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 الراجل موقفه كويس معانا.  ..عبد الناصر: زكريا كان عنده اجتماع مع وزير خارجية الهند

 
المعسكر  ..الموقف تلخص بكل وضوحسيادة الرئيس انتهينا بالليل الى أن : محجوب

 .مكانتها فى حدود ومصلحته الخاصة لهولكن  ،ويود أن يعاونااالشتراكى صديقنا 
 3 أو و سنةأشهور  6سواء  ..شهور 6 - هذا وقته عمليا ليس والنزاع المسلح

بدون ما شعوبنا تعرف إيه  ن نبقى ست شهورأالموقف حرج والنستطيع  -سنوات 
حركة زى  ؛ونواصل القتال خرىأندخل فى حرب أن جب يننا أقد يعتقدوا  .الحالة

ورأينا أن الحل السلمى هو الطريق الذى  !دى معناها انتحار كامل لكل امكانياتنا
  ؟ماهو الحل السلمى وكيف الوصول اليه ..الحل السلمى ،سلكيمكن أن ي  

، بشكل يجعله مقبول من ج هذا الحل السياسىر كيف نخ :النقطة الثانية
األخ به؟ وأضيف نقطة أخرى.. اإلسراع. و  رشعوبنا؟ وكيف نقنع الطرف اآلخ

لحل امن  ا مكنواذإ .. قد ينسحبوا عنايتعلق بالقدسبدى نقطة فيما أمحمود 
قد ينسحبوا من القدس وقد  .بالفعل ، وأن الخطر قد زال عنهملمرضىاالسياسى 

  !تدول
للى كانوا متمسكين اخوانا إ ،سريعةا قرارات نحنا فى اجتماعنا اتخذإ إذا  

ألقطار؛  ويمكن زيارات عن طريقنا ،عينة بعد مااتضحت الصورة بالكاملمراء آب
  ويمهد السبيل حتى لعدم المزايدات. 

كان حتى فى األمم المتحدة بعض التعديالت التى أدخلناها على قرارات 
ال المغرب  ،موقف قوىو مثل السعودية عايزة قرار قوى  ؛مستنكر من بعض الدول

  .من. يضاأيخلوا 
 

 !يضا متطرفأ: المغرب عبد الناصر
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نا السوريين والجزائريين خواإ ،تنازالتمش متطرف من كل النواحى إنما الحل اليكون فيه : محجوب
نا مش خايف أ .غير المشروط ال االنسحابإشئ ى أى ينظروا ف نأرفضوا رفضا باتا 
السعودية ممكن نقنعهم،  ،؛ ألنهم عندهم إدراكا كامال لألوضاعطالقاإمن الجزائريين 

 !سوريا ممكن نتركها لكم
 

 عبد الناصر: نعمل إيه؟!
 

 محجوب: مش عارف.
 

 عبد الناصر: بصفتنا إيه؟!
 

ى نمهد لهذا اللقاء العرب :ثانيا .شاملى نوافق على لقاء عرب محجوب: أنا أقترح سيادة الرئيس أن
ى الحل السياس . ثالثا: نضعمسار الخالفاتالتى هى ماكن الحساسية أ الىبالذهاب 

؛ فأنا على ولىرت النقطة األأقذا إن ننفذ أونستطيع  ،المى نخرج بيه للعلمعقول الذا
 .وسوريا زور المغرب وتونسأ استعداد

                                                                                           
ى وه .سهل بعد كده.يبقى الكالم ذا تنازلنا عن نقطة إ ،ىبالنسبة للقاء العرب ألى: ومتهيعبد الناصر

ذا تنازلنا عن النقطة إألن  ؛ن تقطع كل الدول العالقات السياسيةأ ،نقطة قطع العالقات
 النهاردهكانت فى حموتها ايز يقطع على ال .دى بقية النقط الكالم فيها ممكن الحقيقة

ن الحل إنا أى ن رأيإولو  ،ىصبح قطع العالقات تأزيم للحل السياسأو  !الحموة فاتتف
  .لسبب. مستحيلى السياس

هتاخد االنسحاب،  ؛ألن هو معروف إيه هو الحل السياسى.. هتاخد وتدى
هتدى إيه قصد االنسحاب فى الحل السياسى؟ اليهود قالوا: الصلح واالعتراف، والجلوس 

وصلوا اليه هو إنهاء حالة  . اليهود آخر ماالى آخر هذا الكالم ..على مائدة المفاوضات
 ا إديت مش هتدى أقل من إنهاء حالة الحرب!. فإذ.الحرب

. بدليل إنهم سلموا بهذا ضد .وباعتبر إن األمر واضح للروس بهذا الشكل
هل هانقدر ندى تنازل بإنهاء حالة الحرب؟ أنا فى رأيى نيجى للسؤال..  !العرب كلهم

ال أقصد  –أنا فى رأيى إنهاء حالة الحرب معناه التأثير على األنظمة  !مستحيل
إن منطق بورقيبة  ،على كل األيديولوجى اللى كانت بتنادى بالثورة والتقدم –أشخاصنا 

 هو بيقول كده! ..هو المنطق السليم
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 وه بورقيبةمنطق  هبإنى هنطلع من موضوع الحل السياس إذا  اجتماعاتنا فى 
للى ا نظمةص للنتيجة لكل األبه بنضبر  !السليم والمنطق اآلخر هو الغلطالمنطق 
غير أساس بورقيبة، ال تستطيع أن تواجه شعوبها لما نقول قبول  ساسأ ىمشيت عل

  .تكتيكى نليل كاالوكالم رياض ب !ىولو حتى تكتيك إنهاء حالة الحرب
  ؟ممكن نديهااللى التنازالت ى ماه ..ىوالحل السياس

 
واتفاقية هدنة مثال ى معاهدة هدنة لا ،نهاء حالة الحربإخد أمثال ن ؛وصلنا اليهلسه مامحجوب: 

 خليج العقبة وقناة السويس. ى مثال مسألة المرور ف ،جديدة
 

خليج ى المرور ف الىيصل ى ذا كان الحل السياسإعبد الناصر: حاولنا نقفل خليج العقبة وماقدرناش! 
 ؛نيالجانبتعود على ولو إنى باقول: لو عادت  ..وحتى عودة قوة الطوارئ الدولية ،العقبة

  !هتيجى مننا إحنا ألننا احنا اللى لغيناها ثم اضطرينا نقبلها
بدون التعرض الى إنهاء حالة الحرب، باقول: الواحد كده ممكن يمشى شخصيا. 
يبقى ماأثرناش على قضية فلسطين، ماخدناش موقف عربى كامل بالنسبة لقضية 

لنا، إحنا اللى عملنا العملية علشان اللوم فى العملية هييجى علينا إحنا اللى قب !فلسطين
عملناها علشان نقفل خليج العقبة ورجعنا تانى قبلنا بوليس  ،نشيل قوة الطوارئ الدولية

 !دولى
ولكن  ،إحنا مش عايزين نقبل المرور فى خليج العقبة صراحة ونفرط فى حقنا

 أى شئ. .بنقول األمر الواقع يستمر لغاية ما نشوف محكمة العدل الدولية.
مش إحنا أول ناس بياخدوا هذا الموضوع، الروس نفسهم.. األلمان ضربوهم 

 ..أيام 3ساعة! فرنسا راحت فى  42ميل من موسكو! بلجيكا راحت فى  8ووصلوا لــ
 الى آخر هذا الكالم.

هو أنا لما باقول حل سياسى.. ماذا أقصد بالحل السياسى؟ أقصد أمور بهذا 
فى رأيى  ..قضية فلسطين أبدا الحقيقة. لما باقول حل سياسىال أقصد تصفية  ،الشكل

ولكن هييجى الجيل  ،حل قضية فلسطين -اللى هو بتاعنا  -قد ال يستطيع هذا الجيل 
 الجاى هيحل قضية فلسطين.

وخدنا من قوتنا  ،إحنا قد ال نستطيع وحاولنا وفشلنا وعملنا كل مافى طاقاتنا
ون جنيه أسلحة.. أسلحة ألف مليون جنيه، ميزانية وأكلنا وحطينا فى الجيش ألف ملي

وزى ماقلت لكم إمبارح: الجيش جت له سكتة قلبية  !مليون جنيه 011الجيش سنويا 
 قدر ق در علينا يعنى. !ساعة 42وانتهى فى 



  سرى للغاية 

4 

 

 ،مش هنيأس.. هنبنى قوات مسلحة تانى وهنعمل تانى وهنجيب خبراء روس
ننا ماكناش إوثبت الحقيقة  ،هنحاول نشتغل جدكله هنقاومه و  ..واألخطاء اللى حصلت

آدى قيمة أعدائنا ظهرت وآدى األوضاع  بنشتغل جد! وكنا نقلل من قيمة أعدائنا!
 !ظهرت

لما باقول حل سياسى بأقصد كالم بهذا الشكل.. اللى هو يقولوا بوليس دولى، 
اللى هيقدر يمروا فى خليج العقبة، لكن ماأقصدش أبدا نصفى قضية فلسطين! مين بقى 

ينفذ هذا الكالم الحقيقة؟ برضه أرجع وأقول: إن اللى يقدر ينفذ هذا الكالم هم األمريكان 
 مش الروس؛ ألن األمريكان هم اللى قادرين يأمروا اسرائيل فتجلوا.

