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مباشرة  قابلنا برجنيف وكوسيجن بالمطار، وطلعنالما وصلنا  ،الواقع باختصارى بومدين: ف

 على قاعة االجتماعات.
 

 !اتمن المطار على قاعة االجتماع ..كدهى ز  :عبد الناصر
 

أعضاء من المكتب و حضر أساسا برجينيف وكوسجين  ،: االجتماع كان من طرفهمبومدين
األخ عبد الرحمن باختصار،  تكلمقد  ؛الكلمة أخدناإحنا  .ووزير الدفاعى السياس

  .وتكلمت أنا من بعده
هذه ى السوفيتية ف -حول قضية العالقات العربية  :منا أوالحاولنا نركز كال
زا   .بالظروف وكيف يجب أال تتأثرى الظروف الدقيقة، وا 

وقضية الموجود مشكل الحل ى ركزنا عليها كالمنا هى أهم نقطة الل :ثانيا
كل أو أخدت الحقيقة ى المشكلة بالذات ف ههذ ؛آخره الى ..إنهاء حالة الحرب

  .أغلبية مناقشاتنا
وسلمونى  ،إحنا بالليل قبل مانسافر كنت استقبلت سفير االتحاد السوفيتى
فى الواقع  .المذكرة اللى هى تلخص أعمال االجتماع اللى وقع فى بودابست

 يهيعنى فى هذه المذكرة ف .ربما يعنى مشكلة السفر :وقالوا ،المذكرة جت متأخرة
 ،وفيه تحديد للموقف السياسى -صفحات  01مذكرة من  - موقف تحليل طويل
  .آخره الى ..المساعدات، العالقات، بالنسبة للمستقبل ،الموقف العسكرى

وهو إصدار حكم  ،هذه المذكرةى الخصوص فى فى ثار انتباهأوما 
الواقع سياسة غير ى نها فا  و  ،نها سياسة متطرفةا  باإلجماع على موقف الجزائر، و 

 !نها سياسة قد تعود بالخطر على النظم التقدمية نفسهاإوأكثر من هذا  !صحيحة
  .ىهذه تعطينا صورة عن الخط العام للموقف من طرف المعسكر االشتراك إذا  
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، وطرحت فى النهاية تساؤل.. هل ماجاء فى وثالثةقرأت هذه المذكرة مرتين 
هو موقف االتحاد السوفيتى النهائى؟ فكان الجواب هو..  –بودابست  –هذه المذكرة 

 نعم.
واألخ عبد ى وانطباعاتى ألخص كالمنا وشعور ى أنا حاولت أو سأحاول يعن

أعطيك ى أنا أحاول يعن :قلتى أول كالمى يصحح إذا كان. كذلك أنا ف ىالرحمن بعد
  .حتى ماتكونوش متأثرين ..وليست وجهة نظر شخصية وجهة نظر لإلخوان

 – ألخ الرئيساماكنت أقول  -موسكو ى أن الجماعة ف ىه :النقطة األولى
يركزون على طرح المشكلة على الصعيد الدولى، واستمرار طرحها فى المحافل الدولية. 

خطورة إنتهاء  ..كلمة الخطورةى حسينا إنهم بالغوا ف وسعيهم الحصول على الئحة.
فى تبقى  اسرائيلأن ى ألن هذا يعن ؛الجمعية العمومية دون الحصول على الئحة

نها ستسقط  السماء على أوأنها ستعبر القنال و  ،حرية.. حرية كاملة نها ستدخل دمشق وا 
فهم  ..ىالخالصة هولكن نقول  ،تعبيراتهمى وهذا ربما فيه بعض الغموض ف !األرض

  !تقدير الموقف نفسهى حتى بعض من الغلو ف
حيلة نابعة ى الموقف ه الىن حيلتهم بالنسبة أى النقطة الثانية: مالحظة ثانية ه

أن هناك بعض  تشخصيا الحظى أقول هذا ألن .عن اعتبارات محض سياسية
 األنظمة التقدميةن عليهم مساعدة إ :، ويقولوافمن جهة مثال يطلبون منا ؛اتضالتناق

 نظمبالنسبة للنظام أو للى يعن ..على جميع المستويات حارب الرجعية الداخليةلكى ت
وغض يحبذوا فكرة الوحدة بين الدول العربية ى يعن ،التقدمية. ومن جهة أخرى اقتراح

 .حاليا الخالفات القائمة الطرف عن
 

 ؟ىمع مؤتمر القمة يعن همى يعن :عبد الناصر
 

 .مع مؤتمر القمة هذا، ماذكروش حرفيا مؤتمر القمة ولكن عامة هو هذا: بومدين
 

 .وياه اتفاهم: رأيكم عارف
 

  .ىن المالحظة األولى هو بقاء المشكل داخل إطار دولإ :قلت : إذا  بومدين
التحليالت النابعة عن اعتبارات سياسية، ومع مالحظة بعض  :المالحظة الثانية

  .تحليلهمى التناقضات ف
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مهما  -أنا كنت اتكلمت عليها  - يؤكدون بإلحاح التصويت على الئحة لثا:ثا
ى نفس النقط اللى دار حولها الحديث، وه النقط التى وهذه الالئحة أهم !كانت نوعها

  ..المذكرةى ف موجودة
  .انسحاب قوات العدو: أوال
  .إنهاء حالة الحرب :ثانيا
ال فى خليج العقبة فقط بل فى قنال  حرية المالحةى يعن ..مشكل الممرات :ثالثا

 .السويس
هو التأكيد بإلحاح على التصويت على  :مالحظة ثالثة أو نقطة ثالثة إذا  وقلت: 

 .أنا شخصيا، ولكن هذا ترجمة للكالمى تعبير عنمو وهذا  ؛الالئحة مهما كان نوعها
عربية الجمهورية الى خليج العقبة فى المرور فى بأن ه :ومشكل المرور يقولوا

أيهم حتى المرور قلت بأن ر ى ا يعننوه المشكلة قد تبحث فى محكمة الهاى، المتحدة
  !هواش مشكلبقنال السويس ما

نظركم أن ى هل ف :لهم قلت ..أنا كنت ذكرت إن طرحت سؤال إلخوانا
نظركم أن ى الخروج من الورطة الدبلوماسية فقط، أو فى التصويت على الئحة يعن

ثم إنهاء حالة الحرب ثم  ،وهو االنسحاب ؛الئحة بالمضمون المقدم حالياالتصويت على 
م أن كنظر ى هل ف ؟ثم مشكلة الالجئين ،الممرات الدوليةى قبول حرية المالحة ف

ى فقط الخروج من الورطة الدبلوماسية الموجودة فى التصويت على هذه الالئحة يعن
  ؟!هو بداية حل لقضية فلسطين برمتها مكمفهو ى م أو فكنظر ى فى أم يعن ،األمم المتحدة

إن المسألة مسألة ورقة فقط، إنما  :كل مرة قال ؛فالواقع أن الجواب كان متناقض
ومرة تانية كان الجواب  .لما نكون أقوياء وممكن نبدل الرأى ،إحنا نصوت على الئحة

حل مشكل  ..طريق الحلى خطوة أولى فى وهو أن هذا يعن ؛عكس الجواب األول
  .وهذا على كل حال ما فهمته من المذكرة وما فهمته من المناقشة !سطين نفسهفل

يهم الروس هو فقط النظام القائم اآلن حاليا، وبقاء النظام القائم ى حقيقة الل
يهموش إذا كان المشكل مشكل فلسطين من القاهرة وسوريا والعراق، وما كلى حاليا ف
 01سنة ى ف إن احنا :وضربوا لذلك مثال قالوا !تنازالت وحل بصفة نهائيةى وقعت ف

حنا الروس ،01وبعد سنة   الى ..كانوا أراضينا محتلةى الل لينين عمل معاهدة صلح وا 
حنا اليوم نترحم على روح لينين بأنه كان أعقل منا، ونظرته ه ،آخره النظرة كانت ى وا 

حنا  ،الصحيحة بتشوفوا والعظمة  مإنت ىاللى استرجعنا كل األراضبعد استعادة قوتنا وا 
  .فيها اللى احنا
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إنهاء  ؛هم يؤكدون بإلحاح التصويت على الئحة مهما كان نوعها :النقطة الثالثة
  ..آخره، وهذا لسببين الى ..المرور بخليج العقبة وقنال السويس ،حالة الحرب

تحاول حتى ولو ى فه ،وهو يتعلق بسمعة ونفوذ روسيا كدولة كبيرة :ىسبب عرب
ال تصاب بهزيمة دبلوماسية قد تكون لها آثارها ذلك نوعا ما على حساب العرب أ انك

  .داخليا وعالميا
ال تمانع ى ية، فهسرائيلناتج عن موقف روسيا تجاه الدولة اال :ىوسبب جوهر 

  .اسرائيلاالعتراف بدولة  الىى إيجاد حل دائم يؤدى إطالقا ف
  .هذا على كل حال تلخيص هذه النقطة بالذات

إننا نزودهم باألسلحة، إحنا دفعنا  :مشكلة األسلحة، هو يقول :النقطة الرابعة
فيش قضايا إن فيه أسلحة دفعناها وما أسلحة ومش هندفع أسلحة، لكن دائما يثيروا

هناك دبابات وصلت لكن  ؛رهآخ الى ..ومثال مشاكل الدبابات .آخره الى ..هانمستعملي
سلحة هو أنهم من ناحية األسلحة قد يدفعوا األى شعور  .آخره الى ..اش أطقمهعندما

ى عملنا المجهود بتاعنا ف :كل ولما قال !ءوبنوع من البط ؤلكن بنوع من التلكو  ،الالزمة
طرحت مشكلة  .، وسنستمر ببذل مجهود التسليح.شهر بجانب التزويد باألسلحة ظرف
 .دنا بالمهنيين أو بمجموعات كاملةتزوي

 
 ؟الدفاع الجوىموضوع  :عبد الناصر

 
لة هو تحصين الخط عجمست ىهى أهم نقطة اآلن الل ن احنا، ألى: موضوع الدفاع الجو بومدين

المهم جدا بالنسبة للجمهورية العربية المتحدة وبالنسبة لسوريا، وأهم  ئ، وهو الشىالدفاع
  .ىمستعجل بالنسبة للجمهورية العربية المتحدة هو هذا الطلب بالنسبة للدفاع الجو  ئش

 الى ..طيارينا يتكلموا الروسية وهذه قد تحدث خللى يعن :لناالوا األول قى ف
الواقع إن القاهرة ى ف :ىلل قا ؟هل المشكلة مشكلة فنيين ..فأصبح السؤال واضح ؛آخره
ن مشكلة تموين بالنسبة لوجودنا يعن ،بعيدة  الى ..البعد مشكل خطيرهذا على ى وا 
 آخره. 

