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 ،ىواألخ عارف والوفد العراق ،ىاألخ بومدين والوفد الجزائر  ..: إحنا رحبنا بإخواناعبد الناصر

 ..نجتمع إن احنافرصة  هىالحقيقة ى وف .ىالوفد السور و ى ونرحب باألخ األتاس
على أساس أنها تعتبر  ؛العالم كلهى بيدور عليها الكالم فى األربع دول العربية الل

ى تصفيتها، والل الىبيتجه ى ن الهدف االستعمار أ، و ىالعالم العربى دول تقدمية ف
وأنا كنت  !ولسه عايزين يسكتوا األخ بومدين ،سكتونا إحنا التالتة :اليهود بيقولوا

بهم، فرصة تستمر عليهم يتسماى إن يعن :له باقولشجعه النهارده الصبح و اب
بنرحب مرة  !مدينو األخ ب من الكالم وتصريحاتى ألن يظهر قلقانين أو  ؛باستمرار

 هذا االجتماع.ى يوفقنا ف أنونرجوا من اهلل  ،ىنا الوفد السور اأخرى بإخو 
 

ن كنا نعتبر الوطن العرب ..: أشكركم بالترحيباألتاسى وطن واحد، ومناسبة طيبة أن ى وا 
حيث ينتظر منا الجماهير العربية واألمة العربية  ؛نجتمع إحنا الدول األربعة

وبالطبع كان فيه اجتماعات  .فرضت عليناى بأسرها أن نقود هذه المعركة الت
 الى مفإذا كان فيه أشياء توصلت ،اجتماعبنكون حاليا  إن احناسابقة بينكم، فيهمنا 

 .محتى نشارك نحن حيث توصلت ؛االتفاق عليها
 

واحد اتنين تالتة أربعة  ..حاجات الىاالجتماعات لم نصل ى الحقيقة إحنا فى : فعبد الناصر
فيش حد مننا جاهز بعد الفترة اإن مى وأعتقد لغاية دلوقت !محددة بهذا الشكل

بنحدد النقط بالتفصيل سواء على المدى القريب أو  إن احنا ؛اتقالتى البسيطة الل
اللى اإلخوان أستطيع أن ألخص الكالم ى لا ولكن إذا سمحو  .على المدى البعيد

أو اجتماعنا مع الوفد ى اجتماعنا مع الوفد الجزائر ى سواء ف ؛له وصلنا احنا
حنا التالتة لم نجتمع مع بعض باألمس بل اجتمعوا إخوانا الوفد ا  و  ،ىالعراق
  .ىمع الوفد العراقى الجزائر 

لما مر علينا أثناء ى والحقيقة أنا برضه إديت جزء من الصورة لألخ األتاس
 اللى احناإن أنا أكرر الصورة ى فليس هناك داع ،دمشق الىعودته من الجزائر 
  .موجودين عليها هنا
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نحن نعيد  ؛نقطة أساسية الزم أتكلم عليها بالنسبة لقواتنا المسلحة يهوف ،ولكن
بنائها من مصر أخدت ضربة كبيرة وبنعيد ى والقوات المسلحة ف ،بناء القوات المسلحة

  .أول وجديد
هو طريق االستسالم  ..وصلنا إليه إن قدامنا طريقينى ملخص الكالم الل

ن احناو  .للغرب أو طريق النضالو لالستعمار   ؛طريق النضالى نسير ف إن احناقررنا  ا 
ذا دعا األمر أن إأو بناء قواتنا المسلحة أو ى سواء كان هذا النضال نضال سياس

الوقت الحاضر عمل ى فى أن العمل العسكر ى من الطبيع. ىنناضل نضال عسكر 
 . سرائيللناه لإلخوان بالنسبة الق اللى احناالكالم  هعسير بالنسبة لينا، برض

 
 عفوا سيادة الرئيس ماعم نسمعك. صوت: 

 
تلم على نإن لى أمتهي ..حنا عملنا عملية أخدنا عملية الصور كوفوداطب إحنا ما  ؟: إيهعبد الناصر

 هنا اإلخوان السوريين.ى يجيممكن  ..أل ،كده واتفضلوا هناى بعض ف
 

 السوريين. اإخوان ..آه صوت: 
 

رياض هنا، اتفضل يا الىاتفضلوا جنبنا هنا، تع ..اهات هنى الكراسى جدع هاتليا الىتع :عبد الناصر
 ، بدل مانبقى قاعدين بعاد.ىكده بتبقوا أحسن يعنلى أ. متهي.أخيا

أهال )ضحك(  ..المكانى قربوا مننا أكتر ف ،بإخواننا السوريينبنرحب مرة تانية 
جاب .وسهال ا من األول، فإذا سمحتو ى قول الكالم تاناه ..ىعلى تساؤل األخ األتاس ةوا 

حصل بينا وبين إخواننا الجزائريين ى األخ بومدين واألخ عارف بلخص الكالم اللى ل
 .وبينا وبين إخوانا العراقيين

تكلمنا عليه كنا ركزنا على  ئكن أول شمإحنا ي ،لكالمنا مع الوفدينالنسبة ب
ى وأنا شرحت هذا الكالم لألخ األتاس .وضع القوات المسلحة المصرية ..وضع الجيش

  ..موضوع بسيطى هذا الموضوع ف أوجزولكن يمكن  ،لما زارنا
  .للقتالإن القوات المسلحة المصرية أخدت ضربة كبيرة جدا أثرت على قدرتها 

اآلن قواتنا المسلحة وبنحاول نعيد ى بنبن إن احنا :النقطة الثانية هوبعد كد
  تسليحها.وبنعيد  ،وقتالى ولكن هذا سيحتاج طبعا  ،تنظيمها
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أمامنا طريقين إما طريق مهادنة االستعمار  :اتكلمنا فيهاى النقطة الثالثة الل
نتيجة إن ليس لنا من سبيل  الىووصلنا  ؛أو النضالى واالستسالم لالستعمار األمريك

إعادة ى وف ،ىوعلى هذا األساس فيجب أن يكون نضالنا سياس .إال سبيل النضال
  .أيضاى واجتماعى واقتصاد ،أيضاى وعسكر  ،القوات المسلحة وبنائها

ولكن كيف نناضل سياسيا أو  ،اتكلمنا فيهى ملخص الموضوع الل اأعتقد إن د
 هترك الكالم بعد كداوأنا ه .نقط محددة الىلم نصل  ؟عسكريا أو اقتصاديا أو اجتماعيا

 .قدرتش ألخصهاانقط يمكن أنا مى لإلخوان يكملوا أ
مشكلة  هىى كان يتكلم عن مشكلته الل ،القاهرة الىحينما وصل الملك حسين 

هناك إمكانية لألردن بالذات إنها  تالحقيقة ليسى إن ف :له وأنا قلت ،غرب األردن
ألن العمل  ؛من أجل استعادة الضفة الغربيةالى الوقت الحى الطريق بتاعنا فى فى تمش

ى ففهو هذا األساس ى وعل .لن يكون عمل سريع الستعادة الضفة الغربيةى العسكر 
 .موجودة عندناى لعندوش اإلمكانيات الاألنه م ؛عنده حرية أكتر منناى العمل السياس

ذا كانت أمريكا تستطيع  أمريكا بحيث إنها  الىيتجه  إنهنها تعيد الضفة الغربية فيجب إوا 
  .حنا قلنا هذا الكالم عن قناعةا  و  ،تعيد الضفة الغربية

ى ولكن ماكانش فيه رأ ،خرآإحنا يمكن إخوانا الجزائريين قد يكون لهم رأى 
وبيختلف عن وضع  ،ألن الضفة الغربية وضعها بيختلف عن وضع سيناء ؛ىتبادل

  ..سورياى المنطقة المحتلة ف
خطتها التوسعية عايزة تاخد هذا ى ف اسرائيلو  ،ألنها جزء من فلسطين :أوال

  .الجزء
سيكون من الصعب  ،هذه المنطقة مدة طويلةى ف اسرائيلذا استمرت إ :ثانيا

يكون  نول ،نخرج اليهود منها بالوسائل السلمية إن احناستحيل ومن العسير ومن الم
أن نقرر العمل الى نصل  إن احناولن يكون من المتيسر  .هناك إال الوسائل العسكرية

وبسبب ضرورة إعادة تنظيمها ثم إعادة  ،بسبب حالة قواتنا العسكرية ؛سريعاى العسكر 
  .تسليحها

موضوع التسليح أيضا مش  ،بيمشيش بالسرعة الموجودةاموضوع التسليح طبعا م
إذا كان األمريكان ى رأيى أنا ف :وعلى هذا أنا قلت للملك حسين .ىهو التسليح الكاف

إن ى رأيى تعود الضفة الغربية فوبعد ما ،األمريكان الىهيرجعولك الضفة الغربية اتجه 
ألن  ؛إن دا مش جديدى رأيى وف .األردنى فى ممكن نناضل للقضاء على النفوذ األمريك

وهو  ،مع الغربى مع األمريكان وماشى ما جه الملك حسين هنا وهو أصال ماش لغاية
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هنا ووقع معانا دفاع  هو جاء بهى إيه الل ..نعرفهاشاخرج عن طوعهم ألسباب م
 .هو سؤال الحقيقة كان يتعبنا جدا ..فكان الحقيقة سؤال !؟مشترك ودخل الحرب

أسرع ى الضفة الغربية إذا لم تعود ف ،الغربية تختلف عن سيناءبالنسبة للضفة 
إلعادتها، ى العمل العسكر ى والبد أن نعتمد عل ،وقت ممكن ستكون إعادتها صعبة

كنت  ذاإ ..مدينو أعتقد ياأخ ب .الزمن القريبى لن يمكن أن نشرع فيه فى والعمل العسكر 
 . ىتحب تضيف حاجة أو الرئيس عارف يضيف حاجة على كالم

 
مش عارف  ،الحديثى مع اإلخوان تقرير ملخص ف إمبارحالواقع أنا كنت اتكلمت ى ف :بومدين

 .إعادة ما قلته باألمس الىلزوم ى إذا كان فيه يعن
  

بالنظر لما  ؛الموقف أيضا صار بيفرض شكل تبدل جديد ..لناا اآلن أعتقد لو تسمحو  : عارف
هذا أصبح موقف  .أن الملك حسين طلب سحب القطاعات العراقية من األردنى أخبرتن
ألنه ماعنده موضع  ؛فراح يكون العراق بعيد ومعزول كمثل بعد الجزائر تقريبا ..جديد
  !قدم

 
 عبد الناصر: نعم.

 
ن الملك حسين بسحب القطاعات العراقية من األردن، شو نه برقية مإى جنابك أخبرتن عارف:

 ؟وهذا إيش راح يكون ؟راح يكون عمل العراق
 

ى تكلم معاكم فاوأنا ب إمبارحأتكلم عن هذا الموضوع، وأنا كنت متوقعه ى : أنا برضه بدعبد الناصر
مائدة ى كالمنا هذا إنك تروح تقعد عل ىليس معن :له قلنا .كالمنا مع الملك حسين

ولكن إحنا بنتكلم إنك عن طريق األمريكان  ،اسرائيلأو تعترف ب اسرائيلمفاوضات مع 
إن الملك حسين ليس أمامه إال هذا ى رأيى وف ؛نك تستعيد الضفة الغربيةإبتحاول 
 .الطريق

أبدا إننا نقف عقبة ى فيش داعاإذا كان عن هذا الطريق يستعيد الضفة الغربية م
  ..لعدة أسباب أيضا ؛سبيلهى ف

  .مليون دوالر من أمريكا 05الى هو الملك حسين بياخد حو  :السبب األول
  .بهذا الشكل ئشى عندوش مقومات دولة أو أاهو م :ثانيا
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هذه المعركة من ى هو دخل معانا ف ،باستمرار مع األمريكانى هو أيضا كان ماش :ثالثا
والحقيقة ضياع الضفة الغربية  ..الغربيةيوم أول مايو وجاء دخل هنا فضاعت الضفة 

  !جدا ةمصيبة كبير ى ه
الزم نستعيد بها  ،وسيلة نستطيع بها استعادة الضفة الغربيةى بأى رأيى أنا ف

خر آفدا موضوع  ؛سورياى أما وضع سينا ووضع الجزء المحتل ف .الضفة الغربية
هم أعلنوا ضم  النهاردهأما  .هيتركوه هيتركوه ..مبيأثرش علينا كتأثير الضفة الغربية

أشهر سيعلنوا ضم الضفة الغربية  6الضفة الغربية ى إذا استمروا فى رأيى وف ،القدس
إن ى رأيى ولكن أنا ف فيه. ونتكلمفيه طبعا هذا موضوع ممكن بنتناقش  !القدسالى 

وهو  -مناطق نفوذهم ى والدخول ف ،األمريكانى الملك حسين يستطيع باإللحاح عل
  .ىإنه يحل مشكل الضفة الغربية بالعمل السياس - مناطق نفوذهمى كان موجود فأصال 

قدام اإلخوان الجزائريين وقدام  هوقلت ،له هذا الكالم بكل صراحة وأنا الحقيقة قلت
واألردن ، ألن أنا معتقد إن الضفة الغربية مشكلتها تختلف عن مشاكلنا إحنا ؛الوفدين
نقول لألردن بحكمه  إن احناال نستطيع  .بيختلف وضعه عن وضعنا إحنا بالذات

وهو دخل المعركة ونتج عن دخوله  ،ىثور الى أو األردن بحكمه الحى تقدمالى الح
  !ضاعت الضفة الغربية ..أيام 05الى المعركة لما انضم لينا حو 

هيطلبوه إن أول شئ  - النهاردهما قال الرئيس عارف ى ز  - ىتقدير ى وطبعا ف
شفتها النهارده  -وأنا جت رسالة  .منه األمريكان إنه يسحب القوات العراقية من األردن

 - وبيشكر قوات صالح الدين ،لى اموجهة للرئيس عارف وصورة منها بعته -الصبح 
وبيطلب سحب  - إيه ىتصورت باالستنتاج قوات صالح الدين دى حتى أنا ماكنتش يعن

هذا ى معن !هذا سحب القوات العراقية من األردنى ومعن ؛ردنقوات صالح الدين من األ
 الموضوع.ى نتكلم ف إن احنابنستطيع 
 

نسويه معاه ى الصورة تبدلت، اللى يعن ..اختصار الوضع، تبدلت الفكرةى إيش لون يعن عارف: 
لقاء ى أنا أسو ى يعن ؟اضطرته على الطلب هذاى األمور اللى شنو ه ؟ىاللقاء الثانى ف

  ..العراق ى الىعودتعند 
 

 ؟: مع الملك حسينعبد الناصر
 

 .نعم عارف:
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يجب أن نقرر معا  ،شهايعم بنع اللى احناالتفاصيل ى ندخل فاقبل مى الحقيقة يعنى ف : األتاسى
أعتقد  .ته مجتمعينهكيفية مجاب الىونتوصل  ،أننا نجابه الموقف وأن ندرس هذا الموقف

ى عتقد أن فأو  ،وأعتقد أن العرب ينتظرون منا هذا الموقف ،البد أن نقر هذا المنطلق
للعرب ى يكون هناك معطيات إيجابية وجدية وقادرة أن تعط ؛لموقف مجتمعينل مجابهتنا

ما تفضل فيه األخ الرئيس جمال حول أن هناك  .وقويةوسليمة  منطلقات صحيحة
وال أظن أن هناك خالف حول هذا  ،هو الحقيقة أمامنا نحن جميعا طريق واحد ،طريقين
 أنا بدىولكن يجب أن نحدد خطوات هذا الطريق والمراحل فيه وكيفية السير،  !الطريق

 كل من النقاط األخرى. أن نبحث الىهذه النقطة ى ف
 

هناك إمكانية لهذا  إن احنا باقولأنا بحلل أكثر من إننا  ،الطريقين باقول: وأنا طبعا وأنا عبد الناصر
  !هو لكدأالطريق 

سفين آإحنا  :لهمول نروح لألمريكان ونق إن احناقدامنا  ؟قدامنا إيه باقول :األول
لب منكم العفو والمغفرة وبنعتذر ونط ،للى فاتتاسنة  00ــالى عملناه فى على الل
لحقونا ونتعاون  ،تايالندى تركيا ز ى إيران ز ى ز  ؛بلدى أى ز  ىوتعالوا بلدنا تبق ،وبنسلم وا 

  !عايزينه نعمله مإنت لىمعاكوا تعاون صادق وال
 ،بهذا النهاردهى بتنادعندنا فيه ناس  ..قد يؤمن بيه بعض الناسى دا سبيل يعن

ى عندنا فى ولكن فيه جزء من الرأ !؟بهذا وال ألى عرفش هل عندكم ناس بتنادم
دا الطريق  :وبيقولوا ،فيه ناس يعتبروا موالين لألمريكان - ش من الحكمباقولما - مصر
فإحنا ليه نقف قصاد  ..عمل فينا كذا وكذا وسبب فينا كذا وكذا مشينا فيه اللى احنادا 

 !ناس جداد يتفقوا مع األمريكانى جيإن ي النهاردهالحل الوحيد  ؛تعالوا نتفق !؟األمريكان
  .لناى جيبتى التقارير اللى مصر، وبنقراه فى الكالم دا قيل هنا ف

 اسرائيلنناضل االستعمار ونناضل ضد  إن احناهو ى الل :خرالطريق اآل كوهنا
 ،مصر طبعا ناخد طريق النضالى إحنا كحكومة ف .ىالثور ى طريقنا التقدمى ونسير ف

 ،الداخلى معنى هذا إن أنا هقف ضد ناس ف ؟إن فيه حلين باقولمعنى هذا إيه؟ ليه أنا 
أبعاد المعركة ى يعن ىود !اسرائيلوهقف ضد  ،الخارجى ف أيضا وهقف ضد قوى

ولكن هتكون معركة داخلية  ،الراديو وبالكالمى ماهياش معركة بس هتكون ف ..مستقبال
ده السبب إن أنا قلت  !معركة عسكرية الىتطور قبل ما نستعد توقد  ،ومعركة خارجية
 نختاره.ى وما هو السبيل الذ ،إن فيه سبيلين
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 ،كالمنا مع الرئيس عارف وصلنا لهذاى ألن ف ؛هذاى متفقين عل إن احناوأعتقد 
 - أما جيت هنا قبل كدا -كالمنا معاك ى وف ،كالمنا مع األخ بومدين وصلنا لهذاى وف

  .وصلنا لهذا
اللى طرق النضال ى وماه ..سبل النضالى ماه ..ننتقل فعال للنقطة الثانية إذا  

 ؟عليه ملبنتك احنا
 

كخط عام أصبح واضح ى الخط يعن ..أعتقد بالنسبة للخط العام اآلن هو واضح ..بومدين: أل
بالنسبة لهذا الخط العام أنا  ،وبالنسبة لمشكلة األردن .ىجدا بعد هذه المالقات األول

 ،بالنسبة للمستقبل خرآ ئنقدرش نعتبرها شام !عتقد بأن نعتبر األردن نقطة ضعفأ
بأن أعتقد بأن الخط العام  -ما تفضل األخ قال ى ز  - املنا على هذا األساسو وناخد ع

  موجود. الخط العام.. ىموجود يعن
ة والحد األدنى لالنطالق ؟بداية االنطالق من جديد ..مراحل العملى لكن ما ه

ى ع ينحصر فو وأظن الموض ؟وقت معينى ف ناخدهاالزم ى نبلغ القوة اللى حت الجديدة
  .ىميدان خارجى وفى ميدان ربما تنظيمى وفى عسكر ميدان 

وهو ناتج عن طلب الملك  ،ألخ عبد الرحمن كان طرح مشكلة وعن وضع جديدا
بإن هذه الحالة الجديدة ربما مش  :ألردن، وقالمن احسين النسحاب القوات العراقية 

العراق مثال ليه بأن ى عتقدش يعناأنا ما ،ع الجزائرو موضى مثال ف .هتعود على العراق
سوريا مثال امتداد العراق مثل ما األردن هو امتداد العراق من الناحية األرضية  ..امتداد
 مثال.

