت مواق لم؟   نلاية التحقيق ستنون ه اك محاكمال عل ية وألشلاص أيا  ... فلل في  »التضامن«:

 ههطرابات  الى ويه اإل  يةرف السههي  الرئيس ما وي اأسههباب ال ي أكت أ   ال هم وومح   ماالي: اله ال أع    أ
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 .    ي رر ما يراه أاأقا. وللرئيس  ىوالى ويا الةجا في مواجهة اأموره ل الايه عل

 -فترا  سرربيل المثال أو اإل ىضررطرابال وقتلوا سرريتم نصرر يهلم علوهل الذين سررقطوا في هذه اإل »التضررامن«:
 شلداء من جانت حكومتنم؟  

 جرك الصهههههه فة.  اب هم طل ات الر هههههها  أو كاو  هم السههههههيارات بمح   ماالي: اله وم  ههههههحاياه ووناك أطفال أ هههههه 
 ىل هاء ال بض علإ ف طو ها. وقه  أمكن مثال منهي أيهام ثر نا أوونهاك مواطنو   ههههههههههههههربهم قطهاع الطر ق بهالحجهارة ومها وا 

 ىلبةض اأفراك اليين ما وا ووم ي ظاورو  أو ي طاولو  ع خ سهههههههههههة من ال نحرفين ق لة ل واطنين آمنين. ووناك أيضههههههههههها  
 .  أ ناف وع كوم نحو ث انين ق يال   -  ال  ا أ -مالكه فهم لحرق بةض اأ وأف كاك سال هم إل قوات اأمن والجيش

 ش ار المرحلة المقبلة 
 مزالي؟ لى حكومة السيد محمد إش ار المرحلة المقبلة بال سبة  -ذا جاز السؤال إ -»التضامن« ما هو 

  يشههههههههههههههةر  أواطنين ال  واجهب الحكومهة وواجهب اله ولهة اأول وو نفوي ال  ط  نها  فيكعم اإل :مح ه  ماالي: أوال  
 ذو هم. ويا أول شيء قبا الخبا وقبا الحر ة.  أروا هم وأرزاقهم و  ىآمنو  عل بهنهم ال واطنو  

  ح يق مطامح ال واطنين و نفيي ما جاء في خطة ال ن ية.   ىعل كارة ل كو  أق ركعم الحكومة واإل :ثانيا  

نف ا ية وال ةاو  مع كا اأشههههههه اء ل  اومة ال خلف والف ره فة ونا وو الف ر   هههههههلة ال سهههههههيرة ال ي  راطية اإلوام :ثالثا  
ق صهاكية أنجح بكثيره  كانت لنا عشهرو  مليو  طن من الب رول لكانت سهياسه نا اإل ع و آخر. وأوك  لك انه لو وليس لنا

 .  مكاناتإ با مسهلةج  اعية إق صاكية و إخ يارات إال  ال سهلة ليست مسهلة 

 البرلمان يقوم بواجب   
تلى م ع الت،ولر وهو المظلر الحذر لما  إنن أللداخلية ب د  »التضرامن«: سريادة الوزير األولر هل سرتبقى وزيرا  

ن  و يحظى  أنتلابال جديدة لني يحل برلمان ف ال محل البرلمان الحالي الذش نالح  من ب يد إحدثر وهل سرررررررت،رش 
 من مصداقية ال ا ؟   بالحد اله ال

أب ى بةض أسهابيع أو    أأوك  شهارة السهي  الرئيسه لكن أنا شهخصهيا  إرون  مح   ماالي: ب ائي في وزارة ال اخلية وو
 .  الفةالية ال طلوبة ىأشهر ل س  ر اأمور في اأمن ونط  ن عل

  مجلس النواب ي   ع بهيبههة  أذ أع  هه  إ -ن ي ول وههيا الكالم مع م   خ لف مةكم أوأواي هها ي ةلق ب جلس النواب 
صهههاكية ن يجة لة م   ثيلي ه با وي ق سهههياسهههة الحكومة اإل ىقانو  ال الية وعل ى  مصهههاكق ه علأو  وم بواجبهه وال أع    

عين    وا عليه وو  ما  هههههههههههو  أق ناع أفراكه با   لك االجراءات وي في  هههههههههههالح الشهههههههههههةبه وأنا أع    مع النواب ن يجة إل
سهه طاعت  إل -ج  اعية إنسههانية و إجراءات إ  ن جاوزه بأ  نواجه ويا الغضههب و أسهه طةنا إه ههههههههههههههههه لو مصههلحة الشههةبه وان

وو  ال ن يص ثم  يف  هههن وق ال ةو ض الي      سهههلكه كول الةالم الثال  من  ي أ في ما يجب    كو  مثاال  أ ونس 
   يف ال عم سههواء في سههنة أو  أ خر  رة أ  ؤك  م أ جراءات. وأنا ب ر بال قاع. و شههرف مجلس بالنواب انه  ههاكق على ويه اإل 

  كا من  أ أو ف ير أ   غني -   نةطي  سهةين ملي ا لكا مواطن أ  هرور  لكي  صهبح  ونس  رة مسه  لة. أما  في عشهر أمر 
لى السهههههةر الح ي ي فهيا عين الجوره ووو مخالف للة الة  إ ملي ا ن فع له  سهههههةين ملي ا ك ةو ض لنصههههها  80  ب  يشههههه ر  ر يفا  

 .  ة ج  اعي اإل 

لى أ     ي وم ويا ال جلس بواجبه الني أمارسهههههههههههه ك  ثا إه وأعلم   مجلس النواب ي وم بوهيف ه وأ ييأع    أ وأنا 
ال فاع عن الشةب   ىالنواب ال ح رمو  عل يحر -الةامةللسلطة ال نفييية وأعرف الى أ     في اللجا  وفي الجلسات 
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 الحكومة.  وال حر  والن او الةسير وال س  يض مةي أنا ومع 

ض  ن خابات ونةو   إ رب أعصهههاب يروج لها بةض ال ةار هههين لسهههبب سهههياسهههيه أ    ى   ع  أما ما ع ا ذلك فهو
 و.محلكالحكومة ب نطق »ان  ا من الكرسي   ى أ ا 

 ستثمار ال ربي  موقف دول اإل
األحداثر وهل مار ال ربير بشرررررركل أو بنخرر عن ن اطهلا م كم ب د هذه ثسررررررترل دول اإل»التضررررررامن«: هل عب  

 ستثمار ال ربي في نونس؟  لى سياسة اإلإمن التطمين بال سبة  س  من جانبكم نوعا  طلبت في الوقت نه

يجابيه ولم  طلب منا أ  كولة من ويه ال ول  ههه انات  ال الخير وال ةاطف اإلإمن ويه ال ول  مح   ماالي: لم نر
  من ويا: فهنا شهههخصهههيا   ول أكثرسهههفرائها. وأق ن طر ق  كامها أو  ويه ال ول أي  نا وكع  نا عأج ي ة. والي  أعرفه وو 

ب ونس   ي انا  إأع ال كبير ن من السههههههههههههةوكية قاال لي انه ا أ ههههههههههههبحا أكثر  ن من رجلي  ن وا في ي  بهني  ل يت مكال  ي   مة ا
  عن ث  ه في  ونسهوأقابله وسههيةلن بصههو ه  الج ةة وم يوأ  و ا سههيه ي  سهه ث ار في  ونسهاإل منل ا    سهه ة اكا  إوأكثر 

 .ة ء بة  م يوالثاني سيج
  

 لما؟  سميْ إ»التضامن«: هل ه اك مانع من م رفة 

مح   ماالي: اأول وو الشهههيخ  هههالح كاما ووو شهههر كنا في مشهههروع  هههفاف بحيرة  ونس وله مشهههروع  ي  هههخم  
  الغر جي الي  له مشهههروع والثاني وو الشهههيخ يوسهههف شهههار عهال م أفي شههه ال البالكه أ  في »غار ال لحوه وغيرو ا من 

 .  ما زال في طور ال راسة ه في جا رة »جربةو -سياسي كبير 

 ال القة مع الم ارضين  
  ...؟  يْ ل ب، احغنحاد الشإ»التضامن«: هل يمكن ان نسأل سيادنك عن عالقتك بالم ارضة وب

 ...   حاك له جناح وا  مح   ماالي: اإل

 »التضامن«: وج اح السب ة؟  

 .   حاككو  ولم يب وا في اإلوةالء مطرو  مح   ماالي:
 صهههاله    كنا لم ن صههها في ويه الظروفه أ  لم أباكر أنا وال باكروا وم باإلإبةه و مع ال ةار هههين عالقا نا طي    أوال  

   حاك الشهههههههههههغا ثانيا  ن  جن ل ا  أجر  نت(. وبالنسهههههههههههبة إلال بول من الطرفي   ىبة ك ا قلته ووي مبنية علولكن الةالقة طي   
 . حاك صال مع اأخ  بيب عاشور رئيس اإلإ ىعل مةهه ونحن كائ ا   بة ج ا  قا نا طي   الع

 

 « تضامن»الن شر الحوار في م،لة 
 1983 فبراير/ شباط 4بتاريخ 

  



30 
 

 
 

  



31 
 

  

 ( 3)  حممد مزايل   التونسي األول  مقابلة مع الوزير  
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  اليمحمد مز تونسي رئيس الوزراء ال
 لتضامن« مثير للتساحول مع »ا حديث   يف

 

في كرل مرة نلتقي فيلررا خليهررة الرئيس الحبيرر  بورقيبرر   
وزراء نونس محمررد مزالي نحتررار في قرردرة هررذا الرجررل   رئيس

هذه ال واةرررررر  التي نل  في وج  حكومت    مواجلة كل ىعل
خرذ براللط القومي  الرهران على األرهرانير :  في وجر  دا  ونحردير 

 .ال لج الديمقراطي عتمادإ ىوالرهان عل
لتقيرت بلليهرة الرئيس بورقيبر  في  إبرالرذال المرة وهرذه  
ن محمرد مزالي خرارج من وقهرال  أبرالغرة الت قيرد. ذلرك  ظروف

سررررررررررائيلي ونتي،رة نونر مع ال،رارة  إعترداء إنتي،رة  مع ال هس
ونتي،ررة محرراوول لته،ير  مررا قبررل الحمراءر  ليبيررا بلا الرردرجررة

  أشن »سررررركارغيل التونسررررري« أحيث  الت اقضرررررال في الداخل
ن  أيحاول م ذ ب ض الوقت  ال قابي الحبي  عاشرررررررررورعيم الز 

الزعيم ال قابي القوش الشأن   «يحذو حذو »سكارغيل البريطاني
السريدة مارغريت نانشرر   رهق حكومةأفي قطاع الم اجم والذش 

 .شلرألبض ة 
سرررررررررتابرال  إ ا  ول والتي يطير  لر  فيلرا دائمر األ جتمراعرال الملحقرة بمكتر  الوزيركران مسررررررررررح اللقراء ةرررررررررالرة اإل 

ولى في حي وخارج مب ى الوزارة األ   .1985نشررررررين الثاني )نوفمبر(  13رب اء وكان ذلك يوم األ تا الصرررررحهيين والن  
ومثلما ال،و ال ام ملبد   يام شرررررتاءأقيب  كانت التسررررراحول نتالطم كما امواج البحر في بور  القصررررربة حيث مكت  خليهة

قدم في هذا  أ ناأبالنثير من التسررررراحول. ولن  ي و  ا  يضررررر أالي حهل مد مز مع مح جري اهأن الحديث الذش إبالتسررررراحول ف
 هامش ىطباعال وب ض المالحظال علنال دد المقبل ب ض اإل إلى ا  جريت  مع محمد مزالي ناركأال ددر الحديث الذش 

يضررررررررريقون  ال مط من رجرال الردولرة الرذين و  سررررررررر،رل التقردير للرذاأجرد نهسررررررررري أنونس وهرامش الحرديرثر  إلىالزيرارة 
لغام ن ه،ر  أوكأنما هي حقل  ن درج نحت ب د المحرمال التي و ي،وز ن اوللا ا  مور أأن ه الك  سرتهسرار وو ي تبرون باإل
 .قترا  م لان ي،ر  اإلبم  

كمواطن عربي يراق  من ب يد ما ي،رش في نونس وما ي،رش   ين أقول بأن أود باد ء ذش بدء أ :«تضرررررررررامن»ال
 بالقلق المهزع.   ا  حيانألقلق و اش ر بب ض أللا 

   ما الي  يجر  ل ونس وما الي  يجر  فيها ول اذا ال لق؟ مح   ماالي: 

م،لسررر  لنون  رجل فنر ورجل قلم في المزيد من   إلىان ا نرناح  ا  ول خصررروةررر اسرررتأذن الوزير األ :«تضرررامن»ال
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 التوضيج. 
 فلنس  ع  مح   ماالي:  

ن نتنرر المأسررراة اللب انية بشررركل  أ جواء ن، ل المرء يتسررراءل: هل يمكن  أ   وه الك ونس.  ت ه الك حاول نرب  ب   : « تضرررامن »ال 
 ي اومر مبالغال؟  ن ف أ م  أ ن هذا القلق واللوف في محل   أ ملتلهة..؟ هل    وبأسالي  خر  و 

 .  الةربي الي  ي لق على  ونس وو محب لها. وال حب ل ونس يح يها مح   ماالي:  

 الح ... الذش قتل 
الم بر والشرررائع »ومن    ن حبلم هو ما ي طبق علي  القول التوةررريهي أ بون لب ان. ونبين  كانوا يح   كثر الذين أ ما    : « تضرررامن »ال 

 .  الح  ما قتل«. يا ليت الح  كان قليال  

كثر  ر صهههة عليها. وبةض ال  ربصهههين  أ جهات    ا  يضههه أ   ونالك جهات كثيرة   ربص ب ونس لكن ونالك  أ  هههحيح  مح   ماالي:  
في    ا  خ الف إ في ال نط ة و   اقضههههههههههههات أ  البةض منهم ير   الو  ة مةها بالرغم منها واما أ  وناك  ن ب ونس يضهههههههههههه رو  لها الة اء اما  

س ة ار ة ال ي   وجس خيفة من ال وجه  اإل   اإلق صاكية وجهات النظر. ووةالء ير  و  ا    فع  ونس الث ن. كيلك ونالك بةض الجهات  
 .  جنبية   جهة من الجهات اإل أ نس وال ي واطه مع  س  اللي للبالك ووو  وجه نظيف ي الءم ومصلحة  و اإل 

ن يواج  اللطر  سرررلو  م  أ مور ب نونس وهل اننم نت املون مع هذه األ   على يحمل في طيان  اللطر    ن ذلك أ هل    : « تضرررامن »ال 
   اآلخر   األحزا  م ان  أ مواجلة الملاطر بموقف جماهيرش    ى عل   ا  ن يرةرد ملاوفر وهل ان الحز  الدسرتورش مازال قادر اسرلو  م    أم 

 جزنم للا ناخد من وه،  ومن دوره؟  أ التي  

  ل ا ية    البةض ما   ا    الحاب ال سه ور  وخالف أ عن    ع اق الج اوير فضهال  أ النظام ال ونسهي قو  ووو م جير في  مح   ماالي:  
   . زال في الو ع الجي  من  ي  ال نظيم   مالها في  ح يق ال ن ية وما أ زال مو ع ث ة الج اوير ومازال مو ع  

 خذ والرد في هذا اومر.  لل   الحبي  عاشور نترك م،او  ولنن القوة التي لل قابال ولزعيملا    : « تضامن »ال 

   اكث بسهههههيا ي ع  أ    أ ال ي وقراطية ال ة ول بها في  ونس  جةا من الحبة قبة ك ا ي ول ال ثا الشهههههائعه ب ةنى  مح   ماالي:  
 . ا  يض أ راطي   ااب ال ةار ة بفضا ال ناخ ال ي   أ طي و نس  عليه  في  ونس   ناقله الوكاالت بفضا ال ناخ ال ي  را 

ْنم النثير من جلال غير مشاركة في    ن ي سم ت  أ خفيك ب أ . وو  ا  مور ليست بلير نمام ولنن األ   : « تضامن »ال  رنباكال  إ عن    الح 
 حوال...  ن األ أ نوحي ب   قائع من ب ضلمر نهسيرال وو   ا  خهاقالر بل وسم ت م لمر ونحديد إ و 

 .  ركا  ب    ونس فوق  أ مر لك ك ا يصورونه لآلخر ن على  روا اأ  و    أنهم ب     ال :  ماالي مح    

 يقولون  غير طيا بة إطالقا .   حوال من خالل ما حد كبير وبدل األ   إلى نما بدل الصورة قانمة  إ   ا  ليست نمام   : « تضامن »ال 
وبفضها  نظي ات  ابنا.  و وجيها ه وشهةبي ه    هي ه    ونس قو ة بفضها الرئيس الحبيب بورقيبه ور ه ط  ن ب أ    أ وك  أ مح   ماالي:  
النواك    و ي ال في أ  ك ب ما  شهاء و  رك الناي ي كل و  ك ا ير  و  لكن الح ي ة شهيء وما يك ب   نه ي رك الصهحف إ وأ  النظام قو  ف 

 . وال  اوي والصالونات شيء آخر 

 يمثال،سم الصحيج الب ية... وال،را
يت،اوز الحدود في   نجراءال بحق م  إما يكت  و  ىر  قيود علي،ة لذلك فن نتوقع نتأهل يمكن  :«تضرررررررامن»ال

  ؟ ا  فشيئ ا  ن الليار الديمقراطي سي حسر شيئأن نهتر  أالم اقشة. وهل يمكن 

 .بالرغم من كا شيء سيس  ر ال ناخ ال ي  راطي السائ مح   ماالي: 

  م...؟ أن  التحدش أم أنلا ثقة كبيرة بال هس إ :«تضامن»ال
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ومة. ومه  نا ثبجر  ا  يكو  مه ك ما ا    ويا الجسههم غالبأ ال  إشههه  جسههم  ههحيح البنية     ونس شهههنهالي: إماا مح  
سههههه طاع الجسهههههم  إزمات كثيرة و أومن الحشهههههرات. ول   مرت علينا  لياقة ويا الجسهههههم ون يه من الجرائيم  ى  نحافظ علأوي 

مواجهات      ف ك به. ونحن جاواو  أ أا   ضههي عليها قبيم والحشههرات و ث  يواجه الجراأالبنية  ال ونسههي أنه  ههحيح
  .مح  لة لكننا م  سكو  بالخيار ال ي  راطي

مع انحاد الشررغل   ول: مادام اومر كذلك فلماذا و يتم حل المشرركلةطار نسررأل الوزير األفي هذا األ :«تضررامن»ال
  التمسك ب ؟  ىلةراركم عإ إلىومع الحبي  عاشور بالمهلوم الديمقراطي الذش نشيرون 

 حاك  إونالك مشههههههكلة مع   حاك الشههههههغا. ونالك مشههههههكلة بين الن ابيينه اما ما ي ال به إال مشههههههكلة مع مح   ماالي: 
  .ي خيال البةضفالشغا فه  ذلك مجرك ووم 

التونسرررية على الحبي    كل هذا الذش نسرررمع ب  ونالحظ  وكل هذه الحملة في الصرررحافة الرسرررمية :«تضرررامن»ال
  كون  وهما في خيال الب ض؟  ن الحديث حول وجود مشكلة و ي دوأن و مشكلة و أقول ل ا عاشور ون

سههههههههههه ه الحبيب  إو ا  زو ة » وأ ا    ونالك زعي أ حاك الشهههههههههههغا. كا ما في االمر إنةم ال مشهههههههههههكلة مع مح   ماالي: 
فر  يا وشههههه م بةض أنوب وفي ج سهههههرائياإالنظام في  نه مثاهس به النظام في  وننه شهههههب  عاشهههههور قررنا اال ن ةاما مةه أ

ننها  إال ن ةهامها مةهه. أيةكه  ذلهك. ونحن كحكومهة  ةمن بهالخيهار اله ي  راطي قررنها  الوزراء وونهالهك  سههههههههههههههجيها موجوك له ينها
طبي ية وطيبة مع ا حاك الشهغا.   سه  رار ا  الةالقةإ حاك شهغا قو . وفي إو ية وجوك ه حاك الشهغا ونةمن بإمع   ن ةاما
و ن ول  أفن رسههها وننفي ما ي كن  نفييه منها ك ا   ث مني خ س سههنوات الب  حاك ببةض ال ط  م اإلي   ا  أ يانأيح ث 

الن ههابيو  بههالظروف     ي  نعأمهها إو غير قههاكر ن على ال نفيههي. وفي مثهها وههيه الحههال أمواف ين على الطلبههات  ننهها غيرهبهه 
  إلىجور باللجوء ز اكة اأ ىرغامنا علإحاولو  ي ماإو  اغطة و شههه و  اال امة من منطلق وطني وواقةيالضههه  اإلق صهههاكية

 ى هههراب و ضهههغا عل  ينجح اإلأما إنه      ال ي  إيكو  مةنى ذلك  وقع   وث   هههراب هههراب. وعن ما ي  رر اإلاإل
  ن ابة ع ال ال ناجم. ولل ناسهههههههههبة الحكومة البر طانية مع  ن ول ال ك ا فةلت أما إقرار مب أ الا اكة و إكرجة  إلىالحكومة 

ن   ونالك م  أومع ذلك لم   م ال يامة في  ين  كامال   ا  عامإسهههه  ر  ههههراب في بر طانيا الي  قام به ع ال ال ناجم ا  اإل
اي يم ال نيا و  ة وا من    راب يس غرق بضةة ايام.  إ أج 

اليين  جر عن ب اأ ج   ا  يضه أ هراب و جيا ال ةبير و جيا إنالك   يكو  وأسهلوب ال ي  راطي  جيا  هول اأأ  إ
ا    ا   حاك.  كرار إ حاك الشهههغا كإ  وناك مشهههكلة مع أع بر أ نني ال إمور نهخي بها ومن ونا ال ول ال ية لو . وكا ويه اأ

 .  س ه الحبيب عاشور. نحن كي  راطيو  ووو غير كي وقراطيإمشكل نا وي مع »الاو ةمو الي  

 يناآلخر ستل،ان إضرا  في نونس و اإل
نلا ندفع ثمن الديمقراطيةر  أزمة نونس هي أسراسري من ن ال،ان  األأمر وكما لو األمن ه ا يبدو  :«تضرامن»ال

 مر؟  ن  قد يأني وقت ن يدون ال ظر في األأن الثمن باه  و أهل م  ى ذلك 
امن  ا  باوظ ا  ننا ن فع ث نهنحن نة ا بمح   ماالي:  ج  نفسهههههههي  أبال ي  راطية. و  ا  ال ي  راطية ولكننا ناكاك   سهههههههك أج 

 ههههراب  سههههلوب ال ي  راطي و جيا اإل هخي باأ ا    بةض ال ول الةربية وبةض كول الةالم الثال  ع ومأ سههههاءل: لو أونا 
 .   طراباتإفرزت مشاكا و أ رابات ال ي س ح ث فيها كثيرة ولكانت لكانت اإل
ب أ  مع م ا  نني شهههههخصهههههيإكثر من ذلك أيضههههه نه ال سههههه ور. با   ا   هههههراب  وسهههههيب ى اإل هههههراب  ههههه  اإل نا لسهههههت  أو 

نني كحكومة لي إ ههههههههراب فعال  اإلإ   لكم الحق في أنه مثل ا أنه سههههههههالح ذو   ينه وقلت للن ابات هب ا   ههههههههراب عل إلا
االحق في رفض الطلبات. ومن   .   راب في  ونسة ال ي  ثار  ول اإلجس غرب ويه الضأذلك  أج 



35 
 

ن يتحدث ع    أفي دول قليلة  ا  و م،از أ ا  مكتسررررررب ا  ضرررررررا  حقليس من الطبي ي ع دما يكون اإلأ :«تضررررررامنال»
من حيث الوجود ال قابي ومن كهالة الدستور لحق اونسان في الت بير   ا  كثر نقدمستل،ان. ونونس هي األإون باآلخر 

 ضرا .  عن مطالب  بواسطة اإل
عن  ا  ليها من منطلق وطني وبةي إ  ي م اللجوء أ ههراب ك ب أ ووو وسههيلة كي  راطية شههرط نا مع اإلأمح   ماالي: 
 .  ال ةثرات الخارجية

سرتقالل   إضررا  والحرية والديمقراطية سريادن  و لب ان دفع ثمن اإل. ها هو ا  حيانأضررا  يدمر لنن اإل :«تضرامن»ال
نلاذ القرار. وها هو بالرغم من كل الذش حدث ل  في عشررررر سرررر ين مازال ع دما نقع  إوحريت  وطمأني ت  وقدرن  على 

 نما و يتغير شيء من اومر.  إضرا  اوضرا  ويحدث اإل ىلإكارثة ما ب  ن طلق الدعوة 
زمة لبنا  وجةل ه ي اسههي من مهسهها ه ال ي ي يشههها مني عشههر سههنين.  أخر   سههببت في أ  ونالك عواما مح   ماالي: 

نس ومن خر  ليسههت موجوكة والح   هلل في  و أ  ر عواما ن ا في  واف  إا  مهسههاة ويا البل  ليسههت في ال ي  راطية والحر ة و 
ا  .   ونس من ال ي  راطية وال خوف منها ىذلك فال خطر عل أج 

 ضرا .  مر هذه الحماسة من جانبك لمبدأ اإلأن ي حائر في أخفيك بأو  :«تضامن»ال
خر . ويا ليس  أ   هههرابات إو أ هههراب إسهههبوع عن أن ا مط  ن. وق  نسههه ع بة  إو  ا  نني لسهههت م ح سههه إمح   ماالي: 

 .   رابمور وماكمنا نح رم  ق اإلل  الي  اأ ا  ن سك جي  ماكمنا حا    نأو أ  ن هثر أمةناه 
 .  ا  حيانأضرا  في ب ض جوانب  هو مت هس م قول ن اإلإشك  و :«تضامن»ال

وسههههههيلة  ههههههغا ق   ه ي ن يجة ورب ا ال  ه ي   ا  يضهههههه أنه  ق مشههههههروع ووو إنه ليس ف ا كيلك عن نا. إمح   ماالي: 
 .انو   أ وك ك ب  رابننا م  سكو  باإلإال همه 

ْنمالتونر الذش بي نم وبين  إلىنحاد الشغل ن تقل إمن التونر بي نم وبين  :«تضامن»ال    ...الليبي. هل الح 
 عتداء ليبيا علي ا حالة نونر؟!(  إكمل سؤالي وقال. هل ن تبر أول )لم يترك ي الوزير األ

نونس  لمغر  وب دما نشرررررأل اوزمة بين : هل ب دما زاركم رئيس وزراء ايخر  وهأسرررررأعيد السرررررؤال بصرررررياغة 
 وال،ماهيرية الليبية...  

ن  أزمة بين نونس وليبيا؟! )الذش ي،  أنشأل  إن ول بالصيغة ال،ديدة للسؤال وقال: نقول )لم يرح  الوزير األ
لى  وب ضرررلم مضرررى ع طهاو  أو  ونسررراء   ل  مواطن عربي نونسررري رجاو  أ 32قدمت ليبيا على طرد أيقال هو ان  ب دما 

 ...(  ا  رب ون يومأوودن  
سههه ي ظنا على  الة  و ر. ا   إبة ووم. ليس وكيا فجهة ن نا بخير و أل    جاوا م  لكا هم و هههربووم و مح   ماالي: 

ق م على أاللجا  الشهههةبية  وا  و عفأ  النظام الليبي أوو  1985غسهههطس( أ ب  اء من الخامس من شههههر آب  إالي    ث 
   .لف  وسيأ 32كثر من أطرك 

سرربا   أن نزيل أسررتطاعت إني: و ال،زائر المزيد من التأمل ونتلل  باآل إلىه الك مهارقة ندعو  :«تضررامن»ال
  ن دول المغر  خاليةأسررربا  التونر بين ال،زائر والمغر . م  ى ذلك أزالة إسرررتط تم إنتم أالتونر التونسررري الليبي وو 

 من اةحا  المساعي الحميدة.  
ال ن ار  بين قضههية  أ  كي ية و ههع ال شههكلة وو نصههف  ا لل شههكلة. ومن ونا يجب أ اء ي ول الةلمح   ماالي: 

ن. ا   الليبي على  ونس. ونههالههك فرق بين الحههال ي   ع هه اءالصههههههههههههههحراء والةالقههات بين الجاائر وال غرب من جهههة وبين اإل
ملغومهة  ا  رسههههههههههههههلهت طروكأنها. علي ع ه تإ   ليبيها أع ه ت على ال غرب في  ين إ الجاائر وال الجاائر  ىال غرب لم ية ه  عل
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 .  جواءروابيين واخ رقت اأإرسلت أو 
ح سررررررررؤال جديد حول الت سرررررررريق  نأه  لطر أكثر من مرة. وع دما بدأل أعتدل علي ا« إ)كرر مزالي عبارة »ليبيا 

ا وو ل ه ليبية  الي  فإلقاءال(:  4وحظلا علي  في لقاءاني السررابقة ب  )أالمسررت،د بين مصررر ونونس قال بحدة لم 
خ رقههت مجههالنهها الجو . ولم  إ  الطههائرات الليبيههة أع هه اء. الطههائرات الجاائر ههة لم  خ رق ال جههال الجو  لل غرب في  ين إ 

ننا خرقنا مجالكم الجو  ك نبيه  إسههه  عوا ال سهههةولين في سهههفار نا في طرابلس وقالوا لهم إبا انهم ذلك  ىر علمي  صهههر اأ
مر لم  بر اء. مثا ويا اأأملغومة ذوب  ههههههحي ها  ا  سههههههلوا طروكأر ك نسههههههية. كيلذاعة ال و ول   ى  سههههههكت الصههههههحافة واإلأ

ع ه اء ليبي على  ونس.  إ نهه إك ها ذكرت ال ي هال و  هالهة  و ر أزمهة أهها إنيحه ث بين ال غرب والجاائر. ل هاذا به ل ال ول 
   اء.... ع إ ه انع  اء. إ 

 الليبية؟  ن اومور ست ود طيبة مع ال،ماهيرية أكيف نتصور  :«تضامن»ال
  ىض علذا كها  النظهام الليبي لن يةو   إبهة مور طي   ال مشههههههههههههههكلهة بيننها وبين شههههههههههههههةهب ليبيها. ولن  ةوك اأمح ه  ماالي: 

ي ال صهههارف  فموالهم وم  لكا هم ومسههه ح ا هم ال حجوزة أال واطنين الةرب ال ونسهههيين ال سهههحوقين ال ضهههروبين و ةطيهم 
ليهم ال جار ال ونسهههههيو   إرسهههههلها أثاث وكيلك ي فةوا ث ن البضهههههائع ال ي يارات واأجهاة ال لفا و  والسههههه أليهم إالليبية و ةي  

 .  مرك يس  يم اأذا   ث ذلإرواب. إلالبسطاء و كفوا عن ا
 با  اللالف مع ال،ماهيرية الليبية؟  أسما هي من وجلة نظركم  :«تضامن»ال

على فرض الو  ة   ال ي افي الة ي  مة ر(  ار ههر إذا كا  إال إ  خالف سههياسههي اللهم أج  ونالك أال مح   ماالي: 
 .  خر  والح ي  في شهنها مليء بالشةو  والشجو  أ  مع  ونس ومع غيرنا بال وة.  لك مسهلة 

 ة؟  يبيش خالف بين نونس وال،ماهيرية اللأنك و ن،د إكل هذا الذش يحدث ونقول  :«تضامن»ال
واللجا  الشهههههههههةبية من جهة  ال ي افيوان ا وي بين  افي ي  الال ضهههههههههية ليسهههههههههت بين الحكومة ال ونسهههههههههية و مح   ماالي: 

خر . ال شهههههكلة ليسهههههت بيننا وبين الشهههههةب الليبي وال وي بين الشهههههةب  أ  والشهههههةب ال ونسهههههي ال  وا هههههع والبسهههههيا من جهة 
بنائها اليين  أو الوسهههها منكوبة في مو ههههوع مسهههه ح ات أا  كا عائلة في كا قر ة في الجنوب  ال ونسههههي والشههههةب الليبي

 .  ا في ليبيا. ومن ال هم ا  يةي النظام الليبي ويه الح ي ة. ويا وو ال هم ع لو 

 مواقف مت اطهة ومبادرة مبارك
ن ه الك مواقف عربية  أزمة التي حدثت ف،أة مع ال،ماهيرية الليبية هل شرررر رنم األ إلىبال سرررربة  :«تضررررامن»ال

 ودولية مت اطهة م كم؟  
را ههههههههينا ههر عطف كبير  أع  ائها على ع النا و إر هههههههه ها علينا ليبيا بال ي ف اأزمة يف إنهقول أأنا مح   ماالي: 
 .  كثره كا    ن الل اءات الثنائيةأبةضه كا  علنيا و 

زمة بي نم وبين ال،ماهيرية  هي نتي،ة للوهل هذه المبادرة لما يشررب  الت سرريق بين نونس ومصررر  :«تضررامن»ال
 الليبية؟  

ع  اء ليبيا عا  ونس. وكانت ز ارة  إ  ونس كا  بة   إلىسهههههههامة الباز أرسهههههههاله إو  مباكرة الرئيس مباركمح   ماالي: 
ع  اء ليبي  إ ن: ع  ائي  إ ال ونسي ن يجة  – صال ال صر   ونس. ل     ث اإل ىسرائيا الغاكر علإع  اء إ الباز الثانية بة  

 .  سرائيليإع  اء إ و 
  ؟  ر خاآلكيف يمكن نص يف عالقتنم مع الدول ال ربية  :«تضامن»ال

 .   ة جيما إو  ا  ما جي ة ج إن:  ن  ن سم قس ي  اآلخر   الةالقات مع إع ا ليبيا فمح   ماالي: 
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 م الم ظمة؟ أن: نونس م   ىعتداء علإ
التصر يف  من حيث حمام الشرط حيث مقر الايادة الهلسرطي ية هو  ىسررائيلي علعتداء اإلن اإلإهل  :«تضرامن»ال
سرررائيلي  نتلى ال دوان اإلإسررتلدف م ظمة التحرير الهلسررطي يةر وهل إان عدو ن  أ أمسررتلدف نونس إسرررائيلي إعدوان 

 باقية في نونس؟   الم ظمةدامت  ن  سيتنرر ماأم أ
  اء  إعلة مسههههه  لة عضهههههو في االمم ال  ح ة وق    ث    ونس كو إ ونس.  ىسهههههرائيلي علإع  اء إ نه إمح   ماالي: 

كانة  إمن ب خيه مجلس اأإك وو ال رار ال ار خي الي  ك والي  يفسهههههههر ذلفه نا الةالم ذلأسهههههههرائيا عليها. ول   إمن جانب 
 .وباإلج اعسرائيا إ

   ؟ ن ننرر ال دوانأ ىسرائيل علإن بقاء الم ظمة في نونس سيهتج شلية بأوهل نش رون  :«تضامن»ال
سه ة اك  إنحن على ثورة و يام الأسه ضهفنا الجاائر ين إن  ر  . ل   سه ضهافة م  إو أيواء إ   ونس  رة في إمح   ماالي: 

ا  منا هها من أسهه ضههافة إل   الة وا  كا  إن يخوض مواجهة  هه  ال  ييا الةنصههر . الحر ة ونف ح ذراعينا لكا م   أج 
  إلىانه لو لم ينظر الةالم  ا  ع  ت على ال ياكة الفلسهههههههههطينية. و كرار إ نها هيحاء بإلنها  حاول اإما اسهههههههههرائيا فأعلى  ونس. 

كانة ويا  قرار اإل خيه و نجو إ  ي خي ال رار الي  أنها ع وا   ههه   ونس ل ا كا  ل جلس االمن أ ىعلسهههرائيلية الغارة اإل
 .  ميركيمن الفي و اأ

 ةبحت دولة مواجلة أالتي  مضاعهال ستتهاعل وجرح ي زف في نونس
 سرائيلي عليكم؟  ثار ال دوان اإلوحتواء إمكن أهل  :«تضامن»ال

 ؟    واءو»اإل ما الي   ةنيه بهمح   ماالي: 
ن  من الممكن ب د ذلك عودة الدفء  أقد حدث و  عتداءإلن اأحتواء« هو القول بالقصررررررد من »اإل :«تضررررررامن»ال

ان يبقى الهلسرررطي يون في نونس ويسرررتأنهوا نشررراطلمر   ا  يضررر أال القال بين نونس والوويال المتحدة ومن الممكن  إلى
 ي ية نبحث عن مكان اقامة جديد؟  حرير الهلسطن م ظمة التأنطباع بنبديد اإل ا  ضأيومن الممكن 

سههههههرائيلية ال ي  ظيت ب شههههههروعية من الواليات ال  ح ة. ويا  ههههههحيح. لكن  رة الجو ة اإلل     ت الغامح   ماالي: 
. ول   خفف ع م  ا  لجرح ع يق ج  ا  ذا جاز ال ول كا  بلسههههههههههه إنه أو أ  خيه الةالم من ويه الغارة كا  جي ا  إال وقف الي  

سههههرائيلي.  اء اإل ع على موقفها غير ال فهوم من الغارة والي  يبرر اإل ا  وشهههه ب ا  اميركا الفي و من رك فةلنا رئيسهههه   السهههه ةأ
. ول   جاءنا بة  ذلك مبةوث  ا  شههخصههي ر غا سههم البيت االبيض ثم الرئيس إر عنه في الب اية ال  ح ثة بوويا ال وقف عب  

 .  يركي وشرح موقف بالكه أم
 نتلى كل شيء؟  إق  كم الشرح و أل وه :«تضامن»ال

  ي رك  أياال يناف. والي  نوكه وو  ما ا    ث جر وأ اال   فاعا  ل    رك الة وا  مضههههههههههههههاعفات مامح   ماالي: 
 .  ب  من  وفير غطاء جو  لها ه الأن بحت بالرغم عنها كولة مواجهة و أخواننا الةرب به   ونس إ

 سرائيل قد ننرر ال دوان عل نونس إ
سرررؤال هذه المسرررألة بالذال وبدل   لىع ا  وضرررحت لي ردأقبل ثالث سررر وال م ك  يفي اللقاء الثان :«منتضرررا»ال

شرراء  أْجلالمملنة ال ربية السر ودية ودول اللليج من  إلىال ر  وبالذال  إلىتك في ذلك لحين كما لو انلا دعوة أجاب
ذا الشرررررأن ولم  رسرررررمي في هنقدمتم بطل  حتماول وهل حداث واإلشررررربكة دفاع جوش لتونس. هل ك ت نسرررررتقر ء األ

 شقاء م كم؟ يت،او  األ
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  ى  الخطر علبهال ول  هكي  قناعة  امة  إلى ههههههيف أقلنا ذلك قبا ثالث سههههههنوات ونةي  قوله اليوم. و مح   ماالي: 
   مسههههههههههههةوال  أطالق وو و ها على اإلأ  ونس لم ين ه وا  اسههههههههههههرائيا رب ا كررت الة وا . والشههههههههههههواو  على ذلك كثيرة لةا 

نها سههههه هخي  أسهههههرائيا لن  نسهههههى ويه الحاكثة و إي   مسهههههلمه أ   ىعلى  اكثة جربه وم  ا يهوك  عل ا  قال  ةلي  ا  سهههههرائيليإ
ة جرت في ث  الحاكبه ا   ل    مه  ها وي ال فاع عن اليهوك في الةالم  ي  وج وا ع  ه    ول بأبالثهر وكهن ا  ر   اسهههرائيا 

 .  رائيا بيلكسوال عالقة إلجربه بين  ونسي مسلم و ونسي يهوك  
 سرائيلي جديد؟  إالتصدش ل دوان  ىوهل ان نونس قادرة عل :«تضامن»ال

ا  عهير من أ  وقهت و ن حها أ   ة ه   في أع ه ت ي كن إ سههههههههههههههرائيها ال ي إ  إمح ه  ماالي:     نفهي الةه وا .  أ أجه 
خوة  ننا ن فع  هر بة اأإهة. كولة مواجنها با ت أ ونس على  إلى  ينظر الةرب أونحن جاواو  ل ح ا مسهةولي نا ونر  

ولى ال ي ن فع ويه الضههههر بة. ل   كفةناوا ل  ة ث اني و ههههر بة ال ضههههامن مع ال ضههههية الفلسههههطينية. وويه ليسههههت ال رة اأ  
  ضهههههنت  ونس الثورة الجاائر ة و ح لنا قصهههههف الطائرات الفرنسهههههية في  ينه ل ونس في سهههههاقية سهههههي    إسهههههنوات عن ما 

 .ة وقر  كثير يوسف 
ختارن  لن  إال لج الديمقراطي الذش  ىكانت الوويال المتحدة الصررررديقة لتونس والحريصررررة عل إذا :«تضررررامن»ال

لسررررررررررائيرل من إ ىنتهلم ذلرك ونضرررررررررغط عل نونس فمرا هي الهرائردة التي ن، ونلرا من هرذه  ىاو ننرر ال ردوان عل أجرْ
 ميركا؟  أاللصوةية في ال القال مع 

 ؟  ذا ش  ناوا سنس في . وما الي     ه اليين ش  وواإميركاه ووا أنفةله وا نش م   أي  يجب الما مح   ماالي: 
ول  قصده هو سؤال السيد الوزير األأونس مطالبة بشتم الوويال المتحدة. ما ن نأو اقصد بسؤالي  :«تضامن»ال

 سرائيلية نونس في ؟  ميركا والذش وض ت الغارة اإلألنيفية اللروج من هذا المأزق في ال القة مع  عن نصورة
  ننظر في مواجهة ويا الو ههههههههع. كو  أ  ا  ما. ومن الواجب ك ونسههههههههيين وكةرب ع ومأالحياة كفاح و مح   ماالي: 

  ننظر مج  ةين في أ م. الحا وو في سههههههههههرائيا وي الطفا ال  لا للواليات ال  ح ة ويا واقع لكن الحا ليس في الشهههههههههه إ
يام قلت في خطاب سهههههه ةه ال ونسههههههيو  انه عن ما عبر الجيش  أشههههههةوب. وقبا مر ونسهههههه نبا ال وقف الي   ر اح له الاأ

اسهرائيا من إمع   ا  جو  ا  قامت جسهر أال صهر  و وغا في سهيناء فا  الواليات ال  ح ة     أ نج  ها. ال صه  من ذلك وو أج 
   .ا  يومييركا أميش م  ال ي افي  مة ر أ ا  مر شي ميركا ولم يغير من اأا ال  لا أسرائيا وي الطفإ

 ميركا...أو نحال  بي  ا وبين 
كموقهلا   ا  سرررررررلبي ها  نلذل الوويال المتحدة موقإسررررررررائيلي على نونس و عتداء اإلذا ننرر اإلإهل  :«تضرررررررامن»ال

ن   إو يق ع المسررؤول وو المواطن ف ا  يقول لنم كالم ا  السررابق او نؤيد ال دوان من جلة ونرسررل في الوقت نهسرر  مب وث
 نونس أن ن يد ال ظر في خارطة نحالهانلا؟   ىقد يترن  عل

   ونس  إميركا.   الرأ  الةام ية بر  ونس  ليفة أأميركا. ا  ال صههههههههههيبة وي أال  حالف بيننا وبين مح   ماالي: 
 .  ليست  ليفة 

 يد طرح السؤال(  أع محمد مزالي فوجدل نهسي  األستاذ نه ل إ )مالحظة: 
عيد ةرياغة  أ  ن ي إ ذلك  ى ول. وعل ليلا السريد الوزير األ إ ل بطريقة لم يرنج وسر  اذا ك ت قد طرحت السرؤا  : « تضرامن »ال 

ع اعادة ال ظر من جان  نونس في نونس نوق   ى سرررائيل ال دوان عل إ ل ود ن عا أ ذا حدث إ السررؤال على ال حو اوني: هل يمكن 
 ميركا؟  أ نقويم ال القة الودودة التي بي لا وبين 

   ى؟ عاكة النظر به  مةن إ مح   ماالي: 
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 التوج  نحو السوفيال خرافة.   
 .  ا  التوج  شرق بم  ى  : « تضامن »ال 
   روسيا؟  إلى    أ مح   ماالي:   

 جانب ا.   إلى نحو الذش ي طي السالح ويا   : « تضامن »ال 
نهم  أ ميركا  خرافة. ذلك موقف اأ  ى عل  ا    جاج إ جل ك مثا هفرك. مسهههههههههالة ال وجه نحو السهههههههههوايات   ما  ك  مح   ماالي: 

 .  ر ال    م يبيةو  بال والر وكلهم يةطو  السالح غي  ابهو . وكلهم كلهم م ش 
اوقل موقف كالمي كثير الحردة من جان  نونس ضررررررررد موقف الوويرال   ى ذن و يكون ه رالك عل إ لمراذا  : « تضررررررررامن »ال 
 المتحدة؟  

لكنه لن يحا ال شهكلة.   ال  لم قلي سهلوب الغوغائي؟ كا ذلك لن يفي . انه ق  يخ صهر اأ نشه م؟ نهاجم؟ نة    اأ مح   ماالي: 
من ولم  ن ضههه الواليات ال  ح ة لكا  لنا  خيه مجلس اأ إ و ية ولوال ال رار الي  ل   سههجلنا بالطرق الرسهه ية مواقف في من هى اأ 

  لك.    أو    ش  ها ويه الجهة أ   شيء أ ميركا ال يضيروا أ ننا لن نش م. و إ خر. آ موقف 
نه ال يوج  بين  ونس والواليات  ه ال ضههههههههههامنو ال ي ن  ر خطها الوطني والهاك ء ب ة »   ي هك  قارئو مجل أ ما يه نى ونا وو  

ميركا وي مثا  ههههه اق نا مع  أ    ههههه اق نا مع  إ ولنا  ههههه اقات مع كول كثيرة.  ننا مسههههه  لو  إ ال  ح ة  لف ولن يوج  ويا الحلف. 
ل اامات.  إ   ه ننا غير مر بطين ب إ سه  اللنا.  رامه إل إ    و ي ه في أ لينا وا  . وكا منهم إ و الصهين. كلهم بالنسههبة أ و بر طانيا أ فرنسها 
يطالية والباخرة الفرنسهههههية..    موان نا  سههههه  با سهههههفن الج يع. في موان نا  ج  الباخرة االميركة والباخرة السهههههوايا ية والباخرة اإل إ   ى 

 .  و السوايا ية. وز ار ه رس ية مار شال سوايا ي وو قائ  الجيو ول  كيس بر( ال  با سياورنا كانو  اأ   3ووكيا. و وم 
 ولنن نوقيتلا يطرح نساحول كثيرة.   : « تضامن »ال 

 .  س  اللنا إ ننا ناي مس  لو  ون  سك ب رارنا و إ مح   ماالي: 
 ية.  اإلنحياز كثر من الصيغة أ ستقاللية ملددة ن الصيغة اإل أ لنن المحزن هو   : « تضامن »ال 

   .   قاء نظا ن ةاما مع كا اأ مع ذلك ن  سك بها ون افع عنها وس مح   ماالي: 

 شقاء ونم يال عليلم نوضيج لل 
ن يت امل  أ ن نونس بانت دولة مواجلة ولذا ي،  أ مسررررألة  ى ن نحركك ال ربي ب د اون سرررريركز عل أ هل   : « تضررررامن »ال 

 م لا ال ر  كما يت املون مع دول المواجلة في المشرق؟  
كثر من ال و هههههيح وال  نيات. وسهههههنسهههههةى. ويا ه نا بال هكي  سههههه أ بيلك. و   االشههههه اء الةرب با وا م  نةين أ ع    أ االي: مح   م 

 .  ق رنا 
 ن في ةدد نس،يل طلبال محددة من الدول ال ربية؟  نتم اآل أ سبيل المثال  ى هل عل  : « تضامن »ال 

ه    نطلب أ . وما ي كن ا  شههههههههههه اء بات مةروف  ح اجه من اأ   ما  إ ال. لكن عن ما  صهههههههههههبح ال ولة كولة مواجهة ف مح   ماالي: 
 .  اه مني سنوات طلبن 

 إلى و نذكير اوشرررقاء بلا بحيث ن تقل أ ن ما سرررتقوم ب  ب د اون هو نحريك هذه المطال  أ نهلم من ذلك  : « تضرررامن »ال 
 المكان  ب دما وض وها كثيرا في اودراج؟  

 .  من ال ور الةربي  ا  ي ساس ا  أ جاء  ا    با ت ع لي أ الي   ح اجه  ونس مني    والنا و ةرفو  ما ه كر  ب أ ش اء اأ مح   ماالي: 

 سلو  اومير عبد هللا هو السب  أ متهائل... و   
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ننم نهذنم ما هو مطلو  م نم وهل نسررررررررتطيع  أ جواء ال ربية هل  في ما يل  نونس بشررررررررأن ن اية األ  : « تضررررررررامن »ال 
ا يتحمل  مم  كثر أ ن اللالفال ال ربية سررررررررتزول وسرررررررريحل الوفاق محل هذا الت افر الذش طال أ ر القار ء ب ن نبشررررررررا  أ كمطبوعة 
 المواطن؟  

مع  فضهههههههها بكثير م ا كنا ن وقع. وعن ما ب أنا ال حرك أ رك  وو  ما   ث على سههههههههبيا ال ثال بين سههههههههور ا واأ مح   ماالي: 
 حسهن الو هع ونحن نسهةى   ا  فشهي   ا  طالق لكن شهي  عب    بن عب  الةا ا والشهاذلي ال ليبي لم  كن ال سهالة سههلة على اإل  اأمير 

خوة في سور ا والةراق  ذا فةا اأ إ ما  أ   يح ث. أ   يح ث ما نهما  أ  ا  ايض شيء م اثا بين سور ا والةراق ونهما   اال  لكي يح ث 
 .  مر أ كثر سةاكة منهم با أ ننا سنكو  إ كثر من ال ي ن وقةها ف أ رك  و   وا ن ائ   ا واأ خوة في سور ما فةله اأ 
   في ضوء ما لديك من م لومال هل انت متهائل؟  : « تضامن »ال 

مير عب    بن عب  الةا ا ووو كور  نني م فائا. وق  يكو  سهههههبب  فاؤلي وو ويا ال ور الي  قام به اأ إ نةم  مح   ماالي: 
مام ن وذج مثالي وج ي  من الوسههههههههطاء اليين ي ةاطو  مع ال شههههههههاكا الصهههههههه بة به ف  يليلها.  أ ننا بالفةا إ يشههههههههكر بالفةا عليه. 

ويه  مير عب    وسهههههههان  ه في   هههههههطحبت اأ إ نني أ   إال  الب اء في  ونس   انت  ح م علي  روف ك   الظ أ نني برغم إ لينا ف إ وبالنسهههههههبة 
 .  ال ه ة الص بة 

قترا ر  عتماد سرياسرة اإل إ الصر   الذش نفيشر  نونس ما الذش يم ع بدل  اوقتصرادش الوضرع  إلى بال ظر  : « تضرامن »ال 
س مقابل فوائد وبذلك قد ن،دون من هو مقت ع بطريقة  ق اع الدول ال ربية بتلصري  ب ض الودائع نضر لا في مصرارف نون إ 

 من طريقة نقديم القرو ؟   اكثر الودائع 
ذا وي و هههههههةت إ كثر أ   بةض ال ول الةربية  ط  ن إ سهههههههف ي الطلب. ولكن مع اأ ف ننا نطالب بيلك ونلح إ مح   ماالي: 

 .  وروبا. يا ليت يح ث ذلك أ ميركا و أ موالها كوكائع في مصارف أ 

 
 ى عل  ا  الظروف والمشراكل الداخلية مازال مواظب ذا كان برغم هذه  إ علد البورقيبية وجدل نهسري اسرأل  عما  ع وليا د و أ نا أ و 

سربج..  أ  ركض. ومازلت  أ مكتبي  إلى ةرل  أ ن أ قبل  زلت    والسرباحة والنتابة وقال لي محمد مزالي: ما  ا  هوايان  وم لا ال،رش يومي 
 .  أ قر أ كت  و أ من الوقت  ا  تس  م  جد أ ش،ار حديقتي. وع دما أ هتم ب أ  ومازلت  

 بسماع ننتة من زائر ونشر البل،ة في م،الس .   شغوفا  ن  مازال أ  ا  يض أ وقال 
   . نام قرير ال ين أ نحرك من دون حراسال و أ ن ي إ ضاف عبارة بدا كثير الس ادة وهو يقوللا: أ و 

 ثم زاد:... ومرناح الضمير.
 

   

 « تضامن»الن شر الحوار في م،لة 
 5198نشرين الثاني  /نوفمبر 23بتاريخ  
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 مقابلة مع  الرئيس حسني مبارك 

 

  



42 
 

 الحوار األطول مع مبارك  
 حول التوافق بدل التباغض 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القوال البحريرة  حتهراول إجريتر  ب رد يوم من مشرررررررررراركرة الرئيس في أمع الرئيس حسررررررررر ي مبرارك ذا الحرديرث هر 
نهذن  وحدال المظالل  ر »مشرررروع ندريبي« و بالتحديدأاورة حربية م من م وقبل يو  السررراد  عشرررر المصررررية ب يدها

 المصرية.  

  25 أن يوم الثالثراءلم راني. ذلرك يسرررررررررتحقران وقهرة ونلمرا يحمالن في طيرانلمرا ب ض الردوول وا وهرذان األمران
 »ايالل« مسر،ال  سررائيلية المدمرة اوةراروخ مصررش في   ركتوبر( هو يوم البحرية وهو اليوم الذش دم  أنشررين اوول )

ما »المشرررررروع التدريبي« الذش نم  أاللليج.  إلى ربية من المحيط الم  ويال الرنهاع إبذلك خطوة متقدمة عل ةررررر يد 
من   إلىنلا جيش المصرررررش أسررررم »ةررررمود« وهي نسررررمية نبدو كما لو إن  حمل إف 1983( ركتوبأ) 27يوم اللميس 

 يلم  اومر من ال ر  وغير ال ر .  
م ذ بضررر ة   نشرررلدهفي نهاةررريل »ةرررمود« ونقرن ذلك مع التشررراور ال ربي الصرررامت الذش  قليال   ما نتأمل دوع

 الزميل فؤاد مطر 1983نشرين األول/ أكتوبر  26الرئيس حس ي مبارك يستقبل في مكتب  بقصر ال روبة في القاهرة يوم األرب اء 
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 ن هذه الرسالة على درجة عالية من ال،دية.  أتأكد ل ا سابيع يأ
ال،وش  نضررمن اإلقتحام ل المشررروع التدريبي »ةررمود« وان  »ن وحدال المظالل هي التي نهذ  إفوطبقا  لما أ ذيع 

ة  نصرال بقوان ا الرئيسريونأمي   لحين اإلواإلسرتيالء علي  والل،وم على مضريق جبلي خل  خطوط ال دو  لارا  ر نبراباأل
سرررررتيالء على المضررررريق  التي نحاول اإل حتياطيال ال دو المتقدمةإوندمير المتقدمة لصرررررد وكذلك الت اون مع المهارز 

 ...«  ةسلحة النيماويستلدام  للإال،وش لل دو و  ظروف التهوق نحت 
 ر  التي ننثر فيلا المضائق ال،بلية والممرال.  سي اء هي األوللتذكير فإن 

واللواء   إبراهيم ال رابيركان ال،يش الهريق أالمشرروع التدريبي »ةرمود« نم بحضرور رئيس " نوالالفت لإلنتباه إ
واء مصرطهى محمود يداني واللالثاني المقائد ال،يش نحسرين شر ن قائد ال،يش الثالث الميداني واللواء محهوح حمدش 

ركان وحدال الصرراعقة. وهؤوء يشرركلون ال سرربة النبر  من الاياديين  محمد رئيس أرئيس هيئة التدري  وال ميد سرر د 
 توج  ال مل في غرفة عمليال.سنحال نشوء ظروف في 

مصرر ويتصرل   رهحو مو  سرابيعأن التشراور ال ربي الصرامت الذش نشرلده الم طقة م ذ بضر ة إي  فبتشر وإذا جاء ال
هل القرار الذين في  أروع ندريبي« سرياسري يقوم ب  مشر »أيضرا   جماع ال ربير هوبالسر ي ل، ل قمة الريا  ن  قد باإل

 و للدقة المت اهية »ةبر وةمود«.  أر يضا  أ  ليع »ةمود« سمإطالق إالقمة. ويمكن 
والق اة  ج هر نميرش عبر الرئيس  يةالسرررر ود-ية هي الق اة المصررررر  في هذا المضررررمار الق وال نشرررراطا  ل ل أكثر 

 أيضا .المباشرة  ةاألردني-المصرية ال راقية المباشرة وكذلك الق اة المصرية 
 ودش.  سر ال عن الموقفمامي مرنين ان  يؤثر عدم الحديث بالتهصريل أن الرئيس حسر ي مبارك ردد أ وقد وحظت

مامي  ألحديث الصررررررحهي نرك الم،ال على هامش ادية والذش لن   من خالل النالم الذش يتسررررررم بالدفء عن السرررررر و 
 يللو من ب ض المهاجنل ذال المردود ال،يد.   ي ال ام وال،و ال ربن رأفترا  بلإل كصحهي متاحا  

 ونبقى كلمة:
ش نرك  في نهسي  الطيا   الذنطباع جري  مع الرئيس حس ي مبارك لن  ي ب د اإلأول الذش حديث هو األإن هذا ال

رص لقراء اخر  للحرديرث مع هرذا لي ف   أنم ى أن نتراحذش يشررررررررري ر  في ال هس حرديرث الرئيس مبرارك ح الر رنيرااللقراء واإل
ق ةررررريغة الت اون بين مصرررررر التي يقودها بالنثير من الثقة  قيحاألمل في أن ب د وخر  ق علي  يوما  الرئيس الذش ن لا 

 يال.  ال رب وبين الشايقالبال هس وال زاهةر 
يوم كانت   الوقت للا فيمبارك رحابة ةردره ونلصريصر  سراعتين من نشركر للرئيس ن »التضرامن« أ يبقى أيضرا  

 مثيل ل .حداث والتطورال في الم طقة بشكل و ندفاع األإمشاغل  كثيرة بسب  
 القاهرة )قصر ال روبة( ر فؤاد مطر

 
يانال الحزبية  الداخلية نتحمل ما يهوق ح،م النطار الم ادلة السررررررياسررررررية إن  في أمن المالح   :«تضررررررامن»ال

نك نسرمج لحز  »الوفد« وهو نحت التأسريس  إسربيل المثال  ىو حتى ما هو نحت التأسريس. وعلأن سرواء م لا الم ل  
بممارسرررة ال مل السرررياسررري ال ل ي ونسرررمج لحز  »اومة« وهو حز  غير م روف في الداخل وفي اللارج بما يهوق  

نشررراورك مع  إلىضرررافة سرررم ر باإلإحق الحوار ال ل ي وب يا  ن رسرررمسرررالمي غير الم ل  فرةرررة للتيار اإلح،م  ون طي 
نت امل في  هذه النيانال السرررررررياسرررررررية م ك بالقدر نهسررررررر  من    . وكل ذلك في الوقت الذش واآلخر الثالثة  األحزا 

يفيةر  الت هيذية والتشرر طتْين مع السرل لمسرتمرن هي ةرراعلا ا ن اوشرادة بك من جان  هذه النيانال وأب لما  السرماحة ع  
 ؟  م السياسي الذش نرعاه. هل من نهسير لذلكومع الت ظي

و  اما كبيرا.  إ عطي لهيا ال و هههههههههههههوع أ  ام بها و أل. ويه قاع ة نو  ل ام بسهههههههههههههياكة ال اأنني إالرئيس  سهههههههههههههني مبارك: 
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   رام ال وانين ثم أمامنا ال ضاء للبت في ا  قضية.  إال ي  راطية و 
  ى   علأ  أنه وو    م بيلك. وانا ال  وج  عن   خصههههومة مع أ إلى هسههههيس ويا يةوك    اب الوف   حت أكو  

عليه قائلة: ال. انت ج  ت نفسك   اأ ااب ةاما مع كا الناي وفق ويا ال ب أ.  اب الوف     م وركت لجنة أطالق و اإل
نخاف من ويا   ن الخشههى ذلك. ونحنننا ال إم له ال ضههاء فك  ذا    إال ضههاء. ف إلىوقررت  ا نفسههك. الوف  قال ال وذوب 

 و كي  راطية.  أ   ر ة طار الشرعية وسياكة ال انو  وويا خير   ا  أإذاك ما كام ية ا في  وأالحاب 
نه ماكام  حت ال هسههههههيس فله بةض الح وق الي   أنو . ال انو  ي رر لل ا شههههههاط وف ا   اب الوف   حت ال هسههههههيس له ن

 ليس وو  اب مصر .  أذاك. ل اذا نخاف منه؟  وأنخاف من ويا الحاب    ي ارسها. نحن الأي كنه 
   ويا وو خير   ا .  أ جاوات وفي رأيي خ الف اإلإو  اأ اابر ضينا مب أ اآلراء و إل   
و ههههههاعها الخا ههههههة بها. عن ما جاء ج ال عب  النا ههههههر ورفاقه كانت ونالك ثورة وع لية  ألكا مر لة هروفها و  إ 

 ج  اعية للبالك.   غيير للخر طة اإل
. بةه  ذلهك جهاء وفي ال نط هة ع ومها   انهت مر لهة من مرا ها  هار خنها  ه ثهت فيهها  غيرات كبيرة في مصههههههههههههههره كه ووهي

 رساء قواع  سياكة ال انو  و  ث ما   ث.  إاكات وكخا في مر لة الشرعية ال س ور ة والحر ات و الرئيس الس
يام  أقبا ال في  ا من حصههههها عليه ر ة لم  ى  الصهههههحافة  صهههههلت علأنا من بة ه. والي  نال ظه وو أ ثم  وليت  
 يام ما بة  الثورة.  أال لكية وال في 

طار  إ  . نحن لن نسهههه ح بالخروج عن أ   يهاجم ال لك؟ الأ   أاعة سهههه طإ  كا  في إيام ال لكية أوا   ث في 
   هرف من الظروف.  أالشرعية  حت 
خاف من ويا  أ نا الأن ال ضهاء. و م كم     ى اب االمة ووو  اب غير مةروف. ويا الحاب  صها عل إلىبالنسهبة 

الحاب. فليخرج ولي اري نشهههههههاطه ماكامت ونالك قواع  قانونية و هههههههوابا  حكم ويا النشهههههههاط. ما كام الج يع ية لو  في 
نسههههههههها  مخل . ولهيا فنحن  إ أ وليس ونالك  لسهههههههههت مخل ا   ينإنع راض عن  . إ النهاية لل صهههههههههلحة الوطنية وال ومية فال 

 لكا مواطن.    ونة بر ذلك خير   ا نح رم سياكة ال انو 
  ال ضههاء؟ إلى  كام اإلخير من ما. في مثا ويه الحال وا ونالك  ا    أ   كو  السههلطة ال نفييية هل ت أق  يجوز 

 ونحن نل ام بيلك.  
سهههههالمي. ال هم اال  خرج ويه الكيانات عن الشهههههرعية وعن إو غير أسهههههالمي إذا كا  وناك بةض الكيانات:  يار إو 

 انين.  ال و 
 ههه قاء  أمسهههل و  ومسهههيحيو . نحن ن يش مثل ا لكم كينكم ولي كين. لي ا ههه قاء مسهههيحيو  ونالك لي  في مصهههر

 . ف ا. ويا مو وع اس بة ه   اما   لل سلم ومصر وأمصر و  للج يع. ليست لل سيحي ف ا  ا  مسل و . ونحن ج ية
مر أ  ذلك إوال شهر  ية ومع ال نظيم السهياسهي ففييية ن ال ن جاوات مع السهلط ي  مسههلة  هراع ويه اإل إلىبالنسهبة ما أ

 طبيةي.  
 شياء وطبيةة البشر.    الصراع سوف يس  ر. ويه طبيةة اأإ ى  اب آخر فوأ  ذوب  اب أذا   ث إو 

لنهخي عا سههبيا ال ثال بر طانيا. ييوب الة ال و ه ي ال حافظو  يسهه  ر الصههراع و سهه  ر ال ةار ههة. يةوك الة ال 
الواليات ال  ح ة والصههههراع ال ائم   إلىمر نفسههههه بالنسههههبة طبيةي. اأ مرأافظو    وا هههها  الة الصههههراع. ذلك و يوب ال ح

 ةي.طبيمر أبين الحاب ال ي  راطي والحاب الج هور ه ذلك 
ك م مكنه  ولي أو  جاء  اب ج ي  في مصر و  ى لو   الحاب الي   إطبيةي. وكيلك ف يضا  أمر أا ي خال ( و الح 

ك م كا  ي ولى  ك م  إلىمكنه الو ول أالي  سيصارع الحاب  الح   .  الح 
 .  ر  انها أمر طبيةيأال  خيفني و  اأ ااببين والي  أوك ال هكي  عليه وو ا  ع لية الصراع 
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نه ال التضرررررررامن متى بدأ هذا  إي لحظة فحكام ظالمة أن  يحمي المواطن من أهمية القضررررررراء أ :«تضرررررررامن»ال
 ؟ ع د سيادنك المهلوم الواضج للديمقراطية

في ال وات ال سههههلحة. ا  اسههههلوب ال ةاما   ويا مفهوم ق يم عن     ى عن ما كنت  ههههابطا  الرئيس  سههههني مبارك: 
و م  وقيع   ر كب خطه مةينا  إ  وم أ  أ  ونالك  ةلي ات وقواع  وقوانين. لنف رض أساي أ ىفي الحياة الةسكر ة ي وم عل
  إلى  يهيوهب أ   ظل هه م بول وعليهه إنهه لم ير كهب أ  خطهه فه ل انهه مظلوم واذا جهاء وهيا وقهاإالة هاب عليهه من قهائه ه. فه 

    ينه.  أا   برئه و  كن     خا خارجي. ي كن أال حك ة الةسههههههههكر ة ووي وفق ال انو   بت في ال و ههههههههوع من كو  
 .    سياكة ال انو  وي ال يصا ووي خير   ا إ و كرارا  

و ي ه  أ ومن ونا  ه ي  و  هال ة لكن ال ضاء مبرأ من ذلك   اما  ب ا  ك كام ر أطالق إنفةال إمن ال  كن في لحظة 
 الكبر .  

 .يبيا ولن نحاربها وي وغيروانخاف من ل عال   الة الطوار ء ونحن الإ الفرق كبير بين قانو  الطوار ء و 
الة الطوار ء  التضرامن من خالل متاب ة للتطورال السرياسرية التي رافقت التمديد المهاجىء سر ة لح :«تضرامن»ال

 يكثر التنلن في شأن نحديد الدافع اوساسي.  
 سبا  اآلنية:  حد األهل ان التمديد جاء نتي،ة أل

 ن ظيمال ماركسية مسلحة.   ظلور-أوو  
 سالمية.  ب ض ال،ماعال اإل إلىال شاط  عودة -ثانيا  
 ؟  خر  أ   سبابا  أن ه الك أم أ ة؟ يبيالل -نتنا  المهاجىء في ال القال المصرية المهاجىء ثم اإل اإلنهراج-ثالثا  

الطوار ء. ونحن لم   ب انو   م  الة ا إلى    فةني أال ي كن  الليبية-ال صههههههههر ةالةالقات الرئيس  سههههههههني مبارك: 
 الطوارئ.الي    ث وو م  الة ا ب انو   ءنةلن  الة الطوار  

  عب   أ همين مصههههالح وال واطن من  اأج  و ههههع من نو  ويا ال االطوارئ ا  قانو   وو : ماوال  أنفسههههنا أفلنسهههههل  
من النهاية   يحال في أ ىعل جراءات ولسرعة ال بضاإلل   و ةناه لض ا  سرعة الضبا و جهة   من أ وأمن ال اخا 

 ال ضاء.   إلىي م ال بض عليه 
  طالقا  إني  فة  يأي كن  الالليبية  –في الةالقات ال صهههههههههههههر ة   هزما   وأ نفراجا  إطالق إ  قانو  الطوار ء ال يحكم إ

 .  ب انو  الطوارئ م  الة ا  إلى
بين م  الة ا   ق كبيرومن ونا الفر   ءر ال   الة الطواإع سههههههههههه وجب ق   أ خر  وكولة  زمة بين مصهههههههههههرأ    وث إ

 ال ام.  س نفار اإلعال  الطوار ء مةناه إ الطوار ء.    الة عالإ ب انو  الطوار ء و 
رفع  هالهة  أ  أ ومن غير ال ة ول هه يه ا.  وأ  شههههههههههههههكها لي خطرا  يبيها ال لو ليبيهاه  نها ال اخهاف من ليبيها وال من غيرأ

عربية. ورغم ما يح ث من بةضهههههههههم  ا وال أ  كولة  ارب ليبيأنا لن أو  الطوار ء بسههههههههبب ليبيا.أو أعلن  الة سهههههههه ة اك اإل
   كولة عربية.  أ ارب إنني لن أف

يوليو   23قبا ثورة وكة   ى   ويه الحاالت موجإف غيرواه وسهههههية أو الشهههههيوعية أال نظي ات ال ارك إلىما بالنسهههههبة أ
1952  . 
ك م يام أالةالم وموجوك في مصههر ا كولة في   النشههاط الشههيوعي موجوك في كإ   ال ول ال ي  أوو والفرق ال لكي  الح 

جراءات  إن ال ك ا ور ة   خي ما  ر   مة. ال ول كول كي  راطي وأما كول كيك ا ور ة إوي  الشهههههههيوعيه ي واج  فيها النشهههههههاط
سهههه ه إ قانونا   إ  عن وا  راطية فال ي  ىعل آراء و ر كا أ ااب و ة ك ما ال ول ال ي فيها  ة كأ  . أ  يسههههائلها من كو  أ

 ال صر .  قانو  الطوارئ وأقو  عشرات ال رات من أش   ووروابو و »قانو  مكافحة اإل
سهههههههههههههه خه مهه  إالطوار ء  اإلثنين. قهانو  بين  يرالطوار ء. وث هة فرق كبيس  هالهة سهههههههههههههه خه م قهانو  الطوار ء ولأنني إ



46 
 

نر   الو هههول  ننا ال ال ي  راطية والحر ة إل  ول همين ال واطن ال صهههر و أبصهههالح الوطن نف  ضهههر    االت عأل  اومة 
  إلى ر ة فو هههههو ة و  إلى ر ة بال  ههههه انات أ  مةنى ذلك أنها سههههه ةك  في النهاية  إلىبال ي  راطية ك ا ير   البةض 

 .  كك ا ور ة
؟ ا   يخرج عن الشههههههههرعيةأ     في الواليات ال  ح ة أسهههههههه طاعة ات. وا في إ وج   ر ة في الةالم بال  هههههههه ان ال

 يس طيع الخروج عن ال انو .   بة وال أ  سلطات البوليس وناك روي
  ومن بينههها الهه ي  راطيههة ة  هه   يبههه في عهه ك من الهه ول ال ال ة ول »قههانو  مكههافحههة االروههابو  ل هه  إطلةههت  على

  رواب  ه يف ج ا  م اومة اإل إلىء بالنسهبة الطوار  لجاء الي  نسه خ مه في قانو  ووج ت  أ  اوفرنسها وال انياه بر طانيا 
  طبي ه في ويه ال ول.  

ف ا. با إ   نحاء الةالم وليس في مصهههههههههر أموجوك في كا  . واإلروابروابل كافحة اإل   نضهههههههههع قانونا  ل   قررنا أ
 في الةالم. خر  أ  كولة   أمن  س  رارا  إكثر أمصر 

 .  يس ثنائإويا قانو  البةض و  ول إ  رواب سيخرج ل  اومة اإل نا  نضع قانو  وعن ما
ال ي  راطية   ال واطن لكانتيه واسهههه خ م قانو  الطوار ء ل همين الشههههرع ى ل افظ عأنني أنه لوال أ وجازما   أقول واث ا  و 

 والحر ة في خطر.  
ن ي با  قائ ة خال  منهم. م   ىكانوا عل اأ اابأ  رؤسهههههههههههاء  .اأ اابكا  يسههههههههههه ه ف كا  1981عام ما   ث 

 كي  راطية وال غير كي  راطية.     كولةأبيلك في 
شههر  أمواطن ما و ضهةه في السهجن ل  ة سه ة  ىوز ر كاخلية ال انيا عا سهبيا ال ثال ال بض عل ةسه طاعإ  في إ

 خهاذوها كل هة  ن ظر إل ر هة الجراءات فو إعها سههههههههههههههبيها ال ثهال روهاب   خهي ال هانيها م قضههههههههههههههائي. في مواجههة اإلك  من كو     
جراءات. نحن في ما نحن في مصههر فال  وج  ل ينا مثا ويه اإلأ. ال ضههاء. وفي فرنسهها الشههيء نفسههه وفي بر طانيا أيضهها  

 .  ر ء  نكساته ولم نةلن  الة الطواأس  رار ويا البل  ووقاي ه من إكنا الة ا ب انو  الطوار ء ل همين مصر م   
نك  أم أالتضرامن هل ان النتابال ال قدية التي نالحظلا في الصرحافة المصررية الم ارضرة سرتسرتمر  :«تضرامن»ال

 بلا؟   ستضيق ذرعا  
اسههههههههه خ م  الة الطوار ء ل ا كا   كنت   نني لوهكرر ال ول بأالطوار ء و  مسههههههههههلة إلىعوك أ الرئيس  سهههههههههني مبارك: 
 ونالك  حافة  رة في مصر.  

 .  شيء. ل اذا نخافأنخاف من  الرقيب ونحن ن كو  شاء مصر  ك ب ما  الصحافة في م
مر غير مفي . ا  الشههههةب وو الي  ي رر كا أنه هوال ب  من مراعاة الن   ال و ههههوعي. اما ك ابة الن   ل جرك الن   ف

  ص   لكا ما يك ب في الصحف. وناك ال ضاء للرك على ال ةار ة.  أنا كرئيس لل ولة لن أشيء و 
  فرك.  أسهههههههه ثنائي  هههههههه  إ  إجراء أكح ي ة وكهمر واقع. لكنني لن ا خي نو  ب أ سههههههههياكة ال ا  أرسههههههههي مأر   أي ننإ

 س ثنائي ما كام ال ضاء وو ال يصا.  إء اجر إ  أفال ضاء امام الج يع ولنا ا خي 
الح   هلل  حنون آخر. للج يع ا   الة الطوار ء شههيء وم  الة ا ب انو  الطوار ء شههيء   يكو  وا ههحا  أو جب 

 .كولة   ةاما مع ال طرف بهسلوب مو وعي كثرأ
ن الت ظيمال السررياسررية الحالية بما في ذلك الحز  الوط ي والت ظيمال السررياسررية المهترضررة  إهل  :«تضررامن»ال

ن هذه الت ظيمال كللا نسررررتوع   إمة والت ظيمال السررررياسررررية المقترحة وم لا حز  الوفد... هل حز  األ وخصرررروةررررا  
 ؟  م ان اوكثرية مرنبطة بالت ظيم الذش نقوده شلصيا  أرع المصرشر لشاحركة ا

  ي ف الناي مع الحاب الي   أمن ويه ال وله  من طبيةة الناي في ال ول الناميةه ومصرالرئيس  سني مبارك: 
روم  نني ال أجبقوكه ك ا اأالحاب الي   إلى م  انضههههه منع الناي من اإلأ  أسههههه طيع أال  نا شهههههخصهههههيا  أي وكه رئيس ال ولة. و 
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 نض ام لهيا الحاب.  اإل ىعل
  فجوابي عن ذلك وو: ونالكليها  س وعب الشارع ال صر  كله  إوال نظي ات ال ي  شير  اأ ااب   كو  ويه أما إو 

 و م  نةة.  أو م رككة أ اأ اابقطاعات كثيرة عازفة عن كخول 
   أوكنت في الرابةة والةشههر ن من الة ر  2195يام أر  يكأمصههر. و  ىليسههت ج ي ة عل اأ اابومسهههلة ال حاب و 

  غلبية الناي كا   اب الوف  وذلك أيضههم أ   الحاب الي  أ إالالسهها ة ال صههر ة  ىكثيرة كانت  ة ا عل  اابا  أونالك 
 السلطة كانت في ذلك الامن في ي ه.  

   أوف يين ل جرك ع لوا    كثير ن مثال  أوكيف  اأ اابننا كنا نسهههه ع ال صههههص الكثيرة  ول  ههههراعات إذلك  إلىو 
 ذا ووإ  يةي  الطالب في ال ر لة الثانو ة السهههههههنة ال راسهههههههية ه خيه  اب آخر وقضهههههههى بإعاك النظر في قرار أ  الوف  مثال  

ننا  يحيا الوف . يحيا الوف ه أ  يانا  أفي ال  رسهههههههة نركك نا منهم كنا ونحن أ  كثير ن و إب في مواك بنسهههههههبة مةينة. با رسههههههه  
 مر.  و  ة ق في اأأر    بص  أغلبية. ووكيا من كو    الوف  كا   اب اأوأ غار من جهة 

  الحاب الي  عن ه ميول  هف راض بفي مصهر ال جيور لها. وق  يجوز اإل اأ ااب  أوفي الامن الحا هر نال ظ 
ربية ومصههههر    الحاب الشههههيوعي وو  اب ق يم. لكن في الوقت نفسههههه ا  ال نط ة الةأسههههاي أ ىعل للشههههيوعية له جيور

ارا بة بالشيوعية ومن  جاء من ويه ال نط ة غير  .    جيور الشيوعية لن  كو  في أ   ال راسخةإذلك ف أج 
ارسروا ال شراط  ن ي مل الشريوعيون فوق اور  بدل ان يمأفضرل و نر  سريادة الرئيس ان  من األأ :«تضرامن»ال

   ؟ زبية ال مل الحة يد ممارس ىن ي،از للم ما ي،از لغيرهم علأالسرشر بم  ى 
 حت االرض. والشهههيوعيو  موجوكو    وأرض ننا م نبهو  للشهههيوعيين سهههواء أكانوا فوق اأإالرئيس  سهههني مبارك: 

 مني زمن طو ا.  
 هههرورة ال هكي   ر طاي ضهههاي و  من ذلك. وأر  في ويا اإلالسهههوايات من مرة وكا   كثرأول    اك هم عب  النا هههر 

 وأن ية ا في السهره طار الشهرعية وال وانين والضهوابا. وم  إ   اب نشهاطه في أي  ار   يأمانع عن   من  نه الأ ىعل
الشههههههرعية و  ح ا ن يجة ذلك ما يفر ههههههه   ىعل النشههههههاطات الشههههههيوعيةه يكو  خارجا   إلىرض ك ا ي ال بالنسههههههبة  حت اأ

 .   ضاءال
ن نسررررمع من الرئيس  أهل ل ا ... وحرية الت بير األحزا مهلوم الديمقراطية هو ن دد اآلراء ون دد  :«تضررررامن»ال

 ؟  كيف يحدد مهلوم  للديمقراطية
  طهارإو ر هة ال ةبير عن الرأ  في  اأ ااباوها وي  ةه ك اآلراء و ةه ك أر اله ي  راطيهة ك ها الرئيس  سههههههههههههههني مبهارك: 

 سياكة ال انو .
ا في مصهههر. ذلك   ه ون  نطبأيةني  في بةض ال ول ال : ما يجر   طبي ه مثال  رع باخي في اإلقول ذلك مع اأأو  

في   ع وما  سياسية  وأسبيا ال ثال انه اذا ار هت جهة  ابية  ىع    علأ   لكا كولة مفا ي ها وقوانينها في ويا الشه . و أ
ذ   إ      م بطلب من وزارة ال اخلية للحصهههول على أ  عليها إ هيي  ل ضهههية ف وأأمر  ى  جاج علإ ة ر ي سههه بال انيا ال يام 

ذا كا  الجواب م ة إمنية ال خ صههة عن ع ك اليين سههيشههاركو  في ال سههيرة بحي  كارة اأو اإلأز ر رسهه ي. وسههيسهههل الو 
منية  كارة اأإلال يسههههههههههههههيروا في غير الطر ق الي   ح كه لهم اأ ا  يضهههههههههههههه أ  ة و جب   ال شههههههههههههههاركين يجب اال ي جاوزوا الإف

 ىمسههيرة علمن يشههارك في  ىعل   رسههوما  نهم با وا يفر ههو أ  ال سهههلة  طورت بحي  إ   مةرف ي ف ىال  خصههصههة. وعل
 . يكلف ال ولة ماال  سيرة    همين سالمة ويه ال أساي أ

  ويا  أالكثيرو  سهههههي ول رت ولكا  ع را هههههات كث  الغربية لكانت اإلال انيا سهههههبيا ال ثال  يوا  ى يونا عل ونحن لو
 .  خ  ال  ي فع ال واطن رسم  ةبير عن الرأأال ة ول من نه ليس أ ح ي  للحر ات و 

 ة ال ةبير  كرارا  ا   ر مع ال ضههههية الةامة. و  الي  ال يشههههكا  ناقضهههها   ال فهوم نحن كولة نامية. ن اري ال ي  راطية ب
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 .    ا  للج يعالج يع. وويا   يسوك ال انو  على أيرفضو  اليين  قائ ة ولن  هاوا شكوك
حال  فيال،ملورية المؤقت  يسرئرئيس م،لس الشررر   م صررر  المصررررش يتولى بحكم الدسرررتور  :«تضرررامن»ال

هذه السالسة  . إو أن سادال د غيا  الرئيس البالسلطة بإنتقا سالمة وسالسة هذا ال    س. وقد نأكدلغيا  الرئي
  سررلطة.نصررال ومواةررلة للإال،ملورية كحلقة رئيس ل بوجود حسرر ي مبارك نائبا   وا أن نتحققا إوالسررالمة ما كان للما 

. وهل يمكن نوقع حدوث  ال   الدستورش يكون ضمانة لسالمة نطبيق ئيس رر لل تار في  نائبا  متى يأني الوقت الذش نل
يوليور   23رستلا ثورة ظل كما أيلية ل ائ  رئيس ال،ملورية ستر التاةالل نتلابال المقبلة. وهل ان الموااإلذلك ب د 

 ؟  القوال المسلحةمثللا ن يكور الرئيس من المؤسسة القومية التي نأأش 
ائب رئيس  ن على أ  ما ينص  نه ليس في ال سهههههه ورأ  شههههههيء  أقبا و ههههههيح من ال هم ال يس  سههههههني مبارك: رئال

 ال سلحة.   ن ال وات  يكو  مأ هور ة يجب الج
 الج هور ة رب ا الأ  رئيس   له. ك ا كثرأ وأالحق في  ةيين نائب ج هور ة عطى رئيس الأ   ال سههههه ور ال صهههههر  إ

 له.   ن نائبا  يةي   
و  أكا  ونالك ثالثة  ب  النا ههههههريام عأكثيرو  شههههههغلوا ويا ال نصههههههب. ونالك  ور ةلرئيس الج ه كو  نائبا  أ  أوقبا 

ل ربةهة نواب للرئيس وكه أ طبةي ال نها بحكم أغير . و  يهام الرئيس كها  ونهالهك نهائهب آخرأو بةه  و ركن. و  رفيهم و غي   ا  يبه   
لرئيس    ةييني نائبا  عن ما  م في ويا ال وقع من كو  ع ا. و ها   اال ي كن أشغله و أ  موقع  أع ا في أ   أال إس طيع أ

نني بة  مرور خ س سهههههنوات من ل   عي    للرئيس؟ ا  بلسهههههاكات نائنور اأنني كثيرة. لكن م ى عي   ب هام  يفيلالج هور ة  م  ك
  ك ه.
عي ن نائبا  لرئيس   أ  أ ح م علي  كيلك ليس ونالك نص كسهه ور  ييس أمرا  سهههال .    ةيين نائب لرئيس الج هور ة لإ

 الج هور ة من ال وات ال سلحة أو من أ  ف ة ما.
ئب  مهام ناال يح ك للرئيس يةاونني في الة ا أنا الي  سهههههه  ك له ال هام. ذلك ا  ال سههههه ور  عن ما اخ ار نائبا  وأنا 

رب ا  وأ يخ اره من بة   رئيسهها   و  واليق م للشههةب النائب أ  أر   أنني إلرئيس فنائبا  ل رئيس الج هور ة. وعن ما اخ ار
ك م ساي و وو اأويا يخ اره.  ال  ويا للشةب.   في الح 

  وطب ا   يطلبه مني.اونه في ما أعلرئيس الج هور ة  السههههههاكات كنائب جانب الرئيس إلىمصههههههت سههههههت سههههههنوات ل   أ
يس الج هور ة. ووو  هها ب  رئ  ق منمر   ويا اأأ  ي خي ال رارات  ي  أهور ة الج نه ليس لنائب رئيس إلل سهه ور ف
 .  السلطة ال نفييية فهي مجلس الوزراءهة الثانية ال ي ل يها أما الجالسلطة. 
نهتاح  اإل إلىتلالكي اإلسررر نهتاح قتصررراد المصررررش من اإلحدثت نقلة حية في اإلأنك أمشرررلود لك ب :«تضرررامنال»

طل ت  أطلقلا بدعوة ال شري ال في مصر والتي  حققتلانك أة الشديدةر حيث ياسيبالح نة الس ميزلنتاجي بصورة ناإل
 نتاج المصرش.  إلية واالمصر اعة عتزاز بالص حر  وهي اإل

سرريسررتمر نصررديك للهسرراد بالشرركل الذش  هل ؟ شقتصررادإق مردود نحقيأش حد ن،حت الدعوة السررياسررية في  إلى
 ؟  نن الماضيتيْ يت ل  في الس تيْ نصد

الج هور ة ووي سهههت  لرئيس  مضهههي ها نائبا  أولكنني في الف رة ال ي  يا  كاإق صههه  انا لسهههت خبيرا  الرئيس  سهههني مبارك: 
نفي ما يطلبه مني في ويا الشهههه . وكنت  أ ثم   همة شهههاور في شههههنه أبلغه للرئيس و أعن شهههيء  ت  سههه ةسهههنوات كنت كل ا 

نني في إور ة فالج هرئيس  ئبور ال صهر  ال يح ك سهلطات ناال سه   أرغم  ىراوا مفي ة. وعلأفي الح وك ال ي أ صهرف 
ق صهههههاك .  إال صهههههر  لة   مة  ر  اإلق صهههههاكرجال  إلىمن بينها ال عوة ال ي وجه ها ب باكرات قوم أ يا  كنت بةض اأ
 لةكمشههههه و لول لها. وكانت  اإلق صهههههاكيةمصهههههر   شهههههاكاق صهههههاك و هههههع  صهههههورات لطلبت من رجال اإلال ة  ر وفي ويا 

 .  خطيرة للغايةال شكلة ويه س ن اج خال  ه ا  إ إلىهاه و و لنا ثحب  م س هالكي من بين ال شاكا ال ي نف اح اإلاإل
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ك م سههههية ال ي اع ت بة  سههههنة من  سههههل ي الخ طار الخطة إأنا  نفييوا في خطة للة ا وب  وو ههههةنا ه  يم وو  و . الح 
وق     نا  ر . ال صه لل واطن مر الي  ي يح فر  الة الة ن اجي اأإنف اح إ إلىسه هالكي نف اح اإل حو ا اإل ىالخطة عل

 ويا ال جال. بهي به في ال نجا ا  
ننهها جاء من وههيا الةههالم ف ن إي ر بهههزمههة. وب هها  ا  ق صهههههههههههههههاك الةههالم ع ومهه إ  أع بههار   نهههخههي في اإلأكن من ال هم ل

 ههههههةوبة. ووي مشههههههكلة لن  حا بين ليلة   كثرأا  هههههه بةه  هههههه ال ي وي في اأ اإلق صههههههاكية   كو  مشههههههكل نا أالطبيةي 
 .  لنا نهما خيرا   نفيي الخطة الخ سية يجة ىارنا علر  إو حاوا ولكن 
  الفسهههاك من شهههر في ج يع  إعا مصهههر.    ويه الظاورة ليسهههت  كرا  أ ىالفسهههاك من ال هم ال هكي  عل إلىوبالنسهههبة 

ليس في الواليات  أخر  كثيرة. أ  قا من نسهههههههههب ها في كول أوي  نحاء الةالمه با ا  نسهههههههههبة الفسهههههههههاك ال وجوكة في مصهههههههههرأ
 راء للفساك؟   شسإليس ونالك أ... ش راكية ع وما   حاك السوايا ي وال ول اإلوفرنسا وال انيا واإل  ة فساك؟ وفي بر طانياال  ح

مر أ  كا  االت الفسهههههههههاك ال ي ههرت  ولى أ إلىشهههههههههير أخوض اآل  في  فا هههههههههيا ويه الظاورة ولكنني أنا لن أو 
    أ هههاكر ثروة أنني لن إسهههلوبي. أفهيا وو     ظهرأي كن  ال ضهههاء سهههه يا أ   الة فسهههاك إلىفيها ال ضهههاء. و  النظر

ر ياح ال  مةنى ذلك  نني سههههكو  في غاية اإلإذا  كم ال ضهههاء بال صهههاكرة فإما أنني رئيس للج هور ة وعن ه سهههلطات. إل
فراج  ي م اإل ثبتذا لم يإ هم بالفسهههاك ي  م لل ضهههاءه فاذا ثبت الخطه يةاقب و   اأمور  سهههير في خا الة ل. أ  مواطن ي  أ

 عنه.  
 مظلوما .ذ ق  يكو  ويا الشخص إسخص ي هم بالفساك كا  ىللفساك ليس مةناه ال بض عل  وال ص 

الك ابة عن  ع    ه الصهههههحافة الةربية فيإ سهههههلوب الي  كرر ا  الفسهههههاك من شهههههر في كا كول الةالم لكن اأأعوك و أ و 
 حصرت في بضع  االت قليلة.  إن االت الفساك مع ا   قاع ة للفساك مصر ه ب نطباعا  إ االت الفساك في مصر عكس 

إنحصهههرت    ال سههههلة أ  كا ع ارة سههه نهار مع هنهيار الة ارات بهسهههلوب يو ي بإكيلك  ح ثت ويه الصهههحافة عن 
مليو    64طبي يهة في مج  ع يبلم  ةه اك سههههههههههههههكهانهه   به و –قول ذلهك لل بر ر أوال  -. ووهيه الحهاالت في  هاالت قليلهة جه ا  

 .  النهاية إلىخي ال انو  مجراه أ   و أ ىع ذلك قررنا ع م ال س ر عللكننا منس ة. و 
حد   إقتصرراد المصرررش. وفي اإل إلىيسررتلان ب  بال سرربة  ر وأمن دعم السررلع الغذائية في مصررر إ :«تضررامن»ال

  ىعلاء بعأيمثل  التقديرال ان  يسرررررررتللك م،مل دخل مصرررررررر من ق اة السرررررررويس. هل ه الك بدائل للذا الدعم بما و
 ؟ في مصرالطبقال غير القادرة 

الطب ات غير   ىذلك عل يةثر أال ىمني سهههههنة ونصهههههف السهههههنة ننفي خطة ل خ يف ال عم علالرئيس  سهههههني مبارك: 
 .  نبح  عن ب ائا. و  م ذلك في كثير من اله وء وال بصر س  رارإال اكرة. وفي 

قتصررادية  إميركية أميركي. وهل ه اك ضررغوط ألالمصرررش على ال ون ا قتصررادش حد ي تمد اإلأ إلى :«تضررامن»ال
سررتمرار غيا   إر و وسررط عموما  وقضررية الشرررق األنتي،ة لمواقف مصررر السررياسرريةر وخاةررة موقهلا من قضررية لب ان 

 سرائيل.  إالسهير المصرش في 

المتحدة. وهل للذه   خيرة للوويالعضرررررراء النونغر  عليك خالل زيارنك األأوما هي القصررررررة الناملة لضررررررغوط 
 ؟  الدوور إلىن،اه للهض س ر ال، ي  المصرش بال سبة إمن  مؤخرا   الضغوط ةلة بما نردد

خر  كثيرة. وويا  أ  ميركا ومن بةض ال ول االوروبية ومن كول أمةونة من  ىننا نحصها علإالرئيس  سهني مبارك: 
   أ ي  ال. عل ة طبةا  جابواأذلك ف ا؟  ىوا نة    عليح ث لكا ال ول النامية وليس ل صهههههههههر ف ا. ولكن السهههههههههةال وو: 

ن اج. اننا ال نسههههههه خ م  لك  و طو ر الصهههههههناعة واإلق صهههههههاك كبر ق ر م كن ل ن ية اإلأ إلىسههههههه فاكة اإلع بار  هههههههع في اإلأ
   هؤك  بأ  أ ب أ. و   ال ةونات في النهاية ليسهت مضه ونة سهنو ا  ال ةونات لشهراء الطةام ف ا با لل صهنيع في مصهر أ

   هههغا مه ا  ني رأسهههي أأال ى أمة اك عل نا شهههخصهههيا  أ   هههغا. و  هههغوط. نحن ال ننحني أ  أ  ثا  ال ةونات ال
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طالق. اميركا  ضههغا علينا ل واقف مصههر السههياسههية؟ ويا مو ههوع وذلك  اإل ىكانت الظروف. الضههغوط غير م بولة عل
لكن عن ما ب أ ي  خا  ويه ال ول ايا ي ونحن كنا من بين  حاك السو اإلنامية كثيرة   ةاو  مع  وناك كوال  مو وع آخر.ا  

قبا  أنني ال هؤك  بأعوك و أ ن ا إن و با ونا بين  ال ي  أر نا ال أنور السهههاكات. و أخرجهم الرئيس أفي الشهههةو  ال اخلية ل صهههر 
قضههههههية من قضههههههايا  نفسهههههههم. وعن ما ق موا لي طلبات في الكونغري قلت لهم ا  ذلك أميركيين قول ذلك لألأالضههههههغوط. و 
:  أننيطالقه   ى اإل ىرة االميركية لم  ثر ال و ههوع علاكميركي لم يح ثني في مو ههوع السههفير واإلس اأالسههياكة. الرئي
نني  إما أعضهاء الكونغري اليين أثاروا ال و هوع فأ. موقفكوا: اننا نةرف هجاب  ح ثوا في ويا ال و هوعه فلم سههلت ل اذا 

 ال أعهم: ويا مو هههههوع ي خا في  ههههه يم الوا: نةم. قلت ل  اعي  السهههههفير؟ قأوا  ر  و   لهم ال وقف وسههههههل هم  شهههههر ت  
من نسهحاب لإل زمنيا   سهرائيا ج وال  إ   ضهع هه بوال  أالسهياكة. الضهغوط ال اقبلهاه ولكن ي كن مسهاع  ي. قالوا: كيف؟ قلت 

ال ضهههههههية   ثا  ه  حر ك قضهههههههية طابا. ثالثانيا  نسهههههههحاب بالفةا وال   حج  بسهههههههور ا فهيه قضهههههههية عربية عربية. لبنا  و ب أ اإل
 .  عاكة السفير ال صر  فجوابي وو: الإ  ي  يطلب منأالفلسطينية. لكن 

 ههههغا   صههههاالت. ولكن وا يشههههكا ذلك علينا ثناء اإلأوق موا لي طلبات مك وبةه ليس في الجلسههههة الرسهههه ية ولكن 
 قبا الضغا.  أكرروا: ال أالسياسي؟ بالطبع ال. فهنا غير خا سير  أ  بحي  

سههههههه ع فيها ويا الكالم ونحن لم نفكر  أولى ال ي نها ال رة اأ  إقول أنيه ال صهههههههر  خفض الجمو هههههههوع  إلىبالنسهههههههبة 
   .في خفض الجنيه ال صر   طالقا  إ

 ؟  وهل هذا غير وارد :«تضامن»ال
ننا سهنخفض نحن ب ورنا قي ة إع ل ها فووا أ  اسهرائيا خفضهت طالق. اإل ىغير وارك علالرئيس  سهني مبارك: 

 الجنيه؟  
ال ا  ذلك لن  إراك نا ون لك قرارنا ون ةاما مع الواليات ال  ح ة ال ي  سههاع نا في بةض ال جاالت إن لك  ارا  ننا  كر إ

 .  ذاك وأ خاذ سياسة مةينة موالية لهيا إل يشكا علينا  غطا  
  نهاق وعشررال النبارش ال لويةع لا غير مصرر التي رأيتلا في القاهرة: مترو األ مصرر التي نسرمع :«تضرامن»ال

بائية ون،ديد لشررررربكة الصررررررف الصرررررحي وحركة عمرانية ومثيل للا حتى في ب ض دول ومحطال لتوليد الطاقة النلر 
صرررررانع الايمة.  حالل للمإال هط. وخارج القاهرة ثورة زراعية وخاةرررررة في الم اطق الصرررررحراوية. وةررررر اعال جديدة و 

   واإلنصاول.ون،ديد لشبكال الرش 
 ؟  قتصادش وال مراني الواسع فيلافي مصر وال شاط اإل اإلقتصاديةزمة ما هي الم ادلة بين حايقة األ

منهارة: ال لفونات وال جار    زمة في الخ مات ال ي كانت شهبهأ الحربن هاء إل   واجهنا بة  الرئيس  سهني مبارك: 
ال ي  ح ثت عنها. ول    سهكا  وال رور والنظافة والغياء والصهناعة. وليلك و هةنا  لك الخطة الشهرب والكهرباء واإلومياه 

شبكة ال جار  في ال اورة خالل الخطة الخ سية الحالية  ةف ما أنفق عليها في خ سين سنة. وو ةنا في  ىأنف نا عل
نينا الكبار  ال ةل ة ل واجهة مشههههههكلة ال رور ال ي نشهههههههت مع الخطة الخ سههههههية مشههههههروعات نواجه بها أزمة االسههههههكا . وب

 زك ام في كا مناطق ال اورة.  ر اإلالسيارات وكث   تر ق صاك   ي  كث  نف اح اإلاإل
 زمة الوا  ة أزمات ولكننا الب ل اأ ونالك ق صهاكية في مصهر.إزمة ونالك أيةني انه ليس ونالك  ولكن ويا كله ال

 و اع ال ي   سم بال ة ي .  و مواجهات لألأ ال ات إكي نح ث زمات لن هاء اأإنن ظر 
ا من مسهها ة شههبه ن وذجية   ل    وأ  نح ق  ههيغة ن وذجية أ إلى زمات  اكاك  ة ي ا    اأوسهه  وا هها ال واجهات أ

 .   الح وال واجهةوبين  االت اإل اإلق صاكيةزمة ال ناقض بين اأ
 ؟  ين السالحأفمن أين المال ومن  الحر عالن حالة إلغاء الم اهدة ي  ي إ :«تضامن»ال

  قتصرررررراديا  إكام  دافيدر  إنهاقيةلغائلا إفي حالة  مع مصرررررررن نسرررررراهم أهل نتصررررررور ان الدول ال ربية يمكن  
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 ؟  وعسكريا  
  االسهههههرائيلية-ول م صههههها بالةالقة ال صهههههر ة طار اأن. اإلطار   إ  كامب كافي  عبارة عن إالرئيس  سهههههني مبارك: 

  أننا أ    يغضهههب أر هههنا و صههها  باكل سهههفراء. وا يجب أب وجبها  مةاو ة إسههه ة نا م  وقيع  طاروب   ضهههى ويا اإل
طار الثاني م صها بحا ال ضهية الفلسهطينية من ج يع  راقة كماء ومن كو  نف ات  سهليح اإلإر هنا من كو  أ ى صهلنا عل

ك م أنا محاكثات نوا يه. ول   ب   .  كامب كافي  طر ق مس وك. ويا وو إلى ج   با و مر لة ال إلىاليا ي ال ي و لت  الح 
   أ علي   الحربأركت اعال   الة  وإذاسههههههههههههرائيا. إمع  الحرب الة عال  إ لغاء كامب كافي ؟ مةناوا  إذ  ما مةنى إ

  ؟؟ الةربالحربن سي فع  كلفة . م  الحرب ىجهوك  علركا كا أال ن ية و طو ر الخ مات و   اوقف أ  أ س ة  عسكر ا  أ
 أعرف.  

ولكي ح ه لل سههههههههههههههليمليهار جنيه  60 إلى 50والهي  ال ي ها عن  - م ال  و ها الالز  ىننها  صههههههههههههههلنها منهم علإولنف رض 
كيلك  سهرائيا إ ارب لي السهالح أ م  ارب اسهرائيا؟ ا  اميركا لن    أسهلحة لكي يسه طيع الجيش الصه وك ف ن سهي  م اأ

 .    اآلخر    م وي ن ا  اوروبا ل
   ؟ ومست د. هل من الممكن طرق البا  السوفياني زنحاد السوفياني جاهاإل :«تضامن»ال

وروبا  أميركا و أآخر.  ع. وويا مو ههو شههروطا   سههيفر ههو  عليناالحال  يه ي مثا والسههوايات فالرئيس  سههني مبارك: 
ال بة  ال ةاو ة  إطائرات م   مة  ىعل صهههههاننا لم نحإاسهههههرائيا. فلنحكم الة ا وال نطق.  ب ار أسهههههلحة لكي ألن    م لي 
 سرائيلية و ح يق السالم.  ال صر ة اإل

  كهها الخهه مههات ةني  ج يهه   الحرب  اعال   ههالههة إسههههههههههههههرائيهها؟ إ إلىعيهه  سههههههههههههههينههاء أ لغههاء كههامههب كافيهه ؟ إمههاذا يراك بهه 
ال سههليح   ىعل كا ال جهوك ا ههوت ال ةركة و ةني  ركي ىةلو عل ههوت ي الةار   نرفع شهه أال ن ية. و ةني  عاتومشههرو 

ية  ال ن  ىننف ها عل ال بالم م وفرة فل اذا اليه ذا كانت وإن سهههههههههي ولنا. و لصهههههههههالح من ويا وم  ا طو وقت  إلىوويا يح اج 
اقصههههى مجهوك من أنبيل حن ناال مل امين بال ضههههية الفلسههههطينية ون ننا الأال أفضهههها إ واللبنانية.   الفلسههههطينيةال ضههههية  أج 

  ثالةربية في ال حافا ال ولية مثل ا   ح  الفلسههههههههطينية وال ضههههههههاياخر    ح ث عن ال ضههههههههية أ     كو  ونا كولة أ ح   أو 
 اامات  إل  غير وعلينا  لم   سهياسه نا إ. ي غيير خطنا السهياسه غري لالكونوط نت نفسهك مو هوع  هغأمصهر. ول   ذكرت 

   .يفي  غيير خطنا السياسوط لم   غير ولن  نجح ا   غ
وال راق وما    ة )لب انالسراخ طقخارج نطاق ال القال الرسرمية مع الدول ال ربية وخاةرة فى الم ا :«تضرامن»ال

نلا نل   الدور  أ. بل ف او   دورا   صررررررررم ل  لضرررررررهة الغربية( نومحاوول نلويد ا الهلسرررررررطي يةيل  م ظمة التحرير 
 سرائيلي.  نسحا  اإلبأولوية اإل المطالبةالسورش في لب ان و نبرير الوجود بهاعلية في 

 موقهلا م نم؟ دبلوماسية مع هذه الدولر وما هو  عالقالرغم عدم وجود  ىاذا نهسر موقهك هذا علبم
موجوكة في ي   ج يع أوراق ال ضههههية الةربية   إي ويا ال و ههههوع. ا  و كرارا  فار مر ل    ح ثت الرئيس  سههههني مبارك: 

سهه ضههيع.    ال ضههية إويه الحال ف ىعلوإذا اسهه  روا وجهة نظر . الةرب مخ لفو .   ههحةاال  اث اآل   ثبت الةرب. و 
الجهة الو ي ة  الفات ال    ن رك الخأ  نكو  منط يين و أ علينا  رب.عال   الة لغاء كامب كافي  إلإليسهت إ  ال ضهية 

 ا ال ضههية بال نطق والة ا. م ررات فاي  ى أسههلوب فاق عللإل  وي اسههرائياه ولنجلس مةا   الخالفاتال سهه في ة من  لك 
سههههههههرائيا مليارات  إنف ت أسههههههههرائيا لو إذا ب ينا عا خالف فإ. و ال ضههههههههيةت ا  الحا السههههههههل ي وو الطر ق الو ي  لحا أك 

م ا وو أفضا س طاعت  ح يق مناخ إوقطاع غاة ل ا  الغربية ثبت اق امها في الضفة ل ناسب لال ناخ اك إليجاال والرات 
 خالفا نا.موجوك بسبب 
  ال حر ر ومنظ ة االنسهحابهمخ لفة مع بةضهها البةض بشهه   الةربية فاق مع لبنا ه وال ول إ إلى  و ها  إسهرائيا

سهههههههههرائيا  بني في إق ربته و إميركية ابات اأواإلن خسهههههههههاسهههههههههيةه اأبال فكير في قضهههههههههي ها يسههههههههه ح لها  موقف في ليسهههههههههت
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أ ههههههههههههبحت  ذا إنه أ إلى  ن نبه أالخالف من كو   موا ههههههههههههلةفي الضههههههههههههفة وغاة. وكا ما نفةله نحن وو  ال سهههههههههههه وطنات
ل  با طرك سهههكا  ال سههه وطنات. ل   الةال ي لن ي  الرأ  الةام إف مرا واقةا  أال سههه وطنات   -ال صهههر ة ت ال فاو هههات هج 

سهههههههرائيا مسههههههه  رة في بناء  إا   مسههههههه وطنة. 155 بن ف ا الغيره ف ا بالك سهههههههبب مسههههههه وطن ي  أشههههههههر بلية ثالثة االسهههههههرائي
ل  وب ية ال و الةراق مع الةراقه وليبيا  ة   سهههههور ا  ههههه   على خالفج ي ة به وء وسهههههةي ة ووي  ر  سهههههور ا  مسههههه وطنات

 خالف.   ىعل
نها مشههغولة  أسههرائيا مطامع في الجنوب   إلأع    أ  ال لبنا  ف لتسههرائيا في جنوب إسهه لت مرة  ول مطامع ل   

بسههبب  سههرائيا ننا نهيء الظروف ال وسهه ية إلإالجنوب.  إلى هو  وا بالكاما  ل فت   ن هي مناآل  بالضههفة وغاة وعن ما 
 .  سية ووي ال ضية الفلسطينيةاأساعن ال ضية  نصرافناإالفا نا ومشاكلنا و خ

   القضية الهلسطي ية؟ بارة »مول هل ذلك ما قصدن  بف :«تضامن»ال
   .س ة اك ل ناقش هإ ىفهنا علآخر   صورذا كا  وناك إبالطبع. و الرئيس  سني مبارك: 

ية.  يرانيشررارك بالسررالح واللبرة ال راق في م ركت  القومية ضررد الل،مة اإل نناد ننون مصررر حليها   :«تضررامن»ال
ن المصررش  ن الرهانيْ إهذا الصرراع. كذلك ف إلىبال سربة لى اوقل م ية طرف غير محايد عأقومية و عتبارال والسر ودية إل

 الدور اوميركي في الم طقة.   إلىبال سبة ن والس ودش يكادان يكونان مت ادليْ 
 ن اون مشترك؟   إلىل الهلم المشترك يحول دون نحو   ما الذش

   أ ب ال أبصهرا ة  هنها. وانا  ويا من شه   موقف للسهةوكية أأذكر أ  أر   أ نا الأالرئيس  سهني مبارك: 
ل اذا نسههههههاع  الةراق فأل   ما أذلك مني.  ىق ر علأ  ح ث عن نفسهههههههاه ووم  ح ث عن السههههههةوكية. السههههههةوكية أ

واجهب مسههههههههههههههاعه  هها لله فهاع عن نفسهههههههههههههههها و  هايهة    ه وكه اله وليهة ووو كولهة عربيهة علي   إلىعلن انهه يةوك أ الةراق 
او جر  مفاو ههههات من  الحربا   وقف  إلى إيرا ننا ن عو إ .وليس مةنى ذلك اننا أنصههههار  رب   وكوا.   أج 

ن اء   إلى   سه  ع أ إيرا  ى  علأن. وأكرر   مير ل وارك ال ول ي   الحربسه  رار إ  أالحا السهل ي لهيه ال ضهيةه 
   .الحربالسالم و  با ال فاوض ب ل موا لة 

في   ما  كثر نقد  أمصررررررية   ر ه الك خطوالونقبل بالتهاو  الحر لن نوقف  إيرانذا كانت إهل  :«تضرررررامن»ال
 ؟مضمار المساندة لل راق

ن  أسررتطيع أنا و أالحديث في مثل هذا الموضرروع يكون مع ال راق وليس مع الصررحافة. و الرئيس حسرر ي مبارك: 
امقدم مثل هذه الرسالة للرئيس أ  ش رئيس عربي عبر الصح .  أو أحسين  ةد 

ةرر اعة السررالح المصرررش؟ وهل هذه  ين وةررل نطورأ إلىلمصرررش و ا منما هي حدود حزام األ :«تضررامن»ال
   ؟ضافة الي إم أقتصاد المصرش اإل ىي المرحلة الحالية ع ء علفالص اعة 

سههههههاسههههههي في  سههههههليح  ع  اكنا اأإ يكو      كو  ل ينا  ههههههناعة عسههههههكر ة كي الأب   الالرئيس  سههههههني مبارك: 
  نها وهيه ال ةه ات ورب ها الكول قه    نح ىير ال ة ه ة علقها في مجهال الهيخيرة وال ةه ات غاأ ىعل -جيوشههههههههههههههنها 

م نا  أننا نن ي  هناع نا الةسهكر ة ونطوروا. وسهنصهنع م ف ية وكبابات ل صهلحة إياوا. ومن ويا ال فهوم فإ  نحنا 
منها مثا الةراق  أول صهلحة ال ول الةربية الصه ي ة ال ي ق   ج  نفسهها في مهزق و ح اج لهيا السهالح لل فاع عن 

ق صههههههههاك لكن الصههههههههناعة مو ههههههههوع آخر فنحن  اإل ى  ال سههههههههليح عبء علإفر  يا. وبالطبع أيروا من ال ول في وغ
الة ا لل هن سههههههين والة ال ونك سههههههب خبرات    نشهههههه ر ها من الخارجه ون يح فر  أمن  نصههههههنةها في بالكنا ب ال  

 . ج ي ة ونساع  اخواننا الةرب في أ  أزمة ي ةر و  لها
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 نامل مع السودان مصير لب ان ووفاق الت
 القاهرة إلىونرحي  ب ودة ال،ام ة ال ربية 

 ما هي رحيتك لحاضر لب ان ومصيره؟   :«تضامن»ال
اللبنهانيهة و صههههههههههههههو  كيها  الوطن بحيه  يةوك لبنها  اله ولهة   طرافآ  االوا  لكي   فق اأالرئيس  سههههههههههههههني مبهارك: 

في  سهههابا ها في لبنا . اآل   كانت ال ول الةربية  صههه  منط ة  هههراع. في ال ا هههي ال سههه  لة ذات السهههياكة. ل   كا  كائ ا  
 ونحن الةرب السبب في ذلك.     ر با    بح كوليا  أو  ضخم الصراع 

ولماذا ونقوم وحدة  مت لق بحسرر ي مبارك وج هر نميرش؟  السرروداني-هل ان التنامل المصرررش  :«تضررامن»ال
   ؟بين مصر والسودان

  نةلن و  ة  أمكاننا إالشهههههةوب. ل   كا  في  لل كاما بين سهههههسههههها  أ  ع بالطبع. ونحن نضههههه  الالرئيس  سهههههني مبارك: 
ير  ا    كا  الشهههههه با  ال وإذاعن ما ي م ال كاما و ن م  الشهههههه با .  مر سههههههيح ث  ل ائيا  أوقية لكننا لم نفةا ذلك. الو  ة ف

 مر م روك له ا.  أ  بال ةاو  فهيا الو  ة و ك  يا
 ما  ال كاما ال ي سهههههن ي ها نحن والسهههههوكا  عنع رة ق   سهههههاوم في مشهههههرو ة كثيعربي   كوال  أ إلىشهههههارة ونا و ه ني اإل

  ال ظ الج و  من ويه ال شروعات.
كما هي الحال م ذ بضرع سر وال على   متواضر ا   اإلنحيازهل سريبقى دور مصرر في حركة عدم  :«تضرامن»ال

   ؟ه الحركةذحد مؤسسي هأن مصر أرغم 
 وس واةل عملية الت شيط.   اإلنحيازكة عدم شيط دور مصر في حر بدأنا قبل فترة ن الرئيس حس ي مبارك: 

هل ان المقر اللالي لل،ام ة ال ربية في القاهرة ع ء على دافع الضرررررائ  المصرررررشر ما دام قد   :«تضررررامن»ال
   ؟ طرح في م اقصة عالمية مشروع ب اء مقر دائم لل،ام ة في نونس

كافةي   ىمصههههههههههههههر وال عل ىعل ليس عب ها   طو ها ووو قيم منهي زمنأامةهة مبنى الجه الرئيس  سههههههههههههههني مبهارك: 
   رار ونحن الأذا كهانوا ير ه و  بنهاء جهامةهة عربيهة في  ونس فهم إر هههههههههههههه  هها. أالضههههههههههههههرائهب. والجهامةهة  نفق من 

لغينا جامةة أ  أجاوا بة   وال  ر وسهال    ذا كانوا ير  ونها في ال اورة فهوال  إنفرض و اي نا عا ال ول الةربية. و 
 .  الشةوب

 ء ومواةهال وننل ال وكهاءال  ماأس
 ودور م،لس الشور  باق على حال 

سرماء حوللا كثير من  أخر . في مصرر أ  ب ض قضرايا الداخل مرة  إلىنسرتأذن الرئيس بال ودة  :«تضرامن»ال
ن نطل   أبو طال . هل يمكن أفؤاد محيي الدينر المشرررير عبد الحليم ابو غزالةر ةررروفي  التنل ال: الدكتور

  ؟ءالتوضيج حول هؤو المزيد من
  ىطالق. وعلاإل ىال ك ور فةاك محيي ال ين رئيس الوزراء ية ا ليا نهار وال  بار  وله علالرئيس  سني مبارك: 

    الساكات لم يةينه رئيسا  الرئيس الساكات. وويا غير  حيح أ الرغم من ذلك فهو ي ةرض للهجوم و ة برونه من رجال
م  أن اج. كم ي  م للوطن. وا ية ا للصهههههالح الةام نصهههههب. م يار  الو ي  وو اإله في ويا ال نا الي  عين أن ا إللوزراء و 

 قول له ذلك بصرا ة.  ألصالحه الشخصي. الي  ية ا للصالح الشخصي 
ب.  طالب رئيس مجلس الشههههههههههههههةب رجا من خ   بوأ ههههههههههههههوفي  اك محيي ال ين. ال ك ورويا ما ي ولونه عن ال ك ور فة 
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    أبو غاالة أو ال ين خبوه ويا مو ههههههوع آخر. ال شههههههير ألس. ين خبوه مرة ج ي ة  جلل ا  ئيسهههههه ت ر او نربع سهههههه أن خبوه ل  ة إ
    بار.  أوز ر ال فاع وليس عليه ك وبر ووو أبطال  رب أ

ميركي وو م،لس اللوردال البريطاني.  ليس هو م،لس الشرريوخ األ مصرررم،لس الشررور  في  :«تضررامن»ال
 ؟  ستماعل، ة اإل قبلة دورفلل سيت د  دوره في المرحلة الم

 .ننا لم نبت في ويا ال و وع بة بيلك أقطع أ  . أس طيعأ الالرئيس  سني مبارك: 
سرتثمارال ال ربية في مصرر بالمقارنة مع   المئوية عن ح،م اإلسر  و ال   أرقام هل ل ا بب ض األ :«تضرامن»ال

   ؟ج بيةستثمارال األح،م اإل
جنبية فال أسههه ث ارات الةربية واسههه ث ارات مصهههر ة اما نسهههبة اإلمن اإل  60%من  كثرأالرئيس  سهههني مبارك: 

 .%35 ى ا   عل

 نحن من اسرة محافظة و نح  الدعاية
 وودشأقضي الوقت مع أيكون لدش عمل   وع دما و 

الحد الذش و  إلىوودك لحسا  الموقع ال ام الذش نشغل  أنك نتشدد في الت امل مع إم روف ع ك  :«تضامن»ال
 سماءهم وو نوع دراستلم.  أحد حتى أي رف في  

 ؟  وودك وكيف نقضي اوجازة م لمأعن طريقة ن املك مع  ن نسمع م ك شيئا  أهل ل ا 
ذلك نحن   إلىقضهي الوقت مع اوالك . ويا طبةي. و أنني إعن ما ال يكو  ل   ع ا فيس  سهني مبارك: الرئ
  ىوالك  علأكا   ةاملي مع  سههههههه  رارإوفي جهة نظر  ويه. والخبرة  ةك  و ال عاية.  حب  سهههههههرة محافظة الأمن 

 .  سلوب ال ةاماأساي. ولم ي غير شيء في ويا اأ
ي  ل بد ال اةر ووفا  فاينور السادال وليس جمال عبد ال اةر. ومع ذلك فلو و أحس ي مبارك ليس  :«تضامن»ال

   ؟ للسادال كيف حققت هذه الم ادلة
 وليا قياكة مصهر وق ما خ مات لوطني وغيرا وجه ال ار خ. وكا   كاتوالسها  النا هر  عب  إالرئيس  سهني مبارك: 

خر طة   رقاك الثورة وغي   البشهر. عب  النا هر ةةشهياء  حسهب عليه. ويه طبيأله و  ناك أشهياء  حسهبزعيم له أخطاء. و
امن  وبيل جهوكا  صهههههههر م ع ا مع م أ أنا له. و   ننسهههههههاأنسههههههه طيع  وال ومية والةال ية الطنية ال ضهههههههايا ال خ لفة الو   أج 

 ك وبرأفي  رب  جه ا  عظي ا  نه بيل إما الرئيس السهههههاكات فأ هههههابا عاك . جرك نني كنت مالرئيس عب  النا هههههر إل
شهههنه ا   عا مصههر فضههاال  أ. ا  له ا  ناكرا  للج يا وأ   اكو  جا  ا  أزعيم كبير وال يجب   ووو  حنف اوفي مو ههوع اإل

امن  جه ا  بيلوا ئر اليين  زع اء مثا عرابي وسهههههة  زغلول وسهههههاشهههههه   ووو ائنا ال ن نكر لاع أعلينا مصهههههر. يجب   أج 
 فيلك ليس ع ال  شهههخصهههية  بسهههباذاك أ  وأفي ويا   شههه م ونالك قلةت انذا كإخالق. و ليس من  ههه يم ال يم واأ مرأ

 .  سلي ا  

 ني نحاد السوفيانتبادل السهراء مع اإل
 ع دما يوقهون ندخللم في شؤون ا 

لتبادل   موعدا   وحدد النثيرون نهراج بمرحلة نشرررررب  اإل السررررروفيانية- ةال القال المصرررررريمرل  :«تضرررررامن»ال
في مصررررررر بدل وكأنلا   تلابال جرل مؤخرا  نالرسررررررمي السرررررروفياني على نتائج اإلوم ن الل،أو إالسررررررهراء. 

   ؟سوفياني للذا التقار . لماذا  جلاإ
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من ع م   هك  ن. وعن ما نسهههههههفراء في الةا ههههههه  ي   ج يو  ال قائ ة وإن االةالقات ال اال الرئيس  سهههههههني مبارك: 
نسهههه طيع  جاولها. وعن ما   الظ ى حاك السههههوايا ي كولة ع . واإلسههههنةي  السههههفراءوجوك   خا في شههههةوننا ال اخلية 

بة م  عاكة السههفراء مر بطة إ في شههةوننا ال اخلية. لو   خاب مجلس الشههور   هك  لنا انهم ال ياالو  ي  خإنواج وا 
 .  ل اخلية. ومثا ال صر حات  ة بر   خال  شةوننا ا   خلهم في

   ؟د السهراءاذا عإو يتوقف التدخل أ :«تضامن»ال
   ال أ  ىسهههلي ة. وعل أ سهههس ى   كو  قائ ة علأعاكة السهههفراء يجب إ  ههه ن ذلك أكيف الرئيس  سهههني مبارك: 

 .  وقفها ووي   حسنلم أ –وناك عالقات  جار ة 
امالرئيس مع نيويورك ونتصررل بالملك حسررين ونت امل  نك الحسرر لتقيت بالملإلقد  :«تضررامن»ال حسررين  ةررد 

وعالقانك طبيفية مع السلطان قابو    الدرنميرش. وقمت بواج  ال زاء في وفاة الملك خ سونتنامل مع الرئي
في  السررلطة الشرررعية  إلىجوليد. وموقهك بال سرربة حسررن الصررومالي سررياد برش والرئيس ال،يبوني س والرئي
ن قطع لهترة   و القاهرةنصررراول بين طرابلس و ر من التهلم. واإلبكثيي،ابي. بل ان موقهك من سررروريا إ لب ان

التحرير. اذن ما الذش يسرررررر ك من حضررررررور مؤنمر القمة ال ربي   مع م ظمة لنة جدا  اطويلة. وخطوطك سرررررر 
 ؟  عليك ال،ميعغلبية وي تمد مل م ك األت ان عتبارك شريكا  إلريا  حتى من دون دعوة باالمقبل في 

عرف ج يع الرؤسههههههههههههههاء وال لوك مها عه ا الرئيس  أ عالقهات مع كها الةربيهة و  انها له    الرئيس  سههههههههههههههني مبهارك: 
ما ب ية ال ول الةربية  أه ذلكه ياأ  رم نا أنه ي  لك شهههخصهههية م انة وواكئة و أعنه أسههه ع الشهههاذلي بن ج ي  الي  

  إلىمير قطر أ إلىمير البحر ن أ إلىزاي   الشههههيخمن  ج يةا  عرفهم أ نا أمسهههه  رة مع قاك ها و  فةالقا يال ي ذكر ها 
على  ما ا  افرض نفسههههههههي أ  . أوناك مشههههههههاكا مع وليس  طي  بة وعالقا ي بهم  عرفهم ج يةا  أ نني ت. إالكو مير أ

ي ف  ثم كبر كولة عربية.  ر   مني اليواب أمصهههههر  ل صهههههر. إ  ير هههههاه    ا  أ  أع    أ مة  ر ال  ة فهيا امر ال 
سه ع  أ  ر و ل ة ا إلىذوب أ  أنه لن ي با إالشهةب ال صهر .  ال ي بلهث عن مصهر بالسهوء فهيا ي ح    شهخصأ
فهيا   صهههر . اما وةالء اليين ي ولو  وا  ةوك مصهههر أم يةوك الةرب ل صهههرال للرئيس  وأوانة ل صهههر إ   كل ة  أ

ط أال يحرجه  ملك عربي بشههههر  وأرئيس  أ  إلىسهههه ة اك لليواب إ ىنني علإم  وك ا . و ذراعي  نا اقول ا  أكالم. 
مةرفة   أعرفه س   شخص. الرئيس السور   افظ اأأ  جاه    ساسيات أ ست ل    انه ليوأ ب أ  أو ح  ذلك.

. جاللة ال لك فه   بصرا ةون ح ث   كنا نجلس مةا  و نائب رئيس  كنت  مني أ    عرفهأ ونا و    كا  طيارا  أجي ة مني 
ح ث بصههههرا ة في كا ال و ههههوعات.  ون عرفه مةرفة جي ة أ لك  سههههين . ال جي ة   مةرفةعرفه ا  أ واالمير عب    

عن     هخر   فرق في ذلك. مصهر الأ ال أر   مصهر فهنا إلىعوكة الةرب  وأالةرب  إلىمصهر  عوكة ما مسههلة أ
امن  كبيرا   ل   بيلت وال  اال  بيل جه ا  الةربية ال ول    اوي  م اله أأال ضههههههههههههههية الةربية سههههههههههههههواء طلب منهاه  أج 

  إلىية الج ين قضهه لنا ال ضههية الفلسههطينية من ي. ونحن اليين  و  أسههاسهه لفلسههطينية ل اامها  جاه ال ضههية اإاجبها. و و 
ل ي كل ة أعن ما اأ يا  رغم اننا في بةض  ى ضهههية الفلسهههطينية. وعلعن الناال ن افع  قضهههية شهههةب. ونحن ال

كفاعي عن ال ضهية الفلسهطينية من سههوا ها ي ننإال ن وبين قاعة الجلسهة ف يغاكر بةض مام محفا كوليأمصهر 
 .يخيفنايضاي نا وال  مصر بهيه ال ضية. وويا الإل اام موقع 
نه ل  من  أن لرحسراء ولم نذكر ياسرر عرفال؟ ما الذش يمكن او سرماء م ظم الملوك ألقد ذكرل  :«تضرامن»ال
 ؟   أْجل

ع   سهههههههههههها. وانا أع  اال  إ ال نظ ة ع اء كثر ز أفات وو أ  عر في كا مجال  أعلننني إالرئيس  سههههههههههههني مبارك: 
 .س طيعأعرفات ب  ر ما 

ال ر  من   إلىلا وجل  ن يأذا كانت ه الك رسرررالة يمكن إعما  مبارك ي نلاية هذا اللقاء سرررأل ا الرئيس حسررر يهف
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 :    الرسالة اآلنية»التضامن« فوج  عْبر اللليج  إلىالمحيط 
ال  ول عائم  ا ل الشههههه و باك    الخالفات إخواننا الةرب. إ»يا  ال  م أ هج  ننا ق  ن شهههههاجر  إنسهههههانية. و ب ى الةالقات اإل أج 

نوع   ى فههاق. فلن فق   ى عللإل النهههايههة كلنهها عرب. فلننبههي الخالفههات ولنجلس مةهها   وفي .ا  اليوم لكننهها سههههههههههههههن صهههههههههههههههالح غهه 
اخ الف من اإل امصلح نا كةرب ومن  أج   .قضي ناو أج 

 

 ن شر الحوار في م،لة »التضامن« 
 بتاريخ 5 نوفمبر/ نشرين الثاني 1983
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 مق ابلة مع  الرئيس جعفر منريي   )1( 
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  ان من لب   أالم قد نبد  نلاية النميرش: 
 السودان   يإمامة ب د اليوم فوو 

 
ن شراهد وناقش. ومثل هذا القول ضررورش  ن رأ  وليس من رأ  كم  ع كم  ن سرمع وليس من سرم  ليس من علم كم  

سررررر ين بضررررر ة   على مد  عشرررررر ن أجريت  أنميرش. وقد سررررربق  ث مع الرئيس ج هرالحدي مر هذاأكمدخل لتوضررررريج 
برز  أز وكثر في شررأنلا القول والتهسررير. ول ل وسررط ظروف ذال نمي  حاديث مع الرئيس نميرش لنن هذا الحديث جاء أ

مسررررررررألة نطبيق  ين ولم يهاجئلم في الوقت نهسرررررررر  في اآلخر ن الرئيس نميرش فاجأ السررررررررودانيين و أهذه الظروف هو 
 د.  من حيث التملي حدا  أالدقة فاجأ ب ضلم من حيث التوقيت ولم يهاجىء  أْجلو من أسالمية. فاجأهم القوانين اإل

بتنار ةرريغة نوفياية  إنحايقلا والمت لقة ب أْجليوقف الرئيس نميرش السرر ي من  ذلك ه الك الملمة التي و إلىو 
 ل ودة ال القال بين مصر والدول ال ربية.  

  كثرأسرررالمي ل اإلخوة السرررودانيين بدل ةرررورة التحو  سررربوع حافل باللقاءال والم اقشرررال مع عدد من األأوخالل 
نطباعال عما حدث وو يزال يتهاعل في السررررودان نتي،ة  ل ب ض اإلمكان نقْ إلجاز القول فأن  بال في ا وإذا. وضرررروحا  

جتلادال قراءة عل  إوانين وما رافقلا من نهسررريرال و ة نلك القمكان قراءن  بال في اإلأسرررالمية. كما نطبيق القوانين اإل
 .درجة عالية من التأني

سررالمية  يق القوانين اإلبنميرش شررمل في جملة ما شررمل  من نقاط موضرروع نط في هذا ال دد حديث مع الرئيسو  

   1983أكتوبر/ نشرين األول  19الرئيس ج هر نميرش يستقبل يوم األرب اء 
م زل  في اللرطوم الزميل فؤاد مطرفي 
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السررودان   إلىرة نطباعال ومالحظال عن زياإاعداد ثالثة وحقة وبشرركل مسررلسررل ما سرر،لت  من  فيسررتتبع أن أعلى 
 طباعال«.  نإستث ائية. وسيكون ع وان هذا المسلسل »اوسالم المحايد في السودان: خواطر و إهي في كل المقاييس 

سرررررررررتراني،ية اوميركية  بين اإل حديث الرئيس نميرش نحليل  للصرررررررررراع الدائر يبشررررررررركل خاص ف نتباهوالالفت لإل
  إلىرد عبارة ندعو سرام لا او قارئلا و أ  هذا التحليل  طارإط. وفي سر و سرتراني،ية السروفيانية في م طقة الشررق األواإل

  يمرامرة ب رد اآلن فإحرديثر  قولر  انر  »و  ين الالفرت فإلب ران«. كرذلرك  في أالت بر . والفبرارة هي »ان نلرايرة ال رالم قرد نبرد
 .  مامة الغزالير أش إمامة علم وفق إذا كانت على حد ن بيره من نوع إو إالسودان« 

م  ش نظام من ب دكر حتى لو نسرررررررل  أن يلغيلا أيسرررررررتطيع  نلذل قرارال وإسررررررريادة الرئيسر لقد  :«امنضررررررر ت»ال
النثير من التنل ال   ىن نمار  مرونة نقطع الطريق علأنت وحدك أسرررررررتطاعتك إالشررررررريوعيون السرررررررلطةر ولنن في 

 ؟  شاعال. هل ستمار  هذه المرونةواإل
ك معال  إ   إله والصهههههالة عا نبيه ورسهههههولنا.  ر يم والح   هلل والشهههههكبسهههههم   الر  ن الر  :الرئيس جةفر ن ير     الح 

سههههه رسهههههال في نني قبا اإلإا  ليهم الةرب وال سهههههل ين عامةه غير مر ي جاوز السهههههوكأا  سهههههالمية في السهههههوكبالشهههههر ةة اإل
ي ي طلع  ( عن ما كا  الشهههههههههةب السهههههههههوكان1964ول  شهههههههههر ن اأ /ك وبرأ 18 فا هههههههههيله اسههههههههه رجع ذكر  مثا ويا الوقت  

ك م سهههههههه رجاع الحياة ال ي  راطية من إل ن فا ههههههههة    ق نا به من كاخا ال وات ال سههههههههلحة ل عم اإلالةسههههههههكر ه وال ور الي الح 
ك م رغام ال ياكة الةسهههههكر ة لل خلي عن إنحيازنا لجانب الشهههههةب و إك وبر و أ 21الشهههههةبية ال ي  كللت بالنصهههههر في    ه وف ا  الح 

  9196مايو  أيار(  25سهههههاسهههههها ثورة أ ىرنا علسهههههس ال ي فج  س ال باك ء واأ  سهههههس ومباك ء و هههههةناوا وهلت وي نفأ  
مكاسهههههب الشهههههةب و ين وقةوا فر سهههههة ال نازع ال بلي والةنصهههههر  والطائفي والحابي   ى ين فشههههها ال  نيو  في الحفا  عل

كوروا في  حالف قو    ركثر في الة ا الوطني و طو أ  اآلخر مر الي  كفةنا للاج بال وات ال سههلحة وال وات النظامية اأ
واراكة و كها ف ال وة ال هائه ة لههيا ال حهالف م ها جةها ال واطنين    ههههههههههههههبحهت ب ها لهها من قوة  نظيم أالشههههههههههههههةهب الةهاملهة   ى 

  ويا  إق ناع كاما  إ ىللج هور ة في الوالية الثالثة ووم عل ن خاب فرك من ال وات ال سهههههلحة ليكو  رئيسههههها  إ ىيصهههههرو  عل
 ع اله الرس ية بالا  الةسكر .  أ الج هور ة يااول كا   رئيس أو  بالرغم من اآلخر ي عي ك ا  عسكر ا   ليس  ك ا  
ْنمماذا حدث خالل فترة  :«تضامن»ال  ؟  هذه الح 

سههههههةالك عن  ىعل ل امت بها. وركا  إال باك ء والسههههههياسههههههات ال ي كلفت و  الي    ث وو  نفيي :الرئيس جةفر ن ير  
  إلىههها في كهها ل ههاءا ي و علن   أ ول للثورة والبيههانههات ال ي البيهها  اأ إلىذوهها  عيهه  اأأ   أ وكأ  قرارنهها بههاال  كههام لك ههاب  ه 

ل اام  م بك اب   واإلك   جاه وا هههههههههح للح  إال يثاق الوطني الي  ك بناه وال سههههههههه ور وال وانين ال خ لفةه وفي كا ويه الوثائق 
ك  ا مسه و  شه ة رفةنسهالمية بةه وفي وطن    كن ايه الث افة اإلسهالمياإلبالشهر ةة  ال ولة. ول     إلىبالك اب من الفرك  م الح 

كثر( وذا  أو أقبيلهة  550ن وهيا البله  ذا الث هافهات ال  ةه كة  كها  الفرك ال سههههههههههههههلم يحكم نفسههههههههههههههه بك هاب   اأمر الهي  مك  
   إالبل ا .  من وسههههههالم م ارنة ب ا جاوره منأ مليونا  ونصههههههف ال ليو  كيلوم ر مربع( ي يش في  ال سهههههها ة الشههههههاسههههههةة

ك م العال  إ  يكن مفاجهة بالنسهههبة ل ةظم ال واطنينه ولكن ال فاجهة كانت لنا م  ثلة   سهههالمية في السهههوكا  لم بالشهههر ةة اإل ح 
في الخارجه ومن  يضهههههههها  أن ا إفي ال اخا ف ا و  لفر ة والسههههههههرور الي  قوبلت به ليسيجابية واسهههههههه جابة السههههههههر ةة واإلباإل

 .وليبيا إيرا مةها عالقات  سنة مثا مواطنين في كول ال  ربطنا 
   إب رار  حر  ههها. ك هها  ح   ى الههيين ي ةههاطو  الخ رر  ه فل هه  ف    الوازع الهه يني لل واطن السههههههههههههههوكاني قو  جهه ا  إ 

ن اج ال ي كانت  الج ارك ورسهههههوم اإليراكات جاوبوا مع ما كا  ي ال عن ن ص اإللم ي  اإلق صهههههاكيةال خ صهههههين بالشهههههةو  
ح ث  ي   ر وو من وب  ن وق الن   ال ولي الي  قال لي ا  ال رارممةي ويا اأ ر. والو ي  الي  أثارمفرو ة عا الخ و 

ربةة ماليينه ولكن أمن  نها اكثرأ صور أكن أنني لم إعليه ب ربةو  مليو  جنيهه ول   رككت  أيراكات م  اروا اإل ثغرة في
ال ضهههحيات في ال اخا ما  سههه  به      خي منأو  كن  رار  خاذ الذلك أكعى واوجب إل فإ    نها اربةو  مليو أذا  هههح إ
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 ج  اعية.  ال واطن وسلبيا ها اإل ىسيوفر علينا ما كنا نصرفه عا آثاروا الصحية عل ع الخ رويه الثغرةه ك ا ا  من  
و  كن عيه ج  اسر والنساء  شي  بال رار الي  أعاك اليها أمنها اإلل   و ل ني الة ي  من البرقيات والرسائا من اأ

  الصههههةوبة الو ي ة ال ي واجه ني  إر ياح الرأ  الةام م ا  نشههههره الصههههحف من  ةلي ات ورسههههوم كار كا ور ة. إ   ال ظ أ
رجاع  إمة أ  اله ف وو ي بالسههههههههههههههرعة الالزمة مع ا  السههههههههههههههرعة الز من النا ية ال نفييية في ويه ال رارات وي انها لم  نف  

 ولهاه و حكيم الة ل.  الح وق أ
ع ام    اإلإكثر ر  ةه و أسهههههالمية  كام اإل  اأإسهههههالمية و جها  كام اإل  ال ول الغربية   ه نا بالو شهههههية في اأإ

 .و عن ال ا اوا ال  يا ي كنهم الةفأ   إوا ال   ول با   يس ب ل بال ية أأذ انه ي كن إك ا وو عن ومه  عن نا ليس ق ال  
  ة للم؟  ستث اءال م ي  إو طلبوا نلصي  أجان ر لبراء األهل ن ر  ب ض السهراء لمسألة ال :«تضامن»ال

نسهههههههانية وكا   االسهههههههالم جاء لخ مة اإلإجانب وال بلوماسهههههههيين رب ا ال يةرفو  من اأ الكثير :الرئيس جةفر ن ير  
لي  رضهههه   ع الخ رعلنا من  أ ج  اعية والفركية ورفع مسهههه و  الفركه وعن ما  شههههر ةا ه  سهههه ه ف  نظيم الحياة االسههههر ة واإل

  جانبه ف لت  السهههفير البر طاني مع جنرال من بالكه ياور السهههوك أ  ووج  الفر هههة لي ول ا  ال رار رب ا يف  نا الخبراء اأ
  ال ين  إيحبو  الخ ره با  ن الء في السوكا  وو الخ ر فلنف  ومه ففي الةالم الكثيرو  م   ذا كا  سبب وجوك الخبراإله 

  عن نا  واليي    يح ا لي خطاب شهههههههكر من  كوم ه أأ وقع أ نني كنت  إوقلت له ال سهههههههيحي ال يحبي شهههههههرب الخ ره 
  خينه ووو من نكم  حاربو  الإله  مةالج هم من مشهههاكا الخ ره وقلت   ىربةة آالف خبير بر طاني سهههيسهههاع  ال رار علأ

شههههههههههههههو  ايههه ول ه   البله  الهي  ي يمراعهاة قوانين اأجهانهب كائ ها  جهب ا  من و إيهة  هال فه أ ىوعلبهالخ ره  ال كيفهات ف ها بهالهك
 ي.  ثق نع السفير بح يإ

بةض الناي ي ح ثو  عن و ههههع ال رأة و  ولو   
 ىعل بنني سهههههه ههههه ر قرارات ج هور ة بفرض الحجاإ

كل ة الحجابه أ  الشههههههههههههههيء   ىع رض علأ ال رأة وانا 
خفهاءه من الوجوك. وال رأة عنه نها  شهههههههههههههههارك في إمةنهاه 

وعن نا   الفا ههههحهاللبس   هههه ال ج  ع. ووي بطبية ها 
ث ههاف نهها مهها جاء من  ووفي الثوب السههههههههههههههوكاني الههي  

وال رأة في عهه  الرسههههههههههههههول كهانهت   هاري الحيهاة   يكفيه
  ة ا بال جارة.  الة لية والسي ة خ يجة كانت 

بتقرير او مذكرة او   اسرتأنسرتهل  :«تضرامن»ال
ن المالية  دراسرة حول اللمر في السرودان من الزاويتيْ 

   ؟ رارالق نلاذإل والصحية قبْ 
بالطبعه فنحن نخضههع كا  :الرئيس جةفر ن ير  

ت م ههنيهة ول ه  كهانهت ونهاك  جهاز هه له راسههههههههههههههاإا قهانو  قبه  
لجا  م خصهههههههههههههصهههههههههههههة من ع ك من الةل اء من كاخا  
وخارج السهوكا  و هةوا لنا  هيغة بةض ال وانين ال ي  

   .قامة الح وكإخلنا كأاس هنسنا بها وع لنا فيها و 
  بيقر هل سررررتطل اآلن ب د التط :«تضررررامن»ال

   ؟ دراسة عن األثار ال هسية ال ان،ة عن التحريم
قسهههههههههههام لل  ابةة واال صهههههههههههاء  رفع   ار ر من ظ ة عن أننا لم نطلب ذلكه ولكن ل ينا إ  ي ة  :  الرئيس جةفر ن ير 

حس ي مبارك والرئيس ج هر نميرش خالل الزيارة األخيرة التي  ريكان:الرئيسالش
قام بلا الرئيس المصرش إلى اللرطوم ويبدو في الصورة خل  الرئيس مبارك 
 الدكتور بلاء الدين إدريس وزير الدولة السوداني لشؤون رئاسة ال،ملورية
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  اإلق صههاكية   كا ال  ار ر مشههجةة للغاية.  في ا    الصههفحاتإن الحظ فسهه  فراك والج اعات. ولح  اأ ى هثير ال وانين عل
   ننشر الف رات ال  كنة منها(  أ ىالرئيس ن ير  ووافق عل إلىولية مي انية رفةت أكراسة  خال ة

و موقف ذش طابع شرررررلصررررري من جان  سررررريادننم في هذه أفترا  ناحية وجدانيةر إهل ي،وز  :«تضرررررامن»ال
 ؟  القرارال

   أثر النشههههههههههة ال ينية ال ي نشهههههههههه هاه ك ا  أن  ا مه ربوج انيا   جانبا   إ  وناكسههههههههه طيع ال ول أ :الرئيس جةفر ن ير  
 .ق ناع ب ضاروا وسي ا ها جرب ي الشخصية مع الخ ره كا  لها اأثر في اإل

   ؟ ةيام رمضان مثال   ىالب ض يتساءل عما إذا ك ت ست،بر ال ا  عل :«تضامن»ال
ل اام  ب عليه اإل  وج  نه و ههههها سهههههن الرشههههه أشهههههروط ال سهههههلم ب ةنى  إلى  مسهههههلم و ههههها أ  إ :الرئيس جةفر ن ير  

جبروم  أالصهههههيام ولكنني  ىنا ال اجبر الناي علأخص شهههههرعية  ة يه من ذلك. و سهههههباب ور  أذا كانت وناك إ ال  إبال باكاته 
 نه ال إكراه في ال ين.  هب سباب اله اية وال وعظة ع ال  أوفر أالصالة ولكنني  ىجبروم علأه وال يفطروا علنا  أال  ىعل

ْنمل التي مرل بلا هذه القرارالر وهل هي خالةة ن،ربة لمراحما هي ا :«تضامن»ال  ؟  م هي حالة عمادةأ الح 
ك م نههها خليا من كهها ذلههك. ف ن نهها يههة  جربههة إ  اقول أسهههههههههههههه طيع أ :الرئيس جةفر ن ير    هههكهه  لي ا  ال وانين   الح 

شهاكاه وبةض لحا الجير  ل لك ال   ويه ال وانين وي اإالو ه ية ال  حا مشهاكا ال ج  ع والفرك. ومن نا ية ال باكةه ف
 وال الشههخصههية كا  مو ههع الر هها من الناي وال شههكلة الو ي ة كانت  مية ال ي كانت مطب ة ك وانين اأسههالال وانين اإل

 .  م ال ضاياال هخير في  س  
ف لجنة من كل   1967للوزراء عام  ه و ين كا  االخ الرشهي  الطاور رئيسها  وال  رج في و هع ويه ال وانين كا  واركا  

مت ل جلس الشههةب ال ومي مني  وق  ع اك بةضههها فةال  إ سههالمية وق   م ال وانين اإلالةل اء الةرب وال سههل ين بو ههع خطة 
 هههرب لهم   مةقت ال مرأ ههه ر ه في أمن ال جلس و منها  سهههحبت وا  ا  عوام ولم يبت فيها. وفي الةام ال ا هههي أ خ سهههة 

عضهههههاء مجلس  من أ رك و    فه ههههه رت ويه ال وانينه وق  وج ت ال بول ح أ  أ لي  ع  إال ثا. وفي ويا الةام شهههههةرت 
 جاز ها بشكا سر ع.  الشةب اليين يضةو  اآل  خطة إل

.  و عدوا  أر ك ت نحطم الزجاجة كما لو كانت ن ي ا   أنكبادة اللمور إوح  الب ض من ةرور عملية  :«تضرامن»ال
 ؟  ما سر ذلك

سههباب  هخرناه ولةا  أ وسههبب رئيسههي من م الكبائرأر ي للخ ر ال ي وي  لةا ويا نا   من نظ :الرئيس جةفر ن ير  
 نها مغيية.هلهاه   ى ا  كواقن ه كانوا يو و  ب س ة ار شجيع اإل  ويا 

حد محاةررة ظاهرة التدخين المسرتشررية   إلىن نصرل الحال أطار المزيد من الترشريد هل يمكن إفي  :«تضرامن»ال
   ؟ في السودان

 ههههه رنا  أالصهههههحةه وفي ويا الصههههه ك  ىخطيرة عل   لل  خين مضهههههارا  أل   ب أنا بة ما  هك  لنا  :الرئيس جةفر ن ير  
ماكن الةامة والصههههاالت ال  فولةه ورفةنا رسههههوم الج ارك عليه م ا زاك  ةه في اأمضههههاي ة ال  خنين ك ن إلىيه ف  قانونا  
ة ال  خين. وفي ال سههه  با سهههنوقف زراعة ال بم  ن نسهههبلوا م  الكثير ن ق  قل  أذ إ جاه ن في ويا اإلسهههةاره ووناك  حسههه  أمن 

 ل حاربة ال  خين.  
قراراننم اوخيرة وبالذال فيما يت لق بتحريم اللمر مرنبطة بما سرررررررررميت  في السرررررررررابق »الايادة   :«تضرررررررررامن»ال
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الرشرررريدة«ر ورسررررالتنم الشررررليرة  
للمسررررررررؤولين السررررررررودانيين من  
مرررردنيين وعسررررررررركريين مررررا هي 

ي  ة؟ )فلرسالظروف نوجي  نلك ا
   (وخر الحديث ن  هذه الرسالة
  :الهههرئهههيهههس جهههةهههفهههر نههه هههيهههر  

  وجه هه  أال وجيهه الهي  سههههههههههههههبق 
طهههار ال ههه رج  إ لل يهههاكيين كههها  في

قرار منع الخ ر   إلىللو ههههههههههههههول 
  أع بهههههههار إلكههههههها ال واطنينه بههههههه 

  أال يهههاكيين وم ال ههه وةه و نبغي 
ن وهم كونهههمه  يهكهونهوا اله هثهههههههال له ه  

ول ه     هت  لهك الرسههههههههههههههالهة ن هائ   
غلبيههة  سهههههههههههههه جههابههت لههها اأإو  بههةطي   

السههههههههههههههههها  ههههة من ال يههههاكيين م هههها 
شههههههههههههههجةني لل يههههام ز ههههارة مبههههارك 

مطلوبههها في  للةراق  ةطيهههه كع ههها  
   .ويه ال ر لة ال ي   يشها ال نط ة

سهههه جابة باورة. ونال ظ  إنفسهههههم ل وجيه رسههههائا م اثلة ل رؤوسههههيهم كانت لها أخر ه ك ا شههههجع ال ياكيين أ  بخطوات 
  من غير ال سههل ين كانوا  اآلخر في النيا ا  رجاالت ال ين ال سههيحي وبةض الطوائف ال ينية ور ع ام الخ إ عن  ع لية 

 نوا مسرور ن من ويا الة ا.  كاولى و في الصفوف اأ  
سههههههههي خرجو  غ ا من  وثالثين  ههههههههابطا     وا  ا  أذ إال وات النظاميةه ننا كخلنا  جربة ج ي ة في إ ههههههههيف أ  أوأوك 
الر ب بة  عام من ال راسههة ال ينية لية لوا كوعا  في ال سههاج  الخا ههة بال وات ال سههلحةه  لف مخ  من سههالميال ركا اإل
ل اام اله يني و طو ر الث هافهة  نضههههههههههههههبهاط الةسههههههههههههههكر  واإلثق من نجها هها ووي االولى في مجهال الج ع بين اإلأ ووي  جربهة

.  الناي زورا   ىخلق وال يلف و  ال هم عل ىلوع مينين و اكقينأفراك سالمية في  فوف ال وات النظاميةه م ا يجةا اأاإل
كا  مع كا جن   ال صحف   1956  الرئيس ج ال عب  النا ر كا  ي عو ل ثا ذلك. ففي  رب السو س سنة أوأذكر 

 و.  أكبرول نشي  قومي لثورة يوليو نشي  »  أوساط ال حاربينه كا  أالشر فه ومثل ا كا  ال سيس في 
ن نحدث هذه القرارال  أ. هل نتوقع ا  كبير  ا  نقدير  ا  ي ج و  السررررودان لنم شررررلصررررين فط ويكن الموا :«تضررررامن»ال

 ستث اءهم م لا؟  إن يطلبوا أفي ةهوفلم و  بسب  ن وعلم وظروفلم اللاةة بلم نملمال  
  نهم يةرفو  شهخصهي. وق  ع لت مةهم كثيرا  أاالخوة الجنوبيو  بالفةا يح رمو  رئيسههم ك ا   :الرئيس جةفر ن ير  

 .  ال  ر ب بيني وبينهم  ى سيناته ولي مةهم  جارب كثيرة ساع ت علالخ مني
ا ه وليلك  حركوا مع السهههوك ىللهجوم عل   يكو  م خال  أ  الجنوب ي كن أ  بةض السهههياسهههيين ال  امى ية   و  إ

  منهاوأة الخرطوم  همنهها به  ع  هاكا  إ في ال ةسههههههههههههههكر ال ةهاك  لنها    مثها ليبيها واثيوبيهاه ال ي كخلهت مةخرا  اآلخر ول بةض اله 
   ةال  مشههههههههاكلها في ار  ر ا وليلك ب أت   ةاو  مع ليبيا و بني ال ةسههههههههكرات ال ناوئة لنا ول ينا مةلومات كثيرة.  أي كن 

    خلص وي أ  ن خي موقف الة اء من اثيوبيا ون  نى أقفهاه فنحن ال نر      راجع اثيوبيا مو أ يضههها  أما ولكن ل ينا اأ

رش وكبار مساعدي  يظلللم ش ار"اإليمان. ال دالة. ب د ةدور قرارال نطبيق الشري ة اإلسالمية: الرئيس نمي
القوة" وفي الصورة نبدو حرم الرئيس نميرش )إختار الرئيس نميرش شلصيا  هذه الصورة وقال... أن نشرها رد 

 ور المرأة وفي الح،ا (.على يقال في شأن د
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  ال رارات  أ. ل   هنت الةنا هههههههر ال ةاكية ليهه با ومن ال ةسهههههههكر الشهههههههرقي ع وما  إ نضههههههه تإالي  مةسهههههههكر الة اء  من
  وناك مةار ههههههههة أثارة الجنوبيين وب أت  نسهههههههههق لألسهههههههههف مع بةض الكنائسه وب أوا يظهرو  للةالم االخيرة فر هههههههههة إل

منع  هثيره في أ  أسهههههههه طيع ألكنني وقفه و أ  أسهههههههه طيع أسههههههههالمه ال وسههههههههاط الجنوبيينه وويا ع اء عال ي لإلأوم اومة في 
 س ة ال لل وة.  إو أواب إر و أب السوكا  بال  ةص  

م  أ كثر نسرررامحا  أالداخلية ه اك ثالث نقاط أوللا حول الم اخ ال،ديد وهل سررري، لنم  في القضرررايا :«تضرررامن»ال
رال السرودان في اللارج وثالثتلا  مور الداخليةر وثانيتلا نت لق بالتقلي  النبير في سرهافي الت امل مع األ كثر نشرددا  أ

 ؟ طرف سياسي م ين ىمحسو  علن هو والحساسية وهي وزارة الطاقة التي يتووها م   عن وزارة بالغة الدقة

سهههههلوبي في أ  اسهههههلوب ال ياكة وو الي  يح ك ذلكه و أع    أ ال شههههه ك  ال سهههههامح أو بخصهههههو  :الرئيس جةفر ن ير  
و ال وانين.  أو اللوائح أالسهههههلطة  ىع  اك علكثر من اإلأا   ال ي منحني اياو م  را ي الشهههههخصهههههية ىع    علأ   أال ياكة 

  يسههههه ة له و سههههه    سهههههلط ه منه ف اه ال  ال شهههههر ع  أذا كا  ال ائ  ير   إ  ال شهههههر ع االسهههههالمي نفسهههههه سهههههيفشههههها أع    أ و 
 رك لركع الج اعة.  ع اب الف  نس غا أ ربية الفرك وركع الج اعةه و نبغي  إلىيه ف  سبابه هاورةه وووأسالمي اإل

عن    ه لكي ي ةظ  ا النفسه فهنا سههههوقف ال خطىء مةناه  هههب  ك ذا كا  ال شههه   إ ال  إه نني سههههكو  م شههه كا  إهن أال 
   .ف ال سيبوارك ال  ال سامح يةني ال سيب والغرض من ال وانين وق    ال سامح غير أك ا و ه اآلخر 
  طهارإنفهاق الحكومي وفي   ليها اإل شههههههههههههههةهار طهارإالسههههههههههههههفهارات قه   م في ليص     إمها اي ها ي ةلق بهالن طهة الثهانيهة فه أ

مارات وفي الكو ته  فيها بة   و ههية الخارجية كسههفار نا في اإل ع نا النظرأ برنام  وكراسههةه ووناك بةض السههفارات ال ي 
 س ف نا من ال بلوماسيين وال حاسبين ال انونيين اليين عاكوا للسوكا .  إول   

ا  ل  ثا  ل ة و ههههها  في السهههههوكسهههههفارا ها  ىب ت علأق رت موقفنا و اال نا الخارجية فكثير من ال ول صههههه  إولم   هثر 
 .بيننا وبينها

  دورالشرررلصررري بما ي هتمامكمإرغم  -ن غيا  السرررودان عن بيرول أأو ن تقد يا سررريادة الرئيس  :«تضرررامن»ال
   ؟ لل ظرملهتا   فيلا النثير من السودانيين يبدو أمراوعن بغداد التي يايم يلا ف

  وجوك السههههههههههههفير السههههههههههههوكاني في كا بل  عربي مهم. وبيروت مركا مهم للة ا  أ فق مةك أ :الرئيس جةفر ن ير  
ط  نا  السههههههلطات  إ سههههههوكانية مو ههههههع االولية وكانت ل ينا قوات الحربوج أال بلوماسههههههي. ول   كانت سههههههفار نا  ة ا في 

ل ي اسههه شهههه  منها خ سهههة   الي   نبهنا به ب أت سهههور ا بال حرو ب وا نا االلبنانية وث  هاه ولكن بة   وسهههع ال  خا السهههور 
ام فراك في ع ليات قنص ك ا  اولت سههور ا  ور ا قوا نا في أ ب قوا نا من بيروت  مع الفلسههطينيين. وعليه قررنا سههح    هه  

   .غل ناوا  ى أ لل حروه و حول السور و  لل ةرض لسفار نا  منةا  
ن   القت مصهالح ال ول ي  وو ال  سهيم. ول   ك ك ا كا . فال خطا الجار   نفييه اآل  لن يةو    لبنا أوم من ذلك واأ

  ال و  اللبنهههانيهههة ال خ لفهههة  ههههثرت  أ حهههاك السههههههههههههههوايههها ي في  ف يهههت و ههه ة لبنههها ه ك ههها ن الواليهههات ال  حههه ة واإلالكبر ي  
 رة فلن يةوك لبنا  ك ا كا . س را يجيات الكبر ه وما لم   م ويه ال و  بخطوات جاكة و ضحيات كبيباإل

 حاك السههوايا يه   ى يحول لبنا     الواليات ال  ح ة لن  سهه ح لسههور ا ب وا ههلة  نفيي مخطا اإلأ ههيف أ  أوك أو 
ونههاك  أ  يركيههة في بلهه  آخره ووههيا يةني مخر ه فألول مرة بةهه  في نههام ينطلق ر ههههههههههههههها  ال وات اأأ  فغههانسهههههههههههههه هها  أ إلى
ذا  إي  . و  حاك السههههههوايا ي مك وف اأي ف ايه اإل ي في ال نط ةه في نفس الوقت الي  الميركية سههههههوف  نف  أسهههههه را يجية إ

ب السوكا   كخول  شاك لضر   ال ي افير سياس ه   ى في السوكا  ونا. فةن ما  اول   ر غا  ب أ يغي   أرجةنا للوراء نال ظ 
 حاك    الخطر يك ن في ال واجهة الح ي ية بين اإلإ  وفي لبنا ال ي افيوقف محاوالت أم ا  م شهههههههه كا   ميركا موقفا  أخيت  إ

حت قضههية لبنا  قضههية عال ية مثا البل ا .  أ ههبنفجرت فسههيكو  في ذلك نهاية الةالم. ل   إذا إميركاه ال ي أالسههوايا ي و 
ام ذا   ث إو   .م الكارثةميركي مع السوايات فس ةأ    
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سرررريادة   ن نتوسررررع في الشرررررح قليال  أولى. هل يمكن األ   ر للمرةيطرح بلذا التصررررو   خطير مرأهذا  :«تضررررامن»ال
 ؟  الرئيس

سهههههههههه را يجي للحرب اللبنانية. ا  الواليات ال  ح ة    خا بسههههههههههفور والسههههههههههوايات  إالب  من فهم  :الرئيس جةفر ن ير  
ما  ىعل سهههرائيا ال ي   فرجإر بةض ال راجةات السهههور ةه وموقف   افسههه   أسههه طيع أسههه فااز. و سههه جابة لإلي ركو  مةنى اإل

 ن.  الكبير ي  ن  بحت بالفةا مواجهة  اكة بين ال ول ي  أ  ال سهلة إ ه فاآلخر ي وره و  ت ال ول 
من الجيش   كبيرا   ميركية ق   غيرت ولم  ة  و  ة  هههههههغيرةه با وي  ضهههههههم قسههههههه ا  ن شهههههههار اأ  قوات اإله هههههههيف بأو 

ال ومي الج ي  في من مسهههه شههههار اأ لبنا  وو  يصههههبح ماكفرلين الخبير بال وقف في أنه ليس مصههههاكفة أاالميركيه ك ا  
حاك السهههوايا ي. ومن  قو  ال اعين للوقوف بشههه ة في وجه اإلأوم من وز ر ال فاع وكا مسههه شهههار  ر فا  أ    ميركا. ك اأ

نهم  الةرب أ حاك السههههههوايا ي سههههههور ا به  ث االسههههههلحةه وويه ال واجهة ليسههههههت في مصههههههلحة ك اإل  فل   زو  اآلخر النا ية 
ين ال رار  أ   ل به ولكن أي كن  كبيرا   ين السهةوكية؟ ا  للسهةوكية كورا  أين سهور اه و أو ين الةراقه أين مصهره و ه ه فم فرقو 
  ؟  ال و   

   أوسههههههي ولو   بةضهعل ي ا  ويا سههههههيغضههههههب ال برغم - ا سههههههل ي  إلى  اميركا جاكة في الو ههههههول أوفي رأيي 
ميركاه ب ا فيهم  كبر زبو  أألةرب مازالوا الةربية مف و ة لهاه واميركا موقنة به  السهههههوق أميركا . ا  ن ير   ههههه يق لأل

محاولة ال اج بين ال شهههههروع الةربي  ق ة  إلىكعو أويا الو هههههعه وما زلت    يسههههه  رأميركا أليبيا. ووناك محاوالت من 
   .ميركيفاي( لل ضية الةربية وال شروع اأ

ميركها أسهههههههههههههه را يجيهات الكبر ه وكفع النههائيهة بين اإل واجههةع ال يجهابي ل ن  إا شههههههههههههههيء الةرب ا  يبه أوا بة ه  ى  علإ
 ى  علأع    أ سههور ا لكي  خرج من لبنا . و  ىسههرائيا لكي  خرج من لبنا  ونضههغا نحن الةرب علإ ىكثر علأللضههغا 

  اكيجإا لوقف ويا ال خطا و سور  ى  ي ح وا للضغا علأرك  وال غرب السةوكية والسوكا  ومصر والةراق واالمارات واأ
  يفكر في  هجيا ال  ة ال  بلة أ  أنني قلت لل لك فه  إق ر هه با أالحا. وويا مجرك   ييم وليس ل   مشههههههههروع جاوا 

 ال وا يع ال  اال غير نا جة.
   .ساسيةمن هذا التحليل يبدو أن مشكلة مصر ليست هي القضية األ :«تضامن»ال

سههههرائيا. ولكن وا    رجع سههههيناء إلأةني ب كيفي ه ي   نهي كامأالبةض يطلب من مصههههر  :الرئيس جةفر ن ير  
السهههالح   ىمكانية للحصهههول علإه ووا ل   مصهههر الحربفي  الة  سههه ة اك ل سهههان ة مصهههر عسهههكر ا  إل   ال ول الةربية 

 ين؟  أومن 
لغاء  إن نقرر أالدول ال ربية كأن يطل  الرئيس حس ي مبارك من  ع الطريق نلائيا  ه اك فرضية قطْ  :«تضامن»ال

 ؟ نهاق مع اسرائيل مع ما يترن  على ذلك من نتائج. ما رأيك في ذلكإلا

ل رارات الةربية. وويه وي امن و ي ال جارب السههههههههاب ة وناك فجوة بين الكل ات ومةانيها في  :الرئيس جةفر ن ير  
بةض االخوة   إلى ما بةثت برسهههههههههههائا يه م. وكثيرا   و الأما  ح له الكل ات من مةا    ي رك   اما   ال شهههههههههههكلة. فالبةض ال

 .ذلك ثم كانت مواقفهم غير واف وني عليها   اما  
من ال اورة.   يسههههرائيلبيب لم  طرك السههههفير اإلأسههههفيروا من  ا  سههههحبتنها  ين ه أذكية ج ا     ال ياكة في مصههههرإ

  ائياهير االسهر طرك السهفسه فاازات   ى ي  إنه ق  جرت أقال لي الرئيس  سهني مبارك   يطرك سهفيروا. ول   أسهرائيا  حب إو 
 سههههرائيا الإ   سههههحب سههههفيروا و أنه يحق ل لك ال ولة إذا سههههحبت كولة سههههفيروا من كولة اخر  فإنه إجنيف ف إ فاقيةووفق 
 .ول س ث ر ذلك    الةرب طرك سفيروا ل  ال ال نيا  جيجا    ي  أ   س ة ا ويا الحق ولكنها  ر   أ ر   

   ؟ س وديةالي فواضج للمسؤولين  مرهل هذا األ :«تضامن»ال
يجابية و سههههههه ه ف  ح يق ال ضهههههههامن  إه و حركا ه في ال نط ة ال لك فه  واع للغاية سهههههههياسهههههههيا   :الرئيس جةفر ن ير  
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  الةربي   اما  ها م فه ة لل وقف نوا ح للسةوكية أ   اقول ا  ويا غيرأس طيع أالةربيه وال 
   ؟ لةبين مصر من القمة ال ربية المقأ :«تضامن»ال

كي ة في عوكة     سهةين في ال  ة من ال ول الةربية عن وا الر بة اأأسه طيع قوله وو أالي   : ير  الرئيس جةفر ن
قرار ال  اطةة في بغ اكه وال   خي   إك ا   خي ال رار ج اعيا    ي  أجرائي ووو إللصهف الةربيه ولكنها    سهك بإشهكال  مصهر

   ي ة مع مصر.  رور ه فكثير من ويه ال ول  ربطها عالقات مرأ  ويا أع    أ 
   ؟ ن نتم عودة مصرأعادة ال القال الث ائية إهل ممكن من خالل  :«تضامن»ال

ي كا بل     عن وا فمصهر  أ رسهال سهفيرإ   سهك بضهرورة  . ومصهر النةم... وبسهرعة ج ا   :الرئيس جةفر ن ير  
 م ات السفراء.  

   ؟ ما هي وخر انباء زيارة الرئيس حس ي مبارك لل راق :«تضامن»ال
في وهيه ال ر لهة ال ي   مطلوبها     ز هار هه للةراق  ةطيهه كع ها  أع  ه  أ نهم يجهاو  لهه الا هارة. و إ :رئيس جةفر ن ير  لا

 كع ه للةراق بالرغم م ا يل اه من بةض الةرب.   يشها ال نط ة. وويه من  سنات  سني مبارك الي  لم يوقف مطل ا  
يطاليا وفرنسررا والوويال المتحدة وما فيلا  إالتي سررتشررمل ن نحدث ا عن جولتك المقبلة أهل يمكن  :«تضررامن»ال

 ؟  الص يد السداسي ىمن مسائل عل
وسههههنة ا من خاللها   ق صههههاكيا  إو  آما ا  يكو  في الجولة كثير من الفوائ  للسههههوكا  سههههياسههههيا   :الرئيس جةفر ن ير  

 ولناه وال ضهههية الةربية وما يك نفها من ال ضهههايا الكثيرة ال ي  ه نا ال سهههي ا بةر ال و ر من شهههرح وجهات نظرنا في  ىعل
  وليلك-منا الربا في البنوك ننا  ر  إذ إ اإلق صههههاكيةمةامال نا على   جاونا االسههههالمي وانةكاسهههها هك ا سههههنشههههرح إ طورات. 

