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 البيان المشترك

الرأى حول الموقف الراهن من النواحى السياسية المصرى والسورى تبادل الجانبان 
والعسكرية واالقتصادية. كما قام الرئيس جمال عبد الناصر بعرض االتصاالت الدولية التى 

عرض الدكتور يوسف زعين نتائج االتصاالت الدولية كما أجرتها الجمهورية العربية المتحدة. 
رة قام بها الجانب السورى للجمهورية العربية المتحدة. ثم التى قامت بها سوريا منذ آخر زيا

عرض نتائج ماتم من اتصاالت بين سوريا والعراق والمباحثات التى أجراها الرئيسان عارف 
 واألتاسى أخيرا.

 ووافق الجانبان فى المحادثات على عقد مؤتمر للقوى الشعبية فى العالم العربى.
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 .مبارح الخاص بيناإخلصت كل الكالم أنا  عبد الناصر:

 
وبدأنا نعيد ، قطعنا شوط كبير فى تحسين الموقف الدفاعى إحنا، : بالنسبة لالستعداد العسكرىزعين

ونعتمد على أن تكون  ،للدفاع المحلى ونعطيه اهتمام كلى ،الجيش الشعبى النظر فى عملية
 فى تسليحها باألسلحة المضادة للدبابات. ونسير ،كل القرى محصنة داخل القطر

 
، ولكن وجدنا إن التصنيع هنا يكلفنا RBGــ عنا األسلحة الرشاشة والبنعمل هنا فى مصان إحنا عبد الناصر:

وبعدين بنعمل  .بنجيبه من الروس بنصف الثمن إحنا ..من الروس هأمثال الثمن اللى بنجيب 3
 على أساس يمكن يعملوا أعداد أكثر. ..أبسط من بورسعيددلوقتى رشاشات بسيطة 

 
 .66معاهم بالنسبة للسالح فى سنة  اللى كان االتفاقت عادوا فى يزعين: السوفي

 
 .07أنتم مؤجلين الدفع لسنة  عبد الناصر:

 
 .07الى سنة  66و  60أجلنا القسط السنوى المستحق من  إحنازعين: 

 
 ؟ده بعد العدوان عبد الناصر:

 
 ات للدبابات.كادر بنبنى طواقم فنية و  !قبل العدوان، ما أجلوا لنا شئ بعد العدوان ..زعين: ال

ولكن بدأ يعطى أثره ونحن نعيد النظر اآلن  ،ممكن نتحمله األثر االقتصادى علينا
وبشكل عام  .قلة عائدات البترول علينا. اأيض وقد نوقف بعض المشاريع. ،فى هذا الموضوع

 ممكن نتحمل هذا الشئ.
يت يتم االتصال بهم يحد وال حتى السوفلم نتصل بأى  ،النسبة التصاالتنا السياسيةب

قتصرت زياراتنا اوبالنسبة للدول العربية، ! وكانت اتصاالت مالك ثقيلة علينا ،خرمن وقت آل
 . على العراق
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 ،جى عندناينا متوقعين األخ زكريا يوك مجمل األشياء التى مرت فى هذه الفترة. هوهذ
 ولكن للظروف عندكم لم يحدث هذا.

أجد مثال أن  الى أين تقودنا هذه االتصاالت؟ :نريد أن نجاوب أنفسنا على نقطة وهى
وكانت هناك مشاريع كثيرة قدمت الى الحد الذى أصبحت  ،هناك نظرة فى الغرب مغايرة للعرب

فى حالة قبول انسحاب  التنازالت التى سنقدمها ماهى !ال توجد فيه حدود واضحة لهذه المشاريع
ستطيع نود التى نعطيها لهذا لكى الحد ماهىيمكن أن تنسحب وبس، ف ال اسرائيلألن ؟! اسرائيل

 ؟أن نقدر موقف على ضوء هذا
إذا كان  ،ويعطينا فرصة لالستعداد العسكرى اسرائيليفيد فى عزل  ،هذا التحرك السياسى

األسلوب اللى تم فى ؟ هذا مايتم فكيف تكون تحركاتنا العسكرية والشعبية لتحرير األرض المحتلة
قيادة  ية..تنسيقعدم وجود وحدة  ؛من جملة األسباب التى جعلتنا نخسر فى الماضى ،الماضى

 وهذا الكالم تحدثنا فيه سابقا. !واحدة للمعركة
فى  ؛وحدة عمل عسكرية وليس مجرد تنسيق، ونرى أنه البد من نحن نستعد اآلن إذا  