 
وهى  ؛عرضناها تتذكر من وجهة عسكرية اللى احنامو كان الفكرة ى قصدى يعن ..ال عارف:

 .من األردن ئأحسن شى ه اسرائيل الىالتعرض الصحيح  أن
  

 !تغيرتااألوضاع  النهارده، بس 0قبل يوم  اكان الكالم د ا: دعبد الناصر
 

موقعه بيساعد على العمل  ،األردنى فى إن قضية وجود الجيش العراق :أنا أقول ..أل عارف:
حنا حاضرين كان سواء  ؛يكونأكثر ما عند اإلخوان السوريين أو الجمهورية العربية، وا 

 أيضا مع الكل نتعاون.
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رسينا على هذا  ن احناألفكرة أقدر أتكلم فيها بالنسبة ى أنا يمكن عندى لا سمحتو : إذا عبد الناصر
تكلم عن انا هأو  ،حناإعدة عوامل تحكمنا  هو فيه .فصل هذا الخطثم كيف ن   ،الخط

  ..مصرى وضعنا ف
ى وضعنا ف ..الثالثة الحقيقة أنتممصر قد يختلف عن أوضاعكم ى نا فعوض
ممكن الوضع ى يعن !القوات المسلحة كانت انتهت كلية ..فاتى الشهر الل 8مصر يوم 

قول هذا الكالم مكرر إلخواننا اولكن يمكن ب ،بيختلف عن القوات المسلحة السورية
  .إلخواننا السوريينى ه تانباقولولكن  ،وإلخوانا العراقيين - أنا قلته قبل كده -الجزائريين 

يبعت ى حدش يعناويمكن تعرفوا م ،إشارة ملك نا بعتأو  ؛يلللايونيو ب 8يوم 
بعتها لألخ ى الرسالة اللى ف ئولكن أنا حطيت كل ش !ملك هاتأنا بعى إشارة بالطريقة الل

  !حصل عندنا الحقيقة يتكرر عندكواى كنتش عايز اللاألن م ؛ىاألتاس
تذكر هذه  -لقد هزمنا  :فيها وقلتيونيو[  8]لك رسالة يوم الخميس  نا بعتأو 
وقد يكون  .ىالجيش السور ى تقبلوا إيقاف النار حفاظا عل أنكموأرى  - أول كلمةالرسالة 

أيام  4لقد هزمنا بعد  :يقوليمضى و يكتب رسالة و ى وقت عادى عسير على اإلنسان ف
فوجئتوا جدا لما  مويمكن إنت ،نعترفلكوشاكان ممكن نستطيع أن نكابر وم !من المعركة

  .إخوانا السوريين ..لكم هذه الرسالة جت
حصل  ىلالوكنت خايف  ،الجبهة المصريةى حصل ف ىلاليه إولكن أنا شفت 

هذا ى حنا فا  و  !ىالجيش السور ى الجبهة السورية وفى الجبهة المصرية يحصل فى ف
كان عندنا فلول من القوات المسلحة ولم تكن  ؛نش عندنا قوات خالص مسلحةاكااليوم م

  !القنال غربقادرة أن تدافع عن 
 ،جزء من قواتنا المسلحةى نبن إن احنااستطعنا  ،النهارده بعد شهر من الموضوع
ألوية،  05ى يعن ..ءفرق ولوا 3عندنا ى دلوقت .ولكن هذا الجزء هو جزء مش كبير

 055عندنا  يهوعندنا الفرقة المدرعة وعدد من اللواءات المدرعة، ولكن مشكلتنا إن ف
وعشان  !لهاش أطقمادبابات عندنا النهارده م يهفى حت !اتواطقم من أطقم الدبابات م

  .بالنسبة ليناى ساساألعامل ال اد ..نعوز وقتانعمل أطقم دبابات ه
 8شرق القنال من يوم ى فى ية اللسرائيلن القوات االإ :ىوبعدين العامل الثان

تعزز مواقعها شرق القنال وتحشد قوات أكتر، بل وجابت معدات  -أيام  0من  -الى الح
  .شرق القنالى واحنا شايفينها موجودة فموجودة عبور 

بعبور القنال بمحاولة  اسرائيلعندنا معلومات إن قد تقوم  إن احنا :النقطة الثانية
الى تقدر بحو منطقة ى القنال هى بندافع عليها ف اللى احناالمنطقة  !القنال غربواحتالل 

بالنسبة لهذه اللواءات وبالنسبة للقوات  ،لواء مدفعية 00موجود عليها كان  ،كم 075
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بدل  ىحنا بنستعمل الدبابات دلوقتا  و  !وماجتلناش مدفعية ،الموجودة ضئيلة جدا
ى نستطيع نعوض النقص ف إن احناعلى أساس  ؛مع كل فصيلة دبابة طيناح ،المدفعية
 !المدفعية

هل نسيب اليمن  ..ولكن أيضا بقينا نتساءل ،اليمنى فرقتين فطبعا عندنا 
وبهذا نكون حققنا أول ثمار للمعركة  ؛ونسلمها للملك فيصل ونجيب الفرقتين من هناك

الى ذا سقطت اليمن فبالتا  و  !؟يد الملك فيصلإى بحيث إن اليمن على طول ستسقط ف
أول نصر  وهذا سيكون فعال ؛ومعركة الخليجى سيسقط الجنوب العرب ،ستسقط عدن

  !حصل عليه االستعمارى ماد
القضاء على غايتهم  ؛محددى نصر مادى هم لم يحصلوا على ولغاية دلوقت

ى فلم يقضى لغاية دلوقت ..مصرى سوريا والقضاء على نظام الحكم فى نظام الحكم ف
إنهم  :باقولولكن  !مصرى على نظام الحكم فى سوريا ولم يقضى على نظام الحكم ف

أوضاع قدام العالم وقدام ى وحطونا ف ،لنا مشاكل كبيرة جداا فعال سببو ى يعن. .أضعفونا
سوريا، ى مصر ومحتلين جزء فى هذه األوضاع طبعا إن اليهود محتلين جزء ف ؛العرب

نقدرش نسلم اوم ،مش قادرين نجيب قوات من اليمن ذا  إ !واليهود يتبجحوا علينا كل يوم
يمكن إحنا كنا وافقنا على فكرة عقد مؤتمر قمة  :ا قلت لألخ بومدينوأن .اليمن لفيصل

اليمن نستطيع ى حل ف الىذا وصلنا ا  و  ،اليمنى حل ف الىعلى أساس قد نصل ى عرب
  .اليمن يشتغلوا معانا هناى اليمن والناس الموجودة فى نجيب الفرقتين ف إن احنا

شكل ى يرضى يتفق بأ النهاردهنفس الوقت أنا غير قانع إن فيصل ى ولكن ف
، واحنا ىوهو وضعه كان أضعف من دلوقت -الظروف الماضية ى ألنه ف ؛من األشكال

االثنين  مروحتوا إنت ..واألخ راح واألخ !رفض فيصل إنه يتفق معانا -وضعنا كان أقوى 
إن  باعتقدبل بالعكس أنا  ،هذه العمليةى علأبدا ولم يوافق  ،هناك أظن عدة مرات

تصفية الى يهدف ى وداخل ضمن المخطط الذ ،مرآهذه العملية أيضا متى فيصل ف
  !القوى العربية كلها

النهارده  إن احنا :للدفاع بالنسبة باقولبرضه  ؛طلع بهذا الحقيقة بنتيجةاوب
إن إمكانية كبيرة جدا  يهذا اليهود حاولوا يعبروا غرب القنال فا  و  ،موجودين غرب القنال

لسبب من ى إمكانيه أيضا إن هو يعد يهيمكن ف ،نمنع العبور ونكسب المعركة احنا
وضعف روح القتال  ،قواتناى بالنسبة لضعف الروح المعنوية ف ؛أنا قلتهاى األسباب الل

ن الجيش أخد هزيمة كبيرة وعايز وقت عشان يقف عل ،قواتناى ف ده بالنسبة  ..رجليهى وا 
  .للدفاع
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 ،آخر راجل الىآخر طلقة و الى الدفاع  ..وخطتنا ،فاعإحنا مجبرين للد ذا  إ
نقوم  إن احناإمكانية أبدا  مافيش ،وبالنسبة للهجوم .النالقالدفاع غرب ى واإلستماتة ف
اجتماع بهذا الشكل الحقيقة الزم أتكلم ى فى تكلم يعنانا بأى لا سمحو او  !ىبعمل هجوم

  .العربية كلهامصير األمة ى ألننا بنتكلم ف ؛الصراحةى بمنته
عمل ى أن تقوم بأالى الوقت الحى التستطيع القوات المسلحة المصرية ف

نجهز قواتنا المسلحة ونزيد  إن احنان ولكن كل ما نعمله اآل ،اسرائيلضد ى هجوم
ده نوع من  باعتبرنا أو  .القوات المسلحةى ونكون وحدات جديدة ف ،قدرتها على القتال

 إن احناتجهز نقدر نقول  ابعد م ،بناء قوات مسلحة جديدةسبيل ى نضالنا ف ..النضال
 إن احناالنهارده غير قادرين  إن احنا :مكل باقوللكن و  ،ندخل المعركة إن احناقادرين 

ألن  ؛النهاردهندخل معركة عسكرية  إن احناومش من مصلحتنا  ،ندخل معركة عسكرية
 الىقد يصل اليهود  ،هشفناها قبل كد احنااللى بالحالة  النهاردهذا دخلنا معركة عسكرية إ

  .اسرائيلجانب ى والوقت ليس فى جانبى الوقت ف فإذا   !القاهرة
الحقيقة  ؟قدامنا نعملهى يه اللإيبقى  ،هذه الحدود الموجودةى هذا المجال وفى ف

، يجب أن نحاول بكل ىهو العمل السياسى الل ..ىالنضال السياس إالليس أمامنا 
  ..لعدة أسبابى نستنفذ كل أنواع العمل السياس احناإن الوسائل 

  .قواتنا المسلحةى نكسب وقت عشان نبن إن احنا :السبب األول -
  .نكسب وقت عشان نحصل على أسلحة إن احنا :ىوالسبب التان -
على  اسرائيلنجبر  إن احناى قد نستطيع خالل العمل السياس إن احنا :والسبب التالت -

  .االنسحاب
ذا قلنا إإحنا  ،هنا نقطةى جيب طريق ى فى نمش إن احناذا وقفنا لوحدنا وا 
تساندها أمريكا باألساس وتساندها  ..ساندها الدول الغربية كلهاتب اسرائيلف ،النضال

واقف مع ى الل ديجول شخصيا ووحده هو - فرنسا وتساندها ،الدول الغربية كلها
من  إذا   !اسرائيلالحكومة وفرنسا وصحافتها وكل الناس واقفين مع ى ولكن حت - العرب
بنتكلم عن سياسة عدم االنحياز وعلى  إن احناأن يكون لينا حليف برغم ى الضرور 

سياسة ى سياسة عدم االنحياز وكالم فى أصبح الكالم عل .ىسياسة الحياد اإليجاب
 ،متزعمة العمليةى اللى ألن أمريكا ه ؛موضوعى غير ذ النهاردهكالم ى الحياد اإليجاب

ليست معركة بينا أساسا والمعركة  ،نها تهاجمناأتصريح ب اسرائيلإدت ى اللى وأمريكا ه
  .أمريكا واالستعمار كلهمع المعركة أساسا لكن و  اسرائيلوبين 
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خصوصا بعد  ؛نقف لوحدنا إن احناهل نستطيع  ،عو نبحث الموضى أما نيج
يجب أن يكون لنا  إن احنارأينا ى ف !؟تنا وكل قواتنا المسلحةاأسلحتنا وطيار خسرنا كل ما

هذا الحليف بالوضع  ..حليف يساعدنا على بناء قواتنا المسلحة ويساعدنا على التسليح
  .حنا طلبنا منهم أسلحة وهم أدونا أسلحةا  و  ،ىهو االتحاد السوفيتى الطبيع

أسلحة ى ولكن هل ه ،إحنا قبلناها شاكرينلنا ادوهإ همى األسلحة الل ةالحقيق
 :باقولأنا  !؟اسرائيللنا يقدر يقف قدام طيران و هو دإى هل الطيران الل !؟على قد المعركة
ى إحنا الطيارات الل ،اسرائيلنه يقف قصاد طيران إهولنا اليستطيع و ادى إن الطيران الل

 !10ميج  ٪45و 07ميج  ٪65أخدنا عدد  ها..أخدنا
ليس أمامنا إال  إذا   ،غير ممكنة النهاردهى إمكانية العمل العسكر وطالما أن 

  .ىالعمل السياس
 إن احناطبعا الزم يكون لنا حدود  ؟ىالعمل السياس الىحدود نصل ى أى ف

 ،تنسحبتنسحب أو ال ى اسرائيلهيخلى نتحرك فيها، وبصرف النظر هل العمل السياس
حتى نستطيع أن نكسب وقت  ؛ألطول وقت ممكنى الزم نباشر العمل السياس :باقولأنا 
 ىعشان يبق تانيين غير الثالث فرقى فرقتين دلوقتى إحنا بنب .يه القوات المسلحةفى نبن

  !لسه كذا كذا ،لسه عايزين تدريب ،جاش السالحاولكن لسه م ،فرق 0عندنا 
ى وبعدين العمل السياس ،مطلوب أيضا علشان نكسب وقتى العمل السياس إذا  

سواء االتحاد  ؛مع الدولى ثم العمل السياس ،األمم المتحدةى أوال فى فين؟ العمل السياس
 .ىالجزء الخاص بالعمل السياسى دا يعن ..أو الدول الشرقية أو الدول الغربيةى السوفيت

ولكن عشان نناضل عسكريا الزم نكون بنينا  ،ىبعد كدا بيبدأ النضال العسكر 
  .نناضل عسكرياقواتنا المسلحة ونستطيع 

ى بالنسبة لينا ف ،ىموضوع اقتصادالبعد كدا الموضوع اآلخر وهو ى وطبعا هيج
تنا رادايتلت إ ..بيأثر علينا ؛مليون جنيه من قنال السويس 9الشهر ى مصر بنخسر ف

نتغاضى  إن احناولكن نستطيع  .من قنال السويسى من العملة الصعبة أصلها بتيج
عدم االهتمام بفتح قناة ى رأيى نا فأو  !هنتعب داخليا ..عن هذا ولكن هنتعب جدا

راد بمنع إي إن احناأساس ى عل ؛هو موجه لينا - 06سنة ى حصل فازى م -السويس 
  !وهنتعب اقتصاديا قناة السويس علينا هنتعب جدا
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وتسهيالت اقتصادية مساعدات  الىحاجة ى فالى الوقت الحى نحن ف ذا  إ
وبعد كدا الجبهة  .الجبهة الداخليةى حتى نستطيع أن نجابه الموقف ف ؛اقتصادية
 ،إنها مش هتكون أبدا جبهة سهلةى رأيى ف -نتيجة للهزيمة ونتيجة للنكسة  -الداخلية 

كل واحد طبعا هنا أدرى بالظروف  - أنا برضه بتكلم عن مصر !هتكون جبهة صعبة
 إن احناثم لومنا  ،القتال الىت للدعوة ألن هتكون هناك دعوات تخاذل ودعوا - بلدهى ف

  !ستأنف القتالنمش ب
الزم نضرب  ،ننا نستطيع أن نستأنف القتال بكره وندخلإناس متصورة  يهف

ى أيضا يجب أن نكون عل إذا   .حصلى اليهود ضربة كبيرة ترد لنا العار والشرف الل
ناس مواليين ى وهنالق ؛الجبهة الداخليةى استعداد بأن نجابه المواقف الداخلية ف

وعمالء  ،لين لألمريكانالدنا ناس موالين للغرب وناس مواكل بلد من بى وف ،لألمريكان
مروا ويمكن يبثوا دعايات ونظريات انهزامية بين آممكن يت ؛لين لألمريكان وللغربموا

 .ىحط الموضوع من وجهة نظر اباختصار برضه أنا بى الشعب، ويعن
 

وهدف  الجمهورية العربية المتحدة كانت باستمرار هدف االستعمار: بدون شك األتاسى
ضرب الجمهورية العربية المتحدة كان واضح خالل كل ى والتركيز عل ،الصهيونية
والقصد من ذلك طبعا هو ضرب القاعدة  .تعاقبت منذ بدء ثورة يوليوى السنوات الت

طبعا معركة السويس كانت قمة هذا  ،وطبعا توالت الضربات ،األساسية لألمة العربية
وكان لصمودها  ،وطبعا صمدت الجمهورية العربية المتحدة خالل كل السنوات ،التركيز
تعزيز صمود األمة ى أثر كبير جدا وهام ف ..تعزيز صمود األمة العربيةى أثر ف
هذه ى حققتها األمة العربية خالل نضالها فى المكاسب والمنجزات التى وف، العربية

  .السنوات الماضية
على الجمهورية ى وبدون شك المعركة األخيرة واضح كان التركيز األساس

إخراج الجمهورية العربية المتحدة بأقصى ما يستطيعون ى والتركيز عل ،العربية المتحدة
  ى.األخرى للنضال العرب القوىلالنصراف بعد ذلك لتصفية كل  ؛بسرعة

