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ى ونرجو إن إخوانا ف ،ول مرةبنشوفهم أل ىفرصة سعيدة جدا وبنرحب باإلخوان الل عبد الناصر:

األخ زكريا  إننيتى ى وفعال يعنى أنا كان ف .يكونوا بخير - فى دمشق - سوريا
ويمكن كلنا كانت حالتنا النفسية  لظروف عندنا. نا مشغولينكبس  ،يروح عندكم

  .للخارج حتى - نتم عارفيناما ى ز  -ال تسمح لنا بالحركة 
 هبس برض ،إخوانا الجزائريين وعدتهم إن األخ زكريا هيروح هحتى برض

اللى الحالة النفسية والظروف  وأنا بعت لألخ بومدين وشرحت له ،يمشىماكانش 
حناو  .افيها أيض احنا إن وعلى كل حال  ،على مبادرتكم بإنكم جيتم شاكرين لكم ا 
أو حد من عندنا أو حد من  ،بين القاهرة أو دمشقفيش فرق اكلنا واحد وم احنا

 .عندكم
 

وال شك  ،الحزبى أنقل لكم تحيات رفاقنا ف ..خوةذا سمحتم لى سيادة الرئيس واإلإ: زعين
حناو  ،ذلكى وال شك ف ..الظروف العصيبة معكمسويا إننا كنا نعيش  ين مقدر  ا 

ى من جملة األسباب التفقط هى  وال شك .خيربعد لقائنا األ اللى مررتم به الظرف
ن تسمحوا أوأرجو  .الظروف ومشاغلكمهى  ..اإلتيان ونتشاورى جعلتنا نتأخر ف

حناو  ،الجلسات فيها بعض الرسميات ال أعتبر هذهن أى ل ى ف اكبير  اقطعنا شوط ا 
نتم أو  ،ن نصمد أمام التحدياتواآل ،سرعةى فيش شك األمور تمر فاوم ،تناءالقا

ى ال تقل عن الضغط الحاصل ، التفى سوريا تقع عليناى الت مقدرين الضغوط
 .والحمد هلل النزال صامدين وسنصمد .على الجمهورية العربية المتحدة.

أى  – ونحن ،الطريق الصحيحى القضية ففى أن نضع ننا متفاعلين ا  و 
ن أ ايراد لهى وليست السياسات الت ،من نقرر مصير هذه األمة -الشعب العربى 

ى ليس هنا ولكن ف -ى ن الشعب العربأوقت نشعر فيه ى وجئنا ف .عليناتفرض 
  .بدأت الثقة تعود له -كان كل م
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فى الجمهورية العربية  ن نعلم بسرعة حجم االنتصار الذى سجله األبطالأوعلينا 
بالنفس إنها تركت انطباع ثقة  :ن أقولأويمكن  .(1)بإغراق هذه المدمرة المتحدة

  .مام هذه التحدياتأعند الجماهير وبالصمود 
لم ننقطع عن ما يجرى من سوريا ى إننا نحن ف :اختصارى ن نقول فأويمكن 

لقد  .ى انسانأى من الدول الكبيرة ولم يزرنا أوالحقيقة لم يكن لنا اتصاالت مع  ،حولنا
 .ترونوجئنا لنتبادل الرأى ونسمع تقدير الموقف كما  ،بطبيعة الحالسلكنا هذا المسلك 

 ؛الجمهورية العربية المتحدة ونحنى تقع على عاتقنا فى القضايا التهناك جملة من و 
ى ن نسير عليه ليضعنا فأالذى يجب  األسلوب هو ماكيف و ى ويبقى كل هذا يدور ف

التى تكسبنا  الوحدةطريق الموحد ى العربى الطريق الصحيح لبناء المجتمع االشتراك
 .القوة

ه هذى ن تسير األمور فأكيف يجب  ،يعطينا ما يراه نأذا سمح الرئيس ا  و 
نقل كل أن أ نىنا يمكنأو  ؟ن نتبعهاأيجب ى ويتصور المسائل الت ،العالم المنطقة من

ث دلم يح :وكما قلت ،الداخل وفى الخارجى ف وما ،هذه الفترة المنقضيةى قد قطعناه فما
  .اتصالى أبيننا وبين الدول الغربية الكبيرة 

ن التقينا هنا أماذا حدث منذ وأيضا سوف أنقل  ،العراقهناك رفاق لنا زاروا و 
منها الكفاح  ..والقضايا كثيرة ،بيننا وبين العراقى وما النتائج والمواقف الت ،خر مرةآ

 .المسلح والفدائيين
 

 )ضحك( ؟تكلم يعنىأعايزنى أنا  عبد الناصر:
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصرية وتدخل  ةقليمييالت المياه اإلإبأن تخترق المدمرة  ىأمرت قيادة الجيش االسرائيل ،1691يونيه  5 عدوانبعد  (1)

 .المدمرةهذه لى قيادة القوات البحرية بتدمير اصدرت توجيهات  1691أكتوبر  11 وفى .المنطقة البحرية لبورسعيد
هجم اللنش األول بإطالق ف ،بورسعيد لنشين صواريخ )كومر( السوفيتية ىوعلى الفور جهز قائد القاعدة البحرية ف

فتم إغراق المدمرة  ى؛نصاروخ أصاب جانب المدمرة إصابة مباشرة فأخذت تميل عل جانبها، فالحقها بالصاروخ الثا
يتكون من نحو مائه  ىوعليها طاقمها الذ ،ميال بحريا شمال شرق بورسعيد 11إيالت على مسافة تبعد االسرائيلية 
 رحلة تدريبية.  ىلى دفعة من طلبة الكلية البحرية كانت على ظهرها فافرد إضافة 
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ن أل ،. بخصوص زيارتنا للعراقلم نتصل بالدول الغربية الكبرى :نا قلتأيعنى  )ضحك(: زعين
 !سلوبلقينا نفس األ هوجينا بعد كد ،إن العراق يساعدنا هحصل هنا قبل كدى الكالم الل

حتى وهذا الشئ  ،طور الوعدى ن األمور التزال فولحد اآل ،وبعتوا لنا وحدة عسكرية
بقواته ن العراق يساعدنا ونحن قلنا هنا: إ طور الوعد.ى ن لم يحصل والزال فاآل

 . هذا الشئ لم يحدث حتى اآلن!.العسكرية
 

الملك حسين لى طلب كانوا معتمدين ع ،هذا الموضوعى ذا سمحت لى فإهم يعنى  عبد الناصر:
وا بيجدوا أهمية لبقاء قواتهم هناك نكمان كا بس هم ،العراقية من األردنسحب القوات 

دلوقتى لكن الحقيقة و  ،األردنإنهم مش عاوزين يمشوا من نا كنت مالحظ أو  .األردنى ف
 !بسحبها بعدما كان بيطالبالملك حسين بيطالب ببقائها 

 
 .الحقيقةحصل معنا ى : هذا الل زعين

 
ى أن عمل مستمر عشان نشيل يوعايز  ،وانتم والعراق عايزين تتصافأعلى العموم  عبد الناصر:

الة من هرار باستمبيحيط بيكم  :قصر العروبةى اجتماعنا فى قلت لكم فوزى ما ،رواسب
إن ى المستمرة بتنفع فالشخصية واالتصاالت واالتصاالت  - برهتصور اب -الغموض 

 سهل ويسير. التفاهمثم يكون بعضها، الناس تعرف 
 

ن احناو  ،نا حبيت أختصرأالحقيقة حاصل بينا و ى : هذا فزعين  كل ما يفوت يوم ا 
 ومقدرين الظروف. ،الخالفات نحتك ونتصل عشان نحلما إن احنابنحاول 

 
نهم او  ،انهم هيبعتوا قالوا لنا:هم  عبد الناصر: ى الكالم الل هود ؛سورياييجى لساس أتفقوا معاكم على ا 

سفره الى وغاب فترة طويلة نتيجة  هنا فى أول مرة، لى وزير الخارجية لما شوفته قاله
موجودين  إن احناحسابنا ى ف الزم نضع ،المنطقة من العالمم عن هذه لولما نتكسوريا. 

