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 محضر مباحثات الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس اليوغوسالفى تيتو 
 1967أغسطس  11 فىالقاهرة، قصر القبة 

 (الجلسة األولى)
 

 هل تود أن أتحدث ثم تتم الترجمة بعد ذلك.  تيتو:        
 

 كما تحب.  عبد الناصر:
 

 ؟coffهاتولنا قهوة هنا.  [بالعربية] ناصر: عبد ال
 

 نعم.  تيتو:        
 

أخذ و  فرصة أخيرا للذهابى سوف تكون أمام ،ولكى الوقت مناسب جدا ل .حسنا.  عبد الناصر:
 هل نمت جيدا؟ ،بعض الراحة

 
 لقد نمت جيدا جدا.  تيتو:        

 
 .[يشعل سيجارة]النصف بعد منتصف الليل و  أنا ذهبت للفراش الساعة الثالثة ناصر: عبد ال

  
 استيقظت الساعة السادسة صباحا. و  ،ت للفراش الساعة الحادية عشر مساءأنا ذهب  تيتو:        

الفترة ى ف لقد أصابنا القلق الشديد ى.مرة أخر  من الجيد جدا أن أقوم بزيارتك
هو يقف بصالبة وراء و  ،أن شعبنا كله أصيب بالقلق مما حدث الحقيقةو  ،الماضية

العرب الذين ذهبوا ضحايا للعدوان. لقد ووراء كل  الدفاع عن الجمهورية العربية المتحدة
الوضع ى أتعرف أيضا علو  ،الوضع بصورة شخصيةى أطلع على لك ؛قررت أن أزوركم

الفترة القادمة. ى حول ما يجب عمله ف أريد أن أسمع منكى أنى األرض، عالوة على عل
كما ، كنت قد أجريت العديد من اللقاءات مع شخصيات من الواليات المتحدةى من جانب
كما تلقيت رسالتين من  ،با الشرقيةو بعض بالد أور و  بودابستو  موسكوالى  ذهبت

الى  هناى كنت قد استلمت الرسالة الثانية بيوم واحد فقط قبل وصولو  الرئيس جونسون.
ى بعضها كانت فو  ،صورة رسائل مكتوبةى كانت فى بعض من اتصاالت .القاهرة. حسنا.

أيضا و  ،يوغوسالفياخارجية هناك اتصاالت مع وزير  . كما كانتصورة اتصاالت متابعة
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ننى إ :أن أقولى األمم المتحدة. ويتعين على لمتابعة التطورات ف ؛كانت هناك اتصاالت
أنقلها لك أحب أن تعرف أننى أن التى أود ى آرائو  ،صورة واضحة للوضعى حصلت عل

 أنقلها لك كصديق.
 

 نعم.  عبد الناصر:
 

لقد  لموسكو وعند عودته من موسكو. طريقهى هو فو  ،حادثات مع بومدينجريت ملقد أ  تيتو:        
تختلف بصورة كبيرة ى ن آرائإ :أن أقولى ولكن يتعين عل، أجريت محادثات مطولة معه

 عن آراء بومدين.
 

 ؟تختلف  عبد الناصر:
 

ى ثل األردن تقعون فمى بعض البالد العربية األخر و  تختلف بصورة كبيرة. أنت هنا ،نعم  تيتو:        
أنا من خارج المنطقة و  منطقة واحدة تقريبا تختلف عن الجزائر أو يوغوسالفيا. ولكنى

تكتيكات و  يةاستراتيجلوضع ى وهذا يؤد ؛الوضع بصورة مختلفة تماماى يمكننى أن أر 
أنه يجب أن ى ننى أتفق معك تماما فإ العسكرية.و  مختلفة تماما من الناحية السياسية

 ،السنوات القليلة القادمة سوف يكون مختلف تماماى ن المستقبل فإ ى.حل سياسلى نسع
ولكننا يجب أن نكون مستعدين لكل االحتماالت  ؟أنا ال أعرف كيف ستتطور األمورو 
من  ؛كما أننى أؤمن بضرورة اتخاذ كافة االستعدادات العسكرية الالزمة المستقبل.ى ف

ولكن هذا سيستغرق وقتا  ،ىلدول عربية أخر و  أجل اكتساب قوة عسكرية بالنسبة لك
لعلك تالحظ و  حتى يتم اكتساب هذه القوة الالزمة. ؛ثالثة أعوامالى  يتراوح من عامين

قوم بكتابة مالحظات حتى يمكننى فهم األمور أى فإنن ،دث اآلنأنه بينما نحن نتح
 بصورة صحيحة. ئوتفسير كل ش

 
 ى.عن كل ما جر شديدة تحدث إليك بصراحة أنا سوف أ .عليك أن تطمئن.  عبد الناصر:

 
أنت أوال ثم و  أناأتحدث وقت الحق. سوف ى موسكو فى أنا سوف أعقد مباحثات ف  تيتو:        

 ، ثم أتحدث بعد ذلك عن بودابست. عندما ذهبتىاجتماع تالى ف ينضم إلينا الوفدين
تقديم ى شتراكية فللدول االى أن يكون هناك دور قو الى  بودابست سعيت بكل قوةالى 

ولكن أيضا ، هبات فحسبو  صورة منحى ال يكون هذا الدعم فأ، و لكمى قتصادالدعم اال
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 قتصادلتمكين اال ؛هذاى وبحيث يؤد ،خالفهو  صورة تقديم ائتمان طويل األمدى ف
أن يعمل االقتصاد و  ،تجاوز ما حدثالجمهورية العربية المتحدة من ى فالصناعة و 

طوير ت سوف يكون من الصعبى أنه بدون اقتصاد قو ى رأيى ه. وفنشاطو  بكامل طاقته
اعتمادا ى كما أنه سيكون من الصعب التوصل القتصاد قو ، ذلك الجيشى بما ف ئشى أ

 مع دعم يسير يدا بيدى قو ى ولكن البد من وجود أساس اقتصاد، ئتمان فقطاالى عل
 . ثنين معابين االى نها عملية تتم بالتواز إ ؛تقوية الجيشو 

 ذهب للقاهرةأننى يجب أن إ :وقلت لهم، موسكو عبرت عن كل هذه األفكارى ف
بودابست أيضا عبرت بالطبع ى هذا الرأى. فى وكلهم أجمعوا عل، أن أتحدث معكو 

ننى سأذهب للقاهرة ليس إ :نى قلتالقدوم للقاهرة. ولكى القوية فى أيضا عن رغبت
نيابة عن دولة بالو  فقطى عن نفس لكنى سأذهب هناك للحديث بالنيابةو  ،سمكماب

 ،حركة عدم االنحيازى ننى سوف أذهب هناك أيضا كعضو فإ :. لقد قلتيوغوسالفيا
ولكنى ، ولذلك أنا هنا ال أتحدث كمندوب ألى مجموعة هذا.ى أنهم يجب أن يتوافقوا علو 

حركة عدم ى عضو فى ننإن عليهم أن يعرفوا إ :قلت لهم فقط. ثمى سماأتحدث بهنا 
حسب و  يريدون قوله لك فعليهم أن يفعلوه بأنفسهم ئنهم إذا كان لديهم شا  و  ،النحيازا

 ،لك خطابمفادها أن يبعثوا ب بودابستى الخاصة بهم. ولقد كانت هناك فكرة ف األجندة
نا عارضت هذه ولذلك أ ؛رأيت أنه كان سيمثل نوعا من الضغوط عليك هذا أمرلكن و 

