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علشان اإلخوان  لنا المشروعا تسمحوا تقرأو  ،لى بما إن الصورة واحدة عندناأ: متهيعبد الناصر

 كلهم؟
  

 .ونحن ننتظر ورقتين هيوصلوا بعد دقائق ،كتمل األوراقتالحقيقة لم  : زعين
 

 .كل واحد معاه نسخة يقرأهاالغرض من القراءة إن جوا، ايينقرأ دول على م: طب عبد الناصر
  

ن أويجب  ،الجماهير تصبوا اليه ذى: إن وحدة األمة العربية هى الهدف األساسى السورى
ما هى إال خطوة نحو تحقيق  ؛ننتفق عليها اآل ابه ليةى صيغة مرحأن أنعتبر 

ن اتفاقنا على هذه أويجب أال يغيب عن بالنا  .الهدف األكبر وحدة األمة العربية
نما ينبع  والمصاعب القائمة، الصيغة ال ينبع فقط من اإلحساس بالخطر الداهم وا 

 ىن هذا االتفاق يبقأن نتصور أ فال يمكن إذا   ؛من إيماننا بوحدة المصير العربى
يشتد بالعكس إنه سيقوى و  ،ما بقى الخطر وما بقيت المصاعب ثم يزول بزوالها

طلع تت ذىالى أن يحدد الهدف الكبير ال والتراص، ويتطور نحو مزيد من االكتمال
  .اليه جماهير أمتنا وهو الوحدة

ارعة الى سذا كان هناك شعور بأن ظروفا موضوعية معينة تجعل الما  و 
ن تبادر أفال أقل من  ،إقامة وحدة بين األقطار التى يضم هذا االجتماع رؤسائها

هذا االجتماع الى االتفاق على صيغة توحيدية تحقق  فىالدول األربع الممثلة 
تجميع طاقات هذه الدول األربع بوذلك  ؛األهداف التى تفرضها المرحلة الراهنة

طاقات العربية األخرى التى يمكن زجها التضاف عليها وتعززها  ،قاعدة أساسية
وبتوحيد مواقفها  ،مرحلة نحو تحرير فلسطينكثار العدوان آلمحو  ؛فى المعركة

واتباع سياسة اقتصادية موحدة  ،السياسية سواء على الصعيد العالمى أو العربى
على أساس خدمة  ؛تتفق وأوضاع المرحلة المصيرية التى تمر بها األمة العربية

دة القاع التوحيديةكما تكفل هذه الصيغة  .المجهود الحربى بتكامل التصنيع الحربى
بتحقيق خطوات توحيدية فى شتى المجاالت  ؛الموضوعية لقيام الوحدة العربية

  .العسكرية واالقتصادية والثقافية والتربوية واإلعالمية وغيرها
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فإن الجمهورية العربية السورية تضع بين أيدى السادة  ،كله ذلكوعلى ضوء 
يمكن االنتهاء ى والت ،مناقشةللالقابلة رؤساء الدول العربية المجتمعين بعض االقتراحات 

  .صيغة توحيدية مقبولة الىمن الحوار حولها 
لقد أصبح واضحا أنه البد لنا من تجاوز صيغة  :المشتركى العمل العسكر 

 ؛األقطار العربيةى العسكرية فى صيغة متقدمة توحد القو  الىاتفاقيات الدفاع المشترك 
 ،مسلحة ضاربة تتمتع بوحدة القيادة والتنظيم والتسليح واألسلوب بحيث تصبح قوات

 ..ىما يل الىن تترجم هذه الصيغة أويمكن 
بحيث  ؛األقطار العربيةى إنشاء قيادة عسكرية واحدة لجميع القوات المسلحة ف :أوال

  .يصبح تحرك الجيوش العربية تحرك جيش واحد
إنشاء صندوق مشترك لتمويل ى أ ،الواحدى عربوضع ميزانية واحدة لهذا الجيش ال :ثانيا

  .للدول األربعى المجهود الحرب
إيجاد ى المشترك تقتضى إن الصيغة المقترحة للعمل العسكر  مكتب سياسى:

وتكفل له القيام بمهمته على أكمل  ،المشتركى سلطة سياسية توجه هذا العمل العسكر 
  :ىرح ما يلولهذا فإن الجمهورية العربية السورية تقت ؛وجه
  .الدول األربع برئاسة رؤساء هذه الدولى يتألف من ممثلى تشكيل مكتب سياس :أوال

  .ن يكون لهذا المكتب أمانة عامة على رأسها أمين عامثانيا: أ
 .باألكثرية ملزمة للجميعى ن تكون القرارات الصادرة عن المكتب السياسأ :ثالثا
بناء على رغبة  ؛دورية شهرية واجتماعات طارئةن يعقد هذا المجلس اجتماعات أ :رابعا

 .لظروفلحدى الدول أو بناء على دعوة يوجهها األمين العام على حسب تقديره إ
تشكيل لجان وزارية مشتركة لرسم  الىالمبادرة ى ن يتولى المكتب السياسأ :خامسا

عقد هذه ن تأعلى  والتربية، مجاالت االقتصاد واإلعالم والثقافةى خطوط التوحيد ف
 .اللجان اجتماعات دورية

هذا ى مثلة فمن الدول األربعة الأعتقد الجمهورية العربية السورية ت :خاتمة
ملها المشترك المعبر أساسا لتوحيد ع ؛االجتماع متفقة على الخطوط العريضة التالية

  ..الصيغة المقترحة ىعنه ف
 :فيما يتعلق بالسياسة الدولية :أوال

العدوان لمساعدتها إلسرائيل ى وبريطانيا وألمانيا الغربية مشاركة ف اعتبار أمريكا -1
علما بأن التضامن بين هذه الدول واسرائيل ليس أمرا  ؛المباشرة وغير المباشرة

نما هو مستمر عرضياطارئا أو   ،ذ تمليه المصلحة اإلمبريالية لهذه الدولإ ..وا 
 طعتها سياسيا واقتصاديا وثقافيا. اقفالبد والحالة هذه من معاملتها معاملة العدو وم
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سواء  ؛ساعدت العدوان بدرجات متفاوتةى تحديد عالقتنا بالدول الغربية األخرى الت -2
على ضوء إمكانية تحسين مواقفها من  ،أو فى المحافل الدوليةمجال التسليح ى ف

 قضية العرب. 
الشعور مع  ،ألقصى حدوسائر الدول االشتراكية ى التعاون مع االتحاد السوفيت -3

والترتب  ؛استرداد حقهمفى سبيل الكامل بأن العرب هم أصحاب قضيتهم المكافحون 
محو  الىن يظلوا حريصين على امتالك حرية العمل واالختيار بالنسبة أعلى ذلك 

بناء  الىوكذلك بالنسبة  ،القضية الفلسطينية عامة الىثار العدوان أو بالنسبة آ
 .وفقا لعقيدتهم القومية االشتراكيةى لتقدماى مجتمعهم العرب

ى تقف فى والت ،وقفت من قضية العدوان موقفا نزيهاى توثيق العالقات مع فرنسا الت -4
 الىدفعها  الىالحثيث ى والسع ،وجه المطامع اإلمبريالية األمريكية والبريطانية

جميع ى واالستفادة من تعزيز العالقات معها ف ،كثر إيجابية أيضاأمواقف 
 المجاالت. 

كشفت ى والت ،مبدأ عدم االنحياز الىتظهر انتمائها ى إعادة تقييم الدول الت -5
بذل جميع  ةمع محاول ،األحداث األخيرة انحيازها ضد الحركات التحررية والتقدمية

ما ى جانب الخط التحرر  الىمكنة واستعمال مختلف األساليب لكسبها مالجهود ال
 أمكن ذلك. 

ى وبذل المساع ،جانبنا الىناصرت قضيتنا ووقفت ى ن العالقات مع الدول التتمكي -6
 .ىمتردد من مناصرة الحق العربالوقفت موقف ى الالزمة الجتذاب الدول الت

أيدت وماتزال تؤيد ى الت ،المحافظة على عالقات الصداقة مع الصين الشعبية -7
  .نا بدون تحفظاياقض

  :السياسية العربيةى ف :ثانيا
ى هذا االجتماع القاعدة األساسية للعمل العربى اعتبار الدول األربع الممثلة ف -1

ن تقفها الدول أيجب ى أساسا للمواقف التى واتخاذ قرارات المكتب السياس ،المشترك
 كل مرحلة من المراحل المختلفة. ى ف ،األربع من الحكومات العربية

و أكانت  المعركة عسكرياى زج طاقتها ف الىمحاولة استدراج الدول العربية األخرى  -2
الدول  تبادر  ،أو تواطأ عليهافى المعركة عن اإلسهام  فإذا تخلف بعضها ،مادية

التشهير بهذه الدول وفضحها أمام الشعب  ى الىاألربعة بقرار من المكتب األساس
 .واتخاذ موقف حاسم منهاى العرب

 ،ىالعربى االتجاه القومى األقطار العربية فجميع ى فى العام العربى تعبئة الرأ -3
 ،تتألف من الدول األربعى حول القاعدة األساسية التى واستقطاب التحرك الشعب
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 ،و المتخاذلةأللضغط على الحكومات المترددة ى واستخدام هذا التحرك الشعب
ى ومد ،ةداتها للمعركااتضحت معى أنظمتها مدى إحداث تغييرات ف ى الىوالسع
  !ها المتواطئ مع العدوانهعن وج سفرت

قطع ى جميع دول المؤتمر على جديتها ف نن تبرهأالى رفض عقد مؤتمر القمة  -4
سحب ى وكذلك ف ،العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية مع دول العدوان

  .دول العدوان الىوقف تصدير البترول ى وف ،أرصدتها من بنوك دول العدوان
ن أرغم  ،دول العدوان الىاستمرار التزام الدول األربع لقرار عدم تصدير البترول  -5

ذا توقفت جميع األقطار إن تكون له فاعلية كاملة إال أسالح قطع البترول ال يمكن 
 الىن تعيد تصديره أيمكن ى أو الدول الت ،دول العدوان الىالعربية عن تصديره 

 دول العدوان. 
ورفض كل صيغ الحلول المموهة  ،لسطين هدفا ال يمكن التهاون فيهاعتبار تحرير ف -6

ى ا لالنسحاب من األراضطمثل إنهاء حالة الحرب شر  ؛المضللة المطروحة حاليا
 .يونيو 5المحتلة بعد 

عادة األوضاع  -7 حزيران مرحلة  5ما كانت عليه قبل  الىاعتبار إزالة أثار العدوان وا 
الممرات ى ولذلك  فالبد من اتخاذ موقف من حرية المالحة ف ؛أولى نحو التحرير

 .العربيةى على األراضى ومن وجود البوليس الدول ،العربية
طريقا ى واعتبار العمل السياس ،اعتبار الكفاح المسلح أساسا إلزالة أثار العدوان -8

وحده لم ى ن العمل السياسأل ؛لكسب الوقت الالزم لالستعداد لخوض المعركة
  .ى نتيجة حاسمة فيما يتعلق بإزالة أثار العدوانأ الىيوصل 

 ؛هذه الفترةى العمل على تقسيم فترة االستعداد للمعركة رغم تحكم عوامل كثيرة ف -9
تصبح فيه أثار العدوان أمرا واقعا ى الحد الت الىتطول فترة االستعداد ن الأفيجب 

وعلى هذا فالبد  ؛ير واندفاعهايبدد حماس الجماهى الحد الذ الىو  ،وحال نهائيا
   .ن يتصور تحديد مهلة تقريبية لفترة االستعدادأعلى ى للمكتب السياس

 ؛ىاقتصاد يخدم المجهود الحرب الىوتحويل االقتصاد  ،إعداد الشعب كله للقتال -11
   .ن يقتصر النشاط خالل فترة االستعداد على التزود باألسلحة فحسبأفال يجب 

درجة التفوق  الىيستلزم الوصول بالضرورة الكفاح المسلح الى البدء ف نأاعتبار  -11
متى تم تعزيز الدفاع القادر على صد  -فمن الممكن  ،الكامل فى التسلح

احتلها ى التى داخل األراضى القيام بعمليات فدائية ف الى رن يبادأ - العدوان
 .يونيو 5العدو بعد 
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عن ى إذا لم يتمكن االتحاد السوفيت ،التماس السالح من جميع المصادر الممكنة -12
   .كل ما نحتاج اليه كما ونوعا الىإمدادنا 

 امل ؛وتجد األسلوب المناسب لحلها ،ن تواجه الدول األربع مشكلة اليمنأالبد من  -13
 . والجنوببما يحفظ الثورة فى اليمن  زيادة القدرة العسكريةى له من تأثير ف

  ..ورقة أخيرة مستقلة غير مرقمة يهف
ترسيخ وجوده ى هم عامل فأالتجزئة واستغلها ك سذا كان االستعمار قد كر إ

الخطر وتفاقم العربية  ةتمر بها األمى ة التبفإن المرحلة العصي ،وحماية مصالحه
من لتؤكد مرة أخرى أهمية التجزئة  ؛رهسى بأالعرب الوجودبات يهدد ى الذى الصهيون

الرامى تنفيذ مخططهما ى يث كونها أهم عامل تستخدمه الصهيونية واالستعمار معا فح
 وننمر بها قد جعلت العرب يحسى فإن المرحلة الت ولذلك .ىنسف الوجود العرب الى

 الىويتطلعون  ،يعيشونهاى بخطورة استمرار هذه الظروف التى وقت مضى أكثر من أ
هيأتها ظروف النضال ى وحدة تجمع األقطار الت الىمن هذا الواقع المجزأ  االنطالق

الوطن ى ومركزا تتجمع حوله كل الوحدات الثورية ف ،لتكون نواة الوحدة األولى ؛ىالعرب
  .ىتستطيع تحريك األحداث لصالح الشعب العربل ؛قوة مؤثرة كلهى العرب

ننا إذ نقول ذلك فليس هذا رد فعل لمرحلة ما بعد النكسة ومن خالل ظروف  ،وا 
نما  ،عاطفية معينة ى نتوقعها فى ذلك من خالل إدراك الصعوبات الضخمة التهو وا 

قوة قادرة على الصمود كومن خالل الشعور بمسئولية مجابهة هذه الصعوبات  ،المستقبل
تحيط ى ومع الظروف الت ن تطبق اآلنأى يمكن والصيغة الت .أمامها واالنتصار عليها

توضع صيغته النهائية بعد دراسة مختلف  ،فيدرالى إقامة اتحادى كل قطر فى ف
تحيط ى وعلى ضوء الظروف الموضوعية الت ،العالمى االتحادات الفيدرالية القائمة ف

نتوصل للصيغة النهائية ى وحت .نقودهاى المصيرية التالمعركة وعلى ضوء  ،بأقطارنا
 .تذلل خاللها كل الصعوبات المفترضة بمراحل انتقاليةن نمر أيمكن 
  

تجعلنا التى  رأينا المرحلة الحاضرةى القصد منها فت ئالتى قر : الحقيقة الورقة األخيرة األتاسى
وأن األمة العربية مجتمعنا، ى بخطورة عوامل الضعف فى وقت مضى نشعر أكثر من أ
مكانات العربية والطاقات متقدمة تجمع االن نجابه المستقبل بصيغة أمهددة، والبد 

بين ماالى إقامة اتحاد فيدر ى ن الصيغة هأرأينا ى وف ،وطبعا تحدثنا البارحة .العربية
نه أساس صالح أاإلخوان فإذا رأى  ،للمناقشةالرأى ونحن نطرح هذا  .الدول األربعة

الصيغة قد تكون ن هذه أذا رأى اإلخوان ا  و  .ن تشكل لجان لدراسة هذه الصيغةأيمكن 
مشروع سميناه الوحدة العسكرية  ..ئقر ى خر الذالمشروع اآلى يبقفسابقة ألوانها 
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 ،ن كانت تمت على عجالةا  و  ،وعلى كل فنحن نضع هذه الدراسة .ىوالمكتب السياس
واألخطار  ،تمر بها األمة العربيةى الظروف التى ولكنها على كل منبثقة عن تصور ف

  .المستقبلى المحتملة ف
وعلى  ،كان موضوع قبول لدى اإلخوان أنهقدم وعلى افتراض ى والمشروع الثان

ى نضع برنامج عمل ف -مجتمعين ى كمكتب سياس -ن عند قبوله نقوم نحن أافتراض 
 افنرجو  ئ،قر ى ووضعنا برنامج العمل بالشكل الذ .السياسة العالمية والعربية والعسكرية

الى بحث المشروع  ن ننتقلأقبل  ،الىدر ياتحاد فموضوع ى فى من اإلخوان إبداء الرأ
 خر.اآل

 
 ،قبل كدامرات  11ى حنا درسنا االتحادات دا  و  ،الىحاجة أخرى اسمها اتحاد كونفدر  يه: فعبد الناصر

 ..الىاتحاد كونفدر فيه حاجات أخرى إسمها ى يعن ! )ضحك(ونفذناهم قبل كدا عدة مرات
ولكن ممكن الجميع  ،حالهى كل واحد ف هو ؛الىقل ارتباط من االتحاد الفيدر أهو  لىال

