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 .وسهال أهال الناصر:عبد 

 

 يشإ ،العدوان عنى ينبغ كما الصورةى هى الل الصورة عرفأ حبيت واهلل ..بيكم أهال يا: عارف
 !واالنتكاسة هذه صار لون

 
 إحنافى الحقيقة  الموضوع ولكن ،ياأخ عبد الرحمن دلوقت لغاية عارف أنا ما أنا واهلل الناصر:عبد 

نت أخ داهيةى ف ودتنا الحد فوق وثقة كبير إهمال منا حصل طبعا  تكلماب ناأو ! وا 
فى  الطيران كل على خلصوا ..الطيرانى ف ضربها لنا اليهودى الل والضربة ،بصراحة

 وبتعرف !جوى غطاء بدون الجيش صبحأ وبالتالى -قالوا لكم اإلخوان  - المرة األولى
حنا مالناش أى طيارة فى الجو ،التفوق الجوى ..الصحراءى فى الل المعركة  !وا 

 
 حافرة خنادق؟ ..مخندقة كانت ،الصحراءى ف موجودة كانت اللى القوات استهدفت بس: عارف

 
 وفرق ،مدفع 077و دبابة 077و ،حاجة وكلضد الجو  أسلحة وعندهم حافرة طبعا هأيو  الناصر:عبد 

 قيادةفى  ..القيادةى فبرضه  انهيار حصل ولكن ،خرآ وال لها الأول وحاجات وألوية
 القيادة رحت ناأو  ،نهيارإ حصل الصبح ومنبالليل حصل إنهيار،  يوم أول من !الجيش
 ، وأنا قابلت طاهر يحيى بعد مامشيت من القيادة ىييح طاهرحتى  قابلأما قبلالصبح 
 !الصبح 07 الساعة إدينامن  راحت المعركة وحسيت

 
 !أل وال خيانات يهف كان صحيح هل يعنى: عارف

 
 مع أو اليهود مع متفق كان يعنى حد نإ تقصد ؛معنى الخيانة يعنى فيشام أل.. الناصر:عبد 

 األمريكان؟
  

 بالسيارة؟ مسكوهاى الل مجموعة قصدى يعنى: عارف
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 !يعنى؟ يهإ هيعملوا هد اليوم لو حتى نأل مااعتقدش أل.. ،يعنى جامد الخيانة معنى الناصر:عبد 
ى الل والمناطق والعريش عجيلة أبوى هى الل ؛عارفها والعدو معروفة مواقعناى ماه

إذا  إن أساس على مستعدين كنا حناا إن ؛كثرأ كارثة سببتى الل النقطة وبرضه .جنبها
 هذا األساس وعلى ؛تعرضية مواقع واخدة وحدات يهف كان ،فإحنا هنهجم بدأ العدو
 ! متخندقة كانت تقعد تحارب أكتر من كدهوهى لو  ..متخندقة مش الوحدات هذه كانت

وطلب منى  ،ننسحب إنناقال:  عبدالحكيميوينو[  6] الصبح التالت يوم من ناأو 
 من مفر هناك يكن ولم ،ننسحب والزم ناديإ من خرج الموقف :لى قال الموافقة.

  !االنسحاب
 يعنى حاجة كلى ف ..مننا حسنأ واشتغلوا وتدربوا مننا حسنأ اليهود والحقيقة

 !مصدوم ناأو  ،أحسن مننا
 

 عارف: اهلل يساعدك.
 
اليهود  .مش مرتبات بس أسلحة ..الجيش هذا على واهلل جنيه مليون لفأ صرفنا إحنا الناصر:عبد 

 عشان معدات جايبينى د فاتتى الل المعركة مو وي ،متر كيلو 077 بعد علىه دالنهار 
 من دبابة 077 ـب ورجعوا .أسلحة باعتين والروس ،تعبانة المعنوية والروح !القنال يعبروا
 - منظم غير - بدون أمر عمليات كان واالنسحاب !077 من مدفع 077و 077

 !الكارثة هذه بينا وحلت ،withdrawal مش  rout صبحفأ
 

 وغيره؟ الرادار ..كانت يعنى كيف الجوية والقوة: عارف
 
 ماحدش ،يونيو[ 2] الجمعة يومحضرته  اجتماع خرآ ناأ ،حصل اللى كل باقول أنا واهلل الناصر:عبد 

دى آوهم قالوا لى: إحنا هنهجم و  .بصراحة ودا !هكد على تجرؤ اسرائيل إن متخيل كان
 هنهجم بيقولوا: ؛االثنين يوم هتهجم اسرائيل إن :كمل باقول ناأ مواقع كذا، قلت: أل..