كل ناحية ى كبير ف لها تأثيرهناك قوة كبيرة ن ا  و  ،فصلةش منطقة منحنااماضمن العالم 
  .ىمن النواح
حناو  ى حسينا إننا ف ،أما كان الدكتور ماخوس هناكوالنية بعد نيويورك األ ا 

وعالقتنا  ،لى درجة التوتراووصلت عالقتنا باالتحاد السوفيتى  !صعبى وضع سياس
نجلترا  أمريكاب   !منتهى السوءى فكانت وا 
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والسياسة عامل كبير  ..ال استمرار للسياسةإفهى ليست  ،ذا تكلمنا عن الحربا  و 
ذا تكلمنا عن الحرب  .جدا مش معنى  ..الحرب الشعبية وكذا - زى أنتم ما بتقولوا -وا 
استمرار  :هى الحرب ؟الحربتعريف  ماهو ..معروفألنه  ؛السياسةنعمل بإننا ال هذا 

 ..طالق النار وال نستطيع استئناف الحربإفطالما قبلنا وقف ؛ خرىأللسياسة بوسيلة 
  .بكل أشكالها المختلفةن نباشر السياسة أ فيجب

ا على كل وقلت لكم أيض ،موقفنا العسكرى بالكاملنا قلت لكم على أفى الحقيقة 
حناو  .هخفايا  .سياسية بعض العوامل..قدرنا عسكريا تقديرات وبنينا عليها فى هذا  ا 

على مش إننا مش قادرين  ؛كنا غير قادرين على اتخاذها اللى احناالتقديرات العسكرية 
ن أل !ندافع عن الضفة الغربية للقناةدى إننا مش قادرين نحمى أو  ..ال، الهجوم

فاع جوى، مافيش وسيلة إنذار، طيران، مافيش دفيش ام ..وأسلحة قواتماكانش عندنا 
لكم ده بكل نا قلت أو  !ى حاجة خالصأمافيش  ،مافيش أسلحة مضادة للطائرات

 ؛بتجهز لهجوم جديد اسرائيلن إسبوع يجينا خبر بأوكنا كل  .صراحة، وبكل وضوح
لنا خبر إن ى جيإن كل أسبوع بيمتعودين على حتى بقينا دلوقتى  إن احنالدرجة 

  !الضفة الغربية للقناةالى اسرائيل هتعبر 

حناو  ،الدفاع الجوى بالكامللم نستكمل الزلنا  النهارده العمليات العسكرية ى ف ا 
  :لى مراحلامقسمين 

للجو والبر  ضرورية جداوهى  ،هى مرحلة الدفاع الكامل ..ولىالمرحلة األ
حناو  ،التدريب من ناحيةيضا لقدرتنا أبالنسبة و  .والبحر قررنا إننا نغير نوعية الجيش  ا 
 .بياخد وقتأيضا ودا  ..هكدى وبدأنا ف

على  اسرائيلسيطرة .. إحنا ممسوكين من رقبتنا بواسطة والمشكلة التانية
وحصلت خساير  ،وا يعملوا خساير كثيرة جدار ؛ وبمدافع الهاون يقدالسويس واالسماعيلية

ألف، وكانت  151لية فيها ألف، اإلسماعي 181السويس فيها ومعروف إن  !كتير
ما تبتدى المعركة بالمدافع نقدر نسبب لهم خساير أوالحقيقة الخساير أكثر فى األطفال! 

 ،خالء السويس واإلسماعيليةإوعلى هذا قررنا  ؛على المدنلكن هم بيضربوا  ،كتير
ى ودلوقتى بنفكر ف، ألف من السويس واإلسماعيلية 111وعملت عملية تهجير 

 .بورسعيد
حناو  عشان نقدر نقوم بعمليات عسكرية  ؛بنحاول نيسر السبيل بالنسبة لينابهذا  ا 

والموضوع  .على السويس واالسماعيليةأو الهاونات أو نتلقى أى حرب وهجوم بالمدفعية 
عايزين  او ناذا كا  و  .ن دى حرب والحرب بيموت فيها ناسأل ؛كانش بيقلقنى كتيردا ما
بحيث نقدر نعمل  تساعدناليات آوماكانش طبعا عندنا  الغربية بيعبروا! للضفة يعبروا
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وكل دى عوامل كانت موجودة قدامنا  ..ألف عربة 18الحرب ى وفقدنا ف ،هجوم مضاد
  .من الناحية العسكرية

كنا ممكن  إحنا ،ىهو العامل االقتصاداللى موجود قدامنا.. العامل التانى بيبقى 
للناحية بالنسبة  الذروةبلغنا حتى إذا وبعد ديسمبر  ،نصمد اقتصاديا حتى ديسمبر

 اعملهعمل جيش، وبأعمل اللى بانسلم؛ ألنى بن أمامنا إال العسكرية لم يكن أ
 وماعنديش عيش.. خبز! 

صمودنا اقتصاديا ينتهى وكان  ،وعملنا كل السبل الممكنةكنا ضبطنا ميزانيتنا 
حتى نحصل نستسلم بال قيد وال شرط؛ ن أيناير ى علينا فقبل نهاية ديسمبر، وكان 

هم ى الل -طن من القمح والدقيق  108110111 - بنستورده اللى احناعلى القمح 
  !مليون جنيه تقريبا 61حوالى ب

بيدخل فيها قناة السويس  ؛مليون جنيه 111االقتصادية كانت حوالى خسارتنا 
الى  ..المتحدة والغرب حسب الظروف الموجودة والواليات؛ فى سيناءبار البترول آو 

 آخره. 
على فرض إن الدول العربية  -طب إفرض إحنا قفلنا البترول وحولنا األرصدة 

وتحويل األرصدة، وفى آخر ديسمبر  تكون النتيجة مع قفل البترولماذا  –ستفعل هذا 
بهذا العمل أى هدف من لم نحقق  نناأمعنى هذا ! ؟ماعندناش عيش فى مصر

  .األهداف
 !إذا لم يساعدنا العرب المنتجين للبترول معنى هذا إنى بأسلمهو هدفنا؟ ذا ما

 ،وعلى هذا األساس رحنا مؤتمر الخرطوم .وكيف يمكن لنا الصمود ،فنا هو الصمودهد
حناو  وهم أصال  ، وأنا قلت لألخ ماخوس هذه العملية بوضوح.اتكلمنا على البترولى الل ا 

والكويت بالذات  ،يقاف ضخ البترولإكانوش موافقين على قبل مانثير هذا الموضوع ما
 ،فيش بترول هيوقف ضخهاوكان من الواضح إن م .كانت رافضة وليبيا والسعودية

  !ا هيحول األرصدةن ماحدش أيضإ وكان من الواضح
 . هذا هو وضعنا االقتصادى،هدفنا هو الصمود إحنا ..تعالوا :ناأولكن قلت 

يه و   ..تحبوا تقدموا جيش مذا كنتا  و  ؟بالنسبة لهذا الوضع االقتصادى مساهمتكما 
إحنا مابنعتبرش ده حسنة،  ،مستعدين ناخدها ..ومساعدات عسكرية مستعدين ناخده،

 ولكن ده واجب فى سبيل فلسطين.
مليون جنيه ثم  115األصل ى كانت ف ،مليون جنيه 65 ـوطلعنا من المؤتمر ب

حناو  !خفضت من الناحية  هود ..هيخلينا نصمدحتى لو أقل مبلغ ى كنا بنالقى إن أ ا 
  .االقتصادية
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نتم الوضع ألكن بالنسبة لكم  ،همية مؤتمر الخرطوم بالنسبة ليناأودى كانت 
حناو  .هذه العمليةب ؛ لم تتأثروابيختلف اقتصاديا ق ب  ولكن كان هيكون س   ،رضأفقدنا  ا 

مين هيصمد  ..مليون جنيه 111ى كانت بتجيب للابيننا وبينهم على قناة السويس 
مليون جنيه.  15من السياحة والبترول حوالى وف إننا عندنا خساير شهرية ر ومع ؟كترأ

وتعهدوا  !مما كنا ننتظرأكثر  فى تصورناطلعنا بيها من الخرطوم كانت ى والنتيجة الل
 وتحويل األرصدة! وتحرروا من عملية البترول ،بالدفع حتى تفتح قناة السويس

وضاعنا مع االتحاد أكان علينا أول حاجة نصلح  ،السياسيةى ونيجى للنواح
أن نستغنى عن االتحاد ال نستطيع نحن وبصرف النظر عن أى شى  ،السوفيتى

ى هم الل ..ىالعسكر  نافى الميد :أوال السوفيتى إطالقا؛ وبنعوزه فى عدة ميادين:
 أسلحة من الغرب!نشترى ماعندناش فلوس دانا أسلحة إالغرب لو وحتى  ،بيسلحونا

إحنا موقفين الخطة  ؛ياإما ناكل أو نسلمى الضغط االقتصادعملية ى وقدامنا ف
عاملينه  اللى احناونتيجة للحذر  .عندنا لألكلى موجهين كل الفلوس الل إحناكلية، 

  .السوقى وضعنا كويس وما عندناش اختناقات ف
تكون أوضاع سليمة مافيش فيها مشاكل؛  ةداخليالوضاع األحريصين إن إحنا 

الناس بعد النكسة عندها حالة ضيق، والضيق اللى ممكن تتقبله فى أى وضع عادى، 
  !ال يمكن أن تتقبله فى هذا الوضع

ل فيها لنق إن احناالداخلية نحاول  جبهتنامرات علينا كثيرة، الزم اهناك مؤ  إذا  ف
 المشاكل على قدر اإلمكان.

تنا مع االتحاد السوفيتى مشيت فى مرحلة متوترة اعالق إن احنا :بأقدر أقول
نتهاء الدورة االستثنائية فى ، حصل توتر مع إخوان فى نيويورككان اإلأثناء ما .جدا

األمم المتحدة، ووصلت العالقات بينا وبين االتحاد السوفيتى الى أسوأ مايمكن أن تصل 
ليه؟ لما  !عبد المنعم رياض هناك  ماعاملهوش كويس لما بعتنا إن احناإليه، حتى 

 :كان بيقول -عايزين طلبات كذا وكذا  :قولنعندما  -كان هنا، كان بيقول  (1)زخاروف
 ؛وعملنا حاجات لما كان زخاروف موجود وحاجات !ده مش كفاية زودوا كذا وكذا .أل.

