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 البيان المشترك
رئيس مجلس السوفييت األعلى التحاد الجمهوريات السوفيتية  -قام نيكوالى بادجورنى 

بناء على  ،بزيارة ودية للجمهورية العربية المتحدة 7691يونيه  24 الى 27فى الفترة من  - االشتراكية
 دعوة من الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة.

زخاروف.. رئيس مانفى المارشال  - وقد استقبل رئيس مجلس السوفييت األعلى والوفد المرافق
أليكس سيبورين.. رئيس إدارة ، نائب وزير الخارجيةجاكوب مالك.. ، هيئة أركان حرب الجيش السوفيتى

أليكسى باسبونين.. نائب ، ديمترى بوجداييف.. السفير السوفيتى بالقاهرة، الشرق األوسط بوزراة الخارجية
بالحفاوة  - ليونيد تشيفى تشينكو.. مساعد الرئيس بادجورنى، رئيس اإلدارة الصحفية بوزارة الخارجية

لمشاعر الودية التى يكنها شعب الجمهورية العربية المتحدة تجاه شعب االتحاد الصادقة التى تعكس ا
 وقد أعرب بادجورنى عن عميق شكره لهذا االستقبال الودى.  ،السوفيتى

وفى أثناء المباحثات بحث الجانبان بعض  وقد اشترك فى المباحثات أعضاء وفود الجانبين.
ودول  ن ضد الجمهورية العربية المتحدةاو والمتصلة بالعد ،المسائل المتصلة بالموقف فى الشرق األوسط

 وكذلك اإلجرءات الالزمة إلزالة آثار هذا العدوان. ،عربية أخرى
كما نوقشت المسائل المتصلة بزيادة دعم العالقات الودية والتعاون األخوى بين االتحاد السوفيتى 

النظر حول عدد من المشاكل الدولية ذات  وقد تبادل الجانبان وجهات والجمهورية العربية المتحدة.
 األهمية المشتركة.

رئيس مجلس رئاسة السوفييت األعلى  -وقد لوحظ بارتياح تام أن زيارة نيكوالى بادجورنى 
سوف تسهم فى زيادة تدعيم وتطوير عالقات الصداقة  ،للجمهورية العربية المتحدة -لالتحاد السوفيتى 

وفى  ،فى صالح شعبى االتحاد السوفيتى والجمهورية العربية المتحدة ؛نوالتعاون الشامل بين الدولتي
    صالح السالم واألمن لكل شعوب العالم.
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 قبل مانتكلم فى المواضيع أنا عندى نقطتين.. عبد الناصر:

 ، الحقيقة الضربة اللى أخدناهاالنقطة األولى خاصة بالقوات المسلحة المصرية   
ونحن نعمل اآلن على رفع الروح  ،أثرت تأثير كبير على الروح المعنوية للقوات المسلحة

المعنوية. ولكن أيضا إحنا فقدنا تقريبا كميات كبيرة من السالح؛ استعواض هذا السالح 
حنا إذا ألحينا على السالح فده موضوع  ..يساعد على رفع الروح المعنوية جدا ولهذا وا 

 مهم جدا. 
المارشال وأنا رجعت طلبت الفريق فوزى، وحصل اجتماع بين الفريق فوزى و 

 زخاروف النهارده، وأنا شوفت قائد القوات الجوية المصرية النهارده.
، وبعض هذه الطيارات باقى 52طيارة ميج  52وصلنا  ،بالنسبة للقوات الجوية   

طبعا  ،21طيارة ميج  09أو  05و !ساعة 255ساعة أو  25لها ساعات عمل.. إما 
 عمل! ساعة 255ساعة أو  25بعض هذه الطيارات فيها 

من اللى احنا كنا متفقين  52طيارة ميج  05النهارده اتفقوا على أساس يبعتوا     
 عليها. 

من الطبيعى أثناء وجود المارشال زخاروف هنا الزم بنبحث نقط مهمة.. دروس 
مداها قصير إذا  ؛، الطيارة السوخوى21، الميج 52بالنسبة للطيارة الميج  من المعركة.

لمستير والميراج واإلسكاى هوك اللى بتستخدمها اسرائيل! معنى هذا قورنت بالطيارات ا
إن اسرائيل تقدر تضرب القاهرة، وتصل أيضا الى مرسى مطروح؛ ألن عندهم طيارة 

حنا مانقدرش  ،، ومرسى مطروح دى جنب ليبياfighter bomberاسمها الفيتور  وا 
 نوصل إال الى جنوب اسرائيل!

حنا مانقدرش نضربهم! عندنا اليوشن فالعملية بهذا الشكل هم يق دروا يضربونا وا 
بالنهار مش ممكن ترجع؛  52طبعا مع الدفاع الجوى االسرائيلى أى طيارة اليوشن  ،52

 والسوخوى بعد سرعة الصوت. ،ألنها أقل من سرعة الصوت !ألنها بطيئة جدا
ال باستمرار fighter bomberإحنا فى حاجة الى طيارة   طويلة المدى، وا 

حنا مانقدرش  ده بالنسبة لموضوع الطيران عموما. !اسرائيل تستطيع إنها تضربنا وا 
الموضوع الهام فى الطيران: إنه بيوصل لنا أيضا بالطيارات عدد من الطيارات 

ن  ؛وده بيساعد على رفع الروح المعنوية فى القوات الجوية ..52 بننسى اللى فات وا 
 يد.ونبتدى من األول وجد ،طيرانا انضرب
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أيضا بالنسبة للمرحلة األولى فى إعادة بناء الجيش: أيضا يوجد عندنا فرقتين 
مشاه ناقصين أسلحة كتير جدا، والنهارده حصل كالم بين المارشال زخاروف والفريق 

حنا الحقيقة نعتقد أن هناك إمكانية إن اليهود يهجموا علينا تانى ،فوزى . فهذا شئ .وا 
 غير مستبعد.

طيارين بدون طيارات، والزم يكون لهؤالء الطيارين طيارات حتى أنا عندى 
وعلى قدر اإلمكان نسرع  ..وعندى فرق مشاه ينقصها الكثير من األسلحة ،أطمئن أكثر

جات لى رسالة من برجنيف  25الحقيقة يوم  ،وأنتم وعدتونى بهذا فى تسليح هذه الفرق.
. طبعا إحنا يمكن .بأسرع مايمكنوكوسيجن وبادجورنى، وعدونى بإنهم هيعملوا هذا 

 مستعجلين أكثر من الالزم.
وده  –النقطة الثانية: إذا حصل هجوم من اليهود النهارده، واستؤنف القتال 

وهو الرئيس بادجورنى قال: إنه ممكن يحصل بعد انتهاء الجمعية  ،ممكن يحصل
بحيث إن  ؛وهالناالسؤال الحقيقة.. ماهو مدى المساعدة اللى ممكن إنتوا تد – العامة

 !ماتسقطش البلد فى إيد اليهود؟ ألن ده موضوع احتماله موجود
لم يحدث لها بحث اليوم فى اجتماع  ،النقطة التالية الخاصة بالدفاع الجوى

 الفريق فوزى مع المارشال زخاروف.
 الحقيقة الرئيس بادجورنى ماشى بكره، وهذه نقط الحقيقة مهمة بالنسبة لينا.

 
 أنا أقدر ماأمشيش بكره! )ضحك( بادجورنى   : 

 
 إحنا بنرحب بيك.. بتونسنا يعنى. عبد الناصر: 

 
أنا لسه ماعنديش معلومات بالتفصيل عن اللقاء اللى كان النهارده بين الجنرال فوزى  بادجورنى   : 

يمكن أن يختلف عن الحديث اللى  والمارشال زخاروف. وأعتقد أن أى حديث بينهما ال
 كان مع سيادتك.

وكل ماقلته لسيادتك أثناء االجتماعات: أننا  ماكتبناه فى الرسالة الى سيادتك كل
أن نعيد الدفاع للقوات  مساعدة، بل نعتبر هذا واجب علينامستعدون ليس فحسب لل

 المسلحة وقدرة دفاعها، وأنا أقدر أكرر هذا.
م من أنكم بعيدين آالف بالرغ ،وأنا أعتقد أنكم تشعرون بذلك من خالل األعمال

الكيلومترات. استخدمنا كل االمكانيات.. الطرق برا وجوا وبحرا بجميع الوسائل الممكنة 
 للسرعة.
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 ،أو سوخوى وغيرهم 21أو  52بخصوص أنواع الطيارات.. سواء كانت ميج 

فأعتقد أن ذلك من اختصاص العسكريين يحددوا الطراز، ولكن أعتقد أننا نرسل اللى هو 
 ضرورى لظروف الجمهورية العربية المتحدة.

االهتمام الرئيسى فى هذه المرحلة  ،وأعتقد أنه فى هذه المرحلة أو بكلمة أخرى
د، يكون هناك على أساس أنه إذا استؤنف العدوان من جدي ؛هو االهتمام بتقوية الدفاع

 دفاع ورد قوى وضربة مضادة.
بالنسبة لمدى عملية الطيارات، فهى كافية جدا لرد أى عدوان من جانب 
اسرائيل. أنا فهمت أنه فيه طلب إلرسال طائرات مدى عملياتها كافية للوصول الى 

 هل هذا ما فهمته صحيح؟ !اسرائيل بالذات للقضاء على اسرائيل
 

اسرائيل بيقولوا: هم فى سبيل  ،اع.. ماهو الدفاع؟ الدفاع ده موضوع محددأصل الدف عبد الناصر: 
الدفاع إنى  ..الدفاع جم ضربوا مطاراتنا. إذا هو جه ضرب مطاراتى أو إذا بدأت الحرب

 !ألن إذا بدأت الحرب مافيش حاجة اسمها دفاع وال هجوم ؛أضرب مطاراته أيضا
طياراته هتقدر  ،إذا بدأ حربالموضوع مش القضاء على اسرائيل، الموضوع 

 تييجى تضربنى، وتضرب لغاية القاهرة ومرسى مطروح، وأنا طياراتى ماتقدرش تروح له!
 ده موضوع مافيش فيه دفاع وال هجوم وال قضاء على اسرائيل!

 
. الحرب .لو الحرب ابتدت مافيش دفاع وال هجوم ،أنا فاهم طبعا وموافق مع سيادتك بادجورنى   : 

 واحدة.
. دى .الدفاع عبد البلد ىفيه أول حاجة عايزين نعملها دلوقتى ه ،ماكنت أقصده

ليس فحسب إعادة تنظيم القوات المسلحة إنما  ؛هى المهمة األساسية بالنسبة للعسكريين
 فى نفس الوقت تقوية الدفاع عن البلد كله.