نرجع هنا بقى للسؤال.. هل األمريكان هيقبلوا؟ فى تحليلى وفى تقديرى إن 
، اصطادونا.. رمى الصنارة فى البحر وعلقت فينا! ااألمريكان اصطادوا صيدة كبيرة جد

حنا قاعدين بقالنا  هيسبونا إزاى بقى بعد الصنارة  ؛سنة مدوخينهم فى هذه المنطقة 01وا 
   وفاضلة هو عملية واحدة يدوبك هو يطلع السمكة بره المياة!  !مامسكت فينا
سنة مش عارف يصطادنا!  01عنده سمكة تعباه.. وقاعد يصطاد فيها بقاله    
إن األمريكان ماسكينا بالصنارة، والصنارة عالقة فينا وزنقنا فى زنقة  النهاردهالمشكلة 

 !ومعتبرين إن فرصتهم يخلصوا مننا
وهم معتبرينى إننى  ،واهلل أنا كان تقديرى يوم التنحى إنى بأحقق هذه العملية

وبيحل  –تقديرى  –ع األمريكان أمشى.. وييجى زكريا يتفاوض م ..العدو رقم واحد
 ما نفع هذا التقدير! ..الموضوع

وكنت باقول: هذه خدمة للبلد وخدمة للعرب؛ إننى آخذ هذا الموقف. معايا أنا 
زانقينى زنقة ماكانوش يحلموا بيها  النهاردهن هم أل ؛ريكان لن يتفاوضوا ولن يتصلوااألم
 !هم هدفهم إسقاط النظام .وزانقين النظام أيضا. ،أبدا

إذا قلت كالم غير  ،باقول لكم: طبعا هذا النظام فى مصر تأثر بهذا الموضوع
ولكن إحنا عندنا برضه شعب صلب  ،كده ببقى راجل ماباقولش الحقيقة! النظام إهتز

أنا كنت فاكر بعد لما خذلنا الناس  !وأنا فوجئت لما الناس طلعوا فى مصر ،ووقف وقفة
ن احنا قلنا: ! ألالمفروض الناس يطلعوا يضربونا بالطوب ،عملية العسكريةفى هذه ال

ذا اسرائيل عازت الحرب.. أهال وسهال   !هندمر اسرائيل، وا 
وأنا قلته طبعا بناء على تصور قواتنا العسكرية  ،أنا قلت هذا الكالم الحقيقة

 ،كبيرة.. قواتنا العسكرية كبيرة جدا! ماحدش متصور كانت قواتنا العسكرية كبيرة قد إيه
مع األمريكان لن يتركونا إال إذا  النهاردهفوضعنا  !ولكن بكل أسف حصل اللى حصل

 خلصوا علينا!
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الحل السياسى هو الكلمة أصبح الوضع بقى موضوع  ،لما نقول حل سياسى
 اللى قالوها الروس إمبارح لألخ بومدين: "ماتخافوش فى إنكم تتكلموا مع األمريكان"!

 برضه وأنا فى هذه الزنقة هل أروح أجرى وراء األمريكان أتكلم معاهم؟!
إحنا بنقول لكم بصراحة: ال يوجد أى اتصال بينا وبين األمريكان خالص إال 

وهو اتصال يمكن نتيجة معرفة شخصية أكثر منه اتصال على  ،اتصال فوزى مع راسك
مصممين على كل الكالم  ..حل الموضوع بالحل السياسى. وكان كالمهم فى االتصال

 اللى قالوه فى األمم المتحدة واللى عارفه األخ محجوب.
حت.. واهلل ما نمت فضلت قاعد للفجر أفكر فى كالم األخ أنا إمبارح رو  

 بومدين! 
 يق فعال طريق مسدود!الطر 

وال  ،إننا مانحاولش.. معنى هذا إن احنا نحاول بكل الوسائلهذا مش معنى 
 سبيل إال الكفاح المسلح.. ال سبيل.

وأنا مثال بالليل قريت تصريحات موسى ديان وتصريحات اليهود وتصريحات 
ذا لم  ،لبمحتلينها كالص اللى احناهو بيقول: إحنا قاعدين فى المناطق  ،الجماعة دول وا 

 نستخدم قنال السويس فلن تستخدم مصر قنال السويس!
بيخلى الواحد يمكن مانامش أكثر.. فضل صاحى  ؛تصريحات باين فيها التحدى

 أكثر!
طيب.. استعراض موقف األمريكان كله هو الحقيقة إنهم يدو اليهود كل شئ. أنا 

خطتى يوم  تكان ىد ؛كانباقول: أنا كنت عايز أمشى وأخلى زكريا يتفاوض مع األمري
إنكم  :ن عنا! وأنا جم لى يوم ما أنا قلتيالتنحى على أساس إن الروس كانوا متخلي

وقلت له:  ،جه السفير الروسى نه ال سبيل قدامنا إال أن نتفاوض مع األمريكان!ا  و تخليتم 
. بلغ الرسالة دى لهم. وعلى هذا األساس أنا عملت هذه الخطوة.. اللى هى خطوة زكريا

 !وهو جاب لى رسالة.. إنهم هيدونا جميع المساعدات
الحقيقة موضوع الكفاح المسلح.. أنا اعتمادى فيه كان مبنى على أساس نقطة 

سلم اوهى نقطة الدفاع الجوى. وكان األخ بومدين لغاية ما ركب الطيارة وأنا ب ..أساسية
موضوع الدفاع الجوى مافيش حاجة  .باقول له: شد فى موضوع الدفاع الجوى. ،عليه

 لغاية دلوقتى!
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زاى نضيع الوقت فى  ؛هانعمله فى تصورى هو تضييع وقت اللى احناإذا  كل  وا 
وفى هذا الوقت إزاى نملى وقت ناسنا الحقيقة؟ وأنا أما  !. إزاى؟.الفترة اللى هنستعد فيها

القمة العربى بصراحة  أنا ما عندى أمل فى مؤتمر ،اتكلمت على مؤتمر القمة العربى
وباقول: إن فى مؤتمر القمة العربى، الناس دلوقتى عندهم أمل فى  ياأخ محجوب!

  .مؤتمر القمة العربى
واألخ بومدين طبعا بأشكره ألنه أخد المبادرة وجه، واألخ عارف كتر خيره أخد 

 ،رة وجيتمنتم كتر خيركم الرئيس األزهرى واألخ محجوب أخدتوا المبادالمبادرة وجه، وا  
ويعنى برضه يوم ماجه األخ  ،برضه ملينا الحقيقة تفكير الناس إخوانا السوريين جم.

بومدين كانت حالتنا المعنوية تعبانة، وبعد كده كانت حالتنا المعنوية مع وجودكم معانا 
تتصلح. ورغم الكالم اللى سمعته إمبارح بالليل، حالتنا المعنوية مش  ..هنا والكالم هنا

 الزم هنطلع منه. ،فيه دول قابلت طريق مسدود ... معلش.فيه طريق مسدود ،ةتعبان
أيام،  1يوم، نقعد نجتمع  01 – 01أنا باقول: مؤتمر القمة هياخد له ترتيب 

أيام. بيبان برضه فيه حاجة بتتعمل بصرف النظر. قد يعتقد  01بياخد له بعد كده 
وأنا باقول: إحنا دلوقتى الزم  ،يةبعض الناس إن ده كالم مش مبنى على األيديولوج

 ل سياسة مرنة جدا.غنشت
 !ن هنسمع كالم زى السمباقول: مش هنطلع بحاجة ومرواحنا على عينا؛ أل

وهنسمع كالمهم، وهنسمع الكالم ياأخ محجوب اللى أنت سمعته فى الكويت من المنجى 
وقد يتطور األمر الى إن الواحد هيقف فى المؤتمر  ،سمعتوا هذا الكالم سليم واآلخرين.

  !هيشتم، ويتكلم وبتاع
مش معنى إن احنا دخلنا معركة وهزمنا فيها إن احنا مثال أى حد بييجى يلقنا 

ن العمل الثورى هو عمل ال يكتب له  !دروس فى الوطنية ويلقنا دروس فى العمل وا 
 قال المنجى سليم!قال أو معنى ما مايق الخيانة! زى النجاح، والسبيل الوحيد هو طر 

بابعت  النهاردهطريق الخيانة سهل جدا.. وأى واحد يقدر يمشى فيه. وممكن 
ومستعد أتفاوض معاكم على  ،باقول لهم: تعالوا ابعتوا لى واحد القاهرة ،كلمة لألمريكان

كل الموضوع! يبعتوا لى بكره واحد القاهرة وأتفاوض مع األمريكان سرا على كل 
 وال حد يعرف! ،الموضوع

إعملوا كذا..  !ممكن أعمل هذا الكالم ويمشى، طريق سهل قوى.. أسهل طريق
حاضر! ماتاخدوش أسلحة من الروس.. حاضر! ماتعملوش جيش.. حاضر! التفاوض 

 !نا عارفين هذه األساليب.. أسهل طريقلفى هذه األمور معروف وك
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من اليمن.. حاضر! سلمها مالكوش دعوة ببره.. حاضر! إسحبوا قواتكم 
لفيصل.. حاضر! مالكش دعوة بعدن.. حاضر! مالكش دعوة بالجنوب العربى.. 
حاضر! مالكش دعوة بأى بلد عربى.. حاضر! تفقل صوت العرب.. حاضر! ممكن 
باقول لهم هذا الكالم ونتفق سرا! وتمشى معانا.. حاضر! طريق الخيانة سهل جدا! 

ى هويلس وال هنا وال هنا.. حاضر! سهل جدا هذا ماتفتحوش بقكم على قواعدنا ف
 الكالم!

! وهم قصاد ده ممكن إنهم يخلوا اليهود ينسحبوا من سينا بس مش من سوريا
مالكش دعوة بسوريا.. حاضر! مالكش دعوة بالجزائر خالص.. حاضر! ماتفتحش 

 سهل قوى إنى أجيب األمريكان وأتفق معاهم بكره!  بقك.. حاضر!
وهنخربط عليهم  ،كينا، لكن هم عندهم برضه نسبة مئوية إننا هننفدولو إنهم ماس

 !الدنيا كلها برضه إذا نفدنا
هيودينا فين هذا الكالم؟ برضه هيودينا الى إن احنا برضه صفينا القضية 
العربية كلها، وصفينا كالمنا، وبعد كده الحقيقة لن يكون لنا وجود؛ ألن بيبقى نظامنا 

 !ن كان وجودنا مبنى على أساس واألساس انتهىأل ..ملةسقط وانتهى نهاية كا
وبيبقى إذا  الزم نشوف نظام عميل.. ييجى علشان يمشى مع األمريكان. وهو 

علشان  ؛هيعملوا فينا زى ماعملوا فى بتوع فيتنام ويخلصوا علينا ،برضه لن يرضوا بينا
لكن باقول:  ،! برضه ماباقولش يخلصوا علينا شخصيا٪011ييجوا ناس ضامنينهم 
 يخلصوا علينا كنظام.

وبنلف أوال وأخيرا بنالقى إن الكفاح المسلح  ،إذا  مافيش فايدة.. الطريق مسدود
 هو السبيل الوحيد الى إن احنا ناخد حقنا بدون مساومات وبدون مانخسر.