األول! قلت لهم: اسرائيل  نهجم خطة عندنا ماكانش نأل ؛اسرائيل تهجم ما بعد ..بعدهم
 ضرب هتكون األولى والعملية هى اللى هتهجم األول والعدوان هيحصل يوم االثنين،

  !الطيران
ماطلعتش  ،يحصل اآلتى.. تطلع مظلة جوية يوم السبت، مظلة جوية يوم األحد

 يوم االثنين!
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 االثنين؟ يوم مظالت ماطلعت ليش النقطةى دى ه: عارف
 
 عندنا دخلتى اليهود الطيارات حصل شئ، مافيش وال طيارة فى الجو! ما االثنين يوم الناصر:عبد 

 نا كأننا قطاع من المعيز!ضربت
 

 يه؟إ وال معينة مطارات على كان والتركيز !هذا عجيب ئش: عارف
 
زاى اتعملت؟  انضربت زاىا  و  المجالتى فالزم  الصور شفت، 01 ..مطار 01 يهف الناصر:عبد  وا 

  شوفت؟!
 

 ؟الروسى التسليح يعنى لون يشإ نتمإ ودلوقت ،نعم يهإ: عارف
 
 أوالد لموت كتير أطقم ماعندناش ..ناقصة أطقم من أكثر يهف ،دبابات جابولنا هم ..ال الناصر:عبد 

 وفرقةفرق مشاة  3 – نكونهم قدرناى الل - مشاة فرق 3 دلوقت عندناى والل !ةكتير 
 !قليلة المدفعية ..مدفعية بدون المشاة الفرق لكن. جاهزة مدرعة ألوية 3و مدرعة

 - 20 طيارة 077و 00 طيارة 077 - الطيارات لنا جابوا الروس ،للطيران وبالنسبة
 ، وال حد خد خبر!مااشتغلتش العدوان أيام للرادارات بالنسبة طيارة. 277نا دعن

 
 يقاومونا وماقدرواوياهم  الخطة نفس استعملنا إحنا نأل ؛بالرادار ماينكشفى الواط: عارف

  !يدمرونها يريدوا كانوا ..الجزرية شرق ماوصلوا بس ،بالهانتر
 
 ؟الحبانية ماوصلوش لكن الناصر:عبد 

 
 فوقها ،المطار وتسوى بنزين وتفول تنزل طيارتين ترتيب عملنا ،طيارات 0 جاتنا ..العارف: 

 جات ؛العملية أثناء جوية حماية طول علىطيارتين تانيين  فوقهاتنزل تكون  طيارتين
 .ودمرناهم تمانية جات ..يةسرائيلاال الطيارات

 
 !مننا حسنأ كنتم واهلل ..الثمانية الناصر:عبد 
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 األردنية والطيارات ،وافقت ناأو  فى عمان الطيارات كونت نأ طلب المنعم عبد القائد: عارف
ى ف انتظرى والباق الجزريةى ف واحد سرب طيناح كنا واحنا - طيارة 01 - راحت

 وقلنا .للحبانيةى الباق وسحبنا ،طيارات 6 تدمير من تمكنوا فيه جم يوم وأول .الحبانية
 نزول عملية لكن ،تضرب وتروح وتستمر وقود اخدت الجزرية الى الحبانية من ننتقل

 اكانو  هم العمليةصارت  ما وأثناء .بيحموها 2 يكون الزمعلشان تاخد وقود  الطيارة
 منجت  وطيارات حامية كانت اللى الطيارات على وعملوا ،H3 على يهاجمونا
 القوات تتجمع ما قبل ضربتهم وضربوا ،صحيح موقف تقدير عندهم وهم .الحبانية
 القصف صار اترجل ونزل ،الصبح رقالمف دخل الثامن لواء عند 1 يوم يعنى ..العراقية
 !فوقه

 
وقلت لهم:  ،الحرب تبتدىاه 1 يوم نإ حاسبين كنا حسابه على اللى احنا دا هو واهلل الناصر:عبد 

 !العراقى مايكمل الجيش لغاية ماهينتظروا عمرهم اليهود نألاليمكن 
 

 صبحأ يعنى الصمود ،القناة غرب كمدعن ىلال القطاعاتى ف أعتقد الواقعى ف ناأ: عارف
 .باإلمكان

 
ماكانش عندنا وال قطعة غرب  ..حرجة كانت األولى والفترة ،هلل الحمد حسنأ يوم كل الناصر:عبد 

بفرقه  !؟.. تصورصل  خ   الجيش! وكان اليهود يقدروا يوصلوا للقاهرة بعد ساعتين! القنال
  !ولواءاته

 – تستلم! وسألت المقاومة الشعبية الشعبية المقاومة وجه عبد الحكيم قال لى:
 الجيش وكان ..طيب :له وقلت بندقية! 1777عندكم أسلحة قد إيه؟ قال:  - زكريا

  !طيب :له قلت ،صل  خ  
 !طبعا لسه المعنوية الروح لكن ،حسنأ الوضع يوم وكل حسنأ الوضع والنهاردة

 
 العبور؟ لعمليات بالنسبة: عارف
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 يعبرواعايزين  نهمإ]يوليو[  0يوم  معلومات لنا جات ولكن ،عبور عمليات فيشام الناصر:عبد 
نا دعن ..نفسنا مجهزين إحنا لكنو  ويدولوها! القناة رواهيط عشان كيلو متر؛07 ويحتلوا

 ؛بس سالح مش الموضوع ولكن .أسلحة لناى جيبت يوم وكلعدد كبير من الدبابات 
سنين! وحطينا  07! الواحد بيبنى فيه من الواحد واهلل الجيش إنهار ..روح القتال ،تدريب

 مليون جنيه، غير أقساط التسليح!  277فيه كل ماينفع.. ميزانيتنا سنويا على التسليح 
لما شاف ضرب القوات  ..وحصل اللى حصل، وبرضه عبد الحكيم إنهار

 الجوية حصل له إنهيار كامل!
 

