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 . الحمد هلل... على قد البالء اللى حصل يمكن البلد روحها المعنوية كويسة.الحمد هلل عبد الناصر: 

 فين القوة الجزائرية؟
   

 فى القنال.  : محى الدين
 

نزلناهم فى الكلية الحربية بتاعة الطلبة، سابوا ومارضيوش يناموا فى السراير بتوع الطلبة  عبد الناصر: 
 ؟!ليه مقاعدينهم فى الكلية الحربية ،فقلت: يروحوا القنال وبلغونى.. ونزلوا تحت

 
سيادة الرئيس.. هل أطلعوك اإلخوان على محادثاتهم فى الجزائر؟ النقطة الرئيسية  بوتفليقة    :

 بالنسبة لينا..
 

حنا واهلل ما واهلل كنا قاعدين عبد الناصر: دنا رسينا على شئ.. ماعن واتكلمنا على نقط عريضة، وا 
 كل اللى عندنا نقط للتفكير. !قرار

  
. إحنا النقطة المهمة بالنسبة لنا فى هذه الظروف ضرورى نوضع خطة ونجمع تفكيرنا بوتفليقة    :

 اللى كان ضرورى نطلعكم عليها.. السفر بتاع موسكو.
 

 !بنعرف طبعا نتيجة زيارتكم لموسكو ما ..وده طبعا كان من األسباب عبد الناصر:
 
ساعات فى اليوم  3ساعات فى اليوم األول و 5ساعات،  8الحقيقة المحادثات طالت  بوتفليقة    : 

وكان يطلع ويخش فى مواضيع العالم العربى والعالم الثالث والتعايش السلمى  .(1)التالى
 !والتصرفات فى فيتنام وقضايا كوبا والكونغو وغير ذلك

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، برجنيف وكوسيجن وبادرجونى وجروميكو فى هذه المحادثات فى موسكو ( كان حاضرا من الجانب السوفيتى1)

 وجريتشكو.
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المسئولين فى االتحاد السوفيتى شاعرين أن نفوذهم  ،بالنسبة للمشرق العربى
بيحاولوا  !المعنوى بالنسبة للمسئولين والشعوب العربية إتمس وسمعتهم إتمست كثير

ن هناك مجال واسع للعمل مابين التعايش السلمى قالوا: إو  ،يخففوا من مسئوليتهم
 !والحرب الذرية

 يقولوا: عدوان إمبريالى وكذا، ولكن ال ،النقطة الثانية.. بالنسبة للواليات المتحدة  
 !وأنه أباح للطرف الثالث تدخله ،توجد رغبة فى القول بأنه عدوان أمريكى مباشر

عندهم  ولكن يقولوا: ما ،تصال مع األمريكان وفرنساإالنقطة الثالثة: أنهم ب  
 اذا البمعنى بعد الحوادث األخيرة قلنا لهم: لم !ويتخوفوا من مالمة العرب ،تخطيط

فى الموضوع بناء على تفرضوا وقف إطالق النار بدون قيد والشرط؟ قالوا: نحن أسعفنا 
لحا هم بوقف إطالق النار، ونخشى أن نأخذ مبادرة أخرى تلومونا نحن حطلب العرب وا 

 على ذلك!
 النقطة الرابعة..  

 
 !هل إحنا طلبنا إيقاق القتال من الروس؟ عبد الناصر:

 
 !يومآخر  : رياض     

 
وده كان يوم  ..إحنا طلبنا من مندوبنا إنه يبلغ أوثانت إن احنا قبلنا ،إحنا ماطلبناش عبد الناصر:

 !ولكن هل إحنا قبل كده طلبنا من الروس؟ [،8/6]الخميس
 

 ؛لكن هم يحبوا يشعروا بأننا طلبنا منهم حاجة معينة ،أنا أبلغك يعنى الكالم اللى سمعناه بوتفليقة    :
نكم وضعتونا أمام أمر واقع، وال ضغطتم على األمريكان إوقلنا لهم:  ،ومن ثم عاتبناهم

 !وال حاجة
المساعدات  :قلنا ..وعايزين إيه ،قلنا: نحن أمام أمر واقع ،النقطة األخرى  

والثانى تبعتوا الطائرات. قالوا: نحن دولة كبيرة، ولكن كيف  ،العسكرية فى اليوم األول
إمكانياتنا تتيح لنا إرسال طائرات فى اليوم األول أو الثانى؟! نحن نحتاج وقت تعتقدوا أن 

 !للتدابير
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لحاح أظهروا طمئنين بالنسبة للعتاد؟ بعد اإلهل نكون م ،قلنا لهم: موقفكم اآلن  
رغبة أكيدة أنهم على إستعداد ألن يعطوا العتاد الالزم والالئق للجمهورية العربية المتحدة 

