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يعمل. وهم الروس بعتوا له  ال نبعت نجيبه وال إيه؟ واهلل بومدين عمل ما .بوتفليقة وصل. :عبد الناصر
 طيارات.

وأنا الحقيقة لما قررت إنى أطلع. زكريا  ،إحنا مؤمنين لينا هنا الحمد هللبالنسبة    
طبعا رجل وطنى ومخلص وأنا عارفه، ولكن عمليا ماهواش متورط زى أنا ما متورط! 

 )ضحك(
  

 هاتفرق إيه! )ضحك( : محى الدين 
   
 ماتفرقش كثير! )ضحك( عبد الناصر: 

حنا بقى لنا  ،الناس هنا جالها هيستيريا ..أنا ماكنتش متصور اللى حصل هنا   وا 
 !وياما تعرضنا للغزو ،آالف السنين

حنا كنا حاطينا قو    وواضعين خططنا على أساس إن أى  ،تنا أساسا على طولاوا 
الصبح انضربت  9ولكن فى يوم االثنين الساعة  ،هجوم على سوريا هنهجم على طول

  !كل المطارات
عادة  وجه هنا قائد الدفاع السوفيتى. ،الحقيقة إحنا عندنا أجهزة الرادار ودفاع

 ،وبعدين عندما ماطلعتش مظلة جوية يوم االثنين ،الهجوم الجوى بيكون فى أول ضوء
 اتصلوا بى وقالوا: إن جميع مطاراتنا بتنضرب!

يعنى  ..ابتدى على العصر ضربه بالطيران !الجيش بقى أول يوم مافيش حاجة  
 بيات.  الضرب على المدافع والدبابات والعر 

   
 مافيش حتى شجرة يستخبوا فيها! ..سيناء كلها صحراء خالص : محى الدين

 
 . دخلوا العريش وضربوا..الكالم ده يوم االثنين عبد الناصر: 

 
 يوم الثالثاء دخلوا واشتبكوا فى الكونتيال تحت. : محى الدين
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 !. جه الطيران وضرب.ووالدنا جريوا وراهم عبد الناصر: 

المطار الوحيد اللى  ،جميع المطارات انضربت كلها ..ابتدوا بعد كده بالطيران  
 !ماانضربش كان أسوان عشان مافيهش وال طيارة

ثانى يوم قرروا  األمامية،على هذا األساس ابتدوا العملية فى المنطقة   
وبعد  ،حصلت لخبطة هنا ! وأصبح أنه المفر من االنسحاب للخط الثانى ،االنسحاب

دبابة  088إحنا كان عندنا  !اخلصوا المطارات هنا كانوا ييجوا بالليل يضربوا الممراتم
ن حصلت لخبطة كبيرة قوى طبعا مافيش بنزين، واللى البنزي - األربع – يوم االنسحاب

حنا ! عايعمل إيه؟! حصل الحقيقة لخبطة كبيرة بيخلص طبعا كان الجو كله بتاعهم. وا 
 علشات نغطى االنسحاب على القنال.يادوبك طلعنا عدة طلعات 

 .ولكن المأساة هى قطاع غزة. ،سيناء هى بالنسبة لليهود عبء كبير جدا  
 !هايروحوا يقتلوا الوالد! وطبعا المشكلة الكبيرة هى مشكلة الضفة الغربية

حنا مع اللخبطة اللى عندنا   وضرب الدبابات  ،طبعا هم مع الغطاء الجوى وا 
 !نا نوع من عدم السيطرةوالعربيات؛ كان عند

    
مطار فى  31فى أول ساعتين فى المعركة كثافة الهجوم على حوالى  ،هو الشئ الغريب : محى الدين

ويرجع  ،38دقائق على المطار ويغيب  5يعنى يقعد  ..وطلعات مستمرة ،وقت واحد
 تانى!