 ونكمل خطواتنا فى االستعداد العسكرى. ،اسرائيلننا نسعى الى عزل أحالة 
وهناك  ؟التى نقدمها وتوافق عليها أمريكاالتنازالت  ماهىر، يصإذا كان الحل السياسى ي

 تهاجمنا. اسرائيلطبعا جرايد ؟ وهى كيف يتم تصعيد العمل العسكرى ،نقطة أخرى
 

ده  :ربغوبيقولوا لل !)ضحك( مع أنى متطرف أكثر منكم !معتدل .. دلوقتى بيقولوا على  ال عبد الناصر:
فيه فارق بين إن الواحد يكون  !قو ده الواحد مزن.. أنا الحقيقة مش معتدل !بيضحك عليكم

حاول فبن ..موك البحرير  ينمتكتفين، وعايز  إحنا !نك تتزنق وتحاول تفلفصإمعتدل وفارق بين 
 .دوتفلفص وتحل التكتيفة علشان تنفؤجل عملية رمى البحر ن

يستنفذ كل  ده طبعا يخلى الواحد !الحقيقة مربوطين من رجلينا وممسوكين من رقبتنا إحنا
 !ينسحبوا بدون قيد وال شرط ..ال :الواحد مايقدرش يقول ،قدرته فى كل الميادين

نى استطيع أن أحرر األراضى إ ..؟ لما أقول أحاربمتى هنقدر نحاربإيبقى السؤال.. 
 5هو  .دينا درس كبير جدا فى أن نكون حذرينيحصل فى يونيو بوخصوصا بعد ما ،المحتلة

  ؟تغيرايه اللى إ ،أشهر 5يونيو فات عليه 
عساكر،  ..آالف أسير 5.. عساكر، آالف قتيل 77ا عندن ،صل  جيشنا كان خ   إحنا

طيار قتلى، حاجة كبيرة جدا  07عندنا طيارين  ،أسير ..ضابط 577، ضابط.. قتيل 7577
متى إ، لما نتكلم ونقول الحل بالحربف !ةطقم دباب 577راح  ،أطقم الدبابات كلها! تؤثر على

  هتكون الحرب؟
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كن مم :ولكن ممكن الواحد يقول ،الحقيقة ماأقدرش أقدر وقت معين لحرب هجومية
فى الوقت اللى  ،هياش عمليات تعرضية ولكن عمليات إزعاجلكن ما ،نبتدى عمليات فى سيناء

وضبطنا الى أقصى ما يمكن الدفاع  ،لنا فيه الى حد كبير دفاعنا على قناة السويسمنكون ك
ئرات وبالذات للدفاع عن وبرضه ده متوقف على وصول األسلحة المضادة للطا الجوى.

وصلنا  ،البالونات وخصوصا للطيران الواطىوهى  ..ات جديدة بيعملوهاوفيه عملي .المطارات
  األسبوع ده نبتدى عمليات الدفاع بالبالونات.

 ،القاهرة مجارىلو مثال ضربوا محطة  أما نكمل نواحى الدفاع نقدر نعمل عمليات.
لو  ،مجارى فى فيتنام مثال من ضمن المميزات ماعندهمش !يعملوا لى مشكلة ال أول لها وال آخر

   !ضربوا محطات المياه
  تدريب سريع. معندنا عدد كبير جدا من الطيارين تحت التدريب وعاملين له

 ىنضربنا هتبقاألن لو بدأنا و  ؛نبتدى الزم ناخدها بحساب مش بنرفزة إن احناعملية  إذا  
إن احنا يبقى مافيش قدامنا إال  ،قدرناش نكملهاعدين إذا قمنا بعملية تعرضية وماوب !الكارثة أكبر

  عملوا األلمان فى الحرب العالمية الثانية.زى ما !نسلم بال قيد وال شرط
إن  ؛بناغلطنا فى حسا إن احناوأول امبارح كان فيه تصريح لموسى ديان بيقول: يظهر 

حناو  !ولكن مااتزاحتش الحكومات ،ومات العربيةحكاللى بيحصل ده هيزيح ال غلطنا غلطة كبيرة  ا 
ن كنا متصورين إن هذه العمليات ستن ،جدا   !هى الحرب، ولكن الحرب ما انتهتشوا 

 5أشهر أو  0فى  يرهذدء العمل العسكرى له محاب ..يرهاذالناحية العسكرية فيها محا إذا  
  مؤجل. ىالعمل العسكر  إذا   !مانقدرش يه؟إأشهر تقدر تغير 

 يه؟إفرق هتعملوا  3سبة إلعادة تشكيل بالن العسكرىالعمل ، بالنسبة ليكم أيضا
 هوش موضوع سريع.فالموضوع العسكرى ما

