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 ؟زهرى كلمكاأل عبد الناصر:

 
 ليل.الب إمبارح بومدين:

 
 قنعك علشان تحضر مؤتمر القمة.أ أناوطلب منى إن  ،ليلالهو كلمنى ب عبد الناصر:

 
 فين توقفنا. إمبارحبط ضمش عارف بال أنافى الواقع  بومدين:

 
ليس عن مش كدا؟ كنت بتتكلم  ..اتوقفنا عند عملية النضال إمبارححنا إهو  عبد الناصر:

 ؟العمل ما ..لما نسأل اللى احناهو الحقيقة دا  .ال باب النضالإمامنا باب أ
 ؟ما العمل ..كنا بنجاوب على هذا السؤال إمبارححنا ا  دامه و قلة ئسأالواحد بيحط 

حنا برضه فى تعليقك إووصلنا  ،ما نناضلإن يامريكاما نستسلم لألإعموما يا
 نناضل. إن احنان علينا إ ..النقطةهذه الى وصلت 

 
زم يكون عندنا القبل مانرجع حنا كيف يعنى باعتقادنا إ ،قع هذا نفس السؤالاو ال بومدين:

ن أنحاول لينا أن عال. وفى الواقع الموقف يحتم ؤ إجابة واضحة على هذا الس
بدورنا  ن نقومأحتى نستطيع  ؛بط الموقف بالنسبة للمستقبلضو نقدر بالأنعرف 

صيبنا أحقا إحنا خسرنا معركة و  .فى المعركةالفعالة  وواجبنا ونساهم المساهمة
لكن شخصيا  !وننتظره هشد مما كنا نتوقعأصيبنا بصدمة وصدمة كانت أ ..بنكسة

مفر من مواصلة الكفاح  مافيشإن  ،رأى الجميعمثل دا رأيى وهذا بالنسبة لى 
قيادة الجمهورية العربية الى بالنسبة  ،خصوصا بالنسبة للجمهورية العربية المتحدة

إن قيادة الجمهورية العربية المتحدة كانت قد تكون تاريخيا وليدة نكسة  ..المتحدة
ال ا  و  ،خرآحل  مافيشالزم تستمر فى طريق التاريخ العربى تاريخيا  إذا   ؛84

  .التاريخية.. وده مش ممكن بالنسبة لهذه القيادة تكون نهاية
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والزم  ،هوبعد بكر  هالعربية المتحدة نقدر نتكلم اليوم وبكر الى لكن إذا كان بالنسبة 
هل العمل  ..هناك تساؤالت .نوصل لخطة واضحة لتقييم الحالة بالنسبة للمستقبل

تكلم على المستوى العربى ومستوى أ أنا -لمستقبل يكون عمل واسع بمستواه بالنسبة ل
ن يحدث يعنى أالى ن تاريخيا و أل ؛و يكون انطالقا مثال من نقطة معينةأ -المنطقة 

شئ جديد إن بالنسبة للمنطقة مصر كانت نقطة االنطالق بالنسبة لكل عمل فى 
خره. لكن تاريخيا مصر آالى  ..بغض النظر عن الخالفات فى وجهات النظر ،المنطقة
هل هذه القاعدة هى الزالت  ،دائما نقطة انطالق بالنسبة لكل عمل فى المنطقةكانت 
 ؟تساؤالتبعض و هى الزالت جارى بها العمل بالنسبة للمستقبل بعد ماقلت أجارية 

  !هى نقطة ضعف األردن ..األردنل حول ائنتسب
ة بالنسبالعمل و  ،ساسىأتناقض  يهخوة فع كل األمكنا اتكلمنا و  ..خ الرئيساأل

هنا  إذا  ين. ين وضد البريطانمريكاضد األ ..ساساأن مريكاللجزائر مثال هو ضد األ
 مثالهل  ..السؤال اللى هو مطروح بعد كل ماحدث !نقطة تناقض ونقطة ضعف

 يونيو؟ 5عليه لغاية  سارن تغير الخط السياسى الذى أتستطيع  األردن
فى هذه الحالة على المستوى  ،هو مجبر على أن يقوى الخط السياسى القديم

ونساند اآلخرين على تقوية عالقاتهم  ،الشعبى.. كيف نقوم نحن مثال بمقاومة أمريكا
  .خيرةحدى التناقضات التى تولدت فى الحالة األإفهذه  معها؟!

العمل الى لكى ننظر  ؛المستقبل الىموجودة بالنسبة الوكذلك نقاط الضعف 
ة من الدول يقل قاعدة جماعلكن الزم يكون عمل على األ ،در فيعنى ماهواش عمل من

  .د من الدولو عدأ
عها قد وض ..ها وضعيعنى سوريا ل ..و تساؤل تانىألذلك هناك يعنى سؤال 

لها أرض وهى  ،العربية المتحدة هوريةرض عن وضع الجمكتير من ناحية األ يختلفال
  .محتلة من طرف اليهود

تقديرنا الى و نقطة السؤال الزم نبحثها بالنسبة أنقطة التساؤل  هوكذلك هذ
سلوب العمل مش يتغير بالنسبة أو يعنى أو المعامالت أهل التعامل  ..للمستقبل
و أسئلة حد األأيعنى  اهذ يونيو؟ 5و يبقى مثل ماكان عليه قبل ألبلدين ابين للمستقبل 

عتقد من بعد الصدمة على كل حال اللى أن أل ؛التساؤالت اللى هى تخطر ببالنا أحد
بوضع تصور بخط عام.. خروج لحان الوقت ل ،صيبنا بها وبعد مرور شهر بالتقريبأ

و مرحلة واضحة ليوم التحرير أولى أجل مرحلة أعام واضح يعنى كهدف نضال من 
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بالنسبة لألردن لت مثل ماق ،راضى السوريةاسترجاع األبالنسبة لسوريا  ،مثال لسيناء
  .الغربية الضفةاسترجاع 

قد تطول وقد ومراحل مسافات  يهنطالق وبين بلوغ الهدف فاللكن يعنى بين ا
ن حان الوقت لكى إعتقد بالهذا الواقع يعنى بف .قد تكون متنوعةسائل العمل و  ،تقصر