على أساس  ؛الحقيقة النقطة اللى كان الواحد بيتكلم عليها وشايل همها ىد ىه
ظهر سر جديد.. يمكن قريتوه فى الجرايد الصبح: بنك  النهاردهو  ،أمريكا إن دول وراهم
اللى هى العملية اللى مشى  !مليون دوالر علشان يشتروا أسلحة 0111التصدير مدى 

دانى  ،فيها جونسون من حوالى سنتين ونصف واللى جه تالبوت هنا واتكلم عليها وا 
 وأنا اتكلمت عليها فى خطبى.  ،إنذار

طيب وبياخدوا مساعدة اقتصادية وبياخدوا قمح وبياخدوا هذا الكالم ده كله. 
، ثلث مواردنا من العملة الصعبة ضائع.. قنال النهاردهطبعا إحنا عندنا مشكلة كبيرة 

أشهر  6ن احنا بعد السويس، والسياحة. هم طبعا مقدرين وعاملين تقديرة موقف صح؛ أل
 ا!مش هنالقى القمح وال كذا وال كذ
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ماحد هايدينا! إحنا طلبنا من اللى بيدو قروض، كنت  ؟مين من العرب هايدينا
مليون جنيه قرض، سدوهم على عشرين سنة.. الكويتيين  411متصور هيقولوا: بنديكم 

 مليون جنيه فرفضوا! إذا  مافيش فايدة فى العرب! 41يعنى! طلبنا 
جنيه لمهم تبرعات وباعتين  ألف 411آه واهلل بتاع البحرين كتر خيره.. بعت لنا 

 مساكين يعنى بتوع البحرين! ..وهم مستعمرة ،واحد
إذا  ليس أمامنا برضه إال إن احنا نطلب من االتحاد السوفيتى والدول 

ألف طن قمح جداد غير اللى كانوا مديينه  311االشتراكية. طلبنا منهم، قالوا: هايدونا 
 .(ألف طن 211)قبل كده 

 إحنا فى حاجة لالتحاد السوفيتى برضه ألسباب كثيرة جدا. فى الكفاح المسلح
 بيقدر الموقف بهذا الشكل.. نطلع بالعملية اآلتية: هييجى هنا بقى بعد الواحد ما

إن احنا بنمشى فى الحل السياسى بمفهومنا للحل السياسى أو مفهومى للحل 
ولكن الزم هادى شئ! ماهو الحل  ،السياسى اللى قلته: إن أنا ماأصفيش قضية فلسطين

ال مايبقاش سياسى اللى من غير قيد وال  ؛السياسى مش معقول هاخد بال قيد وال شرط وا 
فتحوا خليج العقبة بال قيد وال شرط؛ ألنهم ! شرط ده هو اللى أخدوه مننا اليهود بالحرب

حنا ماقدرناش نقفله بالقوة المسلحة! ده اللى  اسمه بال قيد وال فتحوه بالقوة المسلحة وا 
 شرط.

طبعا فى الحال العربى ياأخ محجوب، أنا مش عايز آخد منهم موافقة على كالم 
بهذا الشكل. إذا كان الحل هو وضع بوليس دولى، خليج العقبة، كالم من ده مش 

الموضوع ده الزم  !هايقول لى: أل ،طبعا فيصل لو أقول له: أحط بوليس دولى !ممكن
مع االتصال بأصدقائنا فى هذا الموضوع اللى بيقدروا  ،أنا الخاصةأخده على مسئوليتى 

 يقدروا ظروفنا.
لو قبلت بوليس دولى، السعودية هيمكسونى ويبهدلونى فى هذا  النهاردهولكن أنا 
فعال ماسكينا ومبهدلينا فى مواضيع كثيرة جدا؛ ليه قبلت رسالة  النهاردهالموضوع! ألن 

ن احنا بناخد أوامر من األمريكان الصبح، جونسون، وليه قبلت رسالة كو  سيجن؟ وا 
وبناخد أوامر من الروس بعد الظهر! كالم بهذا، يمكن إنت مابتقرا صحف السعودية 

 الى آخره! ..وكالمهم كله علينا شماتة ومرارة ،ولكن أنا باشوف هذا الكالم
حل هنروح فى مؤتمر القمة ماهنقدر نصل الى شئ فى ال ،فإذا  الحل السياسى

هنسمع كالم هنسمع كالم بورقيبة اللى هو بيقول: سياسة المراحل والكالم ده!  ،السياسى
من السعودية متعنت جدا! والواحد بيقدر يحسب الدول العربية.. ليبيا.. هتسكت، لبنان.. 

 !والسعودية هتاخد موقف ،هتسكت، المغرب.. قد تسكت، والكويت هتحاول تدارى أمورها
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قف بالنسبة للبترول وصندوق مشترك والعمليات دى كلها، إذا وصلنا الى مو 
أن نصل الى مقومات  ،لكن ال نستطيع أن نصل فى مؤتمر القمة العربى بيبقى كويس.
على أساس إيه الحل  .لن نتفق أبدا فى هذا الموضوع. ،لن يمكن أبدا .حل سياسى.

 !السياسى؟ أنا بدى أسأل
مفهوم الروس للحل السياسى هو  ،أنا مفهومى للحل السياسى زى ماقلته

أنا باقول: إن هذا االستسالم معناه نهايتنا خالص  !االستسالم الحقيقة.. اللى هو القرار
 وخير لنا أن نروح نقعد مع األمريكان يمكن نطلع بحل أحسن! ،أو نهاية العرب جميعا

لقرار فى االستسالم كده فجأة، هاتروح الدول العربية بكره وتوافق على ا النهارده
هاتطلع الجماهير العربية فى كل مكان، وهاتفهم إنه إنهاء لقضية  ؛الجمعية العامة

 !متهيألى ده بيعمل صدمة كبيرة فى كل بلد عربى ..فلسطين
 

إنهاء حالة الحرب معناها إنك ماراح تقاتل  ،عارف: قضية فلسطين هى مسئولية العرب كلهم
 . هذا اللى أفهمه..اسرائيل

 
 الناصر: إيه معنى إنهاء حالة الحرب ياأخ محجوب؟عبد 

 
محجوب: معناه.. الصلح، والسلم، واالعتراف بالحدود الجغرافية لكل بلد من البالد فى المنطقة، 

 معناها االعتراف بالسيادة السياسية لكل دول المنطقة وال معنى آخر.
 

 يارياض؟عبد الناصر: اتفاقية الهدنة، هل نصت على إنهاء حالة الحرب 
 

هو عبارة عن  ؛اتفاقية الهدنة حسب القانون الدولى ال تنهى حالة الحرب !رياض: ال.. طبعا
 اتفاق وقف إطالق نيران فقط وينظم عن طريق اتفاقية.

 
نها تعنى إنهاء حالة إوماكان عندى شك إطالقا فى  ،محجوب: أنا قريت النصين التفاقية الهدنة

 .الحرب
 

 !لكن مش إنهاء حالة الحرب ،ى إنهاء حالة الحربعبد الناصر: العمل عل
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الناس ال يخططوا الى غزو ويقوموا وهو معناه أن  ..محجوب: العمل على إنهاء حالة الحرب
 الى آخر هذه المسائل. ..بأعمال عدوانية مسلحة

وعندما يكون هناك  ،أنا ما أختلف معك سيادة الرئيس فى معنى الحل السياسى
الناس  حل سياسى من جانب العرب، لن يكون إال إذا ظلت معه قضية فلسطين حية.
 عندنا فى السودان كانت ستقوم بثورة عندما علمت بموضوع وقف إطالق النار! 

 
حنا كمان. السفير له يبلغه واألخ بومدين لما راح  ،أصل الناس مش عارفة إيه الوضع .عبد الناصر: وا 

 !قال لى السفير: إنه بكى وتشنج ،راربالق
وقلت له:  – يونيو 8 –أنا باقول لكم: أنا طلبت رياض يوم الخميس بالليل 

ألن أنا ؛ تصل بالقونى حاال، وتقول له: يعلن فى مجلس األمن قبولنا وقف إطالق النارت
يمنع  ]للقناة[كنت فى القيادة ووجدت إن الجيش انتهى وماعنديش حد فى الضفة الغربية 

لكن هو  .واهلل ولو إحنا بنقول ماهواش الوضع العسكرى الزين يعنى. النهارده !اليهود
ماباقولش  ،. نقدر نقف.؛ نقدر نصمد غرب القنال8وضع عسكرى أحسن جدا من يوم 

 ولكن طبعا فرق كبير بين األول وبين دلوقتى. ،٪011طبعا
إحنا عندنا جيش فى  ؛يساعدنالو قدرنا نحل موضوع اليمن فى مؤتمرات القمة 

جيش بوحداته كاملة. وأنا باعتبر ده بعيد االحتمال وباعتبر  .اليمن قد الجيش اللى هنا.
  !بيتكلم من مركز قوة النهاردهفيصل لن يتفق؛ ألنه هو 

قريتين على  مااللى ه ،هم إمبارح بيقولوا دخل الملكيين وخدوا حرض وميتسه
ساحلى. طبعا إحنا سحبنا القوات من هناك أثناء العدوان الحدود السعودية.. السهل ال

 فسحبنا القوات من هناك. ..وبعد العدوان
زى ماقال الرئيس  -إذا كان فيصل فعال عايز يحل موضوع اليمن يعترف 

 لكن هو طبعا عايز يساوم! ،بالنظام هناك ومايساومش -بومدين 
خالص إال بعد استقالل وبعدين النقطة التانية: إحنا مش هنمشى من اليمن 

الجنوب الحقيقة. برضه ده موضوع آخر؛ ألن معنى هذا إننا بنسلم الوطنيين فى 
 كل دى مشاكل موجودة قدامنا. !الجنوب الى االستعمار
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وفى رأيى أن  ،. أنا متفائل بالمؤتمر.عباس: عندما يحدث مؤتمر قمة لن يرفضوا الحل السياسى
 وهو  ،ىوكاف ىوزمن ىمرحلى الحل السياس الحل السياسى هو خطة مرحلية تكتيكية.