  جاه.  عالمي واسع في ويا اإلإ سيكو  للوف  ال رافق لي نشاط 
ي   ال سههههةولين  أ ههههع بين أالكنا وسههههوف ن ية في بقضههههية ال  على-جانب ويه ال ضههههايا  إلى-سهههههركاميركا أوفي 

ي ا   ال ج ا   ربيصر وق  مه ت ليلك. ثم نطرح مشروع خاا  مرو  وويا خاا  كبيننا وبين م  ا  مش رك ا  كبير  وناك مشروعا  
و   و سهه في  منه مصههر كيلك أ  السهه  الةالي لم ية  يسهه   طلةا هاه و كلف ه  والي مائ ين وخ سههين ملي عن السهه  الةالي

من ال ياه ل صههر والسههوكا ه ك ا يول  طاقة كهربائية ق روا  والي سهه  ائة ميغاواطه ووو من مشههار ع  كوالره و وفر ما  ا  
  ضر بال ا   من ال فا يا.هنني سإو ح له بأال كاما ول   طر ه الرئيس  سني مبارك مع الرئيس ر غا  و 

لتلامي وكيف نس د ل  مثل هذا الم ص  الحسا   ف اشري يبقى سؤالي حول وزير الطاقة الدكتور :«تضامن»ال
 .  فئة سياسية م ي ة إلىن  ي تمي إمع 

وليهه الث هة الكهاملهة. و ههخهي عن البةض وهيا  أنني إمها فه  ولي ث  ي شههههههههههههههخصههههههههههههههها  أنني عنه مها إ :الرئيس جةفر ن ير  
 يس ح ها.   نه الإن يةك  ع    إال  ال صرفه ولكن    ير  وو أال ا جب الث ة 

سههههههههههههاسهههههههههههها جيولوجي وكا  ية ا في مصههههههههههههلحة الجيولوجيا. وق  طركه  أال هامي رجا كفة. ووو  ر فر شهههههههههههه وال ك و 
سههههباب  الشههههيوعيو  في ب اية الثورةه ووو رجا انصههههار  ولكنه لم ي آمر  هههه  السههههوكا  ولم ي حالف مع ليبياه وويه من اأ

لخ رناه للوزارة ومن إال ي   ها.أج 
امي للخروج من الوزارة وال ك ور عب  الح ي   هههههههالح  ور شهههههههر ف ال ه  ي فع ال ك أوعن ما  اول الصهههههههاكق ال ه   

ن هى عه هه  إخ رو ا ك  ثلين ل نظيم سهههههههياسهههههههيه فهيا أمر أنني لم إك ت له ا أنائب رئيس مجلس الشهههههههةب من ال جلس 
نه  أيه  ي  ليهه و   ر ث  ي اإر ال سههههههههةولية ال ةهوكة ي  خطر الصههههههههاكق ال ه   انه أنه أول   قال لي ال ك ور ال هامي 

  فاقيات.  وم اإلأ ع عن ال ولة ع اله و وق   أ نجاز إفي  ض   اما  مفو  
مامي أم سههههه  ك  ال   أ  أبة   مين ومخلص. وووأرجا  خ يارهه في الوزارة. وووإووكيا ب ي ال ك ور ال هاميه بث  ي وب

    نظيم آخر.  أ ا  لم ية  من  ي
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ق ر في االشهههخا  كفاء هم  أ   ن و اآلخر بيني وبين   وج   واجا ذ الإال  ار ر  ىشهههخا  ال ية    علير  لأل     إ
 خال هم.  إو 

نه  هسههه ة ار والي  كا  البةض ي ول عنه بنكليا واإلال  هم بحبه لإلسهههبيا ال ثال أ  ال ك ور منصهههور خال ه  ىوعل
مةي بة   يلك وع ا نسب شخص لأنني وج  ه للشباب أ وز را   1969ول وزارة في مايو أن ه في  نكليا وه عي  إ»سوكاني 

خال ههههههههههههههه للسههههههههههههههوكا  وم ه ر هه  إمن  عنههه ولكنني كنهت م ههكه ا   وه افنها وكها  بةض النهاي ي طوع للحه يه  الي  أ   عرف أ
ال ك ور منصهههههور ي حرك كو   وعن ما ب أ . في وزارة الخارجية وفي رئاسهههههة الج هور ة يضههههها  أبها  سههههه ةنت  إال نظي ية ال ي 

 اذني قلت له مع السالمة.  
   . ك ور ال هامي رجا كفة ومخلص وأثق به ول ا  الوخال ة ال

   ؟ بن بارإهل م  ى ذلك ان   :«تضامن»ال
 نه كيلك.  إ :الرئيس جةفر ن ير  

   ؟ ن يكون ه اك أمام لالنصارأهل ستسمج ب :«تضامن»ال
كن ليس  مهام عهالم من ال ج ههه ينه ولإ  يكو  ونههاك أمهامهة بةهه  اآل ه لكن وه ا ال ي نع إال  :الرئيس جةفر ن ير  

 بةل ه وف هه.   مام الغاالي كا  إماما  نصار. فاإلب فهوم اأ
 ؟ ن نصير اومام ج هرأسالمي إهو: هل يمكن بما حققت  من نلج  ما أع ي  ايضا   :«تضامن»ال

   أ ن في  ين اآلخر نهههه يحجبهههها عن الحهههاكم أ ىعل مهههامهههة وقفههها     كو  اإلأيصههههههههههههههح  ال :الرئيس جةفر ن ير  
  إيرا مام في ويا الةصهههر باليات في بالك ال سهههل ينه ففي نه ق  آ  االوا  لكي نسههه ي اإلأع    أ . وال ال ج ه ين كثيرو  

  خيت مةنى آخر.   إمثال  
شه راكي   حاك اإلل ة  ر ال هسهيسهي لإلا إلىك ا ا  مثا ويه ال غييرات    ضهي  ة يالت جير ة في ال سه ور والرجوع 

ك م نظام  قرأالسوكاني الي    ية. ة رئاسكج هور  الح 
 
 

 

 « تضامن»الن شر الحوار في م،لة 
 1983نوفمبر/ نشرين الثاني   12بتاريخ 
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 ن  رسالة الرئيس ج هر نميرش إلى وزرائ  وكبار  
السؤولين في الدولة في شأن اإلمت اع عن ن اول اللمور

 
 

 الرحمن الرحيمبسم 

لههه    ِ  وههه     ل ل       ين  ك  ذ َٰ ِ  ا يهههه  ب  اب  ال  ر  ههه  ق   ﴾2﴿ ال ك  ههه  ز  ا ر  م  ههه  ة  و  ال  ب  و     ي  و   الصهههههههههههههه  ال غ يههه  م ن و   بههه  ين  ي ة  ي  او م   الههه  نههه 
بهه  ﴾3﴿ ي ن ف   و    ك  و  لهه  ا أ ن ا ل  م ن  ق ب  مهه  ك  و  ا أ ن ا ل  إ ل يهه  م ن و   ب  هه  ين  ي ة  ي  ل ىَٰ وهه     ﴾4﴿ ة  و م  ي وق ن و   اآلخر و الهه  ك  ع  ۖ    أ ول َٰ هه  م  ب  ه  م ن  ر 

ل ح و     ﴾5﴿ و أ ول َٰ  ك  و م  ال   ف 

ز   ن ي أ    ر ب   أ و  اه   ع  ا   ر  هههههههه  ال ح  ل ىَٰ و ال      و أ    أ ع   ا   هههههههه  ل ي  و ع  ك ر  ن ة     ك  ال   ي أ ن ة   ت  ع  لني بر     ك  في  أ شهههههههه  وأكخ 
ب اكك  الصلحين    ع 

 م.    عليه وسل   قال رسول    ا  
 نة(  ن الس  مانة نالت في جير قلوب الرجال ثم عل وا من ال رآ  ثم عل وا م إ  اأ

ع رافه برسهاالت  إ كيا ه و أسهب ه من شهرائع و  سه يةابه ل اإن ا  جسه  في إسهالم ك ين وع ي ة لإل   الشه ول ال ةجاإ
 نبياء والرسول.  بها اأ ربش  

 هافات  نال من إل مانةا   كا  جامةا   انه بالنص والجوور ل ا سهب هه اال   سه يةابا  إ  كا  إ  شه ول االسهالم و أ إال  
  في  يا ه ومنهجا     ( نهجا   يمنة واي ا اسهه نه الرسههول اأج هاك في ر اب الك اب والسهه  اإل ىكو   جر علمباكئهه 

 ومكا .مانة في كا زما  لح لة اأ في  ك هه م ا ية   راثا  
 منهجهه كانت اي ا اخي نفسه به ك ثال وق وة.  مانة في نه  الرسول   ( و واأ

وال  نفع ثم ب  لولها   لولها الحسهههههههههي كه جار ال ضهههههههههرب   هههههههههنام اأ اكة عب ىعل  ةالىال وروث  ين  ى  رك عل
ن  اء  قيوك اإلن نسههههها  مراكة اإلإل  خ لف وال  ه لفه فكا  ب  ركهه ف عو ه فجهاكهه  حر را   ج  اعي بحسهههههبانها رموزا  اإل
 وفر ضة.   ال وا ا بين الناي واجبا   ة  ي االخاء في  ه موكة ور   إلى يقه اأ

 مانة في نه  الرسول   ( ومنهجه وي ما وج ه الناي منه. نت اأول   كا
ن ا  إلضهههةفه و  سههه ضهههةف  ههه يفا  إل و هه وال  قو ا   وما هاوراكل في باطا جلي   كا وماه ف ا كا  ليكابر في  ق

للضههههههههه يف   ى يهخي الحق لهه لم يكن الحب في شهههههههههرع ه   ا  ى يهخي الحق منهه ك ا كا  ههير لل و     ا  كا  نصهههههههههير 
و ه ما   ال بالإعج ي  ىلةربي عل نفسهههههههههه وما رأ  فضههههههههال   ىوله علأ ثر آعشههههههههير ه و  ىلل حاباةه فآثر أم ه عل ا  كفمرا

عن ه سههواسههية كهسههنا  ال شههاه  ن ا الناي إوفرة ماله و  وأرزق  أوسههةة منسههبه  ههالةأعرق او  لكرم  فا هها بين الناي
 اي ا يهخيو  و ةخيو .  

 وج ه الناي ايه.   ومنهجه وو ما مانة في نه  الرسول   (كانت اأثم 
عه ا ه  مين ه اأ ك ا   م ه الحاز ه الةاكل  ك ا  ه ال سهه  يم مسههلكا  ه الةف لسههانا  ه الر يم قلبا   ي  كا  الر ب  هه را  

خي  ال اكر في غير  ههلفه ال  سههامح في غير  هاو ه الكابح أوواء نفسههه ف ا أالوفي وع ا ه ال  وا ههع في غير ذلةه 
ال لحك ةه  إيخطو  اي ا ال يسهه حق ال ب غنمه وال كا  طامةا   خي نفسههه بهه ف ا كا  مسهه هثرا  أكو  ما  ووب ا إال  رعي ه 

  يراجع غيرهه ال يةال  وفوات  أشور ه يراجع نفسهه قيا  ىصحه ال ي رفع علن   ىعل  ةالىلحك ةه ال ي إال  وال ينكص 
 خي الناكم عليها.  ن ا كا  يهخي نفسه به مهوإ  يال  ا نكار أو سبت عليه باإل

 صر أمة كانت  إن  يجاو  ل عو هه فأمانة و ح ا  بةا هاه فجاو  نفسه قبا  لك  همالت في سيرة نبي   ا اأ

https://equran.me/tafseer-9-2.html
https://equran.me/tafseer-10-2.html
https://equran.me/tafseer-10-2.html
https://equran.me/tafseer-10-2.html
https://equran.me/tafseer-10-2.html
https://equran.me/tafseer-11-2.html
https://equran.me/tafseer-12-2.html
https://equran.me/tafseer-12-2.html
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 قبله   اقا  وش ا ا .
ي ا   إمانة اأمانة ا اأنفسهنا ك  خا ل ح   أرض وفي كر في خلق السه وات واألل ف ليه كاعيا  إو ى أول   كا  ب ا 

منها وإن ا ب ا ي  ثا ايه  إليهل عن رعي هه ال ب ا ي طلع ةو مانة الراعي ال سههههههههههههه أكيا .. ب اأائع وأقر مرت الشهههههههههههههر أب ا 
 .  وخل ا   وق وةه مسلكا   للرعيةه ن وذجا  

فضهههههههها الصههههههههالة  أنهجه ومنهجه عليه  إلىلكي ن طلع  ومكانةه فإ  ذلك ليس عيرا   ذا كنا كو  الرسههههههههول مكانا  إو 
 نفسنا بهه قبا ا  نهخي الناي ل صور بلوغه.  أاي ا  هخي  ا  وكمنش ع باره ك اال  إالسالمه ب
   .ه  الرجا الةام وو ملك عام ب  بشرت غير مرةه  ول

االكاء وعثرا هه   ىعل  ةالىسههههههههبة وال ةاخيةه ب ا ين ا وي موقع مر ههههههههوك لل حاإك ا  يرت غير مرة به  ال ياكة 
ب ا  و ن ا وي خطايا إخطاء بالنسبة لل ياك  في مسلكه    اأإخطاءه ذلك و اأأشاب ه الهفوات  ال لك الشخصي لو إلى
 ليه.  إمع ما و ا  وليس  ناقصا   ع باروا  كامال  إن وم كونه بو ي بهه بالنسبة ل    

  عفة اللسهههها  وطهارة الي ه و  ظة الضهههه يره ون اء السههههر رةه وو ههههوح الفكره وكفاءة  أ  جاأه ذلك    اأمانة الإ
ا ىم ومهات   كهامها له   ال يهاكة ال هاكرة عل ن ها وي ج يةها  إكاءه اأ ن ها  إن فهاء ا  منهها إ  أمهانهة و ح ها  بةها هها و اأ   ه 

 كونها ال ياك  مه ا خلصت نواياهه ومه ا بلم جه ه.    يأ  ا  من ال  رة ك ا انه  شو ه لل  وةه ال ي ينبغي إنوو 
بالنسههههبة ل ا وو  كو  محاي ا  أن. فإنني لن مكامن النفس ب ا  خفي و بط ى طاول علأذا كنت ب   رة البشههههر ال إو 

نني  إذلك عوجاجا في مسههلكهه إ ه إذا ما قبلت اي ن يةاونني ج  لنفسههي بة  اآل  عيرا  أنني لن إهاور ومل وي ولهيا ف
  ى  يكو  ق رة علأإما مام ال ياك  ال سههههههلم وو: أ  الخيار إويا فواجه بالصههههههفح وال  ا ههههههيه وعلى أ  أسهههههه طيع أن ل

 في طلب ال نحي.     يكو  شجاعا  أو أنفسه...  اءوو أ مغالبة 
عه  ووع    ماإن بال ثال :خ يار   إمام أالوقت للفكر وال  بر سههههههبوعين من اآل ... وناك مسهههههها ة من أوعا م   

قبلهه عن ال شهههههههههههههههاركهة في   ها االمهانهة و ح ها  أع هيار أقه ره و إ كونهها من النواقص. وإمها  ومثيال هها ومها الخ رب جنهب 
   ليا ها.ةو مس

ه  ولين نصهههيرا  كو  لأل ر ههه  الصهههاكقين للةه ه الحانثين الوع  أ سههه الم الرك وليس قبله عينا  إكو  بة  أولسهههوف 
 .مانة نفسهم ب نه  عن اأمينا مع ع ي  ي وشةبي و  ير ه فه ةهم  ي  أراكوا أأولآلخر ن 
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 مق ابلة مع  الرئيس جعفر منريي   )2( 
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 نميرش المصرش ومصر السودانية 

 

 غر  ن اقض من نوع .أن  أخر بين مصر والسودان يبدو كما لو وب د  يكاد الت اقض الذش ننبر دائرن  يوما  
  نتباهلإل . ولقد كان ملهتا  نسرراعا  إزدادل دائرة الت اقض إكلما  ن ال القة نزداد وثوقا  إوعلى رغم هذا الت اقض ف 

ْنم ف ْنم في مصررررر يزداد نمسرررركا  إية فمسررررالالسررررودان نحو الت،ربة اإل يان  بي ما يت،  الح  ة ال لمانيةر  بت،رب ن الح 
ْنم في السودان عل ْنم في مصر ي يد ب ث الحياة الحزبية.  إ ىوبي ما يصر الح   نلاء الت،ربة الحزبية فان الح 

ن  أنت اش ن،ربة ال مل الحزبي في مصررر من شررأن  إن أنحقيق التنامل و  أْجلمن  ن سررفيا  ن بين البلديْ أوبما 
حديث   ضرمن-ن »التضرامن« سرألت الرئيس ج هر نميرش إف خر على ال القة مع السرودانروشركل أو في ر في يؤث

 .  ن يوضج نصورهأ -جرن  م   أ
 اي ا يه ي نص الح ي :  

ل من نوع  نذا حدثت مهاجإل؟ و ننتلابال المصرررية؟ وهل نتوق ون ب ض المهاجهل نتاب ون اإل :«تضررامن»ال
عالقاننم   ىمتوق ةر هل سري  كس ذلك علاليسرار وال اةرريين مكاسر  غير  مين ونحقيقخوان المسرلفوز الوفد واإل
  ىقر  لنم علألسررالمي في مصررر هو اخوان المسررلمين والتيار اإلن اإلأللذا السررؤال يهتر   ا  سررتطرادإمع مصررر؟ و 

   ؟ يتهق ذلكمع التيار الم اكسر فنيف  سالمي الذش بدأنم ال مل ب  في حين أننم عمليا  سا  ال لج اإلأ

ب    ال – ومصههههيرا   ق را   -نه إن خابات ف   اب في مصههههر يفوز في اإلأ أ     عأ  نني شههههخصههههيا  إالرئيس ن ير : 
   يسةى ل   ين الةالقات ال و ة مع السوكا .  أ

 الرئيس ج هر نميرش يستمع إلى سؤال من فؤاد مطر
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ك م مصهههههههههههر أكبر من أثروا عليهه و  ى ا  كسهههههههههههب الشهههههههههههيوعيو   ىثر السهههههههههههوكا  علأ  إ نهم  إفي مصهههههههههههر ف الح 
 لم  كن عالقا هم   ي ة مع السوكا .   اذإسيس شةرو  الخطر 

   يفوز وةالء أ  وناك نغ ات مصر ة يسار ة    ال كاماه ونحن لم نرك عليهمه ولكن أ  نى أننا نةلم إ
ك م س  رار في ذا كانوا سيس طيةو  اإلإو ةلنوا رفضهم لل كاما ليةرفوا ع ا   سبوع أو اسبوعين.أأكثر من  الح 

وم  أ ن خاباته ومن    كسههههههههب اإلأ ههههههههة للوف  واالخوا  وكا ال ةار ههههههههة مج  ةة في ر فاكرك انه ليس ث ة  إنني
ر  و       . فالشههههةب ال صههههر  ي رك   اما  السههههوكانية-سههههباب ذلك محاوال هم لل شههههكيك في ال كاما والةالقات ال صههههر ة أ

انية. فهي ليسهت روابا  كو السه -زلية وليس وناك مجال لل العب في الروابا ال صهر ةالة ق ال ار خي لهيه الةالقات اأ
   كا  واك  النيا كولة وا  ة و ضارة وا  ة.  أع اق ال ار خ مني أ  كومات وان ا وي  ضرب في 

ا من رئيس   ااب ال ةار هههههههة واليسهههههههار ين باليات يطر و  شهههههههةارات  ههههههه  ال كاما مسههههههه ه فين الني  أ  بةض إ
   أول ولكن ليس وناك ف ة ي كن سهههالمية ع ووم اأاإل   الشهههر ةةمام    م الشهههيوعية وأأكبر السهههوكا  أنه الةائق اأ

 عالقات   ي ة مع السوكا .   ى حكم مصر من غير أ   كو  عل
سهلوب الةصها  أفضهاه و   اسهلوب الكل ة وو اأإي السهوكا  ففسهالميةه فنحن  ه  ال طرفه و اما عن ال يارات اإل

   .ا  وال عالقة لنا به اب  با ا   ال يج  ه وال طرف مرفوض رفضا  
عتا  شرلر رمضران النريمر هل سريصروم الم تقلون السرياسريون في بيونلم ووسرط  أ ىونحن عل :«تضرامن»ال

 ؟  ذويلم أم حيث هم في الس،ن م ذ بض ة أشلر
كانوا  ذا إه فسهالمية سهي  مو  ل حاك ات قر با  وقفوا  ه  الشهر ةة اإل سهيو  أو اليينايالسهجناء السه الرئيس ن ير : 

ك م ذا  كم عليهم ف صيروم وفق إشاؤو  و أبر اء فسيصومو   ي  ي  .  الح 
 ؟  هل سيحاكمون أمام محاكم الطوار ء :«تضامن»ال

نةمه أمههام محههاكم الطوار ءه ووي محههاكم عههاكلههة  خ لف ف ا في طر  ههة اجراءا ههها عن ال حههاكم  الرئيس ن ير : 
  .  اآلخر 

ننم مطمئ ون ومرناحون  إر هل أخر ب د احكام محاكم الطوار ء التي نصررردر يوما   إلىبال سررربة  :«تضرررامن»ال
   ؟ حكاملاأل دالة 

السههههوكا  وال حاكم السههههوكانيةه   ىفضهههها ع الة مرت علأع    انها أ ويه الة الةه و  إلىنا مط  ن أالرئيس ن ير : 
  ىيا نوع من الة الةه أ  محاك نا مرت عل  وأع    أ  كام. و   فيها سههرعة البت في ال ضههايا وسههرعة ال نفيي في اأأ
  إه وليلك فطراف ال ضهههههههية وبال ج  ع ع وما  أا لسهههههههنوات م ا يلحق الضهههههههرر بكا يعجيبةه ف     هخر ال ضههههههها ربة ج

عضهههههههاءه  محاكم الطوار ء عاكلة مائة في ال ائة وأكثر من عاكلة. و  رأي ويه ال حاكم خيرة ال ضهههههههاة ومةهم خيرة اأ
 أ  ف و .   ىي ةاونوا عل أ الف ه االسالمي و س طيةو   وكلهم م بحرو  في

التي   جواء التصررررروفيةمايو. وفي ظل األ 25أعتا  الذكر  اللامسرررررة عشررررررة لثورة  ىنحن عل :«تضرررررامن»ال
 ؟  ورةثنفيشونلار هل يمكن ان نروش لقراء »التضامن« ب ض الدرو  المستهادة من ن،ربة ال

  ال  إفي الةالم  رات ع ي ة   وناك ثو أشههههههههههههههةر انه بالرغم من أالح ي  عن الثورة ق  يطوله أنني الرئيس ن ير : 
للثورات   كبها  أو  وجيه ا   كثيرا   وال ي    هت  راثها  ال واطنين في بالكوها ب ه ر  ههثير ثورة مهايو  ىانهها لم  نجح في ال ههثير عل

يجابي ومياة  أو خجا من السههههههلبي أو اإل فما ي وفر في ويا الةصههههههره وق   فظنا ايه كا  جرب ناه من غير خو  ناكرا  
ال اع ةه فح ى ويه اللحظةه ال ي ي ح ثو  فيها عن  رب عصهههههابات كاخا السهههههوكا  ووجوم   ى   ت علعإ الثورة انها 
ولى للو  ة الوطنية  سب ية اأولينا اأأننا لم نضع ال  رة الةسكر ة للثورة في ال  ام اأوله وأن ا إخر  علينا فأ  من كول 

  علىياة ال ي كانت سههههههههههههههائ ة قبا الثورةه ووو ما منحها ال  رة وال رابا في الجبهة ال اخلية وذلك ب غيير كا مفا يم الح
بهسهههلوب يخ لف عن مفا يم    يانا  أنها نفيت كا شهههةار رفة ه. رب ا أالثورة نجا ه أسههه  رار وال وا ههها. ومن أوم ما اإل
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سهههههههم  إرت ال ي  راطيةه   ى أنها غي   ىع   ت الثورة علإ بةض النايه ولكنه ير ههههههي ط وح الشههههههةب السههههههوكاني. وق  
»ج هور ة السههههوكا  ال ي  راطيةو وال ي  راطية ال ي ن ارسههههها م بولة لكا ج اوير الشههههةبه ولكنها رب ا ال  لالسههههوكا  

  كي  راطي نهها  أ  بهها أو ال  فهم من بةض البالك الةربيههة أو االفر  يههة وال ي قهه   شههههههههههههههبهنهها في كثير من أوجههه الحيههاة. 
وويه سه ة مةسهسها نا   ا  أو مةار ه  ا  مة   في ا  مو هوع  ي ح ث ألحق موجهة للفرك فهو ال ولة ووو ال ةار هة وله ا

سههههههههههههههلوب فر   في الة ا البرل انيه ي يح لكا فرك أ  يطرح أراءه  أن ا إال شههههههههههههههر  يةه  ي  ال  كومة أو مةار ههههههههههههههة و 
 .  ا  باالسلوب الي  يراه مناسب

  أيا   اأ اابل ا يسههه ى ب ال ه وو رفضهههنا  السهههي ا في الةالم الثاآلخر وم ا  فركت به الثورةه وق   ن فع به ال ول 
سهههههه  طاب الج اوير في وعاء وا    إسههههههم الحاب الوا   ولكننا نجحنا في إ  نرفض   ى أكانته وق  و هههههها بنا الح  

له ه   ى   م نضه الكا من ير   اإل ا  ن ا جةلناه مف و إللصهفوة و  ا  ن  اء له  كر سه يناه »ال نظيم السهياسهيو ولم نجةا اإل
  يةبهه  ب صهههههههههههههههالح الوطنه  أ  »يةكبو كهها من يحههاول أ نظيم الو يهه  الههي  يسهههههههههههههه طيع نههه وو الأ ا  ولو كهها  عهه و 

ال  ي ة بال ي  راطية   اأ اابفرز قياكات ج ي ة  ي   سهههههههههههههاقطت قياكات أن خابات كاخله  رة ومباشهههههههههههههرةه وليلك واإل
 الشةبية.  

ابا من أشههاء و سهه طيع كا ل ولةه أقيس لكرئ ا  ونحن ن   ع بحر ة كاملة  سههاو  بين كا ال واطنينه وانا شههخصههي
كثره فحين طلبت ن اب هم م ابل ي ف حت لهم  أن أو سههبوعي  م   أإ ههراب االطباء الي  إن يشههاء ل  ابل يه واسهه شههه  بم  

سهههههه سههههههالم  ق نةوا وخرجوا وكعوا زمالءوم للةوكة للة ا ونحن ن  سههههههك ب ب أ ع م اإلإالباب وبة  جلسههههههة قصههههههيرة مةي 
نحاء  أنه في الخرطوم وفي كا نهم ليسهههههههوا قوة  هههههههاغطة أأطباء برونا لهم اأته و ين أ هههههههرب للضهههههههغوط مه ا كان

 هراب كا   سهن. و ين   ث اإلأ  يسهير الة ا وبصهورة أطباء سه طاع السهالح الطبي وبة ك قليا من اأإالسهوكا  
نا لست مثا ليس نظام ن ير ه وا   النظام في السوكا أنهيار نظام ن ير ه جاولين إ  ويه ب اية االيسار و  ية   و  

 .  ال ي افي
نظ ة ال ي    اعى باوال رئيسهههههههههههههها مثل ا   ث في غينيا. ف ن  سهههههههههههههنات نظامنا  والنظام السهههههههههههههوكاني ليس كاأ

بر    الج اوير  شههههه رك في السهههههلطة بفةالية عأو  ال  عاك عة  وز ةا  الحر ة وال ي  راطيةه ا  السهههههلطة موز   إلى هههههافة باإل
ه و و ههههيا ه ملامة لنا   ههههاكقا   قاليمه ومجلس شههههةبي قومي ي ثا كا ف ات الشههههةب   ثيال  ن خبة في اأمجالس نيابية م

 نها  اكرة عن ع ا وطني نظيف وليست ن يجة مناورات سياسية أو مةامرات.  إل
ل شههههههر ةات  ا إلىو ههههههل نا أول ينا  راث عظيم من ال شههههههر ةات ال ي  هههههه رت من مجلس الشههههههةب ال وميه وال ي 

سههاسههي    الشههر ةة وي ال صهه ر اأأ  و ههةنا في ال سهه ور أفضهها ال شههر ةات في الةالمه ف ني أل ي وي ةه واسههالمياإل
ال ج  ع   إلى  ي وكنا أنها السهههبيا الو ي  الي  ي كن سهههالمية ألل شهههر ع أزلنا من ال وانين كا ما يةارض الشهههر ةة اإل

 ال ثالي الي  ننش ه.  
مصهههههههراعيه  ى كبيرة من الشهههههههخصهههههههيات ال ياكية وف حت الباب عل ع اكا  أ فرزت أنها أرزة للثورة نجازات الباومن اإل

الشههههههههههاكات ال  رسهههههههههية و  واه فنحن نح رم الشههههههههههاكاته ولكننا   ىننا ال نة    علإل  ل  ال راكا ال ياكيةه ومن مباكئنا 
 شهاكات الحياة والة ا ال ي اني.   يضا  أنح رم 

 خيت سهههههياسهههههة خارجية  سههههه ه ف  ح يق  إهاه و سهههههنة مع جيرانرسهههههت عالقات  أانها  يضههههها  أومن محاسهههههن الثورة 
في خ س لجا    عضهههههههوا   نا شهههههههخصهههههههيا  أ ن. وفي وقت ما كنت اآلخر سههههههه  رار مع االخاء والامالة واأمن والسهههههههالم واإل

 وأفر  ية.  مصالحة  ةال  ال شاكا بين كول عربية 
  نا في ويا  ه من ع بات ومخاطره وق   سلوب لل   م رغم ما ية ر ه هع   ت طر ق ال ن ية كإ   الثورة ق  أك ا 

ق ار الصههناعية ال ي   صههال بالةالم الخارجيه وكانت محطة اأو   نا بوسههائا اإلإ ال جال نجا ات وا ههحة. ك ا اننا 
 صهههال مع الةالم الخارجيه  و   ت لنا اإل -ال لبنا  إي كله لم يسهههب نا أنشههههناوا وي الثانية من نوعها في الوطن الةرب
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  في سهبيا إنشهاء  آ صهاالت ايه سههلة للغاية ونحن االسه ث ار في السهوكا  أ  سهبا اإلاإل ىسه ث ر ن علوشهجةت ال 
 خر ..  أ  محطة 

ن يي نم يوسررر  ميلائيل   نتباهلإل سرررالميةر فقد كان ملهتا  لحديثنم عن التشرررري ال اإل سرررتنماو  إ :«تضرررامن»ال
 ؟  ستغرا بليت )وهو مسيحي( كمستشار قانوني لنمر هل نشاركون ا اإل

ال  ين ي ح ث عنا الناي في الخارجه  إ ومسههههيحيا   نحن في السههههوكا  ال نشههههةر به  وناك مسههههل ا  الرئيس ن ير : 
وك ا قلت قبا قليا   حية ليس مسهههههل ا  سهههههالم يبشهههههر به  من ال يةمن بال سهههههيكيا ه فاإلفنحن ك سهههههل ين ال نفرق بين اأ

سهه ه مح  ه ووناك و ةني سههفير في إوسههفيرنا في ج ة  JESUS ه عيسههى إسهه   سههفيرنا في واشههنطن إلبةض زوار  ف
كيا  اآل  ليس  سههههلوب ويه اأأننا نة رف بكا االكيا ه ولكن أسهههه ه موسههههىه وج يةهم مسههههل و  وويا يةني إالخرطوم 

نجيا ومثا »ال ثلي و  شههياء خل ت كنيو ة ال نر ههى بهاه مثا  ة يا اإلأ رآ ه فهناك سههلوب الي   ةل ناه من الوو اأ
 ي.  ةيء و شنه أال ن فق مةهه ونة     الي 

 ؟  أش قوانين أْجلولنن المستشار المسيحي من  :«تضامن»ال
قانوني وعالم ولكنه مسههههههيحيه ووو ب ا جاء   وال  أسههههههالمية. فهو لكا ال وانينه ب ا فيها ال وانين اإلالرئيس ن ير : 

ه فكلنا ييكر انه كا  وناك   ا   مةه وويا أمر ليس ج ينها من ال وانين ال   أسهههالمية و ة رف بها و ة    في ال وانين اإل
   وخير مثال على ذلك ال انوني مكرم عبي .آقانونيو  فطا لة في مصر يس شه و  بال ر 

عماللار مع السريد شرسرتر كروكر  أئ اف شرركة شريهرون للت قي  عن البترول سرتإهل بحثتم أمر  :«تضرامن»ال
(؟ وهل ان الوويال المتحدة مقت  ة  1984أيار »مايو«  8سرتقبلتموه اليوم )إميركية الذش مسراعد وزير اللارجية األ

بحث عن شرركال  ن يصرل اومر حد الأسرتقرار السرودانر وهل يمكن إل مثل شريهرون بان الدكتور قرنق يمثل نلديدا  
   ؟ ستئ اف ال ملبديلة لشيهرون إل

ول مرةه واله ف من ز ار ه ال راسههةه  السههوكا  أ  من وب الواليات ال  ح ة السههي  كروكر ياور إالرئيس ن ير : 
  رأ   ول أ  من شههةو  السههوكا . وق   أميركا أ خاذ قرارات. وليلك كا  يسهه فسههر و سهه  ع ولم يح ا لنا من إوليس 

 كثر م ا  ح ث.  أمن ال سةولين واخ  م م ابال ه ب  ابل ي وكا  يس  ع  كبيرا   قابا ع كا  
زوكه بالح ائق كاملة. فالواليات ال  ح ة ليسهههههههههههت لها  أ  أأركت  -ف ز ار ه به  علم  ىعل وأنني -وفي م ابل ي 

ميركي نه ليس ث ة م ارنة بين النشههههههههاط اأإسهههههههه ها الكبير فإسههههههههياسههههههههة ثاب ة في السههههههههوكا  أو في افر  ياه فالبرغم من 
  بشههههر وسهههنة بسهههنةه بين ا ا  بيوم وشههههر  سههه را يجية وا هههحة يراجةها يوما  إ حاك السهههوايا ي والسهههوايا ي في ال نط ةه فلإل

 مةلومات خاط ة أو مضللة.   ىعل مبنيا    يانا  أفةاله ورك الفةا ق  يكو  الواليات ال  ح ة   حرك بركوك اأ
سه جابة لر بة  إنه أباباه و اكيس أ إ فاقيةنها من  ه يم روح أ قليم الجنوبيه مةك ا  سهباب   سهيم اإلأوق  شهر ت له 

ن ا  إبال وةه و  ا  سهههههالم لم ين شهههههر مطل   اإلاله  وب مةك ا  عم  ةر ب أو »أسهههههل ةو الجنالسهههههكا  في الجنوبه وفن ت ماا 
   الة الطوار ء مةلنة في بةض ال ول  أ إلى ا  عال   الة الطوار ء مشهير إ سهباب أبال  وة وال ةاملة الحسهنةه وشهر ت 

وره  مع ال سهههه  عال  م  شههههيا  اإل   ثير كا ويا الج ل الي  أثير  ول السههههوكا ه وق  جاء أمني ع ة سههههنوات من كو  
 زال ها..  إ الة الطوار ء أو  لىب اء عجراءات ال س ور ة و و ي باإلوسيناقشه مجلس الشةب وفق اإل
-  اليسهههههار ين أذ إسهههههبابهاه ألينا لألسهههههف الشههههه ي  من  هههههحافة الخلي  ول يها إجهت وأكثر الح الت شهههههراسهههههة و  

   عليها..أثر كبير  لهم -انيو  كسو  وبةضهم 
   ؟ وبال سبة لشيهرون  :«امنضت»ال

ق  أ هههههههابها الهلع من ال ه ي ات ال ي و هههههههل ها من الة ليات   -كشهههههههركة م نية  -  شهههههههيفرو  إالرئيس ن ير : 
منية ليس من السههها  أروابية ال ي نفيووا  هه  ال   ركينه ومن بةض مواقةهاه فه ههبحت م خوفةه وطالبت ب  رات اإل

ميركها ف ه ت كنيه   بهالرغم من الحصهههههههههههههههار االمني  أروهابه و ههة اإلن مواج وفيروهاه فهاله ول الكبر  نفسهههههههههههههههها عهاجاة ع
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كابول في  ى حاك السهههوايا ي عاجا عن السهههيطرة علروابه واإلال ضهههروب  وله وكاكت  ف   الرئيس ر غا  بسهههبب اإل
 .   راشا  أانس ا ه وكابول م ينة وليست غابات و غفأ

ي أبار ج ي ة في الة ا في بةض ال واقع بحفر ث ان   ق  ب أت   فهم الو هههههههههههههع وب أوا في  شهههههههههههههيفرو  اآلأ إال  
 نابيب ق  ب أت  جهياا ها.يها  نفيي خا اأإلا مناطق ال جل  وبابنوسةه ك ا ا  الشركة ال وك  

 
 
 

 « تضامن»الن شر الحوار في م،لة 
 1984مايو/ أيار 26بتاريخ 
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 ر ح ية مستقبلية للشيخ س د  ال بد هللا:  
 أمن ال ر  بأيديلم وخالفانلم مقتللم       

 
سهه  رار  إ  أشههةركم أفيها ولي عه  الكو ت الشههيخ سههة  الةب    خالل السههنوات االخيرة كنت  ل  يت  إكا مرة  في

خيرة ال ي شههههههه  ها الكو ت  اأات نفجار . وبة  اإلا    ي ي ا  واجسهههههه  ا  ليه كائ إمنط ة الخلي  كا  بالنسههههههبة  فياالو ههههههاع 
  واجس الشيخ  أية عامها الرابع  هك  في يراناإل -الةراقية  الحربو ااي  غيوم الخطر في س اء ال نط ة ن يجة كخول 

 يبرره.   سة  له ما
ول   ي  مةه له »ال ضامنو  أجراء سبوع ال ا ي إلس  بلني الشيخ سة  في مك به اأإنفسي عن ما  ول   وج ت  

    ننشههههىء »ال ضههههامنو في لن   مني  والي سههههنة( انظر من نافيةأ اكي  ال ا ههههية الكثيرة نشههههرت قبا   اأأ    ي
  ويا البحر الج يا سيب ى وكيا بحر  أمك به في مبنى رئاسة مجلس الوزراء الي  يطا على مياه الخلي  وأقول: وا 

 جنبية؟  مياه ويا البحر بهساطيا ال ول األيء ايه  وقت     إلىسالمه ام اننا في  وء ما يح ث في ال نط ة ق  نصا 
بينهم        ير ال سههههةولين الةرب لخطورة الو ههههع و حسههههسهههههم بجسههههامة ال سههههةوليات وال شههههاور في ماأني أجابو 

 ةكر  ههفو   نهاء الخالفات ال ي بين بةضهههم وي و  وا الكفيلة بب اء ويا البحر وبحور ب ية كول ال نط ة واكئة الإو 
سههههههههههههههاطيها وال ه مرات و هامالت  ار بهاأم الء ميهاه وهيه البحه إ  خطر إجنبيهة. وعه ا ذلهك فه ا اله ول اأطيه سههههههههههههههاأميهاوهها 

 عيننا.  أ مام أ الطائرات سيب ى ماثال  
  كا مسههةول ي رك ذلك ومع ويا  سهه  ر وناك خالفات ووي خالفات  ب و ك ا لو أنها  إو ضههيف الشههيخ سههة : 

 س الوزراء س د ال بدهللا  يتحدث إلى الزميل فؤاد مطروليا علد لنويت ورئيس م،ل



77 
 

   رارنا.  إسرنا و ةكير  ةكير  فو مياه بحا إلىساطيا كعوة ويه اأ
مور ال اخلية والخارجية وال خاطر ال ي  ه ك   بسيا البةي  النظر اأي ويا الح ي   ناول الشيخ سة  بالفو 

 .  يةيراناإل-الةراقية  الحرب  رار إسمنط ة الخلي  من جراء 
 س لة »ال ضامنو وأجوبة الشيخ سة  عنها:  أيه ي  وفي ما

كم  هو نصررور   بالغة الدقة. ما وضرراعا  أوم طقة اللليج بوج  خاص  ربي عموما  يفيش ال الم ال  :«تضررامن»ال
عرددنموه لمواجلرة  إنتم قلقون من التطورال المحتملرة ومرا الرذش أوضرررررررررراع وهرل أللير  هرذه اإن نتطور ألمرا يمكن 

   ؟ الملاطر المحتملة الحدوث
ية ال ي ال اال في  صاع  خطير  يراناإل - الةراقية الحربليها ناش ة عن إو اع ال ي  شير ويه اأالشيخ سة : 

 .1980مني ا  ب أت في سب  بر  ايلول( 
ن   خيت فيها قرارات و و ههههيات  ناك  الطرفي  إسههههالمية إقلي ية و إج  اعات كولية و إشهههههر ال ا ههههية   ت ي اأفو 

سههه جاب  إ   فاوم. وق فاوض والطالق النار و ا ال شهههاكا بينه ا عن طر ق الإف  هههيغة لوق   إلىن لل و ههها ال  حاربي  
سهه ة اكه ل بني و نفيي ال و ههيات وال رارات الخا ههة بوقف  إليها وأعلن إق الشهه يق ل ا ناكت به ال ة  رات ال شههار االةر 
  ى فاق علواإل ن ولل نط ة ع وما  سهههههههههه  رار لل ول ي   وفير اإل إلى ه ف  إيرا طالق النار وال خول في مفاو ههههههههههات مع إ

  .  اآلخر ل ولة ع م   خا كا كولة في شةو  ا
  إلى وجيهههه نههه اء  إلىخوة الوزراء ن هى اأإخير الهههي  ع ههه ه وزراء خهههارجيهههة الههه ول الةربيهههة ج  هههاع اأوفي اإل
  إيرا    سهه جيب أزلت آما في   ههيفة لل فاوم مع الةراق. وما إلىطالق النار وال و هها إف يين لوق  يرانال سههةولين اإل
و صهههههههههاع وا بالشهههههههههكا   الحربسههههههههه  رار إ    فهم به  أبية وفي ية ال ول الةر من وزراء خارج ليهاإه ال وج  لهيا الطلب 

كثر من طرف لل  خا في شههةو  ويه ال نط ة الحيو ة من الةالم.  أمام أالخطير الي    صههاع  ايه سههوف يف ح الباب 
سهههههواء اآل     ي يرع بالحج  لل  خا في شهههههةو  ال نط ة أ  طرف أنر   وال ن با من  ونحن ك ول في ويه ال نط ة ال

 أو في ال    البةي .  
   ؟ غالق مضيق هرمزإب إيرانهل نأخذون عل محمل ال،د نلديدال  :«تضامن»ال

  إيرا بةض اأوسههههاط في  إلى  محاولة ل نفيي ال ه ي ات ال نسههههوبة أ جر  أ  نة    وال ن  نى  ال الشههههيخ سههههة :
  ج ع فضههههههال  أوببل ا  الةالم  إيرا ط ة ومن بينها بلم الضههههههرر بكافة كول ال نأالحيو  يلحق  أ  إغالق ويا الشههههههر ا 

 ال ولية.  ال ال ة لحر ة  خطيرا   ا  ن هاكإالة ا سيشكا عن أ  ويا 
   ؟ ةبحت سيادة ال راق ملددةأن أذا حدث إهو في رأش سموكم موقف الدول ال ربية  ما :«تضامن»ال

في  ج  ةوا مةخرا  إية الةرب اليين اء الخارجن اء وزر  إلىليه بالنسههبة أشههرت  إ  أسههبق  ماكرر ونا أالشههيخ سههة : 
امن  إيرا  إلىبغ اك  كقة ال وقف ل ا  إيرا      ر أمنية من ال لب ووي أذلك  إلى ههههههههههههيف أطالق النار. و إف وق   أج 

 اه ال ول الةربية.  إيناش  ها 
 ههههههبحت  أ  أذا ما   ث إيةه و يراناإل -الةراقية  الحرب طورات ننا وغيرنا في ال نط ة ن ابع إوفي الوقت نفسههههههه 

  ذلك ال طور الخطير سيكو  من غير شك مو ع بح  و شاور عربي إمباشرة فسياكة الةراق الش يق مه كة بصورة 
ك ووناك ال رارات  ع ال شههههه ر  ال فا إ فاقيةالصهههههةي  الةربي بصهههههورة خا هههههة وناك  ىال سههههه و ات. وعل ىأعل ىوكولي عل

 ال ول الةربية.  ال  خية في مة  ر ال  ة وال ي  ل ام بها 
سرت ادل  إي ال،ام ة ال ربية ب دما فعضرويتلا  إلىعادة مصرر إيسراعد على  هل سرته لون شريئا   :«تضرامن»ال

   ؟ عضويتلا في م ظمة المؤنمر اوسالمي
نحن ن  ر كا ال   ير مواقف الشههههةب ال صههههر  وال ور ال صههههر  النشههههيا في ال ياكين السههههياسههههية  الشههههيخ سههههة : 
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خي     إسهالمي بناء عا ال رار الي  سه ةاكت مصهر عضهو  ها في منظ ة ال ة  ر اإلإ  أ. وبة  يةاإلق صهاكوالةسهكر ة و 
مر وو في مة  ر ال  ة  ح  ويا اأ  ال جال الطبيةي لبإسهههههههالمية في ال ار البيضهههههههاءه ففي ويا الشهههههههه  في ال  ة اإل

 الةربي ال  با.
ن ي،دد الرئيس  أيال المتحدة. هل نحبذون نتلابال رئاسررررررة ال،ملورية في الووإبدأل م ركة  :«تضررررررامن»ال
 ؟  ي هذا المرشجفخر علي . وما هي المواةهال التي نريدونلا و ننم نهضلون مرشحا  أم أان الووية غرونالد ري

للج هور ة في ع لية   ن يه ي رئيسههههههههههههها  لواليات ال  ح ة أو م  اللج هور ة في  ا  ن يكو  رئيسههههههههههههه م  الشهههههههههههههيخ سهههههههههههههة : 
   ل ى  أ وا  كهه  يهم الةهالم اج ع. ونحن كةرب يه نها ون  نى كائ ها  رره الشههههههههههههههةهب االميركي ن خهاب... ذلهك امر ي اإل
ميركية ب ا ينسهههههههجم مع و  ام الالئق ل   الرئاسهههههههة اأضهههههههايانا ال ومية الةاكلة وفي م  م ها ال ضهههههههية الفلسهههههههطينية اإلق

جانب   إلى    ف أميركية اأن الرئاسههههههههة ننا نر   مإكة. ال شهههههههه ر   الةربية-مباك ء الحق والة ل وال صههههههههالح االميركية 
ط اعه أمنه والي  كشههههههههههف عن نواياه و نفيي قرارات مجلس اأالحق في مواجهة ال ة    الي  رفض وال ياال يرفض  

 عني بيلك ال ة    اسرائيا.أ ال وس ية... و 
الهلسررطي ية   -ة ل سررموكم عن الطبي ة الراه ة لل القال النويتيأللسررؤال السررابق نسرر  سررتنماو  إ :«تضررامن»ال

   ؟ نلا على خير ما يرامإوهل 
  رام ال  باكل وع م  الكو ت مع االشهههه اء الفلسههههطينيين كانت وسهههه ب ى م ينة مبنية على اإل عالقاتالشههههيخ سههههة :

ع بار منظ ة ال حر ر الفلسهههههههطينية وي ال  ثا الشهههههههرعي والو ي  للشهههههههةب  إ   ال اخلية الفلسهههههههطينية و ةو ال  خا في الشههههههه 
 الفلسطيني.  

  إلىه لون الشريء نهسر  بال سربة ر وهل سرتالحر ذا نوقهت إعمار لب ان إهل سرتسراعدون في  :«تضرامن»ال
   ؟ وزارهاأذا وض ت حر  اللليج إ إيرانال راق و 

بناء لبنا  للي    ث لهيا البل  الج يا  ألبنا  الشه يق يه ني ال هكي  عا اننا ن هلم مثا  إلىبالنسهبة الشهيخ سهة : 
  ي ح لههه لبنهها  كوطن و  ح لههه  أكبر بكثير م هها ي كن أراب. وفي   هه ير  ا  الههي   هه ث من  هه مير و شههههههههههههههر هه  وخ

ق  ال و ح يق الوفاق ب ا من شهههنه  ههيغة لوقف اإل إلىخوة اللبنانيو    ي و هها اأأ  ناه وو أ اللبنانيو  كشههةب. وما
    خا عن أي كن    الكو ت الإنا  فع ار لبإ عاكة إ ما ما ي ةلق ب سههههلة أ. ا  وشههه ب ا  ر ههه أة لبنا  و   ى  يحافظ علأ

نة  ت  إ خي في ال  ة الةربية ال ي إال سههاو ة مع الشهه ي ات الةربيات في أعاكة  ة ير لبنا . ووناك في أ   ال قرار 
 نا .  بعاكة اع ار لإ في  ونس بشه  

 ا هر   ى فاق علإلواال شه اء اللبنانيو  ال  ع ار لبنا  وو أ  يوقف اأإ عاكة إ هلة وم من ال فكير في مسه لكن اأ
 البل  ومس  بله.  

  مو ههوع ال سههاع ة  أي كنني قوله وو    ماإمن السههةال ف اآلخرالشههق  إلىلبنا ه اما بالنسههبة  إلىويا بالنسههبة 
نشهههههههاء  هههههههن وق  إ لى فاق عقلي ية و م اإلإبحثه في مة  رات   م ق   يةيراناإل-الةراقية  الحربعاكة بناء ما كمر ه إ  في

 ا ال ول الةربية.   ساوم ايه ك
مكانية لوضرررع مشرررروع السرررالم ال ربي وهو مشرررروع الملك فلد بن عبد  إن ه اك أهل ن تقدون  :«تضرررامن»ال

   ؟ قرن  قمة فا  موضع الت هيذأال زيز الذش 
الرئيس ر غا  بة  ذلك وطرح   بح  مشههروع ال لك فه  في ق ة فاي بشههكا  فصههيا. ثم جاء  م ل   الشههيخ سههة : 
عني  أ   مشههروع ير ههى عنه ا ههحاب ال ضههية و أننا مع أوعه. والي  ي كنني قوله في ويا الشههه  وو في السهها ة مشههر 

 بهم الشةب الفلسطيني.  
   ؟ وروباأاء دول ستث إنزورون الدول النبر  ب ننم وأهو السب  في  ما :«تضامن»ال

ي نع ز ار ي لهيه   اك مانه ليس ونإ  جوابي عن ذلك وو إف ها لي شهههخصهههيا  ذا كا  السهههةال موج  إالشهههيخ سهههة : 
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 ال ول عن ما  س ح الظروف بيلك.  
ي كنني قوله وو ا  مسهةولين كو  يين كثير ن قاموا با ارات لهيه ال ول. ف   قام     ماإف ذا كا  السهةال عاما  إما أ

ام وز ر اله فهاع  . ك ها ا  ونهاك نيهة ل يه عالم با هارات لله ول الكبر  مةخرا  نهائهب رئيس الونراء ووز ر الخهارجيهة ووز ر اإل
 حاك السهههههههههههههوايا ي  لبية ل عوة  خر  لإلأ  وز ارة ميركي الواليات ال  ح ة  لبية ل عوة  ل اوا من وز ر ال فاع اأ إلى با ارة 

  ل اوا من وز ر ال فاع السوايا ي.  
  حتمال ب ودةإسرتقرار في النويت بلير؟ وهل سرتتواةرل سرياسرة شرد الحزام؟ وهل ه اك هل ان اإل :«تضرامن»ال

   ؟ زدهار اوقتصادش في النويتاإل
ق صههاك  ال ي  ج ازوا الكو ت نشهههت عن عواما ع ة من بينها   ني  في الواقع ا   الة الركوك اإلالشههيخ سههة : 

. وفي يةيراناإل-الةراقية  الحربسههه  رار إزمة سهههوق ال ناخ و أعن  نةكس عا ال خا ال ومي فضهههال  إسهههةار النفا وويا أ
زكواره ونشهههههاطه ال ةهوكين. ووناك  إ لىإ ق صهههههاك    ر جيا  ع اإلسهههههوف  ن هي وسهههههيةوك الو ههههه ع  اك  ا  ويه االزمة إ 

 يجابي.   جاه اإلق صاك  في اإلخطوات قي  ال ري ل حر ك الو ع اإل
  ي يم نة ة اأمن  أكثر من مط  ن والح   هلل. وأكعو   أنا هسههه  رار في الكو ت فما بالنسهههبة لسهههةالك عن اإلوأ

 اليين  رموا منها.  ى  ينةم بها علأغيرنا و  ىينا وعلس  رار علواإل
ه ماوي   وك  ال نط ة ع وما  ي ال ي   ثت وال فاعالت السههههههههياسههههههههية فنفجارات خيرة واإلفي  ههههههههوء ال طورات اأ

  راطية والحر ة ال  ا ة في كولة الكو ت؟  ال ي 
ن  سهههك بالنظام   أال ب ي اننا بهيا إ إلى ناكا   سههه إل الرأ . و الشهههور  و باك   أب ب  ع ي ا   نحن في الكو ت نةمن أي انا  

 بناء شةبنا.  أال ي  راطي وبالحر ة وب شاركة مجلس نيابي في بلورة  طلةات وط و ات 
نفجارات ال ي قامت بها ف ة ع يلة  إلما اأ  ويا النظام وو الي  ينسهههههههههجم مع  راثنا و  الي نا ومباكئنا. أوفي رأينا 

سهه نكار وشههجب الج يع في ويا  إ  إالكو ت. وك ا ال ظ م فسهه  رار في اإل ىر علن  ةثنها لإباعت نفسههها للشههيطا  ف
 خ الف جنسيا هم.  إ ىالة ا كا  مو ع الكو ت عل

   ؟ عادة نظر في خريطة نحالهاننم بما يؤمن الحماية للسيادة النويتيةإهل ه اك  :«تضامن»ال
م انة و   نا الوطنية و هههههههالبة جبه نا   ىولى علأ  الكو  ية   وم في ال رجة ا    اية السهههههههياكة إالشهههههههيخ سهههههههة : 

ن ا لنا عالقات  هههههه اقة و ةاو  مث ر مع الج يع. فال ةاو   إلل حالفات فليسههههههت لنا  حالفاته و ما بالنسههههههبة أال اخلية...
القا نا  شههه اء في الخلي  مثاليه والصهههالت ال ي بيننا وبين ال ول الةربية الشههه ي ة وثي ة وراسهههخةه وعبيننا وبين اأالي  

 يوجب اعاكة النظر في ويه السياسة. نر  ما ويا اأساي ال ىال ول الص ي ة طبي ية وم ينة... وعل مع
الرذين   ىكثيرة بردأل نهر  عل ن ه رالرك قيودا  أيالح  المرء ويسرررررررررمع وهو في زيرارة للنويرت  :«تضرررررررررامن»ال
في غير النويتي الذش ي مل في   لوبةالمطن ن رف ماهي المواةرررهال أي النويت. وفي ضررروء ذلك هل ل ا في ملون 

   ؟ ب اد من البالدعن شكوك الووء للنويت وهواجس اإل النويت لني يفيش ب يدا  
أمن   ىق ضههاوا  ر  ال ولة علإليها مسهه ج ة وق  إجراءات ال ي  شههير من ال هم ال و ههيح به  اإلالشههيخ سههة : 

  يين و  وم با انها  شهههههههههههه ا كيلك ج يع اليين  الكو على من وي  كر هن ا  نة ة اأأسهههههههههههه  راروم. وال إال واطنين و 
    خهي  أارض الكو هت. ومن الطبيةي في مواجههة الظروف اله قي هة ال ي  حيا بهال نط هة والوطن الةربي  ىي ي و  عل

 جراءات ذات الطبيةة الوقائية.  مثا ويه اإل ال ولة
ي وجهه ال هاكمين للة ها في الكو هته  ت وفلكو ه   ياور اأن ير ه    نغلق االبواب في وجهه م  أيةني  ولكن ذلهك ال

 الكو ت للا ارة او الة ا.   إلىب  من  وافر الشروط في كا من يه ي  ن ا الإ
  ه  أرواب وال نكيا مع سههلوب البطش واإلأننا لن ن بع إن ية لو  في الكو ت   اط  ن الج يع م   أو ه ني ونا 

سه  رار  اإل ىالكو ت و ةثر عل ىبه  ع ا يةوك بالضهرر عل  وم   يهب -كا   يا  ألكننا في الوقت نفسهه لن نسه ح أ   
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 في الوطن.  
م  أنشرررطة م،لس الت اون لدول اللليجر أن عن ال تائج التي حققتلا تم راضرررون حتى اآلأنهل  :«تضرررامن»ال

 ؟ نحققكثر من الذش أاننم نأملون في شيء 
نشهائه  إا مجلس ال ةاو  ل ول الخلي  مني يو خإو و هيات  نجازات من قراراتبكا اإل ا سهةي  ج ا  أنالشهيخ سهة : 
 ذ   .  إبالخير ب ومبشرا   بة و ب و ال جلس واع ا    الن ائ   ب و طي   إبالة ر ال صير لهيا ال جلس ف و  ى اآل . وقياسا  

يجهابيهة كثيرة   ةلق بهال ةهاو  ال سهههههههههههههه  ر بين شههههههههههههههةوب وهيه  إخطوات  ىقه م علأ خهي ال جلس قرارات كثيرة و إل ه  
 ق صاكية وث ااية.  إ ة في ش ى ال جاالت من سياسية و ال نط
ق ر هروف  أ ح ي ها لكنني في الوقت نفسههه  إلى كثيرة ن طلع ج يةا   ا  مور أ  ينجا ال جلس أ  نى أ نا شههخصههيا  أو 

ج  هاعهات ال ي ية ه وها ال جلس  بههنهه ن يجهة لإل جه ا   ئال  به و م فهاأكها كولهة من كول مجلس ال ةهاو  وفي الوقهت نفسههههههههههههههه 
سههلوب ال صههار ة ال ة    سههوف نصهها  أعن  ج  اعات فضههال  مسهه و ات ع ة وأجواء ال فاوم ال ي  سههوك ويه اإل ىعل
 و اف ط و ة.  أ  ح ي ه من  -ما أهن  ى  نى و   نى مةي كثيرو  علأ ح يق ما  إلى

 
 
 

 « تضامن»الن شر الحوار في م،لة 
 4198مار / وذار  31بتاريخ 
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 ها الشيخ س د ال بدهللا اقوة النويت كما ير 

 
ن السرررررررررياسررررررررري  يشررررررررر ر الزائر للنويت بحيوية في الم،اليْ 

 قتصادش.  واإل

ذا  إوفي الوقت الذش يهسررررررج عدد من »قدامى المحاربين«ر 
مرام وجوه جرديردة ودمراء جرديردة لتتسرررررررررلم  أجراز الت بيرر الم،رال 

عمرال من كويتيين وغير كويتيين  يبردو رجرال األ مواقع في الردولرة
زدهرار سرررررررررتسرررررررررترأن   عمرال واإلن ع،لرة األألى إ طمئ رانرا  إكثر أ

 الدوران.  

ن  نالشرى  إي الم طقة ففما القلق من ملاطر ن،دد الحر  أ
هرل القرار وحتى لرد  المواطن ال رادش ولنن  ألى حرد كبير لرد  إ

. وع دما يسرتهسرر ذلك و ي  ي ان دولة النويت خالية من اللموم
قتصررررادية  إالزائر مثلي عن هذه اللموم يأني  ال،وا  بان اللموم 

 وسياسية.  

كثر فائدة  أقتصرررادش إداء فضرررل ألأي،اد ظروف إنحو التحسرررن و  قتصرررادقتصرررادية دفع ع،لة اإلمن اللموم اإل
  ىال للمواط ين وعلم ال،ة ب ض اللدم يضررررررررا  أواعادة ال ظر في م ظم التشررررررررري ال والقوانين. ومن هذه اللموم 

دارش لتللي  المؤسرسرال الحكومية من حالة التشرابك القائمة في ما بي لار  سركانيةر والتطوير اإلرأسرلا اللدمة اإل
قتصرررادش والذش ي  كس على مطال   عاقة التحسرررن اإلإسررربا  أةررربج يدرج ضرررمن أذلك من حالة الرونين الذش وك

 حتياجانلم.  إالمواط ين و 

الم،تمع النويتي ونلفيف   يسرتمرار التماسرك فإالمحافظة على  اسري فمن بين اللمومما على الصر يد السريأ
  ين النويت فأ لسررياسرري الداخلي بشرركل سررلبي خصرروةررا  الواقع ا ىحدة الت اقضررال المشررروعة بحيث و ن  كس عل

 موقع بالا الحساسية من ساحة الصراعال اللارجية.  

ش  أ لرا ال مرل على نحقيق التوازن السررررررررركراني ديرال من بيهرداف والتحر ب ض األ يضررررررررررا  أى اللموم ه رالرك إلو 
ب اء   نسرران النويتي بما ي  ياإلسررتثمار بلى م ادلة متسرراوية بين المواط ين والمايمينر ونحقيق مبدأ اإلإالوةررول 

ب دما نزايد عدد حملة الشررلادال وبانت الضرررورة   موق   خصرروةررا   يفضررل فنقديم اللدمة األ ىالمواطن القادر عل
 للمت لم وليس فقط لم،رد حامل شلادة.   ملحة

ويت ليسرت  ن دولة النأقت اع بسرتثمارية نتي،ة اإللى دمج ب ض المصرارف والمؤسرسرال اإلإن،اه إكذلك ه الك 
دارة بما يليء  ن الدمج يزيد من رأ  المال ويلف  من كلهة اإلن( وأل)هي القائمة اآل ى سرررب ة مصرررارفإلبحاجة 
 و .  جد كثرأستثمار فضل إلأ ظروفا  

يام  ألى »قصرررررررررر بيان« يوم الثالثاء ثاني إن،اهال والتحديال نوجلت هداف واإلفي ضررررررررروء هذه اللموم واأل
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ال لد ورئيس م،لس الوزراء الشررريخ سررر د ال بدهللا السرررالم    جراء حديث مع وليا إل   1990ول من السررر ة ال،ديدة  الشرررلر األ 
 من النويت.    الصباح وم ي الزميل حسين سالمة الذش يراسل »التضامن« 

ي  ف خرها. ولقد نم ب احه  و ن يكون  و يت لنن ليس بالضرررورة  النو   ي حدث القصررور التي نم ب احها ف أ و »قصررر بيان« هو  
وكانت    1987سالمية التي نم عقدها في النويت في كانون الثاني )ي اير(  م طقة بيان ليكون القصر الذش ن  قد في  القمة اإل 

الد الشرريخ جابر  مير الب أ ن ي تقل  أ سررم القصررر »قصررر المؤنمرال« ثم شرراءل الضرررورال  إ ان  حي   ك   ي من القمم ال اجحة. وف 
م. وه اك  نْ ويتلذان م   المقر الرسررررمي للح    ى القصررررر إل ال لد ورئيس الوزراء الشرررريخ سرررر د ال بدهللا    حمد الصررررباح ووليا األ 
 رق الحال هذه ثالث س وال.  غ ن نست أ حتمال ب إ 

ويقع في م طقة السريف.    ن »قصرر السريف« هو مقر الحاكم ناريليا  إ ور النويت ف قصر   حدث أ ذا كان »قصرر بيان« هو  إ و 
  مير بي ما يقع »قصرر الشر  « الذش هو مقر سركن وليا ن  مقر سركن األ إ ما »قصرر دسرمان« الذش يقع في م طقة دسرمان ف أ 

لشررريخ ةرررباح السرررالم  راحل ا مير ال ال لد في م طقة الشررر  . وفي م طقة المسررريلة يقع »قصرررر المسررريلة« الذش كان مقر األ 
سررم م طقة كما هي حال باية قصررور النويت فلو »قصررر السررالم«  إ ر الوحيد غير المسررمى ب ما القصرر أ ووده.  أ ن  ويسررك   اآل 

 الذش شيد في م طقة الشويخ وهو قصر الضيافة الذش يحل في  كبار زوار دولة النويت.  

 القوة في التماسك  
د الداخل. ما هي  ةرر ي   ى ن يت لق بوحدة الصرر  ووحدة النلمة عل وك قبل يوميْ قلت للشرريخ سرر د: لهت نظرنا كالم لسررم 

 ن؟  لى هذه الدعوة اآل إ الدوافع  

ر  نه فسههه  أ   كارة ج  ية الصهههحافيين الب  إ خواني رئيس واعضهههاء مجلس  إ طلع على الح ي  الي  كار بيني وبين  إ ن  أجاب: م  
 .  عنيه أ طار ما  إ كالمي في  
  ب  هههههحا و ال  ها وا  ال نةطي فر هههههة أ ن في   اسهههههك الجبهة ال اخلية  وا  قو نا  ك    ننا مج  ع  هههههغير إ عنيه وو  أ وما  

و  فر ق الجبهة  أ  ههههةاف  إ ي شههههةوننا ال اخلية بحي  يسهههه طيةو  عن طر ق  ف  ههههحاب ال خططات لكي ي  خلوا  أ النيات السههههي ة و 
 .  ال اخلية  نفيي ويه ال خططات 

 لنلمة؟  م لوحدة الص  ووحدة ا شمل ما هو مهلوم سموك أل الص يد ال ربي ا   ى قلت: وعل 

سههههههه را يجية في ال جال الةسهههههههكر   إ   و  ة الصهههههههف    ثا في الة ا الشهههههههاما ال  فق عليه والي  ي ةلق بو هههههههع  إ جاب:  أ 
ي.  براز ث ا الةالم الةرب إ ليها ي كن  إ شهههههرت  أ سههههه را يجية في ال ياكين ال ي  ق صهههههاك . وبفضههههها ويه اإل عالمي والسهههههياسهههههي واإل واإل 

 .  و  ة الرأ  وو  ة ال سار   ة الصف وي خر ا  و   آ وب ةنى  

   قتصاديا  إ حسن  نحو األ 
خوة ال ررراملين في الميررردان الت،رررارش  لتقي ب ررردد من األ أ ن أ نيج لي أ   1989ن من ال رررام خيريْ ن األ قلرررت: في اليوميْ 

 قتصادش يتطور بشكل حسن.  ن الوضع اإل أ نلم يرون ب أ   في النويت ووحظت    قتصادش واإل 

 .    شاء   إ  سن  أ لى ا إ جاب: نةم... و أ 

 . فلل ه الك خطط من جان  الحكومة لت زيز هذا التحسن؟  1990كثر في ال ام  أ   زدهارا  إ قلت: ولقد نوق وا  

ن الةهام  جراءات ال ي سههههههههههههه  خهي من قبها الحكومة ومن الوزارات ال ةنيهة ومن ال طهاعي  جاب: ونهالك الكثير من الخطوات واإل أ 
كة. وويا ال  ر ر ي ح ث في الواقع عن خطوات  ق صههههههاك  الي  ق م من قبا اللجنة ال شهههههه ر  اإل   ل ا ورك في ال  ر ر    نفييا  والخا   

 .  جراءات لى ويه اإل إ نا م فائا بالنسبة  أ جراءات س  خي و إ و 

 التطورال في الدول الشيوعية  



84 
 

م انلا  أ الدولر  انلا قضرايا داخلية نل  نلك    ى لى التطورال التي نحدث في دول النتلة الشررقية عل إ قلت: هل ن ظرون  
 ش دولة في ال الم ومن بي لا نحن دول ال الم ال ربي؟  أ قضية عامة ن  ي  

ن السهههههههههههههيههاسهههههههههههههي  بةههاك في ال جههالي  أ مر كاخلي من  يهه  ال بهه أ لكن وههيه ال طورات ذات أ جههاب: مهها  هه ث في  لههك الهه ول أ 
ا  ج  أ ة من  ق من جانبنا ال  ةن وال راسهههههه   الظاورة في    ذا ها  سهههههه ح أ   ويه ال طورات لم   ضههههههح بة  إال    أ  ق صههههههاك . ومع  واإل 

 .  بةاك الوقوف على  لك اأ 

 تم مرناحون للذا التغيير الذش يحدث في دول النتلة الشرقية؟ أن للسؤال السابق هل    ستنماو  إ قلت:  
 .  ةاك ويه ال طورات أب     ضح  أ   وال  أ : نن ظر  ب جا أ 

 البريطانية    - ال القال النويتية  
 البريطانية؟   - نتم مرناحون لتطور ال القال النويتية  أ لى بريطانيا. هل  إ قوم بلا  قلت: ه الك زيارة قريبة ست 

ي،رابيرة وف راليرة ازاء  إ كثر  أ لني يكون للرا دور    نيرا د من بريطرا نر  قرد ون اووان لمطلر  خلي،ي موحر  أ و ن تقرد بر أ لى ذلرك  إ و   
   بدنلا الايادة الهلسطي ية؟ أ ب د المرونة التي    سطي ية خصوةا  القضية الهل 

ن للة ا   ي ي  صههههههههه بة بين كولة الكو ت وال  لكة ال  ح ة وونالك ر بة من قبا ال سهههههههههةولين في البل ين ال أجاب: الةالقات طي   
وخالل الل هاءات ال ي سههههههههههههه  م بيني  لى بر طهانيها  إ نهه خالل ز هار ي  أ   و هة وهيه الةالقهات وال ةهاو  في مخ لف ال يهاكين. والبه     ى عل 

خص في ال ضههههههية الفلسههههههطينية وكور بر طانيا في ويا   ح ث في ج يع ويه ال ضههههههايا وعلى اأ أ     أ وبين كبار ال سههههههةولين وناك  
 .  ال جال 

 من اللليج.. والمهاوضال  أ 
يران نرفض المهاوضال المباشرة بلدف التوةل  إ دامت    ما   ال لد أن اومن الللي،ي سيستمر ملددا    و ي تقد سمو وليا أ 

 نهاق دائم وشامل؟  إ لى  إ 

يرانية بالحوار      با الحكومة اإل أ   يشهههههههههههههوب ال لق بةض شهههههههههههههةوب منط ة الخلي  والي  نهمله وو  أ يةي  أجاب: من الطب 
ا   ال باشههههر بينها وبين االشهههه اء في الةراق من  من  أ من ا   ا  سهههه  رار وما   إل ا   من   ة  كفا لهيه ال نط ة ما  ا  غ لى  ههههي إ الو ههههول    أج 

 .  ةاو  الخليجي و ا ا ال لق وال خاوف ال وجوكة ل   شةوب كول مجلس ال  

 هتمامال  إ المسألة اللب انية: هموم و 
ي،اد الحلول للمسرررررألة اللب انيةر لم ن د  إ مر  أ عانقلما    ى خذل وثيقة الطائ  والل، ة الثالثية ال ربية عل أ هل ب دما    : قلت 

 هتمامانلا؟  إ هذه المسألة من    ا  نما فقط جزء إ النويت و من ضمن هموم دولة  

و  ام  إ سهههي ال شهههر   وال  مير والخراب مازال مو هههع  آ ن اذه من م إ ما ي ةلق بكيانه وسهههياك ه و جاب: مو هههوع لبنا  وباليات  أ 
ا  ويه اللجنة ع لت  ي ما ي ةلق باللجنة السه اسهية ال ي  رأسه ها الكو ت ي كن ال ول  ف ى ال سه و  الرسه ي والشهةبي. و ل الكو ت ع 

ال ار البيضاء لجنة    ي خ ارت ال  ة الةربية ف إ   بة ما  ونحن اآل   نطالقة ج ي ة. إ ة ال ي  ح ق للبنا   غ ا الصي ج  أ ما في وسةها من  
نة الثالثية  ج عضههههاء الل أ خواننا  إ ية من ال لك فه  بن عب  الةا ا وال لك الحسههههن الثاني والرئيس الشههههاذلي بن ج ي  ن ابع جهوك  ث ثال 

 صههههاال هم مع ال سههههةولين في  إ ثالثية و لجنة ال عضههههاء ال أ خواننا  إ و  ام جهوك  إ ننا ن ابع ب إ  فاق الطائف.  إ  يت  ث رت وثي ة سهههه  أ ال ي  
 .     نجح ويه اللجنة في مساعيها الخيرة أ ا  ج  أ ومس ة و  لكي نة ا ما نس طيع من    ص ي ةه سور ا والةراق وال ول ال 

 ش مد  يصل ح،م دعمكم لوثيقة الطائ ؟  أ لى  إ قلت:  

   أ  ههههههحاب ال شههههههكلة. يجب  أ وا البل  و أ   وقف   م أ   ال طلوب وو موقف لبناني  إ قول  أ : قبا الرك عا ويا السههههههةال  ب جا أ 
 ههافة الى جهوك ال ول  ن اذ لبنا ه باإل إ   ى   ية ا الج يع عل أ  صهها في لبنا  من خراب و  مير و نه كفى ما  ه يشههةر كا لبناني ب 
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 .  الةربية 

ة  يام. هل من مهراجأة سررررررررارة من جان  حكومتنم للرذه الم راسرررررررربر أ موعد مع ال يرد الوط ي للنويت ب رد    ى : نحن عل ت قلر 
 بة؟  الطيا  

 .  لى  ينه إ عال  عن ذلك  أجاب: ن رك اإل 

 : ما هو نقويم سموكم ل تائج قمة مسقط؟  ت قل 

 خي ال اكة الكثير من ال رارات وال و هههيات ال ي وي في  إ ال ائةه و   ي أجاب: نجحت ال  ة الخليجية في مسههه ا بنسهههبة مائة ف 
 . زكوار والرخاء ير واإل  ة بالخ ى ال نط ل جابية و ةوك ع إ لى ال نفيي. وويه ال رارات  إ طر  ها  

 طالق الم ظومة الصاروخية )ال ابد(؟  إ نمكن ال راق من  زاء  إ ما هي مشاعركم    قلت: 

 .  ال جال الةسكر    ي مة الةربية ف طالق ويه ال نظومة وو نجاح لأل إ جاب: نجاح الةراق في  أ 

 بمصر    نتباه هتمام الالفت لإلاإل 
ة النويت. وب د  سرتضرافتلا دول إ سرالمية التي  م ذ القمة اإل   ذلك واضرحا    كان . و نتباه هتمام وفت لإلإ قلت: نلصرون مصرر ب 

لا الرسرمي  سرتغرقت بشرقيْ إ و   1990كانون الثاني/ ي اير    8ث ين  لى القاهرة في زيارة رسرمية )بدأل الزيارة يوم اإلإ ايام سرتتوج   
 الحة مع ليبيا.  سوريا ومن قبل المص حدثلا المصالحة مع  أ كملت مصر رحلة المصالحال و أ ( نأني ب دما  سبوعا  أ واللاص  

 ما هو دوركم في هذه المصالحال وهل في برنام،كم زيارال لدول عربية شايقة ولمصالحال عربية وحقة؟  

لم يطلب من الكو ت ال يام ب ور الوسههههيا ب ةناه ال ةروف. ول   سههههة نا بةوكة      ا  أ    : اسهههه بة  كل ة مصههههالحات أ ب ا أج 
  ى م نا الةربية وعل أ ا  ي الخير لخ مة قضهها   يضهها  أ   ايه  إ ن ف ن الشهه ي ي  للبل ي      في ذلك خيرا  أ . وب  ر ما  قات بين مصههر وسههور ا الةال 
 .  خص ال ضية الفلسطينية اأ 

     
سرررس  أ  ةررر يد نثبيت    ى ن نحقق ال ،اح المرجو م لا عل أ كان وبد ونحن نودع الشررريخ سررر د متم ين ل  اللير ولزياران   

جان ر  أ ل  رأي  في التظاهرة التي جرل في القد  وشرارك فيلا فلسرطي يون ويلود و أ ن نسر أ تسر ي الر  ق ال ربي في عقد ال الوفا 
 خر في حال فشل خيار السالم؟  و ن ال ر  قادرون على خيار  أ الدولية وهل    - سرائيل من مساعي السالم ال ربية  إ وفي موقف  

ة ال باركة ب أت  رض ال ح لة. وفي    ير  ا  االن فا هه سههجا    ير  الخواننا ال نا ههلين في اال أ    : الةه    جاب سهه و ولي  أ و 
ي ال يش بحر ة مثا شهههههةوب ب ية كول الةالم. وويه  ف  ةطي ن ائجها وب أ الةالم ي فهم عن كثب   وق الشهههههةب الفلسهههههطيني و  ه  

 صبة.  را يه ال غ   أ   يس ةي  الشةب الفلسطيني  أ لى  إ ن فا ة س  وا ا  اإل 

 ونباركها.      ثت مةخرا  ك ا اننا نة   ال ظاورة ال ي  

   مو وع ي ةلق بالسالم  أ يو ح موقفها من    يجابيا  إ   ف وال  ح ك ركا  ذا كانت اسرائيا   اطا و سو   إ و 

نت  ذا كا إ سههرائيا وما  إ سههابيع ال  بلة سههي كشههف لنا موقف    نن ظر. وخالل اأ أ   ذلك ي  شههى مع مصههالحها. لكن علينا  فأل 
  حاب الشه  ووم اخواننا الفلسطينيو .  أ نها ال  فكر في الحوار مع  أ م  أ يجاك  يغة للسالم  إ  ر صة على  

 . س را يجية عربية إ   و ع  أ   ال طلوب وو ما ب أنا به ويا الح ي   إ ذا فشا خيار السالم ف إ ما  أ 
 
 

   ن شر الحوار في م،لة »التضامن«
 1990كانون الثاني  /ي اير  15بتاريخ 
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 س ة  30ل  قبْ  القذ افي الحوار المثير لل،دل مع  
 على هامش التحال  مع اللمي ي 

 
في  1985أغسههههههههههههههطس  22الههي  أجر  ههه مةههه يوم الخ يس  ال ههي افيبين وههيا الحهه يهه  مع الرئيس الليبي مة  ر 

 خ س سنوات.  والىالةا  ة الليبية  طرابلس( وبين آخر   ي  كنت أجر  ه مةه... 
كثيرة  الف رة الطو لههة  هه ثههت  حوالت كثيرة و هه ثههت  طورات. وطبةهها ه ووههيا وو اأومه  هه ثههت مفههاجههآت وههيه وفي 

على أ  يوا ههها ال غر   خارج السهههربه إذا جاز   ال ي افيعلى السههها ة الليبية لةا أبرزوا على اإلطالق إ هههرار الة ي  
ل ال  ابلة ال ي نشهههر   ها في »ال ضهههامنو ي كن  ل  س  ال ةبير. ومن خالل أجوب ه على اأسههه لة ال ي طر   ها عليه خال

 ذلك.
ء اأ اكي  بين الحكام والصهههههههههههحافيين فإ  ونالك الكثير م ا ي كن  سهههههههههههجيله  وع ال  بالط وي ال هلوفة عن  إجرا

فإ  ما ي كن  - وويا ينطبق على الح ي  ال ثير للج ل - على وامش الح ي . وإذا كا  الح ي  عبارة عن مناقشههههة
 يله على الهامش يصبح ماكة مثيرة للج ل أيضا . سج

ه ونهالهك مال ظهات وإنطبهاعهات على وهامش الحه يه  الهي    هي افيالجهانهب الحه يه  ال ثير للجه ل مع الة يه   إلى
 خ س ساعات.  والىجر  على مر ل ي ن وخالل يومي ن وإس غرق 

خبار نرحيلنم لل مال المصررررررريين  طرابلس كانت الدنيا ال ربية مشررررررغولة بأ إلى»التضررررررامن«: قبل أن أةررررررل 

 الرئيس القذافي خالل إستابال  للزميل فؤاد مطر والزميلة إمتثال جويدش مطر
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 بالدهم. إلىعد في الطائرال التي ن قللم ين. وفي مطار طرابلس شاهدل  كتال  من البشر ن تظر مقاوالتونسي
نسرررراحل: من سرررريلدم ليبيار من   وبصرررررف ال ظر عن المشرررراعر التي ن تا  المرء وهو ير  هذا الم ظر ثمة 

ر من سرريصررلا ج لل ا  سرريارانلمر من سرريحرث المزارع ويقط  الثمر  سرريلبز للار من سرريصررلا ج للا مواسررير المياه
 ...؟ منآلول. من و... من و... ويصون ا

: آ  اأوا  لكي ية    الليبيو  على أنفسهههم. فليشهه   روا عن السههواع  وليخباوا و حرثوا و  طفوا و صههونوا.  ال ي افي
 فإنه في ال ر لة الراونة ل ن يصونه... ووكيا.فك ا أ  البيت في مر لة من مرا ا ال حول كا  ل ن يسكنه 

 ب د قْص  خْرج  إيران
الحديث مرة أخر  حول موضررروع ال مال المصرررريين والتونسررريين وأسررربا    إلىد »التضرررامن«: يبدو أن ا سررر  و 

يين ب دما نم قصرررررر  جزيرة »خْرج« مصرررررردرهم  يراننرحيللم. وإذا  فل سررررررمع رأش األخ ال قيد في أوضرررررراع حلهائ  اإل
 .الحر قتصادش الرئيسي والذش بهضل  يتم نمويل اإل

ي. ل     ثت بةض اأ ههههههههههههرار ال ي ي كن يرانالنفا اإل : ال أع    أ  ال صههههههههههههف عط ا ع لية  صهههههههههههه يرال ي افي
 لك ال ر لة ي بين   إلىأكثر من الي  أ ههاب بر طانيا عن ما قصههف  ها ال انيا. وإذا ع نا  إيرا  صههليحها. ولن يصههيب 

 ح.لنا ذلك بو و 
وليبيا. ما   إيرانحد إقامة نحال  إسررتراني،ي بين  إلى»التضررامن«: لماذا هذا الموقف من ال راق الذش وةررل 

 ؟ الذش بي نم وبين ال راق حتى نتلذوا هذا الموقف
: إنني شهخصهيا  أكثر من إو م بالةراق. ولةا أكثر بل  زر ه وو الةراق. كنت أذوب إليهم من كو  كعوة.  ال ي افي

بغه اك. وكها  يحه وني اأمها بههنني أسهههههههههههههه طيع ال و يه  بين   إلىطهائرة وأسههههههههههههههافر. إ  أكثر ز هارا ي كهانهت ب الكنهت أركه 
الةراقيين والسههههور ين ونسههههاع  على إنشههههاء جبهة قو ة منهم في وجه مةامرة رمضهههها  ال ي قام بها السههههاكات وور ط فيها 

بين الةراق وسور اه وكا ذلك به ف إقامة جبهة بينه ا  ا ه سور ا. ول   ق ت  بة  الةبور ال ا  ف بة ة إ صاالت برا  وجو 
ةه ا و م اإل فاق على مشهههروع و  ة لكن  ام ل واجهة اإلنهيار الي    ث. ول   نجحت  في ج   ر    ههه   إف ةا قصهههة وفج 

 ال وقف.
ي أ  كا ضهح لال صه  من ذلك وو ال ول بهنني بيلت جهاكا  كبيرا  لألخي بي  الةراق وإقحامه في ال ةركةه لكن إ 

شههههههيء يسههههههير في طر ق مسهههههه وكه وأ  البةثيين  اق و  على الثورة الليبية و حسهههههه و  ويه الثورة ال ي إسهههههه طاعت أ   
ك م عسهههههههكر  وفي    جاوز مفا ي هم و  يم ال ة  رات الشهههههههةبية. ل   كا  في هنهم أ  الثورة الليبية ليسهههههههت أكثر من   

هم شههههههةروا به  شههههههي ا  ج ي ا  يح ث و جةلهم خائفين على نجومهم أ   لكن إسهههههه طاع هم أنهم أق م منا أ  يااي وا عليناه
 هفا وأقصهههههههه  بيلك  جربة الثورة الشههههههههةبية. وأكثر من ذلك أ  الحسهههههههه  بلم فيهم    أ  مشههههههههكل هم با ت مةنا. أما مع 

 حههاربو   لكم الرج يههة والرجةيين فههإ  عالقهها هم بهم على خير مهها ير هه و . ول هه  قلههت  لهم أكثر من مرة مهها الههي  يجة
الثورة الليبية وذوبت  إليهم في بغ اك وقلت  لهم: أن م في آسههههههههيا ونحن في أفر  يا. ما يج ع بيننا وو  حر ر فلسههههههههطين.  
ليس ونالك   وك مشهه ركة بيننا وال مياه مشهه ركة وال أجواء مشهه ركة وال طرقات ال ب  من ال رور عليها. ل اذا ال نكو   

طرفي ن في قضههههية  حر ر فلسههههطين. أو في و  ة عربية. وكررت  كثيرا  ال ول أن م   نب ىإخوة ما كامت  لك وي الحال و 
ال ر ههى الليبيين في مسهه شهه يات   إلىأسههيو و  ونحن أفارقة ف ا وي ال شههكلة بيننا. وأكثر من ذلك أنهم كانوا ييوبو  

اأوروبا و ةر و  عليهم ال ال من  ا  بالطلبة الليبيين في أميركا وفي   أيض. كانوا ي صلو ال ي افيأ  يش  وا مة  ر   أج 
 كن ا با و  ى في مور  انيا كانت لهم إ صاالت   نا.

ام»التضررررامن«: لنن قيادة الرئيس  حسررررين حققت نضررررام ا  عربيا  على درجة من األهمية في موضرررروع   ةررررد 
ام. وها هي أكثرية الدول ال ربية نا  مع الرئيس الحر   ؟ ةد 
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موا أ   ضههههههههههههامن. ويه أوامر أميركا.      ي : الةرب لم ال ي افي
ية.  يرانإ  أميركا وي ال ي  ةطي اأوامر بالوقوف  هههههه  الثورة اإل

ام و  ى أميركا إ  الي  يه ها ليس   سههههههههههين وإن ا محاربة   هههههههههه  
ية ب ا يرانية. ومع اأسهههههههف إ  الج يع  ههههههه  الثورة اإليرانالثورة اإل

  سههههههم الةالم    راإيفي ذلك اإل حاك السههههههوايا ي الي  ير  أ  ثورة 
عالم كيني وعالم غير كينيه وأ  من ال  كن إن شههههههههار ع و    إلى

 الثورة ال ينية في الج هور ات السوايا ية اإلسالمية.
ْنم»التضرررررررامن«: هل ن تقد أن وجود    إيرانالحالي في  الح 
 ؟ يضايق الوويال المتحدة ويلدد مصالحلا

.  إيرا م الثورة في : إ  أميركها ف ه ت منط هة نفوذ ب يهاال هي افي
ووي ثورة  حارب أميركا و ر  فيها أنها الشهههيطا  اأكبر و حارب  
الصهههههههههههههههيونيهههة و حهههارب الرج يهههة ال ي  ة  ههه  عليهههها أميركههها في 

 سههني مبارك لكي يحارب مع  إلىنط ة. ل   أ هه رت اأوامر ال 
ام  امال لك  سهين كي يحارب مع  إلى سهين. وأ ه رت   ه      ه  

ار  من  ين إلى سههههههههههين وأ هههههههههه رت  امأ  يحارب مع   أج     هههههههههه  
 سههههههههههههين. ويه ال واقف وي في الواقع أوامر أميركية ونحن كثوار  

الثورة   ال ي كن أ  نحههارب في الصههههههههههههههف اأميركي. وموقفنهها من
وإ  ا جار طنب   إيرا ية وا ههههههههههح. ل ا كا  الشههههههههههاه يحكم يراناإل

الكبر  وطنب الصغر  وأبو موسى كا  مةاكيا  ج ا  لألمة الةربية  
نا   وكا  م ةصهبا  للفارسهية ورشها ج يع اأنظ ة الةربية. ول   رفضه 

ع الي  في ي  الشههههههاه ال  ةجرف  نحن ال ةاو ة و  قلنا ال يجوز و هههههه 
ي. في ذلك الوقت  يرانر عنوة ورفع فوقها الةلم اإلالي  إ  ا الجا 

  الحربي و يرانوأمام عجرفة الشهههههههههاه ب أنا ال حالف مع الشهههههههههةب اإل
ال سه حيا. ومن غير ال  كن أ  يسه ا الشهاه. ويا مةه أميركا. ول   ذكر لي  لو  لنا أن م  فةلو   ه  الشهاه. كانوا ي و 

. يةني  ال ي افيه الشهههاه: إسههههل  ههه ي ك هجابف إيرا سههههله: كيف أ وال  ذو الف ار علي بو و مرة أنه بة ما إل  ى بالشهههاه 
ا   فسهههه ي ول الةرب: إنه من ال سههه حيا أ  نفةا شهههي ( الي  يسهههبب ال شهههاكا وال فجيرات. وفي الوقت نال ي افيوو  أ  

  في إسهه طاع نا أ  نفةا.   بي ن الةكس.  هك  أ إيرا ية بة  قيام الثورة في الحربأ  الشههاه إله ومةه أميركا و رسههان ها 
الثورة   ول   قال لي بةض قاكة الثورة وبينهم رافسهههههههههههنجاني ومن ظر  إ  الخ ط ب ال ي كنت   ل يها و حر هههههههههههنا فيها على

 كانت زاكنا ونحن في السجن.
من  إيرا بالثورة وأسهههههههه طوا الشههههههههاه الي  كا  يغي  إسههههههههرائيا وجنوب أفر  يا. وبة  أ    حرر  إيرا ل   قام ثوار 

النفوذ اإلميركي و  ل ي بث لها مع اأمة الةربية  هه  الصهههيونية و هه  الةنصههر ة ن وم نحاربها. ول اذا لم  حاربوا الشههاه  
 ههه وا وي  رب بهوامر من  الحربثورة فإ   إيرا لكم يا عراقيين  اربوا الشهههاه. اذ  اآل  بة ما أ هههبحت  عن ما قلنا

 أميركا.
الثورة بحرب مع بل  عربيه لكن في النهاية ال ي كن أ  أخو  الثورة وال ي كن أ   أنه ليةسههههههفني أ   شهههههه بك ويه 

هر السالح    الثورة اإلأ اربها خصو ا  أنها الثورة ال ي كنت أ  رض على قيامها و   ية؟ كيف؟ يرانقامت كيف أ ش 
رنا إيرا بين الةراق و  الحربفي أ   ال إ   رنا قوة إسهههالمية وخسههه  قوة عربية وبال مةنى.    رب خاسهههرة. ل   خسههه 

والقذافي خالل زيارة قام بلا الرئيس الليبي  الرئيسان بورقيب 
 : أيام الصهاء 1983و   18و  16لتونس بين 
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  ي كن أ   هخي الةراق وال الةراق عن ه ال  رة أ  يب لع اأمة الفارسههية. إنها  رب بال مةنى.  رب ليسههت  هه  إيرا ال 
 أميركا وال    إسرائيا وليست به ف  و ي  اأمة الةربية.

امحر    في وج  غزوة فارسية  ةد 
ن من الممكن أن يسررقط ال الم ال ربي أمام غزوة فارسررية مثلما  كا الحر »التضررامن«: أو ن تقد أن  لوو هذه 

 ؟ سبق أن سقط في الماضي أمام غزوة نركية
الم الةربي عن ئي  كو  ع وانا  وليست ثورة. عن وا  ب و امبر الية  ف علىى الةقررت الا  إيرا : لو كانت ال ي افي

ها ثورة كاخا   وكوا  سهههههههههاع  الةرب والفلسهههههههههطينيين  ال  ر   ذلك. إن إيرا فارسهههههههههيةه ونحن أول من سهههههههههي اومها. لكن 
أول من  صههه   لها وما  أقطار أخر . لو   ث ذلك لكنا إلىوالشهههةوب اإلسهههالمية. لم   م بح لة  ب أ بالةراق و ن  ا 

 با نكو  أول من يحاربها إذا وي   ت الةراق. إيرا  بر وسنحارب زلنا نخ
السررالم جلود قام   بغدادر وكان الرائد عبد إلىكتور علي التريكي »التضررامن«: ك ت  أرسررلت  وزير اللارجية الد

الممكن إزاء ذلك دعوة الطرفْين  س من . أليالحر أيضررررا  بزيارة. إو ن تقد أن ه الك إمكانية لموقف بشررررأن مسررررألة 
 ؟ لقاء في طرابلس مثل لقاء ال،زائر إلىي يرانال راقي واإل
ثنها في اأمر مع  رفض الصههههههههههههههلح.  إيرا : كنهت أكعو و ال هي افي لكنهم قهالوا ال  بحثوا في وهيا اأمر   إيرا ل ه   حه  

ام وسهههه وط  س طر ت  أول ما طر ت  عليه وجهة نظر   ابلطر  إلىأمر مةك . وفي آخر ز ارة قام بها رافسههههنجاني   هههه  
اوكيف أنها بال مةنى ومن  الحربفي مسهههلة    الحرب: ال. إننا مسهه  رو  في أجابذلك ي كن الة ا على وق فها و  أج 

ام  ين س وط  إلى   سين.    
 ؟ »التضامن«: وأنت ما رأيك في ذلك

ام : أع    أ  في إسهه طاعة ال ي افي . إ   الحربطيع أ  يغي  عشههوائية لكنه ال يسهه   سههين أ  ي وم بخبطات  هه  
 وي على كا إس ة اك ل جني  عشر ن مليونا .قاكرة أ    ل ي بهفواج بة  أفواجه و  إيرا 

 نهنير ويال هللا  إلىنظرة 
»التضرررامن«: و بد أنك قرأل  للؤوء اآليال ونحدثت  م لم وناقشرررتلم. هل لي أن أعرف ما هي ال تي،ة التي  

 ؟ ل ف ْنر هؤوء وماذا يريدون خرجت  بلا حو
ا: إنهم يطر و  ثورة إسههههههالمية من ال ي افي و  ة اأمة اإلسههههههالمية   إلىفي اأرض و  عو   ال سهههههه ضههههههة فين أج 

ع    لإلسه كبار الةال ي و ناكو  باوال الصههيونية و حر ر فلسهطين. و  ولو  أيضها  إ  اأنظ ة   و  ولو  بضهرورة و ه 
ية يجب أ   اول. إنهم يحر ههههههههههههو  على الثورة و سهههههههههههه بة و  في طر  هم الحالي الشههههههههههههي ية  الرج ية ال والية لألمبر ال

 . وكيا ي ولو  عن ما ن ناقش مةهم. وأنا ال أر  أنها ثورة طائ ية.والجةفر ة
أن من الم اسرررر  مسررررايرنك على األقل في مسررررألة   - ما دام رأيك فيلم كما أورْدن   - »التضررررامن«: أو نر  

 ؟ ث و يسمون  اللليج الهارسينسمية اللليج بحي
وقلت له »الخلي  الةربيو وزكت أ  من ال  كن أ   : في أول ل اء مع خامن ي قال: »الخلي  الفارسهيوه ال ي افي

ني: إ  ال ول ال طلة على ويا الخلي  ليسههههت  أجابن خا ههههم  ول ويا اأمر إذا إسهههه  روا ي ولو   الخلي  الفارسههههي(. و 
ا الخلي  »الخلي   أميركية و وم يصهبحو  ثور ين مثلك فإنني أول من يوق  ع على  سه ية ويعربية وإن ا وي مسه ة رات 

 ربيو أو »الخلي  الكو  يو أو أ   اسم يةجبكم(.الة
ن ال ية نسرررميت    »التضرررامن«: المسرررألة سرررللة إذا أرادوا اآلن إعادة ال ظر في اإلسرررم. بإمكانلم كت بير ح سرررْ

 .»اللليج اإلسالمي«
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أ   ني: ليس من مصهههلح نا اآل  أجابأنا شهههخصهههيا  أوركت  في مناقشههه ي مةهم ويه ال سههه ية لكن خامن ي : ال ي افي
نفةا ذلك وأ  ن رك الخلي  لة الء أميركا وكرر إسهههههه ة اكه إلعاكة النظر في ال سهههههه ية إذا أ ههههههبح  كام ال ول ال طلة  

اأرض الةربية   حرر فإننا أول من سهههي نازل  على الخلي  ثوارا  وليسهههوا ع الء أميركا. وأ هههاف خامن ي: عن ما نر  
  إلىية من أ  نةطيه يرانفضهها ب اء الخلي  فارسههيا  و خص الثورة اإلعن  سهه ية الخلي  بالخلي  الفارسههي. لكن اآل  اأ

 وةالء الةرب اليين وم ع الء أميركا.

 مصير ال،زر اإلمارانية الثالث المحتلة 
 ؟ »التضامن«: ومسألة ال،زر المحتلة

لها افي ي  ال قواع .   إلى: وويه ال سههههههلة أثر  ها أيضههههها  مةهم لكن رأيهم وو أنهم إذا أعاكوا الجار فإ  أميركا سههههه حو  
ليسهت مسه ة ة   إيرا من الخلي  فإننا على إسه ة اك أ  نةي وا فورا . وأ هاف خامن ي أ   اآلخرأما إذا  حرر الجانب 

 ركا قواع  عليها. ونحن في ليبيا نر  أنهم على  ق في ذلك.يمعلى اإلطالق أ    خلى عن الجار لكي   يم أ

 في لب ان إيراننشاط 
 ؟ في لب ان إيران»التضامن«: ما رأيك في نشاط 

: وةالء لبنانيو  ي   لو  مع بةضهم البةض بصرف النظر ع ا إذا كا  ونالك لبنانيو  ية لو  ل صلحة  ال ي افي
 ح ث في لبنا   رب بين لبنانيين وبين عرب.. ما يإيرا ولبنانيو     مصلحة  إيرا 

 لم نرسل ةواريخ... ولن  ا 
 ؟ »التضامن«: ما الذش ن  ي  بأننم قد ن لقون بثقلنم

 جو وق  نرسا أسرابا  من الطائرات. - أرض وأرض - : أعني أننا ق  نرسا ألو ة من الصوار خ أرضال ي افي
 ؟ »التضامن«: هل إنلذنم قرارا  بذلك

ام ى اآل  لم ن رره ولكن إذا   اك    : ال ي افي ها  اإلذاعات  ههه  ليبيا    ههه    سهههين في مةاكاة ليبيا وإسههه  ر موج  
ق مع مصههههر ومع كول أجنبية وعربية... فإننا سههههنل ي بث لنا   وإسهههه  ر   ر ب عنا ههههر لل خر ب وال فجير وإسهههه  ر ينسهههه  

ام وننهي  إيرا جانب  إلىالةسكر    ا حا .و   سين. و جب أ  يكو  اأمر    

 كيف ي،يز مساندة غير ال ربي ضد ال ربي 
الحيرة. ول هتر  أن   إلى»التضررررررررامن«: إن الوقوف مع دولة غير عربية ضررررررررد دولة عربية يبقى أمرا  يدعو 

وضرر ا  ثوريا  قام في نركيا الدولة المسررلمة وكان الوضررع في سرروريا الدولة ال ربية من ال وع غير الم سرر،م م كمر  
سرراندوا الدولة غير ال ربيةر ضررد الدولة ال ربية. أش يتنرر ما يحدث اآلن من خالل مسرراندننم  ن فلل م  ى ذلك أن

 ؟ الدولة غير ال ربية ضد ال راق الدولة ال ربية يرانإل
اآل ه عن وا  جوز مسهان ة الطرف غير الةربي  ه    إيرا : إذا كانت سهور ا مثا الةراق اآل  و ركيا مثا ال ي افي

 الطرف الةربي.
 .تضامن«: أش أن ليبيا نرمي بثقللا ال سكرش وقتذاك مع نركيا ضد سوريا»ال

ك ا نراوا وي  رب ثور ين  ه  غير الثور ين. و رب اليين مع أميركا  ه  اليين ليسهوا مع  الحرب: إ  ال ي افي
 أميركا.  لك وي مةايير الصراع اآل .
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 للسودان شماو  وج وبا   القذ افيما يه ل  
السررررررودان. ولماذا و نسرررررراعدون على نحقيق اإلسررررررتقرار ه اك   أْجلنه ل شرررررريئا  من لماذا و  »التضررررررامن«:

 ونواةلون نش،يع قرنق؟ 
ر ب من طائرات الن ا  ال ي افي : أرسهههههل نا لهم سهههههفينة نفا مجانية وأرسهههههل نا قوافا من الجر ارات وال حار   وعن نا سههههه 

 غاثة. و ن واإلمواك ال  موجوك في السوكا  مني قيام الثورة لن ا
ْنم الرئيس نميرش ليس  ْنم»التضرررامن«: كانت المشررركلة في الماضررري هي أن ح  الذش يمكن الت اون م  .   الح 

ْنموهرا أن نميرش لم ي رد في  والسرررررررررؤال المطروح اآلن هو هرل أن الايرادة ال،رديردة في السرررررررررودان من خالل  الح 
هو متوافر لديكم من م لومال ونحلياللر  خالل ما  ضرررررائلا ومناإلنصررررراول التي نمت م لا ومن خالل لقائك بأع

 .جانبلا إلىهي الايادة التي من الممكن التهاهم م لا والوقوف 
ك م. وفي الوقت نفسهههههه ليس ل يهم إسههههه ة اك لإلسههههه  رار في ال ي افي : ويه قياكة  ضهههههم عنا هههههر لم   ة    نفسهههههها للح 

ك م   ين   إلىوزراء. وإ  الو هههههع في السهههههوكا  مةقت مجلس ال يضههههها  على. وويا ينطبق على ال جلس الةسهههههكر  وأالح 
 غيروم. إلىإن  ال السلطة في طر  ة أو أ خر  

 ؟ »التضامن«: ولن لم ضباط والسلطة اآلن في أيديلم
  إلىقائ  ال بابات  إلىقائ  السالح البحر   إلى: ويا  حيح إال  أنهم قاكة الجيش من قائ  السالح الجو  ال ي افي

قائ  الشهههههرطة. كا ال ياكة الةسهههههكر ة في السهههههوكا  وي ال ي   إلىقائ  اإلسههههه خبارات  إلىقائ  ال  و ن  إلىف ية ئ  ال  قا
 حكم وليس مجرك  ههباط من الجيش وونا اأمر يخ لف. و كرارا  إ  اليين يحك و  اآل  سههواء الةنا ههر الةسههكر ة أو  

 ين   إلىسههو  أ  ي سههكوا بالبل  لبضههةة أشهههر  م شههي ا  با  منهالةنا ههر ال  نية إن ا يحك و  بصههفة مةق ة وليس مطلو 
ك م ي رر الشةب السوكاني الي  قام بالثورة مصيره. ووةالء اليين ي يرو  كفة  اآل  من عسكر ين وم نيين يس ح و    الح 

 الشكر على  ح  لهم ويه ال سةولية في مر لة إن  الية.
ْنمء ط  م ذاق هؤوب دما  »التضامن«: هل نظن أنلا ستنون إنتقالية وهل ْنمسيتللون عن  الح   ؟ بسلولة الح 

: بالطبع سهههههي خلو . ووم إذا كانوا لن يفةلوا ذلك فإ  ال ظاورات الشهههههةبية سههههه  ج ك وسهههههي  رك الشهههههارع من ال ي افي
 ج ي .

أمر في م تلى األهمية   إلى»التضرررررررررامن«: لنن من المؤكد أن الذين يقودون اآلن في السرررررررررودان يحتاجون 
 ؟ أنت أن نه ل  ولن ك و نه لونستطيع 

 : ما الي  يح اجونه وال أفةله لهم؟ ال ي افي
  إلى»التضررررامن«: ما يحتاجون إلي  هو أن نقول لصررررديقك قرنق أن يتهاهم م لم وأن يلقي السررررالح ويتوج  

 .اللرطوم ويرد على التحية الشمالية بمثللا أو بأحسن م لا
 : ويا  حيحال ي افي

 .و يحدث »التضامن«: ومع ذلك
اقرنق من  إلى: الن ءات من جانبي مسههههههههههه  رة افيال ي   ك م ع أ  ي فاوم م أج  في السهههههههههههوكا  وق  و ههههههههههها اليوم   الح 
طرابلس نائب منغسه و لهيا الغرضه ذلك أننا  ه  إسه  رار ال  ال في جنوب   إلى( 1985آب /أغسهطس 22 الخ يس 

 السوكا  بة  س وط ن ير .
شررررررريئا ر وهو بالرغم من ذلك يواةرررررررل القتال  من دوننم و قدرة ل  أن يه ل »التضرررررررامن«: أنتم حلهاء قرنق و 

 .رْفض نداء السالم الشماليويواةل 
نا م  قرنق بالسهههالح ولم نوق ف الطلب منه اإلسههه جابة ال ي افي ن اء السهههالم   إلى: بة  نجاح الثورة في الشههه ال أوقف 
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 ولكن..
 ؟ »التضامن«: ولنن ماذا

في جنوب السههههههوكا ه ووناك مةطيات ليلك.   ي ة إنني أخشههههههى   وث    وث إنفصههههههال : إنني أخشههههههى ال ي افي
وقيام كولة في جنوب السههههههههههوكا . وال ةطيات ال وجوكة ق   شههههههههههجع على ذلك فالجنوب زنجي وليس عربيا .   إنفصههههههههههال

كا  وال ظت   والجنوب مسههههههيحي وليس مسههههههل ا . والجنوبيو  ي ح ثو  باالنكليا ة وليس بالةربية. ل   زرت  جنوب السههههههو 
ة ال ة  ه  ة وي اللغهة اإلنكليا هة وليسههههههههههههههت  كيف أنني في محيا غير عربي وفي واو ال ي زر هها ال ظهت  كيف أ  اللغه 

واو  عا ه ة م ير ة بحر الغاال( شهةرت  أنني في مجاوا أفر  يا وأ    إلىذلك إنني عن ما كخلت   إلىاللغة الةربية. و 
 اإلطالق بالوطن الةربي. ويه ال نط ة الانجية ال عالقة لها على

ما نقابللم إو  بالهارسررية أو بإحد  اللغال األج بيةر  يون و يتحدثون م  ا ع ديران»التضررامن«: ولنن هاهم اإل
 .ومع ذلك ه اك ن اط   من جان  ب ض ال ر  م لم

 .: ال ةاطف الي   شير إليه وو  ةاط ف مع قضي هم وويا ال عالقة له باللغةال ي افي
صرررروةررررية  ل هتر  أن ال، وبيين إنلذوا قرارا  باإلنهصررررال فلل ليس في إسررررتطاعتك بسررررب  خ امن«:»التضرررر 

 ؟ ال القة التي بي ك وبين زعامتلم القوية الحالية )أش قرنق( أن نه ل شيئا  لمْ ع هذه اللطوة
ول إقناعه بال فاوم  : كا ما في اإلمكا  أ  نفةله ووو اإل صههههههههال ب رنق نفةله. إننا ن صهههههههها به كائ ا  ونحاال ي افي

 مع ال ياكة السوكانية.
 ؟ ن  بالمساعدال»التضامن«: هل زاركم وهل ما زلتم نمدو 

نا عنه السهههالحه و  ى اآل  لم يهت ال ي افي الج اوير ة. وأع    أنه بة ما با ت الةالقة جي ة بيننا وبين   إلى: أوقف 
ك م   في السوكا  لن ي وم بهيه الا ارة. الح 

دْعمكم لن ي،د السر د من أحد. وفي مثل هذه الحال ما الذش في إسرتطاعت    ن قرنق من دون »التضرامن«: لن
 ؟ أن يه ل  وأش إنهصال يمكن حدوث 

 : ونالك أثيوبيا.ال ي افي

 ال القة ب ملية الم ادش
 ؟ »التضامن«: هل لنم عالقة ب ملية الم ادش التي إستلدفت قتل الدبلوماسي اإلسرائيلي

 ة عن إب سامة(.اب عبار :  الجو ال ي افي
»التضررامن«: ع دما نسررأل هذا السررؤال ف لى أسررا  أن  إزاء عملية من هذا ال وع و بد من القول فتش عن  

 ...القذ افيليبيا أو فتش عن م م ر 
 : إ  أ رار مصر وم اليين قاموا بالة لية.ال ي افي

 هذا الموقف من حس ي مبارك
خر وهو: إن الرئيس حسررر ي مبارك ليس نصرررادميا  فضرررال  عن أن   سرررؤال وطْرح  إلى»التضرررامن«: هذا ي قل ا 

ذلك إن الرئيس مبارك عب ر بشرررريء من الدفء عن رغبت  في أن ننون   إلىيبدو متضررررايقا  من اإلرث الذش ورث . و 
 .عالقان  طيبة مع ال،ميع بما في ذلك ال،ماهيرية الليبية

ر أش ال بور من الوضرررع الموروث الذش  اآلخرور حقيق ال بدون  في نما هو السرررر في أننم وغيركم و نسررراع
الشرررررراطىء ال ربي.. أو إذا جاز الت بير مسرررررراعدن  على إحالل ال بور ال ربي محل ال بور السرررررراداني   إلىهو في  
 ؟ الشلير
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من  إنني أولال سههههههههههههههاعه ة في ذلهك فه  إلى: إذا كها   الرئيس( مبهارك ي ول إنهه ير ه  الةبور الةربي و ح هاج ال هي افي
وأ  على الةرب أ  يه وا إليه و  خلوا في اإلسههههههههههههههطبها   اآلخر ه لكنه ال ي ول ذلك و ركك بهنه باق في الجانب يسههههههههههههههاع

 وكهن ا الةرب   ير.

 مع مصر السادال الحر إستب اد إحتماول 
ة  قال نتي،»التضررامن«: في ضرروء عملية نرحيل المصررريين من ال،ماهيرية الليبية وإسررتمرار التونر في ال ال

اإلسرررررائيلير نبدو األمور كما لو أنلا نسررررير نحو مواجلة بي نم وبين مصررررر. هل إذا حدثت   - المصرررررش الصررررلج 
 ؟ مواجلة عسكرية بي نم وبي لم ستنون مطمئ ا  لل تائج

مواجهة و  ثت مةركة بين مصهههههههههر وليبيا فإنني ال أع    أ  في إسههههههههه طاعة   إلى: لو أ  اأمور  طورت ال ي افي
 بيننا وبينهم. الحربأمام ليبيا. في أ   ال إنني أس بة  إ   االت مصر أ   ص   

»التضرررامن«: في الوقت نهسررر  يتزايد النالم التونسررري حول حشرررود ليبية على الحدود مع نونس. هل نتطور  
 ؟ مواجلة مع نونس إلىاألمور 

الحشههههه  على   وكوا. ل     ال رجة ال ي ي طلب اأمر إلى: أ   شهههههوك وأ  مواجهةه ووا أ   ونس قو ة ال ي افي
سهه غنينا عن الة ال ال ونسههيين. وكو  ال وانسههة يشهه  و  ليبيا و غل و  ال ك ب الشههةبي  أ  السههفارة( وال راكا الث ااية  إ

لو  ال وهفين الليبيين الةهاملين في الجهامةهة  الةربيهة و طركو  السههههههههههههههيهاح الليبيين وال وهفين الةهاملين في مكها هب  و ر   
ن ال وانسههة يفةلو   لليبية وأيضهها  الليبيين ال  ي ين في  ونس مني عشههرات السههنين... إ  كو  ال سههةوليالخطوط الجو ة ا

 ذلك فهيا وا ح بهنها ركوك فةا ع ياء.
السررادسررة عشرررة لثورة الهانج من سرربتمبر/أيلول  »التضررامن«: هل نتوقع مهاجأة ن لن ع لا لم اسرربة الذكر  

 ؟ لمواجلة ال سكرية مع ليبيار وننون نحذيرا  لمن يرغ  في ا1969
: ما ي كن إع بهاره مفهاجهة وو اإلعال  به  الو  ة الةربيهة يجهب أ    ح ق ولو بال وة. وليس بالضههههههههههههههرورة  ال هي افي

ة قهاكرة على أ    ح ق الو ه ة بهال وة لهها الحق في أ   فةها  على اإلطالق بهه   كو  ليبيها وي ال ي   وم بهيلهك. أ  كوله 
ة. وإذا كا  كية وي ال اكرة على  و ي  منط ة الجا رة فل  م الو  ة بال وة عن طر ق السهههههههههههةوكيذلك. إذا كانت السهههههههههههةو 

نا  واأرك  بال وة  الةراق قاكرا  على أ  يو   منط ة الخلي  بال وة فنحن نة  ه. وإذا كانت سههور ا قاكرة على أ   و     لب
بال وة و  خلهم أسههطبا كاووك فنحن نة  وا. وإذا كانت   فنحن نة  وا.   ى مصههر إذا كانت قاكرة على أ   و     الةرب

 هها  ونس ومور  ههانيهها و  ى ليبيهها فنحن نة هه وهها. إذا كههانههت ليبيهها قههاكرة على أ   و هه    منط ههة  الجاائر قههاكرة على أ   ح
ات في ةله. لم ية  ونالك ب  من سهههه وط الح وك وقيام الو  ة وإال سهههه سههههوك هاورة ال يليشههههيال غرب فهيا ما يجب أ  نف

 كا الوطن الةربي وإ  إ خيت الظاورة أشكاال  مخ لفة.

 لماذا نرحيل المصريين والتونسيين؟ 
عو  »التضرامن«: مطالبة بالوحدة ونرحيل ألوف ال مال المصرريين والتونسريين وغيرهم في الوقت نهسر . أو يد

 ؟ التساحل إلىهذا األمر 
وء نلك األسربا  التي سرم  اها وخالةرتلا أن عقود هؤ ذلك هل ه الك أسربا  أ خر  أوجبت الترحيل غير  إلىو 

 ؟ إنتلت. هل ه اك أزمة مالية على سبيل المثال نفيشلا ليبيا وأوجبت نقلي  اليد ال املة فيلا
يبهة والح ه  هلل. ومها إ خهينهاه من إجراءات م رر منهي سههههههههههههههن ي ن  : أوال  ليس ونهاك م هاعهب مهاليهة. واأمور طال هي افي

اعلى اإلن هاء. ول     ث أنه من  1980 ن ية الخ سهههههية ال ي ب أت عام بة ما شهههههارفت خطة ال  نفيي ويه الخطة   أج 
نا م ات األوف من الة ال من ج يع أنحاء الةالم وكانت  صهة اأسه  لة ال مصهر و ونسه وبة ما  م إنج از  أسه   م 
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ى ما بيلوه من جهوك في شهههههههههكور ن علبالكوم م إلىالخطة فإ  ال فروض في وةالء الة ال أ  يشهههههههههكروا ليبيا و ةوكوا 
ألف كيلوم ر من الطرق   24خطة ال ن ية ال ي  ضههه نت إقامة عشهههرات ال شهههار ع والجسهههور وال صهههانع وال اارع وشهههق 

. وا من ال ة ول عن ما يطلب أ   من ع ال بناء منال ووو رقم قياسهي في الةالم. إ   النا مع وةالء الة ال غر ب
نا البناء لكننا سههههههههنب ى.  لك وي  النا مع الة ال اليين  م  و  م البناء أ  ي ول وةال ل  ا  ء إننا  ههههههههحيح أنجا  ر يلهمه ع 

يك سهههههبوا الجنسهههههية  بهننا كباكرة إو  ام بهم وبالظروف ال  يشهههههية السهههههائ ة في بالكوم إق ر  نا عليهم الب اء مةنا على أ  
ية ال ي ي كن أ   نشههه. وب ل أ  يركوا على ويه الباكرة  الليبية وبيلك نوفر عليهم مشههاكا بيروقراطية اإلقامة والحسههاسهه 

ل ي ال   لك  لوال  إلسهههه يةابهم قاكت   لة شههههرسههههة علينا ووزعت اإل هامات بالشههههكا الي  ال بالشههههكر فإ   كوما هم ا
اإلسههههههه غراب وو أ  الحكومة   إلىيه اإل هامات الطرك والنهب والسهههههههلب. الي  ي عو ي ناسهههههههب مع   ي ة اأمره ومن و

ل م باأمر ما وبة ما  كو  خطة ال ن ية   ت لن   1985ني سههههههههههههن ي ن ول   أبلغناوا بهننا في نهاية عام ل ونسههههههههههههية على ع 
نا على إبالغهم  إلىنةوك في  اجة  اقبا سههههن ي ن من  الة ال اليين إسهههه   مناوم. وفي الح ي ة أننا   ر هههه  أ  يكو    أج 

 لينا.ال. ووا وي ب ل أ   كو  أوج ت الحلول نراوا  ل ي اللوم عل   ويه الحكومة الوقت إليجاك  لول لهةالء الة 
 ؟ »التضامن«: هل إن الشيء نهس  ي طبق على ال مال المصريين

بارك بالة لة الصههههههههههههه بة. ونا  : ما ي ةلق ب صهههههههههههههر يخ لف. ذلك أننا ال نر   أ  ن عم  كومة  سهههههههههههههني مال ي افي
    ما. إلىاأسباب سياسية 

ادش بالقومية والثورية في نطوير المواطن المصررررش وحل خطأ أن نسررراعد دولة ن  »التضرررامن«: ولنن هل هو
 ؟ مشاكل  ونأمين فرص ال مل ل 

و ا مشههاكله : عن ما يثور ويا ال واطن على  سههني مبارك يصههبح من   ه علينا أ  نسههاع  في  طو ره ال ي افي
في الخا الي  يسهههههههههير عليه فهيا يناقض  و همين فر  الة ا له. أما أ  ن عم  كومة  سهههههههههني مبارك و سههههههههه  ر وو  

 مباكئنا وقناعا نا.
 ؟ مصر إلى»التضامن«: هل كان يتم نحويل مبالا كبيرة من ال ملة الصفبة 

عنا في مصههههر ذلك إنه في الف رة اأخ إلى: إ  م ات ال اليين  م  حو لها. و ال ي افي ك م السههههاكات أوك     والىيرة لح 
نا حول كو  إعال  إفالسههههههم لكنهم أنكروا ذلك.  ويه ال بالم في مصهههههر كوكيةة كي ن سههههه  ائة مليو  كوالر ول   و هههههة 

الشههههيء نفسههههه فةله ن ير . جاءنا يطلب مسههههاع ة فهعطيناه سهههه ين مليو  كوالر ك رض وق ة  ه بنفسههههي. وبة ما  صهههها  
رف يطالب  يسهههه كه. ومرت سههههنة ثم سههههنة ثم سههههنة من كو  أ  يب أ ال سهههه ي . وعن ما ب أ ال صهههه  على ال رض رفض أ 

رو الكرامةو وج ع ال بلم من السهههوكانيين على  ن ير  ب سههه ي  ال رض فوج نا بهنه قاك   لة كاخا السهههوكا  إسههه ها »ق
  أقر ههناه و ههاع على السههوكانيين  أسههاي أنه سههيسهه كه لنا. ولكنه لم يسهه ك ال بلم. وبيلك يكو   ههاع علينا ال بلم الي

ك م ا  مو هع إسه فسهارات و و هيحات بيننا وبين ال بلم نفسهه الي  ج ةه منهم. وويا اأمر ك الج ي  في السهوكا .   الح 
ك م أوا ويا  نا أ  ال بلم ما زال في ذمة السوكا . الح   إس فسروا ع ا إذا كا  ال بلم أعي  لنا ونحن أو ح 

شرررر ر اإلنسرررران ال ربي بالمرارة إزاءها نت لق بإةررررراركم على نسررررمية ال اةررررمة  »التضررررامن«: ثمة مسررررألة ي
 ؟ »المقلورة« بدو  من القاهرةر هل ستستمرون في ذلك مصرية بال

أ   ن صهههههههههههر. وا من ال نط ي أ   كو    إلى: وي م هورة. وسههههههههههه سههههههههههه  ر في نظرنا  ح ا ويا اإلسهههههههههههم ال ي افي
من الجائا  ا يف الح ائق. عن ما  كو  »قاورةو نسه يها »ال اورةو لكن  »م هورةو. ونطلق عليها إسهم »ال اورةو؟ وا 

 لحال وو »ال  هورةو.ا  كو  م هورة فةلينا أ  نس يها بإس ها الح ي ي واإلسم الح ي ي في ويه اعن م
 ؟ »التضامن«: هل إن التسمية من إبتنارك وكيفر وفي أش ظروف نشأل التسمية

  أ  إسههم  وبة  اإلع راف بالة و وبة  ز ارة اليل والةار  ز ارة السههاكات لل  ي( بت  أر  101: بة  الكيلو ال ي افي
ية ووي  سهه ية  ناسههب  »ال اورةو ليس مناسههبا  على اإلطالق لح ي ة الةا هه ة ال صههر ة. ومن ويا الجو  هه رت ال سهه 
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 واقع الحال.
عادة إطالق إسم القاهرة على ال اةمة المصرية في وسائل اإلعالم  »التضامن«: وهل أن رْفع هذه التسمية وإ

 ؟ الليبية وارد ومتى
ل  : ليس قبا ال ي افي ل م  ن صههههههر مصههههههر و صههههههبح ال اورة قاورة  رف ع الة  م اإلسههههههرائيلي عنها. فةن ما ي م رف ع ويا الة 

 بالفةا.

 مساعي ن اية األجواء ونحقيق المصالحال
لتي نشرأل عن األزمة التي قامت بي نم وبين نونس أن اللدف من إفت ال هذه  »التضرامن«: من اإلنطباعال ا

ي  في القمة ال ربية في الدار البيضرررررررراء في شررررررررأن ن اية األجواء ال ربية نمليدا   األزمة نقويض ما نم اإلنهاق عل
اية  ال ر . هل أنت مع هذا اإلنطباع وهل سررررتسرررراعدون على نحقيق مسرررراعي ن  لتحقيق مصررررالحال ن،مع شررررمل

 ؟ األجواء ونحقيق المصالحال
ح يق ال صههههههههههالحات الةربيةه أو كيف  : ال أع    أ  من السههههههههههها  ح يق ذلك أ  ال ةطيات غير قابلة ل ال ي افي

أميركا. إ  الجو سههههههههيب ى ملب ا  في إسهههههههه  راره وأع    أ  ويه ال حاولة يائسههههههههة. يجب   ي كن  ن ية أأجواء مع ع الء
عاكة النظر في البنية السههههههههههياسههههههههههية واإلج  اعية الةربية. ويا ما ي كن أ  ين ي اأمة الةربية   غيير الخر طة الةربيةه وإ 

 فينا  حكا  على أنفسنا.وأهن أنه يك

 الس ودش الم قول  – موذج الليبي ال
السرررر ودية هي ال موذج الم قول ل القاننم مع جميع  - »التضررررامن«: ما الذش يم ع أن ننون ال القة الليبية

ربية. ومن ال،ائز اإلفترا  بأن مثل هذا ال موذج سرررررررريحقق ن ايشررررررررا  ون اونا  م قولْين في الزمن ال ربي  الدول ال 
 ؟ راهن الذش يتسم بالتردشال

: مثا ويا اأمر م كن مع اليين لم ي جاوزوا الخا اأ  ر. لكنها ليسههههههههت م كنة مع اليين ي ةاونو  مع ال ي افي
 الوطن الةربي. إلىيونية مصر ال ي أ بحت جسرا   ةبر عليه الصه

 ال القة مع اللالف الهلسطي ي 
لي  وهي دعوة الطرفْين المتلاةرررمْين   نه ل ما أنت قادر عالهلسرررطي يين لماذا و إلى»التضرررامن«: وبال سررربة 

لقراء في طرابلس كمرا سررررررررربق أن ف لرت  في المراضررررررررري؟ والطرفران همرا: أبو عمرار الرذش يرحر  برالتهراهم م ركر   إلى
 ؟ وخصوم  الذين يتحالهون مع سوريا وفي الوقت نهس  لنم خطوط ونقاط ال م لم

اعة . لكن ما نال ظه اآل  وو أ  ج   الطرفي ن را با  في ال صهالحة: مثا ويا اأمر م كن في  ال أال ي افي
 ن( يرفضهو  ال صهالحة في  ين أ  ياسهر عرفات ير ب بها و سهةى  اآلخر اإلن فا هة  أ  ج اعة أبو موسهى وبةض 

  اآلخرلها. إ   ح يق ال صههههههههههالحة بين طرفي ن يصههههههههههبح م كنا  وسهههههههههههال  إذا كا  ونالك طرفا  ي   كا منه ا ي ه نحو 
ال صهههههافح فال كا ف. ع ا ذلك ي كن  ح يق مصهههههالحة  و كو  ونالك طرف ثال  أو وسهههههيا ي فع بالي ي ن نحو اإلل  اء ف

  و هههههةها  ههههها بها في اآلخر بين ي  م  وكة و    رفض أ   ة ا بال ثا. إ  ونالك ي ا  فلسهههههطينية م  وكة بين ا الي  
 أ  ي خرجها من جيبه. - أو ال ق رة له - جيبه وال ير  

فترا  بل في اإلمكان أن نسرر ى مع الرئيس  »التضررامن«: إن طبي ة ال القة التي بي ك وبين سرروريا ن،يز اإل
 .حاف  األسد وبذلك نلرج اليد التي في ال،ْي  من ال،ْي 

 : سور ا  خلصت من ياسر عرفات وبة ما  خلصت منه ما الي  ي كن أ   فةله؟ ال ي افي
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 ؟ »التضامن«: ن للا   علي 
 : وا أنك أنت قل ها.افيال ي  

 نانشر إلىرسالة قذاافية من خالل »التضامن« 
»التضررررامن«: نحن م،لة نصرررردر في ل دن عن شررررركة بريطانية. وبما أن ال القال بي نم وبين بريطانيا على  

ت  السررريدة مارغري إلىدرجة كبيرة من الحدة فإن ا نسرررألك ما هي الرسرررالة التي يمكن أن نوجللا عْبر »التضرررامن« 
 ؟ حقق ب ض اإلنهراج في ال القال المتأزمةأن ن   - أش الرسالة - وزراء بريطانيا والتي يمكننانشر رئيسة 
: إ  قط ع الةالقات  م من طرف وا  . و  ى اآل  فإ  ال ة  رات الشههههههههههههةبية لم   رر قط ع الةالقات مع ال ي افي

ن بر طهانيها ونههمها في أ  ي م اإلفراج عن السههههههههههههههجنهاء الليبيين  بر طهانيها. إننها نرغهب في عوكة الةالقهات ال  ليه يهة بيننها وبي
كين في السههههههههجو  البر طانية وأ   رفع الشههههههههرطة البر طانية ي وا عن الطلبة الليبيين في بر طانيا واليين   كنت  ال وجو 

 ال خابرات اأميركية من  جني وم. وإذا لم يحصا شيء من ويا ال بيا فإننا لن ن ف مك وفي اأي  .

 السابقة... وقمة الريا مم الق
ركة في قمة الدار البيضرررراء ونقول كل ما نريد أن نقول لزمالئك  »التضررررامن«: أليس كان من الممكن المشررررا

 ؟ الملوك والرحساء
 : ل ن سهقول؟ ل وهفين؟ أ  ال لوك والرؤساء لم يحضروا.ال ي افي

ه الك أرب ة أو خمسرررة كانوا في ما   »التضرررامن«: لقد حدثت مقاط ة للقمة من ب ض الملوك والرحسررراء لنن
وأنت   - د لمن سرريحضررر ولمن لن يحضررر. وقد ي،وز اإلفترا  أن كال  من هؤوءرةررْ ي،وز إعتباره حالة إنتظار و 

 .ين قرروا المشاركةاآلخر كان سيشارك لو أن  - م لم
 : أنا ال أشارك في مة  رات ال  ة الةربية.ال ي افي

 ؟ الريا  إذا ك ت  للا أن ن  قد»التضامن«: ولن نشارك في قمة 
: أقص  أنني في الست عشرة سنة ال ي إن ضت لم أشارك سو  في ق ة وا  ة ووي  لك ال ي  م إنة اكوا  ل ي افيا

ووي ق ة ي كن  1970النا هر في ال اورة عام  وأيضها  ال  ة ال ي ع  وا عب  1969في الرباط بة  الثورة مباشهرة عام 
ذلك كيف سهه ضهر ال  ة إذا كانت   إلىبح الفلسهطينيين. و ا  سهبب إنة اكوا أ  ال لك  سهين ذإع باروا غير رسه ية وك

قرارات ق ههة بغهه اك ال   ح رم وونههالههك من يةيهه  الةالقههات مع مصههههههههههههههر بههالرغم من أ  ونههالههك قرارات   نع ذلههك إ خههي  ههها  
 الجامةة الةربية؟ 

 مصالحة األمر الواقع ال ربي 
إذا جاز القول بي ك وبين األمر الواقع  ة ليس ه الك إمكانال ل قد مصرالح »التضرامن«: هل نهلم من ذلك أن 

 ؟ ال ربي
: الح ي هة أنني في مف رق الطرق. فههنها أر  أ  اأمهة الةربيهة  غرق بهاإلن سههههههههههههههامهات وأ  اله ولهة  حها محها  ال هي افي

ه  جاائر ة... ووكيا. والة و من جانباأمة. أ هههههههههبحت ونالك ال ولة الكو  ية وال ولة الليبية وال ولة ال ونسهههههههههية وال ولة ال
ايشههجع فينا ويا اأمر و ة ا من   كر س مفهوم ال ولة ال ي يحك ها ملك بالوراثة أو رئيس م   الحياةه أو ال ولة   أج 

ال ي  نحصههر و ومها في أمور م ةار ههة مع   ي ة الصههراع الحضههار  والسههياسههي الي  يجب أ  نخو ههه مع الة و  
لها و وم  اورة. إنني في مف رق الطرق ي نازعني شههةورا . شههةور أ  أكو   اإلنف اح ال خاكع واإلن خابات ال وال ي   شههغ 

مسهههههههيح اأمة الةربية الي  إذا  ةرض لضهههههههربة على الخ  اأي ن أكار الخ  اأيسهههههههره أو نوح الي  يج ع في سهههههههفين ه  
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ورة  فهو أ   ب أ الث اآلخرأما الشههههةور شههههاطىء النجاة وبة  ذلك    ه ر.  إلى ين و ههههولها  إلىال  ناقضههههات و  وكوا 
و ب أ الةنف الي  يسهههههههههه ه ف اأنظ ة بال  مير. وعلى الةرب أ  يشههههههههههاركوا في ويا اإلخ يار فإما ركوب سههههههههههفينة نوح  

 الج ي ة أو اإلس جابة للةنف.
نك في مهترق طرق فلل م  ى ذلك أن هذه الهنرة هي موضرع م اقشرة بي ك وبين  إ»التضرامن«: ع دما نقول 

 ؟ هسك اآلنن
 الحالة مني بةض الوقت فإما إن هاج خا بس ارك وإما إن هاج أسلوب نوح. : أنا أعيش ويه ال ي افي

 أحوال الداخل نش،يرا  مليونيا  ونلرا  ة اعيا  
 ؟ »التضامن«: هل أنت راٍ  عن األحوال داخل ال،ماهيرية

ال طاف في كفاح الشهههههههههههههةوب من ية انها إلى: ل   و هههههههههههههل نا بفضههههههههههههها ال ة  رات واللجا  الشهههههههههههههةبية ال ي افي   أج 
 ل ي وقراطية.ا

مليون شر،رة مثمرة   120»التضرامن«: من ضرمن اإلحصراءال التي ن تز بلا أننم في سرت عشررة سر ة زرعتم 
 .إنشاء نلر ة اعي أْجلش،رة غابة. وه الك ال مل ال،ارش من  234و

بحرا  وه اك نلرا  وه اك   ه ا لدنيا وز ع خلق ا ع دما ن الىهذا ال لر ثمة سرؤال. إن هللا سربحان  و  إلىبال سربة 
م اجم من ذه . كذلك إن  خ  شرررفبا  بال هط وشرررفبا  بالصررربر وشرررفبا  بالهقر... ونلك حكمة من خالق السرررموال  

الطبي ة وفي   ال،زيرة بالديار المقدسررة وال هط وخ  لب ان ب،مال واألر  أن  خ  مصررر والسررودان بال يل وخ 
وخ    طائهة وحزبا . وخ  الهلسررطي يين بالصرربر والقدرة على التحملر بلذه ال  مة وبلمسررين الوقت نهسرر  بالنه

ليبيا خصرلا بحصرتلا من نهط وبحر وجبل أخضرر وليس فيلا   إلىال راق ب لرْين وب تبال مقدسرة... وهكذا بال سربة 
    في نوزي ن الىسررربحان  و  نلر. ثم نأني ونقرر إنشررراء نلر ةررر اعي. أليس في ذلك نوع من التحدش لليارال هللا

للثروال على أنواعلا على أهل األر  خصرروةررا  أننم و ن ملون على إنشرراء سررد أو شررالل وإنما على إقامة نلر  
 ؟ وليس كالسدود مثال  يمكن إنشاحها ن الىواألنلار يللقلا هللا سبحان  و 

ر  اأرا ههي   إسهه خراجها وإسهه ة الها في: وناك مياه جواية موجوكة  حت الرمال. وال خيار أمامنا سههو  ال ي افي
لها  اأرا ههههي الصههههالحة للاراعة  شههههكال  ع لية النهر الصههههناعي وسههههيكو  عن نا بالفةا   إلىللاراعةه وإسهههه خراجها ون  

أعظم نهر  هناعي. وبة  خ س سهنوات سه ن هي ال ر لة اأولى وبة   سهع سهنوات ين هي ال شهروع بالكاما. إ  الة ا  
 في ويا ال شروع.يجر  على ق م وساق 

 ؟ ن«: هل سيكون بأهمية السد ال الي في مصر»التضام
 : إنه مةجاة وأكثر أو ية من س  أسوا .ال ي افي

 ؟ »التضامن«: هل ه الك أفنار أخر  أنت في ةدد طْرحلا في فصل جديد من »النتا  األخضر«
إل افة   وفي إس  رار ونالك إمكانات: فصول الك اب اأخضر إن هته لكن شروح ويه الفصول لم  ن ه. ال ي افي

 ال ا   من الشروح. وفي الشروح ي كن إ افة الكثير. إن ظروا كائ ا  ففيها الج ي  الي  يةاز الفكرة اأساسية.
موضرروع ال مال الذين نم نرحيللم لنثرة الابار الذش أثارن  عاةررهة   إلى»التضررامن«: ن،د أنهسرر ا دائما  ن ود 

ال،ائز اإلفترا  بأن  في ضرررررررروء التغيير الذش حدث في   ربية. وفي هذا الصرررررررردد هل منالترحيل في السررررررررماء ال 
 ؟ السودان فإن  سيتم إحالل عمال سودانيين محل ال مال المصريين والتونسيين

:    يرا  منا لظروف السههههههوكا  والثورة ال ي قام بها الشههههههةب السههههههوكاني فإننا أب ينا على الة ال وال وهفين  ال ي افي
 انيين.السوك
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 وربانشوف ال القال مع موسكو غ
»التضررامن«: كيف هي حال عالقاننم مع الايادة ال،ديدة في اإلنحاد السرروفياني وما هو نقويمكم لشررلصررية  

 ؟ الرئيس غوربانشوف
 : لم يح ث   ى اآل  أ  إ صال مباشر.ال ي افي

ل المصررررالج والمكاسرررر  بين  »التضررررامن«: هل هذا فتور أو إنتظار من جانبكم لما سررررتنون علي  طبي ة نب اد 
 ؟ الشلرْين حوالىوربانشوف وريغان ب د لقائلما المقرر في ج يف ب د غ

هوا ال عوة لا ارة اإل حاك السهههههههههههوايا ي ول   قبلت  ال عوة. وعاوكوا اإل صهههههههههههال اليوم  ال ي افي : ل   إ صهههههههههههلوا بي ووج 
إل فاق على  ح ي   ناسهههههههههههبا  لل يام بالا ارة و م ا( ليسههههههههههههلوا عن موع  مح ك وع ا إذا كنت أراه م22/8/1985 الخ يس 

 ال وع  وس  م الا ارة قر با .
 ؟ السوفياني أم ب د هذا اللقاء - »التضامن«: هل ستتم هذه الزيارة قبل لقاء القمة األميركي

أمورا    : ل   راعوا من جانبهم ما وو في نظر  أسههاسههيه أ  أ    م الا ارة قبا ق ة جنيف. ذلك أ  ونالكال ي افي
ال ياكة السهههههوايا ية قبا  لك ال  ةه ك ا أ  ونالك أمورا  من ال هم أ  ن ولها ل لك ال ياكة قبا   من ال هم أ  نسههههه ةها من

 ال  ة أيضا .

 إستغرا  س ودش حدث مرة 
شرلرين وبضر ة أيام ك ت  في جدة ع دما وةرلت  إليلا ف،أة إلداء ال مرة ب دما ك ت   حوالى»التضرامن«: قبل 

وحظت  لد  ب ض المسررؤولين النبار إسررتغرابلم لنونك حرةررت  على أن  في اللرطوم لبضررع سرراعال. ولقد  نوقهت
 .نرندش بدلة نبدو كما لو أنلا مثل ثيا  وعبي الناراني 

 : كانت ب لة كاكي   ناسب مع الجو الصيفي الحار.ال ي افي
زيارة غير  طار وإسرررتقبلك بالرغم من أن اللما إلى»التضرررامن«: ... ووْج  اإلسرررتغرا  هو أن الملك فلد نوج  

 .رسمية يحيط ب  كبار المسؤولين في الدولة
عا  من  كما أن اإلستغرا  نزايد ألنك ن م دل إرنداء البدلة نهسلا ع دما غادرل  مطار جدة في اليوم التالي مود 

لبدلة. وو بد أنك ن رف مد  حساسية  ق ب ل الملك فلد وكبار رجال الدولةر وكأنما ليس لديك في حقيبتك سو  هذه ا
لني يمكن نقب ل  المسررؤولين السرر وديين من هذا األمر خصرروةررا  أن البدلة التي إرنديتلا ليسررت الزش القومي الليبي 

 .األمر ببساطة. وم ذرة ألن ي أثير هذا األمر وم ذرة ألن ي و أوضج بما في  النهاية
 على مال ظ ي ويه(. افيي  ال :  أعفي نفسي من رك الة ي  ال ي افي

 ؟ »التضامن«: كيف حال عالقاننم مع فرنسا والرئيس فرنسوا ميتران وهل ه الك ف رص أمام نطويرها
 لةالقات مع فرنسا طيبة وال مشاكا بيننا وبينهم وفر  ال طو ر كثيرة وم كنة.: اال ي افي

ألمور عادية بي نم وبين الرئيس الشرراذلي  الليبي أم أن ا - »التضررامن«: هل ه الك ما ي كر الصررهو ال،زائرش 
 ؟ بن جديد

ل  حالفا ها.: الح ي ة أ  اأمور بيننا ليست عاكية والجاائر  ف    لفاءوا  ليفا  بة  ال ي افي  آخر. إنها   ب   
 ؟ »التضامن«: هل م  ى ذلك أن ال،زائر لم ن د حليهة لليبيا وسوريا واليمن ال، وبية

 وي  ليفةه لكن في الوقت نفسه نر  أ  الجاائر  ف    لفاءوا الطبيةيين. لنا ية الة لية: الجاائر من اال ي افي

   
ب ر   ال ي افيقبا أ  أ نهي ويا الح ي  مع الة ي   وأ وك  عه على أما الل اء مرة أخر  وج ت  نفسههههههههههي أسهههههههههههله: ل   ك 
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 أوالكك. كيف   ةاما مةهم؟ 
لل اء: إنني مشهههههغول عنهم وأ ةاما را ة البحر ة ال ي  م فيها ويا اوبةضههههههم يحيا بنا على شهههههرفة اإلسههههه  أجابو 

 مةهم من بةي  لبةي ..
هل ي  أبا  لو  ال ي افيبضع سنوات عن ما كا  الة ي   إلىي الياكرة وعاكت ب ه   ن ف ا وقال ركا  على سةال م اثا وج 

 إليه: إنني ال أراو ا.
 بكثير م ا أ بحت عليه بة  ذلك وم ا وي عليه اليوم. قاأ ال ي افيوفي ذلك الحين كانت و وم الة ي  

 
 

   ن شر الحوار في م،لة »التضامن«
 1985سبتمبر/أيلول  7السبت  بتاريخ
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 مقابلة مع الرئيس  
   

َّ
ايف ر  معم

َّ
 ( 2)  القذ
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 التغريد ال ربي  إلى ود متدرجا   ي القذ افي
   القذ افيحوار وخر مثير لل،دل مع 

 إيران  من  ظر في الموقفوقد أعاد ال

 

أجر  ه مةه يوم    أ  ار في أ  عنوا  أ هههههع لهيا الح ي  الي ال ي افيفي كا مرة أ جر    يثا  مع الة ي  مة  ر  
»عها هههههههههههههه هة اأخ مة  رو اي ها طرابلس عها هههههههههههههه هة   بفي بله ة »سههههههههههههههرتو ال ي بها هت   ةرف  1978آذار /مهاري 18

 نوعية ويا الح ي . »الج اوير ة الليبيةوه وأ   فة نطل ها على

بهشههر قليلةه و  ى   1969ه بة ما قامت ثورة الفا ح من سهب  بر 1970و لك وي  الي مني الح ي  اأول عام 
 ههههههههههارت الثورة  ههههههههههبية  واجه ال ح   اأكثر   الح ي  الحاك  عشههههههههههر ال ثير للج ل الي  أجر  ه مةه قبا أيام بة ما

بة ب ا وو أكثر من ال هما وأقا من اإلس  ارةه وفي الوقت نفسه  ر    خشونة  ي  أنها بة  سبع عشرة سنة با ت مطال  
 ن ال ي ح ا البةض عفو  هه و رفض البةض نوعية ال شهههاكسهههة الي   ة   ه  اآلخر وب  ةام ا مع  أ   حافظ على أسهههل

طيني الي   الفلسهههههه  - ة في ذلك اأسههههههلوبه والي  بسههههههببه نشهههههههت خالفات من النوع الةابر كالخالف الليبيالثورة الليبي
م ع ك من ال  - ي الشههى ل حا محله عالقة من نوع ال ي هثر أو ي اعاعه والخالف الليبي ونسههي الي  سههين هي بة   سهه 

خالل الحديث المثير  «تضامن»المة الشليرة: ال قيد م مر القذافي والزميل فؤاد مطر رئيس نحريرعلى با  اللي 1987-3-27يوم ال،م ة 
مع ال قيد القذافي وكان هو  «تضامن»المع الرئيس الليبير أما الحديث األول الذش أجرن   «تضامن»اللل،دلر وهو الثاني الذش ن،ري  

 7/9/1985بتاريخ  «تضامن»الير قبل ثمانية عشر شلرا  ونشرن  األخير مثيرا  لل،دل فقد أجراه الزميل رئيس التحر 



105 
 

  يجوز ال ول إنه إن هى وأ  الةالقات بين  الةراقي الي - اأمور ال فصهههههههههههههيلية و لك أسهههههههههههههها اأموره والخالف الليبي
ل جرك أ  ي م اإلعال  في أ  لحظة  ق  يكو  من ال ناسهههههب ال و هههههيح بهننا  البل ي ن سههههه ب أ إسههههه ةاكة عافي ها وبال  رج 

  إلىبغ اك. وو ههههههول سههههههفير عراقي  إلى( عن و ههههههول سههههههفير ليبي 28/3/1987م قبا ههر السههههههبت نك ب ويا الكال
 اور أمين الخارجية بغ اك و رك له الا ارة وز ر الخارجية الةراقية.طرابلس. ول جرك أ  ي

سهههببت في نشهههوء مرارة قاسهههية وشههه ي ة الوطهة على النفوي وعلى الوج ا ه  ت ال شهههار إليها  و هههحيح أ  الخالفا
لحازم أنه لن ي ف  قبا أيام مو حا  بلهجة ا ال ي افيإال أ  مةالج ها  حت مظلة ال ومية الةربية ال ي أشار إليها الة ي  

من النوع الةابره وال  ليسههههههت في الخالفات ال ي    كبير. لكن ال شههههههكلة  إلىإال   ح هاه كفيلة بنشههههههوء مشههههههاعر وكوكة 
ه  اأركني - ال غربي والخالف الليبي - ال صههههر  وشههههبه الخالف الليبي -   ى الخالفات الةال ة مثا الخالف الليبي

وكا من  كومات الواليات ال  ح ة وفرنسههههههها وبر طانياه أ  ويه   ال ي افيالخالفات ال ي بين الة ي  وإن ا ال شهههههههكلة في 
حكومات الثالث  ههغطت وما  االه وفي شههكا أو  لخالفات ال  ج  أطرافا  فاعلة   وسهها في شهههنهاه فضههال  عن أ  الا

ك م ويه ال ول و آخره على ال ول الةربية في محاولة ل حيي وا إزاء الخالفات ال ي بين   الليبي. الح 
ا أمامه عرض كا  على ن اط كثيرة و ههههههههة  هكةاك ه عفو ا  و ههههههههر حا. ور  ال ي افي م الل اء في خي ةه وكا  الة ي  

ل ضهههههايا   ال ي افي  حليال  لل وقف. وسههههههورك في اأسهههههطر اآل ية خال هههههة لهيا ال حليا الي  يةطي فكرة عن نظرة الة ي 
يب و قبا أيام من  لول اليكر  اأولى للة وا    افيال ي  ه مع اأخي في اإلع بار أ  الة ي  السهههههههاعة وكيف يفكر إزاءوا

 شاكسة الرئيس ر غا  وإكار ه.ميركي عليه واث ا  من خطوا هه مص  ا  على موا لة ماأ
ع الفلسههطينيين بالنسههبة  • ينية ير   الو ههع الي    طور في إ جاوه الةالقة بين فصههائا ال  اومة الفلسههط إلىو هه 

ع جي  وسهيكو  أفضها بة ما  م في طرابلس إقرار وثي ة  فاو م بين بةض الفصهائا و  بة ما با ت اأمور سهالكة أنه و ه 
 مع  ركة »ف حو.
أ  اأسههههههههلوب الي  ية   ه ياسههههههههر عرفات في  رك ه السههههههههياسههههههههية ال يةني أ  الرجا يخو    ال ي افيو ر  الة ي  

ل جلس الوطني الفلسههههههطيني وو السهههههها ة ال ي ي كن فيها مناقشههههههة عرفات ال ضههههههيةه و شهههههه ك على  ههههههرورة أ  يكو  ا
إذا كانت اأغلبية مع عرفات فليس مةنى ذلك أ  الخيانة بهيا اإل سهههههاع. و شههههه ك على  ومسهههههاءل ه با ومحاك  هه وأنه 

ليهم وكا  و فه  ههغوطا  على قاكة الفصههائا الفلسههطينية اليين إج  ةوا في طرابلس وإن ا إسهه  ع مطوال  إ أنه لم ي اري
 من ذلك ال ساع ة على والكة موقف فلسطيني ين ي ما ي كن إن اذه.

اذا ال ي وم ب بهاكرات مع ال يهاكات اللبنهانيهة من نوع ال بهاكرة ال ي قهام بهها مع قهاكة  ي لبنها  ول ه  ول الو ههههههههههههههع ف •
مفا يح اأزمة وي بين ي     أ  كا  ال ي افيه ير  الة ي  الحربالفصههههههائا الفلسههههههطينية وبيلك يكو  سههههههاع  على وق ف 

 مس  رة. الحربب ي على  طاع ها أيضا  أ     إ  وي أراكت وفي إس الحربسور ا وأ  في إس طاعة سور ا أ    وق ف 
كة   ال ي افيالفلسههطينية و حر ك عرفات يشهه ك الة ي   - الةالقات الةربية إلىبالنسههبة  • على أنه  ا ن لهيه ال طار 

  لسطينيين و س غرب كيف أ  وةالء اليين ي ولو  أمر ال طار كة ال يهخيو  في اإلع بار ما الي الةربية ال ي  ح ث للف
 ك ف  ر( وأ  وهيه   ي كن أ  يفةلهه الفلسههههههههههههههطينيو  إذا وم إنفجروا. كهيلهك أنهه ير  أ  الهي  يحه ث للفلسههههههههههههههطينيين   هاجهة

ى أنهه إزاء أ  خالف بين بله  عربي الشههههههههههههههيطها . وبهالنسههههههههههههههبهة إليهه فهإنهه يشهههههههههههههه ك عل إلىال طهار كة قه   جةلهم يهيوبو  
ي. كيلك إنه ال ي  نع به  محاورة عرفات والل اء به مسهلة  والفلسطينيين فإنه من كو    ركك سي ف مع الجانب الفلسطين

 أ  يكو  لهم مكا  في الص ارة. ال  جوز بين ا من الجائا لآلخر ن

ه في الةهالم الةربي قهال إنهه ي وقع من جيها  مها ي وقةهه إذا إسهههههههههههههه  رت الحهال على مها وي عليه  إلىبهالنسههههههههههههههبهة  •
 ر م.»ثورة الغضبو ووي ثورة لن   ال سةينات أ  ي وم ب

الةالقات مع الواليات ال  ح ة وبر طانيا وفرنسا أو ح أنه لن  كو  ونالك عالقات من جانبه مع  إلىبالنسبة  •
ك م أميركا ما كام الرئيس ر غا  في  اأميركية مع إكارة ر غا . كيلك   - لةالقات الليبيةوأنه غير مه م به    حسن ا الح 
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 بة  ر يا ر غا . إنه ير  أ  ويه الةالقات س  حسن و  طور

أ  ال شههههكلة مع الواليات ال  ح ة  ك ن في أ  ر غا  م  نع بهنه يجب أ    ال ي افيوفي اإلطار نفسههههه ير  الة ي  
أيضهها  إنه إذا كا  الغير   ال ي افييسههيطر على الةالم وأنه يجوز له أ  ية    على أ  كولة وبه  وسههيلة. و  ول الة ي  

 له وق   ص ي نا بشجاعة. وعلى إس ة اك لل ص  ي با فنحن نرفض ويا ال نطق 

على أ  مرض »اإلي زو وو إخ راع أميركي إب كر  ه وكالة ال خابرات ال ركا ة اأميركية ل ه ك   ال ي افيو شههههههههههههه ك 
الكالسههههههههههيكية ال ي جرب  ها مع  الحربالنوو ة وأكثر من  الحربالةالم به و سهههههههههه ة له في  رب جرثومية  كو  أقا من 

  إلىع الج اوير ة الليبية عن ما شههههنت الة وا  الجو  والبحر  عليها. و سهههه ن  في ذلك جرب  ها بصههههيغة أخر  مفي نام و 
 عل اء أجانب أو حوا اأمر ب ا ال ي ع مجاال  للشك.

واأوم من ذلك وو أنه ركك أمامي أ  الواليات ال  ح ة با ت  شهههههههههههك  ا خطرا  على اإلنسهههههههههههانية و ر  أ  على كا 
الم أ  ية بر الواليات ال  ح ة منط ة موبوءة فال ي خا سههههفارا ها وال ي ةاطى مع وكا أنسهههها  في ويا الةإنسهههها  عربي 

موهفي ويه السهههفارات وكيلك ال يشههه ر  من وجا ها مخافة أ   كو  ملوثة و  سهههبب في إن شهههار ع و  »اإلي زو سهههواء  
اته وال يسهههههه ة ا  وهة أو سههههههجائر أو مرطبكانت السههههههلةة ألبسههههههة أو سههههههيارات أو و بورغر أو  لو ات أو أطة ة محف

 الطائرات اأميركية أو السالح اأميركي أو يس ةين بالخبرة اأميركية للغرض نفسه.
مني الب اية وأنه  هههههار  ههههه وا أكثر   الحربية أو هههههح أنه  ههههه  ويه يراناإل - الةراقية الحرب ول موقفه من  •

 بة ما ب أت  س ناف طاقات الطرفي ن ال  حاربي ن.
ويا ال وقف   إيرا بهنها مجنونة و جب أ    وقف لم يكن ي وقع أ    خي  الحربيه ن ما و هههههههف قبا م ة ووعوو

. وويا ال وقف أ  ث في نفسههههههههه ما يشههههههههبه خيبة  الحربإي اف  إلىالسههههههههلبي الي  إ خي  ه وإن ا  سههههههههان  خططه الرامية 
 اأما.

و  ونالك   اسهههههة  مشههههه ةلةه ووا أنه سهههههيك الحربو  سهههههاءل: »ما وو السهههههر في   فق ويا السهههههالح الي  يجةا 
وي الواليات   الحرب؟ إ  اأطراف ال سهههه في ة من ويه الحربم اثلة ل   يم ال سههههاع ات وال سهههههيالت للبناء في أع اب 

ال  ح ة وفرنسها والصههيونية و جار السهالحه وأ  و ف ويه اأطراف وو ال ضهاء على قوة الجيش الةراقي أنها  شهكا  
  إيرا أنه ليس  ه  الثورة في  ال ي افيشهار هاورة اإلسه شههاكو. و و هح الة ي  يونية خصهو ها  بة  إن خطرا  على الصهه

يةلنو    إيرا ية الراونة على ويه الثورة. و ضهههههيف: »إ  قاكة يرانلكنه يخشهههههى من أ   ةثر  صهههههرفات ال ياكة الثور ة اإل
ام أ  و فهم إسهه اط  يةه با إنني أ وقع  يرانسهه وط ال ياك الثور ة اإل إلى ي كن أ  يةك  الحرب سههين لكن إسهه  رار   هه  

 يين ولكن من اأفضا  سجيا ذلك...و.يرانذلك وأ نبه به وأعرف أ  ويا ال ول سيكو  مو ع إس هجا  اأخوة اإل

أيضههههها : إذا   ث ذلك سههههه كو   لك نكسهههههة ومةامرة. إنني ال أ  نى سههههه وط ال ياكة الثور ة   ال ي افييضهههههيف الة ي  
و ه ي ب ال  منها قياكة   الحربفإنها سهه سهه ا بسههبب  الحربلكنني أكرر أنه في  ال أ  ويه ال ياكة ال  وق ف ية و نيرااإل

 ...و.الحربمة  لة ي كن أ    نهي 
الةراقية يو هههههههههح الة ي  أ  ويه الةالقات مرشهههههههههحة لل طور نحو اأ سهههههههههن. وال  فو ه   -  ول الةالقات الليبية •

 لج اوير ة الليبية لم   طع الةالقات مع الةراق وإن ا الي  قطع وو الةراق.أ  ا إلىاإلشارة في ويا الص ك 
 غي به عن ال  ة اإلسههالمية في الكو ت قال إنه  هه  ويه ال ي اغوجيات و سههاءل: »وا إنها كانت   إلىبالنسههبة  •

الي    يم بالكه   مباركبالفةا ق ة لل سههههههل ينوه وأو ههههههح أ  من بين أسههههههباب  غي به عن ال  ة وو أ  الرئيس  سههههههني 
 عالقات مع إسرائيا مشارك في  لك ال  ة.

 ول الغارة اأميركية على ليبيا وما إذا كانت الواليات ال  ح ة نف يت الغارة ال ي إسهه ه ف  ه ن يجة إ ههراره على   •
اك  مثا  لح ونأ  يكو  له كور في  شهههههههاك وال ول اأفر  ية من شههههههههنه أ  يسهههههههبب اإلر باك لل ول الكبر  ذات ال صههههههها

أميركها وفرنسهههههههههههههها(ه أو وها أ  الغهارة  ه ثهت أنهه  جهاوز الخا اأ  ر الهي  ال يجوز لحكهام كول الةهالم الثهاله    جهاوزه  
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 ههههههههههه ن ل بة اأكوار في الةالم..  ول ويي ن اأمر  ن و ول أمر ثال  ي ةلق بظروف ال واج  الليبي في  شهههههههههههاك قال:  
كي والبر طاني والفرنسهههههههي واأطلسهههههههي ع وما  وكا ذلك ثهرا  منهم ل ا أمير »إننا ن ةرض لح لة  شهههههههو ش من اإلعالم ا

فةله الشهههههههةب الليبي بهم عن ما وا كبر اءوم في الف رة ال ي نف يت أميركا وبر طانيا الغارة علينا. إنهم يصهههههههوروننا أمام  
إلسهههه ة ار ك ا سههههبق أ  هلم  ل ه االةالم بهننا نفةا في  شههههاك وبها مثل ا يفةلو  وم وويا إف راء. نحن نسههههاع  شهههه با  ه

نا لهيا الظلم وق نا بثورة ونف ينا ثالثة  الشههةبنا من قبا عشههرات السههنين. وإذا كنا نحن في ليبيا ثهر  الءات ب ل اأأج  ء  ج 
الوا   فإ  شهههههههةب  شهههههههاك وغيره من شهههههههةوب أ خر  في ال ارة اأفر  ية وفي مناطق أ خر  في الةالم ين ظرو  فر هههههههة  

 ال حرر...و. إلىن واجبنا نج ة ويه الشةوب ال ي   طلع أ  م الثهر. ونشةر
: »إننا ال نط ع في أ  نسهههههههه ة ر أ  ا . ولو كا  اأمر كيلك لكا  في إسهههههههه طاع نا أ   ال ي افيو ضههههههههيف الة ي  

ثور ه.  مناطق كثيرة في أفر  ياه فل ينا ألوف ال بابات واآلليات ول ينا م ات الطائرات وعن نا جيش مةم ن ب إلىنصههههههههها 
أنجامينا وإنسههحبنا منها. وال أع    أ  اإلسهه ة ار  ينسههحب وإن ا إنسههحب نا أ  الطرف الي    إلىول     ث أ  و ههل نا 

نا ويه الر بة...و.أنجامينا  أ  كوكوني( طلب أ  ننسحب وإ إلىأو ل نا     رم 
وأ    هك  به    رفع ي وا عن  شهههاك أ  »على فرنسههها أ   ال ي افي ول إمكانية ال فاوم مع فرنسههها يو هههح الة ي   •

 الج اوير ة الليبية قاكرة على أ   ك سح خالل أيام كا ال س ة رات الفرنسية في افر  يا...و.
بية وكيف أ  في الكل ة ويه بةض ال بالغة أو الث ة بالنفس   ول إطالق  ههههههههفة الة ظ  ى على الج اوير ة اللي •

ة كولة ع ظ  ى ولكننا لم ن ط لق على بالكنا ويا اإلسهههم إال  بة ما إسههه طةنا  الاائ ة عن الح  قال: نحن من  ي  ال سههها 
نا أ  ك 170ي نف ي  ه  هه نا أ  ن صهه   لة وا  أميرك ولة الثالثة ماليين  طائرة أميركية وأطلسههية. بة  ويا الة وا  شههةر 

 نس ة فةلت ما ي كن أ   فةله كولة ع ظ  ى وم ن ونا جاءت ال س ية...و.
الرئيس  افظ اأس  موقفا  خال  ه أنه   إلىللرئيس اأميركي السابق جي ي كار ر نسب فيها ر حات  ول  ص  •

ليين إسهههه  بلوا ذلك بال وشههههة. قال  أ  الرئيس اأسهههه ( بات ي با بإسههههرائيا كهمر واقع في ال نط ة. وكيف أ  اإلسههههرائي
  .إنه يس بة  مثا ويا ال وقف من جانب الرئيس اأس ال ي افيالة ي  

 .( ما زال على موقفه برف ض الوجوك الصهيوني فوق اأرض الةربيةال ي افيوأ اف إنه شخصيا   أ  الة ي  
 ا سهههههه كو  عليه ليبيا وي ليبيا الراونة   ول ما إذا كانت الصههههههورة ال ي رسهههههه ها في مخيل ه عن ما قام بالثورة ل •

ة كانت أو افنا  نحصهههههر في ال حرر وإنهاء  نا بالثور : »عن ما قأجاباإلق صهههههاك   - بجانبيها السهههههياسهههههي واإلج  اعي
الوجوك اأجنبيه وسههههههههههههنة بة  أ خر  كانت   بلور اأمور ال ي نشههههههههههههةر أ  علينا واجب  ح ي ها. وأر  أ  كائ ا  ونالك  

 إ افاتو.
خا  في شةو   ونس ووو ما   ا الثانية على قط ع عالقا ها مع اأولىه ووا إذا  طور ال   إيرا ل   خا  و  •

م النج ة ل ونس   إلىعلى  صههههه ير ثور ها  إيرا بحي   صهههههر   ونس..  ول ويا اأمر وع ا إذا كا  ي   با به أو أ  ي     
الج اوير ة ال ص   له ونج ة  ونس. أما إذا كا   ف ن واجب إيرا : »إذا  ةر ت  ونس لغاو من أجابإذا إ  اجت 

ا  لنا به...و. اأمر مجرك خالفات بين ال ونسيين فهيا ال ك خ 
اإلسههههالمية   - اأفر  ية والخالفات الةربية - ي ةلق بالخالفات الةربية  ول ع م  وهيف كور السههههوكا  في ما •

أنه شههجع مباكرة السههوكا  في ما يخص اأزمة في  شههاك وما زال ير  أنها مباكرة طيبة وإيجابية   ال ي افييو ههح الة ي  
 ومنطل ا ها وطنية.

ية  ي   يراناإل - الةراقية الحربقف أكثر ق رة على بي ل مسههههههةى فةال لو  ر بهنه بات اآل  ول إذا كا  يشههههههة •
ي وكيلك أقا  يرانأنه لم ية  يسهههان  طرفا   ههه  طرف وإن ا بات أكثر  فه ا  لل وقف الةراقي وأقا  ةاطفا  مع ال وقف اإل

ب طرفا ي.. » ول ويا اأمر قال: لو » يرانمسهههههههههان ة عسهههههههههكر ة و سههههههههههيالت للجانب اإل مةي مني الب اية   الحربجاو 
لكانت اآل  اأمور أفضههههههههها. وعن ما أ هما في اأخطار ال ي  حاول محا هههههههههرة اأمة من كا الجهات من قرنق ومن 
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   ية ومن أميركا وفرنسههههها عن طر ق  شهههههاك ومن إسهههههرائياه أجيرانمن جانب ال ياكة اإل الحرباإل هههههرار على موا هههههلة 
قضهههههايا من ويا النوع فإ   إلىو  بها اأمة. وبالنسهههههبة  هههههة ل ةطيا األغام ال ي يان  ر نفسهههههي ك ومي أن ها فيها أ  فر 

 الة ا بص ت يكو  مج يا  أكثر...و.
ا مشههههههههههههههكلة  شههههههههههههههاك  ربا  مف و ة  سهههههههههههههه ناف   • و ول ما إذا كانت الواليات ال  ح ة وبةض  ليفا ها  حاول جة 

 س ة  له وكهنه سيح ث.ويا اأمر على مح ا الج ية و  الج اوير ة قال إنه يهخي
 ول ما إذا كا  ي ر أسهلوب إ  جاز الروائن ك ا يح ث في لبنا  قال أنه يسه نكر ويا اأسهلوب وال ي ره على   •

 اإلطالق.