سلوك للفى المرحلة القادمة بالنسبة نحاول نعرف  -لينا بالخصوص  -نجمع ونحاول 
  .كهالزم نسلاللى 

ن أل ؛عش نجاوب على هذا السؤال بكل وضوحينستطافى الواقع من طرفنا م
قدر أالعربية المتحدة  القيادة فىويعنى  ،يعنى مانتصرفش فيهاهناك عناصر كتير 

وهى  ،رض المعركةأنها هى موجودة على ألللتحليل؛ قرب من هؤالء العناصر أو 
الى بالنسبة  على كل حال اهذ .للمستقبلسلم من تقديرنا بالنسبة أ يكون تقديرها تقدير

النضال حتى آخر.. ال حل إ مافيشسوريا الى العربية المتحدة وبالنسبة  الجمهورية
  .راضى سورية محتلةأ يهلكن ف ،مشكلة فلسطين فيهبقاش االيوم م .النصر

واآلن هل هذا الخط طبقا للظروف  ،يونيو 8إحنا الحقيقة كان لنا خط قبل 
كذلك الزم النقطة هذه  - وهى ظروف جديدة وقعت -فى المنطقة العربية  النهارده

  .هو بعد بكر أ هنجاوبش عليها اليوم نجاوب عليها بكر اإذا كان م ،نجاوب عليها
لما نناضل  ،ساسية للعملأقاعدة  تكون ساسيةألما نعمل الزم يكون هناك نقط 

 ..لكى نجاوب على هذا السؤال .ساس وقاعدة نضالأالزم هناك مبادئ ليكون 
عتقدش مش ننزوى ااعلى المستوى العربى بطبيعة الحال م ،الحل السياسى مثال

تجربة فى وعندنا  ،فى العالمبس نتعاون مع غيرنا  ،و مرغمينأنفسنا مجبرين أعلى 
هذه  ؟ بحسب ما نعتقدالكن ما الذى يجب عمله بالنسبة لهذهذا الشهر مع الروس. 

و فى محاولة أاخدها بعين االعتبار فى تحليلنا حد النقاط اللى الزم يعنى نأالنقطة هى 
  .وضع خطة المستقبل

وكل أصدقائنا  ،روسياالى صبح واضح بالنسبة أوهل مثال نعتبر إن الموقف 
عد بأالى ن تذهب أوهى التستطيع  وطبقا لكالمهم.. سالمة روسيا بالدرجة األولى،

فكار حالة خطرة هذه على كل حال بعض األخرى فى أمرة نفسنا أإذا وجدنا  ؟!الحدود
 ه األفكارعتقد إن الجواب على هذأ أناو  .نحاول نجاوب عليها يعنى إن احناحالة لخلق 
وهذا  ؛تحديدنا للخط العريض بالنسبة للمستقبلالى سئلة المطروحة اليوم قد يمكن ألعدة 

 الشهر يكون كافى لتحديد موقفنا، وتحديد خطة العمل بالنسبة للمستقبل.
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ولكن فى الحقيقة  ،حنا اتكلمنا على طريق النضالإجاوب على السؤال، أحاول اه أنا  عبد الناصر:

فى هذا لن نناضل ضد  ن احناإل ؛طريق صعب مش طريق سهل طريق النضال هو
هذا النضال  ا  ذإف !والدول الغربية أمريكاولكن سنناضل ضد اسرائيل و  ،لوحدهااسرائيل 
سباق  يهوهيكون ف .طولى سياسى واقتصادى وعسكرى عل ..قسامأثالثة الى بينقسم 

نقاذ اقتصادنا ثم سباق لبناء و إلأو سباق لتدمير اقتصادنا ألكسب المعارك السياسية 
  .القوة العسكرية
الوضع بدايته ليست  النهارده !فيد به اسرائيلتنستفيد به ستساه اللى احناالوقت 
موقفنا  ..اقتصاديا ،معروف موقف االتحاد السوفيتى ..سياسيا ؟ليه ،فى صالحنا

  .يضا معروفأالموقف  ..عسكريا ،إمبارحمعروف وواضح شرحناه 
ن ننجح فى نضالنا الزم نقلب أحتى نستطيع  ؛عدائناالبداية هى التفوق أل إذا  

وموقف  ،تدعيم كبيرالى جهد كبير ويحتاج الى ودا بيحتاج  ..ناجانبالى هذا التفوق 
  .االتحاد السوفيتى فيه موقف مؤثر جدا

 النهاردهفى رأيى  أنا ،التخطيط التفصيلى الحقيقة وما هو دورنا وما هو دوركم
ى تفسير ماهو ين فيهاالزلنا برضه كلنا تن أل ؛نجاوب عليه إن احنابدا أنستطيع ال

  !لسه مابعرف إيهحنا بناخد موقف مبدئى لكن معناه إطبعا  ؟معنى النضال
الى ن يكون موقفنا موقف نضأإن البد  :زى ماقلت ،بالنسبة للجمهورية العربية

هتأثر  .ماشيين فيه اللى احناودا يمكن الكالم  ..هنمشى فى هذا الطريق ،وعنيد جدا
هيأثر  ،الموقف السياسى والموقف االقتصادى والموقف العسكرى ..علينا عدة عوامل

قف الدول العربية اأثر علينا مو هي ،أمريكاعلينا موقف االتحاد السوفيتى وموقف 
  !خرىاأل

تكلم عن وضع اكنت ب إمبارح أنا ،الوضع بالنسبة لسوريا يتشابه مع وضعنا
 أنا .وأنا باتكلم على موقف األردنفهمنيش الحقيقة امخ بومدين األ ويمكن األردن
ورغم كل  ،مكانيات وورايا رغم الضغط بنقدر نعيشإورايا  أنا ..ضلأنا أناإن  :باقول

ماهى  ..النهارده األردن !حاجة مافيش ما األردنأ ،قد نتعب جدا ..حاجة بنقدر نمشى
إذا  !أمريكامليون دوالر من  55وبياخد  !الشئ الحقيقة األردناللى متبقى من  األردن

علشان  ،مليون دوالر علشان يقدر يعيش 55ول حاجة تديله أكنت عايزه يناضل يبقى 
ثم ! خرهآالى  ..مكانيات وليس فيها دخلإبلده ليس فيها  ؛يقدر يدفع رواتب الموظفين