الجمهورية العربية المتحدة كانت باستمرار قدمتها ى وبدون شك التضحيات الل
وهذه الخسارات الحقيقة كانت على  !والخسارات أيضا كانت طبعا جسيمة ،متعاظمة

  .يعيش فوق أرض الجمهورية العربية المتحدةى حساب كل مواطن عرب
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والجمهورية العربية المتحدة  ..معركة الجمهورية العربيةى والحقيقة المعركة ماه
من أجل األمة ى تضحياتها تضحى ها تدافع عن األمة العربية كلها، وفصمودى ف

كانت هذه المنجزات والمكاسب لصالح األمة  تها ومكاسبها أيضاامنجاز ى وف ،العربية
  .بمجموعهاالعربية 

أعتقد السيد الرئيس أعطى بعض مالمح عنه، ى موقف الذالى نحن اآلن ف
كانت بدون شك  ،خالل السنين وآثار الضربة األخيرة النضال المريروندرك أن آثار 

ما قلت  ..إن أمامنا طريق واحد :والحقيقة قلت .الجمهورية العربية المتحدةى عميقة ف
. السابقالى ذلك إال على ثقة ومعرفة من األحاديث السابقة ومن الثقة بالتاريخ النض

الجمهورية العربية المتحدة لتجابه وال يجوز أن نترك  ،والحقيقة أمامنا هذا الطريق جميعا
أو  ،وعقبات جسيمةى العسكر ى بما فيه من صعوبات على المستو  ،الموقف بمفردها

ى الوطن العربى تحملها فى مستوى المسئوليات التى أو ف ،ىاالقتصادى على المستو 
  .اليمن فىككل 

هذه زحزحة كل ى ف ..حملى عتقد إن مسئولية العرب جميعا أن يساهموا فأو 
الجمهورية العربية  .معا وجميعا هالحقيقة الموقف نجابهى وف ،األمور الصعبة األخرى

المفروض على العرب  ،سبيل العربى المتحدة قدمت القسم األكبر من التضحيات ف
أنا على  .الجمهورية العربية المتحدة معما تركه النضال الطويل  ءجميعا أن يحملوا عب

تفرض من خالل ى ثقة أن السيد الرئيس عندما قال وشرح الصعاب والعقبات الت
يريد أن يحمل  ؛توصلنا إليهمالم يكن ليريد أن يحمل العرب معه مسئولية  ،الصمود

ن الموقف يتطلب منا أن نحمل جميعا إ :ونحن نقول !لوحده مسئولية االنطالق الجديد
وأن نجابه الموقف مجتمعين بما لدينا من  ،الصعبة هذه الظروفى هذه المسئولية ف

  !على واقعها وما فيها من نقاط ضعف ،قوى
هذه الطاقات نفسها بدون زيادة ى وأعتقد أن تجميع طاقات األمة العربية سيعط

عتقد أن اجتماعنا اليوم ليس إال لنضع الخطط الالزمة لتجميع هذه أو  .قدرة أكبر بكثير
ى كل قطر من أقطارنا وفى نحلل آثار النكسة ف ..ولنحلل الموقف مجتمعين ،الطاقات

األمة ى نحلل عوامله ونتائجه ونضع يدنا على منطلقات القوة ف ،رهسبأى الوطن العرب
  .ىخدمة النضال العربى ل فعفيق الالزم لنجعل هذه الطاقات بالونختار الطر  ،العربية
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كل قطر من األقطار ى الموضوع قد بحث البد فالحقيقة نحن نعتقد أن هذا 
نه البد أهو  ؛البد أننا توصلنا إليه جميعاى عتقد أن المنطلق الذأولدى اإلخوان القادة، و 

أن نعمل مجتمعين وأن نحمل هذه المسئولية مجتمعين، ولن يكون هذا كاختيار مجرد 
نما  ،عن الواقع ى األسلوب العمل السياس اختيار .عتقد أن ضرورة المعركة تحتم ذلكأوا 

ى ثار النكسة والقدرات التينطلق أيضا من التحليل السابق آل البد أن ،ىأو العمل العسكر 
  .زالت تذخر بها األمة العربية والطاقاتال

اعتقادنا أن كما لم يكن هناك أمامنا إال طريق واحد هو طريق النضال، ى ف
وهو طريق الكفاح المسلح  ؛لنا فيه أيضاعتقد أن أيضا أمامنا طريق واحد ال خيار أف

الغد معركة ى شكل من األشكال أن نخوض فى ذلك بأى يعنال ،لمحو آثار العدوان
ى اليعن ؛القوات المسلحةى من آثار النكسة وما تركته فى وبالطبع كلنا يعان .عسكرية

 .بوقت قريى الغد وال فى إطالقا واليمكن أن نتصور أن نخوض معركة عسكرية ال ف
اليمكن ى قناعة واحدة أن األسلوب السياسالى ولكن أيضا أعتقد أننا نتوصل جميعا 

ولذلك نتصور أن الطريق هو طريق الكفاح  ؛نريدما الىإطالقا لوحده أن يوصلنا 
هذا اإلعداد يتطلب التسليح ويتطلب بناء القوات  ؛ويجب أن نعد لهذا الطريق .المسلح
  .أو تأمين الموارد الالزمة للمجهودى ويتطلب البناء االقتصاد ،المسلحة

 الىلوصول لالطريق ى يخدم فى خالل ذلك نضالنا السياسى ويجب أن يكون ف
ى فى األسلوب السياسى وأعتقد أن ف .هذا األسلوب بقدرة تستطيع أن تحقق النصر

ى يستطيع أن يعط -مجابهة الموقف والنضال المشترك  - نفسهى خالل نظامنا السياس
الفترة ى كانت فى الحدود التى فى عملنا المشترك السياسى مردودا أكبر بكثير مما لو بق

  .السابقة
يجب أن تكون ى الدروس التى نتائج النكسة وفى رأينا فى ال أريد أن أعط

فكيف  - ىنفس كل مواطن عربى امتها قد تركت فسفأعتقد أن النكسة بج ،مستفادة منها
ى منطلقات جدية وجديدة فى ثار فثارا عميقة البد أن تتجلى هذه اآلآ -؟ القادة نفسى ف

  .كيفا وكماى منطلقات تتجاوز األسلوب الماض ..ىالنضال العرب
ألننا نملك حريتنا جميعا ونشعر جميعا  ؛حقيقة مناسبة جيدة أن نجتمع نحنال
ى أو فى النضال السياسى ونملك أيضا منفردين الطاقة والقدرة المؤثرة سواء ف ،بمسئوليتنا

خالف حول ى لسنا ف .أعتقد أن قدرتنا تتعاظم !؟فكيف إذا كنا مجتمعين ،الكفاح المسلح
الصهيونية واالستعمار وأمريكا  ؛تماماى عتقد أن هذا أمر منتهأنا، و ؤ تقييم من هم أعدا
  .قائدة الطرفين معا

 



  سرى للغاية 

15 
 

البد أن نستفيد من كل الطاقات  ،هذه المعركة ضد أعدائناى ا فنوأعتقد أن
من هؤالء الحلفاء ى والبد أن نرض ،هذه المعركةى األخرى، البد أن نفتش عن الحلفاء ف

  .أمر مفروض علينا كذلك ..أيضا بما يقدموه لنا
دعما عسكريا والدول االشتراكية قدمت لنا دعما سياسيا وقدمت ى االتحاد السوفيت
ولكننا نشعر أن عالقتنا مع االتحاد  !تتطلبه المعركة دون شكى هو دون المستوى الذ

البد أن نجابه هذه  .مرحلة حرجة وخطيرةى والدول االشتراكية قد بدأت تدخل فى السوفيت
تعاملنا ى وبهذا نستطيع أن نقلل الكثير من الجوانب السلبية ف ؛المرحلة بعملنا المشترك

  .كثر إيجابيةأونستطيع أيضا أن نحصل على أشياء  ،ىتحاد السوفيتمع اال
عتقد أننا يجب بعد أن أصبح واضحا بل وبديهيا أننا قد اخترنا الطريق أولذلك 

وأن  ،أن نقرر أن علينا جميعا مسئولية اختيار العمل المشترك ،طريق النضال ..الوحيد
 ..جوانب النضال األخرىى وفى السياسجانبها ى نبحث بعد ذلك فيما تفتضيه المعركة ف

 وخاصة الكفاح المسلح.
 

 ؟سيادة الرئيسى ل تسمح : عارف
  

 تفضل. ..ى: تفضل يا أخعبد الناصر
 

ى أن يسعى ويجد فى أنه على كل قطر عرب ؛نطلع بنتيجةى كما تفضل األخ األتاس : عارف
 ؛هو طبعا تقوية الجيش هذا يتطلب من أننا ننمى اقتصادنا من كافة الوجوه .تقوية جيشه

  .األموال ألجل شراء طيارات ودبابات وغير ذلك تهيئةكن من محتى نت
بالنظر ألن األردن طلبت  ،ثم الموقف أصبح تعاون العراق راح يكون مع سوريا

سواء كان  ؛خوان السوريينا وبين اإلفيلزم أن يكون هناك تنسيق ما بين ؛سحب القطاعات
هو سرعة المعدات أو  ؛أقصده بالمدى القريبى والل .على مدى قريب أو مدى بعيد

  .اهموجودة عندى تقدر تنجد سوريا وتعاونها ويا القوى الجوية اللى القوات الل
ما يعرفها ى يعن - ىطبعا هذه تتطلب لها إنشاء ساحات نزول مستورة يعن

ومثل  .نقدر نعاونكم ونساعدكمى عمل عدوانى بحيث نتمكن أن إذا صار أ -العدو
ألنه خاصة  ؛له مدة يريد ..ه وقتل تهيئة الجيش يريد ،ماتفضل األخ الرئيس جمال

خاصة  شهرين أو سنة وسنتينى شهر فى الطيار مو ممكن أن تهيئه ف ..الطيارين
  .الطيارين المقاتلين
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 ،يجب أن يكون موحد ومنسق مع بعضناى السياسنا أؤيد كذلك العمل أو 
من أجل أن نتحسس األمور ونتالفى  ؛تكون على طول وموجودةوالزيارات واالستشارة  

عدوان ى وكل واحد يعرف ماذا عمل أخيه ودرجة تهيئه ودرجة وقوفه تجاه أ ،النواقص
سواء  ..وةبكل ما يحتاج من قى والعراق حاضر ألجل أن يمد القطر السور  .ىاسرائيل

  .كانت أرضية أو جوية
ونسأل اهلل أن يلهمنا الصبر ويعطينا الفكر من أجل ندبر أمورنا ونزيح آثار هذه 

ذا كان هناك عزم وهناك إرادة كل األمور تهون ونتمكن أن ا  و  ،أصابتناى النكبة الت
  .نتغلب على خصمنا

 شكرا.
 
هو  ..بعد االتصاالت كلهاى يعن بدأت اآلن تتوضحى إن أهم نقطة هى ظنى بومدين: أنا ف

 -ضل األخ عبد الرحمن وكمل فكما ت -وهذه النقطة بالذات أنا أظن  .ىالمشكل العسكر 
تخلق ى يعن -ألن األوضاع إحنا أمامنا حالة دفاع  ؛ىيعن ئعمل ش الىممكن الوصول 

  .نحو دمشق هلمنع قوات العدو من عبور القنال ومن تقدم -قدرة دفاعية 
 اسرائيلألن  ؛عربية جديدةى نحو االستعداد لصد العدو من أراض :تانيةمرحلة 

ى يعن ،أو عدم وجودها هابقاش المسألة بتاعة وجودتحالة المحتل، ماى اليوم فى ه
موقف محتل، ى ف إذا  ى فه ؛ةعفيهاش مناز ماى عربية جديدة يعنى أراضى وجودها ف

 إذا   ..المستعمر والزم طرد المحتلموقف مستعمر، ويطول الوقت أو يقصر الزم طرد 
  .ا أعتقد أن هذه أول نقطة إيجابيةفأن

 .الزم يكون من نقطة معينةى على المستوى العرب لن منطلق العمإى كذلك رأي
ن القاهرة كانت وال تزال تمثل القوة أب ..دمشقى فمع اإلخوان تكلمت باألمس اوأنا كنت 
عادة بناء القوات المسلحة  الىفلهذا الزم نوصل  ؛الموضوعى األساسية ف حل آخر، وا 
  .وتدعيم قوات مسلحة عربية من جهة أخرى ،من جهة

ى سواء ف ؛ىسب رأيالمطلوبة ح سرعةالويستمر بى هذا كله الزم يستمر يعن
 هتحضير مثال وحدات إذا كان اإلخوان بكر  ..الجزائرى سوريا سواء فى العراق سواء ف

البالد بعض  الىشراء أسلحة وبعتها من آخره  الى ..االلتحاق بالمعركة تلتحق علشان
أول نقطة تكون ى أن هذا يعنى يرأى وأنا ف .مثال العربية المتحدة أو سوريا أو كذا

  .نحاول بس نخلق نقطة قوة لننطلق منها ،بالنسبة لنا نقطة قوة
 

 عارف: نقطة إنطالق.
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الزم نتقوى بالميدان  :، ومثل ما نقولىهو الميدان العسكر ى الضيق اللهذا الميدان ى فبومدين: 

بطبيعة الحال هناك إجراءات أخرى تنتج على مثل هذا  .وبالسرعة المطلوبةى العسكر 
آخره، أو  الى ..فرض ضرائب جديدة ،سياسة تقشفية ؛الميادين االقتصاديةى الخراب ف

  يها.تنتج على كل األشياء الل
وأظن الناس الملتقين الزم يكون نوع  ،كذلك إذا كان هذا هو الخطى رأيى أنا ف

ممكن ى بالنسبة لهذا الموضوع الل استمرار هذا االتصال يهمن االتصال المباشر أو ف
يحصلوا على أسلحة، إحنا نحاول  ابيحاولو ى إحنا اإلخوان الل .يكون نوع من التنسيق

ى حاول تتحصل على أسلحة، العراق فاآلن تى سوريا ه ؛بس نحصل على أسلحة جديدة
هواش أى سالح ما !؟األسلحةى هه الحصول على أسلحة، لكن كذلك ماطريق محاولت

على كل حال ناخذ هذه الهدية  :قال !اهيتبرعوا بي ..أل :إحنا نقول 34دبابات  !يبعتهولنا
 ى.يعن

صالحة ى يعن 34إذا كان ممكن نتطرق شوية، دبابات ى لى إخوانا نا يسمحو أ
الزم نوع من التنسيق إذا  :أقول !صالحةى فليس يعن ..تباع بالكيلو بالقنطارى لكى يعن

ى ف 10ميج  45أو  05أو  65على إال وحصلنا  10ميج  055 الىكان الزم نحتاج 
حتى يكون  ؟ما نقدر نتحصل من طرف الجزائر على عدد آخر، أو العراق مثال ،القاهرة

  .نوع من التنسيق حتى من ناحية التسلح، أو الحصول على أسلحة جديدة
القاهرة دمشق بغداد، وهذا قريب جدا من ى نظن هناك خط يعن ،نقطة أخرى

ى للعامل المستقبلى وأهم درس هو بالنسبة يعن .المعركة، الزم نستفيد من دروس الموقف
يين سرائيلوأنا أعتقد إن إذا كان ما اال .ىالعمل العسكر  يبحث هإذا كان بكر ى يعن

أصل أصبحت حكاية استعمار  ؛الزم نكافح ..السوريةى ماتركوش سينا ماتركوش األراض
زاد عليه مشكل ى ألن هذا مشكل الل !الجئين وحكاية فلسطينيينى هياش حكاية يعنما

  .آخر
حنا درسنا  ،طريق األمريكانى اختار أن يسير ف وهطيب الملك حسين  وا 

وهو كان نقطة ضعف واليزال نقطة ضعف بالنسبة لمستقبلنا، هل  ،آخره الى ..الموضوع
والنتيجة خروج اليهود من  ؛نتيجة الىقد تؤدى  ؟نتيجة ى الىالطريق مثال تؤد اهذ

ألن مانظنش يتركوا الضفة الغربية  ؛صغيرةى ربية مع المحافظة على أراضغالضفة ال
ى الوقت كنتيجة لهذا الموقف هو ارتباط األردن بأمريكا بصفة يعننفس ى ، لكن ف055٪

  !ىالماضى أكثر مما كان عليها ف
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مش  ىيعن ؛قد تنتج عليها كذلك حاالت داخليةى الت ،هذه الحالة السياسية إذا  
حالة ى األوضاع الداخلية فى ف االملك حسين يقدر يتحكم حق هعارف إذا كان بكر 

حالة مثال ى ف - وقتها ماهياش نقطة سريعة جداى فى أن تأت وهذه نقطة البد - مثال
يخلق وضع جديد بالنسبة ى األوضاع يعن ؛الشامى القنال أو فى ف ىالتاشتداد الموقف الق

ولذا أنا متفق مع اإلخوان بأن  .تقديراتناى احتماالتنا وفى الزم يدخل ف ئوهذا ش !لألردن
 الظروف الحاضرة. ى ظر أو متفقة على األقل فهذه النقطة البد فيها نوع كل وجهات الن

تفق مع األخ عبد الرحمن يكون اب افلهذا أن ؛هذه القوة نقطة ارتكاز ونقطة قوة
أنا  .بطبيعة الحال مع استخراج كل الدروس ،مطلق بين العراق وسورياو تنسيق كامل 

 0معركة استخرجناها من ى بتكلمش عن جوانب أخرى اللما ،تكلم عن الدروس فقطاب
بين سوريا والعربية المتحدة مثال، بين العربية  ؛يو، كذلك يكون التنسيق بينا كلنانيو 

  .حلقة كاملة وهذا طبقا لنوع االتصاالتى حتى تصبح يعن ..المتحدة
قبل  الرئيسبدأ، أنا كنت طرحت سؤال سيادة ى أنا أظن بالنسبة لهذه النقطة الرأ

مانيش عارف  يونيو يؤيدوك 0بعد السودانيين  هو أن ؛مشكلة السودانى فى هو يعن
أو موقف مثال وليد ظروف فقط  ،هذا الموقفى هل تقديركم أن السودان استمر فى يعن

سيستمر بهذا الموقف وبنوع من إذا كان  ؟!المعركةى مع خفة الظروف فى وينته
ن كان  ،هذا الموضوعى المستقبل أعتقد إحنا نفكر فى الجدية، أو بالنظر للجدية ف وا 