 
البد أن تكون على حساب علمى، المدة والتى  بالعمل العسكرى -سيادة الرئيس  -قصد أ ..زعين: ال

 ما أقصده هو وحدة عسكرية. .نغلط غلطة ثانية.وما
 

نكون  إن احنا النهاردهأمامنا  إذا   لموضوع للسياسى.لأنا أتكلم عن الناحية العسكرية تمهيدا  عبد الناصر:
حتى  ؛. يعنى بنكون قادرين على الدفاع عن مواقعنا الحالية.ستعدين ألن نتلقى ضربة ونقدر نردم

عليهم  فتحإذا ضربوا ن ..نيونحن فى هذا ماشي كسب مزيد من األرض.تمن أن  اسرائيلال نمكن 
 النار بأقصى ما يمكن وحاشدين ألقصى حد.
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 شرحت، إذا  إذا كان وضعنا العسكرى كما  يجرنا هذا الكالم الى السياسة وما تؤدى اليه:
 سألته. أنتماهى التنازالت التى نعطيها؟ برضه ده سؤال  ،فلنحاول أيضا بالسياسة
ماقدرناش نقفل خليج العقبة.. لم .. جينا نقفل خليج العقبة حاسبين الحسبة، بالنسبة لينا

حناو  ،نستطع  خليج العقبة يبقى. إذا   ..فيه ننجحفى هذا أدينا واجبنا ولم  ا 
هنرفض مش  ..بعد كده إذا كان فيه كالم عن بوليس دولى، فليكن على جانبى الحدود

ذا  ،على الجانبين :ولكن بنقول  هم رفضوا. 56ن فى إولو  ..بنرفض إحنارفضت  اسرائيلوا 
اتفاقيات الهدنة موجود فيها  .تفاقية الهدنة.اموجود فى هو خر آى كالم أبعد كده بس 

 إن احناوهذا الكالم موجود رغم  ،كالم عن السالم وعدم العدوان ال فى البر وال البحر وال فى الجو
 !لما كنا برضه مهزومين 04عملناه سنة 

نهاء إحالة الحرب ال قيمة لها إال فى حالة واحدة،  نهاءا  و رأيى أن عملية حالة الحرب 
و مافيش قناة السويس يبقى ل ،باستخدام قناة السويس أوتوماتيكيا سرائيلالحالة الحرب يسمح 

 تكلم من الناحية السياسية. اأنا ب !الموضوع محصل بعضه
دلوقتى عن موضوعين.. فلسطين  تكلماب - فى المرحلة األولى اللى بنسعى إليها

ده بالنسبة للوضع  .لن نحرر فلسطين إال إذا حررنا أراضينا المحتلة. - وأراضينا المحتلة
 السياسى.

 طبعا عملية نزع السالح والكالم ده.. كالم فارغ.
ولما نرجع  ،قضية فلسطين ستبقى قضية فلسطين وال يمكن أن تنتهى وال بعد كذا سنة

  خر.. هو كسب فى اآل.سنة37الدين قعد ينهزم اريخ صالح للت
وبرضه نشتغل  ،ا المسلحةننا نبنى نفسنا ذاتيا وتكنولوجيا ونبنى قواتنإالعملية هى لو 

 !تصفيها أمريكا طبعا عايزه ،قضية فلسطين ستبقى ..سياسيا صح
ال ستنفرد  ،د جهدنا فى هذا المجالح.. الزم الحقيقة نو بالنسبة لموضوع القيادة  اسرائيلوا 

 أو بيحصل عندنا قصور. !ضرب التانىتوبعدين تجمع نفسها علشان  ،بواحد فينا وتضربه
ن أمنها على أنها طيارات قصيرة المدى وال تستطيع  ابيشتكو  النهاردهفمثال طياراتنا 

ذا إف ،ندىيه؟ على أساس الطيارة بتطلع من عندى وترجع عإده على أساس  ..اسرائيلتضرب 
ه فى تبنطول كل ح إحنا ؛تعبى وترجع تنزل عندىعندى وتنزل فى سوريا من كانت الطيارة تطلع 

 وبالسوخوى وبكل حاجة. ،17، 70بالـ  اسرائيل
لمدى هى قصيرة اما ..طيب ..قصيرة المدى ىل إن الطيارات الروسقاعدين نقو  النهارده

هنة وأجيب عندى دى وأعملها ك   اقدر ألغى الطيارات اللىعلى أساس رايح جاى، لكن هل ه
ونطول كل حتة فيها فى  اسرائيللنطول  النهاردهالسبيل الوحيد  إذا   مش ممكن. !طيارات تانى؟

