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 (2)حوار مشرقي مع هواري بومدين

 ال يمكن واشنطن أن تفرض حاًل أميركيًا 
 ما لم توافق عليه مصر وسوريا

نتهرء،اومرازعلاهنرةكاعةكثي اة تحدثافياشففففمن ام ارب  اقر باعإل نصففففساعة ففففرر اعة    اة  
ا.م حبر اذعاعةحوع اعة ش قي،افمجرباهمكرناموعص  ا اهلافياعإلوع يابومدين،اوسمةت اهعة ئيسا
ا

قلتتتتا  متتتتا ي ري في 
الوقا الحاضتتتتتتتتتر  ب  من  

و الستتتتتتتتت ي هزمن طويتتت   
زمتتت  لتحقيق حتتت  مرحلي   

وستتتتتتتتت   هتتت  الشتتتتتتتتتر  ا  
ن أت تقتتتتتدون في ال  ا ر 

تحقيق مث  ه ا الح  ينهي 
أو يت تمتتتتتد الصتتتتتتتتتترا  مع 

 سرا ي ؟ إ
تكناعةح ول،ااأجرب:اأير ا

ةىاإسفففففففففت لاعة  فففففففففي اقرئ  ا
عةحقي يايكونابخ قاعة  وفاعةتيايعودافيهراعةف  فففيينيوناعةىايجرداعةحلاعةحقي ي،اوعةحلاإحينا

ياح ولاأناإردعاذةكافخ ى،اتر يخي اةيعيشفففوعاويتعريشفففوعام اسفففرئ اعةيوعئساع أاحدوداف  فففييناعة
.انهرءاعةح بإطرة امدةاعةهدن امنادوناإن راهياح ولاموقت ،امناشفففففففمنهراإي كناعةتوصفففففففلاعةيهرا

ئيلار ىاعال ضاعةع بي اعةىاسفففف عإمكرناب رءاإيعت داحقي  ابباذعاكرناعةغ اإت ففففرءلار راأننياإبلا
اا نأرت رداةىاعإلإميلاأمراالانهري ،اوأنرا اإذعن رذهاإن رذامراي كناإواأباعةوقتافح فففففففففففباي يداك ففففففففففف 

طولاعة دةاب يتاقي تادوة اة صففففف ي يينار ىاعال ضاعةع بي اةكنهرار ىا   اأأاة داا.صفففففعاعةتع ي 
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ضففففففف ح ل،اوة ايكناهذعاة ج داحهو اصففففففف  اعةديناةىاعإلإم اع راهنتهىابإم فففففففتع  ةاأجن ي اوا
يءانف فففففففففف اشففففففففففعةا.ناوجودادوة ار ىاأ ضففففففففففي االات  لاوجودهراأم ايتنرفىاوحت ي اعةتر ي ن را إ

بار يه راوه راعةعدداوعة  فففرح ،اوسفففتب ىاغ ناالاي كنهراعةتم ي اأعمرمهراانإسففف عئيل،اإةىاإبرةن فففب ا
افياعةج فففداعةع بي،اوسفففي ف  اهذعاعةج فففداطرلاعةوقتاأ اق اا  يبر اائيلاج ففف ر اسففف عإ  اوةناتت كناصفففأ
  وفاعةتر يخي ،اوم تاب  ح  ا اعةع بي ابمح كاعة وة دام تاعة نيا.يامناعة  فففففففففففففففرءار ي ه
ستع ر اةكنهراة ات  حل،ا ب راتفككتاأوصرةهراةكنهرابتر يخهراورردعتهراو صيدهرانحيرطاوعإلعإل

اهي.عةث رفياالاتزعلاك را
شففففففففيرءاكثي ةافياأنانتخ صامناعةشففففففففعو ابرةن ص،اة داتغي تاأالابداا.وهنركاشففففففففيءا خ ا