دو، وأنا ال أستبعد أبدا أنه فى نفس الوقت، تكون لديكم الوسائل لضرب الع
ماعنديش أى فكرة تانية. ولذلك أنا أقول: إحنا هنعمل كل الممكن علشان جيش 

 جيش قادر بجميع معانى العسكرية.يكون الجمهورية العربية المتحدة 
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فأعتقد إن ده مش  ،أما بالنسبة لكالم سيادتك إن فيه طيارين بدون طيارات
وعلى العموم وأعتقد  !طيارين بل العكس أما يكون فيه طيارات ومافيش ،. كويس.خسارة

أنا أفهم لكن مش  أنه فى كل األوقات الزم يكون هناك طيارين أكثر من عدد الطيارات.
ال مش  ،عارف العدد بالضبط، عندنا فى االتحاد السوفيتى طيارين أو ثالثة لكل طيارة وا 

 !ممكن الواحد يحارب
، وأنا أعتقد بدون أى شكأما بالنسبة للوعد اللى قدمناه لسيادتك سننفذه كلية 

إنه سيكون هناك طلبات إضافية أيضا. وأنا أعتقد أن هذه الطلبات االضافية أيضا  كمان
خصوصا فى جو الحديث اللى كان مع  ؛أنا ال أتصور غير كده يعنى ..البد أن ننفذها

. لذلك يحط علينا واجبات .سيادتك بشأن عدم االنحياز وتغير العالقات فى المستقبل
 ومن هنا يتضح أنه البد ننفذ طلبات أكتر. ،فيةإضا

 
اللى خالنى أثرت هذا الموضوع، إن ده آخر اجتماع بينا وقد يمر وقت طويل قبل  عبد الناصر: 

 وأنا يمكن ماأقدرش أروح االتحاد السوفيتى. ،مانجتمع
 الموضوع منقسم الى قسمين:

 ر.إعادة بناء القوات المسلحة؛ بحيث يكون هناك جيش قاد -
 يكون وضعنا أحسن. ..ساعة 50تقوية الدفاع حاليا؛ بحيث يكون كل  -

 نبدأ بالنقطة الثانية.. تقوية الدفاع حاليا:
 ،عندهم طيارات أكثر جوى، ورغم الطائرات اللى وصلتنا الزال اسرائيل لها تفوق

ويصلهم أيضا طيارين  ،وهم دلوقتى يوميا يصلهم طيارات جديدة بدل اللى خسروها
إذا حصلت معركة جديدة فى أى وقت  !فهو فى هذا متفوق على .وعين يهود.متط

 قريب، الزم نكون مستعدين استعداد كبير جدا.
وضعنا فى هذا يختلف عن وضع االتحاد السوفيتى؛ االتحاد السوفيتى فيه عمق 

حنا ماعندناش عمق وال احتياطى كبير إحنا بلد صغيرة عايشين فى  ..واحتياطى كبير، وا 
كان  25طيارين، احنا اشتغلنا فى سنة  9فإذا كان عندكم لكل طيارة ! بس من البلد 2٪

ن يكون عندنا إإحنا نفضل  !الطيار ينزل من طيارة، يسيبها ويروح يركب الطيارة الثانية
عدد الطيارات أكثر من عدد الطيارين؛ ألن فعال تخريج الطيارين أصعب بكثير من 

 الطيارات. 
ا منكم طيارات بطيارين؛ لسبب بسيط جدا إن احنا نعرف سياسة ولهذا إحنا طلبن

أمريكا وسياسة اسرائيل، وأنا لم يطمئنى أبدا الكالم اللى قاله إمبارح الرئيس بادجورنى 
 !عن كالم نيويورك؛ ألن الخداع األمريكى النهاية له
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 ماباصدقش وال كلمة.وأنا برضه ماباصدقش! )ضحك( أنا فى األول قلت لسيادتك:  بادجورنى   : 

 
وأعتقد برضه  ،وهم شايفين االتجاه اللى احنا ماشيين فيه ،ده كله ممكن يكون خداع عبد الناصر: 

واضح ليهم الكالم اللى احنا اتكلمناه هنا، ولو إن احنا ماقلناش لهم، لكن هم قطعا 
 . إحنا مش جايين نشرب مانجو وليمون!.عارفين إحنا بنتكلم فى إيه

واحد منهم اتكلم فى األمم المتحدة مع واحد من بتوعنا، وقالوا لهم: إن احنا وفيه 
شايفين إنكم بتصلحوا الغلط بغلط أكبر! طبعا مش ممكن األمريكان يقبلوا بسهولة هذا 

قامة حكومة  .التغيير الكبير فى العالم. هيعملوا إيه يعنى؟ بيقولوا لليهود ييجوا القاهرة، وا 
 !كده رجعية وينسحبوا بعد

أنا إمبارح حكاية إنهم ينسحبوا من سيناء، وينسحبوا من الضفة الغربية، 
 . الكالم ده مش داخل دماغى أبدا!.وينسحبوا من سوريا، وتفضل بس مشكلة القدس

إنه يحتمل أن تبدأ اسرائيل  ،أنا تقديرى السياسى اللى أنا أعطيته للقوات المسلحة
ألن ماهو الهدف الذى حققته اسرائيل، وماهو  ؛ىيونيه الجار  51القتال مرة أخرى يوم 

الهدف الذى حققته أمريكا؟ لم تسقط األنظمة التقدمية فى المنطقة، ثم اسرائيل لم تصل 
 !الى صلح مع العرب

قوة طوارئ دولية! لن يمنع هذا استئناف عمل الفدائيين فى المستقبل بعد العرب 
 مايفيقوا من الصدمة.

هدافها، بل حققت أهداف عكسية؛ دفعت مصر وسوريا إذًا الحملة لم تحقق أ
. فهل أمريكا هترضى بهذا؟! فليس أمامها إال حل .أكثر الى االرتباط باالتحاد السوفيتى

 أو تدى أسلحة السرائيل وفلوس. ،من اثنين.. إما تهاجمنا مباشرة
ساعة تمر علينا نكون قادرين أن نضرب أى هجوم  50إذًا يجب إن احنا كل 

وده اللى بيقول إن احنا الزم نجيب  ،وهذا خاص بنقطة تقوية الدفاع ..ئيلى ونردهاسرا
 بالطيارات وليس بالمراكب.  52طيارات ميج 

وهذا يدعونى أيضا الى أن أقول لكم: مانضيعش وقت على االتفاق على الدفاع 
ون ورغم هذا أيضا هيك الجوى؛ ألن الدفاع الجوى له أهمية كبيرة جدا فى الموضوع.

دفاعنا سلبى أيضا مش إيجابى؛ ألن إذا قامت الحرب تانى مش هاأقدر أضرب 
 هو هيقدر يضرب مطاراتى وأنا مش هاأقدر أضربه! ؛مطاراته
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 بالنسبة للنقطة الثانية.. وهى إعادة بناء القوات المسلحة: بالنسبة للطيران:

يكون هناك  فى إعادة بناء القوات المسلحة؛ ليكون هناك جيش قادر، يجب أن
وبأكرر تانى: إن المستير مداها طويل والفيتور  !طيارة غير الطيارات اللى عندنا دى

والطيارات اللى عندنا مداها قصير جدا.  ،وهو أما جالى جه من الغرب ،مداها طويل
 بدون قرار سياسى وكالم سياسى فى هذا، العسكريين مابيوصلوش الى نتيجة.

هذا أننا نشعر بخطر كبير جدا، وفى نفس الوقت إحنا الحقيقة اللى بيدفعنا الى 
نعتبر أن االتفاق بينا وبين االتحاد السوفيتى على السياسة الجديدة هايجنن أمريكا! ولهذا 

عايزهم يتجننوا، ولكن فى نفس الوقت عايزهم أما . أنا عايز أجنن أمريكا طبعا.
 يضربونى أقدر أرد.

ثانى.. هتساعدونا إزاى إذا حصل هجوم علينا ولهذا أنا بعد كده سألت السؤال ال
 تانى؟

الحقيقة أنا باحط المواضيع بالتفصيل؛ ألن احنا عايشين هذه األمور. هاننسحب 
حنا ماعندناش دلوقتى إال   ..كم 255فين بعد كده؟ إنتم فضلتم تنسحبوا لغاية الفولجا، وا 

لحة؛ إن احنا هناك مافيش ودى األوامر اللى مديها للقوات المس !يعنى الزم نموت هناك
 انسحاب.. نموت هناك.

 
 مش الزم انسحاب. .وأنا موافق إن مافيش مكان لالنسحاب واليمكن. بادجورنى   : 

تقدر تعمل كده  –بتوجيه أمريكا طبعا  –قبل كل شئ، أنا ال أعتقد إن اسرائيل 
 أو عندكم معلومات عن هذا؟ 51سيادتك قلت: إنه يحتمل إنه يوم  !بكره أو بعد بكره

 
 يوم إنتهاء مناقشات األمم المتحدة. ..51ال.. أنا بانى على  عبد الناصر: 

من حسونة مثال  -وهو ولو إن جالى معلومات دلوقتى من الجامعة العربية 
خبر من مصدر موثوق يقول: إن اسرائيل تنوى القيام  - وصلته رسالة من باريس

بعدوان جديد فى أقرب فرصة؛ ألن الموقف السياسى الراهن يترتب عليه من ناحية الرأى 
العام العالمى ضد اسرائيل، عالوة على أن اسرائيل ترى أن العدوان لم يأتى بنتائجه من 

 وجهة نظرهم.
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سل النهارده بنفس المعنى.. إحتمال قيام اسرائيل بعدوان فيه يافندم برضه من بروك رياض     : 
 من الدوائر الصهيونية فى بروكسل. ،جديد

 
حنا بادجورنى   :  عارفين إن اسرائيل لم تحقق أهدافها؛ ألن الهدف اللى كان أمامهم لم  ،كل الناس وا 

ناصر اللى و  ،وأنا موافق ألن النظام التقدمى اللى كان فى سوريا زى ماهو ،يصلوا اليه
 كان رئيس الجمهورية العربية المتحدة الزال كما هو.

 
 رئيس الجمهورية العربية المتحدة ناقص حتة! )ضحك( عبد الناصر: 

 
 - المضمون األساسى للبلد - أنا أعتقد أن الجمهورية العربية المتحدة كانت وال تزال بادجورنى   : 

 ألنه ملككم. لكن سيناء هيرجع والبد أن يكون
. ماهو حال المخابرات .أسأل سيادتك على فكرة قبل الرد على مالحظات

 ،بتاعتكم فى سيناء دلوقتى؟ وليه اليهود يعرفوا كل حاجة وعندهم معلومات كثيرة جدا
 ومتهيألى معلومات مفصلة لديهم عن الوضع داخل الجمهورية العربية المتحدة؟

 
كل الغرب وحلف  ؛لطالينة، الفرنساويين، االنجليزاليهود عندهم هنا.. األمريكان، ا عبد الناصر: 

 . يعنى عندهم كل هذه المعلومات..األطلنطى
وهم بلدهم الحقيقة  ،وبعدين إحنا بلدنا مفتوحة سياحة يعنى؛ فبييجوا سياح كتير

وبعدين هم  !. ولهذا هم معلوماتهم عننا أحسن من معلوماتنا عنهم.بالنسبة لينا مقفولة
حنا كعرب لسانا فالت.. بنتكلم كتير! )ضحك( أنصح مننا أيضا..  هم لسانهم مقفول وا 

 
 ده انتقاد ذاتى كويس. بادجورنى   : 

إحنا كالعادة  - كنت ناوى أحكى لسيادتك - المارشال زخاروف قال لى دلوقتى
داخل البالد المناطق اللى فيها عمليات عسكرية تقفل، وما نسمحش ألى شخص يزور 

كم على حدود االتحاد السوفيتى ال فأر  255الصينيين على مدى حتى  هذه المناطق.
مثال منطقة قنال السويس ده خط  ،أما بالنسبة لكم !وال عصفور يقرب من هذه المنطقة

 وكل واحد يقدر يروح يشوف القنال! ،الدفاع عن المنطقة عسكريا
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يعرف  إذا كنت مثال أعمل إجراءات دفاعية، فالبد أن أفاجئ العدو ولكن هو
 كل حاجة!
 

