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ى لكم يعنل أقو و مصر، وأنتهز هذه الفرصة ى ف ..بلدكمى طبعا، مرة تانية برحب بيكم ف :عبد الناصر

ى حصلت فى تجاه كل األعمال والعواطف الحقيقة اللى عن مشاعر الشعب المصر 
ونحن نعتقد إن المحن يمكن قد تقرب بين اإلخوة أكثر  .طبعا كان منتظر اود ..الجزائر

من أوقات الفرح والمسرات، فإحنا مرينا بمحنة، وشعب الجزائر العظيم والرئيس بومدين 
نا نإن شاء اهلل ربنا يعاو . واإلخوان وقفوا معانا كما يقف األشقاء وأكثر مما يقف األشقاء

من أجل تحقيق أهدافنا األساسية  ؛نضالناى نخرج من هذه المحنة، ونستمر فأن على 
 ،وقت الشدائد دائما يظهر اإلخوانى وف .ثورتوا من أجلها أنتمرنا من أجلها و و ث اللى احنا

دائما ونعتبره دين  ا، وسنذكر لكم دى شئالحقيقة شعورا وعاطفة وعمال ماقصرتوا ف أنتمو 
  .الجزائر على طول الزمنى علينا إلخواننا ف

 
لو ى تمنى يعنأمن الواجب فقط، طبعا أنا  شئكل ما هنالك هو أننا قمنا ب أنعتقد أبومدين: 

ما ى وتمنينا لو كنا لو يعن ،ىيعن قمنا بيهى أكثر من الل شئالظروف كانت سمحت ب
ى ، والمسألة بالنسبة لنا فضيقلكن الوقت  ،أكثر ى شئأ شئكنا نتأخر عن عمل 

 ض.مسألة بسيطة، إحنا من بعى الواقع يعن
 

 : طبعا.عبد الناصر
 

حنا ى يصيب ف شئالواقع ى أصاب ويصيب إحدانا فى الل ئبومدين: الش مثل  -الجزائر، وا 
 الشدائد.ى الزم نقف جنب بعض ف -ماقلت 

 
 ضهعتبر بر اوب ؟!ىحصل حصل إزاى الل ..يمكن كان بيتسائل األخ بومدين إمبارح :عبد الناصر

  .حصلى قصاد إخوانا لل تكلمافرصة ب
بالنسبة ى حصل حصل إزاى حناش فاهمين اللاماى الحقيقة إحنا لغاية دلوقت

، وبالنسبة للمعدات صارفين ألف مليون جنيه تسليحى بالنسبة للجيش، يعن ن احناأل !لينا
  !عندنا جميع أنواع المعدات الممكنة
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  ..ناحيتين أساسيتين أثروا على العملية يهعتقد إن فاولكن ب

التبجح ى يعن الىالنفس أكثر من الالزم، بل وصل األمر ى الثقة فى ه :األولىالناحية 
نستطيع أن نتصدى  إن احناويمكن فضلنا نتكلم نتكلم لغاية لما صدقنا  !بهذه الثقة

  !آخر كل هذه األمور الى ..واألسطول السادس سرائيلال
أنا  - إن الجيش ماكانش األساس فيه الكفاءة بتاعة الناس ..وهو أيوه :ىالموضوع الثان

كان تنظيم الجيش  لكن يمكن األمن أو تحت اسم األمن - كم هذا الكالمباقول برضه
غير ى فتحت اسم األمن اتحطت ناس ف .باستمرار بيتعمل وتوزيع الناس على المحالت
إنها تبقى فيه،  محالتها ماكانش يجبى محالتها، وتحت اسم األمن قعدت ناس ف

  !عندنا هو الطيرانى وبالذات يمكن المثل األساس
ألنه  ؛محمود بالذات ماكانش يقدر يدخل معركةى كان من الواضح إن صدق هو

ولكن بالرغم من هذا خلينا  !65كل معركة من سنة ى ثبت قبل كده إنه كان بينهار ف
أيام ى حمود فمى أيضا إنهار صدق 51وسنة  !سنة 11محمود بعد كدة ى صدق

  !محلهى االنفصال، ورغم هذا أيضا فضل ف
أثناء اجتماع ى له ف شخصيا، وقلت هوإن أنا حذرته  ،هذه المرةى حصل فى الل

ن الضربة األولى هتكون للطيران :هيئة أركان حرب  !إن الهجوم هيحصل يوم االثنين، وا 
إحنا األول الحرب  ؛ولكن أنا كنت حاسب الحساب إن البد ،هذا متنبئفى أنا ماكنتش 

زكريا عندكم  ذهب، ولما ٪155 الى، ثم وصلت الحرب ٪05الـ ى ثم قلنا باق ،65٪
 !أيضا ٪155كم إن الحرب ل قال

 
ى يعن ..عشرة أيام من تاريخ كذا الىعندنا من أسبوع ى المعلومات الل :لهم تلكلمتهم وق : محى الدين

 !عشرة أيام الىلهم من تاريخ كذا عندنا من أسبوع  قلت
 

ع مظلة جوية، ويوم ، هو يوم الجمعة أنا اتكلمت معاه، يوم السبت طل  ساسوعلى هذا األ :عبد الناصر
جت الطائرات  برضه !ع مظلة جويةع مظلة جوية، ويوم االثنين ماطل  األحد طل  

  !تنا بدون ماحد يحس بيهاامطار  الىووصلت  يةسرائيلاال
 .حصلى خبطت والللإن الردارات ات :اتقالى اللعلى الكالم ى إحنا بنحقق دلوقت

إن حصل تشويش  ؛هذه األمورى لكن بنحقق ف ،والكالم أكيد إن حصل هذا الموضوع
 معرفش -ألن الصواريخ  ..على أجهزة الرادار، وحصل تشويش على أجهزة الصواريخ
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هذا ى ما اشتغلت ف - األرض جوى الصواريخ الروس ،سام هىى عندكم منها وال أل الل
 !ما كنا منتظرينى اليوم أبدا ز 

بوطة خالص، وأنا حتى ضالحقيقة خطة الدفاع كانت م ،إحنا بالنسبة للورق
وجه هنا عمل تفتيش على خطة الدفاع  ،ىالسوفيتى شوفت نائب قائد الدفاع الجو 

إن  :على الورق الكالم كان كويس جدا، وقال .محمودى وجه معاه صدق الىبتاعتنا، وج
إن الطائرات  ،حصلى ولكن الل ،ات كذا وكذا هنكملها، وفيه حاجات كذا وكذافيه ثغر 

  !الجوى ف ةوماكانش عندنا وال طيار  ،وصلت بدون ما يشعر بها حد
آخر ضوء عندنا مظلة  الىطبعا عاملين من الصبح من أول ضوء ى إحنا دلوقت

كان األول  !اإلنذار عندنا دقيقة واحدة النهاردهألن  ؛الجوى جوية موجودة باستمرار ف
من بس ى يجيأصبح اإلنذار ى من العريش، دلوقتى جياإلنذار عندنا كان ممكن ي

األول كان ممكن يبقى عندنا إنذار بحيث إن  !يد اليهودإى ألن سينا بقت ف ؛بورسعيد
  .الجو إذا جاء اإلنذارى ا تبقى فهطائرتنا كل

نقطة غريبة تانية، إن عبد المنعم رياض من األردن بعت الساعة  يهطبعا ف
مصر، ووصلت هذه اإلشارة  الىية اسرائيلثمانية ونص إال خمسة عن تحرك طائرات 

  .أيضا بالنسبة لهذا الموضوع قيقفإحنا عاملين تح !ولكن لم يؤخذ إجراء
إن ين رائيلسخطتنا كانت مبنية على أساس إذا تحرك اال إن احناى ومن الطبيع

ضرب سالح الطيران نلما ا .وعلى هذا قواتنا األساسية كانت موجودة قدام ؛جمهناه احنا
مواقع ى كانتش فيمكن ماى الل -سيناء ى بقواتنا فى بتاعنا، وانفرد سالح الطيران المعاد

 !قواتناى بطة فخإن من أول يوم حصل ل هعن كد جفنت - ٪155دفاعية متمركزة 
حصل  !جميع أنواعها من أول دقيقةى القيادة فى إنهيار فوالحقيقة حصل 

نش موجود اوعبد الحكيم ماك -أنا طلبت القيادة الجوية ى القيادة الجوية، يعنى إنهيار ف
وقت ى إن جميع مطاراتنا بتنضرب ف :ىلا لو افق ،علشان يطلعوا - هنا ساعة الغارات

  !حالة هلع وحالة ذعر يهوكان باين إن ف ،واحد
حاجة تانية يمكن أيضا إحنا ماقدرنهاش، الروس بلغونا عن قوات  يهوالحقيقة ف

المدرعات، ولكن قيادة الجيش لم تصدق أبدا ى الطيران وفى اليهود يمكن يوم الخميس ف
وأنا الحقيقة ميال  .هذا الموضوعى فيوم الجمعة وأنا قعدت أناقشهم  !معلومات الروس

ى كان رد فعل الجيش إن الروس بيهولوا ف تصديق معلومات الروس، ولكن الى
  !العمليةى الموضوع علشان يخوفونا ويخلونا مانتهورش ف

يوم ى معلومات الروس إن اليهود عندهم تسعة لواء مدرع، وكان الجيش ف تفكان
ن اليهود  :بيقولوا –تكلم معاهم اوأنا قاعد ب - االجمعة د إن هذه المعلومات خاطئة وا 
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أساس ى على أ :لهمل وأنا قعدت أناقش هذا الكالم، وأقو  !مدرع بسعندهم خمسة لواء 
حنا ماعندناش اإلمكانية  ؟!بتقولوا خمسة ى ز  اسرائيلنجيب معلومات عن  إن احناوا 
حاسب الدبابات ى االتحاد السوفيت اد :فقالوا ها!مابيجيب معلومات عنى اإلتحاد السوفيت

 كنت موجود إنت؟  ..ىالل
 

حنا بنقول خمسةى يعن ..ةموجود، خمسة وثماني أيوه : محى الدين  !الروس ثمانية، وا 
 

حنا قلنا ثمانية ..: الروسعبد الناصر ى إن الروس حاسبين الدبابات القديمة الل :خمسة، وقالوا :وا 
  !أصبحت غير صالحة والدبابات الشيرمان

ى إن اليهود كان عندهم تركيز ف ،المعركة وظهرى طبعا حصل ف ىالل
 !المدرعات مش ثمانية يمكن أكثر من ثمانية

 يهإنه يقلل من قدرة العدو، وكان ف الىكان الجيش ميال  ،أيضا بالنسبة للطيران
أكثر من الالزم تخليك تقلل من قوة ى النفس اللى الثقة ف ..إنت عارفى يعن كده عورش

إن ظهر إن قوة طيران العدو  !حصلى وطبعا نتج عن هذا الل !العدو وتكبر من قوتك
بل ظهر أيضا إن طيران العدو يستطيع إنه يضرب جميع  !أكثر بكثير مما نتصور

  !مطاراتنا
بيضرب  ؛الوسطى والشمالية اسرائيليستطيع إنه يضرب مطارات إحنا طيرانا ال

دو العنش عندنا معلومات عن مطارات اوبعدين الحقيقة ماك !بس المطارات الجنوبية
وكان فيه معلومات إن العدو يخترق أجوائنا وبيصور وماحدش  !لية والوسطىالشما
ن سيستم الردار بتاعنا ما !بيه بيحس بيشتغلش كويس، ومابيديش إنذارات، ومابيحسش وا 
  !رات اليهودابطي