 عضففففياعة  دسفففف ،اكرنتاعة ني  اك هرام ففففتع  ةامراردعاعةي ناوع ا.عةعرة اعةع بياخ لاهذعاعة  نا
وكرناا٠عة ا...مر عتاعةخ يجإئ اوامص اوعةع عقاوسو يراوةي يراوعةجزعست  تاإستع ر ازعلاواةكناعإل
ةيهففر،اوقففرمففتانه ففففففففففففففف اإحوعلاودخففلانو اعةع  اوعة ع ففف ا وتغي تاعا.يخي ار ىاعة ني فف عةجهففلا

ةىاذةكاهنركاإواا.ةىارصفففففففف اعةح ففففففففر ةإرتبر ،اوخ جتاعة جت عرتامنام ح  اعة دعوةاجدي ةابرإل
صفففففبحوعاقوةامفي ةافياأقتصفففففردي ام  وسففففف ،اوعةع باعةذيناكرنوعايوصففففففونابرةف  اعة دق اإنه ففففف ا

ا...وة  رلاتميي هار ىاكلاشفففففففيء«اوأصفففففففبحوعايتحك ونافياعةعرملاعة رديقتصفففففففردي،اعة جرلاعإل
نان كزار ىاعة ففف  يرتاونحناأيجربي ،اومناعةي يعياإوهذهاك هرارنرصففف اا.ئديرتعةع رحتىار ىا

ةهذعاعةتح يل،ااوهكذعاوتبعر اا.نانتفردىاعةصففو اعة رت  أوضففررنرابةي اعة قيابهراوةكنايجباألانح   ا
 هرافياعةحيرةامحدودةاسففففففت  عإمكرنرتاإناإةع بيافعسفففففف عئي ي افياعة حي ارندمران فففففف اعةجزي ةاعإل

ااع .جد
 الوحدة واالتحاد

و أليها إتنضم  وا ردن تحاد بين سوريا إقام  وحدة أو   ثم  محاول  في المشر  إلقلا  
و هما  .متهاقال ي ي ري ستتت ي إلالمقاوم  الفلستتتطيني   أو النيان الفلستتتطيني  ليه مستتتتق الً إ

 الوحدوي ؟ الخطوة  ه هرأيكم في مث  
ا كرناعةاإذعقرل:ا  اعةع بافيام كزاعة وةاخ لاهذهاعة  ح  افرةتح كاعة فففو ياصفففداهواوضففف 

واهة وعجه امرااسفففففتعدعدع اإقداي فففففره افياعةتخ صامناعة وعسفففففباعة وجودةاا نعة صففففف ياسففففف ي ا -
ناءا خ ،ا يعةوحدةاشففففناند كاعناعةتح كاعة ففففيرسففففياشففففيءاوق ففففي اأوةكنايجباا. هأخي اوأا

اا.سيرسير اانايكوناتح كر اأ اعةوحدةامبرش ةاالايتعدىاةىاوض اإرلامناحرة اعة ييع ا نتعإل
 فرة؟ ن شروط الوحدة غير متواأساس أ  تقول ذلك على ها  سأل  
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يرءات هيدي اأوالابداأنات ففففففففففففففب هرا،اةع لاموجوداناتكوناعةوحدةاتتويجر اأأجرب:ايجبا شفففففففففففففف
سففففساأأاسففففي اةكيات و اعةوحدةار ىاقتصففففردي اوعة ففففيرفي اوعإلر عة يرديناعةثانجرزعتاوحدوي افياكلإوا

اار .و عسخاموضوعي امتين اوتكونابنرءايربتر ا
 أميركا وال رب

م  الشتتتتتتتتتر  أز  لىإميركي بالنستتتتتتتتت   ي نظرتنم  أو ما هو تحليلنم للتحرك ا هقلا  ما 
ميركي أض ح  ن فر  مكااإلن في أوه  ت تقدون  .ت اه أميركاإوستتتتتتتتت   والتحرك ال ر ي في ا  
 نتب لمث  ه ا الح  الن اح والق ول؟ زم  وه  ي  لل 