ألنك اذا حطيت  ؛مش حاطين العنوان لكن حاطين الصيغة أنتم .بيلتزموا بعدة حاجات
ذا حطيت قيادة إ ،نوع من االتحاد يهف ىبقى يعن ؟!يه ملزمإى يعن ..ملزمى مكتب سياس

 .الىعسكرية واحدة فدا أيضا اتحاد كونفدر 
  

 .المجاالت األخرى ى الىالدفاع مع السع: نبدأ بتوحيد زعين
  

بنمر فيها  اللى احنانفسية الحالة الى إحنا الحقيقة ف ،ىلا : هو الحقيقة أتكلم أنا اذا سمحتو عبد الناصر
 ؛نا عايز وحدةأوحدة و  يهطبعا فرصة إن ف !نه ياخد قرارإصعب على الواحد ى بتخل
 ،بحثنهوشاالكالم دا م ن احناأل إخوانى؛ ش باسمباتكلمشخصيا م باتكلمبرضه ى يعن

ن ال أفرصة للوحدة يجب  يهذا كان فإ باعتبرأنا  .أنا وبسى كالم يمثل نفس باتكلم
الحالة هى ولكن  ،جديد شئورغم مصاعب الوحدة ومشاكلها قد ننطلق منها ب ،نضيعها
 !؟زينا وال أل أنتممعرفش  ..نا مبلبلتفكير ى بنمر فيها النهارده بتخل لىالنفسية ال

ى يستطيع الواحد فوال ،قبليها لىفاتت وال ىلالالفترة ى لكن إحنا الحقيقة تعبنا ف
أنا ى يعن !وافقشااأقول أنا م مااقدرشو  ،ردأإن أنا ى سؤال خطير بهذا الشكل ومصير 

ى معرفش قعد مع أخوانألما  ،وافقاهى عن نفس ..أى وحدة هوافق عليهاى عن نفس
ى وحدة هبادر اليها مهما كانت مشاكلها أو حتى أى لكن أنا عن نفس !يهإهيقولوا 

لغاية  ،إحنا بنعمل وحدة وانفصال ووحدة وانفصال :ماائد باقولنا أو  .حصل فيها انفصال
الشخص المؤمن ده كالم ى يعن ..ذا كنا وحدويينا  و  .فيهاش انفصالامانعمل وحدة م
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 ،عارضاالعقل لما كنت بتكلم بصوت اكنت ب إمبارحأنا ى يعن .ثر فيناؤ بالموضوع وال ت
إن  باعتبرنا أو  .الوحدة العربيةى يأإن أنا ر  :باقول ىإن ..بصوت القلب باتكلمى ودلوقت

قطعا و  ،٪111األخ بومدين أنا موافق عليه  هقال ىلالوالكالم  ،الجزائر لها وضع خاص
  .فيه جميعاى بنلتق لىاليوم الى بنتمن

هناك فرصة لقيام وحدة ذا كانت ؛ إىكواحد وحدو ى بصوت قلب النهارده باتكلم
ما أ ..بصوت العقل باتكلمكنت  إمبارح .ى بلدين عربيين يجب أال نضيعهاأعربية بين 

ى نتوا حاطينا فإالحقيقة ى ف .خرهالى آ ..نقعد نحسب هنشوف مشاكل وهنتعب ودا ودا
كالم  باتكلم النهاردهكالم و  باتكلم إمبارحى أنا خلتونى واحد زي ،مأزقى هذا الموضوع ف

  !خرآ
جميعنا  ..حالة نفسيه صعبة يهفيها مرحلة متعبة وف اللى احناالحقيقة المرحلة 

ه أو آب على هذا السؤال كدا بنجاو  إن احناسهل علينا هل يف؛ حالة نفسية صعبةى ف
 :لكول نا الأستطيع أقأو  ،عايز وحدة فيدرالية ناأ ..ى لن أستطيعأنا عن نفس ؟!ال
عايز  :ولكن بتقول !فيه مصاعب :لكول قد أق !أنا مش عايز :لكول أق أو يمكنال

ال  عضو و فالم ؛فيه مصاعب :لكول مش عايز أق ،لكول أق مااقدرش ،وحدة كونفدرالية
  ؟السؤال هل نقبل بوحدة فيدرالية أو النقبل ،ن نجيب عليه بنعم أو ال أبداأيمكن 

 ،الأقبل :لكول أق إمبارح !أقبل ك أقبل أو الل لو قأأنا الأستطيع إن أجيب عليه و 
ألن الواحد مش  !أقبلال :لكول وبكره هنقعد الصبح نتكلم هق ،أقبل :لكول هق النهارده

كلنا وحدويين وقوميا كلنا قوميين وعربيا  !تفكيره مشتت عاطفيا ..هذه المرحلةى ى فراس
عربية من  شوف دولةأى نإى تمناأنا ب .والوحدة العربية أمل كبير لينا ،كلنا عرب

دا أمل  ..خرآ بلدالى أى  ،مصر الى ،ىالحد األيمن للوطن العرب ىه لىال ..العراق
  .ىحياتى ن أشوفه فأى أتمن

يعنى رغم ما حصل ورغم  ،63إبريل فى سنة  17ان أو سين 17وفى 
خوانا هنا قاعدين شاهدين - المتاعب ن تقوم ن اآلأل ؛رغم دا نقبل وحدة :نا قلتأو  - وا 

ى تؤثر فى دولة عظم -العراق وسوريا ومصر  -مصر  الىدولة عظمى  من العراق 
 ،المفاوضاتى قابلتنا ف ىلالورغم المتاعب  ،وعرفت بعد كدا الحقيقة .مستقبل العالم

جه  ىسعدالصالح على  ..والعملية كانت ،هذا الوقت للتفاوضى نش فيه نية فاكام
وموجود عند األخ عبد  ،ضوعو هذا المى فى كان يجر وحطينا اعترافات كاملة عن ما 
 17ى كانت موضوعة ف لىيه الخطط الإ :ىلول ويق ،الرحمن واألخ عبد الرحمن بيطلبه

رفض أوحدة و  فيه أمل النهاردهأقول  مااقدرش ،اللى حصل وبتاع ورغم هذا كله ؟اننيس
 !أبدا
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إن نقدرش نحسم ونبت فيه بهذا الشكل وتجبرونا على االحقيقة موضوع الوحدة م
نفس الوقت شايف إن ى وف ،رفض الوحدةأستطيع إن أنا أألن أنا ال ؛ه أو ألآنقول  احنا

ها باقولقولها أى حاجة أنا عايز أأنا راجل صريح و  ..هذا باقولأنا مش  !فيها مشاكل
كمواطن ى مشاعر نفسعبر عن اب .موقفتغطية لها باقولمش  ..بصراحة وبكل وضوح

يوم من األيام ى هنا ف قعدناننا إتحمل أالأستطيع الحقيقة إن أنا  :األمة العربيةى فى عرب
  .ألن دا موضوع أثره كبير جدا !ثم رفضناى عربالى وطرحنا موضوع إقامة اتحاد فيدر 

والواحد  .أزمة نفسيه وأزمة عصيبة ىتعبانين وف إن احنا :باقولنفس الوقت ى وف
حاول غصب عنه يبتسم يب ،الشارع مش قادر يضحك للناسى فى ماش ىبيبق النهارده

ننا نصل لقرار إفيها التمكنا  اللى احناواهلل هذه األزمة النفسية  !وش الناس مش قادرى ف
ى نوع من أنواع أ ..أو االتحادالى موضوع االتحاد الفيدر  :باقول ذا  إ .خطير بهذا الشكل

موضوع يستمر البحث فيه لغاية ى يعن ،فيه يغلق البابهذا موضوع قائم ال ،الوحدة
هذا الموضوع كالم واضح ى الواحد يقدر يقول ف ىويبق ،تستريح نفوسنا وأعصابناام

 و غير مقبول.أمقبول الى دا بالنسبة لنقطة هل االتحاد الفيدر  ..وصريح
 

عرضنا الموضوع للبحث ولدراسة ظروفنا  ،و الأيكون جوابنا نعم  أنطالقا إقصدنا : مازعين
وندرس الظروف ونتبين إذا كانت  ،وظروف األمة العربية بالكاملكأقطار الموضوعية 

فهو ليس طرح سؤال  .الىهذه المرحلة على إقامة اتحاد فيدر ى هذه الظروف تساعد ف
نما هو طرح بحث لنشارك جميعا ف ،وجواب نما ه ،البحثى وا  ى فى الصيغة المثلى وا 

 هذه المرحلة.
 

نه ياخده بهذه إيستطيع  وضوع عزيز على الواحد بالذات وال: موضوع الوحدة أصال معبد الناصر
 البساطة الحقيقة.

 
 ،هذه المبادرة الطيبة الى ان يبادرو أنه عمل مبارك من اإلخوان السوريين إى : الواقع إخوانعارف

تطبيق كما ى ن يجر أفهل من الممكن  ..هناك أوضاع ولكن ،وتعتبر عمل طيب
وان دمل موحدة ألجل مجابهة الععأعتقد لو ناخد خطوات ابتدائية نسميها خطة  !؟ىينبغ

ل على موتش ،ىعلى توحيد خط سياسوتشمل  ،على تنسيق خطط دفاعتشمل  ؛المشترك
 .ير المكتب يشرف عليهاصوي ،المجاالت االقتصاديةى مل فعخطة 
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المجابهة ترغمنا على وهذه األوضاع الخطيرة  ،عتقد إننا نمر بأوضاع خطيرة جداأ: أنا بومدين
الزم  - ةالسابقاالجتماعات ى فى مثل ما قلت رأي -فلهذا أنا  ؛وبكل سرعة ممكنة

بعض ى فنتيه الى حت ؛هاننافى أذيكون واضح ى المشكل اليوم يطرح لعمل مستقبل
ن نتفق ألو نفترض ى حت .السنوات القادمةى بحوث قد تطول ونتائجها ال تظهر إال ف

هناك أوضاع  .سنوات طويلةى ال فإتظهر نتائج هذه الوحدة قد ال ؛على إقامة وحدة
بكل سرعة وبكل نقدرش نحولها االواقع مى خاصة بالنسبة لكل بلد وها األوضاع ف

  .بيكون بنتملك بهذه األوضاعسهولة 
عربية ى إن اليهود قاموا باالعتداء علينا واحتلوا أراض ؛أمامنا اليوم حالة خطيرة

ى وهذا ف ..بجميع األساليب والوسائلى ن نطردهم من هذه األراضأفيجب علينا  ؛جديدة
تحرير فلسطين يأتى فى مرحلة أخرى،  .يجب تحقيقه لىرأينا يمثل الهدف السريع ال

  .ن أى عاطفةمجردين مو  مشكلة فلسطين بكل صراحةى ظروف أخرى نتكلم فى والزم ف
 ؛نالموجود اآلى ن الهدف المستعجل هو تحصين الخط الدفاعأى رأيى ف ذا  إ

القنال أو  الىهذه خطوة سواء بالنسبة  .ال يكسب العدو شبر جديد من أراضيناى حت
 .نها اتخذت تطورات جديدةالزم تتبع التطورات أل ..حالة بالنسبة لألردن ىوف ،سوريا

.. فيه العمل لطرد العدو الىالزم ننتقل  الخط، بعد ما نحسن هذاالخطوة الثانية 
ألساليب ا ..بالكالم أو بالمظاهرات أو بالسالحألنه يجب طرد المستعمر  ؛مستعمر

تحقيقه بالسرعة الممكنة  يةالزم نركز حول هذا الهدف وكيفى رأيى أنا ف .فةو معر 
الوحدة أو نناقش الوحدة من ى يعنمشكل ى حبتش ندخل فامى هذا رأي .والفاعلية الناجحة

 الزم نجابهها.مستعجلة فأشياء  يهألن ف لكنه ،ناحية نظرية
 

ونحن  ،ن يكون هناك خطة عملأن يكون مشروع واحد وحرصنا أ: الحقيقة إحنا حرصنا زعين
اإلخوان يرون ذا كان إ .هذا االجتماع بصيغة وبرنامج عملالحقيقة المهم نخرج من 

مع رأينا الخاص  ،فلنبحث برنامج العمل ..أيضا أمر سابق ألوانهالصيغة ى البحث ف
تخاذ جميع الخطوات الالزمة اويجب  ،هذه الصيغة مجال بحث دائمى ن تبقأيجب 

ثار العدوان آنعمل على محو لو  ،لنعزز خطوطنا الدفاعية بشكل تستطيع صد العدوان
ى ن نفكر فأيمنع ائل النفس الوقت بحثنا للوسى وف ، ىوالعسكر ى السياس ضالبالن

  .الصيغ
أعتقد إن كنا  ؛صيغ معينةى إرادتنا تجلت فلو كانت الفترة الماضية ى والحقيقة ف

صيغة الوحدة  -قدمناها  الىوالحقيقة الصيغة  .حد معين الىظروف أفضل ى نعيش ف
فى الكفاح  الصحيحى ن نقوم بالنضال العسكر ألنستطيع  ؛نراها ضرورة -العسكرية 
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ن الموضوع أفضل بكثير لو إن هناك أأعتقد  ؛الجيوش منفردة تعمل ىن تبقأ .المسلح
بقيادة عسكرية واحدة وقدرة  ةن تجابه العدو موحدأتستطيع  ،موحدةعسكرية  قيادة

  .عسكرية عميقة الجذور
فالحقيقة  ،لى مجابهتهاوقدرتنا ع اتصور للمعركة وأبعاده يهمن سنوات طويلة وف

ن نعمل أالمهم . ن تعدلأذا كان بعض نصوص أيضا متقدمة يمكن إر خالمشروع اآل
ى التفكير ف ىويبق ،ة مؤثرةيميعا أنها لها فعالنقتنع جى ونرى أفضل الصيغ الت ،معا

  .ظروف أفضلى بحث قد يكون ف لالمشاريع األخرى مجا
ظروف أزمتها ى فى مثل هذه المشاريع حتى الجماهير تفكر فى والحقيقة يعن

 ؛ىمطلب أساس ..وهناك مطلب أصبح إيجاد صيغ وحدوية متقدمة ،وحالتها النفسية
 .ضرورة التفكير فى صيغ الوحدة شعور الجماهير بالخطر ما عم يبعد عن ذهنها إطالقا

 لمجابهةولكن أيضا نعمل على إيجاد صيغ تجمع قدرتنا  ،نجابه الخطر
 -سوريا معرضين طبعا ى والحقيقة إحنا ف .فى تصورنا األخطار المحتملة المتعاظمة

ولكن الحقيقة  ،الستفزازات إسرائيلية دائمة -عرض الجمهورية العربية المتحدة اتتمثل م
وننطلق من تصورنا  ،ككلى تصورنا نتجاوز هذه األزمة اذا تصور المصير العرب

سراى عد األحداث والتصورات والتصميم العدوانالتص ئيل والدول الموجود لدى أميركا وا 
من اإلخوان فيه مشروع  ذاإ ،ىقد نبحث صيغة أخر  ..االستعمارية على محو وجودنا

 .خرآ
 

 .جهزناش مشروعاتا: معبد الناصر
 

صيغة دفاع ى ه ؛صيغ نراهاى ن نبدل أأخر قابل للتعديل، يمكن عتقد المشروع اآلأ: أنا زعين
 .ىمشترك وصيغة حلف عسكر 

  
 !ىوعندنا كل حاجة يعنى دفاع مشترك وحلف عسكر : إحنا عندنا عبد الناصر

  
 .: إحنا وياكن بالدفاع المشتركزعين

  
 .وياهم أنتم: إحنا وياهم و عارف
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 )ضحك( !االتنين نتمإإحنا محشروين بينكم  إنتم زانقينا فى النص.. ى: يعنعبد الناصر
 

ماهى قضية دفاع ؛ لعراق حاضرا ،ماائ: واهلل المساعدة موجودة والعون موجود دعارف 
مساعدة ياريت نكون وياهم ى ذا بدكن أإ ،و ما فيهأسواء فيه دفاع مشترك  مشترك..
 .الزم يكون فيه تعاون ؛بالمعركة

  
قدمها ى تضحيات التالالحقيقة يمكن  ،العراق شهامته وقدرته على المساعدةى : ندرك فزعين

نعمل ى نه يعنإلكن المهم  ،العراقجانب ية السريعة من ما التلبائالعراق إحنا واثقين د
المفروض  ،بالنسبة لخطة التسليح .أن التلبية يكون لها مردود أعظمعمل مشترك بحيث 

ونا يجيبوا طيارات إحنا عم نجيب طيارات، عد ؛موحد للتسليح عام تخطيطيكون فيه 
 ؛فى المسرح الشمالى نه نعمل قيادة واحدةأفالموضوع  .التكنيكالعلم و يستخدم كل 

 .وكرامتهم الحقيقة سوريا بتطلب مساعدة من اإلخوان وشهامتهم
  

 .ى: هذا واجب أخعارف
  

 .ضد العدو وتصبح مؤثرة وفعالة ،كون القدرة العربية الموجودة واحدةتصوت: بدنا 
  

دا مدخل كل  باعتبرأنا  ،ىالمكتب السياس ..من المشروعى الجزء التانى لا : لو سمحتو عبد الناصر
ذا إ .نعمل مجلس أعلى لحركتنا السياسيةى يعن ..به بصيغة أخرىى ولكن نبتد ،العملية