سنة، وأول مرة يشوف حرب  25أنا عندى إبنى عنده ! بلدنا صغيرة قوى ،إحنا منعنا عبد الناصر: 
والروس هيعملوا إيه؟ وأمريكا هتعمل إيه؟ وبعدين قاعد فى  ،وعملية بالشكل ده فى حياته
عا فيه قط ى؟فيه كام طيارة روس :بيقول لى ،اللى جاية ىالجنينة بيعد الطيارات الروس

 ! )ضحك(؟كام واحد قاعد يعد
 

دوا، لكن طالما هم مش عارفين إيه داخل هذه الطيارات، خليهم يعرفوا ع  طبعا.. خليهم ي   بادجورنى   : 
ضادة للطيارات موجودة فى أى مطار وخط طيارة لكن مايعرفوش المدافع الم 255

 !طبعا إذا كانوا يعرفوا كل حاجة فيبقى ده مش دفاعالدفاع، 
 

 هم دلوقتى بيعملوا استطالع جوى. عبد الناصر: 
 

 لكن هل هنا فوق البلد؟! ،من هناك مفهوم يقدروا بادجورنى   : 
 

 كل يوم! بييجوا عبد الناصر:
 

 فوق أراضى الجمهورية؟ بادجورنى   : 
 

 من بكره نقدر نعمل مظلة جوية ونمنع هذا. !بيحصل عبد الناصر: 
 0لغاية مانرتب مطاراتنا. إحنا دلوقتى صلحنا ماكناش عايزين ندخل فى مشاكل 

علشان الناس  ، بنجهز دلوقتى مطارات جديدةمطار 29عندنا  ..2بكره يبقوا  ،مطارات
 )ضحك( !اللى هييجوا من عندكم

 
النهارده أثناء الكالم مع المارشال، فكرة إن العسكريين بتوعنا وبتوعكم يشوفوا منطقة  بادجورنى   : 

لدفاع علشان يبقى أسرار. اسرائيل أيضا بلد صغير وأصغر من مصر، القنال.. خط ا
 !ولكن اتضح ماحدش يعرف إيه إمكانياتهم، واألسلحة اللى كانت عندهم
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أنا موافق مع سيادتك إنه انتقاد ذاتى، إنما انتقاد ذاتى كويس إيجابى. 
المتحدة مع واالستنتاج من هذا هو أن اإلجراءات التى تقوم بها الجمهورية العربية 

 االتحاد السوفيتى البد إن الناس مايتكلموش عن هذا.
 ،أنا فاهم طبعا إن فيه عنصر زى رفع معنوية الشعب لما يعرف إن فيه استعداد

ن كل اللى حصل ده درس واحد. بس صحيح التعبئة المعنوية للشعب الزم تحصل،  وا 
 لكن مش الزم ندى حجة للعدو إنهم يستعدوا بسرعة لالنتقام.

لكن من الصعب نخبى  ،خليهم يشوفوا ..طبعا من الصعب أن نخبى كل حاجة
 ولكن فى كل األحوال الزم يكون التنبه واليقظة للحد األقصى. !البواخر والطيارات

لو كنا مثال نتكلم كثير فى هذا الموضوع، كنا مثال نحرض العدو، ولغاية 
فيه كمان ميزة عند  نسكت.مانقف على رجلينا ثابت البد أن نسكت.. نحاول أن 

الصحافيين هنا زى الغرب، أى خبر صغير يعمل منه قصة كبيرة علشان يسترعى انتباه 
 !لكن فى وضع معقد زى ده يبقى فيه ضرر ،الناس

 
أثناء الحديث مع الجنرال فوزى أبلغناه أنه فى خالل اليومين القادمين  ،بالنسبة للدفاع زخاروف   : 

وهكذا سيصل العدد ، 52طيارة ميج  05ل التركيب السوفييت سيصل القاهرة مع عما
 اإلجمالى:

مخصصة  52طيارات ميج  5الى جانب ذلك سيصل أيضا  ،52ميج  255
 لتدريب الطيارين المصريين.

طيارة سوخوى موجودة عندكم،  92ن إ ..ويجب على أن أبلغ سيادتكم أيضا
 طيار فقط! 29ولديها 

 TU16 ،55العسكريين علشان يستخدم طيارين من قترح كبير الخبراء اوحينما 
فالفريق مدكور أبو العز رد وقال: إن الزم هؤالء  ،طيار الستخدامهم فى طيارات سوخوى

نهم يشتغلوا على إنهم قادرين إطيار يمروا على فحص طبى؛ حتى نتأكد  55الــ 
 السوخوى.

طيارة،  955والى وهكذا العدد اإلجمالى لطيارات القتال العسكرية سوف يكون ح
 وهذا العدد هو تقريبا أكبر من العدد اللى كان قبل العدوان.
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المسألة األصعب فى الوقت الحاضر عن الوضع السابق، وهى مسألة تدريب 
طيار  55الطيارين. اليوجد هناك طيارين كافيين الستخدام هذه الطائرات.. ينقص مثال 

ارات تيجى، يجب من دلوقتى أن ندرب لكن فى المستقبل إذا كانت الطي للسوخوى.
 الطيارين.

هى الدبابات اللى لها دور كبير فى القتال. لما قابلت  ،النوع الثانى من األسلحة
دبابة  255الجنرال فوزى، قلت: الحكومة السوفيتية هدفا لتقوية خطوط الدفاع ترسل 

T34 دبابة. 055وهكذا سيصل عدد الدبابات تقريبا  ..22، مع المدافع عيار 
تم ، فرق مدرعة البد أن يكون كوادر 9واتفقنا مع الجنرال فوزى لكى نجهز 
 . مش كده؟.فرق ولواء مدرع 9الكالم على أننا نساعد فى مسألة تكميل تسليح 

اتفقنا مع الجنرال فوزى، أنه الزم نعمل احصائيات حتى نفهم.. نستوضح كام 
الدبابات موجودين لدينا هنا؛ علشان نحل من الفنيين والكوادر اللى يقدروا يستخدموا 

 نجيب الدبابات مش للمخازن لكن للجنود اللى يقدروا يستخدموها! ؛المسألة المهمة اآلنية
بكره الصبح الخبراء العسكريين السوفييت هيروحوا  ،حسب االتفاق مع الجنرال

علشان يشوفوا الى أى  الى الفرقة الثالثة والفرقة الثانية والسادسة اللى موجودة فى الدفاع؛
 درجة هؤالء طاقم الدبابات قادر على القيام بعمليات عسكرية.

أن البد أن تستخدم على نطاق واسع  ،كما اتفقنا معه بخصوص المدفعية
 عديمة االرتداد. 25و  251المدافع عيار 

 
 مضادة للدبابات؟ عبد الناصر: 

 
 مضادة للدبابات. ،عديمة االرتداد فوزى       : 

 
 باعتبار أنها أحسن فاعلية فى مقاومة الدبابات. :  زخاروف   

وقدمنا عدد كبير من النصائح والتوصيات، كيف يتم تنظيم الدفاع فى هذا 
كوسيلة لفتح طرق للجنود،  T34المجال. ونصحنا أنه يكون فى كل سرية دبابتين 

 ذلك يعطينا ويقوى دفاع السرية. .ومدافع عديمة االرتداد.
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نصحنا أنهم يقوموا بتدريبات إلظهار القدرة؛ حتى نفهم قوة النيران من  كما
فالفصيلة تقدر تضرب من المدافع الرشاشة  الرشاشات.. الرشاشات التى لدى الجنود.

اليدوية الطيارات التى تحلق على مدى واطى؛ لكى يفهم الجندى أنه قادر يدافع عن 
وكما فهمت الجنرال فوزى  صيات األخرى.وعدد من التو  ،نفسه قدام الطيارة الواطية

 ورئيس األركان قبلوا هذه التوصيات.
ن هذا الموضوع يجب أن يحل إ :أنا قلت قبل كده ،أما بخصوص الدفاع الجوى

 !على مستوى عالى، ولذلك أنا ماأقدرش
وعلى فكرة ! ن مافيش تدريب قوىإأهم حاجة طبعا تدريب القوات، وأنا أخاف 

أنا وصلتنى معلومات من  ،ضباط اللى يتدربوا فى االتحاد السوفيتىهناك مسألة عن ال
 موسكو إن فيه طلب إن كلهم يرجعوا الى مصر!

من رأينا أن نخرج قبل الميعاد فقط الضباط اللى المفروض إنهم يخلصوا سنة 
شخص المفروض إن  255شخص. لكن فيه كمان  225أو  252فيه حوالى  ..51

ولكن دول مانجيبهمش دلوقتى، لكن نكثف البرنامج  ،52برنامج تدريبهم يخلص سنة 
 والزم يخلصوا التدريب. ،52فى أوائل  52بتاعهم ونخرجهم مش فى نهاية 

 هذا تقريبا معنى الكالم اللى كان بينى وبين الفريق فوزى.
 

ولو إن طلباتنا كتيرة يعنى! إحنا عايزين معاونة فى حاجتين  ،أنا لى طلبين الحقيقة الناصر:  عبد
 ..ويمكن مش فى المدى القريب، لكن الزم نبتدى فيه من دلوقتى ،أساسيتين

الواضح إن اسرائيل التنظيم بتاعهم أحسن من التنظيم  أول حاجة التنظيم:
. ولهذا هم خفاف الحركة جدا .اإلمداد أثناء المعركةمن ناحية الشئون اإلدارية و  ؛بتاعنا

حنا أل! أى طائرات معادية. وبعدين  ..ولهذا إحنا الطيارات تؤثر علينا خالص وا 
حنا أل!  االسرائيليين فى المعركة كان عندهم حرية مناورة كبيرة جدا وا 

أول  ،درس شئون إدارية أيضا وتنظيماأنا طبعا باعتبارى كنت ضابط وكنت ب
أى حاجة تؤثر فى تنظيم جيشنا تنظيم  ..اجة فى تنظيم الجيش هو تنظيم جيش العدوح

 جيش العدو.
أنا فى رأيى إن احنا الزم نعمل جيش تانى من األلف الى الياء؛ ألن أنا حاربت 

هم طوروا  ،سنين فيه حرب 25كل  ؛وشفت السنة دى 25وشفت  02اسرائيل سنة 
 !لدبابات بالهيلكوبتركانوا بيدوا بترول ل ..نفسهم جدا
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طبعا عندهم سيادة جوية، ولكن اشتغلوا بالدبابات وقوالت خفيفة الحركة 
مالهمش ديل  .فهم باين من المعركة إنهم عاملين تنظيم وخفاف خالص. ؛وهيلكوبتر

حنا كان لينا ديل طويل فى كل حتة ،يعنى  نقصد بالديل اإلدارى يعنى. !وا 
كيف نعيد  ..فى التنظيم ييجوا يشتغلوا معانا اللى أنا باقوله: لو ناس خبراء

ألن احنا حربنا  ؛تنظيم القوات؟ نقل التنظيم السوفيتى كما هو أنا أعتقد إنه غير صحيح
فى الشرق أو فى الغرب هى حرب صحراء، وأنا أعتقد إن فيه ألمان جم عندهم، وعندنا 

إن األلمان اللى اشتغلوا فى حرب الصحراء جم اشتغلوا معاهم فى التنظيم  ..معلومات
 !والتدريب

الموضوع التانى اللى أنا برضه بأطلبه: إحنا جيشنا الحقيقة ماعملش تدريبات 
مافيش.. مااتعملتش مناورات أبدا،  –وأنا باقول هذا الكالم قدام الفريق فوزى  –الحقيقة 

 دون داعى، ودى سبب المصيبة اللى احنا اتحطينا فيها!وكان فيه ثقة كبيرة جدا ب
كان  ،سنين بنحارب فى اليمن 2إن احنا بقالنا  ،طبعا فيه سبب يمكن يبرر هذا

 !بس حرب اليمن شئ وحرب اسرائيل شئ آخر ،ألف هناك 15لينا 
إذًا الطلب الثانى: عايزين تدريب كامل بالتعاون مع االتحاد السوفيتى، من أول 

وهم بيتصوروا إن  ،يدخل فى هذا أيضا تدريب القيادات ؛النسبة للقوات المسلحةحاجة ب
أخد تدريب فرقة يقدر يقود أى  ..واحد راح االتحاد السوفيتى خد فرقة يرجع يقدر يقود

من  ولكن ماحدش فيهم يعرف يقود ،هم يمكن كأفراد كويسين !ده غير حقيقى ،حاجة
دبابة  055ه أنا متأكد منه وظهر أثناء العمليات. جبنا ود ..قيادة الجيش الى قيادة اللواء

بدون قيادات بنسلمهم لليهود! دى األوضاع الموجودة عندنا وأنا باقولها  ،مدفع 5555و 
 بصراحة يعنى.

ولهذا أنا  ؛فالحقيقة الموضوع إحنا بنطلب مدافع ودبابات، بس ده مش كفاية
وفى التدريب بالنسبة للوحدات وبالنسبة باقول: إحنا عايزين فنيين معانا فى التنظيم 

 للقيادات.
أول ماقامت الحرب مابقاش  ،القيادة فى السلم كويسة جدا وشكلها كويس جدا

من أول ساعة اتلخبطت كل العمليات.. من العمليات فى الجيش الى  ؛فيه حاجة أبدا
ال والزم الحقيقة نواجه  ،قيادات اللواءات. وأنا ماعنديش ثقة فيها دلوقتى نفسنا بصراحة وا 

 !بنواجه نفس الموضوع
 
 



  سرى للغاية 

13 
 

إحنا عايزين أكبر عدد من الفنيين، وكبير الفنيين يبقى لى إتصال معاه أنا 
 علشان أكون فى الصورة الحقيقة. ..شخصيا

 عايزينكم بقى تتحملوا مرتباتهم! )ضحك( ده موضوع بسيط يعنى.
 