 !ممكن يخلص فرقتين، ثالثة ماكان مسيطر على القطاعات أو إنسحاب ليلى؟ كان عارف: 
 
وأنا يوم  !ولكن حصلت عندنا كارثة، كان مضبوط الحقيقة ..16عملنا إنسحاب سنة  الناصر:عبد 

ومافيش حد، والمقاومة الشعبية  صل  ش خ  يلما قالوا لى: إن الجيونيو[  0]الخميس 
فى  177فى اإلسماعيلية، و 177ومافيش أسلحة، ومقعد  ..وسألت زكريا ،تقاوم

 هيعملوا لنا إيه؟! .مناضل شعبى فى بورفؤاد. 177السويس، و
واحد! أنا قلت: واهلل الحل الوحيد إن اليهود  0177الجيش كله تحول الى 

؛ ماحدش عارف !إن أنا أمشى! أنا ليه يوم الجمعة قلت: أمشى؟ ..يدخلوا القاهرةال
! واليهود موجودين قنال ماعنديش وال عسكرى وال مدفع وال رشاش والحاجةعلى غرب ال

واألمريكان يقولوا لهم:  سماعيلية والسويس!فى القنطرة، وموجودين فى الشرق قصد اإل
رقبتى! وأنا قلت: األمريكان عايزين  !القاهرة! بنبقى نالقى اليهود دخلوا على القاهرة

 !بيفدى وينفعوده .. يبقى أنا أسلمها وأخلص
نسان يعنى،  ..وزكريا هو بيعتبروه راجل معتدل ،مشىافأنا ب زكريا راجل وطنى وا 

سبب مشاكل! ايعنى هو بالنسبة لى أنا راجل معتدل، يعتبرونى أنا راجل متطرف وب
. ده .وعلى هذا األساس ننقذ الدنيا ؛فقلت: أنا آخد بعضى وأمشى وأسلم البلد لزكريا

 ضوع التنحى.السبب الحقيقة فى مو 
 4كان هنا فى القاهرة يونيو[  1]ولكن ما كانش طبعا اضطريت.. يوم الجمعة 

وهم كان يعنى أحسن حل للواحد فى هذه األزمة  .أرجعواضطريت  !مليون فى الشوراع
ح الحقيقة؛ ألنها راحة شخصية وفك اإللزام. وقلت األمريكان بيطالبوا بى.. طب إنه يرو  

.. يوم يونيو[ 1، 0] يوم الجمعةو ساس عملت عملية يوم الخميس، اتفضلوا! على هذا األ
فرق  3رطة، كتيبة.. كتيبة. دلوقتى عندنا أو رطة.. أو السبت نزلت، وابتدينا نلم الجيش.. 

 ولواء، زائد فرقة المدرعات.
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 القتال؟ استئناف على مصممينو  ناويين اليهود هلالمعلومات اللى بتيجى لكم، : عارف
  
 0 يوممعلومات  عندنا كان ولكن ،مراقبين قبلوا النهاردة هم ،متضاربة معلومات يهف واهلل الناصر:عبد 

 !يعدواعايزين يستأنفوا القتال و  نهمإ
 

 إن عندهم إمكانيات. ماعتقدش أنا:  صوت
 
لهم جى ي؛ ألنهم دلوقتى الزم يكلأو  ميه عندهم هيبقى لهم حسنأ يبقىالقنال  عدوا لو هم الناصر:عبد 

 !مياه من جوه اسرائيل
 

 عنمحدد  وقت شافيم ئىالنها يكمأر ى ف يعنى تصير؟ حار  شو العامة الفكرة طيب: عارف
 القتال؟ استئناف

 
 !القتال استأنف ماقدرش ..واقعى راجل أنا الناصر:عبد 

 
 !أنا وياك؛ ألنى خايف من بومدين، وأنا متتبعه: عارف

 
 مع الكالم يعنى ..القتال ستأنفا مااقدرش لكن مانستسلمش بنناضل :له قلت أنا الناصر:عبد 

، إحنا فيتنامى ز  مش إحنا :له قلت وحاربوا! ..فيتنام زى نعمل ، هم بيقولوا لى:مدينو ب
بالش ثقة بالنفس أكثر من  ..غرور ومانكابرش وكفاية واقعيين نكون والزم ،بلد مفتوح
ال نجيب لنفسنا مصيبة أكبر الالزم! النهارده بالنسبة للناحية العسكرية ال أستطيع  !وا 

  أعتمد عليها، ألن حتى روح القتال أصبحت غير موجودة!
 