 
لواء  5وكان تقديرنا إنهم  . وكان مدبر عليكم،.إن الموضوع كان مدبر :أنا فى رأيى عبد الناصر: 

 !0مدرع، وجدنا 
ات مستير من فرنسا، والنهارده طيار  –قبل العدوان  –وجالهم فى الفترة دى   

 !لى معلومات إن فيه طيارات بتيجى لهم تاج
 

 . الدانمارك وهولندا وخالفه..هى بتيجى من حلف األطلنطى عليهم بطريق غير مباشر : محى الدين
  
هم كانوا مستعدين جدا، وبعدين أمريكا إدت لهم كل المعونة الفنية والمعدات اللى هى  عبد الناصر: 

 مش موجودة غير فى أمريكا وروسيا.
والعراق  ،بريا مصر وسوريا واألردن فى وقت واحد طبعا هو كان بيضرب فى  

  !جوا أيضا
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مجلس للموضوع ال فى األمم المتحدة وال فى أنا شايف إن مافيش حل سياسى   

حنا كدول عربية عندنا عمق وعندنا  . ولهذا الزم نضغط على الدول العربية..األمن وا 
والزم نخلى الدول العربية كلها ونعبئها  !ولكن اسرائيل مالهاش عمق وال احتياط ،احتياط

 للعمل.. كل عسكرى وكل بندقية. 
س ونقول لهم: نروح للرو ! إحنا لغاية دلوقتى مانعرفش زيارة بومدين كان فيها إيه

وابعتوا طيارين وطيارات. القضية النهارده ماأصبحتش هى  ،تعالوا إمسكوا الدفاع الجوى
 تحرير فلسطين، أصبحت هى تحرير أراضينا المحتلة.

النهارده فيه كالم بيقول: إن احنا نحارب زى فيتنام! طبعا هذا الكالم غير   
 صحيح.

من كوسيجن وبادجورنى وبرجنيف، بعتوا لى جواب  ،يوم التنحى.. تانى يوم  
غل لكن الناس اللى بتش   ،وقلت لهم برضه: العملية هى مش حديد !وقالوا لى: الزم تقعد

نحن مستعدين نطلب من الروس، طب هانعمل إيه؟  ،ذلك. إحنا فى سبيل مجابهة ذلك
طبعا هذه النقط العريضة بنفكر فيها ولم نصل الى شئ  وما ينفعش أطلب من الغرب!

  !ى اآلنحت
وبعدين نرجع نقول: اليهود عايزين إيه؟ اليهود عايزين المرور فى خليج العقبة،   

 المرور فى خليج السويس، القدس، الضفة الغربية. رأيك إيه يارياض؟
 

 !أنا مش متصور إنهم هايتركوا الضفة الغربية إال تحت ضغط شديد : رياض     
 

منها! وبعدين هم عندهم مشكلة النهارده.. التوازن داخل اسرائيل وهم طبعا مش هايطلعوا  عبد الناصر: 
 بالنسبة للسكان العرب وعرب اسرائيل.

 
وبيعاملوهم معاملة من الدرجة  ،هم فعال النهارده فى القرى السكان العرب مابيخرجوش :  رياض   

أمال فى إنه يصفيهم بمرور  ..وممكن يكون تحت إشرافهم ويكونوا لهم حكم ذاتى ،الثانية
 الوقت.

 
الحقيقة الزم نحل الموضوع قبل  ؛نه يبعت يجيب مليون بسرعةإعلشان التوازن أتوقع  عبد الناصر: 

 برضه كل ده كالم ماوصلناش لحاجة. !الخلل ده ما يتصلح
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طبعا هو عنده قوات فى القنال، القنيطرة، الضفة الغربية، خطوط مواصالت   
األمم  ،أعتقد إن الوقت مهم ..مليون 2زائد  ،مليون عربى جداد 2525طويلة، عنده 

 !المتحدة وال مجلس األمن هايحلوا حاجة
  !وهو إسقاط النظم التقدمية فى المنطقة ؛موقف الواليات المتحدة واضح  

نجيب سفراء وبتاع فى االستقبال النهارده، وقلت  :وقالوا !طبعا الواحد هيتجنن
قلت: طب  ،ايحط وشه فى وش السفراء إزاى؟! قالوا: طب العرب بسلهم: طب الواحد ه
 والسفير السعودى!