 إعادة نظر كما الصين وغوربانشوف 
بةض   ع ها إذا كها  بهإق را هه إكخهال ال هي افيأنهه في نههايهة وهيا الل هاء كنهت  اسهههههههههههههههل الة يه   إلىو ب ى اإلشههههههههههههههارة 
 جارة واأسههواق والخ مات  هثر بال راجةة ال ي يشههه وا أكثر نظامي ن م شهه كي ن في ما يخص  ال ة يالت على مسهههلة ال

  جرب ه ا اإلش راكية وأعني بيلك ما   ث في الصين وما ي وم به غوربا شوف في اإل حاك السوايا ي؟ 
اية اأشههههههههياء إذا وج  أ  ال واطنين   افيال ي   إيجابيا  به  الة ي  وويه ال ة يالت عكسههههههههت إنطباعا   ر  ال ي  سههههههههك بح 

 .اإلق صاكيةلسبب أو آخر مه ومو  من  طبيق بةض جوانب نظر  ه 
وب ا أ  اأمر على الصةي  ال اخلي الليبي يب و مسهلة بالغة اأو يةه أو أنها  لي من  ي  اأو ية اإلنفراجات  

الي مع اأخ الة ي  الي  أجر  ه يوم الج ةة  فإننا نةالجها في الل اء ال ليبيا وبةض اأطراف الةربية في الةالقات بين 
»عا ه ة اأخ مة  رو اي ا طرابلس عا ه ة  في خي  ه في بل ة »سهرتو ال ي با ت  ةرف ب 1987آذار /ماري 27

 »الج اوير ة الليبيةو.
نفسهههي ناشههه ة  يش  الة ج ي ة من النهوض الكانت الج اوير ة الليبية    ال ي افيقبا أيام من ل ائي بالة ي  مة  ر  
عن ما قرر إطالق السهجناء وإلغاء قوائم ال  نوعين من السهفر. ومن ياور  ال ي افيعن خطوة غير مطروقة أق م عليها 

  الناي   ور  ولها  الج اوير ة يال ظ اأثر الطيب الي   رك ه ويه الخطوة. فالوجوه مسههه بشهههرة خيرا  بالخطوة وأ اكي
خر  ليس باأمر ال س بة . وعب ر الليبيو  عن إب هاجهم بهيه الخطوة بإرسال باقات  ياح شاما. و رق ب خطوات أواإلر 
 مرف ة بالبطاقات ال ي   ض ن ال هيي  وال  نيات له بالخير. ال ي افيالة ي   إلىالورك 

وويا  مةه ع ة أ اكي   ههحااية  مني سههت عشههرة سههنة وأجر ت ال ي افيومع أنني    ى ويا الل اء( أعرف الة ي  
خطو ه الج ي ة لم أكن   إلىيجيا لي أ  أكو  أكثر ق رة على إسههههههههههههه يةاب الخطوات ال ي ي خيواه إال  أنني بالنسهههههههههههههبة 

اكيلك. ومن  في خي ة سههههههههرته   18/3/1988مسههههههههاء يوم  ال ي افيذلك فإنني وج ت نفسههههههههي عن ما إل  يت  بالة ي   أج 
ويه الخطوةه ب ةنى وا أنها ر بة منه في  ح يق ع   إج  اعي   إلىأعرف منه كوافةه  ل بالحياقة الصههحااية أ أ او 

م ارسههههة الحر ة... والسههههجن  هههه  الحر ةه أو أنها ن يجة   نيات من وال ة   إلىج ي  أو أنها  هني إنسههههجاما  مع كعو ه 
 اأب أو ذاك؟ ويا السجين أو زوجة ويا السجين أو ش ي ة ويا السجين أو أنها رفق بشيخوخة ويا 

با إنني في إطار اإلف راض أيضههها  وج ت  نفسهههي أ سهههاءل: وا إ  ويه الخطوة وي  ةبير عن  هههيق من الة ي   
فسه بإجراءات  م إ خاذوا لسبب أو آخره أو وا إ  ويا ال ائ  بات أكثر ث ة بالنفس فهراك أ  يةك  ذلك ب رار  ن ال ي افي

 جن أسباب سياسية؟ ي م ايه اإلفراج عن سجناء كخا بةضهم الس
 على  ساؤال ي وأس ل ي وإس فسارا ي على النحو اآل ي: ال ي افيجاء رك الة ي  

اإ  الثورة قامت من  اة الناي وليس من  ر  أج  ع ناي في السهههههههجن كا  من وجهة   أج  نهم. ومجرك و ههههههه  سهههههههج 
 يه ة ال ي قهامهت ووي لسههههههههههههههلطهة الجه ذلهك إ  ا إلىنظرنها ك حرر ن أمرا  ليس من طبيةهة الثورة ال ي ق نها بهها. إ ههههههههههههههافهة 

كي يةارض.   السهههلطة الشهههةبية  ح م أ  ي رر كا مواطن ما ير   ووي أيضههها  أ  سهههلطة الج اوير لم   رك شهههي ا  أ  
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وعن ما نةرف أنه في إسههه طاعة أ  مواطن أ  يح ا رأيا و طر ه و ناقشهههه في ال ة  رات الشهههةبيةه و ةخي بهيا الرأ   
 رات عليه عن  ذلك ال يةوك وناك مبرر.إذا   ث إل فاف من ال ة  

وعن ما   إ  كا مواطن في الج اوير ة يصههههبح ل جرك أ  يبلم سههههن الرشهههه  عضههههوا  في مة  ر الشههههةب اأسههههاسههههي
ال نفيي.   إلىيصههبح عضههوا ف ن   ه أ  يطرح أ  رأ  و طلب  بن  يه من ال ة  ره وبال الي فإ  ويا الرأ  يهخي طر  ه 

ذاك مها كام قهاكرا  على طر ح أ  فكرة كينيهة أو   م ج هاوير  لكي يةهارض وهيا ال واطن أووعلى ذلهك فال موجهب في نظها
ح النهار  سياسية أو إق صاكية. كيلك ال  رورة في نظ ام ج اوير  للة ا السر  ما كام في اإلمكا  ال ةبير وفي و  

 أمام الناي.
ةها في السهجن قبا قيام سهلطة الشهةب. ووناك  ع ك من الضهباط بر ب عالية إسه كثروا  إ  ونالك عنا هر  م و ه 

أ  ما ق نها به وو ثورة  ب ر بهة مالزم ب غيير بين ها وم أعلى ر بهة من كو  أ  ي ركوا  أ  ن وم نحن الضههههههههههههههبهاط اليين وم 
شهةبية وليس إن البا  عسهكر ا ه فحاولوا أ  ي وموا ب حرك مسهلح وكا  بةضههم ق  إنضهم في اأسهابيع ال ليلة ال ي سهب ت  

ةهم في السههجن و م إ هه ار  إلىن سههب  برو »الفا ح م ك م  نظي نا. ون يجة ل آمر وةالء ف    م و هه  باإلع ام عليهم   الح 
 أ كام  بين وةالء وز ر ال اخلية ووز ر ال فاع في أول  كومة بة  الثورة(.إال أننا لم ننف  ي ا

مع أنه كا  يف رض فيها ال ر يب  بة  ذلك كانت ونالك مج وعات  ابية قبا قيام الثورة ب أت  ة ا في السههههههههر 
 شية ال  ل كية.اوالت فركية قام بها سياسيو  ومس غلو  ومن أفراك الحابال غيير الثور  الي    ثه فضال  عن مح

ومن الطبيةي في الف رة ال ي أع بت ب ء  جربة اللجا  الثور ة أ  ي واج  وامش لحاالت من الةنا هههر ال ظلومة  
 ك و رورات الحير. م إع  الها ن يجة الشكو 

ا ال آمر  وعن ما  ااي  ال آمر الخارجي علينا بات ال ب  من ال شههههههه ك ومن   ااي   اإل  ياطات اأمنية   بةا  ليلك. ووي
كا  ن يجة رف ض الةنا هههر الحابية ل ب أ السهههلطة للشهههةب. واآل  بة  قيام سهههلطة الشهههةب بات من الطبيةي أال  يكو   

سههياسههيةه وعلى ويا اأسههاي إر هينا أ   كو  السههجو  خالية ما كامت ونالك مة  رات  ونالك أ   في السههجن أسههباب 
ا ير   أ  ي وله. وإذا إق نةت ويه ال ة  رات ب ا ي وله فإنه سي م اأخي  شةبية يس طيع أ  ي وجه إليها ال واطن و  ول م

 أمر ال يطاق.كرجة بات فيها ا إلىذلك إ  السجو   كاثرت على اإلنسا  الةربي  إلىبها. و 
 

 ليبيا دولة بال س،ون... كيف؟ 
ين وهي »إن الثورة  قلت: في مؤنمر الشرررر   الماضرررري وردل عبارة للا دولتلا ويبدو أنلا لم نسررررتوقف كثير 

 هي إعالن الحرية« هل م  ى ذلك أن إعالن الحرية هو إطالق الس، اء وهل أنك م ذ س ة نقنر في هذه اللطوة؟ 
 :ال ي افيالة ي   أجاب

ما أسه طيع قوله في ويا الشهه  وو أ  قيام سهلطة الشهةب ي ةارض مع ب اء السهجو . وال ول به  ويه الثورة وي 
 ج ا  مع الواقع ال س ج  الي  أشرت إليه.إعال  الحر ة أ ى منس

قلت: كيف يمكن أن نتصرررور وجود دولة من دون سررر،ن. وماذا سرررته لون بالذش يسررررق أو يقتل أو يرنن   
 ؟ المئة الذين ما زالوا في الس،ن إلى،رائم التي نوج  على مرننبلا الس،ن؟ وماذا بال سبة جريمة من ال
 :ال ي افيالة ي   أجاب

ن ليسههههوا م ة. أنهم بضههههةة أفراك ووةالء لم ن فرج عنهم أ  لهم إر باطات خارجية ومحكوم عليهم  اليين في السههههج
 به كام نافية.

كن أ  أقوله في ويا الشه  وو ي ية وجوك كولة من كو  سجن فإ  ما ي أما مسهلة ب اء السجن وال ساؤل  ول ك
 أنه في كولة ج اوير ة يجب أ   خ في الجرائم الةاكية والسياسية وإ  كنت  أ وقع أ   ح ث جرائم عاكية.
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  إسهههه طاعة ال واطن أ  ي ول رأيه و ة رضأما ل اذا يجب أال   ح ث جرائم سههههياسههههية فأل  النظام ج اوير  وفي 
االة ا السر  من  إلىعلى أمر يشكو منه ب ل أ  يلجه   ذلك و كو  بهيا إر كب جر  ة سياسية. أج 

ما ي ةلق بالجرائم الةاكية أ و هههههح  أنه في عه  الثورة وقبا  ههههه ور الفصههههها الثاني من  إلىوأج  نفسهههههي بالنسهههههبة 
اليوبية. ومثا ويا اأمر لن  »الك اب اأخضهههرو   ث أ  طةن أ  وم  ههها ب ككا  لبيع ال جوورات وال صهههوغات 

ء نفسهههه ي كن أ  ي ال  ي كرر بة  اآل  أنه لم ية  ونالك من يحق له ف  ح ككا  لبيع ال جوورات وال صهههوغات. الشهههي
جر  ة إسههههه ه فت  ههههها ب ع ارة ل جرك أنه ي لك ع ارة. وما كام لم ية  ونالك م ال ك ع ارات فال يجب   إلىبالنسهههههبة 

السهههههههبب. كيلك إنه ما كامت اأرض با ت م ل ك الج يع فال  هههههههرورة لح وث جر  ة طرفاوا  بال الي   وث جرائم لهيا
 وشخص عاك  ال ي لك قطةة أرض... ووكيا.شخص إقطاعي ي لك من اأرض الكثير 

قلت: الذش وحظْت   خالل األيام الثالثة التي أمضررريت لا بي نم هو أن قرارال اإلفراج عن السررر، اء أحدثت حالة  
شرررديدة بين ال ا  وحتى الذين و سررر، اء للم. ووحظت  أيضرررا  أن المواط ين ي برون بباقال الورد وبرقيال  إرنياح 

رسررررررررلونلا إليك عن مشرررررررراعر ونم يال دفي ة بتحقيق المزيد من اللطوالر بحيث ن يد ال ظر في  ياإلشررررررررادة التي 
 ؟ إجراءال أوجبت فْرضلا في الماضي ب ض الظروف

 :ال ي افيالة ي   أجابو 
 مثا ماذا؟ 

قلرت: لن أعر  ه را كرل اإلجراءال وأكتهي بمرا يت لق براألسرررررررررواق حيرث نم إغالق الردكراكين والمتراجر وأحردث  
شررة في نهو  المايمين والزائرين أمثال ار وبالحريال ال امة حيث أوج  الحذر فْر  أجواء ن، ل أعصررا   ذلك وح

 ؟ أن يفيشوا في اللارج بدل أن يفيشوا في وط لمالمرء مشدودة دائما ر وحيث فْر  المطاردال على كثيرين 
 :ال ي افيالة ي   أجابو 

ما ير  ونه في ال ة  رات الشةبية. وإذا كانت ل   وةالء الناي   في إس طاعة اليين في الخارج أ  يةوكوا و  ولوا
 ق رة على إقناع الناي فهوال  وسهال .

 ؟ ثابة ال هو ع لمقلت: هل يمكن أن نهلم من كالمك أن هذا القول هو بم
 :أجاب

لك ال ر با  طبةا : في إس طاع هم الةوكة وكخول الج اوير ة من كو  مساءلة ومحاسبة. أما الي  لن يةوك فهو ذ
 ب خابرات أجنبية وبال خابرات اأميركية باليات.

ار زال نلائيا   قلت: وحظت  أيضا  خالل زيارني هذه أن اإلخت اقال التموي ية بانت أقل. هل م  ى ذلك أن الحص
 ؟ ع نم

 :أجاب
  صه  في الحصهار الخارجي فشها وكا  مجرك  رب نفسهية وأوك ال و هيح به  ما  شهير إليه   ث في وقت كنا ن

مو ههوع الة لة الصهه بة. وكنا  ر صههين على إ خاذ اإلجراءات ال ي نسهه طيع من خاللها  وفير الة لة الصهه بة. وفي 
 اآل  فإ  ال سهلة با ت من ظ ة. لك الف رة لم نس ح بشراء كا شيء أما 

والمطاعم   األسررواق ومتى سررت ود المقاهي إلىقلت: في اإلطار نهسرر  نسررألك: متى سررت ود الحركة ال شرريطة 
ور ال ر  الحديثة ومراكز التسلية البريئة  ؟ والمسارح ود 

 :ال ي افيالة ي   أجابو 
ال باكرةه ايف ح ال  هى أو ال طةم و نشهههههههههههه   ليس ونالك ما ي نع   وث كا ذلك. واأمر م وقف على من ي وم ب

أق ناوا موجوكة ولكن الي   شهير إليه   م كور السهين ا وال سهارح وال  اجر. إ  اأسهواق الشهةبية ال يمراكا ال سهلية و  ي
.  اآلخرم كن أ  يح ث إذا كانت ونالك مباكرات فركية في ويا الشهههه . إ  ال هم أنه لم ية  ونالك أ   يسههه غا جهاك 
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 با ت م ا ة أمام من ير   أ  ي  اسم مع شخص آخر أو آخر ن مشروعا  إن اجيا   غيرا  أو كبيرا .فر ة وال
أن يكون ذلك ممك ا  وبين أن ندعم أنت شررررلصرررريا  هذا التوج  على أسررررا  أن دْعمك  قلت: ه الك فرق بين 

نهو  الذين يهنرون بمبادرال  سرري، ل الحركة نشرريطةر فضررال  عن أن  سرري شررر الطمأني ة والشرر ور باإلسررتقرار في 
ي ال،ماهيرية  ذلك هل ه اك إمكانيال متاحة أمام إسرررررررتثمارال عربية وأج بية ف إلىعلى ةررررررر يد ال مل الت،ارش. و 

 الليبية؟ 
 أجاب:

اإلسههه ث ار الةربي م كن بالطبع. أما اإلسههه ث ارات اأجنبية ف خضهههع إلع بارات كثيرة بةضهههها سهههياسهههي وبةضهههها  
 ه  أكعم ال وجه الي  نشير إليه ال يةني أنني ال أكعم. ال هم أ   ب أ ال باكرات.إق صاك . ومطالب ي ب

 هل من فرةة لغير الثوريين؟
يمكن أن ن طي التيار غير الثورش في ليبيا فرةرررررة أن ننون ل  ةرررررحيهت  وأن ننون ل  نشررررراطان   قلت: هل 

 ؟ س، اء ونلديم ب ض الس،ون الهنرية ما دام نيارا  وط يا  وما دام مطمئ ا  ب د خطوة إخراج ال
 :ال ي افيالة ي   أجابو 

راطيا  بة  قيام سههههههلطة الشههههههةب. كيلك إنني  ال يار الي  نشههههههير إليه ال خوف منه. وأنا م هك  أنه  يار مات كي وق
 ههههحيفة ما كام عضههههوا  في مة  ر  إلىم هك  بهنه ال مجال أمام  ههههحيفة رج ية فضههههال  عن أ  أ  مواطن لن يح اج 

 ن أ  ي وله في الصحيفة.ي  يس طيع أ  ي ول ايه ما ير   وما ي كالشةب ال
ومهرجها  بهابها   اأركنيليبيهة مثها مهرجها  جرو قلهت: وها ونهالهك إمكهانيهة إقهامهة مهرجهانهات في منهاطق أثر هة 

الةراقي. وز اكة في ال و هههههيح أسههههههل: وا ونالك إمكانية إلقامة مهرجا  فني سهههههنو  في  هههههبرا ه  غرب الج اوير ة(  
قامة مهرجا  فني سههههههههنو  آخر في لب ة  شههههههههرق الج اوير ة(؟... مهرجا     عى إليه أفضهههههههها الف ر ق الفنية في الةالم  وإ

 ي آخر ي م  خصيصه لل راث الفني الةربي و شارك ايه ف ر ق موسي ية عربية وإسالمية   ةنى بال راث؟ ومهرجا  فن
ن أ    واز  مع ويا ال يض من ال ة  رات ال ي  ومن وجهة نظر ه كص يقه أقول إ  مثا ويه ال هرجانات ي ك

 الج اوير ة ب ءا  من مة  ر أ ااب ال ةار ة وإن هاءا  ب ة  ر  ا الخالفات ال س ةصية بين ثوار الةالم؟  نة   في 
 :ال ي افيالة ي   أجابو 

ر يخص اللجنة الشههههةبية  ا  من ويا النوع وأ  نى أ  ي م  نفييه. ومثا ويا اأمالح ي ة أنني شههههخصههههيا  أ  بي إق را 
 وفي الةام ال ا ي ب أ شيء من ويا ال بيا. والفكرة في أ   ال فكرة ج يلة.للث افة في مة  ر الشةب الةام. 

 األحوال مع نشاد والسودان ومصر 
 ؟ ي الحال مع السودانقلت: هل ه الك إمكانية لحل قري  للمسألة التشادية وكيف ه

ر اآلبار وال ةليم وغير ذلك.  الي  ن  ه بال سههاع ات في مج : الةالقات م ياة مع السههوكا أجاب ال الصههحة و ف 
ال سهههالة ال شهههاكية فإنها اآل  با ت بةي ة عن ليبيا. ال شهههكلة اآل  با ت بين كوكوني ووبر  بة  فشههها  إلىأما بالنسهههبة 

نى أنها با ت  هههراعا  بين كوكوني كة ال  ال بينه ا. ال سههههلة ال شهههاكية لم  ة   ه نا ب ةمحاوالت ال وفيق اأفر  ية وعو 
 ووبر .

 ؟ قلت: هل ه الك أمل إلنهراج في ال القال مع مصر
 أجاب:

 إذا  خلت عن الة و فإننا سنح ضن مصر.
ْنم»كام  ديهيد« مثل إقرار  إنهاقيةقلت: أليس في اإلمكان إعتبار إرنباط مصرررررر ب الثورش الماركسررررري في   الح 
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 ؟ دكوبا بوجود قاعدة أميركية في البال
 : ما الي    ص ه؟ أجابو 

ْنم الرئيس كراسرررررررررترو ولم نم ع   قلرت: إن وجود هرذه القراعردة لم يم ع من أن نايم ليبيرا عالقرة جيردة مع ح 
 .كاسترو نهس  من أن يترك للظروف أمرا  واق ا  وجد أن  مهرو  علي 

 :ال ي افيالة ي   أجابو 
النظام ليس مع الواليات ال  ح ةه على عكس ما  ا إ كوب إلىالنظام شههيء ووجوك ال اع ة شههيء آخر. وبالنسههبة 

وي الحال في مصهر  ي  أ  النظام مر با بال ةاو ة ووو الي  إخ اروا ولم يفر هها عليه أ   فر  ها . أ  النظام في 
 لنظام في مصر    الصهيونية و ةك  ذلك فإ  اأمر يخ لف.كوبا وو    اإلمبر الية وعن ما يصبح ا

 ؟ الموقف المصرش  اطا  إي،ابية فيقلت: أو نر  نق
 :أجاب

ال أر  إطالقها  وهيه الن هاط وبهال هالي ال    هار ب مع نظهام عربي مر با بهالةه و إال  إذا أعلن وهيا النظهام أنهه مغلوب  
 فال ب  من محا رة ويا النظام. على أمره وأ  مصر مح لة. وما كام ال يح ث ذلك

 ؟ ذلك أو ممارسة ذلك قلت: هل المطلو  من الرئيس المصرش إعالن
م عليلا الرئيس مبارك بين الحين و  إلىو  أن  يسررر ى   إلىو نبدو إشرررارال  اآلخرذلك هل أن اللطوال التي يْقد 

 ؟ اللروج من حالة مهروضة علي  أْجلمن 
 :أجاب

 ق. كا ال  ارسههههههات ليسههههههت  هههههه  الة و. وإن ا  خ م الة وه وال ةاو  مع أميركاإنني ال أال ظ ذلك على اإلطال
ن ائ  من بينها كف ن   إلىكف ن الفلسهههههطينيين أ ياء. إ  ال  ارسهههههات ال صهههههر ة أكت  إلىيسههههه في  منه الة و وويا ما أك  

 الفلسطينيين ووم أ ياء وويا ما لم يفةله و لر مع اليهوك.

 سطي ي اإلنتهاضة ونوحيد الص  الهل
 ؟ ية وغزة فيت ام الشرق األوسطقلت: هل ن تقد أن اإلنتهاضة يمكن أن نتطور بحيث نصبج الضهة الغرب

 :ال ي افيالة ي   أجاب
ة عنه. لكن ما ي كن قوله إ   جابويا م كن. لكن وا ونالك قرار و وجهات بهيا ال ةنى؟ ذلك ما ال أسهه طيع اأ

مسهههههههههلح مثا ما   ث في قبر  على أي   منظ ة »أيوكاو وفي  ع ا سهههههههههر   إلىويه اإلن فا هههههههههة يجب أ    حول 
أ    خا اإلن فا هههههههههة  حت اأرض و  اوم بالسهههههههههر   إلىو. إنني أكعو اإليرلن    »الجيش الج هور  أيرلن ا على أي 

  يفا و افا وعكا. إلىبحي   كو  الحركة عاكية في النهار أما في الليا فيب أ الخطف وال فجيره وبحي  يصا ذلك 
رف ض شههههههههههههةبي و خر ب   إلى فا ههههههههههههة وأما إذا كانت اإلمكانية غير م ا ة في ويا اإل جاه فإنه يجب  حو ا اإلن

سهر  لكا ال ةسهسهات اإلسهرائيلية أين ا و ج ت. ولل و هيح أكثر أقول إنه ال ب  من إع  اك وسهيلة لل خر ب السهر  على  
ع ال بابيس في  بات البر  ال الفلسطيني. ويا  ما أعنيه بال خر ب السر  الي  يجب أ  يح ث في كا الة و مثا و  

 ضا  عصيا  م ني.مكا . و جب أ  يح ث أي
 ؟ إستراني،ية إلىم اقشة و  إلىقلت: هل إن التلري  السرش يحتاج 

 :أجاب
من ال ةك  أ  ل يهم قياكات. وعلى ويه ال ياكات إما ال وجه بهوا   ما أقصهههههه ه وو أ  اليين ي ومو  باإلن فا ههههههة

 ال خر ب السر  والةصيا  ال  ني. إلىال  اومة ال سلحة أو  إلىاإلن فا ة 
أش مرد  هو عمق   إلىأش مرد  عمق إنصررررررررراوننم بايرادة اإلنتهراضرررررررررة أو فل قرل برموزهرا؟ كرذلرك  ىلإقلرت: 
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 ؟ يس لنم إنصاول بالطرفْينإنصاوننم بت ظيم »ثورة مصر«؟ أم أن  ل
 : ل   أجر نا إ صاالت وا  ية مع اأرض ال ح لة.أجاب

ْثتلم شلصيا  وهل كانوا قادة اإلنتهاضة  ؟ قلت: هل حد 
 :أجاب
ةهم بنفسهههههههي وكا  وا هههههههحا  أنهم من ال ياكيين. ومن ال  كن ال  ييا بين لهجة ال ياك  اأ هههههههيا وبين  ت  م ح ث

 يم »ثورة مصرو فليس لنا إ صال مباشر به ولكن ذلك ال يةني أننا ال نة   ويا ال نظيم.أما  نظ لهجة م عي ال ياكة.
ن خالل  بوا دورا  ملما  في دْعم هذه اإلنتهاضرة ماإلنتهاضرة أو ن تقد أن في إمكاننم أن نل إلىقلت: بال سربة 

 ؟ عْقدها إلىالقمة ال ربية اإلستث ائية التي دعا الرئيس الشاذلي بن جديد 
 :ابأج

انحن نر ب بفكرة ال  ة. وال ب  من اإلج  اع لة ا شيء من   اإلن فا ة. أج 
 ؟ مة ال ربيةقلت: وهل ستشارك شلصيا  في هذه القمة أم ستستمر ن قاطع مؤنمرال الق

 :أجاب
امثا وكيا ق ة أشارك شخصيا  فيها وأبيل فيها كا ما في اإلمكا  أ  إنجا ها. ج 

 ؟ المرال القليلة التي نشارك فيلا في قمة عربيةقلت: هذا ي  ي أن  ستنون من 
 :ال ي افيالة ي   أجاب

 ويه ال  ة  س حق أ  أشارك فيها.
 ؟ بادرال ونلتزم بقرارال نصدر ع لاقلت: ستشارك فقط أم أنك ستؤازر ونقوم بم

 :أجاب
إذا كانت ال رارات في ال سهههههههههه و  ال طلوب فإنني سهههههههههههل ام ولن أ وانى عن أ  مةازرة ي كن أ    ح ق لهيه ال  ة  
النجاح ال طلوب. ومن وجهة نظر  إنه ال ب  أ   ضع ال  ة برنامجا  عربيا  لنشر اإلن فا ة بحي   ش ا كا فلسطين  

 لح ي  عن إسرائيا وو الح ي  عن أمر مفروغ منه.وبحي  ال يكو  ا 1967طق ال ي إ   لت عام وليس ف ا ال نا
قلت: الواضرررج هو أنك حلقة الوةرررل بين فلسرررطي يي اللارج من دون إسرررتث اء. لنن المالح  أن  بالرغم من  

د. أو ن تقد أن الهرةرة اآلن ضراغطة أكثر  من جانبك في سربيل هذا  اإلنتهاضرة ما زال الصر  الهلسرطي ي غير موح 
 ؟ التوحيد

 :أجاب
يةني أنه مطلوب أوال  من ال وهفين وال نحرفينن أ  يسهههههلكوا جاكة الصهههههواب. إ  الفصهههههائا الفلسهههههطينية كا   ويا

 يجب أ    و   قبا اإلن فا ة وبة  اإلن فا ةه وإ  ع م   و   وا يشك  ا عالمة إس فهام كبر .

 ال القال مع أميركا 
 .يركاالذش يواةل الل،وم على أمال ربي الوحيد  قلت: أنت الحاكم

 قائال : ال ي افيوقاطع الة ي  
 أنا لست  اك ا . ولو كنت  اك ا  ل ا كنت وا لت  الهجوم على أميركا.

وأن ا نسررررمع في وسررررائل اإلعالم الليبي كالما  يوحي بأن فرةررررة نحقيق وفاق   إلي :وأضررررهت موجلا  سررررؤالي 
أن ن تلي ووية الرئيس ريغان ب د   إلىة. هل إن هذا الموقف من جانبكم سررررريسرررررتمر ليبي غير متيسرررررر  - أميركي

ْنمبض ة أشلرر وهل أن  إذا نسل م   من ب ده جملورش وخر ستبقى األمور على ما هي علي . الح 
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  وفي اإلطار نهسر  نسرأل أيضرا : ب دما بانت واضرحة م ركة الرئاسرة األميركية كقوة وأسرماءر هل ل ا أن ن رف
 ؟  البيت األبيض وما هي األسبا إلىأش مرشج نهضل أو نتم ى وةول  

 :أجابو 
أ  رئيس أميركي ج ي  لن يكو   افها  ومجنونا  مثا ر غا . أ  ويا الشهههههههخص مجرم وأقير إنسههههههها  في ال ار خ.  

سههيسههه في    وأع    في  ههوء ذلك أ  أ  رئيس أميركي آخر سههية ا على  حسههين عالقا ه مةنا. وأ  رئيس ج ي  ال ب 
وبال الي فإ  الةالقات س  حسن. ومن جانبنا نحن لم نظلم أ  ا .  من أخطاء ر غا . وبطبيةة الحال إنه لن ي بع خطاه 
ل ال وقف اأميركي.  وما وو مطلوب   وثه وو  ب  

 ؟ قلت: ما الذش نلسرون  جر اء نونر ال القال بي نم وبين الوويال المتحدة
 :أجاب

اميركا  اكاك غضهههبا  على   ال حرر في الةالم والج اعات ال ضهههط ه ة في خسهههر أ  كا قو   إ  أميركا وي ال ي
ذلهك إ  الشههههههههههههههركهات   إلىأبةه  الحه وك مع الج هاوير هة الليبيهة. و  إلىالواليهات ال  حه ة ووهيه ال و  والج هاعهات م ةهاطفهة 

لوا سههههههياسهههههه هم  جاه اأمة اأميركية وي ال ي خسههههههرت وال  اال  خسههههههر. إ  اأميركا  وم الخاسههههههرو . وعليهم  أ  ية   
 بي ية.الةربية لكي  ةوك اأمور ط

قلرت: هرل إن هرذا الموقف من الوويرال المتحردة هو نتي،رة الموقف األميركي من فلسرررررررررطين أم أنر  نتي،رة أن  
 ؟ اإلدارة األميركية الحالية إستلدفْتك شلصيا  ب دوان وقامت بما ي،وز إعتباره شب  محاولة قْتل

 :ال ي افي  وقال الة ي
 شبه محاولة؟ إنها محاولة ق  ا وا حة وم ة  ة.

 ؟ قلت متاب ا  سؤالي: هل أن ال ظرة كان يمكن أن ننون أخ  من ذلك لوو هذه المحاولة ولوو ال دوان
 :أجاب

 لم اسبة ذكر  إجالء القوال البريطانية عن ليبيا 28/3/1987ر القذافي يلط  في ال،ماهير يوم السبت قيد م م  ال  
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وقةت ال حاولة أم لم   ع فإ  موقفنا وو وو من الواليات ال  ح ة قبا ع وانها علينا. وموقف ناشههههههههههىء عن أنها  
ل ولة غير ال اكرة مسه  بال  على اإلنفاق على قواع وا  منحازة  ه نا كةرب وشهر رة و ر   أ   سهيطر على الةالم. وويه ا

في الخارج وال ي  نفق عليها اآل  من ال ال الةربي  ي  أنها  هخي النفا ثم  هخي ث ن النفا... إ  ويه ال ولة  خطا  
امع الصهيونية من   .  مير الكيا  الةربي أج 

     
ع الة ي   ي  م فيها الل اء في »سهرتو كا     يره الةالي لل حوالت ال ي ي وم  وأغاكر خي  ه ال  ال ي افيقبا أ  أ وك  

ف ه لها بهنها »ثورةو ما زال يثير في نفسههههي ال سههههاؤل  لو    اآلخربها الرئيس غوربا شههههوف في اإل حاك السههههوايا ي وو هههه 
جيوروا في ع ق عبارة عن أي يولوجية  هههههههههاربة  في ال وجهات   ى إذا كا  ال وجه ع ا إذا كنا في زمن إعاكة النظر

الة ا ال جار    إلىوويه اإلنفراجات في الج اوير ة الليبية ومنها إطالق السجناء السياسيين وإعاكة اإلع بار  ال ج  ع.
ظر رب ها  ك  ها مالمحهها في ال  ليه  ه فضههههههههههههههال  عن مفهاجهآت أ خر  على طر ق اإلعال  عنهها... وي فها حهة إعهاكة ن

 غضو  عام.
 

   ن شر الحوار في م،لة »التضامن«
 1987أبريل/نيسان  10بتاريخ السبت 

  



116 
 

 
  



117 
 

 

 الرئيس   مع  ابلةمق
  

َّ
ايفر معم

َّ
(3) القذ
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 " سرل" في حديث جر  في خيمت  في  
 "التضامن":  ل  القذ افير سرل ال قيد م م  

 مطلو  من القمة ال ربية برنامج ل شر اإلنتهاضة 

ي ناشرررررررئة عن خطوة غير  هسررررررر ال  يام وال،ماهيرية الليبية نفيش حالة جديدة من ال لو أم ذ بضررررررر ة  
 .لغاء قوائم المم وعين من السهرإو طالق الس، اء إقرر  ع دما القذ افير قدم عليلا ال قيد م م  أمطروقة 

باللطوة   ا  لوجوه مسرتبشررة خير اف .  الذش نركت  هذه اللطوةثر الطيا  أليالح  ا أنويمكن لمن يزور ال،ماهيرية 
  .مر المستب دخر  ليس باألأ  خطوال  رنياح شامل. ونرق حاديث ال ا  ندور حوللا واإلأو 

مرفقرة برالبطراقرال التي   القرذ افيال قيرد  إلىرسرررررررررال براقرال الورد إبلرذه اللطوة بر  بتلراجلمإر الليبيون عن وي با  
 .نتضمن التأييد والتم يال ل  باللير

ن  أةرررحفية وهذا ي،يز لي  حاديثأم   عدة  جريت  أم ذ سرررت عشررررة سررر ة و  القذ افيد يعرف ال قأن ي إومع 
  .كن كذلكأخطون  ال،ديدة لم  إلىبال سبة  ن يأ وا إستي ا  اللطوال التي يتلذها إكثر قدرة على أكون أ

  طب ا   -في الليمة  3/1988/ 18 مسراء يوم القذ افيبال قيد  لتقيت  إن ي وجدل نهسري ع دما إذلك ف أْجلومن 
نلا رغبة  أهذه اللطوةر بم  ى هل  إلىعرف م   دواف   أ نأحاول بالحذاقة الصررررحفية أوفي سرررررل هذه المرةر  -

د الحريةر  ضر ممارسرة الحرية... والسر،ن  إلىمع دعون   نسر،اما  إنلا نأني أو أجديد  جتماعيإم   في نحقيق عقد 
نلا رفق بشريلوخة  أو أ و شرايقة هذا السر،ينأو زوجة هذا السر،ين ألسر،ين لا نتي،ة نم يال من والدة هذا اأن وأ

  و ذاك؟ أ  هذا األ

عن ضريق من ال قيد   ن هذه اللطوة هي ن بيرأنسراءل: هل أنهسري  وجدل   يضرا  أفترا  طار اإلإن ي في إبل 
ن يؤكد ذلك  أراد أف بال هس كثر ثقةأالقائد بال  ن هذاأو هل أخرر وو أنلاذها لسرررب  إجراءال نم إنهسررر  ب القذ افي

  اسية؟ يسبا  سب ضلم الس،ن أل فراج عن س، اء دخلبقرار يتم في  اإل
 :ال حو اوني ىستهساراني علإسئلتي و أنساحوني و  ىعل القذ افيوجاء رد ال قيد 

سرر، لم. وم،رد وضررع نا  في السرر،ن كان من وجلة  أْجلحرية ال ا  وليس من  أْجلن الثورة قامت من إ
ذلك ان السررررررلطة ال،ديدة التي قامت وهي   إلىضررررررافة إليس من طبي ة الثورة التي قم ا بلا.  مرا  أنا كمحررين نظر 

حد لني ي ار   أل ا  ش سرلطة ال،ماهير لم نترك شريئأ يضرا  أن يقرر كل مواطن ما يريد وهي ألشر بية نحتم السرلطة ا
في المؤنمرال الش بية ويؤخذ بلذا الرأش  وي اقش  ويطرح   ن يحمل رأيا  أش مواطن أستطاعة إي فن  أوع دما ن رف 

 من المؤنمرال علي  ع د ذلك و ي ود ه الك مبرر.   لتهافإذا حدث إ

سرراسرري وع دما  في مؤنمر الشرر   األ ن يبلا سررن الرشررد عضرروا  أال،ماهيرية يصرربج لم،رد  ين كل مواطن فإ
  إلىن هرذا الرأش يرأخرذ طريقر  إبرالترالي فر ش رأش ويطلر  نب ير  من المؤنمر و أن يطرح أفمن حقر   يصررررررررربج عضررررررررروا  

ش فنرة أى طرح لع و ذاك مرادام قرادرا  أوجر  في نظرام جمراهيرش لني ي رار  هرذا المواطن الت هيرذ. وعلى ذلرك فال م
مكان الت بير  اإل يي ظل نظام جماهيرش لل مل السررررش مادام ففقتصرررادية. كذلك و ضررررورة إو أو سرررياسرررية أدي ية 

 ال ا .  م ماأوفي وضج ال لار و 

  . وه الك عدد من الضررررباط برن  عالية  ن ه الك ع اةررررر نم وضرررر لا في السرررر،ن قبل قيام سررررلطة الشرررر إ
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ن ما قم ا ب   أن يدركوا أعلى رنبة من دون أن نقوم نحن الضباط الذين هم برنبة مالزم بتغيير بي ما هم أستنثروا إ
سابيع القليلة  نضم في األإسلج وكان ب ضلم قد بتحرك م ن يقومواأر فحاولوا عسكريا   نقالبا  إهو ثورة ش بية وليس 

 ن ظيم ا.   إلىالهانج من سبتمبر  التي سبقت

حكام  ذ األن ا لم ن ها  أو إعدام عليلم م باإلنْ ةررررردار الح  إونتي،ة لتنمر هؤوء فقد نم وضررررر لم في السررررر،ن ونم 
   )بين هؤوء وزير الداخلية ووزير الدفاع في أول حكومة ب د الثورة(.

ن  كان يهتر  فيلا الترحي   أب د ذلك كانت ه الك م،موعال حزبية قبل قيام الثورة بدأل ن مل في السر مع 
 ية الملنية.  فراد الحاشأعن محاوول فردية قام بلا سياسيون ومستغلون ومن  بالتغيير الثورش الذش حدثر فضال  

ن يتواجرد هرامش لحراول من ال  راةرررررررررر  أيرة عقبرت بردء ن،ربرة الل،ران الثور أومن الطبي ي في الهترة التي 
 .عتقاللا نتي،ة الشكوك وضرورال الحذرإالمظلومة نم 

لرذلرك. وهرذا   م يرة نب را  حتيراطرال األمر اللرارجي علي را برال وبرد من التشررررررررردد ومن نزايرد اإلنوع ردمرا نزايرد التر  
 للش  . مر كانت نتي،ة رفض ال  اةر الحزبية لمبدأ السلطةنالت

هذا   ىسربا  سرياسريةر وعلحد في السر،ن ألأو يكون ه الك أالشر   بال من الطبي ي ام سرلطة ن ب د قيواآل 
ليلا المواطن ويقول  إن يتوج  أن ننون السرر،ون خالية مادامت ه الك مؤنمرال شرر بية يسررتطيع أرنأي ا إسررا  األ

 خذ بلا.  ذا اقت  ت هذه المؤنمرال بما يقول  فان  سيتم األإن يقول . و أما يريد 

 مر و يطاق.  درجة بال فيلا األ إلىنسان ال ربي ن الس،ون نناثرل على اإلأذلك  إلىو 

 دولة بال س،ون... كيف؟  
ن الثورة هي  إفي مؤنمر الشررررر   الماضررررري وردل عبارة للا دولتلا ويبدو انلا لم نسرررررتوقف كثيرين وهي » 

 نك م ذ س ة نهنر في هذه اللطوة؟  أل طالق الس، اء وهإن اعالن الحرية هو إعالن الحرية«. هل م  ى ذلك إ

  قيام سهههههلطة الشهههههةب ي ةارض مع ب اء السهههههجو .  اسههههه طيع قوله في ويا الشهههههه  وو أما  :ال ي افيالة ي   أجاب
 .  ليهإشرت أاقع ال س ج  الي  مع الو  ا   ى منسج أعال  الحر ة إ   الثورة وي هوال ول ب

و يرنن   أو يقتل أوماذا سرررته لون بالذش يسررررق  ن نتصرررور وجود دولة من دون سررر،ن.أقلت: كيف يمكن 
 ؟  المئة الذين مازالوا في الس،ن إلىجريمة من ال،رائم التي نوج  على مرننبلا الس،ن؟ وماذا بال سبة 

ر باطات  إ  لهم فراك ووةالء لم نفرج عنهم أأنهم بضهههههههةة إة. السهههههههجن ليسهههههههوا م  ياليين ف :ال ي افيالة ي   أجاب
  كام نافية.  هيهم بخارجية ومحكوم عل

قوله في ويا الشه  وو أ  أ  ما ي كن إ اء السجن وال ساؤل  ول كي ية وجوك كولة من كو  سجن فبما مسهلة أ
    ح ث جرائم عاكية.  أ وقع أ   كنت  إوالسياسية و    خ في الجرائم الةاكية أنه في كولة ج اوير ة يجب أ

  ي ول رأيه و ة رض  أسهههه طاعة ال واطن إام ج اوير  وفي لنظ  اال  ح ث جرائم سههههياسههههية فألأما ل اذا يجب أ
االة ا السر  من  إلى  يلجه أمر يشكو منه ب ل أعلى   ر كب جر  ة سياسية.  إذلك و كو  بهيا  أج 

عه  الثورة وقبا  ههههه ور الفصههههها الثاني من  ينه فأو هههههح أي ةلق بالجرائم الةاكية  ما إلىج  نفسهههههي بالنسهههههبة أو 
مر لن  ال جوورات وال صههههههوغات اليوبية. ومثا ويا اأ   وم  هههههها ب ككا  لبيعأ  طةن أ ث خضههههههر:  الك اب اأ

  ي ال  أي كن  حق له ف ح ككا  لبيع ال جوورات وال صهههوغات. الشهههيء نفسههههنه لم ية  ونالك من ي    أي كرر بة  اآل
الك مالك ع ارات فال يجب  نه ي لك ع ارة. وماكام لم ية  ونأسهههههه ه فت  هههههها ب ع ارة ل جرك إجر  ة  إلىبالنسههههههبة 

رض با ت ملك الج يع فال  هههههههههرورة لح وث جر  ة طرفاوا نه ماكامت اأأ  وث جرائم لهيا السهههههههههبب. كيلك  بال الي
 .  رض.. ووكياأي لك قطةة  الرض الكثير وشخص عاك  قطاعي ي لك من اأإشخص 

حدثت حالة  أفراج عن السررر، اء إلرال ان قراأضررريتلا بي نم هو أميام الثالثة التي قلت: الذش وحظت  خالل األ
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ن المواط ين ي برون بباقال الورد  أ يضررررررا  أ رنياح شررررررديدة بين ال ا  وحتى لد  الذين و سرررررر، اء للم. ووحظت  إ
ليك عن مشررراعر ونم يال دفي ة بتحقيق المزيد من اللطوالر بحيث ن يد ال ظر  شرررادة التي يرسرررلونلا اوبرقيال اإل

 ؟   ض الظروففي الماضي بوجبت فرضلا أجراءال إفي 

 : مثا ماذا؟  ال ي افيالة ي   أجابو 

حردث  أغالق الردكراكين والمتراجر و إسرررررررررواق حيرث نم كتهي بمرا يت لق براألأجراءال و عر  ه را كرل اإلأقلرت: لن 
عصررا   أجواء ن، ل أ  وج  الحذر فرْ أمثال ار وبالحريال ال امة حيث أ  المايمين والزائرين ذلك وحشررة في نهو 

 ؟  ن يفيشوا في وط لمأن يفيشوا في اللارج بدل أكثيرين  ىر وحيث فرضت المطاردال علا  مشدودة دائمالمرء 

ذا  إير  ونه في ال ة  رات الشهههةبية. و   يةوكوا و  ولوا ما أسههه طاعة اليين في الخارج إ: في ال ي افيالة ي   أجابو 
 .  وسهال   وال  هقناع الناي فإ ىكانت ل   وةالء الناي ق رة عل

 ؟  ن هذا القول هو بمثابة ال هو ع لمإن نهلم من كالمك أقلت: هل يمكن 

  ما الي  لن يةوك فهو ذلكأسه طاع هم الةوكة وكخول الج اوير ة من كو  مسهاءلة ومحاسهبة. إ. في : طبةا  أجاب
 .  ميركية بالياتجنبية وبال خابرات اأأال ر با ب خابرات 

  ن الحصار زال نلائيا  أقل. هل م  ى ذلك أخت اقال التموي ية بانت اون إخالل زيارني هذه   يضا  أ  قلت: وحظت  
 ؟  ع نم

ليه   ث في وقت كنا  إ  ما  شههههير هوك ال و ههههيح بأ: الحصههههار الخارجي فشهههها وكا  مجرك  رب نفسههههية و أجاب
لة  جراءات ال ي نسههههه طيع من خاللها  وفير الة  خاذ اإلإ  صههههه  في مو هههههوع الة لة الصههههه بةه وكنا  ر صهههههين على ن

 .    ال سهلة با ت من ظ ةإ  فما اآلأكا شيء  الص بة. وفي  لك الف رة لم نس ح بشراء

سررواق ومتى سررت ود المقاهي والمطاعم  األ إلىطار نهسرر  نسررألك: متى سررت ود الحركة ال شرريطة قلت: في اإل
 ؟ والمسارح ودور ال ر  الحديثة ومراكز التسلية البريئة

ن ي وم بههال بههاكرةه ايف ح  م   ىمر م وقف علي نع  هه وث كهها ذلههك. واأالههك مهها ليس ونهه  :ال ههي افيالة يهه   أجههابو 
ق ناوا أ  االسهههواق الشهههةبية ال ي إكا ال سهههلية و  يم كور السهههين ا وال سهههارح وال  اجر. و ال طةم و نشهههىء مراأال  هى 

 .  ذا كانت ونالك مباكرات فركية في ويا الشه إ  يح ث أليه م كن إموجوكة ولكن الي   شير 

مع    ي  اسههههههههههم أن ير   مام م  أخر. والفر ههههههههههة با ت م ا ة ا جه  اآلغ   يسهههههههههه أنه لم ية  ونالك أ  ال هم وو إ
 .  ا  و كبير أ ا   غير  يا  ن اجإ ا  خر ن مشروعآو أخر آشخص 

ن  أسررررررا  أ ىهذا التوج  عل نت شررررررلصرررررريا  أن ندعم أوبين  ا  ن يكون ذلك بال ممك أقلت: ه الك فرق بين 
في نهو  الذين يهنرون   سرررتقرارن  سررري شرررر الطمأني ة والشررر ور باإلأعن  كة نشررريطة فضرررال  دعمك سررري، ل الحر 

 .  ة يد ال مل الت،ارش  ىبمبادرال عل

 ؟  ج بية في ال،ماهيرية الليبيةأستثمارال عربية و إام أممكانال متاحة إذلك هل ه الك  إلىو 

ع بارات كثيرة  جنبية ف خضهههههههههههع إلسههههههههههه ث ارات اأما اإلأسههههههههههه ث ار الةربي م كن بالطبع : اإلال ي افيالة ي   أجابو 
   ب أ  أكعم. ال هم أنني ال إليه ال يةني إكعم ال وجه الي   شهير أ  هق صهاك . ومطالب ي بإها بةضهها سهياسهي وبةضه 

 .  ال باكرات

 فرةة لغير الثوريين؟  
نشررررراطان   ن ل  ن ننوأن ن طي التيار غير الثورش في ليبيا فرةرررررة ان ننون ل  ةرررررحيهت  و أقلت: هل يمكن 

 ؟  خراج الس، اء ونلديم ب ض الس،ون إب د خطوة  ومادام مطمئ ا   وط يا   الهنرية مادام نيارا  

بة  قيام سهههههلطة   نه  يار مات كي  راطيا  أنا م هك  أليه ال خوف منه. و إ: ال يار الي   شهههههير ال ي افيالة ي   أجابو 
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ماكام    هههحيفة إلى  مواطن لن يح اج أ  أعن  ة فضهههال  ي جمام  هههحيفة ر أ. كيلك انني م هك  بانه ال مجال بالشهههة
 .  ي الصحيفةف  ي وله أ  ي ول ايه ما ير   وما ي كن أفي ال ة  ر الشةب الي  يس طيع  عضوا  

وملرجران برابرل   األردني جرش ملرجران مثرل ليبيرة أثريرة م راطق في ملرجرانرال إقرامرة إمكرانيرة ه رالرك هرل: قلرت
قامة ملرجان ف ي سرر وش في ةرربران  )غر  ال،ماهيرية(  مكانية إلإاسررأل: هل ه الك ال راقي. وزيادة في التوضرريج 

فضرررررل الهرق اله ية في  ألي  إدعى . ملرجان ن  (؟ ..خر في لبدة )شررررررق ال،ماهيريةوقامة ملرجان ف ي سررررر وش إو 
ية ن  ى  مسرررالإال ربي ونشرررارك في  فرق موسرررياية عربية و  ر يتم نلصررريصررر  للتراث اله يوخال الم وملرجان ف ي 

 ؟  بالتراث

ن نتواز  مع هذا الفيض من المؤنمرال  أقول ان مثل هذه الملرجانال يمكن أومن وجلة نظرشر كصررررررررديقر 
نتلاء بمؤنمر حل اللالفال المسرررت صرررية بين ثوار  إحزا  الم ارضرررة و أمن مؤنمر  ا  التي ن  قد في ال،ماهيرية بدء

 ؟  لمال ا

مر    ي م  نفييه. ومثا ويا اأأ  نى أمن ويا النوعه و  إق را ا   بي أ يا  شههخصهه  يننإ: الح ي ة ال ي افيالة ي   أجابو 
   أيخص اللجنة الشههههةبية للث افة في مة  ر الشههههةب الةام. وفي الةام ال ا ههههي ب أ شههههيء من ويا ال بيا. والفكرة في 

 .   ال فكرة ج يلة

 حوال مع نشاد والسودان ومصر  األ
 ؟  كيف هي الحال مع السودانلمسألة التشادية و مكانية لحل قري  لإقلت: هل ه الك 

بار  الةالقات م  ازة مع السههههههههوكا  الي  ن  ه بال سههههههههاع ات في مجال الصههههههههحة و فر اآل :ال ي افيالة ي   أجابو 
  بةي ة عن ليبيا. ال شكلة اال  با ت بين كوكوني نها با ت اآلإال سهلة ال شاكية ف إلىما بالنسبة أوال ةليم وغير ذلك. 

نها با ت  أل بينه ا. ال سهههههههلة ال شههههههاكية لم  ة   ه ناه ب ةنى فر  ية. وعوكة ال  ابر  بة  فشهههههها محاوالت ال وفيق اأوو
 .  بين كوكوني ووبر   ا   راع

 ؟  نهراج في ال القال مع مصرمل إلأقلت: هل ه الك 

 .  ننا سنح ضن مصرإت عن الة و فخلذا  إ: ال ي افيالة ي   أجابو 
م الثورش الماركسرري في كوبا  نْ ار الح  قر إكام  ديهيد مثل  إنهاقيةرنباط مصررر بإعتبار إمكان ليس في اإلأقلت: 

 .  ميركية في البالدأبوجود قاعدة 

 ؟  : ما الي    ص ه أجابو 

ن نايم ليبيرا عالقرة جيردة مع حكم الرئيس كراسرررررررررترو ولم نم ع  أن وجود هرذه القراعردة لم يم ع من إقلرت: 
 .  ن  مهرو  علي أوجد  واق ا   مرا  ألظروف ن يترك لأكاسترو نهس  من 

  النظام ليس مع الواليات  أكوبا  إلىخر. وبالنسههههبة آ: النظام شههههيء ووجوك ال اع ة شههههيء ال ي افيالة ي   أجابو 
خ اروا ولم يفر هههههههها عليه  إ  النظام مر با بال ةاو ة ووو الي  أ ال  ح ة على عكس ما وي الحال في مصهههههههر  ي 

  إمبر الية وعن ما يصههبح النظام في مصههر  هه  الصهههيونية و ةك  ذلك فكوبا وو  هه  اإل يف نظام   الإ.    فر هها  أ
 .  مر يخ لفاأ

   ؟ المصرش  الموقف في إي،ابية نقاطا   نر   أو: قلت

علن  أ ذا إال إوهيه الن هاط وبهال هالي ال   هارب مع نظهام عربي مر با بهالةه و  ا  طالقه إر  أال  :ال هي افيالة يه   أجهابو 
   كام ال يح ث ذلك فال ب  من محا رة ويا النظام.   مصر مح لة. وماأمره و أنه مغلوب على النظام اويا 

 ؟  و ممارسة ذلكأعالن ذلك إقلت: هل المطلو  من الرئيس المصرش 

أن  يسررر ى   إلىشرررارال إخر و نبدو آليقدم عليلا الرئيس مبارك بين الحين وان اللطوال التي أذلك هل  إلىو 
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 ؟  روج من حالة مهروضة علي للا أْجلمن 

طالق. كا ال  ارسهههههات ليسهههههت  ههههه  الة و وان ا  خ م الة و  ال ظ ذلك على اإلأنني ال إ: ال ي افيالة ي   أجابو 
  إلىكت أال  ارسهههههات ال صهههههر ة   ياء. ا أكفن الفلسهههههطينيين  إلىك  أميركا يسههههه في  منه الة و وويا ما  أوال ةاو  مع 

   .كلم يفةله و لر مع اليهو   ياء وويا ماأينيين ووم ن ائ  من بينها كفن الفلسط

 نتهاضة ونوحيد الص  الهلسطي ي  اإل
 ؟  وسطن نتطور بحيث نصبج الضهة الغربية وغزة فيت ام الشرق األأنتهاضة يمكن ن اإلأقلت: هل ن تقد 

سه طيع اأجابة عنه.  أ ويا م كن. لكن وا ونالك قرار و وجهات بهيا ال ةنى. ذلك ما ال :افيال ي  الة ي   أجابو 
ي    أع ا سههههههههر  مسههههههههلح مثا ما   ث في قبر  على  إلى    حول أن فا ههههههههة يجب   ويه اإلإلكن ما ي كن قوله 

ن فا ههههههههههة  حت االرض     خا اإلأ إلىكعو أنني إ. اإليرلن  ي   الجيش الج هور  أ ىيرلن ا علإ يمنظ ة ايوكا وف
ي الليا فيب أ الخطف وال فجيره وبحي  يصههها ذلك إلى  يفا  فما أ نهاري الفو  اوم بالسهههر بحي   كو  الحركة عاكية 

 و افا وعكا. 

رفض شهةبي و خر ب سهر    إلىن فا هة نه يجب  حو ا اإلإ جاه فمكانية غير م ا ة في ويا اإلذا كانت اإلإما أ
على الة و  ل خر ب السهر  ع  اك وسهيلة لإ ب  من  نه الإقول أكثر أين ا وج ت. ولل و هيح أسهرائيلية لكا ال ةسهسهات اإل

   يح ث في كا مكا أعنيه بال خر ب السهر  الي  يجب أ مثا و هع ال بابيس في  بات البر  ال الفلسهطيني. ويا ما 
 .  يعصيا  م ن ا  ضأي  يح ث أو جب 

 ؟  ستراني،يةإن التلري  السرش يحتاج إلى م اقشة وإلى أقلت: هل 

ويه   ى  ل يهم قياكات. وعلأن فا هههههههههههههة من ال ةك  ن ي ومو  باإلليي  اأقصههههههههههههه ه وو أما  :ال ي افيالة ي   أجابو 
 .  و إلى ال خر ب السر  والةصيا  ال  نيأن فا ة إلى ال  اومة ال سلحة وا اإلهما ال وجه بإال ياكات 

و فل قرل برموزهرا؟ كرذلرك إلى أش مرد  هو عمق  أنتهراضررررررررررة نصرررررررررراوننم بقرادة اإلإش مرد  عمق أقلرت: إلى 
 ؟  ننصاول بالطرفيْ إن  ليس لنم أأم م »ثورة مصر«؟ نصاوننم بت ظيإ

 .  رض ال ح لة صاالت وا  ية مع اأإجر نا أل   أجاب: 

 ؟  نتهاضةوهل كانوا قادة اإل قلت: هل حدثتلم شلصيا  

 ههيا  نهم من ال ياكيين. ومن ال  كن ال  ييا بين لهجة ال ياك  اأأ ا  :  ح ثت مةهم بنفسههي وكا  وا ههحأجابو 
 .  م عي ال ياكة  وبين لهجة

 .  ننا ال نة   ويا ال نظيم أ صال مباشر به ولكن ذلك ال يةني إما  نظيم »ثورة مصرو فليس لنا أ

نتهاضرة من خالل في دعم هذه اإل ملما   ن نل بوا دورا  أكاننم مإن في أو ن تقد أنتهاضرة اإل إلىقلت: بال سربة 
 .  عقدها إلىبن جديد  ستث ائية التي دعا الرئيس الشاذليالقمة ال ربية اإل

اج  اع لة ا شيء من : نحن نر ب بفكرة ال  ةه وال ب  من اإلال ي افيالة ي   أجابو   .  ن فا ةاإل أج 

 مر نقاطع مؤنمرال القمة ال ربية؟  يستم سأفي هذه القمة  قلت: وهل ستشارك شلصيا  

اأ مكا بيل فيها كا ما في اإلأفيها و  شارك شخصيا  أ: مثا وكيا ق ة أجابو   .  نجا هاإ ج 

 ن  ستنون من المرال القليلة التي نشارك فيلا في قمة عربية.  أقلت: هذا ي  ي 

 . هاشارك فيأ  أويه ق ة  س حق  :ال ي افيالة ي   أجابو 

 .  نك ستؤازر ونقوم بمبادرال ونلتزم بقرارال نصدر ع لاأم أقلت: ستشارك فقط 

   ح ق لهيه  أ  مةازرة ي كن أ وانى عن أنني سهههههل ام ولن إلوب فذا كانت ال رارات في ال سهههه و  ال طإ: أجابو 
ن فا هههههة بحي   شههههه ا كا لنشهههههر اإل ا  عربي ا     ضهههههع ال  ة برنامجأنه الب  أال  ة النجاح ال طلوب. ومن وجهة نظر  
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ر أمسهههههههههههههرائيا وو الح ي  عن إوبحي  ال يكو  الح ي  عن  1967  لت بة  إفلسهههههههههههههطين وليس ف ا ال ناطق ال ي 
 . منهروغ مف

نتهاضررررة  اإل ن  بالرغم منأسررررتث اء. لنن المالح  إرج من دون اللا ينك حلقة الوةررررل بين فلسررررطي يإ: قلت
 كثر من جانبك في سبيل هذا التوحيد؟  أن ضاغطة ن الهرةة اآلأو ن تقد أد. مازال الص  الهلسطي ي غير موح  

   إ  يسههههههههههههههلكوا جهاكة الصههههههههههههههواب. أوال نحرفين   فرطينمن ال وال  أنهه مطلوب إوهيا يةني  :ال هي افيالة يه   أجهابو 
سههههه فهام  إ  ع م  و  وا يشهههههكا عالمة إن فا هههههةه ن فا هههههة وبة  اإل    و   قبا اإلأالفصهههههائا الفلسهههههطينية كا  يجب 

 .  كبر  

 ميركا  أال القال مع 
 .  ميركاأ ىنت الحاكم ال ربي الوحيد الذش يواةل الل،وم علأقلت: 

 .  ميركاأل ا كنت وا لت الهجوم على  . ولو كنا  اك ا  نا لست  اك ا  أ: ئال  قا ال ي افيوقاطع الة ي  

ن فرةررررة نحقيق وفاق  أيوحي ب ا  عالم الليبي كالمن ا نسررررمع في وسررررائل اإلإو  إلي :سررررؤالي  موجلا   ضررررهت  أو 
 ليبي غير متيسرة.   -ميركي أ

ذا  إن  أشررلرر وهل أب د بضرر ة  ن ن تلي ووية الرئيس ريغانأ إلىن هذا الموقف من جانبكم سرريسررتمر أهل 
 ما هي علي ؟   ىمور علخر ستبقى األوم من ب ده جملورش نْ نسلم الح  

ك نتم ى فوز المرشرج  أنال،ملوريين وهل  ىطار نهسر  نسرأل اوخ ال قيد: هل نهضرل الديمقراطيين علوفي اإل
 الديمقراطي للرئاسة؟  

ن ن رف  أسرماءر هل ل ا أميركية كقوة و الرئاسرة األضرحة م ركة اا: ب دما بانت و طار نهسر  نسرأل أيضر وفي اإل
   سبا ؟ بيض وما هي األالبيت األ إلىو نتم ى وةول  أش مرشج نهضل أ

  وهيا الشههههههههههههههخص مجرم  إا . غه مثها ر  ا  ومجنونه  ا  ميركي جه يه  لن يكو   هافهه أ  رئيس أ :ال هي افيالة يه   أجهابو 
   أخر سهههههية ا على  حسهههههين عالق ه مةنا. و آميركي أس   رئيأ  أع    في  هههههوء ذلك أ ال ار خ. و نسههههها  في إقير أو 

   الةالقات س  حسن.  إنه لن ي بع خطاه وبال الي فإخطاء ر غا . وبطبيةة الحال أرئيس ج ي  الب  سيس في  من 

 . يل ال وقف االميرك. وما وو مطلوب   وثه وو  ب   أ  ا  ومن جانبنا نحن لم نظلم 

 ؟  بي نم وبين الوويال المتحدة ال القالاء نونر قلت: ما الذش نلسرون  جرا 

  كا قو  ال حرر في الةالم والج اعات ال ضهههههههههطه ة في   اميركا وي ال ي  خسهههههههههر أإ: ال ي افيالة ي   أجابو 
 ع الج اوير ة الليبية.  بة  الح وك مأ إلىعلى الواليات ال  ح ة وويه ال و  والج اعات م ةاطفة  ميركا  اكاك غضبا  أ

   أ  االميركا  وم الخاسههههههرو . وعليهم إالشههههههركات االميركية وي ال ي خسههههههرت وال  اال  خسههههههر.   إذلك  إلىو 
 .  مور طبي يةمة الةربية لكي  ةوك اأية لوا سياس هم  جاه اأ

ن  أنر  نتي،رة أن هرذا الموقف من الوويرال المتحردة هو نتي،رة الموقف اوميركي من فلسرررررررررطين أم أقلرت: هرل 
 .  عتباره شب  محاولة قتلإب دوان وقامت بما ي،وز  ا  ستلدفتك شلصيإالية ميركية الحدارة األاإل

 .  نها محاولة ق ا وا حة وم ة  ة إ: شبه محاولة؟ ال ي افيوقال الة ي  

 ؟  خ  من ذلك لوو هذه المحاولة ولوو ال دوانأن ننون أن ال ظرة كان يمكن أ: هل سؤالي ا  قلت متاب 

ء  ى  موقفنا وو وو من الواليات ال  ح ة قبا ع وانها علينا. وموقفنا ناشههههههههههههه إ  ع فم لم أ: وقةت ال حاولة أجابو 
نفاق  إلا ىعل اكرة مسهههههه  بال     سههههههيطر على الةالم. وويه ال ولة غير ال أنها منحازة  هههههه نا كةرب وشههههههر رة و ر   أعن 

  ويه  إا ثم  هخي ث ن النفا...   من ال هال الةربي  يه  انهها  هخي النفعلى قواع وا في الخهارج وال ي  نفق عليهها اآل
اال ولة  خطا مع الصهيونية من   .    مير الكيا  الةربي أج 
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»سرررررررل« كان نقديره ال الي للتحوول   غادر خيمت  التي نم فيلا هذا اللقاء فيأو  القذ افيودع ال قيد أن أقبل 
نهسري التسراحل   يمازال يثير ف ثورة«نلا »أالتي يقوم بلا الرئيس غوربانشروف في اونحاد السروفياني ووةره  للا ب

يرديولوجيرة ضرررررررررراربرة  إذا كران التوجر  عبرارة عن إعرادة ال ظر في التوجلرال حتى إي زمن فذا ك را إخر عمرا نلو اآل
   الم،تمع.جذورها في عمق 

  ال مل الت،ارش  إلىعتبار عادة اإلإطالق السر، اء السرياسريين و إنهراجال في ال،ماهيرية الليبية وم لا وهذه اإل
عادة نظر ربمرا ننتمرل مالمحلرا في  إعالن ع لرا... هي فانحرة خر  على طريق اإلأ  ل نعن مهراجر  التقليردشر فضرررررررررال  

 غضون عام.
 
 

   ن شر الحوار في م،لة »التضامن«
 1988نيسان  /أبريل 8بتاريخ 
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 عبداهلل بشارة  مع  ابلةمق
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 ثالث وءال في حديث مع عبدهللا بشارة  

 البريطانية   -الس ودية وال راقية  -ية يراناإل نزامن مع المباحثال

 لرانط  عل سرية موصاإن ...و

 الحر  ف ستقرار قبل وقْ إ ...و

 من حياء في األ  و ... و

 
مين  مام ا األأأن يضرع  إلىن شر رنا بحاجة أسرت سر وال من ال شراط لم،لس ن اون دول اللليج ولم يحدث 

سرررر وال من ال شرررراطر لنن  يام سررررت قاط على الحروف كما شرررر رنا هذه األال ام للم،لس عبد هللا ي قو  بشررررارة ال 
بالمملنة ال ربية الس ودية   ا  الم اناة لم ننن بالحدة التي هي عليلا م ذ فترة والتي نقض مضاجع دول الم،لس بدء

 النويت.   ا  بدولة النويت.. بل وخصوة ا  نتلاء بسلط ة عمان مرور إو 

ْنم إيراندول اللليج وبال القلق سرررررريد الموقفر فال ة لم ينسرررررر ت دائرة اللموم األإلقد  الحالي نلرج من   الح 
م اآليال يقتحم السررراحة ويهر  نهسررر ..  نْ الشررررنقة التي وضررر ت نهسرررلا فيلار وو البديل غير الواضرررج الم الم لح  

 وكذلك يهر  الحل.  

دول اللليج نسرررررييج نهسرررررلار   ىلرها  الذش فر  عنسررررراع دائرة اللموم نتزايد الملاوف من ظاهرة اإلإومع 

 عبدهللا بشارة مستقبال  الزميل فؤاد مطر وبي لما علم م،لس الت اون 
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سرقاط  إن ننون ه الك خطةر بل ملططر هدف  ن،فيف بحيرة الثروة ال ربية وبذلك يسرلل أمن  ا  يضر أويتزايد اللوف 
 خر قالع الصمود ال ربي المتمثلة بالمال.  و

 هو هذا الحديث الذش جريت  أمين ال ام لدول م،لس الت اون في الريا  سررررربوع الماضرررررير وفي مكت  األاأل
ن  نم في ضررروء قمة إالتحليل  -همية الحديث أمين ال ام عبد هللا بشرررارة نألق  في ن اول نقاط . و ليل أسررر،ل للنح

نلذها حكام دول إخيرة للار وفي ضررررروء قرارال سررررررية مر مداوول ال،لسرررررة األأ)قمة مسرررررقط( كثرل التنل ال في 
كل من بغداد   إلىيهاد مب وث من هذه الدول إب  لقما يت ا  ن نبقى طي النتمانر خصررررروةررررر أرنأوا إم،لس الت اون و 

   .وطلران ون  ي ب  السيد يوس  ال لوش وزير الدولة ال ماني للشؤون اللارجية

ول هو الزيارة الرسرررمية التي قام بلا السررريد طارق  ن. األن ملميْ ر هذا الحديث يتزامن مع حدثيْ ن نشرررْ أويبقى 
ولى التي قرام بلرا وزير خرارجيرة  ل ردنر والزيرارة الرسرررررررررميرة او   إلى عزيز نرائر  رئيس الوزراء ووزير خرارجيرة ال راق

ن نشرر هذا الحديث يتزامن مع كالم يسرم   المرء من مسرؤولين  أالريا ر كذلك  إلىكبر وويتي أالسريد علي  إيران
ذ بضررررررر ة  ن د ال دة ل  م  ا  ه،وم إيرانل نهذ   إذاية مرةر أقسرررررررى من أن حول رد عراقي كثير القسررررررروةر بل و عراقيي

 .رشلأ
عتدال في التوج ر والتوازن في  نطالق نحو اإلخيرة بلاةرررية اإلنميزل قمة م،لس الت اون األ»التضرررامن«:  

م ال،ة القضرايا الللي،ية التي مازالت مثار جدل  قليمية والدولية فما مد  ن،احلا فيالمواقف بال سربة للقضرايا اإل
 ؟  بين دول الم،لس

ن هت مني ثالثة  إوانه ال ح ث عن ق ة مسهههههههه ا ال ي نه من السههههههههابق آلفإمنصههههههههفين   ى نكو   :عب    بشههههههههارة 
مر من  ي  ال  و م  ال ضهايا ال ي  هم ال نط ةه فاأبسهابيعه و صهيلة ال رارات ال ي  ه رت عنهاه خا هة اي ا ي ةلق أ

 هههههههبح  أال حرك الخليجي الي   فال ال هثيرات ال ي  رك ها ويه ال  ة علىإغف رة زمنية كااية. وويا ال يةني  إلىيح اج 
و هههاع  أسههه طيع قوله بشهههكا مةك ه وو ا  ال  ة ق    ارسهههت أما قلي ي وال ولي. كا كثر قوة عا  هههةي  الو هههع اإلأ

ع  ال وال واز  و ا من لة اإلهسهههههه  رار فيهاه ومسهههههه ي  همين اإلفل سههههههةولية كقي ة  ال نط ة من واقع  ح ا كول ال جلس
   .ي كرجة الح ة ف غير والةبرة في اله ف ال وور موقف كوله لم يه مجلس ال ةاو ه فج  يم  وج  

هتمامال دول إسرررراسررررية في كأكثر القضررررايا األ ةحدبمن في اللليج مطروحة انزال مسررررألة األ»التضررررامن« م
   ؟ هذا الموضوع ىالم طقةر ما ال،ديد الذش طرأ عل

و  ن و  من كو   همين  أق صاك  إو أفكر   منه وال  طور  ياء في اأال   ار ك ال وله أكعني  :   بشارة بع
ب  و ية كبيرة بة   سهههر  أ  هههبحنا نولي ويه النا ية أمنيةه ويه مسههههلة ال ج ال فيهاه ونحن في كول ال جلس النا ية اأ

مني في ه وبين مسهههههههههههههههلهة ال طور اأإلينهاروهاب الهي  و هههههههههههههها إلال نط هة. من ونها فهه  ونهاك عالقهة بين ا إلىروهاب اإل
  روابية كا  ي صههه  بها   و ضإع ال أ  إلىكو ت ض اليره خا هههة بة   ةر  ث  ويه مسههههلة  ةني لنا الكأ ال نط ةه وثق

مير الكو ته و فجير ال  اوي الشهههههةبية ال ي ي صههههه وا الةامة أغ يال إ مني فيهاه ف حاولة سههههه  رار اأو خر ب كعائم اإل
على كول ال جلسه   يمر الخافاه وويا ليس باأة ف وابيإر و اف  اء أبر طفالهمه ال  ةني سو  ق ا اأأمن الناي مع  

   .خر  أ  س طاعت  جنب ما يح ث في بل ا  إي  حاول ما ال 

خيرة  ق اع األإل إيراننصرررررررراول ال،ارية بين دول الم،لس وبين ال راق و ين وةررررررررلت اإلأ إلى»التضررررررررامن«: 
   ؟ ا  ط سر التوس يعتماد سياسة مساعإطاولة المهاوضالر ولماذا و يتم  إلىبال،لو  

سهلوب السهر    باعنا لألإي ال نط ةه وع م فما يجر   ى  نل ام كور ال  فرج علأنحن ال نسه طيع  :عب    بشهارة 
ء  الة  ى صهاال نا الةلنية  نشه إ  ال ي ول  فراغه و هب  من الشهةور ب نه الهء عن قناع نا بىناشه  إيرا  صهاالت مع في اإل

نهاء عا ق كول ال جلس إل ىمسههةولية مل اة عل ر ك الو ههع  جاه ما ن صههوره من الحركة مطلوبة في الوقت الراون ل ح
علينهها عهه م   يه وونههاك  وجههه كاخهها ال جلس  ول وههيه الن طههة مفههاكوهها بههه ه  نيهه أه فال يجههب إيرا النااع بين الةراق و 
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من ويا   ن هاءاإل ين  إلىالنهاية  إلىب  من السههير  له. ال ا  سهه سههالمإي ينا أرفع  إلىو ههع نضههطر ايه  إلىالو ههول 
 .مراأ

   ؟ حالة اليأ  التي ذكرنلا إلىيصال دول الم طقة إ ىنقوم عل إيرانن سياسة أ»التضامن«: يبدو 

   .سلوب غير عاك ه   ةال  بأال شكلة غير عاكيةه و نبغي  :   بشارة بع

ن ما  أم أ يريرانإلفي الموقف ا ا  بين طلران وبغداد ي  ي نغيير  الحر ن هدوء جبلة أ»التضررررررامن« هل نرون 
 ؟  هو اللدوء الذش يسبق ال اةهة ا  نشاهده حالي

ليها  إة ال ي نصههها جيةه ور ههه نا ل واقف  كامهاه فا  الن ييرانعب    بشهههارة: من خالل قراء نا لل صهههر حات اإل
كبر   جههاه وههيه  الالمبههاالة ال ي  بهه يههها الهه ول ال إلىيه ووههيا يةوك يراني ال وقف اإلف   غيير أ  ول بهههنههه ال يوجهه  

ه و فسههههههههيرنا لهيا ال وقف  الحربنهاء ويه إنه ينبغي قيام مسههههههههاع كولية ل سههههههههاع  نا على أع   اكنا إ ه ونحن في الحرب
 طوال السنوات ال ا ية.   الحرب ن شار ويه إع م  إلىال ولي يةوك 

م ألن  أنتشررررررررار اإل الحر نلا نريد للذه أ إلىر  ي ود ن عدم مباوة الدول النبأ»التضررررررررامن«: هل ي  ى هذا 
 ؟  ةيلنتشارها قلإفرص 

  الحرب  بهيه ولى وال ي لم   هثر لغاية اآلة اأ  ج  ال ول الكبر   ه ها مصههههههالحها بال ر أمةلوم  :عب    بشههههههارة 
 ن شاروا.  إن يجة ع م 

 ؟ يةحهذه ال ا إلىن قمة ج يف قد نطرقت أو ن تقد أ»التضامن«: 
  إلى   جر ال ول الكبر  أناطق ال شهههههههه ةلة ال ي ي كن ه ال نط ة من ال  صههههههههور ذلكه أ  ويأ عب   بشههههههههارة: 

فه كيفه ال ي   كو  قضههههههههههههية ال نط ة ق  نوقشههههههههههههت في ق ة جنأب   نه الأع  اك  إ  ه وفي مخاطر غير منظورة اآل
 عرف.أ 

هل يمكن   ا  سررررررررتطرادإول م،لس الت اون و د الحر طار نهسرررررررر  كم بتقديرك كلهت هذه »التضررررررررامن«: في اإل
 ؟ الحر هذه  ىنهاق علمر اإلإستذا ما إن نستمر أية شاريع الت ملم

سه  رار  إية ال نسه طيع ال ول بوجوك يرانإلا -الةراقية  الحربن هاء إنه من كو  بالطبع ال ي كنه أ :عب   بشهارة 
 .  بالحر في الخلي  بوجوك ويه ا  س  رار إ  وناك هقنع الةالم بأ  أس طيع أنا ال هففي منط ة الخلي ه 

 ؟  عتقادكإحس   الحر ستقرار قبل إ»التضامن«: هل كان ه اك 

 .ع ا وو عليه اليوم  مخ لفا  قا كا  الو ع عب   بشارة: على اأ
 .  ستقرارإكثر م   أسترخاء »التضامن«: كان ه اك نوع من اإل 

ولو ات كول مجلس  هةلق بو ع م الي ينه سه ه ما شه ته فال سههلة   أسه رخاء إعب    بشهارة:  سه طيع ا   سه يه 
   .نه و ع مس  رهللةالم ب ا  للج يعه وبه  يكو  م نة ا    يكو  الو ع نافةأ إلىال ةاو  ال ي  ه ف 

 ؟  س الت اون بال سبة لدول م،ل الحر ن نحدد ل ا كلهة هذه أو يمك ك أ»التضامن«: 

  ما  كب  ه ال نط ة  إ  فلكن في  صور علم   ي ة و أ  بي ع م الخوض في ويه الن طةه أنني ال أعب   بشارة: 
و ههههههههههههههح مسهههههههههههههههلهة مه هةه ووي اننها كاخها مجلس ال ةهاو  نة  ه  على  أج يع ال  هاييسه وكعني  ىية بر خسههههههههههههههارة عل

نهائهاه ثم مه ا كانت ال بالم ال الية ال ي  إمن كا جوانبها بغية  إيرا بين الةراق و  الحربسهههههههههه را يجية قوامها مةالجة إ
 .مام ال م الي  كفةه الةراقأ ا    ال ال ليس شي إفكفة ها كول الخلي ه 

 ؟  عمارنأني م ركة اإل الحر »التضامن«: القصد من السؤال هو ان  ب د 

   .ليهإور الجسر قبا الو ول ي عبفوال نفكر اأمور   ال نس بق أفضا اأ :عب    بشارة 

نحاد السررروفياني قد  م،لس الت اون واإلقامة ال القال الديبلوماسرررية بين دول إن سررربحة أ»التضرررامن«: يبدو 
   ؟ نوقيتلاالسوفيانية ومغز   -نصاول الللي،ية يضاح عن خلفية اإلإكرلر هل ل ا ب
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ج هاكا ها. وال رونة  إين سههت كول لكا منها  ههيغة  ةاو  ب ىنحن في مجلس ال ةاو  نة    عل :عب    بشههارة 
اسههه ة م ياة لهيا ال جلس من   هههط ام   صهههاالت مع كول الةالمه وال  صهههوك بال  نين ع م اإلاإل  ةاك عن   نينباإل أج 

 .ج هاكا ها الوطنيةإ  لكا كولة أبال والبه نحن ال نضع قوالب ولهيا  ج  
ن مسرراعي الوسرراطة مع أيةر ما هو السررر في يراناإل -ال راقية  الحر في شررأن موضرروع  ا  »التضررامن«: ننرار 

 ؟ الحر وال اخر  للده نر وهل نتوقع س لم ن ،ج حتى اآل إيران
سهههههههههههه خ ام كل ة »وسههههههههههههاطةو با نفضهههههههههههها  ةبير  إع م  ىعل ا  عب   بشههههههههههههارة: في مجلس ال ةاو  نحر  كائ  

   .»ال ساعيو

   ؟ »التضامن«: لماذا

ننا من  هههههههه ن  إما نحن فأطراف بةي ين عن ال نط ة أجهوك  ىطالقها علإ بشههههههههارة: كل ة وسههههههههاطة ي كن ب  ع
طرف ق  يه ي من  إلىه ب ا ايه من مياه و  وك قائ ة. فالوسهههههههههههههاطة  نسهههههههههههههب ا  مةين ا  جغرااي ةا  طراف ال ي  ح ا واقاأ

 هههيغة ال ةايش ك ا كانت   إلىيصهههال ال نط ة إننا في ال نط ةه وليلك نفضههها ال يام ب سهههاع بغية إما نحن فأال ر خه 
   .السابق في

 ؟  يناآلخر ساطة ا و ن ،ج و ن ن رف لماذأ»التضامن«: هذا ما يل  دول م،لس الت اونر فلل ل ا 

 ام ويا ال وقف وويه الرؤ ة   هههههطإ إلىمر الي  يةك  لها موقف مةينه ورؤ ة مخ لفةه اأ إيرا  :   بشهههههارة بع
 .  الحربنهاء ج هاكات ال طرو ة إلبكا اإل

 ؟  داخل م،لس الت اون ا  »التضامن«: هل ن يين أية هللا م تظرش ي  ي لنم شيئ

 .مور بهيه الطر  ةقراءة ويه اأ إلىالين يير م  بشارة: نحن غب ع
جواء  المسررت،دال التي ن،مت عن ل،ان ن اية األى الوضررع ال ربي الراهن عل إلى»التضررامن«: كيف ن ظرون 

 ؟  شاور بصورة دورية بين م،لس الت اون وال،ام ة ال ربيةنو  ن سيقال ربيةر نم لماذا و نسمع عن 

ن  ذا غاب ال وافق فل كإيجاك  وافق عربيه و إوم عليها مجلس ال ةاو ه وي  ي ي سهههههههس ال   اأ  أعب    بشهههههههارة: 
  الخالفات الةربية  نةكس على كول  ا ذا لم  كن و نة فل كن وناك على االقا خصهههومة  هههام ةه أننا نة   إو نةه و 

كنى  أعلى     ا   هههع محافظه بحي  يظا الو ا  م روسههه  يا  عالمإ  ا  ة ب  مجلس ال ةاو ه فالخالفات في السهههابق كانت  هخي 
  وكعم ومةازرة لجا   ن ية  ييهالبيا  الخ امي ل  ة مسههههه ا   ما اليوم فالو هههههع مخ لفه ولهيا جاء فيأمن الخصهههههومة 

فجوة في  إلىال صهههههه   و  ي»غلوو ف إلى  ع م نجاح ويه اللجا  سههههههي وك أع  اك السههههههائ  وو جواء الةربيةه أ  اإلاأ
 الةربية.الةالقات 

 . ل ودة مصر في قمة مسقطمكانية الس ي أيضا  إيدنم أجواء ال ربيةر فلل يدنم ن اية األألقد  »التضامن«:

   .شارة: لم يبح  ويا ال و وع بشكا ج اعيبعب    

ن  أعقبت القمة كما لو أمسررررقط التي  إلى»التضررررامن«: لوح  أن الرئيس حسرررر ي مبارك عومل خالل زيارن  
   ؟ اسيموقف سي إلىل أم انلا ن ود ذه الم املة من نوع اللياقامر يبحث باله لر فلل كانت هاأل

   .ج هاكا هاإ صاالت كول ال جلس و ه إليرك البت اشارة: ويا ال و وع بصرا ة لم يبح ه وق     ب عب  

أن  خيرة للرئيس المصرررررش. كم،لس ن اون هل ن تقدون التصررررريحال األ ىطل ت علإنك إبد  »التضررررامن«: و
 ؟ وال الم ال ربيال القال بين مصر  نامام نحس   ا  قنشكل عائ التصريحالهذه 

ز اكة الفجوة   إلىثارة ال ي  ةك  اإل إلىنه  بناءه وال نسههةى  ىنحن في مجلس ال ةاو  نسههير عل :  بشههارة عب  
  ص ت.  أو أ را     ة ا خيأما إوو  ا  في الةالم الةربيه ف وقفنا كائ 

ع اب ق ة أ  صهال مع موسهكو وواشهنطن من قبا كول مجلس ال ةاو  في إل  نوع من اأ»ال ضهامنو: وا جر  
 و   ث الةكس؟  أنيف ج
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 ثنائي.عب    بشارة: ك جلس  ةاو  لم يح ثه بشكا 
   ؟ و  هجيلهاأنة اكوا إية وهروف ب»ال ضامنو: ماذا عن ال  ة الةر  

  مه ة لجا   أل و هههههوعه والرأ  وو ء الج ي ه وفي ق ة مسههههه ا  م بح  ويا ايويا ليس بالشههههه  :عب    بشهههههارة 
    س  ر قبا ال فكير ب ة  رات ال  ة.  أجواء الةربية يجب  ن ية اأ

مكانية  إ»التضررررررامن«: بالم اسرررررربة لقد شرررررراهدنا في الطائ  من خالل مباراة كرة القدم بين سرررررروريا وال راق 
   . ايشر وقيام روح رياضية م قولةتلل

   .كرة   ص  كيبلوماسية ال :   بشارة بع

وروبا وال واةم النبر  كواش طن وموسكور  أشاء مكان  لم،لس الت اون في دول إن»التضامن«: لماذا و يتم 
 ؟  مستو  جيد ىي،اد حضور خلي،ي علإباية 

و ه وذلك بغية  ع م ال وسهههع قي بناء مةسهههسهههات ل جلس ال ةا ىسهههياسهههة مجلس ال ةاو  قائ ة عل :شهههارة بعب   
الجامةة الةربية واالمر  بنشهههههههههاء مكا ب على غرار مكا ي الخارج. لهيا ال  وج  نية إلفلةربية مراعاة وكعم الجامةة ا

   .ي »البيروقراطيةو لحساب خفة ال حركشبح  ذا ه ير با ب فهوم اخر وو  حا

   ؟ منمكان  في الدول الدائمة ال ضوية في م،لس األوحتى إنشاء  »التضامن«:

امةة الةربية وويه سهههههههياسهههههههة   بةها كول  جومكا ب الها وجوك السهههههههفارات  ال ج و  من ذلك في :  بشهههههههارة ب ع
   .ال جلس

   ؟ ت اون نتلاء من نشييد مب ى م،لس الى سيتم اإلتم »التضامن«:

 ة  ثالث سنوات.  ب :   بشارة بع
 .  ال ربيةة حال سي تلي قبل مب ى ال،ام ة أيعلى »التضامن«: 

 هننا ن ثا  بنفسنا أسن ين ونصف السنةه نحن نة بر غرق بناؤه الجامةة سيس ال.. مبنى  :شارة بعب   

 امةة الةربية في ويه ال نط ة.  جال

 ة ما هي نسرررمية القمة  و نسرررمية م يا  أن »التضرررامن«: كل قمة من قمم م،لس الت اون كان للا شررر ار م ي  
 ؟  أبوظبيالمقبلة في 

   .ق ة الحصاك : هلل بشارة بع

 ؟  للحصاد ناض،ا   ةبجأيء ش ن كلأ»التضامن«. وهل ن تقد 

   .سينض  ا  شاء   :   بشارة بع

   ؟ يةيراناإل –للحر  ال راقية  م حال  أر ا  نمر ا  أم قمح»التضامن«: 

 .ق ة ال حا يا والحصاك أبوهبينطالق في ق ة مس اه س كو  ق ة بة  اإل :عب   بشارة 
 
 
 

   ن شر الحوار في م،لة »التضامن«
 5198 كانون األول /ديسمبر  14بتاريخ السبت 
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 عبداهلل بشارة مقابلة مع  
 ويوسف بن علوي   
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 : مع عبدهللا بشارة ويوس  بن علوش هموم اللليج في حديثْين

 
 

 إن هى ال ركك الخليجي و ار الة ا مبرمجا   ▪

سهههههه  ح ق أمور كثيرة   1995من اآل  و  ى الةام  ▪
 واإلق صاك  على الصةي ي ن اأمني

 يس ونالك من ير   مسح اآلخرللفاع ولال وجوك  ▪

النظرة الةربية    ثت الحرب و س  ر بسبب  ياب   ▪
 ال و  ة 

 

 
 

 ال نهاية للحرب قبا والكة موقف عربي مو    ▪

ال باكرات الخليجية ليسهههههت سهههههر ة وال ب  من  وار   ▪
  ةايش بين الةراق وإيرا  ب ال  من ال وة 

ن اء الصههههههههههههه مة الكهربائية ال يفي  الصهههههههههههههواب وو  ▪
 إلق ناعا

ال فههههائهههه ة من إقحههههام رؤسههههههههههههههههههاء كول الخلي  في  ▪
 وساطات أولية

 
 

مين ال ام لم،لس الت اون لدول اللليج عبد  في مسرررررقط قابل رئيس نحرير »التضرررررامن« الزميل فؤاد مطر األ
 ولح جر  مع كل م لما حديثا  أهللا بشرارة ثم وزير الدولة للشرؤون اللارجية ال مانية يوسر  بن علوش بن عبدهللا و 

سرالمية في  ن قاد القمة اإلإبوظبي وقبل أالحر  والسرالم في الم طقة في ضروء القمة الللي،ية السراب ة في  نطورال
 النويت التي ي ولون عليلا النثير في شأن الحر .

 

 يوس  بن علوش 
 ؤون اللارجية ال مانيةوزير الدولة للش

 عبدهللا بشارة
 األمين ال ام لم،لس الت اون  
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يوم   يجم ت  ينلك التي ليلا هإشرررررارة نا ه ا في ةررررردد اإلأر  مصرررررادفة خير من مي اد. والمصرررررادفة التي 
مين  فتتاح الرسررمي لررررررررررر »جام ة السررلطان قابو « باألحتهال باإلفي مسررقط خالل اإل 1986 - 11 - 10 ين ثاإل

خ والصرررديق القديم والدائم عبد هللا بشرررارة الذش كان بين المدعوين لحضرررور  ال ام لم،لس الت اون لدول اللليج األ
الللي،ية السررررررراب ة التي  امي للقمة البيان اللت ىحتهالر والذش جاء للمشررررررراركة في  والحبر لم ي،  ب د علهذا اإل

 .عماللا في ابوظبيأن،زل أ
مين ال ام  مين ال ربي اوول هو الشررراذلي القليبي األن األأسرررا  أخر )على لتقيت اومين ال ربي اآلإوع دما  

قوا  وك ت بين الذين نل -حتهال ب »جام ة السررررررلطان قابو « نتلاء اإلإعقا  ألل،ام ة ال ربية المت ثرة الح ( في 
ن ي رف حايقة محصررول أن زيارنك هي ةرريد ثمين بال سرربة لصررحهي يريد إقلت ل :  -هذه الم اسرربة  إلى الدعوة
لقاء م ك نوضرررررج ل ا ما في   إلىسرررررا  نتطلع التي سرررررميتلا »قمة اليقظة والحصررررراد« وعلى هذا األ أبوظبيقمة 

 مكان نوضيح .  اإل

ضرررراف: في الريا  نلتقي وفي  أالسررررلطان قابو . و ل قابن يأالدوحة ب د  إلىي الغد فن  مسررررافر أ ي بأجابو 
 مام ا متسع من الوقت.  أمكتبي نتحدث ويكون 

مطار السررري  الدولي   إلىن يتوج  أن يقابل السرررلطان وقبل أراه ب د أن أ ا  قترح مشررركور إمين ال ام و ثم عاد األ
 الريا .   إلىالدوحة ثم  إلىحيث ن،ثم طائرن  اللاةة لت قل  

طالق والذش  اإل ىوسط علجمل ف ادق م طقة الشرق األأ  ل  في »قصر البستان« وهو  الملصوفي ال، اح 
سرتضرافة حكام دول اللليج الذين عقدوا في  قمتلم السرادسرة واقاموا في اله دق نهسر  الذش يصرلج  إل ا  شريد خصريصر 

لتقي بر  ظلر يوم  أ ك رت  مين ال رام لم،لس الت راون كمكران مثرالي لمردي رة مؤنمرال.. في ال، راح الرذش حرل فير  األ
 متزج فيلا الط ام مع النالم فنان هذا الحديث.  إمائدة غداء  إلى 1986 - 11 - 11

 لماذا »قمة الحصاد«؟  
نلرا بيرانرانرك من  إوراق موضررررررررروعرة داخرل مل  فقلرت لر : أقلر  في أن ي أمين ال رام ي بردايرة الحرديرث وح  األف

ن اقرأها ب  اية  أ ى. ولقد حرةرررررت عليضرررررا  أ أبوظبيي فصررررراد« قمة »الح إلى أبوظبيفي  1981قمة الميالد عام 
 ضافال وهل نم حذف عبارال ما.. وهكذا.  إلل وما هي األعرف ما الذش نبد  

سررتغرقت م ك  إن ةررياغة بيان »قمة الحصرراد« كانت شرراقة ب ض الشرريء وانلا أ: لقد بلغ ي ا  ضرر أيوقلت ل  
 ن يكون بيان قمة خلي،ية.  أ كثر منأ شامال   ا  عربي ربع ساعال وكانت بيانا  أ

و نسررررررموا القمة  ألني نسررررررمي  مين ال ام هل كان الموسررررررم مثمرا  األ ىني علطرح السررررررؤال اآل إلى نتقلت  إثم 
  و انلا قمة ةرقور قياسرا  أالتشردد  إلىنلا نميل ب ض الشريء أفترا  بالسراب ة »قمة الحصراد« وهل من ال،ائز اإل

 ؟  مائمقول قمم يذا جاز الإبالقمم السابقة التي كانت 

سههههههههههلوب وال طبيةة ال حرك وال  . ال اأايه ومنه شههههههههههي ا   لم يكن وا ههههههههههحا   1981: عن ما قام ال جلس عام أجابو 
سههههههههههه را يجية الة ا ووا إال طلةات. ل   قام ال جلس يح ا اسهههههههههههم ال ةاو  وو فه ال ةاو ه أما ما وي خططه وما وي 

عن  جم   طالق. كيلك لم يكن ونالك من ي لك  صهههورا  اإل ىعلال ةالم  مةسهههسهههة فهيا ما لم يكن وا هههح إلىسهههي حول 
بة ما   ت والكة مجلس   ا  نني شههههههههخصههههههههيإ  يةكيه. ول     ث أع ا ال جلس وطبيةة ال ور البةي  ال    الي  ي كن 

رك  نا لم ن حأن ب أ منها وفيها ر لة بناء  يكلية ال جلس. وق  سههههههههههههاع نا على ذلك كثيرا  الر اض أ إلىال ةاو   وجهت 
 في ال خطيا والبناء.   الب جام ة وبيلك ب ي وامش ال رونة ر با  وفق قو 

مراعاة الخصهههههههائص   ىال وافق وعلى    حررنا من ال والب الجام ة جةلنا نضهههههههع ال وجه الي  ي وم علأذلك  إلىو 
ا  لكا كولة ن ا     ويه الخصهههههههائص ال   ةلق بال راث وان ا بال فكير  ي أع بار خي في اإلالكثيرة ال نوع ويا مع اأ
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 خر .  أ   فكير ال يشبه ن ا  فكير ال ولة ا

ننا بة   أسههه خال . ذلك ن ا ب ةنى اإلإوعن ما سههه ينا ال  ة السهههابةة بانها »ق ة الحصهههاكو فليس ب ةنى الجني و 
   كو  ال  ة ال ي  م  أال ةاو  كا  من الطبيةي  سههههههت سههههههنوات من ال حرك وع   ال  م في كا عوا ههههههم كول مجلس

 س خال ه في السنوات الست ال ا ية.  إوي ال  ة ال ي نك شف ونح ك فيها ما  م  أبوهبيوا في ع  

سهههاي  س و هههوح اأ ل    إلىن هى وبشهههكا  اسهههم ال ركك  يال قبول شهههرعية ال جربة و و هههلنا إ أبوهبيوفي ق ة 
   أق ناع من كو  قناع واإلاإل  الي  ي م وفق قاع ة الر ها وال را هي و وو هوح ال وقف ال و   وو هوح طبيةة ال سهيرة 

  وبة ما با ت وا حة كا ال سائاه وذلك  صيلة ست سنوات  يصط م ذلك بظواور ال باين في الرأ  وال وجهات واآل
  ىور كثيرة سهه  ح ق علأمونالك  1995  و  ى الةام آل. ومن اا    الة ا  ههار مبرمجإمن الة ا وال  ابةة وال فهمه ف

البرمجة وما كا  لها ا    وم من قباه ووي قامت في  ىوذلك وفق خطة   وم عل اك ق صههههههههههه مني واإلن اأالصهههههههههههةي ي  
   رام الخصائص.  إ وء ست سنوات مج  ةة من الة ا وال  ابةة وال فهم و 

سههههه خال   إيرة. ووو  صهههههاك ب ةنى خ يار »الحصهههههاكو  سههههه ية لل  ة االخإالسهههههبب في  إلىمن ويا كله نصههههها 
وكيلك ار هي ه   ا  بة ما بات مسهار ال جلس وا هح ا  ع  اك البرمجة بة  اال  خصهو ه إ و الن ائ  واالسه فاكة من ال روي 

  نجيب عن السهههةال الي  كانوا يطر ونه علينا  أسههه طاع نا إ  بات في خر ن واآلوشهههكله ورؤ  ه ل ضهههاياه وقضهههايا اآل
االمني الي  سهههيح ي     مجلس ال ةاو  سهههيكو  ال رعألس ال ةاو ؟ وجوابنا عن ذلك وو ل اذا مج :ال ا هههي ووو يف

نط ة في عصههههر ال كنولوجيا وعصههههر ال ح يات  ي  لن يكو  للكسههههإلى مكا  ولن يكو  لل  رككين مكا  ولن  ويه ال 
 يكو  للكيانات الصغيرة مكا . 

و يكو  لها كور  أو ية أ ر اح ولن يةطيها الةالم   منط ة الخلي  سههههههههههههه كو  في مهب الإذا لم نفةا ذلك فإونحن 
 ق صاك .    اإلصةيال ىساسي علأ

 المصير   ىطمئ ان علاإل
 ؟ مصير اللليج ىطمئ ان علإب أبوظبين حكام م،لس الت اون خرجوا من قمة أقلت: هل 

   أ  الةههالم ال يجوز أو يههةه ووي في من هى اأ مورا  أع بههار خههيوا في اإلأو  ط  نههانهها  إكثر أل هه  خرجوا  أجههاب:و  
ويه ال نط ة و رسهههههههههههههم لها الخطا   إلىو  ام بالم إذا كا  الةالم ينظر بإ هنأكثر من الخليجيينه ب ةنى أ يكو  خليجيا  

سههههههههه را يجي ها من وجهة نظروا و برم  الة ا وال حرك أ  اآلخر ن  إ   ح ك ال نط ة أسههههههههه را يجيات ف ن الطبيةي واإل
 .  ية   و  البرمجة

وو ههوح  الرؤ ة وو ههوح ال سههار بوهبي مر ا ين لو ههوح أ  قاكة ال جلس خرجوا من ق ة أسهه طيع ال ول بث ة أو 
 .  كةطبيةة االر ية ال ش ر  

   ؟ اللليجن  نم نطويق حر  أ إلى ين ئسبيل المثال خرجوا مطم ىن قادة الم،لس علأقلت: هل 

ل جلس ال ةاو  خبرة في ال ةاما مع الحرب ووي خبرة   وم  : في ويا الصهه ك من الجائا ال ول انه  ول ت أجاب
س را يجية  إ ى صاالت ال يبلوماسية وال ةاو  االمني وال فاعي وعلاإل  ىوعل يالبيت ال اخل ى رورة ال حافظة عل ىعل

  ن بها  أمياا  ال و  في ال نط ة. ونحن ال نسهههههههههههههه طيع  ى  ويه الحرب يجب ا   ن هي بال حافظة علإخال هههههههههههههه هاه 
خالل ب ياا   ال ي  ر   اإل إيرا سهههههههههههه را يجية. ومن ونا يه ي خالفنا مع   اث خلا في ويه اإلإلةب  ب ا من شهههههههههههههنه ا

في ذلك هروف   عن طر ق ال فاو ههههههههات م ركا   إيرا نهاء ال شههههههههكلة مع إال و  و ه ي ثناؤنا ل وقف الةراق الي  ير   
 .  ال نط ة

بوظبي من  أد  دول م،لس الت راون ظلرل في قمرة طرار نهسررررررررر  نسرررررررررألرك: هرل ه راك ملراوف لر قلرت: في اإل
 ؟  يإيرانجتياح إملاطر 
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 .  كن ال يوج  فاعسابات ول:  وج   أجاب

 .  ن الهزع قد زالأم أقلت: و يوجد فزع 

   وفرت  : ال يوج  فاع. في الب اية لم  كن خبرة ال ةاما مع الحرب قائ ة ولم  كن الوسههههههههههههههائا م وافرة. اآلأجاب
وب قة   ن ا ونالك  سهههههههابات وكا شهههههههيء يحسهههههههب لهإنه ال يوج  فاع و إالخبرة و وفرت وسهههههههائا الةالج. ومن ونا ال ول 

  سابه ال الئم.  

وع م الضهههجر  هههفة  هههرور ة    ال يبلوماسهههية لها وزنها الكبير في زمن الحربأطار نفسهههه ي كن ال ول اإل فيو 
   أال  سهه طيع  إيرا   أخر وو آبة     ما ي هك  يوما  أالحرب. جة اأمور للة ا السههياسههي با أنه سههالح يفي  في مةال

 .    ال ةايش وو الب يا عن الحربأه و   ن سحها جغراايا  أطيع وال نر   ونحن ايضا ال نس    سحنا جغراايا  

 ؟  م الشاهنْ يام ح  أ ن مثل هذا التوازن كان قائما  أمسألة التوازن. وهل  إلىشرل أقلت: لقد 

الو هع الراونه في  ىسهاي ال حافظة علأسه را يجية   وم على إ:  جرب نا مع الشهاه مخ لفة. الشهاه كانت له أجاب
  الشهاه كا  ير   الهي نة لكنه كا  ير  وا  أسهاي  غيير الو هع الراون.  هحيح أ ى وا بة ه ية لو  علأ  اليين أ ين 

  منط  نا سهه كو  ال نطلق ل غيير الو ههع الراون وق   بين  هبمن  سههابات ل يه  نطالقا  إالو ههع الراون  علىلل حافظة 
 .    ويا ال نطق غير سليم أله 

 ليج القهزال النبر  في الل
ن  أن  لن يكون للمترددين مكان و أن  و مكان للنسررررررإلى في عصررررررر التن ولوجيا و أ إلىشرررررررل أقلت: ك ت قد 
 ي التس ي ال.  ست داد ل قلة نوعية فهبة اإلأ ىن يكون علأطموح الم،لس هو 

ط  سررررررررتقرار ال هإن  عرضررررررررة للمهاجنل بسررررررررب  عدم أن مثل هذا الطموح مرنبط بالثروة ال هطية و أو ن تقد أ
ن هذا الطموح سررريواج  النثير  إمر كذلك فدام األ ن  ماأحيانر و نتناسرررال في م ظم األللتقلبال ولإل ا  ئمون رضررر  دا

 ؟  ختبارال الصفبةمن التحديال واإل

في قضههايا ال ن ية.   ا    نوا هها ويا السههباق خصههو هه أننا ال نسهه طيع إ ضههح إي سههباق سههر ع و ف: نحن كنا أجاب
ال  ن ا ي إ  بال رشههي  فنه عن ما ي ال اآلأسههبيا ال ثال  ىسههس  سههابا ها. وعلأ  النظر في  وما   ث جةا ال نط ة  ةي 

 نح ار في ال خا ومس و  ال  يشة.  إل أوساي ع م خضوع الحسابات في ال س  با ل فاات مفاج ة في ال خا أ ىعل

والنظرة  وبوط. ة   ث ه هههههههةي  ال خا ومسههههههه و  ال  يشهههههههة وفج ىفوق عل إلى  ال نط ة شهههههههه ت قفاات كبر  إ
سهههههههههههههه هالك غير ال بهالم ايهه ن ا الههاك ء من اإلالواق يهة والن و الطبيةي وال ىسهههههههههههههه را يجيهة لل ر لهة ال  بلهة   وم علاإل
عن الفو ههى  ةي  ل نط ة الخلي  النسههي  الي   سههببت في  شههو ه بسههاط ه الطفرة   ا  ع  اك  ههوابا في ال صههرف بةي إ و 

ال ي     ياجات  بات كا شهيء يخضهع لل رشهي  ولإلمسهلكية ال واطن. اآلعي و ج  االصهةي  اإل ىعل ا   هرت كثير أال ي 
  الحرب  أذلك  إلىو رب النفا الكثير. و  إيرا  - فر هههههههههههها خطة ال ن ية ال برمجة. ل   عل  نا الحربا   رب الةراق 

ا  ويه ال نط ة  ال ول فذا جاز إخر . و خر عل  نا الكثير وي اأ  آو أالنها على منط  نا في شهكا إعالسهياسهية ال ي  م 
سهه ف نا  إل ت الكثير من ويه الحروب. والضههوابا جاء من ويه ال روي ال ي كثيرة ولكنها والح   هلل  ة ا  خا ههت  روب

 .  منها

و يشررراهد  أجتم تم إننم أسرررتهادة م لا. ومن حق المواطن ال ربي الذش يقرأ مكن اإلأقلت: نتحدث عن درو  
اسري ال،ديد  وودة هذا النيان السري ىعل ر بصرهة كونك شراهدا  يسرمع م ك شرلصريا   نأقادة اللليج م،تم ين في قمة 

  ىهملا علأو أحول الدرو  المسررتهادة وما هي هذه الدرو   الذش هو »م،لس الت اون لدول اللليج«ر نوضرريحا  
 ؟  اوقل

ق صههاكية.  ة واإل   ياب ال ضههامن الةربي وو السههبب في ويه الحروب السههياسههيأوم ال روي ال سهه فاكة أ : أجابو 
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. ووهيه الحرب لم ي م  إيرا ل ها  ه ثهت الحرب بين الةراق و  إيرا ي مها كها  يجر  ف إلى ة ولو كهانهت ونهالهك نظرة مو ه  
ن ا الي    ث وو  ج ع غيوم الالمنطق  إن ك ا وي الحال بالنسهههههههههههبة إلى الحرب الةال يةه و عالنها ن يجة  اكث مةي  إ 

   ح ث بالشهههههههكا الي    ثت  أويا الي  يح ث ل ا كا  للحرب  إلىب  نا كةر    نبهأفي سههههههه اء ال نط ة. ولو   ث 
   أكنى وعن طر ق ويا ال ضهههامن ي كننا نه ال ب يا لل ضهههامن الةربي ولو في الح  اأأ هههيفه وو أ  أايه. وما ي كن 

ةربي    الةالج الأليه لو إما و ههلت  إلى   صهها أمة بسههبب الحرب ال ي ما كا  لها ن جاوز ال حنة ال ي  واجهها اأ
 .  لها كا  مو  ا  

و عبر  أوبيكو أعلنت على كول الخلي  من قبا كول الغرب والشرق سواء عن طر ق »أ خر  ال ي ما الحرب اأأ
ق صهههاكية  ا اإلي   جاه ال ضههها   هخي ويا الطابع لو كا  وناك موقف عربي مو   أنه ما كا  لها إخر  فأ  وسهههائا ومنافي 

طهار النظرة ال و ه ةه لكن في  يهاب وهيه  إههاكات عربيهة م نوعهةه ووهيا جيه  في ج إت ونهالهك وقضههههههههههههههايها النفا. ل ه  كهانه 
 .  انا  ي أج هاكات مةذية النظرة  صبح اإل

ليه. وفي إما و ههلت  إلى   صهها أة  هه نا يعالمذلك انه لو كانت ونالك نظرة مو  ة ل ا كا  للحرب اإل إلىو 
بالةرب     االرواب لم يكن مر بطا  رواب وذلك إلمسههلة اإل إلىشهارة لإل فسهنا نخصهص ف رة ايهأنالبيا  الخ امي وج نا 

رواب وو وكهن ا اإل مر صهههههههههههههو ر اأ ى هههههههههههههرار علوبهيا اإل -  بالةرب أ -ك ا يحاولو  في الغرب ربطه بهم  ا  يوم
 الكل ة ال راكفة للةرب.  

روب ال ي  ح ث كا ويه الح ههفوف الةرب و  إلى   ف ت ال وقف الةربي وو الي  جةا قو  خارجية   سههرب إ
   أال نيهههي. ونحن ونهها ن حهه ث عن الحروب الحهه يثههة من كو  أبههالنظرة ال و هه ة. م ى؟ ال هم  ال  إ حهه ث وال عالج 

 .  ى الفلسطينيين والحرب اللبنانيةلننسى الحروب ال  ي ة مثا الحرب ع

 يدوها... أذكروا الشرعية و ن
  ىن  جديد وعلأهمية هذا النالم أ ان. و أييد الشررررررعية في لببوظبي نضرررررمن فقرة بتأن بيان قمة أقلت: لوح  

.  1981ولى عام سرررتث اء بيان القمة األ  إن  لم يرد في بيان قمة مسرررقط. وو في بيانال القمم التي سررربقتلا بأقل األ
دة  سرررتمراره في دعم الشررررعية والحهاح عل وحإ  الم،لس الوضرررع في لب ان ويؤكد والهقرة الم  ية هي: »كما ندار 

ن  أدعم الشررررررعية في حين  إلىنلا نشرررررير أهمية هذه الهقرة أسرررررتقالل «. و إقليمية وسررررريادن  و لب ان وسرررررالمت  اإل
 دعم السيادة والحدود اوقليمية.   إلىشارة ولى ننتهي باإلستث اء القمة األ  إالبيانال السائقة ب

شرررارة  ف  القمة الللي،ية من اإلن  زال الضررر،ر الللي،ي من موضررروع لب انر وما الذش نسرررتلدأهل م  ى ذلك 
 ؟  م السورش وهذه الشرعيةنْ زمة بين الح  أدعم الشرعية في لب ان وفي هذه الظروف بالذال حيث ه الك  إلى

ي لبنها . وال ي كن  ح يق وهيه  ف    ح ق أ ةهاو   ر ه  للو ه ة الوطنيهة   كول مجلس الإ: مها ي كن قولهه أجهابو 
 ح يق   إلىسه  الل. وعن ما ن عو قلي ية والسهياكة واإل ي وي الشهرعية والسهالمة اإلالو  ة من كو  الثوابت االسهاسهية ال

ال  إسه  الله و لي ية والسهياكة واإلقب  من  هيي  السهالمة اإل ب  من  هيي  الشهرعية وكع ها وال الو  ة الوطنية في لبنا  فال
 .      ح ق الو  ة الوطنية في  ياب الشرعيةأفكيف ي كن 

 ستقرار ة... واإلضمانال المالح
 ؟  ا  اش مد  يبدو هذا النالم واقفي إلىالمالحة في اللليج.  أْجلوروبية من أن ه الك ضمانال أقلت: يتردد 

ك سبناه من إنفسنا والة ا ب ا أ  . كا ما نثق به وو أ  أ: ليست ونالك   انات وال نثق بض انات من أجاب
 .  نابعصاأ   نف   أكو    نط ة منكبيات الأخبرة طوال سنوات الحرب وال ةاما مع 

كثر  ن ال ناطق اأنها  ب و مأال إجواء السههههائ ة فيها ملب ة بالغيوم أ  اأقاسههههية و    في ال نط ة  ربا  أوعلى رغم 
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 .  س  رارا  إ

 .  ستقرارستمرار والتلديد ضد اإلإقلت: لن لا م طقة ملددة في 

 ة ويه ال ه ي ات بحي  ي كن كسهههروا  و كي ية  خ يف  سههه  رار وال هم ونها في  الة من اإلإ: ومع ذلك فأجاب
 .  س  رار   ةصف باإلأب ل 

نة اك ال ور  وكا مرة     هيغة اإلأن الةام ل جلس ال ةاو  ميو هح اأأفي خ ام ويا الح ي  مع عب    بشهارة 
. ووكيا يسهههههههه  ر كورا   نه بة  ال  ة ال  بلة في الر اض سهههههههه نة   ال  ة الخليجية في البحر ن..أفي كولة سهههههههه سهههههههه  ر و 

 .  ال ركبة الخليجية  ول كا عوا م ال جلس

نة  ت في ال  ر ال ائم الي  ي م  إ  ال  ة ال  بلة في الر اض أبة لو نها كانت سهههههه ب و فر ههههههة طي   إ: يضهههههها  أوقال 
ىه لكن  جاز ال بنننة اك ال  ة سههههههيسههههههبق ال وع  ال ح  ا إلإ  أي الةا هههههه ة السههههههةوكية لوال فانشههههههاؤه ل جلس ال ةاو  

ل اء  إنى و رجح خالل ع   ق  هم الثامنة با ارة ال باأ ى  قاكة مجلس ال ةاو  سهههههههههي ومو  علأ إلىشهههههههههار أمين الةام اال
 ك ثغرات ق  يلحظها بةضهم.  نظره عليه ق   في  في   ار  

شهههت  وهبي ناق  ق ة ابأ إلىشهههار أ  عب    بشهههارة إنة اكوا في الكو ت فإسهههالمية ال ي من ال  رر ما ال  ة اإلأ
بين ال ول  مو ههههههوع ال  ة االسههههههالمية من زاو ة انها  نة   في بل  خليجي من جهة ومن زاو ة  ههههههرورة  ح يق ال وافق 

  نه كا  جاءا  أمام »ال ضههههامنو ما يب و أل هاب في  ياب ويا ال وافق. وركك   الحرب  وا هههها اإلأسههههالميةه وكيف اإل
بوهبي. وما رككه عب    بشههههههارة كا : »من أ اك ق  هم السههههههابةة في ةنإمن م اوالت  كام كول مجلس ال ةاو  خالل 

نةكاسات ويه الحرب. وليس من ال ة ول  إمن   لحرب وفي م ينة  ه ا يوميا  انة اك ق ة اسالمية عا ابواب ا ال هم ج ا  
رب ب و هههههههههههههوعية  ن فيها و ناقش ويه الحن عضهههههههههههههو   سهههههههههههههالمية وال   ةرض للحرب ال ائرة بين كول ي     نة   ال  ة اإلأ
سهالم ووي وج ة  حاول  شهو ه  اإل ىلها وبال الي يوقف ويه الهج ة ال ولية عل   يوج   لوال  أيجابيةه وب ا من شههنه إو 

سههالم و  طاول على ال راث االسههالمي ومحا ههرة مةانيه الكبر  ومنها البسههاطة والرقي والحضههارة وال رفع والفروسههية  اإل
 روابو.ينه وبين اإلبا ب   ر أوالكبر اءه و حاول م ة  ة 

 :ش لو ع  بن سي حديث »التضامن« مع يو ونة فسلكثر أايا قض.. وسبع 

 
  يطلب قوات عربية ولكنه  أ( من  ق الةراق 2   عن كي ية انهاء الحرب  أر عن  ( ال لق شههههاما وال  صههههو  1 

( ليسهههههههههههههت ونالك  4   مو    موقف سهههههههههههههياسهههههههههههههي عربي إلى ( نح اج ج يةا  3نه ال يح اج  إفي ال وقع ال و  وبال الي ف
وي في عواما غير   إيرا ( مشههههههكلة الةراق و 5نة  شههههههه  الحرب وكيبلوماسههههههية غير مةل   كيبلوماسههههههية خليجية مةلنة في

 ( لكا كولة ع ل ها ولكا كولة جواز سفروا...  7ي اع  فضا من خطوة سر ةة اإلأ( خطوة م هنية ال   ةثر 6مرئية  

من نوع  ههالههة   ا  ب هههاجهه إ  ال ظههت أالةههالم الةربي  ةههامهها مع ال طورات فيمهه   ربع قر  من ال  ىلم يحهه ث عل
ه ومن سهههههههههه ات ويه ال ولة ال ي ي وكوا بج ية و ر   ا  نجات له كول ه مشههههههههههروعأذا إب هاج ال ي  صههههههههههيب الة اني اإل

 كثر لكي  نجاه.  أعليها ا نجات الكثير وباق  أوشةور ع يق بال سةولية السلطا  قابوي بن سةي  انها 

الي ن   ىخر  »سههههةي ةو ولم    صههههر »السههههةاكةو عل  ع ا  كانت وي اأ  أب هاج ويه   يكو  سههههبب  الة اإلقو 
  ال  لكة ال  وكلية الي نية(  أمن نوع الحرما  في  لك   1970  سههههههههههههههلطنة ع ا ( قبا أ  الحرما  في ويه  أف ا و 

 ى منه الكثير.  ما  الي  عانش ى من الحر  ا  نواعأقبا ا    وم الثورة و ب أ مةها  ةو ض ال واطن 

جواء الث يلة ال ي  ب هاج الي  ي م ال ةبير عنه ب هرجانات في كا واليات السههههههههههههههلطنة ب أ ي ةرض لألولكن ويا اإل
 ق راب نهاية ويه الحرب.  إشارات عن ال  ة الخليجية االخيرة  بشر بإس  رار  رب الخلي  وع م   ور إيح ثها 

سهلطنة ع ا  يوسهف بن علو  بن عب    في  هالو  مك به للشهةو  الخارجية في   بلني وز ر ال ولة سه إوعن ما 
نفسهههي   ( وج ت  1986 - 11 - 13ي مبنى الخارجية الة انية الي   هخي ال رء بسهههاط ه وج اله ههر يوم الخ يس  ف
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بهة  من بوا الحه يه  إلىنهه البه  من اله خول إو عربيهة بشههههههههههههههكها عهام فه أ حه ث في قضههههههههههههههيهة خليجيهة أ  أركت أنني كل ها أ
الحرب. الحه يه  عن ال ن يهة ي ر بهالحرب. والحه يه  عن ال حه يه  ي ر بهالحرب. والحه يه  عن الوفهاق اله و  ومكها  
 السلطنة والخلي  في خارطة ويا الوفاق ي ر بالحرب. والح ي  عن ال ضية الفلسطينية ي ر بالحرب. و... و... الخ.

ب ثابة ال هشههيرة ال ي   يضهها  أمن جغرااية ال نط ة و ههارت  سههاسههيا  أ ية جاءا  يراناإل -الةراقية  ووكيا  ههارت الحرب
    ةي .  أ ى  قضية وعلأالب  منها للخوض في 

سهه لة ال ي طر  ها على رجا ال يبلوماسههية الة انية كانت     سههةين في ال ائة من اأأ  يال ظ أو  كن ال ار ء 
  ويه  أي لم  طرح كانت سهه   حور  ول الحرب لوال ال  سهه لةو سههةين في ال ائة من اأ    سههةا  أالحرب محورواه ك ا  

في السههلطنة ل ناسههبة   ا  نه خص »ال ضههامنو وفي ها ال شههاغا الكثيرة ج أسههاعات و كفي الوز ر  إلىاالسهه لة  ح اج 
  ىقف علأ  أمامي كصهحفي أنها ا ا ت إن كان ا ب ثابة فر هة من الجائا ال ول الةي  الوطني السهاكي عشهر بسهاع ي  

خر   أ    يانا  أمفهومة لنا وكثيرة الو ههههههههههههههوح و ب و   يانا  أالخليجية ووي لغة  ب و  -لغة الحوار الخليجية فا يح بةض م
 لغاز.  نها لغا من اأأ

كثر من  الة في الوقت الوا    كثر من فائ ة أأولى من كاسههة شههراب الانجبيا السههاخن  الي  له مع الرشههفة اأ  
عن »ال ضهامنو جاءه   ا  طيب ا  خ يوسهف   و  أه في اليوم الوا  ( سه ةت من اي  يرشهف الة اني بضهع كاسهات منوال

عالم الة اني جةا وامش الصههههههههههرا ة في خ عب  الةا ا الرواي. وويا ال  و م من جانب رجا اإلمن وز ر االعالم اأ
الفر ق ينشهههههها  هههههه ن  ثنين من فر ق الة ا الوا   الي  ي وكه السههههههلطا  قابوي وويا   اإلأه ذلك الح ي  ي سههههههع قليال  

قصهى  سه  رار يح ق ويا الفر ق الغرض وبالح  اأإنها الصهيغة الة انية للكومبيو ر وفي أشهارات لغة شهيفر ة وك ا لو إ
 نسجام.  من اإل

سههههههاب  هههههرور   ح ي  لكن اإلال وامش ىمور له علأفي شهههههرح  سههههههبت  أومةيرة من قار ء »ال ضهههههامنو الي  
 .  سهبتأت وال وكيلك الشرح ولوال ذلك ل ا كنت شر 

 القلق شامل لل،ميع 
 قلت لرجل الديبلوماسية ال مانية:  

وجوه ب ض كبار المسرررررررؤولين في المملنة خالل  ىاوردن ووحظت عل إلىقبل القمة الللي،ية ك ت في زيارة 
وا  كان. و يرانوخالل م اقشرال في ب ض اوحيان قلقلم من عدم نوةرل دول اللليج إلى موقف رادع إل حيانا  أزيارال 

نتظار القمة الللي،ية السررررراب ة في ابوظبي ل ل وعسرررررى ن،يبلم قرارانلا عن ما من شرررررأن  ان يبدد الملاوف  إفي 
 .  والقلق

هسررلم بحق  ننلم يحتهظون ألأسرربوع الماضرري ك ت في بغداد وقد سررم ت من ب ض المسررؤولين ه اك وفي او
 الم لل شر لم يمان وا.  ن ي ع دما سألتلم هل هذا النإطل  قوال من الدول ال ربية و 

نك عائد  أ الللي،ية الواحدة خصرررروةررررا   ةجابتنم هذه نمثل األأجابذا كانت إن اسررررمع نحليلنم لذلك وما أوأود 
 .  من القمة التي شاركت فيلا السلط ة به الية حديثا  

 ائ ة بين  وأجاب يوسهههههف بن علو  بن عب   : ال لق شهههههاما لكا ال ول الةربية من مخاطر وسهههههلبيات الحرب ال
هاء ويه ال هسههههههههاة لم يحالفها  نإسهههههههه ه فت إ  ال سههههههههاعي ال ي أ  يكو  ونالك قلق ن يجة أومن الطبيةي  إيرا الةراق و 

نهاء ويه  إر عن كي ية لةالم  صههههو  با  جهة سههههياسههههية أنه ال يوج  ل   أال وفيق. والي  يضههههاعف الشههههةور بال لق وو 
   أشهههك في أر عن كي ية كفع الحرب نحو مآي ج ي ة لكنني  صهههو   الحرب. ق  يكو  ل   بةض السهههياسهههيين ال وليين

    ن هي الحرب ب وجبه.  يكو  ونالك من ل يه ال صور الي

ذا  إس فاكة كبر  إن هاء الحرب وسنس في  إكثر ال س في ين من أونحن في منط ة الخلي  سنكو  ال س في ينه با و 
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 ف الحرب.  مكن وق  أ

و لةلهههها  رككت في أ   كو   رككت أو ي كن أ ركك بههها ونظر هههات كثيرة    ونهههالهههك وجههههات نظر أذلهههك  إلىو 
ننا الب  من أو  يرا ننا ك ول منط ة الخلي  جيرا  إلأ  يغيروا ووي أ   أة ثاب ة ال يسهه طيع ن ا ونالك   ي إال ا ههيه 

  ال طع أ إلىمور اأ ن الجوار وع م كفعسهههههههههههه  مكانات    إ جاه الي  يةاز في اإل ن ولهيا نة ا كائ ا    ن يش كجار   أ
   يحا ال شكلة.  أال طع ال ي كن 

مكهاننها  إنههاء الحرب. ولم يكن في إيجهاك طر  هة ن  كن بهها من كها الوسههههههههههههههائها إل سهههههههههههههه خه منهاإومن وهيه البه  يهات 
في سههههههههههههههبيها   ا  كبيرة جه  ا    كول الخلي  بهيلهت جهوكأي الةراق يه ركو  ذلهك و ةرفو  فخواننها إ  أع  ه  وأ ج راح مةجاة إ

 لسلبية للحرب.  ال هثيرات ا  صر

  من  ق  أ  ما ي كن قوله في ويا الشهههههههه  وو إف  الةراق يح فظ لنفسهههههههه بحق طلب قوات عربية أما مسههههههههلة أ
ويه   إلى  الةراق ال يح اج إذا كعت الحاجة لكن في  ههههههههههههوء ما ن لكه من مةلومات فإيطلب قوات عربية  أ الةراق 
ع    ا  الحاجة ال اسهة ال ي نح اج  أ را هيه وعن سهياكة ال ولة. و ألى ال فاع عن نه في ال وقع ال و  ال اكر عوأال وات 

ةة   يجاك نهاية ورب ا سهر إذا  وافره سهيسهاع  على إ  أ  مثا ويا ال وقفه وي موقف سهياسهي عربي مو    ج يةا   اليها
  يب ي على الحرب  أه شهههههن   منلهيه الحرب. با ق  يجوز ال ول ا  ع م نشههههوء ويا ال وقف السههههياسههههي الةربي ال و   

 .  سى السائ ة    س  ر  الة ال لق با و الة اأأخر. ومن الطبيةي في  وء ذلك آو أ  وا ا في شكا 

 ة.  نحو: لماذا نسرررررتمر الحر  وو نحدث مبادرال خلي،ية واضرررررحة وم ل   ىذا نحن ةرررررغ ا السرررررؤال علإ :قلت
نما ليس  إر  خأ   حيانا  أ ة وغير م ل   حيانا  أي،ية م ل ة وم اسرررربة هذا القول هو الشرررر ور بان ه الك ديبلوماسررررية خل

 ن،اهال.  ه الك مبادرة ومب وثون لت شيطلا يتحركون في كل اإل

لحدوث هذه المبادرال وخروج ال شررراط الديبلوماسررري من السرررر   كانت الحر  لن ننون سرررببا   إذان  إذلك  إلىو 
لى ال قطة  ول اللليج إأننم من أ اوهم خصررروةرررا  هو السرررب  ن،از فما اإل ىن إلى اوةررررار علن ومن ال ل  إلى ال ل  

 ا؟  الشكو  م ل اوخيرة في  ن انون من الحر  ونشكون مرا 

الوز ر الة اني: ليسهههت ونالك مباكرات سهههر ة ومباكرات علنية. ونالك مباكرات وا هههحة ونحن في الخلي    أجابو 
لكن ذلك ال يةني انه ليسهههههت   إيرا طة بين الةراق و ليس ونالك مخطا للوسههههها إنهنة ا ذلك بو هههههوح. ق  يجوز ال ول 

ررنا السههههههةي وسههههههي وا هههههها على رغم ع م  نهاء ويه الحرب ولم ن  كن وكونالك مباكرات. ل   سههههههةينا في ال ا ههههههي إل
ب  من  وار     الحرب لن  ن هي بال وة وانه الأكثر  وابية منه ووو أ  ا  ال جاوب مع ال نطق الي  ال نر  ونالك منط

  ال باكرة عاكة  كو   إذلك  إلىنة. و ال ول ا  ونالك كيبلوماسههههية غير مةل   سههههاي ال يةوك جائاا  أويا ا ى. وعلال ةايش
سههه  رار  إ   نهي الحرب. سهههنكو  في أ  مباكرة من شههههنها أ ننا سهههنكو  راف ا  إكثر من مناسهههبة أحن قلنا في كولية ون
امن  يجابيا  إ عامال    .  سلبيا   طالق عامال  إلا ىنهاء الحرب ولن نكو  علإ أج 

 نداء كأن  الصدمة النلربائية  
ي  يرانن ال راقي واإلكرل من الرئيسررررررررريْ  لىإعمراللرا دعوة أختترام إن قمرة خلي،يرة نوجر  قبرل أقلرت: هرل ن تقرد 

ذا  إهذا بصررررف ال ظر عما  واقفيا   قتراحا  إنبدو  ية مضرررمونة خلي،يا  إيران -ليلا وعقد مصرررالحة عراقية إنضرررمام لإل
 ؟  خر سيرفضحدهما سيلبي واآلأن أم أليلما سيلبيان إللذان سيتم نوجي  الدعوة لطرفان اكان ا

ا  ال ةطيات في الوقت الحا هر ال  شهجع من إة: يرجا ال يبلوماسهية الة ان أجابو  ق راح.  إ نفيي مثا وكيا  أج 
  مها نح هاج  أي. ونحن نر  بيجهاإخطوة لن  هه ي ب ركوك  ى  ن ه م علأنهه ليس من ال صههههههههههههههلحهة أع  ه  أ نني إذلهك  إلىو 
  إذلك انه بة  سهههههههههههبع سهههههههههههنوات من الحرب ف إلىو مكا   ةايش الج يع في ويه ال نط ة.   في اإلهق ناع بليه وو اإلإ

   أ ة يهه ات كثيرة  هه ثههت وبهها ههت الحههاجههة إلى ال نطق وي ال طلوبههةه بهها من الجههائا ال ول انههه ال مهه خهها إلى بحهه  
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 نطق.  ال م خا ال إجانب من جوانب الو ع 

   أ  يانا  أو بةضههه. و أنها سهه حظى بال بول ال ام هب ق را ات ال نكو  م هك ين سههلفا  إوفوق ذلك نحن ال ن يا إلى 
نه من ال  كن  طو ره بحي   أق راح ما يةني إ  ال بول الجائي بأسهههههاي أ ىو ية ال بول وذلك علهبةض ال بول يكو  ب

 .  شامال   يصبح قبوال  

في عواما   ال شههههههكلة ليسههههههت في ج ع رئيس إيرا  مع رئيس الةراق ب  ر ما وي  إ  راإيوبالنسههههههبة إلى الةراق و 
غير مرئية  ول ت بفةا سهنوات الحرب وال ي كن  جاوزوا. وويه الةواما مغلفة ب ة ي ات كثيرة ول اء الرئيسهين ق  يكو   

الحا. واع    ا  من ي هما   ف احها مإنولى ال ي يظن البةض خيرة ال ي يسهههههههب ها  ا ال ة ي ات وليسهههههههت اأ  الخطوة اأ
ق راح الي     مثا ويا اإله  يسههه ن   بأ ين وفي منط ة الخلي  بشهههكا عام ي كنه في الظروف ال اخلية السهههائ ة في البل

 .  قا في الوقت الحا راأ ىليه وو مس حيا ال نفيي علإ شير 

إلى ما يشرب  الصردمة النلربائية؟   ا  حيانأج ن المشراكل النثيرة الت قيد نحتاأو ي تقد م الي الوزير بأقلت: لنن 
ر  ال راقيرة اإليرانيرة بتراكم الت قيردال عليلرا وحوللرا بانت من نوع يحتراج إلى المزيد من  ن مشررررررررركلرة الحأير  بر  وا أو 

 ؟  قتراحال والمشاريع واللطوال التي للا طابع الصدمة النلربائيةاإل

شرارة  للي،ية وجلوا ذلك ال داء الذش نحن في ةردد اإللقمة الن اهل اأن ا كصرحهيين لو بلغ ا ف،أة إوإلى ذلك 
  إنالحر  ال راق وإيران.  في مسرررتو  الصررردمة النلربائية وكذلك الحال بال سررربة إلى طرفيْ  عتبرناه حدثا  إلي  لن ا إ

  لقاءليس أاللقاءال التاريلية هي نلك التي نتم به ل الصررررردمة والتلطيط وليس فقط به ل التلطيط والمشررررراورال. 
 ؟  انب  خطوة للا مواةهال الصدمة النلربائيةن غوربانشوف وريغان هو في ب ض جو ايسل دا بين الرئيسيْ 

 ع بار هروفا     هخي في اإلأب  من   خاذوا الإ  خطوة ي م ال فكير في أيوسهههههههههف بن علو  بن عب   :  أجابو 
   في  ونفضههههههههههههها عليها  لك  أعالمي ي كن و سهههههههههههههابات كاخلية. ونحن ال نة    ا  الخطوات ال ي لها الضهههههههههههههجي  اإل

ذا كانت  إطراف ال شهههكلة بال فهم وال جاوب. و أقناع إ ىمةطيات كاخلية وق رة ويه ال ةطيات عل ىالخطوات ال بنية عل
ال ةطيهات غير موجوكة والظروف اله اخليهة كثيرة ال شههههههههههههههابهك وال ة يه  في الوقهت نفسههههههههههههههه وليس ونهالهك الحه  االكنى من 

خطوات ق   كو  بالفةا   ى ام علقفضههههها ع م اإلنه من اأأنها هروف غير مشهههههجةة فهيا مةناه أنى نفراجاته ب ةاإل
نها سههههههههههههه ول  في الرأ  الةام  إبة فذا اخف ت في  ح يق الح  االكنى من الن ائ  الطي   إ  ي   هههههههههههههحافة الةالم كله لكنها 

 خيبات اما.  الةربي والةال ي   مة. واهن انه يكفي ويا الرأ  الةام ما يةانيه من 

سهههههههههههه  رار في ق را ات واإلإفضهههههههههههها ل ول الخلي  ع م ال   م ب ثا وكيا نه من اأهق ناع بنني كثير اإلإوإلى ذلك 
ضههههههها من أفبا  خطوة م هنية ال   ةثر  ب ى  يضههههههها  أق ناع نني كثير اإلإالة ا الي  يسههههههه ه ف  ة يق مفهوم الحواره و 

 سهاع  إيحول كو  و أ  يخ صهر ال ة ي  أب ل  ا   ي  ق  يا   ال ة ي   ة يال إنها مةر هة لل ةثر الإي اع خطوة سهر ةة اإل
فكار أ أوو وسهههههاطات أقحام رؤسهههههاء كول الخلي  في مباكرات إنه ال فائ ة من أنني من اليين يرو  إرقة ه. ومن ونا ف
 .بالن ومر لة ا  واي ي بة ما يكو  ب أ   نح فظ بهيا اأأنه ينبغي أ   حرك و ولى أفي ال را ا اال  

 القرارل... وهول الملاطر  
من اللمس   قليال   ىعلأعلوش بن عبد هللا في الحديث وهي نتسرررم باللدوء وبما هو  بسرررب  طريقة يوسررر  بن

ن ي وجدل نهسرررري اقول ل : ملافة ان  إيكون نسرررر،يل الحديث الصررررحهي م   يتم بالشرررركل المطلو  فأو وملافة 
ة وبالذال ما يت لق  اإليراني -حليل ال،يد من جانبك لقضررية الحر  ال راقية نلذل ا التن ولوجيا ويضرريع علي ا هذا الت
 ن التس،يل يتم بشكل جيد.  أن ي استأذنك التأكد من إبالوساطة التي يرح  الللي،يون بلا ف

طرح   هللا مكمال   ىطمئ ان وضررررررر ت بطاريال جديدة في ولة التسررررررر،يل ونوكلت علونأكدل لن  ي زيادة في اإل
 ش م لا.  كانت المحور ألن الحر  بين ال راق وإيران أكرر أاوسئلة التي المزيد من 
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 .  ش قمة خلي،ية هو القليل القليل مما يتم بحث  وراء اوبوا  المغلقةأن ما يذاع عن إوقلت للوزير: 

طار جلسرة إونحن و نسرألنم النشر  عن نهاةريل المداوول في اوجتماعال الللي،ية سرواء م لا ما يتم في 
نت ال ائد  أن هذا حق و نملن  لنن ما نأمل ان ن رف  م ك و أ سرا أ ىو وراء النواليس. ونحن و نسرأل علأشراملة 

بوظبي يت اسررر  مع هول الملاطر  أنلذنموه من قرارال وبالذال في قمة إن ما أحديثا من »قمة الحصررراد« هو هل 
 يران؟  ستمرار الحر  بين ال راق وإالتي نلدد م طقة اللليج نتي،ة إل

ع ال سهههههائا ال  ةل ة بال صهههههالح ال شههههه ركة بين كول مجلس ال ةاو .    ال  ة الخليجية   ري عاكة ج يإ وأجاب:
ر   ههرورة ال نو ه إلى ع ق ال  اوالت ال ي   ت بين ملوك ورؤسههاء كول ال جلس.  أنني إبوهبي فأوبالنسههبة إلى ق ة  

  ى سههههههاي ب سههههههةولية ال اكة الحر صههههههين علمن اإل ا  ج  ل     ت ال ناقشههههههات بشههههههكا مباشههههههر وكانت على كرجة عالية
   كو  الرؤ ة  أليها إشهههير أمنها وسهههياك ها. وكا  الب  ن يجة لهيه ال ناقشهههات الة ي ة ال ي أسههه  رار ال نط ة و هههيانة إ

 ك.  س ة اك ل  با ع ة وجهات نظر به ف الو ول إلى قاسم مش ر  إ  يكو  ونالك أمش ركة و 

راكة الج اعية. وإلى    شهاء    ه ن اإلإعلى جانب كبير من االو ية وسه نفي   خيتإ ي ول   كانت ال رارات ال
  كا كولة من كول مجلس  إسههههههههاي فهم ع يق ومن ونا فأ ىل اامات ال  باكلة بنيت علذلك ا  النظرة السههههههههياسههههههههية لإل

   أال جلس مع  اوب ج يع كولمةك  إلى  ج ط  نا إخر ن. وونالك ال ةاو    رك مسهههههههههههةولي ها ال ل اة عليها  جاه اآل
 ط  نا  إلى  طابق وجهات النظر في ال ضايا ال ولية ال خ لفة.  إ  اث طارئة و أ

وج نا مةايير مةينة أعلى طر ق و ههع البنية االسههاسههية و  ا  بةي  ا  ننا قطةنا شههوطإسههاي ي كن ال ول أوعلى ويا ا
 .   ة ه قضاوا عجانس خ مها عن  ا خاذ مواقف مش ركة  

 ستراني،ية؟ إلللليج هل ةار 
سرررررررس هذه  أ  سرررررررتراني،ية خلي،ية وما هي إطار نهسررررررر  هل بال من الممكن القول ان  ةرررررررار ه الك في اإل

 ؟  ستراني،ية ونوجلانلااإل

منية. والغرض  أق صهاكية وعسهكر ة و إسه را يجية خليجية م ة كة الجوانب من إ: بالطبع  هار ونالك مالمح  أجاب
ل اامات  ر ية  لبة نبني عليها اإلأيجاك إ  بال  رج عن بةض مضامينها ووو  االعإل جية ال ي سبقس را يمن ويه اإل

سهههههه را يجية إلى  يا الوجوك وبشههههههكا  خراج ويه اإلإو اف مجلس ال ةاو  ل ول الخلي . و أ ال  باكلة ال ي وي و ف من 
ن ا االمر إبين ليلة و ههههحاوا و سهههه را يجية لكن ليس نه الب  لنا من  ح يق ويه اإلأم كاما ي طلب الوقت. ونحن نة    

ايح اج إلى ف رة زمنية سنة ا جاو ين من   .  ال  كو  طو لة يساع نا في ذلك ا  ال ةطيات موجوكة أ أج 

 الم طقة من دون م،لس ن اون 
قلرت: لو طلب را م رك عقرد مقرارنرة بين م طقرة اللليج من دون م،لس ن راون وبين هرذه الم طقرة ب ردمرا ةرررررررررار  

 ؟  ن فما الذش نقول  في هذا الشأنه الك م،لس الت او

 ؟  نشاحهإن م،لس الت اون لم يتم ألو  وسياسيا   ا  قتصاديإو  م يا  أوإلى ذلك ما الذش كان سيحدث للذه الم طقة 

غفهالهها ومنهها ا  ال ةهاو  بين كول الخلي  لم يبه أ مع ال جلس وان ها  إ ض الح هائق ال ي ال ي كن : ث هة بةأجهابو 
  ال ضهههههية  أك سهههههب ال ةاو   هههههفة شههههه ولية بحي  إنشههههههنا ال جلس و أي م بشهههههكا ثنائي. ثم كا  ال ةاو  في ال ا هههههي 
ل اامات ال ي كانت في ذلك ا  اإل  ام ست كول في الوقت نفسه. وإلى إون با ت مو ع الوا  ة ال ي كانت  هم طرفي  
.   سههههاعا  إكثر أو  كثر شهههه وال  أك ليل ج اعية. وبا ت ال ناقشههههات  بةا   ل ااماتإنشههههاء ال جلس إال ا ههههي ثنائية با ت بة  

ق صههههههاك . ومع انه من الصههههههةب ع    ن السههههههياسههههههي واإلالصههههههةي ي   ىو طورت ن يجة ليلك مفا يم الة ا ال شهههههه رك عل
  كول  إزاء الظروف ال ي ن يشهههههههههها مني سهههههههههت سهههههههههنوات فإانه  إال   -لكنه  طور  ال ةاو  كا  قائ ا    ال  ارنة وذلك أ
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  ال جلس  أكثر من ال ي  واجهها بين ا ال جلس قائم. وعن ما نال ظ كيف أت مجلس ال ةاو  كانت سهههه واجه  ههههةوبا
. ومن ال ةك  انه لو لم يكن مجلس  قا  ة ي ا  أ  ال شههاكا  كو  أ ههبح ب ثابة مةسههسههة قائ ة وم  اسههكة ي بين لنا كم أ

 ههههوح ال ي وي عليه  و  ثت ويه الظروف ال ي ن يشههههها مني بضههههع سههههنوات فا  الرؤ ة لن  كو  بالو  ال ةاو  موجوكا  
 .  م ا وي عليه في ها مةسسة مجلس ال ةاو   قا شهنا  أوس كو  رب ا الةاائم 

 المحصول جيد ووفير  
يام هي قمة اليقظة والحصرررراد  أنت قمة ابوظبي التي نم عقدها قبل ذا كاإن  أطار نهسرررر  نسررررألك إلقلت: في ا

 ؟  فما هي ال تي،ة التي كان عليلا المحصول

ننهها لم ن ةرض إلى ا  كوارث طبي يههة  ههه ك وههيا  إه و ا  ووفير  ا   حصههههههههههههههول كهها  جيهه اعيين ا  ال: بلغههة الار أجههابو 
  يرفع االمين الةام ل جلس ال ةاو  االخ  أ ال حصهههههول او ذاك من   ول مجلس ال ةاو  الواسهههههةة. ول   كرجت الةاكة 

طلق عليها شههههههههةار أبوهبي أولى في ل ول الخلي . فال  ة اأ   ىعللكا ق ة ية  وا ال جلس اأ ا  عب    بشههههههههارة شههههههههةار 
لها شهههةار »ق ة الي ظة والحصهههاكو. وما ي كن ا هههاف ه وو  خ ارإ يضههها  أبوهبي أنطالقو وال  ة السهههابةة في »ق ة اإل

اق الة ها ب وجهب قوانينهها  آفه  فهاق عليهه بةه مها   كنهت كول الخلي  من  كييف ولى ل نفيهي مها  م اإلننها في ال را ها اأ  أ
ثر في   نر   ركهة ال واطنين في السههههههههههههههنوات ال  بلهة ر بهة اكأر الج هاعي. ومن ال هم يهة وفق ال نظو نظ  هها اله اخلأو 

  يح  ه في ال ناخ ال ناسههب وال شههر ةات  أسهه طاع ال جلس إ ههوء ما  م ال فاوم في شهههنه وويا نوع من الحصههاك الي  
 .  لخلي   كولة من كول اأ  يفي  ال واطن  ي  وج  في أال ناسبة والي  من شهنه 

 ال ملة الموحدة وال،واز الموحد 
 بلوماسية ال مانية.  ن قلت لرجل الدين السابقيْ ستنماو للسؤاليْ إو 

همية حول ال ملة  دليتم خالل  بتصرررررررريحال في غاية األأبوظبي أحدث نهردكم ب قد مؤنمر ةرررررررحهي في ألقد 
ن ثمرة ب ض  بأن من هذا الب ض ونحن كصرررررررررحهيي -في نهو  الب ض  أنطبراعا  الموحدة وجواز السرررررررررهر الموحد 

و جواز السررررررررهر  أدة خذ بال ملة الموح  لسررررررررتم من دعاة األننم بأى اومرين و لالموافقة ع أْجلالضررررررررغوط عليكم من 
اء ب ض  إز ن سرررررررلط ة عمان نغرد خارج السرررررررر  الللي،ي أمر الذش بدا كم لو د. هل من نوضررررررريج للذا األالموح  

 ؟  موراأل

لصهههههههحفي خا ههههههها بالصهههههههحافة الة انية لكنه كا  مناسهههههههبة   : كا  ال ة  ر ا يوسهههههههف بن علو  بن عب  أجابو 
ع بر في ال ا هههي عن ما  م  إ   البةض إا مه ة   ةلق بالجواز وبالة لة. وبالنسهههبة إلى جواز السهههفر فل و هههيح مسهههائ

وو ع إلى  ح ي ه   ما كنا ن طلأ   في  ين اوله لو  و   ا  وا  ا  سهه إوا   و ح ا  نه سههيكو  ونالك جوازأطرح الفكرة 
منية للجواز. ول     ثت في السهههنوات الثالث  اأ منية وال وا هههفات و ي  ال ةلومات وذلك به ف  ركيا ال نطل ات اأ

اج  اعات ع ة مكثفة وكلها من إال ا هية  ا و ي  ال وا هفات وال ةلومات الفنية للجوازات الخليجية وذلك من  أج    أج 
ت ذلك وي الظروف  بوجأكاخا كول مجلس ال ةاو . ول   كانت ال واعي ال ي  بسهولةن  ال   ي  كن ال واطن من اإلأ

منية ال ي واجه ها ال نط ة وليس ونالك كولة من كول ال جلس  سهههههةى إلى  غيير طييةة ال ركيبة السهههههياسهههههية لل ول  اأ
 .    بشةار وا   ولو  وا   وب وقيع وا  بحي  يكو  ونالك جواز سفر مو   

هرها ن اومر محسررروم بحيث ان  لنل دولة عملتلا ولنل دولة جواز سررر أوضررريج: هل مزيد من التقلت بلدف ال
 ؟  بدإلى األ ن ذلك باقٍ أاللاص بلا و 

من   ف نا عليه وو انه بسههههههبب الظروف الحالية ون يجة ل   ضههههههيات اأإ  الي  أال إب ؟   اعلم. أ: إلى اأجابو 
ال  لكة الةربية   نه عن ما ي خا ع اني مثال  أالفنية في جوازات السههههفر بحي   ك ال ةلومات االمنية وال وا ههههفاتعلينا    
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نه  أعن  السهههةوكية فا  موهف الجوازات في ال  لكة ال يج   هههةوبة في قراءة ال ةلومات ال وجوكة في الجواز فضهههال  
 .  الجواز من خالل ال وا فات ىيس طيع ال ةرف عل

 ؟  رفع طبي ة عمل م،لس الت اون إلى مرنبة التوحد أْجلخر ليس ه الك نوج  من و  ى قلت: بم

 .: في الوقت الحا ر ال نج   رورة ل ثا ويا ال و  أجاب

  ستقرارستمرار الحر ... واإلإ
رجرل  ىسرررررررررئلررة التي طرحتلررا علاأل ا  عود إلى الحر  علمررا برانلررا لم نغررادر كثير أخر  وجردل نهسررررررررري أ  مرة 

 :  الديبلوماسية ال مانية. وقلت للوزير

قراءة البيانال التي ةرردرل عن القمم الللي،ية بشرركل متأن   أعيدن أن احضررر إلى مكتبك حرةررت على أل بق
ختهت م  . ولقد طلبت هذه البيانال  إهذه البيانال وما هي الفبارال التي  ىسررررررررت،د علإوذلك لني اعرف ما الذش 
لا. ومن خالل القراءة المتأنية  ة ع ةرور  ا  عطاني مشركور أرئيس نحرير ةرحيهة »عمان« و من الزميل حمد الراشردش 

ةررررحا  ال،اللة والسررررمو  أال حو اوني: »... وقام  ىعل 1981ولى عام سررررتوقهت ي فقرة وردل في بيان القمة األ  إ
هو مسرررؤولية شررر وبلا  نما إسرررتقرارها إمن الم طقة و أن أسرررت را  الوضرررع الراهن في الم طقة وجددوا نأكيدهم بإب

كدوا  أسررتقالللار كما إرادة هذه الدول وحقلا في الدفاع عن ام لا وةرريانة إر عن ي با  ا نمإن هذا الم،لس إودوللا و 
كمللا عن  أب اد الم طقة بإمصررررررردره وطالبوا بضررررررررورة  رفضرررررررلم المطلق ألش ندخل اج بي في الم طقة ملما كان

 ومصلحة ال الم«.   ج بية لما في  مصلحتلاال سكرية والقواعد األ ساطيلد األالصراعال الدولية وخاةة نواج  

ل  سرتقرار هو مثابة ندخ  ية ونلديد اإليراناإل -سرتمرار الحر  ال راقية إليس أسرألك في شرأن  هو: أن أود أوما 
 ؟  ج بيأ

عن قمرة »اليقظرة   يخر في البيران اللترامون الهقرة الم  يرة لم نرد في شررررررررركرل أو أكرذلرك مرا اود قولر  هو 
ن نلك الهقرة كانت م،رد رسررررالة وةررررلت في  أبوظبي. فلل هذا م  اه في ايام أعماللا قبل أنلت أوالحصرررراد« التي 

 ؟  للرنابة ن  لم ي د ه الك مبرر لتنرارها م  ا  أمر و ن يلم  األحي   إلى م  

سههه  راروا فيلك وو ال ب أ وويا ي  شهههى مع  ق كا كولة  إمنها و أكول منط ة الخلي  مسهههةولة عن : اما ا  أجابو 
  وقبلت به كا كولة في نطاق االمم ال  ح ة وكا  ائسههه  اللها. ومثا ويا ال ب أ سههه إمنها و أذات سهههياكة في ال فاع عن 

ر الح ي  في  ينه  ول  نه كث  أ مر في ب اية قيام مجلس ال ةاو  خصهههههههههو ههههههههها  من الضهههههههههرور   و هههههههههيح مثا ويا اأ
كركت ال ور الي   ألةالم   كول اإنشههاء ال جلس فإنه بة  مرور سههت سههنوات على أع    أ    االت ال  خا االجنبي. و إ

  وم به كول مجلس ال ةاو  بالنسههبة إلى ال ةايش السههل ي وبا ت وا ههحة لل ا ههي وال اني مواقف كول الخلي . ونحن  
مننا ون   ي   أ  ي  خا في شهههةو  أ   أننا كول وشهههةوب محبة للسهههالم وال نر   هخر ن باآلناع إقسههه طةنا إمن جانبنا 

 .  ليناإ  ويه السياسة ثاب ة بالنسبة أو   نخر الص اقة وال ةاو  إلى اآل

 حر  اللليج... أم؟ 
ننم نهضرررلون نسرررمية الحر   أما يبدو ه الك سرررؤال عن الحر  وهو: هل  ىخر  وليسرررت أخيرة علأقلت: مرة 

نلا »الحر  في  أم ألا فقط بي لما أنسرررررررا  أ ى« علإيرانالدائرة في الم طقة م ذ سرررررررت سررررررر وال »حر  ال راق و 
  ىنلرا »حر  اللليج« علأم أاللليج  ىن همرا من الردول المطلرة علالمتحراربتيْ  ن الردولتينْ أسرررررررررا  أ ىاللليج« عل

كة المباشرة  ر ن المشاركة في الحر  و المشاأخر  و أ  من جلة   إيراننلا بين ال راق ودول اللليج من جلة و أسا  أ
 ؟  ساندة هذاعتبار المساندة مشاركة. ودول اللليج نمار  ن  ي دور المإنما يمكن إو 

  ى سهه يات شهه ى علطل ت أ   سهه يات وان ا وسههائا االعالم وي ال ي أويه الحرب  ى: نحن لم نطلق علأجابو 
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» رب الخلي و. وفي الواقع ا  وهيه الحرب    يهانها  أيهةو و يراناإل -  ول »الحرب الةراقيهة   يهانها  أنهها أوهيه الحرب  يه  
 .  إيرا ن و ا الةراق و ان ا وي  رب بين كول ي  

 التوازن مع الشرق والغر   
 ؟  وض لا السلطان قابو  للسياسة اللارجية ال مانية يسس التقلت: ما هي األ  

سهه  الل وال ةاو  مع ج يع  السههياكة واإل ىسههاي الن و وال   م وال حافظة علأ ى: سههياسههة السههلطنة مبنية علأجاب
ل اام   اخلية واإلة وع م ال  خا في الشهههههههههههةو  الطار ا  رام السهههههههههههياكة لكا كولإسههههههههههه ثناء في إال ول في الةالم من كو  

 .  س  اللناإكامت ويه ال ولة  ح رم سياك نا و  وقنا و  خر  ماأ    نفرق بين كولة و أمم ال  ح ة من كو  ك ء اأب با

من جانبكم في شرررررأن  وهو: متى في نقديركم   لسرررررؤال نود نوضررررريحا   ن السرررررؤال كان نمليدا  اقلت: في الواقع 
سرو    ا  ن نقدم لنم شريئأة الشررقية نسرتطيع ن في سرياسرتنم بين الشررق والغر . وهل أن دول النتلسريتحقق التواز

 عتماد سياسة ن ويع مصادر السالح؟  إذا ك تم نتطل ون إلى إ وا إحد علم ا و نشكون من قلت   ىالسالح الذش عل

كو من شيء في عالق نا مع الشرق  اسة ال ي رس ها جاللة السلطا  قابوي وي اننا ال نشي: من ماايا السأجابو 
 م جالل ه م الي  الحكم في السلطنة.و الغرب وويا قائم مني اليوم االول ل سل  أ

ليه في خطا ال ن ية موجوك في ال ول الغربية ونسهههههه طيع الحصههههههول عليه من إ  ما نح اج أننا نة    إوإلى ذلك 
ق صهاك الحر وبال الي  ع بار اننا في السهلطنة نة    اإلفي اإلننا نهخي إال ول الشهرقية ف إلىما بالنسهبة أةوبات. كو   ه 

 .   فاقات ال ي   م عاكة بين ال ولننا ال ن ةاما مع ال ول الشرقية في نطاق سياسة اإلإف

 قمة النويت وموضوع مصر 
حداث نغيير  إال مق الللي،ي للا. وحتى ن،حت في قلت: نبقى مصررررررر التي نبدو سررررررلط ة عمان وكأنما هي 

ن ب ض التغيير من شرررأن   أن السرررلط ة اللليج من مصررررر في حين أن و يبدو و نوعي في موقف دول اآلأ جذرش 
و  أمكانتلا. فلل ي تقد م الي الوزير بان مثل هذا اومر قد يحدث في شرررركل  إلىن ي يد مصررررر إلى مكانلا وربما أ
 ن قاد؟  ل اإلما ي طا   - هللاسمج و  -ذا لم يحدث إسالمية في النويت لقمة اإلن قاد اإخر خالل و

 ؟  نلك القمة إلىذلك ما الذش ستحمل  السلط ة  إلىو 

  ويه ال رارات با ت  أمو هههههوع مصهههههر  جاوزت قرارات ق ة بغ اك و  إلى  ال ول الةربية بالنسهههههبة أع    أ : أجابو 
ب نشهههههههيا   سههههههه اط عضهههههههو ة مصهههههههره بة ما قامت مةظم ال ول الةربيةإمو هههههههوع  إلىمةطلة وغير ذات قي ة بالنسهههههههبة 

عاكة السهفارات وال نصهليات بين مصهر وال ول الةربية ال ي قطةت الةالقات مةها إ   قرار أه و ب ى رعالقا ها مع مصه 
 ن ا وو قرار كاخلي.  إ

ووناك من قام ب طو ر الةالقات و باكل وفوك الرسههههههه يين مةها ومن  ا  عاك الةالقات رسههههههه يأ   وناك من أونال ظ 
نها ع  ة  إل ال  ثيا ال يبلوماسهههههههههي فكامب كيفي . اما مسههههههههههلة  باك   إ فاقيةمصهههههههههر  جاوزت    الةالقات معهونا ال ول ب

طبي ية وفي  ا  لةربية كانت   يش هروف  الجامةة اأ. ولو ا   ه ب ا  امةة الةربية ال ي  ج از في ويه ال ر لة مخا ه جال
شرت  أحيثيات ال و وعية ال ي وال سبابنها كانت س  جاوز مسهلة عضو ة مصر وذلك لألإف ا  كثر قوة و  اسكأو ع 
 اليها.  

  كنا سههههههههنولي مو ههههههههوع الحرب  إننا ال نح ا قضههههههههايا مةينة و إسههههههههالمية في الكو ت فإلال  ة ا إلىما بالنسههههههههبة أ
سهههههالمية الح ي ة ال ي  لو ة في  لك ال  ة في  هههههوء ن ائ  لجنة ال سهههههاعي اإلأو    ال سههههه كو  له أو  امناه ووو في إ 

 .  إيرا بين الةراق و يجاك  ا للحرب إ حاول 
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 ال القال مع نركيا  
موضروعية نحتم   ا  لك ظروفن ه اأن سرلط ة عمان نر  أعالقال طموحة م كم وهل  إلىقلت: هل نتطلع نركيا 

 ؟  نطوير هذه ال القال

 ؟  الز يام رئيس وزراء نركيا نورغول او أالسلط ة قبل  إلىوم اسبة هذا النالم هي الزيارة التي قام بلا 

 نشيا الةالقات بينه ا بحي   صا ويه الةالقات   إلى  سلطنة ع ا  و ركيا   طلةا  أم ا ال شك ايه  : أجابو 
 نشهنا سفارة في  ركيا.  أنشاء سفارة ل ركيا في السلطنة و إا الةام  م مس و  جي . ووي إلى

ن ال سههههةولين  ةارف بيطار ال إي فالسههههلطنة كانت ز ارة خاطفة ولكنها   ت  إلى  ز ارة رئيس وزراء  ركيا أومع 
ع    ا  رئيس الوزراء ال ركي بات في و ههع  أ ليه. و إال طو ر الي  ن طلع  ى  يسههاع  علأنه وويا من شهههنه في البل ي  

او ية الةالقات بين بالكه وبيننا وذلك في  ههههوء ل ائه ومحاكثا ه مع جاللة السههههلطا    إلى ههههةي  النظرة  ىضهههها علأف
  ل ز ارات ال سههههههةولين و نشههههههيطها ب ا يخ م  طو ر ار ه ال صههههههيرة. وث ة خطة ل باك  ومع ال سههههههةولين الة انيين خالل ز 

 .  الةالقات

 لهلسطي يون... وضمانال المالحة  ا
سرم زائر ي تظرون :  إكثر من أكثر من ورقة عليلا أقلت لرجل الديبلوماسرية ال مانية ب دما جاءه مدير مكتب  ب

 .  ختصرأن أ يا ن علأيبدو 

نوش طرحلا م نم األول هو حول أسرررئلة أن سرررأضرررع فيلما ما نبقى من مريْ أع رأيك في مسررر أن أوسرررأف ل ب د 
مكاننم  إن في أن نسررم   يت لق بالصرريغة السررياسررية التي ن تقدون أقيادة الثورة الهلسررطي ية وما نريد الموقف من 

   كثر ف الية مما هي علي  اليوم.أالقبول بلا بحيث نساندون القضية الهلسطي ية مساندة 

  إيرانالدائرة بين ال راق و ن نضع الحر  أحواللا ب د أوالثاني هو كيف نتصورون في السلط ة شكل الم طقة و 
دول  إلىن الدول الغربية قدمت ضرمانال أذلك ما هي ةرحة الم لومال التي نهيد ب إلىوزارها؟ و أم ذ سربع سر وال 

ن  أن من مصررررررلحة دول اللليج إحر  فن نوقف الذا كانت لإ إيرانن أاللليج في شررررررأن المالحة في اللليجر وهل 
 ؟ نلاء الحر إ أْجلجان  ال راق من  إلىنضع ثقللا 

نه من الصههههههةب فهم خصههههههائص السههههههياسههههههيين  أ  ما ي كن قوله وو إالشههههههق الفلسههههههطيني ف إلى: بالنسههههههبة أجابو 
لفصهائا الفلسهطينية وبين    وناك  ناقضهات كبيرة بين رؤسهاء اأالفلسهطينيين ال ائ ين على ال ضهية الفلسهطينية ونشهةر 

  نفهم طبيةههة  وجهههات ال يههاكات  أ ىير قههاكر ن علوههيه ال نههاقضهههههههههههههههات جةل نهها مثهها كثير ن من الهه ول غال ضههههههههههههههيههة. و 
شهههههيء ال ي لكونه   ى  الفلسهههههطينيين مخ لفو  علأننا نسههههه غرب كيف إالفلسهههههطينية. وما ي كن قوله في ويا الشهههههه  وو 

اومن  رض الفلسهطينية ال ي وي الضهفة الغربية وقطاع غاة مح لة    اأأ ا  خصهو ه   خالفا هم ال مبرر لها إذلك ف أج 
مكانات    الفلسههههطينيين اليين وفرت لهم ال ول الةربية اإلأسههههرائيا ما ههههية في سههههياسهههه ها ال ةروفة و إ  أي و جنبمن اأ

جهة ال شههههاكا ال ي  واجه  ال نج وم مه  ين بالخالفات في ما بينهم ولم ي وموا بالجه  الكافي ل والكي ي وموا ب ور فة  
    جاوا الظروف ال ي يواجهها الفلسههطينيو ه ونحن في السههلطنة نر   أ ىنه من ال  كن علأع    أ الفلسههطينيين. وال 

 .  فلسطيني -ركني أكثر  يغة مج ية لل ضية الفلسطينية وي  لك ال ي   م من خالل  ةاو  أ  أ

 ؟  في وج  الايادال الهلسطي ية ا  مغلقة نمام بوا  السلط ة ستبقىأن إسا  فهذا األ ىقلت: وعل

 .  ا  وأجاب: نحن بةي و  ج 

 ؟  مام قادة ال مل الهلسطي يأبوا  ال مانية قلت: هل ثمة مواةهال م ي ة ي،  نوافرها لني يتم فتج األ

   أينهم و   ي فق قاكة الة ا الفلسطيني في ما بأوو  وال  أن ا ال طلوب إ: ال سهلة ليست مسهلة موا فات و أجابو 
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الجاائر والي ن والسوكا ه وبات   ىوش  وا جهوكوم بحي   وزعوا علعن فلسطين ا  نهم بةي و  ج أع بار يهخيوا في اإل
نه  أ  قل ه ووو أكرر ما سهههههبق أن. و ن  ههههه  م  ن مع م  ن وو الطالحه وم  ن وو الصهههههالح فيهم وم  من الصهههههةب مةرفة م  

سهههرائيا  إسهههاع و  لك نج وم مخ لفين. ونة    انهم بهيه الخالفات يليس ل   الفلسهههطينيين شهههيء يخ لفو  عليه ومع ذ
مور ال فائ ة منها مثا مشاكلهم في لبنا . وكا أنهم يس نافو  طاقا هم في أعن      وا ا خطا ال هو   فضال  أ ىعل

لهم وو  كثر ج و  قصهر واأفضها واأطينيةه وا  الطر ق اأمور وي في نظرنا ليسهت ل صهلحة ال ضهية الفلسه ويه اأ
 رك .  للحوار مع اأ   يج وا بابا  أ

   ضههع  أوو  أوال    ال هم إن هاء الحرب فإ وال ال نط ة بة  ها ما ي ةلق بأمالشههق الفلسههطيني.  إلىويا بالنسههبة 
ء ال نط ة الوا  ة و ةاو  الجيرا . ونحن  بناأوزاروا وبة وا يسههههههههههههوك السههههههههههههالم وال ةايش وال ةاو .  ةايش أويه الحرب 

  جاه.  س  رار. ومةظم جهوكنا  سير في ويا اإلساسية للسالم واإل   الةنا ر اأأ   ةاو  ال ول ال  جاورة وو أنة    

رغم   ىال ال هة في منط هة الخلي  مهازالهت مسهههههههههههههه  رة عل إ مها ي ةلق ب سهههههههههههههههلهة ال ال هة ي كن الرك عليهه بهال ول: 
سهههههاسهههههي.  أال ال ة بشهههههكا  إيرا الةراق بين ا  سههههه خ م . والبل  الو ي  الي  ليس ايه مال ة وو  يانا  أمشهههههاعر الخوف 

جانب   إلىما ما ي ةلق ب سهههههههلة و ههههههع الث ا أ   ب ى ال ال ة مف و ة. أزاء ذلك إ  ج يع كول الةالم  ر  أرأينا  فيو 
وهيا    كهام قهاطةهة فيأعطهاء إ ال  وقف الحرب وال ي كن بهال هالي  إيرا   أننها ال نة  ه  إالةراق اي كن الرك عليهه بهال ول: 

يو  بشهههههههر مثلنا و  هثرو  بةواما كثيرة وليا ليس من الجائا ماكامت  يران  نكو  م شهههههههائ ين. اإلأننا ال نر   الشهههههههه  أ
حرب اليوم قبا  ف النهم ير  و  وق  أ  اإليرانيين ي ولو  إالحرب كخلت سههههههههن ها السههههههههابةة ال ول انهم لن يوقفو الحرب. 