يجتمع  - بالش نقول كل شهر -يجتمع األعلى لحركتنا السياسية، عملنا هذا المجلس 
إن دا الحقيقة المدخل لكل المواضيع  باعتبرى يعن !مش ممكن رؤساء الدول ..كل فترة

 الىن نصل أيمكن  نل يبقى ،طالما مفيش وحدة سياسية تجمعنا كلنا ،بنتكلم فيها ىلال
  !هتفضل إنت بعثى فى سوريا وأنا مش بعثى ..أى وحدة بشكل من أشكال الوحدة

و أنا أ !؟ىوأنا مش بعثى وازاى نتحد طالما أنت بعث ،بصراحة باتكلمبرضه أنا 
 باتكلم !؟هيئة التحريرنا مش حزب أهو حزب هيئة التحرير و  !؟ىبعثمش نت أو ى بعث

نعمل مجلس أعلى يجمع حزب هيئة التحرير وحزب البعث ى فلما نيج !بصراحة
ناس هنا  يهنا فأو  - عن هذا الطريق نقرب بيناى ونبتد ،مصرى فى واالتحاد االشتراك

ى نيج إزاى - األخ صالح مثال أول مرة بنتكلم ونقعد مع بعض ،قعد معاهم ألول مرةاب
ى سوريا واحنا بنمثل الهيئة الحاكمة فى بتمثلوا الهيئة الحاكمة ف نتمإوبعدين  ؟!نتكلم
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 الىمش معقول بنقعد مع بعض مرة ونوصل ى يعن !؟نقول وحدةى وبعدين نيج ،مصر
  .فالزم نكون طبيعيينى الحقيقة يعن !وحدة

 داشوف أى وأتمنى إن أنا دا هدف ..العراق الىأنا عايز وحدة عربية من المغرب 
الزم نعمل حاجة تخلينا نقرب بينا فكريا وسياسيا  !؟ولكن كيف نحققها ،جزئى أو كلى

 إن احناى الوضع الطبيع ،هذه الوحدة الىحتى نصل  !وحدة يهال متبقاش فا  و  ،شئوكل 
من  -الناتو  –با و أو دول غرب أور  -حلف وارسو  –روبا و دول شرق أى نعمل ز 

 -روباو أو دول غرب أ -الكوميكون  –روبا و شرق أدول ى ونعمل ز  ،الناحية العسكرية
 !سنين 11 له مراحل أول مرحلة فيهاا عملو السوق المشترك  – هو السوق المشترك لىال

وكله كالم بيطلع  ،إحنا ياما قعدنا واتكلمنا على الوحدة الثقافية واالقتصادية والكالم دا
فلو نعمل مجلس  !موجودألن األساس نفسه مش  !؟ليه ،عالورق وبعد كدا مبيحصلش

ن اسم ى ألنسميهوش مكتب سياسام - ىهو مسميه المكتب السياس لىال -أعلى 
بعد شوية لما نتحد ونغير كلنا أسامينا ونخلق  !كبيرة جداى ليه معانى المكتب السياس

 إن احنابعد هذا نستطيع  ؛البالد العربيةى كلنا كحزب واحد موجود ف ىونبق ،اسم جديد
 سبيلنا.ى واقفة ف لىإن دى العقبة النهارده الى دا تصور  ..الوحدة الىنشتغل ثم نصل 

 
ن أى اليمكن وهذه الحركة بحكم واقعنا العرب ،ن يكون عمادها حركة سياسيةأ: الوحدة البد زعين

ن تشكل هذه الحركة أقادرة الى ن هإن تظهر أتريد ى تكون إحدى الحركات الموجودة الت
وتصبح  تجاه متصاعد ومستمر لتتوحداى ن تتقدم حركاتنا جميعا فأ البد ذا  إ ؛السياسية

وجرت لقاءات على  ،الجزائر اتصلنا مع جبهة تحرير ..والحقيقة بدأنا .حركة سياسية
الظروف كانت لو ى الحقيقة يعن ،بينا وبينكم ، وجرت لقاءاتالحزبية تالقياداى مستو 

على األقل  ،حرزنا تقدم جيدأعد وتستمر و ن تتصاأتب لها يكن أعادية كان يمكن 
 تجاوزنا كثير من األشياء السلبية.

 
هذه اللقاءات  !؟؟ من كام سنة ماكنتش شوفتكعلى األقل التقينا كام مرة ..: عرفنا بعضعبد الناصر

 .بتقرب العمل
  

 .: الحقيقة صيغة من هذا النوع تجمع القيادات السياسيةزعين
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 .لزامإنعمل توصيات منعملش  إن احنا :ولكن أعتقد بنقول ،خطوةى عتبر إن دأ: أنا عبد الناصر
وهذه التوصيات هتكون قريبة  ،رإن أنا عايز أتحر  :باقولبرضه مش معنى هذا إن أنا 

وهم يمثلوا المجلس  -ثم يجتمع أيضا قادة هذه الدول كل فترة  ،أوال نقعد نتكلم .منا
سياسة عربية  ..عندنا مواضيع نتكلم فيها ىويبق -ى األعلى لهذا العمل السياس

الثقافية نتكلم ى والنواح ،االجتماعية نتكلم فيهاى النواح ،ودولية نتكلم فيها ةواقتصادي
  .يبان إن دا شكل وحدةانقرب بين الدول األربعة بدون م إن احنابهذا نستطيع  ..فيها

لينا  ن احناأل ؛دى أبدا ش حاجة من األمورلننعارده مانهلا ى إن احنانا رأيأو 
غارة على السويس  تج ..ىغونلنا بأو  ،حناش عايزين نستفز حدااأعداء أقوياء جدا وم

إن أنا عايز  ،إمبارح ملك لهاو قاكنت ب لىالمشكلة الى يعن !طيارة وبيضربوا السويس 21
ف عندنا إحنا الحقيقة نقط ضع .من الناحية الدفاعيةى نفسى قو اأالدنيا لغاية مى أهد

لهم  واحنا بنضرب برضه وبنسبب ،السويس وبورسعيد بالمدفعيةيضربوا إنهم يقدروا 
  !تفوق عليناالزال وهم عندهم  ،خساير

نهم التقطوا إشارات إن إسرائيل هتحاول إنها تعبر إلنا معلومات من سوريا اى ج
الحقيقة  .على طول الخط طول النهار اشتباكات يهف !الضفة الغربية الى النهاردهالقنال 

 ،نعلن أى حاجة إن احنان ال نستفزها بأالدولية الكبيرة الموجودة قدامنا يجب ى القو 
 .ىخطنا الدفاعى نقو الغاية م ؛هذه األعمال سراى فى نفضل نعمل عملنا سريا ونمش

 .خط الدفاع زبنجه إن احنا ؟يه عسكرياإننا نعمل إ النهاردهبنتكلم فيه  ىلالالكالم 
 ،وأكون مطمن إن اليهود لن يستطيعوا العبور ،جهزهنإحنا برضه ببالنسبة لينا 

وعندنا عدد كبير من كتائب  ،إحنا نشتغل هسهل كد ؛شتغل بسيناأأنا بعد كدا على طول 
ننتقل  هبعد كد ،داخل سيناى الصاعقة تدخل بتقطع خطوط المواصالت لليهود كلهم ف

  .نحتل الضفة الشرقية إن احنا
سالح ى كنا بنعيد النظر ف النهارده ،القياداتى إحنا بنعيد النظر ف النهاردهلكن 

 ..عليهم هذا الكالم لىوبالنسبة للناس ال ،كان عليهم أخطاء ىلالبالنسبة للناس  ؛الطيران
  .بنشيل الناس

ألن ثبت إن كان فيه عناصر موجودة  ؛والحقيقة عايزين نعمل جيش جديد
كل دا الزم عملية   ؛األولن نعمل عناصر جديدة م الزم !نها تحاربإبأى حال اليمكن 
  .ىخطنا الدفاع ونثبتبنشتغل  إن احنازائد  ،بنعملها

بالمراوغات السياسية ى وبنحاول يعن ،ال نستفز أعدائنا ى إن احنامن الضرور إذا  
الحقيقة  .والكالم هنا وفى األمم المتحدة ىالسياس اءنكسب وقت باألخذ والعط إن احنا
ومشاريع الوحدة ومشاريع االتحاد وجميع هذه المشاريع  ،نكسب وقت إن احنابنحاول 
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ألن  .هذه المواضيعى نكمله نقدر نتكلم فاوبعد م ،ىنكمل خطنا الدفاعابنأجلها لغاية م
ألن منقدرش نعمل وحدة ألن  ؛نستطيع إعالن وحدة نذا قلنا هذا الموضوع لإ النهارده
ى يه فإواليهود عملوا  ،العراقى األكراد قاموا فى تبص تالق !دنيا عليناطربق التأمريكا ه

 .ألن المعركة معركة مع أمريكا ؛سوريا
ى ونبتعد عن أى عمل يزيد خطورة الموقف السياسى ل المشاريع دكبندرس 

الزم نشتغل الحقيقة  ،ىطالما إحنا مش قادرين عسكريا دلوقت .الىالوقت الحى فى والدول
 -ننا نتكلم عن خطتنا العسكرية إ عهذا اليمن .الهدوءى الحرص ومنتهى بمنتهسياسيا 

يه الخطة إ ملكول نا مستعد أقأو  ،موجودى موقف عسكر  يهف -قال األخ بومدين امى ز 
  .العسكرية

 باتكلمنقطتين ى أنا عند ،ينفضش بدون نتيجةالكن عشان هذا االجتماع م
 ..فيهم

 باقولهو أنا  لىال؛ وال نعلنها نعمل حاجة تربطنا ببعض إن احنا :النقطة األولى
يبحث هذا المجلس األعلى  .مجلس أعلى لتنظيماتنا السياسية ..مجلس أعلى ألحزابنا

ى يبتداا المجلس هذوه .األمور السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والعسكرية
شهور ومعانا أكبر عدد من الناس  3إحنا األربعة نجتمع مرة كل  :عملية بسيطة ونقول

لعمل موحد الزم نعرف بعض ى نمش عايزينذا كنا إ .ى نتعارف مع بعضحت ؛بتوعنا
احنا عايزين نصل الى إن  برضه :باقولوبصراحة و  .ونتكلم مع بعض بقلب مفتوح

 !ورقةى خ األتاسورقة واألخ زكريا يبعت لألى األخ زعين يبعتلالوقت اللى فيه 
 

 زعين: أنا محضر لك ورقة.
 

واحد عامل للتانى  مانقعد نتكلم مع بعض بدون  ؛عايزينه اللى احناألن هو دا عبد الناصر: )ضحك( 
بصراحة  باتكلمأنا  -حزب بعثى فى العراق  يهواهلل طبعا يعنى ف باتكلمأنا  جحر!
 !ىالعراق مع الحكمى العراق مش ماشى ف لىحزب البعث ال - طبعا

 
 .فيه حتى يفصلمدار بحث ى يعن ..صوت: هذا الموضوع ال

  
العراق ى ذا كان فيه حزب بعث فإ ،فتح مواضيعاأنا بى بصراحة يعن باتكلم: أنا صريح عبد الناصر

 الىالعراق ى ف لىكيف يطمئن الحكم ال ىيبق ؛العراقى فاللى ومثال بيشتغل ضد الحكم 
ى فاللى ذا كان حزب البعث إ !فرض باقولأنا  ..معرفشنا أو  !؟سورياى حزب البعث ف
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ى العراق مع الحكم فى ثم بعد هذا يتحد الحكم ف ،العراقى فاللى لحكم االعراق يتحد مع 
والنزعل من  كنا عايزين نعمل وحدة كل هذه األمور يجب نبحثها بصراحةإذا  ؛سوريا

 .الصراحة
موضوع ى ذا كنا داخلين فإألن  ى؛صراحتى لا غفرو إذا كنت أنا صريح ا  و 

 :باقولأنا ى يعن .صراحةبمنتهى الكل األمور ى ن نتكلم فأبهذا الشكل يجب ى مصير 
هذه  الىمش ممكن نصل  ىى عامله فخ يبقإن كان فيه واحد قاعد وفاهم إن التان

  ..نقطتينى أنا عندى يعن !ضيعاالمو 
 لىمور التبحث هذه األلى لحركتنا السياسية ن نعمل مجلس أعأ :ىالنقطة األول

مروا آالجزائر بيتى خوانا فإو أالجزائر ى مر ضد إخوانا فآذا كنت أنا بتإ .فيها باتكلمأنا 
إذا كان فيه موضوع بهذا الشكل لن ألن  ه؛بهذا الكالم الزم نفتح شئأو فيه أى  ىضد

نا وأطمئن إن أ ،٪111بعض  الىالزم نطمئن  !لهذا الكالم أى مجال من الجديةيكون 
إن عبد الناصر قال إن  :يقول ..يشنع علىحدش منكم هيطلع اتكلم بصراحة هنا مألما 

بحطها امى هذا الكالم وبحطلكوا كل األمور ز  ملكول قاأنا ب !صل  خ  ى الجيش المصر 
ى نقدر نمش ىيبق ؛نتوا كمان تاخدوا هذا المبدأإعايز  اللى قاعدين معايا هنا. ىإلخوان

بأجل النقطة التانية أسمع  .دا بالنسبة للنقطة األولى ..سكتنا بطريق صحيحى ف
خر ليس له عالقة بهذا آموضوع أصلها النقطة التانية ، التعليقات على النقطة األولى

 الموضوع.
 

عراقى: سيادة الرئيس.. أنا لم أقصد الرد على سيادتك فى أن الحزب فى العراق ال يعمل مع 
نما قصدت الرد على السيد الرئيس األتاسى. فهناك مشاكل داخل حزب  ؛م الحاكماالنظ وا 

 - وهو صديق شخصى للدكتور زعين - البعث عندنا.. عندنا جماعة البكر وغيرهم
والسيد الرئيس طلب من الجميع االشتراك معنا فى الحكومة  ،وهناك مجموعات أخرى

 الجديدة.
 

ى نقطة مدار للبحث بالنسبة لينا ف إن احنا ؛شغالتا والسيد الرئيس حكينا بعض : يمكن أنزعين
بغداد أرسلت لهدف محدد وهو اللقاء مع سيادة الرئيس عبد  الىلما وصلت  .سوريا

 ىوليس تكتيكى صحيح وأخالقى الوطن العربى حصل ف الىوبدأ للتعاون بعد  ،الرحمن
شأن أى حركة ثورية وبالنسبة لينا شأننا  ،ىالوطن العربى حزب موجود فكحنا ا  و  .مرحلى

  .العالمى ف
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كل ى العراق فى ا فنهذا بالضرورة يستتبع أن ندعم وأن نكون صادقين مع إخوان
وحكينا أثرنا هذا الموضوع ومرات كثيرة إحنا وسيادة الرئيس  ،ىالعربخطوة تدعم العمل 

مثال ونروح  شئنتفق على ى واليمكن نيج ،إحنا بالنسبة لينا هذا األمر كثير واضح .فيه
  .يفيد القضية العربية واليفيد مواجهة االستعمارهذا أمر ال !نشتغل شغالت أخرى

ونسحق من قبل الصهيونية  ،إن إحنا مستهدفين كشعب ،ىموضوع أساس يهف
ونعمل  ،ندرك ما نقوم بهى الوطن العربى ونحن كحركة ثورية ف .ومن قبل االستعمار

عمل الحقيقة أبعاد ال .على أن ندعم بعضنا من أجل أن يحقق االنتصار على االستعمار
 ،أقصى قطرى إذا واحد يعرف واحد ف ..وعلينا واجب ،هو بهذا األفق وليس أضيق منه

هذه المسيرة ويدرك المرحلة ى وبينه رابطة، وندمج فى بين يهفمعرفة وليس ال زيعرفه ع
بطبيعة الحال يطلب من هذا اإلنسان أن يعمل ليل نهار من أجل  ؛فيهاى يمشى الل

 . إحنا نعمل هذا الشكل ..حشد الطاقة وااللتفاف والعمل الصحيح
حنا  ،موضوع بكر وغير بكر إحنا بالنسبة لينا معروف العالقة مع اآلخرين وا 

 !بالراديو ..الصحفى الراديو وليس حتى فى نا معلنة فءأشيا
 ،تكلمنا فيه سابقا ئهذا الش ،يكون ما هو موضوع البحثهذا موضوع يمكن 

لسيادة الرئيس  هأنا ذكرت ،راقرحتم على العماوجدنا وسع من سيادة الرئيس إن اتأخرتم 
ى المطارات كانت ماه مدارجلما كان عندنا حتى فى الوقت اللى وأنا سافرت  .أيضا

لما سافر كان سافر من الدين  الدكتور نور ..الشام باتجاهأول طيارة طارت من  ،مسلحة
  .بحثى جزئ ئيمكن ش امدركين إحنا هذ. .بشكل مضطرطريق بيروت 

وكل األمور هذه  ،بطبيعة الحال عبارة عن قضايا تثار وتناقش ..آخرى ثان
 ،فيهى وننتهى يمكن أن نقوم بعمل إال عمل ورقوطبعا ال ،صراحة وشغف الىتحتاج 

 ..اوبيقدروا بيعبروا وبعدين بيقدرو 
 

حنا فعال فيه الكن أنا أصال بحاول أعدد إن  ،هذا الموضوع أثرت إنى فأنا متأس :عبد الناصر
إذا كل واحد قفل بقه عليها ولم يتكلم فيها بتبقى  ؛مشاكل موجودة وفيه حاجات موجودة

