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 مجلس الوزراء قرارات

دراسة تطورات أزمة الشرق األوسط، وتقدير الموقف فى ضوء آخر التقارير الواردة من األمم  -
 المتحدة.

 االستماع الى بيان الدكتور محمود فوزى حول نتائج االتصاالت فى األمم المتحدة. -
دراسة التقارير التى بعث بها السيد محمود رياض وزير الخارجية من نيويورك، والتى تضمنت  -

 عرضا التصاالته ومشاوراته المتعلقة بمشروعات القرارات المقدمة للمجلس.
 بحث نتائج االتصاالت التى أجرتها القاهرة مع عواصم الدول العربية. -
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 ؟موضوعاتى أ يه: فعبد الناصر
 

نظام ى رر سكر نص كمية إضافية تدخل فقمى دايما كنا بند ،رمضانبالنسبة ل هو: قره   
ى الظروف بتاعة السنة د تكانإذا  مش عارف ،السعر الرخيصى يعن ؛البطاقات
 هو ؟ىاإلضافية د الكميةناخد ى داع مافيشأو  هذا الوضعى نستمر فإننا  ىبتستدع
لكن وارد ضمن ميزانية و  ،جنيه 008.888 ة حوالىبيتوفر نتيجة هذه العمليالى  المبلغ

من حيث هو جديدة ولكنه  ةضافيإأعباء  مافيشى يعن ؛الوزارة لخفض تكاليف المعيشة
 .بس المبدأ

 
 ؟حدش عايز يردا: معبد الناصر 

 
 هلش.ايستالمبلغ ما :باقول :أبو النور

 
ى إن داع مافيشوأظن  ،ىنحد من استهالك األصل يعنإننا  لسه بنبحث إحنا :باقول :القيسونى

ى لونقلل ال ،ىدى ظروف ز ى كناش فامإذا  والعملية كلها الناس تتقبلها ،نزود احنا
الناس مش إن  قصودمش الم رمضانمن ناحية  إحناوبعدين  ،رمضانى هناخده ف

 ادة.هتستهلك زي
 

نتو: و عبد الناصر  ؟!رمضانى ف زيادةبيتكم ى ف ةبوش حاجيجتبام ا 
 

 .: الالقيسونى
  

 ! )ضحك(: مش معقولعبد الناصر
 
 ةوالغالب ،ةالحقيقة أنا من ناحية الغالب :ده الموضوعى ف ةقلت كلمن أ الحقيقة سبق هو: البشرى 

أمل. أما تديهم  حاجةى د ..فعال بيصوموا طول النهار وبيبقى جسمهم عطشانى لال
فى وفعال  رمضانشهر ى ف احناإن  سبيلى أبدا فمايمثلش  ،ألف جنيه 008مبلغ الــ 

 .المبلغ بسيط بالنسبة للعمليةى لأفيتهي ..الصيام بيبذلوا جهد كبير جدا
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 اللى حسوا بيهاوالجاز كان من ضمن الحاجات  ،بالجاز برضه ة: عملية السكر مرتبطالشافعى
 ر همتتأثر أكإأو  من أكثرتدفع الى لالبطاقة، والى ا فهوكانوا عايزين ،الناس الصغيرين

وموضوع السكر يمكن يرتبط بعملية الجاز  ،عملية الجازى الناس الصغيرين فعال ف
 .الموضوعى الحاكمة فهى  وتبقى البطاقة

 
أما  برضهف ،عملناها اللى احناات االقتصادية اإلجراءالحقيقة الناس تقبلت كل ى : يعنصبرى

هذه المناسبات الضرورية قطعا كل ى ف برضه حناإ ؛رمضانى سكر ف شوية نزودهم
 .المواطنين ى بتمثل جموعلالطبقات الى وخصوصا ف ،واحد بيستهلك شوية سكر زيادة

 
الفعلية بتاعت  الكميةأد ما  008.888ــ ش الهو االموضوع مى المهم ف يافندميمكن  هو: القيسونى

علشان تستفيد منها الطبقات  ٪08لبطاقات لنسمح بزيادة السكر إننا  ىؤ فإذا ر  .السكر
بنعرضها من السكر الحر بنفس القدر ى لال الكميةنقلل إننا  فأنا بقترح ؛األقل دخال

قات القادرة مش على ببس وفرناه على حساب الط ،يبقى وفرنا السكر احناإن  بحيث
 .حساب الطبقات الفقيرة

 
فضل لو أجيب أوأنا  ،المعروضة لديناأثناء مناقشة المذكرة ى أثيرت فى النقطة دهى  :محى الدين

تأثرش لكن ايمكن م ،ىالصورة بالنسبة للمذكرة دى على هذا السؤال بعد ما نحط نفسنا ف
 .بخلفية الموضوعنستفيد  برضه

 
 )ضحك( !وقايل لك الصبح ،أصال النهاردهأجيب على المذكرة ى مش ناو ى : أنا جاعبد الناصر

 
 .أكترونجاوب على السؤال مش  ،: بس ناخد معلوماتمحى الدين

 
: المذكرة يمكن نناقشها ونطرحها ونستمع، باقول فأنا ،نجاوب عليهاهمش بس : نناقشها عبد الناصر

 ة.ى ربع الكميند ..األطراف المختلفةى ناخد حل يمكن يرض فأنا باقول:
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 .يافندم صغيرة الكمية: تبقى قره

ى يعن ؛نصى وبعدين بند ،088الى  جم 008خفضنا أصال المقرر من  إحنا
ذا  ،008ى هندى دلوقت ،500 ى كان أصال بند ى يعن ..ةواحدمرة  نديهاامى كنا هندوا 

ى ف احناإن  :د بدأت تكتب وتقوليألن فيه بعض الجرا .يافندممش هتأثر هى أصال 
زا رمضانشهر   تخذ جميع الترتيبات علشان نصرفم اوأن ،حاجات إضافيةى نداهى وا 
  .نصرفشماأو 

ى يعنإننا  ؛لجنة الخطة ىخوة الزمالء فأثير من بعض اإلى لال :تانيةالحاجة ال
 ..ويجب يبقى فيه أقل من كدا ،لظروف بتاع التموينلهتتغير بالنسبة  ماهياشالحالة 

 برضههى  ،نها مش هتأثرإنه يجب إ :قالواى لال وأنا مع .سبب السؤال هويمكن د
 .بسيط خالصى ونوع من الدخل اإلضاف متماشية مع التقاليد والعوايد

 
البلد ى الموقف العام فإن  ىرأيى أنا ف ..أتكلم عن الموقف العامى بد ..طبعا فيه ده هو عبد الناصر:

الموقف إن  نقدرش نقول علىايونيو م 0مقارنة بما كان قبل  ؛مش كويسى لغاية دلوقت
قد يكون أحسن  ؛البلد صعبى الموقف فى تقدير ى فالزال ف !أبداالبلد موقف كويس ى ف

بالنسبة  برضهعموما مهزوز و فى البلد شهر يوليو ولكن الزال الموقف ى مما كان ف
وصلت  ..ىكلها بالنسبة للغال وبالنسبة لهذه النواحى وهنشوف المواضيع د .هذه المذكرةل

   !تتحملهنها إممكن الناس ى لال الحد األقصىالى  األمور
 .هنتكلم على هذا الموضوع برضه ،بالنسبة للحد من االستهالك

حناو  ،انكماش.. البلد فيها انكماشإن  ىرأيى ف عملية ى ين فيماشى يعن ا 
 لناشلو يقو اعندنا هنا بيحاولوا يخبوا علينا ومى لال قد يكون طبعا االقتصاديين !انكماشية

إن  طبعا من الحاجات الغريبة .فيه انكماشالبلد فعال ى لكن الوضع ف ،فيه انكماشإن 
  !إيهمش فاهم  مافيش ،اختفاء بضائع مافيش ،تضخم مافيش

ى لال حصلت رفع سعر الكيروسين بعد األسعارى لال الغريبة اتحاجمن ال حاجة
بعا عملية ، طفيه انكماش أكبر ..قبلهاى لال لكن فيه انكماش بالنسبة للسنة ،عملناها

فيه حاجات أيضا بتنخفض  البلدى على محيط كبير جدا من الناس فاالنكماش بتأثر 
  .ىأسعارها انخفاض طبيع تانخفض ةاللحمى مثال ز  ؛أسعارها
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حناو   إنتومعرفش  وضع الناس - بنحط الحقيقة هذا الوضع ..حاجةبنحط كل  ا 
وساعات  ،أصبح خلقها ضيقى يعن ةوالناس مش طايق .موضع االعتبار -؟ هيحاسين ب

 !حاجةبيتغاضوش عن اأيضا م النهاردهى رأيى ف ،عنها ىبتقبل حاجات كانت بتتغاض
الناس كالما وتأثيرا هم  أكترو  ،البلدى ب ده فيه كالم كتير فنجى جيطبعا بي

فين هى  ؟فين الصناعةهى يقولك ى لمثال الى يعن !استفادوا من النظامى لال الناس
نا أ ؟بيقول هذاى لال مين ..هو كالمآ؟ إيهفين مش عارف هى  ؟اتعملتى لالمصانع ال

اتقال هذا الكالم بالذات بعد تعيين عزيز  !بيقولوا هذا الكالمى لالى عارف الناس باألسام
ما إيا ةرابع ةما درجإلنظام كان الواحد منهم الزال ياا لواليمكن  ،وهؤالء الناس .ىصدق
 النهاردهبياخد  ..جنيه 08 ماهيته تصل الىيمكن كان أقصى ماأو  ،الجيشى فى بكباش

 !جنيه 088أو  008 ةهيام
  ..فئات 5البلد موجود ى ف إحنا ،الحقيقةى فو 

  .حال من األحوالى نها تبقى معانا بأإال يمكن ى ود :الفئة القديمة
إنها  :باقول ىيعنى ود :استفادوا من الثورةى لوالفئة المتوسطة وعدد كبير من ال

  ة!ثار ضار آوبيسبب  ،الذعى ولكن لسانها من حيث ال تدر مع النظام 
دول هم الزالوا الركيزة  :فئة العمال والفالحينهى ى لال وبعدين الفئة األخرى

  .ية للنظام ومتحمسين للنظامساساأل
حناو  نحسب الحقيقة أوضاعنا الزم  ،بنعمل كل عملياتنا السياسية واالقتصادية ا 
  ؟!أل ..الابتحسوا بهذا الكالم و  برضه إنتومعرفش  ؟إيهوحالتنا الداخلية  ؟إيهالداخلية 

 ،جواب 08يوم ى تانى بيعين واحد بيجيلى لال ،كموزاراتى الناس قاعدة عليكم ف
 !من عندكم ةعلى كل وزار ى عند إيهمش فاهم بيعمل ى لال ،كذاى بيجيل ةبيعمل شلى لال

 !وباعت للمخابرات علشان تعمل تحريات ،علشان يعمل تحرياتهى وباعت لشعراو 
لما يبقى ول مثال األنها كان إ ،الجواباتى أنا مالحظه فى لال ىيعن .حدش ساكت أبداام

 ةجاب مجموعأو  ةعين مجموعأو  حد عين واحد !بيسكتوشامى يسكتوا دلوقت ةشلفيه 
  .فيه ضيقإن  باين !بيكتبوا ..بيتشاور معاهم

 ةفيه الزم يحسوا بالضيق نظرا للغم اللى احناالظرف ى والحقيقة طبعا الناس ف
زمنا بعد ما كان كل وه  كم،  088واليهود موجودين على بعد  ،الكبيرة الموجودة على قلبنا

  !ساعة 02ى ممكن ندخل تل أبيب ف احناإن  الناس متصورين
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بتوع االتحاد  ةبيطلعوا بالتوعيى لالناس ال ،أكتربيضايق الناس  برضه
 كل المواضيع :باقولوأنا  ،هناى تكلم عن االتحاد االشتراكانا هأأصل  ..ىاالشتراك

كان واحد إذا  !ويل للمغلوب ..الناسى فاتت طالع يوعى لالجمعة ال .نتكلم فيها هناب
  !واحد من األمانة العامة ..ويل للمغلوب ويل للمغلوب رايح يوعى الناس ويقول لهم:

االتحاد ى دول نحبسهم ونحطهم فما ،لناساأحسن من بيطلع اللى  هدفإذا كان 
حصل نتكلم عن  .نروحى داع مافيشبعدين  !ونقفل عليهم بدل ما يروحواى االشتراك

ى واحد راح اإلسكندرية وقعد اتكلم ف ،حصل كالم !والكالم اللى بنتكلمه هنااألسلحة 
عن  ةمش عارف محسن عنده فكر  !وبدون مناسبةى وبدون داع عسكريةمواضيع 

ما قلت ى وز  !أبداى داع مافيش ..تانيةفاألمانه ياتتلم ياإما نشوف أمانه  ؟!الموضوع ده
لهذا بيحصل  ةنتيج ىوهيبق ؛كالم مسلم بيهى نها تقبل أإالناس مش مستعدة  :برضه
  !الناس دولى اهتزاز للثقة فطبعا 

 
من يونيه لغاية  ةراقب المؤسسات التموينياوأنا ب ،علشان االنكماشكنت بتقول : سيادتك قره   

 ؛بالنقص – شهر أكتوبر - الشهر دهى دلوقت 00الى  وصل ٪28ــ بدأ ب هو ،النهارده
وأنا  ،بالنسبة للقطاع الخاص يمكن أكثر .٪00ــ السوق بى فيه سحب أقل فى يعن
 الحاجات الشعبيةى ز  ؛مؤشرى بتد ةوفيه حاجات رئيسي .للحدى كإجمال ٪00ــ قدرها باب

كانت ى لال المحاصيلأو  الذرةأو  مثال المالبس الشعبية خصوصا بعد القطنى ز أو 
 .ةداللى ديبى األوقات دى فعدم سحبها ف ..بتطلع

 
 ..فيه حد عنده عبد الناصر:

  
بالنسبة لالمتيازات الخاصة بالجامعة من ناحية ى صدر قرار جمهور  هو ،ىانت: موضوع البكرى

كان الناس  أساسوفيه تعليق حصل عليه على  ،ىوالتفوق االجتماعى الرياضالتفوق 
الواحد علشان أبوه ى يعن ..ةاالمتيازات الخاصة بالعيلزى  - هذاالى  باإلضافة - بترجوا
 .مدرس فبيدخل الجامعة بغض النظر عن المجموعأو  الجامعةى أستاذ ف

وكان فيه  ،من الفترات فترةى لبيب ف .الحقيقة الموضوع ده كان اتناقش مع د هو
فيه مميزات ألوالد ى واإلعدادى التعليم العام الثانو  أساسعلى  ؛نظر الحقيقية ىوجهت

هناك عدد كبير من المدرسين إن  ومعنى هذا ،فقطى المدرسين وليس التعليم الجامع
هذا  دخآمش مناسب ى الحقيقة قد يكون سياسيا دلوقت .هيتأثروا بهذا القرار وهيبقوا ضده

ناتجة عن األبهات ى لال نرفع كل االمتيازاتن أ ىضالعدالة تقت هوولكن  ،القرار
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 هوالجامعة ى فى ساسالدخول األإن  :بنقول إحناوطالما  ،وبيتساوى كل الطلبة
 .المجموع

 
 ؟للقوات المسلحة ةوبالنسب عبد الناصر:

 
 .يافندم: اتشالت البكرى

 
 ؟ىد ة: السنعبد الناصر

 
ى يعن ؛مميزات للشرطة وألفراد القوات المسلحة داخل كلية الشرطة النهاردهموجود  هو: البكرى

 !ىاالمتيازات موجودة لحد دلوقت
 

 ؟لكن بالنسبة للكلية الحربية عبد الناصر:
 

وطبعا وزير  ،لى بيروتاالخرطوم و الى  واأفيه بعض األفراد طبعا لج .: اتشالت من زمانالبكرى
 أساسوقد يكون هذا ممكن على  ،قدرش أحدهاانا مأ :وقال ،بهذامصرح ى التعليم العال

  .الخرطومى فأو  بيروتى الطالب يكمل دراسته فإن 
للسنة الثانية  مرة تانية وبعدين يرجع يحولسنة  نه بيقعدإبيحصل الحقيقة ى لال

قدرش يخش امنه وم أكترموعه كان مجى لال وبذلك بيتعدى زميله !الجامعةى جيوبي
بينتسب لكلية من  هو ،كمان برضهبيروحش انه مإالوقت نفسه ى وف .ىالسنة د ةالجامع

ى جيبيأو  شويةاألول ى وبيحضر ف ،الخرطومأو  بيروتى الكليات هنا وبيقيد اسمه ف
من كليات الجامعة  ةكليى أى ف تانيةالسنة الالى  وينتقل ،االمتحانى خر السنة يؤدآى ف

 !المصرية
 

 أساسعلى  ؛ىكتير السنة دى شكاو ى تلاالحقيقة أنا ج هو ،بالنسبة للناحية الرياضية هو عبد الناصر:
فيه  نكاى يعنى جالى لال والحقيقه نفس الكالم !وسايط :وقالوا ،حصل وسايطإن 

وأنا  .هؤ إلغا ةكان الحل الوحيد الحقيقف ؛وأقاربهمى الحكومة يعنى فى لال تعريض بالناس
حصلت ى لال الحوادثى ولكن اتلخمت ف ،ىالقرار السنة دى ألغى نإ قرار طلعهكنت 

ار عمل فالقر  !نا أطلعهأإن  نش ممكناكام ؛أكثر قبلواأو  واحد 288كان فيه أظن  ،ىد
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هى  بيتهيألى ..موضوع المدرسين واالمتيازات بيتهيألى ؛الجايةنه يطبق من السنة إعلى 
 .لعدد وعدد أظن محدود

 
 .كل الجامعاتى واحد ف 588ى الجامعة حوالى ف يافندم: عندنا شقير

 
 ؟أوالد المدرسين عبد الناصر:

 
 .كل الجامعات هيئات التدريسى : فشقير

 
 ؟٪بكام  عبد الناصر:

 
 بالترتيبنما بناخد إعدد موجود ى بيتقدم أى بمعن ؛وبترتيب المجموع ةلكل كلي 0: بناخد شقير

إنما الزم العملية تبقى  ،المجاميع نسبيا مرتفعةى دة الواقع السنى ف .من المجموع بتاعهم
الجامعة دون التعليم  ىمدرس ناها ألبناءيألن لو مش ؛التعليم العامى بالنسبة لمدرس ةمطبق

 !العام هتبقى فيه تفرقة ال داعى لها
 

  ..ينأساسعلى  ىالسنة دبنعمل استثناء بالنسبة لهيئة التدريس   إحنا ،األزهرى : فالشافعى
ن يمكن عن طريق معهد اإلعداد والتوجيه أل ؛بتعيد الثقة :ىاألوالن ساساأل

  ة فى السنة اللى فاتت.دخلت مجاميع فعال قليل
 ةالناحية القصوى من الناحي داألزهر كان عايز ياخ برضه :ىاالعتبار التان

 ةالسن أساسدخلوش على امى وهيئة التدريس السنة د ،الثقة تتوجد نإبحيث  تانيةال
ات كتير من هيئة التدريس بالنسبة لهذا تلغرافى وفعال جا ،قبل الدخولهى ى لال زيادةال

 .الموضوع بالذات
 

 ؛ىمش موجودة قو هى  يمكن فيما يختص بالميزة ذاتها ،بالنسبة لبتوع التربية والتعليم هو  :البكرى
له مجال ى اللى مايقدرش يخش فيه مدراس االتحاد االشتراك ،ةألن فيه مدارس خاص

 ..ىأو  كبيرة ةيعتبر ميز  ةبياخد ميز ى لال ىيعن ،ىالمحك الرئيسهى  لكن الجامعة تانى.
 .الحقيقية ةمن حيث المعاملة من حيث الشكل والفايد ةفيه تفرق يعنى
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نها إرجو اوب ،تتساوى قدر اإلمكانالناس كلها إن  قطعا عدالة ،سيادتكى ل لو سمحت هو: السيد
 .تعليم وجامعة وخالفه الناسبالنسبة لكل ى تتلغ

  
االتجاه ده مش ى وبعدين لو مشينا ف ،على مسائل برضهبندور  إحنا يافندم: الحقيقة أبو النور

ى أستاذ بيدرس ف ..خرىاألببص من الناحية  لو برضهإن  قطعاى يعن !هنخلص أبدا
 فئةتصور مش بجيب اأنا مؤكد ب !فمايقدرش يخش الجامعة ةبنه ناقصه نمر ا  و  ..الجامعة
وأدى له جمهور القوات المسلحة بحاله ى ز  ،بش مثال  جمهور المهندسينيجام ..معينة

مؤكد  ،بيدرس ألوالد الناس وأوالدنا جميعا ،بيدرس دهى لال جيب الراجلانا ب، أاألولوية
اصة حياته الخى ابنه مش هيقدر يخش الجامعة إنما يقدر يعينه فإن  نه لما بيشعرإ

  .ويقدر يساعد ابنهى راجل جامع هونه إويقويه علشان يتقدم باعتبار 
ى هو جميع العاملين فاطيب م ،وبعدين أنا ببص للعملية على نطاق واسع

 ،المحالت التجارية بياخدوا خصم على مشترياتهم، جميع عمال النقل العام بيركبوا مجانا
 ،منتشرة على نطاق واسعى العملية يعن .ألوالدهمالنقل العام يمكن ليهم مزايا ى وأظن ف
أو  ةالجامعى فمرة  088واحد يمكن بنقبل قطعا أدهم  588ننتقل من  احناإن  وأخشى

فئات أخرى ى وبعدين هنخش ف ،التعليم العامى وبعدين نخش ف ،٪0أقل من أو  0٪
 .أبدا حاجةوال  كبيرةال ةماههياش بالضخام ةلنا مسأئل فرعي وهيفضل الناس دايما تحرك

ورا  فئات رافئات و إحنا نضايق ا ينما عملإ ،ةمطلق ةيمكن صورتها عدالإن  صحيح
 .ةتهيش بس ونسبتها بسيطنتام ةخايف المسأل! فئات

  
الناس إن  يكون مبكر بحيثإن  يمكن ،بالنسبة للتوقيت فيما يختص باإلعالنى يعن هو: الشافعى

 الموسم الدراسى وتقدر ترتب نفسها. قبل ةتبقى على بين
 

 .ةعلى العموم بنأجل الموضوع لفترة بعيد عبد الناصر:
 

اللجنة  ،الجمع بين المرتب والمكافأة والمعاش :: فيه موضوع مماثل لهذا الموضوعضيف
 .التشريعية كانت أقرت مجموعة من المبادئ
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لنا رؤساء اللجان ا الجلسات يبقوا يقولو وائل أى برضه ف ،عاوزين وضع اللجان إحنا :عبد الناصر
ى انفصال بينا وبين الل يهيبقاش برضه فامإن  بحيث ؛سبوعأكل ى عملوه فى ملخص لل
برضه ى لكن لو ببتد ،شوفاوبى ملخصات دلوقتى لينا بيجأى يعن .اللجانى بيحصل ف

وهم قاعدين   إيهاللجنة االقتصادية بيقولوا شافوا ى تيج ،كل جلسة مع المواضيع العامة
 ..الصورةى كان حد ليه سؤال بحيث عايزين المجلس يبقى كل واحد فإذا  ،باختصار

 .اللجنة التشريعية وبقية اللجان
 
 االلى بمقتضاهقواعد ال، فيما يتعلق بعية كانت أقرت مجموعة من المبادئ: اللجنة التشريضيف 

ى لل خالصة هذه المبادئ بالنسبةى ويعن .تصريح الجمع بين المكافأة وبين المعاش يتم
الفرق بين  أساسالمكافأة تحسب لهم على إن  ال يحتسبإن  ،سنة 08قل من أسنهم 

ى ساسهيشغلوه، والمرتب األى خر مربوط مرتب الوظيفة اللآأو  خر مربوط الدرجةآ
 .بدالت اليهى ضافة أإلهم دون كانوا المعاش بتاعهم المستحق ى الل

بالذات  ،هنغير أوضاع عدد كبيرإننا  طبعا هيترتب عليهاالعملية بهذا الشكل 
ى فدلوقت .القطاع العامى فى القوات المسلحة واتنقلوا دلوقتى كانوا بيشتغلوا فى نا اللاخو إ
نعرف  ،مناسب الامش مناسب و  قت برضهالو إن  ىما نر إيا ى يعن ..حد أمرينأ يهف

 ؟ هذه الناحية بالتنفيذ وال ألى نتخذ إجراءات ف
ى يعن ء.الزم العملية تتم بالتعاون مع السادة الوزرا ىيبق ،ذا كان قرار بالتنفيذا  و 

هذا التصريح مش ى بتدى سيادتك اللى يعن .كلهم  يتقدموا بطلبات القرارات الجمهورية
 .التعديلى سيادتك فوضت الخزانة فإذا  الإالخزانة 

 
 .التخفيض مش للزيادةى :  التعديل فعبد الناصر

 
 .التخفيض باستمرار ونتيجة تطبيق هذه القواعد ه ى هو التعديل جا ..هآ:  ضيف

 
ى الوظيفة هإن  أساسعلى أقرتها اللجنة ى كان بيحكمنا المبادئ اللى الحقيقة يعن وه: الشافعى

وبياخد ى جيما الشخص بياإفي ،احتمالها مبلغ معين ىالوظيفة دإن  فمفروض ؛المرجع
 يهف ىبيبقى وبالتال ..مما تحتمله الوظيفة أكترتحميل  ىبيبق الا  و  ،حدود هذا المبلغى ف

  .أكترالتزامات 
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كان إذا  08ــ حدود الى ياخد ف ،والوظيفة تحتمل هذا 08 ذا كان مثال معاشهإف
ى هذا االعتبارات اللى كان بيحكمنا ف إحناوطبعا  ،كانت الفكرةى فد .معاشه يسمح

إن  يجبشامى ولم المسائل الل ،ىاالقتصادلجنة الخطة بالنسبة للوضع ى نوقشت ف
 .يحصل فيها تجاوز

 
من  شئحد كبير فيه الى  الموضوعإن  ىينا رأأ ،تعليق على الموضوع ىنا لأواهلل و  عبد الناصر:

القوات المسلحة ى ف ءواللوا ،القوات المسلحة معاشات كبيرةى المعاشات فن أل ؛االحتيال
لو يطلع معاش  ى يعن .ماهيتهى والعميد بيطلع بمعاش ز  ،ماهيته تمامى بيطلع بمعاش ز 

ى ويترجوا ف ،فالنى كانوا يترجوا فإن  ويفضلى يروح يشتغل ثم يجر أو  بتقلشاماهيته م
عشان يطلع قرار بالجمع بين المرتب والمعاش هيطلع  .هوورا د هورا دى ويجر  ،عالن

  !جنيه 008ــ له ب جنيه يطلع 08وواخد معاش  ،جنيه 08واخد مرتب 
تكلم إبهذا الشكل حصلت بالذات لما  ةحت كتير عمليات س   يهفإن  ..ىينا رأأو 

 ىيونس عنده الجمعية التعاونية تمثل صورة يعنإن  وأظن .على بتوع القوات المسلحة
 إحنا !مش هذا معناها الحقيقة ..ذلك االشتراكيةى ومش معن ،صارخة لهذا الموضوع