وخصوصا من الصحفيين  !والحقيقة كنا بنسمع هذا الكالم من األمريكان
وقبل العدوان بعدة أيام كان هنا  .أمريكاى المصادر فمتصلين بأوثق ى األمريكان الل
رئيس تحرير  ىدلوقت ،أكبر معلق يمكن تسمعوا عليه هو - جيمس كاسترواحد اسمه 

وعنده صور كاملة عن كل ى جيبيى سرائيلإن الطيران اال :وقال هنا - النيويورك تايمز
أبدا ى سرائيلاليمكن للطيران اال هإن :الحقيقة أنا لما بحثت هذا الموضوع، قيل !المطارات

  !وهذا الكالم مستحيل عندناإنه ينفذ وال يدخل 
عندناش رادار علشان ما - ىالردار الواط - سيستم الردار عندنا برضهوالحقيقة 

حصل إن الطيارات ى الل !ىكله بيعمل للطيران العالى ، الرادار السوفيتىالطيران الواط
هذا إن ى الحساب ف !ىوراحت البحر وجت كلها طيران واط اسرائيلكلها طلعت من 
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من  اسرائيلالمستير والميراج تعتبر مقاتلة طويلة المدى، تستطيع إنها تطلع من 
ى تضرب جميع مطاراتنا، إحنا مطاراتنا متركزة فى البحر وتيجى وتلف ف ،المطارات كلها

 .حتة معينة
 

مقاتلة قصيرة ى ه - 11والميج  11الميج  ىهى الل -إحنا الطيارات بتاعتنا 
وسط  الىتستطيع أن تصل ، الاسرائيلجنوب  الىتستطيع أن تصل إال المدى، ال

حنا ف !اسرائيلشمال  الىوالتستطيع أن تصل  اسرائيل يمكن اتكلمنا مع حتى هذا ى وا 
ى خو و الس .ىخو و خدوا الس :لناا عايزين مقاتلة قاذفة، فقالو  إن احنا :لهم وقلنا ،الروس

مداها أكثر ى خو و بس، ولكن الس اواحد عليه 15ولكن كنا دربنا  ،هاالحقيقة إحنا أخدنا
بتديها الميراج، وال القدرة ى القدرة اللى تعطالى خو و أيضا الس - كم 165 - الميج من
  كم! 065والثانية  كم 165 ىفد ..ريبتديها الميستى الل

حنا لما جه هنا زخ ى على أساس حتى إن الطيارات الل ..روف اتكلمنا معاهاوا 
حنا مابنقدرش نوصل ان اليهود بيقدروا يوصلوا القاهرة و أل ؛قلتهاى ز ى بيدوهالنا دلوقت

والزم يدونا طيارة فعال مقاتلة  !دوبك نوصل للعريش بقى ونصل لغزةاي النهارده !سرائيلال
  .اسرائيلنوصل لمطارات  إن احناتمكنا من  ؛قاذفة

تأثير الهذه العملية مالهاش ى ف ،TU16ى هى القنابل الل الحقيقة قاذفات
تضرب خبط ى ضرب المطارات فهى اليمن كان ليها تأثير، أما فى ف ىهى يعن !الكبير
المدرج بتاع الطيران  هوى الل ..runway الــ، أما القاذفة المقاتلة فبتضرب ىعشوائ

 !الضرب بتاعهمى حصل فى الل ؛ضرب مباشر
ويمكن سمعتوا على  -ى الجرائد الفرنساو ى إنهم عندهم قنابل جديدة ف :وهم قالوا

إنهم كانوا بيضربوا الطيارة، شوفتوا الصور يمكن  ؛ىالجرائد اإلنجليز ى وف -هذا الكالم 
الجزء ى حاجة الطيارة مضروبة ف مافيش، فموجودةكل الصور  .Paris Matchالــ ى ف

ى بتاع الطيارات مضروب مباشر ف runwayلــاوبعدين  - أنا شوفت الصور -ى القدمان
ط ائالوسط، ومعاهم خر ى فى الحتة اللى ف - runway 1لما بيبقى فيه  ىحت -الحتة 

  .عن المطارات بتاعتنا شئومعاهم كل 
 ؛دوهم معلومات، وقطعا الروس ممكن يدونا هذه المعلوماتإقطعا األمريكان 

 ..سيناء بعد ما إحنا سبناهاى فى مطارات اللاللنا الصور عن  روف جاباألن زخ
 قلنا .، وجايب الصور والمطارات واضحة كل الوضوحىالروسى وجايبها القمر الصناع

 !بتلناش صور عنهاا، وبعدين ما جىيعن اسرائيللنا الصور عن ا بو يتجطيب ما :له
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وبهذا كانت ضربة الطيران  ؛دولهم كل المساعداتإالواضح طبعا إن األمريكان 
 ؛القياداتى حصلت فى نتج عن ضربة الطيران االنهيارات الل هو .ضربة مؤثرة جدا

  !من يوم االثنين بالليل ..الجيشى من يوم االثنين بالليل كان بدأ االنهيار ف الىوبالت
ى نقطة حصلت، إن قوات كتيرة من عندنا كانت موجودة ف يهألن أيضا يمكن ف

من الجنوب، ولما حصل ى ممكن نقوم بعمل هجوم إن احناعلى أساس  ؛الجنوب
وعلى هذا األساس  !الشمالى الجنوب وحصل الهجوم فى فى الهجوم ساب القوات الل

  !طبعا سقطت العريش يوم االثنين بالليل
 ..كان فيها لواء احتياط ؟ليه إنها سقطت :قولاوه ،والحقيقة العريش سقطت

ولبس  ،وجابوه من الغيطان ومن الفالحين وبالجالليب ،أربعة أياماتجاب قبل المعركة ب
 GSوبهذا الحقيقة لما بيدخلوا العريش كان فيه دبابات  !وطلع على العريشى عسكر 

فاليهود بعشر دبابات دخلوا خدوا  - دبابات بسيطة ..عدد من الدبابات - يمكن هناك
  !العريش

 ؛الجنوب عند الكونتالى األساسية موجودة فطيب فين قواتنا األساسية؟ قواتنا 
 !ىألنها كانت هتقوم بعمل تعرض

 
، فيه بيطلع مدفع علشان يقاوم 61كان بيتكلم على المدفع  هوماكانش فيه دبابات ألن  : محى الدين

 !ماكانش فيه ..كانت موجودةى الدبابات الل
 

  !وانسحب قبلها بيوم نزل الجنوب العريشفى لواء دبابات موجود  يه: والحقيقة كان فعبد الناصر
يوم االثنين بالليل كانت العريش  ،سوء الحظ وسوء التقديرى إحنا كان لينا يعن

نش فيه طريق أسفلت مابين العريش والقنال االعريش سقطت وماك :باقولبتسقط، و 
 .65زمان، لغاية 

 
 العريش القنطرة. : محى الدين

 
 .65والقنال لغاية  ..آه :عبد الناصر

 
 نش فيه.اكما الىعلى طول الساحل الشمى ماشى اللى الطريق الساحل : محى الدين
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اتعمل طريق  معرفشتعمل فيه طريق أسفلت، حتى أنا نش فيه، وااكطول عمره ماى : يعنعبد الناصر
 ؟ىاتعمل إمتى يا صدق !أنا ما أعرفش ؟متىإ ،أسفلت

 
 .ىخالل الفترة د : سليمان 

 
 .60 :محى الدين

 
بالذات كان فيها  ىالسكة دألن  ؛أنا واهلل ما كنت أعرف إن اتعمل طريق أسفلت ..60: عبد الناصر

ى وضعوا الخطط نسيوا إنه اتعمل طريق أسفلت فى الل برضهيظهر  .السكة الحديد بس
 !كانش فيه قوة خالصوعلى هذا األساس وراء العريش ما ؛هذه المنطقة

 
حطوش قوات وعلى هذا األساس ما ؛ يمكن تسقطهو كان فيه تصور إن العريش ال ..أل :محى الدين

 !غرب العريش لذلك سقطت
 

لغاية لما  -بين العريش والقنطرة قوة خالص ما مافيش - : فاليهود دخلوا العريش ومشيواعبد الناصر
ى إن اليهود ف :الراديو قال ،على ما وصلوا القوة لما عرفوا إنهم قربوا !وصلوا للقنطرة
لهم ل وبيقو  -زكريا  -مين دخل  معرفشو  !كيلو من قناة السويس 10بعد رمانة على 

فلقوا إن  ؟عندنا إيه قوات هناك !رمانةى إن اليهود ف :الراديو بيقول اد :القيادةى ف
 !مالناش قوات
مانقولش بس إن ى يعنى الل ؛صورة من األسباب الحقيقة ديكواأنا بى يعن
نقاتل مدة أطول من كدة بكتير،  كنا نقدرالسبب، إحنا من غير الطيران  هوالطيران 

قيادات ى حصل عندنا فى لوال االنهيار الل ،وكنا نقدر ننسحب أحسن من كده بكتير
  !الجيش

ننسحب  إن احناطلب عبد الحكيم  ،الحقيقة[  -يونيو  5 -] ومن يوم الثالثاء 
عندنا كان ألف دبابة وكذا  !التالقى ساعة ف 10وماكناش مضينا  !غرب القنال الى

 !قواتى يعن ..ألف مدفع
 

 دبابة. 155 حوالى ىجيمدفع، وي 055 :محى الدين
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الدبابة ى كالم بهذا الشكل، بعدين طبعا ما ه ..مدفع 055 ،دبابة 155مدفع، و 055: عبد الناصر
إذا  ..هتقفمتر كيلو  055وبعد الـ متر  كيلو 055لدبابة بتديها بنزين لـ إيه؟ ا

معنى هذا إنك الدبابات  ؛تحرك مالوش الزمةى فإذا عملت أ !ديتهاش بنزين هتقفاما
حصل بقى عمليات بهذا الشكل وتحركات كتيرة اتحرك بيها من  !العمل ههتخليها بر  ىد

وقفت الدبابات بدون بنزين،  ..بنزين مافيش هبعد كد !هنا لهنا، واتحرك بيها من هنا لهنا
  .الحقيقة أخطاء كتيرة جداى فحصل يعن !بيسبوها الناس وبيمشوا ..بيجوا اليهود

ألن الحرب إن الواحد يدير ميدان  ؛حصلش حرباإن م :برضهأقول ى ولكن بد
بين قواتنا  مناطق متفرقةى حصل قتال عنيف جدا ف ..القتال كله، ولكن حصل قتال

 ،الحقيقة ناس ماتت وناس ضحت ىيعن ؛وحصل فيه بطوالت ،يةرائيلسوبين القوات اال
ن ضربوا اال ،المنطقةى وحصل إن ف أول ى ف اد ..اسرائيلجوا وراهم يين ودخلوا سرائيلوا 
 يوم؟ ى يوم وال ثان

 
فهم جم هجموا عليهم فطلعوا قوة هجوم  ؛القوة الجنوبية ىهى ده المنطقة الجنوبية الل : محى الدين

يسيبوا بقى  ..يين عادة يقوموا ينسحبواسرائيل، وبعدين االمتر مضاد ودخلوا كذا كيلو
 العملية للطيران علشان يشتغل.