 ال شكلة.   بوقف الحرب لكن لكا كولة هروفها و لك وي ا  خوة في الةراق يطالبو  كائ الغ . واأ

  مةظم اليين زاروكم  إوكع وز ر ال ولة للشههههههههةو  الخارجية الة اني يوسههههههههف بن علو  بن عب   قلت له: أنا أو 
بهيا ال بنى ومثا ويا   عجابا  إ  اكيثهم مةنا أفي  ب واب أجانأو  في مبنى الخارجية من مسههههههههههةولين وكيبلوماسههههههههههيين عربا  

ولى وكم وو ي اج بكثير من ال قة  عجابهم بة ما شههههههههاو ت ال بنى لل رة اأ  إ عجاب كا  يفر نا. ول   عرفت سههههههههبب إلا
  الة والبساطة والفن.  بين اليوق واأ

بة  ب الي  يسه ع شههاكة طي   ه فرح اأطراء وكا  يشهبوجه رجا ال يبلوماسهية الة انية فر ة بهيا اإل ىوال ظت عل
 ق.  ل  فو بنه اإمن االخر ن ب

   ال بنى كخا في مساب ة ج ال مباني الطابع الةربي و صا على الجائاة.  أ  ي ول لي أ ىوكا   ر صا عل

 .الفرح إلىنه لشيء ي عو بالفةا أية و بولى ل نظ ة ال    الةر  اف: ل   فاز بالجائاة اأ  أو 
 
 

   ن شر الحوار في م،لة »التضامن«
 6819  نشرين الثاني /نوفمبر 22بتاريخ 
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 (1حممد حسنني هيكل) مع األستاذ ابلةمق
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 ... مع وْقف الت هيذ «بصراحة»
 مؤجلة؟ واردة؟ مؤجلة؟ واردة؟ مؤجلة  

 
ر ثم  ر ثم الزمالة ثانيا  مد  عشرررررررررين سرررررررر ة التي هي عمر عالقتي بمحمد حسرررررررر ين هيكلر اللالة أوو   ىعل

 كثر من واق ة.  أكثر من ظرفر وبالتالي في أالنبير في شاهد الزميل أن أية ب د ذلك... أنيج لي األستاذالصداقة و 

ن  هتمرام من جرانبر  بم  إعرايش محمرد حسررررررررر ين هيكرل في الزمن الرذش كران اللقراء بر  ي تبر لهترة أن أنيج لي أ  
ي  عايشرررر  في الزمن الذش كان سررررهراء ال الم فأن أنيج لي لقاء ب بد ال اةررررر. وأ   إلىو يتطلع أو يسررررتقبل أي،تمع 

سرررررربوع لني ي رف من خالل مقالة هيكل  أرهم ي تظر وبهارغ الصرررررربر يوم ال،م ة من كل يرهم قبل ةررررررغيالقاهرة كب
   .يريد على األقل سبوعية »بصراحة« ماذا يريد جمال عبد ال اةر؟ أو ماذا واأل

وراقر  من مكتبر  في  أن ي،م وا لر  أعرايشررررررررر  في لحظرة دراميرة ع ردمرا طلر  من مسررررررررراعردير  أن أنيج لي وأ  
 ن يبت د بصيغة الت حي.  أب بد ال اةر وقرر الرجل  دما نزلت اللزيمة« ب هرام»األ

نتحمل هذه الحظوة لليكل ع د رئيس   عايشررر  في لحظال شرررد وجذ  مع اوجلزة التي كانت وأن أنيج في وأ  
 الدولة.  

لقولر ويسر،ل اهلية الثورية«ر إذا جاز ا،عايشر  يلو  بالقلم وال قل المسرت ير م ارك ضرد »الأن أيج لي نوأ  

 إلىيساره اللورد كارادون و  إلى 1985بريل أ /»التضامن« في نيسان محمد حس ين هيكل يلقي كلمت  كضيف شرف في الحهل الس وش ل
 يمي   فؤاد مطر والسهير اللب اني في ل دن أحمد الحاج
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نر  في هرذه  أعتبرار خرذ في اإلبكرانر  يواجر  رجرل السرررررررررلطرةر هرذا مع األ ا  برة قيراسررررررررر لم رارك نترائج طيا  في م ظم هرذه ا
 ول في الدولة... سيف جمال عبد ال اةر.  حماية السيف األ يأن قلم  هو ف إلىطمئ ان الم ارك كان كثير اإل

نتصرررارال في البدايةر لنن المزاج نغل  في  حقق ب ض اإلنور السرررادال فيأن أعايشررر  ي ارك مزاج أنيج لي وأ  
 بت د هيكل عن الساحة نحت وطأة حرا  سادانية مؤذية.  إال لاية و 

سرررررتقالة ن شررررررها الصرررررح  ونبثلا  إا ألن  سررررر،ل أول مثيل لل لمج عل وج  هيكل سررررر ادة وأن أنيج لي وأ  
د في موق   من خالل نبأ نبث   مسرررؤول بأن  لم ي سرررتقالةر ويسرررمع الاإل ىعهاء علذاعال في نظام يغل  في  اإلاإل
 ذاعة.  اإل

ةربج  أحول ن،ربة عبد ال اةررر وكان الرجل قد  حاديث من عشررين سراعةأسر،ل م   سرلسرلة أن أنيج لي وأ  
   في ذمة هللا.

م نْ ن يايم ح  أنوقع أكن أحاديث في كتا  ب  وان »بصررررررراحة عن عبد ال اةررررررر« لم وع دما أةرررررردرل هذه األ
 سلو  الوعيدش الذش ن املت ب .  يامة أجلزن  في وجلي ونت امل م ي السلطة باألالسادال قالرئيس 

 ن يقهوا م  .  أن يهتر  فيلم ن اعايش  في مرحلة الم هى داخل مصرر ومرحلة عقوق كثيرين مم  أنيج لي وأ  

 م ركة غير متنافئة.  ن اشاهد المأساة على وجل  ع دما كان ال،ميع يت اولون  وي الون م   في أنيج لي وأ  

كتب  عن   بسب  ما ا  س،ل نحهظأ  عتمده ضد السادال وحاشيت ر و إسلو  الثأر الذش أن اناقش  في أنيج لي وأ  
  ون، يا   من جانب  غير مقبول يا  فق ذلك ن الو ن ي رأيت الغضررررررر « ربما ألنور السرررررررادال في كتا  »خريف أوالدة 

إذا   ا  ضريق بالت، ير خصروةر أن اطهي مع السرودان والسرودانيين  فيمرأةر وربما ألن ي إجان  شرلصري طرف   ىعل
 جاء من ةديق بمكانة هيكل في نهسي وهي مكانة كبيرة.  

  ىجريرت لر  عمليرة وأر  مالمج الابطرة علأ  ب راء ن أحرد األر  مالمج الحزن على وجر  هيكرل ألأن أنيج لي وأ  
وج  هيكل ب د السررررررررر،ن وب د ال ملية   ىعل ن ار  مالمج الشرررررررررحو أنيج لي أ  ةررررررررربج جدا. كذلك أوجل  ع دما 

 ال،راحية.  

سرطر السرابقة  د باألملا  سر،للا ذال يومر ولن  ي أ  أن أنم ى أ ن ك ت  إكت  قصرة عالقتي بليكلر و أن ي ه ا و إ
زوره في مزرعتر  في »برقراش« يوم اللميس  أللقول ان مالمج الهرح الحايقي التي وحظتلرا على وجر  هيكرل وأنرا 

للا طوال ال شرررررين سرررر ة من عالقتي ب . كان في غاية الهرح   وح  مثيال  أ( لم 1985ديسررررمبر/اوول كانون  26)
و من ال وع الذش ي درج في ب ض جوانب  نحت  أالمبكير  بالرغم من ان الحالة التي يفيشررلا هي من نوع المضررحك

 يضحك«.   خانة »شر البلية ما

 ف؟  يك

د فير  ل  شرررررررررر في  ملرا  أ   جرش مع هيكرل حرديثرا  أ  ( لني 24/12/1985القراهرة يوم الثالثراء ) إلىلقرد وةرررررررررلرت 
إنلا   1985/  12 /14ريخ اخبار اليوم« بتأعل ت ةرررررحيهة »أسررررربوعية »بصرررررراحة« التي »التضرررررامن« مقالت  األ

و من  أن ننون المقالة من حق »التضرامن« أمن ل دن مع الزميل النبير على  ا  هانفي نهاهمت   سرتبدأ نشررها. وك ت  
ي مرحلة التأسريس ان   فلغ ا ع دما زار »التضرامن« أبسر وال  أربعان  قبل  ا  ية ووافق خصروةر كم،لة عرب حصرتلا
و  أبقاعدة الرد على التحية بمثللا  كت  في »التضررررامن« وذلك عمال  ين  سرررر إ  النتابة الم تظمة فسرررريسررررتأنع دما 

ع دما كان الوفاء مثل ال ملة الصرفبة في  بأحسرن م لا. والتحية ه ا بم  ى الموقف الذش وقهت  مع هيكل وبالذال 
   .بلد نامٍ 

ال شررر قد بدأل  نباء التشرركيك في مسررألة أمزرعت  وكانت  فيهيكل  لقاهرة زرل  االيوم الثالث من وةررولي  في
قو  من ذش قبلر بل بانوا مراكز القو  ذال التأثير في القرار  أنتسررررررررع ألن رجال اوعمال المصررررررررريين الذين بانوا 

يك ون ل  أش ودر ويحسردون  على   و وأتا  والصرحافيين الذين ي اةربون  ال داءر نذروا وعبأوا الن  أدوا و المصررش هد  
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 ضطرار.  باإل ا  و كان ب يدأول في الدولة جان  الرجل األ إلىن مة التألق الذش يرافق  سواء كان 

عر بل إنلا رطل ونصرر ر بالرغم  رنياح و»ضررحكت  رطل« كما يقول الت بير الشررائن  في غاية اإلأولقد فاجأني 
وفي   1986ي راير /كرانون الثراني 4ن يبردأ النترابرة يوم أيسرررررررررمج بر  ن ال،و ال رام وأبطريقرة رسرررررررررميرة من انر  نبلا و 

 ار اليوم« من دون غيرها من الصح .  خبأ»

هيكل يتحدث عما جر    إلىن يهك الطالسررررررم ع دما يسررررررتمع أرنياح ويسررررررتطيع ويحتار المرء في أمر هذا اإل
التي   رنياحن يكون في حالة اإلأر ومن حق هيكل ا  طالقإن إن »هذا النالم ليس لل شرررررررر ويقول ب د كل بضرررررررع ثوا

ن الرجل هو أوحظتلا نغمر وجل . فقد ظلرل أهمية هذا الصررررحهي النثير التميزر ونأكدل حايقة أسرررراسررررية وهي 
 . ن الرأش ال ام المصرش م قسم في شأنإقضية عامة بكل م  ى النلمةر و 

لطل   رنياح التي هو عليلا محتار. فلو يتهلم دوافع ان محمد حسررررررر ين هيكل وهو في حالة اإلأكم  ووحظت  
يسررب  أش م غصررال للرئيس مبارك. وهو مطال  بي   وبين نهسرر  بأن   ن وأ ىم   نأجيل النتابة. وهو حري  عل

يضررمن عدم إعادة ال ظر   ليس ه الك مام دا كيف وافق على مبدأ النتابة ما يضررا  أيوضررج لماذا لم يكت ر ويوضررج 
عل ت »اخبار اليوم« عن ان  سي اود  أن أم،رد جواء التي سادل داخل مصر وخارجلا لفي ال ر . وهو س يد باأل
يوزعر  عرل   يردرش هرل يصررررررررردر بيرانرا   ن،راه ال،يرد. وهو وي اإلفجواء   هرذه األن يوظا  أكترابرة »بصرررررررررراحرة« ويريرد 

 و؟ في  اومر أم  المراسلين والصحافيين يوضج

ن  أ مور خصررررروةرررررا  األ بت د عن القاهرة لني يتأمل من مزرعت  في »برقاش« كل هذهإذلك كل   أْجلوهو من 
 مراج ة الموقف.   ىالللوة في هذه المزرعة نساعده عل التهنير وعل

حة« التي انهق ا  د في  لمقالة »بصررررراملا  أ  م ك  ا  جرش حديثأ  ن أ أْجلمن  وسررررط هذه الحيرة قلت ل : إن ي جئت  
ر   أن ي إكثر فأشلر ربما أذ ثالثة يف الت هو مع وقْ أى نشرها في »التضامن«. أما وان »بصراحة« بانت مؤجلة عل

وهو  - ا  بالغك بالتأجيل. ووافق مشررترطإان يكون الحديث حول الموضرروع من لحظة ال ر  بالنتابة وحتى لحظة 
وقت وخر  إلىنرك أحترم الوعدر و أب ض اوسرررماء والوقائع. وانا  ىلإعدم اوشرررارة  -وط يام من الشرررر يكثر هذه األ

م للقار ء كل ما سررم ت  من هيكل ومن غيره حول ظروف هذه اللطوة التي نبقىر  ن اقدا  أيطولر مسررألة  انم ى أوا 
سرررررررربوعية  ال كتابة مقالت  األالذبخبار اليومر أنحققت وعاود هيكل وفي » ما لوأحتى وإن كانت لم نتحققر مثيرة. 

ْنمسرررا  أن أ ىذا سرررلم الرجل من المكائد والمكامنر علإكثر إثارة... هذا أمر كان سررريبدو ن األإ»بصرررراحة« ف   الح 
 .كثيرر من التميز ىعلى شيءر وربما عل ا  في شأن عودن  كانب ا  نهس  بدا م قسم

 ة لك ثأرال  ة م ي  في ةرحيهنتظام و إالنتابة وب إلىسرتاذ هيكل ان مسرألة فنرة عودنك أ عتقد ياأ»التضرامن«: 
ب ض التوضررررررررريج من جرانبركر   إلىنتقرام م ركر نحتراج نتوقف في المزيرد من اإل عليلرا ولب ض الرذين فيلرا رغبرة و

ة ونراوح بين الغرابة  القاهرة كانت كثير  إلىنت لدش في اليوم الثاني من وةرررولي ن التهسررريرال التي ننوا أ ا  خصررروةررر 
   .ستل،انر وبين الم طق ونايض واإل

  .ال فسيرات ونحاول الرك على كا منها وال  أنس ع  :مح    سنين  يكا

   .نتظامإم اودة النتابة وبمبارك طل  م ك شلصيا  »التضامن«: سم ت رواية مهادها ان الرئيس حس ي 

من محمرد حسررررررررر ين هيكرل   ا  ي ونحرديردفولرة من ةرررررررررحراهرذه الروايرة انر  ع ردمرا يطلر  رئيس الرد ىون ليقي عل
ذهران دوره القرديم في السرررررررررتي رال  األ إلىنر  سررررررررريكون للرذا الصرررررررررحرافي دور ي يرد أذا قرد يكون م  راه النترابرةر فلر 

 .  والسب ي ال مع علد عبد ال اةر

ال هيكل وظروف   هوثمة نهسررير وخر خالةررت  ان  ع دما يطل  حكم الرئيس حسرر ي مبارك من كان  بمواةرر 
اللط   ىنرتر قرد برال غير متحه  علأصرررررررررحرافير الرذش هو وخلهيتر  م راودة النترابرة ويوافق هيكرلر فلرذا م  راه ان ال

 م.  نْ السياسي ال ام للح  
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خبار  أن ميدان  في نظرش ليس ةرحيهة »إم اودة النتابة ف ىعل ا  ذا كان محمد حسر ين هيكل موافقإكذلك ان  
بر   ا   لق نحديدم نرددها ونتل  سرقاط ن  إن من شرأن النتابة أعن  ك ألسربا  موضروعيةر فضرال  هرام« وذلو »األأاليوم« 

 ن فيلا.  خبار اليوم« وم  أ»

ن ميدان ال شرررررر كما نتصرررررور هو »ال،ملورية« وذلك ألنلا ةرررررحيهة عبد ال اةرررررر من جلةر وألن رئيس  إ
اليوم« الذش عر  النتابة   بارأخس نحرير »م ك من رئي ا  كثر ن اطهأنصررررررارش( نحريرها الحالي )الزميل محهوح األ

  ليكر فضررال  إسرراء أبراهيم نافع رئيس نحرير »اوهرام« الذش نشرر ر بأن  إمن الزميل براهيم سرر دة( و إعليك )الزميل 
لما يرنأي    يكتب  يبقى م رضرا   ن ماإللتحريرر في الوقت نهسر ر ف سرا  رئييكون  و النان  ع دما وأن الصرحافي أعن 

ما ي طبق عل  ربما الغيرة. و يهرضررررررر  المزاج و  حسررررررر  ما - تماو  إحكثر الظروف أي فو أ - ا  و حتى ندنيأ ا  جتلادإ
ن  أهرام«ر بم  ى خبرار اليوم« ورئيس نحرير »األأرئيس نحرير » ىرئيس نحرير»ال،ملوريرة« الحرالي و ي طبق عل

ن  من ال وع الذش يلزم حدوده.  أ إلىضرررررافة إ را  كثر نهلمأعليك و  ا  كثر حرةررررر أالزميل محهوح اونصرررررارش سررررريكون 
 .  نلا مطال ةإو كما لو عذرني من هذه التهسيرال التي نبدأو 

خبار اليومو. وناك كنت اك ب  أ» يبه  م الة »بصههرا ةو ب أت ف وال  أمن ال هم ال و ههيح  :مح    سههنين  يكا
 .ورامو»اأ إلىويه الااو ة وان  لت مةي عن ما ان  لت 

سم نفسهه  اإل    ح ا ال  الة ال ي كانت  نشر خارج مصرأ ا  ش هرت ويه الااو ة وكنت  ر صإورامو أ»ا فيو  
  يسههه ع  أر ال  الة خارج مصهههر وذلك به ف نشههه   ىعل ر جل وا. كيلك كنت  ر صههها    مصهههر  غي   أوذلك كي ال ي ال 
وقفت ك ابة »بصهههههرا ةو  أه ثم 1981 إلى 1974وو عليه من  سههههه  ر الو هههههع على ماإ. ا  مخ لف ا  الةالم الةربي  هههههو 

شهارة في سهاءة ل صهر. و ج ر اإلشه راكي ب ه ة اإلمام ال  عي اإلأال حاك ة  إلىبة ما زالت ال بررات وبة ما ق موني 
    عشههرة جلسههة. وفي إطرح افكار  وآرائي خالل ويه ال حاك ة على م   أ  أعلى  نني  ر ههت  ا إلىويا الصهه ك 

 او      شهههههههههه راكيمن ال  عي اإل و مناقشههههههههههة طلبت  أ  نة بروا محاك ة  أع اب  لك الجلسههههههههههات الطو لةه وال ي ي كن أ 
 يونشههههر ها ف ن ما  ةير الحصههههول عليها بالطر  ة الرسهههه ية فانني  صههههلت عليها بطر  ة غير رسهههه يةل حا ههههر. وعبا

  اكي  وأؤلف الك ب.  أكلي باأ ن هت ك ابة ال  االت  حت زاو ة »بصرا ةو ور ت  إك اب وبها 

نفسهاه لكنني   ك ابة  طرحمةاوكة ال فراج عني ب أت فكرة ع  اله ثم  اكثة ال نصةه وبة  اإلم جاءت هروف اإلث
ولى  ن: اأ  ع اب خروجي من السههههههجن موقفي في ن ط ي  أ نا على باب »قصههههههر الةروبةو في أفي الوقت نفسههههههه   كت و 

ي ل بة الصهههههههههههحافة  ف كو  طرفا  أ  أر   أل بة السهههههههههههياسهههههههههههة ال صهههههههههههر ةه وال  في كو  طرفا  أ  أ إلى طلع أنني ال أوي 
ت وناك  الت وبقوم بهاه وذلك أ  السههههياسههههات  ب   أ كوار ك لك ال ي كنت  ام بهال ي إلىع  طلأنني ال إال صههههر ةه ب ةنى 

   أسان  السلطة في شهنه.  أنني قاكر على أر  أأمر واقع ال 

  اقوم ب ور ما أذا طلبت السهههلطة مني إو   فاقا  إسهههرائيا إ  بين السهههلطة و أأمر واقع ي  ثا في  كيف؟ ونالك مثال  
 سرائيلي.  إج  ع بأال هنفسي ب ملاما   نني   ى اآل  مازلت  س طيعه أأنني ال إمر الواقع فطار ويا اأإفي 

وافق على ال يام بيلك  أ  أسهههرائيلي ي كن اإل -قوم  حت مظلة السهههالم ال صهههر  أ  أر   لي أننيه إذا أهن أوال 
فكاره  أنه يطرح إسهههياسهههات فالر ي   غ  يأيسههه طيع ال رء  نهه وعن ما الإي فسهههاأشهههغلهه وعلى ويا اأكا  ال وقع الي   ا  أي

   السياسية.و ن ظر ووو خارج الل بة 

اأمر من  إلىنظر أ كور سياسي كنت   إلى طلع أنني ال إمام باب »قصر الةروبةو أ نني عن ما قلت  إومن ونا ف
فجهة  سههههههه ج ت إنكر   ائق أ  أسههههههه طيع أنني ال إ ح ث من منطلق ال ااج الي  ق  ي غير. أ الة ع لية ومب ئيةه ولم 

   .س طيع ال نكر أفكار  ومباكئيأنني في الوقت نفسه ال أ لى سا ة الة ا السياسي ال صر ه إال  ع

وانا غير مسهههههههههههههه ة  لل نازل مه ا كانت طبيةة   أل ب ال نازل عن جاء من ا   ال ور في ويه ال ر لة يفرض علي  إ
 ال ور السياسي.  
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ق راب  ع م اإل ي    علأ م ركا   ليهه كنت  إل ب ئي ال شههههار جانب ال وقف ا إلىنني إما على الصههههةي  الصههههحافي فأ
  ةق ر  ال ا  واقة ا  مر أن ا أ  ونالك  طورات جير ة   ثت وفر ههههت إمن فكرة ال وره وذلك ليس أنفة او مسهههههلة كبر اءه و 

 خي على عا  ه الفر ة وال ور.  هب ا ي ا  ج ي    جيال  أعن  لي على ال كيف مةهه فضال  

 .  ن ا من كو  كورإب اء الرأ  والك ابة إ  فظت لنفسي ب جرك  ق إرات باع إزاء كا ويه اإل

 مراج ة شاملة داخل فترة الس،ن
»التضرررررررررامن«: مرادام ه رالرك إقرار برأمر واقع حردث ويبردو انر  غير قرابرل للتغيير فلرل حراولرت من م طلق األخرذ 

جديدة وفي ضرروء ذلك نسررتأن    عال اق إلىفنارك السررابقةر ل ل وعسررى نصررل أبمبدأ الحقائق الموضرروعية مراج ة 
 ؟  يعالمالدور السياسي واإل

  طو ال   سهههاسهههية و هملت  أب راجةة  فكار السهههاب ة وق ت   و م كا اأنا في السهههجن  أو  مح    سهههنين  يكا:  اولت  
على  هههههههواب في ال باك ء ال ي على   نني لسهههههههت  أ إلىيشهههههههير   ما ىعثر علأ واقع الحاله وفي ال ر لة كلها لةلني  يف
ن فاع  في اإل سههههالم. كيلك  هملت    فاقإسههههرائيا إ   ر اح له سههههلطة بينها وبين أي كن   خيت موقفي الي  الإسههههاسههههها أ

نا في السجن:  أسائا نفسي و أ   ن شرته كنت  إقلي ية ال ي ساكت و الي  عاش ه مصر نحو »كامب كيفي و وفي النةرة اإل
 ب وقفي ومباكئي.   ا  ق ناعإكثر أل راجةة وخرجت من ويه ا ؟ نني انسا  عني إ ق أم  ىنني علإوا 

 محاولة ن ثرل مع مكرم محمد أحمد 
نستأن    لتضامن«: مادام لك بين الايادال الصحافية الحالية نالميذ واةدقاء ومريدونر فما الذش ج لك و»ا

سررماع  إنك نؤكد بأن اللدف هو أ ا  النتابة وبشرركل م تظم ب د خروجك من السرر،ن وفي م زل عن أش دور خصرروةرر 
 ؟  ن يكون خارجلاأرأش داخل مصر وليس خارجلار أو داخل مصر قبل 

سهههههههههت م االت وليس    سهههههههههنين  يكا: ونالك محاولة جرت لكنها مع االسهههههههههف لم  ح ق ن يجة. ف   ك بت  مح   
ن ا  ول مسه  با مصهر وسهل ت ويه  إخ س م االت وال عشهر م االت ك ا ذكر البةضه ولم  كن عن  جربة السهجن و 

عي ت لي  أ  منيه ثم     رئيس  حر ر مجلة »ال صههههههههههههههورو الي  كا  ق  طلبها أ هههههههههههههه ي ي مكرم مح    إلى ال  االت
فضههههههههههها في الوقت  أ ح  ا النشهههههههههههره وا  ال هجيا  يه على أية  اله ا  الظروف الفال  االت بغير الطر ق الصهههههههههههحا

 ع يار عن النشر.  اإل ر ضيت  إع بار ذلك و في اإل نا أخيت  أالحا ره و 

الك مناقشهههههات جرت  ه وا  ونسههههه  رار واركا  إ ي  مو هههههوع الك ابة كا  فه  اكرر ونا بأن ال ناسهههههب وق  يكو  م
ا  ال حاولة الج ي ة للك ابة وي الثالثة وا  ونالك   إلىشهههههههههارة مةي في ويا الشهههههههههه ه كيلك ق  يكو  من ال ناسهههههههههب اإل

  كور  ليس ال خول في أ ع برت  إ ني الك ابة في شههههه  قضههههية مةينةه لكن إلىمحاولة ثانية   ثت و  ثلت في كعو ي 
 نها في نظر  قضية  غيرة و ك يكية.  أساي أعلى و بةي  وذلك أمثا ويه ال ضية من قر ب 

ا  ال حاولة الثالثة من أ ن وج ت  و عر ههههههههههههي  أنه في  ههههههههههههوء  جرب ي     إلىمةاوك ي الك ابة  ح اج من جانبي  أج 
  اك ب في  ههههههههههههههحيف هه  أفي باله فكرة رئيس  حر ر خطرت ن يةرض ليس مجرك   م  أه أ  ال هك  به  الةرض ج    

 وعن ما  هك ت من ج ية الةرض واف ت.  

 خبار اليومو باليات.أو ح ل اذا »أوأج ني ونا 
 

   ن شر الحوار في م،لة »التضامن«
 6198 ي اير /كانون الثاني 4بتاريخ السبت 
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 (2حممد حسنني هيكل) مع األستاذ ابلةمق
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 ي انال،زء الث  يف
 من حديث محمد حس ين هيكل لر »التضامنر 

 ت عودنلا أْجلحول »بصراحة« ولماذا ن

 
ولى من الحديث مع محمد حسررر ين هيكل التي نشررررنلا »التضرررامن« في ال دد الماضررري نوقف  ي الحلقة األ  ف

 خبار اليوم« بالذال لني يكت  فيلا.  أختياره »إالزميل النبير ع د نساحل يدور حول السب  في 

 ة عن هذا التساحل... وباية الحديث.  جاباأل ه ا

 خبار اليوم« بالذال؟  ألماذا »

هرام« التي ير   التوضررريج يمكن القول ان »األ في. وزيادة عتبار الصرررح  نمثل عصرررورا  إ إلى مياو   أنا لسرررت  
لملك  نلا نمثل عصرررر عبد ال اةرررر هي نهسرررلا الصرررحيهة التي كانت قبل عبد ال اةرررر نمثل عصرررر اأفيلا الب ض 

بت دل  إهرام« التي ألنلك المرحلة. كذلك ان »ا يو فإيمكن نشرررره  و فاروق وهي نهسرررلا التي كت  فيلا الب ض ما
حيان كثيرة  أعمدة ةررهحانلا وفي أمتلل ب ض إسرررائيل هي نهسررلا التي إع لا بسررب  م اهدة الصررلج الم هرد مع 

 بالنالم الذش يؤيد ذلك الصلج.  

ةررررحابلا  أسررررلا سرررر  أخبار اليوم« التي أليسررررت »أخبار اليوم«. أن يقال عن »يمكن أهرام« وما يقال عن »األ
ن  ر الزميليْ كْ مين وهو ع دما يرد ذ  أمين وشرايق  الراحل علي أن مصرطهى ن النبيريْ يكل ه ا الزميليْ ه األسرتاذ)يقصرد 

نشررل ع لما   وم« التيخبار اليأن(.. هي نهسرلا »ن  يتحاشرى حتى نسرميتلما بسرب  حدة اللصرومة بين الطرفيْ إف
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 ةدارها؟ إليست هي نهسلا التي كشهت حتى عن ظروف أثم  ؟ 1965ب د التحقيق الذش جر  عام 
ي،  علي  ان ي تبر    ن هذا النانأن  ي  ما من كان  و ا  نلذل موقهإن ةررحيهة أالقصررد من هذا النالم هو 

والمطب رة محرايردة. وكرل الوسرررررررررائرل   محرايرد. ن الورق إهرذا الورق كترابرانر   ىورقلرا لم ي رد الم راسررررررررر  لني نطبع عل
 .  ا  يضأاد ين ولوجيا الطباعية على الحالمتصلة ب ملية الت

علن  أضررريف بأن الميكروفون الذش نحدث عبد ال اةرررر من ورائ  و أن أي هذه ال قطة بالذال يمكن فن ي إبل 
نحدث من  الميكرفون الذش سررررائيل هو نهسررر  إ ىعل الحر عن نأميم ق اة السرررويس والوحدة بين مصرررر وسررروريا و 

 طار م اهدة الصلج الم هرد التي عقدها الرئيس السادال.  إهرة في ورائ  م احيم بيغن ع دما زار القا

ن  ذاعة ةرررول ال ر  اللتيْ إن اذاعة القاهرة و إ -لت زيز فنرة حياد وسررريلة ال شرررر  - ا  يضررر أضررريف أن أويمكن 
ةرررول سررروكارنو هي نهسرررلا التي نقلت ومن القاهرة  نقلتا على مد  سررر ين ةرررول عبد ال اةرررر وةرررول نلرو و 

ذاعال  خرون من اإلو اقضررررررة. هل ك ا نتصررررررور ولو للحظة أن يأني يوم يتحدث في  م احيم بيغن و ةرررررروال المتاأل
ذاعال عبد ال اةررررر  إلقد حدث ذلك ونحدث هؤوء من  ؟   اآلخر و المدن المصرررررية أالمصرررررية وخالل زيارة للقاهرة 

 ال اةر.  ا عبد ست مللإوبميكروفونال 

ن الورق محايد  إاوشررررياء. القداسررررة الممك ة هي لهنر اونسرررران. عدا ذلك  إلىر و قداسررررال بال سرررربة ننرارا  
  إلىسرررررتث اء بال سررررربة إدة والم ابر محايدة والميكروفونال محايدة والحبر محايد. قد يكون ه الك يوالم صرررررال محا

ي  فا نلإ  المملوكة من الحكومال فاآلخر ما الصح  أدد الصح  الحزبية أو المملوكة من شل  ةاح  فنر مح
 .ن يتحكم في غيرهاراء يتحكم فيلا م  وخبار و الواقع م،رد مركبال أل

هرام«  أو »األ ار اليوم«بخأولماذا » هرام«. بلخبار اليوم« وليس »األأ»التضررررررامن« ن ود ونتسرررررراءل. لماذا »
مراكن  أالنترابرة والتحردش في  إلىودة ليس فقط بمسرررررررررألرة ال كثر رغبرة برالتحردش و أنرك نبردو إوليس »ال،ملوريرة«. 

 .  زم ة محددةأمحددة و 

ورامو ال ي ق ت من ورامو و»اأ»اأ إلى  ا منها أنلم أعنها.  ا  خبار اليومو لسهههت بةي أ» :مح    سهههنين  يكا
لىه با  و وفي  هفح ها اأ   ورامو وانا في السهجنخبار اليومو. ألم  نشهر »اأأبي من » ا  كثر رف أخاللها ب وره لم  كن 

ننا نحسهههههههههب االمور إمنيه ولكن وا  أف  ا ية ب ت بةض عبارا ها وكهن ا وي   بر إك ب ايهه أ كنت  وفي ال كا  الي  
 له من مصالح؟  ث خيه رئيس  حر ر وما ي إالصحيفة ك ةسسة مسةولية موقف  ىننا نرمي علإبهيا ال نطق ووا 

ها لبةض ال سهاؤالت في شهه   الك ابة في إلىومو اليين  خضهع الةوكة الي خبارأق  يكو  ونالك بةض البشهر في »
محطة  إلىن وو ذاوب شهههبه ب   أمور أليسهههت الحالة ونا أذا فةلنا ذلك لظهرنا م ناقضهههين مع ب  يات اإموقفهمه لكننا 

الح ي  وال حاط   سههههههههههههه را يجي اله ف و  خا االسههههههههههههه وكيو الي  سهههههههههههههي م به وياإ ا  ثل ي   يذاعة لكي ي  و اإلأال لفا و  
 و مساب ات أو رقصه في كاخلها؟  أو فكا ية أي م  سجيا برام  غنائية يرة ثخر  كأ  باس وكيووات 

  ال ي ة الح ي ية وي أ ىيخص »الج هور ةو عل الح ي   ول ما إلىن  ال ي أشهههههههههههههه ك قبا اإلفسهههههههههههههه ج  نأنني إ
 .للبشر وا  وسائا النشر محاي ة 

ي م  از فنصههههههار (  ههههههحا الاميا محفو  اأ  رئيس  حر روا الحالي أر  أنني إيخص »الج هور ةو ف ما ماأ 
 ة كاخا ال ةسههههسههههة ال ي  صهههه ر عنها »الج هور ةو ئو ههههاع السههههاأا يولكن ال شههههكلة وي ف ا  ط  ن له شههههخصههههيأنا أو 

هور م الة لي في »الج هور ةو سهه ضههيف  ه  أزال أع    وما أ وهروف الصههراعات ال ي   يشههها الصههحيفة ول   كنت 
  »الج هور ةو  سههههههير  أو كفينا  لها.ق رة له على  ح    عباء ج ي ة الأ نصههههههار ( فو  اأرئيس  حر روا  الاميا مح إلى
  الي    ث في شههه  الك ابة  من الةرض        أأنني لل ناسههبة إخا مة ول وال كاعي ل ةر ضههها ل شههاكا. و  يف

 هه قاء  أوذلك كي ي فاك   انيا  ث وورام وعن »اأ وال  أ هور ةو ال طورات ال ي راف ت ذلك( كانت في منه  عن »الج إلى
 .نن بةض الحرج الش ي   جاوي فضال عن بةض الضغوط من خارج ال ةسس ي  الصحيف ي   يوزمالء لي ف
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 ولى... ومضمونة شروط للمرة األ  
السرائدة في  عرف الطقو  أن ي من هذه المل ة و النتابة. وأل لىإنك وضر ت شرروطا لل ودة إ»التضرامن« قيل 
ن  سري طبق عليلا القول »كالم  أم أعتبار إلذا كانت هذه الشرروط سرتؤخذ في اإدرش أن ي و إمصرر في هذا الشرأن ف
  إلىعادنك الشرروط قيلت لك بمهلوم التنتيك إل ىفتراص بأن الموافقة علذلك او يمكن اإل إلىالليل يمحوه ال لار« و 

 ؟  شبدلتزام األوافقة اإلي المن ن  أالنتابة وفي ةحيهة محددةر من دون 

    ك ه  أالةرض وو الرك ال  لي   الي  سبق   ىللك ابة. وكا  رك  عل ل    سل ت عر ا   :مح    سنين  يكا
 همين الضههههههه اناته وفي الواقع ا  الضههههههه انات   ىير قاكر ن علنهم غأمن قبا الك ابة و بين  مام اليين عر هههههههوا علي  أ

ال يكو   أ ا  يكو  ونالك »شههوشههرةو و ح ي  أال  ول وو نشههر ما أك به بحيافيره والثاني وو ن األ اام بشههرطي     ثا في اإل
ن  كو  ويي  نه من ال  كن من أع بار في اإل خيت  أنني إك ب. با أ ك ب ايه رك على ماأونالك في الة ك نفسهههههههه الي  

ويه ال  الة بحي  يةثر ذلك   ىعل ا    ينشهههروا في الصهههفحة نفسهههها ال ي فيها م ال ي وبشهههكا الفت للنظر ركأن الشهههرطي  
 .و مةناوا ومع الوقت يضةني ذلك في موقف غير م جانس مع افكار  وقارئيأعليها با وق  يف  وا بر  ها 

  ال مانع أقلت  ا  ذلك في الة ك نفسه الي  ايه م ال يه و ح ي ال يكو  أن ا إنني لست    الرك أ و حت  أول   
 .سبوع ال الياأ في ن اإمن نشر الرك او الركوكه 

  ىي  صهر ال ةه  عل ليه ا بحي  الإن ال شهار ع بار مسههلة الحصهول على  ه انات للشهرطي  ي اإلفخيت أكيلك  
ع بر موقفهم  إ ن ن ا على م  وإم مني بةرض الك ابةه برا يم سههههة ه( الي     إشههههخص رئيس ال حر ر ال سههههةول  الاميا 

 يشكا   انات كااية ووا حة.  

وال  ا  ر   مر بأانني ال  خبار اليومو عن ال ر يبات ف لت  ألني رئيس  حر ر »هبهيه الضهههههههههه انات سهههههههههه  وبة ما  بلغت  
 غيير ويا ال ك ب الي  نحن ايه ملك أنني ال إليها فضهههههههههال عن إال وجه  في نني لسهههههههههت را با  الصهههههههههحيفة أ يف ا  مك ب
مكا  أخر ل حة عن مك ب   ي ههههههههههههههححها  فأعاكة البروفة لي كي إ ن يهخي ال اكة و رسههههههههههههههال م  إنه من ال  كن إ ه و اآل

  يكا(.
نني لم  إوبالرغم من  -مامي أ ا  الك ابة ب ا وا ههههههههههههح إلىخبار اليومو  ول عوك ي أعال  الي  نشههههههههههههر ه »بة  اإل

ن لةت  إشهههرت اليه والي  ير هههيني. ثم أمر ق    ت مةالج ه بالشهههكا الي  با  اأ -  عال هههيغة اإل ىعل ا  طلع سهههلفأ
 هما. وعن ما  ص   الرئيس  سني مبارك بنفسه  أو  مر ابع اأأوك الفةا وكنت الضجة و والت رك  -ذا جاز ال ول إ -

خواننها  إ  أالحكهايهات سهههههههههههههه ع الكثير من الحكهايهات ومن ال يها وال هال. ومن وهيه أ ج  هاع  ابي به أت  إللضههههههههههههههجهة في 
ن كاسهههههة و نةكس ذلك  و و  ةرض إلنف اح » يبو   اإلإنا ك بت و أذا إ  الفلوي سههههه خرج من البل  إال سههههه ث ر ن قالوا 

 .  اإلق صاكيةالحالة  ىعل

فنجا  الشا  في ي ه عن ما بلغه   و اإ كه وعن الي  زب  وو   أرغى و أ صر لها عن الي   س ع  كايات الأ كنت  
 ال وشة.   إلىالك ابة ال ن ظ ةه وعن.. وعن... وعن.. وكلها  كايات   عو  إلىنني عائ  هب هالنب

نهاية اليوم الثال  الخبر الي ين   يم جاءني فثسههه ع. أ اول ال هك  من  هههحة ما أر ههه  و أسههه ع و أ ناأيام و أة ثثال
شههههر. ول    أربةة أو أسهههباب كثيرة  هجيا الك ابة ثالثة نه من ال سههه حسهههن وأإسهههلوب كثير الو هههوح والرقي قيا لي هوب
فةا ج اعات الضههغا.    ار ورك  ثسهه وا اإلأ مامي موقف أورك أيات بال فا ههياه و ثجيا الحيهبلغني الي  طلب مني ال أ

 طراف خارجية  بينها الواليات ال  ح ة واسرائيا(.  أس فسارات من إعن  يضا  أو الت وال فسيرات و هني عن ال ثو  

   أ ر   مثال  أن اط مح كة.  ىالةثور عل ال   هما محاو أ مامي ور ت  أ هههههههههههههوء ذلك و هههههههههههههةت كا ويه اأمور  في
  اعرف ع ق اأزمة ووا عن ما قيا لي  أر   أبة و هجيا الك ابة و بين ال نع من الك اين وو الخا الفا ههههههههههههها أعرف أ 
م  أذا كها  االمر وو قيه   م رفةهه عني إعرف أ   أر ه  أ   هال لحه وث رك الفةها الهي   ه ث و إك هب لم يكن ونهالهك أ  أ
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  الظروف  إربةة اشههر فأو أة جيا لثالث نا بال هذا سهل  إنه أسهاي أ ىابة ال رار بة م الك ابة وذلك علث  ال هجيا وو ب أ
خهي  بوجهاوهة  أ  ال ههجيها بهالرغم من أعن  لك هابهة رب ها ال  كو  م ها هة بةه  ذلهكه فضههههههههههههههال  امهام الةوكة أ  اآل ال  ها هة

 خر .  أ   ا   يانأوغير ال س وح به  ا   يانأمام مشكلة ال رخيص ال س وح به أابه يضةني ككا ب بسأ

   إالك ابة... ويا ال ار ء ما الي  سههههههههههههههن ول له؟ وا ن ول  إلىنني عائ  إقيا له ذلك ونالك ال ار ء الي   إلىو 
ا سههههههه ح بالك ابة ومن  الظروف ال بينه وبين   ا  لحا إك ر أذلك سهههههههيكو  ونالك  هجيا. ثم ا  ويا ال ار ء سهههههههيب و  أج 

 نفسه في مةرفة مبررات ال هجيا.  

 .  يرة ك الح  يب أبح  ع ا من شهنه أجواء ويا ال هما ب أت أوفي 

 . خارج مصر النتابة..
ا ننون وافقت.  مم نوافق ولن لم يتراج ون ب دثن نسرررررررتأن  النتابة أع دما ي رضرررررررون عليك  :«»التضرررررررامن

ن يطالبك قارئك بأن ننت  وخارج مصرررررررر وكما لو أن  أيام الموقفر فمن الطبي ي أوب دما لم نوضرررررررج خالل ثالثة 
نك لن نسررتأن  النتابة وذلك بقرار غير مكتو  من  ا  إيضرر أهي ونهلم مر وبشرركل بدال ر  لم يحدث هكذا نهلم األ

و  أالثة ثشررلر الن األإالقوة التي هم عليلا ف ىسررتثمار علهل اإلأنهتاح مسررتمرة و ن أجواء اإلأسررتثمار. وبما هل اإلأ
 .  ستئ اف النتابة في مصرإخر لموضوع ووسيكون ه الك نأجيل  ا  رب ة لن نغير شيئاأل

نه  أويء نفسهههي للك ابة عن مصهههره ذلك أ ولى للةرض وال واف ة عليه ب أت مني اللحظة اأ   :يكاح    سهههنين  م
و هههههههههاع  ب  من كالم وا هههههههههح  ول اأ الك ابة عن الة وميات ال إلى    عشهههههههههرة سهههههههههنة ال يجوز الةوكة إب يابة    

نها سهه ب و  إويا ال بيا فال ي من    الكثيرة خر اآلمور ما الك ابة عن ال  اق الةربي والسههياسههة الخارجية واأأال صههر ة. 
ن  الشههههههههههههرطي   ىخبار اليومو علأ  الةرض بالشههههههههههههكا الي   بلغ ه وال واف ة من جانب »أع برت إ من الهروب ول   ا  نوع

االليين   ك ه ا و ا نوع من الضههوء االخضههره با وو ا الضههوء االخضههر بالفةاه من  الك ابة و ول كا ال ضههايا   أج 
 لية.  ال صر ة والةربية وال و 

ة ال سههاؤل وليس بصههيغة  غنها وركت بصههيأال إ   ال إكثر من أمام أ يضهها  أنفسههي  ت بال هجيا وج ت  غوعن ما  بل
  مصههههههههههههههر أ  ي ال أ ح ا أ   االت وو الك ابة في الخارج لكنني لم    ويه اإلأالم. الب يلة الوا ههههههههههههههحة ال ة رمو اأ

 .  خر ن اقت بي بين ا وي   سع آل

كان  مسرررررت ير من نوعيتك يكت  عن قضرررررايا مصرررررر الداخلية في   إلىجة ه الك حا لنن نبقى :»التضرررررامن«
ال ربي وعرضررر  وفي دول  أن ه الك بضررر ة ماليين مصررررش يفيشرررون في طول ال الم ا  الصرررحافة ال ربية خصررروةررر 

تا  والصررحافيين  ان  ب ض الن  جير هده الل،مة الشرررسررة من غال المر ويكت  للمصررريين داخل مصررر عن ال ر  ب
رء في  و الشررمانة بلم وو ي،د المأحد التبرح من ال ر   إلىحيان ه،مة نصررل في ب ض األمصررريين عليلم وهي ال

النتابة الم تظمة في الصرحافة ال ربية خارج مصرر عن   ىفضرل من ذلك نقوم علأضروء التأجيل الذش حدث م ادلة 
طار الذش  ايا عربية ودولية وضرمن اإلقضرايا مصرر الداخلية والنتابة في الصرحافة المصررية بشركل متقطع عن قضر 

 .  ليك عائد بكل مهاهيم إيوحي بأن الماضي بال سبة  و

ذلك أنه من غير ال ة ول بة    إلىويا سههها ككالم لكنه في من هى الصههةوبة عن  ال نفيي و  : سههنين  يكامح   
   أي وقع مني ا ال ي ال ضههههاي إلى طرق أ  ي سههههك ال واطن ال صههههر   ههههحيفة ايج ني ال أ    عشههههرة سههههنة إ ياب 

  ي ال كاخا مصهههره وويا  أصهههر يجب   ي ال خارج مأي كن    ماهنني من ال ةمنين بإ ا  ضههه أيذلك  إلىليها و إ طرق أ
  لي  جربة ال أعن  الصههرا ة على كرجاته فضههال   ا  يضهه أك به ونالك الصههرا ة الكاملة وونالك أما  إلىه و لي  إبالنسههبة 

ال صههههر .   ال ار ء إلىة بغير   ي  ها بالنسهههه  ىرووا علنهم  ههههو  أفي الخارج وكيف      كرر مع مسهههههلة الك ابةأر   أ
اع ا من أ ههار  وكهنني ال إل   بلم بهم ال شههههههو ه       ي كرره  أمر ر   لألأنني ال إالوطن وفي سههههههبيا الح ي ة  أج 
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   أي كن   ي مصر مافننشر ن ما ننا عإعن  ه فضال  ا  ي اع  حيحا اإلا اآلالت كفيلة بجة  عاكة  ب  إ   ع لية أع    أ و 
 .  كو  وواجسننا نك ب من إننشره خارجها فهيا مةناه 

سهلوب  صهاكمي. مع السهياسهة ال صهر ةه وذلك بسهبب ال راجةات ال اخلية  بإفي ال ا هي خارج مصهر و  ل   ك بت  
ة ا الةربية والعن الفكرة  ر  اكن شههههههههرت بشههههههههكا م لقه واإلإر بة عن مصههههههههر وال ي غت وهاورة الشههههههههةوبية الثال ي   

ام مر الك ابة   وث أ يا   طلب ك. وفي بةض اأالةربي ال شههههههههه ر   ما أ  ال ر لة كانت مر لة مواجهة أن يجة   ههههههههه  
ام   ال طلوب ليس الإاآل  ف ت  ثهي وال راجةات ال ي       نأن ا ال و ههيح للناي به  الةالة ال ي   ثت يجب إو  صهه  
ي الخارج ق    ث. وما نح اج  فال واجهة ال ي ك بت خاللها  نه في مر لةكنا نخاف م     ةرض ل راجةة. ماأيجب 

ك وو  فكير الكا ب مع ال ولة ومع ك لنواجه ال هزق الي  نحن ايه. وال فكير ال شههههههههههههه ر    وو ال فكير ال شههههههههههههه ر  ليه اآلإ
غير   صههههههر ركوك فةاننشههههههره خارج    كو  وفي ويه ال ر لة باليات لكالم أال واطن وبيلك ق  نخرج بحلول. ومخافة 

كثر من أ  وي قضهههية   الك ابة اآلأ ا  ال اخا خصهههو ههه  يبضهههرورة الك ابة ف ا  ق ناعإكثر أنني إوا هههحة كاخا مصهههر ف
  ىيةلو م ام عل و ار بحي  الا اأ   ههب  إغيير البناء و   هه ك ع لية في   لسههنا ننا اآلإ ا    وقت مضههىه وخصههو هه أ

   .ي اع غير ماع  أ  و جةا اإل ية م بوال  و ار ال ضأ  يجةا الةاف على أم ام من شهنه 

خبار  أقدمت  » شنتظام وفي ةررحيهة مصررريةر ون  ي بدلك ال ر  الذإهل أن عر  النتابة وب :»التضررامن«
 ؟  اليوم« فاجأك

  ونالك مناقشات  هعرف بأ    الةرض لم يفاج ني ل   كنت  إليه ا فإشرت أن ب حاول ي   قياسا   :مح    سنين  يكا
  عنصر ال فاجهة وو في الجهة ال ي عر ته  إن ظام لم يفاج ني. إمصر وبواذ  إ  مب أ الك ابة كاخا ومال ظاته 

   .ي مب أ الك ابةفا  انها في مكا  النشر وليس 

جتلاد من  إ ن أ ىلي  علإنك نظرل أم أ ا  رسرررررررررمي ا  عتبرن  طلبإن نبلغت ال ر  أنك م ذ إهل  :«»التضرررررررررامن
 ؟ براهيم س دهإزميل خبار اليوم« الأرئيس نحرير »

نني  إ .ك في بال ول ا  الةرض و هههلني بشهههكا ج  أ  ال خول في الشهههكليات لكنني  ر أال  :مح    سهههنين  يكا
 .  و غير رس يأمر من زاو ة الج ية وع م الج يةه وليس من زاو ة ا  الةرض رس ي اأ إلىنظر أ

 .  »بصراحة«ة ستئ اف كتابة زاويإ ىعل ا    ي   نحديد»التضامن« وهل كان ال ر 
  .ر »بصرا ةو. كا الي  قيا وو ك ابة م الك  لم يات الةرض على ذ   :مح    سنين  يكا

ش موضروع كانت سرتدور  أيل فحول جسرتثمار لم ي ،حوا في ضرغوطلم ويتقرر التألو أن أهل اإل :»التضرامن«
 ؟  لى لكو المقالة األ  

 حول قضايا مصرية محلية.   كان الموضوع حول قضية مصريةر او فل قل :هيكلمحمد حس ين 

 ؟  ن فنرة النتابة حول هذه القضية لم ن د قائمةأن التأجيل م  اه إهل  :»التضامن«

اسهك ب ويه ال  الة. ومن  :مح    سنين  يكا    .ر   الكالم  ولهاأذلك  راني ال  أج 
من   ا  حة« كان نوعكتابة زاوية »بصررررررا إلىعالن عن عودنك ن اإلأفترا  أليس من ال،ائز اإل :»التضرررررامن«

ر زاويرة »بصرررررررررراحرة« لمرا كران  كْ سرررررررررتسرررررررررترأن  النترابرة من دون ذ   أنرك ىجلرا  للهنرةر وانر  لو نم نقرديمرك علاإل
يايموا الدنيا ويملوا  وروا ويلددوار ولما كان للصررررومك التقليديين في الصررررحافة المصرررررية ان ثن يأللمسررررتثمرين 

   ؟ كثير الحيوية للا زا  والتي نشكل بكتابانك رموالتذكير بالحابة الماضية   كالصح  بالتحذير م
. ع ا ذلك  ا  ج ي ا  نني م هك  به  الةرض الي   ل ي ه للك ابة في »اخبار اليومو كا  عر ه إمح    سهنين  يكا: 

 .  مور مجرك  فا يا ب ى اأ

ْنمبين نأييد     ونهلم ظروف   الح 
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من ال ر    ا  مر بدءسرررلو  م اقشرررتك للأ لقد وضررر وك في حالة من الحرج الشرررديد ونهلم من :»التضرررامن«
ى  صر قأ إلىن نراعي أ ىو نلدش مشراعر الرئيس حسر ي مبارك وعلأ ىنتلاء بالتأجيل هذا الحرص من جانبك علإو 

مر يبردو كمرا لو ان الرذش ي  يرك هو موقف الرئيس مبرارك وليس القرار ء في الرداخرل  ن األإالحردود ظروفر . برل 
 ؟  واللارج

ذا   ثت  إ   وجهات الرئيس سهلي ة. و أر  أنني إالرئيس مبارك ليس وو ال و هوع. با  ال :مح    سهنين  يكا
نني  إبالرئيس مبارك ف م صههههههههههههههال  ذا كا  ال و ههههههههههههههوع إه إننها  كو  لظروف خارجة عنه ومن ونا فإبةض ال راجةات ف

اراعيه ليس من أمس ة  أ   ان ا من إشخصه و  أج   الظروف الراونة ال ي   يشها مصر. أج 
نه ماكام الرئيس مبارك يحاول بصهههههههه ق  ح يق كور ومةاكلة ج ي ة ف ن الواجب علينا ا   أكة في ال و ههههههههيح  اوز 

 .  و ي سبب في  ياع الفر ةأ  ي س ذلك ال ب أ أن فهم ال وافع والظروف من كو  
التي  ع نظرنك و الحاكم وسررررياسرررران  وم ادون  من ن إلىن  ع دما نصرررربج نظرة النان  أو نر  أ :»التضررررامن«

 ؟ كل السياسال والم ادولبرباك هذا اللط ن النتابة ع دئذ ننون لدعم خط الحاكم وليس إلإتلا ل ا فللص
زاء السهههههياسهههههة الةربية  إنني إ  االمر ليس كيلك   اما إمكننا ال ول  نا ال بسهههههيا أع  إ لو  :مح    سهههههنين  يكا

خ الف  طار اإلإ فيمةه. و  ا  ات كنت م صهاكميس السهاكيام الرئأنني إللرئيس مبارك مخ لف مع النه  الةامه في  ين 
ب ة   أ  أفضهها في من اأنه أي كن ذلك في  الة ال صههاكم ومن ال ةك   ي  ين الفي كن البح  عن مخارج ومسههالك 

راه  هه   أ يير ماغنني م  نع به  الةوكة وي ل إذا كا  اله ف وو ف ا   عيم سههياسههات راونة اما و إالك ابة  إلىوال أعوك 
   ماأر ي وم على الك ابة وبشههكا من ظم وكاخا مصههر وليس خارجها  ن رج  حت  صههو   سهه  نافإ  مه  ي إصههره فم

 .  يس مباركئوو سليم ل صر وو بال الي سليم للر 

 ؟  نك ن تبر م طلقال سياسة الرئيس مبارك سليمة هل يمكن نأكيد ذلكإالمهلوم من كالمك  :»التضامن«

اسههات وال  ارسههات ا   ياوات سههلي ة وبين ال  ييا بين السهه ج ول به  اإلق بين ال ونالك فر  :    سههنين  يكاحم
ملك  أنني من مك بي ونا إمر الواقع. ا اأو ها  ههغ  أ وط غسههياسههة الرئيس مبارك سههلي ة لكن ال  ارسههات  خضههع لضهه 

كامب كيفي  لم  ح ق   ةإ فاقيال ول ا   ا  يضههههه أملك أ ةاما مةها و أسهههههرائيا ولن إسههههه طيع ال ةاما مع أنني ال إقول بأ  أ
ع     أ نني إ  ي ول ذلكه وبال الي فهنالك خالف بيننا أيسهههههه طيع من موقةه   السههههههالم في ال نط ة لكن الرئيس مبارك ال

ر كواعي هروفه بين ا غير   ق    أ  أسهه طيع أمر واقع ه جاوا ه سههلي ة لكنه محكوم بإ  الرئيس مبارك كوطني مصههر  أ
ي كن ال سهههههههليم   مور الأيحو  من  مر واقع بكا ماهل اام بر بين    ير الظروف وبين اإليل اام به والفرق كبمسههههههه ة  لإل

نني لو كنت كيلك ل ا من ال ةار هههة أ ا  قاكم نا لسهههت  ه. فا  مر  ة ي  جاوا ه يا   اأبها ا  رؤ  ي لشهههخص الرئيس وإل
   . هيي  الصر حلالةرض به ف ا ىوافق علأكا  عرض الك ابة ق    ث ولكنني في الوقت نفسه لم 

 ؟  اركبنك نرناح للط الرئيس مإم  ى ذلك  :»التضامن«

نا مر اح لل وجهات واخ لف مع الرئيس في جاء كبير من ال  ارسهههات السهههياسهههيةه مع أال. : مح    سهههنين  يكا
 ن  أ  ويه ال  ارسهههههههههات  صههههههههه ر في  هههههههههوء    يره ل ا ي لكه من مةلومات ول ا ي ور  وله ول واز  ع بارخي في اإلاأ

انني ككا ب غير م ي  ومن إال و  ول اع ة الصةب وال س حيا.   .مور كثيرة أ  من واجبي مراعاة أر ذلك  أج 

نقطاع ع لا  م اإلالنتابة وعد أْجلن النتابة خارج مصررررر في مرحلة من المراحل كانت من إهل  :»التضررررامن«
ْنمنلا كانت وسيلة ضغط على إم أ  ؟  ستئ اف النتابةإ ىإلفي مصر كي يطل  م ك ال ودة  الح 

( ب صهه   و ههيا رسههالة 1980 إلى 1975 ة خ س سههنوات  من  ل   ك بت خارج مصههر ل :مح    سههنين  يكا
مكانية للة ا  إ ههههههههههوات  ر  وجوك أير وانه مازالت ونالك فيها غ  مصههههههههههر لم   أالةالم الةربي خال هههههههههه ها  إلىنة مةي  

مصههههههههههر أ  فيها م اومة ل ا يراه   ىط ننوا علإ  ه  نيات ب ا  ضهههههههههه يأالرسههههههههههالة  يالةربي الوا   والحلم الةربي الوا   وف
االت  سهههلسهههلة م  نني عن ما ك بت  إسههه سهههالم وفيها م اومة للصهههلح ال  فرك وعلى سهههبيا ال ثال ال الحصهههر إنه أالبةض 
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ك  نني اقوم ب خاطرة لكنني مع ذلإع برت إ جواء اأما بالسههههالم السههههائ  كاخا مصههههر أنني بسههههبب إ»  ي  ال باكرةو ف
 .   ر  ما  هك  بة  ذلكو باأأكثر من سرابه وويا ما  ث أليس  ا   رونه سالم   ماإك بته با وغامرته وقلت 

 بين هيكل والمستثمرين... ما
وبين المسرتثمرين ورجال اوعمال في مصرر لني يتلذوا هذا الموقف السرلبي من  ما الدش بي ك  :»التضرامن«

 ؟  م داخل مصرظانتإستئ اف النتابة بإ إلىفنرة عودنك 

   .لي  السةال يجب ا  يوجه إليهم وليس أع    أ سهلهم. إ :مح    سنين  يكا

   .للمثايةر بورجوازش مبالوضفية الطر من حيث إنكسا  أ ىليك وذلك علإوج  السؤال أن ي إ»التضامن«: 

   أال  كن  . ومنفكاره أنسهها  وبين إسههلوب  ياة أليس ونالك بالضههرورة وجوك  ناقض بين  :مح    سههنين  يكا
ا  ال ضهههية ليسهههت قضهههية   .فكاروم مةهأخالف في  ىج  اعي الي  ي يشهههه آخرو  علنسههها  في ال سههه و  اإلإي يش 

  ىفكاره علأنسهههههههها   كو  إ  ي يش ال رء في مسهههههههه و  وا   مع  أم. من ال  كن مك ب م  يا وثروة م راك ة ومنال فخ
نه من الجائا ال ول ا  الو هههههههع الطب ي في مصهههههههر مخ لف عنه أ إال  مثلةه ار من اأثكوال كاعي ونا لإل ن يض مةه.

  إالك ابةه ف سههههههههههه  نافإ  ه ل ي ه في شههههههههههه  ت ن يجة الةرض الي ثيخص الاوبةة ال ي      مكا  آخر. وفي ماأفي 
  ويه الاوبةة   ثت  إو من بةي  بالي    ث. أطالق من قر ب اإل ىمسهههالة  شهههابه الو هههع الطب ي ال عالقه لها عل

  وم قال لي  أ  أ إلىشهههههير أسهههههبيا ال ثال  ىفكار وعلأمن  -ع ر هههههوا إ اليين  -ء طلق ما أمثله في نظر وةالمن من
النغ ة   ص من قنا نخلصهههه و مأعروبة وفلسههههطين. ما إ نا خلصههههنا أسهههه اذ  يكا   ول  » نرجع ب ه  اني يا شههههخصههههيا  

كا   .وك  أخر ورؤ ة مخ لفة   ا  ن لكن له رأية مةي  مس و  م يشمةي في -با ووو كيلك -وويا ال ة رض ق  يكو  مش ر 
والفال ين ولكن ذلك  رباح وكور الة ال أراه في شهه  قاع ة اأ ير  ما ج  اعية النه من الااو ة اإلأعن رؤ  يه  ي  

  يي  فكير البةض من  ههههه اق فذلك ونالك بةض الحسهههههاسهههههية ما اال موجوكة  إلى  ن ةايش. و أي كن  ننا الإيةني  ال
 النا ر.   س  رة بةب  ال  ي ة وال

ع بار  إ من ال  كن  ا  ي كن  صهههههههههههههنيفهم طب ي   ا هههههههههههههحاب الثراء الهوق  يكو  من ال ناسهههههههههههههب ال و هههههههههههههيح ونا ب
ع بار الة ال طب ة  إ رض ال ي وي وسهههههههههيلة من وسهههههههههائا اإلن اج ومن ال  كن  يجة ملكية وةالء لألقطاعيين طب ة ناإل

   كو  ونالك طب ية  أي كن  سهائا االن اج وز اكة في ال و هيح الر باط وةالء بال صهانع ال ي وي وسهيلة من و إبسهبب 
ك في الةالم الةربي فال ي كن  صهههههههههنيفهم  ر اء اليين ين شهههههههههرو  ونا ووناك وونالثما اأأن اج غير مر بطة بوسهههههههههائا اإل

رة في الهواء  ئبه عبارة عن  ف ات طا ي ومو      كا ماأن اجه  ي  أ  ال عالقة لهةالء بوسيلة من وسائا اإل ا  طب ي
   ر ب عليها س سرات وع والت.  

به  البورجواز ة  وجبه ال ول أن اج. وم ا ويا ال و هههههيح   ال ار خ لم يسهههههجا قيام طب ة مر بطة بغير وسهههههائا اإلإ
 .مي ا  الك ابة ال ن ظ ة كاخا مصر إلىكة بيني وبين اليين  ص وا لةوك ي وي  فة مش ر  

 ؟  نهس  في مرحلة الثماني ال »التضامن« كيف يتصور اوستاد هيكل

 .  انا    ويه الحكاية :مح    سنين  يكا

 ؟  »التضامن«. ضد هذا الم طق ام ضد السؤال عموما

 .  لست    السةال ولكنني    ال نطق : يكامح    سنين 

رنباط هيكل  إخر  وهير كيف نر  طبي ة أ  عادة طرح السررررررؤال بصرررررريغة إزاء ذلك إ»التضررررررامن«: من الممكن 
 ؟   ي ال بليكل الثماني الي ال وهيكل السبالست

ال ا ال ي كانت   وكة ليحصها     يحصها لهم ماأع  اك با  البشهر ي كن اإل إلىيا أمنا ال أ :مح    سهنين  يكا
   جارب عشههههر ن سههههنة ق   هلني عن  يكا السهههه ينات فهجيب بهبو ضههههة ثم كوكة ثم شههههرن ة قبا ا   صههههبح فراشههههة.  سهههه 
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كثر  أ  يكو   يكا الث انينات ق  ن ا أرجوه وو أعلى قراءا ه. ما  ر ن سههههههههههنة ق  ز  تليهه وقراءات عشهههههههههه إ ههههههههههيفت أ  
سههنة وقراءات عشههر ن سههنة و طورات الامن خالل عشههر ن سههنة  ذا كانت  جارب عشههر ن وإكثر. أسهه فاك عشههر ن سههنة إو 

شهةره  أع   ه وكيا أ وال لم  ضهف ال ا   من الفهم والن و واال سهاعه ف ةنى ذلك ا  ليس ونالك سهو  ال حجر وال كلس 
 .بهنني في الث انينات ق   حجرت و كلست

ن  أهيكل  األسررتاذ ير  أو ة. و وضررفية م يا أو ةررحافي يتم ى نتويج حيان  ب مل ما أ«: كل كان  ن»التضررام
م  ماهتحد  عشرة س ةر وهذا اإلإنتظام داخل ملر ب د غيا  إالنتابة ب إلىهتمام الذش قوبلت ب  فنرة عودن  هذا اإل

ب هسرررر  السررررتار ويرناح   فضررررل م اسرررربة لني يسرررردل البطلأ يشررررلرر هأرب ة أو أ ثالثةيل جكبر نتي،ة قرار التأاأل
سررربوعية ليس  أحد اورهاق في كتابال  إلىن يشرررغل نهسررر  أت  لم يكتبلا ب د بدل و ك  أنأليف كتا   إلىوي صررررف 

 ؟ هذا في نظرنا وقت 
  به  أو ههههههههههح أ  يه ني  يكا: ينن سهههههههههه  مح  

  ونا وأ يكر. عر ضههههههههههههههة آماال   ال نيا في إنسهههههههههههههها  لكا
  نهائبها   أكو   أ  السههههههههههههههاكات الرئيس علي   عرض لحظهة
مهههامةنهههاه   سههههههههههههههههههلني إع هههيرت   وعنههه مههها الوزراء لرئيس

  وهيا في ليس لهه وقلهت ؟ وط و هات عنه ك أليسههههههههههههههت»
  نههائههب اكو   أ  اآل  و ر هه ني وز را   كنههت ل هه  ال يهه ا 
.   كومهة يسرئ ال  بلهة ال ر لهة في ورب ها وزراء رئيس
  أب ى أ  أر ه  ببسههههههههههههههاطهة إنني إليهه أ طلع ال كلهه ووهيا

 ومع الةصههر  مع و ن و الناي له و  رأ يك ب  ههحاايا  
   ال طورات.
  الناي  فةا  برك ال هثر ك ير وأب و  ذلك  أقول إنني

 شهههةرت ل   ال ا هههيي ن اأسهههبوعي ن في منهم  ب ر الي 
ال   وأنه الصهههههحااية لحيا ي ال  و   من نوعا   ونالك ا 

  انه با. الصهههههههههههههحافة في أع ا أ  اليوم  بة  لي  اجة
 آمالي من ية  لم  إليها أشههههههههير ال ي اللحظات ويه  بة 
  به فكرت   أ  ما سهههههههبق ووو جر  ة   ههههههها ب أكو   أ 
  ال وجهه الحراب كث رت عن ما خصههههههههههههو هههههههههههها   قبا من

  السهه ار. إلسهه ال إنها بالفةا اللحظة ال ناسههبة  هه  .
  ال ولكنني كوره نلكن ذلهك جهائا لو كنهت البها ه  ع

  كائم  وار  الة في و ههههههحاايا   كا با   أكو   أ  إال   أر  
   .ال ار ء مع

  للذا فرحت مما كثرأ مرة لك فرحأ لم ن يإ بصرررررردق لك قولأ نالمذنك حدأو  لك كصررررررديق ن يإ: «التضررررررامن»
  سررتهتاءالاإل كثرأ  إن. الغرابة النثير اله ل ورد سرربوعيةاأل النتابة سررتئ افإب اليك المقدم ال ر  بشررأن سررتهتاءاإل

  نسرررر،يل نبدأ نأ أْجل من الم اسرررربة اللحظة نلاإ عتقدأو . ال ا  نهو  في مكانتك لك وضررررجأ ن أ عن فضررررال   دقة
  لم ا  كتاب النان  إلى بال سررررررررربة ه الك نأ ا  جد اله ية الت،ربة هذه  حول ب د ننتب  لم الذش النتا  وهو حيانك ن،ربة
 .  النت  فضلأ هو الذش المطلو  النتا  هي بقلمك نس،للا صيةشلال ن،ربتك نأ عتقدأو  ب د يكتب 

  ونالك. و  ه  ال رء راكة إب ناالهاإ وأ  رفةها ي م  ال السههههه ارة   إ ع باراإل في خياأ ال هم  من : يكا  سهههههنين مح  

أخبار »كما ظلر في الصهحة األ ولى من  «بصراحة»و  اإلعالن عن عودة هيكل
 1985/ 12/ 14يوم  «اليوم 
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  السهههههههه ارةه ناالإ ي م  ف ا يكن لم  السههههههههاكات الرئيس  عه في نهأ ن يكر ولةلنا مرأا ويا في عالقة لها خر  أ   عنا ههههههههر
 .  سم اإل رك  لي     ى مجال ونالك يةوك ال كرجة إلى النسيا  من س ار و ع ي م  كا  ن اإو 

 .  كثيرين ىعل ال سيان ستار سدالإ ا  يضأ نم لقد ال اةر؟  عبد يامأ نهس  الشيء يحدث ألم :«التضامن»

  ولم ليههإ  شههههههههير ما يح ث لم  النا ههههههههر عب  مع كقيق غير الكالم  ويا يكو    أ خشههههههههىأ : يكا  سههههههههنين مح  
  البةض الزم  الخوف كا  ذاإ ماأ. النا ههر عب  ايام    أ على  نال لم  السهه ائر ا  أب اه  رأ  في   أ مع الرجا يخ لف

  ووراماأ» في   ى بها يحا لم  الصههههههه ت لكن السهههههههلطة وبين الك اب بين  مةارك   ثت ل  . خرآ مرأ فهيا يك بوا فلم 
  وهيا في للخوض كاعي ال إنهه  هال أ  في. البةض إع  هال في الك هابهة سههههههههههههههببهت و  ال هانو ه منطق  ول الكثير ك بنها

  بالصحافة له عالقة ال  حافة  ر ة أنه ما ب ا إ  قوله: ما ي كن لكن اأطراف م سع ألغام    ا أنه اآل  ال و وع
.  واالورام » من   ر با   م كله كانوا أنهم  أك شهفنا النا هر عب  في عه  اع  لوا اليين الصهحافيين أسه اء نةرض ج نا ولو
  أ ههر كنت ال ي م ال ي إلى وباإل هافة. أ   على السه ارة  إسه ال ي م  أ  كو   من بشهجاعة خضهناوا  مةارك كانت ل  

  السهه ارة إناال كو   من إن ا لل شههاكاه و ةر ههوا إع   وا ما ك بوا واالورام » في غير   فهنالك الرقابة على   ر أال على
 .  عليهم 

 ؟ هيكل مهلوم  لحرية الصحافة وكيف يراها األستاذم اسبا  أن يحدد ل ا كون قد ي: «التضامن»
 كا  إ. ا  مخ لف ا  رأي ي ولوا  أ ىعل شهههخص م ة ق رة  في ليسهههت الصهههحافة  ر ة جوور  إ : يكا  سهههنين مح  

 ما  مةرفة في م   ه ووو الجوور وو الناي في يةثر ما. قائليها عن الإ ر ةب    ال ووي  ةثر ال ويا عصههههههههرنا يف اآلراء
  نر   ناإنب   ول ال ي ال  االت من كثاراإل في ليسههت الصههحافة  ر ة  إ. ال ةلومات ووي الح ي ة وي يةثر ما يجر ه
  و وله الوطن في   ث ما   ث ل اذا   ول ال ي  لك وي وان ا لل شهههركينه وال سهههاكن للةراةه والكسهههاء للجياعه الغياء
 مةرفة يف وو الصههههحافة  ر ة جوور  إ. ا  م ياسهههه  ية  لم  مرأ ويا راءباآل افةصههههحال  ر ة   اي  أ. كله الةالم  و ول

 .  الصحيفة يف ي رأ  أ ي كن ما خرآ بات الرأ  ع وك ا  ع   أ  ننيإ. الح ائق

  ا  شررلصرري انت وربما. رأش زمةأ ي اني ال ربي اونسرران نإ. هيكل سررتاذأ يا ا  ب يد ذهبت أنك ن تقد «التضررامن»
.  م اسررربة من كثرأ وفي الرأش يقولوا نأ أْجل من وللم لك تأنيح الهرةرررة نأ سرررا أ ىعل ذلك ي انون  و خرون وو 

  هيكل األسرتاذ الم اسربة هذه في ونسرأل. هميةاأل البالا مراأل ذلك ليسرت الم لومال ةرحافة نأ ي  ي و ذلك ولنن
  ةرحيهة ةردارإ وهي بال  في لخطر  التي الهنرة قليلة سر وال قبل نهذ ن أ لو الصرحافة لحرية نطبيق  سرلو أ عن

   ؟ ب  خاةة

  مثا والسههياسههية سهه را يجيةاإل ل راسههات  مركا نشههاءإ على ولىاأ   ال رجة في سهههع ا كنت : يكا  سههنين مح  
  ال سههه   للرأ  ولو ةاأ سههههعطي كنت ولكنني الرأ  أو ا لن وكنت  . واالورام » في انشههههناه   أ سهههبق الي  ال ركا ذلك
 .  مةلومات وفرة  كو   من  حافة  ر ة ال .ال طلق يف الرأ  ال مةلومات إلى

     
  جاز ذاإ با.. مورأ بثالثة طالبهأ نفسهههههي وج ت   (*) يكا  سهههههنين مح   الكبير الاميا مع الح ي  ويا نهاية في

 

 :مكت  هيكل (*) 

 . فلو لم  ثيتحمل حدو  مر وأمام أبير محمد حسرررر ين هيكل نهسرررر  هرام« وجد الزميل النب د خروج  من »األ
ن في المب ى المحاذش له دق شرريرانون القاهرة  ن متالةررقتيْ يلصرر  في م زل  المكون من بضررع غرف ومن شررقتيْ 

متمسررك بطقو   والم،اور للسررهارة السرروفيانيةر مكت  ي مل في . وألن زوجت  السرريدة هدايت ن رف كم ان زوجلا 
لت الشررررقة المالةررررقة للشررررقة  نلا حو  إيتحمل النتابة في م زل عن هذه الطقو  ف ن  وأالمكت  وكيف  ال مل في
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عداد الشررقة الصررغيرة التي كانت في  إسررتغرق إو »البي «. وقد أهيكل«  األسررتاذمكت  ملصرر  ل » إلىاوسرراسررية 
وقد خطر  .بلةلشرياكة واأل  لني ننون عل شريء من احمد وحسرن( بضر ة اشرلر وذلك أب اء هيكل )علي و ةرل ألاأل
عن نهادش الم غصرررال   من فضرررال  رنأل ال ائلة ان متطلبال األإعن م زل  ثم  ا  ب يد ا  ن يسرررتأجر مكتبأبال هيكل  في

   .نحتم البقاء في دائرة الم زل
المتميز ويصول وي،ول يساعده  ت  هيكل ببضع لغال يتحرك هذا النان  ومن هذا المكت  الذش نزين رفوف  ك  

ستمر هيكل م ذ  إو  هرام«يام قيادن  لررررررر »األأحد موظهي مكتب  أةل ذلك سكرنيره م ير عساف الذش كان في األفي 
هرام«. فلو في الثام ة  ن  في مكتب  في »األأيتمسررك بطقو  المواظبة كما لو  ا  اللحظة التي بال فيلا مكتب  جاهز 

 د  ب   ىن غرفة نوم  علأبدلت  وربطة ال  ق بالرغم من  ا   وهو مرنديإوا المكت   إلىور يتحمل الحضررر  وراء مكتب  وو
ذوش شررأنر وضرراق ةرردره بالب ض   ا  سررتقبل ضرريوفإ  هيكل م ظم كتب ر و أل  خطوال من المكت . وفي هذا المكت  

 المصرية.ي السماء فال ،وم الساط ة  أحدبت دوا ع   ألن  لم ي د إالذين 
كبر ويضرررررريف ب ض  أ ا  ن يسررررررتأجر مكتبأيغير مكتب  بم  ى  ن محمد حسرررررر ين هيكل لمأ نتباهلإل وكان وفتا  
ن المسررألة  أغل  الظن وأسرربيل المثال(  ىمثلما يه ل ب ض مشرراهير السررابقين )ه رش كيسرر ،ر عل ا  الموظهين نمام

يقلق من   التأليف ن، ل  ويرادان  من إن أعن  عالقة للا بالمال ون محمد حسرررررر ين هيكل في بحبوحة فضررررررال   و
ذلك لم يسرتأجر المكت  الالئق ب    أْجلبت اد مؤقت ومن إعتبر نهسر  في حالة إي،ار. لنن الزميل النبير ضرغوط اإل

وعلى   ا  قل ح،مأن  في مكت  أبلة لم ي د يتصررررررور ال مل في المكان  النثيرة األ   ىعل اعتادن  ب دما أعن  فضررررررال  
 شيء من التواضع.  

خبرار اليوم« لني يسرررررررررترأن  كترابرة زاويتر  الشرررررررررليرة  أ ر  من »نر  ب ردمرا نلقى الأ نتبراهلإل وفترا  كرذلرك كران 
هرام«  مثلما كان يه ل في »األ ا  سرررربوع لني يكت  هذه المقالة نمامأن  خصرررر  يوم الثالثاء من كل إ»بصررررراحة« ف

ش يوم الثالثرراء( في الثررام ررة  أ) هرام« كرران هيكررل يبرردأ يوم النتررابررةحتى اليوم اوخير من خروجرر  م لررا. وفي »األ
  .  يرقام ونواريخ ب ض مساعدأعداد مادنلا من م لومال و إليكت  مقالت  التي يكون شارك  في  ذ ي،لسإر ا  حةبا

و في مرال قليلرة  إسرررررررررلو  ن حردث ن رديرل للرذا األأالثرانيرة ب رد الظلر من النترابرة. ولم يحردث  حوالىوي تلي 
همية  بأالذين ي رفون محمد حسر ين هيكل  إلى الثاء هو يوم »بصرراحة« وهو بال سربةن يوم الثأ ا  . وبال م لوما  جد

سررررر  ان  ومع األ  .يوم ال،م ةر وذلك لنثرة ال،لد الذش يبذل  هذا النان  المتميز في اخراج مقالت  بالشررررركل ال،يد
  إلىعن فرحة ال ا  ال اديين المتشررررررررروقين  فضرررررررررال   خر رأ  الهرحةر فرحة هيكل من جلةر وفرحت ا نحن من جلة 

 هل القرار بالتأجيل.  أق  وا أنتصروا في ال لاية و إستثمارال هل اإلأن م نستمرر ألنتظام لإكتابان  ب

ي هذه  فسررريواةرررل من مكتب  نشررراط . و  ن إمر الواقع فو نهلم ظروف األإيملك  وون محمد حسررر ين هيكل و
الذش نلقاه من   ر ذلك ان ال ر ا  المرة سررررررريكون امام هيكل نأليف كتا  جديد يروش في  كل هذا الذش نروي  نلميح

سرررتئ اف كتابة زاوية »بصرررراحة« ب د غيا  بضرررع سررر وال وما رافق هذا ال ر  من  خبار اليوم« إلأرئيس نحرير »
 لرايرة مرادة مثيرة لنترا  حرديرد ل لر  ال،زء الثراني لنترا  »بين الصرررررررررحرافرة  خرذ ورد هو في الأملراضررررررررررال ومن 

للا ان    سررربوعية »بصرررراحة« لو كتل في مقالت  األيرون شرررغوفين بما كان يقول  هيكثذا كان النإوالسرررياسرررة«. و 
يسررتأن  النتابة  لم رفة الحايقة الناملة وبقلم هيكل وراء عدم القبول ب   ا  كثر شررغهأنلم بالتأكيد إنتظام فإوب رن شرر 
 يام زمان.أمثل 

ر  وباية اومو  ر الضررر،ة المصرررريةر الوسررراطة مع سرررورياالحر عن  بين بغداد وسرررويسررررا ا  في حديث جر  جو 
 الساخ ة وال القة
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 .   و يحات بثالثة ال ول

  كانو   4 يوم  سهه نشههروا نهاهب واليوم  خبارأ» وع ت ال ي لىو اأ   م ال ه ين ظرو   لليين سههي وله الي  ما وو االول
 .  وال ار   ويا  جاه  له   وك ال بوالء  ساسهإ   ن سي صرف نهأ جوابه وكا  ؟ 1986( يناير  الثاني

ا من طهرا  إلى ذوب نهأ وكيف السهههههههوكا  ا  اث وبين بينه ال طيةة ويه   ول كا  الثاني   ا  ك اب يضهههههههع  أ أج 
 في فر  ة   جربة ومن ثورة  من ن فا هههةاإل سهههبق وما ن فا ههه هاإب يهإل قربأ الخرطوم  بين ا وثور هه الخ يني   يةآ عن

  نه: إقال ال و هههههههههههههوع ويا و ول. الةالم  من خر  أ   مناطق في الجنراالت م ك      منه ينأ جنراالت م ك      ومن ال ي  راطية
   .السوكا  مشاكا سي ناول فكيف مصر  مشاكا ي ناول ال  كا  ذاإ وانه مصر مشاكا ي ناول ال  كا  ال ا ية الف رة   في

ا من لها يخططو   فر  يةاأ الةرب بوابة  إو  هإيرا  من ربكأ قضههههههية السههههههوكا   إ له قلت   وعن ما    كو   ا  أج 
 عازت ول هه . وا هه ة  زنجبههار بوابأ على وليس كثيرة  زنجبههارات ابواب على الةربي الةههالم  ا  أجههاب الجهه يهه ةه زنجبههار

  وسههنة الثالثين  رب» ك اب ينجا ا  بة  عنهه ليك ب السههوكا   جاه إ في قليال    يكا يسهه  ير به  مطلبي ويه   هأجاب
 .  1988 عام  الثال  الجاء و ص ر ه1987 عام  والثاني السنة ويه  منه االول الجاء سيص ر الي 

  قليال نفرجهتإ الل هاء وهيا وفي. وال صههههههههههههههر   كيسههههههههههههههنجر» وبين بينهه منالهه في ل هاء  ول فكها  الثهاله  مراأ مهاأ
 .منه ومر  وه    قاؤه أ ي وقةها لم  مرونة الل اء ويا بة  ميكا وسجا كة ش و ال  عصاباأ

 
 

   ن شر الحوار في م،لة »التضامن«
 6198 ي اير /كانون الثاني 14بتاريخ السبت 

  



165 
 

 (1) طارق عزيز العراقية مع وزير اخلارجية ابلةمق
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 (:1وزير اللارجية ال راقية طارق عزيز)
  ال يدوريين ب د سال  عن،تمع م

  إيران  عم  وسيطا    دسنقبل باألو و 

طارق عزيز نائ  رئيس الوزراء ووزير اللارجية في   األسررررتاذبأن للذا الحديث مع  وو  أمن الملم التوضرررريج 
 ن ظروف  متميزة.  أال راق ننلة خاةة نتي،ة 

ة الصررهاء بين مصررر  نقشرراع غيوم رمادية ثقيلة الوطأة كادل نسررتقر في سررماء ال القال النثير إفلو يأني ب د 
 ن.  ن في البلديْ دنيْ وال راق لوو حكمة الايا

جواء ال ربية  ألخذها الملك حسررررررين لوحده وبم زل عن ل، ة ن اية اأوهو يأني ب دما قط ت المسرررررراعي التي 
امسررد و ن حاف  األالتوسررط بين الرئيسرريْ  أْجلر وذلك من ا  ب يد ا  شرروط حسررين ل ل وعسررى يحدث ما يتم اه الملك   ةررد 

 يج.  اللل إلىسين ويتم اه م   ال ر  من المحيط ح
يدقونر وب صررربية هذه المرةر طبول ه،وم جديد عل ال راقر وهو  إيرانيال في  ما اآليب ا  ضررر أيويأني الحديث 

يام ال شررررة اوخيرة من شرررلر رمضررران. وكأنما ننريم  ن يلتموا ب  األأيال على عادة الل،وم التقليدش الذش درج اآل
ف ما وقْ أما التهاهم و أر أما السررررالم و الحر نون أفي  الشررررلر هو رمي عشرررررال من النتل البشرررررية وهذايام هذه األ
  يام للا قدسيتلاأمور المطلو  حدوثلا وبالذال في ألنلا ليست اإف ن الىما طل  المغهرة من هللا سبحان  و أالقتال و 
حايقة ما ي،رش   ىالوقوف عللمسرائل وألحاول سرتوضرج م   ب ض التقي برجل الديبلوماسرية ال راقية ألأن أحاولت 

ْنمالتوفيق بين  أْجلمن  بين مصررررررر وال راقر وحايقة ما يدور من مسرررررراعٍ  مور  أن ال راقي والسررررررورشر وحول يْ الح 
  إلىبو زيراد نوجر  أجتمراعر إطرارق في  األسرررررررررتراذ: ا  ل وكران الرد دائمر نذا كرانرت ه رالرك مهراجر إوعمرا  الحر مت لقرة بر 
ن قام الملك حسرين بزيارن  القصريرة  أن  لم،رد أتبين في اليوم التالي طارق سريسرافر اليوم... ثم ي األسرتاذالمطارر 

امن اوسد و دمشق وهدفلما التوسط بين الرئيسيْ  إلىبغداد ب د زيارة مماثلة قام بلا  إلى ن طارق عزيز نوج   إف ةد 
سربوع. ثم كررل المحاولة ف،اءني  ألمدة وهكذا ليلار إالنويت في ملمة نت لق بالوسراطة المشرار  إلىالطائ  و  إلى

ستابال زميل  المصرش الدكتور عصمت عبد الم،يدر ثم جاءني رد وحق المطار إل إلىطارق نوج   األستاذالرد ان 
مين ال ام لل،ام ة ال ربية الشررررراذلي القليبي الذش وةرررررل من عمان  جتماع مع األإطارق م لمك في  األسرررررتاذن أب

امن يسرمع رأش الرئيس أويريد عربية ضرمن جولة  ن  أفي ب ض المسرائل ب دما سرمع نحليل الملك حسرين وقبل  ةرد 
جتماع بالملك فلد بن عبد ال زيز  مكة المكرمة لإل إلىسرردر وبحيث ع دما يتوج  وجلة نظر الرئيس األ إلىيسررتمع 

نتنسررت في اللحظال  إم   قد ثكادل نيكون لدي  ما يكفي  لبلورة موقف يحدده وبشرركل نلائي في شررأن القمة التي 
 خيرة.  ما قبل األ

نشرررررغال.  بو زياد« في غاية اإلأطارق عزيز ولنن » إلىن نسرررررتمع أهذه كانت حالي في بغدادر كان وبد من 
مين ال ام لل،ام ة خالل ن الدكتور عصررررمت عبد الم،يد ثم من األسررررمع النثير من الصررررديقيْ أن أنيج لي أ  وع دما 

  ضررررراعهت   -سررررر ر لم يلتايا أما كان ضررررريف ال راق في ف دق واحد ومع ذلكر وبكل كاله -م لما لقاء نحية لنل 
بضرررع دقائق من وقت طارق عزيز. ثم فاجأني رجل الديبلوماسرررية ال راقية بالقول: نتحدث في كل  أْجلالسررر ي من 

 مور داخل الطائرة ب د الظلر.  األ
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ة الصررديق نورش الويس  ياللارج ن وكيلألك زيز. ذطارق عسررتاذ »التضررامن« بالتقدير لل وكانت لهتة نذكرها
ن نرافق  في هذه الرحلة ونطرح  أسرويسررا في زيارة رسرمية وير   إلىبلغ ي »ان السريد الوزير مسرافر ب د سراعال أ

 سئلة علي «.  أما يمكن طرح  من 
حرديرث مع طرارق  بردقرائق بردأل القل رت الطرائرة أ(. وب ردمرا 1986 -حزيران يونيو  3كران ذلرك يوم الثالثراء )

سررويسرررا   إلىقلت الوفد المتوج  أن  يكثر من ال ظر من شررباك الطائرة الرئاسررية اللاةررة التي أ زيز الذش وحظت  ع
ي   ن يريأان  يريد  أجا ش بق ة ي ظر من ال افذة أ إلىم    سررررتهسرررررل  إوروبية. وع دما أثم الايام ب د ذلك ب،ولة 

اممن ال،و »سرد  مصرر بدليل ان  خالل  إلىهمية السرد ال الي بال سربة أال راق ب إلىل سربة ش يكاد يكون با« الذةرد 
 كتهاء الذاني من الحبو .  ة يد اإل ىساسية علأخمس س وال سيشكل نقطة 

 الض،ة المصرية.. لماذا ومن وراءها؟
في ال راق   عدام من المصرررررريينبداية الحديث كان حول الضررررر،ة المصررررررية في شرررررأن ب ض المحكومين باإل

التم يال   بغداد حامال   إلىلتي بسرببلا جاء وزير اللارجية المصررية الدكتور عصرمت عبد الم،يد مة التزويرر وابتل
امبالرئيس  ا  نصررل الرئيس حسرر ي مبارك هانفيإ ا  ضرر أيعدام بحق المحكومينر والتي بسررببلا و يتم ن هيذ اإلأب ر  ةررد 
 ستقبل  وبكل الود ب د ساعال من وةول .  إب دما كان الرئيس ال راقي الوزير المصرش للمرة الثانية  ستقبلإف

   ماذا يقول طارق عزيز في هذا الشأن؟ 

ام   الرئيس إي ول:  نه ق   م  خ يف  أانية ثسهههههههه  بله في ال رة الإبلم ال ك ور عصهههههههه ت عب  ال جي  عن ما أ  هههههههه  
ع ام  ال حكومو  اإل. و سهههههههههههه حق ع ام سههههههههههههي م نه لم يطلب لكا  اإلأك طلب ذلك. ولو ع ام أ  الرئيس مبار  كام اإلأ

 .  ياكيهم أق رف ه إن يجة ما 

جلرا  محراولرة عشررررررررررت في  إذلركر ونم  إلىنتلرت إن ال تي،رة أوقلرت للوزير طرارق عزيز: يحمرد المرء ربر  
نهصررررال الثاني« في ناريخ اومة  »اإل أْجلن يدبر من ن ه اك م  أسرررربوعين ب ض مالمحلا وخالةررررتلا أالقاهرة قبل 

شررراعال ون بئة  إنتشررررل ثم نضرررلمت في مصرررر حملة إورية ال ربية المتحدة. لقد ا عن ال،ملنهصرررال سررروريإب د 
امولى الرئيس سرررررتلدفت في الدرجة األ  إن الحملة أنهصرررررال الثاني« باله ل. وع دما نالح  هدفلا نحقيق »اإل   ةرررررد 

ن  أما في  النهاية ن  حامي المصررريين في ال راق ومحاميلم في الوقت نهسرر ر فلذا يوضررج بأسررا  أ ىحسررين عل
ن كل إل« فللذا »التبد   ا  ن الحامي والمحامي لم ي د كذلكر وان  نب أوهدفلا خلق شررررررررر ور ب ا  المسرررررررررألة عميقة جد
 ن.  لر »ملاطر« في ال راق ب د اآل ا  مصرش سيكون م رض

: ويحمد  جواء التي لمسرتلا في القاهرة ومن مثقهين وسرياسريين قائال  ني عن األنطباعاإر  ب ض أع ضرهت  أو 
نما عبر الق اة الديبلوماسية وبالذال  إو قضائيين و أم يين أمر لم ي الج على مستو  مب وثين ن األأالمرء رب  على 

ر برغم ان  يكاد و ا  ر كثير الدكتور عصرررررمت عبد الم،يد الذش نسررررراهم رقت  وعمق مشررررراعره القومية وةرررررون  الم با  
عالمية المصرية كانت مهت لة وليست  ن الحملة اإلأ ا  وخصوة لريسمعر في نلدئة ردود اله لر وهي ساهمت باله 

 .  طالقاإل ىبريئة عل

جواء الةراقية بال رب من محافظة ج ياز اأإ ىطارق وكانت الطائرة قاربت عل اأسههه اذوفي ويا الخصهههو  قال 
 نينو  و س ة  ل خول االجواء ال ركية.  

سههههههههه ه فت  سههههههههه يم الةالقة الكثيرة الرقي  إعي ال ي ض االفاوكار بةخرجت من اأأليها إ  الح لة ال ي  شهههههههههير إ
امن  ا  والصههههههاكقة بين مصههههههر والةراقه وال ي وي مه ة ج  ا عام.  مة الةربية بشههههههكن ومصههههههلحة اأمصههههههالح البل ي   أج 

ن ا وم جاء من عصههابة كبر  لها وسههطاء إووةالء اليين ثارت الضههجة في مصههر  ولهم ليسههوا من السههيج والبسههطاء و 
   أمامهم أبواب الةراق ألوف ال صههههههر ين ن يجة ف ح خ ام ال ي   يح ألوف الجوازات واأأسهههههه طاعت  او ر إومطابع و 
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خواننا ال صههههر ين  إ  نسهههههل بةض أالبل . ونوك في ويه ال ناسههههبة ق صههههاك إفي  ا  يح رفوا ال هر ب ك هنة و  ةنو   خر ب
لصههههاق  إمن مصههههر وسهههه ة هاه با ورب ا أرة ت ال او  الجوازا ه    ةذ  وبشههههكا ع لي ويأال ح جين: ما الي  ي نع من 

 رواب بها وبنا.   ه ة اإل

يةاز  إعن  جار ع لة ورب ا ب ا    ما يثير الشهبهات وو ا  الح لة ال صهر ة كانت كفاعإطارق:  اأسه اذو ضهيف 
امنهم ولم  كن في رأينا من  حرفين  نسبة ال ن    ال  ب وأق رفوا جر  ة ال او ر. لكن في إبةض ال صر ين اليين  أج 

   شجيع ل سلكية  أ  أ   فه ه ال ياكة ال صر ة وو أ. والي  نر   ا  خواننا ال صر ين الةاملين في الةراق قليلة ج إمن  
. وبة   ا  ر كبووا في  ق مصهههههههههههههر والةراق مةإمةاقب هم يب و ب ثابة غطاء لجرائم  ىع راض علخالل اإلال نحرفين من 

ام كرر با  الرئيس أج  نفسي أل وعية. و   الحام  رور  وكيلك اإ  فاآل ع بار   نيات الرئيس  سني  خي في اإلأ    
. ا  ال ههانو  وو ا  واقةهه  ا  مر أيكو  بةهه  اليوم  ال ةبهه ه لكن ذلههك لن إلىعهه ام  كههام من اإلمبههارك ورغب ههه في  خ يف اأ

في الةراق وم من النوع الجيه      الغهالبيهة السهههههههههههههها  هة من ال صههههههههههههههر ين الةهاملينأ إلىرغم نظر نها  ىال هانو . ونحن عل
اننا لن   فضههههههههلية   ى على الةاما الةراقيه إال  أ  الةاما ال صههههههههر  له أرغم  ىل  ة ال يش الكر  ةه وعلالبا   عن 

  ىالةراق وسهههههههي م  طبيق قوانين الةراق ال ي  طبق عل ينةطي  صهههههههانة كيبلوماسهههههههية لل صهههههههر ين اليين يه و  للة ا ف
   .نفسهم أالةراقيين 

سررتاذ طارق. قد يكون جوهر المشرركلة ان التزوير في مصررر ج حة بي ما هو في ال راق جريمةر وان  لوقلت ل
قرأون في ةرررحهلم عن حاول التلري  والهسررراد واوثراء المهاجىء نتي،ة  نهتاح لنثرة ما يالمصرررريين في حابة اإل

نتشرررار  إفقي وال مودش في مسرررألة و نتي،ة التوسرررع األأسرررتيراد المواد الهاسررردة من دواجن وشررراش وم لبال إحاول 
 قتراف اللطأ.  إمر أن الب ض يستسلل أالملدرال.. قد ننون هذه اومور هي السب  في 

نحدث مع الدكتور عصرررمت عبد الم،يد في هذا الموضررروع ووحظت أمس ك ت أ: ا  يضررر أق سرررتاذ طاروقلت لل
جراءال ال راقية لوو  ن نحترم اإلأان يمك لا ن الدولة المصررررية كأكيف ان  متألم من هذه الضررر،ة المهت لةر وكيف 

كد الدكتور  أما حترام ه ا كقضرررررية ذال شرررررأن عظيم واإل إلىن ن،ج في نحويل المسرررررألة داخل مصرررررر ن ه الك م  أ
عتبار المسررألة قضررية عراقية. وفي الحديث مع الدكتور عصررمتر الذش يحمد المرء رب  ون الرئيس  إعصررمت هو 

فقلا ومهاهيملا  أمن ال وعية التي يتسررررررررم  و مسررررررررؤوو  أر مثال   ا  م يأ ة ولم يوفد مسررررررررؤوو  ختاره للذه الملمإمبارك 
دمتم   ال وع الرحر ر في خالل الحرديرث قلرت للردكتور عصرررررررررمرت: مران الب رد القومي ع ردهرا ليس من أو أبرالحردةر 

حدث   مر الذشرون األر فلماذا يسررتنث جانأو أ ا  ملربي الملدرال سررواء كانوا عرب ىعدام في مصررر علنحكمون باإل
ق  ال را إلىن التزوير ونلري  ال ملة بال سرررربة إفي ال راق حيث ي تبرونر نتي،ة للحر  وظروفلا النثيرة القسرررراوةر 

 .  مصر إلىهو بلطورة نلري  الملدرال بال سبة 

صههههر ة  ن ال   مشههههاعر ال ك ور عصهههه ت وي جاء من نظرة ال ةاما السههههائ ة بين ال ياك ي  إطارق:  اأسهههه اذوقال 
ر من ثارووا في مصهههره با انه  ي  أوالةراقية. ولةا ويه النظرة وي ال ي جةلت الرئيس مبارك يسههه نكر الضهههجة ال ي 

ام ال ي جةلت الرئيس عواقبهاه ووي   . اركبخيه الرئيس مأيب   ال شاعر الكثيرة الوك  جاه     

امسررررررررتاذ طارق: ل ل الرئيس وقلت لل حتماول ب قلية نمتزج فيلا الهراسررررررررة  إلالذش يمتلك قدرة قراءة ا ةررررررررد 
اني«.  ثصررررررال الهنن ي،لض ملطط »اإلأب ض المصررررررريين المحكومين  ىعدام علحكام اإلأراد نلفيف أبالتلطيط 
 .ن،جن  أوالحمد هلل 

 مر و جدال في .أن يحكم علي  بتلمة التزوير. هذا عدام م  إن سيتم طارق: ولنن ب د اآل األستاذوقال 

 حتماول ال ،اح  إمع سوريا و حديث الوساطة 
لحديث  ا إلىنتقل ا إهتمام بلم في الوقت نهسرررررر ر ومن الحديث عن هموم المصررررررريين ال املين في ال راق واإل
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وفدكم  أبغداد وكان زار دمشرررق. و  إلىسرررتاذ طارق. جاء الملك حسرررين لل عن الوسررراطة بين ال راق وسررروريا. وقلت  
امالرئيس  الك حديث هامس حول وسرررراطة قد ننون مثمرة بي نم   ربية السرررر ودية. وه النويت والمملنة ال إلى ةررررد 

عن لسرراننم في هذا   ن ن شررره نقال  أوبين سرروريا يرافقلا نلل  شرر بي عربي و مثيل ل  لني ن ،ج. ما الذش يمكن 
 ؟  الصدد

سهور ين يرفضهو     مباكرة ال لك  سهين اخو ة وكر  ة. ولكننا ن سهاءل: ما الي  يجةا الإطارق:  اأسه اذ أجابو 
ق رح ال لك  سهههههههههين. ول اذا يرفضهههههههههو  ال جاوب مع لجنة  ن ية االجواء الةربية ال ي  إرك  ك ا  ج  اع بحضهههههههههور اأاإل

و بين  أ  يانا  أ منيا  أيكو  الل اء   أ ىالةه  السههههةوك  االمير عب    بن عب  الةا ا ول اذا يصههههرو  عل ي رأسههههها ولي  
 ؟  كن ا على الح و إالخارجية  وز ر   

   ؟ ستاذ طارق: نحن الذين نود ان نسألنم عن السب لل وقلت  

  النيات ليسهههههههههت  سهههههههههنة من أنوعية الل اء من جانب السهههههههههور ين ي ل عا  ى هههههههههرار عل  مثا ويا اإلإ أجابو 
 هه  مههاذا ن ول في وههيا  أوذلههك كي ال يةرف  ا  ج  ههاع على الحهه وك و ر هه ونههه ثنههائيهه نهم ير هه و  اإلأع  هه  أ جههانبهم. وانهها 

 ماذا ي ولو .   ا  ج  اعه با و ح ي اإل

   ث ر  أنها ي كن أي ناوا وشهههههةرنا أرك  باركناوا و ج  اع الثالثي بيننا وبينهم بحضهههههور اأ  فكرة اإلإ هههههاف: أو 
    الليين يحر   مر لل لك فه  وللشههيخ جابر اأو ههحنا اأأالكالم كيننا. ول    ىنه الب  من شههاو  علأسههاي أعلى 

ام لرئيس ا  .شاور مةه ا و   ر فيه ا  فه ه ا لل وقف الةراقيل ا ىعل    
 .  جتماع مثمرإ إلىجتماع الث ائي ستاذ طارق: ولن ك نملك القدرة على نحويل اإللل وقلت   

 .  اآلخر: لكن ذلك ية    عا نيات الطرف أجابو 

  ا  ما يقالر رأي ىعل نحاد السرروفيانيرالحسررابالر ثم ان لإل ا  ضرر أين يلتل  ونلتل  ن الوضررع اآلأبد  . ووقلت  
 .  رياستمرار هذا اللالف بي نم وبين سو إمر أفي 

ي ويا االمر. والسههههوايات اليين مارسههههوا بةض الضههههغا ور بوا  فطارق: السههههوايات ال ي صههههرو   اأسهههه اذ أجابو 
النيات    إو هههههحنا لهم ما الي  جر  بيننا أبة ما  أكركواالل اء الي   م بيننا في آذار  ماري( ال ا هههههي. والسهههههوايات 

 .  السور ة ليست  سنة

 ؟  نهاةيل و أنحاد السوفياني فحواه وضحتم لإلأجتماع و : ما الذش جر  بي نم في ذلك اإلوسألت  

في  ربها الة وانية   إيرا و يوا ههههههلو  مسههههههان ة أج  اع النغ ة ذا هاه اما الو  ة إلطاولة ا ىو ههههههةوا عل :أجاب
 .    نا

   ؟ الوحدة ىعل ستاذ طارق: ولماذا و نوافقون قلت لل

منيينه  أج  اع بين إالو  ة لن ي  سههههههههههكوا بها. ثم وا ا  امر الو  ة ي م مرة ب ىذا وافق الةراق علإ:   ى أجاب
وعن وا سهيةرف الرأ  الةام   1979سهجا  جربة ما   ث عام   ي اح لي الوقت أأالح وك. انني آما  ىومرة بل اء عل

 .لو  ة الةربي م     ق النظام السور  في مسهلة ا

 السوفيال يحاولون ولنن  
   ؟ ق اع سوريا بتغيير موقهلا من ال راقإزاء إن السوفيال مارسوا كل ما ع دهم أد قلت: هل ن تق

فهيا مةناه   يج  اع آذار  ماري( ال ا هه إ    ث أسههلوبهم في م ارسههة الضههغا ول جرك أالسههوايات لهم  :أجاب
بطرف ال يهخي  فر ال ناعات ل يهمه لكن ماذا  فةا اعن ما   و   السههههههههوايات ي صههههههههرو  أع    أ   الضههههههههغا   ث. وال أ

و غير عرب. ويا ما يفةله النظام السهههههور  مع أ ا   ههههه قاء عربسههههه را يجيين له سهههههواء كا  وةالء اأإ ههههه قاء أب  نيات 
   .سفاأ
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   .مصالحة سورية فلسطي ية أْجلمن  ا  ن يه لوا شيئأ ىولنن السوفيال قادرون عل :قلت

  زعيم منظ ة أبلغوا عب  الحليم خ ام وبشههههكا قاطع أ  السههههوايات أ إلى وافرة ل ينا  شههههير مات ال ال ةلو  :أجاب
   .ر ر حال حر ر الفلسطينية  خ اره منظ ة ال

   .كثر مما ف لوهأن يه لوا أالسوفيال  ةستطاعإي فن أن ا نش ر بإ :ستاذ طارق لإل تقل

  الل اء ب ةنى  أبلغنا وز ر الخارجية السههههوايا ية أج  اع أذار  ماري( ال ا ههههي وك  هي  لإل ج  اعإ: قبا أجاب
كثر  أ حاك السهههوايا ي. ماذا سهههي ول السهههوايات سههه را يجية لإلال هم على ال صهههالح اإلأثره ال فاوم بين الةراق وسهههور ا له 

 .  من ذلك

 ؟  يلسوفيانال،ان  ا ىجتماع عرضتم ال تائج علننم ب د اإلأوهل  :قلت

بة. وويا ال فهم من جانب السهههههوايات لوجهة  ي   لوجهة نظر الةراق ولنيا نا الط ا  ع ي ا   فه   واوأب: فةلنا ذلك أجاب
 .  نظرنا يحظى بالكثير من    يرنا

 ؟  المملنة ال ربية الس ودية والنويت ا  نهلم ال،ان  ال ربي ونحديد إلىوماذا بال سبة  :طارق  األستاذوسألت 

  ث الشههههههههيء نفسههههههههه.  ةجيا ب ل ال نطقه   1983عب  الحليم خ ام عام  : في الل اء الي   م بيني وبينأجابو 
مير سههههههةوك ال يصهههههها وز ر و ههههههحت لألأن النياته و ةنت م ابا مرونة م نا ية من جانبي. وعن ما سهههههه  و ة ي  ب ل    

ك      وز ر خارجية الكو ت ما جر  بيني وبين عب  الحليم خ ام في نيو ور ح اأالخارجية السههههههههةوكية والشههههههههيخ  ههههههههبا
ني االمير سهههةوك والشهههيخ  هههباح:    ا  ما أجابنا مسههه ة . و أكثر من ذلك. أفةله أ  أسههههل ه ا: وا ونالك ما  ر ا  

 .  ز اكأبو كثر من جي  يا أو ح ه أقل ه وما عر  ه وما 

 ؟  الحر  هل التهاهم يوقف 
  الحر ن نسررتمر أ هو لي إن اللدف من وراء الموقف السررورش الذش نشررير أسررتاذ طارق: هل ن تقد وقلت لل

 ؟  إيرانبي نم وبين 

   ؟ الحر  ستوقف إيرانن إذا نهاهمت سوريا م كم فإذلك هل في نقديركم ان   إلىو 

شهن   ىما كانت ل جرؤ عل إيرا   أ ا هج  ا  رئيسهي ا  سه  راروا كا  كور إوفي  الحرب  كور سهور ا في قيام إ :أجاب
 .  ع وا  عا كولة عربية لو لم يكن لها  لفاء عرب

   ن كان سيلاف اللمي ي؟ قلت: مم  

  ال ول الةربية سه  ف  ه وم من الب اية. والي   أ إلىلف  سهاب أسهيحسهبو   إيرا نهم كانوا في أب   ال :أجاب
ب وفير ال سهههههه لامات   الحرب  ق عنصههههههر  غيية  إيرا    حالف سههههههور ا وليبيا مع أوو  الحربسههههههاع  على اسهههههه  رار 

ربي والشههرقي. ونحن  غه الالسههالح بنوعي   ىالحصههول عل يرا   سههور ا وليبيا     ا إلإن. ي  ن الةربي الةسههكر ة من ال ول ي  
   بيع ويه الك يات الهائلة من االسلحة  أما كا  لها  يرا   ال ول الشرقية والغربية ال ي وي مص ر السالح إلن رك ا
  إيرا  ىك عل  السههالح الي  ي  فق بة  ذلمن سههور ا وليبيا كانت  شهه ر    كال  أ. لكن الي    ث وو إيرا  إلىمباشههرة 

الك فين وباليات بة  اعوام   إلى الحربفي  إيرا   بة ما غا هههههههت آل. واالحربلى من و في السهههههههنوات اأ   ا  خصهههههههو ههههههه 
رت سههههههههههور ا موقفها. والنظام السههههههههههور  ي رك  ذا غي  إال راجع   ى  لىنها با ت غير قاكرة عإف 1984و 1983و 1982
ال  إيرا  ههههههةف م ا كانت عليه في السههههههابقه وبال الي فهنه عن ما يلوح ب غيير ن ا الةالقة مع  أ  وراقه اآلأ  أ ا    ام

  إ فاقيةبرم أ إيرا مع  ا  مربح 1982. فهو عن ما كا  ال وقف عام ا  وفير  ا    يح ق ربحأيخسههههههههههههر خسههههههههههههارة كبيرة و هما 
رباح الشهههههههههههحيحة  ول ب ل اأاوا شهههههههههههحت و حارباح ال ي جنسهههههههههههور اه واأ ىالب رول. لكن ويا الب رول لم ية  ي  فق عل

 و كليه ا.  أو عراقي أم ابا عربي  ىالحصول عل

وراق مكشههوفة.   يلةب »البوكر ال سهه ورو بة ما با ت كا اأأ ىعل ا    النظام السههور  لم ية  قاكر اوفي    يرنا 
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  إذ  فإمكشهههههههوفة و با ت وراق   ج يع اأأو هههههههحت له أوويا ما قل ه لفاروق الشهههههههرع في موسهههههههكو ثم في  ونس. ل   
 .  الح ي  خارج ويه الح ي ة يصبح مضيةة للوقت

 قة المهقودة والوساطة غير المقبولة  الث
ْنمن أو نرون أسررررتاذ طارق: قلت لل نحقيق التهاهم مع  أْجلالسررررورش ع دما يطال  بالوحدة كشرررررط من  الح 

بالشكل الذش مارس  الملك حسين بي نم   إيرانن مل ان يمار  في الوقت نهس  دور الوسيط بي نم وبيأ ىال راق ف ل
  ا  ونبدو مبرر  الحر الممارسرال التي سرادل طوال سر وال  ىالوحدة نقطع الطريق عل نأاسرا   ىوبين سروريار وعل

 ؟  للمصالحة ا  جيد

وا  مه النظام السهههههور ه. ما الي  ق   ا  م شهههههي   يكو  ق   أن يطالب بالو  ة يف رض ايه م   :طارق  اأسههههه اذ أجابو 
ية؟ ا  الو  ة   ح ق عن ما   خا  إيرانطالقه على  ه وروم من بناكق إبناء الةراق بر ها  سهور   م أم غير ق ا ق   

  ىع بار ويه الب  يات وو كليا علخي في اإلالو  ة من كو  اأ ى  اال ههههههههههههرار علإالةالقات في م ار و ف قومي. 
في  إيرا جانب  إلى ح ي ه بالوقوف ق الو  ة ما عجا عن   النظام السههههور  سههههيح ق عن طر أسههههوء النية. و   يرنا 

  إلىنهم بالنسهههههههبة أبيروت الغربية مع الفارق  إيرا ق سههههههه وا مع ج اعة  إ  ي  سهههههههم الةراق ك ا أ ربها  ههههههه نا. انه ير   
لنظام  ه ال ي ليسهههههت مسههههه ة ة ل سهههههليم اإيرا ا   ا  يضههههه أق سهههههام من خالل الطرح الو  و . وفي    يرنا الةراق ير  و  اإل

ذا كانت ونالك وراء الوسهههاطة  إ   يكو  ويا النظام الوسهههيا بينهم وبين الةراقه إال  هبيروت الغربيةه لن   با بالسهههور  
 .س  كحليف ولن ي بلوا به كوسياس خ موا  الرئيس(  افظ اأإيين يرانمةامرة يخطا لها الطرفا . ا  اإل

   ؟ إيرانن م وبيبي ن ا  سد وسيطنتم هل نقبلون بالرئيس األأقلت: و 

  وفي  ههوء  ةاملنا مع النظام السههور  و جارب ال ةاما ال ر رة مةه وماكام ال ين  ا من سههوء :   ى اآلأجابو 
ننا ال ن با به كوسههههههيا. نحن نثق بال لك  سههههههين وال نحب  إننا ال نثق به كوسههههههياه وبال الي فإن النية فسهههههه      إلىالنية 

 .  ال ةاما مع ال  امر ن

 ؟  ن مس ى الملك حسين لن يتحققأذلك  قلت: وهل م  ى

سهههنج  ع مع السهههور ين وعلى الح وك بة  الةي . لكن وا سهههي ب ل شهههيء من ال وقف؟ ال   :طارق  اأسههه اذ أجابو 
سههههههههلوب ال خاطب بيننا  أطبيةة  ىن النية الي  ق  ينةكس علسهههههههه   وا ويه ال رة ووم على شههههههههيء من    أذا إ نظن... إال  

 .  وبينهم 

 ا القال مع فرنسال 
ْنم إلىسررتاذ طارق: ب دما وةررل قلت لل كرئيس للوزراء ةررديقنم ريلي جاك شرريراك والذش نربط  عالقة   الح 

اموثيقة بالرئيس  همية من جان  فرنسررا  شرريراك مثالية للطوال بالغة األ -ر افتر  كثيرون ان ةرريغة ميتران ةررد 
. ثم حدث ب دما نسررلم شرريراك  الحر نلاء من الضررغوط إل نواع شررتىأكثر من ةرر يد وبالذال ل،لة ممارسررة أ ىعل

ن اللطوال المتوق ة  أعن  فضرال   إيرانرئاسرة الحكومة ان بدأل فرنسرا ن تلج سرياسرة متوازنة ل القتلا مع ال راق و 
 د؟  ن. ما الذش نقولون  في هذا الصدثر حتى اآلألم يظلر للا 

ل  ي خاللها  أوز ر الخارجية  عوة من فرنسههههههههههها ب إلى( با ارة رسههههههههههه ية 8/6/1986: سههههههههههههقوم يوم االثنين  أجابو 
امول ل اء لنا مةه كرئيس للوزراء وسهههن ا له ا   نيات الرئيس أبالرئيس مي را  وبرئيس الوزراء جاك شههيراك ووو     هه  

م  كن رسهههه ية وا  وز ر و حيا ه و   يره لل وقف الفرنسههههي الي  ي سههههم بال صهههه اقية مع الةراق. وفي الب اية ا  الا ارة ل
و  ام فرنسههههها  إ  ىعل كمت في ز ارة رسههههه ية لسهههههو سهههههرا. و  ليال   بار س ما ىعل مر  أ  هب   ر بة بأجية الفرنسهههههية الخار 

   كو  الا ارة رسه ية و م  وجيه  هو هى بأق ر ه وز ر خارجي ه إ  رئيس الوزراء جاك شهيراك بة ما بلغه ما إبالةراق ف
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  ع    يرنا.  حكومة الفرنسية ومو بة من جانب رئيس الكعوة في ويه ال ةنى ووي لف ة طي   

  الفرنسههيين شههر وا لنا  أ  ي ال في ويا الصهه ك وو أ  ما ي كن إف إيرا ي الةالقة مةنا ومع فما مسهههلة ال واز  أ
ع بار ا  فرنسههههههههها كولة  ههههههههه ي ة لكنها كولة لها نا ذلك ونهخي في اإلونحن  فه  إيرا وب و هههههههههوعية  حركهم في ا جاه 

   .ى  ساب الةراق ف ا الي  سياعجنالل صالح ليست عويه اكامت  نه ماأمصالحها و 

فضرل  أن الوضرع إشرتراكية فإلبما كانت علي  ال القال في علد حكومة فابيو  ا ا  سرتاذ طارق: قياسر وقلت لل
ْنمال إلىبكثيرر لنن وةرول شريراك  رنياح  جواء من اإلأشراع في ال هو ر ونهو  ال راقيين قبل غيرهمر أهو الذش  ح 

 .  مال ال ريضةواآل النبير

زاء  إ  ال وقف الجي  من قبا الرئيس مي را  أر ياح لةالقا نا مع فرنسههههههههههاه ومن ال ةك  : نحن في غاية اإلأجابو 
ولى.  أ  ن ال فهم في ال رجة اسهههه  رئاسههههة الحكومة جاك شههههيراك الي  يج ةنا به     إلىكثر جوكة بة ما جاء أالةراق بات 

 .  فضاخر نحو اأآبة   ا  طور يومومن ال ةك  ا  ويه الةالقات س  

     
جواء ثالث دول هي بلغراريرا  أجترازل إنتلى الحرديرث مع رجرل الرديبلومراسررررررررريرة ال راقيرة ب ردمرا كرانرت الطرائرة إ

 جواء السويسرية.  بدأل نقتر  من األويوغوسالفيا وال مسا و 

ربمرا   ا  كثر نرألقر أل،وش هرذا كران نر  في حرديثر  اإفر  ا  ر  مترالقر طرارق في حرديثر  وهو على األ األسرررررررررتراذذا كران إو 
 األقل.نصاول لمدة خمس ساعال على إن  ليس ه الك نحرك ومهاجنل و أل

 

   ن شر الحوار في م،لة »التضامن«
 6198 حزيران /يونيو 7بتاريخ 
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 (2) طارق عزيز العراقية مع وزير اخلارجية ابلةمق
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  خوزوري  بغداد بين جر    جوش  حديث   من  الثاني  ال،زء   في
  ي يقامريراناإل ال ظام:  عزيز طارق 

 بالمقامرة ... ارةسالل وي الج

  الحديث  هذا  من  ولاأل  ال،زء الماضي ال دد  في نشرنا
  الطائرة في ال راقية اللارجية طارق  األسررتاذ مع جر   الذش
  زيوريخ ووزير الوزراء رئيس نائ  عزيز ومدي ة بغداد بين
  فت لتإ التي ةضر،ال ن اول ولاأل ال،زء وكان سرويسررار في

  يقال وما ال راقر في القانون  خالهوا مصررريين م اقبة حول
  ثم وسررررروريار ال راق بين المصرررررالحة يمسررررراع عن ويتردد
  ال راقية وال القة فرنسررررررررا إلى عزيز طارق  األسررررررررتاذ زيارة

.  الحكومة رئاسررة إلى شرريراك جاك وةررول عشررية الهرنسررية
 يث:الحد هذا من خيرواأل الثاني ال،زء ه ا

  طارق  األسرتاذ قلتأ التي الرئاسرية الطائرة نأ ةرادف
  بغرداد من ال راق خرارجيرة ووزير الوزراء رئيس نرائر  عزيز

  إلى رسرررمية بزيارة يقوم حيث 6/3/1986 يوم زيوريخ إلى
 جواءاأل يف التحليق برراشررررررررررل قررد كررانررت سرررررررررويسررررررررررار
  ما ال راق كان اذا عما اسرررررأل  ك ت ع دما اليوغوسرررررالفية

  من ويوغوسرررررررررالفيرا - اإلنحيراز عردم دول وربرد ا  مقت  ر  زال
  ثبترتأ ب ردمرا - الحركرة للرذه التراريليين المؤسرررررررررسرررررررررين

  شريئا   نه ل نأ عن عاجزة نلاأ اإلنحياز عدم دول م،موعة
  ال راق بين سرررر وال سررررت م ذ الدائرة الحر  إلى ال سرررربةب

 .  الم،موعة هذه دول من هما نالمتحاربتيْ  نالدولتيْ  نأ سا أ وعلى رإيرانو 

  اإلنحيهاز عه م   ركهة من موقفنها مهاأ.  ح لهه ىعل لهها طهاقهة ال مها اإلنحيهاز عه م   ركهة  ح يها نر ه  ال» :أجهابو 
ام  الرئيس قياكة  بحر  ي  ثا نهإف  وعسهى لةا الحركة ويه  شهرايين في ال م  جر ا   نشهيا نوا ها  أ ىعل  سهين  ه  

 و فها فر  يةأ جولة في كنت قليلة يام أ وقبا. ارة ج وب كوروا   اري ثم   يو  ها ويه  ف سهههه هنف ةبال ناسهههه  الفر ههههة  ه ي
  ع م ل ة  ر ال حضههههههههههير هإيرا  وبين بيننا ال ائرة  الحرب مو ههههههههههوع في  هههههههههه قاءاأ فارقةاأ مع ال شههههههههههاور جانب إلى

 .  واإلنحياز

  منا  يضرر أ البرازيل إلى ذه  الوزراءر لرئيس ولاأل ال ائ  رمضررانر ياسررين ط  األسررتاذ رفيقنم نأ وهل: قلت
   ؟ اإلنحياز عدم حركة ن شيط أْجل

 .  وىلو اأ ال رجة من ومصالح عالقات وبينها بيننا  أ ذلك. يخ لف مراأ البراز ا إلى بالنسبة» :أجابو 

 .  أجا ف ال القالر هذه لطبي ة التوضيج من مزيدا   طارق  األستاذ وسألت
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.  الةراق في  ومه ة كثيرة   ن ية مشهههههههار ع ي نف    يضههههههها  أ ووي. الةراقي النفا من كبيرة  ك يات  شههههههه ر   البراز ا  إ»
 من الب  كا  الحكومة ويه  سههههههههههه  رارإو  البراز ا إلى ج ي ة   كومة  مجيء وبة . عسهههههههههههكر   و ةاو    جارة    ركة ووناك

  كثرأ كا  الفلسهطينية بال ضهية ي ةلق ما  إ با هج ا   جي  كمشه ر   بيا   ه ر ول  .  مةها عال مسه و   ىعل  صهاالتإ
  ال حر ر ل نظ ههة كع ههها الال ينيههةه ميركههاأ في كولههة كبرأ وي ال ي البراز ههاه  ةكهه  وعنهه مهها. بيهها لا في جوكة  موراأ

  كول مع عالقا نا في نناإ يةك  نهأ هكثيرا   يفر نا ذلك  إف ليهاإ عراقي مسههههههةول ز ارة  خالل ذلك و ح ث الفلسههههههطينيةه
 من كبن  الفلسههطينية ال ضههية نضههع ن اإو  الثنائيةه موراأ ببح  ف ا نك في ال ال ول لهيه  الرسهه ية ز ارا نا وفي الخارج
 .  ع الاأ ج ول بنوك

  م لا  وال القال سويسرا دور
 وهل. بالذال الظرف هذا يفو  للا الرسرررررمية الزيارة هذه نتم لني سرررررويسررررررا في وماذا: طارق  سرررررتاذلل وقلت

  على جتماعاإل ل قد كمكان سرررررررررويسررررررررررا يارإخت نم وأن  الحر  بأنلاء خاص للقاء نرنيبال القولر جاز ذاإ ه الكر
   ؟ دةيمحا دولة نلاأ سا أ

 في ماذا.  اآل مصهههههههاكفة مجرك.  اآل سهههههههو    لبي ها من   كنأ ولم  ال عوة  سهههههههو سهههههههرا وجهت نسهههههههن ي   مني: أجاب
 في للبح  مناسههبة والا ارة  ال وليه اال  ر الصههليب م ر سههو سههرا ففي هثبح ي كن الي  الكثير سههو سههرا في سههو سههرا؟ 

 .  إيرا  إلى سالح ييوب سو سرا وعبر هإيرا  إلى ا  سال  باعت سو سرا  أ ذلك إلىو . سر  اأ ع و مو 

 وهل خر رأ   وأ ةغةرري في حت،اجكمإ بلغتمأ ننمأ هل ن رف نأ ونود. ع نم ةرردر حت،اجإ عن نسررمع لم :قلت
  إلى ون اآلخر  يرسررل  ذشال للسررالح كم بر دورها ونوقف إيران إلى السررالح بيع عن سررتتوقف سررويسرررا نأ ن تقدون 

   ؟ إيران

  ذاوب ناأ ووا. ن حاور  ةالوا: ف الوا نظرناه وجهة  ينه في ناوم غبلأ.   جاجاإل  م  ال يبلوماسههية بال نوات: أجابو 
ا من  .  ذلك أج 

  المتحدة الوويال مع وال القال... 
  هرذه نأ النثيرون  فتر إ حردةالمت الوويرال مع الرديبلومراسررررررررريرة ال القرال عردنمأ ب ردمرا: ال راقي للوزير وقلرت
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  ا  شرريئ لنن. إيران وبين بي نم القسرراوة النثيرة الحر  هذه نلاءإ ىعل المسرراعدة شررأن  من ما نحو سررتتطور اللطوة
  اوميركية اإلدارة نأ وأ الت ثرر ب ض مراأل في كان ذاإ ما طارق  األسرررررتاذ من نسرررررمع نأ ونود. يحدث لم ذلك من
 .  م لا ال القال عدنمأ ننمأ ضم ت ب دما وذلك عليلا دمستق كانت خطط في ال ظر ادلأع

  مني نناأ ر يا ناإ وسهههههههههههههبب. ال  ح ة  الواليات وبين بيننا الةالقات لطبيةة مر ا و   نناإ ال ول سههههههههههههه طيعأ: أجابو 
  ايةب ال ومن. ماأ بخيبات نصهاب لكي الرماله من ا  قصهور  نبن لم  نفسهه الوقت وفي الةالقةه لهيه  ا  طر أ   نضهع لم  الب اية
ا من لنا الكونغري لشهههههرشهههههحة طالقإلا ىعل مسههههه ة ين غير نناإ لنا  ا    ام ا  وا هههههح كا   ال سهههههالح ىعل الحصهههههول أج 

  الوقهت يوف. ر ه أ ال ومها أر ه  مها عرفأ  ا  كائ ه  كنهت االميركي الجهانهب مع جر  ههاأ ال ي ال ه اوالت كها يفو . لهه نح هاج
ا ومن ل وقفنا  فهم لا ب واأ ميركيةاأ كارة اإل في ال سةولين ا  نفسه  .  مةهم  مجاكالت في نخوض ال نناإف ذلك أج 

ام الرئيس ان لو وماذا: قلت   ا  سرله م د نرني  ضرمن تقىإل ثم ال مومية لل،مفية المقبلة الدورة في شرارك ةرد 
  يدةر،دال السوفيانية الايادة مع ف ل كما عليلم ويت رف علي  يت رفون  وبذلك مساعدي  وكبار ميركياأل الرئيس مع

  سرت ،الإ يحقق قد المتحدة مماأل م بر ىعل الرئيس جان  من الحر  موضروع وطرح الزيارة هذه مثل نأ عن فضرال  
   ؟ الحر  وقف

ام  الرئيس ل وجه ج و   ونالك كانت لو: أجابو    أ  اآل    ى يح ث لم  أنه عن فضههههال   ال  ح ةه مم اأ إلى  هههه  
  أ  ال ظت   وعن ما م اثلة ر بة أب ينا جانبنا من نحن وال الرئيسه ل اء في رغب هم  عن االميركيو   ال سهههههههههههةولو   عب ر

 في سفيركم   صر حات  ةنيه ع ا سهل ه اأميركية الةراقية الةالقات شه  في الكثير قول إلى مياال   ليس  طارق  اأس اذ
  اأميركيينه سهه ث ر نل وا اأع ال رجال من مج وعة أمام  أيام  قبا ونافس»  جامةة في    و   ناار اأسهه اذ واشههنطن
  بال ةاو   ال شهه ر كة اإلن اجية بال شههار ع السهه اح إمكا  الحا ههر الوقت في   ري الةراقية الحكومة إ  قولهه وبال ح ي 

   ؟ أجنبية وجهات شركات مع

  وال ي بينناه الةالقة إطار وفي. الةراق في مشهههههههههههار ع  نفيي في الرا بة اأميركية بالشهههههههههههركات نر ب اننا: أجابو 
 . اأميركي ال جارة  وز ر الةراق إلى بها ي وم  با ارة    ةلق خطا ونالك وزار ه مس و   على ل كو     كناوا

ام الرئيس نرك  الذش اإلنطباع هو وما السرروفيال مع ال القة كيف: قلت   الحديدة السرروفيانية الايادة لد  ةررد 
   ؟ فترة قبل بي لما اللقاء نم ع دما( غوربانشوف قيادة أش)

  الرئيس  ركه الي  لإلنطباع كا  ول  . األغام  من خالية وسههههههههها ا ها الرقيه من عالية كرجة على عالقة: بأجا
ام    ربا على وال  رة  والواق ية وال ب ئية وال صهه اقية الر ههانة وباليات الكبير اأثر السههوايات ال سههةولين نفوي في  هه  
ام  الرئيس  فات بةض ووي بالفةاه ال ول    .السوايات ال سةولين إعجاب مثار كانت ال ي    

  حديث سرررياق في ذكرها يمكن التي   اآلخر  الصرررهال هي فما الرئيسر ةرررهال ب ض هذه أن إلى نشرررير: قلت
   ؟ م ك أجري  الذش الحديث هذا مثل ةحهي

ك   بالنفسه  كاملة بث ة ال ةاما الخوفه ع م  ال وقفه عنا ر بكا اإلل ام  الجهوه  رباطة: أجاب   يرهال  ب ةهالح 
   .الجي ة  الياكرة 

   ؟ ال راق مع السوفياني الت امل طبي ة نغيير في أفادل الصهال هذه أن وهل: قلت

ام  الرئيس ز ارة  بة : أجاب   كانوا أنهم  إع  اك  وفي. قبا من   ياا   أكثر السهوايا ي اإل حاك  مع عالق نا با ت  ه  
ام  سبالرئي إل  وا وبة ما للةراق   و  ا الوقت بةض مني يجرو     الرجا على  وقيةهم  و ههههههههههههةوا إليه وإسهههههههههههه  ةوا  هههههههههههه  

 .  ومص اقي ه

   م سية ليست الحر 
  أنلا ي  ي إسررررتمرارها م،رد أن حين في م سرررريةر حربا   بانت يةيراناإل - ال راقية الحر  أن الب ض ير  : قلت
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   ؟ نهس  التقويم لديكم أن هل موجودةر فقط وليست النبر   القو   ذاكرة في حهرا   محهورة

 كا  ذلك  أ    ير   وفي هالحربويه  على وال نسهههههية الحرب»  هههههفة البةض أطلق 1981 الةام  خالل: ابجأ
   هههه اوا من اي ل    بال الي وويا مباشههههرةه بصههههورة  الكبر   ال و    رب ليسههههت الحرب ويه  ا   ههههحيح ثارةهاإل به ف ف ا

 من ا  يأ  أ بالضههههههرورة   ةني ال كوله من ني  كول  بين الثال  الةالم  في با   ر   أ و ههههههحيح. ال ولية و سههههههاسههههههي ها ال ولي
  السههاكسههة سههن ها كخلتا   رب  أ ال  إ الحاله واقع وو ذلك  أ  ههحيح... نالةظ يي   نال و ي   عن بالنيابة يحارب نال ول ي  
 في ا  جه  قليلو   يهةيراناإل - الةراقيهة الحرببه  ال  ههثر ن غير  أ ع  ه أ و  كثيرةه طرافأ وال لق و  هام اإل من الكثير  وله 

 منها سه فاكة اإل ىعل لهم  ق رة  ال من ل   ف ا منسهية نهاأ وأ طالقهاإل على منسهية با   ر  ليسهت انها مةناه  وويا الةالمه
  ال يام ىعل قاكر غير وو نم   ونالك كا  ذاإو . ناروا محا هههههرة  شههههههنه من ما في ال سهههههاع ة  ىعل لهم  ق رة  ال اليين وأ

  بال  شههههههههغا ال ي الجوور ة ال و ههههههههوعات من ليسههههههههت نهاأ يةني ال ذلك  أ الإ هالحرب نار ل حا ههههههههرة  الفة   بنشههههههههاط
  ىعل  ه أ لن وسهههههههااأ والشهههههههرق  الخلي  منط ة  هب ال ام  ق ناعاإل ونالك ذلك إلىو . وعر هههههههه الةالم  طول يف ال اليين

 .    وقف لن الحرب ويه  كانت ذاإ فيها مناأ يس  ب ولن طالقاإل

  المد  طويلة حر  مع الت امل
   ؟ ستمراراإل ة يد على للا نقديراننم بكثير ن،اوزل الحر  نأ هل: قلت

  يينيراناإل  أ إلى عهائه  ووهيا ايههه  ن هي  أ يجهب كها  الهي  الامن  جهاوزت الحرب ا  الج يع   ه ير في :أجهاب
  نههاأ ىعل مرا لهها من مر لهة  أ في الحرب مع ن ةهامها لم  ننهاإفه  جهانبنها ومن. ال ةهانه  ب نطق الحرب وهيه  مع ي ةهاملو  

  نهخي لم  نناإف سههه سههه غرق  السهههنوات من وأ شههههراأ من كم  ماأ اأم ه طو لة نهاأ عرفنا الب اية مني. اأم  قصهههيرة   رب
  فوج نا لكنا الطو لة السههههنوات  سهههه غرق  الأ و جب م اأ قصههههيرة   رب نهاأ كانت لها نظر نا  أ ولو. ع باراإل يف ذلك

 .  طالت نهاأ بالفةا

  الردولرة في المسرررررررررؤولين ب ض بلرا يردلي كران التي التصرررررررررريحرال إلى ال ظر يمكن طرارإلا هرذا في وهرل: قلرت
   ؟ س ة مائة وأ س ة 50 نستغرق  لحر  مست د ال راق نأ م  اه ما فيلا ويقولون  ال راقية

 .  ذلك ف راضإ ال  كن من: أجاب

  فاقت التي ال،وية بالقوة ةوالمتمثل ال راق قدملا التي المهاجأة هذه في السرررر هو ما نهسررر  طاراإل وفي: قلت
   ؟ التوق ال كل قدرنلا

   م الي  البرنام   ههههههه ن  صهههههههاع   ن و وو وان ا مفاجهةه وليسهههههههت قفاة  ليسهههههههت الجو ة لل وة  ال  رة  ويه : أجاب
 .  وسيس  ر طو لة سنوات خالل له ع اكاإل

  كسرررررررر على ادرق ن أ إلى مطمئن ال راق ان وهل رالحر  من سررررررراب ة سررررررر ة ه الك نأ نقديرك في هل: قلت
   ؟ الحر  هذه في الصفبة الحلقال

  مثا بات ييراناإل النظام   إ. شهههيء كا سهههيخسهههرو   فانهم  خر  أ   سهههنة عناكوم  على يو  يراناإل سههه  رإ ذاإ: أجاب
 من ال  امرة  إلى يةوك ثم  خسههره  الي  بال ليا ير ضههي  أ ب ل ال  امرة  من بال ا   الخسههارة  و ةال  يخسههر الي  ال  امر
 رفض سهيوا هلو   إيرا  في كانوا ذاإ نهم أ كيلك. فالياإل  افة إلى يصها  أ إلى و خسهر و خسهر يخسهر و ظا ج ي 

  النصههههر  أ ومن قوا نا ق رة  من واث ين كنا الب اية ومني. ثيابهم    ى ايه يخسههههرو   وقت إلى سههههيصههههلو   نهم إف  ا  أ
   ال  أ في نهم أ ال  إ. منه  إلى ال ةان ة  سهههههيحولو   إيرا  يف نهم أ الحسهههههاب في خيناأ نكو   ال  ورب ا.  ليفنا سهههههيكو  
  الةام وفي. البصههههرة  شههههرق  وخا ههههة 1982 عام  وج ا هم  فشهههها بة  الةسههههكر   شهههههنهم  ىعل ن صههههرإ الةراق  أ يةرفو  
 نم   طالقاإل ىعل عاقال   وليس يينيراناإل رؤوي ىعل  ضهههههههغا ال ي وي الحرب   ى  هب ق ناعاإل كثير   ب نا 1983
   .الحرب مو وع في اأووج ل خباا لهيا ش به سالمة يةرض
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 حرل ي،رادإ يتم نأ قبرل يرةيراناإل - ال راقيرة للحر  حرل يحردث لن نر أ ن تقرد هرل الم طيرال ب ض ضرررررررررمن :قلرت
   ؟ الهلسطي ية للقضية حل بدابة ثم لب ان في للحر  حل ثم افغانستان لحر 

  ولو اتاأ  أ ع   أ  ننيإف فيها كةرب ا  سهههاسهههيأ ا  طرف لسهههنا ال ي فغانسههه ا أ في الحرب مسههههلة سههه ثنيناإ ذاإ: أجاب
   ها يهه ي ذلهك وبةه  لبنها ه يف للحرب  ها يجهاكإ ثم  عربي  ضههههههههههههههامن طهارإ في يهةيراناإل - الةراقيهة الحرب نههاءإ وي

 .  بةي ة  ال شابك يوف بةي ةه الجغراايا في ها  ج  بةي ة . بةي ة  غانس ا أف ا . الفلسطينية ال ضية

 هرذه ب ض على نظرة لقراءإل واناآل ون قرد نر أ ن تقرد هرل. ا  جرد مهيردة ا  وسرررررررررر در  فرزلأ الحر  نأ وبرد: قلرت
   ؟ الدرو 

ام  م رسة  وي وال نه  سساأ   وا حة م رسة فرزتأ ن اإو  و سب ا  كروس  فرز لم  الحرب  إ: أجاب    سين    
  الةراق  وك ه  لوال ال ح  ا من كا  وج ة مواجهة في مواطن كا من وب سهاو ة سهنوات سهت  ه  ت كولة قياكة  في
  شهههههه  في قوله يجب الي  الكثير ل ينا سهههههيكو   السهههههور   اللغا طالسهههههم  فك ننجا وعن ما. ج يا اتاإل ببةض   وم  ا 

ام  الرئيس إع   ه  والي  للصههههه وك ال طروق  غير سهههههلوباأ ويا شهههههه  وفي هالحرب كروي   ثراه أو  اأول اليوم  من  ههههه  
 .  س را يجيإ ة ب   وذات خالقة ب كاراتإب

  جماعإلبا والقمة  حضرر نبم    ربيةال القمة
  نبم   والقمة جماعباإل القمة مسرررألة في رأش لنم فلل السرررورش  اللغز إلى نشرررير دمت ما: طارق  سرررتاذلل قلت
  في رنباكالاإل للذه ا  حد نضررررع قد الريا  في عقدها مرأ ىعل المتهق ال ادية القمة نأ نر   وأ ذلك إلىو  حضررررر؟ 

  في مباشررر غير وأ مباشررر بشرركل التدخل ال،ام ة في عضررو دولة شأ ىعل نحرم يقةوث قرلأ هي إذا ال ربي ال مل
   ؟ عضاءاأل   اآلخر  الدول شؤون 

    عو ال  ة قبا ال شههاكا  ا نظر ة  أ. واقةي وغير ع لي غير  هاكإج ووو عربية نظر ة وو ج اعاإل: أجاب
  نة اكاإل مع ونحن. ال شههههاكا  ا ل ناسههههبة ام ي    فالإ مجرك  صههههبح الحال ويه  في ال  ة  أ وذلك سهههه غرابهاإل إلى

  إلى ي عو ال الةاكية ال  ة  هههههها ب فأل  الةاكية غير ال  م  في نشههههههارك وعن ما يحضههههههره نب    نة اكاإل ومع السههههههنو  
 .  ع  وا

  يكن لم  ال ي ال  م  بةض في والرؤسههههههاء ال لوك اسهههههه طاع ول   ال  ة  نجح لكي االج اع  وافر بالضههههههرورة  وليس
  الهي  وو السههههههههههههههور ه النظهام  بهه ونةني ها  وا ه  ا  عربيه  ا  طرفه  ونهالهك  أ ا  وع ليه  بهةطي    ن هائ   ح ق  أ كقي ها   افيهه  ج هاعاإل

  بسهههههههبب  رجة زاو ة في فيهاه شهههههههارك وو ذاإ ال  ةه  ضهههههههةه ال  كي وذلك ال  ة ع   مكاناتإ 1983 الةام  مني ايةط   
  الةربية االكثر ة ذلك  ر    ك ا النظر يةي  لن سههههههههههور  ال النظام   كا  ذاإ نهإ نر   ونحن. الحرب ويه  من الشههههههههههاذ موقفه

    جاوز ال ي جراءاتاإل الصهههههههه ك ويا في   خي ولكي اب ذلك  ةلن لكي ج  اعباإل مطالبة كثر ةاأ ويه   إف السهههههههها  ة
 .  اللفظية ال ةابير بةض

  الجامةة ميثاق يف موجوك النص ويا ا ... ال  خا ع م  ب سهههههههلة وال  ةلق ليهإ  شههههههير الي  النص ا  ذلك إلىو 
  مج ه ة الوثي هة وويه . مة ول بشههههههههههههههكها الةربيهة الةالقات  نظم  ووي الجهامةهة   ههاأعه  وثي هة في موجوك انه كيلك. الةربيهة

  ع   ايةط    الي  الطرف وو ي ةثالو  ويه  قرارإ ايةط    والي . قرارواإل الةاكية ال  ة ن ظارإ في ووي سهههههههههههنوات ع ة  مني
 .  الةاكية ال  ة

  امور ه الك: زيوريخ مطار في لللبوط سرررت دادا  إ حزمةاأل ربط إلى دعا الطائرة قائد وكان طارق  لالسرررتاذ قلت
  في السررررررودان وبين بي نم ال القال اومور هذه بين ومن. طولأ الرحلة كانت لو فيلا رأيك سررررررماع المرء يود كثيرة
 .  ه اك حدث الذش نتباهلإل الالفت الديمقراطي التغيير ضوء

  محور ننون  نأ يمكن التي ال قاط لل  طارق  األسررتاذ نأ وحظت   مراأل هذا حول سررري ة ةابأج خالل ومن
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  يحصرررررل لم الب ث حز  نأ من بالرغم اآلني ال حو ىعل ممكنر وقت قر أ في م   «التضرررررامن» ن،ريلا م اقشرررررة
 .  ع،ا اإل إلى يدعو لنحو    هو ه اك حدث الذش نأ وإ السودانر في  جرل التي ال يابية نتلابالاإل في مقاعد على

  سرررتقراراإل ي يد مرأ نظرنا في هو السرررودان في جذور للا حزا أ بين نتلابالاإل إلى ال سررركرية من نتقالفاإل
  الملدش الصادق زارنا وع دما. السودانيين خوةاأل مع بةطيا   عالقان ا نأ ال زيزر البلد هذا إلى قتصادشواإل السياسي

.  السررودانية للحكومة المقبل الرئيس سرريكون  ن أ من لتأكدنا نهق اإ ولقد. ال القال طويرن مبدأ ىعل م   نهق اإ ن اإف
  قومأ نأ الرئيس قرر ذاإو . ال القال نطوير مرأ في البحث نسررررتنمل لني ه اك موراأل نسررررتقر نأ نتظارإ في ونحن
  ه اك نالحاكميْ  نالحزبيْ  مع عالقت ا نأ بي لا من اعتبارال ل دة الزيارة وسررررررت ،ج السررررررودان سررررررأزور ن يإف بزيارة

  نظرن ا نأ ضرا  أي ليلاإ المشرار عتبارالاإل ومن. نالحزبيْ  نهذيْ  رئيسرا زارنا وقد بةطيا  ( نحادشاإل والحز  مةاأل حز )
.  بغرداد في زارنرا ع ردمرا ا  جيرد ا  نطبراعر إ الرئيس نهس في ونرك ومتوازن  عراقرل دولرة رجرل نر أ هي الملردش للصرررررررررادق

.  ذلك مام اأ الرئيس ردد ولقد. سرررراسرررريةأ مالية مسرررراعدة السررررودان إلى قدم ا لن ا لضرررراغطةا الحر  ظروف ولوو
ام والرئيس  وو نصرررراولإ بأش نقم لم نتقاليةاإل المرحلة في ان ا نتي،ة أبد ولقد. كبرياءه السرررروداني يف يحترم ةررررد 

 هو حدث ما كل. شرررررر ورنا ليس هذاو . السررررررودان يف نحدث التي بالتطورال ملتمين غير ن اإ الزيارال نبادل ا نحن
  الت،ربة سررررررررتحقق مد  أش إلى ونر   نتقاليةاإل المرحلة في مورهمأ ي ال،ون  السررررررررودان في خوةاأل نرك قررنا ن اأ

  الت اون  فان كبيرة كارثة البلد  ن، ا   نأ مك لاأو  مصررررررررداقيتلا الت،ربة كدلأ وب دما. م لا المرجو اللدف نتقاليةاإل
 .  ويتطور اآلن ب د  موسي السوداني ال راقي

     
  النثير الحديث هذا كتابة وبدأل بيرن  إلى بالسيارة نوج  الذش طارق  األستاذ ودعت زيوريخ مطار ر أ ىعل

  مةاأل وعن( وسرررررروريا ال راق) ع لما ب دأ والللم. ا  خير  ج ل أ الللم: رددأ ك ت   خر  أ  و  كتبلاأ كلمة كل وبين. التميز
 .السار ال وع من كانت ذاإ وإ لنالمهاج

 
 

   »التضامن«ن شر الحوار في م،لة 
 6198  مايو /حزيران 14بتاريخ 
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 (3طارق عزيز)العراقية مع وزير اخلارجية  ابلةمق
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  : ل »التضامن« .طارق عزيز.. سالم وال الحر    عنحديت   يف
   بحق ا في طل  قوال عربيةه  تنح

 
ع ررد رجررل  راء ووزير اللررارجيررة في ال راق ننلررة. ودائمررا  لنررل حررديررث مع طررارق عزيز نررائرر  رئيس الوز 

وسرررررررط هذه الظروف التي نمتزج فيلا الم لومال   ا  الديبلوماسرررررررية ال راقية النثير لني يقال وي شررررررررر خصررررررروةررررررر 
ية ورجحان كهة التلويل على كهة الحقائق  يرانرنهاع ةررريحال التلديد اإلإعن جتلادال حول الوضرررع ال اشرررىء باإل

 .الموضوعية
  يطرارق عزيز في المب ى المؤقرت لللرارجيرة ال راقيرة كرانرت لي جوول ف األسرررررررررتراذمكتر   إلىنوجر  أن أقبرل و  

ب ة والحري  على  حد السرررررررهراء الللي،يينر وهو من ال وع النثير المتاأونطورانلا مع  الحر فق حول مسرررررررار األ
كذلك كانت لي م اقشررة مع واحد من الذين  سررتئ ا  ع د التحليل بالوقائع التاريلية وما يت لق م لا بالحضررارال اإل

املماملمر النثير الدقةر بشرلصرية الرئيس إطالعلم و إفقلم و أنسرمج للم خبرنلم وسر ة  على رغم ان  ليس في   ةرد 
 .موقع ممارسة المسؤولية

ن الشررررلصررررية  إن ال ر  هو ال راق« فإخالةررررة مؤداها » إلىالسررررهير الللي،ي في نحليل   نتلىإوفي حين  
نر  و م،رال للم راورة مع أعتبرار هو ي اإلفن يرأخرذه كثيرون أن اومر الرذش ي،ر  إليلرا قرالرت إشررررررررررل أالتي    اآلخر 

امالرئيس  ينر كذلك  اآلخر ن يكون في اللواء الطلق مع شرفب  ومع أختار إن  هو إالوقت نهسر  في حسرينر وف ةرد 
ةررري  ال راق بسررروء  أذا إ إيرانيسرررلم من  ن  قدأن يهتر  بذا كان ه الك من ال ر  م  إن  أقالت هذه الشرررلصررريةر 

 .ن يذبج ال راقأستطاع إي سيذبج ال،ميع اذا هو يرانن  يلطىءر ألن الل ،ر اإلإم لا ف
ناحة الهرةررة امام ال،ماعال الدي ية لتنون هي  إ  ال راق ي  ي ضرررْ  أن دذلك ان هذه الشررلصررية ن تق إلىو  

امر الرئيس قهون مع نصررو  يلطىء الذين و ي -نضرريف الشررلصررية  -البديل وان    -لطبي ة الصررراع ال راقي  ةررد 
 .فارسي –ي الذش هو في الواقع ةراع عربي يراناإل

امن إ :القول إلىنتلت الشررلصررية إو   سررا  ان  قائد دولة وبلذا الهلم يمكن  أ ىم حيان  علحسررين ةررم   ةررد 
 إلي . ال ظر

 طارق عزيز نائ  رئيس وزراء ال راق ووزير اللارجية خالل إستابال  للزميل فؤاد مطر... ثم خالل إجراء الحديث
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ن هذا اللقاء م   يتم  أهو  ةرحافي إلىبال سربة  ن الصردفسرْ في بداية اللقاء مع طارق عزيز قلت ل : من ح  
بغردادر القمرة  ن برالطرائرة من سرررررررررراعتيْ  ىبوظبير وعلأ ( في يوم ن  قرد فير  في1986- 11- 2)جر  اللقراء يوم 

ن جوول المب وثين  أالللي،ي وذلك لني نسرألنم عما هو مؤمل من هذه القمةر وهل  السراب ة لدول م،لس الت اون 
  مور نودون لو نتم م اقشتلا في القمة؟ أدول اللليج كانت للتشاور في  ىعلخيرة األ ال راقيين

بالقمة. فلذه ليسررت القمة   للليج و نت لق مباشرررةخيرةر لبلدان ا: ال،وول التي قم ا بلار في اآلونة األأجا و 
ليد للقمة ولن  ا رغب ا  ن ندخل ا في عملية التمأل ا  نزيف خطير. ولم يسبق إلىولى التي ن قد والم طقة نت ر  األ  

نحليل ا للموقف الراهن ونصررررروران ا لما ي بغي   ىوان ا في م طقة اللليج علإخ ن نطلعأفي هذه الظروف بالذال في 
 .عمل 

ن دول اللليج التي  أعتقرد أ ن قراد القمرة(ول إلن؟ )جر  الحرديرث في اليوم األمراذا نرأمرل من القمرة الم  قردة اآل
من فلم ا. هذا ما سرررررم  اه ولمسررررر اه في محادثان ا   خيرة نتهلم الموقف بشررررركل يقتر األونة ي اآلفه ا لديلا ثنحد

خوة الللي،يين ليتصررررفوا فيلا كما يرون. الملم  مر متروك للالمسرررألة فاأل ما كيف سررريتم الت بير عن هذهأ م لم.
 وأ ا  ن ه راك نبراعردأ ىن يهسررررررررررر ولو برالظراهرر علأالت بير عن الموقف الللي،ي مرا يمكن  ن و يظلر فيأهو 

مر في  مثررل هررذا األ  رراحيررة ال مليررة لم يوجرردن ه ررالررك ثغرة. من الأو أن الللي،ي وال راقير في الموقهيْ  ا  ختالفرر إ
  ا  نطباع الذش خلق نشرويشر السرابقة مثل هذا اإل الماضرير ولنن ال احية الشركلية اعطت ب ض التصرريحال والمواقف

ن نسررررررتغل  لمصررررررلحة ملططلا في التهرقة بين  أ إيرانالدولي وحاولت  دالصرررررر ي ىالم طقة وعل فيالرأش ال ام  يف
ن  أهو  نر  من ال راحيرة ال مليرة لم يكن ه راك شررررررررريء من هرذا ال وع. والمطلو أن ي احكرد إاللليج.  ال راق ودول

  .ستغالل مشاب إش نشويش وأش أيتطابق الشكل مع المضمون لني نستب د 

  الشرح الذش يبدد القلق
ب ض   انما  ق الحر  لموضروع ين نحليال  األردنيوع الماضري ك ت في عمان وسرم ت من المسرؤولين سربقلت: األ

امالرئيس  إلىالشرريء. وب دما زار الملك حسررين بغداد وقرأنا ل  برقيت  التي وجللا  حسررين ع د مغادرن  بغداد   ةررد 
ن موقهنم البطولي  إ» :ك نضرم ت القولن برقية الملأ التحليلر خصروةرا   ىطرأ عل جذريا   ن نغييرا  أ ا  شرلصري وحظت  

سررحق الم تدش ونحقيق ال صررر«.   ىعتقادنا بقدرة ال راق البطولية علإبالتهصرريل عزز  الصررامد الذش شرررحتموه ل ا
جولتنم ثم جولة   فادلأ؟ وهل الحر  إلىبحقائق الوضرع بال سربة  مد  يبدو المسرؤولون ال ر  ملمين نماما   شأ إلى

مور عن   اون ب ض األقمة دول الت ن نبلغواأردنم أدول اللليج في هذا السرربيل؟ وهل  ىرفيقنم سرر دون شرراكر عل
  ؟ حاكما   طريق حكام هذه الدولر حاكما  

ن  أم أال راق  ىعل الشرح الذش يبدد قلق  اآلخرن يسمع هو أليس من حق المواطن ال ربي ال ادش أذلك  إلىو 
  ؟ ل القرار فقطأه ىمر يقتصر علاأل

  إلىعلى وجه ال ح ي ه  شههههرأننا  ةر هههناه قبا بضهههةة إقول أفي ويا الشهههه   وكقي ا   كو   هههر حا  أ: لكي أجابو 
 سهه ة    إيرا شهههر بال ول ا  أعلن عنه مني أ ي الي  يراناإل مواجهة ال ه ي  ى  لة واسههةة لل شههكيك في ق رة الةراق عل

 نةكسههت في الصههحافة الغربية وفيإالح لة خرااية من البشههر. ويه  رقاما  أو حشهه  ليلك  و ي بهههههههههههههههه »عام الحسههم ل ا سهه  

و  أخواننا الةرب ي هثرو  بها ب  ر إ  أ يا  جهاة ال خابرات وفي الصههالونات السههياسههية. و ح ث في بةض اأأ ار ر  
ام الفةاه وويا وو منه  الرئيس  ى  نركا علأخر. نحن فضهههلنا ازاء  لك الح لة آب   ى سهههين ال ركا  ال ركيا عل  ههه  

ايه لل ول.   ال جربة الةربية عبر عشهههرات من السهههنين لم  ةا ال صههه اقيةالفةا يجر  ال و هههيح ال   نجازإالفةا وبة  
خوة  با ه ومن ثم نشهههههههههرح ذلك لألإثنر    رض الواقع ماأ  نثبت على أال ول و  ه والشهههههههههرح و  ه ال يكفيه وان ا يجب 

علنه ال سههههههههههههةولو   أ   ي ويا بحج ه ال بالم ايه اليانير    ال الة وا  اإلإل نجانا برنامجنا لل صهههههههههههه  أوللةالم. وبة ما 
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ام ننا  هيهنا ل ا يس يه الرئيس أ  أيو ه يراناإل    ب أ  أمن الواجب  نجانا ذلك. وكا أ   االتو سوأ اإلأ» ب سين     
 لك  سين  بشرح ال وقف ك ا نراه. وق   كرم جاللة ال خو نا في كول مجلس ال ةاو  ق ناإع لية الشرح. وفي ل ائنا مع 

ام خيه و ههه ي ه الرئيس أه بشهههكا مباشهههر ومن ا  كائ  لعه ك ا يفةابا ارة الةراق لكي يط  سهههين على ال وقف. وق     ههه  
  وواث و  ب  ر نا  الةراق مط  نو  اآل ى ههههه قاءنا الحر صهههههين علأشههههه اءنا و أع    ا  أ ط  نا . و ط ه    ام اإلإو  طلعإ

 ق ال واطن   إلىما بالنسههههههبة أ هه ك ا ذكر جاللة ال لك في رسههههههال ه. ي قاكم وعلى سههههههحإيران  ع وا  أعلى مواجهة 
ننهها نةلن قهه را نهها ولكن ال واطن الةربي مواطن مجرب وذكي ووو ال يهههخههي الكالم على  إالةربي في مةرفههة الح ي ههة فهه 

 هك  بال ل وي    يأ الة ير   ثب ناه من مصهههههه اقية في  ةاملنا مةه. ففي كا ألينا عا رغم ما إمظاورهه  نى بالنسههههههبة 
  ال واطن الةربي ال   بع للو ههههههههههههع وال ه م  إي فيرانمواجهة الة وا  اإل ىك نا بال ل وي ق ر نا علأ  أننا بة  إع    أ و 

 .  ط  نا  الي  يشةر به ال سةولو  اليين  ةرفوا على الح ي ةيشةر بال  ر نفسه من اإل

 هداف اإلقتصادية!  األ ىنأجيل الغارال عل
  الحر هدافر ن نلك األأية حدثت في البداية.. فلل يرانهداف اإلقتصررادية اإلاأل ىه الغارال علن هذأقلت: لو 

ْنمكانت سررررتطول؟ وما هي  من ب ض الم،م ال   بدءا   نلك األهدافر  ن ضرررررْ أة من جان  الايادة ال راقية في الح 
خمس   حوالىر نأخر لحر اسررررررتراني،ية التي نغذش في م ظملا في جزيرة خرج والمصررررررافي وب ض الصرررررر اعال اإل

نتظار نوافر الطائرال والطيارين.. و إم ألن ال راق كان في أقليمية إن ذلك نتي،ة حسررررررابال دولية و أسرررررر وال. هل 
 ؟  كثرأ

خيرة بحكم سهههفر  الكثير كوز ر للخارجية ول ائي مع االشههههر اأ: ويه ال سههههلة كانت مو هههع  سهههاؤل في أجابو 
 :لخصههها ويأ  أ ي ك ا ي كن أجابكثر من مرة! وكانت أ  على مثا ويا السههةال جانب ول   طرح كثيرو كثير من اأ

في  ربها ويه كا طاقا ها السهياسهية والةسهكر ة والبشهر ة   سه خ متإ ه نا سهت سهنواته وق   الحربوا هلت  إيرا   إ
نصهههر وا   لكي نضهههربه  ي بكا عنا هههره. وويا ال ه ي  لم ي شهههكا بةيران  نواجه ال ه ي  اإلأواإلق صهههاكية. وكا  علينا 

ر ة  ن ا كا  الب  من مواجهة ال ه ي  بكا عنا ههههههره السههههههياسههههههية والةسههههههكوإمره و نوفر مسهههههه لامات مواجه ه فين هي اأأ
لحاق الخسههائر  إالصهه وك و  ىثبت الةراق ق ر ه علأالصههة  السههياسههية والةسههكر ة والبشههر ة  ىوالبشههر ة واإلق صههاكية. وعل

شههههه ائه  أ  رام إك سهههههب إ  موقف الةراق وو موقف  هههههائب وق  أي موقفها وثبت ف  إيراوامت   الفاك ة بها. سهههههياسهههههيا  
  الةراقه م فوق. وويا ما ي ر به أالةسهههكر  الفني الصهههرف ثبت  الصهههةي  ى  رام و هيي  الةالم. علإالةرب و هيي وم و 

لبات لل غلب عليه. وق  نجحنا  يه كا  يجب  وفير ال  طيران ي بال فوق البشر  اإليه وس  يرانالج يع الةاما البشر  اإل
هم على السهههههههههههههالح    ع ك اليين   كن الةراق من   ر بأعالم علن وز ر اإلأ في ذلك.. ففي ويا اليوم الي  ن ح ث ايه 

  نسهبة اليين  م  إسه ثناء النسهاء وطلبة الجامةات فإلف م ا ا وم ا لة. وبأ 670مني مةارك »الفاوو   ى اليوم  جاوز 
  ناج  أسهه طةنا إننا في ال حصههلة الة لية أ  أو الجيش الشههةبي عاليةه أا مباشههرة سههواء في الجيش   ر بهم لكي ي ا لو 

  نبطا ويا ال فوق  أ هههةاف. إذ  كا  علينا أال ي  ا   سهههكانها علينا بثالثة  إيرا عت سههه طاإكثر م ا أم ا لة  ا  ع اكأ 
سهه طاع  إم ا   ا  وسههع ع كأكثر كفاءة و أ ةب ة شههةبية ي ال ةارك السههاب ة و نظيم فصهه  ال وجات البشههر ة ب يرا الشههكلي إل

يو   يرانق صاك . اإل  نخوض ال ةركة في ال ي ا  اإلأنه كا  علينا أذلك  إلىكعاءا ه. و إنظام ال اللي برغم  خبه و 
  الحربم  أطالة إو أ الحرب  موا هههههههههلة أو  ح ثوا ب ا مةناه أ را  طل وا شهههههههههةاأعلى وجه الخصهههههههههو   1983مني عام 

غالق  إ  ى ف وا مع النظام السهههههور  علإق صهههههاك  بة  ا  الةراق من ج يع الوجوه وخا هههههة في الجانب اإل سههههه سههههه ناف
خسههارة كبيرة ون ص كبير في مواركنا.   إلىك  أمر الي  اأ 1982ر ا( عام أبعبر سههور ا في نيسهها   نبوب ال ار اأ

و افهم في أ  ح يق  إلىالجبهة سهههيةك   ىسههه نااف الةسهههكر  عل انب اإل إلىق صهههاك  سههه نااف اإل  اإلأل    صهههوروا 
  يه ي  . واآلاآلخر  ن لبه  ههه  الطرف أال خطا و   ن حسهههب لهيا أ  الله ليلك كا  علينا إو أالسهههيطرة على الةراق 
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   خط وا الحسههههههههاب  أياكم إيو  ويا ال خطا  يرناوم وقلنا لهم يرانعن ما طرح اإل 1983سهههههههه ة اك. في عام جانب اإل
.  الحربنهاء كنىه ومن ثم ك  خا إلأكح   الحربق صهههههاكه وخا هههههة النفاه في  فق على  حيي  اإللشهههههه . لنافي ويا 

ي ويا  ف  الةراق قام ب باكرات كيبلوماسهههههههههههية نشهههههههههههيطة أالوقائع وال باكرات الةراقية في ذلك الةام لوج نا  إلىولو ع نا 
ام ال جال. الرئيس  ها ب ا فيها من شههههههههواطىء وموانىء في  حيي  منط ة الخلي  كل إلى 1983 سههههههههين كعا عام   هههههههه  

  إلىالهي  يه عو  540في  ينهها ال رار رقم  و هههههههههههههه رمن مم ال  حه ة ومجلس اأاأ إلىفكهار ه ثم   لنها وهيه اأالحرب
واليين يخط و  الحسههههاب   ا  يين ال غرور ن كائ يران  اإلأق صههههاكية الحسههههاسههههة. غير  حيي  منط ة الخلي  وال نشهههههت اإل

  ي بلوا ب لك ال باكرات في أفاع من شهههههةارا همه وهنوا ا  ويا ال خطا سهههههائر في طر  ه فرفضهههههوا هنوا اننا نشهههههةر بال
عال  رسهههههههههههههه يه ولكنهم  إ فكار بصههههههههههههههيم ع لية من غير  ينها. وجرت   ى مباكرات من بةض ال ول ل طبيق ويه اأ

نضههههرب مراف هم   1984ني عام نهم واو و . وب أنا مأنثبت لهم بال ل وي   أ. عن  ذلك كا  علينا ا  يضهههه أرفضههههوا ذلك 
  يك سهههههب الخبرة و وفر ال سههههه لامات في أال رء  ى. وك ا ي ةين علالحربق صهههههاكية. ويا مي ا  ج ي  في النفطية واإل

سهههه لامات لهيا ال ي ا .    نوفر ال أنه كا  علينا إي كا   ولها  ال بابات وال شههههاة وال  ف ية وغيروا( ففالبر ة  الحرب
  يوفر ال سهه لامات و   رب و  ةرف على ال ةلومات  ألة. فالةراق ال ين   السههالح وكا  عليه وويه مسهههلة ليسههت سههه

ي  يرانق صهههههاك اإلثار في  هههههرب اإلو بلم ال سههههه و  ال طلوب من ال   رة وال هارة. وق  بلغنا ويا ال سههههه و  وههرت اآل
ي ال سههه  ر  يرانطار الفشههها اإلإخي في    ة أ  ويه االثار يجب أ  نحسهههب أبا علينا ليس بسهههبب الكفاءة الفنية ف ا. 