ننا بعتنا جماعة و  آخر الخالصة ى فو  ،ولما يدرسوا ونحن لم نعلنه ،راح يدرسواا 
وأثناء  .، وألحينا على ضرورة النظر فى موضوع الدفاع الجوى بالذاتنا شويةز إن اتنرف

  ذرية!حرب عالمية ى حكاية وجود الروسيين قد يتسببوا ف الىالحديث أشار 
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وبالنسبة  !أو دمشقوقلت: إن الحرب العالمية الثالثة لن تقوم بسبب القاهرة 
بيستمروا ى الل ءعملية البط ..ولكن أعتقد أن الوضع هذا ،لألسلحة أعتقد هم مستمرين

لكن  ،وقالوا: مستعدين نزود خبراء فنيين ،ولم يبتوا فى موضوع العناصر الروسية ،فيها
 !ماردوش بشكل صريح على موضوع الغطاء الجوى

 ىوه ،شخصياى أثارت انتباهى سجلتها كذلك واللى الل :النقطة الخامسة
 !قبل سنتين أو ثالث سنواتى ماهواش ممكن أبدا القيام بعمل عسكر 

 
 ؟ده جريتشكو :عبد الناصر

 
 وضع القوات االسرائيلية والعربية. ،وجاب خريطة وقعد يشرح عليها ،بومدين: جريتشكو

 
 واهلل إننا نسمع هذا. برضهبيهمنا  :عبد الناصر

 
أنه ال يمكن القيام  ..له تبرير سواد! زودها شوية هولكن  ،الصورة قاتمة :يقول هو: بومدين

وفى هذه المدة كلها قال: الزم تفكروا فى  .قبل سنتين أو ثالث سنواتى بعمل عسكر 
عادة التفكير فى الالئحة المعروضة حاليا فى األمم.   الحلول السياسية، وا 

وبرجنيف  - وهى أثارت انتباهى وهى خاصة بالجزائر ،النقطة السادسة بالذات
وهى أن السياسة التى تدعو الى الكفاح المسلح هى سياسة خطيرة  -وكوسيجن أثاروها 

وربما نتحدث عن هذا  ،هذا موقف الجزائر ..قلت له: ماعلش !على الدول التقدمية
 !الموضوع مرة أخرى

 
 !وقلته لمالكى جورنادلب األن أنا قلت الكالم د ؟هل هم فاهمين هذا الكالم :عبد الناصر

 
يجب أن تأخذوا  :كل يقول هوو  ..ىأثارت انتباهى سجلتها كذلك واللى : النقطة السابعة اللبومدين

كم ونساعدكم ومستعدين ؤ إحنا أصدقاى يعن ؛ىبعين االعتبار موقف المعسكر االشتراك
 ؛ىالميدان االقتصادى ف ،ىالدبلوماسالميدان ى ف ،ىالميدان العسكر ى نساعدكم ف

  .وخاصة سيكون مؤتمر بلجراد لبحث هذا الموضوع االقتصادى
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اآلخر ى حناش خايفيين من األمريكان، وفاما ..شخصيا كل مرة يأكدوا اوأن
اش عايزين االحتكاك المباشر موماهو  ! )ضحك(اتأكدت إنهم خايفين من األمريكان

يفسر كذلك ترددهم بالنسبة وهذا ما ،وهذا ما يفسر الخط العام !المنطقةى باألمريكان ف
هم مش عاوزين يحتكوا يين ينسحبوا. سرائيلالضغط على االى المشاركة الفعلية ف الى

 ننا سندفعهم الى الخطر فى المنطقة لمواجهة مع األمريكان.إوشاعرين  ،باألمريكان
نقطة أخرى.. وهى اجتماع األربعة الكبار، وهو االقتراح الفرنسى وقال: إيه 

 رأيك؟ وفى الحقيقة لم أعطى رأيى. 
إن الحل  :كل بيقولوالخالصة.. هم مش عايزين يسمعوا كلمة الكفاح المسلح! 

ى الخاص إنهم اليرفضون حل المشكل الفلسطينى ، وشعور ىالوحيد هو الحل الدبلوماس
  .نهائيا

 ىيعن ..الخاص بإننا رجعنا كتير لهذه المشكلة ألنها ماهياش بسيطةى قدير ت
 هم اسرائيلخصوصا أن األمريكان وحليفتهم  ؛ىنحلل بهذه السطحية مشكلة خطيرة يعن

حنا مش ممكن نستعمل وسائل العنفى دام فمركز القوة، وماى ف اآلن  إذا   ،مركز القوة وا 
  !لنا غير الطرق الدبلوماسيةى بقما

ن األمريكان إإحنا اعتقدنا  !هل تعتقدوا أن األمريكان أن يتنازلوا بهذه السهولة؟
ويقيدوه بشروط  هله كل مضمونه ومفهوما لما يطرحوا مشكلة إنهاء الحرب فهم يعطو 

. الى آخره. .القنالى ف ،خلج العقبةى تبدأ من حرية المالحة فى هذه الشروط يعن ؛كثيرة
"اتكلموا مع األمريكان".. وأنا اتكلمت باختصار على حسين وأنا كنت أشرت الى قضية 

  !إذا كانت أمريكا ستساعده. وبعد هذه المحاولة هنشوف إيه شروط األمريكان
ولكن فى نفس الوقت قالوا: الدول التقدمية نحن نساندها ولكنها تحتاج الى وقت 

ال " ..أنا سجلتها - :قالوا مههذا باختصار،  ونحن نقدره بسنتين. ،إلعادة تنظيم جيشها
  .هذه الترجمة الحرفية !"األمريكان معالكالم  نتخافوا م

 
فيه  فاهم من الحديث إنى مش واضحة، ويعن ىيمكن الحقيقة النقطة د ..فيه سؤال هو : محى الدين

إنهاء القضية ى عندهم مانع ف على إنه ما ؛اتجاه يظهر بين السطور من كالمهم
ى وه ؛حد كبير الىالقضية الفلسطينية  بتنهىى هم أثاروا نقطة يعنى يعن .الفلسطينية

 المضايق.ى قضية إنهاء حالة الحرب وقضية المرور ف
 

 .ىذلك القنال يعنى : بما فبومدين
 



  سرى للغاية 

7 
 

الجانب اآلخر من الحديث ى من جانب، ومن جانب آخر جاء ف اذلك القنال دى وبما ف : محى الدين
ى وتقديرهم أن القوة العربية لن تكون جاهزة إال ف ،عسكرياإنهم مستعدين إنهم يعاونوا 

القضية ى نهأب النهاردهإذا كان أنا  ..والسؤال هنا .خالل سنتين أو ثالث سنوات
عدها لماذا أب ..خالل سنتين أو ثالث سنين ىعد القوة العسكرية دأطب أنا ب ،الفلسطينية

ى بعد ما أنهى ا إنو الشكل، هل يتصور إذا أنا أنهيت القضية الفلسطينية بهذا  ؟!ىيعن
بعد ما تم االتفاق على القضية ى أحارب تانى عد جيش وآجأالقضية الفلسطينية ب

 .مش واضحة ىالنقطة د ؟!الفلسطينية
  

 فى أرضك.يقول: يبقى عندك قوة  عارف:
 

ى شكل آخر فى ولكن ف ،بعد المناقشة وطرحت نفس السؤالى : نفس الغموض كان عندبومدين
 إذا كانت األمور صارت حسب ما تقترحون نعتقد بأن مجموعة :لهم شكل تصوير، قلت

هذه الحالة إحنا كدول نامية ى . ففصفة نهائيةب حل قضية فلسطينى االقتراحات ههذه 
 !دبابات الىوليس  جرارات الىالواقع محتاجين ى ف

عاهدة مواالستدالل بفى اعتقادى أن هناك اتفاق نوعا ما على حل هذه النقطة 
ل قالينين، وهو قال: االنسحاب مرتبط بإنهاء حالة الحرب والمرور فى قناة السويس. و 

 ؛واألمم المتحدةى العام العالمى الزم إنتم تعملوا خطوات حتى تظهروا للعالم والرأ لك:
 5بعد كان جوابى إنه لكن  !من الخريطة اسرائيلنتوش عايزين تمسحوا و كبأنكم مثال ما
ى المصرية األراضى األراض ..المحتلةى تغيرت تماما، وأراضينا ه عيونيو األوضا

  !موقف المعتدى عليهى المحتلة، إحنا اآلن فى األردنية هى األراض ،السورية
يونيو كانت موجودة على ثالثة  5ن القوات العربية قبل إ :ىكرد يعنى لل قا

ى الحجج الل أحدوهذا . اسرائيلية للهجوم على سرائيلمترات من الحدود اال كيلو
األسلحة ى ف إذا   !اسرائيلوالكالم هذا من وجهة نظر  .لتبرير موقفها اسرائيلاستعملتها 
أظن  -ى ل األخ عبد الرحمن يسمح - اسرائيلأنا ماهواش للهجوم على ى حسب تحليل

 .اسرائيلمحتلة، أنا مافهمتش بالهجوم داخل  ىهى اللى األراضى حالة الهجوم فى ف
 

 نغلق تيران ووجود القطعابعد طرد الدوليين و  ،اسرائيل اتخذت موقفها بيقول هو ..: ألعارف
  .على الحدود
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 .ى: اتفضل يا أخعبد الناصر
 

هل شعرتم  ؟فهمناه من هذا الملخصى الل .. إيهسؤال واحد هوارىأسأل األخ ى : بدمحجوب
وهو  ؛األسلحة واإلسراع بهاى بأنهم بيضعوا شرط تلميحا أو تصريحا عن استمرار ف

 ؟!بيذكروهاى بيذكروه والالئحة اللى القرار الل
 

 . سؤال فيشبالنسبة للتسلح أظن ما هو: بومدين
 

يكوا يتخزن، وحتى جاب مثل لالسالح ى أنا لما ألق :يقول ،عندنا ملحوظات :بس يقول :عارف
الزم يكون  !طيار 10طيارة و  01أو  51عندهم  :على الطيارات، يقول ..عليكم أيضا

 .الى كل طيارةطيارين 
 

 !السالح مايتخزنش ..: ما يتخزنعبد الناصر
 

ى بالدبابة واللى يمشى الجماعة اللى يعن ..البد أن يكون عندكم اللى يستخدم السالح :عارف
 !وضرب مثل بيكم فى الجمهورية العربية المتحدة ،يقود الدبابةى الدبابة واللبى يرم

 
 !طقم دبابة مات 511عندنا  :عبد الناصر

 
 يقوله.ى هذا الل :عارف

 
بيعرف  اد ؛ىاستدعيناهم دلوقت ..كانوا خرجوا احتياطى : إحنا جايبين سواقين االحتياط واللعبد الناصر

مات طب ى عليهم، لكن اللبيقدر يعيد تدريبه ى وياخدله شهر يعنى يسوق الدبابة ويرم
 ؟!ىهطلعوا من التربة إزا

 
الزم تاخدوا بعين االعتبار مواقف  :أنا أفسر هذا يامحجوب، لما يقول برضه: لكن بومدين

إننا أصدقاء. لكن الزم ى يعن ..أنا أظن أن هذا فيه أكثر من معنى !ىالمعسكر االشتراك
مطروح للمستوى ى االتحاد السوفيت prestigeــ لى تاخدوا بعين االعتبار، وما تسمح يعن

 .ىالعالم
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احنا فعال كانت إن ألن أنا شايف  ؛تسافروا ماقترحت إنكى خالنى السبب الل ا: واهلل دعبد الناصر
 !بتفتر يعنى ..عالقتنا بتبعد

 
العالقات بأن العالقات اآلن تمر على  اتكلم ..: أنا حاولت نأكد على األخ عبد الرحمنبومدين

 بمرحلة دقيقة جدا.
 