 
دبابة  165دبابة رجع  155 يهف !ا إن الجيش وقع كلهذحصل، النتيجة لهى اللى : ده يعنعبد الناصر

 ويوم الخميس! عدد بهذا الشكل برضهمدفع رجع  155أيضا  والمدافع !دبابة 155أو 
  !كنا بدون جيش خالص [0/5]

حنا كنا بنقول طلعت أوامر  ..برضهبطة خوحصل ل ىالخط الثانى هنقاتل ف :وا 
ففيه  ؛للخط الثانىا انسحبو  :انسحبوا غرب القنال، وأمر قال :أمر قال يهف .متضاربة

انسحبوا لخط ى فالل ..ثانىخط اللوفيه ناس انسحبوا لناس مشيوا انسحبوا غرب القنال، 
 !عملية االنسحابى وحصل فوضى ف !ىالخط الثانى علشان يقفوا فى القنال رجعوهم تان

 - االنسحابى ، طبعا أول ماحصل فوضى فعملية االنسحاب المعابر محدودةى ف
غنيمة طيبة جدا  الحفر هبر  هوكان الجيش و  - حربواالنسحاب هو أصعب عمليات ال

 !العربية والدبابة ..بقوا يضربوا العربية والدبابة ..للطيران
نقبل ياى يعن ..مفر أمامناوأصبح ال !يوم الخميس كان تقريبا الجيش خلص

ألن وصلوا يوم  !القاهرةى اليهود يبقوا موجودين هنا بعد ساعتين فإيقاف النار، يا
  .إيقاف النارقبلنا وعلى هذا األساس  ؛القنطرةالخميس 
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ماهو  !يه؟إطيب هنقاتل ب ..فهمتوش ليه إحنا قبلنا إيقاف النارإنتم يمكن ما
وبعدين بلدنا  !حنا ماعندناش المقاومة الشعبيةاما !؟ىفيتنام إزاى قتال، وهنقاتل ز  مافيش

بالعربية من السويس ى شمبيى الل ..ةيراح االسماعيلى راح السويس واللى مفتوحة، الل
بعد ساعتين بيكون  ..لسويسقنال امن ى لالسماعيلية بيوصل القاهرة بعد ساعتين يعن

  .النارإطالق نش فيه مفر من إيقاف اعلى هذا ماك !القاهرةى هنا ف
 !إن اليهود عبروا القنال، وبدأوا يعبروا وينزلواى حتى بلغون[ 9/5]ويوم الجمعة 

بيعبروا القنال والبيرموا كان اليهود الالواقع و  !لنسبة لكل الناسوكان فيه ذعر كبير جدا با
 هذا الىولكن وصل االنهيار  ،القنطرةى تهم الموجودة فالقو  نكان بيرموا تموي ؛مظالت

  .حصلتى بنقولكم بصراحة الحالة اللى يعن اود !الحد
عشر ى بنيناه فى ، ولكن الجيش اللىإحنا الحقيقة بنعيد بناء الجيش تان النهاردهو 
 عشر سنينى ف هإحنا بنينا ..ثالثة أشهرى ثالثة أيام أو فى معقول هنبنيه ف سنين مش

  !وراح
وكل يوم قادر  ..موجود غرب القنال قادرى خط دفاع النهاردهولكن عندنا 

لنا أسلحة مجانا وهيعوضونا عن كل ا إنهم بيبعتو  :لناا قالو  ،ىواالتحاد السوفيت .أحسن
  !ى شئأ يهنش فا، قبل كده ماكىأعلنت التنح، وماعملوش ده إال بعد أنا ما شئ

لنا ا ما تبعتو  :له وأنا من أول يوم قلت ،ىأنا كنت كل يوم أشوف السفير الروس
 بنعمل ،لنا المائة طيارةا تبعتو ى وسهل قو  -يونيو[  6] من يوم االثنين - المائة طيارة

يارين ، إحنا عندنا الط11طيارة لنا المائة ا بو يجوا يجيبي ..مطار وتبعتوا المائة طيارة مكل
 إحنا بنبعت للجزائر والجزائر بتبعت :هم قالوا !قدرواما ..مدبنقدر نعمل معركة ونص

  !ملك
كان  ..ىولكن بعد إعالن التنح ،طبعا عملية بهذا الشكل كانت عملية صعبة

نهم  ،اوهيبعتولنا كذ شئيجوا يبعتولنا كل ايإنهم هوقالوا:  ،بعتوا رسالةى اليوم الثان وا 
  .بيطالبوا بالعدول عن هذا القرار
كان الواحد الحقيقة  ..على تفكيرى كان موضوع مبنى الحقيقة موضوع التنح

ن لوحدنا مش ممكن نقدر نقف ف ،شاف إن المعركة رايحة الروس مش  !العمليةى وا 
نتم شوفتوهم بنحقق لألمريكان ى يعن إن احنافكان السبيل الوحيد  ؛متحركين أبدا وا 

  !هدفهم
فأنا  !ىيخلصوا من النظام ويخلصوا منإنهم ى وهم األمريكان هدفهم األساس

إن ولو إن زكريا  :يمكن عملية أساسية، وقلتى تصورت إنهم يمكن خالصهم منى يعن
 !أنا راجل متطرفى جزء من النظام، ولكن هم بيعتبروا زكريا راجل معتدل وبيعتبرون
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نهم يعن  ؛ويالت الحرب الحقيقةاهم ويتفق معاهم ونجنب البلد ممكن زكريا يتفاهم معى وا 
  .ممكنى يعن !ويضربولنا ويهدولنا البلد ألن كان ممكن إنهم يستمروا

وممكن يدخلوا ى ألن هم عندهم تفوق جو  ؛ممكن إنهم يدخلوا النهاردهولغاية 
حنا  والسكك الحديدى لنا المصانع والقناطر والكبار ا يكسرو   النهاردهويضربونا جامد، وا 

  !برضهبيعملوا حاجة ما ..11 طيارة 155، و11طيارة  55عندنا إيه؟ عندنا 
طيارينهم  بل هم ها،الميراج أحسن منى يعن ،الحقيقة بالنسبة للميراج 11 الميجو 

ربوا ويصرفوا ذخيرة حية تدالطيار بيطلع كل يوم وي هوألن  ؛مدربين أحسن من طيارينا
حنا ما ..وبيعملوا   .هذه األمورى هم الحقيقة جادين أكثر مننا ف !كدهبنعمل وا 

إن  :لهم وقلنا - كان هناى جورناديمكن ب -لما قلنا للروس آخر يوم  بعدين إحنا
نت طيارات  يهف !قديمة 11 ميج باعتين لنا طيارات مالعملية بهذا الشكل ما تنفعش وا 

ن د ،ساعة 155وفيه طيارات فاضل فيها  ،ساعة 65فاضل فيها  مابينفع ى كالم يعن اوا 
 !قليلة 11والطيارات الميج 

 
 .برضهبومدين: قديمة 

 
كنا إحنا متعاقدين الحقيقة  .بعتولنا ..11الميج  ملك هنبعت إن احنا :فقالوا !: وقديمة آهعبد الناصر

يعرفوش يستعملوا هذه لكن طيارينا لسه ما !FL ىهى الل 05و  05يجيلنا  05على 
  .بالنسبة للوضع كله اد !الطيارة

 .يانناضل يانستسلم لألمريكان ..بالنسبة للوضع عموما، إحنا قدامنا حل من اثنين
 اسرائيلألن إذا كان األمريكان هيساندوا  جدا؛ عملية عسيرةنضالنا لوحدنا ن إالحقيقة 

تلوا جوا القاهرة ويحيي يينسرائيلالا، يستطيع األمريكان يخلوا اسرائيلوهيضربونا بواسطة 
نت نناضل :بنقول !البلد كلها إن عبد الناصر  :فى الجزائر ما قالواى ز  !قاتلوابتقولوا  موا 

 !االجبهة والكالم دى هيطلع على الجبهة وهيقاتل ف
حرب العصابات  ىفين ه !مافيش ؟!يطلع فيها عبد الناصرى الجبهة الل ىفين ه

ى الجزائر، إحنا بلد عاملة ز ى حناش ز اإحنا ما ؟!عبد الناصر ممكن يحارب فيهاى الل
ألن  ؛سيناء صعبة جداى حرب العصابات فى يعن ؛ةاالبساط خالص، سينا مافيهاش مي

 !هياش الجزائراش حد، فيها عدد من البدو لكن مامافيهو ة امافيهاش مي
 

 ومكشوفة. : محى الدين
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 - العمليةى استخدم الهلكوبتر ف هو -طلع هو بالهلكوبتر يلو هى يعن .: وبعدين مكشوفةعبد الناصر
 ؟!ىمصر إزاى هنحارب عصابات ف ..مصرى ف !هعايز يعملى بيقدر يعمل فيها الل

كله  اوبعدين إذا كان بالدبابات وبالكالم د !العندنا مقاومة شعبية حتى، وال عندنا حاجة
 إذا كان الجيش !؟وقف اليهوداماقدرنا نوقف اليهود، طب هطلع الناس المدنيين ه

عملية كانت مستحيلة، ولم يكن أمامنا من  ؟!ىوقف اليهود بالمدنيين إزااص، يبقى هل  خ  
 إيقاف القتال.نقبل  إن احنابد إال 

 
  .عندكم جبال وقرى مالبلد عندنا تختلف عن الجزائر، إنت الشافعى:    
 

 تمشىى يعن ،جبل مافيش الترابيزةى الحصيرة كده ز ى مسطح عامل ز ى إحنا عندنا واد عبد الناصر:
بينفع، وجبل المقطم ما امصر غير جبل المقطم دى جبل ف يهفى مصر كلها ماتالق

  !ما بينفع للعمليات ؟تعرف جبل المقطم ..تعرفوا جبل المقطم؟ ها
 10 – 11] وسكووعلى هذا األساس إحنا الحقيقة بعد زيارة الرئيس بومدين لم

يونيو  10 – 11]  بادجورنىلنا اوج ..ىالسوفيتوطلبنا حد يجيلنا من االتحاد [ 51يونيو 
اضل لوحدنا نوبعدين هن !ناضل يابنسلم ألمريكاانهيا ..كده النهاردهالحل  :، قلنا[51

 إن احناا تقفوا معانا فالسبيل الوحيد أمامنانتوش هو إذا ماك ..، فإذا  عسيرة جداعملية 
 ؛تايالندى بلد ز  ..تايالندى وهتبقى مصر ز  وتعالوا نتفاهم! تفضلوااألمريكان لنقول 

وتبقى مصر راحت وسوريا راحت والدور على  .العالم الثالثى الكفاح فى وبهذا ينته
هو ألمانيا الشرقية لهم ى لوبعد كده هيبقى الخط التا !لن يتركوا الجزائر ..الجزائر
  !الحقيقة

ألن  !حقيقةالوموضوع الحياد أصبح كالم فارغ  موضوع عدم االنحيازقلت لهم: 
إيه عدم االنحياز؟ إحنا بنقول عدم االنحياز بين الشرق والغرب، ولكن الغرب  النهارده

محايدين بين الشرق والغرب، فكيف أكون  إن احنا :وبنقول !واقف ضدنا وبيضربنا
 ..موضوع الحياد وعدم االنحيازى ف ؟!مابيضربنيشى وبين اللى بيضربنى محايد بين الل

مدى، حتى لو نعمل اتفاق دفاع مشترك مع ى أ الىهذا مستعدين إننا نصل ى ف إن احنا
  !ىاالتحاد السوفيت
بورسعيد، ى عندنا ويقعد هنا فى يجيالزم ى إن األسطول السوفيت :لهم وقلنا

وعايزين  عندنا انتهى كليةى ألن الدفاع الجو  ؛مصرى فى وعايزين تتولوا الدفاع الجو 
 اتناس على األجهزة الفنية وعلى الرادارات وعلى كل العمليجوا يبي ..ىسوفيتى دفاع جو 

