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 البيان المشترك
التقى فى القاهرة الرؤساء هوارى بومدين رئيس مجلس الثورة للجمهورية الجزائرية 

وعبد الرحمن عارف رئيس الديمقراطية والشعبية، ونور الدين األتاسى رئيس الدولة السورية، 
سماعيل األزهرى رئيس مجلس السيادة السودانى، وجمال عبد الناصر  الجمهورية العراقية، وا 

 رئيس الجمهورية العربية المتحدة.
وماتتطلبه المرحلة الحالية  ،واستعرض الرؤساء الخمسة فى اجتماعاتهم الموقف الراهن

ذى ارتكبته اسرائيل واشتركت فيه قوى االستعمار ال ،للنضال العربى من عمل موحد تجاه العدوان
 األمريكى والبريطانى ضد الشعب العربى.

 ،وأكد الرؤساء أمام التجربة المصيرية التى تتعرض لها األمة العربية نتيجة لهذا العدوان
كفيلة بأن تحيل هذه  ،ثقتهم المطلقة فى أن إمكانيات الشعب العربى الضخمة وقدراته الخالقة

التى سعت اليها األمة العربية  ،كاسة الى منطلق جديد نحو األهداف القومية الشريفة والعادلةاالنت
 وهى تصمم على بلوغها مهما واجهت من تحديات ومصاعب. ،على إمتداد مراحل كفاحها

على إتخاذ اإلجراءات الفعالة الكفيلة بإزالة آثار العدوان  ،تفق الرؤساء العرباوقد 
 يونى على الوطن العربى.االستعمارى الصه

على ضرورة تحديد عالقات الدول والشعوب العربية مع الدول  ،جمع الرؤساءأكما 
 على ضوء موقفها تجاه العدوان واآلثار المترتبة عليه. ؛األخرى

عقد اجتماع لوزراء  - رئيس مجلس السيادة السودانى -واقترح السيد اسماعيل األزهرى 
أن يحضر وزراء  كما أيدواخارجية الدول العربية فى الخرطوم، ووافق الرؤساء على هذه الدعوة، 

 الخارجية هذا االجتماع فى وقت قريب. 
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عايز يقابلنى ربع  :لىل وقا ،طلب يقابلنى (1)مالك ،لى اإلخوانا ذا سمحو إ: عبد الناصر

تكلم وجاب رسالة االحقيقة  ..الم كلهكال !وجه قعد معايا ساعة وربع ،ساعة
تكلم انا بعد ما أو  .والقرار الموجود فيها من الحكومة بالنسبة للجمعية العامة

  ؟ما هو هدف أمريكا فى العملية كلها :له وقلت ،رديت عليه
  .إسقاط كل األنظمة الثورية فى المنطقة :أوال
نها تثبت أن اإلتحاد السوفيتى ال يقف مع الدول المناضلة فى وقت إ :ثانيا

ن هذا الموضوع مش حل وسط ولكنه ا  و  ،هذا الهدف ؛ وبهذا أنتم تثبتواشدتها
  !هو استسالم كامل

ن اليهود على إ !؟هل هذا أحسن أو االحتالل ى..وطبعا هو رد عل
من متر كيلو  111اليهود على بعد  :له قلت !من القاهرةمتر كيلو  111بعد 

خدوا أولكن هيبقوا  ،ن اليهود مش هينسحبوا بهذا القرارإأنا فى رأيى ؛ القاهرة
نهم إنا فى رأيى أو  !ينسحبوا مطلقا ننهم لا  و  إنهم يمروا فى قنال السويس، حق
  ى.دا رأي ..ينسحبوا إال بالحرب نل

 إن احنا ه:ل تكلم معاهم، قلتانه ا  من الرؤساء و  2قابل  هنإ :فهو قال
ذا اتخذتوا حاجة إ هللاو  :قال .بحثنا هذا الموضوع الصبح واتخذنا فيه قرار

إن  ه:ل قلت .1فهسافر بكره الساعة  ..رأى آخر كمذا كان لإكويسة يعنى 
  !رأى كويس فى هذا الموضوع لن يكون احنا

 !بأى قرار من األمم المتحدة ..نهم عايزين يطلعوا بقرارإهو اللى باين 
قرأ دا وخد إ ؟ووجهة نظر الحكومة السوفيتية ه،تحبوا تسمعوا الكالم اللى قال

 .الميكروفون
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جاكوب مالك، نائب وزير خارجية االتحاد السوفيتى. (1)
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سبيل إزالة أثار العدوان ى سير النضال الطويل للجمعية العامة لألمم المتحدة فى ن فإ: رياض
وكما  .صار واضحا من هم أصدقاء العرب الحقيقيون وأعدائهم ،ضد الدول العربية
نتيجة  شئوقبل كل  ؛لم تقف الموقف المعين بأسباب مختلفةى حددت البلدان الت

ى وامتنعت أثناء التصويت حول االقتراحات الت ،اإلمبرياليةى للضغط عليها من قبل القو 
ولمن  سرائيلالى ف الرئيسوأصبح واضحا أن الهد .البلدان العربية الحصتتجاوب وم

الجمعية العامة ينص على سحب القوات ى قرار فى إحباط اتخاذ أ هو ؛ورائها
صوت لالقتراح الخاص بسحب  35فإن واقع كسب  ،ومن جهة أخرى !يةسرائيلاال

أن مشروع  الىيشير  - قرار دول عدم االنحيازى جاء فى والذ - يةسرائيلالقوات اال
 .ح الحصول على هذا العددعدم االنحياز أحرز نجا

  
 !تيبينا وبين السوفيى أسباب سوء التفاهم اللمن بعض األحيان ى : قد تكون الترجمة فعبد الناصر

 )ضحك(
 

 .جانب العرب الىن جهودنا لم تنفذ بعد محاولة جذب بعض الدول إ :: ولكن يظهر بيقولرياض
االقتراح ولو حل  ؛الجمعيةى الحالية فاأليام الباقية للدورة ى أن نحاول فى ومن الضرور 

زالة  وسط ونحن متأكدين من أن  .سرائيلىثار العدوان االآمن أجل سحب القوات وا 
نتيجة لتأثير الوضع العام ولموقف  ..الالتينية أمريكاوضعته دول ى مشروع القرار الذ

نص ى ما يليوف .ونعتقد أن هذا المشروع قد يكون مقبوال ،الدول العربية وجميع أصدقائها
 :ده المشروع اللى قريناه الصبح .ىالوفد السوفيت الىنقل ى المشروع الذ

 
 عبد الناصر: قوله برضه.