 .  الحربو اف ال وس ية من في  ح يق اأ

سههههههه نااف  إفي  إيرا من مخطا  الحربال وقف على الوجه ال الي بة  سهههههههت سهههههههنوات من  إلى  ينظر الةالم اآل
كبيرة و ضههربهم   يين من ال   م و كب وم خسههائريرانالصهه وك على االرض و  نع اإل ىعل وال  أ ا  الةراق يظهر الةراق قاكر 
ن ا محسههههوبة كانجاز في إفالن يجة  ب و ونا كراما يكيةه ليس في اطاروا الفني ف ا و  ق صههههاكوم.إفي الة ق و سهههه ناف 

ها  صهيلة جه  سهت سهنوات  ناقول أن باه الةالم. وليلك إ. ولهيا وي لف ت الحربكا ال ياكين وطوال سهت سهنوات من 
ربع  أو أ  يحصههها مني ثالث أ  ويا يجب أ  ن ول أشههههر. ال ي كن أو بضهههةة أسهههابيع أوليسهههت  صهههيلة فةا بضهههةة 

   .سنوات أنه وو ن يجة ع ا طو ا وشاق

حيث التوقيت.  ن من عالم اليوم هدف م ي  سررم وزير الثقافة واإللطيف نصرريف جا األسررتاذل   أعقلت: هل لما 
 ؟  يققف ال رالماذا في هذه المرحلة بالذالر وهل هي جزء من نطمين الش   ال ربي للمو 

ن يزج بالنثافة البشررررية بالشررركل  أن ال راق و يمكن ألطيف هو  األسرررتاذذلك ان ما لم يوضرررح  رفيقنم  إلىو 
 ؟ يضاح نستنمل ب  هذا الموضوعإالت،م ال التي نرسللا للقتال. هل من  إيرانالذش نزج ب  

ك  ههال برنههام   إات لهه   ال يههاكة عن ك  لههت ال ةلومهه إعال  مر با ب وقيههت البرنههام . فةنهه مهها  وقيههت اإل :أجههابو 
  ع ك  أ قول مط  نا  أ  أسهههههههه طيع أذا  ح ثنا عن اأع اك إعلن وز ر االعالم ذلك. هعال  فمر باإلال  ر ب  هههههههه ر اأ

. وهههيه  اآلخريين ال وجوكين على الطرف يرانال  ههها لين اإلكبر من عههه ك أالجبههههة وو  ى  علالةراقيين ال وجوكين اآل
   .ن طة جوور ة

 ؟  ك وعية ام ك دد قلت:

النوعية. والنوعية ونا وي نوعية   ر بهم ونوعية  سههليحهم. وع ك ال  ا لين الةراقيين   إلى ههافة إل: كة ك باأجاب
ي بالنوعية ف ا  يرانال فوق السههههههههههههههكاني اإل ىب عليين. ونحن لم ن غليرانكبر من ع ك ال  ا لين اإلأ  في الجبهة وو اآل
يين لم يسهه طيةوا بة  مةركة »الفاوو  يران  اإلإشهههر ال ا ههية. نجاناه خالل اأأو ية ما أ وويه وي   يضهها  أن ا بالة ك إو 
 ههههههههههههةاف ويا الة ك ووم  ألف م ا اه في  ين نحن ج ةنا أ 70كثر من أثاروه من  ههههههههههههخب آ  يج ةوا رغم كا ما أ

ع ك السههههههههكا  في الةراق    الناي ي ارنو  بين أ  أي الة ك  وو  فوق شههههههههكليه يرانم سههههههههكو  ببناكقهم. ال فوق اإلاآل
ك م و ل   ار نجاح أولكن لم  جر كراسهههههههههة ج ية وكقي ة لكي ية  إيرا  يوع ك السهههههههههكا  ف سههههههههه ث ار ويا  إي في يراناإل الح 
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 .ال فوق 
وو انهها كهانهت   -جر  هة  إنههاو فلن ها أ   هال ليسههههههههههههههت مياة بها   هاقهة أووي في  -  إيرامها كهانهت    يا بهه  

 هههةاف ما ي رر ال اكة الةراقيو  السهههياسهههيو  والةسهههكر و   أ هههةاف أسهههائر بشهههر ة مسههه ة ة ال   ةطي في ال ةارك خ
با   ألوفا  يو  يرانات من ال ضهههحيات ايةطيه اإل و مأبضهههع عشهههرات  ال  إعطاءه. فةن ما يكو  وناك و ف ال يسههه حق إ 

فوقة في ع ك ق الوا.  م  إيرا . ا  كانت م فوقة بشههههر  إيرا   أو الووم الي  يسههههوك وو أنطباع   اإلإلوفه فعشههههرات اأ
  نخطا  أ. كا  علينا ا  نصههههههههبر و ا  بشههههههههر  ا  ه وويا ليس  فوقالحربنها بالفةا م فوقة في ع ك ما  ةطيه من ق ا في إ
ي  يرانم اإلك  سههههههه ة اك الالمسهههههههةول للح  يةه وويا اإليرانلكي نسههههههه وعب ويه اله جية اإل إيرا مع  الحرب  ال ننفةا في أو 

ً أ  ن ا قاكرو إو  الحربكفه في ننا لسهههههنا ف ا اأإرض الواقع أعلى  ليبح مواطنينهه ومن ثم نثبت ن نســتثمر  أ ىعل يضــا

ك م فضا م ا يفةا أعلى وجه طاقاتنا    .وال غامري ال  خلف يراناإل الح 

  الحسم ال سكرش وارد وممكن؟
ا؟ وهل في  نلايتل التي نقتر  من 1986سرررتهاده ال راق في نحرك  الديبلوماسررري سررر ة إبرز ما أقلت: ما هو 

  الص يد ال سكرش؟  لىن،ازال يتم نحايقلا عإ إلىال ية نطوير هذا التحرك مست دين في ذلك 
  أن الحسرم عسركريا   الذين يسراهمون في ةر اعة القرار هل نر   وبصرهة كونك رجل الديبلوماسرية ال راقية وأحد

  ؟ زال ممك ا   وما زال واردا   ية مايرانفي المواجلة ال راقية اإل
خر  ال ركيا على ال سههو ة  أ   ع نا مرة أ الصههةي  السههياسههي وال يبلوماسههي وو اننا  ىسهه ن اجا نا علإوم أ : من أجابو 

من زوايا جائية.   الحرب    ةاما مع أخر  أ  طراف أومةها  إيرا  اولت  1985و 1984  الشهههههههههاملة للنااعه في عامي  
 ي عاميفذلك من الاوايا. وق  بيلنا  إلىانية وما و السهههكأو اف ال  نية ثارة مو هههوع السهههفنه ومرة مو هههوع اأإمرة ب

ال نه  خهاطىء.    وهيا هبهه  من وهيه الاوايها الحربمجهوكات كبيرة لكي نشههههههههههههههرح للههيين ي ةههاملو  مع  1985و 1984
    ذلك   أبوابة نحو ال سههههههو ة الشههههههاملة للنااع. وقلنا لهم  سههههههلوب ق  يف ح  ال ةاما بهيا اأأالبةض منهم كا  ي صههههههور 

مسهههههه لامات   نفسهههههههم ه با لكي يوفروا أالحربسهههههه  رار إيسهههههه خ مو  ال ضههههههايا الجائية لكي يبرروا  يو  يراناإلخاطىء. ف
 .سلوب وقاومناه ذلك اأ. ليلك نحن رفضنا الحربس  رار إ

ال ركيا عليه وو ال سهههههو ة     ال طلوبهمنه ب  ن نع الةالمه وفي م  مة ذلك مجلس اأأسههههه طةنا إفي ويا الةام  
ثم   1986في شباط  فبراير(  582  ار ال رار رقم إذلك ب ست  سو ات ذات طبيةة جائية. وق  نجحنا فيالشاملة ولي

قو  م ها كها  عليهه قبها أوو  الحربنههاء إ  الحه يه  عن . اآل588يح ها الرقم  ثها    نجحنها في  ههكيه  ذلهك ال رار ب رار
وويا ما  -  و ال ركيا على الجائياته واآلأ ي  الح إلىن ي يا ن ال ا ههههههههههههههيي  ن. كا  الح ي  في الةامي  عامي   وأعام 

م  الحس   إلىما بالنسبة أ .الشاملة على ال سو ة   ال ركيا ووإف  -مم ال  ح ة وفي جوال نا أل سناه في ق ة ورار  وفي ا
  فر ههههت  أي افها بة  إ إلىووو سههههةى  الحربفي ويه    الةراق لم يرغبأ  ما ي كن قوله وو إالةسههههكر  ووو وارك ف

وي ال ي كانت  صههههههههههر على   إيرا   إالحسههههههههههم الةسههههههههههكر .  إلىوقات وقت من اأ  أي فعليه وليلك لم يلجه الةراق 
يحا بالوسههههههههههائا   و النااعأ  ويا الصههههههههههراع أننا ال نة    إي كا وج ا ها على الةراقه ومن ونا ففالةسههههههههههكر   الحسههههههههههم 

 سهو ات شهاملة وعاكلة   إلىطاولة ال فاو هات و  لىإ ا النااع بالوسهائا السهياسهية ال و هلة  إلىالةسهكر ة. نحن ن عو 
عاجاة   إيرا   إثبت عبر سهت سهنوات أخر  ك ا أ  الةسهكر ة وسهيثبت الواقع مرة  ائاسه خ ام الوسه إ صهر على  إيرا له. 
ال سههههههلة لم  ة  بةي ة في  ي؟ ويه يراني ال رار اإلفك شهههههاف فةله ذلك. م ى سههههه ك شهههههف ويه الح ي ة و فةا ذلك اإل عن

ع راف بالح ي ة لكا   اإل ىكنى من ال  رة علالح  اأ يين لو كا  لهم يران  اإلأ إلىوا  ال ةاكلة الراونة  شههههههههههههههير  رأييه
نه يةك   أم الةسههكر  وو برنام  فاشهها و   برنامجهم في الحسهه  إه بيضهها  أ ن ا علنا  إو  ف ا   ية رفواه ليس  هه نيا  أعليهم 

  .ثالكوار  إلى بهم 
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  ر للح وداعا   إيرانإذا قالت 
للحر . هل  ا  قالت في لحطة مهاجئة: وداع إيرانن أن يحدث لو اما الذش يمكن  ا  يضرررررر أطار قلت: في هذا اإل

  ؟ طمئ ان ال هو يدش ستتصافج ونصهو القلو  ويسود اإلن األأ

   أقول أال ط  نة ولكنني  ال  صهههههههههااية والنفوي ح ث ونا بوسهههههههههائا البالغة عن ال لوب أ  أر   أنا ال أ: أجابو 
ننا سهن با ذلك  إ سهو ة سهل ية للنااعه ف إلىرغب ها في الو هول  علنتأ للحربه و  وكاعا   إيرا ذا ما قالت إوقف الةراقه م

 .ليهإنطالب به ون عو  على الفور الننا ويا ما
  ؟ إيرانمع  الحر وما هو في رأيكم السبيل لوقف  :قلت 
ي وو برنام   يرانال وسهههههههههههههةي اإل   البرنام هليهه بإسهههههههههههههةى زلنا ن   نثبته وويا ما فةلناه وماأب   ال وال  أ: أجابو 

ك م ير غمسههههه حيا. من كو  ذلك لن ي ك م  .ي موقفهيراناإل الح  ذا  إبطبية ه. و م  وسهههههةي وع واني ك  ي في رأيي    يراناإل الح 
 ة الكوارث كاخلي إلىسههههيةك  به  الحربسهههه  راره في إ  إ  برنامجه مسهههه حيا و هقناعة ب إلى لم ي و هههها وو قبا غيره 

   أ  يبيل جه ه و أعلى الةالم    اآلخر نه لن ي خا عن برنامجه ال وسهههةي الة واني. ولكن من النا ية إق رة له عليها ف
و  رب   الحربموا ههههههلة  ىعل إيرا ا من ق رة وال اكية لكي ي ل    السههههههياسههههههية  يضههههههغا بكا الوسههههههائا أ  أيةك  كورهه 

ليه  إ ع له خالل الج ه ال يبلوماسيه وويا ما يسةى إلىويا ما نسةى   لك ال ناعة. إلىالنظام  الساعة ال ي يصا فيها
 .الحربنهاء إل  قاؤنا اليين ية لو  مةنا أش اؤنا و أ

ن ال راق مسررت د  أخرر فلل وو أبشرركل  الحر مواةررلة  ىنلاء ال  اد ونصررر علإو نريد  إيرانذا كانت إقلت:  
 ؟  ستمرار في مثل هذا الوضعلإل

منه وعن  ر  ه لل يش بالطر  ة ال ي يخ اروا.  أسهههه ة اك لل فاع عن سههههياك ه وعن  ة    ام اإلالةراق مسهههه  :أجابو 
عبهاء  أ كه ه برغم مها  ح لهه من أالةراقي عبر سههههههههههههههت سههههههههههههههنوات و ر عنهه الشههههههههههههههةهب خره ووهيا مها عب  آمهامنها خيهار أليس 

سهههههياك ه وكرام ه و  ه في ر هههههه و أعلى ال فاع عن  ا   ازم ا  نه ي  لك  صههههه ي أثبت الشهههههةب الةراقي أو ضهههههحيات. ل   
نةكهاي ل وقف الشههههههههههههههةهب. ووو في الوقهت نفسههههههههههههههه موقف قيهاك  في وهيا  إخ بهاره طبيةهة  يها هه. وموقف ال يهاكة وو إ
  جاه.  إلا

. الخيارات من ويا النوع ليسههههههت من الحربذا ما اسهههههه  رت في إمن الكوارث  ا   جلب على نفسههههههها ما   إيرا   إ
 سههههههاب الةراق مسهههههه حيا وانه يلحق   ىي في ال وسههههههع عليران  البرنام  اإلأكو  ث ن. ابة  الي   صهههههها وبة  ثبوت 

 -من البل ا  وو في النهاية يشهههههبه الجسههههه     بل أ  أاسهههههاي  ىعل -كجسههههه   إيرا   أع    أ كثيرةه ال  ا   هههههرار أ إيرا ب
 .  وما في ذلك من خسائر موجةة ومن ن ائ  ذات طبيةة مهساو ة الحرب    ح ا عبء موا لة أ س طيع 

 المواقف ال ربية وح،م الملاطر 
ال راق؟ ومررا هو المطلو  من الرردول   ن المواقف ال ربيررة هي في ح،م الملرراطر التي يواجللرراأقلررت: هررل 

 ال ربية؟  

  نكو  واقةيين في الوقت نفسههههههه من زاو ة فهم واقع  أه و ا  نسههههههبي ن ةاما  ةامال   أ : في ويا الشههههههه  علينا أجابو 
نطل ت من منطلق الط وح. ا  ال وقف الةربي ازاء  إي قومي جوابي عن سهههةالك اله إذا الو هههع الةربي. ك واطن عرب

  ال وقف الةربي  أمع  جم ال خاطر. وكنا ن  نى لو  ا  القإطلجناح الشهرقي للوطن الةربي ال ي ناسهب ما يحصها في ا
طار الو هههع  إوا. ولكن في عالمية وغير ق صهههاكية والةسهههكر ة واإلوجهه السهههياسهههية واإلو هههح من ج يع اأأقو  و أكا  

  وقت مضهههههههى. ونالك و هههههههوح يكاك  أمن كثر أ  لل وقف الةربي ر ياح اآلالراون ومن نظرة نسهههههههبية نحن نشهههههههةر باإل
مة الةربية.  ن ا وو  ه ي  للوطن الةربي ولألإو لنظام عربي و أل طر  ا    ما يه ك الةراق ليس  ه ي أمن  يكو  شهههههههههامال  



188 
 

وفي الرباط وفي  ونس وفي الخرطوم وفي مةظم الةوا هههههههههم   أبوهبيي الكو ت وفي   فوويا الكالم الي  نسههههههههه ةه اآل
ب ثا ويا الو هههههههههههوح وويه الشههههههههههه ولية. ويا في    ذا ه  طور   1982و 1981و 1980الةربيةه لم نكن نسههههههههههه ةه في 
ننا نشهههةر  إفةا وو مسههههلة نسهههبية. وعن ما ننطلق من النسهههبية ك ا قلت ف إلىن  ال ويا إجوور  في ال وقف الةربيه و 

   .ر ياحباإل

ن نطلبوا مسرراندة قوال عربية لنم.  أدرجة  إلى إيرانن نتطور المواجلة مع أن  من المحتمل أقلت: هل ن تقد 
 ن نطلبوا ذلك من جميع الدول ال ربية؟  أوهل من المحتمل 

وجه   ى  نطلب علأ    إلىولم نصههههههههها  إيرا : ل   مررنا بظروف  ههههههههه بة في ال واجهة الةسهههههههههكر ة مع أجابو 
ال ه ي  ال  إلى  فظنا بح نا في ذلكه كه  عربي ي ةرض إ  يسههههاو وا في ال ةركة. ولكننا أشهههه ائنا أرسهههه ي وملح من 

ولكن من  ا  ناال نح فظ بهيا الحق. انا لسهههههههههههههت عسهههههههههههههكر    يثبت. نحن ماأل واجهة  الة راونة ف ا وان ا كحق يجب 
 .ي ال شاركة م ا كنا عليه في ال ا إلىقا  اجة ألية قول اننا من النا ية الة أمةرف ي بال واز  الةسكر  

 سالمية: التم يال والملاطر القمة اإل
امقلت: ما الذش سيحمل  الرئيس   ؟ سالمية في النويتالقمة اإل إلىحسين  ةد 

مسررررافة قريبة من   ىلسررررالمية بلذا الح،م ن  قد عإول قمة عربية أهمية عل هذه القمة كونلا أوهل ن لقون 
 ؟   ركة وسمائلا وبحرهابر الم

الم لومال ونل،أ    من التأمالل في غيا حيانا  أن ا م شرر الصرحهيين ننثر أ إلىشرارة ود اإلأطار نهسر  وفي اإل
ن نتوقفر سررررتترك  أر التي و نريد للحر  إيرانن أحاول التسرررراحل: هل أ مس ك ت  أالتذكير بب ض التطورال. و  إلى

نلا  أم أن ن  قدر أر إيرانر  المواجلة بين ال راق و أن قادها بالقر  من إسررررررررالمية من المقرر إ -ول قمة عربية أ
كان من المقرر   ينحياز التسرررررالمية ما سررررربق ان حدث لقمة عدم اإلن يحدث للقمة اإلأسرررررتطاعت إسرررررتحاول ما 

 ؟  ن طيل ذلك إيران ستطاعتإعقدها في بغداد و 

   كو   أفضها أات مسهةولة في الوقت الحا هره و بأجاالشهق االول من السهةال ليسهت ل    إلىبالنسهبة  :ابأجو 
سههالميةه سههنباشههر بة  ايام قليلة وعن  ذاك ي كننيه  ع اك ملفنا لل  ة اإلإ   في ا ي مسههةولة أننا لم نباشههر   ى اآلأجاب

سهههههالمية  الكو ته ال ح ث ع ا نر   وماذا سهههههنطرح وماذا نهما من ال  ة اإل إلى  ننجا ملفنا الي  سهههههنيوب به أوبة  
 ل  بلة.  ا

منها  ع ي ةه سهبابسهاسهية في ويه ال  ة أأية سه كو  ماكة يراناإل -الةراقية  الحرب  أسه طيع قوله وو ألكن ما 
راكة واسههةة نل سههها  إوأ  وناك  الحربلسههت سههنوات وأ  ال  ة سهه نة   في بل  ي هثر مباشههرة بظروف  الحربسهه  رار إ

 .ةب ع ق م ا جر  في ال  ة الساأ  بحثا   الحربسالمية لبح  مسهلة بين ال ول اإل
شكال في ع لية ال خو ف  اأساوم به  شكا من أ  أر   أ خر ب ويه ال  ة؟ في الح ي ة ال  إيرا وا س حاول  

مر لل ةنيين به وخا ة   رك ويا اأأذكر الوقائعه أنني أ  أخر من كو  آو أي ال ي ب أت ب  ارس ها في شكا  يراناإل
  نوفر لها أ  نة   ال  ة في الكو ت و أ  علينا أقول أسهاوم في ع لية ال خو ف و أ  أر   أنني ال إشه ائنا الكو  يين. أ

   .النجاحكا سبا 

 242ة من نوع القرار غةي
  الحر نلاء ي،اد ةريغة سرياسرية إلإن الديبلوماسرية الدولية مازالت عاجزة عن أطارق  األسرتاذو ي تقد أقلت: 

الصراع وجمد   ىبقى علأسرائيلي. وهو قرار اإل -بشأن الصراع ال ربي  242نوع القرار  ية ولو منيراناإل -ال راقية 
 ؟  مر كما يحلو ل  التهسيرالص يد السياسي نرك كل طرف يهسر األ ىن  علأالمواجلال ال سكريةر كما 
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م اوالت  لم  حضههههههر  إيرا   أعن  و نجا هاه فضههههههال  أ: ال شههههههكلة ونا ليسههههههت م ةل ة بةجا ال يبلوماسههههههية أجابو 
طالق النار  إف من وقبلت ب رار وق  مجلس اأ سهرائيا  ضهرت م اوالتإمن لكي  بح  عن اية  هيغة بين ا مجلس اأ

 ك ا قبلت به ال ول الةربية ال  حاربة.   242وقبلت بال رار 

ار    قر أ إلىمجلس االمن ولم  شههه رك في م اوال ه وبيلك لم يكن من ال  كن ال و ههها  إلىلم  حضهههر  إيرا   إ
  قل ه في م اوال ي مع الكثير ن  أوق  سههههههههبق لي  -  و ههههههههحه اآلأ  أر   أالي   اآلخرمه ا كانت طبية ه. الشههههههههيء 

في النااع بيننا وبين   242وو اننا لم ن با  ههيغة ال رار  -من وسهههلوا عن رأينا طار مجلس اأإاليين  ةاملوا مةنا في 
ية  هب مم ال  ح ة ولن نسهههه حسههههاي ال انو  ال ولي وميثاق اأأع على سههههرائيا. نحن نطالب ب سههههو ة عاكلة ونهائية للناا إ

 .ما ال نهاية إلىيناف  ا  مناورة من ويا ال بيا لكي  ب ي النااع جر 

   يةجالحكام وقرارال وزراء اللار  
لهه ج ههاع بة هه  ق ههة عربيههة عهه بهاإل  خههي مجلس الجههامةههة الةربيههة قرارا  إقلههت: في  ونس  ال  ة ولكن ال  ههة لم  نة هه ه هج 

ي رر وزراء الخههارجيههة الةرب مثهها وههيه ال رارات مههاكام ال لوك  سهههههههههههههه ثنههائيههة  نة هه  وال الةههاكيههة  نة هه . ازاء ذلههك ل ههاذا اإل
   والرؤساء ال يهخيو  بها؟ 

سههههههه ثنائية. وفه ي لل رار وو إنها هليها بإج  اع  ونس لم يصهههههههف ال  ة ال ي كعا إ  إلكي نكو  كقي ين ف :أجاب
نا كوز ر أج هاكا هم الشههههخصههههية. و إاكية. وكيا فه ت ال رار. ثم ا  وزراء الخارجية لم ي صههههرفوا بال  ة الة إلىنه كعا أ

  موقفي وو أو أ  رئيسههههههههي ي عم موقفي أمن  ا  ذا كنت واث إ ال  إجانب قرار من ويا النوعه  إلىت  ههههههههو   أللخارجية ال 
قع ر بة واسههةة وقو ة لة   ال  ة ولكن اإلشههكال لك في الواج  اع ونامثله في ذلك اإلأنني هعنه ب موقف رئيسههي مةبرا  
   كو  ناجحة. وب ا  أ  ويه ال  ة يجب ه   سهههه ضههههيف ال  ة الةاكية  ر  بأ  ال ولة ال ي يف رض أالي  نواجهه وو 

  وأب وفر عواما النجاح. ووكيا نبة ه  مال  أ  يضهههههههههههه ن ذلكه ليلك يجر   هخير ال  ة أن يسهههههههههههه طيع نه ليس ونالك م  أ
 هههههبحت موا ية ولكن الظروف مازالت  أ  الظروف ق  ه  ي  نع الطرف ال اعي بأما أ ىخر علآبة    ة زمنا  ن فعه ال 

كثر من مرة ولكن  أق ة في غير البل  ال ضهههههههههيف؟ ويه فكرة طر ت  إلىزاء ذلك وا ن عو إ . و غير موا يةه   ى اآل
كنى من ي وفر لهها الحه  اأ  أبيهة السههههههههههههههةوكيهة و ال  لكهة الةر   ننجح كةرب بة ه  ال  هة في أفي  ا  مها قهائ ه ياال اأ مها

سهههههههههههههه ثنائية في الةام  إخر ال  ة الةاكية. نحن ع  نا ق ة  آالنجاح. ويا ما لم يحسههههههههههههههم. ويا النوع من ال فكير وو الي  
خطههه في ذلههك. وفي  ى  بةض الهه ول الةربيههة قههاطة ههها وكههانههت علأرغم  ىفي الربههاط وكههانههت ق ههة نههاجحههة عل 1985

   أ  نة   ق ة عاكية و أفي     ق ة م اثلةه رب ا ال يحضهههروا البةض ولكن وناك ر بة واسهههةة نسهههبيا    نةأطاع نا سههه إ
نة اك السهههنو  لل  ة بصهههرف النظر  نه مع اإلأ. والةراق في ويا الشهههه  موقفه وا هههح ووو ا  نة اك سهههنو نسههه هنف ويا اإل

ام رئيس و ع م  وفروا نحن نة   ه والأعن  وفر م طلبات النجاح  الاع اء الةرب   ى  علأه ا   سههين ية    شههخصههي  هه  
ع ال و حضههههير جي     يكو  وناك ج ول لألأفضهههها من اأ ا    يج  ةوا كا عام   ى وا  لم يكن وناك ج ول. طبةأ

ام ولكن   ى مع ع م  وفر مثا ويه ال سهه لامات فالرئيس     نة   لكي نحافظ على  أ سههين ير  به  على ال  ة   هه  
  يل  وا مع بةضههههههههههههم  أطار الي  ي كن ال اكة الةرب من قا    ير اإلأ ىك ونوا ههههههههههها علال شههههههههههه ر  لة ا الةربي ألية ا

 .  كنى من ال راراتالح  اأ إلىالبةض و  و لوا 

 ملمة الصادق الملدش  
ن من بين  أدور يقوم ب  رئيس وزراء السرررودان الصرررادق الملدش؟ ولقد فلمت  ىهمية علأقلت: هل ن لقون 

ْنمهل أن يطل  من أفي بال  هي فنار التي نلطر األ ف ال ار في الهترة التي سرررررريزور فيلا طلران  وقْ  إيرانفي  الح 
لل  اد   -ذا جاز الت بيرأ -ن  و يريد إف واو   الحر نلاء يال يواةرل سرفي  إلذا وافق اآلإ. فالحر لم اقشرة موضروع 
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موضررروع اوسرررر ر ورأي  في   وو  أيث ي لي بح ين  ي وش ن،زئة السررر أكذلك فلمت  أن يحرق أةرررابع يدي .ي يراناإل
نك  أ . وللم اسبة هل من جديد بال سبة لالسر  خصوةا  الحر يقاف ذلك ان عودة اوسر  ستشكل ع صر ضغط إل

 ؟  حمر في ج يفالصلي  األ تماعالإجفي  شاركت حديثا  

السههي  الصههاكق ال ه   في  على برنام  ا   ي نحن لسههنا مطلةين رسهه يأجابفي  ومسههةوال   : لكي اكو  كقي ا  أجابو 
خيرة. نحن نح رم السهههههههي   ونة اأآلطب في امن خ   ه ل اأكلى به من  صهههههههر حات وما أما  ىطلةنا علإن ا إويا الشهههههههه  و 

 .  الحربنهاء ويه إن النية ومن الر بة في س  ق من    نه ينطلأر الصاكق ال ه   ون     

نني طرف نااع. وق    كم أأ  أر   أيين؟ ال يرانكة اإليه والي  ذكر ه من ال اإلشهرت أوا سهيوفق في طلبه الي  
   .  يجرب ون  نى له ال وفيقأ. عليه إيرا   رأينا وو رأ  مغرض    أيفهم 

سههههس ال ي طر ناوا في سههههر  وفق اأ  ال باكل الشههههاما لأل إلىق راح ي عو إننا سههههنر ب به  إسههههر  ما يخص اأ
 باكل   إلى. نحن ن عو ا    ر في جنيف مةخر   ر الصهههههههههههههليب اأوذكر ها في خطابي في مة  1985مجلس االمن عام 

لى ثم  باكل اليين قضوا  و أ  سر  ال ةوقين والجر ى ك ر لة شهر  ب أ ب باكل اأأسر  على اساي مرا ا ل  ة س ة لأل
الصهاكق ال ه     ق رح علينا السهي إذا إسهر . فخيرة ب ية اأي االسهر ك ر لة ثانية ثم ال ر لة الثالثة واأفكثر هسهن ين ف

 .نه ينسجم مع موقفنا في ويا الشه ب به أق راح سنر    ية جهة مثا ذلك اإلأ وأ

 والصراعال وال لاية   المهاجأل
ن ال قد قد  أن،اوزل المهاجنل؟ وهل نرونر في نحليلنم  الحر ن موضررررروع أطارق  األسرررررتاذقلت: هل ي تقد 

سرررراحال القتال؟   إلىوبين الذين يق  ونلم بالقتال ويتوجلون  انإير ذا جاز الت بيرر بين الذين يحكمون في إنهرطر إ
خر وشررارفت  وب د  نضرريق يوما   الحر سررتمرارية حلقال إن أسررا  أ ىعتبارها سرر ة الحل علإيمكن  1988ن أوهل 

ن نسرررررررررمع نقويمكم للذه  أويلم ا  إيرانذلك ه الك ةرررررررررراعال يتزايد الحديث حوللا في  إلىما قبل ال لاية؟ و  ىعل
 ؟  نور السادال بالمقارنة مع عبد ال اةرأن حالة م تظرش نشب  في ب ض جوانبلا حالة أاعال. وهل نرون الصر 

ي فوليس  إيرا ي فه فاآلخرت سههههههههههههه كو  في الطرف آت. وال فاججآمفا ى اال  نطو  عل ما الحرب  إ: أجابو 
سههههههالم عاكل ومشههههههرف   إلىنحن ن عو موقفهه والشههههههةب الةراقي مط  ن وال ياكة مط  نة.  إلىالةراق. الةراق مط  ن 

   هال واقةي إت؟ ال يوجه  آ  مها وي ال فهاجه ذإ  له ينها ال ه رة. أثب نها أوله ينها ال صهههههههههههههه يم على اله فهاع عن بالكنها وقه  
او   يرا ع اء إلهسههههههههههباب مو ههههههههههوعية ال أننا ن  ناوا كأ اآلخر    ع في الطرف أت الب  آل فاجهة في طرفناه ال فاج

 .  إيرا ت في آسباب مو وعيةه ومن ونا ن وقع ال فاجألكن وناك و  يرا كطرف ي ةرض إل
ك م مشكلة  قصى الح وك في برنام  الة وا   أ إلىنه ب افع من طبية ه الة وانية ال وس ية   اك  أي وو يراناإل الح 

 ةنو ة  ال إيرا ى الح وك طاقات صههه قأ إلىوإسههه ناف في ويا ال  اك   الحربوال وسهههعه الي  ي كن  لخيصهههه ب وا هههلة 
يجة ما في وقت ما.  ن نه سههههيح ق هوكا  ووو يسهههه ناف ويه الطاقات ب وة وبشههههكا غير ع الني وغير م روي ي ووم ب

ك م سه نااف يصها ليلك عن ما ي ر الامن و اكاك اإل سه نااف ويهه من كو   فالي في ع لية اإل افة اإل إلىي يراناإل الح 
و ههح في ويا الوقت م ا كانت عليه قبا  أع مني ف رة طو لة ومةال ه   ال  وور ق  وقأ  يح ق الن يجة. وفي    ير  أ

ه  الحربفلها جانبا : جانب ال ي ةلق ب إيرا ما الصههراعات في أثر في ال سهه  با ال ر ب. كأن. وسهه  ضههح و عامي  أعام 
ك طبية ه    يح أم السههههههلطة لم يسهههههه طع بة  سههههههبع سههههههنوات من  سههههههل   - ا  جانب الحربذا و ههههههةنا إ -م ال اللي ك  أ     

سهههههههههههههه ثنينها ال وسهههههههههههههه يهة  إذا إ  على وجهه كقيقه وبرنهامجهه. رب ها وو يةرف الكثير م ها ال ير ه  ولكنهه لم يحه ك   ى اآل
ك ج  ع  إيرا ي الصههههناعة والاراعة وال ةليمه وماذا ير   في مياكين الحياة ال خ لفة. و ففوالة وا ه ماذا ير  ؟ ماذا ير   

كا   نهأال إ  ا  نها لم  كن ناجحة   امأ ى  ع كخا في زمن الشههاه في ع لية  ن ية علن ا وو مجإو  ا  ب ائي ا  ليسههت مج  ة
لوف وال اليين من ال  ةل ينه وليس  وناك برنام   ن و  واسههع النطاق وكا  وناك  خطيا وثروات  سهه ث ر وم ات اأ
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ك م ا  يصههههههههههها  سههههههههههههال   و ح ي  طبية ه وبرنامجه في مهزق ع م ال  رة على  ح ي  وو  ه  إلىفي بل  من ويا النوع  الح 
خ الفات  إما ال نهاية. وناك  إلىولكن ال ي كن  هجيا ذلك  و بضههع سههنواتأشهههر قضههايا  يو ة. ي كن  هجيا ذلك أ

ك م في كاخا  عضههههههاء مجلس الشههههههور   أ خر بين الوزراء و آي  ول كا شههههههيء  ظهر على السههههههطح بين  ين و يراناإل الح 
   ول ويه ال و هههههههههههوعات وال ضهههههههههههايا  اآلخر كا وا   منهم بلغة  خ لف عن  وال اللي في قم وفي طهرا   ي  ي كلم 

ال في إ  ال ي ح ثوا ه يا  كا  الخ يني بشههههههههكا خا  ي  ع ويه ال جاكالت و همر الج يع بوفي مةظم اأالجوور ة. 
ك م س خ مت كغطاء لفشا إال ي  الحرب م و  في في مةالجة ال شاكا الجوور ة. وكا  الخ يني ووةالء ال  ام الح  ك    الح 

  وفي سهههههيحا لهم ويه ال ةضهههههلة الكبيرةه ولكن الي  يواجهونه اآل الحربنجا هم في برنام   أ  ي ي صهههههورو  يراناإل
لم  وفر لهم الغطهاء ولم  وفر لهم النجهاح الهي  كهانوا يههملو    الحرب  أنهم لم يحلوا مةضههههههههههههههال هم و أال سهههههههههههههه  بهاه وو 

 س ث اره ل غطية  لك ال ةضالت.  إ
ذا ما  سههههههلم  إثا وكيف سههههههيكو    وماذا ي بة  من مسهههههههلة شههههههخص من ظر  كيف وو اآلأة في    ير  ال سهههههههل

  البرنام  ال يني  ألة وي مهزق النظام ال ينيه وفي رأيي هبة  من ذلك... ال سههههه أالسهههههلطة بة  موت خ يني؟ ال سههههههلة 
ك م رنام  ليهه أ  بإسههه ن  أ  وو برنام  مسههه حيا في ويا الةصهههر مه ا كا  ال يوب الي   ال يني مسههه حيا في ويا   الح 

ك م ا  ذلك ف إلىالةصهههر. ا هههافة  سههه حالة مو هههوعية  إسههه حالة ال و هههوعية اإل إلى هههاف أي كخا مغامرة و يراناإل الح 
ه والي  سههههههه شهههههههه ه في ا   الي إيرا ال بالصهههههههراع الي   شهههههههه ه إخر ه فو هههههههع نفسهههههههه في مهزق ال ي كنه الخروج منه أ  

 .لل هزقي نبي ية ال س  باه وو الن يجة الط

 ال القال مع فرنسا 
قلت: هل عادل سررررماء ال القال ةررررافية بين ال راق وفرنسررررا ب دما كادل مواقف الصررررديق ال ريق لنم )جاك  

 ؟  ن ن، للا نتلبد ب ض الشيء بغيوم من ال وع القانمأشيراك( 

يء السههههي  جاك شههههيراكه بة  مجي ه  الفرنسههههية لم   لب  بالغيوم بة  مج -: في الواقع ا  الةالقات الةراقية أجابو 
مبا ثات مع الرئيس مي را  ومع السي  جاك شيراك ومع زميلي  جر ت  أفرنسا في ز ارة رس ية و  إلىقصيرة ذوبت بف رة 

  الةالقات بيننا وبين فرنسهههههها  سههههههير في خطها أ إلى ا  ومط  ن  ن وع ت مر ا ا  اآلخر ال سههههههةولين  وز ر الخارجية ومع
ي فلم ا وقع مفاجآت سهههههلبية في ال وقف الفرنسهههههي. ونالك ل اامات ال   ابلة قائ ة و لصههههه اقة واإل  اأ  أال و هههههوعيه 

و ذاك. نحن نراقب ويا الكالم ونضةه  أ جاه ي ويا اإلففرنسا كبل  ليبيرالي ي ر ب ر لة  رجة كالم كثير عن خيارات 
الثبات على ال وقف الفرنسههههي ليس ازاء     ال حصههههلة النهائية سهههه كو  أفي مو ههههةه الح ي ي ولم ن خوف منهه ونة    

 .    مصالح فرنسا  ك ن في الةالقة الجي ة مةهم ه أيضا  أزاء الةرب إن ا إالةراق ف ا و 

فشرررل في   إيراندور نوفيقي بين ال راق و  إلىنتطلع  إيرانامة عالقال مع إقن فرنسرررا وهي نحاول أقلت: وهل 
 ؟  ون اآلخر نحايق  

سههههاسههههي في   ال حرك اأأ  ه وويا ما ي وله ال سههههةولو  الفرنسههههيو  في الصههههحافةه ع أ ع    ذلك با أ : ال أجابو 
خراج الروائن الفرنسههههيين من لبنا . وويا ما ه وو إلإيرا و ال شههههاكا بين فرنسهههها و أالوقت الحا ههههر ل حسههههين الةالقات 

 . حفهم في  ي وله ال سةولو  الفرنسيو  كائ ا  

 قمة ايسل دا واآلمال الم لقة 
ن ريغان وغوربانشررررروف وبأن يكون ن،احلا مقدمة   تم نتوق ون ن،اح قمة ايسرررررل دا بين الرئيسررررريْ هل ك :قلت

 ؟  يةيرانال راقية اإل الحر ن في قمتلما المقبلة بموضوع هتمام الرئيسيْ إل

  اعطي أسههههههه ح لنفسهههههههي أنا كوز ر خارجية في بل   هههههههغير ال ه: نحن م وا هههههههةو  في  ةاملنا ال ولي. فأجابو 
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 حاك السههههههههههههوايا ي والواليات ال  ح ة. نحن ال نلةب ل بة الكباره ولكن  كهنات  ول ق ة  ة   بين اإلو  أ  صههههههههههههر حات
 حهاك السههههههههههههههوايها ي  زلنها نرغهب في  حسههههههههههههههين الةالقهات بين اإل مها. نحن كنها نرغهب ومهاونهالهك فرق بين ال وقع وبين اأ

ام ب ياكة  لةراقف ا.. ا الحربمن هروف  ا  والواليات ال  ح ة. وويا موقف ليس نابة    حسههههههههههن  أ سهههههههههين ية      ههههههههه  
عكس ما ي صهههههور البةضه أ   خ يف   ى حاك السهههههوايا ي والواليات ال  ح ة يفي  الةراق والةربه علالةالقات بين اإل

فضهههههههههههههها لنها كهمة عربيهة أكوليهة  ا  و يوفر هروفه أن ي كن ن الكبر ي  و الصههههههههههههههراع وال نهافس بين ال ول ي  أ  ة ال و ر ال ولي 
 -الةراقية  الحربو أالصههيوني  -منية في ما ي ةلق بالصهراع الةربي و ال شهاكا اأألناه سهواء ال ن و ة ل واجهة مشهاك

 حاك السهههههههوايا ي والواليات ال  ح ة  نه عن ما   حسهههههههن الةالقات بين اإلأويا الفهم نة     إلىسههههههه ناكا إية. وليلك و يراناإل
نه ا م ف ا  من  ي  ال ب أ على  أ الحربنهاء الية إلثر فةأكفضههههها لكي ي وما ب ور أعية  هههههو و ر هههههية مأفسههههه  وفر 

نهائهاه وعن ما يكونا  في  الة  و ر  إنه ا يطالبا  بأليس في مصههههلح نا و  الحربذلك. انه ا يةلنا  ا  اسهههه  رار ويه 
مكانية  فضههههههههههها  كو  اإلأعالق ه ا  قا. وعن ما  كو  أي ذلك  كو  فو مسهههههههههههاو  ه ا  أك مكانية ع له ا ال شههههههههههه ر  إ  إف
 .   نهما ونرغب في  حسن عالق ه اأي ذلكه خطه ففضا. نحن لنا مصلحة أ

ميركيرة؟ وهرل نالحظون نبردو في الموقف اوميركي في  األ -نتم مرنراحون لتطور ال القرال ال راقيرة أقلرت: هرل 
 ؟  لموقف ال راق أفضلم ن،اه نهل  إ

موقف ال   الحربميركي من . ال وقف اأا   ههحيح جيوبولي يكيا     ي سههم   سههي ا  أ: ال وقف االميركي يجب أجابو 
في  إيرا مسههةولية  إلىو شههير  الحربنهاء إ إلىال نافع ال ولية و  عو بشههكا منفرك  إلى  اميركا   عو أ  أبهي بهه 

 . موقفهم ويا واقةي وجي . ونحن نر ب به.  الحربس  رار إ
الصههههههيوني نخ لف مةه.  -ع الةربي ميركي من الو هههههع في ال نط ة ومن الصهههههرا ال وقف اأ اآلخرلطرف في ا

 ؟  الحربنهاء إل ا  الة ج وا خطت الواليات ال  ح ة خطوات فة  
ميركا لم  بيل  أميركا ومبا ثا ي مع ال سةولين ول اءا ي مع الصحافةه أ إلىقول اله وويا ما قل ه خالل ز ارا ي أ

االهة بهال ةنى الح ي ي لههيه الكل هة من فةه   ا    جهوك  ى اآل ك ها قلهت ال بههي بهه  ا  . ولكنهها وقفهت موقفه الحربههاء نإ أجه 
 .  كنى ووو موقف ير يناأ  ه ا يف

 اسرائيل والتهوق ال،وش ال راقي  
كبير هذا التألق والقوة ال،وية ال راقية ولن  ا في الوقت نهسررررررر  نشررررررر ر بب ض الملاوف   عتزازإقلت: نتابع ب

مهاعل نموز سرررررتتحمل وجود قوة   ىعتدل علإوش لل راق و ن اسررررررائيل التي لم نتحمل الطموح ال و إونتسررررراءل: هل 
ن يشرررررررركل نطورها  أيمكن هميتلا القصررررررررو  والتي أ زالت ثبتت وماأجوية عربية بكهاءة القوة ال،وية ال راقية التي 

 ؟  ستراني،يالقتالي نقطة نحول في مسألة التوازن اإل

طفا عربي في مور  انيا من ال  رسهههههههههههههة    ال اكة الصههههههههههههههاينة يشهههههههههههههةرو  بال لق من  خرج أ: في    ير  أجابو 
والهن سهههههههة. الصههههههههاينة ي ل و  أ  ذا ما  ةلم الفيا اء والر ا هههههههيات إذا ما  خرج من الجامةة و إب  ائية و اكاك قل هم اإل

  ب خ لف     م عربي في أ  مي ا ه ومن ذلك ال   م الةراقي في ال وة الجو ة. وا سههههههي آمرو  علينا؟ وم ي آمرو  اآل
يه ك ا يرانن االسههههرائيلي واإل. ونالك  ناقض شههههكلي بين ال وقفي  إيرا وفي م  مة ذلك  ةاونهم ال سههههليحي مع الوسههههائا 

     فيوويا ال عم  يرا سههههرائيا إلإولكن في الة ق ونالك  حالف مو ههههوعي بينه ا. وناك كعم  يظهر على السههههطحه
مر نحن ن وقةهه  آق صههههاكية. وويا ال مكانا ه اإلإية وبراك ه السههههياسهههه إذا ه يسهههه ه ف الةراق كله ب و ه الجو ة والبحر ة وب

اله ول الغنيهة الهيين يخطو  خطوات كبيرة  خواننها في إ  يح ق النجهاح. أ  ي وقةهه  يث ها يسهههههههههههههه طيع أكها عربي  ىوعل
سههرائيلي الي  يخشههى من بناء  إل  يحيروا من ال همر اأعليهم  ا  يضهه أطر ق ال   م الةل ي والث افي والصههناعي وم  ىعل
   .ج طالب في مور  انياصنع في ال  لكة الةربية السةوكية ك ا يخشى من  خر  م
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 الحر  وطموح الدولة الحديثة  
امن الرئيس أمد  سرر وال الحر   ىقلت: نالح  عل خر والدولة الحديثة. و  إلىشررارة حسررين يكثر من اإل ةررد 

حول الدولة الحديثة. وهذه  ا  سررراسررريأ ا  كالمل مع المسرررؤولين يام حيث قال في لقاء مطو  أشرررارال كانت قبل هذه اإل
  ىثرل الحر  علأش مد  أ إلىالرئيس بالدولة الحديثة؟ و    ي  نماما  م اسررررررررربة لني نسرررررررررتوضرررررررررج م ك ما الذش ي

 ؟  طموحان  في هذا الم،ال
نات   اكيثه وك ابا ه مني السهههههبةيأر عنه في ه وق  عب    را  الرئيس في ويا ال جال وا هههههح   اما  أع    أ : أجابو 

  ال ح   االسههههههاسههههههي الي  يواجهنا نحن في الةراق والوطن الةربي والةالم الثال   إسهههههه  الل   بة   ح يق اإلو  ى اآل
س  الل وكرامة ورغ .  إ  ين   ث افة وعلم وماكة   كنه من ال يش بأ  بناء مج  ع يس طيع أوو  ح   ال  نية وال   مه 

الث افة وال ةليم وال وا ههالت والاراعة  ر   نطو   أبال ح ي . علينا  ال  إح ق   ي أويا وو اله ف ال ركا ه وويا ال ي كن 
مكانات  إ    يش و وفر لنفسهههها أمسههه و  ال ول ال    مة ال ي  سههه طيع  إلىوكا مياكين الحياة لكي نرقى في مسههه وانا 

 .  . ويا وو  فكير الرئيس وويا وو برنامجهس  الل مةا  ال يش واإل

 ؟  البرنامج لت الحر  هذاهل عط  

خر  ع  هت  أ  فهة لههيا البرنهام  ولكنهها من جههة مكهانيهات ال هاليهة ال وه  لهت من اإلب قل  ط  نها  ال. فهالحر إقول به أ
ي ال    يانا  أليه و إ ههطررنا إو ويا ما أسهه طةنا إننا  جاهه أخبرا نا وق را نا كبشههره ك ياكة وك ةسههسههات كولة في ويا اإل

اليه بسههههههههههههبب قلة مواركنا ال الية من نا ية بة  الحرب ال ي نوهفها في ويا   ررنا ههههههههههههطإخ راع. ما الي  م اإلأالحاجة 
سهههه خ ام مواركنا ال الية والبشههههر ة عا إ إلى ههههطررنا إلوف منهم في ال ةركةه البرنام  وقلة البشههههر ل شههههاركة م ات اأ

الةراقي أنه لم ي وقف عن   ع   في ال جاروا اآلأث ظهر  ا  ع ق م ا كنا نفةله قبا الحربه وويه خبرة مه ة ج أ وجه 
كثر بة  الحرب عن ما  اكاك ال وهيفات ال الية و اكاك ع ك البشهههههر ال سهههههاو ين في أال   م في زمن الحربه وسههههه ظهر 

 .  برنام  ال ح ي  وال طور

     
  ور كثيرةر ب ضرلا عالقأمن من وقت  لتوضريج ل  نلصريصر  سراعتيْ  طارق عزيز شراكرا   األسرتاذع دما ودعت 

نلاية   أْجلظملا ملم كان مسررراعدوه يتولون نحضرررير ملهال جوول جديدة قريبة وب يدة سررريقوم بلا وكللا من وم 
قدار  كثر وزير خارجية نشراء األأربع سر وال يه ل ذلك. بل ل ل  أحزانلا. وهو م ذ أرق ة  ا  سر ت كثير إنسر يدة لحر  

لب ض الوقت على مكتب  الذش جر  في  هذا اللقاء   ا  خر  مرور أ  ملمة  إلىن ي تقل من ملمة نسررررررتوج  السررررررهر أ
سرررانذة الديبلوماسرررية في مرحلة لم يشرررلد ال الم ال ربي فيلا هذا الح،م اللائل من الصرررراعال  أحد أالصرررحهي مع 

 والحرو  والت قيدال.

   ن شر الحوار في م،لة »التضامن«
 6198 نشرين الثاني /نوفمبر  15بتاريخ 
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 ( 4)  طارق عزيز   العراقية   رجية مقابلة مع وزير اخلا  
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 : «تضامن»ال ل طارق عزيز 
 در  إلسرائيل »الهاو«  نحرير  

 قتحام  عادنلا خمس وثالثون ساعة من القتال الش،اع الذش يمتزج في  اإلإها هي »الهاو« قد نحررلر و 

 ال،رشء بالهط ة والحد  واليقظة.  

كما لم يحدث من قبلر   يغمر ال راقيين قيادة وشررررررفبا   سررررررترجاع »الهاو« وبي ما كان الهرحوفي اليوم الثالث إل
سرررتصررردار قرار دولي يحمل إن ن ،ج في أبل رجل الديبلوماسرررية ال راقية التي ناضرررلت بضرررع سررر وال ق إلى نوجلت  
 كثر الحرو  شراسة في التاريخ الحديث.  يحقق في حال ن هيذه ارضية م قولة لحل سياسي أل 598الرقم 

من ل دن للذا اللقاء   اللارجية ال راقيةر طارق عزيزر في مكتب ر ب دما ك ت سرررررررر يت   وزير إلى ولقد نوجلت  
سررتي ا  خطوة التحرير  إفي األج بية عالم ب ض التباطؤ من جان  وسررائل اإل ن ه الكأألكثر من سررب ر من بي لا 

 خرين.  اآلولى في ناريخ المواجلال ال سكرية ال ربية مع البالغة اوهمية والتي نحدث للمرة األ  

هذا   جريت  أع دما  إيرانولية عن اللطوة الس ودية المتمثلة بقطع ال القال مع  نباء األذاعال نبث األكانت اإل
نصراول اللانفية و عرفال وةرل إلى بغداد من زيارن  إلى دمشرق. وكانت اإل رالحديث مع طارق عزيز. وكان ياسر 

اموبين الرئيس  هل القرار الدولي وال ربيأنتوقف بين كثيرين من  ئ ان ب دما كانت هذه طمحسرررين للتل ئة واإل ةرررد 
 عاطهتلا. ل و نبدو سري ة وحارة فينصاواإل

فواج من المراسررررررلين والصررررررحافيين اوجان  نتوافد إلى بغداد ونتوج  إلى »الهاو« ون ود وقد نبددل  أوكانت  
راقية  مر ن،اح القوال ال ألمطلو ر ولم يحسرررم في عالم اوج بير ع دما لم يمار  الحياد االشررركوك التي زرعلا اإل

 في نحرير »الهاو«.  

هذا الحديث مع رجل الديبلوماسرية ال راقية كانت السرماء نمطر كما لم نمطر م ذ ربع قرن في   جريت  أوع دما 
ير.  يام من السر ة. وكان م سرو  مياه دجلة يرنهع ويرنهع ونحدث حاول فيضران في ب ض الم اطق. خمثل هذه اإل

 .  ج ل  خيرا  أالللم 

ن سيواةل رحالن  في  ن  ب د اآلأني: هل عرف  من طارق عزيز كان يتلل  في اآلأن أ ما يلم ي كصحافي
ية من »الهاو« مادام  يراننسرررررحا  القوال اإلإمن أْجل نطبيق قرار دولي كان سررررريحقق  شررررررق ال الم وغرب  سرررررفيا  

 رادة دولية؟  إمع ا  يين ن،اوبيرانمن جان  اإل ث طوعا  نسحا  حدث ب مل عسكرش عراقي ش،اعر ولم يحداإل

 عرف .  أن أود أولى ما ك ت هذا في الدرجة األ  

  598ن  سررريواةرررل السررر ي لتطبيق القرار أن  متوج  ب د يومين في زيارة إلى البرازيل و أوكان رد طارق عزيز 
 .ترام إحن  في نظر ال راق قرار عادل وي،  أل

  ودوليا   نتصار عربيا  نوظيف اإل
   النبير؟  ال سكرش  ن،ازاإل هذا رغم ىعل: قلت

 .  598   ساع  على  طبيق ال رار أ   حر ر »الفاوو خطوة جبارة من شهنها إوأجاب: 

ن  سرررريشرررركل نقلة في الموقف  أن ال ربي والدولير وهل الصرررر يديْ  ىن،از علقلت: كيف سرررريتم نوظيف هذا اإل
 لمرونة التي نتسم بلا حركت  الديبلوماسية طوال س وال؟  با ا  قل نمسكأال ربي بحيث ي، ل ال راق 
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وبالتالي   598وراق في ما يت لق بالقرار ن،از خلط األذلك هل أن الدول النبر  سررت يد في ضرروء هذا اإل إلىو 
 مسألة الحر  بشكل عام؟   إلىفي نظرنلا 

البرنام  الة واني ال وسهههةي   ههه  وأجاب: ا  ما نواجهه مني سهههنوات وو النضهههال الةسهههكر  والسهههياسهههي والنفسهههي 
ن ا ونالك في إيرا   إاإليراني. وق  يكو  مناسهههههبا قبا ال هكي  با  ما يجر  ليس  ربا ف ا ب فهوم الصهههههراع الةسهههههكر  و 

 هههههههراره  إي يولوجية وال ر كاات ال اكية ال ي يسههههههه خ مها النظام في برنام  ع واني و وسهههههههةي له مر كاا ه ال ار خية واإل
  الل منط هة الفهاو  ووم النظهام و ههثرت بوو هه وهيا قطهاعهات إرنهام . وعنه مها   كن اإليرانيو  من البعلى  نفيهي وهيا 

  1984و 1983و 1982  برنامجه الة واني ال وسههههههةي الي  كا   م  هههههه ه ب وة في مةارك  هواسههههههةة من اإليرانيينه ب
فسههههم في الضهههفة الغربية لشههها  أنو  انيمر في السهههنوات السهههاب ة. ل   وج  اإلير قرب م ا كا  عليه اأأ هههبح أ 1985و

م قصههههههههههههههروه وبهال هالي  أقرب إلى مينهاء »أنهم هيطها على الخلي  و ههههههههههههههاروا يشههههههههههههههةرو  به  الةرب يح لو  مينهاء عراقيها  
عن الخلي ه و كونو    ا  هاء الصههفة الخليجية للةراق اي طةونه جغراايإنم قصههرو أ  لوا ميناء »إذا ما إيسهه طيةو  منه 

ء الشهههههرقي للخلي  ك ا وو الواقع الجغرافي  ىالشهههههاط ىسهههههةوكيةه و نشههههه و  كولة  سهههههيطر علال في جوار الكو ت و  ى
سههه ث ار ويا الوجوك  إ  يصهههبحوا كولة لها ام  اك إلى الكو ت والسهههةوكية. ثم  هههاروا ي وو و  أإليرا ه با وم  صهههوروا 

ي  فوف ال ياكة اإليرانيةه وبين  ف ج ا    ا    الل البصرة وجنوب الةراق. وويا ال   ير كا  قو إجاه إ ي  ف م  اك ش اال  لإل
ن نج  انه بة ما   كن اإليرانيو  من ذا  ابةنا  طورات الصهراع الةسهكر  بين البل ي  إقطاعات واسهةة كاخا إيرا . ليلك 

   همن الث ة ب ا   هخم ع لية  شه  و ةب ة في  ار خ الصهراع كلهه وقاموا بها ول يهم نسهبة عالية ج ه  الل الفاو قاموا بإ
لهه   ههههههههههههههبح م كن ال ح يقه وكها مها في أ 1985و 1984و 1983و 1981و 1982عوام أ وه فهم الهي  قها لوا من أج 

كثر من السههابق. وبة   أوكعائي  كثر وإلى جه  عسههكر  وسههياسههيأكثر ومة ات أمر انهم كانوا يح اجو  إلى قوات اأ
  اإليرانيين يحشههههههههه و  قوة وائلة للهجومه  أل س ب أنا ن 1986 (مايو يار أ  وائه في شههههههههههر إ ثبيت الة وا  اإليراني و 

ب أ   1986  كيسههههه بر(ول نه في شههههههر كانو  اأإه وبالفةا فا     ال الخطر ج فكا  علينا ا  نسههههه ة  ل واجهة ويا اإل
ول  أمن  يه  الةه ك والنوع. وكها  الهجوم الهي   صهههههههههههههها في كهانو  ا  ا  مكهانهات وهائلهة جه إاإليرانيو  وجومهم الكبير به 

 جاوات ثالثة.  هربوا شه ال وجنوب البصهرةه ولكن وجومهم ذاك  إى الوجوك اإليراني في »الفاوو فضهربوا في يسه ن  إل
خر   أ  قاموا مرة  1987  يناير(ي عليه ب ةركة  اسههههه ة سهههههر ةةه ولكن وجومهم لم ين ه. في شههههههر كانو  الثاني ضههههه ق

   والى  أ 1986(مايو يار أو  ى  (فبراير اط فاو من شهر شبس  رت مةركة الإب نفيي الصفحة الثانية من الهجوم. و 
قاموا بهجوم   1986ول كانو  اأ ي  الل. ف  واء الة وا  و ضهههههههييق رقةة اإلإشههههههههره وخالل ويه الف رة جر  أثالثة 

قاموا بالهجوم الكبير على شهههههرق  1987 (يناير  قاطع البصهههههرةه ولكنهم فشهههههلوا. وفي كانو  الثاني   اللإسههههه ك ال إل
ن هى في نهاية إو  (يناير اإليرانيةه  ي  ب أ في كانو  الثاني  -كبر وجوم في  ار خ الحرب الةراقية أ يالبصههههههههههرةه وف

 .  1987(مايو يار أوائا أو أ (بر ا أنيسا  

 اعاع البرنام  ال وسههههههههةي اإليرانيه ولكن ال حللين اليين يراقبو    سهههههههه را يجيا  إ   فشههههههههال  بة  ويا الفشهههههههها الي  كا
في البشهههر وال ة اته ولم  ح ق الن يجة   ج ا   كبيرا   سههه ث ارا  إ  إيرا  و هههةت أة ال و هههوعية ل سهههوا ال وقف من النا ي

لم   1987 (فبراير وشهههههههههههباط  (يناير  الثانيو ال ي كا  ي وقةها كثير من ال راقبين. وفي كانو  أال ي كانت  حلم بهاه 
نا كوز ر خارجية للةراق كنت  أاإليراني. و  و ي  كن من  ههههههههه  الهجوم أ  الةراق سهههههههههيسههههههههه طيع هيكن ونالك وثوق عام ب

من ن ائ  ال ةركة  ا  شههههههههه ي  ا    ل يهم قل أطالع إ على صهههههههههاال ي مع ع ك من زمالئي في كول مه ة وكول إل س في أ
  اية  ىننا قاكرو  على  هه  الة وا  اإليراني وقاكرو  علإقول لهم: ال  خشههواه أط  نهم و أال ي كانت  جر ه وكنت 

ه ولم ي هك   يكونوا م ي نينقوالناه كانوا يه  و ه ولكنهم لم أ ه قاء وك ول يةرفوننا و ةرفو  مصه اقية هك ا  البصهرة. طبة
 ن هى الهجوم.  إبة ما  إال     الهجوم اإليراني  ىو من البا ثين من ق رة الةراق علأل ال راقبو  سواء من ال و 

خر  بة لية  أ  . ب أ اإليرانيو  مرة    ال ب ي قائ ا  ن اإلمن النا ية ال و ههوعيةه ولك سهه را يجيا  إ كا  فشههلهم فشههال  
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وال ر  في محاولة لج ع اع اك كبيرة من ن هاء مةركة شهههههرق البصهههههرة نال  كام طهرا  إلى ال    إج ي ة. وبة    ةب ة
يات نجح    الل البصههههههههرة. في ويه ال رة بالإيوا ههههههههلوا برنامجهم في الهجوم وبال الي  ال  طوعين او من ال  ا لين لكي

ام  سين في  وفير قوات عراقية م ربة   ر ب كبر م ا   كن اإليرانيو   أبة ا  ا  جي  ا  ه ومسلحة  سليحا  جي  ا  الرئيس    
  ع ك الةراقيين اليين يح لو  السههالح  أ شهه هه ف با مةركة الفاو كانت ال ةاكلة الةسههكر ة بين الةراق وإيرا  وي  من
وم عنصههههههههههههههر في ال ةاكلهة  أ اإليرانيين اليين يح لو  السههههههههههههههالح وبال الي  م  غيير  كثر من ع كأطول الجبهة وو  ىعل

مر ثابته ولكن الي   أالةراق بة ك السهههههكا . ويا  ىوقة عللصهههههالح إيرا ه ووو ما يسههههه ى بال فوق البشهههههر . فإيرا  م ف
من جيش و ري وما    ع ك ال وات اإليرانية ال سهههههههههههلحةأ  أ صههههههههههها وو ا  إيرا  لم  ة  م فوقة في ع ك ال  ا لين. 

قهها من عهه ك  أكيلوم ر كهها   1200ة غهه طول الجبهههة البههال ىقبهها مةركههة الفههاو وعل ا  يسهههههههههههههه و  بههال ةب ههةه عهه كوم ج يةهه 
الجبههةه يضههههههههههههههاف إلى ذلهك ال فوق النوعي الةراقي في ال ه ر هب   يفراك ال وات ال سههههههههههههههلحهة ال وجوكين فأالةراقيين من 

ذار  آ (فبراير فوق ال وة الصهههههههههاروخية الةراقية الي  ههر في نهاية شهههههههههباط وال سهههههههههليحه و فوق ال وة الجو ة الةراقيةه و 
 .(ماري 

 حتالل الهاو هو سببلا؟  إن أم أليلا بدأل قبل الهاو إشرنم أستراني،ية التي ن اإلأقلت: هل 

  عه اكا  إ   الل الفهاو كها   ههههههههههههههه ر قرار ب حر روها. وال حر ر ي طلهب إنهه عنه مها  م أأجهاب: بةه  الفهاو. وقه  ذكرت 
ام  سههين يخطا و ة ا لا اكة ع ك ال وات الةراقية ولا اكة  هويلها. ولكن في الوقت نوع كا   فسههه كنا . فب أ الرئيس  هه  
ك بين ال هي ة لل حر ر وبين ال  طلبات    ث ة وجوما إيرانيا قاكما. كا  ونالك ع ا مشهههه ر  أننا  ههههرنا نل س أو أن وقع 

    أ  ياطات الكااية ول والثانيه و  كنا من سههههههههح ه. وكا  وجوك اإلوا  اأال فاعية ل واجهة الة وا  ثم  صهههههههها الة 
عطى أ ه و 1986ال وات الةراقية ب ا في الح ي ة مني النصف الثاني من الةام   ز اكة ع ك أعواما النجاح في سح هه 

 .  ولى في مةركة شرق البصرة ث اره اأ  

و ثالثههة ثم  أو يومين أ م قوات عراقيههة. فرقههة   هها هها يومهها  ثر موجههة ايجهه و  امههامهأيو  ياجو  موجههة يرانكهها  اإل
 ية ال   الية.  يران   م   مير ال وجات اإلألى إخي ال وقع و  ا لهم... ووكيا هلى الوراء و ه ي فرقة ج ي ة ل إ نسحب 

  ال سليح  رقى من  يأثر و أكنه قبا مةركة الفاو بات ع ك ال  ا لين الةراقيين أوو   يس ن اج نهائإوما   ث في  
والبا   الةسهههههههكر ه الي      ال ةاكلة  م  غييروا بشهههههههكا  اسهههههههم. وويا ال غيير كا  يل سهههههههه ال حلاإوالكفاءةه وبيلك ف

ك شهفوا ويا  إ هةي  ال نط ة وال على الصهةي  ال وليه وال في إيرا ه كانوا ق   ىيةرف كا الح ائق. ولكن النايه ال عل
طي غو  أنها لكي   هرب من ال ةاكلة إبين الةراق وإيرا . وبالنسبة الى إيرا  فال غيير النوعي الي  جر  في ال ةاكلة 

قهاطع  ىعل ا  إيرانيه  ا  ي وهيا الشهههههههههههههه هاء. كها  كها ال راقبين ي وقةو  وجومه فهها لم   م بهالهجوم ال  وقع ك شههههههههههههههافإعليهها بةه  
ا  أج  يع ال يام بهجوم ناجحه ومن نها ال  سهههه طأسهههه ن اج إلى إالبصههههرة ولم يح ث الهجوم ال  ال ياكة اإليرانية  و ههههلت 

ع ال ذات طبيةة ون ائ   ك يكية  ه ههوا ب  يةو   ألو  لى الشهه ال و ههاروا يحاو إل اإليرانيو  الكثير من جه وم ذلك  و  
ن. وكا  ك ت في  غيير ال ةاكلة بين الطرفي   هجة اعالمية لل ةو ض عن الح ي ة ال و هوعية ال ي ر و نسهجوا  ولها به

نهم يسههه  رجوننا  أ  أخر ه لى الشههه ال سهههيغيرو  من  ر يبا نا في ال واطع اأ  إنهم بن ا ال ةارك أصهههورو  اإليرانيو  ي 
و ال ياا  الرئيسههي في الصههراع. وويا لم  ألى مةارك وامشههية الطابع ووامشههية الن يجة على  سههاب ال ةاكلة الرئيسههية إ

ع ال وقف في ال نط ة الشهههههههههه الية بحك ة وب  بير  و ةاملت م  ا  يحصههههههههههاه  ي  ا  ال ياكة الةسههههههههههكر ة كانت م نبهة ج
ن ظار  سههههههههههم  إ ح وكةه و م  كبي وم خسههههههههههائر كبيرة في ال  ف ية والطيرا  ب  واء الخروقات اإليرانية الإلى إوسههههههههههةت 

ك لهت ال وات ال كلفهة بواجهب  حر ر الفهاو  ه ر بها هها  أال وازنهة في موقع ال جهابههة الرئيسههههههههههههههي الهي  وو الجنوب. وعنه مها 
 را ها   ر ال رار للشروع بالهجوم.  و حضي

ة   ت بسهههههههههههاعات... الخ. ولم  كن م وقةةه كيف خسهههههههههههر  كا  الكثير من ال راقبين ي ولو : ويه مةركة سهههههههههههر ة
  ما  صهههههها في الفاو وو   و   ل جهوك مضههههههت  أ  يةرفوا أخر . من كو  أ     كو  ونالك عواما أاإليرانيو ؟ الب  
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 لة.  س ه ف  غيير ال ةاكإعليه سن ا  و 

 .  وجوم ال حر ر   جاءألى إ (يونيو و ا را   (مايو يار أوكا  ويا ال جهوك ب أ ين و و  طور مني 

 خر  أ  المباغتة... وع اةر 
 ليس ع صر المباغتة والمهاجأة هو الذش حسم؟  أقلت: 

 سههههههههههم      حسههههههههههم مةركة. الي أة و  وا ال  سهههههههههه طيع هة مهم في الحربه ولكن ال فاجهأجاب: ا  عاما ال فاج
ه وال ي جةلت  ا  لحة الةراقية ع وملى ال فاجاة وو الةواما ال و هههههوعية ال  وفرة ل   ال وات ال سههههه إ هههههافة إلال ةركة با

  الها  ة اإليرانية مح  ةه ومن ويه الةواما ال وة النار ة ال ي  شهههههههههههههه ت لل ةركةه والكفاءة في  نفيي ال وة النار ة وكفاءة
رسهههههههال  إمنع اإليرانيين من  يولى من ال ةركة وكفاء ها فالجسهههههههور في السهههههههاعات اأ   ال وة الجو ة الةراقية ال ي كمرت

البةض  بةضههههههها نها ع لية ذات  ههههههفحات م ة كة وم رابطة مع إال ةا اات. ويه ع لية ليسههههههت ذات  ههههههفحة وا  ة. 
 ي ة.  ع س  ر سنوات إطراز ووو ن يجة لجه   أعلىلى  نسيق عسكر  من إو ح اج 

ا  السهههاطع على ال ةاكلة ال ي كانت ق   ال ي   ثلها مةركة الفاو. ا  ويه ال ةركة وي البرو سههه ن اجاتو ب ى اإل
. كنا ن ول قبا الفاو للسههههههياسههههههيين  لى ويا البروا  لكي يروه   اما  إقبا »الفاوو. كا  الناي بحاجة  ا  ح  ت مو ههههههوعي 

  ونالك  إإيرا  ق   سهههههههههه ت بال فوق الةراقيه و    ال ةاكلة بيننا وبينإوالصههههههههههحافيين ال وليين والةرب اليين نل  ي بهم 
إيرانيةه ومحاولة من اإليرانيين ل وا هههههلة الحرب ولكن الحرب ق   سههههه ت برجحا  كفة الةراق. كانوا يسههههه ةو   مكابرة 

سهههههههاي ولكننا  أنهم يةرفو  اننا لسهههههههنا من النوع الي  ي بجح من غير قاع ة و ع بار أاإل يو هخيونه ف ويا الكالم طبةا  
   أ ىل حليا. فجاءت مةركة الفاو ل   م ويا البروا  عللى البروا  ال ل وي السهههههههههاطع الي  يةاز ويا: اإبحاجة نحن 

 .  س ن اج بشكا سر على ويا اإلإ   و ا الكثير من ال حللين يرت واآلغال ةاكلة ق   

 ن؟  ماذا سيقولون ب د اآل
 سترجاع الهاو؟  إقلت: بسرعة 

الفاو ليسهت منفصهلة عن كا ال ةاكلة ال ي  م بناؤوا خالل   سه رجاعإلكن ع لية  سه رجاع الفاو.إوأجاب: بسهرعة 
سهه ك لت بةنا ههروا  إن ا وي   و   ل ر لة كانت ق  إو  ى اليومه و  1986ف رة الحرب ككا وبصههورة خا ههة من عام 

البرنام  ال وسهةي    أب ةنى  رجيح كفة الةراقه يةني  ا  سه ن اج ووو ا  الحرب ق   سه ت عسهكر ال و هوعية. ويا اإل
ناي ييوبو  الى طهرا ه  أونالك  ا  غير م كن من النا ية الة لية. طبة مسههه حيال   ا  برنامج أ هههبحلة واني اإليراني ق  ا

نكم لن  كسهههبوا ويه الحرب ولن  ن صهههروا وكا  ونالك ك اب يك بو  في الصهههحف  إنهم ي ولو  لإليرانيين: أو روو  لنا 
يين كههانوا يهاأو  بهههيا الكالم و  ولو  كيف ال يكو  في وههيه  ن صههههههههههههههر. ولكن اإليرانبههانههه لن يكو  في وههيه الحرب م

عراقية. واذ  من ال  كن ا  ن وم   ر هههها  أ  لينا وان صههههرنا وعبرنا شهههها الةرب إلى الفاو. ل   إالحرب من صههههر. انظروا 
 س ة اك وبةض ال جهياات.  إننا نح اج الى قوات و إمر بالة لية نفسها وكا ما في اأ

  بة  طركوم من الفاو ماذا سهههي ولو ه ا  ال ياكة اإليرانية  مكاناته واآلإليهم كانت مسهههالة إ إ  ال سهههالة بالنسهههبة
طالق ولكنها سهه ة رف به ف نا. ومن النا ية الواق ية  ى اإلل   ة رف به عأ وقع أطالق وال رب ا ال  ة رف به على اإل
 السهههابق. ويا سهههبب ي ن الصهههراع ك ا كانت   ووم فعلى  غيير مواز  ال  نها غير قاكرة مسههه  بأسههه ةرف ال ياكة اإليرانية 

ي يةملونه ب ح يق النصههههههههر الحاسههههههههم على  لالي  كا  ال ال -الشههههههههةب اإليراني  -  اإليرانيين أوم من ويا وا  . واأ
هرا ه وو ليههه ال ههاكة في طإ  وههيا البرنههام ... برنههام  الحرب الههي  يهه عو ألى إ  ي و ههههههههههههههها بههال ل وي أالةراق البهه  

و اف ال ح كةه  نه بة  ث اني سههنوات ال يح ق ليس ف ا عشههرة في ال  ةه أو خ سههة في ال  ةه من اأبرنام  فاشهها أ
نه ي ض ن طرك قوات  خفاؤه وال غطية عليه أإمر ال ي كن أ  قوا هم  طرك بشكا كراما يكي و ازم ووو أ ا يل سو  إنو 
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خفاءواه وويا  إكعاءاته اإل ىلية ال يسهه طيع ال الليه برغم ق ر هم علخر . ويه ع أ  لى  ههفة إورميها من  ههفة نهر 
 ح يق   ىو بةه م الث هة ب ها  ه عيهه ال يهاكة اإليرانيهة من قه رة علأ بهاط يةني انهه سههههههههههههههيكو  في كاخها إيرا  شههههههههههههههةور بهاإل

 و افها.  أ 
النفس وبال سهههههههههههههه  با. كا  كبر بأ. وبا ت ونالك ث ة وكوليا   قلي يا  إو  ا   ت وا ههههههههههههههحة عربي  ويه الح ي ة باأكيلك 

  ي ضههههامنو  مع الةراق كبل   آلر ههههه مح لة. األى ع وا  و إ ةرض  ا  شهههه ي  ا  ع باره بل إالةرب ي ضههههامنو  مع الةراق ب
وويا  غير نوعي في ال وقف.    الل طرك اإل ىالوقت نفسهههه قاكر عل ير هههه مح لة ولكنه فأشههه يق ي ةرض للة وا  و 

نجاح   ى  اليين كانوا يراونو  علأالصهراع بين الةراق وإيرا   ي   ي ير ج ي  لل ةاكلة ف   يضها  أونالك  وكوليا   قلي يا  إ
 ي  إيرا  وي ال رجحة فأ  في مراونا هم واليين كهنوا ية برو    يةي وا النظر اآلأال خطا ال وسهههههههههههةي اإليراني الب  

ى ويه ال ةاكلة.  إلق ال رار يجب ا   خضههههههههع   كي ية  طبيإف 598ذا ما  م  نفيي ال رار إنه أكفة الصههههههههراع با وا يرو  
كانت   598شههههههههر ال ا هههههههية لكي ية  طبيق ال رار   ال شهههههههار ع ال ي ق مت خالل اأإقول أوويا ما   ث. وبصهههههههرا ة 

مين الةام  ن. كانوا ي صهههورو ه ومنهم اأسهههكر  ال ائم بين البل ي  ثرة بال فسهههيرات الخاط ة وال صهههيرة النظر لل ياا  الةهم 
ع بار عن ما نضههههع  اإل يخي ذلك فأذ  الب  من إه ف  إيرا  وي الراجحة عسههههكر ا  أ  ح ةه وأقول ذلك  ههههرا ة مم اللأل

وههيه   ير فعههاكة النظإ   البهه  من مين الةهههام بههههيا ال  ههه ير. واآلثرت م  ر ههات اأه. وقهه   ههه 598خطهههة  نفيهههييههة لل رار 
 ه  نه اآلإ هههههههههةف في الحرب با ليس الطرف اأ نها كانت خاط ة وقصهههههههههيرة النظره ال  الةراقأال   يرات ال ي ثبت 

ير موقفنا. نحن  نغننا لم قو . وا سهههههيغير ويا موقفنا؟ كال أوبالبروا  السهههههاطع الي  ق مناه في الفاوه وو الطرف اأ
    وو وا  أ ح ة ولوزراء خارجية ال ول االعضهههههههههههاء في مجلس االمن: إياكم مم ال مين الةام لألنا قلت لألأكنا ن وله و 

ب ااز  جااء ونا أو وناكه الةراق لن يخضهههههع لإلأب ااز اإليرانيه أ  إيرا   ح ا الفاو أو ع ة الةراق سهههههيخضهههههع لإل  أ
ولن يخضهههع ليرة   598خر . الةراق سهههيصهههر على  طبيق نا ه ونظيف لل رار أ  سههه  رت الحرب عشهههر سهههنين إ  ى لو 
 شهههر ن   فيو  ر(لول  سهههب  بأي يغسهههطس( وفأ ب  آوفي  ب ااز اإليراني. ويا ال وقف كنا ن وله في   وز  يوليو(من اإل
. ول   اك سهب قوة مل وسهة عا يضها  أ  ول  كيسه بر( ون وله اآل( وكانو  اأر شهر ن الثاني  نوف ب ي( وفرك وبأاأول  

ام   ينا. ولو   ةنا في غير موقف  أارض الواقع من كو   البيا  الي   هههههههههه ر يوم  حر ر الفاوه وق  ك به الرئيس  هههههههههه  
ن صهههاره وايه برنام  مو هههوعي ور هههين و كيم للسهههالمه  عال  باإلإ للسهههالم وو    ايه برنامجا  أ سهههين بنفسههههه سهههنج  

ومه ا  غيرت ال ةاكلة   ه598مين وال قيق لل رار ليه في السههههههههههابقه ووو ال طبيق اأإنا ووو البرنام  نفسههههههههههه الي  كعو  
 ير خطنا السياسي.  غال س  با فلن ن يلصالحنا ف

  نجاح الةراق في  حر ر الفاوه ك  و   للجه  الي  شهر  هه  أزاء ويه الحالة فاع    إسه  صهرف ال ول  ما كيفأ
  .وسا بصورة عامةمنط ة الخلي  وفي منط ة الشرق اأ يس  رار فوو خ مة  ار خية ل ضية السالم واإل

 هل نتوقف الحر ؟  
 ن نتوقف؟  أن الحر  يمكن إقلت: هل م  ى ذلك 

ال نط ةه لكن ونالك فرق بين   يع اله الة وانية فأ  ي   وقف الحربه وق  يس  ر النظام اإليراني فجاب: رب ا الأ
مكابر غير منط يه يضههرب و ة    في م  ههربه      يق برامجه الة وانية وال وسهه يةه وبين مة  قو  ل يه آمال ل ح    مة 

    هكيبه.عا رأسهه و  م 
  إيرا  ليسهت قاكرة  أ ىنه يجب ال ركيا علأ  رك  على ذلك وو إف ف ذلك كله ل صهلحة السهالم؟ ما كيف نوه   أ
   ةرف  هه وكوهها  أكول ال نط ههة  ى  علإراك ههها على كول الخلي ه و إ  الل الةراقه وال وي  سهههههههههههههه طيع فرض إعلى 

  رس  راإ  ألى كروي االن فا ة... كري خال  ه إ افة إسرائيا إل يضا  أو ح رم نفسها و ح رم االخر ن. ووو كري 
   أسههههه طاع الةراقيو  إ  ما  أمة الةربيةه ب ةنى   ياوله وا  مةركة الفاو ن وذج ل  رة اأأ  الل مسههههه حيا و جب اإل
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راكات    رام السهياكة واإلن ا وو إلإراكاته و ض اإلالله وليس لفر      يفةله الةربه وال سه  با ليس لإلأيفةلوه يسه طيع 
ف ويا    نوه   ألى زوال وعلينا إنب إيرا  ام من جانب اسهههههههههههههرائيا وي   الالت سهههههههههههههواء كانت من جا  اإلإالوطنيةه و 

 .  ل للح وق والسياكة   رام ال  باك  س  رار واإلمن واإلن صار لصالح قضية السالم واأاإل

 سرائيل؟  إهل نتدخل 
مكانية  إن نتدخل بشررررركل ما؟ وهل ثمة أسررررررائيلر وهي متضرررررررة من نحرير الهاور يمكن إن أقلت: هل ن تقد 

الذين كانوا يتصرررلون   ضرررا  أيالهاور ن ترفر وي ترف  ير في نقديرك وفي ضررروء قدرة عسررركرية ن،سررردل فإيران، ل ل
 تداره؟  إقر بالحايقة الموضوعية ال،ديدة وهي نهوق ال راق و إيرانب

ن  أسرا  أةر يد التغيير الشرامل في الموقف ال ربي على  ىسرتث اءال علإن ثمة أضرافة الى ذلك هل ن تقد إو 
 ن يريج ال،ميع ويطمئ لم؟  أتصار ال راقي يمكن ناإل

و افه بين  اأ يه عا االقا فمو ههههههههههوعيا   ا  ونالك  حالفا   1979جاب طارق عا ا: نحن م ي نو  مني الةام أو 
ن ا وناك  إو اف ف ا و في اأ ا    اث ل ةك  ا  ال حالف ال و وعي ليس قائ ت اأءسرائيا( والنظام اإليرانيه ثم جاإ 

ائيلي إليرا  لكي    كن من ال ضهههههههي ق ما في سهههههههر إنه وعلى وجه ال خصهههههههيص ونالك كعم بين الجانبي   ع ا مشههههههه رك
الةراق وبل ا  ال نط ة. ا  اسههههههرائيا  جها إيرا  بالسههههههالح بصههههههورة مباشههههههرة و سههههههها لها  ىبرنام  الة وا  والحرب عل

من الحصههول عليه من السههالح خالل   الحصههول على السههالح والة اكه وكا ما  ح اجه من ال ة ات. وما   كنت إيرا 
ل يه   ر  فيهم شهههههه با  أا من كفاءة اإليرانيين و قل   أ  أر   أنا ال أالحرب ليس كفاءة إيرانية فحسههههههبه و ث اني سههههههنوات من 

ب »السههههههوق   الي  يسهههههه ىمةوالته ولكن الي      ه إيرا  من ق رة على  ههههههةي  ال ةاما مع سههههههوق السههههههالح ال وليه 
ة اإليرانية وموهفة في خ م هاه و كشههههههف ذلك  لى ال  ر إرانيةه وان ا وو ق رة اسههههههرائيلية مضههههههافة السههههههوكاءو ليس ق رة إي

خر    ثت   ى  أ  لى وقائع إ 1981الوقائع ال ي  م نشهههههروا في الصهههههحافة الةال يةه من واقةة الطائرة االرجن ينية عام 
شههركت ايه وكفةت  أسههرائيلي بالكاما إغيتو وي مخطا  -  »إيرا  أل ر ب. كيلك شههاو  وعرف كا الناي ااأمس 

جهاة ال وسههههههاك  ال خابرات االسههههههرائيلية( و ههههههباط ال وسههههههاك  أ  أغيتو  -ال  ح ة. ول   كشههههههفت »إيرا  ليه الواليات إ
ال   اع ينه واليهوك اليين ي اجرو  بالسهههههالح كلهم ب صهههههرف إيرا . من ونا إ  خسهههههارة إيرا  وي خسهههههارة مو هههههوعية  

   هعربية ب ر ههههههها  أن يح ا و رسهههههههالة لكا م     حر ر الفاأال حليا الي  ذكر ه قبا قليا ووو  لىإذا ع نا إسهههههههرائيا. و إل
  الل  إ ى هههههراروا علإ  أخره ووو آ   كو  ق  فه ت الرسهههههالة بشهههههكا أو أرائيا الب  إسههههه   إ  الل لن يسههههه  ره فاإل

نه  أ قا... إال  أو سههن ين أو أاك؟ سههنة زاء الح ي ة. الى م ى سههيسهه  ر ويا الةنإالضههفة الغربية وقطاع غاة مكابرة وعناك 
ن فا ههة كوروا  اسههم ووي ال ي   ولى ال جابهة ال باشههرة. وبة  مةركة الفاوه ال ي  ه ووو لن يسهه  ر أ  اإليب ى عناكا  

الصهههههةي    ى( وخارجها وعلسهههههرائياإسهههههرائيلية ا    نع الناي كاخا  وي عاما قومي مضهههههافه لن  سههههه طيع ال ياكة اإل
   فرض شههههههههههروطها في ما يسهههههههههه ى بال سههههههههههو ة. كا  أ  الله وقاكرة على    سهههههههههه  ر في اإلأ ىاكرة علال ولي بهنها ق

نهم لن ي بلوا به ك ا ووه أ  لهم  فسههههههيروم  أو  598عن شههههههروطهم ل طبيق ال رار  اإليرانيو  ي بجحو  و  ح ثو  عاليا  
فرض الشهههههروط أو  رو    فسهههههيروم   ىهم علب  ر    ي نةوا أ  ا  أوم لن يسههههه طيةوا شهههههروطهم.  ضههههها  أيلهيا ال راره ولهم 
  يضهها  أسههرائيا( إال ةاكلة بين الةراق وإيرا  رسههالة ل   يف ب ااز. وما   ث في الفاوه وما يح ث ع وما   حت  ههغا اإل

 س ن اج الصحيح.   س ن   منها اإلأوعليها 

ن ي هابع مها يك هب في م  . و عالميها  إ ت   ه خها أ    ه خها. ووي به أسههههههههههههههرائيها(؟ نةم   ه خها. ونحن ن وقع إ  ه خها  
لى م افةين عن إيرا ه  إخر آ أوسهههرائيا  حولوا بشهههكا إصهههار أن  أبةض الاوايا في الصهههحافة الغربية واالميركية يج  

ام مع إيرا ه و سهههه ثيرو  كارة اأو ههههاروا يحيرو  اإل الة اء  هههه  الةراق و هههه  الةرب. ويا مجهوك  ميركية من الصهههه  
ه وق    خلت ولكن ال ةاكلة  غيرته ال ي كنه  سه خبار ا  إه و  خلت وسه   خا ا عسهكر ا  سهرائيا( سه   خإاعالمي ن رأه.  
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 لى الوراء.  إك ا ي اله إعاكة ع ارب الساعة 
  ال ياكة اإليرانية لن  أالرك وو   إوا سههههه ة رف إيرا  بح ي ة  فوقنا؟ السهههههةال: إذا كا  السهههههةال وا سههههه ة رفه ف

كثر خطر يه كوا. ويا ليس  حليا.  ألهاه و ة بر السههالم  ن حارا  إواني ال وسههةي  ة رف أنها  ة بر فشهها برنامجها الة 
كبر خطر يه ك النظام اإليراني.  أ  السهههههالم أوو  ويا ما قاله خ يني. وما ي وله الاع اء اإليرانيو   هههههرا ة أو  ل يحا  

  ويا البرنام   ه   ة رف بأة واني ال ن وقع من ال ياكة اإليرانية ال ي ربطت مصههههههههيروا بالبرنام  ال وسههههههههةي المن ونا 
ه ولكن إيرا  ليسههت ال ياكة الحاك ة ف ا. فهنالك شههةوب من مخ لف الف ات والشههرائح من م نيين و جار  بات مسهه حيال  
يروا على  هثسهههههه ن اجا هم لها  إوةالء كلهم يسهههههه ن جو ه ا  امةات ومث فين كاخا إيرا  وخارجها. و جسهههههها ية أوموهفين و 

لى  إ  ي و ههههها أو خارجه الب  أو عا  اف ه أكا إيراني سهههههواء كا  مع النظام  أ ع    أ ة لل وقفه و ال حصهههههلة النهائي
 س ن اج.  ويا اإل
عن ال نط هة كا  ق  زار طهرا      وز ر خارجيهة كولة بةيه ة ج ا  أعرف أ نا ألى طهرا . إلى اليين ييوبو  إ ي هنه 
لةراق بله  قهاكر على اله فهاع عن نفسههههههههههههههه. وكها  اإليرانيو   نكم لن  كسههههههههههههههبوا الحرب وا  اإوقهال لإليرانيين  1983عهام 

سهه شههراف للةواما ال و ههوعية ف اه  إ  ا  الي  سههي ول ويا الكالم سههيشههةر انه ال ي وله بيسههخرو  من ويا الكالم. اآل
ي  نكاره. إذ  الحجة ال إن ا سههيةطيهم الفاو كن وذج ال يسهه طيةو  إ   ير مسهه  با و سههبه و  وال ينطلق ووو يةك ه من

يير في ال وقف  غلى  إ ههبحت م ع ة بالبروا  السههاطع. وبالنسههبة أسهه حالة  ح يق البرنام  الةسههكر  اإليراني إ  ول ب
ن الةرب الهيين ي خهيو  ال وقف   حه ث عأنني إ حه ث عن ال وقف الةربي فه أقول اال ي: عنه مها أجه  نفسههههههههههههههي أالةربي 

ما اليين  أوكانت ق ة ع ا  وي خال هههههههههة لهيا ال وقف.  روا عبر ث اني سهههههههههنوات عن موقفهم وياهالسهههههههههليم واليين عب  
نفسههههههههم  أ حالفوا مع إيرا  وراونوا عا نجاح النه  ال وسهههههههةي اإليراني فهةالء واموا مع الخن ق اإليراني الي  و هههههههةوا 

وقفوا  ن صهههروا مةنا في مةركة الفاو وم اليين إمةركة الفاو بين ا اليين  يام فجانب إيرا  و  لى إ  كا من وقف إايه. 
 .ال وقف ال ومي الطبيةي في ال ضامن مع الةراق    الة وا  اإليراني

 الحر  وقمة موسكو 
ن  يشررركل فرةرررة موضررروعية  أثر في قمة موسررركو المقبلة وهل أن نحرير الهاو سررريكون ل  أقلت: هل ن تقد 

 ؟  598لتطبيق القرار 
ب ااز  نه ال مجال لإلهسهه ن اجات الصههحيحة وبلى اإلإية يران    و هها ال ياكة اإلأجاب: نحن ن  نى ذلك. ن  نى أ

    ف... كيف؟   ف بههال طبيق ال ههانوني  أن و جههب وال ههه يهه  والضههههههههههههههغا. ونههالههك  ربه وههيه الحرب  كلف الطرفي  
لى طاولة ال فاو هههههههههات. ومن ثم  إل االسهههههههههر . الجلوي نسهههههههههحاب.  باك  طالق النار. اإلإوقف . 598وال نط ي لل رار 

  ا  يإيران ع رافا  إ ن وقع ذلك؟ ويا يشههههه رط  ي البح  عن مسهههههةولية النااع. ولكن وا مو هههههوعيا   طبيق الف رة السهههههاكسهههههة وو
  وقةه.  أمن جانب ال ياكة اإليرانية بهيا الواقع وال  ع رافا  إ   اآل ج أبالواقع. وال 

  ا قلت سهههاب ا  نه ك . أا  نه سهههيكو  موجوكإالسهههوايا ية في موسهههكو ف -ما  اثير  حر ر الفاو على ال  ة االميركية أ
سكر  في النااع بين الةراق     لك الرجحا  الة إيرا   هن بن الةظ يي  كانت وناك    يرات كوليةه ومنها    يرات ال ول ي  

   االةراق و  ىعل ا  ليسههههت م فوقة عسههههكر  إيرا   اسهههه ن اج ال قيق ووو   ويه ال ول سهههه ةي  النظر في اإلأ. والب  إيرا و 
سههههههههههحق ويا البرنام    ىن ا وو قاكر علإي و يرانوك في وجه البرنام  ال وسههههههههههةي اإل الصهههههههههه  ىف ا عل الةراق ليس قاكرا  

 .  ال وقف ىسينةكس عل وويا ال   ير ال و وعيي افه عن    ه. إو 
يام في موسركو  أنهق الرئيسران ريغان وغوربانشروف خالل لقائلما ب د إذا إن نتوقف الحر  أقلت: وهل يمكن 

 ن يتأثر ب زاعال اقليمية؟  أق ال،ديد لما و يريدان للوفاأن ىعل
 نهقت الدولتان؟  إ إذاخير هل الحر  ممك ة وبال سبة للسؤال األ



203 
 

السهههههالم ومسههههه ة    ي  الةراق يرغب فأسههههه  رار  الة الحرب ي رروا الطرفا  ال  حاربا . وما يح ث وو إجاب: أ
   غير موقفهاه ولكن  ألى إفي  الة الحرب     سهه  رأنها كيلك  سهه طيع ليسههت را بة في السههالم وأ إيرا لل بول به و 

سهههههه  رار في ال نط ة ليسههههههت ق رة  من واإلي  الخطير لألال  رة عا موا ههههههلة الحرب ب ةنى شههههههن الهج ات الكبيرة وال ه 
ي في  طبيق  ضهههههههههههههه ذا قررت ال ول ا  الةظ ييا  ال إن ا وي ق رة محكومة بالةواما ال ولية وال وقف ال ولي. فإية و إيران

من قرار بحظر  ه و ههههه ر عن مجلس اأ598نصهههههياع لل رار ه كن يجة طبي ية لرفضهههههها اإلإيرا لة وبات على قرارات ا
س  رار وق ر ها  من واإلعلى  ه ي  اأ إيرا   ق رة إو ولت ال ول ا  الةظ ييا   نفييه بصورة جاكةه ف إيرا  ىالسالح عل

  ي اري ألى كيا  عاجا عن إسهه  حول  م ولكنهارب ا ال   جه نحو السههال إيرا موا ههلة الحرب سهه ضهه حا. ا   ىعل
 .  لى ويه الن يجةإفي الو ول  هم ج ا  ن كور من الةظ يي  الة وا  ب س و  مةثر. ولل ول ي  

 طالق ال ار فقطإف أعلن ألول مرة: كانوا قلقين علي ا ورفض ا وقْ 
نطباع  ن كان لديلما اإلل ظمييْ ن ان الدولتيْ أجتماعاننم في موسركو وواشر طن هل إنصراوننم و إقلت من خالل  

 خر؟  نبشكل أو ب الهاو عسكريا   ست ادةإن  نوجد استحالة ل،لة أخر  بنهس  الموجود لد  الدول األ  
على ال وقف الةسهههههههههههههكر    كانت ال ول الكبر  كلها قل ة ج ا   1987جاب: في شهههههههههههههباط  فبراير( وآذار  ماري( أ

ه الي   ي الكبير ج ا  يرانمام الهجوم اإلأ   على الةراق ا  يص ج ا     من الصةبأوخائفة. وكانت    يرات ويه ال ول 
قول لهم اننا سههنصهه  . ول   بلم ال لق ا  البةض منهم  أكنت  نا ك ا ذكرت سههاب ا  أذار. و آكا  يجر  في شهههر شههباط و 

و حههت بهههيا  طالق النههار ف ا. وقهه  فإف وق   ىمن الهه ولي ال لام عل  ي  صههههههههههههههر قرار مجلس اأأر في ذلههك الوقههت فك  
عرف موقف  أ نا أه و ا  ضههت فور لى بغ اكه رفإوك أع  أكشههف عن ويه الح ي ة أول مرة ورفضههت   ى قبا أنا أه و ا  رسهه ي

  الةراق سهيرفضهه  النار ف ا أ إطالقبوقف  ملاما   ا   ه ر م قرار أذا إمكانيات الةراق. وقلت ل ح ثي لن ن با إبالك  و 
  لوا البصهههرةه ولن  ح اه و  ى لو  إوماذا عن البصهههرة؟ قلنا لهم   ى لو  ر هههه. قالواأوسهههيوا ههها ال  ال   ى  حر ر 

  يكو  ويا ال رار قرار  أايجب   ا  ملام ا  روا قرار ر     أرك م أذا إر ههههههنا. أل  ال   ى نسهههههه ةي  ننا سههههههنوا هههههها اإ  لت فإ
ق على  الة  سهههههههههههههر  على  طالطالق النار... وقلت لهم ا  الةراق لن يوافق على اإلإلوقف  ا  نهاء الحرب وليس قرار إ

ليه الصراع الةربي  إن هى إ لى ماإمر ين هي اأ  أ ىه ولن يوافق علإيرا الةربي بينه وبين  - ي الة الصراع االسرائيل
سهههه  رت عشههههر ن  إخر وق  آول وليس لها أ  الل وال خول في كوامة لها طالق نار وب اء اإلإف   وق  أاالسههههرائيليه  -

بال سههو ة النهائية. سههنة سههن ين خ س عشههرة سههنسهه  ر   إيرا يةه با سههنسهه  ر ن ا ا   ى   با  ول ال سههو ة النهائعاما   
 بال سو ة الشاملة.   إيرا   ى   با  ال  ال

  ىعل ا    يكو  الةراق قاكر أخر  لم  كن   وقع أ    حاك السهههههوايا ي والواليات ال  ح ة وكوال    اإلإ  وو ال ول صههههه ال 
 ر الفاو مفاجاة لهم.   حر ر الفاو. ومن ونا كا   حر 

ا  ي كن مال ظة ذلك في البيانات  ر ههههنا. وكأعلنا عن  حر ر أ ة ل   البةض   ى بة ما هسهههه  رت ال فاجإول   
ر هههنا. ولكن في أننا  ررنا هق ناع بسههه  رت لبضهههع سهههاعات غير ميالة لإلإال ي  ههه رت في بةض الةوا هههم ال ولية و 

 .  نااقي مص كي  ه  ذلك يفي  على  ةي   أ   ال أ
نتلابال فرنسرا  إالواةرل من دمشرق:  بوعمارأسرتقبل ب د ذلك إودع رجل الديبلوماسرية ال راقية الذش أنا أقلت و 

 خر؟  و ىعل ديقان لنم. فلل نهضلون ةديقا  ةلا يام. ونشاء الصدف ان قطبيْ أب د 
عالقا نا الجي ة مع   الرئيس فرنسوا مي را    يق ورئيس الوزراء جاك شيراك   يق ق يم. وس س  ر إ :جابأو 

 .    و اأفرنسا في  ال فوز 
 ههههههههههههههبحهت من طراز الةالقهات الثهاب هة ال ي ال   غير رغم كها أالفرنسههههههههههههههيهة قه     الةالقهات الةراقيهةإ ههههههههههههههاف »أو 

 ال  غيراتو.  
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   كو  ونهالهك مةهاوه ة بين الةراق  أالسههههههههههههههوايها يهة من كو   -نهه ي كن م هارن هها بهالةالقهات الةراقيهة أ ىوواف ني عل
 .اوفرنس

 

   ن شر الحوار في م،لة »التضامن«
 1988أيار  /مايو 7بتاريخ 
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 (5طارق عزيز ) العراقية مع وزير اخلارجية ابلةمق
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والموقف المطلو  من سوريا وعن   إيرانحديث عن القمة و 

 ميشال عهلق وهل لمواقه  األخيرة أثر على الديبلوماسية 

 
وزراء ال راق وزير اللارجية طارق عزيز و يكاد ي ود من ملمة حتى  طوال سررررر وال على نائ  رئيس  عتدناإ

 ج بية.  و نلك الدولة األألى هذه الدولة ال ربية إيست د لملمة جديدة نتطل  م   السهر 

ال التي  ن  الثاني الذش نتسرررراو  لدي  سرررراعال في ال،و واللقاءأن طارق عزيز بدا خالل هذه السرررر وال إبل 
امالملمال سرررمية التي ي قل خالللا رسرررائل من الرئيس  أوالمهاوضرررال  أوثال ي،ريلا خالل المحاد لى قادة  إ ةرررد 

 يقضيلا في مكتب  في وزارة اللارجية.التي دول ال المر مع الساعال 
لدولة   سررررا  ن كان ب دما بال رئيإن  ياسررررر عرفال و إفي هذا المضررررمار ف قياسرررريا   ما اوول الذش سرررر،ل رقما  أ

حتياطال نهادش الملاطر نوج  علي  ننليف المسرررتشرررارين بملمال كان يقوم  إالبرونوكول و  فلسرررطين بانت طقو 
 .بب ضلا ي شلصيا  ضالما يف

د في ال راةرررررررررمرة  قر  لتوه من لقراء لوزراء خرارجيرة دول »م،لس الت راون ال ربي« ع   كران طرارق عزيز عرائردا   
و  أماسررررررري لم ننن ب ض مالمحلا قائمة دمة في م،ال التحرك الديبلو ة ونم في  وضرررررررع خطة ن سررررررريق متقاألردني

 واضحة من قبل.  
ملتمة وملمومة في الوقت   سررررررررابيع والديبلوماسررررررررية ال ربية والدولية لدول »م،لس الت اون ال ربي«أوم ذ 
ن قرارال نلك القمة سررررتحقق  أسررررتث ائية في الدار البيضرررراءر وهل لي  القمة ال ربية اإلإنتلت إهتمام بما نهسرررر . اإل

زاء المهاوضرررال  إي يرانخر بالموقف اإلوو أنلا متصرررلة في شررركل إما اللموم فأي،اد الحل. إسرررت صرررى إا ذإنهراج اإل
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نشرغال مصررر  إالمباشررة التي نسرتلدف السرالم الشرامل والدائم مع ال راق وبالوضرع المرنبك الذش يفيشر  السرودان و 
 ة الشايقة.  «ر بلذا الوضع بما يت،اوز مشاعر الدولحد  دول »م،لس الت اون ال ربيإ

جرش م   هذا الحديث الصرررحافي كانت قد نوافرل  أ  و  1989نموز )يوليو(  25قابل طارق عزيز يوم أن أوقبل 
شررررررراك السررررررودان في »م،لس الت اون ال ربي« هو إن أن مصررررررر نر  ألي من مصررررررادر عربية م لومال مهادها 

  ن الم،لس وعاء لدول مسرررتقرة وليس سرررياجا  أ خر  كانت نر  ن الدول الثالث األ  أو إلر نالضرررمانة لتهادش المهاج
 ستقرار.  لى اإلإنهتقد  يحمي دوو  

مر  أي على مسرررؤول وهو فثير هذا الموضررروع مع وزير خارجية ال راق في شررركل سرررؤال يطرح  ةرررحاأوكدل 
ا  السررودانية المسررت،دة وم -القة المصرررية ال  مور السررودان وبالذالأفضررل نرك ن  من األأمشررروع وطبي ير لوو 

جتلادال  إنر ب يدة عن و الحزبيْ أر األحزا م نْ نضراج الم،موعة ال،ديدة التي قلبت ح  إيقال في شرأن دور مصرر في 
عالم الديبلوماسرررية   يحد قالئل فأن طارق عزيز هو أب ما  لْ مسرررؤولر ع   ىسرررئلة علالصرررحافي وملاران  في طرح األ

  سررررئلة المكتوبة مؤثرا  ن يرد علي  ويتهاد  األأ ىعل ر ويحرصش سررررؤال ملما كان محرجا  أب ال ربية و يضرررريق ذرعا  
هل الصرررررحافة  أن. وهذه شرررررلادة ل  يسررررر،للا حراج حتى اآلإش أطارها إجابان  في إعليلا ال هوية التي لم نسرررررب  

 والنتابة الذين نحن م لم.  

ك وي، ل ا  ارق عزيز النتابية وممارست  ملمة الصحافة لب ض الوقت هي التي ن، ل  يهضل ذلول ل قدرال ط
ذ على وج  الدقة السرررياسرررة  لي  كزميل ي ها  إكزمالء ل  يواةرررلون دورهم عل ةرررهحال الصرررح  والم،الل يرناحون 

اماللارجية التي رسملا الرئيس   حسين. ةد 

انس،ام الرائع بين ميشال عهلق و اإل   حسين   مةد 
ر  إيرانم وب ض السرررلطة في نْ الح  م رفسررر ،اني سرررأل طارق عزيز عما سرررتنون علي  الحال ب د نسرررل  أن أوقبل 

مر لب ان  أية التي ن الج ثسرررأل  عما سرررتنون علي  الحال مادام ال د ال كسررري للمللة التي نم نحديدها لل، ة الثالأو 
 ن الرد علي  ي بع من الوجدان.  أعرف أ لي  سؤاو  إنتلاءر وجلت اإل ىقار  عل

الذش يمكن قول  من ذكريال ع   في هذا الحديث   ميشررررال عهلق ما األسررررتاذرب ي ية أقلت: ونحن نقتر  من 
لت  ي السرر وال السررت الماضررية سررل  فن مواقه  الهنرية أخيرة ب ر وهل نر  ألتلاء بلقاءانك اإنمن م رفتك ب  و  بدءا  
نسررررمت بشرررريء من المرونة والواقفية التي نحتاجلا  إمتلار بم  ى أن نلك المواقف الديبلوماسررررية ال راقية مل ىعل

 يديولوجيت ؟  إم نشكل مباد ء الب ث نْ سية ح  ديبلوما

لى الشههههههههههههق االول من السههههههههههههةال ونالك الكثير من اليكر ات الحافلة ال ي ال يسهههههههههههه طيع ال رء  إالنسههههههههههههبة بجاب: أو 
 ةرفنا على اأسهههه اذ ميشههههال عفلق في الب اية كشههههباب من خالل ما سهههه حضههههاروا خالل لحظات قليلة من الامن. ل   إ

ولية خيارا نا الفكر ة والسياسية في وقت  نفةلنا ب ا قرأناه و هثرنا و  كت ك ابا ه اأإخ سينات. وق  وائا الأقرأناه له في 
 مبكر.  

لى الةراق  إه عن ما جاء 5819  وز  14كانت بة  ثورة  ليه شههخصههيا  إول مرة ن ةرف أ. و ليه شههخصههيا  إثم  ةرفنا 
اأسهه اذ الرو سههي من  ونس وفةاك جالل من مصههر لل هن ة   صههال الشههةبي الةربي وو وزميله للجنة اإل في ز ارة م ثال  
يام  أمع قياكة الثورة والحركات السهياسهيةه كا  ذلك في ا  صهاالتإجر  أ  وز وب ي في الةراق ف رة و  14ب ناسهبة ثورة 

  8رمضهههههههها    14ورة ثو    وز 14  وز ثم  ةرفنا عليه خالل ف رة النضههههههههال السههههههههر  بين  14ع بت ثورة أ ولى ال ي اأ  
ي   ص ف   الثاني وع   1960ول في بيروت عام   اأ   ن للحاب ع  ن قوميي  ( خالل مشهارك ي في مة  ر   1963شهباط 

كا  اأسهه اذ ي ركك على الةراق خالل ف رة ثورة رمضهها   1963. وفي عام 1962نفصههال عام ثناء عه  اإلأسههور ا  في
وقضهيت ع ة سهنوات وناك وكنا على  هلة وثي ة به.   9641لى سهور ا عام إنا أن  لت إ صهال وثيق به. ثم إ ىوكنا عل
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طول ف رة قضههههيناوا مع اأسهههه اذ ميشههههال  أ  وز ووي  30 - 17سهههه ةنفت ويه الصههههلة و ة  ت خالل ف رة ثورة إ خيرا  أو 
 .عفلق

بة  وفا ه نشرت في جر  ة »الثورةو بةنوا  »وا  قصيرا     نس حضر من ذكر ات؟ ل   ك بت م اال  أماذا ي كننا  
و  أاليين ب أوا  يا هم ببرنام  كبير  مثال ميشال عفلقأ  ال اكة ال ار خيين من إ؟وه قلت ايه  ا ميشال عفلق را يا  ر 

و اليين ي ولو  الك ابة عنهم  أو يسههههل رفاقهم أنفسههههم بة  عشهههرات السهههنين من كفا هم أيسههههلوا   أمشهههار ع كبيرة الب  
  الكثير من وةالء ال اكة  ا في ال را ا الال  ة لنضهههههههالهم وكفا همه أم بلغوا مر لة الر ههههههه أذا كانوا ق  ر هههههههوا إاي ا 

ي قناع ي الشههخصههية ر ا ف باط. اأسهه اذ ميشههال عفلق و اإلأخفاق  ههيبوا باإلأنهم أو ألم ينجاوا مشههار ةهمه الكبار 
النضههههال  من  ل ت به عبر خ سههههين عاما  أعا ههههير ال ي مام كا اأأووو يشههههةر بالر هههها ال  مشههههروعه ال ومي  هههه   

  ن ول ا  ال شهروع ال ومي الي    ك  أطيع   ال شهروع ال ومي ق  بلم مر لة الحسهم ولكن نسه أال ومي. ويا ال يةني 
ن ا  إفي الةراق فحسهب و  مةال ه اأسه اذ ميشهال عفلق والي  و هع ما نسه يه بنظر ة ال طبيق. ويا ال شهروع ليس واقةا  

و كنا أم ا سههه يناه  به الكثير من الةرب   ى من اليين لم يكونوا جاءا  مة الةربية وبات يةمن وو مشهههروع مسههه  با لأل
عالمية ال ي لها و في ال ةسههسههات الشههةبية والفكر ة واإلأم ك  بحركة ال ومية الةربية. فالشههخصههيات سههواء في الح  نسهه يه 

من ال شههروع ال ومي   ا  نها با ت جاءازاء الو ههع الةربي ي كن ال ول إمنطل ات وطنية  ههاكقة ال ي  شههةر بال سههةولية 
لظرف الفرك من وةالء. ومن  لظروف كا قطر عربي وطب ا   خ ارت ال شهههروع ال ومي بوسهههائلها الخا هههة وطب ا  إو ق  أ

م ي الي  ليس له وو وا  ة ال يار الشههههههههيوعي اأ مسهههههههه  بليا   ع بارنا له مشههههههههروعا  إ مةالم نجاح ويا ال شههههههههروع ال ومي و 
غراض سهياسهية. وفشها    يسه خ م ال ين أأراك أسها ة الةربيةه ووا  ة ال يار الي  ال ى  علمسه  با ك ا وو وا هح اآل

  ال نه   أقول أ  أس طيع أ. و ت وا حا  اكبر مشروع   ن ال شروع ال يني السياسيه بأال شروع الخ يني الي  كا  
 ي ال ا ي وليس له مس  با.  ففشا  ضا  أيب ق  فشا الليبيرالي ال س غر  

ل ي جاء بها السهههههي  الرئيس  لسههههها ة ك شهههههروع مسههههه  بلي غير ال شهههههروع ال ومي بنظر ة ال طبيق اذ  لم يبق في اإ
ام  سهين في الةراق وبال يار ال ومي الةام الي  نراه ين و و  رسهخ في ع وم السها ة الةربية. ليلك ي كن ال ول ا     ه  

 اية. وبرغم كبر سههههن اأسهههه اذ ميشههههال  ميشههههال عفلق ر ا عن ويه ال نيا ومشههههروعه في الو ههههع الي    ناه له في الب
خيرةه وكا  ق   جاوز النصههههف الثاني من رؤ ة. عن ما كا  ي ح ث مةنا خالل السههههنوات اأنه كا  مسهههه  با الإعفلق ف

ع باروا  الة نهائية  إالسههههبةينات من ع رهه لم يكن ي ح ث كشههههيخ من نا ية السههههن ي ةاما مع مفركات الواقع الحالي ب
 سه  با. انه ير  ه   كا  ية ا فاق الآ  اث الحا هر بأن ا كا  ي ح ث ك فكر مسه  بلي و ربا إو  الة مسه  رةه و أ

سههههههههلوب  هجيال الال  ة. ية ا به وء وببال شههههههههاور مع ع ك من ال ياكات الفكر ة والسههههههههياسههههههههية الةربية من جيله ومن اأ
لى  إلى الفكر ال ومي و إة ال يناميكية عاكال فكر وال ائ  و هههههها ب االفكار ال سهههههه  بلية في و ههههههع مشههههههروع مسهههههه  بلي إل

 ك.  الة ا ال ومي ال ش ر  

والح ي  عن ويا الشهههههههق من سهههههههةالك ي وكنا إلى الح ي  عن الشهههههههق الثاني. السهههههههياسهههههههة الخارجية الةراقية ال ي  
ام  سههههههين  مارسههههههناوا ليس في السههههههنوات ال سههههههع اأ خيرة من  ياة اأسهههههه اذ ميشههههههال عفلق وان ا مني  ولي الرئيس  هههههه  

ام  أق او لنظر ة الة ا ال ي نةكاي لنظر ة ال طبيإمامية في الحاب وال ولة وي سههههههههههههههةولية األل  وج وا الرئيس  هههههههههههههه  
سهههس الفكر ة ال ي و هههةها اأسههه اذ ميشهههال عفلق قبا عشهههرات السهههنين. وكا  ونالك انسهههجام  ام  من اأ    سهههين منطل ا  

 يالة ي ة مو هههع ال طبيق. وكنا انا ومن سهههب ني بالة ا ف ورائع بين ال ائ ين.. ال ائ  ال ةسهههس وبين ال ائ  الي  يضهههع
ة الخارجية وزمالؤنا في الح ا ال يبلوماسهههي ننفي منه  السهههياسهههة الخارجية ب ا يةكس ال باك ء وال طبي ات الة لية  وزار 

بين  نسههههههههههههههجام ية  ههههههههههههههةوبة في ع لنا في ويا ال جال با على الةكس كا  ويا اإلألل باك ء. ليلك في الواقع لم نج  
في  سههههههاع نا كثيرا   مسههههههاع ا   لهام لنا في ع لنا وع ال  إاما سههههههس ال طبيق من نا ية ثانية عأ  ال باك ء من نا ية وبين 

 .   ح يق ن ائ  مل وسة في ال جال ال يبلوماسي
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 م السورش نْ قمة الدار البيضاء وموقف الح  
ش قمة من  أ ىعليلا كما لم ن ول عل مةن قمة الدار البيضررررررراء التي عولت األأو ير  السررررررريد الوزير أ :قلت

م السررررورش من  نْ ن موقف الح  أزمة اللب انية و زاء ن اطيلا مع األإمن موقف سرررروريا  شرررريئا  ن قبلر لم نغير حتى اآل
 ر فما هو الحل؟  598من القرار  إيرانهذه القمة وقرارانلا هو مثل موقف 

الةربية وغالبية ال اكة الةرب اليين شهههاركوا في ق ة جيبك بصهههرا ة عن ويا السهههةاله غالبية ال ول هسههه  :ورك قائال  
و  ألبنا ه  ي  الوجوك السهههههور  فهالبيضهههههاء ومةاونووم وخا هههههة وزراء الخارجية كانوا م  نةين ب رجات م فاو ة بال ار 

ناك  مام  ا ال ضهههههية اللبنانية. ويا ال يةني انه ال  وج  وأكبر ع بة أه ما شههههه ته وو   الل السهههههور  للبنا ه سههههه    اإل
و ليسههههههوا  أسههههههرائيلي لجنوب لبنا    الل اإلسههههههوا مه  ين لإل  وةالء ليأخر ه ويا ال يةني أ  و مشههههههاكا أخر  أ   ع بات

نانية. ويه كلها عنا ههههههههر مةروفة في اأزمة اللبنانية ولكن  بمه  ين للخالفات السههههههههياسههههههههية ال وجوكة بين الاعامات الل
بصههههرا ة  قول أكانت سههههائ ة. البةض من ال ول الةربية كا  ي صههههوره و ولى   الوجوك السههههور  وو الة بة اأ  هال ناعة ب

نه ق   ورط في لبنا  وانه رب ا يف ش عن سههههههههبيا  هخر بمن ي صههههههههوره ا  النظام السههههههههور  يشههههههههةر وو اآل  ي ووم( ب ال  
قبا   ا  جوكو الووم كا  مو أو ك ا ي ال في ال يبلوماسههههية يحفظ ماء الوجه للخروج من لبنا . مثا ويا ال صههههور أمالئمه 

لى ق ة ال ار البيضههههاء. وعلى ويا االسههههاي  إ  ا ويا ال صههههور  الووم( نإق ة ال ار البيضههههاء ل   اللجنة السهههه اسههههية. و 
  ىزمة اللبنانية عليخص اأ ليها ال  ة اي اإ ههههههيغت قرارات ق ة ال ار البيضههههههاء و ههههههيغت االجراءات ال ي  و ههههههلت 

ل يها  يجاك  ا للو ههههههههههههع اللبناني رب ا  كو  إلى إال ول الةربية    سههههههههههههةى مع أب     سههههههههههههور ا كولة عربية الأر ة ظن
يجاك مخرج من     ةاما مع ال ج وعة الةربية إلأب  لسههههههههههههههور ا في النهاية  و غير م بولةه ولكن الأج هاكات م بولة إ

 الو ع الحالي للبناني.
 طراف ومن ذلك سور ا.  ألى ويه النظر ة من البح  عن الصيم ال ناسبة لج يع اإ س ناكا  إ يضا  أوالب  

و ل يه مخطا  أشهكيا اللجنة السه اسهية واثناء ال  ةه ا  النظام السهور  مصه م موقف الةراق كا  قبا ذلك عن   
م  ك  راكة الح  إن ا وو وجوك نشهههههههههه بإ  اث و ليه اأإجر ه  في لبنا  ووجوكه وناكه في نظر النظام السهههههههههور ه ليس  ورطا  

    ةاما ال ج وعة الةربية  أفضها م السهور . ليلك من اأك  راكة الح  إب يضها  أر   صها سه  رار الوجوك السهو إالسهور ه و 
  يخرج  أ  عليه هفهام النظام السور  بإ  نباشر بوقت مبكر بأو ال  ة مع ال سهلة اللبنانية من خالل ويا ال صور. و أ

سهههههههه ةاكة مةسههههههههسهههههههها هم  إية في لبنا  و سهههههههه ةاكة الو  ة الوطنإمن لبنا  لكي ي  كن اللبنانيو ه وب سههههههههاع ة الةربه من 
 .  أمنا   مس  ال   عربيا   ك لبنا  قطرا  ال س ور ة لكي يةو 

خ هار هه اللجنهة. وعلى وهيا  إعطهاء الفر هههههههههههههههة للخيهار الهي  إ و أي  ههييه  فنظر نها وهيه لم ن هانع  ىومع  ههكيه نها عل
 قف وخطوات لكي  نجح.لنا مه  ها ولبينا كا ما طلب ه منا من مواي نا اللجنة الثالثية وسه  أساي اأ

و مخرج يوفر ما يسه ى بحفظ ماء الوجه للسهور ين لكي ألبح  عن مخرج مالئم   ي ضهح ا  ال سههلة ليسهت ااآل
  و يضهههع مطلبا  أ   يرفع ي ه عن لبنا  وعن ما يضهههع شهههرطا  أم السهههور  ال ير   ك    الح  أ  ي ضهههح يخرجوا من لبنا . اآل
و ههههههههههههههلها  أنهم يفاج و  اللجنة ب طلب ثا  وثال  ووكيا   ى إخر فآو بأب  ر     جاوب مةه  أو حاول اللجنة الثالثة 
والة ا  لى مر لة ال ةجيا. ووا انت  ر  ونحن ن ح ث اليوم ا  الو ههههههههههههع في لبنا  ياكاك   وورا  إ سههههههههههههب مةلوما ي 

رائع  ية ذألكي  ا ا  خيرة أوخطورة وأفاق الحا ال  ة لم  فشها في    ير ه ال  ة  اولت محاولة   سهاعا  إالةسهكر  ياكاك 
   اكاك قناع هم. كا  من أ  ي يرع بها النظام السهههههههههههور  للب اء في لبنا . كا  من الضهههههههههههرور  ل ليلي ال ناعة أي كن 

   اال ويه  أخر لحا ال سههههلة اللبنانية آو بأ  ي ةاما بشهههكا أ  النظام السهههور  ي كن هووام بأالضهههرور  لليين ل يهم 
  الوجوك السههههههور  وو أ   كو  وناك مواجهة مباشههههههرة للح ي ة ووي أ  ويه ال ر لة الب  في ال صههههههورات الوو ية. اآل

 .  ةيذا لم  ال ويه الةلة فلن يكو  وناك  ا لل سهلة اللبنانإالةلة و 
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 م،لس الت اون ال ربي... والوضع في السودان 
سرررررأل  نا اأة مواقف؟ و م أن ه اك عدأد مما حدث في السرررررودان قلت: هل لم،لس الت اون ال ربي موقف موح  

لك ي سررررررررر،م مع روحية  ذن أن الموقف واحد. فلل في نقديركم أن رد اله ل و يوحي بأسرررررررررا  ان ا نالح  بأ ىعل
لى ما يحدث في السررررررودان وما الذش طلب  م نم  إنتم مرناحون ألى ال راق هل إم،لس الت اون ال ربي. وبال سرررررربة 

املرئيس قيرادة ا ىعتردنا علإخوان. ومن الطبي ي كمرا اإل   طلر  م لرا دولة عربيرة أمورا  حسرررررررررين انلرا ع ردما ن   ةرررررررررد 
 ن التلبية نتم على وج  السرعة.  إحتياجال وننون قادرة على نلبيتلا فإو 

ولي ال ةلومات وال حليالت عن ويا ال غييره  أخير في السهههههههههوكا   باكلنا بشهههههههههكا جاب: عن ما   ث ال غيير اأأو 
 بهاكلنها ال ةلومهات وال حليالت  ول وهيا   يضهههههههههههههها  أخير في ع ها  ج  هاعنها اأإل بي. وخالبين كول مجلس ال ةهاو  الةر 
  اقول  أالب   كو  كقي ا  أنا لكي  أ ؟ م ليس ل ينا موقف مو   أ  مره. وا ل ينا موقف مو   أالح ث في قطر عربي يه نا 

نحر    ةه ب ةنى اننها ج يةها    الةربيه  ه اث كاخليهة في البله اأزاء مها يحه ث من إننطلق من موقف وا ه   يةها  ننها ج إ
ي شههةونه ال اخليةه و ههع يحافظ على سههياكة ذلك ال طره  فكا قطر عربيه من كو  ال  خا  ي  يكو  وناك فأعلى 

ج  اعي والث افي. ويه وي ر بة الةراق  ق صهههههههاك  واإلسههههههه  رار والن و اإلمن واإلو   ه الوطنية و ةمن له م طلبات اأ
   كو  ل ينا ناعة  أؤك  ذلكه من كو  أقطار الةربية من كو ه و زاء كا اأإ  نيا هم و أومصهههر رك  والي ن ور بة اأ

ب      نةاونه فالأيير ير   منا غال فركية وال ج اعية لل  خا في الشههههههههههههةو  ال اخلية. ولكن عن ما يح ث  غيير وويا ال 
ر نا  ساؤالت وق  طر ناوا مباشرة  زاء ما  صا ولكن نحن طإ  ر. في ويه الجوانب ونالك موقف مو   م  نبح  اأأ

.  صههها السهههوكا   مامنا ج يةا  أ ار خ السهههوكا  الح ي   إ خو  و هههر ح وقلنا أمع الوف  السهههوكاني الي  زارنا بشهههكا 
 ة  كومة قائ ة من اأ ااب وال و  السهههياسهههية ال ي كانت قائ وأها م نية سههه  الل و شهههكلت  كومة م نية سههه    على اإل

فشلت قياكة الجيش في  1964 ت قياكة الجيش السلطة. في عام ن الب عسكر  و سل  إ صا  1958نياك. في عام آ
ن الب  إ صههههها  1969م. في عام ك  لى الح  إم السهههههلطة وعاك النظام السهههههياسهههههي السهههههابقه نظام اأ ااب والبرل ا ه  سهههههل  

واقع  كم الجيش. فن ير   عا السههطح واسهه  ر في العسههكر  ثا  واسهه  ر ويا االن الب بشهه ى الصههيم ال ي ههر بها 
و  لهكه مرة  أو وهيه الك لهة أو ذاك أكهانهت بيه  قيهاكات عسههههههههههههههكر هة مع وهيا ال ه ني  1985و 1967وقيهاكات البالك بين 

. جاءت ال ياكة  يضا  أسالمية ولكن الجيش وو الي  كا  يحكم البل ه فشا إيسار ومرة ي ينه مرة نا ر ين ومرة جبهة 
م اأ ااب ثالث سهنوات ثم فشهلت وجاء الجيش  ك    ه إلى    ة ال شهير سهوار اليوب ثم سهل   ت السهلطة برئاسه و سهل  الةامة 

مام زمالئنا في مجلس ال ةاو  الةربي ون سههههههههاءل: وا ي كن أمام السههههههههوكانيين و أل رة ثالثة ليحكم البل . نحن  سههههههههاءلنا 
م جربت في السهابق. البةض  ك  الح  سهلوب وويه الصهيغة في   يحا مشهاكا السهوكا ؟ ويا اأأم الةسهكر  الصهرف ك  للح  

من  وع ليا   نظر ا   ب  إذا   فشههههها في السهههههابق ال يضههههها  أ  اأ ااب ق  فشهههههلت. نةم. اأ ااب فشهههههلت ولكن الجيش إي ول 
 م السوكا .  ك  ة ج ي ة لح  غال ف يش عن  ي

م ال  ني  ك  للح   ة السههاب ةغسهه  ناف الصههيإلى إم ق   ةك  ك  ة الةسههكر ة الصههرف كصههيغة و ي ة للح  غب اء الصههي إ 
 ااب ال  لي ية والفشها ال   الي لل ةسهسهة  و ب ى السهوكا  ي يش في  ل ة مفرغة ال خروج منها ووي الفشها ال   الي لأل

له.   ي الشههههههةو  ال اخليةفعليه ومن كو  ال  خا  من محب نا للسههههههوكا  و ر هههههها   نطالقا  إالةسههههههكر ة. نحن نةمن بهيا و 
نه الب  من ال ف يش عن  ههههههيغة ج ي ة. وويه الصههههههيغة على  هننا نة    بإيين ونكرره بنةمن بهيا ون ولهه قلناه للسههههههوكان

كر  بشههههةابهاه ولكن  أوا مكة  هفي ويا الشههههه ه ف   نةطيهم كروسهههها  أ  يب كرووا. ليسههههت ل ينا الر بة في أالسههههوكانيين 
ل ح يق السههههالم ايه ول ح يق  و  ة السههههوكا   ىت الالزمة لل حافظة علة ج ي ة  وفر ال  وماغ  يج وا  ههههيأعليهم وم 

   .الحياة ي فق صاك ول همين ال شاركة الشةبية الح ي ية س  رار للنهوض باإلمن واإلاأ



211 
 

 لى متى؟  إهل انلا الحر  الباردة.. و 
ر ونقول  598في ن هيذ ب ود القرار  إيرانقلت: نصررل ا رسررائل كثيرة يسررأل فيلا مرسررلوها عن السررر في نباطؤ 

نلا سرتوجد حالة الحر  الباردة ولسر وال طويلة  إادامت لم نتمكن من مواةرلة الحر  السراخ ة فللم ما م  اه أنلا م
 تسليحية.  ن نصبج الباردة ساخ ة ع دما نتوفر للا الظروف الأبحيث يمكن 

 ن نقول  عن لساننم للذين يسألون؟  أما الذش يمكن 

 . ووم ليسوا بةي ين عن الواقع.  ما    اليين يسهلو  ويا السةال ينطل و  من موقف مشروع   اإ: أجاب
 ههاغه   598من ال ولي ال رار عن ما  هه ر وعن ما  ههاغ مجلس اأ 598  إيرا  لم   با بال رار أن م  ةرفو  أ

  يكو  خطة سههالم شههاملة ير ههى بها الطرفا . إيرا  كانت غائبة عن ال  اول  م واز  بحي  يصههلح أبشههكا كاما و 
قصههى  ألى إمن ال ائ ين وغير ال ائ ين كانوا يه  و  بالرأ  اإليراني عضههاء مجلس اأأ ولكن  598ال باشههر في ال رار 

به كشههههههههههةارات في ذلك الوقت. ومع ذلك لم   من الكثير م ا كانت  طالبطوا إيرا  في قرار مجلس اأأعال رجات وق  
ن ائ    كنها من رفض   برنامجها الةسههههههكر   هههههه  الةراق سههههههيح ق هنها كانت   ووم ب  با إيرا  به عن ما  هههههه ر أ

مت ا  شههههر   ى و  أسههه  ر ويا الووم لة ة إو اف ال شهههروع الخ يني. و أ السهههالم و  كنها من ال ا   من ال وسهههع و ح يق 
وفي جو الها  ة الةسههكر ة السهها  ة قبلت إيرا  بال رار   1988و  وز  1988سهها  ة بين نيسهها   إيرا  وا  ة عسههكر ة

عن   ي ة ال وقف وناك. ففي من صهف الليا ب وقيت نيو ورك بة  الرئيس اإليراني  ر . وكانت طر  ة قبولها  ةب   598
نهم ق  قبلوا بال رار  همم ال  ح ة و هل ه ووو نائم في فراشهه يبلغه بلى االمين الةام لألإخامن ي وبشهكا مفاجىء برسهالة 

598  . 
عن ما  هههههههه ر   1987نحن في   وز  ب.لى ويا االسههههههههلو إ  اجوا إل ا  لو كانت هروفهم طبي ية وقبولهم طبي يا  

نها رسههههههههههههههالهة  أج  هاعهات لل يهاكة ال طر هة ومجلس قيهاكة الثورة ومجلس الوزراء وال جلس الوطني. ثم   لهت إال رار ع ه نها 
لى نيو ورك واج  ةت مع كيكو ار باسهلوب ر هين وطبيةي في ال ةاما مع ويه ال سهائا.  إمن ال ياكة الةراقية وذوبت 

 جهاه  إلم ي  ه موا خطوة وا ه ة به  598في جو الها  هة الةسههههههههههههههكر هة السهههههههههههههها  هة. وبةه  قبولهم ال رار  985ل ه  قبلوا ال رار 
ر  ليه نحن ووم عب  إالي   و ههههلنا  1988غسههههطس( أ ب  آ 8  فاقإالسههههالم الشههههاما وال ائم. في ويا الشههههه  نحن ل ينا 

غسهههههههطس( و ب أ مفاو هههههههات  أ ب  آ منطالق النار في الةشهههههههر ن إف   ي م وق  همم ال  ح ة و  ضهههههههي بمين الةام لألاأ
 كام  ألى فهم مشهه رك لب ية إا الو ههول ج  أالخارجية برعاية االمين الةام من  مباشههرة( بين وز ر    ىؤك  علأمباشههرة  و 
من ومن ك لخطة السهالم ال ي و هةها مجلس األى فهم مشه ر  إ  نصها أجراءات وال وقي ات الخا هة بيلكه ال رار واإل

 وال وقي ات.   جراءاتثم ن فق على اإل

مين  أج  اعات برعاية اإن ا إ  ما  صهههههها لم يكن مفاو ههههههات و ج  اعا نا أإو فلن ا أعن ما ب أنا مفاو هههههها ناه 
غسهههطس( و  ى اليوم رفض الجانب اإليراني ال خول في مفاو هههات مباشهههرة   ي ية مةنا. في كا أ ب  آ 25الةام في 

مهامهم أمم ال  حه ة ونحن جهالسههههههههههههههو  مين الةهام لألحه ث مع اأاني ي ج  هاعهات ال ي  ضههههههههههههههرنهاوها كها  الجهانهب اإلير اإل
  نجلس على طاولة مباشهههههههههههرة  أجراء مفاو هههههههههههات مباشهههههههههههرة ج يةه ب ةنى إورفض وز ر خارجية إيرا  والوف  اإليراني 

ب  آ 8 فهاق إو ال ةهامها مع نص وروح أمهامنها. ثم رفضههههههههههههههوا ال بول أون بهاكل الرأ  ون نهاقش ونبحه  ال سهههههههههههههههائها ال ي 
 جراءات وال وقي ات الخا ة بيلك.  لى فهم مش رك لخطة السالم ومن ثم اإلإووو الو ول غسطس( أ  

مههامي أ  يل ام أنههه ال ير هه  أمههاذا يةني وههيا؟ عنهه مهها يرفض الوز ر اإليراني ال حهه ث مةي مبههاشههههههههههههههرة فهههيا يةني 
 خطة سالم.    طبيق ننا بص كن إلل ااما بالسالم بين البل ي  إ  يكو  أب   مامي الأل اامه إبشيء. و 

ن طة وا  ة من الن اط لةالها عن الن اط   ىلى وسائله ال ةروفة في ال ركيا علإومني الب اية لجه الجانب اإليراني 
نها  رب باركةه نةمه  رب كعاية ووي نوع  هلفا  وفي شههههههههن  رب كعائية و سهههههههه ي ك لها بخر  في اللةب على اأاأ  
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قامة سهههههههالم شهههههههاما وكائم مع الةراق. قراره   ى  إب وا هههههههحا   ذ  لم ي خي قرارا  إ يرانينواع الحرب الباركة. النظام اإلأمن 
ا هي  ر مسههلة عوكة ال وات وا  ال واج  الحالي في بةض اأ ى اء  الة الال رب والالسهلم وو يركا ف ا علإب  وو اآل

ا ال ناقشهههههات ال ي جرت بيننا  على ويه ال سههههههلة وفي ك ال  إطالق النار. ووو ال يركا إف اإليرانية وو ن يجة لحالة وق  
. ما وي يضها  أخر  لنبحثها أ  . كلنا ن ول ويه مسههلة ج يرة بالبح  ولكن وناك مسهائا ال ويه ال سههلة.  سهنا  إال يبح  

 ؟  598ل ااما كم  جاونا ب وجب ال رار إ

 ننا وبينكم؟  ما وي  صورا كم ل س  با الةالقات بي

 كم؟   1200م  اك إ ىن م ووي علأمن   وكنا نحن و أكيف سنةمن 

 ما وو ال وقف من ال  خا في الشةو  ال اخلية؟  

لى  الة سههههههههالم. كا  النظام اإليراني  إننا  و ههههههههلنا إيجاك الحلول لها لكي ن ول إب  من بحثها و  ويه ال ضههههههههايا ال
  يب ي  الة  أ  النظام اإليراني ير   ه  ي ة ق ل ينا الشههههههههك بأب   ا. ليلك الي  من ويه ال ضههههههههاأي هرب من مناقشههههههههة 
م اإليراني يخطا لحرب ج ي ة. ال ك    الح  أنفي أ  أسهه طيع أنا ال أي ال سهه  با. فن ظار  طور ما إالال رب والالسههلم ب

السههههاب ة  جاه الةراق فحسههههب  اسهههها ه يمكانات لكي يسهههه هنف سهههه إ  النظام اإليراني يف ش عن فر  و أنفي أ  أسهههه طيع أ
 . ا  موقفهه من السههههههههههههههةوكيهةه لم ي غير.  آلمشههههههههههههههاكلهه مع بله ا  ال نط هة   ى انهه لم يحها  ها  جهاه بله ا  ال نط هة أإنو 

ال نه    ى   ههاالته وعالقهها ههه مع الةههالم الخههارجي مهها اال مبنيههة عل اال مف و ههة لكهها اإل عالقهها ههه مع كول الخلي  ال
  يةاز أا ج  أمن و  لك أ  يسههههه في  من ويه الفر هههههة أ بع في سهههههنوات الحربه ووو االي   ن هاز  نفسههههههن  ائي اإلاإل

 ق صاك .  و اإلأو السياسي أموقفه الةسكر  

  رام ال هانو  اله ولي  إ ىنهه برنهام  سههههههههههههههل ي قهائم علهط  نها  به لى برنهام  خهارجي يثير اإلإنهه لم ي و هههههههههههههها بةه  إ
ال فاو ههههههات لحا ال شههههههاكا من خالل ال واع  ال ي  نظم الةالقات في سههههههلوب أ باع إن الجوار و سهههههه    رام عالقات    إو 
للج هور ة   ن خاب رفسهههههههنجاني رئيسههههههها  إةصهههههههر الح ي . ماذا سهههههههيكو  ال وقف اإليراني ك ا ي ال في الصهههههههحافة بة  ال
قامة إ جاه إفي  سهه ة اكا  إذا وج نا إ  يجيب عنه. نحن سههنن ظر و أسهه  رار السههلطةه ويا سههةال على الجانب اإليراني إو 

خال ه ولكن في إسههه  جاوب بكا  بل ا  ال نط ة ج يةا    الةراق و إال نط ة ف يسههه  رار   ي ي فإسهههالم شهههاما وكائم و 
 .  ال ةاما مع النظام اإليراني ي  نكو   ير ن فأو    ال نكو  سيجا  أالوقت نفسه علينا 

 الدورة ال ادية لل،مفية ال مومية.. هل ننون غير عادية؟  
ن ننون  أعراديرةر بم  ى  مم المتحردة غيرن ننون الردورة ال راديرة لل،مفيرة ال موميرة للأنتوق ون هرل  :قلرت

ول دورة  أنلا أسررررا  أ ىي وموضرررروع الدولة الهلسررررطي ية وذلك عليرانزاء موضرررروع السررررالم ال راقي اإلإكثر حيوية أ
القبول بالقرار   ىعل إيرانجبر أنتصررررر ال راق و إول دورة ب دما أو  ب دما باشررررر الرئيس جورج بوش م صررررب  رسررررميا  

 ؟ 598
  ال ورة ال  بلة للج  ية الة ومية سههههههههه كو  كورة غير عاكية.  هههههههههحيح ا   أ ج أ: من م ابة ي لل وقف ال أجاب

الصههههةي  ال ولي   ثت خالل الةام ال ا ههههيه ووي مسهههه ج ات ذات   ىي منط  نا وعلفونالك مسهههه ج ات في الو ههههع 
ة. الو ههههع  في مر لة الب اي  اال ج يةا   يجابية لها  ههههلة ب ور االمم ال  ح ة ونشههههاطهاه ولكن ويه ال ضههههايا ماإطبيةة 

 يل  ح ة فمم ا  خيوا اأ ول ال يسههههه ح بخطوة كبيرة ج ا  جابة عن السهههههةال اأو هههههح ه في اإلأبين الةراق وإيرا  ك ا 
 صههههههههاالت مةنا ومع الجانب  إ  يجر  أمين الةام يخطا بة    اأإجر ناوا فأ صههههههههاالت ال ي ويه ال ورة. و سههههههههب اإل

ك وبر(  أول  ن في شههر  شهر ن اأسه  ناف الل اءات مع الطرفي  ال ورةه إلثناء أاإليراني رب ا على وامش مة  ر بلغراك و 
 .  (1989  و  شر ن الثاني  نوف بر( ال  باأ

 صههههههههههههاالت كثيفة خالل ال ورة مع ع ك من ال ول ال ه  ة بالو ههههههههههههع في إنه سهههههههههههه كو  ونالك أولكن من ال ةك  
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ي الةام ال ا هههي.  فه ال ورة م ا  صهههلت عليه فكثر في ويأو  ام إ ال نط ة. ال ضهههة الفلسهههطينية رب ا سههه حصههها على 
وال ي كن  جاوا   1989يلول  سهب  بر( أو  1988يلول  سهب  بر( أووناك  طورات  صهلت في ال ضهية الفلسهطينية بين 

لى ويه ال طورات وسهيكو  وناك نشهاط  إسهنسه ع كل ات من وفوك كثيرة في الج  ية الةامة  شهير  ويه ال طورات. مثال  
   اسي ذو  لة بهيه ال طورات.سياسي وكيبلوم

كر . ر غا  كا  يحضههههههههر في ال ورات السههههههههاب ة للج  ية  أكثر من ر غا ؟ ال أ ج بوو مجهوكا  ور وا سههههههههيبيل ج
ذا لم  إميركي و  ح ث. على كا  ال اي ا يخص ال ضهههية الفلسهههطينية الةامة و ل ي فيها الكل ات رب ا يه ي الرئيس اأ

  ي   م  ألى إ  الج يع ي طلةو  أ سهلبيا   ذلك سهيكو  و هةا    إال ي مازال فيها فميركي من الشهرن ة يخرج ال وقف اأ
 .   ميركي عن ال س و  الي  وو عليه اآلال وقف اأ

 التباطؤ اإليراني وعدم التريث في الترحي  والتوق ال  
 وكديبلوماسية؟   فيما يت لق بالمهاوضال المباشرة فاجأكم كدولة إيرانن هذا الموقف والتباطؤ من أقلت: هل 

نهه عنه مها  أه ونةرف 598ننها نةرف كيف قبلهت إيرا  بهال رار : ال لم يفهاج نها ال كه ولهة وال كه يبلومهاسههههههههههههههيهة إلباأجه 
لى  إ  إيرا  واف ت وسهههيحا السهههالم. ذوبت أن هى و إ  االمر ق  أبصهههورة رسههه ية هن البةض  598قبلت إيرا  بال رار 

  إيرا   إفاو ههههات مباشههههرة. البةض قال ل اذا ذلكه جر  م   أواف ت على  نيو ورك وبناء على موقف ال ياكة الةراقية
  إيرا  رفضههههت  أسههههى ن  ال نأ  ال ننسههههى كيف قبلت. علينا أ  إيرا  ق  قبلت ولكن علينا إق  قبلت بال راره قلنا نةم 

ال بول  سل ية للنااع. سلوب ال سو ة الأن الساب ة ورفضت م  إيرا  رفضت كا قرارات مجلس اأإو  598ال بول بال رار 
     إ  ن هك  من نيات إيرا . وال فاو ههات ال باشههرة وي أن هى وا  السههالم سههي ومه الب  إ  االمر ق  أ  ال يةني اآل

 .  الوسائا ال ي   كننا من ال هك 

هرذا   من التريرث في ن شررررررررريئرا  أحين  يبرادر ال راق ورحر  برذلرك ف 598على القرار  إيرانقلرت: ب رد موافقرة 
من الضرررغط الذش   ن يشررركل نوعا  أكمل عمليال التحرير المطلوبة كان من شرررأن  أكان قد أن   وع خصررروةرررا  الموضررر 

غير ما هو علي  بال سررررربة لموضررررروع التهاو  المباشرررررر. لماذا لم يحدث ذلك   ىي الحالي عليراني، ل الموقف اإل
 التريث؟  

ال عار هههههههة  إة من قبا إيرا  را هههههههينا ال ح لألم يكن ق   ب ى من  598ي اليوم الي  قبلت إيرا  ال رار فجاب: أ
رنا كاما  رابنا الوطني  ةاملنا مع ال بول     ر  أوبة   22/7/1988ر ع لية  حر ر في آخسههههههههههههانوبه وق   ررناوا في 

  قبول إيرا  وو هالرغم من مةرف نا ب ىن نيةه علسههههههه  وبح   واق يا   وثائ ناه  ةامال   يه ك ا سههههههه يناه ف598اإليراني لل رار 
 صيلة للها  ة وليس ن يجة لل ناعة.   

 ه ماأنلى سهههههالمه ووج نا إ هههههيا وب ناعة ع ي ة ور بة ج ية في الو هههههول أب افع  598نحن كنا ق  قبلنا ال رار 
ي البح  في  طبيق ال رار. ال شهههههكلة ك ا ففالب  من ال خول  و  ظاورت بال بول رسههههه يا  أ كامت إيرا  ق  قبلت رسههههه يا  

 .  598  عن ال خول في بح  مباشر ج   ل طبيق ال رار نع   ى اآل  إيرا     أت وي قل

 ؟  إيرانن يبدأ علد رفس ،اني في أحتمال عقد جولة مهاوضال قبل إقلت: هل ه الك 

لى روماه ال  وج   إناء ز ار ي أثمم ال  ح ة مين الةام لألخير مع اأع   . في  وء   يثنا اأأ نا ال أ: ال. باأج
 ك وبر( ال  با.  أول   اءات قبا شهر  شر ن اأس  ناف اللطا إلخ  

  كة لدول م،لس الت اون ال ربي سررررررت طي مردودا  هل يمكن التوقع بأن ال،لود الديبلوماسررررررية المشررررررتر  قلت: 
 ؟  لى موضوع إيرانإفضل بال سبة أ

نااع  مسهههههههههةولة عن م ابةة مو هههههههههوع ال: على الصهههههههههةي  الةربي وناك اللجنة السهههههههههباعية الةربية ال ي كانت أجاب
ف  قبا وق   شهر ال ا ية لكنها نشطت كثيرا  نها لم  ة ا خالل اأأ اال قائ ةه  حيح  الةراقي اإليراني وويه اللجنة ما
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من ل عم موقف  لى عوا هم ال ول كائ ة الةضهو ة في مجلس اأإطالق النار قامت با ارات إف طالق النار. وبة  وق  إ
 الةراق.  

مين الةام ب أت. ويه وي ال ةسهههسهههة  و الل اءات  حت رعاية اأأال فاو هههات   شههههر لم   م بنشهههاط أأني ولكن م
و  وم   مطل ا   نها   ضههههههامن مع الةراق  ضههههههامنا  إما كول مجلس ال ةاو  الةربي فأطار الةربي. ال ي   حرك  هههههه ن اإل

اك لحركة ع م  ال عم سهههههيظهر في مة  ر بلغر   ويا إك ل عم وجهة نظر الةراق. وبال هكي  فبنشهههههاط كيبلوماسهههههي مشههههه ر  
 .نحياز وسيظهر في ال ورة ال  بلة للج  ية الةامةاإل

 نوق ال ونم يال من القمة الللي،ية في مسقط  
   نحياز والقمة ال ربية غير ال اديةوقمة عدم اإل 

طالق ال ار. ما  إف ولى ب د وقْ سررابيع سررت  قد في مسررقط القمة الللي،ية الحادية عشرررة وهي األ  أب د بضرر ة 
ن قراد قمرة إحر  ما هو المطلو  م لرا. وهل نتوق ون باأل وأل من وجلرة نظركم من هذه القمرة الللي،يرةر هو المؤمر 

 عربية عادية في المد  غير الب يد؟  
س ن اجه  إلال حليا وا ي  اغلبية كول الخلي    فق مةنا فأجاب: ما يخص الو ع بين الةراق وإيرا  في    ير  أ

قامة عالقات سههل ية مسهه  رة ال  ح ك ايه خيارا ها النهائيةه وا  إيرا  ليسههت مسهه ة ة إل اال في و ههع لم    إيرا  مابه
من كول الخلي  في  ج هههاكات لهه   عهه ك محهه وك جهه ا  إن هها مع كول الخلي . ونههاك ك هها  ةرف إمع الةراق فحسهههههههههههههههب و 
لى  إفي السابق لم  و ا    طرو ا هاأالرغم من  ىة علج هاكات قائ نف اح على إيرا . ويه اإلموا لة ما يس ى باإل
خواننا في إ جاه الصهحيح. وسهنب ى نحن على  وار مع   باإلسه ن اج مو   إلى إ    و ها ال  ة أن ائ  مل وسهة. ن  نى 

 .  ك ا يه نا  ويا ال و وع يه هم كول الخلي  أ

سررررتضررررافتلا  إنم وهل نسررررت دون للقمة التي قرر نحيازر هل ه اك ما نتوق ون  في القمة المقبلة ل دم اإل قلت:
 ونأجلت؟  

  وو ق ة   اجيب عن الشهههق الثاني من سهههةالك السهههابق  ول ال  ة الةاكية. ما ن وقةه اآلأوك أقبا ذلك  أجاب:
لى  إ  يهها اللجنهة الثالثيهةه ال  اللجنهة الثالثيهة ال كلفهة بهال لف اللبنهاني لم  صهههههههههههههها   ى اآلإلخر   ه عو أ  غير عهاكيهة 

   نة   ق ة عاكية  أالب   ىعلأ ذ  كح  إيار  مايو(ه أمن  ا  شهر ب ءأووي س ة  ح كة لهاالن يجة ال  وخاة ووناك م ة م
  ال هزق اللبناني ال قصههاه شهههر  شههر ن الثاني  نوف بر( ال  با. ورب ا  نة   ال  ة قبا ذلك الوقت أأموع   يخر  فأ  

عاكية في الوقت الي  ن وقع ايه ع    ح ي  في الوقت الحا هههههههههههههر عن ق ة يح  ا مثا ويا ال هجيا. ليلك ال ي كن ال
 خر  خا ة بال لف اللبناني.  أ  س ثنائية إق ة 

نحياز رغم ما فيها     ركة ع م اإللل شهههههاركة الفةالة في ويه ال  ة أ هنحياز نحن ن هيلى ق ة ع م اإلإبالنسهههههبة 
   كو  الحركة  أ ئية وع لية في وال يبلوماسي وللةراق ر بة مبللنشاط السياسي   مه ا   ا  طار إمن  ةف وسلبيات  ب ى 

 .  الصةي  ال ولي ىكثر فةالية علأو  و أق

رية التي   سررر ال عادة ب اء قونلامسررراعدال إل ىفي سررربيل الحصرررول على سرررالح وعل إيرانن ن شرررط قلت: اآل
عدواني وحربي كيف سررررريكون شررررركل ال القال بين   ن،اهإذا كان هذا الب اء بإحطملا ال راق خالل سررررر وال الحر  

 ن،اه؟  في هذا اإل إيرانراق والدول التي نساعد ال 

قهامهة عالقهات طبي يهة مع إيرا  في ال جهال  إ  إح علينها في اأوا  االخير وقه  قلنها ر  وهيا ال و ههههههههههههههوع ط   أجهاب:
لى  طبيع الو ع  إنه يةك  أ ا  يكو  مفي مر ال  بار عليه وق  أوغير ذلك من ال جاالت ال  نية  يق صاك  والث افاإل

م اك إيرا   نه ال يوج  وناك مسهههوغ إلسهههلحة فهو موقف سهههلبي أما  او   إيرا  باأأخر . هو بأني الشهههاذ بصهههورة اإليرا
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 بالسالح.  

 حاك  إلذا كا  ال ه ي  من اإن الي  يه ك إيرا ؟ سهههلحة كفاعية. وق  سههههلنا  ههه  من؟ م  أ  إيرا   بح  عن اقيا 
إيرا  بالسهالح.  ركيا ليسهت لها خطا للهجوم على إيرا . باكسه ا     حاك السهوايا ي وو الي  قرر  او  سهوايا ي فاإلال

الةراق  . ذ  يب ى الةراق وكول الخلي إ   ه ك إيرا . أ ههههههةف من أفغانسهههههه ا  أليسههههههت لها خطا للهجوم على إيرا . 
إليرا    نها ليسههههت مصهههه ر  ه ي إوال وسههههع اإليرانيه ليلك  وكول الخلي   ر   السههههالم مع إيرا  وكانت  ههههحية للة وا 

 وان ا إيرا  وي مص ر  ه ي  لهيه ال ول.  

  ر ياح  نشةر باإلأمن كول الخلي  وال ي كن ألى إيرا  سيكو  مص ر  ه ي  أمن الةراق و إ  سالح ييوب أ  إ
منناه ويا قلناه  ألى  ه ي  إزاء  صههههههههههههرف من ويا النوع يةك  إر ياح لة لية  او   إيرا  بالسههههههههههههالح. كيف نشههههههههههههةر باإل

يجابية في الو ههع    ياوكوا إيرا  بالسهالح. ال سهاو ة اإلأو م كن  أكوا إيرا  سهوايات ولغيروم من اليين زو  بصهرا ة لل
 بال نط ة ال  كو  ب او   إيرا  بالسالح.  

