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وثيقة رقم :182

ترصيح صحفي لوزارة الخارجية األمريكية حول املفاوضات املبارشة ّ
وحل
182
النزاع اإلرسائييل الفلسطيني
 14متوز /يوليو 2011

وزارة الخارجية األمريكية
مكتب املتحدث الرسمي
رد وزارة الخارجية عىل سؤال خالل املؤمتر الصحفي اليومي يف  14متوز /يوليو ،2011
سؤال :ما هو رد الحكومة األمريكية عىل دعوة جامعة الدول العربية ملنح الفلسطينيني وضعاً
كامالً؟
جواب :إننا ال نرى أن محاوالت تسوية املسائل النهائية يف محافل دولية مثل األمم املتحدة ستنجح
يف إحالل السالم الدائم الذي يسعى له كال الطرفني والواليات املتحدة .وعىل اإلرسائيليني
والفلسطينيني أن يسووا خالفاتهم فيام بينهم من خالل املفاوضات املبارشة.

وثيقة رقم :183

مقابلة مع وزير الخارجية الليبي السابق عبد الرحمن شلقم حول
معمر القذايف ،وصربي البنا (أبو نضال) زعيم “فتح – املجلس الثوري”،
والفصائل الفلسطينية[ 183مقتطفات]
 16متوز /يوليو 2011