  !تكايا بنجيب ناس فيها عشان نديها مرتباتالى  حولنا بعض مؤسساتناى يعن
 .ولكله من األ هالموضوع دى نعيد النظر ف احناإن  عنديش مانع أبداانا مأ

 
ال إما يتقاضاش  :بتقولى هى الل ،يافندموافقت عليها اللجنة ى الل ى: تطبق القواعد بقضيف

 هديها دؤ هيى للوظيفة اللخر مربوط الدرجة المالية آ -تقدير ى أقصى ف -الفرق بين 
  .خدش البدالت بتاعتهاي اهياخده مى المعاش الل

 
  .جنيه 08أو  جنيه مثال 08ــ ب ةناس طالع يهف ،صغيرةكان فيه معاشات الشافعى: 

 الوظيفةن أل ؛ضرر مافيشفعال الجمع قائم و  ىبقذا كانت الوظيفة بتسمح بيإ
المعاشات ى يعن :ما سيادة الريس بيقولى نما فعال ز إ ،بيتاخدى تحتمل هذا المبلغ الل

يقدر آخر وال بيقفل الباب على فرصة واحد أى جيوبعدين بي ،كبيرةكانت معاشات ى الل
 .يستفيد بهذه الوظيفة

 
 :والأ ،نا كنت طلبت هذا الموضوعأهذا الموضوع و إثارة وال عايز الحقيقة بمناسبة أنا أ: و عبد الناصر

نعيد النظر ونعرف  - الصورةى ف ىلنا عشان نبقل يقدر يعمويمكن أمين  -الزم نعيد 
كلفت حد أو  ظن كلفت أمينأ ؟؟ مين خرجىلحة بيشتغل فين دلوقتمين من  القوات المس
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ناس كتير من القوات المسلحة طلعوا والحقيقة  يهن فأل ؛المكتبى كلفت عند ..بهذا
ى حتى بالنسبة للتعيينات الل ،ناس شغلوا ناس يهوف ،حتتى حتت واشتغلوا فى راحوا ف

الزم نعيد النظر  هكل د ؛مجالس إدارات الشركات وبعض المؤسساتى ف أخيراحصلت 
 .الحقيقة فيه

   
ى هو الموضوع كله ف ،مش بس متعلق بالقوات المسلحة خالص هالموضوع د يافندم: هو هويدى

وخد المعاش ى انتهراجل ى يعن !كبير جدا من الحاجة الغير مسبوقة شئ يهفإن  ىرأي
الوظائف ى ال فإال يجمع بين مرتب ومعاش  هإننا أى رأيى دايما ف ،بتاعه وطلع

بتقفل األبواب أمام  حاجةبطال فعال ى لكن عمال عل ،تستحق هذاى الضرورية فعال الت
 .اتجاه للحد من هذا الموضوع يهفعال كانت منتشرة جدا وكان فى ود ..الناس

 
حصل  هوبعد كد ،عت قرار بمنع الجمع بين المعاش والمرتبيوم طل  ى عت فطل  نا مرة أ: عبد الناصر

 بعد ما لغيناى وبعدين رجعنا تان ،هوابتدى دى بقرارات تانى ابتدت تجيلى يعن ..ىعل
  .جمعنا

 
صحته تعبانة  هالراجل دإن  نفرضى يعن ،وظيفة يهفإن  هو اإلنسان ال يتخيلى : يعنهويدى

ذا  ،دحى ما وظيفته هتنشغل بأ ..طيب ،شئى حصل أأو  حصلت وفاةأو  ،فعال وا 
 حاجةى يعن ..حد وموقوفة على واحد بالذاتى فيها أ نربىكانت وظيفة مش قادرين 
  !برضه تكون غير معقولة

قاويل بيثير كثير من األى رأيى نا فأ ؛وموضوع الجمع بين المعاش والمرتب
 .اظروف استثنائية جدى ال فإويجب الحد منه 

 
فمعاشه بيقف  ؛نه بيتحصل على وظيفة وياخد مرتب الوظيفةإ :اللجنة قالت ..: هو القرارسليمان

بحيث لو  ،بس فلوسى الميزانية دى ف مافيشكان إذا  بياخدهاى كان الوظيفة اللإذا  الإ
هو فرق  بين المرتب ودور البدالت ى الل ،جنيه فقط 08جنيه وهو بياخد  088 ضيفتأ

، فيصح الدولة تاخد سنة 20سنة  20ــ ناس كتير هيطلعوا ب يهفى يعن ..وبين المعاشات
 ناس منهم.
وبيخش فى السلك المدنى بياخد معاشه ى وبالتال ،هذه الحالة بياخد وظيفةى فف

ى الفرق بين الوظيفة الل هلى بندى السنة د احناإن  :قلنافى العمل فى الحكومة. 
مابندهوش أو  ،درجة الجايةالميزانية ى له ف درجينهيشغلها وبين المعاش بتاعه لحين ما ب
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أو  الخبراتأو  الكفاءاتى ف 08للى بعد الــ  أيضا بتقول اللجنةتوصية  .فبيطلع
 ىيجوز الجمع بقرار جمهور ى يعن ..التخصصات  النادرة يجوز الجمع وال يتعدى سنتين

 .بعد كده يكون سنة ويجددى يعن
 

وبيعمل  ،الحتة الفالنيةى الواحد بيرتب نفسه هيتعين فإن  عرفهاأى اللالحاالت ى هو يعن عبد الناصر:
  !جنيه 008هيطلع بياخد   ،جنيه 08فكان بياخد  ؛ترتيب ويطلع على المعاش

ول يناير جميع عمليات الجمع بين أابتداء من ى نلغى قترح يمكن يعنانا بأف
ذا  ،المرتب والمعاش عاوزين تعملوا حاجة جديدة اتقدموا بقرارات جديده بناء على  مكنتوا 

جات االحقيقة من الحى نا فأن لغاء كامل ألإى ولكن نلغ .اللجنةبتقولها ى القواعد الل
  !وقارفة الواحدى نا شايف عمليات قدام عينأن أل ؛ىمضايقانى الل

وتبص  ،يتعينواراحوا ى ن فيه ناس يعنأل ؛اشالجمع بين المرتب والمعى نلغ
 !حصل ..قرار من بره بره عشان أمضيهى بورقة وجايبلى جايبلى فالن الفالنى تالق

 !بتبعتوهاى الل إنتوما  ؟!يننمى القرارات الجمهورية د. ىفنخلص من العملية د
  

 ة.مر ى دا إلغاء لتانى يبق :باقول ناأ: محى الدين
 

 .هذا القرار 08حصل سنة  ..سنين 0أو  0حصل من   عبد الناصر:
 

عشان نشوف  ةلجنة الخطلل اتح ،كلهاى د المواضيعلو واجهت ى يعن ،ىل : لو سمحتالمهندس
اإللغاء من  نشوف حجم الموضوع بمناسبة التوصيةى قصد ..حجم اللجنة التشريعية

 .أول يناير
 

 .هآ عبد الناصر:
 
 .: كم واحد بياخدالبكرى  

 
 )ضحك( !كلهم نصابين واهلل عبد الناصر:
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لخصتها أمام ى اللى يعن ،توصية لو اتخذتها اللجنة فعال فيما يتعلق بالقواعد يه: سيادتك فضيف   
يتم فيها تطبيق القواعد على جميع ى يعن ،شهرأ 5دت مهلة إ :وقالت ،ىسيادتك دلوقت

  .الوظائف
حدود القواعد ى الجمع ف ،ينايرى شهر يخلصوا فأ تالتال :ما سيادتك بتقولى ز 

الجهة  ،وظيفة معينةى واحد بيطلع ف يهفى يعن .ىهو بيقول عليه الدكتور نبو ى الل
 ،ا المرتب بتاع هذه الوظيفةأساسبياخد  ،هذا الشخص مطلوب لهذه الوظيفةإن  :بتقول
ذا  ى نه بياخد الفرق بين المعاش اللأك ،بياخدهقل من مرتب الوظيفة أكان معاشه وا 

 .بياخده والمرتب بتاع الوظيفة
 

قف و نه يإى بتطلب على نه هإ ،جميع الجهاتى فعال فيه توجيه من وزارة الخزانة ف هو: و سليمان
حدود ى يجمع بين المعاش ف حد مافيشديسمبر  08اعتبارا من ،ديسمبر 9الجمع من 
نها إفراد بتجمع تحاول أالجهات فيها  بعضإن  فالحظت ؛عملتها اللجنةى القواعد الل
 !نه ال ينطبق عليها وبتطلب االستثناءإبتفسر هذا 

  
 !نت توقفه؟إى زاإى قرار جمهور  يهكان فإذا  ل وزارة الخزانةأسأى نا بدأهو  عبد الناصر:

 
هم قرار اللجنة ل نا ببعت أقولأ ،ىبوقفش قرار جمهور انا مأ ..يافندمبوقفش ما ..: الضيف

هو الزم  يافندمنا مابوقفهوش أ ..ال .تك من جديداجراءإتخذ أى فابتد ،التشريعية
 سيادتك.ى نا بعرض الموضوع  بالذات علأما  ،ىر قرار جمهور ديستص

 
 ؟ليه ىطيب هتعرض عل عبد الناصر:

  
 ؟فندمأ: ضيف

 
 !دام بعتأ عبد الناصر:

 
سيادتك توقعه ويعرضه على ى هو الزم يعد مشروع  بقرار جمهور  ،له منشور بعت ..: الضيف

 .من جديد
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ن عملية أل ؛جراءاتك للتنفيذإتخذ االقرارات والتوصيات و ى قلتلوش هذه هانا مأ ..:  المحى الدين
نا أو  ،يهولىهو بيعده وبيدى قرار جمهور  ..ىبتتم بقرار جمهور ى المعاش والمكافأة د
وبعد ما اللجنة التشريعية بتوافق  ،وبعرضه على اللجنة التشريعية ،براجع القواعد عليه

ته عشان يعدل اجراءإهو يستعد باتخاذ إن  نا طالب منهأف .عليه بيتعرض على سيادتك
 .ىحضرتك ما وافقتش القرار القديم سار إذا  ،القرار ويعرضه على سيادتك

 
 .عدم الموافقةأو  نا مش بتكلم على الموافقةأ ..ال  عبد الناصر:

 
 .توصية واتخذ إجراءاتك يهف :له نا قلتأ ،موهش الموضوعيهانا مأ ..ال :محى الدين

 
إن  الرغمى الحقيقة عل ،ولكن موضوع المد ،اللجنة التشريعيةى بيريحنا ف اإلجراء: واهلل هذا الشافعى

ولكن مع  ،تقدرش تستغنى عنهافعال الوزارة ماى جات اللاالحأو  لنا الخبرات النادرةق احنا
 إحنا .تتجاوز حدودى ويعن ،غير قادرين بالنسبة لمطالب الوزارات بالنسبة للمد إحناهذا 
وبعدين دخلتنا العملية  ؛خبراتى دإن  أساسعلى  ،ساتذة الجامعاتأصرينها على اكنا ق

كانت بتكون نوع من الخدمة ى يعنإن  لدرجة ؛خرآول لها وال أمطالب ال ى فى د
 .والد كتير وبتاعأالراجل عنده ى يعن ..بعض الحاالتى االجتماعية ف

  
 يهكان فإذا  موضوع المد أحيانا بنلجأ اليه ،المعاش: هو موضوع طبعا المد غير موضوع سليمان

اللى إن  ،يمكن المثل واضح بتاع السيد وزير الصحة ؛معينةعجز فى تخصصات 
وبيبقى عنده عجز فى  ،من النواحى ةناحي يهبيبقى عنده طبيب متخصص وف

نه يشتغل بالفرق بين إ ،فبيبقى فعال من الناحية العامة ..له المتخصصين فبيخليه يمد
 .فبيبقى بيديله رقم ..المعاش اللى كان يستحقه وبين مرتبه

  
نا قريت أ ،هعندناش زيام هيعنى د هد ،بو دقنأ هالراجل اللى اسمه جوهر د هاع د: والبتعبد الناصر

 اللى هو بتاع جوهر. ..نه روحإعنه فى األهرام 
  

 .صوت: عبد الفتاح جوهر
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 !؟همثال ليه نروح هو دآه ،جوهر ..هآ عبد الناصر:
  

 .يمشى زى بتاع ههو دآصوت: 
 

 ؟هتبع مين د هد :عبد الناصر
 

 .ىصوت: هو معين مستشار فى المجلس األعلى للبحث العلم
  

 .يعنى بيروح يقعد فى البتاع بتاعته دى ..ألصوت: 
  

 !مشاغب كبير جدا هد ،ه بيروح شغلهآ ..فى الغردقة مش قاعدال .. صوت: ال
  

  .ناأى : دى معلوماتمحى الدين
 

 )ضحك( !يعنى هنت اللى روحتأيعنى  عبد الناصر:
 

 .قطع مثال بالسن بقىبالظن أهو  هد ،نا معرفشأ ..: المحى الدين
 

 .على للبحث العلمىماهو معين مستشار للمجلس األ: ال شقير
 

 .دى عمليةكان مكرس حياته لل هبس د :القيسونى
   

 هزى الراجل د هناس زى د يهيعنى ف ،نه مشاغبإمعرفش حكاية  !نا مستغربأ ما ..هآ: عبد الناصر
  .مثال
 

 .صوت : هو متعب
  

 !sharkــ قاعد مع السمك وال هيعنى د عبد الناصر:
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 .قعدش مع السمك خالصام ..صوت : ال
  

 .ناس بيشتغلوا فى المعاهد يعنى يهوف ،شباب يهف ..ناس دلوقتى يهصوت: يعنى ف
  
يعنى يمكن الكالم اللى بيتقال  ة،كانش يقعد فى الغردقاومجوهر : هو طول عمره مشاغب السيد 

كانش بيقعد افى الواقع م ،لكن هو يعنى علميا كويس ،من حقيقته فى سلوكه أكترعنه 
 .هكتير برض ةفى الغردق

  
طول   ىقعد فى الغردقة علإ له: وتقول ،سنة 08: يعنى مش معقول هنجيب واحد عنده عبد الناصر

  !يعنى
 

 .ولىأكان من باب  08 ــكانش بيقعد قبل الا: هو مالسيد
 

كان بالنسبة للناس إذا  الحقيقة هموضوع المد دإن  باعتبر ،: طيب بالنسبة لموضوع المدعبد الناصر
 ..واحد كويس يهفرض فإ !روحوا :لهمل يعنى نقو  احناإن  بداأداعى  مافيشاللى عندنا 

 !حاجةواحد ناجح فى  يهفرض فإ
  

اللى هى خاصة  ،المشكلة فى عملية الجمع أساساللى هى  نقطةثير أنا كنت عايز أ: هو محى الدين
فمش  ،سنة 08وسنة  20وسنة  20بخروج الناس من الجيش وخروجه سن يعنى 

يعنى اإلنسان يعنى  ..إلعادة النظر فى هذا الموضوع فرصة يهكان يعنى فإذا  عارف
  .يعنى يعتبر فى عز شبابه ومهما كان يعنى درجة صالحيته 20فى سن 

 ،يعنى مجاالت متصلة بالجيشأو  فى الجيش تانيةى هو ممكن طبعا فى نواح
الوضع دلوقتى بالنسبه للمسائل اللى هى  إيهمعرفش  ؛الوطنى سزى مثال موضوع الحر 

يوصلوا  لغاية ما حاجةى أيشتغلوا فى  ،نهم يشتغلوا فى القرعةإممكن  ؟عسكريةنصف 
يعنى  ..وبنتحمله ،ابطضيطلع ال يصحشابحيث يعنى قبل هذا السن م ؛سن معين
 .سنين زيادة بيقعد فيها 0بنتحمله 
اللى  نظرية االختيار ..يعنى خروج عن اللزوم زيادة ةقسو  يهف بيتهيألىنا أ

  !؟يافندمه آ ..طولى بيبتدوا يطلعوا عل ىمباشإفتكر بعد أو  ،بيحصل فى الجيش
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اللى ى والباق ،تطلع 20دفعة إن  أساسعلى  هرضب ةخط يهكان ف ،هو العملية األول عبد الناصر:
  .السبب هيعنى هو د ..قدامه يفسحوا المجال

 
خر آبييجى فى  هد االختياركان القانون اللى موجود مخليين  إحنا ،ة: يعنى هو فى الشرطمحى الدين

ل بنقو ف ،ممكن كتير هود - أميرالى للواءمن  ما ييجى بقىأ -وبعد  أميرالىمرحلة من 
وفى هذه الحالة بيوصلوا  ،حكان غير صالح بيرو  إذا  ،كان صالح بيقعدإذا  يعنى :له

 .المرحلة الوضع الحالى يعنى ىد ،سنة 05وسنة  02وسنة  00 ــسنهم ل
 

 م؟كا سنين وال   08بيقعد اللواء  ،دا وضع الجيش فى الوضع الحالى عبد الناصر:
  

  .بيخرجشاصوت : م
 

 .سنين 5ول بيقعد كان األ عبد الناصر:
  

  .0ومرة  بيقدموا: هويدى
 

ناس كتير بيخرجوا فى  يهف ءلحد اللوا إمباشىبقى مابين  ،ءال اللى بيخرج قبل اللوا..المحى الدين: 
 !ة والقطاع العاموبعدين دول بقى بيضغطوا على المصالح الحكومي ،سن صغير

  
 حاجة يههو ف .ناس بتخرج سنها صغير لكن لظروف استثنائية يهفعال ف يافندم: هو هويدى

بيصلحشى اع له نظام بالنسبة للضابط اللى مو كانش موضام هود ،(ب)اسمها الجدول 
نشط هذا الجدول نب احناإن  ةفى الني يههو ف .ةصالحية كاملة لتولى القيادات الفعلي

ولكن مش الزم يمشى فى نفس الالين  ،فى الجيش ةنه صالح للخدمإ أساسعلى 
  .خرهآالى  هيلأتكثر أونفس الترقية بتاع زميل تانى أصلح و 

 أمباشىيبقى زميله إن  وىقيعنى ممكن  ،ةنظام معمول بيه فى كل حت هود
الى  تحتاج منه الوهو ماسك وظائف  ،ولكن بيتولى القيادات بتاعته فى اتجاه معين

عن  خر السن بتاع االستغناءأذلك ممكن بنلو  ؛مهارات خاصة زى الزميل بتاعه
  .ابط فى حالة عدم الصالحية بتاعتهضال
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ودول بيبقى لظروف  ،ولكن استثناء فعال بسيط هو اللى يخرجوا سن صغير
اللى بينطبق عليهم هذا هم  جدا ةقليأويعنى  ،ولكن الباقى فعال المدد مفتوحة ،خاصة

 .الموضوع
  

 ؟المعاشات هتبحثوه تانى وال  : موضوع عبد الناصر
  

ى لكن هو يعنى بالنسبة للرأ ،دى ةتانى بالنسبة يعنى على ضوء المناقش ه: هو يعنى هنبحثالشافعى
 .سيادة الرئيس هاللى قال

  
وبعدين  .الزم ننهى خالص الجمع بين المرتب والمعاش ،ماهو علشان العملية تمشى عبد الناصر:

 إنتوعمليات بهذا الشكل حسب القواعد اللى أو  فروقلهم ى اللى بقى عايزين يبق
 .يبقى يطلع بيهم قرارات جديدة ،عاملينها

  
 .صوت: ماشى

 
 ،بين المعاش جمعواحد يإن  هو بعد الستين مايصحش أبدا ،يافندم ةصوت: لو سمحت للحظ

ذا   .بمكافأة لهنه يعمل عمل يعمإيريد وا 
 

  !من الستينقل أهم اللى أكتر : واهلل ما عبد الناصر
 

نه يجمع بين إمعنى أبدا  مافيشقل من الستين أاللى  ،وهو ده المشكلة 08قل من أ: اللى السيد
لخدمة فى للخدمة فى مجال مناسب الزم يعاد لد ايعن أ ريدأإذا  .المكافأة والمعاش

وياخد  ،للى كان فيها ةنه يرجع فى وظيفة معادلإبشرط  ؛08ويكمل لغاية معينةوظيفة 
إن  معنى إيهلكن مثال  .تناسبه حاجةوجد إذا  ويستمر ،نفس المرتب اللى كان فيه

هياخد شئون العمال دى  :قال ؟!ةوبعدين يروح لشرك ءويطلع للوا ءواحد يبقى للوا
ماهو  ..جنيه معاش 088وياخد  ،جنيه 008وبعدين هياخد  ،واحد آخروظيفة بتاع 

 !من قبل ذلك بيعملهكده الخلل بين العمل اللى كان 
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وياخد نفس المرتب  ،واحد قبل الستين يرجع لوظيفة مناسبةإن  اللى عايز أقوله
 ..ويطلع معاش بعد الستين ،ويصعد السلم بقى لغاية ما يبلغ الستين ،اللى كان بياخده

للجمع بين المكافأة ى يبقى ما فى داع .محدودة ةولمد ةأفى واحد يكلف بعمل يكلفه بمكاأ
يجاد خلل ف ،والمعاش  .ةقانون التوظف واستخدام ناس بعد الستين على وظائف دايمى وا 

ى أأو  البوليسأو  كان نظام الجيش ..معينةواحد يطلع ألسباب إن  وهكذا يعنى ممكن
 ةوظيفة تناسبه يرجع فى نفس الدرج يهنه لو كان فإمانع  مافيش ،قبل السن هبطلع فئة
 .وبنفس المرتب اللى خرج بيه ويكمل لغاية الستين ،ةمعادل ةو درجأ

  
يعنى مش كتير من الناس بياخدوا  ،بنبالغ فى المرتبات إحناهو  ..يافندم ة: هو الحقيقجمعة

 .وىأمن ناس كتير  أكترأو  هبيبقى معاشه ضعف اللى بياخدى يعن ..جدا ةمرتبات قليل
جنيه  28جنيه واللى بياخد  58بياخد الجمعية االستهالكية اللى ى عند األخ قره ف يهف

فلو جيت  .دى مبالغ بسيطة الحقيقة فوق المعاش بتاعه ..جنيه 00واللى بياخد 
 ؛هو مش ممكن هيشتغلإن  هنشيل معاش يعنى معنى كده :بتقول النهاردهسيادتك 

اكتفينا  هولو سيادتك المبلغ اللى هو بياخد ،همن المبلغ اللى هو بياخد أكترن معاشه أل
 .حاجةبالمعاش هيبقى بيشتغل دون 

 
 ..اللجنةقرار  ..همش كد اللجنةقرار   :البكرى

  
تساويش ابهذه الوظيفة م قدم رابطأحبيت  أنالو  ،: ماهى الوظيفة اللى هو بيشتغل عليهاجمعة

من ناحية أو  فهنالقى الوظيفة درجتها من ناحية الفئة ؛وبين المعاش ةهياجمع بين الم
 .بسيط من المرتب بتاعه أكترأو  قل من المعاشأالمرتب 

  
نه يرد للفرد اللى اتحال على إالظاهر  رضكان الغ ،يافندم: هو زى ما سيادتك بتقول ضيف

كلم تبن اللى احنافكان الحل  ؛يرده للدخل اللى كان بياخده قبل كده ،المعاش دخله
واحد بيشتغل بمرتب معين  ..ىنحصر فى التالي - اللجنة ليهاللى اتكلمت ع - عليه

 هياخد المعاش بتاع :بيقولى القرار الجمهور  هل فبنيجى بيطلع ،معينةوكان له بدالت 
  .ويضاف اليه الفرق بين المرتب والبدالت بتاعته والمعاش اللى بيستحقه
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وياخد نفس  ،الجديدة بتاعته دى ةنه يطلع يشتغل الشغالنإيعنى العملية هى 
  .ثرشأيتام هبحيث مستوى المعيشة بتاع ،قبل كدا هالمبلغ اللى كان بياخد

المكافأة اللى  هل ولما نيجى نحسب ،اللجنة القرار بتاعها واضح فى هذه الناحية
ندخلش البدالت فى ايعنى م ..بقى نستبعد من المرتب بتاعه البدالتن ؛هيحصل عليها

إذا  ،هاللى كان بياخدى ساسبين المعاش وبين المرتب األكان فرق إذا  نديله ،االعتبار
ويبقى الفرق بين المعاش بتاعه وبين  ،بينضاف اليه هكان فيه غالء معيشة كان بياخد
  .هالمرتب زائد غالء المعيشة هو د

 .كان قرار اللجنة ههو د ،هى دى المكافأة اللى يحصل عليها
  

زى ما  -حاالت  يهن فأل ،يعاد النظر فى هذا الموضوع فى اللجنة ..: لو سمحت سيادتكقره   
المرتب بتاع  هدينالإلكن لو  ،دش مرتب زائد معاشهو مبياخ -ى أشار األخ شعراو 

فى بعض الحاالت يبقى أو  قل من المعاش فى بعض الحاالتأيبقى يمكن  ،الوظيفة
 ىنا كنت لأ .سنوات 0مثال نه عمل إرغم  ،جنيه عن وقت ما خرج 0أو  ير جنيهتبالك
تعين بهذا المرتب مضاف اليه إنه إك هديلاوب ،نه بياخد مرتبه عند خروجهإى أر 

 .بالمرتب اللى خرج بيه أبدإذا  العالوات اللى كان يتمتع بيها
  

 .الجايةويجيلنا تانى الجمعة ، خ حسينألل ع الموضوع تانىنرج  ب: عبد الناصر
 .عن التطورات ةبيدينا فكر ى فوز  .د ؟مواضيع أخرى يهف

 
  ..قراراتب مشروعات 5مجلس األمن  قدامإن  : اإلخوان كلهم بطبيعة الحال يعرفوافوزى

 أخيراو  ،مشروع الواليات المتحدة ،زى ما بنسميهى فريقاإل –ى سيو المشروع اآل
  .ىالمشروع البريطان

هو ن اللى هو محل بحث خاص ناحية العملية المشروع الوحيد اآلمن ال
  .ىالمشروع البريطان

نها لم تصر على إومعنى هذا  ؛تؤيده الواليات المتحدةى المشروع البريطان
من وقت  أكتروفى الجو الجديد اللى ظهر  ،هذا الوضعى ف .التصويت على مشروعها
  .من النجاح كبيرة فرصةنه له إال يبدو  ،ىتقديم المشروع البريطان
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 نوافق عليه وال   احناإن  اعتبار سواء يهف -ه كدكما سمعتم قبل  -بجانب هذا 
ال تستعمل حق ا  و  ،ى مشروع ال ترضى عنه بل فى الواقع تعارض فيهأإن  وهو ؛أل

وافق عليه إذا  مثل هذا المشروع حتى .فى المجلس الواليات المتحدةى االعتراض الشكل
لتسلم بأنه مفتاح الضغط  ؛كتالمجلس هتبقى فرصته من التطبيق ضعيفة جدا حتى نس

 .يد واشنطنى ا فأساسهو  اسرائيلعلى 
إن  ولكن معناه ؟!تطلبها واشنطن حاجةنسلم بكل  احناإن  طبعا هل معنى هذا