  !للنضال مستحيل األردنمكانية إإن  :باقول أنااألردن؟ كيف يناضل 
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نوع من  اما هيعملو إما هياخدوها اليهود ياإيا ،النهاردهيفضل الضفة الغربية 
إن كل يوم يمر  باعتبر أناو  .مفى الضفة الغربية ويضموها اليهى الحكم الذاتى العرب

  !اسرائيلالى نهاء لعروبة هذه المنطقة وضمها إالضفة الغربية تحت يد اليهود هو على 
هل فى قدرتنا  ،خرىأن نسترجع هذه الضفة الغربية لتكون عربية مرة أعلينا  إذا  
هل فى قدرة مصر  ؟خرىأتكون عربية مرة ن نسترجع هذه الضفة الغربية أل إن احنا

الحل  إذا   !أل ..نضاليا ،أل ..عسكريا ؟وفى قدرة الجزائر وفى قدرة الدول العربية كلها
نت طريق النضال هينفعك إال  :لك حسينللم باقول أنا ..الوحيد هو العمل السياسى

وفى رأيى  - النهاردهوالحل الوحيد للملك حسين  !فايدة فيه ومش هتقدر تاكل مافيشو 
له  قلت أناو  !يد جونسونإن ويبوس مريكاإن الملك حسين يروح لأل -إن دا حل وطنى 

 يعنى فى عرضك رجع :لهل وتقو  ،يد جونسون تبوسهاإوتمسك  مريكاتروح أل :إمبارح
هذا هو ! رادتكإلك كل  نفذاتحالف معاك وبامرك وبأتحت  أناو  ،لى الضفة الغربية

ال انتهت فلسطين كلية وقضية ا  و  ،األردنالى السبيل الوحيد لعودة الضفة الغربية 
  !فلسطين انتهت

 ،شوف الحقيقة الموضوع بيختلف عن حرب الجزائراتكلم عن هذا باب أناو 
اليهود الشبر اللى بياخدوه  .وبيختلف عن كل هذه العمليات ،بيختلف عن حرب فيتنام

حسن مننا فى الحرب أواحنا الحقيقة هم  ،فيها اوعندهم قضية دينية بيحاربو  !اليتركوه
نبقى زيهم عايزين لسه  إن احناوعلش ؛شطر منناأو  -ده الواقع يعنى  - وفى النضال
  !وقت كتير

دافع اب أناالحقيقة  ،دافع عن الملك حسينأال  أنا ؟النهاردهالملك حسين  إيهيعمل 
ن كلية يعنى وسلم نفسه مريكاإذا الملك حسين انضم لأل :باقول أنا .عن الضفة الغربية

 ؛دا مرحليا عمل وطنى باعتبر ،واسترجع الضفة الغربية مريكاأل األردنوسلم  مريكاأل
والدول  ،ىيجمع المؤتمر العرب ..هيروح يجمع العرب .قداموش سبيل لهذاانه مأل

 .خرهآالى  ..و ..إن الزم نمحى اسرائيل و :لهل وكل واحد هيقو  ،العربية هيزايدوه
الى ال خدتها اسرائيل ا  كيف نسترجع الضفة الغربية و  ..النهاردهيبقى السؤال  

بعد الهدنة لم نسترجع منه بوصة لغاية وقتنا  84الشبر اللى خدته اسرائيل سنة  !بداأل
ولى وحصلت ت الهدنة األصلح ..لكن أل ،الح خدوهاواخوانا المناطق منزوعة الس !هذا

واللى خدته  ،ولى وبين الهدنة التانيةاسرائيل بين الهدنة األ تهواللى خد ،الهدنة التانية
 اكل هذه المناطق خدته - وكنا فى أسدودكنا فى المجدل  -اسرائيل بعد الهدنة التانية 

  ا!نسترد شبر فيه إن احناكله بعد الهدنة ولم نستطع  ..اسرائيل
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ماذا نعمل نحن بالنسبة  !؟قول ماذا يعمل الملك حسينأبالش  ؟ماذا نعمل إذا  
و نقول للملك حسين روح أ ،ن نتركها لليهودأما إ ؟النهاردهالستعادة الضفة الغربية 

نهم إك ومشكو  ،لك الضفة الغربيةا ن واترجاهم علشان يرجعو مريكايد األإبوس 
ن نعمل عمل أهل نستطيع  ..أل ؟ن نعمل عمل عسكرىأهل نستطيع  !هيرجعوها كلها

ذا استمرت الضفة الغربية ا  و  ..أل ؟الىن نعمل عمل نضأهل نستطيع  ..أل ؟سياسى
  !يد اليهود فانتهتإكثر تحت أو أشهر أستة 

نهم إمضاءات إمنهم  اناس من العرب ويجيبو  اوهيجمعو  !واليهود شطار جدا
تحسبوش ام !يناضل عربى فى داخل فلسطين نول !السرائيل وينتهى الموضوع اينضمو 

 ايمسكو  ان كل الناس يقومو ا  و  ...بثورة مقمت نتما  و  ،برضه الدول العربية زى الجزائر
 .ك الواقعلل باقو  أنا !لهم سالح ماحد هيعمل حاجةل تدخاوه ..بداأ ؟او ويثور  سالح

هم سالح ل تدخل .حكى الواقعاواهلل ب أنا !ملكأب خي  ابياأخ بومدين قد أكون 
الجزائر ناس مع  فىشتغل او  !وهيشتغل جزء كبير منهم مع اليهود ،حاجة اماهيعملو 
سنة بيخيم على  05بعد  النهاردهواليأس ! يعنى فى كل بلد بيحصل ..نيالفرنساوي

  !فلسطينفلسطين ضاعت بقية  استعيدو عايزين ي ابعد ماكانو  ،نيفلسطينيال
 أناإن  :له باقول أناو  ،نمريكابنسيب الملك حسين بيروح يتفق مع األ :باقول أناف
ن تستعيد الضفة أن مريكاتفاق مع األذا استطعت عن طريق اإلا  و  ،جمكاهاهمش 
وبعد هذا نحاول  ،ى حاجةأعمل او  ،نمريكااستعيد الضفة الغربية واتفق مع األ ،الغربية

