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 جدول بحث.الزم يوضع : األتاسى

 
يه اللى إ ؟ما العمل ؛وجدول األعمال عايز نقطة واحدة بس ..: جدول أعمال يعنىعبد الناصر

ذا كنا اتفقنا على ما إفيش إال الى مأأنا بيتهي !؟مش هو دا جدول األعمال ؟نعمله
وبعدين العمل  .اللى هو العمل السياسى ثم العمل العسكرى ؛العمل الصبح

العمل فى  ،العمل مع االتحاد السوفيتى ،السياسى هو العمل فى األمم المتحدة
 . كل دى لما نقول العمل السياسى ..العمل فى المجال العربى ،المجال الدولى
  ..الصبح اتقالو إنقطتين  يهثم ف

ماهو مضمون العمل  ..نقطة أيضا ،هى العمل المشترك :النقطة األولى
  ؟المشترك

برضه النقطة اللى أثيرت أن  ..والنقطة التانية: هى تنسيق العمل العسكرى
دى النقط اللى أنا  ..نتش توفى بالغرض المطلوباكااتفاقية الدفاع المشترك م

 ؟نقط أخرى يهذا كان فإ ..نتكلم فيه إن احنامتصور 
 

 : البترول.بومدين
 

 موقف البترول. ..: البترولعبد الناصر
 

 قتصادى.العمل االمع أهمية خاصة الزم بحث وكيفية  ،أظن البترول... اقتصادى: األتاسى
 

حنا بنقدر لنفسنا باستمرار واحنا ا  ر لنفسى و قداأنا ب ،نا متصور الحقيقة طبعاأ: و عبد الناصر
بنتكلم  اللى احناالحقيقة مفتاح الموضوع كله دا  ؟يه العمليةا  يه الموقف و إ ،بنتكلم
 ؟نعمل عمل عسكرىأن متى نستطيع  ؟نعمل العمل العسكرىمتى نقدر إ ؛فيه

ذا عملنا عمل عسكرى فاشل تانى بتكون إ ألن احنا ؛وعمل عسكرى طبعا ناجح
وهو  ،عريم فينا واحد عسكرى موجود اللى هو األخ ،إحنا هنا كلنا مدنيين ..العملية
شاف  أيضا ،هو كان فى األردن وأظن راح هنا اتصل بإخواننا فى مصر ..طالعإعلى 
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متى إ :لنال وبيقو  ،طالع بالنسبة لألوضاع فى سورياإأظن أيضا هو على  ،األوضاع
 نعمل عمل عسكرى فى تقديره. إن احنانستطيع 

 
 الخطوة األولى. ..: فى تقديرى أوال يجب تنظيم الجيوشعريم

 
 :باقولولكن )ضحك(  !نه البس مدنى ال مؤاخذةإ الزبيرى: أنا نسيت طبعا األخ طاهر عبد الناصر

 كلنا سياسيين يعنى. إن احناأصال 
 

كون الجيش العربى المتحد نيجب أن  ؛: العمل األول حسب تقديرنا هو إعادة تنظيم الجيوشعريم
  .والتنظيم الواحد بيسهل كتير ،والسورى والعراقى فى تنظيم واحد

أن تعادل على ، إذا لم نستطع فيجب ة جويةيجب أن نعمل اتفاقي ..الثانى ئالش
 األقل، ولو فيه عمل عسكرى بدون اتفاق جوى يعتبر فاشل!

 
واتصلت بإخواننا العسكريين  ،شوفت األوضاع عندنا هنا فى الجمهورية ..يرىب: األخ الز عبد الناصر

 قرب الميكروفون.. أيضا.
 

 .محمد فوزىاألخ هو مثل سيادتك اتصلت ب :الزبيرى
 

  ..برضه يمكن من األسئلة دى بنقطتينخرج أنا بدى أ: و عبد الناصر
  .العمل العسكرى لن يمكن أن نقوم به فى وقت قريب

والعملية الجوية  .اللى هى عملية التفوق الجوى ..النقطة التانية اللى أثيرت
ن هى دى نقطة أل ؛برضهقريب وقت نحققها أيضا فى  إن احناعملية طبعا لن نستطيع 

عمل العمل لليه يضطرنى إ ،هعمل العمل العسكرى بكر أنا لو أنا قادر أو  .الموضوع
 .ىالعمل العسكر  الىتجه على طول أ !؟السياسى

فهم أبدى برضه  ..نا فى سوريا الصبح اتكلموا عن الكفاح المسلحبرضه إخوا
 ؟نها تبدأ الكفاح المسلحإمتى تستطيع سوريا  ،تفكيرى الىقرب األمور أقدر أعلشان 

خبى أأنا لم  ..نتموأ ؟نها تبدأ فى الكفاح المسلحإوفى رأيهم متى تستطيع مصر أيضا 
ذا قدرنا إ ،بصراحة ئأنا اتكلمت معاه بكل شاألتاسى لما جانى هنا األخ  ئ،عنكم ش
متى نستأنف العمل العسكرى أو متى نستعمل  ..يعنى بنقدر نعرف بالتقريب ..نعرف دا
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ال هنفضل نتكلم ا  و  ،بنتكلم فيها اللى احنالنا كتير من األمور  بيحكم ؟الكفاح المسلح
 قطعا كل واحد فينا عايز العمل دا بيكون قريب جدا. ،ونلف فى عدة أمور ونتكلم

 
يجب أن يكون عمل  أصبح من األمور البديهية. العمل العسكرى أو الكفاح المسلح أوال:: األتاسى

األقطار أن يقوم بعمل عسكرى بمفرده ضد أعتقد أنه اليمكن ألى قطر من و  ،مشترك
تقدير  ..الحقيقة تقديره. فإذًا أى عمل عسكرى يجب أن يكون عمل مشترك. و .اسرائيل

خذين بعين االعتبار آ ؛موحد تقدير موقف ..يجب أن يكون موضع دراسة مشتركة وقته
ماهى  .فضلأواقع  الىأن يتطور واقع القوات المسلحة  حتىو  ،الجيوش الحالية واقع

وطبعا موضوع متعلق أيضا بمصادر  ؟قدرتنا لتعزيز القدرة الدفاعية والقدرة االقتصادية
  وأشياء أخرى. وطبعا عوامل التدريب ،التسليح كنقطة أساسية

ومحاولة  وف فى وجه احتماالت توسع العدوانللوق فى تعزيز الدفاع حاليا اً ذإ
حسم المعارك. كيف تؤثر االمكانيات وبعد ذلك تعزيز القدرات العسكرية ل ،مواجهتها

عملنا و  ،ليكون المدى الزمنى قصير؟ فى سوريا هناك تعويض للسالح وبرامج تدريب
من حيث نوعية القدرة  ،من حيث األسلحة ..دراسة كيف نطور الجيش تطوير كامل

 !جانا الردإالتحاد السوفيتى لسه ما لقدمنا طلبات تسليح  ،الدفاعية
 

ذا إفرق جدا  يهف ؛أنا أثرت هذه النقطة لسبب واضح ،نقط جدول األعمال الىنعود  اً : إذعبد الناصر
 الىلسه هنحتاج  إن احناوعن  ،عسكرى سريع فى وقت قريبعمل كنا هنقدر نقوم ب

معنى  ؛نقوم بعمل عسكرى إن احناكناش هنستطيع ماذا إ .تجهيز لنقوم بعمل عسكرى
بيكون التركيز األساسى فى هذه  اً إذ .ا العسكريةوقت لبناء قواتن الىهذا نحن فى حاجة 

 .المرحلة وفى هذا الوقت هو العمل السياسى
 - شهرأأنا بحدد برضه خمس  - شهرأخمس  الىواحنا فى حاجة  ..ننا إحناع

نها إنتأكد أنها قادرة حتما وأكيد  إن احناونستطيع  ،علشان نبنى قواتنا المسلحة الموجودة
 . ٪011مضمون تبدأ عمل عسكرى دفاعى 

نخليهمش اذا اليهود هجموا علينا يمكن إحنا نصدهم ومإن إ :النهاردهقول انا بأو 
 . ٪011ن أنا أقول دا مضمون إستطيع أ ولكن ال ،الضفة الغربية ايعدو 

 071موجودين على  لواءات ن أنا عندى عشرأل ؛نه يعدىإاحتمال  يهف ..أبدأ
 - ن أناإستطيع أكيف  !وهيهجم فى مواجهة لواء واحد بس قوات كبيرة جدا متر، كيلو

ستطيع مواجهة اللواء الواحد أكيف  - أما بيهجم ةأهو يعنى هيكون برضه عنده المباد
عمليات  ؟خر هذه العملياتآ الى ..عمل هجوم مضادألحق أعززه وأبعت قوات و أ ،دا
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 متر كيلو 071علشان تعمل هجوم مضاد فى مواجهة  !صعبة جدا قدامنا لغاية دلوقت
  .تركيز قوات فى مراكز معينة علشان تعمل كدا الىهتحتاج  ،وقت الىهتحتاج 

هنحتاج  إن احناودا كان تقديرنا بعد المعركة  ؛هرشأخمس  الىفإحنا هنحتاج 
وفى هذا الموضوع  .شهرأخمس  الىمضى شهر يبقى نحتاج  ..شهر الحقيقةأستة  الى

ن فى هذا الموضوع هيتوقف العمل على توريد األسلحة اللى أل ..لست أيضا سيد نفسى
عندهاش اعلشان نكمل الوحدات الجديدة اللى هى م ؛هتجيلنا من االتحاد السوفيتى

 .دلوقتى أو نكمل سالح القوات الموجودة ،سالح دلوقتى
ال يمكن بالنسبة للقوات إصعب  مشترك فيهالالعمل  ،الحقيقة بالنسبة للدفاع

