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 !تصور.. انتهى الجيش تانى !الجيش راح كله .أخدنا ضربة كبيرة الحقيقة. عبد الناصر:

 
 نبنى جيش تانى. بوتفليقة    :

 
 !سنين 01ده أخد  عبد الناصر:

 
 سنين تانى. 01ناخد  بوتفليقة    :

 
 يمكن. سنين؟! ال 01سنين، ووالد الكلب دول قاعدين كده! هايقعدوا فى سيناء  01 عبد الناصر:

  !يطلعوا منها أبدا سنين ما 01إذا قعدوا   
 دلوقتى بالنسبة لالتحاد السوفيتى، مش مستعدين يساعدونا بأفراد؟  

 
مستعدين نعطيكم أفراد مع هذه  :بالنسبة للفنيين، يقولوا بالنسبة لألجهزة الفنية المعقدة بوتفليقة    :

 األجهزة.
 

 هذه األجهزة؟ هل الطائرات تعتبر من ضمن عبد الناصر:
 

 إحنا ما.. بوتفليقة    :
 

 إحنا بنسأل على انطباعاتك. عبد الناصر:
 

 طيارين، ويساعدوا فى العمليات؟ بوتفليقة    :
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هدفنا اآلن هو تحرير األرض اللى خدوها  ،ال.. إحنا مش هدفنا دلوقتى استعادة فلسطين عبد الناصر:
 سوريا إستعادة األراضى، وبالنسبة لألردن أيضا. ،إستعادة سيناء بالنسبة لينا .مننا.

 011. إحنا عندنا .الحقيقة بالنسبة للمعركة اللى بوظ الدنيا كلها الناحية الجوية  
 طيارة! كله إنضرب! 53نطلع أول يوم اللى فاضل  ؛طيارة

 ..إنهم عرفوا بإننا هنبدأ ويحذرنا تحذير شديد ،أنا جالى رسالة من جونسون  
 ده كالم جونسون. !ى كده إنهم إذا إحنا هاجمنا هايدخلوا يضربونايعنى معن

قلت لكم هذا الكالم  - الصبح السفير الروسى طلب ميعاد 5وبعدين الساعة   
 وحذرونا تحذير شديد. - وقلته فى الخطاب

ولكن اسرائيل مسموح لها تهجم  ،إذًا إحنا غير مسموح لنا أن نهجم على اسرائيل  
إذا نجحت كان بها وتمشى العملية، إذا  ؛األمريكى.. اسرائيل تهجم علينا المنطق !علينا

  !فشلت ينذرونا إحنا
علشان نواجه اسرائيل. عندى  ؛قوة جوية كبيرة جدا موضوع بهذا الشكل عايز  

بعد الطائرات اللى جت من  - اللى اشتركوا فى العمليات األخيرةمات عدد من الطيارين 
واحد جه منهم إمبارح، وقال: إن فيه زمالؤه  ؛فيه عدد فى سيناء. و 03مات  - الجزائر

أيام  0وبعتنا نجيبهم. ال صليب أحمر بيجيب وال غيره!  ،موجودين فى حتة فيها مياه
يعنى  وعايزين نجيبهم! ؛ ال مياه وال غيرهنتصل بالصليب األحمر علشان لنا والد هناك

ذاللنا وكينا بالنار!  العملية هى جرحنا وا 
 لشان نشتغل فى العمليات دى، هل هم مستعدين يدونا ولو متطوعين؟ع

 
ماكانش واضح هذا، لكن اللى كان واضح نعطيكم الفنيين بالنسبة لألجهزة.. الرادار  بوتفليقة    :

 وخالفه.
 

 ماهو رأيكم أنتم فى هذا الموضوع؟ عبد الناصر:
 

بالنسبة  ؛وسنرسل اليهم وفد عسكرى ،خوان مقدماأجبناهم مبدأيا أننا متفقين، وسنبلغ اإل بوتفليقة    :
 بالنسبة للجيش العربى فى مصر وسوريا.. ،لجيش الجزائر

 
 إنتم رأيكم إيه؟ عبد الناصر:
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 رأينا سيادة الرئيس.. أنتم عندكم الفنيين.  بوتفليقة    :
 والنقطة الثانية.. إذا دخلناهم معانا فى المستقبل..  