وأنا  ،٪255وخصوصا لهاذين الطلبين األخيرين.. أنا موافق  ،أنا سمعت كالم سيادتك بادجورنى   : 
 أقدر أقول كمان: بدون هاذين الشيئين مافيش جيش!

طبعا فى الظروف السلمية هيكون جيش، لكن لما يبتدى العدوان وتبتدى الحرب 
 ولذلك إحنا ننقل هاتين المالحظتين الى التنفيذ الكامل. !هينهار على طول

هم طبعا  ،يين بكفاءة عالية من جميع حلقات ودوائر الجيشإحنا هنرسل لكم فن
هيشتغلوا بكل إنصاف وعندهم خبرة. ولكن أنا متهيألى مقدما البد أن تقدم مساعدة من 

الزم هتظهر مشاكل، وفى هذه الحاالت الكبرياء والشخصيات دائما تلعب  ؛ناحيتكم
 ى.. فالناس كالعادة هتقول: أنا مش أقل منك ثقافة يعن.دور

أنا مثال ال أستبعد أن نظرا للفنيين السوفييت فى ظروف االتحاد السوفيتى 
ففى هذه الحاالت  ..يمكن لسبب ما مايبقاش عنده معلومات كافية ؛تختلف عن ظروفكم

 البد أن يكون هناك تبادل معلومات من صديق لصديق.
ى األسباب التى وأيضا من المهم جدا بالنسبة للقادة، إنهم يعملوا تحليل ويبحثوا ف

أنا شايف سيادتك تنتقد نفسك إنتقاد  حتى يستخلصوا األسباب. ..أدت الى هذه الكارثة
. بدون هذا من .لكن مع األسف مش كل الناس يعملوا زى مابتعمل سيادتك ،ذاتى

 الصعب تصحيح الخطأ اللى حصل.
حى من كل النوا اونبحثهم اولذلك نحن فاهمين هاذين الطلبين، وأنا سآخذهم

 حتى نصل الى جيش يكون قادر.
حنا تبادلنا اآلراء عندنا فى موسكو أنه فى حالة موافقتكم لهذا  وأنتم أبديتم  -وا 

فنيين  2555وكنا مقدرين أنه فى األيام القليلة القادمة يمكن نرسل  -موافقتكم 
، مستشارين، علشان يكونوا موجودين ابتداء من القيادة العامة، لواء الجيش، الفرقة

 وهكذا يعنى. ..األميراالى، لواء
اء اللى بيشتغلوا هنا قالوا لى: لكن الزم نجيبهم، األصدق 2555أنا باقول: تقريبا 

ألن الواحد ممكن  !ن الوضع يتصلح كل يوم، لكن ده مش السرعة اللى احنا عايزينهاإ
يتفق مع القائد، ولكن هناك أفكار واعتبارات البد أن تصل الى كل جندى، ومن الصعب 

وكما قال  بناء جيش قادر بكل المعانى بدون اتصال وارتباط مباشر بين القائد والجنود.
 ن الجنود عندكم كويسين وطنيين جدا.أصدقائنا: إ
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زاى يطلعوا ويموتوا فعال إذا كان القائد كويس. فالحين.. وأنا حاربت معاه عبد الناصر: م وشفتهم، وا 

حنا رغم إن احنا فقدنا الحرب، لكن حصل عندنا بطوالت الحد لها فى األيام الخمسة  وا 
 دى.

حنا ماحاربناش حرب كاملة، حصل قتال هنا، وقتال هنا، وقتال هنا ولكن  ،وا 
خوانى سمعوها، والتتصور ا لناس فى الجيش فى حزن قد حصلت بطوالت أنا أعرفها وا 

فيه واحد مثال كان منتصر فى  !يعنى بيعيطوا يعنى من النتيجة اللى وصلنا لها! إيه؟
بيقول: أنا انسحبت ليه؟! والحقيقة فى القيادة كان  ،حتة وكان ضارب الهجوم اللى عليه

 ولهذا أنا باقول: إزاى تقود.. فيه إنهيار، وأول ما يحصل إنهيار فى القيادة يحصل..
 الزم نتدرب عليه. 

وبعدين طبعا الدعايات االستعمارية هتحاول تصوير ذلك على إنه استعمار 
 ولكن يجب أن نعالجه. ،جديد! وده موضوع البد إن احنا هنقابله

حنا أيام االنجليز كان عندنا فنيين انجليز فى وحداتنا وكنا محتلين، لكن رغم  وا 
حنا طلبة فى  ؛يه واحد نحبه وواحد مانحبوشهذا كان ف واللى بيدينا جهده كنا نحبه. وا 

ليه كنا  ،. نكره االحتالل.ولكن كنا نحبهم ،كلية أركان حرب كانوا المدرسين انجليز
 نحبهم؟ داخلة عالقة شخصية، وكان بيدينى كل يوم معلومات.

ول المعدات بيرفع أنا باعتبر أن وص ،ومتهيألى العملية هتتوقف على الجانبين
 جدا من روح الجيش. 

وبعدين عندنا الناس دلوقتى فى الجيش فاكرين إن أمريكا ضربت الجيش 
حنا كعرب  ،بواسطة اسرائيل، وبيحسوا دلوقتى إن االتحاد السوفيتى بيعيد بناء الجيش وا 

 يعنى هتحصل مشاكل ولكن بتتحل هذه المشاكل. ،يعنى عندنا شعور بالجميل
ولهذا أنا  ؛هادى جزء أكبر من وقتى للجيش فى هذه الفترة بالذاتوبعدين أنا 

ساعة للدولة  50وأنا باشتغل  ،باقول: إذا كان فيه أى حاجة يبقى االتصال معايا مباشرة
 ماعنديش حاجة تانى! )ضحك( السفير هنا عارف.

 
برضه نرجو أن  ومن جانبنا، المسألة واضحة للغاية، نحن طبعا سنعمل كل الممكن بادجورنى   : 

 تكون هناك مساعدة للناس اللى هيشتغلوا.
 

 كل المساعدات. عبد الناصر: 
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أنا متأسف علشان ماأنساش المسألة األوالنية.. سيادتك أشرت الى أن الدعاية  بادجورنى   : 
نحن مقتنعين عندنا مافيش شك إن ! االستعمارية هتقول: هناك استعمار سوفيتى وهكذا

 مستعدين لهذا يعنى.ده الزم يحصل و 
لكن أنا شخصيا عندى رجاء الى سيادتك.. الرفيق ناصر: أن من جانب 

باقول ده مش أنا  الحكومة تتخذ إجراءات علشان الصينيين مايعملوش دعاية ضدنا هنا.
إحنا مش مضطربين من هذا، إحنا متعودين على هذا، والناس  ألننا خايفين من هذا

ش هذا الكالم. ولكن إحنا خايفين من حاجة تانية، حتى السوفييت متعودين ومابيسمعو 
حتى بين  -فى األيام األخيرة بكل الوسائل ينشروا نشرات وكالم ورسائل بين العرب 

وفى هذه النشرات كالم على إن االتحاد السوفيتى مع أمريكا واسرائيل  - كبار المسئولين
 !وهكذا ..السوفيتى ضربوا ضربة للعرب، وهذه الهزيمة اشترك فيها االتحاد

 –هذا بصرف النظر عن إن ده استفزازات من جانبهم، لو صدق هذا أى حد 
 ومساعداتنا بدون نتيجة! يكون التعاون بينا –الناس 

 
هنا فيه أمة  ؛بالنسبة للناس هنا فى مصر، مصر تختلف عن الدول العربية كلها عبد الناصر: 

 !سوريا مجموعة واحات، مجموعة مذاهب، مجموعة قبائل ؛سوريا.. أل ،وشعب
هنا الوضع  !وال اليمن حتى ،السودان.. أل ،ليبيا.. أل ،العراق.. أل ،األردن.. أل

 الشعب هنا شعب نبيه جدا، وفعال تأثر. ؛يختلف اختالف كلى عن أى بلد عربى
ا نشرات، كل الدعاية الصينية هنا وال حتى الشعب يحس بها، وبعدين هم يعملو 

 !هم رفضوا يشيلوها ،هم عاملين قدام السفارة لوحات ..طلبنا ،إحنا منعنا
الشعب هنا غير متأثر إطالقا بالعملية الصينية، وأى معلومات غير كده بتكون 
معلومات غير صحيحة. هم طبعا بيشتكوا ويحتجوا علينا باستمرار؛ ألن جرايدنا بتنشر 

 كل الحوادث بتاع الحرس األحمر.
 ..كل اللى عملوه الصينيين هنا ،وأنا باتكلم ماكنتش أقصد أبدا دعاية الصين

دوهم فلوس؛ علشان يعملوا حزب شيوعى صينى وهى عملية مستحيلة  ،جابوا كام واحد وا 
 خالص.

هى دى الحقيقة اللى  ..البريطانية والغربيةو  باتكلم بأقصد الدعاية األمريكية وأنا
 طبقة البرجوازية.لها تأثير خصوصا بالنسبة لل
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ونحن متأكدين أن األمريكان واالنجليز البد إنهم ينشروا دعايات، هم  ،طبعا هذا مفهوم بادجورنى   : 
وأنا ماأستبعدش الصحافة  دول هايعملوا. ،يلتجئوا الى وسائل زى الراديو والصحافة

 الصينية، يمكن هى برضه تشتغل بنفس االتجاه.
 

 نية غير مسموعة هنا! )ضحك(اإلذاعة الصي عبد الناصر: 
 

وعلشان العرب قليل جدا يعرف اللغة الصينية، هم  ،وهم يستغلوا هذا إنه غير مسموع بادجورنى   : 
 !يعملوا الدعاية الخبيثة دى هنا داخل البلدان

ولذلك أنا أقصد يكون أحسن لو رسميا قيل لهم: إنه نظرا ألن االتحاد السوفيتى 
 ح لكم تعملوا دعاية داخل البالد.مانقدرش نسم ..بلد صديق
 

جاب السفير وطلب منه هذا الكالم، وطلب منه يشيل  ،إحنا قلنا لهم هذا الكالم عبد الناصر: 
 اإلعالنات اللى على السفارة.

 
 أنتم قلتم لهم، ولكن هم مستمرين! بادجورنى   : 

 
كل الفاترينات، كلهم نفذوا ماعدا  طلبوا إنهم يشيلوا -سيادتك عارف  -كوريا الشمالية  :   رياض     

 !الصين
 

 وهم بينشروا نشرات كمان. بادجورنى   : 
 

 !وال بتأثر عبد الناصر: 
 

 ؛أنا متهيألى يمكن فيه ناس تقراها، حتى عندنا وعندكم برضه تعجبهم هذه األخبار بادجورنى   : 
 وخصوصا فى الظروف بعد الحرب.. االتحاد السوفيتى سابكم فى المعركة وخان العرب!

تحالف وصداقة علشان مايبقاش  ..ودلوقتى نحن فى حاجة الى توحيد الشعبين هنا وهنا
 أى ثغرات.