طاقاته ضعيفة  ..ماعندوش ىيعن ..ماعندوش -عسكرية  طاقة كبيرةعندوش االسودان م
  .هذا رأينا بالنسبة لهذه النقطة األولىى يعن - جدا

الزم يكون منطلق أول حتى نشوف اإلخوان كلهم على الطاقات ى يعن :وأنا قلت
ونشوف  ،المعركةى نشوف إذا كانت هذه الطاقات حقا مستعدة أن تستعمل ف ..العربية

ى يعن ..نطلب من الناس الزم كذا وكذا وكذا اللى احناالوقت ى إذا كان ممكن يأت
ى ألن بعض الناس الل !ئأو تتصدق علينا بش ئمنك ش نشحتناش يجماى ماهواش يعن

آخره، أو  الى ..وا رأيهميفرضمكانة مركز قوة وأن يحاولوا بأن ى هم يعتقدوا اليوم أنهم ف
 إمبارحكنت  ن باين متخوف ألنالهذا ك ؛ىنا سمعت انتقادات يعنأو . أكثر ديوجهوا النق

اللى  الناس جميعا ..مؤتمر قمة اللقاء..من هذا  حمنوأنا سمعت من األخ عبد الر 
ى هذا نتيجة تهور سياس !اوصلنا لهذى الل تهور بعض الناس هو :عم يقولوامجاورينا 

  .حالى على أ
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والزم  !وصلتنا لهذه الكارثةى هو الل ..نتيجة سياسته هو ؛أنا شايف صورى يعن
وأنا ماحاولتش  .بعض التحليل بتاع الناسى هذا يعن ..نستخرج الدروس من هذه الكارثة

أكثر مما يجب أن نقوم ن هناك أسماء كثيرة، وبينت اليوم تخلينا نفكر ذكر أسماء ألأ
  .به

 ،أفكارناى أنا كذلك على آخر نقطة اآلن أصبحت واضحة فى يبالنسبة لهذا رأ
 .من ضمنها تدرسى وربما تبقى جوانب أخرى يعن

  
 :قضية النفط، طبعا هذه تهم العراق ألنه مثل ما قلنا ..نقطة أخرى أيضا حيويةى عند : عارف

 عندنا اقتصاد ويكون عندنا مال، ومورد العراق هو تقريباجيش الزم يكون ى إذا نريد نسو 
 ،فالعراق ما قصر وسد النفط من أول يوم المعركة .طللنف 80 - 85، نقول 055٪

قسم من  الىحدود ضيقة ى نا نضخ فموالز  ،وقطعنا العالقات من أول يوم المعركة
 .اإلخوانمعنا ى هذا يشوفه الرأ ..العدوانى ما اشتركت ف ىهى الدول الل

  
اتكلم ى لما نتكلم على موضوع القوة العربية اللى جييإن موضوع النفط هلى أ: هو أنا متهيعبد الناصر

القوة  ىإيه ه :ىلل بيقو  ،ىلألخ األتاس بدى أقول برضهوأنا  .ىعليها األخ األتاس
نكون  إن احنايجب  أما نتكلم عن القوة العربيةإحنا ى يعن ؟شايفها هوى العربية الل
الشعب  .والحكومات العربيةى ونفرق بين الشعب العرب ،هذا الموضوعى واقعيين ف

نه على مستوى إ -السعودية ى تونس حتى فى حتى ف -ى كل بلد عربى أثبت فى العرب
  !السعودية نتيجة مهاجماتهم لمنشآت آرامكوى ناس أعدموا ف يهوف ،وضح القضية

ماسكه خالص وجرده من  بورقيبة كان بيعتقد إنه هو ،تونسى فى الشعب العرب
تونس وحرق السفارة األمريكية وعمل ى فى هب الشعب العرب !ئعروبته ومن كل ش

حصل فيها نفس  -ى أقصى العالم العربى فى هى الل -المغرب ى ف !عمايل كتير
  .نعتبرها قوة عربية وطاقة عربية موجودة  ىد .ئالش

 ..قسمين ى الىيجب أن نقسم الموقف العرب ،ىالموقف العربعن ولكن لما نتكلم 
 ،تكلم على القوة العربيةاأنا لما ب .وهناك قوى معادية عربية ،هناك قوى فعال مساعدة

 اللى احناقوة تعمل ضد المبادئ واألسس  ..الحقيقة فيه قوة عربية ولكنها قوة معوقة
إن فيصل  باعتقدوأنا  ،هناك قوة متآمرة - على فيصل باقولماى ز  -وهو  .بيهاى بناد

 ،كحكومات ..ىفيه جزء منه معانا كعالم عربى فالعالم العرب !هذا الموضوعى متآمر ف
  .وفيه جزء منه مضاد
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إحنا بعتنا طلبنا قرض من الكويت ورفضت  ،أما بنقول الطاقات والجهود العربية
بعتنا ى الوقت اللى ف !قرضدوناش الكن ما  ،هنشوف وبتاع :ردوا وقالواى يعن !الكويت
تسهيالت  - creditلنا ا نهم بيفتحو إمن غير ما نبعتلهم عرضوا علينا  الهندى يعن ،للهند

  !حاجاتالهناك نسحب عليها كل  -ائتمانية 
هو إحنا  ..تعليق ىوأنا ل ،ىالمجال العرب لىهنتكلم ع إن احنا :باقولفأنا 

أنا  .األول لم استنفذهى كالمى االهتمام كله، أنا فهو أخد ى اللى الموضوع العسكر 
إن  -تقال ابرضه ما ى ز  -ولكن  ،ىموضوع أساس هوى إن الموضوع العسكر  باعتبر
المدى القريب لعدة ى وال نستخدمه بكره وال ف النهاردهإحناش هنقدر نستخدمه ما احنا

كل  ؛نستأنف المعركةمعركة ولن نستطيع أن ى عسكريا انضربنا ف إن احنا ..أسباب
حالة تمكننا من ى حتى نكون ف ؛نقوى قواتنا العسكرية إن احنا النهاردهبنعمله ى الل

  !ىالوقت الحالى نهاجم ف إن احنالن نستطيع  ..الدفاع إذا هوجمنا، ولكن الهجوم
ولكن سنقوم بالكفاح المسلح عندما  ،موضوع الكفاح المسلح هو أساس ومبدأ

 :قولاوعلى هذا األساس أنا ب .تكون عندنا قوات قادرة أو إمكانيات هذا الكفاح المسلح
  ..عندنا عدة عوامل ..عندنا عدة أبواب إن احنا

  .ىالنضال السياس ىهى الل :الناحية األولى
يشمل كل الكالم  هوى اللى النضال العسكر  ..ىالنضال العسكر ى ه :الناحية الثانية

لغاية الكفاح المسلح  ،من أول بناء القوات والدبابات ؛قلناه النهارده اللى احناى العسكر 
موضوع أظن إحنا الناحية العسكرية  اود .المحتلة الموجودة عندناى لغاية تحرير األراض

فكل واحد  ؛حنا بنسلح وسوريا بتسلح والعراق بيسلح والجزائر بيسلحا  متفقين عليها، و كلنا 
  .هذا الموضوعى فينا بيعمل ف

وقد يمكننا  هميته أبدا، وأنا أعتبره مهم جدابيفضل الحقيقة موضوع ما نقلل من أ
بالعمل  ،فاتتى اللى تجربتى وف ة.الحقيقى وهو العمل السياس ؛إننا نكسب حاجات

كنا  ننا نكسب حاجات كثيرة لو كنا دخلنا القوات المسلحة فيهاإاستطعنا ى السياس
فيها ى ماخلوناش نمش إن احنااألخيرة  العمليةى مشكلتنا الحقيقة فى يعن !خسرناها

له ى إن العمل السياس :أقولى قصد ؛ىدخلنا إحنا فيها العامل العسكر  ..سياسيا بس أل
حنا  ؛ىالعمل العسكر ى أهمية تساو  غير قادرين على القيام بعمل  النهاردهخصوصا وا 

  ى.عسكر 
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 ..ىعسكر  ئوكل شى والتدعيم العسكر ى إحنا متفقين على العمل العسكر  فإذا  
أيضا إخواننا السوريين موافقين على التنسيق مع إخواننا العراقيين ى يأر ى وف .متفقين جدا

وكنتم  0بت فيه حتى قبل لى أألن هذا الموضوع يتهي ؛الناحية العسكرية أتصورى ف
العراق وسوريا عسكريا ممكن، والتنسيق بينا  فالتنسيق بين .هذه العمليةى ماشيين ف
  !؟ىوبينا وبين سوريا ممكن، بس هل نقدر بكره نعمل عمل عسكر عسكريا جميعا 

نقدر نعمله ى إيه الل يجب أن نجابه الواقع، إذا   قدرش، إذا  ام باقولى أنا عن نفس
هو العمل  ؟ولغاية لما نوقف جيشنا على رجليه ،قواتنا العسكريةى لغاية لما نبن النهارده
  .نكسب مكاسب كبيرة جدا إن احناكويس نستطيع ى ولو اشتغلنا سياس ،ىالسياس

إذا  ..عدة نقط ى الىبنقسم العمل السياس النهاردهى العمل السياسى فى لما نيج
 ..هذه النقطةى باستطرد فى لا سمحتو 

ى يعن ؛موضوع األمم المتحدة ليه أهمية كبيرة جدا برضه ،األمم المتحدة :أوال
هذا القرار له أهميته بصرف النظر عن تأييد  ،اسرائيلقطعا إذا أخذنا قرار بانسحاب 

العمل ى خر فآعامل  وهو -ى ألن العملية حتى بالنسبة لالتحاد السوفيت .أمريكا
ولم تنسحب  اسرائيلاألمم المتحدة بانسحاب ى طيب أدينا أخدنا قرار ف - ىالسياس
  !ى؟ماذا سيعمل االتحاد السوفيت ،اسرائيل

لعمل هو األمم لإن سبيلنا  :نالا بيقولو  ،ىاالتحاد السوفيت عم ملكتكل مان النهارده
وبنشوف بنطلع  ،م المتحدةماألى فللعمل يجب أن نستنفذ جميع الوسائل  إذا   !المتحدة

  !جوا يحاربوا بالنيابة عننايإن الروس مش هيأنا شايفه ى الل ..رار وال مانطلعش بقرارقب
 ،يحاربى جييى هو اللى إحنا أيضا لن نطلب من الجيش الروس ..النقطة الثانية

حنا اللى كفاحنا المسلح إحنا اللى إحنا ف يجب أن  إذا   ؛هنبذل ضريبة الدمى هنحارب وا 
  .ىنستنفذ كل أنواع العمل السياس

  .أوال: األمم المتحدة
حنا بنقولىاالتحاد السوفيتثانيا:  هذه المعركة ى الزم يكون لنا حلفاء ف :، وا 

  ء.حلفا سرائيلطالما ال
  .ىثالثا: المجال العرب

بالنسبة لدول العالم الثالث ودول عدم  هوى الل ؛كلهى المجال الدول :ورابعا
  .االنحياز
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نصل لقرار  إن احناولم نستطع  ،أمريكا واخدة موقف واضح جدا، األمم المتحدة
حنا  !وا عليكواطأيضا إنهم بيضغى رأيى وف ،الروس بيضغطوا علينا !ىلغاية دلوقت وا 

بناء جيشكم علشان ى وبنساعدكم ف مبنسلحك إن احنا :الروس قالوا .بنضغط على الروس
هم نيوم إحنا طلبنا مى ف !هذا هو المطلوب ..بس ،المعركة بعد كده واتقدروا تدخل

وطيارين،  اتلنا طيار ا لم ينفذوها، إحنا طلبنا من الروس إنهم يبعتو حاجات كتيرة ولكن 
  !ماردوش ىلغاية دلوقت

 يهطالما ف النهارده إن احنا :لهم لما كان موجود، قلتى جورنادمن أيام ب
عدد من الطيارين ولن ى عند النهاردهوأنا  ،وطيارين وطيارات اسرائيلمتطوعين بيروحوا 

أنا  !سنين علشان أطلع طيار 0عايز  -ما قال األخ عبد الرحمن عارف ى ز  - أزودهم
  !ستنى خمس سنين علشان أطلع طيارأمش هقدر 

هل أنا قادر أتصدى للقوات الجوية  ،النهاردهالدفاعية ى معركتى طيب ف
ا تفوق هثبت إنها عند اسرائيلألن  ؛مدى محدود الى ؟مدىى ولكن أل ،قادر ؟يةسرائيلاال
زم علشان أدخل معركة دفاعية ال إذا   !ىعلينا وعليكم وعلى األردن وعلى كله يعنى جو 

  ى.تفوق جو ى يكون عند
تكلم أيضا على معركة دفاعية مش معركة اوأنا ب - وعلى هذا األساس

ن احناو  ،نلنا طيارات وطياريا فطلبنا من السوفييت إنهم يبعتو  - هجومية مستعدين  ا 
لوحدهم وعايزين ياخدوا مطار اثنين  واحتى عايزين يبق ؛نهايارات هم عايز مطى نديهم أ

وطلبنا  ،مستعدينى يعن :لهم قلنا ،لهم مطارات جديدة، نعمل ئننش ..ثالثة أربعة خمسة
  !هذا الموضوع بإلحاح

ألن كان  ؛]يوليو[ 8ورسالة عنيفة جدا ليهم يوم  ..وآخر مرة أنا بعت رسالة
قنال  الىالطريق ى وكان فيه معدات العبور موجودة جاية ف ،8عندنا معلومات يوم 

احتمال إن اليهود يعدوا قنال  يهوكنا شايفين إن ف !يةسرائيلالسويس بالنسبة للقوات اال
وعمليات ى بنطلب منكم طيارات وطيارين وناس علشان الدفاع الجو  :لهم نالالسويس، وق
وصلت و إنهم هيبعتوا بعثة عسكرية،  :لم يردوا علينا أبدا بهذا الشكل، قالوا .بهذا الشكل

وثبت إنها غير مستعدة  ،هذا الموضوعى ولم تتكلم حتى ف ،البعثة العسكرية من يومين
  !أنها تتكلم
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االتحاد  إذا   ؛معركتنا الدفاعية لن يشترك معاناى حتى فى السوفيت االتحاد إذا  
ويساعدنا على بناء قواتنا  ،سيساعدنا سياسيا، ويساعدنا باإلمداد بالسالحى السوفيت
ى الزم نحط االتحاد السوفيتى العمل السياسى ف إذا   !لكن أكثر من كده مافيش ،المسلحة
إن  :ىنقول لالتحاد السوفيت إن احناتخلص األمم المتحدة نستطيع  ألن بعد ما ؛كعامل
  .الزم تمشوا معانا خطوة أكثر فإذا   شتالمتحدة مانفعاألمم ى ف موخطتك مكالمك

مش راضيين  ؛ما كان هناى جورنادب من أيامى إحنا بنطلب األسطول السوفيت
ى جيالزم يى وطلبت األسطول السوفيت 8أنا بعت من يوم  !ىيبعتوا األسطول السوفيت

وأيضا معدات العبور  ،ألن المعركة بتاعة بورفؤاد موجودة ؛بورسعيدى يوم فى عندنا تان
آخر  الى ..وزودوا عدد الدبابات واللواءات المدرعة ،بتزيدية سرائيلوالقوات اال ،موجودة

 !هذا الكالم
، إحنا بنطلبه علشان ىمابنطلبوش علشان نكافح كفاح مسلح هجوم افإحنا كل د

عدة  الىنتكلم سياسيا الزم نقسم الموضوع ى لما نيج فإذا   !ىنكافح كفاح مسلح دفاع
نستطيع ى ، واللىوالعمل الدولى العمل العرب ،ىاالتحاد السوفيت ،األمم المتحدة ..حاجات
  ى.نكسبه من هذه النواح إن احنا

 - ىاألتاس –األمم المتحدة ى بالنسبة لألمم المتحدة، األخ كان موجود هناك ف
حنا رفضنا  ،نقبل حاجات كتير إن احناالروس طالبين مننا  يهوف .وشاف الموضوع وا 

بنتكلم علشان إحالة هذه  إن احنا :وقالوا ،هذا الموضوع لغاية لما جم اتكلموا اآلخر
وهل هياخذ هذا  ،ومجلس األمن إحنا هنقف معاكم فيه ،المواضيع لمجلس األمن

  !؟الموضوع طريقه وال أل
م يتكلى رياض دلوقتى خلاوأنا شوفت السفير وه - الحقيقة إحنا كالمنا كان ليهم

نتوا بتقولوه، إذا كنتوا بتقولوا إن موضوع اى إن األمريكان فاهمين الكالم الل - بالتفصيل
األمم المتحدة مع موضوع  الىإنهاء الحرب وموضوع كذا وموضوع كذا يحال 
ثم  - مجلس األمنى فى قصد -االنسحاب، وعايزين يصوتوا على موضوع االنسحاب 

هذه  ،ع إنهاء الحربو موض ،موضوع الالجئين ؛بعد كده المواضيع التانية تبحث
ولن يقبل األمريكان موضوع االنسحاب  ،األمريكان فاهمين هذا الكالم ..المواضيع كلها
 ..أل :هم بيقولوا ]الروس[ كالمهم !بدون ربطه بالموضوعات األخرىى لوحده إن يعد

يه ..وعندنا حق الفيتو نقدر نعمل إيه ،نقدر نفصل هذا الموضوعاه يه ..وا  األمم ى ف ..وا 
  .المتحدة
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ذا سمحتوا أخل ده عمل  باعتبرألن أنا  ؛هذا الموضوعى األخ رياض يتكلم فى وا 
ى العمل العسكر  ؛النهاردهمناش مجال عمل اوالحقيقة ماقد .النهاردهالزم نستنفذه ى سياس

العمل  .هذا الطريقى فى هنمش ..قواتنا ثم هنناضلى وهنبنى اتفقنا عليه، هنعمل عسكر 
 ؟األمم المتحدة حتى نحقق أهدافناى فى نمش إن احنامدى نستطيع ى أ الى ،ىالسياس

هو  - ىحليف :قولاب النهاردههو أنا ى الل -ى وبعدين أيضا االتحاد السوفيت
 ..طيب بنخلص األمم المتحدة !األمم المتحدةى إنه مابيشتغلش غير ف :بيقول النهارده

ماحصلش االنسحاب، ماذا هيعمل معنا االتحاد و بعد مانخلص األمم المتحدة 
رياض يتكلم ى خلاإذا سمحتوا ب .الحسابى ده موضوع أيضا الزم نحطه ف !؟ىالسوفيت

 حصلت بينا وبين الروس األخيرة.ى على االتصاالت الل
 

ى إحنا عايزين وقت وكنا ف ،ىالعمل السياس ..أوال كسب وقت :: هو األساس سيادتك قلتياضر 
الحاجة  ؛حد ما الىالدفاعية ى زود قوتانى بإالفترة الماضية كل يوم بيعدى علينا معناها 