ننسق العملية دى بالذات بالنسبة للقوات الجوية تنسيق كامل. طياراتنا تقوم من  إن احنا ؛لمقت
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وده  ..اسرائيلدر نضرب كل حته فى يبقى نق ؛وتنزل فى سوريا -إذا كانت تقوم من هنا  - هنا
  .TU16على  االعتمادوالحقيقة دى أحسن من ، كلها ةاالستراتيجييعمل انقالب كلى فى 

حناو  ..فيها قرار نأخذالزم  اللى احناوبعدين دلوقتى المشكلة اللى عندنا  لسه لم نأخذ  ا 
كيف يمكن  !قمأننا لن ننتين وهو يعلم يالعدو يضرب المدن ن.يفيها قرار هى مشكلة ضرب المدني

قريب إن  نهو االنتقام. والزم هنعل ؟ السبيل الوحيد إليقاف ضرب المدنيينإيقاف ضرب المدنيين
أقدرش أضرب أنا ما ؛ر يضرب المدنيين بالمدفعهو يقد !إذا ضرب مدنيين هنضرب مدنيين

. .ألثنين حاجة واحدة. والطيارة والمدفع هم افع، الزم أضرب المدنيين بالطيارةالمدنيين بالمد
نقدر نضرب، تقدر  إن احنابحيث ؛ نسيق بيننا وبينكم فى هذا المجالت يهفالحقيقة الزم يكون ف
الحقيقة تخلصنا  ىوتضرب وترجع على سوريا تعبى وترجع، ويبقى ف اسرائيلتدخل الطيارة جوه 

 ن الطيارات مابتوصلش.إ نكلية م
]السرائيل[ نشترى طيارات مداها طويل، والسكاى هوك اللى جاية  إن احنالن نستطيع 

حناو  ،تطول أى حتة فى الجمهورية عندنا السوخوى هى  !مش هنقدر نجيب حاجات بهذا الشكل ا 
fighter bomber بس مشكلتها إن هى الزم هتروح وترجع  ،وممكن تشيل قنابل وتعمل عمل

 !ومداها قصير
 النهاردهأخونا عريم باعت برقية  - خوانا العراقيينإ ىيجي ،أيضا بيجى تنسيق العمليات

ذا حصل هجوم  ،قاعدين فى األردن إحنا يه؟إدورنا  إحنابيقول: فى الوضع الحالى  -الصبح  وا 
الراجل له حق  يه؟ الزم ننسق معاكم.إهنعمل  -الجيش العراقى  - إحناعليكم وال على سوريا ف

ألن  ؛الراجل له حق :قلت ،رقيةبلما شفت ال، أنا الصبح راجل وطنى. وفعال عريم ده عراقى وهو
  .ى كل الجهاتعلفعال فيه توتر 

رف النظر عن مدى هذا ؟ بصيكم فى التنسيق مع األردنأوما ر  ،يجرنا هذا الى األردن
أى  ..اتفاقية – معاكم ونعمل مع العراق أى صورة من الصور قسنبن إحناإذا كنا  ،التنسيق

 ال تتكرر أخطاء الماضى.أنعتبر إن المعركة مصيرية ويجب  ن احناأل - شئ
لما جالكم  - ن فيه حربإماكنتوش مصدقين  ،لما جالكم زكريابرضه الدور اللى فات 

 ..5وده سبب طبعا يوم  !تم متصورين أن اليهود مش هيهجمواوكن -أيام  0قبل الحرب بـ 
نه قاعد معاكم وما وجد فيكم أى نوع من إزكريا لما كان عندكم مندهش من يعنى  التأخير
 !االهتمام
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 !أشهر 5جيشنا كله كان على الجبهة قبل  إحنازعين:  
وجلسنا فى البيت لمدة  ،يومبعد قفل الخليج بلما جينا لسيادتك أنا ورئيس األركان 

نا نحشد فى الخطوط أبد 13فى تركناك  وبعد ما ،٪777ن الحرب إ :، سيادتك قلتساعتين
 األمامية.