مش إلنهاء قضية فلسطين، مش  ؛طويل األجل إلنهاء حالة الحرب مؤقتا رأمى يعن
نقيمها فيما  إن احناهدنة طويلة األجل ى بوجود دولة اليهود، إنما هى لالعتراف الشرع

كانت توضع دائما بنود استمدت من الهدنة، إنما إحنا ى البنود الل .يختص باستعدادنا
أخذت بنود من الهدنة  - ما سيادتك قلتى ز ى يعن - إن ليس هذه كل البنود :كنا بنقول

 ماهياش هدنة تانية. ..ووضعت هنا، وتركت بنود أخرى
 

داخـــل الـــنص ى وبيصـــير معنـــاه مختلــف عـــن معنـــاه فــ نــصأنـــا أخـــدت  ،لتــهقى اللفــظ اللـــ :محجوب
اتفاقيــة هدنــة جديــدة، بــدال مــن أن نأخــذ نصــين مــن ى ولــذلك أفضــل أن نــدخل فــ ؛الكامــل

ى بتــديها المعنــى فــى معاهــا، اللــى النصــوص األخــرى اللــ وناتفاقيــات الهدنــة القديمــة بــد
إنمـا لمــا تؤخــذ وحــدها وتوضـع فــى القــرار بتصــير عبــارة  .داخـل نصــوص اتفاقيــات الهدنــة

  !عن إنهاء حالة الحرب
 
ى العـام العربـى هـل يعقـل أن الـرأى يعنـ ،ىالعـام العربـى فيما يختص بالرأ ،تكملة لكالمى عباس:  

اسـتطاعتهم علشـان يحلـوا ى لذين حاولوا بكل ما عندهم بكل ما فاللوم على اى يتأثر ويلق
 ؟!ويترك اللوم على الذين لم يحـاولوا وعنـدما حصـلت النكسـة يسـتفيدوا منهـا ،هذه القضية

ى يعنــ ،أكثــرى ســنة األخيــرة واعــ 41، 01الـــ ى فــى واعــ ؛ىالعــام العربــى الــرأ .ال يقبلــه اد
 إذا لم يؤخذ الحل السياسى على مستوى األمة كلها.وفاهم أكثر ى واع

الحقيقيين ى وطالب الحل السياس ؟!لماذا قبلت المساومة :الذين لم يضحوا يقولوا
إنـه هيكـون  بـاعتبرو  ،مـةقه تأييد لمـؤتمر الباعتبر أنا ا د !؟ىلماذا قبل الحل السياس :يقولوا

 من القوى الشغالة إلنجاحه مش إلحباطه.
 

ى ن مصـــر تحتمـــل وحـــدها الحـــل السياســـإأن نقـــول  -الـــرئيس ى ســـيد -وال نرضـــى أبـــدا  :محجوب
خلــيج العقبــة ووضــع ى مقتصــر علــى المــرور فــى إطالقــا، حتــى لــو كــان هــذا الحــل السياســ

وجوعتـــوا شـــعبكم وصـــرفتوا  . أنـــتم ناضـــلتمأن يتحملـــه كـــل العـــربى ينبغـــ ..قـــوات الطـــوارئ
طروا ضــصــرفتوه علــى الجــيش، وهتى وحلــت نكبــة وخســرتوا كــل اللــ ،وكونتــوا جــيش كبيــر

 ؟!تتحملـوا وحـدكم المسـئولية السياسـية والماليـةى علشان تصرفوا جديد عليه، ومع هذا تيجـ
 !أن يتحمله جميع العربى ينبغ ،قبلهذا ال يليق وال ي  

 



  سرى للغاية 

12 

 

ى ونشـرع فـى ن لمـا نـتكلم عـن الحـل السياسـإهـو  ،قلتـهى لـنفس الكـالم اللـ اراقد يكون تكر  بومدين:
ـــة اد ..ىمباشـــرة الحـــل السياســـ ـــة لعمليـــة كامل ـــة رفـــض البداي ألن ثبـــت حســـب  ؛معنـــاه بداي

 التعليقـــاتاألمـــم المتحـــدة وحســـب ى معلوماتنـــا كلنـــا وحســـب اتصـــاالتنا وحســـب مـــاجرى فـــ
ى المحتلـــــة مـــــرتبط بقضـــــية فلســـــطين، وأن هـــــذه هـــــى أن الخـــــروج مـــــن األراضـــــ ،العالميـــــة

إحنــا شــروط  :يقــول فيــه شــكولمــن أســبوع إوكــان تصــريح  .اســتراتيجية األمريكــان واليهــود
هذه الظروف ى وف ؛وقت مضىى اليوم بتفرض أكثر من أى الستتباب السالم ه ..السالم

ونعتقـد أن  !وقت مضـىى يوم أكثر من أال متوفرةى أن شروط السلم دائما هى بالذات يعن
وباالتجاهات ى معلومات ودراسة للوضع الدول ىيعن ..على معلوماتى هذا الكالم هو مبن

 .الموجودة
ى لكن الحوادث ه ،الحوادثى نتصرف فى يونيو مش إحنا الل 1منذ حقيقة إحنا 

حاولنـا  ىيعنـ !تجرناى اللى ه ..تتصرف فيناى اللى الحوادث ه ..تتصرف فينا إحناى الل
حنا ال نسـتطيع ى ه ..تحدث الحوادث لحد الساعةلكن  ،نقاوم هذا االنجرار ال تتصرف وا 

  !يهاوال أن نتحكم فى أن نراقبها يعن
 إنهـاء ..الزم نعطيـه مفهـوم كامـل مثـل ماكنـا نـتكلم عليـهى لما نقول الحل السياس

العــدو، وهــى فــى وجهــة ، البــد مــن فهــم إنهــاء حالــة الحــرب مــن وجهــة نظــر حــربالحالــة 
 !نظرى تعنى إنهاء مشكل فلسطين

مـع ى ، الحـل السياسـىالحـل السياسـى أو الشروع فـى الحل السياس :فلما نقول إذا  
عرفش ام ..األمم المتحدة أو مع مجلس األمنى أعضاء فى هى دولة الل 040مع  ؟مين

ى يعنـ !األمريكـانالزم نقبـل شـروط بطبيعـة الحـال  ،ىالحل السياسـ :لما نقول !كام عضو
تصــــوت أو ماتصــــوتش علــــى ى جمعيــــة األمــــم تصــــوت أو مــــا تصــــوت مــــايهمنيش، يعنــــ

أعتقــد بـأن القضــية أصــبحت قضــية جزئيــة بالنســبة  ،تجتمــع أو مــاتجتمعشى يعنــ ..الئحـة
طريــق سياســة ى ألن بدايــة سياســة جديــدة أو عمــل خطــوة فــ .لخطــوط المشــكلة نفســها

يكــون حتمــا لــه عواقــب  -مــن وجهــة نظــر العــدو تصــفية قضــية فلســطين ى وهــ - جديــدة
باألساس الجمهوريـة ى يعن ..كان ليها موقف مشرفى بالخصوص على الدول الل ؛خطرة

 !، سوريا، العراق، السودان، الجزائرالعربية المتحدة
 

 ..ىيعنـــى ســـامناك إمبـــارح يـــا أخ يشـــوفته، متأســـفين نســـى جـــاى األخ اللـــ ..أهـــال وســـهال :عبد الناصر
وماكنــاش عــارفين هنعمــل اجتمــاع وال مــش هنعمــل  ،بالليــل كالحقيقــة كــان الزم أنــا افتكرتــ

 ؟حصلى داكوا فكرة عن اللإاألخ عبد المجيد  .اجتماع
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 نعم. ..نعم :الدروبى
 

إحنا مانستطعش أن  ،الئحة األمم المتحدة تصوت أو ال تصوت على الالئحة مايهمناش بومدين:
شـروط  فنعر ف الواضـح إنهـاء حالـة حـرب بـدون مـابـالحر ى نصوت على الئحة فيها يعن

علــى األقــل نعــرف شــروط إنهــاء هــذه .. علــى األقــل نعــرف الشــروط ..إنهــاء حالــة الحــرب
 !الحرب

 
قنـــال ى يمـــروا فـــ اليهـــودواضـــحة جـــدا، إن ى هـــو إنهـــاء حالـــة الحـــرب بالنســـبة ليـــا أنـــا يعنـــ :عبد الناصر

معناه إن أنا لـن  ،وأنا إذا وافقت على إنهاء حالة الحرب .أول حاجة ماديةى السويس يعن
ى مــن المــرور فــ اســرائيلن أمنــع أ - 0888وفقــا التفاقيــة القســطنطينية ســنة  - أســتطيع

حالـة الحـرب، ومنـع ى حالـة واحـدة وهـى تدينا حق منـع المـرور فـى ألن ه !قنال السويس
 !لة الحرب بيخلق على طول أزمة دولية عالميةدولة بدون وجود حاى أ

 
فهـذا التفكيـر  ،ىاختيـار الحـل السياسـى أصبحنا نفكر جديا فى إذا كان يعن :فأنا أقول إذا   :بومدين

يجــب أن ال يــرتبط باعتبــارات بســيطة مثــل ترضــية بعــض أصــدقائنا وبعــض حلفائنــا، أو 
هــذا المشــكل ويقــدر تقــدير  جمعيــة األمــم، بــل بــالعكس الزم يــدرسى مثــل قضــية الئحــة فــ

إلـى ى جه على المستقبل، إذا كان الحـل هـذا يـؤدئنتاى وبالخصوص نشوف يعن ؛صحيح
نهاء تصفية األوضاع   !نظموا 
ربمــا البــاب مســدود اليــوم مســدود  -مثــل مــا قــال األخ الــرئيس  - إن احنــاأعتقــد 

ى إحنـا نحـاول يعنـ ؛حناش عارفين إمتى تسوى األوضـاعالكن ما ،ألسبوع ألسبوعين بكره
بعـض األحيـان ى فـ هـو .فـى الموقـف ما نـتحكمى حتى ولو دقيقة أو ليوم أو ألسبوعين ز 

بعــض األحيــان يضــطر أن يقــول أل، مشــكل األخ  ..الواحــد حتــى يكــون مخنوقــا ..الوضــع
 حنا من أول يوم إحنا كنا مرتبطين إن فيه قرارات مؤتمر قمة.ا إن محجوب إمبارح

 
 )ضحك( !؟تحضروهبدون ما  :محجوب

 
 نعم. بومدين:
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 !؟بدون ما تحضروه :مجوب 
 

بحتميـة ى هم أصبحوا ال يؤمنـوا يعنـلكن االتحاد السوفيتى  ،الكفاح المسلح )ضحك( ..أل بومدين:
ـــاح المســـلح كوســـي ـــدفاع عـــن الحقـــوق المشـــروعةلالكف فهـــذا خـــط عـــام والموقـــف  إذا   ..ة لل
 .بالنسبة للشرق األوسط

لمــا أقــول كفــاح الزم الواحــد يــدرس ى حتميــة الكفــاح، الكفــاح يعنــقلــت فــى األول: 
ن الحـــل إ :لكـــن مثـــل مـــا قلـــت ،لـــى آخـــرها ..إيـــه الشـــروط واإلمكانيـــات واألســـاليبى يعنـــ

جيــــوش العــــدو مــــن لكــــان دايمــــا يقــــدم فيــــه قضــــية االنســــحاب  أوال هــــوى اللــــ.. ىالسياســــ
  ..أراضينا

  .االنسحاب :أوال
 . ه العدوديريى الذى إنهاء حالة الحرب بمفهومها الحقيق :ثانيا
  .الممرات :ثالثا
  الالجئين.مشكلة  :رابعا

كـان  هـوى اللـ ،إلـى تصـفية المشـكلة السياسـيةى هذا على كـل حـال خالصـة تـؤد
  .0428أساس كل هذه الحاالت من سنة 