ةىاإياأمي كراوكيفاكرناموقفهرابرةن فففففب اه:امنانف فففففنراأوال اأنان فففففملاأقرل:امناعة ففففف و يا
ئيلات تمسداس عإناإتهرابكلاوسرئلاعةتفوق،اوةهذعافئيلاومد اس عإة دادر تاأمي كراعة  ي اعةع بي ؟ا

يادةيلاأا،احتىاهذهاعة رر ،اة اتع  اإذع اأمي كراا.قوةادوةي اأم  يرةي اأك  ر ىااتعت داأسرسر اا نهر
ناإا.تكناروعطف اونيرت اير اأكلا جلاصفففففففففردقاا  ابوهذعامراي ففففففففف   اا.قتهراة ع بحقي يار ىاصفففففففففدع

تيجياأواسففففت ععة ني  اسففففوعءاكرناذةكافياعة يدعناعة ففففيرسففففياأواعإلمي كرامصففففرةعاضففففخ  افيا 
ي ففف ىاطر امراكرناإذهاعة ني  افياهب رءار ىاوهدفهراعة ئي فففياهواعإلا.قتصفففردوعإلمجرلاعةيرق ا

ومنذاعةخ  فففينرتاحه ارنصففف اجديدافياعة ني  اا.ع ط  فففيةتكوناقرردةاة ح سا«اةعرة اعةح ع»
راوعةحصففففولار ىابعماعة  عكزاهراومحروةت اك ففففباعصففففدقرءافيههت ر اعالتحرداعة ففففوفيرتيابإاهوا
ا1956ووقعتاح باا. بةغوهذعاعةعنصففففففففففف اعةجديدايثي اق قاعةواليرتاعة تحدةاوعا. ىاأ ضفففففففففففهرر

ح ع افياعة ني  اذكتاجذوةاعةوطني اوزعدتامناح رسف اع أا نهروكرنتانترئجهراعة فيرسفي امفيدةا
اا.ةوالءاعةتر اة غ بن   اكرنتاتدينابرأنهير اأح فاوس وطاإ تاورج ا

صففففف اتع لافياورنروعباة وىابفياعة ني  اوفتحتاع اك ي ع اادخ تاشفففففكر اأا1967ةكناح با
ناعةع باأواهه ي ابرةغاع ام ع اأي تتاح با م ففففففففففرناأوة داا.مي كراوعةغ بأنوعامناعةتحرةسام ا

ناعة  رتلاعةع بياالاي لاكفري اأي تتاأ ابشفففففففففيءايخد امصفففففففففرةحه اكع ب،اك راعةقيرقرد ونار ىا
اا.تلدعءاوعجب اك  رأن امناعةش وطاعة وضوعي اعةتيات ك  ااتيحتاة أأااإذعتلافياعةعرة ايام رأرنا

عةيرق اعةتيادر تاةىامراسفف قاق ففي اإنان ففيفاأوةكياتكت لاعةصففو ةاعةتح ي ي االابدامنا
ي هاأناة اتج ىافياصفففففو ةامشففففف ف اوكرت ينافياعة يدعن،اوعةت فففففرمناعةع بياعةذيات فففففحيرتاعة  ر

ا.سي اعة ع ك ايعةفعرلاف
ناإولا نهراتإسففففت يرباعة وقساة صفففف حتهر،اإوهنراي ه ادو اعةواليرتاعة تحدةافيامحروة اا
 وعامعك اعة يرنرتاعة ففيرسففي انايصففد اأو وبييناسففتيرر اع إسففتيرر اعة ففوفيرتات فف يحك اوفياإفيا
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ا. عضيك اعة حت  أستعردةاإمي كر(اوحدياعة رد ةار ىاأياأةكننيا)
يابف ففلاعةح باوبف ففلاهيجربي افياعة ني  افإرةكاتيو عتاذعاكرنتاهنإن اإقولاأنياأناال اإ

ناإبلاي كناعة ولاا.مي كرأ اعةذياح   اعةت ففففففرمناوةي ففففففتابف ففففففلاغعةت ففففففحيرتاونتيج اة  فففففف
ا.جهرضانترئجاعةح بإعمي كراحروةتا