وحاجات نبقى  ،هيدوها لناباحث فيها تمش هن ..تفاقيةير االعبد المنعم لما يروح غ  
  نتكلم فيها.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المارشال مانفى زخاروف.. رئيس أركان حرب الجيش السوفيتى.( 1)
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فضلوا يتكلموا وشالوا حاجات  !أل.. نتكلم :فلما راح عبد المنعم رياض قالوا

علينا ضغط علشان نتماشى معاهم فى موقفهم  إن احنافبان  !ونقصوا حاجات
ذا لم نتماشىالسياسى إذا كنا  !معاهم فى موقفهم السياسى هم مش هيدونا أسلحة ، وا 

كان عندنا أسلحة  إحناإذا كنا  !بدون أسلحة فمش هنحارب ..عايزين نحارب
 !إزاى هنحارب بدون أسلحة؟ف ..وماعرفناش نحارب

اللى طلبوها علشان  تفاقيةثم حصل أيضا نوع من الخالف بالنسبة لال
حناو  ..سكندريةإ  ..قيةذوش فى موضوع الاليتإنكم أنتم ما ممش ونتج عنه ؛رفضناها ا 

 تفاقيةألن طبعا مشينا األول فى اال !السبب فى الناحيتين إن احناقطعا هم حسوا 
 علىية ئعلما بأن كان فيه موافقة مبد ..ثنين فجأة وبطلنااال إحناوبعدين جينا  ،تكتبتاو 

 الموقف.
نا جبنا سفيرنا بعت إحنانتيجة للحاجات دى وصل الوضع الى التوتر، وبعدين 

نتم عاوزين إيه؟ إويقول له:  ،يروح يقابل كوسيجن :وقلنا له ،من اإلتحاد السوفيتى
وعمل  دجورنى،وكوسيجن وبا برجنيفرياض وقابل ثم سافر محمود  .ونبتدى حوار

 يت.ينه يتكلم مع السوفاتكلمنا معاه بصراحة على إا جه تيتو هنا مثم ل ،محادثات هناك
 ..جى لنا األسلحة اللى اتفق عليها عبد المنعم رياضيوبعد كده كان المفروض ت

  .بتدت األمور تتسوىاولكن بعد كده جت األسلحة و  !تأخرتإماجتش.. 
تنا مع االتحاد السوفيتى ااستعدنا عالق إن احنا :نا النهارده بنقدر نقولأعتقد اوب

ن حالة التوتر اللى كانت موجودة مع الروس من  ،الفهمعلى أساس  ناحيتنا أو من وا 
منهم ألفكارنا ويمكن أملنا أكثر من  ةوفيه استجاب ،نسجام كاملاوفيه  ،نتهتاناحيتهم 
ده اليمكن قبل  !؟يههجوم إ ؟إيهويقولوا:  ،ا بنتكلم على الهجومألن قبل كده كن أفكارنا.

 !سنوات وشئ من هذا القبيل، فمافيش داعى تتكلموا فيه 3
على استعداد نساعدكم فى  إن احنا :بيقول ،برجنيفلى رسالة من  النهارده جت

فى  بأننىهو بعت السفير مخصوص يوم ما طلع الخبر  .تكوين الجيش الهجومى
وكان فيه أخبار طلعت إننى  -ثانى يوم انتحار عبد الحكيم اهلل يرحمه  -سبتمبر 
كامل  حوكانوا بيلحوا الحا ،فهو جاب السفير وركبه طيارة وبعت معاه رسالة ،استقلت

ن أى يأس فى هذه المرحلة هيعلى وجود الصداقة بين البلدين ومع العرب ودى ، وا 
 !ياتكل العمل علىويؤثر  ،الدنيا فى داهية خالص
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فمش كل يوم  ..أنا قلت لهم: أنا استقلت مرة وخالص ،وأنا عملية االستقالة
وبعد كده أنا طلبت منه  !قاعدين "حتى يقضى اهلل أمرا كان مفعوال" إحناف !هنقدم استقالة

  بعض حاجات وهم قبلوا هذه الحاجات.
وبعتوا لى  - هو جواب قوى -أيام هم بعتوا جواب لجونسون  4من قيمة 

 !نها قويةإكوسيجن لجونسون، باين من لهجة الجواب  .. بعتهالصورة
وجهات النظر بين االتحاد السوفيتى  ىن مهما كانت هناك خالفات فإفى رأينا 

بكل وسيلة من الوسائل  إن احناوواجبنا  ،فنحن ال نستغنى عن االتحاد السوفيتى ؛وبينا
ن احنانحل هذه الخالفات و  إن احنا نهم إوواجبنا أيضا أن نراعى  .موقفنا همنفهم ا 

 !ألنهم إدونا األسلحة ؛يونيو 5أصيبوا بصدمه كبيرة جدا بنتائج فى 
 - عندنا بالذات -الجيش عندنا فيه حمالت  ىف ،نراعى إن احناوواجبنا أيضا 

يدونا بويعلموا بأن فيه كالم عليهم وعلى طياراتهم و  ،وهم يعلموا بهذا ،على الروس
ن  !رة المدىطيارات قصي تقدر توصل  اسرائيلو  ،عندها طيارات طويلة المدى اسرائيلوا 

حنالنا و   !مانقدرش نوصل لها ا 
وحصلت مشادات  ،بل هذا الكالم اتقال لزخاروف هنا من الضباط والطيارين

كم طياراتنا اإذا كنتم مش عاجب :وفى اآلخر زخاروف قال لهم ،بينهم وبين زخاروف
 !شتروا الميراج أحسنب، إذا كانت الميراج أحسن روحوا ان الغر روحوا اشتروا طيارات م

ن ساعدوا اليهود مريكاعلى أساس إن األ ،ويعلموا أيضا إن قامت حمالت عليهم
إن لدرجة  .وكان موقفهم أيضا فى هذه المرحلة موقف سئ جدا. ،ساعدوناشوهم ما

 ! ألول مرة هنا حطينا حراسة على السفارة السوفيتية احنا
فى  إن احنانديهم العذر، ومن واجبنا برضه طالما  إن احنافمن الواجب برضه 

 نحاول نفهمهم موقفنا ونفهمهم كل شئ. إن احنا ..حاجة اليهم
وعلى قد  ،لهم كلمة هناك - شارينالخبراء والمست - أيضا الناس الموجودين

فهم  ؛ستخدام جيدستخدمها اتستوعب األسلحة وتستطيع أن تيحسوا إن قواتنا المسلحة ما
 يتشجعوا ويدونا أسلحة أكثر وأسلحة أحسن.

هو سافر ورجع من يومين وحل لنا مشكل كبيرة  ،الخبراء الموجود هناكبير و 
ده الجزء الخاص  .جدا كانت معلقة فى النواحى العسكرية مع االتحاد السوفيتى.

 باالتحاد السوفيتى.
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أيضا يجب أن  وجدنا فى األمم المتحدة إحناف.. بعد كده موضوع األمم المتحدة
 !على كل حاجة ..أل ..نقول أل إن احناوتحركنا السياسى مايكونش ب ،نتحرك سياسيا

 ،عايزين نتفاوض مع العرب وعايزين سالم :ألن اللى باين دلوقتى إن اليهود بيقولوا
حناو   !كل حاجة بنقول أل عليها ا 

الدول الكبرى من ن هناك شئ متفق عليه إ ،من الواضح فى هذا المضمار
ذا  ،جميعها ذا تكلمنا عن السياسة فيجب أن نضع الدول الكبرى أيضا فى حسابنا، وا  وا 

ن فيتنام بدون أل ؛تكلمنا عن فيتنام يجب أن نضع الدول الكبرى أيضا فى حسابنا
اعدة هذه المس !نها تصمدإتحاد السوفيتى والصين ماكانتش تستطيع أبدا مساعدة اال

 لفيتنام هى مساعدة ذات شقين:
 .الشق األول: عسكرى

 .الشق الثانى: اقتصادى
مشلولة شلل وهى  -العملية اللى هى فيها  ستمر فىتعيش و تقدرش توفيتنام ما

 !خدوه الناس وبياكلوهاإال إذا كان فيه رز بي -كامل 
الحقيقة المساعدات االقتصادية اللى اتقالت لنا والمختبرات اللى جت  إحناف

 !مافيش حاجة أبدا، اتبرعوا لنا بشوية مربى وشوية دقيق وشوية مكرونة وانتهى الوضع
ألف  351 دونا إ، هم قمح مليون طن 108بعتنا للروس وقلنا لهم: عايزين  إحنا

 ! على أساس بندفع ثمنهم
 وقالوا: أل! ،لالتفاقيات التجارية منهم عربيات وفقا طلبنا إحنا ،بل أكثر من هذا

الحقيقة  - للجيش –هنشترى عربيات وندفع بالعملة الصعبة  إحنادلوقتى  :لهم طب قلنا
نحاول معاهم إذ  إن احناولكن حصل تفكير  ،نجيبها من الغرب إن احناكان فى رأيى 

وبحيث يبقى  اتفاقيات تجارية. هم وافقوا على هذا. ٪15عملة صعبة و ٪15دونا بـ ي
نجيب عربيات  إن احناحسن لنا أجيبش أنواع جديدة، نعندنا نفس النوع الموجود ما

وسسيعتمد فى المستقبل على العربات  ىألن الجيش معتمد على العربات الروس ى؛روس
 .ىالروس

نجيب من بنحاول  إحناف ؛هم ماعندهمش ،بالنسبة للمدافع المضادة للطائرات
 اتفاق مع يوغوسالفيا هيدونا وهندفع جزء من العملة الصعبة. ناالغرب وعمل
 

 ؟زعين: من يوغسالفيا
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 ؟. بكام يا زكريا.هآناصر: عبد ال

 
 عملة صعبة. يهبندفع السنة دى مليون وربع جن ،سنين 5هى على  محى الدين:

 
بلد زى  ىألنه بيجيب مستلزمات االنتاج بالعملة الصعبة ف ؛: هم الحقيقة لهم حق فى هذاعبد الناصر