 شنو؟ سوريا عن بومدين فكرة: عارف
 
يشوف بنفسه! أنا قلت رأيى بالنسبة للسوريين النهارده الصبح  واهلل هو رايح سوريا الناصر:عبد 

عن  وقلت له: السوريين منعزلين عن الشعب.. الحكم منعزل ،بصراحة وبوضوح
ن النهارده فيه معركة، إذا كانوا منعزلين عن الشعب لن الشعب، والزم يلموا الناس؛ أل

 !يستطيعوا أبدا الصمود



  سرى للغاية 

7 
 

وبعدين سامعين إن الجيش ما حارب، ولكن إحنا قاتلنا واتنيلنا! )ضحك( لكن 
 خلوا الحرب!عندهم لوائين ماد ..كالم السوريين

 
انتهت الجبهة  عارف: صح.. أنا جت لى برقية من الملحقية العسكرية تقول: يوم المعركة بعد ما

من عندكم وحسوا إن سير القتال عليهم، سحبوا القطعان النظامية شمال الشرق فى 
. هذا .واشترك األهالى، ولكن القطاعات النظامية مااشتركتش فى القتال! حمص وحلب

! قال: أل.. إحنا أسقطنا طائرات، قلت وقلت لرئيس الوزراء بتاعهم: إنتم ماقاتلتم الواقع.
 !له: أنتم ماتحركتم يوم المعركة أبدا

 
 الملك حسين اتحرك. الناصر:عبد 

 
 . قضية األردن هى مشكلة هيك؟.عارف: طبعا قاتل.. واهلل قاتل بشرف

 
ز أنا عاي :واهلل أنا فى هذا اتكلمت بصراحة وبومدين ماعجبه كالمى! هو األردن بيقول الناصر:عبد 

فقلت  -وهو معتبر كده  -نه يعتبر إنه مافى فايدة مؤتمر قمة وبتاع على أساس ولو إ
 له: هنصل الى إيه فى المؤتمر؟! 

سلم قلت له: هاقول لك نصيحة هلل.. إحنا بنقول قدامنا حلين.. يانناضل، يانست
حنا بنقول: لن نستسلم لألمريكان.. وبنناضل. ،ألمريكان بالنسبة لنا فى مصرل  وا 

فى  مليون جنيه 027 - بالنسبة لمصر عندى إمكانيات، ولو إن قناة السويس
هنتعب  !مليون جنيه 007. بتبقى .مليون جنيه 67والسياحة بتدى  ،ةمقفول –السنة 

 اقتصاديا. 
دونى  ،ر أناضلفى مصر برضه عندى ناس وهأقد والروس أهم إدونى سالح وا 

دونى دبابات ، قدر أناضلفهاكل يوم بتيجى لى مراكب روسى فيها سالح..  ؛طيارات وا 
 بجانب الحل السياسى.. نحاول عن طريق الحلول السياسية إن احنا نحل. أما إنت

نت ليس أمامك من حل سوى إنك تروح تستسلم إ !هاتعمل إيه؟ ]الملك حسين[
أشهر بهذا الشكل  6دلوقتى الضفة الغربية اللى راحت، إذا سبناها ؛ لألمريكان بصراحة

 !فى إيد اليهود، لن يتركوها أبدا
 

 !عارف: أبدا
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ى يخليك ترجع لك الضفة الغربية إعمله، ماعدا التفاوض مع اليهود وتعمل لالسبيل ال عبد الناصر:
 !هايسبوكوعملت صلح العرب مش صلح؛ ألنك لو تفاوضت 

 
 عارف: صح.

 
ماهو قبل  ..وده يعنى ماهواش غريب ،لكن روح لجونسون وروح لألمريكان واستسلم لهم عبد الناصر:

بوس إيد  نوأنا النهارده الصبح، قلت له: إذا كا !المعركة كان ماشى مع األمريكان
 جونسون يرجع لك الضفة الغربية، روح بوس إيد جونسون! طبعا بومدين مستغرب من

 هذا الكالم.
وأنا باقول لبومدين: الحل إيه تانى؟ قال: أنا راسى هاتفرقع! ماهو متصور هذا 

 الكالم.
يناضلوا! إنت عارف  ..يموت نصف مليون ؟طينيين يموتواسطيب الفل

وحكمهم إيه؟ والبلد قايمة فى  ،الفلسطينيين هيموتوا إزاى، واالسرائيليين ماسكينهم إزاى
حنا قاعدين على أساس عشائرى ،ى تكنيكىاسرائيل على أساس علم  !وا 

ده هم حاربونا بالجيش  ،واللى الواحد قراه]االسرائيلى[ واهلل بالنسبة للجيش 
إحنا بعتنا  ؛مليون عربى 077البالد العربية  :بنقول !فى حاجة أبدا االحتياطى! ما

فيها، رفضوا..  اللى احنامليون جنيه بفائدة فى األزمة  21لكويت، قلنا لهم: سلفونا ل
 مليون عربى كالم، مافيش هذا الكالم! 077إحنا  ..ماإدولنا يعنى! الكالم