ةوااأكث ناعالمو اكرنتا ب راسففففففتتع داإا.نات ففففففت  اعةح بأونحنافياعةجزعئ اكنرانف ففففففلاا
ونحناا.ةكناعةتجنيداعةع بياكرناسي  غاد جت اعة صوىاا،واعة ره ةأس عئي يونامنادمشقاقت باعإلإ

ا.ئيلس عضعرفاعةحقي ياإلننران ىافياذةكاعإل نرابتوسي ا قع اعةح بانردي اا1967منذاعةعر ا
امي كير اأنايكوناعةحلاأواهولاع ا.ننامتكرم ي اناةتح يقاهدفي اناعةواليرتاعة تحدةاتع لاعآلإا
اا.مي كي ار يهر اك هراوتح يقاعة يي ةاع  يرباعة ني ستإتح يقاعةهدفاعةثرنياوهواالج اأمنا

ياني اعة ره ةاهنات كاأرت داأاوالاا.  ج اأوهذعاةيساعةهدفاعةذياضحىاعةع باوي حونامنا
اا.وم اعةف  ييني واعة  رأدمشقااأو

ة داقرلاةي:اا.1967م اعة  حو اعة ئيساج رلار دعةنرصففففففففف ابعداهزي  اناحديثرا اوأتذك اعآل
صففييرداإعة  ة؟اة داكرنوعايحروةونامنذامدةااذهه ونيايمي كرناحري ففناع أبومدينااأخلاتعت دايراه

وةوناعةحفرظار يهرابكلاصففففييردهراهذهاعة  ةاوسففففيحرإعةحوتاعةك ي اعةذياهوامصفففف اوت كنوعامنا
ن اكرناإي  ابهرافور ىا   انوبرتاعةتشفففففففر  اعةتياكرنااع .ةنرصففففففف اين  ابعيدوكرنار دعا.وسفففففففي  

ا.عداعةعدةاة ح بيت رسكاويأا
سففففففتي ءاعإلاريرءاشففففففيءاة ف  ففففففيينييناةكناعةهدفاهوادعئ ر اإااناعةواليرتاعة تحدةاقداتحرولإ

نهير اسففففيرسففففتهرافياتري ند،اإعةصففففيني ،اوابعداهزي تهرافياعةهنداار ىاعة ني  اعةع بي اخصففففوصففففر ا
مي كيار ىاعةصففففففففينار ىا اع نفتروعإلا،نشففففففففير ابرك ففففففففترنإواوعةتيو اعةذيايحدثافياعةفي ي ين،ا

ا.ح رباتريوعن
اإذعاال اإمي كيافياعة ني  اعةع بي اضاعةحلاع وةنايكونافياقد ةاعةواليرتاعة تحدةاك وةاف  اا

ا.تزمتامص اوسو يراب اووعف ترار ي ةإ
ن ففحرباف ابداة ايتوعصففلاعإلاوإذعا.سفف عئي ياعةذياحدثاكرنانتيج اة ح بن ففحرباعإلناعإلإ

ة صفف حتهراكنراا اعةصفف ععار ففك ير اسفف عئيلاالاي كنهراح فف اإناأناهواخرم فف ،اوعةثربتاعآلامناح ب
سفففففتيررتنراإناذةكاة ايحدث،اوةيسافياأاإال اا،عنات فففففت  اعةح باحتىافياح وفاصفففففعب نت نىا

ةكننرانت ففففففرءل:اهلاط أتار ىاعة ني  اتيو عتاجوه ي اتف ضار ينراا،حدأنانف ضاذةكار ىاأ
ا؟اتغيي اموقفنراجوه ير ا



5 
 

نحستتتتار إزم  الشتتتتر  االوستتتت  يرافقه ن الستتتت ي لتحقيق ح    أا  ه  توافق على ستتتتأل  
 قليمي؟ الش ور القومي ونمو الش ور اإل