 
أن  الىونظرا  ،الشرق األوسطى الوضع الخطير فى ن الجمعية العامة بعد البحث فإرياض: 

نه أو  ،حدةمنظمة األمم المتى أزمة الشرق األوسط جديرة باهتمام جميع الدول األعضاء ف
  ..سالم عاجل الىاشتراك جميع أعضاء األمم المتحدة من أجل الوصول ى من الضرور 
  :تعلن

اق ميثطار إى ن الحلول النهائية لهذه المشكلة يمكن الوصول إليها فأأن السالم و  -1
 .األمم المتحدة
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به بواسطة الحرب أمر غير مسموح ى تأكد المبدأ القائل أن االستيالء على األراض -2
مواقعها  الىية سرائيلينتظر سحب القوات االالى وبالت ؛وفقا لميثاق األمم المتحدة

 .األصلية
لدول الشرق األوسط األعضاء ى سالمة األراضى كد أيضا أن السيادة السياسية فؤ ت -5

إنهاء  ذا  إنه ينتظر أو  ،تعطيانها حق الحرية من تهديد الحرب ،األمم المتحدةى ف
  .جميع هذه الدول عن ادعاءاتها المتعلقة بهذه الحالةى وتخل ،حالة الحرب

 ،الشرق األوسطى بحث الوضع فى ويستمر بوجه عاجل ف ،تطلب من مجلس األمن -4
وذلك بهدف  ؛منظمة األمم المتحدة باستخدامالمباشر مع األطراف المعنية و  ونبالتعا

وبصورة خاصة لوضع  ؛حل مناسب وعاجل لجميع جوانب المشكلة الىالتوصل 
لضمان حرية المرور وكذا  ،تتأجل منذ زمن طويلى الحد لقضية الالجئين الت
  .بالطرق والممرات الدولية

ن تقديرنا للمشروع هو إ :شرحه للموقف بيقولى وبعدين بيكمل ف ،دا المشروع
 : ىيلما
ولكنه ينص على منع  ،يةسرائيلللقوات االى نه ال ينص على السحب الفور أرغم  -1

هذا أن مسألة سحب ى معن ..اسرائيلنه ينتظر سحب قوات أوعلى  ،االحتالل
 .وهذا هو المهم ..نص المشروع أو وضعتى القوات وجدت ف

يدعو  هذه الفقرة ماى وبرأينا ليس ف ؛مسألة إنهاء حالة الحرب يشار إليها بشكل مرن -2
أن الدول العربية ستوقع  الىإشارة ى أ المشروعى وال توجد ف ،الدول العربية للخوف

  .وثيقة بقصد إنهاء الحربى على أ
تصريحات عن إنهاء ى بأى يطلب المشروع من الحكومات العربية أن تلقال كما  -5

ة سيكون مرحلة من النضال ولهذا فإن تنفيذ هذه التوصي ؛حالة الحرب من جانبهم
أساسا لمطالبة ى أنها ستعطى قبولها هحالة ى فإن الميزة لهذه التوصية ف .المستمر

هو بطبيعة الحال أفظع الى ن االحتالل الحأل ؛ية أوالسرائيلتنفيذ سحب القوات اال
ية سرائيلكل هذا سوف يساعد على سحب القوات اال ..شكل لمظاهر حالة الحرب

 .كمهمة أولى
وال عن  ،ئيلاسرااقتراح لعقد معاهدة الصلح مع ى المشروع على أى وكذلك ال يحتو  -4

وال عن  ،من جانب الدول العربية اسرائيلبوال عن اعتراف  ،التسوية السلمية
كان ى المشروع المطلب الذى وبكلمة أخرى ال يوجد ف ..مباحثات مباشرة معها

  .رون عليه زمنا طويالمريكان وحلفائهم يصاأل
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نهى مباشر بين مسألتالالمشروع الربط ى ال يوجد ف -3  ،اء حالة الحربسحب القوات وا 
بالرغم من أن الدول المتبنية للمشروع موافقين على أن سحب القوات يجب أن ينفذ 

أما بخصوص  !ى المشروعذلك ف الىنهم ال يستطيعون اإلشارة أمع  ،شئقبل كل 
عدد من المسائل المتعلقة بالشرق ى ن مجلس األمن سوف يبحث فإ :الفقرة القائلة

ى السوفيت اإلتحادأن ى من الشك ف شئشخص ى أ ىفيجب أال يكون لد ؛األوسط
وسوف ال  ،مجلس األمن عن المصالح الشرعية للدول العربيةى سوف يدافع ف
 .قرار ضد مصالح العربى يسمح باتخاذ أ

ليست لها ى بصرف النظر عن بعض العبارات الت -منا عامة عن المشروع لذا تكإ -6
هو  ؛واحد شئاالقتراحات السوفيتية ب فإن هذا المشروع يختلف عن - ةأهمية مبدأي

أما المشروع  ،مسألة وقف حالة الحربى ننا كنا نقترح أن يبحث مجلس األمن فأ
  .توصية الجمعية العامةى كان يقصد أن يقال عن هذا فى الالتين

نه أيعتقدون  ،موسكوى وبعد دراسة الجوانب اإليجابية والسلبية لهذا المشروع ف
وأصحابها  اسرائيلونعتقد أن هذا المشروع هو نتيجة للضغط العام على  .جدير بالتأييد

حالة ى وف .الالتينية أمريكانه قد تبنته دول أبالرغم  ،من جانب الدول المؤيدة للعرب
فمن المرغوب أن تقدمه دول تمثل مختلف  ،موافقة الدول العربية عن هذا المشروع

  .أمريكا الالتينية وغيرهاو  ذلك دول عدم االنحيازى بما ف ؛المجموعات
ال بتأييد من جانب البلدان إيمكن قبوله وال -ذا قبل مثل هذا المشروع إوبعدين 

 ومن بينهم البلدان االشتراكية -صدقائهم ألعتقد أن يمكن للدول العربية و أنا أف - العربية
 ةوهذا صحيح خاص .فضلأثار العدوان من مواقف آاستمرار النضال من أجل إزالة  -
صالح الدول ى الجمعية العامة كانت فى ذا أخذنا بعين االعتبار أن معظم اآلراء فإ

يد اقتراحاتنا ؤ لم تى الدول التى نه حتأ الىونظرا  ،اسرائيلصالح ى العربية وليست ف
بالذات  .هذا السببلاستخدمت القوة ى الت اسرائيلت عن عدم موافقتها على سياسة بأعر 
الجمعية العامة يؤيد مباشرة أو غير مباشرة ى قرار فى م قبول أدع الى ائيلاسر تلح 

 .بالنسبة لمشكلة سحب القواتوخاصة  ؛مصالح العرب
  

قالها ى ونفس األفكار الل ،نيويوركى مر علينا فى ودا نفس المشروع الل ..الرئيسى : سيدمحجوب
  .المشروعى ووضحنا الخطر ف ولكن نحن ردينا عليه ،جروميكو ىوزير الخارجية السوفيت

بل  ،"وفقا لمبادئ اتفاق األمم المتحدة" ال يقال ى يعن :اقترحناولى والفقرة األ
 الىتجر ودا عمليا  ."وفقا لقرارات األمم المتحدة ومجلس األمن" ذلك  الىيضاف 

  ..مسائل كثير
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قرار  يهثم هناك ف ،اسرائيلوجود ى أ فدتبقد حالة الحرب نفسها أسباب  الىجر ي
  .وطبعا أصرينا على رفضه ،كثيرة وأشياءالتقسيم 
مقترن بالمسألة األخرى، وبالفعل النه االنسحاب  أالحكاية ى م بعد ذلك فاق