 .ىأطقم سوفيتب ىبتضرب الطيران الواطى وعايزين صواريخ من الل .بهذا الشكلى الل
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وقت اليهود يعبروا ى أى وممكن ف ،مهدد جدا النهاردهإن الوضع بالنسبة لينا  :لهم وقلنا
حنا  ب وبنعمل جيش، وقدرنا ماعندناش جيش يحار القنال وتبدأ العمليات مرة أخرى، وا 

 !بالذات خصوصا المدفعية ناقصة جدا ،وغير كاملة التسليح فرق 0نعمل 
 

أو  10حين إن المعدل المفروض يبقى فيه ى مدافع للكيلو، ف 0فيه ى يعن ..المدفعية : جزائرى
 قوة النيران المفروضة. ..مدفع للكيلو 05

 
ولهذا  ؛العملية بالطيارات هوعلى هذا األساس الزم تعوضونا عن هذ !: فمافيش مدفعيةعبد الناصر

يجوا عندنا وبيشتركوا معانا، وحتى مستعدين ي تإحنا بنطلب طيارات وطيارين سوفيي
الدفاع عن المنطقة غرب قنال ى بتشتركوا ف ؛كلهى نديكوا القيادة بالنسبة للدفاع الجو 

  .اسرائيلداخل  وأء سيناى عمليات فى السويس، والمطلوب منكم أ
سياسة كويسة جدا،  ىإن سياسة عدم االنحياز د :هم كالمهم قالواى الحقيقة يعن
نت بالذات أخدت  ،ناجحين فيها مكنت موسياسة الحياد إنت من سياسة ى سمك العالماوا 

وعلى هذا األساس فالعدول عن هذه السياسية بيسبب  ؛عدم االنحياز وسياسية الحياد
ى سالسياله طيب ما :لهم فقلت !ىضرر كبير بالنسبة لمصر وبالنسبة للعالم العرب

وبورقيبة معلن سياسية عدم  !معلن سياسة عدم االنحياز ولكن األمريكان بيساعدوه
  !نها محايدةوليبيا بتقول إ ،والملك الحسن معلن سياسة عدم االنحياز ،االنحياز

بالش نقول اتفاقية دفاع مشترك،  ..يخلينا فيها ونتكلم اخالص األلقاب والكالم د
إنهم هيبحثوا هذا  :لنا؟ قالوا بقى ممكن تدوها مإنتى المساعدات اللى ولكن ما ه

  يبتوا فى شئ!لم ى الموضوع، ولغاية دلوقت
إن اآلن  :لناا قالو  :ىبلغونا اآلت ،أيام من الروس 0إحنا جالنا معلومات من 

هتعبر قنال السويس وهتحتل قنال السويس، وتقف غرب قنال السويس  اسرائيلتقرر إن 
نهم رتبوا الخطط على هذا واتفقوا مع األمريكان  !بعشرة كيلو متر ا تنفيذه، وقالو  علىوا 

إن إذا كان اليهود هيعبروا قنال  :لهم لهم الحقيقة وقلت وأنا بعت !لنا بقى إحنا نتصرف
  ؟ىبتعملوه دلوقت مإنتى للاماهو العمل  ؟هتعملوا إيه مالسويس، طيب إنت

  :لهم منطقة القنال، قلناى مبارح كان فيه قتال فإأول  ..قتال يهوكان يومها ف
 .كالم صريح مكالنعقاد، الزم يكون لهنطلب مجلس األمن ل إن احناأوال: 
موقف  مكهيكون ل نتمإنفت العمليات ؤ إن إذا است :تعملوا بيان وتقولواالزم : ثانيا

  .65سنة ى ما عملتوا فى ز  ..واضح
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  .لبورسعيدى الزم تبعتوا األسطول السوفيت :ثالثا
 ؛مدة طويلةمن ى اتكلمنا فيه دلوقت اللى احناى الزم تبعتوا الدفاع الجو  :رابعا

 !قادرين على العملغير ى حتة الدفاع الجو ى ف ن احناإل
واحد دخل غرب قناة السويس ى يهودى إن بقى إذا عسكر  :لهم خامسا: قلت 

بنسلم الحكومة  إن احناولن يكون أمامنا من حل إال  !نبقىأن إحنا لن نستطيع كحكومة 
 ،علشان يطلبوا من أمريكا إنها توقف اليهود -موالين لألمريكان  - لناس بتوع أمريكان

 ،إذا دخلوا اليهود غرب القنالى ولكن دلوقت !ويعملوا صلح مع أمريكا ويتفقوا مع أمريكا
الحقيقة وضع ى ن الزال وضعنا الدفاعأل ؛احتمال كبير إنهم يعدوا غرب القنال يهوف

 -كعسكريين ى تعرفوا يعن منتأو  -ى خلص صعب قو ى ألن الجيش الل ؛ىقو  ماهواش
  !بسهولة كده هالواحد يوقف
حصل، بعدين ى الجيش كانت تعبانة جدا نتيجة اللى الروح المعنوية طبعا فو 

حنا مطلعين  ،1555 الىهذه األيام حو ى عندنا قتلى ف ىيعن ؛إحنا عندنا خسائر كتير وا 
لنا  همو جابى الجرحى الل .الحساب اد ..قتلىى المفقودين كذا واألسرى كذا، ويبقى الباق

ى ماتوا عندنا ف ..قتيل هنا 655 الىماشيين مات منهم حو جم ى والل اسرائيلمن داخل 
  !مصر

منهم  ،سيناءى ودول بيعتبروا قتلى ف ،جرحى هم أسرى وال ال 1555 يهلكن ف
معناه إن  اود ..طقم دبابات ناقص مارجعش 655 يهف ..طقم من الدبابات 655 الىحو 

جاتلنا  النهارده !مشاكللنا  بيسبب اود ..فيها ماتواى ضربت واللندبابة ا 655فيه 
جاتلنا مش القيين ناس علشان نركبهم داخل الدبابات، ى حتى الدبابات الل ؛دبابات

  !علشان يركبوا الدباباتى وبنجيب ناس من االحتياط
 أول إمبارح للروس، وقلت ىالمشكلة الحقيقة مشكلة معقدة، فأنا بعت الرسالة د

 مإنتى الل .. مرحلة عدم القرارتنتهوا من مرحلة التردد مأصول إنكى يعن ،صواخل   :لهم
  !تقدروا تعملوهإنتم ى لنا إيه اللا موجودين فيها، والزم تعملوا قرار وتقولو 

بورسعيد، وهيبعتوا وفد هيوصل  الىبعتوا إمبارح إنهم هيبعتوا األسطول  هم
 !لوش الزمةفد ده ماالو إن ى رأيى الحقيقة ف .ىموضوع الدفاع الجو ى هيتكلم ف النهارده

، واتكلمنا مع من مجاميعه روف لما كان هناامع زخفى الموضوع اتكلمنا  ن احناأل
  .روف اتكلم مع العسكريينا، وزخىجورنادب

 عايزين مطارات ليكوا تشتغلوا فيها، مإذا كنت :لهم ين وفد طياريين، قلتهم جايب
ذا ممكن ى يعن ..ىعندنا بيتكلموا روسى كل الطيارين الل ؛كنتوا عايزين تشتغلوا معانا وا 

 ى.االتحاد السوفيتى ، وممكن يشتغلوا جدا ألنهم كلهم اتعلموا فىيكون كل الكالم بالروس
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بل بالعكس بقى هم بيطالبونا  !هذا الموضوعى قرار فى ياخدوا أى خايفيين قو 
 !واهلل ..بيطالبنا بها األمريكانى األمم المتحدة يمكن أكثر من اللى بتنازالت فى دلوقت
 وكيوجرومى ، راسك ماضغطش على فوز هكو قابليوجرومى فوز محمود راسك قابل ى يعن

  .الحقيقة بكل وضوحى لكم المواضيع يعن باقول !ىضغط جدا على فوز 
بيقولوا عليه المشروع ى الل النهاردهنازل  هوى مبارح ده اللإمتقدم ى والمشروع الل

 !باينى ما هو مشروع أمريكان ادى المشروع األسبان ..ىاألسبان
 

 .ىمقدمه يبقى غالبا إنه أمريكانى انت اللثإذا كان يو  : رياض
 

المتقدم أخف بكثير ى هذا المشروع األسبان .ى: وأسبانيا عالقتها بأمريكا أيضا معروفة يعنعبد الناصر
من اللجنة المركزية  -بيطالبونا فيها  ؛ىمن االتحاد السوفيت ينمن مذكرة جاتلنا من يوم

  !اسرائيلنقبل كل ما تطالب به أمريكا و  إن احناب -والحكومة 
اآلخر قلت ى ف ..عايزين تعملوه مإنتى إعملوا اللى يعن :اآلخرى لهم ف وأنا قلت

حنا نعمل  منتاى عملوا اللإهم ل لق :لرياض  !عايزين نعمله اللى احناعايزين تعملوه، وا 
حنا نعمل تنتوا عايزين اى تقدموا باللتإنتوا  حنا  .عايزين نعمله اللى احناتقدموا بيه، وا  وا 
الزم  :لناا وتقولو  ،لنا جواب الصبحا عتو بإن اليهود هيعدوا غرب القناة، وت :لناا بتقولو 

وبعتوه  مإنهم بعتوا هذا الكالم لك :قالوا هم !والزم تقبلوا ..اية حالة الحربتقبلوا نه
  .العربية األخرىللحكومات 

حنا عايزين نكسب  ،وضعنا وأنا شرحتهى آد ؟بإيه الحقيقة افنطلع من د وا 
وضعنا  برضهنفس الوقت ى وف .قواتنا المسلحةى علشان نبن برضهنكسب وقت  ..وقت

زائد  !مليون جنيه 9خسارة من قنال السويس شهريا  ن احناأل ؛تعبان جداى االقتصاد
ده بيسبب تعب كبير، ومن الناحية  ..سياحة مافيشخسارة السياحة كلها لما بقى 
  .االقتصادية بنحاول ندبر نفسنا

جيش جديد خالص، ى بنبن ..الحقيقة يدوبك الجيش ،لكن من الناحية العسكرية
جيش جديد، وعايزين ناخد فترة نقدر نقف فيها ى بنبنو  عندنا انتهىى الجيش اللى يعن

ماهم عايزين يقعدوا، لكن بعد ى سيناء ز ى بالنسبة لموضوع سينا، بيقعدوا ف .على رجلينا
  .نعمل على تحرير سيناء إن احنانستطيع ى نفسنا تانى جيشنا ونبنى مانبن
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يا بنلح على  ..بيبقى هنا الحقيقة الواحد لما بيناقش الموضوع بيبقى قدامه حلين
ألن  !االت الروسز ر  برضهونقبل  علشان نناضل ن الروس يقفوا معاناالروس بحيث إ
  .نستسلم لألمريكان ونتفاهم مع األمريكان إن احناالحل اآلخر 

 ؟!بتاخد كل حاجة من أمريكا اسرائيلأما الحقيقة مثال هنقف إحنا لوحدنا و 
انجلترا كذا ى مليون دوالر، وبتلم ف 155أمريكا  ىفيوم واحد بتلم ى ف اسرائيلالحقيقة 
بون، وعندهم فلوس وبيشتروا أسلحة وكل حاجة ى وبتلم ف ،فرنساى جنيه، وبتلم ف مليون

حنا الروس    !ىقديمة يعن 11دونا طيارات ميج إجاية، وا 
ننا نناضل، يجب أن النسلم ألمريكا أبدا إن إليس أمامنا من حل إال ى رأيى أنا ف