  .يعنى وىأسهل  ..ن مرة تانيةمريكان نتحرر من األأ
إذا الضفة الغربية خدوها اليهود لن نحصل عليها يعنى يمكن فى  :باقول أنالكن 

 84لف مليون جنيه دلوقتى ووقع فى أحنا بنبى جيش وصرفنا عليه إليه؟  ،حياتنا
سنتين مش معقول  ..هذا الجيش مرة تانية هيعوز كام سنة؟ سنة وعلشان أبنى !ساعة

  !كبر من هذاأهنعوز مدة  وال  
صال مش من أن سينا أل ؛يى مختلف عن وضع الضفة الغربيةوضع سينا فى رأ

فيها شوية البترول اللى  ؛فيهاش حاجة يطمع فيها اليهوداصال مأسينا  ثانيا: !فلسطين
ضمن ده و  ،لكن وضع الضفة الغربية هو فلسطين .مربياخدوهم دلوقتى وانتهى األ

 ..فيهاش حداسينا م !مليون وربع مليون عربى يهوف ،فلسطين وضمن حدود فلسطين
ليون عربى لكن مليون وربع م! فاضية فيها فيران وفيها تعابين وفيها رمل صحرا

  ؟!بتسيبهم تحت حكم اليهود النهارده
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 ؛حرب شعبية زى حرب الجزائر ايعملو  هإن دول بكر  :قد يقول بعض الناس
 يهوف ،هيعملوهم اليهود مواطنين من الدرجة التانية ويقعدوهم فى مناطق مهملة ..بداأ

  !مش ممكن ..بداأحاجة  ابيعملو ربى فى داخل اسرائيل مالف عأ 055
هل نستنى لغاية مانناضل سنين ونسيب هذه  :تىبيبقى عندنا التفضيل باآل إذا  

 أنا وال   !؟لغاية ما يهودوها ويخلوها يهودية اسرائيلية ؛الضفة الغربية تحت حكم اليهود
عمل اللى تقدر تعمله علشان تقدر ترجع هذه الضفة الغربية ا  روح و  :للملك حسين باقول
رأيى  أنا ..أمريكاش مع اسرائيل تتفاوض مع تتفاوضانك مإساس أعلى  ؛للعرب

دا رأيى  .يعنىهنا  ىخوانإمش رأى  ..تكلمناش فيهااويمكن دا كالم احنا م ،الشخصى
 أنا .ده رأيى الشخصى وتفكيرى الشخصى إمبارح باقولهوالكالم اللى كنت  ،الشخصى

الضفة  ن ويستسلم ويستعيدمريكاالملك حسين يروح يخضع لأل النهاردهإن  :باقول
نه يستعيد إفى هذا احتمال معرفش كام فى المية يارياض  يهفى رأيى إن ف أناو  ،الغربية

 !الضفة الغربية
 

يعنى القدس  !استعادة كاملة للضفة الغربية فيها استحالة ..استعادة كاملة مستحيل : رياض
يساعدوه مساعدة  ان قبلوه وحبو مريكاوالضفة الغربية الحقيقة لو األ !اليمكن هترجع

يعنى اليمكن  !له الضفة الغربية مع تعديالت كبيرة جدا فى الحدودا بيرجعو  ؛كاملة
ده  !دا مستحيل ..يد العربإاسرائيل هتقبل إن المناطق اللى انضربت منها ترجع فى 

 .أقصى مايمكن
 

ن الوضع أل ؛الىالوضع الحبمستحيل الى الوضع فى سوريا النض :باقولبرضه  ،سوريا  عبد الناصر:
وطالما  -تكلم معاك بصراحة فى هذا الموضوع اه أنا -حزبى ومنعزل عن الشعب 

 أناو  !نضال وطنى يهن يكون فأبدا أاليمكن  ،ع حزبى ومنعزل عن الشعبالوض
لكن  !؟رير عن هذا الوضعاوال مبيجيلكوش تقمن سوريا تقارير  انتو بيجيلكو إعرفش اام
  !والحكم فى جانبرأيى إن الشعب فى جانب  أنا

أن ولكن يجب الحكم فى سوريا  ،نه حكم وطنىأل فى سوريانحن نؤيد الحكم 
معلوماتنا  !؟زاىإإذا كان الشعب مش وراه هيناضل  ،ليكون وراه الشعب علشان يناض

نه يجيب ناس إقد يستطيع من الريف  .إن الحكم فى سوريا منعزل خصوصا فى المدن
  !جدا وهذا موضوع خطير .ما فى المدن الحكم منعزلأ ،ومؤيدين
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هيدافع عن نفسه وال  النهاردهفهو  ؛إن الحكم كل وقته قاعد يدافع عن نفسه
ضد  زاى لتناضلإهو بيدافع عن نفسه سيجمع البالد كان ذا ا  و  !هيدافع ضد اسرائيل

 !ال هيكون صعبيضا النضأ ..فلما نيجى نقول نضال بالنسبة لسوريا ؟!اسرائيل
لسه  النهاردهن أل ؛صعبأحنا هتبقى إوضاع بالنسبة لينا ألوفى المستقبل ا

وستزيد  ،ضدنا فى مصر النقدوبعده سيزيد  هلكن بكر  !الناس واخدين حموة السكينة
المسئولين عن النكبة اللى  ن احناإل ..لسبب – على الحكم فى مصر -النقمة علينا 

 اس علينا وسيقلبو النا امو و  سيق ،و فى الخارجأعدائنا سواء فى الداخل أن ا  و  ،حصلت
  .يام صعبةأوسنقابل  !ةبالمسئولين عن النك إن احناساس أعلى  ؛الشعب ضدنا

والزم نبذل جهود  !نمما هو اآل أسو أشهر هيكون الوضع عندنا هنا أوبعد عدة 
شهر إذا لم أن بعد ستة أل؛ النقمة الشعبية كبيرة جدا فى الداخل علشان نقدر نمتص

اليهود موجودين فى سينا  ؟!إيه امال قاعدين بتعملو أ :لناا الناس هيقولو  ،نحرر سينا
بكتير  أسو أشهر هيكون وضعنا االقتصادى أثم بعد ستة  !وموجودين على ضفة القنال