انايعيشامنغ  ر اأياب دار بيامه راب غاحج  اأسففففففففففففففتيرر اإوةيسافياا.ت:اهذهانزوعجربأ
وهواا.مناخ لاعةعرة اعةع بياك  اال اإاوسفففيرسفففير ااقتصفففردير اإنايتنفساأن االاي فففتيي اإا.ر ىانف ففف 

اا٠عاهواحرولاح مرنانف  امنا ئت اعةي يعي اإذاتير ايخنقانف  اذع
ن ك  أضتتتتتتتتته مع ن الح  االميركي ال يمكن فر  ألى إفي ال  ا ر مطمئنون  أنتمقلا  ه  
 لى ال كس؟ إالدال   تشير 

نراأعة فففففو ياوااناعةشفففففعبإا.ز هاعةشفففففعوباعةع بي ضاحلاالاتفعنامناعةصفففففعباف  اأ ىاأقرل:ا
قتصردي االاي كنا   امشرك  اعإلياحل،اوعةشعباعة ص يار ىامناي  لابأالاي كنااع ار ف اجيدأا
ا.ةي إ ا د  انايه  اكلامرايأاأ

 عادة فتح القناةإ
 عادة فتح قناة السويس؟ إقلا  ما هو موقف ال  ا ر من 

ق ي اوطني اته امص ارردةافتعاعة نرةاإاناإجرب:اعة ئيساعة ردعتاقرلافياص يعاعةعبر ةاأ
جلاتح يقاأبكلاقوعنرامنااه نراون ففره  اة داسففرا.قوة أسففرفاف يسارنديامراور ىاهذعاع .اوحدهر

اا.قصىامراي كنامناعة كرسبافياهذهاعة  ح  أقلاتح يقا وار ىاعهدفاك ي اه
ا  من  مدة قري   قام وزير خارجيتنم الستتتتتتتتتيد ع د ال  ي  بوتفليقه ب ول  عر ي   ه  قل  

 ن ؟ فنار م ي  أح لى طر  إا تلك ال ول  ترمي كان
ا.تصففففرالتاةتكوينافك ةاكرم  ارناعةوضفففف افياعة ني  إ:اعةهدفامناعةجوة اكرناعةقير ابقرل

اا.فكرا االابدامنامع ف اعة نرخوق لاط  اع 
ر النف  كان سيحقق مكاسب لم تتحقق نتي   لرفع ستمرار في حظ  إلن اأال ت تقد أا  سأل  
 الحظر؟ 
حت منراإة داا.ناي ففففففففففففففت  اعةح  أننراكنرانت نىاأاال اإننراكنرامت فففففففففففففف  يناأجرب:ار ىا   اأ

ت وعاهناتأن االابدامناإوق نراةه افياصففففففف عح اا،خ ونارندمراضففففففف بنره ار ىاعةوت اعةح فففففففرفعآل
نك ا.اإ انف هرغنانتك  اعة ألاعةتفره اج اأ اب شرك ك ،اويجبامناهت رناتيرة ونرابرإلألاشرك نراق  اب 
نك ا واأنافياح ع ةاعةغ ف،اماد جتي اةىاخف اإضففففففففففففففي  ت اإنك اي وناعةففففدنيففففراوت عففففدونهففففرا قت
ة اعةثرةثاعة شففففركلاناعةعرب دعسفففف وعافياعةوقتاعةذيايعرنياعةكثي امنابعي  انهري اع «اضففففحيت »
سفت  ع اعةح  اةكناعة عنييناإداكنرافياعةجزعئ ام ا ةا.قتصفردي اوسفوءاعةتغذي اومشفركلاعةتن ي عإل
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اا.ه وجر ينرا.ناهذعايخد اعة  ي  ا  اعةح  ان االابدامنا ف اإم اقرةوعا بر
سففففتف قهراهذعاعةحوع اعة شفففف قيام اعة ئيسابومدين،اخ جتامناإبعداسففففرر اونصففففساسففففرر ا

 ..شيرءاكثي ةاالابداأناي وةهراذعتايو أ«اةةيفر ياع»نافياصد اهذعامبامكتب ام تنعر ا