 
ونتحاشى النقاط اللى  ؟إذا لو أروح لهم وأشوف رأيهم فيما يخص مؤتمر الخرطوم ..عارف: رأيك

نما نقدر نتوصل الى فرض خطة عامة ترضى الكل وتشد الشمل ،تثير االختالف  .وا 
 

طب هنعمل  ..لكن أنا فى رأيى مؤتمر القمة !واهلل أنا ماعندى أمل .. ماعندى مانعواهلل عبد الناصر:
 . الجزائر معارض خالص..حتى لناسنا طب ماهو هيمشى األمورإيه؟ نفسيا 

 
  !يسوى نفسه ثورى أكثر من الالزم هألنه هو بد ؛عارف: بكره نشوفه.. نقنعه

 
 يجى هنا بكره؟يهل أبعت له  عبد الناصر:
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 عارف: هل مابعتوش؟
 

نسى هو!  .. أنا قلت له: يدينى البرقية أول ماأقعد معاك ويفكرنى..إدينى محمد أحمد عبد الناصر:
 )ضحك(

 
 !واهلل أنا بقالى أسبوع مانايم .عارف: اهلل يساعدكم.

 
 أنا قلت لك فكرنى بإيه؟ عبد الناصر:

 
 محمد أحمد: برقية الرئيس بومدين.

 
 قية له.إبعت بر  عبد الناصر:

 
 ،ن سبب مجيئى الى هنا هو االجتماع مع سيادتكم واألخ جمالعارف: ومنى أنا كمان..  فيها إ

 . بتوقيعنا..حن بانتظاركن نإ
 

 قل له: أنا والرئيس عارف منتظرين الرئيس بومدين فى القاهرة. عبد الناصر:
 

 محمد أحمد: حاضر.
 

بخصوص  ؛وأرسلتها للسفير إنه يقابلكعارف: جت لى برقية من االتحاد السوفيتى إمبارح 
 ؟ما سمعت أنا عليه .مشروع القرار الجديد.

 
 هو فيه مشروع جديد عامله أوثانت. عبد الناصر:

 
 عارف: إيه فيه؟

 
كالم عايم يعنى، وأنا فى رأيى الحقيقة الموضوع عايز حل  ..االنسحاب ومش فاهم إيه عبد الناصر:

. هل الروس هيجوا يحاربوا .ياحل عسكرى سياسى ؛ ماهو إحنا قدامنا إيه؟ حلسياسى
 !بالنيابة عنا؟
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 عارف: ال.. مايحاربوش.
 

  !هم هيحاربوا وال إحنا كمان نرضى ال عبد الناصر:
حل سياسى إذًا بنعمل  ؛إذًا إحنا عايزين نكسب وقت علشان قواتنا العسكرية

وا علينا كتير فى هذا الحقيقة. الكالم بقى اللى بيقولوه الروس، والروس الحقيقة ضغط
حنا كنا بنقاوم الموضوع. وقلنا لهم: زى مابتضغطوا علينا روحوا  ،هم لهم حق، وا 

 –اللى هو نائب وزير الخارجية  –اضغطوا على األمريكان! فالنهارده مالك كان هنا 
تأخرت؛ ألننى كنت مديله الميعاد، وجه الميعاد فى وقت اوهو ده السبب الحقيقة إننى 

 فلغيته.وصولكم 
آخد الفترة بين قلت: ، 1وقلت له: أشوفه بكره، فلما جيتم وقلتم هنتقابل الساعة 

معاه. ولكن طلبته، جالى متأخر وعلى هذا األساس أنا طلبت  1وصولكم والساعة 
 تأخير الميعاد نصف ساعة.

 
 الالتينى.عارف: لكن اللى أنا فهمته إن هذا المشروع يشمل مابين المشروع السوفيتى والمشروع 

 
. ده أبرق لنا به فوزى ويمكن هذا .أحسن – يمكن غير ده - آه.. هو فيه مشروع جديد عبد الناصر:

 المشروع هنا نقدر نشوفه.
 

 عارف: آه.. علشان نبلغ الممثل بتاعنا هناك أيضا علشان يشوفه.
 

 هنتعشى عندنا فى البيت، فناخد اإلخوان. عبد الناصر:
 

 بورقيبة.عارف: ماأدرى موقف 
 

سئ فى نيويورك  ..والراجل اللى هو منجى سليم ممثله سئ جدا !بورقيبة شمتان فينا عبد الناصر:
 !وفيصل سئ جدا ! يعنى هو بورقيبة سئ جداوكان سئ فى الكويت الحقيقة

 
 نتركهم، يمكن نمر عليهم.كن أنا رأيى ماعارف: يم
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وال  ..ن، كاملين بالتسليح، إحنا فى حاجة ليهم دلوقتىآه. يعنى إحنا عندنا فرقتين فى اليم عبد الناصر:
 إيه؟

 
 عارف:  إذا كان عندك نقاط أقدر أتباحث مع سعود، مع فيصل؟

 
 مليون دوالر. 07سعود هنا! )ضحك( واهلل هو إدانى  عبد الناصر:

 
ألن هو أقرب من عندى الى  ؛وقضية القوة اللى عنده ونشوف قضية اليمن عارف: نمر عليه
 األردن.

