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حنا  عبد الناصر: اسمحوا لى اإلخوان نرحب باسمنا جميعا باألخ الرئيس إسماعيل األزهرى، وا 

سعداء جدا بوصوله الى القاهرة واشتراكه معنا فى هذه االجتماعات؛ على األخص 
باسم مصر وهى بلده وأرحب بيه. وأنتهز هذه الفرصة ألشيد بموقف السودان 

األزمات تملى تبين الرجال. وكان موقف األخ الشقيق فى هذه األزمة، والحقيقة 
الرئيس األزهرى وحكومة السودان وشعب السودان الشقيق موقف سباق فى كل 

نادى بيها.. كانت الشعوب العربية نواتخذوا جميع الخطوات اللى كنا  النواحى،
 -تنادى بيها؛ من قطع العالقات مع أمريكا وانجلترا، الى سحب الودائع بتاعتهم 

)ضحك( الى إرسالهم  -قولش األرصدة  يعنى األرصدة بنقولها على الكويت اماب
كتيبة سودانية واقفة مع إخوانا المصريين فى بورفؤاد موجودة فى خط النار األول. 
مرة تانية أرحب باألخ إسماعيل األزهرى، وأقول لألخ الرئيس: مرحبا بيك فى بلدك 

 وبين إخوانك.
 

 ميعا للقيام بالواجب.ربنا يوفقنا ج  األزهرى: 
 

 إن شاء اهلل.  عبد الناصر:
اللى حصل فى  -إذا سمحتوا  -نلخص لألخ الرئيس إسماعيل األزهرى 

حنا الخصه له يعنى بصورة أوسع دلوقتى. إن الخصته الصبح وه أنا ..االجتماعات
اتكلمنا على أساس أن يكون اتصال دائم مستمر بينا وننظم هذا االتصال، ثم 

حنا تناقشنا الصبح فى هذا الموضوع، وبعد  ..فى موضوع مؤتمر القمة تناقشنا وا 
 هل إخوانا فى الوفد السورى عدلوا النقط؟، كده حطينا بعض نقط كان فيها تعديل

 
 !ما اتفقنا على شئ : األتاسى
 

 بس النقطة األولى اتفقتوا عليها. :عارف
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 فى بعض النقط. أل.. هو كان فيه تعديالت فى الصياغات عبد الناصر:
 

  !على شئ اتفقناما  :األتاسى
 

 هو االتفاق على خطوط عريضة أساس للعمل المشترك بالنسبة للدول كلها.  عبد الناصر: 
  :السياسة الدولية" 

اعتبار أمريكا وبريطانيا وألمانيا الغربية مشاركة فى العدوان بمساعداتها المباشرة 
هذه الدول واسرائيل ليس أمرا طارئا أو بين علما بأن التضامن  ؛وغير المباشرة السرائيل

نما هو مستمر  الحالة  فىالمصلحة اإلمبريالية لهذه الدول؛ فالبد  باستمرارعرضيا، وا 
 وهذا منفذ.  ."هذه من معاملتها معاملة العدو ومقاطعتها سياسيا واقتصاديا وثقافيا

 ؛تى ساعدت العدوان بدرجات متفاوتةتحديد عالقتنا بالدول الغربية األخرى ال" 
على ضوء إمكانية تحسن مواقفها فى  ،سواء فى مجال التسليح أو فى المحافل الدولية

 قضية العرب.  
التعاون مع االتحاد السوفيتى وسائر الدول االشتراكية، مع الشعور الكامل بأن 

ويترتب على ذلك أن العرب هم أصحاب قضيتهم والمكافحون فى سبيل استرداد حقهم؛ 
أو  ،يظلوا حريصين على امتالك حرية العمل واالختيار بالنسبة الى محو آثار العدوان

بالنسبة الى القضية الفلسطينية عامة، وكذلك بالنسبة الى بناء مجتمعهم العربى التقدمى 
 وفقا لعقيدتهم القومية االشتراكية. 

لعدوان موقفا نزيها، والتى تقف توثيق العالقات مع فرنسا التى وقفت من قضية ا
فى وجه المطامع اإلمبريالية األمريكية والبريطانية، والسعى الحثيث الى دفعها نحو 

 مواقف أكثر إيجابية أيضا، واالستفادة من تعزيز العالقات معها فى جميع المجاالت. 
 إعادة تقييم الدول التى تظهر انتمائها الى مبدأ عدم االنحياز، والتى كشفت
األحداث األخيرة انحيازها ضد الحركات التحررية والتقدمية، مع محاولة بذل جميع 
الجهود الممكنة واستعمال مختلف األساليب الى كسبها الى جانب الخطاب التحررى إذا 

 أمكن ذلك. 
تمتين العالقات مع الدول التى ناصرت قضيتنا والتى وقفت الى جانبنا، وبذل 

 متردد من مناصرة الحق العربى.الب الدول التى وقفت موقف المساعى الالزمة الجتذا
المحافظة على عالقات الصداقة مع الصين الشعبية التى أيدت وماتزال تؤيد 

بالنسبة  .. دى نقط اتفقنا عليها إمبارح لألخ إسماعيل األزهرى"قضايانا بدون تحفظ
  .للموقف الدولى
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  :فى السياسة العربية" 
لة فى هذا االجتماع القاعدة األساسية للعمل العربى المشترك؛ اعتبار الدول الممث

  .على أساس إن احنا لينا موقف موحد بالنسبة لجميع القضايا
محاولة استدراج الدول العربية األخرى الى زج طاقاتها فى المعركة عسكرية 

طأ عليها، بادرت اكانت أو مادية. إذا تخلف بعضها عن اإلسهام فى المعركة أو تو 
 الدول المجتمعة الى فضح هذه الدول أمام الشعب العربى واتخاذ موقف حاسم منها. 

تعبئة الرأى العام العربى فى جميع األقطار العربية فى االتجاه القومى العربى، 
واستقطاب التحرك الشعبى حول القاعدة األساسية، واستخدام هذا التحرك الشعبى 

 . "المترددة أو المتخاذلة للضغط على الحكومات
رفض عقد مؤتمر القمة الى أن تبرهن جميع دول المؤتمر على "  ..بعدين

جديتها فى قطع العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية مع دول العدوان، وكذلك فى 
 ".سحب أرصدتها من بنوك دول العدوان، وفى وقف تصدير البترول الى دول العدوان

حنا الصبح كان لينا كالم آخر األخ الرئيس األزهرى اقترح إنه بيبعت وفد من  ..وا 
 السودان الى الدول العربية، وهذا الوفد بيطرح على جميع الدول العربية عدة نقاط:

 قطع العالقات السياسية مع أمريكا وبريطانيا. : النقطة األولى هى -
 دول العدوان. إيقاف ضخ البترول الى  : هى النقطة الثانية -
 سحب األرصدة والودائع من البنوك البريطانية. : النقطة الثالثة هى -
 : االستمرار فى إغالق قنال السويس. النقطة الرابعة هى -
  .النقطة الخامسة هى: إنهاء قضية اليمن -

 ؟فاضل حاجة يا دكتور
 

 فى اآلخر اليمن اعتبرناها بدل أساس. : األتاسى
 

 من الذاكرة. باقولآه.. يعنى  عبد الناصر:
 

 المقاطعة االقتصادية. يهف :األتاسى
 

 آه.. النقطة التالية هى المقاطعة االقتصادية. عبد الناصر:
 

 بعدين صندوق مشترك لمجهود المعركة. :األتاسى
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والرئيس األزهرى قال: إن بنروح لهذه الدول،  .هو عمل صندوق مشترك لمجهود المعركة عبد الناصر:
إذا كانت هناك موافقة من الدول على هذه المواضيع فنجتمع فى مؤتمر القمة، أما إذا 

ذا  - اليعقد دا طبعا بعد ما كان حصل بحث هل يعقد مؤتمر القمة والا  -كان مافيش  وا 
 كان مافيش موافقة..

 
يمكن فى حالة زى دى  ..يكون فيه فايدة من عقد المؤتمرومعناه إنه ما ه ،بنعمل تقرير األزهرى:

 يؤدى الى خالفات أكثر من كونه يؤدى الى مصلحة مشتركة!
 

حنا الصبح فى االجتماع وافقنا على هذا الموضوع عبد الناصر: ألن بيؤدى  ؛بيؤدى الى خالفات، وا 
 وبيبين فعال المواقف بتاعة كل دولة. ،الغرض الحقيقة

 
إنه الزم نعرف الى أى حد من عدد الدول اللى هى توافق؟  ..قطة سيادة الرئيسفاتنا ن :عارف

أو ثالثة وافقوا، لمن نحط الدرجة؟ أو بالنسبة ألهمية  ؟وافقوا، هل هى فيه أقل 2مثال 
 تلك الدولة.

 
 نترك إلخوانا يردوا على هذا السؤال. عبد الناصر: 

 
ألن ما من وضعها فائدة، لكن دول أخرى يكون مثال بعض الدول قطعت أو ما قطعت  :عارف

 نثبتها. بتهم المقاطعة اقتصاديا أو تهم تشترك فى المعركة وتدفع فلوس؛ فإذا  
 

 فى االقتراح السابق اجتماع وزراء الخارجية. :األتاسى
 

 نعم. عبد الناصر:
 

 ؛موضوع الدوليعنى بعد الجهود اللى بتبذلها السودان فى  ،اجتماع وزراء خارجية الدول :األتاسى
االلتزام بالقرارات حول هذه القضايا الرئيسية. ممكن أن يجتمع وزراء الخارجية العربية، 

 ..ومن خالل اجتماع وزراء الخارجية العرب يظهر إذا كان هناك جدية فى الموضوع
 ..ينعقد المؤتمر، إذا تبين الدول تعترض على هذه القرارات
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ا.. رأيه فى اجتماع وزراء الخارجية العرب! يعنى مرمطنا وزراء هنسأل وزير خارجيتن عبد الناصر: 
يعنى كل مانحب نعدل الموضوع بنبعت وزراء الخارجية! إيه  ،الخارجية العرب الحقيقة
 رأيك يارياض؟ )ضحك(

 
يعنى  ،يعنى إذا كان طبعا بغرض الوصول لنتيجة ما هنوصل لنتيجة بطبيعة الحال رياض: 

دان هيلف على الدول العربية. الحقيقة الصورة واضحة من خصوصا بعد ما وفد السو 
ممكن من اآلن الحقيقة نقدر على الست نقط دول نجاوب عليها دلوقتى، ونحدد  ..اآلن

مين الدول اللى هتقول إنها هتنفذها وال أل؛ ألنهم أعلنوا فعال يعنى النقط دى.. وفد 
 السودان كان سبق وطرحها.

  
 فى الكويت؟ عبد الناصر:

 
فى الحقيقة كل دولة  .فى نيويورك طرحها مرة تانية عجر و  ،األخ محجوب فى الكويت رياض:

قالت بصراحة: إنها لن تقطع العالقات  ،عربية اللى رفضت قطع العالقات السياسية
 قالوها!  ..السياسية

اسحب إزاى األرصدة وهو  :لهل نقو افه ،األرصدة، كل دول ماعندهومش أرصدة
وهو أنا ماعنديش أرصده! الكويت قال هذا  ،فصعب تقولوا له: أل.. عندك ؟!ماعندهوش

  !الكالم
إحنا مستعدين  :هو أسلوب السعودية؟ بيقولواموضوع إنهاء قضية اليمن، ما

لكن نبحث إيه؟ بنحط الشروط اللى هو دايما بيحطها لمنع الوصول الى  ،دايما نبحث
 تحقيق الغرض! 

ه الكويت، إنما هل يا ترى اللى عندهم المال سبق وطرح ،الصندوق المشترك
 هل مستعدين يحطوا المال وال أل؟! 

القرار موجود بس مابيتنفذش! هما بيقولوا بينفذوه لكن  ،وحكاية ضخ البترول
 !إنه مابيتنفذش :الدول األجنبية بتقول

 
ن احنا ب عبد الناصر: نضخ البترول! الملك فيصل مدى تصريح بيقول: إن هو موقف ضخ البترول، وا 

هل الزعيم المصرى أخذ التعهدات  - النهاردهمصر أخذ مطلع تصريح  -وبيقول: هل 
من شركة فيليبس وشركة بان أمريكان إنهم مايضخوش البترول الى دول العدوان اللى 

 ؟!..هم
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 !ما حفروا آبار البترول صوت:
 

لكن لسه ما طلعوا البترول لسه، كان المفروض هيطلع يعنى بعد عدة  ،أل.. حفروا آبار عبد الناصر:
أشهر. هو بيقول: إن هو مش هيضح لكن هو مش متأكد هل مصر هتضخ البترول 

أنا قريت التصريحات دى بعد الظهر  !يعنى كالم هزل ؟ألمريكا وال مش هتضخ البترول
 . النهارده

ن االتحاد السوفيتى هو اللى  ..اشهو بيقول: إن خانتنا روسيا وأمريكا ماخانتن وا 
ن  ؛كنا سبب النكسة خانا! وبيقول: إن احنا إذا   إن احنا ماضربناش الضربة األولى، وا 

 احنا كان الزم نضرب الضربة األولى! 
يعنى كانت هى  -إن مصر  -إن احنا  :سهل قوى يقول النهاردهوكل واحد 

ومصر هى اللى الزم  ،زم تحارباللى الزم تضرب الضربة األولى، ومصر هى اللى ال
ومصر اللى الزم تاخد المسئولية، ومصر اللى  ،تموت والدها، ومصر اللى الزم تعمل

 د االتحاد السوفيتى، ومصر اللى الزم تقف قصاد أمريكا! االزم تقف قص
وهو اليقبل إيقاف ضرب النار.. إيقاف  ،طبعا الملك فيصل قاعد فى الرياض

القتال! وبيقول: إن الحل الوحيد هو مسح اسرائيل! هو مارضيش يبعت وال عسكرى فى 
  !معركةال

 هل داعى نعمل مؤتمر لوزراء الخارجية يادكتور أتاسى؟!
 