  
 ماأعرفش! ..بعد كوبا، فيتنام كان فقدوا كل صورة لهم فى العالمماأعرفش األمري : محى الدين 

 
طب هانعمل إيه؟! الهدف من العملية هى التخليص  ،وفيه هنا حملة على الروس أيضا عبد الناصر: 

  !على الجيش، وده زى ماحصل عندنا هنا على جيش محمد على
 

نضرب : محى الدين  .3088وفرض عليه اتفاقية لندن  ،وا 
 

 أنا طبعا خلصت من العملية دى، وقلت: إن زكريا! )ضحك( عبد الناصر:
   

 ألنور السادات على طول! )ضحك(ال ياريس.. أنا كنت هاباصيها  : محى الدين
 

بالنسبة لى أنا ! قدامنا حلين.. يانتفق مع األمريكان، يايضربونا ويخلصوا علينا نهائيا عبد الناصر: 
العملية كانت مريرة على شخصيا  ،[9/6] وأنا يوم الجمعة بالليل !شخصيا العملية مريرة

بعدين بالنسبة للدول العربية، يعنى الكالم عن سحب رؤوس األموال،  !وعلى البلد
 والبترول.
 

بإن احنا  ؛أعتقد من الناحية الفنية مش هايعطى األثر ،موضوع سحب رؤوس األموال :  رياض    
  وطبعا التمويل ده مع فارق العملة عايز دراسة شوية. ،نخرب بيوت االنجليز
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نتم يعنى!  عبد الناصر:  طب هم اللى بيتكلموا عن سحب رؤوس األموال هم المفلسين.. إحنا وا 
 )ضحك( 

هل نستطيع دلوقتى وحدنا إن احنا ندخل معركة سياسية واقتصادية وعسكرية   
ضد أمريكا، وال ننضرب؟! أمريكا ترفض أى قرار باالنسحاب االسرائيلى. الزم الروس 

 وسيلة. نجرجرهم.. باالتفاق، باإلقناع، بأى
   

  قناة السويس بتأثر. :  محى الدين
 

ومستعدين نقعد ونتقشف ومش  !مليون جنيه فى الشهر 9إحنا خسرانين من قفل القناة  عبد الناصر: 
 هاتتفتح القنال إال بعد االنسحاب.

هل  !الشماتة فينا ال أول لها وال آخر  هنحارب. عيطنا بقى وقلت لهم: خالص  
 مش هانقدر. !هانقول نحرر فلسطين، نحرر أراضينا المحتلة؟ هانقدر النهارده مش

اللى عايز  ،كل عسكرى ودبابة وبندقية ؛الزم نلم األمة العربية كلها معانا  
 !فيه قوة خدت نفسها وجم من ليبيا لوحدهم ؛يبعت.. يبعت

 
 هناك تعبئة عربية قوية، البد من استغاللها. : محى الدين 

 
 تاج لمدة، قد إيه يازكريا؟ح، ونق الروس على إنهم يساعدوناالزم نز  عبد الناصر: 

 
 شهور. 6لو فيه سيطرة جوية بالكامل على الجمهورية، العملية مش هتاخد أكثر من  : محى الدين 

 
. فى نفس اليوم هايجروا من سيناء .لو فيه سيطرة جوية كاملة، مش هايخدوا يوم :  رياض   

 !فى نفس اليوم ..قدامنا
 

 ونضرب قواعدهم إزاى؟ : محى الدين 
 

إحنا نروح نضربهم. أنا رأيى من الناحية السياسية بقى، لما ييجى طيارين وطيارات  عبد الناصر: 
 أمريكا هاتعرف. ،روس
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 مش هايكون فيه حاجة؛ ألن هايكون فيه إتفاق دفاع مشترك.  محى الدين :
 