 
 !. مابيكفى أبدا العدد ده حسب اللى شوفناه.طيارة 011مثال إحنا عندنا ال..  عبد الناصر:

وُأعطوا  ،منذ وقت طويلهذه العملية مدبرة  فى تصورى اللى حصل اآلتى:  
وجميع األسلحة الحديثة. وعملية أعتبر أنها باالتفاق مع  ،طيارين وطيارات ودبابات

أعتقد أن األسلحة اللى خدتها من ألمانيا و  ،وُأعطوا عشرات من الهيلكوبتر ،أمريكا مباشرة
 !داخلة فى هذا الموضوع

الموضوع مرتب ليس من أشهر بل من سنوات، والعملية نضجت والعملية هذا   
 اللى حصلت كانت مدبرة على سوريا.

كل الطيارات دى دخلت  ،عملوا معانا حاجات غريبة جدا؛ الرادار كان أبيض  
! والرادار الواطى مش عندنا ،بيقولوا دى كانت طيران واطى !عندنا ولم يشوفها الرادار

ماكانش عندنا صواريخ تضرب الطيران  ،أشهر وافقوا يدونا رادار للطيران الواطى 5من 
 وافقوا يدونا. ..الواطى

 
 هو الوقت مناسب للضغط عليهم. بوتفليقة    :

 
 نجيبهم برجالتهم يعنى. عبد الناصر:

 
 ضح أنهم مستعدين للمساعدة.من الوا بوتفليقة    :

 
 !فى موريتانيا، أول يوم راحوا السفارة االنجليزى، وتانى يوم راحوا السفارة السوفيتى عبد الناصر:

 )ضحك(
 

 واهلل هو كان موقفهم طيب. بوتفليقة    :
حنا شايفين أنكم قطعتم    الصادق المقدم يقول: مايجبش نحرق كل أوراقنا، وا 

ى يبقى فيه جماعة تانيين ماقطعوش العالقات حتى نبقى على العالقات وكذا، وضرور 
 وهكذا.  ..اتصال

 أن نضغط مش نتصل. ،ولكن نحن قررنا فى هذه الظروف
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 طبعا لو حصل إجماع عربى هايكون له تأثير سياسى كبير. عبد الناصر:
أنا كمان طبعا مؤتمر القمة مش عارف هاحضر المؤتمر إزاى، وأشوف الملك   

 فيصل؟!
 طبعا يارياض لو مؤتمر القمة مافيش فيه أمل، هل أروح المؤتمر وال إيه؟  

 
إن الناس تحت هذا الضغط دلوقتى فيه ثورة فى العالم العربى، على األقل فى رأيى  رياض     :

 !ياإما يبقى فيه إجماع، ياإما ينكشفوا ؛العربى
وفى هذه المرحلة هاينكشفوا. وهم دلوقتى السعودية  ،دلوقتى فيه عملية إجماع  

 بيقولوا: إنهم واخدين تعهد على الشركة ماتديش البترول ال ألمريكا وال لبريطانيا.
 

 دلوقتى هل فيه إجماع فى مؤتمر وزراء الخارجية على سحب الودائع؟! بوتفليقة    :
 

 ،مليون دوالر! )ضحك( أنا بعت له 01أنا واهلل أخدت من الملك سعود أول إمبارح  عبد الناصر:
حنا قعدنا وحسبنا فلوسنا حنا محتاجين أى مبلغ. وبعت  ،وقلت له: واهلل القناة مقفولة وا  وا 

وكان عايزنى أمضى! قلت له:  ،مليون دوالر للحكومة 01له واحد قلت له: عايز قرض 
نك ولو مضيت مش هاارجع لك حاجة! )ضحك( إمضى مع الب ،أنا ماعنديش حاجة