أن نرسل ى النهاية اتفقنا على فو  أى نوع من الضغوط. ضد ممارسةى ننإ ،الفكرة تماما
 فيه.ى ما جر و  لك معلومات تحيطك علما باجتماعنا

 
 بودابست؟ى هذا ما حدث ف  عبد الناصر:

 
وا موسكو وبودابست كانى لتقيت بهم فأيضا كل من ا بودابست.ى . هذا حدث ف.نعم  تيتو:        

مما  يوغوسالفياه القلق الكبير الذى أصاب وهو يشب، حالة كبيرة من القلقب مصابين
كلنا نعرف و  .الشرق األوسطى مستقبل األنظمة التقدمية فى علأساسا وكان القلق  ،ىجر 
ليس  ،األنظمة التقدميةى القضاء على تكتيكات الواليات المتحدة تقوم علو  يةاستراتيجأن 

الدول العربية هناك أنه من بين ى لألسف أنا أر و  كلها. ى إفريقياولكن ف ،فقط هنا
. من أمثال هؤالء دول صديقة مثل حدوث ما حدثى كان يود أن ير البعض الذى 

كل أعداء ى القضاء على تود أن تر و  ،موقف متطرفى العربية السعودية التى تتبن
ال أتفق  اأعداء اإلمبرياليين قد أصبح حقيقة. فيما يخص بومدين أنو  الواليات المتحدة

من ى تلكون ما يكفالكفاح بينما أنتم ال تمى يف يمكنكم االستمرار فك :لقد قلت له ،معه
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ى ن الوقت الحالإ ؟عدم نظامى و مرحلة فوضى كما أن الجيوش مازالت ف، الالزم السالح
 أى مخاطرة. ى ليس هو الوقت المناسب للدخول ف
 أرجوكو  اللقاء معك.و  لزيارة القاهرةى توجيه الدعوة لى واآلن أود أن أشكرك عل

أن هذه اآلراء ليست صادرة فقط بصورة ، و رة من نوايا صداقة وودصادى أن تعتبر آرائ
ى الوضع الحالى أيضا بناء علو  ،خبرة طويلةى لكنها أيضا صادرة بناء علو  ،شخصية

حقيقة صادرة بناء ى لذلك فإن هذه اآلراء هو  الذى هو موضع متابعة مننا.و  العالمى ف
 اعتبارات الصداقة. ى أقصى عل

ا تكلى. و السوفيت واالتحاد لمتحدةالعالم اآلن قوتين عظمتين: الواليات اى هناك ف
وذلك بسبب أن هناك خطورة من هذه  ؛مواجهة عسكريةى الدخول ف  ودانتال  القوتين

الندالع حرب ى وألن األمر قد يؤد، هنا استخدام األسلحة النوويةى أنا أعنو  ،المواجهة
 ؛القوتين مسلحتان للغاية بترسانة من األسلحة النوويةأنت تعرف أن هاتين و  نووية.

 هذه المخاطرة. ى ولذلك يمتنعان عن الدخول ف
الموقف و  هناك اآلن مشاكل بينه وبين الصين ،ىالسوفيت االتحادفيما يخص 

كلنا نعرف و  مشاكل مع الصين.ى اآلن فى حتى الواليات المتحدة هو  ،هناك صعب جدا
 المتالك أسلحة نووية.ى ألخر اى طريقها هى أن الصين ف
ى ألنه حتى ف ؛قمت ألول مرة بإثارة موضوع الحروب المحلية ،موسكوى وف
الى  تتحولو  ن الحرب المحلية يمكن أن تتطورإ :هناك وجهة نظر تقول يوغوسالفيا
  استمرارها.ى تعمل علو  تشعل حربا محليةن الواليات المتحدة يمكنها أن ا  و  ،حرب نووية

من ناحية ى دول أخر يوغوسالفيا و أن هناك خطورة تهدد ى ا نحن نر وبالنسبة لن
ى ما يبدو لى علو  ،هذه القضيةى على بودابست أكدت مرة أخر ى وف ،الحرب المحلية

ما يمكن أن ينتج عنها. لقد و  الخاصة بالحروب المحليةى فإن السوفيت قد قبلوا نظريت
نحن قررنا عدم ى ة أخر موسكو. من ناحيى تحدثت بكل صراحة عن هذا األمر ف

الذى لم نشارك فيه. و  ،تشيكوسلوفاكياى كارلو فيفاري فى معارضة االجتماع الذى عقد ف
ألنه من الواضح أن هذا األمر أصبح  ؛صورة مكتوبةى نا فئلقد قررنا أن نقدم لهم آرا

، با فقطو أور ى ن هذا األمر لم يعد مقصورا علإبل ى، الشغل الشاغل لألمن األوروب
ألن الواليات المتحدة وكل االمبرياليين لديهم  ؛نه موضوع معقدإآسيا. إفريقيا و نه يهم ولك

 كل أنحاء العالم.ى ضمان انتشارها فو  مبرياليةهو تمكين اإل ؛هدف واحد
 ،هناالى  الطريقى فكان عندما  بادجورنىلقد تحدثت مع  ،ىمن ناحية أخر 

ى من مباحثات هنا فى ضبط كل ما جر بالى ولقد ذكر ل عند عودته من القاهرة.كذلك و 
المرحلة القادمة. من ى اآلن يجب علينا أن نفكر فيما يجب أن نفعله ف :وقال، القاهرة
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أفكار اآلن. وقال  بأىى أن أدلى نه مازال من الصعب علإ :عليهى كان ردى جانب
 أنفسنا بعض الوقت للخروج بأفكار لمواجهة ما حدث. ى دعونا نعط :بادجورنى

نحياز قامت مجموعة من دول عدم اال ،متحدةاألمم الى يتعلق بالوضع ف وفيما
مبادرة من ى الذى جاء باألساس بناء علو  ،اقترحته الحركةى بالتصويت ضد القرار الذ

هذه ى . وكان من الواضح أن الواليات المتحدة قد مارست ضغوطا قوية عليوغوسالفيا
اللجنة و  الحكومة اليوجوسالفيةى أعنأنا هنا و  –الدول. ومن ناحيتنا نحن قررنا 

أن نشرح لهم و  اتصاالت مع دول حركة عدم االنحيازى أن نجر و  أن نتحرك – المركزية
يجب تفعيل حركة عدم ى نظر ى ألنه ف ؛ما يجب عملهى أن نر ، و حقيقتهاى األمور عل

 االنحياز ألنه هذه قضية تتعلق بالمستقبل.
  :واآلن أود أن أقول بعض الكلمات

ى الذى جاء لمقابلتو  ،ىمع النائب العام األمريكى ال فيما يخص مقابلتأو 
 :قلت لهو  ،بكل دقةى لقد شرحت له موقف بلجراد.ى بمصاحبة سفير الواليات المتحدة ف

من و  دون مساعدة خارجيةالعربية بالبالد ى لم تتمكن من شن الهجوم عل اسرائيل إن
العالم ى ف مت لهم عرضا تاريخيا عن التطوراتالمقام األول. ثم قدى الواليات المتحدة ف

لم تلتزم بأى قرار صادر من األمم  اسرائيلهو عرض يبين أن و  ،1948منذ عام 
لعدوان. كما مازالت تمارس سياسة او  كانت دائما اسرائيلأن ، و المتحدة منذ هذا العام