حناوهو واخد ترخيص، و  ،يوغوسالفيا وده صعب مش  ..لمصانعنا هنا نجيبهعايزين  ا 
 وأظن هو جايبه من سويسرا أو السويد. ،عارفين

 ،عليه بالذاتلبرجنيف بالذات للطيران الواطى، أنا بعت  1405بالنسبة للمدافع 
 ،31خوانا فى الجيش مش عاجبهم الـ إ! ملم 31هيدونا  1405 عندهمش: ماقال

 ! من ال شئأحسن ساس أنه شئ أقبلنا على  إحناولكن  !ده مدفع غير حديث :وبيقولوا
نها هتدينا إالصين كانت وعدتنا .. وده بيرجعنى هذا الموضوع للدول الكبرى

أعلنا هذا. ولكن بعد  حناا  ألف طن قمح، و  151نها هتدينا ا  مليون دوالر و  11قرض بـ 
بل هم وعدونا يدونا أسلحة مضادة  ،هنا رجعوا كلية فى هذا الكالم دجورنىجه با ما

ولكن  !، خدوا منهم اللى عايزينه: روحوا ألصدقائكمللطائرات وأسلحة صغيرة، وقالوا لنا
 !أنكم هتستمروا فى القتال لوعدكنا هنديكم هذا الكالم فإنه كان  إحنا

قدرش أبدا الحقيقة وهو أن الدول الكبرى مان اللى بنتكلم فيه نرجع للموضوع
 لما بنتكلم عن األوضاع السياسية. ..نفصلها عن األوضاع السياسية

حنااتكلموا على القرار بتاعهم، و  ،لما راح رياض لالتحاد السوفيتى اتكلمنا على  ا 
 القرار بتاع تيتو، هم وافقوا على موضوع قرار تيتو.

إن احنا العملية  ؛فى األمم المتحدة إننا نكون فى منتهى المرونةكانت خطتنا 
طب يقولوا  ..أل :نقول ،قتراحات برضه، بدل ما يتقال لنا شئاولكن نقدم  ،قولش ألمان
  !مشى وبست اسرائيلن إبنقول  !يهإمانعرفش نقول عايزين  ؟يهإعايزين  :لنا

، نجلترا، اروسيا، أمريكاشئ موجود فى هذه العملية بالنسبة للدول الكبرى ) يهف
وأظن  !نمريكاموضوع ال يختلف فيه الروس عن األ وهذحقيقة،  اسرائيلأن  وفرنسا( وه

 .ماخوس فى نيويوركده كان واضح يا
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ضى نقالزم و  اسرائيلالزم نبيد  إحنا ..أل :بنقول لهم إحناهم بيقولوا لنا بهذا، 
بادة  اسرائيلطبعا الكالم النهارده عن القضاء على  !وكذا وكذا اسرائيلعلى   اسرائيلوا 

األرض تحتل من  اسرائيلن أل؛ ى موضوعذوالكالم فى هذا الموضوع كالم غير 
 ..الهدف؟ الهدف ماهوفيجب هنا أيضا أن نحدد  !أمثال مساحتها 5أكثر من  العربية

  .هو إزالة آثار العدوان
كان رأينا إن  إحناحينما تكلم الروس على حق كل دولة فى المنطقة فى البقاء، 

مع الدول العربية كل على  اسرائيلينما اجتمعت ح ؛46هذا الكالم مقبول من سنة 
وهذا  ،الهدنة بنجد فيها كل هذا الكالم اتفاقيةولما نقرأ  .الهدنة اتفاقيةنفراد ووقعت إ

 نناقشه.الكالم ليس هو الموضوع الذى 
ية، سرائيلة االمو كالهدنة موقعة بين الحكومات، الحكومة المصرية والح اتفاقية

 واللبنانية واألردنية. ،يةسرائيلبين الحكومة السورية واال
أيضا هذا الكالم موجود فى  ،تكلموا عن إيجاد سالم فى المنطقةاما وبعدين أ

حناو  ،46الهدنة اللى موقعة فى رودس سنة  اتفاقية  :حنا قلناإ ،اسرائيلما قلناش هنبيد  ا 
 ولكن الكالم عن السالم فى المنطقة مش جديد. ،هجمت هنعمل كذا اسرائيلإذا 

 !اتكلموا على المشروع األخير يا دكتور ماخوس اللى أنتم رفضتوه
 

 السوفيتى. -ماخوس: األمريكى 
 

ولما العرب  ،حنا تبنيناها  مريكى و أده مش مشروع سوفيتى، ده مشروع  :قولوا: السوفييت بيعبد الناصر
 رفضناه. إحنارفضوه 

أن الموقف األمريكى يتصلب أكثر  ،بعد رفض هذا المشروع ضحكان من الوا
وأظن تيتو قال  ،أغسطس قالوا عدة حاجات 6وفى جوابهم لتيتو بتاع  ،ويتشدد أكثر

 ..لكم
السوفيتى  -ريكى ر األماأول شئ إن القرار ده الزم ينفذ، اللى هو الزم نقبل القر 

 أول حاجة.
 .اسرائيلثانيا: طريقة تنفيذ هذا القرار يكون بمفاوضات بين العرب و 
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 ..تفسيرهم للقرار هو :قالوا بعد كده
 5لى اوبعدين االنسحاب لن يكون  ،فى خليج العقبة وقنال السويس اسرائيلحق 
ثم  ،نزع سالح سيناءيروا ضرورة  :وبعدين قالوا ،خطوط يتفق عليها الىيونيو ولكن 

وموضوع  ،يروا ضرورة تدويل منطقة قطاع غزة، وعمل تعديالت فى الجبهة األردنية
 القدس يحصل عليه كالم.

 وموضوع الالجئين أيضا يحصل فيه كالم. ،لتيتو همده تفسير 
ن الموقف ئية لألمم المتحدة كان من الوضح أبعد انتهاء الدورة اإلستثنا إذا  

 !وتشدد وفيه تعنت فى الموقف األمريكىاألمريكى يتشدد 
ن نجذب الروس ولذلك أوكان من المفروض  ،الروس سابونا خالص الحقيقة

 إحنا ،لو تقبلوا هذا القرار :والروس قالوا لنا .وهناك حصل تفاهم ،محمود رياضبعتنا 
 فى مجلس األمن نستطيع أن نعمل فيتو على أى تفسير إنتم مش عاوزينه.

هذا هو التفسير األمريكى للقرار، ماهو تفسيركم  :لهم روحنا للروس وقلنا إحنا
تفق معاكم على حل نالبد من حل الموضوع سياسيا، فببتقولوا: إذا كنتم  أنتم لهذا القرار؟
تستخدم  اسرائيلهل تفسيركم ليه إن ؟ تفسيركم لهذا القرار ماهوولكن  ،للموضوع سياسى

 بنعمله. إحنانتم بتشوفوه روه واللى إفسنتم هتإاللى . قنال السويس مثال؟ قالوا: أل.
وكان محمود رياض يتصل بمندوبكم  ،فى نيويورك حصل إتصاالت مختلفة
 دائما ويتصل بالمندوبين العرب ويديهم فكرة.

االقتراح مايقولش أل، يأخد  ..يكون مرن جدابإنه  ،تعليماتنا لمحمود رياض إحنا
بير فى كن لهم تأثير مريكاألن األ ؛نمريكانه يتكلم مع األا  قتراح آخر، و اويقابله ب
كالمنا  إحنان وجد إنهم بيصمموا على هذا القرار، مريكافى كالمه مع األ الموضوع.

 ولكن عايزين نتكلم فى التفسير. ،كان موافقين
 ..إختالفات بينا وبينهم على نقطتين توبدأ الكالم فى التفسير وحصل

هم رافضين أن يكون اإلنسحاب  ؛يونيو 5األولى: الحدود.. العودة الى ماقبل 
حناو ، يونيو 5هو العودة الى ماقبل  ، يونيو 5إن اإلنسحاب هو العودة الى ماقبل  :قلنا ا 

الى  ائيلاسر ستنسحب  ،تى: بالنسبة لحدودكم.. بالنسبة لمصروهم قالوا لنا صراحة اآل
 !يونيو؟ 5فلماذا تصمموا على ماقبل  ،يونيو 5ماقبل 
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 ،وع واحدسوريا واألردن ومصر موض ..القضية كلها تبربنع إن احنافقلنا لهم: 
 ؛فإذا كنت بتقول لى: فى مصر سأعود الى حدودى .ى الكلنتكلم عل ..حينما نتكلم

معنى هذا أننا نصمم  !معنى هذا إن بالنسبة لألردن وسوريا مافيش عودة الى الحدود
فيه  - المحاضر االواحد وهو بيقر  - بالعكس جولدبرج نفسه . لم يوافقوا..يونيو 5على 

 زالة!شئ كثير من الوقاحة والر 
ومع  ،ومع دول ،بنعمل اتصاالت مع دول إحناولكن فى هذه األمور برضه، 

 ..ونقول لهم ،نمريكانجيب الروس ونحطهم فى مواجهة األ إن احناستطيع نتى ح ؛دول
تعالوا بقى عايزين  ..دى الوضع أههآمشينا فى هذا وفى ذاك و  إحناآدى  :للروس

؛ مشينا الى كذا وكذا إحناإذا كان كالمهم عن الوضع السياسى آدى  الجيش الهجومى.
 ! الهجومى فمش هنحرر األرض بتاعتنااديتوناش الجيش بيبقى بعد كده إذا ما