ها واهلل الزم نعمل، هو اللى بيعطى الصيغة النهائية بعد جهود السودان اللى بيسوي األتاسى:
 هو اللى بيعطى الصورة إذا بنعقد مؤتمر. ..مبدئيا

 
احنا بنقول إن بعد إخواننا فى السودان ما يتصلوا بيقترحوا علينا ونبقى نتشاور فى هذه  عبد الناصر:

اللى هيحصل  ..المرحلة، ما نقرر من دلوقتى مؤتمر وزراء الخارجية ونروح هناك
 نقرر.اه ..وحصل فى الكويت

 
 يعنى تريد التشاور؟ كيف  :األتاسى
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حنا سهل قوى التشاور بينا ،يتصلوا ببعض.. هم بيتصلوا بينا ويعنى يتصلوا بيكم عبد الناصر:  هل  .وا 
يعنى إذا  ؟نسير فى عقد مؤتمر وزراء خارجية أو ال نسير فى عقد مؤتمر وزراء خارجية

ليه نعمل مؤتمر وزراء  ،ن نعمل، إذا كان باين إن مافيش مؤتمر قمةأكان ما فى داعى 
 خارجية؟!

 
 طبعا على أساس أثمرت جهود السودان. األتاسى:

 
 !آه.. إذا كانت أثمرت جهود السودان عبد الناصر:

 
 المفروض إن مؤتمر وزراء الخارجية يعقد قادما. ى؛ئشعرنا إن فيه قبول مبدإذا  األتاسى: 

 
 :لكل يقو  رياض! يعنى ممكن ؟هنضحك على نفسنا ؟طيب إحنا هنضحك على مين عبد الناصر:

 مين مش هيقبل. ،مين هيقبل إيه
 

 ما يتعذبوا اإلخوان. األتاسى:
 

 ؛أنا فى رأيى إن موقف السودان موقف مفيد جداهو مش عذاب، هو تسجيل موقف.  عبد الناصر:  
ناس واقفوا على مؤتمر القمة؛ أنا أحد الناس اللى  يهفف .الى مؤتمر القمة األنه هو دع

يعنى قبل ما يتكلم قلت له: إن أنا  .هو كلمنى بالتليفون وأنا وافقت على مؤتمر القمة
واهلل الجزائر أنا عارف إن إخوانا  :قلت له ؟لى: الجزائرل موافق ونتكل على اهلل. وقا

فى الجزائر حتى إذا انعقد مؤتمر  فى الجزائر يعنى ما هيوافقوا إن مؤتمر القمة يعقد
وقلت له: إن أنا كنت بعت فى هذا الوقت جواب للرئيس بومدين علشان نطلب  !القمة

قلت له: إن إخوانا فى ولكن  -يذكر الرئيس بومدين هذا الموقف  -عقد مؤتمر قمة 
ة، وعلى هذا األساس دعوا هم لمؤتمر القم ؛هم متحمسين أبدا لهذا الموضوع الجزائر ما

  .وفود فبيبعتوا. فبيكملوا الحقيقة الموضوع.
و الرئيس األزهرى جاء واتصل بهذه الدول األربعة وعرف رأينا، بيكمل ه

االتصاالت ألنهم بيتصلوا ببقية الدول وبيبعت اثنين لبقية الدول، وبعد هذا هيعرف إيه 
 النتيجة. 
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لنا، وبعدين يتعرف هى العملية تسجيل موقف وهيقول هى العملية مش عذاب.. 
فيبقى الحقيقة إذا لم يعقد مؤتمر القمة هيبقى باين إن لم  إيه؛ دا موقفه إيه ودا موقفه

وأنا  !يعقد مؤتمر القمة ألن ماتمش االتفاق على النقط األساسية والمواضيع األساسية
حد حس بيه؛ ألن هم راحوا اجتمعوا  بدى برضه أقول حاجة: إن مؤتمر الكويت كان ما

حد حس بالكالم ما !الطيارة وطلعوهم الى نيويوركى الكويت ليلة وشحنوهم فى ف
 شعبيا.. يعنى بالكالم اللى حصل فى الكويت. 

 
زى اللى  -إذا كان السودان هو اللى بيهئ الى الدعوة الى مؤتمر القمة  ،أبسط فكرة :األزهرى

الناصر وذكرها هذه تفضل السيد الرئيس عبد قط و نيعد  -كانوا إعداد لجدول أعمال 
يحملها وفد ويمر على باقى الدول العربية؛ ليرى إذا كان عندها نقط تضاف أو  ،النقط

وفى  .تحذف من هذه النقط شئ. بعد ذلك نستطيع إحنا باالتصال معكم أن نكون رأى
الواقع إذا كان فيه موافقة، يبقى الخطوة التالية هى أن يعقد مجلس وزراء خارجية 

ذا كان يعنى اللجنة وافقت على النقاط الرئيسية ييجى إلعادة تنسي ق المؤتمرات. وا 
فإذا  .جتماع القمةإلمؤتمر وزراء الخارجية، وبتكون دى الخطوة التانية يمكن توصل 

 ن يعقد مؤتمر القمة. أبتدى تمهيد طيب يصح  ،وافقوا واقتنعوا بالموافقات اللى تمت
وهم  -بينا اليوم  تاتصلاللى  بإخواناأما إذا ما تمت موافقات، إحنا بنتصل 

إذا كان النقاط سبعة ثمانية أو ستة منها  - وننبهم بأن النقاط الرئيسية -جالسين هنا 
إذا كان ماتمت عليها الموافقة يبين مش من الصواب وال  - ثالثة أربعة نقاط رئيسية

وفد من السودان يلف  ..من االتصاالت ودى بتظهر .من الصالح أن يعقد ذلك المؤتمر
على الدول العربية بفكرة إنه الدولة اللى بتوجه الدعوة، وكمان بتحب تشوف الرأى فيما 

إذا كان الرأى فيما يختص بجدول األعمال كان نتيجته  .يختص بجدول األعمال
 هذا دعوة لوزراء الخارجية.  يصح يتلو ،الموافقة على النقاط الرئيسية اللى ذكرت اآلن

بقى الخطوة الثانية الرئيسية والطبيعية التى تسبق مؤتمر القمة، إذا كان تيجى 
وقد يوجه  .فى موافقة على النقاط الرئيسية يبلغ هذا بالدول المتفضلة باالجتماع اآلن ما

السودان بإنه ما من الصواب وال من الصالح أن توجه الدعوة الى عقد مؤتمر فى ذلك 
 الوقت. 

وصلنا لجس النبض فى الموافقة على النقاط الرئيسية  أنا فى رأيى خالص إذا
ذا كان ما فى  باالتصال معكم يمكن نتفق على توجيه الدعوة الى وزراء الخارجية، وا 

 هذا رفض. لغنب -كما قلنا فى الصباح  -موافقة على النقاط الرئيسية 
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بيها الموضوع متهيألى  هو إذا سمح لى الرئيس األزهرى، يعنى بالطريقة اللى اتعرض عبد الناصر:
الدول هيعوموا وفد السودان! يعنى الوفد هيعوم فى العملية، ومش هنقدر نحدد فعال 

وهذا  ..موقف كل دولة، وهيبقى اتصاالت دبلوماسية؛ يعنى قد يقول لك نجتمع ونشوف
ن  !الكالم حنا نخلى السودان افليس األجدى إن احنا ناخد بالرأى اللى اتقال دلوقتى، وا 

؛ عوا الى اجتماع وزراء الخارجية، ونطرح هذه المواضيع فى اجتماع وزراء الخارجيةتد
 وبهذا الحقيقة نسجل موقف إذا أردنا أن نسجل موقف. 

فأنا فى رأيى إن الوفد السودانى هيعوموه ويتوهوه!  ،أما سفر الوفد السودانى
وع قبل أن ينعقد وهيقولوا له: هل هذا جدول أعمال؟! وكيف تأخذ مننا رأى على موض

نتفق على جدول أعمال ثم ينعقد المؤتمر، ونبحث  ..عملوا لنا جدول أعمالإالمؤتمر؟! 
 . رأيكم يعنى؟.جدول األعمال

 
 وزراء الخارجية أيضا يرجعون الى بالدهم ويتناقشون مع رؤسائهم. :عارف

 
 أل.. وزراء الخارجية بيروحوا مفوضين، معروف المواضيع إيه. عبد الناصر:

  
 ما يوافقون على النقاط اللى راحوا يتناقشون عليها. : عارف

 
 إذا سمحت لى سيادة الرئيس ناصر. :األتاسى

 
 اتفضل. عبد الناصر:

 
إذا تابعوا السودان نشاطهم باالتصال بخصوص إقتراح الرئيس عارف..  تساؤلالحقيقة  :األتاسى

وزراء الخارجية بعدهم بكل  طرح هذا المواضيع، ويدعىيما قبل طرح الموضوع عليه، ب
 منهم مزودين بوجهات نظر واضحة.

 
العملية تبقى عملية  هيعنى الواحد بس ود ..إحنا ماعندنا مانع على هذا أو على ذاك عبد الناصر: 

ء الخارجية محددة. يعنى بيطلع وفد من السودان ثم يجتمع وزراء الخارجية، يجتمع وزرا
ضه ماعندناش مانع يعنى. ولكن إحنا بيهمنا اآلتى فى احنا بر  ..ثم يجتمع مؤتمر القمة

إن احنا بنحط مواقف وكل دولة تسجل لها  -الكالم اللى أنا قلته إمبارح  -العملية كلها 
 هذه المواقف الحقيقة؛ سواء بوفد أو بوزراء خارجية أو بمؤتمر قمة.
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إن إجتماع وزراء الخارجية طبيعى أكثر وبيحدد المواقف أكثر من وفد من  يبدو :األزهرى
ويمكن مايحبوش يتقيدوا ويمكن مايحبوش يدوا  ،السودان، فيه أول يطوف على البالد

 رأى مسبق.
 

هو إذا كان السودان يدعو الى اجتماع وزراء الخارجية، وفى نفس الوقت يبعت مع  عبد الناصر:
هيقول: لبحث موضوع قطع العالقات  .األعمال لوزراء الخارجية دعوة االجتماع جدول

السياسية مع الدول التى ساعدت العدوان بطريق مباشر أو غير مباشر، البحث فى 
أوضاع قطع ضخ البترول، البحث فى موضوع العالقات االقتصادية والعالقات 

 ؛فى موضوع كذاالبحث  البحث فى موضوع اليمن، -النقط كلها  ىاللى ه - الثقافية
 جى مستعد ومفوض، أو يهربوا جميعا ماحدش يجى أبدا! )ضحك(كل واحد بي

 
 ؛اجتماع وزراء الخارجية أحسن من الوفد ييجىالوقت  كسبإحنا طبعا إذا كنا نريد  بومدين:

حنا قلنا: إن البد من استمرار اوبالخصوص إذا كان نيتنا إحنا هو تسجيل موقف. ألن 
ناقشنا هذه  ؛العدوان، واستمرار المعركة يعنى استعمال كل األسلحة المعركة لمحو آثار

حنا نتكلم مع بعض حاولنا بس نعدد هذه األسلحة..  .لمدة عشرة أيام ثمانية أيام وا 
السالح األول هو سالح بيعتمد على الكلمة يعنى، وسالح المدفع والطائرة هى القوات 

ثالث هو البترول، سالح رابع هو  المسلحة، سالح ثانى هو قطع العالقات، سالح
 األموال والودائع.. الى آخره. 

علينا أن نواصل  غمألن احنا مر  ؛إذا  هذا الناتج عن حتمية واستمرار المعركة
على هذا األساس البد من توضيح مواقف  ..المعركة لتطهير أراضينا اللى هى احتلت

بأن هذه الناس  :كل واحد. فى الواقع إحنا اجتمعنا اآلن وكلنا.. البعض بدأ يعتقد ويقول
باغين تشتغلوا وتشاركوا مشاركة ما باغين ينفردون بالعمل العربى وحدهم! طيب إنتم 

يبقى عنده جيش  يعنى فعالة فى المعركة، إحنا هنعرض عليكم جد؛ يعنى ترى المشاركة
يبعت الجيش.. جيش يعنى هى اآلن معروف جبهة القتال هى اآلن معروفة وواضحة؛ 

 الضفة الغربية.. هذه حكاية ثالثة.  يهالمنطقة فى سوريا وف يهالمنطقة فى سيناء وف يهف
عنده جيش واللى عنده بترول يقدر يوظفه للضغط على أوروبا وعلى ما اللى 

ذا كان ما استعملهوش إحنا الزم نقول: إن  .يستعمل هذا السالححلفاء اسرائيل.. الزم  وا 
الدولة الفالنية لم تستعمل هذا السالح؛ ألن الوضع خطير والمرحلة اللى نعيشها هى 

ماعندهوش جيش وقادر  ..واللى يقدر يدفع فلوس والزم كل دولة تسجل. مرحلة تاريخية،
  !يدفع فلوس والزم يدفع فلوس ..يدفع فلوس
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هى اآلن تكسب ألفين مليار والمعركة  ؛نا نقول: الكويت الزم تدفع فلوسإح
إذا كنا نريد  !قفالمو هذا دوش قرش يعنى للمعركة، كذلك الزم نسجل عليها يقايمة ماب

فلما نعمل اجتماع وزراء خارجية، وأنا أتقدم ألن فيه جدول أو السودان يقدم ربح الوقت؛ 
 طيب هنقول: ..جل موقفناوهناك الزم نس، جدول أو يبعت حد

أوال: السعودية رافضة قطع عالقاتها مع أمريكا وبريطانيا، المغرب رافض، تونس 
ن يقطع أو أرافض. المملكة السعودية لم تقطع البترول رافضة كذلك، أطلب من الكويت 