 لكن كتر خيره واهلل. ،المركزى
 

 أنا فكرت إنه فيصل. بوتفليقة    :
 

 كانوا بيضربوه كل يوم الصبح! )ضحك( .هو بيته هنا جنب المطار. ،ال.. سعود عبد الناصر:
يعنى  33إبنى عبد الحكيم إتولد فى  ،الوالد الصغيرين بقى ماشافوش الحرب  

 بابص أالقيه جاى وبتاع. ..35ماشافش 
 5فإزاى نقعد  !بعدين الشباب زعالنين من إيقاف القتال، ومعتبرينها زل يعنى  

هيبقى الوضع صعب علينا  ؟!أشهر والوضع كما هو عليه اآلن وعندنا أراضى محتلة
ستعادة أراضينا مش إستعادة  5فالزم نعمل على وضع حد أقصى لينا  !جدا أشهر وا 

 فلسطين.
د يعمل أى شئ.. أى شئ متماشى مع الخط وباقول: فى سبيل هذا الواحد مستع  

 .بتاعنا
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بييجى هنا السؤال.. ماهو عدم االنحياز؟ إذا كنت أنا النهارده بأهاجم االستعمار   
 وقطعت عالقاتى معاهم ومع إنجلترا، ناقص إيه؟ ،وأمريكا وألمانيا الغربية ،واإلمبريالية

وأقول له: أنا غير  ،هو النهارده فيه معسكرين، أنا النهارده أعادى معسكر  
 منحاز للموقف الثانى!

إال إذا اقتنعنا إن األمريكان  !وأنا باقول: أنا غير منحاز ،األمريكان بيضربونى  
مش هم اللى ضربونى! أنا مقتنع قناعة كاملة إن األمريكان هم اللى ضربونى بواسطة 

ن عملية السنة دى أخبث جدا من عملية  !اليهود كان فيها غلطة  35؛ ألن عملية 35وا 
 !وعملية السنة دى أخبث ،كبيرة إنهم أعلنوا علينا الحرب مباشرة

طب إحنا هانجيب منين واسرائيل بييجى لها الفنيين؟ طب مافيش قدامنا غير   
 هذه نقط للبحث.ولكن  ،إحنا ماوصلناش لرأى فى هذه األمور! االتحاد السوفيتى

 !يانسلم ..يانصطلح مع اليهود بواسطة األمريكان ،فإذًا الحلول اللى قدامنا  
سنوات تانية علشان  01يانقول: إن احنا هنعتمد على نفسنا بس والقضية تفضل لها 

وهنا بنكون إحنا تحت رحمة الروس، وتفاهمهم  !نقدر نقف على رجلينا ونواجه اسرائيل
 !ص التسليحمع األمريكان بخصو 

بنحاول نعمل شئ زى اللى عاماله اسرائيل مع أمريكا، بنعمله إحنا مع االتحاد   
 االتحاد السوفيتى الحقيقة يدخل فى العملية.. السوفيتى.

وفيتى من هذا؟ هييجى بعد كده، ماهى المصلحة التى ستعود على االتحاد الس  
 هو الضرر؟وما ،هو ده السؤال

 
. وده موضوع خطير .من إخوانا السوريين باألمس، بإنهم عايزين يعملوا قواعدسمعنا  بوتفليقة    :

 اإلنسان الزم يشوف الموضوع من جميع الزوايا. ،جدا
 

 !مع الوضع فى االعتبار إن أراضينا محتلة عبد الناصر:
 

 باألمس فى وكاالت األنباء العالمية بيقولوا: فيه مقاومة فى غزة. األتاسى    :
 

 !كانوا فى خان يونس مسكوا األوالد وموتوهم 35فيه مقاومة، ولكن فى سنة  الناصر:عبد 
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زاى واليهود فى  ،شهور وهو وقت طويل 5أنا باتكلم على    طب دلوقتى وا 
كيف أدخل معركة وأنا أوضاعى بهذا  ،سيناء؟! الزم فى رأيى ندخل معركة تانى