وبعدين ذكرت  ؟قوة للدفاعى ه لنا بيدوهاى هل القوة الل ،الكالمى نقطة ماكملتش ف يه: وفعارف
 !اسرائيلإنه يصح هذه القوة إلزالة آثار العدوان من أراضينا مش للهجوم على 

 
 أنا ماعتقدتش. اسرائيل: الهجوم على بومدين

 
 ؟من أراضينا أيضالكن هل إلزالة العدوان  : محى الدين

 
إحنا نعاونكم إلزالة آثار العدوان، لكن  :هذا يقولواى ف هم ..ك عايز وقت، ألل بيقول هو: بومدين

أنا لما ى ألن .مناسبةاستعمال الوسائل ال هومستعجل اآلن  هوى الل ..شئأهم  :يقول
إنه مايمكنش قبل مرور سنتين كحد أدنى،  يايحاول يبرر عسكر  جريتشكواتكلمت مع 

نفس تعليقهم  اد هوو  !زادها سواد هوإن الصورة قاتمة ومؤلمة لكن  - قلتمثل ما -وأنا 
كنت ى أصل :يقولبرجنيف و  !وأن أطقم الدبابات ينقصهم كذا ،كذا ينقصهمالطيارين  بأن

 - سنة ونص تدريب أصبحت على كل حال قادر ،الحرب العالمية الثانيةى مهندس ف
 دخل حتى فى الناحية الجسدية! - ودخول فى تفاصيل أنا مهندس

 
 )ضحك( !: إنتوا االتنين رفيعينعبد الناصر

 
 . بشدة وليل ونهارى والزم يكون يعن ،كان بيتكلم على جدية التدريب هو :عارف

 
اش يمعنوياته ماهى وأن الجيش يعن ،العبور :: هو طبعا من جملة األشياء قلت مثالبومدين

ذا ما ،كويسة  !تعبر نحو الغرب اسرائيلقبلناش بهذه الحلول إن فيه خطر محقق إن وا 
 كل هذا الكالم قلته.

 



  سرى للغاية 

11 
 

لو كان العدو طلب أن ال ينسحب إال بعد  :له قلت ..فأنا وجهت لبرجنيف سؤال :عارف
 ؟شو تقولون مإنتى لل قا ؟بالضبطى موقف االتحاد السوفيت ماهوف ،اسرائيلاالعتراف ب

 :لىل اق ؟والمرور بالسويس :له وقلت .إحنا معاكم ما نوافق :ىل قال !ما نوافق :له قلنا
 :ىل قال .إنها تفوت بعلمها من السويس اسرائيل الىما نسمح  ؟إنتم شو تقولون

  !أؤيدكم
 ،هيئة األممى يبيضون وجوهم فيريدون  - مثل ما تفضل األخ -فالمهم هو 

خارج ى نفس الوقت تقدير موقف من وجهة عسكرية ومن وجهة واقعية يعنى وف
من  اسرائيل، طيب من يمنع 11يوم ى هم موقفهم صح، الزم يقولوا ننته .العاطفيات
الشهر هذا إذا ى ، هل فىوالجيش السور ى أنا عرفت موقف الجيش العرب ؟القيام بعمل
؟! ممكن ال يضرب الجيشين فى وقت إمكانيات يقدر يصد هجوم مركزعلى تحصل 

هل تستطيعون صد هذا الهجوم  !يضرب واحد وبعد ما ينتهى يضرب اآلخر ..واحد
 . على كل حال كيف ما تريدون..المركز؟! واقعيا الواحد يفكر

 
 ،كوسجينمن نيويورك ى وبالتفصيل ف ماهومعناه كسالرئيس الحديث ى سيد هو :محجوب

ى والل .األمم المتحدةى وخاصة من جروميكو بعد مابدأت االقتراحات واللوائح تتعثر ف
إن  ؛ومن الرئيس عارف بومدينسمعناه اآلن من الرئيس ى منه ومن الحديث الل خرجنا

لم موقف السوفييت إن البد لهم أن يخرجوا بقرار مهما كان هذا القرار، وبيعتقدوا إذا 
ن ما اد ..يخرجوا بهذا القرار ندهم قوة داخل األمم عفيه إضرار بسمعتهم دوليا، وا 

  !المتحدة حتى يستطيعوا أن يسيطروا ويخرجوا بقرار
إذا لم يخرج قرار من األمم  -قالها جروميكو بالحرف ى يعن -رأيهم مجمل 

من  شئى سألته ف .وغير ممكنى وهذا غير عمل ..المتحدة البديل هو النزاع المسلح
النزاع ى أن تدخلوا ف نيتكمى معنى هذا تقصد أنكم أنتم الروس ليس ف ..الخبث
عندها عمليا أو فى  ما ؛الوقت الحاضرى على البالد العربية ف باتكلمفأنا  ؟!المسلح

حنا ف :ثم كل أحاديثهم هم بيقولوا !قدرة على النزاع المسلح مجلس األمن لما ى تقبلوا وا 
بأننا نستعمل  ..مجلس األمن يصدرى قرار فى ألنسمح  ممكن ما ،هذه المسائلى تيج

 .الفيتو
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قناة ى المرور ف ،صارت تقرن االنسحاب بإنهاء حالة الحرب ىلكن القرارات د
 !معناه تسوية قضية فلسطين الىوبالت ؛تسوية مسألة الالجئين ،السويس وخليج العقبة

وماتم االتفاق على نهاية حالة الحرب أو على  ،ميل 05أو  11ينسحبوا  وافإذا بدأ
هم  ..قناة السويس أو خليج العقبة واستعملتوا إنتم الفيتوى الالجئين أو على المرور ف

  !يستعملوا الفيتو
 مات الجلسات، إنهم دمجمل ما خرجت به من المحادثات معاهم وتعدى أنا ف
وتعترف بها  اسرائيلة توافق على بقاء ، بل يودوا البالد العربياسرائيلبقاء ى بيمانعوا ف

  !الشرق األوسطى ما يكون فيه حالة تشنج ف الىوبالت ؛حالة الحربى وتنه
حنا اآلن أمام أمرين تكون قد انتهت  الىوبالت ،هل نقبل اقتراحات كهذه ..وا 

ا نيكون عند نكون نحن كحكومات ما الىالقضية الفلسطينية والقضية العربية، وبالت
ذا لم نقبل !؟أمام الشعوب العربية ألنها ال تفهم هذا إطالقاموقف  هل إحنا على  ،وا 

 بنعتمد عليهم وبيدونا السالحى الناس اللى الوقت اللى أهبة االستعداد للنزاع المسلح، ف
الحالة ى وقت عامين أو ثالثة، ورأيهم أن ننهى رأيهم أننا ال نستطيع ذلك إال ف

تظر الجواب نكيف نحارب؟ األسئلة مطروحة وما بن !؟لثالثةدبلوماسيا قبل السنتين أو ا
 .كثير. الىعليها اآلن، ولكن تحتاج 

 
لكفاح لبالنسبة الحقيقة  ،إنت من نيويوركى قبل ما تيجى أنا جاوبت على السؤال الثان :عبد الناصر

 مثال ماى ز ى يعن !ولنا جداد، لو قامت الحرب ممكن يبهىبالنسبة للحرب يعن ..المسلح
يوم الجمعة والسبت، ممكن يضربوا إسكندرية ويضربوا ى ضربوا السويس واالسماعيلية ف

ى اللى نظام الدفاع الجو ى يعن !ىمافيش دفاع جو  ..عندناى الدفاع الجو ى ويعن !القاهرة
وصل ى السبب الل ..السبب إن أنا بلح عليهم اود ؛بوط جداضكان مفروض إنه نظام م

يارين ويجيبوا طيارات وطى يجوا ياخدوا مطارات عندي الروسعلى بألح ى الحال إن
 كله وتجيبوا قائدى تقدروا تقودوا السالح الجو  :لهم لتوياخدوها، ولدرجة إن أنا ق

 !أل :يقولوا ، وهمروسى
إن ى لل لو كان حد قاى يعن ؟!يوم من األيامى يحصل ف احد كان يتصور إن د   

لروس ل باقولليه  النهارده ..لكن الحاجة !أصدقلهم هذا الكالم ما كنت ل أنا ممكن أقو 
اليهود عندهم طيارات أكثر منا، طياراتهم مداها أبعد  النهارده ؟هذا الكالم ياأخ محجوب

بيموت ى بنعوضوش، هم الطيار اللبيموت عندنا ماى الطيار الل .من مدى طياراتنا
  !عندهم بيعوضوه
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ماتوصلش ى نما أنا طيارات، إىبيقدر يضرب كل بلد عند هونفس الوقت ى ف
ى الطيارات الل ؛هذاى وبينه فى فرق بين يهف ..ده فيه مشكلة كبيرة جدا !حدود سينا الى
كل الخزانات ى ل ال تستطيع إنها توصل عنده، طياراته تستطيع إنها تضربى عند

  !آخر الكالم الى ..والقناطر والجسور والسكك الحديد والمطارات والموانئ
طلع ابى عندى والطيارات الل ،ىعندى ممكن عدد الطيارين اللطبعا أنا 

الواحد عارفه من الناحية ى اللى آخره، بس مافيش نظام الدفاع الجو  الى ..دافعاوب
ى فى دقيقة، ليه؟ ألن الرادار موجود عندى اإلنذار عند النهاردهمثال ى يعن .العسكرية
ى فلو فيه طيارات كان بيد ،العريشى فى كان األول الرادار موجود عند !بورسعيد

  !داش خبر خالصاخبر، ويوم العدوان ما
الموقف  - لإلخوان بمنتهى الصراحة من أول ماجمه الحقيقة الموقف أنا قلت

! فى يومين راح وانتهى فجأةى الجيش جاله سكتة قلبية يعنى يعن :لهم قلت –ى العسكر 
لهم ى حكابى بيستغربوا إنى وحتى اإلخوان يعن .جدا جيش جديد الحقيقة صعب اءبن

  .ألن هنا بقى الحقيقة المواضيع ال يجب فيها مناورات ؛كل الموضوع بالحقيقة
طقم  511ى عندى عنديش أطقم، ليه؟ ألندبابات وفعال ماى جابل هوفعال 
 ؛دبابة تانية 011دبابة دول  011بدل الـ  ىلوا لما يجيب إذا   !ماتوا 011دبابات أو 

ياإما هجيب من االحتياط علشان يشتغل، واالحتياط مش ممكن  ،ما هدرب جداداإي
  !ىالجيش العادمهارة ى تكون مهاراته ز 

مانقدرش نقول أبدا إنه كالم غلط، ولكن  ،حل الكفاح المسلح الحقيقة طبعاى ف
لما جاتلنا معلومات إنهم ]يوليو[  8إحنا يوم ى يعن !المستقبل القريب مستحيلى ف

إنه ى كان للخط الدفاعى ير دتق - وأظن أنا قلت هذا الكالم لإلخوان - هيعبروا القنال
الـ  النهاردهطب الوضع  ..08طبعا  النهارده ،8لكن يعبروا القنال يوم  ،ممكن يصمد

إذا عبروا هيكون عبورهم أصعب مما كان يمكن ى يعن! 8أيام دول أحسن من يوم  01
ى بقوة صغيرة معروفة الل مك 011ماسك  هو، وممكن عندنا قوات نعمل ألن 8يوم 
وهو هيركز على لواء بقواته كلها،  مك 011ى يعن ،عشر لواءات.. فرق ولواء 3 ىه