 !وريةصتنا اتنا شكلية واجتماعااجتماع
 

طموحاتنا وآمالنا الزم  ،مع بعضهاتبقى مرتبطة ى نعتقد سيادة الرئيس أن كل أعمالنا يعن :بومدين
بل بالعكس  ،وأنا عندما تحدثت عن الوحدة لم يكن لعدم إيمانى بها .تكون بعيدة جدا

 ىهى اللى من األشياء يعن ،بعروبته مؤمنى قضية مقدسة بالنسبة لكل عربكالموضوع 
 .ضرورة تنسيق كاملى تقتضيها الحالة الراهنة وه
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ضرورة وضع  الىية دانتقلنا من مجرد اتصاالت ثنائية وفر فى اجتماعاتنا اآلن 
حالة خطرة يجب  يهف ..حالة مشتعلة يهف .مج أدنى لمواجهة الحالة المشتعلةبرنا

 ..الميدانينى مشكلة التنسيق ف - مواجهتها الزم بكرهمن بعد  بكرهمن ى يعن - مواجهتها
 ى.العسكر والميدان ى الميدان السياسى ف

يكون للتشاور فى  اسى وسيادة الرئيس طرح مكتب أعلىإخوانا طرحوا مكتب سي
 ومادام موقفنا موحد تكون مهمة المكتب إتخاذ قرار. ،القضايا المطروحة
يوم أو كل  15مع كل أسبوع أو مع كل ى جينش ياماك ،لوقتابنحددش إحنا ما

هذا االجتماع  وأى أو اجتماع سر ى ولكن هذا االجتماع قد يكون اجتماع علن ،شهور 3
بإننا ناس عمليين، ناس نقصد  :إحنا نقول .مثال قد تطالبه بحاالت معينة ؛للتشاور

ال يقال أننا حتى  العربية الظروفمع مراعاة أيضا  ،آخر ئشى النتيجة أكثر من أ
  .واستثنينا الباقى انتهزنا ظروف معينة

هذا اللقاء، وهذا  الىكلما دعت الحاجة ى ماشوفش من مانع أن نتالقأيضا 
إذا كان  مثال ؛مستويات أخرىى فى المسئوليات أو يعنى اللقاء يقدر يكون على نقطة ف

 لقاء.  الىى فيه قضايا التحتاج يعن
عتقد أ ،ىالجانب العسكر  الىبالنسبة ى يخص الجانب السياسمتى ى بالنسبة يعن

وا قضية قيادة واحدة بالنسبة للدول رحط بأن المشكل كذلك الوضع إذا كان اإلخوان
هذه  ة..على األقل قيادة واحدة بالنسبة للمنطقة أو بالنسبة للمعرك :األربع، أنا أقول

  .كنقطة أولى
 ؛بالنسبة لميدان المعركة، مشاكل تسليح قد نستطيع أن نفصل فيها بكل سهولة

الجمهورية ى نا إمكانيات فعند ،سورياى عندنا إمكانيات ف ،العراقى عندنا إمكانيات ف
 ..عليها قيمة جديدة صلوكان الزم نح .الجزائرى العربية المتحدة، عندنا إمكانيات ف

ى مواجهة يعن ىهى على كل حال تحت رهن القيادة اللى عليها ونضح صلالزم نح
أعتقد إن األمور بدأت  إذا   .ميدان المعركةى أو التنسيق فى أعتقد العسكر  ..مباشرة
  .تتضح

ليه أهمية ى موقف يعن ،لسوريابالنسبة ى ذلك بأن الموقف العراقكأعتقد  اوأن
استراتيجية كبيرة، والزلت أعتقد بأن سوريا عبارة عن الجبهة األمامية للعراق، والتنسيق 

صل إليها يقد ال ،درجة عليا الىقد يصل مثال ى الميدان العسكر ى بهذا الخصوص ف
نحاول  ..بين الجمهورية العربية المتحدة من جهة والجزائرى الميدان العسكر ى التنسيق ف

 .بس نعتبر نفسنا كقاعدة خلفية للجمهورية العربية المتحدة
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 ..ن نتجه نحو الخطوات العمليةأى وأنا من رأي ،تتضحى األمور بدأت يعن إذا  
ى فى ويعن ،فكار أكثرألا بقد يقر ى وهذا العمل نفسه يعن ؟مش عارف إذا كنت واضح

ألن وحدة العمل أو العمل  ؛كل والعقبات قد تزولاشمأثناء العمل ربما هناك من 
ل ن يكون عامل توحيد وعامإ :نقدر نقول ،شترك حول تحقيق هدف مستعجل ومعينالم

وضح النظرة أو تكون لينا نظرة واضحة بالنسبة يو  ،تقريب وعامل حل المشاكل أكثر
 للخطوات القادمة.

 
 نتوصل الى نتائج.المهم أن  زعين:  
 

نعمل حنا اولكن نطلع من هذا االجتماع إن  ،حنا مانعلنش حاجةاإن  هبرضى رأيى أنا ف : عبد الناصر
 ،بالتشاور – مدينما بيقول األخ بو ى ز  -نبدأ  .مجلس أعلى يجمع األربعة دول

  .ىاسم بصرف النظر يعنى وهنسميه مجلس أعلى للحركات الثورية العربية أو أ
ى أنا اتكلمت فيه مع األخ بومدين ف ..الحقيقة موضوع إحنا اتكلمنا فيهوهو 

إن  ؛هنا، ويمكن اتكلمت فيه مع الرئيس عارف نه مع األخ زعيواتكلمت في ،أديس أبابا
 ؛ىالحقيقة مافيش حاجة بتجمعنا لغاية دلوقت .األربعة بيبقى فيه حاجة بتجمعنا حناا

 . بداية نقطة االبتداء الىهذا المجلس األعلى يبقى هذا مقدمة يوصلنا  الىلنا و فوص
موضوع آخر على  اد ؛سنة 15سنة بعد  21سنين بعد  11الوحدة بتحصل بعد 

أنا عايز هذا  ؛لحكوماتلقوامه برضه مش عايزينه  هذا المجلس األعلى .قده هنطرح
وعن طريق  .لحكومات بتمثلهاذه اهى المجلس األعلى مجلس أعلى للحركات الثورية الل

بالدنا بتمثل أو هذه الحركات ى نستطيع على أساس إن هذه العمليات ف المجلسهذا 
نقدر  ،نقدر نتفق على عمليات عسكرية، نقدر نعمل لجان وزارية ؛السياسية بتمثل الحكم

ى بيغط اعتقد إن داوب .هايبى حاجة بنبتد يهلكن بيبقى ف ،نتفق على عمليات اقتصادية
 ةكل مد ..متقدمين به، وبيجتمع الرؤساء كل فترة مإنتى جزء كبير من المشروع الل

  .يجتمع الرؤساء
ممكن بعد كده بيجتمع األمناء، ممكن بعد كده بيجتمع ممثلين، وبنقرب الحقيقة 

وا ناس من هنا وناس بيروحوا بييج .بينا إحنا األربعة كحركات ثورية التعارف والتقارب
ى الثقافة وناس يتكلموا فى االقتصاد وناس يتكلموا فى ويقعدوا، ناس يتكلموا فالجزائر 
 .بنتكلم فيهاى أنا متصوره نقطة ابتداء للوحدة اللى ده الل ..آخره الى ..العسكريةى النواح
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فيش بومدين قاله، ومااألخ ى هذا الكالم مافيش خالف مع الكالم الل لىأبيتهي
 اللى احناقاله، ومافيش خالف مع القيادة السياسية ى تاساألاألخ اللى خالف مع 

 أناى يعن .موضوع غير متحركى ه ..بس القيادة السياسية غير متحركة ،نهايملاع
حاجة ى وال نعمل حاجة وال نمضى بديش حتى نعمل حاجة على ورق وال نمضما
الرؤساء حنا نعمل مجلس أعلى بيمثله ااجة، لكن بنتفق بنطلع من هنا إن حى نسو وال

  .األربعة
ن للرؤساء كاألمناء، ويمكن يجتمع هذا المجلس األعلى على فترات بممثلي

ألن األمين  ؛المشروعى ما إنتم قايلين فى ز ..  هأيو ، ن يكون له أمين عامأوأفضل أيضا 
عن هذا الطريق الحقيقة ى ونبتد .ممكن يربطنا جميعا ويحركنا جميعاى الل هوالعام 

  .ولكن منفصلة عن بعضها البعض ،كحركات ثورية موجودةنوحد مجهوداتنا 
ى يمكن لمسها األخ بومدين ف ،أنا كنت عايز أتكلم فيهاى النقطة الثانية الل

موضوع  الىى وده بيجرن ..قسمين الىى حنا هنقسم العالم العرباإن  ىهى الل :كالمه
أتكلم ى الموضوع دلوقت هذاى الحقيقة إذا كنتوا شايفين إن مناسب أتكلم ف .مؤتمر القمة

  .فيه
باجتماعنا إحنا األربعة إحنا حطينا على نفسنا  النهاردهحنا اإن  :باقولأنا 

حنا بنقول  ..وأعفينا العرب الباقيينى إحنا احتكرنا العمل العرب :مسئولية كبيرة جدا، وا 
هذه المرحلة ى وف !ئإعفاء من التجنيد ومن المسئولية ومن كل ش ؛دناهم شهادة إعفاءإ

هذه المرحلة تحتاج  ،حنا النتحمل هذه المسئوليةإإن  :باقولموجودين فيها  اللى احنا
  .كل واحد الزم نحطه أمام مسئولياته ؛تجنيد كل بندقية وكل جنيه وكل قدرة

يقدر ى الل ؛مة وبنحط كل واحد قدام مسئولياتهبنروح مؤتمر الق :باقوللكن أنا 
لكن  .دفع جنيهإ :له باقوليقدر يدفع جنيه ى ، اللىل بعتإ :له باقولبندقية ى ل يبعت

مسئوليتنا قدام العالم  ..أصبح وضعنا إحنا ،إحنا بعد حتى اجتماعنا إحنا األربعة النهارده
حنا  ،ىإحنا احتكرنا العالم العرب :بنقول .كله مسئولية كبيرة جداى العرب إحنا اجتمعنا وا 

حنا ماخدناش القرارات ماعملناش حاجة، إحنا اجتمعنا اتكلمنا ،خدنا القرارات وعملنا  !وا 
 ..إحنا ماحلناش حاجة وصعب !حنا حلينا األمور كلهااالناس متصورة إن 

وبورقيبة والملك الحسن  هفيصل النهاردى دأى باج اوبعدين أن !اجةمانقدرش نحل ح
 باقولو  ،ئكل ش شهادة خلو طرف وشهادة إعفاء من ؛لكويت والجماعة دول كلهماو 

 ،السودان مثال روحهم كويسة وبيعرضواى ناس ز  يهف !ياجماعة إحنا استغنينا عنكم :لهم
  .متصورين إن حكوماتهم مستعدةى العالم العربى وفيه ناس تانيين ف !؟ليه أنا أكرشهم



  سرى للغاية 

21 

 

ونروح  ،حنا النستطيع أن نتحمل مسئولية رفض هذا المؤتمراإن  :باقولأنا 
بيقدرش يشترك ماى الل ؛المؤتمر بصراحة قدام مسئولياتهى المؤتمر ونحط كل واحد ف

دول قبلنا اشتغلت واشتغلت  يهفى هذه العملية يعنى وف !دفع فلوسإ :لهول بالسالح بنق
ما نقولش إن فيه متناقضات ومانعملش  .الداخل مع المتناقضات كلهاى هذه الدول فى ف

أن تبرهن جميع الدول على  الىرفض عقد مؤتمر القمة  ..هنا موجودى اللى شروط ز 
  !جديتها

جماعة أنا يا :وبنقول !غير جاد الجاد جاد والغير جاد :إحنا بنروح هناك وبنقول
نت بتقدم إيه؟ الل ى لكن باج ،بيقدر يقدم يقدم، وبحطه قدام مسئوليتهى بقدم كذا وا 

إحنا األربعة نتحمل المسئولية  !؟العربية كلهاعفيه وأتحمل أنا المسئولية أأنا  النهارده
 :قدام شعوبهم هيقولوا !؟عندهم معافاةى يعن ..واآلخرينى العربية كلها قدام العالم العرب

والتعبئة ى العربى وحدة الجندى علشان نشارك فى إحنا كنا عايزين نروح مؤتمر قمة عرب
  !رجعيين وقسمونا بهذا التقسيم :وقالوا علينا ،ولكن الثوريين رفضوا ،العربية

حنا امش سهل يمكن إن .. على نفسناى نيجى العملية عايزه يعن :باقولأنا 
مؤتمر القمة، ولكن ى وأنا ماعنديش أمل كبير ف .على نفسنا ونروح مؤتمر القمةى نيج

 ،حنا طلبنا من الكويت كذااإن  :بنقول و،أهى آدى يعن :كله بنقولى قدام العالم العرب
والنتحمل  ،ىالفالن ئالش :وقالواى الفالن ئوطلبنا الش ،كذا :وطلبنا كذا وقالوا ،كذا :وقالوا

  !كلهى كله ومسئولية الكفاح العربى إحنا مسئولية العمل العرب
الملك فيصل مش ى رأيى الملك فيصل أنا فى يعن ..الملك فيصلى مبسوط قو 

إال إذا وزراء ى روحش مؤتمر قمة عربإن أنا ما :قال وهو ،ىعايز يروح مؤتمر قمة عرب
ى هيروح مؤتمر القمة العرب هألن ؛كل حاجةعلى اتفقوا على جدول أعماله و الخارجية 

 !؟بتدفع فلوس وبتبعت جيوش وبتعمل كذا، هل هو هيدفع أو هيعمل :هنقول
بتاع ى داوب يله شهادة خلو طرف كاملة!داديله إعفاء كامل وباأنا ب هالنهارد

عفاء كاملة وقد  ،ينضموا إلينا النهاردهعايزين ى والناس الل !الكويت شهادة خلو طرف وا 
 يهولو إن السودان فعال فيها عناصر ثورية وف - السودانى ز  -ينساقوا ليكونوا ثوريين 

ى بنصدهم ويعن ؛السودان لتكون عناصر ثوريةى عناصر غير ثورية قد تتطور األمور ف
هو ى الل ..قسم تحمل المسئولية ؛قسمينى وبهذا الحقيقة قسمنا العالم العرب !بنبعدهم

  !دولة عربية 13الـ  ةبقي هوى الل ..من المسئوليةى وقسم أعف ،إحنا األربعة
ونحضر مؤتمر  ىحنا نقبل مؤتمر القمة العرباإن من الواجب إن  :باقولفأنا 
ل أقصى ونحاول بكل الوسائ ،ىونجمع كل بندقية وكل جهد عرب ،ىالقمة العرب

  .ده تعليقا على موضوع مؤتمر القمة .نجمعه. ..مانستطيع أن نجمعه



  سرى للغاية 

21 

 

 باعتبرى أنا كنت عايز أتكلم فيها األول، ويعنى النقطة التانية يمكن الل ىود
 حنا نبحثها ونتكلم فيها.اإن  الىإنها تحتاج 
 

من زمان كنت أطلب إن يكون مؤتمر لكن اليوم مو  اواهلل أن ،طبعا فكرة مؤتمر القمة : عارف
واحد  مؤتمرى نقطة إذا حصلنا ف 111إذا كنا مختلفين على ى نفسى وكنت أفكر ف ،قمة

على الخط  شهم مى مؤتمر القمة نضع الناس اللى وف على نقطة واحدة يعتبر نجاح!
يش  ،لهم الموقف العام ، نشرحأمام شعوبهميشغلون القضايا العربية يكشفوا ماى أو الل وا 
 أؤيد انعقاد مؤتمر القمة.ى أنا بدور  ..حتى يكونون على بصيرة ؛وماذا يريد ،يتطلب

 
ألن  ؛األولى طلعنا باقتراح ف كناالمؤتمر، ى فى الواقع مشكلة أنا كنت قلت رأيى ف هوبومدين: 

ى الشعوب العربية الل ..لى األقل احتراما للشعوب العربيةما هو واضح بأن عى مثل يعن
بل  ،تها إنها تتخذ موقف بالنسبة لألحداثالها موقف رائع وماطلبتش من حكومكان 

ى هى بعض الحاالت أرغمت حكوماتها على أن تقوم ببعض اإلجراءات اللى بالعكس ف
  .إجراءات بسيطة

على األقل  ،قسمين الىش من حقنا أن نقسم الشعوب العربية اإذا كان ماهو 
شهادة حسن سير وسلوك للناس ى كذلك ماعتقدتش بأنه نظرا لخطورة الحالة أن نعط

اتكلم على شهادة إخالء، لكن كذلك مستحيل  هو - الرئيسى أخ مثلما قال – همى للا
مش ممكن  ..شهادة سير وسلوك للملك فيصل أو لبعض اآلخرينى أو يستحيل أن نعط

 ،قاضيةصابة تكاد تكون اأصيبت، وأصيبت ى اللى العربلعالم ألن هناك دول ا !أبدا
  !نفس الوقت تآمر مع األعداءى كان فى لكن هناك دور لل