•
–
•
–
•
–

أجرى املقابلة غسان رشبل
().....
وعالقته بالرئيس حسني مبارك؟
كان معمر يعرف حسني مبارك يوم كان األخري نائباً لرئيس الجمهورية ومل يكن يحرتمه .كان
يعامله بفوقية .يف السنوات العرش األخرية قام بينهام نوع من التحالف وكان يقدم ملبارك دعامً
غري محدود.
ملاذا؟
مجموعة اعتبارات .خذ مثالً .معمر أقر راتباً شهرياً للرئيس التونيس السابق زين العابدين
بن عيل .وكان يقدم مساعدات ملبارك واشرتى له طائرة وكان يدعمه بكل الطرق.
لكن ملاذا الراتب الشهري لنب عيل؟
ألنه أ ّمن له الحدود الغربية التي استخدمتها املعارضة الليبية أيام الرئيس الحبيب بورقيبة
وحاولت مهاجمة باب العزيزية إلطاحة معمر .حصل تنسيق أمني مطلق بني البلدين .ذات يوم
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أخفى مدير األمن يف تونس القنزوعي بعض املعلومات عن األمن الليبي فشكا األخري .ذهبنا أنا
وموىس كوىس ،فكان رد بن عيل“ :مدير األمن عندي وال يتعاون جيداً مع ليبيا”! واتخذ بحقه
إجراء فورياً .األمر نفسه كان بني ليبيا ومرص وحصل تكامل أمني .معمر كان شديد االهتامم
بالجانب األمني ،خصوصاً ما يتعلق بالتنظيامت اإلسالمية التي كانت فزاعة لألنظمة الثالثة.
تقصد وجود تعاون وثيق بني أجهزة األمن يف ليبيا ومرص؟
طبعاً .عمر سليامن مدير االستخبارات املرصية كان يعترب مندوب ليبيا يف مرص .وكان يتوىل
شخصياً العالقة بني البلدين وليست وزارة الخارجية املرصية.
().....
استهدفت االغتياالت أشخاصاً آخرين؟
نعم متت تصفية معارضني يف الخارج مثل املحامي محمود نافع يف لندن ،ومحمد أبو زيد
ومحمد مصطفى رمضان يف لندن أيضاً وعز الدين الحضريي يف إيطاليا ورجل من آل العارف وقتل
أشخاص يف أملانيا .كانوا يطلقون عىل هؤالء تسمية “الكالب الضالة” .وقتل كثريون يف الداخل،
بينهم عامر الدغيص قائد حزب البعث يف ليبيا.
من كان مسؤوالً عن عمليات القتل؟
“اللجان الثورية” وجهاز األمن الداخيل وجهاز األمن الخارجي.
هل كان يستخدم مجموعات غري ليبية يف التنفيذ؟
ال شك يف أن األجهزة الليبية استخدمت صربي البنا (أبو نضال) زعيم “فتح – املجلس الثوري”
وكارلوس ومجموعات أخرى .سمعت يف تلك املرحلة رواية تقول إن مجموعة فلسطينية
استُخدمت يف اغتيال صاحب مجلة “الحوادث” سليم اللوزي بعدما وضع غالفاً يف املجلة بعنوان
“العقدة والعقيد” وأنه طلب من املنفذين غمس يد اللوزي باألسيد قبل قتله ليكون عربة ملن
يهاجم القذايف.
ماذا عرفت عن قصة اختفاء اإلمام موىس الصدر رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل
ورفيقيه يف 1978؟
هنا سأقول روايتني :واحدة قبل االنتفاضة الليبية الحالية والثانية بعد اندالعها .يف  1987كنت
سفرياً يف روما .كان هناك صحايف يف صحيفة “الريبوبليكا” اسمه مجدي عالم ،انتقل اآلن إىل
صحيفة أخرى واعتنق املسيحية وس ّمى نفسه كريستيانو عالم .طلب عالم أن يعرف شيئاً عن
قصة اإلمام الصدر .وكان هناك الحاج يونس بلقاسم ،رحمه الله ،وهو كان مديراً لالستخبارات
عي بلقاسم يف أملانيا وهو كان عقيد ًا يف الرشطة يف العهد املليك،
الليبية حني زار الصدر ليبيا .ثم ّ
ويقال إنه جنّد من جانب األملان يف الحرب العاملية الثانية وتعاون معهم .وحتى أثناء عمله يف