 ..نضغط على الروس إن احنانناضل ونحاول بكل الوسائل  ،شاء اهلل يحصل مايحصل
نت  ،بحيث إن الروس الحقيقة يتحركوا معانا ؛والسوريين نضغط على الروس مإحنا وا 

 هوإن  :ما بيقول األخ بومدين إمبارحى وز  !فيهاهم ى ويخرجوا من حالة الجمود الل
ى وسياسة الحياد اإليجابى اتبعت سياسة عدم االنحياز دلوقتى اللى مالحظ إن روسيا ه

  ! )ضحك(األمريكانبينا وبين 
المجال ى ماذا نستطيع أن نعمل ف.. عدة نقط الىبيجرنا الحقيقة  ابعدين د

 ؟ ىالمجال الدولى ؟ ثم ماذا نستطيع أن نعمل فىالعرب
بكل ما قلتوه عن ى أنا الزلت أعتقد إن رغم إيمان ،ىبالنسبة للمجال العرب

نصل ن أإننا نحاول  :باقول ..مؤتمرات القمة معروفى فى ألن أنا رأي ؛مؤتمرات القمة
 ،ىالعام العربى مؤتمرات القمة، النقاطع المحاولة ولكن نحاول إرضاء للرأى ف شئل

ذا نجحنا كان بها ،فبنروح وبنحاول !جمع الشمل :لكل يقو ى العام العربى والرأ ذا  ،وا  وا 
 ولكن ،ياناس إحنا ماقصرناش إحنا رحنا :لم ننجح نستطيع أن نكشف ونقول للناس

 هقالى الكالم اللى ز ! طريق الخيانةى هؤالء الناس عايزينا نترك طريق الثورية ونسير ف
هو خيانة الن طريق الثورية طريق فاشل وطريق إكالمهم ى دلوقت هم ..سليمى منج

 طريق النجاح!
 باعتبرولو إن أنا  -مؤتمرات القمة ى لو قدرنا نحل موضوع اليمن ف :باقولو 
 ن احناأل ..لسبب بسيط ؛نكون كسبنا مكسب كبير جدا - جداهذا ضعيف ى األمل ف

كاملة التسليح، وعندنا  -اليمن ى ألوية موجودة ف 5 - اليمنى عندنا فرقتين موجودين ف
لو قدرنا نعمل اتفاق  ؛اليمن، وقوة كبيرة من الجيش موجودةى قوة من الدبابات موجودة ف

لو قدرنا نعمل حد  .ننا نقف على رجلنابتساعدنا جدا إ ..على اليمن ونسحب هذه القوة
 ..حد يتعدى هذاى يمنع إحنا كدول ثورية إننا ناخذ أوهذا ال ؛أدنى تلتزم به الدول العربية

 مفيد. نعتبر إن ده
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إنقاذ ى سبيل يعنى وف ،سبيل كسب الوقتى ف النهارده إن احناعتبر اولهذا أنا ب
على نفسه ى جيويمكن أكثر واحد هي ،على نفسناى نيج ؛والسمعة العربيةى الشرف العرب

ألنه  !لن تعادلها شماتة فى  ألن شماتة الملك فيصل  !هذاى الناحية الشخصية أنا فى ف
ى حتى فى وموقفه طبعا معانا كان موقف المتشف ،حصل فيناى هيكون سعيد جدا بالل

نرفضش مؤتمر القمة، ونروح ما إن احنا :باقولعلى هذا األساس  !الجرايدى اإلذاعة وف
ى حد أدنى من العمل العرب الىمؤتمر القمة ونحاول عن طريق مؤتمر القمة أن نصل 

  ى.عمل تانى الموحد، وبعد هذا إحنا نقدر نعمل أ
والواحد لما بيدور بيجد  ؟نقدر نعمله اللى احناى إيه العمل التان برضهالحقيقة 

ن احناو  ،ة مفقودة من إيديناأإن المباد برضه ى العمل الثان !قدامنا السكك مش مفتوحة ا 
والدول االشتراكية، ى بنزيد الحقيقة الضغط على االتحاد السوفيت إن احناب برضه هو

إن  - ىيمثل العمل الدولى الل اود - العالمى وبنحاول عن طريق العناصر التقدمية ف
 .نجلب مؤيدين احنا

فرنسا  ..واقف فيها ديجولى الوحيدة الل، فرنسا ناواقف ضدى الحقيقة العالم الغرب
وقف معانا، ولكن فرنسا لم تقف معانا، بل بالعكس ى الل هووقفتش معانا فديجول بس ما

  مع اسرائيل! كله واقفى الشعب الفرنساو 
 ؟نعملهى إيه يارياض ممكن تان ،معرفش

 
  ..ىيعنحاجة تانية، ولكن ى الخالفات فيه أكثر من أى يعنى العمل العرب رياض:

 
 !رياض أصله راح الكويت وشاف وقرف هناك هو؟ ىالعمل العربى يه رأيك فإ :عبد الناصر

 
 شئ الىى الكالم كله على حاجات عملية مطروحة، بنجد كل واحدة فيهم التؤد هو رياض: 

البترول بنجد ى بس استخدام مثال سالح ز  !بسبب إن واحد أو اثنين على األقل بيرفضوا
البعض بيطرح ى لما بيج النهاردهبيشذوا عنها، طبعا  ..عن مقاطعة سياسية ،من يشذ

 !ىقولة قيادة موحدة طبعا غير عملم
 

 : مين بيطرح؟عبد الناصر
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بعد عشر ى عمل ماهواشأصبح طبعا كالم  ،توحيد الجيوش العربية ..قولة قيادة موحدةم رياض: 
عمل ممكن يتفق عليه له نتيجة عملية بنخرج بيها من االجتماع  مافيشفالواقع  .سنين

  !أكثر من مظهر عام إنه حصل اجتماع
لحاح  ..ولكن بيفضل فيه نقطة أساسية الحقيقة وهو موقف الملك حسين وا 

صرار الملك حسين على االجتماع لغاية إمبارح بيان جديد عن ى مد برضهوهو  .وا 
بيعتقد إن عقد هذا المؤتمر يمكن يحصل على مساعدات تقدر  هو ؛أهمية عقد المؤتمر

ى يقدر يساعده فى عربى سواء كان من الناحية المالية أو بعض دعم سياس ..تنقذه
  !موجود فيها هوى الكارثة الل

مع إلحاح الملك الحسين بتبقى عملية من الصعب إنه فالحقيقة المؤتمر الشك 
تنجد بالرؤساء حتى إنه يجتمع بيهم ويطلب منهم طالما إنه بيعتبر إنه بيس ،رفضها
فمن  ،أما موضوع الخالفات العربية .يمكن الواحد بيديها أهمية كبيرة جدا ىد ..أشياء

ى المؤتمر الحقيقة ممكن إنهاء أى إنه من المشكوك إنه فى الواضح من شكل الجو العرب
بعض الدول على أنها وفعال أصرت ، إال لو تبلور مثال موضوع اليمن بالذات ،خالف

إال ى مش هينته اكالم مع فيصل بالشكل د ؛ىيعنى حل عمل ..مثال تبعت قوات لليمن
على  ؛كانت أثارتها الكويتى نرجع للفكرة القديمة الل .لو اتفق على إرسال قوات مشتركة

 وبهذا نقدر إحنا نسحب قواتنا لمصر. ..اليمن الىأساس إرسال قوات مشتركة 
 

 ؟أساسى القوات المشتركة على أ: عبد الناصر
 

أن يتم مثال استفتاء أو  الىلفترة معينة  ىيمكن هى ، يعنىعلى أساس االقتراح الكويت رياض: 
 كده.ى حاجة ز 

 
، ىكان طلب إنه يشوفن -كمال حسين  -بعض الناس  يهأنا مثال فى هو الحقيقة يعن :عبد الناصر

ى بقتنسى نبق إن احناى فمافيش داع ؛الزم نكون واقعيين النهاردهإحنا  :لىل اق هوو 
 فنسلم اليمن لفيصل ..اليمنى اليمن وال نتحدى فيصل وال األمريكان ونفضل فى قوات ف
  !فيصل يتوسط لنا عند األمريكانى ونخل

لفيصل معنى هذا  النهاردهألن أنا إذا سلمت اليمن  ؛الكالم ساذج جدا هوطبعا 
 الجنوب العربىخطة أمريكا تستهدف اليمن وتستهدف ى هما !إن خطة أمريكا نجحت

ى لغاية دلوقت فإذا   !وتستهدف عدن وتستهدف الخليج وتستهدف هنا وتستهدف كله
يبقى أول ثمرة خدوها  ؛الحقيقة وسلمناها النهاردهحاجة وقعت، فإذا جت اليمن  مافيش
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ألن إذا خدوا  ؛عدن والجنوبى الثمرة الثانية من العدوان ه الىلتبا !من العدوان اليمن
أساسا ى ألن هى عدن والجنوب بتنتهى اليمن على طول حركة التحرير الموجودة ف

 فإذا   ..ىبتنته النهاردهالخليج ى حركة التحرير الموجودة ف الىبالت ؛بتغذى من تعز
  !العدوان يبقى بهذا أعطى ثمار

فيصل عايز  هو اد !فيصل يتوسط لنا عند األمريكانى أنا أخلبعدين عملية إن 
كيف يتوسط لنا  ..ن فيصلأل !الشوارعى سيحوا دمهم ف :لهمل يروح لألمريكان ويقو 

خلص علينا بسرعة بيفقد ي ملفيصل وهو لما كان بيروح هناك بيلح على جونسون إن إذا 
هذا بيفكر تفكير ى فالعملية ساذجة جدا، ولكن طبعا كمال حسين ف !السعودية هو

  !ىسطح
هذا السؤال واتسألنا هذا ى هل نسيب اليمن؟ أنا سألت نفس ..فيبقى السؤال مثال

القوات  الىشدة الحاجة ى إحنا الحقيقة ف ؟برضههل نسيب اليمن وال نفضل  ..السؤال
بهم بنقدر نوقف اليهود يباقية، ولو نجى للالقوات الصلبة اى ن هاليمن ألى الموجودة ف
غرب القنال، ى فرق دلوقت 0ى ألن أنا عند !مايعدوش أبدا للغربى يعن ..غرب القنال

 16يبقى  ..تسع لواءات، وفرقتين بست لواءاتبفرق  0اليمن، فيبقى ى وفيه فرقتين ف
إن هتبقى قوى كبيرة جدا الحقيقة تمكنا من  ؛لواء 15يبقى  ..لواء مستقلى لواء، وعند

التجهيز لغاية لما ى عندنا فرقتين لسه بنجهز فيهم، لكن هيعوزوا وقت ف يهف .نقف احنا
 . األسلحةى تيج

نحتفظ  برضهوال  سيب اليمن علشان أدافع عن القنالهل أ ..لكن السؤال
ونساعد حركة تحرير اليمن ى مانسيبش اليمن أبدا، نفضل فى يعنى أنا رأي ؟اليمنب

ال إذا خدوا نجاح  ماشيينكنا ى السكة اللى فى الجنوب وبنمش إذا  ..النهاردهفيها، وا 
  !بيبقوا نجحواى خدوا نتيجة وثمرة من الثمرات تنته

حاجة  مافيشألن األنظمة لم تسقط و  ؛هم لم ينجحواى لغاية دلوقت باعتبرأنا 
أضعف مما كنا فيه الحقيقة من سنة مركز ى وهو يرانا ف النهاردهوفيصل  .سقطت
ولكن لو بيكون فيه ضغط من بعض الدول  !اليمن بسهولةى يسلم فهفمش ممكن  ؛فاتت