 سيادتك ذكرت عن الدعاية االستعمارية وأنا توسعت شوية.
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 واالتحاد السوفيتى هى الطبقة البرجوازية! )ضحك(هو اللى بيستغل موضوع الصين  عبد الناصر: 
 

 والناس الغاضبين الرجعيين. بادجورنى   : 
. أنا هاوافق مع سيادتك زى .دلوقتى أرجع تانى للمسائل اللى سيادتك أثرتها

ماقلت إمبارح: إحنا زيكم نشعر أن الجو مش قوى، كل حاجة ممكن تحصل بالرغم من 
والناس البد أن يعدوا ، ة، لكن مش ممكن استبعادها تماماأن االحتماالت برضه مش كثير 

نحن  - وبعد ماكان حديث المارشال زخاروف أيضا -نفسهم لألسوأ. ولذلك تعرفون أنتم 
ننا نرسل فى أسرع وقت ممكن كل المعدات الضرورية؛ إعلى أساس  ..نعمل كل الممكن

 لكى نعوض جميع الخسائر اللى حصلت هنا نتيجة الحرب.
لكن إحنا بنقول حسب  ،ن مش كل حاجة تم تعويضها لغاية دلوقتىممك

نحن مع ذلك، ال نقطع ، المعلومات: الوضع اللى كان تقريبا قبل العدوان دلوقتى رجعوه
؛ إرسال األسلحة والمعدات، وبناء على المعلومات التى أرسلناها فى هذه األيام من هنا

ضافيا أيضا وبالمجان 52يج م 05طيارة إضافية..  05هنا قرار عن إرسال   255و ،وا 
 .T34دبابة 

ومع ذلك فى نفس الوقت عايز أقول: إنه من أول ساعة بدأنا إرسال المعدات، 
الوزارة.. وزارة الدفاع بتاعتنا وأركان حرب  -وفى نفس الوقت إحنا دائما كنا نفكر 

البد أن يكون معهم  لمعدات واألسلحة التى ترسل حالياأن جميع ا -الجيش السوفيتى 
ماتبقاش بدون وسائل قتال؛ ألن رفقائنا يقولوا: هناك  ..غيار كافى من الذخائر أيضا

 !احتياط من الصواريخ وطلقات المدافع وذخائر موجودة
لكن مع ذلك نحن قلنا: بصرف النظر هناك موجود أم مش موجود، ومع ذلك 

ون معاها احتياطى كافى من الذخائر األسلحة الجديدة والمعدات اللى بتمشى دلوقتى، يك
ويكن مثال ُخسرت أو ضاعت هذه الذخائر، دبابات كثيرة ولذلك نحن دائما  الالزمة.

 نبدى العناية حتى تكون األعداد والكميات كافية للدفاع القوى.
أنا أعتقد أن السوفييت والمصريين سيواصلوا العمل فى هذا المجال، والبد أنه 

دة فى أثناء العمل، ونحن طبعا سنبحث كل الطلبات اللى تيجى ستتضح متطلبات جدي
 بقدر اإلمكان الموجود عندنا هنلبى المطالب. ..فى أسرع وقت ممكن

أننا متأثرين ومنشغلين زيكم كأصدقاء  ،أنا أرجو سيادتكم تفهمونا بصراحة
خوان تماما فى هذه المصيبة، وبصرف النظر عن جميع النواحى المصرفية وكل ه ذا، وا 

والقلق الموجود عندكم هو نفس القلق الموجود  ،نحن سنعمل علشان نعيد بناء الجيش
 عندنا أيضا.
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ولذلك نقول: أن األمر األساسى.. المسألة األساسية دلوقتى هى أننا نقدر 
حنا البد أن نعمل سويا علشان تكون هذه  نكسب الوقت. إحنا البد أن يكون فترة هدوء، وا 

. ألن كل يوم بيمر بالنسبة .ى مانستفزش العدو قبل مانكون استعديناالفترة مضمونة؛ حت
إن عمليا دلوقتى الجيش مش قادر بمعناه  ،لينا هام جدا. وأنتم فاهمين طبعا أكتر مننا

ممكن نجيب الطيارات، ممكن نجيب الدبابات، لكن الزم إعادة تنظيم ؛ العسكرى يعنى
 الجيش.

 !دبابات سوفييت، لكن ده مش الجيش ممكن نجيب طيارين سوفييت، سواقين
علشان نكمل ونلغى جميع  ؛ولذلك نرى المهمة األساسية دلوقتى البد أن نكسب الوقت

 الثغرات ونعيد تانى الجيش الى وضعه القادر.
إحنا فيه معلومات عندى إن كميات كبيرة من األسلحة ماشية الى سوريا والى 

 العراق من االتحاد السوفيتى.
 

 هيلف حول الرجاء الصالح؟ )ضحك( ..العراق عبد الناصر: 
 

الرئيس  طيارة عبر إيران. 25إحنا برضه بنرسل عندهم طيارات، ومن قريب بعتنا  بادجورنى   : 
حنا كنا بنفكر إزاى نتقرب من الشاه.  ،الشاه كان ساكت ،عارف طلب من شاه إيران وا 

من إن الطيارات هتمشى من فوق دى كنا متأكدين من إنه هيرفض، ومش هايوافق 
بعدين قلنا: نكلم السفير بتاعنا فى طهران علشان السفير يحاول يوضح بطرق  إيران.

 ؟غير مباشرة كيف سيكون موقف الشاه إذا توجهنا اليه بطلب، وهيسمح بتحليق طيارات
فكان حق  ؛فوق إيران يعنى دقيقة بس 55كو والعراق المسافة اللى بين با

كان هدفنا إن الطيارات تيجى للعراق، ومن العراق ممكن  ،ى طريقة نرسلالتفكير بأ
 تمشى الى سوريا.

وبعدين فوجئنا بأن الشاه وافق على هذا الطلب! لكن هو قدم شرط إن الطيارين 
أفكاره كانت إن الطيارين ! يكونوا عراقيين مش سوفييت، طيارين بييجوا من العراق

طيارة تمر  25. يعنى باالختصار هو سمح بأن الــ .يعنىبالالسلكى يقدر يتكلم بالعربى 
حنا ب زى عندكم بالطيارات  ..الى سوريا طيارة الى بغداد 25عتنا من باكو فوق إيران. وا 

 برضه، وجزئيا بالبحر. 
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فى منطقة الالزقية فى سوريا فيه قطع من األسطول السوفيتى. هم موجودين فى 
األمريكان، هم برضه ماشيين وراء البواخر السوفيتى الميناء وزى ماإحنا ماشيين وراء 

 !يعنى
الى  –غواصات  –فأرسلنا زوارق تحت المياه  ،ولما كانت األزمة ظهرت

قبل كده كنا بندور وراهم، دلوقتى  ؛شواطئ سوريا، فاألمريكان أخدوا نفس الطريق ورائنا
راق أمريكية قربت وأدت هم هناك فى المياه مشاه بحرية، زو  !وهكذا ..هم بيدوروا ورانا

 05التحية وحاجات زى كده. يمكن ده ساعد الصينيين شوية. الجزائر أرسلت لكم 
 طيارة؟

 
حوالى هذا  .، واليوشن.21، الــ 52ماأعرفش بالضبط، لكن هم بعتوا لنا عدد من الــ  عبد الناصر: 

 العدد.
 

 طلبنا من بومدين إنه يرسل لكم. بادجورنى   : 
 

. هو كان .جالنا فى ثالث يوم القتال، وجزء منها اشترك فى المعارك بطيارين مصريين  عبد الناصر:
 عنده طيارات بدون طيارين.

 
إحنا طلبنا منه إنه يرسل علشان هذا أسهل يعنى، وبعدين إحنا بنرسل طيارات من عندنا  بادجورنى   : 

 .دلوقتى إحنا ودينا.
 

 للجزائر؟ عبد الناصر: 
 

ألننا كنا نحسب الطيارات اللى عندهم شغالة  ؛طيارة وديناها للجزائر 15أكتر من  بادجورنى   : 
ومافيش عندهم أى خطر ممكن نرسلها كلية لكم؛ بغرض اإلسراع فى عملية إرسال 

 بشرط إن احنا بعدين نكمل. .الطائرات لكم طلبنا منهم.
جزء منهم يظهر وقف  ،0حوالى  Batonجات لنا معلومات إنهم أرسلوا ليكم 

إذًا كل حاجة فى هذا ! وقف ورجعوها تانى للجزائر - أخبار زى كده - فى الطريق
 المجال إحنا هنعملها.
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إذا حصل عدوان تانى إيه اللى هايقدر يعمله  ،سيادتك سألت أثناء الحديث
 االتحاد السوفيتى؟

العربية المتحدة، أنا أعتقد مع إنه لسه مافيش استعداد كامل هنا فى الجمهورية 
أنه االتحاد السوفيتى ال يستطيع حاليا إنه يخش معركة، وقد يكون ذلك غير مرغوب 

 خصوصا فى هذه الفترة.
المهمة األولى، نقوى الجيش ونحل المشاكل اللى تكلمنا حولها  المهم بالنسبة لينا

 فى خالل هذه األيام، وبعد ذلك نقدر نتقبل أى مفاجأة من ناحية العدو.
ما بخصوص الدفاع الجوى: أعتقد أننى ماأقدرش أقول دلوقتى حاجة جديدة فى أ

مسألة البد لها أن أصدقائنا  -مسألة الدفاع الجوى  - هذا المجال؛ ألن هذه المسألة
 العسكريين يدرسوها ويجهزوها فى أسرع وقت ممكن.

مع إننى باستمر فى نفس موقفى وهو مع المساعدات، مع المستشارين، 
ارين والطيارات السوفيتية، الدفاع الجوى وقيادتها الزم تبقى فى أيدى القيادة الطي

 المصرية.
أنا باقول هذا الكالم؛ ألننى أعتقد لو.. خليهم يقولوا كالم عن أن االتحاد 

 ده كالم تانى. ،السوفيتى دخل وكذا
إنما لو كان سالح جامد زى الدفاع الجوى من القيادة آلخرها فى أيدى دولة 

أنا أعتقد أن الدفاع الجوى . يمكن مافيهاش دلوقتى. ! يغير الوضعأجنبية يبقى ده مشكلة
 هيكون مشترك.

عندما أصل الى موسكو سأنقل كل شئ.. طلباتكم، إحساسكم، واألفكار التى 
 ظهرت عندى أثناء الحديث مع العسكريين السوفييت.

كانت فى مسائل  سواء ؛نحن كمان هنتشاور علشان نعمل حاجة إضافية أيضا
تقوية للقوات المسلحة عامة، إو إرسال الكوادر والفنيين المعينين، أو بوسائل الدفاع 

 . كل هذا سنبحثه من كل الجوانب..الجوى
 نه.. أنت طبعا سيادتك ماتنامش ألن العدوإأنا يجب أقول لكم سيادة الرئيس: 

 !برضه ماننامشإحنا بعيد آالف الكيلومترات لكن إحنا  ؛كم 255منك  قريب
ولذلك السفير السوفيتى كان مضطر فى بعض األحيان إنه ييجى لسيادتك 

ألننا كنا بنعتبر أنه فى أى وقت إذا جاءت من القاهرة إشارة أو أى طلب من  ؛بالليل
نطلع ونشوف، ونبحث الرد فى أسرع  - وحتى إذا كنا نائمين -البد إننا  ..سيادتك
 وقت.
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فكل اللى انبثق  ؛مش نائمين يعنى أننا نعمل شئ معينننا إوده مش بس كالم، 
األمم  - وأقول بصراحة - بما فى ذلك ،من الشغل والتفكير الطويل كان له أهمية

 المتحدة أيضا.
أنا قلت  .إحنا ماكناش نتصور أنه فى األمم المتحدة نقدر نحل كل المشاكل.

مجال السياسى مجال كسب لكن ال ،ماكانش عندنا أمل كبير على ذلك :هذا فى األول
يعنى سياسيا كل هذا له أهميته  .وكمان فيه إتجاه لجمع بلدان إلدانة. ،للوقت والفائدة

  .وجت لنا أفكار، وتأثيره
 5الساعة  - كان مفروض أن كوسيجن يتقابل مع جونسون ،5النهارده الساعة 

ة لكن المعلومات معنى ذلك أن المقابلة قائم - فى أمريكا يعنى هو نفس توقيت موسكو
 لسه.