االستخبارات الليبية كانت له عالقة باألملان ُ
وطلب منه أن يكون منسق العالقات األمنية معهم.
جاء بلقاسم إىل إيطاليا وكان معي إبراهيم البشاري وزير الخارجية ومدير االستخبارات .قلت
لبلقاسم :أخربين عن قصة الصدر ،فقال :أشك يف أن يكون أبو نضال قد قتله ،مشرياً إىل أن عرشات
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الجثث عرث عليها تحت أرض الفيال التي كان أبو نضال يقيم فيها .سألته :ملاذا يقتل أبو نضال
شخصية متعاونة مع املقاومة؟ فأجابني :أبو نضال شخص مجنون.
خالل الجلسة أملح بلقاسم إىل رواية أخرى مفادها أن الصدر حصل عىل مساعدة من ليبيا تزيد
عىل مليوين دوالر س ّلمت إليه خالل الزيارة وأن طرفاً يف ليبيا باعه وأبلغ املافيا يف إيطاليا بأنه
يحمل مبلغاً كبرياً فخطفته وقتلته واستولت عىل املال .طبعاً إيطاليا كانت مضطربة يف تلك
الفرتة .وقال بلقاسم تلك الرواية لعالم.
بعد االنتفاضة الليبية استمعت إىل رواية أخرى تقول إن اإلمام الصدر قتل يف ليبيا ألنه اصطدم
بالقذايف خالل استقبال األخري له وقال له :أنت ال تفهم يف اإلسالم .ال أريد أن أقول من أورد
يل هذه الرواية ،لكنني سمعت أنه قتل عىل يد أحد الضباط املقربني من القذايف ودفن رساً يف
طرابلس .ومثة من قال إن الضابط الحظ انزعاج القذايف من ضيفه فلجأ إىل تصفية الضيف ألنه
تجرأ عىل القائد .طبعاً كانت محكمة إيطالية تحدثت عن أن الصدر دخل إيطاليا وبجواز سفره،
لكن الشخص الذي م ّثل دور الصدر مل يكن شبيهاً فعلياً له .وتم الحقاً تداول اسم الليبي الذي
لعب هذا الدور ومالمحه ليست قريبة جداً من مالمح الصدر .يونس بلقاسم مات يف اإلقامة
الجربية واتهم بالخيانة ،لكن هذه األشياء قد تظهر بعد سقوط النظام.
• ما هي األسباب التي تدعو القذايف إىل اتخاذ قرار بقتل شخص ما؟
– متابعة سلوكه تقود إىل استنتاج طريقة ترصفه .إنه يأمر بقتل من يتآمر عليه ويحاول أن يسقطه
ولو كان من أقرب الناس إليه كام حصل مع العقيد حسن إشكال.
• ما هي قصة إشكال؟
– هذا ابن عمه وكان من فريق القتلة ،لكن قيل إنه كانت له اتصاالت مع األمن الفرنيس وأن هذه
االتصاالت قد ضبطت .طلب القذايف من أحد أقاربه أن يقتل إشكال ،وهذا ما حصل .القذايف ال
يتهاون أبداً مع من يقرتب من الكريس .الثاين يف الئحة القتل هو من يتطاول عىل شخصه .ال يقبل
أن تشوه صورته أو سمعته .إذا ارتكب ليبي شيئاً من هذا النوع ،فإن القذايف مستعد لدفع ثروة
من أجل تصفيته .الثالث يف الئحة القتل هو من يتطاول عىل عائلته .االتهامات الثالثة ال ميحوها
إال الدم .حني يسقط النظام سنعرف بالتأكيد مصري مئات من الليبيني يحيط الغموض بظروف
اختفائهم أو مقتلهم .وهناك اغتياالت حصلت يف الخارج ومل يسلط عليها الضوء.
هناك مرحلة متتد من  1975إىل بداية التسعينات كان معمر القذايف فيها عنيفاً جداً يف تعامله مع
الداخل والخارج .ألقى يف مطلع الثامنينات خطبة أطلق فيها عملية تصفية من س ّموا بـ“الكالب
الضالة” .قال يف الخطاب“ :سنقتلهم .وسنسبي نساءهم .ونيتّم أطفالهم .ونر ّمل زوجاتهم” .ألقى
الخطاب أمام مئات اآلالف وكان مرعباً.
• هل تعتقد أنه كان وراء التصفيات التي نفذها أبو نضال يف حق مندوبني ملنظمة التحرير
الفلسطينية يف بعض العواصم؟