قـال األخ  مثـل مـا -الزم نجـاوب  ،ىطريق الحـل السياسـى نسير ف :لما نقول إذا  
 ..ثانيا ؟تصفية القضية الفلسطينيةى وهل يعن ؟نظرناى فى الحل السياس ماهو - الرئيس

ى اللـ الـنظمإلـى تصـفية ى قـد يـؤدى وهـل الحـل السياسـ ؟ىعواقب هذا الحل السياسى ماه
ى يـؤدى اللـى فـإذا كـان هـذا الحـل السياسـ ؟كان ليها موقف مسبق بالنسبة للحرب األخيـرة

 .و بطريقة غير مباشرةالنظم بطريقة مباشرة ألى تصفية هذه ا
 

 انطباعات عن موسكو؟ى ف ليه أر هل األخ عا :عبد الناصر
 

يريـدون  ،هم ما يؤمنـون بالقتـال ويريـدون يفعلـون أن يكتسـبون الوقـت ،مثل ما تفضل األخ عارف:
ــ ،أفضــل يطلعــون بوجــه ى هيئــة األمــم فــى يطروحهــا فــى ومــا يريــدون يفشــلون بــاألمور الل

ن ينفــــس الوقــــت مــــا يريــــدون يضــــيعون أصــــدقائهم والــــدول المتحــــررة، فشــــيئى فــــ .الجمعيــــة
 !متناقضين
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 :الق ؟قناة السويسى ف اسرائيلمرور ى هل إنهاء حالة الحرب تعنعندما سألته: 
ى إذا ما يعطينـا مستمسـك قـو  !إحنا ما نوافق :ما نوافق، قال ..أل :له قلنا ؟ولواقشو ت مإنت
 ..وكمـا نقـدر إحنـا الموقـف .اسـرائيليقف ويانا وقفـة مثـل مـاوقف األمريكـان مـع  هوى الل

الموقــف إنــه العــدو علــى حــدودنا وقريــب مــن عواصــم دولتــين مهمتــين، الــدولتين العــربيتين 
مـن أجـل أن  ..لها وقت الوقـتيهدى اعتداء مركز، وعندما ى مابإمكانها حاليا أن تصد أ

إذا  ؟ىهيــئ تقــدر تصــد، بعــد هــذا الوقــت إش لــون نقضــتهــا وتهيــئ دروعهــا وتاتركـز قطاع
حـد ما ..إجراءى اتخاذ أى حرة ف اسرائيلهيئة األمم ستصبح ى فى سكتنا ورفضنا ما يجر 

ـــالحك إذا   .ىأقفـــ :لهـــاول حـــد يقـــما ،يصـــدها ى الزم ننـــاور، والزم نلهيهـــا بـــالكالم ونلهيهـــا ب
 .ونلهيها بأشياء أخرى حتى نكسب وقت.

 
 هم يهدوك بأقل من سنتين. -األخ عارف  -لكن الوقت  بومدين:

 
نمـا أريـد أكسـر أ ..أنت تتعرض عارف: ، ..ىتقـدم يهـودى أنا ما أريد أن أتعرض للظروف هذه، وا 

ألنــه يســتنزف قــوة  معنوياتــه؛مــرتين ثالثــة أنــا حطمــت  ضــربتهأنــا إذا  .تقــدمى أريــد أصــد أ
تعرف هم بلـد  .ثالثة أشهر أربعة أشهرساعة شهرين  42ه حاضرة مشتركة نوتكون قطعا

ى ليقاتل عندهم مجموع الجيش العرب ؛ىألف جند 311الها قصغير مستنثرين بالنسبة لما 
 ..ألـف 311 - علـى مـا أعتقـد حسـب مـا هـم مقـدرين -ألـف  411طلـع ى والجيش السور 

ماليــين وثالثــين وســتة وثالثــين واألردن  6إحنــا  !ألــف 311هــم مليــونين ونــص مطلعــين 
شـــعبنا بالنســبة لمليـــونين ى جيشــنا مـــا يكفــى مــا يكفـــ ..ىمـــا طلعنــا يعنـــ ،وجــزء مـــن العــراق

بمعنــى إيــش أد النســبة كانــت،  ..ألــف 311فمليــونين ونــص لمــا يطلــع مــن عنــده  !ونــص
 .٪41تقريبا  ..عشر أو عشرين

 
 .٪0.71 صوت:

 
يعـود إلـى مصـر أو سـوريا أو العـراق أو  شـئأن هـذا مـا ى أنا من رأيـ ،عارف: أما قضية فلسطين

 هذا يعود إلى مجموع الدول العربية كلها. ..األردن أو
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ى يكـون غلـط فـى ربمـا يعنـ :قلـت ،ىكالمـى أنـا إمبـارح تحفظـت فـ -يس ئسيادة الر  -بومدين: أنا 
مـافيش حـل غيـر الحــل هـذه الحالـة ى فـ :يقـول هـو. الـروس يقولـوا.. لهـذا الموقـفى تقـدير 

 :كل نفس الوقت أقولى المحتلة، لكن فى يجبر انسحاب العدو من األراضى اللى السياس
مــن  !أقــل وقــت ســنتين ..يســتحيل أو مــش ممكــن أبــدا القيــام بأعمــال عســكرية قبــل ســنتين

مـش ممكـن أبـدا القيـام بـه قبـل سـنتين  ..ىومـن جهـة العمـل العسـكر  ،ىجهة الحل السياس
 .ية خطيرة بالنسبة للنظم التقدميةهو قد يكون عملى تفكير بالعمل العسكر بل بالعكس ال

 
ى ممكــن نعمــل حــل عســكر ى يعنــ همتصــور تقــديرهم إن العمــل العســكرى عمليــة خطيــرة..  :عبد الناصر

 !ىيعنى وننضرب تان
 

 ؛هالحـــتالل القـــاهرة واحـــتالل دمشـــق وآخـــر ى ؤديـــى هـــو أن القيـــام بعمـــل عســـكر  همتفســـير  بومدين:
ى قــــول العمـــل العســــكر يلكـــن  !إنهـــاء الــــنظم التقدميـــة لكــــل مـــن القـــاهرة ودمشــــقى وبالتـــال

 !ىحل سياسى الزم نسير ف :فمن جهة نقول إذا   ؛ماهواش ممكن القيام به قبل سنتين
 

أيضـا إلـى ى بعد سنتين هيؤدى العمل العسكر  إلى هذا، وال  ى يؤدى دلوقتى العمل العسكر  :عبد الناصر
 ؟!هذا

 
 اآلن أنا قلت. ..ال بومدين:

 
 المذكرة عندنا المذكرة إحنا أخدناها إمبارح.ى ف ؟اآلن :عبد الناصر

 
وهــل  ؟ىشــروط تطبيــق هــذا الحــل السياســى مــا هــ !وماســهل اآلن ســهلى بومــدين: الحــل السياســ
حقيقة إنهـاء مشـكلة فلسـطين، أو هـو فقـط انسـحاب ى نظر العدو يعنى فى الحل السياس
 الهدنة؟ لى خطوطاية سرائيلالقوات اال

 
 وال إنهاء حالة الحرب.ى عبر الحل السياسى مدى يفهمنا ماذا يمض وه :عارف

 
 بومدين: هو مرتبطة بإحدى الشروط.
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 !المصيبة إياها ..لنا شنو معنى إنهاء حالة الحرب النقطة متى يوضح :عارف
 

 الرئيس اآلن.ى الموقف واضح ياسيد :محجوب
 

 اهــذى فــى األساسـى واهلل حقيقــة إن أصــدقائنا العامـل يعنــ ..مالحظـة أخيــرة فقـطى لــى يعنـ بومدين:
ى فـــى هواش أعتقـــد الزم يكـــون عامـــل حاســـم يعنـــنفـــس الوقـــت الزم مـــاى لكـــن فـــ ،الموقـــف
 الموقف.

 
 بعته.ى واهلل كان الكالم الل اد هو :عبد الناصر

 
 ؟نعمـل إيـه بالنسـبة للمسـتقبل ..المواقـفهذه الظـروف، الزم كـذلك ى إذا كان تخلوا عنا ف بومدين:

 ؛إلـى إنهـاء الـنظم التقدميـةى قـد يـؤدى وهـذا التخلـ ،هـذه الظـروفى إذا كان تخلوا علينا فـ
الزم يدفعوا الثمن على مستوى الشعوب ألن إنت عارف كـالم النـاس  ..الزم يدفعوا الثمن

 ..مابقاش فيه
 

يجب أن يقـرروا ى ولكن العرب هم الل ،ولو إن هذا رأيكم :لهمل قا ،المؤتمرى كالم تيتو ف :عبد الناصر
 بتاع بودابست. ىهو بعت هذا الكالم تان ..لنفسهم

هنتخانق ى يعن )ضحك( !الثمن شغالنة برضه صعبة همندفع إن احناهو موضوع 
علــى مــوقفكم هــو ى وأنــا تعليقــ !مــع مــين وال مــين يــاأخ بومــدين، متخــانقين مــع الــدنيا كلهــا

 .ىمتناسق أو متطابق مع الموقف الصينموقفكم أصال 
 

 .مشاكل الشرق األوسطبسبب الهجوم على الصين  بومدين:
 

. هــذا الكــالمى يوميــا بتكتــب فــ ..الصــين رأيهــا إن الكفــاح المســلح هــو كــذا وكــذاى ألن هــ :عبد الناصر
إنـــه بيـــتكلم كـــالم  :بيقولـــوا ،موجـــود هنـــاى اللـــى إمبـــارح مهـــاجمين قائـــد األســـطول الســـوفيت

إنـه  :هـو جـه وقـال .كـم 01ألن حصـلت المعركـة البحريـة علـى بعـد  !أجوف وكـالم فـار 
ساعة حصلت المعركـة البحريـة علـى  42وبعديها بـ  ،القتال والكالم دهى مستعد يشترك ف

ـــوا ،ىمـــن األســـطول الســـوفيت كـــم 41أو  كـــم 01بعـــد  ى يعنـــى األســـطول الســـوفيت :وبيقول
  !قاعد ساكت وفضل شئتجاهل كل 
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الموقـف  ..بيهاجموا هذا الموقف ألنه متطابق أيضا مع موقـف الصـينى يعن فهم
 أصبح واضح.