 
 وال راضى يبعت حاجة! مابعت حاجة عبد الناصر:

 
 الموقف فى األمم المتحدة؟ !إسالمية - فيه نخوة عربيةعارف: ما

 
طب إذا كنا هنعمل سياسى، هنقاطع األمم المتحدة إزاى؟! ده كالم الشقيرى! واهلل هو  عبد الناصر:

 ده متعين فى مؤتمر القمة. !أصول يسكت يعنى ما أنا اللى معينه
 

 عارف: هو بيقول: إنه انتخب من الفلسطينيين.
 

نى غزة والضفة طب هم فين الفلسطينيين؟ فى اسرائيل! )ضحك(  كانوا منتخبينه فلسطي عبد الناصر:
 !واسرائيل أخدتهم ،الغربية

 
بدى أشوف القائم باألعمال السعودى، وهل هم باشروا الضخ  ،عارف: فيما يخص قطع النفط

 إلنجلترا وأمريكا؟
 

 !سواء باشروا أو ماباشروش أنا رأيى يضخوا النجلترا وأمريكا عبد الناصر:
 

 صرحوا يكون أحسن. عارف: طب ليه صرحوا بهذا؟ لو ما
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 م هاتعملوا إيه؟طب إنت عبد الناصر:
 

 عارف: هنضخ ألسبانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، تركيا.
 

 هل هذه العوائد تكفيكم؟ عبد الناصر:
 

، 47للى فات كنا بناخد  بنضحى.. الشهر ا ،أقول لليابان تاخد بكثرة !عارف: ال.. واهلل ما يكفينا
محيطة باسرائيل تعمل نوع مليون. كان فيه فكرة الدول ال 01يعنى فقدنا  ..21أخدنا 

 من وحدة.. قيادة سياسية، عسكرية، اقتصادية.
 

ولبنان مارضيتش مع سوريا! وسوريا  !سوريا مارضيتش مع األردن طب ماإنت عارف عبد الناصر:
 !مارضيتش مع األردن

 
 والجزائر. ؟مؤتمر قمةماعندى فكرة.. مؤتمر قمة أم ال  ،عارف: سوريا

 
 ال.. مش موافقين. عبد الناصر:

 
 عارف: مش موافقين؟

 
 أل. عبد الناصر:

 
وقيادة  ق كقيادة واحدة، وقيادة فى سورياإذا ربطت السعودية والكويت واألردن والعراعارف: أفكر 

 والتنظيم. على التشكيالت ونفكر على المدى البعيد ،عندكم
 

 طب ماهو مافيش حاجة! )ضحك( ؟. قيادة عليا مع إيه.يرده عايز تفك عبد الناصر:
 

 عارف: على المستقبل، باعتبار القفزة الثانية.
 

 !لينها فى الخريطة بتاعتهمابياخدو المدينة.. مداخ عبد الناصر:
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 تحتم الملك حسين ودعم الروس له اقتصاديا وعسكريا؟فاعارف: 
 

 ال.. واهلل. عبد الناصر:
 

 بادجورنى.عارف: أنا فاتحت 
 

 طب هم ماساعدوناش، هل هيساعدوا الملك حسين؟! ؟اقتصاديا إيه عبد الناصر:
ن احنا هنبحث! أل ..طلبنا إنهم يساعدونا اقتصاديا، لغاية دلوقتى بيقولوا طيب

فإذا كانوا ما ساعدونا  !مليون جنيه من القنال 07مليون جنيه فى الشهر..  07بنخسر 
 حسين: هيساعدوك اقتصاديا؟!اقتصاديا، طب إزاى هاقول ل

 
 عارف: موضوع فتح القناة؟

 
 ح القناة إال إذا انسحبوا اليهود!مكن فتمما  عبد الناصر:

 
 عارف: من سيناء وغزة، ويرجعوا الى ما قبل العدوان.

 
 آه. عبد الناصر:

 
كرد فعل  لقضية وحدة -جانى ممثل بومدين.. نوه ، زعين.. نوه  –كانوا طارحين عارف:  

نعمل وحدة للدول العربية المتحررة.. إحنا والجزائر وأنتم.. الجمهورية  .لالنتكاسة.
 العربية.

 
 وحدة إيه؟ عبد الناصر:

 
 عارف: نعمل وحدة اقتصادية، وسياسيا وعسكريا، نشتغل سوا.