 
فى الكالم بين المارشال زخاروف والفريق فوزى، أن الخط الدفاعى  بالنسبة للنقطة األولى الناصر:  عبد

 مدفعية الميدان والمدفعية المضادة للطائرات. ..األول كامل ينقصه المدفعية
 

 .25و 251عديمة االرتداد . مدافع .فرق زائد اللواء اللى اتكلم عليهم 9دول الــ  زخاروف   : 
 

دول يعتبروا الخط الثانى  ،دول معاهم بنادق بس لواءات.. فرقة جديدة؛ 9د كده فيه بع عبد الناصر: 
 أرجو إنهم يتفقوا على هذا الموضوع. :للدفاع

 
وهنعمل كشوف باالحتياجات  ،اتفقنا مع الجنرال فوزى سنحسمه ،متهيألى إحنا متفقين زخاروف   : 

 إيه المتطلبات العاجلة.وهانشوف 
فرق  9النهارده الجنرال فوزى تكلم عن  ،فى األول كان الكالم عن فرقتين

حنا ردنا كان نحسب.ولواء  واتفقنا. ،. وا 
 

 مستعجل. فوزى       : 
 

 )ضحك( عبد الناصر: 
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 )ضحك(   زخاروف   : 
 

 الزم نستعجل.. مش الزم نتباطئ. بادجورنى   : 
 

 بالنسبة للموضوع التانى.. الدفاع الجوى: عبد الناصر: 
سواء  ؛فإحنا الحقيقة الزم نتفق عليها .هم العسكريين قالوا: بيسيبوها للسياسيين.

كان دفاع جوى سوفيتى أو مشترك، فى كلتا الحالتين فى رأيى إن الزم القيادة والتنظيم 
األجهزة الجديدة، والعمل كله يكون سوفيتى؛ ألن مانقدرش نقعد علشان ندرب ناس على 

ولهذا  !جوى عوالنهارده ماعندناش دفا، وفى أثناء المعركة ثبت إن ماعندناش دفاع جوى
 أنا بألح فى هذا الموضوع. 

أنا الناحية القانونية ماتهمنيش، دولة أجنبية مش دولة أجنبية مش شاغلنى! 
المهم إن يبقى فيه دفاع جوى  ؛وباعتبر الناس هنا أيضا هيبقى ده شعورهم )ضحك(

لغاية إحنا مانبقى قادرين الحقيقة. والحقيقة إحنا ماعندناش قيادات أيضا، وثبت كده فى 
 المفر من إن احنا هنعتمد عليكم فى هذا الموضوع.. المعركة.

 
 أول يوم وصلت لموسكو فى نفس اليوم هانتفق. ،٪255المسألة دلوقتى واضحة  بادجورنى   : 

 
 والهدف واضح. !مافيناش ُعقد يعنى ناصر: عبد ال

الدفاع ، يعنى بيحصل إتفاق مع فوزى ..اللى إنتم عايزينه ،بالنسبة لألسطول
 الجوى واستطالع أيضا.

 
 !عتبر ثغرة الزم تلغىيذلك  . إذا كانت حاجة تنقص. الزم تكون كاملة..ده كله يشمل بادجورنى   : 

 
نتم إبالنسبة لالتفاق اللى اتكلمنا عليه إمبارح وتنظيم التعاون المشترك: الطريقة اللى  عبد الناصر: 

 هاتشوفوها إحنا بنوافق عليها.
ولكن إحنا فى قرارنا إن احنا نمشى جنبا  ،كل موضوع له فوائد وله مضار طبعا

  ؛الى جنب مع االتحاد السوفيتى، ويكون هناك تحالف فى جميع الميادين. وهذا واضح
. حتى إنتوا عوضتونا عن األسلحة اللى خسرناها مجانا قبل مانتكلم فى هذا الموضوع.

 فالطريقة اللى إنتم بتشوفوها إحنا موافقين عليها.
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وأنا أعتقد  ،كل هذه المسائل نبحث ونفكر ونسأل رأيكم أيضا، واالمكانيات واالحتماالت بادجورنى   : 
 بة للطرفين، ولكم خصوصا.أننا سنجد أكثر طريقة مقبولة بالنس

 
الزم  .وعدم القضاء على تأثيرنا. تى تمكنا من قيادة العالم الثالثوخصوصا بالطريقة ال عبد الناصر: 

كل  ،إحنا لينا تأثير على العالم العربى، ولينا تأثير على إفريقيا نحط ده فى االعتبار.
بتشوفوا الطريقة اللى  ،العتبار. كل ده بنحطه فى ا.مابنجر دول معانا بيبقى لنا قوة أكبر

 تحقق هذه األهداف.
 

سويا فى هذا  هنحن نرى أن الشئ المهم أن أى قرار نتخذ ،ده شرط إجبارى المفر منه بادجورنى   : 
الصدد، البد أنه مش فحسب إنه مايؤثرش سلبيا على سمعتكم وتأثيركم، بل بالعكس 

فريقيا وعامة.سواء كان فى ال ؛يرفع هذه السمعة وهذا التأثير  عالم والعرب وا 
 

 ألن ميدانا النضالى الزال ميدان كبير جدا. عبد الناصر: 
 

االستعماريين يفهموا..  وفى الميدان االقتصادى منطقة مهمة جدا. ،بالنسبة للنضال العام بادجورنى   : 
 والزم إحنا برضه ناخد بعين االعتبار جميع االعتبارات. ،يعملوا حسابهم

 
 فاضل موضوع واحد وهو الموضوع االقتصادى. عبد الناصر: 

 
 دقائق استراحة؟ 2ممكن نعمل  بادجورنى   : 

 
 اتفضل.  عبد الناصر: 

 
 استراحة
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 رأيكم وتقديركم عن اجتماع القمة العربى.. إيه موقفكم؟ بادجورنى   : 
 

 لكم عليه.بالنسبة الجتماع وزراء الخارجية هاخلى رياض يقول  عبد الناصر: 
 

وكان الغرض منه تشاور وتبادل وجهات نظر أكثر منه أخذ  ،االجتماع كان قصير جدا :  رياض     
 وبعض وزراء الخارجية قالوا: إنهم غير مفوضين ألخذ قرارات!، قرارات

استعراض الموقف واالتفاق حول النقاط التى يجب إن احنا  ،وكان أهم حاجة
ن كان كل دولة موجودة حددت موقفها بالنسبة لعالقاتها مع  نعملها فى األمم المتحدة. وا 

فالدول اللى ماقطعتش العالقات السياسية، أكدت أنها ستستمر فى  ؛األمريكان واالنجليز
 !عدم قطع العالقات

الكويت مثال أكدت أنها مابتبعتش بترول ، بترولبالنسبة للدول المنتجة لل
 ،مليون دوالر فى السنة نتيجة هذا 225وقالوا: إنهم يخسروا  ،لالنجليز وال لألمريكان

نهم منعوا الشحن على المراكب االنجليزى واألمريكانى.  وا 
نها أخدت تعهد على إالسعودية قالت:  ،العراق واقفة خالص ضخ البترول

 ترسل بترول ألمريكا وال انجلترا.الشركة أنها ال 
وقالوا: إنهم طلبوا إنهاء  ،عمال الشحن نفسهم رافضين الشحن ألى بلد ،فى ليبيا

 القواعد.
ومن رأى الكويت أنها لو سحبت  ،برضه بحث موضوع األرصدة األجنبية

الفلوس من بنوك انجلترا وحطتها فى بنوك سويسرا، فيمكن إن سويسرا تعيد تانى وضع 
 دى النقاط الرئيسية.! وحتى تستفيد من فارق السعر.. الفائدة ،األرصدة الى انجلترا

وبعدين اتفق إن موضوع مؤتمر القمة يمكن إن وزراء الخارجية يبحثوا فيه أثناء 
 دى النقط كلها.. األساسية.. وجودهم فى نيويورك.
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ولكن موقف السعودية والمغرب وتونس  ،فى المؤتمر كان موقف السودان كويس جدا عبد الناصر: 
ومن الواضح أن  !وباين عليهم الشماتة فينا إحنا كان وحش، وبالذات تجاهنا إحنا!

عندنا فرقتين فى ! ضد اليمن دلوقتى وبدأوا يعملوا تحركات ،السعودية فرحانة جدا فينا
يبعت يجيب المدفعية بتاعتهم! )ضحك(  :وأنا إمبارح كنت باقول لفوزى ،اليمن كاملين

 !وهم برضه مش راضيين ،طب قلت له: يجيب لوائين منهم !وهو مش راضى
إحنا جبنا  .وبيقولوا: إن دى أقل قوة يمكن هناك. ،هو إحنا عندنا لواءات

 .5. فاضل .لواء دخل المعركة، ولواء وصل اليوم - لواءات 2دنا كان عن - لوائين
طبعا ده قررناه فى آخر  - جبنا كتيبتين دبابات ،كان عندنا عدد من الدبابات

 جبنا مدافع من المضادة للدبابات، والمضادة للطائرات. - أيام المعركة
كارثة طبعا الموقف فى اليمن قد يتحول الى موقف خطير، يحصل لنا فيه 

حنا سحبنا  ،النهارده الجيش السعودى قاعد هناك سليم.. كامل يعنى أيضا! )ضحك( وا 
الى هناك،  52ده كان رابط بإنه يرسل اليوشن  !تقريبا كل حاجة ..الطائرات والدبابات

 وتشتغل مكان المدفعية من هناك.
حنا  ،عندنا مشكلة فى اليمن الحقيقة، تأثير اليمن على الجنوب كبير جدا جدا وا 

النهارده بنعمل جيش لجبهة التحرير؛ بحيث يوم االستقالل جيش يدخل من اليمن 
 ويستولى على السلطة.

يناير والزم نستمر فى هذا؛ ألن االنحليز انتهزوا فرصة  0االستقالل هيكون يوم 
باين  ؛يناير 0إن االستقالل يوم  –أيام  9إعالن من  –الحالة اللى احنا فيها دى وأعلنوا 

 -أشهر  5وقالوا: إنهم هايحموا المنطقة لمدة  !إنهم هايدوا االستقالل للحكومة العميلة
 ..وحصل تمرد فى الجيش وفى البوليس، بواسطة حامالت الطائرات -بعد العدوان 

 ويمكن قريتم هذه المواضيع كلها.
! فإذًا السعودية تعتبرنا أعدى من اليهود، واليمكن إنهم يتعاونوا فى أى موضوع

والكالم إنهم مابيدوش بترول ألمريكا وانجلترا ده كالم فارغ.. ألنهم أمريكا وانجلترا! 
وبيقولوا: بياخدوا ورقة من الكابتن إنه مايديش البترول ده ألمريكا وانجلترا.. ماتساويش 

 فلذلك فيه تنسيق بين تونس، السعودية، المغرب.  مليم هذه الورقة!
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إنما حصل عندهم إنفجار  ..تونس، ولو إن مظهرهموعلى هذا األساس أيضا 
وشعب تونس شعب عربى قوى، ولكن بورقيبة ماشى مع  !شعبى وحرقوا السفارة عندهم

يعنى يبعت لنا جوابات بشكل ويبعت  ..األمريكان والسعودية. الحسن ماشى بوشين
حنا بنعرف إيه اللى هو بيبعته للسعودية  !للسعودية بشكل! وا 

ولكن سوريا  ،مؤتمر القمة مش ممكن نطلع فيه بقرارات قويةإذًا إجتماع 
والجزائر ضد االجتماع. أنا بعت لبومدين وهو قال: إنه مايقعدش أبدا مع السعودية وال 

 ليبيا! )ضحك( 
هى مستعمرة ولكن الشعب قايم بثورة كبيرة وقطعوا المياه عن ، ليبيا الوضع فيها

وهاجموا  ،البترول، وقاطع السفن االنجليزية واألمريكيةالقواعد األمريكية، ومانع ضخ 
قالوا: إنهم  ،وعلى هذا الحكومة استجابت للشعب يعنى لتمر العاصفة !السفارة األمريكية

 ولكن فى أى اجتماع ليبيا بتقف مع السعودية. ،هيطلبوا تصفية القواعد
 يعنى! )ضحك( طبعا لبنان ماشى مع األغلبية ،السعودية، ليبيا، تونس، المغرب

 
 األربعة دول ضد عقد االجتماع؟ بادجورنى   : 

 
وهم  ،لكن ضد أى إجراءات ضد االستعمار ،ال.. ال.. هم األربعة دول مع االجتماع عبد الناصر: 

 ماقطعوش عالقتهم.. لم يأخذوا أى إجراء.
بييجى بقى الحقيقة موقف خاص.. اللى هو موقف األردن. الحقيقة الملك 

 !وأخد ضربة كبيرة جدا يعنى ،أظهر شجاعة ومشى فى خط واضح وطنى حسين يعنى
ويجب الحقيقة إن احنا نراعى هذا الموقف؛ وهو طالب عقد مؤتمر قمة. إحنا وافقنا على 

 هذا الطلب، ولكن بعد إنتهاء الجمعية العامة.
ولو إننى مش ناوى أروح.. ناوى أبعت زكريا محى الدين! )ضحك( ألنى باروح 

على إنهم هم  ؛هيبقى الملك فيصل يبص لى، والتانيين يبصوا لى وفرحانين قوىهناك و 
وأنا على أساس يعنى مافيش  ،سياستهم كانت عاقلة وماشيين كويس، وسلموا هم فى هذا

 فايدة فى المؤتمر، والزم الحقيقة فى هذا نجامل الملك حسين.
نه طلب مساعدة وسيادتك قلت: إ - وأنا فى رأيى إذا كان طلب منكم مساعدة

ممكن تستجيبوا له برضه؛ ألن األمريكان هيعاقبوه عقاب قاسى جدا ألنه خرج  -منكم 
 عنهم وعمل معانا دفاع مشترك.
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 وأنا برضه أعتقد أنه يجب مساعدته. مع إن السوريين رأيهم يختلف. بادجورنى   : 
 

وهم  ،ريا محى الدين، وقال لهمالسوريون ماكانوش مصدقين إن فيه حرب! وراح لهم زك عبد الناصر: 
 وهم قصارى النظر وعصبيين يعنى! .زعلوا معانا علشان اتفقنا مع الملك حسين.