 
حولنـا ى كـل الظـروف اللـ ..ىالموقف أصبح واضـح، الكفـاح العسـكر  ..أيوه سيادة الرئيس  :محجوب

تـــدل داللـــة واضــحة أنـــه غيـــر  ؛ىبننتظـــر أن يســاعدونا علـــى الكفـــاح العســكر ى النــاس اللـــو 
بيعطـــوه إيانـــا يبـــدو هيســـاوموا بيـــه ى اللــالعســـكرى حتـــى المـــدد ى اعتقـــادى وفـــ .اآلنى عملــ

حتـى هــذا قـد يسـتعملوه عامـل مــن  -ى نـرى الحـل السـلمإن لــم نحـن  حتـىى هـ -مسـاومة 
ى أنـا مـا عنـد -قـد يحـدث هـذا  !بيعطونـا إيـاهى اللـى عوامل الضغط ويوقفوا المدد العسـكر 

  -المسـلح كمـان أبعـد ممـا كنـا نقـدرى الكفـاح العسـكر وده مما يجعل قصـة  -ذلك ى شك ف
  !تقديرهم هم سنتين أو ثالثى وحتى ف ،تقديرنا نحنى ف -شهور أو سنة  6

األنظمـة المتحمسـة اآلن فحسـب بـل ى وال تصف ،أصبح أمامنا إما حركة انتحارية
ما حل سياس !شئكل ى تصف نفكر فيه ونضع خطوطه بما نستطيع أن نجعله مقبول ى وا 

فيه حتى نستعد ونعيد قوانا  اللى احناذات الوقت يخرجنا من الموقف ى وف، لألمة العربية
محتــاج إلــى ى ده اللــ هــوو  ..ىســتبعد فضــل الحــل السياســإذا ا لخــوض معركــة مقبلــة، أو
ال يكــون فيــه إجمــاع كلمــة لألمــة ى حــل سياســى فتكــر أأوأنــا  .الدراســة محتــاج إلــى التفكــر

 -مهمــا كــان مــن القــوة ومهمــا كــان فيــه مصــلحة للعــرب أيضــا  -العربيــة والــدول العربيــة 
أمامنـا إال أن نحـاول جمـع  يـهفمـا ف ؛هيكون موضع نزاع، وسيكون موضع هجـوم ومزايـدة

  معقول.ى صف واحد على حل سياسى كلمة األمة العربية ف
 

مـن األمـة  الوصـول إليـهى ممكـن يعنـى اللى إيه تصور األخ محجوب للحل السياسى يعن : محى الدين
 ؟العربية على أوضاعها الحالية

 
 ؟نعم :محجوب

 
تصــوركم يمكــن الوصــول إليــه بإجمــاع األمــة العربيــة ى فــى اللــى إيــه الحــل السياســى يعنــ :محى الدين

 ؟دة وبتاعيطبعا فيه مزا ..على أوضاعها
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ويناقشــوها وا كــل االحتمــاالت رحــوالنــاس بيط ،قــد يكــون أكثــر مــن واحــد وقــد يكــون متعــدد  :محجوب
الوقــت الحاضــر وتتقبلــه ى ممكــن يتقبلــوه فــى الحــل اللــ مــاهوويوصــلوا إلــى  ،ويقــابلوا بينهــا
، تمهيـد لهـاى عـايزة تمهيـد سياسـ هـاالحـرب، الحـرب ذاتى ز ى والحـل السياسـ .األمة العربية

كــذلك  .معــارك حربيــةى عنــد الشــعوب قبــل النــاس مــا يخوضــوا أى واســتعداد نفســى سياســ
وده أحسـن  ..وعايز توضيح ليه وتفسير وتفهيم للناسى ايز استعداد نفسعى الحل السياس
ـــى  .ال مـــا يكـــون أو ـــا مصـــر عل ـــوك إوأن ـــة كلهـــم مل ـــدول العربي ـــه الزم يجتمعـــوا رؤســـاء ال ن

لـى اسـعوا ى يتحملوهـا النـاس اللـ ،حتى أنه إذا فيه مسئولية بعـدين الجهـود فشـلت ؛ورؤساء
لى عدم االرتباط أو    !التفاهم على حل معينإفساد الجو وا 

خوفــوا إنهــم ال يفســدوا الجــو وال يحرمــوا النــاس مــن تالنــاس ممكــن يى وأنــا باعتقــاد
 ..فيهــا اآلن ىهــى فيــه والمحنــة اللــ ىهــى األمــة العربيــة مــن المــأزق اللــ يخــرجى الحــل اللــ

  !وألول مرة استعمل كلمة محنة
إلـى مسـألة االجتمـاع عندهم موقف كـان مغـاير ى شوف إن إخوانا اللاولذلك أنا ب
 . هذا يغيروا موقفهم
مهمــا كانــت الظــروف المحيطــة بــيهم  ،يثبــت علــى موقــف واحــد المــ إذا  ى السياســ

مــا بيســتطيع يشــتغل سياســة يســتطيع يشــتغل  ،بتضــغط علــيهمى ومهمــا كانــت المســائل اللــ
  .ىقائد جيش مثال، يستطيع يشتغل محارب فدائ

ـــ ،عنـــدما يحـــدث هـــذا ـــاس الل ـــو  بيزايـــدواى الن ـــاس يمســـكوهم ويقول  :هـــما لبرضـــه الن
نتم الل ؟وكذا ،وكذا ،وكذا ،عملتوا كذاى الل ممش إنت ؟!بتزايدوا على إيه وصلتونا لهـذا ى وا 

  .يستطيعوا أن يقنعوهم !؟الموقف
ـــا ما ـــم التفـــاهم، ممكـــن واحـــد  ،كـــان موجـــودواألخ زكري ألن أنـــا اقترحـــت إنـــه إذا ت

ويوضـــح المســــائل  ،منهــــا الخلـــلى جـــييبيخشـــى إن ى عواصـــم اللــــ 2أو  3يطـــوف علـــى 
ى علـى أن المسـألة ليسـت مزايــدات وليسـت مسـألة خصـومات شخصـية فــ ؛ويتفـاهم معـاهم

مسألة عربية عامة البد فيها من الوصول إلى حـل يخـرج النـاس ى الوقت الحاضر، بل ه
 من هذه المحنة.

 
 منهج أنتم تطرحوه.ى من الحلول السياسية ف هات حل واحد :عارف
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ـــول السياســـية ب :محجوب ـــاأنـــا مســـألة الحل ـــاس  ىهـــى شـــتغل فيهـــا بطريقـــة الل طريقـــة تجمـــع آراء الن
يجمع آراء أقصى اليمين وأقصى ى وطبعا بالشكل الل ؛ملتقى اآلراءالى المختلفة وتوصل 

ى الـرأى اليسـار فـ ..وال تضـير اليسـار كثيـرا انقطة وسط ال تضير اليمـين كثيـر ى اليسار ف
توضـع عـدة  - ىأو اليمـين الرأسـمالى ال أشـير إلـى اليسـار االشـتراك -ى الـرأى واليمـين فـ

 وتوضع دعوة تناقش وتوزن بميزان دقيق. ،أشكال من الحلول السياسية
 

 ،هــذا الموضــوع يــا أخ محجــوبى نقطــة غيــر واضــحة فــ يــهبرضــه فى لــ اســمحى يعنــ هــو :محى الدين
معينـة مـن االجتمـاع المقتـرح  إمكان الخـروج بحلـولى أمل فى هذا الكالم بيعط ىهى يعن

وفيــه طــرف آخــر وهــو أمريكــا  ،الموضــوعى إحنــا طبعــا طــرف فــ .ىعلــى المســتوى العربــ
المــرور  ..حـد أدنــى للحلـول السياســية وهـىلهـا شــروط  اســرائيلأمريكـا و ى دلــوقت .اسـرائيلو 
أن يتفــق العــرب علــى هــذا ى اجتمــاع عربــى قنــاة الســويس، هــل مــن المتصــور إنــه فــى فــ

ونبقى بعد سـنة بعـد سـنتين بعـد  ،وبذلك ناخد فرصة علشان نستعد ؟!افقوا عليهيو  ..الحل
الصــورة  ىد؛ ســرائيلالى مــدة معينــة بيرتــب العــرب أمــورهم علشــان يــردوا الضــربة تــانى أ
  .يستعدى لكى وقت للعالم العربى المشكلة وتعطى بتنه ،أنا أتصورهاى الل

يتفـق العـرب علـى الحـد األدنـى مثـل هـذا االجتمـاع يمكـن أن ى هل نتصور إنه فـ
إذا مــا اتفقــوا علــى هــذا  .الزم يتقــالى الســؤال اللــ اد هــو ؟!يةســرائيلللمطالــب األمريكيــة اال

حــل هـذا الموقـف مــن ى ممكـن يعملـه العــرب علشـان يسـاعدوا فـى إيـه اللــ ،وحصـل مزايـدة
المسـائل فتح اأنـا بـى يعنـ ..هـذا هـو الموضـوع ؟أخرىى نواحى الناحية العسكرية أو من أ

 .ىأكثر شوية علشان مايبقاش الكالم عام وغير محدد يعن
 

قــدمت هــذه ى ية اللــســرائيلأن المطالــب األمريكيــة االى أنــا اعتقــاد ..الــرئيسى ياســيد :أوال :محجوب
المفاوضــات ى وهــذه طريقــة تســتعمل دائمــا فــ .الحــد األقصــىى ليســت الحــد األدنــى بــل هــ

أغرى به األمريكـان  ..والتمسك بها والتشدد ؛المفاوضات بعد هزيمة عسكريةى وخاصة ف
يين مــا اتضــح لهــم مــن عــدم اتفــاق العــرب علــى كلمــة معينــة مهمــا كانــت هــذه ســرائيلواال

والروس أنفسهم وغيرهم بيتفكروا أن العرب ال يمكن أن يخسروا المعركة السياسية  !الكلمة
دامـوا متفقــين ولهـم كلمــة  األمـم المتحــدة أو خـارج األمــم المتحـدة مــاى الدبلوماسـية سـواء فــ

أن إذا اجتمعــوا العــرب كلهــم ووضــحت لهــم هــذه ى اعتقــادى أنــا فــ :النقطــة الثالثــة .واحــدة
سيتفقوا على ما يعتقدون هـم ونحـن  -واضحة لنا ولربما واضحة لهم ى كما ه -الصورة 

 .ممكن ننزل إليه كعرب اللى احناالحد األدنى  اأن د ؛مجتمعين كلنا
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بعـــض وعلـــى اهلل  عوأنـــا بحطهـــم الثالثـــة مـــ - اســـرائيلوروســـيا و أمريكـــا ى اعتقـــاد
أمــا بغيــر  ،موقــف يضــطروا أن يقبلــوا موقفنــا الموحــد ورأينــا الموحــدى هيكونــوا فــ - توكلــت

ويســتطيعوا كمــا فعلــوا الــروس أن يحــاولوا  ،موقــف مــن القــوةى وهــم فــ ذلــك واهلل لــم يتنــازلوا
 .حربيا ويحتلوا بعض العواصم العربية يناوشوا

 ،نكون سياسيين واعين نسـتطيع أن نجمـع كـل آرائنـا إن احنافالقضية فعال عايزه 
حنا صـف واحـدى نخرج منها برأ ولـن تعوزنـا الحيلـة أننـا نجمـع  .موحد نجابه بها عدونا وا 
 إذا اجتمعنـا كلنـا علـى كلمـة ،الوقت الحاضرى استطعنا أن نقوم به ف ما هذاشعوبنا بأن 

كلنـا علـى كلمـة واحـدة، فلـن يسـتطيع واحـد بأنـه يقنـع شـعبه بـأن ، أمـا إذا لـم نجتمـع واحدة
 هذا هو الموقف. ..يستطيعهى هو الذى يجر ى الذ

 
عملية مقدمة ى ، أنا أقترح إنه يكون األخ أحمد محجوب فىلا إذا تسمحو ى رأى واهلل عند :عارف

أعتقـد نقـدر نصـل إلـى  ..ويقترح وجهة النظر بإقناعهم ،ن يزور البلدان العربية األخرىأب
 نتيجة بدون أن نحتاج إلى وزراء خارجية.

