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لجمهورية العربية إن زيارتنا للجمهورية العربية تهدف الى إظهار التضامن مع ا كوكى:     

ورغبة فى تطوير العالقات. ونعتبر أن أول  ،فى األزمة األخيرة المتحدة وشعبها
 وخاصة فى مجال القوات المسلحة. ؛أهدافنا مساعدة الجمورية العربية المتحدة

قبول الهدية الرمزية من الحكومة االشتراكية وهى ويسرنى سيادة الرئيس    
 ،ومعدات أخرى، وأسلحة للمشاه، معدات عسكرية.. صواريخ مضادة للدبابات

وطبعا  وستصل هذه المعدات الى الجمهورية العربية المتحدة فى الوقت الحاضر.
 علينا أن ننسق مع البلدان االشتراكية األخرى فى حلف وارسو.

  
. ونحن نعتقد أن .نشكر الشعب التشيكوسلوفاكى والرئيس على هذه المشاعر عبد الناصر: 

العدوان الذى حصل علينا هو الحل األخير ألمريكا؛ ألنها لم تستطع أن تقضى 
 علينا بالضغط.

هى سياسة  ولكن ما ،ونحن فى الحقيقة نعلن سياسة الحياد وعدم االنحياز  
ها؟ هى مقاومة االستعمار واإلمبريالية الحياد وعدم االنحياز التى كنا نسير علي
 ومساعدة الحركات التحررية فى كل مكان.

فنحن  !هو يظهر أننا تعدينا حدودنا السياسية الى حد ما فى هذا األمر  
واآلن نساعد حركات  ،أرسلنا قواتنا لمساعدة ثورة اليمن، وقبلها ساعدنا ثورة الجزائر

حرر فى الكونغو، وحصلت ضدنا فى التحرر فى الخليج. وساعدنا حركات الت
آخرها المحاوالت اللى حصلت من سنة ونصف بواسطة  ..الداخل حمالت كثيرة

ثم بدأت فكرة  ،ثم اجتمعت ضدنا محاور من الرجعية العربية اإلخوان المسلمين.
 أيضا لم ينجح. ..الحلف اإلسالمى

من حلف بغداد الى الحلف  ،فى الحقيقة نحن تصدينا لكل األحالف  
ولم يبقى إال العدوان. والسبيل الى هذا لم يكن من السهل أن تتواجد  ،اإلسالمى

على أساس أن ُتعطى اسرائيل كل األسلحة  ؛بل تدخل اسرائيل وحدها ،أمريكا
وعلى أساس أيضا ُتعطى الدعم من الطيارين اليهود  ،والدبابات والطائرات ،الحديثة

 !وبامن كل بالد أور 
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ومن الواضح أن العدوان كان موجه الى سوريا، ونحن لما بحثنا الوضع وجدنا 

وخصوصا وأنه  ؛أننا ال نستطيع أن نترك سوريا وحدها. ولكن لم يكن فى نيتنا أن نبدأ
كان هناك تحذير من جونسون نفسه، وتأكيد أن اسرائيل لن تعتدى. ونحن نعلم جبدا أن 
اسرائيل اليمكن أن تعتدى إال إذا وافقت أمريكا؛ ألن اسرائيل هى قاعدة أمريكا فى 

 الشرق األوسط.
أال نقوم نحن بالعدوان على أساس  ؛ثم أيضا طلب ملح من االتحاد السوفيتى

 !هذا سيعقد الموقفقمنا بالعدوان  أننا لو
فى الحقيقة الضربة األولى قضت تقريبا على قواتنا  ،5وحصل العدوان يوم 

وفى حرب الصحراء العمل بدون القوات الجوية مستحيل؛ ألن العدو يكون عنده  ،الجوية
 واستطاعت الطائرات أنها تضرب الدبابات والعربات وكل حاجة. ؛تفوق جوى

 لمصر؟أول زيارة 
 

 وحضرت العرض العسكرى الضخم. ،55سنة فى  11المرة األولى كانت قبل   كوكى:     
أنا سعيد جدا من هذه العالقة الودية الوثيقة بينا. نحن نعتقد أن هذه المعركة   

 ولذلك موقفنا واضح. ..ولكنها بين القوى اإلمبريالية والتقدمية ،ليست عنصرية
 

الواضح أن القضاء على القوات الجوية تسببت فى كارثة عسكرية فى طبعا من  عبد الناصر: 
مع وجود التفوق الجوى ، الزم تودى مياه لكل عسكرى وبنزين لكل عربية ؛الصحراء

طبعا مع وجود قوة كبيرة فى سيناء كانت العملية صعبة جدا.  ،للعدو لم يكن ممكن
ونتج عن  ؛ادة العسكرية المصريةباإلضافة الى أن الضربة األولى أثرت على تفكير القي

 . هذا بالنسبة لموضوع العدوان االسرائيلى..هذا األخطاء
ولكن مثال من الواضح أن شاشات الرادار كانت تعطل باستمرار، وقالوا: إن فيه   