وف المعر  !ىخط دفاعى المعركة هتكون فى بقية اللواءات كلها هتكون الحقيقة مش ف
  .الهجوم المضاد ممكن يدخل معركةى الل هوفيه االحتياط اللى 
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 ؛ويجب أن نتالفى الحرب وقت قريب عملية مستحيلةى فقطعا الكفاح المسلح ف
وبعدين  .مش عايزين معارك ن احناالسبب إننا قبلنا مراقبين، ليه قبلنا المراقبين؟ أل اود
ألنه بيقدر بالهاونات  ؛واالسماعيليةالسويس ى ماسكة صعبة فى الحقيقة ماسكن هو

نه لم ،يضرب المدينة ..يضرب السويس ويضرب االسماعيلية ى يشية فاضرب العر  اوا 
  !ماتوا ناس وجرح ناس وحصل طبعا خسائر ،31الـ ى حى االسماعيلية ف
ماقولش إن العملية  ..ش بقى سنتين وال ثالثةباقولبس ما ،المدى البعيدى طبعا ف

وممكن  ،أشهر على األقل 0ى بد كحد أدنىى أنا بد :باقولأنا  ،عملية سنتين أو ثالثة
يبقى  .سنة الى ..رب كذا وبنعملدأشهر بن 0الـ ى ممكن ف .يبقى فيه كفاح مسلح

الستة أشهر والسنة دول نعمل إيه؟ اإلجابة الحقيقة إن الستة ى ف ..السؤال الحقيقة
 هومش هو االستسالم مش ى يعن ؛ىحل سياس يهة دول الزم يكون فأشهر والسن
حتى نقف ى تعمل تقييم للموقف عايزين حل سياسى ، لكن الحقيقة لما تيجىالعملية د

 .على رجلينا
 ؛بقى الموضوع الحقيقة األرض المحتلة زائد قضية فلسطين ،النهاردهلموضوع ا

طيب بعد ستة  .القضية الوطنية الفعلية والقضية القومية العربية ىيعن ..فيه قضيتين
بعد ستة أشهر  - إنتم ماعندكوش يمكن هذا الموقف إحنا عندنا -أشهر إحنا هنا 

 !ليه ماطردناش اليهود؟ ..هيبقى فيه سؤال ملح
الناس مش قادرة  !؟جمناشاطيب ليه يوم السبت ماه ..الناس بيسألوا النهارده 

 ..الناس بيسألواى يعن ..تقدرشما !صل  أو خ   ش الكبير ده كله وقعأبدا تتصور إن الجي
له ساكتة قلبية وانتهى  مش فاهمة إن الجيش جاتى الناس لغاية دلوقت ؟إيه الحكاية هو
بحيث إننا  !هحالجاتله سكتة قلبية وانتهى ب ..أل ؟مش بتر دراعه أو بتر رجله  ،كله
ماكانش عندنا على  - طلبنا فيه إيقاف القتال هوى الل -ى الشهر الماضى ف 9يوم 

راحت ى الل ىه]الجمهورى[ وأنا بعت قوات الحرس  !ىالضفة الغربية وال عسكر 
ماحدش متصور  ى!كانش فاضل من الجيش إال قوة الحرس الجمهور لية، مااإلسماعي

 !؟هذا الوضع، مش كده
 

 .ومش عارف إيهى حرس وطن يهف :محى الدين
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 اإذا كان الجيش دى يعن !كالم فارغ اد ..والمقاومة الشعبيةى طبعا الحرس الوطن: عبد الناصر
والمقاومة  ؟!هيقف يعمل إيهى الحرس الوطن - سنين 01بنعمله ى الل - ماوقفش

بين  عدنا مدةق ،ىنش عندنا عسكر اماك 9يوم فارغ! كالم  ؟!الشعبية هتقف تعمل إيه
السويس ى كان يستطيع ديان إنه بينزل ف !خالصى فيش عسكر السويس والقاهرة ما

  !القاهرة بدون ما تقابله طلقة بندقية واحدة الىويوصل 
 .وقلته لألخ عارف بالتفصيل الحقيقة ،بالتفصيل بومدينأنا قلت الكالم ده لألخ 

 .نه من الموقف الحقيقةالصورة علشان نبقى على بيى آد :لهم من أول ماجم قلتى يعن
لو بنقف ى يعن .ىحل سياس الىحاجة ى الحقيقة العملية خطيرة جدا، إحنا أيضا ف

ان يجربوا الكفاح المسلح علش بكرهيجوا يالكفاح المسلح، واليهود  ..أل :ونقول النهارده
ا دى يعن !بنكسب المعركةما ؟لكن هل بنكسببنحارب..  !ى مصيبة كبيرةبقتمعانا، 
  .الحقيقة

 
كان الرئيس جمال الموقف  ىهى واحدة منهم الل ..خلصت منهمنقطتين ماى بس عند :محجوب

 ؟آخره الى ..مطاراتهى إن وصل معاه إنه يسمح اليوم بإنهم يجيبوا طيارات وينزلوا ف
ن الروس يتعمدوا هذا إهو  ؛نيويوركى الدول الغربية فى كان بيدور فى الحديث الل

 !الجمهورية العربية المتحدةى وهو السماح لهم بقواعد ف ؛ثمن أكبرألنهم عايزين يطلبوا 
 خلينى أحطها على بالطة.

 
  ؟قواعد جوية ذرية :عبد الناصر

 
 !الجمهورية العربية المتحدة وبعض البالد العربية األخرىى : قواعد ذرية فمحجوب

 
 !إحنا نطلب من الدول العربية رفع القواعد :عارف

 
 !مطارات مش مطار واحد 5إن أنا مستعد أديكم  :لهم يا أخ محجوب أنا قلت ..: ألعبد الناصر

 
والمظلة ى مطارات حتى يهيئوا لك الدفاع الجو  5نت بتديهم إعايزينه، ى ده مش الل هومحجوب: 

 !بثمن مقابل ليهإال ما بيقبلوه  احتى د الجوية، ولكن هم
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 !طبعا ماهو الزم كل واحد عايز ثمن :عبد الناصر
 

كانت ى ومن غيرهم من الدول الت مسألة تردد السؤال منهم هم الروسى ه ،النقطة األخيرة محجوب: 
عندكم ى عرب إيه الموقف الداخليا موهو إنت ..تتعاون معنا من دول عدم االنحياز

ال من فعالة  تصنعوا هذا ماتنتظروا مساعدةقبل ما !؟توحدوا الكلمة بتاعتكم ليه ما ؟كعرب
ألنه توحيد الكلمة  ؛المنحازةالغير وال من الدول  ،وال من الغرب ،ىاالشتراكالمعسكر 

ممكن التفاهم عليها تديكم احترام أصدقائكم واحترام ى بتاعتكم حتى على األشياء الل
قاله الرئيس ى عدة مناسبات، وصل الكالم اللى وصاروا يدقوا على هذا الوتر ف .أعدائكم
التقدميين والرجعيين ى يعن ؛حد يكون عائق إللتقاء اآلراءاختالف األنظمة ما ..بومدين

 غيرها. ى القضية الموحدة، ويختلفوا فى والوسط يلتقوا ف
البد من أن تسبقه خطوة ى لكن الحل السياس ،ىالحل السياسى نفكر فكذلك 

ى إحنا اآلن حول المائدة نتفق على خط موحد ف أننا إحنا كلنا كعرب مثل ماى وه ؛أكيدة
نتبعه ونسير عليه وننفذه حتى فيما ى وبعد ذلك هذا الخط الموحد هو الذ ،القضية هذه

أن  الىنفسه بيحتاج ى الحل السياس .ى، مو بس بالحل العسكر ىيتعلق بالحل السياس
، بدل دولة 03دول يكون وراءه  0أو  3يكون وراءه بيتفاوض بدل ماى الشخص الل

هذا الوقت ى ف .عربى مليون 011يكون وراءه  ،51مليون  01أو  11يكون وراءه ما
والشخص الذى يفاوضه  ،يستطيع إنه وهو يفاوض يشعر بالقوة ويشعر بأنه عنده سند

 هناك يشعر أن عنده قوة تسنده.
 ؛خليج العقبةى قنال السويس أو من المرور فى أنا مامنزعج من قضية المرور ف

 !تجيب باخرة هتحط فيها علم بنما اسرائيل ماى يعن ؛نعلمألن ممكن تصير بدون ما
 

 !، وحاولت تمررها مرة ومسكناهااسرائيلجابت باخرة فيها علم  ..ال :عبد الناصر
 

ة يوهناك دول إفريق ،واحدة علم بنماى ف طتح ،عايزه تمر السفن بتاعتهاى كويس، ولكن ه :محجوب
مسألة القضية يزعج هو ى لكن الل اآلن مستعدة ألن تكون اسرائيل تضع علمها.

ذا عايزين  !؟ادرجة تصفيته الىى هل الناس يصلوا بالحل السياس ،الفلسطينية ككل وا 
 5كانت قبل ى بحدودها الل اسرائيليصفوها على وجود  ؟أساسى يصفوها يصفوها على أ

كان فيه تقسيم طلعت به األمم  ؟فين !؟المدى البعيد الىيونيو، وال الناس يمشوا 
 ؛ممكن يتدارسوها الناسى آخر هذه المسائل الل الى !أنا عايز أنفذ هذا التقسيم ..المتحدة

نهاء حالة الحرب تصل بالقضية الفلسطينية صعب ى حتى يجعلوا مسألة الحل السياس وا 
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 اسرائيلالتعصب من ناحية ى جينفسهم، ويأعلى الجانب اآلخر، وحتى على األمريكان 
 !هذه الحالةى ف

 
مطالبها بالنسبة ى ف اسرائيلمش صعب على األمريكان على فكرة، هياخدوا جانب  اود  :رياض

 !للقضية
 

يقولوا: لكن بقية العالم لما يشوفوا  ،اسرائيلهياخدوا جانب  ..ىسيدأنا لم أقول غير ذلك يا :محجوب
 !أصلهابتاعتكم مش عايزه تنفذ حاجة  اسرائيلاتفضلوا تعالوا 

 
الزم نحسب حساب ى لما نتكلم عن حل سياسى تمل ..سؤال ياأخ محجوب يههو هنا ف :عبد الناصر

عايز حل  :قلتإذا  .الموضوع بوضوح كده اد ؟!ىهندفعه للحل السياسى إيه التمن الل
حنا بنقولىسياس الزم ى إن حل سياس :بيبقى على طول نقول ؛ىعايزين حل سياس :، وا 

اختصار لهذه  هوى الكالم الل ادى يعن ؟هندفعهى هو مدى الثمن اللما ،هندفع الثمن
 ؟ىندفعه للحل السياس مستعدينى هو الثمن اللالعملية، ما

 
 ..يجب أن يتدارس، ولكن حتى إذا كنا قررنا ماهو الثمنى الل اد ماهومحجوب: 

 
إحنا  :كل ونمع أصدقائنا الروس، هم يقول فى حديثنا ،قطع كالم األخ محجوبا: أنا هبومدين