  !األمم المتحدةى بتخلينا نتكلم فى دلوقت
هو موقف ى نقطة أساسية جدا، اللى وه :سيادتك قلتهاى النقطة التانية الل

فذ كل الجهود السلمية، والبد إنه البد أن نستن :بيقول ،بيساعدنا هوى الحليف بتاعنا الل
 :لهل نقطة أساسية مش عايزه شك بتخلينا بنقو  ىد .األمم المتحدةى نروح ف إن احنا
األمم المتحدة، ى وا الموضوع فر يثقانعين، إحنا من قبل ما ي إن احنامش معناها  ..طيب

نتيجة ولن  الىعلى أساس إن األمم المتحدة لن تصل  ؛تنا الرفض الحقيقةدراسإحنا كان 
  !قرار الىتصل 

فوجدنا إن ال يمكن األمم  ؛من أول يوم مسكنا القلم والورقة وحسبنا العملية
 ..خلينا نروح لألمم المتحدة ..أل :بيقول برضهولكن الحليف  .قرار الىالمتحدة هتصل 

طيب بنروح وبنعمل كل جهد  :بنقول .هو بيساندنا بالسالح وبيساندنا بالمعداتى الل
اتصاالت يومية وصبح  يهف ؛عمرنا ما عملناهى ف ..ممكن، وعملنا ضغط لم يحدث

ى ومع جميع سفاراتنا الل - القاهرةى سفارة ف 95 - هر وبالليل مع جميع السفاراتظو 
حتى إننا بنوصل  ؛الخارج، ماخلينا وسيلة من ضغط أو كالم إال عملناهى موجودة ف
  .المشروع بتاعهى إن ينجح فى سوفيتلالتحاد ال

برضه أمال أن  ؛هو مشروع عدم االنحيازى الل !وبعدين قبلنا تنازالت عديدة
 ،الواقعى كل ما يمكن أن نعمله عملناه ف .هم بيتكلموا عنهاى نحصل على األصوات الل
المتحدة، مم األى يثار الموضوع ف يقة محسوبة عندنا من قبل ماولكن النتيجة كانت الحق

ى غلطنا ف ..دولتين أو ثالثة على أكثر تقديرى غلطناش إال فيمكن ما :ويمكن أقول
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إنه هيكون بجانب العرب لو  -وعد بلسانه  -مبراطور أثيوبيا كان واعدنا إأثيوبيا ألن 
فرنسا كان تقديرنا إنها  .فده حاصل فيه هذا الموقف ؛اسرائيلحصل خالف بينا وبين 

عدا هذا تمتنع مش هتصوت مع المشروع، فيمابمعنى إنها هى يعن ؛هتكون محايدة
  .ىالناحية دى التقدير بتاعنا كان واضح ف

لو ى يعن !قرار فهذا القرار لن ينفذ الىعلمنا تماما إن أيضا حتى لو وصلنا 
حتى وهنفترض إن أمريكا  ،فعال األمم المتحدة مجتمعة وصلوا لقرار هفرضنا إن بكر 

هترفض  اسرائيل ..صوت مع القرار طيب نفذوه :القرار، أمريكا هتقولصوتت مع هذا 
  !التنفيذ

 ،قرار القدسى كل الناس صوتت فى موضوع القدس، ماه النهاردهبط ضبالى ز 
مش هتنفذ  اسرائيليبقى  !أنا لن أنفذ قرار القدس :ردت قالت اسرائيلوبمنتهى البساطة 

أو لما يتفقوا الدول ، من القدس اسرائيلهتقدر تطلع ى مافيش غير القوة الل ،قرار القدس
قرار ى فيش أغير كده ما ..ويصمموا على هذا - 06 ما حصل سنةى ز  -الكبيرة سوا 

  !هيتنفذ
، ئش الىإنها لن يمكن توصل  ؛اهاألمم المتحدة فاهمنى فإحنا حقائق األمور ف

نما ه  ،أحد وسائله ىإن دصمم يبى مجرد كسب وقت، وأيضا إرضاء للحليف اللى وا 
نه من مصلحته هو وبير  السالح مضطرين ى بيدينى ف الليالحل إذا   .سياسيا اتباعها ديوا 
 !أقصى حد ممكن الىاضطرارا إننا نتمشى معاه 

 برضههو الكالم ى الل :لنقطة معينة كحد أدنى بنقول يمكن التراجع فيهاى نيجب
بالنسبة لموضوع التفاوض المباشر مع  ؛بالنسبة للملك حسين سيادة الرئيس هقالى الل

  .اسرائيلأو االعتراف ب اسرائيل
كانت الخطوط  للتفصيالت إذا   ..بقى للمشروعى نيج ؛فالروس مشروعهم بقى

حنا كل ماهنالك بنكسب وقت ىالعريضة د  ..ونحاول نتماشى مع الحليف ،واضحة، وا 
ومع ذلك  ،القدس بخصوص حتى أهوه ده قرار صدرالنهاية إنه ى عارفين ف اللى احنا
أيضا  اسرائيلف ،حتى لو صدر قرار األمم المتحدة !بتقول مش هتنفذه ولن تنفذه اسرائيل
  !لن تنفذه

حنا ى يبقى على االتحاد السوفيت إنه يتحرك بعد مايستنفذ كل جهوده السياسية وا 
ى أنا نصحتكوا بعمل سياس اد ..يلومنا بعد كده يشيجمانقطة إن ى يعن؛ تمشينا معاه

نتوا مارضيتوش تمشوا معايا وآد  ..إحنا ماشيين معاكم :له باقولأنا  ..أل !النتيجةى وا 
إن  :كالمهى النهاية، طالما إن هو بيقول فى لما نشوف فى يبقى آخر الشوط السياس

طبعا  يهابما ف ؛احتلتهاى اللى تنسحب من جميع األراض اسرائيلإن ى الشرط األساس
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إحنا بنتكلم على جميع  ..مصر أو سورياى الفلسطينية مش بنتكلم على أراضى األراض
  .اسرائيلاحتلتها ى اللى األراض

ه إنه باعتبر أنا  ؛التفصيالتى بقى باقى الخط العريض بنيج اد فإذا كان هو
تقدم بصيغة  هو .األمم المتحدةى عباره عن مجرد أسلوب وتكتيك ومناورات وصيغ ف

ن مجلس األمن يراقب عملية  ،ىاالنسحاب الفور  ابيقول فيهى بمشروع بتاعه الل وا 
  .االنسحاب

إن مجلس األمن  :إنه بيقول ،هو كان مقترحها عليناى وبعدين الفقرة الثالثة الل
وبيعدد من هذه المشاكل  - المنطقةى وهو المشكل ف - ينعقد ليبحث مسائل عديدة

  .عناوينك ..موضوع إنهاء حالة الحرب ،موضوع المالحة ،موضوع الالجئين ؛كعناوين
إن مثل هذا القرار ممكن إن الدول العربية تمتنع  :هذا الموضوعى هو بيقول ف

ذا راح ف قرار ى مجلس األمن عنده حق الفيتو وهيقدر يمتنع أو يمنع صدور أى عنه، وا 
إن اليهود  - الرئيسما قال ى برضه ز  -ا طبعا كان ردن .ال توافق عليه الدول العربية

وبعدين  ،أن ياخدوا قرار االنسحاب وينسحبواباألمريكان عبط ومش هنضحك عليهم  وال
خليج العقبة ى موضوع خاص بالمالحة فى يعمل فيتو فمثال ى االتحاد السوفيتى جيي

  .لن يقبلوا بهذا الموضوع !مثال
مجلس ى ه فو طرحامجلس و النروح  إن احنا :ولكن هو صيغة طارحها بيقول

بتديله أصوات أكثر من دول  ،أوال بتديله وقت ىد ىه ؛تقديرهى تصوره فى ف هو .األمن
وضرب أمثلة بفنلندا  -الدول ابتدت تتحرك  ضإنه أخيرا بع :وبيقول .عدم االنحياز

نهم يعدلوا الموقف، ى ف هم - وبعض دول أخرى تقديرهم ابتدوا يحسوا إنهم أخطأوا وا 
  !نتيجة الىالواقع ى فى النهاية لن تؤدى ف ىكل د برضهولكن 

مقدم مشروع،  يوثانت يهاألمم المتحدة فى ف النهارده ..النهاردهالموقف  افد
الثانية من المادة األولى الفقرة  -انت أخد فقرات من اتفاقية الهدنة ثالمشروع بتاع يو 

موقعين عليها وسوريا واألردن ولبنان، وبيستعمل  اللى احنا - اتفاقية الهدنةى والثالثة ف
ى يعن ..المنطقةى يجب إنها تكون موجودة فى وصف حالة السالم اللى ف ىالفقرات د

مطالبة  الى برضهمنها ى اتفاقية الهدنة، وبينتهى فى حرفيا مستعمل األلفاظ الل وصفال
  ى.باالنسحاب الفور 
اآلخر خالص بيحيل على مجلس األمن موضوع المشكلة بشكل عام ى وبعدين ف

من الناحية اإلنسانية والقانونية والسياسية، دون أن يحط لفظ كلمة إنهاء الحرب باعتبار 
ى يجب أن تكون فى اتفاقية الهدنة بتصف حالة السالم اللى فى أن الفقرات األوالنية الل

بتقول للدول إنها ماتعتديش على الدول األخرى، أو تنظم خطة أو تهدد ى الل ؛المنطقة
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 اللىموجود ى هو الل النهاردهالمشروع  اد .البحرى البر أو فى الجو أو فى سواء كان ف
إنما  ىواردة دى باعتبار إن النصوص الل ؛بين الوفود العربيةبيلقى يمكن تجاوب أكثر ما

  .اتفاقية الهدنةنصوص من ى ه
إنهم مش  ،ىبتيجى تقديرنا وحسب األخبار اللى وفى تقدير ى موقف األمريكان ف

 -أقصى ما بيستعدوا يقبلوه ى يعن ..النهاردهقرار حتى هيصدر ى قرار، وال أى عايزين أ
مثال المشروع ى ز  ؛ىمشروع قرار إجرائ - كما فهمنا من بعض دول أمريكا الالتينية

  !المنطقةى ف يوثانتالخاص بإرسال مندوب عن  ىالسويد
األمريكان حتى  -ى بتيجاللى حسب األخبار  -وطالما إن  ،الموقف اغالبا د

من هذا النوع ى بمشروع قرار إجرائى معناه إن الجمعية قد تنته ؛انتثرافضين مشروع يو 
 .ىياإما هو يتمشى مع االتجاه األمريك ..بالذات

ما هو إال  ادى والباق - األولى سيادتك الحقيقة ما شرحته فى ز  -الموقف  افد
 ،هدفنا بالنسبة لينا إحنا الحقيقة كسب الوقت .صيغ وأسلوب وتكتيك ومناورات هناك

 اد ..هذا الميدانى إنه البد نبذل كل جهد ف :بيقولى ومحاولة أيضا إرضاء الحليف الل
 الموقف.
 

 األخ هعتبر اى اللى والحقيقة الموضوع العسكر  ،نقطة الى: حديثنا عم ينتقل من نقطة األتاسى
بهذه ى نه عمل حتمإنه على ما أعتقد إوالحقيقة  ،الرئيس بومدين الموضوع المتفق عليه

  ..هشرح األخ الرئيس بومدين مراحل وطبعا .المرحلة
 .ن وتوسيع االحتاللاالت توسيع العدو انستطيع صد احتم ،تعزيز القدرات :أوال

مر ضى األتتستطيع إذا اقى فيما يتعلق بتعزيز القدرة الدفاعية الل :تانيةومراحل 
  ى.نستطيع بالفعل أن نرد االعتبار العربو  ،تخليص المناطق المحتلة مجددا

مراحل حتمية ى أعطاها الرئيس بومدين، هى الحقيقة حتى هذه المراحل اللى ف
كما قال السيد الرئيس عبد  -طبعا  ،ىبالعمل الهجومحاليا كل التفكير ى يعن ..أيضا

الحقيقة هو يجب أن نعزز ى ف .محسوس ئهذا ش !أمر ضرب من الخيال - الناصر
طبعا تحدث  .أو اتساع االحتالل ة لنستطيع أن نصد احتماالت الغزوقدرتنا الدفاعي
ى مظاهر أخرى كما عندنا ف يهفف ..تظهر ل احتمال العبور والمظاهر العامةالرئيس حو 

 !كون هناك عدوان واسع جديدقد يفيه معلومات معينة ى احتمال يعن ؛سوريا
 

 ؟على سوريا :عبد الناصر
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 !وصلتى هيك المعلومات الل ؛الشهرى ف 04على سوريا خالل  : األتاسى
 

 ..ف لم تتحقق بالكامل، الزم يزيحوا: قطعا ألن األهداعبد الناصر
 

إن فيه احتمال إنه يصير هجوم جديد  ؛جتنا من مصدرينمعلومة واحدة الحقيقة ى يعن :األتاسى
ى ساحبين المخافر األمامية، مجمعينها ف ؛بعض مظاهر أرضية يهف .على سوريا

ى يعن ؛هاو سحب ..الخلف الىبعض مخافر المراقبة األمامية يقولوا جمعوها  ؛تجميع
  .بس المعلومات إنه فيه احتمالى يكون كافمظهر قد ال

وجه احتماالت توسيع ى وقوف فالهو ى أول هدف عسكر ى يعنفطبعا الحقيقة 
نجابه الموقف  :ولكن قلنا ،بقيت دون شك قدرات محدودةى طبعا القدرات الل .االحتالل

ى عتقد إن هدفنا واحد فن ،الحقيقة بالنسبة للعراق وسوريا .الحقيقة قدر ما نستطيع
العمليات المفروض إن يكون للعراق، ومسرح ى وأرض سوريا امتداد طبيع ،الموضوع

عمل معا ابتداء من نكون نالمفروض أن  ؛مسرح موحد، والقوات العسكرية موجودة
  .االستعداد حتى خوض المعركة

حتى االستعداد المفروض يكون فيه توحيد أكثر، والجمهورية العربية المتحدة 
ى العربية المتحدة هالجمهورية ى ومسرحها الجزائر قادرة على أن تكون مساهمتها ف

إنه هل كانت  ..ولكن الحقيقة السؤال المطروح .موجود فيهى على األقل طريق بر  ؛كمان
نحن بينا وبين  !؟يةسرائيلالسابق كافية لمجابهة القوة االى صورة التنسيق العسكر 

الجمهورية العربية المتحدة كان فيه اتفاقية دفاع مشترك، وطبعا بين الجمهورية العربية 
لمتحدة والعراق واألردن كان فيه اتفاقية دفاع مشترك، هل هذه االتفاقية وطريقة تنفيذها ا

  !؟حققت بالفعل االستفادة المطلوبة من القوات الموجودة ،وأسلوب العمل بها
هل  !مناسبةتمت فيه المعركة ما كان فيه استفادة ى ظن إنه الشكل اللأى يعن
طبعا قعدنا نحلل  !؟معا كليهماى طريقة التنفيذ أم فى صيغة االتفاقية أم فى الضعف ف

ن يكون العمل أإن الوقت الحاضر بيتطلب بالفعل  :األشياء الماضية كثير، ولكن بنقول
 ذو صيغة فعالة وقادرة.ى العسكر 

 
 أى صورة؟ :محى الدين
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وتكون فيه وسائل متوفرة أيضا تحقق على األقل  ،صورة تكون فعالة وقادرة الحقيقةى : أىاألتاس

بالفعل قوات عم بتدخل معركة واحدة من طرف  ..قوات يهف ؛تكون فيه معركة واحدةأن 
ى تقديرها ف ..للقوى العربية العسكرية اسرائيلالحقيقة يمكن إذا نطلع على تقدير  .واحد

ممكنة الإنه القوات العربية بالرغم من احتماالت التنسيق  ؛بعض وصف لبعض تقديرات
الى وبالت ،المعركة اتخوض معاهى قادرة على اختيار القوات الت اسرائيلستبقى  ها،بين

الحقيقة البد أن نجابه الموضوع  .وتفرضه اسرائيلتختاره ى مرحلة القتال بالشكل الت
  .اسرائيلمع التصور وتقدير موقف ى العسكر 

المعركة الحالية بالجمهورية العربية المتحدة، ى ة السويس اتفرضت فمعرك
 .الطريقى عد القوات العراقية وضربها فاتفرضت بتسلسل طبعا مع حساب احتمال ب  

قبل أن تصل  - يجب أن تخوض معركة ،قبل أن تصل اسرائيلتقدير ى موجود ف
فالحقيقة نحن نجابه الموقف  .تقديراتالى محطوط ف - األردن الىالقوات العراقية 

قع او من ال اسرائيلبصورة متقدمة وبأسلوب متقدم، نستطيع أن نجعل استفادة ى العسكر 
قوات تتحكم  الىاستفادة معدومة، بل حتى نستطيع أن نحول القوى العربية ى العسكر 

  .المعركةى فى ه
ى إنه اتفاقية الدفاع المشترك غير كافية إطالقا، والصيغ السابقة ف :باقولأنا 

أصبحت كمان  ؛تكوين معينى ساحات معينة أو فى تبقى القوات منفردة ف التى العمل
مسرح  ؛هناك جناحين للمعركة الحقيقة أو مسرحين يهإنه فى رأينا األولى يعن !غير كافية
ى المسرح الجنوبى والقوات القادرة بالفعل والموجودة ف .ىوالمسرح الشمال الجنوب

وطبعا قوات الجزائر موجودين باستمرار  ،ناقوات يهف ،الىالمسرح الشمى ف .مموجودين إنت
ن يكون فيه مسرحين، أعة الجغرافية عم تفرض علينا فالطبي .طبعا عبر الرئيس بومدين

مستوعبة  ..فيجب أن تكون الصيغة مستوعبة هذا الواقع ؛ولكن معركة واحدة وعدو واحد
 .احدةومستوعبة إن يكون فيه معركة و  ،المسرحين

ظروف ى فبل  ،ظروف المعركةى ف ..ال :بنقولحاليا  إن احناعم نبدأ 
كيفنا وبتقديرنا الخاص، وكل بلد عم بيجيب يمكن على االستعداد، إحنا نجيب سالحنا 

  !حتى اآلنلم يتم تبادل المعلومات حول التسليح  ..حتى المعلومات
مضى شهر أو أكثر أيام على المعركة، الحقيقة الظروف كانت قاسية فيها بدون 