االنسحاب بإزالة "  :الممرات المائية الدولية، فقلناى حكاية إنهاء حالة الحرب والعبور ف
  . "عبر الممراتالمرور على والموافقة  - حالة الحرب -هذه الحالة 

بتنسحب من الضفة الشرقية لقناة  اسرائيل جى، بتيفإذا وافقوا على القرار كما هو
الكالم على عقد  !ماال نهاية الىفتستمر الحالة هذه  ..فقط كيلو متر 13السويس 

هو بعد إنهاء حالة الحرب وضمان االستقالل مافى معاهدة معاهم.  ..معاهدة الصلح
ى فيها والسماح ليهم بالمرور ف هم اللىضمان رقعة األرض  ،السياسيةوالسيادة ى السياس

  على إيه عقد معاهدة صلح؟! ..الممرات الدولية
ن الروس عز أهو  -كما وضحت للسيد الرئيس وللسادة الرؤساء  -والوضع 

نفقد فيها ى التنازالت الل الىعز علينا إننا ننحدر  إحنالكن  ،قرارغير عليهم أن يخرجوا ب
  !ارب من أجلها ونفقد فيها كرامتنابنحى المبادئ الل

العربية اليمكن ألى واحد من  الدولقبلته  إذاأنا وضحت أن مثل هذا القرار 
ودا  !طير الحكومة بتاعتهتظرف أسبوع هى ذا رجع فا  و  ؛بالده الىالموجودين أن يرجع 

 ،واقفة مواقف متشددةى على الحكومات اللى ألنها عايزة تقض ؛أمريكاواهلل تشتهيها 
ى تل أسبوع فى وتقض اسرائيلبحكومات ضعيفة توقع على الصلح وتعترف ى وتأت
ى االقتراح األول نظر ى وف ،هذا القراررفض ى حسن نكون واضحين وصريحين فأ !أبيب

 .ن االنسحاب واضحإ على األقل ؛بتاع الالتين أفضل من هذا
 

 ؛نقطة الحقيقة بيجرنا إليها الحديث يههو ف !كثرأو ى الكالم يعنله مثل هذا  : واهلل أنا قلتعبد الناصر
حناو  .ىالرأى بتزداد اتساعا بينا وبين السوفييت نتيجة الخالفات فى الفجوة الل ىهى الل  ا 
شان استئناف لة للتسليح وبالنسبة للدعم عالسوفييت بالذات بالنسب الىحاجة ى ف

لهم ينا ذا مشإاليهود مش هيمشوا إال  ،ذا مرإهذا القرار ى حتى رأيى نا فأو  .المعركة
   !ودا موضوع مستحيل ..مركب من قنال السويس

ذا إمش هيمشوا إال  ..اليهود شىهيم  ن هذا الكالم مش إ :نا قلت للراجلأو 
والحقيقة كدا  !اسرائيلنعمل صلح مع  إن احنانقبل  إن احناب ؛مريكان خلصوا علينااأل

 ؟يهإى أمريكا عايزة ه !؟يهإهذا ى ن معنإ :له فقلت .بيخلصوا على األنظمة الثورية
مش قادرة  ،ىالمنطقة لغاية دلوقتى موجودة فالعايزة تخلص على األنظمة الثورية 

  !تخلص عليها بطريق مباشر تخلص عليها بهذا الكالم
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يقف مع الدول الى السوفيت اإلتحادنا وتقنعنا أن عايزة تبين ل ،خرالموضوع اآل
هذا  ..ش حل وسطاهو األنه مودا بيبان  ؛شدةى الثورية والدول الوطنية حينما تقع ف

  !استسالم
ى من ضمن العمليات الل إن احنا ..الموضوعى رأى جديد فى ل نا خطرأو 

  .ىتان ىتحاد السوفيتبنعملها حد مننا يروح لإل
لهم على ول يروح ويتكلم مع القادة مباشرة ويقوحد  ،وجه بادجورنىحصل كالم 
نهم يفهموا إى والزم الحقيقة يحطهم ف .ى بتوصل فيهاوالعملية الل ،تطورات هذا الموضوع
نتيجة سوء  ىالسوفيت ة لهذا تتسع الفجوة بينا وبين اإلتحاد نتيجالا  و  ،القضية فهم صحيح

حناوهم يلحوا و  ،بنرفض إحنا ..ألن هم بيلحوا؛ التفاهم نا رفضت من أول أو  !بنرفض ا 
 ؛فيش فايدةام :له وقلت وتالت، ىوهو لح تان !الجلسة استمرت ساعة وربعلكن و  ،دقيقة

هذا القضاء على كل ى ن معنا  و  .هذا الىألننا بحثنا هذا الموضوع الصبح ووصلنا فيه 
نتمو  ،ىوجدان كل عربى القضية الفلسطينية مازالت فلكن ن رغم احتالل سينا ا  و  !شئ  ا 

  .ن العرب مش ممكن هينسوا القضية الفلسطينيةا  و  ،ناسيين هذا الموضوع
 ،هذا الموضوعى تعيدوا النظر فإنكم ى نا مطلوب منأو  ..أرجوك :قالهذا  مورغ

 :ىلل وقا !والرد مش كويس ،نئالرد مش مطم ه:ل قلت .نئأن يكون الرد مطم وأرجو
  .عرض هذا الكالمانا هأو  ،فايدةفيش ام ه:ل ذا كان كدا مش هنام الليلة، قلتإ

نهارده بمناسبة انعقاد هذا لوالحقيقة فرصة ا ،عرض هذا الموضوع للمناقشةأنا بأو 
ول ويق ،ع القادة السوفييت بصراحةمالمؤتمر حد بياخد بعضه وبيروح موسكو ويتكلم 

  !قلنا هذا الكالم إن احنامن بالرغم  ،يهإير دا أثت: لهم
هذا مش مضر ى لكن التكرار ف ،لهل بومدين قاواألخ  لبادجورنى نا قلتأو 

فيه توتر بينا  ىبقمش عايزين ي إحناوبعدين برضه  .ومصلحتنا تستدعى ،ونعتبره مفيد
بيكتبوا هذا الكالم ى الل والجماعة بتوع وزارة الخارجية هم ،ىالسوفيت وبين اإلتحاد

وقد ينتج عن هذا  !اوالعرب كذين تن العرب متعنإ :وبيقولوا ،وبيعملوا هذه العمليات
حناو  ،عملية التسليحى ور فتيمكن ف ،التوتر حناو  !هذا نتعب جداى ف ا  بالذات عايزين  ا 

  .ىموضوع التسليح يمش
 -منهم  وبدون موافقة -بومدين والرئيس عارف ن الرئيس إ :قول اقتراحانا بأو 

قول الرئيس عارف اب ناأو  ؛بومدين والرئيس عارفرهم أن المؤتمر قرر أن الرئيس طنخ
 ن اإلتحادا  و  ،وقريب من االتحاد السوفيتىنهم بيعتبروا العراق له أهمية خاصة أل