و جانب وه ،مندهش من سياسة الواليات المتحدة التى تؤيد جانب واحدى ننإ :قلت
الجانب ى مليون نسمة. بينما عل 2.5التى يبلغ عدد سكانها  اسرائيلوهو ى المعتد
مليون  80عددهم أكثر من  يبلغى الواليات المتحدة إلذالل العرب الذى تسع ،اآلخر
 ى.األراضى االستحواذ على التمكن من التوسع فو  من االنتصار اسرائيلوتمكين ، نسمة

هذا و  ا،واحد يئاشى ن هذه السياسة تعنا  ، و ياسة غير واقعيةن هذه السإ :لقد قلت لهم
 أصبح واضح جدا لنا وهو تصفية األنظمة التقدمية. ئالش

رسالة من ى السفير األمريكى فقد تم عندما أحضر ل :ىأما االجتماع الثان
 :التى قام فيها الرئيس جونسون بشرح سياسته. أوالو  ولقد قرأت الرسالة .الرئيس جونسون

ى قام جونسون بشرح ما يسم :لألزمة هنا. ثانياى حل سياسى يات المتحدة تصر علوالال
أن هذا الحل و  ،ىن هناك حل سياسثم عبر عن أمله بأن يكو  ،بسياسة النقاط الخمسة

 للطرفين. اأنه سيكون مفيدو  ،أنه لن يلحق بهم أى ضررو  ،يمثل أى إذالل للعرب لن
. اسرائيلعتراف باالى أن هذا ال يعنو  ،لعدوانفيما يخص وقف اى أنت تعرف أن موقفو 

ولكن فيما يخص ، الخطاب األخيرى ونسون موقفه بوضوح شديد فعموما أوضح ج
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انطباع أن األمريكان يحاولون تخفيف ى لقد حصلت علو  السويس هو لم يكن واضحا.
 .بصورة ما أو بأخرىى حل واقعى ون فوأنهم يرغب ،موقفهم

 
 بكلمة السويس هنا؟ى ماذا تعن  عبد الناصر:

 
اة ية قنسرائيلعبور السفن االى الخطاب على لم يصر ف -جونسون  –أنه ى أنا أعن  تيتو:        

لحد ما هو تحرك قليال  ى.سرائيلترفع العلم االى وه ،السويس مثلها مثل الدول األخرى
هم عليى السوفيت االتحادمع  -األمريكان  –أنهم و  ،سياسة متشددةى بعيدا عن تبن

 هذا فقط ألغراض مساومة .ى رأيى ولكن ف، االستعداد لمجلس األمن
 

 بهذا؟ى ماذا تعن  عبد الناصر:
 

 شرح لك فيما بعد.أيمكننى أن و  ،ستطيع أن أتذكر بالضبطأال   تيتو:        
 

 هنا؟الى  هذا هو ملخص لالجتماع الذى عقدته قبل الوصول إذا    عبد الناصر:
 

 أيضا ملخص للرسالة.و  ،نعم  تيتو:        
 

 الرسالة التى تلقيتها من السفير.ى أنت تعن  عبد الناصر:
 

 ،اشنطن بوستالغربية مثل الو الصحف بعض ى فى لسانى أنت ربما علمت بما جاء عل  تيتو:        
 أؤيد خطة معينة.ى التى يفهم منها أننو 

 
 العربية.كل البالد ى حديث الساعة ف كان هذا هوو  ..نعم  عبد الناصر:

 
هذا  بخصوصى ن تفكير ا  و  ،ىهذا ليس موقفن إ :الواشنطن بوستى لقد قلت لمراسل  تيتو:        

 يونيو. ثم 5ية للمواقع التى كانت فيها قبل سرائيلاألمر هو ضرورة انسحاب القوات اال
وقف العدوان. ثم ى سوف يعن ؛حد ذاته بمجرد أن يتحققى ن هذا االنسحاب فإ :قلت

ألنه عندما يتم  ؛اآلنو  من قبلأيضا قضية الالجئين العرب و  ،ضية القدسقبين ربطت 
سوف يكون من حلها اآلن ى ف اسرائيلحل الصراع فإن كل المشاكل التى ال ترغب 
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المدى ى نسحاب مرتبط بأمن الحدود علن حلها. كما ذكرت أيضا أن هذا االالممك
وضوع الضمانات هو بالطبع ن مإوبحيث ال يتم شن هجوم عبر هذه الحدود.  ،الطويل

 يين لن يوافقوا عليه. سرائيلأعرف أن االى وقد قلت ذلك ألن ،موضوع حساس
كبر قدر ممكن بين بأ اسرائيلعزل ى هدفك اآلن يجب أن يتركز علو  ن هدفناإ

كما أن البيانات التى صدرت من  ،بدأت تشعر بالعزلة فعال اسرائيل نإالرأى العام. 
خصوصا تصريحات و  ،ية تكشف أيضا عن حالة من الغباءئيلسرابعض القيادات اال

إيجاد حل ى ديان. ومن المهم اآلن أن نظهر النوايا الحسنة للدول العربية ف سىمو 
سوف  اسرائيلبأن ى رأيى ما إذا كنت تشاركن ،ى أن أعرف منكأنا هنا يهمنى. و سياس

 ذلك.ى يوافقون علأنا شخصيا ال أتوقع أنهم س؟ تقبل هذا الحل
 

 لقد أعلنوا فعال أنهم لن يقبلوا بذلك الحل.  عبد الناصر:
 

الدورة القادمة لألمم ى ف اسرائيلأن تبدو  ،المرحلة المقبلةى من المهم جدا بالنسبة لنا ف  تيتو:        
هذه المرحلة أن يكون هناك موقف ى المتصلب. كما يجب فى صورة المعتدى المتحدة ف

ى خلق انقسامات فو  ريكان سوف يسعون طبعا لتشتيت العرباألمو  موحد للدول العربية.
 الرأى بين الدول العربية.

 ألجهزة اإلعالم.و  التى شرحتها لألمريكانى هذا ملخص لمواقف
 

دعم ى و دعمك الشخصى أن أشكرك شكرا جزيال عل ئأوال وقبل كل شى . دعن.حسنا  عبد الناصر:
خالل كل ى و حن شعرنا من اللحظة األوللنا منذ بداية األزمة. نى وسالفغالشعب اليو 

واضح جدا لنا  ئكل موقف. وهذا شى أنكم كنتم معنا ف ،األيام السيئة التى مرت علينا
لكن مشاركتك هذه المرة كان ، و عندما كنت ترفض حضور أى مؤتمرات للكتلة الشرقية

ات عالقأوضح أن أود أيضا أن و  ،ا جزياللذلك أود أن أشكرك شكر و  ؛مفيد جدا ئش
اعتزاز ى أعتقد أنك تعرف مدو  لصالح الشعبين.و  الصداقة بين بلدينا سوف تستمر لألبد

وكما ذكرت باألمس  للعالقات بين بلدينا.ى و للشعب اليوجوسالفو  تقديره لشخصكو  شعبنا
ألن شهر أغسطس  ؛توجيه الدعوة لك لزيارتنا خالل شهر أغسطسى لقد كنت مترددا ف

  )ضحك(. بلدناى هنا هو أسوأ شهر ف
ألن هذه الزيارة تعتبر بمثابة  ،قمت بزيارتنا كدعنى أشكرك شكرا جزيال ألن