 
 هذا.ى فى مؤكد ضرور  عجالألن االست :محجوب

 
 الوقت.ى حتى نقتصد ف :عارف

 
 ؟وزراء الخارجية مش الزم يجتمعواليش  بومدين:

 
 

عنــده ى ولكــن قليــل مــن وزراء الخارجيــة اللــ ،وزراء الخارجيــة بيجتمعــواى ســيدفــاهم بــس يا :محجوب
 ،لـهل محـدد وبعـدين أقـو ى سـليم بـرأى المنجـى جـيلمـا يى يعنـ ؛فيهم حـق التصـرف الكامـل

عمـر ى جـيي !ىأرجـع إلـى حكـومت ..تعليمـاتى واهلل مـا عنـد :كلـ لكن إذا خرجنا بـه يقـول
 !وهكذا ..عنده تعليماتما ..السقاف

ييجــــى  ،بييجــــى صــــديقى عبــــد العزيــــز ويقــــول لــــى: واهلل هــــذا رأى مجلــــس الثــــورة  
ولكنــى واهلل أنــا أكثــر قناعــة اآلن  ،صــديقى مــاخوس يقــول لــى: واهلل هــذا مــا قــرره اإلخــوان

  !عن ما قرروه
 



  سرى للغاية 

22 

 

ى طريــق الحــل السياســ ؛إحنــا كنــا مقتنعــين بوجهــة نظرنــا ودافعنــا ليهــا وممكــن نــدافع ليهــا بومدين:
 ..مطروح اليوم ماهوى ز ى يعن ،المطروح

 
كلـه محتـواه ى كالمـى ، وأنا فـىوالحل السياسى العمل السياس ..فرق بين حاجتين يهف هو :عبد الناصر

ى يمكــن أن نصــل إلــى حــل سياســ ن، لــىإن مــافيش حــل سياســى أنــا رأيــ .ىالعمــل السياســ
 .صــالحنا أكتــرى فــى كــل مــانقوى ناخــد حــل سياســ !لن وضــعنا بهــذا الشــكأطالمــا مفهــوم 

ى يعنـــ ..وأنـــا قلـــت هـــذا الكـــالم قبـــل كـــده تســـليم،ى هـــو يعنـــى الحـــل السياســـ النهـــاردهلكـــن 
  !بيتكلموا بها األمريكان التسليمى بيتكلموا بها الروس تسليم، وبالطريقة اللى بالطريقة الل

ومـش فـاهم إيـه وكـالم ى هـو موضـوع بـوليس دولـ النهـاردهى لو كان الحل السياس
ة الموقـف صـفيهـو ت النهـاردهأمـا الحـل  ؛هـذه المواضـيعى نـتكلم فـ :بـاقولبهذا الشكل، أنا 

  .وأمريكا اسرائيلصالح ى كلية ف
الحقيقـة مــش مقــدرين عمليــة تصــفية  ؛ىإن الموضــوع حــل سياســ :والـروس بيقولــوا

إن الطريق  :ملك أنا الصبح قلتى يعن !هتأثر إيه على كل األوضاع العربية ىالموقف د
بــس نكســب  ؛والطريــق المســدود معنــاه إن لــيس أمامنــا إال ســبيل الكفــاح المســلح ،مســدود

  ى.هذا الوقت الزم نعمل عمل سياسى ف ..وقت لغاية لما نجهز نفسنا للكفاح المسلح
، ىنخــرج منــه بحــل سياســ ن، لكــن لــىإن مــؤتمر القمــة هــو عمــل سياســى رأيــى فــ

حنـا عـايزين نخنقـهفيصـل عـايز يخنقنـا ى يعنـ ..ليه؟ مش هنتفق أبـدا ى الوضـع يعنـ اد !وا 
موقـف ى فـ هـوموقف ضـعيف مجـروحين، ى ف النهاردهإحنا  .ياأخ محجوب كده بصراحة

اإلنجليـــز عـــايزين يخنقونـــا واألمريكـــان عـــايزين  !فشـــايف إن إمكانيـــة خنقنـــا ســـهل ..ىقـــو 
بنقطع نارة، يـــاصـــشـــبكت فيهـــا الى نمثـــل الســـمكة اللـــى دلـــوقت إن احنـــا :لـــك قلـــت !يخنقونـــا
هـم عنـدهم أمـل  !البحـر، يابيشـدونا بيطلوعنـا بـرهى بيصـطاد بنوقعـه فـى يانشـد اللـ ،الخيط

حنـــا الزم نشـــدهم الحقيقـــة نقبلش الموقـــف أيضـــا الزم مـــاى العمـــل السياســـ فـــإذا   !يشـــدونا وا 
 وناخد منهم موقف. -بومدين ما بيقول األخ ى ز  -، ومانهاجمهش ىالروس

 
 .ىلينا موقف خاص يعن ؛ىإحنا هاجمون بومدين:

 
 !الزم نضغط على الروس أكثر ..إحنا الزم نضغط عليهم أكثر :عبد الناصر
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ألنهـــم نـــاس  ؛بكيفيـــة منظمـــة وعلميـــةى بالنســـبة هـــم ماشـــيين يهاجمونـــا يعنـــى إحنـــا تقـــدير  بومدين:
قطعنا عالقتنا مع أمريكا وقطعنا عالقتنا مع بريطانيـا وقطعنـا عالقتنـا مـع  إحنايحاولوا.. 

 !ألمانيا وقطعنا عالقتنا مع البرتغال
 

 .البرتغال وقفت معانا :عبد الناصر
 

 !بومدين: يقول صوت معانا مالناش دعوة بيه
 

 امتنعت عن التصويت. صوت:
 

 امتنعت عن التصويت. ..فريقياإوجنوب ى امتنعت ه :عبد الناصر
 

يزال يمكن أكثر تشـدد مـن السودان كان والرئيس.. أنا أحب أن أؤكد أن موقف الى ياسيد :محجوب
تخلينـا علـى األقـل نتــنفس ى موقـف الجزائـر، ولكـن البـد مـن أن نكيـف مواقفنــا بالدرجـة اللـ

وحتــى إصــرار الــروس علينــا  األمريكيــةنــه حتــى المطالــب إ :أنــا الزلــت أقــول .دحتــى نســتع
ن ضـعفنا ا  موقـف ضـعف، و ى ننـا إحنـا فـإنهم بيشـعروا إمصدره هو  ؛لنقبل كذا وكذا وكذا

ن االجتمـــاع البـــد مـــن أن يخـــرج مـــن إ :زلـــت أقـــولوال ،ن كلمتنـــا متفرقـــةإبيزيـــد فيـــه ى اللـــ
بعرف مــين ومــا ،شــماتة يــهفو  تزايــد يــههيكــون فصــحيح  ..الســعودية .موقــف متفــق عليــه

نــتم مــش واقعيــينى أنــا كنــت مــن زمــان واقعــى نــإ :هيقــول الــرئيس جمــال عبــد الناصــر  !وا 
لـى وضـع معـين، أنـا أعتقـد االنهايـة النـاس هيصـلوا ى إنما ف .لى آخر هذاا ..هيرد عليهم

النــــاس يحلــــوا مشــــكلة الــــيمن بــــين الســــعودية والجمهوريــــة العربيــــة ى مــــش مــــن المستعصــــ
 المتحدة.

 
 ممكن؟ :عبد الناصر

 
 حاجة غير ممكنة.ى ممكن جدا، ماف :محجوب

 
 مؤتمر وزراء الخارجية ياأخ.ى نشوف ف طيب ما :عبد الناصر
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هيجتمعـوا  !ممكـن يحـل ال مشـكلة الـيمن وال غيـر مشـكلة الـيمن مؤتمر وزراء الخارجية ما  :محجوب
لكـن  !نهـا قيـد أنملـةوكل واحد فيهم هيجيـب تعليمـات مـن هنـاك، ال يسـتطيع أن يتزحـزح ع

هنـاك يكـون النـداء للتفـاهم والوصـول  -وهم أصحاب الكلمة األولـى  -إذا اجتمع الرؤساء 
 لوزراء الخارجية وللزيارات الخاصة.ى موحد، التمهيد لهذا أيضا ضرور ى لى رأا

 
  .موافقين على هذا :عبد الناصر

 
 بكــرهمــوافقين علــى مــؤتمر القمــة مهمــا كــان حتــى لــو  بــس إذا كــان مــوافقين، فينــا نــاس مــا  :محجوب

 !يرجع فلسطين كما كانت
 

 !لش الكالم دهاتقاما ..أل ..أل :عبد الناصر
 

 )ضحك( !نرجع فلسطين طيب صوت:
 

 !ىهيرجع شبر يعنوال :عبد الناصر
 

وال  اسـرائيلألمريكـان و ا علـى األقـل مـا ؛ؤكـد هيكـون مصـدر قـوةمؤتمر القمـة مى إنما يعن :محجوب
 ضعاف ومتفرقون. إن احناهيتفكرون الروس 

 
ــ :عبد الناصر  اد ؛ىحصــل جــوه يعنــى والــروس هيعرفــوا اللــ ،حصــل جــوهى بــس األمريكــان هيعرفــوا الل