 :لهم إحنا قلنا !هذا الحلى نفس الوقت الزم نسير فى لكن ف ،التقدميةالنظم ى الزم نقو 
سؤال  !إنهاء النظم التقدمية الىى هذا الحل قد يؤدى السير ف ،لربما يكون هناك تناقض

 0حالة  الىالرجوع  ىأساس شئكى يعنى نظركم استرجاع األراضى هل هو ف ..كان
 شئإحنا ال :كل قال ..ال ؟آخر شئأو  نظركمى فى هل هذا هو األساس ؟يونيو

ولهذا هو األخ  .آخره الى ..نظرنا هو بقاء النظم التقدمية ونساعدهاى فى األساس
هناك أما اآلن  ،طرحت هذا للروسى طرحتهم، أنا نفسى الرئيس راح نرسل سؤالين الل

آخره، وهذه الشروط قد  الى ..رابعا ،ثالثا ،ثانيا ،أوال ؛عليها لألمريكان شروط يصر
  .حاالت صعبةى تضع الحكومات ف
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مشكل فلسطين مع الروس، وأنا حكاية معاهدة ى إحنا قد نختلف جوهريا ف
 يتكلموا بيها كتير.ى يعن (1)01بتاعة  (0)لينين

 
 ؛حتى إذا فكر فيهى الحل الحرب الىأمام شيئين ى فعال إحنا دلوقت ..الرئيسى ياسيد :محجوب

فيه  ىستة شهور أو سنة دى أشهر أو سنة، ولكن تضاف ف 0الشروع فيه قبل ممكن ما
 !؟عملوا إيه غير إنكم تجتمعواعايزين ت للشعوب.. قاعدين أسئلة كثيرة

 
الناس ى : إحنا كنا بنعتقد إن من ضمن تقديراتنا إلنعقاد مؤتمر القمة، إن مؤتمر القمة بيخلعبد الناصر

 . )ضحك(خليتنا إحنا.ى من ضمن األسباب الل !أشهرشهر من الستة ى تنشغل فى يعن
 

 !إنهم يجتمعوا ويفكروا ويجيبوا المخرجى نوا جادين فإيهم يفكروا أو على األقل تخل :محجوب
 

االجتماعات ى مشغولين ف ..أيام 01خلت الناس انشغلت  االجتماعاتهذه ى يعن :عبد الناصر
وبعدين  .يحصل من هذا االجتماعى إيه الل مستنيين ،ىالحقيقة ما بيسألوا السؤال األساس

طلع ى آثار العدوان الل صفيةلو بنقول خالص هذا االجتماع وأخذنا اإلجراءات الكفيلة بت
أنا مش ى آثار العدوان عندى ه ألن ؛ىبتمشوا من هنا وأنا بيطالبون مالبيان، إنتى ف

  !العدوانباإلجراءات الكفيلة بتصفية آثار ى هيطالبون)ضحك(  !عندكم
بنروح مؤتمر القمة  ..ماإحناش مستعدين، فمؤتمر القمة ..الحقيقة كفاح مسلح

الناس  - كده وال إيه يا أخ عبد الرحمن - العملية ديهى لنا كمان شهر ف بنكسب
 ..بنكون إحنا دربنا أطقم دبابات وعملنا مش فاهم إيه وكذا ،مؤتمرات القمةى بينشغلوا ف

على أساسها متحمس  برضهالواحد كان ى األسباب اللمن ضمن ى السبب يعن اد
 !لمؤتمرات القمة

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بعد أن واجه تهديدا بالغزو األلمانى؛ وبذلك خرجت روسيا من 0908مارس  3وقع لينين اتفاقية سالم مع ألمانيا فى  (0)

 الحرب العالمية األولى. 
 (  التى ذكروها الروس فى موسكو لبومدين وعارف.1)
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الحل هو ى ألنه الحل السياسى أواصل حديثى أنا الزلت يعن ..الرئيسى واهلل ياسيد :محجوب
ولكن إذا لم  .الوقت الحاضرى منا أمامه فى سياسى أ هوهو الممكن يتصور  ،العادل

هو أن نكون نحن  :األساس األول ..إال على أساسينى حل سياس الىنستطيع أن نصل 
كلنا كعرب فكرتنا موحدة فيما يتعلق بهذه القضية العربية العامة، وفيما يتعلق بكيفية 

  .ىالحل السياس ماهوزال بها، ثم بعد ذلك أن ندرس ت  ى إزالة آثار العدوان، والخطة الت
مقدار  ماهو ..وقد ال يكون حل واحد قد يكون عدة حلول، ونحلل هذه الحلول

وهل إحنا خسارتنا هتكون أكثر من ربحنا أم الربح  ؟مقدار الخسارة ماهوالربح فيها و 
 ؟ هيكون أكثر
بيكون مقبول  -حتى لو كان ربحنا فيه أكثر  -ذات الوقت هل هذا الحل ى وف
ى على الرجعى وسطنا تقضى حدث هزات سياسية واجتماعية فال ي   الىوبالت ؟لشعوبنا
ن منهم م يهألن الرجعيين ف !ركاب االستعمارى بالذين يسيرون فى وتأتمعا، ى والتقدم

سيأتى من هم مستعدين ألن يوقعوا على  ، إنما إذا زالت هذه األوضاعوطنية ةعنده كرام
  أى صك!

ال يستطيعوا أن يصلوا ا كان التقدميين هيضطرهم األمر أاألحوال إذى وعلى أ
الفرق  ماموسكو ومن يلف حول موسكو، ى رأ شدوا وسمعوار حالة إال إذا استى أ الى

  !ىنظر ى سواء ف ؟أمريكاى رأ الىبينهم وبين الذين يستمعون 
صف  ..ال يكون مسير ال من يمين وال من يسارى عايزينه صف عربى إحنا الل

وهذا لن نصل إليه إال  .تسيره المصالح العربية والقضايا العربية والمصلحة العربيةى عرب
يمكن أن يلتقوا فيه الناس على الرغم من اختالفاتهم ى الخط الوسط الل الىإذا جينا 

  .كل بلد من البالدى العقائدية، وعلى الرغم من اختالفات أنواع الحكم ف
اإلمكان يكون ى فى اللى الحل السياس الىوبهذه الطريقة نستطيع أن نصل 

ركاب ى ر ذلك إما أن نسير فأما بغي .وأن يحل المشاكل وأن يزيل آثار العدوان ،مقبول
  !ركاب أولئك ويحلون مشكلتنا، أو تطير كل الحكومات الموجودةى هؤالء أو ف
 

  !ركابهم ويحلوا مشكلتنا يا أخ محجوبى يا ريت نسير ف :عبد الناصر
 

 محجوب: حلوها أنتم.
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 !مش راضيين ماهو :عبد الناصر

 
 الوحدة.ناس رأيهم  يهف: بومدين

 
 الموضوع.ى نجتمع مع بعض عربيا ونبحث ف إن احنارأيك، ى هذا ز ى هم رأيهم ف :عبد الناصر

 )ضحك(
 

إنما يعملوا لمصلحتهم  ،هؤالء وال أولئك ال يعملوا لمصلحة العرب ممكن يقنتعوا أن ال :محجوب
صميم ال يرعى إال مصالح العرب وال ى منطلق عرب يهولذلك البد أن يكون ف .الخاصة

 ،نين العظيم عمل اتفاقيةيواهلل ل :تلك اللحظة نقولى وف .وال أولئكيتبع اتجاه هؤالء 
ى نين هو صاحب النظرية الليل ؟!نينيلى فلماذا إحنا ال نعمل اتفاقية ونكون عظماء ز 

 ".طريق الجهادى ف الخلف وخطوة لألمام الىخطوتين " :بيقول
 

 !تبقى المحصلة للخلف على طول باستمرار :محى الدين
 

 .خطوتين لألمام وخطوة للخلف :محجوب
 

 :وقال ،برر فيها هذا الموضوعى هى نين لما عمل هذه االتفاقية قال خطبة الليل هو ..أل :عبد الناصر
 :وقال ،فلسفة االتفاقية كلها ىد ىه ؛إن القائد السليم يعلم متى يتقدم ويعلم متى ينسحب

وعلى هذا  .وهذا قرارطرنا اآلن أن ننسحب فيجب أن ننسحب ضالظروف ت إن احنا
  .األساس وقع االتفاقية وحارب حربه الداخلية لغاية لما خلصها

ألن ممكن إن األمريكان  ؛إحنا النقطة مانقدرش نقول كفاح مسلح وبسى تيج
  .مع الكفاح المسلحى العمل السياس ..بنقرن االثنين مع بعض إن احنا :ونقول !يبهدولنا

 
 المسلح.مع االستعداد للكفاح  :محجوب
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ى الل هوالحقيقة ى والعمل السياس - طبعا النهاردهمش  هوى الل -ماهو الكفاح المسلح  :عبد الناصر
أو العمل ى الحل السياس ؟ىماهو العمل السياس ..النقطة .هيخلينا نستعد للكفاح المسلح

تنازالت ى فيه تنازالت، وبعدين االتفاق مع الروس أيضا الزم هتدى الزم تدى السياس
 ىد !؟مش كده !هيساعدونا مجانا، وال إيه؟ى مش معقول الروس يعنى يعن ..للروس

إن الزم  :نت بتقولإما ى وز  .قدامنا كلها والواحد الزم يحللها ويحطهاى األمور الل
النجدة إلحقونا  :لهمل نا مزنوقين، وشايفين بنقو ي، شايفالنهاردهالروس يضغطوا علينا 

  .ىمن هنا اتكلم عن الدفاع الجو ى وهو ماش بومدينواألخ  !ىعايزين الدفاع الجو 
 !جوا بسرعةيلهم كده هيل قو اأنا مستغرب أنا كنت متصور إن الروس لما ه

وافق موافقة كاملة على  ،أول اجتماعروف لما جه هنا اوبعدين إن الغريب إن زخ
 !ىموضوع الدفاع الجو 

 
 !واحد يوافق وواحد مايوافقكش يهف هىى الل ؟ليه يا سيادة الرئيس ،شكال ضخمإ: فيه بومدين

 
ى جه وقعد مع فوز فأول ما - ىالموضوع قبل ما ييجى أنا اتكلمت ف -ى جا هو اد ..أل :عبد الناصر

يوم لما جه ى بعد كده تان .ىبيقبل الدفاع الجو  هوله جواب و  إنه قدم :وافق، وقال
 إيه ما تديلهوش جواب لغاية لما أقعد معاه وأشوف :ىأنا قلت لفوز  ،ىروف وقابلناخز 

ياخدوا هم ى كامل، يعنى ياخدوه دفاع جو ى إنهم عايزين الدفاع الجو  :قال هو .الحكاية
بنأجل الموضوع لغاية لما  :قال ،ىجا بادجورنىيوم لما جه وعرف إن ى تان .القيادة

  !بادجورنىى جيي
وأنا قلت  !يوم حصل تراجعى بالموضوع، تانأول يوم رحب  ،بادجورنىلما جه 

حصل  :بالكامل ىله القصة د هذا الكالم إمبارح لمالك، طلبته بقى وقعدت معاه، قلت
نكم تراجعتم ف   !ما تراجعنا إحنا بندرس إن احنا :هو بيقول !كذاى كذا وفى وا 