ذا ما رغبت  إ  الةراق مسهه ة  إقول أنحياز بة  ال  ة ال  بلة سهه ضههافة الةراق ل  ة ع م اإلإلى مو ههوع إة بالنسههب
 .  ز في ذلكنحيا ركة ع م اإل

 قلت: لن ننون ه اك دعوة من ال راق؟  

  س ضافة ال  ةال س ة ة إل جاب: وناك بح  سيجر  في ال  ة  ول مكا  ال  ة ال  بلة. والةراق من بين ال ولأ
 .  ذا ما رغبت الحركة بيلكإ

 عضاء جدد أنضمام إ»م،لس الت اون ال ربي« و يتحمل 
 ن ب ض الشيء؟  ن المقبلتيْ الل الس تيْ قلت: هل سيتوسع م،لس الت اون ال ربي خ

  ي رسههههههخ. انه في ي ويا ال و ههههههوعه ال  مجلس ال ةاو  الةربي يح اج أفوانه الح ي  : من السههههههابق أأجاب
لى ع ا  طبي ي لة ك من السههههنوات  إسههههس ال ب ئية ال ي قام عليها ولكن يح اج مةسههههسههههة راسههههخة من  ي  اأ     ير  

 هههةي  ال وا هههالت و ركة السهههفر وال ن اه وعلى  هههةي  ال باكل وال نسهههيق في مجال  ىعل مل وسههها     ى يصهههبح واقةا  
يضهههههههيف كا منهم له  كامال   سههههههه  با بي ا  خر ه لكي ير  اليين ي خلو  في ال أ   هههههههة ة كثيرة أشهههههههركات الطيرا  وعلى 

 ههههافة  إ  إبيت كاما ف للبناء ال اال غير مو ههههوعة بشههههكا و مواكا  أوخرائا  غرفة. اما عن ما يه ي اليوم و ر  خططا  
 .  س ك ال بنية مجلس ال ةاو  إ ىعل  ك مساع ا  عضاء ج  أ عضاء س كو  غير بناءة ولن يكو  كخول أ 

م  ألى ننامل إعن الت سيق. ما هو سا  الت سيق؟ وهل نتطل ون  كالما  جتماع عمان سم  ا إقلت: في ضوء 
 م ن  ي عدم ن اقض؟  أ مشتركا   م موقها  أ ا  واحد ا  راء. وما هي فلسهة كلمة ن سيق. هل ن  ي موقهأل م،رد نباد  

و ال وقف بين كول مجلس ال ةاو   أ فاق والو  ة في الرأ    نسهبة اإلإفي الجانب السهياسهي ي كن ال ول  أجاب:
 .  ا  قلي ية وال ولية عالية ج ا اإليزاء ال ضاإالةربي 

 بالهترة التي سبقت قيام الم،لس؟   قلت: عالية قياسا  

وروبها. السههههههههههههههوق  أ في الةهالم. خهي مثال   ا  ه ووهيا شههههههههههههههيء مهم جه ا  . قبها قيهام ال جلس وبةه ه عهاليهة جه ال أجهاب:
 فاق على ال ضههههههههههايا  إللة ا الو  و  في الةالم ال يوج  بينها مسهههههههههه و   ا    ن وذجبر اآلكة ال ي  ة وروبية ال شهههههههههه ر  اأ
كبر. ولكن في الوقت نفسههههههههههههههه نحن  أ فاق بيننا اإل قلي ية وال ولية مثل ا وو موجوك بين كول مجلس ال ةاو  الةربي.اإل
امش من ع م ال طهابق ثانو   ي كا ال سههههههههههههههائا. ما وو موجوك من وو ف   يكو  ونهاك  طهابق  رأربع كول وال ي كن أ

لية ال ي و هههههههةناوا في ال نسهههههههيق وال ةاو  بين وزارات الخارجية. في ال ول  و سههههههه ك ا من خالل الحوار وما   من اآل
ل  كثر و وافر ال طابق في ال واقف من خالل ال باك  أمره با ت وسهههههههائا ال  ارب ام في ع ا   ةاز ويا اأيأربع قبا اأ

 .  ج  اعات صاالت ال باشرة في اإلل اإلالسر ع لل ةلومات من خال
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أن ي و  عن   ن ال راق ليس لدي  سرررررهير في دولة ما. هل يسرررررتطيع السرررررهير المصررررررش مثال  أل هتر   قلت:
 ؟  يضا  أالدولة؟ والسؤال بال كس  ال راق في هذه

  ي ثا بال ةنى الرسههههه يه  أعليه من  ي  ال ب أ ولكن ال يسههههه طيع   ف ناإجاب: من النا ية ال ب ئية نةم. وويا أ
 نةم.   ننا لسنا كولة وا  ة وال جلس ليس كونفي رالية ولكن سياسيا  إل

  ييوب  أطلب منه أور عصههه ت عب  ال جي  خي ال ك ألى إبة  رسهههالة أ  أسههه طيع أنا أمن النا ية السهههياسهههية 
فةا هنا سه أخ عصه ت و ياسهة الةراق ل   وزارة الخارجية. سهيفةا اأسهفير مصهر في بل  ما و و هح ن طة ما  خص سه 

  الخ مات ال ي ن  مهاه  أ فاق. كنا ن ةاو  ونة بر ذا ما طلب مني ذلك وويا  صههههههها في ال ا هههههههيه قبا اإلإ يضههههههها  أ
في البل    سهههه   نا من ال نسههههيق في باب ال  ثيا ال نصههههلي. فالسههههفارة الةراقية مثال  إة. وق  بةضههههنا لبةضه مسهههههلة طبي ي
 ف نا عليه وسهههنضهههةه مو هههع  إن. ويا     وم بخ مات قنصهههلية للبل ي  أرك  م كن  و اأأالي  ال يوج  ايه   ثيا للي ن 
 . ةربةقطار اأها بين وكالء وزارات خارجية اأثال نفيي. وناك آليات سي م بح

     
هامش السرررررياسرررررة ما   ىليس ه الك علأر قلت ل : نلاية الحديث وع د مصرررررافحة األسرررررتاذ طارق مودعا   في
 زياد؟  أبو ن ننتب  عن األستاذ أنستطيع 

بن في ال يالق ال ي  ةي  بناء ما يام. ووكيا سههههيشههههارك اإلأقبا  ا  يم ن : الةائلة سههههةي ة ب خرج ز اك مهن سهههها  بجاأو 
 .كمر ه الحرب

 

   ي م،لة »التضامن«ن شر الحوار ف
 1988و   / أغسطس 7بتاريخ 
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 مع أبو الزعيم   ابلةمق
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 أبو الزعيم ... اللارج على زعامة أبو عمار 
 « التضامن»في مصارحة مع  

 
:  نوعان نقالبالواإل. البارزة السرررررمة هي ال سررررركرية نقالبالاإل كانت الحديث ال ربي السرررررياسررررري التاريخ في

.  الحرال ب  نسرررررررررتقر نأ قبرل والتصرررررررررفيرال القمع ي تمرد نأ ب رد نمراإ طويال   ويدوم ن هيرذه في القرائمون   ،جي نقال إ
 .ع   غ ى و مرأ وهو دنىاأل حدها في السياسية الح نة إلى ب  القائمين فتقادإ بسب  طويال   يدوم و نقال إو 

  الحركال بلذه قاموا الذين ول ل. «ةالتصرحيحي الحركة» نسرميت  ىعل ةرطلجإ ما حدث نقالبالاإل جان  إلىو 
  نقالبرراللإل المواطن ضلرفْ  دراكلمإ عن ءىنرراشررررررررر  وهررذا نقالبيينإ ليسررررررررروا نلمأ م  رراه مررا القول ذلررك من رادواأ

 .  ال ا  نهو  في نماما   ن دمتإ نقال اإل بواسطة التغيير مصداقية نأ وكيف نقالبيينرواإل

 .  نقالبيةإ حاول هي «التصحيحية الحركال» نأ وهي ساسيةأ حايقة نلغي و التسمية لنن

  ولىاأل   المرة نلاأ وا إ ن ظيمال الواحد الت ظيم نقسررررمإو  كثيرة نقسررررامالإ حدثت الهلسررررطي ي ال مل مسرررريرة وفي
  أبو بلرا قرام التي المتوق رة وغير برل المهراجئرة اإلنقالبيرة الحرالرة نلرك بلرا ون  ي «نصرررررررررحيحيرة حركرة» نحردث التي

 خط عن الزعيم أبو خرج ع دما أن  درجة إلىو  عادية من أكثر عرفال ياسررررر فتج بزعيم عالقت  كانت الذش الزعيم
  ما اللروج هذا في رأ  الب ض أن إلى إضرررافةر والت ،  اإلسرررتهلام وعالمال الدهشرررة األمر أثار وزعامت  عرفال
 الشاعر: قول علي  ي طبق

 رماني ساعده إشتد فلما     يوم كل الرماية أعلم 

 الزميل فؤاد مطر إلىأبو الزعيم يتحدث 
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  الزعيم أبو أوجدها التي الحالة أن وهل اإلشرررتدادر وةرررل أين إلىو  قويا ر الزعيم أبو سررراعد يبدو مد  أش إلى
  البال في نرد التي التسررراحول هذه عن واضرررحة ةأجاب أْجل ومن يلتهي؟  ما سررررعان الذش البرق  من أكثر سرررتنون 

  ن تشرر الذين البورجوازيين الهلسرطي يين أو المليمال في يسرك ون  مازالوا الذين ال اديين الهلسرطي يين م،الس وفي
  ال،بيلة إلى ال لي قالع إلى الشرميسراني من الهلمة أحيائلا وفي السرب ة وجباللا عمان نالل على األنيقة دارانلم

.  الزعيم أبو عن عمان في بحثت هذه الواضررررحة ةجاباأل أْجل من.. وغيرها السررررير وادش بيادر إلى الصررررويفية إلى
  وانصرلت. عمان في الزعيم أبو يسرتقر أين عرفت فإن ي يتوه و - مثل ا ةرحافيا   كان إذا خصروةرا   ليسرأ الذش وألن

 .  الحديث هذا وكان. الزعيم ابو مقر في ك ت التالي اليوم وفي. ب  اإلجتماع أطل 

  يمكن اللقاء هذا الهلسرطي يين الطيارين من وهو اوعالم إدارة عن المسرؤول عويضرة حسرين ب ا يحيط ل  قلت
  حديث إلى يتحول او القاهرةر وفي نونس وفي بيرول في عرف اه قديم ةرررررديق انك أسرررررا  على للتحية يكون  أن

  الصرفبة السر وال ةرديق عن لتلليك فقط ليس النثيرين إسرتل،ان ذلك في بما بصرراحة األمور في  أطرح ةرحافي
 و والمطاردال الصررردمال من الهلسرررطي ية ثورةال عليلا التي الحال وكأنما ضرررده م ركة نقود لنونك وإنما عمار أبو

   نأمل. لوقهة ننهي

  إلى الداخل: ل  قلت اإلسررررت داد هذا وأمام. األسررررئلة كل وعلى أسررررئلة أش على للرد مسررررت دا   الزعيم أبو وبدا
  أن فلل. ةرورننم جان  إلى حسرين الملك ةرورة الديوان ةردر في وضر تم أننم يالح  التصرحيحية حركتنم مكان 

  ةرررررررررورننم علقتم لن تم اوردن غير وخر بلد في حركتنم كانت لو ان  بم  ى األردنر في الحركة بوجود مت لق ذلك
   ؟ وإستراني،يتلا ونوجللا الحركة ةل  في ندخل بإعتبارال يت لق اومر أن أم البلدر ذلك حاكم ةورة جان  إلى

  وكل بلار ن تز ف حن برونوكولية الزيارة نتكا فاذا السررررؤالر قبل المقدمة على أرد أن أوو   لي : إسررررمجأجا و 
  ف حن للذا وحبي  حميم ةرررديق وهو الطيبةر خبران  من ونسرررتهيد م لار نسرررتهيد فؤاد اوخ مع نقضررريلا سررراعال

 .  الم حى هذا الزيارة خذلأ ذاإ س داء

  عن ا  ب يد ا رلل  الحايقي ةرررون ا نقل هو يلم ا ما ألن الحديثر طابع الزيارة اخذل اذا سررر ادة كثرأ وننون 
  نصرحيحلا عن مسرؤولين نهسر اأ ن تبر مورأل ةرارخة نتقادالإو  عمال ارأل ةياولو  ه اك كان ذاإ  نأل والدورانر الل 

  والهلسررررررطي ير ال ربي شرررررر ب ا لد  مم،وجا   ةرررررربجأو  م  اه فقد الذش عمال ارأ في والدوران الل  فلي حركت ار في
  م ي ة لحظال في بدأنا ألن ا ال المر في المسرررررؤولين من النثير وع د المال  دول كل لد  وحتى كللا ال ربية مت اأو 

 لقضيت ا؟  ساءلوأ لش ب ا ساءلأ وهذه مصداقيت ار نهقد
  مواربة و ا  حديث القل ر إلى القل  ومن ةرررررادقا   رأي ار ل ا ي شرررررر نم   كل مع هو كما م ك الحديث وسررررريكون  

 .  في 

  لسررب  السررياسررية ب اداأل عوامل من عامل شأ في  ر  أ و ولن  ي  ريف محقا   ننون  فقد سررؤالك إلى وبال سرربة
  خارج نماإ الهلسرطي ير وال لم القد  ةرورة سرو   نوجد و مكتبي وفي اللاصر مكتبي في لسر ا وو  أ ن اأ هو واحدر

  قيادة مكت  في الدولة رئيس ةررررررررورة نوضررررررررع نأ الهلسررررررررطي يةر التحرير لم ظمة مكت  ألش وبد المكت  ردهال
  ن راأل يلتل  الوضرررررررررع ردناأل وفي بالدهر ر أ فوق  نحن نايم الرذش الردولرة هرذه رئيس ننريم من ك وع لم ظمرةا

  شررراكة وليسررت مزاجيةر ليسررت الشررراكة وهذه مصرريرر وشررركاء دم شررركاء - ردنيينأو  فلسررطي يين - نهسرر اأ ن تبر
  مصررررير شررررراكة بل م ظمةر ادةقي مع حكومة رئيس وو م ظمة رئيس مع ملك شررررراكة وليسررررت مسررررؤولر مع حاكم

  كانت وان خصرروةرريال ال لر غر  يفيش الذش الشرر   وللذا وغرب ر ال لر شرررقيْ  يفيش واحد شرر   بين حايقي
  اللوية على والحهاح ودقيقة واضررررحة ةررررورة في وبلورنلا الهلسررررطي ية الشررررلصررررية نأ نر   ن اإل قوميةر الم ركة

  وضر  ا ولذلك نهسرلار التحرير م ظمة علي  نحرص مما كثرأ الحركة هذه علي  نحرص سراسريأ مطل  الهلسرطي ية
  الهلسرررطي ير للشررر   والوحيد الشررررعي الممثل هي الهلسرررطي ية التحرير م ظمة نأ عمل ا في ولويان اأ رحو  على
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  ه ا ومن الم ظمةر هذه في نت،سررررد الهلسررررطي ية اللوية نأ نر   ن األ  رأْجل من ونسررررتشررررلد المبدأ هذا عل نقانل
  إلى عدنا ذاإ ولنن م ظمةر وكايادة حركة كايادة رضرررر أ على ونحن م اكر   الذش للبلد ا  ننريم ي  ي لصررررورةا فوجود

  ردناأل نأ وأ حسررين الملك نأ نر   و ف حن نالشرر بيْ  نربط التي والمصرريرية الشرر بية والروابط التاريخ إلىو  ال،ذور
 .ردنألا ر أ على غرباء الهلسطي يين نأ وأ الهلسطي يينر عن غري 

  خرين واآل عرفال مع ال القة
 .  ش وران نتاب اإ «نصحيحية حركة» سميتلاأ بحركة قمت نكأ لغ اب ع دما: قلت

  بوأ ةرررديق  مع التميز النثيرة ال القة لطبي ة نظرا   «بوالزعيمأ» قبل من هذا يحدث كيف كان: ولاأل الشررر ور
   عمار؟ 

  بالذال؟ الوقت هذا في لماذا بم  ى التوضيجر إلى يحتاج امم النثير وه اك حدثت الحركة نإ: الثاني الش ور
   ؟ والتشتت نقسامالاإل من المزيد ي قص  الهلسطي ي الص  نأ وهل

 عالقة له كنأ مازلت الشههخصههي الصههةي  ىوعل عرفاته ياسههر بالسههي  ج ا   وثي ة عالقة ىعل   كنت ننيإ: أجابو 
  ياسهههههر  أ شهههههك ال الوطني والة ا النضهههههالي الة ا طارإو  خطاءاأ طارإ عن ا  بةي    يمه  ههههه يق مع   يم   ههههه يق
  ويا يحضهههههههههههر وكا  وناال  ي» سههههههههههه هاإ ع ا  في منط ة في كبير مهرجا  في يام أ قبا قلت وق  نا هههههههههههاه عرفات

  ياكمإو  بالخيانةه عرفات ياسر  هم أ ال ننيإو  يخو ه ال الفلسطيني  إ. لهم  قلت شخصه االف خ سة  والي ال هرجا 
  بةي  كالم  ويا  خو ه  أ ي كن فلسهههههطينية قياكة  يام اأ من يوم  في وناك سههههه كو   نهأ فلسهههههطيني  أ بال في يخطر أ 
  كبيرةه مةاناة  ول يه لوطنه كبير  ب ل يه الفلسهههطيني ال  والحيا يةه اليومية م ارسههها هم  وعن الفلسهههطينيين خالقأ عن
 ع ق في ننظر عن ما ولكن عرفاته ياسهههههههههههههر خأا مع كانت عالقة بهية ع اأ  ناأو  خوانههإ مع ال ةاما في كقيق وأنه

 .  ال صي  بيت وي   ائق ونالك نر   ال و وعه
   ضهههههاف ج ي ة  منظ ة وأ نفصهههههاال  إ وأ ن سهههههاما  إ أو نشههههه اقا  إ نكو   لكي بها ن م  لم  الحركة بهيه  ق نا عن ما - وال  أ

  فائ ة يةأ  ةطه ولم  طو لة سههنينا   عصههابهأ  ىوعل عليه و ههغطت الفلسههطيني الشههةب عيتأ  كثيرة  منظ ات سههلسههلة إلى
 .  طالقا  إ

 ىفةل  نظيمه ب ةنى  أ  صههههههههههههههحيحيةه  ركة نسهههههههههههههه يها  أ طالقا  إ لي يروق  ال وال ي الحركةه بهيه  ق نا وعن ما
  ع ونا رفك    أ مني نيةيالفلسههههههههط مسههههههههير نا خطاءأ كا مناقشههههههههة إلىو  ال سههههههههيرة   صههههههههو ب إلى يه ف كي  راطي سههههههههايأ

  وياه يومنا إلى الفلسهههههطينية ر هههههناأ على له وقوميا  » وطنا   ي يم   هب ولاأ وبال» مة  ر في 1897 سهههههنة الصههههههيوني
  كانت كيف قا لوا؟  كيف لل ةامرات؟   صههه وا وكيف الفلسهههطينيو ؟  كفع وكم  الفلسهههطيني النضهههال ويا  صهههيلة وي وما

  بههالة هها   ياوا يينالهه  اليهوك قههاوموا وكيف لل حنههة  ةر ههههههههههههههوا كيف الهه وليههة؟  عالقهها هم  كههانههت كيف الةربيههة؟  عالقهها هم 
  وانشههههههههه اين  ماركس اليهوك  الشهههههههههةب ابه نجبأ الي  الوقت في نهأ كثيرة  مهرجانات في ويا قلت وق  والةلم؟  والوعي

  على ا  مغلوب الفلسهطيني شهةبنا  كا  الصههيونيةه قطابأو  اليهوكية والوكالة غور و   وبن وايامن  اييم  جاء ثم  وغيرو اه
  الح ي ةه  وي ويه  ولكن الفلسههههطيني الشههههةب شههههه  من   ليال   ليس وويا ومح وك بوأ» و ومح   بوأ» ب ي اومهم  مرههأ

 .  شياءاأ ويه   حية ووو   وكه  خارج من مصيره  و  رر خطيرة  كولية ل ةامرات ي ةرض بسياه مسكينه شةب
  الة ا   وك ال ي االسههههاسههههية ال نظ ة  وي وال ي وال  أ وف ح» كاخا كي  راطيا   ن حرك  أ في فكر نا كانت ونا ومن

  ية  واه الي  الةام  الشههههةبي وال يار ال سههههلح النضههههال في الف ر   الة وك  شههههكا وال ي بواهأ م أ الناي شههههاء الفلسههههطينيه
  وسههاطأ وفي الفلسههطينيه للشههةب الو ي  الشههرعي وال  ثا السههياسههيه الكيا  وي ال ي الفلسههطينية ال حر ر منظ ة وفي

 .  قضية كانت وال قياكات كانت وال منظ ة كانت ما ولواله  الح ي ية صلحةال   ا ب نة بره  الي  الفلسطيني الشةب

  الشهرائح ويه  م ارسهاته ووناك منظ ات ووناك قياكة  ونالك وقضهيةه وشه با   ا  ر ه أ وناك  أ ن ول نحن ونا ومن
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  رواخسههه  1947 و  ى 1927 سهههنة من الفلسهههطينيو  .  شهههر ح إلى يح اج الي  الفلسهههطيني الواقع مةنى  شهههكا مج  ةة
   ب ىه ما خسههههههرنا 1967 إلى 1947 من. بشههههههةبنا  لت ال ي ال ةامرات عن النظر بغض فلسههههههطين من ولاأ ال سههههههم 
   هبر ومن ك شهر   ومن مةاناة  ومن كم  من عن وم  ما كا عطوواأ و  بها مةمنين الفلسهطينيين ج يع وقام  الثورة  ويه  قامت
  يوج  وال ال نياه في شةب ق مها ال ي ال ضحيات  كا ومن رؤوسهم  على مخي ات   مير ومن  هجير ومن بن قية ومن

  ق  1987 بوابأ على  اآل ونحن 1967 عام  من نفسههههناأ نج  ثم . الفلسههههطيني الشههههةب عطاء عطىأ  ال نيا في شههههةب
  الطوقه كول خهارج اقول ال كي الةربيه الوطن خهارج   ى مشههههههههههههههركين  ههههههههههههههبحنهاأ والامنه الة ها طهارإ خهارج خرجنها

  وبين بينها ا  خالف وناك ر  أ وال مسههههه اة  شهههههرعية قياكة  مجرك نناإ سههههه ثناءإب الة اه على ق رة  يةأ خارج بالفةا  هههههبحناأ
ي وف ع ا  في مكا ب ولها قائ ة مازالت وال ي الفلسههههطيني الشههههةب  ار خ في سههههب  ها ال ي ال ياكة  الةليا الةربية الهي ة

  النضههههههال عن مسههههههةولة انها عليا عربية كهي ة هانفسهههههه   ة بر وما اال البل ا ه من الكثير وفي بيروته وفي السههههههةوكية
  ر  أ ال أنني الهي ةه ويه  مثا إلى سههههه  حول الفلسهههههطينية ال حر ر منظ ة قياكة   أ يوم  بة  ا  يوم ر  أ فهنا الفلسهههههطينيه

 بالة ا إ صهال على أو بشهةبها  هلة على أنها ال ة ورة  أقصهى في   يم  أو الجاائر في   يم  وأ السهوكا  في   يم  ووي
  وناكه وبيانا   ونا بيانا    صهه ر الةالمه في السههياسههي النشههاط   ابع وي ة عن عبارة  وي إن ا الفلسههطينيه للشههةب يوميال

  فيهاه رأيها   ول أو   بناوا أ   فإما إروابية ع لية عن  سههههه ع ال  سهههههيمه ذكر   على و ةلق بلفور وع  ذكر   على  ةلق
 مع اأخيرة  السههههههههنوات مني ورثناه  الي  وال ولي الةربي ال ةاطف إال ويا من أكثر فاعا سههههههههياسههههههههي  حرك أ  يوج  وال

  كفةنا كم  ذاوبو ؟  وأين كنا أين كلهاه ال ضهههههههية مسهههههههار  صهههههههحيح وقفة من ال ب  أنه    يرنا في كا  ونا ومن ال نظ ة
   أين؟  إلى الة ا ويا ن يجة أخينا؟  وكم 

  الح ي يةه ال صهلحة  ها ب وو الي  نيهالفلسهطي الشهةب على ال نظ ات من وقع سهلطو   إسه ب اك ع لية وناك
  ال حر ر منظ ة مصهيرهه إخ يار في الحق  ها ب ووو ب صهيرهه ي ةلق  ما ولكا ول ضهي ه لنفسهه الشهرعي ال  ثا ووو

  اليومه   ى موجوكة  ال نظ ة ويه  وب يت الةربيةه الجامةة من ب رار الشهههههه ير   زمن في 1964 عام  قامت الفلسههههههطينية
  وم ا   كورا    هخي وب أت ال نظ ات وقامت سهههيناءه يفو  والجوال  اأرك  في ال ح لة لةربيةا اأرض سههه طت 1967 في
  الفلسهههطينيه بةالشههه  طلية ه وفي للها  ةه الةربي الشهههةبي الرفض بحكم  السههها ة ىعل وسهههيطرت ال سهههاحه الكفاح في
    ث؟   الي  ف ا بال  اله وناكت البن قية و  لت الها  ة رفضت مج  ةة الةربية مةواأ

 مضهههههههههههههى  أ بة    وكه  يحيى رئيسهههههههههههههها وكا  الفلسهههههههههههههطينيةه ال حر ر منظ ة في ال نظ ات كخلت 1969 عام 
   أ لل سه  لين الفلسهطيني الوطني ال جلس م اع  وباقي لل نظي ات طةيبسه  نةيمة نسهبة  كو    أ على وا فق الشه ير ه
 فال  ال نظي ات ىعل ال سه  لو   عوز    أ والكو ا» نظام  عن نا ب  أإ و وم  يوم  بين هأن   ث والي  الفلسهطينيه للشهةب

 من لها من و نسهههههههههههب الشهههههههههههةبية ف ه ي ال نظ اته  صهههههههههههة خارج من 60 له فال  50 له فال . 15 له فال  ه10 له
  للشهههههةب الح ي ي سههههه  اللاإل لو   خ فىإ  أ إلى بال سههههه  لين يسههههه و   م ن لها من و نسهههههب وف ح» و ه ي ال سههههه  لينه
 من يوم   أ في ي فق ال ال جلس كا  ونا ومن ال نظي اته مجلس وو ال جلس  ههههبحأو   جلسهال ويا في الفلسههههطيني

  ك به وق  فاي مشهروع مشهار عه ع ة  ق منا وق . مشهروع  أ ل   م  ال نظ ة قياكة   ه ي عن ما وال» كل ة ىعل إال   يام اأ
 وفاروق  خلف  ههههالح ك به ولياأ فاي مشههههروع ذلكه ينفي  أ   أ يسهههه طيع وال وياه ىعل عمطل    ناأو  ي يهمهإب خوة اأ

 فاي مة  ري ف ال شهههروع ق م  وعن ما للسهههةوكية وق م  ع اه وباسههها الخال   ولي  مةهم  وراجةه الحسهههن وخال  ال  ومي
 كهها ههب ووو و رك يجههاوب اللطف بههابو ذاإفهه  خيههانههة وههيه  ا  ها  م هك هه  الةرب الخههارجيههة وزراء  هه أ قههال الخههارجيههة لوزراء

 في فهي خيانة وناك كانت ذاإ نهأ و  ول ي ف  أ إلى ال يصههها سهههةوك ميراأ  هههطرإ  م ا انةهيخ ويه  نةم . ال شهههروع
  كثير بشيءه  خرج ولم  فاي  ق ة ففشلت مشروعكمه خوا إ يا ويا  أ  بناه  من في وليس وك به ال شروع ويا ق م  من
 .الفلسطيني – اأركني  فاقاإل مثا كامال   ا  ق ناعإ بها م  نةة و كو   ال نظ ة    مها ال ي ال شار ع من

  الي  وبة  طرابلس في  صهههههها الي  وبة  ومج وع هه موسههههههى أبو خاأ نشهههههه اقإ وبة  الشههههههامه من خروجنا بة 
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 من قبلهها خرجنها قه  وكنها لبنها ه في لنها مها كها كنهاو ر   بهاخرة  ىعل ع هار بوأ خاأ خرج مها وبةه  الب هاعه يف  صهههههههههههههها
  ونر هب رك اأ في وطني مجلس ع ه  على رأينها ج ةنها وعنه مها خطهةه بال نسههههههههههههههير ننهاإ وجه نها كلهه وهيا وبةه .. بيروت
  وويا  سههينه وال لك الفلسههطينية ال حر ر منظ ة رئيس بين وموقع مك وب ا فاق إلى الناي وو هها السههياسههيه و ههةنا

  الثور   ال جلس ةمواف ه  خهيأو  لل نظ هةه ال نفيهييهة اللجنهة مواف هة خهيأو  ف حه لحركهة ال ركا هة اللجنهة مواف هة خهيأ  فهاقاإل
  والركه خيواأ الح ي  من سههنة وبة  فجهة  ثم   فاقهاإل ويا قرتأ ال حر ر منظ ة مةسههسههات وج يع ال ركا ه وال جلس

  بوأ أ   فاقهاإل ويا  هههههههههه  نهأ من ع ار بوأ خاأ ي وله ما رفضأ ناأو   فاقهإ  نفيي على قاكر ن غير نفسههههههههههناأ وج نا
  وويا ال ياكة  في خلا وناك الفلسهههههههههطينيينه  ق في جحافا  إ وناك  أ وأ  فاقهاإل  ههههههههه  نهأ ي ول ال  اآل ولغاية ع ار
  ال رار  ههههههههههههههنع في خلهها ونههاك - الكل ههة لهههيه  بههالههك  ةطيني  أ رجوأو  - ال رار  ههههههههههههههنع في خلهها نةرفهههه  أ يجههب

 ة هاال   وك ال ي ف ح   ى  اابهأ لهها منظ هات ونهاك  أو  كوله لهها منظ هات ونهاك  أ  ةرف فهانهت الفلسههههههههههههههطينيه
  نج  سههههههههرائياإ ففي نةهال ةل   وأ ال شهههههههههوكة  ال واقف ىعل مني كثرأ ومطلع منيه كثرأ م ابع انت ولةلك الفلسههههههههطينيه

  وكبهأ ي ا» شارو   ول ا بهه يل اما  مشروع على ي ف ا  وعن ما السلطةه ي باكال  وشامير بير ا ونج  والة ا الليكوك
  رغم عليه سههلطة الوزراء لرئيس  إف خلاه قاأ ية ا موكاعي ول ا منصههبه من ويشههيله» و يحاسههبهه الوزراء رئيس مع
   أ كثرأو  با ثا ه  نظيم  من  نفييية لجنة عضههههو  أ على سههههلطة ن يم   أ نسهههه طيع فال عن نا ماأ خرهآ  اب من نهأ
 وعضهههههو السهههههياسهههههية ال ائرة  رئيس وو الي  اللطف بوأ ونج  اللطفه بوأ هىعل سهههههلطة ي يم   أ يسههههه طيع ال ع ار بوأ

  و هههالح رأ  له الحسهههن خال  الغربه في ي كلم  وويا الشهههرق  في ي كلم  ويا م ناقضهههينه نج و ا ع ار بوأ مع مةسهههس
  ال نظي هات وبةض واله ي  راطيهة سههههههههههههههور ها في ير   نم    جه  رأ ه لهه مهاور بوأو  رأ ه لهه مهاز   بوأ و جه  رأ ه لهه خلف
 .الوطنية الو  ة   ح ي ه يفو  الفلسطيني ركنياأ  فاقاإل وفي رك اأ في ير   نم   و ج  الوطنيةه الو  ة  وي

 من شههههههههههههيء وايه ال ياكة  ويه  عن  هههههههههههه ر وا  ا   قرارا   أعطني أقول وأنا ال ياكةه ويه  في كثيرة   ناقضههههههههههههات وناك
  اللجنهة   فجر ال كي أو ال نفيهييهةه اللجنهة   فجر ال كي أو ال جلسه ي فجر ال كي وإر ههههههههههههههائيهة» قرارات كلهها ال واز ه
 .  وف ح» في ال ركا ة

  جاللة قام  عن ما مواقفه ثيرأ  أ  اآل ر  أ وال ينسههىه وال ييكر ولةله عرفاته ياسههر مع يوميا ي كانت ونا من
   أ  ول   ور ال صهههههههههههة وكانت ها  موجوك  ع ارأبو  خاأ وكا  الشهههههههههههاذليه الرئيس مع ل  ىإو  الجاائر با ارة  فه  ال لك
 في ورأينا عرفاته لياسههر ا  ةنو م ا  كع  ق ما الشههاذلي والرئيس فه  لكال   أ ع   أ  ناأو  نيوبه الأ وأ مصههر إلى نيوب
  لح  نا وراءنا وقف ا لو ال ول ا  وا ا : وقلنا الةربه شهة   لم   أ  سه طيع كولة السهةوكية في ورأينا    مية كولة سهور ا
  الرئيس ىعل ق رحأ لكي مصهر إلى ذوبأ  أ يطالبني عرفات ياسهر السهي   هب فوج ت   ثم  وقف اه وبالفةا الكثير الشهيء
  ياسههر يسهه طيع   ى مصههر في االمر يسهه  يم  لكي ال ةار ههةه من باعضههاء يه ي  أو  الحكومة ليب      أ مبارك  سههني
 ال فهنا ال نياه يف شهههههههههةب  أ ال ياك  الخلق ىعل خروجا   ويا في رأيت ننيأ مره أ عصهههههههههيت   وق  ياورواه  أ عرفات

 .  ال اورة  إلى ييوب نهأ وج نا ف رة  بة  ثم  ييرهال غ ويا مصر على فرضأ  أ س طيعأ

  نغيير م طلقرال هي مرا التوضررررررررريجر من المزيرد إلى الزعيمأبو  خاأل من نحتراج ربمرا برالرذال ال قطرة هرذه: قلرت
   ؟ الحكومة

  اال  ال صههر ة الحكومة  أ سههايأ على ها   رج ويا في يج  واال را ةه في مصههر ع ار بوأ ياور   ى: أجابو 
  كاخا و ناقضههههات ن سههههاماتإ ىعل اللةب خالل من ال نظي ات ار ههههاء محاولة من نوع وويا ل ةار ههههةها  ضههههم  ب أت

 .  مةسف شيء وويا ال صر ه الشةب

   فيديو عل المس،ل النالم
   ؟ ق اعة عن نمت المحاولة هذه هل: قلت
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  مصههر إلى وبذ ثم  ال صههر ينه جنو   جن وق  رفضههته ننيأ طر  ي غير عن ال صههر ين بلمأ نهأ وأع    نةمه
  ك ياكة نحن قلت كثيرةه  ههههههههههحيفة  اكي أ في ناأ قلت ك ا مبارك للرئيس وقال االروابه فووق   الة ليات فوق   علنأ و 

  وا هههههههحا   كا   سهههههههين ال لك ه٢٤٢ قرار سهههههههو   االرك  ل   ماذا االرك  إلى  ه ي عن ما ع اره ابو خأ يا فلسهههههههطينية
  ل بة وويه  به ع رافاإل  رفضههههههو   الشههههههرعي الفلسههههههطيني الشههههههةب م ثلو وان م  242 سههههههو   عن   ليس لنا وقال مةناه

  ال فرك في الر بة عن نا فليس البةضه بةضههههههههههنا نلم  ف ةالوا ال  ثياه  ق ن لك ال بال رار ال ة رفين ونحن كيسههههههههههينجره
  ماع مني رابوع ا يا انت:  سهههههين ال لك وقال بحاجةه نطلع لةلنا ال  ثياه  ق ل يها وناي مة ر هههههة ناي بال ضهههههيةه

  ف ال اك كهيق كاخا شهههههههيء وناك كا  ذاإف  ة ه ولم  الكو ت إلى ذوبت ثم  عليه  وقع وك ت  فاقا  إ  مةي ك بت  1983
  وبالفةا مةه اه ل  با   ال لك جاللة اي إليك سههرسهله ا وانا خلفه  هالح ومن اللطفه بوأ من مناع  ناأ: بوع ارأ

  الوطني ال جلس  أ على ال لك مع  ف اإو  - الوطني لسال ج قبا   ث وويا هههههههه  ال  ومي ق و وفار  خلف  الح  ضر
  ه242 ي بلو   نهم أو  ج يةه مفاو هههات في وسهههي خلو   فلسهههطينيه ركنيأ  فاقإ ذلك على وسهههي ر ب ع ا ه في سهههية  
 - في يو على مسهجا والكالم  يومها وقلت ها  ج ية مسهامةنا ىعل الفلسهطيني الوطني ال جلس يف ويا ك أو  ال لك وجاء

  جرأة  ل ينا  كو   ا  يجب ونحن عليناه ال لك طر ه  ما ووو سههههههاسههههههيةهأ قضههههههية ع ا ما شههههههيء كا يناقش سال جل  إ
  كالم في كا  ذاإف رجولةه بكا قضههههههي نا مع ن ف أ  علينا ثوار نناأ  ههههههرا ة منه قاأ نكو   وأال   مناقشهههههه ه في الرجا
   أ فةلينها مكهانيهةإ ونهاك كهانهت ذاإو  وهياه ننفهي  أ نسهههههههههههههه طيع ال نحن ال لهك جاللهة يها لهه ن ول  أ فةلينها ياع  مها ال لهك
  شههر ا ىعل مسههجا وويا - ةاأركنيو  الفلسههطينية ال ياك ين   بين ج  اعإ ية    أ :ال الي ق رحأ ناأو  بصههرا ةه رأينا ن ول
  فائ ة يكسهههههههبنا  أ يسههههههه طيع شهههههههي ا   وج نا ذاإف ه رفا   و رفا   كل ةه كل ة نناقش  أو  عليناه وما لنا ما ن ول وا  - في يو
   أ النهاي ي ول ال كي رقام اأ ل بهة يف كخاأ  أ ر  أ ال ناهفه  هشههههههههههههههي ها   قولأ  أ ر  أ وانا ع هيرناهإ  الإو  بهه خيناأ وطنيهة
  ونرفضهههه وال  ي وغاة  الغربية الضهههفة يةي   ا وناك  كا  ذاإ قلت ما ب رار ع رفإ  الوطني ال جلس في ا  عضهههو  وناك
  شههبر كا على الفلسههطيني الكيا  قامةإب   ول الفلسههطينية الوطنية مجالسههنا أ  الوطنيةه مجالسههناى عل خارجو   فنحن

  رك اأ من كةمشه ر   لجنة وشهكلت ال و هوعه نوقش وبالفةا الكالم؟  ويا مناقشهة من ن هيب فل اذا الة وه منه ينسهحب
 .1985( رايرفب  شباط 11 في وقع الي  النهائي اال فاق و لت  أ إلى  فاقاتإو  وراقأ ع ة  و اغت وفلسطينه

  إلى يلولهأ في ميابحنا من اكةهيال  ويه  بها كخل ناأ عربية ب يابح شهههههههةرأو  ال ياكةه في بال ناقض شهههههههةرأ ونا من
  الجامةة من قرار ب وجب وال انو   النظام  ضلفر   ال خول من السههههور ة ال وات ل نع سههههةينا  ي  السههههور ين مع ميابحنا
 مع عرفات ياسهر ي حالف قليا بة  ثم  ونةالهمه ال وارنة ون ا ا ال وارنة ىلع الناي نسه ة   عربيةه ركع ك وة  الةربية
  فل اذا. يسهههه طيةو   ما كا عطوناأ و  قراوم  عطوه أ و  عاما   عشههههر خ سههههة وأ عشههههرة    ضههههنوه إ اليين الشههههيةة  هههه  ال وارنة
  أ  وأ هحا   هههههههههههحي ليس ويا الفلسهههههههههههطيني ي  ا  أ ير   الشهههههههههههيةي  أ وا ل اذا؟  الشهههههههههههيةة؟  وبين بيننا الخالف نفجر

 مةنا وقا لوا بيروته  صههههههار مةنا قا لوا الناي وةالء ال  ه ههههههحيحا   ليس ويا الشههههههيةي ق ا عا  ر ص الفلسههههههطيني
 أ  لبنا ؟  في يجر   ما يجر   ذ إ ل اذا الثورةه ويه   مةارك كا مةنا وقا لوا يسهههه ونهمه كانوا ك ا نةااليينواإل ال وارنة
 مع كا  سهههههواء ال مه ويا كا  يا  أ الصهههههحف في مانشهههههيت عنها يك ب  أ عن  بح  قياكة  ال مه عن  بح  قياكة  وناك

  ال ياكة ويه   ب ى   ى ال م  يسههههيا  أ ال هم  همه ا   ويا ليس ال رز ه مع نيالسهههه   مع الشههههيةي مع اأركني مع السههههور  
   جة ل يها ليس هأن ال اكةه ويه  ف سههههههه ا  اآل الفلسهههههههطيني ال م  ي وقف الفلسهههههههطينيه بال م  مروو   ب اءوا ال  موجوكة 
  نحس يوم  بة  يوما   ب أنا ونا ومن الة وه قلب في   ا ا لكي عسههكر ة ق رة  ل يها وليسههت    مهاه  أ  سهه طيع سههياسههية

 في عرفات ياسهههههر سهههههم إب الرسههههه ي الناطق سهههههنيورا  نا مثا وأ  ا   ونر   عربيه إلى يسهههههرائيلإ من ي حول  هههههراعنا  أ
  بيننا ما  صهههههير ال ي الحروب  أ  ر   بين ا سهههههرائياهإ مع كونفي رالي  حاكإ إلى وجهرا    هههههرا ة ي عو ال ح لةاأرض 
  ي ه ونه سههههاعة ال نياه قطارأ كا في م ه ا   الفلسههههطيني  ههههبحأو  الةربيه ع اء إلى الفلسههههطيني  صههههرف عربية ك بائا

    ى جاءت جهة ةأي من الفلسهههههطيني الشهههههةب على ال ةامرات نكرأ ال ناأ. عربي قا ا نههب ي ه ونه سهههههاعة روابهباإل
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  ال ةامرة مع   ةاما ال ي وي ال سهةولة ال ياكة  ا  قولأ ولكن وياه نفيأ وال ال ةامراته ويه  في مشهارك بةضههم  الةرب
  كيف ال ياكة   ةلم   أ و جب االخر نه خطه عن ا  ايض ومسةول با خط ه عن ف ا مسةوال   ليس السيارة  فسائق بالة اه

 عطاواأ  الفلسهههههطينيةه ال ضهههههية ىعل يضهههههن لم  الةربي والشهههههةب والحسهههههاباته الةواما  كافة  حسهههههب وكيف به وء   وك
  به أت ثم  هاأركني الشههههههههههههههةهب بنها يحيا وكيف والج ها» جنهازة  في لبنها  في نحن سهههههههههههههه  بلنهاإ كيف  ةلم  نهتأو  الكثيره

  قا اأ  اآل ناأ هالجيش قائ  قا اأ وال االج ي   مينأ قا اأ ال  اآل ناأ هكوال    اآل ن ا ا ال نحن الشههههههههةوبه مع قضههههههههايانا
  ويه في   ع الةربية الصههحف   ى ل اذا؟  الفلسههطيني سهه ة اءإو  من؟  ول صههلحة ل اذا؟  ال  ال ويا مثليه عربيا   مواطنا  

  بال م  اجرت قياكة  وناك ولكن مظلومه واللبناني. مظلوم  الفلسهههطيني للفلسهههطينيينه   بر مجارة  كا  و صهههور خطاءاأ
 .   جاه اإل ويا في ال حرك إلى كفة نا كلها عواملنا ويه . كال ش ر   اللبناني الفلسطيني

  الثورة داخل ال    ضد
   ؟ نلائيا ال    سقاطإ وأ الالع  ر حركة ن،اهإ في ننمأ هذا من نهلم هل: قلت

  وناك نر   ونحن   هأ ىعل بالةصهههههههها رأينا نفرض ال نحن الفلسههههههههطينيةه الثورة  كاخا الةنف   هههههههه  نحن :أجابو 
 في اسهههههرائيا مع ية لو   فلسهههههطيني عاما لفأ( 120   أ ا  طالقإ يجوز فال ال اليةه خطاءاأ عن وسهههههه ح ث خطاءهأ

 لكي  خطا ال ياكة  وكانت ال يشه ل  ة يج و   ال نهم أ الة ا نواعأ شهههههههههه ى فيو  ارا ههههههههههيهمه ىعل مسهههههههههه وطنات بناء
  ن يراأ   لة  ي  الهن  من انه  ر   بين ا اليهوكه مع شههههههههههههه غلواإ ل ا الخبا ل  ة لهم  وفروا لو بين ا و ةكبهم   ضهههههههههههههربهم 
  م ههات لههها  هه فع ال ي الهه ول من الكثير إلى  ناانيههاه إلى وغنههياهأ إلى البههار ههةه منههها خرجوا ال ي  ونس إلى غههانهه  ه
  الغاو من م سهههههههههو ة لبنا  في الفلسهههههههههطينيين مخي ات الجوعه في الفلسهههههههههطيني الشهههههههههةب بين ا ال والرات من ال اليين

 قهه مههت مههاذا رك ؟ اأ في ونهها لل خي ههات قهه مههت مههاذا لبنهها ؟  في لل خي ههات ال نظ ههة يههاكة ق قهه مههت ف ههاذا االسههههههههههههههرائيليه
 !  الفلسطيني الشةب   وك ل ةا ا ق مت ماذا ال ح لة؟  رضلأل

  ف ح  و نظي ات ال نظ ات من الشههام  في من كا سهه ثنيأ عشههره السههابع الوطني ال جلس في ال خبا يضههاأ نج 
   او  ال طلوب وو الحضههههههههور ويا وا  م وفر النصههههههههاب ا  ع برناإ و ( غيروا او طيةكي  را وأ شههههههههةبية وأ عامة قياكة  وأ

  بة  نج  م ث ال و هههوعه لهيا و هههف نا سهههايهاأ وو ونا الفلسهههطيني شهههةبنا ووجوك والفلسهههطينيه اأركني نالشهههةبي   و  ة 
 مراأ الوطنيهةه الو ه ة  مةهم  ن يم  لكي النجهابه سههههههههههههههلي ها  عن والبحه   وا  هه نهايف عن البحه  رك اأ من لخروجا

  بوأ مع حاككإ   ههههههههههبحأ  واآل الفلسههههههههههطيني الة ا لها بحاجة ليس ال نظي ات ويه  كا كانت مسباأ وغر به عجيب
 .  الفلسطينية الوطنية بالو  ة  يه يك النجاب سلي ا  ومع  وا  ه نايف ومع ال باي

 يههاج و    ههههههههههههههفه  واأ  وال ف ه هههههههههههههه  يح لو   جنين واأ  وال جنينه واأ  يههاج و   غاة  واأ  ر  أ ال ناأ  ةيالح  في
  يو  وا فلن وال نظي ات اأ ااب بين الو  ة  كاخلهه في موجوكة  الوطنية الو  ة  وا  ه الفلسههههههههههطيني الشههههههههههةب لياهخال
 .  ن ر   ال فلسطين  ةوك فكيف ها  فلسطيني ا  زعي  نفسه في ير   وا   وكا ي يولوجي ههإ وا   لكا  أ   هأ

  الفلسههطيني الشههةب لجةا الفلسههطيني والشههةب الفلسههطينية ال حر ر نظ ةوم وف ح» طارإ في  ركة نحن ونا من
ا من مةنا يل ف   ىعل ذلك في محافظين قراره إلى يو ههههههههههههلنا  أ ي كن ال الي  السههههههههههههيء ال ظلم  الواقع ويا  غيير أج 

  لفلسهههههطينيا اأركني  فاقباإل مل امين الفلسهههههطينيه للشهههههةب  ووي والو ي  الشهههههرعي ال  ثا الفلسهههههطينية ال حر ر منظ ة
 يةرقا الي  وو نههب كائ ا   م هم  الفلسههطيني الشههةب  أ السههالم  ويا مع ناهف   ي ي سههالم  وناك كا  ذاإ هورو ا   نصهها  
  الفلسطينية بال ضية كفلسطيني  فركأ  أ  اولت ننيغ طينيالفإل خط ي   أ ع برأ  فانا سالمه  وناك يكن لم  ذاإو  السالم 

  الفلسهطينيين  أ  همو    عربي ع ا  ه ن الفلسهطيني ال رار سه  اللإل نةم  قولأ ناأ ال راره في سه  الال  إ ويا ع برتإ و 
  ال ةب ة علنأ   أ اركت ذاإ همثاال    هههههربأو . ا  سهههههياسهههههي وال ا  عسهههههكر  ال قضهههههي هم  بةبء ي وموا  أ يسههههه طيةو   ال و  وم 
 فها كمشههق في الفلسههطينية ةب ةال  عال إ  اركت ذاإ.  سههين ال لك لي يهذ  لم  ذاإ ويا سهه طيعأ فها رك اأ في الةامة
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 ما وب  ر ليهاهإ  اج ي ب  ر الةربية ال ول مع ال ةاما إلى مضطر ويا و ةي في ناأ. سور   قرار كو    من س طيعأ
  إلى يصهههههها ال طائشهههههها   م هورا   نسههههههانا  إ مني  جةا  اكة   ناقضههههههات الةربية ال ول ويه  مع  ناقضأ الأ الواجب  ةطينيه
  الواقع فهم أو  الةربيهةه ال ةهاكالت فهم أو  اله وليهةه ال ةهاكالت فهم أ  سهههههههههههههههابها يه في ظرالن في اعوك  أ يجهب شههههههههههههههيءه

  سيرأ  أ س طيعأ ال ي الش اء خيوط ينأ ر  أ  أ س طيعأ  مج  ةة ويه   كا خالل  ومن الةصره روح فهم أو  الفلسطينيه
  إلى يو ههههلني  أ ي كن وال مةسههههف شههههيء ويا مارعةه عن عبارة  وكهنها موراأ آخي  أ اما ب اهأ  أ كو   من  ح ها
 .  شيء

 !  قيادة  دون  من عرفال
  هذا في ن مل و عرفال ياسررر خاأل قيادة ونحديدا   الهلسررطي يةر الايادة نأ الزعيم بوأ خاأل ي تقد وهل:.. قلت

   ؟ ن،اهاإل

  سهههريا ولكن وياه قولأ ناأو  سهههفآو  وياه قولأ ناأو  و ههه قني قياكة  عرفات لياسهههر ر  أ ال الح ي ة في انا: أجابو 
 . منها خرجت ل ا قياكة  عرفات لياسر  أ م  نةا   كنت ولو قياكةه عرفات لياسر ليس. غيره  من كثرأ ذلك يةلم  عرفات

   ؟ هذا كيف: قلت

   نفههي كي  راطيه طههارإ في وا هه ه قههائهه   ول مل فههة ع ول مج وعههة وي مةنههاوهها في ال يههاكة  ذلههك؟  كيف: أجههاب
  ىعل ايه ي فق وا   فلسهطيني ج  اعإ  أ ج أ ال ناأ عنهاه  ةبر يال  وال ضهية الشهةب مصهالح  خ م   مرسهومة سهياسهة
.  الفلسههههههههطيني - اأركني  فاقاإل في رأ  لها وف ح»و الفلسههههههههطينيه - اأركني  فاقاإل في رأ  لها الشههههههههةبية. شههههههههيء

  الفلسهههههههطيني - اأركني  فاقاإل سههههههه اطإب - فراكواأ ع ك كم  يةلم  و  ه     - مةها  ج  ع  أ قبا  طالب ال ي  راطية
 في نم   وج يع موسههى بوأ ج اعة ومنهم  ال نظ ة رأي على  ر  ه  وال سهه سههالمهباإل عرفات ياسههر   هم  منظ ات وناك
  كيك ا ور م خباه نسهها إ وو ها  كيك ا ور  ليس وو و  ي ة. ا  كيك ا ور  عرفات ياسههر في ف حو  ر  » منظ ة ووناك الشههامه

  يا   ي ة السهههياسهههيه ال رار ي لك ال أنه السهههياسهههيه ال رار في ا  كيك ا ور  سلي لكن ال ةييناته في كيك ا ور الفلويه في
  مصهههههلحة يفرض  أ يسههههه طيع كيك ا ور إلى  اجة يف شهههههةبنا  أ السهههههياسهههههيه ال رار في كيك ا ور عرفات ياسهههههر ر ت

 ال ال ي بال نا ه  في نيةي    يةطيهمه وال لو  ه  يصهرف الفلويه  هرف يف كيك ا ور ولكن النايه وةالء على الشهةب
 ما وسههههههلني ال ضهههههايا من الكثير في طو ال    ناقشهههههنا وق  ها    ام يةلم  عرفات ياسهههههر ولكن اللطفه بوأ مع  ولها ي  ا ا

 .  ال ركا ة ن كجل    وا   رقم  البيا  له ف لت ال خرج؟ 

  بيروت نم خروجنا يسهههه حق اال .1980 عام  مني وف ح» ل ا  مة  ر  ية    أ  اآل   ى ع ارأبو  االخ يسهههه طع لم 
  الأ مة  ر بة   ج يةا   خوانيإو  مطالب ي ؟ مة  ر ع   يسههههههههههه حق الأ وج اع ه موسهههههههههههى بوأ نشههههههههههه اقإ لل ة  ر؟  نة اكا  إ

  عليناه وما لنا ما لن ول مة  ر بة   يضههها  أ طالبت ناأ نشههه اقيهإ علنأ  ولم  نفصهههاليإ علنأ  لم  ناأ ؟ ال ة  ر ع    سههه حق
 كا ال ة  ر ع    ق يةطيني الحركة نظام  بين ا  هاآل و  ى 1980 عام  مني لهيا يسهههههههههه جب فلم  نسههههههههههير؟  ينأ ون رر

  الةسههكر ين كا ل   جي ه ر ههي  ول  ( 1987  الج ي ة  السههنة ب اية وقبا ع ا  في ونا ال ة  ر ناأ وسهههع   سههن ينه
  ي ول  أ  ح  أ ناأو  موجوكو ه وكلهم  ال نا ههلينه خوانناإ من كثر م نيو   ول ينا الف حاو ينه من %55  يشههكلو  ووم 
 ع رو نبيا مثالأ به ال حيطين عالم اإل مر اقة من  ونس في ثنا إ السهههههههههههوكا ه في خ سهههههههههههة: مةه نم  ! مةه؟  نم   لي
 طول نحن عرفات؟  لياسههههههههههههر  ب ى نم   عرفات؟  ياسههههههههههههر  ول اليين وم  نم   بلةاو ه  كم  وال طبا الر  ن عب     أو 

  خلفه  هههههالح سهههههيرأ  هههههبحهف عن ه  من طلةوا مةي ناليي وكا السهههههياسهههههيةه لةب ه عرفات لياسهههههر نضهههههع اليين ع رنا
  نهأ ي ول وو رأييه اقول  أ س طيعأو  رجا نيأن في عرفات ياسر مع م ناقض ناأ  مرمطهه وق  يشاءه ك ا  وي رمطه»

   فاقهباإل قولأ ناأو  الفلسهههههطينيه - اأركني اق فباإل ي ول وو و ي ه شهههههرعي م ثا ننيإ قولأ ناأو  و ي  شهههههرعي م ثا
  ليس نهأ عرفات ياسههههر وبين بيني ال شههههكلة بالسههههالمه اقول ناأو  وغيره  سههههنيورا  نا من وف ا   وشههههكا السههههالم ب ي ول ووو
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  بهاه م  نع وو شهياءأ يف ال ضهية  هحابأ  سهاب على فال  او ياكأبو إ وأ اللطف ابو ث ة يكسهب  أ ير   نهأ هقائ ا  
 .  عاجا ال ائ  ولكن  جاه اإل ويا مع ينيالفلسط الشةب  هب شةره أ عرفات ياسر قياكة  ىعل خرجت ونا ومن

  ننيإ ال حر ر  منظ ة عرفات؟  ياسر مع عليه خ لفإ الي  وو ما السياسيه الة ا في بج ي  يه ي  أ  ح  أ ناأ
 مهرجانات يفضا الفلسطيني الشةب. الناي رأ  ونس ع لهاه ا  مة  ر  لنة    ةال ف ح ها  وو ي  ا  شرعي م ثال   بها م  سك

  الحصهههههههههنه في مهرجانا   قيم أ ا  وغ  ال خيمه ويا يف فا  ال 180 يضهههههههههم  فلسهههههههههطيني  ج ع كبرأ وو الي  ةةالب  مخيم  في
  بالخيا يخرج لم  شههههههههههههةبنا ال خي اته  كا في مة  رات وسهههههههههههههع   شههههههههههههنلره مخيم  في وبة ه  نااله  ي في كنت مسأو 

  اليين ىعل عار وو با علىه عارا   ليس فهيا  ك ب ال الناي ذاإ االسههههههف مع لكن وياه  صهههههه ق ال والطبوله والرايات
 في واقفا   وكنت الفلسهههطينيةه ال خي ات في سههه  بلتإ ك ا ال نيا في   أ يسههه  با لم  الفلسهههطينيه الشهههةب رأ  يك بو   ال

  شههةبناه عرفأ  ناأ الوقته طوال مكشههوفة سههيارة  في كنت ال خي ات؟  إلى  ههاأ كيف يه كوني وجاءوا مكشههوفةه سههيارة 
  خ الفيإ  فاقاإل بهيا قولأ ناأو  الفلسطيني  - اأركني  فاقباإل ي ول بال نظ ةه قولأ ناأو  هبال نظ ة ي ول عرفات ياسر
 .  ال همر عن به أربه ناأو  الةاجاه مع خ الفإ وو عرفات ياسر مع

   ذن؟إ اللالف نم   مع
 هو مام كثرأ فتج قيادة عضررررراءأ مع وأ الت هيذية  ة،الل عضررررراءأ مع ن أ لو كما اللالف نأ ذنإ يبدو: قلت

 .  عرفال ياسر مع

   :الاعيم  ابو أجابو 

    حيح  حيحه ويا  حيحه

   ؟ عضوا   ا  عضو  عضاءاأل هؤوء ىعل مأخذ لك هل :قلت

   نمر   أ على مهخي  ناأ خالقيهأ من ليس ويا أ  السطوح على الناي غسيا نشرأ  أ ر  أ ال ناأ: أجاب

  ع هههار بوأ ي ول وك ههها وي وي ال يهههاكة   ب ى ة  رم هههها في ف حه  هههار خ في  بههه ل لم  ال يهههاكة  وهههيه   إ - وو  أ
 .  شةبنا مثا شةب في مةيب   ي ة وويا ووبجروا بةجروا»

  لها ليس قرارات علينا فر هوا ثم    ا لوا ج  ةواإ وكل ا همةا   ثنا إ منها يل  ي وال م ناقضهةه ال اكة  ويه   إ - ثانيا  
    ي هة كو الته وف ح» في ونحن فال ه بوأ  خص ةوج هاعه  يهاكإ بوأ وج هاعهة ع هار بوأ  خص ج هاعهة ونهاك مةنىه
 خ سهه ائة وليس وا  ة  وف ح» من و جةا  صههلحه قياكة  وناك  كو    أ ال فروض. عيب الواقع ويا سهه  راءإو  كو الت

 مع وف ح»و الك ائب  هه  وف ح» الهن ه مع وف ح»و لبنا  مع وف ح» رك هاأ  مع وف ح»و سههور ا مع وف ح» .وف ح»
 فانه منه سهههم إب كر  أ وال و وقةهه االج ي   مينأ مع  فاقا  إ خلف  هههالح ايه ية   الي  الوقت وفي يا؟ و كيف هبالك ائ

رأ  ف ح وال رأ  عنا هر  هبرا وشها ياله وبه   ق ي طع الةالقة مع  ليس فهيا هوف ح» سهم إب علي   فر هه يسه طيع ال
   .و ذاكأي ويا البل  فرواب إو ي وم بأو  لكه أويه ال ولة 

 فضل  أنحو نظام  التغيير
نت  أنظامر وك ت  إلىخر  أ  قلت: بصررررف ال ظر عن ن وع الق اعال فان الثورة الهلسرررطي ية نحولت سررر ة ب د 

مام نظام  أن ن ننون نحن اآلأفي مواقع المسررررررررؤولية وشرررررررراركت في هذا التحويلر ولذا من الطبي ي  شررررررررلصرررررررريا  
 .  ش نظام عربيأفلسطي ير يمار  ما يمارس  

فضها للشهةب الفلسهطيني. ماكام وو نظامه  أنظام  إلى ه ك  غيير ويا النظام    فيآلونحن ا :يم الاع  بوأ أجابو 
سههههههههس الفلسههههههههطينية. نغير في االشههههههههخا  وال  وابت واأثخالقيات وال  ن س اأأفنحن نر    غيير ويا النظام من كو  

 .  ه وويا من  ق الشةب الفلسطينيال باكئنغير في 
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 ؟  بلذه السلولةمر ن األأبو الزعيم أقلت: وهل ي تقد 
ن ي ف  عرف مع م  أ عرف نفسههي ه و أ عرف الشههةب الفلسههطينيه و أ الشههةب الفلسههطيني نةمه فانا  إلى: بالنسههبة أجاب
 .  ويا الشةب
ل دموية ومن دون المزيد من ال     نطار الديمقراطي سررريتم التغيير ويتحقق من دون مهاجوهل في اإل :قلت

 ؟  والتصفيال
على لف حه وع ه نا ال جلس الةسههههههههههههههكر  الةهام لحركة    نا ال جلس الةسههههههههههههههكر  اأئةه نحن عمليو  بال ها :أجابو 

خواننا ال  نيين اليين كانوا خائفينه و  ي ة  إنهم مةناه ثم ب أنا مع % م 55ن هيناه إالةسهههههكر ين  إلىبالنسهههههبة  وهف ح»
ما االشههههاعاته وليس  إما الرشههههوة و إل  ا و ما اإسههههلحةه أكانوا خائفين من ويا النظام الي   ح ثت عنهه أ  ل يه ثالثة 

شهههههاعات  شهههههاعاته فاإلعن ه سهههههواواه فحررنا ويا االنسههههها  منهاه وقلنا له ال  خف من الرشهههههوة وال  اه وال  خف من اإل
كعو كا هسههه ف حوه »ع   مة  ر  ركة أ نا في  ههه ك  غيير ويا النظامه وعن ما أفلسهههطين. و  إلى  نصههها أةه ال هم كثير 

سههها ه مف و ةه وسهههيطرك كا ويه ال ياكة  سهههب عل يه وسهههيه ي ب نهاج ج ي ه ثم بة  ذلك منظ ة النايه وسههه كو  جل
شههههةبي عام ي ثا الفلسههههطينيين في ج يع انحاء  قامة مة  ر إال حر ر الفلسههههطينية بالشههههةب الفلسههههطينيه ومن ال ح  ا 

ه لكي ي ول كل  ه وسهههههاع ها ير   لم يسهههههبق له مثيا في  ار خ الشهههههةب الفلسهههههطيني  شههههه ا   الةالمه ونحشههههه  له ج اوير ا  
و اثنا  وم الشهههههههةب الفلسهههههههطينيه فهيا ع م في أذا كا  ياسهههههههر عرفات إذا كا  ويا الشهههههههةب الفلسهههههههطينيه و إالةالم ما 

ه خ سهههههة منظ ة ال حر ر الفلسهههههطينيةه فال نظ ة وع ليا   ننا م طورو  فكر ا  إي مو هههههوع فل  الي  وليس محافظ نا على ا
شههههخا ه فل اذا ال أو سهههه ة أو خ سههههة أو ياسههههر عرفات أنا أووي وو  نا وثواب نا وليس  وي كا الشههههةب الفلسههههطينيه

ل ثلثه  و كا سههن ينه نب    أبع سههنوات مرةه ر أ ههنامه وال جلس الوطني الفلسههطيني ل اذا ال ي ب ل كا أي غيرو ؟ وا وم 
 قضي هم.طالع ب ا يجر  في إو نصفهه و ه ي كم ج ي  لكي يظا الناي على أ

 ةينهم وكههنهم   ف حو»ل جلس الوطني الفلسههههههههههههههطيني كلهه ثهابهته واللجنهة ال نفيهييهة   غير و هه ي منههه وقيهاكة ل هاذا ا
ال  ا  يةينو ه   ى ال سههههههههاكين الغالبا اليين ي ألو  ال نيا  ههههههههراخ ف حو»أوالك م اريه وةالء ال يا ههههههههرة الخ سههههههههة في 

  هف حو» إلى هها أ  أر   أ  وكه وليلك ف حو »ةة عشههرةه ة السههابفي ال ور  ا  نهم لم يسهه طيةوا شههي أه ب ليا ا  ي لكو  شههي 
و ث انية من ال ن فةين اليين يةرفهم شهةبناه و ةرفهم الةالم كلهه ف ح ليسهت خ سهة أب  وا وق ي واه وليب ى مةهم سهبةة 

 .  وميةن ا وم الج ع والحش  من كواكرنا الةسكر ة وال  نية في كا مجاالت الحياة الثور ة اليإو س ةه و أ

 الشرعية ال ربية   إلىر  المحتلة من األ
حتى داخل   ن يكون لنم حضررررورأن  ليس ه اك ما يم ع أن يتصررررور أنسرررران بلذا الطرحر يسررررتطيع اإل :قلت

 .  ر  المحتلةاأل
 .  رض ال ح لةبو الاعيم:  ضورنا موجوك كاخا اأأ أجابو 

 .  فيلا ن شط عل ا  ر  المحتلة و األ إلىع ي قيادال من الحركة التصحيحية نتوج  أقلت: 
سهههههههرائيلي بهاه فسههههههههع   ويه  ذا لم يسههههههه ح الة و اإلإرض ال ح لةه فع   مة  رات كاخا اأأ نني إ: سههههههه ر  أجاب

يات ال  ح ةه  ي كا الوالفع   مة  رات في شهههيكاغو للفلسهههطينيين وفي ويوسههه ن و هال ة  رات في الضهههفة الشهههرقيةه وسههه 
 يلف فلسههههطيني فأ( 25   والىكعينا ويا الةام وكانت لنا كل ة في  ه وق ا  وناك مليو  فلسههههطيني وسهههههع   لهم مة  ر 

 .ياسر عرفاته ويه السنة لم ي ع له ا  شيكاغوه كا  ي عى له كائ 
   نوع من الشرعية ال ربية. إلىن هذه الحركة نحتاج أمر اوخر الملم وهو قلت: لنن يبقى األ 

طلبه من أه ا  ما  وا  ا   قول شهههي ا  أنا أرعية الةربيةه ولكن الشهههرعية الةربيةه كلنا بحاجة للشههه  إلى: بالنسهههبة أجاب
ننها ال ن  ها ها بهالبنه قيهة مثها أ  ي ركوا الفلسههههههههههههههطينيين طهال ها أ  ي فوا على الحيهاك في وهيه ال ر لهةه و أمرا : أالةرب وو 
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ر عامه  ئاه فنحن نطالب ب حول كي  راطي و غيير كي  راطي كاخا الحركة يه ي من خالل مة  سهههههههههههههوانا من الفصههههههههههههها
ذا  إنة هاك ال ة  ر الةهام  ق لكها كهاكر في وهيه الحركهة و رفضههههههههههههههه ال يهاكةه وال هانو  يةطيني الحق في  وجيهه اله عوة إ

فالنصهههاب عن   موجوكه فل اذا ال ج  ع ثلثا  زائ  وا   يكو   ح ق لي نصهههاب ال عوةه إذا إعضهههاءه ج ةت ثل  اأ
 .يج  ع ويا ال ة  ر و  ول رأيه

نه ليس وناك عشههرة  أ إلى هها أ  أ إلىوليس الةرب ف ا على ماذا ي ول الشههةب الفلسههطيني  شههه  الةالم أسههوف 
ذا كن م    مو   إفي ال ائة مخ لفو  مةيه وا   سهههههههههةين في ال ائة ية  وني وبة  ويا سههههههههههقول لل ول الةربية  فضهههههههههلوا 

 م    مو  ويا للشةب الفلسطيني  ذا كنإعطوه ما  شاؤو . و أ نه ياسر عرفات ف بروك عليكم ال ةونات لياسر عرفات أ
ل ول الةربية  ة رف بال نظ ة ك ا  ة رف بهيا  اع رافه فاإل إلىما بالنسهبة أسهاع ةه ج لهيه ال  و  أفالشهةب الفلسهطيني 

نا  ه  الشهخص و ه  الحاكم  أمن واقع الشهةبه ومن ونا  ا  ير شهي غو جاء  اكمه فهيا ال يأو ذاكه ذوب  اكم أالبل  
لاامي من كافة إع راف فاإلو افه وال  هه  مباكئهه ومن ونا أ ة وال  هه  الشههةب الفلسههطيني وال  هه  ولسههت  هه  ال نظ 

   أع بارات مه ةه أ  من  ق الشهةب الفلسهطيني إ ذا كانت  كن للشهةب الفلسهطيني في  ه يروا الوطني إويه ال ول 
  الةرب سهههههههههههي فو   جر عثرة  أع    أ  ذا  ح ق ويا الإو  لكه فأض من ويه الجهة يه ي ب  ثليه من بينه من كو  فر  

 .  في طر  ه

 عمار   بوأ ىعلخرون اللارجون اآل
عمار واللارجة   وأبخ ألخالف مع قيادة ا ىر يهتر  بباية الايادال الهلسرطي ية والتي هي علا  سرتطرادإقلت: 

و الموجودة  أقلة و المت أق شرررررر كانت الايادال المايمة في دمأن ننون متهلم  لنمر سررررررواء أقيادن  وزعامت   ىعل
 وهل ه اك نوع من الت سيق شب  المباشر مع هذه الايادال؟  ر  المحتلة. فلل ه اك مثل هذا التهلمر داخل األ

خيناه أنه عرض علينا  أ  نهخي من كواكروا الكثير أركنا أه ويه ال ياكات لو ا  وا   ا  قول شهههههههههههي أ  أر   أ: أجاب
 ركة ماع بر على  هةي  ال نظي ات ا  ال ةأ نني قبا ذلك أأي   ى اال  لم الكثيره   ى ال نظ ات الفلسهطينيةه ولكن

مرنا نحن  أر  ما يكو  من أال نظ ات الفلسهههههههههههطينية لكي  إلىم   إ حسهههههههههههم بال ة  ره بة  ال ة  ر ف حو » اال كاخا 
علن وال  أ ف وانا   ين هي ويا الخالأ إلىياال وسهههههههههيب ى  ياواه وناك في الح ي ة خالف مع بةض ال نظي ات كا  ماإو 
نا مع أذلكه  ىالبحر وا  ل يها ال  رة عل إلىنها مع  حر ر فلسههطين من النهر أخفي. وناك  نظي ات فلسههطينية  ر  أ

خ لف مةهم في ويه  االبحر ولكن على مرا اه و هههههههه ن ال نطق و هههههههه ن الواقعه ق   إلى حر ر فلسههههههههطين من النهر 
 نكو  مل  ين مةهم في ويه النا ية.   و  بن   عرفات ف  زا ة عرفات و طالبإما مطالب هم بأالنظر ةه 

 ک هاوروم أ  أر ه  أفراك بها ه هاور وهيه ال نظي هات كه أ  أر ه  أنها ال هع بهارا  في وهيا ال جهاله فه إ  أيضههههههههههههههها  ونهاك 
بال ة  ر الةام و صههههبح ال ياكة ال ي يفرزوا ال ة  ر وي ف حو »ن هي من  سههههم الصههههراع كاخا  ركة أه فةن ما ف حو»
 فنحن سنحاور ج يع ال نظي ات وغيروم من ويا ال نطلق.   ف حو»كة قيا

فرازات من ويا الشهههةب الفلسهههطينيه  إ  ال نظ ات الفلسهههطينية وي الشهههةب الفلسهههطينيه وي أع بر أ نا ال أ -ثانيا  
  يضهههههها  أين   لل وميين الةرب خل ية نةرفهاه وللبةثيه أف حو» بع بروا لح ت أ فرازات مسههههههلحة ناكت بالكفاح ال سههههههلح و إ

على الكفاح ال سههههلحه نحن ا ههههحاب نظر ة الكفاح ال سههههلحه  ف حو » بي يولوجي هم السههههياسههههية لح وا أن ا في إوغيرومه 
   ألةهامه ف ن   نها نها عنه مها ين هي و ههههههههههههههةنها بهال ة  ر اأقول أ. ونحن الهيين ن وم وهيه النظر هةه ولهيلهك ف حو»ونحن 

  نب أ ويا  أ  فال نر   ما اآلأحر ر كفصهههههههائا وكشهههههههةب فلسهههههههطينيه خواننا في منظ ة ال إ  نحاور أنحاور شهههههههةبناه و 
 جم    ج نا الح ي ي ال طلوب ووو إلىك ج وعة من الرجال كا  لنا فكر وكا  لنا و فه عن ما نصها نحن  الحوار

 .اأطرافالحوار مع ج يع  لىإين ا كانته ساع ها نلجه أبكاملها  ف حو»
ن من الشررر   الهلسرررطي ير نسرررتقط   ار الحركة نسرررتقط  شرررريحتيْ ن افنأقلت: يهتر  في مثل هكذا طرح. 
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وليس ه اك   م يا  أوالب ض اوخر ملدد إجتماعيا  ن ب ض هؤوء السرركان مسررحوق أسررا  أ ىسرركان المليمال عل
ن هذه البورجوازية بحكم  أخر  هي البورجوازية الهلسررطي يةر بم  ى دفاع حايقي ع  . هذه شررريحةر والشررريحة األ  

ن  أسرررررررا  أ ىردن علبة مع ال ظام في األطيا   ا  يب ي جسرررررررور ن م   إلىو من يتحدث بواقفية م ي ة  إلىميالة  ننوي لا
ن هذه البورجوازية م،موعال من رجال اوعمال ونميل  أسرررا  أردن هو المقر الرئيسررري للذه البورجوازية وعلى األ

ن نقهان  ن الشررريحتيْ ن هانيْ أذش يالحظ  المرء الحلول الثورية. لنن ال إلىسررتقرار وليس الحلول التي نحقق اإل إلى
ن ي  يلما  ن الشرريحتيْ ن هانيْ أنتم م لار ونقدم للا الدعم المت اهير وكما لو أوراء الايادة الهلسرطي ية التي نشركون 

و رمز أن هذه الايادة هي رمز الشررررررعية الهلسرررررطي ية أسرررررا  أ ىمر قيادة ياسرررررر عرفال علأولى في الدرجة األ  
 و رمز الوط ية الهلسطي ية.  أالسيادة الهلسطي ية  زو رمأالهلسطي ية  النيانية

 همية؟  الزعيم بتهسير للذه ال قطة البالغة األأبو خ هل يتنرم األ

من  ي  الواقعه أ   ا  مر مهم من  ي  ال ب أه ولكنه ليس  هههههههههههحيحأ  ما  فضهههههههههههلت به ا: في الح ي ة أجابو 
  شههههر حة جاءه  أكا  ومن  يا  أ  الفلسههههطيني أ ه وو  ر  على  هكيأالي  سههههاسههههي ه الشههههيء اأا  الواقع مخ لف   ام
رضه  في شهههههه ى ب اع اأ و من شههههههرا  أ 1967و أ 1947رض ال ح لة عام و على اأأة اأركنيرض سههههههواء كا  على اأ

ب طب   ب ا  أو  ا  خوانيه فالفلسهههطيني مشههه وك كائ إنا وكا أنا وا   من وةالءه أ سهههاي غر ب بهو  ه الفلسهههطينيةه و إل يه 
سهههه ه الهو ة الفلسههههطينيةه والخوف على ويه الهو ة وال  سههههك بها يجةا  إ ههههغر منه أناطيسههههي شهههه ي  يجيب ما وو غم

  إلىا . بالنسهبة يكا  ويا الك مه ا     ير  له كيانا  أ  مو هوعه ال هم أ  يحسهم رأيه في أيخاف قبا  الفلسهطيني كائ ا  
كثر من عرفات وسيشه  ذلك  أهم مةي  أننفي أنا ال هو ال خي ات فأز ة ورجوارك  سواء كانوا من البالفلسطينيين في اأ

واقةه  إلىوو  ه الفلسههطينية مشهه وك  إلىرض ووو مشهه وك الةالم في كا يومه لكن الفلسههطيني بحكم واقةه عا ويه اأ
ويا البل  مواطن  نه فيخر ه أو من الشههههر حة الشههههةبية اأ  أاليومي في ويا البل  سههههواء كا  من الشههههر حة البورجواز ة 
ه م ثا في البرل ا ه م ثا في ن خبي اجره يبيعه ي ا  ر هههههههههههه أكاما الح وق والواجباته يح ا جواز سههههههههههههفره يشهههههههههههه ر  

ال ي جاءت   م يازاتنه م فرك في ويه اإلهخر بآ  فلسههطيني أ  شههيء ير  ه ووو ونا ي  ايا عن أالحكومةه م ثا في 
 ا  ن. قطب يشههه ه عاط يبين قطبي   ا  ن الشهههرقية والغربيةه ووو ونا  ج ه مشههه وكصهههير ة بين الضهههف ي   من خالل الةالقة ال

ي ويا البل ه ال ةبير البسهيا عن ويا ال و هوع  فسه  راره الحيا ي اليومي إل ضهي ه ولوطنه ولهو  ه وقطب يشه ه لواقةه و 

 ( 1984وط ي الهلسطي ي في عمان)نشرين الثاني/ نوفمبر أبو عمار في الدورة الساب ة عشرة للم،لس ال
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ركني  أنهه ونهاك  ه اخها قهة سههههههههههههههلي هةه أرك  عالبين قيهاكة منظ هة ال حر ر وال يهاكة في اأ ا  به أو  ا  ب هاء الةالقهة كائ ه إوو به 
فصههههههههلهه و سهههههههه حيا فصههههههههلهه في جيور الشههههههههةبه والي  ال يةرف ويا الواقع ال يةرف الشههههههههةب   فلسههههههههطيني ال ي كن

  إلىذا ذوبت إن ويه ال باني للفلسهههطينيينه و % م 90 ج   -رقى مناطق ع ا  أ -عب و   إلى بذا ذوإالفلسهههطينيه 
ي البرل ا  والحكومة وم ثا في كا ف  الفلسطيني ونا م ثا أينيينه و ج  فلسط % 100ال خي ات ال سحوقة  ج وا 

ال ي لهك  ق ال  ثيها في ال جلس الوطني الفلسههههههههههههههطينيه نهايف  وا  هه   ى اال  ليس   اأركنيقطهاعهات الة ها بين ها 
  ال خي ات ال   ف  إقول أه وونا ا  فلسهطيني ا  ر    ايا أه ونا ا  لسهطينينه ليس في ال جلس الوطني الفلسهطيني أف ا  عضهو 

نفسهههههر   أناالشهههههرعية الفلسهههههطينيةه وكانت الناي  هخي ال و هههههوع بحير ول ا ب  ىعل ا    ي ة وراء عرفات أ  وناك خوف
مخيم الحصهههههنه لكي  إلىكعوك يوم الج ةة أفكارنا وآراءنا للنايه وب أنا ناور ال خي ات على ويا النطاق الواسهههههع. و أ

كا ال خي ات في الضههههفة الشههههرقية وعن نا في  ىقشهههههه وعن   سههههلسههههلة جوالت عل ر  بةينك الشههههةب الفلسههههطيني و نا
   أف اللجا ه وال أر   في كا مخي ا نا وب اعنا الفلسهطينيةه م ات با اآل ا  الضهفة الغربية سهةي م وا هاه و شهكا لجان

 راوا وويا ال فاعا  ذوب  يث ا شهههههههههه ت وسهههههههههه أ  فظ بها لنفسههههههههههيه لكن أبالمه و أنني هال يفكر الناي برقام   ى ذكر اأأ
موجوك في شههههههرائح الشههههههةبه مخ لف شههههههرائح الشههههههةب   ى البورجواز  وغير البورجواز  وو مةنا ولكن لم نطلب منه 

طيني لهيا ال وره بة  ا  نن هي من ونةوا الشهههةب الفلسههه  ف حو»من ع لية  وال  أ  نن هي أننا نر   ه أ  موقفا    ى اآل
طر ال نظي يةه  أ  في اي منظ ة ال حر ر الفلسههطينيةه ونحن مازلنا   ى اآلسههوف ن خا علنيا ف ف حو»مة  ر  ركة 

نه  ههها ب ال صهههلحة الح ي ية في ويه ال ضهههيةه  ولكن نسههه  طب الشهههةب الفلسهههطيني أ ف حو»نخوض مةرك نا كاخا 
ة من شهههههههرائح  ية شهههههههر حأ  ال البورجواز ة الفلسهههههههطينية وال ال سهههههههحوقين في ال خي ات وال ر أنني ال إليلك في الح ي ة ف

نا مةها في منظ ة ال حر ر  أنا مةها في وو  هاه و أيام كانت  ههه  وو  ها الفلسهههطينية و من اأ ا  الشهههةب الفلسهههطيني يوم
  الهو ة بخيره  أننا م  سهههههكو  بال نظ ة مثا عرفات »وز اكة شهههههو ةو وشهههههةر الناي إالفلسهههههطينيةه وعن ما فهم الناي 

ن ا ال نظ ة  إو يخرج فال  من قياكة ال نظ ةه أفي قياكة ال نظ ة  شههههخا ه وا يب ى فال أب ي ال و ههههوع مو ههههوع 
عليها وال   كحق  ار خي وكهو ة فلسههههههطينية مك سههههههبةه وموجوكة كةضههههههو اسههههههاسههههههي في جامةة ال ول الةربية فال  بار

 .وجه ال نيا ا  ي سها. وشرعي ها ال ولية س ب ى ىنسا  علإيس طيع 
ج   أوياه لم  ىقسهههههههههم علأننيه و   ي ناقض مةناه أأالح ي ة ال ي كن    الفلسهههههههههطيني عن ما يفهم ويه إمن ونا ف 
خالل كا ويه    الفلسههههههطيني ال سههههههكين من و اثنين في ال ائة من الشههههههةب الفلسههههههطيني وو  هههههه  ما نطرحه أأ وا  ا  

 خبا    ليس ل يه شههيءه وكلها وعوك كاذبة وكم.   امات كم ووعوك براقةه و أاال باطه ب أ يشههةر  إلىال سههيرة و هها 
لكن وكيا   -  ههوابا  أم  هبغض النظر عن كو  ويا خط -و ههياعه قبا عشههر سههنين كا  الفلسههطيني في لبنا  سههي ا 

فهين ييوب الشهههةب الفلسهههطيني؟ وكيف نخرج   ها  ه وونا منبوذا    في السهههوكا ه وفي  ونس مطروككا ه و ج  نفسهههه اآل
  خا  أنا ال أو كولةه أو مركا  أليس مو ههوع منصههب الشههةب الفلسههطيني من ويا ال هزق في ويه ال ر لةه ال و ههوع 

     خا في أس ح ل صر أ  خا في شةو  مصر وال أ  ي  خا في شةوني وال هرك  بس ح لألأرك  وال في شةو  اأ
 ية كولة عربية.  أشةونيه وال سور ا وال الةراق وال 

    ائقه وليس موقفا   إلى  ي رجم أع موقف فلسههطيني منط ي مة  ل يسهه طي ىبال شههاركة ال ومية عل ولكن مر با  
الفه  مسههه ن ع ج ي  ال نسههه طيع الخروج منهه ويا وو الخ يو فأو في   ام كم أي فةنا كا يوم في مهسهههاةه  فلسهههطينيا  

و لم يخنه ليس وناك  أخا     فالنا  أو أو لم يسهههههرق أسهههههرق    فالنا  أو أو ال يسهههههو  أيسهههههو   وليس الخالف ا  فالنا  
  وناك قياكة مح رمةه  أمر يرفضههههههههههههو  ال ةاما مع الواقعه وكه  اأ ناسهههههههههههها  أه ووناك   وناك واقةا  أمر خائن ولكن اأ

ذ  قولوا له إ  يبح  عن طر قه أهه وويا الشهههةر الفلسهههطيني عليه ليه  سههه ضهههاف بإ  بل   يوب أمكانا هاه و إول يها 
ن سههههنة ق  فشههههلناه ويه  جربةه والكفاح  ننا خالل عشههههر إ  ي ول للشههههةب الفلسههههطيني أ ىن يجرؤ علذلكه ليس وناك م  

لكننا   ه  ويه الحربه و  فهين و هلنا بها؟ انا لسهت   ال سهلح  رب طو لة النفس  ه  ويا الة وه جربناوا عشهر ن عاما  
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 .  لم نح ق شي ا  

سهههههههالم  هههههههحيح ولكن ال سهههههههل ين ليسهههههههوا كيلكه منطق الثورة  م في ال  ارسهههههههة؟ اإلأفها كا  الخطه في النظر ة 
  نةي  النظر في ال طبيق وليس في أأ الثورة  ههههههههههحيحه ال ةاما اليومي وال طبيق ليسهههههههههها كيلكه علينا  ههههههههههحيحه ومب 

ه  ب نفسهههههههههه قائ ا  ال ب أه وا ويا جر  ةه  ةالوا نج  ع في مة  ر ون ول ما لنا وما عليناه ونر   جم فال  الي  نصههههههههه  
 .  س ب اك والظلم اإل   ج ه كاخا ويا ال ة  ره وكاخا الشةب الفلسطيني ول اذا ويا ونر 

 البدالة ب د فا  
مور التي نزام ت مع القرار  متى بالتحديد بدأ نهنيرك بلذه اللطوةر وهل من الممكن ان ن شرررر ب ض األ :قلت

 نلذن  في هذا الشأن؟  إالذش 

ه وبهال حه يه  منهي »فهايو 1981خواني عهام إفي رؤوي بةض في رأسههههههههههههههي و  : وهيا ال و ههههههههههههههوع به ا جه يها  أجهابو 
نهك موجوكه وانهك على   هاي يومي همن الث هة به  خر  وكهانهت  ةطيهك نوعها  ألكن وجوكنها في لبنها  كها   هالهة ولىه و اأ

  ال ياكة  إشهههههههال مشهههههههروع فايه و إف ىبال  ال مع ويا الة وه الصهههههههراع مسههههههه  ر وال ضهههههههية  يةه كا  لنا مآخي كثيرة عل
  مم ال  ح ة والةالم وقف مصهف ا   ار في اأع بوأخ كثر من وياه وعن ما نسه ةي  خطاب اأأقرار وك ب هه  لىإو هلت 

ج   أراجع  سههابي أخر ه وعن ما ي الي  اأ  فل نظ ة ال حر ر الفلسههطينيةه وقال جنت بالبن قية في ي  وبغصههن الا  و  
ونشهفه بفةا ويه ال ياكة وبحكم ويه الظروف ال ي لم نحسهن  سه طت وا  غصهن الا  و  جف أ  و أ  البن قية سه طت أ

 يجابية ال طلوبة.  ا باإلال ةاما مةه

ننا لم  إقا كعونا نر  اأ ىو علأ   كو  وناك  سهههو ة ج ية أه وكنا نهما بالفةا 1981ولى عام ت فاي اأ  ءجا
س نكفنا عن ويا  إثم ع نا و  وا حا   ا  عفشال ويا ال و وعه و حالفنا مع كول عربية وق منا مشرو إنكن نحن السبب في 

ا    -  ير  ه  -ياكةوه بة  ويا الكالم ب أنا نشههههةر وكا  وناك مةنا سههههة   ههههايا »ال  إلىسههههباب  ةوك ال شههههروع أ
شهيء للشهةب الفلسهطينيه وب أوا يسه  رئو  الحياة على ويه الصهورةه ثم جاءت   إلىج اع نا ليسهوا جاكين في الو هول 

فلسههههطيني لم ي  لص و سههههب با  كا ب اع ال نياه وا  الفةا ال يذا بنا نل ى فإي خروجنا من بيروته ففالطامة الكبر  
يه  فسهه ه با ومسههةول عن نبنني مسههةول عن ويا الشههةأ س أنا منا ههاه و أنا وغير ه أكلت نفسههي آه و ا  ن هى   امإو 

رك  وب عوة  اأ إلىع ار ونا  بوأب  من مخرجه وج نا أ  ال خارج  ضهههههههههيقه جاء  نه الأواب  أنا الكالم مع ال ياكة في 
الكو هت وب يهة ال صههههههههههههههة   إلىلل وقيعه ثم ذوهب   ههههههههههههههبح جهاواا  أو  ع هار نههائيها   بوأرض عليهه ه ولم ية  فهاقها  إمنههه وك هب 

  الفلسهههطيني جي ا  نت  ةرف و هههةنا أمةروفةه وبة  ويا  صهههلت قضهههية الشهههام وخرجنا م ا  ب ى من طرابلس ولبنا ه و 
 .نه و ع »الغالبا وال ساكينو اليين ي  لو  أفي لبنا ه 

رض الوطن وخارج سهلطة الواقعه  أسهلطة  هغيرة خارج  إلى صهرف؟  حولنا أ  أاذ  ما وو الحا؟ وكيف ي كن 
ام ول أوكا   كعوة   إلي  ت ءالي ن الشهههههه الي يةرفو  ذلكه وللةلم ف   جا يخواننا فإه و 1984لنا في  ههههههنةاء عام   هههههه  

يه ال عوة وي ع    ا  خل ية وأ رسهههههههه ية من الرئيس علي عب     ههههههههالحه وق  ن لها لي السههههههههفير الي ني في ع ا ه و 
  يلم الشههههةب الفلسههههطيني  أ جاه ل ل ة الشهههه اه وانا لسههههت  هههه  إع ار وناك في عي  الثورة وكا  يضههههغا ب بوأوجوك 

لبي ال عوة لكي أخوانيه وقلت انني بة  ال ة  ر سهههههذوب و إسههههم إب ذلكه وقبلت ال عوة شههههاكرا   إلىسههههةى أشهههه لهه با و 
 .  ف ا ا  عشر ن يومموجوكينه وال عوة مني  ناسا  أمثا أنا أذوب و أ

 .  ولىقلت: ي  ي هذه هي الدعوة ال ربية األ  

ال و هههههههوعه انا قبلت ال عوة  ولىه ولكن خلفي ها لم  و هههههههح ليه أ  السهههههههفير لم يكن في  هههههههورة : وي اأ  أجاب
 .  ف حو»ن هاء ال ة  ر الخامس لحركة إو  كت موع وا بة  

من ال جلس الةسهههكر  وخرج مةي  ا  ه وخرجت غا هههب4198ننا  ناقضهههنا في  هههنةاء في عام إقوله أ  أر   أما 
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في ال ياكة الةسههكر ة ق   صههاه وب أ مني ذلك اليوم ب هجي    ا  ن سههامإ  أع ار يومها  بوأعضههاء ال جلسه وشههةر أ ثلثا 
شهههههيء فيرك: نةم   إلى  نصههههها أع ار نر    بوأخ أقول له: يا أو هههههاعه وزاك ال خباه كنت من ل ل ة اأ الصهههههراع ب ال  

ا ةه  اللجنة ال رك يعضهاء ال ياكات فأ كا  يشه م  ا  عرفه وكائ أ ف؟ فيرك: ال يسههله: كأشهيء وكنت  إلى  نصها أنر   
 هامات شههههه ى وانه ال إه وا  بةضههههههم يشههههه غا مع سهههههور اه وبةضههههههم مع غير سهههههور ا و  ه هم ا  وانهم ال يفه و  شهههههي 

 باهلل.   ال  إمور وال  ول وال قوة أوي نهاية ا ه ووكياف حو»ه وفي النهاية ال رار ل ياكة ا    يهخي قرار أيس طيع 

  اقوله  أر   أويا ال هزق الي  نحن ايهه و  إلى  و هههههههههلنا أ إلى  ا  فشهههههههههي  ا  يمور   صهههههههههاع  شههههههههه من ونا ب أت اأ
من النضههههال الفلسههههطيني ي كن لهيه ال ياكة ا    %10نه  ب ى أعرف أ  نني لو كنت  إوليسهههه ةني كا فلسههههطيني وعربي: 

  ىالفضهههاء عل ىعلأ  إلىا  كنت سههههخرج منهاه   ى ولو كانت الجرا ات اليومية  اكاك و  ةاهم  ي   عل ح  ه فلةنة  
  شههههيءه أ غامر بشههههيءه وانه لم يبق في ج بة النضههههال الفلسههههطيني ع ليا  أ نني ال إال   س الوطن. ولكنني شههههةرت أ

ه الشههه ير  كخا في الجامةة الةربية فوج   6419يام الشههه ير  عام أالشهههرعية ال ة رفة بها ال ول الةربية كانت موجوكة 
النا هههههره وقال لهم: ويا م ة  فلسهههههطينه وليس   ئيس عب جانب م ة  الر  إلى ي ب  ة ه وو هههههةه هي الخلفه ففم ة ه 
    الشههه ير ه وثبت شهههرعية ال نظ ة في كا مة  ر ق ةه فكا ويا النضهههال الفلسهههطيني ال سهههلح لم يات بج ي   أم ة  

 .  شرعية قائ ة وموجوكة لهيه الشرعيةه فال

 لنل مرحلة ظروفلا واسلوبلا 
 .  ولنن ه اك الشرعية الدولية :قلت

   أ  يصههم آذانه و أ  الةالم ال يسهه طيع إسههم فلسههطين فإعن ما  كو  وناك شههرعية عربيةه و كو  وناك  :أجابو 
   أ طيع مةها الةالم ه وليسهههههت بالبسهههههاطة ال ي يسههههه ا  كبر منا ج يةأيغفا قضهههههية مثا قضهههههية فلسهههههطينه فهيه ال ضهههههية 

قول  أسههههههه سهههههههل وا وال إقول: أنا ال أنه الكرملي إلى  عب  النا هههههههر وو الي  ق م ياسهههههههر عرفات أنت  ةرف أي جاولهاه و 
بين الثهائر والثوره الثور نطهاح وقو   مياأنا أسههههههههههههههلوبههاه و أ  لكها مر لهة هروفههاه ولهها عواملههاه ولهها اقول أواه با جن  

ما الثائر  أه ا  ر هههههههه أ  يرميه أ  وا   مح رف أنه ال يوج  سههههههههواهه في كقائق يسهههههههه طيع أ ة   ا  الحلبة م إلىالبنية و نال 
باطاه   ىين يضهههههههههههع ق مه في ويه الظروف ال حيطة بهه اما انه على  ق وكا الناي علأراكة و ةرف إوعي و فة ا و 

ووو مسههههههه ة    ا  وفكر  يا  رر ع ل   في ويا الةصهههههههره الةالم م حأوانه و  ه الوطني وكا الناي خونةه لهيا ال ي با من 
مشهي مةهم ايه؟  أطر ه لكي أيا؟ ما وو الب يا ع ا لب ليةطوني ما وو ا ا :ق رح شهي أنني إلل ناقشهة في كا شهيءه ثم 

 فاق  اإل ىشههههههههيءه وا وم قاكرو  عل ى ف وا علإوا وم و  وم فل اذا ال يج  ةو  و  ف و  و ة بروننا نحن ال نبوذينه 
 م البةض.    يه وا بج ي  سو  ال ا   من ال شرك الو الت والهجوم على بةضهأرو  على شيءه وا وم قاك ىعل

  إلىو ههل  وه أعطاوم عشههر ن سههنة من كمه ولح ه ومةانا ه وكوخه ثم أ م ى يظا الفلسههطيني ين ظروم؟ ل    إلى
 .  خوا إوناه قولوا له رأيكم اي ا يح ثه من   ه عليكم يا 

 موسى وغيره أبو  الهرق بين 
مرر نتلى األإطروحال مماثلةر و  ةالج طرحاأبو خ موسى واألأبو خ ر ع دما جاء األلت: ل نن واق يين قليال  ق

 .  نقساميةإحدثاه سو  حالة أفما هو التغيير ال،ذرش الذش 

ن هرذه الايرادة نسرررررررررتطيع الردفراع  أعمرار ذلرك أبو   في م ر  الردفراع عن قيرادة أنر  يهلم من كالمي   وا أرجو أو 
 .عن نهسلا

  ىقاموا بحرك هم قاموا مركا ن عل هههههههههههالح وغيرومه عن ما أبو خ موسهههههههههههى واأأبو خ : ويا  هههههههههههحيحه اأأجاب 
نهم لم يشخصوا ويه  أنا مهخي  عليهم أالشةبه و  البة  السياسي ل ضية ويا إلى  ي طرقوا أخطاء اليومية من كو  اأ
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طرح  أنا أمكا  ليس وو مكا  الشةب الفلسطينيه  ن ال صير؟ وما طر وه لم يطر وه فيأي إلىالحالة االساسية ووي 
  يك ب لها النجاح يجب ا   ةرف ماذا  طرح واين  أية  ركة  ر   أ  أوسهههاط الشهههةب الفلسهههطينيه وفي    ير  أبين 

الكثير من  إلىموسهههههههى كانت  ف  ر أبو  طرح وعلى ماذا  طرح و ههههههه ن اية هروف  طرح؟ فانا اع    ا   ركة االخ 
ويه ال خبطات ال ي   يليه فإالي  و ههلنا  لم  طرح مصههير الشههةب الفلسههطينيه لم  طرح الضههياع ثال  ويه الظروفه م

وسههههاط الشههههةب الفلسههههطينيه با طر  ه في أ ىين؟ ولم  طرح ويا علأ إلىين و أ  وم بها ال ياكةه لم  طرح الطر ق من 
ما نحن  أخره آسهههلوب ه صهههة نفسهههها ولكن بوسهههاط مةينة ومح كة ناكت ب  ال ال وارنة وناكت بالكفاح ال سهههلحه ووي الأ

ننا خالل وا    إه و نهائيا    ههههههبح في خطر ومه كا  أ  ال ةبر الفلسههههههطيني بة  عشههههههر ن سههههههنة أووو  خرآفن ول بشههههههيء 
ين نحن  أ إلى  ال في ال مه اآلإللشهههههةب الفلسهههههطينيه وال   ى  ركنا الشهههههةب يشهههههاركنا  ا  لم نح ق شهههههي  ا  وعشهههههر ن عام

شهههههههارك الشهههههههةب  أ  أي كن  قول كيفأج اع وطني على شهههههههيء ما؟ و إج اع شهههههههةبي و إ إلى ذاوبو ؟ ول اذا ال نصههههههها
خ يار مةسههسهها ه من خالل منظ ة ال حر ر الفلسههطينية وويا وو الفارق بيني  إجةا له أالفلسههطيني في ال صههير وكيف 

 .  خر نوبين اآل

   همية المكان للحركةأ
عتقادش  إردنر و ش كون هذه الحركة في األأالمكانر  ساسية التي ن طي حركتنم قوة هي عاملقلت: ال قطة األ

 ردن فلن ننون ذال ف الية.  ن هذه الحركة لو قامت خارج األإ

رك ه با السهههههبب    ويا البل  وو اأأخواني في كمشهههههقه والسهههههبب ليس إنا اقول وياه وويا مهخي  على أ: أجاب
وا  صهال اليومي وال باشهر مع اأنيه وويا اإلمن مج وع الشهةب الفلسهطي% 70ني يشهكا   ويا ال ج ع الفلسهطيأوو 

  مكها  أو من أميركها أو من أفي االرض ال ح لهةه وهيه الل هاءات مع النهاي ال هاكمين والهياوبين من الكو هت والخلي  
ب الفلسطيني ومن قلب الشةب  نك  طرح من واقع الشةإخره يةني ويا بل  الفلسطينيين ومن ونا فانت عن ما  طرح فآ

 .  يالفلسطين

ال القال المسررررت،دة   ن  طالما هذا هو الواقع وطالما ان ه اكأللسررررؤال ثمة نقطة خالةررررتلا  سررررتنماو  إقلت: 
  ختارلإو فتج« »ن دخلت في أزمة مع قيادة أقيادال سررررربق للا  ار فما الذش يم ع مثال  ريردن وسرررررو والطيبة بين األ

 .  ن سق م كمن أعمان و  إلىن ن تقل أقامتلا من إلتحركلا و  سوريا مكانا  

  يه وا وا ههههههههحينه فنحن  أويا ال و ههههههههوع على  إلىكعووم بكا محبة أوياه و  إلىكعووم  ههههههههرا ة أنا أ: أجابو 
ى جاءوا من   الة ي  كاي  وال   م ربحي والرائ  مصهههطفخوة منهمه عن نا اآلأ  ثالثة  اورناوم اي ا مضهههىه وعن نا اآل

ع اك كبيرة من بغ اك  أ نا بل ح ت إل ح ت بناه ك ا إمن سههور اه و  وناكه وع ك كبير من الكواكر الصههغيرة  ركت وجاعت
( وال  10/1986/ 27ثنين ماكن الشهههههه ات الفلسههههههطينيه لكن   ى يوم الخ يس ال ا ههههههي  الح ي   م يوم اإلأومن كا 

ين  أال صهههير الفلسهههطيني:  إلىلينا رسهههول منهمه ونحن ن حاور  ول ن طة وا  ة ف اه بالنسهههبة إه جاء را  كشهههف ونا سههه أ
ن م منه؟ وم يرو  النجاح لحرك ناه أ  الظروف ال حيطة بها كلها   ول وياه والشهههههههةب الفلسهههههههطيني  فاعا و جاوب  أ

 فاق مازال ايه من ويا اإل ركني فلسههههههههطينيه موقفهم أ فاق إمةنا بسههههههههرعةه ولكن قضههههههههية ال صههههههههير وي الن طةه وناك 
وا  ةه   ف حو»الفلسههطيني ونة ا  - اأركني فاق لغاء اإلإبن اذ جبهة اإل إلى  يانا  أقربه ما يكو  أغ وضه وموقفهم 
ة الو وح  غ كلم بلأ  أركت أذا إه و ركنيا  أ فلسطينيا   ال  ال  إ  يكو  أ   ا في ويه ال نط ة ال ي كن أوفي    ير  ا  
  إلىم اخا   ي رك ال وقع الرئيسههي الي   كو  ايه أ  يةرف شههةبي ويه الح ي ةه وال ي كن أ   أب والصههرا ةه ايج

قر هه كها ال يهاكات  أفهاق الهي     وهيا اإلإنها اقول أسهههههههههههههه طهاعه ولكن إذا إخر  أ  ال ضههههههههههههههيهة و هيوهب ليبحه  عن مواقع 
ةه ال لك ورئيس ال نظ ةه ل اذا ال ةه ووق  اأركنيقر ه الحكومة أرواه و يوغ ف حو»الفلسههههههههطينية في منظ ة ال حر ر وفي 

  الة و والواليات  أ ةه وعن ما نفشههههها في  ح يق السهههههالم يصهههههير وا هههههحا  نجةا منه ال نهاج السهههههياسهههههي لل ر لة ال  بل
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  نة ا أا السهالمه نحن مع السهالمه وعلينا ي اننا نةط   فاذا يةخي منا ويا ال وقف الحاك ال  ح ة ال ير  ا  السهالمه فل 
  الل بكا الطرق  ي اوم اإل ا  عربي ا  ج ي  ا  رض ال ح لة ونبني واقةوا في اأأذا فشههههها السهههههالم نةاز  ههههه وك اإه فا  مة

 اومة الشهههةبية  ق مشهههروع لكا شهههةوب  ال يسههه ا ويا ال و هههوعه فال أال شهههروعة وفي طلية ها الكفاح ال سهههلحه يجب 
  إلىمهاميه واقع عربي م رك  أاه أر واق يهةه ونهاك واقع عربي  إلىمرونهة في ال واقف و  إلىكعو أنها أرض ال ح لهةه و أا

م  اق كلهه الشهههههةب الفلسهههههطيني في جانب وال نظ ات الفلسهههههطينية في خ سهههههين   سهههههوأهأالحضهههههيضه وواقع فلسهههههطيني 
ه ما وو ال طلوب من الفلسههههطيني الصههههام   وا  ا   وا  ة وقلبا   ه نكو  ي ا  سههههالم وفشههههلنا ج يةا  ذا لم يكن وناك إه و جانبا  

اه ما وو ال طلوب  شهههكال السهههياسهههية والةسهههكر ة وغيرور نضهههاله بكا اأر هههه وكيف نةاز  ههه وكهه وكيف نطو   ألى ع
   أن  اء يومي م فاعا مةهه وكيف نسهههه طيع إمع ويا الفلسههههطيني ووي في  طول   وكأرك  ك ولة واقةة على من اأ
فضهههها ثم كيف  أ ا  فضههههاه ومصههههر أ ا  فضههههاه ولبنانيأ ا  سههههور  ا  ر موقف  نطو   أفضههههاه كيف نسهههه طيع أ ا  ركنيأ ا  ر موقفنطو   

ل صلحة ال ضية.  فضا أو ع كولي  إلىفضا ل ةك  كا ويه ال واقف مج  ةة  أ  ا  عام يا  عرب  ا  ر موقف  نطو   أنس طيع 
 .  ال ن اق الصفوفأال نس سلمه و أال نااي  و أطالب به وو أس سالمه وما إليس وناك مااي ة وال 

 المليمال   أْجلمبادرة من 
  ىلب رانر علن يحرل مشررررررررركلرة ي راني م لرا السررررررررركران في المليمرال في ج و  أقلرت: مثرل هكرذا نوج  يهتر  

ن مثل هذا الطرح ومثل هذه ال ظرة ي، ل الذين يتصررردون للمليمال يبدون ب ض التهلم وب ض المرونةر  أسرررا  أ
لمرونتنم   ختيارا  إن،اهر وننون نصرررال نقومون بلا في هذا اإلإنقاذ سررركان هذه المليمال في حركة إما الذش يحول 

 ؟  خرينفي م،ال الت امل السياسي مع اآل

السهههههههي  نبيه بر  عبر وسهههههههائا   إلىخيرة وجهت ن اءات  هههههههبرا وشههههههها يال اأ صهههههههاه وخالل مةارك  : ويا أجاب
ن الفلسهههههطينية  لل و ي   ا  اشهههههراك ينصهههههبها لك ياسهههههر عرفات لكي   خا ال ار خ م مر  إلىال  جر أرجو أاالعالمه وقلت له 

  الفلسهههههههههههطيني و  ه  أع بر أ نا ال هنانيينه فمن اليين ذبحوا الفلسهههههههههههطينيين واللب ا  واللبنانيةه ولكي ال   خا ال ار خ وا  
و ييت الخطة االمنية وطالبت ا   سه  ر ونشهر ويا في الصهحف السهور ةه   ا  ضه أيسه  ييبحه وناشه ت الرئيس  افظ اأ

خرهههههههههههههه وقال آشيء  إلى  آلسف و لنا اومع اأ -   االخوة أ لي  إوجاءت لي بة وا رسالة من السي  نبيه بر  ن لها 
نت  هه يق  أول من كخا لبنا ه أكثر الناي مةلومات في ويا ال و ههوع و أبو الاعيمه فهو أخ سهههل اأأ  أر   أا أنلي 
مام الصهه ر و هه يق لكا ال و  السههياسههية في لبنا ه و ةرف ماذا ق م الشههيةة لل ضههية الفلسههطينيةه ف   شههاركنا في لإل

ن على الثهر وسهههههلني م   اي  ر هههها  كثر النألبك وا بةأ ال فاع عن قر  الجنوب لح اي ها ولح اية الثورة الفلسههههطينيةه و 
ما جر  في بيروته وقال ا  ل ينا ث اني مخي ات في جنوب لبنا  نح فظ بها في  ىعل الي  ق ا في مخيم بةلبك ركا  

قلوبناه فليبة  عنها ياسهههههههههههر عرفاته ولكن عن ما يه ي ليحارب سهههههههههههور ا من خالل و هههههههههههةه في لبنا ه و حارب ال و   
اأاللبنانية من    ي وقف عنها ياسههههر عرفاته  أخر  عا لبنا ه فهيه وي ال ضههههايا ال ي يجب أ  لسههههيطرة مرة محاولة ا ج 

الشهههههههةب الفلسهههههههطيني في  ىوفي ذلك الوقت وج ت بالفةا ا  ال و هههههههوع ي ةلق ب     ر  قياكة ياسهههههههر عرفات عل
   نا اآلأخ لفت إ  الظروف آل ةاما مع الشهههههههههههةب الفلسهههههههههههطيني وكهني مازلت في لبنا ه اأ  أ  انه ال يجوز ألبنا ه 

كخا الشهههةب الفلسهههطيني في لبنا  في أما عن ما أ  يسهههفكه أطالب بشهههيء وا   ف ا وو   اية ال م الفلسهههطيني من أ
  االخر ن سهيشهةلو  لك  أع    أ نفسههمه فال أكوامة ال ناقض مع الشهيةي ومع ال اروني ومع السهور  ومع الفلسهطينيين 

 و   وم ب  ارسات ق  ية برونها وم    مصلح هم الوطنية.  أ فاوم و  سأنت   ا لهم أال باخر و 

ي ويه ال ر لةه بحي   ح ي ال م  فسهههههههههههه را يجية الة ا الفلسههههههههههههطيني في لبنا  جير ا إ    غير أومن ونا ايجب 
 ة  و مع ويه الفأو  لك أ    خا في م اوات مع ويه الجهة أالفلسههههههههههههطينيه و حافظ عليه ذخيرة أية مر لة م بلةه ال 

 .  و   وروم أي قلوبهم ف  يح ضوننا أخوانا مفروض منهم إلكه ونس ة   علينا و  أ
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ن ن رف النثير من الحكام والمسررؤولين ال ر ر وم ظملم أكثر من خمس عشرررة سرر ة أقلت: نسرر ى لك خالل 
ؤالير  وراء س  و ماأدر  بسؤالي أنلاذ القرارر ومن دون اللو  في التسميالر وأنت إزال في موقع المسؤولية و  ما

   ن طرحت هذا الطرح المت لق بالتصحيج؟ ألمسألة ب د ا إلىو كيف ي ظرون أن ما هو نقديرك فيما يهنرون اآل

سهههههههه اء كي ال نحرج  عن اأ   ينشههههههههر ويا الكالم وبةي ا  أر   أنا أ  ويا السههههههههةال ق يم ج ي ه و أع    أ نا أ: أجابو 
و الرؤسهاء الةربه  أال لوك  إلىن لها مباشهرة أا هة للسهي  عرفات كنت نني في الكثير من ال هام الخإنت  ةلم أه و   ا  أ
خوة ال لوك والرؤسههههههههاء  اأ إلى  ا الكثير من الرسههههههههائا أنا في    ير  ا  ويا السههههههههةال ق يم ج ي  ك ا قلته وكنت هف

 يه  يه ور  كها م هابلهة  صههههههههههههههلهت كيف كها  الحه  وكنهت قر بها جه يه ا بحكم موقةي من ال يهاكةه وار ه  ا  اذكر اخواني في
  ها  أ ا  خه أ هم أ  أكافعه أنهه ال يجوز لي أ  أ هاول أ ا  عرفهاته وكنهت كائ ه  خ يهاسههههههههههههههرو منهجيهة اأأ ول مسههههههههههههههلكيهة 

ننا عاجاو  عن إنه ليس ل ينا قراره واننا بهيا الو هههههع سهههههنخسهههههر قضهههههي ناه و أرسهههههال هه كا  الج يع ير  اننا ن خباه و 
بو ع ار أ  أنت  ةرف أو ذاكه أويا الجانب من الشههههه ي ة  ىعلالة اب الشهههههخصهههههي  إلى هههههافة باإلو  ة ال راره ويا 

. ومرة  ا   ههههههههههههههبحهت الةالقات طيبهة والكل هات ال ي   هال كاف هة ج أثم عاك عنهه و  را  كبي ا  و ذاك كالمه أقال عن ويا الحهاكم 
ين الةرب     من الحكام وال سهههههةوله صههههها بأ  . ك ا انني لم أ راج إ ر  أنني ال قول: كعني من ال سههههه يات أأخر  أ  

  في  هههههه ك ع   مة  ر  ركة ف حه وعن ما نة   ال ة  ره  كو  ل ينا شههههههرعية  ننا مازلنا   ى اآل ه ل اذا؟ أ  ى اآل
ه  سه هاه وعن ما نطرح ال و هوع ك نظ ة  حر ر فلسهطينية فنحن سهنطر ه مع الةرب مباشهرة ونسه ع ما ي ولو  إن كلم ب

بو  أي ف مع الشهههههةب الفلسهههههطيني ومع ال ضهههههية الفلسهههههطينيةه ال مع   أذا شهههههاء إ  كا زعيم عربي ي ف أوفي    ير  
غلبية الفلسهطينية  ج اع الفلسهطيني واأالاعيم كشهخص وال مع ياسهر عرفات كشهخصه ما يحك نا في ال سه  با وو اإل

ذا كانت  إ  ي فوا مةهه و أنهاج ال ياكة( ايجب   مأ هههههههههههههح من منهاجهم  أذا كا  وناك منهاج إ هههههههههههههحه فوال نهاج اأ
 .  خالقيات  يل اموا بهيه اأأطالب الةرب أنا هنة فنة او قياكة مةي  غلبية الفلسطينية وراء فكرة مةي  أا

 بو الزعيم«  ألب ان وقصة نسمية »
 مران:  أقلت: في نلاية هذا اللقاء ه اك 

سررراعد  ن نألب ان والح ين الي  وكيف يمكن لحركة مثل حركتك  إلىش مد  يسرررتبد بك الشررروق أ إلى -ول األ
 هذا البلد.  

نسررمية   فتج« ولماذا» ل نضررممتإلسرريرنك ومتى  ن يسررمع م ك قراء »التضررامن« عرضررا  أهو  -خر مر اآلاأل
 ؟  عهوش  مرأ ن التسميةأم أن اوسم مرنبط بمسألة طموح مبكر للزعامة أ؟ وهل بو الزعيم مثال  أ

بوابه  أه أ  ويا البل  ف ح لنا وخا ههههههههههههها   ا  م  يا    له في قلب كا فلسهههههههههههههطيني موقةا  إ: اي ا ي ةلق بلبنا  فأجابو 
  ويا البل   ح ا بسهههههههههببنا الكثير من الو الته بة  ا  كا  أشهههههههههك  خواننا الةربه والإعطانا ما لم يةطه الكثير من أ و 

نية  نا اع    ا  الثورة الفلسههطيأ ههبح بل  الو الت والنكباته و أ و ضههار ا   ق صههاكيا  إو  كي  راطيا  البل  ال اكور في الشههرق. 
لو لم   خا ويا البل ه وا  ويه الثورة مورسههت ولم   اري الة ا بكا االشههكال السههوكاء والبيضههاء والخضههراء والح راء  

ب الصهههههه ق  اويا الح . ومن ب إلىمور و ههههههلت اأرض اللبنانية ل ا كانت اأ ىلوا  عل نا الفلسههههههطيني علهال ي وي ب
ب  ةهاما مع الفلسههههههههههههههطيني ب ن هى الطهر الةربي وب ن هى  ل  الطيه   قول: ا  ويا الشههههههههههههههةهب وويا البأمانة ال هار خيهة ولأل

نه ليس في بل هه با  أ   منا أي لبنا  لم يشههههههةر فمر السههههههنين الطو لة ال ي قضههههههيناوا  ىالنخوة وال روءة الةربيةه وعل
قرب  أ ا  لبناني ا  ئ كا  ير  في نفسهه انه لبنانيه وفي الكثير من ال واقف كا  ال ائ  الفلسهطيني ير  في نفسهه قا بالةكس

  نى من   ا  يرفع عن لبنها  كها وهيه الو الت  أخيهه الفلسههههههههههههههطيني االخره ولهيلهك كها مها أخر من آقهائه  لبنهاني  إلى
   أوا ويا البل ه و أ في ها شهههههههههههرعية ي فق عليها  ا  م ح  ا  وا   ا  ل   يةي ه بأ  يجنبه كا ويه الةثرات و أوويه ال حنه و 

 .  خائهر س  راره و إم ه و أ إلىيةوك 
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ول عاما ق مناه اننا لم ن خا في ويا الصهههههههههراعه ون ول كل ة ه     م لهيا البل ؟ فأو ول ماذا  سههههههههه طيع  رك نا 
ي   اخواني  أالحركة قر به وعن ما  صههههبح ويه الحركة في  ن صههههار ويه إ  هطرافه ونحن م هك و  بالخير لج يع اأ

من ويا الواقع الج ي ه فسهوف نة ا كا ما  و جاءا  أ  نكو  طرفا    أن ين خبهم الشهةب الفلسهطينيه والب  ي   م  أو في أ
  مةنيا   في الصههراع في لبنا ه أ  الفلسههطيني ليس   يكو  طرفا  أب الفلسههطيني في   نجن   أقا اأ ىسهه طاع نا وعلإفي 

 ي ويه الصراعات.  فو بةي  أمن قر ب 

  ي.  ة على النحو اآل  من ال  كن  لخيص ويه السير إبو الاعيم فأن وو ما مو وع م  أ

كم   8عطا   مح   ا    عطا  ه مولوك في قر ة  ههغيرة اسهه ها بيت سههور ك شهه ال غرب ال  ي   سهه يإنا أ
في »ع ليتو   ه وكا  وال   مة  ال  1936قر ة ال سهههههههههههههطا بكيلوم ر وا  ه ول ت عام  إلىقرب ما  كو  أ( ووي ا    ر ب
ه ونحن من منط ة »بني مالكو ووي ع ك   سهههاو  ه في الثورة الفلسهههطينيةنياك لآن  اب البر طاني ي  سهههلطات اإل ىعل

خرجناه كرسههههههت في  1947كبير من ال ر . وكا  لوال   موقع مةروف في ويه ال نط ة وفي مةظم فلسههههههطينه وعام 
وع لت   ةاأركنيركا  ل ح ت بكلية اأإ   ت كراسهههههة الصهههههحافة و أسهههههكن ر ة و جامةة اأ إلىالكلية الرشهههههي ية ثم ان  يت 

ووو اننا م صهههرو  ج يةا كةرب في  خرآه  ي  كا  لي رأ  1968ة   ى عام اأركنيلحة في ال وات ال سههه  ا   هههابط
كاخا  ركة  ا  سهههر  عضهههوا   نني كنت  إو ها أ ة الةربية والفلسهههطينيةه وكانت لي نشهههاطات سهههياسهههية مةينة و يخ مة ال ضههه 
  إلىرسههههههههههههههلهت ال حق بف ح و أكي  اأركنيثم خرجهت من الجيش  مة  ال   ا  ( يومه 28و  ق مةي وب يهت    لهت  ف حه ثم اع   

قوك مةركة رك  أاأ إلى كثره ثم ع ت  أو أشههههههههر أالةراقه كربت مج وعة من ال ورات الةسهههههههكر ة الفاعلة ل  ة سههههههه ة 
رض الطيبةو و» راب الف حو و »عاال ين ال سههامو و »فر ا  السههة  و ووي خضههرو و »اأ»الح ةو و »الحاام اأ

سه را يجية الة ا الفلسهطيني الي  كا  ينطلق في مج وعات ال إر غي   أ   أبها  ركت  أن الة ليات الواسهةة ال ي سهلسهلة م
بها ع ك ال ي ا     الل ومن ع ليات ي وم إب  من ع ليات  نه الأشههخا  على جوانب الح وكه وقلت أ 5أو  3  ة   
كثر و صهههههههههبح ال هثير الةسهههههههههكر  اكثره وويا  أو م ا ا في مر لة وا  ةه كي يصهههههههههبح ال فاعا 300و أو »200عن »

ي ذلك الوقت  صههها ما  صههها  فال يام بة ليات واسهههةة ومهام واسهههةةه و  ى  ر ب لخلق جيش  حر ر شهههةبي قاكر عل
سرائيلي  الناقورة ل  ال الة و اإل إلىية ال ي  ب أ من جبا الشيخ ب  من  م الجبهة اللبنان لبنا  والي في  وسيع الثورة ف

  ذوب  أعلى رأي بةض ال واته بة   ك الوقت ق   سهل ت م ير الة ليات الحربية في  ركة ف ح فيوبت  وكنت في ذل
  إلى  ي صههههههرف واع  ا وو ومج وعة مةهه اسهههههه  عيت لل يام بهيه ال ه ة وكخلت أخفق ولم يسهههههه طع أخوة و بةض اأ
الجيش اللبنانيه   يخوة فبةض اأ     ةاركنا معأالجنوبه و صا  إ جاه رأي بةض ال وات الفلسطينية في   ىلبنا  عل
و بة  ال رة  أال بة  الطل ة الخامسهههههة عشهههههرة إطلق النار أال أنني اقسههههه ت إوا »راشهههههيا الواك و أ وا »عيحاو و أ و يكر 

وبةض   كا  موجوكا     »شهههههبلي الةر ا و  ح ي ا  أذكر أاللبناني النار عليناه و الخامسهههههة عشهههههرة ال ي يطلق فيها الجيش 
ام   ق ا مةي ا   مراف ي   ث الأوبة   يحاو كا  موجوكا  وا »ع أ االخوة من   .  ص  

 سههههههه ية »ابو الاعيمو ف ا ي كن قوله وو ا  وال   مني ا  كنت في الخامسهههههههة من ع ر  كا   إلىما بالنسهههههههبة أ
و  بأسهههههم »إب أ زمالئي في ال  رسهههههة وفي الكلية الحربية يناكونني ب سهههههمه وبة  ا  كبرت و هههههرت شهههههابا  يناكيني بهيا اإل
 .  سم يناكونني بهيا اإل -سم  ركي إاليين كا  لكا منهم  - ركة ف حه  ار الرفاق  إلىنض امي إالاعيمو وبة  

     
مر و ي،وز  أن هررذه الحركررة التي يقودهررا هي إبو الزعيم أخ ي نلررايررة هررذا الحررديررث مع األفود قولرر  أمررا 

ال ظر   -فناره أبو الزعيم في الت بير عن أفاعال ندإعلى رغم  -ن  من الضرررررورش أسررررتلانة بطروحان ر بم  ى إلا
في الم ادلة   ا  سرررتطرادإالدور الذش يقوم ب  والذش قد يحدث مهاجأل ةررراعقة في الم ادلة الهلسرررطي ية و  إلىب،دية 

 الدولية.   -الهلسطي ية  -ربية ال 
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خطاء  أان ن ليق  ا  خصروةر و الزعيم مار  ب ض ال قد الذاني أبخ ن األأنم ى في هذه المقابلة لو أولقد ك ت 
مشررر،  الايادة التاريلية المتمثلة بشرررل  ياسرررر عرفال في  نوع من الظلم للذه الايادة. وكان من   ىال،ميع عل

 خرين.  بو الزعيم في نهو  اآلأة حركة ن ي زز مصداقيأشأن ال قد الذاني 

و  أبحيحية التي يقوم بلا الحركة التصررر  أنختم فيلا هذا الموضررروعر هو أسرررطر أكبضررر ة  ا  يضررر أود قول  أما 
سرررد في سررروريا ثم حركة الرئيس )الراحل(  الزعيم هي الثالثة في التاريخ ال ربي الحديث ب د حركة الرئيس حاف  األ

علم   ين ذلك فإف ا  و نأثر أ ا  كثر نشررررابلأبو الزعيم أن نبدو حركة أش من الحركتيْ  إلى ماأنور السررررادال في مصررررر. أ
ر  في ال،و مرا ي طبق علير  كالم اوغ يرة الرذائ رة  أو أل نر  في ال،و مهراجر أترا  فالغير  وان ك رت من برا  اإل
 .ب د... نر  في ال،و غيم...«إب د إرجوك أالصيت لله ان محمد عبده »

 
 

   الحوار في م،لة »التضامن«ن شر 
 6198 نشرين الثاني /نوفمبر  29بتاريخ 
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 ( 1) مع زيد الرفاعي ابلةمق
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 لموم والمشاغل... والتطل ال في حديث شمل ال
 :  »التضامن« لزيد الرفاعي  

 هذه أحوال األردن في م تلى الصراحة 

 ا.ك بينه ال رارة وي الجامع ال ش ر   كانتن ويا الح ي  مع الرئيس ز   الرفاعي جر  بين مناسب ي  

خالل مهكبة    8619-10- 22جالل ه  يوم    ثلت بكالم سهههه ة ه من ال لك  سههههين في قصههههر ولىال ناسههههبة اأ  
 اا  ال لك  أال ناسهههههبة   ف ت     ال  عو ن الث انية لها. وفي ويه أكو  أ  أكا  لي الشهههههرف  غ اء خا هههههة ومضهههههيفة

لى  إالرئيس ز     ههافأرككه ال لك  سههين ب ا يشههبه اله س الي  له كو  الرع . و  الةربية في كالم  وال ال فينة من اأ
 .سروا الةاطفي و  خا في ال  ار الواقةيأ خرج من  ئ ة الكالم وقائع  جةا بةض ال ناعات السا

لى  إز ارة ق ت بها ع اب أ الوزراء في ع ا  وفي  اما ال ناسهههههههههبة الثانية ف  ت في اليوم ال الي وفي مبنى رئاسهههههههههة
خر من   ورنا ونحن ن هما الجانب اآل نفاسنا   ج   فيأ  أ ف ه وشةرنا  ىالبحر ال يت وقفنا عل لىإرك  و غور اأ

 .الكرامة ال ةركة.. والخصائا البحر. ون يكر امجاك
عطى ب  ر  هف   يةطيني بةض الوقتألى جانبه في مناسهههههبة الغ اء الكر  ة إنا أالرئيس ز   و  ىعل وكنت   نيت  

  يكو  كالمه بةضههههه للنشههههر والباقي لل و ههههيح ورب ا النشههههر في أو  نى  -  الكثير أ - وال الةربية ما  سهههه ح ه اأ
       سع رقةة ال  اعيات.أ ناسبه وذلك ف ا مخافة الوقت ال

عليه ال ول الشههائع  نه ال ين رج  حت بن  الكالم الي  ينطبق أسههاي أ ىوونا في ويه الصههفحات ما وو للنشههر عل
 ماناتو.  »ال جالس باأ

  اسههجا  أنه و خر مع اآل اأركنيم ك  و ه ني وانا انشههر الح ي  ال هكي  عا ويا الرقي في ال ةاما من جانب الح  
نطباعي عنه وو انه رجا كولة من إلوجهه وا  كا     عرف ه وجها  أالشههههههههكر للرئيس ز   الرفاعي الي  لم يسههههههههبق في 

 اطنا بلباقة  أعالم الي  سهههههههه اذ مح   الخطيب وز ر اإل. وكيلك للاميا السههههههههابق ال ائم ورب ا الةائ  اأنوعية نة ا بها
  يلين.اأ

ل الت،ارش وكيف ان  نوافرل لي في القاهرة عن ن قيدال نرافق حركة التباد   نأقلت في ضررروء م لومال سررربق 
  ىرةرررهة حوالاأل ىلن لا نبقى مكدسرررة عليام أفي غضرررون عشررررة  ى مصرررر بحرا  إلة نصرررل األردنيب ض الصرررادرال 

لى ه اكر  إوانك مسرافر خالل سراعال  شرلرين: هل ه اك ب ض اللموم في موضروع ال القال مع مصررر خصروةرا  
ذا جاز إقتصرررادش والسرررياسررري البيروقراطية المصررررية الشرررليرة لا اإل ى هل نواج  ال القال المسرررت،دة في شرررقيْ بم 

 ؟  لمشاكلن  و وجود أالقول ام 

مشهههههاكا وو وم ب ةناوا ال قيق ال وجوك لها والح   هلله عالق نا مع مصهههههر عالقة جي ةه ووي نابةة من  :جابأو 
ة بانه من الواجب ا  ن يم عالقات خا هههههههههههة مع مصهههههههههههره ونف ح امامها االبواب  كنياأر اي ا  جاللة ال لكه والحكومة 

الت ما يسههههههه ى بةال مصهههههههر عن الةالم الةربي مصهههههههلحة لل ول  والنوافي الةربية. ونحن ال نة    ا  في اسهههههههلوب محاو 
 جب ا  نن ي  و  الةربية او لل ضههههههية الةربية الفلسههههههطينية او لل ضههههههايا الةربية االخر . مصههههههر كولة رئيسههههههية ذات وز  

الةالقات مةهاه وبح     ا ههههههبحت وناك عالقة خا ههههههة وم  ياة بين جاللة ال لك وسههههههياكة الرئيس  سههههههني مباركه  
 ا  ن رجم ويه الةالقة الى عالقة ع ا مج ية ونافةة بين الحكوم ين.  ونحاول 
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مور أكرته ولكن ويه كلها كةه ق  يكو  منها البيروقراطية ال ي ذية مسههههههههههيرة مشهههههههههه ر  أمام أبالطبع ونالك ع بات 
مكان ها لى إمام عوكة مصههههر أبواب سهههه ى ووو ف ح اأكبر واأطار اله ف اأإ فصههههيلية ن غلب عليها بال  ر    هههه ن 

 الطبي ية في الةالم الةربي.
نهها مربكهة أع  ه  إ كنى من  لهك ال ة يه ات ال ي لى الحه  اأإ  الرئيس ز ه  الرفهاعي ي ة ه  ال هو ن أ ول ه  ال ظهت 

 نه ال ج و  من ال هو ا(.  أساي أ ىن رب ا علل ةاو  بين البل ي  ل

 طهرة ال مار وضريبتلا الباهظة 
حد زمالئ   أشرك أن  لن يبدش أخرج سربحت  الالزوردية اللون والتي أن   أوقلت للرئيس الرفاعي وك ت وحظت  

 ع،ا  بلا وبذلك يحصل عليلا.  من رجال الدولة ال ر  اإل
ن  و نناد  أخرر وكيف وب د  بلذا ال مران الذش نتسرع مسراحت  يوما   ن في،د نهسر  مأخوذا  لى عماإيصرل المرء 
كتمل ب اء حي ليبدأ ب اء حي وخرر وهو ما ي طبق علي  القول الشررائع ان الدوار الذش لم يبن  إو و إن قضرري السرر ة 

مور كثيرة وفي ال مرارال  أفي  ث راء الزيرارةأب رد هو الردوار الرذش سررررررررريكون على مقربرة من القرد . ويترأمرل المرء 
قدرة ل  علي  لضررررريبة   و-يكون على موعد مع نسررررديد  أنردن األ ىف علاللالية من السرررركانر في،د نهسرررر  يلا

 نلا حلت في وقت غير م اس .  أالطهرة التي يبدو 
 ؟  ما الذش يقول  دولة الرئيس في هذا الشأن

ونحن ن هثر  شههههههه لت ال نط ة.  ال ي-الكل ة بين قوسهههههههين  وأ هههههههع-سههههههه فاك من الطفرة إرك  ا  اأ ا  يجاب: ع لأو 
م ين  سههليم و  اأركني صههاك  قالو ههع اإلق صههاك  الةام في ال ول ال جاورةه لكن وبح     بشههكا مباشههر بالو ههع اإل
خلية  سهههه ث ار ة ال او ههههاع اإل ت ن يجة اأأالبل   ىنةكاسهههها ها علإالطفرة و   ويه أر  وو خوالفرق بيننا وبين ال ول اأ  

 رك .  في اأ
رك   مكهههانيهههاته وليس لهه يههه نفا وال موارك طبي يهههة غنيهههةه مورك اأرك  بلههه  محههه وك اإل  االأوك ههها وو مةروف 

و ههاع  الةالم. اأ ىنف اح علسهه  رار ة واإلسهه  رار واإلة ال ي  ةكس اإلاأركنيه والسههياسههة اأركنينسهها  الرئيسههي وو اإل
في طور  ننا مازلنا بل ا  بيةي أه الج يع في ع ا  وغيروا وو ال وسهههههع الطق صهههههاكية سهههههلي ةه وال وسهههههع الي  يشهههههه اإل

ن ا ال ةشر  إو  اأركنيق صاك البناء وال شيي ه  حيح ونالك بةض الة ارات والش ق الفارغة ولكن ويه ليست مةشر اإل
و من ال فاخر  ق صههههاك  الةام وكيناميكي م حرك م فاعا ومسهههه في  من  جارب ال ا ههههي وا  و ههههةنا اإل ق صههههاكإوو 

رك  بهك له بناء الشهههةب بج يع قطاعا ه. اأأالنشهههاط ال سههه  ر لج يع  -ثناء جوكك في ع ا  أوالب   ال ي نة ا بها. 
نف احه  سه  رار واإل  وبشهكا رئيسهي على االمن واإله يواجه ال ح يات و ة  نهارا   والح   هلل عبارة عن مصهنع ية ا ليال  

 جاه  إلى إ ههافة جانب باإل الي وسههياسهها ه  جيب الكثير من ال سهه ث ر ن الةرب واأق صههاك  والوو ههةه السههياسههي واإل
ال يام ب ورهه وليلك نحن بخير والح   هلله وال صههههههاعب ال الية ال ي  واجه   ىال طاع الخا  ب شههههههجيع الحكومة له عل

نفاق  ل فرو ههههههة علينا واإلل اامات الكبيرة اق صههههههاك  لل ولة ككا ناج ة عن اإلومةه ووي  خ لف عن الو ههههههع اإلالحك
  نكو   أ ههطرارنا سههرائيليه وإلطالق النار مع الة و اإلإطول خا لوقف أ ىالةسههكر  بشههكا خا  ن يجة وجوكنا عل

 ل شرق الةربي.  مة الةربية في ارك  ولكن عن اأول ليس ف ا عن اأخا ال فاع اأ

   كالم قليل حول اللم النثير
   التحليل الذش ي تمده الرئيس الرفاعي:  سلو رنياح ألإش ر بأقلتر وقد بدأل 

والمملنة   -ال ربي يبدو اللقاء مع الرئيس زيد في هذه الظروف الصررفبة التي يواجللا بشرركل عام في ال الم 
م اسررربة جيدة لسرررماع رأش دولت  في هموم المملنة.   -سررراسررري في قضرررايا ال الم ال ربي أة اللاشرررمية جزء األردني
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مد   ىراها ككان  وةررررحهي يتابع التطورال في الم طقة علأمام  اللموم كما أعر  أن أويسررررمج دولة الرئيس ب
انت زيارة النويت  ذا كإسررأل الرئيس زيد عما أقتصررادش. وفي هذا اللصرروص بدا باللم اإلأخر. و وب د  ربع قرن هما  

ميركية  أوروبية و أابة سرررت،إ ىذا كانت ه اك ومال م لقة علإعما  يضرررا  أسرررأل أقتصرررادش؟ و يام حققت هدفلا اإلأقبل 
خهقت محاولة نذوي   أب دما  وخصرررررررروةررررررررا  -ويابانية للطة الت مية. وهل من السررررررررلل وفي هذه الظروف بالذال 

مليون دوور من هذه الدول لتلبية   1300  عجمْ -د قف موح  ومزجلما في مو  األردنيالموقف الهلسرررطي ي بالموقف 
 .  حتياجال هذه اللطةإ

 :  بجااو 

جيب عنه ب فصههيا وبالن اط  أ  أي كثيرة م  اخلة وليسههت بالضههرورة م رابطةه وليلك سههه اول السههةال غطى نوا 
وعالق نا   محضهههها   ا  يق صههههاكإز ار ي للكو ت كانت لح     ناجحة وموف ةه ولم يكن اله ف منها  وال  أال ي  ةرض لها. 
و ههههههههههع    نشههههههههههرح لهم أ ج اته ونحاول ال سهههههههههه  ىخو ة م ينةه ون باكل مةهم الا ارات ونطلةهم علأمع الكو ت عالقة 

  ي بة ك من ال سه ث ر ن الكو  يين  لأ  أ -ثناء وجوك  في الكو ت أ - يحت لي مناسهبة أاأرك  بشهكا مسه  ره ول   
 كلم عن خطة ال ن ية في أكارة غرفة الصهههههههناعة وال جارة وشهههههههر ت لهم خطة ال ن ية ال  بلةه وونا إعضهههههههاء مجلس هوب

ركنية مح كة م روسههههههة وثاب ة الج و   أخوة في الكو ت مشههههههار ع اأ ى  نةرض علأ ف نا إه و لل  لكة الضههههههفة الشههههههرقية
خر .  ة اأ  اأركنيسههههه ث ار في مشهههههار ع الخطة وال شهههههار ع مكانية مشهههههارك هم باإلإمام أل جال ق صهههههاكية لنفسهههههح في ااإل

لل  لكةه ووي الخطة الخ سههههههية  لى الخطة  وج  ل ينا خط ا ه خطة خ سههههههية لل ن ية في الضههههههفة الشههههههرقية إوبالنسههههههبة 
  نحن  ولى والثهانيهةه واآلخطهة ال ن يهة اأ   نجهازات كبيرة و  كنها بح ه    من  نفيهيإالثهالثهة ال ي ن ه م عليههاه وقه     نها 

نفهاق فيهها خالل  بواب  نفيهي الخطهة الثهالثهة ووي مشههههههههههههههار ع لل ن يهة والخه مهات في ج يع ال طهاعهات وسههههههههههههههيكو  اإلأ ىعل
ف مليو  كينار. وسهههههيشهههههارك ال طاع الخا  في جاء ال بهي به من ويا  آالال  بلة في   وك ثالثة السهههههنوات الخ س 

  ييرة  فغالف مشهروع ب بالم  ه آربةة أ ىوباليات بةض ال شهار ع ال ي ي وم وو ب نفييوا. وفي الخطة  وال سه ث اراإل
  ىرك . وفي ويه الخطة سهههههنة    علاأ لى ال شهههههار ع الكبر  ومشهههههار ع  ن ية مواركإ هههههافة لف كينار( باإلأ 50  وك 

رك  ومع سهههههالمية والةال يةه وبح      ةاما اأاإللى   و ا ال ةسهههههسهههههات ال الية الةربية و إ هههههافة ال  و ا اليا ي باإل
و  أ   هخير أ    ث أل ااما ه في مواعي وا ولم يسهههههبق إرك  بج يع ال ةسهههههسهههههات ال  و لية بطر  ة ن وذجيةه و في اأ

يه  و مع البنك ال ولأجنبية و مع ال ول اأأولية( أ و أو اسههالمية   كوميةه أية مةسههسههة عربية أةاملنا مع شههكال في  إ
 ذلك و ةك  ما ذكرت.   ىو  ار ر البنك ال ولي  شه  عل

را ي ال ح لةه وويه  مليو  كوالر الي  ذكر هه فهو ي ةلق بخطة ال ن ية لأل 1500و الههه أ 1300ا مو وع الههه أم
 هههههههه وك الشههههههههةب الةربي  م ى كع  إلها خطة  ه ف إنعن خطة ال ن ية للضههههههههفة الشههههههههرقية لل  لكة.    اما   خطة  خ لف

ق العه من جيوره و هجيرهه ونحن نة بر  سههرائيا إلإم نه وقراه في مواجهة مخططات  يب ائه فإر ههه و أني في الفلسههطي
لظروف الال رب والالسههههههلم ال ي   ولنا وناك واجب قومي ووطني خا ههههههةرا ههههههي ال ح لة وأ  كعم الصهههههه وك في اأأ

ال ور الفلسهههههطيني في ال ور   -سههههه ة ل ها في سهههههةالك اووي الكل ة ال ي  -لى  يو ب إلى ذلك نحن لم نسهههههع إن يشهههههها 
  ننسق الجهوك لن وم بواجبنا  أوال ور الفلسطيني مك ال  لبةضه ا البةضه ونحاول  اأركني  ال ور أه ونر  اأركني

.  يضههههها  أركنية أولى وي قضههههية اأ  ينية ووي قضههههية الةرب ال ركا ة   ال ضههههية الفلسههههطأنة بر ننا ه أوفلسههههطينيا   ركنيا  أ
وا  ه ليلك  في الواقع و ا شهةب  اأركنيو موت. الشهةب الةربي الفلسهطيني والشهةب ألينا انها قضهية  ياة إوبالنسهبة 

و  أو السهههههيطرة أمن محاولة ال يو ب  وعا  الفلسهههههطيني وفق ويا نوع من ال كاما وليس ن نسههههه ة ا كل ة الشهههههةب اأركني
 الهي نة.  

ة سههه  وم بجاء  الحكومة اأركني  إرا هههي ال ح لةه ف  و ا لل شهههار ع في اأ ىمكانية الحصهههول علإلى إوبالنسهههبة 
ربية مني  غوا في الضهههههههفة الرض ال ح لة و  عم  ههههههه وك اأاأوالي أ . فالحكومة اأركنية   عم منهاه وويا ليس ج ي ا  
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لى كفع روا ب ج يع الةاملين في الضفة الغربية في الجهاز الحكومي  إ باإل افة-يهخي ه وويا ال عم كا  6719عام 
شهكا مسهاع ات مباشهرة للبل يات ولل ةسهسهات وللج  يات ال ةاونية ولل طاعات ال خ لفة. وفي ف رة من الف رات كا   -

شههههههههه اء  اأ سهههههههههف ون يجة ع م وفاء بةضكة. لكن لألر  ال شههههههههه  الفلسهههههههههطينية-ة اأركنيويا ال عم ي م عن طر ق اللجنة 
 هههههبح  أليها عن ال يام بواجبهاه وبال الي إكه  وقفت اللجنة اأركنية ال شهههههار ل ااما هم ال الية  جاه الصهههههن وق ال شههههه ر  إب

   أ ح لةه وويا واجب م  ي وال يجوز     ولى وي ع لية كعم الصه وك في االرا هي الأمن واجب الحكومة اأركنية 
و ههاع  أر هههم ن يجة أسهه  رار في الب اء على مكا  اإلإ  ةلق ب  يشهه هم و ر مو هرا ههي ال ح لة بخوة في اأيضههحي اأ

 .خرآطرف عربي وطرف   أ  ى ن يجة خالفات سياسية بين و أمالية عربية 
خر   أ  لطرح مسررررررائل  سررررررت دادا  إرنياح  للمسررررررائل التي اثرنلا و إلى إطمئ ان وقلت للرئيس الرفاعي بلدف اإل 

 ساخ ة ب ض الشيء.  

طرح  لى الإ طار الذش نبدو مرناحا  ن يسرررررررير في اإلن الحديث حتى اآلأفترا  سرررررررتطيع اإلأدولة الرئيسر هل 
 ؟  سئلة ونساحول قد نثير ال،دلأطرح أن أ ىن يساعد علأفي . ان من شأن هذا التقويم 

 ة عن كا ما  رغب طر ه.ابججاب بلهجة رجا ال ولة الي  ال ير بك. أنا مر اح ومس ة  لإلأو 
قتصررررررررادشر نأمل ان نسررررررررمع رأش  طار الحديث عن اللم اإلإفي  :هللا وقلت للرئيس الرفاعي ىوه ا نوكلت عل

ن نشرترش جلال  أ ىال ام ومن الذش سريشرترش؟ وهل سرتوافقون عل األردنيالرئيس زيد فيما يتردد بشرأن بيع القطاع 
 م نم؟   مر مقبوو  في الشراء في هذا القطاع يبدو األاركوا ش وأذا اشتر  الهلسطي يون إردنية؟ وهل أغير 

ن نطرح للبيع هي مؤسررسررة المواةررالل السررلنية والالسررلنية  أنلا يمكن أن المؤسررسررال التي يتردد إضررهت: أو 
ةر )عالي ( ومؤسسة  األردنيمليون دي ارر ومؤسسة اللطوط ال،وية الملنية  900ن موجودانلا نقدر برررررر أالتي قيل 

ن،زنم دراسرال في هذا الشرأن  أننم أال ام وخدمال مؤسرسرة الموانىء أو مؤسرسرة مي اء ال ابة؟ وهل ةرحيج  ال قل
م اودارة  ليكإاألردني ب ثررت بلررا في نقرير قتصرررررررررراد ذ اإلنقرراميركيررة إلأمقترحررال جررانرر  وان ه ررالررك أعرردهررا خبراء أ

 ؟  اوميركية

ميركية  اأكارة ا  اإل نه ال  ههههههههههحة مطل ا  إقول أشههههههههههه  اب أ الجواب من نهاية السههههههههههةال. وفي ويا ال :ورك الرئيس
بههههه »ال خا يةو على ما  والي  ي رجم عربيا    Privatisationية   ار ر  ول مو وع ما يس ى ألينا إرسلت أو أنصحت 
 يب و.  

   :كملأالقطاع اللاص( و لى إو ال ودة أالرئيس الرفاعي القول )التلاةية ة فأعاد لى التأكد من النلمإوس يت 

ويا الطرح واسههههههه ةه منك اال . واكرر وب ن هى الصههههههه ق   وفي الواقع وب ن هى الرا ة انني اسههههههه ع لل رة االو لى
انني لم اسه ع اطالقا و  ى ك جرك اشهاعة ا  االكارة االميركية ارسهلت   ر را او انها نصهحت. ويا مو هوع غير وارك  

براء اجانب ي رسهههههو  مو هههههوع الةوكة الى ال طاع  اطالقا وال اسهههههاي له من الصهههههحة. كيلك ليس  هههههحيحا ا  وناك خ
 الخا .  

 ي  ةمن  وال و هههههوع ي لخص باآلطاره الصهههههحيح وبشهههههكا مةسهههههف. إخراجه عن إجهلهه  م أل و هههههوعه لسهههههبب ا
  ي وم  أعن مجاالت يسههه طيع ال طاع الخا   ب ةاك ال طاع الةام إالحكومة ب عم كور ال طاع الخا  و ةمن بوجوب 

م  أو ههههوع من جهة وا وو  ههههحيح   يناقش ويا ال أمكا  ةلق ب وجه الحكومةه وليس في اإلبها. وويا ال و ههههوع ي 
 هميم الصهههههناعات الكبر ه و ه ي  كومة ثانية   ى   م عل   الحكومة في بر طانيا مثال  أوروبا أغير  هههههحيح؟ نج  في 

لى ال طاع الخا ه وويا ما إو ث اني سنوات  ةمن ب ور ال طاع الخا  و ةي  بيع ويه الصناعات أربع سنوات أبة  
و   ى مةسهسهة ال وا هالت. وفي فرنسها  ه ي  كومة ف ةمم كا شهيء أه  شهركة الطيرا  بشه    ث في بر طانيا مةخرا  

لى ال طاع  إق صهههاك  وجه من النشهههاط اإلويه اأعاكة إي  كومة كالحكومة الحالية  ةمن بب ا في ذلك ال صهههارف و هن
 طاع الخا  وال  ج هاك وقرار و وجه  كومي. ويه الحكومة  ةمن ب ور الإ الخا . وليلك ال و هههههههههوع وو مو هههههههههوع
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وغيروا بالنسههههبة  شهههه راكية ق صههههاكه ونحن ل ينا الة ي  من ال جارب في ال ول اإلاإل ى ةمن ب ور  ي نة ال طاع الةام عل
وكور ال طاع الخا ه ويا   ق صههاكية وال باكرة الفركيةاإلق صههاكيةه ونحن في ويا البل  نةمن بالحر ة و ههاعهم اإلألى إ

 لى ال ب أ.  إبالنسبة 

  ىشههراف عل وم باإل  ل ينا بةض ال ةسههسههات الحكومية ال ي  أ  الحكومة وج ت إلى ال فا ههياه فإما بالنسههبة أ
 -ة اأركنيالخطوط ال لكية  -ق صهههههههاكية في البل  ومنها مةسهههههههسهههههههة الن ا الةام ومةسهههههههسهههههههة عاليه بةض ال طاعات اإل

السههلكية والالسههلكيةه واي ا ي ةلق ب ةسههسههة ال وانىءه فلم   ةرض لها ال من قر ب وال من بةي    ومةسههسههة ال وا ههالت
 وس ب ى مةسسة  كومية أو ية ميناء الة بةه و رورة وجوك ال ولة في ال ةسسة ووي  ة ا بشكا جي .  

ةسهسهات الحكومية ويه   الب حو ا  وال  أ  نسهير على خطوات م روسهة و  ر جية وكا  الة على   ة. نب أ أقررنا 
سههههاي  جار ه و  لكها الحكومةه  أ ىسههههه هاه فهي نصههههبح شههههركات  ة ا علأشههههركات ي  لك ال طاع الةام ج يع  لىإ

بةههاكوهها عن الرو ين الحكومي  إولىه والههه ف من وههيا وا ههههههههههههههحه ووو ال ر لههة اأ  ي لكههها ال طههاع الةههام. وههيه  كو  
 .فضااأالشكا  ىو    يم خ ما ها لل واطنين علأية ن ووا نمكاإنظ ة ال ي  ة   الحكومية واأوال ة ي ات 

مام ال طاع  أنفسح في ال جال    صبح شركة  أخر ( بة  أ  لى إنية  وس خ لف ال ةالجة من مةسسة ال ر لة الثا 
كارةه  ع الخا  لل شههههههاركة في ال لكية واإلفسههههههاح في ال جال لل طاو ة في نشههههههاطا ها. وعن ما ن ول اإلالخا  لل سهههههها

مانة أسههههههم لل طاع الخا . مةسهههههسهههههة الن ا الةام   وم ب سهههههيير با ههههها ها كاخا   وك ننا ال ن كلم عن بيع ج يع اأإف
 الةا  ة.  

ب سههههههههههيير البا ههههههههههاته   ولية من ال طاع الخا أ نحاء ال  لكة وج يع خطوط ال  لكة   وم شههههههههههركات أفي ج يع 
لى شركة سن وم ببيةها في مج لها الى ال طاع الخا ه  إ  حو لهاويه ال ةسسة باليات بة  مانة الةا  ةه أس ثناء إوب

   أغبو  و لحو  و صههههههرو  مني م ة على وال طاع الخا  مسهههههه ة ه وال ةنيو  بخطوط البا ههههههات وشههههههركات الن ا ير 
ةام    ويه ال ةسهسهة مةسهسهة الن ا الأشهجاعة ويا ال رار  ىكبر كليا علأمن مسهةولي هم وسهن جاوب مةهم. و  كو  ويه 

   أطاق ها ف ا. ويا الو هههههههههههع ال ي كن  في ال ائة من 25   سهههههههههههاي  جار   ة ا اآلأومية وال  ة ا على نها  كوأ
لو كانت الشههههههركة م لوكة من ال طاع الخا ه وويا سههههههيةني رفع مسهههههه و  الخ مات و حسههههههين مسهههههه و   يكو  موجوكا  

سههههههةاره   ح ي  األى إوكة بالنسههههههبة مية موجلسههههههيطرة الحكو البا ههههههات وبيلك  ةوك الفائ ة على ال واطن. بالطبع  ب ى ا
 لى طبية ه في ال طاع الخا .  إعاكة الشيء إ س  رار فيهاه وليلك وي عبارة عن وجوك خطوط واإل ى رار علواإل

  ىلى شهركة سه سه غرق  والإمةسهسهة لى مةسهسهة ال وا هالت السهلكية والالسهلكيةه ا  ع لية  حو لها من إبالنسهبة 
سه طيع  أ م موجوكات ويه ال ةسهسهة ليلك ال لى   و إولم نصها بة  سهه هاه أمة كا ةه وسه صهبح شهركة   لك الحكو السهن

سههمه  اأال طاع الخا  وال سه ث ر ن شهراء بةض  ى كلم عن م ات ال اليين من ال نانيره ولكن عن ما  ةرض علأ  أ
  ظام ق  يكو  فر  ا  م ويه الشههركة. عن نا ونا نسهههأمن  %51 ىقا علاأ ىفسههي م ذلك بال  ر   وسهه حافظ الحكومة عل

  الحكومهة  سهههههههههههههههاوم مع ال طهاع الخها  في عه ك كبير من أو  لخص في ة اأركنيه من نوعههه ووو جاء من ال جربهة 
سههههههمه لكن  في ال ائة من اأ 90 ىال ةسهههههسهههههات   ى على مسههههه و  الفناكقه وفي بةض الحاالت   لك الحكومة  وال

سههههههههههههههلوب ع لهمه  أن هه خهها في ي مجههالس االكارةه وبههال ههالي ال خهها  ونكو  م ثلين كحكومههة فكارة لل طههاع ال  رك اإل
 نسا ه الحكومة  كو  مس ث رة في مشروع ما.  إس ث ار عاك  أ  إون ةاما مةهم كه  

  51 ىقا علاأ ىلى مةسهسهة ال وا هالت السهلكية والالسهلكية. سه حافظ الحكومة علإفي ويا ال و هوعه بالنسهبة 
سهم بال  ر    ال بة  سنوات طو لةه  ي  نطرح اأإسهم في ال ائة من اأ 49ع الهههه  وقع بيأسهمه وال ة من اأفي ال ائ

 ساي  جار  سليم.  أخرج من موازنة ال ولة و ة ا على لى شركةه ونإال ةسسة   ي م  حو ا أفي السوق بة  

و ال طاع  أمة شهههركةه الحكو لى إ يضههها  أسهههي م  حو لها  -ة اأركنيالخطوط ال لكية  -لى مةسهههسهههة عاليه إسهههبة بالن
  نبيع  أ  وو ليه لغاية اآلإسهههههههم بال  ر  . وال رار الو ي  الي   و ههههههلنا سههههههه ها كلهاه ثم نب أ ببيع اأأالةام سههههههي لك 
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في  ن ية ا بها مسههههاو ا  لى ج يع الةاملين في مةسههههسههههة عاليهه ليصههههبح كا م  إي ال ائة من االسهههههم فخ سههههة  ى وال
 س ث ار.  ع لية اإل ي  ن وسع فأني في الخ مة ونهما في ال س  با   اء وال فانلى ال ا   من اإلإوويا يةك  لشركةه ا

في أية   طالقا  إلم نفكر ي ويه الشههههركات. فسهههههم الحكومة سهههه ب ى وي الغالبية أ  إية  اله وك ا ذكرت فأ ىوعل
  عربي أركني و أ  أ  يسههه طيع  ه فاآلمف وح اآلك ا وو للج يع  سههه ث ار سهههيكو  مف و ا  خر ه واإلأ  عامة   مةسهههسهههات

سههمه وك ا ذكرت فنحن في ويا البل  منف حو   را هي وفي اأالة ارات وفي اأ  يسه ث ر في سهوق ع ا  ال الي في أ
في البل ه  ي    ق صههههاك من ال انو  اإل  ههههبحت جاءا  أ هههه رت قرارات عن مجلس الوزراءه و  على الج يعه وبالةكس

 س ث ارات من ج يع الجهات.  إنر ب بهية ه ولهيا طالقا  إوال   ييا  ياأركننةاما كا مس ث ر عربي مةاملة ال س ث ر 

  الي  عر ههههههه ه عليك وو ب ن هى البسهههههههاطة والصهههههههرا ة  صهههههههور الحكومة وليلكه ك ا ذكرت في ب اية  أو ب ى 
بالغات من بةض الجهات ال ي  قه ال نط يه ونسهههههههه غرب ال خراج ويا ال و ههههههههوع عن نطاإ  يثي نسهههههههه غرب كيف  م 

ق صهههاك  مةينه لكن ويا ال ينةكس على ال صههه يم وعلى الواقع وعلى ال رار  إ وجه و لها أشههه راكية ب اإلسهههلو أ فضههها 
 الي  شر  ه لك.  

  سلو  الوالدألى »التلاةية« والتأثر بإعودة ا
ول  ن: األمريْ أود نوضرررريج أخر ر ة األ  األردنيلى سررررؤال عن ب ض اللموم إنتقال قبل اإل :قلت للرئيس الرفاعي

مد  خمس وعشررين سر ة من ال مل النتابي والصرحهي   ىوعل ي  جديدة عل رح لي »التلاةرية« ألنلا ف ال  نشر  أن-
 ن.  لو شرحتلا ل ل ا نست مللا ب د اآل كون شاكرا  أو  يا للم نرد ع

لى  إ إضررافة-نسررترشررد و أدارنك للدولة نتأثر إسررلو  أش مد  في أ لىإعرف أن خر هو رغبتي في أمر اآلاأل
   .عيالرفار والدك الرئيس الراحل سمير كْ   الذ  سلو  الطيا  أحسين. بجاللة الملك 

مةسهسهات قطاع  و  حو اأعاكة إ  ما يسه ى بأعرفه وو أ وما  يضها.  أ اما »ال خا هيةو فهي ج ي ة علي   :جابأو 
رج ة   يج وا  أخوة ال ضهههههههههطلةين باللغة اأه فطلبت من Privatisationنكليا ة  سههههههههه ى باإل  لى ال طاع الخاإعام 

ةه فطلةوا علينا بكل ة »ال خا هههيةو ولهيا نسههه ة لها  غ هههول اللألى إوعاكوا مناسهههبة لهيه الكل ةه ابحثوا في ال واميس 
مام ال طاع الخا  لل سهاو ة في أجال في ال فسهاح إمر وا هح ووو   اأأه وال هم Privatisation ل أول مرة كركيف

   لك واكارة بةض ال ةسسات الحكومية.  

ي ون رجم  وجيها ه  نني رئيس الجهاز ال نفيي  لجاللة ال لكه ننف   إقول ألى الشهههههههق الثاني من السهههههههةال إسهههههههبة وبالن
  نةطيها الشههههههكا وال ضهههههه و  الي  ينسههههههجم مع أسهههههه طاعة اإلجراءات ن بناوا ونحاول ق ر إلى إرشههههههاكا ه إالسههههههامية و 

 م يخ لف   اما  ك  ل ا  الةصهر الي  ماري ايه الح  قو هما ما ي ةلق بال ر وم وال   فأال لك. ط و ات و طلةات جاللة 
ق صاكية كانت مخ لفة ولم  كن بهيا ال ة ي .  و اع ال الية واإله واأعن الةصر الحالي. ال ح يات كانت مخ لفة كثيرا  

من خ مة جاللة ال غفور له  ب  اءا  إو وع ك من زمالئه ية لو  وا لف عن مشههههههههاكلناه وكانو ت عن وم مشههههههههاكا  خ كان
ن  لت  إ  هروف مخ لفة   اما    يب   ذكرهه وجاللة ال لك  سين ف  ثراه وجاللة ال لك طالل طي   بال لك عب    طي  

لى  إسه  الل و  عيم ركائا ويا اإللى  ثبيت إسه  الل لحصهول على اإللى اإ  من طور ال هسهيس وبناء االمارة ركبها اأ
ا الةربية ال خ لفة ال ي مرت على عال نا الةربي في كلى مةالجة ال شههههههههاإسههههههههرائيا في الوسهههههههها الةربيه إمواجهة قيام 

ة وال    م رسههههه  ي ه لكن ما  ةل  ه فع ا نواجهه اآل الخ سهههههينات وفي السههههه يناته كانت و وم ومشهههههاكا  خ لف   اما  
ن طر ق  نسهههها  عأ  يصهههها اإلخال  وال فاني في ويه الخ مةه ومحاولة مسهههه  رة خ مة الةروه واإل السههههياسههههية فهو

 مانة ال ي شرفه بح لها جاللة ال لك.  لى مس و  اأإع له وجه ه وك ه 

جراءات  فصههههههيلية  إو أو الةربية وو  رج ة أة اأركنيسههههههاي في ال وجهه وكا ما نة له على السهههههها ة ويا وو اأ
 .  ساياأ-لهيه ال اع ة 
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  لى اللموم... والشواغلإخر  أ  ... دعوة 
.  هما   عرضررلا هما  أى طرح ب ض اللموم التي نفيشررلا المملنة و إلذن لي بال ودة لو نأ :قلت للرئيس الرفاعي

اسرربة  زدياد عدد اللري،ين. وللم إالبطالة. أن هم البطالة يرافق   سررتأذن دولتك في رحابة الصرردر. ابدأ بلمأ وننرارا  
عن  عن ن،ربة رائدة فضرررررال    مس وحدث ا رئيسرررررلاأة التي زرنلا قبل األردنيبت،ربة ال،ام ة  ع،ابا  إسررررر،ل أن أود أ
 خر .  أ  ن نلحظ  في جام ال أن امل من ال ادر سلو  أفي هذه ال،ام ة ةحة ونظافة و  ن ي لمست  إ

  يضرا  أعملر يرافق  زدياد عدد اللري،ين الذين و ي،دون بسرلولة فرص إى إلضرافة إوالمالح  يا دولة الرئيس 
ن   أخفيك أمر و أالسرررررررائدة ه اكر وفي الوقت نهسررررررر  وهو  عودة مغتربين كثيرين من دول اللليج نتي،ة للظروف

من دون   األردنين يمارسررلا الشررا  أعمال يمكن أج بية في البلدر ووجود ع اةررر نقوم بأعمالة  وجود-دهشرر ي أ
 أن يلل هذا بكبريائ  وكرامت .  

واجلت  مصررررررر  الذش نهتاح طريقة اإل ىنهتاح علإنلا بوادر أهذار نبدو هذه المسرررررلنية وكما لو لى إأضرررررافة 
 .  الرئيس بأنلا ن،ربة بدأل مصر ندفع ثم لادر  يا دولة أنت أو 

  ىرك  علنف اح اأإلى إ  و هههههع ج ي  بالنسهههههبة أنف احه فال يوج  إجاب: ال و هههههوع في الواقع ليس مو هههههوع أو 
  خا ههههههها   و  اما  إ الحكومة  مو هههههههوع البطالة  وليهة وال جربة في الشههههههه ي ة اأركنيالةالمه وال مجال لل  ارنة بين ال جربة 

ع اك الكبيرة من الخر جين وع م وجوك وهائف كااية سههههههوق الة اه وو اأ ىقبال علالنه ج ي ه والسههههههبب في ز اكة اإل
  نكو   هههاكقين مع انفسهههنا ونحن ن ح ث عنها وي بطالة  يكليةه  أركنا أذا إ -رك  سههه يةابهمه لكن البطالة في اأإل

  في   الراغبين في الة ا اآلألى إ صههههههههاءات ل طاعات وليسههههههههت شههههههههاملةه و شههههههههير اإلانها بطالة في بةض اب ةنى 
لف شههههههههههههاب  أسهههههههههههه يةابهم في وهائف ال طاع الةام والخا  ال خ لفة يبلم ع كوم ثالثين إرك  واليين لم ن  كن من اأ

ر  الة ا  ف    أ ىارج. ويا ي ل عللف عاما واف  من الخأ 130 ىرك   والوشههههههههابةه وفي الوقت نفسهههههههههه نج  في اأ
 هههههةافهمه لكن  أالةاطلين عن الة اه و سههههه وعب خ سهههههة  لفا  أ سههههه وعب الثالئين  أ سههههه طاع ها إم ا ة في البل  وفي 

ع هال هال يهام به  ىقبهال عللى مسهههههههههههههه و  الة هاه وعه م اإلإج  هاعيهةه والنظرة رك    ةلق بهال يم اإلعنه نها مشههههههههههههههكلهة في اأ
كراسهة الهن سهةه الشهاب ال هن ي ال  خرج يصهر على   ىقبال علإ  وناك من ال هن سهينه وكا ا  كبير  ا  مةينةه ونج  ع ك

طباء يبحثو   طباءه م ات اأخر.  وج  ل ينا مشهههههههكلة م اثلةه بين اأآ  ع ا أ  ية ا أ  ية ا ك هن يه و رفض أ
عن   كلم أنني إخره فآع ا قول »أخره وعن ما آ  ع ا ه  ي وموا بسههههههههههههه ة اك أإ ه ووم ليسهههههههههههههوا على عن الة ا اآل

   أركنية يحب أو شابة أننا نةاني م ا ق  يس ى بهههههههههههه »  ا الشهاكاتو. كا شاب إنفسه.  ال هن ال ساع ة في الح ا
مةظم الةالم ال    م   ى صهاءات بال  ارنة مع كول الةالم فنحن ن   م على اإلإلشههاكة جام يةه وبالنسهبة  ىيحصها عل
 إلى ع ك سكا  ال  لكة.   بة اليين ي رسو  في الجامةات قياسا  ى ع ك الطلإلبالنسبة لى ع ك الخر جين و إبالنسبة 

مشهههكل نا الكبر  انه لم يكن في ال ا هههي ربا بين ال حصهههيا الجامةي وبين فر  الة ا ال  ا ةه وويا ما ب أنا  
سلوب  أة في عاكة نظر جير إ ثا في ذ   ه و   إب جراءات وسنب أ  نفييوا قر با  من اإل  خينا ع كا  إ ه في مةالج ه اآل

عه اكيهة والثهانو هة مع ال ركيا على ال ه ر هب  ب ه ائيهة واإلسههههههههههههههنةيه  النظر من ال ر لهة اإلال ةليم في ال  لكهةه بحيه  اننها 
  خ صهههها ههههاتإسههههنة ا على ربا  ههههوء  اجات البل . كيلك  ىال علإكاكي ي ن ا  من ال ةليم اأوال ةليم ال هنيه اإل

لى فر  إرشهههههههههههههههاكوم إجوكة فيهها وفي اله ول ال جهاورةه و فر  الة ها ال و   يهاجهات ال  لكهة و إالطلبهة في الجهامةهات به 
 خ صا هم.  إ  يخ اروا أالة ا قبا 

 ه  مةالج ها مني اآلالبطالة في و ههههههةها الحالي غير م ل ة ولكنها ق   سههههههبب مشههههههكلة في ال سهههههه  با إذا لم نب أ 
    الة ا الي و  ليس عيبا  أاعيةه ب ةنى ج  اإلخر وو محاولة  غيير ال يم  هههههافي اآلسهههههاسهههههي اإلالةاما ال سهههههاع  اأ

ن ظار الفر هههة ال ناسهههبة للة ا  إفضههها بكثير من الجلوي في البيت و أ   ذا ه نسههها  وا  الة ا في إ  أوانه يشهههرف 
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ل  أنا في ويا من خال وال   م بين عشههههههههية و ههههههههحاواه لكن بج  اعية ليسههههههههت سهههههههههلة  يم اإليير الغال خ ار. وع لية  
ذ    وعن طر ق ال رارات ال ي  ههه رت عن الوزارات ال خ لفة وعن وزارة ال ةليم  إوسهههنحاول ب ع ليات  وعية مسههه  رة 

على ال سهههههههههههه و اته و  ى جاللة  أ  ىالةالي ومجلس ال ةليم الةالي وبال ةاو  مع الجامةاته ويا ال و ههههههههههههوع يةال  عل
  ن غلب  أولن  كن ف بالياته ج  اعات مجلس ال ةليم الةالي لهيا اله إ شهههههههههههرفنا ب رؤي ع ك من ال لك شهههههههههههخصهههههههههههيا  

 ويه ال شكلة.   ىعل   ر جيا  

نها  شههههه ا بةض ال طاعات وبةض ال خصهههههصهههههات وليسهههههت  أ  فال شهههههكلة بطالة  يكليةه ب ةنى وك ا ذكرت اآل
 بطالة على  ةي  ال ولة ككا. 

   ؟ ذا جاز القولإستحداث كليال للصيانة إل ن،اها  إن ه اك أفترا ر طار ي،وز اإلفي هذا اإل :قلت

ة ثالث جامةات وس حنا بف ح  اأركنيامةة جلى الإ افة إ: ب أنا اال  ويا ال وجهه وب أنا في  نفييهه ول ينا أجاب
خيرة ال ي  ال  خصصة وال ساع ةه الجامةة اأ كلية ال راسة فيها ل  ة سن ين في ال هن 52ولية. وفي ال  لكة أ جامةة  

 النوا ي الةل ية وال هنية بشكا خا .   ى ركا علال ي سف  ا ها وي جامةة الةلوم وال كنولوجيا و إ م 

رك  وفي ال ول الةربية    ياجات السههوق في اأإجراء مسههح وبشههكا مسهه  ر ل  طلبات و إالة لية شههاقة و سهه وجب 
كههاكي يههة ال حضه  ب ههاء على الةلوم اأو وجيههه ال ةليم الةههالي ل غطيههة الن ص و لبيههة الحههاجههات في وههيه ال جههاالت واإل

 خر.  آ  مجال أنه مةوا لة ا مةين و رفض الة ا في أكاب و ة    و الشابة شهاكة الليسانس في اآلأالشاب يح ا 

 الطهرة وال ودة الى الواقع والتبسيط  
قتصرررادية  كبر وهو هم الطهرة اإلمور المتصرررلة باللم األسرررتوضرررج ب ض األأن أهل لي  :قلت للرئيس الرفاعي

   :نيال حو اآل ىمالحظال علذا جاز الت بيرر وسأوردها بشكل إ

ولىر ونحن في علرد حكومترك  ردنر كمرا يترذكر المرء بردأل في علرد حكومترك األ  قتصرررررررررراديرة في األالطهرة اإل
  ب ض الشرررررريءر والطهرة بدأل بقدوم مسررررررتثمرين خلي،يين ونحديدا   دقيقا   ختبارا  إن هذه الطهرة نواج  أة ن،د يالحال

لى  إضرررررافة إي ضررررر راردنية في م،ال ن،ارة األأخالل الت امل مع ف اليال  اسرررررتطاعوا منإمسرررررتثمرين كويتيينر وقد 
 حداث نقالل نوعية في هذه الطهرة.  إمن عمللم في اللارج من  مغتربين والهلسطي يين المستهيدينموال الأ

ردنر وهل في ضرررروء نقويم لما  سررررتهادة م لا بشرررركل جيد في األمكن اإلأن هذه الطهرة أهل في نقدير الرئيس 
ن يكون في ضرروء هذا التقويم  أبم  ى  ي،ابيانلارر ه اك نقويم لسررلبيال هذه الطهرة وإلث ولما هو حاةررل حاليا  حد

 لى حد ما.  إي،ابية لتالفي السلبيال ال واحي اإل ىنركيز عل

  األردنيفي طبي ة الم،تمع  لى حد ما ن اقضرررررا  إحدثت أن هذه الطهرة أعتبار لى ذلك هل يأخذ الرئيس في اإلإ
 ؟  ساطت  ونقاليدهوب

ةيه وال ي كن نها و ههههههههع غير طبيهنطباع ب  ال سهههههههه ية في    ذا ها  ةطي اإلإعن ما   ول »الطفرةو ف وأجاب:
ي فأنا ن يشهههه  ب  وما ا نشهههاو ه اآل  مإف. وليلك لى طبية ها كائ ا  إمور  ةوك   يسههه  ره اأأأ  شهههيء غير طبيةي 

نةكسهههههت بشهههههكا مباشهههههر  إالنفا في ال ول ال جاورة وال ي  سهههههةارأي ففرة ي بضهههههع سهههههنواته وبة  ان هاء الطويا البل  من
  ي يش في  الة  أو أ  كولة أ   كو . ال ي كن أ  مج  ع أو ههههههههاع الطبي ية ك ا يجب اأعليناه وو الةوكة الى 

  وناك بةض  طبع كايجابيات. وبالاإل ىا علسهههههه فاكة من الطفرات و فاك  السههههههلبيات وال ركيوو اإله ال هم طفرة كائ ا  
ولو ات. لكن  لسهههلبيات ع م كراسهههة كااية لبةض اأرأي ويه ا ىسههه فاكة من ويه الطفرة. وق  يكو  علالسهههلبيات من اإل

لى  ال سهههيرة وع سههه  نافإخ ناقات و ب على اإلق صهههاك ه وال غلال في وقف ال راجع اإلوفة   أنا وبشهههكا ج    ننا ب إال هم 
مس  رة ونحن نراعيها في كا  س فاكة من ال جربة الساب ة  ع لية اإلإف مةه.   ن كيأمس واوا الطبيةي الي  نس طيع 

 عا نا ال س  بلية.  مشرو 
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هتمام بالوضرررررع المصررررررفير وانك  نك كثير اإلأظت من نشررررراطك الدي اميكي المت وع وح :ت للرئيس الرفاعيقل
لدفع ع،لة  سرر ار الهائدة أض عقا  عودنك من النويت بتلفيأفي  1986/10/20تلا يوم لقيأمحاضرررة طالبت في 

 بلير؟ مور ن األأم أزمة و نتحدثون ع لار أتصاد. هل يشكو الوضع المصرفي من قاإل
 مور بخير..  جاب: اأأو  

 زمة سيولة في المصارف؟  أه اك  سأل: هل نحديدا  أوعدل 

 ه وويا ما ا يوج  اآل   وافرت فيها سههههيولة ك أة لم يسههههبق اأركنيه وال صههههارف   اما  جاب: الواقع وو الةكس أو 
ن كلم عن وجهة   ة ال شههههههكلة   لخص ك ا نراه نحنه وونااأركنيمام ج  ية البنوك أشههههههير اليه في كل  ي أ  أقصهههههه ت 

كثر ل همين سهههههيولة  أ ح    نفأ  ويه ال صهههههارف يجب أل   ال صهههههارف و    السهههههيولة مر فةة ج ا  أنظر الحكومةه وي 
  اأركنيلى ال ج  ع إموال من ال صهههارف أ  يةاك  هههخ ويه اأومر فةة و جب ين. السهههيولة عالية اأركنيلل سههه ث ر ن 

ة عن طر ق شهههههههههرائها لسهههههههههن ات ال ن ية  اأركنية  يبالطبع. ويه ال صهههههههههارف   وم ب ور مشهههههههههكور ومةثر في ع لية ال ن
م من   الحكومة نفسهههههههها وي ال ي   وم بضهههههههخ ال بالألكن الي  يحصههههههها وو   ههههههه ارات البنك ال ركا ه و إالحكومية و 
  يكو  وناك  ههخ مباشههر من ال صههارف عن طر ق ال طاع الخا   أ. وما نر  ه وو اأركنيلى السههوق إال صههارف 

ال ن يةه ي م ذلك بشهههههههكا جي    يسهههههههاسهههههههي فأجهاة الحكومية في برام  ال ن يةه وال صهههههههارف كوروا وليس عن طر ق اأ
فضههها للفةاليات في ال طاع  أوا بيلك عن طر ق كعم ي وسهههة  أل ن ية الرسههه ية الحكوميةه ونر   لى مشهههار ع اإبالنسهههبة 
 الخا .  

سررررررررت د بلذا  أين في خطط الت مية و دنياألر هل مازال ه اك دور وف الية للمغتربين  :وسررررررررألت الرئيس الرفاعي
 ؟  نلتك والسائدة في م طقة اللليج اآلدو  ىلى الظروف التي و نلهى علإالسؤال 

لى  إال غ ربين لى    كبير على  حو الت إرك  ية    سههههههههههاسههههههههههيه واأأية كور ال غ ربين في برام  ال ن  :جابأو 
   حو الت ال غ ربين  أيشهههههههههههاعه  ي  ق  خ لف ع ا   الح ائأاسهههههههههههبة وعلى وامش ويا السهههههههههههةاله نج  رك . ولل ناأ

 ةه ومن ونا السهاب ى السهنواتإلالسهنة فاقت  حو ال هم بالنسهبة لى من ويه و شههر السه ة اأ  في اأ رك لى اأإين اأركني
 نخفاض في  حو الت ال غ ربين با ونالك ز اكة.  إفانه ال يوج  

لى  إين و اأركنيلى نوعية إلى ع ك الةائ ين من الخلي  للة ا وناه و ةوك السهههههههبب إ ة مبالغات كبيرة بالنسهههههههبة ثو 
في الخلي  وعهاكوا كهانوا   ع هالهم أ عه اك الهيين أنهوا أ   إفه لى  واجه وم ونهاك. ومن ونها إيهاح كول الخلي   يه  ية لو  ر إ

ال  اع  بة  سهههن السههه ينه وال يوج    ىن يحال علو م  أسهههنة ن يكو  له خ مة خ س وعشهههر ن  سهههب ال ر يب ال  بع ل   
وم    وجوكإالةربية السههههههههةوكية وكول الخلي  ف ين في ال  لكةاأركنيلى ال غ ربين إوبالنسههههههههبة  هجير ج اعي ك ا  ركك 

   لى االركإمو هوع ال ن ية و حو ال هم في  سهاسهي في ويه ال ول الشه ي ة خصهو ها  أ وناك سهيسه  ر ووم ي ومو  ب ور
 ليلك. مس  رة  بةا  

 ؟  ردن مستقرن األأزيادة التحويالل ناشئة عن ش ور بن إفترا  هل ي،وز اإلوقلت: 

 ار موجوكةه  سهه ثاإلسهه  رار موجوكه ومجاالت لهيا عالقة بةوك هم ال باشههرةه اإل: ويا ما نهماه ولكن ليس أجاب
  مسههههههههه ث ر عربي أو أركني مغ رب أ  مواطن أسهههههههههروم م واج ة وناه ونحن نة ا بالث ة ال ي يشهههههههههةر بها أعائال هم و 
 لى االرك .  إ حو ا م خرا ه  ىالي  ي فةه و شجةه عل اأركنيبالو ع 

البلد بالنثير  هذا  ىن م علأقاء ال ر  للسياحةر رغم ان هللا شردن لم يستقط  األن األأما هو السر في  :قلت
 ؟  لي  للذا الغر إيوج  الحضور  مما

لى  إ  مةظم السهههههههياح ال اكمين ألى إقام ر ج  اع لبح  مو هههههههوع السهههههههيا ةه و شهههههههير اأإ مس فيأكنت  وأجاب:
لى االرك  وي سههيا ة عربيةه ولكن ق  نكو  م صههر ن في    يم  إرباع السههيا ة أرك  وم من السههياح الةربه ثالثة اأ

     م الخ مات الالزمة لهم  أ    طور و أمات ال طلوبة ال ي  شجع على ال ا   من السيا ة الةربيةه نهما بةض الخ 
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 .رك نهم في بل وم عن ما يه و  لا ارة اأأليشةروا 
م اسررر   ردن النثير مما هو ن في األأعتقد أة نظرش ر سرررياحة الترفي ر فمن وجل: و اقصرررد بالسرررياحةقلت   

 .  ربيةسرة ال لسياحة األ

سههههبة  سههههر ة و   يم الخ مات ال ناما يسهههه ى السههههيا ة اأ ىول سههههيكو  ال ركيا علويا  ههههحيحه وو نا اأ: بجاأو 
 من خطة الحكومة ل شجيع السبا ة.      كو  عليهه سيكو  ويا جاءا  أوفي ال س و  الجي  الي  يجب 

 الترشيد وليس التقش   
ك  الة  نه ليسههههت وناألى    ما. وويا مةناه إيين ر بة ال ظ ا   ركة سههههفر الرسهههه ن ي ابع الصههههحف ي: م  قلت

 مر؟ لهيا اأرك . وا من  و يح لى اأإ   الة ال  شف لم  صا أ وأ  شف في ال وائر الرس ية 

ما بالنسههههبة الى  أ رشههههي ه.  ى  نة ا علأنفاق و اأ ى  نسههههيطر علأنحاول لى كرجة ال  شههههفه إلم نصهههها : أجاب
رك  مع الةالم الةربي والخارجي.   صههههههاالت اأإو ين فهي نابةة عن طبيةة عالقة أركنياالحركة ال سهههههه  رة لل سههههههةولين 

 فاقيات لل باكل الصهههههههههناعي وال جار ه  ج  ع ويه  إ سهههههههههع كول عربية شههههههههه ي ة ة وبين اأركنيونالك بين الحكومة  مثال  
ت مسهه  رة ومباشههرة عن طر ق   صههاالإجراء إكة االقا مر ين في السههنةه و  طلب ع ا ويه اللجا  ال شهه ر   ىعلاللجا  

لةرب ون وم نحن با ار هم.  شههه اء اكور . نسههه  با األجا  م خصهههصهههة ولجا  فنية ولجا  فرعيةه ليلك ي م ويا بشهههكا 
 سهههههههههههههاب  ح يق   ىن ا ليس علإمكا ه اق ب  ر اإلنفلكننا نحاول  رشهههههههههههههي  اإلل اامات كولية ن وم بها. إ يضههههههههههههها  أونالك 

نكو  منف حين على    أل الا اراته ونحاول  سه  ره و باك   صهال ال باشهر والحوار السهلوب اإلهفنحن نةمن بال صهلحةه 
 و في الخارج عن طر ق ال عم السةوك  وكور ال لك فه  ال بةوثين.  أس  بال رك  عن طر ق اإلالج يع في اأ

ما هي المبالا  ليكم. إمن مسررررررراعدال الدعم  جديدا   لت قسرررررررطا  : قرأنا ان المملنة ال ربية السررررررر ودية حو  قلت
ل  يترأثر بظروف نقلبراردن لم ن الردعم السررررررررر ودش للأن والتي لم يتم دف لرار وهرل خرين حتى اآلاآل ىالمترنبرة عل

ن الملك فلد أبشركل خاص. وما نالحظ  هو سر ار ال هط التي واجلتلا دول اللليج بشركل عام والمملنة السر ودية أ
 ؟  خرون فما هو السب وة و يحظى ب  األردنية المملن ىعل شلصيا   بن عبد ال زيز يبدش حرةا  

 جاب:  أو 

مر  ىرك . ولم   وقف عن ويا ال عم علال  لكة الةربية السههههةوكية مشههههكورة   وم بشههههكا كائم ومسهههه  ر ب عم اأ
 بلم ال ل ام به ومن كو   قسههاط في مواعي وا وبكاما ال حو ا األ اامات ق ة بغ اكه و  م إالسههنينه ووي مسهه  رة ب فع 

ال ص ير  لى ذلك من الطبيةي ال ول ا  االو اع ال الية واسةار النفا وك يات إن ظار. و إ  ى لى  يكير وال إالحاجة 
 رك .  ل ااما ها كاملة نحو اأإالوفاء ب نةكست بال الي علىإخر  و  اع ال الية في ال ول الش ي ة اأ  و ثرت على اأأ

ج  نفسههههي  أسههههنوات طو لة نني وق   شههههرفت ب ةرفة جالل ه مني إف جاللة ال لك فه  بن عب  الةا الى إوبالنسههههبة 
رأي ال  لكههة الةربيههة   ى  ال لههك فههه  وو من ال ههاكة الةرب ال   يا ن الههيين نفخر ك واطنين عرب بوجوكوم علأقول أ

على   يسه سهاأمنه. وكور جاللة ال لك فه   شه اء في كا مكا  لل غلب على ما يةانو  اأالسهةوكية. ال ي   وم ب سهاع ة 
 ف.   ةي   و ي  الكل ة و و ي  الص

   فريق واحد و فريقان 
ون  الت ا م انلا فريقانر فريق متهلم لسرياسرة  أ ام على خير ما يرام داخل حكومتك  نسر، ن اإلأ هل    : وقلت للرئيس الرفاعي 

 ل؟  نمتين ال القة مع سوريا؟ والم ذرة من هذا السؤا   ى خر متهلم لللط الذش ي مل عل و مع مصر وال راق و 

و  وجههات. انهها  كومهة وا ه ةه جههاز وا ه ه فر ق  أ و ا ااب أ جهاب: الحكومهة  ة ها كفر ق وا ه ه وال يوجه  فيهها فرقهاء  أ و 
 السامي.   نفيي سياسة وا  ة و  جاوب مع السياسة ال ي رس ها جاللة ال لك للحكومة في ك اب ال كليف    ى وا  ه و ة ا عل 
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   اللموم بم  ى الشواغل 
 ؟  ردن التيار الدي ي يقلقنم في األ   يزال هما   طار اللمومر هل ما إ في    : فاعي وقلت للرئيس الر 

 لى ال نبه.  إ جاب برقة م نا ية لكنها الرقة ال ي   عو  أ و 

با    ال نة بروا و وما  مور  أ من  سهه ة الك ال  كرر ل بارة »وموه كا ما ذكر ه  إ ع رض على  أ نني  إ علق ف أ    أ ذا سهه حت لي  إ 
 لى مةالجة وشرح.  إ ن ا عن قضايا بحاجة  إ ن كلم عن و وم و ننا ال  إ و كولة. ليلك ف أ  كومة  ية  أ وي جاء طبيةي من  ياة  

 المالحظة بالقول.    ى جبت عل أ و 

 .  قصد اللموم بالم  ى السلبير وقال الرئيس الرفاعي أ ن ي و  إ و  إ الم ذرة دولة الرئيسر  

 و  امات.  إ لةلك   ص   

 .  هذا الم  ى   ى ؤخذ عل ن ن أ رجو  أ هتمامال و إ كثر م لا  أ جبت: شواغل  أ و 

 كام ويا وو ال  صوك.    ذ  ما إ ال مانع    : وقال الرئيس الرفاعي 

نزال    ة اللاشررمية ما األردني زاء التيار الدي ي في المملنة  إ ن شررواغل الدولة  أ هذه الصرريغة: هل    ى عيد السررؤال عل أ : و قلت 
 ؟  كومتك نقلق ح 

ة واشه يةه وليس في  ياك ه ب  ي عل يار ال ينيه ويا البل  انةم      شهةرنا به  قلق م ا يسه ى بال  أ في الواقع لم يسهبق    وأجاب: 
  يااي  علينا في مو هههوع ال ين. جاللة ال لك وو  في  الرسهههوله ونحن نف خر ونة ا ون شهههرف بوجوك فرع  أ نسههها   إ    أ سههه طاعة  إ 

  ويا وو  وجهنهاه كانت   ل نهاه أ   ي أ ه كيني  و  وجه  أ ي ويا البله ه وليلك ال ي كن أ   يهار  ف رأي الحكم    ى ال و ة الههاشههههههههههههه يهة عل 
    جاوز خا ال ةايش ال سههههههههه وح به  ههههههههه ن ويا البل   أ وناك في السهههههههههابق بةض ال شهههههههههاكا مع  نظي ات كينية مةينة  اولت  

و سههالمة جبه ه ال اخليةه وعن ما  وقفت ويه  أ سهه  راره  إ و  أ البل   ن  أم   ي س  أ خر يحاول  آ ال  سههامحه وبال الي عوملت كه   نظيم  
و خالفهه. في وهيا البله   يهارات كثيرة  أ   مشهههههههههههههكها ي ل نها م ها يسههههههههههههه ى ب يهار كيني  أ لى طبية هها وال يوجه   إ مور  ه عهاكت اأ ع هال اأ 

ال صهههههلحة    ى السهههههلبي عل ةكاي  ن ن ةايش مةها و  ةايش مةناه ولكن  ههههه ن    مةين وسههههه ف مةين ووو السههههه ف الي  يب أ باإل 
 الوطنية وال صلحة الةليا.  