ن نأخذ منه أوأنا فى رأيى الموضوع السياسى موضوع متشابك وال نستطيع 
 !ولن يوصلنا الى هدفول ومع د  ول ألن الموقف السلبى يوقعنا مع د   ؛موقف سلبى

الحقيقة أنا كنت غير متفائل باألمم المتحدة، وكالمى فى مجلس الوزراء 
 :متفائل، ولكن البد أن نمشى فى العمل السياسى لعدة أسبابننى غير أباستمرار 

إذا كنا مع اإلتحاد السوفيتى سنختلف ونقع طيب  ،أول سبب: اإلتحاد السوفيتى
عمل عمل عسكرى يبقى هاتنقل ن علشان أأل !؟! مش هاقدرهاعمل عمل عسكرى إزاى

 سكرى.بالجيش الدفاعى الى فعال الجيش الهجومى اللى يحقق لى الهدف الع
..  ال.. ال.. ال.. ماتقولش ال، ن والدول الصديقة لنامريكاالعملية التانية: مع األ

 !ولكن مافيش فايده ،فى كذا وكذا وكذا مشيناأهو.. آدى  :قول لهمبن
حناو  ،ختالف الثانى: هو موضوع قنال السويساال سب ما جاء : بنقبل حقلنا ا 
ألن هناك قرار ؛ اسرائيلالى  يينولكن نربط قنال السويس بعودة الفلسطين ،فى القرار

وهناك قرار بحرية المالحة فى الممرات المائية،  ،ينيبحل مشكلة الالجئين الفلسطين
  ؟المالحة فى الممرات المائية يه حريةإيعنى 

 اسرائيلطب يعنى الزم يستخدموا قنال السويس!  اسرائيلجولدبرج قال: 
 ل السويس، لماذا التصميم على هذا؟!دهاش سفن لتستخدمها فى قناماعن

تستخدم قنال  اسرائيل: طيب قلنا له .دولة كبيرة وبنضمن هذا القرار إحناقال: 
فى  فوافق هو على هذا ..سرائيلفلسطينى التنفيذها لعودة مليون  السويس فى حالة 

ال يمكن أن  :أخرى وقال ولكنه عاد مرة ،ووافق ..الشهر اللى فات 11محضر يوم 
 –بنقبل بالقرار السوفيتى  إحناواهلل  :قلنا له! ينئنربط موضوع القنال بعودة الالج

 ت راحوا أيدونا فى هذا الكالم.يوالسوفي ،ولكن هذا هو تفسيرنا للقرار ،األمريكى
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ذا نده تكتيك أل..  :وبنقول ،وبس شعبيةحرب  :نقول استمريناا فى الموضوع، وا 
 !وبعدين مش هنوصل الى شئ ،أى عام عالمىبنفقد ر 

إذا كنا مش مستعدين نهجم.. مش مستعدين نهجم  النهارده ،وبعدين العملية هى
 فالزم نغطى المرحلة دى أيضا بالنسبة للناس وبالنسبة للعرب.

إنهم شايفين إن الموضوع بهذا الشكل بيستدعيهم  :ن وقالوامريكابعد هذا جم األ
نهم يروا وضع عدة مبادئ وتكليف ممثل من األمم الم ،رأيهمنهم يغيروا إالى  تحدة وا 
 تصال بعمل هذا.لال

ولكن هم قالوا لنا  ،ماعندناش مانع.. موافقين على هذا اإلقتراح :قلنا برضه إحنا
 ،الروسى –القرار األمريكى .. إن القرار وتفسيره بيتقال فى مجلس األمن :قبل كده

نها موافقة إ :وتقول ،نها تدخل مجلس األمنإ ية المتحدةالجمهورية العربومطلوب من 
لكن  !منفى مجلس األ ماهياش الجمهورية العربية المتحدةعلى القرار وتفسيره، رغم أن 

نها موافقة على القرار إ :بالذات تدخل وتقول الجمهورية العربية المتحدةمريكان قالوا: األ
 !وتفسيره

حناو  –طبعا على تفسيرنا  - مستعدين بندخل ونقول إن احنا :قلنا كانت خطتنا  ا 
بحيث  ؛أل.. نأخد كل موضوع ونناقش الموضوع ونوصله :فى هذه المواضيع مانقولش

ناس متحركين  إن احنابيبان  ،إن قدام الدول الكبرى الموجودة فى األمم المتحدة
مافيش  ..ش عايزينإحنامايه؟ طب انتم عايزين إ، ال..ال..ال :ش ناس بنقولحنااما

  !غير الحاجة 
ن مريكالغاية األ ،وموقفنا بقى واضح جدا ،رياض يتصل يوميا بأعداد كبيرة

 لناش.اهذا القرار ماج !بالش القرار ده بنعمل قرار جديد :ماجم اآلخر وقالوا
 

ر ندى دلما نشوف الصيغة نق :ورياض قال لهم ،لناش، الزالوا بيتفقوا على صيغةافوزى: لسه ماج
 رأى.

 
واللى كان  ،نمريكاختلف عن موقف األعبد الناصر: الحقيقة موقف االنجليز فى األمم المتحدة ا

وأنا بالذات  بيلى. فى األمم المتحدة هو السير هارولد أمريكاموجود مع جورج براون فى 
مته ز وع -المعارضة  وهو كان فى - ى عالقة مع براون بالذات عرفته من أول الثورةل

 وأبعت له جوابات وشئ من هذا القبيل.يبعت لى جوابات وبقى 
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فى  وهوجم ،أمريكاالحقيقة مختلف عن موقف  فهو فى األمم المتحدة أخذ موقف
تهاجم براون شخصيا وكالم بيلى  اسرائيلثم بدأت  ،مجلس العموم على هذا الموقف
هل  !إنه قال لليهود: عايزين تمروا فى قنال السويس ..هناك مع رياض والوفد بتاعنا
وال يمكن حد يستطيع أن  ،دى بتمر فى مدن مصرية !؟ءقنال السويس دى فى الصحرا

  !ية تمر فى قنال السويساسرائيليقبل إن سفن 
نهاء الحرب،   إحنا ،هذا الموضوع مش اليهود بدعنااللى  إحناعملية الحرب وا 

ن فيه حالة إ :قلنا إحناف ،أن تستخدم قنال السويس اسرائيلحينما طالبت  51فى سنة 
وعلى هذا أخذ مجلس األمن قرار إن  ؛اسرائيلمنع ت 1888 اتفاقيةحرب وعلى هذا 
ن  ،مافيش حالة حرب هذا الكالم أخذ  .لها الحق فى المرور فى قنال السويس اسرائيلوا 

 .مش كده يادكتور؟ كنت هناك.. 1651فى مجلس األمن سنة 
 

 .1651سنة  ..فوزى: أيوه
 

الى  :بيقول لى ب منهقيت جاى لى جوالبدون مناسبة  ،ون من نيويوركاما رجع بر  عبد الناصر: بعد
عايزين  إحنانجليز موضوع مهم جدا، والعالقات بين العرب واإل ؟!متى هنفضل فى هذا

فكرنا فى هذا الموضوع  إحنا نستعيد العالقات الدبلوماسية وأنا مستعد أبعت لكم سفير.
 وطلعنا بنتيجتين:

جانبنا، إذا استطعنا أن نأخذ فى نا روسيا دخأنا فرنسا فى جانبنا و دإذا كنا أخ
وهو مهووس شوية وعنده شخصية ومؤثر فى مجلس الوزراء  ،وبالذات براون بريطانيا

ذا قدرنا ن ،البريطانى وعميد  !لوحدها أمريكالنا صيبقى الحقيقة ف اخدهوا 
وال يمكن أن نتناسى  أمريكار على يالثانية: أيضا قطعا بريطانيا لها تأثالنقطة 
 هذا الموضوع.

وأنا قلت له: أنا مقدر  ،نك ترسل مندوبإبنحن نرحب  ..فى الحقيقة ردينا إحناف
وكالم  عتذاراتاعايزين  نمريكااألألن  ة واتصلت وبعت الرسالة.ر قوى أنك أخذت المباد

وبعدين أسلوبه نفسه الراجل، إن هو اللى كتب الجواب وبعته وهوجم فى  !بهذا الشكل
يطلع من  بدل ما :وقلنا ،نشرنا طبعا الكالم ده فى األهرام تانى يوم إحنا !مجلس العموم

 !بنعمل حاجة فى السر إحنابقاش يلندن يطلع من القاهرة، ما
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براون فى انجلترا ة كلها نشرت فى األهرام، وحصلت حملة عنيفة على قصوال
ن بعتوا مشروع لألمم المتحدة قريب منهم عايزين يثم بدأ هو يتكلم عن إ !اسرائيلو 

وانسحاب القوات، وطبعا اليهود سمعوا هذا  ،ضمان الحدود فى المنطقة ؛مشروع تيتو
  س.يثم أيضا اإلنسحاب من قناة السو  !الكالم.. اتجننوا

الحقيقة  !أمريكايا ومصالح بريطان ا إن فيه تناقض بين مصالحاللى باين هن
أنا شفت بيلى  .السويس وعايزة قنال السويس تتفتح لبريطانيا متأثرة جدا من قفل قنا

  .فى نقطتين. اتكلم أساس، وهو اإمبارح أول
نتشاور  إن احنايجب  :وأنا قلت له نهم عايزين عودة العالقات.إ :النقطة األولى

فريقية اللى قطعت يضا بعض الدول اإلثم أ ،والجزائر مع العراق والسودان وسوريا
هو قال رأيهم  قطعناها علشان روديسيا ولكن نرجو أن نعيد العالقات. إحنا ..العالقات

نهم يقدروا يساعدوا ويعملوا.  وا 
نهم مستعدي والموجود  .يمكنن يمشوا بأسرع ماالنقطة الثانية: الجنوب العربى، وا 

نه عايز إ :هناك المندوب السامى كان سفير هنا وأنا أعرفه، وهو بعت لى رسالة وقال
وهو مستعد يوم  ،هناك فى الجنوب اتفاقهموده متوقف على  ؛يمكنمايمشى بأسرع 

ن اللى هم الجبهة القومية وجبهة التحرر. ..هم السلطة هناكميتفقوا يسلما هم ال يصروا وا 
جوا يتفقوا بيايزين، بس تتفق الجبهتين، إذا ى إذا كانوا هم مش عاتمثيل حد تانعلى 

: علشان االنجليز كانوا بيدوهم المساعدة وأنا قلت له علشان نسلمهم الحكم. تانى يوم
  نهم هيشوفوا هذا الموضوع.إ :وقال ،كومة اإلتحاديةللح

حناو  لم يثبت إن برضه ، فى رأينا إن عودة العالقات مع بريطانيا الحقيقة تفيد ا 
 بريطانيا اشتركت فى الحرب ماديا.