  أنا شايف إنكم تعبانين. واهللتحبوا تستريحوا ونكمل الصبح، وال إيه؟ 
 

  .إذا كانوا قابلين وال غير قابلينعايزين جواب : بومدين
 

 ؟الالئحة :عبد الناصر
 

  .: الالئحةبومدين
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 ؟: هل نبعت واهلل إشارة للسوريين يبعتوا حد يحضر بكره الصبحعبد الناصر
 

 ح بكره سيادة الريس.أنا عايز أرو   ..: ألبومدين
 

 ؟ىالساعة كام يعنى بتمش :عبد الناصر
 

 ح الصبح.أرو  ى أنا كنت عامل حساب: بومدين
 

كم ل ساعات، بنجهز 3هر إحنا فيه فرق بينا وبينكم ظال ماهو ؛هرظتمشوا الى يعن :عبد الناصر
 ؟طيارة

 
 .الصبحى : أنا طيارتنا هتيجبومدين

  
 إذا قمتم مثال الساعة واحدة توصلوا الساعة كام؟ ى الصبح، يعن ىجي: الطيارة بتاعتكم هتعبد الناصر

 
  .بتوقيت الجزائر 3 صوت:

 
فيش إمكانية للقبول ما لىأمتهيى يعن برضهالسؤال  هو ى ممكن تقوموا..يعنى بدر  3: عبد الناصر

موضوع األمم المتحدة بهذا الشكل، ى بننه إن احنا ..القرار بهذا الشكل، السؤال برضه
هل الحل نتهتش، االدنيا ما برضهى ، يعنىوبعدين ندور بعد كده على الحل السياس

 ؟!بقفل األمم المتحدةى سينتهى السياس
 

تفهمنا عليه أنها تأجل للجلسة للجمعية العامة ن األمم المتحدة آخر ماإنقطة  يهف :محجوب
دولة واحدة ممكن  ..ساعة عضو واحد 10إعالن ى االستثنائية ألجل غير مسمى، وأ

قبل أن نقبل هذا القرار أو  احناإن الدنيا، وأنا كنت أفتكر ى لن تنته إذا   .تطلب انعقادها
 ىهم كلنا على حل سياسا، لما نجتمع ونتفىقرار أحسن منه أو دونه كحل سياسى أ

نوا مبسوطين علشان الروس يكو  ؛يصاغ على أساسه االقتراح ويطلع من األمم المتحدة
ى نكون وصلنا للحل السياس إن احنانفس الوقت ى ضاع، وفبتاعهم ما prestigeــ وال

 المطلوب.
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 ؟يريدون 11يوم  :عارف
 

 .09ى إحنا دلوقت اد ..بكره اد :عبد الناصر
 

 الزم اليوم..  09اليوم  : عارف
 

 أجل غير مسمى. الىيوم الخميس ممكن تؤجل  :محجوب
 

 ؟31 الى 15 الىممكن تأجلون ى يعن ..: أنا سألتهم نفس السؤالعارف
 

 إحنا مع دول عدم االنحياز نطلب التأجيل.محجوب: التأجيل ممكن بأغلبية عادية، وممكن 
 

العملية مش عملية بسيطة، وأنا أعتقد يريدون رأى سيادتك.  ،الروس مطالبهم واضحة: بومدين
لكن قبول  ،والزم ندرسه بكل جدية ونشوف كل عواقبه ،حل آخرى بأن الزم تفكير ف

 !الئحة مثل الالئحة هذه مش عارف بصراحة
 

 ريس.ياى سمح لا ..موضوع يهف هو :رياض
 

ذا كان الحل هذا بتأجيل جبومدين مشروع فيه هو  : ال..معية العموم بأنهم عايزين يقولوا: وا 
 أمريكا الالتينية.

 
 !أسوأ :عبد الناصر

 
مقدم من طرف أمريكا  هوو  ،قبول الدول العربيةعلى متوقف وهو  ..هم قابلينهى : واللبومدين

 لنا نص.ا هم قدمو  ،الالتينية
 

 علينا األخ محمود رياض. هعرضى نفس النص الل هو :محجوب
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ار قر إنقطة الحقيقة بالنسبة لإلصرار على قبول الالئحة المقترحة، وهل صحيح  يهف هو : رياض
إقرار الالئحة مابيدنيش  ..أل :باقولأنا  ؟ىبيدينا فرصة لالستعداد العسكر  ه الالئحةهذ

ألن هذا  ؛فرصة السالم لفترة قصيرةى بيدين .فرصة السالم لفترة طويلة ..الفرصة
 ،داخل مجلس األمن ممكن يأجلوا شوية وكده ىوف ،مجلس األمن الىالموضوع سينتقل 

  .ولكن لن تستمر العملية
أقرتها الجمعية ى مجلس األمن فيه مفاوضات على األسس اللى فى تقدير ى ف

كون الشهرين أنا مش هخالل الشهر أو اى وف ،العمومية ألكثر من شهر أو شهرين
يين يستندوا على قرار الجمعية العمومية وعلى فشل سرائيلفممكن اال ؛جاهز عسكريا

ويباشروا العمليات  ،المنطقةى قرار بالنسبة للوضع ف الىمجلس األمن للوصول 
تصورها أنا شهر ابى أشهر الل 0أقل من  ىهى الل ..خالل هذه الفترةى العسكرية ثانية ف

  .أو شهرين
ى إذا هجم اليهود بعد إجراءات مجلس األمن ف ىإيه موقف االتحاد السوفيت

حسب ى إيه اإلجراء؟ مش هيعمل حاجة االتحاد السوفيت ؟أشهر 0شهرين أو قبل 
 بومدينالكالم يبقى الرئيس ى ، إذا كنت أنا غلطان فىسمعناها دلوقت اللى احناالصورة 
 !ىيعنى ل يصحح

 
قد بدى أقول: صالحنا، ى الوقت ف قال:و  ،بزاوية الوقتى يعن : بص أنا طرحت سؤالبومدين

أنا مش  ،أنا من ناحية الصورة .صالحناى صالحنا لفترة معينة وقد ال يكون فى يكون ف
كان ى شعور ى ، وربما يعنىيعنى فاأنا حاولت أكون و ى يعنى تعليقى عرف إذا كان فاه

  .لكن أنا حاولت أن أقدم الصورة ،تميل للكفاح المسلح ىهى يقدم صورة الل
 منتأ :لىل اقألنه أثناء الحديث  !لموسكوى أنا كنت أتمنى بإنها تكون آخر سفر 

ولكن  ،قلت له: تاريخيا ال.. كل الدول أصيبت بالنكسات !عايزين تحاربوا بالشعارات
 برجنيف توصل الى هذه الكلمة!

 
إن اليهود ى يوليو، جاتلنا معلومات من االتحاد السوفيت 8كانوا مقدمينه ى القرار اللى ف :عبد الناصر

 ىلكم استنتجاتى حكاأنا بى ويعن - بيجهزوا عبور قناة السويس ويحتلوا الضفة الغربية
حنا انزعجنا جدا ألن موقفنا كان صعب -دلوقتى  يوم ى لنا بالقرار تاناوبعد شوية ج !وا 
  !إن مجلس األمن يبحث موضوع إنهاء الحرب :بيقولوا فيهى لنا بالقرار اللم ج ..الصبح
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إحنا كنا منزعجين وكان ى يعن !تعملوهى عملوا اللاهم ل قل :أنا واهلل قلت لرياض
إذا كان اليهود  !خالص الحقيقةكان حالنا وحش  - بومدينجه األخ  - حالنا ماكانش

الخط رفيع جدا، وتقديرنا إن  ؛السويس كان صعب جدا ةهيعبروا القنال وضعنا على قنا
 كيلو 01يجوا غرب القنال بـ يخطة أمريكية إن اليهود  يهإن ف :لناا وقالو  !اليهود بيعدوا

 ..بالغ الروس اد !ويقفوا ومايدخلوش القاهرة، وبيحتلوا القنال وبيسلموها لألمريكان متر
 بلغوهم.

 
دوائر األمم ى أطلقت أيضا فتجنن ليه؟ ألن هذه اإلشاعات اأنا عايز أقولك ه :محجوب

كل  اوبأنهم عايزين يفتحوا قنال السويس، ويستعملوه !المتحدة، وأطلقوها األمريكان
 !متفقين الجانبين فالقضية يبدو أن !السفن

 
اليهود يكون ى يعن ؛تقديراتهم كاملة إذا لم تخرج الجمعية بقرار أو بالئحةى حتى يعن :بومدين

واالحتماالت تكون كبيرة جدا أن اليهود يعبروا  ،لعبور القنالعندهم كل الحرية المطلقة 
  !فيه خطر موجود هو ،ىمحاوالت ضخمة يعن ..القنال

 
قبل كوسيجن ما يقابل  ..كانت قبل الجمعية العامة ى: عملية الموافقة على الدفاع الجو عبد الناصر

، وكل حاجة ىو إنهم موافقين على الدفاع الج :جونسون، وجاء مارشال زخاروف وقال
بيشجعنا على  إن احنامعنى ده الحقيقة  .وهيجيبوا طيارات ويجيبوا طيارين ،موافقين

تبنى شعار أأنا على طول  ألن إذا ضمنت إن القاهرة والدلتا محمية إذا   ؛الكفاح المسلح
ن أنا امن شعار الكفاح المسلح إن أنا بى يخوفن النهاردهألن  ؛الكفاح المسلح نضرب، وا 

  !هقدر أدافعمش 
على طول بطلع شرق  هقدر أدافع عن غرب القنال، يبقى أنا من بكر اإذا كنت ه

 !اليهودى سيناء بيعملوا عمايل فى ف بكرهطلعهم اكتيبة صاعقة ب 31ى القنال، وعند
وأقدر أعمل كل  ،مايودلهومش أكل هامايودلهومش مي ،لهم خطوط المواصالتا بيقطعو 
  !قوة جوية بتدافعى ألن هيبقى عند؛ هناى جوا يضربونييمش هيقدروا  وهم ،هده بكر 

ى إن الواحد ف :كمل باقول برضهى رأيى وأنا ف !هذه الموافقة تبعد كده انسحب
نبقى باستمرار تحت هذا التوتر  إن احناإن هذا السحب الغرض منه  !هذا له شكوك

بينه وبين ى اللالمحضر ى ألن زخاروف ف !الجمعية العامةى حل فى ونقبل أ ،والخوف
 قال ،وافق على هذاى كله، وفوز ى مستعدين ناخد الدفاع الجو  إن احنا :لهل ، قاىفوز 
فهم إبس  ؛بكرهى يقابلنى ماتكتبش الجواب أدام جا :له وأنا يومها قلت ،جوابى كتبلإ له:
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ى يوم كان تقرر إن ييجى تان ؟!ىوالعملية هتبقى إزا ؟!كلهى إيه عايز الدفاع الجو ى يعن
  .ىجورنادبى يجينأجل العملية لما ى جاى جورنادب :، قالىجورنادب

فجأة  الىيوم جى أول يوم كان متحمس جدا للعملية وموافق عليها، تان ىجورنادب
واتكلم على خليج العقبة ووجود  !على مقابلة كوسيجن مع جونسونى الصبح وكلمن

 اسرائيلكلها، واتكلم على موضوع بقاء  دىوالمواضيع ى والبوليس الدول اسرائيل
  .بهذا الشكلى والمواضيع الل