ويحصل كالم ى وبيروحوا وتحصل مواجهة تان ..متر كيلو 41بينه وبينهم ى السوفيت
حناو  ،ىتان ى ف إحنا .ىنبعت ونروح تان إن احناى وضع صعب ما نستعيب الحقيقة ف ا 
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حناو  ،وضع صعب  !وكل الدول الغربية واقفة ضدنا ،ن واقفين ضدنا خالصمريكااأل ا 
فريقية دول اإلالو  .واقف معانا وفرنسا كلها واقفة ضدناى ديجول بس هو الل ..وفرنسا

 !الالتينية واقفة ضدنا أمريكاودول  ،والحمد هلل واقفة ضدنا
 بنجهز احناإن ى البد يعن ا  ذإ ،فيشامى هذه المعركة الحل السياسى فالحقيقة 

نا كويس يهماالروس يكونوا ف إن احنامناش إال اقدامى وحل عسكر  ..ىحل عسكر ل نفسنا
ول بنق ..نلح إن احنافيش مانع أبدا من اوم .نها أيضا قضيتهمإوفاهمين  ،ويتعاونوا معانا

جايين  :ونقول ،رد بالموافقةى وما نستن ،ن فالن وفالن يسافرواإقررنا  إن احنا :لهم
 اللىزيارة الى وف ..ىزيارته األولى بومدين فعمل معاهم الرئيس امى ز  !الساعة كذا

نهارده لذا اإألن ى يعن ؛والزم نوضح للقيادة وجهة نظرنا بوضوح .حصلت بعد العدوان
 نتمإويمكن ى حاصلة دى نا شايف نتيجة المواقف اللأو  - ور بينا وبين الروستحصل ف

حناألنه هم بيلحوا و  -مع جروميكو  األمم المتحدةى ف شئالحظتوا هذا ال  ،بنصدهم ا 
  !؟طيب هل دا أحسن وال االحتالل أحسن :وهم بيقولوا

وهذه فكرة  ،ىونلح على توضيح القضية لالتحاد السوفيتى طيب الزم نرجع تان
 .ذا كان بيروح معاهم من كل بلد مننا أيضاإى يعن

  
ى وضحت فى ويوضحوا وجهة النظر الل ،بومدين وعارفى بيسافر الرئيسين : أنا باعتقادمحجوب

 .مناقشتنا ومداولتنا
  

لك هو وما ،مالك بينو ى حصلت بينى أنا الفكرة فكرت فيها بعد المناقشة العنيفة اللى : يعنعبد الناصر
عدم  بيقول لى:ى وماش !جانبى نا فأجانب و ى ن هو فإنائب وزير الخارجية وباين 

بتزيد فيها ى السوفيت ن عالقتنا مع اإلتحادإباين  !ن أنا مش هنام الليلةإ مموافقتك
حنامن مصلحتنا الحقيقة و  ،عايزين نلم ..الفجوة ى فى السوفيت اإلتحاد الىحاجة ى ف ا 

 .حاجةى فيهاش أاهذه الفكرة أيضا طارئة وأظن أيضا م ..المرحلة القادمة
ودابست، هم بمؤتمر موسكو ومؤتمر  ..يةعملوا مؤتمرين علشان القض هم

ى رأيى بس ف ،ودابستبنهارده عشان يبلغوه نتائج مؤتمر لطالبين يشوفوا رياض ا
 !ىهتكون أيضا كالم عموم

  
 .مين السالحأنصلوا من تتبس ماي ؟ىشو البديل يعن ،اتوصلنا عليهى نه هذا اللإذا قالوا إ: عارف
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ى اتفقوا عليه فى هم يقدروا يقولوا الل ،قضيتناى نهم يمشوا معانا فإالزم نقنعهم  إحنا: عبد الناصر
 .ىودابست يعنب

  
 ..هميذا افترضنا ذهبنا الإى : يعنعارف

 
 .ىيعنى هو القرار دا بيكون انته ..: هتكون خلصت الجمعية العامة بالنسبة للقرار داعبد الناصر

  
نهم بيصوتوا على مشروع القدس إمجرد  ،: الجمعية العامة يوم التالت أو يوم االثنينمحجوب

 .ألجل غير مسمى جلؤ هت
 

 بومدين: هى فكرة جديدة يعنى.
 

أنا خايف الحقيقة  ،ن األوضاع بينا وبين السوفييت يوميا بتسوءإ: لكن الحقيقة أنا شايف عبد الناصر
قال ا مى ز  ..طب هنحارب بالسكاكين ،نفسنا وحدناى من هذا الموضوع ألن نبص نالق

 ؟!األخ محجوب الصبح
 

 !أنا قلت البشر ..: هو صعب السكاكينمحجوب 
  

عايزين نستورد الصلب عشان نعمل منه برضه حتى السكاكين  ..: هنحارب بالسكاكينعبد الناصر
  .الحرب مشكلة مش موضوع سهلى فالحقيقة مشكلتنا ف)ضحك(  !ىسكاكين يعن

 
حرصهم على ى ن الروس فإوالواحد بدأ يحس على  ،الفكرة جيدة للغاية ..الرئيسى : سيدمحجوب

نفس الوقت الواحد ى وف .االنسحاب فاق الحد يهقرار فى أن تصدر الجمعية العمومية أ
كنا  - دا طبعا مكلف منه يقول هذا الكالم - فينا لما كنا بنتناقش مع وزير الخارجية

إننا مقدرين لموقفهم كدنا ليهم أولكن  .ى هذانعاونهم ف إحنانهم عايزينا إبنشعر 
خالصهم لقضيتنا وصداقتنا ليهم وصداقتهم لينا نقبل هذه  إن احناومستحيل  ،وا 

الجمعية ى ما ممكن يمر فبدون هذا التسليم خر آقرار ى وأ !؛ ألنها تسليم كاملالتنازالت
   ية.العموم
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كان  -كانت نقاش بينى وبين جروميكو على إنفراد  - ىوحكاية الحرب د
وحبيت أقول  .الوقت الحاضرى فى دا غير عمل ..الحل األخر هو النزاع المسلح :بيقول

ألنكم يجب أنكم  ،العرب أنتمتكلم عليكم اأنا ب ، قال:نتمإفيما يتعلق بيكم ى دا غير عمل
 .تستطيعوا إنكم تخوضوا المعركة المسلحةى وتجيبوا أسلحة زيادة حت ،ا جيوشكمو تقو 

النزاع بحل الى إال ف - ذا الناس اضطرواإولكن  ،مكنهذا صحيح وبخطة م نإه وفهمت
 ؛لوا بأسلحتنا كأصدقاء ليكمجنتم تعأنكم إ ال:فق !فما أمامنا إال النزاع المسلح - المسلح

  .ى نجاحنستطيع أن نقود المعركة المقبلة بسرعة وفى حت
ى لموسكو ف -بومدين رئيسين عارف و ال ةوخاص - ذلك سفر ناس معينةلو 
ى الموقف الل ةوليؤكدوا أن كل البالد العربية مقدر  ،الحاضر له أهميته وضرورتهالظرف 