بموقف واضح بالنسبة للرأى العام  ثم نخرج .كذلك رافض ؛يستمر فى قطع الضخ
اللى هى نقطة الوضوح بالنسبة  -والشعوب العربية! قالوا: ابتداء من هذه النقطة 

أربعة  يهالزم نعمل تقرير جديد للمعركة القادمة، ونستمر يعنى فى المعركة ف -للمستقبل 
 الستة ما إحناش عارفين!  يهخمسة أو ف يهأو ف

بالنسبة لهذا الطريق، أنا أظن انتهينا من هذا أظن هذا األمر أصبح واضح 
 نقترح السودان يستدعى وزراء الخارجية. ..الموضوع يعنى

 
 ؟ماشى يا أخ إسماعيل عبد الناصر:

 
 نعم كويس. األزهرى:

 
استمرار التزام الدول المجتمعة بقرار عدم تصدير البترول الى " بعد كده النقطة التالية..  عبد الناصر: 

إال  ،يمكن أن يكون له فاعلية كاملةأن معنى سالح قطع البترول الرغم دول العدوان؛ 
إذا توقفت جميع األقطار العربية عن تصديره الى دول العدوان أو الدول التى يمكن أن 

 تعيد تصديره الى دول العدوان. 
ر فلسطين هدفا اليمكن التهاون فيه، ورفض كل صيغ الحلول اعتبار تحري

النسحاب من األراضى ل االمموهة المضللة المطروحة حاليا مثل إنهاء حالة الحرب شرط
 يونيو.  5المحتلة بعد 

عادة األوضاع الى ما كانت عليه قبل  يونيو  5اعتبار إزالة آثار العدوان وا 
د من اتخاذ موقف من حرية المالحة فى الممرات مرحلة أولى نحو التحرير؛ ولذلك فالب

 ومن تدويل القدس.  ومن وجود البوليس الدولى على األراضى العربية، ،العربية
واعتبار العمل السياسى طريقا  ،اعتبار الكفاح المسلح أساس إلزالة آثار العدوان

لكسب الوقت الالزم لالستعداد لخوض المعركة؛ وذلك ألن العمل السياسى وحده لن 
 يوصل الى أى نتيجة حاسمة. 
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  :فيما يتعلق بإزالة آثار العدوان
العمل على تقصير فترة االستعداد للمعركة، رغم تحكم عوامل كثيرة فى هذه 

االستعداد الى الحد الذى تصبح فيه آثار العدوان أمرا واقعا الفترة. فيجب أال تطول فترة 
أو حال نهائيا، والى الحد الذى يبدد حماس الجماهير واندفاعها؛ وعلى هذا فالبد من 

 تحديد مهلة تقريبية لفترة االستعداد. 
 ؛إعداد الشعب كله للقتال، وتحويل االقتصاد الى اقتصاد يخدم المجهود الحربى

 قتصر النشاط خالل فترة االستعداد على التزود باألسلحة فحسب. فال يجب أن ي
اعتبار أن البدء فى الكفاح المسلح اليستلزم الوصول بالضرورة الى درجة التفوق 

أن يبادر  ؛الكامل فى التسليح، فمن الممكن متى تم تعزيز الدفاع القادر على صد العدو
 يونيو.  5لها العدو بعد الى القيام بعمليات فى داخل األراضى التى احت

إذا تلكأ االتحاد السوفيتى عن إمدادنا  ،التماس السالح بجميع المصادر الممكنة
 بكل ما نحتاج إليه كما ونوعا. 

البد من أن تواجه الدول األربع مشكلة اليمن وتجد األسلوب المناسب لحلها؛ لما 
. ودا "وبنلثورة فى اليمن والجفيما يحفظ بقاء ا ؛له من تأثير فى زيادة القدرة العسكرية

 عايز تفسير، كيف يمكن مواجهة مشكلة اليمن؟ 
 

 لو تتكرم فخامتكم، فيه أيضا توحيد السالح على قدر اإلمكان. :األزهرى
 

 توحيد السالح؟ عبد الناصر:
 

 على قدر اإلمكان. :األزهرى
 

 على إيه؟ عبد الناصر: 
 

 على قدر اإلمكان يعنى. :األزهرى
 

مافيش بند لتوحيد السالح، هو إخوانا العراقيين كانوا اتكلموا على توحيد السالح  ..آه الناصر:عبد 
 ولكن لم يوضع هنا، ثم أيضا توحيد التنظيم.

 



  سرى للغاية 

13 
 

السودان يعنى ذخيرتهم.. كان فى ظنى ذخيرة يعنى بمقاس  منأوالدنا اللى جم  :األزهرى
 مخصوص يعنى.

 
 ثالثة هم. عبد الناصر:

 
 إخوانا إحنا اللى كان الذخيرة بتاعتنا ألمانية. :الخواتمى

 
 .22سبعة  عبد الناصر: 

 
 : إحنا طبعا المصنع بتاعنا فى السودان ألمانى.الخواتمى

 
 يمكن بيغيروا بنادق. عبد الناصر:

 
موتور  3 ..نا: هنجيب حوالى مليون طلقة، وبعدين فيه بعض األسلحةا لهم بيقولو  :الخواتمى

 حاجة كده يعنى. 18بوصة فهيدونا  3الهاون 
 

 قوى.  ..هو الحقيقة وجود الكتيبة له معنى كبير قوى عبد الناصر:
ده ياأخ إسماعيل الملخص.. النقط اللى احنا وصلنا إليها فى اجتماعاتنا أو 

؟ خالصة ما ىماليه، مش كده يا أخ سادا خالصة ما وصلنا  ..خالصة مش ملخص
 ليه فى االجتماع.وصلنا إ

 
 نحن نلتزم مع إخوانا فيما وصلوا إليه. :األزهرى

 
 تفضل.ا عبد الناصر:

 
، أو ن يكون فيه مناقشة خاصة فى اجتماع وزراء الخارجيةأالموقف بالنسبة لليمن، يفيد  :األتاسى

ليكون قاعدة  ئهبقاإ ،النظام الجمهورى اجتماع السودان؛ يكون تصورنا موحد.. وهو تأكيد
تبقى الجمهورية العربية المتحدة ال فى نفس الوقت يكون الحرص على أ .لثورة الجنوب

تحمل عبء اليمن لوحدها. الحقيقة مسئوليتنا جميعا أن نساهم لتدعيم ثورة اليمن والنظام 
 فعلى اإلخوة يشوفوا طريقة مساهمتهم فى هذا. ؛وتدعيم ثورة الجنوب ىالجمهور 
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الصبح تانى لألخ  النهاردهوحكيته  ،أنا أصلى حكيت موضوع اليمن دا مرة واثنين عبد الناصر:
أقول  فبقى مش مستعد أحكيه تانى! فاللى عايز يتكلم يعنى اتفضلوا. ..إسماعيل األزهرى

إال إن احنا  ،كده يعنى بنوصل لنتيجة الموضوع !موضوع اليمن مالهوش حل ؟رأيى أنا
. والزم هالنا قوات تيجى تقعد معانا إحنا نرحب بي نقعد هناك، واللى مستعد فيكوا يبعت

 نقعد هناك لغاية لما يتحرر الجنوب وتتحرر عدن ويتحرر الخليج وبعدين نمشى. 
بيقولوا علينا استعمار مصرى فى اليمن! هنستعمر إيه؟! القات والتراب هناك 

حنا عندنا ؟!والزلط أوالدنا هناك يعنى عندنا مات آالف من أوالدنا فى اليمن! وخروجنا  وا 
خسارة كبيرة جدا  ؛من اليمن بأى حل الحقيقة قبل تحرر الجنوب وقيام حكومة وطنية فيه

حنا مستعدين نتحمل  !على القوة الثورية والوطنية العربية  ،فى هذا الموضوع تضحياتناوا 
حنا ا: إن باقولفأنا ، يش مصرية صرفماهملية يعنى يعنى الحقيقة نخلى الع ..إذا حبينا

يعنى ما نسيبش اليمن ونقعد هناك، وبنقعد لإلنجليز وبنقعد لألمريكان لغاية لما يخلصوا 
ويخلصوا علينا هناك فى اليمن الحقيقة  ،علينا! يخلصوا علينا هنا فى القاهرة خالص

 !خلصوش عليناولكن ماهم ضربونا وجرحنا بيلتئم و  ..يعنى! وهم لغاية دلوقتى
التنازل الى أقصى  إن أنا وصلت فى ؛فأنا رأيى إن مافيش حل لموضوع اليمن

قالوا: إن  .نلغى اسم الجمهورية ونسميها دولة .. وافقنا :قالوا !يمكن أن يصل إليه واحدما
بنعمل حكومة من الجمهوريين والملكيين.. وافقنا، ولكن قلنا: التلت ملكيين والتلتين 

بعد ما  والخمسين ملكيين.. وافقنا، قالواجمهوريين، قالوا: أل.. التالت أخماس جمهوريين 
م لهم: النص بالنص موافق. لكن ماألغيش اس أل.. النص بالنص، قلنا :قالوا ..فقنااو 

تبقاش دولة، فإذا الغينا الجمهورية وبقت دولة فالزم رية، نخليها جمهورية وماالجمهو 
فنخليها جمهورية والنص والنص، يانخليها دولة والخمسين والثالث  ،يبقى فيه حاجة

وكان كل ما ياخدوا تنازل يطلبوا تنازل آخر! قالوا: الجيش المصرى ينسحبوا  ..أخماس
 أشهر.. وافقنا!  9فى 

قصد انسحاب الجيش المصرى يبقى على طول تنسحب عيلة حميد  :لهم وقلنا
مش ممكن  :الدين وال تدخل اليمن ونخرج كلية من موضوع اليمن، فقالوا: أل.. وقالوا

لهم: طيب لما يخرج نص الجيش المصرى تنسحب عيلة  ودى الورقة اللى فى جيبنا! قلنا
وجايبين طيارات وجايبين صواريخ  حميد الدين.. ورفضوا! وراحوا دلوقتى جايبين مرتزقة

 ثندربيردصواريخ  حاطين ؛وجايبين كل العمليات الموجودة هناك! دا اللى بيصرفوا عليها
هنتر وجميع طيارات  وجايبين طيارات هوكر ،وجايبين مرتزقة ،هوكوحاطين صواريخ 

  !اليتنج وموجودين هناك
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ألن اليمن النهارده هى  ؛بقاش موضوع اليمن لوحدهالحقيقة موضوع اليمن ما
تمثل وجود ثورى فى هذه المنطقة من شبه الجزيرة العربية، وانتهاء الوجود الثورى معناه 

فيه حركات ثورية فى المنطقة، بعدين اليمن  !انتهاء جميع الحركات الثورية فى المنطقة
م؛ علشان بتمد هذه الحركات الثورية بالسالح والذخيرة، بندرب ناس.. الى آخر هذا الكال

 عدن وعلشان الجنوب. 
 9، إذا مشينا من اليمن ووصلنا الى حل الحقيقة قبل 9اإلنجليز هيمشوا فى 

راحت عدن وراح الجنوب الى حكومة  - اللى هيمشوا فيه اإلنجليز -[ 8921]يناير 
فأنا  !عميلة تقيمها حكومة االتحاديين ورابطة الجنوب العربى، اللى هى بتاعة فيصل

إن  -إن مافيش حل فى موضوع اليمن إال إن احنا اللى بيقدر فيكوا بيدعم بشئ : باقول
له: أهال وسهال، ويبقى حتى الوجود وجود ل بنقو  ،فى اليمن -شاهلل بعسكرى واحد 

 عربى بدل ماهو وجود مصرى. 
حنا بالنسبة للمصاريف بنتحمل المصاريف كلها، وبنعتبر إن دا واجب قومى  وا 

ف اليمن على رجليه وتقف الجنوب وعدن وحضرموت. وبعدين منطقة علينا. بعد ما يق
الحقيقة كل دى بتدعمها  ..وفيها كفاح مسلح النهاردهظفار والمناطق دى فيها ثورات 

وعايزين العراق  ،ثورة اليمن. والثورة هتوصل فى الخليج لغاية لما توصل لحدود العراق
ونمد الناس بالسالح من  ،على هذايشتغل معانا من هناك الحقيقة، ونرتب جهودنا 

ودلوقتى مابقاش عندى أسلحة ! العراق بدل أنا ما ببعت سالح من هنا من مصر
 نظرا للظروف الحالية مابقاش عندنا حتى أسلحة! ..الحقيقة

 
 مان.بندربهم من ع   :عارف

 
 )ضحك( !مان دول نصابين يعنىمان؟! ثم ع  ع   عبد الناصر:

 
 بنديهم أسلحة. : عارف

 
 مان مش ماشية!أنا فى رأيى إن عملية ع   عبد الناصر:

 
 نصابين! صوت:
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ى دا والتانى أبو دقن دا بيقعدوا يعنى بيطلبوا فلوس ثار حجى اليوعملية نصابين وبي عبد الناصر:
نسق نلو ب ،حركات وطنية يهلكن ف صح! مان ما هى ماشيةوبيعملوا بتاع! العملية فى ع  
هو هدفنا فى هذا  وبنقلب على اإلنجليز الدنيا كلها! وماإحنا ممكن نديها مساعدات 

 هدفنا هو تحرير !ل للبيع وعايزين نخانق الناس؟ك  الحقيقة؟ يعنى هل إحنا بنقول ش  
حنا بنساعدهم األرض   .العربية من االستعمار، وبتبقى أرض العرب للعرب، وا 

نى حد من إخوانا حل.. يع يه! يعنى إذا كان فالنهاردهونا ضربوعلشان كدا هم بي
 حل فى موضوع اليمن؟  يهشايف إن ف

لى مرة وقال لى: إنه عايز يتوسط فى موضوع  هو األخ عبد الرحمن كان بعت
إنت معانا إنت  ،اليمن، وأنا بعت له قلت له: أل.. إنت ما تتوسط فى موضوع اليمن