ن أنا بصراحة إ :كلل باقو و  ،النهاردهذا كنت أنا غير قادر على الهجوم إن أل ؛الجوية
 ،لك كدال الزم أقو  !عمل حاجةأقدر اعلى الجبهة السورية مش ه هبكر  اجمو اه اذإ
نت مش إنك إعلى الجبهة المصرية أنا برضه متصور  هبكر  اجمو اذا ها  و  !؟يهإعمل اه
 !تقدر تعمل حاجةاه

حط األمور واقعية اأنا ب الىفى الوقت الح ،تكلم على العمل المشتركابرضه ب
الجبهة الشمالية والجبهة  -حتى دلوقتى العمل العسكرى المشترك بيننا  ..كما أتصورها

من شهر كانت  ألن احنا ؛الحالية تنفيذه صعب جدا وعسير فى المرحلة -الجنوبية 
وكان  ،وكان عندنا قوات جوية ،حسن من كدا بكتيرأا بكتير جدا و كبر من كدأقواتنا 

وكان ممكن يكون  ،لغاية العريش كان عندنا مطاراتنا -إحنا متقدمين  -عندنا مطارات 
  .عمل عسكرى مشترك يهف

كيف نحقق العمل العسكرى المشترك  ،فى مرحلة الدفاع ..فى الدفاع النهارده
قد يكون هناك إمكانية  !عسيرنه إ عتبرأنا أو  !؟بين مصر وبين سوريا ..بيننا وبينكم

  .ن العراق تدعمكم بالقواتإعلى أساس  ؛لعمل عسكرى مشترك بينكم وبين العراق
على  ؛إمكانية للقيام بعمل عسكرى مشترك بيننا وبين الجزائر يهقد يكون ف

 - الموضوع مع إخواننا فى الجزائرتكلمناش فى هذا ااحنا ما  و  - أساس فى هذه المرحلة
الحقيقة دلوقتى اللواء  .وعندنا دلوقتى اللواء الجزائرى ،بقوات نها تدعمناإتستطيع الجزائر 

ولمينا  ،مراكبفى جى اللواء يعلشان ب .. عملية صعبة جدا؛الجزائرى عملية مش سهلة
 يهوف ،ناس جت بالطيارات يهناس جت بالبر وف يهوف ،كل المراكب اللى هنا وبعتنا

والحقيقة إحنا طلبنا من  !جدا ةصعبعملية فكان نقل اللواء الجزائرى  ؛أسلحة جت بالبحر
شان ولكن ليبيا لم تعطى تصريح للجزائر عل ،الجزائريين أيضا طيارات قبل المعركة

قطعا العمل العسكرى المشترك أساسا هيكون عمل ف !تبعت الطيارات قبل المعركة
 رضيه أو أعمال هجومية.لة إمكانياتنا أن نقوم بأعمال تعمشترك فى حا عسكرى
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 ..يجب أن يكون هناك عمل موحد ،فترة االستعداد لتعزيز القدرة الدفاعية والتدريبفى : األتاسى
 ،. حاليا إحنا بنسلح سوريا لتعزيز الجيش والقدرة الدفاعيةليتجاوز التنسيق يكون موحد

عتقد أفدا  ؛. أنتم عندكم برنامج تسليح معينسوريافى جيش الأسلحة على أساس  نطلب
قد يكون فيه إمكانيات بيننا يمكن  ،متفق عليه باتفاق.. ئنه يجب أن يكون هذا الشإ

 .بها فى هذا االستفادة
 

خطوات ونمشى على أن نتفق  ،العمل العسكرى الىقل نتالذهن عندما ن الى: واهلل بتتبادر عارف
  ..عليها

من  يحولاتخاذ موضع دفاعى  ،مثل ما قالت الجمهورية العربية :األولىالخطوة 
دفاعية يجب أن تكون المواضع هذه الو  .به تقدم يحاول أن يقومتوسع العدو وصد أى 

 .هذه ثم إعادة تنظيم القطاعات ،همحكمة ومستورة من كل الوجو 
ة، ونعيد البد أن نمشى وفق قواعد محدد ،بالنسبة الى المعركة اللى شفناها

التنظيم بخصوص التسليح، وبخصوص التدريب البد أن يكون خارج مكان المعركة 
  وتدريب مستمر.

هى العامل الوحيد اللى يحتاج لوقت و  -توسع القوة الجوية  :المرحلة الثانية
يمكن سائق الدبابة أى سائق كان دخل دروة بأسبوع أسبوعين بشهر طلع سائق  - أطول
الطيار يجب يمر عليه  ..جوية صحيحة مدربة قوةلك  ذا تريد يكونإ لكن الطيار ،دبابة
تعرف ترسله للمعركة. وبعد ذلك البد من تهيئة الشعوب الى حتى  –سنتين  - وقت

 ونهيئ أسلحة احتياطية وقوات احتياط. ،المعركة؛ دفاع مدنى، حفر خنادق وخالفه
 امايعرفها العدو ويسوو البد أن يكون لك مطارات مايعرفها العدو، وطرق نزول 

المفروض فى حسابنا أن يكون مطار!  45. اسرائيل عندها .الطريق لنزول الطائرات
لكل طيارة طيار ونصف، اسرائيل عندها طبعا االمكانيات وعندها ما يساعدها، وأعمالنا 
هذه الزم تكون سرية حتى عن إخوانا وأقربائنا. أعتقد أن هذه الخطوات يجب اتخاذها؛ 

 األقل لتظهر ألعدائنا مدى جدية استعدادنا. على 
 ايعنى دعيتو  ااجريتو  النفير.. يعنى الدول العربية ما أجرت ..إحنا ليه ماسوينا

 ؟بضباط احتياط
 

 من قبل المعركة. ..هآ: دعينا عبد الناصر
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 صوت: بس احتياط جزئى.
 

إحنا  !سالح بدونيعنى مش ممكن أجيب عساكر  ،: احتياط على قد األسلحة الموجودةعبد الناصر
أما األسلحة الصغيرة يوم ما  !لفين بندقية بسأيوم المعركة كان اللى فاضل عندنا 

حرس البعد ما دعينا  -األسلحة الصغيرة اللى فاضلة عندنا  تكان ،انتهت المعركة
 !الفين بندقية تتوزعتش كانااألسلحة اللى م - وطنى ودعينا لواءات احتياطال
   
وأسلوب القتال أيضا، وتوزيع الطائرات أيضا، وجدت عندكم وأنا فى الجو طائرات   عارف:

 موجودة فى أماكن ضيقة؛ ممكن ضربها بسهولة!
 

 !عبد الناصر: واللى راح مطار موسكو يجد نفس الوضع
 

آالف  01ممكن لو مات عندهم  ؛عارف: سيادة الرئيس.. هم البشر عندهم كتير ومالهومش قيمة
 يجيبوا غيرهم!

 
 .عبد الناصر: )ضحك(

 
عريم: طبعا هناك فارق بين الجيش العراقى اللى هو تابع للعقيدة الغربية، عكس الجيش السورى 

فأرى ضرورة تغيير األسلوب ؛ والجيش فى العربية المتحدة اللى هو تابع للعقيدة الشرقية
 .هفى التعبئة والتدريب وخالف

 
فى يجب وضع أسس موحدة لالستعداد، وأسس موحدة  ،األتاسى: مثلما تفضل الرئيس عارف

 التدريب والتنظيم.
 

عارف: ونحن معكم ونتعاون، إذا لم يكن هناك تعاون اليوم، فمتى سيكون؟! وأرجو أال تكتموا 
  ومثلما تكلم األخ جمال اليوم؛ أخذنا صورة حقيقية. ،عننا شئ

 
 وسيكون هناك أكثر من التنسيق. ،إحنا بينا وبينكم لن يكون هناك خالف األتاسى: الحقيقة

 
 عارف: سيكون هناك تبادل زيارات بصورة مستمرة.
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ن هناك إاألتاسى: البد من توحيد الساحات، واالستفادة من جميع الخبرات، مثلما كنا نقول اليوم: 
 فاألسس يجب أن تكون واحدة بين الساحتين. .معركة واحدة وساحتين.

 
 عارف: نحن اآلن النطلب خطة عمليات، بل خطة للتهيؤ حتى نكون على علم، تبادل زيارات.

 
حنا كسياسيين غير ملمين بهذه األشياء ،األتاسى: التهيؤ الزم يكون واحد بنفس األسس فلو ؛ وا 

فيعنى الموضوع  .كاملة. ن مع بعض وترجموا كل ذلك الى وقائعياجتعوا العسكري
ظنى أن ننتقل من الموضوع العسكرى الى  ،العسكرى أمر مفروغ منه على ما أعتقد

 موضوع آخر.
 

والتى  ،توصلنا الى إتفاق صباحا بخصوص التنسيق الجدى بالنسبة للمعركة المستقبلية بومدين:
 تنقسم الى مرحلتين.. األولى: طرد المحتل، الثانية: قضية فلسطين.

قى مشكلة الضفة الغربية والتى سننتظر األسابيع القادمة لمعرفة ماذا سيتم تب
 بها.

على الرغم من تفوق العدو االسرائيلى التكنولوجى إال أننى أرى أنه تفوق ليس 
 !التى ظهرت فى التحرك واإلمداد وخالفه هى التى أعطت للعدو قوة ؤنابل أخطا ،كبيرا

ن هناك إتفاق على ضرورة التنسيق العسكرى لصد أى هجوم محتمل أنا شايف إ
فى الفترة الحالية، وفى نفس الوقت االستعداد لطرد العدو من األراضى التى احتلها. 

أرى أن هذه األمور يجب أن تدرس بجدية وعلى مستوى ضيق جدا؛ وعلى هذا األساس 
 حتى التكون خططنا معروفة للجميع.