عتبر برضه أجلوا لغاية اقطعا أنا ب !قرارى بدأ التراجع كله ولم يأخذ أ ابعد كد
اجتماع ى تم فى وبعدين ماقالولناش إيه الل ،لما يتم اجتماع جونسون مع كوسيجن

عادة بيبلغونا على جميع االجتماعات ى إحنا لم يبلغونا، هم يعن !سيجنو جونسون وك
فقطعا إحنا فيه ضغط علينا من  ..سيجن لم نبلغو ن وكو بتحصل، اجتماع جونسى الل

  !الروس علشان نقبل هذا الحل
 

هل لتغطية ى الجمعية العمومية، يعنى أيوه صح بس لغرض إيه؟ قبول هذه الالئحة ف : رياض
 القرار؟موقف الروس إن هم مش المتصدرين لموضوع الموافقة على 

 
إن الروس ى رأيى أنا فى يعن !أو إن الروس اتفقوا مع األمريكان على هذا الموضوع :عبد الناصر

نهاء حالة الحرب طلب األمريكان من  اد هوو  ؛اتفقوا مع األمريكان على االنسحاب وا 
 !نفذ هذا الكالمعلينا نوبعدين  ،هذااألول والروس وافقوا على 

 
ى يعن :لىل اقجن، وبالحرف يماقالوش لنا ماذا تم فى اجتماع جونسون مع كوس: بومدين

 !ماتتكلموا مع األمريكان
 

 !فوشا: ماتخعبد الناصر
 

نهم متفقين فيما بينهم على إوأنا فى رأيى  !: ماتخافوش من الكالم مع األمريكانبومدين
نهاء حالة الحرب. فى رأيى ماهو المقصود بالضبط بإنهاء حالة الحرباالنسحاب   ؟وا 

  وفى نفس الوقت يقولوا: الكفاح المسلح مش قبل سنتين ثالثة!
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بيطلبوه ى عنديش مانع إن أنا أوافق على اللأنا ماى يعن :برضهسؤال الحقيقة ى عند يهف :رياض
هم عايزينه، بس على أساس ى بالشكل اللبيطلبوه ى مشروع القرار الل هوى الل ؛الروس
إن ى بنتصوره، يعن اللى احناعلى أساس إن االنسحاب صحيح هيتم بالشكل  ..طبعا

  .يونيو 5الوضع يرجع بالضبط كما كان عليه قبل يوم 
بإنه إذا وافقنا على هذا القرار هيضمنوا  ؛إن يدوا لينا إحنا ضمان :الحاجة الثانية

، وهيضمنوا أيضا تنفيذ هذا اسرائيلعدوان من ى أو أ اسرائيلتدخل من ى عدم حدوث أ
  .الكالم

قدرش أوماى ذهنى ف النهاردهاش وارد ماهو موضوع حل قضية فلسطين الحقيقة 
ى من األراض اسرائيلخروج  النهاردهى هو المشكل األساس ؛الحقيقةى ذهنى يكون وارد ف

 01قضية فلسطين من سنة ، فلسطينأما حل قضية  .ةاألساس الحقيق اد ..احتلتهاى الل
  !بهذا الشكلى وه 08أو من سنة 

ذا رجعت  ى فرجعنا للوضع الل ..يونيو 5كانت عليه قبل ى للوضع الل اسرائيلوا 
أرجع ى إنى إذا نجحت ف واهلل - حالة الضعفى وأنا ف -فيبقى  ؛يونيو 5ى كنا عليه ف

نجاح كبير جدا، وتبقى قضية يونيو يبقى  5نت عليه قبل اكى للوضع الل اسرائيل
يونيو، ولكن بيفضل  5فيه قبل  ىكنا بنحاول نمشى الكفاح اللى فلسطين بتاخد طريقها ف

 ..ىإزا النهاردهأنا ى عند
 

هو حل  ؟!: هل تعتقد إن مشكل االنسحاب هو مفصول أو قد يفصل عن جوهر القضيةبومدين
 القضية الفلسطينية.

 
من الناحية العملية  ..سواء كان مفصول أو غير مفصول عمليا ؛مابتفرقش معايا الحقيقة :رياض

 !مابتفرقش معايا
 

 ؟!نظرة األمريكان واليهود ..: نظرة العدو بالنسبة للموضوعبومدين
 

ألن من الناحية العملية  ؛ناحيةى نظرة أو من أى : بس أنا شخصيا مابتفرقش معايا من أرياض
ستطيع أن أولكن كنت ال  - على قضية فلسطين باتكلمأنا  -يونيو  5قبل يوم  ،الفعلية

 5كانت عليه قبل  ىهى قضية فلسطين مجمدة بالوضع الل !أحلها وال كنت هقدر أحلها
إحنا بنجتمع وبنتكلم بصراحة عن حلول للقضية  .معسكرات فىألن فيه الجئين  ؛يونيو

لدفاع عن نفسنا مش عن اى إحنا كنا غير قادرين فالنهاية ى وف !دائرة مفرغةى وندور ف



  سرى للغاية 

27 
 

جيلنا نظريا ممكن ى حياتنا إحنا وفى فموضوع فلسطين الحقيقة ف !تحرير فلسطين
  !نحرر فلسطين إن احناكناش قادرين لكن من الناحية العملية ما ،فيهنفضل نستمر 

ى كنا عليه، يبقى السؤال األساسى نرجع الوضع الل إن احنا النهاردهوالمطلوب 
، أنا اطيب قبلت أنا بالقرار د - النقطة األساسية ىود - على روسيايجب يطرح ى الل

نمرة  ىد - يتماإن االنسحاب فعال ه ؛شخصيا أنصح إن أنا أقبله بس مقابل الضمان
 ..اجتماع األمريكان يه؛ إن فبنقول استنتاجات ..وبنتكلم ،ىدلوقت بمعناه األصيل -واحد 

 ؟!انسحابى كوسيجين مع جونسون تم االتفاق على االنسحاب، إنما أ
 

 !المشروط :بومدين
 

وموافق على الشروط،  ،قيراط 10أنا متفق على الشروط بـ  ماهو ؟المشروط ماهو ..صوت: ال
 ؟مواقعى أ الىعن االنسحاب  باتكلمأنا 

 
 يونيو. 0كانت قبل ى المواقع الل الى: محجوب

 
ى دلوقت باتكلمش أنا على قرار أنا باتكلمأنا ما ؟!وهل سمعناه إحنا من أحد ؟ذلك: من قال رياض

فرق بين لوائح وقرارات وحل  يهف ..ال !مش على لوائح وال قراراتى اتفاق سياس على
يقعدوا  ؛بين السياسيينيتم الحديث فيه ما ..يتم الحديث فيه بين السياسيينى سياس

موجود ى الل .قرار الىالئحة أو  الىعمل كذا وكذا، وبعدين يترجم اه ..حوالين طاولة
األرشيف  الىممكن إنه يضاف  ،األمم المتحدةى مجرد مشروع قرار فى قدامنا دلوقت

  !ال تنفذى بتاع القرارات العديدة لألمم المتحدة الت
 ،ده السؤال ؟ىعلى اتفاق سياسى هل هذا القرار مبن ..مطروحى هو السؤال الل
، إنما ىعندناش الحقيقة صورة من هذا االتفاق السياسإحنا ما !؟ىإيه هو االتفاق السياس
مش ى الحل السياس هو ؟بيهمنا نعرفه من الروس دايما إيهى فالل !عندنا استنتاجات فقط

هل صحيح إنه  ؟هيحصلى بيهمنا نعرف إيه اللى يعن !مش مشروع القرار ..الالئحة
 الىإن يحصل فعال إنسحاب  ..الروس حاجتينى ل أنا لو ضمن ؟يحصل إنسحاباه

 -عسكريا ى أن يتم استعداد الى :النقطة التانية .فعال إن هذا يتم ..يونيو 5ماقبل خط 
نه  ىعل ،تهجمال  اسرائيلضمان إن ى يديناه هو - بعد سنتين هوما بيقول ى ز  وا 

نصح افورا وب بلقاأنا ب !تدخلت اسرائيلحالة ما إذا كانت ى مستعد إنه يتدخل عسكريا ف
 ألنه يبقى أنا كسبان.  ..نين الضمانيذاإننا نقبل مشروع القرار تحت ه
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ده التصور ى يعن ؟مقابل المرور اسرائيلانسحاب  هوإن هل  ،ناقص بس حتة هو: محجوب

 !ىالسياس
 

قبل خط ما الىلن ترجع  اسرائيلإن  !نقطة أنا متأكد منها إنها مش هتحصلى : بس عندرياض
الزم يكون اتفاق  اد .من االتفاقيةى وبناء عليه أنا لن أنفذ نصيب ؛مستحيل اد ..يونيو 5

لن ترجع  اسرائيلإن  :باقولأنا  .وبين الروسى بينى اتفاق سياس اد ..مش مشروع قرار
 !مهما كان ولو هتحارب األمريكان، ولن ترجع وتسيب القدس

 
 ؟للقدس قصدكبالنسبة  :محجوب

 
 !لن تترك القدس اسرائيليونيو،  5بقى على ما قبل  باتكلمأنا  ..مالهاش دعوة :رياض

 
من يجيب على هذا  ؟سرائيلبالنسبة ال شئأهم  ماهونظرك ى ف ..سؤال فقط يه: أنا فبومدين

 السؤال.
 

 القدس. :رياض
 

ومشكلة القدس  !هو االعتراف من قبل الدول العربية اسرائيل الىبالنسبة  شئأهم  ..: ألبومدين
 ومن هنا ترسل الشروط. ؛يبقى مشكل بسيط جدا

 
إن القدس نمرة واحد عندهم مسألة معنوية ودينية ومسألة تاريخ بتاع  ..إذا سمحت :رياض

سبيلها، القدس لن يتركوها ى يحاربوا ف ىإحنا رجعنا للقدس ود :وبيقولوا ،سنة 0111
 !إال بقوة السالحثمن ى بأ

 
 تكون قبل نقطة االعتراف.ى : على حسب تقدير عارف
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 هوتعترف ماتعترفش بيهم  ..النهاردهوجودهم  ؛بالقوة هألن االعتراف فرضو  ..: طبعارياض
وبعد سنتين وثالث سنين ويوم  ،هو يعلم إن االعتراف مسألة مؤقتة بين العرب !موجود

سواء كان فيه اعتراف أو ال  ؛العرب مايستعدوا ويقدروا يضربوا هيضربوا مرة ثانية
بينها، بيبقى السفير موجود ى ترسيم سياس يهفى والحروب بتقوم بين الدول الل !اعتراف

فموضوع االعتراف بالنسبة للعرب  !فيها السفيرى وتقوم حرب وتهاجم العاصمة الل
  .ألن ده لن يمنع حرب إطالقا ؛ىموضوع ثانو ى رأيى أنا ف سرائيلوبالنسبة ال

حتى لو ضربتها  اسرائيلال يمكن القدس لن تتركها  ..ولكن القدس نمرة واحد
إنه لن ينفذ هذا المشروع، يبقى أنا ى رأيى أنا ف !أمريكا نفسها، لن تتركها إال بالقوة

مرور على ألن أصال لن نوافق  !يستحيل ..القنال لن أوافق عليهى المرور ف الىتبال
قدر أقف أنا اب ..القنال مستحيلى القنال، نوافق على مرور الخليج معقول لكن مرور ف