 
 م!لما جه األتاسى هنا مااتكلم، أما جه بومدين مااتكلم.. ماحد اتكل عبد الناصر:

 
 



  سرى للغاية 

14 
 

 بومدين قال نفس الشئ.  !مااتكلموا؟رف: عا
 ؟هو موقف اإلخوان اللى كانوا معاك.. عبد الحكيمما

 
أنا  ..وأنا يوم التنحى ديك الموضوع بالتفصيل..أهو الحقيقة  !عبد الحكيم.. استقال عبد الناصر:

 فهو أعلن االستقالة.  ..ماقلتش لحد، لكن قلت لعب الحكيم
خالف فى الرأى على  ..سنوات 07مدة طويلة تبلغ  إحنا بينا خالف الحقيقة من

وأنا لى رأيى باالنسبة للجيش وهو له رأى بالنسبة للجيش. وأنا رأيى إن الجيش  ،الجيش
ونمشى بالشخص السليم فى المكان السليم  ،الزم نعمله مضبوط ويبقى له قائد عام

ن عبد الحكيم ياخد عمل سياسى. ،والعملية دى  وا 
 

 اع؟عارف: وزير دف
 

 :ولكن هو باستمرار كان يقاوم هذه الفكرة، ويقول ،16بالضبط كده. هذا الكالم من سنة  عبد الناصر:
ن حصل كالم فى هذا الموضوع الحقيقة؛ أل 62وبعد  62إنه يستقيل! وحصل فى سنة 

 بالذات وضع الجيش أصبح دولة أخرى غير الدولة.
ولكن فينا حتة إن ماحدش يعرف مشاكلنا إيه؛ ألننا  ،إحنا يمكن عندنا مشاكلنا

حنا باستمرار كل واحد  مابنتكلمش. فيه باستمرار عندنا مشاكل جوه لكن مانتكلم عنها، وا 
غله يبقى محترف، يبقى زى يتكلم رأيه بصراحة. فأنا كان رأيى باستمرار إن الجيش يش  

بهذا؛ إن الكتاب يمشى الجيش  ناس يمشوا على الكتاب. وأنا مؤمن ..الجيش االنجليزى
وعلشان ده بيحب  ،وبدون كده مايبقى فيه جيش! وابتدى الجيش يبقى فيه محسوبية

باظ الجيش! فكان بينا خالفات  ..وده دمه ثقيل وده بيستلطفه فالن وده بيحب عالن
 بهذا الشكل!

.. ايايوم االستقالة، هم اتكلموا مع يونيو[.. 07] فيوم أنا مارجعت.. يوم السبت
وقال: عملت إيه فى استقالته؟ قلت له: واهلل أنا ]شمس بدران[ اتكلم معايا وزير الحربية 

آن اآلوان على أساس  ؛ماعملت حاجة فى استقالته، ولكن أنا رأيى معروف للموضوع
 غل الجيش مضبوط وهو يعلم رأيى فى هذا.إن احنا نش  

قفل الموضوع وقلت له: على العموم أنا لن أقبل االستقالة ألننى كنت تعبان  وا 
وعلى هذا األساس فبكره أنا باشوفه وأحل الموضوع معاه. وهو كان يجب يكلمنى  ؛جدا

 فى هذا الموضوع ماكانش يجب إنك تكلمنى فيه! كان بالتليفون.
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وخصوصا الجمعة والسبت  -وأنا الصبح كنت تعبان جدا، وأنا فى الفترة دى 
 677حوالى  -اجتمع عدد كبير من الضباط  ؛جيشوحصل عملية فى ال - واألحد
 فى القيادة الظهر مطالبين بعودة عبد الحكيم! -ضابط 

ال فى  عبد الحكيم عامر.. ماوجدتوش وأنا الحقيقة صبحت الصبح دورت على
وبحثت عن وزير الحربية أيضا فوجدته اختفى! فأنا طلبت  !البيت، وال فى أى مكان

فى ، وقلت له: عبد الحكيم فين؟ قال لى: هاأدور عليه! []صالح نصر مدير المخابرات
وكلمنى مدير  .ن الضباط بيجتمعوا فى قيادة الجيشالوقت اللى أنا سمعت فيه إ

فقلت له: تروح تجيبه  ،المخابرات، وقال لى: إنه وجد عبد الحكيم فى بيت فى الزمالك
 وتيجى.

جى! )ضحك( وبعدين ييكلمنى بعد شوية وقال لى: إن عبد الحكيم مش راضى 
ن الضبا دول جم بناء  طبلغنى مدير المخابرات إن الضباط اللى فى القيادة زاد عددهم وا 

شارات تليفونية - على ترتيب من ناس، وجاب  ..جوا فى القيادةيعلشان ي - تليفونات وا 
 كنت راقد فى السرير، فقمت! )ضحك( ..لى أسامى الناس. وأنا كنت الحقيقة

ودول اللى هم  ؛إن فيه ضباط فى وحدات فى القاهرة مستائينوبعدين بلغونى 
وبعد كده جم الضباط دول بعتوا لى  ،قاعدين هنا وماراحوش الحرب، واللى لهم وسايط

 ضباط بعريضة.. طالبين عودة عبد الحكيم عامر الى الجيش! 4مندوبين من 
ت أنا الحقيقة فى هذا الوقت وجدت الزم أتصرف فى الموضوع. كنت طلب

رئيس  –الفريق فوزى  –القيادة، كان فيه إنهيار، مافيش حد بعد التنحى، ولقيت فوزى 
 تعرفه؟ ..أركان الحرب

 
 عارف: نعم.