  .العربية األمةوقفته الكتلة االشتراكية مع 
وهم كانوا دعوا  - امةن الجمعية العإ إحنانه كان بودنا إيؤكدوا ليهم  أن :ثانيا

ا ويعجلوا نفلنحافظ على صداقتنا وتعاون .ولكن تعذر كل ذلك ،نها تصدر قرارإ - إليها
خوضنا لها ى وف ،المعركة واأن يخوض واطلبت منهم السالح ليستطيعى بتسليح البالد الل

نه فيه إزعاج للرئيسين بالسفر إولو  ،أمامنا ىبقى نه هذا هو الحل الوحيد اللا  و  .بانتصار
 .حالة حربى ف إحناالمفاجئ لكن 

  
شكر على كل ما قدم من روسيا ومن للأن المشوار أساسا  ،ضيف حتة صغيرةاا: واهلل أنا هاألزهرى

حناو  .كان اللىنهاية المطاف وغير ى الدول االشتراكية األخرى ف ى نهاية فى لوقتد ا 
لكن كل ما بذل من  ،كان مقبولمااالقتراح األخير ى ن حتأالمطاف وبالتلميح خفيف 

وأملنا كبير  .العربية كل البالدق قدره من كل مجهود قدر ح ،مشكورين عليه أنتمجهتكم 
عدادهاى جانب البالد العربية ف الىتقفوا  منكإى ف مصممة عليه ى هى الل ،تجهيزها وا 

 .لتقود المعركة مرة تانية
  

 ؛خط دفاع إن احنا :لهموا ويقول ،نهم يأخذوا موقف متشدد أكثر من هذاإى : واهلل أنا رأيعبد الناصر
سقطت هذه األنظمة وراحت كل هذه البالد ضمن منطقة النفوذ نهارده لو لألن ا
  !؟يهإفاضل  ىكذا هيبقهو  ،فاكياسلو و يكوتش الشرقيةهو ألمانيا الى الخط الت ،ىاألمريك

 ،اليونانى بيحصل ف لىبيحصل هنا والى ن حاسة بالقلق من اللإبنشعر  إحنا
ن احناو   ،زم يكون موقف متشددفالموقف الحقيقة ال !ن الدايرة بتقرب عليهمإ :بنقول ا 

 العمليةوا أيضا أن موالحقيقة الزم يفه ،هذا قبل كدا بشدةى اتكلم فى بومدين يعنواألخ 
حناو  ..هياشام نستسلم فخير لنا أن نستسلم  إن احناذا كان علينا ا  و  ،بنقوم بواجب ا 



  سرى للغاية 

11 
 

ى نا رأيأو  .دا بهذا الشكللهم الكالم ل ويتقا !ون واسطة االتحاد السوفيتىبد مريكانلأل
نهم يقفوا إواجبهم  :لهمول ونق ،هذه القضايا ونشكرهم وكل حاجةى بنتكلم بهذا الوضوح ف

 .معانا
  

ى الهدف اللى يعن ؟ىشو نسو  :لناوا لونا يقولأيس هم ؟منهم شنوالى نتوصل ى : الجواب اللعارف
عنهم والزم  ينبعيد إن احناوما يعتبرون  ،تزويدنا باألسلحةى نهم يداومون فإإحنا نريده 
 .اق مع بعضفنزداد قوة وو 

  
 .: وهذه مصلحتهم ومصلحتنا معامحجوب

  
هذا الموضوع كالم ى ف بادجورنىتكلمنا مع  إحنا :هذا الموضوعى لهم فل : برضه بيتقاعبد الناصر

 أمريكاوبما إننا قاطعين عالقتنا مع  ،أمريكاإننا قاطعين عالقتنا مع  :له وقلنا ،كتير جدا
ى اللى ه أمريكاذا كانت ا  و  .نتوا تقفوا معانا موقف كامل تأييد مية الميةإن الزم إ

خر هذا آ الى ..تقودوا العالم المتحرر كمإن :بتقولواى الل نتما  و  اسرائيلبتضرب مش 
 .والزم تقفوا معانا مية المية ،آخر هذا الكالم الى ية..وتساعدوا الثورات الوطن ،الكالم

  
 .خل قتال من أجلكمدواقفين لكن ال ن إحنا :لناوا : هم يقولعارف

 
ى سبيل مستعدين أن نبذل الدم ف إحنا ،أبدا جلناأنهم يدخلوا قتال من إما نطلب ى : يعنعبد الناصر

حنانا و لدب  !له قلنا إحنا بادجورنىما كان هنا أو  ،ما طلبنا منهم ا 
 

 .أمريكاوبين  مش عايزين معركة دولية عالمية بينهم : همعارف
  

قيموا حرب ألهم  ما قلنا ،أبدا أمريكامعركة دولية بينهم وبين ى لهم ادخلوا ف قلناما  إحنا: عبد الناصر
ناس عندنا مدة تجنيدها سنة  يهف إحناممكن  ..العملية الجيش ؛مستعدين إحنا !عالمية

 ؛وقادرى عسكر  ىشهر بيبقأذلك أن بعد عدة ى معن ..ىبيدخل الجيش سنة ويمشى يعن
ممكن يدونا  .نعمل إن احناجيش كبير وعندنا القوى البشرية  ممكن من دول بنعمل إحنا

دونا مثال وي ،ولكن للدفاع عن بلدنا مثال ،ى اسرائيلنهم يحاربوا فإمش  ،طيارين
  .جدا ةسبل كتير  يهفى يعن ..خرآكمتطوعين أو كأى سبيل 
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 إحنا ،ىعندهم قيادة عندنا هنا بالنسبة للدفاع الجو  ىما مانعين أن يبق إحنا
 ..كان عندنا إنذار !عندنا حصل فيه انهيار كاملى عندنا مانع ألن الدفاع الجو ما

 ؛دوا إنذار وال حاجةإن يوم المعركة ما إولو  ،العريش كان بيدينا إنذارى الرادار موجود ف
نهارده أصبح أجهزة الرادر لا !ماإدونا الواطى ،الىعلى العى ن الرادارات بتاعتهم بتدأل

عندنا ى فموضوع الدفاع الجو  !سعيد بتدينا إنذار بتاع دقيقةى بور الموجودة عندنا ف
  .موضوع معقد

حناو  ضربوا السويس امى ونضرب ز  اسرائيلمبارح ممكن ننتقم من إكنا  ا 
ويضربوا إسكندرية  يومى جوا هم تانيبي ؛إننا ممكن نعمل هذا الكالم :وقلنا ،واإلسماعيلية
حناو  !وقفش على رجليهاعندنا لسه مى ن الدفاع الجو أل ؛، وعندهم إمكانيةويضربوا كذا  ا 

 ..وتجيبوا طيارات وطيارين وامسكوهاى الدفاع الجو  نتمإما عندنا مانع بتمسكوا  :لهم قلنا
  !ماقبلوا