وسيزيد علينا الضغط االقتصادى وهنضطر نتخذ اجراءات اقتصادية  ،نمما هو اآل
وهنضطر نمسك البلد يمكن  ،يضا سيكون الوضع صعب عليناأ إذا   !فى الداخلكبر أ
  .نحنا ماسكينها اآلإشد مما أ

مستقبلنا  ..بداأ ،مستقبلنا حسن ويسر إن احنا ال أقولتكلم عن وضعنا هنا و اب أنا
حنا إ ..بنقول هنناضل يعنى طريق النضال صعب إن احنا لما أقول ،صعب جدا

اللى  ..لناا حدش بيقولو اوم ،واحنا اتكلمنا مع الروس ومع كذا !أمريكابنناضل ضد 
والتانى  !مليون جنيه أو نصلنا معونة  بعتا إمبارحلمانيا الشرقية أمثال  :لنال بيقو 

شحاتين ومش  مااحناش ..مكرونة وشوية مش فاهم يعنى عملية ةلنا شوي باعت
حنا عاوزين يدونا إمعونات حنا مش عاوزين إ :لهم حنا قلناإ !عايزين نبقى شحاتين

  .ناخدها فى وقت الشدة ثم ندفعها فى وقت اليسر .. يعنى ديونتسهيالت
شد من أعارفين الروس والدول الشرقية فى هذا الموضوع زى اليهود و  نتما  و 
فى أمريكا مليون دوالر  055فى الوقت اللى اسرائيل بتجمع فى يومين  !اليهود

  !فى فرنسا اوبيجمعو 
كثر من أبل  ،طريقنا صعب ..حنا بنتكلم على النضال طريقنا مش سهلا  و  إذا  

 ،من الهزيمة الحقيقةنه يجد لنفسه مبرر إيعوز اهذا حتى الجيش اللى خد هزيمة ه
الجيش اللى مسئول عن الهزيمة ومسئول عن الكالم  !الهزيمة على القيادة ءويلقى عب

على  ءويلقى العب ءعن نفسه العبنه هيلقى إبالطبيعة النفسية البد بعد كدا  ،دا
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وممكن هذه  ،84نكسة  50إن سبب ثورة  :خ بومدينودا الكالم اللى قاله األ ..القيادة
  .تكلم برضه كل االحتماالتاب أناواهلل  !النكسة تكون سبب حاجة جديدة

 .حسن من وضع سورياأحنا وضعنا إ ..مننا أسو أالوضع  ،بالنسبة لسوريا
زى  االزم يعملو  اعلشان السوريين الحقيقة يشتغلو  ؛أسو أبالنسبة لسوريا الوضع 

  .البلد ابيلمو علشان يناضلوا  ..العراقيين
وأنا  !ال عايزين وحدة وال عايزين شئ حناإ ،بالنسبة للوحدة وبالنسبة للكالم دا

ولكن إذا  .عناصر قومية وكالم بهذا الشكل يهف ان بيقولو ألهذا الكالم؛  للسوريينقلت 
وضاعهم أ :ثانيا ا إنهم يناضلوا!يستطيعو  نشمل بلدهم ل االبلد ويلمو  االسوريين لم يجمعو 
 . وضاعهم تعبانةأ ..االقتصادية صعبة

 ؛و تالتةأو شهرين أنه يقفل البترول شهر إلن يستطيع العراق  ،بالنسبة للعراق
 !من البترولساسى ن العراق دخله األأل

سامع فى راديو لندن  أناالصبح  النهارده ،خرىوبعدين بالنسبة للدول العربية األ
 أناما  أناو  ،وعنده مشاكل فى بلده !عرفشاام أنا ؟وبيشتمنا ليه !الملك الحسن بيشتمنا

بيشتمنا ويسفهنا  .نه يتابع ما يجرى فى المغربإحتى الواحد ما عنده وقت و دارى 
 ..شفتوه؟عرفش ااوم !والدول االسالمية ،وبيتكلم على الحلف االسالمى

 
قفل ينش الزم اكام ..بيحاول يحلل الموقف بالفلسفة بقى بعد الكارثة ،هو بينتقد ..أل بومدين:

نهم مش ممكن هيساعدونا فى إحنا كان الزم نعرف إوبعدين يعنى الروس  !العقبة خليج
 .خرهآالى و  ..بالدردنيل خاصة ةتراك بمعاهدن الروس مرتبطين مع األأل ؛هذا الموضوع

  .سباب النكسةأويعنى كان بيحلل تحليل عن 
اللى هو الملك فيصل  ..خين وصديقينأ لى أنا :ولكن بالنسبة للحلف بيقول

للعمل  الحلف اسالمى بينما الرئيس جمال عبد الناصر كان بيدعو  اوفيصل كان بيدعو 
 :وقال ،خدش جانب فى الناحية دى بالذاتأودا رأى  وما ى إن دا رأ :وبيقول .العربى

 ..وبعدين دخل على الناحية الداخلية وسفه الموقف .دا له حق ودا له حق فى الناحيتين
 !موضوع اليهود وبتاع االناس اللى بيستغلو 

 
 .ت الصورةدإن لندن الصبح الحقيقة ولندن سمعت الموضوع م أناو  !طبعا الفالسفة كتير عبد الناصر:

 
 ساسا.أولكن هو بينتقد المعركة  ،نش فيهاكاملخص اللى قريته م :محى الدين
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 آدىدى موقف فيصل معروف و آوبعدين  !بورقيبة وآدى موقف الحسن دى موقفآ  عبد الناصر:
نرجع برضه تانى ونلف ونقول  !ما العمل فى هذا؟ !موقف الدول العربية معروف

 ،الحقيقة قلق جدا أناوبعدين  .شرح ظروفنا اللى موجودةابرضه ب أنالكن  ،السؤال
اللى هو موضوع الضفة  - ابتكلم عليه د أناتحسوش بالموضوع اللى ام نتمإويمكن 
فيها  !الضفة الغربية يعنى إذا اتأخرنا فى موضوع الضفة الغربية فترة راحت -الغربية 

   !يةاألردنالمملكة  ثالث أرباعوتمثل  ،مليون وربع مليون فلسطينى
 ؟إيهنعمل  ..والملك حسين جى بيسألنا ،بنقول للملك حسين ..ناضل :لهبنقول ف