فلما تروح تتوسط يعنى يعز علينا إنك تتوسط؛ ألن  ! )ضحك(طرف فى موضوع اليمن
وأنا  ،فلما تتوسط بيبقى معنى هذا إنك على الحياد ،احنا معتبرينك طرف فى جانبنا

  !عتبرك أبدا على الحياداماب
 

القضية مصلحة عربية كاملة، أنا اتكلمت مع األخ زكريا،  ،هى القضية مو قضية حياد : عارف
ض مثال طلبات الجمهورية العربية تجاه حدودها. أنا إذا بإمكانى إنه أريد أعر  :وقلت له

هيكون فيه مانع، أنا ما راح أعتقد ما ..الحدود اللى هى مطلوبة أقدر أحطلكم أكثر من
 .. ال!سر فيكم وأرفع من شأن الملك فيصلأك

 
 نعلجب أال ي  الحقيقة يجب أال نبدأ االنسحاب وي ن،يعنى أى كالم فى حل موضوع اليم عبد الناصر:

يه اللى هيحصل فيها؛ ألن إذا  عن انسحاب الجيش المصرى من اليمن قبل يناير وا 
ذا بدأنا انسحاب الجيش المصرى من  ،أعلن عن انسحاب الجيش المصرى من اليمن وا 

  !اليمن بيأثر ده كلية على الجنوب العربى
 ،سياسيا، وقد يستقلوا: إنهم مش مرتبطين بى باقولأنا  ،أنا واهلل الجنوب العربى

مااحناش حاجة سياسية  ألن أنا وهم ؛لى مشاكلا بعد مايستقلوا بيتشاكلوا معايا وبيخلقو 
حنا حاجة سياسية واحدة، هم حنا ماشيين  ،: إنهم وطنيينباقولفأنا  !حاجة سياسية وا  وا 

وقبل ما يبان موقف  ،يناير 9فال نستطيع أن نخلى بيهم أبدا قبل  ؛فى مساعدتهم
ذا استفرد اإلنجليز بالوطنيين فى الجنوب هيذبحوا جميع الوطنيين فى  !نجليزاإل وا 

وهذا ال نرضاه حتى بصرف النظر عن النكسة اللى احنا  !الجنوب العربى وفى عدن
 وعن الوضع الصعب اللى احنا مقبلين فيه. ،فيها
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ى وعدن، ثم يجتمع وزراء موضوع اليمن الى أن يتحرر الجنوب العرب تركإذا قلنا مثال ي :األزهرى
 الخارجية للنظر فى الموضوع.

 
: إن الموضوع يعنى يجب أن يؤخذ فى الشكل اللى اقترحه الرئيس باقولواهلل أنا  عبد الناصر:

يعنى  النهاردهوفيه إحساس بإن احنا  ،إذا كان فيه عروبة وفيه نخوة عربية ..بومدين
ففيصل بيعترف  ؛دخلنا المعركة مع اليهود ومع األمريكان ومع اإلنجليز ومع الغرب كله
  .بالحكم الجمهورى فى اليمن وينهى مناوشاته وعمله العدائى ضد اليمن

.. وواجب علينا كلنا إن احنا نستنكر ونضغط على فيصل ليأخذ هذا الموقف
وكل واحد يصرح. ويجب على فيصل فى هذا الوقت اللى األمة العربية بتواجه  ،جميعا
نه ال يناصب الجمهورية  ،كذا، أن يعترف بالحكم الجمهورى فى اليمن ،كذا ،فيه كذا وا 

نه إذا ما وقف  ،اليمنية العداء وأن يوقف األعمال العدوانية اللى بيقوم بيها ضد اليمن. وا 
جهود اسرائيل ويساعد كذا؛ ألن هو حاجز لنا هناك سبع  بهذا الحقيقة بيكون يساعد

 ..سبع لواءات كاملة مجموعات لواءات كاملة - مائتى دبابة قوة كبيرة جدا - ألوية
هذه القوة لو أنا  !ومائتين دبابة غير جميع الخدمات، يعنى جيش كامل لواءفرقتين و 
: إن فيصل متآمر باقولمصر هنا تنفعنى جدا. لكن هو طبعا أنا  النهاردهأجيبها 

ومشترك فى هذه المؤامرة مع أعدائنا، وبيهمه إنه يخلق مشاكل وعايز اسرائيل تضغط 
 علينا أكثر علشان نسحب ونسيب له اليمن!

 
 على األقل.. :األتاسى

 
 نعم؟ عبد الناصر:

 
 يتخذ هذا الموقف!أقل حد ممكن  :األتاسى

 
 واهلل. ..آه عبد الناصر:

 ..أخ بومدينلسياسى وغطينا الموقف العسكرى ياغطينا الموقف اأعتقد إن احنا 
 إنت كنت مهتم جدا بالموقف العسكرى، وال ما غطينا الموقف العسكرى؟! ؟وال إيه
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ك جوانب تفصيلية ، ربما هناالخط العسكرى العام واضح ..أل.. أنا هطرح سؤال لإلخوان بومدين:
 التفصيلية.نستطعش نفصل كل الجوانب بطبيعة الحال ما

 
لمواضيع التنسيق العسكرى أو االتفاقات العسكرية أو الكالم ده، على كل بالنسبة  ..آه عبد الناصر:

يعنى بندرس هذه المواضيع ونشوف إيه اللى بيحصل، إحنا مستعدين بالنسبة للتنسيق 
 العسكرى، إحنا التنسيق بينا وبين سوريا واالتصاالت ماشية.

 
 !العدوان ما صارحاليا بعد  :األتاسى

 
 أل.. فيه اتصال بين فوزى وبين.. عبد الناصر:

 
 !اتصال معلومات : األتاسى

 
أخ أتاسى يعنى الحقيقة واحد ملخوم بحاله يعنى! )ضحك( ياكل  ..يطفيش تخطآه.. ما عبد الناصر: 

تين والعمل فى الجبهتين وتوحيد العمل فى جبه ،الحقيقة هم جبهتين ..هم جبهتين بالذات
  !ى الوقت الحالى صعب جداف

جت زى المعلومات اللى  -جم على درعا فرض إنه هإهو أنا هاعمل إيه؟! ما
إيه؟! أنا كنت زمان أساعدك إن أنا أهجم، أنا دلوقتى ماأقدرش أهجم بساعدك اأه - لى

 !واحد زائد واحد يساوى اثنين ..يعنى الموضوع كده !قدر أساعدكاأفمش ه
 

 هطلب المساعدة. وأنا ما :األتاسى
 

 أل.. وبعدين أنا طيب إذا حصل إن أنا.. عبد الناصر:
 

يمكن حال قواتنا يمكن على أساس الخسائر اللى وجدت فيها أقل من عندكم طبعا،  :األتاسى
إن نفكر كيف نساعدكم؟ باعتبار االعتداءات تتكرر  ؛طلب المساعدة لينانبما فإحنا 
 عليكم.
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 ، ما أرضى لسبب..النهاردهأنا ما أقدر أطلب منك إنك تساعدنى  عبد الناصر:
 

إحنا موقفنا نقدر نسمع األحداث اللى بتصير، حتى شو األسلوب؟ الزم نسهل كل أخ  :األتاسى
 . فالموضوع ما موضوع طرح بقصد المساعدة..من اإلخوان العسكريين يتحرك

  
 أل.. هو المساعدة العسكرية. عبد الناصر:

 
نتم عم بتتسلحوا اب : ىاألتاس قصد التنسيق، يعنى المرحلة اللى بينا وبينكم إن احنا عم بنتسلح وا 

على أساس إن  ؛سيق فى الخطوط الرئيسية األساسيةوفيه موقف عربى؛ فالمهم يكون تن
  .فهذا القصد ما قصدنا. ..نقط عامة يهف

المراحل فى تعزيز الدفاع.. المراحل اللى  يهلما طرح الرئيس بومدين الحقيقة ف
  .بقصد تأمين صد العدوان المحتمل والتوسع لصده من قبل اسرائيل

  .تعزيز الدفاع لتحرير األرض المحتلة الجديدة :والمرحلة الثانية
  .هى تحرير األرض المغتصبة :المرحلة الثالثة
الح، وقلنا: مش فحين أن أول بحث اعتبرنا إن هذا األساس ص ،مثل ما قلت

نتم عم بتشتغلوا منفردين،  هتتهيأ كل هذه األهداف. والحقيقة إحنا عم نشتغل منفردين وا 
شايفيين إن الظروف حاليا ما بتسمح  مانتم إذا أالحقيقة هنحصل ما يمكن تحصيله، ف

 مع سوريا؟! التنسيق
 

تكلم من الناحية امدى، وأنا بدين للتنسيق ألقصى عبالعكس، يعنى إحنا مست ..ال ..ال عبد الناصر: 
لينا ويعدى القنال، لن حاول إنه يهجم ع النهاردهالعسكرية. يعنى حتى أنا إذا العدو 

عتبر إن العملية اليهود اوفى هذا برضه ب !لك ساعدنى الحقيقةل ستطيع إن أنا أقو أ
العملية ما كنا الحقيقة قادرين جدا أن نؤمن إذا  ،كيلو من دمشق 04موجودين على بعد 
حنا اإن  :قولاوهو العدو الحقيقة عايز ياخدنا قبل ما نستعد. أنا ب ؛زى ما إحنا عايزين

ن ندافع ووضعنا كويس، فإذا حاول العبور جاهزين إن أمستعدين غرب القنال  النهارده
 احنا نعمل معركة، ولكن لن أطلب منك إنك تفتح جبهات.
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 يهألن ف ؛الرئيس.. هو ممكن مايكونش فيه تنسيق يمكن الموضوع برضه مهم سيادة  بومدين:
 ،درجة أولى تتركز كل المجهودات مثال نحو الخنادق. نعتقد حتى فى الظروف الحاضرة
بدل ما زالت هناك إمكانيات فى سوريا وقوات فى سوريا ومن وراء سوريا وجود العراق، 

 ..نترك العدو يعنى يتجه فى اتجاه واحد ويركز كل قواته نحوما
 

مرحلة دفاع وماهياش مرحلة هجوم  الحقيقة هى مرحلتنا ،يعنى إحنا دلوقتى قدرتنا عبد الناصر: 
وبالنسبة لكل هذه  ،مضاد، ونستطيع أن ننسق بالنسبة لألسلحة وبالنسبة للتنظيم

ونخلى فيه ناس ثابتين هنا بدل  ،حنا نطور القيادة المشتركةاثم نستطيع إن  .العمليات
 ل العمل هنا، ثم نستطيع أن نطور العمل بين قيادتنا أكثر من هذا.ما إحنا بنتباد

 - وهى مرحلة الهجوم المضاد اللى هى جاية -الحقيقة فى المرحلة المتقدمة 
نتم أكترالزم الحقيقة التنسيق بينا إحنا  ؛ ألن إذا بدأنا الهجوم المضاد الزم نبتدى إحنا وا 

حاطة كل ثقلها معاكم، والجزائر بتكون  مع بعض، وفى نفس الوقت الزم العراق تكون
 حاطة كل ثقلها فى المعركة العسكرية الحقيقة. 

حنا  كل  ادونإ ..بنطلب حاجات من الجزائر وبتجيلنا، ولم يبخلوا بشئ النهاردهوا 
باط دائمين ضيمكن إعطائه. عايزين تعملوا قيادة مشتركة بينا وبينكم هنا بيحضر فيها ما

قيادة مشتركة كويبقى عندها الموقف باستمرار وتشتغل  ،وبتشتغلوكذا؟ إحنا مستعدين، 
اللى ماشى  ..يبقى فيها نوع من االصطاف بحيث بدل ما يبقى العملية االتصال ؛للبلدين
 وبس. سودانىهو اتصال بين فوزى و  النهارده

 
طالع  اللى -بعد إذنك  -يعنى إذا شوفتوا هذا مناسب يعنى ناخد الكالم ده، ونشوف  بومدين:

 يستفيد الناس من الموضوع.
 

 عتقد بتقعدوا مع بعض وتصلوا الى..اب ،بالنسبة لموقفكم مع إخوانا فى العراق عبد الناصر:
 

 الوصول، المفروض يكون أربع دول. بعدالحقيقة هو االتصال كان مشترك  :األتاسى
 

 نعم؟ عبد الناصر:
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وبينكم  يةتنسيق أشد بينا وبين العرب يهومن ضمنها يكون ف ؛يكون أربع دول مع بعض :األتاسى
 وبين الجزائر.

 
 )ضحك( !يعنى إحنا والجزائر مبسوطين بالوضع الحالى عبد الناصر:

 
العراق مصر وسوريا، تعرف  اأظن إنها نقطة االنطالق بالنسبة للكل؛ بأن تكون أساس بومدين:

فيه بعض األشياء اللى حتى الزم  .فممكن يكون فيه اتصال إنه فى وضع أقرب منا إحنا
لكن األمور تكون ، من هذا الزم تدرس فى اجتماع أضيق ..المشكلة دراسةالفكرة فقط 

هة وسوريا من . لكن نقطة االنطالق هى فى رأينا المتحدة من ج.مرتبطة أكثر يعنى
 فينر ابالنسبة ع ،السودان يركز عليه. إحنا مااتكلمناش على هذا جهة أخرى يعنى، وكل

 )ضحك( ولكن بالنسبة للمستقبل وأقله مرتبط. ،إمكانياته محدودة
 

 ،السبب فيه اتفاقية دفاع مشترك بينا وبين سوريا ..أل.. إحنا بنتكلم على وضع موجود عبد الناصر:
ير وفيه اتفاقية دفاع مشترك بينا وبين العراق وبنتكلم فيها، وفيه اتفاقية دفاع مشترك غ

مكتوبة بينا وبين السودان. وأنا قلت لإلخوان: برغم الظروف الحالية إذا إمبراطور 
ونبلغهم  -لكم هذا الكالم  باقولواهلل و  -لكم قوات  الحبشة هجم عليكم أنا مستعد أبعت

 هذا الكالم لما الحبشة حشدت جيوش هناك. 
ل باقو وأنا  -وال يمكن إن الضربة اللى إحنا أخدناها ديه بتهزنا أبدا عن موقفنا 

ذا الحبشة عملو  :ك هذا الكالم دلوقتىل لكم  بنبعت –برغم حاجتنا لكل طيارة  -لكم ا وا 
طيارات وبنقف معاكم ضد هذه العملية؛ ألن السودان الحقيقة موقفه خطير جدا، موقفه 

فى وسط إفريقيا ومحاط بالحبشة وكينيا وأوغندا واسرائيل  السودان موقفه ..صعب جدا
 من حواليه فى كل جانب!