 !ولو إنهم هيهربوا من هذا الموضوع ،العربية لحل موضوع اليمن
 

 هيبقى.ى ومين الل صوت: 
 

 .محجوبممكن  ..: ممكن الجزائر واألردن وسوريا والعراق والسودانعبد الناصر
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 )ضحك( !ىأنا أظن عالقته مع الجزائر طيبة يعن : محى الدين
 

 .السودان والعراق واألردن ولبنان والكويت :رياض
 

 .كلهمى يعن ..ولبنان :عبد الناصر
 

 كلهم. ..آه :جزائرى
 

 فكرة عامة. محاولت باختصار أديكى كل الل اعتقد دأ :عبد الناصر
 
كلنا نعلم بأن  - ىمشكل األردن يعن ىهى الل -من ناحية األسئلة ى الواقع يعنى ف بومدين: 

ى يونيو اتبع وضع جديد يعن 6 دعام، وبعى يونيو كان متبع خط سياس 6 قبلاألردن 
نفس ويتبع  شئبها ال يستمرالملك حسين  مش عارف يعنى هل ؛بالنسبة للموضوع

 ؟الخط
 

، إذا ىحاجة يعنى أى ديله العذر فااالملك حسين ب حصل مناللى  دبع النهارده: واهلل أنا عبد الناصر
ذا راح وباس إيد ويلسون باراح وباس إيد جونسون ب ولكن هو  !ديله العذراديله العذر، وا 

وبعدين  .ضربهوشواليهود ضربونا وما ،دفاع مشتركى الملك حسين جه ودخل معانا ف
كان األردن  اسرائيلتضرب قبل سوريا ما ..اسرائيلضرب ى خد الخطوة األولى ف هو

 .والأنساهاى اعتبار ى هذه الخطوة الحقيقة يجب إن أنا أحطها ف !اسرائيلى بيضرب ف
  !آخر هذا الموضوع الىو  ..فقد ثالثة أرباع مملكته والضفة الغربية هونتج عن هذا إن

كما تصور  -وكان يتصور  ،قد يكون الملك حسين جه علشان يركب الموجة
على هذا األساس ى وجا !ساعة 10هندخل تل أبيب بعد  احناإن  -ى الشعب المصر 

ولكن يعمل  !العمليةى فى والظروف خيبت حساباته كما خيبت حسابات الشعب المصر 
 له قلت وأنا بعت !األمريكانى يحاول إنه يروح يستجد ؟إيه الملك حسين بعد كده بقى

نجلترا  :له كان  هون وضعه أل - بالذات هوالحقيقة  -مايقطعش عالقاته مع أمريكا وا 
  .عايز يستعيد الضفة الغربية هو !جدا ئوضع س
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لن يستطيع الملك حسين أن يستعيد الضفة الغربية إال إذا وافقت أمريكا على 

ألن اليهود  ؛ىعن سيناء اختالف كل تختلفالضفة الغربية  .أكيدى كالم يعن اد !هذا
خمسة، فهم قاعدين هناك بقى صحراء فيها سينا سنة أو اثنين أو ى مهما قعدوا ف

الحقيقة الضفة الغربية  !سيناى فى حاجة يعن مافيش ..الشمس والفيران والتعابين والحيات
الضفة الغربية، كلما يكون من العسير ى ف اسرائيلكلما يطول وضع  ؛وضعها يختلف

  !اليهودمن تتبعنا لسير ى يعن اود ..على العرب إنهم يستردوا الضفة الغربية
الحقيقة بيروح لجونسون  ..تكلم ألكون منصفاأنا ب ؟يعمل إيه الملك حسينهف
وبيروح  ،ويلسونى لسون وبيستجديجونسون، ولكن جونسون بيعاقبه فبيروح لو ى ويستجد

  !هنا وبيروح هنا
لو عمل حلف  :باقولوأنا  ،نساعده إن احناالحقيقة إحنا بكل الوسائل يجب 

لك  باقولنا أ !أهال :هلل باقو واهلل أنا  ؛مشترك مع أمريكا علشان تديله الضفة الغربية
هل  ؟ىألن هل الملك حسين هو ثور  !النهاردهبيختلف ى مدى الوضع يعنى ألى يعن

 هومطلقا إن الملك حسين  الىبى أنا لم يخطر فى يعن ..الملك حسين هو بومدين؟ أبدا
ى ف النهاردهالملك حسين هو الملك حسين، ولكن الملك حسين  ؛الثوريينوواحد من ى ثور 
  !أزمةى فى والشعب الفلسطين أزمةى بس ف هوومش  !أزمة

وقال  - الساعة واحدة ونصى يجياه هو -الملك حسين  النهاردهإذا جه ى يعن
وعلى هذا األساس أديهم  ؛إن أنا أعمل معاهم دفاع مشتركى إن األمريكان طلبوا من لى:

 :له باقولواهلل  ..وعلى هذا األساس بيخرج اليهود من الضفة الغربية ،األردنى قواعد ف
الضفة الغربية ى ف اسرائيلليه؟ ألن كل يوم بيمر على  ،هذا المدى الىى يعن !أنا موافق

ضعاف  سرائيلتمكين ال وه   !العرب الىمكانية عودة الضفة الغربية إلوا 
الضفة الغربية الحقيقة مأساة أكبر جدا من مأساة سيناء، سيناء مش  ومأساة
حنا مش خسرانين حاجة ؛مأساة وال حاجة ى يعن !اليهود قاعدين هناك الشمس بتحرقهم وا 

بس ماعندناش ناس  !فى داهية ..عندنا مناجم الفحم والبترول والمنجنيز ..خسرانين
ماعندناش  !كبيرة جداى غربية فتحدث مآسالضفة الى ف النهاردهأما ما يحدث  ،الحقيقة

الضفة الغربية  .معندكى الصحراء اللى وز  فاضية خالص، عارفين سينا سيناى فى مآس
نساعد  إن احنافواجب علينا  !منطقة مكتظة بالسكان ومأساتها مأساة عنيفة جداى ه

 المشكلة.إمكان إنه يحل هذه  يهإذا كان ف ،الملك حسين الحقيقة وال نخلق له مصاعب
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على إنه اتجاه الملك حسين إنه إذا  ،كالم كتير من وكاالت األنباءى هم يمكن جا :رياض
مع  منفردويصح يحصل صلح  ،خطة أمريكا الىفهو هيتجه ى ماوجدش الدعم العرب

كام يوم  هبقال ..أل .هذا الشكلى وكاالت األنباء فى ونوع من هذا الكالم ف ،اسرائيل
إنه لما يجد  ؟هذا الموضوعى إيه مدى تفكيره ف !قاطعى هو نفى ولكن مش نف ،تعليقات

حسب تصوره ينقذ مايمكن إنقاذه وينفرد  هوإن  ،ىاألبواب كلها متسددة من كل النواح
ى ه ..اسرائيلعلى أساس استعادة الضفة الغربية ويعمل سالم مع  ؛عربيا ويعمل صلح

جاية، ى هو طبعا من ضمن التعليقات الل .دراسة الىمحتاجة ى يعنى النقطة الل ىد
ألن كل واحد حاول إنه  ؛موضوع هيبقى صعب حتى بالنسبة للملك حسين اإن د :بيقولوا

 الناحية. ىد !قتل من قبل اسرائيليقعد على ترابيزة أو مائدة مفاوضات مع 
 

إن ويجب  ،صعب جداوضع ى بين إن الملك حسين فأو ى قصد من كالمأ ..أوالى يعن :عبد الناصر
 !الموضوع اد هوه مش باعتبر أنا  ..إيهخط ى فى هيمش هوكونه  ؛ده األسبقيةى ند احنا

 
، مااتكلمش ىالواقع يعنى المشكل بالنسبة لتقدير الموقف بالنسبة للمستقبل ف هو ..بومدين: أل

 نتكلم بالنسبة للمستقبل. ىبالنسبة للماض
 

 قدر أضمن المستقبل أبدا مع الملك حسين.ابما :باقولأنا  ..أل :عبد الناصر
 

نفس ى وف ،صراع مرير مع أمريكاصورة  ؛بالنسبة لألردن ىبومدين: يمكن هناك تناقض أساس
 .ة الثانيةيحافظ على الصور  هوالوقت 

 
 !ما تضمن له مستقبل أبدا :عبد الناصر

 
 .ىبالنسبة لألردن ممكن قابل جدا يعن بومدين:

 
 هوى يعن ؛بجميع الوسائل الستعادة الضفة الغربية النهاردهولكن يجب أن نساعد األردن  :عبد الناصر

موضوع الضفة الغربية والالجئين  وه ..محنة كبيرة يهفو مأساة الحقيقة  يهالموضوع ف
 !حصل فيهمى والعرب والل
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 سير بعضفمختصرة لإلخوان لتى هناك بعض الكلمات يعن ،الرئيسى بومدين: هذا كله أخ
 ىسير يعنفبالتوصيات بتى المتحدة يعن ةاألشياء، أنا من ضمن عالقات للجزائر بالعربي

الزم بعض ى ومن هذا المنطلق يعن .بينا كلنا عملية إقناعى يعن ..شرح الىمحتاجين 
  .حققناه وكنا ننويه اللى احنا شئيكونش ليها تأويل آخر غير هذا الالمواقف ما

تكون قد ربما الصدمة ى يعن - يونيو كان صدمة 0ما جرى بعد  ،بالنسبة لنا
صدمة على مستوى المسئولين  - بعض األحيانى تساويها فى أقل عنف أو ربما يعن

األخ زكريا  عندما قال -تحضير ى بدأنا ف ن احناأل !وصدمة على مستوى القاعدة
الكالم هذا  .القادم بالتقريبن األسبوع ا  و  ،تزايد يهكل يوم ف هوى يعن -احتمال الحرب 

  !حرب يهخالل عشر أيام أو على أغلب الظن األسبوع القادم تكون ف
ربما  -ى الشعب الجزائر ى يالواقع رأى وف ،نشرح الموقف للشعبى إحنا بدأنا يعن

 - بعيد عن فلسطين أو ماعندوش حدود مباشرة مع اليهود أو بعيد عن العربية المتحدة هو
ى .. إحساس يخلق جو مكهرب فبالنسبة إليه هو مشكل إحساسه كللكن هذا المش

  !األوساط الشعبية
ى مثل ما قال األخ الرئيس ف !الصدمة للجزائر كانت كذلك صدمة عنيفة إذا  

كنا نتكلم مع بعض مع ى مصر جزء يعن - مصرى فى ر يعنظتنإحنا كنا هن .كالمه
 ،ن تحتل تل أبيبأجيوش العربية بلللن يسمحوا أبدا ى ن األمريكان يعنإ - األخ زكريا

قد يتدخل أو مائة بالمائة الزم يتدخل لما يشوف عن العرب ى ن األسطول السادس يعنا  و 
الرد من  ..العرب ،بالعدوان اسرائيلى لكن إذا كان الباد !تل أبيب الىجيوشهم متقدمة 

رح المشكلة موقف ومركز قوة للتكلم وطى طرفهم قد يكون رد عنيف جدا، وقد يجعلنا ف
  .ابتداء من مركز قوة وليس من مركز ضعف ..من جديد

ى ماكنا نتوقعه، ومثل ما كانت الصدمة قوية ف غيرى سير الحوادث يعنى ف إذا  
وهذا  ؛منها على مستوى القاعدةأقوى  ربمااألوساط المسئولة كذلك، كانت الصدمة 

أن ترفع بعض ى وهذا كذلك مادفع بالجماهير يعن ،بانفجارات شعبيةى دفع يعنما
  !الشعارات أو تصرخ ببعض الشعارات