– أنا ال أريد أن ألقي كل يشء عىل القذايف ،ألننا نقف اليوم يف الصف املعارض له .كان مي ّول
أبو نضال وهذا ليس رساً .وكان يستخدمه وهذا معروف .أما استهداف هذا االسم الفلسطيني
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أو ذاك ،فقد تكون فيه حسابات فلسطينية داخلية أو حسابات أخرى .اهتامم القذايف يرتكز عىل
سالمة نظامه ومخططاته .القتل ليس عملية مجانية .أحياناً تتداخل حسابات الجهات واألجهزة.
().....
كيف كانت عالقته بيارس عرفات؟
قبول القذايف باآلخرين مرهون باستعدادهم للتبعية له أو بحاجته املصلحية لهم .ما عدا ذلك
ال يقيم شأناً ألي عالقة .إما أن تجلب له منفعة أو تدفع عنه رضراً .هذا يتعلق باألفراد وبالدول
أيضاً .عالقته بعرفات كانت قلقة .لعرفات وهج حامل القضية والقذايف يريده تابعاً ألنه يدعمه
مالياً وعرفات زئبقي ويريد توظيف كل العالقات يف خدمة قضيته.
كنا يف رست وجاء عرفات يف وقت كانت منظمة التحرير تعيش أزمة مالية خانقة .طلب مساعدة
من القذايف فر ّد عليه بالقول“ :أنا ال أحكم يف ليبيا وال أستطيع أن أدفع أموال الليبيني ولدينا
مشاكل كثرية .ملاذا ال تذهب وتتحدث أمام مؤمتر الشعب العام (الربملان)” .يف الرس أعطيت
تعليامت لبعض أعضاء الربملان ملهاجمة عرفات .إنها لعبة من ألعاب القذايف ليك ُيشعر اآلخرين
بالحاجة إليه.
جاء يارس عرفات مرة بعد فشل محادثاته يف كامب ديفيد وكنت وزيراً للخارجية .كان محمود
عباس (أبو مازن) مع عرفات .دخل الرئيس الفلسطيني فبدأ معمر يشتم أبو مازن“ :أنت خائن.
أنت صنعت اتفاق أوسلو .يجب أن تقوم بانتفاضة ليك تكفر عن ذنوبك” .هذا قبل املصافحة.
عرفات كان بارعاً .راح يبتسم ويشجع القذايف ويقول له“ :يستاهل أكرث” .طبعاً إنها براعة عرفات
الذي يعرف أطباع القذايف وأالعيبه.
جلسنا وتحدث يارس عرفات .كان معمر مستهرتاً وغري منتبه ثم قال لعرفات“ :ما فيش حل مع
الصهاينة إال الحرب .األمريكان معاهم .أنت يجب أال تكون النسخة الثانية من السادات وأال
تعمل إسطبل داود (كامب ديفيد)” .كان معمر يتندر كثرياً عىل عرفات يف غيابه .مث ًال قال مرة
إن عرفات كان يصيل والتلفزيون يصوره وإن نايف حوامتة (األمني العام للجبهة الدميوقراطية
لتحرير فلسطني) قال للمصور :إذا مل توقف التصوير فإن عرفات مستعد أن يصيل حتى الصباح.
من كان يحب من املسؤولني الفلسطينيني؟
كان يحب أحمد جربيل (األمني العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة) .كان جربيل من أتباعه
ويعمل معه .القذايف استعمل جربيل .وجربيل استعمل القذايف .طبعاً مع االلتفات إىل أن جربيل
موالٍ لسورية أوالً وأخرياً .شطارة جربيل أنه مل يكتفِ بإقامة عالقة مع القذايف وحده .أقام عالقة مع
أبو بكر يونس جابر وزير الدفاع وقائد الجيش ومع عدد من الضباط .هذا هو الفارق بني جربيل
ومسؤولني فلسطينيني آخرين كانوا يكتفون مبقابلة القذايف والحصول عىل مساعدة واملغادرة .كان
جربيل يعزف عىل الوتر الذي يحبه القذايف ويتحدث عن العقيد كمناضل كبري وقائد.
هل م ّول االنشقاق داخل حركة “فتح” يف 1983؟
نعم ،هو قدم دعامً مالياً وكان قدم السالح وبالتأكيد كانت سورية متعاطفة مع هذه الحركة
ووفرت لها دعامً ميدانياً أو تسهيالت .يف هذه املواضيع كانت مواقف معمر تتقاطع مع الحسابات
385

الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

•
–

•
–

السورية .كانت سورية تستفيد من معمر لتغطية الجانب املايل وكان يجمع الطرفني العداء
لعرفات فضالً عن شعارات كثرية .معمر مزاجي .ذات يوم كان إبراهيم قليالت (رئيس حركة
النارصيني املستقلني – املرابطون) هو كل يشء .ثم دعم الضابط أحمد الخطيب الذي انشق عن
الجيش اللبناين .ميكن القول إن سفري ليبيا يف لبنان يف تلك املرحلة صالح الدروقي أنفق الباليني
عىل الدعم العسكري واملايل ألحزاب وشخصيات ومؤسسات .هناك كميات هائلة من األسلحة
أرسلتها ليبيا إىل الفلسطينيني يف لبنان وكانت ال تزال يف صناديقها حني استولت عليها إرسائيل
إبان اجتياح  .1982استشهد ليبيون مع الفلسطينيني وعادت جثامني بعضهم قبل ثالث سنوات.
يردد الليبيون نكتة :ذهب معمر إىل عبد النارص وسأله “كيف أستطيع أن أكون زعيم العرب؟”.
أجابه عبد النارص“ :إذا كنت تريد أن تكون زعيم ليبيا فاترك القضية الفلسطينية .وإذا كنت
تريد أن تكون زعيم العرب فاحتضن القضية الفلسطينية” .ويكمل الليبيون أن القذايف مل يستطع
تحقيق هذا وال ذاك.
().....
لنعد إىل عالقات القذايف .كيف كانت عالقاته مع الدكتور جورج حبش األمني العام لـ“الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني”؟
ليس صحيحاً أن موضوع الدين كان مهامً بالنسبة إىل القذايف ،عىل رغم ترصيحاته التي دعا فيها
املسيحيني اللبنانيني إىل اعتناق اإلسالم .حبش كان يختار إبقاء مسافة معينة مع من يلتقيهم
ونجح يف تحقيق ذلك مع القذايف ألنه كان رجالً نظيف الكف ونزيهاً وواضح األفكار وصاحب
قضية .حبش يتحدث وال يتملق ويفرض احرتامه عىل الجميع .ومل يكن يستخدم ديبلوماسية
القبل واملدائح التي اعتمدها عرفات .طبعاً هذا ال يقلل من أهمية عرفات الذي كان يعرف
أن يقول ال حني يكون ذلك رضورياً ،أثناء الحصار اإلرسائييل بريوت وحني نصح القذايف القادة
الفلسطينيني قائالً :االنتحار وال العار قال له عرفات“ :تفضل وانتحر معنا”.
وعالقته بصالح خلف (أبو إياد) عضو اللجنة املركزية لحركة “فتح”؟
كان أبو إياد مبثابة عدو للقذايف .يف  1980كنت رئيساً لتحرير وكالة األنباء الليبية وكان الدكتور
مفتاح األسطى عمر ،رحمه الله ،مديراً ملكتب القذايف .طلب مني مفتاح كتابة تعليق يتضمن
القول إن صالح خلف من أصل يهودي وشدد عىل نرشه رسيعاً يف نرشة الوكالة .قلت له“ :هذا
ال يجوز ألن خلف سيأيت بعد وقت ويعانق معمر .ميكن أن نكتب أنه مخطئ وميكن حتى أن
نقول إنه خائن ولكن ال يجوز أن نقول إنه من أصل يهودي والرجل مناضل فلسطيني” .غاب
قليالً ثم اتصل قائالً إن القائد يطلب منك تنفيذ األمر .ذهبت إىل مقر القيادة يف باب العزيزية.
قلت لألسطى إنني أريد مقابلة القائد .فأجابني أنه سيطلق عليك النار وسيصل به األمر إىل درجة
مهاجمة الوكالة بالدبابات ألنه اتهمك باالستيالء عىل الوكالة .بقيت نصف ساعة .خرج األسطى
وعاد ليبلغني برضورة إعداد التعليق ونرشه .كتبت التعليق انطالقاً من ترصيح لخلف وقلت فيه
إن من يديل بترصيح من هذا النوع يوحي بأنه صوت يهودي وبث التعليق يف الفرتة امليتة أي
بعد صدور الصحف لشعوري بأن معمر يفضل هذا النوع من املعالجات .الحقيقة أن أبو إياد كان
شخصية قوية وكان يصطدم كثرياً بالقذايف وبعبد السالم جلود ويجاهر برأيه ويغضب ويسافر .ويف
فرتة من الفرتات راح أبو إياد يدعم املعارضة الليبية ويعطي بعض أفرادها جوازات سفر مزورة.
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• هل ميكن أن تكون ألجهزة القذايف عالقة باغتيال أبو إياد يف تونس بعد الغزو العراقي للكويت
خصوصاً أن القاتل كان يعمل ملصلحة أبو نضال؟
– ال أريد التكهن يف غياب املعلومات.
().....