 ؛اسرائيلاع شهر نقول مننا لكن مضى على ضضاع شهر مننا، و  :شك، ولكن نقول
 !دولة واحدة وقوة واحدة موجودة عم بيستفيد يمكن بكل دقيقة
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فيجب أن  ؛يجب أال يمهل إطالقا ..ملهيجب أال يى وع العسكر فالحقيقة الموض
 .المنطقةى وأيضا يكون فيه خطوات متقدمة جدا ف ة،يكون هناك استفادة من الزمن كبير 

تحفظ إطالقا ى أ ئوماعندنا بالنسبة لتطبيق هذا الش ،وحدة عسكرية كاملة :إحنا نقول
ى نكون بالفعل وحدة عسكرية، فهذا رأينا ف ..أبدا، ونطرح الموضوع على اإلخوان

 ى.الموضوع العسكر 
، ىوأنا قررت الحقيقة إنه بدنا نطرح أسلوب الكفاح السياس ،ىالموضوع السياس

لكن بمعنى الهجوم  ..الغدى يجب أن يباشر فإنه أسلوب ال :نقول ىالكفاح العسكر و 
اإلعداد للمعركة والتدريب و وبمعنى العمليات العسكرية، ولكن يباشر من حيث االستعداد 

واالستفادة  ..ىوكل األشياء، ويجب االستفادة من الزمن فيما يتعلق بالنضال السياس
  .ألقصى درجة

ى الرئيس ئ، الشىالموضوع السياسى يمكن اإلخوان كلهم بيعرفوا المالبسات ف
وب أسل ..ىإنه األسلوب السياس :بعض األحيانى نفسه يقول فى إن االتحاد السوفيت

األمم المتحدة ى فوكوسيجن ى جورنالنا إياها بل قا ..هو لكسب الوقتى النضال السياس
لتحقيق ى صلنا أسلوب العمل السياسو الحقيقة تقديره إن لن يى طبعا ف .عندما التقينا
الحقيقة إذا تصورنا أخذنا قرار حتى لو كان اقتراح  :وقالوا .إليهى نرمى الهدف الذ

حتى لو أخدنا قرار من األمم المتحدة، فاألمم المتحدة  ..باالنسحابى االتحاد السوفيت
مجلس األمن ى وف ،مجلس األمن الىالموضوع  سيحالليس لديها سلطة إجرائية، و 

 !وأمريكا موقفها معروف بالشكل الكامل ،موجودة أمريكا
سلطة أمريكا على  ق المعروفةأكدت الحقائ ،األمم المتحدةى الحقيقة المعركة ف

السيطرة على الدول، أسلوب الضغط ى سلطتها على الدول، أساليبها ف ..األمم المتحدة
واضحة كتير  تالحقيقة كان ؛.. الدفعأسلوب اإلغراء ،ىوالضغط السياسى االقتصاد
وتم خالل اجتماع األمم المتحدة اجتماع كوسجين وجونسون، كوسجين كان  .مفضوح

ذا  .اتصاالت لهذه المرحلةى ع مع جونسون أو ال، وكان عم بيجر ن نجتمأياخد رأينا  وا 
أمريكا  واتوا جونسون لن يتغير موقفكم، يمكن من خالل مقابلتكم وهذا تحاولوا تزحزحلقاب

 .عن موقفها أو تخفيف الضغط
 ..تمى العكس هو الذ شخصيا شئ!وبعد االجتماع أنا ماالحظتش  ،جتمعواا

ى موقفه، وتزحزح موقف الروس قليال، رغم التأكيد إن ما فجونسون على ى بقى يعن
أكد كوسيجن هذا  .ىالمؤتمر الصحفى اإلعالن فى ماتم ف كان هوى االجتماع السر 

 .من الدول العربية مطالب يهأصبح فمعه تم ى االجتماع اللى لكن الحقيقة ف ،ئالش
ووضعت  ،كوسيجن، ما اتفقوا تركوا الموضوع إنه ما بين راسك وجروميكو يتابعوا البحث
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بصفة  البحث فيها، باالتصال مع الدول العربيةى الواليات المتحدة عشر نقاط ليجر 
التفصيل فيها  ..مشروع أمريكاى وردت فى نقاط لتفصيل الخمس نقاط الت 05 خاصة.

  .أكثر
إن يجب أن يصدر عنكم  ؛لناإقناع من كوسيجن وطبعا كان هناك محاولة 

، إن هذا اسرائيلقلب ى ضد المعتدين ف.. اسرائيلضد شعب  أنتم لستم :تصريحات تقول
ى وطبعا تسهيل أمر قبول بعض الحلول الواردة ف .ىالنضال السياسى سيساعدهم ف

الممرات شو ى مانع إن موضوع المرور فى إذ يعتبر إن مافإنه  ؛ىاالقتراح األمريك
فى  دولة عم بتمر 015فيه ى كل الدول اللى يعن ..عم بتمر كل الدول !؟الضرر منها
ن التجربة.. تجربة هذا كالم إ !؟شو الضرر !؟اسرائيلشو يعنى إذا مرت  ،قناة السويس

وطبعا طرح موضوع إنه بحث موضوع فيتنام  .إن كل الشعوب بتمر بهذه المراحل ؛لينين
وطبعا هذا شئ أعلن. وكان هناك مفاوضات وقضايا مطروحة  ،أيضا فى االجتماع

فى  الحقيقة موضوع التعليق ..وينتظر الجواب ،للمفاوضة وجرى إخبار فيتنام بهذا الشأن
  .ت واضحةفى فيتنام كانو  الشرق األوسط أزمة

ميدان اللى طرحه األسلوب السياسى ليدخل فى الاالتحاد السوفيتى اتسع فى 
وهاى نقطة فرق كبير جدا بين أسلوب النضال السياسى وأسلوب  ؛ةأسلوب المساوم

موقف ضعيف  يهوالحقيقة أسلوب المساومة بينطلق من هناك ف !الدخول فى مساومات
كان أسلوب ف ..وطبعا أسلوب المساومة يكون على حساب الضعيف ،وموقف قوى

  !وهذه نقطة خطيرة ،المساومة فى االتحاد السوفيتى قوى قوى جدا
نه دعم القضايا العربية لكن له مصلحة أموقفه بالرغم من االتحاد السوفيتى فى 

نه لنا أيضا أ محادثات..فى لسان بادجورنى صبح حتى واضح على أوهذا  ،فى المنطقة
مصلحة متبادلة. طبعا موقف االتحاد  يهيعنى إنه ف ..نحن مصلحة فى الوقوف معكم

 ،فيه ويحاول جاهدا ألنه يبقى على مصلحته السوفيتى فى دعم العرب طبعا له مصلحة
  !أسلوب المساومة الىيجرنا جر  ..أسلوب المساومة الىوفى نفس الوقت أيضا يجرنا 

نه يعنى موضوع بالغ إظن أ ،والموضوع بالنسبة لقضية فلسطين بالذات
واألخطر من ذلك إنه إذا كان هدف  .وأظن كالتنا نشعر بالموضوع ،الخطورة

هو تغيير أنظمة الحكم القائمة فى البالد  ؛نفذت هذا الهدفو الصهيونية االستعمار و 
فأمريكا مازالت  ؛العربية من خالل الغزو العسكرى بعد أن فشلت بأساليب أخرى

حتى تستطيع أن تحقق  ..مصممة على هذا الهدف وتريد أن تستفيد بالمعركة السياسية
مانع أن وال ،تحقيقه فى الغصبعجزت حتى عن من خالل هذه المعركة السياسية ما

 .؛ إلكمال هذا الهدفتستعمل األسلوبين معا
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فى تقديرنا قضية فلسطين  ،طبعا كيفية االستفادة من المعركة السياسية
أى موقف ي شتم أنه أى تنازل فى  ،عربيةالجماهير الحساسيتها ووضوحها وأهميتها فى ل

حد  الىمة هدف قريب المنال سيجعل من هدف االستعمار فى إسقاط األنظ ؛القضية
نه أيعنى الشئ الواضح  !عم نتفاجأ أو ماعم نتفاجأ إن احناوخاصة الحقيقة  ،بعيد

يعنى فيصل اليرضى إال بجهاد  !األنظمة الرجعية هى المتحمسة لقضية فلسطين حاليا
المزايدة الحقيقية  يهف !لتآمر على قضية فلسطينلويعتبر أى بحث سياسى هو  ،مقدس
  .الرجعية على المواقف السياسية األنظمةمن 

نحن حقيقة فى رأيى ف ،ىسلوب السياساألكمان جملة الوسائل اللى بتستعمل فى 
كمال أن األسلوب السياسى بهاى المرحلة مفروض علينا إلكمال االستعداد العسكرى  وا 

 الىى أن ال ننجر من خالل الضغط السوفيت ىه ،لكن أيضا النقطة الخطيرة جدا نا.قوت
نه موضوع أوموضوع بالرغم من  !مواقف أخرى قد تنبثق من األسلوب السياسى

ن أى نصيب من الخيال أو أى المعركة بعد اآلاليجوز أن يكون فى  ،الطاقات العربية
نا له دقيق باالمعركة يجب أن يكون حسكل عامل من العوامل فى  .نصيب من التوقع

  .درجة بعيدة الىودقيق 
نه فى الموقف العربى التفريق أأنا مع السيد الرئيس جمال فيما يتعلق بفالحقيقة 

صبح واضح فى المعركة أوطبعا هذا  ،مابين الجماهير والشعب وبين مواقف الحكومات
لكن هناك تأثير متبادل أو  ،منفصل عن بعض ئولكن يعنى كون هذا الش .بشكل جلى
ظهرت مالمح هذا التأثير ظروف و  ،فى المعركة قوى للجماهيرأ هناك أثرباألحرى 
 ما تركت فيها. و المعركة 

 .ال يمكن إطالقا أن ينفصل بعضها عن بعض ،تقدير هذه األمور ..فى تقديرنا
المعركة  وأثرها فى ،حد بعيد وعلى كل موضوع الجماهير الىهناك قوى تتأثر ببعض 

فى  .حد بعيد بالمعركة نفسها وأهداف المعركة ومراحلها والثقة فيها الىموضوع يتعلق 
نحرص على أن تبقى االستفادة الكاملة من قدرة  :قولالحقيقة فى هذا المجال ن

يجب وفى سبيل  ،ن هذه القدرة هى قدرة فى االتجاه الصحيحأل ؛الجماهير العربية
 ،من خالل موقف الحكومات ن تلك المكتسباتأل ؛مكتسبات أخرىالحفاظ عليها بأى 

يعنى ماهى  آثارالحقيقة  ؛ومن خالل ارتباط هذه الحكومات فى المواقف المختلفة
  .مضمونة النتائج
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ظروفه أنا ما الحقيقة  ..ما كنت أريد أتعرض لموضوع الحقيقة الملك حسين
الخطيرة الحقيقة طلب سحب البواعث  ؛نقطة ضعف واضحة والبد من تحليل عواملها

ليس  ،هذا الموضوع قد يكون فى المستقبل له نتائج خطيرة :أنا أقول !قوات العراقيةال
نما الحقيقة على مسرح المعركة الشمال األردنعلى  نظام الحكم فى  !بكامله ىوحده وا 
. كبيرةو أدلة كثيرة  يهالحقيقة ف ،ارتباطها عمالتها ..ما فيه األجهزة القائمةب ؟!األردن

؛ كون خطيرة على المعركة من مجملهاصفحة بت -أنا أقول  -سحب القوات العراقية 
يمكن بيبقى لواء  ..معلومات !يبقى فى األردن قوات نذا سحبت القوات العراقية لإ نأل

  !بأسلحة ضعيفة
ثر األشياء أو  ،احتماالت داخلية تدرس فى المعركة يهنه فإ :قال بومدينالرئيس 
 ،بكاملهثرها على المسرح أبيكون  ،ثرها على األردن وحدهأن يكون ل :الداخلية أقول

قد  ،حد بعيد فى األردن الىمتوقع  :باقولنا أو  .الى ذلك األحداث الداخليةباإلضافة 
عندما لم تجد أى قوات موجودة  ؛فى االحتالل اسرائيلأن تطمح  الىعرض حتى تت

حد أن يمنع تطور األحداث فى وال يمكن أل، داخليةالحداث ألنأخذ مبرر ا أمامها
  .الداخل

ثقة فى  ..أيضا القوات العراقية الحقيقة عم تعطى ثقة للناس كبيرة فى األردن
تطور بصورة يعنى تقد األحداث  ،عندما يزول هذا العامل الحقيقة .اطمئنان ،المستقبل

واالحتمال يعنى االحتمال  :باقولذلك أنا  الىباإلضافة  .صورة دقيقةباليمكن توقعها 
ذا كان شعور الشعب إ ،فى األردن للنزول ةجنبيأالكبير اللى بيصير طلب قوات 

ومن خالل  ،ضده يشكل ضرر عليه تحرك يهف بالفعل وشعر أن هناك ،معادى للملك
  !يزداد النقم الشعبى ..التعامل مع أمريكا بصورة أوضحتورطه فى 

الحقيقة  ة؛جنبيأفى األردن أو قوات  يةاالحتمال الوارد نزول قوات أمريكفالحقيقة 
معالجة الوضع فى األردن الحقيقة مسئوليتنا  وسيلةكيف  .بيضيف صعوبة خطيرة

نعالج الوضع  ،نه مصير كل المعركة مرتبط بتطور الوضع فى األردنإنقدر  ،جميعا
 ..نه يصير ثورةإبالعكس يعنى الخطيرة  .نتفق على المعالجة ،بأى شكل نعالجه

حتى  ؛يكون معالجته ئخطر شأيعنى هذا  ..داخل األردن كالخطيرة يصير أى تحر 
 .قوةفراغه من أى  ..تتطور األحداث فى األردنال

 
 .ئشالما هو مستغنى على  ..صوت: األردن

 
  )ضحك( !دا؟ ئيه الشإ :عبد الناصر
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  اسرائيلى.اعتداء  يهيكونش فاذا كان متفق مع أمريكا مإ: ال.. واضح بومدين
 

 مع السفير األمريكى وسفير دولة أخرى.اجتماع : هو األخبار عارف
 

الى  هو الزم الرسالة ليك بعتها .الرئيس عبد الرحمن الىوجت الرسالة  ،: سفيرنا إحناعبد الناصر
 ،لك بعتهالى هو صورة الرسالة اللى  باعت ..صورة الرسالة الىن أنا جأل بغداد؛

 لك الرسالة. المجيد بيجيبممكن األخ عبد ف
 

 ..يمكن الرئيس عارف ،: الحقيقة الوضع فى األردن المعلومات عنه ما هى دقيقةاألتاسى
 

نه الجيش العراقى راح إطبعا هذه  ؛ناشرين إشاعات اجى بيوم كانو آ: هم اللى كان قبل ما عارف
نه إربما هل مصدر اإلشاعة  .الحقيقة خالفوطبعا هذا  !مل تجاه الملك حسينعيعمل 
 !هو ية وأجنبية ألجل أن يخوفاسرائيلبتكون  الزمطبعا  ؟ةجنبيأجهة 

 
والمعلومات  !مكمصدر اإلشاعة هو رئيس المخابرات بتاعهم ألنه دس ناس علي ..: العبد الناصر

ن هو رئيس المخابرات فى األردن إ ؛يمكن يعنى أنا المعلومات اللى عندى ..عندنا إحنا
ودس واحد على  !ن الجيش العراقى هيعمل انقالب ويشيل الملك حسينإهو اللى بينشر 
 .كلم أظن مع حد من الضباط فى هذا الموضوعات هنإ :لهل وعلشان يقو  ،الجيش العراقى
 اوفهم أن د ،الموضوعتكلم معاه من الضباط العراقيين لم يستجيب لهذا اولكن اللى 

  .هو رسول كيالنى دا أصال أمريكانىف ..دسيسةعملية 
ن األردن ماشية كانت مع أمريكا إ :وبعدين أنا بدى أقول نقطة إحنا بننساها

هو الملك حسين لما جه هنا هو  ،يعنى وضع األردن الحقيقة ..يعنى لغاية يوم خمسة
نه حب إر جدا كبيما كان عليه ضغط شعبى إيا ..جه يدخل معركة تحت عملية حاجتين

زى  -ساعة  14هنوصل تل أبيب فى  إن احناما كان معتقد إيا ،يمشى ويتفق معانا
  .نش جهاكاال ما  و  ..وجه –أيضا  وصدمت الشعور اللى كان موجود عند ناس كتير
يعنى  ،المعركة بانت عندنا هنا من أول يوم ،والحقيقة أنا بعد ضرب طيرانا

أنا بعد ضرب طيرانا كان  .يدخلوش المعركةام :لهمل جتليش فرصة أبعت لألردن وأقو ام
أصال  واوسوريا مش هيسيبوك ،يدخلوش المعركةان األردن مإالحقيقة الزم نأخذ إجراء 

  !دخلتوشاأو م ايعنى فى العملية سواء دخلتو 
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 - يمكن اتصلت بسوريا 06يعنى أنا فى سنة  ،حسنأظروفنا  تيمكن كان 06
تدخلوش أبدا ام ..سهل من هذاأيعنى العملية  :لهم نا قلتأو  -ا عايزين يدخلو  اوكانو 

  .تدخلوشام :لهم أيضا نا قلتأو  ،اتصل بينا الملك حسين 06وأيضا فى  .المعركة
من سوء حظ  ..الحقيقة من سوء حظنا أن الملك حسين دخل هذه المعركة

راحت الضفة ن أل )ضحك( !الوقت الغير صحيح ومشى معاناالعرب يعنى جه فى 
وبعدين هو  ،ن الملك حسين كان ماشى مع األمريكانإمننساش ف !الغربية نتيجة لهذا

  !يمشى معانا فى قضية فلسطين جهوهو  ،وال تحررى مش معقول هيبقى ثورى
يعنى  !حاجة جديدة حصلت مافيشلما يمشى مع األمريكان تانى  النهاردهف

وهذا التآمر لم ينتهى أبدا  .مر على سورياآيزيد شويه تاالوضع الجديد لم يحصل فه
أثناء إنه حصل تآمر  -عرفه أدا اللى أنا  -له ا نتم كنتم بتقولو ا  و  م،جالكالغاية زكريا م

  !المعركة على سوريا
زاى ا  و  موضوع وصفى التل موضوع..النا يعنى سألت الملك حسين فى هذا أو 

تكلم مع اهل تعلم أن وصفى كان  :له وقلت حاطوم!يه دا مع سليم إيتكلم مع اسمه 
ن هذا ا  و  ،بتروح سوريا والوضع فى دمشق وتأخذوا الحكم وكذا :وقاله ،طوماحسليم 