أن العدو كان يعرف كل شئ، ، بها من المعركة السابقة الخالصة التى نطلع
 !حتى كان متتبع تحركات الضباط الصغار فى الوحدات المختلفة

تحديد الوقت قد تخلقه الظروف، وفى رأيى أن نستغل الوقت الى أقصى حد 
ممكن. بالنسبة لمشكلة الطيران، ممكن من دول صديقة أن نستعين ببعض الطيارين 

 وذلك أحد الحلول. ..ع الدفاعيةحتى فى المواق
 

مصير، طبعا أنا ى حنا عام نالقا  يمكن تكون هذه الجلسة أكبر من جلسة تاريخية و : زعين
ن تجعلنا بأشبه أ فىأنه وكأنها الصهيونية واالستعمار تمكنت  ،ىكمواطن عربى شعور 

 !كل مواطن ..انت كبيرة على كل إنسانالصدمة كى ه ..بحالة الدوخان أو الدوامة
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وفيه  ،فيه الصهيونية واالستعمار وفيه خط مرسوم بين الصيونية واالستعمار
هذا ى مختلف النظم والدول والتكونات القائمة ف ..واقع األمة العربية يهوف األمة العربية.
صراع  يهفيه خصمين وف ..ن هناك حد فاصلأخصمين الأعتقد  يهف إذاً  .ىالوطن العرب
  ؟كيف نجابه ذلك ،على مصير

وكل دولة قالت رأيها  ،ىالعرب يعملوا بشكل جماعى كان مطروح مؤتمر قمة أ
ردود وسرنا بإن هذا االجتماع جاء  :إذا قلنا .وحصل هذا االجتماع ،مؤتمر القمةى ف

دول الى وه ..أربع دول متطورة لها إمكانات جيدة ؛ىنلتقى القاهرة ك الىالفعل وجئنا 
ن تصد استمرار أوتعمل من أجل  ،الثقة بنفسه تدريجياى للمواطن العرب ن تعيدأالقادرة 
ى هذا كالم قيل ويقال كل يوم ف ..من هذه األمة لبن تعيد كل ما سأومن ثم  ؛العدوان

  .اإلذاعاتى الصحف وف
كيف نعمل بشكل مشترك؟ العمل المشترك  ،وعنوان البحث هو العمل المشترك

ى واالقتصادى بل هو عمل مشترك يضم فيه الجانب العسكر  ،فقطى ليس عسكر 
 ؟كيف نعمل بشكل مشترك حسب ما فهمت ،والجوانب األخرى

إحنا الدول  -كما قال السيد الرئيس صباحا  -انتهينا صباحا نحن األربع دول 
الحقيقة  !؟كيف ..إذا كان ذلك فكيف نعمل بشكل مشترك .قد نواجه هذا المصيرى الل

  ؟كيف نعمل بشكل مشترك :ن نبدأ ونقولأى حسب رأيى ل الذهذا السؤا
دروس مستفادة من  يهف ،هذه التفاصيلى فى موضوع الخطة العسكرية كلها تأت

إذ يرجع هذه المعركة ى كل إنسان ف .ىدروس كبيرة على الصعيد العسكر  ..هذه المعركة
كنت مسئول  ..ىأنا شخصيا بدأت أراجع نفس .نفسهى اكتشف أشياء كثيرة فلنفسه 

بعد هذه المعركة أكتشف صرت  ؛ىبقعة معينة من الوطن العربى مسئولية معينة ف
كل  !؟ىوكيف الضابط وكيف المواطن العادى فكيف الجند ،أشياء كثيرة فى نفسى

دروس  يهف ،ة كثيرةئلن هو عاد لنفسه ويسأل حاله أساآلى الوطن العربهذا ى إنسان ف
  !هذه كانت كبيرةأخطائنا  ،من هذه النكسة هذه يمكن أن تحدد كبيرة

ن يقابل أقادر ى قطر عربى ال يوجد أ ؟فكيف نعمل بشكل مشتركحصل بعد ما
وال يوجد قطر  ،سياآى إفريقيا وال فى ال ف ؛كان انميالصهيونية واالستعمار بمفرده أ

حركة لها ى فه -ة الصيونية ليست ديان ودباب –أيضا يقابل الصهيونية بمفرده ى عرب
فالحقيقة القصة ليست قصة عدد دبابات  .العالمى قطاعات كثيرة فى جذور ومسيطرة عل

مكانات أخرىو إمكانات  - كما اإلسرائيليين -فقط وطيران    .قدرة فنية للعرب وا 
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ويجب  ،ن نعمل بشكل مشتركأذا تمكنا إوكيف  ؟حقيقة ما هو العمل المشتركفال
ن نصل أوبدون  .ويمكن أن نذللها فكل القضايا األخرى تصبح ثانوية ..ن نصل لذلكأ

  !ونتصور مصير هذه األمةوعلى هذه الطاولة ن نقول ألنفسنا أعلينا  ،عمل مشترك الى
إحنا أيضا شفنا  ،طبعا هذا مصير أمة ..ىأنا الأتكلم بشكل عاطفى لا اسمحو 

ذا لم نتمكن من إ ؛اآلن باعتبارنا مسئولينى إحنا علينا واجب تاريخ ،المعركة وعشناها
للعمل المشترك فال فيه مبرر لوجودنا إحنا  ةالصحيح ةوضع رسم للخطوط ونضع الخط

كيلو متر من  51أو  41بعد ى ألنه لما تكون الصهيونية عل !نقود األقطار العربية
كيلو متر  011ليست على بعد  ىه ،من عاصمة تانية 011بعد ى عاصمة عربية وعل

! كيلو متر من دمشق 51كيلو متر من القاهرة و 011على بعد  ؛أو من عدنى من دب
 يأس.فكل اإلمكانات متوفرة وليس هناك من 

حنا ا  و  .والمعركة طويلة ،ن نعيد أنفسنا ونبدأ جوالتأوقادرين  ،قطعا خسرنا جولة
 ،بشهر ..أيام 6بــ كله بيوم وليلة أو ى نحرر الوطن العرب إن احناما كنا متصورين 

  !مستعمرى لسه الوطن العربو 
ى الموضوع العسكر ى جيب ؟ن يكون العنوان كيف نعمل بشكل مشتركأالحقيقة 

 لىال المعركة الا  و  ،نقابل العدو واحدى حتكيف نعمل عمل مشترك تحصيل حاصل، 
لكن كل واحد وليه  ،والدعمالصهيونية كانت موحدة مع األمريكان بالخطة والعمل  فاتت

معروف ذلك؛ و  ؟ن نحدد ماذا نريدأيجب  .كل اإلمكانيات متوفرة ،مصلحة لكن موحدين
ى جديدة ونستعيد األراضى احتالل أراضى تستمر ف يجب نجعل  الصهيونية ماوهو 

اإلمكانيات المتوفرة ال مع االستعمار وال مع الصهيونية، ى فالمعارك ال تنته .فقدتى الل
ذا كان االتحاد إطيب . .تستطيع أن تصنع الهاون والقذيفة ،هذه البلدان األربعة فى

هذا ال ى الحقيقة أنا بكالم !؟فما مصيرنا إحنا العرب ،ماوأمريكا على خط ى السوفيت
عم يدعمنا  لىألنه هو المصدر الوحيد ال ؛قطعاى ن أقلل من دعم االتحاد السوفيتأأريد 

  .نها قطعااكن نكر يمهذه حقيقة ال.. سياسيا
ويدخل  ؟مشترك كيف نعمل فيهالن يكون جدول العمل أالحقيقة نرجو ى يعن

نحن  .وندرب ونحارب عدد الدبابات والطيارات ..ىفيه بشكل أساسى الموضوع العسكر 
الجمهورية العربية فيه إمكانيات،  ..فيه العراق كعمق، وهناك سوريا ؛أربع أقطار

مكانية جيدةى مهما حاول االستعمار والصهيونية فه ..المتحدة ؛ وهائلة مركز ثقل وا 
إمكانات حتى تكاد تكون الحرب النفسية تفقدنا  ؛مع الزمن بنحس بحالنا الىوبالت

  .المبادرة
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ى من فؤ مدين أنا شخصيا ما أو رت لألخ بطبعا أنا ذك ..الجزائر كإمكانات يهف
 ..لكن البعد يمكن تدميره ،ثالثة أو أربع أضعاف جهد الىهو يحتاج  قطعا ؛البعد

هذا  ؟فكيف نعمل بشكل مشترك ،فالحقيقة إمكاناتنا كبيرة وجيدة !الحقيقة يمكن تدميره
 .المطلوب

 ،إذا وجدنا حالنا غير قادرين نقول ،ونرجو أن ندخل فى صلب الموضوع وننتهى
كيلو متر من  51بعد ى إحنا صحيح عل .ذا وجدنا حالنا قادرين نكون وصلنا للطريقإ

 أنأما  ،المعركة اإلعالمية !ناار ونا وكسبوا المفاجأة وضربوا طيأدمشق، فاجى اليهود ف
الشعب العملية الحقيقة  !من عندنابيخوفنا شون مليون  منهمالواحد  ..ألبطال وايتحول
وال  ،ما فيه خوف وال مسالمين ..شوف الشارع مو خايفاأنا ب !هو مصدقامى العرب

إمكانياتنا كبيرة  - األخ بومدين شاف الجماهير - واإلخوان ،دمشق مسالمينى عندنا ف
لكن واليهود ال طاقة وال إمكانات و  ،ن نضع النقط على الحروف والبدءأنحتاج إال ال

 !؟ىيعنى رنا ومصير هاألمة شو نسو ياألمريكان معاهم، لكن هذا مصنحسب حساب 
مرحلة ى ألن المرحلة المقبلة ه ؛قطعا ليس لصالحنا ..الزمن ليس لصالحنا