زة الصواريخ كلها هثم أيضا أج ، عند األمريكان أجهزة معينة تخلى الرادار يتلخبط
وهذا أيضا  ؛هدف واحد تظهر أهداف كثيرة على الشاشة وكان بدل مايظهر !تتلخبط

 إن ده موجود عند أمريكا. :اللى قالوه الخبراء السوفييت
 نعود الى الموضوع األصلى.. الموضوع الدولى يعنى.  
ماهى سياسة أمريكا؟ أمريكا تصفى كل الدول التقدمية، وهى فى هذا تضع كل   

 العدوان بكل وسائله.وسياستها فى هذا مبنية على  ،الوسائل
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. منذ رفضنا .بأن العدوان يرتب له منذ أكثر من سنتين ،ونحن على ثقة اآلن  

، والقوات والهدف مصر وسوريا ،كل شروط أمريكا. وفى الوقت المناسب نفذت العملية
ويمكن فى أى وقت  ،كم من القاهرة 155كم من دمشق، و 55المعادية على بعد 

 يستأنف العدوان.
ماهو هدف االستعمار؟ هو القضاء على النظم التقدمية، لغاية دلوقتى لم ينفذ   

هذا الهدف كامال. هم يعتقدون أن احتالل سيناء واحتالل جزء من سوريا سيؤدى الى 
 تحركات داخلية تؤدى الى تغيير نظام الحكم.

 - نولكن إذا لم يحدث ما يتوقعون، فهناك إمكانية أن تستأنف اسرائيل العدوا  
وممكن أن يقوم المعسكر االستعمارى بتصفية الحركات الثورية  - هذا من الواضح لدينا

 !ممكن بعد ذلك يصفوا الجزائر ..ويعنى ذلك أنهم لو صفوا مصر وسوريا ؛فى العالم
طبعا الدول االشتراكية تتخذ سياسة التعايش السلمى، وأعتقد أن هذه السياسة   

البد  ،، ولكن إذا صفيت جميع القوى التقدمية فى العالمللدفاع عن الدول االشتراكية
 !ألمريكا أن تبدأ بعد ذلك فى إتخاذ الوسائل للعدوان على الدول االشتراكية

  
 إن سياسة التعايش السلمى تعنى المساندة الكاملة للحركات التحررية فى أى مكان. كوكى:     

 
 وماهو مدى العمل للتأييد؟ ؟التأييدهذه أيضا سياستنا، ولكن ماهو  عبد الناصر: 

من الواضح أن أمريكا تساند اسرائيل فى مجلس ، ولو بحثنا الوضع بعد العدوان
 ،األمن، ثم من الواضح أيضا أنها تعارض انسحاب اسرائيل من األراضى التى احتلتها

 ولذلك كان سؤالنا: ماهو الحياد وعدم االنحياز؟
ولكن المعسكر  ،شتراكى والمعسكر االستعمارىنحن على الحياد بين المعسكر اال

 !ولذلك كان علينا إعادة النظر فى سياستنا ؛االستعمارى اليساعدنا على الحياد
وأثناء زيارة الرئيس بادجورنى، أنا قلت له: إن احنا قدامنا حلين.. الحل األول: 

مع االتحاد إما أن نسلم ألمريكا، ونكون دولة زى تايالند! والحل الثانى: أن نتفق 
 السوفيتى.

اخترنا الحل  وأنا قلت له: التسليم ألمريكا عملية مستحيلة، وبلغته إن احنا
 وطبعا نحن باستمرار كنا مع الدول االشتراكية وضد االستعمار. ،الثانى
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ولكن طبعا الحل األول هو إنتهاء النضال كلية، والحل الثانى هو إنتهاء النضال 
 كلية!

ولكنها منحازة ألمريكا!  ،كثيرة تتبع سياسة عدم االنحياز والحقيقة هناك دول
تونس أيضا، ليبيا، تركيا وفيها  ،ولكنها متفقة كلية مع أمريكا ،المغرب تنادى بالحياد

 قواعد أمريكية!
  

 واألحداث األخيرة دفعت بالكثير من الدول الى مراجعة سياساتها. كوكى:     
 

المعركة مع االستعمار األمريكى، وطبعا  ..هذا هو الموضوع اليوم على كل حال عبد الناصر: 
 االستعمار األمريكى إما نسلم ليه، أو نقضى عليه.

 ؛من الطبيعى أن اسرائيل إذا لم تنسحب بالوسائل السلمية وبالطرق الدبلوماسية  
ولكن ل قضية فلسطين، جفالبد لنا أن نسعى للقتال فى يوم ما يعنى. والقتال ليس من أ

ونحن فى هذا ال نواجه اسرائيل وحدها، ولكن اسرائيل  ،من أجل تحرير أراضينا المحتلة
 !كقاعدة ألمريكا

سيكون ذلك من عوامل  ،وأعتقد أن أمريكا إذا انتصرت على مصر وسوريا  
 النجاح للقضاء على النظم التقدمية فى العالم.