ن أ - نخدع أنفسنان أ بدون -على نوع من األمل  ؛على أد اإلمكان ةقنقرب الش  
 من.مجلس األتتعاون معنا الواليات المتحدة فى تنفيذ القرار الذى يصدره 

حتى  !الواقع غير مرضى - زى بقية المشروعات - ىالمشروع البريطان
غير  همتبنين -ن لم يكن شكليا ا  و  -تقريبا  اللى احناى فريقاإل -ى سيو المشروع اآل

على مبادئنا  شندوسااللى بيه م ،الحد األقصىالى  نقربإننا  إنما حاولنا فيه ،مرضى
؛ خرين اللى واقفين قصادناقربنا من اآل .يمكن التنازل عنهاية وأوضاعنا التى ال ساساأل

يبدو  .نه ينال حظ معقول من التطبيق والتنفيذإبل  ،المجلسى على أمل مش بس يقر ف
وحتى  النهاردهلندن أعلنت أمس و  إن ،طفقى للمشروع البريطان ةبالنسب آخر طبعةنه إ

 .جدا كبيرةالنجاح ى نه فرصته فإ ؛من يوم السبت
بتدى فيه إ ،كبيرة ماهياشاالتحاد السوفيتى فيه نه معارضة إحاصل ى لال ولكن

فرنسا كذلك  .له حق االعتراضة يفضلوش يستعملوا بالنسبانه ما  نوع من التلميح و 
المشروع مش  برضهولكن  ،حاجةبقى معاكم على  طول وكل نعايزين  إحنا :قالت
  !من جانب فرنساى من التراخ شئمعنى هذا  ..بطال

مشوار طويل والمرجح  مشيوا معانالكن  ،ن وياكوا وكلهيماشي إحنا :الهند بتقول
ى وحتى على حسب رأ -وال بأس ربما  ،المجلس يتفق على قرارإن  نها بتفضلإ

المجلس هو ى يتفق عليه فى يكون هذا القرار الذن أ ال بأس -نيويورك ى ممثلهم ف
 ى.مشروع القرار البريطان

ى ف ةوأظن حضراتكم أخدتم منه نسخ ،شديد الشبه بمشروع الواليات المتحدة هو
 هومش ى إنما الموضوع قدامنا دلوقت .ها حاديها لكمو خدتأكانش امإن  ،بداية الجلسة

 إيهيبقى  .المبادئ واألوضاع التطبيقية على الطبيعة هوبل  ،ألفاظأو  فقراتبحث 
 حطهو شكال بيتكلم آ ؛االنسحاب ةمثال مسأل ةحسن طريقأإن  يمكن توافقوا على
 تانيةمن ناحية  ،المحتلةى االنسحاب من األراض :بينما بيقول ،التناقض فيه شكال

 !ومعترف بها ةمنآحدود الى  االنسحاب :ىأخر  ةفقر ى بيقول ف
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لم يحدث تفسير إذا  دور التفسيرى يجيلما ى يعن ،بعضى يصح االثنين يبقوا ز 
بطبيعة الحال هنفسرها على حسب  إحناف .يوافق المجلس على القرارمسبق قبل ما 

  .يتخذه المجلسن أ يجبى بالنسبة للقرار الذ منطقةله ى ومن األمين والذ فهمنا
ية بحيث تبقى بعد القرار ساسنه واضع األشياء األإمثال  ،ىأخر ى نواح يهف

ى ورد ذكره فى لال بيسموه ممثل السكرتير العام عن طريق ؛مفتوحة للمساومات
العملية مش ما  الحسابنهاية ى ألن ف ؛األمرى ف ةحاسم ماهياش ى برضهد .المشروع

من أو  ىمن االتحاد السوفيت اسواء ؛القرار بل نية تنفيذه من الجميعى سيرد لفظا ف
نصل إليه إن  وعلى األخص مقدار ما نستطيع ،من الدول األخرىأو  الواليات المتحدة

بين المرونة وزيادة قوتنا واستمرار ى والضبط الفعل ،االتصاالت الدبلوماسيةعن طريق 
  .صمودنا

بعد الظهر  النهاردهمشاورات جديدة  ،متصلة بالموضوعى لال خر الصورآمن 
ونفتح كل خطوط التليفون  ،نه يحدث اتصالإالسيد الرئيس أمر  .لبالد العربيةمع ا

أنا معرفش سيادة  .يحدثهم األخ أحمد حسنوأن  ،على عواصم الدول العربية كلها
لنا عليها لوا يقو  يقدرواأظن  ،ىحصل لغاية دلوقتى لال الرئيس وصلته بعض تفاصيل

 .السكرتاريه حاالى ف
 ةهنا قائمه مؤقت -ى لما حصل اتصال مع العواصم العربية أمامى لغاية دلوقت

السودان رافض سوريا  ،ىالبريطانتونس موافقة على المشروع  -وهيكون التانيين بعدين 
حناموافق و  :الجزائر بيقول ،ىعندوش لسه رأاالعراق م ،ةالمغرب رافض ةرافض  ا 

لسه متصلين  :ولبنان بيقولوا ،ضررينالالقرار أهو أخف  :ليبيا بتقول ،مرتبطين بالقاهرة
 موافقة. :اليمن بتقول ة،موافق :بتقول ةالسعودي ،مع نيويورك
 

 رافض؟ى لمين ال عبد الناصر:
 

وبعدين لما بعض  .عمليا لبنان لسه ،العراقى رأ لسهى لوال ،: سوريا والسودان والمغربفوزى
 إحنا ةالحقيق :وا يقولوادابت ،بيمثلوها بتعارضى لال نه فيه دول غيرإشعروا  ءالسفرا

ولسه بقى حكومتنا هتبحث وهتفكر وهترد عليكم بأسرع  ،مؤقت هد هبنقولى لال الكالم ده
 .حصلى لال إيهبط ضلنا بالل بطبيعة الحال األخ أحمد حسن غالبا هيقو  .ما يمكن
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حفظ الى  حاجتنا ،بالنا جميعا وباستمرارى طبعا فهى  ةيافكل هذا متصل بحك 
لكن على األخص تجاوبا  ،تجاوبا على األخص وأحيانا تعارضاى بالجو العالم اتصالنا

طبعا أهم هى ى لال نائولنا على نقطة ابتداء إلعادة بناحص ،وأهم من هذا .مع العالم
ى لال ءسو الرغم كل  -الحمد هلل  -ى جو مصر ى هيسير ف هفد .ركةالمعى حتى ف حاجة

المسئولية ى هيشاركوا ف ةطيب ةوكلما صارحنا الناس بطريق ،سليمنه إتكتنفه يبدو 
 – حاجةال من المتعلمين وال  -أنا سمعت من بعض حد من  فالحين بساط  .وهيتقبلوا
حناما يروح للملك حسين ويشوف شغله و  :ابيقولو  نسترد األرض إننا  المهم ،نعشانمام ا 
حب استعرض الصورة كما تبدو ألول انما بإ ،معينى رأى فأنا ما أحيد أبدا ف .العربية

  .على األقل ةهلو 
نقطع السلسلة بتاعت المرسى إننا  أمانى ال يمكن أبدا ونحن ف ،الوقتنفس ى ف

مهما  ،ى والشعوب العربيةما بيننا وبين الجو العربو  ،بين شعور شعبنا وثقته ما ؛بتاعنا
مليان ى لال البحر الكبيرى ال نفقد مراسينا والمركب تطلع فأو  ،قالت عنا وقلنا عنها

  !غيالن وياكلونا
رئيس ى بثقة أهلنا وثقة منطقنا وثقة وأمل العالم الكبير فينا وفلم نحتفظ إذا 

إننا  فمهم جدا !يبقى هنتوه وهنتاكل ،بهذه الشخصيةبهذا الوجود و لم نحتفظ إذا  ،دولتنا
يتيح لنا ن أ األمور ممكن ةنسبيى يكون فى لالئ، نقدم ونتوكل على اهلل ونوافق على ش

  ة.على أرض صلب ةنقطة بداية قوي
ى لال اليومى وكارثة كبرى وخطر داهم ف ..هتعتبرها كارثة اسرائيلإن  باعتبروأنا 

ومن مقدرتها على إعادة  ،هتعود الجمهورية العربية المتحدة متمكنة من أراضيها كلها
  .العالمى منطقتنا وفى بدورها ف -إضافية  كبيرةوبدون مشاغل  -البناء والقيام كامال 

نه من أهم النقط حتى عند أهلنا رغم إطبعا كلنا متبينين  ،العربيةبالنسبة للبالد 
أو  نهم ينسوهاإال يمكن أبدا مسألة ى د .حكاية فلسطين ؛الزعامةى كل ثقتهم الكبرى ف

طريقنا ى ية فئنها ةتكون عقبن أ ومع ذلك ال يجب ،ىمن التراخ شئخدوها بانهم يإ
  .بالمرة

وخصوصا  -نرى أحسن طريق لتحرير فلسطين  إحنا ،بالنسبة لفلسطينى يعن
ال عمر فلسطين ما هتاخد إال شعارات  ،ىنبتدإننا  - ةالجمهورية العربية تكون قوي وا 

ال عناء وشقاء   !وا 
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ى يغمزوا فن أ يريدواى لالأو  إما المخطئين -وا بعض يجنفس الوقت لما يى ف
 ؛معترف بيها ةعملنا وعملنا وقبلنا مثال حدود آمن :لواو ويق –الجمهورية العربية المتحدة 

، بنتكلم عنهاى لال نحصل على نقطة االبتداءى من هذا لك شئاضطررنا لإننا  نفرض
بهذه الحدود مادام االعتراف  .ةحدود خطوط الهدنى الواقع الحدود اآلمنة قد تكون ه

أو  يبقى فيه مراقبينإن  وسلمنا مثال ،هذه المنطقة وسلمنا بهاى ف اسرائيلاعترفنا بوجود 
كما فعلنا بالنسبة  -لسالمة اسرئيل ى ضمان دولأو  قوى الطوارئأو  من األمم المتحدة
 !ةبقت حدود ثابتة وآمنى ماه -ا مجلس األمن هوضمن تيتوالقتراحات الرئيس 

ونقدر نصرح بيه  - حق احتفاظ شعب فلسطين كامالمن  لكن هذا ال يمنع أبدا
ى نفرط فن أ ال نختار وال نريد وال نملك وال نستطيعإننا  - ونقدر نقول ونسلم بأمر واقع

ونحن  ،ألن هذه الحقوق ملك ذلك الشعب ؛كثير من حقوق شعب فلسطينأو  قليل
 .تردد كما فعلنا حتى اآلنى ييد بدون أأدها كل التؤينإننا  ومصممين ،نقدسها ونحترمها

 
  ..نيالموضوع طبعا يمس قضيت هو: الناصرعبد 

وجود اليهود على ى أ ،المصريةى قضية احتالل األراضى ه :القضية األولى
  .قنال السويس

 .قضية فلسطينهى  :والقضية الثانية
بقى  النهاردها، الموضوع أساسلسطين فبقاش قضية ام النهاردهالحقيقة الموضوع 

 :وأنا قلت من سنتين .عن فلسطين وقضية فلسطينوبعدين الكالم  قضية احتالل بلدنا
وقت ما هنغزو ى ف احناإن  تقديرناى ولم يكن أبدا ف ،لتحرير فلسطين ةخط شعندناام

مش  :موضوع أوال ،هذا الموضوعإن  ألن كنا بنعتبر .اسرائيلعلى دولة ى لنقض اسرائيل
 .وتساندها اسرائيلأمريكا بالذات تؤيد إن  وكنا نعتقد ،ىولكنه موضوع دولى بس محل

الى  ندخل احناإن  بناء قواتنا المسلحةى حتى فأو  تفكيرى أى نش داخل أبدا فاكافم
  !ونعيد دولة فلسطين اسرائيلعلى دولة ى لنقض اسرائيل

قواتنا المسلحة لنكون على ى نكنا بنب إحنا ،فاتواى العشر سنين اللى ولكن ف
 - 05سنة ى لته فق أنا هالكالم د .ىاسرائيلعدوان ى نصد ونحطم أ احناإن  استعداد
الدول العربية إن  :وقلت ،مؤتمرات القمةالى  لما دعيت - 02أول أو  يمكن 05آخر 

اليهود أيضا  .الزم أوال نكون قادرين على الدفاع عن نفسنا ،مش قادرة تدافع عن نفسها
أو  وقتى أى إنهم يحطموا الدول العربية ف أساسعلى  ؛كانوا بيشتغلوا بإستراتيجية أخرى

وحطموا قواتنا المسلحة واحتلوا منطقة  ،يونيو 0ى وحصل ما حصل ف ،القوات المسلحة
  !سيناء
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حناو  شمس بدران وأنا لما إن  أفتكر ،يونيو 0تقريبا استلمنا القوات المسلحة بعد  ا 

 - بالليل 0رحت يوم  ،0وال  0رحتش وال ام 0أنا رحت  -يونيو  0رحت القيادة يوم 
ى وكان زكريا مح ؟نت عندك كام بندقيةإ :لهل وقا ،الدينى وشمس بدران سأل زكريا مح

 0888ى أنا عندإن  :لهل الدين قاى فزكريا مح ،الدين ماسك قائد المقاومة الشعبية
 0كان الوضع يوم  هد! الجيش خلص وتولى أنت المسئولية احناإن  :فقال له ،بندقية
  .بالليل

 - من الجيش راجع بالفانلة واللباس ،بعد كده الحقيقة ابتدى بناء الجيش
منهم  0إن  المفروض ،فرق 0عندنا  النهارده - العساكر حتى راجعين من غير بدل

الباقيين لسه  ،منهم استكملوا التسليح والتدريب 0 ..جم من اليمنى الل أساسعلى 
إن  عملية هجوم عشان نضمنى ولكن فعال ف ،المفروض عندنا معدات .ستكملوشاام

  ..يتينأساسالزم نضمن حاجتين  ،خدش هزيمة تانيةانام احنا
  .بالنسبة للعدوى يكون عندنا تفوق عدد احناإن  :العملية األولى
ى استخدام قواتنا المسلحة وكفاءة أيضا فى يكون عندنا كفاءة ف احناإن  :العملية التانية

ذا  ،ألن مهما كان عندنا قوات مسلحة ؛القيادة نش عندنا قيادة تقدر تديرها يبقى اكاموا 
  .وقتالى  ودا الحقيقة بيحتاج ..كارثة مهما كانت قواتنا المسلحةى ندخل ف

 ،وقتى أى ف اسرائيلعمليات ضد ى بأى ممكن نبتد احناإن  ىطبعا من الطبيع
طبعا له  هولكن د ،سيناءى نعمل عمليات فى نبتد ..ولكن ال تكون هجوم مباشر

حالة ى ف احناإن  أيضاى طبعا من الطبيع .بونايحساباته ألن هم طبعا مش هيس
ضرب المدنيين إذا  بحيث إنه ؛رادع للعدوأو  العمليات العسكرية الزم يكون عندنا قوات

  .ضرب المنشآت أضرب المنشآتإذا  ،أضرب المدنيين
هتقوم هتكون غير ى الحرب الجديدة اللإن  :بيقول ،ومن كالم إشكول األخير

فات ى الدور الل ..أنا فسرت هذا التصريح على إنها هتكون !فاتتى الحرب الل
يضربوا المصانع والمنشآت  هالدور د ،ضربوش المصانع وال ضربوا المنشآت الحيويةام

  .نكون قادرين على ضرب أيضا منشآتهم الحيوية والمصانع احناإن  ويجب ،الحيوية
 احناإن  ساعات طبعا الواحد بينه وبين نفسه بيفضل ،هنا السؤال الحقيقةى جيبي

ولكن هل ممكن نقبل مبدأ الحرب بس من  ،نستعيده بالحرب ..نستعيد ما فقدناه بالحرب
بنقدر نصبر مدة لغاية  إحناوبعدين  !نقبل هذا المبدأ احناإن  مش معقول ؟أجل الحرب

  .نفسنا ثم نقاتلى ما نبن
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 ،يوم الخميس بعد الظهرى قدامى جالنا كان المشكلة اللإذا  ،هذا الوقت بقىى ف

ألن كان المفروض إنه ؟ ىوافق مجلس األمن على المشروع البريطانإذا  هو موقفناما
ى إنهم رفضوا المشروع الهند :سوريا وقفوا قالوا .يحصل تصويت عليه يوم الخميس

 !مشروعى وهيرفضوا أى المشروع البريطانوهيرفضوا  ،ىورفضوا المشروع األمريك
ممكن  ؛مش جاهزين الحقيقة نزيح اليهود من سيناءى دلوقت إحناطيب ما  

عشان ى تقدير ى وف .نزيحهم من سيناءإننا  حناش جاهزينانسبب لهم خسائر لكن م
زائد بنعوز نزود قواتنا المسلحة  عن وضعها  ،بنعوز سنةى نزيحهم من سيناء يعنى يعن

بدل ماعندنا  ،فرق 08فرق يبقى عندنا  0بدل ما عندنا  ؛٪08على األقل يمكن ى الحال
  .فرق 5فرقتين مدرعتين يبقى عندنا 

 ،موجودى الطيارين اللى هو النقص الفادح فى الل ،ىطبعا الموضوع التانى جيبي
 احناإن  ياإما ؛نستعوض هذا النقص احناإن  الزم نحاول بكل وسيلة من الوسائل

 هد .يمكنادرب طيارينا بأسرع مننحاول أو  ،على الروس إنهم يدونا طيارينى نضغط تان
بعد إن  ألن معروف ؛معروف لليهود كويسى رأيى هذا الوضع ف ،ىالوضع العسكر 

المعدات واألفراد ى ها حصل عندنا خسائر فيانضرب بى الجيش ما انضرب بالطريقة الل
  ؟يبقى إمتى نقدر نستعيد قدرتنا على العمل ،وأسرى

عملية ى حاربنا هل هنقامر وندخل فإذا  هل ،النقطة التانيةى يجتوبعدين ب
ى كان السؤال الل ؟هاعملية نكسبى الزم ندخل ف وال   ،نكسبهاشامأو  ممكن نكسبها

وهنعوز على  النهاردهحناش مستعدين للحرب ااكنا مإذا  طب ..موجود يوم الخميس
هل نأخذ بالموقف  ؟ىأقر مجلس األمن المشروع اإلنجليز إذا  ما هو موقفنا ،األقل سنة

  ؟ثم ماذا بعد ذلك ؟ونرفض المشروعى السور 
حالة الموافقة على المشروع ى ف :قلت له ،وبعت لمحمود رياض أنا يوم الخميس

مش ملزمين  إحنا .نقولشام ..موقفنا منه هيكون عدم القبول وعدم الرفض ،ىاإلنجليز 
  .هنبحث الموضوع احناإن  :ولكن ممكن نقول ،نرفض احناإن  نقولأو  نقول قبلنا

 إحنامطالبنا  ..صياغته الحالية حاطط حاجتينى فى المشروع اإلنجليز 
ذا  ،يمر المشروع وبرضة حتى بعد ما .محطوطة ومطالب اليهود محطوطة وافقنا على وا 

ممثل السكرتير العام لألمم المتحدة  هبعد كدى جيألنه هي! حاجة اانتهاشالمشروع م
  .المشروعهذا تنفيذ لهيتصل بنا وحيتصل باليهود 
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ما الزم  ؟هينسحبوا فين وهيتصل باليهود ،بالنسبة لينا مطلبنا هو االنسحاب
 .boundaries secure and ecognized ومعترف بها الحدود اآلمنةالى  هينسحبوا

كان هو هينسحب إذا  ىالوضع الطبيع؟ boundariesالــ االنسحاب األول وال  هيبقى  إذا  
ى وكاتبين ف .والزم نتفق على هذا بعد كده ،يبقى الزم ينسحب للحدود اآلمنة

وهم حاولوا  !all territoriesمش كاتبين  territories  withdrawal fromالمشروع
يحاول يعمل تعديالت  :أنا بعت لرياض يوم الخميس وقلت له برضه ،يعملوا تعديالت

مشروع  هدإن  :وهم قالوا !ولكن ما أمكنش إنه يعمل تعديالت ،بالنسبة للنقطتين دول
  !متوازن

ى د :ويقول برضهالمندوب ى جيهي ،الواحد بيفكر من الناحية العملية
demilitarized zones طبعا  :انسحاب هيقولكان هيحصل إذا  .الزم نتفق عليها

الكالم مع هذا ى الموضوع هيطول فإن  ىرأيى طبعا ف !إيهمعرفش  ،شرم الشيخ ،العقبة
  .األخذ والعطاءى المندوب ف
  :بعدى نرفض المشروع لآلت احناإن  مش من المصلحةإن  ىرأيى ف

  !خالص انتهى ..ىجيبنترجى إنه ي النهارده ،رفضناهى المشروع الالتين -
أصبح  برضه ..بنترجى إنه يرجع النهارده ،رفضناهى الروس -ى المشروع األمريك -

  .مستحيل
ى هنالق ،ىبعد شهر هنترجى إنه يتعرض تانأو  بعد شهرين ،رفضناهإذا  هالمشروع د -

  !منه موجود أمشروع أسو 
الواحد عنده الناحية القومية إن  برضهمع  ،قدرنا نحل الموضوع بسالمإذا  طبعا

كالم  هد ..نضرب اليهود بمعركة عسكرية احناإن  وعملية الزم عشان يبقى لنا رد شرف
إن  :ويقول ،هذا الموضوعى ف مولكن الواحد بيقدر يعمل كبح لجماحه .الناس موجود بين

تنا للتدمير آبدل من نعرض منش ،فهو أحسن ؛قدرنا نحل الموضوع بسالمإذا  احنا
نش اكامإذا  هنحارب ..فالحرب .هنعرض عدد كبير من أوالدنا وأهلنا للموت برضهو 

 .هذا الموضوعى فى أما السالم فنمش ،نحاربإننا  هناك بد من
 إيه - ههيحصل بكر بعد ما -ثم ننظر بعد هذا  ،نرفضوشامإننا  ىولهذا فرأي 
بنقبل  احناإن  ،رفضهالخطوة التانية بعد عدم إن  ىرأيى ف .نعملها اللى احناات اإلجراء
 إحنا ،قبلنا هذا المشروعإذا  نقابل ممثل األمم المتحدة إالن أ لن نستطيع ناألن ؛المشروع

  .بهذاى طالبين دلوقتممش 
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فقرتين  أساسعلى  ؛هيسبب لنا عدة مشاكل داخلية وعربية هدإن  أيضاى رأيى ف

  ..القرارى دين فو موج
وأقرينا  ،ىسرائيلأوال اعترفنا بالوجود اال احناإن  معنى هذاى الل :الفقرة األولى

قبضوش حاجة لغاية االكالم الحقيقة هم م ؟إيههم قبضوا من دا  !اسرائيلقيام دولة 
حاجة  مافيشوهم هيقبضوا تصريحات مننا  ،هنقبض االنسحاب إحناى رأيى ف !ىدلوقت
الداخل ى طبعا نتيجتها انفعاالت ف ؟إيهولكن طبعا نتيجة هذه التصريحات  !مادية

  !سنة 08كنا واقفينه بقالنا  إحناوتراجع عن موقف يمكن  ،وانفعاالت بره
ى كل الكالم هو ف ،boundaries secure and recognizedإن  علما

كانت نتيجة مفاوضات بين العرب  ،29تمت سنة ى اتفاقيات الهدنة الل .اتفاقيات الهدنة
على  :وقالوا ،وطلعت هذه االتفاقية وكانت نتيجة مفاوضات بين دولتين ،واليهود مباشرة

 هكل الكالم د ..لبحر والجواالبر و ى على إنهاء العدوان وعدم التهديد ف :وقالوا ،السالم
قطعا قد يفسر هذا الكالم على ! إنها اتفاقية أساسخطوط هدنة على  :وقالوا .اتقال
  .إنه اتفاقية سالم بطريقة غير مباشرة مع اليهود أساس

ى هى الل 0فقرة  ..اآلخرى موجودة فى أيضا نقطة ه ،هذا المشروعى فى جيبي
 ،هتؤخذ طبعا بعد كده عليناى هنا الحاجة الت ؛ممثل السكرتير العاماختصاصات ى ف

هناخد بس مش معقول  ..ىنداهناخد وهى كنا عايزين هنحل حل سلمإذا  ولكن طبعا
  !ىنداومش ه

ى نداهل ه ، recognized boundariesهو إيهنديه هنا الحقيقة اهى الل
طلبوا إذا  ،من سيناء شئى أ أو غزةلن نتنازل عن  احناإن  ىرأيى ف أرض؟

demilitarized zones نوافق عليها على الحدود  احناإن  ىالطبيع هشرم الشيخ فدى ف
  .نوافق عليها احناإن  ىالوضع الطبيع ..يبقى من عندنا ومن عندهم
عليه ى وشعور الناس وحالتهم على ماه ،برضهى رأيى لكن النتيجة بقى ف

وهناك دوائر تريد إنها فعال  ،طبعا عربيا هيبقى رد الفعل مش كويس ضهبر  ؛النهارده
 ..يجب إنهم يحطونا أمام أحد احتمالينإن  :ودوائر بتقول !تعزلنا عربيا وتضعفنا داخليا

ى ننتحر انتحار عسكر ى يعن ؛ىياإما ننتحر انتحار سياسى إما ننتحر انتحار عسكر  يا
 ،مضمونى وبهذا يبقى االنتحار العسكر  !ىننا ندخل معركة عسكرية وننضرب فيها تانإب

  !الداخل وعربياى نقبل حاجات تؤثر علينا فإننا  بحيث ؛ىننتحر انتحار سياسأو 
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بما فيهم األمريكان وبما فيهم اإلنجليز وبما فيهم اليهود  -هيحاولوا بكل الوسائل 
الحقيقة الواحد ى ولكن ف !تصفية قضية فلسطينهو معنى هذا إن  إنهم يبينوا -نفسهم 

المستديرة  المائدةهون والكتاب األبيض و امن أيام لجنة مكم ،لما بيرجع حتى للتاريخ
تكلموا فيه بعد الحرب اأول ما  ،لليهودى الوطن القوم .كلهاى والعمليات بتاعة فلسطين د

 ،وبعدين كبر شوية ورفضوا العرب ،حتة صغيرة ورفضوا العرب كان العالمية األولى
وتم ما تم  ،جه التقسيم ورفضه العرب ،20وبعدين كبر شوية فرفضوا العرب لغاية سنة 

فجه  ،اررفضنا القر ى فترة األشهر دى األمم المتحدة فى ف برضهحصل ى والل !20سنة 
  !؟نرفضشامأو  هل هنرفض أفجه قرار أسو  ،رفضناهى قرار تان

 :أما يتقال ،النهاردهدوليا  برضهماهو وضعنا ووضع القضية  :النقطة التانية
حناواليهود يقبلوا و  ،بناء على قرار مماثل لهذا القرارى إنهم عايزين يحلوا حل سلم  ا 

 ؟!نرفض
قبلنا هذا القرار هنحتاج إذا  احناإن  ىورأي ،الحقيقة بالنسبة للموضوعى رأي هد

وهنحتاج مجهود  ،عشان نفهم الناس ونلم الناس وننظم نفسناى مجهود كبير جدا داخل
سنة ى ما عملنا فى ز ى نصر سياسالى  مش هنقدر نحول الموضوع ،أيضا كبير عربيا

00! 
 