 من طائرات ودبابات وغير ذلك. ..لعراق والجزائروسوريا وا
بالتالى نستخلص من هذه النقطة، أنه إذا كانت لديكم ؛ وهذه النقطة ألحوا عليها  

 ولكن إعتمدوا على نفسكم. ،نحن نعطيكم السالح ،الرغبة فى الصمود
فيه حاجة مؤثرة عليهم بشكل غريب جدا ماكنا نتصوره؛ وهو الحركات الشعبية   

 - برجنيف وكوسيجن -مرات أكدوا  11و !اللى قامت بمظاهرات ضد االتحاد السوفيتى
والبد من  !السوفيتية –على أن هناك تيار إمبريالى يحاول اآلن ضرب الصداقة العربية 

ونحن من جانبنا ثناء  ،إذًا هم متأثرين  ..تدابير صارمة وحاكمة ومحاكمة المسئولين أخذ
 الى آخره. ..وشكر

ساعات لم  8فى الــ  ،نقطة المهمة فى المحادثات اتصالهم مع األمريكانال  
يخرجوا بكلمة واحدة عن اتصالهم باألمريكان ونوايا األمريكان. والسؤال كان: ياجماعة 
ماهو الحد األدنى والحد األقصى؟ وقلنا لهم: ماهو الحد األدنى والحد األقصى فى 

 تقديركم أنتم؟
يف: الحد األقصى هو الجالء من المناطق المحتلة وبعد إلحاح قال برجن  

وفيه عدو  ،ده الحد األقصى. ولكن أنتم شايفين األوضاع ..]يونيه[ 4والوصول الى 
 ونحن ليس لدينا فكرة عن الحد األدنى. ،محتل أراض وعنده شروط

ماهى طلباتهم  ،أنتم ليس لديكم فكرة، طيب األمريكان عندهم فكرة قلنا: طيب  
 كانت تحليالت نظرية. .ية؟ فكانت التحليالت أيديولوجيا، ضرب األنظمة التقدمية.الحقيق

ماهى طلبات الجانب اإلمبريالى الغربى؟ قالوا: ماعندناش أى قلنا لهم:   
نستخلص  قلنا لهم: رفضتم االجتماع الرباعى؟ قالوا: نعم. ،معلومات عن هذا الموضوع

كل المبادرات اللى بتبان الئقة للدول العربية إحنا نمشى فيها، ولكن نخاف بعد  ،من ذلك
يعود علينا بسوء تفاهم من البالد العربية! واضح أنه كان هناك ضغط  ..ذلك أن نخش

 !شديد على روسيا حتى من البالد االشتراكية
كان الهدف منه فى الواقع أنه متفق معانا بأن العدوان  ، وأثناء مرورنا على تيتو  

وكذلك شعرنا بأنه كان هناك ضغط عليهم  القضاء على القوى التقدمية فى العالم العربى.
 .؛ ألنه على حدود أوروبا وهو متخوفبأن ممثل ألمانيا الشرقية كان ممتاز :كبير، وقال

كم يأتى بعد اللى دويقول: ماحدث عن ،يستبعد ماجرى فى اليونان مؤخرا وأيضا تيتو ال
 األمر الذى يخلق ضغط.. ؛فى المعسكر االشتراكى هناك تخوف! فى اليونانحصل 
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 ؟على الروس عبد الناصر:
 

 على الروس. بوتفليقة    :
المحادثات األولى التى سبقت السفر الى موسكو، كان المارشال تيتو يهدئ   

لروس األمر الذى يقود الى أن ا ؛ويقول له: سوف تجد شئ كويس هناك ،الرئيس بومدين
 بدأوا يفكروا جديا فى الطريق السليم اللى الزم يختاروه.

فى الرجوع، قال األخ بومدين له: كانت هناك نقاط إيجابية كثيرة، لكن أنا لدى   
. هل الجماعة اآلن ليسوا فى حاجة .تساؤالت مثيرة بالنسبة لموضوع التعايش السلمى
ال الزم نوصى لهم نحن بمبا  !درات ياخدوها؟ألخذ مبادرات قوية، وا 

 ؟البترول ..الحد األدنى يقولوا: مارأيكم فى الخليج ووسائل ضغطكم  
 

 ده مين اللى بيسأل؟ عبد الناصر:
 

 االتحاد السوفيتى.  بوتفليقة    :
لكن واضح أنهم بالنسبة  وكأنهم ماعندهمش رأى! ؟وما رأيكم فى القتال وكذا

ويقولوا: مارأيكم فى القنال؟ وأن  وهم ينتظروا أن نقول نحن رأينا. ،للخليج لهم رأى واضح
 البترول عامل ضغط.