   ق شب  مسدود ردن والم ظمة: الطري األ 
ق مع  لى الموضرررررروع المت ل إ ن ي بال سرررررربة  إ ن يكون شررررررواغلر ف أ   ى نهق ا عل إ وردناه كلموم و أ ما    : قلت للرئيس الرفاعي 

و كما  أ الم ظمة كما هو واضرج  اللالف مع    وليس من الشرواغل. وهما   ن يكون هما  أ نك في  سرتأذ أ م ظمة التحرير الهلسرطي يةر  
و ما  أ هذا اللقاء ما ي، ل اللم شررواغل    طرحلا ونسرراحول سررأبديلا في أ سررئلة سرر ك أل هم كبيرر ول ل في نوضرريج دولت   نهتر  

 هو دون الشواغل بقليل.  

لم يلا    الهلسرررطي ي -   األردني   اونهاق   ن أ حول الم ظمة قولنم    19/ 10/ 1986لقد وحظ ا في نصرررريحكم في النويت يوم  
ن ال القال عادل طبيفية مع  أ الهلسطي ي. هل هذا م  اه  ننم نت املون مع الم ظمة كممثل شرعي ووحيد للش    أ ولم ي،مد و 

 ننم ن تبرون  القائد الشرعي والوحيد للش   الهلسطي ي.  أ السيد ياسر عرفال و 

ن ما هو متوافر ل ا من  أ و   الت سرريق مع الايادة الهلسررطي ية خصرروةررا  ن رف ظروف وقف    أن طار نهسرر  هل ل ا  وفي اإل 
ذن  إ يا دولة الرئيس فما هو    ذا كان الوضرع الحالي ليس ن،ميدا  إ ظمة مظلومة والى ذلك ف ن قيادة الم  أ م لومال يرجج مسرألة  
 .  وةال ال القة بي نم وبين قيادة الم ظمة أ ن ند  الحرارة في  أ الت،ميد؟ وكيف يمكن  

أن ه اك    شلاص م ي ين في الايادةر وهل ي تقد الرئيس زيد أ   ى للذه التساحول هل ه اك فيتو من جانبكم عل   ستنماو  إ و 
 ن ن، ي  الم ظمة والقضية.  أ ردن  األ مكاس  كان يمكن للت سيق الهلسطي ي مع    ى ضائ ة عل   فرةا  

عليكم ال،هاء في عالقاننم مع    ة عموما  خر هل ه اك نوع من ال ت  السرررروفياني ومن الدول اوشررررتراكي و وثمة نسرررراحل  



251 
 

 م ظمة التحرير الهلسطي ية؟  

 .  نن الغر  ن ويرش والم ذرة فقد اكثرل من اوسئلة ول 

خطاب جاللة    في جيب عنها  أ ه في الواقع مةظم ويه ال سهههههههاؤالت  جابة عن لى اطرو ة لإل إ سهههههههةالك بحاجة    : جاب الرئيس أ و 
ية وقف ال نسهههيق مع قياكة منظ ة ال حر ر ولكن ال بهي  ن رك علنت الحكومة اأ أ   عن ما - فبراير    / شهههباط   19  ي ى الشهههةب ف إل ال لك  

 خر .  أ  مرة    اأركني ك لشرح ال وقف  من  لخيص بةض ما وركه وذل 

ة وقيههاكة منظ هة  اأركنيهه ة ومنظ ههة ال حر ر الفلسهههههههههههههطينيههةه الخالف وو بين الحكومههة  اأركنيهه ال يوجهه  خالف بين الحكومههة  
رك   ر ر م ثلة في قياك ها كخلت مع اأ شههخا  ون ةاما مع مةسههسههاته ومنظ ة ال ح أ يةه ونحن ال ن ةاما مع  الفلسههطين   ال حر ر 

جلسهههههات م ة كة مع رئيس منظ ة ال حر ر    ي  فاق ف ع برناه آلية ل نفيي م ررات فاي. و م اإل إ ه والي   1985شهههههباط    11ق   فا إ في  
الفلسهههطينيه وباشهههرنا    اأركني كة لل حرك  سهههس مح كة ل كو  قاع ة مشههه ر  أ  عضهههاء في اللجنة ال نفييية على خطوات و أ الفلسهههطينية و 
ى مة  ر كولي ية   ل نفيي  إل   نصهها  أ   اله ف من ال حرك وو  أ   ه اته وكا  وا ههحا   فاق وويه ال ة سههاي ويا اإل أ ال حرك على  

من  مجلس اأ   ي  ائ ة الةضههو ة ف    شههارك ايه ال ول الخ س ال أ وا  ال ة  ر ال ولي يجب    338و   242من رقم  مجلس اأ   قرار   
طراف. وبالطبع ال ية ا أ  طرف  مع ب ية اأ   ق م ال سههههاواة   ى طراف النااع ب ا فيها منظ ة ال حر ر الفلسههههطينيةه وعل أ مع ج يع  

سهههههههههههاي الي  ية   ال ة  ر عليهه ب ةنى انه عن ما ية   مة  ر كولي ل نفيي ال رار  ذا كا  يرفض اأ إ   مة  ر  أ   يشهههههههههههارك في  أ 
لى  إ ة  ب النسهه ب     اما    ع ال ويا ال ة  ر إذا كا  يرفض ويا ال راره وويا كا  وا ههحا  أ   ي عى طرف لل شههاركة في  أ ال ية ا    242

ع ال  أ ال نظ ة في  لى  هههيغة  ضههه ن مشهههاركة  إ  هههلنا  ذا ما  و إ من  مجلس اأ   قبول قرار     ى  فاق مةها عل قياكة ال نظ ةه و م اإل 
»جهه       بوع هار أ خ  سههههههههههههه هاه اأ أ جاللهة ال لهك ون يجهة ل ها  عطهاء الفضههههههههههههها لهيو ههه   كن  إ ر اله ولي. وفي الواقع ومن منطلق  ال ة   

 ة   ضههههههور منظ   ى لي وال واف ة عل ال ةنية بضههههههرورة ع   ال ة  ر ال و قنةت مةها ج يع ال ول  أ   لى كرجة إ   يصهههههها  أ خارقو من  
 فاق  إ ي ال  فق عليه في  الفلسههههطين   -   اأركني طراف  هههه ن الوف     ر على ق م ال سههههاواة مع ب ية اأ ال حر ر الفلسههههطينية لهيا ال ة 

 ع ا .  

عليه مع     ف نا إ    أ وويا ما سههبق    242رار على قبول ال نظ ة ب رار   هه بلت بهياه وكا  موقفها بالطبع اإل الواليات ال  ح ة ق 
  ى خيرةه غيرت قياكة منظ ة ال حر ر موقفها ولم  وافق عل لى ويه ال رجة ال    مةه وفي اللحظة اأ إ قياكة ال نظ ةه عن ما  و هلنا  

ع ال ال ة  ر عن  أ شههههاركة في   ههههافة  ق   ر ر ال صههههير للشههههةب الفلسههههطينيه كشههههرط لل  إ ن واشهههه رطت  م قبول قرار مجلس اأ 
 ن.  م طر ق قبولها قرار مجلس اأ 

  خالف  ول  ق   ر ر ال صههههههههير للشههههههههةب  أ خوة في قياكة منظ ة ال حر ر الفلسههههههههطينية انه ال يوج  بيننا وبينهم  وقلنا لأل 
و  ق ي ارسههه  ن ا و إ و من كولة و أ الفلسههطيني وا  ويا الحق م  ي و ق ذا ي و ق غير قابا لل صههرف و ق ال ي نح من جهة  

غير  را ي ال ح لة. وبة وا ي اري الشةب الفلسطيني   ه كامال   سرائيا من اأ إ اب  نسح إ و حنا ا  ال هم وو  أ . و الشةب  ل ائيا  
ية  أ جراء  إ ض  سهههههرائيليه والي   ةكسهههههه مواقف الواليات ال  ح ةه رف  يكو  اإل   من و . وليلكه وعلى  هههههوء الرفض االميركي وق  

لى  إ   يةجلوا طرح ويا ال و ههههوع  أ نية  ي لفلسههههط خوة في ال ياكة ا رجونا اأ   242من رقم  لى قرار مجلس اأ و  ة يالت ع أ  ههههافات  إ 
منه وفي ال ة  ر  سههههههههههههاي قبولكم ب رار مجلس اأ أ   ى اسههههههههههههاي مشههههههههههههارك كم ايه وعل   ى كاخا ال ة  ره قلنا لهم لنب أ بال ة  ره عل 

قياكة ال نظ ة  ى ا فاقه ووج ت  إل لم ن  كن من ال و ههها    سهههف  طر و  ما  شهههاؤو ه وب ا في ذلك  ق   ر ر ال صهههيره لكن لأل 
  خي ه ع ة مرات في جلسات الة ا ال ي ع   في م ية جاللة ال لك.  إ    أ بة      خاذ ال رار علنا  إ نفسها عاجاة عن  

ال وقف ووي    ف ال نسههيق مع قياكة ال نظ ة  ول ال باكرة ال ي ب أناوا. وبالطبع ويا علنا وق  أ في  ههوء ويه الن يجة ال ةسههفةه  
ة من منظ ة ال حر ر ك ةسههسههة شههرعية   ثا الشههةب الفلسههطينيه  اأركني موقف الحكومة    ى نةكس عل عال  بوقف ال نسههيق ال ي إل ا 

ع رافنا ب نظ ة ال حر ر ك  ثا شرعي وو ي  للشةب الفلسطينيه  إ   ى وال يةثر ويا ال وقف على ال نسيق  ول ال باكرة السياسية عل 
   أ عن منظ ة ال حر ره وا       يكو  ب يال  أ لفلسههههههههطينيه وال ي كن  عن الشههههههههةب ا     يكو  ب يال  أ رك  ال ي كن    اأ أ   علنا مرارا  أ و 

سههههه غرب عن ما  أ طراف الةربية ال ةنية. ليلك  مع ب ية اأ   فلسهههههطينية - ركنية  أ سهههههاي مشهههههاركة  أ   ى يكو  عل   أ  ك سهههههل ي يجب   حر  
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هل ناه ونحن اليين عانينا الكثير. ل    ذا كا  ونالك هلم فنحن اليين  إ و قياك ها ق   كو  هل ته في الواقع  أ   ال نظ ة  أ سهههههههههههه ع  أ 
نجاز الي     ه جاللة  ع ار عبارة »مةجاةو ليصههههههف اإل   بو أ خ  سهههههه ة ا اأ إ ه وفي مرة من ال رات  خارقا    بيل جاللة ال لك جه ا  

سهههفه  أل لواليات ال  ح ة بيلكه ولكن ل ع ال ال ة  ر ال ولي وقبول ا أ  هههرار على مشهههاركة منظ ة ال حر ر في  ال لك من نا ية اإل 
  الفلسههطينية - ة  اأركني ل ال وقف الفلسههطيني في اللحظة االخيرةه وليلك لم ية  وناك مجال لل نسههيق  ول ال باكرة  وك ا ذكرته  ب   

 كة.  ال ش ر  

كا ما    ى نطلةه عل  صهال مسه  ر ووثيق مةهه عالق نا جي ة وننسهق ال واقف و إ  حاك السهوايا يه نحن على  لى اإل إ وبالنسهبة  
ه با على الةكس انهم ي  رو  موقف جاللة ال لك  اأركني منهم ع ا عن ومه وال  وج   حفظات لهم على ال وقف    عن ناه ونسه ع 

ع ال  أ حاك السهههوايا ي في    مشهههاركة اإل   ى  هههرارنا عل إ لى  إ لى واقعه وخا هههة بالنسهههبة  إ ومسهههاعي الحكومة في  رج ة ويه ال واقف  
  حاك السوايا ي.  ذا لم يشارك ايه اإل إ   كوليا    ال ة  ر سيكو    أ  نا ال ن صور  ن ال ة  ر ال وليه أ 

حتمال للقاء بين جاللة الملك والسرررريد ياسررررر عرفال قبل  إ لل قاط السررررابقة قلت للرئيس الرفاعي: هل ه الك    سررررتنماو  إ و 
 :  القمة اوسالمية في النويت 

الل ههاء في  ه  ذا هه غير مهمه وقيههاكة ال نظ ههة  ةرف   ههامها وجههة    ي الواقع ا  ف    ر يههب لل ههاء كهههياه و أ جهاب: ال يوجه  أ و 
  ن كلم عن  أ كنها  أر     وم بهه إذا  أ نهه واجبهها و جهب أ ةه و ةرف موقف جاللهة ال لهك و ةرف مها نة  ه  نحن  اأركنيه نظر الحكومهة  

 كة.  س  ناف ال نسيق وال سيرة ال ش ر  إ 

 ؟  م شامير نْ لة ح  نقويمك لمرح ن نسمع  أ طار نهس  هل يمكن  في اإل   : قلت 

ئ الف  اإل   ن يكر ا   كومة    أ ومن ال هم    طاروا الةام لم   غير كثيرا  إ ي  ف سههههههرائيلية    سههههههياسههههههة الحكومة اإل أ ع     أ   وأجاب: 
ن في  ن الرئيسههيي   فق عليه بين الحابي  إ سههاي برنام  سههياسههي  أ   ى ن ا  شههكلت عل إ   الحالية عن ما شههكلت قبا خ سههة وعشههر ن شهههرا  

  يكو  وناك  باكل بين رئيس  اب الة ا ورئيس  اب الليكوك  أ  فق على  وإ  فق عليهاه  إ لةر ضههة للسههياسههة  الحكومة. الخطوط ا 
سههرائيلية. ق   إل وسههيحكم الخطوط الةر ضههة للسههياسههة ا   ياال قائ ا     فاق ما ه وويا اإل رئاسههة الحكومة كا خ سههة وعشههر ن شهههرا    ى عل 

 يه وق  يكو  ونالك ال ا   من ال طرف وال ةنت في ال واقفه لكن في  ال ركيا على بةض النوا   سهههههههههههلوب وفي في اأ   ن وقع  غيرا  
  الحكومة مسهه  رة وا  ال غيير الو ي  الي   صهها وو ال غيير في  أ    غييره ونة بر  أ  وقع  أ طار الةام للسههياسههة ال  إل ما ي ةلق با 

 شخص رئيس ويه الحكومة.  

   القلق النويتي وغيره من الحر  
خذل النثير من وقت رئيس بلدية بيت لحم السررريد اليا  فريج الذش جاء  أ لى ان ي  إ ش نبل ي  قلت للرئيس الرفاعي الذ و 

 ختصر:  أ ن  أ   ن علي  أ للقاء م  ر وفلمت  

 حاديثك مع المسؤولين النويتيين؟  أ ما الذش لمست  من خالل  

 ؟  لى حر  مذهبية إ نحوللا  من    ف وهل ه الك نلو    اإليرانية - لى اش مد ر من مسألة الحر  ال راقية  إ نلم قلقونر و أ هل  

ه نحن نة بر ا  ويه  كبير لنا ج يةا    يرانية وي وم  اإل   - سههههههه ة ال كل ة ومه فالحرب الةراقية  إ قرك بضهههههههرورة  أ وناه    : جاب أ و 
   ن هي الحرب  أ ةربيه وعلى الوجوك الةربيه و جههب كيهها  ال ال  ى على ال نط ههة الةربيههة وعل  خطههارا  أ الحرب  ح هها في طيهها ههها 

 كن.  وبهسرع وقت م  

  س  راروا خطرا  إ   في  أ الحرب في الواقع ال  ه ك الةراق ف اه با  ه ك ج يع ال ول الةربية في ال شرق الةربي ونحن نة بر  
لةربية السههةوكية ووناه وفي كا مكا ه يشههةرو   خوة في الكو ت وفي الخلي  وفي ال  لكة ا ى على الوجوك الةربيه وبالطبع اأ    

نه  أ   ي ركوا  أ يرا   إ نه وعلى  كام  لى  ا م بول ل   الطرفي  إ ا ال و ههههههههها  ج  أ ه والج يع ية ا من  رار ويه الحرب سههههههههه   إ بخطورة  
   يفر وا ما ير  ونه على كولة عربية مس  لة.  أ لن يس طيةوا  س  رار بهيه الحربه وانهم  ليس في وسةهم اإل 

  ي م و هههههههع    لهيه  أ  خاطره ونهما  ويه ال   ى نه ال خالف بين الج يع عل إ لى مخاطر الحرب وخطور ها ف إ ما بالنسهههههههبة  أ 
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 قرب وقت.  أ الحرب في  

  رانر ونحديدا  إي للملاطر من  ذا ن رضررت النويت  إ دن على ةرر يد المسرراندة ال سرركرية  ر ن يه ل  األ أ ما الذش يمكن    قلت: 
ال سررررركرية  المسررررراندة    زاء النويت من حيث إ يقوم ب  ال راق  ن  أ ردن عن ال راق في الدور الذش يهتر   ن ي و  األ أ كن  هل يم 

 ؟  ذا نطل  اومر إ لدولة شايقة  

يراني  إ الخارج ن يجة لة وا   ية كولة من  أ   كاع ل سهههههههان ة  أ يكو  وناك    ال  أ جاب: ويا ال و هههههههوع لم يطرح للبح ه ونهما  أ و 
ه  يرا  عن طر ق  هه وك إ قناع  كام  إ ذ    سههي  كن من  إ وم  اسههك وب الجبهة سههليم    ى لى الةراق ا  و ههةه عل إ بة  عليها. وبالنسهه 

   ه رك  يشههههةر ب   اأ إ ال نط ةه ف رك  في  لى كور اأ إ ما بالنسههههبة  أ انية ال سهههه  رة في فشهههها مخططا هم.  و صهههه يه لل حاوالت الة و 
 ى ذلك.  إل ذا كعت الضرورة  إ لن ي ركك عن ال يام به    قوميا    اجبا  عليه و 

وبذلكر  الحكمان السررورش وال راقي    ن يلتقي عليلا أ كة يمكن  هل ن تقد ان  ليس ه الك نقاط مشررتر    : قلت للرئيس الرفاعي 
   ستئ اف سفي  في سبيل التوفيق بي لما؟ إ ردن  يستطيع األ 

ء الةربية برئاسهة سه و  جوا اأ   ي وم بال سهاعي الكثيرة ل عم جهوك لجنة  ن ية  أ ويا مةروف ف    اول جاللة ال لك    : جاب أ و 
 ههههيبت بان كاسههههةه ولكن يب ى الشههههةور ل ينا بهنه من  أ  م ثم  بةض ال    رزت ويه ال سههههاعي  أ   بن عب  الةا ا. ول    االمير عب  

خطار ال ح قة بنا  شه اء ل جابهة ومواجهة كا اأ   بين ج يع اأ لى موقف عربي مو   إ ا ال و ها  ج  أ ال سه  ر من  الواجب الة ا  
 . من ج يع الجهات 

 لب ان... يا لب ان    
ى  ل إ بو شهة  ال  شهةر  أ   اسههلك:  أ وك  أ   ومشهوقة ج ا     ا  مفي ة ج نها كانت  أ شهةر  أ قلت للرئيس الرفاعي: في ويه الجلسهة ال ي  

 ليه؟  إ س  رار  عاكة اإل إ و وئه و   ى   قائكم السور ين عل أ اذا ال  ة لو  مع  ل  لبنا  الي  عرف ه مني زما ه و 

 ا   خر ونة للةالم الةربيه كنا نف   س  رار وم نفسا  إ كا عربي يةرف لبنا  يشةر بو شة لهه لبنا  كا  وا ة  ضارة و   : جاب وأ 
خوة اللبنانيو  من    ي  كن اأ أ نانية ي مي ال لوب. انها مهسههاة   ي يةه ونهما  ب السهها ة الل   ى بلبنا  ونباوي به ال نياه وما يجر  عل 

نه  إ رك  ف لى اأ إ ر هه. وبالنسهبة  أ   ى سه  الله وسهالم ه وسهياك ه عل وإ لى وفاق يضه ن للبنا  و   ه  إ ز خالفا هم ومن ال و ها   جاو  
  الخطوة االسهههههاسهههههية الضهههههرور ة لحا  أ زمة اللبنانية ونحن نة     ا  ا اأ ج  أ طرح من  ية كور ال اعم لكا مسهههههةى ي  الب ا   مني    خي إ 
  ى  جهاوز الخالفهات وال رفع عل   ى وليهة ال ه مرة وعل نههاء وهيه الحرب اأ إ خواننها في لبنها  على  إ مهة لبنها  وي ال رار اللبنهاني ومن  أز 

لى  هههور ه ال شهههرقة ال ي كنا نةرفها وال ي نشههه اق  إ ليةوك لبنا   ة  ي السههها ة اللبنان   ى سهههامات عل ن  إل لى ا إ   يةك   أ كا ما من شههههنه  
ع ااز  بهه كرجها كولهة من  إ كرر  أ ذ   . ووكعهت الرئيس ز ه  الرفهاعي الهي   إ   ي م ذلهك في ال ر هب الةهاجها به أ ملين  آ لى عوك هها  إ 

   . مة   كثير ال  يا 
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 رئيس حكومة ال لد البرلماني  مضر بدرانث مع ي الحد
 

 
 نلا محور اللم ال ربي.أة وكما لو األردنيخر نبدو المملنة وش ار إن وحتى  ذ فترة واآلم
ردن وعما سررريحدث ل  في ضررروء التطورال ال،ديدة  ويكاد و يللو م،لس م اقشرررة عربي من الحديث عن األ 

ثر  سرررائيل واألإلى إطالق ه،رة اليلود السرروفيال اإل ىكثرها خطورة علأحدثلا بل و أفي شررأن القضررية الهلسررطي ية و 
ب ائلا مقابل كل أة الغربية عشررررة من ليلا من الضرررهإ  جو يتالمملنة التي سررر  ىالبالا الحسررراسرررية للذه الل،رة عل

ن  مقابل الوافد الواحد سرريتم نل،ير  أن يقول نحاد السرروفياني. بل ه الك في عمان م  ليلا من يلود اإلإملاجر وافد 
 كثر.  أمائة وربما 

حاطة قادة اللليج  إسرتلدفت إلى عمان في اليوم الذش عاد في  الملك حسرين من جولة خلي،ية إولقد وةرلت 
 قديران .  الوضع الذش نواجل  المملنة وحسابال الملك حسين ونبدقة 

مور التي نوافرل في ضروء  ام حسرين باأللى بغداد ليحيط الرئيس ةرد  إن عاد الملك من جولت  نوج  أولم،رد 
 ى بريطانيا.  إللى فرنسا ثم إن يتوج  الملك أال،ولة وللتشاور م   قبل 

 ية؟  ماذا ج ى الملك حسين من ال،ولة الللي،

 ية؟  نحسرل وطأة الضغوط المالإوهل زالت الملاوف و 

راد من ال،ولة  أن الملك حسرررررررين أن المشررررررراعر التي كانت مشررررررردودة لم ن د كذلك. ومن المؤكد أمن المؤكد 
هل الدعم  أالمب وثين فلني يطلع  ىبال،ولة ولم ي تمد عل سرتهسرارال. وهو ع دما قام شرلصريا  ختصرار اإلإالللي،ية 

 كاملة غير م،زأة.   على الحايقة

ليلا التطورال  إسررت تلي  يطمئ ان ر وهو ما يمكن حدوث  في ضرروء ال تي،ة التإردن ألن يسررت يد اأنتظار إفي 

 رئيس التحرير فؤاد مطر فالزميل فيصل الشبول وع د يمين السيد بدرانر عامر فؤاد مطر. مضر بدران يتورسط
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لل شررر هو    ون،رش مع كل م لما حديثا    والسررل  ن نقابل اللل  أ ىالدولية المتالحقةر حرةرر ا في »التضررامن« عل
ء الحالي في    هو مضررررر بدران رئيس الوزراصررررحافي التقليدش. اللل  لى الحديث الإفق م   لى جولة في األإقر  أ
مور التي حهلت بلا الس وال  ن يمكن نلمس ب ض األن الحديثيْ   فلو زيد الرفاعي. ومن خالل هذيْ ردن اما السل  ألا

ا  ن نتسرررررررم بلأمور التي يمكن ردنر وكذلك نلمس ب ض األزدهار والب اء في األالماضرررررررية التي كانت سررررررر وال اإل
رقرام برالتسررررررررراحولر وعالمرال  زدهرارر وهي فوانير نلتلط فيلرا األالمرحلرة المقبلرة... مرحلرة نسرررررررررديرد فوانير ذلرك اإل

 ستهلام بالت ، .  اإل

خبار  أتلادال ونسررررررررراحول و إجخر ما جم  اه من ملاوف و وى عدد إلن. ونترك في هذا ال دد ن شرررررررررر الحديثيْ 
ة سرتت،اوز  ن المملنأسراوة المرحلة المقبلة ومسرؤولون واثقون بمصردرها مواط ون عاديون يشر رون باللوف من ق

زدهار كي و يهلت  مساك ببقايا اإلةحا  مصارف يحاولون جاهدين اإلألى مأزقر ون،ار و إزمة بحيث و نتحول األ
 ياديلم.  أمن 

 لى الحديث مع السيد مضر بدران:إو 
هلوم الرذش نحردده للرديمقراطيرة ومرا هي  ةررررررررربحرت للرديمقراطيرة عردة مهراهيم في عصررررررررررنرار فمرا هو المأقلرت: 
 ردن؟  التي نراها م اسبة للالديمقراطية 

و ذاك  أجاب: ال ي  راطية وي ال ي  راطية.. لها مفهوم وا  . لكن  طبي ا ها مخ لفة بحسهههههههب ما يالئم ويا البل  أ
  ل سهههههههةولية وي قي  ال ي  راطية.وب  ر ما ي ح له ويا البل . ال ي  راطية وي ال سهههههههةوليةه با ال ا   من ال سهههههههةولية. وا

 سم ال ي  راطية فهو   نها يةك  واجبا ه و هخي   وقه.  إ  يفةا ما يشاء بأنسا  ال يس طيع واإل

الطر  هة   ىنجه  ايهه فكرة جه يه ةه وكل ها بحثنها ايهه عن مو ههههههههههههههوع نجه ه يه لنها عل اأركنيكل ها قرأنها اله سهههههههههههههه ور 
 الوا حة.  

 ةلق منها بالحر ات(.  وخا ة ما ي  اأركنيمواك ال س ور  بةض أ ونا ب أ السي  مضر ب را  ي ر 

من ال واك ال ي   كبيرا   ا  ال سههههههه ور ع ك فيا الثاني صههههههه ين وواجبا همه ووو الفاأركنيننا نج   حت عنوا  »  وق إ
مام ال انو  سهههههههههههههواء.  كفا ال ولة الة ا وال ةليم  ههههههههههههه ن   وك  أو  اأركني:   ح ث عن الحر ات و هههههههههههههوابطها ف ثال  

كيا  والة ائ .  كفا ال ولة  ر ة الرأ .   ح ي ال ولة  ر ة ال يام بشهههههةائر اأمكانيا ها. الحر ة الشهههههخصهههههية مصهههههونة. إ
 الصحافة والطباعة  ر ا   م   وك ال انو . ونا ال س ور و ع الح وق والواجبات.  

ثبت لكيا  ال  لكة  نها اأأ رك  الخا ههةو نج ي »هروف اأفرك  وبة   طبيق ال ي  راطية لينا في اأإوبالنسههبة 
 لها.ومس  ب
مههام مجلس النواب. فةنهه مهها  أؤمن بهههيا الكالم منههي زمن طو هها وليس بةهه  ال طبيق الفةههاه وقهه  ذكرت ذلههك أنهها أ

ن خابات في الضهههههفة  إجراء إن يجة ع م  وكا  مجلس النواب منحال   1976ولى في من صهههههف عام شهههههكلت  كوم ي اأ
عطي ه كا   وق  وأ سهه شههار . بال جلس الوطني اإل سهه ةضههنا عن البرل ا إياسههية السههائ ة الغربية ال ح لة والظروف السهه 

بلغت ال جلس انني مسهههههههههه ة  ل   يم  أنني إب الث ة من الحكومة على الرغم من مجلس النواب ما ع ا مو ههههههههههوع سههههههههههح  
 رغم ع م وجوك ماكة قانونية.   ىذا سحب م الث ة اي ا بينكم علإس  ال ي إ

لى اقصههههى الي ينه فكا  ايه إاليسههههار  أقصههههىذ كا  ال جلس يضههههم نخبة   ثا الشههههةب من إ كانت  جربة جي ةه
   كو   أسهههههالميين وما بينه ا. ج يةهم مث فو  ولهم وزنهم في البل . لكن ويه ال جربة ال ي كن إشهههههيوعيو  ك ا  هههههم 

 ونه.  رر ن خابه ب وجب ال س ور. وكنا نل ام بكا ما ي إ ىعن مجلس النواب ال نصو  عل ب يال  

اعه ت مجلس النواب وعه لهت   1983  اغهاكر الحكومهةه وفي عهام أنهها كهاايهةه ولهيلهك ف بها أشههههههههههههههةر ألكنني لم 
 .  س  رت الحياة النيابةإج  ع مجلس النواب و إي  ة يا ال س ور. و ض  عوكة ال جلس كانت    ال س ور أ

 :  (حديث  قائال   األردني)وساد ةمت لبرهة قبل ان يتابع رئيس الوزراء 
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ه لكن مجلس النواب في هن خهابهات النيهابيهة في ذلهك الوقهت. قه  يكو   ه ث خطه    جر  اإلأكها  من ال فروض 
   أس طاعوا إن خابات. وليلك نه سيحا و جر  اإلأذا رأ  إ  يوافق على  ة يا ال س وره أ ا  ذلك الوقت لم يكن مس ة 

 يحا ال جلس.   منا أال   يهخيوا وع ا  

  مجلس النواب السههههههههههههابق كا  ع ره  ن خابات أل ال سهههههههههههه ور و جر  اإل  ية   ألك الوقت ج   في ذل   كا  اأ
  مةظم النواب  إ  ف خابات اآلإنذ لو   م إلبنا   يك ا ف عي .   اما  أ ه وج ك له ثم  مضههههههههى م أعشههههههههر ن سههههههههنة  ي  

 عضاء في ال جلس الج ي .  أ الحاليين لن يةوكوا 
رف مها وي  وجههات النهاي وههر مجلس النواب ب ركيب هه الحهاليهة..    نةأنها سهههههههههههههه طةإن خهابهات عنه نها و جرت اإل

نا كسهههههلطة  نفييية مطلوب  أ كلم ببسهههههاطة ومن كو   ة ي ات. أنا أراكة الشهههههةب.. إ  رام إ» يك ب ه الشهههههةبو و جب 
عليها    ور و جبال سهه  ي كة فحن مهامها ال راكوا الشههةب ولكا من السههلط ي  أمني ال ةاما مع السههلطة ال شههر  ية ال ي 

 م ارس ها م ارسة مسةولة. 

 خابات الحرة النا هة   ى  ن  ههرت ن ائ  اإلأ  يسههه  ر و ب ى. ما   ن ر النه  ون ع ه أأبهيه الطر  ة ي كن 
  البةض لم ين خب لة م  أ هههههوات من ونا ووناك   ول انه لو شهههههارك الشهههههةب كله ل غيرت الن ائ .  هههههحيح أههرت 

ط بح ه ولكنه  ن خاب ووو ق  فر  ن يحق له اإلن خاب مسههةولية على كا م  ال شههاركة واإل  أال إالث ة ب  ارسههات سههاب ةه 
 فضا.    يشارك في ال رات ال  بلة بالشكا اأأي كن 

نسهبة   خر  في الةالم.لى النسهب اأ  إ ن خابات جي ة قياسها  اإل ي  نسهبة ال شهاركين فهنني م  نع بهب  ا  ل  ول ويا ع  أق
 .%99.9الناي اليين ي ولو  جي ة ونحن لسنا من  64

ن،اهال المتمثلة بم،لس ال وا   كافة اإل نضرررم ردنن نشررركل حكومة في األأب د هذه المرحلة هل يمكن  قلت:
 ليلا كأقليال ن بر عن رأيلا داخل م،لس ال وا ؟  إننم ن ظرون أأم لتتحمل مسؤوليانلار 

وع لت  ا   جاوات وكنت  واقطراف واإلبكافة اأ صههههلت إنني عن ما كلفت ب شههههكيا الحكومة أ اب: لم ية  سههههرا  أج
ال نفييية باليات ليسههههت  ا ال سههههةولية. فال سههههةولية وفي السههههلطة ا مشههههارك ها في الحكومة ل ةلم مةنى  ح   ج  أبج  من 

ر ونن ي مه ا مامه نطو   أ  نكو  مسهههههههةولين أ  ي يش و جب أير    شهههههههةارات وخطابات با  نفيي لها ال  ل ينا شههههههه با  
 ن يافطات.  ك بت م

  م.  هاولهت كثيرا  ك  لى خطهة  نفيهي ونه  للح  إل شههههههههههههههةهارا هه   يحو   أعليهه  ( يهافطهة ليس سهههههههههههههههال  90لكن من ك هب  
ع يرواه و  ى من الوسهههههها  إ نراقب السههههههلطة ال نفييية فحسههههههب. اليسههههههار و     نب ى نوابا  أحب فرفضههههههوا. بةضهههههههم قال ن

خر ير  الب اء خارج  ا ال سهههههةولية واآل ية ال شهههههاركة و ح   وهخوا  ال سهههههل و  بةضههههههم كا  ي ول ب. اإليضههههها  أع يروا إ 
 يه الصيغة.    خرجت الحكومة بهأى إليام أس  رت ال ناقشة مةهم ع ة إم وال راقبةه و ك  الح  

وي الف رة مها بين ال  ه م بهالبرنهام  وبه ء منهاقشهههههههههههههه هه لنيها الث هة   يومها   22و  ه مهت الحكومهة ببيهانهها الوزار . وخالل 
طالق سهراح ال وقوفين فشهةر إلى  شهر ةات كحر ة الصهحافة وجوازات السهفر و إكار ة ال ي ال  ح اج ات اإل خينا ال رار إ

 ط  نا  ك ا شةر مجلس النواب بال وجه الح ي ي ل   الحكومة نحو  ياة كي وقراطية برل انية كس ور ة.  ال واطن باإل

خطاء     راك ات ال ا ههي الكثيرة واأالةالمه ألة في ثن ر الجلسههات ال  اأثم ع  ت جلسههة الث ة ال ي كانت من 
   الوزراء.نصبت على رئيس إ يةها ال ي   ثت مني وقت طو ا ج

ك  ا. فهنولم يكن سهههههههطحيا   ال سهههههههةولياته لكن الخلا كا  ع ي ا   يسههههههه  رار فإ  الحكومات وي أ نحن ن ول كوما  
كا  كسهههههبيكة اليوبه و جر    اأركنيل ينار ع ة منا ي كنا نفاخر بها. ا يف  هههههطرابا  إ  ث أ صهههههاك  ومالي إقخلا 

مر الي  جةلنا نص ر لهم ورقة من ط  نا  اأإربية  ي  ال  وج  بنوك وال غفة ال خا نه ك ا اليوب وخا ة في الض
 رناوا لحاجة الضهههفة الغربية لها  ي   أ ههه ل سههههيا ع لية ال خا نه ونحن لم نكن بحاجة لها ولكننا  ف ة عشهههر ن كينارا  

 .  اأركنيك ال يخانو  ال والر با ال ينار نهم وناأ
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كار ةه وفي إر باط ووو قرار سههههياسههههي  بة ه قرارات ما   ث ا  قرار فك اإل  ههههطرابه من ج لةعن ما   ث اإل
ذا اسههههههههههه طت  إنني أر في ال رار السهههههههههههياسهههههههههههيه ب ةنى و  ةخ   أم كار ة ال ي ال       جراءات اإلإله ال  اجة لأنوق ها قلت 

ال ةق ة ل  ة   وكيلك جوازات السهفره   الجنسهية الفلسهطينية مثال  أطني الضهفة الغربية فليس لهم ب يا الجنسهية عن موا
 خرة بةض الشيء.  هم  تءسن ين ال  ا   في ال رار السياسي وجا

نها ليسههت مسههالة سههياسههية فحسههبه وليلك  ألة على هلى ال سهه إ ههبح الناي ينظرو  أ ي    ههطرابا  إ  ثت أويه 
 لى ع ا  و س ب له بال والر.  إ بح يه ي أل ينار ف ن كا  يخا  ا

 الضغا علينا.   ح بأس ب لت بال والر. وكيا إمليو  كينار من الضفة و  90لينا إف ا كخا  ام أيوخالل عشرة 
ذا  إمليو  كيناره و  240 - 220  قي ة الن   ال   اول بال ينار في الضههههههههههههههفة الغربية ي راوح ما بين أنحن نةرف 

ل ينا   ال سهههههههه ي  وليس مةروفا   ق صههههههههاكية فهي عبارة عن ع لة موجوكة وناك ك ين مةجاها فلسههههههههف ها اإل  نةطيأركنا أ
رك   . واأ  ن فةه فورا  أنفسهنا أوجبنا على أجراءات ومن كو   خطيا   يرك ايه. وفجهة وبسهبب اإلأال وع  الي  يجب 

 ال يس طيع  س ي  مثا ويا ال ين خالل شهر وا  .  

ه  قرشها   115لى إ  يصها أوراون ال ضهاربو  على  قرشها   95 إلى ابا ال ينار فو ها سهةر  هرفه ر فع ال والر مإ
ر فةت  إشههههههههههراء الحاجيات للخال  من ال ينار ف ىق صههههههههههاكية. وجم الناي علن لبت ج يع الظروف اإلإوبسههههههههههب ذلك 

 سةار بصورة غير عاكية.  اأ

  ما بشههههراءإار ع لة ركي ة يجب ال خلص منها  ههههبح ال ينأسههههةار   فا كا سههههاعة وليس كا يوم ف اه و كانت اأ
و  أو فرنك فرنسههههههههههي أل اني أو مارك أسهههههههههه رليني إو جنيه أجنبية. لم يبق في السههههههههههوق كوالر و الة الت اأأالحاجيات 

 غيروا.. و  ى اليين ب لوا ال ينار بالجنيه ال صر  والليرة السور ة كسبوا.  

ا ش وسههههها  جنبية وعانى ال واطنو  من غالء فأع الت  السهههههوق  يخ صهههههاره ف   سههههه طت الة لةه ولم  ة  فإوب
نضههههههههههباطية وف  ا  الث ة بالة لة الوطنية ورافق ذلك برنام   صههههههههههحيحي من كو  ال هي ة له وو ههههههههههع الناي في إع م 

 و اع.  الصورة الح ي ية لأل

 وا.  سةار  ر فع بشكا ميل اام الحكومة بة م رفع االسةاره وفي اليوم ال الي كانت اأإ أكنا ن ر 

س  الة ل وفر فر  ع ا جي ة في الخلي .  إلخره وفي السابق كا  ال وهفو  يضغطو  علينا باعلى الجانب اآل
خواننا في الخلي  كي ال يشهههههههههجةوا في إليهم ول ا   من ال وهفينه وكنا ن صههههههههها بإكنا نحاول منةهم لحاج نا ال اسهههههههههة 

وك الة ا في الفناكقه كا  ي  يه و  و وقةو  ع  هههههههحاب الشهههههههركات في الخلأ هههههههبح هسههههههه  راج ال ا   من موهفينا فإ
 بالناي عاطلو  عن الة ا.   إذة هال وهفين. وفج ىعل الطلب كبيرا  

بسههههههبب ما   ث ل يناره و  ث ما   ث في الجنوب كحالة   فشههههههي ا   رك  شههههههي ا  ي اأف ههههههبح قطاع الف ر ين و أو 
نها ع ا كاخلي  أخر  وخا هة أ     الة أبكثير من  خطرأكبر و أج  اعية كة ا  لى ال سهالة اإلإنظر أنا أ  اعيةه و إج

 عليه من الخارج.   ليس محر ا  

شه اء وخا هة ال  لكة الةربية السهةوكية  و هاعه وق م اأوعاك جاللة ال لك الحسهين من الخارج بسهرعة ل ه ئة اأ
علن ايه أ   اث و اأ ل اه قباأال عم السههههههر عه وجات  كومة ج ي ة وسههههههاوم في ذلك الخطاب الي  كا  ال لك  سههههههين 

 النيابية وو ع ال يثاق الوطني.  االن خابات جراء إ ىالةام عل

 بع  أ  أخير  ي   م  و ي  سههةر الصههرف بة  وا  اأخالل اآل سهه  ر نهائيا  إ  ألى إ فشههي ا   سهه  ر ال ينار شههي ا  إو 
 ساسية والثاني للسوق.س يراك ال واك اأوله ا إلأي السابق فن نظام السةر   

ؤك  انه لو كانت عن نا  ياة كي  راطية   ي ية ومجلس نواب من خب بنااوة و ر ة ل ا وقةنا في ويا أقول كا أ
 .  ه  مجلس النواب كسلطة  شر  ية كا  سيحاسب السلطة ال نفييية و سحب الث ة فيها وال ي ع الخطزق أهويا ال 

رك  مني قيامه و ال ه ال الية  ههههههههههههه بة  اأ .يلح ي ما  ابل نا وي  ههههههههههههه ام اأ ي  الحياة ال ي  راطية فإوليلك ف
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 يام.  ها لم  كن خطرة عليه ك ا وي الحال في ويه اإلنولك

 كبر بكثير من ق را نا وعليه واجب قومي كبير.  أنحن ن ح ا فوق طاق ناه ل ينا جيش 

  ليونا  م 12ال رك  خصهصهت لها مسهاع ات كانت بر طانيا ب أت بسه ة ماليين وو هلت مارة شهرق اأإومني نشهوء 
    حا محلها.  هلغائها  ةه ت ال ول الةربية بإلغيت ال ةاو ةه و وم أ  يوم  مليونا   16ى إلثم 

  ل اام بها فحلت محلها ال سههههههههاع اتن طةت ال سههههههههاع ات الةربية بة  سههههههههن ين ف ا من اإلإو  ى في ذلك الوقت 
 ميركية.  اأ

ك ا وي  لفلسههههطينية لكن الو ههههع لم يكن خطرا  ل ضههههية ال اام باة وزاك من  ههههةوب ه اإليمني الب ا بو ههههةنا  ههههة
مليار   8.3كبر بكثير من امكانيا ه  أرك  لى وقت طو ا. ال يو  على اأإ ههههالح ويا الو ههههع يح اج إالحال اليوم. و 

 كوالر(.  

لل شهروع.  وقف   ى قروض ال ن ية ولو ثب ت الج و  أللحكومة  عن ما كنت رئيسها   1983عام  ت  أنني ب إذكر أ
نني  إشههههةر »أ ههههبحت أ( و كوالرات   ر با   3نياك  كا  ال ينار يةاكل آمليار كوالر  26ال  يونية و ههههلت إلى   ذلك أ

   ر لخطر ال  يونية.  قر ب من الخا اأ

ه وفوق ذلك  ( مليو  كوالر سههههنو ا  650ذ كنا ن فع  إفي ذلك الوقت كانت فا ورة النفا لو  وا » كسههههر الظهروه 
 .مليو  كينار 48النفا ب بلم  سةارأحكومة   عم كانت ال
 .  وبال ينار ونبيةه لل واطن م عوما   نه لم يصلنا نفا بال جا  با كنا ن فع ث نه بال والرأؤك  لكم ونا أو 

 ن تقد بلطورنلا ع د غيا  الضررروابطر ولدي ا  أوسرررتقرارر ولنن ن الديمقراطية هي الحل واإلألى إقلت: نشرررير 
 المشكلة اللب انية كمثال؟  

ر بها  ذك  أ  نني إلى ال جربة اللبنانية فإالضهههههههههوابا. وبالنسهههههههههبة  نا قلت ا  ال ي  راطية وي ال سهههههههههةولة وويأب: جاأ
  راطية.  س ها فو ى وليست كي إ  يفةا كا شخص ما ير   و سب فهيه أذا كا  مةنى ال ي  راطية إه و كوما  

و ههههههههههع   ولى ووم م ةطشههههههههههو  لها. وكا منهم ة اأ    غالبية النواب كخلوا الحياة النيابية لل ر إلينا فإما بالنسههههههههههبة أ
 عنهم.   مر لهم وال نخفي شي ا  أيضاح كا إساسي ووو أمر أ ىشةارات كثيرة لح ل ه. ولكننا نة    عل

مامهم وعرفوا ما وو ال  كن أوراق ف اأ يجة كشههه  نفسههههم ونضهههجوا نأوبة  ويه ال  ة  شههههرا  ف ا(  غير النواب 
 .  م بة  يو  ن ال نفييية وال شر  ية و ن و يوما  بين السلط ي   فشي ا   الث ة  بنى شي ا    أ  شةر اآلأوغير ال  كن. و 

ه ولكنهم   ى  م مثال  ك  نهه يجهب  غيير نظهام الح  أ جهاوهات مخ لفهة. كهانوا ي ولو  إ ااب و أ ي م من أن م أقلهت لهم 
ما . وقلت لهم انكم جلسهههه م في اأ نه  هههه ام   يب ى أأ  ويا الكيا  يجب أ ههههبحوا ي ولو  أن خابية في   ال هم اإل

ذ  فلم يبق بيني وبينكم ن طة  ناقض  إال سهههه ور ووو النظام والكيا ه  ىقسهههه  م الي ين على ال حافظة علأويه ال اعة و 
  ن  ي  ب ا أنةكمه وعلينا أق    نةوني او أما هلوبه فسهههههههههههههه ن ونا فالحوار وو اأج هاكات مخ لفة ومإن ا ب يت وناك إو 

 .  ن فق عليه
 داخل م،لس ال وا ؟   ن لحكومتك خصوما  أهل نش ر  قلت:

ال  إالكبير  ه  من الخط  نخل ها أأذا لم  كن وناك مةار ة ايجب إجاب: ليس وناك خصومه با مةار ة. و أ
سهههههه شههههههار  الي   ح ثنا عنه كنت ق  نسههههههبت  إلالنواب. و  ى في ال جلس الوطني ا كو  ونالك مةار ههههههة في مجلس 

 نها س ةار ني. وو ة ها ل ةار ني. مجلس من كو  مةار ة ال فائ ة منه.  أ سلفا   عرفأ نا أس اء و هب

   أ ى. عله. ووجوك ال ةار ههههة  ههههرور  لل نبيه ل ثا ويا الخطهنسهههها  مناه عن الخطإو أفليس ونالك سههههياسههههي 
   ههههههههو ا   65غلبية ه  الحكومة نالت الث ة بأه ب ةنى و ة  ني  ينا   مجلس النواب الحالي  خالفني  ينا   يال ةار ههههههههة ف
قا من شههر وا    أي  ال وازنة الةامةه وبة  أنواب ووةالء ال ية برو  مخالفينه بين ا  6م ناع إ هوات و أ 9ومةار هة 
 .  نائبا   57من الث ةه 
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 و س، اء سياسيين  
 ؟  من الس، اء السياسيين نلائيا   ن نهرغ الس،ون ء هذه الطمأني ة هل من نية ألفي ضو 

ولكن ال انو  وو الحكمه   سههياسههيا     ونالك مسههجونا  أ  مسههجو  سههياسههي. ق  ي ول البةض أنا جاب: لم يبق عن أ
 .  سياسيا   فالسياسي ال حكوم بجر  ة غير سياسية ليس محكوما  

 م.  ح نْ ةر عاملة على نقويض نظام ال،ن ع اقصد هذار بل س  أقلت: و 

  ي  يكو  شهههخص ين  أ خر ه مثال  بالجرائم اأ  قصههه  أ  سهههجين من ويا النوع. ولكنني أ  اب: ليس ل ينا اآلأج
 لى  اب؟  إكونه ين  ي  سياسيا   ر كب جر  ة ق اه فها يصبح سجينا  إما ق   بالى  ا 

نفجرت بي ه ثم ق لت  إما الشهخص الي  كا  ينو  و هح م فجرة و أ  ى الي  و هع م فجرة ولم  نفجر سهامحناه. 
 البةض؟  ك ا يطالب  سياسيا   ع بره سجينا  أ فكيف  طفال  

   أخطيرة كيف ي كن  حبجرا ا   ههههابوا  ههههابطأمخيم الو  ات و  يطل وا النار فأوا  بهجرة( من بل  ما و ءواليين جا
 اع بروم سجناء سياسيين؟  

ياه بالكفر.  إ  ال نبر م ه ا   ى   ال سهههههاج  وب ا يشههههه م إمام ال سهههههج  ووو علأههر شهههههخص   حر ر ( في  مةخرا  
 .  خيرة ة الو ي ة ال ي جرت خالل الف رة اأثووي الحاك ي اف الشخصإمام و م ش كى اإلإ

 قتصادية  زمة اإل التحقيق في األ
قتصررادية والهسرراد والمسررؤولين ع لار  زمة اإلن يكون م،لس ال وا  قد بدأ التحقيق في األأقلت: من المقرر 

 القضية؟   أةبحت ينأن نتولى الحكومة هذه الملمة فألنن ب ض ال وا  عادوا يطالبون ب

ال حك ة ل  ول   لىإ  م همه مه ا كا ه أل  و   أ  أ ي  مشههكلة فسههاك فليسههت عن   مشههكلة فأذا وج نا إجاب: أ
 .    قضية جاائيةه كال ا ا وغير ذلكأمثا  ليه   اما  إال ه ة ال سن ة ي رأيها ف

 قلت: وماذا عن مسألة الحصانة التي يتمتع بلا المسؤولون من حاليين وسابقين؟  

اء   هام الوزر إ  ال سههههههههههه ور يةطي الحق ل جلس النواب بأه لي النواب السهههههههههههةال نفسهههههههههههه وقلت لهم ج  جاب: ل   و أ
 .  راءات ال ي   طلبها مثا ويه الحاالتجومحاك  هم وكافة اإل

ن خهابيهة. نحن كحكومهة نفهينها مها علينها  لينها فهيكرنهاوم بشههههههههههههههةهارا هم اإلإمر  حو ها اأ يبه   النواب ر بهة فأعنه وها 
   كور ال جلس.  به ونة ا على  نفيي ال ا   وب ي اآل ل امناإب نفيي كا ما  ك ابا   25 جلس ال ىعل و لوت  

الى ما ه  من الخبراء وال ةلومهاته وقه  ق نها إبحهاجهة  مر  اللجنهة ال هاليهة في ال جلس ال ي   ولى اأهنحن نةلم به 
نجاح مه  هم. وق نا ب راسههههههة  إاع ة في مين ال سهههههه شههههههار ن لل سهههههه هب او  وم بالوثائق وال ةلومات الضههههههرور ة و ةه نا ب 

 .  ال  يونية بشكا كقيق ومفصا وق منا لهم الن ائ 

سررمك وارد بين المسررؤولين عن المديونية  إولنن هذه الم لومال والوثائق قد نتضررمن وجلة نظر خاةررة وان 
 لبيان الوزارش لحكومتك.  ث اء م اقشة اأرقام المديونية أرقام. وقد ظلر خالف حول بي ما حكومتك هي التي نقدم األ

  البنك فليحضهر م ق و  سهابات  أذا كا  ال جلس غير م  نع بر إال ركا  فصها في ويا الخالف و  جاب: البنكأ
  سههبنا الامن الي  ع لنا ايه مني  صههولنا على  إذا إكوليو  ك ا فةلنا في بنك الب راء. نحن نةاني من  ههغا الة ا و 

 وف الة ا الرسههه يه والسهههفر والا اراته مار باطات وهر ام ف ا بسهههبب اإلأيل عشهههرة نه يةاكأن لوج نا الث ة قبا شههههر   
 .  نجازه إمامنا ع ا طو ا يجب أياال 

 ام حسين  قتراح ةد  إحول 
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نحاد السرررروفياني ودول  سررررتثمار في اإلخيرة فنرة اإلام حسررررين في قمة »الت اون« األقلت: طرح الرئيس ةررررد  
 وروبا الشرقية.  أ

 الهنرة؟  فما رأيك بلذه 

لى  يه  الن و و هرب  إموال لنسهههههههههههههه ث روا. رأي ال هال جبها  يركض أنه ليس ل ينها جاب: ليس لي رأ  محه ك أأ
سه ث ار ال ضه و   لى اإلإو  هنجح ولكن الكثير ن يلجأغامر و أ عن   وقف الن و. ال سهالة مسهالة قناعات. ك سه ث ر ق  

 .  وال جرب

لى كراسهة  إبيا ها. يح اج  شه راكيةإ  يسه ث ر في كولة أن ير   ج هاك  ها ب رأي ال ال. مويه كيلك  خضهع إل
 س  رار ة نهجها.  إس  رار  لك ال ولة و إس ث ار  و ال ناخ اإل

 . حاب رأي ال الأنة هلى ط إقليلو  يحبو  ال غامراته وويه  ح اج من ال ول الشرقية 

 لى الدوور  إالسياحة.. والطريق 
قطاع السرياحي في كل من مصرر ونونس والمغر ر لماذا و نوجد مثل هذه  عربية في ال سرتثمارالإقلت: ه اك 

 ردن؟  ي األفستثمارال اإل

ما  أرك  يخ لف عن ال ول ال ي ذكرت وال ي   وم فيها  لك ال شههههههههار ع. ج  اعي في اأجاب: نحن و ههههههههةنا اإلأ
لى  إي يا  اأركنيو  ال ج  ع ل الشههههههههه ي ة لكلى االرك  عائالت كثيرة من ال و إلى الخلي ه ليا  حضهههههههههر إرب هقنحن ف

 .   ل ينا سيا ة محافظةأال حافظةه ب ةنى 

سررتثمارال في  من جلة وفرادة  بح،م اإل قياسررا   دن من السررياحة متواضررع جدا  ر ل األن دخْ أ  قلت: ولن  ا نالح
 فنار لتطوير هذا القطاع؟  أماكن السياحية في  من جلة ثانيةر فلل لديكم األ

  خا هههة وا   صهههر طر ق لجلب ال والر  الة الت الصههه بة(ه ليلك فنحن نركا عليها اآلقألسهههيا ة وي جاب: اأ
نخفاض ال يناره و ن ظر  إل ك  نظرا  ر اأ فيالسههههههيا ة  ىقبال عل  زاك اإل  مشههههههروع. واآلأقامة  البنية ال ح ية م وفرة إل

 هههههههههالح الخا البر   إ ىعل  ا  اليا  رك  ونةلى اأإ  ف ح الةراق ال جال للسهههههههههيا ة أ  يا   خالل الةام الحالي بة  أ
 ا سفر السياح اليين ن وقع و ولهم في الصيف.  ج  أال  الطر ق محطم بسبب الشا نات من 

كثر من السهههيا ة الغربيةه فالسهههائح الةربي  أ نها مج ية ماليا  ب السهههيا ة الةربية أجي   ىال ركيا عل إلىوسهههن وجه 
 طول.  أسواق و  يم ف رة جانب و ش ر  من اأأثر من عشرة سياح أكينفق 

ج في السههابق نرو    يرك  ل   جيراننا الةرب وكنا فولكننا نشههةر اننا م صههرو  في ال عاية وال رو   السههيا ي لأل
 .  الغرب ف ا

 م،لس الت اون: اون،ازال والملاطر 
ئاسة الم،لس  ردن نسلم ر ول من نأسيس ر األخالل ال ام األ يقاع ال مل في م،لس الت اون سري ا  إقلت: كان 

ذا كان لديكم برنامج  إولى من عمر الم،لس وعما للسررررررر ة األ   ن نسرررررررمع م ك نقويما  أ يفي دورن  الثانية ونرغ  ف
 محدد في الس ة الثانيةر وهل ن،اوز الم،لس الملاطر بشكل نلائي؟ 

اسهههههههههههههة للةراق   فاقيات في ج يع ال جاالت. كانت الرئ ع واإلال شهههههههههههههار  ينطالقة فإنطلق إأجاب: مجلس ال ةاو  
 نها مر لة ال نفيي.  رك  في ال ر لة الثانية ووي الص بة أاأ ر  كو ج  اعاته اآلال حضير لل اءات واإل ينشطة ف

رض الواقع نكو  فةلنا  أةة وطب ناوا على  فاقات ال وق  وا  ة من اإل إ فاقيةنا نفيننا لو إقولها ب وا هههههههههع أكب اية و 
فضههههها بكثير وكل ا   ث ال ا    أمر ن يكو  اأ فاقي ي  إذا نفينا إ لى واقع. طبةا  إ بلي ب رج ة ال وجه ال سههههه  كبيرا   شهههههي ا  

 .  برأكمن ال طبيق يكو  النجاح 



263 
 

سههههه كو  وراء  طبي ها قوانين وقرارات   إ فاقية  كا  فاقيات في عام وا  ه أننا ال نسههههه طيع  نفيي ج يع اإلأعلى 
 فههاقيههات ونركا الة هها على  إ  نخ ههار عهه ة أ  أوو ال فكير ال بهه ئيه  ربةههة. وههياجراءات في كهها بلهه  من البلهه ا  اأإو 

 جراءات الالزمة ل طبي ها.   طبي ها كاملة بحي   ة ل ال وانين واإل

   ألل ةاو  الةربيه يجب  مسههه  بليا   سهههاي جه ا  أاام مجلس ال ةاو  كانت من ينطالقة جاللة ال لك الحسهههين ل إ
وروبية؟ ا  مج وع  نشهكك ع ة ماليين بال نظومة اأ ونحن بشهر ا   نفسهنا مثال  أن ار     وفر قاع ة كبيرة لل ةاو ه فكيف

و  ألحوم  وأو ق ح أو ة أكبال ةاق  لشهراء  ه فلو قام وةالء ج يةا  مليونا   85سهكا  كول مجلس ال ةاو  الةربي يبلم نحو 
 كثيرة.   مواال  أثا ويا ال ةاق  سيوفر   شروط الة   وي نفسها ال ي   وم بها كا كولة على   ا؟ ا  مأغيروا فها 

ما اليوم  أخر   ة    على الواليات ال  ح ة في ال عم. أ   حاك السهههههههوايا ي و اإل ىفي السهههههههابق كانت كول  ة    عل
 لى قوة لفرض وجوكنا.  إفنحن نح اج 
عطى أ   أا  ه ث خر  ك ه في  هال  ه خها اله ولهة الةظ ى اأ   نههائيها   نهيارا  إوم كولهة عظ ى  ةطي ينهاك اللم يةه  و

 مصر.   ىالثالثي عل نيار في الة وا  حاك السوايا ي مثا ويا اإلاإل

وليس بي يه و سهههههب.   ميركي ب خالبهح ة فاللوبي الصههههههيوني ي سهههههك بكا شهههههيء في الجسهههههم اأ ما الواليات ال أ
نا ا  وجرة اليهوك   ي وجرة يهوكية بهيا الشههههههههكا فهم يطالبو  بخا مباشههههههههر. ل اذا الخا ال باشههههههههر؟ مةلوما هوعن ما  

ف ا كهانوا يرغبو  في  %10لى  يه  ير ه و . إوروبيهة ومنهها ين  لو  ى بةض الةوا ههههههههههههههم اأإلكهانهت   م في البه ايهة 
يوني يطالب بالخا ال باشههههر كي يةمن » ههههبو ج يع اليهوك ال هاجر ن في سههههرائياه لكن اللوبي الصهههههإلى إاليواب 
 .  فلسطين

اجر ن في وعاء و  م و هههههههههةهم في فلسهههههههههطينه ول اذا ال ي رك لهم  ق    ي م و هههههههههع ال هأوا  ر ة االنسههههههههها  
 لى  ي  ير  و ؟  إاليواب  يخ يار فاإل

 وكة؟ قالوا ال.  ن يخرج بحر ة الة حاك السوايا يه ل اذا ال  س حو  ل   قلنا لإل

  حاك السوايا ي والخا ال باشر.  الواليات ليس لها الحق في  حر ض اإل يضا  أ

بيلك وبلسهاننا     نصهلح بي نا ف  ناأ صهاال ه ون اءا ه. لم نسه طع إث رت أثار ويه ال ضهية و أن ول مأرك  كا  اأ
 فلسطين.ال لصب ج يع اليهوك في إالخا ال باشر و  إ فاقية حاك السوايا ي على ث رت ولم يصاكق اإلأو 

ي خطر ماثا مني زمن را هههههههي ال ح لة والهجرة م وقةة كا يوم وواأ ال ضهههههههية لم  ن ه بة ه وال سههههههه ة رات   أل
نهياك  براو ( و حه ثنها عن الهجرة وال سهههههههههههههه ة رات وكهانهت  آميركي ل  يهت ونها بوز ر اله فهاع اأإ 1979بةيه . ففي عهام 

  وههيه  هبهه     فةلوا الكثيره فرك  أميركي: ومههاذا نفةهها نحن؟ قلههت  سهههههههههههههه طيةو  ة رةه ف ههال الوز ر اأمسهههههههههههههه  42نههياك آ
كثر من أ هبحت ال سه ة رات أف ا. واليوم  شهخصها   40 -30ا منها ما بين ال سه ة رات غير مك ظة بالسهكا  ففي ك

 مس ة رة.   156
ذ  لل سههههه ين.. وق  يكونو  خططوا لهيه  إيهوك؟ وي   ل اذا كا  ويا الة ك من ال سههههه ة رات وبه ال ليا من الاآل

 الهجرة مني ذلك الوقت.  

عرف الضههغوط ال ي ي ةرض  أ نني إنا وقلت له  ح ثت مع السههفير السههوايا ي في ع ا  وشههر ت له موقف ومةخرا  
ى  إلايات   مجيء اليهوك السههههههو أسهههههه كانة. ثم  صههههههوره بهيه اإلأكن أي ويا الشههههههه  ولكنني لم ف حاك السههههههوايا ي لها اإل

 ين سي ك  ويا اليهوك  ومكا  من؟  أخر نه ثم لى   وق الناي اآلإنسا ه فها نظر م فلسطين بحجة   وق اإل

ويا الشهههكا فال سهههالم   ىما والو هههع علأ  ي يش اليهوك في فلسهههطينه أينية وعن وا ي كن لنحا ال ضهههية الفلسهههط
 .  يضا  أالسالم ق   اع  في  االما إال نط ةه با  يف

ال بيولة   رغم كا الوساطات والجهوك  ا  أر سرائيا ال  ةي  إ  أ 1967  الل إة   و  ومني يمن الناي اليين  أنا
 .  روجرز وفولبرايت وبيرسي وغيروم وج يةهم طاروامني يارنم و  أ مني ذلك الحين 
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 لمصر..   رضا  أعادل أسرائيل إقلت: ولنن 

مصهههر ليسهههت  ههه ن الخطة. وبال ناسهههبة ف    ضهههرت مبا ثات بين جاللة ال لك وعب  النا هههر و ح ث   أجاب:
. وق  قال وق ها الرئيس  نهاء  الة الحربإلى مصهههههر م ابا إعاكة سهههههيناء إليه بإم وق ها الرئيس الرا ا عن عرض م    

 .     ةوك قبا سيناءأ  ال  ي يجب إ: نه رفض الةرض قائال  أعب  النا ر 

ل عقد  جْ أيقوم بتحرك ديبلوماسررري نشرررط وم ذ عدة سررر وال من  ردن والملك حسرررين شرررلصررريا  ت: ولنن األقل
 القضية؟   ن الديبلوماسية و نحلأالمؤنمر الدولي للسالمر فنيف يقوم بذلك ورئيس وزرائ  مؤمن ب

 يية  ية ف   ب ى ال ضههههههه أا ج  أ  يب ى من أ    حرك والضهههههههغا يجب أوناك فرقه ال يبلوماسهههههههية يجب : أجا 
يحلووا.   ى الرئيس   لم  ةه وا بحا ال ضهههههههية و  1967  ج يع رؤسهههههههاء الواليات ال  ح ة مني عام اقوله أذوا . ما اأ

ية مع نهاية م ة والي ه الثانية وسههيحشهه  اللوبي الصهههيوني  نه سههيحا ال ضهه بهلجاللة ال لك الحسههين   ا  عطى  ةهأ ر غا  
علنوا ذلك ووي  الة  أ سهههرائيا ال  ر   السهههالم م ابا االرض ووم إ  من ويا لم يح ث. ل اذا؟ أ مع الحاه ولكن شهههي ا  

 .  م اليا ي ف اك    وو الح  سياسية مةلنة وال طروح اآل

 أ التهاو  مع فلسطي يين في الداخل.  ن يقبل مبدأيمكن  أن مس علن باألأقلت: الليكود 

وما  1967سهههههههههرائيا مني ما قبا عام إف ن واقع خبر ي ب لي  إوبالنسهههههههههبة  م اليا ي.ك  الح   أا مب ج  أاب: ويا من أج
مر قهاكة نهابلس والخليها وال ه ي  أ  ذلهك غير وارك. ومنهي مبهاكرة روجرز و هارنم وغيرو ها   ى عنه مها جهاء يهارنم و إبةه ه فه 

  ويا  إا  ي ول   الو ي  الي  كإ  ي سههههههههههههل وا  لك ال ناطق فأا ج  أالجيش من  يفراكوم فأ ههههههههههههباطهم و غوار و اأ في
 .  نا. وعاكوا بخفي  نينه ومني ذلك والح ي  وو نفسهأالكالم كيب وغير وارك وو 

ن فلسررررطين  اام حسررررين في قمة عمان ع دما قال ذن ن ود ه ا ل سررررأل عن رأيك في كالم الرئيس ةررررد  إقلت: 
 لت بتلطيط ون ود بتلطيط؟  حت  إ

 ساءل  أيةي  النظر في عناكه. و  ننا سنن اع منه   ا  إ  الة و عن ما يشةر ا ذلك أج  ألى قوة من  إجاب: نح اج أ
ام؟ الجواب  ميركية في الخلي  ك ا قال الرئيس  ه   اطيا اأسه يرانيةه ول اذا اأاإل -ونا ل اذا ال  ن هي الحرب الةراقية 

ف  حلئيها قو هة. ثم ل هاذا السههههههههههههههراإميركها مسههههههههههههههيطرة و ب ى أ   ب ى أا جه  أ   حها ال سهههههههههههههههالهة من أ ر ه  ميركها ال أ  أ
 سرائيا؟ إس را يجي مع اإل

 لر ثم عامر فؤاد مطر.مضر بدران خالل  لقائ  مع التضامنر ويبدو رئيس التحرير فؤاد مطر فالزميل فيصل الشبو
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 رك  وسور ا فحسب.  ا النفا ف ا وليس    اأج  أنه من أوجوابي 

الوقت الي     يهذا ب ي كيلك فسههيإ  ويا الحلف خطر عليكم و إ: وق  قلت للسههفير السههوايا ي عن ما قابل ه مةخرا  
اسرائيا من إ رجو  ايه   .  ب نفطكم بة  عشر سنينضالحصول على النفا عن ما ين أج 

سرروا  أخرين؟ هذه ردن وما هي مواقف اآلعتداء على األسررتمرل الل،رة ونم اإلإنسرراءل: ماذا لو أجد نهسرري أو 
 ن نحس  للا.  أالشرور وي،  

يلك كا    الضههههاغا وو الحق الوا ههههح لأرك  في اأ لى  ههههاغا. كنا ن ولإالحا السههههل ي يح اج  إ نا اقول أ
 وروبا كضاغا على الواليات ال  ح ة لكن ويا الضغا لم يح ث.  أس خ ام  حركنا إل

ميركا. وق  خرجت  أسهههههههههههههرائيا و إل فاف عليه من قبا رض م ابا السهههههههههههههالم  م اإلالي  ي ول باأ 242  ى ال رار 
ال وة وا  ال فاو هههههات وي را هههههي لم  ح ا ب  بةض اأأال وة و ة بر رض ال ح لة ب فسهههههر اأ يركية مةخرا  أمنظر ات 

 م ال. ألت بال وة     إرض   كانت اأإال ي  حكم ويه ال سالة و  رر 

 .  سرائيلية وليكوكية بالياتإميركية با أفكار ليست وويه اأ

  يللضرفيف حق ف نلم يؤم ون بالقوة وليسإسرم  الحقوق. إلى القول: ليس لد  هذه الدول شريء إوأخل  
 هذا الم،تمع الدولي.  

ذ ان ا  إنهسرررر ا قوة في هذا ال المر بد من م،لس الت اون ال ربي وغيره من الت،م ال ال ربية ل نون أل ذن فالإ
 .سلال   و ط ما  أة غننون لقمة سائأوا  ىمصممون عل
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 زيد الرفاعي مقابلة مع  
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 «رئيس ما قبل نيسان»زيد الرفاعي والحديث مع  ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مر  نْ ةرررربحت خارج الح  أث اء نوليك المسررررؤولية كرئيس للوزراء واليوم أهتمامك بال مل إ: ك ا نالح  شرررردة قلت
 م وجلس في بيت ؟  نْ ن ي رف البرنامج اليومي لرئيس وزراء غادر الح  أفلل من حق قار ء »التضامن« 

ع ا في أ كبيرة و   ضهههههههههي منه ال فرغ الكاما للة ا الرسههههههههه يه كنت رك  جاب: مسهههههههههةولية رئيس الوزراء في اأأ
ذلك   يليه عن  من صهههههف الليا ب ا فإعوك أ و  الثامنة  هههههبا ا   يغاكر ال نال فأ . سهههههاعة يوميا   18 - 16مك بي ب ة ل 

 ..  جازاتإا وال ط  يوم الج ةةه فال ع  

نه في الة ا الرسهه ي ال ي لك مثا ويا  أذلك نه سههي  وق ه و هنسهها  يج  م ةة ب  اإلهشههةر بأسهه  ال ي إبة   ه و آلا
 ع ا مس  ر.   يالشةور الي  ال ي ركه من كا  ف

  ج  م سهههههههههةا  أناء ع ا ولم أثع ما بين وقت لل راءة  ي   راك ت ل   مج وعات من الك ب برنامجي اليومي موز  
خ اروم  ا هه قاء اليين ل اأسهه  باخصههص سههاعات إلأوقات مةينة و أ ينياكه واسهه  ع لل وسههي ى فآمن الوقت ل راء ها 

 يجالسهم.ن م  خ يار إة  نه ليس ل يه  ر الة ا الرس ي أ ين فخر  ال ي ركها م  أ  وويه م ةة  يضا  أ
نسههها   جلسهههات وسههههرات عائلية  ي  ي فرغ اإل يشهههارك فأ ب ل بة ال نس بالياته و أماري الر ا هههة و أنني إك ا 

 .  سبوعاأ ييام فأربةة أر غوااأ في  ابع شةو  مارع يأمور الةائليةه و ألل

ال يفكر  أنسههها  عربي ال يسههه طيع إ  أ  سههها  نا الةربيةه أ ىفكر اي ا يجر  علأ مضهههيها و ي ا  أوناك سهههاعات 
 م ه ال ي   يش بوج ا  كا منا.  أفي قضايا 

 عي يتحدث لرئيس التحرير فؤاد مطرالرفا
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 .ي االيام ب  ةةضوبين ويه و لك   

 ليست عهوية  
ردنر هل نك نهنر فيما جر  وي،رش في األأية فالبد السررررررررراحة ال رب ىنك نهنر في كل ما ي،رش علأقلت: بما 

ر وهل م عهويا  أ مدبرا   مر بم  ى هل كان شرررريئا  نْ ادك عن الح  بت إحداث التي سرررربقت ننونت لديك رحية جديدة عن األ
 نت؟  أف نراها يزالت الصورة غير واضحة بال سبة ل ار فن . ماكان يمكن ندارك  مثال  

ما وقع من  إ ك في بال ول أ كلم ع ا  صهها. و أ  أ    ى اآل نني لسههت را با  ال فا ههيا أ يكخا فأجاب: لن أ
لى ال رجة ال ي  ههورت بها إو قرارات  هه رت. ك ا انها لم  كن عفو ة أجراءات  كومية إ  اث لم  كن كلها بسههبب أ

 قا.  على اأ

و  ام  نةطيها اإل أون عليها مور لم نكن نحن في الف رة السهههههههاب ة مركا أنه كانت وناك أفوج ت ب ا   ث و ب و 
 و  فاكيها.  أالكافي ل ةالج ها 

 .  مام ج يع النايأمور    نكشف اأأ ار خ والب   لكن ما جر  كله

شررررلاص م ي ين ع دما قلت  أو ألى جلال إنلام دولة الرئيسر كأنك من خالل هذه النلمال نشررررير باإل قلت:
 ن هم هؤوء؟  ن اوحداث لم ننن عهويةر فم  إ

ن بسهههههبب قرار او  اذ قلت ا  ما  صههههها لم يك  ب ال خول في ال فا هههههياه وكنت وا هههههحا  أنني ال إقلت  أجاب:
 ...  ما  فسيرا ك ويه أنها لم  كن بالصورة الةفو ة. أجراء  كوميه ك ا إ

 ال مل واللطأ
ملك  حداث ودور حكومتنم فيلا. ومن خالل نأريد الدخول في التهاةررريلر وبغض ال ظر عما قيل في األقلت: أ

 خطاء التي حدثت خالل نرحسكم للحكومة؟  برز األألسانك  ىس،ل علأن أفي ما ي،رش هل لي 

نجازات  إم على مسههههههههههه و   كومة يكو  فيها ك    مسهههههههههههيرة    أ  إ ركها للناي. أ  أ ب أجاب: مسهههههههههههالة ال  و م أ
 خطاء.  و ي ض ن بةض اأأ   يكو   ائبا  أ  قرار ي خي ي كن أخطاءه و أو 

  نصهههححه  أوم ع ا  كومي. لكن اأ  أخطاء وي جاء من وو الي  ال ي رر وال ية اه واأالي  ال يخطىء 
قرر  أ   وال يقف مك وف اأأ  أ خي مائة قرار  كو  سههه و  منها  هههائبة والب ية عليها مال ظات من أ  أفضههها أا أن
 مانة ال سةولية.  ألى الركوك وع م  ح ا إ  ذلك سيةك  أ

 منو  وكوليا   وعربيا   محليا  جراءات  كوم ي على الصهههة  كافة إسههه ةراض كا إ يفني  ههها ب الحق إنشهههةر أال 
ج  اعية وال ربو ة وغيروا. لكن عن  ال  و م نضههههههههع ج يع  لك ال رارات في ال ياا   ق صههههههههاكية وال الية واإلال جاالت اإل

 ضهههههههههههح الةكس  كو   إذا إبهاه و يجابيات  كو  الحكومة ق  قامت بواجذا رجحت كفة اإلإيجابيا هاه فإلنر  سهههههههههههلبيا ها و 
 .  كاء واجبها ك ا يجبأ الحكومة لم  وفق في

 ع اوين كبيرة 
قتصرررررررادش  على درجال المسرررررررؤوليةر كيف نر  الوضرررررررع اإلأطار التأملر وكمواطن متميز كان في إقلت: في 

 زمة الداخلية؟ الذش نبدو ةورن  غير واضحةر وكيفية حل األ األردني
 بوا  جديدة؟  أاطية جديدة فتحت نلا نحمل مالمج ديمقر أانية ال،ديدة التي يبدو ثم ماذا عن الت،ربة البرلم

 فلم ي د نلك ال ملة القوية؟   األردنيةابت الدي ار أوكذلك ماذا عن الوعكة التي 

  ن  يبدو قويا  أالرغم من  ىضرررف  وسرررط عدة دول قوية من حول  علردن الذش يبدو الحلقة األثم ماذا عن األ
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 اخلي؟  بتماسك  الد

 وماذا عن الديون والهوائد المستحقة؟  

و نقوم بتمثيلية نمرر من  أسررررائيل نحاول نبريد مشررراعرنا إنك نتأمل فيما يحصرررل في الضرررهة الغربيةر و أوبد 
 خالللا قضية ه،رة اليلود السوفيال.  

 لالحر  والالسلم..  ايران والوقوف ع د حالة إالوضع بين ال راق و  يضا  أه اك 

وضرررررراع في لب ان وال زيف  الوسرررررراطال لتحقيق مصررررررالحة بين ال راق وسرررررروريا. وه اك األر جلود وه اك ن ث
عن نرأمرل  ن يكون ملتلهرا  أن نرأمرل اونسرررررررررران المتميز والرذش ي رف النثير من الحقرائق وبرد أالغرير  من نوعر . 

 نسان ال ادش.  اإل
 مور؟  فلل نلبرنا بتأمالنك حول ملتل  هذه األ

رك   ق صهههاك  في األى الو هههع اإلإكا من ويه ال سهههائا بشهههكا موجا بالنسهههبة  وقف عن   ا أسهههه اول  أجاب:
ن الةام    ياجات ال طاعي  إجنبية لسهه اك ال يو  والفوائ  و لبية أسههاسههها نج ت عن ع م  وافر ع الت أ  مشههاكلنا في إف

 س يراك.  والخا  لإل

ل صههههه ر الرئيسهههههي من  لك الة الت وو وكا  ا جنبيةرك  في السهههههابق مشهههههكلة  وافر الة الت األم  كن ل   اأ
( مليو   1250ل اامهات اله ول الةربيهة خالل ق هة بغه اك له عم كول ال واجههة ومن بينهها اأرك  وخصههههههههههههههص لهه مبلم  إ

 ل  ة عشر سنين.   كوالر سنو ا  

 ولة الو ي ة ال ي    ناقص وكانت ال ل ااماتخر ب أت اإلآو أولى ولسههبب السههنة اأ   يف ع ويا ال بلم كامال  ف  ل   ك  
  خر  ابةضهههههههههههههههها  وقف نههائيها  ل اامها هها وب واعيه وها ال  ررة وي ال  لكهة الةربيهة السههههههههههههههةوكيهة امها اله ول اأ  إوفهت بكهامها 

 خرة.  هل ااما ها وفي مواعي  م إمن  لت جاءا  خر   و  واأ

لخ س سهههههههنوات   طا ال ن و ة   ررسهههههههاي سهههههههنو ه فالخأ    رر على أو كفاعية ال ي كن أ  خطا  ن و ة أ  إ
سهههههلحة واليخائر. ل    ا  حضهههههير و جهيا و ور   اأج  أوبرام   سهههههليح ال وات ال سهههههلحة ي م ال ةاق  عليها لسهههههنوات من 

  ال ين السهنو   أل اامات الةربيةه سهاي اإلأ ةاق ت الحكومة على خطا  ن و ة وبرام  كفاعيةه وكانت  حسهب على 
لى الوفاء  إرك   ههطر اأإل اامات   ناقص و  وقف رة. وعن ما ب أت  لك اإلات ال الية ال  ر ل اامقا من  جم اإلأكا  

 هههههههههبح عبء ال ين مل ى على الحكومة لو  واه فاسههههههههه ة لت موجوكا نا من الة الت  أل ااما ه من موجوكا ه.  ي  إب
سههلوب و ههرورة  اأسهه  رار في ويا إلا ىلى كرجة ع م ال  رة علإ  و ههلنا ألى إاالجنبية للحفا  على سهه ة نا ال ولية و 

 ع  اك على اليات ف ا.اإل
ق صهههههههههههاك ب ا يضههههههههههه ن  وافر ع الت  عاكة  يكلة اإلعن طر ق برنام  إل ب أنا في ج ولة ال يو  وال ي ال   م اال  

 .  وقات مح كة لض ا  ال  رة على ال س ي أجنبية في أ

 مشكلة الدي ار  
  ال ينار كا  أجنبية في السههههههابق وي ة الت اأاالسههههههاسههههههية ال ي كانت  وفر الما ما   ث لل يناره فال شههههههكلة أ
  البنهك ال ركا  كها  يةمن اله والر للبنوك ال جهار هة  أايههه ب ةنى  من اله ولهةه كها  سههههههههههههههةر  ههههههههههههههرفهه مبهالغها   مه عومها  

نه ا سهه هالك أواإلسهه يراك اإل ىلى ال شههجيع علإك  ويا الو ههع أوالشههركات بسههةر ال يةكس السههةر الح ي ي لل ينار. و 
 مجا ا .  

 ههههههبحت الصههههههناعات غير قابلة لل صهههههه ير با بالةكسه ف   كا  ذلك  أف      سههههههةر ال ينار لم يكن مة وال  أوب ا 
 .  س هالكيا  إ  بحنا مج  ةا  هس هالك فحسب فس يراك واإلالسةر يشجع على اإل

رف  لة لة ليسهههههت مر بطة بسهههههةر الصههههه   قوة اهؤمن بأنا أعاكة النظر بسهههههةر  هههههرف ال يناره إ لى إك  أويا كله 
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ن اج وال صههههههههه ير و خ يض  ق صهههههههههاك ال ر بطة باإلة الت االجنبية. ك ا ا  سهههههههههةر الصهههههههههرف ال يةكس قوة اإلالم ابا 
 ق صاك  بشكا عام.  مين فر  الة ا والن و اإلهس يراك و اإل

كا ير أموروبا من جهة ثانية. أواليابا  و   ال ةارك الةنيفة بين الواليات ال  ح ة من جهة  وك ثا على ذلك نج  اآل
وروبا  أالخارج بين ا اليابا  و  يميركية فا ز اكة  نافسهههههههية الصهههههههاكرات اأج  أ حاول  خ يض سهههههههةر  هههههههرف ال والر من 

  كولة  ر    خ يض ع ل ها  أطر فة  ي   او االسهواق االميركية. ونا نج   الةغ حاوال  رفع سهةره ل ب ى من جا ه ا  
 ق صاك .  كي ية ال خطيا اإل ىل اللة علخر  ال   با ولكنها  الة مفي ة اأ   بين ا ال ول

ق صههاك  سههن غلب عليهه ول ينا برنام   شههكال ال الي واإل جاه الصههحيح والو ههع جي  واإل  نحن نسههير في اإلاآل
 س هالك و خ يض عجا ال وازنة.  س يراك واإلن اج والصاكرات والح  من اإلإلق صاك  لا اكة اإ

لى ال  يونية في إذا نظرنا إال شههههكلةه خا ههههة  ىسهههه طاع نا ال غلب علإق صههههاكنا سههههليم وجي  وبإ  إي النهاية فوف
 ر ليو  كوالر و  ى اله ول الكبر  والغنيهة والنفطيهة عليهها كيو  خهارجيهةه فهي  3 ينهة ب بلم الةهالمه فهالواليهات ال  حه ة مه  

الباليين ال ي    فق عليه  ونه  بلم عشههرات الباليين برغم عشههرات   كيألى ع ونا نج  إذا نظرنا إليسههت مشههكلة كبر  و 
 ك ساع ات خارجية.  

ن  سهههههه  فضهههههها مناه فهيا الو ههههههع من    ألى الن طة االخر  ووي وجوكنا وسهههههها كول قو ة وغنية وو ههههههةها إنن  ا 
الةكس فكل ها كهانهت  ىزعهاج لنها بها علإو أ  وهيه اله ول عربيهة وقو هها قوة لنها ووي ليسههههههههههههههت مصهههههههههههههه ر قلق أذ إ ظنهاه 

 لنا.   وكاع ا   قو ا   ا    ذلك ي و نا و شكا سن إو اعها مس  رة ومن ةشة فأ

  الةراق كها  يه افع عن النظهام  يرانيهة كهانهت  ربنهاه أيرا ه فهالحرب الةراقيهة اإلإمها عن الو ههههههههههههههع بين الةراق و أ
  سهههههههه خ م  سهههههههه ية »البوابة الشههههههههرقيةو للةالم الةربي أإرض الةراق ف ا. وجاللة ال لك الحسههههههههين أالةربي وليس عن 

 راقي كا  يح ي النظام الةربي من غاوة فارسية كانت  س ه ف كا الةرب.  الجيش الة

 زعاج للةراق ولكا الةرب.إقلق و عاج وقلق لنا مثل ا وو مص ر إز ن هاء الحرب مص ر إوع م 
لوفة في هال    الحرب ال ي خا هههها كانت غير الحروبأ   النصهههر الي     ه جيش الةراق كا  كبيرا  أونة    
ام  سههههههههين  يرا  ل باكرة الرئيس  هههههههه   إ   سهههههههه جيب أما هف الحرب. ونلى وق  إك  أمة كلها لأل ن صههههههههارا  إ  منط  نا. كا

 ن.  ن ال سل  ي  ن الجار ي  لى سالم كائم بين ال ول ي  إ  لم السائ ة اآلل  الة الال رب والالسو حو   

ن جوار  سهههههههههههههه  مةها عالقات       كو  عالقا نا أيرا  وي كولة من كول ال نط ة و جب إ  أ  نة بر أنحن نحب 
  ساب الةرب.   ىيرا  علط اع الخ يني وثور ه ومحاوال ه ليح ق إلأيي ه وليس  سب هوكعم ومسان ة و 

مة الةربية ج يةهاه ف  ات  رك  فحسهههههههههههب با ولألألليس ل لى مو هههههههههههوع الهجرة اليهوكية نة بره  ح يا  إبالنسهههههههههههبة 
را ههههي ال ح لة في محاولة  اأ ى   وزعهم علأسههههرائيا إسهههه حاول  حاك السههههوايا ي و  و  من اإلهلوف من اليهوك سههههياأ

 س يراك اليهوك من الخارج.  إ  عن طر ق أةه ليوازنوا الخطر ال ي وغرافي عليهم بواسطة الهجر 

 ي من الجهوك  هلى مةهالجهةه ولكن ال ةهالجهة الح ي يهة في رأيي ال  ه إووو بحهاجهة    الخطر نه ركهه ج يةها  أنها اعلم أ
و  أ حاك السهوايا ي ب نع الهجرة ال  مو هوع الهجرة وو من  ه ن »البيروسه رو كاو اإل ىكة للضهغا علر  الةربية ال شه 

  الحكومة السهههههوايا ية لن   جاوب    مواطنه أأ حاك السهههههوايا ي ال ي  سههههه ح ب غاكرة ل ي  راطية الج ي ة لإلال جربة ا
وغيروا   نف احسهههههها  واإلنلةالم ي كلم عن   وق اإلع باروم مواطنين سههههههوايات واإنها سهههههه حت لهم بمع الطلب الةربي أ

سهههههههرائيا   يش من إ أ   ال ةروف  ة أحالواليات ال   ىعل ضههههههها  أي  يكو  ال ركيا أوالهجرة من  ههههههه نهاه با يجب 
سهههههههههههرائيا ووي الو ي ة ال ي   لك النفوذ في ال هثير  الواليات ال  ح ة و  يش عليها النها ال  ول وال سهههههههههههلح والحامي إل

ليها ومةظ هم يرغبو   إ  يهاجروا هلواليات ال  ح ة لليهوك السههههههوايات ب   سهههههه ح اأما إه وليلك يسههههههرائيلل رار اإلا ىعل
    وم الواليات ال  ح ة بالضهههههههههههغا  أليه وال ية ا إخر ييوبو  آنه ليس ونالك مكا   سهههههههههههرائيا أإلى إبيلك ووم يه و  

  فا باب كخول اليهوك   ن ثم بن  الةالقات الثنائية بين البل ي      رج ال و ههوع في أروسههيا للسهه اح بهجرة اليهوك و  ىعل



272 
 

سهرائيا  إسه  رار في  همين قا ع م اإلذا لم ي م ذلك فةلى اأإليهاه فف ح ويا الباب سهيحا مةظم ال شهكلةه و إالسهوايات 
 را ي الةربية ال ح لة.  قامة ال هاجر ن السوايات في اأبال ساع ات ال الية ال طلوبة إل

راكة الةربيةه فها من قرار عربي باإل ربيةه يب ى ال رار مروونا  مة الة   ح  يواجه اأأ  ها ال و هههوعه شههه وفي وي
   يفرض نفسه على السا ة ال ولية؟  أ  يل ام الج يع به يس طيع مو   

ةاما مع   ن أركنا أذا إو اق صههاكيةه ونحن في الةالم الةربي أ  الةالم ي جه نحو ال ك اه سههياسههية أمن الوا ههح 
 حاك السهههههههههوايا ي  و مع اإلأ 1992وروبا ال ي سههههههههه صهههههههههبح ب ثابة كولة وا  ة بة  عام أة من جهة ومع  ح الواليات ال 

 هههههههههبحت مج وعة وا  ةه ايجب ا  نكو  ك لة وا  ة  أسهههههههههيا ال ي آوكول شهههههههههرق  مع اليابا  أوكك لة  هههههههههخ ة كبيرة 
  كولة من أمكانية  هثير إ  أبلة ك ول منفركة لو  وا   ن ةاما في السهههههههههنوات ال  أمكا   نه ليس باإلأذ إم  اسهههههههههكة 

مكانية ال هثير الج اعي ال   وك لهاه وفي ويه الحالة مثا الر ا ههههيات ال ةا ههههرة ال ي  إو  ا  الةالم مح وكة ج  يكولنا ف
ي  لكا جااء وال وقف الةربي الج اعي وال ل ام به وو الحا الو كثر من  صهههههههههههههيلة ج ع اأأكبر و أ  ول ا  ال ج وع 
 منط  نا.   يف  بح خطيرا  أال جاالت و  ى في مو وع ال ياه الي   ال ح يات في كافة

ويا الشهكا وو الشهيء غير الطبيةيه   ىسه  راروا علإ  أر  ألى مو هوع الةالقات بين الةراق وسهور ا إبالنسهبة 
 ةنا.     كو  ال ول ا  في مس و  من الةالقة الي  ن  ناه ج يأما الشيء الطبيةي فهو أ

   أنسهانية من إسهاة لبنانية وعربية با و هكافة الصهة ه فهي م ىسهاة علهنه مأر  ألبنا   وبخصهو  ما يجر  في
سهههههههههرائيا ويه ال رة با من إولنا في لبنا  ي  لو  ليس من أ بناؤنا و أليهاه وناك مجازر يومية ي ةرض لها إجانب  نظر 

بنفسههههههاه ونالك محاوالت ل ف يت لبنا  و جائ ه  ر و   ا نفسهههههها نه عائلة  ن حهقربائهمه و  كن و هههههف ما يجر  لهم بأ
سهاي الطوائف  أنها سه كو  سهاب ة في من هى الخطورةه فكيف يجاأ بل  عربي على إذا   ثت ال جائةه ال سه ح  ه فإو 

 لى كو الت وكان ونات في الوقت الي  يشه  الةالم ن لة نحو ال ج ةات.  إوال ناطق 

 فاق الطائف  إ    وا هههههههها الجهوك الةربية ال ي   ثلت في أما هر. ونسهههههههه  رالشههههههههيء باإلال يسهههههههه ح لهيا اأيجب 
 يجاك الشرعية في م الحفا  على و  ة لبنا  و  م و ع    لل جازر ايه. إن خاب رئيس للج هور ة و إسفرت عن أو 

ليس    ال و هوع إر فلى ال نط ةه وبهيا ال صهو إ   ن  ا مشهكال ه  أمكانية إ  خطورة ما يجر  بلبنا  يك ن في إ
يجاك  ا جير   إل   يسه طيع قاك نا السهير ق ما  أما   يكو  من ال ضهايا الةربية ال ركا ة واأأفحسهب با يجب  لبنانيا  

 .  اة ال اميةهسلهيه ال 

 قيام ؟   ىما رأيك بت،ربة م،لس الت اون ال ربي ب د مرور س ة عل قلت:

ام  سههههين و سههههني مبارك ين والرؤسههههاء  هههه   لة ال لك الحسهههه قيم  هههه ن  وجه جالأأجاب: مجلس ال ةاو  الةربي 
   ألى ال ج وعة نج  إذا نظرنا إوعلي عب    هههههههههالح لخلق نواة في ال شهههههههههرق الةربي ل  ةاما مع الةالم ك ج وعةه و 

ت    مجلس ال ةاو  الخليجي قائم مني سههنواأمة الةربية. وب ا اأ نصههفوبال ال فهي  مليونا   80كثر من أع ك سههكانها 
 حاك ال غاربي الي   وكيلك اإل وسههههههال   طبي يا   ن شهههههي ا  مام ايصهههههبح ال ةاو  بين ال جلسهههههي  لى اأإطو لة  شهههههواطا  أوقطع 

  جاه الصحيح.  نة بره خطوة في اإل

لى رأي  إمن ال هاعه ة  ج ةهات  نسههههههههههههههق اي ها بينهها و كو  ونهالهك  كهامها   ي ي و به أ الة ها  ثالثل ه  بها هت له ينها 
ثم ال  ماك   وال  أعن ال رارات الةشوائية  ي  نبني ال اع ة    يح ث في السابق. ا  الة ا ي م بةي ا  الهرم وليس ك ا كا

 ول الصلب ثم نةلي البناء ووكيا.  اأ

يه   يه ي الوقت الي   سههههههههههههو  اهما بنهمن ال جلس و     كو  سههههههههههههور ا جاءا  أمر الطبيةي وو  أيي ا  اأر  فيو 
 .  مر غير طبيةيأ  ب اءوا خارجه ور ا في ال جلس أالخالفات الةراقية السور ة و  خا س

 اللطا  الرائع 
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وروبا  ألى اونحاد السروفياني ودول إسرتثمارال ال ربية لى نوجي  جزء من اإلإام حسرين قلت: دعا الرئيس ةرد  
 مام قمة م،لس الت اون ال ربي في عمانر فما رأيك بلذه الدعوة؟  أة خالل خطاب  يالشرق

مام ق ة مجلس ال ةاو ه  أام  سههههههههههههين ال ار خي وال ومي الرائع لى خطاب الرئيس  هههههههههههه   إ ةت  سهههههههههههه  إجاب: ل   أ
ف ا   ق را ه ليس  كي ا  إذون كا عربي و  يسهههاسهههية وعكس ما ي ور فانه و هههع ي ه على كثير من الن اط اأ ع برت  إ و 

 وو ع لي ومفي .   با

و لنها ال ةهامها مع ال طهاعهات  أ م فيهها و ك  ة الح  نظ ه أبهال ةهامها مع     ةهاملنها مع الك لهة الشههههههههههههههرقيهة كها  محصههههههههههههههورا  إ
رائيا في  لك الف رة وعلى الرغم من ع م وجوك  ةاو  على ال سههه و  الرسههه ي  إسههه   أال خ لفة من الشهههةب فيها. و ب و 

 اعات الشةبية ال ةثرة.  ال ط ىوروبا الشرقية كانت  ركا علأمع 

   أنفسهههنا من كو  أات ال ي كنا ن ةاما مةهاه وج نا وروبا الشهههرقية وزوال الحكومأوليلكه وبة  الي    ث في 
سهههههههرائيا ووج نا الحكومات الج ي ة كلها   وم بالا ارات  إمام أ هههههههبحت السههههههها ة مف و ة أوروبا الشهههههههرقية و أ هههههههلة مع 

 ق صاك  مةها. ما اإلسرائيا و ة رف بها و ب أ في ال ةاإل

   لم  كن علينا.  إالسابق لم  ة  لنا  يف  الك لة ال ي كانت مة  ة لنا أة هخ صار ف   وج نا فجإوب

  يكو  ل ينا  وجه ج ي  مع الحكومات الج ي ة  أا ج  أام  سهين يةال  ويه الن طة باليات من ق راح الرئيس  ه   إ
في ويا ال جاله فل اذا ال  ولى  اليا  ولو ة اأ  ق صههههههههاك يهخي اأوروبا الشههههههههرقية بشههههههههكا يح ق منفةة للشههههههههةبه واإلأفي 

  نكو   أالةالم نسه طيع  يخر فآ  مكا   أو في أوروبا الشهرقية أ حاك السهوايا ي وكول اإل موال الةربية في سه ث ر اأ
مشههههاكلها من جهةه وفي الوقت نفسههههه وناك   ىي مسههههاع ة ويه ال ول في ال غلب علفةثر ن ايه من  ي  ال سههههاو ة م

واليين ي العبو  ايه كا يوم من  ي  فوائ   الغرب  يفضها من ال وجوك فأسه ث ارات  كو  عوائ وا مجاالت واسهةة إل
 ية.  النها يلى خسارة فإنه يةك  أخر  لنج  جراءات اأ  البنوك واإل

 .  ه جاء في وق ه ووو في ال سار السليم والحكيم نه  وج  أع    أ س ث ارات و   نى لو  وجه ويه اإلأ

 المؤنمر الدولي  
ل عقد المؤنمر الدولي للسررالم في الشرررق  جْ أمكثهة من  دا  ة التي بذلت جلو األردنيللحكومة  قلت: ك ت رئيسررا  

مورر وهل ن تقد أن  زالت غير واضرحةر كيف نر  هذه األ ن الصرورة ماأكثر من خمس سر وال ن،د أاووسرطر وب د 
 ؟  ا  المؤنمر الدولي مازال وارد

  يسههي كائ ا  ميركي الرئفظ اأميركية مخ لفةه وكا  ال حأكارات إجاب: مو ههوع ال ة  ر ال ولي كنا ق  بحثناه مع أ
يواف وا    أسهههه ة اك إ ىخر كانوا علآمسههههيرة السههههالم. ب ةنى  ي حاك السههههوايا ي فشههههراك اإلإميركا بأ وله وو ع م ر بة 

  حاك السوايا ي.  ى ع   مة  ر كولي من كو  اإللع

ع     أ  الةالم. شهههخصهههيا   يقاليم مخ لفة فأ ىعل سهههوايا يا   -ميركيا أ   ث ويا في الظرف الي  كا  يشهههه   نافسههها  
قلي ية في  فاق على  ا ج يع النااعات اإلن الةظ يين وال   م في عالقا ه ا الثنائية واإلنف اح بين ال ول ي  نه ن يجة اإلأ

   أ حاك السههههههههههوايا ي في ال ة  ر ال ولي مازالت قائ ة. ب ةنى مسههههههههههاو ة اإل ىميركي عل  ال حفظ اأأع    أ الةالم ال 
 فضا بكثير في السابق.  أ بحت أال ة  ر ال ولي  كنة اإمكانية إ

سههرائيلي  إاوالت ل نفيي خطة بيكر والب ء بحوار ح. وك ا نةلم فهناك مويا ال يةني بالطبع ا  ال ة  ر سههية   غ ا  
  الضهغا الةربي الج اعي  إخر  فأ    يب ى ال ة  ر ال ولي وو اله ف. ومرة أولىه ولكن يجب أ  فلسهطيني ك ر لة  -
 .  زمة الشرق االوساألى ويه ال ر لة عن ما يه ي بح   سو ة إللو ول  يكو  مةثرا   يبرأي
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 ي البحهه  عن  هن خههابههاته ثم بةهه  ذلههك يهه إجراء إل   وو خطوة على الطر ق ووو بهه ء  وار   هيهه ا  ال طروح اآل
 .  242ال سو ة الشاملة و طبيق قرار مجلس االمن 

قلي ية وال ولية و ب ى     سهههههو  كا ال شهههههكالت اإلأفضههههها وال ية ا أ جوا   نفراج ال ولي يخلق  اإلأع    أ ومازلت 
 س را يجية في الةالمه من كو   ا.ل ناطق اإلاوم أ منط  ناه ووي من 

ج ية ال وقف الةربي   ىمر كله م وقف عللى ع   ال ة  ر ال وليه لكن اأإ  ال وجه سههههي وك في النهاية أع    أ و 
 .  الج اعي

 ة  لتزامال ال ربياإل
  ىعتمراد علن من الطبي ي اإلإردن. هرل ي تقرد دولرة الرئيس للتزامرال ال ربيرة للى مسررررررررررألرة اإلإقلرت: ن ود 

 نقطاعلا وش سب ؟  مساعدال نأني لمدة عشر س ين والتلطيط على ضوئلا من دون حسا  إل

عن ما يكو    صهو ها  لى قرار ق ة عربية خإسه ناك نها و هةت برام  باإل   كومة أألوم أ  أسه طيع أجاب: ال أ
ع اب كامب كيفي   أ  ي  الو ههع الةربي فأ. و ةلم 1980ق ة ع ا   يو  كرر ف 1979مسهه و  ال  ة عام  ىال رار عل

 ت.  آو  ح ث مفاجأ   ن طع ويه ال ساع ات أ بة    مسةول يسأوال وجه ل عم كول ال واجهة جةال 

ة ا  ويه ال ساع ات ق    وقف ل ا كانت  اأركنيومة ف ر ت الحكإيجابيةه فلو من نا ية ثانية وق   كو  وي اإل
نفاقه.  إ هةاف ما  م أ    ح ق وسه كو  الكلفة أو هةت برام  ال سهليح وال ن ية وبال الي ل ا كا  ل ةظم برام  ال ن ية 

 من وسالمة البل  عن طر ق كعم ال وات ال سلحة.  أ  ال  يونية كانت لخ مة ال واطن و  ا  إالحصيلة فوب

  6رك  ايه بحجم اأ  ههههههههغيرا     بل ا  ألى كا قر ة نائيةه ونج  إال  لكة شههههههههبكة من الطرق  صهههههههها  ي  فآلنج  ا
الف كيلوم ر من الطرق ال ةب ة وكيلك ال  اري في كا قر ة و ج ع سهههكني ومسههه شههه يات وعياكات ومراكا  هههحية  آ

 والخ مات على ال س و ات كافة. من ال واطنين  صلهم الكهرباء وال اء والها ف وال لفا و   %97والجامةاته 

ة  غطى من اأركنيههه يونيهههة الخهههارجيهههة  نيهههة. مةظم ال ههه  ههه   وهههيا  ح ق في ف رة زمنيهههة خيهههاليهههة وبكلفهههة مأونجههه  
  ال بالم  أ ين  يمليار كوالر. ف 65نفاق  ههههه ن ال ة ول. ال  يونية  بلم نحو ال سهههههاع ات الةربية ال خ لفة وكا  اإل

 ر.  مليار كوال 6خرة بح وك هال  

 الرفاعي يتوسط رئيس التحرير ثم الزميل فيصل الشبول وعن يمين الرفاعي يظلر عامر فؤاد مطر
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مة عن ما    الحكو أذ إوال ولكن ويا مسههههه حياه أم   نفق ما يصهههههلها من أن ي ول ا  على الحكومة كا  وناك م  
نه سههههينفي على ع ة سههههنوات وال     ضههههةه في موازنة وا  ة با في ع ة موازناته أأمشههههروع ال  سهههه طيع  ى  ةاق  عل

لى  إلةام ال  با ووكيا. كيلك برام  ال سهليح ال ي  ح اج ن ظر اأنفيه ويا الةام ثم أمن مشهروع  طرح جاءا  أ  أسه طيع أ
 .  أخي الحصيلة كلها وال  جا سنوات لل حضير وال سليم وبال الي كانت  ة 

 ي  من ن يج ها ولكننا فننا عانينا اآلإو ب ى الحصهههههههههههيلة في النهاية انها كانت في البل  ولخ مة البل ه  هههههههههههحيح 
لى بنية  ح ية كاملة وب ثا  لك  إ  نصهههههها أننا ال ي كن كثر أأ  لواجه نا  ع اآل  ن وم ب لك ال شههههههار أركنا أال  ابا لو 

 الكلفة.  

وال   م على م   عشر ن سنة. ي كن ذلك ولكن   سنوات مثال   5نه ل اذا  كو  ال ن ية في إن ي ول م   أيضا  وناك 
 .الشةب سيكو  من كو  ويه الخ مات

 
 

   ن شر الحوار في م،لة »التضامن«
 1990وذار /مار  19 بتاريخ
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 ( 1مقابلة مع الرئيس ياسر عرفات)
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 »التضامن«  لفي حديث خاص 
 عمار: كل إمكاناني نحت نصرف اللب انيين لم ع التقسيمأبو   

قبل سرر ة وبضرر ة   من نونس ال اةررمة يقع ف دق »سررلو « الذش كان حتى عشرررين كيلومترا   ى د حوالب   ىعل
ليكون مقر قيادة م ظمة التحرير الهلسرررطي ية   تيارهإخحد ثم بال ب د أيسرررمع بلا  و يام من اله ادق الم زوية التيأ

ةرررررط اعية نلتقط للذا المكان عشررررررال  مار اإلقن األإفترا  ي،وز اإل ماكن في الم طقة ال ربية. بل قددق األأمن 
 .يوميا   الصور

يام نوجلت ع د م تصرررررر   أقبل عشرررررررة 
القائد  ب دما وافق  «لى ف دق »سرررررررررلو  إالليل 
للثورة الهلسرررطي ية السررريد ياسرررر عرفال   ال ام
  .ن أزوره في مقرهأعلى 

  بو عمرارأخ األ لى مقرإن أنوجر  أوقبرل 
سررئلة يمكن  أضررع على الورق مشرراريع أ ك ت  
خالل طرحلا ننوين ةررورة واضررحة لل الم   من

 بوأحزان أود كتابت  ب  وان »أعن موضرررررررروع 

قانمة  لجواء اعمار«. والتسررمية ناشررئة عن األ
سروريا   من التي نحيط بالثورة الهلسرطي ية بدءا  

ن الررذكر   أبررالوويررال المتحرردةر وعن  نتلرراء  إو 
والهلسرطي ي   ولى لم،زرة ةربرا وشرانيال نحلاأل  

ي راني في لب ران النثير. كرذلرك ان محراةررررررررررة  
وبالذال   ال مل الهلسرررطي ي نتزايد في كل مكان

نررر  برررال على  ألى حرررد إفي الررردول ال ربيرررة 
الحسرا    ن يحسربواأع وبالذال في لب ان يال،م

لرمشررررررررررررراعرر الرثرررررأر الرتري نرترراكرم فري الر رهرس  
  .الهلسطي ية

حد الوجوه السياسية  أو  نحاد اوطباء ال ر ام إلمين ال حموده بن سالمة األ ن ودعت الصديق الدكتورألم،رد 
لهلسرطي ية ب دما حدث ي عن  لى مقر الايادة اإ وةرل يأاحة ال مل السرياسري التونسري الذش المرشرحة للتألق في سر 

ن ي في حي ال،ام ة  إحموده شرر رل  الدكتور ن ودعت  أالهلسررطي ية... لم،رد  نونسررية عظيمة ن،اه الثورة مشرراعر
لتق  أطويل لم  زمن ي  ى علةردقاء في الايادة الهلسرطي ية مضر الهاكلاني ببيرول. بل ان ه الك ب ض األ ال ربية في

 .بلم وجدنلم ه اك
اوحزان سرريحول  بو عمار مسررألةأخ ثير في نهس األأن أن ي لم،رد إنلمي ا ررررررررررر  وأ إجتلاد-فترضررت إولقد  

  .في التحليل ويحلل ولقد كان متألقا   لى جلسة كربالئية لنن قائد الثورة الهلسطي ية بد أ يتحدثإال،لسة 

ةررررررورة حديثة ل    «خ ابو عمار »التضررررررامند  األأهب د م تصرررررر  الليل  ى ماإلمتد إفي نلاية اللقاء الذش 

 ياسر عرفال في مقر الايادة الهلسطي ية في نونس وإلى جانب  الزميل فؤاد مطرالسيد 
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التضررامن« بكتاب  عبارة على الصررورة بلط » سرررةأمن  لتقطلا مصرروره اللاص مراد عبد الرحوفر وننرم مشرركورا  إ
  .يده وبتوقي  

للقضررررررية. والفبارة هي:   حهظ  هللاونحن ن تبر الصررررررورة بالفبارة والتوقيع بمثابة ن ويذة خيرة من »اللتيار« 
  .«ن،اه القد  ب ون  ن الىإال صر... ب ن،اهإطريق التضامن ال ربي ب ىعل لى م،لة التضامن... م ا  إ»

 :جابان  ع لاإو  بو عمارأخ األ ىوفيما يأني اوسئلة التي طرح اها عل

،لة  ي مف ام لقوال الثورة الهلسرطي ية لى م رفة رأش القائد الإن ا نطمج إبد من القول ب »التضرامن«: بداية و
 .  حد ج ود ثورة انت نقودهاأا »التضامن« التي ن تبر نهسل

في  نواع النضههال خصههو هها  أ ههةب أ  النضههال بال لم وو أووو  سههاسههيا  أو  وا  ا   قول شههي ا  أ  أو ع ار: بوك  أب
  إلى قلم مهجور في سهههههوق النخاسهههههةه وليلك فإ  يكسهههههروا ال لم الةربي و حولونه أويا الوقت الي   اول ايه كثيرو  

فضههها الجهاك عن     أب وي كل ة لها ث ن ووي كل ة لها مفةول في الوقت نفسههههه و كل ة الحق في ويا الامن الصهههة
ول آية في ال رآ   أ  أ  ن يكر أ  مثا ويه الكل ة ليسههههههت وينة ولةلنا يجب إكل ة  ق   ال في وجه سههههههلطا  جائر. 

ع اكوا  أ ال ضههههههههههامنو من خي فةاك وو انني  ابةت مجلة »أقوله أ  أالكر م وي  نو  وال لم وما يسههههههههههطرو (. وما أوك 
ولم     فةاك مطر وو فةاك مطرأوهيا النفس الوطني ووهيا الخا الهي  شههههههههههههههةرت مةهه  م مها ال ظ هه فيهها وووأوولى اأ  

 ي غير.  
 .  »التضامن«: هذا وسام

 : الةفو.  بو ع ارأ
قراء   و اوفنار وهي في ال ادة منأو المالحظال أسرررررئلة و األأسرررررتهسرررررارال لي ا ب ض اإلإد نر »التضرررررامن«: 

ليكمر كقائد عام للثورة  إن ن قللا أو من اةردقاء يطرحونلا خالل م اقشرالر وقد رأي ا أو يتصرلون ب ا ألي ا إيكتبون 
ن  على رغم  أان الب ض ي تقد  -سررربيل المثال  على-سرررئلة عليلا. ومن هذه األ مر الردأالهلسرررطي يةر ونترك لنم 

بو عمرار.  ألائلا وهذا الطرف هو إنفي  ملمرا   ن يل ر  دورا  أيسرررررررررتطيع  ن ه اك طرفا  أو جدا  إن مح رة لب ران كبيرة أ
ن ضرررررررررد طرف بين اللب انيين وو يكون مع طرف لب اني م ي   ن يكون حكما  أع و عمار يسرررررررررتطيأبن أكيف؟ بم  ى 
 لب اني وخر.  

ر اللب رانيرة. هرل مو عمرار ووط يتر  وم رفتر  بحقرائق األ بوأم فيمرا بي لم لر  ثقرل نْ لى ح  إفراللب رانيون محتراجون 
 ؟  ل ا ان نسمع نحليلنم لوجلة ال ظر هذه

لل ضية الفلسطينية   عطاه ويا الشةبأ اللبنانيين و  ومه وما ما يح ث في   ألى إب اية    اشيرأبوع ار: ال ب  أ
سههههبيا   ىشههههياء كثيرةه فةلأمة الةربية عطى كمه عن ما عات في اأأ   يةطيهه أي كن ما  ىوالثورة الفلسههههطينية وو اغل

بين   لفا  أثنين وسبةين إال ا ي بلغت لبنا  في الةام  ىسرائيلي علال ثال خسائرنا اللبنانية هههههه الفلسطينة في الة وا  اإل
 هههههههههابها  أو أقر ة كمرت في الجنوب اللبناني  32شههههههههههي  وجر ح لبناني وفلسهههههههههطيني مةظ هم من النسهههههههههاء واالطفاله 

لى جانب بيروت نفسهها ال ي قسه  ها الةسهكر ار ا  إبطية وال امور ال  ميره خ س م   وي  هور و هي ا و ا هبيا والن
من مخي ات الالج ين الفلسهههههههطينيين جر    مخي ا   17لية الى مربةات وكانت في كا يوم   خلص من مربعه سهههههههرائياإل

وقا لنا  من الكهي نفسههها  ننا كلبنانيين وفلسههطينيين شههربنا سههو ا  إشههرت في الب اية فأذ  ك ا  إمسههحها من فوق االرض. 
لى  إمة الةربية من ال حيا أعن ا ن ا كا  كفاعا  إو  عن فلسههطين وأعن لبنا   ال  ال ال شههرف الي  لم يكن كفاعا   مةا  

ثب نا انه ليسهههههت ال كنولوجيا  أللج اوير الةربية من  ي  اننا  ج ي ا   مال  أبهيا ال  ال ال شهههههرف  عطينا مةا  أ الخلي . ول   
ت وال  ال وم ارعة    الثباأم ال كنولوجيا يب ى الة و الصهههيونيه ابالرغم من       ىصههار علن و  وا ال ي   كننا من اإل
لى الن يجة نفسهههها ال ي   وك الى النصهههره  إ   ةك  أفي ملح ة بيروته من شههههنها  يوما   88الة وه ك ا  صههها طوال 

 ههههههههههاعوا فر ههههههههههة أنهم أوقلت لهم  ق ة فاي عن ما خاطبت ال لوك والرؤسههههههههههاء الةرب وانا قلت ويا الكالم في مة  ر
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الجبهة اللبنانيةه مشهههغولة   ىسهههرائيا مشهههغولة علإ  ث اني فرق ونصهههف الفرقة من قوة أول مرة  ار خية يح ث مةها أ
م نا الةربية ر  ه  ه  أفي محا هههههر ناه وبال ناسهههههبة  حضهههههرني اآل  كل ة للرئيس الرا ا ج ال عب  النا هههههره شههههههي  

كثر من مشههههاغلة أينية نك  شههههاغا لواءه مش طالب من الثورة الفلسههههطأمن  كثرألب منك نا مش طاأعن ما قال لي: »
ثناء الحصهههار ونحن نواجه ث اني فرق ونصهههف نا يك عن أسهههرائيليو...  يكرت ويا الكالم و يكره اخواني مةي  إلواء 

مام ال ضههحية ليس من شههيء ي كن أ ا  و يراكة واإلنه باإلأللشههك  ثب نا ب ا ال ي ع مجاال  أسههرائيلية و الطيرا  والبحر ة اإل
رباع الجيش  أنه عن ما يكو  ثالثة  ههههههة م فر ههههههة  ار خيةو أأوليلك قلت لهم في مة  ر ق ة فاي: »  ية ر ههههههنا. أ

لى ال  ي  إوكا الطيرا  وكا البحر ة في مواجهة الثورة الفلسطينية و لفائها اللبنانيين و  وم يكو  الطر ق  يسرائيلاإل
مكانية اشهههةال  رب  إمامنا هالفر هههة لم  ضهههع ف  إرغم ذلك ف ىنه علأفي ق ة فاي  يضههها  أذلك قلت لهم  ه ومعمف و ا  

ع بروا مكلفة إ ة  ذلك و و بع رف بها الة إ سهههه نااف إبحرب سهههه نااف ونحن كثورة فلسههههطينية و ركة وطنية لبنانية ق نا إ
لى  إكت أوليه بهها ووي ال ي ى نهر اأإلالخلفه لى إنك ههاو بههها عههاكة  وز ع قوا ههه واإلإ  ىجبر ههه علأووي ال ي  جهه ا  

   سهههه  الة الكسههههن ر  يمه واآلإلى إ يضهههها  أكت أن هاء شههههارو ه ووي ال ي إلى إكت قبا ذلك أسهههه  الة بيغنه ووي ال ي إ
  ويا الشهةب  إقول هف عوكأ روع بكثير م ا نراوا. و أمن مشهاكا لكانت الن يجة   سهف لوال ما يح ث للثورة الفلسهطينيةلأل
عطت كا ويا الةطاء  أ ال ي  الفلسهطينية -الشهةب الفلسهطينيه ال وات ال شه ركة اللبنانية عطى كا ويا الةطاء معأ ي  ال

 -سههههههههههههههرائيليههة إ  ونههاك مةامرة أع بر أ نهها هفهه  ه مةههها في وههيه ال حنههة الهه ائرة اآلف     أمههة الةربيههة اأ من   ههها على
نا  وألبل نة ال نط ة. وويه وي الكارثة  لبنا ه   هي ا    سهههههيمه   سهههههيم طراف الةربية و فها ال فيها بةض اأ ميركية م ورطأ

  غيير في الخارطة السهههههههههياسهههههههههية ىقول اننا م بلو  علأ ثناء الحصهههههههههاره وقبا الحرب وأناأخرجت من لبنا ه با و  مني

 كلهه ولكن طهائرلى نفق مظلمه قلهت وهيا إننها كاخلو  إبل نهة لل نط هةه وقلهت  ىننها م بلو  علإلل نط هة الةربيهةه وقلهت 

  ف ال  وورا وق  ج  أللثورة الفلسطينية من  مكانا ي ك ائ إ ع كا أ  أنا مس ة  أفي  وء ذلك   ...الحي ال يشجي فرعا  
  .مواجهة مةامرة ال  سيم في لبنا  اج  أومن 

ثيرر  ي  ي بال سربة للشر   اللب اني والشر   ال ربير الشريء الن مثل هذا النالم الذش نهضرلت ب  »التضرامن«:
ف التدهور في  وقْ  ىلل مل عل ادكمسرررت دإيضررراح والتهصررريل عما ذكرن  بشرررأن اإل ذا طلب ا ب ضإان  ي  ي األملر ف
  ؟ لب ان بماذا ن،يب ا

 سالح  بي ما جلس إلى يمي   الرئيس علي عبدهللا ةالج والصورة إلتقطت في اليمنةورة نادرة ن شر للمرة األ ولى ويبدو فيلا أبو عمار مصوبا  
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  م خطهه أه  نهه ف  أومغلوبه وقه  قلهت وهيا الكالم ولكن يبه و    يكو  في لبنها  غهالهبأ ال يجوز وال  أ: ارع ه بو أ
    لفهاءنها وم ال غلوبو  ووهيا ال ةهامها كها  ب ثهابهةأيةني  روجنها من بيروت  خأسههههههههههههههاي أ ىبةض ال و   ةهاملهت عل

ال وات   ر ه  ونها ال هيكير أنهه قبها كخولأومغلوب. و قهاعه ة غهالهب    يج  ع اللبنهانيو  من كو  أالخطي هةه ولهيلهك يجهب 
مور كا  يحرك اأ   الي إطراف. ولكن ن طةه  ظيت ب واف ة ج يع اأ 14ى  يغة من إللى لبنا  و لنا إالسور ة 

قرع  أنني إكرر أال نط ة. و  لى بل نةإ لى ال  سهيم مرورا  إ  أليه لبنا ه إو ها  لى ماإ  يصها أفي ذلك الوقت كا  ير   
ال بحوار  إنهه ليس من  ها للبنها  إقول  أه و كرارا  نني قه  بلغهت. و كرارا  إشهههههههههههههههه  فه إقول اللهم أو  قرع الجريأالجري... 
غالب ومغلوب في ال ا ههيه وال غالب وال مغلوب   ق م ال سههاواة ومن كو  ع  ة  ىج يع علال هيشههارك اي عوطني موسهه  

 سهههههرائيليو  ال سهههههيب ى اإلإلى الحا و إاللبنانيين للو هههههول  كان اذ. وال طلوب موقف وا   لإالحا هههههر... ال طلوب  في

  .الخ .و.. و... . وسيب أ ال  سيم و»الكان وناتووناك ولن يخرجوا

  ىعل ويا الخطر الجاثم  مةهم وسههههههقا ا مةهمه كي يةوا ج يةا   ناشههههه  كا اخواني اليين قا لتأ  وويه مناسهههههبة أ
 .الرك ء  وفي ويا الامن الةربي آل  ورنا ا

  ؟ ن  حدث بصورة عهويةأم أجزء من هذه المؤامرة  هل ان ما حصل في حركة »فتج« هو »التضامن«:

  ركة »ف حو وشههههههههههق الثورة  ىمحاولة خارجية للسههههههههههيطرة عل نهاإعفو ة؟ ال. ال. ال ةامرة وا ههههههههههحة. ع ار:  بوأ

الر ش.   ههههابت أ  ر هههها ههههة أ»طلق في الر شو  سههههم إعليها  طلقأا نأولكن بح     فشههههلت ال ةامرة و  الفلسههههطينيةه
.  وسههههههههياسههههههههيا   وجغراايا   ال حاولة كانت وناك قوة عربية فاعلة ومةثرة عسههههههههكر ا   ءار   و أةب نا من  ي  أ نها أ ههههههههحيح 

شهههه ركوا في بةض ال واقعه وفي بةض ال واقع قاموا بال حاولة  إشهههه راكهم في ال حاولةه والسههههور و  إو  ال يخفو  الليبي
  ما يح ث في جبا لبنا  ثم ما يح ث  أ  وقت مضهههههى نفهم أمن  كثرأواآل  وبةض مواقةنا  ا هههههرووا. نفسههههههمه هب

قولها وا ههحة وسههجلها  أ  أر   أا أنفلسههطينيةه و ف منه  ههرب الثورة الشههيء م رابا مع بةضهههه اله  لنا في الب اع وو
رض والشهههههههةب...   اننا كنا عاما  و ي  لألالإفي لبنا     هلنا كا  ث يال  أه ب أت اال  اث  كشهههههههف انه عا رغم ي  عل
  ءلى طرابلسه والشهههههههيإلى ا فاق ب خول الجيش اللبناني إلى طرابلس قبا الحرب وو هههههههلت إنني ذوبت إذكرك كيف أ

لى  إ فاق مع ال راجع ال ينية وباليات ال راجع ال ينية الشههههههي ية ال ي و ههههههلنا مةها  إ ث في الجنوب بنفسههههههه كا  سههههههيح
رض وفي الوقت نفسههههههههه كنا ن ثا لح ة بالنسههههههههبة ل خ لف  اللبناني الى الجنوبه ويا بالنسههههههههبة لأل فاق ب خول الجيش إ

 اللبنانية.االطراف 
نه ليس من م ا ا في و في الثورة الفلسهههههههههههطينية... ولكن أذ  عاما  و ي ه ل اذا؟ ليس السهههههههههههبب »فيلكةإكناه  

  ين صر. الو  ة  أنه من كو  الو  ة الةربية ال يس طيع أيةرف  و  و  فهو   يكو  غيرأالثورة الفلسطينية يس طيع 
  يولوجية ال  ال والجهاك كاخا الثورة الفلسطينية.  أيذ  جاء من إ

 ؟  يل«»الظل الثق »التضامن«: ما هو المقصود 
ال في الضهههههراء...  إم يشهههههاركونا خواننا اللبنانيين لإ  هبم   نسهههههل   أننا يجب  وت أبو ع ار: ال  صهههههوك أنه ها الأ

 ش ركنا ف ا في الضراء.  إلم يكن وناك سراء ن  اس ه ف  ال  أنه أ
؟؟  يضههههها  أوعربية  ميركيةأسهههههرائيلية و إنيارات إ  يكو  ونا عن   اآل  أ ليس عجيبا  أر السهههههراء والضهههههراء ك  ذ   ىوعل

وا ويا كالم ؟؟ وا نيارات عربية. إ يضههها  أو  .سهههرائيلية.إنيارات إميركية و أنيارات إيها إله اآل  موج   ال وات الفلسهههطينية
ولكن بةه  كها وهيه  ... واقع لهه ث ن...   مثها وهيا الواقع ليس وينها  أ ههههههههههههههحيح وهيه وي  ههههههههههههههنهاعهة ال جه  وال هار خ؟ 

خيرة  سهههههههههههههاعة اأ 96 للى ال وات الفلسهههههههههههههطينية. في اإلى الثورة الفلسهههههههههههههطينية... إنيارات موجهة   اإلأ»ال وخةو نج  
نيارات عربيةه وا ية ا ويا الكالم؟ من   ي  إو هههل ني  يوما   15لى ال وات الفلسهههطنية ف اه وقبا إنيارات موجهة اإل
ميركيهة نهيارات اأ ل ى اإلأ ةب ومهاذا بةه ؟ وها   ركني الج هاوير الةربيه م ي الةربيهة... طيه   ألى ج هاوير إعلن وهيا أ   أ

 نت وربك ف ا ال؟  أذوب إسرائيلية والةربية و  ول لي واإل
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  ىين مك ن الخطر علأنهم يةرفو  لينهها ف ا؟ أإنهيارات إلرا ههههههههههههههي اللبنههانيههةه ل ههاذا اونههاك غيرنها ي هها ها فوق اأ
وليلك ال ب  من ال ركيا عليها   ال و ي الثورة الفلسههههههطينية وي عاما    ويه أمصههههههالحهم. ير  و  ال  سههههههيم ووم يةرفو  

 نيارات علينا.  إين ا  لف نا وناك أنيارات. ثم باإل عالميا  إ ثم  عسكر ا  
 .»التضامن«: ه اك سؤال يردده الب ض من حين آلخر حول وضع ال،يل الثاني في حركة »فتج«

امك  كا  من  ههههههه ن  مأواقف لى الرائ  الشهههههههاب » ههههههه رو الإنظر أه من وناه ع ليا   بوع ار: سههههههههعطيك جوابا  أ
   أشهههخا  اليين شهههاركوا في الجلسهههة(. ويا الرائ  كخا  هههفوف الثورة شهههبال ووو اليوم يح ا ر بة رائ  بة  بةض اأ
ثناء ال  ر ب...  أ    عينيه إ يضههها  أ  ف   أ حاك السهههوايا ي و وغسهههالايا والجاائر وبة  إلرقى ال ةاو  في اأ خرج من 

 ف حو.  ويا وو الجيا الثاني في »
 .  »التضامن«: مطلو  مزيد..

خافوا  أشههبال الهههههههههههههههه »آر. بي. جيو. اليين أ  ثك عن الجيا الثال ه أ ه  سههنا  كثر  فصههيال  أ وع ار:  ر   جوابا  أب
يركية مطفال اليين  صههههه وا لآللة الةسهههههكر ة اأ»ار. بي . جيو.. وةالء اأ لطفال اأسهههههرائيليو  سههههه اوم اإلأسهههههرائيا و إ

 ف الصالح.  من وو  السل   مة الةربية شي ا    يةي وا لألأس طاعوا إسرائيلية. و اإل
 طفال. الجيا الثاني وو سرائيليو  عن وةالء اأك به اإل  ن رأ ما أرجو أنني إقوله من عن   با أوويا الكالم ال 

 .الثال . واالجيال الثالثة   ا ا الي  ي وك اآل  الجيا
 ؟  م الرابعأمة التحريرر ال،يل الثالث ملن سيحقق رة اآلن؟ م  ين نا  الثو أ»التضامن«: و 

  شهههههارو   أه  يكر عطيك مثاال  أ مامي. أراك أك ا   ر  النصهههههرأ... أنا ربةة مةا  و اأأيال الثالثة جو ع ار: اأأب
 لك الخطة الجهن يةه انه يح اج لل ضههاء   ى فق مع  يم علإ  أوكاجه وقال في لحظة من اللحظاته بة  أعن ما نفخ 

نه ال يح اج  إقصهى    يره ثم جاء اي ا  ف ال أيام على أخ سهة  وألى ثالثة إسهاعة  48لسهطينية ما بين الثورة الف ىعل
ين شههارو   أسههر . أسههر و هخينا ل ياكة و ضههةنا ج يةنا في شههباك األى م ر اإسههاعة لكي يصهها  48من  كثرألى إ إال  
يام قال انه سههههي ضههههي  من اأا  بر ا نسههههكي في يوم ين  يم؟ كلهم ذوبوا وب يت الثورة الفلسههههطينية... با أو  ين اي ا أو 

نهم سههههههينجحو  في إف ةكلشهههههه م ناذا خل وا لإنهم أب وب يت الثورة.  خيا بةض الةرب الثورة الفلسههههههطينية ولكنه ذو ىعل
  قوا نا ال حا هههههههرة في الب اع مني ثالثة  أين ويا ال خيا من   ي ة أسهههههههابيع. أثالثة  وأسهههههههبوعين أال خلص منا خالل 

  يرغم الحصهههار في كا الة ليات الةسهههكر ة  ههه  الة و الصههههيوني ب ا فيها الة ليات ال  ىونصهههف  شههه رك عل شههههرأ
ربي  من ثورة محا هههرة في ويا الامن الة ازا  جعإ ليس ويا أمسه ثالث ع ليات في الة بية والنبطية وفي  هههور. أ  ت 

 الرك ء.  
  يه الثورة. السههههههههههو سههههههههههر و  ي ح ثو  عن ال ة  رقوة و ىكبر بروا  علأثم ا  ال ة  ر الي  ع   في جنيف وو 

  ا  كبير  هم ي هيكرو  مة  را  أنلى جنيف. قالوا لي ونهاك إمم ال  حه ة كبر مة  ر  شهههههههههههههههه ه بالكوم منهي جاءت اأأع بهاره إبه 
كولة عضههههههو في  152 هههههها أكولة من  139ين الي  شههههههاركت ايه ع   في جنيف ولكنه لم يكن بحجم مة  ر فلسههههههط

الةالم بهيه ال ضهههية في  و  ام إ لى الضهههيوف. كا ويا يةكس إ هههافة  كومية. باإل منظ ات غير 410مم ال  ح ة. اأ
البنوك   الوقت الي   واجه ايه الثورة الحصهار وال ه ي  و ه يها كا ويا الة ك الضهخم و خرج بيا  مة  ر جنيف م ضه نا  

 ة جيوروا الفلسطينية والةربية وال ولية.    لهيه الثور ليها في خطابي. ويا ال يه ي   فة با يح ث أإشرت أال ي 
خواننا.. من إرض ال ح لة عن ما  ضههاي نا ووقع علينا الحصههار من أء الي    ث كاخا اسهه ف ااإل يضهها  أووناك 

رض ال ح لة   ول: نةم ل نظ ة ال حر ر الفلسههطينية.  ت في اأج بابنا السههور ينه جاءنا ال  ك من الج اوير ال ي خر أ
ونصهههف في  %92وق  جاء ايه ا   سهههرائيلية ى الصهههحف اإل علن ه "أ ي   م بة  ذلك بين ويه الج اوير سههه ف اء الاإل

راء مخ لفة... أ نا ما آلوا اونصههف بال  ة ق 2و أيا  ر  ال  ة قالوا نةم ل نظ ة ال حر ر الفلسههطينية وخ سههة بال  ة لم  ةا  
 .فكرة  ىبال  ة عل 99.99عن ناو 



283 
 

. مظاورات  ههههههههههههه   مهزق ليس وينا   ليه الة و. ووإل هزق الي  و ههههههههههههها لى اإنظر أوفي الوقت نفسهههههههههههههه 
لى ما  إظر أنلى ال سههههههههههههه ن ع. إهم لكخأك  اب يةاني منها بيغنه وشهههههههههههههارو  ي هم بانه الي  إالحكومةه و الة 

ليس بيغن وو الي  قال انه سهههةي   أسهههرائيلية. ائيلي وما يح ث كاخا ال ياكات اإلسهههر يح ث كاخا ال ج  ع اإل
ين وي سههةاك ه اآل ؟ سهههرو  لك قصههةه   ث  أبو ع ار ووو يغاكر بيروت... أفي مك به  ههورة  نه ي لكأ
بيض  ذا رفةت الةلم اأإنني إخ صار إنه يح ا رسالة من شارو  ووي بإموف  قال ءني اج ر أ ثناء الحصاأ

عطاوا  أ ي فضهها من الشههروط ال أفي  ههباح اليوم ال الي فوق برج ال ر فسههوف  كو  وناك شههروط من جانبه 
 رجن يني في جار الفولكالن .  ا لل ائ  اأنكلياإل

علم انني عل  ه ا  أ ثنا  من الضهههباط كانا مةيه إنه وو ا ن الضهههابطي  قلت لحاما الرسهههالة وا  ر  ويي  
نكليا في  ن صهههههار اإلإقا لشهههههارو  إو يحلم ب  يك ال ال شهههههوار من بة  . هووو انه ا مطالبا  ب وا  ا   شهههههي ا  

 ال يوفرني.  أذا و ا عليه إن ظره ونا و أنا أسوار بيروت. و أ ىطم عل المه سوف   حأ  الفولكالن  وا
ع باروا  إناي  واجه ز اكة الضههههههههههههههغا بال خول في ل بة ال وازنات. ووةالء وم اليين كخلوا الثورة بأوناك 

 ياكات الةربية  ن يف    وازنه. ووناك بةض الن يحفظ  وازنهه ووناك م  ه فةن ما يح ث الضهههغا وناك م  مغن ا  
قيهاكةه وهيه الثورة   وأالثورة ال  سههههههههههههههه  ر ب جرك قهائه  . وهيه طالقها  إل ي  ة  ه  اننها ج نها ك ها جهاؤوا وم. ال... ا
قول »الثوار في  أمواج ج اوير شهههههههههةبنا الفلسهههههههههطينية والةربيةه وانا ع ر  ما قلت »الثائر الفلسهههههههههطينيو با أ

م نا الةربية. وليس  هه فة ا  جين كيربا ر ك  أوالشههرفاء في   رارأنها ثورة  ضههم كا االثورة الفلسههطينيةو أ
ال  خا الفلسههههطيني في اميركا الوسههههطى.  لينا و  حج  بإمم ال  ح ة  وجه اليوم السههههباب ميركا في اأأمن وبة 
 .  ميركا الوسطى ية برونها   خال  أ  قاء في هالةالقة ال ي  ربطنا بمجرك 

شهرفت  أف ا  ة مةسهكرات وسه ونا بالالج ين الج ك ولكنني قبا شههرلى  سهةإن هينا إننا إقبا سهنة زع وا 
 .  ي ائة شبا مظلشبال مظليين في منط ة   بسة( وويه وي  وروم... ثالثأ خر    ىعل

 ال  ة الةربية ال  بلة في الر اض وما الي   طلبه منها؟   ى  م    ةل و  اآلمال علأ إلى»ال ضامنو: 
. ففي ق ة فاي  كبيرا   مال  أعلق أ نا ا  نى ولكنني ال أما. أعليها كبير علق أ نا ال أسهههههههههههف بو ع ار: لألأ
سههف نحن ن يش  ج اع. لألوماق اإلاق ال  ة مج اع عربي بحضههور كا ال اكة ولكن الخالف الةربي إ  ث 

و جهب   ... كفى نومها  لى الج هاوير الةربيهة: كفى نومها  إوجهه كل  ي أ  أالامن الةربي الرك ء. وونها من   ي 
 ...  لى م ى ي رك الفاري الفلسطيني و ي ا  إ  حرك ويه الج اوير ل واجهة ويا الامن الةربي الرك ء. أ  

   وكهنه لم يح ث شههههههههيء؟ ووا  أسههههههههاعة وال ي حرك  48نيارات في خالل اإل علي     نهال أووا ية ا 
سهههههههههيم والبل نة... وا  مسههههههههه و  ال ن وبين ولبنا  ي ر ب حنة ال   ى  يج  ع مجلس الجامةة الةربية علأية ا 
ث في لبنها   وزراء الخهارجيهةه وكهه  مها يحه  وأقها؟ اأ ىك علال ينة ه  مجلس اله فهاع الةربي ال شههههههههههههههه ر  أية ها 

   أنا مضهههههههههههطر إلى أ   صهههههههههههلحه و أذ  وناك خلا مطلوب من الج اوير الةربية إيح ث في االسهههههههههههكي و... 
 ي ني الحيلة.  أع  أخاطب الج اوير الةربية مباشرة بة  أ

 ؟  مم المتحدةضامن«: هل ن وون زيارة األ»الت
 ف نا عليه في  إما  ىناء علن يرا غان   بأع ار:  ل يت ال عوة من رئيسهههههههههههههههة وزراء الهن  السهههههههههههههههي ة  وأب

مع عهه ك من   نحيههازج  ههاع ل ن ي  كن من قههاكة كول عهه م اإلإ  يحهه ث هبهه  نحيههازثنههاء ق ههة عهه م اإلأنيوكلهي 
شهه راك بالنسههبة لي  إلا ياكة الفلسههطينية ما اذا كنا سههنلبي ال عوة. طبةا  خر  ونحن ن ري في ال قاكة ال ول اأ  

جراءات  ميركية بالنسههبة لي مثا اإلأ   مها الحكومة ا أ جراءات ال ب  إ  وناك أراكة فلسههطينية إليس ف ا 
جراءات ال ي ق م ها  نة   مة  ر فلسههههههههههههطين في جنيف ومثا اإلإال ي ق م ها الحكومة السههههههههههههو سههههههههههههر ة عن ما 

 .  1974مم ال  ح ة في الةام ميركية عن ما زرت اأالحكومة اأ
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 ؟  دش ةالة عيد اوضحى المباركن ستؤ أي»التضامن«: 
   شاء  .  أبو ع اره مع ال  ا لين أ

   ن شر الحوار في م،لة »التضامن«
 1983أيلول  /سبتمبر 24بتاريخ 
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 ( 2مقابلة مع الرئيس ياسر عرفات)
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 ارلقاء مع أبو عم
 « عميد الصابرين ال ر »

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

زالتر وفي   ومابو عمار كانت بال سررررررررربة إلير أخ ن زيارة األأ وفي ال ادة ان الزيارة السررررررررر وية ننون للراحلينر إوا 
 بقى.  رمز القضية الباقية... بل القضية األ إلىاليلار هي زيارة  شيرأالم اسبة التي 

عتداءال  إعقا  غارال و أميد الصرابرين ال ر  في بيرول والقاهرة ونونس في نذكر زيارال كثيرة قمت بلا ل أو 
ن  أنطباع إخرج بأل الهلسررطي ير وك ت قيادة ياسررر عرفال لل م ىفتراءالر ب ضررلا اسرررائيلي وب ضررلا عربير علإو 

 .ا  زداد هو نألقإس ت رق ة التحدش إنن نتسع رق ة التحدش ل ر وكلما أهذا القائد المتميز يتألق ب د 
ضررررررر ت  المطاردال  أ مامي قائدا  أن ي سرررررررأجد إعمار وفي نصرررررررورش  بوأقامة إو مكان أدخل مقر أ كذلك ك ت  

  براعت  في التنتيك في  ن يوظا  أ ىن  جاهز للمزيد من الصرمودر وقادر علأر ثم يتبين لي نقسرامواإل رموحاول التن
 فشال اللطط والملططال والمكامن والمكائد.  إ

( في  1987ي راير  -كرانون الثراني  5ث ين )عمرار بلرني في لقرائي ال،رديرد م ر  يوم اإلأبو خ ن األأواعترف بر 
قامت  في ال اةرررررمة ال راقية لتقديم واج  التل ئة ل   لدارة الملصرررررصرررررة إلا إلىقامت  في بغداد. فقد نوجلت إمقر 

ر  فتج«»عدد كبير من قيادال حركة  ىلقيت التحية علأبالذكر  ال،ديدة للوودة الثانية للثورة الهلسررررررطي ية. وب دما 
اوح بين الغضرر   ة لم ظمة التحرير الهلسررطي يةر وسررم ت من الت ليقال من م ظملم ما ير يعضرراء الل، ة الت هيذأو 

حدث اللارجين  أو الزعيمر أبخ ن ال يةر بضرررع ةرررهحال للسرررْ فردنار ومن م طلق ح  أن ا في »التضرررامن« وال ت  أل

ب  وهو زيارة عميد الصابرين ال ر  ياسر عرفال ع دما نحل الذكر   عتزأالتمسك بتقليد  ىنا من الحريصين علأم ذ خمس عشرة س ة و 
 الس وية للوودة الثانية للثورة الهلسطي ية. 
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الت ليقال النثيرة   التحية وسررررررم ت   لقيت  أن ي ب دما إفناره.. أنشررررررق وما هي إلماذا  يروش فيلا قيادة عرفالر ىعل
نتظار  إال،لسررة التي كانت في  إلىنضررم إعمار ب دما  بوأخ عتمده األإبالتصرررف النثير اللباقة الذش  الت وع فوجئت  

 ء مشاعر الغض .  داإي م ن  عن الم انبة و فبقى على نقليد التل ئة أقدوم . فلو ن،اوز المسألة و 
جراء هرذا الحرديرث م ر   قرامتر  إلإمقر  إلىلترالي ع ردمرا نوجلرت خر  في اليوم اأ  عمرار مرة  بوأخ ثم بلرني األ

يرافق ي الزميالن ابراهيم البرجاوش مدير مكت  »التضرامن« في بغداد وعامر مطر والزميل الصرديق حسرن الناشر .  
زعيم  بو الأظاهرة  إلىبال سربة  سرتراني،ية مكتفيا  رة في المسرائل اإلن يكون الحديث مباشر أرنأ  إولقد بلرني ع دما 

كثر الم افقين عل طريق  أسررررررررالم. وما وحديث  المطول في »التضررررررررامن« بالقول: »مسرررررررريلمة النذا  خرج عن اإل
الزعيمر   بوأبو الزعيم وغير أن إطريق الثورال. وكرل ثورة ن لق بلرا ديردان.  ىكثر الرديردان ال رالقرة علأالثورال. ومرا 

نما خرجوا عن اللط الوط ير وخرجوا على الثورةر وعل شررررررررر بلم. وو إمن الذين خرجوار لم يلرجوا عن طاعتير و 
سرررائيلي  إلسررتث اء الذين يشرراهدون التلهزيون اإبو الزعيم بأن يلم  رأش ن ه الك بين الشرر   الهلسررطي ي م  أعتقد أ

قديمة الموجودة  ن يتم عرضلا بدل الصورة الأ هذا التلهزيون طالبا  دارة إ إلىرسللا أبو الزعيم التي أوشاهدوا ةورة 
 ر  المحتلة«.  لم دوب  في روابط القر  ال،ديدة في األي ع دهمر أو الذين شاهدوا ةورن  في المؤنمر الصحاف

اكل  م السررورش ب  وعل رغم المشرر نْ على رغم ما يه ل  الح   إن ع دما قال  يضررا  أو  يضررا  أبو عمار أخ وبلرني األ
 زمتلا مع الحكومة البريطانية.أفي  ن  مع سورياإم فنْ النثيرة بي   وبين هذا الح  

لل، رة الت هيرذيرة. وهو نلقى عبر   ا  مثمر  ا  جتمراعر إن،ز أسرررررررررتقبل را. فلو إع ردمرا  عمرار مرنراحرا  أبو كران وجر   
  يضررررررررا  أراه ة. وهو اللان  وجلاز »الهاكس« نقارير وم لومال ملمة نت لق بالتحرك السررررررررياسرررررررري في المرحلة ال

همر يفيش وهج ذكر   نب لا بكأ  من الشرررراش المحلى بال سررررل الصررررافي. وهور وهذا هو األأب د قيلولة  سررررتقبل اإ
 ن  في بغداد ي ام قرير ال ين وملء جهون .  أعن  نطالقة الثانية للثورة الهلسطي يةر فضال  جديدة لإل

مت را. ثم هرا  أش نت ر  لر  مر الرذنالل الحرديرث حول التر مم« خن نردد عبرارة »لفبرة األأ ىعتردنرا علإلقرد قلرت: 
مكران هرذه اللفبرة..  إعمرار: هرل في أبو خ ن نسررررررررررأل األأكثر دمويرة. ونود أثرارة و إكثر أهي »لفبرة الثورال« نبردو 

ر ن طيل الملططال التي  سررررررررتراني،ية عموما  وباإل حيانا  أسررررررررتط تر بالتنتيك إن نسررررررررتمر ب دما أ»لفبة الثورال« 
 ؟  بدا  أنلم و يربحون أ إوا  نك نلسر في عملية الت طيل كثيرا  أ عتبارخذ في اإلهذا مع األ يرسمونلا.

و  أخر ه سهههواء كانت مه ة  زمة الشهههرق االوسههها. وكا ال ضهههايا اأ  أ  ال ضهههية الفلسهههطينية وي عنوا  إ: أجابو 
الصهههههراع في الشهههههرق   ي وي لب  غير مه ةه  فرعت عن ال ضهههههية ال ركا ة الوطنية ال ي وي ال ضهههههية الفلسهههههطينيةه وال 

 وا من الشهههرق عبر بغ اك بة   أاليين  سههه ائهمه سهههواء كانوا ال  ارأخ الف إم نا الةربية وبين الغااة على أاالوسههها بين 
 وا من مصههههههر  أنكليا اليين كانوا اإل أو  لوواه إنطاكية بة ما إ وا عبر أو كانوا الصههههههليبيين اليين أق ح وا بغ اكه إ  أ

سههم ج ي  وو الصهههيونية الةال ية وليس اليهوكية ال ي  إليوم ي وم الصهههاينة بالغاوة الج ي ة  حت ا مصههر. ا  لو إبة ما 
 .  وي منهم براء
اومن    ي خطى ال ضههية ال ركا ةه ال ي وي ال ضههية  أ  منا هها في ال نط ة أسهه طاعة إنه ليس في إذلك ف أج 

ل ضههية ال ركا ة ال ي وي ال ضههية الفلسههطينيةه  ي خطى ا  أ  سههياسههي في منط  نا أسهه طاعة إالفلسههطينيةه وليس في 
سههههههه  رت  إ  يغفا عن ال ضهههههههية ال ركا ة ال ي وي ال ضهههههههية الفلسهههههههطينية. ومه ا  أ   عسهههههههكر  أوليس في اسههههههه طاعة 

قول ا  ويا  أنا ك هن ي أ  ويا الرقم لن ين هي. و إقول  الكارت( الفلسهطيني فأال حاوالت ل جاوا الرقم الفلسهطيني وال 
 .  ا   ةبه و ةب ج  الرقم 

زور  أكنهت  1974نني يوم إ   هيكر اآلأمهة الةربيهة  نسههههههههههههههى قضههههههههههههههي هها. و أ  وي محهاولهة جةها اآل  ال ةامرة اإ
أ  كيسههنجر   -يام كا  ال ك ور ونر  كيسههنجر عن ه وانه أزوره بثالثة أ  أنه قبا إالرئيس اليوغسههالفي  ي و وقال لي 

مور سههههههههو  »ف ن ة مسههههههههاك باأنه ليس امامه لكي يةي  اإلإ ه  ر بكه و ا  قرارات ق ة الرباط جةلت  سههههههههابإقال له  -
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   أه و  هههيونيا   - ه يكو  عربيا    يكو  الصههراع فلسههطينيا  أ  انه ب ل أو » ةر ب الحربو أقالق ال نط ةه أالحربو 
عراقيةه   - ةسهههههور ةه وسهههههور  -لبنانيةه ولبنانية  -   كو  ونالك قضهههههية فلسهههههطينية أعربية  - كو  ال ضهههههايا عربية 

 - ونسههههههيةه و ونسههههههية  -ليبيةه وليبية  -وسههههههةوكية  -سههههههةوكية  -مصههههههر ةه ومصههههههر ة  -ركنية أركنيةه و أ -وعراقية 
 .مصر ة. ووكيا -مغربيةه وسوكانية  -ليبيةه وجاائر ة  -ربية غجاائر ةه وم

مة الةربية خارجة من أا لك وي ال ةامرة ال ي  جر  في ال نط ة. وليس من قبيا ال صههههههاكفة انه عن ما كانت  
سهرائيلي   ث ال همر    ن واز  فيها مع الة و اإلأسه طةنا إك وبر( ال ي أول  نصهروا الكبير من خالل  رب  شهر ن اأ

  مها  وعه  بهه أ  لرأينها  وال منط  نها اآلأقالق ال نط هة من خالل » ةر هب الحربو. ولو  ههملنها في إسهههههههههههههه هه ف إالهي  
ل افر  يا ونالك مشههههكلة اشهههه  في ربع  روب وبضههههع مشههههاكا.أو ق   ح ق. ففي ال نط ة مام ال ارشههههال  ي أكيسههههنجر و 

ن يه ك  الصهههحراء بين الجاائر ومور  انيا وليبيا وال غرب. وونالك مشهههكلة  شهههاك مع ليبيا. وونالك في جنوب السهههوكا  م  
ة ال  مرة ال سههه  رة في ثيلك الكار يةه وكيراناإل - ي ع  . وونالك الحرب الةراقيةفنفصهههال. ولن يكر ب قة ما   ث باإل

من وجوك مشههكلة وا  ة ونالك سههبع مشههاكا و روب لكن  ب ى ال ضههية   نه ب ال  إلبنا ه ثم ال ضههية الفلسههطينية. ووكيا ف
ال ضههية ال ي   يضهها  أ  ي جاولهاه ووي أسههياسههي او عسههكر     قائ أالفلسههطينية وي ال ضههية ال ركا ة ال ي ال يسهه طيع 

على    هههههةب الارع ي وم  ل اء الظالل عليها بغرض الارع في ع ول الةرب مفهوما  إسهههههرائيا إ  ح ة و حاول الواليات ال 
نه في  ههوء ذلك من السههها  إال نط ةه و  ىمر طبيةيه وانها ليسههت مشههكلة طارئة علأنها أجةا اسههرائيا  ب و ك ا لو 

 و فلن ا من ال  كن ال ةايش مةها. أال ةايش مةهاه 

يكير ونا بالوثائق ال ي  صههههها عليها الكا ب الهن   كارانجيا من الرئيس  الرا ا( ج ال وق  يكو  من ال هم ال 
ي  فطائرن      الضههباط الكبار الي  سهه طتأعب  النا ههره الي  كا   صهها عليها ب وره من   يبة الجنرال سهه حو  

 سي.  طلالوثائق من  لف اأ ىوالي  كا   صا عل 1956 رب سيناء عام 

خراج مصهههر  إميركية كا  مبر الية اأسهههرائيا واإلإ  و ف إنهيار  لف بغ اكه فإنه بة  أ إلىئق و شهههير ويه الوثا
وويا وو ال ةبير الي    -ما ال نط ة الشههههرقية أمصههههر عبر مةامرة كامب كيفي . خراج إسهههه طاعوا إمن  لبة الصههههراع. و 

  ة ذكر  اإلنطالقة الثانية للثورة الهلسطي ية ويساعده في إطهاء الشموع رفيق الرحلة الطويلة أبو جلادأبو عمار يطهىء شم
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 ية  سهها السهيطرة عليها. وما يح ث في   اله ف ك ا  شهير الوثائق كا    سهي ها كو الت طائإف -سه خ مه كارانجيا إ
ء »كان وناتو طائ يةه  نشهههههههاإ  لبنا  وو   ا ال جارب الي  يحاولو  ايه إوو الصهههههههورة ال صهههههههغرة ليلك.  اليا   لبنا  
 سس طائ ية.  أ   ىل نط ة علابل نة  إلى ي ال نط ةه و وال  فنشاء ال و الت الطائ ية إ إلى و وال  

في  خ باره إ  ما ي م ال خطيا له و إفرقة من فرق ال سههههيحيينه ف 29سههههالم وق اإلر  ف  من  73ننا منط ة فيها إوب ا 
     شوقي  أركك ونا قول الشاعر أج  نفسي أمة. و أا ىلبنا  مةناه ال ضاء عل

 »ال ين لل يا  جا جالله  

 كيا و.  لو شاء ربك و   اأ

كيا  واللغات  واوروبا والهن    ةايش فيها اأ ج  نفسهي اقول ا  كوال كبر  مثا اال حاك السهوايا ي والصهينأكيلك 
مة الةربية مطلوب   سههههي ها لكي  سههههها السههههيطرة عليها كونها   اأأكسهههها ير. و ب و  فاقات ونظم و إجناي  هههه ن واأ

ويه ال نط ة يسهيطر   ىن يسهيطر علوروبا وم  أسهيا و آفر  يا و أنها مل  ى قارات إسه را يجية في الةالمه  ي  إوم منط ة أ 
 .  س را يجيةك ب ال ار خ والجغراايا واإل  نراه بو وح في أن ا ي كن إو  ا  من   ا  بوابة الةالم. وويا ليس كالم ىعل

 جام ة القد  في اللرطوم  
مرهما في  أان »جام ة القد  في اللرطوم« و »جام ة القد  المهتوحة« قد نم حسرررررم  نتباهالالفت لإل :قلت

 وودة الثانية للثورة الهلسطي ية.  م اسبة الذكر  الثانية وال شرين لل

 السالح؟   ىمن ال مل الثورش والتدري  عل ن بال لم والت ليم بدو  اآلن الثورة ستلتم ب د أهل م  ى ذلك 

لل،ام ةر   ا  ختيار اللرطوم بالذال مقر إن »جام ة القد  في اللرطوم« سرررتنون لل،ميع ولماذا أذلك هل  إلىو 
 ؟   م اوداأد  وحدود فلسطين؟ وهل ست  ى بال لوم عن الق أش في نقطة ب يدة جدا  

خرو  مثا بر طانيا والهن  والصهين ووي آاع  اكوا  إلى»جامةة ال  ي ال ف و ةو فكرة ق ي ة وق  سهب نا  :أجابو 
 مة الةربية وكا اال  قاء.  بناء اأأمف و ة لكا 

سههههههههنة بيني وبين الفر ق سههههههههوار اليوب    والى  اال فاق في شهههههههههنها  م قبا إما »جامةة ال  ي في الخرطومو فأ
ن خابات في السههوكا  مع رئيس  ن  الية في السههوكا  ال ك ور الجاولي كفع  ه ثم  هك  بة  اإلإلورئيس وزراء ال ر لة ا

 ف نا  إ فاق في شهههنه مع الرئيس سههوار اليوب. ول   سهه  رار ما  م اإلإ ىالوزراء الصههاكق ال ه   الي   فاو نا مةه عل
للفلسهطينيين والسهوكانيين وللةرب واالفارقةه وشه كنا  السهوكانية مف و ة  -   كو  ويه الجامةة الفلسهطينية أ ىعل يضها  أ

 قارة افر  يا الةظي ة والص ي ة.   ىنطا من خالله عل ا  عل ي ا     كو  ويه الجامةة منبر أعلى 

خر   أ     كوال  أالجامةة عن وم في  ين   باءنا في السههههههههههههوكا  واف وا على ف حأخواننا و إ  ما ل اذا الخرطومه فألأ
قبر  ومالطا لهيا الغرض   إلىل   ب ينا سهههههههههنوات طو لة نبح  عن مكا  لهيه الجامةة وذوبنا   ى كثيرة لم  وافق. و 
لجامةة في الخرطوم  ا  نف ح أ ىب ل   اخواننا السههههوكانيين اليين واف وا علوج نا الصهههه ر الر     أ  إلىولكننا لم نوفق 

كهافهة مةهاوه  ال ةليم في ال هارات الخ س من الفليبين   ىلف طهالهب جهامةي موزعين علأ 126بهة نحن عنه نها ولل نهاسهههههههههههههه 
ننا  إعلى للجامةات الفلسهطينية الجنوبية. وعن ما وج  ال جلس اأ وأميركاميركا الشه الية أخر والية في آواليابا  و  ى 

سههههيكو    ي الخرطوم وال يفنشههههاؤوا إال  يو ال ي سههههي م  ننا اخ رنا »جامةةإاقامة جامةة من طراز ج ي  ف إلىنح اج 
 .  ال كنولوجيا والةلوم الح يثة والكومبيو ر ىال ركيا فيها عل

 قمة النويت.. قمة الم تد  عليلم 
ان هذه   ا  سررررائيل خصررروةررر إل و نصررربج »جام ة اللرطوم في القد « هدفا  أبو عمار أخ مام األأب دما نم يت 

 ن علماءر قلت ل :  وجيا والنومبيونر ويتلرج م لا طلبة قد يصبحوال،ام ة ستلتم بالتن ول
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 نية.  مور اآلن نسمع رأيك في األأسالمية في النويت ن قاد القمة اإلإوا  أبنود ونحن على 
 ستنون قمة الم تد  عليلم؟   -ن قادها إعتبار قمة النويت في حال إهل نوافق ا على  - وو  أ

ن الملراطر قرد إخيرة وهرل نر  اللحظرة األنلرا ربمرا و ن  قرد في أه القمرة بم  ى نرت خرائ  على هرذأهرل  - ثرانيرا  
 زالت ع لا؟  

 نلك القمة؟   إلىما الذش يتضم   المل  الهلسطي ي  - ثالثا  

ن  أسرا  أ ىنك ك ت في قمة عربيةر علأمما لو  قو  شرأنا  أسرالمية سرتنون إنك في قمة أر هل نشر ر خيرا  أو 
لتهاف ال ربي  من ب ض اإل سرررالمي حولك بدو  لتهاف اإلإليحظى بالتأييد ونناد نقول با ا  سرررالميإ ا  يديولوجيإ ا  لك عمق
 ؟  لتهاف الدحوبة من جان  الب ضو محاولة اإلأعليك 

من  سههه لة ب ءا  نا سههههجيب عن اأأمن وجهة نظر . و  ا  سههه لة ليس كقي أورك ه بصهههيغة أ: ويا ال حليا الي  أجاب
ننا جاء من ويه  إم نا الةربية. أويا الشههههههه  وو انه ليس ل ينا ما نشههههههكوه من  ي  اقوله فأ خير. وما ي كنالسههههههةال اأ

سههههههه جابت لنا ويا الةام ولبت كعو نا  إمةه لها علينا ب  ر ما لنا عليها. وليس من قبيا ال صهههههههاكفة ا  االمة الةربية اأ
  لجنة سباعية  ألبنا  ك ا   ال خي ات في ع  اء علىوزراء الخارجية ثالث مرات وذلك لبح  مو وع اإل ج  اعإ إلى

 ةة ويا ال و وع.  ب شكلت ل  ا

ج  ع وزراء الخارجية في شههههر   وز  يوليو(ه ال ا هههيه ثم في شههههر  شهههر ن الثاني  نوف بر( ال ا هههي ثم  إل   
ل ينا   ج  اعات  ح لني على ال ول انه ليسول  كيسهههه بر( ال ا ههههي. ومثا ويه اإلج  ةوا مر ين في شهههههر كانو  اأإ

 هيف فهقول الح   هلل ا  الثورة الفلسهطينية  أنني إم نا الةربية ال ي وقفت مةنا في السهراء والضهراء. با أكوه من ما نشه 
 مة الةربية. وسال نا من االمة الةربية.  موالنا من اأأم ها الةربية  ةطيها. أ  قو ة أ

مة الةربية في ق ة الرباط باننا  نا اأع رفت بإ  ما ن صههارات السههياسههية ال ي  صههلنا عليها من الةالم   ثت بةواإل
مم ال  ح ةه ثم  عضهو ة مراقب في اأ ىع راف  صهلنا علال  ثا الشهرعي والو ي  للشهةب الفلسهطينيه وبسهبب ويا اإل

  سالميهنحيازه وفي منظ ة ال ة  ر اإلي الجامةة الةربيةه فالةضو ة الكاملة في ك لة كول ع م اإلفالةضو ة الكاملة 
 ونيسكو.  وفي بةض ال ةسسات ذات االو ية ال ولية مثا اأ

عط ها الكثيره ومازالت  ةطيه فهيا ال  أ مة م ها الةربيةه وا  ويه اأه  الثورة الفلسههههههههههههطينية قو ة بإقول أوعن ما 
ة ال كر م    ذرو إع بر أ . إ  ويا الر ههههههي  قو  والح   هلل ونة ا به. و ا  مة االسههههههالمية ليس قو ر ههههههي نا في اأ  إيةني 

سهههالمي. وويه ال نظ ة لها لرئاسهههة منظ ة ال ة  ر اإل ا  كائ  ا  ن خابي نائبإاالسهههالمي للثورة الفلسهههطينية كانت عن ما  م 
كولة.   64كو  النائب ال ائم لل نظ ة ال ي  ضهههههم في عضهههههو  ها   أخ يار إرئيس وللرئيس نائبا  ونائب كائم. ول    م 

 قصى.  ن ا وو  كر م لفلسطين ولل سج  اأإوويا ال كر م ليس لياسر عرفات و 

مة سهههههالمي للثورة الفلسهههههطينية والناشهههههىء عن كعم اأ  الر هههههي  اإلأ إلىشهههههارة ه يكو  من ال ناسهههههب ونا اإل وق
و ية ويا  أ نحياز قو  وم  يا و هك ت إلي مج وعة كول ع م اف  ر ههههههي وا أي  الةربية لها ليس الر ههههههي  الو ي ه  

ل     -مة الةربية لها وبسهبب كعم اأ - ا    ر هي وا قو  ج أوق ة نيوكلهي وق ة ورار ه ك ا  ق ة وافانا  يالر هي  ف
 كول الك لة االش راكية.  