بصرف النظر إن  !؟إيههيناضل ب ؟هيناضل فين الملك حسين ..ناضل :هلل باقو  أنا
 .تكلمش عن الملك حسين واهللابام أناو  ،قول عليه ثورى وملكى وكذاأهو راجل مقدرش 

  .يعنى فى هذا ماهواش موضوع الملك حسين
الموضوع اللى عندى موضوع الضفة الغربية كيف تستعاد الضفة الغربية  أنا

 ..الملك حسين وليس له عالقة بالروس اهم بيساعدو والروس ال ؟سرع ما يمكنأب
سلحة اللى بياخدها من واأل ،اجةبياخد منهم حاجة وال محت سلحة والأالبياخد منهم 
  .خرهآالى  ..نمريكااالنجليز واأل
وال الملك حسين  ،ليهودهل نترك الضفة الغربية ل ..الحقيقة السؤال الملح افهو د
رأيى  ؟!لى الضفة الغربية يعنى فى عرضك رجع :لهل يد جونسون ويقو إيروح يبوس 

النضال  الن يستطيعو  األردنواهلل إن الملك حسين و  :باقول أناكرأى شخصى إن  أنا
ال سوريا  ..ساعدهميوالحد من الدول العربية ه ،والعسكريا ،والاقتصاديا ،سياسياال

وال السودان هيقدر  ،تساعدوهم اهتقدرو  أنتموال  ،حنا هنقدر نساعدهمإوال  ،هتساعدهم
فيش افم ،ى تساعدهموال السعودية هترض ،تساعدهم رضىوال الكويت هت ،يساعدهم

  !داعى نغرقهم
مشى فى هذا الطريق وخلص الضفة إنبقى واقعيين ونقول للملك حسين اتفضل 

ال الحقيقة الكارثة بتثبت وتتأكد تأكيد ا  و  ،و ما يمكن تخليصه من الضفة الغربيةأالغربية 
  !كامل

حنا إموضوع الحقيقة  اد ؟ى مدىأالى  ناامع احنا بعد كدا الروس هيمشو إبنيجى 
ولكن على  !واحنا ضغطنا الحقيقة لدرجة الزهقانبقدر اإلمكان. الزم نضغط فيه  أنتمو 

ن سينا ليست جزء من أل ؛حنا مشكلتنا مش زى مشكلة الضفة الغربيةإكل حال 
يعنى الضفة الغربية منطقة فيها خيرات ومنطقة . و فيهاش خيراتاوسينا م ،فلسطين

يعنى بعض الناس لو  !ص قضية فلسطينية ومنطقة لو خدوها اليهود بتخلنغ
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البعثيين لو يسمعونى  ..دى خيانة :اتكلم هذا الكالم قد يخونونى ويقولو ايسمعونى ب
 !هذا الكالم يخونونى باقول

 
حسين يروح على كل حال يتفاهم مع  !بكل موضوعية مش ممكن أمريكاالتحالف مع  بومدين:

وتهاجم  أمريكاوتهاجم  أمريكافى نفس الوقت حارب  !. مستحيل.مش ممكن هبكر  ،أمريكا
 !تناقضتؤيد حسين؛ يكون فيه لكن فى نفس الوقت متقدرش  ،االنجليز وتهاجم الغرب

 
 أناواهلل إذا كانت غايتى إن  ..ةسيلفى هذا إن الغاية تبرر الو  باعتبر أنا :إيه باقول ..أل عبد الناصر:

 ؟نو ز عاج وال   ..نحن عاجزين ؟حناإهل عاجزين  ،استرد الضفة الغربية وعاجز
 )ضحك(

 
 نحن عاجزون. :محى الدين

 
حساس جدا من ناحية الضفة  أنافى هذا الحقيقة  أناوبعدين  ،نسترد الضفة الغربية عبد الناصر: 

مش عايزين  ،طرةيطبعا عايزين ياخدوها مش عايزين القن ..اليهود عايزينها .الغربية
مش عايزين الحتة اللى خدوها من  ،الحمة مش عايزين الحتة اللى خدوها من سوريا

 اوبذلك يبقو  ..عايزين قطاع غزة وعايزين الضفة الغربية ،مش عايزين سينا ..مصر
  !فلسطين كلها اخدو أ

إذا قلنا فلتبقى  ؟سيبهاتليه  ،اسرائيل احتلت كل فلسطين ميه الميه النهارده
 أنايعنى ف !زاى؟إهيناضل  األردنو  ؟متىإطب هنناضل  ..اسرائيل حتى نناضل

احنا متكلمناش فى هذا الموضوع  -يعنى قعدت فكرت فى هذا الموضوع  أنا :باقول
ما فى سبيل غير إن الملك حسين بيروح لجونسون  ..فكرت فيه أنا -مع بعض 

لى عن سيئاتى  ويعنى كفر ،رجوك المغفرةأغلطت و  أنا :لهل ويقو  ،ويركع ويستسلم
  !لى الجزء اللى خدوه اليهود ورجع ،بكفر عن سيئاتى أناو 

 ..امشو إ :لهما بيقولو  ..نمريكاال األإائيل ع اسر نه يطل  إنسان إيستطيع  نل
لن تعيد اسرائيل حتة من الضفة الغربية هتاخد  ،اإذا قعدنا وسيبنا الموضوع د !ابيمشو 

هاجم الملك أيعنى فى هذا لن  :باقول أناطلبه اب أناكل اللى  !كل فلسطين بعد كدا
 - يدهإنه بيروح لجونسون وبيبوس أب ؛مقتنع إن هو بيعمل عمل وطنى أنان أل ؛حسين

 ؟الراجل إيههيعمل  .علشان يسترد الضفة الغربية -بيبقى بيعمل عمل وطنى 
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ل ادى الحآ !؟هو السبيل إيهله ل سبيل غير كدا نقو  يهلو ف ،موش سبيل غير كداقداما
 وصلنا اليه واهلل. اللى احنا

 
 له الضفة الغربية؟ى يد رضيشاطيب نفرض إن جونسون م بومدين:

 
هل ممكن عن  يعنى !اهلل بقىالى مرنا أخالص بقى نبقى عملنا كل ما فى سبيلنا و   عبد الناصر:

بنقول عن طريق  ؟اهل ممكن عن طريق الروس يمشو  ا؟مم المتحدة يمشو طريق األ
سترد سينا اه أنابتعتقد إن  ،لى ناضل علشان استرد سينال نت بتقو إطب  ..النضال

هو أكلكم  أنتمممكن  ؟يمكن إن الجيش يقف على رجليه قبل سنتين نل ؟بعد كام سنة
 ؟ياصدقى ممكن ،قاعدين عسكريين

 
 كتر من سنتين.أ :سليمان

 
حرب عصابات فى سينا ونبعت صاعقة ونبعت  اناس يعملو  ةيعنى ممكن نبعت شوي عبد الناصر:

هم كماين فى ل يعنى نموت كل يوم واحد هنا ونعمل ..لكن هيكون عمل بسيط ،ناس
 ؟!حربهل دا  ،الحتة دى والحتة دى بس

 
ننا نحصل على تفوق إ ؛العشرة متوقفة على موضوع معينو أو الخمسة أوحتى السنتين  :محى الدين

مرنها على أ أطقم جيبأ ىننإاللى هى  ،و التالتةأبعد كدا تيجى حكاية السنتين  !جوى
يبقى برضه العمل هيبقى سنين  5خالل ضمنتش تفوق جوى ايعنى إذا م ..الدبابات
 صعب.

 
 إيهإنهم عندهم طيارات  ئقار  إمبارح أنا ؟محتاجها أناهل الروس هيدونى الطيارات اللى  عبد الناصر:

يهو  يهو  ا  يعنى برضه موقف الروس  !قديمة 71 ميجالطيارات اللى واخدينها  أنالكن  !ا 
 ..بينا؟ اليهود عندهم ميراج طيارات اهل الروس بيلعبو  ..بينا ابيلعبو  هل هم ؟إيهالدولى 

وحتى تسليحها  ..يمكنال !71 وميج 71 ميجالروس بيبعتولى  أناو  ،الطيارة الميراج
 !الصواريخ المضادة للدباباتبمش متسحلة  ،بالصورايخ

 
 : وماذا لو إعترف باسرائيل؟جزائرى  
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هو إذا  !نه لن يستطيعاليعترف باسرائيل أل ..رف باسرائيلنه يعتإساس أغير على  ..ألعبد الناصر: 
 أنا .يضاأهو اليعترف باسرائيل وال ينهى حالة حرب  !اعترف باسرائيل هيبقى انتهى

ن مش مريكاعمليته مع األ يبقىن و مريكانه يخضع لألإ :باقول أنا ..ش على هذاباقولام
  .مع اسرائيل
و أن سواء راح دلوقتى مريكانه يخضع لألأال إمام الملك حسين أصال ليس أ وهو

 55الملك حسين بياخد  نأل !الموظفيننه بعد شهر مش هيقدر يدفع مرتبات أل ؛هبكر 
مليون دوالر  55ــخدش الأإذا ما ،علشان يدفع ماهيات الموظفين أمريكامليون دوالر من 

  !مش هيقدر يدفع ماهيات الموظفين
ليست  ،دولةك األردنوضع  !هوضعه كد ..ههيروح بكر  النهاردهرحش اهو إذا م

تكلم فى هذا ابس ب أنا !ى مقومات دولةأبدا أفيهاش ادولة م يعنى ..لها مقومات الدولة
مليون  ..موضوع مصير ناس ،ن الموضوع موضوع كبير جداأل ؛اجردالموضوع مت

على  !تحت سلطة اسرائيل اوبيبقو  ،مننا اوربع مليون عربى فى الضفة الغربية بيروحو 
سنة اتنين  أمريكان حسين هيقعد مع معاها عرب أل ابيبقو  أمريكاقل وحسين مع األ

  !؟إيهوال  ،خره عربىآوله عربى و أ ..يره عربىصلكن م ،ربعةأتالتة 
اليهود  النهاردهالمشروع اللى  اتحت اسرائيل وبينفذو  اما دول بيقعدو ألكن 

العرب  اانتهو  ؛ائيلدولة فلسطينية متحدة مع دولة يهودية تحت اسم اسر  ..بيعملوه
 ؟خواننا له رأىإحد من  !هيبيدوهم ..الحمرن الهنود مريكاباد األأوسيبيدوهم كما 

ثناء أتباتو عندنا ليلة  اوبعدين هتيجو  العراق اسوريا وبعدين هتروحو  انتم هتروحو إ
يعنى تبقى  ..دامش ضرورى نعمل استقبال رسمى وسفراء والكالم من ونتكلم.  ودةالع

 .زيارة خاصة الحقيقة
إن نه بيبان أل ؛دةاغير العأحبيتش الحقيقة بالنسبة للناس ابرضه م أناال يعنى 

لكن طبعا  ،الناس والناس مابتموت يعنى الناس هم !مرناأنا ومغلوبين على احز  احنا
 واهلل يعنى. ااسرائيل بيموتو  جوه االمليون وربع اللى دخلو 

 
 ..  اواهلل فعال الزم يموتو  بومدين:

 
 !اما هيكفو  عبد الناصر:
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لكن هم ماعندهم  ،حنا عندنا مسئوليةإحقيقة  ..خليهم كأننا احنا مسئولين عليهم ..أل بومدين:
دايما  الكن اتعلمو  ،يموت نصف مليون ..عليه اعندهم وطن الزم يموتو  ..تهممسئولي
واهلل احنا  ..الناس كلهاسوريا و على  اويعتمدو  ،على الجمهورية العربية المتحدة ايعتمدو 
نك عندك مسئولية. طيب يعنى كان من نت بتتكلم ألأشايف  أنا ،بكل صراحةبنتكلم 

الشعب الفلسطينى عندهم مسئوليتهم  ..لكن عندهم مسئوليتهم ،الضرورى تعمل شئ هذا
يبقاش طول اين مينيحتى اخواننا الفلسط اتموتو  ااتعلمو  ..اليهود مليونين !الزم يموت

 منتظر اإلغاثة! حياته
 

 .عبد الناصر: واهلل ده واقع
 

 ربما يعنى نتكلم بالعقل.بومدين: 
 

 )ضحك( !نت بتتكلم جزائرياإ عبد الناصر:
 