 
 وتشاد. األزهرى: 

  
لهم أسلحة، ا لهم ثورات فى الجنوب وبيدخلو ا وبيعملو  !وتشاد واسرائيل واقفة عليه عبد الناصر: 

وأنا قبل الحرب أنا برضه بعت رسالة الى  !نوباحبين الجيش السودانى كله فى الجوس
بتطلب فيه قوات ى الوقت اللى ف ى:للرئيس األزهر قلت . الرئيس األزهرى وقلت له.

إن  :قلت لكم ،ما جم االخوان عشان يقدموا الكتيبة السودانية قبل الحربأو  .بنبعت لكم
 تفاقية. من الدفاع المشترك وأكتر من أى إبينا وبين السودان أكتر  يهفحنا ا
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 - بدون أى إتفاقية -يعنى إحنا مستعدين وفى أى وقت تتعرضوا من أى دولة 
تطلبوا مننا قوات بنبعت لكم. وباقول هذا الكالم دلوقتى ولم يغير هذا الموقف وهذا 

القاهرة ى لنا هنا فا جو ييلغاية األمريكان ما  ؛وموقفنا إحنا ثابتينالكالم من موقفنا أبدا. 
 )ضحك( !يابنروح الخرطوم يابنروح الجزائر ؛بننسحباف

 
 صلوش القاهرة.يبومدين: ما

 
  .لنا من المعارك كلها كويسةه جايى األخبار الل :عبد الناصر

  ؟تحبوا تسمعوا األخبار
 

 بومدين: الزم تسمعنا.
 

الضفة ى الموقف جيد نسبة جميع مدفعية العدو ف ..من الفريق فوزى 1أخبار الساعة عبد الناصر: 
العمليات طيارات الميج ى اشترك ف .الشرقية أمام اإلسماعيلية والقنطرة والشط والمعدية

عن ى تدائبوهناك تبليغ ا .اإلسماعيليةى وتدور اآلن معركة جوية ف ،والمدفعية 81
وهم اليهود اعترفوا  .طائرات 3تبليغ عن سقوط  يهالصبح كان ف ،سقوط طائرتين للعدو

  !األول اعترفوا بطيارة وبعدين اعترفوا بطيارتين ،بطيارتين
ى قام بضرب هاونات ومدفعية الدبابات على أهداف مدنية فكان العدو قد 

أصيبت مبنى المحافظة ومبنى هيئة القنال ومبنى ى ومن األهداف الت ؛اإلسماعيلية
  .سنترال اإلسماعيلية

تأكد سقوط طائرة ميراج اآلن، ى بقى معلومات مؤكدة من الفريق فوز ى دلوقت
طاردت طائرة  ،من ضمن المعركة الجوية .اإلسماعيلية شرقى وطائرة سوبر مستير ف

عين السخنة الفى  هميج طائرة ميراج من اإلسماعيلية حتى السويس ثم أمكنه اصطياد
  .فيلم الطائرةى المطاردة واالصطياد موضحة ف ..هذه المنطقةى ف وأوقعه

وتم ضرب القوارب  ،ا الموجودة أمام اإلسماعيليةالعدو تمامية ت اآلن مدفعكتأس
تم ضرب  ،القنطرة شرق بواسطة الطيرانى كانت مخبأة بين األشجار فى ية التسرائيلاال

  .القنطرة شرقى فسرائيلى تجمعات اللواء المدرع اال
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ولكن اللواء أحمد إسماعيل  ،تفاصيل خسائر العدو من الصعب حصرها اآلن
هو اللواء المسئول عن ى اللواء أحمد إسماعيل الل - ن العدو تكبد خسائر جسيمةيؤكد بأ

إنها  :بيقول ،لندنى سمعته فكان فيه تصريح لديان  ..هرظوكالم ديان بعد ال - هذا
  حصل.ى لهم اللل وبعدين أظن بتقو  !حرب

 
 النهاردههو  .التهدئةا للعمل على وطلب إنه يتوجه فور  ،المراقبينبسه نفب: هو استنجد رياض

 !حتى الحالة ترجع هادئة كما كانت ؛طالب إنه يكون على طول القنال المراقبين
 

 ..28والـ   81والـ ى خو و الس -بكل قوة الطيران  -دخلنا بكل الطيران  النهاردههو إحنا  :عبد الناصر
الحماية  28الـ  .الحقيقة النهاردهالمعركة ى كل الطيارات مشتركة ف ..كله اشتغل واشترك

مدافع  ؛لهم المدفعيةا بتضرب القوات هناك، مع إن هم الصبح ضربو  81والـ ى خو و والس
  .28ى هذا أكثر من الـ مؤثرة ف 81والـ  ،ضربوا الجرارات 855الـ 

ا إمبارح هم ضربوا، حاولوا يضربوا معمل تكرير البترول وحرقوا صهريج، وطبع
ى النار مشتعلة لغاية دلوقت !فاضيين 3مليانيين و 3كانوا  ؛ريجاصه 2والنار وصلت لـ 

أمكن حصر النيران  .ة الصهاريج مليانة بترول الحقيقةوفاضل بقي ،ىبيبلغوا دلوقت وهم
الى حو ى على النيران فى صهاريج البترول والموقف أحسن بكثير، ويتعشم أن يقضى ف

على المعمل ألنه ى الحقيقة إحنا كنا خايفين قو  .نصف ساعة، ولم تمتد النيران للمعمل
كنا بنضطر بعد كده بقى بنجيب بترول من العراق  ؛من ناحية البترولى بيتعبنا قو 

خسائر المدنيين، إمبارح خسائر  النهاردهمش معروف  .ىوالجزائر، ولكن الحمد هلل يعن
 !24الى القتلى حو  المدنيين..

 
 إمبارح. 24 :محى الدين

 
 ؛ى، وبعدين ضرب بقى المحافظة وضرب المبان35أو  33الى الجرحى من المدنيين حو  :الناصرعبد 

من  طبعا هم !السويس واإلسماعيلية ىى هوالحقيقة عندنا نقطة ضعف الل !الحربى ه
األول كان  ى هويعن )ضحك( !بيضربوش بورسعيدماى ساعة لما جه األسطول السوفيت

بيضربوش ما ..بورسعيدى فى ضرب على بورسعيد لغاية لما وصل األسطول الروس
 !بورسعيد بيضربوا السويس
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ى األماكن المجاورة الل يهوف ،الجنوب عندنا عدد من الجيش مرابطى نه فإ: ونحب نذكر األزهرى
 فعال بتعمل مناوشات من وقت آلخر. اسرائيلفيها 

 
 الدولى. موضوع الموقفى نبحث بد :األتاسى

 
 ؟نعم :عبد الناصر

 
 : وزير الخارجية ذكر معلومات جديدة حول هذا. األتاسى

 
عدم واضح.. ى اتكلمت عنه الحقيقة أمس، االتجاه األمريكى عنديش معلومات بعد اللما  :رياض

عدا فيما ،قرارى خالل يوم أو يومين بدون أى فيبدو إن الجمعية تنته ؛قرارى الوصول أل
ى فيوثانت  ندنافية هتقدمه، خاص بإرسال ممثلالدول اإلسك ى هواللى القرار اإلجرائ

 المنطقة.
 

 !نا مش قادر أفهم موقفهمأو  ،تكلم على موقف الروسأبدى  ههذا برضى هو أنا الحقيقة ف :عبد الناصر
 !العمليةفى  ىا من كتر اإللحاح عل !عايزين تعملوهى روحوا اعملوا الل :لهم نا مرة قلتأو 
 -إن الدول الالتينية مقدمة قرار  :ىلل هو بيقو  ،ىشوفته قبل ما آجى نا السفير الروسأو 

  ..على فقرتينى ولكن بيقول إن القرار مبن - أنا ماشفتهوش
  .ىبيقولوش االنسحاب الفور ولكن ما ،ى االنسحابه :الفقرة األولى
  .إنهاء حالة الحربى ه :الفقرة الثانية
عملية  الىألنه بيوصلنا  ؛اإن الخروج بهذا القرار مفيد جد :لوهو بيقو 

 !اوقال كالم طويل جد ..وكالم بهذا الشكلى العمل السياس منويساعدنا  ،االنسحاب
نعارضش هذا القرار وال حنا مااى يحثنا على إن معنى هذا الكالم كله إن االتحاد السوفيت

  !سبيلهى نقيم عقبات ف
قرار فيه كلمة انسحاب، ى أعايز يطلع بى االتحاد السوفيتإن ى تصور ى أنا ف
ألن فيه فرق كبير  !إن قرار فيه كلمة انسحاب مش هينفذوه اليهودى رأيى ولو إن أنا ف

لى اليهود انسحبوا اتفاق خ  ى الل 52سنة  .52والعملية سنة  النهاردهجدا بين العملية 
األمم المتحدة على قرار، واألمريكان ضغطوا أيضا على ى الروس واألمريكان ألول مرة ف

موقفهم الحقيقة  .ونتج عن هذا االنسحاب ؛وضغطوا على إنجلترا وعلى فرنسا اسرائيل
 !موقفهم هذاى الواحد مش قادر يفهم إيه الحكمة ف



  سرى للغاية 

25 
 

 فيه عدة حاجات الحقيقة. : رياض
 

بة لينا إنهاء حالة الحرب بالنسبة لسوريا أنا بالنس :له قلت ،(8)وأنا اتكلمت مع مالك :عبد الناصر
ى أنتوش هتدخلوا فاء حالة الحرب بالنسبة لسوريا ماقرار إنهى لو يمش ..مافيهاش حاجة
 !مأزقى دخل فاهى مأزق، أنا الل

 
 علشان موضوع قنال السويس. :األتاسى

 
ى بيمر أ ..إن بيمر قرار إنهاء حالة حرب :له وقلت !علشان موضوع قنال السويس :عبد الناصر

خذ قرار سنة أ   ..ألن قنال السويس ؛قنال السويسى من المرور ف اسرائيللن نمكن  ،قرار
قنال السويس، ومع هذا لم ى لها حق المرور فإن على أساس  ؛األمم المتحدةى ف 58

  .ينفذ هذا القرار
ل أقو ى حال بدى على أ :له قلت ..قابلته فيهاى المقابلة اللى فأنا قلت لمالك ف

النسبة لينا ألن ب ؛قناة السويسى ف اسرائيلاألمم المتحدة لن تمر ى قرار هيتخذ فى أ :لك
 ..المعنويةى حاجة أساسية بصرف  النظر عن النواحى يعن ؟!هوما ،إنهاء حالة الحرب

التفاقية قنال السويس وفقا ى المرور فى ف اسرائيلحق ى وه ..حاجة ماديةى يعن
الزم  :ويقولوا ،وعلى هذا ممكن الحقيقة يقلبوا الدنيا علينا ؛8111القسطنطينية سنة 

  !تمر اسرائيل
ى حنا بندخل فابإن  ؛قرار إنهاء حالة الحربى خطورة جدا ف يهفإحنا الحقيقة ف

بأنها تستخدم قنال  سرائيلحنا لن نسمح الاألن  ؛كلهى اصطدام مع المجتمع الدول
ى وبيتكلموا على القرار الل النهاردهى ولكن رغم هذا جا ،له هذا الكالم أنا قلت .السويس

  !فيه إنهاء حالة الحرب
 ؛مافيهوش هذه العملية الصراحة نشوفته إمبارح مع األخ زعيى أنا القرار الل

مش موجودة فيه إنهاء حالة  ..بالليلى ل وراهى القرار اللى الفقرة الثالثة ف ىهى الل
الفقرة  - بيتكلم على إن مايكونش فيه تهديد بالعدوان وال عدوان .الحرب بهذا الشكل

هو ى الل -ى دلوقتى جايبه السفير الروسى لكن الكالم الل - القرار بتاع بالليلى الثالثة ف
 !إنهاء حالة الحرب :بيقول -ى القرار الالتين

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ياكوف أ. مالك، نائب وزير خارجية االتحاد السوفيتى.8)
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 ؛كان مطروح عليناى ألن المشروع الل ؛إذا كان بالشكل ده حتى موقفهم هم كمان اتغير :رياض
مجلس األمن لبحث مشاكل الشرق األوسط، وبيعدد من  الىهاب وبعدين الذ ،االنسحاب

نهاء حالة الحرب والمالحة ..ضمن هذه المشاكل صلب ى مش فى يعن - الالجئين وا 
نما الموضوع بيحال للدراسة ف - القرار يبقى  ..بيختلف الوضع شوية .مجلس األمنى وا 

صلب القرار بإنهاء حالة ى بين إن يطلع فوما ،إحالة الموضوع لمجلس األمن للدراسة
 !الحرب من الجمعية العامة

 
 الئحة.هم اآلن الواضح الحصول على  ..ن الواقع بالنسبة للروسأعتقد بأ: أنا بومدين

 
 ؟عبد الناصر: قرار يعنى

 
ن اإللحاح على لك .هذا ظاهريا ..الفشل الذريعى نهم فشلوا يعنإيقال دوليا  حتى ال بومدين: قرار