وثيقة رقم :184

كلمة سالم فياض حول رضورة الدولة الفلسطينية وإنهاء االحتالل
اإلرسائييل[ 184مقتطفات]
 18متوز /يوليو 2011

يرشفني أن أشارككم اليوم يف هذه املناسبة وتحت عنوان “إعرف تراثك الوطني” .كام وتغمرين
سعادة فائقة وأنا أرحب بأبناء فلسطني الشباب القادمني من املهجر ،والذين متتد جذورهم إىل
مختلف املناطق الفلسطينية).....( .
لقد بلورت السلطة الوطنية انطالقاً من التزامها الكامل باملصالح العليا لشعبنا اسرتاتيجية عمل
تتمثل يف استنهاض كامل طاقات شعبنا إلنهاء االحتالل ،وبناء مؤسسات دولة فلسطني وبنيتها التحتية،
وسعت من خالل هذه االسرتاتيجية إىل توفري مقومات الصمود لشعبنا عىل أرضه يف مواجهة املرشوع
االستيطاين اإلرسائييل .ومتثلت هذه االسرتاتيجية أيضاً يف مواصلة البناء بالرغم من االحتالل ومامرساته،
بل ولضامن التعجيل يف الخالص منه .وقد تجسدت هذه االسرتاتيجية يف إطار خطة “فلسطني :إنهاء
االحتالل وإقامة الدولة” ،إلنجاز الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطني التي انخرطت قطاعات
واسعة من أبناء شعبنا يف تنفيذها بهدف استكامل بناء وترسيخ أسس ومقومات وركائز الدولة .وقد
شكل هذا االنخراط املتنامي تعبرياً عن تعاظم الثقة يف برنامج السلطة الوطنية ،وقدرتها عىل إنجازه،
حيث ت ّوج ما تحقق من عمل دءوب خالل العامني املاضيني بإقرار املجتمع الدويل بأن السلطة
الوطنية أكملت جاهزيتها إلقامة الدولة ،حيث باتت متتلك مؤسسات قوية وقادرة عىل تقديم
الخدمات إىل مواطنيها بكفاءة عالية ،ال بل ومبا يفوق كفاءة مؤسسات دول قامئة .هذا باإلضافة إىل
ما تحقق من إجامع دويل إزاء حقوقنا الوطنية ،ورضورة إنهاء العقبة األساسية املاثلة أمام تجسيد
دولة فلسطني ،واملتمثلة باالحتالل اإلرسائييل ،وأمام االستحقاق األهم الذي ينتظره شعبنا من املجتمع
الدويل إلنهاء هذا االحتالل ،ومتكينه من العيش بحرية وكرامة ،ومن مامرسة حقه يف تقرير مصريه،
وتجسيد دولته املستقلة كاملة السيادة عىل حدود عام .1967
إن هذه اإلنجازات مل يكن لها أن تتحقق لوال االلتفاف الشعبي الواسع حول برنامج السلطة الوطنية
واالنخراط املتعاظم يف تنفيذه ،والتقدم بثبات إلنجاز أهداف مرشوعنا الوطني ،واملتمثلة أساساً يف
إنهاء االحتالل ،وإقامة دولة فلسطني املستقلة عىل حدود عام  ،1967يف قطاع غزة والضفة الغربية،
ويف القلب منها يف القدس ،العاصمة األبدية لهذه الدولة .كام ساهمت حمالت التضامن واملساندة
الدولية عىل الصعيدين الرسمي والشعبي ،والدور الهام والحيوي للشباب يف عهد الربيع الشبايب ،يف
حشد املزيد من الدعم والتعاطف األممي مع شعبنا يف مسعاه لنيل حقوقه الوطنية.
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