الشرق ى عنوان التقدم فى ه لىسقاط النظم التقدمية الإى وه واإلبادة؛ إسقاطنا سياسيا
فقط إنما على ى ليس على صعيد الوطن العرب ،تجابه االستعمارى التى وه ،األوسط

دافع عن أرضنا فقط هنا أو نكافح االستعمار ليس نى نحن الشعب العرب .صعيد المنطقة
 أمهيالشعب النحن  ،يرانإمنطقة فيها تركيا وفيها  ..المنطقةى إنما ف ،فقطى كشعب عرب

مكان ،هذا الحقيقة هو طريقنا .لمكافحة االستعمار  ،تنا إمكانات هائلة وليس لها حدوداوا 
تصنعه  لىالسالح الحتى ى يمكن نشتر  -بدون ذكر الدول الغنية  -نحن كأربع دول و 

يمكن نقدر  ،نفسهيصنعه اليهود ى السالح الذى حت !المصانع اليهودية إذا قصدنا ذلك
صالحنا طبعا ى الزمن ليس ف .ذا وضعنا البرنامج الصحيحإحن إذا قصدنا ذلك ننشتريه 

والمناخ  ،والمؤامرات كثيرةى وما بعد مرحلة اإلسقاط السياس ،األهمى ألن المرحلة ه
هذه المنطقة ى ار فسسيكون االنح الىبالت ،طالما يأس المواطن ؛ىللمواطن العربى النفس

ار ال يمكن سسيكون انح ..إندونيسيا وأماكن كثيرةى ار كبير حصل فسانح ..من العالم
  !تعويضه أو العودة لعشرات السنين

 ،نسان شفناه الحقيقةإكل  ،وللدول االشتراكيةى وهذا الكالم قلناه لالتحاد السوفيت
 ..نهم يدافعوا عن حالهم أيضاإ :هم قالوا ،وهم مقدرين لما يعطونا سالح أو يساعدونا

ن نوحد أن نعمل بشكل مشترك و أفما تمكنا  .مايدافعوا عنا فقط إنما لمصلحتهم أيضا
ى ونحن طليعة للشعب العرب ،يكيةنجهودنا كأربع دول فيها إمكانات مادية وبشرية وتك
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ى تمدنا فى نظرة الدول التى كل القضايا تذلل حت ؛متقدمة متطورة أكثر تطورا دول
  .السالح

ى أمريكا عندما مشت ف ،شئلم توفر  دول العالم األخرى وأمريكا نفسهانظرة 
مر آوتت ،سورياى مصر والنظام فى ن تسقط النظام فأهذه العملية حاولت بكل جهدها 
تجعل المواطن  ،حالة ركودى ن تجعلنا فأن أجل م ؛على العراق والجزائر ليل نهار

 !ىوتقفل المنطقة بالمفتاح وتمش ،حالة نفسية معينةى فى العرب
العمل  ؛األربع دولهذه إن جدول العمل هو العمل المشترك بين  :حقيقة نقول

لن يجدى  ةفرد لكل دولعمل من أىو  ،كله تحصيل حاصلى يأتى والعسكر ى السياس
 .نعمل عمل مشتركن أ، فيجب قطعا

 
  ؟الخطوط الرئيسية للعمل المشترك ..عن العمل المشترك األخ : تكلمعارف

 
ويمتد ى واالقتصادى والعسكر ى يشمل العمل السياس ..: العمل المشترك يشمل كل المجاالتزعين

ونفكر ويتكامل ى األساس شئنبدأ بال .بركالشجرة الصغيرة تنمو وت :حنا بنقولا  و  ،وينمو
ليس  ..اوأمريكى نحارب إسرائيل فقط بل الحلف األطلس ألننا مو ؛هذه األمة مصيرى ف

طبعا عندما أقول العمل  ..عفوا .له حساب هذا أمر الزم نحسب ،إسرائيل لحالها
من على حسين أو الكويت شايلين السيف  إن احناى المشترك بين األربع دول الأعن

عمل مشترك  :بنقول ألن احنا ؛جهدى إنسان يعطكل ل فاتحين قلبناإحنا  ،ىاللحظة األول
م امأهذا أمر  ..ىما يعط لىكل ما يعطينا هدف يتفضل وال ،ننا نحقق هدفإألجل 

 الشعب يقيمه.
 

 ،ىالميدان العسكر ى : الكالم عن العمل المشترك مجرد اتفاق على التنسيق الكامل فبومدين
ى كنت طرحت فى لو يعن - مستعد شئ يهن فألى بالميدان العسكر  باإلعدادواتكلمنا 
لكن فى  ،ن نقدم الكفاح بأشكالهأفيجب  .هدف يهف ، معركة هنخوضها يهف -األول 

العربية المحتلة بعد ى وهو طرد اليهود من األراض ؛مستعجل جداهدف  نفس الوقت فيه
 ؛اعتبار إن المعركة لها أبعاد واسعة جدامع  تحقيقههذا هدف مستعجل يجب  !يوم 51
 .معركة ضد الصهيونية وضد االستعمارى ه
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فيما ى العسكر  عقضية التصني ىوه ،سبق أن تباحثنا فيها نقطةى بيذكرنا فزعين : األخ عارف
أعتقد إن  ،الواقع الكالم صحيحى ف .المدفعية أو الرشاشات أو القنابلالهاونات يخص 

تقدر سواء المدفعية أو الرشاشات أو  ىلالتنتج الكمية  - كل دولة -الدولة العربية 
 لىوقضية األسلحة ال .وبالتنسيق بينها يمكن حل هذه المسائل بينا ،القنابل أو المدفعية

أما مثال الهاونات  ،يمكن نقدر نجيبها من الخارج ،مثال كبيرة وخارج إمكانياتناى ه
ساحبة كم أعتقد إن أخدنا  !ن نستوردها من الخارجاألسلحة الخفيفة لحد اآلو القذائف و 

  .دبابات كلفتنا مليونين ديناركتيبتين من ألمانيا لنقل 
 ناعند ..الخارجى ممثلينا فى يمكن نقدر نقتصد ف ،ىفيما يخص العمل السياس
يمكن  ؛مثل أمريكا الالتينية، اإلسكندنافية عندنا واحد بعض األقطار ما ليها ممثلين

يمكن نقدر  ،نواب وزراء الدول يزورون بالدنا للتعارفى نستدعو  ،التعاون والتنسيق بينا
 هيئة األمم.ى نستخدمهم ف

 
لنا أصعب ة ياج لىالحقيقة األيام الى ف األخ زعين،أتكلم تعليقا على كالم ى لا : لو سمحتو عبد الناصر

إما نستسلم ألمريكا اوي .والمعركة مش مع إسرائيل ولكن مع أمريكا ،فاتت لىمن األيام ال
يعتبر الهدف األول  النهاردهو  ،عليناى ن تقضأبكل الوسائل ستحاول  ؛إما مش هتسيبنااي
قضية ى ولكن ه ،والعملية ليست قضية شخصية !القضاء علينا قضاء كامل وه مريكاأل

فاتت  لىية أصعب جدا من الفترة الاإن الفترة الجى تصور ى نا فأو  .أنظمة وقضية سياسة
إن  -زعين يوسف بيقول األخ امى ز  -وعشان كدا فعال  ؛الهزيمةقنا فيها مرارة ذ لىال

إحنا  .مكابرين ىال نبقا  والزم نعترف بهذا الحقيقة و  !طالعين من المعركة دايخين احنا
 ىلكم كالم غير هذا الكالم نبق واذا قلنا ،مصر طالعين من المعركة دايخينى فعال هنا ف

نفوق الزم هيخبطونا ى هنبتداكل مى تصور ى وف !نمثل إن احناناس مكابرين وبنحاول 
 !خبطة علشان يدوخونا مرة أخرى

ضد أمريكا وضد فى هذه المعركة نقف  إن احناالحقيقة عشان نستطيع 
الزم نتبع  - وعندها غرور العظمة العالمى وأكبر وأقوى دولة فى وأمريكا أغن - الغرب

نقف على الغاية م ؛نكسب من الظروف بكل أنواعها إن احناتمكنا  لىجميع الوسائل ال
بالغ تأثير فى مصر بيأثر علينا  سوريا داى سقوط الحكم ف النهاردهالحقيقة  ىوف .رجلينا
وبحب  .سوريا تأثير بالغ جداى ف مبيأثر عليك دا لىأمصر متهيى وسقوط الحكم ف ،جدا

 ألن احنا ؛الجزائر والعراقتكلمش على ابانا مأو  ،رنا مرتبطيمص إن احناأطلع بهذا 
جوا يوبعد كدا بي ،سوريا ومصرى الهدف األول ألعدائنا هو التخلص من األنظمة ف

 )ضحك( !نتم احتياطإال..  !؟عليكوا هتسلموا وال ها
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 ىهولكن  ،بسإحنا إن هذه المعركة مش معركتنا ى يرأى وف ،معركة بتستمر يهف
سوريا ى اسقطوا نظام الحكم فإذا ألن  .معركة المعسكر المضاد ألمريكا كله أيضا

ومحوط  ،ضعيف ومنعزل نظام الحكم فى العراق اق وهيبقىوبهذا هتضعف العر  ؛ومصر
وأيضا  !الكويتى فى وحكم معاد ،وسوريا األردنى فى يران والسعودية وحكم معادإمن 

 ،لهم من ليبياا لهم من المغرب ومن تونس وبيشتغلو ا بيشتغلو  ،بالنسبة إلخوانا الجزائريين
  !الجزائر وال العراقال ومش هيسيبوا 

ى موجودين فيها ه اللى احناوالمعركة  ،رنا واحديمص إن احناأطلع من هذا 
كلنا  النهارده !إذا كل واحد قال: "نفسى" يبقى هو مغمض ومش شايف معركة المصير،