ال ا  و  ،بالنسبة لهؤالء الناس الزم المواقف تكون واضحة ،ق الطرقمفتر ى حنا فإ
ى الرأى الناس ف !ىوتختلط المواقف يعن ،ىبعملية على كل حال صلح عربى ستنته

وبين  ،رب مباشرةض  ى يعن هوى اللى فرقش بين موقف البلد الفالنتمابى العام العرب
بل  ،موقف المتفرجى يبقى ف هوالواقع ماكتفاش إن ى ف هوى موقف البلد اآلخر الل
 ،نلندى ما ننساش إن فيصل كان ف .قبل ما يقع االعتداءى بالعكس كان يتأثر يعن

من أصل أو من دم  والملكة إليزابيث هم هويثبت بأنه ى يعن علشانى أظنش يعنما
  د!واح

أن يتفق  ؛فلهذا كان إحنا اقتراحنا لما طرحت هذه القضية ؛لموقف معقدا حقيقةف
 .نتالقى ينبعد ،بداية البرنامجى على األقل ف عونشر  ،وزراء الخارجية على برنامج عمل

لهؤالء الناس شهادة حسن سير وسلوك تجاه أحداث ى نعطى لكى لكن إذا كان فقط نلتق
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وماهوش فقط  ،أنا أعتقد تاريخيا أنه قد نكون خاطئين المنطقةى جرت فى خطيرة الل
تمثل على كل ى المنطقة التى التقدمية فولكن هو ضرب  ،مصاب فى أبنائنا واقتصادنا

متضرر النهاية ى ف الزلتلكن  ،كاد أن يقضى عليهاو  يةالشعوب العربأمل حال اآلن 
والزم تكون فيه  ،الزم تكون فيه أشياء واضحةى إذا كان نلتق .موقف هؤالء الناس من
 !بالساللالزم تعترف  :قمة نقول لفيصلمثل إذا كان مؤتمر  ؛مواقف صريحةى يعن

 
 الزم؟ :عبد الناصر

 
ما ظهرت منه حتى إشارة،  هولكن  ،طلبنا هذا الموقف إحنا ..بالساللمثال الزم تعترف  بومدين:

نخرج  إذا   !حال كلستعملها على يى هو عنده أوراق ضغط وبقى بل بالعكس يعن
ألن األمر قد يتعدى هناك الشتم أو قد  ؛نجامل بعض هواش ممكن أبداما ..متخانقين

  يتعدى هذه الحدود!
 ؛األولى ولهذا فهذا كان اقتراحنا فى وضعنا تاريخ ،وضعنا خطيرى إحنا يعن

، ومؤتمر القمة نفسه أنا من قد نخرج متخانقينإذا كان نقدم على الخطوة هذه ى يعن
ذا كان  ،الخاصى أنا من شعور ى حق  نخرج من المؤتمر نخرج بس نشتم!وا 

 
إذا إحنا  النهارده :باقولأنا  !أبدا ..ش نروح مؤتمر القمة نعمل صلح عربباقولأنا ما :عبد الناصر

حنا تحملنا مسئولية بالنسبة امعنى هذا إن  ؛يناجتماع اآلخر رفضنا األربعة اجتمعنا و 
عايزين إيه غير إنك  وهم !ىالعالم العربى دينا شهادة إعفاء لآلخرين فا  و  ،ئلكل ش

حنا اإن  :بتقول ..إنت بتديهم ! كلهم عايزين شهادة إعفاء!؟ىتعفيهم من العمل العرب
إن  :باقولنعمل صلح عرب، أنا احنا مش ها :باقولأنا  !همش حاجةياعلتحملنا وهم م

 باقولو  ،وبنحدد جدول أعمال -نت عايز اما ى ز  - حنا بنعمل مؤتمر وزراء خارجيةا
 الىطريقنا ى حنا نجتمع فاومافيش مانع إن  ،حنا بنروح هناك ومتفقيناإن  :أيضا

إما متفقين ع ياونطل ،ونحط كل واحد أمام مسئولياته ،المؤتمر ونتفق على خطة عمل
  .ما غير متفقينإحد أدنى يا على

؛ س دول شهادة حسن سير وسلوك أبدادينا للناإإذا كنا غير متفقين مانبقاش 
أديله ى يبقى إزا ؛ألن إذا كان أنا بحطه قدام مسئولياته وهو لم يقبل هذه المسئوليات

 ! ؟روح أقعد هناكاشهادة حسن سير وسلوك وأنا ه
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علشان أعمل معاه صلح .. أبدا !معاهل بالحضن وأقعد خد فيصآأنا مش رايح 
أنا أعفيتك من العمل  :لهل قو اب النهاردهلكن أنا  .وبينه مواضيعى فيه بين !؟عرب
يشتغل ضد جايب مرتزقة وهو ب هو ..بيشتغل ضد اليمن بس النهاردهقاعد  هو، و ىالعرب

بنحط  ،بنحط موضوع اليمن ؛قدام هذه المواضيع هبنحط !اليمن وهيشتغل ضد اليمن
الجزائر  ،سوريا بتعمل جيشى ف ،إحنا بنعمل جيش :المواضيع األخرى كلها، بنقول

ا السعودية أيض، يدفعوا فلوس !؟الكويت بيعملوا إيه ،العراق بتعمل جيش ،بتعمل جيش
 !يابتشترك بقواتها يابتدفع فلوس

 ؛حنا نلم كل الناسارحلة من المعركة أيضا تستاهل إن إن هذه المى رأيى وف 
ولكن الزم نلم  !هذه المؤامرةى وفيصل داخل ف ،إن فيصل متآمر باعتبرعلما إن أنا 
  .ىالجهد العرب

ى عايز يجتمع وعايز يمش هو النهاردهليه أنا  ،السودانى وبعدين طيب بلد ز 
حنا نرفضهى معانا ف حزب أمة وحزب  يهف النهاردهإن السودان  :باقول !؟الخط بتاعنا وا 

الكويت أعتقد ى بيغلب، وموقف السودان فى ولكن ممكن بكره الخط الثور  ،األمة معروف
  .معاناى إنه كان موقف كويس جدا، وكان ماش

فيه، فيه  اللى احناى ظرف ز  ىليه نتحمل قدام األمة العربية كلها مسئولية إن ف
حنا بنقول ألى لمؤتمر قمة عرب ةدعو    !وقسمنا العرب ،نجتمعاه بسإحنا  ..وا 

حنا اللفعال  ناش حد يأخدنا هذا القرار منفردا، وماحطى عملنا العرب عربين وا 
حنا كنا مستعدين نروح مؤتمر القمة اإن  :يقولوااوقدام العرب هم ه !منهم قدام مسئوليات

 ين دول رفضوا هذا العمل!ولكن الثوري ،جنودنا معاهم ئونتعاون ونكافح ونعبى العرب
 قدام مسئولياتهم، وممكن يزايدوا! حطناش الناسولكن ما

 
 !ىبيزايدوا فعال دلوقت :محى الدين

 
 ى؟بيزايدوا إزا :عبد الناصر

 
 !بيطالبوا بالتحرير والضربى يعن :محى الدين

 
ى بيطالب ف النهارده هو !هات جيشك :له باقولبيطالب بالتحرير والضرب ى طيب الل :عبد الناصر

بنروح هناك نحط نقط ونتحدى ونحط  ،ىصلح عرب نروحش هناك نعملحنا ماإ .اإلذاعة
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 - ما بيقول األخ بومدينى ز  -هنطلع متخانقين ى رأيى أنا ف .ئولياتهكل واحد قدام مس
 !نطلع متخانقين

 
ن ،موضوع مؤتمر القمة إحنا الحقيقة رأينا فيه واضح وقلناهى يعن :األتاسى مامنتظرين شهادة  هموا 

مثل  -ىباألساس بالعكس واقفين بالصف المعاد !نفسهمفين ر عاى يعن ..إعفاء من أحد
السعودية متآمرة والجماهير ما عفتهم  ..إنهم متآمرين -ما تفضل السيد الرئيس جمال 

حاجة ى ف ل هموه ،ومهما زايدوا حاليا وطرحوا الحقيقة بيفضحوا نفسهم أكثر ،إطالقا
  !نقول بال مؤتمر !؟لمؤتمر

على ما أعتقد كثير  ،عملية مفضوحةى واجبهم يعنب وااشتراط المؤتمر حتى يقوم
المعركة  .حدود طاقته شاركت ما انتظر مؤتمرى السودان ف ؛من الدول األخرى شاركت

إسقاط األنظمة ى إن المعركة ف اسرائيلخوضها حاليا وهدف أمريكا و نبعم  ىلالالسياسية 
لكن حاليا المعركة  ،وقف حدة الهجوم المسلح هناخد شكل استفزازات .التقدمية تشتد

وبدهم يستغلوا المعركة  ،حرب نفسية مستمرة، تآمر مستمر ؛السياسية مشتدة جدا
  !ألنه من خالل المعركة السياسية بيتابعوا إسقاط األنظمة نفسها ؛السياسية أيضا

ى قوة أنظمتنا األساسية ف ..ىقوة البناء الداخلى فى الحقيقة قوة تنظيماتنا ماه
الدفاع عن ى ف ،الحرص على مصلحة الجماهيرى ف ..لتطلعات الجماهيرتبنيها الكامل 

نتصور من خالل المعطيات  .ىاألمة العربية، وأعتقد هذا مصدر قوة هام وأساس
ومن خالل  ،متآمر ؛مشاركةى الموجودة أن فيصل لن يجعل مؤتمر القمة يقدم على أ

كن أن يجعلوا المؤتمر يمال ن تآمره، وارتباطاته الموجودةيمكن أن يعود علمؤتمر الا
كون بعد تحد بعيد، وس الىالمعركة السياسية ى سيستغلوا انعقاد المؤتمر ف .يتخلى عنها

سيستغلوا إنهم هم الذين طرحوا  ،المؤتمر طبعا ظروف مستجدة من المعركة السياسية
 ،منطقهم الىشعار مؤتمر قمة وأنهم اليشاركوا إال عن طريقه، وأن األنظمة خضعت 

سئوليتهم من خالل الشارع فوضعنا وم .هو الصحيح.. ن منطقهم هو األصحأوثبت 
مطروح حاليا  اسرائيلتدعم ى دول المعادية أو الدول اللالقطع البترول عن  ؛ترحبما

  .لكل الجماهير
مؤتمر وزراء الخارجية مانفذ  -على ما أعتقد  -قرار من وزراء الخارجية  يهف

خالل المؤتمر قد يكون ى ف !ىخف شئى ماف ..ئتعرف هذا الششعوبهم ى ، يعنئشى أ
أن يحاولوا من خالل أن يستغلوا  ؛على الشعوبى المقصود من كل المؤتمر هو أن نخف

تؤخذ  المؤتمرات يكونى فى العاد .شعوبهم عدم مشاركتهم الىموضوع المؤتمر يرفع 
 !عند التنفيذ مشكلةو بيدفعوا  ..الدفعى ويسجلوا أرقام ف قرارات فقط بالدفع يتحمسوا
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الطرف  واالستعداد اآلخر ،ىفكمان إحنا نخطط اآلن لكسب فترة النضال السياس
فرصة انعقاد  اتنمو يغودول أخرى س .مخططهى وتدخل السعودية ف ،ىاآلخر المعاد

 تألن إذا تحرك ؛أيضا لكسب المعركة السياسية وكسب الوقت مؤتمر القمة بالذات
الشعب البد أن تتجلوا، قد تتجلوا، قد  آراءالجماهير لهم تهديدهم، احتمال هذا التهديد 

علشان نديلهم  اللى احناى بالذات يكسبوا الوقت لمرحلة النضال السياس ..تهدد البترول
طرحناه هو بقصد أن وضعنا بعض ى فنعتقد الطرح الل .عمليةى جوا ياخدوا أيفرصة لي

كسب الوقت  الىى وبذلك أيضا نتالفى مخططهم الرام ؛قاد المؤتمرالمسئوليات قبل انع
 !والتمويه على الشعب من خالل انعقاد المؤتمر

 
 ؟ضير للمؤتمرعايزين تح مهل معنى هذا إنك :عبد الناصر

 
 نعم. :األتاسى

 
رفض عقد مؤتمر القمة  ؛حاطينه مإنتى معنى الكالم اللى ما هو يعن !؟عايزين تحضير :عبد الناصر

قطع العالقات السياسية واالقتصادية ى أن تبرهن جميع دول المؤتمر على جديتها ف الى
وقف ى وف ،سحب أرصدتها من بنوك دول العدوانى والثقافية مع دول العدوان، وكذلك ف

فمعنى هذا إن يتعمل تحضير مؤتمر لوزراء الخارجية  .دول العدوان الىتصدير البترول 
 !قال فيه هذا الكالمويت

 
 .شئمؤتمر وزراء الخارجية بالكويت قرر هذا ال صوت:

 
 ؟هل قرر : عبد الناصر

 
ى الكويت فى ف ..فى نيويوركأثير الموضوع  هو ،حاجةتقررش الكويت ماى ف هو.. أل :رياض

 !الواقع لم نخرج بقرارات
 

 طرح الموضوع. صوت:
 

 كلها.المواضيع ى طرحت فى كل المسائل الل :رياض
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رأيك هو ى ربما يكون صار ف - شئسؤال ى يعن -رأيك ى هل ف .. يسئبومدين: سيادة الر 
 !؟من هذا المؤتمر بحسب رأيك شئأو هو انتظار  ،ىالعام العربى فقط للرأى موقف يعن
 !ن الترجى فائدة من هذا المؤتمرإكل كالمك بى الحظنا ف

 
ى والرأ ،هيلومنا ألن حصلت دعوة لمؤتمر القمةى العربالعام ى إن الرأى أنا رأي ..أل : عبد الناصر

ن فيه الدول العربية كلها ف ،ىمليون عرب 111بيفكر إن فيه ى العام العرب هذه ى وا 
نتحمل افإذا إحنا رفضنا ه ؛بيقول إنه مستعد النهاردهالمرحلة مستعدة، وكل واحد 
مليون ائة عنده تصور إن الم هوى الل ؛ىالعام العربى المسئولية التاريخية أمام الرأ

   .المعركة الىممكن يجمعوا طاقاتهم للدخول ى عرب
بنروح ونحط كل واحد  :باقولأنا  ،عتقد فيه دول لن تدخلاأنا بى للاالوقت ى ف

مانروحش نجامل أبدا ونتكلم بمنتهى الصراحة ونحط كل واحد  ،قدام مسئوليته بصراحة
 :بنقول نقطع العالقات!امش ه ..أل :اقطعوا العالقات، بيقولوا :قدام مسئوليته، ونقول

 ،اقطعوا العالقات الثقافية :بنقول نقطع البترول!امش ه.. أل :بيقولوا ،اقطعوا البترول
ممكن  - نقولو ى العام العربى بنطلع للرأ نقطع العالقات الثقافية!امش ه.. أل :بيقولوا

حنا جينا اإن  :أو كل واحد فينا يقول ،ونعمل بيانبنقول هذا الكالم،  -إحنا األربعة 
 اود ،مارضيش اولكن د ،هذه المعركةى احتراما لفكرة تعبئة األمة العربية كلها ف

 !مسئولياتها مارضيتش تتحمل ..وحطينا الناس قدام مسئولياتها ،مارضيش اود ،مارضيش
األمة العربية  األربعة قداملوحدنا إحنا ى نحتكر العمل العرب النهاردهحنا اأما إن 

 :ؤتمر القمة أمل كبير، وبنقوليات ومن اإلذاعات من مامنتظرة من الدع هىى الل ،كلها
حنا احتكرنا العمل العرب ،نشتغلاهى حنا بس اللا.. حنا ألاإن  حناش عايزين اوما ،ىوا 

ى األتاس هذا مسؤولية ، وأنا مش مع األخ نورى بنتحمل فى رأيى ف بقية األمة العربية!
عنده  النهاردهالشارع  !؟هذاى الشارع ف هوفين  أبدا! اكالمه على الشارع والكالم دى ف

 !ى؟مليون عرب المائةفين هم  ..ىمليون عرب المائةبإنه أمل 
 ،والدولة التانية مارضيتش والسعودية مارضيتش ليبيا مارضيتش :بنروح نقول

مقومات  ..فيه معركةى آد ،مسئوليتهمى آد :بنقول ،وهنحط الناس قدام مسئوليتها
اللى  3، 2، 1مقومات المعركة  ؟المعركةى مين عايز يشترك ف ،4، 3، 2، 1المعركة 

أو .. آه :يقولواابعد كده هم ه !بيشترك على هذا األساس عايز يشترك فى المعركة
حنا جينا على نفسنا  اد :ىالعام العربى بنقول للرأ ،أل :يقولوا حنا لم نقصر وا  حصل وا 

ولكن هؤالء  ،ىمن الميت مليون عربى عربى طاقة أى علشان ال نفرط ف ؛ورحنا وقبلنا
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أما  !ووضعناهم أمام مسئولياتهم ورفضوافرطوا وماقبلوش مسئولياتهم ى الل مالناس ه
 إحنا جينا عملنا اجتماع للدول الرباعية، ومعروف إن هناك اجتماع للقمة. النهارده

 
 قاطعين عالقات مع بريطانيا ومع أمريكا.بومدين: 