ى ن اشرح وجهة نظر ى أود أن أوجه سؤال وحيد لك قبل ألشعب بلدنا. ولكنى شحن معنو 
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 ،بودابستى نوع الضغوط التى ذكرت أنها جرت ف ما ..السؤال هوو  ،حول ما حدث
 ؟ىريدون إرسال رسالة لنهم كانوا يأ :قلت خصوصا أنتو 

 
 لبريجنيفى الضغوط لم تصدر من المندوب السوفيت هيجب أوال أن أوضح أن هذ  تيتو:        

هؤالء كانوا يصرون ، و جتماعاالى نها صدرت من مشاركين آخرين فولك ،كوسيجنو 
 دول العربيةأن تستسلم الى وبمعن ؛نيويوركى بالفعل ف هأن تقبل ما تم االتفاق عليى عل
أنا تصديت لهذا بكل قوة. هم كانوا و  ،موضوع قناة السويس النهاية. كما أثارواى ف

نه من الصعب فتح قناة إ :أنا قلتو  يريدون أن يتم فتح قناة السويس بأسرع ما يكون.
قد تصديت بقوة لهذا ل القناة. ئشاطى ية متمركزة علاسرائيلالسويس بينما توجد قوات 

كيلو متر  30الى  20من ى ية لحوالسرائيلنسحاب القوات االنه يجب اإ :وقلت، االقتراح
 من القناة. هذا كل ما حدث.

 
أنا أريد أن أتحدث معك بكل صراحة. لقد  ،عندنا حالياى فيما يخص الوضع العسكر   عبد الناصر:

دة. أول هذه ذلك كان يعود ألسباب عديو  ،انهيار تام للجيش بعد أربعة أيامكان هناك 
. لقد أخبرتنا الواليات المتحدة من خالل جونسون أنهم عنصر المفاجأةاألسباب هو 

ومن ثم طلبوا منا أن ال نتخذ أى إجراء ، يينسرائيلكبح جماح االى سوف يعملون عل
 يت. يكذلك السوفو  ،نانيين لن يهاجمو سرائيلن االإ :لقد قال األمريكان ى.عدوان

 ،الثالثة من بعد منتصف الليل الساعةى ربما تعرف أننى قابلت السفير السوفيت
 كوسيجن،تلقيت رسالة من  هذا اللقاءى بصورة عاجلة. فى بعد أن طلب عقد لقاء مع

من ثم يطلب منا أن ال و  ؛اسرائيلمهاجمة ى أن لديه معلومات بأننا نفكر فى حيث أخبرن
ات لتعقيدى أنه سوف يؤد، و العالمى األوضاع فى نتخذ هذا اإلجراء ألنه سوف يؤثر عل

 عديدة. 
ألن تقديراتنا من  ؛بدرجة كبيرةى فإننا نتحمل المسئولية عما جر  ،ورغم كل هذا

ولقد حددنا بالفعل ميعاد ، يين سوف يهاجمونناسرائيلأن االى اليوم األول كانت تقوم عل
يين لن سرائيلمتأكدين أن اال وكانوا، حالة ثقة زائدة بالنفسى فولكن الجيش كان ، الهجوم

يون من تدمير كل قواتنا سرائيلنتيجة لهذا تمكن االو  ؛لهذا كانوا محجمينو  ا.يهاجمونن
يين من تحقيق سرائيلأحد األسباب الرئيسية التى مكنت االى الجوية. لقد كانت المفاجأة ه

 النصر. 
 كلى على السوفيت االتحادنحن من جانبنا لم نتمكن من أن نحصل من 

ا حدث بصراحة شديدة. لقد لك كل مى ود أن أحكأى ننإالمعدات التى طلبناها منهم. 
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وليست ، لرصد االرتفاعات العاليةولكن الرادارات كانت ، تلقينا صواريخو  تلقينا رادارات
لم تتمكن ، ولذلك عندما جاءت الضربة من ارتفاع منخفض؛ لرصد الطيران المنخفض

 الرادارات من رصدها.
لجيش. هل تريد منى أن اذكر لك كنا نواجه متاعب مع قيادة اى من ناحية أخر 

حيث يمكننى أن أتحدث عن  ،اجتماع آخرى كل ما حدث اآلن أم نتحدث عن ذلك ف
 ؟كل هذه األشياء

 
 فيما بعد.  تيتو:        

 
ل هذه االجتماع اآلخر بكى وسوف أخبرك ف ،سوف نتحدث عن هذا فيما بعد نعم..  عبد الناصر:

مستعدا للقيام بإجراء  أن جيشنا لن يكونى معك ف أتفقى ننإاألشياء بصراحة شديدة. 
 ننا سوفإ :أننى قلتى هذا هو السبب فو  .قبل أن يمر عام ونصف أو عامينى هجوم

عادة ، و بناء جيشناى نفس الوقت سوف نعمل على ولكن ف، نجرب كل الحلول السياسية ا 
عندما نتحدث عن ألنه  ؛المستقبلى أن نجعله مستعدا لكل االحتماالت ف، و تنظيم جيشنا
يون من سرائيلشيئا مختلفا عن االستسالم. االى فإن هذا يجب أن يعن ،ىالحل السياس

فرق كبير  كذلك األمريكان يطلبون منا االستسالم. هناك، و جانبهم يطلبون منا االستسالم
جنب. من ناحية الى  ، ولذلك يجب أن تسير األمور جنباستسالماالى و بين الحل السياس

ى قواتنا المسلحة لكى لكن من الجانب اآلخر يجب أن نبنى، و ن الحل السياسنتحدث ع
  تكون مستعدة للمستقبل.

الجانب ى وعل، كيلو متر من القاهرة 100بعد ى يون يتمركزون اآلن علسرائيلاال
هذه المرحلة أن نقوم بإعداد قواتنا المسلحة للدفاع ى ف اآلخر من قناة السويس. هدفنا إذا  

وهو  :ىالهدف الثانى ورة جيدة. ثم يأتهذا يسير حاليا بصو  الغربية من القناة. عن الضفة
هذا سوف يحتاج ى. و زيادة القوات من أجل التمكن من القيام بعمل عسكر و  إعداد القوات

  ، كما أننا نحتاج أيضا للسالح.لبعض الوقت حتى يتم استكمال عمليات التدريب
 لقد أعطونا طائرات :ىالسوفيت االتحادعن أقول شيئا هذا اإلطار أود أن فى و 

 احتياجات جزء من الجيشى ، وهذه كانت تغطخالفه بعد وقف إطالق النارو  لحةأسو 
كنا قد اتفقنا عندما كان زاخاروف هنا و  ،كله. وبعد ذلك أرسلنا وفد إليهمليس الجيش و 
ثم  ،خاروفاز  عناصر الجيش. ولقد وافقوا ووافقى كل اإلمدادات التى تحتاجها باقى عل

 القصة أنت تعرفها . ى وباق ،لألمم المتحدة كوسيجنجاءت زيارة السيد 
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ولكن أدركنا أنهم يمارسون ضغوطا ، نحن أرسلنا وفدا لموسكو للتوقيع :كما قلت
وكان  ليس الجيش كله.و  احتياجات جزء من الجيشى لقد وافقوا عل :كما قلتو  علينا.