 رفض.اهذا بى ف
 

 يتمش انسحاب.: مامحجوب
 

 .ىالموضوع عايز اتفاق سياس يبقى إذا   : رياض
 

ألنه  ،إحنا مافاهمين الوضع بوجهه الصحيح السياسيا والقانونيا إذا   ..الرئيسى يا سيد :محجوب
 :األول شئال ..نقبل القرار يضمن لنا شيئين إن احنا ؛لو كان صح يقوله األخ محمود

ى أن نستعد عسكريا ف الىى لن تعتد اسرائيلإن  :ىالثان شئوال .يتم هو االنسحاب
  .يكون ماى سنتين أو ثالثة أو أربعة أو خمسة ز 
أول  ..نه االنسحاب مشروط بأشياء معينةإالوضع  ،ولكن الوضع ليس كذلك

ومعنى هذا إنهاء قضية فلسطين، ومش  ؛بحدودها اسرائيلهو االعتراف ب :فيها شئ
ذا تجميد أنا مستعد أقدر أقبل القرار، لكن إنهاء !تجميدها ماحد يقدر يتكلم عن  ..وا 

هم ل الالجئين يعوضوا ويعمل !تعود أو ال تعود فلسطين مرة تانية، وال يقول فلسطين
 ى اسرائيلعايز منهم يخش فى والل ،هم موجودين فيهاى الدول العربية اللى إسكان ف
  !الجنسيةاسرائيلى ويكون  اسرائيليروح  ..الجنسيةاسرائيلى يكون 
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إذا انتهت حالة الحرب  ،بتفرض عليكى إنهاء حالة الحرب اللإنما أما بتعمل 
حالة حرب ليه  فى ماألن ما دام  ؛قنال السويس بيبقى قانونا ملزم بيه إنتى المرور ف
ملك اإلدارة بتاعته املك أراضيه وباأنا بس ب ..ىمائى ممر دول اود ؟!أناى بتمنع سفن
 !عليه الىوبأخذ أمو 

 
  .فرضه على نقطة تكتيكيةى رياض بان هو :عبد الناصر

 
ى إن االنسحاب ف :إحنا لما نقبل باالنسحاب، أنا مستعد أقولك ،أما إذا كان حكاية أمنه : محجوب

 !أسبوع يروحوا آلخر حتة، القدس جايز مايسيبوها
 

  .كالم رياضى فى النقطة التكتيكية الل ..نقطة تكتيتكية ىد ى: هعبد الناصر
 

فيها الدوشة ى طيب القدس ديه الل :يقولوالوا اليهود يسيبوا القدس، هيخ  ى ولكن الناس الل : محجوب
 !تدول ..تبقى دولية ىد

 
  .بهذا اسرائيللن تقبل  : رياض

 
 مقابل االعتراف بيها ومقابل أنه تمر من قنال السويس. ..تقبل تدويل القدس اسرائيل :محجوب

 
 االعتراف ماحدش يقدر يجبرك على االعتراف. هو ..أل :عبد الناصر

 
 االعتراف على األقل بوجودها.: مش محجوب

 
 ؟مثالى يعن :عبد الناصر

 
ما قبل يوم  الىفيها مستعدين ينسحبوا  ىهى اللى وأن األراض ..اسرائيلالصلح مع ى : فمحجوب

  .ظرف أسبوعينى وينفذوا هذا ف ،يونيو 5
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 !ال القدس وال قطاع غزة اسرائيللن يحدث هذا، لن تترك  : رياض
 

 اآلن سياسيا، الزم تتكلموا. شئ: أهم بومدين
 

 إذا   ؟!لن تترك القدس ولن تترك قطاع غزة اسرائيلإحنا ليه نقبل هذا القرار ما دام  إذا   : محجوب
 !مايكون سهل

 
 : أنا اشترط إن فيه شرطين.رياض

 
 !تنسحبما اسرائيلوبعدين يتخذ القرار و  ،لك ضمناأنا ب ..هأيو  :كل : يقولمحجوب

 
 بنتكلم سياسيين مش األمم المتحدة. حناإ ،ناإحنا مش بنتكلم ضم ..: ألرياض

 
 .ىاتفاق سياس ..ىبيتكلم على كالم سياس هو :عبد الناصر

 
 وبين الروس.ى بينى اتفاق سياس : رياض

 
 ..بانتهاء األمم المتحدةى سينتهى أو الحل السياسى هل االتفاق السياسى رأيى أنا ف هو :عبد الناصر

 ؟بانتهاء الدورة االستثنائية
 

الموقف بتاع األمم  .الدورة ممكن امتدادها -ما قال األخ محجوب ى ز  -طبعا  ..أل :رياض
 مشروع السويد .ممثل للسكرتير العام ..نستمع له ويستمع لناى بيج هوالمتحدة أ

بينضاف عليهم واحد  ..المنطقةى ه ممثلين كتير فل هو ،ىويطرحوه كمشروع قرار إجرائ
 !مش إشكالى تان

 
يحتم الموقف اآلن أجل غير مسمى.  الىنطلب أن تؤجل الجمعية ى واهلل إحنا دلوقت :محجوب

عايز اتفاق ى وحتى الحل السياس ى؟علينا أن نجتمع كلنا ونعرف إيه هو الحل السياس
 اللى احنا -اآلخرين  بكرهو  ،هذاى قبلنا بالحل السياس 5أو  0إفرض إحنا  !بينا كلنا

نت مإنت :هيقولوا - بنقول عليهم رجعيين ومتخاذلين وخونة نت مالخونة وا   مبعتوا فلسطين وا 
نت  !عملتوا معملتوا وا 
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  .عبد الناصر: )ضحك(

 
إن يوافق معهم على ى واهلل والشعب العرب ؟!هنكون خونةى لهم هم الل طيب مين هيسمح محجوب:

ذا عايزين هم ،فال بد من االتفاق معاهم !الخونة احنا وبنرى  ،ىالحل المعقول السياس وا 
 !معاهمى نمش ،األمام الىبيمكنا إننا نسير ى المخرج الل

 
 ، الالئحة مقبولة وال غير مقبولة.بومدينياأخ  ل: وهعبد الناصر

 
ذا كان بس نرضبومدين ى بدون يعن أصدقائنا الروسى : واهلل الالئحة تطرح مشكلة فلسطين، وا 

، أو ىالحل السياسى طيب إحنا نفكر ف ؛ إذا كان فيه حل سياسىماندرس المشكل
 نقبله. شئنشوف شروط ونشوف 

 
بقرار األمم ى ربط الحل السياس ..بالالئحة غلطى إن ربط الحل السياس ىرأيى : وأنا فعبد الناصر

 !ساعة عايزنا ناخد قرار 10ى ألن زنقونا ف ؛المتحدة غلط
 

 . بكره: بس بومدين
 

فهاقبله  ،يتكلم على الالئحةى جا هووطبعا  !لمرة العاشرةل بكرهفهو مالك طالب يقابلنا  :عبد الناصر
 !تكون قفلت ..علشان يكون خالص مش فاضل على األمم المتحدة ؛01بالليل الساعة 
 ؟!مش كده وال إيه

 
  .بكره الصبحى : طالب يقابلنرياض

 
مانتزنق  ،واهلل مفتوح والزم نقعد نبحث الموضوعى الحل السياس :لهمل وبنقو )ضحك(  :عبد الناصر

ذا همالموضوع أكثرى والحقيقة إن الزم نجرجر الروس ف !أبدا بهذا الشكل عملوش ما ، وا 
  !فايدةى هذه العملية يبقى مافى مواجهة ف

  .كده يا أخ عبد الرحمن وما نسهرك أكثر من
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ونتفق أنه ال سبيل إال الحل  ،03الموقف بيحبذ يلزم إننا نجتمع كلنا الـ ن إفتكر أ: أنا محجوب
 !ىالضمانات دى وما ه ،وكيف يكونى الحل السياس ماهووندرس  ،ىالسياس

 
  !إن بقاء الجمعية العمومية مفتوحةى بيهمن أنا ما :عارف

 
لتبليغ الوفود ى باألخ محمود رياض للدكتور فوز ى برقية دلوقت ،لك أضمنه اد ..أل محجوب:

ألن عدد األصوات عايز  ؛أجل غير مسمى وتؤجل الىويطلبوا تأجيل الجمعية  ،العربية
 .مممكن بسهولة جدا نحصل عليه اد ..مش تلتين األعضاءمطلقة بس أغلبية 

 
حكاية ى هذا يعن ..التصويت على الالئحة من طرف أمريكا الالتينيةالروس بس يطلبوا  :بومدين

 . تأجيلهم
 

كانوا مرة حصل أنا  ..الخاص بالتأجيل المفتوحى : هم كانوا رحبوا مرة باالقتراح الفرنسمحى الدين
 ؟رياض، مش كده يابرضهشوفت حديث 

 
 يافندم. هأيو  :رياض

 
  ؟ىإيه ارتباطه بالجمعية أنا مش عارف يعن : محى الدين

 
 يازكريا. برضه: هم كمان عايزين حل ليهم محجوب

 
 موقفهم. محى الدين: يغطى

 
 هم معهم هماونتف ،ىالحل السياس ماهوونجتمع ونشوف  ،بنأجل الجمعية تأجيل مفتوح : محجوب

وبعدين  ،هم دخلوا فيهى ن المأزق اللإألن هنبلغهم  ؟إيه ثمنهى كمان على الحل السياس
 ،انبسطوا ويكونوا هم ..وبندعوا الجمعية تصدر الالئحة إيش تكون، نتفاهم على الالئحة

حنا حققنا الحل السياس  وحافظنا على وحدتنا.ى وا 
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ى السودان، نقبل هذه الالئحة على أساس هى بيقولوا فماى لو عايزنا كده أزمة خط ز  : محى الدين
  .ىالحل السياس

 
 !واهلل أنا كسودان بصوت ضد القرار محجوب:

 
 !ىلغاية لما يستعدوا لحاجة يعن ،سنة ..أشهر 0: طبعا هو البديل لهذا اليهود بيقعدوا عبد الناصر

 
سياسية من قبل الروس ومن جانب المرونة ممكن يكون أقل من كده؛ بقليل من ال :محجوب

  .نفس الوقت ضماناتى وف -األمريكان وغيرهم  -اآلخرين
 

بالروس ومفيش اتصاالت بالغرب كلها اتصاالتنا  ىنيع ..ى اتصالأفيش ا: واهلل احنا معبد الناصر
 يعنى شكله الساعة كام.     ..انفكر بعد كد ما بنقدر لىأمتهي !خالص

                    
 غدا. نجتمع: محجوب

 
  ؟بومدينأخ : تسافروا الساعة كام ياعبد الناصر

 
 : االجتماع الساعة كام؟ بومدين

 
  .نتمإ: على كيفكم عبد الناصر

 
  .تطلع 00الطيارة تكون عندنا من  ..01الزم من  بكره: أنا عارف

 
 )ضحك( !المطار يعنىى هم مشاكل فل وى نعملقسهلة  ..الطيارة العادية نأخرها ساعةعبد الناصر: 

كل حاجة ى حنا اتكلمنا فإ ..01نجتمع  ،ونصف مثال 8 كده نصحى بدرى الساعة كام
 .يعنى كل المواضيعى اتكلمنا ف
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