يه إ ،متطوعين أمريكاطالب متطوعين وجاله من كندا ومن ]اسرائيل[ هو ى دلوقت
 3أو  4عشان أطلع طيار جديد عايز ى طب أنا دلوقت .هو طيارين وفنيين ام ؟ىيعن

طيار مقاتل موجود معاهم  271 عددهم طيارين المقاتالتى ن عندإالمفروض  ،سنين
بتقدر تجيب  يلى اسرائيعن !المعارك ما بقدر أعوضهى بيموت فى الل ،طيارات كلها

  !أمريكايهود من فرنسا وكندا و 
ناس ماتوا  يهفى سوريا أيضا يعنى رأيى وف ،تنا الجوية بتنقصاقو  إحنانهارده لا

 ،أمريكالهم طيارات سوبر ميستير عن طريق هولندا و  بتروحى دلوقت عندكوا وكذا، وهم
ى فطيارينى هم اللى بيهاجموا اسرائيل،  !إزاى؟طب  ،ن فرنسا وقفتإبصرف النظر عن 

حناو  ،ى بيدافعوا عن البلدل مهو بيبيج اللىالناس  نفس الوقت هم هذه ى تكلمنا ف ا 
  !وهم مترددين بادجورنى،المواضيع مع 

 إن احنايشجعوناش اعشان م ؛هذا الموضوعى هم مش هياخدوا قرار فى رأيى وف
هم ى ن لغاية دلوقتإى نا رأيأو  .نرفض توصياتهم على قرارات بالنسبة لهذا الشكل

ن كل ،وبيعتبر دا نوع من الضغط ..نقبل قرار بهذا الشكل إن احناعلى أساس  ؛وادبير ما
  !الغربى وقو  اسرائيلبنحارب  إحناوحدها  اسرائيلال نحارب  إحناالحقيقة 

ى يعنى دفاع جو ى وأسلحة وأى رادار واط ؛ةجديدأسلحة ى دانإذا إنهارده لاى يعن
لهم  دفعأبناس وبى الزم يديهان عندى الناس الفنيين لهذه األسلحة! أنا ما ،هذهى بيدين

قبلوا أسلحة  العالمية الثانية وقت الحربى السوفييت ف ،عتبر دا ضرورةانا بأو  .مرتباتهم
يدخلوا الحرب ضد هتلر، تدربهم على األسلحة األمريكية عشان  أمريكاوناس من 

  .ىوبعد ما تخلص المعركة ونسترد أراضينا كل هذه األمور ممكن تنتهواالنجليز قبلوا، 
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لما كان هنا كان ى جورنادبى رأيى نا فأو  !تركنا وحدنا بهذا الشكلى نهارده يعنلا
بنتكلم  احناإن والتفاهم نتيجة  ،وة بتزيدجنهارده الفلن األ ؛نهاردهلالتفاهم بينا أحسن من ا

وهذه المواضيع  ،الموضوع القرار كذا والفقرة كذاى بنتكلم ف ،ىالموضوع األصلى مش ف
وبتكون العملية  ..وزراء الخارجية بيحسنوا الكالم فيها. .ال نحسن الكالم فيها إحناى يعن
اقترح ى موسكو اللى موجود فى الراجل الل ؛ن تقديرات وزارة الخارجية بالنسبة لهدفهمإ

ال بيتخرب بيته  ،قرارى أن يطلب دعوة الجمعية العامة عايز يطلع بأعلى كوسيجن  وا 
فعايز  !وأثر على األوضاع السوفيتية كلها ونزل سمعتها ،ئألنه بيطلع اقتراحه اقتراح س

اقترحوا هذا ى الخارجية اللى موجودة ف ىلالفشل أو المجموعة  ىقرار واال يبقى يطلع بأ
 .موسكوى نقدر نتكلمه فى كالم كتير أو  يهف -ياأخ عبد الرحمن  –ى وقصد .االقتراح

  
 ؟طريق التسليحى شيين فااآلن مأنتم  ..: سؤال بالنسبة لإلخوانبومدين

  
 ،يدربوا الناس على األسلحة الجديدةى الخبراء اللمعاهم على إستعداد أن نقبل : وتفاهمنا محجوب

ن ى السالح ألمشكلتنا ف إحنا ى.السوفيت اإلتحادوكل هذا تحدثنا مع  ،عت ناسبو 
 .هيساعد على نجاح المعركةى السالح هو الل

 
 بومدين: سؤال آخر.. وقت السفر؟

 
ور بينا وبين تكلها بحالة فى ن أنا خايف إننا نطلع من العملية دإالعملية األساسية  :عبد الناصر

 أمريكاويتطور األمر و  ،ضايقين منناتضايقين منهم وهم متم إحنا !ىالسوفيت اإلتحاد
 !طبعا عايزة توصل األمر لهذا الحال

 
 .: المفروض السفر يكون عاجلاألزهرى

  
ولكن عشان  ،نش بيحضر اجتماعاتاكاالحقيقة الراجل م ،هو تيتو راح مرتين ى: يعنعبد الناصر

وبعدين  !ن مقاطع االجتماعاتوكا ،العرب راح حضر مرتين اجتماعات الدول الشيوعية
 !على التسليح طبعاثر ؤ ور هيتن هذا الفإأنا خايف 

  
 .ةيهو مشكلة التسليح مرتبط بالمشكلة السياس ..: البومدين
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والزم الحقيقة لغاية التوافق والفهم المتبادل  ،ىفالزم نوضح الموقف السياس ..طبعا آه: عبد الناصر
ساكتين  :ناا لناسنا هيقولو ى حت الا  و  ،العملى الزم نبدأ ف .ىعشان موضوع التسليح يمش

  !؟من دمشق والقاهرةمتر ى بعد كذا كيلو اليهود عل ؟ليه
 

عارف: هم بيقولوا إحنا عوضنا الجمهورية العربية المتحدة وسوريا عما فقدته من السالح، هل 
 هذا صحيح؟

 
فرق لم تسلح  5عبد الناصر: ال.. إحنا لينا وفد هناك.. عبد المنعم رياض هناك بيتفق. إحنا عندنا 

مشروع ى جيكل ما يى الموضوع أنا شايف دلوقتى النقطة األولى فخالص! وبعدين 
يه بيكون موضوع السالح الكالم ف ده ىع األساسو م الموضلتإذا إ !ور بينا وبينهمتبيزيد الف

  .سهل مش صعب
 

 األتاسى: موافقين على سفر اإلخوان.
 