، ولكنهم رفضوا أن يزودونا ببعض األسلحة من هذه االحتياجاتمن المفترض أن ندفع ث
 . المدفعية المضادة للطائراتوخصوصا  ،الضرورية

أن هناك تحول  ،جونسونو  كوسيجنلقد أدركنا منذ انعقاد مؤتمر جالسبورو بين 
، نحن تحدثنا عن عدم االنحيازو  كان هنا بادجورنىالسيد  ى.السوفيت االتحادمواقف ى ف

هو رحب و  ،لك ئنه يمكنه أن يقول كل شإ :وقلت له، ثنا عن الدفاع المشترككما تحد
وكيف نتحدث عن  ؟ننا أن نتحدث عن عدم االنحيازكيف يمك :بالفكرة. لقد قلت له

ما هو  ؟ضدنا اسرائيلأن تستخدم ، و الحيادية بينما أمريكا تتخذ مثل هذه المواقف ضدنا
  ؟هذا الوضعى عدم االنحياز فى بالطبع معن

إما أن نستسلم للواليات ن اثنين فقط من الحلول أمامنا اآلن: إ :لقد قلت له
هذا الوضع ى أن نكون فو  ،أنت تعرفهاى دول أخر و  أن نصبح مثل تايالندو  ،المتحدة

هناك الخيار و  ق لهم كل ما يريدونه من بلدنا.أن نحقو  ،لألمريكان بمثابة مركز نفوذ
  الدعم لنا. تقدمونو  أنكم تساعدونا وهو ،اآلخر

نهم يفضلون أن إ :ثم قالوا بعد ذلك ،دعم لناأنهم مستعدون لتقديم كل  ،دهكان ر و 
من خالل التوصل  ؛بالد عدم االنحيازى العالم الثالث وعلى الوضع فى ال يؤثروا عل

نهم سوف ا  ، و سياستناى نهم يريدوننا أن نستمر ف: إواالتفاق دفاع مشترك بيننا. وقال
 بكل السبل. يواصلون دعمنا 

 :أنا قلت لهمو  ،البحر المتوسطى ف ىذلك عن األسطول البحر  ثم تحدثوا بعد
 نهم سيرسلون بعثة للجيشإ :بعد ذلك قالواو  أى وقت.ى نهم يمكنهم أن يزوروا موانئنا فإ
أنهم سيطلبون منها التفاوض حول هذا األمر. ثم قاموا بعمل اتفاق يتعلق بحق دخول و 

وعندما  ،ذلك الوقتى أنا كنت مشغول جدا فو  ية العربية المتحدة.الجمهور ى ف ئالموان
ننا . إ.قاعدةى نه ال يمكننا أن نعطإ :ىرأيت االقتراح الذى تقدموا به قلت للسفير السوفيت

 ضد سياسة القواعد. 
أنك ى يعن ن هذاإف ،حق الدخولى نك تريد الحصول علإإذا قلت  ،لقد ذكرت له
أن يوافق الشعب و  إما أن نتوصل التفاق حول الدفاع هوى رار أن ق :تريد قاعدة. قلت له

أن  أريدأنا  هذا االتفاق.ى أو ال أوقع عل، أنا اقصد اتفاق الدفاع المشترك ، و هذاى عل
أيضا أن يمارس ضغوطا حاول بكل الوسائل ى السوفيت االتحادننا أدركنا أن إ :أقول هنا
علينا من  اوا بكل الطرق أن يمارسوا ضغوطاألمم المتحدة حاولى كانوا ف عندماعلينا، 

 أنت تعرف هذا.و ، أجل قبول هذا القرار
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 نعم أنا أعرف.  تيتو:        
 

نهم ا  ، و يةسرائيلنهم يتوقعون انسحاب القوات االإ :لقد قال الروس ،ن األمر ليس سهالإ  عبد الناصر:
فعال موضوع  هون موضوع عدم العدوان إعدوان. يتوقعون بعد ذلك حالة من عدم ال

ننى أقبل عدم إ :إذا أنا قلت ى.مرتبط بموضوع الحل السياسو  ،مؤثر جدا للدول العربية
ى نهم يصرون علا  و  ،نهم لن يقبلوا بهذا األمرإ :العدوان فإن العرب كلهم سوف يقولون

سوف يتمكن األمريكان من تحقيق  ،خالفه. ومن خالل هذاو  فلسطينى حقوق العرب ف
ولكن أيضا ، فقط من خالل استمرار وقوع جزء من بلدنا تحت االحتاللليس ، أهدافهم

هذا هو و  خلق مشاكل داخلية.ى عالوة عل ،المشاكل لنا مع البالد العربية من خالل خلق
ى وخلق تصدع ف ،نهم يريدون خلق مشاكل لناإ ؛دف األمريكان اآلن بعد العدوانه

ومن خالل الضغوط  ،تحركات السياسيةنهم يريدون من خالل هذه الإالجبهة الداخلية. 
لرفض موضوع عدم ى هذا هو السبب الذى دعانو  ،أن يدفعوننا لالنهيار ،االقتصادية
   العدوان.
نحن جاهزون و  ،ىالبديل؟ نحن سوف نظل نطرق باب الحل السياسلكن ما و 

ى ن ذلك ال يعنإ :وقلت ،يوليو 23يوم ى خطابى ذكرت ذلك ف للحديث مع كل جهة. لقد
 الى وه ،اإلطالق. أنت تعرف النقاط الخمس التى أعلنها جونسونى االستسالم عل

ى تعنى ه ،ىالناحية األخر ى علو  يين.سرائيلاالستسالم بالكامل لالى سو  يئاشى تعن
ألن فيصل رغم أنه  ؛ىالعالم العربى االستسالم للحركات الرجعية واألنظمة الرجعية ف

تلك ى ط الخمس. هذا هو الموقف الذى نواجهه حاليا فحليف لألمريكان لن يقبل بالنقا
 اللحظة.

 
 أعتقد أن عندك حق فيما قلته عنه. ،فيما يخص فيصل  تيتو:        

 
لكن هدف األمريكان هو  ،بينناو  يينسرائيلأزمة بين االى ن هدف فيصل أن يتسبب فإ  عبد الناصر:

حدوث ى هذا يعن ؛بعد المعركةاسيا االستسالم. نحن استسلمنا فعال سيى إجبارنا عل
حلول ى تبنى أننا نريد االستمرار فى جبهتنا الداخلية. وهذا هو السبب فى عل تأثير كامل

ى الجانب اآلخر يجب أن نبذل أقصى ولكن عل .ية سياسيةى استراتيجتبنى وف ،سياسية
 فكرةى ألن هذا سوف يعط ؛جيشناو  بناء قواتنا المسلحةى أن نسرع فو  وسعناى ما ف

ى أنه إذا لم يكن هناك حل سياسى، و لكل اآلخرين بأننا نقوم ببناء جيش قو و  ،لألمريكان
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من خالل و  هو المواجهة والكفاح من خالل الجيشو  ؛فسوف يكون هناك الحل اآلخر
 ولكننا ال نمتلك حاليا جيش قوى.  ،ىوسائل أخر 

ذا عرفوا أن الروس ال يوافقو و  ،إذا نحن لم نتمكن من بناء الجيش ى ن علا 
، فإن هذا ما كان عليه قبل الخامس من يونيوتزويدنا بكل احتياجاتنا بحيث يعود جيشنا ل

بناء ى نه كلما أسرعنا فإ :أنا أريد هنا أن أقولو  ى.يضعف من موقفنا السياسسوف 
 أفضل.ى موقف ووضع سياسى أن نكون فى فإن هذا سوف يساعد ف ،جيشنا

 
 أنا أتفهم هذا.  تيتو:        

 
ى موقف اقتصادى ننا فإ :أقولى دعن ،وضع االقتصادوكما قلت وفيما يخص  ،حسنا  بد الناصر:ع

 ى العائد الذ لفقدانى أدى هو األمر الذ، و وخصوصا بعد غلق قناة السويس، للغاية ئسي
 مليون دوالر. 120ى يبلغ حوالى الذو  ،كنا نحصل عليه من القناة

 
 أيضا البترول.و   تيتو:        

 
نحن ال نريد أن ، و هذا المجالى تعاون كامل فالى  ولذلك نحن نحتاج .أيضا البترولو  :ناصرالعبد 

قبول نوع معين من ى وبحيث يتم إجبارنا عل ،يستخدم هذا المجال كورقة ضغط ضدنا
أننا يمكن أن ى هذا ال يعنفإن ى إذا تحدثنا عن حل سياس :كما قلتو  الحلول السياسية.