هو أكتر  !يعنى الملك حسين، كان يقدر مايحاربش ويسيبنا إحنا وسوريا نحارب
حصل هجوم علينا  2واحد شتمنى الملك حسين يعنى! ولكن األمانة تستدعى إنه يوم 

 أنا ال أنسى له هذا الحقيقة. .رائيل.هو هجم على اس
 

 طبعا. بادجورنى   : 
 

وأنا بعت له جواب وقلت له: أى حاجة عايزها من هنا.. مساعدة اقتصادية أى حاجة  عبد الناصر: 
. .مليون دوالر 2ولو من أكلنا يعنى؛ ألن هو كان األمريكان بيدوا له كل شهر  ،بندى له

 !وقفوا دلوقتى
حنا قلنا المؤتمر علشان الملك الحقيقة الواحد  يجب إنه مايكونش متعثر، وا 

 حسين.
فيه رأى عام شعبى هناك قوى جدا، والحكومة الزم تستمع  ،طبعا بالنسبة للكويت

 رضيوش! )ضحك(مليون جنيه فما 52لبنا منهم قرض ولكن إحنا بعتنا ط ،الى هذا
الشهر بنخسر  . فى.مليون جنيه، إحنا خسرنا كتير 52إحنا طبعا مش خسرنا 

ولكن لو ننشر إن احنا طلبنا منهم قرض الزم هايدونا بعد  ،مليون جنيه 25من القنال 
هم بعتوا لنا  !. بنعمل عليهم حملة فى اإلذاعة، وناخد منهم باالبتزاز يعنى.كام يوم يعنى

 مليون وقالوا: دى هدية ولكن مانطلبش قرض منهم! )ضحك( 25
 ده وضع الدول العربية.

 
 والعراق؟ ورنى   : بادج

 
، ولكن هم أكثر ناس يضاروا العراق كويس، فيه وحدة وطنية دلوقتى فى أحسن وضع عبد الناصر: 

مابيبيعوش ألى بلد، وده الكالم الصح  ..هم قافلين البترول خالص؛ ألنهم العراق اليوم
ألن هو ولكن العراق ماتقدرش تقعد كده أكثر من شهر!  !اللى كان األصول الكل يعملوه

بيضروا  .وبعدين إذا كانوا وحدهم مابيبقاش سالح والحاجة. ،سالح ذو حدين يعنى
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نفسهم بس؛ ألن على طول السعودية بتزود االنتاج، وبتاخد فلوس أكثر، والعراق بعد 
 شهر مش هايقدر يدفع مرتبات الموظفين!

 ،ولكن هناك فى العراق فيه حكم وطنى كويس، فيه رأى عام عربى كويس
 سودان فيها رأى عام قوى جدا.ال

هو طبعا إزاى الزم نخلى اليقظة الشعبية فى البالد العربية؟ ألن العمال 
فى السعودية العمال  ،هى المشكلة فى ليبيا طبعا !المضربين مش هياخدوا ماهية طبعا
وهربوا وراحوا القاعدة األمريكية، ولكن اعتقلوهم  ،هاجموا األمريكان اللى فى أرامكو

 وهم السجن على طول!وود
 

إذا اجتمعت البلدان العربية  ..كان كالمه ؛تقريبا نفس الموقف قاله بومدين لما كان عندنا بادجورنى   : 
ذا اجتمعنا  - التقدمية، فذلك سيدفع البلدان األخرى الى نوع من التحالف المضاد. وا 

ايز أقعد معاهم وأنا مش ع ،مافيش احتمال إنه هايدى نتائج كويسة -جميع البلدان 
 نفس الكالم اللى قلته سيادتك. بتاتا!

 إذًا ننتقل الى المسائل االقتصادية.
 

 دقائق! )ضحك( 2زكريا يتكلم بس مايزيدش عن  عبد الناصر:
 

 أهال وسهال بالرفيق زكريا محى الدين. بادجورنى   : 
 

والمشاكل االقتصادية اللى هتقابلنا أنا هادى فكرة بسيطة عن حقيقة الموقف االقتصادى،  محى الدين : 
وأنا فى تقديرى أن المعركة االقتصادية تسير جنبا الى جنب  فى خالل الشهور القادمة.

 مع المعركة العسكرية. 
بالمقارنة بتعداد السكان،  ية العربية المتحدة اقتصاد محدوداالقتصاد فى الجمهور 

وأيضا بالنسبة اللتزاماتنا الخارجية والتزاماتنا الدفاعية. أى ظروف طارئة تؤثر تأثير 
 كبير قوى على األوضاع االقتصادية. 

هو االقتصاد العربى بالنسبة لعالقاته مع العالم الخارجى يستند أساسا على 
بعد  ..ال السويس، وفيه عناصر أخرىعنصرين أساسيين هما: الزراعة وقن؛ موارد معينة

 كده بتييجى الصناعة، وتييجى السياحة.
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 أنا بادى صورة باألرقام عن مواردنا من هذه األبواب:
 مليون جنيه تصدير زراعى. 215الزراعة: 

 مليون جنيه. 255قنال السويس: 
 مليون جنيه أيضا. 255الصناعة والبترول: 

مورد ثابت؛ ألنها بتتأثر بمدى كمية ولكن بنالحظ أن الصناعة ماهياش 
عادة تصديرها.  الخامات اللى احنا بنستوردها من الخارج لتصنيعها وا 

 مليون جنيه. 05السياحة وموارد أخرى: بتدينا 
 مليون جنيه. 025إذًا موارد البلد فى حدود 

إحنا أعدنا تقييم الموقف على أساس المواقف العسكرية األخيرة، واحتمال قفل 
ن البترول أيضا  2السويس لمدة  قناة ن السياحة ستتأثر فى خالل هذه المدة، وا  أشهر، وا 

 جزء كبير منه موجود فى منطقة سيناء؛ فهيتأثر جزء كبير منه.
العجز المترتب على هذا هيكون  .مليون جنيه. 505فقدرنا أن إيرادنا هينزل الى 

 مليون جنيه. 255حوالى 
العجز؛ ألن فيه استيراد سلع من الخارج فى شكل  فيه احتياجات للبلد مقابل هذا

تمويل أو فى شكل خامات للصناعة والبترول، أو فى شكل مواد الزمة لالنتاج الصناعى 
 أو بعض المتنوعات األخرى.

وتخفيض  مليون جنيه بعد ضغطه 922يصل الى االستيراد السلعى المطلوب 
مدفوعات غير منظورة؛ زى أجور  مليون جنيه 02الكثير منه. ومفروض أيضا أن ندفع 

 شحن وتأمينات، وحاجات زى كده.
مليون جنيه.. ودى احتياجات  955مجموع االحتياجات اللى عايزينها هى 

حنا طبعا بنفكر تأجيل دفع  حتمية وضرورية، غير االلتزامات اللى المفروض ندفعها، وا 
 هذه االلتزامات لفترة الطوارئ الحالية.

مليون جنيه. ده طبعا  15وراد واالحتياجات الضرورية حوالى إذًا العجز بين الم
هيبقى الموقف االقتصادى الداخلى فيه  ..إذا لم نحصل على أى مساعدات أو تسهيالت

 صعوبة كبيرة.
فيه كشف باالحتياجات اللى احنا عايزينها، بنتركها لكم تقدروا إيه الشئ اللى 

 الحتياجات التموينية.. القمح.حسب الكشف المواد هى ا ،ممكن تساعدونا فيه
 مليون طن. 20255القمح: 
 ألف طن. 555الدقيق: 
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مش ممكن  ..وبسأل ،الى جانب القمح؟ ماعندناش هذه القدرة علشان طحن هذه الكمية بادجورنى   : 
 إنتم تعملوا من القمح دقيق؟

 
 المطاحن عندنا ماعندهاش القدرة إال فى حدود معينة. محى الدين : 

 ألف طن. 525الذرة: 
 ألف طن. 225الزيت: 

 ألف طن. 15شحوم حيوانية لصناعة الصابون: 
 ألف طن. 205السكر: 

عالوة على هذه المواد التموينية، فأى خامات للصناعة تكون مفيدة فى االنتاج 
 الصناعى. 

حنا كنا سبق وأرسلنا وفد برئاسة أمين حلمى  اللى هو كان رئيس هيئة  -وا 
إحنا  ..لالتحاد السوفيتى، وكان معاه كشف كامل بالنسبة لالحتياجات -دنا التصنيع عن

 ممكن نعيد طبع هذا الكشف.
ن كان فيه اختالف  ،أيضا البترول: أذكر بالتحديد إحنا اتفقنا على مليون طن وا 

والصفقة واقفة لغاية دلوقتى على أساس إن السعر المعروض من االتحاد  ،على السعر
 زيادة عن األسعار العالمية! ٪55السوفيتى 

خالصة الموقف: إن أى معونات أو تسهيالت على عدد من السنين ألى كمية 
 شكرا.. من األرقام التى ذكرتها اآلن، تعتبر مساعدة من االتحاد السوفيتى.

 
 أخدت ربع ساعة! )ضحك( عبد الناصر: 

 
 2خرى، كان الرفيق محى الدين طلب لو تكلمنا كمان ساعة حول المسائل العسكرية األ بادجورنى   : 

 الحاجات الهامة دى أخد وقت قصير. دقائق! )ضحك( 9دقائق وأخد 
 

 هو أصال زكريا محى الدين هو الرأسمالى الموجود بينا! )ضحك( عبد الناصر: 
 

 )ضحك( واضح وكل شئ فى مكانه. بادجورنى   : 
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 رأسمالى متطور. )ضحك( محى الدين : 
 

وأعتقد أنه بمسألة القمح فيه بلدان  ،أنا أفهم أنكم لخصتم اآلن االحتياجات الى مدة معينة بادجورنى   : 
مليون  5تانية ستساعد بدرجة ما. يعنى عاوز أقول: أن الرفيق محى الدين ال يقصد 

 طن!
 