مههة الةربيههة للثورة  قول بههه في شهههههههههههههههه  كعم اأأمههام مواقف بةض كول الةههالم ل هههكيهه  مهها أ وقف أجهه  نفسههههههههههههههي أو 
   كو   هال صههههههههههههههير وبهه  ع رافههها لنهها بحق   ر رإثهها بهه ي   ا  م  يا  موقفهها   1986 خههيت عههام إ  اليههابهها  إالفلسههههههههههههههطينيههة. 

ع بر ال وقف  أ نا ألحق الفلسههطيني. و با كامال   ع رافا  إ سههبانيا والن سهها ال ي  ة رف إللفلسههطينيين كولة. ثم ونالك اليونا  و 
 ي    و يةوروبي من  رب ال خي ات خطوة في من هى اأكة والبرل ا  اأوروبية ال شههه ر   خي ه كول السهههوق اأإالي  

ماو و »ال وات  أسهههههم ميليشهههههيات »ع  اء على مخي ات الفلسهههههطينيين في لبنا  وذكرت باإلخطورة اإل إلىشهههههارت أنها أ
  ةامال       ةاما مع الضهههفة الغربية وغاة أكة قررت   كول السهههوق االوروبية ال شههه ر  أعن  السهههور ة الخا هههةو فضهههال  
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  الل  ني ومن كو  ا  ي ر ويا ال ةاما من خالل سهههههههلطة اإلنها   ةاما مع الشهههههههةب الفلسهههههههطيأه وويا مةناه مباشهههههههرا  
اسههههرائيلي ية ا من إل  الل ا  اإلأسههههرائيلي. وعن ما نال ظ كيف اإل وروبي ال   يا   بين لنا  عرقلة ويا ال رار اأ أج 
ولىه  ة اأ  و ية ال رار. وويه ال واقف وي ليسههههههت كا ما  ح ق للثورة الفلسههههههطينيةه بسههههههبب ال عم الةربي لها في ال رجأ 
ه برل انها والي  قضههههههى   خيإو ية الي  خر   سهههههه حق اليكر مثا موقف ايطاليا وال رار الكثير اأأ  ن ا ونالك مواقف إو 

  ويا ال راره إال   ىزالت  حاول ال فا عل يطالية  اولت وما  الحكومة اإلأع راف ب نظ ة ال حر ر الفلسطينية. ومع باإل
   .و  جاوزه أزاء ذلك ال فا فوقه إ   كومة أنه من السها على أغلبية وال يب و الي باأ خيه البرل ا  االيطإنه قرار أ

عمرار نوقف عن النالم الرذش كران عبرارة عن نحليرل نرألق فير  ولن رك لم نقرل  أبو خ ت أن األب ردمرا وحظر  :قلرت
هي   -حال عقدها  - عتبار هذه القمةإك نشرررررررراطرنا أنسررررررررالمية وهل ذا كانت الملاطر زالت عن القمة اإلإل ا ما 

 »قمة الم تد  عليلم«؟  

نهها ق هة الفلسههههههههههههههطينيين ال ة ه   عليهم. وق هة اللبنهانيين ال ة ه   عليهم.  إنهها ق هة ال ة ه   عليهم. إنةم  :أجهابو 
قا م ا ي ةرض له الةراق الي   أكثر من ال ه ي  و أب ا وو    يانا  أوق ة الخليجيين ال ة    عليهم بال ه ي ات اليوميةه و 

 مة    عليه.   يضا  أوو 
ا الوعيه  وكها محهاوالت ال ةطيها. ول ه  فوج هت الثورة الفلسههههههههههههههطينيهة وكها     نة ه  على رغم كه أووهيه ال  هة يجهب 

نة هاك.      ةرض للةه وا  بهال وقف البهاكسهههههههههههههه هاني الهي  يطلهب  غيير مكها  اإلأو ال ي ي كن أطراف ال ة ه   عليهها اأ
ن ا مكا  كانت مسههههههلة  إذااالت وال شهههههاورات في ويا الشهههههه ه وو انه  صههههه جر  اإلأ    أورك  في ويه اللحظةه وقبا 

مور   ةلق ب سهلة جوار الكو ت من ال ةركة فهيا مةناه ا  كا كول الخلي  وي في موقع الجار و ركيا  نة اك ال  ة أإ
 وليست علينا.  نها لنا إ   جة الجوار ليست م نةة با بالةكس إفي موقع الجار وباكس ا  نفسها في موقع الجار. 

  ا  يشهههكا خطر  إيرا سههه  رار الحرب بين الةراق و إ  أةر كول الجوار كم نة اك ال  ة ولكي  شههه إنه الب  من أكرر أو 
 .  ولىال رجة اأ   يعلى الجوار ف

 خطاء المرحلة الماضية  نقد ذاني أل
من القائد   ن نسرررمعأنطالقة الثانية للثورة الهلسرررطي ية أليس من الضررررورش ونحن نفيش وهج ذكر  اإل :قلت

المساهمة اله الة من جان  ب ض قادة   خطأ خطاء المرحلة الماضيةر ونحديدا  أل ذانيا   نطالقة نقذا  التاريلي للذه اإل
 نشاء »جيش لب ان ال ربي«.  إالثورة الهلسطي ية في ضر  ال،يش اللب اني و 

سرررائيلي  اإل -ة الصررراع ال ربي ة للريطن قراءة متأنيإرغم كل شرريء ف ىن  علأعمار أبو ثمر أو ي تقد اوخ. 
من الت امل   ا  كثر يسرررررر أن الت امل م   يبقى ولطبي ة التركيبة اللب انية كانت نتوج  الحيلولة دون شرررررق ال،يش أل

 الميليشيال؟   ىننم نؤثرون الت امل مع الشرعيال ونهضلونلا علأان الم روف ع نم  ا  مع الميليشيالر خصوة

نر  في حر  المليمرال ليس ه رالرك عر  يؤيردون مقرانرل حركرة أ ىعمرار علأبو خ ألاذلرك هرل يوافق را  إلىو 
 هل المليمال..  أجان   إلىمل« وفي الوقت نهس  ليس ه الك رأش عام عربي يا  بصالبة أ»

   كمل سؤالي:أولم يترك ي 

 هههههفحة    ي وي  اث ال ا هههههية ال: ليس من ال صهههههلحة الةامة للبنا  وللثورة الفلسهههههطينية الخوض في اأأجابو 
 .  يجابياتإطو ت بكا ما فيها من سلبيات و 

 نلا طويت. إنلا ةهحة مهتوحة في كتا  كثير الصهحال.  أعتقد أو وقلت: 

ركك في الوقت نفسههههه قول  أقول: اننا ار كبنا اخطاء ولكنني أنا ل   الشههههجاعة الكااية لكي أو  :و ع ارأب ههههاف أو 
 رمها بحجرو.  ن كا  منكم بال خطي ة فليالسي  ال سيح »م  

   جابيات وسهههههههورك اآلي  نيكر اإلأعلينا  -ع كوا أ ولن  -  نيكر السههههههلبيات أن ية ا يخطىء. ولكن قبا   م  إ
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نا فيها.  أوا  ة لها كالل ها الكبر . ل    و هههههههرت مر ين في بيروت وكا  البنك ال ركا   ههههههه ن ال نط ة ال حا هههههههر 
نه بسههبب ويا ال وقف الغيور على مصههالح  هع ا بأ نا أال ركا . و ا قوة خا ههة لح اية البنك مرت ب شههكيأوفي ال ر ين 

 .  1982   خرجنا من بيروت عام أ إلىق صاك اللبناني مةاف اللبنانيين ال ي وي مصلحة الفلسطينيين ها اإل

قع غيرنها وك ها وقةهت   ى  نهها كثيرة ول ه  وقةنها فيهها ك ها و إخطهاء ال ي   ةلق بهال ةهامها مع ال يليشههههههههههههههيهات فه مها اأأ
   ب ى  أعلى  1976نني اع ر هههههههههت في ق ة الر اض وفي ق ة ال اورة عام أ إلىشهههههههههارة ونا ةض ال ول. و ه ني اإلب

  إلىور مذا كها  البه  من قوات ركع  ةيه  اأإنهه إقوات الركع في غهالبي هها سههههههههههههههور هةه و هيرت من مغبهة ذلهكه وقلهت 
ال وقف الي  لم ي  سههك   و ية وياأ   با ت وا ههحة الكاما لهيه الكل ة. واآل نصههابها فل كن ويه ال وات عربية بال ةنى

   أنه من غير ال ة ول أسههاي أاع ر ههت و يرت فةلى  نا عن ماوأبه   ى رئيس الج هور ة اللبنانية في ذلك الحين. 
 في الوقت نفسه.   و ك ا   يكو  الراكع خص ا  

اأما الي    ث بة  ذلك؟ ل   و هههةت قوات الركع السهههور ة الي  على لبنا  من   فاق عليه في  نفيي ما  م اإل ج 
ر كبت  إ. ولكن كم من الجرائم ا  وشههههههه ب ا  ر ههههههه أو  ة لبنا  ى ال  م الةربية ووو   اية الثورة الفلسهههههههطينية وال حافظة عل

 ضهههههههحت  إرنا ورمووا علينا. واع    انه عن ما خرجنا من بيروت ر كب ويه الجرائم غيإسهههههههم الثورة الفلسهههههههطينية. ول   إب
 .  نفيت  لك الجرائم الجهات ال ي 

 مل« و »فتج«  أسؤال حول » إلىعودة 
ن يأني الرد علي  بما يوضررررج  أن من شررررأن طرح   أكمل سررررؤالي مع أن أنك و نريدني أ نتباهالالفت لإل :قلت

 .  كثيرة مورا  أ

 .سلم مةك بهيا الكالم أنني لم وال قاطة ك أو ع ار: ل   أب أجابو 

قوية   دائما   عصرابك كما عودن اأنت أثارةر فن ي و اطرح  من م طلق اإلكمل السرؤال ألأن أسرتأذنك في أ :قلت
 والحمد هلل. ولن  ي اطرح السؤال مقت  ا بمضمون .  

 ال حو اوني.   ىوردل طرح السؤال من جديد علأعمار  وأبوع دما وافق 

ك رأش عام  مل« وفي الوقت نهسررررررررر  ليس ه رالر أحر  المليمرال ليس ه رالك عر  يؤيدون مقرانلي حركة »في 
 هل المليمال.  أجان   إلىعربي يا  بصالبة 

ن القتال  أء عن الشرررر ور بىن عدم الت اط  ال ربي ناشرررر أسررررتغرا ؟ وهل اإل إلىليسررررت هذه المهارقة ندعو أ
للار لنن الذش حدث ان    ا  ن دربتلا لتنون سررررر دأيدور بين حركة »فتج« وحركة »امل« التي سررررربق لحركة »فتج« 

 ؟  »فتج« التي علمتلا الرمايةكة ذه الحركة نحاول ان نرمي حر ع دما اشتد ساعد ه

.    ال ةاطف كا  قائ ا    ويا الطرح غير واقةي. فال وقف الرسهههههههه ي الةربي يةك  أأكرر أع ار: أبو  أجابونا 
ه  خر ن طة في الةالم ي واج  فيها عربآالخلي ه با ومن بيروت   ى  إلىوركوك الفةا الشههههههههههههةبية الةربية من ال حيا 
نه ليس من ال ناسههههههب الكشههههههف عنها. كيلك  أر  أر عن ع ق ويا ال هيي   ةك  ا  ال ةاطف   ث. وونالك مواقف  ةب   

كا   خص باليكر ال وقف الشهههةبي ال صهههر  الي أ   نسهههاوا و أرة الفلسهههطينية ونالك مواقف شهههةبية يصهههةب على الثو 
 ل شاعر كفينة.   ا  رما 

ال ةاطف كا  غير قائمه    أالحرب  ه  ال خي ات لم  سه  ر ن يجة  ال ةاطف. وويه  يإ  ال سهالة ال  نحصهر ف
السههههههههالح في ال خي ات. ا   ها جاء من مةامرة وليسههههههههت بسههههههههبب وجوك بةض ن اال إل سهههههههه  رت وماإن ا ويه الحرب إو 

ال خي ات كا   ي  وجوك بةض قطع السههههههههههههالح فأع    أ نا أكثر خطورة م ا ي صههههههههههههور البةض. و أو  ال ةامرة كبيرة ج ا  
  لبنا  خال من السالح. لكن السالح موجوك في لبنا  وفي كا منط ة من كيلوم را ه الةشرة  ألو  مس غربا   را  أم و سيب
اك  ه  ال خي ات ليسهت من ف. وال ةركة ال ائرة ونااآل ن ا وي لشهطب  إو ذاك من السهالحه و أ جر   ويا ال خيم  أج 
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ما أامة الكان ونات الطائ ية في لبنا . إقي  سههههها مةامرة ويه ال خي ات و هجير نصههههف مليو  فلسههههطيني من لبنا  لك
 ما كا  يحا هرني في بيروت.   يكر ما قاله شهارو  عنأنني ونا إين ي م  هجير الفلسهطينيين سهكا  ال خي ات؟ فأ إلى
نهاء علن بالحرف الوا  ه ا  اله ف من الحصهههههههههههههار وو  هههههههههههههرب البنية ال ح ية ل نظ ة ال حر ر الفلسهههههههههههههطينية إلأ ل   

 رك .  اأ إلىل خي ات وطركوا من لبنا  ا

خطا   ضهههي ب ر يا الفلسهههطينيين من ال ناطق ال ي ي واج و    إلىشهههارت ب وروا أوكانت الصهههحف االسهههرائيلية 
ك هها فةلوا عههام   غوار   ههامهها  ر ههههههههههههههنهها ال ح لههة و رمونهم في اأأ  ي م ال ر يهها عبر هفيههها بين بيروت وجنوب لبنهها  وبهه 

  اله ف من  رب ال خي ات ليس  جر   سهههههههههههكا   إغوار. بناء قطاع غاة في اأأكبيرة من  ع اكهعن ما رموا ب 1967
نا اقول ذلك  أن ا اله ف وو ال ر يا. و إبكثرة و  ويه ال خي ات من بةض قطع السههههههههههالح في بل  ين شههههههههههر ايه السههههههههههالح

 .  غتني ق  بل  إشه  أاللهم  غت.ني ق  بل  إشه  أغت. اللهم ني ق  بل  إشه  أ يف: اللهم أو 

ذا  إمراء ل و الت طائ ية. و أ  يكونوا أوال يليشهههههيات الطائ ية ير  و   اأ اابمراء أ  بةض ا هههههيف أذلك  إلىو 
مراء  أميركية فها ا  مبر الية اأبالكاك نسهههههههههههه طيع الوقوف في وجه الة و ال  عوم من اإلكنا مسههههههههههههيحيين ومسههههههههههههل ين 

   ي فوا.  أالكان ونات يس طيةو  

نت واف ت على  أ   الل اءات مع الرئيس  افظ االسهه  قلت له: يا سههياكة الرئيس أنني في إ يكر أولهيه ال ناسههبة 
  كان ونا هم سه كو  مثا الكان ونات السهو سهر ة.  هيهام اللبنانيين بإلج  اعات في سهو سهرا إكان ونات وونالك محاوالت و 

ن ا في  ال قيام  إكمشهق و  ضها  أيولن  كو  و عوا هم ويه الكان ونات لن  كو  ال اورة وال بغ اك أ  عا ه ة أر  أنا أو 
ن  ثن ي  ال ةروفة ال. ال. ال. إنني م سهههههك بي   اإل بةنجهي ه ي  بيب. وق  رك علأويه الكان ونات سههههه كو  عا ههههه  ها  ا 

 مور.  بكا اأ

وعنه مها ي ههمها ال رء في مها يحه ث في ال نط هة وفي مها ي لكهه من مةلومهات ي بين لهه ا  مةامرة   سههههههههههههههيم لبنها   
  .خر   حت النفوذ السور  وثالثة رماكيةأ  سرائيلي و  جاه منط ة  حت النفوذ اإلإ رة وفي مس 

ف حر   لوقْ  ن يه لوا شررررررررريئرا  أسرررررررررتطراعة ال ر  واوةررررررررردقاء الدوليين إن  ليس في أ قول قلرت: هل من الم
 ؟  المليمال

ازالت  بيل الكثير من    ال  لكة الةربية السهههههههههههةوكية بيلت وماإقول أ: سههههههههههههوفر عليك مه ة ال ح ي  و أجاب   أج 
 .  يضا  أ حاك السوايا ي بيل وو من جانبه الكثير وقف ويه الحرب. واإل

كوات  أ  أخطر. و ههههههههههههههحيح كبر واأنهها اأإمهة الةربيهة. و كبر على اأولكنهها مةامرة كبر ه بها لةلهها ال ةامرة اأ
قههامههة  إفلسههههههههههههههطيني و  ا ق لبنهها  من خالل نشهههههههههههههههاء وطن بهه يهها إ  ال ةامرة كوليههة والههه ف منههها أ ال ةامرة محليههة إال  

   .الكان ونات

نلررا حر  من دون  أمررل« وحركررة »فتج« وكيف أين حركررة »ة حول الحر  التي بجررابرر مررازل ررا ن تظر األ :قلررت
 ؟  ن اط 

مههاو وليس ونههالههك في أنههه في  رب ال خي ههات ليس ونههالههك عرب ية هه و   ركههة »هع ههار: ال ول بهه  بوأ أجههابو 
ماو أ   ركة »إسهههاي أ ىاالمر عل إلىوا ال خي ات و نظر أ جانب  إلىي ي ف بصهههالبة الوقت نفسهههه رأ  عام عرب

لها... ا  مثا ويا ال ول ايه    كرب ها ل كو  سههههههن ا  أ   رمي  ركة »ف حو ال ي سههههههبق أشهههههه   سههههههاع وا إ حاول بة ما 
 ها وي بيني وبين النظهام  نإمهاو و أنهها بيننها وبين  ركهة »إوهيه الحرب على  إلىنظر أنها ال أالكثير من ال بسههههههههههههههيا. و 
سههههههههرائيليه وم ف ية لح   ي الجنوب   ةرض لغارات الطيرا  اإل  ال خي ات فإسههههههههرائياه ب ليا إالسههههههههور ه وبيني وبين 

ال صهف من جانب ال بابات السهور ة والو  ات   إلىسهرائيلية في الوقت الي    ةرض ال خي ات في بيروت والبحر ة اإل
ات  كو     اأإكة في ويه الة لية وي سههههف الشهههه ي  ا  ال ول الةربية ال شهههه ر  ولأل ماو.أالخا ههههة السههههور ة وم ف ية »

 .  ال حلية في الل بة الكبيرة 



294 
 

 ل الايادة عن القاعدة؟ اللطة: فْص 
متلل برالايراديين الهلسرررررررررطي يين الرذين وفردوا من دول اللليج  إعمرار  بوأقلرت وكرانرت الردارة التي يحرل فيلرا 

  بوأخ ي تقد األ الثانية للثورة الهلسرررررررررطي ية. أوا  نطالقةديم واج  التل ئة بذكر  اإلوروبية لتقوب ض ال واةرررررررررم األ
  ىسرررتأذنك في التوضررريج علأل الايادة الهلسرررطي ية عن قاعدنلا قد نحققت. و سرررتلدفت فصرررْ إ يعمار ان اللطة الت

مرال داخرل ثالث دول لنن  ن القراعردة موجودة في المليأني: أن را ع ردمرا نترأمرل في واقع الحرال يتبين ل را ال حو اآل
ن ال القة بين الايادة وقادة هذه الدول سيئة. وزيادة في التوضيج  أعن  نستطيع دخول هذه الدول فضال   الايادة و

  ردن فضرررال  ن القاعدة الرئيسرررية هي اوردن بالمليمال المت ددة ه الكر والايادة و نسرررتطيع دخول األإنقول  يضرررا  أ
 متونرة.   األردنيم نْ والح   عن ان ال القة بين الايادة

ن ال القة  أعن  عدة الثانية هي لب ان بالمليمال المت ددة في ر والايادة و نسرررررتطيع دخول لب ان فضرررررال  والقا
»حكومررة  إلى»حكومررة القوال اللب ررانيررة«  إلىمررل« أبين هررذه الايررادة و»الحكومررال« المت وعررة فيرر  من »حكومررة 

 سيئة.  خر  كثيرةر أ  »حكومال«  إلى .« ..فرن،ية»حكومة سليمان  إلىالنتائ « 

ان الايادة   والقاعدة الثالثة هي سرررروريا بالمليمال النثيرة ه الك والايادة مم وعة من دخول سرررروريا. وعمليا  
مع دول يتواجد فيلا الهلسررررررطي يون   بةالهلسررررررطي ية موجودة في دول ليس فيلا ن،م ال فلسررررررطي ية وعالقتلا طيا  

 ون الهلسطي يون.  و ال سكريأالمقتدرون 

ر  المحتلة حيث عدم وجود الايادال الهلسررطي ية  هم هي نلك الموجودة في األالحال ان القاعدة األ وبطبي ة
 سرائيلي.  حتالل اإلطبي ي ومشروع بسب  اإل

متى سرررتبقى الايادة   إلىخر  هي: أ  و فل طرح السرررؤال بصررريغة أ؟ األمرعتقادك سررريسرررتمر هذا إمتى في  إلى
 ؟  ردنب يدة عن القاعدة في كل من سوريا ولب ان واأل لهلسطي يةا

الثورة الفلسهههههطينية. ومع  ى   ضهههههةه من وجوم علأع ار: ل   و هههههةت في ويا السهههههةال كا ما  ر   أبو  أجابو 
 .  خيرة ذلك سهرك على السةال من الن طة اأ

 ؟  ة الهلسطي يةالثور  ىعلقول  هو ه،وم أستوضج فيكون التهسير إن ما قول: أسأل ألأووجدل نهسي 

ر ههههها.  أر ههههها وشهههههنها في ذلك شههههه  ثورة الجاائر ال ي كانت خارج أنحن ثورة موجوكة خارج  :ع ارأبو وقال 
سهرائيلي قاكرة على الو هول    الل اإلكوات اإلأ  أرا هيها. ولوال أوونالك ثورات كثيرة في الةالم   واج  قياكا ها خارج 

   ن واج  وننا ا بين شةبنا.  أوطننا ال ح ا لكنا نفضا   منط ة كاخا أ إلىخالل ث اني كقائق 

جر ه ثالث مةسهههسهههات كولية  أسههه ف اء إولكن كيف  كو  ويه ال واع  بةي ة عن ال ياكة عن ما ي بين لنا من خالل 
رض ال ح لة وم مع منظ ة ال حر ر الفلسهطينية ثم ع  وا ويه النسهبة  في ال ائة من فلسهطينيي اأ %94.7محاي ة ا  

بةي ة عن  يضهههههههها  أج  ع ال جلس الوطني الفلسههههههههطيني في ع ا  وكيف  كو  ال واع  في االرض ال ح لة إل م عن ما با
  و هيي ا   ن يصههههاب كع ا  شههههه  و صههههاب م  ن يسهههه ال ياكة عن ما  ةم ال ظاورات م   الضههههفة الغربية وقراوا و سهههه شههههه  م  

 ل نظ ة ال حر ر الفلسطينية؟  

   ؟ ن   ر ن فا ة الشةبية مس  رة مني شهة عن ال ياكة واإلوكيف  كو  ال واع  نفسها بةي 

  وكيف  كو  ال واعه  في لبنها  بةيه ة عن ال يهاكة عنه مها يسهههههههههههههه  ر وهيا اله فهاع البطولي عن ال خي هات ال ي  نهاك 
لي ال حافا الةربية وال ولية من فو نشا ال نظ ة بص وكوا   ها؟  أج 

ل فهاف  ول  عنه مها  سههههههههههههههير في اليرموك  ظهاورات  نهاك  بهاإلوكيف  كو  ال واعه  في سههههههههههههههور ها بةيه ة عن ال يهاكة 
 منظ ة ال حر ر الفلسطينية؟ 

من    ع كا   أالفلسههههههههطيني إال  - اأركني فاق وقف ال لك  سههههههههين الة ا باإلأو ههههههههحيح ا  سههههههههوء  فاوم   ث و 



295 
 

سطيني ي يم وو الفل  رئيس ال جلس الوطني أعن  اكة الفلسطينية ي ي و  بصفة مس  رة في ع ا ه فضال  يعضاء ال أ 
 خر بصفة مس  رة في ع ا . اآل

ا عن  ر وبشهه ى الوسههائنها  ةب   إما ج اويرنا كاخا ال خي ات وناك فأوفي اأرك     ركا بةض قوا نا الةسههكر ة. 
 ل فافها ال طلق  ول منظ ة ال حر ر الفلسطينية.  إ

خراجهم من إالكر م بنصههههههههههههههرة الهيين ي م يةه  في ك هابهه   ةهالىخرجوا من كيهاروم.    سههههههههههههههبحهانهه و أ  إننها من الهيين 
ي كمشق  عيب على اليين مكثوا فأ نا أخراجنا من كيارنا ن طة ل صلحة الثورة الفلسطينية ول ياكة ويه الثورة. و إكياروم. و 

رنا ب رارنا الوطني  جال ك ب وال وقع  صهههرفوا ب راروم الفلسهههطيني ال سههه  ا بين ا نحن وا ىنهم في سهههبيا ال حافظة علأ
 .  ي ومةاناة فسلهجرة من ألم نارغم ما في  ىطيني ال س  ا علالفلس

ن هذه  أسرررررائيلي نوج  لضررررر  هذه المكان  في دمشررررقر وهل ن الطيران اإلأنسرررراءل: هل أجد نهسرررري ه ا أو 
ختراق حاجز إسرررائيلية في الشررلر الماضرري لنل المدن السررورية. و ختراق اإلذ  خالل عملية اإلأةرريبت بأالمكان  

ين ضرربوا؟  أسررائيليون و ين ذه  اإلأ إلىش مكان. ولنن أ إلىسررائيليين الوةرول سرتطاعة اإلإن في أالصرول ي  ي 
 .  مقر م ظمة التحرير في نونس وقصهوا ودمروا بي ما المكان  في دمشق مطمئ ة إلىلوا لقد نوج

 مل نبالج األإ: 1987ش ار 
 ؟  1987ام عمار. ما هو ش اره لل أبو خ كل س ة للا ش ارها ع د األ :قلت

 .  مانبالج اأإ: شةار  وو: أجابو 

   ؟ ش حيثيال نست د في هذا الش ارأ ىعل :قلت

  و هل ا   زكاك  ووجا  إ  الوطن الفلسهطيني إ. فةلى رغم  هراوة الهج ة علينا ف يثيات بسهيطة ج ا   إلىسه ن  أ :أجاب
الطو لة. وعلى رغم ا  ال ةامرة كبيرة  عبر شههههالل ال م الي  لم ي وقف لحظة وا  ة في ال سههههيرة الفلسههههطينية الصهههه بة و 

  ه الهي  اثبهت قه ر هه على مواجههة خصههههههههههههههومهه في كها وهيه  الرقم الفلسههههههههههههههطينيأ كوا هها كثيرة وم ةه كة الرؤويه إال  أو 
 .  وساساسي في مةاكلة الشرق اأخر  ذلك الرقم الصةب واأأ  الجبهات ال  ة كة والةر ضةه يةوك مرة 

 ذكريال ومشاعر ومدن  
ن الايادة ب يدة عن قواعدها والذش كان  أرنياح ل ر حول إنك نسرررر،ل عدم أطار السررررؤالر الذش بدا إقلت: في 

نحليلك حول  كثير التألقر يلم ا لو نسرمع م ك ب ض الذكريال التي نحمللا في نهسرك عن عمان ودمشرق وبيرول  
سرتمرار مثل  إنتردد عليلا في زاء عواةرم إن ن رف في الوقت نهسر  مشراعرك أنر و ن نزورها اآلأكمدن و نسرتطيع 
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 ؟  وة  اء والقاهرة ونونس بغداد واللرطوم وال،زائر

 ركك قول الشاعر:  أع ا  وكمشق وبيروت  إلىبالنسبة  :أجابو 

 عا اة   ي    جارت علإبالك  و         كرام     نوا علي  إولي و أ و 

سههطينية ب راروا الوطني ال سهه  ا ل  ابةة  قول ا  ويه الةوا ههم   ت ال سههيرة الفلأالةوا ههم االخر   إلىوبالنسههبة 
 .  مينة لهيه ال سيرة أ  شاء  . وكانت الح اية كر  ة و إ  ى ير فع الةلم الفلسطيني فوق ال  ي طر ق الثورة 

 فرص ضاعت على الحل 
الحل الم قول للقضرررررية الهلسرررررطي ية   ىه الك ب ض الهرص التي ضررررراعت عل إنهل من ال،ائز القول  :قلت

 ؟  الهلسطي ي األردنينهاق إلهملا اأو 

  سههههبب  ههههياع  أ  الي  نسهههه ةه وو إعظم. أ و كنت   ر  فال صههههيبة أ  كنت ال   ر  ف لك مصههههيبة إ: أجابو 
رك  ال ة رف بهال رار  مر كهيلهك ف ها الهي  يجةها اأ. إذا كها  اأ242  يهاسههههههههههههههر عرفهات لم ية رف بهال رار أالفر  وو 

ا سهههور ا ال  سههه ةي  الجوال .  جةا مصهههر ال  سههه ةي  غاةه وما الي  يجةال يسههه ةي  الضهههفة الغربيةه وما الي  ي 242
للحا    لق عر ا  أنني لم إقول أميركية وال من اليين  خ عهم الكل ات. ومن ونا نني لست من ال بهور ن بالسياسة اأإ

ل كامب خراج مصههههههر من خالإسهههههه سههههههالم. وبة ما ووجهت منظ ة ال حر ر بالةاكل ورفضهههههه ه. ال ةروض علينا وو اإل
 .    ن با بهأس سالم الي  ال ي كن و اإلس  رار وإ  ال ةروض بإكيفي  ف

   ؟ مباركمتى سي ود الود بالشكل الذش كان علي  بي ك وبين الرئيس حس ي  :قلت

 .  خفي ويا الهو  أانا مصر  الهو  وال  :أجاب

 نتصار ال راقي ومبادرال السالم اإل
يام وهج  شرأنلا. وما دم ا نفيش هذه األنثير من اومور لني نسرألك في مام ا الأو  امتللن الدار أيبدو قلت: 

 .نتصارن ن رف رأيك في هذا اإلأن ا نود إي فيرانم اإلنْ نتصار عسكرش كبير حقق  ال راق في حرب  ضد الح  إ

قية. با  ال ياكة الةرا ي بائي فأخواني و إ   قالئا ي ابةو   فا هيا ويه الحرب مع أنني إسه طيع ال ول أ: أجابو 
 بالهجوم على الفاو.   إيرا    ال قيام إر من ن  ي  ول م  أنني إس طيع ال ول أ

ن صههههار لالمة الةربية وليس  إنه إقول أم الر هههها و أن صههههار الي      ه ال وات الةراقية في »اإل إلىوبالنسههههبة 
ا ي افع عن البوابة الشهههههههههههههرقية.  ن إر هههههههههههههه ف ا و أ   الةراق ال ي افع عنأللةراق و  ه. ول اذا اقول ذلك؟ والجواب وو  

ام   ال ائ  الفاري أ ال  إخيرة ن صهههارات ال ي    ها في الف رة اأرغم اإل ىوعل  سهههين ال ية    ال باوي وان ا يطرح    ههه  
 .  في الوقت نفسه مباكرات السالم 

رغم   ىنني علإي خام ني يرانال ا هههية قلت للرئيس اإل نحيازنني في ق ة ع م اإلأ إلىشهههير في ويه ال ناسهههبة أو 
انحياز الرئيس موغابي من بيل الجهوك مع رئيس ك لة ع م اإلأع را هههههههههك فسههههههههههها إ  ي اف ويه الحرب ال ي وي إ أج 

 سالمية.  ن الةربية واإلي و   االم ي  يران   الشةب الةراقي و   الشةب اإل

سههههههه ها إ ي بات م الر ههههههها و ووي ال ةركة الأفي مةركة » ن صهههههههار الي     ه جيش الةراق هههههههيف بة  اإلأو 
ق من ال  ي وسهههههههههههههيكو  طر   مياال  أق ربت أ»اليوم الةظيمو فهقول: في اليوم الي    وقف ايه ويه الحرب سههههههههههههههكو  ق  

 . م كنا   مرا  أبواب ال  ي أ

     
علد   نسرررررررررتقرل واإن حركة »فتج« أ إلى ذا كان بال مطمئ ا  إعمار عما أبو خ ن اسرررررررررأل األأكان في ودش 
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نسراءل مع نهسري: وهل هذا سرؤال ي،وز  أ نهصرال. ووجدل نهسري  إش أمام أن وو م،ال ب د اآل قسرامال قد ولىناإل
شرررم ة ثم وضررر لا فوق قال  جانوه   22طرح  على قائد يطهىء مع اوكثرية السررراحقة من قادة الحركة التاريلية 

 جيء ب  للذه الغابة.  
 عمره. طال هللا فيأ

 

   ن شر الحوار في م،لة »التضامن«
 7198 كانون الثاني /ي اير  17خ بتاري
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 طه ياسني رمضان العراقي  مقابلة مع رئيس الوزراء  
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  ال ائ  األول لرئيس الوزراءر عضو م،لس قيادة الثورة في
ال راق ط  ياسين رمضان يل  "التضامن" بحديث شامل حول  

 الحر  والسالم والم طقة 

 

الذش يتابع ال شراط الرسرمي للسريد ط  ياسرين رمضرانر  
ول لرئيس الوزراء في ال راق وعضررو م،لس قيادة  ال ائ  األ

الثورةر نسرررررتوقه  هذه الدي امية التي يتميز بلا الرجل. هكذا  
الل الحر . ثم هكررذا مع دخول كرران قبررل الحر . وهكررذا خ

ن ننون السررررررررر رة  أالحر  السررررررررر رة الثرام رة التي من المؤمرل 
 خيرة ليبدأ ب دها ال لو  النبير.  األ

ضرررررانر مثل باية الصررررر  المتقدم في  وط  ياسرررررين رم
كتسرررررررربت في خمس إالايادة ال راقية الذش يضررررررررم م،موعة 

الت مية والحر ر   عشرررررة سرررر ة ن،ربة و مثيل للا في ميدانيْ 
تصررررادش في  قضررررافة ن،ربة ال لو  اإلن إلهي نسررررت د اآلو 

عطى  أداريررةر التي مرحلررة مررا ب ررد الحر  هررديررا بررالثورة اإل
امئيس الضوء اوخضر لتطبيقلا الر  بي ما المدافع نواةل   ةد 

ال طق ويواةرررررررررررل المقرررانلون ملمتلم في الميررردان. وهرررذه 
ربع وعشررررررررين سررررررراعة لتأدية  أمد   ىالم،موعة جاهزة عل

ثيرة مطلوبرة م لرا نراوح بين المشررررررررراركرة في واجبرال  دوار كأ
م ظملرا من ال وع غير  عواةرررررررررم ال رالم في ملمرال  إلىنر ال،بلرة الرداخليرة وجبلرة الحردود وبين التوجر  ال،بلتيْ 

 التقليدش.  

( مع أحد رموز عملية  1987 - 9 - 10ول كان هذا الحديث يوم اللميس الماضررررررري )وفي مكت  ال ائ  األ
سررتغرقلا الحديث  إن من وقت  بتلصرريصرر  سرراعتيْ  لة ما ب د الحر . وكان ط  ياسررين رمضرران كريما  التحضررير لمرح

  20جريت في  الحديثر وبين يوم أنطورال بين اليوم الذش  ندث مما سرررريح إلىنظار متوجلة في وقت نبدو كل األ
سررررتث ائية ب دما كان عقد  إيلول )سرررربتمبر( وهو اليوم الذش سرررري  قد في  م،لس ال،ام ة ال ربية في نصرررر  دورة أ

 و  )اغسطس( الماضي. 23ال ص  اوول من هذه الدورة يوم 
ذا  إ إيرانقرار بمقاط ة نحو نونسر وهل سرررررريكون م،لس ال،ام ة مسررررررت دا  إلنلاذ وبما أن األنظار متوجلة 

جتمراع المقبرل لم،لس  ن الحرديرث بردأ بسرررررررررؤالر  عمرا هو متوقع من اإلإفر  598القرار  ىكران نظراملرا لن يوافق عل
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  19بتاريخ ديث سري شرر في »التضرامن« ن هذا الحأ إلىشرارة مسرتو  وزراء اللارجيةر مع اإل ىال،ام ة ال ربية عل
 .  نهاق علي لما نم اإل ن قاد الم،لس طبقا  إش قبل يوم من أ 1987 - 9 -

نه ي  يا عن  أال ا ههههههههههههي ي بين لنا  ج  اعهإ في هههههههههههه ره مجلس الجامةة أعن ما ن هما في البيا  الي   :أجابو 
بيانات سههاب ة من  ي  الصههيغة واللهجة وال ضهه و .  

.  ا    يا طههار وجهههات النظر ال  بههاينههة جههاء مإ  ى في 
ب طع الةالقات مع النظام   ا    البيا   ضههه ن قرار أولو 
ي لكا  أمكن ال ول ا  ال ضهههههههههههامن الةربي ب أه  يراناإل

ة مةشههههههههر  وب سهههههههه و  م   م. وكا  ذلك سههههههههيب و ب ثاب
  إلىمهة عنه مها   ةرض للخطر  ةوك   اأهللج هاوير به 

  ذلك لم ي ح ق بسهههههبب  باين  أرغم  ىا هههههال ها. وعل
  يه هم  هقه هراح الهبهةهض بههههههه إ  أال إوجهههههههههات الهنهظهره 

ه  كهها  مة وال   1987 - 9 - 20ن ظههار   ى يوم اإل
   ماه عن  إلىه م بوال   ا  نه كا   ةو ضه أ ر  و باأأ

ج  ههاع ببيهها   فضهههههههههههههههاه والههي  وو خروج اإلمر اأاأ
ج  اع مف وح. وما إنه أ إلىشهارة  اسهم ال ي ضه ن اإل

  يكو  خطوة  أج  ههههههاع ال  بهههههها وو ن  نههههههاه من اإل
مم ال  حههه ة من مين الةهههام لألذا عهههاك اأإة. فههه م  ههه مههه 
لي ول انهههها مهههازالهههت على موقفهههها و رفض قرار   إيرا 

ر    ي ر أمجلس الجههههامةههههة  ى  علإمنه فهههه مجلس اأ
  يفي  أنه سهههههههيكو  ب ثابة  أمين الةام ال وقف من شههههههههنه   يةلن اأأقطع الةالقات مةهاه با ا  قطع الةالقات قبا 

 خاذ قرار  إكرجة  إلى إيرا  ههه   ا   ل ال ي الب  سههه  هثر عن ما سههه ج  ال وقف الةربي مو   ال و  ىوعل إيرا  هههغا على 
 ع الةالقات ال يبلوماسية.  ب ط  

  إيرانبقطع ال القال الديبلوماسررررررررية مع  ا  لاذ الدول ال ربية قرار إنن ه الك خطة نقضرررررررري في حال أقلت: هل 
عقا  قرار الدول  أسرررالمية في كما حدث مع الدول اإل ا  من نه ل الشررريء نهسررر  نماأبالطل  من الدول اوسرررالمية 

 ؟  نور السادالأس )الراحل( ال ربية بقطع ال القال مع نظام الرئي

  قرار عربي أ  أ ا  يضه أ: ليس ونالك خطةه لكن من ال ةك  ونالك مشهاورات في ويا الشهه . ومن ال ةك  أجاب
يغيب عن البال ا  ال ول     الأسهههههالمي. ومن ال هم إمة  ر  ىعلعن ما ي م طر ه  ج اع سهههههيل ى قبوال   خاذه باإلإي م 

ج اع عربي على قراره وباليات قطع إذا كا  لم ي ح ق إعضهههههههههاء ال ول االسهههههههههالمية. ولكن أ الةربية  شهههههههههكا نصهههههههههف 
 .  ال ة  ر االسالمي ىفضا ع م طر ه عليه فا  من اأيرانالةالقات ال يبلوماسية مع النظام اإل

  إيرانراع مع ال ر  وحقائق الص
. وهي نظرة  إيرانال القة مع  إلىحداث مكة سرررتتبدل نظرة ال ر  أ  اوول أن  في ضررروء قلت: هل ي تقد ال ائ

 ؟  نبين قوميتيْ  ن وليس ةراعا  هو حر  بين نظاميْ  إيرانن ما جر  بين ال راق و أ ىنقوم عل

  ذلك أْجل ومن لنهاية طبي ة هذا الصرررررراعن ال راق لم يشررررررح لل ر  ما في  اأول و ير  ال ائ  األأذلك  إلىو 
   ؟ الحر  ضحية يذهبون  نال،انبيْ  من مسلمين ألن س األ بداءإ إو يقدموا لم الذين بي لم النثيرون  ه الك كان

ا من الةراق طلية هم  يفو  كثيرا   الةرب  ههحى ل  : أجاب   شههر رةه نيات وي الفري نيات  هب قناعة   ول   أ أج 

 الزميل يستقبل رمضان ياسين ط  ال راق في الوزراء م،لس لرئيس اوول ال ائ 
 طرم فؤاد
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  ليهاهإ ال شههار الح ي ة يلغي ال ذلك  إف   غير م ك  الح   لوا أ كانت اإذو . الةرب و هه  الخلي  ارطأق  هه  وي إيرا  وا 
  إيرا  وق ال. ال ينية بالصهههههههههههفة مراأ يطر و   نهم أ خطورة  كثراأ وم  الحاليين إيرا   كام   أ ع باراإل يف خياأ مع

 وو ييراناإل الة و  إ قولأ ونا نفسههههي ج أو . الةربي ال وقف يف شههههرخا   و ح ث الصههههف يشههههق سههههالم اإل سههههم إب للةرب
 عن فضههههال   سههههرائياهإ من قااأ ىعل مرة  مائة كبرأ مكانا هاإو  إيرا  رضأ أ  ولاأ نهلسههههببي   الصهههههيونية من خطرأ
  مسههههه  رة وز اكة  و  ي وا ونفطها سهههههوا لها لها كبيرة  كولة إيرا   إف ال  ح ة  الواليات على   كا سهههههرائياإ كانت ذاإ نهأ

 .  مليونا   خ سين    الأ البالغين سكانها ع ك في

  ويا كا  ذاإ   ى ه ضهههامنا   يح ق عربي بل   أ ىعل سهههرائيلياإل الة وا  ا   ين في نهأ فهو الثاني السهههبب ماأ
  ال ي الحرب  جربة إلى ا  مسهه ن  ذلك قولأو . ال ضههامن ويا يح ق ال الةرب ىعل ييراناإل الة وا   إف هنسههبيا   ال ضههامن
  وسه حرر اسهالميةه ثورة  إيرا  ا  ي ول نم   وج نا الةراق مع الفة    ضهامن ونالك يكو    أ من ب ال   نهأ كذل خضهناواه
ا ومن ال  يه   حجةب الحياك على لسههههههنوات وقف الي  االخره البةض رأينا كيلك.  مةها لل واجهة  ههههههرورة  ال ذلك أج 

  ال ي ووي  حرشههههههت ال ي وي إيرا   أ ع باراإل يف وةالء يهخي  أ كو   من ال سههههههلمه  مع ال سههههههلم  ق  الإ يجوز ال نهإ
  ليس انه كثيرة  عربية قطارأ و ةك  ال  آمرة  الامرة  و افأ  خطر يكشههههف  أ الةراق مكنأ   مشههههي ة وبفضهههها. ع  تإ 

 .  يةيراناإل الامرة  مخاطر قطاراأ ويه  ي ي  أ ي كن ما ونالك

  ال واقف في ن هما عن ما ونحن. ال قة إلى يف    قول للةرب وا هحة غير الصهراع طبيةة  هب ال ول ا  وأ هيف
   هبه    ههكه  به أت الفهاو   اللإ بةه  الخلي  كول  هبه   ها  ل  ع   السههههههههههههههور   ال وقف وو خطورة  ال واقف كثرأ  أ نجه  الةربيهة

  سهههبابأ م أ الصهههراعه لطبيةة فهم  ع م  عن ناشهههىء ذلك  أ فها. ييراناإل الف ات من سههه فاكة اإل سهههو   له وم  ال سههه اأ
    ؟ اخر 

  الشهههههههةب ا  قولهف ذلك إلى  هههههههيفأو . السهههههههبب وو سهههههههور ا  اكم  ولكن مفهومةه الصهههههههراع طبيةة  أ ع   أ  ننيإ
  لطبيةة وا ههح  ح ي  ونالك كبياتاأ من كثير وفي الةراقيه الشههةب يفه ه ك ا   اما   إيرا  مع الصههراع يفهم  السههور  
  كن    نفسههههههه االسهههههه   أ  ك ا. الةربية ال     هههههه ن رك  ال ح رة  م ينة فا  السههههههور ة الجغرااية ك ب في و  ى. الصههههههراع

  بخرمشهههههههره ال ح رة  و ب ل سهههههه اأ  افظ يه ي وعن ما. عربسهههههه ا  عن  خا الةراق  أ بحجة إيرا  مع الةراق إ فاقيةب
  نظرنا وجهة من وو الي  الصههههههههههراعه طبيةة فهم  ع م  عن نا   ذلك  أ يةني ال ويا والفاو» ب خول الخ يني و هنىء
  الشهةبي ال وقف  هب ث ة ىعل نناإف الشهةبي وال وقف الرسه ي ال وقف ع باراإل في خياأ ومع. فارسهي - يعرب  هراع
 .  الةراقي ال وقف ل صلحة النهاية في سيكو   سور ا في

ا من ا  شههي   ة ا لم  عربية طرافا  أ ونالك  إ   واليين ال اكر ن  مع ال شههكلة ولكن  ههةفهاه بسههبب وذلك الةراقه أج 
.  الوعي من م  نيا مسه و   يةكس وذلك نمسهل  ي   نكول ي   بين  رب مجرك كانت انها إيرا و  بيننا ال ائرة  حربال في رأوا
 .  ف ا باليافطة سالم إ ووو ها  سالمإ ليس إيرا  يف وو ما  أ إلى  افةإ

   مكة حادثة من المستهادة الدرو 
  إلى يتحول نأ يمكن إيران مع اعالصررررررر  نأ ن تقدون  وهل مكة؟  حادثة من المسررررررتهادة الدرو  هي ماقلت: 

   ؟ نقوميتيْ  بين ةراعا   علي  بقاءاإل - لل راق ذلك في والهضل - س وال سبع في مكنأ ب دما طائهي ةراع
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  وليس سهههالميا  إ مي با   ليس إيرا  في وو وما. ميوبيا   وليس فارسهههي - عربي وو الصهههراع  إ ال ول كررأ: أجاب
 وو ما ا     يرنا وفي. كثيرة  ج هاكاتإ ونالك كانت وا  وشههههههههيةيه سههههههههني بين فرق  ال نهأ ذلك الشههههههههيةي ال يوب وو

   أ  جاه إب   فع إيرا  كانت ذاإو . والجةفر ة سهههههههالم اإل ها  حت ووالاأ ويه  يفةا خرآ كينا    أ وو إيرا  في  ا ههههههها
 في   ث الي  ا . لها نبهال  من الكثير ونالك ا  واع    ال كي ةه ويه  إلى ال نبه ال طلوب فا  ميوبيا   الصهههههراع يكو  
  إلينا وبالنسهههههبة. شهههههيء كا ليس عنه الكشهههههف  م  وما كبيرة  مةامرة   ووي طالقهاإل على مظاورة  وليس مةامرة  كا   مكة

  ونالك  أ الب اية مني السههنة ويه  قناع نا وكنت. يينيراناإل ال سههةولين  اكي أ ن ابع الح  موسههم  قبا سههنة كا في نناإف
   هب ث  نا ومع. ال ةامرة  لهيه  الح ي ي البة  ل ةك   مكة  اكثة وجاءت واالسهههههالمية الةربية ال   سهههههات  سههههه ه ف مةامرة 
  الةربي ال وقف يكو    أ ن  نى كنا نناإ إال   الف نةه على لل ضههههههاء يكفي ما ال  رة  من عن وا السههههههةوكية الةربية ال  لكة
  واجب من ال   سهات ويه    اية  أ و هحيح. ربيةالة لل   سهات   راما  إ ن اإو  للسهةوكية كع ا   ليس فضهاهأ عام  بشهكا

    ى مازالت الةربية طرافاأ بةض  أ وو سهههههه غراباإل إلى ي عو ما كثرأو . كبرأ الةرب مسههههههةولية  أ الإ السههههههةوكية
  ويا  أ ذلك ىعل وركنا. بةطي    عالقة الوقت مع يح ق  أ شهههههنه من إيرا   مع الصههههالت سهههه  رارإ  أ  ر   اللحظة ويه 

 .  إيرا  يخ م  الرأ 
 .  ليلك الةرب االش اء ي نبه وعسى ولةا

  يحك و   اليين  أ من ي هك و   ال ةاما خالقياتهب و   سههههههههكو   ال رونة ية   و   اليين ي  نع وعسههههههههى لةا كيلك
  على خالقا  أ ليسهههههت وويه . و ههههه يف خائف وو ن اإ مةهم  بال ةايش يناك  الي  الةربي الطرف  أ ية برو   إيرا  في
 .  طالقاإل

   التضام ي الوفد  ورموز الايادة مشاعر
  بلغكم ع دما بالقلق شررررررر رنم وهل مكةر حادثة نباءأ بلغتلا ع دما ال راقية الايادة مشررررررراعر كانت كيف: قلت

  يامأ قبل السرر ودية ال ربية المملنة إلى التضررام ي ال راقي الوفد نشرركيل في سررتوقه اإ ب دما ن اأ هل ذلك إلىو  ذلك؟ 
  ال،وش  والدفاع ال،وية القوة قائد شررررررفبان حميد الطيار الهريق الوفد ضررررررم) عسرررررركرش  م  ى ذال رموزا يضررررررم ن أ

  الرذش النويرت يوم غرار ىلع «مكرة يوم» ع وانر  يكون  ال،سرررررررررورة الم رارك من يومرا   نتوقع نأ ل را ي،وز ر(ال راقي
  ال مق في قم اط إلى( 1987 - 9- 9 ب اءر األ) مسأ لاوجل   التي الضررررررررربال ي دد ال سرررررررركرش  البيان سررررررررم  ا
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   ؟ ييراناإل

  وليس مةامرة  نظرنا وجهة من كا  نهأ ا  خصهههههههو ههههههه  مكةه في   ث ما بلغنا عن ما ن لق  أ الطبيةي من: أجاب
  رناعب   ول  . موراأ  ه  ء  أ ىعل قاكرة  السهههههههةوكية الةربية ال  لكة  هب م هك ين كنا نفسهههههههه الوقت في لكننا. مظاورة 

 في خوة لأل لي ول ورسههه ي  ابي وف  ف وجه ع لي بشهههكا ال ةبير يكو    أ ركناأو  همخ لفة ب سههه و ات وقل نا موقفنا عن
  الةراق وا  عراقيهةه مه ينهة أو قر هة على عه وا  ب ثهابهة وو سههههههههههههههةوكيهة قر هة أو مه ينهة على أ  عه وا   أ السههههههههههههههةوكيهة

 .  نفسها بالطر  ة الة وا  ويا مع سي ةاما

  وبالنسبة  مكة  اكثة إلى بالنسبة إننا إال   بيا  بشكا يكو   أ  على كر ج الةربي ال هيي   عن ال ةبير ا  الةاكة  وفي
  اننا ل هكي  الثورةه قياكة  ومجلس الحاب قياكة  من ال شهه ر ك الوف  فكا  ع لي بشههكا ال ةبير أركنا باليات السههةوكية إلى
 .  منا طلبوا ما إذا ومةاون هم  مواقفنا ل رج ة إس ة اك على

  الةسههههههههههههكر   الناطق عليه أطلق ما ووو هإيرا  ع ق في الةراقي الطيرا   لياتع ا  ونا ال و ههههههههههههيح ال هم  ومن
ام  الرئيس أوركه  لةهه   رج هة أو  ةبيرا   جهاءت والكو هت يوم »   الةراقيين بهالطلبهة أيهام  قبها ل هائهه خالل  سههههههههههههههين  ههههههههههههههه  

  وناك من عليهم   طلق  يال الوا  ة  االطالقة إ  الكو  يين بلغوا» الرئيس قال الل اء ويا وفي. الكو ت في ال ارسههههههههههههين
  موقف عن عبههارة  كههانههت ال ي الرئيس  وجيهههات الجو ههة قو نهها نفههيت ول هه . والةراق من إطالقههة ألف سهههههههههههههه طلق عليههها

 .  أفضا  صبح الةربية ال واقف  جةا أ  نهما وخطوة  وعلني قو    ضامني
  ياسررررررين ط  لوزراءا م،لس لرئيس اوول ال ائ  مع الحديث ىعل نسرررررراعتيْ  نقضرررررراءإ ب د الطبي ي من كان
  وفي. للا حصرررر و الرجل مشررراغل نأل وذلك م   الحديث كمالإ مكانباإل كان ذاإ عما م   سرررتهسررررإ نأ رمضررران

 حول ولىاأل. م   نمسررألتيْ  طرح في لواأل ال ائ  اسررتأذن نهسرري وجدل نصرررفأل اوراقي جمعأ ك ت الذش الوقت
  هي الثانية والمسررررألة. للا مثيل و نحديال ال ربي التضررررامن فيلا يواج  التي المرحلة هذه في ال ربي اوعالم دور
 .  الحر  ب د قتصادشاإل ال لو  مرحلة حول

  عربا   مواطنين خ سهههههههههة نج  وال والفاو» يو  يراناإل يح ا  أ ال ة ول من وا قال ولىاأ   ال سههههههههههلة إلى بالنسهههههههههبة
    ظاورة؟  في يسيرو  

 في الةربية ال ظاورات  سههههههههههههير وال يوما   65 ل  ة  الاع ر  ا مخيم  السههههههههههههور ة ال وات  طوق   أ ال ة ول من ووا
   ؟ 1956 عام  يح ث كا  ك ا الشوارع

  مبررا   ليس ذلك ولكن. سههنة 20 قبا عليه كانت  م ا خفأ الشههةوب ق رة  جةلت الح يثة ال كنولوجيا  إ ي ال وق 
  ع لية في  هثيره  له ال ومي الوطني الحر االعالم   إ قولأ ونا نفسههي ج أو . الةربي شههةبنا بناء ال الة يق السههبات لهيا

.  والالمبهاالة اليههي  هالهة من و ن شههههههههههههههلهه ال واطن نفس في الث هة يارع الهي  ذلهك عالم بهاإل ونها عنيأ و . ال طلوبهة الوعي
 .  ال ضامن من كنىأ ا     يح ق  أ شهنه من مراأ ويا ومثا

 وفي. الةربية لله م    ي ي سهه نهاضإل  كفي تسههنوا سههبع مني ال ائرة  الحرب  أ نج  الةراقية ال جربة  ههوء وفي
  جاز ذاإ وأ سههههههاعاته منها الوا  ة   سهههههه غرق  ال الةرب خا ههههههها ال ي الحروب كانت 1973و 1967و 1956  روب
  الحروب  لك من  رب سههههه غرق هإ الي  الوقت  يانا  أ يفوق  ا  وق  سههههه غرقتإ الةراق خا هههههها  هههههغيرة   مةارك  إ ال ةبير
  نناإف وال ضهههحيةه للنضهههال سههه ة اكإ وعلى شهههةبنا عليه وو الي  الصهههبر ويا على شهههةب الكون يكو   وعن ما. الثالث
  إف ال  وخاة  بال و هههههههههههوعية الةراقية الحالة يةكس  أ الحر الةربي عالم لإل مكنأ ذاإو . وب سههههههههههه  بلنا بالنفس ث ة ناكاك
 مع ي فاعا نم   الوطن ياو من  مكا  كا في وسهههههههههنج   سههههههههه  ر لن الةربي الوطن في السهههههههههائ ة  ال ومي الكسههههههههها  الة

  وبنهو ههها م ناأ ب سهه  با ث ة كثرأ يجةلنا االمر ويا ومثا. ال ا ههي في يح ث كا  الي  الوطني ن فاعباإل اال  اث
 في النهوض  ههههةي  ىعل ماأ. الةربي ال ومي بة ه  في النهوض  ههههةي  ىعل ويا كبر ائها بنهوض فلن ا وأ ال ةنو ه
  نسهههههها اإل ويا  أ بحي  الةراقيه االنسهههههها  بناء يف سههههههاو ت الحرب من سههههههنوات سههههههبع  إ قوله ي كن ما  إف ال اخا
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ام  الرئيس ب ياكة  كار ةاإل الثورة      ها ال ي ال طور ع لية سهه يةابإ على ا  قاكر  سههيكو      أ نال ظ وعن ما.  سههين  هه  
 .  الحرب ن هاءإ ركل ج فر ة والبروك للخ ول يكو   لن نهأ يةني فهيا مس  رة  الحرب بين ا ب أت الثورة  ويه 

  قوة كثرأو  با ا  قو  سههههههيكو   الةراق  إف ن اجاإل وز اكة  كار ةاإل الكفاءة   طو ر  سهههههه ه ف ال ي الثورة  ويه  وبفضهههههها
 .  الحرب بة 

  قو  أ سهههههيكو   السهههههالم  يام أ من يوم  ولأ في الةراق  إف بالجرأةه   سهههههم  خر  أ   وقرارات كار ةهاإل الثورة   هههههوء وفي
  مسههههههلحة قوات ونالك  أ عن فضههههههال   موجوكة  ال ن و ة ال ر كاات أ  وذلك. الحرب  ءب سههههههبق يوم  خرآ من فضههههههاأو 

  ال م و  ة  و ههة ه م ربا   الحرب من سههيخرج شههةب ونالك وكيلك خ صهها هههاهإ وفي خبرا ها في و ي هاأ   ك ن عراقية
 .  طامةين أ  عن مهمن في  اآل بة  ال ن ية وجةا الوطن عن لل فاع ال س ة  مو ع في

  ال ي و جرب ه الةراق خبرة   ااي   ر هههه  نهاأ الحرب  ر   سههههرائياإ ا  وو الشههههه  بهيا يضهههها  أ قولهأ  أ كني  وما
ا ومن بالفةا   ل ها  .  إيرا  مسان ة  طر ق عن مس  رة  الحرب ب اءإ  جاه إ في  نشا ذلك أج 

  طو ال     يثا   لو  ه  يسه حق رمأ ووو. شه راكيةاإل ب جرب نا ال  ةل ة ال فسهيرات بةض واالخر الحين بين و سه وقفنا
   اآل ال ول ي نع ال ذلك ولكن ه(خيرا   ووع  فر ههههههههههههةه قربأ يف الح ي  ويا  مةه أجر   أ  االول النائب على   نيت 
 .  الحياة   طور مع لل طور خا ةة ش راكي ناإ  هب

ا ومن   وال جارة ةالسههههههههيا  مجاالت في وباليات الخا  لل طاع نشههههههههيا كور إلى نح اج ال طور ويا  هههههههه ا  أج 
ام  الرئيس طل هاأ ال ي كار ةاإل الثورة   ههوء وفي. والاراعة والصههناعة  خططها في ق ما   ما ههية ال ولة  إف  سههين  هه  

 .  والبيروقراطية الرو ين زالةإل

 .  ذ إب قر ب النهوض مع وموع نا

   ن شر الحوار في م،لة »التضامن«
 7198أيلول /سبتمبر 19بتاريخ 
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وزير األوقاف والشؤون الدينية العراقي    مقابلة مع 
 عبداهلل فاضل  

 لشاهد للمرة السادسة على المسلنية اإليرانية في مكة ا

 هذه خطة اإليرانيين:
 إعتصام داخل الحرم  

 إحت،از اإلمام وب ض الح،اج  
    مساومة الس ودية وإعالن إمامة اللمي ي

ير  الحرررديرررث مع وز جراء هرررذا كثر من دافع إلأه رررالرررك 
هملا  أالدي ية ال راقي عبد هللا فاضرلر ل ل  اووقاف والشرؤون 

الب ث في الت اطي مع المسرررائل   لى اسرررلو  حز إن  الرمز أ
عن   ال راقر فضررال   الدي ية وال تبال المقدسررةر وهي كثيرة في

 .ن  يترأ  للس ة السادسة ب ثة الحج ال راقيةأ

هللا   عبرد إنلى الردافع الثراني يمكن القول إوبرال سررررررررربرة 
الايادة المتقدمة في ال راقر   عضراءأفاضرلر بصرهة كون  من 

ر  نتبرراهلإل مر يبرردو وفتررا  أن نحليلرر  للمسرررررررررررائررل الرردي يررة إفرر 
  لما  م في ال راق ن  نْ م اويراني يطلق على الح  نْ ن الح  أ ا  خصوة

 !«م كافرنْ ن »هذا الح  أمن بي لا 

ن ن رف كيف ي ظر الب ثي  ألى ذلررك انرر  من الملم إو 
 .يرانيين النثيرة الحدةاإل ضايا الدين بالمقارنة مع نظرةلى قإ
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يحكم في ال راقر   ان كون عبد هللا فاضررررررل من رموز الصرررررر  المتقدم في حز  الب ثر الذش يضررررررا  ألى ذلك إ
يرانيةر والح،اج  هتمام شرديد ممارسرال ب ثة الحج اإلإب يتصررف وهو يترأ  ب ثة الحج بيقظةر وي، ل  يرةرد ي، ل 

 فنارهاأل نوظيف موسرررم الحج للدمة ثورنلم بجْ أن بدأل الحر  من أي شرررطوا م ذ  نأين الذين درجوا على يرانياإل

 .النثيرة التطرف

نسررررت بط الموقف الذش   فنار التيالايادة في ال راقر ع دما ي ودر األن يقترح على أوهو يه ل ذلك وفي ذه   
يرانية  للتصرررفال اإل لا  كثر حاج ن ب  أان عبدهللا فاضررل كان  ختصرراررإوب يرانيين في موسررم الحجد اإليحول دون نمد  

على الذش حدث في   المكرمةر وكان بالتالي شررراهدا   في مكة
  .يرانيةشيال الحج اإلميلي طرقانلا المحيطة بالحرم من قبل

 رة  الحج ال راقيرة للسررررررررر  نر  يترأ  ب ثرةأدرش أل ذلرك بردأل الحرديرث م ر  من هرذه ال قطرة من دون أن جرْ أومن 
 .السادسة على التوالي

ن ي سررألت  عن مشرراعره كب ثير ومشرراعره كمسررلمر وهو يتابع من موق    ما كيف عرفت ان  حاج عريق فلأ
 .ومتى سيؤدش فريضة الحج الوزارش في بغداد ما حدث في مكة

  . رام ب اإلثيا نني كنت وناك في مكة ال كرمة مر  يا  نا في بغ اك أأ ابع ما   ث و أوكا  جوابه: إنني لم 
وقاف في لأل    م  ةيينه وز را  أ كاء الفر ضههة منيإنه ي وم بأبةثة الح  الةراقية و  نه كا  وناك م رئسهها  أو ههح أثم 

 .يرانيةميليشيات الح  اإل شاو   فا يا ما فةل هنه أه و 1982 - 6 - 28

 »الحاج الرفيق عبد هللا« يتذكر 
وفي م ر  الحرررديرررث عمرررا جر  كررران  

الذش ي ادي  الب ض برررررررر »الحاج   عبدهللا فاضل
 .  الرفيق« يتذكر ويقول

مكة  يب ا   ث ف هفاجألم  إنني شهههخصهههيا  
نني عايشت طوال السنوات ال ا ية  ال كرمةه أ
ال ظ السههههههههلوك  أيرانيو . وكنت ه اإلما يخطا ل

سههههههههههههههالم الهي  ي هارسههههههههههههههه و ال نه  ال ةهاك  لإلأ
يرانيو  خالل موسهههم الح  الي  ي ول ايه    اإل
ال رف  وال فسههههوق وال ج ال  ﴿حانه و ةالى: سههههب

م الجهه ال في الح .       ر  أ  أ. ﴾في الح 
نسهها  ال سههلم عن شههيء ق ر  وناك ال يفصههح اإل

عال  عن و  اني ه... وال شهههههههههيء  ال عوة هلل واإل
غير ذلهك. ك ها جةها   مكهة محرمهةه ليس في 

سههههههههالم كانت كيلك. وجاء  ويا الوقت با قبا اإل
ك   رم هاه ال يجوز ال  ال فيها وال  سهههههالم لية اإل

يجوز ق هها الطير وال يجوز قص النبههاته و  ى  
مة ولم  الحيوا  ال ةذ  ال يجوز ق له. ف كة محر  

نه إلسههههاعة وا  ةه ومع ذلك ف ال للرسههههولإ حلا 
ن م  هذوبوا فههه إه بههها قهههال ( لم يرق فيهههها كمههها    

 وزير األوقاف ال راقي عبدهللا فاضل يرندش ثيا  اإلحرام
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 الطل اء.  

 يرانيو  على ذلكه بهمر الخ يني في الشههههههههر الحرام وفيا خرج اإلذ  كا ال سهههههههل ين يةرفو  ويه الح ي ةه بين إ
شههههههههههههههاو  الط وي  أكنت  1982نني مني الةام فاجه ب ا قام به الخ ينيو  في مكةه أأنني لم إالبل  الحرام. وأعي  ال ول 

ن ا  إر  بصههلةه و لى ال يوب الجةفإسههالم وال   ت   ى وال  ارسههات الغر بة والبةي ة عن الح  وعن الو  انية وعن اإل
نبياءه  مر بة من اأ ىعلأ نه هعلن نفسههههههههههههههه بأ لهيه ذلك انه ع باره  هههههههههههههها ب ال فو ض اإلإوي محاولة ل  جي  خ يني ب

  كا من أروا للناي يرانية في مكة  سهه ه ف  كر س  لك ال فا يم و جسههي وا في الة وله و ههو  وكانت ال  ارسههات اإل
 ينفسهههههههم فأيح ثو  الفو ههههههى و رفةو  الصههههههور و ج ةو     هم وكانواسههههههالم. ل   شههههههاوإلال ي ارسههههههها وو بةي  عن ا

با غااةه ل     نهم لم يكونوا  جاجا  هجام بأنني إجهاة السهههههههةوكية. اأ ىالحجاج وعل ىض  ي ن هم علية فر  غ ظاورات ب
  في مكة رض. وكانت ال ظاورات  ةكر  فو الحجيغفراك الحري لهيا الأرانيين محاطة ب ةب ين من إليكانت ج وع ا

 غالق ال حال ال جار ة.  إ ن طاع الطرق و إزك امهم من إل ا يح ثه  را  نظ

 عرفة   ىمحاولة فاشلة لتمديد الوقوف عل

جيا الوقوف على عرفة هنهم في سهههههههنة سهههههههاب ة  اولوا  أ يكر أه و مور كثيرة من ويا النوع  ح ث سهههههههنو ا  أوكانت 
 خر.  آ يوما  

 ؟  خرو عرفة يوما   ىوهل من الم قول نمديد الوقوف عل :قلت

عرف  كاية  أ نا كنت أخوة السههةوكيو ه و ه وث ة  فا ههيا لم يكشههفها اأ1985جاب: نةم مة ول. كا  ذلك سههنة أ
بلغني االخوا  ال سههةولو  السههةوكيو  بيلك. ولكن بحكم سههياسهه هم ال ي   سههم  أيرانية مني الةام ال ا ههي و ال  فجرات اإل

   .اهنع او  كس نهم إبالحك ة والنفس الطو ا ف
 

 .  مستغربا   ا  مر ألى ب ض التوضيج كي و نبدو إخر نحتاج و عرفة يوما   ىن مسألة نمديد الوقوف علإ :قلت

 : كانوا يخططو  للب اء في عرفة وع م الناول.  أجاب

 ؟  ما قصدهم من ذلك في نقديرك :قلت

 ع صام.  ر ف؟ ل   كا  ير   اإلراكه الخ يني من ع لية الحرم الشألكي يةلنوا لل سل ين نهجهم. ما الي   أجاب:

 ؟  هل ل ا بب ض التهاةيل والتحليل ل ملية الحرم :قلت

سهالم. إنه  إل  يسهوك منهجه وفه ه وفلسهف ه لأنه ينبغي أ  يةلن للةالم أالخ يني وو  ها ب منه  و ر    ب:اأج
   أليه. إ  ين اكوا أخر ن يجب آلسههههالمه وا  ا  ي ول انه وو اإلأسههههالمية با ير   مة اإلمن اأ يكو  جاءا    أال ير   
سهالمهم.  إ  يةي وا النظر في أما ب ية ال سهل ين ايجب أليه. إسهالمية وي ما ي عو   الحالة اإلأر للةالم   يصهو   أير   

سهههههههههههالمية. على  خر ن والةاملين في الحركة اإلالناي اآل يضههههههههههها  أبا و وليلك فهو ال ية بر الحكومات لو  وا  ابةة لهه 
سهههههه ى لكا يرانية  لغي وجوكوم.. كيف؟ انه ير  ا  ثور ه وي اله ف اأسههههههالمية اإليسهههههه ى بالثورة اإل  ما أسههههههاي أ

ونوا  حت    يكأخوا  مسهل ين ج يةهمه إو أسهالمية سهواء كانوا سهلفيين الةاملين في الحركة اإل ىمسهلم في الةالمه وعل
سالم. وويا ليس  حليلي با ما قاله الخ يني  اإل ىج علس  الل فهو خار ما الي  ير   اإلأمن ويه الثورة.  و جاءا  أراي ه 

 فييرانية. و من الثورة اإل    كو  جاءا  أال إسالميةه نه لم ية  ث ة مبرر لوجوك الحركات وال يارات اإلإباليات. ل   قال  
ال ية رف   سههههههاسهههههها  أ  يه ي ب ين ج ي ه ب ليا ا  ال يوب الجةفر  أا. والخال ههههههة انه ير    الة رفضههههههها فال وجوك له

لهي. وبال الي ي عو الناي   الل نظر ة ال فو ض اإلإلى إبوالية الف يهه ال ي وي ب عة من  ههههههنةهه يط ح بواسههههههط ها 
   .يرا إو السةال عن شيء ع لية منظ ة منسوجة الخيوط في ألى ع م مناقشة  صرفا ه إ

ن باية الح،اج المسررررلمين  إم فيرانيون في ملططلقلت: كيف نم كشرررر  المؤامرة؟ وهل ن تقد ان  لو ن،ج اإل

 ظلت  الواقية من شمس عرفال يحيط ب  ح،اج يحملون مظالنلموزير األوقاف ممسكا  بم



310 
 

 ؟  كانوا سيتصدون للم وبقساوة

  ي م  وز ع  أاكة   خيوطها نسجت في طهرا  ب قة. وكانت الةأ  الة لية كانت منظ ة و أ  اذكر أ ي  عل أجاب:
   أنطالق مسههههيرات »البراءة من ال شههههركينو. وكا  مفهومهم إلى ال شههههاركة في مواعي  إيامه   عو أبياناته قبا ع ة 

 كا  اج ال يشارك فيها فهو مشرك!!  

يرانيين   لوا مسهه سههات كيلكه وويه ال سهه سههات كانت مع النسههاء    اإلأ يضهها  أل   اك شههفت السههلطات السههةوكية 
  الهجوم. وكانت ال ظاورات   م في سهياق من ظم ي وم على و هع زواء عشهرة  ةيهخيوا رجال الحري منهن ب  أعلى 

ع هال ال خر هب. ثم يسههههههههههههههير خلفهم ب يهة ال  ظهاور ن الهيين ي وكوم  أ لف مه رب على أ 20 مرأة في ال  ه مهة يليهنإالف آ
خي  أ مه   كروبي( من وب خ يني. وال سهههههههيرة ب أت بكل ة لكروبي ثم  مور شهههههههخصهههههههيا  اأ ى ري الثورة و شهههههههرف عل

من السههههةوك   اأبر اء من الحجاج ومن رجال أالغوغاء يحط و  كا شههههيء يصههههاكفهم كال  اجر والسههههيارات. ل   ق لوا 
وا الطوق    كسههههههر أر لهم    ك  وب أوا بالطوق الثاني. ولو ق  لسههههههةو الطوق االول لالمن ا   يكسههههههرواأسهههههه طاعوا بالفةا إو 

 يس طيةو  كخول الحرم ال كي.   نوانهم كاأالثال  ف ةناه 

في  خر  كاخها الحرم لكي  سهههههههههههههههاعه  على كخول الج هاعهةأ  زرع ج هاعهات مه ربهة  ىوكهانهت له يهم خطهة   وم عل
مام وو ههع   جاز اإلإع صههام في الحرم الشههر ف و اإل سههاسههية ويأ  لها. وذلك لغاية وا  ة و   ه   ألى الك بة إالخارج 

 مامة خ يني من وناك.  إعال  إ ال وجوكين من الحجاج ال سل ين كروائن وال ساومة مع الحكومة السةوكية و 

عليها من خالل ن اءات  صههههه ر من خ يني نفسهههههه.   ما يجر  ال هكي  وكانت ويه الة لية  سهههههير في خطا غالبا  
يرانيو ه وذلك قبا يوم وا   من اإل وكا  ق   ير الحكومة السهههههههههههههةوكية من ال ةرض لل سهههههههههههههيرة ال ي ي وم بها الحجاج

ر ال سهههههههه ح   ا  كخلوا   كام. ولو ق   إنها ع لية مهيه لها مني شهههههههههوره ومخطا لها بأجام أنا هلى ذلك فإنطالقهاه و إ
 لسفكت كماء غا رة.   الحرم 

 للية ثم الحزم الس ودش اإل ال  اية
 ؟  السي اريو اللطرفشال المسألة رغم هذا إفي نقديرك كيف نم  :قلت

يرانيين بال ةاو  مع السههههلطات السههههةوكية.  فشههههال ال خطا بجهوك ال سههههل ين اليين  صهههه وا للغوغاء اإلإاب:  م أج
 ه ثم  ام السلطات السةوكية.  وال  أهية خر ا  ال خطا فشا بفضا الةناية االلآوب ةنى 

 ؟  قلت: هل كان اللدف شق وحدة المسلمين

سههههههالم وال    ال وجوك ل كا  آمنه ال في بل  اإلأفهام الناي إق سههههههية ال كا  ال حرمه و  نهاءإ: كانوا ير  و  أجاب
 في غيره. ثم كانوا ير  و   ةطيا ويه الشةيرة  الح (.  

 ؟  عمال في الس ة المقبلةي اودون هذه األيرانيين سن اإلأ: هل نر  قلت

يراني  ذا لم ي م  حجيم الوجوك اإلإع    انه أ لى ذلكه و إيرا  إ ههابع  هههيونية كفةت أسهه بة  وجوك أنا ال أ: أجاب
  كا ال ةسسات االسالمية طالبت الحكومة السةوكية  إخر . وليلك فأ  في موسم الح  فانهم سيةاوكو  ويا النه  مرة 

 روابية.  إة فيرانيين الي  ية  في    ذا ه  الة ك الهائا من اإل ب  ليص ويا

ن  إسرالمي ي الج هذه المسرألة ويؤازر المملنة ال ربية السر ودية؟ إو ي  قد مؤنمر أ  أليس من المسرتغر   :قلت
 ؟  مر لم يحدث و على ة يد رسمي وو ة يد غير رسميمثل هذا األ

وليس  سهالمية الشهةبية شه  ما يخافه خ يني وو ال ة  رات اإلأبيه أ  سهالمي شهةإلى مة  ر إجاب: ل   كعونا أ
   السلطة.  أللطاغوتو  م  اكا  إالرس يةه ال ي ية بروا »

زور و كو  و فه فضهح و ةر ة ويا النه ه و ضهم  ليه اأإو ي عو أزور ل   كعونا الى مة  ر شهةبي ينة   في اأ
 .  سالمية والةل اءف اء وال جامع اإلوي ات اإل
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طرح السرررررؤال من م طلق أن وجود  أا المؤنمرر و لى مثل هذإنب ي الدعوة  ىن اوزهر قادر علأ قلت: هل ن تقد
 ؟  مرنهاقية كام  ديهيد ربما ي قد األإ

في نشههههر ال عوة. وال طلوب من مثا ويا    ار خيا   سههههالمية لةبت كورا  إإ  لالزور موقةه ال هم ك ةسههههسههههة   أجاب:
منها وم  سههههها ها.  أسهههههالمية في  ار خها و مة اإلكانة للنظام الي  ي صههههه   للة ي ة و ةاك  اأإ  يصههههه ر قرار أال ة  ر 

 مام مثا ويا ال وقف.  ألى ال راجع إ  الخ ينية س ضطر أهن أوبال الي عاله. و 

 ؟  ليلاإن يدعو أقلت: هل هي مبادرة عراقية يهضل ال راق 

 ال ة  ر. وث ة خطوات ج ية.  لى إ خر ه وق  كعينا ج يةا  أ  : الةراق وبل ا  أجاب

 ؟  ن ي  قد هذا المؤنمر في القاهرةأ هل يمكن مثال   :قلت

 خر.  آسالمي إ  بل  أو أو في ال  لكة الةربية السةوكية أ: من ال  كن في ال اورة أجاب

 ؟ قلت: حبذا لو يكون المؤنمر في المكان نهس  أش في مكة
 ةم. اأفضا إنة اكه في ال كا  ال   ي.نأجاب: 

باإلحتهاول الدي ية وبالذال ذكر  المولد ال بوش. هل أن هذه الظاهرة سببلا  قلت: بال وفتا  لإلنتباه إهتمامكم 
ظروف الحر . وهل أنلا نلقى من جان  قيادة الب ث التشر،يع؟ وإذا كان الرد باإلي،ا  فلل أن هذا التشر،يع يبدو  

 ؟ أمرا  طبيفيا  
  الصهههههلة ى سهههههين عل ام   الرئيس  ههههه   كأما  ال ي ةارض مع الةروبة. وكثيرا  سهههههالم في مفهوم  ابنا اإل  إ أجاب:

  .سالم على الصلة ال ي بين البة  واإل سالم وكيلكال ي بين ال ين وال راثه وعلى ال رابا بين الةروبة واإل

 . بال ول  النبو     فالنه  الة  حية وباليات عن ما يكو  اإلإ  فال بال ناسبات ال ينية فما اإلأ
س طاع  إمة و   اأبال ائ  الي  و    ن ا يح فلو  إيح فلو  بةي  ال ول  النبو  ف لى ذلك ا  الةرب وال سل ين عن ماإو 

مة نجح في  و ي  كل  ها و فجير الطاقة ال ي هلت  أقائ   ضههههههها  اي ف ا با   الرسهههههههول  لم يكن نبيا  إ  يفجر طاقا ها. أ
   ( سه طاع الرسهولإك الت ال ي كانت على شهكا بيو ات وقبائا. ل   بسهبب الصهراعات وال  بنائهاأكامنة في نفوي 

نح فا بةي  ال ول  النبو  ال نفةا   ننا عن ماإذ  فإسهههههههالم. و لها   شهههههههرف اإلمة من خالل و   ها   ى       ي وك اأأ
ي ا  بال ور  إلمن ا نطالقا  إ ن ا نح فا بال ول إع اؤنا بناه و أ الخ ينيو  و  لصهه هاأ  نرفع عنا ال ه ة ال ي أا ج  أذلك من 

بالرسهههههوله وبسهههههير ه   ق  اءلى اإلإمس الحاجة أمة في ولكي ن هسهههههى بسهههههير ه. ا  اأ   (قام به الرسهههههول الةظيم الي 
  .الحسنة ال ي يح ي  بها سوة (  الة فر  ة يب ى عبر ال ار خ اأ الحسنة ال  الرسول  

كبيرةه وبةضهههها ق م   ع اال  أ ةضهههها ق م  ضهههحيات وشهههه اء و في الحرب. ب الةراق ق مت شهههي ا  كا وزارة في : قلت
  ع ال؟ أ الي  ق م ه من شه اء و  وقاف ماذا كا  كوروا في الحرب ومالى وزارة اأإمساو ات عاكية. وبالنسبة 

ةاملين في ب ية  ال من رجال ال ين و  ى مسهههههههه و  الشهههههههههاكة ق مت شههههههههه اء من بين من سههههههههبيها ب ءا   ىعلأجاب: 
با   شههكيا  أول  كومة عراقية أق م الوزارات الةراقيةه ف    هسههسههت مني ألم ا  وزارة االوقاف وي من ال ةسههسههات. وللة

  .عر  ة في  ار خ الوزارات ذ إم الوطني في الةراق ووي ك  الح  

في  شهههههههكيالت الجيش   او  طوعو أ في كعم ال ةركة من خالل كونهم جنوكا   يضههههههها  أشههههههه رك من سهههههههبو الوزارة إول   
يةك  واجبه. و طوع قسهم من ال ن سهبين في  م ا ال   خر مازال  بةضههم اآلأشهه اء كثير ن. ك ا   يضها  أ موا الشهةبي. وق

  .سر  ومف وكو  أمراته ووناك شه اء و  و ستأقواطع الجيش الشةبي سبع 

  ؟ و سبع مرالأمثل الذين يح،ون ست  :قلت

  .اضبالب أجاب:

ف راءات الخ ينية. ل    لإل خ الف طوائفهم في ال صههه  إين على عبر رجال ال  كيلك لةبت الوزارة كورا   وأ هههاف:
باطيله و ح لوا  هههههةوبات مصههههه روا ما كا  أالةراق يركو   يفسهههههاليب خ اع وكا  رجال ال ين أيراني م اإلك  ماري الح  
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  وهركعى انه »ال ه   ال ن ظإلل سههههههه ضهههههههةفينوه و   هههههههار »من يا   ع باره إيرا  بإ ى سهههههههلطه عل عن خ يني بة  م  اوال  
بةض ال فكر ن اليسههار ين. ك ا     ههورة خ يني كانت  روب   ىأكراك   ي ة وي إر  جم مه  هم من و  كن  صههو  

ننا اسهه طةنا كشههف  إنه ال ن ي. ولكن نحن نفخر أوكانوا ي صههورونه  خيوا ي  سههحو  بالخ ينيأقطاب اليسههار أ  بةض أ
ال ة  رات   الةل هاء ورجال ال ين ومن خالل  ضههههههههههههههوروم  و افه ومنطل ها هه وذلك بجهوكأ لخ يني و   نه  ال ضههههههههههههههليليلا

الل اءات بغية فضههح نه  خ يني و و ههيح   سههالمية. وق   ر ههت وزارة االوقاف على  ضههور ج يع ويه والل اءات اإل
  ى ا  رجال ال ين في الةراق كانوا بسهههبب   بشهههكا سهههها با بجهوك مضهههنية.   الن ائ  لم  هتأقول الحق أالح ي ة. و 

لخ يني ولنهجه يةوك   سههالميةإ  من عالة   ما نشههاو ه اآلأهن أف راء هال ة من خ يني. و إ  ل حاوالت ي ةر ههو  ذلك
و  أو ف اواوم أقالمهم هكعاءات الخ ينية سهههههههههواء بلإل لجهوكوم وبفضههههههههها جهوك ال فكر ن والك اب اليين كانوا ي صههههههههه و  

 ور مشههههه ركين ب خ لف طوائفهم ومياوبهمه سهههههواء  ال ين في الةراق لةبوا ويا ال ا  عل اء ورجال يضههههها  أقول أم. ثهبحو 
  يكو  وف  من أعلى ز ارة جبهات ال  ال. وال يكاك ي ر شههههههههر من كو   يضههههههها  أو الخارج. وق   ر هههههههوا أفي ال اخا 

ي فو  بال ور نفسهههههههه الي  ل به الصهههههههحابة نهم يضهههههههطلةأنهم مجاو و  و أرجال ال ين وناكه كانوا يو هههههههحو  للجنوك 
و ية  ةا ا  أ ه  ي   ةك  الخطب على م  ياا   سهالمي من خالل  هالة الج ةة كورا  لةب ال نبر اإل ه ر الرسهالة. ك ا 

عن ال ور البارز لةل اء الةراق في  بات ومسههههههاو ة ال واطنين في كعم ال جهوك الحربيه ويا فضههههههال  ثروح الح اي وال
سهههههههههالمية الكبيرة ال ي    ال ة  رات اإلأك في شههههههههه  خر . والة اأ  يسهههههههههالم  فاالت ال ينية واإلفةاليات واإلال ة  راته وال

سههالميا  الشههةبيا  الليا   سهه طاع ال ة  را  اإلإنة  ت في الةراق سههاو ت في  و ههيح  ههورة الةراق النا ههةة. ول   إ
  ية  هسههههالمي بشههههةبية واسههههةة في الوسهههها اإل ر ههههية ج اوير ةأ  يخل ا أه 1985و 1983  نة  ا في بغ اك في عامي  إ

ام  سهههين بشهههكا كاما سههه جاب السهههي  الرئيس  ههه   إ  أر هههه وسهههياك هه بة  أي ق اله وكفاعه عن ف ومشهههروعية الةراق
رف  أعنني   قرار   خيونه أأ ىعل نا رئيس ال ولة موافق مسهب ا  أ  ي خي قرارا ه. ل   قال لهم أسهالمي قبا لل ة  ر اإل

يكم ك اكة ومسههههههههل ين ومةمنين    رو   ق  ي انكم ووع إسههههههههوف ينطلق من مسههههههههةولي كم و    خيونه من قرار    ا    ما أ
و  أ   زعي ا  أة يسههههالممة اإلسههههالمية ومصههههلح ها. ويا الح ي  كه  له  هههه   واسههههع. ولم يح ث في  ار خ اأمة اإلاأ
 خر.  آي بين ا ويا ال سةول في  الة نااع مع طرف سالمإقرار ي خيه مة  ر شةبي  ىعل يوافق مسب ا   و سلطانا  أ ميرا  أ

 .  يضا  أةحا  القرار هم غير رسميين أن أمر م ما في األهأل ل  :قلت

 ق ل ا فوض   ىام لو لم يكن علسهههههالميةه ذلك ا  الرئيس  ههههه   نةم. وويه الحالة وات ال ةسهههههسهههههات اإل أجاب:
 الةل اء ويا ال خو ا ال طلق.  

ين كهانوا مة ه ين    ذلهك وا   ى الهيإقول أ ق. ولل هار خ  ىوبهيلهك  ههكه  الةل هاء بفراسههههههههههههههة ال ةمن ا  الةراق عل
سهه جاب ه لن اء الةل اء ال سههل ين و شهههيره  إض خ يني وع م و ال شههاركين في ال ة  ر. ولكن رف  ألخ يني بين ال  ثلين 

 عالمي ال  لي   لبةض الوسائا.فضح منه  خ يني الة واني بطر  ة  جاوزت   ى وهيفة ال ور اإل بهم ساوم في

 زوار ال تبال المقدسة  
   ؟ستأنهت حيويتلا كما كانت الحال في السابقإاد الذين يزورون ال تبال المقدسة في ال راق عدأن أهل   :قلت

كثر بكثير من السهابق سهواء كانوا عراقيين  أسه طيع ال ول ا  الناي اليين ياورو  الة بات ال   سهة أ  اآل أجاب:
و الكاه ة سهههههه شههههههاو   جم  أو النجف اأكربالء  يو غير عراقيين. ولو  وفرت لك الفر ههههههة لا ارة الة بات ال   سههههههة فأ

 .  ل واطن الةراقي ير اح لها كثيرا  خي اأاليين ي واف و  للا ارة. ك ا  شاو   جم الرعاية ال   ياة ال ي 

 .  ن ي اقصد الزوار غير ال راقيينإقلت: 

لههت نسههههههههههههههبههة    الحرب قهه  قل  إمهها غيروم فهه أو مة  رات. أطههار وفوك إاجههاب: غير الةراقيين مةظ هم ي وافهه و  في 
يرانيينه  ي   صههههلنا مجاميع من الهن   وجوكوم بسههههبب قيوك السههههفر ال شههههروعة. ولكن الحر ة مطل ة للاوار ما ع ا اإل
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 فر  ية.  أوباكس ا  ومن كول 

وقاف والشرؤون  ام حسرين ي طي لنل وزير نوجيلال م ي ة. وانت كوزير للمن الطبي ي أن الرئيس ةرد   :قلت
 ؟  نزويدكم بلا ىعل و ن،دون  حريصا  أام التي نصلنم عادة من الرئيس ةد   الدي ية ما هي التوجيلال

و  ام  و  اما ه رعاية الة بات ال   سهههههة واإلإ ولى أ  ام  سهههههين من   الرئيس  ههههه   أ : الح ي ة وويا ليس سهههههرا  أجاب
  سهههههههههة و طو روا  عاكة بناء الة بات ال إوخا هههههههههة ما ي ةلق ب بها. وليلك فهو ي ابع ع ا الوزارة مباشهههههههههرة وشهههههههههخصهههههههههيا  

ن  ور ال حيطة بالرو هه ي  سهه  الك ال   إام  سههين بوعا الرئيس  هه   أثال و وسههيةها. ففي كربالء والنجف على سههبيا ال 
   شهههه خ ال آذ ه و كو  الطر ق ما بينه ا  أبةاكو اه و أن   يهخي موقةا الرو هههه ي  أالحسههههينية وال باسههههية. وكا  ال   ير 

ن. و م  يويب  لرو ههههه ي  ل حام باكبر ق ر من اإلهالا ارة ب ي الحركة وم ارسهههههة ط ويكبر فأل نح الاائر ن  ر ة  واسهههههةا  
ر  ئشههههره وكلف ذلك م ات الكيلوات من اليوب الخالص. ك ا  م  ج ي  و يويب مناأمام الحسهههينه قبا بضهههةة قبة اإل

كسهههههاء إ ة. ك ا  م بالنسهههههبة للرو هههههة الحي ر  يضههههها  أخيت   هكا بسهههههبب عواما الجو ومثلها أالرو هههههة ال باسهههههية ال ي 
 يطالي ال س ورك.  كربالء والنجف والكاه ية وسامراء بال رمر اإلر يات الة بات ال   سة في كا من أ

  ال شهههههار ع الو ي ة في ال طر ال ي  أال إجراءات ال  شهههههف إوجبت بةض أالرغم من هروف الحربه ال ي  ىوعل
ه و رعى  جراء ي ضه ن   شهفا  إم  سهين بة م شه ولها به  امر الرئيس  ه   أوقاف  ي  روا وي مشهار ع اأئسه  رت و اإ

ماكن أام  سههههين مباشههههرة  همين  اجات الحجاج و   يم الخ مات للاائر ن واعاكة  ة ير الة بات ال   سههههة و الرئيس  هههه   
كةه  ي  ر ة ال باف   رعى ال واطنين وال    خا أوقاف   على وزارة اأأي كا مناطق الةراقه ومن  و ههيا ه فال باكة 

 ةائر ال ينية.  قامة الشإ   ة    ال ساواة و  رك لهم  ر ة أ  أ

 هتمامال نراثية وطبع الملطوطال إ
 قلت: وا كانت ويه الخطا موجوكة قبا الحرب؟  

 ياء ال سههاج   إع لية  ههيانة و  يضهها  أو  امات الرئيس إ : كانت موجوكة ولكنها كثفت بة  الحرب. وشهه لت أجاب
بي  نيفة  أسههههههالمية عظي ة ل   ال سههههههل ين في الةالم كالرو ههههههة ال اكر ة ومرق  إو  على قي ة و ال ي  نطأال ار خيةه 

  نطالقا  إوال سههج  النور  في ال و هها. كيلك شهه لت رعاية الرئيس للوزارة نوا ي الك اب ال يني وال خططوات ال راثيةه 
  30وقاف  ي     لك قرابة اأخاانات وزارة فكر ة وث ااية كبيرة محفوهة سهههههههههواء في    الةراق ي  لك ثروة وكنوزا  أمن 

ول  ام  سهههين مني  وليه ال وقع ال ياك  اأه الرئيس  ههه   و في خاانات ال ك بة الوطنية ببغ اك. وق  وج  أالف مخطوطة 
سهههههههههالمية  عاكة نشهههههههههر ال خطوطات اإلإ ا طبع و ج  أ  ي م كعم ال ح  ين والبا ثين من هب 1979 يوليو /لل ولة في   وز

خ صهها ههيين في شههةو  ال راث  إوي ة خا ههة  ضههم عل اء وبا ثين ورجال كين واسهها ية جامةات و ة. وق  شههكلنا وال راثي
للك اب.   عنوانا   150كثر من أ  طبع كينار. و م   ى اآل لى مليوني  إمن مليو   لهيه الغاية. وسههههههههير هههههههه  لها سههههههههنو ا  

 نفوي ال ةلفين ال سل ين.   بة فيسالمي مكانة طي     للك اب الةراقي واإلهس طيع ال هكي  بأو 

ن ظم في  هههفوف الحاب عام  إنه ألى الرعيا الثاني للبة ه  ي  إ  عب   فا هههاه ين  ي ألى إشهههارة و ب ى اإل
   ألى إمن كلية ال انو  والسهياسهةه و  رج في منا هب  ابية  1976ع  ال.  خرج عام ى ف رات قي  اإلأمضه ه و 1958

ج  اع الطار ء الي  ع  ه ال ة  ر ال طر  الثامن للحاب  ر ة لحاب البة  في اإلال ط في ال ياكة  ن خابه عضههههههههوا  إ م 
  ي م  أفي مجلس قياكة الثورة قبا  شههر عضهوا  ألل ولة ثم بة  بضهةة  ن وز را  ي   وفي الشههر نفسهه ع   1977-1 -10يف

ع ة او لحية. م ح ث لبق   وأءة وقاف والشهةو  ال ينية. ووو م  ين من كو  عبالأل وز را   1982-6 -28 ةيينه يوم 
ال هوب ال ي ير  يها ال سهههةولو  الةراقيو  مور ال ين وال نيا. ير    ثياب  الة أومسههه نير في و ههها ب أفق واسهههع 

ال ي   ه ووي ال  ينة1941سههه ب لووا. ووو كيلك من م ينة سهههامراء موالي  عام  إما    ب أت الحرب وناكرا  أمني 
مام الحاك  عشههر الحسههن  مام الةاشههر علي الهاك ه واإلل ة صههم وال ي فيها مرق  اإلكانت الةا هه ة ال باسههية للخليفة ا
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 نحاء الةالم بسبب شكلها الحلاوني.  أمخ لف  يالةسكر ه وال  ينة ال لو ة الفر  ة من نوعها بين مآذ  ال ساج  ف

     
 

لى  إام حسين م بلا الرئيس ةد  عبد هللا فاضل جر  قبل يوم من زيارة قان هذا الحديث مع أونشاء المصادفة 
قل    ىعل ن علي اللادشر والحسررن ال سرركرش ال زيزين جدا  ماميْ لى مرقدش اإلإسررامراء وشررملت نأدية مراسررم الزيارة 

كل مسررررلم ج هرش )شرررري ي(. وهذان المرقدان لن يتمكن اللمي ي من زيارنلما والتبرك بلما مادام و يوقف الحر ر  
ل زيارة المراقد المقدسرة في ال راق من كربالء  جْ أمن  يرانيين الذين يذوبون شروقا  من اإل لوف المؤلهةوبذلك يحرم األ

نما  إليس فقط لوقف الحر  و  وزيارة هذه المراقد نشرركل وحدها سررببا  لى الناظمية وغيرها. إلى سررامراء إلى ال ،  إ
 .فضل ال القال مع ال،ار ال راقيأب اء 

 

   ن شر الحوار في م،لة »التضامن«
 7198نشرين األول /أكتوبر  10بتاريخ 
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ام حسني )   
َّ
 ( 1مقابلة مع الرئيس صد
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امفي حديث المهاجنل الهنرية   "التضامن":  لحسين  ةد 
 مهلوم الوحدة  إلىنبدلت نظرني  

 

 
 

ام... ويبقى من جوول حواراني مع   1988كانون الثاني /ي اير 30حسررررررين ذلك األخير بتاريخ السرررررربت  ةررررررد 
»حديث   شرررررباط من ال ام نهسررررر . وفي هذا الحوار الذش كان/فبراير 6ون شرررررر في م،لة »التضرررررامن« عدد السررررربت 

امالمهاجنل الهنرية« بدا نطل ع  ال اةرررر واضرررحا ر بدليل قول : »نبدلت   ممارسرررة الوارث لدور عبد إلىحسرررين  ةرررد 
»الوحردة التي   • تراجر  هو وحردة القلو  وال قول«ح»أنرا عربي أوو  وب ثي ثرانيرا  ومرا ن • مهلوم الوحردة« إلىنظرني 

 بين ال راق والس ودية والنويت واألردن واليمن أقو  من الوحدة الدستورية بين مصر وسوريا قبل اإلنهصال«.
 

كم هو عميق إيمران هذا القرائد بأمتر . وكم هو بار هذا اإلبن للرا. بالرغم من كل شررررررررريء ما زال إيمران القرائرد  
امبلذا اإلقت اع خرجت  من لقائي بالرئيس  م من كل شرريء ما زال اإلبن بارا .غعميقا . وبالر  حسررين يوم السرربت   ةررد 

 . وخرجت  أيضا  بحايقتْين:30/1/1988
 أحد عوامل الصمود ال راقي الذش بال مضر  المثل. واأل ولى هي أن اإليمان باألمة ه

صررررررررميم أسررررررررلو  ن ام ل مع األشررررررررقاء أو فل قل  وأما الحايقة الثانيةر فلي أن الرئيس ال راقي في ةرررررررردد ن
إيديولوجية ن ام ل نأخذ في اإلعتبار الواقفية التي لم ن ل في سررررررررر وال التأهيل ال قائدش فرةرررررررررتلا. ونتي،ة لذلكر  

لوف لد  ذلك الطرف الب يدر واللشية  ن مقت ب ض الشيء مشاعر التلي  لد  هذا ال،ار القري ر واإلحسا  بال
 ب د... وهكذا.لد  ذلك الشقيق األ

ام حسين يستقبل رئيس التحرير الزميل فؤاد مطر  الرئيس ةد 
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وربما و ن قضري بضر ة أشرلر إو  ون،د األمة نهسرلا أمام أسرلو  الت امل المشرار إلي ر وهو أسرلو  قائم على  
 تهريط بلا.ضرورة أن نبدأ األمة مرحلة الترميم ال هسير وهي مرحلة نراعي اللصوةية ما دام كل ش   و يريد ال

اموع دما يأني هذا السررررر ي من الرئيس  ذش أعطى ال مل القومي والوحدوش أحلى سررررر وال ال مر فإن  ال ةرررررد 
 سفي  يصبج مقبوو  وو م،ال للمزايدة علي .

امويبقى أن اللقاء مع الرئيس    إلىيبدد مشررراعر التشررراحم ع د ةرررحافي مثلي ي تقل من هذا البلد ال ربي  ةرررد 
 ا يبدو كما لو أن  مرثاة للمة.ن ب ض الذين يلقاهم سو  النالم الذش يشكا ل في م،مل  مذاك فال يسمع م

امنحتار في أش سررؤال نطرح  على الرئيس  ع ال،بلةر وعن التماسرركر  ةررد  ر هل نسررأل  عن نوق ان ر عن وضررْ
عالمال اإلسررتهلام   ة ع لا أن نزيل عشرررالجابعن ال القة مع اإلنحاد السرروفيانير عن أسررئلة كثيرة من شررأن األ

 ولي؟ المرنسمة فوق الموقهْين ال ربي والد

 ال ي  ليس في النيانال
امثم أجد نهسرري أسررأل الرئيس  هل إن الذش يحدث للمة سرري، للا قادرة على ال لو  ب د اآلنر أم أن   :ةررد 

م  ى أن ما نفيشرررر   هذا الت ثر الذش يرافق حركتلا أمر طبي ي سررربق أن واجلْت  أمم من قْبل ونلضرررت ب د ذلكر ب
في ال المر وأن  ع دما كانت نلك األمم في أسررررروأ أحوال الصرررررراعال والت،زئة   األمة ال ربية اآلن عاشرررررت  أ مم أ خر  

 .كانت األمة ال ربية في ذروة التألق
لم  ةش أمة في الةالم ما عاشهه ه اأمة الةربية من  جائة عب ر  كو نها ال ار خي أغراض وأسههباب شهه ى   :أجاب

 بةضها خارجي وبةضها اآلخر محلي.
ا  و  ت  رك ها السهههياسهههية في اإلسهههالم على زمن الرسهههول   ( وبة ه في عه  الخلفاء  إ  اأمة الةربية عن م

الراشهههه ين وفي ها اأمو ين وال باسههههيين  جاأت بة  ذلكه ليس ف ا ككيانات ل  ضههههي في إ جاه وا  ه وإن ا ككيانات  
كن الةيب أ  يهخي  حن اآل  كيانات مسهههه  لة عن بةضهههههاه وليس عيبا  في ذلك ولي ضههههةف بةضههههها البةض اآلخر. فن

امههههههههن قههههههههوة بههههههههةضهههههههههههههههههههههنههههههههاه لههههههههيههههههههس مههههههههن  ر  الههههههههكههههههههيهههههههها  اآلخههههههههر  يهههههههه أ   أجهههههههه   هخههههههههي أ  كههههههههيهههههههها  مههههههههن فهههههههه 
 في ال طور وال   م فحسبه وإن ا به ف أ   ب ى كا الكيانات م خلفة و  راوح في مكانها.

نت  ضههاراته فإنه   إلىال جائة ين هي كوروا ال ةثر و  حول  إلىا عن ما   ةرض إ  كا اأمم ال ي نهضههت وكو 
 الة بسيطة   ن ال حيا الةال ي... إال  اأمة الةربية ال ي   يات عن ويه اأمم ب  ر ها على النهوض وأكاء كوروا  
في بناء  ههههر ح الحضههههارة اإلنسههههانية. وإذا لم  كن ل ينا أسههههبابه و  ائق أ خر ه نسهههه شههههه  بها على عظ ة أمة الةرب  

ناوا وي و  وا كااية ل جةلنا    لكوم ارسههه ها ل وروا اإلنسهههاني والحضهههار    ى في أ ر  الظروفه فإ  الح ي ة ال ي ذك 
ن ول إ  اأمة الةربية من طراز آخر يخ لف عن ب ية اأمم. وويه الح ي ة  شهجةنا على ال فكير اأبة  و جةا  فاؤلنا  

 راسخا  ال ين هي في أ لك الظروف واأ وال.
بيرة  خ لف عن مجرك ال طور الطبيةي. وإنهههها وكهههيا ليس  اأمهههة الةربيهههة   ر اآل  في مر لهههة فخهههاض لوالكة ك

ب نظورنا ف اه وإن ها ب شههههههههههههههخيص أع ائهها ال هار خيين. وليلك فإ  ركوك الفةها  هخي طابةها  م صههههههههههههههاع ا ه إذ كل ها إق رب  
وا بإ  ياط لم يكونوا ق  إس خ موه م صةي   الة ال جابهة ال إلىال خاض من الوالكةه لجه اأع اء   ن قب ا.ةنيفة وزج 

ع وة مفضو ة في أساليبها الة وانية ال ني ة والشر رةه فإ  ويا ليس مةناه أ  اأمة في  إلى إيرا وعن ما   حول 
ق ن اذجها. فإ  ذلك يةني أنها في  الة قوة    الة  هههههههههةف. وعن ما ي كالب اأع اء ل نع ع لية نهوض اأمة وسهههههههههح 

 و نبىء بوالكة ج ي ة ناوضة وم طورة.
ف  مةسههههههههههكر أع اء اأمة وجوك الكيا  الصهههههههههههيوني ل جابهة اأمة في محاولة منهم أ  ياجوا أ م ا  وليلك لم   يك 

 ول اأمة الةربية و حر  كوا  االت ع ي ة من الضههههغائن إ  و ها بطو  ال ار خه وكا ذلك بسههههبب شههههةور أع اء اأمة 
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 الة الوالكة الكبيرة ال ي  ن ظروا اأمة. خ موه ساب ا  من قوة   وا ليس كاايا  إلجهاض  الةربية به  ما إس
إ  كهها وههيا قهه  يجةهها البةض من أبنههاء اأمههة يب  س من  يهه  الر بههة في بنههاء الحيههاةه ومهها ي صههههههههههههههورونههه بههه   

لحياة ال  طورة لألمةه ولكن البةض  ق  الة مةاكسههههههة للبناء. إننا ج يةا  ل ينا الر بة في بناء اخل  ال ح يات وال خاطر    
كرجة أنه ال يهما مةها أ  يكو  ال ولوك من  إلىخاطر وال ح يات والواقع الراون الي    يشهههههههههههه اأمة يسههههههههههه اء من ال 

 .مخاض اأمة  ار خيا  

 عربي أوو... وب ثي ثانيا  
كتمل ال مو؟ وهل سريكون  كيف نتوقع أن ننون حالة المولود الم تظ ر؟ هل على سربيل المثال سريكون م قلت:

 ؟ إذا جاز القول البذرة الوحدوية ال،ديدةموفور الصحة. وهل سيكون 
ام الرئيس  أجاب ما  من  : هه   إ  ال خاض سههين هي ب ولوك أر  أنه سههيكو  ويه ال رة قو ا  وقاكرا  على ال ضههي ق   

ا   طبيق أو اف اأمة الةربية. أج 
 الو  ة؟  إلى: كيف ننظر يكو  ال ولوك و  و ا . الرك على ذلك وو

وويا ال سلسا ليس فنيا  أ  البةثية  فكيرا  وسلوكا  ك ا أراوا في مر لة النض  ويهه  ثانياه    أنا كةربي أوال  وكبةثي
ا الة م طاب ة مع الةروبة ك ا كانت كائ ا ه فضهههال  عن أ  البةثية وي في جانب منها  ةبير سهههياسهههي. ومن  ذلك   أج 

ب ال سلسا قبا البةثية.  فإنه من الطبيةي أ  نضع اأمة والةروبة  س 
 ح يق الو  ة الةربية بالطر ق السههههههههابق نفسهههههههههه   إلىيا الفهمه كةربي أوال ه وكبةثي ثانيا  لم أع  أنظر وب وجب و
إمكانية  ح يق الو  ة ب وجب ما كنا ن صههور ك نا ههلين قبا الثورةه أو في السههنوات اأ ولى للثورة.   إلىولم أع  أنظر 

وال في  من الوسهههائا والصهههيم وو الي  يح ق ن يجة   -  ة طر ق الو ما وو مفي  لنضهههالنا على  إلىوأنا في ذلك أنظر 
وأ  أسههههههلوب و ههههههيغة يةب  را  عن ال باك ء. ولكي يح ق اأسههههههلوب ن يجة مفي ة ال ب  أ  يهخي في اإلع بار   - مفي ة 

ي يكو   إمكانات الواقع ك ا ويه وما وو موجوك من جه  وإمكانية ل غييره نحو اأفضههههههاه ومنها   اسههههههة الةربي. ولك
 ا اأسلوب مج يا  ومةثرا  فال ب  أ  يساوم ايه الةربي مساو ة فةالة.وي

نحن في   ي  نا اآل  ع ة كياناته بةضهههههههههنا له  ار خ ع يقه وو جاء من اأمةه ولكنه  الة م  ياة فيها ككيا  
ك ء قائ ا ه   اي لل باسهياسهي و ضهار ه بالرغم م ا مر باأمة من كيانات سهياسهية وا  ة. وب وجب وياه مع ب اء الح

ال لوب والة ول قبا أ    جه للبح  عن  ي م قانونية   إلىوال طلع لصيرور ها ال و  ةه أج  أ  الو  ة يجب أ    جه 
وكسههه ور ة. ب وجب ويا الفهم أيضههها  أر  أ  الو  ة اآل  وعلى سهههبيا ال ثال بيننا وبين السهههةوكية أو بيننا وبين الي ن  

 واأرك  أقو  من الو  ة ال س ور ة بين سور ا ومصر قبا اإلنفصال.ن الكو ت الش اليه أو بيننا وبي
وعن ما ية    الشههههههةب بهو ية بناء خطوات الةالقات في الحا ههههههره وكيلك في  ههههههوء   ي ة أ  أفق ال سهههههه  با  

ر بناء الخطوات ال ش ر كة بفةا أخو   افي السر رةه فةن  ذلك نح ق الو  ة.  ي  رب ب   
أمههام في إ جههاه الو هه ةه وال   راجعه ولكن الو هه ة   إلىبين أغلههب اأقطههار الةربيههة    هه م الةالقههات إنني أجهه  أ  

ر ال  يم أ    ح ق الو  ة بإعال  سهههههياسهههههي   ب وجب اأسهههههلوب ال  يم ل ح ي ها   راجعه أ  أننا ال نر  ك ا وو ال صهههههو 
ع كسهههه ورللو  ة بين نظامي ن كخطوة أ ولى نحو الو  ة الشههههاملة و  بع ذلك و  مشهههه ر ك للبل ي ن. وأج  أ  الو  ة في   هههه 

مثا ويه النظرة  ب ة . ولكنها اآل ه أ  الو  ةه    رب من  ي  جوورواه وب فهومها الواقةي الثور  ال ةا هر... أ   
نا ها الح ي ية ي  رب.  أ   ي م الو  ة ال  ي ة  ب ة  ولكن جوور الو  ة ب كو  

كرجة يكو    إلى ة بين قطر  نه أو أكثره و حصهها ال شههابك وال طور قات اأخو وعن ما يه ي يوم   طور ايه الةال
 وج الو  ة بين أبناء اأمة ال ي  ن ركك في وياه وعن  ذلك     مةها مهي ا  لكي ي م  هطيره بصهههههههههههيغة كسههههههههههه ور ةه علينا أال  

ا أجواء مناسههههبة بالصههههيم ال سهههه ور ة ال ةب  رة عنها. وعن  هههه ير سههههيكو  الشههههةب  الشههههةب. و  ن ت ن وا   ههههحيحا  وسهههه 
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 ارسهههههههههههها اأمين. وال هم في كا ويا إق ناع الشهههههههههههةب أوال  وأخيرا ه أ  أية خطوة فوقية في إ جاه الو  ةه   ى عن ما  
 وج    اسههههههة لها بين قياك ي ن أو أكثره فإنها مةر  ههههههة لإلن كاي. وعن  ذلك  كو  أ ههههههراروا أكثر من فوائ وا بكثيره  

النوع قبا أ  ي هك  ال ةنيو  بهنها   صههههههههها بضههههههههه ير الشهههههههههةب الواعي ور هههههههههاه   وة من وياوعليه ال يجوز أ    ع خط
 .ال س  ر

 ظروف الحر ... أم س ة التطور 
هل أن هذه الرحية الواقفية ناشرررررئة عن ظروف الحر  أم أنلا سررررر   ة التطورر وو أ خهي السررررريد الرئيس   قلت:

إيديولوجية الوحدة لما نبق ى من سرر ين القرن   ما لو أن شرر ورش بأن ما يطرح  اآلن من خالل »التضررامن« يبدو ك
 - أو جيل األب اء واألحهاد - ال شرررررررين وبحيث يكون ه الك إسررررررت داد عربي أكثر واقفية للقرن ال،ديد الذش نحن

 - على موعد م   ب د إث ي عشرررررررر عاما ر وهي مدة ليسرررررررت طويلة إذا نحن أخْذنا في اإلعتبار أن الحر  ال راقية
 .س وال وأن عْمر الحر  اللب انية بانت في عْمر الس وال المتباية من القرن ال شرين 8عليلا  ية مضىرانياإل

ام الرئيس  أجهابو  ووو مه و   في كرار س   1974وهيا الفهم موجوك له ينها قبها الحرب بها إنهه به أ منهي الةهام  : هههههههههههههه  
  ى اآل  ق  مت أمثلة يومية و فصهههيلية على  هههحة  و   1974ك ب  ها. لكن ما ي كن قوله وو أ  كا السهههنوات بة  الةام 

 ويا الطر ق ووو طر ق الة ا للو  ة بين الةرب وع م  ح يق الو  ة على أساي الطر ق ال  ي ة.
اإ  الي  يح ق الو  ة وو اإلسهه ة اك لل ضههحية من  الةربه والنفس الطو اه و هي ة الجو اأخو  والصههحي   أج 

 .و من الناعات ال ي  بغي قط ف الث رة قبا نضوجهاالبةي  عن ال شن ه وإخالء الج

 من يلم  األمر  إلىرسالة طمأني ة 
يبدو السرررريد الرئيس كمن يريد من ذلك إشرررراعة الطمأني ة في ال هو  ال ربية ونحديدا  في نهو  الذين   قلت:

ويريد أن يذي  هذا   يرون أن ال راق القوش يريد أن يضررررع اليد ويبسررررط ال هوذ من خالل شرررر ار الوحدة الذش يرف  
 .النيان ويلغي نلك الشلصية

ام الرئيس  أجابو  ال ب  من  وفير الط هنينة الكاملة في الةالقات الةربية. إ   وفير الث ة بين الةرب  جاه   : هههههههه  
 ين ل ح يق الو  ة الةربية. وإذا  ول ت  الة الشهك بين الةربي وأخيه فإ  كا الح ي   بةضههم البةض وو اأسهاي ال 

ال ار خ والجغراايا ال ينفع أ  الشهههههك يول  ال باع ه و  غلق باب ال فاعاه وعن  ذلك  خ في فر  بناء الشهههههخصهههههية   عن
 الةربية ال و   ة.

أقطهارنها. ونر ه ه بي ها  يةطي بيو نها الحهاليهة قوة. و هالهة من إننها نر ه  أ  نبني بي نها الكبير فوق بيو نها ال بنيهة في 
هيا ينبغي أوال  أ  ن ط  ن  لبةضههههناه ون جنب أسههههاليب وكالم ال  اورة ال ي  خفي الباطن من الة ق والرسههههوخ. و ح ي ا  ل

قر ب منا  ال واقف. وليلك نحن نشهههههههةر بال رب   ى من الي  ق  يب و هاور ا  بال وقف السهههههههياسهههههههي ال ةقت بهنه غير
عن الباطنيين وباعة ال باك ء وال يم  عن ما ال يكو  في قلبه و هههههههه يره ما يبة ه عناه بين ا نحن نشههههههههةر بهننا بةي و  

 .في سوق النخاسة اليين ي ظهرو  شي ا  و ض رو  شي ا  آخر

 اإلعالن القومي وظروف التطبيق 
لول الذكر  الثام ة لإلعالن القومي الذش  نشرررررراء الصرررررردف أن هذا اللقاء م ك يتم قبل أيام قليلة من ح قلت:

حْت  على األمة يوم   .1980فبراير  8طر 
ا نتأمل م ذ ذلك الحين في أحوال األمة وما جر  للا نتساءل: أليس كان من األفضل في لحظة وجدان  وع دم

 اللليج؟  إلى يتم فيلا األخذ باإلعالن القومي نوفير س وال ال ذا  على األمة وعلى حياة ال ا  من المحيط
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ثم بالتطبيق فقط ألن رئيسرا  عربيا    يحظى بالموافقة اإلجتماعية ونتسراءل أيضرا : هل إن هذا اإلعالن ي،  أو  
امإبتنره أو فل قل ألن الرئيس   بالذال هو الذش إبتنر هذه الصيغة الوفاقية؟  ةد 

ولم اسررررربة الذكر  الثام ة للذا اإلعالن هل لي أن أعرف من الرئيس ما إذا كان ما زال متمسررررركا  ب ر أم أن   
ْنم التي يتم المحا حين نوافر ظروف أفضرررررررررل لم اودة   إلىفظة علي  في إضررررررررربارة بال م،رد أوراق من أدبيال الح 

 ؟ طرحلا كمشروع
ام الرئيس  أجابو  عشههههرات السههههنين من اآل . وسههههنظا ن  سههههك بإ جاوا ه   إلىسههههيظا اإلعال  ال ومي  يا   : هههه  

لةربية ال ب   وناكاك إي انا  ب باكئه ل ا يةسههسههه من مسهه  با  ي ومشههرق لألمة الةربية. وإنا مةمنو  به  مسهه  با اأمة ا
 .أ  يكو   يا  ومشرقا  

 - الحر  ال راقية الذش أةررررررردره م،لس األمن الدولي في شرررررررأن 598ع دما يقرأ الواحد م ا في القرار  قلت:
 ية فإن ا نالح ر أو فل قلر إن ا نتلمس ونستش  روحية اإلعالن القومي في ذلك القرار.يراناإل

 ؟ س وال بذلك اإلعالن ما دام هو ةيغة مثالية للوفاقذلك نتساءل: لماذا لم يتم األخذ قبل  إلىو 
ام الرئيس  أجهاب ي يةب  ر عن روح الةرب ال به  أ   كو   إ  اله ول الكبر  بةه مها رأت أ  اإلعال  ال وم : هههههههههههههه  

 .إس فاكت منه على عكس أع اء اأمة الةربية
 ؟ من هم أعداء األمة ال ربية قلت:
ف اأع اء.. كا من يحاو  :أجاب نا  الهاه وو ع و لألمة.كعنا نص  م اأمة ال ي و ف   ل أ  يةرقا  ال     

وويا شهههههههكا آخر. ولكن عن ما  كو  الةرقلة م صهههههههوكةه فإ  أ يانا  كو  الةرقلة جائية ل ح يق مصهههههههلحة جائية 
 هههفات  اليين ي ارسهههونها وم أع اء اأمة الةربية اليين أخيوا أسههه اء أو  هههفات مةي نةه أو اليين سهههيهخيو  أسههه اء أو 

فات أناي وسه ظهر أسه اء و هفات أناي  ف أسه اء و ه  حيمةي نة أخر  بة  خ س عشهرة أو عشهر ن سهنةه ورب ا سه   
ن. إ  ال و ههههههوع ال هم في كا ويا وو كيف ي  رب الةرب من بةضهههههههمه و  فاعلو  ليكونوا  الة جي ة مشههههههرقةه  آخر 

الكبير من الث ة والة ا ال شههههههه ركه ب ا في ذلك    فهم الخصهههههههو هههههههيات و هخيوا بةين اإلع بار على طر ق بناء البيت
 ت ال شروعة.الة ا الو  و  بين أقطار أمة الةرب وليست  الة ب يلة عن الخصو يا

إنني واثق أ  الكثير من أشهههههههه ائنا الةرب يفه وننا اآل  أكثر م ا كانوا يفه وننا قبا عشههههههههر سههههههههنينه وع ك اليين  
 ا ر فحسبه ي ااي . وويا وو ال هم.يط  نو  لناه بحسابات ال س  با وليس الح

مع ب ية ال سهههههه لامات ال طلوبة  وأقول لك إ  ال ه ة رقم وا   اآل  وي  ح يق الط هنينة للةرب اي ا بينهم ووي 
   ث  ا اأسهههاي الراسهههخ لبناء الو  ة الةربية ال نشهههوكة على ال    اأبة ه وكا ع ا عربي يفي  اأمة و  نح ما  ا  من 

 .زكوار والحصانة لكا أبناء اأمة الةربيةاإلق  ار واإل

     
امالرئيس  ودعت    ب . متم يا  ل  المزيد من التألق الذش يليق ةد 

ومع التم يال بالتألق رغبة بلقاء و يكون ب يدا  ي لقي في  الرئيس المزيد من الضرررروء على األفنار ال،ديدة...  
لوقومي المقبول والوحدة التي نتسررررع رايتلا لل،ميع نحت مظلة مرحلة و بل على هذه األيديولوجية ال،ديدة لل مل ا

ي ة وو ملاطر م لا على النيانال... النبير م لا والصررررررغير  و م،ال فيلا للشرررررركوك وو ضررررررغوط فيلا على الطمأن
 واألةغر... وبالذال األةغر.

  ن شر الحوار في م،لة »التضامن«
   8198 شباط  /فبراير 19بتاريخ 
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 يف  الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة   
 « التضامن» مع    مقابلة 

 المؤنمرال واإلجتماعال كثيرة ولنن ال تائج قليلة 
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هتمام بالسرياحة. هذه حال البحرين  لى اإلإيرانر إعوام بين ال راق و أمن هموم حر  اللليج التي دامت ثمانية 

  .س ت  الثانية 598ار ران الذش ن  علي  القر إيال ار بين ال راق و  طالقإف ن ب د دخول وقْ اآل

ن هذه ال،زيرة الوادعة نقوم بدور يشرررررب ر في ب ض جوانب ر ذلك الدور الذش كانت  أويشررررر ر الزائر للبحرين ب
والمزيد من  . عمالوالسررررررب ي ال: المزيد من الب اء. والمزيد من التشرررررر،يع لرجال األ نقوم ب  بيرول في السررررررتي ال

  .ملالمرونة في الت ا

من سراهرونر وفي الوقت نهسر   مسرؤولية األ ن الذين يتولون ةرا  بيرول ألأالبحرين ما  ن يصري أوو خوف 
ن  أالسررررركانيةر كما  والتهلم للظروف التي نسرررررود الم طقة وكذلك للصررررروةرررررية التركيبة سرررررت ارةدرجة من اإل ىعل

رون في م طقة  خون ن شرررر ما و ي شرررره أالحرية الذش يتيج للا  الصرررحافة البحري ية التي نتمتع ب،و مدرو  من
ظلرل انلا قادرة  أاللب انية التي  نت،اوز اللطوط التي ننلر  الرأش ال امر وهذا ما مارسررررررت  الصررررررحافة اللليجر و

  ىسراعد علن نأ ىندوع الحرائق علإشرت ال لن لا عاجزة ب د لى اإلإوالمذهبية  جواء الت اقضرال السرياسريةأع على دفْ 
  .طهاءاإل

 طالق ال ار ونت،  نحو ن شررررريطإف م ذ وقْ  نهراججواء اإلأسرررررتهادة من ين اإلنحاول البحر  وفي سررررر ي حثيث

ج بي و يأني  للقيود التي ن، ل السرائج األ ثرأنلا نملك النثير من المقومالر حيث و نزمت وو أ السرياحة خصروةرا  
ثرار  بحرين غ يرة براآللى ذلرك ان الإخر . و أ  لى بالد إالللي،ي الراغر  في السررررررررريراحرة يتوجر   ون، رل ال ربي وبرالرذال

دارة شرركة المشراريع السرياحية مع رئيس الوزراء الشريخ خليهة بن سرلمان  إعضراء م،لس ن يحبلا. وفي لقاء أللم  
د الدخل القومي وقاعدة  من رواف ملما   ةربحت رافدا  أوضرج الشريخ »ان السرياحة أ 1990 - 3 - 24ول خليهة يوم 

 
 التحرير الزميل فؤاد مطروزير خارجية دولة البحرين الشيخ محمد بن مبارك يتحدث إلى رئيس 
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 ة«.  يدش ال املة البحري يلتوظيف المزيد من األ
ن نصرربج البحرين خالل خمس سرر وال جزيرة  أوالمؤمل من هذا التشرر،يع الذش نولي  الدولة لمسررألة السررياحة 

زال في وزارة  دارة الل،رة وال،واإقرنلا أجراءال التي السرياحة الللي،ية ندر عليلا المال الوفير. وفي ضروء نتائج اإل
جراءال  ان هذه اإل ر خصرروةررا  ن المردود كان جيدا  إوع فسرربأسرراعة و  72ةرردار نأشرريرال بين إالداخلية والقاضررية ب

  ن  طبقا  إالمثال ف سرررربيل ىو جسررررر الملك فلد. وعلأمن اوجان  الذين زاروا البحرين عبر المطار  كبيرا   قباو  إلقيت 
  4312وعربيا   1817 من ضرم لم  31868بع اوخير من ال ام الماضري خالل الر  سراعة دخل البحرين 72لتأشريرة 

 خر .  أ  ج سيال من  1323و اسيويا   18021و وروبيا  أ 5395و يركيا  مأ

ب دما نم ردم جزء  سراعا  إنزدادل إن مسراحة اور  أوالذش يزور البحرين يالح  حركة عمران نتزايدر ويالح  
  لوان وال، سرريالن حركة اوسررواق نسررترد عافيتلا وهي مكتظة بم ظم األأ. كذلك يالح  الذش يزور ءىمن الشررواط

وروبيةر ون، ي البحرين  سررررريا بال الم ال ربي وبالدول األويربط شررررررق  حاللا في ذلك مثل حال مظار البحرين الذش
  ال وائرد الت،راريرة وال هطيرة دخال  لى إضرررررررررافرة إنشررررررررركرل  مواو  أصرررررررررال بين القرارال إنمن هرذا الموقع الهريرد ك قطرة 

ن الدي رار الواحرد  أى درجة إلقو  ال مالل ال رالميرة أحد  إي ون، رل بالترالي الدي رار البحري  ومسرررررررررتقرا   متوازنا  قوميرا   
 ثالثة دوورال.   ىيساوش حوال

ن  أبرز اللموم أخرين. ول ل وقل حدة من هموم أن اللموم ليسررررررررت موجودة. ولنن نبقى أولنن ذلك و ي  ي 
لرك غ ى حراد وحيرث  ميركران حيرث ه رااوكثريرة السرررررررررراحقرة من البحري يين مردي رة وهي في ذلرك حراللرا مثرل حرال األ

ن  يسرررررش  إما الدعم الحكومي للسررررلع فأئتمان. قرا  وبطائق اإلكثرية من المواط ين مدي ة للدولة ولشررررركال اإلاأل
 .مهقودا   الذش يستوج  اعادة ال ظر بما يحقق نوازنا  مر الهقراءر األ ىب سبة واحدة على اوغ ياء وعل

لى  إن يرغبون في نلضرررررررررير دولتلم بي ما الحكومة ندعو ن الموط يأومن المشررررررررراكل التي نواجللا البحرين 
ن الحكومرة نحرث المواط ين  أهو يرث أن المرألوف في م ظم دول ال رالم الثرالرث ح نتبراهالترير  ونلرك مهرارقرة وفترة لإل

حد قول وزير   ىلى البحرين فلن الزراعة علإمر يلتل  بال سرررربة ما لماذا األأبالزراعة والتلضررررير.  هتمامعلى اإل
شررغال والنلرباء ماجد جواد ال،شرري »نسررت زف كميال كبيرة من المياه وعلي ا ضرربط عمليال التشرر،يرر وانا ضررد  األ

ل نسرررررررررتللرك ميراه كثيرة وذال مردود مثر  الزراعرال التي و ىر  التركيز علأشررررررررر،رار من كرل نوعر و نغطيرة البالد براأل
 ال ليل«.

ن الحكومة و نستطيع  ستلالك ألووبد من نرشيد اإل ن الوضع المائي خطير جدا  إى ذلكر يضيف الوزير: »إلو 
سرررلو  الت،ميل ال،اف. لنن في الوقت نهسررر  أتماد إعلى إلى ما و نلاية«. ويدعو الوزير إنشررراء محطال نحلية إ

- 3 - 22ج ب هسرر  يوم تخضرررار ون،ده يهتباإل لشرريخ عيسررى بن سررلمان ول خليهة يبدو سرر يدا  مير البالد اأن،د 
 راعة.  ز ال ىلس وش للزهور واللضراوال ويش،ع من خالل نقديم جوائز علالم ر  ا 9901

ن حدث في القاهرة ع دما بدأ نقطيع اوشرررر،ار لتشررررييد  أن  حدث للبحرين ما سرررربق ألى إشررررارة ه ا ون،در اإل
  براج السرررررك ية والت،ارية وفي سررررر وال لم ن،د القاهرة الهاكلة واللضرررررار لتأكل وةرررررارل نسرررررتورد منالب ايال واأل

ن يغرسرررون  لوف اشررر،ار ال ليل لل،مة مماثلة من اوسرررم ت والحديد. وها هم اآلأاللارج. وفي البحرين ن رضرررت 
 من جديد ل للم ي وضون ثروة جميلة ضاعت.  

وللا مع امير الدولة  أجريتلا في البحرين كان أنمليد لبضرررر ة لقاءال ةررررحافية  هي سررررطرن هذه األأويبقى 
ة وناله لقاء مع وزير اللارجية الشرريخ محمد بن مبارك ولقاء مع وزير الت مية  الشرريخ عيسررى بن سررلمان ول خليه

كانت لي  هامش هذه اللقاءال  ىوالصررررررر اعة يوسررررررر  الشررررررريراوش ولقاء رابع مع وزير اوعالم طارق المؤيد. وعل
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ى  لإالبحري ي و لى اهل القرار إوجللا أسررئلة التي فادن ي هذه الم اقشررال ع د وضررع األأم اقشررال مع كثيرين. ولقد 
 الذين يشاركون في ة ع القرار.

اللارجية   سرررررمو الشررررريخ عيسرررررى بحضرررررور وزير الداخلية الشررررريخ محمد بن خليهة ووزيرشْ  ىب د التحية عل
 حوال .  أعالم بدأ امير الدولة يسأل عن لب ان و واإل

ن،ازال.  لتطورال واإلحداث واناريخ حافل باأل ىشراهد عل وقلت ل : انا في حضررة عميد حكام اللليج الذش هو
  ان.  بن ن رف رأي  في ما سيحدث للأوم   نود 

لكن   جبارا   وكا  جه ا   نجا ه ال  لكة الةربية السةوكية كا  طيبا  أوا لبنا . ما أ  ال  إجاب: ال يحا قضية لبنا  أو 
 ولى.  وا لبنا  وما الي  سيفةلونه لحا قضية  خصهم في ال رجة اأ  أ يب ى 

هم  أن  يةك وا أوا لبنا  أ  ىلثالثية ما عليها وبيلت ال  لكة الةربية السهةوكية الكثير و ب ى علال   ع لت اللجنة 
 .  هاء ويه ال حنةإنيرغبو  بالفةا في 

التحوول التي عاشررررتلا م طقة اللليج من مرحلة الهقر قبل ال هط   ىوقلت لالمير: سررررموك شرررراهد ناريلي عل
ننمراش الذش حدث نتي،رة التراجع الحراد في  لى اإلإال هط أسرررررررررواق  دنلرالر الى مرحلرة الطهرة ب رد اوزدهار التي شررررررررر 

 ليلا؟  إال هط. هل ن تقد ان اب اء اللليج استهادوا من درو  المراحل المشار  س ارأ

   أ  ثت. وقيام »مجلس ال ةاو  ل ول الخلي  الةربيةو وو  هكي  ليلكه ب ةنى  سهه فاكة   اإلأفي    ير   أجاب:
وجبت على قاكة  أو غير سههههههههههارة أت سههههههههههارة آعلى منط ة الخلي  وما  فلت به كا مر لة من مفاج ال را ا ال ي مرت

ة كانت  يغصهههه سهههه  رار. وويه الت و ضههههةها في جو اإلآسهههه نباط الصههههيغة ال ي  صههههو  منط  نا من ال فاجإكول الخلي  
 .  مجلس ال ةاو  

 ن ال شرين:  لى مستقبل م طقة اللليج في الس وال المتباية القرإوكيف ن ظر  قلت:

نجهازه في مها إلى إ  مها ن طلع أع  هاك  إ وم. وفي نها ن طلع نحو اأأنال إكها  مجلس ال ةهاو  خطوة جبهارة  أجهاب:
 .  ن ا ال نط ة الةربيةإالةشر ن لن يخ م منط ة الخلي  ف ا و   ب ى من سنوات ال ر  

تحرير الزميل فؤاد مطر بحضور وزير اللارجية الشيخ محمد بن مبارك أمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان ول خليهة يستقبل رئيس ال
 ووزير اإلعالم طارق المؤيد
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يراني و يبدش ال يال الطيبة في  م اإلنْ ن الح  أسرررتقرار في م طقة اللليج وسررريما و لى اإلإنت مطمئن أهل  قلت:
   ق؟ شأن الحل الشامل والدائم مع ال را

ي  خا   أ   ي يش الجانبا  في وئام من كو  أبة ونحن نر  ون  نى طالق النار ب اية طي   إف اب: ل   كا  وق  أج
سههه  رار  يحصههها اإل ال ن ية سههه كو  سهههر ةة ل جرك ا  أ سههه  راره ونر  و ية اإلهخر. ونحن نةمن بآل   في شهههةو  اأ

 .  بالشكا ال نشوك

جتماعال ومؤنمرال عربية كثيرة شراركت فيلا. ما الذش نحقق من  إن قدل إخيرة في السر وال اللمس األ قلت:
 تماعال والمؤنمرال؟  جإلهذه ا

   كو   أ  أ  يحهه ث الةكس أنههها قليلههة. ومهها ن  نههاه وو إمهها الن ههائ  فهه أج  ههاعههات وال ة  رات كثيرة : اإلأجههاب
 .ائ  كثيرة ومه ة. لةا وعسى ي ح ق ذلك ج  اعات وال ة  رات قليلة ان ا ذات ناإل

عدام بال،اسررو  بازوفت.  م اإلنْ ح  و بد أن سررموك وح  ضررراوة الحملة البريطانية ضررد ال راق ألن  نهذ   قلت:
 ما الذش نقول  في هذا الشأن؟  

خر ن. ونحن في البحر ن على سهههههههههههههبيا   رام اآل إ   كو  مو هههههههههههههع أ: لكا بل  قوانينه ونظامه ال ي يجب أجاب
و يثير  أ ه  في شههههههههههههههههننها أ  ي ه خها أيكو  ونهالهك موجهب لل طبيق ونرفض  ال ثهال لنها قوانين نطب هها بحهيافيروها عنه مها
 .  نفسنا نر  ه لغيرناال ساؤالت  ول سبب ال نفيي. وما نر  ه أ

في هذه الم اسبة   ن الىه من هللا سبحان  و بوا  الشلر الهضيل شلر الصوم. ما الذش نتم اأ ىنحن عل قلت:
 ؟  يطي ي والش   اللب انلشفبكم ولش و  م طقة اللليج وللش   الهلس

  ما ن  ناه لهم وو و  ة الصهههههف ال  إبناء فلسهههههطين فأما أ. خي للةرب ع وما  آ: ما ن  ناه وو الوفاق وال أجاب
نةكسهت  ناقضهات السهياسههة  إ  شه له. ل     يح يه و و    أ لى  إننا ن عو إما لبنا  فأ . و سهف غير مو    هفهم مع اأ

نة الثالثية  جيه اللإل  ما  و هههههههههلت أكرر  هوك فأعكبير في ال غلب على ويه ال ناقضهههههههههات. و  ملناأالةربية في لبنا  لكن 
 .و جب اأخي به با  طي    ا  وب عم كبير من ال  لكة الةربية السةوكية كا  امر 

     
 

ن الذش  إن الصررررراحة في ال الم ال ربي م دومة و إنلى الحديث بفبارة: »أيسررررى الذش ودعت سررررمو الشرررريخ ع
ك هو الذش يودك«. وب د سررررراعال ك ت في مكت  وزير اللارجية الشررررريخ بن مبارك ول خليهة الذش يقود  يصرررررارح

 ل والتشابكال.  عن الت قيدال في فترة كانت حافلة بالت قيدا بقت بالده ب يدا  أالديبلوماسية البحري ية ب قلية 

 ال القة.   ياساخ ة وب ض القضاوفي مكتب  في وزارة اللارجية نم هذا اللقاء الذش شمل كل القضايا ال

لى قراء  إنقل أن أةرررررورة جديدة غير مألوفة هل لي  ىن وقد بال الوضرررررع ال ربي علاآل محمد:قلت للشررررريخ 
 نهاحلك؟   ىمازلت عل تهائال  م »التضامن« نقويمك للذا الوضعر وهل انت الذش عرف اك دائما  

نحن ن يش في عصهههر من ال ح يات  سهههوك الةالم بشهههكا عام وا  كانت ال ح يات ال ي   يشهههها منط  نا   أجاب:
والي  لم ين ه. ونالك ثالث  روب.   1948سهرائيلي مني من النوع الكبير وباليات ال ح   ال   ثا ب سهلسها الة وا  اإل

  هروف وجرة اليهوك  نا ن يش اآلإناوه وا زلنا ن يش هروف بشههههههههاعة ويا الغ وماوبة  الغاو الي   ةرض له لبنا  
سهههههههلوب وا   ووو هلى فلسهههههههطين. انها وغيروا قضهههههههايا كبر  يواجهها الةالم الةربيه وال ةاما مةها يكو  بإالسهههههههوايات 

 .  بكا ج ية يضا  أي وبج ية و واجهها  لى االمور بشكا علإسلوب ال ةاو  الج اعي الي  ينظر أ

ضهههههههههها ينجح ولكن ال واجهات االكثر ج و  وي  لك ال ي   م بج ية ومنها ونالك مواجهات بةضهههههههههها ي ةثر وبة
عاكة  ع ي ة إل سسا  أ  ال واجهة الةربية ال   ثلة باللجنة الثالثية ال ي  وجت جهوكوا بوثي ة الطائفه ووي وثي ة و ةت 
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  وا ا فصولها ال هساو ة.  لى ما كانت عليه قبا محن ه ال ي  إو اع في لبنا  اأ

ماكامت ونالك   حابيات. و ب ى ال فاؤل واركا  إي يضههههههههههههها  ألبيات كثيرة في الو هههههههههههههع الةربيه لكن ونالك ونالك سههههههههههههه 
مامنا ووو أ   يب ى وا هههههحا  أبة من بينها مجالس ال ةاو  الةربية. لكن من ال هم فرازات طي   إاباته وماكامت   ثت إج
 .  الن ائ  ووو: ال ةاما بج يةبصرف النظر عن وا  ا    سلوبا  أام الةالم الةربي أم  أ

 الحيوية نرافق عودة ال،ام ة  
شرررررلر   ىن قاد م،لس ال،ام ة في نونس قبل حوالإنلذنموه كوزراء خارجية خالل  إهل ب د القرار الذش  قلت:

سرتغرق  إ د ن،ميد كبر مصرر لم نسرت د فقط عضرويتلار بن الدولة األأسرا  أ ىن ال مل ال ربي سريشرلد حيوية علإف
 لل،ام ة ال ربية؟  دائما   نما عادل القاهرة مقرا  إعشر س ينر و  ىحوال

ب   ةطي الة ا الةربي  يو ة. اما عوكة     عوكة مصهههر الأشههه اء الةرب وو مر الي  اج ع عليه اأاب: اأأج
نههه عنهه مهها ياول  ةليق  يثههاق ينص على ذلههك. ومن الطبيةي اجرائي وذلههك أ  ال إنههه ع هها إلى ال ههاورة فهه إالجههامةههة 

في و في  ال  غيير ال يثاق.  إال    يح ث أ   ن هي مسههلة ب اء الجامةة خارج مصهره وويا ال ي كن أعضهو ة مصهر 
 .  خارجهام كا  ألى ال اورة إسواء عاك ال  ر  س ةاكة مصر عضو  ها س ةطي الة ا الةربي زخ ا  إ  مجرك أ   ال أ

لى البحرين كيف  إزمن ب يد وه الك دعوال لت ديل الميثاق. بال سرررربة ن مسررررألة الميثاق مطروحة م ذ إ قلت:
 ش مواد هي التي نرون ضرورة ن ديللا؟  ألى مسألة الت ديل و إن ظرون 

نشههههاء الجامةة الب  من   و م لهيه ال سههههيرة.  إ ىعل ربةين عاما  أجاب: م ا ال شههههك ايه انه بة  مضههههي خ سههههة و أ
نجا ه اللجا  من كراسهههههات. ول   شهههههاركت  أ  ال  و م ال طلوب يب أ في  هههههوء ما إفكام الة ا ي م ب وجب ال يثاق  وما

الشههههههههههههه ا الةربي وال نسههههههههههههههيق     اث ولم  على مواكبة اأ    كو  الجامةة قاكرة أالبحر ن في ويه اللجا  وكا ما يه نا 
  نفكر  أال رار و نفييه وعلينا  خاذ إى ذلك ونالك مسهههههههلة إلو . كثر من ال ا ههههههيأ وكفاعيا   وث اايا   ج  اعيا  إو  ق صههههههاكيا  إ

من ال فكير وال ة ق   ى  ةك       ةطي ما  ا  أال يثاق يجب  فيسههههههاسههههههية ألل ر لة ال  بلة. ويه عنا ههههههر  فيها ج يا  

 وزير خارجية دولة البحرين الشيخ محمد بن مبارك يتحدث إلى رئيس التحرير الزميل فؤاد مطر
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 . الجامةة مه  ها

ن قيرام هرذه الم،رالس يمكن ان أ و أ ن ال،رام رة بردأل نترهرلر أ ن قيرام م،رالس الت راون كران نتي،رة أ هرل ن تقرد  قلرت: 
 ال،ام ة؟  يساعد 

السهههههههههههههاميهة للجهامةهة ي و   ء  اامهها بهال بهاك  وإل  اامهها ب يثهاقهها إل ار الجهامةهة و إطه   قيهام وهيه ال ج ةهات في  أ نة  ه   أجهاب: 
ربع كول ونا ووناك  نسههههههق مع بةضههههههها   أو  و خ س أ الجامةة أ  ي صههههههر مسههههههيرة ال ةاو  الةربي. فةن ما  كو  وناك سههههههت  

. وعن ما نيوب أيضهها  نه سههي و  من كور الجامةة أ عن   الصههةي  الةربي فضههال   ى ل فضهها ع أ   ذلك يكو  إ ال نسههيق ال طلوبه ف 
   كو  أ ضهههههههها بكثير من  أف ى االمام فهيا إل مور أ     فع ا أ   ى مور وقاكرة عل ة وا ههههههههحة لأل و كو  وناك  ج ةات عن وا رؤ  

 .  فكار بةي ة عن بةضها البةض أ وناك 

 ؟ بين هذه الت،م ال  نقصد ان دور ال،ام ة سيكون دور »الم سق« قلت: هل  

    عليه في ال ا ههيه خصهههو ههها  كثر م ا كا أ قو  بهيه ال ج ةات أ ع    ا  كور الجامةة في  نفيي قرارات يكو  أ : أجاب 
ق صهاك ه وويا لى الربا اإل إ  وج ما  كو  أ مة الةربية ق صهاك . واأ ا  ويه ال ج ةات و هةت نصهب اعينها مب أ ال ةاو  اإل 

 .  او  ق  يخ صر مه ة مشوار ال ة 

ننم  أ ال مرانيرةر فلرل  - الحردود السرررررررر وديرة  إنهراقيرة من جرانر  البحرين ن،راه  متميزا   ن ه راك نرحيبرا  أ وحظ را  قلرت: 
 ستث ائية؟  إ  إنهاقية ن تبرونلا 

ه  ن في الوطن الةربي وي في نظرنا مكسههههههههههب للةرب ج يةا    شهههههههههه ي ي  أ  نهي قضههههههههههايا مةل ة بين  إ فاقية    أ    إ : أجاب 
و  أ نهاء الخالفات إ به. ا     يح ي  أ نه مثال يجب أ ب به ونسههان ه ونر  نر     جي ا   ا عال ة شههي ا  ي قضهها        صهه ية أ أ ونة بر 
ك. ومن ونا  مسهههههيرة الة ا ال شههههه ر   ى م االمور ال ي يجب ال ركيا عليها ال  ع م  سههههه ها يةثر عل أو ا الةال ة وي من  ي ال ضههههها 
 .  ن ل رسيم الح وك ة ومسةولة وشاملة بين الش ي ي    ما  م بين السةوكية وسلطنة ع ا  كا  خطوة مبارك أ نر  

لى البحرين متى في نقديركم سررررريتم حسرررررم هذه القضرررررايا؟  إ ن نسرررررأل عن نوق اننم بال سررررربة أ  إلى هذا يدف  ا  قلت: 
   ؟ وقضاياها ال القة 

شهههههيء    أ شههههه ائنا أ و أ خواننا إ   من  أ سهههههرع وقت م كن. نحن نسهههههةى بكا ما نسههههه طيع كي ال يكو  ل ينا مع  ه ب  أجاب: 
نهاء إ لى إ كول مجلس ال ةاو  الخليجي للو هههههههههول عالق. و سهههههههههةى البحر ن بكا طاقا ها وكيلك ال  لكة الةربية السهههههههههةوكية و 

 .  ال ضايا الةال ة بين ج يع كول ال جلس 

 ليلا في هذا الصدد؟ إ ن نشير أ وهل ه اك من خطوال جديدة يمكن  قلت: 
 .    ال  لكة الةربية السةوكية   وم ب ور الوسيا أ    ف نا عليه من إ قوله غير ما  أ ب: ليس ل   ج ي  أجا 

رغم المرونرة من جرانر   ى نر  عل أ يرانيرة. ومرا نالحظر  هو اإل  - ى مسرررررررررألرة ال القرال ال ربيرة إل مر ي قل را قلرت: هرذا األ 
رةر وو  يراني في شرأن المهاوضرال المباشر ش نقدم في الموقف اإل أ ن  و يوجد إ شرقاء ال ر  بلذه المرونة ف ال راق ونرحي  األ 

 يوجد نوع من الت شررريط ال ربي لملمة السرررالم وو نوجد حتى في شرررأن الموضررروع الملج وهو اوسرررر . في الوقت نهسررر  و 
 ى ب ض التحرك؟  إل ن الموقف يحتاج أ و ن تقد أ يران نهسلا. إ لد    و أ ةدقاء ن،اه ب ض األ إ ضغوط في 

لى ال  رب وال سههههههههههههلمه بين ا  إ ن هى إ مر اأ من ولكن أ الحرب  وقفت و هههههههههههه ر قرار من مجلس ا  أ  اب:  ههههههههههههحيح أج 
  يكو  أ ئم والشههههاما. وويا الو ههههع ال يخ م السههههالم في ال نط ة ووو غير م بول وال يناسههههبنا و جب ال طلوب وو السههههالم ال ا 

مم مين الةام لأل سههههه  رار لل سهههههاو ة مع اأ إ  جاه. كول مجلس ال ةاو  الخليجي  سهههههةى ب وناك نشهههههاط عربي مكثف في ويا اإل 
مين الةهام    اأ أ لم ن وقف لحظهة من اللحظهات. ك ها  صهههههههههههههال كائم في وهيا ال جهال و إ  ه ونحن على 598  حه ة ل نفيهي ال رار ال 
لى الحا النهائي.  إ   ال حاكثات ال باشههههههرة وي من الركائا ال ي الب  منها لل و ههههها أ شهههههك   . ولكن ال مم ال  ح ة يبيل جه ا  لأل 
ام  ن. الرئيس  ههههه   الطرفي    ي ه ى من جانب أ مر يجب أ عاكة ث ة ووو  إ السهههههالم وي   فاقية إ  عاكة الث ة وو ال هم. ا   إ   أ ع    أ و 

ن    يكو  موقف الجهانبي  أ ا جه  أ  جهاه. ونحن نسهههههههههههههةى من  يرا  مواقف في وهيا اإل إ     ه م أ  سهههههههههههههين قه م مبهاكرات جيه ة ونههمها 
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 .  م  اربا  

 اوسر ؟   اء موضوع إز ن،از ب ض التقدم إ قل يمكن األ  ى ن  عل أ و ن تقد أ  قلت: 

    م  أ سر  خطوة كا  يجب طالق اأ إ    أ     وأع  فاقات ال وليةه  فاقة جنيف واإل إ سر  نصت عليه اب: مو وع اأ أج 
   حوز خط ه ال ي ق مها أ مم ال  ح ة ق م مج وعة من الن اط في ويا ال جال ونهما مين الةام لأل طالق النار. اأ إ ف عن  وق  
خا لكي ينفي كا من  ولو ا ه. وخطة االمين الةام م  أ ي كا طرف ما يسهههههههههه وفي شههههههههههروط ن و ةط على ر ههههههههههى الجانبي   مةخرا  
 . ولو ات ن ر با ه في اأ الطرفي  

م  أ لمثل هذا الليار  يزال مهتوحا    ن الم،ال و أ هل ن تقد  ر يران حول »الليار ال سركرش« إ من جان   نسرمع كالما   قلت: 
 ن نسقط؟  أ ن  ي،  أ و أ ن  سقط  أ 

مر مفي . ويا الخيار  هههار  أ   الخيار الةسهههكر  أ نسههها  عن ه  جربة ير  إ    أ   أ ع    أ نا ال  أ و    يسههه ا. أ : يجب أجاب 
مكهانيها نها لل ن يهة وليس لل واجههة. لل ةهاو   إ لى كها إ ننها نحن كول نهاميهة نح هاج مهامنها سهههههههههههههو  الخيهار الوك  وال ةهايش أ أ وليس 

في مر لهة  ر يهب البيهت الخليجي    ى غير رجةهة. ونحن اآل ل إ ت    كو  وله  أ مها ه   ةوك الحرب. ونه أال وليس لل جهابههة. ن  نى 
ن الجوار وع م ال  خا في الشهههههةو  ال اخلية. ويه مباك ء  سههههه  سهههههس    أ  سهههههاي الواق ية وعلى أ   ى وال ةايش في ويه ال نط ة عل 

 .  ة ي ساس أ 

 ران؟  إي البيت الللي،ي كل الللي،يين بما في ذلك هل نقصد بترني   قلت: 

  يكو  ونالك  فاوم في  أ ثرت على الخلي  ككا و جب أ لك الحرب بشهههههكا عام عن الخلي ه ف   ح ث أ نا أ جاب: نةم.. أ 
ن  اله ول ي   ى ليس عل   هههههههههههههرارا  أ فرزت أ   الحرب   وو ال ةهاو ه أ آل ن هى والهه ف ا إ ههة قه  ب سهههههههههههههلوب ال جها أ ال نط هة ككها. ا  

 .  كا كول ال نط ة  ى ن ا عل إ ن ف ا و ال  حارب ي  

 ما حصل بين ال راق وبريطانيا بسب  ال،اسو  بازوفت؟  نر هو  موضوع الساعة اآل  قلت: 

   أ يجب  ن ي خا بل ا  جاب: شههههههيء مةسههههههف ويا الي    ث بين الةراق وبر طانيا. ال ول ذات سههههههياكة ولها قوانين. وم  أ 
حافة  في الصهههه عالمية   كولةه و صهههةي  الح لة اإل أ    واجه أ خطر الة ليات ال ي ي كن  أ يح رم قوانينهه وع لية ال جسهههس من  

ليه من  إ ه ال وقف الةربي و سههههههيء    شههههههو   أ  و ههههههاع. وك ا  ةرف فهناك  ههههههحافة  ر   كائ ا  أ البر طانية لم يسهههههههم في  ه ئة ا 
ليها الصههحيفة ولكن الصهههيونية الةال ية ك ا  ةلم لها نفوذ كبير في ويا ال جاله  إ و اف ليسههت لصههالح  لك ال ولة ال ي  ن  ي أ 

عالميهة و ةوك      وقف الح لهة اإل أ   ن خطى ويه ال ر لهةه و جهب أ ما  آ لةالقات مع الةربه لى ا إ    سهههههههههههههيء أ  حهاول  وكائ ها  
 .  مور برو ة وليس ب صةي     ةال  اأ أ لى طبية ها. وطبيةي إ البر طانية   - الةالقات الةراقية 

 التص يد من ناحية بريطانيا؟   قلت: 

 .    موجب أ س له  : بالطبع من نا ية بر طانيا.. ال صةي  لي أجاب 

مير لى سرررمو األ إ أة نت زز ال القال بي نم وبين الصرررين الشررر بية ويزوركم وزير خارجيتلا ويتم نوجي  دعوة ف،  قلت: 
 لزيارة الصين.  

نحاد السررروفياني الذش لم ي د دولة كبر  بسررررب  لإل و هل هي البديل أ ش مبادرةر أ هل لمسرررتم لد  الصرررين الشررر بية 
 دث في ؟  زالت نح  التطورال التي ما 

من ومسهههةولة عن اأمن والسهههالم  ب: الصهههين الشهههةبية كولة كبر  بكا مةنى الكل ة ووي عضهههو كائم في مجلس اأ جا أ 
ي يولوجية وابةاك مب أ ال  خا  بةاك مب أ الخالفات اإل إ كة و ل ال صههههالح ال شهههه ر  سههههس ال ةاو  و باك  أ   ى في الةالم. ووي   حرك عل 

بة نل سهههههههههها في كولة مور طي   أ كه وويه   رام ال شههههههههه ر  ق صهههههههههاك واإل اإل  ى ة عل     يم عالقات مبني أ في الشهههههههههةو  ال اخلية و ر   
ه ك ا    ويا ال ةاما ق  ياكاك مسههههههه  بال  أ كالصهههههههين. ونحن في البحر ن بل   جار  ون ةاما مع الصهههههههين في ويا ال جال ونة    

 ل ن جا نا من مش  ات النفا.    مه ا     الصين س كو  سوقا  أ نة    

   بني    مواقف الصهههين  جاه قضهههايانا الةربية جي ةه وكا ويا يةطي الصهههين فر هههة جي ة أ إ ف  وفي الجانب السهههياسهههي 
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 .  عالقات  سنة مع ال ول الةربية 

 ت د..  ب إ نحاد السوفياني ن اإلبأ حسا  لد  المواطن ال ربي أل يتزامن هذا مع ا  قلت: 

  ال  أ وروبا الشهههههههههههرقية ككاه ولكن يجب أ في  ومنه ال وقف  وروبا كبير ج ا  أ : كجاء منهه فال غيير الي    ث في  أجاب 
  نسههههههةى لكيال نخسههههههر  لك ال ول ومواقفها ال ة  ة  أ   ن هىه وعلينا اآل إ   ويا ال ور ال ة   لل ضههههههايا الةربية ق  أ نيهي ونة    
 .  وليس  ك يكيا   يي وا لهيه ال ضايا مب ئيا  ه   يكو    أ نه يجب ة أ ي ل ضايانا الةرب 

 ستقرار؟  اإل  ى م نش رون بلوف عل أ في الوضع في م طقة اللليج  ستقرار إ هل نش رون ب  قلت: 

ناء قاع ة  ههههههههلبة  ب   نكو   ير ن بال سههههههه و  نفسههههههههه وقبا ذلك علينا أ و هههههههاعنا ولكن يجب : نحن مط  نو  أ أجاب 
مور  أ ي  صهههاكية و حسهههين و هههةنا ال فاع ق مكانا ه اإل إ غيرات ال ي  هب. ف حسهههين البيت الخليجي و حسهههين ل واجهة الر اح وال   

  اث. وأول شههههههيء وو مسههههههةولي نا    نكو  مسهههههه ة ين ل واجهة اأ أ   يغيرواه يجب أ خر ن   نطلب من اآل أ ه وقبا سههههههية سهههههها أ 
  كول  أ سهههه فاك ه من ذلكه والجواب وو  إ  ي ة وما  مس عن  جربة ال نط ة في مرا ا ع مير باأ نت سهههههلت سهههه و اأ أ اليا ية. و 

طار وو البناء الي  ن وم  ال سههه  بلي ووو قيام مجلس ال ةاو  الخليجيه ويا اإل  طار لى اإل إ ال نط ة بة   فكير ع يق  و هههلت 
ييراته  غ نسهههههه طيع مواكبة ال  .. وكفاعها كيلكه   ى  ا  ق صههههههاكوا مو   إ    كو  ويه ال نط ة م ةاونة وم كاملة و أ به لل سهههههه  باه 

ى مواكبهة ذلهكه ف جلس ل ع  قهاكرا     ن يم كيهانها  أ ى   نكو  قهاكر ن عل أ ولى ه فهاأ  1992 ة الةهام وروبها مو ه  أ و ين ها ن حه ث عن 
بناء  ى فراز طبيةي لل طورات في ال نط ة لبناء ال سههههههه  باه وال جلس قاكر على كعم جهوك السهههههههالم وعل إ ال ةاو  الخليجي وو  

   . لى ال س  با إ خالل السنوات الةشر ال ا ية في مجلس ال ةاو  وي طر  نا   نسا  ومسير نا في ة وبناء اإل ال ن ي 

 هم.. فماذا كان سموه يقصد؟  ن األ ن ما حصل هو الملمر لنن المطلو  اآل أ مير لقد قال سمو األ  قلت: 

ى الكثير ل ح ي ه في  إل ننا نح اج إ فرغم ما    ناه ف   مجلس ال ةاو  وو مر لة لها ب اية وليس لها نهايةه أ ع    أ : أجاب 
وم وو وا الطر ق الي  نسهههير عليه وو  . وطر  نا طو ا. لكن اأ شهههياء مه ة أ مامنا أ شهههياء كثيرة  صهههلته و أ ال سههه  باه وناك 
 .  م ال؟ بالطبع وو الطر ق الصحيح أ الطر ق الصحيح 

 ين يكمن الحل اللب اني في رأيكم؟  أ لم طقةر ف زمة لب ان وا أ مير عن من سمو األ  سم ت كالما ملما   قلت: 

ع ليسههم في كوره الطليةي مع ال ول الةربيةه ولبنا   فضها و ه أ   يكو  في  أ و جب  جاب: لبنا  بل  عا ا علينا ج يةا  أ 
 .  وسلي ا   ى ون  نى عوك ه مةاف  له كور م يا ووو مكسب للةرب ج يةا  

مر وناك أ نهائه. في   ي ة ا إل    نسههةى ج يةا  أ ر  في لبنا  و جب نه يحا في نفوسههنا ما يج إ مير ف وك ا قال سهه و اأ 
 ي..  ب كور لبناني.. وكور عر 

  اللجنة الثالثية بيلت  أ كه ونة    لى  ا مشه ر  إ ك للو هول طراف  ول منظور مشه ر    يج ع اأ أ يحاول ال ور الةربي 
ذا  اامن ال فهوم  إ زالة خالفا هاه ف    سههههةى إل أ ة نفسههههها مطالبة ي   الف ات اللبنان فإ سههههاسههههيةه وليلك أ و   ت خطوات  كبيرا   جه ا  

نه ال يوج     سههههلة. ما   ث في بيروت الشهههرقية شهههيء مةسهههف   ي ة أ   ال ه ة سههه كو إ الةربي للحا مع ال فهوم اللبناني ف 
طهائفهة الوا ه ة  ن سهههههههههههههم    ال أ ذ اننها في وهيه ال ر لهة ن كلم عن الوفهاق بين الطوائف فكيف ونحن نر  إ و ع هاه أ   منطق أ ايهه  
 ! ى نفسها عل 

رغ  م رفت  م نمر  أ للهنرة. ما  يا  خلي،  ن ه اك حماسرا  أ وروبير وواضرج األ   - مؤنمر الحوار الللي،ي  خيرا  أ قد ع   قلت: 
سررررررررتثمرارال  طبي رة اإل  ى و محراورانر  كران نركيز عل أ جتمراع وروبي التقليردشر وهرل في اإل هرل هو برديرل للحوار ال ربي األ 

ذا لم ننن ه اك حرو  في م طقة إ ن  سررتثمارالر ألسررتهادة من هذه اإل ن ه الك نظرة لإل أ سررا  أ  ى وروبا عل أ الللي،ية في 
لا  إن ن ننون في اللارجر ويقال أ سررررررتثمارال في م طقت ا بدل ن ن شررررررط هذه اإل أ م طقة ال ربيةر فبالتالي ي،  و ال أ اللليج 
 وبي؟  ر و األ   - ن الحوار اوقتصادش الللي،ي . ثم ما هو المتوخى م مليارا   650و  أ مليار  400لى إ وةلت 

 ا لهه نحن وروبي ولكنه مك   اأ   - الةربي وروبيين كنا وا ههههههههههحينه فهو ليس ب يال عن الحوار : في  وارنا مع اأ أجاب 
ال ةهاو  الةربي ككهاه ى    نةكس وهيه الخطوات عل أ في كول مجلس ال ةهاو  به أنها الحوار وخطونها خطوات مل وسهههههههههههههة ونههمها 
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ال     أ  ه علينا ق صههههاكوا مو   إ  ة و  وكوا مف و ة و وروبا ال ي سهههه كو  مو   أ ننا ك ول نامية لها مصههههالح مع  إ ال ي نع  لكن ويا 
وروباه  الناشه ةه وكيلك نحن سهوق كبير أ   فاقات  ضه ن  سهو ق  هناع نا إ ع   ن يم الحوار مةها ونوق   أ ن رك ويه الفر هة قبا  

  علينا  ة يا  أ ه ونة    مليارات كوالر سهههنو ا    5  ب كول مجلس ال ةاو   ى وروبا عل أ   مياا  ال  فوعات ي يا لصهههالح أ ونال ظ 
 بيننا.  ال ياا  ال جار  

ك الي   ههه ر عبر عن    البيا  ال شههه ر  إ ق صهههاكه فةلى الجانب السهههياسهههي ف إ في الحوار ن كلم سهههياسهههةه ون كلم في  نحن   
كة  وروبية ال شه ر  راكة كول السهوق اأ إ وويا جاء ب  بي يجا إ  خي في شههنها موقف إ ل طالب الةربية و ال وقف الةربي كله من  ي  ا 

نها  كو  م كاف ة وسهههين هي  إ ق صهههاكية ف صهههاك . فكل ا  كاملت مصهههالحنا اإل ق  ذا هاه لكن ال وقف السهههياسهههي مر با بال وقف اإل 
و افنا م كاف ة وبيلك  ةم الفائ ة الج يع. وال  أ    كو  أ و  خر ه والشههيء ال هم في خط نا و الجهة اأ   ى سهه فاكة جهة عل إ  صههر 
 .  فاقياته وويا وو منطق الةصر الي  ن يش ايه إ ال بالحوار وب إ    ح ق ذلك أ  س طيع 

ي،اد حل دولي للقضرية الهلسرطي ية مت ثرةر ما الذش نراه في  نتهاضرة الشر بية الهلسرطي ية مسرتمرة. والحركة إل اإل قلت: 
 هذا الشأن؟  

وم   ث في الخ سههههههين سههههههنة ال ا ههههههيةه ل   وات الةالمه  أ   اث ال ه ة في ويا ال ر  ووي  ن فا ههههههة من اأ اب: اإل أج 
موقف ال سههههان ة    بح وقه وق م ويا الشههههةب  ضههههحيات كبيرةه ال وقف الةربي كا  يطالب  مضههههطه ا     وناك شهههه با  أ وبينت له  

لى  اه ووناك إ   اث االوروبيةه وغيرواه مع ذلك فهناك محاوالت للو ههول ما ال وقف ال ولي ف    راجع مع اأ أ ن فا ههةه لإل 
نه وو ال اكر    ن و  موقفنا أ أ ار و سهه  ر في الحو ن   أ سههرائيلي. ال طلوب منا كةرب  مسههاعي كعم للجانب الةربي وللجانب اإل 

سهههه ه ار من جانب ع و  إ    ه ووو الراكع أ كثر   اسههههكا  أ   يكو  أ لى  اه ال وقف الةربي يجب إ ول سههههراع في الو هههه على اإل 
 . ء شي عطاء إ خي كا شيء وع م أ ير   

السالم.   نتظار إ لة ال ر  وهم في حا  ى و نلطط للار ويمكن فر  هذه الحالة عل أ لى حر   إ  ن ندعو سرائيل اآل إ  قلت: 
 عتقاد؟  هل يشارك ا م الي الشيخ هذا اإل 

سهههههلحة    ي سهههههلح بج يع اأ أ   يهخي الحيطة ل واجهة الة وه و أ نسههههها  بالسهههههالم عليه : في الوقت الي  يفكر ايه اإل أجاب 
 سلحة بالطبع.  سرائيا   لك ويه اأ إ الف اكة في ال نيا. و 

ذا  م إ  ه ولكن ين صهههه ال نسهههيق ال و ه و وموقف الةرب الةسهههكر  قو  اآل ه   ال يسههه ها  بها فال وة الةربية الةسهههكر ة اآل 
   أ ما  إ نه خيار    أمام سههرائيلي ياكاكه نحن   ال صههلب اإل إ ف  ذا كا  ال نسههيق  هه يفا  إ سههرائيلي ي راجعه و   ال صههلب اإل إ مثا ذلك ف 

سهههههههه  رار برامجها  إ لب مواقفها و  صهههههههه سههههههههرائيا على  إ    ظا  أ ما  إ ق صههههههههاك  والةسههههههههكر  بينناه و ن و   ههههههههفنا ونا   ال ةاو  اإل 
 .  نحو ال  انة والصالبة وال ةاو   م حركا     يكو  كائ ا  أ رضه ال وقف الةربي يجب س يطانية ونهب اأ اإل 
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