 الروس هيصلوا الى جنوب المتوسط.ده هايسبب أزمة عالمية؛ ألن  عبد الناصر: 
 !كل ده نحن لم نصل فى هذه النقاط الى شئ

طب  ،النهارده جاى زخاروف، وعايزين يبعتوا وفد عسكرى كبير، إذا إحنا وافقنا
 هايعملوا إيه؟
 

وقطعا جابوا  ،سنين يشتغلوا 38هايدرسوا الموقف العسكرى كله. طبعا هم اليهود قعدوا  محى الدين :
 ت كلها من األمريكان. المعلوما

 
 ماهو موقفنا فى المستقبل. ..سيادة الرئيس.. أتساءل األتاسى   : 

 
 وهو أشار الى نقطةبعد إذنك يافندم، سفير بولندا هو أقدم سفير فى الكتلة الشرقية هنا،  رياض    : 

 وال توجد قواعد سوفيتية فى المنطقة! ،أن اليهود محاطين بقواعد غربية
 

  ..هم قالوا السنة اللى فاتت وطلبوا مننا عدة حاجات، وأنا الحقيقة ماأعلنتهاش عبد الناصر: 
قلت لهم: عايزين تيجوا.. ، طلبوا برنامج طويل لزيارات األسطول السوفيتى  

وبعدين طلبوا تدريب  ،هم ماطلبوش زيارة هم طلبوا جدول يوم كذا وكذا وكذا تيجوا.
 رى واألسطول السوفيتى.مشترك بين األسطول المص

وبعدين قالوا: عايزين نعمل لهم مستودعات بترول فى إسكندرية! طلب غالى  
 طب ليه نخصصه؟! ،طب إسكندرية مليانة بترول وأى وقت عايزين، نوصله .جدا.

 - حديثة جدا - طيارات حديثة مزودة بالمعدات 1وبعدين طلبوا مننا إن نسمح لــ 
. .عليها العلم المصرى وعليها طيارين سوفييت ومصريينويتحط  ،إنها تيجى عندنا

دونا الطيارات  وفيها كل حاجة. TUطيارات زى  فإحنا قلنا لهم: أل.. ده كالم فارغ! وا 
حنا عندنا الطيارين.  بس وا 

 األمريكان النهارده ممكن يزقوا اليهود.   
 

 إحتمال موجود يعنى. محى الدين : 
 
 



  سرى للغاية 

7 
 

 الحقيقة مضروبين ضربة كبيرة قوى.وبعدين إحنا  عبد الناصر: 
 

لكن العملية كانت  ،فى ظل وجود عدم االنحياز المفروض كان يبقى فيه توازن دولى محى الدين : 
 سافرة!

 
 ويتفق مع جونسون! ،وأنا خايف إن كوسيجن يروح أمريكا عبد الناصر: 

 
ى شئ بخصوص الشرق ولو ماأمكنش التوصل ال ،طبعا ممكن يروح يتفقوا على شئ محى الدين : 

 يرجعوا تانى لسياسة التعايش السلمى! ..األوسط
 

 ويخلصوا على العالم العربى كله! )ضحك( ،خايف يروح يتفق مع األمريكان عبد الناصر: 
 

ويعملوا اجتماع  ،وممكن ويلسون عايز ياخد ديجول معاه غالبا فى وقفته فى باريس رياض     : 
 رباعى.

 
مع اسرائيل،  CIAورأيى إن العملية عملتها الــ  ،ز قرروا إن براون اللى هايروحاالنجلي عبد الناصر: 

دوهم الطيارات وخالفه.  وا 
 

 طيارة انجليزى وصلوا. 31كان فيه  محى الدين : 
 

 . لوحدنا مش هانقدر..دلوقتى إحنا أمام حلين.. يانتفق مع األمريكان أو الروس عبد الناصر: 
وده طبعا كان لموقف  ..أجبرت اسرائيل على االنسحابأمريكا هى اللى  56فى   