ولو فيها إنهاء حالة الحرب؛ هى فى الواقع الموقف ى ثمن حتى أب الئحةالحصول على 
كانت والتزال تطالب بإنهاء حالة الحرب  سرائيلألن ا !األمريكى واالسرائيلى نفسه

ال تطالب ال بغزة وال ى فه ..واالعتراف بكيانها من طرف العدو ومعترف بكيانها دوليا
إذا كان  ؛حتما ينتج عنه اعترافى الة الحرب الللكن هدفها األول إنهاء ح ،بأشياء أخرى

نهاء للمشكل الفلسطين ىسرائيلمافيش تبادل سفراء هو اعتراف بالوجود اال هذا  ..ىوا 
   .بالدرجة األولى اسرائيلموقف أمريكا وموقف 
وجهة نظر أمريكا ال تختلف  ؛اتفاق يهالنقطة هذه بالذات هو فى وأخشى أن ف

 ..الجزائر وقلتها لمالك نفسهى لسفير فلأنا شخصيا كنت قلتها  .عن وجهة نظر روسيا
هذه النقطة بالذات مافيش خالف بينكم وبين  عند 09أو من  01من  ةحق :له قلت

لكن من وجهة نظرنا إحنا  ،من وجهة نظركم المسألة مافيش مشاكل إذا   !األمريكان
  !المسألة تأخذ مشاكل وصعوبات جديدة

وهذا الغموض ماهواش  ،ىنوع من الغموض بحسب رأي يهفالواقع الموقف ى ف
حتى  ؛كونهم يريدون الحصول على الئحةى نحسر القضية فى نحاول يعن .واضح

 !كبير، مثل ما إحنا ما أصيبنا بنكسة عسكريةى اليقال إنهم دوليا أصيبوا بفشل دبلوماس
التصويت على  -إن الموقف قد يتعدى هذه النقطة بالذات  ،أخشاهى الل ئلكن الش
من حقنا  إذا   وفقا السرائيل تقول: ؛الى خلق حالة جديدة دولياوقد يجرونا  -الالئحة 
  .آخره الى ..آخره الى ..القنالى نهينا حالة الحرب المرور فأطالما 
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ى وهذا الغموض أنا ف .فيه نوع من الغموضى وهذا موقفهم على ما أعتقد يعن
  !طبعا يسبب نوع من القلق ..يسبب نوع من القلقى رأي

 
 عبد الناصر: طبعا.

 
إنكم  ..كنا ننتظر منكمى الل ئحناش ناس متهورين، لكن الشاحقا ما بومدين: أنا قلت للروس:

 !ىولكن هذه الفكرة كخط مالمسناش يعن ،على الصمود والعمل واالستعدادى تحثون يعن
ى زاإى يعن !الناس راح تموت يوميا اد ،الزم نوع من المرونة والليونة :لناا وكل مرة تقولو 
غير صالحنا طالما األمور تسير ى الوقت قد يكون ف !الوقت :ىلل تقو  !ى؟المرونة يعن

  !هذاى ف
ماننجرش. ى يعن ..لكن أعتقد الزم نحذر ،أنا مش عارف كيف يفكروا اإلخوان

سمعته ى هو نفس الكالم الل ،الجزائر من سفير روسياى والواقع نفس الكالم سمعته ف
مرتبطة أساسا بفكرة إنهاء  هىأن فكرة االنسحاب  ..فيه فكرتين أساسيتينى يعن !اليوم

أنا أظن إنها تبان مناورات  - كما يقول األخ رياض -حالة الحرب، وفيه بعض تغيرات 
  .مجلس األمنى قد يتفق عليها فى األشياء الت وهى ؛فقط

ولكن أنا أخشى إن هذا وقع اتفاق  ،أنا مش عارف إيه شعورك ..الرئيسسيادة 
 .(8)جالسبورو شفناش نتائج اجتماعماى يعن

 
 ؟إحنا مابلغناش عن االجتماع، بلغوك يارياض ..أل :عبد الناصر

 
 فندم.يا ..أل رياض: 

 
 ..ى كلهأو الموقف العالمى مثال الموقف الفرنس ،سرائيلىبومدين: ألن كلهم معترفين بالوجود اال

واآلن تطورت الفكرة  ،أو حق الوجود أو بحق العيش أو بحق الحياة االعتراف بالوجود
 الفكرة اآلن أوضح. !إنهاء حالة حرب الى

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تم االجتماع بين الرئيس األمريكى جونسون ورئيس الوزراء  8921يونيه  20اجتماع جالسبورو، فى ( 8)
حول نقاط الخالف بين الطرفين األمريكى والسوفيتى حول المناقشات السوفيتى أليكسى كوسيجن، ودارت 

 ولم يتم التوصل التفاق بينهما فى هذا الشأن. ،مشكلة الشرق األوسط
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 هو مالك هنا؟ :عبد الناصر
 

 يافندم.وصلش صوت: لسه ما
 

 نعمله مع السوفييت؟ى يه اللا  و  :عبد الناصر
 

موضوع ى يعن ..الموضح إنه يكون كل وضع كاملى واهلل إحنا موضحين رأينا، الرأ : األتاسى
ذا أخذنا بعين االعتبار موقف  !إنهاء حالة الحرب الحقيقة عنوان ألشياء متعددة وكثيرة وا 

صورة ى فالحقيقة إذا كان رأيهم ف ؛كوجود اسرائيلاألصل من ى فى االتحاد السوفيت
يجرهم  ،باألمم المتحدة فقطى الحصول على قرار والحصول على نصر سياس ..بسيطة

وقد يتطلب منه تحقيق  .وجود إنهاء حالة الحربى منزلقات متعددة ف الىهذا الهدف 
 على أبسط تفسير على حساب قضايا أخرى مثل قضية فلسطين! االنتصار أيضا

يقة مؤتمر جالسبورو طرح نقاط عشر تدخل ضمن النقاط الخمس اللى الحق
وقضية تدخل ضمنها اإلعتراف بالوجود، وحق الحياة،  ؛بحثت بين جروميكو وراسك

، ىتدخل ضمن البوليس الدول ،السويس قناةالعقبة و ى الالجئين تدخل ضمن المرور ف
 !تدويل القدس ..يدخل منها الموقف من القدس

 
 !؟تدويل القدس :عبد الناصر

 
فالحقيقة  !يين يطلبوا ضمها، لكن أمريكا متحفظة حول الموضوعسرائيلهم االى يعن :األتاسى

منطلقاتهم مختلفة  ..من منطلقاتهممختلفة  منطلقاته ،موقفه مختلفى االتحاد السوفيت
 الىوبدال من أن نتعرض اآلن  ،الزم يكون موقفنا واضح جميعا وموحدى فأنا رأي !شوية

ى عدم الوقوف ف ، ونرىلمحاولة شرح وجهة نظرهى مراجعات متكررة من االتحاد السوفيت
لهذا المنزلق ونطالب منه  ىيجب أن نكون مبادرين لدعم مبدأ االتحاد السوفيت ،وجهه

 .بأن يترك هذا الطرح
 

ها تفسر كل ؛التعليقات األخيرة للصحافة الفرنسيةبعض و  ،التعليقات بالنسبة لمسألة ىه بومدين:
 .ىوهذا السبب واضح يعن ..معنى إنهاء حالة الحرب
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 قنال السويس.ى المرور ف :عبد الناصر
 

بيتصلوا بيها واالعتراف بوجود ى وأنا شايف المصادر الل، هم كلهم أصال يهودو بومدين: 
 آخره. الى ..اسرائيل

 
 قلنامالك قبل ساعة كان معى وطرح نفس الشئ، وسألناه كلنا.. . ىأنا أؤيد األخ األتاس :عارف

 ..يستدعى ونتفق :قالوا ،وايا كثيرةنوراها ى الل !؟قضية التسوية السلمية شنو يعقبها :له
 !ىاألمور مثل ما تفضل األخ األتاس

 
عتبره االحقيقة إن انسحاب اليهود سلميا أنا ب ،نقطة الواحد بيفكر فيها يهالحقيقة ف هو :عبد الناصر

حتى ى يعن .تفكيره بيختلف من يوم ليوميمكن الواحد ى يعن !عملية ضارة جدا أصال
وفيها ضربة قاضية لكل الكالم  ،ةسئم يانسحاب اليهود بقرار من األمم المتحدة عملية 

  ..الواحد تتنازعه عدة عوامل هو !يه األمة العربيةفى بتأمل الل
ولو إن  ،بيجنبنا مشاكل كثيرةى االنسحاب السلمى هو إنهم يعن :العامل األول

حتى إنهاء حالة الحرب  ،لن ينسحبوا إال إذا عقدنا معاهم صلحإن اليهود ى رأيى أنا ف
أيضا إن بالنسبة لجيلنا الحقيقة ووضعنا كعرب وبقائنا ى رأيى لكن ف !لن ينسحب اليهود

   .الزم اليهود ينسحبوا بمعركة ،كعرب
حنا مانركزش على اإن ى رأيى طبعا التجهيز لهذه المعركة عايز وقت، ولكن ف

أساليب المقاومة الشعبية أو ى األساليب ه ..ولكن نستخدم كل األساليب ،حاجة معينة
مانهملش أبدا ى يعن ؛نفس الوقت نركز على القوات النظاميةى وف ،حرب العصابات

حنا بنركز على حرب العصاباتالقوات  هذا الموضوع إذا ى ممكن نشتغل ف .النظامية وا 
هم موجودين ى يتقدموا عن المنطقة اللال نهم إعلى  ؛حنا ندافعإن اكنا قادرين على 

  .فيها
ى يعن ؛حرب وبيجوا يضربوناى وبعد كده نبتد ،حنا ندافعافالعملية األولى إن 

أوروبا انضربت والبالد  !بيعملوهى البيوت وبيعملوا اللبيجوا يضربوا القاهرة وبيكسروا 
  .تتخلق الزم تنضرب ةتعيش وعايز  ةعايز ى انضربت والبالد الل

يدينا ى يعن ..يساعدنا بأنه يسلحناى هذا طبعا الزم االتحاد السوفيتى ولكن ف
هم لغاية  .سواء للحرب النظامية أو لحرب العصابات ؛إحنا عايزنهاى األسلحة الل

أهى  ،بيجلناى تانوالكل يوم  ..ماشيين بالنسبة للتسليح بالنسبة لينا بيبعتولناى دلوقت
لينا طلبات الحقيقة أخرى بالنسبة لتكملة  .اتفقنا عليها كلها ماشيةى العمليات الل !ماشية
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حنا عندنا بعثة هناك بقالها دلوقت ،بقية وحداتنا هذا ى أيام بتتكلم معاهم ف 0ى وا 
  .موضوعال

، المشكلة مش ىنقطة التفوق الجو ى وه :طبعا بيبقى عندنا النقطة الثانية
  !طيارات بس المشكلة طيارين

 ..كل الطيارين بتوعنا كانوا بيشتغلوا النهاردهالحقيقة كل طيارينا عندهم طيارات، 
يمكن ماعدا بالنسبة لقاذفات القنابل، هم  ،حصلتى عوضنا تقريبا الخسارة كلها اللى يعن

  ى.الوقت الحالى لكن إحنا مش مستعجلين عليها ف ،وعدونا إنهم هيبعتولنا قاذفات القنابل
مش ، اليهود ينسحبوا بالحربى إن نخل ..إن التحرير بالحرب :فطبعا لما نقول

 اسرائيلدق على ألن أمريكا ستغ ؛إن العملية سهلة، العملية صعبة جدا امعنى هذا أبد
نفس الوقت إحنا ماعندناش ى ف !هم دبابات وطيارات وجميع أنواع األسلحةو دي ؛شئبكل 

الزم الروس يدونا والدول االشتراكية  ..الحاجة، فالوضعى أموال وال أرصدة علشان نشتر 
  .البعثة بتاعتنا من موسكوى بيبان لما تيج ايمكن د ..تدينا أقصى ما يمكن إنهم يدونا

ى.. ألن استمرار المعارك دلوقت ؛نفس الوقت عايزين وقت نتنفس فيهى طبعا ف
، والدنا عايزين شهرين 23بتقولوا عليها ى إحنا مثال عندنا الطيارات الجديدة الميج الل

ى بيشتغلوا فى ألنهم طول النهار دلوقت ؛حناش قادرينا، لكن ما23دربوا على الميج تي
عايزين وقت  !على الطيارات دربتب عدد علشان يروح يحناش قادرين نسحاما .المعارك

خالنا قبلنا ى الل اود ..ب فيه، عايزين وقت نجهز قواتنادر عايزين وقت نت ..نتنفس فيه
  !هذا مش سهلةى العملية ف ..هم جايين بكرهى المراقبين الحقيقة الل

بين ، الواحد ىباين إن الروس عايزين العملية تتم بالطريق السياسى والل
، ىاألبد الحقيقة يعن الىالنا ذهذا ى بتقعد ف اسرائيلو ى تتم بالطريق السياس ..عاملين
والواحد ساعات بيتمنى إنهم ماينسحبوش لغاية  !األبد الىالروح المعنوية العربية ى وتنته

بوطة، ضتبنا نفسنا على أساس نحارب حرب مهذه الحرب نكون ر ى وف ،لما نحارب
 ؛بتصمد مهما لحقتها الخسائرى وعندنا أمثلة على البالد الل .الحقيقةونستعد للخسائر 
حنا شعوبنا ممكن تصمدى وفيتنام صمدت يعن   .وا 

نفس الوقت اقتصاديا هم هيتعبونا، بعد ستة أشهر هنبقى تعبانيين ى ولكن ف
وهيبقى ى عايزين نستورد وعايزين كذا وكذا، والضغط هيبقى علينا اقتصاد ؛اقتصاديا

عوامل الواحد  ىكل د !نفس الوقت هنجهز نفسنا بالنسبة للمعركةى ، وفىا سياسعلين
  .بيفكر ى حسابه وهوبيحطها ف
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أنا قلت  ؟بيشوف مالك وتبلغه ردنا على هذه الرسالة ههل ممكن رياض بكر 
عرضه على الرؤساء اإن هذا الموضوع أنا ه :له ، قلتىلما جالى للسفير الروس