 ،جيشنا كان محشود إحنا ،ارز ألجل نجذب الجيشاألخ زكريا بلغنا أن نحشد بشكل ب
ن فيه حرب إ. مش علشان إن مش متأكدين .كنا فى موقف الهجوم العامبالضبط ما 5لكن يوم 

 ن فيه حرب.إنحن متأكدين  ..ال
من سالح الطيران أنه  ٪47أن  ،ير للموقفدتقوجدنا بعد  4جلسنا الساعة  5وفى يوم 

 !شل ..غير موجود
ا فى عوطب ،لكن مش على مستوى الجيش كجيش ،عنا القيام بعملياتاستط 6وفى يوم 

لكن ال يوجد عندنا جندى خارج  !ورجعنا الى مواقع الدفاعثالث كنا أقرينا بهزيمتنا اليوم ال
 كلهم فى الجبهة. ..الجبهة

 
 .فى القطاع األوسط ضربوه ضرب كاملسورى: قواتنا الموجودة 

 
 ولكنه كان غير الئق. ،: لم يكن هناك تنسيق زعين

 
ألننا فى المجال العسكرى ال نحتمل إننا ؛ نحن مستعدين فى هذا المجال أن نمشى الى أى مدى عبد الناصر:

سواء فى سوريا أو فى مصر، والزم نحشد كل قواتنا  ،أو عندكم هنانخسر معركة أبدا سواء 
 ، وبيقولوا وفيهم ناس متحمسين.وهم عايزين ..د معاناشأيضا الزم يحوالعراق 

عايزين  احنا ..ناهم عندهم طير  ،عندنا لواء :هم بيقولوا ،يدونا شئ وياريت الجزائر
ووعدونا  ،ووعدونا بالمضاد للطائرات والجزائر كانوا وعدونا بهذا ،يجىيممكن الطيران  طيران.

 !وبعدين تعقدت األمور بينهم وبين المغرب، بحاجات كثيرة جدا
 
 ولكن العراق لم يرسل لنا.. ،ن الجزائر عمقإ تبرزعين: ممكن نع

 
 عنى.يو عريم باعت لعبد المنعم رياض خصوصى مش ميرى هده  ..: ألعبد الناصر
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 ،ولكن لم يحصل شئ ،جى الى سورياتيم وعدونا العراقيين بقواته ،ما كنا مجتمعين فى القاهرةزعين: عند
 !نتهى االجتماعاإال أننا أخذنا صور و 

 
 !طيارات وال طيارين ال ..وال تم شئ ،وطلبنا طيارين راق أيضاعمن الطلبنا طيارات  إحنا عبد الناصر:

)ضحك( أنا بعت لرئيس  !حدش بيدى لحد ما !طيارات وال طيارين ال ..وبالنسبة للجزائر
طيارين، ورحت  5 لى طيارات وحاطوها على األرض وعايزا الروس جابو  :نيجيريا وقال لى
طب وأنا هاتوسط ! فياريت تتوسط لى عند بومدين ..أطلب منك ،ومارديتش ..طلبت من الجزائر

 !طيارين 5أنا بعت له و )ضحك(  !كنت أتوسطت لنفسىما ،عند بومدين
طيارين تديهم ألف  عندى :ان وقلت لهو بعت لجو  ،عندنا كانوا خارج الخدمةفيه طيارين 

ماحدش يعرف  ،هم اللى اشتغلوا على الميج هناك )ضحك( !آالف 5قال أديهم  ؟فى الشهر هجني
 !طيارين دول هم اللى خلصوا له العملية 5بعتنا له عمال وصواريخ والـ  ..أن فيه هناك مصريين

 
 !راحوا يدوك انت عاوز مإسورى: لو 

 
 .]فى نيجيريا[ بيساعدوا الشرق اسرائيلو أمريكا  ماهى.. أل عبد الناصر:

خان قال أيوب  ،لما راح الدكتور فوزى ،هاتوا :هيدونا طيارين، قلنا لهم :اباكستان قالو 
ألن األمريكان بيقولوا لو إديتوهم مش هنديكم  !فيشوما ..خدان :. قلنامستعدين نديكم طيارين :له

  !قمح
االتفاقية  .نيخوانا هنا العسكريإتبعتوا وفد عسكرى يتحدث مع  ،الناحية العسكريةفمن 
لو ننسق يبقى كل حتة فى  :الطيران ده باقول موضوع ؟زاى تكون القيادة فعالةإموجودة، لكن 

 نقدر نطولها. اسرائيل
 

 سورى: نحن مستعدين.
 

يخ رب بالمدفعية أو الصوار تنضممكن  ألنها لو جت من غير تنسيق ؛البد أن يكون فيه تنسيق عبد الناصر:
 .و الطائراتأالمضادة للطائرات 

 
 سورى : عايزة حماية.
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 ؛وعايزين نجيب طيارات طويلة المدىالمدى  قصيرةطياراتنا  :عمالين نقول إحنا النهاردهألن  عبد الناصر:
وسوريا استخدمت  ،لو مصر استخدمت مطارات سوريا ..ن عندنا أبسط من ده كلهإعلما ب
  وده نعتبره موضوع عاجل دلوقتى.. مصر تتحل المشكلة. اتمطار 