موضوع العمل المشترك بالنسبة لمصر  ذاً إ .مركب واحدى يد بعض وكلنا فإى أيدينا ف
  .نه موضوع سليمإإحنا بنعتفد 

 هذا مدىى أ الىو  ؟ما هو العمل ،الزلنا بنلف حواليها لىالنقطة الالحقيقة ولكن 
إحنا تفكيرنا  ،هذا الموضوعى عندناش تفكير الحقيقة فاإحنا م ؟العمل هيكون مشترك

تتصلوا بينا ونكون  نتمإن ا  و  ،بنتصل بيكوا ونبعتلكوا إن احنااألول ى فى كان ماش لىال
واخدين خط سياسة واحدة،  ..والحقيقة إحنا سياستنا سياسة مشتركة .متصلين ببعض

  .خط النضالى ن نقف فأومصممين على  ،نضالى واحد ضد الصهيونية وضد الغرب
ننا إقررنا لكن و  أمريكا الىال نستسلم أإحنا قررنا  ؛أول حاجة مشتركة بينا إذاً 
الشهر ى حصلت ف لىسبيل القضاء على النكسة الى وف ،سبيل حماية الثورةى نناضل ف
 ..ىالعالم العربى ضد االستعمار فأيضا اضل نالبد إننا هن ،ثم أكثر من هذا ،ىالماض

 يهف ذاً إ ..األردن والكويت وعدن وكل مكانى السعودية وفى ناضل ضد االستعمار فنه
  .بينا ةسياسة مشترك

كيف ننفذ هذا العمل ثم  ؟يه هو العمل المشترك المطلوبإعايزين نعرف  :نقولب
 .بنتكلم عليهبيتهيألى  لىدا الموضوع ال ؟منسق كيف نخليه فعال مشترك ؟المشترك
وعمل ى وعمل اجتماعى وعمل عسكر ى هذه الناحية هيكون عمل سياسى العمل ف
تجمع  لىبعد كدا الروابط الى هتيج .اتكلمنا الصبح فيها لىالنقط ال ىه لىال ؛ىاقتصاد

ى أنا بد لىال .إجابة الىدا أيضا سؤال يحتاج  ؟كيف نوثق هذه الروابط ،الدول األربعة
العمل المشترك مع ى ن نسير فأمستعدين  إن احنا :مصرى أقوله بالنسبة لينا إحنا ف

وبنعتبر إن مصيرنا واحد والبد  ،ىمدى أقص الىالدول التالتة الجزائر وسوريا والعراق 
  .تعاون وتنسيق كاملى فى نمش إن احنا
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ألن  ؛مصرى الحكم ف هيتلوه سقوطسوريا ى ذا سقط الحكم فإكرر أ هوبرض
فى حد مصر ى وسقوط الحكم ف ،حد ذاته هيأثر على مصرى سوريا فى سقوط الحكم ف

ألنه معروف إن فيه دول تقدمية ودول  ؛خصوصا الدول الثورية ..هيأثر على الدولذاته 
أضعف مما كنا منذ  النهاردهحنا ا  و  !ى خلل فيها بيأثرأوان  ،الدول الفوالنيةى ثورية وه

إن  :باقولأكثر من هذا  ،جبهتنا الداخليةى فعال متأثرين ف ،شهر ونص قبل العدوان
  !فيها متاعب كثيرةشهر القادمة هيكون األيام واألى المستقبل فى جبهتنا الداخلية ف

ألن  ؛قدامنا سؤالين بنحطهم ىذا كنا متفقين على ضرورة العمل المشترك بيبقإ
واتكلمنا على  ،ىواالقتصادى والعسكر ى الصبح اتكلمنا على الموضوع السياس احنا

 ،واتكلمنا على األمم المتحدة ،ثم اتكلمنا على مؤتمر القمة ،ىالوضع العربالبترول و 
  كل هذه المواضيع اتكلمنا فيها. ..ىواتكلمنا على التعامل مع االتحاد السوفيت

بنجتمع إحنا  إن احنا ..عتقد إن وجودنا هنا هو بداية العمل المشتركأنا أ
ى يه هو العمل المشترك فإ ؟يه هو المطلوبإ .األربعة ألول مرة دا بداية للعمل المشترك

إحنا مقتنعين إن البد من عمل  ..للوفد المصرىحنا مقتنعين بالنسبة ا  و  ؟تصور كل واحد
 ؟هو تصوره للعمل المشتركلنا ماول يق ،الحديث ةنسأل األخ زعين يكمل بقي .مشترك

 ،اقش هذا الموضوعنواحنا هن إيه؟ لنا تصورهم عندهم تصور بيقولى ويمكن الوفد السور 
 ؟يهإوال  ..مقتنعين كلنا بالعمل المشترك ألن احنا
  

أن أنا حبيت  -تفضل السيد جمال كما  -طبعا ى : الحقيقة العمل المشترك موقف مصير زعين
تجميع طاقتنا البشرية واالقتصادية  الىن يهدف أهذا العمل المشترك طبعا يجب 

وطبعا تأثير هذا  .وفعالى طريق مجدى ووضع هذه الطاقات المجمعة ف ،والعسكرية
من خالل ى قد نجار  ،تقديرنا سيكون أثر حاسمى ككل فى العرب الوطنى العمل وأثره ف

 .من قبل االستعمارى زيادة التحد الىالعمل المشترك 
 

 !ظاهرة تاريخية ..ساعة 45ــ ما عملنا اتفاقية مشتركة مع األردن انضربنا بعديها بكل : عبد الناصر
 ! )ضحك(أيام 5أو  3ـــ عملنا اتفاقية مشتركة مع األردن قبل الهجوم ب 46ى بالذات ف

  
والطريق الوحيد أمامنا كموقف دفاع ى والحتمى : الحقيقة أقرينا جميعا العمل المصير زعين

 ،ن يستوعب الهدف بشكل هذا العمل المشتركأالشكل يجب  . قناعتنا أنىمصير 
الحفاظ على األشياء ليستطيع  ؛ويستوعب الظروف الموضوعية العربية والدولية أيضا

 هذا العمل المشترك .ما يمكن من نتائج سلبيةى وتالف ،تعميق ودفع أكثرو  ،اإليجابية
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يمكن هذه المرحلة الى لكن أعتقد إن التنسيق ف ،بدايته التنسيقو  أقصاه الوحدة الشاملة
، قد يأخذ مظهر وشكل التنسيق العام ؛التنسيق علىالبد من عمل متقدم  ؛ىاعتباره كاف

  محتواه أكثر من التنسيق.ولكن يجب أن يكون 
 .موضوع أشكال للعمل المشتركالهذا األمم خلقت من  يهاف تتجارب مر  يهف

عندنا كل االستعداد  :لو قألكن  ،ذهننا شكل أو صورة هذا العملى ف هالحقيقة ما ج نحن
وأيضا  ،حدى هذا المجال ألقصى أننا نسير ف -كما قال السيد الرئيس جمال  -الكامل 
سواء كان هذا  ؛يتطلبه هذا العمل المشتركتحفظ وبتصميم على تجاوز كل ماأى بدون 

 .خرآ شئى أو عسكرية أو أظروف اقتصادية ى التجاوز ف
يكون ذلك  ..والحقيقة إرادة العمل المشترك دون إرادة تجاوز كل األشياء

ن يكون أعتقد مصلحة هذا العمل المشترك يجب أ .تحفظات تعيق هذا العمل المشترك
ن يكون عمل مشترك سواء على مردود المرحلة يخدم المعارك أما تحتم  ،هدفنا جميعا

  .ن نقدم عليهاأيجب  ؛نجابههاى الت
و شكل من أمتقدم ى موحد أو تنسيق عسكر ى طرح عمل عسكر  يهنه فإالحقيقة 
 -إطالقا ى يمكن فصل المجال العسكر نه الأكد ؤ تجارب تال ،المشتركى العمل العسكر 

ى مل االقتصاداعن العى مل العسكر ايمكن فصل العال -ظروف معركة ى ف ةخاص
  .يستوعب العوامل االقتصادية واالجتماعية ىلالى وباألحرى عن السياس ،ىوالبشر 

ى السياس ؛كل المجاالتى ن يكون هذا العمل المشترك عمل فأيجب إذًا ف
شكل أو ى المجاالت ف ظم كل هذهانيكون ن أبد وال ،ىوالعسكر ى االجتماعو ى واالقتصاد

 .ى كنتيجةالهامة ألن الشكل يأتى الطريقة ه ..طريقة
وطرحنا  ،طرحنا الموضوع على الرئيس بومدين بدمشق إن احناالحقيقة 

الجمهورية العربية المتحدة  ..الموضوع على أساس الدول األربع العمل المشترك ما بينهم
ن يكون هذا العمل بصورة أ الحقيقة يجب :والرئيس بومدين قال .وسوريا والعراق والجزائر

ن تشارك أوالجزائر مستعد  ،والعراق ،رئيسية ما بين سوريا والجمهورية العربية المتحدة
أو أى صيغة تتخرج عنه  يجعل هذا العملى ولكن البعد الجغراف ،كل المجاالتى ف

ن يكون هذا أى وجود الجزائر معنا عامل هام ف أشرنا الى أنوطبعا إحنا  .صيغة نظرية
 ،ن يوجد له حلأيمكن ى يعنى ، وموضع البعد الجغراففعال ومؤثر مل مشتركاالع

 .ىوالمعنو ى أكثر من القرب النفس ؛ وهناكوهناك ما يعوضه
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هذا أظن  !بينا صورة وحدةى ولكن ف ،: صحيح األخوة طرحوا قضية العمل المشتركبومدين
صورة ى العمل المشترك يقدر يكون ف الواقعماطلب اإلخوان بالنسبة للعمل المشترك. 