 
 ية كانت تروح لقبرص وعدن وترجع تانى وقت الحرب.سرائيلسورى: فى رأينا أن الطائرات اال

 
 !ماوقعناش إحنا ..نىأمريكانجليزى أو ايه؟ إننا نكون وقعنا طيارة إعبد الناصر: اللى يثبت هذا 

ونحن لم  !لنصو إنه هو تلو  ،الملك حسينطلعنا البيان بناء على طلب  إحناالحقيقة 
أو  اسرائيلذاعتها أو  -صل ولكن المحادثة اللى حصلت بينى وبين الملك حسين ننت

 !له وباحرضهل يعنى اللى باقو  بتبان إننى -أذاعت أجزاء منها 
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ألن الهجوم جاى من  ؛ن بيهاجمونامريكااالنجليز واأل :لىل الحقيقة هو اللى قا
ن الرادار الموجود عندهم فى  ،البحر  جلون بيجيب هذا الكالم.عوا 

والحقيقة فى أول يوم كنا  ،نىأمريكا انجليزى وال الحقيقة هنا ماكانش عندنا ال
. .الحقيقة وقع عندنا عدد كبير جدا من الطائرات كله يهودى حريصين على أن نتأكد.

 وقعتوش؟فيتور، وأنتم عندكم مار، يراج، مستيم
 

 !نجليزىاوم شافوا طيران يزعين: بعض المعلوامت إنهم تانى 
 
 !عتبره نوع من الخيالألكن  - طيارات انجليزى - كتيرفوا اعبد الناصر: هم هنا ش

ن و  ،نىأمريكاطيارات انجليزى و  :قالوا لناو  ،5نا فى القيادة يوم أويذكر زكريا و  ا 
 ؛صدق هذا الكالمب: مامشهور، وقلت بعت !سماعيليةنى فى اإلأمريكاوقعنا طيارة  احنا

وطلع مشهور  ،وطلبت من مشهور إنه يروح يشوف الطيارة ألن ده موضوع خطير جدا.
وكان التبليغ فى القيادة إنها  ،نها يهودىا  نى و أمريكانها مش إ :لىل وقا ،ارةيشاف الط

 ! كانىيأمر 
نرى إن من  إحنايوينو،  5بصرف النظر عما حدث فى  ،على كل حال

نهم شاعرين إن مشاكلهم فى  ؛لم اإلنجليزاننا نسإالحقيقة  النهاردهلمصلحة ا خصوصا وا 
نبقى نتفاهم على موضوع  :وبيقولوا ،قلت بالنسبة لعدن وبالنسبة للجنوب المنطقة
 ر فى األمم المتحدة.يوبالنسبة أيضا لموقفهم األخ ،الخليج

عى النظر هو كالم ر استن وما مريكافى موقف األ.. نمريكانيجى بقى لموقف األ
نكم واخد ،مش موقف سليمإن موقفهم ده  :رياض بيقول له ؛ياضك مع ر راس ين وا 

 إنكم تاخدوا الوضع السليم. -باعتباركم دولة كبرى  -جانب واحد والزم 
إنتم اللى  ؟يه اللى هانستفيده من هذا الوضع؟ إله: طب وليهل وقا كرد راس

 ! وقطعتوا العالقات معانااتهمتونا 
زين يش عاإحناوما ،عايزين نحسن العالقات :لهل قا كثم تطور الحديث إن راس

ن احناو  ،إنتم متصورين نقضى على النظام عندكم زى ما عايزين عودة العالقات  ا 
وبعت  .بما معناه إن موقفنا متشدد طالما موقفكم بهذا الشكل ؛الدبلوماسية بين البلدين

 ؟ة لهذا الموضوعماهو رد فعله بالنسب ..رياض يسأل
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عودة العالقات لكن  ،نجليز يمكن تفيدعودة العالقات مع اال :بنقول إحناالحقيقة 
 !عملناها اللى احنابالنسبة حتى للتعبئة  فى الوقت الحالى عملية صعبةن مريكامع األ

ألن  ؛نديهم أمل إن احنابيبصوا لهذه الناحية، فليس أقل من إذا كان األمريكان 
 ! اسرائيلنهم اللى متبنين وجهة نظر باين إن مريكااأل

زين نحسن يأيضا عا إن احناواهلل  :بعتنا لرياض وقلنا له: بنقول لهم إحناف
فى األمم المتحدة  ؛يعوز تمهيد وده بيعوز وقتبولكن الموضوع بيعوز وقت و  ،العالقات

 تساعدونا علشان نقرر نأخذ هذه الخطوة فى بلدنا.
وماجاش منه رد فعل على  ..ن عليه فى الوقت الحالىييماش اللى احناده الخط 

تصل بالك، وا -ل األعمال اللى ليهم مصالح هنا رجا -الجماعة تصل اولكن  ،هذا
 ةعايز  TWAوقالوا  جى.يجى يياللى عايز ي :قلنا لهم ..وفيه واحد منهم عايز ييجى

ى دن إن احنايعنى بنحاول عن طريق هؤالء الناس  .يش مانعماف :ترجع طياراتها، قلنا
ده بيكون طريق الى تحسين أو  ..نهم إذا وقفوا موقف كويس فى مجلس األمن؛ إأمل

 عودة العالقات فى المستقبل.
نحن ال نفكر فى عودة العالقات إال  :نهم بيقولواإفوجئنا بالكالم  إحنالكن طبعا 

عايز  :قوليب كوفوجئنا بإن راس !ا فى الحربنهم اشتركو إعلنى  نفى كاملإذا عملنا 
 !عودة العالقات

ن معانا كويس ويستشيروا ويعملوا، ولو يطبعا بالنسبة للهند ويوغوسالفيا، ماشي
 !عرفش حاجة عنهاقدمة مانية دلوقتى المشروعات المإن لغا

 
 !السوفيتى -: مشروع الهند ألعن من المشروع األمريكىماخوس

 
 ؟الناج إحناعبد الناصر: 

 
 فوزى: النص ماعنديش.

 
 . فاضل حاجة..عبد الناصر: ده يعنى الموضوع األول

 
 فوزى: موضوع غزة.
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نهم يجيبوا فكر إطلبنا من الهنود  إحناتكلموش على غزة، موضوع غزة ن ماامريكاعبد الناصر: هم األ
 وبلغونا الهنودعلى تفسيره بالنسبة لغزة. كن، هم قابلوا راسمريكااأل

 و الموضوع السياسى.هذا ه
ن يقادر  إحناالحرب أو العمليات التعرضية، إمتى . جى الموضوع العسكرى.يب

على العمليات التعرضية؟ أنا باعتبر لسه قدامنا وقت، تقريبا الشهر الجاى نكون كملنا 
ونبتدى  ،٪111بقينا فى موقف دفاعى كامل  إن احنا :نقول بقى ،عملياتنا الدفاعية

 نبحث عمليات أخرى. احناإن ننتقل الى 
فترة اللى فاتت أنا فى ال ،طبيعى العملية مش بالسهولة اللى يتصورها أى إنسان

تقارير تفصيلية عما حصل فى . ير كل الناس اللى كانت فى القيادات.قريت تقريبا تقار 
الحقيقة عايزين وقت علشان القيادة تستطيع أن تقود، اللى أنا شايفه إن  المعركة عندنا.

 !يه؟إرقة كبيرة ومش عارفين يعملوا فلخوم فى مكل واحد 
ألن بدون  ؛عايزين وقت علشان نستكمل الدفاع الجوى أيضا إحناالنقطة الثانية: 

 !و فى الطيران مرة ثانيةيوني 5ربة ضبوط، ممكن نتعرض لضربة زى ضدفاع جوى م
وال  شعبيةال حرب  ..كلمش عن الحرب خالصتمابن إحنا ،الكالم عن الحرب إذا  

ومانقدرش أيضا  ،دلوقتى ساكتين خالص فى هذا الموضوع ،الحقيقة شعبيةحرب غير 
 !فشلنندخل مغامرة تانية و 

ندخل هذه المعركة ر دقإمتى ن ،كسبهاندخل معركة نإذا دخلنا نحارب الزم 
نبنى قواتنا  إن احناولكن كل اللى نعمله  حدد موعد بالضبط.أكسبها؟ ماأقدرش ون

وطبعا لما نتكلم عن قوات  ونحولها من قوات دفاعية الى قوات هجومية. ،المسلحة
ألن عندنا إذا أردنا أن نقوم  ؛م فى سورياكختلف عن الوضع عنديهجومية الوضع ب
عايزة  ..يد كبير جداودى عملية معقدة تعق ،نعبر القنال إن احنا ؛بعمليات هجومية

 ن إعتمدنا فلوس علشان نجيبها.ولك ،ماعندناش هذه المعدات إحناأيضا  ،معدات
نكون استكملنا  -نوفمبر –عمله النهارده ابتداء من الشهر الجاى ناللى بف
 دفاعاتنا.