 
 مين؟  :عبد الناصر

 
 إحنا األربعة. بومدين:

 
حنا  ،ىالعالم العربى حنا فيه أزمة كبيرة فاإن المفروض  النهارده ؟لكن إيه.. آه : عبد الناصر وا 

 ،عايزين ندخل بقواتنا ،عايزين ندخل بجهدناإحنا  :يقولوااالتانيين ه !نحتكر النهارده
 ..معنى هذا إعفائهم !؟هل نعفيهم ..! خالصودول مش راضيين ،ئعايزين نعب
إن هم  :يقولوااهم ه !عايزين يتعاونوا معانا ومش راضيين :الحقيقة إن بيقولوا !النستطيع
حنا مش راضيين! عايزين تكون منه إن مؤتمر القمة قد ال :باقولوأنا  يتعاونوا معانا وا 
ى ال هى يعن ىه ..لبنانى ، وز ىالسودان ممكن تمشى لكن فيه بعض الدول ز  ؛فايدة

  !على الحياد ،كده وال كده
ى والباقيين كلهم يعن - قصد بالذات السوداناأنا ب -بعض الدول بالذات  يهف

حنا بنلفظهم ونقو  ،لمعركةهذه اى يجوا يعبئوا جهودهم فيباين إنهم عايزين   أل! :لهمل وا 
والعرب عرب ى مليون عرب ائةمتشبع بفكرة المى عام عربى رأ ..ىالعام العربى والرأ

حنا نخليهم عرب النا إن العرب فعال حاو .. لهم إن أل عايزين نثبت ؛نواحد مش عربي
 !أمكنشما خط واحد ولكنى يسيروا ف

 
ننا ال نحتكر العمل إ :ننا نعلن صراحةإحنا نقول للعالم كله ايمكن إن  ..ىل سمحا : زعين

نعلنها إحنا  ،نباركها ..المعركةى دولة أخرى قادمة فى ونبارك السودان وأ، قطعاى العرب
إحنا نعلن نبارك مواقف السودان سوت كذا وكذا وكذا،  !األربعة مو بس دولة واحدة

 -نحتكر ونحن ال ،ونبارك الدول وندعوا كل دولة عربية أن تقدم ما تستطيع تقديمه
ى ونناشد أ ،ىوليس ملك لنا العمل العربى نحتكر العمل العربال -نعيدها ثالث مرات 

 هذا أمر كثير واضح. .. ملك أو رئيس أن يقدم لهذه القضية
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 الىتع: لكل بيقو  هوألنك هتعلن هذا اإلعالن و  ؛هذاى إنت تبقى متناقض مع نفسك ف :عبد الناصر
 أل! له: بتقول ،أقعد معاك

 
 .ىفيه صيغ كثيرة يعن :زعين

 
 !هذه الصيغة متناقضة مع موقفكى يعن :عبد الناصر

 
 !مش متناقضة أبدا.. أل :زعين

 
 :فبيقولك ،ىجيواحد عايز يى ملك أو رئيس وأى تبارك أإذا كنت هتعلن للناس إنك  :عبد الناصر

باين إنه  فيبقى الكالم ..أل :لهل بتقو  ؟هذه القضية سنقعد نتكلم كيف نسو  الىطيب تع
  هذا الكالم!ى ناقض نفسنا فنحنا باكالم متناقض، باين إن 

ى إن هيبقى علينا لوم من الرأ :باقوللكن  ،المؤتمرى ماعنديش أمل فى أنا يعن
بالدنا فيه ناس ى وف !ناس هتلومنا يهف بالدنا نفسهاى حتى ف ..بلدناى وفى العام العرب
إن العرب عايزين  :وهيقولوا ،ناس كذا يهناس رجعيين وف يهوفى الخط الثور ى ماهماش ف
 ،المعركةى وهؤالء الثوريين ماهماش راضيين أبدا يدخلوا العرب ف ،المعركةى يدخلوا ف
  !هيقال هذا الكالم وبيقال هذا الكالم وكذا! ،وكذا ،لغاية كذادخلوا وخدوا وأهم 

أتمنى إن أنا عن نفسى ى وأنا الحقيقة يعن ..باقولالحقيقة أنا مش  ادى يعن
 ليه؟ ألن أنا مش عايز أقابل فيصل وال أقعد مع فيصلى يعن ،ماأروحش مؤتمر القمة

تايه، العالم  هوى العالم العرب النهارده ضهلكن بر  وال أتكلم مع فيصل أبدا الحقيقة!
 ةألنه شايف إنه خد ضرب ؛بيدور على حاجة يتعلق فيهاى مبلبل، العالم العربى العرب
حنا أخدنا كلنا هزيمة كبيرةكبي قد ينتج عن مؤتمر القمة  :قولنب ،مؤتمر القمةى جيي !رة وا 

وتشان نج تو ى ماوتس هوماى يعن وياريت يمشوا! ..فيهاى ونمشى تعبئة للعالم العرب
هذه األيام قال ى ونج فتى تسو وما !هذه العمليةى مشيوا وعملوا تحالف ومشيوا فو  ،تشك

ى أ أبنعبى فلوس يعنى واحد أى أ ،بندقية عايزينهاى إن أ :قال ،كتبهى الكالم اللى ف
 !ها وبعدين نحل هذه التناقضاتأنعب ..المعركة ضد العدوى ها فأحاجة نقدر نعب

 
إن هناك  ؛من الناحية العقائديةهواش على ما أعتقد المشكل ما ..يسئسيادة الر  هوبومدين: 

لكن إحنا بننظر للموضوع على كل حال من  .ظروف خاصة تتطلب تجنيد كل الطاقات
إحنا مااجتمعناش على  .بالنسبة إليناى موقف تكتيك هوإذا كان الموقف  ،ناحية الفاعلية



  سرى للغاية 

29 

 

ناش إن هناك وجدكالمنا ماى قفنا بالمشكل نفسه، فاموعد أوال وجمعتنا على كل حال مو 
طرحت مش ى المواضيع الل ..ناها بالنسبة للجوهرطرحى خالفات حول المواضيع الل

   .الوحدة وغيرها
العام ى لرألاالجتماع هذا لتوضيح إذا كان  ..األولى إذا كان أنا طرحت سؤال ف

  !ىثان شئهذا  ..آخر من المؤتمر هذا شئ ى، أما إذا كان يرجشئى هذا يعن ..ىالعرب
نما يشوفوه من إذا   ناحية  الموضوع ماهواش موضوع رجعيين وتقدميين، وا 

ى فنجتمع  اليومسبقت ى كل االجتماعات اللى إحنا ف .من ناحية النتيجة ..الفايدة
عدد  ،علشان نقطع عالقات مع ألمانيا رمؤتمرات القمة، نقر ى الجامعة العربية ونجتمع ف

  !مانقطعش :من الدول يقطع والعدد اآلخر يقول
 ،الضفة الغربيةى قايمة ف ،الشامى قايمة ف ،سيناى كانت الحرب قايمة ف إمبارح

تقع ى لكل المؤامرات التى المحرك األساسى باعتبار ه ؛إحنا قطعنا العالقات مع أمريكا
ى هذه ورقة ربما نحتاجها للتفاوض ف ..إن نخليهم.. أل :كل اآلخرون قال ،المنطقةى ف

ا نستعمل وفودنا إحن ،ىاالتحاد السوفيت الىوفودكم بالنسبة  تمإنتم استعمل !المستقبل
يوصلنا برقية  .المغربى كل حال فى تونس وقيل فى هذا كالم قيل ف بالنسبة ألمريكا!

: لهمل بإن الزم تتصل بالشركات وتقو  ؛أخرى من ليبيا تطلب من وزارة البترول عندنا
 !إحنا فى عرضك

حنا  ،واضحةعلى أساس شروط  بنتالقى إذا كان مثال ،هذه مسئوليات إذا   وا 
إحنا نفضل إننا نفترق  ؛هذه الشروط ما نقدرش نتفاهم أبداوبدون  ،طرحنا الشروط هذه

بيكون موقف واضح  ..ضيةوبيكون الموقف بالنسبة للق ،هذه المرحلةى فى مع كل عرب
 !سياسة غامضةى معا فى نفضلش أن نمشجدا، لكن ما

استعمال البترول كسالح وهذا سالح خطير جدا، ولم  ..طرحنا شروط البترول
تقريبا  الىحو  يهعلى حسب معلوماتنا ف - اقترحنا شرط سحب الودائع !يستعمل البترول
طلبنا  - موجود بين أموال الكويت وأموال ليبيا وأموال السعودية ىهى ألفين مليار الل

طلبنا منهم بس  ..المعركةى منهم سحب هذه الودائع وماطلبناش منهم أن يستعملوها ف
 !سحبها من بنوك بريطانيا ومن بنوك أمريكا، هذه الودائع لم تسحب

ذا كان والعراق إ ،وضع العراق وضع خطير :قلنا ،بعض القروض الىأشرنا 
 ؛سنة هواشأشهر إذا كان ما 6رض على األقل يواصل المعركة البد من تقديم له ق

لكن قد يقولوا قرض على مدى حتى يستطيع  ،إن العراق عايزين نتصدق عليهنقولش ما
مليون  25إنتم نفسكم طلبتم قرض  حتى استجابة!ى فلكن ما ،أن يخوض معركة البترول
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مليون  25تافه جدا إيه  شئ ..تافه بالنسبة للكويت شئهذا  ..بسيط جدا شئ ؛جنيه
 !لكن مافيش رد !؟جنيه

قطع عالقات مع أمريكا اليه أنا ه ..قطع العالقات مع أمريكا وبريطانيا 
  !مافيش ردى يعن ..ممكن يكون هذا مصير واحد !وبريطانيا أنا ماأقطعش

كان يقول إيه؟ كان فيصل ، لإنهاء مشكل اليمن باالعتراف بحكومة السال طلبنا
حنا  :قلنا !يهدد المملكة السعودية.. يهددنا هوبأن عبد الناصر  :يقول هذا ممكن وا 

إيه رأيكم  :لناا يقولو  ..ىعايزين رأ.. أل :واخدين هذه المبادرة، طلبنا من سفيرهم قلنا
إحنا كنا مطلعين إن فيه عدد مهم  فى المعركة. حتى تسمحوا للقوات العربية تشارك

  !يحل مشكلى الل وضع جديدالزم تاخدوا  ،اليمنى موجود ف هوى اللى للجيش العرب
 ،واووضع خطير سهل ..وضع يهتطلبوا خروج القوات، اليوم ف ممن قبل كنت مإنت
 هو ..اجتماع وزراء الخارجيةى نطرح المشاكل ف :سناش وقلناأورغم هذا ما ي !ومافيش

 هن هذإتنازلنا ومشينا علشان نتالقى مع ى فلنفرض أننا يعن نفس السؤال المطروح اليوم!
ى الرأى على كل حال ربما رد فعل ف .ىنفس الشروط يعن ..ةنفس الشروط المطروح

منقسمين ومارضيوش يتالقوا  :يكون رد فعل خطير، كما لو قلنا مثال هوى العام العرب
بالنسبة لهؤالء الناس تكون قفنا كذلك اوالزم مو  ،أبدا ألن الحالة خطيرة والموقف خطير

  .واضحة
مش  إحنا بنتالقى حتى مع الشيطان ،بيقبلوا هذه الشروطإذا كان  :أنا قلتفلهذا 
 الى ..وعشاءبحكايات وغداء ى تنتهى والمسائل يعن نروحلكن إذا كان  !مع فيصل فقط

  !أنا أفضل إننا مانمشيش من اآلن ،بنتيجةحتى ونسلم على بعض مانخرجش  ،آخره
ى تقدير  ىيعن !ننا سنخرج منقسمينا  و  ،ن المؤتمر فاشلإى الشخصى أنا تقدير 

، إذا كنا ونخرج نشتم نخرج منقسمينى حتما يعن - قد أكون غلط -ى الشخص
 الىالعرب لم يرتفعوا ، يكون فيه انقسامالعام ى الرأى كذلك ف !للخناقماوصلناش 

من واجبهم أن يرتقوا كانت ى المسئوليات الخطرة الت ..مستوى المسئوليات التاريخية
  !آخره الى ..إليها، ومافيش فايدة هذه األمم منقسمة

ألن إحنا من  ؛الواقع تعصبنا لعدم عقد هذا المؤتمرى خوة فأوبكل بكل صراحة 
 ربما الجزائر ظهرت - نفس االجتماعى قلت لألخ الرئيس وقلتها فمثل ما -األول ربما 

ء ماهواش ممكن أبدا نتنازل فيها أشياى فلهذا يعن .بمظهر تعصب بالنسبة لهذه القضية
وناس يستغلوا  ،آخره الى ..ةناس راح تتعب من المواجهة الخطر  يهن فأل ؛عليها

  !الظروف بالعكس
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 - تكلم بالنسبة للحكوماتاب -ى يبقى نوع من الخيال أن هناك تضامن عرب إذا  
يتقدموا ى ش ممكن الجماعة يطلبوا الشروط اللاهو األن م ؛وبين على كل حال االنكسار

  .بيها
حنا مش ممكن أظن يعن هوش ممكن ما - الخاصى وأنا أتكلم على رأي -ى وا 

إذا كان نستعمل أسلحة الزم نستعملها  ىهى الل ؛أن أتنازل على عدد من هذه الشروط
 كل الدول العربية حققت كلها، أو قول مانستعملش األسلحة ألن قضية فلسطين لوال

حاول ى ألن عدد قليل جدا من الدول العربية الل .هذه الحالةى كناش نكون فد ماهالج
 ،افقواكله كان ينى أما الباق ،ناحية قضية فلسطينى قام بعمل جدى على كل حال الل

 لمشكل مؤتمر القمة.ى بكل صراحة تقييمى فهذا يعن ..كان يعرقلوا
 

 .ىتفضل أخ :عبد الناصر
 

ى تنتج مستقبال تملى الت ويمكن أى السابق والظروف التى أعتقد أن ظروف المعركة ف :جديد
وكذلك أن نقدر كل التقدير ما يمكن أن يكون معنا  ،علينا أن نكون واضحين كل وضوح

حساب أو خطأ ى وأ ؛عركة المقبلةالمى المعركة المقبلة وما اليمكن أن يكون معنا فى ف
سواء كانت السياسية أو العسكرية  ،المعركة المقبلةى الحساب ينتج عن تقدير قوانا فى ف

والمعركة المقبلة قاسية وتهدد مصير،  .البد أن نرى لها أثر وأثر عميق ..أو االقتصادية
وبنفس الوقت أن نحرص على  ،ومن هذا المنطلق نحاول أن نوفر لها كل أسباب النجاح

  .حسابنا لما نملكى صحيح وليس هناك خطأ ف هوأن يكون تقديرنا لهذه القوة 
غير صالحنا، وأولى درجات الوضوح أن ى ثم أثناء المعركة يظهر أننا قدرنا وف

ذا ما كان الجواب  اسرائيلمن هو عدونا بالدقة، هل عدونا  نعرف  ؛فقط اسرائيلفقط؟ وا 
ومن ظهر  اسرائيلإذا كان عدونا  .بشكل مختلف معنى ذلك يمكن أن نخطط للمعركة

 .ا أيضا أن نخطط للمعركة بشكل آخرفعلين - أمريكا وبريطانيا - فعال أثناء التجربة
 اسرائيلأن أمريكا وبريطانيا و  - المشروعى ومقدم ف وهذا متفق عليه -باعتقادنا طبعا 

البد أن  إذا   .المعركةى المرحلة القادمة فى هذه المرحلة وفى واحد، على األقل ف شئ
  .كن أن يؤثر على قوانا كل التأثيريمى نحسب بدقة هذا العامل الجديد الذ

 تكلمنا به قبلواحد  شئنتكلم اآلن أن الرجعية والصهيونية واالستعمار  منحن ل
نما ذلك واضح  ،أو محبة إحراج ىوليس عن تجن المعركة بأشهر طويلة، وهذا واضح وا 

مرت علينا نحن كأنظمة تقدمية أو ى وواضح بالتجارب المتكررة الت ،باألدلةكل وضوح 
  .السابقى فى على الوطن العرب
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 إنما هذا حاصل ،باشر أو غير مباشرال يهم أن يكون هذا االرتباط بشكل م
ى يدخل بشكل غير مباشر معنا فى ن العدو الذإ :ومن هنا نقول .وعلينا أن ال ننسى

أثناء المعركة أيضا ى األمثلة على ذلك ف .لمعركة أيضا يجب أن نحسب له حسابا
حزيران/ يونيه بدأت قبل ذلك بفترة، ورغم ذلك كنا  5هذه المعركة لم تبدأ بـ  ؛واضحة

ى فى تتصاعد المعارك وهو باق توكان ،انجلتراى يصل موجود فنغفل أن الملك ف
 -وثم عاد  - ال تقل عداءا لنا كعرب عن انجلتراى وه -بلجيكا  الىثم تركها  ،انجلترا

و، هل كان حزيران أو يوني 5يومين أو يوم واحد من  ..قبل أيام قليلة - على ما أذكر
 !نه كان اليدركإ :جدا أن نقولى أعتقد أن من العفو  !؟اليدرك خطورة الموضوع

مثل تلك الظروف ى منه فى أال كان يستدع ،مشكلة اليمن وتطورها وتعقيدها
أن يجعل مجال للقوات ى على األقل أن يبادر ف ،كانت تمر بها األمة العربيةى الت

تخوضها هنا على الحدود ى المعركة التى أن تشارك ف ،اليمنى العربية الموجودة ف
شان ت ..التاريخ ضد عدو محددى صحيح هناك تحالفات متعددة قامت ف ؟!الفلسطينية

عدو واضح  هتونج تحالفوا أيضا ضد عدو محدد هو اليابان باعتبار ى شيك وماوتستى كا
الروس واألمريكان  .وظاهر، ورغم هذا التاريخ يدل أنهم اختلفوا حتى أثناء المعركة

عدو محدد هو النازية أو  دإنما ض ،مختلفةوالبريطانيين تحالفوا أيضا رغم األنظمة ال
 !الفاشية

فإذا كان عدونا األمريكان واإلنجليز فهناك  ؟من هو عدونا :اآلن نحن نقول
واليمكن أن يحركوا ساكن إال من خالل  ،عالقات متشابكة بين أنظمة عربية وبين هؤالء

أو الملك ى السعودية حتى ولو حاولت ه من األمريكان واإلنجليز!ى تأتى األوامر الت
وتشابك ى تشابك االقتصادفال ؛صف المعركةى نفسه أن يكون ف هولو حاول  ..نفسه

 !العالقات السياسية وحتى االجتماعية تجعل من هذا النظام مكبل وأسير الرتباطاته هذه
واألمثلة على نظام األردن وصداقات الناس الموجودين حول  ،األردن كذلك

عتقد لن اب ،حتى ولو حاول هو بنفسه أن يقوم بعكس ذلك ،معروف ..الملك ليس جديد
  يستطيع!