ويطلع على األردن وعليكم، وبالتالى الزم  اسرائيلممكن ندخل  ،سيناء كلها وبدل مانمشى
ونصور  ونبتدى نعمل استكشاف ،كلها فى مدى طياراتنا اسرائيلون وبهذا تك ؛األردن يدخل

 !ونخسر طيارات مافيش مشكلة ..مطارات ونعمل زى ماهم ما بيعملوا
بنتكلم  ..ن تكون هناك عمليات فدائية صغيرةمن الضرورى أ.. بالنسبة للعمل الفدائى
علشان تستخدم فى الرأى ؛ غيرة غرضها سياسى أكثر منه عسكرىدلوقتى على عمليات فدائية ص

  وتخلى القضية صاحية سواء فى الضفة الغربية أو فى قطاع غزة. ،العام العالمى
من الواجب أن يطور العمل  ؟أساسوعلى أى  ؟ولكن بعد كده، هل نطور العمل الفدائى

نطور هذه  إن احناال يمكن  إذا  ! بقوة اسرائيلولكن ستنتقم لفدائى أى عمليات فدائية للتحرير، ا
 ..قادرين علىإال إذا كنا  الفدائية العمليات

 .ىاسرائيلأوال: نصد أى عدوان 
 ثانيا: أن يكون عندكم دفاع جوى قادر.
  .ده رأيى بالنسبة للعمل الفدائى

اء عمل فدائى نموت لهم نقدر نعمل لهم فى سين ،أيضا للعمل الفدائى فى سيناءوبالنسبة 
بس ال يمكن أن نبتدى إال إذا كان دفاعنا عن القنال  !كل يوم 77كل يوم.. نخليهم يدفنوا  77

 ودفاعنا الجوى يكون جاهز. ،كامل
. عندنا ناس فى سيناء دلوقتى بتدى عمليات فى سيناءفى الحال ن ..يوم ما يتحقق دول

ألن  ؛رب لسببش قادرين نضإحنالكن ما  بتجيب لنا معلومات وموجودة ويتأقلموا على األرض.
 ؟ لسه مش مستعجلين.هل نحن مستعدين للتصاعد ؛اعدلسه مش عايزين تص

 
 .ليكون مثال ثورة شعبية ..نتحكم فيه، وكيف نطوره و ون لنا نظرة موحدة للعمل الفدائىزعين: نريد أن يك

ومن  ،العمل الفدائى ..العمل الفدائى :ألن بومدين يقولومستعد أن أذهب الى الجزائر 
 إحنا عليه أن يأتى ويشارك ويتحمل مسئولية قيادة العمل الفدائى بالشكل الصحيح. ؛يقول ذلك

 عندنا مانع على أى صورة أو أى شكل من العمل الفدائى.ما
وقسم آخر ال يرضى عن دول  ،ةوهناك قسم من فلسطين ال يرضى مثال عن جهة معين

 العمل.فالبد أن نتحمل نحن وأنتم والجزائر مسئولية هذا  !معينة
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 !فهذه معركة مصيرية ..الموضوع ال يتعلق بالرضى أو عدم الرضى عبد الناصر:
 

هى  ال ؛المفرقهى مكشوفة وسهل ضربها وهى موجودة فى  ،ى القوات العراقية الموجودة اآلنحتزعين : 
يستطيع أن  ىسرائيلاالالطيران ! جت عندنا فى الخنادق وال هى ذهبت الى األردن على الجبهة

  !الفرقة العراقية فى نصف ساعة بيدي
وما  ،ونحن نقدم له كافة الدعم ،ومشارك من ينادى بالعمل الفدائى عليه أن يكون موجود
 علينا إال أن نكون قاعدة فى سوريا نقدم كل ما نملكه.

 
 !دا أنا فاهم إن إنتم اللى بتقولوا بالعمل الفدائى عبد الناصر:

 
 .يكون مسئول ولكن ننادى بأن ،و فيهزعين: ه

 
 !؟عمل غير مسئول يعنى هولكنعبد الناصر: 

حناو  العملية  يه؟إيه ونخسر إنقدر نشتغل فى سيناء، بس بنحسب هنكسب  النهارده ا 
هى  عمليات فدائية صغيرة، حوادث صغيرة :قولاير، وبشهور ولكن هى مش كث 5بقالنا  ..يهإ

 ..يحط لغم ويضرب عربية غزة دلوقتىيعنى بيحصل فى العريش و  ..مفيدة للتعبئة والتنظيم
ولكن أول مانكون جاهزين سواء بالدفاع األرضى أـو  ن فيه مقاومة.إعمليات صغيرة بتبين 