ية يعتبر بمثابة توقف سرائيلفإن انسحاب القوات اال :ما قلتوك ى.حل سياسى نقبل أ
 عن العدوان. 

م نحن لم نهاج ؟مدار العشرين عاما الماضيةى هاجم اآلخر على من الذ
بالطبع أنا ال أريد أن اشرح وجهة  !ن هم الذين هاجمونايو سرائيللكن االو  ،يينسرائيلاال

ى موقفك ف أنت من خاللو  ،عديدةنظر هذه مرات نظرنا ألننا تحدثنا عن وجهات ال
  األمم المتحدة تحدثت أيضا عن وجهات النظر هذه.

األمريكان و  يتيهل حدث اتفاق بين السوف .ما. ئد أن أسألك عن شأنا هنا أريو 
 كوسيجنجالسبورو؟ هناك معلومات متاحة لنا عن المحادثات التى جرت بين ى ف
االجتماع تم اإلعالن ى ن كل ما حدث فإ :ت قالوايسوفيعندما نحن سألنا ال، و جونسونو 

بعد اجتماع ى السوفيت االتحادولكننا نشعر أن موقف  ى.المؤتمر الصحفى ف عنه
أنه نتيجة و  ؛ما ئحول ش ر أنهم توصلوا التفاق أو لتفاهمألننا نشع ؛جالسبورو قد تغير
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ها الدول أكثر من الضغوط التى مارستى السوفيت االتحادلذلك كانت الضغوط علينا من 
 !الغربية

 
 يتينه قد تم التوصل التفاق بين السوفإ :أن أقول بصورة قاطعةى الحقيقة أنا ال يمكنن  تيتو:        

ما قاله و  ،يمكن أن أقوله خارج ما حدث ئشى جالسبورو. أنا ليس لدى األمريكان فو 
عن  مفصال اتقرير  كوسيجنى بودابست أعطانى وف ى.المؤتمر الصحفى ف كوسيجن

ولكنهم فقط تركوا ، ئشى أى نهم لم يتمكنوا من االتفاق علإ :قالو  ،اجتماع جالسبورو
 .للمزيد من المباحثات االباب مفتوح

 
 راسك؟و  اللقاء بين جروميكوى هل تعن  عبد الناصر:

 
 نعم. تيتو:        

 
القضية بطريقة  حل لهو أننا نحاول بكافة السب ،ن وجهة نظرنا فيما يخص األمر كلهإ  عبد الناصر:

نفس الوقت يجب أن نعد ى لكن ف، و هذا األمر بالكاملى نحن نتفق معك ف، و دبلوماسية
 أنفسنا للكفاح.

 
 ى.هذا ضرور  .ى.. هذا ضرور .نعم  تيتو:        

 
يرفض تزويدنا ى السوفيت االتحادخوض الكفاح طالما أن ى نعم. ولكن كيف يمكنن  عبد الناصر:

 ؟باألسلحة الصغيرة
 
يين أن سرائيلاالى تجعل من الصعب على ثالث سنوات لكى نك تحتاج حوالإ :أنت قلت  تيتو:        

 ى.يهاجمونكم مرة أخر 
 

مثل البنادق  . لقد طلبنا منهم أسلحة صغيرةا.لك نموذجى نعم. أنا أريد أن أعط نعم..  عبد الناصر:
 14.5بنادق بارود ) نكو نا. وربما تعرف أنهم يمتلئالمضادة للطائرات للدفاع عن سما

 ؛ننا يمكننا أن نحصل عليها من بولنداإ :وقالوا ،لقد رفضوا أن يزودونا بها ،تر(ملليم
كان و  ،بولنداالى  البلد الذى يصنع هذا النوع من السالح. ولذلك ذهبناى بولندا ه ألن

 التوصل اولذلك حاولو  ؛الفيتناميينالى  النوع من السالحولكننا أعطينا هذا  ،ردهم حسنا
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 :وقلنا لهم ،الفيتناميينالى  هكذا ذهبناو  لكم هذا السالح. نوفرى التفاق مع الفيتناميين لك
من  ؛أننا لن نأخذه بالمجانو  ننا سوف ندفع المقابلا  و  ،من فضلكم زودونا بهذا السالح
البنادق المضادة  ..لهذا النوع من األسلحة الصغيرة فضلكم ساعدونا ألننا نحتاج

ن الفيتناميين إ :نهم يوافقون. ثم عدنا لبولندا وقلنا لهمإ :نو قال الفيتناميو  ت.للطائرا
هذا بالطبع  !ننا لم نعد ننتج مثل هذا النوع من السالحإ :قالوا)البولنديين( ولكنهم  ،وافقوا

هذا ى اآلن نحن نحاول الحصول علو  نموذج من النماذج التى تدفعنا لحالة من اليأس.
 ا الغربية. سالح من أوروبال

ذا أردنا أن نو  –سبيل المثال ى عل –سيناء ى واصل الكفاح فإذا أردنا أن ن تخذ ا 
ذا حصلنا علو  الضفة الغربية من سيناء ،ى عل يادفاع اموقف فإننا يمكننا  ؛ىدفاع جو ى ا 

شن حرب تدريجية وسوف نتمكن من ، سيناء بعد عام واحد فقطى أن نواصل الكفاح ف
ننا نريد منكم أن تساعدونا إ :تيلذلك نحن قلنا للسوفيو  نظامية.سيناء وليس حرب ى ف
فإن  ،سيناء حرب العصاباتى أى تحرك فى ألنه قبل أن نبدأ ف ؛ىالدفاع الجو ى ف

 الصناعات االقتصاديةو  ،يين سوف يسعون لالنتقام من خالل قصف المدنسرائيلاال
 قلق والمشاكل. الهذا يسبب لنا الكثير من و  ،بلدناى المناطق الحيوية فو 

الى  أنا أرسلت رسالة ،قبل مؤتمر جالسبورو :قول لك شيئاأنا أريد أن أ
تجهيز دفاعاتنا الجوية. ومن ى تساعدونا فو  نحن نريد منكم أن تأتوا :وقلت له كوسيجن

ن إ :قال زاخاروف ،أول يوم بعد وصولهى جانبه قام بإرسال بعثة يرأسها زاخاروف. وف
ألن  ؛ىعن هذا مجرد إجراء دفاإ :وقد قلت لهم .ئكل شى فق علواى السوفيت االتحاد

أول يوم ى هذا. ثم قال زاخاروف فى وقد وافقوا عل ،نهيار تاممن اى عاتنا الجوية تعانادف
المسئولية الكاملة عن الدفاعات الجوية ى جاهز لتولى السوفيت االتحادن إ :بعد وصوله