 
 سورى: حتى الجوية؟
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ألن اإلنذار بقى  ؛لن نستكملها ..جدا ..جدا ..جدا ..عبد الناصر: الجوية فيها مشكلة عويصة جدا
والقاهرة زى المسافة بين القاهرة وتل  بأبيكان األول المسافة بين تل  !دقيقة واحدة

المسافة بين القاهرة وتل أبيب، أطول بكثير من المسافة  .النهاردهختلف االوضع  ..أبيب
فالطيارة اللى جاية ! كم 111ألن تل أبيب بقت فى السويس ؛بين تل أبيب والقاهرة
عنده بقى هو  ،أبيبله تل ل إنذار دقيقة، لكن علشان أوصتدينى ببتيجى من السويس 

إن ولو ! فعملية الدفاع الجوى لن تحل.. لن تحل ..سيناء كلها زيادة عما كان عنده
جى ييبهو  ..العملية حسابها عملنا فيها كل ما يمكن عمله.. بالالسلكى، بالنظر. احنا
دقائق، إذا كان العملية ماشية  4دقائق، عمليات االتصاالت كلها  5دقائق أو  4فى 
أعتقد أن العملية  فالعملية صعبة جدا. !قةينا وبينه دقيالص بيبقى الفرق ببوط خضم

 صعبة جدا بالنسبة ليكم أيضا.
 

 .11كنا طلبنا من الروس طيارات !زعين: أسوأ
 

النهارى ألن طيارينا يقدروا وكنا عايزين  ،هم ماعندهمش ..أنواع، النهارى ثالث 11عبد الناصر: الـ
 يروا على النهارى.يط

 
 !زعين: لم يرسلوا لنا أى شئ حتى هذه اللحظة

 
 )ضحك(.  !عبد الناصر: هم زعالنين منكم

 إحنا !هو الحقيقة يعنى إذا سمحتوا لى الزم تكونوا مرنين معاهم أكثر من كده
وبنطلب دلوقتى ونتكلم ، الحقيقة دلوقتى قدرنا نرجع عالقتنا معاهم الى درجة حسنة

 مدافع الـ علىهو بعت رسالة  ،النهارى[ 11]الميج وأنا بعت له على  ،فجنيوبابعت لبر 
 !مم 31

وصلنا إن مالك  !الك هنا كانت وصلت الى الحضيضمالعالقة أيام ما كان 
هم برضه  !وصلنا الى هذا الحد !جى عندى البيت ومش عايز يمشى وأنا بكرشهيبي

  )ضحك( دولة عظمى الزال هذا الكالم.
 

 لكن هم دولة عظمى برضه. 1 نمرة إحنانهم يقولوا إو ول محى الدين:
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 زعين: كنا هناك أيام ما كان موجود عبد المنعم رياض فى موسكو. 
 

 !عبد الناصر: شحنوه من هناك
 
 !وعودى زعين: ال.. لكن وعود ف 

حتى  ولكن ،وافقوا ..دبابات وطيرانجازة وطالبين إن أسبوع رجع سفيرهم من م
 الفائدة!بالنسبة لطريقة الدفع هم غيروها وحتى هم طالبين 

 
ودى الفرق  يوم. 31جم فى  - بالكامل ألوية 9 - صر: الشهر اللى فات جالنا تسليح فرقتيناعبد الن

الحقيقة أول  ،جالنا سالح لها .اللى كانت هنا فى دهشور ماكانش معاها سالح.
 ماصلحنا معاهم بعتوا.

حناو  ه فى العيد الخمسين تروح إنت،فرص فيهالحقيقة   ،هنبعت على صبرى ا 
حناو  جاى يتكلم فى مواضيع عسكرية واقتصادية وشئ من  باعتين لهم إن على صبرى ا 

وهم الحقيقة  لن أستطيع. :وقلت لهم ،وجم وقدموا لى دعوة، . وهم مرحبين.ليهذا القب
  ..السفراء الموجودين هناوهو يعتبر من أحسن  ،باعتين لنا سفير كويس جدا ومتحمس

 
 صوت: عضو لجنة مركزية.

 
وهو عامل  ،سنة 11وهو قعد فى فرنسا  ،نه أكبر من عضو لجنة مركزية كمانإعبد الناصر: أعتقد 

 – ليهعأيام بيجيب الرد  3بنقول له كالم بعد  .إنطباع كويس عند الناس هنا
لى  اده كان موجود فى تركيا وقت الحرب العالمية. وبرضه إذا سمحتو  - فدو فينوجرا

وتحطوا فى اعتباركم  ،أنتم فى حاجة الى تصليح العالقات مع اإلتحاد السوفيتى
 تبعتوه؟ حدهل حددتم . السياسة.

 
السوفييت  زعين: ال.. ولكن فى إعتقادنا أننا لن نرسل أحد من المستوى األول وذلك إلنشغال

 وبالتالى لن تكون هناك فرصة لمناقشة مواضيع سياسة أو عسكرية. ؛فاالتباالحت
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ولكن سأذهب للسفارة  ،مش هاقدر :عبد الناصر: هم لما بعتوا لى وقالوا ده العيد الخمسين، قلت لهم
باروح العيد الخمسين، هم ماطلبوش منى ولكن أنا  ..أنا ماباروحش سفارات أبدا هنا.

نها إوفى إعتقادى  ،ةيالسوفيت –اروح للتأكيد على الصداقة العربية ننى هإ :قلت للسفير
هم ناس  !ن، ده موضوع وده موضوع آخريشيوعي إن احنامش معنى ده  هام.عنصر 

 ..بيبقواعشريين بطبيعتهم يعنى لما يحسوا باالهتمام 
 

 الحقيقة عم بنهيئ قواتنا المسلحة، عندنا طيارين بدون طيارات. إحنازعين: 
 

 ! )ضحك(لنا دول إبعتهمعبد الناصر: طب 
 11طيارة ميج  51عندنا ألمانيا الشرقية أعطتنا  !عندنا طيارات أكثر إحنا

 هدية.
 

 ئنعمل خنادق ومالج ؛زعين: تحضيراتنا ماشية، وهى عملية مش سهلة وهى عملية كبيرة
 طيران، نهيئ تشكيالت جديدة.

 بالنسبة لوضعنا االقتصادى..
 

 ل عندكم فرق دلوقتى؟ينتم غيرتوا فى التشكإعبد الناصر: 
 

مجموعة  ..تشكيل الفرقة هى نفس مجموعة األلوية كتشكيل سابق ..سورى: سيادة الرئيس
 األلوية.

 
ة ويصألن قيادة الفرق فى المعركة كانت ع ؛عمل ألوية هنا بدل الفرقكنا بنفكر فى  إحناعبد الناصر: 

والناس اللى فى القيادة أيضا رأيهم  ،أنسب وأسلمولكن الروس رأيهم أن الفرق ! جدا
 ة!لكن الفرقة عايزة قائد.. قائد فرق ،كذلك

 
وبالتالى بيكون  ..عندنا هنا الميدان صغير ومجموعات ألوية تتواجد فى مكان معين محى الدين:

 تحريكها سهل.
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المناطق الشمالية والجنوبية  ..ناصر: ولو إن اليهود عاملين لواءات ومقسمينها الى مناطقعبد ال
 وبعدين واحد قال من الصعب دلوقتى. ،تناقش فى كدهنكنا ب والوسطى.

 
 سم فقط.نفس تشكيلة األلوية، لكن تغير االسورى: 

 
 ،نعكس على الناحية االقتصادية واالنتاجوذلك إ ؛ألف 151القنيطرة زعين: عندنا نازحين من 

وبالتالى تأثرنا اآلن من الناحية  ؛للى عندناوأخدنا جزء كبير جدا من اإلحتياطى ا
 االقتصادية.

وبالنسبة للبترول السفن األمريكية  ،لم تيجى لنا مساعدات إحنا ،المساعدات
 !والبريطانية واأللمانية الغربية ال تحمل من بانياس

وى سيوجد شئ ، والى اآلن الينيالعراق إخواناحكيت فى األول على موضوع 
 !و جندى واحد مفيد ويساعدلأى شئ يأتى من العراق و  وقلنا! وعود فقط

كل دولة تحاول تحقيق مصالحها، فرأى سيادتكم فى بالنسبة للدول الكبرى ف
 مكانية التوصل الى حل سياسى.ا

 
 ،ننى غير متفائل بالحل الساسىإ :عبد الناصر: فى رأيى.. أنا غير متفائل، وفى مجلس الوزراء قلت

 متحركين.ولكن الزم نكون 
والوضع العسكرى بهذا الشكل  ..طب إذا كان الوضع العسكرى بهذا الشكل

! متى؟! وهنصبر إلزاى؟إطب هنحارب  ،هذا يحتاج الى حركة أكثر ينا؛بالنسبة ليكم ول
بيكون مطلب شعبى الستعادة  98قطعا بكره على سنة  !متى؟والناس هتقبل ده لحد إ

موضوع الزم نحطه  ؛كلم على أرضنا المحتلةتبن. األرض المحتلة، مش بس فلسطين.
 عتبارنا.إفى حسابنا وفى 

خدناش ام جيش دفاعى مش هجومى، لحد اآلن :قولابرضه وأنا باتكلم وب
 !افعالعربات اللى بتشد المد

 
حاجزين نصف سياراتنا المدنية لهذا الغرض، حتى أثرت على نقل حاصالتنا  إحنازعين: 

 !ولكن سعرها مرتفع جدا 54على دبابات  حاولنا مع التشيك! الزراعية
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 ألف دوالر. 111عبد الناصر: 
 

 !لم يعطونا إحنالكن  ،زعين: شئ جيد أن الروس يعطوكم
 

ألن سريعة؛ دة المدى و يعايزين طيارة بع إحنا :ولكن عندنا بيقولوا TU الطائرات دوناإعبد الناصر: 
TU بطيئة! 