يبقى  !رضكأمايموت فى القدس موت فى  ..جزء منهايموت  ،وضاعمع تقديرى األ أنا بومدين:
غير و  ؟هل ترى قادرين نتفق على خطة مشتركة ما بين عدد من الدول العربية ..سؤال

  ؟األردنمثال  -وضحت أسباب التى ألل -ممكن يشارك فيها 
هل هناك طرق للحل بالنسبة  ،هداف وبنفس الطرقبنفس األللدول خط مشترك 

هداف تبقى فى ويكون ها األلألردن؟ وتبقى هناك بعض الدول لها طرق النضال 
 ؟النطاق

 
نه ماشى الحقيقة أل ؛وقد ينضم الينا السودان ،العراق وسوريا ومصر والجزائر يههيبقى ف عبد الناصر:

 .فى السودان يام بالنسبة للحكميعنى كويس فى هذه األ
 

 قد يكون هذا بداية تغيير. ..تغيير يهقد يكون ف بومدين:
 

 بداية تغيير طبعا الحزب الشعبى. ..هآ يهف عبد الناصر:
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جميع  قومى يمثلنما هو حكم إ ،ماهواش حكم حزبىالى نه هو الحكم الحإوالحقيقة  :محى الدين
يطمئن لفترة طويلة من يقدر ولذلك الواحد  ؛االتجاهات اللى موجودة فى السودان

خرى غير الجماعة اللى أال إذا حصل نكسة معينة وبيجى جماعة إ ،المستقبل
لى عدا مجموعة معينة الفيما ،طراف داخلة فيهجميع األالى لكن الحكم الح !موجودين

 .هم، والخط واضح جدا لهى مجموعة الصادق
 

تونس والمغرب  ،هو كل البالد العربية روحها كويسة جدا ،والبلد روحها كويسة جدا عبد الناصر:
 سوريا. االعراق وبتشوفو  ايعنى برضه بتشوفو  ،وليبيا

 
 رأيك بالنسبة لسوريا. إيه بومدين:

 
البلد  اويلمو  -عندهم ناس وطنين كتير  -ممثلين  الو قاعدة الحكم ودخ   اواهلل لو وسعو  عبد الناصر:

على العملية اللى هم ماشيين  اوصممو  اواهلل لو تقوقعو  ،معاهميبقى البلد هتمشى 
 .هيتعبوا ..بيها

 
العدو فى  ؛يعنى هو موقف عسكرىحاليا الموقف  -إذا سمحت سيادتك  -نقطة  يهف :محى الدين

بحيث إن ممكن لغاية  ؛النهاردهحنا بنواجه مشكلة عسكرية إ .سلحة ومتفوقأيده إ
يعنى ممكن إن العدو يعدل الخطوط اللى وقف عندها  ..ورطنها تتإاللحظة دى 

سرع وقت أزاى نقدر نعمل فى إنه الشئ العاجل اللى هو إ ،تصورهااب أنااللى  .ويتحرك
الناحية  ..ميادين الحقيقة 3 يهوزى ماسيادتك قلت ف ،اللى هو خط دفاعى ؛ممكن

  .والناحية االقتصادية ،العسكرية والناحية ،السياسية
 ،دى مشكلة الحقيقة العاجلة وطبعا موقف الروس بيؤثر عليها تأثير كبير جداف

 اضغط شديد متواصل حتى يقدرو الى نه محتاج إ ،وواضح من الموقف بتاع الروس
و تقوية هذا الخط أيجاد هذا الخط الدفاعى إدونا فى يساع ..يساعدونا مش فى نضال

رض وقدرنا نمشى هذا فهل ممكن فى المدة القصيرة وفى المستقبل لو ف   .الدفاعى
ى أو  ؟الخط فعال وصمدنا الوقت الكافى اللى نقدر فعال نقف فيه بالنسبة للمستقبل

البد من التعاون فى الناحية العسكرية بشكل  ،األردنتخطيط طبعا الواحد بيستبعد منه 
  .فعال الحقيقة
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هو برضه سالح الطيران هو  :بنقول ،ل فعالالناحية العسكرية بشك :بنرجع نقول
مكن فهل م .تتفرعش الحقيقة العمليةاساس علشان مساس والتفوق الجوى هو األاأل

فى وقت من  ئوتنش ،اون مع بعضهانها تقدر تتعإمجموعة صغيرة من الدول فعال 
يقدر يخليها تحصل على التفوق اللى يمكنها من  ،وقات فعال سالح جوى عربىاأل

  ؟و ألأالنضال 
وتفكر فيه الدول  ،نفكر فيه إن احنافى رأيى دا مفتاح الموقف اللى يجب  أنا

و غيره فى أما نضال شعبى أ .العربية اللى قادرة فعال على المساهمة فى هذه العملية
من سلوب اللى هيقدر يمكننا األ اومش د ،شايفينها طبعا واضحة اللى احناالظروف 
 !نواجه قوة عسكرية ضخمة إن احنا

 
عنديش ناس ام أنا ؟فى سينا إيههناضل شعبى يعنى  أنايعنى  ؟نضال شعبى إيهيعنى  عبد الناصر:

كل علشان أعنديش اوم ،عنديش ميهام ،عنديش ناسام !ضلأنافى سينا علشان 
 !ه؟مش كد ..كلأميه و  لهم بعتأدفع ناس فى سينا و أالزم  ،ضل فى سيناأنا

 
مش  ن المستقبلعتقد إألكن  ،دخل فى هذا الموضوعأفى الواقع مش عاوز يعنى  بومدين:

 !عنيفةصدمة وصدمة  لى هناكبالنسبة  .عتقد يعنى شخصيا بالمستقبلأ ..حالك
هوش الكن م ،من الصعب بالنسبة للمستقبل، يمكن بعد شهر أقول نجمع كذا يعنى
ن نهمل أو  ،جويةطاقاتنا على عمل مظلة ن نبنى أكذلك بالنسبة للمستقبل  .ممكن

 أنا عارف الشعب المصرى. !على كل حال دور الشعب نفسه مش ممكن يعنى
  

 !ن لن نصل الى نتيجة فى هذا الموضوع؛ ألنكمل بعد العودة إن شاء اهلل عبد الناصر:
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