خاروف اة الغربية لقناة السويس. وقد طلب ز للجمهورية العربية المتحدة من ناحية الضف
هنا و  وبعد ذلك هم سوف يتولون المسئولية.، من قيادات الجيش أن يكتبوا له خطاب

لذلك أجلوا هذا و  ؛غداى أنا سوف أقابل زاخاروف بنفس ،حسنا :قلت لقيادات الجيش
 ،بادجورنىاألمر للغد وحتى أتحدث بخصوصه مع زاخاروف. ثم جاءت أخبار زيارة 

ولذلك يجب أن نؤجل األمر حتى  ؛سوف يحضر بعد غد بادجورنىن إ :وقال زاخاروف
ع و موضى موافق علو  ،متحمسا بادجورنىأول أيام الزيارة كان ى وفى. دجورنباى يأت

كما و  ألنه ؛لة حياة أو موتمسأى نعتبر موضوع الدفاع الجو ألننا كنا  ؛الدفاعات الجوية
أصبحوا يستخدمون الدرونز من فوق و  ،ين جدا منايين أصبحوا قريبسرائيلتعرف اال

 !سوف نحتاج لدراسة الوضع :بعد ذلك قالوا يتيالسوف ولكن سيناء.
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 هو الذى قال ذلك؟ بادجورنى  تيتو:        
 

ننا نريد إ :ولكن أيضا رفضوا عندما قلنا لهم ،ليس هذا فقط !. ثم لم تصلنا أى إجابة.نعم  عبد الناصر:
ى السوفيت االتحادموقف ى ولذلك كان هناك تغير ف ى.لضرورية للدفاع الجو هذه البنادق ا

 :ولقد قلت هذا للسيد ميرك عندما كان هنا. لقد قلت له !قبل جالسبورو وبعد جالسبورو
 لهم كل يومكنت أرسل  اأنو كذا. و  كذاى نه سبق لكم الموافقة علا  و  ،نكم غيرتم موقفكمإ

لة شديدة وقت كنا مصابين فيه بحاى هذا يحدث ف وكانى، يتعلق بالدفاع الجو خطاب 
 هكذاو  حالة انهيار تام.ى القوات الجوية كانت فى و الدفاع الجو  ألن ؛القلقو  من العصبية

 االتحادأيضا من ولكن  ،ليس فقط من الواليات المتحدة، افإننا نواجه ضغوطى كما تر و 
 ى.السوفيت

ننا نريد شراء إ :هنا قلت له نىبادجور . عندما كان .آخر أريد أن أعطيك مثاالو 
وحسب  ،ألف طن قمح لكم 350نحن جاهزون لبيع  :قمح منكم. ثم أرسل الرد وقال

رغم أن ذلك و  ،ن أن ندفع ثمن هذا القمحبيننا. طبعا نحن كنا مضطريى لتجار االتفاق ا
توصلنا التفاق. ولكن عندما بدأت المفاوضات فوجئنا بهم يقررون بيع و  كان أمرا صعبا

دوالر  64هو ى السوق العالمى وذلك رغم أن السعر ف ،دوالر للطن 74لقمح لنا بسعر ا
السعر الذى و  ،ىن هناك فرق بين السعر العالمإ :ذلك الوقت. ولذلك قلنا لهمى للطن ف

األمر ى ه اإلجابةدوالر. وكانت  64 ــقلنا لهم يمكننا شراء الطن ب ،تبيعون به لنا
 !و ترفضوا الصفقة كلهاتقبلوا أ أن امتروك لكم إم

 
 كم عدد األطنان التى كنتم تريدونها؟  تيتو:        

 
لنا. عندما يقولوا  فإن الرد كان يمثل نوع من اإلهانةى تر وكما  ولكن ،ألف طن 350 عبد الناصر:

نحن ى كما تر و  . وهكذان هذا يمثل إهانةفإ ،بالكاملأو ترفضوا بالكامل إما تقبلوا  :لنا
صورة ى مساعدات فى السوفيت االتحادجدا. لقد كنا نتطلع أن يقدم لنا  موقف صعبى ف

 ،سكرطن من ال 10.000و زبدو  نحن نحتاج لقمح ،منح. نحن نحتاج لمساعدات
بخصوص القمح لم يكن األمر جزء من منحة مساعدة من هذا القبيل. ى أشياء أخر و 

حسنا نحن نوافق. لقد  :نا لهمقل ،النهايةى ولكننا كنا مستعدين لدفع ثمنه هذا العام. وف
ى ف ات ضغوطييلقد مارس السوفى كما تر و  هكذاو  دوالر لطن القمح . 74 ــقبلنا سعر ال
 .هذا األمر
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هم كانوا و  ،ذلك الوقتى لقد كنت مشغوال جدا ف ،الخاص بالقاعدة االتفاقى وف
إرسال سفن وكان يخبرنا فيها بأنهم بصدد  ،وقد تلقينا رسائل من قائد البحرية. يصرون

أن يتم التوصل ى ل، وااإلسكندريةى أنهم يريدون استخدام محطة فو  ،حاجة لإلصالحى ف
 :. ثم قالواننا نرحب بزيارة السفنإ ،تنا التى أرسلناها لقائد البحريةجابإالتفاق. وكانت 

ألن األسطول يضم عدد من  ؛كما طلبوا أن تكون لهم ثكنات، نهم يريدون محطة للرسوإ
ى عليها. كما طلبوا أن تتم عمليات اإلصالح فى أن يتم رفع العلم السوفيت، و القوات
نحن مستعدين لتزويدكم  :أن يتم تزويدهم بالوقود. ونحن من جانبنا قلنا لهم، و المحطة

اإلسكندرية تكون مخصصة للبحرية ى طلبوا مساحة أو محطة فو  بالوقود. ثم عادوا
  الروسية.
زاء هذه الطلبات قلت للسفيو  ن ما تطلبونه معناه أنكم تريدون إ :ىر السوفيتا 

ننا لو وقعنا اتفاق يعط، و قاعدة دخول الميناء ى الحق فى السوفيت االتحادألسطول ى ا 
أن و  ثم كيف يمكننى أن أعطيكم هذه القاعدة، أنكم تريدون قاعدة بحريةى فإن هذا يعن

وصل التفاق معكم حول ننا جاهزون للتإ :لقد قلت لهم ؟!سياسة عدم االنحيازى أتبن
  نعطيكم قاعدة.ى ولكننا لسنا مستعدين لك، وشعبنا يؤيد ذلك تماماى، الدفاع الجو 
 االتحادتلك الضغوط الهائلة التى نواجهها من ى هلهذا الموقف كانت النتيجة و 
نحن نشعر أن سياستهم نحونا قد تغيرت بعد لقاء جالسبورو. ولعلك تستنتج  ى.السوفيت

ى الوقت الذى كنا نتوقع فيه أن نتلقى ذلك فو  ،موقف ضعيف جداى قف فاآلن أننا ن
ناصر ]ننا لم نكن نتوقع مثل هذه الضغوط بالمرة إالفهم لموقفنا. و  المزيد من الدعم

 . [يشعل سيجارة
هناك إلجراء ى عندما كان الوفد المصر  كوسيجنالى  ولقد أرسلت رسالة

نشكركم شكرا و  ننا نقدر هذه األسلحةإ :رسالةالى لقد قلت لهم ف مفاوضات حول السالح.
أسلحة خاصة بجزء ى م علنكم وافقتإ :نحن سوف ندفع ثمنها. وقلت لهمو  جزيال عليها
ألنه يحتاج لكل سالح.  ؛احتياجات الجيش كلهى ، ولكننا نريد أسلحة تغطمن الجيش