أن  هوأو كره لكن  دهوش حقلكن ما ،شوية حارةى استعملوا كلمات ربما يعن
كانوا يتصورا ماوقع من ما !يبكون من الحوادث ..الشارعى الناس يعيطوا ف ؛االنفجار
على ى فهم حصلوا يعن ،من أن ينكسروا ، وأن يكون بدلىيومين وتنتهى معركة ف

 هذا الجو بصفة عامة .ىموقف ومركز قو ى مكاسب جديدة ومكاسب ضخمة تجعلنا ف
تغير أو تردد بالنسبة ى فيش يعنموقفنا موقف ماى يونيو، ربما يعن 0بعد  اللى نتج

  .للقضية واعتذرنا رغم بعدنا
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لكن إحنا نعتقد ونعتبر  .المعركةدين عن يكنا بع إن احنابى وهذا الموقف األساس
ونبقى ى األيدى إنه يكون من الغلط الفادح أن نبقى مكتوف ،المعركةى نفسنا طرف ف

حنا ما !العربية المتحدة بعيدة :ونقولى نتفرج يعن آالف  0نظرا لوجود ى نقدرش يعنوا 
 .المعركة معركتناأن المعركة أو نعتبر ى كيلو متر نتدخل ف
معطيات  ..ربما بعض المعطيات ،قضية إيقاف النار فتحناالجو ى الواقع وأنا ف

 ؛كل عناصر الموضوع أو عناصر الحالة كتطور ىيعن ..تنقصناالحالة كانت ى يعن
لكن  .ساعة الىمن ساعة ى يوم ولكن بسرعة مذهلة جدا أ الىماهوش من يوم ى يعن

ألن النتيجة فيما  !؟شرطليش نقبل بقضية إيقاف النار بدون قيد وال ى المشكل هذا يعن
 !للغاية ئوس ئوضعنا يكون سى ن يعنا  بعد هو أن القادم ال يعطينا وال ورقة و 

 ةر يخط عراضهدفنا الكبير هو أن نظام الحكم نفسه قد ينهار وقد يصاب بأ
، 00بعد نكسة  تقام ،ماكانش معروف لها تاريخيا 61نه ثورة إ يهألن كان ف ؛جدا

مصر كانت  !مصر بالخصوصى قد يكون نهاية الثورة فالثورة عهد ى ونكسة جديدة ف
  .المنطقةى القاعدة فى والتزال يعن

ربما  :ىكالمى قلت ف ومثل ما -قبول الحالة ى يعن - إذا كان من هذا المنطلق
 إنهاء ثورة يوليو الىى وأن هذا قد يؤد ،بعدد من عناصر الموضوعى كنا نجهل يعن

ذا كان انتهت الثورة ف .مصرى فى يعن معناه السيطرة المطلقة لألمريكان  ؛مصرى وا 
ى ف ثوارمن  ..هوى ألن اليوم نطرح سؤال مثال الل .على المنطقة وعلى العالم الثالث

ثورات  مافيش !إفريقيا ماعدا مصر والجزائرى فى الواقع مانيش شايف يعنى فف ؟إفريقيا
  !ثورة على كل حال مافيشتنزانيا، ى ثورات ف مافيشغينيا ى ف

حال ى على أ 61ى بيحاربوا األمريكان فى ألن الل ؟يحاربوا األمريكان ليش هم
وكذلك اعتقدنا بأن العربية المتحدة وضعها كان  .عهد قريب جدا هما مصر والجزائرى ف

قد يظهر ظاهريا  ،فلهذا من واجب الجزائر وكخدمة للعربية المتحدة ؛ئصعب وكان س
أبعد من  الىوالبعض ذهب  !الموقف قد يكون متناقض مع موقف العربية المتحدةأنه 
تأخذ ى ولك ،تتخذ موقف متشددى إن الجزائر استغلت ظروف مؤلمة لك :وقالوا ،هذا

ها أنتم، ربما مواقف و ربما أشياء ماتقدروش تقول. وله اإلخوانهذا مايق !الزعامة العربية
  !نخدوها إنتم اآلاماتقدروش تى يعن

لكن إحنا الزم ناخد موقف وموقف متشدد حتى بالنسبة لسمعة العرب، ماهواش 
يونيو هزيمة، إحنا خسرنا  6وقع من على كل حال االزم نعتبر م بالنكسة،الزم إننا نقبل 

عتقد إننا ماانهزمناش، ألن أمعركة قصاد ماكانت على كل حال قوية كانت عنيفة، لكن 
  .زال على كل حال المستقبلشعبنا وما اإلمكانية ومازال يهمازال ف
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يمكن كانش إذا ما ..كن يتقال من القاهرةمم ماهواشفلهذا إذا كان هذا الكالم 
حتى يبقى  ؛إن نقول الكالم هذا ن من واجبناأالقاهرة، أنا أعتقد ى يصدر عن القيادة ف

 لم الشعوبسوحتى التست ،العربية ماهيرعلى كل حال نوعا من الحماس عند الج
داخليا تصفق  ..يمكن تصفقى يعن حكومات خائنة ..حكومات عربية يهألن ف ؛العربية

لكن داخليا ناس كان بيصفقوا لسقوط  ،الى آخره ..حتى إذا كان بعتت برقيات تأييد
ذا كان  !القاهرةى لنظام الحكم ف بعض الحكومات العربية إذا كانت ى يعن ..تاخدتإوا 

  .تاخد هذه المواقف
خالص نزعنا ى كان يعتقد بأن كان بورقيبة يعتقد بأنه يعنى اللى التونسالشعب 

حرايق و مظاهرات ضخمة  ..المنطقةى كان مفاجأة كبيرة فى يعن ؛من الروح العربية
أقصى على كل حال ى ف هوى اللى الشعب المغرب !آخره الى ..وتكسير محالت اليهود

إال اليومين  !كانت أشياء غريبةى عني ..كذلكى من الناحية الغربية من العالم العرب
، التى لم تتحرك فى قضية أوساط نقابات العمالى خطيرة فى األخيرين فيه ردات يعن

 !المهدى بن بركة وأيدت الملك الحسن، ولكنها تحركت اآلن
فهذا بالنسبة  ؛فموقفنا هو جعل هناك نوع من اليقظة فى أوساط الجماهير

ى كانش يقدر يفهم أهذه، ما الموقففهم موقف آخر غير ماكانش يى للشعب الجزائر 
حتى لو ى نع يعنتمق ماهواشى يعن ..إحنا هزمنا من طرف اليهود له. موقف آخره تقوله

عتقدنا كان كذلك بأن حقا خسرنا معركة، أو  !مقنع ماهواش ..اليومى مائة مرة ف نقولها
واضح،  شئليهود ومسئولية لألمريكان والبريطانيين على كل حال لمسئولية  يهومعركة ف
كان ى وهذا من ضمن مسئوليات الل ؛بعض مسئولياتنا نحن على كل حال يهلكن ربما ف

  !بالواجب لم تقمى فيه بعض القيادات الل ..الرئيسبيتكلم عليها األخ 
حنا كنا بنتكلم على الملك حسين، إذا كان  نه شارك فى إنعذره الملك حسين وا 

ن هناك فيه مسئوليات إ !الضفة الغربيةلكنه هو ترك  ،المعركة وضرب الطلقة األولى
قلت  !وهذه المسئوليات حتى إذا إحنا ننساها التاريخ مايستطعش أن ينساها أبدا ،قديمة

  .الحالةى هذه يعن
 ،ماكناش على كل حال صدقنا ،اليهود انتصروا عليناإن نا من يومين بللما ق

واإلخوان طالبوا بمائة  ،الوقت ساعدى إحنا مستعدين خاصة لو يعن :لكل الناس يقو 
وسط ى شايف فى وأنا يعن ،ىيعن تالجزائر كانت ج. ىألف أو مائتين ألف جزائر 
مستوى على  ىرمز  شئ - األولى كما قال األخ زكريا ف -الجيش بنحاول نبعت بعض 
الزم نشارك الزم  ،إحنا هذه األشياء مقدسة :لكل يقو  .الجنود وعلى مستوى الضباط

اإلخوان الزم يفهموا الموقف بتاع الجزائر بالنسبة إليقاف النار،  إذا   .على كل حال
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 .أو زيادة إحراجى العربية المتحدة يعن راجموقف متطرف أو موقف إلحى يعن ماهواشو 
بتاعنا هو نفس لكن الجرح  ،ىقة يعنصادإخوة ى ه ..ماتعرفوا ماضمن إخوتنا مإنت

  .. هذا على كل حال بصفة عامة.الجرح بتاع إخوانا، وهنا على كل حال موجودين
الليبيين و  ،من أول يوم بالنسبة للطيران شئإحنا حاولنا نعمل  ،بالنسبة للمعركة

 11يوم االثنين الساعة  ..الجزائر بتوقيت 11دونا على كل حال رخصة مرور الساعة إ
قال لنا: وأنا سجلت على كل حال التاريخ، بل لما جه األخ زكريا  .الجزائر بتوقيت
لنا بالمرور إال يوم االثنين ا مارخصو  ،طلبنا منه السماح بالمرور .طيب :قلت ،نبعت

على  ؛طيارات ميج بالطيارات ..موجود هوى الل شئال نبعت بعضحاولنا  !11الساعة 
 ،ىخ كان بيطلب منا طائرات سوخو األ .10إليوشن  ،11ميج ى كل حال ميج قتال نهار 

بالنسبة للمعركة  إذا   ..بنهاشيجروسيا إحنا ماى زالت موجودة فحققنا معه لكن ما ىه
  .ممكن شئإحنا حاولنا نعمل 

سكت طلبت من القائم  رب، ماول لما سمعت بأن الطيران ض  اليوم األى أنا ف
 ..على حساب الجزائر 11طائرة أغلبها ميج  165أنا عايز  :له قلت ،بأعمال روسيا

ما إنت ى عليك ز  شئ، ده بالبنااوده على حسما كان تبعتهاش إال العربية المتحدة،  اود
 قلت : إزاى؟ىل الق .طائرات عايزها توصل ىلكن د ،حاجةى عايز بالعملة الصعبة بأ

طيب إحنا  :لىل اق .تقدر توصل الطائرات هإذا كان ممكن اليوم أو بكر  !اتصرف :له
  .ماشيين هنعمل طلعة جوية وفيها الطائرات هنبعتها بالجو

لكن العملية بالنسبة للحرب كانت األمور  ،الطائراتيبعتوا ى بدأوا تان. .كويس
جيت من طرف الروس ى إنى إن جا - هعلى غير ما كنا نتوقع -تحس ى يعن ..بسرعة
هذه العملية لما جت فى وحتى  .لكن ربما كانت تسير ببطء ،العمليةتنفيذ هذه ى بدأوا ف

 ؛ىقتال نهار  11ميج  15و 11ميج  65بعتولنا ما ..11ميج  55ابعتولنا  :لكمل تقو 
طائرات مستعملة  ..على غالب الظن من المجرولسه ى ماجابهمش من الجيش الروس

موجودة ى ه 11توصيل، والميج غير بين ى هذا يعن !جديدةى اللى مش الطائرات يعن
حنا ماى على كل حال ف  .مش يطرحى بعتنهاش الحقيقة لربما هذا موضوع اللالجزائر، وا 

لكن وسيلة  ،أشياء أخرى علشان نبعتلهى الخسارة بالنسبة لمعركة ماكنا مستعدين يعن إذا  
رجال على كل حال أشياء  نبعت ىالنقل كانت ضعيفة، والوقت نفسه مايسمحش يعن