 
ن فيه المتزعمين رفضوا  عبد الناصر: قلت له: الضباط دول إيه حكايتهم؟ قال لى: إنه نزل كلمهم وا 

 إنهم يمشوا! وبعدين طلبته تانى، وقلت له: الضباط مشيوا؟ قال لى: مامشيوش! 
ننى  2كانت الساعة  إال ربع، قلت له: إننى عينتك قائدا عاما للقوات المسلحة. وا 

ننى قبلت استقالة الفرقاء كلهم فى الجيش، والضباط أ ؛سأعلن هذا الكالم فى الراديو
تقفل األبواب  ..والضباط اللى موجودين فى القيادة ،اللى جابوا العريضة أحلتهم للمعاش

 وأنا هابعت أعتقلهم!
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وأول ماأذاع الراديو تعيين الفريق فوزى قائد عام للقوات المسلحة، طلعوا الضباط 
يا خربت، طب هنحرق البلد بالشكل ده! وعبد دول يجروا! )ضحك( وقلت: إن الدن

الحكيم قاعد حرنان فى حته، وده قاعد حرنان فى حته! ومسكت العملية الحقيقة. 
طلبت بتاع المدرعات،  - أنا أعرف ضباط الجيش كلهم تالمذتى - وطلبت الضباط

وأمنت ! سنين 07ماعمريش كلمت حد من دول يمكن من  ..بتاع البوليس الحربى
 ة كلها. العملي

د الحكيم الكالم بإن عبد الحكيم طلبنى. قلت له: طب ليه ياع :بالليل قالوا لى
)ضحك( قال: طب دول  ؟فالن وفالن وفالن اللى عملوا العملية دى متصلين بيكده؟! 

عملوا إيه يعنى؟! فدول بيقولوا: إنك رجعت ففالن يرجع! فقلت له: هو أنا يعنى 
 !؟لى عريضة بهذا الشكلالخديوى توفيق جايين يقدموا 

 ؛على كل حال اليهود لموا نفسهم وجابوا موسى ديان مع التانى والثالث والرابع
نت عارف رأيى بالنسبة للجيش !طب ماإحنا نلم نفسنا تشتغل وتفضل نائب أول  ..وا 

. فرفض! يايمسك .ونشتغل ونبنى جيش جديد على أساس سليم ،لرئيس الجمهورية
 الجيش.. يامايقعدش!

 
 عارف: هو جالك؟

 
وكان زعالن ألننى طلعت عدد كبير  ،ال.. واهلل أنا اللى روحت زرته من حوالى أسبوع عبد الناصر:

 ..فهو كان متضايق ألننى طلعت ناس وهو كان ..من الضباط الحقيقة
 

 عارف: معتمد عليهم.
 

 معتمد أو يعطف عليهم ولكنهم فاسدون! عبد الناصر:
 

 س كبيرة فى الرتب كبيرة فى السن.عارف: هو إنتم عندكم نا
 

 :وبعدين دلوقتى كل ماتطلع واحد من الجيش يروح له! وهو قاعد هنا فى القاهرة ويقول عبد الناصر:
 !إزاى؟
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طلبنى  -مش اللى فاتت دى اللى قبلها  -وأيام ماحصلت المعركة فى بورسعيد 
الوالد اللى طلعتهم وقاعدين الحقيقة ؛ هو بالتليفون واتكلم معايا وبتاع وبعد مااتكلمنا

لكن هو من ليلة  ،يروحوا ويوقعوا وبتاع. بقالنا حوالى أسبوع مااتكلمناشب ..عنده
 وأنا رحت له من أسبوع. ،شافوه امتعشى عند أنور السادات، واإلخوان راحو 

 
عارف: فيما يخص الموقف عندنا.. شكلت وزراة جديدة برئاسة طاهر يحيى، األحزاب 

 اللى مااشتركوا. -مثال الحزب الشيوعى وقسم من الكتلة القومية  - المعادية
 

 عبد الناصر: مين هم القوميين؟
 

عارف: قسم سعيد ثابت، وهم متطرفين أكثر الى اليسار، وهذا الركابى وعلى صالح السعدى. 
 )ضحك(

 
 عبد الناصر: عامل إيه على صالح السعدى؟ حزب ثورى؟! )ضحك(

 
 فرقة ولواء فى األردن.عارف: عندى حوالى 

 
 عبد الناصر: فرقة ولواء؟

 
 بدى أشوف حسين ونتفق معاه. ؛وعندى لواء مدرع عارف: وعندى لواء احتياط

 
 تعدى على األردن، واهلل هو الراجل موقفه طيب.. وموقفه كريم. الناصر: إذا كنت بتروح السعودية عبد
 

 عارف: وبعت له كتيبة دبابات.
 

 ى: إنك بعت له كتيبة سينتوريون.عبد الناصر: قال ل
 

 عارف: عايزين نشوف هيئة األمم بكره.
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 عبد الناصر: نقوم نروح إلخوانا؟
 

  عارف: إتفضل.
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