حناو  ،الجوى نستطيع القيام بعمليات كبيرة كتائب صاعقة على أساس  ..ى بنجهز قوة كبيرةدلوقت ا 
 .تدخل

 
 ،بحيث حتى لو حصل خطأ نتحمل مسئولية هذا الخطأ ؛ننادى بأن يكون هذا العمل مسئول زعين: نحن

 تعمل كذا أو تؤجل كذا، نتحمل النتيجة. :نقول مثال
 

أن أعتقد أن الوقت معانا، الوقت كان ضدنا قبل الدعم  فيه ناس تعتقد أن الوقت ضدناعبد الناصر: 
وكل يوم بيمر علينا بنعمل حاجة  ،فى الخرطوم، بعد الدعم االقتصادى الوقت معانااالقتصادى 

 جديدة.
 

ولكن نحن  ،المختلفة له راتيسفتوال ىالسوفيت - مريكىللحل السياسى والمشروع األ : بالنسبةماخوس
 .بل أى مشروع ال ينص على االنسحابيمكن أن نقال
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ألن هذا الكالم  ؟ليه ،السوفيتى ماهو جديد –ن الكالم اللى فى المشروع األمريكى إأنا رأيى عبد الناصر: 
 موجود فى اتفاقيات الهدنة.

ق كل وبعدين ح ،عايزينهم ينسحبوا وده شئ أساسى واالنسحاب شئ مادى إحناثانيا.. 
نهاء حالة الحرب طالما مش ا  حالة الحرب و  ،وأنا فى رأيى .دولة فى البقاء وهذا الكالم
نهاء الحربإهيستخدموا قناة السويس، وأنا  وهى  ..واحدة ةلشان حاجع عتراضى على الحرب وا 

ذا كانوا مش هيستخدموا قناة السويس واهلل  ،قناة السويس   ؟مش فيه قرار! ما يهمنىوا 
 
 .فوزى: نعم

 
هل هنتاجر  ؟اسرائيلهل هنصطلح مع  ؟اسرائيلهل هنتفاوض مع  ؟اسرائيلولكن هل هتعترف بعبد الناصر: 

حق كل دولة  :لما يقولوا! مش هيتغير ..أبدا؟ سرائيلير وضعنا بالنسبة الهل هيتغ ؟اسرائيلمع 
  .مافيهاش حاجة ىرأيأنا  ..البقاءفى فى المنطقة 

 وهى ،دلوقتى أمريكا تراجعت عن الكالم اللى فى المشروع األوالنى وبيقولوا مبادئ عامة
 ممثل لألمم المتحدة يشوف كيف تطبق هذه القرارات.

 
 ؟مطالبهم ماهىو  ؟فى الواقع كيف تراها فى حالة تحقيق السالم يوثانت: مهمة مندوب ماخوس

 
 ؟لوا مثالبوهل هتق ..ك مرتفعات الجوالنل طلبوا طبعا، هيقولهي عبد الناصر:

عاملينها أساسها  اللى احنايعنى المرونة  ..ش ألمريكابصابما ،فى رأيى أنا فى الموضوع
ومافيش  مشينا زى ماقلتم حنااآدى  ..تفضلواا :ن آجى أقول لهمعلشا، الروس مش األمريكان

 والزم نخلص الموضوع بالحرب. ،فالزم تساعدونا وتدونا الطيران ؛جديد
 !ضيقوهناك خطاب من رئيس الوزراء السوفيتى الى جونسون فيه  ،بدأوا النهارده

 عايزين الروس. ..فالعملية كلها
 ؟طب مين هيدينا أسلحة !طالبين سكاى هوك وأسلحة اسرائيلمثال  النهاردهطب 

ال يمكن أن نحارب قبل  إن احنا :تكلموا مع تيتو وقالواافمن المفيد إننا نريحهم. الحقيقة  ..الروس
ولكن لسه علشان نحول هذا الجيش الى  ،بنعيد بناء الجيش بأسرع مايمكن النهارده! سنين 3

 .هجومى
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 .خليك مرن جدا :قول لرياضاولكن ب ،فى الحل السياسى أنا غير متفائل :لكل وباقو 
ويبقى مافيش حل سياسى  ،ديهم أملنف .ولكن فى الفترة األخيرة دى الزم ندى ناسنا حاجة.

 .خد وقت طويل جدااجى هييل اللى هيمثفى رأيى الم حرب.وال
 ؛حق كل دولة، ربنهاء الحإحالة حرب ،  .السويس أبدا.قناة لن يمروا فى  ..السويس

 !لن يمروا فى السويس أبدا
 وده المكسب الوحيد اللى يقدروا ياخدوه من عندنا.