. الحديث عن .ساعات، التفاصيل طويلة جدا 8أنا حاولت ألخص محادثات   
الصين، اليسارية المفرطة، والبد أن نكون واقعيين، وكأنهم يتحدثوا مع ناس غير 

م من ذلك هم مقدرين غبالر ! احدث فى إندونيسيامسئولين! ويقولوا: هدؤوا أعصابكم، وم
 مسئولياتهم.

ن ، ويقولوا: إال تتغير –بما فيهم العراق  – وبالنسبة للقوى التقدمية فى المنطقة  
 االستعمار واإلمبريالية نحجوا فى إيجاد حالة من اإلحباط لدى األنظمة التقدمية.

للى عايزينه نمشى فيه الى والشئ ا ،4، 3، 2، 1هم قالوا: حددوا مواقفكم،   
مادون ذلك ، . تقريبا هم طالبين منا تفويض للتدخل لدى األمريكان.واشنطن أو باريس

 هم ليس عندهم مبادرات.
أهم شئ بالنسبة لنا هو أن العدو الزم يشعر أنه  :قلنا لهم ،فى الميدان السياسى  

والبد من وجود  ..ديدأن نخلق الحرب من ج ،إذا لم يتم التوصل الى حل سلمى معقول
 قوة عسكرية.
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 ،حتى اليصبح أمر واقع ؛يجب أن يبقى مدة معينة أصرينا على أن االحتالل ال  
 وهذه النقطة ألحينا عليها كثير، وهم قالوا: نحن مقتنعين.

طلبنا منهم االتصال باألمريكان بدون مانقول الحد األقصى والحد األدنى،   
هو فى  ،طلباتهم. وأن الدفاع عن المصالح العربيةضرورى يعرفوا من األمريكان 

 - ألنه لم تبقى إال خطوة لضربكم ؛األساس دفاع عن مصالحكم بعد الحوادث األخيرة
 إذًا مابقتش هناك خطوة للوراء! - االتحاد السوفيتى

قالوا: نحن عارفين أن هناك مبادرات، ونفكر فى ذلك. وقالوا لنا عن االجتماع   
إال أننا ال نعتقد أن األمم المتحدة  ،ويورك، قلنا لهم: واهلل ماعندنا إعتراضالطارئ فى ني

 !ستحل مشكلة عويصة بهذا القدر ،فى ظروفها الحالية
يجب أن  ولكن يجب اإلبقاء على الدول اللى معبأة معانا فى هذه األوقات، وال  

نتفائل به خير.  مجلس األمن ال ،عنها الئحة تضاف الى باقى اللوائح وال تنفذيصدر 
نحن فى الجزائر موافقين، ولكن خايفين من عملية تمويع القضية؛ ألن الثلثين غير 

 مضمونين.
ذا  ؛قالوا: نحن من الضرورى أن نأخذ مبادرات كثيرة   حتى تبقى القضية حية. وا 

وقالوا: سنرسل للقاهرة أحد  ،سيذهب كوسيجن مع وفد كبير ،سينعقد مؤتمر نيويورك
 وكان موجود كوسيجن، برجنيف، بادجورنى، جروميكو، جريتشكو. –اإلخوان الموجودين 

 
 هو جه النهارده زخاروف. عبد الناصر:

قلت له: إحنا نفكر نرسل أحد  ،هو فيه نقطة فى مقابلتى مع السفير الروسى  
وده  ..زم أحد من اإلخوان ييجىلالتحاد السوفيتى، ولكن األخ بومدين كان عندكم، وال

يخفف جدا من النقمة الشعبية عليكم. وعادتنا كعرب لما يكون عندنا مصيبة، مانروحش 
طبعا كوسيجن رايح بعتوا زخاروف قبل ماأرسل هذا،  !نستجدى، والزم حد ييجى

 نيويورك، الزم برجنيف يقعد فى موسكو.
 

 ان وهو سهل.قالوا: نحن على اتصال باألمريك بوتفليقة    :
أبلغناهم رفضنا  ،نه إيجابىلمناهم على موقف فرنسا، وقالوا: إك ،بالنسبة لفرنسا  

 لالجتماع الرباعى.
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وليس  ،أرسلنا رسالة للجنرال ديجول، وأنه أخذ موقف مبدأى ينبع من مبادئ  
ة، تكتيك. وهذا الموقف وعلى الرغم من ذلك، إال أنه بعد فترة لو الحظت كالمه بالفرنسي

 !أصبح ممكن تأويله بأى كيفية تريدها
ولقاء األخ ديجول. باألمس فى  ،واإلخوان يرون أنهم يفكرون فى زيارة فرنسا  

 وهو أن األراضى المحتلة أصبحت أمر واقع. ..اجتماع مجلس الوزراء صدر بيان مهم
اليجب أن ننسى أن فرنسا بلد غربى، ومن الصعب أن تأخذ موقف معنا   