قضية طرح الوحدة بين عدد ى وه ؛صورة أبعد من التنسيقى ويقدر يكون ف ،تنسيق
 .وجه التدقيق بين العراق وسوريا والجمهورية المتحدة والجزائرعلى أو  ،معين من الدول

الموجودة ربما إن هذه الحالة  :وقلت ،هذا الموضوعى فى ديت رأيإما كنت 
يونيو  4خط ما قبل ى يبقهو هل  ..هذا خط،البرنامج  .ن نواجهها ببرنامج جديدأيجب 
  .فكرة التنسيق نتجومن هنا  ؟نشوف المشكلة البسيطة عامة مثالمثال أو 

العمل المشترك هو قيام وحدة بين  ؛صورة أوضح بالنسبة لإلخوان السوريين يهوف
 هونبحث هن نبحثأذا كان هذا الموضوع مااستطعنا إى يعنى وكان رأي ،األربعة الدول

 الجزائر الجغرافى وهو بعدى عائق أساس يهف ..فبالنسبة للجزائر، ثةالبالنسبة للدول الث
أبعد الحدود، والزم نتكلم بجدية  الىين يالزم نكون جديين وواقعونحن عن المنطقة، 

ن  .هذا الموضوعى وواقعية ف الموضوع هو موضوع خطير هذا  ،موضوع الوحدةوا 
مثل ن متوفرة لقيام اآلى والزم نشوف هل الشروط الموضوعية ه ،وقضية خطيرة جدا

  !؟هذه الوحدة
 ،حصلنا على انتصارما .. ولهذاعرفنا عدة انتكاسات كبيرة الساعةلحد ى يعن

كل خطواتنا الزم تكون ولهذا  ؛صدمة عنيفةى صدمنا بها ه لىخر صدمة الآو 
 .من كل مجازفة ة أساسادخطوات مجر  ..مدروسة

ذا كانت إ ؛اتكلمت بكل صراحة بهذا الموضوع ..فلهذا أنا اتكلمت مع اإلخوان
فبالنسبة  ،قضية ممكن بحثهاى هذه الظروف بين الدول الثالثة هى قضية قيام وحدة ف

 شئ انهأيجعل من هاد القضية بالنسبة للجزائر ك لىوال ،ىللجزائر هناك عائق أساس
قد ى ن الشعب الجزائر إقلت بالحرف الواحد:  .ىعمل شئأكثر من كونه ى ورمز ى معنو 

إن الجزائر ما يرتبط مصيرها بمصير ى يعنهذا ال ،ال يفهم بوضوح مثل هذا القرار
كل المسئولين ى بل هو رأ ،الخاصى وهذا بالنسبة الينا ما هو رأي .دمشقى أشقائها ف

بكل ى عمق ارتباط الشعب الجزائر ى حنا لمسنا مدا  و  .الشعبيةالجماهير ى البالد ورأى ف
تمس كيان األمة ى والقضايا الت المصيريةوباألخص بالنسبة للقضايا  ؛بالمنطقةى يجر ما

  .العربية
وهذا  ؛وأمدت مرة أخرى إن الجزائر لها وضع خاص ،والحظت على هذه القضية

ننا أى ننو كنا و  ،مصر وسورياى بأشقائنا فمن الجزائر ونحاول نرتبط ى خالنا نأت لىال
وهذا دليل على أن  .واجتمعنا ومن حسن حظنا إن العراق موجودة هنا ،العراق الىنذهب 

وتحمل كذلك كل  ،ىهناك استعداد مطلق لتحمل المسئولية بكل ما فيها من معن
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إذا استطعنا أن نخلق  ،وقلت: حتى فى الجزائر .قد نصاب بها بالمستقبل لىاألخطاء ال
  حوادث لألسطول السادس.. نعمل.

مكاني ،ىالميدان العسكر ى اتكلمنا على التنسيق فونحن  تنا اإحنا مستعدين وا 
 ،عدوانى للمساهمة لصد أ ؛هنحول قسم كبير منها للجمهورية العربية المتحدة

 .من اليهودناخد حقنا  لىالوقت الى جيوالزم يوالمشاركة فى أى عمل فى المستقبل، 
 ..الزم نقطع العالقات مع أمريكا ؛الميادين الدبلوماسيةى اد فدعفيه استالزم يكون 

كان فارق بينا وبين  ،. بين الجزائر وأمريكا.عالن عن قطع العالقات مع أمريكااإل
 !دقائق 4القاهرة 

وموضوع  ،المستقبلى بالنسبة لكل عمل فوكامل فالتجاوب هو تجاوب مطلق 
 - وكلهم جديدكانوا حاضرين يوسف وصالح  -لإلخوان ى الواقع أنا قلت رأيى الوحدة ف

أن مصيرنا واحد،  – مثل ما قال األخ الرئيس -هذا كله يدل على إننا نعتقد وهذا رأيى. 
 !ن سقوط القاهرة ليه تأثير خطير على المنطقة كلهاأ

ى نظام الحكم فن يستمر بدون أيستطيع دمشق الى إن نظام الحكم ف :نا قلتأو 
ى تنته -القاهرة  - القلعةإذا وقعت وأنا قلت فى موسكو:  -ى هذا اعتقاد -القاهرة 

والجزائر معزولة من كل الجوانب من  ،الزم نكون صرحاء مع بعض !المنطقة كلها
  !الشمال البحر ومن الغرب المغرب

أنا  .التحليلأى عمل مشترك هو نابع عن هذا ى موقفنا بالنسبة للمشاركة ف ذاً إ
ننا شاركنا إنسبة لكن لما نقول بال .ىعمل جدى أ ننتأخرش عام امإنى اختصرت يعن

خوانا إكان مع  ىلالدا الكالم  -ىبعيدين بعد جغراف إن احنابالنسبة لنا: وحدة مثال ى ف
ولكن  ،بالنسبة للمشرق رأى نهائىأنا ماعطيت  -دمشق ى جتمعنا فااالسوريين يوم م

 بالخصوص بالنسبة للجزائر.
 

هل من واقعنا  النهاردهالحقيقة طبعا بالنسبة لى أنا وحدوى مش انفصالى! )ضحك( : عبد الناصر
 لىالمشكلة الى ن نداو أباين قصاد الناس بنحاول  ىوبيبق ،بنتكلم على الوحدة النهارده

ى ولكن ف ،الوحدة كهدفنا متفق على أو  !؟عملية الوحدةى وقعنا فيها بعملية سريعة وه
ننا أى رأيى ف - الحقيقة ىى بلد عربأمع  النهاردهأعمل وحدة ى نا مستعد يعنأو  -ى رأي
  !مشاكل كثيرة جداى ذا عملنا وحدة هندخل فإ

 :قال الدروبى ىاألخ سام ،أثار هذا الموضوعى كان هنا األخ األتاسا ويوم م
 هقلت لىنفس التعبير ال -الحقيقة ى ننا يعنإ :له نا قلتأو  !ننا نعمل وحدةإ النهاردهالحل 
أنا ى يعن ..كبيرى وحدو  أننىكله ى العالم العربى المفروض ف -ى تاسلألخ األ النهارده
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وبعد هذا  ،وعملنا الوحدة ىالذا جينا تحت ضغط المشكل الحإولكن  ،الىمش انفص
الحقيقة يجب أال  !ستنفصل الوحدة ؛فيه اللى احناوالوضع  الىسينفض المشكل الح
ال سنتحمس للوحدة طالما وجدت هذه  ،وقتيةآنية أو أسباب تكون للوحدة أسباب  وا 

 !ذا زالت هذه المسببات تزول الوحدةإثم  ،الوقتيةاآلنية أو األسباب األسباب 
 ،وقتيةأسباب سباب محلية و أكان لها  ،45سوريا سنة ى وعندنا مثل الوحدة ف

سلسلة من ى رحنا ف !ثم ضعنا ،هدف يتحقق وعمل كبير جدا حنا اندفعنا واعتبرناهااو 
أنا ى يعن !حينما حدث اإلنفصال وكانت نكسة كبيرة 60ع الحقيقة لغاية سنة االضي

مع ى ألن عشرت ؛قول هذا الكالمأى النسبة لسوريا أنا بحب السوريين وتملببالذات 
وتفضل معاه  ،حياتهدمه أو من وال يمكن إن الواحد يشيلها من  ،السوريين عشرة طويلة
ألن مع سوريا كنا بلد واحد  ؛ىأنا شخص لىبالنسبة للموضوع  .لغاية ما يروح للقبر

 ..ىوعربى وهو موضوع قومى الموضوع هو موضوع عاطفى ويعن ،لفترة من الفترات
  .هخر آ الى

إحنا  ،خد الموضوع من ناحية تانيةآأنا بحب  النهارده ،ولكن فلنكن واقعيين
موجودين فيها  لىرغم الظروف ال -بلد من البالد األربعة ى أوضاعنا السياسية ف

ى يعن ،شئوانتوا  شئالزلنا إحنا  ؟ليه ،تمكن الوحدة إنها تنجح أبداال - النهارده
  !بصرف النظر عن مصيرنا واحد لكن إحنا شيئين

كان ممكن تقوم وحدة بين مصر وسوريا  ،النهاردهمصر ى ب بعث فز لو فيه ح
 النهاردهإحنا نفسنا سياسيا  الو وحدن .بيكون واحدى ألن العمل السياس ؛بدون مشاكل

 ،شئسياسيا  أنتم .توحيد عملنا سياسياى نبدأ الحقيقة ف ؛الوحدةى ين فوبدأنا وكنا جاد
خوانا ف خوانا فى العراق شئ ،شئالجزائر سياسيا ى وا  إحنا أربع أشياء  ..شئواحنا  ،وا 