 .بومدين واألخ عارفبنتعب األخ  إحناعبد الناصر: متفقين؟ 
  

 .. إحنا خاسريننخسر إن احناى نخش إحناسبيل القضية، ى : المهم تكون خطوة إيجابية فبومدين
 ، ويبقى كمان نخسر مع االتحاد السوفيتى!أمريكامع  

  
 ..ذاكن هيقوم الساعة إ ؛بنجابهم باألمر الواقع إن احناى رايى أنا فتبقى مصيبة واهلل! : عبد الناصر

 ..هآ ..يمكنى موافقة مانخدهاش دبلوماسيا حتى بنطلب يعن ما .فالن وفالن جايين
واصلين بمهمة  ،الساعة كذا فالن وفالن وهيوصلوا موسكو الساعة كذا : هيقوملهمول بنق

 .انعقد هنا ىلالمن المؤتمر 
  

 .ى: بيروحوا موسكو عن طريق الجزائر يعنمحجوب
  

 ، كل ما نمشى بنتخانق معاهم!ى: نحاول محاولة أخرى يعنبومدين
  

 .ممكن تفيد الحقيقةلى أمتهيى ، يعنىالسوفيت اإلتحادمع ى جولة أخرى يعن)ضحك( : عبد الناصر
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ألمانيا اإلعتراف ب موضوع :فيه مرأيكناخد ى موضوع تان يهف ،ذا خلصنا الموضوعإ: األتاسى
 .الشرقية

  
هذا الوقت مش ى ف :لهم أنا قلت ،ألمانيا الشرقية ..هذا الموضوعى اتكلموا معايا ف : همعبد الناصر

مسلمين بالمبدأ إننا لن نعيد العالقات الدبلوماسية  إحناولو  ،ىعايزين نعمل عمل استفزاز 
ى ن لو حصل أإى فالنهارده قد يتسبب هذا الموضوع  :لهم وقلت .مع ألمانيا الغربية

ن هذا نتيجة إ :يوم سيقالى تان ؛حادثة أو ضربوا بورسعيد أو السويس أو اإلسماعيلية
مش عايزين  ،عسكريابنستعد فيها  حنااى المرحلة الحالية اللى ف !فنا بألمانيا الشرقيةااعتر 

 !نها عمليات استفزازيةإنعمل عمليات قد تظهر 
 

يطالبون باالعتراف ى بالوقت الل ،ىخر الموضوع دا بالنسبة لالتحاد السوفيتأن نإعتقد أ: بومدين
 )ضحك( !سرائيلىبالوجود اال

  
 إن احنا :لهم وقلنا ،وافقنا على المبدأ لما ألحوا علينا من فترة طويلة ،بالنسبة للمبدأى : يعنعبد الناصر

ودا كان رأينا  !اسرائيلكان رأينا االعتراف بألمانيا الشرقية يوم ألمانيا الغربية ما اعترفت ب
 ،رأينا أن هذا الوقت غير مناسبى ف ،ولكن موضوع الوقت .الجامعة العربيةى وقلناه ف

نهارده لوكمان ا .نضرب إن احناقادرين  ىنتسلح ونبقحاجة معانا لغاية ماى والزم نخل
حناو  !كترأيا الشرقية هيزقوا علينا اليهود ذا اعترفنا بألمانإن مريكاواأل ،هنستفز الحقيقة  ا 

موقف ى وف ،نعمل عملية استفزازية إن احنايمكننا من ى مش قو ى وضع عسكر ى ف
 !ماهواش قوى أيضاى سياس

  
د تكون خطوة عاجلة ألسباب الوقت الحاضر قى لة ألمانيا الشرقية فأالواقع مسى : فمحجوب

هذه األرض أن على أساس  ؛اسرائيلعايزين نعترف بوجود ما إن احنا :والأ ..كثيرة
وا بألمانيا الشرقية تاعترفكيف  :وقد يقال لنا .سلبت عن طريق الحرب ووسائل أخرى

ى فيه صراع دبلوماس فى نفس الوقت اللى مسلوخة من ألمانيا الكبيرة هىى الل
   ؟!ىوعسكر 

 ؛يدنا للمساومة مع الروسإى كارت فنخليها هذه نستطيع ى زيادة على ذلك حت
نشترى منهم  ،أيدناى رت العالقة بينا وبينهم وحبوا يأخروا التسليح نخليها ككارت فتذا فإ

أن نجد الزمن والمالبسات  الىالوقت الحاضر ى تترك ف .الوقت المناسبى السالح ف
ـنه ربما أل ؛تراف بألمانيا الشرقيةكارت واالعممكن فيها نستعمل هذا الى المناسبة الت
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ألمانيا الغربية تمدهم بمزيد من ى كثر، ويخلأى أمريكا تندفع ن يخلاالعتراف بيها اآل
ولذلك من الحكمة أن  ..عندها توسط إطالقا وألمانيا الغربية ما ،السالح والمتطوعين

 .الوقت الحاضرى نتركها ف
 

 .تمشوا بكره لموسكو أنتمى واألخ عارف، أنا رأيمدين بو لألخ  ى: نترك الوقت بقعبد الناصر
  

  .: الباسبورتات معاناعارف
 

واألخ  ،تنزل موسكو ةممكن نعملكوا طيارة خاص إحنا ؟: رؤساء الدول عايزين باسبورعبد الناصر
ن المؤتمر قرر ألسباب خطيرة جدا أن يسافر إ :لهول يقى يجيب السفير الروسرياض 

هيقوموا الساعة كذا  وهم ،هوارى بومدين وعبد الرحمن عارف موسكو الرئيسين الى
 ، واال إيه يارياض؟نستناش رد من موسكواوبالطريقة دى م ؛وهيوصلوا كذا

 
 رياض: أحسن كده.

 
 .9الصبح الساعة عبد الناصر: 

  
 !ىالزم ننام شو  الرئيسكتير سيادة  9: بومدين

  
ونحطهم  ،ساعات 3واطلعوا على موسكو توصلوا هناك بعد  ،بتقوموا من هنا 11: الساعة عبد الناصر

أنا  مش هيمنعوكم طبعا! )ضحك( .والموضوع ال عايز فيزا وال بتاع ،قدام األمر الواقع
تطور والواحد قلق من  ،مهم جداى السوفيت اإلتحادموضوع العالقات مع ى يأر ى ف

اتكلوا  !نفسنا واقفين وحدناى كل يوم بتزيد الفجوة وبنفترق وهنالق ؛بينا وبينهم الموقف
   .على اهلل

كانوش يقفوا معانا وأيدونا ذا ماإ :لهم بصراحةولها نقطة الحقيقة الزم نق يههو ف
حنالنا و وا بيقول ى يعن ؛بيحبوا يسمعوا الكالم داى والوفد السور  !نمريكانروح نتفق مع األ ا 

 ىيبق ،نستسلم احنا إنلينا لم والروس يضغطوا عسنست إن احناذا كان المفروض إ
 !مريكان كدانقول لألاذا كان موضوع استسالم مإ ..أمريكانتفق مع  إن احنااألفضل 

األفضل طب ذا كنا هنقبل استسالمهم إ ،هذا القرارى نستسلم ف إن احنابيضغطوا علينا 
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نهم يحلوا الموضوع ويقولوا إين در ن قامريكااأل !مريكاننقبل االستسالم لأل إن احنا
 .والزم يقفوا معاناوهنقاتل مش هنقبل االستسالم  إحناامشوا، لكن  :دلليهو 

 
قابلين  غير إن احنا ؛اليوم هم عرفوا موقفنا بصراحة - السيد الرئيس -ى : أنا اعتقادمحجوب