والمشروع من  ،بيحكمهاش العاطفةامصائر األمم مإن  ،تمام سيادتكما قلت ى : هو طبعا ز السيد
ى هنا ف إحناطبعا مشكلتنا  .ء زى ماقال الدكتور فوزىالناحية العملية هو نقطة بد

لكن  .سيادتكما تفضلت ى ز ى يعن برضهالجمهورية قبل المشكلة العربية بوجهها العام 
يمكن هم ى يعن ..قبل المشروع هتحصل مفاوضات طويلةإذا  طبعا ..سؤال يههو ف
 !فكرهم يطلبوا مثال بقاء القدسى كان ف هود ،سيناء كلها تبقى منزوعة السالحإن  يطلبوا
اآلخر بنوع من ى فى المفاوضات قد تطول ويمكن قد تنتهإن  :عاوز أقول ىإن ىيعن

  .بالفشلأو  التوقف
ى والدخول ف هإنها عند إصدار قرار بالشكل د ،ذهن األمم الكبرىى فى الل
مش  إحنافطبعا  ،محتمل جدا إنها فورا تمنع ورود األسلحة للشرق األوسط ؛المفاوضات

ى هو اللى الحل السلمإن  منا مقدمايبقى سل   ..نوقف التسليح بتاعناى الفترة دى هنقدر ف
  !فيه القبول
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 ؟هذه المسألة مش هتتعملإن  حاجةى من أأو  فهل فيه ضمان من الروس
 -كده محتمل جدا ى ز  -المفاوضات  ءالقرار وبد بعد صدورى المتوقعة يعنى دى يعن
ر األسلحة يصدتإنه يصدر قرار من الدول الكبرى بحظر  ؛ذهنهمى كان بيدور ف هود

  .للشرق األوسط
ة الطويلة الفتر ى مش هيكون حتى ال نتعثر بعد كده ف هدإن  هل فيه ضمان
هذا القرار بعد صدور صدور ى محتمل قو  هألن د ..سؤال هد ؟بتاعة المفاوضات وال أل

 قرار مجلس األمن.
 

 محتمل.  هدإن  ظنشاأ: معبد الناصر
 

ال هيقف حالنا  ،ىيتفقوش على الحكاية دا: بس ناخد من الروس إنهم مالسيد فترة ى ف برضهوا 
بس لو ضمنا هذا يمكن المشروع  ،يبقى لنا قوة ذاتية ونقدر نناضلإن  محتاجين فيها

  .نا من بناء نفسنانلعلها تمك ءيبقى مقبول كنقطة بد
هو هناك اهنا م إحناما نغرق  إيهى دا يعن ،أما القضايا العربية بتاع المغرب

 - إحناوبعدين  .كالم مادام السعودية والكويت والبالد المحيطة بنا موافقة مافيش !بعيد
إن  مش مأمونة العواقب ،أخيراأوال و  إحنامصيرنا  هد إحنامشكلتنا  داخليا -باقول ماى ز 

بنغامر بحاجات  برضهنبقى  وال   ،البالد العربية لها عاطفةإن  نرفض ونقف لمجرد احنا
وحينئذ هيقف تسليح  ؟!ال ألاهل هيحصل حظر على األسلحة و  ..بس يهمنا إحنا !كتير

 كلها.ى نناقش االتصاالت والحاجات دى يعن !الجيش بتاعنا
 

المشروع  ..نقدرشام ،ىعن الواحد من االطالع على المشروع البريطان يافندمالواقع ى : فمحى الدين
المشروع متوازن  ،ىتفضلت دلوقت سيادتكما ى وز  .ناجانبى كله كويس فأو  ئكله س

ما قال ى وز  -نفس الوقت أورد طلبات اليهود ى وف ،جدا ألنه أورد الطلبات بتاعتنا
  .ىجدا بالمشروع األمريكانهو المشروع شديد الشبه  -ى الدكتور فوز 

العملية هو إعادة ى كان دور بريطانيا فده يعنى إن إن  :باقول برضهولكن أنا 
محاولة من جانب بريطانيا  هدإن  ىتصور ى أنا ف ،ىصياغة المشروع األمريكان

  .حل يقبله الطرفينالى  باالشتراك مع أمريكا للوصول
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إنه جاب  ،أشرت إليها سيادتكى الل يةأساسهو بس المشروع فيه بعض عيوب 
االنسحاب مش هيكون من إن  بال شكى يعن هود !من غير تعريف territoriesكلمة 

ال كان حط كلمة  ،احتلها اليهودى اللى كل األراض وربط االنسحاب بإنهاء حالة  !theوا 
اليهود إن  معناه هد ،boundaries  recognize: ىيعن 0البند نمرة ى وقال ف ،الحرب

ى ولذلك يعن .secureهيقدموا مقترحات بخصوص حدود يعتبروها من الناحية العسكرية 
 ،اسرائيلب recognitionطالما هيحصل  احناإن  - ىقاله الدكتور فوز ى الكالم الل -

عتقد اأنا ب .تكون حدود آمنةن أ خطوط الهدنة القديمة يمكنإن  :يبقى من الممكن نقول
 ..العسكريينلكن ى من السياس هد

  
  !لش كدهاقام ..اسرائيلب recognition مافيش: عبد الناصر

 
 .and recognizedهنا  يافندم recognition: فيه محى الدين

 
 !آخرى ش اسرائيلب recognitionــ وال شئ هدى يعن ..هآ: عبد الناصر

 
 secure andكلمةى آخر فى لكن العسكريين قطعا لهم رأ ،ى: القرار دا سياسمحى الدين

recognizedالحدودى ألنهم هيبصوا للعملية من الناحية العسكرية وهيطلبوا تعديل ف ؛. 
المنطقة ى ز  ،مرتفعات القنيطرةى ز  -أجزاء معينة من الحدود  يهفإن  :وهم قالوا قبل كده

ال تبقى المدن بتاعتهم تحت  ،ال يمكن إنهم يتركوها بهذا الشكل -ى بتاعة جنين د وا 
 !يةساسنقطة الضعف األ ..مرمى المدفعية العربية

الكالم مع ى غطتها كويس جدا فكرة ف سيادتكى النقطة دإن  شك مافيش
شرم الشيخ والعقبة ى ف demilitarized zonesنك وضحت له لما يطلب إ ،رسونندأ
 هإنما سيناء طبعا د ،ىدالحدود ى جانبى ألن ممكن يحدث نزع سالح ف ؛معقول هد

  !بذاتها اسرائيللمناقشة ألن سيناء أكبر من لموضوع مش قابل 
 - المشروعات السابقةى مهمة الوسيط ف ،الواقع مهمة الوسيطى نقطة الضعف ف
يصل إليها ى ا رقابة تنفيذ التوصيات والحلول اللأساسكان  -ى عدا المشروع األمريك

حل الى  لمبعوث األمم المتحدة صفة الوسيط للوصولدى إلكن هنا  .مجلس األمن
وظيفة الوسيط  -ما تفضلت  سيادتكى ز  - برضهلكن  .يرضى عنه الطرفينى سلم

مدى ى العملية وألى هنقدر نمش إحناى زاا  و  ،تمايهى هترتبط أيضا بطريقة التفاوض الل
  .المهمة بتاعتهى هنقدر نتماشى مع الوسيط ف
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من المعلومات  -أنا شايف  ،ىالواقع رد الفعل العربى بيظهر قدامنا بعد كده ف
لها قيمة موافقة على ى الدول العربية اللإن  - ىدلوقتى قالها الدكتور فوز ى الل

 ،البدايةى التطرف فأو  ةاالغكانت واخدة موقف المى الجزائر اللى يعن  ..المشروع
 .موافقة

  
 هيوافقوا. هم  ،هنوافق عليه إحنا شئى أإن  تعهد ادونإى : الجزائر يعنعبد الناصر

 
السوريين  ،هتوافقى تصور ى ف ..ليبيا طبعا هتوافق ،تونس موافقة ،: هيوافقوا عليهمحى الدين

أبدا  مافيشو  !هم اتعودوا على كلمة الى يعن ..ىهيعارضوا حتى لو كان المشروع سور 
السورية الحاضرة الحكومة إن  تصورش إطالقاااوم ،فايدة إنهم يتزحزحوا من موقفهم

ذا  !سليمى بتفكر تفكير سياس ى الموقف المتطرف اللأو  تماشينا مع المبالغات إحناوا 
 !نفسنا مش هنقدر نتحرك يمين وال شمالى هنالق إحناى بتقفه حكومة سوريا يعن

  .غير قادرين عليها إحناى تصور ى هيفرضوا علينا أوضاع أنا ف
 سبيل الوصولى لتنازالت المحدودة فلو قبلنا بعض ا احناإن  شكى وبدون أ

نقفل إننا  أحسن بكثير جدا وأأمن عاقبة من هدإن  تصوراأنا ب ،حاليا ىحل سلمالى 
بعد سنة إننا  :وبنقول .موضوع االستعداد للحربى فى ونمش ،على نفسنا الفرص

 احناإن  الدنيا ممكنى حرب فى أى يعن ..طب ما هو بعد سنة هنحارب ،هنحارب
لو كسبنا الحرب هتبقى حاجة كويسة إننا  وبقدر مانقدر !نخسرها احناإن  نكسبها وممكن

 ..ممكن نخسر الحرب احناإن  اعتبارناى هو الزم كمان فطب ما ،ثار العدوانآوصفينا 
  !نستبعده من تقديرنا احناإن  يجوز مطلقا دا احتمال ال

 !بكثير أأسو  ..من دلوقت أالموقف هيبقى أسو  ،إذا خسرنا الحرب للمرة التانية
 .ده حصل حاجة بالشكلإذا  مرةى مش هنقدر نجابه الموقف تان احناإن  تصوراوأنا ب
ن أ كان يجبى الجبهة الداخلية وتماسكها قدرت تمنع االنهيار اللإن  ،واقع األمرى يعن

عملته وبالتضامن مع  سيادتكى وبعدين بالجهد الكبير الل ،يونيو 0يترتب على عملية 
  .آخرهالى  ..قوة دفاعية ممكن إنها تتحول مستقبال لقوة هجوميةى قدرنا نبن ،الشعب

يزيد أضعاف أضعاف  هالكبير جدا د  riskــ ال ،كبير جدا risk يهف هولكن كل د
ى عشان نصل لحل سلم ؛ىالوقت الحالى نعملها ف احناإن  ممكنى على التنازالت الل
 .ثار العدوانآنزيل  احناإن  ..النتيجة هيوصلنا لنفس
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 ئرد فعل س يهالبالد العربية هيبقى فى فإن  ،مش متصور برضهأنا ى وبالتال
 ،شايفينه إحناما ى شايفة الموقف ز ى ألن البالد العربية كلها ما ه ؛لمثل هذا االتفاق

ن احناو  ،نقبلش ام ..إنما أل !يتفضل يقدمه وبنناقشهى عاوز يقدم حل تبادلى اللى ويعن  ا 
كل  احناإن  - ماقلت سيادتكى ز  -إن  عتقدابالعكس أنا ب ،فرطناشام إحنا ؟!فرطنا

كان ى وبنرجع نحاول نصل للوضع الل ،أوضع أسو الى  بتنتقل العملية ..بنقول الما
ى تصور ى أنا ف فحل الموضوع سلميا كل ما كان مبكر! هوشاقبلنامو معروض علينا 

  .بيكون أفضل
وأنا  ،ئمش هيكون سى أغلب العالم العربى رد الفعل فإن  ،أنا متصور برضهو 

 إحناأكبر بكتير مما ى العالم العربى ف سيادتكى الثقة فإن  :هباقولى بكرر الكالم الل
 كل الناس بتتفهمه وبتقبله. ى تصور ى بتشرح الموضوع ف سيادتكولما  ،نتصور

 
 ،ألنه مش محدد النقط فيه محددة بالذات ،نفسهى المشروع البريطانإن  ى: معرفش أنا رأيرفعت

حتى  شئهنقبل إننا  الخطورة فيهى الموقف الحال !شئى هو لن يغير من الموقف ف
تحقق سواء من تعايزة  اسرائيلى هى حتى المطالب اللأو  سواء االنسحاب ؛هوشاخدنام

من  ،ناحية قطاع غزةهيكون مجال الكالم فيه من ى الل إيهومعرفش  ،ناحية تحييد سيناء
 يمسكوا الساحل نفسه من إيالتأو  كالم اليهود عايزين طريقى وف ..ناحية شرم الشيخ

عالوة على موضوع  ،تضمن هذا المرورى اللى وقوات من عندهم ه !شرم الشيخالى 
بل  ،شئلن يغير من الموقف ى قبول المشروع البريطانى فتقدير  !القناةى المرور ف

معرفش هل المشروع ى وبالتال ؛عربيا أو سواء بالنسبة داخليا أكترالعكس هيأزمه ب
 !أكتربالعكس هيأزمها  ،ال ألالحل المشكلة و ى هيؤدى البريطان

 
فممكن مع الراجل  !موضوع مرفوض هد ،هو طبعا بالنسبة لحكاية نزع سالح سيناء ..ال عبد الناصر:

ولكن ماأظنش إنه هيحصل طلب لنزع  !متأسفين :لهل بنقو  ،طلب كدهإذا  ىيجايهى الل
لكن ممكن يحصل بالنسبة لشرم  ،التصميم على نزع سالح سيناءأو  سالح سيناء

ألن  ؛أراضيناى لكن مش اليهود يقعدوا هنا ف !هش كالميفادا موضوع مإن  وأظن .الشيخ
حناو  !انسحاب مافيشإن  هدا معنا ى تفسيرنا لالنسحاب هو االنسحاب من كل األراض ا 
 .المحتلة
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ولكن  ،مرور القرار مش هيعمل حاجة ..القرار مش هيعمل حاجةإن  :أنا قلت
طبعا قد يثيروا  !هيثار مع الممثلى والكالم الل ،مهمة الممثلى بعد كده هتبقى المشكلة ف

حناو  ،إيهموضوع غزة وتدويل قطاع غزة ومش فاهم   بنقبل :هذا الوقت نقولى ف برضه ا 
  .أثيرإذا  بنرفض هذا الكالمأو 

على  هاالنسحاب د ..احتالل وفيه مطلوب انسحاب يهفى هو يعن ،ىقصد
  !امضهذه العمليات كلها غى المشروع ف ؟إيه أساس

 
ألن اليهود مصممين على  شئهتكون النتيجة إنه لن ينفذ  ،الفكرة هنقبل المشروعى : هرفعت

والبعض بيتكلم على  ،مصممين على قناة السويس ،مصممين على غزة ،شرم الشيخ
  !موضوع العريش

 
ى تقال فإى يعن ؛ىخدوش أبدا ككالم نهائاناكله م برضههذا الكالم ى يعن ،كالم هد ..ال عبد الناصر:

 مافيشبناخد العريش يبقى  :قالواإذا  !خدوا العريشاهم عايزين يإن  :حاجة من الحاجات
حناو  !هذا الموضوعى فايدة ف نفس ى وف ،هنحاول نحل سلمياهذا الوقت ى طبعا ف ا 

 يهعلى قد ما تقوى قواتنا المسلحة على قد ما يكون ف ،قواتنا المسلحةى الوقت هنبن
بعد شهر بيبقى  ،مثال قدامنا سنة احناإن  هو معروفلكن ما .ىإمكانية للحل السلم

هذا  ،أشهر 0قدامنا إن  أشهر هيبقى معروف 2بعد  ،شهر 00قدامنا إن  معروف
استعدادنا ى تدريبنا وفى قوتنا وفى على قد ما نزود ف .إنهم بيحسبوه - ىرأي أنا -الكالم 
 مواتية لنا.ى نحصل على شروط حل سلمإننا  على قد ما نقدر أيضا ،للحرب

 
 ؟نفسناى ال نستطيع حتى نقو  احناإن  : ما هو احتمالرفعت

 
 !اتفاق معاهى نوصلش ألاويغرز ومى جيي هممكن الراجل د احناإن  ماهو احتمالطبعا  عبد الناصر:

 
بس الروس  ،إنه يحصل اتفاق -الدكتور عبد العزيز ما بيقول ى ز  - احتمالى : ال يعنرفعت

فيفضل الموقف كما  ..بالسالح اسرائيلبتزودش ايمتنعوا عن تزويدنا بالسالح وأمريكا م
 !هو
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ى الجلسة اللى فى أظن كالم على صبر  !بهذا الشكل شئممكن يحصل إن  أظنش ما عبد الناصر:
ى قاله على من الروس هو الكالم اللى آخر كالم عند أنا هو ؛ىفاتت كان واضح يعن

 فاتت.ى الجلسة اللى فى صبر 
 

ى المجال السياسى خطتنا كان النضال فى ف ،ما أنا شايفهى : هو الحقيقة الموقف ز صبرى
قرار ى أأو  بل لو صدر هذا القرار ،شئى والموقف لم يتغير ف .ىوالعسكر ى واالقتصاد

سواء  -النهاية بيبعت مبعوث ى ألنه ف ؛الموقف لن يتغيرى رأيى ف برضه ،غيره
ى ف -ى باختصاصات المشروع الهندأو  ىكاتبها المشروع اإلنجليز ى باختصاصات الل
المرحلة هذه ى فما هو الهدف ف ،هناى جيوي اسرائيلويقعد يروح ى يجيالنهاية المندوب ه

لو أمكنا نحل المشكلة بالطرق السلمية دون ى طبعا الهدف النهائ ؟ىالنضال السياسى ف
 .بنبقى حققنا هذا الهدف ؛حقوقناى دون تنازالت بمعنى تنازالت ف ،الحربالى  اللجوء

الى  ،ىالهدف من النضال السياسالى  ولكن هناك هدف آخر ال يقل عنه أهمية ألصل
  .معانا باستمرارى عام عالمى تكوين رأعلى األقل أو  عزل

الى  كان التطور باستمرار ،فاتتى فترة األشهر اللى شايفين ف إحناما ى وز 
 النهاردههو السؤال  .كنا واقفينه عالميا اللى احناى أحسن من ناحية الموقف السياس

األشهر ى بما كسبناه فى هل نضح ..يمكن محدود شويةى بالنسبة لهذا المشروع متهيأل
مجلس األمن ى ف اسرائيلوعزل أمريكا و  ،ىالعام العالمى الرأى فاتت من كسب فى الل

كمناورة حتى نعتبرها  وال   ؟!اسرائيلنرفض هذا المشروع وتقبله  إن احناب ،واألمم المتحدة
ى الراجل يتفاوض وبنحط شروطنا ز ى جيوبي ،طيب ونحل :نقول احناإن  ،سياسية

ى النضال السياسى نستمر ف احناإن  ؛شئى والموقف ال يتغير ف ؟عاوزين إحناما
اتحلت سلميا كان متحلتش واهلل  ..اهلل األمر ىيقضى يعنإن  الى ىوالعسكر ى واالقتصاد

 نكون جاهزين عسكريا.
 

منحازين إننا  ،ىالعام العالمى : هو القبول بال شك فيه استمرار لمكاسبنا من ناحية الرأأبو النور
ننا ناس مش متعنتين ،للسالم ها مقدور عليها باعتبر أنا  برضه ،فمن الناحية العربية .وا 
أنا  .أكثر من الناحية الداخليةى تبقاش بالخطورة قو اوم ،فيهاى نمش احناإن  وممكن
العدوان وما جاء وراء العدوان كان  ؛تكون الموضوع كلهى الناحية الداخلية ه باعتبر
  !وهز هذا النظام ا هو هز الجبهة الداخليةأساس
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إذا  إال ،ىالعام الداخلى قبولنا دون شك هيكون له رد فعل كبير جدا على الرأ
شبر من ى لن نفرط ف احناإن  :أول نقطة ..ىالعام الداخلى نقطتين اتنين وضحناهم للرأ

إننا  النقطتين دول لو وضحنا .قناة السويسى نقطة المرور ف :النقطة التانية .أرضنا
النقطتين دول مش ممكن هنفرط إن  أساسعلى  ؛مع المندوبى ناخد وندمستعدين 

ماشيين  اللى احناأحد الحلول السياسية  هدإن  ىالعام الداخلى الرأى نقدر نهد ،فيهم
 فيه.هيبقى فيه قطعا هزة  ،ىالعام الداخلى نش هذا الكالم للرأابالكن لو م .فيها

 
حناا و يهألنا الدول كلها عن ر أس إحنا عبد الناصر: يسألونا ى المفروض هم الل !إيهمقلناش لهم رأينا  ا 

 )ضحك( !ىكان متوقع الحقيقة يعنى الل هد ..عن رأينا
 

ا أن أن بحيث ؛ش ثقتهتنهز ااالعام مى الرأإن  ،عايزين نذكرهاى ية اللساس: النقطة األأبو النور
 ،بنكون استعديناتفقناش ا احتى لو م ،مكسب يهمجال االستعداد فى إنها ف باعتبر
الزم نخلص أرضنا  إحنا !خدوا جزء من أرضنااواهلل هم مصممين على إنهم ي :وبنقول

الفترة من هنا لغاية ى ممكن لكن ف هكل د .ىبالقوة مادام مش عايزين الحل السياس
الفترة ى دى ه !حلينا ياغير قابلينالفترة الخطيرة ياى دى ه ؛غير قابلين احناإن  يبانما

نفس ى وف !ىالعام الداخلى فيها قطعا هم هيحطوا كل دعايتهم على الرأى الل الخطيرة
فالبد إنه بيتوضح له نقطتين  ؛تفسيراتالى  يحتاجى العام الداخلى الوقت الرأ

 قناة السويس.ى وعملية المرور ف ،حاجةى نفرط فامش ه احناإن هم  ىالل ..يتينأساس
 

قبلناش حل معين لقضية ام إحناى يعن ،ىالعام الداخلى الرأبالنسبة للنقطة بتاعة ى : يعنمحى الدين
ما قال السيد ى ز  ..نقط معينة وهذه النقط متوازنة مع بعضى إنما د ،فلسطين
وفيه جزء يتمشى أيضا مع أهداف  ،جزء خاص بنا ويتمشى مع أهدافنا يهف :الرئيس
فإذا لم يوضع  ،التنفيذوضع موضع إذا  هذا المشروع اليمكن أبدا يلزمنا إال .اليهود

  .لمباحثاتانقطة بداية ى د ..شئى موضع التنفيذ فهو ال يربطنا بأ
ناحية خاصة بقضية فلسطين وتصفية ى واحد يحب يثير أى أسأل أى وهنا بد
ن احناو  ،قضية فلسطين ن احنافرطنا و  ا  مطالب العرب إلنهاء قضية  تكان إيه ..كذا ا 
 ،كنا بنطالب بحقوق شعب فلسطين وحقوق الالجئين إحنا ؟ىدول أساسفلسطين على 

بإعادة الناس دول لداخل أو  إما بتعويضياى وكان رد فعل األمم المتحدة بتقض
موافقين على الحلول بتاع  إحنا :جم وبيقولوا لنا اسرائيليهود  النهاردهلو فرض  .فلسطين
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هذه الحالة الزم هيحصل ى ف ؛يعودواأو  الالجئين يعوضواإن  بمعنى ..األمم المتحدة
  !حالة الحرب غير قائمةإن  أساسقناة السويس على ى مرور ف

مدخل للرد على النقطة الداخلية الخاصة بقبولنا إن  ،ىتقدير ى فمن هنا يكون ف
عاوز ى أنا يعن ؟معرفش واضح !قمنا بهاما  إحناهذا المشروع معناه تفريط وتنازالت 

 إيه النهاردهوبعدين  ؟إيهوكنا هنعمل  ؟إيهكان مطالب العرب  ،ىع األصلو أرجع للموض
وياريت طيب يحله ياريت يحله بالكامل  ،المشروع الحقيقة متكامل مع بعضه ؟الموقف
  .ساسعلى هذا األ النهارده

ى صعوبة ف يهف ..نقطة الالجئينى مثال فى جيألنه هي ،الحقيقة إنه مش هيحله
ى جيمتوقعين من الموقف لما هي إحناف !فيها صعوبات نقط كتيرة يهف ،نقطة الالجئين
وبعدين  .تتعثر مجهوداتهإن  صعوبة وفيه احتمال كبير جدا يهإنه هيجد ف ،المندوب هنا

 هكسب الوقت لبناء قواتنا المسلحة ود ..هذا هو حاجتينى هنستفيدها ف اللى احناالفايدة 
ى اللى العام العالمى مش هنخسر الرأ احناإن  حاجةى تان .الموقفى العامل الحاسم ف

 كسبنا جزء كبير منه.
 

 !نت اتكلمت بقى لما يتكلموا كلهم تبقى تتكلم أنتإ ..استنى يا عبد العزيز عبد الناصر:
 

ى قبولنا لهذا المشروع البريطانإن  ،قال األخ زكريا نقطة تالتةى ضيف بس للكالم اللا: هحسونة
ذهننا ى وحاطين ف ،فترة االستعدادى ف اسرائيلنمنع خطر هجوم  احناإن  ىهيساعدنا ف

 .ذهنناى الزم يكون فى الل هدى يعن ..بعد سنة هنكون جاهزين عشان نضربإننا  دايما
ى نجد نفسنا فإننا  أخشى ،قبلناش هذا المشروعاومى قبلناش هذا الوضع دلوقتامإذا  إنما

ى الل شئولكن ال !لم نستعد فيه إحناوقت ى نكون معرضين لضرب ف احناإن  موقف
الحكم للعملية بعد ما ى النهاية هى المعركة العسكرية فإن  ،الزم يكون واضح ألذهاننا

 نكون استعدينا.
 