 إن احناالواحد نستطيع ى لو إحنا بنمثل نوع من العمل السياس !إحنا مش شئ واحد
  .أى وقتى وحدة ف ننفذ

تكلمش عن اباأنا م ؛الكالم عن الوحدة الىعتبر الدافع أى يعن النهاردهولكن 
الدروبى ى الوحدة مرة واحدة ويمكن األخ سام الىتكلم عن النقلة االعمل المشترك أنا ب

نا أف النهاردهذا تكلمنا عن الوحدة إ ..الحقيقةهذا الكالم! )ضحك( تكلم انا بأو ى يزعل من
ونتيجة  ،مأثرة علينا كلنا لىونتيجة الضربة ال ،فيها اللى احناتكلم نتيجة األوضاع اب

فرض أنا إ ،ذا هنعمل وحدةإوبعدين  !المستقبل أكثرى جيلنا ضربات فستإن شعورنا 
كلنا هنختلف  همن بكر  :باقولأنا  ،مستعدين نعمل وحدة إن احنا :وافقت وقلت النهارده

 وكسبانين بعض وبنتكلم. النهاردهإحنا قاعدين  !ونخسر بعض
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 ؟: على أساس التجزئةاألتاسى
 

 هل ممكن إنى يعن .ىأخ أتاسيا شئونحن  شئ نتمإ ..: على أساس التجزئة ألن هذا واقععبد الناصر
حنا لينا أسرارنا ا  أوضاعكم و  مأسراركوا ولك منتوا لكا  و  ،شئونحن  شئ نتمإ نتنكر إ
جديد بتقوله لصالح  لىليك والكالم ال هقولالزكريا مش ب هباقول لىوالكالم ال ،عنااوأوض

  !؟لى همش بتقول
نو  ،خرالوضع اآل الىذا كنا عايزين نوصل إ حنا قاعدين أنا زكريا بيكتب او  ناا 

دهالك؟  !لك هايبيكتب ورقة وبيد زعينوأنت  ،الىورقة وبيديه ليه زكريا ماكتبش الورقة وا 
دهالى؟! )ضحك( وضاع أإحنا  ..إحنا أشياء مختلفةى يعن وزعين ماكتبش الورقة وا 

  !مختلفة
ة رؤيى وأكثر الناس رغبة ف ،واهللأى وقت ى الحقيقة أنا أحب اشوف الوحدة ف

مشكلة أكبر ى وبهذا ندخل ف ؛ننساق عاطفيا إن احناولكن أنا خايف  ،الوحدة العربية
 !دمشكلتنا إحنا ومشكلة اليهو  ىبدل ما يكون اليهود بس هيبق ..فيها اللى احنامن 

  مشكلة اليهود واالستعمار. النهاردهعندنا 
نرتب نفسنا إحنا  إن احنابدون وحدة وبعمل مشترك نستطيع  إن احناى نا رأيأو 
وم ما يكتب األخ ونقعد مع بعض لغاية يسنا للوحدة. نفثم ننسق للوحدة ونجهز  ،األربعة

النهارده  هللاو  :وبنقول !ويوم ما يكتب األخ زكريا ورقة ويديهالك ،ىلهايزعين ورقة ويد
على  النهاردهلكن إحنا قاعدين  ،حنا بقينا حاجة واحدةا  اليوم المناسب للوحدة و  ىبق

  .ىالعالم العربى فى ن يلتقأما يمكن ى أقص إن احنارغم  !ربع حاجاتأالترابيزة 
ى مثال مش ممكن محجوب هيقدر يقعد معانا ويتكلم ف ،محجوبى بكره ج

كيف  ،ومحجوب حزب أمة .رغم إن السودان واخد موقف معين ،فيه اللى احناالكالم 
  !انامعى ن يتلقأيمكن ال حزب األمة السودانى ؟!ىأنا مع حزب األمة السودانى ألتق

.. ن نحققها كهدفأنعمل على  إن احناى أنا رأيكإيمان منين بالوحدة ؤ ذا كنا مإ
نوثق  إن احنابى من دلوقتى ننا نبتدإى أنا رأي سنوات. 01سنوات، فى  4نحققها فى 

طريق االندماج ى فى نندمج حتى نبتدى أو نبتد ،بينا وبين بعضى العمل السياس
  .سليمة تكون هناك وحدةألن بدون هذا لن  ؛ىالسياس

خر آ شئوالعراق أوضاعها السياسية  شئإحنا عندنا هنا أوضاعنا السياسية 
عايزين نحل  ىقلنا وحدة يبقو  النهاردهجينا اذا  ،خرآ شئخر والجزائر آ شئوسوريا 
أنا دقت مشاكل  .مشاكل الوحدةى نبص نالق !خرآمشكل ى نقع ف إن احنامشكل ب

  !عويصة جداكثيرة و لكن مشاكل الوحدة  ،شفتوهاشام مالوحدة يمكن أنت
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 إن احناخانا النستطيع و مدالحقيقة فعال عندنا مشاكل  النهاردهوبعدين إحنا 
ى وبعدين أيضا مفهوم الوحدة عند الناس دلوقت ،وكبيرة جدا نضيف عليها مشكلة جديدة

  .منتصرالومن موقع ى غير لما تتم من موقع قو 
له لن يكون لها أبدا  وصلناى إحنا الوحدة من موقع الهزيمة الل النهاردهى يعن

كانت عبارة عن سلسلة انتصارات  45وحدة ى يعن !45وحدة ى ز ى التأثير العرب
ومصر  ،موجودة كلها لىسوريا استطاعت إنها تتغلب على المؤامرات الكانت و  ،ماشية

وكان المد الوحدوى العربى وصل  ،السويس لقنا مميأوت ،ىتغلبت على العدوان الثالث
  الى أقصى ما يمكن.

صر النهارده لو مبالنسبة لى أنا حتى يعن ؛صورة عكسية جداى إحنا ف النهارده
 ؟مصر بالنسبة لعملية وحدةى ما هو رد الفعل ف :ىلول حد يقى يعن ،أتكلم على وحدة

لكن كنا  ،45حصل سنة  لىمصر كرد الفعل الى نه يكون عندنا رد فعل فإ عتقدال أ
رد  ؛خرهآ الى ..مع بعضى بنحارب وكنا بنقف مع بعض ونعمل عمل مشترك ونمش

  .مصر بيكون كويسى الفعل ف
إن وافق على أأنا  ،ساعةال ىمش مجهز هو كالم عفو ى كالم باقولأنا برضه 

 ،كويسسنين يكون  01أو  4ذا قدرنا نحقق وحدة بعد إ ،المستقبلى نرتب لوحدة ف احنا
يجد اللى جاهز يدخل وحدة و  لىال ؛إحنا األربعة مع بعضى نبتدحتى ى ومش ضرور 

طريق ى نسير ف إن احناأنا شايف وال أنصح أبدا  النهاردهلكن  .قريب بيدخلى إن التان
ولكننا غير جاهزين للوحدة  ،واحدى حنا دول على خط سياسإلو إن أنا شايف  .الوحدة
عرفش إخوانا اام .ألن كل دولة عندنا تمثلها حاجة سياسية مختلفة عن األخرى ؛سياسيا

حنا إألن هذا موضوع  ؛ىالشخصى عبر عن رأياألن أنا ب ،األخ زكريا ..هنا برضه
هذا أنا ى فى لو حد ليه رأ -أنا بأعبر عن رأيى الشخصى  – تكلمناش فيهاام
 عنديش مانع.ام

 
 .دىمى قصأ الىمع العمل المشترك  :نت قلتإ: الحقيقة زعين

  
 .ومازلت فعالى مدى أقص الى: أنا مستعد عبد الناصر

 
حنا مع العمل المشترك أيضا و  : زعين ومستعدين لتجاوز  ،مدى وبدون تحفظاتى أقص الىا 

و هذا العمل المشترك أهذه الصورة ى فالحقيقة يعن .كل ما يتطلبه العمل المشترك
  .المفروض إن يكون هدفه الوحدة ..نهايته الوحدة
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يقرر من خالل الظروف  ،الوحدة الىدرجة هذا العمل ومستواه وتقربه  :وقلنا
من حيث  :وقلت .أو ظروف تصور المستقبل بالمعركة ةسواء خاص ؛الموضوعية

نجمع فيه طاقتنا وقوتنا ونجعلها  لىاألهم الطريق ال ،الشكل يهنفكر فماآخر  ،الشكل
ن احناو  ،السلبية ونتائجها هنناقش جوانب ؛موضوع الوحدةنناقش فالحقيقة  .منتجة  ا 

 ؟جميع المجاالتى هل تجميع الطاقات وتوحيدها ف ..ونشوفى نناقش الشكل العكس
جة ر د الىموصل  ؟درجة التنسيق الىموصل  ؟ن يستوعبهأيجب ى ماهو الشكل الذ
المهم نشوف موصل الى الوحدة العسكرية؟  ؟الى االتحاد الفيدرالى ..أكبر من التنسيق

 .التوحيد ن يستوعب كل هذاأممكن  ىلالالشكل 
 

 ؟الرحمن مش جاهز يبحث هذا الموضوع : األخ عبدعبد الناصر
 

ذا ما تكون إولكن  ،ومحب لوطنه وطنه الىمخلص ى عربأمل كل ى الوحدة هى ه اهلل: و عارف
  ..فالوحدة إليها خطوات كثيرة .نتيجة الىى الوحدة على أسس بتكون فاشلة وما تؤد

مثل ما تفضل  -عليها الدول ككل ى تمش الىقضية النظم السياسية ى ه :أول خطوة
ذا توحدت هذه األشياء –الرئيس   ..الزم يصير تقارب أقرب ،مثل األحزاب والنظم. وا 
ى العراق ذا ما يكون المواطنإ . إحنا ما نقرر الوحدة؛ الشعب..ن يشعر المواطنأالمهم 