نكر إنكار بات أ !؟ومسجل عند إخواننا السوريين حاطومالكالم حصل واعترف بيه سليم 
ن الملك إ بعدستأولكن خروج وصفى بالطريقة اللى خرج بيها يخلينى ال !أبدا :وقال

التل حتى يبعد عن نفسه  ىوصف تألنه بع ؛التل ىحسين كان على علم بعملية وصف
  !يدهمإفى  حاطومسليم  وقعشبهة العملية بعد ما

 ،إحنا األردن لم يتحرر علشان يعود مرة أخرى :فالعملية يعنى بدى أقول حاجة
عبى ن نتيجة الضغط الشإإال  ئاألردن لم يجد فيه ش ،أبدا ..ه نكسةل يعنى تحصل

هو كان مع ف !ئنه هيكسب منها شأوكان يعتقد  ،الراجل حب يمشى فى عملية فلسطين
وكان عامل محور مع  ،وواخد المعسكر اآلخر الرجعىوكان مع المعسكر  ،األمريكان

 هو جالنا يوم واحد يمكن فى أوائل الشهر الماضى. كل هذا لغاية ؛فيصل
ن الجيش إاللى هى  ؛المعلوماتكنت بتتكلم على و أنا تدخلت لما تكلمت ف

 العراقى هيعمل حاجة فى األردن.
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جهد على  يهف وراه : الحقيقة الجهد المركز من قبل المخابرات طبعا األردنية قد يكوناألتاسى
نه حاول االتصال كتير مع إ ؛المعلومات اللى عنا ىمحاولة زجه الحقيقة ف ىف ،العراق

 .وحاولوا أيضا االتصال فينا ،والمخابرات ليهم يد فيها ،مجموعات ..الضباط العراقية
 طبعا عرفنا ..سوريا الىانضمام حركة  انه دول بيسوو إنه سمعنا أسماء إ :جانا واحد قال

  !الموضوع دسيسة حتمية
  ،بنسلح :لها وقالو  -عناصر المخابرات  ..المخابرات –اتصلوا أيضا بالنابلسى 
سليمان النابلسى اتصل بمدير ف ،الدعم موجود بيدعمناتقدر تستلم والجيش العراقى 

الحقيقة  !دول سكرانين معلش :ها لقالو  ،دول جماعات بتتصل عنااه :لهل المخابرات وقا
مثلما قال الرئيس  -تركيز طبعا ضمن المخطط الخراج القوات العراقية و  جهد يهف

 أو وراها أمريكا. اسرائيلقد تكون وراها  -عارف 
 

من نقاط  -مش متذكر اسمه  -جى بيوم هو الواقع كان السفير العربى آ: هو قبل ما عارف
 ،حدى النقاط طلبنا من القيادة العراقية تنفيذ طلب وامتنعت عن التنفيذإكان فى . .األردن

  .جديد ئمو شسوابق  هناك !جى بيومآقبل ما  ،سحبها نرجوففى حالة عدم التنفيذ 
 

مع الهجوم على سوريا وتركيز من  ،مع الهجوم على الجمهورية العربية المتحدة طبعا األتاسى:
هذا التخطيط  !هو فى معزل عن فيصل إطالقا الحقيقة يعنى ما ؛المخابرات واإلشاعات

الملك منسق الى حد بعيد وحتى فى آخر زيارة الى يمكن مافى أى خطوة عم يكون فيها 
ة باعتها السفير فى السعودية، فى عمان استدعى إحنا أطلعنا بومدين على برقي .هون

نه راح يعرض الموضوع على الرئيس عبد الناصر ،الملك بخصوص مؤتمر القمة  ،وا 
 ومن أجله يقول: إعادة ضخ النفط!

 
 !؟األيام األخيرة: دا فى عبد الناصر

 
 إعادة الضخ.يرجو من الملك : األتاسى

 
الزم يكون عندنا مجهود قوى فيما يخص  ؛نتكاتف عسكريا أنالى : واهلل إحنا بحاجة يعنى عارف

 وفيما يخص مكافحة التجسس . ،االستخبارات
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ضغط الن موضوع إ - ممثل ما قلت -المعركة بالصورة اللى تمت طبعا دخول األردن : األتاسى
عصيانات فى قطاعات عسكرية موجودة على  يهوكان ف ،حد بعيد الىشعبى كان ال

مع  هن مثال رئيس أركانإتصور ايعنى أنا ب. عصيانات يهكان ف ..الحدود السورية
يعنى  ..هى غريبة عن ذهنهم داليل حتى صورة المعركة ما يهف ،المخابرات األمريكية

 !سحبت من قبل ،الضفة الغربيةفرغ كل البنوك من الودائع فى أ ..فرغ قبل تالت أيامأ
 

 !؟ول الشهرأ: دا قبل المعركة  فى عبد الناصر
 

يعنى هذا الموضوع مثل ما قلت يعنى  !:  قبل المعركة بأوائل الشهر سحبت الودائع كلهااألتاسى
إحنا فى ذهننا تساؤل  ..المعركةكان من قبل فى ركاب الغرب حتى فى  ،ماهو جديد

الموضوع  .وحاليا طبعا عم نتابع المخطط نفسه ،نه مو خارجة عن المخططإ ..كبير
وأمريكا قادرة إياها أو الشو  اسرائيليعنى كان  ،الضفة الغربية الحقيقة بالذات كمعالجة

  !؟الضفة الغربية الىالتسويات أو حل مشكلة الالجئين من خاللها وتهجير جماعة غزة 
يدخل  هلو كان استعاد الضفة الغربية بد حتى ،الحقيقة االنفراد لوحده بالذات

وبده يصعب كل الحصول على جالء  ،مضاعفات خطيرة على القضية الفلسطينية ككل
مشروع  ؛الضفة الغربية الىيعنى مثال تهجير الفلسطينيين من غزة  !القوات ونتائجها

  .مر مبحوث أساساأمناطق معينة  وتعميرإقامة الالجئين فى األردن نفسها 
قيقة موضوع الضفة الغربية والبقاء الح ،مجمل القضية الفلسطينيةى يعنى ف

ضمن المخطط العام طبعا هذا الزم يكون له بحث  !؟شو الفائدة منها ،وعدم البقاء
إال بعد أن  ،يحصل على الضفة الغربية وقد !بس الحقيقة بس انفراده خطير ،واسع

 الىباإلضافة  ،كون حصلنا على مكاسب معينةننه أيفقدوها كل قدرة بالفعل على 
وهو أن  ،موضوع خطيراإلنفراد بالذات الحقيقة ! اإلساءات فيما يتعلق بالقضية ككل

 ..ومحاولة الضغط ،لوحدهبلد العربى كل صلح مع  تعقدنه إ اسرائيلتنفرد 
 

 ،صلح مافيشدام اإلخوان على أساس قكالمنا هنا كان  ،تكلم على صلح يعنىا: هو ماعبد الناصر
وهو أصال  -ذا كان يستطيع عن طريق أمريكا إيعنى  .اسرائيلتفاوض مع  مافيش

موضوع الصلح لن يبقى الملك  .هو دا الموضوع -يعنى ماهواش بعيد عن أمريكا 
بتدخل المنطقة العربية التانية فى  ؛ذا دخل فى موضوع صلح أو دخل فى كذاإحسين 

نه يقعد إع ولن يستطي ،نه يقعد يتفاوضإنه لن يستطيع إعتقد أ !مضاعفات خطيرة جدا
 !يصطلح مع اليهود
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فى  أمريكا الحقيقة واضحة نإ !فى العملية أى شئلن يستطيع الحصول على  ا  : إذاألتاسى

 .مخططاتها
 

هل  ،: يعنى هو كان الكالم واضح فى هذا الموضوع بالنسبة للصلح وبالنسبة للتفاوضعبد الناصر
 ول !؟بدون صلح وبدون تفاوض ..أمريكا بعد كدا ممكن تديله الضفة الغربية بدون كدا

ية ويبقى اسرائيلترجع الضفة الغربية تبقى عربية بدل ماتبقى  ..لنا أمريكا بترجع
 ..مكسب

 
مبرر  يهحتى يكون ف ؛معاهمكعميل : أمريكا تريد أن تبقى حسين فى المنطقة العربية يعمل زعين

 !إنه يعيش لبقائه
 

  !سواه اإلنجليز ماكان،  جده ما :عارف
 

  !فى تنفيذ المخطط ةر خشية يعنى دى الخطو  يهف ..هو موضوع االنفراد بالذاتاألتاسى: 
 

لن يجد  ،: يعنى هو انفراد الملك حسين مع األمريكان أو انضمام الملك حسين لألمريكانعبد الناصر
الحقيقة هو موضوع انفراد حد  .ن هو أصال مع األمريكانأل ؛الموضوع أبداجديد فى 
ن فعال حد من الدول التقدمية غيرت إبين ي - هو اللى بيغير الموضوعمننا إحنا 

لن نعتبر الملك  ؛تفكيره فى أى حال من األحوال يكونلكن الملك حسين لن  - تفكيرها
واليمكن نعتبر أن الملك حسين مشى  ،حسين ثورى وال يمكن نعتبر الملك حسين تقدمى

  .فى سياسة إال سياسة األمريكان
أو بيقعد يتفاوض  اسرائيلنه بيروح يصطلح مع إن برضه إإيه؟ الحقيقة االنفراد 

استطاع  -وهذا أيضا ماهواش موضوع سهل  -ذا هو عن طريق أمريكا إ .اسرائيلمع 
ن بقاء حتى الملك حسين معانا فى وأل .ن دا مكسبإ :باقول ،نه يجيب الضفة الغربيةإ

كيف  !ناضل :لملك حسينل نت بتقولإن أل ؛عليناء هذا االجتماع كان سيمثل عب
كيف يناضل  ،إحنا بنتكلم النضال العسكرى والكفاح المسلح !؟يناضل الملك حسين

على دفع المرتبات أول الشهر وهو غير قادر  ،الملك حسين وكيف يكافح الملك حسين
  !؟مليون دوالر من أمريكا 05خد أذا إإال 
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 ،موجود فى األردنالمر واقع هى أ ..الواقعالحقيقة العملية هى تسليم باألمر 
 هل لو اجتمعت الدول العربية هتدفع ..أل !؟مليون دوالر 05له  وبعدين هل إحنا هندفع

نه يجيب الضفة الغربية بالتفاهم مع إذا كان يستطيع إ ا  إذ ..أل !؟مليون دوالر 05له 
تختلف عن القنيطرة ن الضفة الغربية أل ؛األمريكان أنا فى رأيى هذا مكسب للعرب

ذا تمكنت فترة من الضفة إ اسرائيلو  .وتختلف عن سينا ،والمنطقة الموجودة فى سوريا
ذا إوبعدين  !سنين فى سينا الزم هتطلع من سينا 0 قعدتذا إولكن  ،الغربية لن تتركها

والملك حسين قعد مع النص مليون بدوى اللى  ،فى الضفة الغربية اسرائيلتمركزت 
ننا سلمنا فلسطين إيبقى كل اللى عملناه  !؟يه األردنإتعمل  ..األردن ؛ولموجودين د

 !بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة ،سرائيلكلها ال
على حتة صغيرة ثم  ااتكلمو  ،ناآلحتى  07فى مخططاتهم من سنة  واليهود

فيها بعد كدا يطالبوا  اذا ثبتو ا  و  !الى فلسطين كلهادلوقتى  اوصلو  ،يكبروها ثم يكبروها
ويطالبوا  ،أجزاء من األردن اوبيطالبو  ،بيطالبوا بجنوب لبنان ؛بأجزاء من العالم العربى

ول وقت أومخطط اليهود ماشى من  !بجزء من سوريا اوبيطالبو  ،بجزء من السعودية
  .وناجح

وبدون الصلح مع  اسرائيلبدون التفاوض مع  ئأى ش :النهارده باقولفأنا 
رض أألنك هتجيب  ..يبقى كسبنا مكسب ؛يمكننا من عودة الضفة الغربية اسرائيل

 إمبارحبيان  يهف ،طالبين مهاجرين يهود النهارده؟ وهيجيبوا مين ،رض يهوديةأأصبحت 
وطابعين  ،ية واللجنة الصهيونيةسرائيلاجتمع مجلس الوزراء والحكومة اال ..من الحكومة

أول حاجة هيعملوها  !؟فين المهاجرين اليهود اهيروحو  ،بيان طالبين مهاجرين يهود
هتفضى وهيتحط  النهاردهالقدس اللى هى عربية  !القدس وهيحطوا فيها يهود اضو هيف  

على ونقعد نشد  ،ا وسمعنا وبصرنانودا عمل هيتعمل قدامنا وقدام عيني ؛فيها يهود
 !ئيعنى لن نفعل ش ؟ماذا نستطيع أن نفعل ..إن احناوالحقيقة عاجزين عن  ،أنجازنا

هم عاملين فى  وبيشتتوا فيهم زى ما ،بعد كدا بيمسكوا بتوع الضفة الغربية
ن الناس دول يناضلوا ويموت منهم إ :مدين بيقولو وزى ما األخ ب ،اآلخرين الفلسطينيين
لف أ 355ــال - اسرائيلن الناس اللى موجودين فى داخل إ :باقولأنا  !نص مليون

  !دميتهم وبيقتلوهم زى الكالبآسرائيليين قضوا على اال -عربى
الناس اللى وجدوهم بعد منع التجول جميعا قتلوا فى  ،06وبنعرف فى سنة 

ال  ؛مواطنين من الدرجة الثانية الىوبيحولوهم  !عملية كفر قاسم وفى كل هذه العمليات
يستطيع أن يلتحق بعمل وال ،قرية أخرى الىنه يتحرك من قريته إيحق للمواطن 

 !ئواليستطيع ش
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شعب  يهف ..فى الجزائر أثناء النضال مالوضع يختلف كلية عن أوضاعكم إنت
 هملف عربى اللى أ 355عندنا مليون و النهارده ،لف عربىأ 355 يهكان ف .ثائر

واللى بيحصل فى غزة  !همعلي االيهود بيخلصو  :باقولأنا  ،موجودين فى الضفة الغربية
جميع الشبان القادرين على النضال  ؛إحنا عندنا آالف دلوقتى جايين من غزة ،النهارده

من قطاع  655،  055لنا كل يوم ل وبيوص ،والقادرين على حمل السالح بيكرشوهم
  !الف موجودينآ 8 الىحو  الىوالعدد وصل  ،غزة

كل واحد بيالقوه  ،من قطاع غزةفى سن التجنيد لنا شبان ا وصلو  النهارده
 لتأنا جيت يوم ق ؟منقبلهمش ونقبلهم وال   ،جايبينه وزقينه فى منطقة القنال علينا ابيروحو 

 ؛لما دخلوا خان يونس 06يه فى إتعرف عملوا  !رجعوهم :همل ونقول ،لهمشنقبام :لهم
وهنا  !كل الشبان القادرين على حمل السالح والوالد المتطوعين والفدائيين وقتلوهم امسكو 

هى  اسرائيلوخطة  !ال يقتلوهما  خذهم و اوالزم ن ،يموتوهمحخدناهمش أالوالد دول لو ما
  .بادة كاملةإإبادة الشعب الفلسطينى 

 .نه لن يستطيع النضالأل ؛علينا ءالملك حسين وجوده معانا عب النهاردهف
 مذا لإ ،هيكون من المستحيل استعادة الضفة الغربية فى الوقت القريب ..والنقطة الثانية

ا هوقاعدين هناك بيصفوا في ،ن اليهود بيصفوهاإ باعتبرنستعيد الضفة الغربية قريبا أنا 
  !فيها اللى عايزين يعملوه اوبيعملو 

خرج عن طوعهم  ،الملك حسين طول عمره ماشى مع األمريكان ؟يبقى الحل إيه
ذا مكنوه األمريكان من إ .بيرجع يمشى مع األمريكان ..فى هذه المرحلة لسبب أو آلخر

كانت  ،راحت النهاردهرض أكسبنا  ؛نه يستعيد الضفة الغربية إحنا بنكون كسبنا الحقيقةإ
ثم بعد هذا ممكن يكون  .رض عربيةأهترجع تكون  ..ت مش عربيةرض عربية بقأ

بعد  ،جديد ضد النفوذ األمريكى وضد العمل األمريكى فى األردنالنضال من أول و 
 .تعود الضفة الغربيةما

ن أل ؛هذا عسير ..ن هذا أيضا مش سهلإ :باقولأنا  ؟ولكن هل هذا سهل
أنا فى  !اسرائيلويوصل لصلح مع  ،اسرائيلتفاوض مع اقعد أ :لها األمريكان هيقولو 

 !نه يوصل لعمل بهذا الشكلأن شعبيا لن يستطيع أل ؛ن الملك حسين لن يستطيعإرأيى 
طب  ..ن هذا االنفراد خطير أو هذا االنفراد هيتعبناإ :ذا كنا بنقولإبعد كدا 

بالنسبة للضفة الغربية وبالنسبة  النهاردهنعرف إيه هو الحل البديل  !هو الحل البديل؟ ما
 .يعنى أنا بسأل هذا !؟األردنللموقف فى 
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كما قال  -نقطة ضعف  يهمخطط شامل فإن يكون الموضوع الحقيقة متوقف على  األتاسى:
من خالل  ، ونعالجهانعالجها يجب أنوهذه نقطة الضعف  ،ألردنا –بومدين  الرئيس

 يجب أن تعالج.  ،خرهآ الى ئ..ظروفنا وتطورات قواتنا وكل ش
الحقيقة المفروض أن  ،مؤتمر القمة والعمل العربى الحقيقة بالنسبة لموضوعفى   

يعنى ال ،وتجميع الطاقات العربية ئ،ال نرفض أى ش الطاقات العربيةنستفيد من كل 
طبعا هناك طاقات  ،ن كل الطاقات العربية ستشترك فى المعركةإنه افتراض إذلك 

الطاقات  ةذلك مهم الىإضافة  يهف ،الطاقاتفالحقيقة  !معادية وتسمى طاقات عربية
يجب تجميع هذا واالستفادة ا فلهحنا جميعا نضع كل ثقإوطبعا  ؛لهاالتى تبعث كل ثق

  .ت األخرىبعد ذلك االستفادة من الطاقا، و منها كمنطلق وكقاعدة
نه مؤتمر القمة هو الصورة التى توقد الطاقات إبشكل واضح الحقيقة يحدد هذا 

 وتبقى جميعا -كلها تسمى طاقات عربية  ..مفيد ومجدىو من معيق بما فيها  -العربية
متوقع هذا لكن عندما نجمع  ا،مستغرب الكويت ترفض تعطيكو  الحقيقة ما !ضائعة