 
 تعاقدنا معاهم على السوخوى من زمان. إحنازعين: 

 
 عملنا عليها تعديل ونجح. إحناعبد الناصر: واهلل السوخوى 

 
 ؟زعين: هنا

 
رة، قصيألن هى  !كم مسافة زيادة 111اليمكن عمل التعديل، التعديل فيه  :ه. هم قالواآعبد الناصر: 

 جاى. 95رايح و  95كم  131
التجربة مع بقاء التسليح على ماهو ونجحت  ،تعمل هذا فى مصنع الطيرانا  و 

عملوا التجارب عندنا  ،التسليح إن ممكن نزود ؛دين عملوا تعديل تانىوبع عليه.
بالنسبة للطيران الموضوع مش هو الطيارة وبس، الموضوع هو إدارة العمليات  ونجحت.
 الحربية.

يف نخر فى الرسالة اللى راحت لبرجوفى اآل ،لح على المستشارينباكنت وأنا 
لو  ..مع السماح لهم فى وقت العمليات إنهم يشتغلوا معانا، إدونا مستشارين للطيران

  ارة.يط 111نقدر نركبهم  111إدونا 
طلبه وباشوفه برضه على أساس أأنا ب ..ن، أنا باشوف كبير الخبراءبيهم مستجي

إن المستشارين اللى جايين ممكن  :قال هوهو فى كالم إن الواحد يكون عنده صورة.
 يدخلوا فى األسراب اللى مشاركين فيها.

وبعدين معلوماتهم عن كل  ،ولكن اليهود برضه متفوقين علينا فى الناحية الجوية
معلوماتنا  إحنا !كل صاروخ معروف - سرى اللى خدوهممن األ - الخ رطصاروخ فى 

يك الحديث وبالذات بالنسبة نمات والتكوهم متفوقين علينا فى المعلو  ،عنهم ضعيفة جدا
  !للطيران
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اللى عاملها نقيب  -دى  إمبارحالعملية اللى حصلت أول  ،للبحريةوبالنسبة 
والوالد  ؛الواحد شوية طمنتالحقيقة  - ومالزم اللى طلعت صورتهم فى األهرام

 مابيخافوش.
بس،  ٪15الكفاءة أيضا بالنسبة لكفاءة التدريب، كانت تقديراتنا بعد العمليات 

 النهارده كالم كبير الخبراء إن الكفاءة بقت عالية جدا.
 الموضوع مبقاش سالح وبس.

 
 شكل التعاون بينا فى المرحلة القادمة؟ ماهوسورى: 

 
 5دبابة ومافيش حاجة طلبناها قبل  1111وكان عندنا  ،إننى بأعذر الروس :قولاعبد الناصر: أنا ب

أنا  هناك فى الزيارة األخيرة اللى طلبوه جبته ووافقوا عليه.وأما كنت ! يونيو وماجاتش
الواحد عايز يطمن، أنا  النهارده يو كنت مطمن أدخل حرب، دلوقتى.. ال!يون 5قبل 

 !أعذر الروس فى هذا
إن علينا  ؛سنين ودخولكم حرب ستؤدى الى كارثة 3عايزين  :نهم بيقولواإكون 

ندفعهم لعمل جيش  إن احناعلينا  ..ينتسنين سن 3بدل  :يقولوا تنابكفائنخليهم  احنا
 ،السفير بيقول، سنساعدكم فى عمل جيش هجومى :يف بيقولجنبر  النهاردههجومى، 

  عايزين جيش هجومى. :وكبير الخبراء بيقول
كانوا موجودين  إمبارحبالليل الخبراء الروس فى العملية بتاعت أول  إمبارحأول 
  صواريخ عمل العملية دى كلها.قارب رح إن وعاملين ف ،فى القيادة
! )ضحك( بالعملة اللى عملناها فيهم ماحدش هيشترى أسلحة منهم إحناف

أعتقد الروس هيبيعوا من القوارب  إمبارحفعملية أول  !ففضحناهم فضيحة كبيرة جدا
 حسبها.دى عوامل الزم نفكل  ..كل الدنيا هتشترى منهم ،أعداد كبيرة جدا

ليه؟ ألنهم  ،إحناالنهارده باقرأ راديو موسكو بيهللوا للعملية أكتر من تهليلنا 
 )ضحك( !اهللو جرسناهم  ..فضحناهم ..فاتتالحقيقة داخلين معانا فى العملية اللى 

 )ضحك(! ن والروس والصين والعربمريكااألفى هنضرب  ؟يهيعنى هنعمل إ
 

 األردن وحسين؟يه مع عمل إهن ..زعين: ما هم بيضربوا فينا
وبين  !ونحن فى حيرة من أمرهم ،مسكنا ناس بأسلحتهم بشبكات تدميرهم إحنا

 !ونحن فى حيرة، وهم مرسلين يدينا األشخاص تبع كيالنى،إ
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 هو عايز يتقرب منكم وعايز ينسق معاكم. :بيقسم وبيقول]الملك حسين[ عبد الناصر: الراجل 
 

 !هذا يرأس جهاز عنده ؟زعين: هو مش عارف مايدور فى أجهزته
 

طلب يقابلنى، وأنا ماشفتوش من أيام و عبد الناصر: هو النهارده الشقيرى كان جايب لى وثيقة 
عرفش االتصال بجماعات إن األردن بيشتغلوا ضد سوريا، ومافيها شئ عن  ؛الخرطوم

 !إيه علشان العمل ضد نظام الحكم فى سوريا
 

 !ص اآلنزعين: نحن بين إيدينا أشخا
 

نه هو وأقسم أبدا وا   ،على حاطومأنا أتكلمت معاه  ؟!إحناعبد الناصر: لماذا ال نواجهه بهذا الموضوع 
؛ ألنكم ضى بأن تكون العالقة مع سوريا طيبةتإن المصلحة العربية تق :وقلت له ،برئ
بنحاول مع  حناان إ :ىل وقال وأنا عندى المحاضر بتاعته. لما كان هنا .واحدة. جبهة

 واحدة. ةألنكم جبه ؟ليه ،السوريينخوانا إ
وماتبقاش العملية  ؛ ألن الحقيقة الزم نواجهمستعدين نواجهه بهذا ونبعت له حد

 ،. أقسم لى إنه أبدا.وأنا كلمته فى هذا ،إن هو بيشتغل ضدهم :والعراقيين قالوا !كالم
 !أبعته :وقال لى ،التلوقلت له على وصفى 
إن دخولنا فى عملية المهاترات والكالم ده هتضعف موقفنا  ،والواحد شايف

مستعدين  إحناإذا أردتم  !تعتبر أى مهاترات فى صالحها اسرائيلألن الزالت  ؛كعرب
 ،وهو يعرفه ويروح يواجهه بهذا الكالم (1)نبعت له عبد المجيد ..تكلفونا نبعت له حد

 !اسرائيل ربية ولمصلحةالقضية العهذا الكالم ضد ا :ويقول له
 

على أكبر راس عنده..  دن بتنفيوبعد ،زعين: قدمنا لهم تسهيالت، ولكن بين إيدينا ناس
 !المخابرات
 

نهم يكونوا داسين لنا ، ولكن ساعات برضه بنخاف إاسرائيلعبد الناصر: هم بيجيبوا لنا معلومات عن 
 !معلومات

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبد المجيد فريد، أمين عام رئاسة الجمهورية.  (1)
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ين ييرسلوا ناس حتى من الفلسطين اسرائيلو  ،الحدود مفتوحة ..زعين: عندنا الوضع مختلف
 يشوفوا مواقع الفدائيين.

 
مناسبة مقابلة الدكتور نور  يهن الملك يريد لو فإ :وقال –ى التلهون -اتصل اليوم سورى: هو 

 ليطلعه على نتائج زيارته لموسكو. (1)الدين
ولكن الوضع  إن سفيرنا موجود فى األردن ولو عايز يبلغه أى شئ. :قلت له

 !خاله وكيالنى هم المتحكمين فى الوضع ..يونيو 5اآلن فى األردن مثل ما كان قبل 
 

وأرسلنا للرئيس  ،زعين: هناك عمليات تهريب األسلحة وحشيش الى العراق عن طريق خاله
 ما نعرف كيف نتصرف!  .سلحة.عارف صور السيارات المحملة باأل

 
 .تقولوا لنا وجهة نظركم تكملوا بكره،عبد الناصر: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الرئيس السورى، نور الدين األتاسى.  (1)
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