أنها و  سلحةحول هذه األى اتفق مع، و عندما كان المارشال زاخاروف هنا ولقد ذكرت هذا
بعدها أرسلت لرئيس الوفد ، و الرسالة كوسيجنى ضرورية للقوات المسلحة. ولقد تلق

رئيس الوفد رسالة من ى . ثم تلقكوسيجنرد فعل ى نتظر حتى ير ا :وقلت لهى المصر 
 الغدى الوفد لمغادرة موسكو ف نه يضع طائرة تحت تصرف رئيسإ :الذى قال جريتشكو

عا نحن ال نذكر مثل هذه األشياء لشعبنا. نحن نحتفظ بهذه طب !القاهرةالى  العودةو 
 األمور..
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 قلوبكم.ى ف  تيتو:        
 

ولكن بدون أى  ،وربما تعرف أننا استقبلنا وفودا من دول اشتراكية عديدة !اقلوبنى نعم ف  عبد الناصر:
لها كانت  النتيجة الوحيدة التى توصلنا ،نتيجة. وكما تعرف فإننا نحتاج ألشياء عديدة

يختلف عن  اسرائيلموضوع موقف رومانيا من أن عرف رغم أننا نو  باألمس. مع رومانيا
ى األكثر من هذا أنهم وافقوا عل، و تزويدنا بالقمحى إال أنهم وافقوا عل ،ىاألخر  واضيعالم

ذكروا أنهم مستعدون لتقديم كافة التسهيالت لنا. ، و ثالث سنواتى أن نسدد لهم الثمن عل
األمم المتحدة. ى إال أننا أيدناكم ف ،اسرائيلرغم أننا مختلفون حول موضوع  :الواكما ق

  ذلك كان موقف رومانيا باألمس.
ن الهدف إنحن نواجه ضغوط من الواليات المتحدة.  ،هكذا الوضع اليومو 

من كل األنظمة التقدمية ، و التخلص من النظام الحاكم هنا وهللواليات المتحدة ى الرئيس
هم يستهدفوننا  .للواليات المتحدة هو نحن.ى لشرق األوسط. ولكن الهدف الرئيساى ف

ألنه  ؛فقط ليس هذا ،شعبناى علو  هذا يجعل األمور صعبة جدا عليناو  ؛نحن باألساس
ى السوفيت االتحادالجانب اآلخر بأن ى عل ئاالحتالل نفاجو  تأثرنا بالعدوانى عالوة عل

بكل ى أتفق معك أنه يجب أن نتوصل لحل سياسولذلك أن  !يمارس ضغوطا علينا
 جيشنا.ى نفس الوقت يجب علينا أن نبنى ولكن ف، الوسائل

 
 أنا أتفق معك.  تيتو:        

 
ة شهور بعد مرور الستى ماذا سيكون موقف ،ىحل سياسالى  فترض أننا لم نتوصلا  عبد الناصر:

ى ا فؤو يين يفعلون ما يشاسرائيلاالأترك ى ننإ :الشعب سوف يقول ؟!الباقية من هذا العام
سلكه هو الكفاح. ولكننا مازلنا غير جاهزين أأن الحل الوحيد الذى يجب أن ، و سيناء

ى . هذا هو ما نجر .وال أعرف ما الذى سيحدث بعد عام واحد ،إلعادة بناء جيشنا
 حسابات بشأنه حاليا.

 
 ماذا؟  تيتو:        

 
 حسابات.ى نجر   عبد الناصر:

 
 نعم. نعم..  تيتو:        
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بسبب غلق قناة و  سبيل المثال. من الناحية األخرىى احد عليمكننا االنتظار لعام و   عبد الناصر:
بالكامل. كل ما يهمنا هو الحفاظ  ئكل شو  خطة التنمية.. قررنا تغيير الخطة ،السويس

ى وبات فنحن لدينا جبهة داخلية قوية. لقد كانت هناك صع ،جبهة داخلية قويةى عل
هذه الصعوبات. وسوف أتحدث لك ى كنا قادرين أن نتغلب علو  ،عدد من األسلحة

  تعرف الحقيقة.ى اجتماعنا القادم عن وضع الجبهة الداخلية لكى بالتفصيل ف
ننا إ :ىتحاد السوفيت. لقد قلت لالىموضوع الدفاع الجو لى أعود مرة أخر ى دعنو 

كيف يمكننا أن  ..كان ردهمو  كمتطوعين.نريد منهم أن يزودونا بعدد من الطيارين 
ن هذا كا ؟!نزودك بطيارين متطوعين بينما أنت غير جاهز لتوفير وحدات خاصة لهم

نرحب و  حسنا نحن مستعدون لتوفير هذه الوحدات :وقلنا لهم هو رد المارشال زاخاروف.
سيدرسون نهم إ :ولكن فجأة وبعد جالسبورو قالوا ى.من أجل تأهيل الدفاع الجو  ئبكل ش

هنا. كما قالوا أنهم مستعدين لتزويدنا بطائرات من الى  بادجورنىالموضوع عندما يصل 
 .ن الطيارين يتحدثون اللغة الروسيةإ :وقالوا أثاروا موضوع اللغةو ثم عادوا  .غير طيار

ووافقوا. وقد  ،اللغة الروسية ألنهم تعلموا هناكن كل طيارينا يتحدثون إ :أنا قلت لهمو 
ثم فجأة تغير  ،أول يوم وصل فيهى هذا األمر عندما كان هنا وفى زاخاروف علوافق 
 .ئكل ش

 
 ؟أيضا بعد جالسبورو  تيتو:        

 
ى، من وجهة نظر نهائية نحن جاهزون للحديث عن حل سياس! نعم بعد جالسبورو  عبد الناصر:

 إلطالق. اى نحن لسنا جاهزون لالستسالم عل .ولكننا لسنا جاهزون لالستسالم.
 

ألنهم  ؛لليأس ال تدفعوا العرب :أتفهمه . لقد قلت آخر مرةو  أنا ذكرته مرارا ئهذا ش  تيتو:        
ى تغييره. لقد قلت ذلك فى سوف يعملوا علو  ،سوف يقاتلون ولن يستسلموا ألى موقف

الحوار ى أعتقد أن هذا مكتوب فو  ،آخر اجتماعى فو  األخيرةى اجتماعاتى كل وقت ف
 اشنطن بوست.مع الو 

 
 النيوزويك.ى لقد قرأت هذا ف  عبد الناصر:

 
 النيوزويك.و  الواشنطن بوستى ف ،نعم  تيتو:        
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 اآلخر المتاح لنا اآلن هو الصبر فإن الحلى تفاق سياسبالطبع إذا لم نتوصل الو  إذا    عبد الناصر:
 الكفاح.و  الصبرو 

 
ويمكن ، القضاياو  يجب أن نواصل الحديث عن هذه األموراجتماعنا القادم ى أنه ف أعتقد  تيتو:        

 لآلخرين أن ينضموا إلينا.
 

 ذلك االجتماع.الى  دعنا نذهب ..حسنا  عبد الناصر:
 

 نعم.  تيتو:        
 

 سوف ينضم إلينا الوفدين.  عبد الناصر:
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