 هذا الموضوع بالنسبة لينا جميعا.ى ويتكلم ف ؟، إيه رأيكينالموجود
 

 هذا.ى نأجل البحث ف :األتاسى
 

 !ى؟مارسيناش يعن والا ى ورسينا يعنلى أإحنا بحثنا متهي ..أل :عبد الناصر
 

 .نناقش إحنا المطلوب :األتاسى
 

 ؟إيه رأيك ..رياضإيه يا يكرأ ..ىبنقدر نقبل هذا، بنشوف يعنطبعا ما ..آه :عبد الناصر
 

متحدة مابتوصلش لقرار بهذا األمم ال ،صل للنتيجة نفسهاتمجرد أسلوب الحقيقة إذا  رياض:
إيدنا ى حنا مافيش فاإن  .هم رافضينل الهدف ممكن تحقيقه بدون مانقولى يعن ،الشكل

 .صيغ عديدةى نيويورك بيبحثوا فى القاهرة، الموجودين هناك فى الصيغة هنا ف
مشروع قرار مش معاه الموضوع طرح بأكثر من صيغة وأكثر من شكل، إال إذا كان 

ى إنه بيذكر فيه المشروع الالتين -قريته أنا ى ألن فرق كبير جدا بين الل .مجرد نقط
بس أنا  .فرق كبير جدا ..والفرق بين انسحاب - والمشروع الموجود انسحاب متوقع

أنا مشروع ى نفس الوقت بياخد منى وف ،ل مطروحمعناها إن أنا مجرد أمى متوقع يعن
  !قرار بإنهاء حالة الحرب

مالك من يوم كان  هو .ألمم المتحدة هتقفل من نفسهاوأنا متصور خالل يومين ا
فيش ى الى ماتقديراته برضه إن الجمعية هتنته تكلمه الصبح كاناإمبارح أنا ب ،معايا
نش اكأل، إذا ما معاه نص قرار والا  كلها، نشوف ىله الصعوبات د فممكن نشرح .قرار

 يهيبقاش فالفرنسيين مقترحين إن ما .مفتوحة معاه يمكن بنتفق على إن الدورة بتستمر
هو عدم ى الل ؛مطلوبة ىهى وصل معاه لنتيجة اللابى ، يعنىالوقت الحالى قرار ف

ى يعن ..لوبأسى األمم المتحدة بإنهاء حالة الحرب، باستخدام أى صدور قرار ف
  .ىاألسلوب الدبلوماس
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 .األمم المتحدةى : أظن األخ رياض حكى عن موضوع الصيغ فاألتاسى
 

بيقوله  - مالك موجود هنا -إن ممكن كل وفد منا  ،أسلوب آخر يهطيب يعنى هو ف :عبد الناصر
حنا اى هذا الكالم الل الىحنا بحثنا هذا الموضوع ووصلنا اإن  :لهل وبنقو  ،هذا الكالم
 اتفقنا عليه.

 
 له نفس الكالم.ا شرحو  : وهو بيقابل كل الرؤساء وهمرياض

 
هو اتكلم معايا عن  ؛المواضيع بهذا الشكلى يعنى هو لما قابلنى مااتكلمش معايا ف  :عبد الناصر

الثالث نقط ى تكلم معايا فا ..ىوالترتيب العسكر ى النضال السياسى ثم النضال العسكر 
، ىونضال عسكر ى وترتيب عسكر ى حنا موافقين نضال سياساإن  :له وأنا قلت .دول

ولكن لن أمرر  :له قلت !ىموضوع إنهاء الحرب وال الموضوعات دى ولكن مادخلش ف
  !موضوع بيكون معروف عندكم ادى يعن ..قنال السويسى اليهود ف

موضوع إنهاء  :له يثير هذا الموضوع معايا، قلت مهو ل ،موضوع إنهاء الحرب
ذا صدر قرار ف ..قنال السويسى الحرب معناه إن اليهود هيمروا ف األمم المتحدة ى وا 

هذا الموضوع مستحيل بالنسبة  :له قلتى ويعن !بهذا فلن يمر اليهود من قنال السويس
موضوع إنهاء الحرب الحقيقة بيغير  .حنا نقبله بالذات بالنسبة ليناالينا، ولن يمكن إن 

ألن إنهاء الحرب يمكن بالنسبة للعراق مش هيعمل حاجة،  ؛ض األوضاع كلهاعلى ريا
يوم ى تان ؛ىبالنسبة لسوريا عمليا مش هيعمل حاجة، بالنسبة لينا إحنا عمليا يعن

ال أبقى واقف ضد اتفاقية  !قنال السويسى فى وتعدى مركب يهودى الصبح الزم تيج وا 
 !مشكل خطيرى وأدخل ف -اتفاقية دولية  -القسطنطينية 

 
 مكتوب، وبيقروه. شئ: حسب عادتهم السوفييت بيجيبوا األتاسى

 
 .ىكتبها بالعربا :لهل و قأنا أ : عارف

 
 كتبها على اآللة الكاتبة. ا : األتاسى

 
 الرسالة من الحكومة واللجنة المركزية. ىد :عبد الناصر

 



  سرى للغاية 

33 
 

 .، نفس النصيةالسوفيت ةمو والحكى السوفيتى توجه من اللجنة المركزية للحزب الشيوع : األتاسى
ينبثق من ى وهذا المبدأ الدول ،فقط عن مبدأ وقف حالة الحربى فإن الكالم هنا يجر 

ى المبدأ قائل عدم استخدام الدول القوة ف ؛المبدأ المعروف المعترف به بنطاق واسع
 من الواضح طلب إنهاء حالة الحرب. ..عالقتها مع الدول األخرى

 
بالموضوع على اعتبار حتى نحصل وقت لتهيئة القطعان من الباب يدخل : هو يدخل عارف

 مقدمة. ىد ..وبعدين يقوم يخش بالموضوع
 

ال  أنى هذا المفروض نعتبره قضية حساسة ومسيئة للعرب، ونطلب من االتحاد السوفيت :األتاسى
 .هذه الصورةبهذا الحديث  الىيلجأ 

 
إنت نفسك لخصت ى ، يعنىجوهرية الموقف واضح يعنظن الناحية الأ ..الرئيس: سيادة بومدين

يترتب  األن د ؛اسرائيلإنه مش ممكن أبدا أن نقبل مبدئيا وقف حالة الحرب مع  :وقلت
إذا كنا  -ى له يعن إحنا قلنا - نعتقد بإن حان الوقت كذلك إننا نقول .عليه أشياء كتيرة

 .على هذا األساس الزم نتصرف وأن عايزين نأكد مرة أخرى
 

إحنا  ،التهديد بالهجوم والتهديد باإلبادة والكالم دااللى هو يعنى إحنا بالنسبة للكالم   :عبد الناصر
ولكن هذه  ؛إحنا وافقنا على بعض الصيغ .موضوع غير إنهاء حالة الحرب اد :قلنا

نهاء حالة إودا ال يعنى  ..بادةو اإلأالصيغ معناها إن الدول تمتنع عن التهديد بالهجوم 
ى أفى عملنا السياسى والحقيقة إحنا  ..الهدنةى والكالم دا موجود ف .لحرب الموجودةا

حالة ى ألن اتفاقية الهدنة لم تنه ؛اتفاقية الهدنة ممكن ناخده كصيغةى كالم موجود ف
ال ماكانتش سميت اتفاقية الهدنة نهاء إهو  النهاردهجاء ى الوضع الجديد الل .الحرب وا 

إخوانا  ؛اتفاقية الهدنةى فى موافقتنا على بعض الصيغ اللى ويمكن إحنا ف .حالة الحرب
ى بعتها زى ما أنا فهمت من الرسالة الل.. أخذوها مأخذ آخرى الوفد السور ى فى الل

 .األخ ماخوس إمبارح
  

 مشروع عدم االنحياز األخير. : زعين
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إن  - أنا شوفته بالليل ده مافيهوش حاجةى الل 3إن البند ى األخير، أنا رأي هوى الل :عبد الناصر
 .ال ينص صراحة على إيقاف الحرب - حدش يهدد بالهجوم وماحدش يعمل إيهما

 
 بسالم مع..ى وينته : زعين

 
يقبل صيغة ى ساعات الواحد يقدر يعن ؟ىتكلم إزااأنا ب ..قرأ لنا واهلل الفقرة الثالثة، ألإ :عبد الناصر

ى حنا بالنسبة ألاإن  :مانبقاش جامدين خالص ونقول ،ويرفض صيغة بالنسبة للكالم
اتفاقية ى هو موجود فسياستنا هنا، كل ماى صيغ إحنا ف يهفى يعن !حاجة مانقبلش
وبنقبل اتفاقية الهدنة،  إحنا متفقين على اتفاقية الهدنة ألن ؛قرار نقبلهى الهدنة لو جاء ف

ى كل كالم موجود ف ..وأنتم موافقين على اتفاقية الهدنة وبول قاعد على هذا األساس
 قرارات بنقبلها.ى لو جت ف ،اتفاقية الهدنةى اتفاقية الهدنة أو كل فقرات موجودة ف

 
لعامل مع إدراك منه  ،الشرق األوسطى متابعة بحثه للوضع ف الفقرة الرابعة تقول: : زعين

 هذه الفقرة الرابعة. ..وذلك بهدف إقرار سالم عادل ودائم ؛السرعة
 

 إيه؟ الىتدعو مجلس األمن  :عبد الناصر
 

وذلك بهدف إقرار  ؛مع إدراك منه لعامل السرعة ،الشرق األوسطى متابعة بحثه للوضع ف :زعين
 سالم عادل ودائم.

 
ى كلمة سالم دائم موجودة ف - سمحت إذا -صيغة الهدنة برضه ى موجود ف االلفظ د رياض: 

 ..نا بنطالب بيه باستمرار حتى إنهاتفاقية الهدنة برضه، وأما سالم عادل فده إح
 

 على دائم، أنا أقصد كلمة دائم.ى صح إحنا نحك :زعين
 

 اتفاقية الهدنة.ى موجودة ف رياض:
 

 !هو بها الشكل الواضحما : األتاسى
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 أوضح. اد ..أل رياض: 
 

 األوضاع. تغيير ى الىالسع : األتاسى
 

 ..اتفاقية الهدنة، ألى أما المشكل ف ،مطلوب هنا من مجلس األمن يبحث هذه المسائل رياض: 
الشرق األوسط مع إدراك منه لعامل ى متابعة بحثه للوضع ف ..اتفاقية الهدنة شنيعة

ن جيت للحق إذا نظرنا التفاقية الهدنة، أل .السرعة اتفاقية الهدنة بتطالبك بسالم  ..وا 
 ئوقت كمان سى وضعت ف -اتفاقية الهدنة ى ف -وبعدين حطوا فيها نصوص  ،دائم
حنا أقريناها وتعاملنا بيها وبقينا بنطالب بتنفيذها باستمرار، احصل إن ى ولكن الل !ىيعن

قريناها لو  -فاتفاقية الهدنة موجود فيها  !وبنتحدى اسرائيل إنهم يرفضوا تنفيذها
 سالم دائم. الىبتدعو  - الحقيقة

 
شوفت اتفاقية الهدنة مالى أخ بومدين نسخة من اتفاقية الهدنة، يتهيواهلل بتبقى تبعت لأل :عبد الناصر

مفاوضات اتفاقية الهدنة سنة ى كان موجود فى ، ورياض كان ضمن الوفد الل01 ىد
هو بيتكلم ى الل - عادل ودائم هو سالمى الل - ليه باقول هذا الكالم هوأنا برض .01

ضرر أبدا، لكن الضرر هو إنه يقول إنهاء ى فما ..مافيهش حاجة أبدا ن؟خ زعيفيه األ
مكتوب هنا على ى ن تعرف إن سالم دائم اللأل !الضرر الحقيقة اهو د ..حالة الحرب

 ىلكن الكالم الل ،يوم أمرر سفينة من قنال السويسى أساسه ماحدش يقدر يجبرنى تان
  ..فقرتين ى هوالل ؛النهاردهمطلوب 

  .هو االنسحاب أو توقع االنسحابى الل :الفقرة األولى
 سرائيلمعناها إن أنا الزم أمرر ال ..إنهاء حالة الحرب ىهى الل :والفقرة التانية

  !قنال السويسى مراكب ف
 

  فيش حاجة اسمها سالم دائم.ا: هو دوليا مرياض
 

 لفرض سالم دائم. ى كل واحد يقدر يقدم وجهة نظريعن ..حكاية تقدر تفسر ىد ..بومدين: أل
 

 ،هدف ادلى أأنا متهي ،يهإسالم دائم وقائم على العدل ومش عارف  ..نشاإى كالم أ :عبد الناصر
هو دا  -هو إنهاء حالة الحرب ى الل -ى المشروع األمريكى جاء فى الكالم الل ىويعن

حنا بنستند على ا  و  ،ننا هنمررهم من قناة السويسإن معناها أل ؛لن نقبلهى الكالم الل
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 ،من اتفاقية الهدنةى كالم تانى أ .قنال السويس لوجود حالة حربى منعهم من المرور ف
 ن يكون عندنا مرونة.أهذا ى ويجب ف ،ىإنه يمش باقولأنا 

 
دايم لقضية  ضياعحالة الحرب هو إنهاء  ،كذلككثر من هذا حسب تفسيرى أو  بومدين:

 الىيقدروش يرجعوا ربما ما ..وربما حتى الالجئين ،تماماى نتهتالمشكلة  ..فلسطين
 ودا تفسيرى. !فلسطين

 
سالم أو ى ال بالحرب، وسواء قلنا يعنإوهم الالجئين مش هيرجعوا فلسطين  ،طبعا ..هآ :عبد الناصر

إحنا هنبلغ السوفييت عن  ،وعلى كل حال !فلسطين إال بهذا الىغير سالم لن يرجعوا 
  ؟بيبلغ بالنسبة لرأينا جميعا والا  ،او وأرى إنكم أيضا بتبلغ ،رأينا بالنسبة إلنهاء حالة الحرب

 
 .والرئيس عارف بيقول اتكلم برضه ،الرؤساء كلهم ..: هم بلغوا وحصلرياض

  
 بلغ الممثلين أيضا. ..يبلغ بإسمناى الل واهلل األخ وزير الخارجية هو :عارف

 
ببلغ باسمنا، وأقوى لو كل  يبقى ..ئلت الحقيقة سؤالأنا س   ،بلغتوا مخالص بما إنكم إنت :عبد الناصر

لهمش دخل ى السودان ماإخوانا ف ،ىوفد بلغ باسمه أو إذا كان بلغ يبقى خالص يعن
 ؟بهذا الموضوع

 
ويبقى كويس برضه، ويمكن محجوب  نبلغ حاجة برضه جايز ،كلم مع مالكنقدر نت :األزهرى

حقق المالحظات، وعنده معلومات ى الل وهو ،ى المفاوضاتفى يعن كشتر م ..هبكر ى جا
 آلخر لحظة.