 أيزنهاور.
: يعدوا من قنال السويس، يسيبوا سيناء، 56قدامنا حلين.. يانصطلح الى بعد   

 نتفق مع األمريكان ونعمل صلح مع اسرائيل.. القدس تدول، يسيبوا الضفة الغربية.
 نتكلم.إذا كنا مش هنقبل هذا الحل، بنقول لألمريكان: تعالوا 

ولكن هل ده هايحرر القنيطرة، واال  ،الحل الثالث: نقعد نعمل خطة عربيا
 وال هانقدر! ..الضفة
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طب ماأنا  وطبعا فيه شماتة فينا من تونس والسعودية وحتى فيه فى العراق.
إذا خلص على  - بالش القومية -أقدر كنت أسيب سوريا، ولكن من الناحية الوطنية 

حنا مش أول ناس ننضرب !ناسوف يثنى بي ،سوريا بلجيكا راحت، والفرنسيين  ؛وا 
 انضربوا، الروس انضربوا، واالنجليز انضربوا!
 فقبل الحرب كانت كل الدنيا معايا. 

ما الروس يضغطوا على األمريكان للتوصل الى حل سياسى أو التوصل الى ، وا 
 .اتفاق مع الروس

 إيه هى الحلول؟ هل عندكم حلول؟
 

ونستخدم القوات  ،الحل عندنا هو أن نصمد ونستخدم كل األسلحة.. السياسية، والشعبية : األتاسى   
 وفى تقديرنا فيه جيش.. فيه حرب. ،الشعبية أيضا

 
الجيش بعد الهزيمة الزم يلقى اللوم  طبعا ،برضه الزم ندرس الموضوع من كل جوانبه عبد الناصر: 

 !على حد تانى
موقف االتحاد السوفيتى، البعض يقول: كنا الزم الشيوعيون هنا بيدافعوا عن   

 البعض يقول: األسلحة اللى أخدناها من روسيا راحت وانهزمنا بيها. ،إحنا نبدأ األول
 ،أيام حملة دعائية 1إذاعة لندن بقى لها  !الوضع فى الجيش وفى البلد صعب  

 اآلالف من الجيش المصرى يتسولوا.. مافيش أكل!
ومافيش جيش؟! والجيش اللى  تخرج اليهود دلوقتى بالحرب يع أنهل أنت تستط  

 شهور!  6مطلوب منى اآلن أن أبنيه فى  ،سنين 38خلص اتبنى فى 
 

واليمكن للدول العربية أنها تواجه اسرائيل  ،هناك دفاع مشترك بين األمريكان واسرائيل : محى الدين
  بدون التوازن.. روسيا يعنى.

 
 . دى رؤوس موضوعات بنفكر فيها..لم نصل الى حلكل ده نحن  عبد الناصر: 

 
يحل الموضوع بدون  ..أنا رأيى إن أى تأزيم للموقف فى المنطقة من جانب الروس : محى الدين 

 حرب.
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 ،أنا باقول: بأعلن موقفى مع االتحاد السوفيتى؛ علشان أعمل توازن فى المنطقة  
طلقة واحدة االتحاد السوفيتى هياخد بدون وهذا الوضع السوفيتى فى مصر. وأنا باقول: 

 والزم الروس يتجرجروا.. ييجوا هنا. ،وفى تقديرى إن ده ممكن ،العالم الثالث كله
 

 ،مثال ممكن أدى له تسهيالت طويلة المدى ؛ممكن ماأعملش اتفاقية بالمعنى المعروف : رياض   
لهدف إنى أوضح للعالم وا آجى أقول له: تعالى ببواخرك فى بورسعيد زيارة طويلة المدى.

 إن الروس وتواجدهم فى البحر األحمر والمتوسط هايخلق وضع جديد. ،كله
 

 وأنا رأيى كده. : محى الدين 
 

والزم نفكر كيف  ،وال محل لها ، سياسة عدم االنحياز ال مجال لهابالنسبة لينا إحنا عبد الناصر: 
 بديلنا الوحيد هو الروس. ..نحمى نفسنا
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