 هذا بالنسبة للشئ اللى صار.. ومسألة االعتراف بالوجود االسرائيلى. ،للخليجبالنسبة 
باألمس جاء السيد الصادق المقدم من عند الرئيس بورقيبة، تحليالته تقول:   

إال أنه كانت هناك غشاوة فى العالم العربى، وهذه الغشاوة  ،بالرغم من الصدمة القاسية
 !زالت، والواحد أفاق من سباته، وأصبح يرى الواقع بواقعية

 
 إيه الواقع؟! عبد الناصر:

 
 أعطيك الكالم اللى سمعناه! )ضحك( بوتفليقة    :

اللى تخلينا نخرج من المهاترات  اآلن ضرورى نشوف الطرق الناجعة  
والرئيس بورقيبة  ،نشوف كيفية جمع الشمل العربى !وندخل الى طرق مفيدة ،يةاأليديولوج

 يحب يعرف رأيكم، ويبقى على اتصال معكم.
قلنا: نعتقد أنه لم تكن هناك غشاوة  ،طبعا طمأناه بدون الدخول فى تفاصيل  

ون العدوان جاء على الدول التقدمية. وقلنا: ممكن أن يك .على معظم الجماهير العربية.
 ولكن ذلك اليمنع من أن نبقى على اتصال. ،هناك اختالف فى التحليل

 بقوم حتى يغيروا ما ر مايبالنسبة للملك الحسن الثانى، قال: "إن اهلل ال يغ  
 !ده الخطاب الرسمى بتاعه والفلسفة اللى دايرة فى المغرب ..بأنفسهم"

لومات اللى دى المع مش عارف هل فيه حاجة لالتصال بالمغرب وتونس؟  
 عندنا. 

موقفنا فى األمم المتحدة .. ولكن هناك أسئلة واضحة بالنسبة للمبادرات السياسية
ومجلس األمن، ونشوف كيفية التنسيق فيما بيننا حتى نكون جبهة موحدة، وعلى األقل 

 اللى قطع عالقاته واللى ماقطعهاش. ..العرب يتكلموا بكالم واحد
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بين السوفييت واألمريكان، ضرورى أن نجد الطرق النقطة الثانية: اللقاء   
ن اإلنسان يوضح أفكاره إرورى ض ..حكاية الحد األدنى واألقصى ،لتوضيح أفكارنا

 ة.بجدي
فى المبادرات السياسية اللى يتكلموا عليها واجتماع الدول األربعة الكبار، ووجدنا   

 أن روسيا على استعداد للحضور.
 سوف يجتمعوا أم ال يجتمعوا؟وزراء الخارجية العرب   

 
 إنت مش رايح؟ ،ده بكره فى الكويت االجتماع عبد الناصر:

 
ال.. إحنا أخدنا قرار وشرط أساسى أن الوزراء يأتوا بصالحيات اللى تخليهم ياخدوا  بوتفليقة    :

ويأتى الواحد يقول: سأراجع  الكالم ش فىبحيث النخ ؛السياسية واالقتصادية التدابير
 !حكومتى وأطلعكم على الموقف الى آخره

فاالجتماع  ؛وقلنا شئ ثانى: إذا كان هناك فيه رغبة فى تدعيم الموقف العربى  
ولكن يكون االجتماع كسابق االجتماعات من تعهدات  ،حتى على أى مستوى يكون مفيد

 فال فائدة من ذلك! ..والشئ ينفذ
شاعات عن أن السعودية بدأت تضخ.بالنسبة للبتر     ول، هناك أخبار وا 

 
 بدأت. عبد الناصر:

 
 أيضا كيفية مساعدة الدول التى قطعت البترول وتتأثر بذلك؛ وهى العراق. بوتفليقة    :

 مشكلة القواعد األمريكية والبريطانية فى البالد العربية.  
 

 ؟تقصد ليبيا يعنى عبد الناصر:
 

 ودية.والسع بوتفليقة    :
 

 هم بيقولوا ماعندهومش. عبد الناصر:
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 طارت من المغرب. 26عندنا معلومات أن طائرات  بوتفليقة    :
 

 المغرب عنده قاعدة؟ عبد الناصر:
 

 !اثنين بوتفليقة    :
 

 بصورة غير رسمية يعنى. عبد الناصر:
 

قدام وهم يجهزوهم حتى تصبح نه هناك اثنين إهم ال يقولوا أنها قاعدة، بل يقولوا:  بوتفليقة    :
 وعندهم طائرات تسير على مسافات بعيدة. ،هم هناك اآلن ،جاهزة

 
 ناخد استراحة.. نتعشى. عبد الناصر:

 اتفضل.  
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