و المواطن بالجمهورية أ ،ىارتباط قو  يهن يكون فأالبد ى يشعر إن المواطن السور 
عليها ى ن نقرر الوحدة بخطوات كثيرة تدرس ونمشأعلينا  ىيبق ،ىالعربية بارتباط قو 
وبعدة  ،ىواجتماعى واقتصادى وعسكر ى وبنقدر ننفذه بتوحيد سياس ،بالعمل المشترك

 .سنين 01وأسنين  4ممكن تكون بعد  -جمال وقال  الرئيستفضل ازى م -خطوات 
 

السياسية والعسكرية  كل مجال من المجاالتى كيفية العمل المشترك ف ذاً إ: نبحث زعين
كل ى كيف الشكل بيضم ما اتفقنا على توحيده ف ..بعدين نشوفى وننته ،واالقتصادية

 ؟مجال من المجاالت ككل
 

 .ىلنا يعن فقول ،أنتمدارسة هذا الموضوع  ىلالالدولة الوحيدة ى باين لغاية دلوقت لى: هو العبد الناصر
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نجابه الموضوع طبعا المجابهة  :قلنا ،تمت لى: الحقيقة على األثر المباشر لألحداث الزعين
هذا من ى فيعن .األربعة بصورة رئيسيةالمجابهة مسئوليتنا  ..تقديرناى مشتركة فال

 شئالتفكير، والحقيقة ى ف ةما فيه حاجى فالمجابهة حتمية يعن ،المجابهةى المنطلق نتول
نطرح الموضوع  .، وال فال تفكير مسبق بشكل معينيجوز قراره من طرف واحدتابع ما

الحقيقة واالستفادة  ؟فضلاألشكل الهو ما ..ومن خالل الظروف الموضوعية ،نبحثه معا
جاوزت موضوع دول ى ظمة السياسية فموضوع األنى يعن ؛من تجارب الدول األخرى

دول  يهف ؛وعملت شكل من التعاون وشكل من التنسيق ،القوميات وعملت وحدة فيها
فالمهم إحنا  .العالمى أشكال مختلفة ف يهف ..دول تجاوزت الظروف يهتجاوزت األبعاد وف

الشكل آخر ، فيها جميعاى هنمش لىنقرر األشياء المفروضة والحتمية الاالحقيقة بعد م
فيه تجربة  ،تجربة مصر وسوريا يهكعرب ف إن احنا ..تجربة يهالحقيقة ف إن احنا شئ.
 وبين العراق. كمبين

 
هو الكالم اتحط على ورق ولم ى يعنإيه ياأخ عارف؟!  )ضحك( والا  !: تجربة غير ناجحةعبد الناصر

لهذه  ورة حماس ووصلنافحصلت ى يعن -ى تكلم بصراحة كعادتابى يعن -ينفذ 
   )ضحك( !ىالدوسية يعنى الحماس فحفظت االتفاقية فى ثم انته ،االتفاقية

 
 .رققمنا بيه أكثر مما يكون هو على الو ى عتقد إن التقارب والعمل اللأ: عارف

 
لكن أما جت الظروف والمعركة كنا الحقيقة  !االتفاقية نفسها ما اتنفذتى أنا قصد ..: ألعبد الناصر

ولكن  ،الظروفى ف ..جدينا كل حاجة شئمع بعض وفيه اتصاالتنا وفيه كل 
 ؛تفاقية القيادة السياسية الموحدة لم تطبق كتطبيقاإن ى قصد !جهزناش لهذه الظروفام

مش  ،حدةحاجة سياسية وا ىإن هو الغرض من اتفاقية القيادة السياسية الموحدة إننا نبق
 !ال ؟هل حققنا هذا الهدف ،ىهو دا الهدف األساس !؟كدا

لكن  ،شئلكن طبعا فيه تقارب وفيه عالقات قوية وفيه اتصاالت وفيه كل 
هو  لىالى ندماج السياسالحصلش ااودا م !دا الواقع برضه ..شئوهم  شئسياسيا إحنا 

حنا عندنا ا  و  ،برضه هم عندهم أيضا مشاكل سببت هذا .كان هدف عمل االتفاقية
والتكوين ى الداخلى هم عندهم مشاكل بالنسبة للعمل السياس ..مشاكل سببت هذا

  .ىدا عمل تكتيك ..يران وتركياإ ،ىالداخلى السياس
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يراناتصلوا بتركيا  :ىلألخ مح باقولالموضوع دا كنت ى نا فأو  وحاولوا تهدوا  ،وا 
 ىيهمنبألن طبعا الموضوع كان  ؛اللى على أجنابكم وخصوصا موضوع األكراد الجبهات

إلخوانا العراقيين واألخ  باقولأنا كنت  !يرانإوبين ى بين لىالالسافر برغم العداء 
ولكن أرى  ،بصرف النظر عن عالقتنا إحناى يعن :له باقولكنت  ،عبدالسالم اهلل يرحمه

كل دى  ..يران تساعد األكرادإوش ز تستفبحيث إن ما ؛تهدوا مع ايران من الواجب
  !تنفذشاتكلم عن الموضوع من ناحيته القومية مااأنا ب ،مواضيع تكتيكية

خوانا السوريين إ ،اقتراح برضه يطلعنا من هذا الموضوعى نا الحقيقة عندأو 
ودا  ..هآدا  :ونقول ،مشروع للعمل المشترك ونتكلم فيه ونناقشه ورقة عمل.. لناا بيجهزو 

تحطش قدامنا مشروع هناقش ااذا مإألن  ؛ونناقش هذه العملية ..ود أل ..هآودا  ..أل
 !بالساعة نقعد كل واحد يطلع  كالم من بنات أفكارهاه ؟!يهإ

  
لجنة وتنبثق  ،ولكن ممكن نشكل لجنة تبحث هذا الموضوع ،شئ: إحنا الحقيقة نساهم بأى زعين

 .من كل طرف
  

 لو إنتم تقدموا لنا مشروع. !يتناقروا: ممكن بس اللجنة هيقعدوا أربع أيام عبد الناصر
  

 .نطرح الفكرة ..جاهز شئ: ما فيه عندنا زعين
  

واحد اتنين  ..عايزين العمل المشترك ،العمل المشتركى دآ :وتقولواتطرحوا الفكرة قدامنا : عبد الناصر
 ؟يهإمعرفش اإلخوان رأيهم  ،حسن ما نعمل لجنة واألفكار مشتتةأ ،تالتة أربعة خمسة

 ؟هذا ىاألخ بومدين فى يه رأإ
  

  .فيش مشكلةام ..فيش مشكلةا: مبومدين
 

ولجنة تبحث الناحية  ،نعمل لجنة تبحث الناحية السياسية رذا اتفقنا على األساس نقدإ: عبد الناصر
  .نكمل إن احناوبهذا نستطيع  ..العسكرية

الصبح وبعد مبارح إحرارة من ى عندو ى ابرضه أنا كنت ج :الحقيقة باقولأنا 
ذلك أنا متأسف أنا لو  ..الواحد كان بده !تالت دكاترة موجودين هنا يهوف ،الظهر برضه

كان ى متأسف يعنى الوفد السور إخوانا كان الزم أعمل عشان  !عملتش عشا الليلةام
أنا كدت أعتذر إن  .أكن قادر نولكن الحقيقة أنا وجدت ل ،األصول أعمل عشا الليلة
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هيقولوا إن الجماعة  ..لكن النتيجة كان طبعا هيحصل تساؤالت !هرجلسة بعد الظى جآ
بكره  .وأدوية وجيت تهبط الحرارةولكن على هذا رغم الحرارة وأخدت حبوب  !اتخانقوا

 ؟الجمعة هل تحبوا تصلوا الجمعة
  

 .نعم صوت: 
 

 .نعم صوت:
 

 ،وعلى هذا بيكون االجتماع بعد الظهر ،برضه عملناى نبتد إن احنا: فرصة برضه عبد الناصر
خوانا السوريين أرجوا   ؟مدينو أخ بياى هتروح تصل ،بلدكواى هنا ف نتمإ ..ىنهم يعذرونإوا 

  
 .: هنشتغل بعد الصالةبومدين

  
هنجتمع ى يعن .بيفيد جداى إن مرواحنا نصل برعتأب ،بنجتمع هنا الصبح اذاً )ضحك( : عبد الناصر

 ؟ة نعمل اجتماععايز نيجى من الصال ؟بومدينالساعة كام ياأخ 
  

 .: نجتمع بعد الظهربومدين
  

 ؟: نتفق الصبح على الساعة كام تحبوا بعد الظهرعبد الناصر
  

 .أى وقت :زعين
  

  الرئيس عارف؟ خ بومدين،أيا 6: نجتمع الساعة عبد الناصر
برضه نقول تنسيق العمل المشترك  !ألن الزم نقولهم حاجة ؟يه للصحفيينإنقول 

 .نقول كالم بهذا الشكل لىأمتهي ..بين الدول األربعة
  

 .بنبحث إن احنانقول  ..: الزعين
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 !هيألفوا كالم ويطلعوه ..: هيألفوا الصحفيين األجانب عبد الناصر
  

  !لى نقولهالالكالم ى نش واضحين فو كان: نحاول مبومدين
 

 .ضحنش واو يكارياض يتصرف إن م :: نقولعبد الناصر
 

 .الدول العربيةى نه هيكون فيه تساؤالت كتيرة من باق: ألبومدين
  

 ، مش عارف هيوصل الساعة كام؟ىجي: وبعدين بكره محجوب هيعبد الناصر
  

 .ىفيش خبر لغاية دلوقتا: مرياض
 

  بعض.عبد الناصر: إذًا إن شاء اهلل بكره الظهر نجتمع هنا ونطلع الصالة مع 
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