كان صرحها ى كذلك من االرتباطات والتصريحات الت ،الحبيب بورقيبة وغيره
أو السالم مع  اسرائيلمع  أو التفاهم اسرائيلعن الصلح مع  ..قبل كثير من المعركة

، أثناء المعركة رفع شعار مقاطعة سياسية واقتصادية لدول العدوان، ما هو كان اسرائيل
  !رد الفعل؟
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ال السعودية وال المغرب وال تونس وال  ؛نرى أن هذه األنظمة لم تحرك ساكنا
ألنه  ؟لماذا وقف هذا الموقف ،كان له موقف آخرى بينما الشعب العرب !أيضا الكويت

لماذا  .ه العدو فأصبح قادر على أن يتصرفوضح أمام ..المعركةى أمامه وضوح ف
 ،ألن المعركة واضحة ؟ضد القواعد وضد إعادة ضخ البترولليبيا ى ار الشعب فث

 ،بادرةى يكون له أسوف ال فهوم العدو بذهنهفعندما تميل المعركة أو عندما يختلط م
  .جهد لصالح المعركةى ولن يستطيع أن يقوم بأ

 ،المغربى المغرب أيضا طلعت مظاهرات وطلعت هناك أشياء كثيرة فى ف
لماذا؟ ألن العدو واضح كل  ..وتونسوفى  ،عنها سيادة الرئيسبالحديث وتفضل 
وهذا الشعب  ،يعلق على اجتماعنا اآلن كل األملى الذى هذا التحرك الشعب .الوضوح

األنظمة الثورية أو التقدمية ى كبت حريته سنين طويلة ويتعلق دائما وباستمرار فى الذ
ذهنه المعركة مستقبال من خالل المشاركة ى ، كيف تكون واضحة فىالوطن العربى ف

  !؟مستوى مؤتمر القمةى الجماعية ف
عليه  الىسوف تتو  الىوبالت ،ذهنه وسوف يبقى حائرى سوف تضيع المفاهيم ف
بادرة للمساعدة أو حتى ى يمكن أن يكون هناك أوال ،الضربات من األنظمة نفسها

  حتجاج أو حتى المشاركة العاطفية!لال
نما أيضا لسنين فى ليس ف ،ىسنفقد كل هذا التحرك الشعب إذا   ى المعركة فقط وا 
وعلى مال على حركات ثورية آألنه يشعر أنه طعن، ويشعر أنه قد علق  ؛المستقبل

 !متاهات مؤتمرات القمةى ثم تبين أنها تضيع ف ،مواقف جدية
يشنها علينا خصومنا اآلن ى المعركة السياسية الت ..الموضوعى الواقع يعنى ف

عتقد أن األمريكان اوب !معركة رهيبةى لكن الحقيقة ه ،تكلم عنها دكتور نور الدين
 ؛مكان آخرى المتحدة أو فى وف دمشقى ليسوا أغبياء لدرجة إسقاط األنظمة ف موحلفاؤه
أبطال  ..ذلك سيجعل منا أبطال !دمشق والقاهرة الى ىسرائيلاالى ل الجندصيبأن س

 .ألننا كنا فعال نقاتل أمام عدو بكل طاقاتنا وكل إمكانياتنا ؛األبد الىتاريخيين 
أما المخطط الموضوع هو إسقاط هذه األنظمة من خالل المعركة السياسية 

عادة ى والمشاكل الت ،االقتصاديةوالمتاعب  عادة التسليح وا  يمكن أن تنتج عن الحرب وا 
عادة بناء مواردنا لمواجهة  ،القوة الدفاعية   .جديدةالظروف الوا 

سوف تؤمن فعال إسقاط هذه ى التى ه ،تطرح اآلنى فالمعركة السياسية الت
حتى أمام  ..الشعوب أمامموقفنا ر ما يمكن أن نتعرض إليه هو أن نفقد خطوأ .األنظمة

ى سياسيا منذ سنوات ف أمنطقنا كان معب .المعركةى يقاتل معنا اآلن فى شعبنا الذ
 الرجعيةهذه  .ضد منطق مؤتمرات القمة ،سورياى العراق وفى الجزائر وفى المتحدة وف
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مؤتمر القمة، واألنظمة التقدمية كانت ى فى وضحت استراتيجيتها من خالل العمل العرب
 .لثورية، ولقاء مع الشعوب العربيةبقاء األنظمة ا وه ؛جيتها مختلفة وطرحت بديلاستراتي

البد من أن يؤثر كل التأثير على األنظمة التقدمية  ،فإفقاد هذه االستراتيجية منطقها
وسوف نرى أنفسنا  ،سوف تهتز األمور الىوبالت .داخل كل قطر من األقطارى حتى ف

 .مثل هذا الوقتى مما لو كنا اآلن ف ،أكثر بكثير وبمراحلى تآمر داخل الىأننا نتعرض 
ومن  ،عتقد أخطر ما يمكن أن نتعرض إليه من خالل منطق مؤتمرات القمةاوهذا ب

  .أو مبادرة للعمل أو إمكانية تحركبادرة ى خالل إفقادنا أ
فإحنا ما طارحين هذا  ؛هم تصريح إعفاء من المسئوليةئعطاإموضوع الحقيقة 

ستساهم أو ى ممكن أن تقام عالقات ثنائية وفق خطة معينة مع كل الدول الت .شئال
مكانياتها، ونرحب فيها كل الترحيب وتشارك بقدر جديتها ف هذه ى تضع طاقاتها وا 

جواز ى هو الزم يعطى فمن رأي ،أما المشاركة الرمزية والمشاركة من بعيد .المعركة
  .واضح حتى أثناء المعركةى وهذا يعن شاركين!شاركوا وهم ليسوا م :يقولواالتصريح بأن 

إحنا قبل المعركة وأثناء المعركة طلبنا نقطة مالحظة أن تكون على  ،لبنان مثال
نقطة  - عدو وراء الجبال الموجودة أمامنالرصد تحركات ال ؛الحدود اللبنانية الفلسطينية

نطمح من مشاركة جدية أن فكيف يمكن  !رفضوا قبل المعركة وأثناء المعركة -مالحظة 
مع العلم أن لبنان له وضع خاص، ويمكن أن نقدر هذا الوضع الخاص  !؟من لبنان
  !اموقفها واضح كاناألحرى الدول األخرى بللبنان، ف

ن دول العدوان هو اآلن السعودية تطرح أن قطع البترول أو منع البترول ع
فكيف  !روجنا من المعركةبداية خى اآلن تطرحه والنزال نحن ف عبارة عن تخريب!

داخل ى العام الموجود فى وكيف عندما يصبح غير مهتم بالرأ !؟ىعندما نلتق
الفترة ى وشنقوا أو أعدموا بعض العمال ف ،السعوديةى لماذا تحرك الشعب ف !؟السعودية
  !لموقف السعودية !؟السابقة

تحضر السعودية لمؤتمر القمة البد من أن تأخذ جواز  عندما :أنا أقول اآلن
بعيدة عن متناول الشعب ومتناول ى تتآمر بشكل مستور وهى لك ؛مرور أمام شعبها

  .العامى إدانة الرأ
نما فيه  ،إحنا طرحنا طبعا أشياء معينة عدم الحضور ليس بمنطق السلب وا 

نما المطروحة. وهذه ليست مطروحة اآلن ،أشياء محددة  ،. قطع العالقات السياسيةوا 
عالقات ، قطع الىبحث جدى أى دخول فالى جدية فالليس أبسط من ذلك برهنة عن 

إال أن تتحرر هذه الدول  -ى أنا برأي -وال تكلف  ،هذه أمور بسيطة .االقتصادية كذلك
 الىو ى الشعب العرب الىتثبت أنها مرتبطة ومشدودة ى لك ؛من ارتباطاتها ومن عالقتها
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قضايا االستعمار وقضايا  الىمشدودة ى هأكثر مما  ،قضاياها ىلااألمة العربية و 
وتحل محله ى الشعب العربى وتحاول أن تفن ،ىللشعب العرب هدطتضى مبريالية التاال

 !شعب آخر
نتيجة إال عندما بوشوفنا ما راح نطلع  ،فالحقيقة إحنا درسنا الموضوع بكل أبعاده

والبادرة الجدية تنتج عن  ..المعركةى مشاركة فال الىنشعر فعال أن هناك بادرة جدية 
 !ىمدلول عملى أ نتخرج كتصريحات بدو ى مثل هذه المواقف وليس عن المواقف الت

 
 .بقوا استأنفوا بقى المناقشة معاهإ، الصبح 11.31الساعة  بكرهى جاى الرئيس األزهر  :عبد الناصر

 )ضحك(
 

 )ضحك( ..االجتماع يوملو بدك  ..يسئبومدين: سيادة الر 
 

 .طالب سفير السودان إبالغ الصحف هذا النبأو  ،طالبين الموافقةى يعن ..هم بيستأذنوا : عبد الناصر
 !؟إذا جه بقى فيصل بتعملوا فيه إيهيجيش، له ماول بنرحب بيه طبعا مابنقدر نق

 
 !الساللى جيي هبومدين: بعد بكر 

 
 ؟نعم :عبد الناصر

 
 .هبعد بكر  بومدين:

 
 مين؟ :عبد الناصر

 
 !الساللى جيي هبعد بكر  بومدين:

 
 !بيهاجموه من تحت ..عمال يحاربى الراجل يعن ..السالل مزنوق هناك :عبد الناصر

 
 مع أمريكا.قطع عالقاته هو السودان على األقل موقفه كان مشرف، على األقل  ..أل بومدين:  
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تعليقا  -فيصل ى ش إن فيه فايدة فباقولأنا ما ،طبعا بالنسبة لفيصل هو ؟مع أمريكا :الناصرعبد 
 إمبارحبالعكس أنا من  ؛ش أبدا إنه مش متآمرباقولما - يددعلى كالم األخ صالح ج

إن سياسيا هنالم  :باقولولكن أنا  ش إن فيه أمل فيه!باقولمتآمر وما إن فيصل :باقول
من هذا  شئإن كان فيه إمكانية لعمل  ؛ىالعالم العرب الىوسيصور األمر  ،وعربيا هنالم

ن إحنا منعنا هذا   !المؤتمر وا 
لو األخ صالح الكالم  :باقولأنا  !حنا هنطلع من المؤتمر بحاجةاش إن باقولما

مين هم  :لهمل ا؟ بنقو ؤنمن هم أعدا :المؤتمرى األول بنقوله فى ف النهاردهقاله ى الل
وبهذا لن يتبلبل الشعب  ..وبنقول هذا الكالم ،ات مع أعدائناقطعوا العالقاو  ،أعدائنا

  .العربى أبدا
ما فيه ناس د بياخد مسؤلياته يا إحما كل وااإي ؛إحنا بنطلع نوضح األمور

ألن فيه  ؛مش هنطلع أبدا متحدين هنطلع منقسمين :باقولوأنا  .ولياتهائهتتخلى عن مس
نجلترا ؛بدا مع أمريكا وانجلتراناس مش هيقطعوا عالقتهم أ  !ألنهم متعاونين مع أمريكا وا 

 نقط أخرى. الىننتقل 
 

 ؟انتهينا من الناحية العسكرية هوبومدين: 
 

 اتكلمنا على الناحية العسكرية لسه خالص.إحنا ما ..أل :عبد الناصر
 

 .فيه نقطتين المشروعى بومدين: ألن ف
 

نفس الوقت أيضا ى ف ،إحنا الحقيقة يجب أن ننسق سياستنا الخارجية عربيا ودوليا هو : عبد الناصر
على أساس  ؛ىموقفنا مع االتحاد السوفيت ،األمم المتحدةى يجب أن نتفق على موقفنا ف

 .ىوأيضا العمل العسكر  ،الناحية السياسية والناحية العسكريةى إنه عامل مهم جدا ف
حنا بالنسبة أل حنا عندنا ى إحنا مستعدين أل ،عسكرية اتفاقياتى وا  اتفاقيات عسكرية، وا 

وعندنا اتفاقية عسكرية غير  .كم، وعندنا اتفاقية عسكرية معاكمية عسكرية معاقافات
حنا بعتنالهم قوات، وا   حنا لما حاربنا هم بعتولنا مكتوبة مع الجزائر، لما هم حاربوا وا 

حنا طالبين منهم .يمكن بدون تعقيبما فيها ى فهذه االتفاقية قائمة، ويعن ؛قوات  ..وا 
لك وال اتفقتوا مع بعض ل قاى ما أعرفش فوز  ..حاجاتى عتقد طالبين من األخ زبير اب

 ؟عليها
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 يا سيادة الرئيس. شئاتفقنا على كل  :ىزبير 
 

هل  ،بالنسبة للناحية العسكرية .فإحنا بينا وبين الجزائر اتفاقية عسكرية غير مكتوبة :عبد الناصر
وبالنسبة لموضوع العمل  ؟هذا الموضوعى ف بكرهيفكروا لغاية  ..نفكر إخوانا العراقيين

 ؟هل إحنا متفقين عليه كلنا ،ىالجماعى السياس
 

 ..بالنسبة :بومدين
  

من  شئى أو أى مجلس أعلى للحركات الثورية أو مجلس أعلى للعمل السياس هوى الل :عبد الناصر
  .هذا الموضوعى حنا مافيش خالف فاأعتقد إن  ؛هذا القبيل

استمرار التزام الدول األربع  ،دول العدوان الىبالنسبة لقرار عدم تصدير البترول 
رغم أن سالح قطع البترول اليمكن أن  ،دول العدوان الىبقرار عدم تصدير البترول 

عتقد ابى يعن اد ،جميع األقطار العربية عن تصديره يكون له فاعلية كاملة إال إذا توقفت
انيا، هل إن العراق يجب أن تبدأ بأنها تصدر البترول لجميع الدول ما عدا أمريكا وبريط

 ؟أخذتوا قرار بهذا الشكل
 

 !واآلن فيه تصدير بترول ،فيه قرار صوت:
 

 ما هو موقف العراق؟ ،دوا أمريكا وبريطانياإبدأ بعد كده، إذا الباقيين كلهم ي :عبد الناصر
نقط ى اآلخر الحقيقة نقدر نمر عليها ألن هى حاطينها فنتم اى النقط الل

اعتبار أمريكا  " ..سياسة الخارجية والسياسة العربيةلما بنتكلم على ال ىهى الل ؛أساسية
العدوان بمساعداتها المباشرة وغير المباشرة ى وبريطانيا وألمانيا الغربية مشاركة ف

ليس أمرا طارئا أو عرضيا إنما  اسرائيلالدول و ، علما بأن التضامن بين هذه سرائيلال
 معهذه من معامالتها  دفالبد ولح ؛هو مستمر استمرارا للمصلحة اإلمبريالية لهذه الدول

  .حنا متفقين على هذا الموضوعاوأعتقد إن  ".اطعتها سياسيا واقتصاديا وثقافياالعدو، ومق
ى سواء ف ؛ان بدرجات متفاوتةتحديد عالقتنا بالدول الغربية األخرى بعد العدو  "

كانية تحسن موقفها من قضية على ضوء إم ؛المحافل الدوليةى مجال التسليح أو ف
  .هذا الموضوعى أيضا متفقين ف ."العرب

  ؟فيه مالحظات على هذا
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وسائر الدول االشتراكية ألقصى حد، مع الشعور ى التعاون مع االتحاد السوفيت"
ويترتب  .سبيل استرداد حقهمى قضيتهم والمكافحون فالكامل بأن العرب هم أصحاب 
بالنسبة لمحو آثار  ؛على امتالك حرية العمل واالختيارعلى ذلك أن يظلوا حريصين 