ال.. هو باعتباره رأسمالى قال كل اللى عايزه، مش المطلوب من االتحاد السوفيتى!  عبد الناصر: 
 ضحك()

 
أنا فاهم كده، خصوصا وأن سيادته قال: أى مساعدة وأى تسهيالت اللى يقدر سقدمه  بادجورنى   : 

 تقبل من ناحيتكم. !االتحاد السوفيتى
إيه اللى نقدر  ..بصراحة الحقيقة صعب أقول وال واحد من األرقام المذكورة

علشان يدونى أى  الناس من الميدان االقتصادى معايوحتى مافيش ا؟ النهارده نقدمه
فمن ضمن  ؛فكرة. أنا أقدر أقول لكم: حينما كنا نستعد لهذا السفر كان مقدر االمكانيات

ن أصدقائنا فى مصر حسب إنستبعد  الكالم اللى حصل عندنا لسه فى موسكو، إنه ال
 الظروف، هيطلبوا أى شئ من هذا القبيل.

بعد الحرب االحتياجات إحنا عارفين من خبراتنا الخاصة، أنه أثناء الحرب و 
 - فكل اللى طلبته دلوقتى إحنا سجلنا وذلك برضه يطلب منا حلوال. ؛االقتصادية بتزداد

وبعد أن أرجع الى موسكو سنكلم الهيئات المختصة..  -وفيه طلبات مقدمة سابقا 
وكل مافى امكانياتنا لتقديمه  ،االختصاصيين؛ علشان يجهزوا مشروع قرار باالقتراحات

 ه.هنقدم
طبعا إنتم عارفين االمكانيات المذكورة كلها هتكون صعبة على االتحاد 

الى جانب ذلك من المقرر أن ينعقد اجتماع للدول االشتراكية جميعها؛ وذلك  !السوفيتى
والكالم هيكون طبعا عن الجمهورية العربية  ،بغرض تنسيق األعمال بين هذه البلدان

 المتحدة وسوريا لتوزيع الواجبات والمعونات.
 سيادتك ذكرت بس الزيت النباتى والحيوانى، مافيش احتياج؟

 
 أنا قلت: شحومات. محى الدين : 
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 لصناعة الصابون. زيوت فنية تكنيكية. ..بس قلت بادجورنى   : 
 

 لشان نصنع منه المسلى.ده زيت لألكل ع محى الدين : 
 

 بس لألكل فيه كمان زبدة. ،ألف طن شحومات حيوانية لصناعة الصابون 15إنت قلت  بادجورنى   : 
 

 ينفع أيضا.. هو الزيت مطلوب والزبدة مطلوبة.  عبد الناصر: 
 –نباتية  –هو رأى زكريا إن الزبدة الحيوانية غالية! )ضحك( هو مفكر الزيت 

 سمن صناعى يعنى.
 

 هل دى لألكل؟ 225مادام مافيش حاجة للزبدة، والزيوت النباتية  بادجورنى   : 
 

 نعم. عبد الناصر:
 

أنا حتى كتبت الكالم.. الزبدة  زيت لألكل. 225، زيوت تكنيكية.. للصابون 15 بادجورنى   : 
 الحيوانية غالية! )ضحك(

 
 كن إنتم تعملوه.. تعملوه.)ضحك( طبعا هو زكريا قال كل طلباته، اللى مم عبد الناصر: 

 
 إنى أعطيكم وعد بأننا سنبحث بكل جدية جميع هذه الطلبات. بادجورنى   : 

وحتى وأنا قبل السفر فى المطار الرفيق برجنيف قال لى: أنا هسألكم على كل 
هذا نظرا للوضع. طبعا على قدر اإلمكان هانقدر إحنا نقدم الكمية اللى هانقدر نديها 

كل يقدر يقدم شئ من هذا األشياء. طبعا مش كل الناس يقدروا  ..نايديها أصدقائو 
بخصوص القمح مشكلة  يجيبوا قمح؛ ألنهم هم نفسهم محتاجين مننا يعنى! )ضحك(

 هل هذه مدة سنة؟ ؟ماهى المدة كبيرة يعنى، لكن هانعمل إيه؟ الزم نقسم اللى عندنا.
 

 نعم.. من أول يوليو. عبد الناصر: 
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 ده عاوزينه.. االجمالى. :  بادجورنى  
هل ننشر  ..دلوقتى إذا كان مافيش أسئلة من ناحيتكم أسأل بخصوص زيارتى

 بالغ أو أى شئ للصحافة؟
 

ألن لو بتنتهى الزيارة بعدم نشر شئ؛ بيكون فيه استنتاجات كثيرة  ،ننشر أحسن طبعا عبد الناصر: 
 جدا.

 
حنا برضه بالنسبة لنا. أعتقد بادجورنى   :  مافيش داعى لبيان مشترك طويل لكن قصير ملخص  وا 

مش عارف هل انتهوا منه أم ال؟ هل  ،كده. يمكن األصدقاء اللى معايا يعملوا مشروع
 نذكر المشتركين فى المباحثات فى البيان؟

 
 ممكن. عبد الناصر: 

 
 يمكن مانذكرش المارشال. .أعتقد أنه من المصلحة ذكرهم. بادجورنى   : 

 
 المارشال طلع فى الصور! )ضحك( : عبد الناصر

 
 على العموم ماعنديش مانع. بادجورنى   : 

 
 وأنا ماعنديش مانع. عبد الناصر: 

 
على العموم فيه اإلشارة على أن  ،هذا البيان يكون قصير، وال نذكر فيه كل المسائل بادجورنى   : 

 . ممكن نخفف..الكالم جدى
 

 )ضحك(ممكن نزود إذا حبيتم!  عبد الناصر: 
أنا أشكر الرئيس بادجورنى الحقيقة، واالتحاد السوفيتى، والسيد برجنيف 

 وكوسيجن والقيادة السوفيتية، على الموقف الصديق القوى اللى وقفوه معانا.
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ينسى أبدا وقوف  وشعب الجمهورية العربية المتحدة شعب أصيل يعنى، وال
 األصدقاء معانا.

وأشكر المارشال زخاروف ومتأسفين اللى جبناه فى  ،وأكرر شكرى مرة أخرى
. .الحر يعنى! )ضحك( ولكن إذا اليهود مامشيوش من سيناء فالزم هنحارب فى الشتاء

 شكرا.! شهور 5مانقدرش نستنى أكثر من 
 

وطبعا عن  ،وأنا أحب أن أعبر عن شكرى العميق القلبى أوال عن اسمى وعن مرافقى بادجورنى   : 
 السوفيتية كلها.برجنيف وكوسيجن والقيادة الرفيق إسم 

وأنا  ،شكرا جزيال على االستقبال القلبى الحار ولحسن الضيافة اللى أبديتوها
سواء كانت من وجهة نظر المهمة الرئيسية وهى  ؛أعتقد أن هذه الزيارة ستكون مفيدة

 المستقبل.القضاء على آثار العدوان، أو من وجهة نظر توطيد الصداقة بين بلدينا فى 
وأحب أشير فى هذا المكان الى أن هناك رغبة شديدة واندفاع من جانب الشعب 
السوفيتى والحكومة السوفيتية، لتعزيز عالقات الصداقة هذه، كما أننى مقتنع ومتأكد أن 

 نفس الرغبة ونفس المحاولة موجودة لدى القيادة وشعب الجمهورية العربية المتحدة.
ينا أن جميع آثار العدوان سيتم القضاء عليها فى أقرب إننا كلنا متأكدون يق

أما بخصوص  يمكن أن يتمشوا من أرضكم بدون إذن منكم. يمكن وال اليهود ال ،مستقبل
فأنا أرى من األحسن إن مانحددش مدة  ،مسألة الوقت وهل هذا يحتاج شهر أو شهرين

 معينة.
ا دائما أرى أن هذا وأن ،أنا عارف إن العرب ناس عاطفيين ومحبين للحرية

أعتقد أنه سيكون العقل فوق كل أنا  ،صعب جدا وجزء من البلد محتل. لكن رغم كل هذا
حتى باتجاه سليم؛ علشان مانديش أى حجة أو فرصة استفزاز من جانب العدو قبل  شئ

 مانكون مستعدين.
للتشاور وأنا أعتقد حينما نكون مستعدين لهذا، وأنا أعتقد أننا سنستمر باستمرار 

وأنا  ،مع بعض هنحل جميع هذه المشاكل ؛بينا، مادام إحنا ربطنا مصائرنا مع بعض
 متأكد تمام التأكيد أننا هنحل صحيح ومضبوط.

وأتمنى لجميعكم ولسيادتكم شخصيا صحة طيبة وتوفيق ونجاح كبير، وفى 
ئ قبل كل ش ،شخصكم طبعا للشعب العربى كله ولشعب الجمهورية العربية المتحدة

وبنبحث مسائل هامة بالنسبة لشعب  ،لشعب الجمهورية العربية المتحدة الموجودين فيها
 شكرا جزيال لكم.. الجمهورية العربية المتحدة.
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حنا بحثنا بالتفصيل جميع المسائل وأنا مقتنع  ،أنتم خصصتم اهتماما كبيرا لى وا 
 وماعنديش أى شك. ،نومتأكد بأننا سنحل جميع المشاكل اللى قدامنا من مصلحة البلدي

 !بس حاجة واحدة.. مش عارف بكره هل أنا أسافر؟ بس مش عارف إزاى هيتم؟
 

 ليه؟ عبد الناصر: 
 

. أنا من هنا أقدر أطلع مباشرة الى موسكو، ولكن هانمر على .التحليق.. الطيار بادجورنى   : 
ار يكمل على والطي ر هل أنزل هناك وال ماأنزلش خالصودلوقتى أنا أفك ،يوغوسالفيا

 طول الى موسكو؟
وطبعا أنا أحب ومهتم إنى أكمل الطريق على طول وبسرعة، لكن خايف إن 

 !تيتو يزعل إنى مانزلتلوش شوية
 

 يزعل. عبد الناصر: 
 

وقلت له على هدف الزيارة،  ،يقدر يزعل؛ ألنه لما كنت جاى هنا عديت وتشاورت معاه بادجورنى   : 
 إال موضوع عدم االنحياز! )ضحك( ،ىوهو أيد وكان موقفه إيجاب

 
 )ضحك( عبد الناصر: 

 
ودلوقتى إذا قلت له: إن خط الرفيق ناصر واضح وثابت، وموقفنا وعالقتنا على هذا  بادجورنى   : 

 ؟لذلك أنا أفكر إيه أحسن اللى أعمله دلوقتى !ده ممكن يعنى يزعله كثير ..االتجاه
أغادر القاهرة، لكن طلبت منهم نصيحة أنا بلغت المكتب السياسى إنى بكره 

فى  ؛لكن على الرغم من إنى مش عارف هو فين دلوقتى أنزل وال ماأنزلش؟ ؟أعمل إيه
 . هو فى بريونى..بلجراد أو فى أى حتة تانية

 
تيتو هايزور موسكو  ..كنت سمعت كده ،.. تيتو2على كل حال جاى موسكو يوم  عبد الناصر: 

 علوماتى غلط؟وال أنا م ،الشهر الجاى
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 ال.. مافيش زيارة. بادجورنى   : 
 

 يبقى أنا إفتكرت حاجة تانية. عبد الناصر: 
 

حاليا رئيس الكاميرون موجود عند  ،رئيس الكاميرون 2يوم  ،بومبيدو هييجى 5يوم  بادجورنى   : 
 أنا ماسمعتش كالم زى كده. 2يوم  ،تيتو

على العموم نحن سنقدم المعلومات الممكنة عن المباحثات اللى حصلت هنا 
ومن  –كل قادة البلدان االشتراكية  –لألصدقاء؛ ألنهم دلوقتى مهتمين ومنتظرين 

 ضمنهم تيتو أيضا.
وفيه طريق ! لكن الشئ الوحيد اللى خايف إنه يزعل، هو إنى مانزلتش عنده

 تانى.. فوق تركيا.
 

 )ضحك( عبد الناصر: 
 

فيه رحالت مدنية  - هنتجنب اليهود - لو عملنا طلب ممكن عبر البحر وبعدين تركيا بادجورنى   : 
على العموم سألت الرفاق فى موسكو، لكن  ممكن كده وكده يعنى. .فوق تركيا.

 ماأعرفش النصيحة اللى بعتوها تانى.
 هذه المشاكل.وهنحل كل  ،صباحا هنعود الى البيت 25بكره بعد إذنكم الساعة 

 
 شكرا.. وشكرا لإلخوان.  عبد الناصر: 
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