 !الشكل؟! رأيى أنها مستحيلة
وباقول: إذا دعى األمر  - أنا باقول آراء وليست قرارات - برضهى رأيى فإذًا   

الموضوع  . إحنا الزم نتحالف مع االتحاد السوفيتى..للتحالف مع االتحاد السوفيتى
 وبعد ما ،بنفكر. األمريكان اتفقوا مع الروس علشان ألمانيا ..مايبقاش قواعد وبهذا الشكل

 ر هذا الموضوع.الى آخ ..خرجت ألمانيا كل سار فى طريقه
أن  -كم منكم  31واسرائيل على بعد  -وأنا غير مقتنع أن سوريا تستطيع   

 سنة وماتضمنهاش! )ضحك( 01تعتمد على قوتها الذاتية! دى عايزة 
وأنا  ؟ولكن كيف تحشد هذه القوة العربية ،أنا باقول: إن فيه قوة عربية كبيرة  

ويفصلوه  ،ألمريكان هيتصلوا بالملك حسينالنهارده ا باقول: حتى األردن ال تضمنها.
لكن فى  !حنا من هنا، والعراق بعيدا  عننا ويؤمنوه على حاجات تانية. يبقى إنتم من هنا و 

نتم عندنا أراضى محتلة والى متى سنستطيع أن نغض الطرف عن هذا  ،اآلخر إحنا وا 
 االحتالل؟!

 
. مبادرات .مشكلة االتحاد السوفيتى نفكر فيها ،مستحيل أن االنسان يقبل ذلك بأى طريقة األتاسى  :

 !سياسية إيه هتكون فى الموضوع؟
 

إال إذا أرادت أمريكا تفعل  ،كل ده كالم لن يحل الموضوع ..أنا رأيى مبادرات سياسية عبد الناصر:
 35صدر قرار ولم ينفذ، وفى  04سنة. فى  01يعنى  ..04وأنا لى خبرة من  ،هتفعل

 !ولكن أيزنهاور قال لهم: إمشوا.. مشيوا ،المتحدة قرارات إدانة مجلس األمن واألمم
 

وده ناتج عن  ؛أنا شايف إن عدم تحرك أمريكا ناتج عن عدم تحرك االتحاد السوفيتى بوتفليقة    :
يعنى حالة االتحاد السوفيتى اليحسد  .المشاكل التى ظهرت فى البلدان االشتراكية.

 !عليها
دخل معركة إال تلن والبلدان االشتراكية اد السوفيتى االتح ،عندى رأى شخصى  

وللدفاع عن نفسها. لكن خارج حدودها هتسالم..  ،إذا ضربت على أراضيها مباشرة
 هتسالم.. هتسالم.

 
 



  سرى للغاية 

7 
 

 ياإما األمريكان يعملوا فيها زى ماعملوا فينا اليهود! )ضحك( عبد الناصر:
 

 يتفقوا مع الصين. األتاسى    :
 

 !مستحيل فى هذه الظروف بوتفليقة    :
 

الصين تحاول بكل الوسائل أال تصطدم بالواليات  شوف الواقع إيه؟ ،بدى بالنسبة للصين عبد الناصر:
وعندهم  !0051، وبكره هايبقى اإلنذار 0031مطلعين اإلنذار  ؛المتحدة األمريكية

 فرموزا. ..تايوان
الوسائل يجب أن يبتعدوا وبكل  ،وبيبنوا قوتهم لصين إنهم بيبنوا نفسهمخطة ا  

 !وموجود فى هولندا اجتماعات أسبوعية بين الصين وأمريكا ،عن االصطدام بأمريكا
طبعا األمريكان يهمهم  ،زى مشكلة فيتنام ..النقطة الثانية: هم بيخلقوا المشاكل  

وأيضا  ،ادت هذه الهوة تضعف الصينز . كلما .زيادة الهوة بين الصين واالتحاد السوفيتى
وبالتالى تضعف الحلف االشتراكى كله، وبالتالى تضعف الدول زى  ،تحاد السوفيتىاال

 موقف غريب قوى. ..ماهو حاصل فى رومانيا النهارده
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