تشوفوش ماى يعن شئكل  ..شئكل  نبعت :أقول إلخواناكل ما هنالك أنا كنت  .أخرى
  .إحنا الزم نحاول نقف بجانب إخوانا ،للمشاكل أو أمن البالد مايهمش ماهياش الزم
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 ةالطائر  أخدت ،موسكوى فى كانوش ينتظروا وصولهم ما: لزيارة موسكو بالنسبة
الراجل  .لموسكوى عقبال لما طلعت وأنا ماشساعات  0و ،لصبح تروح موسكواللى ا
برجنيف، بادجورنى،  ..االجتماعى ف وابيتحرك واهم كان، نيفمشيت لبرج !اندهش

قلت  !أول حاجة اتكلموا فيها: القوات اللى خسرناها ،جينا نتكلم .كوسيجن، جريتشكو
لشان جيت عى الموضوع الل ولكن !لهم: نحن هزمنا وده موضوع نتكلم فيه فيما بعد

وهو  ..وهذا الوضع مش يكون ينتج عنه الحالة ،فيه وضع خطير للغاية هو ..نتكلم فيه
 ووجود اليهود زال شكل الهزيمة وسقوط سينا وغيرها ما !القاهرةى ف النظام التقدمىسقوط 

قادرين تعملوا إيه ى يعن ؟موقفكمما على الناحية الشرقية بتاعة القنال هذا جزء، إذا  
 قبل ما أسافر لالتحاد السوفيتى شوفت ممثل االتحاد السوفيتى.ألن  ؟للحالةبالنسبة 
 

 الساعة كام؟ ى هنمش ..الساعةى يجايهالملك حسين[  ] هو ..أل :عبد الناصر
 

 واحدة إال عشرة. صوت: 
 

 .: واحدة إال عشرةعبد الناصر
 

 نص ساعة. صوت:
 

 .هاهاتلنا مي :عبد الناصر
 

 !لم تقوموا بعمل حاسم وسريع قد يؤدى الى سقوط نظام العربية المتحدةوقلت له: إذا  بومدين:
تعد وتعتبر من أخطر ى ه ؛المعركة قائمة اليوم على ضفاف البحر األبيض المتوسط

  !العالم الثالثى المعارك ف
ها ا فيممكن تعملو ى ن هذه الخطوة آخر خطوة اللإى تخيلفى  ..ىرأيى وأن ف
الكنغو، عملتوا ى كوبا، عملتوا خطوة للوراء فى عملتوا خطوة للوراء ف مإنت !خطوة للوراء

إنكم كذلك مايصير تتخلوا ى حس بشعور أواليوم  !خطوات للوراء بالنسبة لقضية الفيتنام
الشرق األوسط ى قائمة اآلن فالألن المعركة  ؛على الحالة وستكون آخر خطوة للوراء

 ..يينسرائيلاألمريكان قبل ماتكون معركة االمعركة ى األساس هى وف ،معركة خطرةى ه
عش أن تتحرك أو تعمل دون إشارة يتستطما اسرائيلمعركة أمريكية، ى لكن المعركة ه

  .المسألة واضحة إذا   !ودون تأييد مطلق من األمريكان ،خضراء من األمريكان



  سرى للغاية 

27 

 

ة أن تطلع بموضوع حول تعايش فكذلك كنت رخصت للصحاى وقبل أن أمش
كانوا  ،كنت وصلت، أنا ىقضية التعايش السلمى حنا هاجمنا نظرية الروس فإ ..ىسلم

 ،له كذا وكذا وقلت ،الجزائرى فى إنت اتكلمت مع ممثل االتحاد السوفيت :قالوا متنرفزين!
 !وجريدة المجاهد طلعت بمقالة تهاجم

  ؟نعمل إيه؟ إنتوا بتعملوا إيه :ىقالوا ل ..هذا السؤالقالوا مثال 
نكم ليكم وزنكم فأنتم  ،بكل ثقلكم الزم تتدخلوا لدعم الموقفى يعن ى قوة عالمية وا 

ليكم إمكانيات ضخمة  إذا   .عتقدأالعالم على ما ى كلمتكم مسموعة فى العالم، ولكم يعن
هذا على كل  ..ما هو عليه اآلن الىيتطور أسوأ الى حتى يعن ؛للتدخل ولدعم الموقف

 .دار معاهكان ى حال باختصار الحديث الل
بالنسبة على كل حال حسب أنها ى تعايش سلم ..ىمش معناه تعايش سلم
األمريكان استعملوا ما يسمونه اليوم  !كل المعاركى سهلت لألمريكان أن ينجحوا ف

وهذه السياسة نجحت وأخشى اليوم أن  ؛بسياسة على حافة الهاوية أو على حافة الحرب
  !أمريكا تسيطر على كل العالم الثالث

إنها عملية استسالم  :قلت ،مجلس األمنوطرحوا مشكلة الحرب والموقف فى 
إحنا على كل حال  :اعتبروا إن الكالم متوجه إليهم هم باألصل، قالوا هم !آخره الى

حنا حاولنا بكل مجهوداتنا هل أنت  ..آخره، لكن إحنا نسألك سؤال الى ..مااستسلمناش وا 
  ؟حرب نووية ..موافق على حرب عالمية ثالثة

ما بين االستسالم  ..ىبس نطرحه يعن ،لهوش الزمةهذا سؤال ماى كمان يعن
السؤال ى ماتسألون ،وبين قيام حرب هناك على كل حال مسافة كبيرة زيادة على هذا

ماعندهوش إمكانية إعالن حرب  !ن أجاوبكم على هذا السؤالأيكون من الغلط  ،هذا
موقفكم ما ..ولهذا نحن نطرح سؤال !على هذانتم مسئولون إ ؛إعالنها عدمنووية أو 

إنتم مستعدين تصلوا ى الحدود اللى وماه ؟المنطقة العربيةى اليوم فى بالنسبة لما يجر 
  .هذا باختصار القول ؟إليها

لكن إلنقاذ موقفهم وسمعتهم  ،شئبعد الرجوع هو إنهم يحاولوا يعملوا ى وشعور 
 !إن روسيا تخلت عنا :ويقولوا ،إن هناك ناس متطرفين :ىألنهم قالوا ل !بالدرجة األولى

الجزائر ى ووقعت ف ،ىالعالم العربى أشياء موجودة فو  ،عمالءوهؤالء ناس رجعيين وأنهم 
ومظاهرة ضخمة وكانت هدفها سفارة روسيا، وتهتف ى مظاهرات عدائية لالتحاد السوفيت
هادول ناس ! ء ناس رجعيين بحسب تحليلهمهؤال ..بأن روسيا خانت العرب، والناس

 اسرائيلبأن نفرض أن  ؛ثوريين وربما متطرفين، لكن هناك واقع وواقع مؤلم وواقع مر
محاولة ى هل هو تدخل ف ؟أمريكا كان يكون إيه فموق ..حالة العربى اليوم فى ه
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أو كان يكون تدخل مباشر لمنع العرب  ؟فى مجلس األمن تصويت على الئحةى يعن
موجود هذا سؤال ؟ من االقتراب من تل أبيب -ولو حتى على حساب حرب  -بالكل 

  عندنا والناس عندنا تسأله، وهذا شعور ونحن نصارحكم بالحالة الموجودة عندنا.
مفترق الطرق، الزم يكون تقييم جديد للوضعية العالمية، على ى فاآلن إحنا 

ما .فعل حازمأساس رد  حسابنا بعض األشياء من  ذفونح ،كل واحد منا يختار طريقه وا 
عربية المتحدة أو مثل الجزائر مثل ال مثل دولة صغيرة ؛نكون بنعتمد عليهاى الل

من أجل كرامتنا ومن أجل استقالل  نقاتلإحنا نستطيع  .تواجه أمريكا التستطيع أن
لكن فكرة الكفاح الزم تكون عالمية والزم  ،آخره الىوهكذا  ..بالدنا ومن أجل حريتنا
ى وسائل المادية يعنالمدكم  منعد سإحنا من الناحية المادية بن .تدعموها بكل إمكانياتكم

استعملوها بصفة ى نفس الكلمة الل ..يضمن العرب ألنفسهم النصرى لك ؛العسكرية
 .رسمية

 :له وأنا قلت !لوضعللم أيتو وهو كان يتتالمارشال  وقابلتمريت على بلجراد، 
ألمريكان ل، وال نترك ع موسكوو على أصدقائنا بت تضغطذلك اليوم إنك ى الزم تحاول يعن

المائة، وأنا ى الواقع أنا مع تحليلكم مائة فى ف :لىل اق أبدا االنتصار فى هذه المعركة.
ى اليوم قائمة ف ىهى المعركة الل ؛يتحركى أظن أن من الواجب أن االتحاد السوفيت

 !كأنها قائمة فى أوروبا الشرق األوسط
وكذلك  ،وأعدنا تقديرنا العسكرى عندنا فى يوغوسالفياكذلك خوف  يهف :قال لىو 

االجتماع األخير للحق كان ى ومندوب ألمانيا الشرقية ف .ألمانيا الشرقيةى فخوف شديد 
إن  عن الخوفالواقع كان ناتج ى موقف مندوب ألمانيا الشرقية فى يعن ..موقف شديدله 

  !روسيا بكره ممكن تسمح بمثل ما يجرى اآلن فى الشرق األوسط
لما الجيوش األلمانية  الإش تروسيا ماتحرك فى الحرب العالمية الثانية :وقال
وهل علشان نعيش نفس المسألة ونفس المهزلة، وروسيا  ..لت تيتوأوس !ىدخلت األراض

من أجل دول أخرى أو تحركت من أجل  شتألن تاريخيا روسيا ماحارب ؟ماتجيش تتحرك
هذا بالنسبة  ؟!ولكن تحركت ودخلت الحرب يوم ما أجبرت على الحرب ،دول أخرى
  .ليوغوسالفيا

 !بالخصوص جنيفوعند بر ى جورنادفيه نوع من القلق عند بن إالخاص ى شعور 
قلق من إنهم ، وفيه السوفيتية –بيشتغلوا ضد العالقات العربية ى وا الناس اللكمالزم تحا

 !ربما يفقدوا نفوذهم
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حنا اليوم أمام حليناليوم له مطالب أقصى ومطالب أدنى،  والعد ماقال ى ز  - وا 
  !المنتصرنواصل النضال، أو قبول شروط العدو أو قبول شروط  - األخ

 ..اسرائيلللعدو شرط أدنى وشرط أقصى، الشرط األقصى هو االعتراف بدولة 
ى اللى من األراض اسرائيلتنسحب  لكىالشرط األدنى  .األقصىرأينا الشرط ى هذا ف

قسم من الضفة ى هذه الحدود قد تكون يعن ..حدود جديدةى ه ؛يونيو 0احتلتها بعد 
خليج  حكايةى ويعن ،وربما غزة ،الغربية مش كل الضفة الغربية أو ربما الضفة الغربية

 لنضال.هذا هو الموقف الثانى.. وهو مواصلة طريق ا !العقبة
وبالنسبة لما  !لمقدمة من السوفييت هو موقف غريبوفى رأينا موقف الالئحة ا

إما قبول شروط العدو أو مواصلة النضال. وأعتقد أن  ..بوجود حلين :قاله السيد الرئيس
 قيادة الثورة فى مصر وعبد الناصر يقبلوا بهذا الشئ.. النضال.

 طبعا ده تقديرى للموقف والمستقبل.
 
  شكرا. ..بعد الظهر لنكم : الناصرعبد 
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