 
 تفاقية مع اإلتحاد السوفيتى والديون اللى على سوريا..ماخوس: بالنسبة لال

 
يبقى  ..اللى موجود يبقى يدفع 07أو سنة  07سنة  تيجىوأما  ،خده دلوقتىاخد اللى نان إحناعبد الناصر: 

الحاجة دى راحت فى الحرب  :لهمل هاقو  ،موجود 07أنا لو فى  )ضحك( !يدفعوشما
مليون  177ت حاجات بـ دوأنا أما كنت عندكم خ وكمان الزم تشاركونا فى الخساير. !وماهدفع

  !مليون 377واشتريت حاجات بـ 
 !تهم فى األرض علشان سالحهممعسحالة الجيش عندنا كانت صعبة، والروس  إحنا
.. ل علشان النقطتينمثابل حكاية المالحقيقة ق ؟ل أم المثهل هنقبل هذا الم ..نقطةال

 ؟اإلنجليزيه رأيكم فى االتصاالت مع إالالجئين.  ،النالق
 

وهذه نقطة  نحن فى األول أعلنا أن األنجليز شاركوا فى العدوان. زعين: فيه تحول فى الموضوع..
 ؟التأثير فى موضوع طريق الحلعلى ن يقادر  اإلنجليز.. الى أى مدى جديدة، ولكن أسأل سؤال

 .أعرف الرأى العام وشعوره عن هذا وال
 

 وهم فاهمين إن ده فى طريق لعزل أمريكا يعنى. ،فى مصر الرأى العام مع تحسين العالقاتعبد الناصر: 
 

 ؟خليجتأثير بريطانيا فى الزعين: 
 

، ولكن سيحدث تناقض ال شك بين إيران والسعودية والكويت الخليجى أن تأثير إيران أكبر فى أر عبد الناصر: 
، وذلك مثل عزل نكون قد نجحنا اسرائيلجزئيا عن  ولو نجحنا أن نعزل بريطانيا ولو والخليج.

هو إدى كلمتة بأنه هيقف ضد العدوان. وهو وقف لوحده  ؛وديجول شخصيا اسرائيلفرنسا عن 
 معانا.
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وأرى أن يالزمها الوحدة ، العسكريةرح الدكتور يوسف القيادة وط ل السياسىرى: حدود التنازالت للحسو 
 .السياسية

 
الجتماعات اللى كانت وأيضا بالنسبة للجزائر وا !الى اآلن لم يحدث شئ ..خوانا العراقيينإزعين: مشاركة 

 !شارك بأى شئتن لم والى اآل ..هنا
 

نكون قادرين على تحريك  نرى أن العملية مصيرية والزم نكون مستعدين جدا، والزم إحناواهلل عبد الناصر: 
 زى اليهود ما بيتحركوا. ..الجبهتين

 
 .ى : نريد أن تكون الجبهتين واحدسور 
 

 وهو ده زى اليهود ما بيتحركوا.عبد الناصر: 
 

 ، يتم التنسيق معه على كل المستويات.ماخوس: قيادة عسكرية موحدة
ى أنه ال يمكن حل الضفة ، واتفقوا علانن مع موشى دييحس اجتماعهناك تقارير عن 

 يخرج الجيش العراقى من األردن. امل  إالالغربية 
وتحريك المغرب جيشها على  ،الجزائر والمغرب بينهناك المشكلة األن  ،الجزائرمسألة 
 !حدود الجزائر

 
 .. ملخص ما دار زعين:

 مستبعد ولكنه كسب وقت. السياسى :ولالموضوع األ
يساعد على كسب المعركة وضرورة التنسيق  ،الموحدعمل العسكرى ل: االثانىالموضوع 

 العسكرى.
 

بالنسبة ليكم أنا عايز العراق وسوريا يكونوا على  ،ابعتوا حد يتكلم مع العسكريين من بكره عبد الناصر:
 وفاق.

 الصومال.ماركى رئيس وزراء شر  النهاردهجاى 
 

 ماخوس: عايزين يدخلوا الجامعة العربية.
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 عايزين؟عبد الناصر: 
 

 .كمراقبينماخوس: 
 

 .اسرائيلبين ، ومش معترفهو موقفهم كويسعبد الناصر: 
 

 ؟ماخوس: موريتانيا
 

 مريكاأهم قطعوا عالقاتهم مع  ،.. موريتانيا ماتقدرش تدخل الجامعة العربية علشان فيها انقسامالعبد الناصر: 
 )ضحك(.  !السفارتين دوه ،واألمريكية يةالشعب هناك وهاجم السفارتين الروس وتانى يوم طلع
 .اتفضلوا
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