 
 ل، وهذا الكالم هو الحقيقة الحقة.لذلك يجب علينا أن نتعاون فى المستقب كوكى:     

 
 أنا بالنسبة لى أنا خلصت يعنى. عبد الناصر: 

 
وأحب أؤكد لسيادة الرئيس ولشعب الجمهورية ، شكرا جزيال سيادة الرئيس على هذا الكالم كوكى:     

 وفى البلدان االشتراكية.  ،العربية المتحدة أن هناك صديق مخلص فى جمهوريتنا
ونحن على ، أن الشعب العربى أيدك كل التأييد سيادة الرئيسوعندنا خبر   

استعداد لتقديم أية مساعدات للجمهورية العربية، وأيضا ألى حركة تحررية فى العالم، 
 سياسة الجمهورية التشيكوسلوفاكية االشتراكية.وهذه 
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األسطول السادس ف ؛من الطبيعى أن يكون لالستعمار قواعد فى كل مكان فى العالم عبد الناصر: 
موجود فى البحر األبيض، واألسطول السابع فى الشرق األقصى، وعالوة على القواعد 

 !الموجودة فى اليابان وتايالند
وأصدر  ،وهذا البحث بدأ منذ أيام أيزنهاور ،ونحن دخلنا ضمن الحرب المحدودة  

من الممكن القيام بحرب محدودة دون  ..كتاب واحد إسمه كيسنجر. وهذه النظرية مفادها
االستعداد  ،تعريض العالم الى حرب عالمية. ويجب على أمريكا فى تسليحها وفى قواتها

 وهذا هو ماطبق فى فيتنام الجنوبية. .للدخول فى مثل هذه الحرب المحدودة.
ولو كنا إحنا بدأنا فى الحرب ضد اسرائيل، لكنا استلمنا إنذار أمريكى فى   

 هذا هو الحال النهارده فى العالم. ل!الحا
 

 أعتقد أن هناك الكثير من الدول التى تؤيد انسحاب اسرائيل. كوكى:     
 

 وطالبتنا باالنسحاب، فنحن لن ننسحب! : حتى ولو تكتلت جميع دول العالمهم يقولون عبد الناصر: 
حتى  تنسحب اسرائيل.. انسحبت اسرائيل، حينما قررت أمريكا أن 55وفى سنة   

 !فاسرائيل لن تستطيع العيش بدون أمريكا ..باألمس وأمريكا ترسل معونات السرائيل
  

عن ماهو الدافع وراء قول سيادتك: بأن أمريكا ال توافق على  -سيادة الرئيس  -أتساءل  كوكى:     
 انسحاب اسرائيل.

 
األمن. وأمريكا تستخدم سياسة القوة، وترشوا البعض بالمبالغ من تحركاتها فى مجلس  عبد الناصر: 

ألن كل واحد  ؛وأغلب الحكومات فى حاجة الى دوالرات مهما كانت قليلة ،والمساعدات
 !عنده مشاكل ال نهاية لها

فى فرنسا تؤيد اسرائيل؛ ألننا كنا نؤيد  -جى موليه  - األحزاب االشتراكية  
 كل دول أيدوا اسرائيل.  ..جى موليه، بينو ،الجزائر

 .55هم يروا اآلن أن فى إمكانهم تحقيق أهداف عدوان 
   

 اآلن من الضرورى أن تعيد الدول النظر الى سياستها بصورة واقعية. كوكى:     
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من الواضح أننا سنواجه مشاكل اقتصادية فى هذه السنة بناء على غلق قناة السويس.  عبد الناصر: 
مليون جنيه فى الشهر، ونعتقد أنها لن تفتح قبل  9قناة السويس  ونحن كنا ناخد من

ولذلك أى مساعدات أو تسهيالت  ؛وهذا سيزيد من مشاكلنا االقتصادية! ثمانية أشهر
وممكن التفاصيل فى اجتماع باكر مع السيد زكريا محى  ،اقتصادية هيكون لها أثر كبير

 الدين.
 عوضنا جزء من الخسائر.بالنسبة للناحية العسكرية.. نحن است  

 
 أنا على ثقة أن المجلس األعلى للدول االشتراكية سوف يناقش هذا الموضوع. كوكى:     

 
الساعة  ممكن يحصل بكره اجتماع مع السيد زكريا محى الدين الصبح أو بعد الظهر عبد الناصر:

 ويكون هو جهز نفسه. ،11. تقدروا تاخدوا الصبح راحة لغاية الساعة 11
   

 سنة. 11القاهرة تغيرت بعد  كوكى:     
 

 طبعا. عبد الناصر: 
 

 سؤال.. سيادة الرئيس عن التنظيم السياسى فى الجمهورية العربية المتحدة؟  كوكى:     
 

 بكره بعد الظهر. مكن يعقد لقاء مع السيد على صبرىلدينا االتحاد االشتراكى، وم عبد الناصر: 
 نتفضل للعشاء.  
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