 ،نعلنش عن موقفنا من المشروع إال بعد ما نستكمل ردود الدول العربيةامإن  أرجو: أنا سليمان
وبعدين دا الموافقة  ..لمزايدات عربية مستقبالمجال  يهومحاولة إقناعها حتى ال يكون ف
 .على المشروع بتثير عدة مطالب

 
 



  سرى للغاية 

38 

 

السودان ألوضاع داخلية مش هيقدر يوافق إن  ىنا رأيأ ،سوريا والسودان ..: الدول العربيةعبد الناصر
 !كده بالذات بيزايدوا على بعضى رأيى ف ..أبدا

 
 .يعلنش رفضهامى على األقل يعنأو  :سليمان

 
 ،حدش طلب منهم إنهم يقبلوه وال يرفضوهام ،اجتمع مجلس الوزراء !تيتودا رفض مشروع  عبد الناصر:

 ؟مش حصل كده !تيتووطلعوا بيان إنهم رفضوا مشروع 
 

 أساسعلى  ؛المرحلة الحاليةى فعلى الحكومة : هو الحزب المعارض هناك بيزايد شوية محى الدين
 انتخابات قريبة قادمة. يهفإن 

 
 مش.يهالكن م عبد الناصر:

 
عملية ى مش عارف هيكون األسلوب بتاع ممثل السكرتير العام ف برضه: الواحد سليمان

مصر ى والواقع يعن ؟وال أل ةهل هيكون مع كل دولة عربية على حد ،التفاوض والتباحث
 .بنستعملها للدول الثالثى الورقة الوحيدة الرابحة اللى عندها إغالق قناة السويس ه

 مافيشنص رغيف بدل من ى مستعدين إنهم يعن ،حاجةى عندهاش أبدا أااألردن م
  !سوريا متطرفة ،حاجة

 وبعدين مما ال شك فيه ،عملية التنسيقى هيبقى فيه صعوبة ف ،ناحية تانية يهف
على  ..بمجرد القبول هنواجه ضغط شديد لفتح قناة السويس وبدء عمليات التطهيرإننا 

مع ممثل السكرتير ى حل نهائالى  يتم الوصولن أ الى األقل بدء عمليات التطهير
 هد ..فتح قناة السويسالى  ير من الدول الصديقة والمعادية بتسعىتك يهوطبعا ف .العام
 بيثير موضوع المعونة العربية واالطمئنان على استمرارها خالل الفترة. برضه

 
 )ضحك(! سترلينىاإل ..٪02نزلت ى ما ه عبد الناصر:

 
 التفكير فيها. برضهمجموعة نقط تستحق ى الواقع يعنى : فسليمان
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الصورة بتاعة القضية نفسها إن  بنجد ،الواقع لو استعرضنا الفترة الماضيةى : هو فالبشرى
عن أو  طبعا عن قصد ،ىأذهان العالم كله بخالف العالم العربى نتش واضحة فاكام

الواقع ى الفترة الماضية ف .هذه العمليةى السياسة بتدخل بدور كبير فغير قصد ألن 
وأصبح  ،إنها أبرزت النقط على الحروفى فى المحيط السياسى نجحت نجاح كبير ف

 ،دايرة ضيقة ومش قادر يبررى كان فعال بيغالط وجد نفسه محصور فى حتى الل
تعرض لضغط  برضهويمكن بعضهم  ،كادت توضح مواقف الدول الكثيرةأو  ووضحت
  !بقى ظاهر

إنه ثمرة  باعتبربتاعة هذا المشروع ى العملية ه ..عملية الضغط برضهظاهر 
الى  ىموقف بيؤدالى  ىمنطق بيؤد ؛مرتى ونتيجة طبيعية لمراحل التفاوض الكثيرة الت

  .هذا المشروعالى  ووصل ،وحجة مقابل حجة ،منطق
 احناإن  يجبش أبداامى النضال السياس طريقنقطة بارزة على ى دى أنا متهيأل

وهيكون  .مراحل قادمةى نقف ونعمم هذه النقطة ونضبطها عشان بعدين فى يعن ؛نهملها
ألن المشروع جايب مبادئ هيكون خالف كثير جدا عند وضع  ؛ير جداتخالف ك يهف

عندما نختلف  :ىز ما قال الدكتور فو ى ز  .تطبيق هذه المبادئ على الطبيعة بقى
فعال اصطلحنا عليها واتفقنا عليها مع ى النقطة اللالى  هنرد ،محيط متسعالى  نردشام

  .هذه النقطة بنثبتها ونثبت أوضاعهاإن  نوع من الثبات بيدينا برضهيبقى  ؛العالم
إذا  واهلل -تفضلت قلت  سيادتكماى ز  -وأمامنا الطريق بتاع المفاوضة 

لو  ،كان بها تجنبنا أخطار كثيرة وخسائر كثيرةى السلمية يعن المطالب جت بالوسائل
 بعض المرارة نتيجة لقسوة االعتداءفيه إن  رغم ،ىالحساب هتكون كبيرة قو ى ناها فدأخ
  .حصلتى قسوة الهزيمة الللأو 

نفسنا ونعبر الخالف ى لما ند ،الواقع بالنتائجى فى الحاجات دى إنما العبرة ف
 ،هتتغير ٪088وطبعا النظرة بتاعة الجانب اآلخر أكيد  ،العملية أقوىهتبقى ى بتمش
  .نسبيا يكون بناء البناء بتاعنا بيعمل برضه

اللى نتيجة منطقية لمراحل قاسية من الخسارة ى دإن  الحقيقة شايفى فأنا ف
 .النضالالزم نعلمها ونحددها ألنها عالمة بارزة على طريق ى د ،نخوضها احنا
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المرحلة الحالية قد ى واضح إنه ف ،عرضته بها سيادتكى بالصورة الل يافندم: هو المشروع صوت
الفترة القادمة من المفاوضات إن  أساسعلى  ؛نقبلهاى يكون هو الخطوة الموضوعية الل

المشروع هيحدث أثرين البد نجند إن  - ال شك أيضا -لكن هو  .تتفتح لنا إمكانيات
  ..نفسنا بقوة لمواجهتهم
مؤتمر  دالمرحلة الماضية وبعى الجبهة العربية بدل ما كانت فإن  :األثر األول

 هدى وبالتال .الجبهة قطعا هتتفتت شوية ؛مواجهة العمليةى القمة جبهة كانت متحدة ف
مع هيئة األمم أو  قدرتنا حتى على التفاوض مع المندوبى مما ال شك فيه هيأثر ف

  .الفترة الجاية مش هنكون هذه المجموعةى ف ،مجموعةألننا اآلن واقفين  ؛المتحدة
عزيت الموقف بتاعه ألسباب  سيادتكلو شفنا السودان  ،واضح من التفتيت هنا

 إال ،ليه هفهمش المغرب بتاخد الموقف دااأنا م ،أنا يمكن ببص لموقف المغرب .داخلية
 ،شئبها بعض المن دولة المغرب مرتبطة أو  من سلطةى يكون وراه إيحاء خارجإن 

بهذا الشكل نكون  ،ع سورياو مع الجزء بت !وبتتخذ هذا الموقف بناء على مخطط الرجعية
 .داخليا بالتأكيد هيبقى محتاج مننا.

 
محدودا أو  ال يرضى المغرب رضاءا كامال -الكالم دلوقت ى أنا جال -هو المغرب  عبد الناصر:

 ..يتان على المشروعأساسللمغرب مالحظتان  !ىعلى المشروع البريطان
المحتلة ى صيغة االنسحاب التتضمن االنسحاب من جميع األراضإن  :أوالهما

  .التشاؤم الحقيقةالى  تفسير أميلى يعن هد. .ذلك القدسى بما ف
ومعنى هذا االعتراف  ؛القرار يتضمن حدودا آمنة معترف بهاإن  ىه :وثانيهما

  .نطاق حدود معترف بهاى ف اسرائيلبكيان 
وزير ى وترك السفير انطباع لد ،ىاستدعى وزير الخارجية السفير البريطان

رأت الدول العربية المعنية إذا  ،قبول بريطانيا لتعديالتى الخارجية بأن هناك بقية أمل ف
فإن المغرب سيساندها  ،بغير تعديالتأو  بتعديالتى مباشرة قبول المشروع البريطان

  .نفس الطريقى ويستمر ف
تحقق  ألنها ال ؛كل المشروعات مرفوضة من جانب سورياإن  ،سورياكالم 

  .هذا الشأنى استمرار التشاور مع الوفود العربية فالى  إنه أصدر تعليماته ،الهدف
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ى يتخوف منها العرب موجودة فى جميع المحظورات التإن  :السودان بقى بيقول
نشاء مناطق  ،قناة السويسى والمرور ف ،إنهاء حالة الحرب :مثل ؛ىالمشروع البريطان وا 
قرار السيادة اإلقليمية ،منزوعة السالح مهمة  أخيراو  !مرتبة االعترافالى  وهو ما يرقى وا 
 !اسرائيلمهمة إجراء تفاوض غير مباشر بين العرب و الى  ترقىى الت ،الممثل الخاص

إن  السودان يقدر ولكن -كالم محجوب  هد -ولذلك فالمشروع غير مقبول لدى السودان 
ولوال ضيق الوقت لكان من  ،آخرى أضيرت مباشرة بالعدوان قد يكون لها رأى الدول الت

 !الوقت الحاضرى ولكن يستحيل ذلك ف ،المفيد لقاء وزراء الخارجية العرب
 

 -بقدر ما نستطيع  -الحقيقة يجب ى الجبهة الداخلية ف ،يافندمهنبقى عايزين مجهود  صوت:
 لنا المعركة من معركة حربيةنقونبقى كأننا  ،تبقى معركة نقاش تنتقل داخلياإن  نمنع من

هذا ى ف ،مننا مجهود ضخم جداى ودا يقتض !الجبهة الداخليةى معركة ذو رد فالى 
هيبقى فيه بعض المشاكل مش إن  ،قيلى الحقيقة باين من العرض اللى المجهود ف
 .عايزة جدال
 ؛نفسناى بنقبل كمرحلة لحد ما نقو إننا  ،وقلناهى قيقلو فسرنا للناس رأينا الحى يعن

 ،فسرناشالو م ،بنضرب قبولنا له علنا ..بنضرب المشروع نفسه احناإن  دا بيبقى معناه
 أسلوب معين نستطيع به ةفالعملية عايز  !عايزين يتكلمواى سالح للى بندأو  حجةى بند
ى هيكون ف شئأخطر ى اعتقادى إنما أنا ف .وبنلمهاى إزاى الجبهة نفهمها بنمشإن 

الى  تتحولش المعركةاوم ،وعايزة مجهود ضخم جدا إلقناعها ولمها ،الجبهة الداخلية
 انتظار معركةأو  ىمعركة داخلية عندنا نقاشية بدل ما كانت معركة نقاش خارج

 .مسلحة
 

  ..نقط 5قدامنا  ،حصلتى كده على ضوء المناقشة اللى صوت: هو واهلل الموضوع يعن
ى د ..السياسة بتاعتنا فيهاى ونمش ،كدهى ما هى كانت الحالة تستنى ز إذا 

  .ناحية
  .جيشناى كنا هنقبل المشروع ونقو إذا  :الناحية التانية
ظروف تحول دون تقوية ى كنا هنقبل الموضوع وتيجإذا  :الناحية التالتة

 مافيشيبقى  ،محتملةى نتش النقطة التالتة داكالو م !تبقى فيها خطورةى ود ..الجيش
وتكوين الجيش  ،تنا نقدر نحسنهااقبولنا بالمشروع هتدينا فرصة لو اقتصاديى فإننا  شك

 ..جيشناى هنقو إننا  نش فيه ضماناكاومى تدخلت الحتة التانية دإذا  إنما .نقدر نحسنه
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مش  جه إنهااالدول تو إن  من ..قاله الدكتور عبد العزيز السيدى بمعنى الكالم اللى يعن
 أنا عايز أقولها.ى بس اللى د !موقفنا خطيرى الحالة دى يبقى ف ؛هتسلح

 
هو موضوع التسليح  ،إنه أثير ..اإلثارة أساسعلى  هموضوع السالح دى تكلم فأى : وأنا بدعبد الناصر

إن  دولة أخرى معناهاى بيسلحوا أأو  الروس لما بيسلحونا وجودى يعن ؟إيهى يعن هد
لذلك حتى لو  .ما حدالى  وبيربطوا هذه الدولة بهم ،هذه الدولةى بيكون لهم وجود ف

ى حلف المركز الى إيران موجودة فإن  علما ،الروس وافقوا على تسليح إيرانإن  نالحظ
هو ى يعن ،فكر أنا من وجهة نظر الروسافأنا لو ب .وموجودة مع أمريكا (تونحلف الس)

ما حصل ى يضغط ز  ..التسليح وقت من األوقات بأنه يوقفى فى ممكن يضغط عل
ى درجة إنه يمنع عنالى  هذا الموضوعى لكن ال يتمادى أبدا ف ،شهر يونيو ويوليوى ف

  !التسليح
إال إنها بتسلح العراق وسوريا  النهاردهالشرق األوسط ى وجود روسيا ف ؟إيهألن 

بيجروا وراء  دهالنهار و  ،عايزة تسلح السودانى ه هد ؛الجمهورية العربية المتحدة والجزائر
يكون إن  هم يسلحوا األردنإن  ألن معنى !أسلحة رخيصة هلا الملك حسين عشان يدو 

إن  معنى إنهم يسلحوا السودان !األردنى مش وجود فو لهاوهو م ،األردنى لهم وجود ف
ى هذا الوجود الحقيقة بيتمثل ف !مش وجودو لهاالسودان وهم مى يكون لهم وجود ف

  ..ىحاجات كتيرة قو 
  .حاجات كتيرة جداى السالح فيخلينا نراعيهم فالى  حاجتنا :أوال
  .بيبعتوا الفنيين وبيبعتوا مستشارين وبيبعتوا خبراء :ثانيا
  .قطع الغيارالى  حاجتنا :ثالثا
 .يحبوا يبيعواى يعن ..أيضا تجارةى طبعا ه :رابعا

منع سباق كالم إنهم يوافقوا على ى ولهذا ال أتصور حتى لو الروس قالوا ف
أتصور لو قالوا  ،هذا يكونوا يقصدوا إنهم يمنعوا التسليحى ال أتصور إنهم ف ،التسلح

  !من هذا القبيل شئأو  هذا الكالم إنهم يكونوا بيعملوا تكتيك
األمريكان هيطردوا الروس من الشرق إن  فإذا الروس وقفوا التسليح معنى هذا

الشرق األوسط على مين يطرد ى ف معركة - شئرغم كل  -فيه إن  علما ،األوسط
حد كبير طاردين األمريكان من الشرق الى  إنهم حاسين النهاردهوالروس  !ىالتان

تمر ببساطة إنهم ى العملية دإن  ال يمكنى يعن ..ىللعملية دى فدا تحليل ،األوسط
 يسلحوش.ايتفقوا على إنهم م
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الموقف أصبح واضح إن  رفضه باعتبارأو  قبول المشروعى تكلم فا: هو الحقيقة أنا مش هفائق
إن  ويمكن واضح ،نقطتين متعلقين باإلعالمى تكلم فاولكن يمكن ه ،من هذه الزاوية
ى هو المشروع المقدم يعن .هتكون عملية صعبة وشاقةى الفترة دى عملية اإلعالم ف

كل طرف قد يجد فيه كل إن  بالشكل ؛كية جداذصيغ بطريقة توضح إنها طريقة 
يالقيش حاجة تتعارض اعلى األقل مأو  ،األمم المتحدةى هو طلبها فى ت اللالحاجا

  .األمم المتحدةى طلبها فى مع الحاجات الل
نعلن  ،مجلس األمنى بسرعة بعد ما يقبل المشروع ف احناإن  فكنت بقترح

على هذا  :وبنقول ،صالحناى هو فى بنرى اللى اللأو  بنراه اللى احناالتفسير  ..تفسيرنا
  .قبلنا المشروع إحنا ساساأل

بمعنى آخر الوجود أو  ،متعلقة الحقيقة بعملية الحدودى ه :النقطة التانية
عملية ى الحقيقة ه ..وما قد يثار من اعتراضات حول هذه النقطةى سرائيلاال

security  المجاالت الدوليةى كانت نقطة بتؤخذ علينا باستمرار فى دو  ،اسرائيلبتاع.  
ن اتفاقية  ،29عملية اتفاقية ى لما بدأنا نتكلم ف إحناويمكن  ى بتعط 29وا 

security التنفيذ أو  بالمحافظة ةخاص آلةوخصوصا بعد ما أقامت  - سرائيلال
العالم ى الحقيقة كان الصدى بتاعها كويس جدا ف - 29حصلت سنة ى لالتفاقية الل

الداخل ى حتى ف ،اعتراضات عليهاشفناش امى ويعن ،وداخليا اتنشرت .ىالخارج
  .ىجميع الجرايد واتكلمنا فيها كتير يعنى اتنشرت ف

ما قيل بالنسبة لهذا الى  باإلضافةإن  عتقداب برضهيمكن  :النقطة األخيرة
محاولة الحد من التأييد المطلق من جانب أمريكا ى قد يساهم هذا ف هإن ،المشروع

 .ىعملية النضال السياسى يمكن بتدخل أيضا ف ىود ..سرائيلال
 

طب ما هو االحتمال  ،بدل ما نقول نقبل هذا المشروع ألنه أحسن إحناممكن ى : هو يعنصدقى
 ؛قريب هيتالشىى هناك حل سياسإن  ىاالحتمال طبعا إنه التفكير ف ؟حالة الرفضى ف

ربما مش بهجوم الحتالل  ،ىالعمل العسكر  اسرائيلتستأنف ن أ هناك احتمالى وبالتال
على منشآت ى بل باعتداءات مثال بالسالح الجو  ،غيرهاأو ]للقناة[  الضفة الغربية

أثيرت ى النقط التأو  بدأت بها عشان الكالمى الحقيقة النقطة د .غيرهأو  اقتصادية
  .بالنسبة للجبهة الداخلية وبالنسبة لقناة السويس
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إن  طبعا هيثار موضوع ..المفاوضات التاليةإذا  حتى ،بالنسبة لقناة السويس
هذا هيكون مربوط بانسحاب اليهود عن ى ضرور إن  عتقداب ،نفتحها للمالحة احنا

الضغط ى وكان بنستخدمها ف ،قناة السويس مقفولة النهارده إحنا .الضفة الشرقية
كسالح للضغط ى يبقى هى رفضنا الحل السياس إحناإذا ؛ ىحل سياسالى  للوصول
حالة ى أنا حتى فإن  ؟ما أحسنيهأيبقى  !ىحل سياس مافيشلوش قيمة ألنه اأصبح م

قناة السويس ماشية نتيجة ألن اليهود بعدوا عن  يهلكن ف ،بعد سنة فشلت المفاوضات
أنا أغلق قناة إن  ىيمكنن ،وأبقى أنا عندما أستأنف المعارك العسكرية .قناة السويس
ولكن نكون بعيدين عن الضفة  ،هذه المعركةى ما أغلقناها فى خرى ز أالسويس مرة 

بالنسبة  هد !ال تستأنف العمليات العسكرية حاليا واليهود على الضفة الشرقيةاو  ،الشرقية
 .لنقطة قناة السويس

 النهارده احناإن  وقع إيه ..لءتساأ برضهأنا  ،بالنسبة لبناء الجبهة الداخلية
عمل  مافيشوأيضا  ،ىحل سياس مافيشبيبقى واضح إنه  ؟ىبنرفض الحل السياس

ى الرأ !من جانبنا عشان نبعد اليهود عن الضفة الشرقية لقناة السويسى هجومى عسكر 
بس هم  ،نطرد اليهود عسكريا احناإن  موجود حقيقة أحسن حل بيطالبوا بهى العام الل
 !نقوم بهذا هوبكر  النهاردهى بنرفض الحل السياس احناإن  متخيلين

هيبص  ،ىالحل السياس النهاردهلو رفضنا إن  ،عارفينه اللى احنالكن الواقع 
واليهود موجودين على قناة  ،شهور 0الشعب ينتظر يوم وأسبوع وشهر وشهرين و

إن  باعتبروأنا  !ما يدل على ضمان إنهم هيمشوا من قناة السويس مافيشو  ،السويس
انعكاسه على الجبهة الداخلية هيكون أقسى من الوضع إنهم فعال ابتدوا اليهود  هد

  .ىالعرض البريطانى وردت فى ولو ببعض الشروط الل ،ينسحبوا
الموضوع  هبس هو دى مش يعن ،بالنسبة للجبهة الداخليةإننا  إنما الواقع كمان

وحالة  ،شرق قناة السويسى فى بل أيضا عملية البقاء اليهود ،العامى بيثير الرأى الل
 الحرب الحالية بتنعكس على أوضاع داخلية الناس أيضا مش قادرين يتحملوا نتائجها

الجبهة الداخلية  برضهإنه  ،أول الجلسةى تفضلت ف سيادتك !آجال طويلةالى 
  .يونيو 0قبل  هكانت عليى الوضع اللالى  ستريحتشاام
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برغم إنها مش هتبقى راضية  ،للجبهة الداخليةعتقد إنه حتى بالنسبة اولذلك أنا ب
وال  ،ىحل سياسى لكن هتبقى أحسن حاال من إنها تفقد األمل ف ،كامال عن هذا الحل

لكن دا طبعا  .من جانبنا يحقق جالء اليهود عن الداخلى عمل عسكر أو  ترى هجوم
أشار ى فوز  والدكتور -نبدأ فيه فورا ن أ يجب ءعتقد إنه عباوأنا ب ،ءعلينا عبى يلق

ى اللى فعال بدأنا العمل اإليجاب احناإن  الشعب يحسإن  وهو - إليه بنقطة البداية
 .ما كنا نستهدفهالى  نصل احناإن  بحيث ؛يجعلنا أقوياء اقتصاديا وسياسيا وعسكريا

ما كان  ؟إيهكان حالتنا  00سنة  ،00سنة الى  هذا نرجعى ف احناإن  أنا أحب
ومع ذلك ! تعبان جداى وكان حالنا االقتصاد ،أرضناى فموجودين ى عسكر  08.888
طريق ى رة فيلما لمس إنها فعال سا ،وبالتفاف الشعب حول القيادة السياسية ،بالعمل

نأمم  احناإن  نانوأمك ،نطلع اإلنجليز احناإن  نانأمك ،بما يحقق أهدافهاى البناء الداخل
 كان صعب جداى الجبهة الداخلية اللى نحقق الوحدة ف احناإن  نانوأمك ،قناة السويس

  .هذه الدرجة من الوحدة قبل ذلكالى  تصلن أ نفكر احناإن 
 بنقولشام ،نقابله احناإن  عليناى اللى ودا المجهود العمل ،ىالمجهود الحقيق هد

عتقد إنه حتى الكن أنا ب ،نقبل هذا هتكون فترة سهلة احناإن  عقبى الفترة اللإن 
رفضنا للحل  احناإن  هيكون الوضع أحسن مما لو أعلنا ،الداخليةبالنسبة للجبهة 

ى ين فياليهود غير باقإن  ىيريح نفوس الناس فى ولم نتخذ فورا إجراء عسكر  ،ىالسياس
 الضفة الشرقية لقناة السويس.

 
يقر مجلس األمن  بمجرد ما احناإن  ،بالنسبة للجزء الخاص لقناة السويس باعتقد: أنا يونس

 ..هنتعرض لمرحلتين من الضغطى البريطان المشروع
هناك إن  باعتقدوأنا  ،قناة السويسى بسبب السفن المحجوزة ف :المرحلة األولى 

  .خصوصا مالك هذه السفن ،ىنوع من االهتمام بالنسبة للدول الغربية بالناحية د
إعادة ى نبدأ على طول ف احناإن  عايزين ،االتفاق برضهبمجرد  :والناحية الثانية

بإعادة فتح أو  سواء كان بإخالء السفن المحجوزة -عمل ى أإن  فتكراوب .القناةفتح 
 ،حماية نفسنا من الناحية الشرقيةالى  كنا مطمئنينإذا  ه إاليبى نقدرش نبتدام -القناة 
بيقول  -ما الدكتور عزيز ى ز  -ى فعال انسحاب تم مش جزئ يهإنه يكون فى بالتالأو 
  .شرق القناةى اليهود موجودين فيكونش  ام
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 ؛ساعتين يبقى موجودأو  ساعةى لها فل الواحد يوصإن  سيناء ممكنباقول  أنا
انسحاب اليهود من شبه ى يعن ؛فالزم يبقى فيه نوع من االطمئنان بأن هذه المنطقة

 إنه يجب إنه يسبق عملية تطهير قناة السويس. باعتقدأنا  ؛جزيرة سيناء
 

هو ى المشروع البريطانإن  - ما سمعناى وز  ،قالى فوز  .ما دى ز  -ى الحقيقة يعن: هو شقير
 ..كنت عايز أسأل عليهى إنما أنا الحقيقة الل ،قدمى اللى المشروع األمريكى تقريبا ز 

تفسير ى بيقصده فى الل إيهى يعن ؛مخهى حاجة ف يهواحد بيقدم مشروع الزم فى أ
نقطة الحقيقة ى دى يعن ؟هو واضع المشروعى الل المشروع على األقل بالنسبة لنفسه

لتقديم  إيهقاصد ى لو كان الواحد فاهم المشروع البريطان .مذكرة إيضاحية بتاعتهى ز 
يمكن ى طبعا يعن .هو طالبهى الل إيهبنتصور  احناإن  خلينايب برضهى د ؟مشروع

هيئة األمم ى قرار ف يهألن ف ؛عدم قبولناأو  يقدمش وال يأخر كتير من ناحية قبولناام
 سيادتكى ز  - برضهى يعن !رجعوشاعشان القدس ورجوع القوات باألغلبية وم

ن المعركة ا  و  ،نا تقوية الجيش بتاعناننصب أعيى البد نضع ف احناإن  - ماقلت
  .يوم من األيامى فى العسكرية البد باستمرار بنتصور إنها هتيج

بيتصور  ،رتمئنان أكعشان الواحد يبقى حاسس بينه وبين نفسه باط برضهإنما 
 ؟تقديمها لهذا المشروعى الحكومة البريطانية فأو  ىبيقصده المندوب البريطانى الل إيه

تاخد طلباتنا كلها بتحطها  ..حاجة كده بس عشان تفض المشكلى بتقدم أى هل ه
  ؟المشروعى متصورة حاجة فى ال هاو  ؟وطلباتهم
هم عاوزين ياخدوا قرار من مجلس األمن بأن العملية قبلت إن  ؛حاجة تالتة أو

بيبتدوا هم يتكلموا على فتح ى وبالتال ،مندوبى جيبيى وبالتال ؛اسرائيلوقبلت من  ،مننا
  .عملية طبعا أيضا بتهمهمى ود ..قناة السويس

 فتح قناة السويس قبلى مش هنتكلم ف إحناإنه  ،برضهطبعا أنا متصور 
إطار الجمهورية ى المحتلة على األقل فى ية من األراضسرائيلاالنسحاب بتاع القوات اال

إن  الواحد عنده جزء من األملى بتخلى كنا بنعرف العملية دإذا  إال ،العربية المتحدة
 دور.يمكن يكون له ى جيبيى المندوب اللأو  المفاوضة
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ناخد قرار من  احناإن  يمكن مش من مصلحتنا :فات قلتى الدور الل سيادتك
علينا  يهف برضهألن طبعا لما بنقبل  ؛مجلس األمن ولو طلعت العملية من غير قرار

وبعدين طبعا  ،إطار هذا المشروع بنقبل حل المشكل بتاع القضيةى جزء من االلتزام ف
طالما  إحناإنما  .الجبهة العربية والجبهة الداخلية قطعا هيبقى موجودى ف االختالف

 ،ىمخنا مش بنقدر ندافع عن هذا الرأى مؤمنين ومقتنعين بأن الحل حاطين له خط ف
هنا الجبهة الداخلية بتقدر تتتجاوب  ..العامى والرأى العام العربى وبنقدر بنكسب الرأ

  .العمليةى ف
عارفين نبقاش ابنقبل المشروع م إحناتصور لو اأنا ب ،ىالعام العالمى بالنسبة للرأ

من ى بالكيفية د إحنابنجمده  ..بيتجمدى العام العالمى ماهو الرأ !البواطن بتاعتهى ف
راء آكسبنا  ..يرة جداتراء كآكسبنا ى دلوقت إحناى بحيث إنه يعن ؛الناحية السياسية