 
 .هيوصل الصبح :عبد الناصر

  
 .ن شاء اهلل مسافرينإ ه: بكر عارف

  
 تفضل.ا ..سينااننتم مو إيعنى )ضحك(  !ما بدرى :عبد الناصر
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موضوع المتعلق بمشروع عدم االنحياز الى ه ،واضحةى نقطة لسه ما ه يه: يعنى هو فاألزهرى
تتعلق بسالم عادل ودائم، أو إحالة ى الفقرة األخيرة اللى ف ىهى والل ،بلغناه إمبارحى والل

على  مطلعفأنا شخصيا . مجلس األمن بهدف إقرار سالم عادل ودائم الىالموضوع 
موجود أشياء  ؛وضوع غير موجود بهذا الشكلعرفها كويس، وهذا الماوبالهدنة  اتفاقية

وأعقبها مثل هذه  ،01حالة هزيمة سنة  يهألن كمان كان ف !مشينة ومذلة للعرب
االتفاقيات ووضعت فيها عبارات معينة، لكن إسمها اتفاقية وفيها بعض العبارات تتعلق 

 ،ةتفاقيالى افمعناها واضح ف ؛بعدم االحتكاك أو حفظ نوع من االستقرار على الحدود
  !اتفاقيةى مهما ذكر فيها من عبارات فه
 ،من الجمعية العمومية األمن يحال إليه مثل هذا المشروعاآلن عندما مجلس 

معنى ذلك سوف يكون هناك  .بنص جديد يحقق فيه السالم الدائم والعادل اسوف يثبته
هذه الى وبالت !ةقرار جديد يتجاوز اتفاقية الهدنة، وتعتبر اتفاقية الهدنة غير موجود

معنى بنتيجة إنهاء الحرب ى يعن ..عبارة رديفة أو نتيجة إلنهاء حالة الحربى العبارة ه
  !المنطقة، وسلم دائم معناته إنهاء حالة الحربى سلم دائم ف منها

وعلى كل حال هذا الموضوع يمكن الغوص فيه حقوقيا وقانونيا وأخذ عبارات 
إحنا بنستعجل األمور ونقول سلم ى فبرأي ..ىنهائى لها برأى بمدلوالتها دون أن نبد

مرور بقنال الفقط ب قوالواقع إن النقطة ال تتعل .إنهاء حالة الحربى دائم، وعادة ال يعن
ولكن  ،قنال السويسى نحن ال نمر ف ..السويس، يمكن يكون عندهم يحطوا شرط عليهم

 !ىلم ينتهى رأيى ف ..بداأ ى؟هل معنى ذلك الموضوع قد ينته .نحقق سلم عادل ودائم
والسلم العادل والدائم  - القضية الفلسطينية ككل - ألن الموضوع يتعلق بالقضية ككل

يجاد عالقات جديدة ف ،إنهاء حالة الحرب الىيشير ى هو الذ تختلف عن  المنطقةى وا 
  .بعد الحوادث األخيرة يونيو 5حزيران أو  5كانت قبل ى العالقات الت

عبارة إقرار عبارة سالم عادل ى شوف الموضوع الحقيقة تسرع فأفلذلك أنا ب
شوفها اوأنا شخصيا ب .منزلقات البد من معرفة كل أبعادهاى قد يوقعنا أيضا ف ؛ودائم

  .هذه ناحية ..معادلة تماما لموضوع إنهاء حالة الحرب
 نشوف إنه ضغطنا نحنى والناحية األخرى فيما يتعلق بهذا الموضوع، الواقع يعن

ى يقدمها، ويعنى مجال المشاريع التى وضغطنا عليه ف ،ىعلى االتحاد السوفيت
ألن هذا يزعزع فعال مواقف الدول  ؛مفيد لنا كتيرغير استنكافه عن هذا السلوك 

  !قبول مواقف أخرى الىجانبنا، عم ندرجها بالتدريج  الىتقف ى األخرى الت
ألن  ؛موقف واحد ومنفردى العالم فقد عزلنا نهائيا عن مجموعة دول الى وبالت

موقفها يؤثر كتير على  ،كدولة كبرى وذات نفوذ وذات إمكانياتى االتحاد السوفيت
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تتملص من موقف ى وتريد بعض التنازالت ك ،جانبنا الىالمواقف المتغيرة أو المواقف 
جمعية خروج ال الى الىوبالت ..األمم المتحدةعن  عزلنا ى الىفهذا الحقيقة يؤد ؛معين

 .رغباتناالعمومية بقرار حتى ضد 
 

فيه ى القرار الل ..مريكاأنتهى الحقيقة، وهذا القرار لم تقبل به اهو إحنا بنناقش موضوع   :عبد الناصر
يمكن هو  !ىإنتهى يعن ..تقبل به أمريكا ورفضوه أول إمبارح مسالم عادل ودائم ل

ب هذا الكالم على قرار يج  ى هو الكالم دلوقت .جالكوا إمبارح ولكن هذا القرار إنتهى
الكالم  ..2.34الساعة  النهاردهالى أنا جى الكالم الل .ويوضع فيه صراحة إنهاء الحرب

سموه قرار الحل الوسط بين دول عدم االنحياز  اهو دى والل ..لن توافق عليه أمريكا اد
ى الل -السالم العادل والدائم  - فهذا الكالم حتى لم يوافقوا عليه .ودول أمريكا الالتينية

 ..إحنا مش موافقين عليه، هم أيضا مش موافقين عليه ألنه لن يحقق ليهم
  

منهم  -لكن دول أخرى ضمنا  ،عليه والن يوافقدول  وجود ..عفوا سيادة الرئيس : األزهرى
 !موافقة - أمريكا

 
جالنا ى هذا المشروع الل ى هوالل ،لم يتفقوا على مشروع الحل الوسط ،لم توافق ..أل :عبد الناصر

 .ىالالتين -رفضوه  - إمبارح
 

 نعتبره إنه مرفوض أيضا. :األزهرى
 

وهو إنتهى من  النهاردهإحنا بنتكلم فيه ى بنعتبره الموضوع انتهى أول إمبارح، يعن ..أل :عبد الناصر
 !أول أمس

 
 .فيما إذا جدد يكون مرفوض ..ض منامرفو  فيما إذا جدد يكون :األزهرى

 
هذا المشروع لن ى يعن .إنهاء حالة الحربى هيجدد دلوقتى هو الل ،مش هيجددى يعن :عبد الناصر

نى على القرار األمريك ..يجددوه مرة أخرى ألن التصميم اء حالة هالخاص باالنسحاب وا 
 الموضوع الجديد اد !المشروعإنهم موافقين على هذا  :بيقولوا النهاردهالحرب، والروس 

  .النهاردهبتاع 
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حنا بالنسبة إلنهاء حالة الحرب، إحنا نرفض اعلى كل حال إحنا هنبغلهم إن 
، ورياض هيبلغ 2.34الساعة  النهاردهأنا ى ألن هذا الموضوع عرض عل ؛هذا الموضوع

إن  :من كل وفد وأعتقد إن أقوى لو يقال .هذا الموضوع عن الجمهورية العربية المتحدة
ن كل وفد بيتصل بمالك بأحد ممثليه ،أنا عرضت هذا الموضوع فى هذا االجتماع  - وا 

الموقف ى ورأينا ف ،حنا بنرفض كلية هذا الموضوعاويبلغوه إن  - بالرئيسى مش ضرور 
  ى.السوفيت

الصبح ى الرئيس عارف كان بيتكلم إنه هتسافروا بكره، إذا كان محجوب جا
 .ىالصبح يعنبنعمل اجتماع 

 
  .ولو على خفيف كده تدينا خالصات :األزهرى

 
 نعم؟ !؟صمت موقفالهل فاضل نقط أخرى؟ هل هنعمل بالغ أو بيان أو )ضحك(  :عبد الناصر

 
 . الموضوع هذا جلسة اليوم، طبعا نعتبره انتهىى إذا كان مقدرا من الناحية العسكرية ف :زعين

 
يى نقول للناس أر  ناأ ؟ما بنعملش نسمع. هل بنعمل بيان والا  ..كالم: واهلل إذا كان عندكم عبد الناصر

 .كلمتين
  

 بومدين: ونقدر نعمل حاجة مختصرة جدا.
 

وأظن بيحاولوا  ؟عملتوا إيه ..كل السفراء بيسألواى دلوقت ،أهم من كدا الحقيقة يه: هو فرياض
فاألفضل يمكن  .السفراء األجانب حتى يتصلوا بالسفراء هنا بالدول العربية الموجودين

 .ألن البيان هنقول كالم عام فيه ويمكن يكون من ثالث أسطر ؛مش البيانى األهم عند
حرب ال  ..السفراء كلهم األجانب بيسألواى دلوقت ،برهى لكن المهم إنه الجو الخارج

 أهنلج ..أل ؟مش هنهجم ..ههنهجم بكر  ؟ىمش اتفاق عسكر  ..ىاق عسكر اتف ؟حرب
  !والزم هنرد ،للسالم

 ،هيسألهى أو السفير الفرنساو الى ر يجيله السفير اإليطئفمثال لما سفير الجزا
؛ فمن المفيد الحقيقة، وكل واحد هيرجع للعاصمة بتاعته ..البد إنه يرد عليه بحاجة
فمن المفيد الحقيقة تكون  ؛هيحاولوا يسألوا بيجمعوا معلوماتبرضه عشرات السفراء 
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األفكار اللى  ؟تتقال إيه للسفراءى إنما األفكار الل ،اللهجة حتى مش هنتفق على ألفاظ
 إنه يبقى متفق عليها.ى أعتقد من الضرور هتتقال إيه؟ 

 
فيه خطط العمل  دإما الواحد يطلع بيان طويل وعريض ويحدحاالت يامثل الى بومدين: نعتقد ف

ماهواش الوضع والموقع ى يعن ..ان فيه أشياء بنقولهأبالنسبة للمستقبل، ومانعتقدش ب
وهو بالغ مختصر قد يمد  ،ىأو فيه موقف تان !هناك أشياء كتيرة مانقولهاش ؛يقتضيان

العام ى بالنسبة للرأ !شئيفسر بأننا التقينا ولم نتفق على  حتى ال ؛بعض األضواء
حتى لو اشتغلنا باالجتماع، ى العام العالمى وحدة، وبالنسبة للرأ يهالزم يكون فى العرب

نه يكون بالغ إأنا أحبذ  .آخره الى ..بأن فيه خالفات وكذا :يقال ؛فيه بعض اإلشاعات
بالنسبة ى ونحدد فيه كل الخط السياس - مانستطعش نعمل بيان طويل -مختصر 
 . ىنقولهاش يعنمستقبل ماى الأشياء ف يهألن كذلك ف ؛للمستقبل

 
 وال نكلف شخص يعمل هذا البيان؟ ،: هل تحبوا نكلف لجنة تعمل بيانعبد الناصر

 
مانبقاش نتكلم لهجة واحدة من بعد مانفترق، فممكن  ،قاله األخ رياضى بومدين: بعد الكالم الل

 .ىنقول فيه كلمات يعن هبكر 
 

 الىيروح  ،أرجو أن يكون اإلخوان جميعهم كلمة واحدة ،الموضوعى نقطة مهمة ف يهف عارف: 
 .الصحف الىالجرائد و  الىوطنه ال يكون التصريحات.. 

  
ألن  ؛ننا نسميه بيان مشتركإفيش داعى اذا كان البيان هيكون مش طويل فمإ طبعا :عبد الناصر

ممكن  .إقرارهاى على عدة مسائل نشترك جميعا فى يحتو ى البيان المشترك هو البيان الذ
ى مثال يطلع بيان صحف -رياض  هيعمل -ى وبنعمله إحنا يعنى يبقى فيه بيان صحف

  .عن هذا االجتماعى بيان صحف ..ونشوف هبكر  هويجهز 
  ه.نجتمع بكر 
زور اخواننا أنا أصال عايز أو  )ضحك(ى يعن باقولأنا  82الساعة دلوقتى 

 .خ محجوب جه وبيقعد معاناوبعدين يكون األ ،الصبح هالسوريين وأقعد معاهم فترة بكر 
ذا كانوا إخوانا السوريين عايزين يقعدوا مع إخوانا العراقيين يبقى فيه مجال قبل ا  و 

 مايسافروا.
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 .بعد العشاء نسهر عندهاليوم  : األتاسى
 

 ؟هو بيسهر األخ عبد الرحمن :عبد الناصر
 

 نسهره. :األتاسى
 

 يكون االجتماع. 82: طيب بكرة الساعة عبد الناصر
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