 !حصل جوهى واليهود أيضا هيعرفوا إيه الل ،مش هنقدر نخبيهى موضوع يعن
 

 هتصدمهم.ى الل ىبس النتيجة د :محجوب
 

 ؟ىتكون كويسة يعنهإيه النتيجة؟ النتيجة  :عبد الناصر
 

 واهلل الزم يسافر.ى أ :محجوب
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ذا كـان يعنـ ،روا لهـذه النتيجـةوتسافر واهلل وتحض   ،مانع لمؤتمر وزراء الخارجيةى ماف :عبد الناصر ى وا 
 نتيجة بيبقى كالم كويس جدا. يهف

 
 نعمل مؤتمر وزراء الخارجية وبعده نسافر. ..كويس :محجوب

 
  متى الميعاد؟ صوت:

 
 .يسافرى يعن ..فهو يحاول باالتصال بالحكومات ؛بعد ما يبان موقف كل بلد ..أل :رياض

 
 للرؤساء. ..لهم الصورة الحقيقة حتى يكشف :محجوب

 
الالئحـــة الســـوفيتية غيـــر  :قتلنـــا الموضـــوع بحـــث، النقطـــة األولـــىى يبقـــى أظـــن إحنـــا يعنـــ :عبد الناصر

ى مالـــك يقـــابلنى وأنـــا جـــا - ال نســـتطيع أن نقبـــل إيقـــاف حالـــة الحـــرب ن احنـــاأل ؛مقبولـــة
ا هزيمتين ألن معنى كده الحقيقة نبقى الهزيمة بقو  - هذا الموضوعى ف النهاردهى وهيسألن

نســـتمر،  ..ىالعمـــل السياســـى سنتســـمر فـــ إن احنـــاهـــذا ال يمنـــع  !قتش هزيمـــة واحـــدةابـــما
  .العامة لألمم المتحدة وقفلها بكرهبانتهاء الجمعية ى لن ينتهى العمل السياس

ــ اللــى احنــاى الحــل السياســ الــروس بيتكلمــوا عليــه هــو تعبيــر ى بنــتكلم عليــه، والل
ى الحـل السياسـ :هـم بيقولـواى اللـ ىالحـل السياسـ مـاهوغامض ال محتـوى لـه حتـى اآلن، 

بيــــه  دخلــــواى أنــــا متصــــوره واللــــى بالشــــكل اللــــى الحــــل السياســــ :بــــاقولأنــــا  ؟!هــــو الوحيــــد
لــــو المواضــــيع  !واتكلــــم عليــــه األمريكــــان غيــــر مقبــــول بيرجاألمريكــــان واتكلــــم عليــــه جولــــد

ى تبقــى مواضــيع يعنــ ؛األولى مواضــيع كــان جــه اتكلــم فيهــا هنــا الــروس فــى السياســية هــ
  .هذه المواضيع الصغيرةى ممكن نتكلم ف ،مش مواضيع مصيرية ةصغير 

 ،المرحلـة القادمـةى فـى العمـل السياسـرأينا إن مؤتمر القمة يسـاعد علـى ى إحنا ف
نتنـازل عـن  إن احنـا :بـاقولو  ،حاجـة موجـودة وهيحصـل كـالمى يعنـ ..وأهو حاجة بتتقـال

ى وأظــن اللــ -وهــو األخ بومــدين قبــل مــا تــنفض االجتماعــات كــان قــال  !النقطــة األولــى
ن عـ -؟ مـدينو تـذكر كـده يـا أخ ب - ممكـن نتنـازل عـن نقطـة إن احنـا - موجودين وافقـوا

نتنـازل عـن نقطـة قطـع  ؛ىأخـدها األخ إسـماعيل األزهـر ى اللـ ةالورقـى كانت فـى النقط الل
 !أنا شايف إنها هتكون حجر العثرة الكبير ىهى النقطة الل ىدى ه ..ىالعالقات يعن
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 الوحيدة.ى ه :محجوب
 

ذا قبلـوا  ،ممكن نتنازل عـن نقطـة مـن هـذه الـنقط إن احنا :تقالاأثناء االجتماعات هنا،  :عبد الناصر وا 
ألن أنــا متأكــد إنــك لــو  ؛قطــع العالقــاتى النقطــة األساســية هــ بــاعتبرأنــا  .ىنيجــى البــاق

التصميم على موضوع قطع العالقات معنـاه  ىيعن ؛قلبت البحر ليهم لن يقطعوا العالقات
يمشـــوا ويعملـــوا صـــندوق  وياريـــت ،ىبنتمســـك بـــالكالم البـــاق ..ىالبـــاق !إن مـــافيش مـــؤتمر

  .ويجتمعوا
هـذه المرحلـة أيضـا بنسـيب تقـدميين ورجعيـين فعـال ألن المرحلـة ى إن فـى وأنا رأي

 ،وكـل صـوتى د كل جنيه وكل بندقية وكل راجل وكل عسـكر نونحاول نج ،هذاى تستدع
لى معارك كالميـة اى داخلين دلوقت ن احناإل ؛معارك كالميةى ونوحد كلمتنا وماندخلش ف

ــعــايز يقس ــى وبعــدين اللــ ولغايــة لمــا نطلــع اليهــود !غنــى عنهــاى ونحــن فــ ،حقيقــةال م م يقس 
ى وبعدين لما نروح هنـاك لـو حـد اتكلـم أ !عايز يعمل يعملى عايز يتكلم يتكلم واللى والل

حنا لسانتنا أطول من لسانتهم عشر مرات ،كلمة ما إحنا موجودين نرد عليه ى فى يعن !وا 
  .كلمة بنتكلمى هيتكلم أ واحدى هذا الموضوع أ
لـن نسـتطيع أن نبـدأ الكفـاح المسـلح لفتـرة، فناسـنا  إن احنـاطالمـا  النهـاردهالحقيقة 
بعـد كـده، النـاس  بـاعتبرهـذا المـؤتمر أفـاد،  بـاعتبرأنـا .. حاجاتى لهم فالزم برضه نشغ  

إن طالبنــا تالنـاس ب .حصـل، وعايزانـا بكــره نحـاربى النـاس مــش عارفـه إيـه اللــ ..متصـورة
هنـا ى والناس زعلوا قو  ،قبلنا مراقبين إن احناى نحارب بكره، والناس زعالنين هنا قو  احنا

قبلنا إيقـاف إطـالق النـار الحقيقـة، طبعـا والنـاس زعالنـين وكـل يـوم بيزعلـوا أكثـر  إن احنا
  !حصلتى وبيحزنوا لما بيحسوا بالكارثة الل

ى رأيـى وفـ .للكفـاح المسـلحنفس الوقت نعمل بكل الوسائل على توفير السـبل ى ف
هذا الباب، لن يكون أمامهم من ى مصممين على الدخول ف إن احناإن روسيا لما تشعر 
ى أحســن تــورطهم فــ ىهــم عــايزين يخلصــوا مــن المشــكلة د ]معنــا[. ســبيل إال أنهــم بيمشــوا

حنــا مــا إن االستســالم معنــاه  ؛باالستســالم ..نقــدر نخلــص المشــكلة بهــذا الشــكل حاجــة، وا 
أمـا مـع  !أمورهـاى ونجيـب حكومـات مواليـة لألمريكـان علشـان تقـدر تسـو ى الزم نمش احنا

 الموضوع. ادى يتهيأل ..اوجود أنظمة ثورية وأنظمة تقدمية والكالم د
 

 ؟شئى كيف نوجه هيئة األمم ما نبغيها ف :عارف
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 ؟نعم :عبد الناصر
 

 ؟شئى الجمعية العامة ما نبغيها ف صوت:
 

ل بيقـو  ..ىنلهـ .ىهذه المواضيع يعنـى وزراء الخارجية هم أشطر مننا ف ..ا بقىههو يل هم :عبد الناصر
الوحيــد هــو تأجيــل الجمعيــة  الســبيل ..شــئى ونشــغل الجمعيــة العامــة فــى عــايزين نلهــى لــ

 ؟حاجة يهف ،العامة
 

وتؤجــل الجمعيــة العامــة ونبــدأ العمــل  ،موافــق عليهــا ى، إحنــا كــل الخطــوات دشــئى مــاف  :محجوب
لــى اوقــد يصــل بنــا  .فــرص لالســتعداداتى وبيــد ل النــاس أيضــاشــغ  أى بــدى ألنــ ؛ىالسياســ

بـــه ى تصــفية المواقــف الداخليـــة للعــرب، واالتفـــاق علــى حــد معـــين نجــار ى نتيجــة حســنة فـــ
الــروس يغيــروا مــوقفهم مننــا ى وبيخلــ ،نجابــه بــه العــالم كصــف واحــد ..النــاس كصــف واحــد

  .نانيغيروا موقفهم م اسرائيلواألمريكان و 
إحنا من جانبنا على استعداد إننا ندعوا بسرعة إلى مؤتمر وزراء الخارجية، على 

لــى إقنــاع وتفهــيم امحتاجــة ى اســتعداد للســفر إذا رأيــتم أن ذلــك مهــم للعواصــم المختلفــة اللــ
مزايــدات، خصوصــا الســعودية وغيرهــا ى نهــم مايــدخلوا فــإحتــى  ؛للموقــف والصــورة الكاملــة

 من العواصم.
 

 )ضحك( ؟ىاألخ بومدين مش مستعد يبقى يروح موسكو تان :عبد الناصر
 
هـــذه ى حتـــى كوبـــا تبقـــى معنـــا فـــى لـــل قـــا !لـــى يـــوم القيامـــةاماأدخلهـــاش  أنـــا موســـكو ..أل بومدين: 

 السياسة.
 

 كوبا متفقة مع مين؟)ضحك(  :عبد الناصر
 

 .مع موسكو بومدين:
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 - ين هنــايحتـى الصــحفيين الشـيوع -كـل حتـة، وهــم هنـا ى شــنعوا علينـا جـدا فــى هـم يعنـ :عبد الناصر
 !المفتوح مع كل الناس المصرية علىجدا  ئسى تكلموا على الجيش كالم يعن

 
ـــ ،الواقـــع إحنـــا هزمنـــا خـــالص وهنـــاك أرضى فـــ ..األخ الـــرئيس بومدين: ى نـــتكلم إن شـــرفنا راح ف

  !القلبى يدمى كالم يعنى رغم هذا يعن !األرضى تجرجر فااألرض 
 

دارت هنـا، هـذا قبـل تحديـد ى راء اللـاآلجـايين بـى عايزين كمـان تزويـد وزراء الخارجيـة اللـ :محجوب
 .مؤتمر وزراء الخارجية

 
 عبد الناصر: األخ عارف.. نقوم؟


	قائمة30
	محضر30