بناء مجتمعهم  الىالقضية الفلسطينية عامة، وكذلك بالنسبة  الىالعدوان أو بالنسبة 
  .متفقين أيضا على هذا الموضوع ".وفقا لعقيدتهم القومية االشتراكيةى التقدمى العرب

 نعم. ؟"توثيق العالقات مع فرنسا"
 

، ىمثل ليهم مثل ما أنتم معترفين بالحزب الشيوعى ، يعن"أقصى حد الى"مش يقصد  : عارف
 !د"؟أقصى ح"ليش من 

 
 ى؟نتم معترفين بالحزب الشيوعإ :عبد الناصر

 
 .أل :زعين

 
نتم مش ا  و  )ضحك( !ىلكن عندهم حزب شيوعى هم مش معترفين بالحزب الشيوع :عبد الناصر

 ؟ىمعترفين بالحزب الشيوع
 

 !معترفين بيه طبعامش  :عارف
 

 ."أقصى حد الى"نشيل  !ىماعندناش حزب شيوعى إحنا الل !ىلكن عندكم حزب شيوع :عبد الناصر
مش معنى ى يعن ،ىبدون االعتراف بالحزب الشيوعى على المعنى يعن باتكلمأصال أنا 

 ؟ى، مش كده يا أخ أتاسىحنا نعترف بالحزب الشيوعاهذا أبدا إن 
 
 ما أنا معترف.  :ىتاساأل
 

ى تقف فى والت ،وقفت من قضية العدوان موقفا نزيهاى توثيق العالقات مع فرنسا الت " :عبد الناصر
دفعها نحو مواقف  الىالحثيث ى والسع ،وجه المطامع اإلمبريالية األمريكية والبريطانية

  ."جميع المجاالتى أكثر إيجابية أيضا، واالستفادة من تعزيز العالقات معها ف
كشفت ى والت ،مبدأ عدم االنحياز الىتظهر انتمائها ى إعادة تقييم الدول الت "

محاولة بذل جميع  مع ،األحداث األخيرة انحيازها ضد الحركات التحررية والتقدمية
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ماأمكن ى جانب الخط التحرر  الىواستعمال مختلف األساليب لكسبها  الجهود الممكنة
  ."ذلك

جانبنا وبذل  الىوقفت ى والت ،ناصرت قضيتناى تمتين العالقات مع الدول الت "
  ى".وقفت موقف المتردد من مناصرة الحق العربى الدول الت الجتذابالالزمة ى المساع
 
أيدت وماتزال تؤيد ى الصين الشعبية، التالمحافظة على عالقات الصداقة مع  "

  ."قضايانا بدون تحفظ
 ؟نعم ..اعتبار الدول العربية ".ة العربيةالسياس "

 
 بومدين: بالنسبة للصين؟ فيه مشكل شائك.

 
 !"بدون تحفظ " :عبد الناصر

 
 ."أيدتنا بدون تحفظ " : األتاسى

 
 
 

 ."أيدتنا بدون تحفظ "ماسمعتش،   بومدين:
 
هذا االجتماع القاعدة األساسية للعمل ى السياسة العربية، اعتبار الدول األربع الممثلة ف " : الناصرعبد 

يجب أن تقفها ى أساس المواقف التى المشترك، واتخاذ قرارات المكتب السياسى العرب
 مشروط اد .."ن المراحل المختلفةكل مرحلة مى الدول األربع من الحكومات العربية ف

 ..ــب
  

 .ى، بإيجاد المكتب السياسىبإنشاء المكتب السياس :زعين
 

 ؟ىهيبقى فيه تشاور يعنى يعن :عبد الناصر
 

 .زام، ما دام رفضنا اإللزام حالياإل يهمحطوطة على أساس صيغة يكون ف :األتاسى
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 أخ عارف فيه حاجة؟ .."ة استدراج الدول العربية األخرىمحاول"  :عبد الناصر
 

 شكرا... أل عارف: 
 

غتها إذا اهذه النقطة بتعيدوا صيى ز  ىهى النقط الل ..ممكن بتعيد صياغته اد هو :عبد الناصر
  .ىتعبناكوا إخوانا السوريين يعن

معركة عسكرية ى ف محاولة زجها الىمحاولة استدراج الدول العربية األخرى "
فإذا تخلف  " )ضحك( أل! :ولواقنستدرجهم بت :حنا بنقولاطيب ما ".كانت أو مادية

بادرت الدول األربع بقرار من المكتب  ،عليها أالمعركة أو تواطى بعضها عن اإلسهام ف
 ".واتخاذ مواقف حاسمة ،ىالتشهير بهذه الدول وفضحها أمام الشعب العرب الىى السياس

زاى أنا موافق على هذه الفقرة، إزا وا م وقلتهو ا بيهم إال إذا جبتو تشهر ى هتستدرجوهم وا 
 !؟يقولوا ألو  ،مسؤلياتكم أعملوهاى آد :لهم

 
 !فيه أساليب كثيرة غير المؤتمر : زعين
جميع األقطار العربية ى فى العام العربى تعبئة الرأ "طيب يبقى نحط األساليب األخرى،  :عبد الناصر

ى حول القاعدة األساسية والتى واستقطاب التحرك الشعب ،ىالعربى االتجاه القومى ف
للضغط على الحكومات المترددة ى واستخدام هذا التحرك الشعب ،الدول األربعتتألف من 
 ،أنظمتها متى أتضحت معاداتها للمعركةى يرات فيإحداث تغ الىى والسع ،أو المتخاذلة

 ."مع العدوان ئتواطمسفرت عن وجهها الأومتى 
 

 بدها تحديد على طول. :األتاسى
 

قطع ى أن تبرهن جميع دول المؤتمر على جديتها ف الىرفض عقد مؤتمر القمة " :عبد الناصر
سحب أرصدتها ى وكذلك ف ،العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية مع دول العدوان

 ."دول العدوان الىووقف تصدير البترول  ،من بنوك دول العدوان
 

 .ىلكن مجرد مناقشة يعن :عارف
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رغم أن سالح  ،دول العدوان الىاستمرار التزام الدول األربع بقرار عدم تصدير البترول " :عبد الناصر
  ".إذا توقفت جميع األقطار العربية قطع البترول اليمكن أن يكون له فاعلية كاملة إال

لنا موقفه بكره، إذا العراق قطع بتروله يبقى إحنا ل وأنا الحقيقة لو العراق يقو 
هتحصل ى يبقى أنا وسوريا والجزائر الزم نعوضه عن الخسارة الل ..الزم نديله معونة

من  ٪21وينزل  ،لكن مانجيش هنا ونقول العراق يمنع عن انجلترا وأمريكا قيقة!الح
حنا بس بنبقى بناخد قرار بهذا الشكل وناخد بعضنا ونروح ،العوائد إذا واهلل عليه  !وا 
 .يبقى عليه الربعكل واحد ى يعن ؛بنتحملها إحنا األربعة مناصفة 21٪

 
 !٪21بالش الـ  ٪21ى إذا ه :عارف

 
إذا خدنا قرار مثل هذا القرار  ..ناخد قرار على دولةى إيه مانقدرش نيجى يعن ..ال واهلل : عبد الناصر

إن  :هنا ونقولى مانقدرش إحنا نيج ؛على دولة مثل العراق وحصل على العراق خسارة
  حصل! شئوضة وكأن مافيش وناخد بعضنا ونطلع من األ ،العراق تخسر

 ،على العراقى للال يجب أن نتحمل الحقيقة الخسارة إذا أخذنا قرار بهذا الشك
 !؟هذا الموضوع، وال إيهى كل واحد يحمل نصيبه ف

 
 .طارحينه إحنا : األتاسى

  
 ؟ها : عبد الناصر

 
 .يزانية المشتركةطارحين الم :األتاسى

 
حنا عندنا عجز! :الناصرعبد   !مشاكل الميزانية مشاكل عويصة جداى يعن )ضحك( وا 

 
 يصيبكم إحنا نتحمل أيضا.ى الل :صوت: بنقول 
 

حنا معاكوا  صوت:  آخر الطريق. الىوا 
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ليبيا  ؛الدول العربية كلها البترول.. لكن إذا الدول العربية كلها سمحت بتصدير :عبد الناصر
الحقيقة لما  !؟ىبعاقب العراق علشان ثور ى أنا باج ،والسعودية والكويت صدروا بترول

 .ىالزم نبحثه يعن هباعتبر ولهذا الموضوع أنا  ..إحنا بياخد قرار بهذا كلنا بنلتزم بإن
 

 .وزراء النفط مؤتمرى راح نسو  :عارف
 

مذكور إنها اليمكن أن تكون مؤثرة هذا الموضوع، وهنا ى يبقى سياسة عربية موحدة ف :رياض
 إال إذا كانت موحدة بالنسبة للدول العربية.

 
 .موجود آه.. :زعين

 
اعتبار تحرير فلسطين هدف ال مكن التهاون فيه، ورفض كل صيغ الحلول المموهة  " : عبد الناصر

ى مثل إنهاء حالة الحرب شرطا لالنسحاب من األراض ؛المضللة المطروحة حاليا
ه بينطبق علينا إحنا د هو ؛إحنا واخدين هذا الموقف أيضا ."حزيران 5المحتلة بعد 

نتم بس  .وا 
 

 مطلوب منه موقف األمم المتحدة. : األتاسى
 

 ، الجزائر مافيش.48من  اسرائيلفيه حالة حرب بين العراق و  ..أل ؛هم مافيش ..أل : عبد الناصر
 

 سوينا.ما 48من  :عارف
 

عادة األوضاع  " :عبد الناصر حزيران مرحلة  5ما كانت عليه قبل  الىاعتبار إزالة آثار العدوان وا 
الممرات ى ولذلك فالبد من اتخاذ موقف من قضايا المالحة ف ؛أولى نحو التحرير

  ."ومن تدويل القدس ،العربيةى على األراضى ومن وجود البوليس الدول ،العربية
  ؟هنتخذهى إيه الموقف الل ..هنتكلم فيه بكر  ؟اإيه الموقف د

ى واعتبار العمل السياس ،اعتبار الكفاح المسلح أساس إلزالة آثار العدوان" 
وحده ى ذلك ألن العمل السياس ؛لكسب الوقت الالزم لالستعداد لخوض المعركة اطريق

  .نتيجة حاسمةى أ الىلن يوصل 
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العمل على  " – إمبارحبرضه كالم قلناه  اد - "فيما يتعلق بإزالة آثار العدوان
فيجب أال تطول  ؛هذه الفترةى تقصير فترة االستعداد للمعركة، رغم تحكم عوامل كثيرة ف

 الىثار العدوان أمرا واقعا أو حال نهائيا، أو آه في يرصتى الحد الذ الىفترة االستعداد 
تحديد بأن يتصور ى السياس للمكتبوعلى هذا فالبد  .يهدد حماس الجماهيرى الحد الذ

  ".مهلة تقريبية لفترة االستعداد
 تكونوا مستعدين تتكلموا. بكرهإنتم  ،هذا الموضوع عندنا بصراحةى أنا اتكلمت ف

 
 الموضوع مرتبط معكم.ى واهلل يا سيد :األتاسى

 
 إنت.ى بالنسبة لموقفكم يعن ..أل :عبد الناصر

 
 إذا ماكملت استعدادكم أنتم. :األتاسى

 
 ؛ىاقتصاد يخدم المجهود الحرب الىوتحويل االقتصاد  ،قتالللإعداد الشعب كله  " :عبد الناصر

كالم  ".يجب أن يقتصر النشاط خالل فترة االستعداد على التزود باألسلحة فحسبفال
 الجزء الخاص باالقتصاد. معام هذا الكال

 اقتصاد حرب وكده. الىتحويله  : محى الدين
 

 حول االقتصاد علشان نوكل الناسأأنا  ؟ىود حربهمج الى ؟إيهى اقتصاد حرب يعن الى :عبد الناصر
، وأيضا ىبيكون للمجهود الحربى وبقدر اإلمكان الباق ،تكون متوفرةوالحاجات التموينية 

  .هذا موضوع ممكن نناقشه
درجة  الىالكفاح المسلح ال يستلزم الوصول بالضرورة ى اعتبار إن البدء ف "

أن  ؛بأن الممكن متى تم تعزيز الدفاع القادر على صد العدو ؛التسلحى التفوق الكامل ف
من  5احتلها العدو بعد الـ ى التى داخل األراضى القيام بعمليات فدائية ف الىيبادر 
   ."حزيران

طيارات ى حنا طلبنا من االتحاد السوفيتافكركم إن أى هذا أيضا أنا بدى وف
ن  ألن  ؛رياض علشان يكرر الطلب مرة أخرى أنا باعت النهاردهحنا اوطيارين، وا 

 !ةعمليفى الى تفوق جو  يهوف ،طيارات على السويس يهطول النهار فى دلوقت النهارده
 نانالحقيقة إذا ماكناش نقدر ندافع عن مد ..حنا اإلنذار بالنسبة لينا صعبان وبعدين إ

  !يبقى وضعنا الحقيقة وضع صعب جدا
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فما ممكن  ؛17عندنا أغلبها طيارات ميج ى اللالطيارات ى يعن الىوضعنا الح
بنروح  17عملية بالميج ى عملية بهذا الشكل، كان ممكن ندخل ففى أبدا تدخل 
 هبرض !؟موجودة شرق القنالى هنضرب القوات الل !؟بس هنضرب فين ،نضربهم بكره

 ه.وأنا بكرره النهارد إمبارحعليه  ملك موضوع قلت افد.. بنقدر نضربها بالمدفعية
من وقت  بادجورنىألن هذا الطلب أنا طلبته من  !ىردوا علينا لغاية دلوقتهم ما

على هذا ى وهو جا ،بادجورنىى يجيكان موجود هنا، ومن قبل ما ما بادجورنى
 األساس! 

حنا طالبين طيارات وطيارين بحيث يكون عندنا مظلة جوية تستطيع أن  ؛وا 
مايجوش يضربوا المدن ى حتى لما نقوم بعمل فدائ ..مدن الجمهورية غرب القنالى تحم

  .بتاعتنا
حنا قاعدين هنا يهف هالنهارد حنا  ،غارات مستمرة على السويس ..غارة وا  وا 

ى يعن !يطلع بالليلى نهار  21والـ  17مش ممكن الميج  ؛نا بالليلتاطلعناش طيار ما
دمروا عربيات  ،بالصواريخالبلد ى إال خمسة والساعة ثمانية وربع بيضربوا ف 8الساعة 
صابات وبعض المبانى أتوبيس ف  !، وضربوا ميناء األدبيةىالشوارع وا 
 

  !هذا للعبور أخشى أن يكون صوت:
 

  ..طبعا الغرض من هذا إنهم :عبد الناصر
 

 !إرهاب الناس صوت:
 

 إرهاب طبعا! :عبد الناصر
 

ى أنا من رأي - مواضيع أخرىى نتكلم ف هألن الزم بكر  - ىبالنسبة لالتحاد السوفيت هو :بومدين
لنا ل ويروح لسوريا يقو  !كالمل يقو ى يجي، ىالزم موقف واضح بالنسبة لالتحاد السوفيت

آخره، الزم  الى ..سورياى ف هيقدروا أن يقبلو ى سوريا اللى ف هياخدو ى الل شئوال ،كالم
 نوضح.
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الموقف الموحد ألن طبعا  ؛ىإحنا عايزين الحقيقة موقف موحد مع االتحاد السوفيت هو : عبد الناصر
 !بيتصل بكل دولة منا وبيلح بيضغط

، هل "ىالتماس سالح من جميع المصادر الممكنة إذا تلكأ االتحاد السوفيت "
فيش ما ا كاش!للسالح من المصادر الممكنة؟ عايز فلوس طبعى عندكم فلوس يعن

 !ىإال من االتحاد السوفيتى سالح يعن
 

 من فرنسا. صوت:
 

 !فرنسا غالية صوت:
 

  .ان فيه فلوس هنجيب سالح من فرنساهو إذا كما : عبد الناصر
لما  ؛البد أن تواجه الدول األربع مشكلة اليمن وتجد األسلوب المناسب لحلها "

  ".الجنوبى اليمن وفى فيما يحفظ بقاء الثورة ف ،زيادة القدرة العسكريةى له من تأثير ف
لو ى بنرحب يعن ؟مشكلة اليمنى بتقدروا تعملوه فى إيه الل !ىكالم غامض قو 

بنعرب قضية  بيبقى إسم ؛ىبنعمل قوة عسكرية مشتركة إن شاهلل فصيلة من كل بلد عرب
حنا والمستعمرين وال !ىواحتالل مصر ى مار مصر عاليمن ما يقولوش است محتلين إحنا وا 

إذا كان فيه حاجة ممكن تقدم لمشكلة  !ىشربنا كتير قو  ..سنين 5اليمن ى شربنا فى يعن
 اليمن واهلل بنرحب.

 إمبارحى خالص، وهيبقى الكالم ز  دىماإحناش هنعلن حاجة من المواضيع 
 م، إنتهبكر  دىعايزه بحث ى ماكانش فيه نقط نكمل النقط الل ."بحثنا الموقف" ..برضه

 . ىيعن 11الليلة الساعة ى المفروض تيجوا تتعشوا عند
 شكرا.
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