كنا رفضناها ى المشروعات اللإن  بنسمع ،نفس الوقتى إنما ف .وكسبنا أصوات وبتاع
إطار هيئة ى فى لها دلوقتل مش قادرين نوص ،ناامعى العام العالمى أقبل ما يتكون الر 

إذا  ،كدهى حاجة ز  يهكان ممكن فإذا  ىفكنت يعن ..بس !مجلس األمنأو  األمم
 بنعرفها.  سيادتكسمحت 
 

 ؟إيهى : حاجة ز عبد الناصر
 

 ى؟مقدم المشروع البريطانى : هل فيه مضمون لليونس
 

للموضوع بدون اعتراف وبدون   settlement عايزينى يعن !خبيث جدا مقدمى لال طبعا عبد الناصر:
 والوصول ،الكالم مع المندوب مش هيكون سهل هوباين، ى لال هد ى هويعن ..تفاوض
 .حل مش عملية سهلةالى 

  
 .ىفمش هطول يعن ،تكلمت قبل كدهاأنا  هو: الحقيقة حسونة

 
 .تكلمتشا ام النهارده عبد الناصر:
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مش سعيد ى يعن ..الحقيقة أنا حاسس بحزن ،هذا الموضوع بالذاتى فى يعن ..ال: حسونة
 ،تحمل أحزان فوق طاقة اإلنسانيعنى طبعا  ،المكآمش عايز أزود  ..بالنسبة للكالم ده
بالنسبة لقيادتك  ،لها من قبلو هتقولها سيادتك كلمة حاسمة لم تقى لال إنما أيضا الكلمة

العاطفة قوية بحاول إن  رغم ،ىحاول أحكم عقلاأنا ه !بالنسبة للنظام بالنسبة للبلد
  .التهويلالى  ميلاالتهوين وال أنا هالى  ميلاال أنا ه ،أصدها

نعتبرها ن أ كلنا كنا على تصميم على ،حصلت فيهم النكسةى لال أيام ةبعد الست
أو  ىوأن نسلك السبيل السلم ،وأن نستعد لنضال على كل المستويات ،معركة خسرناها

   .لم يكن استسالمإذا  ىالحل السلم
المشروع  باعتبرفأنا  ،أشياء من داللتهاى استخدم يعنن أ ىل إذا سمحت

ظالل ى من شأنه وأعط أهولمهما حاولت  ،الهزيمة العسكرية بيؤكد لى صكى نجليز اإل
  !بهيجة بالصورة القاتمة

لتزمنا دوليا من اين ياما هو أحد احتمالى يعن ..فلتكن عملية تكتيكية :إخوانا قالوا
ذا و  ،جديد ى العام العالمى هنحرص على الرأ ،قالوها اإلخوانى لال كنا من األسبابا 

لما ى هيبقى سعيد أو  -يساعد فيتنام وبتاع طبعا  -ات كلها يهذه الغيبى يعن ..والكالم ده
كنا حريصين على االلتزام يبقى لن إذا  !عبد الناصر بقى بالشكل دهجمال إن  يسمع

ى لال على األدبيات ،ىالعام العالمى كنا حريصين على الرأإذا  لنتحلن أ نستطيع
إن  يكمنش نقولايبقى م ..مركز القوةى طنا ألننا التزمنا مش ألننا فيوبتح ؛طنا اآلنيبتح
  !هامن لنتحلن أ مسألة تكتيكية بعد كده نستطيعى د

بس  ة،تكون تكتيكين أ ممكن هى -زى ماقلت سيادتك  – ومع ذلك الحقيقة
وعلى  ،نت مكرها  بله و اسيادتك طبعا ق ؟هذا الحلاآلن قبلنا  ذالما ..هنسأل نفسنا سؤال

 ،يد واشنطنى ف -ما سمعت ى ز  -ألن مفتاح الموقف  ؛مضض وضيق النفس والصدر
هل مفتاح الموقف سينتقل  ..يطرح نفسهى لال السؤال !يد موسكوى أيضا فى وبالتال
 ،ةتكون العملية تكتيكين أ حتى يمكن ؛موسكومن أو  من يد واشنطن 0أو سنة  خالل

فالمسألة تقبل الحقيقة السؤال  ؟كنمزق هذا الصن أ بنينا قواتنا المسلحةإذا  وحتى يمكن
  !فتاح من العاصمتينإنما أنا أخشى أال ينتقل الم ،ىوتقبل الجواب مختلف يعن

 االحتمال الوحيدهو إن  من قبلأيضا وتفضلت وأجبت  ،ت سيادتكسأل ماى وز 
حتى إن  ،سمع الكالماوأنا اآلن وأنا ب .ىمن واشنطن هو الضغط السوفيت لنقل المفتاح

  !عايزين المسألة يخلصوا منهاى يعن ..ت مش مستعدين يستخدموا الفيتويالسوفي
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بين هذا االتجاه وبين ما قيل من وزير الدفاع  قطيب كيف أوف ..عمال أتساءل
 -هل معنى هذا أنه سيحاول  ؟البد من بناء الجيش بناءا هجومياإن  من :ىالسوفيت

يساعد ن أأو  يسمحن أ سيحاول فيها خالل السنة المقبلة -المسألة محتار فيها الحقيقة 
ى ز  -ويبقى  ،ستهالكلالال يبقى كالم او  ؟هيحللنا مشاكل النكسة ،هجومية عمليةعلى 

 !ليس مستعدا للمواجهةى االتحاد السوفيت -قيل ما
وعلى المستوى ى وعلى المستوى الداخلى على المستوى العربردود الفعل الحقيقة 

  ..الحديث تناولهاى يعنى العالم
 ،هيكون عندنا دفاعإن  ال أعتقدى يعن !فال دفاع ،ىأما على المستوى الداخل

ألن تكوين قيادتك السياسية وشخصيتك  :الجلسة األولى خالصى أنا قلت يمكن ف ؟لماذا
كيف يمكن وأنا  ؛قيلت وكل هذاى لال والشعارات ،سنة 00ــ نفسها وأسلوب العمل خالل ال

مسألة ى يعن !؟إيهلهم ل وأقو  ،الشعبالى  أنقلهن كيف يمكن أ. .ثق بكابى مقتنع به ألن
ننقل صورة ن أ كيف يمكن :نتبين احناإن  لو نتكاتف علشان نستطيعى الحقيقة أنا بود

 نجليزى؟ك اإلالقيادة بعد هذا الص
قوة النظام ن أ سيادتك طبعا تعلم ،الدول العربية موافقةإن ما قيل من لبالنسبة 

ى دلوقتى زاإدهش أوأنا ب ،من الشعوب تالحكومات إنما كانأو  كن من الدولتوقوتك لم 
ونخصم رصيد  ،هذه اللحظة بالذاتى الحكومات إلينا كقوة سياسية فبنضيف رصيد 

 !؟الشعوب
بعض هذه الحكومات إن  أنا أخشى -ما قال بعض اإلخوان ى ز  -بل أنا 

بالنسبة  ..تختلس خالل هذه المفاوضة أهم سالح بالنسبة لك شخصياى مدفوعة لك
ى يكون هناك خفإن  إال ،توافقن أ ال يصدق إطالقاى يعن غربألن حكومة الم ؛لقيادتك
 !والقيادة السياسيةى النظام سياس هدمبتقصد 

العام ى نكسب الرأ احناإن  البدى أنا مع تقدير  ،ىالعام العالمى بالنسبة للرأ
طبعا ى ود ؛ىمبريالالكتلة الخاضعة للنفوذ اإل ؟ىالعام العالمى إنما ما هو الرأ ،ىالعالم

نما هو يضاف  ،حالى أوهذا ليس كسب ب !تنازلى استسالم وبأى بأ ٪088هنكسبها  وا 
 .بحكم قيمها بحكم مبادئهاى كسباننها يعن إحناالكتلة الشرقية ما  !تلرصيد مدين وقا
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مركز القوة إن  :لت أقولنما ماز إ ،ىالعام العالمى رأللى مع تقييمى والحقيقة يعن
يكتب  إنما ،العامى الرأيستقطب ى لال هو ،يستقطب القوة واالحترام والهيبةى لال هو

  !الكسب همش دى يعن ..بقينا شعب طيب ومسالم احناإن  صحيفةأو  مجلةى فى صحف
األعداء هم  ،ىشبه حوار داخليعنى سيادتك الحقيقة طرحت نقطة حاسمة 

 ،منا اآلن مطلوبى االنتحار السياس .ىاالنتحار العسكر أو  ىالنتحار السياسلبيهدفوا 
 ،مجلس األمة أمام مجلس األمن ومطلوبى يسجل غدا فن أمطلوب  هأما العسكرى لس

  !ىنجليز رجاء أال يقبل هذا المشروع اإلى أنا كل ا..نأ .طبعا هوال د هد وأنا أفضل ال
أسلم من الناحية السياسية من الناحية العسكرية من كل ى ن الوضع الحالا  و 

ذا  ،ىالنواح القضاء على النظام هو الهدف من العدوان إن  :األيام األولىى كنا قلنا فوا 
نهم يستخدموا وسائل ملتوية لتحقيق هذا إ باعتقدفأنا  ،والقضاء على شخصك بالذات

 .أرجو أال يقبل هذا المشروعى يعن !فشل حتى اآلنى لال الهدف
 .شكرا
 

كانت  اسرائيلأول األمر ى يعن ،جانب المشروع نفسه فيه مكسب مش متنبهين له برضه: السيد
 ةعلى مقاوم ةوأمريكا مصر  ،اسرائيلبين الدول العربية و  ةعلى مفاوضة مباشر  ةمصر 

يكون على األقل هذا المشروع يرفع مستوى القضية ف ؛اسرائيلمباشرة بين الدول العربية و 
نها تبقى مسألة دولية ،مجلس األمنالى  كلها سابت  اسرائيل ،ىدى يبقى كسبنا ف .وا 

ال حل إال بمفاوضة مباشرة مع الدول أنه  ؛راارا وتكر اعليه وكرر مر  ةمبدأ كانت مصر 
  .منفردةأو  العربية سواء مجتمعة

 من ةخطو  ىد ..أمريكا واسرائل بمقتضى هذا الحل هيتنازلوا عن هذا الموضوع
 ..بيسبناشانفس المشروع مألن  ؛لآلن حاجةتنازلناش عن ا ام إحنا .ناهايخط اللى احنا

الى  - ما قال السيد الريسى ز  - اسرائيلبيطرح الموضوع كله بمطالبنا ومطالب  هد
مكسب ده يبقى إننا  إصرار على مافيشن بقت القضية اآلى يعن .ىالمستوى الدول

تسيب هذا الوضع وأمريكا تتنازل عن  اسرائيلألن كون  ؛نرفضه اآلنإننا  يصحشام
 هأظن د ..ىنه على المستوى الدولإخر ولو آالموقف ياخد شكل ى ويبتد ،هذا الشرط
  .نرفضه اآلن احناإن  يصحشامكسب م
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 اآلن نقلنا القضية إحناى يعن !يا إخوانا شئلم نتنازل عن  إحنا ،إنما ما عدا ذلك
على األقل  ؛اسرائيلوض مباشرة بينا وبين اعلشان يفى امش ج ..ىاجى لال الوسيطالى 

 ةالقرارات موضوعإن  ولو ،علشان ينفذ قرارات مجلس األمنى جا ؛من الناحية الرسمية
المستوى الى  القضية ترتفع إنالمخرج الوحيد  هو برضهمن المرونة بحيث هيبقى 

وما  ،تنازلوا عن هذا الوضع اسرائيلأمريكا و إن  كسبنا .اش مفاوضة مباشرةقتبام ىالدول
كسبنا هذه  احناإن  الواقعى ف .الزالت مطالبنا محددة ،شئعدا ذلك لن نتنازل عن 
  .ىحل سياسى أى فى الوضع الطبيع هود ..نقلنا القضية ..النقطة وكسبنا هذا الوضع

اللى قاله السيد  - هو عامل من العوامل بتاعتناى الحل السياسإن  كنا بننشدإذا 
علشان يفضل مركزنا ى والحربى واالقتصادى السياسنعمل على الجانب  - على صبرى

مفاوضة  اسرائيلفاوضوا  ..أل :يقول !ىرفضناه اآلن يمكن نرجع نطلبه تان ولو ،ىقو 
حالة فشل هذه ى حتى فى تانى مش هيقدروا يرجعوا للنقطة د اسرائيلأمريكا و  !مباشرة

 ..هذا ويتنازلواى مجلس األمن وفى وفى نها الزالت على المستوى الدولأل ؛المفاوضات
  .عاوز أقولهاى لال بس النقطةى د

والدول  ،ىبالنسبة للبالد العربية دلوقتى حتى مكسب جزئ يهالمشروع نفسه ف
حقق  هود .شئلم نتنازل عن  إحناألن فعال  ؛نقعد نقنعها احناإن  ةالعربية مش محتاج

الوقت ى فليه نرفض هذا ف ،اسرائيلمفاوضة مع أنه ال مبدأ من مبادئ مؤتمر الخرطوم
 !مش عارف ؟سياسية واضحة ةنا خطو يكان حتى خطإذا  ،ىالحال

 
ى المشروع فإن  :عبد العزيز .قاله دى لال كنت عاوز أقول نفس الكالم يافندمالواقع ى : فقره   

إطار ى وبيطرح الموضوع للمناقشة وللدراسة ف ،شئبيفرضش علينا اصورته الحالية م
وقت قريب كانت بتردده لغاية ى لال تتخلى عن شرط اسرائيلوبيضطر  ،األمم المتحدة

ال يسوى إال بمفاوضات مباشرة إن  الموضوعإن  ؛ساندها فيه أمريكاتكان بى لوال ،جدا
وبعدين  ،وطلبات اليهود ناوبعدين المشروع جاب طلبات .اسرائيلبين الدول العربية وبين 

حل يرضاه الى  جاب وسيط من األمم المتحدة علشان مناقشة الموضوع والوصول
نقبلش مشروعات امأو  نقبلش هذا المشروعالو جينا قلنا م :أنا عاوز أقول .الطرفين
 .ها معنى غير كدهيمش هيبقى ل !؟كليةى هل معنى هذا هنستبعد الحل السياس ،أخرى
مجلس األمن يوافق على ى فأو  األمم المتحدةى من الممكن فإن  متصورين إحناوهل 

  .ىيبقى تفكير غير عمل هأفتكر د !؟يةمشروع ال يتضمن إال مزايا للبالد العربى أ
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ن أ البد ،الجمعية العموميةى فأو  مجلس األمنى نه يمر فإمشروع ممكن ى أ
بعض  اسرائيليطلب من ن برضه أ والبد ،ىيتضمن تنازالت على الجانب العرب

خر أيضا يقتنع ويقبل هذا نقبل هذا الخط والجانب اآل إحناوفيه خط وسط  ،التنازالت
األمم  فى إطارحل ى كون هناك موافقة على أتن أ بخالف هذا ال يمكن إطالقا ،الخط

  !المتحدة
ى من الالزم من رد الفعل ف أكترمتخوفين ى يعن ،واألخ لبيب شقير ةحسون .د

حناو  ،هذا الموقف هكنا هنجابإذا  إن أنا واهلل شايف .ىالداخل ورد الفعل العرب ى ف ا 
 ؛هنشل نفسنا عن الحركة والعمل وأيضا التفكير هيحصلى لال ،نفسنا هذا التخوف

  .نجابهه بطريقة واقعية ومرنة احناإن يجب  حساس لكنالموضوع 
 ..ال ؛من خالل األدبياتى العام العالمى كسبنا الرأ احناإن  :األخ عصام بيقول
كسبنا  احناإن  :شخصياى قيل لى لحسيته شخصيا وال ىالل ،مش من خالل األدبيات

اإلطار ى قادها عبد الناصر فى لال من السياسة الواقعية المرنةى العام العالمى الرأ
با بالنسبة و غير أور ى با وفو أور ى ده قلب الموقف تماما ف ..بعد العدوانى العرب
 0الناس بتقول  ؛٪088حملة دعائية  ةيوم العدوان كانت كسبانى لال اسرائيل .سرائيلال

ى مليون عرب 08بيحيط بيهم  ،سالم وكذاى يعيشوا فغالبة عايزين ى مليون يهود
 !البحرى متوحشين عايزين يرموهم ف

من خالل  ،مش من خالل األدبيات ؟منين ،بعد العدوان الصورة اتغيرت
وقدرت تقنع بها  ،ىاإلطار العربى قادتها حكومة مصر فالى  السياسية الواقعية المرنة
الزم أيضا  ؛حل معروض عليناى ن نجابه أعلشا تفكيرناى ف .غالبية الدول العربية

  !نتيجةى أالى  بنوصلش إطالقا اوبخالف هذا م ،السياسة الواقعية والمرنةى نستمر ف
مش  ن احناأل ؟ليه ،ئنه هيبقى سإأتصور مطلقا  أنا ال ،الداخلى رد الفعل ف

ى أيضا مش هنفرط ف ن احناأل ،ئمش هيبقى سى رد الفعل العرب .حاجةى هنفرط ف
  .حلالى  سبيل الوصولى هنقبل تنازالت محدودة فإننا  إنما البد ،حاجة

 احناإن  اسرائيلأكبر نصر على إن  :ىقاله الدكتور فوز ى شير للكالم اللاوأنا ب
ى نبن احناإن  فرصةنفسنا ى ند ..مصرى نبن نفسها يوم ماى نها تبنإلبالدنا فرصة ى ند

إنما  .اسرائيلأكبر نصر على  هد هو ..نفسهاى نفسها وسوريا تبنى والعراق تبن ،مصر
المرتفعات بتاعت  ؛نها صغيرة جداإ باعتقدتفصيالت أنا ى تناقشنا فإ النهاردهلو جينا 

مش عارف جنين تبقى منزوعة  ؟ال مش منزوعة السالحاالقنيطرة تبقى منزوعة السالح و 
 ..بيت القصيد إطالقا ليس هد ؛الحدودى شوية تعديالت بسيطة فأو  ال غيرهاو  ؟السالح
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المستقبل بينا وبين ى القوى ف ةأرجحيأو  توازن القوىأو  تكافؤ القوىإن  بيت القصيد
  .اسرائيل

الحقيقة ى ف إحنا ،النهاردهفيه  اللى احنا الموقف الصعبى ف إحناما طول  إحنا
وفرصتنا علشان  ،كتير خالصى نواحى مقيدين اقتصاديا ومقيدين سياسيا ومقيدين ف

 -ولو بقبول بعض التنازالت  -سوينا الموضوع إذا  .فاتنا ضئيلة جدا نستعوض ما
ذا  .بلدناى نبن احناإن  تانيةهتنفتح قدامنا الفرصة مرة  المدى الطويل أصبحت لينا ى فوا 

 اسرائيليبقى تسوية موضوع  ،اسرائيلاألرجحية االقتصادية والعلمية والعسكرية على 
الزم نقبل  ..بطريقتنا اسرائيلموضوع ى نقدرش نسو ام النهاردهإنما ، واهلل بنسويه بطريقتنا

 !مهما كان المواءمات
قالها األخ ى لال فيما يتعلق بنقطة الدعاية ،يافندمنقطة أخيرة أحب أقولها  يهف

أجهزة ى يوم نعلن فى تان احناإن  يصحشام ،قلنا المشروع قابل للمناقشة إحناإذا  :فايق
 احناإن  ؟إيهمعناه  هد !أنه  كذا وكذا أساسقبلنا المشروع على  احناإن  اإلعالم بتاعتنا

رد الفعل من  .شكلها المغالى فيهى وهنقول كل مطالبنا ف وسيط..  extremeللــ هنروح 
 extremeللــ هيروح و وكذا  اأنه كذ أساسأنا قبلت المشروع على  :خر هيقولالجانب اآل

فشلت إذا  وعلى طول !ييجىما الراجل قبل  اآلبارمنا مس إحناويبقى  ؛ىالتان
حطت صعوبات ى لال ىوه ،تسرعتى لال هى مصرإن  السببإن  :هيقال ،المفاوضات

 !للمفاوضاتى جيأمام الوسيط قبل ما ي
 

هو تدمير  ،اسرائيلأو  اا سواء هدف أمريكأساسالهدف من العملية إن  كدؤ أى : هو بدرفعت
 أوبعدين الواحد بد .ىطرق أخر ى بأأو  سواء بوسائل عسكرية ؛هناالنظام الموجود 

الموقف إن  طالما النهاردهى مستعجلين على حل سياس إحناليه  ..النهاردهل اءيتس
 ،مدىى أى فترة وفى أى فى قبل المشروع البريطانإذا  النهاردهى يعن ؟هوماى هيفضل ز 
 !؟حصلتى لال ية وتحقيق أهدافنا من المعركةسرائيلالقوات االنحقق جالء ن أ نستطيع

أو  الوضع هيفضل ا  فإذ ،ويمكن أكثرسنة  العملية مش هتاخد أقل منبرضه ى تقدير 
ى نخسره فاه حنااى لال بس ،مفاوضات مع مندوب األمم المتحدةى ف هوهيظل كما 

  !مبادئنامع أهدافنا ومع ى قبلنا حل ال يتمش احناإن  العملية
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الهدف من تدمير هذا النظام  ،هذاى األخطر فى د باعتقدوأنا  :النقطة التانية
 ،وأهداف أبعد من هذا ليست خاصة هنا بالجمهورية العربية ،ألهداف أبعد من هذا وه

إعادة السيطرة األمريكية والرأسمالية ى هذه األهداف ه ؛هاكلبل يمكن خاصة بالمنطقة 
هيفتح المجال لهذه السيطرة مرة  إذا   ؛هذا المشروع إحناقبلنا إذا  !بحالهاعلى المنطقة 

ما ى ز  - احناإن  لينا ال نستطيعاوهنبقى محاطين بسيطرة اقتصادية من حو  ،أخرى
ألن  .هذه الناحيةى ف اسرائيلنتغلب على أو  اسرائيلنسابق  حناا نإ –بيقول األخ أمين 

 اسرائيلى عقد مؤتمر فى شهر يوليو الماضى وف ،فتح المجال لرؤوس األموال األجنبية
كيف يسيطروا على المنطقة مش ى المناقشة ه توكان ،للرأسماليين اليهود وغير اليهود

  .اليومى بنقبل حل سياس احناإن  فمعنى !اسرائيلتدعيم اقتصاد 
هيمكن  هد ؛مدى بعيدالى  فيه ةنحصل على نتيج ننه لإى تقدير ى وأنا ف

وفيه  ،ةتسيطر على المنطقة كلين أ الرأسمالية األمريكية والرأسمالية الصهيونية من
مشاريع  ،بتعرضها أمريكاى لال سواء مشاريع بالمعونات ؛عندهم مشاريع جاهزة

تكلم عنها وزير خارجية ى لال اتحادات اقتصادية مشاريع ،ةموجودى لال يةذر المفاعالت ال
  !المناطق المحتلةى ة فليقيام فعال مستعمرات إسرائيالى  ،اسرائيل

 ،بنتفاوض فيها مع مندوب األمم المتحدة اللى احنا بحر هذه السنةى ف ا  فإذ
ى هنجد نفسنا فى وبالتال ؛هذه المنطقةى هتكون النتيجة السيطرة االقتصادية بتتركز ف

  !نتحرك نهائيان أ ما العملية ال نستطيعإالقائم يا إما هنقبل الوضعموقف يا
هل السياسة  ؟السياسة الواقعيةى ماه ،وبعدين فيه كالم عن السياسة الواقعية

السياسة الواقعية أمام ى يعن ؟لية بتحتل جزء من أرضنايفيه القوات اإلسرائإن  الواقعية
أخلص هذه األرض المحتلة  ىننإ يجب إذا   ؛فيه أرض محتلةإننا  ىالعام العالمى الرأ

  .الحل هد ..ىبطريق عسكر أو  ىسواء بطريق سياس
هذا  ؛العسكرىبصرف النظر عن ميعاد هذا الحل  ،ىتخذ حل عسكر اوأنا أما ب

فأنا عملية الحل  .غتصب فعالأ ىبأحرر جزء من أرض ىمقبول دوليا ألننالحل 
ى العام العالمى الرأى أنا تقدير  ؛ىالعام العالمى بكسب الرأ ساسوعلى هذا األ ،ىالسياس

أنا بدافع عن  ،بهاجمشاأنا م ؛ىلو اتخذت الحل العسكر و معايا حتى  النهاردهموقف ى ف
 .النهاردهالقضية ى دهى  ..فعالى خلص أرضاوبى أرض
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الى  اه التفكيرنهذا الموضوع أضى بيفكر ف هوالواحد و  ،أعلق بكلمتينى بد برضهأنا  عبد الناصر:
الحل  :وبنقول ،ببساطةى بنتكلم على الحل العسكر  إحناالحقيقة  !يمكنأقصى ما

ى لال ومن ،ىكابوس من ناحية الحل العسكر ى أنا عند .ىالحل العسكر  ..ىالعسكر 
وعملنا  اكملنا التسليح وعملنا كذ إحنا :قولهاأنا بى لال ورغم الكالم !يونيه 0ى حصل ف

ى يعن !يونيو  0كابوس ى بيفتكر تملبيفكر فى الموضوع كله أو  والواحد بيتكلم على ،كذا
ممكن  هيونيو د 0ى حصل فى لالإن  حال من األحوالى نش يتصور بأاكاالواحد م
  .خر الكالم دهآالى  ..سنين بنعمل 08بقالنا  ،حطينا ألف مليون جنيه !يحصل

وكانت الدنيا خلصت  ،0الحرب ابتدت يوم  إحناى يعن ..أيام 0ربناش احام إحنا
  ؟مش كده !أيام 2قل من أى يعن 0يوم 

ويعنى لو الواحد يمكن فكر  ،الكالم اللى قاله األخ عصام طبعاالى  الواحد ميال
النظر عن الموضوع العام كله بصرف  -من الناحية الخاصة أو  من الناحية الشخصية

  .دهالخط سلم شخصيا الرفض والسير فى أ ..سلم شخصياأ ىبيبق -
 :قولانا بأو  ،٪088الخسارة  ىبقيوخسرناها ب تانية عسكريةإذا دخلنا معركة 

 برضهمش  ..ال ؟زاىإ !خالص 0ولكن الحقيقة جيشنا معرفش يحارب يوم  ،ةسن
عرف حسب الواحد ما -يعنى كان ممكن برغم موضوع الطيران  ،موضوع الطيران

عندنا  !كنا عرفنا نحارب إحناكان ممكن نقعد أشهر عسكريا لو  احناإن  - وشاف
 ؟زاى نمون هذه القواتا  و  ؟زاى ندير هذه القواتا  و  ؟زاى نشغل هذه القواتإ ..قوات

  ؟!زاىإالصبح اليهود كانوا فى القنطرة  0وبعدين يوم 
هذه األمنية  ؛ةنحارب عسكريا نضرب عسكريا هنعمل معركة عسكري :فأما نقول

كسبنا مكسب  ىده يبقى نتجنب الموضوع العسكر  قدرناإذا  ىفى تقدير  .الواحد عايزها
ها بالجيش اوكل معركة دخلن ،كل معركة بالسياسة دخلناها قدرنا نكسبها .كبير جدا

 لغايةبنمسك من أول الثورة ى يعن .هذا الكالم ملك باقولى بكل أسف يعن !كسبنهاشام
العملية ضاعت ى يدخل فول الجيش ماأ ،كل المعارك السياسية كسبناها ،النهارده
نتجنب هذه المعركة ن أ فلنحاول بقدر اإلمكان :وده اللى بيخلى الواحد بيقول !المعركة
نحاول عن الطريق  برضه احناإن  :وده اللى بيخلينا بنقول نفسناى هنبن ؛العسكرية
  .ىالسياس
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اه هنا ناللى كنا بحثى السوفيت -ى المشروع ده ال يختلف عن المشروع األمريك
كما  ،boundaries secure and recognized ةإال فى عملي ،يوليو 00فى 

  .أتصور
 . االنسحابى ه :لكن النقطة األولى

 termination of all claims or states ofهى  :تانيةالنقطة ال
belligerency  ،وده كان موجود. 