طاقات  يهدد حتما عندما يشعروا أن هناك بالفعل فر ن الكويت تتإ :باقولطاقاتنا إحنا أنا 
هو  ما بسط تقديرى أن التردد كمثلأعلى  .أصبحت موجودة وأصبحت فعالة وقادرة

 هى اللى بتدفعها الجماهير.والحقيقة طاقتنا جميعا يعنى طاقتنا  ،المحور الرئيسى
بيجوز طالع قرارات  ،سلفا ةمعروف لن تؤدى الى نتيجةبالعكس مؤتمرات القمة 

تضيعنا بالتالى بو  ،تنفيذ جربناتنفيذ وماسلبية ذا ما كان فيه مواقف إ ،على مستويات
تجمع طاقاتنا وتتوحد وتنصب فى مجرى مؤثر واجب أما  .وبتضيع كل الجماهير

  .فى ذلك الوقت نستطيع أن نستفاد من الطاقات العربية األخرى ؛وفعال
نها أوطبعا خطورتها الرئيسية هى  ،الحقيقة مشكلة اليمن مشكلة هامة وخطيرة

وطبعا يجب أن تحل  ،لوحدهاماديا وعسكريا تقع على عاتق الجمهورية العربية المتحدة 
طبعا فيصل  ..الطرف اآلخر المعادى واللى عم يزيد .ئهذا الشتفرض ظروف المعركة 

نه إ ؛الحقيقة قناعتنا عم تزداد توضح قناعة كل الجماهير :مثل ماقلت .والسعودية
لذلك ! لن يتبدل الحقيقة موقف السعودية ،مشترك فى المعركة ومشترك فى التخطيط

سيكون موقفه فى مؤتمر  ،فى مؤتمر القمة لهامة على مستوى البحثحتى هذه القضية ا
قد  -فاشلة وصورتها صورة  -مؤتمرات القمة  واذا   ؛أكثرالقمة متشنج وموقف معادى 

  !ثار سلبية محتمةآوقد تترك  ،تكون معيقة
وبالرغم من الظروف القاسية  ،بالرغم الحقيقة من النكسة اللى عم نعيشها

نه من ا  بدنا نناضل و  .جدابديهى  ئالحديث هو طبعا ش من أولطبعا اتفقنا  ؛والصعبة
 ،قدرات يهف ،معطيات إيجابية فى األمة العربية يهف .خالل الصور القاتمة المظلمة بنقدر
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والعوامل الموجودة عندما يبتدئ جديا  .صدى صوت باستمرار سيتصاعد ..طاقات يهف
أشياء  الىحتى كثير من األشياء السلبية فى المعركة يجب أن نحولها  ..عملنا المشترك

حتى الوجود فى سيناء والوجود فى األراضى السورية اللى يشكل اآلن جرح  .تفيدنا
 ..نستطيع بالفعل أن نستفيد من هذا الوجود فى وقت معين وفى ظرف مناسب ،عميق

  !بأن ينقلب على أعدائنا
والمهم نكسب الزمن  ،مسئوليتنا جميعا بدنا نجابههاسى و فالحقيقة منطلقنا الرئي

بأكد  -مسئوليتنا جميعا  بنقول:والحقيقة  .وما نضيع أى ثانية وأى وقت وأى دقيقة ،فيها
ظروف السابقة المهما تفاوتت طبيعتنا الجغرافية و  ةاألربعإحنا المجتمعين على موضوع 

قل أحد يمكن إطالقا أن يكون مسئوليته أ فالحقيقة مسئوليتنا واحدة جميعا ال - والحالية
  .من اآلخر

هذه العوامل الجغرافية تلقى أعباء  ..والحقيقة قد تكون بعض العوامل الجغرافية
ب عد والحقيقة  .ولكن يعنى بالطبيعى األعباء نتحملها ،اهكثر من غير أعلى بعضنا 

العراق عن تماثل مباشر ب عد و  ،من جهةالجزائر يلقى عليها أعباء كتير طبعا االشتراك 
 لكن مضطرين نوجد مع بعض. ،كثرأأعباء  يلقى يمكن كمان

 
 ..هو موقف قدامنا الزم ..من البترول جى هنا موقف العراقي: بعبد الناصر

 
 .موقف الجمهورية العربية المتحدة من قناة السويسهو : الحقيقة موقف العراق من البترول األتاسى

كبر أيمكن نسبة االعتماد على البترول فى العراق  ..فرق بالنسبة يهأيضا صحيح ف
 !بكثير

 
 .٪80: عبد الناصر

 
ما يكون مسئولية العراق  ..بنجابه الموقف مجتمعين -مثل ما قلنا  -والحقيقة  ،٪80: األتاسى

 .وحده وهذه النقطة الحقيقة.
 

مؤتمر بترول فى  انعقد ،العمل العربىحنا بنبحث موضوع ا: هو الواحد برضه فى أثناء ما عبد الناصر
مبارحو  !والباقيين مش منفذين ،قرر نفذته العراق ونفذته الجزائر وبسطلع و  ،العراق  ا 

بترول لإلنجليز  ابيدو  ..أل ،بيدوش بترول لإلنجليز واألمريكانانهم مإ :بيقولوا السعوديين
 !واألمريكان
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 لفيصل كان التصريح بعده.: على ضوء برقية حسين األتاسى
 

 : التنفيذ الفعلى يعنى.محى الدين
 

بيهاجم  النهاردهالعراق  !الكويت بتدى والسعودية بتدى وليبيا بتدى ،بترول طالع يه: فعبد الناصر
كل اللى  إن احناهو النتيجة الحقيقة  .السعودية هاجمبت يةالعراق الجرايد ..السعودية

واهلل أنا  !حطينا العراق داخليا فى موضوع صعب احناإن عملناه فى هذا الموضوع 
  .تكلم فى الموضوع بصراحة كداابرضه ب

ن المسافة بتزيد أل ؛الحقيقة أزمة البترول موجودة فى أوروبا نتيجة قفل القنال
نتيجة  النهاردهموجودة الفكل أزمة البترول  ؛وأجور النقل بتزيد نسبة مئوية كبيرة ،يوم 15

واللى بينقص من  ،أما الضخ مستمر !ة فى القنال مش نتيجة إيقاف الضخإيقاف المالح
 !إنتاج البترول النهاردهزايد فيها  ..زودته السعودية -العراق  -مايضخوش  النهاردهاللى 

  !فيش عمل عربىافالنتيجة بهذا الشكل م
 ،الحقيقة العراق تطلب مؤتمر بترول ..مؤتمر بترول تانى ابيطلبو  :باقولأنا 

الحقيقة العراق  !نتفق على الضخ اتعالو  ،اتفقنا على عدم الضخ ..نتفق الىتع ا:ويقولو 
مش عايز أتكلم برضه الحقيقة وأقول  ،تكلم واقعى فى الموضوعابرضه أنا ب ..النهارده

  !منعوا البترولإللعراقيين 
 االبترول والليبيين بيدو  االبترول والكويتيين بيدو  االسعوديين بيدو  النهاردهذا كان إ
ن العراق إ :باقولو  !؟منها ٪80أنه بيمثل علما بطب ليه العراق تمنع البترول  ،البترول

 -درى منى بأموركم أ أنتمعرفش ااالحقيقة م -شهر بهذا الشكل أتقدرش تقعد تالت ام
والزم نكون  ؟!وضعها الداخلى ينهار النهاردهن العراق إبرضه من مصلحتنا هل ولكن 

  .واقعيين فى مواجهة هذا الموضوع برضه
ولكن أنا واهلل الواحد  ،تكلم بالنيابة عن العراق فى هذه النقطةااسمحوا لى أنا ب

نعاقب العراق ألنه واقف ثورى  النهاردهفهل  ،يعنى ماهى قضية العراق هى قضيتنا
يعنى أنا  !؟والباقيين بيضخوا البترول ،نعاقب العراق ونعاقب الجزائر !؟وواقف وطنى

بكل وضوح كده الواحد الزم يثير موضوع بهذا الشكل  ،رأيى فى اجتماعات بهذا الشكل
خروج عن الخط الثورى أو ده تكلم هذا الكالم اوقد يعتقد البعض أن أنا ب .وبكل صراحة

نا كنت أو  !يهإخرنا آيه وبنعرف إالحقيقة بنعرف أولنا العملية  ؛يهإ فاهمخروج عن مش 
تضخش اقفل البترول خالص وماو  ،سير فى هذا الخط التحررى :قدر أقول لألخ عارفأ
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مليون  40شهر كام من الشركة أكل تالت  -أنا بعرف  -بتاخدوا  أنتملكن  ،بترول
 ؟جنيه

 
 مليون. 10خدنا دى أوالسنة  ،45 : بناخد أل عارف

 
كان يمنع يايعنى موضوع البترول  ،الحقيقة الزم ننسف موضوع البترولذا اتكلمنا عربيا إ: فعبد الناصر

يجتمعوا  ،فيه الكويت ايتعمل صندوق حطو  ..أو نقول حل ،كليا من العرب أو ال يمنع
سكانها كذا مليون والكويت  النهاردهوالعراق اللى  .مؤتمر عربى تانى ويتعمل الصندوق

ويعوضوا العراق عن الكالم  ،تدفع الكويت جزء وتدفع السعودية جزء ؛سكانها كذا مليون
 بنقول يعنى هذا الكالم. !اللى بياخدوه

 
هو االقتراح كتابة قدموه  ..اقترحت الحقيقة صندوق ،نا فى اجتماع وزراء الخارجيةأ: و رياض

 ووزعوه فمستنى ينفذوه.
 

 .وتوافقنا وياهم على تالت مشاريع ،: صندوق التنمية يتذكروهعارف
  

 ؟مدين فى موضوع البترولبو خ أيه رأيك ياإ: عبد الناصر
 

 !حكاية ضرر بومدين:
 

اإلنجليز واألمريكان مش  النهاردهوبعدين هل  -أنا رأيى  -دا إحنا بنضر نفسنا  ..أل عبد الناصر:
 اقطعتو  أنتمتقطع البترول العراقى لما الما  !قطعا عندهم بترول ..ال !؟القيين بترول

زودوا على طول بترول إيرانى وزودوا البترول السعودى وزودوا  ؛خط األنابيب اوقفلتو 
نفس كمية البترول  -صلها شركات واحدة أ -طول الشركات ى وعل !البترول الكويتى

بل العدوان قول نفس كمية البترول اللى كانت بتروح قاأنا ب ..اللى بتروح هى بتاخدها
سبب المشاكل الموجودة فى  !هى كمية البترول اللى بتروح دلوقتى من الشرق األوسط
سبب المشكلة هى قفل قنال  ؛أوروبا ليست عملية إيقاف البترول وال إيقاف الضخ

 !السويس واللف عن طريق الرجاء الصالح
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رر بيصيبكم ضقناة السويس.. يعنى قفل ررون بتضنتم تأ: هو سيادة الرئيس نحب نفهم عارف
 من قفل القنال.

 
لوش تواريخ بهذا االموضوع أصال م ،ذا مشى اليهودإحنا لن نفتح قنال السويس إال إ: ما عبد الناصر

 وهذا الموضوع موجود.
 

مقدرين  أنتم ..تصور استمرارهااأنا ب ،: واهلل الموضوع يعالج على ضوء المعركةاألتاسى
على ضوء هذا يحصل  !؟السياسى باألسلوبمقدرين مشيها  أنتم !؟االستعداد العسكرى

ذا كان موضوع البترول بيعمل لشراء السالح مقدرين المعركة العسكرية تأخذ إ ئ.كل ش
 يعنى الموضوع يبحث. ..وقت معين

 
 ،هو مشكل ال يخيل اآلن هو موجود مما يسمى بالتضامن العربى ،: هو مشكل فى الواقعبومدين

ن إخوانى سمعوه، هو فيصل بيقول: ! ماأسمعش راديو مكة لكفيش تضامن عربىالكن م
  !الى آخره ..إنه شارك فى المعركة وجاهد فى المعركة

دت مع اإلخوان مثل ما قال قعنا أو  ،فى قضية البترولوأنا الزم يعاد النظر 
ذا كان يعنى نطالب من إ ماا  بكل الوسائل أن نقطعه. و  الزم ن البترولأب ؛الرئيساألخ 

 - مليون طن 115 يهالمنطقة مصدرى البترول فدول كبر أوهم  - فيصل ومن الكويت
؛ دينهم وعقيدتهم هى لة عربية محايدةكذلك دو  كونهم غعتقدش يعنى هو الكويت ر أأنا ما

فارق بإن يكون فيصل أو موشى ديان حامى  إن الوقلت فى موقف نرفزة: ب !البراميل
نتمنى  ..مافيش فارق! الشخص اللى لم يتحرك فى هذه الظروف الصعبة ..المقدسات

  وبنفضل نار جهنم على أن نلتقى معاه فى الجنة! ،إن مانتالقاش معاه حتى فى الجنة
تضامن على  يهذا كان فإ ،حكاية التضامن العربىطرح المشكلة البترول هو  ا  ذإ

 ،الخليج الىوكل الشعب العربى تحرك من المحيط  ،مستوى الشعوب وتضامن حقيقى
نهم عتقلوا ألأالبترول نقابة عمال  ..العمال فى ليبيا .المعركة على هذا األساس خوضنو 

 !بريطانيالرفضوا ضخ البترول ألمريكا و 
الى العراق أو ، يقدموا قرض نقول مثال: من ودائعهم فى البنوك األوروبية

أنا ! لكن أمام الشعوب مايقدروش ،هم داخليا يصفقوا داخليا ؛الجمهورية العربية المتحدة
  أتكلم بصراحة والزم تكون عمليات واضحة.

 استعداد ألى عمل! فيشامحكومات عربية.. فيش تضامن الكن الخالصة م
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 ؟واحد يوضح موقفهكل حتى  ؛اجتماع تانى لوزراء النفط ىنه يسو إ: يعنى تقصد عارف
 

ونقعد  ،يحيى رها: األخ عبد الرحمن بتبات هنا الليلة وبتقوم الصبح أو بتفوض األخ طعبد الناصر
ن ألول مرة بنجتمع أل ؛تموز 04نجتمع يومين تالتة لغاية ما نخلص الموضوع بالنسبة لـ

كالم تالت  يعنى إحنا بنتكلم ..ولغاية دلوقتى الكالم غير واضح ،إحنا األربعة الحقيقة
 .أرباعه.

 
 سحب القطاعات. األردن لملك ..فأيضا الزم نجاوب بهذا ،ضية: عندنا قعارف

 
ذا كانوا إخواننا السوريين إ يعنى أنا فى رأيى دلوقتى ،نسحبها ..: ما نسحب القطاعاتعبد الناصر

 عاوزين القطاعات يبقى تروح.
 

 !حسنأ: األتاسى
 

 !فأى قطاعات تالقوها ،ههيهجموا على دمشق بكر إذا كانوا الحقيقة أصال  نتمإ: برضه عبد الناصر
 .واهلل اليهود ممكن فى أى وقت.)ضحك(  !خدهمآلى أنا مستعد  ابعتوهم

 
 : المنطقة بين سوريا وبين العراق.عارف

 
االجتماع بنتكلم ح لغاية دلوقتى فى هذا بمن الص إن احنا :هباقولاللى أنا  ،قاعدين: إحنا عبد الناصر

قلنا على اتفاقية  ؟ماهو العمل المشترك ،العمل المشترك :ومثال قلنا !كالم عموميات
 ،لنا على حاجات كتيرة جدا ويعنى ومش عجباناق ؟هو البديلطب ما ،لدفاع المشتركا

بقية  ،وبعدين الحقيقة إحنا األربعة بس اللى فى المعركة !؟يه اللى عاجبناإطب 
وزى ما قال األخ  !على الهامش اربية وبقية الدول العربية والكالم دالمؤتمرات الع

وفيصل طبعا  ،ناس مستعدة تقيم أفراح لوال المالمة على اللى حصل لينا يهف :بومدين
ه تموز بكر  04فأنا أرجو األخ عبد الرحمن يعنى  بورقيبة والجماعة دول! وتونس أيضا

 هتعملوا احتفاالت يعنى بالمعنى؟
 

 ألغاها. سيادة الرئيس ..الصوت: 
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بنقعد يوم اتنين  :باقولوالحقيقة  ه،: يعنى ما هو االحتفال فينوب عنك رئيس الوزارة بكر عبد الناصر
هنعرف نعقد ذا مشينا من هنا ماإال ا  و  ،تالتة ونطلع بخطة عمل كاملة نتفق عليها

  !؟متىإهنعقد اجتماع تانى  ،اجتماع تانى
 :إمبارح وانخلأل باقوليعنى أنا برضه كنت  ،تعبانينوفى الحقيقة كلنا برضه 

إحنا برضه مش عندنا وقت نفكر  ..عندناش وقت نفكراتكلم وماشهر ب الىأنا بق
واألخ عبد الرحمن فممكن  ،ذا كان الوضع بهذا الشكلإف !وعمالين نتكلم مع هذه الوفود

نه إواألخ بومدين ماعنده مانع  ،هرظونعمل اجتماع بعد اللغاية بعد الظهر نفكر شويه 
 يقعد معانا كمان يعنى.

 
 ..: واهلل أنابومدين

 
عندناش اإنما م ،فرصة نفكر فى الكالم دا معندكلو  7الساعة  ،إحنا متفقينف)ضحك( : عبد الناصر 

بنتكلمه الحقيقة هو كالم ابن  اللى احناوبعدين كل الكالم  ،واحد اتنين تالتة أربعة
عندكم  نتمإوبعرف  ،عندنا خطةن ماأل ؛كالم مرتب وال مخطط يعنىهو ماالساعة 

 ؟خطة
 

 : واهلل مفكرين فى الموضوع الحقيقة.األتاسى
 

 : عندنا أفكار يعنى.عبد الناصر
 

 : عندنا خطوط عريضة.األتاسى
 

  وبنفضل قاعدين عاملين اجتماعات حتى نتفق على كل األمور. ،: فنجتمع الساعة سبعةعبد الناصر
هر عندى برد ظبعد ال إمبارحمن .. حرارةعندى  إمبارحسف واهلل من أأنا بكل 

مبارحو  .شةو نا قاعد راس الواحد مدو أن و وحتى اآل ،يظهر حضرت اجتماع بعد ما ا 
ولكن يعنى بنحاول يعنى نناضل  ،ان كلهماألخو  ابعد ماجه األخ بومدين قعدو  ،هرظال

 !فى جملة النضاالت أيضا اللى بقت فى كل حاجة ضد المرض أيضا
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