التنازالت ى حت .خالص قررنا ال تنازل بعد هذا إن احنا واعتقدي .لالستسالم وال للتنازالت
نهم بدأوا بحكاية الضغط هذه من قبل التصويت على أل ؛راجعين عنها إحناعملناها ى الل

 !كل يوم يجونا بتنازل ..أيام 3أو  4ــ مشروع عدم االنحياز ب
أنا  :ىل الوق بى،فرنسا واتصل  مندوباألول جيب تأكيد من ى روح ف :له قلت

ا تنازالت على غير رغبتنا وفيها قدمن إحنا .كاوالجماعة هيبقوا مع قفاتصلت بالرجل ووا
ا الموقف يؤكد للروس تأكيد قاطع عتقد أن هذأ .زلفال يجب أن نتنا ؛ضعاف لقضيتناإ
يجب و  ،ضرار بالروح المعنوية لشعوبناا  ضرار بقضيتنا و إفيها ألن  ؛ننا ال نقبل التنازالتأ

والموقف  ..عسكريا تخلينا ننتصرى هذا التيار ويساعدونا المساعدة الل الىأن ال ينساقوا 
  .سيتغير مؤكد
وال تعبنا  ،اسرائيلو  أمريكاذا كنا نقبل التنازالت كنا قبلنا التنازالت مع إس أوالب

لة مبادئ ووطن وشعب وأمة عربية ننوب عنها ألة مسأالمس !ى معركةأنفسنا وال دخلنا ف
ى هذه الشعوب الت ،رتمالمسائل لو است هأن هذى ونخش ،وال نستطيع أن نزيف إرادتها

 ..كأصدقاء ليناى السوفيت ى اإلتحادأصبح لها ثقة ف
  

 .المحافظة على العالقات الموجودة :النقطة األولى ..نقطتينى : المأمورية تتلخص فبومدين
 مشكلة التسليح. :وثانيا

  
 .والقتالن بعد كدا سبيلنا هو الكفاح إ: عبد الناصر

 
 .ادخر غير كآفيش حل ا: مبومدين 
 

 .ولكن يدونا السالح وربنا يفرج ،ما عندنا مال حاضر إن احنا: يفهموا محجوب
  

 إحنا - العرب مثل ما عبر األخ محجوبى رأ -خوان بلغوهم رأينا اإلحد أذا كان إ: األتاسى
حناو  ،عرب وطبعا عندنا حرص على الصداقةك ى وواقفين ف الثالثم ندافع عن العالم ع ا 
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صامدين وممكن  إحنانه يستجيبوا، إ درمق ..ات القائمةوالتحديى وجه االستعمار األمريك
 .لو شافوا هذا التصميم هم بيتراجعوا

 
وأنا قلت له أيضا: هذا  ،أن معركتكم تستوجب توحيد صفكم كعرب ..ظل يردد جروميكو: محجوب

مترددين ال شئمما يجعل إخوانا بعض ال ؛هذه المعركةى يتوقف على صمودكم معنا ف
العربية  األمةوأن الروس وقفوا مع  ،فعال سائرةيدركوا أن المعركة  أمريكاعالقتهم مع ى ف

اإلخوان  .نقطة ممكن تضافى د ..مما يجعلهم يوحدوا من صف العرب ؛موقف مشرف
ى لكن لما تخطر الفكرة لواحد منهم يقولها اآلن قد تفيد ف ،مؤكد عندهم بعض األفكار

 .النقاش
  

وعدم التنازل  اسرائيلمساندة ى ف أمريكاممكن اإلشارة للمقارنة بين موقف طبعا  :عبد الناصر
عرض بوضربت  ،لم تتنازل عن موقفها أبدا ى أمريكايعن !ىالسوفيت اإلتحادوموقف 

 .شئكله ومصالحها وكل ى العالم العرب
  

لما قابلت كوسيجن وبادجورنى، وقلت: إن موقفكم مع : سيادة الرئيس.. فى المدة األخيرة بومدين
أنا عملت مقارنة مثال لو الجيوش العربية هى اللى احتلت دول العالم كله كان متخاذل! 

كان األسطول األمريكى بيدخل فورا فى  !؟المتوقع ماذا سيكون موقف أمريكا ،اسرائيل
نفسه فى نوع من الورطة قد عتقد بتقديرى الخاص أن اإلتحاد السوفيتى هو أ !المعركة

 !يخسر المعركة
  

أعتقد المقارنة  ،ذا قورن بالنسبة لموقف الروس معناإسرائيل ن بالنسبة المريكا: موقف األمحجوب
قبل يوم  -خر لحظة مريكان آلن األأل ؛وا أكثرددوالروس الزم يتش ،راح تكون مخزية
وطلبت من وزير الخارجية  ،حباأنا طلبت من الشيخ ص -يوم التالت من يوم األربعاء و 

نهم يذهبوا إ ؛ومن المغرب ،وطلبت من وكيل وزارة الخارجية السعودية ،األردنى ف
فراح الشيخ صباح  .شئيعدلوا من موقفهم بعض الى ن حتمريكايتكلموا مرة ثانية مع األ

وصلوا ى حت ..ن موقفهمعال يتنازلوا إطالقا  :تنين وقالواووزير خارجية األردن وعادوا اال
ن مريكابأن األ ؛به اهتقابلوا بنفس ما قوبلن :لوزير خارجية المغربو  أن قالوا للسقاف لحد

كان  ،نمريكااأل ن ناحيةشدد متالموقف المى ف !اسرائيللن يتنازلوا عن موقفهم مع 
 !تيأن يقابل موقف متشدد من ناحية السوفيى ينبغ
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 عبد الناصر: اتفقنا؟
 

 .الدكتور يوسف مستعد يروح معهم ،يشوفه اإلخوان مناسبى الل: على كل حال األتاسى
 

 .: ما فيه مانععبد الناصر
  

 .ى: واهلل الزم نعمل وفد واحد يعنبومدين
  

 ..ىالعراق بالنسبة ل ضععلى أساس و  ؛بومدين وعارفنا الحقيقة قصدت باألخ أ: و عبد الناصر
  .بيروحوا اتنينبومدين راح قبل كدا وحده يبقى قصدت باالثنين األخ 

 
 !بومدين: لما ذهبت ليهم لم يتكلموا فى أى اجتماعات إال معى لوحدى

 
والكالم  ،ساعات 5وقعدوا معايا ى رحت هناك طلبوا يجتمعوا معايا لوحدبرضه لما أنا عبد الناصر: 

ى ما اتكلموه فى يعن ..هذا االجتماعى كانوا عايزين يتكلموه اتكلموه فى اللى األساس
 .فعال اعات األخرىاالجتم

 
 .: الحقيقة الزيارة هذه قد تكون مفيدة بالتدعيماألتاسى

 
 ؟رياض بيبلغهم الليلة على السفر الساعة كامفيه مالحظات على البيان؟ : عبد الناصر

  
 .11صوت: الساعة 

 
 ؟بومدينخ أيا  11: الساعة عبد الناصر

 
 .ن شاء اهلل حاضرإ: بومدين

 
 اهلل.عبد الناصر: نتكل على 
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