  .والكالم ده كله كان موجود acknowledgmentــ وال
  .boundaries secure and recognizedالحته الزيادة 

  .كان موجود ،freedom of navigationبعدين 
Just settlement of the refudgee كان موجود.  

  .demilitarized zones :النقطة الزيادة هنا هى
جل أبعدين بعد كده التفويض اللى هو هيعمل اتصاالت مع الدول المعنية من 

 inلحصول على السالم وحل مرضلالجهود  ةلمساعد ؛اتفاقالى  الوصول
accordance with the provisions and principles in this resolution .  

حاولنا  -يوليو  00هو القرار بتاع اللى  - ةالكالم اللى قبلناه قبل كده الحقيق
 :تقعد تقولااسرئيل ه ؟العمل إيه ىيبق النهاردهرفضنا ده إذا  !مافيش ..ىتان لهنرجع 

  !سبيل واحد هو الحرب ..ليس أمامنا اال سبيل واحد وهو الحرب قاعدة!نها إ
 ةمش سهل ةإنها عملي ؛نتيجةالى  التفكير واسع فى هذا الموضوع بيوصل الواحد

 0اللى حصل أيضا يوم  ةولكنها عسيرة على تجرب ،ةوال حتى صعب ةأبدا وال نص سهل
 دخلنا معركة بعدإذا  هل ،هو ..الجيش هو ،هم ..هم باطضما القيادات يعنى ال !يونيو
عسيرة  عمليةالتعدية  باعتبرنا أإن  ولو ،ممكن نعدى ؟ممكن نعدى شرق القنالسنة 
لكن  ،بونا ندخلييسواليهود سينا الى  شويةبعدين ممكن ندخل  ،ةسهل عمليةمش 

 !هتحصل معركة
زاى إوبعدين  ،ىسرائيلبعدين هل هنقدر نعمل معركة بدون ما ندمر الطيران اال

فالكالم على  !استحالة بالنسبة لهذا الكالم يهفإن  نا شايفأو  !؟ىسرائيلهندمر الطيران اال
مش  عمليةولكن ال ،فكر بهذا الشكلأنا حاولت أ ..بسيطة عمليةنها إ أساسالحرب على 
  !بسيطه أبدا
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 اللى احنازاى نقبل هذا الكالم رغم تاريخنا فى المواقف إإن  ،كالم عصام
يجنب الحقيقة البلد  ههو الواحد بد ،نا بالذاتأ ىبالنسبة ل ؟سنة 00خدناها فى أ

ليس أمامنا  ىبعد كده بق ،خالص ىمنفعتش يبقإذا  عمل كل السبلابى يعن ..مصايب
  .ما أخذ بالحرب يسترد بالحرب :ونقول !ال سبيل واحد وهو الحربإ

خطوط الى  ..اسرائيلحدود الى  هنوصل ضهبر  ؟ولكن الحرب وهنوصل لفين
هل  !؟ع الالجئينوبعدين هل هنقدر نرج   ،اسرائيلفرض حتى دخلنا جوه إطب  الهدنة.

هنسمع كالم األمريكان وناخد بعضنا  وال   !؟سنا كلهاهنقدر نحقق الكالم اللى فى ر 
 ،سرائيلالى والروس أيضا فى هذا ملتقين مع األمريكان بالنسبة للوجود القوم ؟ىونمش

 ةفيعنى الحقيق !وبالنسبة إلنهاء حالة الحرب مع اسرائيل ،حق الوجود السرائيللوبالنسبة 
نا كان عندى الصبح أ -الصبح  النهارده لغايةفكر أنا قعدت أو  !أبدا ى  نش سهل علاكام

  .نرفض :يجى ونقوليالواحد إن  - أيضا اجتماع
ى بعض هو بيختلف مع هذا ف ،كنا بنأيده اللى احناى بعدين حتى المشروع الهند

  .المندوب ةمهم ..فى المندوب شويةو  ،نا قلتهاأالنقط اللى هى النقط اللى 
وممكن  ،نحارب احناإن  الإسبيل من ليس أمامنا  ىيبق ،المشروع اذا رفضنا هذإ

نعرفش نحصل على اوم ،موافقين على المشروع ده إحنا :نقولبعد شهرين ى هنيج
إن  :نا قلت فى األولأو  ،الحقيقة الموضوع عايز كبت كبير جدا للناحية العاطفية !ةموافق
هيعرضنا  :باقول انأو  -نا يمكن بالذات أوهيعرضنى  -هذا المشروع هيعرضنا  قبولنا
  !ةومشاكل عربي ةمشاكل داخليالى  - قصد هذااوب - برضه

قصد مشاكل مع الحكومات أكنتش ام ،ما اتكلمت عن المشاكل العربيةأنا أو 
اللى ى العام الناصر ى الرأ :العام اللى بيقولوا عليه برهى قصد الرأاب انأ ،بداأالعربية 

قطعا سيتأثر  !نها تقضى عليه وتحطمهإواللى هدف أمريكا  ،ىموجود فى العالم العرب
يدانا أاللى م ،وبل بالعكس حتى التنظيمات الحزبية القومية يمكن ،بهذا تأثر كبير جدا

قدرش ام ة.اللى بيدينا ثقى فى هذا التأييد الجماهير أو  بتحب تورثنا فى هذه المناطقو 
 كبيرةجوه عوامل أو  ،كون عوامل التشكيكاتن هأل ؛٪088الناس بره هتثق فينا إن  أقول
  .جدا

قد  ؛فينالى  يوصلنا هفى هذا الكالم وبنشوفى ما بنمشإ يا ،بين رأيين إحناف
اليهود يمشوا من سينا ويعودوا خلف إن  - كما أتصور -فعال ى حل سلمالى  يوصلنا

وبنتفق على مناطق منزوعة السالح على  ،غزةويمشوا أيضا من  ،خطوط الهدنة
هو أو  الهدنة ةما فى اتفاقيإديناه إ إحنافبندى كالم  ؟إيهد ده اوبندى قص ،الجانبين

  .موجود أصال فى ميثاق األمم المتحدة
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اليهود الزم ينسحبوا من القدس ومن الضفة إن  ،طبعا يدخل فى هذا أيضا
إذا  ن مش معقولأل ؛لوحدها ةعربي ةكل دول ىيبقامش ه إحنايعنى  ..الغربية

إن  :فبنقول ،لم نقبل هذاإذا أوافق أنا على البقاء فى القدس! نسحبوش من القدس اام
وأيضا ضغط علينا  ،ىوضغط علينا اقتصادى عمليات ضغط علينا سياس يهأيضا ف احنا

  .ىعسكر 
 ..ةسهل ةنش أبدا عملياكايعنى مواالختيار بينهم  ،ده الحقيقة الموضوعين

 !ةصعب ةاالختيار هو عملي
نلم جبهتنا الداخلية ونبذل جهد كبير ونلم  احناإن  قدرنا مع هذا المشروعإذا 

 نا متصورهأاللى  ..أيضا ةمشكل يهن فأل ؛قوتنا المسلحة وأيضا نلم الجيشى ونبن ،الناس
نهم حاسين بالمهانة اللى حدثت لهم نتيجة إباعتبار  ،العام فى الجيش أيضاى الرأإن 
ده كالم يعنى اللى أنا  !ىمش عايزين حل سلم :بيقولوا ،عايزين يحاربوا :بيقولوا، 0يوم 

 ماهياشأيضا حتى فى هذا الموضوع العملية  .فاهمه من تتبعى للى موجود فى الجيش
والزم  ،والزم نعوض ،الزم نحارب إحنا :لكل ولكن وطبعا اللى بيقو  ،ةسهل ةأبدا عملي

اللى الواحد بيحسب ش بيحسب طبعا العملية بالحساب العريض اهو ام ..ننتقم والزم والزم
 بيه هذه العملية.

 
معرفش  ،ى: هو فى الواقع بعد سيادة الرئيس ما استعرض الموقف خاصة الموقف العسكر هويدى

تكلم على إسيادة الريس  .بإيضاح بعض النقاط فى هذا الموضوعى سمح لنفسانا حأ
وكفاءة  ،ةدديع ةكفاءة القيادة، قو  ..وأجمل هذا فى ثالث نقاط ،ىمتطلبات الحل العسكر 

الكفاءة ى اللى ه ..نا ذاتيا النقطة األولىأى فى الواقع أهم ما يقلقن .فى التسليح والقتال
 0النكسة العسكرية اللى كانت قبل خالل إن  جزمأن أ وأنا فى الواقع ممكن .فى القيادة

 ن اإلنسان بيتخيلأل ؛شلل كامل فى جهاز القيادة للقوات المسلحة عمليةكانت  ،يونيو
تخوض معركة ن أ كان من الممكن ،ةحتى لو تركت القوات دون تعليمات محددإن 

  !يونيو 0ة اللى أعقبت يوم تالتاأليام الى ير مما خاضتها فتأشرف بك
هذا  أعنىنا بأو  ،ليهااشد الحاجة أنحن فى  -ى فى الواقع فى رأي -كفاءة القيادة 

تفهم وتطبق فن الحرب تطبيقا عمليا ن أ القيادة التى يمكنها .المستويات ةعلى كاف
تمارس واجباتها فى ن أ القيادة التى يمكنها ،بالتكتيكة الستراتيجياتمزج ناحية و  ،كامال

  .السيطرة وواجباتها فى التدريب وواجباتها فى غرس الروح الهجومية
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هناك  -مرة  ى سيادة الريس ما أوضح أكثر منز  -من ناحية كفاءة التسليح 
 ويمكن ،يرةتموجود عندنا عدد من األسلحة ك ،من الطيارين أكتر النهاردهطيارات عندنا 

صحيح  .ىاستعوضنا الكثير جدا من األسلحة فى بعض النواح احناإن  نقول احناإن 
ى أولكن إجماال هناك استعواض مش بطال  ،األخرىى نقص فى بعض النواح يهف

  .مرضى من ناحية السالح
 ةعظيم عمليةإنها باقول  ناأ ،الواقع فى خالل هذه الفترةى ف عمليةتمت  ،العدو

 .القناة منطقةونقدر نشوف بعض المواقف بتتبع ما كان يحدث فى  ،ت العدو نفسهأجاوف
كانت بتستحمى فى القنال  ،ياتسرائيليين والبنات االسرائيلعقب النكسة كان الجنود اال

ألنه لم تكن هناك إرادة  !بعد من هذاأأو  يونيوخالل النصف األول من أو  عقب
س مياه ننه يدإرم العدو من بعد هذا ح   .لإلرادة العسكرية فى الضفة الشرقية ةمضاد
 تىالعدو لم يكن يعتنى ح .لم يتمكن بعد كدهو نه ينزل زوارق إبل حاول العدو  ،قنالنا

كثر أ جبرأوبعد هذا  ،الدفاعيةجبر على حفر المواقع أ ،بمجرد حفر مواقعه الدفاعية
 . ةوأكثر على حفر مواقع دفاعي

التطور اللى  إيهبنشوف  ،خدهااوبعدين تصريحات القادة العسكريين نفسهم لما بن
يمكن  الإن  نهم كانوا يظنواأل ؛فى األول كانت تصريحات متبجحة .حدث حتى اآلن

 ،وكانوا بيقدروا هذه الفترة بسنتين ،ةقريب ةتستعيد وتستعوض أسلحتها فى فتر ن أ تناالقو 
  !وكفاءة القتال يمكن لخمس سنين
اللى هو  ،فترةنا باذكر تصريح ديان فى هذه الأ ،يالتإعقب إغراق المدمرة 

النظم  ؟نحتى اآل اسرائيلاللى عملته  إيه :واللى قال فيه ،ىسرائيلالشعب االالى  وجهه
الجيش إن  !طها مازالت موجودةاسقإالنظم اللى كنا نريد أو  ،التقدمية مازالت موجودة

 اسرائيللطردنا من  ةالتقوم محاولإن  ن من يظنا  و  ،من قدراته ٪08استعوض ى المصر 
  !وحدث تحت أصعب الظروف ..تطوير حدث يهف !بيكون متفائل أكثر من الالزم

، ةفى متناول يده فى كل دقيق ةمدن القنا ،العدو موجود فى الضفة الشرقية
أيضا احتل  .مصانعنا أيضا فى هذه المنطقة فى متناول مرمى المدفعية والهاونات

على المدى الطويل اللى كان موجود  ةعالو  -كسبه أوهذا  ؛مطاراتنا األمامية فى سينا
  !طول بدون شكأمدى  -عنده 
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سمعتوه فى هذا تكم اوالكالم ده حضر  -وأصبح موضوع الدفاع الجوى 
 ةمتقدمو  ةعاجل ةسبقيأخاصة و  ةسبقيأللدفاع الجوى ى نه سيادة الريس أعطإ - المجلس
واتخذت  ،بتقاس بالدقائق عمليةاإلنذار  عمليةن أصبح نفس أل ؛األسلحة ةعن كاف

اإلنذار لقرب المدى بتاع  عمليةدقيقتين لأو  ةإجراءات كثيرة جدا عشان نكسب دقيق
عيد أتنا امطار إن  فى هذا الوقت أيضا تم .خرهآالى  ..المطاراتقرب أو  الطيارات

 .خرهآالى  ..التدريب عمليةالطيارات أيضا جارى  ،ها وأعيد توزيعهاؤ إنشا
اللى هى قله عدد  ،ولكن النقطة الحرجة فى الموضوع اللى أبرزها سيادة الرئيس

خدت طيارات سكاى  اسرائيلإن  فى الفترة األخيرة لوحظ .الطيارين بالنسبة للطائرات
إن  ر عن هذه الطائرة أعلنظعلن فيه فك الحأوفى نفس اليوم اللى  ،من األمريكان هوك
بنعتقد بل  إحنا !ن فى أمريكا على هذه الطائراتييسرائيلإتمام تدريب الطيارين اال صار

لهم طيارين ى جيوهم أيضا بي ،هؤالء الطيارين متطوعينإن  جدا ةشواهد كثير  يهف
  .متطوعين

وقت الى  وتحتاج ةضخم ةدى مشكل ،الطيارينفمن الناحية العددية من ناحية 
  .فعال طويل جدا نظرا للتعقيد اللى موجود فى هذه الناحية
يكمل االنسحاب ن أ أوشكتأو  تم أيضا فى هذه الفترة سحب قواتنا من اليمن

ذا  ،قائمجله اليمن أومازال النظام اللى دخلنا من  .بتاعها من هناك صارت األحوال وا 
وأيضا بنكون  ،وليات بتاعتهمئيستمر ويواجه اليمنيين المسن أ ممكن ،على ما هى عليه
  !جدا منا كبيركانت بتمتص جهد  كبيرة ةخلصنا من مشكل

 ؛ى الظروفستمت عمليات فى هذه الفترة تحت أقإن  ،قصد بهذا االستعراضأ
ى أما بين  ةحتمل عبوره للقنايى لوتصد العدو ال ،قوات مطلوب منها إنها تحمى القنال

وأثبتت  ،اشتباكات متعددة تمت فى هذا الوقت فترةوتم أيضا هذا العمل أثناء ! ةلحظ
نحدث فيه  النهاردهوبنقدر  ،مستمرة ةإرادتنا بتقوى بصفإن  مستمرة ةاالشتباكات بصف
السابقة والمرحلة القادمة فى المرحلة ى لكن كل ما عمل المجال السياس .خسائر موجودة

عطائها  ةلخدم   .ده أفضل :باقول أنا ،أقوى وأقوى فرصةالناحية العسكرية وا 
إننا  ىالعام العالمى بنظهر أمام الرأ احناإن  الى لو اتجهنا :أيضاباقول 

بنستمر  احناإن  هذا نفسه ال يحول دون ؛بل نحن من دعاة السالم ،نرفض حل سلمىال
كان  08وقفناه فى يوم  اللى احناالموقف إن  :وأحب أقول .فى بناء قوتنا العسكرية

أصيبت  عسكرية ةقو إن  ؛فى الواقع ما افتكرش فى التاريخ مر هذا الموقف ،موقف فريد
ع القاهرة وثيقة ورغما عن هذا لم توق  ، كما أصيبت قوتنا العسكرية ،ةمسقا ةبضرب

ورغما عن هذا كانت هناك إرادة وقفت أمام  ،ئالوقت لم يكن هناك شذلك ى ف !استسالم
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ى نوع من أنواع أعلى عدم قبول  توأصر  ،هذه الفترةطوال ى هذا االنكسار العسكر 
  .تها المسلحةاوأصرت على بناء قو  ،على بناء الجبهة الداخلية تبل أصر  ،االستسالم
كانت ستكون الشروط أقصى  ،ترةلوال هذا العمل الذى تم فى هذه الف :باقول ناأو 

منا بكثير  أكترولديها جيوش  ،كبر منا وأعظم مناأوكم من دول  !من هذا بكثير
 .وقعت على وثائق استسالم بعد ما حصلت النكسات العسكرية عندها ،وبتصنع جيوشها

صرار الجبهة الداخلية فعال وتماسكها  رغما عن  -ولكن إصرار القيادة السياسية وا 
الى  كل هذا خلى الموقف بتاعنا قوى ووصلنا -ى رأيى فى اللى حصل الظاهر التمزق 
  .هذا الحل

المرحلة الشاقة أو  المرحلة الصعبة يهوف ةده أول خطو  ،أيضاى هذا الحل فى رأي
 كيف ينفذ هذا الحل فى وسط قطعا  ؛الشهور القادمةأو  فى خالل األيام ةيااللى هى ج

دى هى  !؟ىتشكيك فى المجال الخارجو صعوبات قد تقوم أمامنا فى الجبهة الداخلية 
  .الصعوبة

بل  ،النتكلم أبدا عن الحرب فى هذه الفترة احناإن  ىنا فى رأيأ برضهفى الواقع 
مواقفنا السياسية واضحة  .ع مواقفنا على اإلطالقنمي  ن أ دون ،نتكلم أيضا عن السالم

ننا إ صر علىنماتتم االنسحاب  اسرائيلولكن بعد  ،ةنفتح القنان أ نريدننا أ ونصر على
على  ادايما نتك ،ىبتثير قالقل وترفض الحل السلم اسرائيلولكن  ،حل سلمىالى  نسعى

بنعد ونزيد من استعداد قوتنا  ،وتحت ستار هذا الكالم ،وفى الوقت نفسه .هذا الموضوع
  .العسكرية

السالم ودائما تنادى  ةدائما تسعى لكلمى دايما حينما بتقوم بعمل تعرض اسرائيل
فى ى أيضا فى رأيإحنا  !فى الوقت اللى هى بتكون بتجهز فيه الضربة بتاعتها ،بالسالم

بنقوم باستعداداتنا  احناإن  دون ابدألن يحول قبولنا لهذا الموضوع  ،الفترة القادمة
وكل ما  ،صرينا على تماسك الجبهة الداخليةأما  وكل .العسكرية ونكسب الوقت بتاعنا

فساح المجال للقيادات الصالحة التاصرينا على البناء الجدى لقو أ ال ى تنا المسلحة وا 
 ،فى تنفيذ وتطبيق هذا الحل حناانج فرصة تكل ما كان ،تتعرض لشوائب على اإلطالق

هتحصل فى طلب لبعض  compromises ضهن بر أل .ىقو أكل ماكانت أجدى و 
هل  ..أسئلة فى الواقع يعنى اإلنسان شايفهم فى هذا الموضوع 5 يهن فأل ؛التنازالت

يعنى  ؟نتكلمش فى موضوع حرية المالحة فى القناةاتحلتش ما االالجئين لو م ةمشكل
  ؟هل دى مرتبطه بدى
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 عبد الناصر: طبعا.
 

 ةنها منطقإيعتبروها  غزةهل بتنطبق على قطاع  ؟المحتلةى ما معنى كلمه األراضهويدى: 
  .دى أيضا عالمة استفهام ؟خرهآالى  ..محتلة منطقةهل الضفة الغربية أيضا  ؟ةمحتل

وأنا  -ى وفق على المشروع البريطانو إذا  ،نا بعض االقتراحاتأى فى رأي
 زى ما ،فرصةولكنه بيعطينى  ،ألنه ليس فيه إلزام بالمعنى المفهوم -شخصيا أؤيده 

 ،هذا المستوى عسكرياالى  ىعديت نفسأو ى أخدت الفرصة الماضية فى المجال السياس
 ،أكترو  أكترعسكريا ى عد نفسأأخرى علشان  فرصةخد آنا أإن  من المستحسن جدا

إن  ..اسرائيلباعتراف نفس إن  :وأحب أقول .قدر أهضم األسلحة اللى موجودة عندىأو 
  .يونيو 0فى تدريبها أفضل بكثير جدا مما كانت عليه يوم  النهاردهقواتنا 

لمحاولة لم  ىممكن عمل اجتماع مؤتمر قمة عرب ،هذه الموافقة تمثال لو حصل
بط ونمنع المزايدات ضالموقف بال إيهوتفهيم القادة العرب  ،المرحلة القادمةى الشمل ف

 ،هذا الموضوعى سر تزمتها فسوريا نفسها إن  باعتقدوأنا  .هذه المرحلةى السياسية ف
 !دمشقى فى بأخرى انتهى النظام البعثأو  الموضوع حل بطريقةإن  نها تعلم لوإ

تقوية الجبهة الداخلية ى فى وبنبتد ،ىوالعسكر ى موضوع البناء الداخلى بنستمر ف
يهو  ؟ىنفسنا إزاى بنبن احناإن  الى ةكل الناس متطلعألن  ؛بالعمل الجاد  ؟الطريقة ا 

  .هذا المجالى ويبان خطوط واضحة ف
إننا  ولكن لو ،هذه المرحلةى صعبة ف تهدون شك األخ محمد فايق هتكون مهمب

ال نضيع فيه ى الوقت الذى ف ،ىفعنا شعارات جادة وشعارات بإصرارنا على الحل السلمر 
ى هيكون مجال أقو  هبل د ،شئلن نخسر  :باقول أنا ،ىنا العسكر ئبناى ساعة واحدة ف

 أثناء المرحلة القادمة.ى التطبيق فى ف
 

إننا  البد ،قرارى علشان نتخذ أ احناإن  :بنقول ،يافندم النهاردهلو لخصنا الموقف  : زكى
ونشوف طرق الحل  ،وبنشوف العوامل المؤثرة ،نشوف الغرض ؛نناقش بعض حاجات

ثار العدوان آإزالة  النهاردهالغرض  .ونتخذ القرار على ضوء الكالم ده ،المفتوحة
وأهمها عدم  ..مؤتمر الخرطومى اتخذناها فى لال مع االلتزام ببعض القيود ،ىسرائيلاال

  .وعدم التفاوض المباشر معاها ،اسرائيلاالعتراف ب
 
 
 



  سرى للغاية 

63 

 

نجد ، لتحقيق الغرض ده ىعلى اتخاذ قرار  النهاردهبتأثر ى لال لو ناقشنا العوامل
  .والناحية الدولية ،والناحية االقتصادية ،الناحية العسكرية ..حاجات 5ا أساسنه إ

قلته ى لال بعد الشرح -ى قو كتير تقال فيها كالم إأفتكر  :من الناحية العسكرية
إنما الخالصة  -نقوله  احناإن  ىداع مافيش ،ىواألخ أمين زودنا بيه دلوقت ..سيادتك

علشان نتحول  ،اسرائيلصالح ى ميزان القوة العسكرية ف النهاردهى يعن ؛حل مافيشإنه 
أقل من سنة مش  هالوقت د! وقت ةالناحية الهجومية عاوز الى  من الناحية الدفاعية

  !مضمونة ماهياشالنهاية ى النتيجة بتاعت المعركة ف ،ممكن
كبير وشاعرين ى فيه ضغط اقتصادإن  شك مافيش :من الناحية االقتصادية

هذا الموقف قد يعرضنا لمزيد من ى االستمرار فإن  ثم ،ىبهذا الضغط االقتصاد إحنا
بنعرض مشروع  إحناشايفين  إحناما ى ز و  ،ىمزيد من الضغط االقتصاد ..العدوان

  .خرهآوالى  ..اقتصاد حرب
قد  ،من الناحية االقتصاديةو ى ومع الشعور الداخل ،مع حالة االنكماش الموجودة

لى او  ..ل للسياحةاومع عدم فتح مج ،مع استمرار قفل قناة السويس ايزداد الموقف سوء
ى لال احتماالت بالنسبة لتوقف المعونةى ومع أ ،مصادر العملة الصعبةهى ى لال ؛خرهآ

  !خرهآالى  ..مزيد من الضغط أمريكاأو  لنا من الدول العربيةيبتج
مرينا بيها من العدوان لغاية ى لال التجربةإن  بنقدر نقول :من الناحية الدولية

ناش يبيدام - بتاع مجلس األمنأو  االجتماع بتاع الدورة االستثنائيةى سواء ف - ىدلوقت
ما فيه بيساندنا جانب كبير من ى وز  .فرصة لحلول كاملة تحقق وجهة النظر العربيةى أ

مشروع علشان ياخد ى بد من أوال .اسرائيلصف ى فيه جانب واقف بإصرار ف ،الدول
نه على األقل يكون فيه إ ،هيئة األمم المتحدةى فأو  مجلس األمنى فرصة المرور ف

ى لال يحقق األهداف بحيث كل طرف من األطراف المعنية يجد فيه ما ؛توازن معقول
 .طرق الحل المفتوحى بنخش فى بعد مانتكلم عن الناحية د ؛لهال عاوز يوص هو

قبول أو  المقدمى إما رفض المشروع البريطان ..إال طريقين النهاردهمناش اقدام
  .لهذا المشروع

ى وه ؟المزايا بتاعته إيه ،ىوهو رفض المشروع البريطان :فإذا مسكنا الحل األول
اتخاذ جانب ى يعن ..تنازالتى بأ النهاردهعدم االلتزام أو  لالتنصى وه ةميزة وحيد

بنخشاها  اللى احنا أثر من اآلثارى نتعرضش ألوبذلك ما ؛حلى السلبية ليؤخر أ
  .الجبهة العربيةأو  بالنسبة للجبهة الداخلية
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 وبعدين التعرض ،يد للموقفمتج :أوال ،ىالعيوب بتاع رفض المشروع البريطان
تبقى ى يعن ..المستقبل ربما ال تعرض مشروعات حتى فيها مثل هذه الحلولى ف احناإن 

 ،الدورة االستثنائيةى ف أخدنا قياسا ما مرإذا  ؛أضعف وأوحش من وجهة نظرنا
الى  ..و.. وضها عرو ى وأمريكا بتتراجع ف ،ىوالمشروع الالتين ،يهليو  08ى عرض فوما
  !آخره

  .ىالعام العالمى فقد العطف بتاع الرأ :تانيةالحاجة ال
هو ده الحل  ىن هيبقأل ؛عسكريةمعركة ى دخول فالضرورة  :حاجةخر آو 

  !الكالم ده مش مضمون :ماقلناى وز  ،الوحيد
مزاياه  برضهونشوف  ،ىوهو قبول المشروع البريطان :ىللحل الثانى يجن
بداية  نقطةالمشروع ده  باعتبرن أل ؛ىهو استمرار النضال السياس :مزاياه ..وعيوبه

مجال للدخول  يههو فإن  عتبربانما إ ،ىالتزام نهائ النهارده مافيشيعنى  ..وليست نهاية
  .الوسيطكالم مع ى ف

قوى توكل ما ،الناحية العسكرية ةكسب مزيد من الوقت لتقوي :تانيةالميزة ال
  .كسب الناحية السياسيةى فأو  تناامفاوضى الناحية العسكرية كل ده مابيقوينا ف

بعد ما إن  ن يصح أوىالحالة االقتصادية ألى توقع تحسن ف :ةالحاجة التالت
خره آالى .. و ..من الدول الغربية وأمريكا وى ماشكان ى الضغط الل ؛نتخذ القبول ده

  .ويتفتح مجال ،خرهآالى  ..يخف وبريطانيا و
 ،تعرض لعدوان مافيش ىويبق ،نفس القيود والحالة االقتصادية إحناوبعدين 

 .والناحية االقتصادية ربما تتحسن ،من كده أكترتعرض الحتماالت قيود  مافيشو 
شجاعة  يهوف ةواقعيفيه  إن احناب ؛ىالعام العالمى وبعدين كسب المزيد من عطف الرأ

طريق ى فى نمش احناإن  عدم إصرار على مافيشو  ،منتصف الطريقى تقابل ف يهوف
  .مسدود

 ةزالإوهو انسحاب  ،بنهدف إليه اللى احنااحتمال تحقيق الغرض  ة:بعدين خمس
 ةغير مضمون عسكريةمعركة ى الدخول ف ةر ضرو  دونى ثار العدوان بالطريق السلمآ

  !العواقب
وده  ؛ىوالخارجى العام الداخلى الرأ ةجهاهو مو ى عيب وحيد الل يهف ؟العيوب إيه

 احناإن  دون ما نخرج عن ،من التكاتف القوى وشرح ةمنظم ةممكن التغلب عليها بحمل
بنقوله  اللى احنانما توضيح نقط والكالم إ ،خرهآالى  ..أو ..أو يعنى ال بنهاجم المشروع

  .ممكن بالطريقة دى نتغلب على الصعوبات ىيبق ،ده
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والمزايا والعيوب ى لما نستعرض المزايا والعيوب بتاع رفض المشروع البريطان
القرار  ىيبق ؛من مزايا العيوب أكترمزايا القبول إن  نجد ،ىع البريطانو بتاع قبول المشر 

ن ألى قبول المشروع البريطانى ه ..ىمتسلسل على الناحية دى منطقيكون ن أ البد من
 .ما هو مقدمأو  هو أحسن ما هو موجود

  .شكرا
 

أبعدت شخص سيادتك عن العاطفة وعما يصيب  ،الرد على األخ عصامى : رأى سيادتك فجمعة
فصل بين سيادتك وبين أقدرش اأنا م ىتصور ى والحقيقة ف .سيادتك نتيجة لهذا المشروع

 .البالد العربية هتقدر تفصلى مصر وال فى ال ف ،وال غيرنا إحناالقرار وبين النظام وال 
  ..سيادتك هتواجه حاجتين بتصورىو 

 !سيادتك قبلت هذا المشروعإن  :كالم هيقولواى طبعا أى ه :ةوالنيالحاجة األ
تفسير هذا المشروع وفى التصريح ى سيادتك هتتحمل العبء األكبر ف :تانيةالنقطة ال

واحد غير سيادتك هيفسر هذا ى أإن  - نا واثق من هذاأو  -ى واعتقاد .الكالمى وف
فسيادتك بتعد نفسك من دلوقتى  !قبل كالمه بالصورة المرضية للجماهيرالمشروع لن ي  

  .كنا عايزين نلم الجبهة الداخليةإذا  ضرورية ةودى خطو  ،الجماهير ةلمواجه
 ،ثانياى فلسطين ه ةثم قضي ،أوالى مسألة مصر هإن  :باقول أنا :تانيةالنقطة ال

يعنى  ..وباستمرار هذا النظام ،مرتبطة باستمرار سيادتكى ولكن مسألة مصر الحقيقة ه
 .ضعاف لهذا النظام القائمإ يهيكون فن أ ،لهذا المشروعى قبولى فن إ ال أتصور برضه
 احناإن  ومعنى هذا ؛محتاجين فيه ومحتاجين فيه لسيادتك بالذات إحناطويلة  فترةالى 

حتى نضمن استمرار بقاء  ؛ىنضال سياسالى  احتياج مستمرى بقبولنا لهذا المشروع ف
  .هذا النظام
نقبله ونسير فيه  احناإن  لو أمكن ،المشروع المعروض حالياإن  ىتصور ى ف

  .متصورينه اللى احنالن تكون بالضرر يمكن نتائجه  ؛األرضى بخطوات دون تنازالت ف
نما إ ،مطلقا ةتروح غز أو  بعد سيادتك تروح القدسإن  يعنى ال أنا أتصور مطلقا

قناة  ةبنربط مشكل حاجةفيهاش ام ،هذاالى  ممكن شرم الشيخ مضطرين احناإن  أتصور
تنازالت عن  نقطةنما إ .العام متقبله داخليا وخارجياى وده كل الرأ ؛السويس مع الالجئين

الجماهير المصرية وال ى حد ف مافيشإن  عتقدأ ،عهد سيادتكى والقدس ف غزةاألرض و 
الى  ولكن ،نقبل هذا المشروع احناإن  فلو أمكن !يتقبل هذا مطلقا ،الجماهير العربيةى ف

  .ثم بنستعد للنضال فحد هذه التنازالت بنق
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ودى  ،القوات العسكريةى هى حساسة الل نقطةسيادتك حطيت صباعك على 
 إحناالوقت نفسه ى ولكن ف ،التدريب على فن الحربالى  محتاجين إحناحقيقة لألسف 

ن هذه النقطة باستمرار أل ؛نقدر نواجه الجماهير بهذه الحقيقة احناإن  بداأيمكنش ام
ال نقدر نواجه الجماهير وال نقدر نتحدث بيها خارج القوات  ،نفسناى هنفضل كاتمنها ف

يجوا الناس يهتواجهها سيادتك لما ى حد الصعوبات اللأودى من  ..مسلحة مطلقاال
 .ىيطالبوا بالحل العسكر 

  
ى أثناء وجود الملك حسين فإن  أنا فاهمهى الل ،هو بالنسبة للتنازالت الخاصة باألرض عبد الناصر:

ى وجزء ف قلقيلية منطقةى جزء فى هى الل ..واشنطن حصل كالم على بعض تنازالت
ال او  طولكرم ..حائط المبكىالى  وممر اليهود عشان يوصلوا بيه ،طولكرم منطقة
استردينا الضفة الغربية واستردينا القدس أيضا نتيجة العمل إذا  الحقيقةى ف ؟لطرون
لن يمكن استرداد الضفة الغربية وال ى بالعمل العسكر إن  :بدى أقول برضهأنا  ،ىالسياس
 - دناو حدالى  - حدود مصرالى  نوصل احناإن  ىقد نستطيع بالعمل العسكر  ،القدس

يعنى وجدنا القيادات ووجدنا األسلحة ودربنا وعملنا كل  احناإن  أساسيعنى على 
نطرد  احناإن  وحتى يمكن قد يكون صعب ،وبعدين هنطرد اليهود من سيناء ،حاجة

  !غزةاليهود من 
اليهود  ،ناسيى ف عسكرية عمليةنعمل ى يمكن أما نيج احناإن  ىوفى تصور 

 هألنها لن تكون هذ ؛القنالمن على الضفة الشرقية  ةفاصل ةمش هيدخلوا معانا معرك
ى نه يجيب قواته اللإب ..األولى فى ولكن هو هيحاول يزحزحن .صالحهمى المعركة ف
ذا  ،الجفجافى موجودة ف بنا ويرجع يلم يتمكن يسإذا  ..كن يعنى يرجعنا تانىملم يتوا 

رض ولكن هدفها أمش هدفها كسب  ؛ليه ويعمل معركة ةلغاية الظروف ما تكون مؤاتي
ودى يمكن ياتكون قرب  ،للعملية العسكريةى ده تصور ! ىتدمير قوات الجيش المصر 

  .بس مش غرب المضايق ،ما من سيناء منطقةى تكون فحدوده يا
هذا ى الواحد أضناه التفكير فإن  :مكل باقولنا أو  ،برضهفالواحد  ..طيب

قدرنا نعمل وحتى  احناإن  فرضإ ،بالنسبة للقدس بالنسبة للضفة الغربية .الموضوع
مين هيقدر يسترد  ،دخلوش معانا معركة وانسحبوا من سينا خالصااليهود انسحبوا وم

 ؟الضفة الغربية ومين هيقدر يسترد القدس بالحرب
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 :بتقولى قد تتغلب الفكرة الل ،الغربية وعلى القدسذا طال المدى على الضفة ا  و 
هو ى وطنهم الل ..بالدهمى دإن  الزالوا يعتبرواهم  ..أسباب ةلعد منهم بيحافظوا عليهإ

وبعدين بيطردوا  ،غنية منطقةوبعدين ، جزء من فلسطين اسرائيلجزء من ى يعن
 ةيقدروا يطردوا آالف يعنى مؤلف ..األردنالى  الفلسطينيين من المنطقة ويبعتوهم

  !ويحبسوا ويعملوا
سوريا لوحدها هتقدر إن  أنا مش متصور أنا ،بعدين يعنى العملية بالنسبة لسوريا

  !والمنطقة رتفعات جوالنمو  قنيطرةتسترد منطقة 
قدرنا نحل إذا  احناإن  ،كل تفكيره وكل كالمه ةالواحد بيطلع من محصلو 

كان الوضع بتاع القدس إذا  وخصوصا ،جدا كبيرةمكاسب  يهالموضوع سلميا فف
 .القدس تعود إن ..هيتكرر

مسك جرايد أإن  معناه؟ إيهيعنى  ..ما معنى الحرب ،بالحرب ..ال :قلناإذا  أما
كلهم  ؟الحرب إيههو يعنى  ،مسك جرايد لبنانأبيتكلموا على الحرب و ى اللى العالم العرب

 !حدش هيحاربام ؟هيحاربى لكن مين الل !والزم نحارب ..الزم نحارب :بيقولوا
طلبنا  !دوناش وال طيارااطلبنا منهم طيارين م ،والجزائريين لما كانوا بيتكلموا عن الحرب

الدول الرجعية  !دوناشااطلبنا منهم مدافع مضادة للطائرات م !دوناشاامنهم طيارات م
فده  !دوناشااالعراق طلبنا منهم طيارين أيضا م !دوناشاادتنا المعونة وهم مإحتى 
  !الوضع

رفضنا هذا إذا  إحناوبعدين حتى  !علينا عبء كبير جدا احناإن  معنى الحرب
كانت إذا  طب !األردن مش هتقدر تقبل هذا المشروعإن  المشروع معنى كده حتى

طب كيف  -بنحط كل العوامل  برضه إحنا -األردن مش هتقدر تقبل هذا المشروع 
األول ى نا فأو  !وال سبيل السترداد الضفة الغربية والقدس إال بسلم ؟تسترد الضفة الغربية

وراح الراجل وباس  ،يعنى روح اتفق مع األمريكان واسترد العملية :لت للملك حسينق
  !ع بحثاو قتلنا الموض احناإن  طبعاى لأمتهي! شئالى  معاهم أيديهم موصلش

 ،مبارحإلى  كالم بلغوه يهكان ف ،اتجاه تانىى بكره فوالروس يمكن يتحركوا 
 .top secretكالم  ..حال من األحوالى هماش عايزين هذا الكالم يتعرف بأاولكن م

حتى  ةحركى ولكن أ ،تحركوا فيه قد يغير الموقف كلهاإذا  مش عارف هذا الموضوع
ى دوله للعيش فوحق كل ى الحرب والوجود القوم ةنهاء حالإعلى  :من الروس هتقول

  !تتقال يعنىى كلها هى ونفس المبادئ د ،سالم
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كلنا خرجنا  ،ىلما جاء األخ على صبر ى األسبوع الماض ،بسؤال بسيط يافندملى  : تسمحعكاشة
 ةقادالإن  :وهو قال ،شئهنحقق سنة  بعدإن  إمكانية فعال يهفإن  على ةمشرق ةبصور 

ى بل الل ،اسرائيلعلى ى انتصار عسكر  البد مصر تحصل علىإن  :لها السوفييت قالو 
 ..سمعتأو  فهمت

  
شمس ى أحسن يغرقك ز  :له قلت ،نا رديت عليهأده و  إيه إسمهقال الكالم ده ى ده الل عبد الناصر:

 )ضحك( ..هيكون يعنى :له قلت ؟ساعتهاى فاكر تعليق بدران!
  

ا بالحالة مرتبط تمامى الموقف الداخلإن  فى ،عاوز أزيدهاى الل ةواحد ة: أنا كلمضيف
ى خذ فؤ فده ي ..ةالحالة بصفه عام الى سيادتك أشرت !لتحمللحدود  يهوف ،االقتصادية

وضع أو  ىهوش يعنى بس موقف بالنسبة كوضع عسكر ام ،االعتبار لقبولنا للحل
 نقطةيمكن  اللى ىود !الضغط الموجودبخلى االموقف الد نهو كما ،سياسة خارجية

 .ةرئيسي
  

 كبيرة ةمهددين بخسارة داخلي إحنايعنى إن  الواحد يعنى مش قادر ينزع من شعوره يافندم: صدقى
 ؛حاجةتفقناش على اامإن  لو الناس فهمت يهنه حيكون فإالشك  ،لقبولنا هذا الحل

 ..أول االقتراحى قدموها فهم  ىحتى المبادئ اللى جى وسيط هيخش علشان يتكلم فيهي
 ماهياشحتى مسألة الصياغة  باعتقدنا أو  ،المحتلةى األرضهو سحب الجيوش من ى الل

ى فسنة  ممكن العملية تفضل معلقهإن  نما اإلنسان بيتصورإ .شئموجودة بتعنى نفس ال
 ،فيعنى الحقيقة اإلنسان متحير تماما !بعضى بناكل فى موقفنا الداخل ىبقيو  ،مفاوضات

تخيل لو كنا انما أنا بإ .بياخد وقتتنا المسلحة علشان نقوم ابناء قو إن  الشكإن  شاعر
أنا مش  ،ىالوقت الحالى بنحمى أرضنا ف احناإن  قادرين على الدفاع وقادرين على إحنا

 طلبهابى أنا كل الل ،محتلةاحتلت ومازالت  ىضأر ى عتمدش على حد دابانا مأو  !شايف
  .ودى مبادئ األمم المتحدة الطبيعية ..المحتل يخرجإن 

أنا ى د secureالحدود  ..اهلل ،secureوبعدين يشار لمسائل خاصة بالحدود 
ى اللى ه اسرائيلن أل ؛ليحدود داخل اسرائى ه - ةعدالة دولي يهلو كان ف -تصورها اب

ى اللهم  secureمش  ..اسرائيلضد  secureمش ى أنا اللإن  ،نينتوامرة  ثبت
واتنين بيعتدوا مرة  بانهم  نحدودهم ألداخل كان هو انسحب إن  أنا أتصور !ضدى
  !عليهم
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يع يتم الإ لم يقصد بيهاى الصياغة دإن  فالحقيقة الموقف يعنى طبعا مؤكد
نما إ ،ةيعنى أنا مش عارف الحقيقة أوصل لنتيج !موقف مزعجى ووضعنا ف ،العملية

 ،األمننقل الموضوع لمجلس أقادرين على الدفاع عن نفسنا أنا  إحناشايف لو كنا 
 .مخلى اإلنسان قلق للغايةى يعنى هو ده الل ..واضحى وأخلى موقف
  

 ؟إيهتعمل  عبد الناصر:
  

العملية ى ف cornerأنا بين إن  يعنى شايف !نيش عارفا: الجمعية العمومية يعنى أنا مصدقى
 ..منتهى الذكاء ومنتهى الدبلوماسية البريطانية القديمة القادرة المتمكنةى وبصياغة ف
 !ويانا تهاانها بتستعمل إمكانيإيعنى يتبين 

  
إذا  إن :ىأنا الشخصى تقدير ى فأو  ىاعتقادى قاله فى الل ،لألخ عزيز نقطة: أحب أوضح السيد

قد يمكن  ،دلوقتىنستخدمها  احناإن  تنا المسلحة بحيثامن الوقت لبناء قو  فترةلم نكسب 
قادرة على  ىوقبل ما تبق ،الفاصلةهذه القوات تضرب قبل ما تستعد للمعركة إن  جدا
ورد الفعل مؤكد مش هنعرف نوصل  ،النكسة أكبر وأعمى وهتبق ..حاجةنها تعمل إ

 !لحل
 

حل سلمى  مافيشقصد اأنا بإن  يعنى هو فهم ،الكالمى ف نقطة: طب أنا بدى أوضح رفعت
 طالماممكن يؤجل أو  مطلوب النهاردهى قصد هل الحل السلماأنا ب ؛ىوالزم حل عسكر 

 ؟يتغير نالوضع لإن 
  

 ..كناإذا  ..: العبد الناصر
  

 .ىصوت: موضوع الحل العسكر 
 

 .هذا القنالى والسبب ف ؛ع بسرعةو نحل الموض احناإن  ناس كتير بيهمها يههو قطعا ف عبد الناصر:
 ةأنا اإلنجليز بالذات مثال عايزين حل للموضوع بسرعة عشان القناى ر يتقدى يعنى ف
 ..يتم االنسحابتطهير القنال قبل ماى ال يمكن نبدأ ف احناإن  ىرأيى طبعا أنا ف !تتفتح

سينا ميخليش الواحد ى بوجود اليهود ف برضهلكن الحقيقة يعنى  .00سنة  ماعملناى ز 
 ،موجودة على قلب الواحد ةغم يهسينا فى موجودين فهم  طالما !يعرف ينام يعنى يوميا
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 !؟زاىإع الناس دول طب هنطل   ..ل نفسهأبينام بيس قبل ما ةالواحد كل ليل ةمشكل يهفو 
 .ده موضوع ؟إيهال امش كده و 
 .مطالبين ؟ال مش مطالبيناع الناس دول من سينا و نطل   احناإن  مطالبين إحناف 

 :يعنى بنقول نقدرو  ،يمكن ينفع الموضوع دهإذا  واهلل
إذا  ..خطوط الهدنةى ه  boundaries secure and recognizedإن  

  .ىعدينا النقطة د نبقىاتفقنا على هذا 
 ..شرم الشيخ منطقةزائد  ةخطوط الهدن ىالمناطق المنزوعة السالح على جانب

  عدينا. ىبقن
ندرسون بالكامل لما ى ده معروف أصال وأنا قلته أليورأ ،ربط القنال بالالجئين

  .كله معروفى هذا الرأ ..جه هنا
مستعد يتنازل عن  هوإن  هأنا فهمتى لل بالنسبة ،الملك حسين معروفى ورأ

حصل تراضى على إذا  طب :بيقولواى وهم تفسير الحته د .بعض التعديالت الجزئية
فاتت بعض ى الل ةعشرين سنالخالل ى وحصل ف ،تنازالت جزئيه على الحدود وتعديالت

حل سلمى وطلعنا اليهود من الى  وصلناإذا  ؛territories تعديالت جزئيه الخاصة
ماهو  - غزةمش هنسيب  إحناطبعا  - غزةمن سينا ومن و من الضفة الغربية و القدس 
 احناإن  فرضإ ..لك هذا السؤالأبس برضهما أنا  إيه الضرر فى هذا؟ !العمليةنفس 
بتمس دول كتير جدا وعايزين تتفتح  النهاردهقناة السويس  ىهى والناس الل ،اتصلنا
 !هذا الموضوعالى  وصلنا ،القنال

 
ضغط على اليهود  ةتكون وسيلى ممكن د ،ىتأجل الحل السياسإتصور لو حتى ا: أنا برفعت

 .على أمريكاأو  إحنامش علينا 
  

 !نت فاهم اليهود غلطإ ؟اليهود إيههو عامل  ..: اليهودعبد الناصر
 

 .على أمريكا بالذاتأو  :رفعت
 

 ؛ةواحد ةحالى الضغط على أمريكا الحقيقة ف وه ؟أمريكا ليه يعنى ،مش على أمريكا ..ال عبد الناصر:
بعتنا  احناإن  :لىا قالو هم و  !الروس جمدوا قلبهم ودخلوا هنا علشان يطردوا أمريكاإذا 

يعنى بدل ماتبعتوا جواب لجونسون  ؟إيهجواب جونسون  :لهم فأنا قلت ،جواب لجونسون
تبعتوا جواب لجونسون إن  ثيره أقوى منأده ت ىيعنى بيبق !نا سرب طياراتلابعتو 
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لكن  ،جواب تانى ملك هو جونسون هياخد الجواب وهيرد عليه وهيكتبلكن ما !الحقيقة
  .مراكزالهز فى  عمليةمش هيحصل 
لنا سرب طيارات ا هم مستعدين يبعتو إن :واوقال ،ىبعتولى الجمعة د ..اهم بعتو 

 !ىويمش ةيومين تالت يقعديجى ي زيارةعايز  ..حصل دهى زيارة نتيجة للتعليق الل
 ؟إيهضايقين من تاألمريكان واليهود م ؟النهارده إيهضايقين من تم ..ضايقينتاألمريكان م

ما هو لواءين مشاه  ؟إيهى الضفة الشرقية للقنال هى موجودة فى اليهود اللة ماهو قو 
ى ف قواتلكن هو عنده بعد كده حاطط  !حاطين قدامهم ست فرق إحنا ،مدرع ءولوا
ى موجودة فى قوته الل برضه ..صغيرة ةلكن قو  ،المضايق منطقةى الجدى وادى واد

 !ةصغير  ةسينا قو 
  

يمكن جه على  ،تساؤل على الحلول التبادلية معينة نقطةخر : يعنى هو بيثار من حين آلأبو النور
 طب ما نروح الجمعية العمومية :يقول –عبر عنه عزيز يمكن  -من واحد  أكترلسان 
االحتماالت بالنسبة  إيهنفكر نعمل حوار ونشوف  برضههو ام ،أخرى ةنحاول محاولأو 

 اللى احنان ممكن بعض المشروعات إى حلول أخرى حتى لو سلمنا جدال بلمستقبل أل
يعنى ده  .. تنفذمجلس األمن والى بتمر فأو  الجمعية العموميةى بنوافق عليها بتمر ف

ما يصدر قرار من الجمعية العمومية كما صدر بالنسبة لموضوع بعد االحتمال األكبر 
 ؛بتاع أمريكا قرارات backingــ خودش بالاياوم .من مجلس األمن أيضاأو  القدس

هذه ى فى الحل التبادليبقى  .كله ساسعلى هذا األكله فيترتب على هذا تجميد الوضع 
أنا متصوره يعنى بس اللى ده  ..قربأ فرصةفى  يةمليات العسكر الحالة هو استئناف الع

نسلكها غير  احناإن  ممكنى الطرق األخرى اللأو  علشان نحاول نعمل حوار للحلول
 .هذا الحل

  
 !إن ماتمش حاجة :بعد شهر نروح مجلس األمن نقول احناإن  ما يمنع مافيش إحنا: عبد الناصر

  
نها لن إيعنى دليل قاطع  ،العملية كلهاى كا فيمر ألنا  وغتهاار ى الل يافندم ةمراوغال: أصل أبو النور

المراوغة كانت إن  يعنى من الواضح !اسرائيلإال لما يفيد  ،أبدا اسرائيلتضغط على 
مل يعنى أبعض الدول العربية مازالت عندها بقيه إن  كيف ،واإلنسان بيعجب !ةقاتل

ى ف ىهتبق باعتقدالتاريخ أنا ى ف عمليةيعنى  !خالفهأو  اطمئنانأو  استمرار عالقات
المناقشة مع ى مل فأبعض البالد العربية الزال عندها  ..زاى بعضناإ ،منتهى الغرابة
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العملية ى ظهرت فى بعد كل الصورة الل ،خرهآالى  .... أووأالحوار معاها أو  كاأمري
  !فهى مسألة يعنى الحقيقة بتبعث على الحيرة! ؟ىد

عدى القنال اهو أنا ه ،ىوبعدين أنا ببص يعنى هو أنا لما هعمل حل عسكر 
 سيبأأنا إن  ده أنا يعنى البد ؛نفسها اسرائيلى نزل فأأنا إن  تصوراأنا ب ؟خش وياهمأو 

 عمليةى د ..ىهيجرونى تانإن  يعنى أنا مش متصور .خش من وراهمألهم سينا و 
 .ىمهم الناحية دادقمش هنزل  ،خر الدنياآى ف land bayتصور لو نزلت اأنا ب !غريبة

  
 )ضحك( !: تنزل فين يعنىعبد الناصر

 
العريش أو  قبةنزلها من ناحية العأنزل جيوش البد أحاول أأتصور ال شك لما  ىإن :أبو النور

قطع على الفرقتين أأنا  ؟خش المشوار دهأو  ءسيناى عدى فالكن ه ،ىوالمنطقة د
 !هنا وانتهىى الصغيرين الل

 
 )ضحك( !عبد الناصر: تاخد كلية أركان حرب

 
وبعدين البد  ،بقى مكشوف طبعا للغايةانى هإتصور انما بإ ،ىأنا طبعا راجل مش عسكر  أبو النور:

 .ىقوى جدا علشان يحمينيبقى  سالح طيران
  

 ! )ضحك(سالح الطيران واقف برضهما هتالقيه هناك  ؟العريش طب إذا عبد الناصر:
  

 ..علنى لماأهو كان  ..له إعالنل وأنا هعم: أبو النور
  

 ! )ضحك(عالنإتكون عملت  ضه: هتروح العريش بر عبد الناصر
  

 ة.واحد ةبعد دقيق ..هيعرف ةواحد ةقيقصوت: بعد د
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الكلمة لوحدها  ى د ،الزم يكون سالح الطيران بتاعك قوى جداإن  :صوت : هو دلوقتى بيقول
 ..بالنسبة لنقص الطيرانأو لها  تعرضطبعا  لما الرئيس ،تفكير كبير أوى ةيعنى عايز 

 برضه.مش معقول ده 
 

 عبد الناصر: شكرا.
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